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: الله رحمه عقيل بن الوفا أبو قال

أهل من السإلما محل إلى تنظر أن أردت إذا" 
أبواب في ازدحامهم إلى تنظر فل ، الزمان

انظر ولكن ، بلبيك ضجيجهم إلى ول ، المساجد
" الشريعة أعداء مواطأتهم إلى

: الله رحمه سإحمان بن سإليمان الشيخ وقال

غودر إبراهيم وملة
نهجها

وكيف فينا عفيت وقد
سإفت وقد
، الحب إل الدين وما

والول ، والبغض

ًء فأضحت عفا
ِم طامسات المعال

في السوافي عليها
ِم جميع القال
غاٍو كل من البرا كذاك

ِم وظال

:     المسلم     أخي
واليهودية     المريكية     المنتجات     (مقاطعتك   

من     المستضعفين     نصرة     في     منك     مساهمة
 .!!)     المسلمين
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المسلمين على التطبيع لمخاطر التبيين خلصة

: بعد و ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
وأصل إبراهيم وملة الدين قاعدةا أن – الله وفقك – اعلم)1(
، وأهله السلما : موالةا التوحيد شهادةا مقتضى و السلما دين

تعالى قال كما ، ومعاداتهم ، وأهله الكفر من والبراءةا ، ومحبتهم
ْد( َنْت َق ُكْم َكا ٌة َل َنٌة ُأسْإَو ْبَراِهيَم ِفي َحَس ّلِذيَن ِإ ْذ َمَعُه َوا ِإ

ُلوا ّنا ِلَقْوِمِهْم َقا ُء ِإ ُكْم ُبَرآَ ْن ُدوَن َوِمّما ِم ُب ّلِه ُدوِن ِمْن َتْع ال
َنا ُكْم َكَفْر َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُة َو َداَو ْلَع ُء ا َبْغَضا ْل ًا َوا َبد ّتى َأ َح
ُنوا ّلِه ُتْؤِم ُه ِبال َد ) .َوْح

الله قال ؛ وأهله السلما أعداء أعظم من اليهود أن واعلم)2(
اليهود آَمنوا للذين عداوة الناس أشد لتجدن( عنهم سبحانه
بأنهم كتابه في سبحانه الله وصفهم وقد ) ،أشركوا والذين
وأنهم ، الناس من بالقسط يأمرون والذين ، النبياء يقتلون

، عنه نهوا وقد الربا يأخذون ، للسحت أكالون ، للكذب سماعون
تعالى الله ويصفون ، بالطواغيت ويحكمون ، المواثيق ينقضون
مما هذا وغير ، يعلمون وهم الكذب الله على ويقولون ، بالنقائص

. عنهم مشهور هو
أرادوا فقد ، والدسائس بالمؤمرات مليء اليهود وتاريخ)3(
، الله ورفعه لهم فشبه السلما عليه مريم بن عيسى المسيح قتل

ًا وسلم عليه الله صلى النبي قتل أرادوا و ، منهم الله فأنجاه مرار
فتنة وأول ، الله فسلمهم الصحابة بين الفتنة يوقعوا أن وأرادوا
كيدهم واستمر ، اليهودي سبأ ابن فتنة كانت المسلمين بين فّرقت
ًا فأثاروا ، التاريخ طوال ً وأسقطوا ، فتن ًا تمكنوا حتى ، دول أخير

. المسلمين أراضي اغتصاب من
ًا يقيمون ل فهم ، حد لها ليس اليهود ومطامع)4( ول لعهد وزن

في علينا ليس( يقولون إنهم عنهم تعالى الله قال فقد ، لميثاق
ًا أوكلما( تعالى وقال ) ،سإبيل الميين ًا عاهدو نبذه عهد

ينقضون ثم منهم عاهدت الذين( وقال ) ،منهم فريق
(إسرائيل وأرض ، )يتقون ل وهم مرة كل في عهدهم

– أساسها على رايتهم وضعوا والتي – بها يحلمون الكبرى) التي
ًا النيل من ًا الفرات حتى غرب العربية الجزيرةا شمال ومن ، شرق

ًا ً تركيا جنوب حتى جنوب . شمال
ًا علموا وقد)5( – السلمية للعقيدةا داما ما لهم بقاء ل أنه جيد

بين  وجود – الله سبيل في والجهاد والبراء الولء على القائمة
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يطردون الذي اليوما سيأتي وأنه ، مقامهم طال لو حتى ، الشعوب
. الصليبين من سلفهم المسلمون طرد كما فيه
الدائم) (السلما (التطبيع) و مصطلح اخترعوا هذا أجل من)6(

الشعوب صفوف اختراق خلله من يريدون (الشامل) والذي و
واليهود المسلمين بين النفسي الحاجز كسر ومحاولة المسلمة

(التطبيع خلل الكافرين) من (معاداةا (البراء) و عقيدةا وإذابة
بـ(حوار يسمى ما والعلمي) ونشر والتعليمي الثقافي

بالضافة ، السلما)  ونحوها سبيل في الديان (حوار الحضارات) و
. المسلمين أخلقيات إفساد إلى
تغيير إلى - بالضافة العملية هذه خلل من اليهود ويهدف)7(

، المجاهدين ضربات من بلدهم تأمين إلى – المسلمين عقلية
، فلسطين إلى اليهود بقية وتهجير ، المنهار اقتصادهم وتعزيز
ًا ؛ المستوطنات بناء وإكمال المنطقة على الهيمنة لكمال تمهيد
بأسرها.

في كاٍف المزعوما السلما لهذا الصحيح فالتصور لذلك)8(
محرمة كثيرةا منكرات على مشتمل هو إذ ، الشرعي حكمه معرفة
أصل وهدما ، الطواغيت إلى : التحاكم منها المسلمين بإجماع
وتسليط ، الله سبيل في الجهاد شريعة وإلغاء ، السلما في البراء
العظائم. من وغيرها ، المسلمين على اليهود

إنما المزعوما السلما هذا أجاز من شبهات مدار أن واعلم)9(
وهذا (الكافرين) ، (الصلح) مع (الهدنة) و جواز على قائمة هي

هدنة ليس هنا والمر ، بشروطها جائزةا فالهدنة ، فيه نزاع ل المر
ً قائمة فالهدنة ، قتال ل إذ ؛ الطراف هذه بين القدما منذ  أصل

: موالةا وهو الهدنة وراء آخر أمر هذا من المراد وإنما ، بينهم
معاداتهم ونبذ ، معهم العلقات وتطبيع ، إليهم والركون ، اليهود

. آخر شيء الشرعي والصلح ، شيء فهذا ، وبغضهم
وصفها ، مباركة أرض حولها وما فلسطين أرض أن واعلم)10(
المسجد وفيها ، كتابه من مواضع خمسة في بذلك سبحانه الله

الرسول ومسرى ، المسجدين وثالث ، القبلتين : أولى القصى
، عنه الله رضي الخطاب بن عمر افتتحها ، وسلم عليه الله صلى

وأرضها ، للمسلمين مملوكة فهي ، الله رحمه الدين صلحا وحّررها
ًا ليست ، وجل عز لله فيها والحق ، عليهم وقف ًا حق لحد شخصي
ًا بين كبير فرق وهناك ، منها شيء عن يتنازل حتى كان من كائن
ًا إعطائهم وبين ، القدرةا لعدما اليهود قتال ترك الرض بملكية صك

المسقط العجز باب من فالول ، عليهم مزعومة شرعية وإضفاء
!. للعقوبة الموجبة الخيانة باب من والثاني ، للتكليف
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ًا)11( ومؤتمراته السلما بمساعي يسمى ما أن : اعلم وأخير
ًا سيكون فنجاحها نجحت ولو ، ستفشل المسلمين وأن ، مؤقت

الشجر خلف اليهودي يختبئ حتى فيقتلونهم اليهود سيقاتلون
هذا ، الله عبد يا ، مسلم : يا والحجر الشجر فيقول ، والحجر
الله صلى الرسول عن هذا ثبت كما ، فاقتله تعال ، خلفي يهودي

ٍذ ، وسلم عليه . يشاء من ينصر الله بنصر المؤمنون يفرحا ويومئ
والتمسك ، التوحيد تحقيق على المسلم أخي فاحرص)12(

التي الدعوات وسماع وإياك ، وجل عز بالله والعتصاما ، بالسنة
ل أننا أو ، الكفار من غيرهم أو ، اليهود وبين بيننا عداء ل إنه تقول

الكفر من : البراءةا الصول أصل فإن ؛ دينهم أجل من نبغضهم
. وبغضهم ، ومعاداتهم ، وأهله

. وسإلم وصحبه آَله وعلى محمد نبينا على الله وصلى
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الرحيم الرحمن الله بسم

أشرف على والسلما والصلةا ، العالمين رب لله الحمد
، أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا ، والمرسلين النبياء

: وبعد
تتابع يلحظ الخيرةا السنوات في للساحة فالمراقب

الشرق في السلمية بالمة تحل التي والنكبات المصائب
: الشاعر قول ليصدق إنه حتى ، والغرب

جانب من لهب ذكى   شره باخ جانب من لهب إذا
فتضرما

ًا أعلنوها فالصليبيون ، الفغان بلد فدمروا ، صليبية حرب
تدميرهم على علوةا ، أخرى بلدان تدمير ويريدون

. وعباد وخبثهم إعلمهم خلل من المسلمين لخلقيات
وهكذا ، لهم بواكي ل حيث بالهند المسلمين قتل ألفوا البقر
والفلبين ومقدونيا الشيشان في المسلمين بقية حال

. البلدان من وغيرها وإندونيسيا
العقوبات من هو السلمية بالمة يحل ما أن ولشك

ًا فإن ؛ العاجلة اللهية عن ابتعدوا قد المسلمين من كثير
الله أنزل بما الحكم عن عدلوا و ، الكافرين ووالوا ، الدين

الوضعية القوانين من البشر أذهان بزبالت الحكم إلى
هذا يرفع ولن ، المة على البلء فحصل ، الجاهلية والحكاما

ضال يهدي أن تعالى الله نسأل ، صادقة بتوبة إل البلء
. وأهله السلما بنصر يعجل وأن ، المسلمين

القردةا أحفاد : استيلء المصائب هذه أعظم من وإن
(يهود) على أنجاس من عليهم المغضوب من والخنازير

، القبلتين أولى ، القصى المسجد : بلد المباركة البلد
وسلم عليه الله صلى الرسول ومسرى ، المسجدين وثالث

؛ العذاب سوء هناك للمسلمين وسومهم ، النبياء وبلد ،
ًا ويخرجون ، ويأسرونهم ، فيقتلونهم ديارهم من منهم فريق

.
فلسطين في المسلمين على اليهود وطأةا زادت وقد
ًا وجرحوا ، معدودةا أياما في المئات منهم فقتلوا ، مؤخر
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ًا الرض في عاثوا و ، 1اللف وأسروا من مرأى على ، فساد
ما لها ؛ طويلة سلسلة من حلقة فهذه ، عجب ول ، العالم
ضرب أن يظن من يخطيء و ، بعدها ما ولها ، قبلها

في المجاهدين بضرب له علقة ل فلسطين في المجاهدين
بلد من ونحوها ، كشمير أو ، الفلبين أو ، أفغانستان

كلها هذه بل ، الخيرةا الشهور في زادت والتي ، السلما
ما لضرب الكافرين من بإحكاما تدار ، متصلة  سلسلة
موقع في اليوما يكون من وإن ، السلمي بالرهاب يسمونه
ًا سيكون المتفرج الله صدق وقد ، المضروب هو غد
ول اليهود عنك ترضى ولن: ( يقول حيث سبحانه

) .ملتهم تتبع حتى النصارى
مع للتطبيع داعية وهناك هنا ترتفع الصوات بدأت وحيث

(الدائم) ) أو الشامل بـ(السلما يسمى ما وعقد ، اليهود
هذا مثل في الشرعي الحكم بيان من بد ل كان ، 2معهم
ًا ، للذمة براءةا ؛ المر ًا ، للمة ونصح تعالى الله إلى وإعذار

يتقون) !! . (ولعلهم ،
ً ولعل : يقول قائل
يخصص حتى المة في الوحيد التجاوز هو المر هذا وهل

ّبت قد السلمية فالمة ، رسالة أو ببيان فيها الشريعة ُغي
؟! . أمورها من كثير عن

: والجواب
يبرر ل الشرعية والمخالفات المصائب انتشار أن

هذا . وتبيين كله يترك ل كله يدرك ل وما ، عليها السكوت
سكت مما الشريعة تجيزه ل مما غيره تسويغ يعني ل المر
، الخر عن السكوت يعني ل منكر عن والسكوت عنه،

ًا اليهود عقدها التي المعاهدات أكثر أن العلم مع  1 وبين بينهم كانت تقريب
ًا لها يقيموا لم فإنهم ذلك ومع ، الفلسطينية التحرير منظمة نراه وما ، وزن

شاهد!! . ) خير1423 (محرما الياما هذه
سبيل على يذكرون اليهود زعماء بعض أن المر هذا في الطريف  2

بعد يقول كان دايان موشي السبق اليهودي الدفاع وزير : إن السخرية
العرب اعتراف بضرورةا تشعر قيامها منذ كانت إسرائيل : إن ما67 معركة

!!! إسرائيل بهم تعترف أن إلى يحتاجون الذين هم العرب فإن الن أما ، بها
.46 ص ظاظا الستعمار) لحسن ركيزةا (إسرائيل
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حرمة تشتد المسلمين وطال ضرره عّم إذا والمنكر
. (التطبيع) هذا كضرر عنه السكوت

التطبيع هذا أضرار تبيين في تعالى بالله استعنت وقد
ثلثة في جعلتها و ، الرسالة هذه فكتبت ، المسلمين على

: فصول

 ؛ اليهود : خطر الول     الفصل
: مبحثان وتحته

الدول وإسقاط الفتن إثارةا في : دورهم الول المبحث
:

: العرب جزيرةا في اليهود : مطامع الثاني المبحث

 ؛ وآثاره : التطبيع الثاني     الفصل
: مبحثان وتحته

: بالتطبيع : المراد الول المبحث
: التطبيع : آثار الثاني المبحث

 ؛ التطبيع : حكم الثالث     الفصل
: مباحث أربعة وتحته

: وفلسطين القصى المسجد : فضل الول المبحث
: التطبيع : حكم الثاني المبحث
: وردود : شبهات الثالث المبحث
: المسلمين وانتصار الصراع : حتمية الرابع المبحث

، المسلمين لعموما بنصيحة الرسالة ختمت ثم
. فلسطين في وللمجاهدين

ًا يديها بين وقدمت خلصة( بعنوان لمحتواها ملخص
. الفصول هذه قراءةا عن همته فترت ) لمنالتبيين

: ملحقين آخرها في ووضعت
من لمجموعة – اليهود مع التطبيع حكم في : بيان الول

. – العلم أهل
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(أوسلو) و ديفد) و (كامب اتفاقات : نصوص والثاني
.1عربة)  (وادي

ًا هذا عملي يجعل أن وتعالى سبحانه الله أسأل خالص
وسلم الله وصلى ، قرأه من به ينفع وأن ، الكريم لوجهه

. أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على

الفهد حمد بن /ناصر كتبه
 الرياض

1423-  المحرما الله شهر 

تنبأ فقد ؛ جناته فسيح وأسكنه الدوسري الرحمن عبد الشيخ الله رحم  1
ٍر  سنة عشرين من أكثر منذ في قال فقد ، الن الساحة على يجري مما بكثي

مع السلما على كلمه  بعد130-129 ) صوالماسإونية اليهودية( كتابه
: اليهود

: التالية الخطار عنها " وسينشأ
. الحدود وفتح والتجاري والثقافي الدبلوماسي التفاق-1
والشهامة الحمية وإماتة ، المسلمين لدى الدينية الروحا إذابة-2
. العدو ضد
هذه تصبح بحيث ، المقاطعة إلغاء وعملؤاه العدو يربح-3

. هائلة زيادةا وصادراته مكاسبه بها تزداد حرةا معاملة المقاطعة
ًا العدو بلد ستصبح-4 ينعمون العرب فساق كل يرتاده مصيف

، الموال وابتزاز الرجال كسب على المتدربات اليهوديات بجوار
وأن ، إسرائيل باتجاه العربية الموال تسيل أن ذلك نتيجة وسيكون

. العرب باتجاه اليهودي الفساد يسيل
ً الطبقات كل من واليهود العرب بين التامة اللفة حصول-5 بدل
والمخدرات بالحشيش وسيغزونهم ، والنفرةا الوحشة من

التزاوج يجعل وقد – عليه هم ما على زيادةا – والمسكرات
الروحا وتموت ، الطبقات جميع في الميوعة وستحل ، والستخداما

أخرى. مواضع في وتضعف ، مواضع في العسكرية
والسجون بالظلم فيرهقون ، بحكامهم العرب بعض سيبتلى-6

. بإسرائيل ولو حكامهم من الخلص يتمنوا حتى ، والضرائب
ٍء أي على فلسطينية دولة قامت إذا-7 فلسطين أرض من جز

، المواقف بعض في إسرائيل مع تلتقي ، علمانية شيوعية فستكون
إلى العرب تشطر سياسية عداوات الردن وبين بينها وسيكون
" ذلك وتنمي تشر وإسرائيل ، والمهاترات الخلفات فتقوما ، شطرين

.
فل ظني يخيب أن الله : " وأدعو ذلك بعد الله رحمه قال ثم

لكل والسداد والفلحا الخير يحصل وإنما ، كله هذا من شيء يحصل
.   والمسلمين" اهـ العرب
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الول الفصل
اليهود خطر

: تمهيد
المسلمين مع – اليهود غير من – الكفر ملل اتفقت قد
الكتب كثرت و ، الرض في وإفسادهم اليهود فساد على
.  المور أشهر من هذا كان حتى ، ذلك تبين التي

، صفاتهم وذكر كتابه في وتعالى سبحانه الله ذكرهم وقد
) ،للسحت أكالون للكذب سإماعون( عنهم تعالى فقال
وهم الكذب الله على ويقولون( تعالى وقال

عنه نهوا وقد الربا وأخذهم( تعالى وقال ) ،يعلمون
تعالى وقال ) ،بالباطل الناس أموال وأكلهم

لتجدن( تعالى وقال ) ،الحق بغير النبيين ويقتلون(
والذين اليهود آَمنوا للذين عداوة الناس أشد

الله ابن عزير اليهود وقالت( تعالى وقال ) ،أشركوا
فقير الله إن قالوا الذين كفر لقد( تعالى وقال ) ،

الله يد اليهود وقالت( تعالى وقال ) ، أغنياء ونحن
تعالى وقال ) ، قالوا بما ولعنوا أيديهم غلت مغلولة

لسان على إسإرائيل بني من كفروا الذين لعن(
وكانوا عصوا بما ذلك مريم بن وعيسى داود

وقال ) ، فعلوه منكر عن يتناهون ل كانوا ، يعتدون
هذا في واليات ) ،العجل قلوبهم في وأشربوا( تعالى
ًا كثيرةا . جد
ً الفصل هذا في أذكر ولن ، اليهود لمؤمرات تفصيل

ّلَف وقد ، يطول هذا فإن ؛ الرض في للفساد وسعيهم َأ

: أمرين على سأقتصر ولكني ، كثير فيه
. الدول وإسقاط الفتن إثارةا في : دورهم الول المر

. العرب جزيرةا في : مطامعهم الثاني والمر
ًا فأقول : بالله مستعين

11



: الول المبحث
وإسإقاط الفتن إثارة في دورهم

الدول

الفتن بإثارةا يتعلق ما في العالم تاريخ في الناظر إن
ول ، أحداثه من كثير في اليهود أثر يرى الدول وسقوط

من الله عباد خيار عن يتورعوا لم فإنهم ؛ ذلك في عجب
ويقتلون( عنهم تعالى الله ذكر كما والصالحين النبياء

بالقسط يأمرون الذين ويقتلون حق بغير النبيين
عليهم النبياء من مجموعة قتلوا فقد ) ،الناس من

الله ولكن مريم بن عيسى المسيح قتل وحاولوا ، السلما
محمد لنبينا قتلهم محاولت وتكررت ، إليه رفعه سبحانه

.1 مرةا أكثر وسلم عليه الله صلى
؟. دونهم بمن فكيف النبياء مع حالهم هذا كان وإذا

ما لمعرفة العاقل تكفي نماذج أذكر وسإوف
: الفتن من اليهود يسببه
، السلما صدر في فتنة أعظم وراء اليهود أن ذلك فمن
الحديث: العصر في فتنة وأعظم

: السإلما صدر في أما
اليهودي) سبأ بن الله (عبد أحدثها التي الفتنة فكانت

ًا الرض في سعى ثم السلما دخل الذي وقت في فساد
ًا حوله فجمع ، عنه الله رضي عفان بن عثمان من كثير

بحصار انتهت ، عظيمة فتنة وأحدثوا ، والدهماء العراب
، قتله ثم ، عنه الله رضي عفان بن عثمان الراشد الخليفة

إلقاء طريق عن أربع سنة وسلم عليه الله صلى النبي قتل اليهود حاول  1
ٍر كعب قاما ثم ، فرجع سبحانه الله فأخبره النظير بني إلى جاء لما عليه حج

عليه الله صلى النبي لقتال المشركين أحزاب بجمع اليهودي الشرف بن
ثم ، الحزاب عليه وأعانوا خمس سنة الميثاق قريظة بنو نقض ثم ، وسلم

فيه ذلك أثر حتى خيبر في سبع سنة شاةا في تسمه أن يهودية امرأةا حاولت
: قالت عنها الله رضي عائشة عن البخاري روى كما وسلم عليه الله صلى
: " يا فيه مات الذي مرضه في يقول  وسلم عليه الله صلى  النبي كان

أبهري انقطاع أوان فهذا ، بخيبر أكلت الذي الطعاما ألم أجد أزال ما ، عائشة
السم" . ذلك من
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وخروج ، المة بين القتتال حدوث أسباب من ذلك وكان
هذا إلى المة منه تعاني مما والزندقة البدع وأهل الفرق
.1الوقت
: الحديث العصر في وأما
المسجد على اليهود استيلء فيها الفتن أعظم فمن

واستباحتهم المسلمين قتلهم مع فلسطين وأرض القصى
من أكثر منذ هناك مخازي من يفعلونه وما ، العراض
ًا خمسين . عام
في كثيرةا - فتن وبعدها - وقبلها الفتنتين هاتين وبين
ومنها: ؛ وراءها اليهود كان السلمي العالم

: النصار بين اليهودي قيس بن شاس فتنة- 1
ًا : وكان إسحاق ابن قال الضغن شديد ، الكفر عظيم شيخ
ٍر على فمر ، لهم الحسد شديد ، المسلمين على من نف

الوس من وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب
ما فغاظه ، فيه يتحدثون جمعهم قد مجلس في والخزرج

السلما على بينهم ذات وصلحا وجماعتهم ألفتهم من رأى
: قد فقال ، الجاهلية في العداوةا من بينهم كان الذي بعد

إذا معهم لنا ما والله ل ، البلد بهذه 2قيلة بني مل اجتمع
. قرار من بها اجتمعوا
ًا فتى فأمر فاجلس إليهم : اعمد فقال معهم كان شاب
ما بعض وأنشدهم ، قبله كان وما ، بعاث يوما اذكر ثم معهم
.   الشعار فيه تقاولوا كانوا

ًا بعاث يوما وكان وكان ، والخزرج الوس فيه اقتتلت يوم
. الخزرج على للوس يومئذ فيه الظفر
، ذلك في القوما فتكلم ، : ففعل إسحاق ابن قال

على الحيين من رجلن تواثب حتى ، وتفاخروا ، وتنازعوا
شئتم : إن لصاحبه أحدهما قال ثم ، فتقاول ، الركب
ًا الفريقان فغضب ، جذعة الن رددناها : قد وقالوا ، جميع

، - السلحا : الحرةا - والظاهرةا الظاهرةا موعدكم ، فعلنا
الله صلى الله رسول ذلك فبلغ ، إليها . فخرجوا السلحا

. عنه الله رضي عثمان عن تتكلم التي التاريخ كتب انظر  1
والخزرج. : الوس النصار هم قيلة أبناء  2
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المهاجرين أصحابه من معه فيمن إليهم فخرج وسلم عليه
:  جاءهم حتى

أبدعوى ، الله ، الله ، المسلمين معشر : يا فقال
، للسلما الله هداكم أن بعد ؟ أظهركم بين وأنا الجاهلية
به واستنقذكم ، الجاهلية أمر عنكم به وقطع ، به وأكرمكم

. قلوبكم من به وألف ، الكفر من
فبكوا ، عدوهم من وكيد ، الشيطان من نزغة أنها فعرف

ًا بعضهم والخزرج الوس من الرجال وعانق ، ثم ، بعض
سامعين وسلم عليه الله صلى الله رسول مع انصرفوا
؛ قيس بن شاس الله عدو كيد عنهم الله أطفأ قد ، مطيعين

يا قل: ( صنع وما قيس بن شاس في تعالى الله فأنزل
شهيد والله الله بآيات تكفرون لم الكتاب أهل
عن تصدون لم الكتاب أهل يا قل ، تعلمون ما على

وما شهداء وأنتم عوجا تبغونها آَمن من الله سإبيل
 1) .  تعملون عما بغافل الله

داعية : ظهر الهجري الول القرن أواخر وفي- 2
الخليفة وقت في الصفهاني عيسى أبو اسمه يهودي
المنتظر المسيح أنه فادعى ، مروان بن الملك عبد الموي

عليه قبض حتى تلميذه أحد بعده حملها فتنة وأحدث ،
.2 الملك عبد بن يزيد الخليفة

بين بغداد في عظيمة فتنة  : صارت422 عاما وفي-2
البويهيون قربهم الذين – اليهود كان وقد ، والرافضة السنة
3. الرافضة أعوان ومن الفتنة هذه أسباب - من آنذاك

ًا430 عاما وبعد- 3 غرناطة حاكم : استوزر  تقريب
ًا (بني حبوس) من بن (باديس (ابن اسمه زيري) يهودي

على سطوتهم وزادت ، اليهود شأن فعظم  ،4النغريلة)

 .94  ،93/ 3:  هشاما ابن سيرةا  1
المسلمين) لحسن بين والعدوان الستعمار ركيزةا (إسرائيل انظر  2

 .53  ،52 ص ظاظا
 .31اليهود)  مع (صراعنا  ،12/31والنهاية)  (البداية انظر  3
( حزما ابن رسائل من الثالث الجزء مقدمة في له مفصلة ترجمة انظر  4

3/8-17.(
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(ابن أن حتى ، وتمكنوا ، الرض في وأفسدوا ، المسلمين
غضب فاشتد ، 1الكريم القرآن على تكلم النغريلة) نفسه

.  المسلمين
مسعود بن : إبراهيم الصالح الشيخ إلبيرةا زاهد فقال
بها كان التي ؛ المشهورةا ) القصيدةا480 (ت الله رحمه

على المسلمين همم بها يستنهض ، الله بإذن الخلص
: قوله ومنها ، اليهود

ٍة قل أل لصنهاج
أجمعين

صاحبكم زل لقد
زلة

ّير ًا كاتبه تخ كافر
به اليهود فعّز

وانتخوا
ٍم فكم فاضٍل مسل

قانٍت

ُأْسد الندي بدور و
العرين

أعين لها تقّر
الشامتين

من كان شاء ولو
المسلمين

من وكانوا وتاهوا
الرذلين

ٍد لرذل من قر

 وما41/ 3( رسائله في كما تعالى الله رحمه حزما ابن عليه رد وقد  1
: رده أول في قال بعدها) ومما

ملتنا أهل من الممالك أهل تشاغل إليك نشكو إنا اللهم" 
قريب عما يتركونها قصور وبعمارة ، دينهم إقامة عن بدنياهم

، قرارهم ودار معادهم في لهم اللزمة شريعتهم عمارة عن
ًا كانت ربما أموال وبجمع ًا أعمارهم انقراض إلى سإبب وعون

عاجلتهم في عزوا بها التي ملتهم حياطة وعن ، عليهم لعدائهم
ألسنة لذلك اسإتشرف حتى ، آَجلتهم في الفوز يرجون وبها

حقق لو بما والشرك الكفر أهل ألسنة وانطلقت ، والذمة القلة
مشاركون لنهم ، همنا ضعف بذلك لهتموا الدنيا أرباب النظر

للملة والحمية ، الزهراء للديانة المتعاض من يلزما فيما لنا
والقدح سإياسإتهم إهمال إليه يؤول بما متردون هم ثم ، الغراء

، أبواب البلء إلى وللمداخل ، أسإباب فللسإباب ، رياسإتهم في
ل عصابٍة من العدو كان إن سإيما ل ،...، بالصواب أعلم والله

الضعف إلى المغتّر فيأنس ، الظاهر مهانة مع الخبث إل تحسن
الذين كاليهود ؛ والمكر والكيد والختر الختل ذلك وتحت ، البادي

ًا يحسنون ل ًا الله آَتاهم ول ، الحيل من شيئ أسإباب من شيئ
التطاول على ، والسرقة والتخابث الغش شأنهم وإنما ، القوة

عليه الله صلى ولرسإوله تعالى لله العداوة شدة مع ، والخضوع
" .وسإلم
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من ذلك كان وما
سعيهم

فيهم اقتدى فهل
باللى

حيث وأنزلهم
يستاهلون

: يقول أن إلى
ذبحه إلى فبادر
قربة

الضغط ترفع ل و
رهطه عن

وخذ ، عراهم وفّرق
مالهم

قتلهم ولتحسبْن
ًةا غدر
عهدنا نكثوا وقد

عندهم
لهم تكون وكيف

ذمة

المشركين
يقوما منا ولكن

المعين
الخيرةا القادةا من

الفاتحين
أسفل وردهم

السافلين

كبش فهو به وضّح
سمين

علٍق كل كنزوا فقد
ثمين
بما أحق فأنت

يجمعون
في الغدر بل

يعبثون تركهم
على نلما فكيف

الناكثين
،وهم خمول ونحن

ظاهرون؟

وقتلوا اليهود على القصيدةا هذه (صنهاجة) بعد فثارت
1النغريلة) هذا. (ابن ومنهم عظمية مقتلة منهم

ًا558 عاما وفي- 4 الحروب اشتداد : ومع  تقريب
المسيح أنه ادعى كردستان في يهودي ظهر الصليبية
النحلل بنشر وقاما الرائي) ، (داود اسمه المنتظر
فأثار ، المسلمين لعداء بالتجسس  وقاما ، والزندقة
في نجح ثم ، والسلجوقية العباسية الدولة على القلقل

واستمر ، أذربيجان في اليهود المتطوعين من جيش تجنيد
.2 العراق شمال في المسلمون عليه قضى حتى ذلك في

/2(المغرب)   ،89  ،10اللبيري)  (ديوان  ،4/322الطيب)  (نفح انظر  1
132. 

.53 الستعمار) ص ركيزةا (إسرائيل انظر  2
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ًا اليهود  : أحدث573 عاما وفي-5 في عظيمة فتنة أيض
1. بغداد

بن سعيد أبو العراق حكم  : تولى716 عاما وفي-6
أبوه وكان ، السنة أهل مذهب واعتنق – التتر من – درخان
ًا ًا رافضي تآمروا أن إل اليهود من كان فما ، لليهود مقرب

2. قتلوه حتى عليه

الرأوبيني داود اسمه يهودي  : ظهر930 سإنة وفي- 7
المسلمون احتلها التي خيبر في اليهود لعرش يدعو وبدأ
، السبيل هذا في النصارى مع يتعاون أن وحاول !! ،

ثم ، الفاتيكان في السابع كليمنت النصارى بابا فاستقبله
بين فتنة أحدث أنه إل ، البرتغال ملك بعده استقبله
ًا النصارى قتلوه ثم ، وسجنوه عليه وقبضوا فكرهوه أيض

ًا. 3مسموم

ًا1275 عاما وفي- 8 بقيادةا الروس : قاما  تقريب
المعروف القوقازي القائد بأسر باريتنسكي الجنرال
، لهم جهاده من سنة وعشرين خمٍس شامل) بعد (الشيخ

4. وخيانتهم الجبال يهود جاسوسية ذلك في السبب وكان

ًا المشهور - ومن9 دور المعاصر التاريخ كتب في جد
5. العثمانية السلطنة إسقاط الدونمة) في (يهود

 .12/298والنهاية)  (البداية  1
 .32اليهود)  مع (صراعنا  2
 .54 الستعمار) ص ركيزةا (إسرائيل  3
.330إسرائيل)  وبنو (السلما 4
ًا العثمانيين مع اليهود تاريخ بدأ وقد 5 ًا قرون ثلثة قبل مبكر من تقريب

، سلطينهم إلى والتقرب قصورهم إلى الدخول من تمكنوا حيث ، سقوطهم
ًا بسببهم فحدث ركيزةا (إسرائيل في بالتفصيل انظرها ، الفتن من عدد

العثمانية السلطنة إسقاط في الدونمة يهود دور وأما  ،67-55الستعمار) 
يهودي ما) وهو1675-1626زيفي) ( (سباتاي مؤسسهم وقت إلى فيعود

فاعتقلته أمره فاستفحل إسرائيل بني مسيح أنه أعلن الصل إسباني
كان أنه سنوات عشر بعد اتضح ثم السلما دخوله فأعلن العثمانية السلطات

أداروا حتى كيدهم في زالوا ما إنهم ثم ، فيها ومات ألبانيا إلى فنفي يخدعهم
الحميد عبد السلطان الفتاةا) على تركيا (حزب انقلب من العظم الجزء
 /1الديان)  في الميسرةا (الموسوعة انظر ، دولتهم وأسقطوا ، الثاني
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ًا ذكرته وما ، أعمالهم بعض هو الحوادث من سابق
على ليس وخبثهم وكيدهم ، للتقصي ليس هنا والموضع

على ليس من لكل بل ، فقط السلما وبلد المسلمين
غير مع ووقائعهم تاريخهم بمعرفة يتبين وهذا ، دينهم

:  المسلمين
القتصادية أحوالها ساءت ما1272 عاما في بريطانيا ففي
ملك فأصدر ، اليهود يمارسها التي والمداينات الربا بسبب

ًا الول إدوارد بريطانيا لليهود الرض رهن و الربا بمنع قرار
البريطانية العملة ذهب من لجزء اليهود سرقة اكتشف ثم ،

ًا فأصدر  من200 على بالقتل وحكم ، بمحاكمتهم أمر
فأصدر فسادهم استمر ذلك ومع ، ما1280 سنة اليهود

ًا ثلثة غضون في بريطانيا من اليهود بطرد يقضي أمر
في اليهود على الشعب فهجم ،  ما1290 سنة في أشهر

ًا فقتلوا تجمعاتهم بريطانيا من البقية وطردوا ، منهم قسم
1. قرون ثلثة لمدةا

فأصدر ، بريطانيا في كفعلهم اليهود فعل فرنسا وفي
ًا أغسطس لويس فرنسا ملك ثم فطردوا ، بطردهم قرار

ًا عشرين بعد رجعوا عهد في أخرى مرةا فطردوا ، عام
الشعب هاج  ما1341 عاما وفي ، عادوا ثم ، فيليب

. 2وطردوهم فقتلوهم عليهم الفرنسي
قضت والتي ما1789 عاما الفرنسية الثورةا وراء وكانوا

.  3فرنسا في الملكية على
على قضت التي البلشيفة الثورةا قادةا أكثر وكان

. 4 اليهود من روسيا في القيصرية

70 ص الدوسري عبدالرحمن والماسونية) للشيخ (اليهودية  ،510-512
بعدها. وما
 ،149 ص زايد والنصارى) لحمد اليهود بين العلقة (حقيقة انظر  1

150. 
ليبعثن ربك تأذن وإذ( تعالى لقوله مصداق وهذا ، المرجع نفس  2

).العذاب سإوء يسومهم من القيامة يوما إلى عليهم
الماسونية (المخططات  ،226 ص الشاذلي (الماسونية) لمحمود انظر  3

والنصارى) ص اليهود بين العلقة (حقيقة  ،64 ص دياب العالمية) لمحمد
.46 ص الدوسري الرحمن عبد والماسونية) للشيخ (اليهودية ،145
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إليه تسربت نيلوس) لما (سرجي الروسي الكاتب إن بل
سماه كتاب في بنشرها صهيون) قاما حكماء (بروتوكولت

بناء – الوقت ذلك في – فيه تنبأ ما1905 اليهود) عاما (خطر
: تحطيم منها كثيرةا بأشياء البروتوكولت تلك دراسة على

العثمانيين وسقوط ، روسيا في الشيوعية وظهور القيصرية
وسقوط ، فلسطين إلى اليهود وعودةا ، تركيا في

، وغيرها والنمسا كألمانيا أوربية دول عدةا (الملكيات) في
أمسك أن وبعد ، المور هذه من كثير تحقق وقد

هذا نيلوس بنفي قاموا روسيا في المور زماما الشيوعيون
.1 ما1929 سنة مات حتى فلديمير إلى

كل : " إن الغربيين بعض قال حتى باليهود الحال وبلغ
الحكومة وستنظمها نظمتها العالمية والفوضى الثورات
.2"  ذاتها العالمية السرية اليهودية

الجامعة مجلة فقالت بذلك اعترفوا اليهود إن بل
الكبرى الفكرية التغييرات كل في : " نصادف السرائيلية

ًا ً تقريب ًا عمل ًا كان سواء ، يهودي ًا ظاهر ًا أو ، واضح خفي
ًا التاريخ بامتداد يمتد اليهودي التاريخ فإن هذا وعلى ، سري

بآلف فيه تغلغل حيث ، مجالته بجميع العالمي
.3الدسائس"

حيث آتلخان رفعت / جواد الجنرال التركي الكاتب وبالغ
في حدثت ثورةا أي خلو التاريخ يسجل أن : " يستحيل قال

: أعضاء سبعة فيه كان الشيوعي للحزب الول السياسي المكتب في  4
مجلس وفي ، يهوديات من متزوجان آخران واثنان ، اليهود من منهم أربعة

بعد حكومة وأول ، اليهود من : نصفهم عشر أربعة العضاء عدد كان الحرب
ًا عشر سبعة منهم ؛ وعشرين : اثنين أعضائها عدد كان الثورةا وانظر ، يهودي
رحمه الدوسري الرحمن عبد الشيخ كتاب في بالتفصيل الحصاءات باقي
 .36-29والماسونية)  (اليهودية الله
ص سنقرط الماسونية) لداود العالمية لليهودية الخفية (القوى انظر  1

. بعدها  وما175
ص الخفية) لسبيروفيتش العالم (حكومة في كما ، روبيسبير هو القائل  2
89، ً .64 العالمية) ص الماسونية (المخططات عن نقل
ً  ،585 ص  ما1907 سنة  يوليو26:  السرائيلية الجامعة مجلة  3 عن نقل

 .309 ص شلبي (اليهودية) لحمد
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ساعتنا إلى القديم السحيق العهد من البشرية أقطار سائر
1استثناء". بدون اليهودية المحركة اليدي عن هذه

، منهم قومهم فحذروا اليهود خطر الكفار عقلء علم وقد
واشنطن) ، (جورج أمريكي رئيس أول هؤلء ومن

خطاب في قال فرانكلين) حيث (بنجامين الخر والرئيس
فيه يحذر – أمريكا دستور وضع عند – ما1789 عاما له

:2اليهود من المريكي الشعب
الخلقي بالمستوى أطاحوا اليهود فيها حل أرض كل "في

ل منعزلين يزالوا ولم ، فيها التجارية الذمة وأفسدوا ،
من هؤلء يبعد لم : " إذا قال " ثم بغيرهم يندمجون
إلى سيتدفق سيلهم فإن الدستور بنص المتحدةا الوليات

أن على معه يقدرون حد إلى سنة مائة غضون في أمريكا
أن أحفادنا مصير يكون ...حتى ، ويدمروه ، شعبنا يحكموا
3". اليهودي الشعب لطعاما الحقول في يعملوا

: الثاني المبحث

الكلما هذا أن شك ول  ،346 إسرائيل) ص وبنو (السلما كتابه في  1
عندهم تواتر لما إل سبق ما يذكروا لم هؤلء أن المقصود أن إل ، فيه مبالغ

. ومؤامراتهم اليهود دسائس من
ً الخطاب هذا نشر  2 إل أنقل ولم اليهود من بالتحذير مليء وهو – كامل

ً ، بعدها  وما29 الخفية) لسبيروفيتش العالم (حكومة كتاب –مقتطفات نقل
ًا وانظر  ،67 العالمية) ص الماسونية (المخططات عن (اليهودية أيض

 .20  ،19 ص الدوسري والماسونية) للشيخ
يجرؤا ل الرئيس معها صار درجة إلى أمريكا في اليهود سلطة بلغت  3

الوطنية المحفوظات هيئة كشفت فقد ، منهم امتعاضه إظهار على
ًا المريكية للرئيس مسجلة  ساعة500 مدتها كاسيت شرائط عن مؤخر
ورود فيها والشاهد ، ما1972 عاما من الول النصف في حكمه أثناء نيكسون
المسجلة المحادثة في جراهاما قال ، جراهاما بيلي القس وبين بينه مكالمة

البلد تلك فإن وإل ، يكسر أن يجب العلما لوسائل اليهودي "الحتكار إن
يا "نعم:  جراهاما فقال  ،ذلك؟"  تعتقد "هل نيكسون ورد .  تنحدر" سوف
أقول أن أبدا أسإتطيع ل أنا ، كذلك وأنا":  نيكسون وقال . "  سيدي
فقد ، ثانية مرةا انتخبَت "إذا:  جراهاما وقال ،" هأعتقد لكنني ذلك

هذا قاما المكالمة هذه عن كشف أن بعد ثم ،شيئا"  نفعل أن عندئذ نستطيع
لين) : أون سي بي (البي موقع في هذا !!! انظر لليهود بالعتذار القس

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1851000/1851684.stm
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العرب جزيرة في اليهود مطامع
:

هذه وتعود العرب) ، (جزيرةا في قديمة مطامع لليهود إن
: أمور ثلثة إلى المطامع
. واقتصادي ، وأمني ، عقدي

: الول المر أما
:  العقدي وهو

(إسرائيل و الميعاد أرض في اليهود عقيدةا إلى فيرجع
أرض أن – سياسة أو ديانة – يعتقدون فالصهاينة الكبرى) ،

قاعدةا وهي ، لهم الله أورثها التي أرضهم (فلسطين) هي
(النيل) نهر من الكبرى مملكتهم حدود ويجعلون ، ملكهم

ًا ًا نهر إلى غرب في ويدخل ، 1ذلك بين وما (الفرات) شرق
نصوص وجود زعموا أنهم وذلك ؛ العرب جزيرةا شمال هذا
إليها رجوعهم وأن ، الحدود هذه على (التوراةا) تدل في

النصوص:  هذه ومن إلهي لوعد تحقيق
اليوما ذلك ) : " وفي15/18( التكوين سفر في جاء ما
ًا إبراما مع قطع ً (إبراهيم) ميثاق هذه أعطي : لنسلك قائل

" . الكبير النهر إلى مصر نهر من الرض
ًا وفيه بعدك من ولنسلك لك ) : " وأعطي8  ،17/7( أيض
ًا كنعان أرض كل غربتك أرض ًا" . ملك 2أبدي

(ت هرتزل الحديثة الصهيونية مؤسس وضع فقد لذلك
المنطقة وجعلها الكبرى إسرائيل لبلد ما) خريطة1904

مصر : شرق (الفرات) وتشمل (النيل) و بين الواقعة

في بيضاء خرقة عن عبارةا وهي ، اليهودية رايتهم وضعوا هذا وعلى  1
فأحد ، أزرقين خطين داود) بين (نجمة يسمونها التي اليهود نجمة وسطها
، إسرائيل لبلد ترمز داود ونجمة ، للفرات يرمز والخر ، للنيل يرمز الخطين

!! . النهرين هذين بين الممتدةا يعني
إسرائيل) (قضية  ،311 والنصارى) ص اليهود بين العلقة (حقيقة انظر  2

.75 ص لجارودي
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وشمال العراق وغرب والردن وسوريا ولبنان وفلسطين
.1 الجزيرةا

ًا غربية اليهودي) وصحف (التبشير مجلة نشرت و أيض
يريدها التي الدولة حدود تبين خريطة  ما1923 عاما في

.2(هرتزل) -  لخريطة مشابهة وهي – الصهاينة
نحاسية يهودية نقدية قطعة  ما1989 عاما الصهاينة وسك

وجهها على ، الن إلى متداولة  أغورات10 فئة من اللون
دولة اسم "الصورةا" مع الثاني وجهها وعلى النقش، الول

، والنجليزية والعبرية : العربية لغات بثلث إسرائيل
من الممتدةا المساحة تغطي خريطة عن عبارةا والصورةا

ًا النيل ، وسوريا ، ولبنان ، وفلسطين : بسيناء مرور
، العربية الجزيرةا جنوب حتى وتمتد ، والخليج ، والعراق

.3 اليهودي الشمعدان الخريطة هذه على ورسم
خطاٍب في جاء فقد ؛ اليهود زعماء المعتقد هذا وعلى

يكون : " لن السابق اليهود وزراء رئيس بيجن مناحيم ألقاه
ول حتى ، إسرائيل لرض ول ، إسرائيل لشعب سلما

وقعنا ولو حتى ، بعد بأجمعه وطننا نحرر لم دمنا ما ، للعرب
.4صلح"  معاهدةا
1951  آب8 بتاريخ اليهودي الديان لوزير كلما في وجاء

دولة إن ، عظيمة أعمال مؤتمركم أماما زال : " ما ما

(الستراتيجية كتاب (هرتزل) في رسمها كما الخريطة هذه انظر 1
في هرتزل كتب وقد  ،100 العربية) ص الجزيرةا شبه إزاء السرائيلية

بها ستتقدما التي الصهيونية مطالب ) أن1898 الول  تشرين15( مذكراته
السابق) (المرجع والفرات النيل بين الواقعة : المساحة العالي الباب إلى
في اليهودية روتشيلد عائلة أقطاب لحد خزانة في وجد  . كما13

من منطقة تشمل المتصورةا اليهود دولة أن تبين (فرانكفورت) خريطة
النبوية المدينة جنوب إلى  الحمر البحر شاطيء بمحاذاةا تمتد العرب جزيرةا
لتصل الشرقية الجنوبية الحدود قبل ما إلى تعود ثم ، خيبر من الشرق وإلى
،14السابق)  (المرجع الشمالية الكويت حدود إلى مستقيم بخط ذلك بعد

.101 ص المرجع نفس في الخريطة وانظر
 .15 العربية) ص الجزيرةا شبه إزاء السرائيلية (الستراتيجية  2
ص المرجع نفس في العملة صورةا وانظر  ،20 ص السابق المرجع  3

103 .
ص ماضي ) لمحمد والمستقبل الماضي بين اليهود مع (صراعنا انظر 4
60.
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الفرات من الدولة تلك حدود وإن ، أمامكم كلها إسرائيل
النيل" . إلى

السيف : " أما  ما1948 عاما حرب بعد جوريون بن وقال
ًا...فالشعب إل يعد لم فإنه غمده إلى أعدناه الذي مؤقت

الباء أرض في الستيطان إلى سيعود بأسره اليهودي
1الفرات". إلى النيل من الممتدةا والجداد

ًا جوريون بن وقال الجليل مدرسة لطلبة خطابه في أيض
ًا اليهودية تمثل : " ل الحالية إسرائيل خريطة إلى مشير

يقع أخرى خريطة هناك بل ، دولتنا جغرافية الخريطة هذه
مملكة تشمل وهي ، كواهلكم على أمرها تحقيق عبء

2الفرات". إلى النيل من تمتد التي إسرائيل

قال فقد ، خيبر مدينة يذكرون اليهود قادةا يزال ول
، خيبر بيوما يوما : " هذا  ما1967 حرب بعد دايان موشي

ًا  وقال3خيبر" . يالثارات : " لقد القدس احتلوا يوما أيض
إلى و يثرب إلى طريقنا في ونحن ، أورشليم على استولينا

. 4بابل" 
على – السابقة اليهود وزراء رئيسة – مائير جولدا ووقفت
: "5 وتقول الهواء تستنشق وأخذت العقبة خليج شاطيء

.6خيبر" في أجدادي رائحة أشم إني
 .60 ص السابق المرجع  1
 .335 ص رفعت جواد التركي إسرائيل) للجنرال وبنو (السلما  2
.103 ص الشرعية) لشبير السياسة ضوء في اليهود مع (صراعنا انظر 3
ًا وقال  ،131 ص نفسه المرجع  4 ًا الطريق أصبح : الن أيض أمامنا مفتوح
. ومكة المدينة إلى
 .104 ص السابق المرجع  5
:  هو والسؤال 6

يسمى ما مشروعات بعد الكبرى إسرائيل مشروع عن اليهود تخلى هل
؟! .  ل أو ، العرب مع بالسلما

ًا توحدهم قد ، متضادةا ، مختلفة ، كثيرةا تيارات اليهود أن الحقيقة ظاهري
مصداق وهذا ؛ موجود الشديد الختلف ولكن ، لديهم الكبرى الحقائق بعض
ًا تحسبهم( تعالى لقوله الجابة الخطأ من لذلك ) ؛شتى وقلوبهم جميع

(ل) .  (نعم) أو بـ هنا
: اليهود دولة حول طرفين بين تقع اليهود وأحزاب
:  الول الطرف

دولة في اليهود جمع فكرةا رفضوا الذين : وهم اليسار أقصى وهم
. ونهايتهم لحتفهم يجتمعون أنهم يعتقدون لنهم ، فلسطين
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ًا يضعوا لم فاليهود لذلك ولما ، هذه لدولتهم رسمية حدود
من ما1968 عاما أشكول ليفي إسرائيل وزراء رئيس طلب

حدود أمريكا تضمن أن جونسون ليندون المريكي الرئيس
أن تريدني التي الحدود هي ما : ولكن له قال اليهود

.1أضمنها؟!

:  الثاني الطرف
إسرائيل بأرض يطالبون الذين الغلةا الصهاينة : وهم اليمين أقصى وهم
(هرتزل). ورسمها التوراةا حددتها كما الكبرى
: حزبان أهمها أحزاب الطرفين هذين وبين

:  الول الحزب
 : وهم–العمل)  (حزب يمثلهم من  وأشهر–الصهيونية)  بعد (ما تيار وهم
ًا – لديهم الذين أراضي من النسحاب أجل من للتفاوض الستعداد – نظري

في التوسع من أهم القتصاد الرض) وبناء (تهويد لن ؛ السلما  مقابل67
. السكان حساب على الراضي

:  الثاني والحزب
الليكود) (حزب يمثلهم من  وأشهر–الصهيوني)  (التيار أو اليمين تيار وهم

ًا67 أراضي عن النسحاب يرون ل  : و– .   مطلق
السرائيلية السياسة على المؤثران لنهما الخيرين الحزبين على والكلما

:
ثم ،  ما1948 عاما منذ دولتهم وأعلنوا فلسطين أرض احتلوا قد فاليهود

، ما1967 (سيناء) عاما (الجولن) و (غزةا) و الغربية) و (الضفة إليها أضافوا
خمسين من أكثر وبعد ولكن ، ما1982 لبنان) عاما (جنوب إليها أضافوا ثم

طردوا بل ، بالمن يهنأوا ولم ، قرار لهم يستقر لم دولتهم قياما على سنة
إل يستولوا لم وهم هذا ، المرين الفلسطينيون وأذاقهم ، لبنان جنوب من

يستطيعوا . ولم – المزعومة الكبرى إسرائيل أرض – من يسيرةا أراٍض على
فلسطين أرض خارج اليهود ثلثي من أكثر بقي بل ، بلدهم إلى اليهود تهجير

إلى فلسطين من اليهود من المضادةا الهجرةا بداية ذلك على وزاد بل ،
يوازي ما واستهلكه العسكري النفاق زيادةا على علوةا ، الصلية بلدهم

والتوتر القلق إلى بالضافة ، القتصادي والرهاق ، تقريبا الميزانية ثلث
غير أخرى سياسة إلى النتقال من لهم بد ل كله لذلك ؛ أراضيهم في العاما

ً (قاعدةا استقرار ليضمنوا الحربية السياسة ويتجهوا ، وتقويتها ملكهم) أول
من أنفسهم على يأمنوا أن بعد – اليهود وتهجير المستوطنات تعمير إلى

-.  جيرانهم
أولً) أو (القتصاد نظرية الصهيوني) إلى بعد ما (التيار سياسة فاتجهت

العرب مع العلقات وبناء الحرب وضع أن السلما) بدعوى مقابل (الرض
هيمنتهم إلى بالضافة القتصادية والهيمنة للبناء يتفرغون اليهود تجعل

عليه جديد) تهيمن أوسطي (شرق بناء إلى ويدعون ، الحالية العسكرية
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في : " الحدود فقال بذلك دايان موشي  صرحا وقد
ًا ليست منطقتنا ًا شيئ والتبديل التغيير دائمة هي بل ، مقدس

"2.

: الثاني المر وأما
: إسإرائيل بأمن متعلق وهو

دعوةا ومهد ، الحرمين بلد بأنها معروفة الجزيرةا فأرض
، وسلم عليه الله صلى السلما نبي خرج وفيها ، السلما

السلما انتشر ومنها ، مات وفيها ، وسراياه غزواته وفيها
الخيرةا القرون في عليها الله مّن ثم ، المعمورةا أرجاء في

(التيار وأما ، الجديد العالمي النظاما (أمريكا) على (إسرائيل) كهيمنة
إل يكون إسرائيل) ول (أمن أولً) وهو (المن نظرية إلى الصهيوني) فاتجه

–  ما67 أراضي بإبقاء المساحة واتساع لدولتهم السترتيجي العمق بوجود
، – السرائيلية المظلة تحت للفلسطينين قاصر ذاتي حكم وجود من مانع ول

، المنطقة دول جميع (إسرائيل) على هيمنة وجوب على متفقان والفريقان
التحدث تركهم أن كما ، الهيمنة هذه تحقق التي الوسيلة في يختلفون ولكن

ملكهم قاعدةا استقرار عدما بسبب هو الكبرى) إنما (إسرائيل مشروع عن
ًا يعني ل وهذا ، الحداث عليهم أملتها مرحلية نظرةا فهي ، الن حتى مطلق
إليه يصبون الذي السلم تحقيق استطاعوا لو بل ، النظرةا هذه أهملوا أنهم

ونشروا إليهم العالم في اليهود باقي وهّجروا ملكهم قاعدةا بناء لحكموا
في حلمهم تحقيق إلى ذلك بعد  اتجهوا ثم فلسطين، بلد في المستوطنات

تحمل اليهود) التي (راية إلى النظر ذلك في ويكفي الكبرى) ، (إسرائيل بناء
. بزعمهم الحقيقة حدودهم

29 الثنين-  الماراتية البيان جريدةا في سويلم حساما اللواء كتب وقد
1420ً الول ربيع غاياتها لتحقيق إسرائيل (استراتيجية بعنوان - مقال

ًا الجريدةا نفس في اسكندر أمين وكتب المستقبلية) ، وأهدافها الثنين( أيض
ً 1421 الخر  ربيع2 ظل في تتغير لم إسرائيل (أهداف بعنوان ) مقال

: الخطة مقامين ذات استراتيجية لليهود أن الكاتبان ذكر وقد التسوية) ،
الموضوع : المخطط هي الكبرى فالخطة ، الجاري المن ومشاكل ، الكبرى

المدى الكبرى) على (إسرائيل اليهودية القومية الهداف إلى للوصول
لتأمين التعامل أسلوب ترسم : فهي الجاري المن مشاكل وأما ، الطويل
تقوما كما ، النية مشاكلها ومواجهة الحالي وضعها في اليهودية الدولة

(خطتهم عن التخلي على الخصوما إجبار على عندهم الردع استراتيجية
ًا اليهود دولة إزالة إلى الكبرى) الرامية أن على يدل الكلما وهذا . اهـ نهائي

أو الوضع اقتضاها مرحلية أمور هي الحالية واتفاقاتهم اليهود سياسات
الجاري).   المن (مشاكل

.11 ص الولي والبعاد) لمصطفى الجوهر – إسرائيل (أمن انظر  1
(مخاطر  ،26 ص عوض السرائيلية) لمحسن (الستراتيجية انظر  2

.64 ص اليهودي) لشبير الوجود
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رحمه الوهاب عبد بن محمد المجدد السلما شيخ بدعوةا
نشر في الكبير الثر لدعوته ) وكانت1206 ( ت تعالى الله

–(الوهابي)  الدعوةا أعداء يسميه كما أو – السلفي السلما
في الخير وأهل العلم وطلبة العلماء من كثير يزال ول ،

؛ الكفار يخشاه ما أخطر وهذا ، بدعوته متأثرين الجزيرةا
التوحيد تحقيق في إبراهيم ملة أصل على قائم إسلما لنه

اليهود يقلق ما هو المر وهذا ، العداء وجهاد والبراء والولء
. المسلمين بين انتشاره من ويخشون

ـعـن المريـكـان ـمـن اليـهـود أـعـوان عـنـد الحديث كثر وقد
ـصـحيفة فـفـي ، الخـيـرةا أمريكا أحداث بعد الوهابية الحركة

(ســتيفن الصحفي  كتب2001  سبتمبر23تلغراف)  (صنداي
ً العربـيـة ـمـن ـبـدأت كلـهـا (المـسـألة بعـنـوان ـسـكوارت) مـقـال

فيه: قاله مما وكان السعودية) ،
ـهـؤلء ـمـن جـعـل الذي ما أنفسنا نسأل أن يجب فإننا وعليه"

ّـفـز الذي ما وحوشا؟ الفراد أـكـبر ـثـاني ـفـي العـنـف نزـعـات ُيح
ًا الديان (وأسرع العالم أديان " .أمريكا) ؟ في نمو
:  قال ثم
ـثير إن"  ـم الـك ـك ســوف منـه ـة يجيبوـن ـدةاوا بكلـم ـاـح : إنـه

ليس ، ظهر أو انبثق ، السلما من متوتر صنف إنه "الوهابية". 
الـتـراك مقاومة حروب خلل حتى ول ، الصليبية الحملت خلل
إنـهـا . فـقـط قرنين من أقل منذ وإنما ، عشر السابع القرن في

ـة ـة حرـك ـا ، عينـف ـة إنـه ـال قليـل ـا ، الحتـم التعـصـب ـشـديدةا إنـه
النـظـاما أنـهـا كـمـا ، السعودية العربية في ظهرت لقد . للنموذج
الكثر التجاه هي الوهابية إن ثم ، الخليج لدول الرسمي الديني
 ." السلمية الصولية الحركة في ًتطرفا

ًتايمز نيويورك( صحيفة ونشرت ـددها في ) مقال الـصـادر ـع
فـيـه  اتهـمـت19/10/2001  الموافق3/8/1422 الجمعة يوما

الفـكـار ـبـّث خلل ـمـن الرـهـاب تصنع بأنها السعودية مدارس
تـلـك وزعـمـت ، أبنائـهـا عقول في للغرب والمعادية المتطرفة
ـمـدارس ـفـي الدراـسـية اـلـدين كـتـب أن المريكـيـة الـصـحيفة
أي تـكـوين ـمـن للمـسـلمين تـحـذيرات عـلـى تحـتـوي السعودية
. لهم وأعداء كفرةا لنهم ؛ والمسيحيين اليهود مع صداقات

ـرت ـحيفة ونـش ـيكاغو ـص ـي (ـش ـبيون) ـف ـوما ترـي ـاء ـي الربـع
ً ما3/10/2001 المواـفـق هـــ15/7/1422 فـيـه تكلـمـت مـقـال
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الـصـولية منـبـع وأنـهـا ، العربـيـة الجزـيـرةا (الوهابية) ـفـي على
ل الوهابـيـة أن: " المـقـال ـفـي ـجـاء ومـمـا ، الحديثة السلمية

ًمتزمـتـا ًاجتماعـيـا ًنظاما وتفرض الخرى، الديانات مع تتسامح
 ."

ـوما البريطانية الذاعة هيئة وذكرت ـاء ـي 24/10/2001 الربـع
بمجـلـس الخارجـيـة الـشـئون لجـنـة بـيـدن" رئـيـس "جوزيف عن

:  قوله المريكي الشيوخ
ـه"  ـعودية إبلغا يـجـب إـن ـرورةا الـس ـف بـض ـن التوـق ـم ـع دـع

وخيـمـة ـعـواقب هـنـاك ستكون وإل لها التابعة الدينية المدارس
."  ولغيرها لها

ًا السلمية الحركات من اليهود وموقف ـن أعظم عموم ـم
ول ، المسلمين ظهراني بين يعيشون لنهم النصارى موقف

- تخـشـى بزعمـهـم – متطرـفـة وهابـيـة أفـكـار وجود أن شك
ً وكيانها أمنها على منها ً أو عاجل . آجل

:1السابق اليهود وزراء رئيس بيجن مناحيم يقول
الذي الكبر الخطر هي المتنامية السلمية المشاعر " إن
إسرائيل". يتهدد

: 2الهالك رابين ويقول
ما السلمي الدين إن هي اليهودي الشعب مشكلة " إن

ًا وليس ، والتوسع العدوان دور في زال أية لقبول مستعد
مستقبل يهدد الذي اللدود عدونا إنه ، إسرائيل مع حلول

.3وشعبها" إسرائيل

: الثالث المر وأما
: بالقتصاد يتعلق ما وهو

إلى (فلسطين) تفتقر في اليهود احتلها التي فالرض
فدولة ، الدولة اقتصاد عليها يقوما والتي الطبيعية الثروات

.31 ص شبير السلمية) لمحمد المة على اليهودي الوجود (مخاطر  1
. نفسه المرجع 2
، يهودية بحيرةا الحمر البحر يجعلوا أن اليهود أراد المر هذا أجل ومن  3

عن المندب باب مضيق من القريبة الجزر بعض في لها قواعد فأقاموا
في بالتفصيل مخططاتها وانظر ، أرتيريا ثم أثيوبيا وبين بينهم التعاون طريق

العربية) ص الجزيرةا شبه إزاء السرائيلية (الستراتيجية في الجانب هذا
 .25-20 منصور العربي) لحمد للعالم السرائيلي (الختراق و  ،32-46
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، الخارج من والغاز النفط من  بالمائة99 تستورد اليهود
مخزون ثلث حوالي تحوي الجزيرةا أرض أن المعروف ومن

حتى ، اليهود لعاب سال هذا أجل . من النفط من العالم
الفلسفة في (بروفيسور أفنيري شلومو وهو أحدهم صرحا

الخارجية وزير عاما ومدير ، العبرية الجامعة في اليهودية
ًا) بوجوب مصادر إخراج على يعمل دولي هيكل إقامة سابق

في المصادر هذه على المسيطرين الحكاما يد من النفط
ًا وتقسيمها الوسط الشرق القتصادية للحاجات حسب

.1!! النسانية
:  بيريز ويقول

التركية والمياه المصرية والسوق السعودي " النفط
 .2وطنية" منها أكثر إقليمية هي السرائيلية والمعرفة
وزراء رئيسة مائير غولدا الهالكة عجوزهم وقالت
عاما برانت فيلي اللماني المستشار زارهم لما إسرائيل

:   ما1973
أنه له نغفر فلن ، شيء كل النبي لموسى غفرنا إن " إننا

في بنا ليستقر بالنفط غزيرةا منطقة في يقودنا أن شاء
.3!!"  فيها نفط ل التي المنطقة هذه من الوحيدةا البقعة

:  – أبيب تل جامعة في أستاذ – عفرون بوعز ويقول
والتي العربي النفط يدرها التي الضخمة المبالغ " إن
وإن ، إلينا بالتدفق ستبدأ للستثمار مجالت عن تبحث

سيذهبون السرائيليين والفنيين العمال ورجال المقاولين

عبد العربية) لبراهيم الجزيرةا شبه إزاء السرائيلية (الستراتيجية انظر  1
.63 ص ، الكريم

) تناقضاته – مرتكزاته – أبعاده – أوسطي الشرق (المشروع انظر  2
.97 ص كيالي لماجد

: أمرين إلى  . وأنبه17،18 السرائيلية) ص (الستراتيجية انظر  3
عن عجوزهم كلما إلى فانظر ، النبياء مع هؤلء أدب : سوء الول

!! . السلما عليه موسى
يمتون ل الحقيقة في وهم (إسرائيل) ، نسل من أنهم : ادعاؤاهم الثاني

دخلوا (الخزر) الذين من ينحدرون الساحقة فأغلبيتهم ، بصلة إسرائيل إلى
وهم ، اليهودية ملكهم اعتنق أن بعد الميلدي السابع القرن في اليهودية في
ًا محدودةا طائفة فإنهم بوجودهم سلمنا لو فالسرائيليون ، التتر من من جد

إسرائيل) و(قضية ، بعدها  وما208 (الماسونية) للشاذلي انظر ، هؤلء
. بعدها  وما48 ص لجارودي
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، والردن والسودان ومصر والكويت السعودية في للعمل
الضغط من والتخفيف ، الحرب خوف اختفاء ومع

من وغيرها اليهودية الستثمارات ستتدفق ، القتصادي
إلى الحقيقية الهجرةا ستبدأ وعندها ، وأمريكا أوربا

.1إسرائيل"
ًا اليهود عرض القتصادي القاهرةا مؤتمر وفي بعنوان كتاب

ًا139 القليمي) تضمن للتعاون (برنامج وضعوا ،  مشروع
التعاون إلى يتطلع التي الدول صدارةا في السعودية فيها
ًا معها 2. اقتصادي

عن أما ، العرب جزيرةا في بأطماعهم يتعلق فيما هذا
لهم اليهود أن فالمعروف ، الطماع لهذه تحقيقهم كيفية

: طريقان ذلك في
:  الول الطريق

الحل وهو ، استطاعوا إن المباشر الحتلل طريق وهو
وجنوب والجولن فلسطين في كفعلهم ، لديهم المفضل

إل ، ذلك ونحو – منها النسحاب على يجبروا أن قبل – لبنان
ًا. ذلك تحقيق دون تحول قلتهم أن دائم

:  الثاني والطريق
خلل من سيطرتهم به وأعني ، مباشر غير احتلل وهو

المنافقين من عملئهم خلل من و ، للدولة الختراق
اللوبي سيطرةا ذلك على المثلة ومن ، والنتهازيين

، 3لمريكا الخارجية السياسات من كثير على اليهودي
. 4 المتحدةا المم على وسيطرتهم

.62 ،61 السرائيلية) ص (الستراتيجية انظر  1
 .68 ص السابق المرجع  2
 كما–(نيكسون)  مثل أمريكا رؤاساء بعض السيطرةا هذه من تذمر حتى  3

ًا عه نقلناه . – سابق
في اليود يحتلها والتي المم هيئة في التي للمناصب إحصائيات انظر  4

من بد ل وهنا  ،55-50 ص الدوسري والماسونية) للشيخ (اليهود كتاب
مع اليهود يبرمها التي والمعاهدات التفاقات أن وهي ؛ قضية إلى الشارةا
"فل توراتهم في جاء فقد ، يهودية عقيدةا وهذه ، عندهم لها حرمة ل غيرهم
ًا تقطعوا أن اليهودي " على تلمودهم وفي الرض" ، هذه سكان مع عهد

ًا عشرين يؤدي ٍر اليهود يعرض ول ، كاذبة يمين مع (صراعنا انظر ما" ، لضر
كلما أو: ( تعالى فقال عنهم هذا القرآن بين وقد  ،102ص اليهود) لشبير
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الثاني الفصل
وآَثاره التطبيع

: الول المبحث
:1 بالتطبيع المراد

عاما منذ السلما بلد على الصليبية الحملت بدأت
عدد على خللها الصليبيون واستولى ما) ،1097 (490
بيت مملكة فكونوا ، السلمية والبلد المناطق من

، وغيرها ، الرها وإمارةا ، أنطاكية وإمارةا ، المقدس
583 عاما حتى المقدس بيت على سيطرتهم واستمرت

الدين صلحا بقيادةا المسلمون هزمهم ما) حين1187(
ثم ، منهم المقدس بيت وطهروا الله رحمه اليوبي

ًا عاهدوا : الحسن ) قاليؤمنون ل أكثرهم بل منهم فريق نبذه عهد
، اليوما يعاهدون ؛ ونبذوه نقضوه إل عليه يعاهدون عهد الرض في ليس

ًا وينقضون اليهود قتل - من1423 محرما – الياما هذه نراه ما وإن .اهـ غد
ً فيهم يرقبون ل – للفلسطينيين بينهم فإن ، المر هذا يؤكد مما – ذمة ول إل

عرض بها ضربوا هذا ومع ، ومعاهدات اتفاقات الفلسطينية السلطة وبين
فقد ؛ أمريكا الصليبية الراية حاملة كحليفتهم ، القوةا منطق وهذا ، الحائط

المسلمون وأما ، الرض بقاع في وإذللهم المسلمين ضرب تقاسموا
: الشاعر قول فيهم فيصدق

ّيٍت جرحٍا ل ما     عليه الهوان يسهل يهن من إيلما بم
ًا كثيرةا مؤلفات التطبيع مسألة في ألفت قد  1 الوجهات مختلف من ، جد

بالتطبيع المقصود على المؤلفون فيها  وتكلم ، – وغيرها قومية أو إسلمية –
مع العلقات لتطبيع السرائيلية : (الستراتيجية الكتب هذه ومن ، وآثاره
المصري العقل على السرائيلية (المؤامرةا و ، عوض العربية) لمحسن البلد

– (التطبيع و  ، حسين (التطبيع) لعادل و ، هاشم ووثائق) لحازما أسرار –
السرائيلي (الختراق و ، الصالحي الصهيوني) لسلمان الختراق استراتيجية

الصحف من كثير عرضت وغيرها. وكذلك ، منصور العربي) لحمد للعالم
ًا وأبعاده التطبيع والمجلت عدد البيان : مجلة منها مدريد مؤتمر بعد خصوص

، ما1995 -شتاء14عدد السلمي العالم مستقبل ومجلة  ،1412-رجب47
-55عدد الوسط شؤون ومجلة  ،1416-صيف112عدد المنطلق ومجلة

النترنت شبكة على المواقع من عدد يوجد  كما ، وغيرها ، ما1996سبتمبر
).http://www.qawem.net( نت : قاوما كموقع التطبيع على تتكلم
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حتى الحملت لهذه مكافحتهم في السلما أمراء استمر
ًا649 عاما السابعة الحملة أنهوا ما) .1251(  تقريب

له دخولهم منذ المقدس بيت في بقائهم لمدةا فالناظر
ًا يكملوا لم أنهم يدرك منه وإخراجهم هزيمتهم وحتى قرن

روحا وجود لول ليتم الشيء هذا كان وما ، الزمان من
. الكفار من البراء وعقيدةا ، السلمية المة في الجهاد
على يقضوا لم ما أنهم الصهاينة أدرك هذا أجل من
والبراء) فإن ، (الجهاد المسلمين عند المرين هذين

، الصليبيين من أسلفهم كمصير سيكون مصيرهم
لتحقيق جيرانهم وبين بينهم التطبيع مصطلح فاخترعوا

يهددهم. الذي الخطر مكمن على القضاء
ًا يعلمون والصهاينة من عليهم خطر ل أنه جيد
؛ طويل زمن منذ سالموهم فقد ، العربية الحكومات

تحقق ل الحكومات هذه قبل من اليهود بدولة فالقبول
؛ استقرارها لضمان هذا يكفي ول ، تريده الذي المن لها
وما ، المسلمة الشعوب من يأتي إنما عليها الخطر لن

إلى للوصول طريق ول ، الصولية بالحركات يسمونها
        .1بـ(التطبيع) يسمونه ما طريق عن إل هؤلء

لير) في (فان مؤسسة هارايفن) في (ألوف اليهودي الباحث قاما 1
وقرر ، العربية والبلدان اليهود بين الثقة انعداما سبب عن بدراسة القدس

: الموقف منها وذكر ، ذلك على تعمل صعبة عقبات أربع هناك أن بحثه في
ً وضع ثم ، اليهود تجاه والمسلمين للعرب والعقائدي الثقافي لهذه حلول
في مركبة برامج وجود العقائدية: ضرورةا للعقبة الحل وكان ، العقبات
، الخر للجانب السلبية الملمح تفتيت إلى تهدف والثقافي التعليمي المجال

للبرامج الشامل والتغيير ، الفحص هو كهذا لبرنامج الحيوية السس وأحد
المدارس في والسرائيليون العرب يلقنه بما متعلق هو ما كل في التعليمية

آفاق لدراسة المتخصصين من تسعة أعده كتاب . وفي البعض بعضهم عن
واحتمالت) جاء أخطار – السلما جاء (إذا بعنوان مصر مع الثقافي التعاون

الدول في مباشر بشكل التعليمية البرامج مراجعة : "ضرورةا مقدمته في
الصهيوني الكيان بين العداء روحا تعمق التي المواد وحذف ، العربية

 .33  ،32 ص اليهودي) لشبير الوجود (خطر والعربي" . انظر
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ُتقبل أن منه يراد 1يهودي : مصطلح فالتطبيع
وأن ، به معترف مستقل بكيان المنطقة (إسرائيل) في

روحا إزالة مع ، وأمن بسلما العيش في الحق لها يكون
طريق عن إل هذا يكون ول ، جيرانهم من لهم العداء
عن ، المسلمين عند جذري وعقلي نفسي تغيير إحداث
، الجهاد وروحا والبراء الولء عقيدةا على القضاء طريق

عليهم. ذلك تأثير إضعاف أو
هذا بوابة هو السياسي والعتراف السلما ومعاهدات

والثقافية القتصادية النشاطات اتفاقيات وأما ، 2التطبيع
من وغيرها إسرائيل بين ونحوها والسياحية والعلمية

مخطط تنفيذ وسائل من فهي لها المجاورةا الدول
(التطبيع).

: التطبيع صور وأهم
: والثقافي ، والقتصادي ، السياسإي التطبيع

:  السياسإي - التطبيع1
الحكومات أن بيانه سبق كما للجميع المعلوما من

ٍر أي تشكل ل العربية منذ أمنتهم فقد ، اليهود يخافه خط
، عرض عن يدافعون ول ، دين عن يقاتلون ل فهم ، زمن
واجتنبوا ، اليهود مع صراعهم عن السلما أبعدوا وقد

اليهود وعلم ، معها واتفاقاتهم محاكماتهم في الشريعة
ًا عنهم ذلك يخشون وإنما ، يخشونهم ل فهم ، جيد

التطبيع.  هذا بمثل ضربه يريدون ما وهو ، فقط السلما

: الماراتية البيان (جريدةا حمودةا الله عبد الردني المعارض قال 1
ومعناها بمفهومها عربية كلمة ليست التطبيع كلمة  ) : "إن1421/شعبان/5
أنه هي الفكرةا فأساس ، يطبع طبع من تأت لم فهي ، إسرائيلية كلمة فهي ،

معهم يتعاملون العرب من شريحة توفر أن إسرائيل  أرادت1967 عاما في
مسألة إلى مباشر بشكل تشير أن الصعب من ولنه ، وجواسيس كعملء
يصبح الفهم وبهذا ، مطبعين هم هؤلء ن: إ قالوا الجواسيس أو العملء
هذه على التأكيد . ويجب بالعدو القبول خلل من الخيانة:  التطبيع معنى

وغيره الوسط الشرق مثل مثله يهودي كمصطلح التطبيع بكلمة المسألة
".المصطلحات من
الحقيقي السلما : " إن مدريد لمؤتمر الفتتاحي خطابه في بوش يقول  2

، القتصادية العلقات ، الدبلوماسية العلقات ، المن ، : المعاهدات يتضمن
(المشروع " . انظر السياحة وحتى ، الثقافي التبادل ، الستثمار ، التجارةا
.40 ص أوسطي) لكيالي الشرق
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: 1 اليهودي غوريون بن قال فقد
ول ، الثوريات ول ، الشتراكيات نخشى ل "نحن

السلما نخشى فقط نحن ، المنطقة في الديمقراطيات
ً ناما الذي المارد هذا ، ". يتململ بدأ ثم طويل

ًا ويقول :2 أيض
بالقضاء إل العرب مع الصلح في لسرائيل أمل " ل
النظمة محل اشتراكية دول وإقامة ، الرجعيين على

المنطقة" . في الرجعية
:3 شارون وقال
حيث من السلما تضاهي العالم في قوةا من " ما
القاعدةا يشكل فهو ، الجماهير اجتذاب على قدرته

" . السلمية الوطنية للحركة الوحيدةا
التطبيع:  بهذا والمقصود

البعثات وإرسال ، السفارات وفتح ، المتبادل العتراف
وتكمن ، ذلك ونحو ، السياسي والتعاون ، الدبلوماسية

: ناحيتين من لليهود بالنسبة هذا أهمية
إلى 4المباشر للوصول بوابتهم : أنه الولى الناحية

– وأخلقياته عقيدته تغيير ومحاولة ، المسلم الشعب
. – الثقافي التطبيع في تفصيله وسيأتي

الحكومات على للضغط طريق أنه:  الثانية الناحية
أو بالسلميين يسمونه ما على للقضاء العربية

. الرهابيين أو المتطرفين
بتاريخ أحرنوت) اليهودية (يديعوت صحيفة ففي

:5 فيه جاء تحليل نشر  ما18/3/1978

ص العالم أهله) لجلل أبيدوا السلما : دمروا يقولون الغرب (قادةا  1
ص شبير الشرعية) لمحمد السياسة ضوء في اليهود مع (صراعنا عن  ،61

105. 
ص شبير الشرعية) لمحمد السياسة ضوء في اليهود مع (صراعنا  2

112. 
.105ص شبير الشرعية) لمحمد السياسة ضوء في اليهود مع (صراعنا  3
طريق عن المباشر غير السلمي للعالم اليهود اختراق لن وذلك  4

. مشهور معلوما أمره ونحوها والثقافة والقتصاد العلما
ص شبير الشرعية) لمحمد السياسة ضوء في اليهود مع (صراعنا  5

106. 

33



هي ، هامة حقيقة تنسى أل إعلمنا وسائل على " إن
هذه ، العرب مع حربها في إسرائيل استراتيجية من جزء

في أصدقائنا وجهود بجهودنا نجحنا قد أننا هي الحقيقة
ًا ثلثين طوال العرب مع معركتنا عن السلما إبعاد ، عام

ًا السلما يبقى أن ويجب ، البد إلى المعركة عن بعيد
في خطتنا تنفيذ عن واحدةا لحظة نغفل أل يجب ولهذا

، أسلوب وبأي ، شكل بأي السلمية الروحا استيقاظ منع
العنف لستعمال بأصدقائنا الستعانة المر اقتضى ولو

في السلمية الروحا ليقظة بادرةا أي لخماد والبطش
بنا". المحيطة المنطقة
ًا العالمية النباء وكالت ونقلت بيغن لمناحيم تصريح

بها قاما التي زيارته اختتاما في صحفي مؤتمر في به أدلى
بعقد بالتفاق انتهت والتي ، ما1981 أب في لمريكا
تصريح في ورد وقد ، بينهما استراتيجي تعاون معاهدةا

: قوله بيغن
ديفد كامب معاهدةا مستقبل على أطمئن لن " إنني

ًا القضاء يتم أن بعد إل مصر مع وملحقاتها على نهائي
الحركة وعلى ، خاص بشكل مصر في السلمية الحركة

" .  عاما بشكل العربية المنطقة كل في السلمية
ًا وقال مصر إلى زيارتي أثناء معي حملت : " لقد أيض

مليئة حقيبة الماضي أيلول شهر من الول السبوع في
ضد مصر في تصدر التي والمطبوعات بالمنشورات

وقلت ، خاص بشكل وإسرائيل ، عاما بشكل اليهود
ترغب أنك أصدق أن تريدني : كيف السادات لصديقي

ً تسمح بينما إسرائيل مع العلقات تطبيع في فعل
لليهود المعادية الدعايات بنشر المتعصبين للمسلمين
ًا أبدى السادات الرئيس صديقي إن ؟ وإسرائيل اهتمام

ًا المتطرفين تدين وثائق من له قدمته بما شديد
وتدينهم ، ديفد كامب اتفاقيات ضد بالعمل المسلمين

له وأكدت ، إسرائيل مع العلقات تطبيع عمليات بعرقلة
تصريحات بسماع تكتفي أن تريد ل إسرائيل أن بدوري

لتأديب وعنيفة حازمة إجراءات تريد ولكنها ، مطمئنة
وبخلف ، حدهم عند وإيقافهم ، السلمية الحركة قادةا
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ٍة تنظر ستظل إسرائيل فإن ذلك مستقبل إلى وشٍك بريب
السادات صديقي كان ولقد ، مصر مع السلما اتفاقيات

ًا مصر أغادر أكد لم إذ ؛ به ظننا حسن عند إلى عائد
الحركة على للقضاء عنيفة حملة بدأ حتى إسرائيل

للقضاء قلبي كل من النجاحا له أتمنى وإنني ، السلمية
1المتعصبين". المسلمين هؤلء على

ًا اليهودي هذا وقال :2 أيض
الكبر الخطر هي المتنامية السلمية المشاعر " إن

إسرائيل". يتهدد الذي
(الشرق كتابه في بيريز الخر اليهودي صرحا وقد

على يقضي الشامل السلما قياما الجديد) أن الوسط
: فقال ، المتطرفة الحركات

ًا طريقها تنسق الصولية " إن ًا سريع كل في وعميق
ٍد السلما بذلك مهددةا ، الوسط الشرق في عربي بل

: قال ثم ، بعينها حكومات استقرار عن ناهيك ، القليمي
ًا سيخلق منظم إقليمي هيكل قياما إن جديدةا أطر

القتصادي النمو على القدرةا ويوفر ، للمنطقة
وتبريد ، الديني التطرف نيران وإطفاء ، والجتماعي

.3الساخنة" الثورةا رياحا
دولة يضمنا أن للسلما ول للمن يمكن : " ل ويقول
.4الوسط" الشرق نموذج في تغيير دون من إسرائيل

حركات وجود هم وهو اليهود يساور الذي الهم وهذا
أهم اليوما يعد للمقاومة الداعمة أو السلمية المقاومة
من وكان ، العرب مع السلما مقابل الصهاينة مطالب

بعض حكم حق الفلسطينية السلطة إعطاء بنود أهم
وسرعة جدية بكل القضاء ، وغيرها غزةا كقطاع الراضي

في الجهاد رموز واعتقال السلمية المقاومة على
، فلسطين

.114  ،113 ) ص اليهود مع (صراعنا  1
.31 ص شبير السلمية) لمحمد المة على اليهودي الوجود (مخاطر  2
 ،62:  الحافظ عبد / محمد الجديد) ترجمة الوسط (الشرق كتابه في  3
63،  ً  .34ص  ،1416  صيف– 112(المنطلق) عدد مجلة عن نقل
ً بوست) ، (جيروزاليم في له مقال في  4 الشرق (المشرع عن نقل

 .41 أوسطي) ص
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، المجاهدين من المئات باعتقال السلطة قامت وقد
عدد وبينهم ، لليهود بعضهم فسلمت ذلك على وزادت بل

مذكور وهذا –المميزةا القيادات وبعض القيادات من كبير
الحركات تصفية – القضية وهذه ، – العلما وسائل في

على اليهود يضعها التي القضايا أهم تعد – الجهادية
. 1السلما مقابل الدول جميع مع المفاوضات طاولة

: القتصادي - التطبيع2
اليهود دولة مع القتصادية العلقات إقامة به والمقصود

أشكال كافة ورفع ، التجارية التبادلت وتسهيل ،
مشاريع وإقامة ، وشركاتهم اليهود عن المقاطعة
مشروع اليهود ساسة من كثير طرحا وقد ، مشتركة
على يقوما أوسطي) والذي الشرق القتصادي (النظاما

، اليهودي بالقتصاد العربية القتصادية القوةا ربط
اليهود اقتصاد مستوى رفع إلى المشروع هذا ويهدف

من يعانون إنهم حيث ؛ حادةا أزمات من يعاني الذي
زيادةا مع ، والغاز النفط من الطبيعية الموارد في نقص

، المياه في ومشكلة ، والمنية العسكرية النفقات في
. ودولتهم المستوطنات وبناء ، اليهودية الهجرةا وتكاليف

ًا قائمة الصهيونية هذا ففتح ، الخارجي الدعم على أساس
ويخفف ، العتماد هذا من التخفيف في يساهم التطبيع

2القتصادية. أزماتهم من

بين أوسلو  اتفاقية بعد رابين اليهودي إلى عرفات رسالة في ورد لذلك  1
تنبذ الفلسطينية التحرير منظمة : " إن نصه ما  التحرير ومنظمة اليهود

كل عن المسؤولية وستتحمل ، العنف أعمال من وغيره الرهاب استخداما
وتمنع ، امتثالهم تضمن كي وأفرادها الفلسطينية التحرير منظمة عناصر
اللجنة أعضاء من الحوت- وهو كتاب  انظر–المخالفين"  وتؤدب ، العنف

ًا الحوت وقال  ،55 المرفوض) ص - (الحل للمنظمة التنفيذية على تعليق
ما تأمين على مقصورةا ستكون الفلسطينية الشرطة مهمة : إن28 ص ذلك

: أي22 ص آخر موضع في المخالفين) !!وقال وتأديب الرهاب (نبذ سمي
!!. الوطنية والمقاومة النتفاضة قمع في
ًا اقتراحاتهم ومن  2 – الخليجيون يدعمه الوسط للشرق بنك إقامة أيض

أطماعهم وانظر !!! ، اليهود منه ويستفيد – منتج نفط برميل كل عن بدولر
اليهود (حقيقة في بالوثائق المسلمين ثروات (النفط) و (المياه) و في

 .426- 397والنصارى) 
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تنمية إلى القتصادية المشاريع هذه في اليهود ويحاول
بين القتصادية التشابكات من ومتنامية واسعة شبكة

تجعل أن شأنها من العربية الدول واقتصاد اقتصادهم
ًا عالية النفصال كلفة يريد عربي طرف لي بالنسبة جد

1. المشاريع هذه من النسحاب

: الثقافي - التطبيع3
هذا طريق فعن ، الفرس ومربط القصيد بيت وهو

أن والخنازير القردةا أحفاد من الله أعداء يحاول التطبيع
البراء حواجز لزالة بسعيهم ، المسلمين عقائد يفسدوا

) اليهودية (العلمية الكاديميات إنشاء طريق عن ، عنهم
، المؤتمرات وإقامة ، كتبهم ونشر ، السلما بلد في

والسعي ، الصفوف بين والمنافقين اليهود دعاةا وبث
ثوابت زلزلة شأنه مما ذلك ونحو ، التعليم مناهج لتغيير

) ثاني ساسون (موشيه بذلك صرحا وقد ؛ المسلمين
(تل جامعة في له محاضرةا في مصر في يهودي سفير

ٍما ضمن قال أبيب) حيث في الجماهير تلقين عن له كل
السلما: مفاهيم مصر

عديدةا سنوات إلى يحتاج بصدده نحن الذي " فالسلما
والمواظبة الشديد والحرص الخاصة الرعاية من

واستئصال اقتلع طريق عن عوده تقوية بهدف المتصلة
عليها عفا التي المسبقة والفكار ، السلبية المفاهيم

.2" الزمن
بلد في وآثاره الثقافي التطبيع من نماذج وسأذكر

: عليها ليقاس مصر
خلل من الدين لفساد اليهود سإعى- 1

الديان) أو (تقارب الديان) أو (توحيد مؤتمرات
 : الحضارات) (حوار

(المشروع : كتاب هذا أوسطي الشرق المشروع تفاصيل في انظر  1
مجلة وانظر ، كيالي تناقضاته) لماجد – مرتكزاته – : أبعاده أوسطي الشرق
.108-99  ص1996  سبتمبر55 الوسط) عدد (شؤون

 .38 اليهودي) ص الوجود (مخاطر انظر  2
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مؤتمر عقد ديفد كامب بعد ما1979 / 10 / 12 ففي
– الله أعادها – القدس مدينة الديان) في في (التوحيد
. مصريون فيه وشارك
الشريعتين بين التقارب ندوةا عقدت ما1982 عاما وفي

اليهودي الكاديمي المركز والسلمية) في (اليهودية
. – ما1982 عاما المؤسس – بالقاهرةا

دير الديان) في (وحدةا مؤتمر عقد ما1984 عاما وفي
ًا ضم سينا كاترين) في (سانت ومنتسبين ونصارى يهود
! . الديان كل من مشتركة صلةا لداء للسلما
الديان) الذي (مجمع مشروع ديفد كامب بعد وظهر

إقامة إلى ويهدف سينا في تأسيسه السادات حاول
ًا يضم مجمع ًا وكنيسة مسجد ًا ومعبد واشترك ، يهودي

نصراني وفرنسي ، : مصري مهندسين ثلثة تصميمه في
! . ويهودي ،

ًا وسعوا عقيدةا لتحريف المفاهيم خلط إلى أيض
بالله اليمان هو السلما أن نشر ناحية من المسلمين

1. مسلمون فهم ؛ بالله يؤمنون واليهود ، فقط

العربية) البلد مع العلقات لتطبيع : (الستراتيجية سبق فيما انظر  1
بل  ،25  ،24 ) ص اليهودي الوجود (مخاطر  ،52  ،51 ص عوض لمحسن

في السنة مجلة نشرت فقد ، الزهر وصل حتى والتطبيع الختراق وبلغ
1422ً-رمضان111 عددها للزهر) جاء الصهيوني (الختراق بعنوان  مقال

ًا، يعملون ل الصهاينة: "  فيه الغرض هذا لتنفيذ ُمنظم ُمخطط هناك بل عشوائي
شيخ استقبل عندما  ما1997 عاما ديسمبر شهر من الول النصف في بدأ

خطوةا "لو" في (إسرائيل) الكبر حاخاما طنطاوي سيد محمد الدكتور الزهر
ظهور (إسرائيل) ورغم مع للزهر الديني التطبيع موجة بداية كثيرون اعتبرها

أن إذ  ، مواجع من فينا أثاره ما مع ، مودةا "لو" بكل الحاخاما يقبل الزهر شيخ
هذه أن إل ، السلمية النخوةا فينا يستصرخ أسير القصى والمسجد يحدث هذا

(إسرائيل) واليهود مع التطبيع أوجه وتعددت بل استمرت واللقاءات المحاولت
اليهودي المجلس ورئيس فرنسا حاخاما الزهر شيخ استقبل حيث ، عامة بصفة

وفدها ضم الذي المريكية اليهودية السلما جمعية لوفد باستقباله ثم ، بـها
لـ سفير أول اليسار بن الياهو مثل السرائيلي الموساد في أعضاء وقتذاك

... ولعل الدانمارك في (إسرائيل) الحالي سفير وكذلك مصر (إسرائيل) في
أكدت اليهودي الحاخاما ويحتضن ُيقبل وهو حينذاك الزهر وكيل الزفزاف صورةا

ً يدع ل بما ًقا أن للشك مجال ًا اخترا السلمية للمؤسسة تم قد كبيرا صهيوني
ِبساط سحب قد ُمخططه في الزفزاف نجاحا أن ذلك إلى أضف الولى، ًيا ال نـهائ

كان الذي الوقاف وزير زقزوق، حمدي الدكتور/ محمود قدمي تحت من
ًا ً دائًما ُمشارك ." الديان حوار للجان الفاتيكانية النشطة في لمصر وُممثل
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التي المواد لزالة التعليم مناهج مراجعة- 2
اليهود بين العداء روح – قولهم حسب – تعمق

: والعرب
ًا مصر في التعليم مناهج تعديل فتم للتصورات وفق

، اليهودي العربي الصراع إلى يشير ما فحذف ، اليهودية
اسم محو وتم ، القتال على تحض التي القرآنية واليات

إلى تشير التي المواد وكل ، الخرائط جميع من فلسطين
.1 وخبثهم اليهود عداء
: الثقافي التعاون اتفاقات توقيع- 3

في واليهود مصر بين ثقافي اتفاق توقيع تم فقد
العلقات في التعاون تدعيم على ينص ما8/5/1980

وتبادل التصالت طريق عن والعلمية الثقافية
والبرامج والتعليمية والعلمية الثقافية المطبوعات

العلمية والفلما والشرطة والتلفزيونية الذاعية
فزار المذكور الثقافي التبادل هذا حصل وقد ، والثقافية

.2 المتخصصين اليهود من كثير مصر
مهمة لتسهيل الكاديمية المراكز إنشاء- 4

:اليهودية والمحاضرات الندوات وإقامة اليهود
القاهرةا اليهودي) في الكاديمي (المركز إنشاء تم فقد
الشرقية الجامعة وتديره ،  ما1982 مايو في الدقي بحي

ويقوما ، والنسانيات للعلوما اليهودية للكاديمية التابعة

زايد والنصارى) لحمد اليهود (حقيقة في بالتفصيل التعديلت هذه انظر  1
ًا الن صار التعليم مناهج وتعديلت ،454-462:  ًا مطلب ًا و يهودي فقد ، صليبي

1423ً  محرما– 114 عددها في السنة مجلة نشرت في: "  فيه جاء  مقال
بالرئيس الصلة وثيق تحريرها رئيس كتبه المصرية المصور مجلة نشرته تقرير

مبالغين نكون ل .. وحتى أمريكا من عنه مرضي الزهر في التعليم أن ذكر
للزهر المعقولة المرجعية من واشنطن : "تأكدت قاله ما نص ننقل فسوف

بين من يتخرج .. ولم والرهاب التطرف قاومت إسلمية كجامعة الشريف
تحرير رئيس يقصد ماذا ندري ول للجماعات"، ينتمي واحد شخص معاهدها
حكاية حدود هي وما من؟ وفق المعقولة" .. معقولة "بالمرجعية المصور

المريكية؟ المرجعية .. تعني المعقولة المرجعية حكاية هذه!! وهل المعقولية
ًءا فيه والتعليم الزهر يكون أن نتعجب .. ونحن مبارك زيارةا أجندةا من جز

حول الحوار فيها يجري التي الولى المرةا هي هذه تكون .. وربما لواشنطن
عزل يكون أن نستبعد .. ولسنا لمريكا المصري الرئيس زيارةا في الزهر

ًا السابق المفتي ًا مطلب ." فتاويه لجرأةا أمريكي
 .35  ،34 اليهودي) ص الوجود (خطر انظر  2
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إلى بالضافة ، اليهود الباحثين مهمة بتسهيل المركز هذا
إلى الرحلت وتنظيم ، والمحاضرات الندوات إقامة

المكتبية الخدمات وتقديم ، مصر في اليهودية المعابد
(نشرةا باسم نشرةا إصدار إلى بالضافة ، للمصريين

وتوزع شهور ثلثة السرائيلي) كل الكاديمي المركز
ًا : الثقافتين (لقاء بعنوان ضخمة مجلة يصدر كما ، مجان

.1 والعبرية العربية باللغتين واليهودية) وتصدر العربية

في اليهود وطرق ، الباب هذا في التوسع أراد ومن
التطبيع هذا طريق عن المسلمين صفوف اختراق
والله ، المبحث أول في المذكورةا المراجع إلى فليرجع

. المستعان

نشاطات باقي وانظر ، الثاني المبحث في هذا على الكلما وسيأتي  1
.36  ،35اليهودي)  الوجود (مخاطر في المركز
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: الثاني المبحث
التطبيع: آَثار

ظهر بيانه سبق بـ(التطبيع) كما المراد حقيقة علمنا إذا
ًا لنا ومفاسده وتبعاته ، لليهود وفوائده ثمراته أن جلي

اليهود مكاسب يلي فيما أذكر وسوف ؛ المسلمين على
: المسلمين على مفاسده ثم ، ورائه من

ً : لليهود التطبيع : ثمرات أول

بسيادةا والعتراف ، بالشرعية يسمونه ما  : اكتساب1
. اغتصبوها التي السلمية الراضي على الكيان هذا
طريق عن المتأزما السرائيلي القتصاد : تعزيز 2

طريق واختصار ، التجاري والتبادل القتصادية النشاطات
اليدي على والحصول ، والطاقة النفط إلى الوصول
أسواق في منتجاتهم وتسويق ، 1الرخيصة العاملة

. المسلمين
طريق عن الصهيوني الكيان بناء ميزانية : تعزيز 3

السواق وفتح ، العسكرية الميزانية من التقليل
عنهم. المقاطعة ورفع ، اليهودية للمنتجات

عن والمجاهدين السلمي الجهاد على : القضاء 4
يسمونه ما مكافحة في القليمي التعاون طريق

بـ(الرهاب) .
من أكثر عددهم البالغ – اليهود تهجير على : القدرةا 5

الفلسطينية الراضي إلى – إسرائيل خارج مليين عشرةا
.   أراضيهم تأمين على قدرتهم بسبب

الجديدةا السرائيلية المستوطنات لبناء : التفرغا 6
. الرض وتهويد الجدد المهاجرين لتسكين

اليهود عند يعملون الذين الردنيين العمال عدد نت) أن (قاوما موقع ذكر  1
ًا خمسين من يقرب !! . ألف
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العربية الراضي في التغلغل على : القدرةا 7
أو تجارية مشروعات لعمل شرائها طريق عن وامتلكها
.2 ذلك في الشتراك أو ، سياحية

، القوي (القتصاد المقومات هذه تكتمل : عندما 8
المرحلة ) تبدأ السكان وكثرةا ، العسكرية والهيمنة

الكبرى) . (إسرائيل حلم لتحقيق التالية

ًا : المسلمين على التطبيع : آَثار ثاني
ًا العكس فعلى المسلمين على التطبيع آثار أما ؛ تمام
، المسلمين والبراء) عند (الولء عقيدةا على سيقضي فإنه

: (حوار شعارات طريق عن يضعفها القل على أو
التطرف (نبذ السلما) و دين (السلما الحضارات) و

، بينهم الجهاد روحا على وسيقضي الخر) ، وكراهية
ُيضَرب سيحصل كما  (السلما) ، بسلحا المجاهدون وس

ثروات وستستنزف ، السلمي للتاريخ تشويه أو تغيير
لهم وتصدر ، الجاسوسية أوكار عندهم وتبنى ، المسلمين

. ذلك وغير ، والمراض الفات
ليكون واليهود مصر (السلما) بين آثار بعض وسأذكر

ًا فأقول: غيره على تنبيه
واليهود مصر بين والتطبيع السلما من عجاف سنوات بعد

: ذلك ومن ، مصر أرض على اليهودية الثار بعض ظهرت ،
: الدين إفساد- 1

يشتروا أن لليهود يسمح الردني الدستور أن نت قاوما موقع ذكر  2
فلسطين على اليهود استيلء بداية أن المعروف ومن ، الردن في الراضي

. الطريق هذا من كان
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وهو ،1 مصر في اليهودي الكاديمي المركز أنشيء فقد
الولء روحا وقتل ، الدين إفساد مجال في رائد بدور يقوما

من الكثير مع بالتعاون ويقوما ، المسلمين عند والبراء
ووظائف بأسماء مصر في المنتشرةا الميركية المراكز

ّكز فتح : ضرورةا على أبحاثه في المركز مختلفة. ور
والثقافة المعلومات وتبادل الناس حركة أماما البواب
الجانبين من الدراسية البرامج مراجعة ضرورةا و ، والعلوما

البرامج ودراسة ، حذفه يجب ما وتحديد ُيدَرس ما وفحص ،
للخر طرف كل يسمح وأن ، العلما وسائل في المتبادلة

إزالة ضرورةا و ، وتاريخه وثائقه عن ثقافية برامج بإذاعة
تجاه والسلمية العربية اليديولوجية في السلبية المفاهيم

التعليم فبرامج أرادوا مما الكثير لهم تحقق اليهود. وقد
آيات من باليهود يتعلق ما كل منها وُحذف ، مراجعتها تّمت

.2 تاريخية ووقائع نبوية وأحاديث قرآنية
: التجسس- 2

المصـرية المـخـابرات كـشـفت ما1985 أيلـول أوائل ففي
ـن ـي تجســس شــبكة ـع ـاهرةا "إســرائيلية" ـف ـا الـق يقودـه

1422ً أول  جماد19 بتاريخ الماراتية البيان جريدةا نشرت  1 لمين  مقال
فيه المصري) جاء ..النموذج السرائيلية التطبيع (استراتيجية بعنوان اسكندر

القاهرةا قلب في السرائيلي المركز هذا إنشاء يأتي: " المركز هذا عن
 مارس26 في السرائيلية-  المصرية السلما معاهدةا لنصوص تطبيقا
المركز بدأ وقد ،1980  مايو8 في الموقع الثقافي التفاق وكذا ،1979

البروفيسور وعين ،1982 عاما مطلع في نشاطه السرائيلي الكاديمي
د. رفعت ويكشف ...، ، عليه ًومشرفا له ًشامير) مديرا (شيمون السرائيلي

) بالوثائقالمحروسإة مصر في الجواسإيس وكر( كتاب في أحمد سيد
أبرز من نإ بالقاهرةا السرائيلي الكاديمي للمركز السرية الملفات

التاريخ تهويد استراتيجية الثقافي التطبيع مجال في استراتيجياته
والجتماعية والسياسية الفكرية النجازات كل نسبة يتم حيث ، المصري

عاما ففي ، آنذاك مصر في تعيش أن لها قدر التي اليهودية للقلية مصر في
المركز أجرى حينذاك المركز عودفيا) مدير (اشير إشراف  وتحت1988

عاما وفي ، حينذاك اليهودي الدور وإبراز تأكيد محاول موسعة أبحاث ستة
التوراتية الحكمة بين مقارنة (دراسة بعنوان ًبحثا المركز  عرض1989

عن آخر ًشوباك) وبحثا (نيلي إعداد من القديمة) وكان المصرية والحكمة
(روفائيل إعداد من والرومانية) وهو الهيلينية الفترةا في مصر (يهود

الفلسفة (تأثير بعنوان ًبحثا المركز  عمل1989 عاما وفي بنكلفيتش)،
.   " اهـاليهودية) الفلسفة على السلمية

. الول المبحث الثقافي) في (التطبيع وانظر  2

43



ـار ـكري المستـش ـفارةا العـس ـفت ، بالـس ـلطات واكتـش الـس
ّول الـكـاديمي المرـكـز أن المـصـرية مـنـذ "الـسـرائيلي" تـحـ
من واحد إلى القاهرةا ) في ما1982 ( 1402 عاما تأسيسه

ـفـي الثـقـافي الـخـتراق مـظـاهر وأـبـرز التجسس بؤر أخطر
التجســس عصــابات عــن ذلــك بعــد كشــف ثــم مصــر،

.1 الخرى تلو "السرائيلي" الواحدةا
: القتصاد إفساد- 3

ّين فقد ـن المصرية السوق لغراق خطة هناك أن تب بمليـي
ـط المثال سبيل على ـ ُضبطت وقد ، المزيفة الدولرات فـق

الماـئـة فـئـة ـمـن مزيـفـة عملت وترويج لتهريب  قضية80 ـ
(1410 ـعـاما وفي ، القاهرةا إلى أبيب تل من مهربة دولر  

ًا11 ـمــن مكوـنــة شــبكة ما) ضــبطت1989 كــان  يهوديــ
ـا بـحـوزتهم ـة دولر مليوـن اـعـترف التحقيـقـات وـفـي ، مزيـف

أبيـب. تـل مركزهـا دولـيـة شبكة ضمن يعملون أنهم الجميع
ًا ما)1984 (1404 عاما المزيفة العملت قضايا عدد أن علم
إـلـى ) ليـصـل90  ـــ89( ـعـامي بـيـن ارتـفـع ،  قضية34 كان

ًا  ملـيـون28 خللـهـا الـسـلطات ـصـادرت ،  قضية145 دولر
ًا. ويكون ًا أكثر العاما المن مصلحة تقرير مزيف عندما تحديد

(1409 ـعـاما التهرـيـب جرائم % من76 أن يؤكد ما)1989 
.2 الصهاينة بها قاما
: المخدرات ترويج- 4
 أشخاص5 على القبض ما) تم1989 (1409 عاما ففي 
"الـسـرائيلي" بالـقـاهرةا الكاديمي المركز في العاملين من

ـا ، أسنان معجون في الهيرويين تهريب خلل ـامين وقبلـه بـع
ـد" وهــو "ساســون الصــهيوني ُضــبط ـج يقــوما فرـي بتروـي

(1406 بـعـاما ذـلـك وقـبـل ، العرـيـش مديـنـة ـفـي الهيرويـيـن
مجـمـوع أن المصرية الداخلية وزارةا تقارير ما) أكدت1986

أن النباء وكالت ) ذكرت1423 (محرما الرسالة هذه كتابة فترةا في  1
مصر!!!. في لليهود لجواسيس محاكمة هناك

ًا ما16/3/1993 بتاريخ المصرية الشعب جريدةا نشرت  2 بعنوان موضوع
العربية) انظر المنطقة على القتصادي للتجسس أمريكي إسرائيلي (اتفاق
.399-398 والنصارى) ص اليهود بين العلقة (حقيقة في فيه ورد ما تفصيل
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،  ) قـضـية4457( بـلـغ الـصـهاينة فيـهـا ـُضـبط اـلـتي القـضـايا
.1أفيون  كيلو30 و ، الحشيش من  طن5.30 فيها ُهّرب
: المزورعات إفساد- 5

، الزراعي التطبيع على اليهود مع مصر اتفقت فقد
دخلت المجال هذا ولهمية ، المجال هذا في والتعاون

ًا أميركا ًا طرف يسمى ما وكان التعاون هذا لرعاية ثالث
ًا التمويل فيه الثلثي" يكون "المشروع والخبراء أميركي

ًا المصريين بعض مع بالشتراك صهاينة أرض أما أحيان
التوسع بداية من قليلة سنوات وبعد ، مصرية فهي البحث

مصر زراعات في تظهر نتائجه بدأت الزراعي التطبيع في
ّذرةا والقمح والقطن الخضروات مثل الهلك أصابها التي وال

التطبيع من أصابها بما الخرى هي نطقت الرض إن بل ،
ّوثة البذور نتيجة بالجدب تربتها إصابة بعد وذلك ًا المل ، عمد

، الفاسدةا والمبيدات السمدةا وكذلك
ّوثة البذور أن والخطير تدمير إلى تؤدي والتي المل

سنوات بعد آثارها ُتحدث موقوتة قنابل مثل هي الزراعات
المزارعون فوجئ عندما حصل ما وهذا ؛ استخدامها من

ًا النتاج بتدهور جلبوا الجميع أن تأكد أن إلى عاما بعد عام
أنها المفاجأةا كانت البذور بتحليل لنه ؛ لنفسهم الدمار
بالفشل النسان تصيب أمراض من كبيرةا نسبة تحمل

بأمراض التربة تصيب بفيروسات مصابة وأنها الكلوي
هذا من  حالة446 ضبط وتم ، سنوات لعدةا بالبوار تصيبها
.2ما) 1989( 1409 عاما النوع
: الحيوانية الثروة إفساد- 6

ًا ما11/12/1986-15-سنة5238 العدد – القبس جريدةا نشرت  1 خبر
عليهم القبض بعد اعترفوا المصريين المخدرات تجار كبار من ثلثة أن مفاده

ًا عشرين تهريب وراء كانا اليهود الدبلوماسيين من اثنين بأن من طن
بالملحقية يعمل أحدهما أن وتبين ، طابا منفذ عبر مصر إلى المخدرات

. اليهودي الكاديمي المركز في والثاني ، القاهرةا في اليهود لسفارةا الدارية
 .44 ص اليهودي) لشبير الوجود (مخاطر انظر

ًا ما9/3/1987  بتاريخ5324 عدد القبس جريدةا نشرت  2 أن مفاده خبر
النووي بالشعاع الملوثة الغذية من شحنات اكتشفت المصرية السلطات

بين الوسيط دور لعبت القاهرةا في اليهودية السفارةا وكانت ، مصر داخل
!!. المصري والمستهلك المصدر

45



"الكتاكيت" طرود بفضل لكارثة تعرضت الداجنة فالثروةا
- الدواجن طاعون "الجابوري" - وهو بمرض المصابة
 طرد300 ضبط تم وقد "إسرائيل" ، من والقادمة

.  المرض بهذا مصابة هناك من "كتاكيت" قادمة
بعد العسل لنتاج الضربة جاءت الوقت نفس وفي

ِلكات  طرد100 من أكثر اكتشاف بمرض مصابة النحل لَم
عاما في أدى وذلك ، إسرائيل من "الفاروان"  ومستوردةا

في النحل خليا % من80 تدمير ما) إلى1990 (1410
. بالكامل نحل خلية مليون ماتت أن بعد مصر
: الشواطيء تلويث- 7

القبطان على القبض المصرية المن أجهزةا ألقت فقد
ًا ما1989-10-3 تزمــن" فـي "جوزف الصهيوني متهم
الحمر البحر في يقودها التي باخرته من البترول بتسريب

تدمير حوادث وتكررت ، المنطقة مياه تلويث إلى أدى مما
المصرية الشواطئ وتلويث النادرةا الِمْرجانية الشعاب
! الشاطئ من% 40 تلويث إلى أدى مّما ملحوظة بصورةا

1.

: اليدز مرض نشر- 8
تضم يهودية شبكة المصرية السلطات اكتشفت
بمرض المصابات السرائيليات الهوى بائعات من العشرات

(الموساد) السرائيلية المخابرات من بتوجيه يعملن اليدز
طريق عن المصري الشعب صفوف في المرض هذا لنشر

في معهن الرذيلة لممارسة المنحرف الشباب استدراج
الصحف وذكرت ، المفروشة والشقق اللهو أماكن

هو به يقمن ما بأن أقنعوهن الموساد رجال أن المصرية
.2! الكبرى إسرائيل لصالح

 

)7( ) إلى1( من – الحاشية دون – إحصاءات من المتن في ورد ما جميع  1
الطلبية للجنة الندلس ونشرةا  ،1052:  (المجتمع) عدد مجلة عن منقول
.21 عدد السلمي التحاد لجمعية

ً ،  ما17/2/1987 – 16  سنة– 5602 عدد – القبس  2 (مخاطر عن نقل
 .47  ،46 ص اليهودي) لشبير الوجود
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: الثالث الفصل
التطبيع حكم

: الول المبحث
والمسجد فلسطين بلد

: القصى

فضلها في ورد ، مباركة بلد والشاما فلسطين بلد إن
، المسجدين وثالث ، القبلتين أولى وفيها ، كثيرةا نصوص

افتتحها وقد ، وسلم عليه الله صلى الرسول ومسرى
رحمه الدين صلحا وحررها ، عنه الله رضي عمر الفاروق

إلى والمنافقين الكفار أنوف رغم وسترجع ، الله
. المسلمين

الدالة النصوص بعض المبحث هذا في وسإأذكر
: والشاما فلسطين و المقدس بيت فضل على
بلد أن على تدل آيات خمس القرآن في ورد فقد

وهي:  مباركة بلد والشاما فلسطين
ليل بعيده أسإرى الذي سإبحان( تعالى - قوله1
الذي القصى المسجد إلى الحراما المسجد من

) .حوله باركنا
وإنجاء وقومه فرعون إهلك بعد تعالى - وقوله2

الذين القوما وأورثنا: ( إسرائيل بني من المسلمين
التي ومغاربها الرض مشارق يستضعفون كانوا

وما وفلسطين المقدس بيت أورثوا وقد ) ،فيها باركنا
. حولها

ونجيناه: ( السلما عليه إبراهيم عن تعالى قوله - و3
) ، للعالمين فيها   باركنا التي الرض إلى ولوطا

الشاما. أرض إلى العراق أرض من نجي وقد
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عاصفة الريح ولسليمان: ( تعالى قوله - و4
وكنا فيها   باركنا  التي الرض إلى بأمره تجرى

عليه سليمان مملكة ) وكانت عالمين شىء بكل
والشاما. فلسطين في السلما

وبين بينهم وجعلنا: ( سبأ عن تعالى قوله - و5
قرى ) وهيظاهرة قرى فيها باركنا  التي القرى
. المقدس بيت أنه عباس ابن وذكر ، الشاما
هذه عن تعالى الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال

:1 النصوص
البركة : تتناول البركة و ، نصوص آيات خمس " فهذه

ريب ل معلوما وكلهما ، الدنيا في والبركة ، الدين في
. فيه"اهـ
: قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن الصحيحين وفي

الرحال تشد : " ل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
والمسجد ، الحراما : المسجد مساجد ثلثة إلى إل

هذا" . ومسجدي ، القصى
ًا وفيهما : يا :  قلت قال عنه الله رضي ذر أبي عن أيض

: المسجد قال ؟ أول وضع مسجد أي ، الله رسول
: . قلت القصى : المسجد قال ؟ أي : ثم . قلت الحراما

أدركتك ما حيث ثم ، سنة : أربعون قال ؟ بينهما كم
".  مسجد فإنه فصل الصلةا
ًا الله رحمه السلما شيخ وقال 2الشاما فضائل معدد

قدمنا: التي اليات ذكر أن بعد
في الشاما أرض الله ذكر حيث نصوص خمسة " فهذه

وانتقال ، إليها الرسول ومسرى ، إليها إبراهيم هجرةا
سبأ ومسير ، بها سليمان ومملكة ، إليها إسرائيل بني
... وفيها فيها باركنا التي الرض بأنها وصفها ، إليها

، إسرائيل بني أنبياء مبعث وفيها ، القصى المسجد
معراجه ومنها ، نبينا مسرى وإليها ، إبراهيم هجرةا وإليها

المنصورةا والطائفة ، وكتابه دينه وعمود ، ملكه وبها ،
بها أن ذلك ومن...  والمعاد المحشر وإليها ، أمته من

 .47 / 27الفتاوى)  (مجموع 1
. بعدها  وما505 /27الفتاوى)  (مجموع 2
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فيها ثبت التي وهي الساعة قياما إلى منصورةا طائفة
تزال : " ل وغيره معاوية حديث من الصحاحا في الحديث
من يضرهم ل الحق على ظاهرين أمتي من طائفة

".  الساعة تقوما حتى خذلهم من ول خالفهم
" ، الشاما في : " وهم قال جبل بن معاذ عن وفيهما

ًا البخاري تاريخ وفي " ، بدمشق : " وهم قال مرفوع
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن مسلم صحيح وفي
من يضرهم ل ظاهرين المغرب أهل يزال : "ل قال

: أهل حنبل بن أحمد قال " ، الساعة تقوما حتى خالفهم
قال...  كما . وهم الشاما أهل هم المغرب

خيرةا أهلها أن أو  الرض من الله خيرةا أنها 1ذلك منو
على سننه في داود أبو واستدل ، الرض أهل وخيار الله
:  بحديثين ذلك

الله صلى النبي عن الزدي حوالة بن الله عبد حديث
ًا  : " ستجندون قال وسلم عليه ًا أجناد بالشاما : جند

ًا ًا باليمن وجند رسول : يا الحوالي . فقال بالعراق وجند
من الله خيرةا ; فإنها بالشاما : عليك . قال لي اختر ، الله

فليلحق أبى . فمن عباده من خيرته إليها يجتبي أرضه
بالشاما لي تكفل قد الله فإن غدره من وليتق بيمنه
فل به الله تكفل : ومن يقول الحوالي ". وكان وأهله
. . .  عليه ضيعة

عليه الله صلى النبي عن عمرو بن الله عبد وحديث
الرض أهل فخيار هجرةا بعد هجرةا : "ستكون قال وسلم

أهلها شرار الرض في ويبقى إبراهيم مهاجر ألزمهم
النار تحشرهم الرحمن نفس تقذرهم أرضوهم تلفظهم

معهم وتقيل باتوا حيثما معهم تبيت والخنازير القردةا مع
ألزمهم الرض أهل خير أن أخبر فقد " ، قالوا حيثما

، عنه يذهب أو إليه يأتي من ; بخلف إبراهيم مهاجر
...  الشاما هي إبراهيم ومهاجر
في بها وسلم عليه الله صلى النبي أمر ذلك ومن
.   الترمذي حديث

. الشاما فضائل من أي  1
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في كما وأهله بالشاما تكفل قد الله أن ذلك ومن
.  الحوالي حديث

على أجنحتها باسطة الرحمن ملئكة : " أن ذلك ومن
.  1عمر بن الله عبد حديث من الصحيح في " كما الشاما

قال كما بالشاما والسلما الكتاب عمود أن ذلك ومن
الكتاب عمود كأن : "رأيت وسلم عليه الله صلى النبي
الشاما إلى به فذهب بصري فأتبعته رأسي تحت من أخذ
النبي قال كما المؤمنين دار عقر : أنها ذلك ومن". 

" .  الشاما المؤمنين دار : " وعقر وسلم عليه الله صلى
رواه كما مؤمنيها أمر يغلبوا ل منافقيها أن ذلك ومن

. حديث".اهـ في المسند في أحمد

:هذا من والمقصود
في ثابت أمر المقدس وبيت الشاما فضل أن بيان
عقيدةا ؛ لها المسلمين استرجاع ووجوب ، الشرع

ول لزعيم ليس و ، إقليمية ول ، قومية ليست ، إسلمية
ًا كان سواء حاكم ًا أو فلسطيني ًا أو عربي ًا أو يهودي نصراني

ليست فهي ،  بمقايضة أو ، بمعاهدةا العتقاد هذا يغير أن
ًا فسوف ، جبنوا أو ، ضعفوا لئن و ، لبائهم ول ، لهم ملك
ٍما الله يأتي ، المؤمنين على أذلة ، ويحبونه يحبهم بقو
ول ، الله سبيل في يجاهدون ، الكافرين على أعزةا

المسجد ويحررون ، اليهود يقتلون ، لئم لومة يخافون
من ينصر الله بنصر المؤمنون يفرحا ويومئذ ، القصى

. يشاء

الترمذي و أحمد رواه ولكن ، الصحيحين أحد في ليس هذا الحديث  1
. وغيرهما وصححه

50



: الثاني المبحث
: التطبيع حكم

: تمهيد
يرد لم ، حادث مصطلح – سبق  كما–(التطبيع)  مصطلح

حقيقة معرفة من بد فل ؛ السنة في ول الكتاب في ذكره
الشرعية المصطلحات من يقابله ما ومعرفة المصطلح هذا

العبرةا لن ؛ ذلك على بناء الشرعي الحكم لترتيب
. والمباني باللفاظ ل والمعاني بالحقائق

عقدها التي بالسلما يسمى ما اتفاقيات في والمتأمل
وما ، اليهود المسئولين تصريحات وفي ، 1غيرهم مع اليهود

أهل (التطبيع) من من المراد حقيقة ذكر من ورد
يعلم ، الثاني الفصل في تفصيله سبق ما على ، الختصاص

ًا موالة( الشرعي الصطلحا في (التطبيع) هو أن جيد
أتي إذا المر لهذا الشرعية التسمية هي فهذه ) ،اليهود

. بابه من المر
: وجهين على سأعرضه المر هذا حكم على والكلما

: وتفصيلي ، إجمالي

. الرسالة هذه ملحق في التفاقات هذه انظر  1
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:  الول الوجه
: الجمالي الحكم

على زائد أمر هي اليهود مع والتطبيع السلما اتفاقيات إن
، معهم الدائمة للعلقات إقامة فهي ، المشروع الصلح
والعبث الدخول من وتمكينهم ، السلما ديار في لهم وإقرار
وجبروتهم قوتهم من يزيد بما وإمدادهم ، المسلمين بعقول

باب من الشرع في كله وهذا ، – تفصيله سبق ما على –
ونحو ، إليهم والركون ، لهم المودةا وإلقاء ، لليهود الموالةا

النهي على كثيرةا نصوص دلت وقد ، المحرمات من ذلك
: ومنها ، ذلك عن
ِماْوَاليِب َو ِاللهِب َونُِنْمؤُي ًاَْموَق ُدَِتج ل: ( تعالى - قوله1

واُانَك ْوَلَو هَلْوُسإَرَو َالله ّادَح ْنَم َنْوّادَوُي ِرِالخ
. )ُْمهَتَرِْيَشع ْوَأ ُْمهَانَوْخِإ ْوَأ ُْمهَاءَْنبَأ ْوَأ ُْمهَاءَآَب

ّيَها َيا(  تعالى - قوله2 ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا ل آََم ّتِخ َد َت َيُهو ْل ا
ّنَصاَرى َء َوال َيا ِل ُء َبْعُضُهْم َأْو َيا ِل ّلُهْم َوَمْن َبْعٍض َأْو َتَو َي

ُكْم ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم َف ّلَه ِإّن ِم ْلَقْومَا َيْهِدي ل ال ِلِميَن ا ّظا ) .ال
ّيَهها َيا( تـعـالى - قوله3 ّلهِذيَن َأ ُنهوا ا ُذوا ل آََم ّتِخه ّلهِذيَن َت ا

ُذوا ّتَخ ُكْم ا َن ًا ِدي ًا ُهُزو َلِعب ّلِذيَن ِمَن َو ُتوا ا َتههاَب ُأو ِك ْل ِمههْن ا
ُكْم ِل ْب ُكّفاَر َق ْل َء َوا َيا ِل ّتُقوا َأْو ّلَه َوا ُتْم ِإْن ال ْن ِنيَن ُك ) . ُمْؤِم

ّتِخِذ ل) تعالى - قوله4 ُنوَن َي ْلُمْؤِم َكاِفِريَن ا ْل َء ا َيا ِل ِمْن َأْو
ِنيَن ُدوِن ْلُمْؤِم ِلههَك َيْفَعْل َوَمْن ا ْيههَس َذ َل ّلههِه ِمههَن َف ِفههي ال

ّتُقوا َأْن ِإّل َشْيٍء ْنُهههْم َت ًة ِم ُكُم ُتَقهها ّذُر ُيَحهه ّلههُه َو َنْفَسههُه ال
َلى ِإ ّلِه َو ْلَمِصير ال ُ) .ا

َناِفِقيَن َبّشِر( تعالى - قوله5 ْلُم َأّن ا ًا َلُهْم ِب َذاب ًا َع ِليمهه ، َأ
ّلهِذيَن ُذوَن ا ّتِخه َكههاِفِريَن َي ْل َء ا َيها ِل ِنيَن ُدوِن ِمهْن َأْو ْلُمهْؤِم ا

َتُغوَن ْب َي َدُهُم َأ ْن َة ِع ْلِعّز ِإّن ا َة َف ْلِعّز ّلِه ا ًا ِل ) .َجِميع
ّلِذيَن ِإّن) تعالى - قوله6 ّدوا ا َت َلى اْر َباِرِهْم َع ْد َبْعههِد ِمْن َأ
ّيَن َما َب َدى َلُهُم َت ْلُه َطاُن ا ْي َلى َلُهْم سَإّوَل الّش َأْم ، َلُهههْم َو

ِلَك ّنُهْم َذ َأ ُلوا ِب ّلِذيَن َقا ّلههُه َنّزَل َما َكِرُهوا ِل ُكْم ال ِطيُع ُن سَإهه
َْلْمِر َبْعِض ِفي ّلُه ا َلُم َوال ) .ِإسْإَراَرُهْم َيْع
ُنوا ََل( تعالى - قوله7 َك َلى َتْر ّلِذيَن إ َلُمههوا ا ُكُم َظ َتَمّسهه َف

ّناُر ) .ال
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ّيَههها َيا( تعالى - قوله8 ّلههِذيَن َأ ُنههوا ا ُذوا َل آََم ّتِخهه ُدّوي َت َعهه
ُكْم ُدّو َء َوَع َيا ِل ْلُقوَن َأْو ْيِهْم ُت َل ّدِة إ ْلَمَو ) .ِبا

ّلْوا َل( تعالى - قوله9 َتَو ّلههُه َغِضههَب َقْوًما َت ْيِهههْم ال َل ْد َع َقهه
ِئُسههوا ِئههَس َكَمهها اْلِخههَرِة ِمههَن َي ُكّفههاُر َي ْل َأْصههَحاِب ِمههْن ا

ُبور ْلُق ِ) .ا
َيا تعالى - قوله10 ّيَها ( ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا َل آََم ّتِخهه ُكْم َت َء َبهها آَ

ُكْم َن ِإْخَوا َء َو َيا ِل ّبوا إِن َأْو َتَح ُكْفَر اسْإ ْل َلى ا ِْليَماِن َع َوَمههْن ا
ّلُهْم َتَو ُكْم َي ْن ِئَك ِم َل ُأو ِلُموَن ُهُم َف ّظا ) .ال

ّيَههها َيهها( تـعــالى - ـقــوله11 ّلههِذيَن َأ ُنههوا ا ُذوا َل آََم ّتِخهه َت
َكههاِفِريَن ْل َء ا َيهها ِل ِنيَن ُدوِن ِمههْن َأْو ْلُمههْؤِم ُدوَن ا ُتِريهه َأْن َأ

ُلوا ّلِه َتْجَع ُكْم ِل ْي َل ًنا َع َطا ْل ًنا سُإ ِبي ) .ُم
ّيَها َيا( تعالى -قوله12 ّلههِذيَن َأ ُنههوا ا ُذوا َل آََم ّتِخهه َنههًة َت َطا ِب
ُكْم ِمْن ِن ُكْم َل  ُدو َن ُلو ْأ َباًل َي ) . َخ

إليـهـم والرـكـون الكـفـار ـمـوالةا ـعـن النـهـي ـفـي والنـصـوص
ًا كثيرةا ومعاداتهم بغضهم ووجوب ومودتهم .  جد
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: الثاني الوجه
: التفصيلي الحكم

الموبقــات من فيها اليهود مع والتطبيع السلما معاهدات فإن
ـهـذه ـفـي ـمـا نستقصي أن أردنا ولو ،1 الكثير الشيء والعظائم
فإنـهـا ، المـقـاما بـنـا لـطـال والعـظـائم المنـكـرات ـمـن التفاقات
يلتـفـت ولم ، سبحانه الله حق بها قاما من فيها يراع لم اتفاقات

ً الدين إلى . بالطواما مليئة كانت أن عجب فل ، أصل
ـفـي الموـجـودةا المنـكـرات أصول بعض هنا أذكر سوف لذلك

: ذلك فمن ، الحق أراد لمن كفاية ذكرها وفي ، التفاقات هذه

إلى التفاقات هذه في التحاكم : أن الول المنكر
: الطاغوت
أرض اليهود تملك التفاقات هذه : أن الثاني المنكر

: السلما
في الجهاد تلغي التفاقات هذه : أن الثالث المنكر

: الله سبيل
الله لعداء توٍل التفاقات هذه : أن الرابع المنكر
: المجاهدين على لهم ومظاهرةا
البراء أصل تهدما التفاقات هذه : أن الخامس المنكر

: الكفار من
ًا التفاقات هذه في : أنالسادس المنكر لليهود تسليط

: المسلمين على

ًا فأقول ، ذلك تفصيل يلي وفيما : سبحانه بالله مستعين

: وهي العرب من اليهود مع وقعت التي التفاقيات على بناء هذا والكلما  1
التصريحات من جاء ما وعلى ، عربة ووادي ، وأوسلو ، ديفد كامب

. ونحوه مدريد لمؤتمر المصاحبة
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: الول المنكر
إلى التفاقات هذه في التحاكم أن

: الطاغوت

، وقوانينها المتحدةا المم مواثيق على فيها الستناد أن وذلك
ًا الشرع إلى رجوع فيها وليس إـلـى التـحـاكم ـمـن وـهـذا ، مطلق

.1 الطاغوت
: أمرين بين جمعت قد المتحدةا المم وهيئة

وـقـوانينهم الكـفـار ـبـآراء تحـكـم طاغوتـيـة هيـئـة : أنـهـا الول
الجاهلية.

ـى تقوما فإنها ، باغية ظالمة هيئة : أنها والثاني ـدةا عـل : قاـع
فيـهـم ـسـرق وإذا ، الـحـد علـيـه أـقـاموا الـضـعيف فيهم سرق إذا

. تركوه القوي
ٍر فأي ؟! . المنظمة هذه مثل من يرتجى خي

، أـشـكاله بجمـيـع بالـطـاغوت بالكفر إل يتم ل المسلم وإيمان
فقههد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر فمن( تعالى قال كما

ـالى وـقـال ) ،الوثقى بالعروة اسإتمسك بعثنهها ولقههد( تـع
ً أمة كل في )الطاغوت واجتنبوا الله ابعدوا أن رسإول

 .
كـمـا الـلـه أـنـزل ـمـا بغير الحكم : طاغوت الطواغيت ومن

َلْم( سبحانه الله قال َلى َتَر َأ ّلِذيَن إ ّنُهههْم َيْزُعُموَن ا ُنههوا َأ آََم
ْنِزَل ِبَما ْيَك ُأ َل ْنِزَل َوَما إ ِلَك ِمْن ُأ ْب ُدوَن َق َكُموا َأْن ُيِري َتَحا َي

َلههى ّطههاُغوِت إ ْد ال ْكُفههُروا َأْن ُأِمههُروا َوَقهه ُد ِبههِه َي ُيِريهه َو
َطاُن ْي ّلُهْم َأْن الّش ًدا َضَلًل ُيِض ) .َبِعي

(كامب معاهدةا من الثالثة المادةا من الولى الفقرةا في هذا ورد كما  1
 (1399 سنة ثاني  ربيع27 في وإسرائيل مصر بين ديفيد) الموقعة

بين أوسلو اتفاقية من الولى المادةا في ورد وكما ما) ،1979 مارس26
من الثانية المادةا في ورد وكما ما) ،1993  أيلول13( إسرائيل فلسطين

ما) .1994  أكتوبر26( وإسرائيل الردن بين عربة وادي اتفاقية
لسترضاء يهرولون ممن وغيرهم التفاقات هذه أصحاب أن يعلم وكلنا
ً الشرع إلى يلتفتوا لم إسرائيل وربيبتها أمريكا ولم ، اتفاقاتهم في أصل
في مرجعهم كان وإنما ، إيمان أو كفر عن ول ، تحريم أو إباحة عن يسألوا

يعفينا ل كله هذا ولكن ، النية ومصالحهم أهواؤاهم عليه تمليه ما اتفاقاتهم
. المستعان والله ، الحكم بيان من
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تعالى الله رحمه الشيخ آل حسن بن الرحمن عبد الشيخ قال
:1 الية هذه على
وسلم عليه الله صلى ورسوله به الله أمر ما خالف فمن"
اتباعــا ذلك طلب أو ، الله أنزل ما بغير الناس بين حكم بأن
، عنقه من واليمان السلما ربقة خلع فقد ويريده يهواه لما
ذلك أراد من على أنكر تعالى الله فإن ؛ مؤمن أنه زعم وإن

ـقــوله ـضــمن ـفــي لـمــا اليـمــان زعمـهــم ـفــي وأـكــذبهم
ـا)يزعمون( فإن ؛ إيمانهم نفي  من)يزعمون( ـال  إنـم يـق

لموجبـهـا لمـخـالفته ـكـاذب فيـهـا ـهـو دـعـوى ادعى لمن ًغالبا
أن أمههروا وقههد( ـقـوله ـهـذا يحـقـق ، ينافيـهـا بـمـا وعمـلـه

ـفـي  كما- التوحيد ركن بالطاغوت الكفر لن ) ؛به يكفروا
، ًموـحـدا يـكـن ـلـم الرـكـن ـهـذا يحـصـل ـلـم  فإن- البقرةا آية

العـمـال جمـيـع ـبـه تـصـلح الذي اليمان أساس هو والتوحيد
فمن( تـعـالى ـقـوله ـفـي بـيـن ذـلـك أن كـمـا ،بعدمه وتفسد
اسإتمسههك فقههد بههالله ويههؤمن بالطههاغوت يكفههر

إيمــان الطاغوت إلى التحاكم أن وذلك) الوثقى بالعروة
".به

:2 الطاغوت معنى بيان في الله رحمه القيم ابن وقال
، ورسوله الله غير إليه يتحاكمون : من قوما كل "طاغوت

بصيرةا"  . غير على يتبعونه أو ، الله دون من يعبدونه أو
:3 بطين أبا الله عبد الشيخ وقال

، الـلـه دون ـمـن معـبـود ـكـل  يشمل:  الطاغوت اسم إن"
؛ ويحـسـنه ، الباـطـل إـلـى ـيـدعو ، الـضـلل ـفـي رأس وـكـل

ًا ويشمل بأحكـاما بينهـم للحكـم النـاس نصـبه من : كل أيض
".ورسوله الله لحكم المضادةا ، الجاهلية
: 4الله- -رحمه الفقي حامد محمد الشيخ وقال

ـالقوانين الحـكـم شك بل ذلك في "ويدخل ـعـن الجنبـيـة ـب
ـفـي ـبـه ليحـكـم النسان وضعه ما كل من وشرائعه السلما
إقامة من الله شرائع بها وليبطل ، والموال والفروج الدماء

أخــذت مما ، ذلك ونحو والخمر والزنا الربا وتحريم الحدود،
 .345 : ص المجيد فتح 1
الموقعين)  /  . (إعلما  2
 .2/301السنية)  (الدرر  3
 .243 : ص المجيد فتح كتاب على تعليقه في  4
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ـذيها، بنفوذها وتحرمها تحللها القوانين هذه ـوانين ومنـف والـق
ـا ، ـطـواغيت ومروجوها وواضعوها طواغيت، نفسها وأمثالـه

الذي الحق عن ليصرف البشري العقل وضعه كتاب كل من
ًا إـمـا وسلم عليه الله صلى الله رسول به جاء ـعـن أو قـصـد
".طاغوت فهو واضعه من قصد غير

تـعـالى ـقـوله ـفـي الـشـنقيطي المـيـن محـمـد الشيخ وقال
ًا حكمه في يشرك ول( مـن مجموعـة ذكـر أن ) بعدأحد

:1 الطواغيت إلى المتحاكمين كفر على تدل التي اليات
ـذه" ـتي الـسـماوية النـصـوص وبـه ـا اـل ـر ؛ ذكرـن ـة يظـه غاـي

ـشـرعها اـلـتي الوـضـعية القوانين يتبعون الذين أن:  الظهور
ـجـل الـلـه ـشـرعه لما مخالفة ، أوليائه ألسنة على الشيطان

يشك ل أنه ، وسلم عليهم الله صلى رسله ألسنة على وعل
بـصـيرته عـلـى الـلـه طـمـس ـمـن إل وـشـركهم كفرـهـم ـفـي

.مثلهم"  الوحي نور عن وأعماه
:2شاكر أحمد الشيخ وقال

ـر إن" ـي الـم ـذه ـف ـوانين ـه ـعية الـق ـح الوـض ـوحا واـض وـض
لحد عذر ول مداورةا، ول فيه خفاء ل بواحا كفر هي الشمس

ًا للـسـلما ينتـسـب مـمـن أو بـهـا، العـمـل ـفـي ـكـان ـمـن كائـنـ
اـمـرئ وـكـل نفـسـه اـمـرؤا فليـحـذر إقرارـهـا، أو لها، الخضوع
".نفسه حسيب
الناس بعض أن : المقصود الرازي : " قال3 الكتاني وقال

التحـاكم يـرد ولـم ، الطغـيـان أهل بعض إلى يتحاكم أن أراد
أن : ويـجـب القاضي قال ، وسلم عليه الله صلى محمد إلى

الرـضـى وـعـدما ، ـكـالكفر الـطـاغوت ـهـذا إلى التحاكم يكون
: وجوه عليه ويدل ، كفر السلما عليه محمد بحكم

إلههى يتحههاكموا أن يريههدون( ـقـال تـعـالى : أـنـه الول
التـحـاكم ) فجـعـل بههه يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت

ًا يكــون الطــاغوت إلــى اليمــان أن شــك ول ، بــه إيمانــ
. بالله إيمان بالطاغوت الكفر أن كما ، بالله كفر بالطاغوت

 .4/92 : البيان أضواء 1
 .4/174التفسير عمدةا  2
.189  ،188 : ص المحمية للفرق المدهية الدواهي  3
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يحكمههوك حههتى يؤمنههون ل وربك فل( : قوله الثاني
ًا أنفسهههم فههي يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما حرجهه
ـمـن تكفير في نص ) وهذاتسليما ويسلموا قضيت مما

. وسلم عليه الله صلى الرسول بحكم يرض لم
أن أمره عن يخالفون الذين فليحذر( : قوله الثالث

عـلـى ـيـدل ) وهذاأليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم
. عظيمة معصية مخالفته أن

ًا رد من أن على دلئل اليات هذه وفي الله أوامر من شيئ
ـعـن ـخـارج فـهـو وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرسول أوامر أو

وذـلـك ، التمرد جهة من أو ، الشاك جهة من سواء ، السلما
ـمـانع بارـتـداد الحـكـم من إليه الصحابة ذهب ما صحة يوجب
. ذراريهم"اهـ وسبي وقتلهم الزكاةا
ـهـذا عـلـى الجـمـاع تـعـالى الـلـه رحـمـه ـكـثير ابن نقل وقد
:1 قال حيث

عبدالله بن محمد على المنزل المحكم الشرع ترك فمن"
كفر، المنسوخة الشرائع من غيره إلى وتحاكم النبياء خاتم

ذـلـك فـعـل من ،عليه؟ وقدمها الياسا إلى تحاكم بمن فكيف
.المسلمين"  بإجماع كفر

ًا كثيرةا الباب هذا في العلم أهل عن والنقول هذا وليس ، جد
استقصائها. موضع

 .13/109:  والنهاية البداية 1
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: الثاني المنكر
أرض اليهود تملك التفاقات هذه أن

: السإلما

في المسلمين لراضي اليهود بملكية الصريح العتراف ففيها
أعظـم مـن وهـذا ، عليهـا وإقرارهـم ، لهـا وإعطائهم فلسطين
معـهـم والهدنـة قتـالهم ـتـرك بـيـن كـبير وفـرق ، للمة الخيانات

وإقرارـهـم ، بـهـم الـعـتراف وبـيـن ، لهم للعداد الضعف لوجود
مـحـرما والـثـاني ، بالجـمـاع ـجـائز فالول ، السلما أراضي على

1بالجماع.

والرئاسة الدنيا أجل من المسلمين أراضي عن للعداء التنازل ومسألة 1
إسماعيل الصالح دمشق سلطان  قاما636 سنة ففي ، قديمة مسألة
حصون من ذلك و(الشقيف) وغير ، : صفد  وقيل–(صيدا)  الفرنج بتسليم

سلطان أيوب الدين نجم الصالح الملك على ينجدوه أن على المسلمين
فشق ، المسلمين به ليقاتلوا السلحا لشراء دمشق الفرنج ودخل ، مصر
عبد بن الدين عز الشيخ فاستفتوا ، عظيمة مشقة المسلمين على ذلك

، السلحا الفرنج مبايعة في وفقيهها دمشق خطيب وكان الله رحمه السلما
به ليقاتلوا يشترونه أنهم تتحققون لنكم ؛ مبايعتهم عليكم : يحرما فقال

. المسلمين إخوانكم
دعاءه المنبر من نزوله قبل ويقول ، الكفار على خطبته في يدعو وقاما

ًا المة لهذه أبرما المشهور: "اللهم ًا أمر فيه وتذل ، وليك فيه تعز ، رشد
يبتهلون معصيتك" والناس عن فيه وينهى ، بطاعتك فيه ويعمل ، عدوك

(مباحث فكاتبت ، الله أعداء على والنصر للمسلمين والدعاء بالتأمين
الشيخ باعتقال كتابه فجاء الخطبة، بهذه السلطان الوقت ذلك دمشق) في

ً مدةا فبقي المقدس بيت إلى الدين عز الشيخ وذهب ، عنه أفرج ثم ، معتقل
والملك إسماعيل الصالح جاء ثم ، النصارى إعانة من موقفه في واستمر ،

بيت إلى وجيوشهم بعساكرهم الفرنج ملوك ومعهم حمص صاحب المنصور
خواصه بعض إسماعيل الصالح فسير ، المصرية الديار يقصدون المقدس

غاية به وتتلطف ، الشيخ إلى منديلي : تدفع له وقال ، بمنديله الشيخ إلى
فإن ، حال أحسن على مناصبه إلى بالعود وتعده ، وتستنزله ، التلطف
.   خيمتي جانب إلى خيمة في فاعتقله خالفك وإن ، علّي به فتدخل وافقك
: له قال ثم ، وملينته مسايسته في شرع بالشيخ الرسول اجتمع فلما

للسلطان تنكسر أن وزيادةا عليه كنت وما مناصبك إلى تعود أن وبين بينك
! . غير ل يده وتقبل

ً يدي يقبل أن أرضاه ما – مسكين يا – : والله له فقال ، يده أقبل أن فضل
.  به ابتلكم مما عافاني الذي لله والحمد واد، في وأنا ، واد في : أنتم قوما يا

.   اعتقلتك وإل منك يطلب ما على توافق لم إن لي رسم : قد له فقال
.  لكم بدا ما : افعلوا فقال
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بـيـع ـبـأن عـشـر الراـبـع الـقـرن منتـصـف في العلماء أفتى وقد
، وللـسـلما ولرـسـوله لـلـه خياـنـة فلـسـطين أراـضـي ـمـن شيء
؟.  كلها فلسطين يبيع بمن فكيف
، قـتـاله ـبـترك والتعـهـد ، الـحـدود : حماية البيع على ويزيد بل

ًا يقاتله من واعتبار ًا إرهابي ويعـمـل ، ـشـرعية دوـلـة عـلـى خارـجـ
؟!. معه العلقات تطبيع إلى ويدعو ، اقتصاده تقوية على

: ذكرها السابق الفتاوى هذه ومن

26 ( 1353  شوال20 بتاريخ  فلسطين علماء فتوى- 1
:1 ) :  وأولها ما1935 ثاني كانون

رـسـوله عـلـى والـسـلما والـصـلةا ، الـعـالمين رب لـلـه (الحمد
إلى بإحسان لهم والتابعين ، أجمعين وصحبه آله وعلى ، المين

: بعد أما ، الدين يوما
ـا ـاء ، والمدرـسـين ، والقـضـاةا ، المـفـتين نـحـن فإنـن ، والخطـب
، اـلـدين ورـجـال ، المـسـلمين علماء وسائر ، والوعاظ ، والئمة

المنعـقـد اـلـديني الجتـمـاع في اليوما المجتمعين ، فلسطين في
البحث بعد ، حوله المبارك القصى بالمسجد المقدس بيت في

ـمـن لليـهـود فلـسـطين ـفـي الراـضـي بيع عن ينشأ فيما والنظر
الـسـلمية البلد ـهـذه تهوـيـد ـفـي الـصـهيونية المقاـصـد تحقـيـق

المفـتـون أـصـدرها اـلـتي الفـتـاوى ـفـي النـظـر ...وبعد المقدسة
وـسـوريا والمـغـرب والهـنـد ومـصـر الـعـراق في السلما وعلماء

عـلـى أجمعـت والـتي الخـرى الـسـلمية والقـطـار وفلسـطين
السمـسـرةا وتحرـيـم ، لليـهـود فلـسـطين ـفـي الرض بـيـع تحريم

أو ـشـكل ـبـأي أـمـره وتـسـهيل ، فـيـه والتوـسـط ، البيع هذا على

يقرأ الشيخ وكان ، السلطان خيمة جانب إلى خيمة في واعتقله فأخذه
ًا فقال ، يسمعه والسلطان ، القرآن هذا : تسمعون الفرنج لملوك يوم
؟. القرآن يقرأ الذي الشيخ

. : نعم قالوا
تسليمي علّي لنكاره حبسته وقد ، المسلمين قسوس أكبر : هذا قال

ثم ، مناصبه وعن بدمشق الخطابة عن وعزلته ، المسلمين حصون لكم
. لجلكم واعتقاله حبسه جددت وقد ، القدس إلى فجاء أخرجته

وشربنا رجليه لغسلنا قسيسنا هذا كان : لو الفرنج ملوك له فقالت
.   مرقتها

عساكر وقتلوا المسلمين تعالى الله ونصر ، المصرية العساكر جاءت ثم
القصة هذه . انظر الدين عز الشيخ وتعالى سبحانه الله ونجى ، الفرنج

 .244  ،8/243الكبرى) الشافعية (طبقات في بالتفصيل
 .110 – 105اليهود)  مع (صراعنا في كاملة الفتوى انظر  1

60



كـلـه ذلك وأن ، عنه والسكوت كله بذلك الرضا وتحريم ، صورةا
ًا فلسطيني لكل بالنسبة أصبح بها راض بنتيجته عالم من صادر

باعتـقـاد الـسـلما دـيـن ـعـن والرـتـداد الكفر يستلزما فهو ولذلك
تـلـك ـفـي جاء ما وتأييد ، كله ذلك في والبحث النظر ...بعد حله

والسمـســار الـبــائع أن عـلــى والتـفــاق ، الـشــرعية الفـتــاوى
: هو ، له والمسهل ، لليهود بفلسطين الراضي في والمتوسط

ً . ديارهم من المسلمين إخراج على ومظاهر : عامل أول
ًا ـفـي وـسـاع ، اـسـمه فيـهـا ـيـذكر أن الله لمساجد : مانع ثاني
. خرابها
ًا ًا مـسـاعدةا يـعـد عمـلـه لن ؛ أولياء اليهود : متخذ ثالث ونـصـر

. المسلمين على لهم
ًا . وللمؤمنين ولرسوله لله : مؤذ رابع

ًا . وللمانة ولرسوله لله : خائن خامس
: قالوا أن إلى

والـقـوال والنتاـئـج الـسـباب ـمـن ـقـدمناه ما جميع من فيعلم
:  والفتاوى والحكاما

ـك كان سواء فلسطين في لليهود الرض بائع أن ـرةا ذـل مباـش
له والمسهل البيع في والمتوسط السمسار وأن ، بالواسطة أو

ـكـل ، الـمـذكورةا بالنتاـئـج علمـهـم مع شكل بأي عليه والمساعد
: أن ينبغي أولئك

ويـجـب ، المـسـلمين مـقـابر ـفـي ـيـدفنوا ول ، عليـهـم يصلى ل
إليـهـم الـتـودد وـعـدما ، ـشـأنهم واحتـقـار ، ومـقـاطعتهم ، نـبـذهم

ًا أو ، أبـنـاء أو ، آـبـاء ـكـانوا وـلـو ، منهم والتقرب ًا ، إخواـنـ أزواـجـ
يحـرما ممـا ـبـه والرـضـا هـؤلء أعمال على السكوت وإن ...هذا
ًا ) .  قطع

ولية : إن ما) وفيها1937 (يوليو  في نجد علماء فتوى- 2
علـمـاء ـعـن ونحوـهـا ، ومحرـمـة باطـلـة السـلما بلد فـي اليهود

.1 العراق

:  رضا رشيد محمد الشيخ فتوى- 3
ًا يبيع من (إن أو لليـهـود حولـهـا وـمـا فلـسـطين أرض ـمـن شيئ

ـوطن يبيع وكمن ، القصى المسجد يبيعهم كمن فهو للنجليز اـل
على الحجاز جعل وإلى ، ذلك إلى وسيلة يشترونه ما لن ؛ كله

.111  ،110:  المرجع نفس  1
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ي البلد هـذه مـن الرض فرتبـة ، خطر مـن النسـان كرقبـة ه
ًا تعد بهذا وهي ، جسده ل ، العاـمـة الـسـلمية المنافع من شرع

الـسـلما ـلـدار الحرـبـي وتمليك ، الخاصة الشخصية الملك من
ل هنـا أذكـر ول ، السلما ولمانة ولرسوله لله وخيانة ، باطل ك

ـمـن ـكـل عـلـى أـقـترحا وإنـمـا ، الخياـنـة هذه مرتكب يستحقه ما
الحـكـم ـهـذا يبث : أن النبيين خاتم وبرسوله وبكتابه بالله يؤمن

: إلى الدعوةا مع البلد في الشرعي
كل في خيانتهم على يصرون الذين الخونة هؤلء مقاطعة

رد حتى ، والكلما ، والزواج ، والمعاملة ، : المعاشرةا شيء
.1السلما) 

فههي المركزيههة العلمههاء جمعيههة رئيههس فتههوى-4
: القادري سإليمان محمد الهند
المقدـسـة فلـسـطين أراـضـي يبيعون الذين المسلمين إن

ـمـع القبـيـح الفـعـل بـهـذا يتوـسـطون أو هذه أيامنا في لليهود
ـلمين لجلء إل يشترونها ل اليهود بأن علموا أنهم ـن المـس ـع
القصى المسجد مكان الهيكل وتبديل المقدسة الرض تلك

الـسـلما ـحـاربوا مـمـن اللـه عند فإنهم يهودية دولة وتشكيل
ككك)السلما:  أعداء وظاهروا الكفر وسالموا كك كك ككك
ك ك كك ككك كك ك كك ككك ك كككك ك كك ك ك كك كك كك ككك كك
ك(كككككك ككككك كك  كك كككك كك ك ك ك ك كككك ككك كك كك كك ك كك ككك
ك كككك كك كككك كك كك ككككك كك كك كك كك كككك ك كككككك ككككك ككك
 كككككككك ككككك كك

ك
كك كك ككككك ككككك كك كك كككككك كك كككككك كك كك

 كككككك. كككك

ككك- ك كك ك كك ك ك ك كك ككك كك كك كك كك كك ككك ك ككك كك ك
ك كك ككككك كك كك ككككك ككك ك( ككك كك ك):ككك
كككك كك ككككك (كك ك كك كك كك  كك

ك
ككك ك ككككك كك ككك ككك ك كك ككك

كك ككك كككككك كك ككك كك ككككككككك ك ك كك ككك ككك ككككك ككككككككك ك ك
كك كك ككككككك كك ككككككك كك كككككككك كككك ككك ك كككككك ككك كككك ككك
كك كككككك كك ككك ككككككك ككك ك كككك ككككك ككك كككك ككككككك ككك

 .112:  المرجع نفس 1
2  ً . نت : قاوما موقع عن نقل
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 كككككككك كك كككككككك ككك ككك كك ك ككككككك
ك
كك ككك ككككك كك ككككككك كك

ككك ككك كك ككك كك ككك ككك ك ككككك ككك كككككك ككك ككك كككككككك كككككككك
كككككك كككككك ككككك كككك كك كك ككك ككك كك كككككك كك كككككككك ككك كك ك

ككك كككككككك ككككك كك كككككك ككككك كك ككككككككك كككك كككككككك ككككك
ككككك ككككككك ككك كك ككك كككككك ك كككككك ك كككككككك ككككك :  ككك
كككك  .ك) كك

كك ككككك- ك كك كك ك كككككك ككككك ككك ككك كك كك كك ككك ك
ك  ككككككك كك كككك كككككك ككككك كك كككككككك كككككك كككككك  ككككك
:2 كككك ككك كككك ك ككككك ككككك  كككككك كككككك ك كككككك كك كككككك

كك ككك كك ككككككك كككك ككك كككككككك ككككك كك كككك كككك كككك "كككككك
ككككككك ككك كك ككك كك كككككك كك كككككك ككككك ككككك ككككككك كككككك ككك
ككك ك ككككك كك ككككك ك ككككك ككك كككككك كك كك ك ككككك كك ككككك ككك ك

ككككككككك" . ككككككك كككككككك كككككككككك كك ككككك ككك ككككك ككككك
: ككك كك ككك
 كككك ككك "ككك

ك
 كككك كك كك كككك

ك
ككك ككككك ككك كككك كك كككك ككك كك كككك

كك ككك كك كك ككككك ككك ك ككك كككك ككككككككك كككككككك ك ككك كك كككككككك
 كككككك ككككك ك ككككككك كككك ككك ككككككك كك ككك كككك كك كككك

ك
ككك كك كككك

 كككك ككك كككك ككك كك كككككك كك ككك
ك
كككك ككككك ك ككككككك ككك كك ككككك

ككككك كك كككك ككك كككك كككك ككك ك كك ككككككك ككككك ككككك ك كككك كككك
ككك كككككك ككك ك كككك كككككك ككك ك ككككككك كك كككككككك كككك ك كككككككك

كككك كككك ككككك ك كككك ككك ككك كككك ككك ككك ككك كككككك كككككك ككك ك ككك
ك". ككككككك ككككككك ككككككك كككك كك ككككك

 .113:  المرجع نفس  1
) .25– 17 ص المقدس الديني الجهاد وجوب في خطيرةا (فتاوى  2
(الرض يسمى ما أو فلسطين أرض عن التنازل قياس يصح ل أنه اعلم  3

أجاز من بعض أن وذلك ، حقه بعض عن المظلوما تنازل السلما) على مقابل
ًا أن لو قال العمل هذا ببعض المظلوما هذا فرضي ، آخر بيت اغتصب ظالم
: وجوه من القياس هذا صحة وعدما ، جائز هذا فإن ، الصلح مقابل بيته

فالحق فلسطين أرض أما ، محض شخصي حق ونحوه البيت : أن الول
ملك فهي ،  المسلمين لصالح فيها النظر و ، إسلمي وقف فهي ، لله فيها
ًا وليست ، لهم ًا حق !. يشاء ما عن يتنازل لحد شخصي

كان لو حتى كله أو حقه بعض عن يتنازل أن البيت لصاحب : أن الثاني
ًا مسألتنا في أما ، الخلق مكارما من هذه وتعد ، حقه استرجاع على  قادر

يوصف فإنه عنه فتنازل حقه استرجاع على قدر لو أنه على يتفق فالجميع
بالخيانة!!.
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ً ليست المسألة : أن الثالث من دوامة في دخول هو بل ، فقط تنازل
المجاهدين وضرب ، البراء حواجز وإزالة التطبيع بغية والتفاقات المعاهدات

. الشخصية الحقوق اغتصاب مثل في له وجود ل مما ، ذلك وغير ،
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ك كك : كككككك ككك
كك كك كك ك كك ككك كك كككك كك ك ككك كك ككك ك

: كككك

ككك كككككك كككككككك) كككك (كككككككك كككككك) ك (كككككك كككككك ككككك
كك ك كككك كككك كك كككككك كككككك ككككك ككك كككك ككك كك كك ككك ك ككككك
!.  ككككككككككك كككك كككككك ك كككك كككككككك ككك ككك كككككك

 كككككك ككككك كككككك
ك
. 1 ككك كككككك ككك كككككك ك ككككك

كككك ككك ك ككككك كك كككككك كككك كككك ك ككككككك كككك كككك ككككككك
ككككككك ككككك ك ككككك ككككك ك ككككك كككككك كك كككك كككك كككك ككك ككككك
.  كككك ككك ككك ك كككك ككك ككككك ككك ك كككك كك ككككك ككككك
كككككك كككك ك كككككك : ككك ككككككك ككككككك ككك كككككك كك كك كك كككك

: ككككككك كككككك ككككك ك
:  كككككك ككككككك

: كككككك ككك
: ككككك كككككك كك كككك

: ككك : كككك ككككك ككككك
كككك كك ككككككك ك كككك ككك كككككك كك ككككك ككك كككككك كككككك : 
كككك ككك ككككك ككككك كك ككككك ك ككككككك ككك ككككككك كككككك كك كككككك
كك ككككككك ك ككككككك ككككككك كككك ككككك ككككككك كككككككك ك كككك كككك
كككك ككك ك ككككك ككك كككككك كككك ك كككككك كككككك كككككك ككككككك ككككك
:2 كككك كككك كككككككك ككك ك ككككك ككك كككككك كككك ك ككككك كككككك
ككككك كك ك ككككككك ككك كككككك ككككك ككك ككككككك ك كككككك ككك "ككك
كككك كككك ككك كككككك ك ككككككك ككككككك كك ككككك ككك ك ككككك كك ك كككككك

كككك كككك ككك كككك كككك كككك كككك ككك كككك كككك ككك ككك ك كككك ككككك ك
 كككك كككك كك ككك كككككك

ك
ككككك ككك ككك ك كككككك كككك كك ككككك كككك ككككك

عن الممتنعة الطائفة في تعالى الله رحمه السلما شيخ كلما انظر  1
في – الله سبيل في الجهاد ومنها – الظاهرةا السلما شرائع من شيء

 .554  ،28/503(الفتاوى) 
المغني  ،5/341 : المحلى وانظر  ،519  ،4/518:  الجرار السيل  2

متفق هذا فإن ؛ السير أو الجهاد باب أول في الفقه كتب وجميع  ،9/165
عليه.
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ككك ككك ك كككككك ككك ك كككككك ككك كككك كك ككك كك كككككك كككككك ككككك ك
كككككككك". كككككك ككككك كككك كككككككك ككككك ككك ككككك كك كككككككك كك

:1 ككككك كككك كككك كككككك كككك
 كككك ككك "

ك
ك كككككككك كك كككككك ككككك كك كككك كككك ككككككك كك كككك

" . كككك كك كك كككككك ككك كككك كك كككككك ككككك
 كككك ككككككك ككك كك ككككك ككك ككككك

ك
. ككك

: ككك : كككك كككككك كككككك
ككككككك ككككككككك ك كككككككك كككك كككككك كككك كك كك ككككككك

ك
كككك ككك كككك كككك ككك ككك ككك ك كككككككك ككك ككك ك :2 كك

كككك كككك كك – ككككككك كككك – "ككككككك كك ككككك كككك كككك
ككك كككككككك ككك ككككك ككك ككككككك ككككككك كككككك ككككككك ككك كككك
". كككككككك ككككككك ككك كككك كككك

كك ككك :3 كككك كككك ككككك ككك ككككككك ك
كككككك كككككك كك كككككك ككك ككككك ككك ككك ككككك كككك " كككك

 ككككك
ك
كككك ككك كك ككككككك ككككك كككك كككك كككككك كككككك ك كككككك

كك ككك ككككككك كككك كككك كك ككك كك ككككك ككك ك كككك كك ككككككك ككك
كككككك".  ككككككك ككككككك ككك ككك

كك ك ك ككك ك كك ك : ككككككك كك
 كككك كككك كك – كككككك كك ككككك ككك – ككككك ككككك كك

ك
كك ككك ككككك

ككككك ككككك ككككككك ككك كككككك ككك ككك  ك كككككك كككك ككككك ككك
ككك كك ككك كككككك( كك ككك ككك ) ك ككككك كككك ككك ككك كك كك

:4 كككك كككك ككككككك
ككككك ككككك ككك كك ككككك ككككك ككككك كككككك كككككك ككككككككك "ككك

كككك". ككك كك ككك كككككك ككك كك كك ككك
) ك كككككككك كككك ككك ككك ككككك كك ككك ككك

ك
ككككككك ككككك كك (كككككك

) ك ككككككك ككككككك
ك
كككك كككك ك ككككك كككك ككك كككك ككك ككككك (ككككك

 .2/315:  القرآن أحكاما  1
.138 : ص الجماع مرتب  2
فهم ، كثير هذا في العلم أهل وكلما  ) ،4/520 الكبرى (الفتاوى  3

، بلدهم الكفار يدخل أن المسلمين على الجهاد تعين حالت من يذكرون
ً انظر 4/541والكليل)  (التاج  ،9/163(المغني)   ،5/342: (المحلى)  مثل

. وغيرها  ،6/23المحتاج)  (مغني ،
 .259 / 28 الفتاوى  4
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ك
 كككككك

ك
 كككك كككك ك كككككك كككك

ك
 كك كككككك

ك
ك كككككككك ككككككككك كككككك

ككك. ككككككك ك كككك ككككككك ك كككك كككككك
كككككككك) (كككككككك ككك ككككك كك كككككك : ككك كككككك ككككك كككك

ككك كككككك ككككككككك ككككك ك ككككككك كككك كككك كك – ككك ككك – ككك ك
ككك (كككككككك ككك كك (ككككككك كككككككك)  كككك كككككك كككك كككككك)  ك

 كككككك ككككك ك ككك كككككك
ك
. كككككككك ككككك ك كككككك

:  ككككككك ككككككك
: كككككك ككككك ككك

ككك كك ككككككك  ككك ككككككك كككككككك ككك كككككك : 
ك
 ك ككك

ك
كككككك

:1 ككككك
: ككككك ككك ككك كككك كككككك كككككك
كك ككككك ككككك ككككك كككك ككككك كك كككك ك كككك ككككك كككك : 
. – ككككك ككككك كك ككككك كككككك ككك – ككككككك

: كككككك ككك كككك ك كككك ككككك ككك ككككك كككك : كك كككككك ككككك
 ككككك كككك : كك كككككك كككككك

ك
– كككككككك كك كككك كككك – ككككك

ككككككك كككك ك ككككك ككككك كككككك كك ك كككككك ككك ككك ككككككك كككككك
.2 كككك ككك كك كككككك ككك ك ككككككك ككككك كككك ككككككك كككك

كك ككككككك ككككككك  ككككك كككك : 
ك
كككك – كككك كككك كك – ككككك

. 3كككككككك ككككك
 كككككك ككك ككك – ككككككك كككككك كككك

ك
ككك كك كككككككك كك – ككككك

كك كككك كك ككك كككككك كك ككككككككك ك (كككككك).  كككككك) كك كك(ككك
كك ككككككك – ككككككك كككك كككككك ككككك ككككك ككك كككككك ككك ككككك
: ككككككك كككك كك ككككك – كككككك

وعقد ، مؤبد : عقد قسمين إلى الكفار مع الصلح عقد الفقهاء يقسم  1
عقد هو الثاني والعقد ، الذمة أهل عقد هو الول العقد ويجعلون ، مؤقت
ًا أر ولم ، والمان الهدنة ًا الهدنة عقد يكون أن أجاز الفقهاء من أحد . مؤبد

في الجهاد تعطيل إلى الطلق يؤدي أن لخوفهم الجمهور منعه وإنما 2
. الله سبيل

(الما) وانظر ، بعدها  وما2/476 القيم الذمة) لبن أهل (أحكاما انظر  3
 ،4/69 السلما سبل  ،5/343 الباري فتح  ،8/40 القرطبي تفسير  ،4/179

المدةا كون  : " وأما4/565 الجرار السيل في الله رحمه الشوكاني وقال
ًا الصلح كان لو أنه فوجهه معلومة ًا أو مطلق ً ذلك لكان مؤبد للجهاد مبطل

ما على معلومة مدةا يكون أن بد فل ، السلما فرائض أعظم من هو الذي
الصلحا"اهـ. من الماما يرى
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."ككككك كك ككك ككك
: – كككككك ككك ككك كككككك كككككك ككك ككك كك ككك – ككككككك ككك كك

ك كككككك كككك كك كككككك ككك كك ككككككك كككككك كككك كككككككك " كككك
كككككككك ككككككككك كك ككككككك ك ككككك كك : كككك كككككك ككك ككككككك

.ك" 
 كككك كككككك

ك
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: ككككك ككك
 ككككك كككك كككك ككك
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كككككك كككككك ككك كككك ككك كككككك كككككك كك ككك

كككككك ككك ك ككككك ككك ككك ككك ككككك ك كككك كك كككككككك ككك كككككككك كك
:

) . 2/163 الزواجر(  1
. فلسطين في الحال وهذا  2
الجهاد لترك بالنسبة والصحيح  ،132 ص الذمة) للكتاني أهل (أحكاما  3
: أقساما ثلثة على أنه

ًا كان : إذا الول القسم أو ، كفاية فرض يكون كأن الجهاد  بترك معذور
عليه. إثم فل ، ذلك ونحو ، عليه يقدر ول عين فرض كان

ًا الجهاد كان : إذا الثاني القسم ً وتركه واجب ًا تكاسل الدنيا إلى وركون
. تاركها يكفر ل التي والمأمورات الواجبات باقي كترك كبيرةا مرتكب فهو

ًا الجهاد ترك كان : إذا الثالث القسم من يجرما وضعي تشريع على مبني
. كفر فهذا  يفعله
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كككك ككك ككككك كك ككككككك كككك  كك كككككك كك : كك ككك ككك ك ككككككك ككك
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 " . ككككككك
: " ككككك ككك ككك كككك كككك كككك ككك ككككك كك كككك كك كككك ككك كككك

ك كككك ككك ككككك كك ك كككككك كككك ككك ككككك كك ككك كككك ككككك ككك ككك
كككك.  " كككك كككك ككك ككك

: " كك ككك ككك كككككك كككككك كك كككك كككك كككك ككك ككك ككككك ككك
ككككككك" ككك ككك كككككك كك ككككك كك كككك ككك كككككك كككك كك ككككك كككك

.
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:3ككككككك ككككك كك  كككك كككك كككككك ككك كك كككك ككككككك ككك ككك

كامب معاهدةا من الثالثة المادةا من الثانية الفقرةا في هذا ورد كما  1
بين أوسلو اتفاقية من الثامنة المادةا وفي ، وإسرائيل مصر بين ديفيد

وادي اتفاقية من الثالث الملحق في وورد ، وإسرائيل الفلسطينية المنظمة
. والردن إسرائيل بين عربة

اليهود بين أوسلو  اتفاقية بعد رابين اليهودي إلى عرفات رسالة في ورد  2
استخداما تنبذ الفلسطينية التحرير منظمة : " إن نصه ما  التحرير ومنظمة
عناصر كل عن المسؤولية وستتحمل ، العنف أعمال من وغيره الرهاب
، العنف وتمنع ، امتثالهم تضمن كي وأفرادها الفلسطينية التحرير منظمة
التنفيذية اللجنة أعضاء من الحوت- وهو كتاب  انظر–المخالفين"  وتؤدب

ًا الحوت وقال  ،55 المرفوض) ص - (الحل للمنظمة ص ذلك على تعليق
سمي ما تأمين على مقصورةا ستكون الفلسطينية الشرطة مهمة : إن28
في : أي22 ص آخر موضع في المخالفين) !! وقال وتأديب الرهاب (نبذ
!!. الوطنية والمقاومة النتفاضة قمع

 .92 / 10السنية)  (الدرر  3
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: كككككك ككككك
كككككك كك كككك ككككك كك كككك كك ك كككك ككك كك كككك ككك ككككك ككك كك
.  ككك ككك كككك ك كككك كككككك ككككك كككك ككككك كك

كككك كك كك ككككك كك ككك ككككك ككككك ككك كك( كككككك كككك ككك
) .كككك كك

:3 كككك كككك ككككك ككك ككككككك ككك ككك
ـعـاقب فمن ، ولرسوله لله إل ليس والتحريم واليجاب" 
ًا ذـلـك وـشـرع ورـسـوله الله أمر بغير ترك أو فعل على 4ديـنـ

ًا لله جعل فقد ًا ولرسوله ند الذين المشركين بمنزلة ، نظير
ًا لله جعلوا بمـسـيلمة آمنـوا الـذين المرـتـدين بمنزلـة أو ، ند

ـل مـمـن وهو الكذاب ـه قـي شههرعوا شههركاء لهم أما(  فـي
." )الله به يأذن لم ما الدين من لهم

ًا وقال :5 أيض
ّدل " من ًا وابـتـدع ، النبـيـاء شرع ب ل باـطـل فـشـرعه ، ـشـرع

شرعوا شركاء لهم أما(  فيه تعالى قال كما ، اتباعه يجوز
ـذا ؛) اللههه بههه يأذن لم ما الدين من لهم كـفـر ـكـان ولـه

". منسوخ بشرع تمسكوا لنهم والنصارى اليهود

) .1/274: ( الفتاوى  1
هذه في العلم أهل عن والنقول الدلة تفصيل – شئت إن – انظر  2

المريكان). أعان من كفر في (التبيان كتاب في المسألة
.6/339الكبرى)  (الفتاوى  3
في أخاه ليأخذ كان ما( يوسف قصة في تعالى قال كما ، دين الحكم  4

. المفسرون ذكره كما حكمه في ) أيالملك دين
 .35/365:  السلما شيخ فتاوى  5
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ًا وقال :6 أيض
ّلل متى " والنسان حــّرما أو ، تحريمه على المجمع الحراما ح

ّدل أو ، عليه المجمع الحلل ًا ـكـان علـيـه المجمع الشرع ب ـكـافر
" . الفقهاء باتفاق

 .3/267:  السابق المرجع  6
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: الخامس المنكر
من البراء أصل تهدما التفاقات هذه أن

: الكفار

ـبـالتطبيع يـسـمى ـمـا إـلـى تهدف إنما التفاقات هذه أن وذلك
التـطـبيع معـنـى ذـكـر الـثـاني الفـصـل ـفـي سبق وقد ، اليهود مع

ونفـسـي عقـلـي تغيـيـر إـحـداث ـهـو ـبـه الـمـراد وأن ، 1بالتفصيل
الـعـداوةا إزاـلـة خلـلـه ـمـن يهدف السلمي المجتمع في جذري

.  2واليهود المسلمين بين
للـسـلما مدرـيـد ـمـؤتمر (بوش) في يكيالمر الرئيس قال

 إن غرض المؤتمر ليس إنهاء الحرب بين": 3 ما1991 عاما
" . وإنما إنهاء العداوةالطرفين 

ل ـبـد ـمـن تغيـيـر: " 4 الـمـؤتمر نـفـس ـفـي ـشـامير وـقـال
، فعـلـى مراـحـل تنتـهـي ـكـل ثقافتكم العدائـيـة نـحـو اليـهـود

بل ينتهي حتى كل مهها يههثيرشعارات العداء لليهود ؟ 
ّيا  ".العداء دين

فأـصـل ، المـسـلمين على الخطار أعظم من هذا أن شك ول
ومـعـاداةا ، وحبتـهـم ، الـمـؤمنين ـمـوالةا عـلـى ـقـائم إبراهيم ملة

:  وبغضهم ، الكافرين
ـا ـال كـم ـالى ـق ْد( تـع َنْت َقهه ُكههْم َكهها ٌة َل َنٌة ُأسْإههَو ِفههي َحَسهه

ْبَراِهيَم ّلِذيَن ِإ ْذ َمَعُه َوا ُلوا ِإ ّنهها ِلَقههْوِمِهْم َقا ُء ِإ ُكههْم ُبههَرآَ ْن ِم
ُدوَن َوِمّمهها ُبهه ّلههِه ُدوِن ِمههْن َتْع َنهها ال ُكههْم َكَفْر َدا ِب َبهه َنهها َو َن ْي َب

ُكههُم َن ْي َب ُة َو َداَو ْلَعهه ُء ا َبْغَضهها ْل ًا َوا َبههد ّتههى َأ ُنههوا َح ّلِه ُتْؤِم ِبههال
ُه َد ) .4) (الممتحنة:َوْح
ـهـذه عـلـى تـعـالى الـلـه رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال
:5 الية

. هناك الثقافي التطبيع عن ذكر ما انظر  1
يثبتوا أن يريدون أنهم مختلفة مناسبات في القادةا من كثير صرحا وقد  2

!! . عداوةا لهم يكنون ل أنهم لليهود
الحوالي سفر المفترى) للشيخ والوعد الحق الوعد بين (القدس انظر  3
 .73 ص
 .79 ص نفسه المرجع  4
 .262 / 8(الفتاوى)   5
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ـدوا حيث معه ومن بإبراهيم يتأسوا أن المؤمنين أمر " أـب
" . وحده بالله يؤمنوا حتى أشرك لمن والبغضاء العداوةا
ـد بن محمد الشيخ قال كما – أمران وقاعدته الدين وأصل عـب
:  –1 الله رحمه الوهاب

والتحرـيـض ، ـلـه ـشـريك ل وـحـده الـلـه بعـبـادةا : المر الول
. تركه من وتكفير ، فيه والموالةا ، ذلك على

ـفـي والتغلـيـظ ، الـلـه عـبـادةا في الشرك عن : النهي الثاني
فعله. من وتكفير ، فيه والمعاداةا ، ذلك

ًا وقال :2 أيض
الشـرك وـتـرك الله وحد ولو – دين له يستقيم ل النسان "إن

" . والبغض بالعداوةا لهم والتصريح ، المشركين بعداوةا إل –
:3 الله رحمه الشيخ آل حسن بن الرحمن عبد الشيخ وقال

ًا العلماء  وأجمع" ًا سلف ، والـتـابعين ، الـصـحابة من ، وخلف
: السنة أهل وجميع ، والئمة

ًا يكون ل المرء أن ـبر الـشـرك من بالتجرد إل مسلم ، الـك
بحســب ، ومعاداتهم ، وبغضهم ، فعله وممن ، منه والبراءةا
". لله كلها العمال وإخلص ، والقدرةا الطاقة
ًا وقال :4 الله رحمه أيض

الله : شرع إبراهيم ملة هو الذي ، العظيم الصل  ولهذا"
ـال ، المـشـركين جهاد كافههة المشههركين وقاتلوا: ( فـق
)المتقيههن مع الله أن واعلموا كافة يقاتلونكم كما

،36(التوبة:  ـيـدي بين ، بالسيف : " بعثت الحديث وفي ) 
ـذا " وـمـع له لشريك وحده الله يعبد حتى ، الساعة ـحـذر ـه

ـمـن الـمـؤمنين وعـبـاده وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى ـنـبيه الـلـه
كههدت لقههد ثبتنههاك أن ولههول: ( فـقـال ، إليـهـم الرـكـون

ًا إليهم تركن ً شيئ الحيههاة ضههعف لذقنههاك إذا قليل
ًا علينا لك تجد ل ثم الممات وضعف ) (السراء:نصير

ظلموا الذين إلى تركنوا ول: ( تعالى وقال ) ،74-75
ـةالنههار فتمسكم ـه أن رـيـب ) ... ول113 (ـهـود ) الـي الـل

مـشـرك كل من البراءةا ، المؤمنين عباده على أوجب تعالى

 .22 / 2السنية)  (الدرر  1
.8/338السنية)  (الدرر  2
.11/545السنية)  (الدرر  3
 .267  ،2/266السنية)  (الدرر  4
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الـمـؤمنين عـلـى وـحـرما ، والبغـضـاء ، لـهـم العداوةا وإظهار ،
.إليهم" والركون ، موالتهم

: 1الله رحمهما محمد الشيخ بن الله عبد الشيخ وقال
فإن ؛ الشرك هذا أهل بمعاداةا إل يستقيم ل السلما " أن

" . يفعله لم وإن ، منهم فهو ، يعادهم لم
: الله رحمه سحمان بن سليمان الشيخ وقال
من البرا كذاك         والول والبغض الحب إل الدين وما

ٍو كل ِم غا وآث
ًا كثير الباب هذا في العلم أهل وكلما سبق وفيما ، جد

.2 تعالى الله شاء إن كفاية

 .1/432السنية)  (الدرر  1
وكتاب ، عتيق بن حمد والفكاك) للشيخ النجاةا (سبيل هذا في انظر  2

حمود والهجران) للشيخ والمعادةا الموالةا في جاء بما الخوان (تحفة
، القحطاني محمد السلما) للشيخ في والبراء (الولء وكتاب ، التويجري

الولء (حقيقة وكتاب ، الجلعود محماس والمعاداةا) للشيخ (الموالةا وكتاب
(نصيحة و ، الغني عبد سيد والجماعة) للشيخ السنة أهل معتقد في والبراء

. الكتب من وغيرها ، السلما) للكتاني أهل
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: السادس المنكر
ًا التفاقات هذه في أن على لليهود تسليط

: المسلمين

، ليــدخلوها لليهود المسلمين بلد التفاقات هذه فتحت حيث
واســتقبلت ، اليهودية رايتهم ورفعت ، السفارات لهم فوضعت
والـسـياحية والعلمية والثقافية والقتصادية السياسية وفودهم
ّكنوا ، وغيرها وـهـذا ، حـصـانة لهم وصارت ، السلما ديار من وم

، وخبثـهـم اليـهـود يعرف من كل يعرفه ما العظيم البلء من فيه
1 الحال يتبين التطبيع (مصر) رائدةا في أفعالهم في النظر ومن

، المسلمين نفوس من البراء وهدما ، العقائد لفساد سعوا فقد
كمـا ، العقـول لمسـخ وأكاديميـات ، للتجسـس مراكـز وأقاموا
الـمـراض وتـصـدير المزروـعـات بـتـدمير والنسل الحرث أهلكوا
. العاجل البلء من ذلك وغير

على منهم فخشوا ، الكفار عقلء خبثهم علم وقد
كلما الول الفصل في ذكرنا أن سبق وقد ، شعوبهم
قال: فرانكلين) حيث (بنجامين المريكي الرئيس
الخلقي بالمستوى أطاحوا اليهود فيها حل أرض كل "في

ل منعزلين يزالوا ولم ، فيها التجارية الذمة وأفسدوا ،
من هؤلء يبعد لم : " إذا قال " ثم بغيرهم يندمجون
إلى سيتدفق سيلهم فإن الدستور بنص المتحدةا الوليات

أن على معه يقدرون حد إلى سنة مائة غضون في أمريكا
أن أحفادنا مصير يكون ...حتى ، ويدمروه ، شعبنا يحكموا
". اليهودي الشعب لطعاما الحقول في يعملوا

من المسلمة الشعوب على هؤلء تسليط أن ولشك
:  لهم الغش أعظم
وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيحين في ثبت وقد

:  قال أنه
وهو يموت يوما يموت ، رعية الله يسترعيه عبد من " ما
: " فلم رواية وفي الجنة" ، عليه الله حرما إل لرعيته غاش

" .  الجنة رائحة يرحا لم بنصحه يحطهما

السلما آثار بعض ذكرت حيث الول الفصل من الثاني المبحث انظر  1
. مصر على
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ًا مسلم وروى المسلمين أمور يلي أمير من : " ما مرفوع
2الجنة" . معهم يدخل لم إل لهم وينصح لهم يجهد ل ثم

: الثالث المبحث
: وردود شبهات

تمهيد:
شبهات يثيروا لم التفاقات هذه أصحاب أن اعلم

يلتفتون ل وهو: أنهم  واحد لسبٍب ؛ عملهم بها يجيزون
ً الشرع إلى كانوا إذا عملهم في ينظرون ول ، أصل

له!!.  مخالفين أو للحق موافقين
شبهات – منه التبرع سبيل على – يثير من هناك ولكن
أجازه ومن ، العمل هذا مثل إجازةا خللها من يحاول

: قسمين على
ظن بل ، جوانبه كل من المر يتصور لم : من الول

فأفتى ، ذلك (الصلح) و(الهدنة) ونحو يتجاوز ل المر أن
المزعوما) (الصلح هذا حقيقة يعرف ولم ، هذا على بناء

. وتبعاته
يفعله ما تسويغ سوى لهم هّم ل : متزلفون والثاني

!!. شرعية وتأويلت مخارج عن لهم والبحث ، الحكاما
ًا أن والمقصود الباب هذا في أثيرت قد الشبه من عدد

: هي ست شبهات وأهمها ، متشابهة وهي ،
وإن( تعالى بقوله : الستدلل الولى الشبهة

) : لها فاجنح للسلم جنحوا
: الحديبية بصلح : الستدلل الثانية الشبهة
صلى الرسول بمصالحة : الستدلل الثالثة الشبهة

المدينة: في لليهود وسلم عليه الله
: المصلحة بقاعدةا : الستدلل الرابعة الشبهة
معاملة بجواز : الستدلل الخامسة الشبهة

: الحربيين

في الموجودةا المنكرات حصر باب من ليست الستة المور هذه ذكر  2
لم ومن ، شرعي محظور من تخلو مادةا تجد ل لعلك بل ، التفاقات هذه

. فيه حيلة فل سبق ما يقنعه

78



باز ابن الشيخ بفتوى : الستدلل السادسإة الشبهة
: تعالى الله رحمه

: وقوته الله بحول الشبه هذه جميع على وسنجيب
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: الولى الشبهة
(وإن تعالى بقوله السإتدلل

لها) فاجنح للسلم جنحوا

:  قالوا
لها فاجنح للسلم جنحوا وإن( قال سبحانه الله إن

اليوما، الموجود السلما صورةا وهذه ) ،الله على وتوكل
المسلمون ضعف وقد ، وأرادوه للسلما اليهود جنح حيث
. الية هذه بنص ذلك لهم فيجوز ، مقاومتهم عن

: أوجه ثلثة من الشبهة عن والجواب
: الول الوجه

جائزةا – بشروطها – الحربيين مع والهدنة الصلح إن
ً نزاٍع محل هذا وليس ، الفقهاء بإجماع الدلة ومن ، أصل

هذه مناط تحقيق في الكلما وإنما ، الية هذه الجواز على
ًا) كما تسميتها يسوغا وهل ، التفاقيات الية في (سلم

ً –المجاهدين أن ؟.فلو أعدائهم مقاومة عن ضعفوا – مثل
المعروفة الصلح بشروط – ويصالحوهم يهادنوهم أن ورأوا

. ومنعه بتحريمه أحد يقل ولم ، المر هذا لجاز –
في أنها فيعلم الن العربية الحكومات حال في الناظر أما

يطلقوا لم فإنهم ؛ زمن منذ اليهود (هدنة) مع (سلم) و
ًا يجمعوا ولم ، عليهم واحدةا رصاصة ولم ، ضدهم جيش
يفتحوا ولم ، فلسطين في المجاهدين بتسليح يقوموا
.  المسلمين من للمتطوعين الحدود
ً اليهود مع حرٍب حالة في ليسوا فهم يجنحوا حتى أصل
!!. السلم إلى بعدها
ٍم) معهم في هم بل ٍةا إلى بعده جنحوا (سل في زياد

(توليهم)!!.
(السلم) أو وراء آخر شيء التفاقات بهذه فالمقصود
(الهدنة) : (الصلح) أو
!! . لها وخلط ، بالمصطلحات لعب كلها والمسألة

80



، إليهم والركون (موالةا) اليهود السلما بهذا المقصود إن
، بهم والعتراف ، معهم العلقات تطبيع طريق عن

اقتصادياتهم وتقوية ، وإعانتهم ، السلما ديار في وإقرارهم
في المسلمين عند والبراء الولء عقائد مسخ ومحاولة ،

بلد في ليأمنوا الجهاد مفهوما وتغيير ، إرضائهم سبيل
.  – بعضه بيان سبق مما – ذلك وغير فلسطين،

آخر.  شيء الشرعي والصلح ، شيء فهذا

: الثاني الوجه
وأن ، اليهود مع حرٍب حالة في الحكاما هؤلء أن سلمنا لو
في (السلم) المذكور باب من هي الجائرةا التفاقات هذه
ًا العداء مع والصلح للسلم فإن ، الية من ، معروفة شروط

:1 شرطان أهمها
المسلمين لمصلحة الصلح هذا يكون : أن أحدهما

طمع أو ، العداء بمهادنة لتقويته يسعى كضعٍف ، الشرعية
. ذلك ونحو ، إسلمهم في

ًا العقد يكون : أن والثاني ًا أو ، معينة بمدةا مؤقت مطلق
. لزما غير ولكنه المدةا محدد غير

غير أنهما وجدت الشرطين هذين إلى نظرت وإذا
: الصلح هذا في موجودين

يعقد لم بل (الشرعية) ، المسلمين لمصلحة يعقد لم فهو
من محدودةا لطائفة دنيوية مصلحة و اليهود لمصلحة إل

(تبيين  ،10/87 الحنفي : (المبسوط) للسرخسي ذلك في انظر  1
المالكي خليل) للخرشي مختصر (شرحا  ،3/246 الحنفي الحقائق) للزيلعي

(الما)  ،1/393 المالكي عليش المالك) للشيخ العلي (فتح  ،3/151
(النصاف)   ،6/88 الشافعي المحتاج) للشربيني (مغني  ،4/200 للشافعي
 ،3/112  الحنبلي القناع) للبهوتي (كشاف  ،4/212 الحنلي للمردواي

(الموسوعة  ،8/38الوطار)  (نيل  ،2/500 السلما) للصنعاني (سبل
 .25/238الفهية) 
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أهل إلى يلتفتوا لم أنهم ذلك على دليل وأعظم ،  الناس
. 1اتفاقاتهم في الشرعي العلم

ًا العقد هذا يجعلوا لم فإنهم وكذلك ، محدودةا بمدةا مؤقت
. للجهاد صريح تعطيل الدائم) وهذا لـ(السلما جعلوه بل

صلح فهو ، تحقق لم الصلح فشروط ، صلح أنه سلمنا فلو
باطل.

: الثالث الوجه
وأن ، شرعي صلح أنه – التنزل باب من – سلمنا لو

الصحيح في ثبت قد فإنه ، متحققان السابقين الشرطين
ًا وإن باطل فهو الله كتاب في ليس شرط : " كل مرفوع

شرط" . مائة كان
أنه نجد 2العقد هذا في الموجودةا الشروط إلى وبالنظر

، وحمايتهم ، باليهود كالعتراف ، الباطلة بالشروط مليء
ما على ، معهم العلقات وتطبيع ، المسلمين بلد وإدخالهم

. فاسد صلح . فهو السابقة المباحث في بيانه سبق
(السلم) باطل هذا أن الثلثة الوجه هذه في لك فظهر

المستعان. والله ، الحوال كل على

 : " قال148 السلما) ص أهل (نصيحة في المالكي الكتاني قال  1
من ويصالحوه العدو يهادنوا أن والناس للماما تجوز : ول وغيرهم علماؤانا

ًا مصلحة ول ضرورةا غير : فعلوا فإن ، ومعنى صورةا للجهاد ترك لنه ؛ إجماع
لضرورةا صالحوه فإن ، عاصين آثمين ، تعالى ولله لنفسهم غاشين كانوا

ما أو ، حيلة أو ، خديعة طلب أو ، جيش إقامة أو ، : استعداد من شرعية
ابن قال ، ذلك جاز المسلمين على نفعها يعود التي المصالح من ذلك أشبه
ول ضرورةا لغير طولوها ...فإن المدةا في يبعدوا : ول سحنون عن البر عبد

ًا يجز لم مصلحة ، عاصين آثمين ، تعالى ولله لنفسهم غاشين وكانوا ، أيض
ًا فيها يطول وكيف ً ؟ والراحة الدعة إلى سكون ًا يجدي ل بما واشتغال ، نفع

. والستعداد الجهاد ترك في السابق الوعيد تأمل من ضر ربما بل
لهم يقطع صار حتى عدوهم قبل من ، القطار أهل من لكثير وقع وما
هذا ، الجراد كأولد أمامه والمسلمون ، والقفار الفيافي في ويتبعهم ، البحار
تلك في المهادنة طول من إل ، الفرار نهج سالكين الخر أماما يتقدما

، الراحة إلى فسكنوا ، المتحان وشدةا القتال ممارسة وعدما ، الوطان
بأدنى عليهم يتحيل عدوهم وصار ، الزراعة وأمور بالتكسب واشتغلوا
" اهـ. التحيلت

الذي والوجه العقد) ، صلب في (الشروط : على الكلما الوجه هذا في  2
نفسه). العقد (شروط : على قبله
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ًا تصلح المتقدمة الوجه هذه أن واعلم الشبه لكل جواب
ًا القادمة . أيض
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: الثانية الشبهة
: الحديبية بصلح السإتدلل

: قالوا
مكة كفار هادن وسلم عليه الله صلى الرسول أن ثبت قد

بـ(صلح المشهور الصلح في القتال ترك على وصالحهم
. الجنس هذا من اليهود مع الصلح وهذا الحديبية) ،

: وجوه من الشبهة هذه عن والجواب
صالح وسلم عليه الله صلى الرسول : أن الول الوجه

ًا ًا قوم التفاقات هذه أما ، ويغزوهم يقاتلهم كان كفار
ٍما بين فليست ً متقاتلين قو وإنما ، متسالمين بين بل ، أصل
ًا يريدون بيانه سبق (الصلح) كما (السلم) و فوق آخر أمر

الولى. الشبهة على الجواب في
كان وسلم عليه الله صلى الرسول : أن الثاني الوجه

.  السلما لنشر ، إسلمية راية تحت أولئك يقاتل
تحت – بالمقاتلين تسميتهم صح إن – فيقاتلون هؤلء أما

. جاهلية وعمية وعلمانية قومية رايات
صالح وسلم عليه الله صلى الرسول : أن الثالث الوجه

لذلك ، السماء من له الوحي تأييد على بناء قريش كفار
ولست ، الله رسول : " إني ابتداء الصلح أنكر لمن قال

لك فتحنا (إنا تعالى قوله " . ونزل يضيعني ولن ، أعصيه
ًا ًا فتح ًا الله فسماه ، الصلح هذا ) بعدمبين .  فتح
ًا تمت فإنها التفاقات هذه أما هيئة طواغيت إلى استناد
الجاهلية. وأحكامها المتحدةا المم

ًا كان الحديبية صلح : أن الرابع الوجه بعشر مؤقت
وهو الدائم) ، (السلما على فيتفقون هؤلء أما ، سنوات
.1 بالكلية الجهاد إلغاء إلى المؤدي

تطبيع فيه ليس الحديبية صلح : أن الخامس الوجه
ثقافي تبادل أو ، للسفارات فتح أو ، مكة كفار مع للعلقات

62ً ص ذكرت  1 إن فراجعه والمطلق المؤقت الصلح مسألة عن  تفصيل
. شئت
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لزالة سعي أو ، مشتركة اقتصادية مشاريع إقامة أو ،
إلغاء أو ، المشركين ضد المسلمين نفوس من العداء
. التفاقات هذه حال هو كما ، للجهاد

الرسول فعله إنما الحديبية صلح : أن السادس الوجه
حيث ، والمسلمين السلما لمصلحة وسلم عليه الله صلى
ففتح ، للدعوةا الرسل وإرسال السلما ونشر للجهاد تفرغا
ًا وغزا ، خيبر ، الرض ملوك وراسل ، الغزوات من عدد

ًا الصلح هذا في الله فجعل ًا خير الزهري قال كما ، كثير
فتح السلما في فتح : " فما الحديبية صلح عن الله رحمه
، الناس التقى حيث القتال كان إنما ، منه أعظم كان قبله
بعضهم الناس وآمن ، الحرب ووضعت ، الهدنة كانت فلما
ًا فلم ، والمنازعة الحديث في فتفاوضوا ، والتقوا ، بعض
ًا يعقل بالسلما أحد يكلم في دخل ولقد ، فيه دخل إل شيئ
" أكثر أو ذلك قبل السلما في كان من مثل السنتين تينك

1.
ًا هذا من شيء فيها فليس التفاقات هذه أما بل ، مطلق

: ينشرون اليهود صالح في ستكون إذ ، الصحيح هو العكس
، مستوطناتهم ويبنون ، بقيتهم ويستقدمون ، دعوتهم

ويتجاوزون ، أمنهم ويحفظون ، اقتصادهم ويعززون
عقائد ويمسخون ، أسلحتهم ويطورون ، أزماتهم

قياس فأي ، عنهم معروف هو مما هذا غير إلى ، المسلمين
الصلحين؟!. بين

: – سبق كما – نوعان الجهاد : أن السابع الوجه
بلدهم في الكفار المسلمون يغزو أن : وهو طلب جهاد

.
المسلمين بلد الكفار يغزو أن : وهو دفع وجهاد

. فيدافعونهم
(جهاد لوقف كان الحديبية صلح أن فاعلم ؛ هذا تبين فإذا

من مقيد وقف فهو ، خاصة مكة مشركي الطلب) عن
: وجهين

. سنوات عشر : وهو زماني : قيد الول

 .322 / 3هشاما)   ابن (سيرةا  1
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– فقط مكة كفار غزو ترك : وهو مكاني : قيد الثاني
. غيرهم دون – معهم ومن

عن وسلم عليه الله صلى الرسول يتوقف لم لذلك
خيبر وفتح مكة مهادنة بعد الشمال إلى اتجه بل ، الغزوات
. وغيرها
المسلمين على الواجب الجهاد : فإن حالتنا في وأما
وعاث المسلمين ديار دخل فالعدو ، الدفع جهاد هو اليوما
ًا فيها لنه الجهاد أنواع أعظم من الدفع وجهاد ، فساد

.  1المة دين سيفسد عليه بالسكوت
:2 تعالى الله رحمه حزما ابن قال

وأهل المشركين دفاع أن – العلماء يعني – "واتفقوا
وحريمهم وحصونهم وقراهم السلما أهل بيضة عن الكفر

البالغين الحرار على فرض المسلمين على نزلوا إذا
المطيقين".

:3 الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال
الحرمة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتال " وأما
ًا فواجب والدين الدين يفسد الذي الصائل فالعدو ، إجماع
له يشترط فل ، دفعه من اليمان بعد أوجب شيء ل والدنيا
العلماء ذلك على نص وقد المكان بحسب يدفع بل شرط

وغيرهم".  أصحابنا
وقال : " وإذا دخل العدو بلد السلما فل ريب أنه يجب

دفعه على القرب فالقرب ، إذ بلد السلما كلها بمنزلة
البلدةا الواحدةا ، وأنه يجب النفير إليه بل إذن والد ول غريم

ونصوص أحمد صريحة بهذا ".
بأن ؛ عين فرض الجهاد كان إذا : " وأما4 الكتاني وقال

ًا العدو كان هو كما – لهم مطلوٍب غير للمسلمين طالب
ًا نصفه وكانوا – اليوما الحال ًا عشر اثني أو عدد ، فأكثر ألف
لبعض جواٍب (الجهاد) من كتاب (المعيار) في في فذكر

بلدهم أخذوا الذين الكفار جهاد تركوا لما للندلسيين بالنسبة كالحال  1
والدخول الدين عن الرتداد إلى بهم انتهى الحال فإن ، الخرى تلو الواحدةا

. التاريخ كتب في مشهور هو مما النصرانية في
.138 : ص الجماع مرتب  2
 ) .4/520 الكبرى (الفتاوى  3
 .149 المسلمين) ص (نصيحة  4
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وقع وإن ، بحال والهدنة الصلح يجوز ل : إنه تلمسان فقهاء
عادت فقد ، مدته طالت إن سيما : ل قال ، نقضه وجب
المسلمين وعلى ، مصلحته – الله أهلكه – العدو على

من أعظم للعدو فهي ، مصلحة فيه تخيلت وإن ، مفسدته
آلت من ويكثر ، المدةا تلك في يتحصن فإنه  ؛ مكملة وجوه

ويصعب ، الستنقاذ المسلمين على فيتعذر ، والعدةا الحرب
" . التوفيق ساعد لو تيسره بعد ، المراد تحصيل عليهم

ًا وقال والهدنة الصلح يصح : وكيف بعضهم : "  قال1 أيض
بأرضهم. والله النازل ، للمسلمين الطالب العدو من

الله عند عهد للمشركين يكون كيف: ( يقول سبحانه
النكار بمعنى استفهاما ؟!. فهو ) الية رسإوله وعند

وغرةا مع ينكثون ول عهد لهم يكون لن والستبعاد
تطمعوا فل ، عهد لهؤلء يثبت أن محال يعني ، صدورهم

هو إنما وسلم عليه الله صلى عنه الوارد ...والصلح ذلك في
ٍذ مطلوبون لنهم ؛ إليهم منه بحيث ، إليه منهم ل ، وقتئ

، أرضهم في وطالبهم – والسلما الصلةا عليه – عليهم ظهر
بأرض النازل الكافر العدو أن شك . ول لمصلحة صلحه جاز

، عليهم ظهر قد والمصار الثغور لهم أخذ والذي السلما
يكون وكيف ؟ إليه النفس وتسكن ، عهده يرتقب فكيف

" . ؟ وميثاق عهد الكافر غالبه على للمغلوب

 .150 ص نفسه المرجع  1
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: الثالثة الشبهة
صلى الرسإول بمصالحة السإتدلل

لليهود: وسإلم عليه الله

: قالوا
في اليهود صالح وسلم عليه الله صلى الرسول إن

، النظير وبني ، قينقاع وبني ، قريظة بني فصالح ، المدينة
فتجوز ، اليهود أولئك جنس من فلسطين في اليهود وهؤلء

. مصالحتهم

: وجوه من والجواب
الله صلى النبي صالحهم الذين اليهود : أن الول الوجه

لم فهم ، يثرب إلى مجيئه قبل موجودين كانوا وسلم عليه
ًا يغتصبوا ًا يقتلوا ولم ، للمسلمين أرض أو آنذاك منهم أحد
.  دياره من يخرجوه

وأخذوا ، المسلمين أراضي اغتصبوا فقد اليهود هؤلء أما
ًا وشردوا ، القصى المسجد وفعلوا ، آخرين وقتلوا ، أمم

. العاجيب
النبي قيادةا تحت رعايا كانوا أولئك : أن الثاني الوجه

ل : " وإنه معهم عقده في ذكر كما ، وسلم عليه الله صلى
 . 1" وسلم عليه الله صلى محمد بإذن إل منهم أحد يخرج
يشترطون الذين فهم ، القرب هو فالعكس هؤلء أما

. وينهون ويأمرون
النبي إلى كان اليهود أولئك احتكاما : أن الثالث الوجه

كان ما : " وإنه العقد في ورد كما وسلم عليه الله صلى
ٍر أو حدٍث من الصحيفة هذه أهل بين ، فساده يخاف اشتجا
عليه الله صلى محمد وإلى ، وجل عز الله إلى مرده فإن

 . 2" وسلم
المتحدةا المم طواغيت إلى بينهم فالتحاكم هؤلء أما

. الجاهلية وأحكامها

 .503 / 2 هشاما ابن سيرةا  1
 .504 / 2 هشاما ابن سيرةا  2
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ذكر وسلم عليه الله صلى الرسول أن:  الرابع الوجه
الصحيفة هذه في ما أتقى على الله : " وإن لهم كتابه في

.  عقدها وعن عنها راٍض سبحانه  . فالله3وأبره"
المم طواغيت إل بها يرض فلم التفاقات هذه أما

. ويهود صليبيين من المتحدةا
التي تلك نحو على معاهدات عقد : أن الخامس الوجه

نقاشنا محل هي ليست وسلم عليه الله صلى النبي عقدها
أرض اغتصاب من اليهود تمكين في الكلما بل ، هنا

، المجاهدين على وإعانتهم ، حدودهم وحماية ، المسلمين
شريعة وإلغاء ، إليهم التودد سبيل في والبراء الولء ومسخ
سبق مما ذلك ونحو ، لخبثهم المسلمين بلد وفتح ، الجهاد

ًا يفعل أن وسلم عليه الله صلى للنبي فحاشا ، بيانه شيئ
. المستعان والله ، يقره أو ذلك من

صلى النبي صالحهم الذين اليهود : أن السادس الوجه
:  الخر تلو الواحد عهودهم نقضوا وسلم عليه الله

ًا أن فلو له لكان معهم جوازه عدما على بهذا استدل أحد
ًا العهود نقضوا أنهم وذلك ؛ وجاهة : نقضها من : فأول تباع

تعالى قال وقد ، قريظة بنو ثم ، النظير بنو ثم ، قينقاع بنو
ًا عاهدوا كلما أو( عنهم وقال ) ،منهم فريق نبذه عهد

كل في عهدهم ينقضون ثم منهم عاهدت الذين(
) .يتقون ل وهم مرة

 .2/504:   نفسه المرجع  3
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: الرابعة الشبهة
: المصلحة بقاعدة السإتدلل

: قالوا
الوقت في اليهود مصالحة تقتضي المسلمين مصلحة إن

الشرع جاء وقد ، قتالهم على يقدرون ل لنهم ، الحاضر
المصالح. باعتبار

: وجوه من الشبهة هذه عن والجواب
الكفار من الله أعداء مصالحة باب أن:   الول الوجه

وليس ، سبق كما بالجماع جائز – بشروطها – والحربيين
المزعوما) : (الصلح هذا على الكلما بل ، حديثنا موضع هذا

ًا يسمى أن يصح هل ًا صلح ل أو أحكامه عليه تنزل شرعي
. ؟

وبين الشرعي الصلح بين الشاسع البون بيان تقدما وقد
فانظرها الولى الشبهة أجوبة في المزعوما الصلح هذا

. هناك
مصالحة تقتضي المصلحة أن سلمنا : لو الثاني الوجه

ٍةا القتال وترك فقط الهدنة يعني فهذا ؛ هؤلء هو كما لفتر
مهما فالمصلحة ، المسلمين ضعف حال في المشروع

، والبراء الولء ومسخ ، الجهاد شريعة إلغاء تبيح ل عظمت
هذه مفاسد من ونحوها ، المسلمين على اليهود وتسليط

بكرةا عن المسلمين جميع قتل إن بل ، السابقة التفاقات
تبقي ل التي المصائب هذه في وقوعهم من أفضل أبيهم

ًا . المستعان والله ، دنيا ول دين
الشرع في المعتبرةا المصلحة : أن الثالث الوجه

مصلحة ول ، الناس من محدودةا فئات مصلحة ليست
هي بل ، الزوال من والرياسات الحكم على الحفاظ

، 1ودنياهم دينهم للمسلمين تحفظ التي الشرعية المصلحة
في الله رحمه الشيخ آل الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ قال كما 1

معرفة في الرسالة صاحب  : "غلط8/374(الدرر)  مشابهة مسألة
المر وليس ، وسلطانه رياسته في المر ولي إلى عائدةا فظنها ، الضرورةا

به وتحصل عليه يعين ما إلى وحاجته ، الدين ضرورةا هي بل ، ظنه زعم كما
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، دنياهم بزوال هذا كان ولو فيحفظ دينهم على خيف فإن
دنيا يحفظوا أن يريدون فإنهم ، العكس هو هنا والحاصل

.   المسلمين أكثر دين بزوال هذا كان ولو محدودةا فئة
:1 الله رحمه الشاطبي قال
، عادةا بالمضار مشوبة للمكلف الحاصلة المنافع " إن

: إن نقول كما ، المنافع ببعض محفوفة المضار أن كما
دار إذا بحيث ، الحياء ومطلوبة محفوظة محترمة النفوس

وإحياء إتلفها أو ، عليها المال وإتلف إحيائها بين المر
الدين إماتة إحياؤاها عارض فإن ، أولى إحياؤاها كان ؛ المال

في جاء كما ، إماتتها إلى أدى وإن أولى الدين إحياء كان ؛
" . ذلك وغير ، المرتد وقتل ، الكفار جهاد

على التنبيه بد ل – المصالح قاعدة في – وهنا
: أمور ثلثة

: الول المر
بأهواء منوطة ليست المعتبرةا الشرعية المصالح أن 

الصحيح الشرعي النظر على مبنية بل ، وشهواتهم الناس
لضطرب وإل ، الخر اليوما إلى والنظر ، الدلة على القائم
.  أهوائهم لختلف  المصالح تقدير في الناس
اعتبرت إنما المصالح : " إن2 الله رحمه الشاطبي قال

المكلف إدراك حيث من ل ، كذلك الشارع وضعها حيث من
".  والضافات بالنسب ذلك عند تختلف المصالح إذ ؛

ًا وقال ًا المجتلبة : " المصالح3 أيض والمفاسد شرع
للحياةا الدنيا الحياةا تقاما حيث من تعتبر إنما المستدفعة

مصالحها جلب في النفوس أهواء حيث من ل ، الخرى
" .  العادية مفاسدها درء أو ، العادية
ًا وقال في مقدمة الخروية والمفاسد : " والمصالح4 أيض
يصح ل إذ ؛ باتفاق الدنيوية والمفاسد المصالح على العتبار
ما أن فمعلوما ، الخرةا بمصالح تخل دنيوية مصلحة اعتبار

". بالجواز قال من به صرحا كما ، مصلحته
.2/64(الموافقات)   1
 .5/42(الموافقات)   2
 .2/63(الموافقات)   3
 .3/124(الموافقات)  4
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فكان ؛ الشارع لمقصود موافق غير الخرةا بمصالح يخل
ً " . باطل

: الثاني المر
النوازل على بمجردها يستدل ل القواعد هذه مثل أن

: سببين لحد والفروع
فل ، كلية ليست  أغلبية القواعد هذه تكون : أن الول

ً تكون أن يصح ابن قال كما ، النوازل من للمستجد دليل
تقتضيه بما الفتوى يجوز : "ل الله رحمه الحنفي نجيم

. 1"  أغلبية بل ، كلية ليست لنها ؛ والضوابط القواعد
الشرع : " فحكاما2 العدلية الحكاما مجلة شرحا في وجاء

إلى الستناد بمجرد يحكمون ل صريح نقل على يقفوا لم ما
" . القواعد هذه من واحدةا

، فروعها جميع تعم كلية القواعد هذه تكون : أن الثاني
هذا اندراج من التحقق أن إل ؛ التاما الستقراء على وقائمة
، مستقل دليل إلى يحتاج القاعدةا هذه تحت بعينه الفرع

المصالح لتحقيق أتى الشرع فإن ؛ المصالح كقاعدةا
ل كلية قاعدةا وهذه ، وتقليلها المفاسد وإبطال ، وتكميلها

في الشرعية المصلحة من التحقق أن إل ، فرع عنها يشذ
يتخيل قد العقل لن ؛ وجودها يثبت دليل إلى تحتاج الفرع

تكون أو ، مفسدةا حقيقتها في وهي المصلحة وجود ويتوهم
. منها أعظم مفسدةا بسببها يحصل أنها إل مصلحة

:  الثالث المر
وحيث ، المصلحة فهناك وجد حيث الشرعي الدليل أن

توجد أن يمكن ول ، الدليل عليها دل فقد المصلحة وجدت
وحيث ، فيه مصلحة ل دليل أو ، دليل عليها يدل ل مصلحة

: سببين فلحد ذلك وجود أحد توهم
.3 حقيقية ل موهومة المصلحة تكون : أن الول
أو ثبوته في إما ؛ صحيح غير الدليل يكون : أن الثاني

. دللته في
 .293 ص الفقهية) للندوي (القواعد انظر  1
. المرجع نفس  2
أو ، أرجح بمصلحة معارضة كانت إذا ما الموهومة المصلحة في ويدخل  3

. أعظم لمفسدةا متضمنة

92



ًا النسان عقل كان ولما المصالح بمعرفة يستقل ل قاصر
إلى توصله التي الشرائع له وتعالى سبحانه الله شرع ،

ّين ؛ والخروية الدنيوية مصالحه على تدله التي الدلة له وب
والسنة الكتاب إلى الرجوع من بد ل كان لذلك ؛ ذلك

أعلم. تعالى والله ، النوازل على للستدلل

93



الخامسة الشبهة
: الكفار معاملة جواز

: قالوا
، بالتجارةا الكفار معاملة جواز على الدلة دلت قد

اليهود مع والسلما ، هذا ونحو ، إليهم الرسل وإرسال
. المشروع الجنس هذا من

: وجوه ثلثة من الشبهة هذه على والجواب
:  الول الوجه

ّنَما( قال وتعالى سبحانه الله أن ُكْم إ ْنَها ّلُه َي َعْن ال
ّلِذيَن ُكْم ا ُلو َت ّديِن ِفي َقا ُكْم ال َأْخَرُجو ُكْم ِمْن َو َياِر ِد

َظاَهُروا َلى َو ُكْم َع ّلْوُهْم َأْن إْخَراِج ّلُهْم َوَمْن َتَو َتَو َي
ِئَك َل ُأو ِلُموَن ُهْم َف ّظا عن سبحانه الله نهانا فقد ) ،ال

ًا اليهود على تنطبق الصفات وهذه ، هؤلء فإنهم ؛ تمام
، ديارهم من المسلمين وأخرجوا ، الدين في قاتلونا

. إخراجهم على وظاهروا
: الثاني الوجه

تجوز ونحوها وشراء بيع من الحربي الكافر معاملة أن
حرب على تقويته فيه بما معاملته يجوز ل أنه إل ،

على الجاثم العدو هذا مثل في هذا ويتأكد ، المسلمين
على نصوا تعالى الله رحمهم الفقهاء و ، السلما أراضي

، 1المسلمين على تقويتهم فيه بما الحربيين معاملة منع

ابن (حاشية  ،1243الكبير)  السير : (شرحا المثال سبيل على انظر  1
وفي  ،2/3الكليل)  (جواهر  ،2/366الحكاما)  (تبصرةا  ،3/226عابدين) 
يمنع ، بهم الستعانة تمنع : " وكما  قال118 ص المحمية) للكتاني (الدواهي

على به يتقوون ما وجميع ، سرج أو أوكراع سلحا من الحرب آلة لهم يباع أن
إن ذلك بيع على ويجبرون ، وماعونه سفر آلة أو خباء أو نحاس من الحرب

ًا للمشركين أهدى : من سحنون قال ، إثمه يتفاوت وتحريمها ، وقع سلح
. وقال منهم بيعه في وكذلك ، المسلمين دماء في واشترك أعان فقد

فليس السلحا منهم باع ومن ، فاسق فهو الطعاما إليهم حمل : من الحسن
بيع من المنع المذهب أن يقتضي المعيار في الشاطبي . وكلما بمؤمن
ًا لهم الطعاما . "اهـ – وغيرها والدةا ، وغيرها الهدنة في – مطلق
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يتجاوزون وتجعلهم اليهود قوةا من تزيد التفاقات وهذه
. كثيرةا اقتصادية أزمات

: الثالث الوجه
ً سلمنا لو ونحوها بالتجارةا الكافر معاملة جواز جدل

ًا : بكثير هذا من أعظم فالمسألة ؛ مطلق
لهم وإعانة ، لحدودهم وحماية ، بهم اعتراف فالمسألة

ومسخ ، السلما بلد من لهم وتمكين ، المجاهدين على
وغيرها ، الجهاد لشريعة وإلغاء ، الكفار من البراء لعقيدةا

المعاملت مجرد من المور هذه فأين ، العظائم من
؟!!. الفقهاء ذكرها التي المباحة
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السادسإة الشبهة
رحمه باز ابن الشيخ بفتوى السإتدلل

تعالى الله

: قالوا
باز بن الله عبد بن العزيز عبد الشيخ سماحة أفتى قد

، اليهود مع السلما  بجواز1415 عاما في الله رحمه
معروف الله رحمه والشيخ ، حينها في الفتوى هذه ونشرت

. جوازه على دليل وهذا ، وورعه بعلمه

يقال      : أن الشبهة هذه عن والجواب
على مقصورةا كانت تعالى الله رحمه الشيخ فتوى إن

ًا تتطرق ولم ، المشروع والصلح الهدنة حول الكلما إلى أبد
ضرب أو ، الطواغيت إلى التحاكم أو ، العلقات تطبيع

محاربة أو ، الله سبيل في الجهاد إلغاء أو ، المجاهدين
مواد على الكلما أو ، المسلمين بين والبراء الولء عقيدةا

الشرعية المخالفات من ذلك ونحو ، المعاهدات هذه
إلى النظر بمجرد بالجماع بطلنه يعلم والذي ، فيها الواردةا

ًا أوردت وقد ، المواد تلك .  الكتاب آخر في منها نموذج
، الفتوى هذه من المقصود حرفوا الصحفيين ولكّن
ًا فجعلوها ، والصلح الهدنة جواز من ونقلوها جواز في نص
، يحتمل ل ما كلمه وحّملوا ، الدائم والسلما التطبيع
ّبسوا .  المسلمين على ودلسوا بذلك فل

يدل ما ورسائله الله رحمه الشيخ فتاوى من سأسوق و
مع السلما أو ، التطبيع هذا يحرما أنه على قاطعة دللة

الفتاوى: هذه ومن ، اتفاقاتهم في المذكورةا بصورته اليهود
في المتحدة المم قوانين إلى التحاكم حكم-1

.  السلما هذا
. المجاهدين ضد اليهود إعانة حكم-2
المسلمين بين العداء إزالة إلى الدعوة حكم-3

.  واليهود
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عداء اليهود وبين بيننا : ليس يقول من حكم-4
.

من بغيره السإلما علقة : أن يقول من حكم-5
العاما السلما هو الخرى والشعوب الديان

.والمحبة
بلد في للسياحة المسلمين سإفر حكم-6

.اليهود
جزيرة إلى الدخول من اليهود تمكين حكم-7

.العرب
التقارب أو الحضارات حوار إلى الدعاء حكم-8

.الديان وحدة أو الديان بين
.  علمانية دولة إقامة إلى الدعوة حكم-9

.  اليهود مع الثقافي التطبيع حكم-10

في المتحدة المم قوانين إلى : التحاكم أولً
: السلما هذا
يكون إنما المعاهدات هذه أن الول المنكر في ذكرنا وقد

باز ابن  وللشيخ ، المتحدةا المم طواغيت إلى فيها التحاكم
تحريم في كثيرةا ومؤلفات ومقالت فتاوى تعالى الله رحمه

ذلك ومن ، والسنة الكتاب إلى التحاكم ووجوب ، المر هذا
:

: 1 الله رحمه قوله
وسنة الله كتاب إلى يتحاكموا أن المسلمين على "يجب
القوانين إلى ل شيء كل في وسلم عليه الله صلى رسوله

القبلية.  والعراف والعادات الوضعية
َلْم(تعالى:  الله قال َلى     َتَر     َأ ّلِذيَن     ِإ ّنُهْم     َيْزُعُموَن     ا َأ

ُنوا ْنِزَل     ِبَما     آََم ْيَك     ُأ َل ْنِزَل     َوَما     ِإ ِلَك     ِمْن     ُأ ْب ُدوَن     َق َأْن     ُيِري

َكُموا َتَحا َلى     َي ّطاُغوِت     ِإ ْد     ال ْكُفُروا     َأْن     ُأِمُروا     َوَق ِبِه     َي
ُد ُيِري َطاُن     َو ْي ّلُهْم     َأْن     الّش ًدا     َضلًل     ُيِض تعالى ) وقال   َبِعي

ْكَم: ( ّيِة     َأَفُح ِل ْلَجاِه ْبُغوَن     ا ّلِه     ِمَن     َأْحَسُن     َوَمْن     َي ال
ْكًما ٍما     ُح ُنوَن     ِلَقْو ) .   ُيوِق

 .5/143متنوعة)  ومقالت فتاوى (مجموع  1
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ورسوله الله غير حكم يقدما ل أن مسلم كل على فيجب
له الحكم فكذلك وحده لله العبادةا أن فكما ، كان من كائنا

ْكُم     ِإِنسبحانه: ( قال كما وحده ْلُح ّلِه     ِإل     ا فالتحاكم ، )   ِل
من     وسلم     عليه     الله     صلى     رسوله     وسنة     الله     كتاب     غير     إلى

صاحبه     كفر     وفي     ،     السيئات     وأقبح     ،     المنكرات     أعظم
ّبَك     َفلتعالى: ( قال ، تفصيل ُنوَن     ل     َوَر ّتى     ُيْؤِم َح

ّكُموَك َنُهْم     َشَجَر     ِفيَما     ُيَح ْي ُدوا     ل     ُثّم     َب ِفي     َيِج
ْنُفِسِهْم ْيَت     ِمّما     َحَرًجا     َأ ّلُموا     َقَض ُيَس ِليًما     َو ).َتْس

عليه الله صلى ورسوله الله يحكم لم لمن إيمان فل
فمن ، الحقوق كل وفي وفروعه الدين أصول في وسلم
الطاغوت     إلى     تحاكم     فقد     ورسوله     الله     غير     إلى     تحاكم
."اهـ. 
ًا وقال :1 الله رحمه أيض
في حكمه ورضي ، بالله آمن إذا إل العبد إيمان يتم "فل
شأن كل في وحدها شريعته إلى وتحاكم ، والكثير القليل

كان وإل ، والعراض والموال النفس في ، شئونه من
ًا ْدتعالى: ( قال كما ، لغيره عابد َلَق َنا     َو ْث ُأّمٍة     ُكّل     ِفي     َبَع

ُدوا     َأِن     َرسُإوًل ُب ّلَه     ُاْع ُبوا     ال ِن َت ّطاُغوَت     َواْج فمن)    ال
العابد فهو ، وحيه إلى وتحاكم ، وأطاعه ، سبحانه لله خضع

، شرعه غير إلى وتحاكم ، لغيره خضع ومن ، له
َلْمتعالى: ( قال كما ، له وانقاد ، الطاغوت عبد فقد َأ

َلى     َتَر ّلِذيَن     ِإ ّنُهْم     َيْزُعُموَن     ا ُنوا     َأ ْنِزَل     ِبَما     آََم ْيَك     ُأ َل ِإ
ْنِزَل     َوَما ِلَك     ِمْن     ُأ ْب ُدوَن     َق َكُموا     َأْن     ُيِري َتَحا َلى     َي ِإ

ّطاُغوِت ْد     ال ْكُفُروا     َأْن     ُأِمُروا     َوَق ُد     ِبِه     َي ُيِري َطاُن     َو ْي الّش
ّلُهْم     َأْن ًدا     َضلًل     ُيِض ) .   َبِعي

الطاغوت عبادةا من والبراءةا وحده لله والعبودية
ل وحده الله إل إله ل أن شهادةا مقتضى من ، إليه والتحاكم

ًا وأن ، له شريك هو سبحانه فالله ، ورسوله عبده محمد
يأمرهم الذي وهو ، خلقهم الذي وهو ، وإلههم الناس رب

وهو ، ويجازيهم ويحاسبهم ، ويميتهم ويحييهم ، وينهاهم
َلُه     َأل: ( تعالى قال ، سواه ما كل دون للعبادةا المستحق

: الفتاوى في خالفه) وهو ما ونبذ الله شرع تحكيم (وجوب كتاب في  1
1 /72 -81.
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ْلُق ْلَخ َْلْمُر     ا المر فهو ، وحده الخالق أنه ) فكما   َوا
إلى التحاكم أن علم ... إذا أمره طاعة والواجب ، سبحانه

ًا وأن ، الله إل إله ل أن شهادةا مقتضى من الله شرع محمد
والرؤاساء     الطواغيت     إلى     التحاكم     فإن ، ورسوله عبده

كفر     وهو     ،     وجل     عز     بالله     اليمان     ينافي     ونحوهم     والعرافين
ُكْم     َلْم     َوَمْنتعالى: ( الله يقول ، وفسق     وظلم ِبَما     َيْح
ْنَزَل ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو َكاِفُروَن     ُهُم     َف ْل َنا)ويقول: (   ا ْب َت َك َو

ْيِهْم َل ّنْفَس     َأّن     ِفيَها     َع ّنْفِس     ال ْيَن     ِبال ْلَع ْيِن     َوا ْلَع ِبا
ْنَف َْل ْنِف     َوا َْل ُذَن     ِبا ُْل ُذِن     َوا ُْل ِبالّسّن     َوالّسّن     ِبا

ْلُجُروَح َق     َفَمْن     ِقَصاٌص     َوا ّد ٌة     َفُهَو     ِبِه     َتَص َلُه     َكّفاَر
ُكْم     َلْم     َوَمْن ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ِلُموَن     ُهُم     َف ّظا ال

ُكْم) ويقول: ( َيْح ْل ْنِجيِل     َأْهُل     َو ِْل ْنَزَل     ِبَما     ا ّلُه     َأ ِفيِه     ال
ُكْم     َلْم     َوَمْن ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ْلَفاسِإُقوَن     ُهُم     َف ا

الله شرع تحكيم أن المسلم أيها لك يتبين تقدما ) ... ومما
مقتضى وأنه ، ورسوله الله أوجبه مما إليه والتحاكم
الله صلى محمد لنبيه بالرسالة والشهادةا ، لله العبودية

موجب منه شيء أو ذلك عن العراض وأن ، وسلم عليه
به     تعامل     لما     بالنسبة     سواء     المر     وهذا ، وعقابه الله لعذاب
المسلمين     جماعة     به     تدين     أن     ينبغي     ما     أو     ،     رعيتها     الدولة

الخاص     والتنازع     الختلف     حال     وفي     ،     وزمان     مكان     كل     في
وجماعة     جماعة     بين     أو     ،     وأخرى     دولة     بين     كان     سواء     والعاما،

فالله ، سواء     كله     ذلك     في     الحكم     ،     وآخر     مسلم     بين     أو     ،
الحاكمين"اهـ. أحكم وهو ، والمر الخلق له سبحانه
ًا وقال : 1 الله رحمه أيض

،     الله     لحكم     تنصاع     ول     ،     الله     بشرع     تحكم     ل     دولة     وكل" 
، فاسقة     ،     ظالمة     ،     كافرةا     جاهلية     دولة     فهي     ،     ترضاه     ول

بغضها السلما أهل على يجب ، المحكمات اليات هذه بنص
حتى وموالتها مودتها عليهم وتحرما ، الله في ومعاداتها ،

لها بذلك وترضى ، شريعته وتحكم ، وحده بالله تؤمن
.2" وعليها

 .1/305:   الفتاوى في وهو ، العربية القومية تقد كتابه من  1
ًا كثير المسألة هذه في تعالى الله رحمه الشيخ وكلما  2 بهذه ونكتفي ، جد

في هنا مسألتنا أن وليعلم ،794-779/ 1 اللجنة فتاوى وانظر ، النقول
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ًا : المجاهدين ضد اليهود إعانة : حكم ثاني
ـد ـا وـق ـا ذكرـن ـدما فيـم ـي تـق ـر ـف ـع المنـك ـذه : أن الراـب ـه

المجاهــدين على لهم ومظاهرةا الله لعداء توٍل المعاهدات
ـظـاهر المـسـألة ـهـذه ـفـي الله رحمه باز ابن الشيخ وكلما ،

ًا : 1 الله رحمه قال فقد ، جد
على الكفار ظاهر من أن على السلما علماء أجمع "وقد

، مثلهم كافر فهو المساعدةا من نوع بأي وساعدهم المسلمين
َيا سبحانه الله قال كما ّيَها (  ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا ل آََم ّتِخ َت

َد َيُهو ْل ّنَصاَرى ا َء َوال َيا ِل ُء َبْعُضُهْم َأْو َيا ِل َوَمْن َبْعٍض َأْو
ّلُهْم َتَو ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم َف ّلَه ِإّن ِم ْلَقْومَا َيْهِدي ل ال ا

ِلِميَن ّظا .  . اهـ) "51) (المائدةا:ال

ًا بين العداء إزالة إلى الدعوة : حكم ثالث
والكفار: المسلمين

هذه : أن الخامس المنكر في تقدما فيما ذكرنا وقد
رحمه وللشيخ ، الكفار من البراء أصل تهدما المعاهدات

: منها ، المسألة هذه حول كثير كلما الله
ً نشرت عكاظ صحيفة أن احتفال بإقامة يتعلق مقال

على يؤكد وأنه قرطبة مسجد في الجمعة صلةا بمناسبة
، والمسيحية السلما الديانتين بين والمحبة الخوةا علقات

: وقالت الخبر هذا أخرى جريدةا نشرت الوقت نفس وفي
الله رحمه فقاما ، واحد الدين وأن السلما سماحة يؤكد إنه

بدأه ، صفحات خمس من مقال في الجريدتين على بالرد
: 2بقوله

ًا الدلة مصادمة من الكلما هذا في ما إلى " ونظر
المسلمين بين محبة ول أخوةا ل أنه على الدالة الشرعية

ل وأنه ، أنفسهم المسلمين بين ذلك وإنما ، والكافرين

ًا التحاكم كان سواء ؛ الطاغوت إلى التحاكم هذا تحريم ًا أو ، أكبر كفر كفر
هذا مثل تحريم في واضح الشيخ وكلما ، يجوز : ل الحالين فعلى ، أصغر
تعالى الله رحمه الشيخ أن يقول من على رد أول وهذا ، فيه والتشديد المر
المعاهدات. هذه مثل يجيز

) .1/274:  ( الفتاوى  1
 .177-2/173:   الفتاوى  2
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الدين لن ، والنصراني السلمي الدينين بين اتحاد
الرض أهل جميع على يجب الذي الحق هو السلمي
القرآن بنص وضلل فكفر النصرانية أما ، اتباعه المكلفين

ومعاداتهم     ،     الله     في     بغضهم     : فيجب     الكفار     أما... ، الكريم
بالله     يؤمنوا     حتى     ،     وتوليهم     ،     موالتهم     وتحرما     ،     سبحانه     فيه

. "اهـ والضلل     الكفر     من     عليه     هم     ما     ويدعوا     ،     وحده
ًا في المذكور والكلما ًا (رابع ًا) أيض الباب هذا من وخامس

.

ًا اليهود وبين بيننا : ليس يقول من : حكم رابع
: عداء

ًا الصحف بعض ونشرت : نصه ما فيه قال لحدهم تصريح
" . واليهودية لليهود العداء نكن ل " إننا

وكان صفحات عشر من أكثر في الله رحمه عليه فرد
:1 قاله مما

يخالف واليهودية اليهود شأن في الكلما هذا كان " ولما
العقيدةا ويخالف ، المطهرةا والسنة ، العزيز الكتاب صريح

رأيت ، الناس بعض به يغتر قد تصريح وهو ، السلمية
ًا الخطأ من فيه جاء ما على التنبيه فأقول ولعباده لله نصح

:
أنه     على     ،     المسلمين     وإجماع     ،     والسنة     ،     : الكتاب     دل     قد
اليهود     من     الكافرين     يعادوا     أن     المسلمين     على     يجب

مودتهم يحذروا وأن ، المشركين     وسائر     والنصارى
و – وقال اليات من مجموعة ذكر ثم – أولياء واتخاذهم

على صريحة دللة تدل وهي ، كثيرةا المعنى هذا في اليات
المشركين وسائر والنصارى اليهود من الكفار بغض وجوب

وتدل ، وحده بالله يؤمنوا حتى معاداتهم وجوب وعلى ،
ًا بغضهم يعني وذلك ، وموالتهم مودتهم تحريم على أيض

وعدائهم ، بالله لكفرهم إل ذاك وما ، مكائدهم من والحذر
وأهله... للسلما وكيدهم ، لوليائه ومعاداتهم ، لدينه

السلما وأهل السلما ورسول السلما من اليهود ومواقف
شدةا من الكريمات اليات عليه دلت لما تشهد كلها

 .189 – 178/ 2:   الفتاوى  1
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هذا عصرنا في اليهود من والواقع ، للمسلمين عداوتهم
، ذلك على الشواهد أكبر من بينهما وما النبوةا عصر وفي

المور لهذه ينتبهوا أن السلما أهل على ... فالواجب
بمعاداته الله أمرهم من ويبغضوا يعادوا وأن ، العظيمة

حتى المشركين وسائر والنصارى : اليهود من وبغضه
تعالى قوله : وفي يقول أن وحده...إلى بالله يؤمنوا

اليهود آَمنوا للذين عداوة الناس أشد لتجدن(
كلهم الكفار جميع أن على ظاهرةا ) دللةأشركوا والذين

عليه الله صلى وبرسوله سبحانه بالله للمؤمنين أعداء
أشدهم الوثان عباد والمشركين اليهود ولكن ، وسلم
سبحانه الله من إغراء ذلك وفي ، للمؤمنين عداوةا

ًا والمشركين الكفار معاداةا على للمؤمنين وعلى ، عموم
مقابل في العداوةا من بمزيد والمشركين اليهود تخصيص

".  لنا عداوتهم شدةا

ًا السإلما علقة : أن يقول من : حكم خامس
السلما هو الخرى والشعوب الديان من بغيره
: والمحبة العاما
ومقولتهم ، المزعوما السلما هذا أهل عليه يدندن ما وهذا

ًا يرددونها هذه السعودية الجزيرةا جريدةا نشرت وقد ، دائم
16/5/1415ً بتاريخ بعنوان للعلم المنتسبين لحد  مقال
: " السلما فيه الخرى) وجاء بالديان السلما (علقة
والشعوب الديان مع علقاته أساس يكون أن على يحرص
" .  والتعاون والود العاما السلما هو الخرى
ست في المقولة هذه على تعالى الله رحمه الشيخ فرد

:1 قاله ومما ، صفحات
ًا كدرني " ولقد المعاني من الجمل هذه تضمنته ما كثير
من ورأيت ، النبوية والحاديث ، القرآنية لليات المخالفة

على     يخفى     ل     فإنه:  ذلك على التنبيه لسماحتكم النصح
بغض     المؤمنين     على     أوجب     قد     سبحانه     الله     أن     سماحتكم

قال كما ،   وموالتهم     مودتهم     وعدما     ،     ومعاداتهم     ،     الكفار
ّيَها َيا(  تعالى ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا ل آََم ّتِخ َد َت َيُهو ْل ّنَصاَرى ا َوال

 .195 – 8/190:   الفتاوى  1
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َء َيا ِل ُء َبْعُضُهْم َأْو َيا ِل ّلُهْم َوَمْن َبْعٍض َأْو َتَو ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ َف
ْنُهْم ّلَه ِإّن ِم ْلَقْومَا َيْهِدي ل ال ِلِميَن ا ّظا – )51) (المائدةا:ال

الكريمات اليات فهذه – وقال اليات من مجموعة ذكر ثم
وجوب     على     تدل     كلها الخرى اليات من معناها في جاء وما

وبين     بينهم     المودةا     وقطع     ،     ومعاداتهم     ،     الكفار     بغض
" اهـ. وحده     بالله     يؤمنوا     حتى     المؤمنين

ًا بلد في للسياحة المسلمين سإفر : حكم سإادسإ
: اليهود
الله رحمه وللشيخ ، المزعوما السلما هذا أهداف من وهو
بلد إلى السفر من فيها يحذر وفتاوى كثيرةا رسائل تعالى
السفر من (التحذير بعنوان منشورةا رسالة وله ، الكفار

وكتب  ،1والخلق) العقدية على وخطره الكفرةا بلد إلى
ً ًا صفحات ثلث من مقال إلى تدعو سياحية شركة على رد

. 2 الكفار بلد في السياحة
والنمسا اليونان !! في البريئة السياحة عن سئل وقد

:3 فأجاب
، شرعي لمسوغا إل الشرك أهل لبلد السفر يجوز " ل
ًا الفسحة قصد وليس الله صلى النبي لقول ؛ للسفر مسوغ
أظهر بين يقيم مسلم كل من بريء " أنا وسلم عليه

الذهاب بعدما ننصحك لذلك ؛ داود أبو المشركين" رواه
من ذلك في لما المذكور للغرض ونحوها البلد لتلك

عن صح وقد ، الكفار أظهر بين والقامة ، للفتن التعرض
كل من بريء : " أنا قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي

أحاديث المعنى هذا في وجاء المشركين" ، بين يقيم مسلم
أخرى" .

المجلد نفس في وله  ،192 : ص الفتاوى من الرابع المجلد في وهي  1
.195 ص  ،129 : ص ذلك من التحذير في فتاوى

هذا في كثيرةا فتاوى وله ،9/299 . وانظر199-4/197:  الفتاوى  2
ًا فتاوى وله ، والتاسع السابع المجلد الدائمة اللجنة فتاوى في ذلك في أيض
. وغيرها

 .2/108 الدائمة اللجنة فتاوى  3
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ًا جزيرة دخول من اليهود تمكين : حكم سإابع
: العرب

إخراج وجوب في ورسائل كثيرةا فتاوى الله رحمه للشيخ
ًا ، فيها تمكينهم وعدما العرب جزيرةا من الكفار من خصوص
في رسالة وله ، والخلق العقيدةا على منهم خطره يخشى
كلمه ومن  ،1المسلمين) غير استقداما من الحذر (وجوب

:2  العرب جزيرةا في الكفار وجود خطر في
فيه العربية الجزيرةا هذه في المسلمين غير " فوجود

وأخلقهم عقائدهم في المسلمين على عظيم خطر
بزيهم والتزيي الكفار موالةا إلى يفضي وقد ، ومحارمهم

. "
اللقاء عنوان وكان ، معه لقاء المجلت إحدى وعقدت

والمسلمون) المساجد إل العرب جزيرةا في يبقى أل (يجب
:3 فيه جاء ومما

: " ل قال وسلم عليه الله صلى الرسول أن صح "لقد
ًا عنه وصح دينان" ، العرب جزيرةا في يجتمع أمر أنه أيض

إل فيها يبقى أل وأمر ، الجزيرةا من والنصارى اليهود بإخراج
بإخراج والسلما الصلةا عليه موته عند وأوصى ، مسلم

الله رسول عن ثابت أمر فهذا ، الجزيرةا من المشركين
على والواجب ، شك فيه وليس ، وسلم عليه الله صلى

المسلمين خليفة نفذها كما الوصية هذه ينفذوا أن الحكاما
، وإجلئهم خيبر من اليهود بإخراج عنه الله رضي عمر

أجزاء     جميع     وفي     والخليج     السعودية     في     الحكاما     فعلى
ًا     عليهم     ،     الجزيرةا النصارى     إخراج     في     يجتهدوا     أن     جميع

وأل     ،     الكفرةا     من     وغيرهم     والهندوس     والوثنيين     والبوذيين
ًا     مبين     وهو     ،     الواجب     هو     هذا     ،     المسلمين     إل     يستقدموا بيان

ًا الكفار إخراج والواجب فالمقصود ، الشرع     قواعد     في     جلي
بلد من المسلمون إل فيها يستعمل ل وأن ، الجزيرةا من
" . الله

.4/392 وانظر  ،356 – 353/ 8 الفتاوى في  1
.4/393:  الفناوى  2
 .286  ،3/285 في هذا والكلما  ،287-3/282:  الفتاوى  3
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ًا أو الحضارات حوار إلى الدعاء : حكم ثامن
: الديان وحدة أو الديان بين التقارب

بين التقريب التطبيع أهداف من أن ذكرنا أن سبق
حوار أو ، الديان حوار هذا يسمون وقد ، 1الديان

إزالة الدعوةا هذه وأصل ، العبارات من ونحوها ، الحضارات
الشيخ وكلما ، المسلمين نفوس من والبراء الولء حاجز
ًا ظاهر الكفار معاداةا وجوب في السابق الله رحمه في جد

– طويلة خاصة فتوى له أن إل ، الدعوةا هذه من التحذير
عن وهي – الله رحمه موته قبل بها أفتى ما أواخر من هي

:2 فيها جاء مما و ، الديان تقارب أو وحدةا إلى الدعوةا
يدخل     لم     من     كفر     اعتقاد     يجب      أنه  :     السلما     أصول     ومن "
ًا     وتسميته     وغيرهم     والنصارى     اليهود     من     السلما     في ،     كافر
كما النار أهل من وأنه ، والمؤمنين     ورسوله     لله     عدو     وانه
الكتاب أهل من كفروا الذين يكن مل (:  تعالى قال
 [ البينة) البينة تأتيهم حتى منفكين المشركين ول

أهل من كفروا الذين إن(:  وعل جل وقال  ] ،1: 
فيها خالدين جهنم نار في والمشركين الكتاب
اليات من وغيرها  ] ،6:  [ البينة) البرية شر هم أولئك

وسلم عليه الله صلى النبي أن مسلم صحيح في وثبت ،
المة هذه من أحد بي يسمع ل ، بيده نفسي  والذي":  قال

به أرسلت بالذي يؤمن ولم يموت ثم ، نصراني ول يهودي
 0 " النار أهل من كان إل

الديان) بين (التقريب الحضارات) أو (حوار إلى الدعاء من المراد ليس  1
ٍد دين في الديان هذه تتحد أن إليه يدعو من يندر هذا ، الجميع عليه يتفق واح

النفسية الحواجز : إزالة هو الخبيثة الدعوةا هذه في المشهور وإنما ،
، الخرى الديان أتباع محبة وبين بينهم تحول والتي المسلمين عن والعقدية

يكون ل حتى ، نفوسهم من والبراء الولء عقيدةا إزالة : فهي أوضح بمعنى و
في النظر يكون بل ، الكفار يعادون ل وحتى ، فقط للمسلمين ولؤاهم

بين الفقهية للمذاهب النتساب في كالنظر ، الناس بين للدين النتساب
(الذين الرض في السلما لهل العقيدةا هذه في الولء ويكون ، المسلمين

المعاداةا وتكون ، دينهم عن النظر السلمي) بغض التعايش عن يبحثون
عن النظر السلمي) بغض (التعايش عملية يحاربون الذين للرهابيين
دينهم!! .

.284 – 12/274اللجنة)  (فتاوى في كاملة انظرها طويلة فتوى وهي  2
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ًا ، كافر فهو والنصارى اليهود يكفر لم : فمن ولهذا طرد
)" . كافر فهو الكافر يكفر لم  من(:  الشريعة لقاعدةا
: وقال

فإن الشرعية والحقائق العتقادية الصول هذه  وأماما"
في     وصهرها     بينها     والتقارب  (   الديان      وحدةا  (     إلى     الدعوةا

الحق     خلط     منها     والغرض     ،     ماكرةا     خبيثة     دعوةا     واحد     قالب
إلى     أهله     وجر     ،     دعائمه     وتقويض     السلما     وهدما     ،     بالباطل

ول  (: سبحانه الله قول في ذلك ومصداق ،   شاملة     ردةا
إن دينكم عن يردوكم حتى يقاتلونكم يزالون

ودوا( :  وعل جل وقوله ] ،217:  البقرةا) [ اسإتطاعوا
89:  النساء) [سإواء فتكونون كفروا كما تكفرون لو
[. 

السلما     بين     الفوارق     إلغاء     الثمة     الدعوةا     هذه     آثار     من     وإن
وكسر     ،     والمنكر     والمعروف     ،     والباطل     والحق     ،     والكفر
،     براء     ول     ولء     فل     ،     والكافرين     المسلمين     بين     النفرةا     حاجز

جل والله ، الله     أرض     في     الله     كلمة     لعلء     قتال     ول     جهاد     ول
ول بالله يؤمنون ل الذين قاتلوا(:  يقول وتقدس
ول ورسإوله الله حرما ما يحرمون ول الخر باليوما
حتى الكتاب أوتوا الذين من الحق دين يدينون
:  [ التوبة) صاغرون وهم يد عن الجزية يعطوا

كافة المشركين وقاتلوا(:  وعل جل ويقول  ] ،29
) المتقين مع الله أن واعلموا كافة يقاتلونكم كما

 ". ]36:  [التوبة
من     صدرت     ) إن     الديان     ( وحدةا     إلى     الدعوةا     ن  إ: "  وقال
لنها ؛ السلما     دين     عن     صريحة     ردةا     تعتبر     فهي     مسلم

، وجل عز بالله بالكفر فترضى ، العتقاد أصول مع تصطدما
، الكتب من قبله ما لجميع ونسخه القرآن صدق وتبطل
، والديان الشرائع من قبله ما لجميع السلما نسخ وتبطل

ًا مرفوضة فكرةا فهي ذلك على وبناء ًا محرمة ، شرع قطع
. وإجماع وسنة قرآن من السلما في التشريع أدلة بجميع

ًا  : تقدما ما على وتأسإيس
ًا بالله يؤمن لمسلم يجوز ل فإنه ًا وبالسلما ، رب ، دين

ًا وسلم عليه الله صلى وبمحمد ً نبي إلى الدعوةا ، ورسول
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بين وتسليكها ، عليها والتشجيع ، الثمة الفكرةا هذه
ً ، المسلمين في والدخول ، لها الستجابة عن فضل
. "اهـ محافلها إلى والنتماء وندواتها مؤتمراتها

ًا : علمانية دولة إقامة إلى الدعوة : حكم تاسإع
التي الفلسطينية الدولة في الدعوةا أن المعلوما ومن

قال وقد ، صرفة علمانية دولة المزعوما السلما إليها يدعو
: 1هذا مثل في تعالى الله رحمه الشيخ
: أن وقادتهم المسلمين أئمة على الواجب أن ريب " ل

يحاربوا وأن ، شئونهم جميع في السلمية الشريعة يحكموا
ليس ، السلما علماء بين عليه مجمع أمر وهذا ، خالفها ما

كثيرةا والسنة الكتاب من عليه والدلة ، الله بحمد نزاع فيه
ّبَك     َفل: ( سبحانه قوله منها ، العلم أهل عند معلومة ل     َوَر

ُنوَن ّتى     ُيْؤِم ّكُموَك     َح َنُهْم     َشَجَر     ِفيَما     ُيَح ْي ل     ُثّم     َب
ُدوا ْنُفِسِهْم     ِفي     َيِج ْيَت     ِمّما     َحَرًجا     َأ ّلُموا     َقَض ُيَس َو

ِليًما ّيَها    َ يا: (  وجل عز وقوله ) ،   َتْس ّلِذيَن     َأ ُنوا     ا آََم
ِطيُعوا ّلَه     َأ ِطيُعوا     ال َأ ِلي     الّرسُإوَل     َو ُأو َْلْمِر     َو ُكْم     ا ْن ِم

ِإْن ُتْم     َف َناَزْع ُه     َشْيٍء     ِفي     َت ّدو َلى     َفُر ّلِه     ِإ َوالّرسُإوِل     ال
ُتْم     ِإْن ْن ُنوَن     ُك ّلِه     ُتْؤِم ِما     ِبال َيْو ْل ِلَك     اْلِخِر     َوا ْيٌر     َذ َخ

َأْحَسُن ْأِويًل     َو ُتْم     َوَما( سبحانه وقوله ) ،   َت َلْف َت ِفيِه     اْخ
ْكُمُه     َشْيٍء     ِمْن َلى     َفُح ّلِه     ِإ ْكَم: ( سبحانه ) وقوله   ال َأَفُح

ّيِة ِل ْلَجاِه ْبُغوَن     ا ّلِه     ِمَن     َأْحَسُن     َوَمْن     َي ْكًما     ال ٍما     ُح ِلَقْو
ُنوَن ُكْم     َلْم     َوَمْن: (  سبحانه وقوله ) ،   ُيوِق ْنَزَل     ِبَما     َيْح َأ

ّلُه ِئَك     ال َل ُأو َكاِفُروَن     ُهُم     َف ْل ُكْم     َلْم     َوَمْن( ) ،   ا ِبَما     َيْح
ْنَزَل ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ِلُموَن     ُهُم     َف ّظا ُكْم     َلْم     َوَمْن( ) ،   ال َيْح

ْنَزَل     ِبَما ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ْلَفاسِإُقوَن     ُهُم     َف في واليات ) ،   ا
أن زعم من أن على العلماء أجمع وقد كثيرةا المعنى هذا

رسول غير هدي أن أو ، الله حكم من أحسن الله غير حكم
صلى الرسول هدي من أحسن وسلم عليه الله صلى الله
زعم من أن على أجمعوا كما ، كافر فهو وسلم عليه الله
صلى محمد شريعة عن الخروج الناس من لحد يجوز أنه
 .274 / 1:   الفتاوى  1
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وبما ، ضال كافر فهو غيرها تحكيم أو وسلم عليه الله
السائل يعلم العلم أهل وإجماع ، القرآنية الدلة من ذكرناه
أو الشيوعية أو الشتراكية إلى يدعون الذين أن ، وغيره

، السلما لحكم المناقضة الهدامة المذاهب من غيرهما
ل ملحدةا لنهم والنصارى اليهود من أكفر ، ضلل كفار

منهم أحد يجعل أن يجوز ول ، الخر باليوما ول بالله يؤمنون
ًا ًا خطيب تصح ول ، المسلمين مساجد من مسجد في وإمام
ما وحسن ، ضللهم على ساعدهم من وكل ، خلفهم الصلةا
، ضال كافر فهو ، ولمزهم السلما دعاةا وذما ، إليه يدعون
وأيدها ركابها في سار التي الملحدةا، الطائفة حكم حكمه

طلبها". في

ًا مع والعلمي الثقافي التطبيع : حكم عاشر
: اليهود

ًا الله رحمه الشيخ تكلم قد الذي الثقافي الغزو عن كثير
ذلك ومن ، بمجابهته وأمر ، منه وحذر المسلمون منه يعاني
:1قوله

، وغيرهم العرب ومنهم عامة المسلمون "يتعرض
أمم عليهم به تداعت عظيم فكري لغزو وغيرها والمملكة

 الغزو: وأخطره ذلك أشد ومن والغرب الشرق من الكفر
الشيوعي - الغزو الصهيوني - الغزو الصليبي النصراني
.  اللحادي

أشده على قائم اليوما فهو الصليبي النصراني الغزو أما
الغازين الصليبيين على اليوبي الدين صلحا انتصر أن ومنذ
حربهم أن النصارى أدرك والسلحا بالقوةا المسلمين لبلد
فكروا ولذا ، تدوما ل وقتية فهى انتصارات حققت وإن هذه
ما إلى واجتماعات دراسات بعد وتوصلوا النكى البديل في
المم تقوما أن وهو العسكرية الحروب من أخطر هو

لناشئة الفكري بالغزو وجماعات فرادى النصرانية
من أمكن والقلب الفكر على الستيلء . لن المسلمين

ل فكره يلوث لم الذي فالمسلم ، الرض على الستيلء
يعمل ولهذا ، بلده في والنهي المر له الكافر يرى أن يطيق

ً كلمه انظر  1 . بعدها وما3/438:   الفتاوى في كامل
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ذلك سبيل في دفع ولو وإبعاده إخراجه على قوته بكل
النتصارات بعد حصل ما وهذا ، لديه ثمن وأغلى حياته

تعرض الذي المسلم . أما الغازية الصليبية للجيوش الكبيرةا
الحساس عديم الفكر مريض فصار الخبيث الغزو . لذلك

، أرضه في غيرهم أو النصارى وجود في خطرا يرى ل فإنه
على يعين ومما الخير علمات من ذلك أن يرى قد بل

الفكري بالغزو النصارى استغنى وقد ، والحضارةا الرقي
في لهم حاجة وأي ، وأثبت أقوى لنه المادي الغزو عن

بما يقوما من وجود مع الموال وإنفاق الجيوش بعث
وبثمن قصد غير عن أو قصد عن السلما أبناء من يريدون

علنية المسلمين محاربة إلى يلجأون ل ولذلك ، ثمن بل أو
التي الضرورية النادرةا الحالت في إل والقوةا بالسلحا

، الباكستان أو أوغندةا غزوةا في حصل كما العجل تستدعي
وإقامة المنطلقات لتثبيت إليها الحاجة تدعو عندما أو

الفكرية بالحرب تقوما التي المؤسسات وإيجاد الركائز
قبل وغيرها والعراق وسوريا مصر في حصل كما الضروس

.  الجلء
جهدا يألون ل اليهود لن كذلك فهو الصهيوني الغزو أما
ولليهود ، وعقائدهم أخلقهم في المسلمين إفساد في

أدركوا مخططات ولهم ، وغيرها المسلمين بلد في مطامع
وهم ، تبقى ما لتحقيق جاهدين يعملون زالوا ول ، بعضها

بعض على واستولوا والسلحا بالقوةا المسلمين حاربوا وإن
، ومعتقداتهم أفكارهم في يحاربونهم كذلك فإنهم أرضهم
. باطلة ونحل ومذاهب مبادئ فيهم ينشرون ولذلك

، وغيرها والتيجانية والبهائية والقاديانية كالماسونية
مآربهم تحقيق في وغيرهم بالنصارى ويستعينون
" . وأغراضهم

ًا وقال الثقافي للغزو التصدي في الله رحمه أيض
:1 والعلمي

والكتب الذاعات في المتمثل الغزو مجابهة عن أما"
المجتمعات بها ابتليت التي والقلما والمجلت والصحف
المرء أوقات أكثر تشغل وأخذت ، العصر هذا في السلمية

ً الكلما انظر  1 . بعده  وما1/385:   الفتاوى في كامل
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أكثر في عليه تشتمل ما رغم المسلمة والمرأةا المسلم
أهم من فهي المضللة والدعاية ، الزعاف السم من الحيان

مكائده من السلمية والثقافة السلما لحماية المهمات
لكتابة للتفرغا وحماته السلما دعاةا على التأكيد مع وشره

إلى والدعوةا ، النافعة والمقالت والنشرات البحوث
، عواره وكشف الثقافي، الغزو أصناف على والرد السلما،

إمكاناتهم كافة جندوا قد العداء إن حيث زيفه وتبيين
والوسائل المختلفة المنظمات وأوجدوا ، وقدراتهم
من بد فل عليهم، والتلبيس المسلمين على للدس المتنوعة

 وكشفها". الشبهات هذه تفنيد

ًا : وأخير
، الصريحة ، : الواضحة والنقول الفتاوى هذه وبعد

التطبيع بعملية والمتعلقة الله رحمه الشيخ عن ، الصحيحة
ًا الشيخ رأي يتبين فإنه ، وملحقاته كلها العملية هذه في جلي

.
حّملت - والتي السابقة الشيخ فتوى أن يرى من وعلى

ًا كان - لو السلما جواز في - ملزمة تحتمل مال قيل ما حق
ًا فليلتزما - ، فيها عنه والنقول الفتاوى هذه بموجب أيض

برمتها. العملية تبطل بها باللتزاما والتي ، السابقة
ًا بينها رأى وإن ًا تعارض ول – تعارض فليرد – مطلق

التي ورسائله وتقريراته كلمه من المحكم إلى المتشابه
ًا نقلنا ًا جزء .  منها يسير

، يعجبهم ما الله رحمه الشيخ كلما من يؤخذ فلماذا
؟.  يعجبهم مال ويترك
تعالى الله قال الذين اليهود أوصاف من هو الوصف وهذا

) . ببعض وتكفرون الكتاب ببعض ( أفتؤمنون فيهم
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: الرابع المبحث
المسلمين وانتصار الصراع حتمية

:

بـ(السلما) يسمى ما مساعي أن فاعلم ؛ كله هذا وبعد
ما في الدائم بالمن يسمى ما تحقق وأّن ، ستفشل
ًا يحصل لن الوسط بالشرق يسمونه حصل ولو ، مطلق

ًا سيفشل وقتي فهو الدلة عليه دلت المر وهذا ، سريع
ًا والنصارى اليهود به ويؤمن بل ، الشرعية .  أيض

الله سبيل في الجهاد استمرار على الدلة هنا وسنذكر
اليهود لعقيدةا مختصر بذكر أعقبه ثم ، المسلمين وانتصار

: الموضوع هذا في والنصارى
ً الله سإبيل في الجهاد اسإتمرار على : الدلة أول

: 1عليهم والنتصار وغيرهم اليهود ومقاتلة

بالهلك) لنه والنصارى (اليهود على الدعاء أنكر أحدهم أن العجائب من  1
بن المسيح نزول حتى بقائهم على دلت النصوص لن بزعمه الله لقدر مضاد
: لمور يصح - ل التكلف من فيه ما - مع القول وهذا ، السلما عليه مريم
الكافرين جميع على الدعاء السلما عليه كنوحا النبياء عن ثبت قد -أنه1

) ،اقتده فبهداهم الله هدى الذين أولئك( تعالى قال وقد ، بالهلك
القرآن. في الثابت المشروع الدعاء من فهذا
قال كما بالمغفرةا للمسلمين الدعاء مسألة جنس من المسألة هذه -أن2

ًا بيتي دخل ولمن ولوالدي لي اغفر رب( نوحا عن تعالى مؤمن
ولوالدي لي اغفر ربنا( إبراهيم عن ) وقالوالمؤمنات وللمؤمنين
كثير ابن قال ، اليات من ) ونحوهاالحساب يقوما يوما وللمؤمنين

المؤمنين لجميع ) دعاءوالمؤمنات وللمؤمنين( تعالى " وقوله الله رحمه
هذا مثل يستحب ولهذا ؛ والموات منهم الحياء يعم وذلك ، والمؤمنات

المشهورةا والدعية الثار في جاء وبما السلما عليه بنوحا اقتداء الدعاء
كما القيامة يوما لهم الله يغفر ل من هناك أن المعلوما ومن " ، المشروعة

يدخلوا أن قبل عذاب يمسهم أن بد ل بل ، المتواترةا النصوص عليه دلت
ًا بالقدر علمنا فليس ، شرع هذا ومع ، الدعاء هذا شملهم وهؤلء ، الجنة مانع

!!. للجميع الدعاء من
كيدهم إبطال – معلوما هو كما – مقصوده إنما بهذا المسلمين دعاء - أن3

ما هناك وليس ، بهلكهم يزول والذي المسلمون، منه تضرر الذي  وخبثهم
هذا مقصد بتحقيق المسلمين دعاء وتعالى سبحانه الله يستجيب أن يمنع

. كلهم يهلكهم لم ولو الدعاء
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فقد جاءت نصوص صريحة في قتال المسلمين- 1
لليهود والنصارى وانتصارهم عليهم ومنها:

ما في الصحيح عن أبي هريرةا أن رـسـول الـلـه  ـصـلى الـلـه
عليه وسلم قال : " ل تقوما الـسـاعة ـحـتى يقاـتـل المـسـلمون
ـبئ اليـهـودي ـمـن وراء اليهود ، فيقتلهم المسلمون ، حتى يخـت
الحجر والشجر ، فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم ، ـيـا عـبـد
الله ، هذا يهودي خلفي ؛ فتعال فاقتله ، إل الغرـقـد ـفـإنه ـمـن

شجر اليهود ".
ًا عن أبي هريرةا رضي الله عنه أن رسول وفي الصحيح أيض
الله صلى الله عليه وسلم قال : "ل تقوما الساعة ـحـتى تـنـزل
الروما بالعماق أو بدابق ، فيخرج إليهم جيش من المدينة من
خيار أهل الرض يومئذ ، فإذا تصافوا قالت الروما : خلوا بيننــا
ـه ، ـلمون : ل والـل وبين الذين سبوا منا نقاتلهم ، فيقول المـس
ـوب ل نخلي بينكم وبين إخواننا ، فيقاتلونهم ، فيهزما ثلث ل يـت
ًا ، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ، ويفتح الله عليهم أبد
ًا ، فيفتـحـون قـسـطنطينية ، فبينـمـا ـهـم الثـلـث ل يفتـنـون أـبـد
يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم ـبـالزيتون ، إذ ـصـاحا فيـهـم
الشيطان : إن المسـيح قـد خلفكـم فـي أهليكـم ، فيخرجـون
وذلك باـطـل ، ـفـإذا ـجـاءوا الـشـاما ـخـرج ، فبينـمـا ـهـم يـعـدون
للقتال : يسوون الصفوف ، إذ أقيمت الصلةا ، فينزل عيســى

الله فيبدأ ، عاجلة الدعاء هذا إجابة ابتداء يكون أن يمنع ما يوجد ل - أنه4
ً والنصارى اليهود بإهلك وتعالى سبحانه بنزول هلكهم يكتمل و ، عاجل
السباب من هذا المسلمين دعاء فيكون ، السلما عليه مريم بن المسيح

عليه المسيح بنزول والنصارى باليهود الهلك لنزال سبحانه الله قدرها التي
السلما. 

.  متكلفة مسألة هذه أن والمقصود
ليس العصر هذا أن آخر مكان في قّرر نفسه هذا : أن العجب ولكن

(حوار عصر هو التصادمية) بل (عصر الحضارات) أو (صراع عصر
:  وقدره الله لشرع المضاد هو هذا الحضارات) !!!. وكلمه

:  الله لشرع مضادته أما
والبراءةا الكفار وقتال الله سبيل في الجهاد وجوب الدالة النصوص فجميع

.  عليه ترد منهم
:  الله لقدر مضادته وأما

في الجهاد بقاء على تدل والتي المبحث هذا في ذكرتها التي فالنصوص
الله سنة أن على الدالة اليات مع ، ذلك وغير اليهود وقتال الله سبيل

الناس الله دفع ولول( تعالى كقوله المدافعة هي وتعالى سبحانه
المستعان. والله ، النصوص من ) وغيرهاالرض لفسدت ببعض بعضهم
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ابن مريم فأمهم ، فإذا رآه ـعـدو الـلـه ذاب كـمـا ـيـذوب المـلـح
في الماء ، فلو تركه لذاب حتى يهلك ، ولكن يقتله الله بيده ،

فيريهم دمه في حربته".
وجاءت نصههوص أخههرى تههدل علههى أن السإههلما- 2

سإينتشر في جميع الرض وإن رغمت أنههوف الكفههار
والمنافقين:

ـه ففي مسند الماما أحمد وغيره عن تميم الداري رضي الـل
عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وـسـلم يـقـول : "
ـدر ليبلغن هذا المر ما بلغ الليل والنهار ، ول يترك الله بيت ـم
ول وبر إل أدخله الله هذا الدين ، بعز عزيز  يعز ـبـه الـسـلما ،

أو ذل ذليل يذل به الكفر" .
ـه وفيه عن المقداد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الـل
عليه وسلم قال : " ل يبقى على وجه الرض بيت مدر ول وبر

إل دخلته كلمة السلما بعز عزيز ، أو بذل ذليل " .
وجاءت نصوص أخرى تدل على اسإتمرار الجهاد- 3

إلى آَخر الزمان :
عنه الله رضي البارقي عروةا  عن الصحيح في ما ذلك فمن

في معقود : " الخيل قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن
 " . والمغنم : الجر القيامة يوما إلى الخير نواصيها
:1 الله رحمه القرطبي قال

يؤذي كان ممن يلي لمن القتال كان مكة الله فتح فلما "
من أحد يبقى ول الفاق جميع الكلمة وتبلغ الدعوةا تعم حتى

ٍة إلى ممتد القيامة يوما إلى متماد باق وذلك الكفرةا هي غاي
إلى الخير نواصيها في معقود : "الخيل السلما عليه قوله
عيسى نزول : غايته وقيل " ، والمغنم : الجر القيامة يوما
" . السلما عليه مريم بن

:2 الحديث هذا عن الله رحمه حجر ابن وقال
؛ القيامة يوما إلى وأهله السلما ببقاء بشرى أيضا وفيه "
المسلمون - وهم المجاهدين بقاء الجهاد بقاء لزما من لن

يقاتلون أمتي من طائفة تزال : ل الخر الحديث مثل - وهو
. "اهـ الحديث الحق على

.2/350القرطبي)  (تفسير 1
 .56 / 6الباري)  (فتح 2

113



ٍد سننه في داود أبو وروى ماـلـك ـبـن أـنـس عن مقال فيه بسن
" الـغـزو ـقـال وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي أن عنه الله رضي
ـه ل ؛ الدجال أمتي آخر يقاتل أن إلى الله بعثني منذ ماض يبطـل
".  عادل عدل ول ، جائر جور

:1 الله رحمه الشوكاني قال
الســلما داما مــا يــزال ل الجهــاد أن علــى دليــل فيــه "

"اهـ. الدجال ظهور إلى والمسلمون
أنــه وغيرها الصحاحا في وسلم عليه الله صلى عنه تواتر وقد

يـضـرهم ل الـحـق عـلـى ظاهرين أمتي من طائفة تزال " ل قال
تـصـف ـصـحيحة رواـيـات القياـمـة" ووردت يوما إلى خالفهم من
بالجهاد. الطائفة هذه

:2 الله رحمه النووي قال
ـمـا الوـصـف ـهـذا فان ظاهرةا معجزةا الحديث هذا وفى "
وـسـلم علـيـه الله صلى النبي زمن من تعالى الله بحمد زال
الـحـديث ـفـي الـمـذكور الله أمر يأتي حتى يزال ول الن إلى

."
عـنـه الـلـه رضي نفيل بن سلمة أن النسائي و أحمد وروى

ًا : كنت قال ـه الله صلى الله رسول عند جالس ، وـسـلم علـي
ووـضـعوا الخـيـل الـنـاس أذال ، الـلـه رسول يا: " رجل فقال

َعت ـقـد ، جـهـاد وـقـالوا: ل ، الـسـلحا ، أوزارـهـا الـحـرب وـضـ
: وـقـال ـبـوجهه وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى  الله رسول فأقبَل
َذبوا يقاتلون ُأّمة أمتي من تزال ول ، القتال دور جاء الن ، ك
ُيزيغ الحق على ٍما قلوب لهم الله و ـحـتى منهم ويرزقهم أقوا
ُد ـيـأتي وـحـتى الساعة تقوما ْـعـ ـفـي معـقـود والخـيـل الـلـه، و

" . القيامة يوما إلى الخير نواصيها
 ؛ بيان أن ما يسمى بـ (السلماوالمقصود من هذا كله 

الدائم) أو (الشامل) لن يتحقق ، وسيقاتل المجاهدون اليهود
ويهزمونهم بحول الله وقوته ، وهذا وعد الله سبحانه لنا ،

ولكن الله سبحانه أعلم بمن يستحق أن يكون هذا الفتح على
يديه.

.8/31الوطار)  (نيل 1
 .13/67مسلم)   (شرحا 2
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ًا : معتقدات اليهود والنصارى في هذه ثاني
 :المسألة

ًا هناك أن يعتقدون فهم المسلمين وبين بينهم قادمة حرب
مسيحهم ينتظرون فاليهود (هرمجدون) ، يسمونها
 :  كذلك والنصارى ، لهم المخلص

عاما من آب مجازين) في رييجو (سان مجلة نشرت قدو
ً ما1985 ًا كان ملز) الذي (جيمس ِ ل مقال لمجلس رئيس
أثناء له قال ريجان فيه: إن قال كاليفورنيا ولية شيوخ
تحقيقها يتعين التي النبوءات كل حضرها: "إن عشاء مأدبة
حزقيال سفر  من38 والفصل حدثت، قد مجدو معركة قبل

أن بعد الكفار وسط من إسرائيل سيأخذ الله : إن يقول
أرض في أخرى مرةا شملهم يلم ثم ، مشتتين يكونوا
مرةا ولول سنة، ألفي قرابة بعد هذا حدث وقد ، الميعاد

والمجيء مجدو لمعركة مهيأ شيء كل فإن التاريخ في
.1للمسيح" الثاني

(النجيلية) في النصرانية الصولية الحركة تنشط لذلك
في تايمز انجلوس لوس صحيفة نشرت فقد(أمريكا) 

روبتسون) تعهد (بات المريكي القس أن ، ما12/3/1999
الناخبين لتوجيه دولر ) مليون21( ميزانيتها حملة بإطلق

عاما انتخابات في القتراع مراكز إلى ودفعهم الصوليين
القس ذكر و ، الكونجرس ومجلس  للرئاسة2000

ّلفون لتحالفه التابعين الحركيين أن المريكي ُيك ( بتوزيع س
المقبلة، الحملة خلل انتخابي دليل ) مليون75

ًا وسيتحركون القس وهذا ،  ألف) كنيسة100( في سياسي
الذي المحور وبأنها بإسرائيل، ًمطلقا ًِإيمانا يؤمن المريكي

ِإن (الياما أحداث حوله تدور ميلد ِإعادةا الخيرةا) يقول: "
لنهاية التنازلي العد أن إلى الوحيدةا الشارةا هو إسرائيل،

التنبؤات بقية فإن مولدها؛ مع أنه كما بدأ، قد العالم
.2 بسرعة" ستتحقق

النجيلي المريكي سواجارت) القس (جيمي ألقىو
أن أتمنى : "كنت فقال ما22/9/1985 في موعظة الشهير

.54 ص كامل العزيز ) لعبد2000 عاما (حمى انظر  1
 .56 السابق المرجع  2
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أؤامن ولكني ، السلما على سنحصل بأننا القول أستطيع
وسيخاض ، مقبلة هرمجدون ِإن ، مقبلة هرمجدون بأن

إن يستطيعون إنهم ، قادمة ِإنها مجيدو، وادي في غمارها
لن ذلك ولكن ، يريدون التي السلما اتفاقيات على يوقعوا
ًا. هناك يحقق أخطط ل ... إنني قادمّه سوداء أياما شيئ

ِلله ولكن القادمة، جهنم لدخول ... عليائه من يهبط سوف ا
ِإنه ذلك ْاجل من سعيد ِإلهي!! إنني يا إن ثانية، قادما ... 

.1روحي"! تنعش هرمجدون

فالحاصل:

هذه وأن ، ستكون معركة هناك بأن يؤمن الجميع أن
لن السلما بمساعي يسمى فما لذلك ؛ عظيمة المعركة

ًا تحقق وأعوانهم اليهود استطاع إن إل اللهم ، يذكر شيئ
ًا لهم المجاهدين ضرب من التخفيف موهوما بسلم مؤقت
، فلسطين في مدافنهم إلى اليهود باقي نقل لهم ليتسنى

. المستعان والله

ًا فيه ذكر وقد  ،58 السابق المرجع  1 رؤاساء النصارى عن كثيرةا نصوص
ًا وانظر ، الحرب بهذه معتقداتهم تبين ومرؤاوسين سفر الشيخ كتاب أيض

وعدهم على تكلم المفترى)  فقد والوعد الحق الوعد بين (القدس الحوالي
ذلك. في معتقداتهم وذكر المفترى
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خاتمة

:  بنصيحتين هذا كتابي وأختم
ٍم : لكل الولى فالنصيحة الرسالة هذه يقرأ مسل

: فأقول
عليه عض ، بالتوحيد التمسك على الله وفقك احرص
المرسلين ودعوةا ، الدين وأصل ، المر رأس فهو ، بالنواجذ

التوحيد أعظم و ، الله عذاب من القيامة يوما المنجي وهو ،
، ومحبته ، فيه والموالةا ، له شريك ل وحده الله : عبادةا
، وأسبابه الشرك من والحذر ، والمسلمين رسوله ومحبة

، دينهم ومن ، منهم والبراءةا ، وبغضهم ، الكافرين ومعاداةا
أو ، الكفار مع والمحبة السلما بشعارات تنخدع أن وإياك

ستجعلك التي الزعاف السم فإنها ، اليهود مع التطبيع
الدين حصن إلى ، اللجا ، "فاللجا ؛ آخرتك قبل دنياك تخسر

إلى القربات أعظم من فإن ، المتين الله بحبل والعتصاما ،
ّد من : معاداةا سبحانه الله : باليد وجهاده ، ورسوله الله حا

.1المكان"  بقدر ، واللسان ، والسنان ،
في المجاهدين إخواننا : إلى الثانية والنصيحة

فأقول: – ونصرهم وحفظهم الله وفقهم – فلسطين
يكون وأن ، له والخلص ، سبحانه الله بتقوى أوصيكم

القومية الشعارات ترك مع ، وحده الله سبيل في جهادكم
البلء ينكشف سبحانه وبتقواه ، الجاهلية العّمية والرايات

ًا له يجعل الله يتق ومن( تعالى قال كما بإذنه مخرج
) .يحتسب ل حيث من ويرزقه

قتل وإما ، وعزةا نصر : إما خيرين بين المجاهد والمسلم
. ) ؟الحسنيين إحدى إل بنا تربصون هل: ( وشهادةا

، العدو هامات وضرب الجهاد بمواصلة أوصيكم كما
إل طريق فل ، والمرجفين المخذلين إلى اللتفات وعدما

عبد بن إسحاق الشيخ وأظنه ، النجدية الدعوةا أئمة لبعض الخير الكلما  1
. الرحمن
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التي اللغة وهي ، به إل عزةا ول ، الله سبيل في الجهاد
اليهود.  يفهمها

، والجماعة السنة أهل بمنهج باللتزاما وأوصيكم
بإذن العاصم فإنه ؛ وتعليمه ، وتعلمه ، بالتوحيد والتمسك

أبنائكم وتربية ، والمعاصي البدع عن والبتعاد ، لكم الله
وسنة سبحانه الله كتاب على الجيال لتنشأ ، ذلك على

. وسلم عليه الله صلى رسول
: الكريم أخي

ُد يا قم قد ، مجاه
خموُل كفاك

ُد يا قم إّن ، مجاه
ِم وقَت ْد السل ق
وانبذّن ، حساَمك جّرد
المل إلى

َنّن ل الطغاِة إلى ترك
ِلهم وقو
طَرِف من يعطوَن
ًة اللساِن حلو

ُد يا قم ل ، مجاه
إنني ، عدمتك
شعاُب سإالت

بظلمهم المسلمين
بنهصل تهنهال حتى

عزة سإيهفك

فالطغاة ، قْم
مسلوُل سإلحهم

ّلى لغير وليس ، و
قيُل سإيفك

فسيُفك ، العهوِد كّل
المقبوُل

َة إن كلمهم الطغا
معسوُل
القنا عن ليكبلوَك
ويحولوا

الكافرين  سإحاَب راٍء
يخيُل

دماء فاجعل
تسيُل الكافرين

سُإِمْعَت ؛ أمرَت فإذا
تهقوُل حين

وأن ، أعداءكم يخذل وأن ، ينصركم أن سبحانه الله أسأل
مبتلكم يعافي وأن ، مرضاكم يشفي وأن ، شهداءكم يتقبل

يوفقكم وأن ، ولكم لنا يغفر وأن ، ضالكم يهدي وأن ،
.  والخرةا الدنيا لخيري

وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى
. أجمعين

/ أخوكم
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الفهد حمد بن ناصر
الرياض

 .1423 عاما من المحرما الله شهر
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واليهود مصر

المنظمة بين أوسإلو معاهدة-3
واليهود الفلسطينية

بين عربة وادي معاهدة-4
واليهود الردن
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الرحيم    الرحمن الله بسم

اليهود      مع التطبيع حكم في بيان

عن الكراما المشايخ نسأل المباركة فلسطين أرض من إخوانكم نحن
مأجورين أفتونا ، بذلك ينادي من اليوما كثر حيث اليهود مع التطبيع حكم

.  ؟

فلسطين أبناء من إخوانكم                                                           
 هـ1422                                                                    

:  وبعد الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
والفرق ، الشرعي الصلح معنى بيان في مقدمة  : أول

  : العصري التطبيع وبين بينه
يساعد ذلك وإدراك ، المور حقائق بمعرفة يعتني أن للمسلم بد ل
المناط تحقيق مسألة في ويساعد الحقيقة على الله حكم معرفة على

ل . وأن صحيحا تنزيل والمعاني العيان على الوقائع تنزيل وحسن ،
فكم ، حقيقتها بخلف هي التي الخادعة البراقة باللفاظ المسلم يغتر

الخمر وسمي ، اسمه بغير الربا وسمى ، للولياء تعظيما الشرك ُسمي
مخالفة مع فقط للسماء ننظر ل أن ويجب ، وهكذا روحية بمشروبات

الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ . قال ذلك بمجرد ونحكم الحقيقة
العلم قصور بسبب هلك وكم  (12ص التأسيس منهاج في الله رحمه
وريب غلط من بذلك وقع وكم أمة من والحقائق الحدود معرفة وعدما
) .  اهـ وغمة

، ومصالحة ، صلحا ُيسمي حيث اليهود مع اليوما يجري ما ذلك ومن
الشرعية الحكاما لبعض وإلغاء وتبديل استسلما هو المر حقيقة وفي

نوضحه سوف ما . على باطلة شروط على والتفاق الكافرين، وموالةا
ّير اليوما الصلح مصطلح , لن الله شاء إن القديم المعنى عن تغ

وأصبح ، والفقهاء العلماء عرف وفي المفضلة القرون في الموجود
من عرف حسب الصلح نفهم أن يجب وعليه ، أخرى أمورا اليوما يعني
الشرعي الحكم نعرف لكي المعاصر المفهوما وحسب به يتكلم

اللعبة نفهم لكي وأيضا الصحيح المناط تحقيق إلى نصل ولكي الصحيح
 .

والمريكان اليهود عرف في التطبيع يعني ماذا نقول ذلك وبعد
وما  ؟ الشرعي الصلح معنى على منطبق هو , وهل العرب والساسة

السلطة ( مع اليهود مع تمت معاهدات ثلث واقع خلل من معناه
هذا معالم تصور أمكن ذلك عرفنا ) إذا الردن و مصر و الفلسطينية

من اليهود تمكين يعني والتطبيع العصري , والصلح الجديد التطبيع
وبعثات سفارات ووجود ، مسلم شعب رقاب وعلى ، إسلمية أرض

،  ــ للجاسوسية أوكار إلى تتحول هذه أن يخفى ول ــ  دبلوماسية
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وتعني ، وفنانين وثقافية عسكرية وملحق اقتصادية شركات ووجود
وبنوك ومطاعم فنادق إنشاء إلى يؤدي اليهود لستجلب سياحيا تطبيعا

مهرجانات لقامة للمدينة اليهود فن. وزيارةا و ومسارحا ومراقص
الذي وهو به ينادون الذي هو وهذا أجدادهم لثار وزيارتهم أعيادهم

به فاسأل ، اليهود مع المزعوما التطبيع قبلت التي الدول في حصل
أولى يا فاعتبروا عبرةا لنا ففيهم ؟ حصل ماذا شعوبها واسأل ، خبيرا

.    البصار
عقيدةا  ضياع و ، التطبيع مع التعليمية المناهج ضياع إلى ويؤدي

.    خصوصا اليهود من و عموما الكفار من المناهج تلك في البراءةا
وسياحية تجارية علقات إقامة الكامل بالتطبيع  ويقصدون
،  المتحدةا المم هيئة قرارات طبق وتاريخية وثقافية ودبلوماسية

. عندهم الصلح معنى هو . هذا والسنة القرآن قرارات طبق وليس
للدين وإضاعة شأنهم وعلو للكفار الستسلما يعني أنه نعرف وبذلك

.  السلمية وللراضي
إن الكفار مع : الصلح فهو عليه المجمع الشرعي الصلح معنى أما
أو ، لزما عقدا كان إن معلومة مدةا الحرب وضع على المصلحة دعت
هو , هذا الحاجة وقت  الفسخ ممكن جائزا عقدا كان إن مطلقة مدةا

تنازلت المتضمنة المصالحة , أما بالجماع الشرعي الصلح حدود
يجوز ول  بالجماع شرعا باطل صلح فهذا شرعية لحكاما وإلغاء عقدية

عن ونكوص استسلما حقيقته بل شرعا به مسموحا صلحا هو ليس و ،
من يحصل لم وهذا ، وشرائعها أحكامها بعض عن وتخل الشريعة
الرسول من حدث ذلك أن اعتقد ومن وسلم عليه الله صلى الرسول

.    مرتد كافر فهو وسلم عليه الله صلى
والجماع والسنة الكتاب من والمنع التحريم :  أدلة ثانيا

. والمآل المفاسإد وباعتبار
لحد يجوز ول ، شرعا محرما اليهود مع التطبيع فإن ذلك عرفنا إذا
صلحا يقع فإنه كذلك وقع وإذا ، الصورةا بتلك يعقده أن كان من كائنا
:  ذلك على الدلة . أما باطل
الخر باليوما ول بالله يؤمنون ل الذين قاتلوا(  تعالى قال  ـ1
من الحق دين يدينون ول ورسإوله الله حرما ما يحرمون ول

صاغرون وهم يد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أوتوا الذين
.  الية هذه يعطل التطبيع  وهذا)

الله سإبيل في تقاتلون ل لكم وما(  تعالى قوله ويضاد  ـ2
يقولون الذين والولدان والنساء الرجال من والمستضعفين

أوجب الله كان وإذا)  أهلها الظالم القرية هذه من أخرجنا ربنا
من يمكنهم صلحا نصالحهم فكيف المستضعفين لنقاذ القتال

. التطبيع يتضمنه مما وهذا المسلمين من المستضعفين
وطعنوا عهدهم بعد من أيمانهم نقضوا فإن(  تعالى قال  ـ3
  فأمر) لهم أيمان ل إنهم الكفر أئمة فقاتلوا دينكم في
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يسمونه ما معهم نعقد فكيف ، الدين في والطاعن الناقض بمقاتلة
.  السابقة اليات في كما عقده يحرما الذي الوقت في صلحا
في قاتلوكم الذين عن الله ينهاكم إنما(  تعالى قال  ـ4

أن إخراجكم على وظاهروا دياركم من وأخرجوكم الدين
) . الظالمون هم فأولئك يتولهم ومن تولوهم

والسنة الكتاب في الثابت الشرعي الجهاد مقاصد ويضاد  ـ5
 . والجماع

،  للسلما المضادةا الباطلة الشروط من فيه لما باطل صلح وهو  ـ6
كتاب في ليس شرط من كان ( ما مرفوعا عائشة حديث في جاء وقد
) أوثق الله وشرط أحق الله كتاب شرط مائة كان وإن باطل فهو الله

وإلغاء ،  اليهودي بالكيان العتراف الشروط من . ففيه عليه متفق
. ذلك وأمثال الجهاد

والنصارى اليهود  بإخراج تأمر التي الصحيحة الحاديث ويضاد   ـ7
إلى والنصارى اليهود أدخلوا اليوما المزعوما وبالصلح  العرب جزيرةا من

.  العرب جزيرةا
)  رواه رد فهو أمرنا عليه ليس عمل عمل ( من حديث ويضاد  ـ8

المذموما الصلح وهذا ، لمسلم واللفظ عائشة حديث من الشيخان
.  له مضاد هو بل وسلم عليه الله صلى الرسول أمر عليه ليس
وأصل والبراء والولء الجهاد في عليها المجمع الصول ويضاد  ـ9
.  العرب جزيرةا من اليهود تمكين عدما

صلح على بناء العصري التطبيع أجاز من :  مناقشة ثالثا
:  ونحوه الحديبية

قراراتهم عند أصل الحكاما وهل لهم ُيقال هؤلء مناقشة وقبل
بالتسويغ التطوع نحاول حتى الشرعي الدليل عن يبحثون السياسية
إذا , هذا الشرعية الناحية به يفكرون ما آخر أن أما ، لهم الشرعي

.   فكروا
تمت أمورا فرضنا أننا لو المحرما التطبيع مسألة في الكلما ويتضح

لنه  الكفار ) مع ( وحاشاه وسلم عليه الله صلى الرسول صلح في
:  الشاعر قال كما الشياء تتبين بضدها

  الشياء تتبين ............  وبضدها الضد حسنه يظهر الضد             
مع سواء الكفار صالح وسلم عليه الله صلى الرسول أن صحيح

بتنازلت : ليس ولكن العرب قبائل بعض أو المدينة يهود أو قريش
:  بذلك استدل من نسأل . وهنا السلما تضاد وشروط عقدية
في إبقائهم على الكفار وسلم عليه الله صلى الرسول صالح هل
صالحهم وهل  ؟ الجهاد إلغاء على صالحهم وهل ؟ ومطلقا دائما بلدهم

تمكينهم على صالحهم . وهل معهم   العداوةا و البغضاء حالة إنهاء على
على سيطرتهم على صالحهم وهل  ؟ اغتصبوها إسلمية أراض من

.  ؟ المسلمين رقاب
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لم كان وإذا ، وآلهتهم الكفار لديانة تعرضه عدما على صالحهم هلو
السيرةا في ذلك صح ( كما مكة في بدايتها في والدعوةا منهم ذلك يقبل
يعطوه أن مقابل وآلهتها دينها سب يترك أن قريش عليه عرضت ) لما

الحاجة أمس في وهو يقبل لم ذلك ومع المال أو الملك أو السيادةا
هل! . و وقوةا شوكة ذات دولة في وهو ذلك يقبل فكيف ،  لمهادنتهم
مكة في ستضعفينالم المسلمين حكم حق لهم أن على صالحهم
كانت ولو ، شاؤاا كيف بأيديهم الكعبة زماما تبقى أن أو ، الكفار بشريعة
بايع الذي وهو ؟ يصالحهم كان هل المسلمين لقتل تخطط قريش

عنه الله رضي عثمان إن قيل لما الشجرةا تحت الحديبية في الصحابة
تنتهك قريش كانت .  ولو المصالحة من مانعا القتل فأصبح ، ُقتل

وهبل العزى أصناما وبناء الكعبة لهدما وتخطط ، المسلمين أعراض
.  ؟ يصالحهم كان هل الخرى الثالثة ومناةا

ّكن صلح يصح وهل باسم العرب جزيرةا في المقاما من اليهود يم
إقامة من وتمكينهم وشركاتهم وأموالهم اقتصادهم إدارةا أو السياحة

.  ؟ لهم معابد
ما شناعة البصيرةا بعين يدرك السئلة هذه على الجابة تأمل من إن

للسلما الصريحة المضادةا ومضادته اليهود مع والتطبيع بالصلح ُيسمى
 .

اقريش قاتل وسلم عليه الله صلى الرسول أن في أيضا ونناقشهم
في معهم فصلحه ، صالحهم ثم أرضهم في إليهم ذهب فقد طلب قتال
جهاد هوف اليوما اليهود قتال بخلف ، طلب صلح فهو الطلب جهاد حكم
فكيف الدفع وصلح جهاد عن يختلف الطلب وصلح جهاد وأحكاما ، دفع

 .  ؟ هذا على هذا ُيقاس
عليه الله صلى الرسول أن على دليل هاتوا ونقول أيضا ونناقشهم

أرض عن لهم التنازل على كفارا صالحوا الراشدين الخلفاء أو وسلم
.  ؟ إسلمية
الخلفاء أو وسلم عليه الله صلى الرسول أن على دليل وهاتوا

على فصالحوهم إسلمية أرض على سيطروا كفارا صالحوا الراشدين
الكفار عليها سيطر التي الرض هذه من اجزء المسلمون يأخذ أن

.  ؟ دينيا ل ديمقراطيا علمانيا حكما عليها ليقيموا
أن اليهودي الشعب إقناع بهدف المصالحة تجوز هل لهم ويقال

المبادرات إحدى حيثيات في جاء كما يكرهونهم ول يرفضونهم ل العرب
يصادما هذا أليس ، نحبهم أننا لليهود الثبات المصالحة هدف . وهل
بين والبغضاء العداوةا إزالة يريد صلح لنه والجماع والسنة القرآن

.  واليهود المسلمين
وما ؟ الدفع لجهاد وكراهية للدنيا ركونا كان لو الصلح حكم ما ثم
التي الراضي في دينية ل علمانية دولة عنه ينتج  كان لو الصلح حكم

  ؟ النسحاب في صدقوا إن يهود منها ينسحب سوف
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رعبهم اشتد أن بعد الن التطبيع ُيفرض أن المناسب من وهل
في الله وفقهم المجاهدين إخواننا شوكة قويت أن وبعد وهلعهم

 ؟ فلسطين
. العقيدةا أصول تخالف باطلة شروط فيه كان إذا الصلح حكم وما
الضرورةا تبيح وهل فنقول!   الصلح أباحت الضرورةا إن يقولون ثم
.  الشريعة أصول إلغاء تبيح وهل المتعدي والشرك الكفر
كفر دار لهم وسلم عليه الله صلى الرسول صلح وقت مكة إن ثم

في إسلما دار وفلسطين ، إسلمية دار إلى وتتحول بعد تدخل لم أصلي
 ؟ ابهذ اهذ ُيقاس فكيف المسلمون فتحها الصل
) قلنا لها فاجنح للسلم جنحوا وإن(  تعالى بقوله احتجوا فإن
بل ،  يصالح ل العهد في الخائن المخادع أن ! تجدوا اليات أكملوا
وإن(   حسبنا وهو عليه ناصرنا والله ، قتاله على المسلمون ُيحّرض
الذي هو الله حسبك فإن ــ اليهود أي ــ يخدعوك أن يريدوا

النبي أيها يا(  بعدها قال ثم  ، ) الية وبالمؤمنين بنصره أيدك
اليات بأول نستدل . فكيف ) اليات القتال على المؤمنين حرض
قوله في المخالفة مفهوما المعنى هذا على . ويدل  ؟ آخرها ونترك
) لهم فاسإتقيموا لكم اسإتقاموا فما(  المعاهدين شأن في تعالى

مع ؟ نصالحهم فكيف ، الخائنين اليهود حال هو كما لنا يستقيموا لم فإن
ًا.      وليست تطبيع حقيقتها في القضية أن صلح

) فلسطين ( في المعنيين العلماء :  موقف  رابعا
.  التطبيع هذا من الخرين والعلماء

فلسطين قضية بدأت منذ الحديث العصر في العلم أهل أوجب لقد
ومنعوا ، الغاصبين اليهود ضد القتال أوجبوا عاما خمسين من أكثر قبل

الشريعة مضادةا ويعنى الستسلما بمعنى الذي الصلح ، معهم الصلح
.   صلحا ُسمي وان ، أحكامها بعض وإلغاء

سنوات قبل إلى الفلسطينية المشكلة نشأت منذ فإنه علمنا وحسب
ووجوب ، اليهود مع التطبيع حرمة في يختلفون العلماء كان ما قليلة

.  قتالهم
:    ذلك في الفتاوى فمن

القدس في انعقد الذي فلسطين وخطباء وقضاةا علماء فتوى  ـ1
الراضي بيع بحرمة فتوى وأصدروا  ما1935 الموافق هـ1355 عاما

أرض تهويد في الصهيونية المقاصد يحقق لنه اليهود، على الفلسطينية
يستلزما فهذا به راضيا ذلك بنتيجة عالما الرض باع من وأن ، فلسطين

ومصر العراق في المسلمين علماء فتاوى إلى وأشاروا ، والردةا الكفر
الرض بيع تحرما أيضا بأنها الخرى والقطار وسوريا والمغرب والهند

.  ذلك في الدلة ذكروا ثم ، لليهود فلسطين في
 هـ1367 عاما وأيضا  هـ1366 عاما الزهر علماء فتوى وكذلك  ـ2

.     فلسطين لنقاذ الجهاد بوجوب
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باكستان في المنعقد السلمي الدولي المؤتمر علماء وفتوى  ـ3
.  ما1968  ، هـ1388عاما
 هـ1375 عاما الصادرةا الزهر في الفتوى لجنة فتوى وكذلك  ـ4

.   اليهود مع التطبيع بتحريم
بلغ ،   ما1989 ،  هـ1409عاما العلماء من مجموعة أصدر أيضا  ـ5

عن التنازل بتحريم فتوى دولة عشرةا ثماني من  ) عالما63(  عددهم
.  فلسطين من جزء أي

تحريم في فتوى اليمن  علماء من جدا كبيرةا مجموعة وأصدر  ـ6
.   اليهود مع التطبيع

أفتوا  هـ1412 في المنعقد فلسطين علماء مؤتمر وفتوى  ـ7
مع التطبيع بحرمة أيضا وأفتوا مدريد مؤتمر في المشاركة بحرمة
.  ذلك في الشرعية الدلة ذكروا ثم اليهود

من والعقد الحل أهل من والشوكة الجهاد وأهل علماء إن ثم  ـ8
وحتى ، والحديث منها القديم المبادرات هذه يرتضوا لم فلسطين أهل

لهم تتيح مستقلة ذمة ولهم عليهم ُيفتات فلماذا ، الفلسطيني الشعب
الجهادية حماس حركة عارضت وقد ، بأمورهم الناس أولى يكونوا أن

رفضه فيه أعلن بيان في الله وفقه ياسين أحمد الشيخ رئيسها بقيادةا
أراضي عن يتنازل اقتراحا أي نرفض : نحن وقال ،  المبادرات لتلك

.  اهـ اليهود ضد الجهاد يواصلون سوف أنهم وأعلن فلسطين
:   وأخيرا

، والغاصبين والملحدين الخائنين اليهود مع التطبيع أولى أيهما يقال 
أفغانستان في المضطهدين المجاهدين إخواننا ونفع التطبيع أما

العراق في السنة أهل أو والفلبين وكشمير والشيشان وفلسطين
.  عليهم أعداءهم وأعانوا بل ، عنهم والتخلي نبذهم , أما وغيرهم

قلنا اليهود قتال بجيوشها تستطيع ول ضعيفة الحكومات قالوا فان  
ّلحوا يستطيعون ل كانوا إذا تقاتل ويتركوها المسلمة الشعوب فليس

ّلحوا بل ، يكفي وهذا للمجاهدين فقط حدودهم ليفتحوا بل ، عنهم ليس
الجهاد بأعباء ليقوما ويدعموه المجاهد الشهم الفلسطيني الشعب

قليلة فئة من كم(   تعالى قال ، مطالب  هءورا حق ضاع ماو ، عنهم
) . الصابرين مع والله الله بإذن كثيرة فئة غلبت

من مزيد إلى المباركة فلسطين في المجاهدين لخواننا ونقول
ومن الجهاد أعظم من اليوما فإنها ، الجهادية الستشهادية العمليات

.  اليهود في النكاية أقوى
وللدول والمريكان لليهود القتصادية المقاطعة  إلى وندعوا

العلم وطلبة العلماء إخواننا ننصح وكذلك ، تساعدهم التي والشركات
الله أوجب بما يقوموا أن والئمة والخطباء والغنياء والمعلمين والدعاةا

الستسلما هذا حكم وتبيين الكافرين من البراء قضية تبيين من عليهم
كلمة لعلء يجاهدون الذين المجاهدين إخواننا يساعدوا وأن ، لليهود

وسلم عليه الله صلى قال ، يستطيع بما كل الفلسطينيين من الله
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) رواه وألسنتكم وأيديكم وأموالكم بأنفسكم المشركين ( جاهدوا
في لهم والقنوت الدعاء من , ولبد أنس حديث من السنن وأهل أحمد
. بهم ألمت التي النازلة هذه

عن ويبتعدوا ، دينهم ويراجعوا ،  الله يتقوا أن  العرب الحكاما وننصح
. ونقمته الله غضب عليهم يحل أن قبل اليهود مع  المحرما التطبيع هذا

ّون أننا الله قاتلهم اليهود عن حديثنا يعني ول من غيرهم مع المر نه
هؤلء في , وحكمنا واحدةا ملة الكفر فإن وغيرهم نصارى من الكفار

. أولئك في حكمنا مثل
لللتباس ودفعا للحق وبيانا للمة ونصحا للذمة إبراء هذا نقول

     أعلم والله والتضليل
. أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى                    

: الموقعون
حمد        الخضير خضير بن علي        الرشودي العلي فهد بن محمد

الريس ريس بن
ناصر         السناني صالح بن أحمد             الرشودي الله العبد صالح

الفهد حمد بن
الحميدي إبراهيم بن الله عبد بن حمد
سعد آل الرحمن عبد بن الله عبد
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مع     بالسلما     يسمى     ما     معاهدات
اليهود

عربة) وادي – أوسإلو – ديفيد (كامب

بعض نصوص سإأنقل التالية الصفحات في
الطراف وبعض اليهود بين تمت التي المعاهدات

ومن به(السلما) ، أسإموه ما سإبيل في العربية
لكل يتبين  ، المعاهدات هذه مواد مطالعة خلل

بل ، الشريعة لصول ومخالفتها ، حرمتها مسلم
أي وبإمكان ، وثوابته السإلما لقواعد ونقضها

به يثق من على المعاهدات هذه مواد عرض مسلم
والله ، بحكمها يخبره حتى العلم أهل من

. المستعان
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:1واليهود مصر بين ديفيد كامب معاهدة

اقتناعا إسرائيل ودولة العربية مصر جمهورية حكومتي "إن          
الشرق في ودائم وشامل عادل سلما لقامة الماسة بالضرورةا منهما

جديد من تؤكدان إذ 338 و242 المن مجلس لقراري وفقا الوسط
كامب في عليه المتفق الوسط الشرق في السلما "بإطار التزامهما

الطار أن تلحظان وإذ ،1978(أيلول)   سبتمبر17 في ديفد" المؤرخ
مصر بين ليس للسلما أساسا يكون أن به قصد إنما إليه المشار

-كل العرب جيرانها من وأي إسرائيل بين أيضا بل فحسب، وإسرائيل
معها السلما أجل من للتفاوض استعداد على يكون يخصه- ممن فيما
وإقامة بينهما الحرب حالة إنهاء في منهما ورغبة الساس، هذا على
واقتناعا أمن، في تعيش أن المنطقة في دولة كل فيه تستطيع سلما
في هامة خطوةا يعتبر وإسرائيل مصر بين سلما معاهدةا عقد بأن منهما
العربي للنزاع تسوية إلى والتوصل المنطقة في الشامل السلما طريق

في الخرى العربية الطراف تدعوان وإذ نواحيه، بكافة السرائيلي
مبادئ أساس على إسرائيل مع السلما عملية في الشتراك إلى النزاع
إنماء في أيضا ترغبان وإذ بها، واسترشادا آنفا إليها المشار السلما إطار

ومبادئ المتحدةا المم لميثاق وفقا بينهما والتعاون الودية العلقات
قد السلم.. وقت في الدولية العلقات تحكم التي الدولي القانون

من لسيادتهما الحرةا ممارستهما بمقتضى التالية الحكاما على اتفقتا
وإسرائيل:  مصر بين السلما معاهدةا بعقد الخاص الطار تنفيذ

الولى:     المادةا

تبادل عند بينهما السلما ويقاما الطرفين بين الحرب حالة - تنتهي1
المعاهدةا. هذه على التصديق وثائق

إلى سيناء من والمدنيين المسلحة قواتها كافة إسرائيل تسحب -2
وارد هو كما النتداب، تحت وفلسطين مصر بين الدولية الحدود وراء ما

مصر الول) وتستأنف (الملحق المعاهدةا بهذه الملحق بالبروتوكول
سيناء. على الكاملة سيادتها ممارسة

الول، الملحق في عليه المنصوص المرحلي النسحاب إتماما عند -3
(فقرةا الثالثة للمادةا طبقا بينهما وودية طبيعية علقات الطرفان يقيم

3.( 

الثانية:     المادةا

الطلبية للحركة التابع نت قاوما موقع من مأخوذةا التفاقات هذه  1
) .http://www.qawem.net( الردن في التطبيع لمقاومة
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المعترف الدولية الحدود هي وإسرائيل مصر بين الدائمة الحدود إن 
في بالخريطة واضح هو كما النتداب تحت وفلسطين مصر بين بها

غزةا. ويقر قطاع بوضع يتعلق بما المساس دون وذلك الثاني، الملحق
باحتراما منهما كل ويتعهد تمس، ل مصونة الحدود هذه بأن الطرفان

ومجاله القليمية مياهه ذلك في بما الخر الطرف أراضي سلمة
الجوي. 

الثالثة:     المادةا

ومبادئ المتحدةا المم ميثاق أحكاما بينهما فيما الطرفان - يطبق1
السلم، وقت في الدول بين العلقات تحكم التي الدولي القانون
خاصة: وبصفة

أراضيه وسلمة الخر سيادةا منهما كل ويحترما الطرفان يقر -  
 السياسي. واستقلله

سلما في يعيش أن في الخر حق منهما كل ويحترما الطرفان  - يقر 
 بها. والمعترف المنة حدوده داخل

استخدامها أو القوةا باستخداما التهديد عن بالمتناع الطرفان  - يتعهد 
كافة وبحل مباشر، غير أو مباشر نحو على الخر ضد أحدهما

 السلمية. بالوسائل بينهما تنشأ التي المنازعات

أو الحرب أفعال من فعل صدور عدما يكفل بأن طرف كل - يتعهد2
أو أراضيه داخل من بها التهديد أو العنف أفعال أو العدوانية الفعال

السكان ضد أراضيه على مرابطة أو لسيطرته خاضعة قوات بواسطة
كل يتعهد الخر. كما بالطرف الخاصة الممتلكات أو المواطنين أو

أو المساعدةا أو الثارةا أو التحريض أو التنظيم عن بالمتناع طرف
أو الهداما النشاط أو العدوانية الحرب أفعال من فعل في الشتراك

بأن يتعهد مكان. كما أي في الخر الطرف ضد الموجهة العنف أفعال
 للمحاكمة. الفعال هذه مثل مرتكبي تقديم يكفل

بينهما ستقاما التي الطبيعية العلقات أن على الطرفان يتفق -3
والقتصادية الدبلوماسية والعلقات الكامل العتراف ستضمن
المتميز الطابع ذات والحواجز القتصادية المقاطعة وإنهاء والثقافية

بأن طرف كل يتعهد والسلع. كما الفراد انتقال حرية ضد المفروضة
القضائي للختصاص الخاضعين الخر الطرف مواطني تمتع يكفل
المعاهدةا بهذه الملحق البروتوكول وبوضع القانونية الضمانات بكافة

إلى بالتوصيل بمقتضاها الطرفان يتعهد التي الثالث) الطريقة (الملحق
لهذه الخرى الحكاما تنفيذ مع بالتوازي وذلك العلقات، هذه إقامة

 المعاهدةا.

الرابعة:     المادةا
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أساس على وذلك الطرفين لكل للمن القصى الحد توفير بغية -1
محدودةا مناطق ذلك في بما عليها متفق أمن ترتيبات تقاما التبادل،
متحدةا أمم وقوات السرائيلية أو المصرية الراضي في التسليح

حيث من تفصيل موضحة الترتيبات وهذه المتحدةا، المم من ومراقبين
قد أخرى أمن ترتيبات أية وكذلك الول، الملحق في والتوقيت الطبيعة

الطرفان. عليها يوقع

المناطق في المتحدةا المم أفراد تمركز على الطرفان يتفق -2
هؤلء سحب يطلبا أل على الطرفان ويتفق الول، بالملحق الموضحة

المن مجلس بموافقة إل يتم لن الفراد هؤلء سحب أن وعلى الفراد،
الخمسة للعضاء اليجابي التصويت ذلك في بما المتحدةا للمم التابع

ذلك. خلف على الطرفان يتفق لم ما وذلك بالمجلس، الدائمين

هو لما وفقا المعاهدةا هذه تنفيذ لتسهيل مشتركة لجنة تنشأ -3
 الول. الملحق في عليه منصوص

المن ترتيبات في النظر إعادةا الطرفين أحد طلب على بناء يتم -4
باتفاق وتعديلها المادةا هذه  من2 و1 الفقرتين في عليها المنصوص
 الطرفين.

الخامسة:      المادةا

وإليها إسرائيل من المتجهة والشحنات السرائيلية السفن تتمتع -1
خليج من كل في ومداخلها السويس قناةا في الحر المرور بحق

القسطنطينية اتفاقية لحكاما وفقا المتوسط البيض والبحر السويس
إسرائيل رعايا يعامل الدول. كما جميع على  المنطبقة1888 لعاما

من المتجهة والشحنات والسفن الشخاص وكذلك وشحناتها وسفنها
المتعلقة الشؤون كافة في بالتمييز تتسم ل معاملة وإليها إسرائيل

 القناةا. باستخداما

الممرات من العقبة وخليج تيران مضيق أن الطرفان يعتبر -2
لحرية إيقاف أو عائق دون الدول لكافة المفتوحة الدولية المائية

في منهما كل حق الطرفان يحترما الجوي. كما العبور أو الملحة
وخليج تيران مضيق عبر أراضيه وإلى من الجوي والعبور الملحة
 العقبة.

السادسة:     المادةا

بحقوق يمس نحو على تفسيرها يجوز ول المعاهدةا هذه تمس - ل1
المتحدةا. المم لميثاق وفقا الطرفين والتزامات
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هذه عن الناشئة التزاماتهما نية بحسن ينفذا بأن الطرفان يتعهد -2
طرف جانب من فعل عن امتناع أو فعل أي عن النظر بصرف المعاهدةا

المعاهدةا. هذه خارج وثيقة أية عن مستقل وبشكل آخر

في تنطبق لكي اللزمة التدابير كافة يتخذا بأن يتعهدان كما -3
من يكونان التي الطراف المتعددةا التفاقيات أحكاما علقاتهما
للمم العاما للمن المناسب الخطار تقديم ذلك في بما أطرافها،
التفاقيات. هذه لمثل الخرى اليداع وجهات المتحدةا

هذه مع تتعارض التزامات أي في الدخول بعدما الطرفان - يتعهد4
المعاهدةا.

الطرفان يقر المتحدةا المم ميثاق  من103 المادةا مراعاةا مع -5
هذه بموجب الطراف التزامات بين تناقض وجود حالة في بأنه

هذه عن الناشئة اللتزامات فإن الخرى، التزاماتهما من وأي المعاهدةا
 ونافذةا. ملزمة تكون المعاهدةا

السابعة:      المادةا

طريق عن المعاهدةا هذه تفسير أو تطبيق بشأن الخلفات - تحل1
 التفاوض.

فتحل التفاوض طريق عن الخلفات هذه حل يتيسر لم إذا -2
التحكيم.  إلى تحال أو بالتوفيق

الثامنة:     المادةا

لكافة المتبادلة للتسوية مطالبات لجنة إنشاء على الطرفان يتفق  
المالية.  المطالبات

التاسعة:     المادةا

التصديق وثائق تبادل عند المفعول نافذةا المعاهدةا هذه - تصبح1
 عليها.

في وإسرائيل مصر بين المعقود التفاق محل المعاهدةا هذه تحل -2
.1975(أيلول)  سبتمبر

بهذه الملحقة والخرائط والملحق البروتوكولت كافة تعد -3
منها. يتجزأ ل جزءا المعاهدةا
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لتسجيلها المعاهدةا بهذه المتحدةا للمم العاما المين إخطار يتم -4
المتحدةا." المم ميثاق  من102 المادةا لحكاما وفقا

:     الموقعون

مصر جمهورية رئيس السادات أنور المصري: محمد الجانب - عن
العربية.

السرائيلي. الوزراء رئيس بيغن مناحيم السرائيلي: الجانب - عن

الميركية. المتحدةا الوليات رئيس كارتر التوقيع: جيمي - شهد

سنة الثاني  ربيع27 - 1979(آذار)   مارس26التوقيع:  - تاريخ
هـ1399
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الفلسطينية التحرير منظمة بين أوسإلو اتفاقية
1واليهود

2  التفاق:     ملخص

للنسحاب مفاوضات إجراء على المبادئ إعلن اتفاقية تنص 
مرحلتين: على وغزةا الغربية الضفة من السرائيلي

:     الولى/ العدادية     المرحلة

تجرى وفيها أشهر، ستة بعد  وتنتهي13/10/1993 في تبدأ 
محورين: على تفصيلية مفاوضات

الول:  المحور

في النسحاب هذا وينتهي وأريحا، غزةا من السرائيلي - النسحاب
العسكري الحكم من للسلطة سلمي انتقال ويجري شهرين، غضون

لحين تسميتهم تتم فلسطينيين ممثلين إلى السرائيلية المدنية والدارةا
الفلسطيني. المجلس انتخابات إجراء

من والمستوطنات الخارجية والعلقات الخارجي المن يكون - لن
الجيش سينسحب التي المناطق في الفلسطينية السلطة مهاما

منها. السرائيلي

شرطة قوةا مهاما من فسيكون الداخلي للمن بالنسبة - أما
لجنة وجود مع والخارج الداخل فلسطينيي من تشكيلها يتم فلسطينية

المشترك. المني للتعاون

القتصادي الدعم تلقي مهمته طوارئ صندوق يشكل - كذلك
للطرف ويحق السرائيلي، الجانب مع مشتركة بطريقة الخارجي

كذلك. منفصلة بطريقة الدعم هذا على للحصول يسعى أن الفلسطيني
التي المناطق على للشراف مؤقت دولي وجود في التفاق يمانع ول

منها. النسحاب سيتم

وسفيرها للمنظمة التنفيذية اللجنة أعضاء من وهو – الحوت شفيق ذكر  1
ًا الوطني المجلس عن بمعزل وقعت التفاقية هذه أن – لبنان في سابق

ًا كان القرار أن وذكر – المنظمة في القرار صاحب وهو – الفلسطيني فردي
ًا .31 المرفوض) ص (الحل عرفات ياسر من بحت
َ التفاق أما ، نت قاوما موقع من مذكور الملخص هذا  2 في فمنشور كامل

ً أريحا – غزةا (اتفاقية المتقدما الحوت شفيق كتاب ومنها ، مواضع – أول
 .59 – 39 ص من صفحة عشرين المرفوض) في الحل
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ًا إسرائيل تنسحب التفاقية هذه على التوقيع - بعد وينتهي تدريجي
  ).13/4/1994( أشهر أربعة غضون في

الثاني: المحور

تتمثل انتقالي فلسطيني حكم سلطة تشكيل على فيه الوثيقة - تنص
مجالت في وصلحيات سلطات يمارس منتخب فلسطيني مجلس في

انتقالية. سنوات خمس لمدةا عليها ومتفق محددةا

كل على الولية حق المجلس لهذا أن على كذلك الوثيقة - تنص
الجتماعية والشؤون والثقافة والتربية الصحة مجالت في وغزةا الضفة

القوةا على الشراف إلى إضافة والسياحة المباشرةا والضرائب
النهائي الحل لمفاوضات المتروكة القضايا عدا ما الجديدةا، الفلسطينية

والسرائيليين العسكرية، والمواقع والمستوطنات، مثل: القدس،
المحتلة. الرض في المتواجدين

المبادئ إعلن وثيقة فتدعو التشريعي المجلس لنتخابات - بالنسبة
الطرفان يتفق دولي إشراف تحت النتخابات تلك تتم أن إلى

أقصاه موعد في العملية هذه وتتم عليه، والسرائيلي الفلسطيني
في أي الفعلي التنفيذ حيز التفاقية دخول من أشهر تسعة

تلك في المشاركة لهم يحق فيمن التفاقية وتفصل ،13/7/1994
الحملة وقواعد النتخاب نظاما القدس. أما من خاصة النتخابات
ًا وتنظيمها النتخابية وحدود أعضائه وعدد المجلس وتركيبة إعلمي
الجانبية للمفاوضات متروكة أمور فكلها والتشريعية التنفيذية سلطاته

الطرفين. بين

يشكل صلحياته تسلمه بعد الفلسطيني المجلس أن الوثيقة - تنص
فلسطينية، كهرباء سلطة مثل التنمية تخدما التي المؤسسات بعض

وسلطة تصدير، ومجلس فلسطيني، تنمية وبنك غزةا، ميناء وسلطة
المياه إدارةا وسلطة فلسطينية، أراض وسلطة فلسطينية، بيئة

الفلسطينية.

:     الثانية/ النتقالية     المرحلة

لمدةا وتستمر وأريحا، غزةا من السرائيلي النسحاب بعد وتبدأ
أعضاء لختيار مباشرةا حرةا عامة انتخابات خللها تجرى سنوات خمس

الفلسطينية السلطة على سيشرف الذي الفلسطيني المجلس
استلمت قد الفلسطينية الشرطة تكون ذلك يتم وعندما النتقالية،

تلك خاصة السرائيلية القوات منها تخرج التي المناطق في مسؤولياتها
بالسكان. المأهولة
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مشتركة إسرائيلية فلسطينية لجنة تكوين على الوثيقة تنص كما      
الولى اللجنة عجز حال في للتحكيم وأخرى الخلفات، وفض للتنسيق

التعاون ضرورةا على الوثيقة الخلفات. وتحث حل إلى التوصل عن
في العمل مجموعات خلل من القتصادي المجال في القليمي

الطراف. متعددةا المفاوضات

على الوثيقة نصت فقد النهائي الوضع لمفاوضات وبالنسبة      
والتي سنوات ثلث عن يزيد ل ما انقضاء بعد المرحلة تلك في البدء

واللجئين، والمستوطنات، مثل: القدس، العالقة القضايا بحث تهدف
يجده وما الجيران مع التعاون إلى إضافة والحدود، المنية، والترتيبات
بحثه سيتم ذلك كل مشترك، اهتماما ذات أخرى قضايا من الطرفان

ًا .338 و242 الدولي المن مجلس قراري إلى استناد

136



واليهود الردن بين عربة وادي اتفاقية

وشامل عادل سلما تحقيق هو منها الهدف أن على المعاهدةا نصت
ًا البلدين بين حدود  ضمن338 و242 المن مجلس قراري إلى استناد
في جاء كما –ينبغي المنشود السلما ولتحقيق بها، ومعترف آمنة

والسرائيلي. الردني الشعبين بين النفسية الحواجز تخطي– الديباجة

المعاهدةا:     بنود     أهم

السلما:  - إقامة   الولى     المادةا

ًا السلما يعتبر       ودولة الهاشمية الردنية المملكة بين قائم
ًا إسرائيل على التصديق وثائق تبادل تاريخ من (الطرفين) اعتبار

المعاهدةا.

 العامة: - المبادئ   الثانية     المادةا

المتحدةا، المم ميثاق أحكاما بينهما ما في الطرفان سيطبق      
السلما، وقت الدول بين العلقات تحكم التي الدولي القانون ومبادئ
خاص:  وبشكل

السياسي واستقلله القليمية وسلمته منهما كل بسيادةا - يعترفان1
يحترمانها. وسوف

آمنة. حدود ضمن بسلما بالعيش منهما كل بحق - يعترفان2

دائم، أمن لضمان بينهما والتعاون الجوار حسن علقات - سينميان3
النزاعات كل وسيحلن استعمالها، وعن بالقوةا التهديد عن وسيمتنعان

السلمية.  بالوسائل بينهما

وبسلمتها المنطقة في دولة كل بسيادةا ويعترفان - يحترمان4
السياسي. واستقللها القليمية

النسانية والكرامة للتنمية الساسي بالدور ويعترفان - يحترمان5
الدولية.  القليمية العلقات في

ًا - ويعتقدان6 مناطق ضمن القسرية السكان تحركات أن أيض
ًا يؤثر قد بشكل نفوذهما بها. يسمح أل ينبغي الخر الطرف على سلب
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الدولية:  - الحدود   الثالثة     المادةا

تعريف أساس على وإسرائيل الردن بين الدولية الحدود - تحدد1
البريطاني.  النتداب زمن الحدود

الدولية ) الحدود1/1 الملحق في محددةا هي (كما الحدود - تعتبر2
ًا بها والمعترف والمنة الدائمة دون وإسرائيل، الردن بين دولي

العسكري الحكم سيطرةا تحت دخلت التي الراضي بوضع المساس
. 1967 عاما السرائيلي

القليمية المياه فيها بما الدولية الحدود أن الطرفان - يعتبر3
يحترمانها. وسوف اختراقها يجوز ل حدود الجوي والمجال

1 الملحق في عليه منصوص هو ما حسب الحدود ترسيم - سيتم4
شهور. تسعة عن تزيد ل فترةا في منه النتهاء  وسيتم1/1 الملحق من

تغير إذا فإنه نهر مجرى الحدود تبع حيثما أنه عليه المتفق - من5
ًا النهر مجرى مسيل ًا تغيير  فإن1/1 الملحق في موضح هو كما طبيعي
ذلك.  خلف على اتفق إذا إل تتأثر لن الحدود

كل سيعيد المعاهدةا هذه على التصديق وثائق تبادل عند - مباشرةا6
في معروف هو حسبما الدولية الحدود من جهته إلى النتشار طرف

.1/1 الملحق

سيدخل المعاهدةا هذه على التصديق وثائق تبادل عند - مباشرةا7
حول شهور تسعة خلل اتفاقية إلى للوصول مفاوضات في الطرفان

العقبة. خليج في البحرية حدودهما تحديد

-نهاريم الباقورةا بمنطقة الخاصة الوضاع العتبار بعين - آخذين8
يقرر إسرائيلية خاصة امتلك الردنية- حقوق السيادةا تحت هي التي

.1/1 الملحق في عليها المنصوص المواد تطبيق الطرفان

في عليها المنصوص المواد تطبق تسوفار بمنطقة يتعلق - فيما9
/ج. 1/1 الملحق

- المن:    الرابعة     المادةا

يلي: ما على المادةا هذه بمقتضى الطرفان يتعهد     

السلحة استعمال أو واستعمالها بالقوةا التهديد عن - المتناع1
العمال وعن بعضهما، ضد نوع أي من أو التقليدية غير أو التقليدية

الخر. الطرف بأمن تضر التي الخرى والنشطة
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أو المعادية أو العدائية والتهديدات العمال تنظيم عن - المتناع2
أو والمساهمة عليها التحريض وعن العنيفة أو التخريبية الطبيعة ذات

الخر. الطرف ضد فيها المشاركة

أو العمال أن من للتأكد والفعالة الضرورية الجراءات - اتخاذ3
من ترتكب ل العنف أو التخريب أو المعاداةا أو بالعداء التهديدات
المجال تعني فإنها الفقرةا هذه بعد أراض كلمة وردت -وحيثما أراضيهما

أراضيها. فوق أو خلل من القليمية- أو والمياه الجوي

وما إقليمي أمن لبناء الجهود ومع السلما حقبة مع يتماشى - بما4
ًا الطرفان والعنف.. يتفق العدوان دون ويحول يمنع المتناع على أيض
يلي: عما

أمنية أو عسكرية صفة ذي حلف أو تنظيم أو ائتلف أي في - الدخول
أو له الترويج أو الطرق من طريقة بأي مساعدته أو ثالث طرف مع

أية أو العدوان شن تتضمن نشاطاته أو أهدافه كانت إذا معه التعاون
مع يتناقض بما الخر، الطرف ضد العسكري العداء من أخرى أعمال

المعاهدةا. هذه مواد

مكافحة في وسيتعاونان وفعالة ضرورية إجراءات الطرفان - يتخذ5
الطرفان: أشكاله. ويتعهد بكل الرهاب

والتخريب الرهاب أعمال لمنع وفعالة ضرورية إجراءات - باتخاذ
وباتخاذ أراضيهما، خلل من أو أراضيهما من تشن أن من والعنف

ومرتكبيها. النشاطات هذه لمكافحة وفعالة ضرورية إجراءات

وبالتنظيم، الرأي عن بالتعبير الساسية بالحريات المساس - دون
أو منظمة أي وعمل ووجود دخول لمنع وفعالة ضرورية إجراءات اتخاذ

الطرف أمن تهدد كانت إذا أراضيها في الساسية بنيتها أو مجموعة
وسائله. استعمال على التحريض أو العنف وسائل باستعمال الخر

الحدود. عبر التسلل ومكافحة بمنع - التعاون

آلية ضمن معالجتها تتم المادةا هذه بتنفيذ تتعلق مسألة - أي6
كان وحيثما والشراف، والتحقق الرتباط جهاز ستضم والتي للتشاور

ًا ذلك اتفاقية أعلى. وستضم مستوى على مشاورات تتم ضروري
التصديق وثائق تبادل من شهور ثلثة مدةا ضمن منها النتهاء سيجري

بالمشاورات.  المتعلقة بالتفاصيل التفاقية هذه على
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المجموعة ضمن الممكنة وبالسرعة الولوية أساس على - العمل7
وبشكل القليمي، والمن التسلح بضبط المتعلقة الطراف المتعددةا
يلي: لما مشترك

الوسط. الشرق في العدائية التحالفات من خالية منطقة - إيجاد

التقليدية منها سواء الشامل، الدمار أسلحة من خالية منطقة - إيجاد
ومستقر ودائم شامل سلما ضمن الوسط الشرق في التقليدية وغير

 الحسنة. والنوايا والتوفيق القوةا، استعمال عن بالمتناع يتصف

الخرى: الثنائية والعلقات - الدبلوماسية   الخامسة     المادةا

كاملة وقنصلية دبلوماسية علقات إقامة على الطرفان - يتفق1
تبادل تاريخ من شهر مدةا خلل في وذلك المقيمين السفراء وتبادل
المعاهدةا.  هذه على التصديق وثائق

ًا تشمل بينهما الطبيعية العلقة أن على الطرفان - يتفق2 أيض
والثقافية. القتصادية العلقات

- المياه:   السادسة     المادةا

القائمة المياه مشكلت لكافة ودائمة شاملة تسوية تحقيق بهدف    
لكل عادلة بتخصيصات العتراف على الطرفان يتفق الطرفين، بين

لوادي الجوفية المياه ومن واليرموك الردن نهري مياه من وذلك منهما
الكميات وحسب عليها والمتفق المقبولة المبادئ بموجب وذلك عربة،

عليها.  المتفق والنوعية

القتصادية:  - العلقات   السابعة     المادةا

ًا1 باعتبارهما والرفاهية القتصادية التنمية إلى النظر من - انطلق
الدول بين ما في المنسجمة والعلقات والمن للسلما دعامتين

أوجه ضوء -في الطرفين فإن البشر، بني من والفراد والشعوب
في المتبادلتين رغبتيهما على إليها- يؤكدان التوصل تم التي التفاهم

الطار ضمن وفي وحسب، بينهما ليس القتصادي التعاون ترويج
كذلك. القليمي القتصادي للتعاون الوسع

يلي: ما على الطرفان يتفق الهدف هذا لتحقيق   

علقات تحقيق ضد حواجز تعتبر التي التمييز أوجه كافة - إزالة
الطرف ضد الموجهة القتصادية المقاطعات وإنهاء طبيعية، اقتصادية

ضد المقامة القتصادية المقاطعات إنهاء مجال في والتعاون الخر،
ثالثة. أطراف قبل من أحدهما
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 والنازحون: - اللجئون   الثامنة     المادةا

ًا1 يسببها التي الكبيرةا النسانية بالمشكلت الطرفين من - اعتراف
في إسهاما من لهما وبما للطرفين، بالنسبة الوسط الشرق في النزاع

مزيد تحقيق إلى يسعيان فإنهما النسانية، المعاناةا شدةا من التخفيف
ثنائي. صعيد على الناجمة المشكلت حدةا من التخفيف من

ًا2 أعله إليها المشار البشرية المشاكل بأن الطرفين من - اعتراف
كامل بشكل تسويتها يمكن ل الوسط الشرق في النزاع يسببها التي
المحافل في تسويتها إلى الطرفان يسعى الثنائي، الصعيد على

ما ذلك في بما الدولي القانون أحكاما وبمقتضى المناسبة، والمنابر
يلي:

بالشتراك رباعية لجنة إطار ضمن في بالنازحين، المر تعلق - بقدر
والفلسطينيين. مصر مع

 باللجئين: يتعلق ما - في

اللجئين. حول الطراف متعددةا المجموعة عمل إطار ضمن - من1

يتفق إطار ضمن يتم ذلك، غير أو ثنائي حوار إجراء خلل  - من2
ًا ويأتي عليه أو الدائم القانوني بالوضع الخاصة بالمفاوضات مقترن

ًا المادةا في إليها المشار بالمناطق يتعلق ما في وذلك معها، متزامن
 المعاهدةا. هذه من الثالثة

ذلك في بما عليها، المتفق المتحدةا المم برامج تطبيق خلل  - من3
توطينهم. على العمل مضمار في المساعدةا

والدينية:  التاريخية الهمية ذات - الماكن   التاسعة     المادةا

ذات للماكن الدخول حرية الخر للطرف طرف كل - سيمنح1
والتاريخية. الدينية الهمية

إسرائيل تحترما واشنطن، إعلن مع يتماشى وبما الخصوص - وبهذا2
السلمية الماكن في الهاشمية الردنية للمملكة الخاص الحالي الدور

ستولي النهائي الوضع مفاوضات انعقاد وعند القدس، في المقدسة
الماكن. هذه في التاريخي الردني للدور كبرى أولوية إسرائيل

ًا بالعمل الطرفان - سيقوما3 الديان بين الديان حوار لتعزيز مع
وحرية أخلقي والتزاما ديني تفاهم باتجاه العمل بهدف الثلثة التوحيدية

والسلما.  والتسامح العبادةا
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والعلمي:  الثقافي التبادل - أوجه   العاشرةا     المادةا

ًا    التي التمييز حالت كافة إزالة في الطرفين رغبة من انطلق
الثقافي التبادل بضرورةا يعترفان فإنهما الصراع، فترات عبر تراكمت
طبيعية ثقافية علقات إقامة على ويتفقان الحقول، كافة في والعلمي

ذلك يتجاوز ل أن على ممكن وقت -بأسرع يقومان فإنهما وعليه بينهما،
المعاهدةا- هذه على التصديق وثائق تبادل تاريخ من شهور تسعة فترةا

والعلمية.  الثقافية التفاقات حول المفاوضات باختتاما

الجوار: حسن وعلقات المتبادل - التفاهم   عشرةا     الحادية     المادةا

بينهما، ما في المتبادل التفاهم تعزيز إلى الطرفان - يسعى1
المشتركة. التاريخية القيم من لديهما ما على القائم والتسامح

يلي: بما يتعهدان فإنهما ذلك وبموجب  

التعصب على القائمة المعادية الدعايات ببث القياما عن - المتناع أ 
من التي الممكنة والدارية القانونية الجراءات كافة واتخاذ والتمييز،

فرد أو تنظيم أي قبل من وذلك الدعايات، هذه مثل انتشار منع شأنها
منهما. لي التابعة المناطق في موجود

من شهور ثلثة تتجاوز ل وبفترةا ممكن وقت بأسرع - القياما ب 
شأنه من ما كافة بإلغاء المعاهدةا، هذه على التصديق وثائق تبادل تاريخ

والتمييز، التعصب تعكس التي وتلك المعادية الجوانب إلى الشارةا
منهما. بكل الخاصة التشريعات نصوص في العدائية والعبارات

كافة في التعبيرات أو الشارات هذه مثل عن يمتنعا - أن ج 
الحكومية. المطبوعات

القانونية بالمعاملة طرف كل مواطني تمتع على - التأكيد د 
ذلك محاكم وأماما الخر للطرف القانونية النظمة في الصولية
الطرف. 

التعبير حرية في الحق مع يتعارض ل  بما1/1 الفقرةا  - تطبق2
والسياسية. المدنية للحقوق الدولي العهد في عليها والمنصوص

والمخدرات:  الجريمة - محاربة   عشرةا     الثانية     المادةا

التهريب، وبخاصة الجريمة محاربة في الطرفان سيتعاون    
إنتاج نشاطات ومنع لمحاربة الضرورية الجراءات كافة وسيتخذان
هذه مثل مرتكبي بتقديم وسيقومان بها، والتجار المحظورةا المخدرات
العتبار بعين سيأخذ الخصوص هذا وفي المحاكمة، إلى النشاطات
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التفاقية. كما هذه  من3 ملحق مثل إليها توصل التي التفاهم مجالت
تزيد ل فترةا في المجال بهذا المرتبطة التفاقات بإتماما الطرفان يلتزما

المعاهدةا.  هذه تصديق وثائق تبادل تاريخ من شهور تسعة عن

والطرق:  - النقل   عشرةا     الثالثة     المادةا

ولهذا النقل، مجال في المحرز التقدما العتبار بعين الطرفان يأخذ    
في طبيعية جوار علقات إقامة في المتبادل بالهتماما الطرفان يعترف
ما على الطرفان يتفق المجال هذا في العلقات النقل. ولتعزيز مجال
يلي:

نقلهم ووسائل الخر الطرف لمواطني طرف كل - سيسمح أ  
ًا أراضيه في الحركة بحرية الدول مواطني على المطبقة للقواعد وفق

قيود أو إضافية ضرائب طرف أي يفرض ولن نقلهم، ووسائل الخرى
إلى أراضيه من النقل ووسائل الشخاص على الحركة حرية على

الخر. الطرف أراضي

بلديهما، بين عبور ونقاط طرق وإقامة بفتح الطرفان - سيقوما ب  
الحديدية بالسكك والتصالت برية اتصالت إقامة بالعتبار وسيأخذان

بينهما.

في المتبادل النقل اتفاقات بشأن بالتفاوض الطرفان - سيستمر ج 
على والمان المشتركة، مثل: المشاريع والخرى السابقة المجالت
وشحن برية، وممرات المركبات، وترخيص النقل، ومعايير الطرق،
تتم أن على الجوية، بالرصاد المتعلقة والقضايا والحمولت، البضائع

الطرفين تبادل تاريخ من شهور ستة عن يزيد ل ما في التفاقات هذه
المعاهدةا. هذه تصديق وثائق

الردن يربط سريع طريق لقامة بالتفاوض الطرفان - سيستمر د 
إيلت.  من بالقرب وإسرائيل ومصر

الموانئ: إلى والوصول الملحة - حرية   عشرةا     الرابعة     لمادةاا

سفن بحق طرف كل يعترف ،3 الفقرةا مع يتعارض ل  - بما1
ًا القليمية مياهه في البحري بالمرور الخر الطرف القانون لقواعد وفق
الدولي.

ًا وحمولتها الخر الطرف لسفن طرف كل  - سيمنح2 ًا منفذ عادي
أو الخر الطرف إلى المتجهة والبضائع السفن إلى وكذلك موانئه، إلى
ًا المنفذ هذا منها. وسيمنح تأتي التي المطبقة الشروط لنفس وفق
الخرى. الدول وبضائع سفن على عادةا
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دولية مائية ممرات العقبة وخليج تيران مضيق الطرفان  - يعتبر3
توقف، أو إعاقة بدون فوقها والطيران فيها للملحة المم لكل مفتوحة

إقليم إلى للوصول الجوي والمرور بالملحة الخر طرف كل وسيحترما
العقبة. وخليج تيران مضيق خلل من الطرفين من أي

:     الموقعون   

الردني. الوزراء رئيس المجالي السلما الردني: عبد الجانب - عن

السرائيلي. الوزراء رئيس رابين السرائيلي: إسحق الجانب - عن

المتحدةا الوليات رئيس كلينتون التوقيع: بيل على - الشاهد
الميركية.

.1994 الول  أكتوبر/ تشرين26التوقيع:  - تاريخ

السرائيلية. الردنية الحدود على عربة التوقيع: وادي - مكان
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