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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات            
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله                 

 وعلى آله    شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله          إال اهللا وحده ال   
 .وصحبه وسلم تسليماً كثريا

يا أيها   يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون            
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 

ي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم        رجاالً كثرياً ونساءا واتقوا اهللا الذ     
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديدا، يصلح لكم أعمالكم             رقيبا

 .ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً
 :أما بعد 

 يعيش إخواننا يف فلسطني هذه األيام مرحلة عصيبة من تارخيهم ، فاالستكبار            
اليهودي قد بلغ أوجه، وكشف شارون عن وجه بين صهيون احلقيقي، فالقتل ،       
والتشريد وهدم املنازل واحلصار االقتصادي الرهيب ، وخامسها اخلذالن            
املخزي من لدن املسلمني عامة والعرب خاصة إلخوام يف فلسطني ، كل هذه             

ل هلذه البلية من    هل هلذا األمر من اية ؟ وه       : األحوال تطرح سؤاالً مهماً     
أين املخرج ؟ وما هو السبيل ؟ وخباصة وقد         : كاشفة ؟ ويتحدد السؤال أكثر      

بلغ اليأس مبلغه يف نفوس كثري من املسلمني وباألخص إخواننا يف فلسطني              
 . وأصبح التشاؤم نظرية يروج هلا البعض ، مما زاد النفوس إحباطاً، واهلمم فتوراً 

 ووجهه األسود الكاحل ، وامتداد هذا الليل وتأخر         مع مرارة الواقع ،   : وأقول  
بزوغ الفجر ، مع ما حيمله هذا الليل من فواجع ومواجع مصحوباً بالرعود               
والربوق والصواعق والرياح العاتية ، كل ذلك ال ينسينا سنن اهللا يف الكون وأن              
 الظلم مهما طال فلن يستمر ، وأن تقدم مدة احلمل مؤذن بالوالدة ، وساعات             
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 إن مع العسر يسرا   .  فإن مع العسر يسرا      الطلق الرهيبة تعلن اية املـعاناة      
حىت إذا استيأس الرسل وظنوا أم قد كذبوا        ) لن يغلب عسر يسرين     ( و  

 . جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وال يرد بأسنا عن القوم ارمني

ائمون واليائسون  إن تلك األحداث املؤملة اليت يستخدمها املتش       : وأقول حبق   
دليالً على تشاؤمهم ويأسهم ؛ هي نفسها من أقوى الرباهني لدي على التفاؤل             
والنظرة إىل املستقبل بأمل مشرق ، وعزمية صادقة ، وثقة بوعد اهللا وقرب حتقق              

 وهذا   أتى أمر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعاىل عما يشركون           وقوعه  
اطفة جياشة جمردة من الدليل ، سرعان ما تز         التفاؤل وتلك الثقة مل تنب على ع      

أمام ريح عاتية ، أو تذبل لطول الطريق وقلة الزاد وانفضاض املعني والرفيق بل              
هي قناعة مبنية على أسس عميقة اجلذور ، من السنن الكونية اليت ال تتخلف                
وآيات الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنـزيل من                

كيم محيد ، وكالم الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال                ح
وحي يوحى ، ففي ظروف مشاة من تسلط قريش وطغيام واستكبارهم مع            

 يشكون  ضعف املؤمنني وقلة املعني والناصر ، أتى الصحابة إىل رسول اهللا             
ة املعاناة  حاهلم ، ويطلبون منه الدعاء واالستنصار ، وحتس من كالمهم مبرار           

 ينقلهم نقلة أخرى ، نقلة الواثق بربه         واستطالة الطريق ، فإذا رسول اهللا        
واهللا ليسرين الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف         ( املؤمن بصدق وعده    

نعم لقد حتقق هذا الوعد     ) إال اهللا والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون          
عشية وضحاها ، بل احتاج إىل      وصدق اهللا ورسوله ، ولكن ذلك مل يكن بني          

زمن طويل من اجلهاد والبالء ، فليست العربة مىت يتحقق النصر وإمنا املهم كيف 
يتحقق ، وبأى وسيلة يستجلب ؟ سواء طال الزمن أو قصر ، فلله األمر من قبل            

 .ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا ينصر من يشاء وهوالعزيز الرحيم 
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ركان الصلبة ، سأقدم هذه الرؤية ، آمالً أن تكون مسامهة يف            ويف ظل تلك األ   
رفع تلك املعاناة املعنوية ، املنبثقة عن املعاناة احلسية اليت طال أمدها ، واسود               

 .ليلها

إننا من أجل أن نعرف كيف يتحقق النصر ، البد أن ندرك كيف وقعت                
 حدثت املعاناة،   اهلزمية، ومن أجل أن نرسم طريق اخلالص البد أن نعرف كيف          

وما بين يف عشرات السنني ال تنتظر زواله بني غمضة عني وانتباهتها ؛ ألن                
السنن الكونية تدل على غري ذلك ، فكما أن هناك أركاناً للهدم ، فهناك أسس               
للبناء ، وما شيدته اجلاهليات املتعاقبة على مرور األزمان ، اقتضى وقتاً ليس              

واملصلحون وأقاموا مكانه بناء راسخاً ال زه الرياح        باليسري حىت هدمه األنبياء     
حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه       فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاماً      

وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل        مىت نصر اهللا أال إنّ نصر اهللا قريب       
وطول  ومىت جاء احلق وزهق الباطل ؟ بعد جهاد وصرب ومصابرة             كان زهوقاً 

.                                                                    معاناة
وسأسوق هذه الرؤية مسلسلة بنقاط مستقلة ، تؤخذ النتيجة من جمموعها ال من  
آحادها ، حيث يكمل بعضها بعضاً، ويأخذ بعضها برقاب بعض، وأسأل اهللا             

 يل الطريق ويدلين على مكامن القوة       التوفيق والسداد ، وأن جيعل يل فرقاناً ينري       
 .والضعف فيه ، ألدلّ قومي إليه فإن الرائد ال يكذب أهله 

            : : : أرض فلسطني أرض أسالمية أرض فلسطني أرض أسالمية أرض فلسطني أرض أسالمية 

يا : قلت  :  قال   – رضى اهللا عنه     –يف احلديث الصحيح الذى رواه أبو ذر        
املسجد احلرام مث    : ( رسول اهللا أي مسجد وضع يف األرض أول ؟ فقال            

وهذا وال  ) . أربعون سنة   : ( كم كان بينهما ؟ قال      : قلت  ) قصى  املسجد األ 
شك قبل بعثة موسى عليه السالم ، وإبراهيم عليه السالم الذي رفع مع إمساعيل              
القواعد من البيت هو الذى عين بأمر اهللا مكان املسجد األقصى وهو الذي قال              
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ن كان حنيفاً مسلماً وما     ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً ولك      : اهللا فيه   
 .كان من املشركني

فاملسجد األقصى على مر التاريخ كان مسجداً إسالمياً ومن قبل أن يوجد              
 سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد         اليهود ، ومن بعد ما وجدوا        

 وفلسطني أرض األنبياء منهم     احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله      
 عليهم وعلى نبينا أفضل     –ى وعيسى وزكريا وحيي وغريهم       إبراهيم وموس 

 ال نفرق    إن الدين عند اهللا اإلسالم     وكلهم مسلمون    -الصالة والسالم 
 إذاً فلسطني أرض إسالمية ، ال حق ألحد         بني أحٍد منهم وحنن له مسلمون     

 إن األرض هللا يورثها من يشاء من عـباده والعاقبة           غري املسـلمني فيها    
  .تقني للم

بينما حنن يف املسجد ، إذ خرج إلينا رسول         : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
فخرجنا معه ، حىت جئناهم، فقام رسول اهللا        ) انطلقوا إىل يهود  : ( فقال   اهللا  

قد بلغت يا أبا    : فقالوا  ) يا معشر اليهود أسلموا تسلَموا    : ( فناداهم ، فقال     
قد : فقالوا  ) ذلك أريد ، أسِلموا تسلَموا     : (هللا  القاسم، فقال هلم رسول ا    

اعلموا أمنا  : (فقال هلم الثالثة    ) ذلك أريد  : (بلغت يا أبا القاسم ، فقال هلم        
األرض هللا ورسوله ، وإين أريد أن أجليكم من هذه األرض ، فمن وجد منكم               

 . مسلم رواه) مبا له شيئاً فليبعه ، وإالّ فاعلموا أن األرض هللا ورسوله

وهذا منطلق مهم ، وأرضية صلبة يبىن عليها ما بعدها من مواقف وتضحيات               
فليست قضية فلسطني خاصة مبن ولد على أرض فلسطني دون النظر إىل دينه              
وعقيدته ، بل هي قضية إسالمية ختص املسلمني أينما ولدوا ، وحيثما وجدوا              

ية القضية من باب    وال شك أن من ولد على أرض فلسطني من املسلمني تعن           
 أوىل ومن مل يكن مسلماً فال حق له يف فلسطني ولو ولد فيها أباً عن جد. 
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 يريد الدفاع    برسول اهللا    – من أهل املدينة     –فعندما حلق أحد املشركني     
  عنها ، عندما جاءت قريش يوم بدر ، وكان صاحب جندة وبأس ، قال له                

لن إسالمه وإميانه ، أذن له رسول اهللا        وعندما أع ) ارجع فلن أستعني مبشرك     :( 
 ).فانطلق : (  باملشاركة قائالً له 

            : : : يهود األمس ويهود اليوم يهود األمس ويهود اليوم يهود األمس ويهود اليوم 

بسبب قوة الصراع بني املسلمني واليهود وخباصة على أرض فلسطني ، وما نراه             
صباح مساء من جرائم ترتكب يف حق إخواننا يف الداخل ، وما يدعيه اليهود               

 األرض املباركة ، كل ذلك أفرز بعض األخطاء اليت وقع           من احلق التارخيي يف   
 عليه  –فيها كثري من املسلمني ، من اخللط بني يهود األمس الذين آمنوا مبوسى              

 وبني يهود اليوم ، وهذا اخللط له سلبياته العقدية والعملية            –الصالة والسالم   
ق ، أوجزها مبا    ومن هنا كان البد من إيضاح بعض املسائل املهمة يف هذا السيا           

 : يلى 

 غري يهود اليوم    – عليه الصالة والسالم     - ـ بنو إسرائيل الذين آمنوا مبوسى        ١
فأولئك كانوا مسلمني مؤمنني ، وهؤالء كفار مشركون تبعاً ملن كفر مبوسى             

 – عليه الصالة والسالم     –وخرج عن شريعته ، وبنو إسرائيل هم نسل يعقوب          
ووصى ا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن اهللا          : الذي قال اهللا عنه وعنهم      

 وانسجاماً مع هذه احلقيقة     اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون        
 واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق       : - عليه الصالة والسالم     –قال يوسف   

 عليه  – والذين آمنوا مبوسى     ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء         
ولقد آتينا بين إسرائيل الكتاب واحلكم      :  قال اهللا فيهم     –والسالم  الصالة  

ولقد :  وقال فيهم    والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العاملني       
 وجلعنا منهم أئمة يهدون     :  وقال فيهم    اخترناهم على علم على العاملني    

 كما يف حديث ابن د  وقال فيهم حمم   بأمرنا ملاّ صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون     
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عرضت علي األمم ، فرأيت النيب ومعه الرهيط ، والنيب ومعه           : (عباس الصحيح   
الرجل والرجالن ، والنيب وليس معه أحد ، إذ رفع يل سواد عظيم فظننت أم               

أما الذين خرجوا عن ملة موسى      . احلديث) هذا موسى وقومه  : أميت ، فقيل يل     
 وقال  وقالت اليهود عزير بن اهللا    : ال سبحانه   فقد وقعوا يف الشرك كما ق     

وما أمروا إالّ   :  مث قال    اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اهللا      : فيهم  
وقالت :  وقال عنهم    ليعبدوا إهلاً واحداً ال إله إالّ هو سبحانه عما يشركون         

يهود اليوم ال عالقة هلم      إذاً ف  اليهود يد اهللا مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا مبا قالوا        
بالذين آمنوا مبوسى ـ عليه الصالة والسالم ـ ومن كتب هلم األرض املقدسة              
وإمنا هم امتداد ملن كفر مبوسى واألنبياء من بعده ممن حرف التـوراة ، وخرج              

 .عن دين التوحيد وشـريعة موسى عليه الصالة والسـالم

 ، مبعىن أن الذين حيتلون فلسطني       ـ أغلب يهود اليوم ليسوا من بين إسرائيل       ٢
اليوم ليسوا من نسل بين إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه الصالة والسالم أو       
ساللتهم  حيث إن اليهود الذين يعتربون من نسل بين إسرائيل وهم املعروفون              

من عدد اليهود يف العامل ، مع ما داخل         % ٢٠ال يزيدون عن    ) السفارادمي  ( بـ
 من امتزاج وتزاوج مع جنسيات وسالالت أخرى ، مبعىن أن هذه             هذا العدد 

النسبة القليلة ليست نسبة خالصة من نسل بين إسرائيل ، أما النسبة الكربى من              
فليسوا من نسل اليهود األصليني ، بل هم من أصول          % ٨٠يهود اليوم والبالغة    

ـ           ) االشكنازمي (أوروبية وشرقية ومن خمتلف بلدان العامل ، وهم املعروفون ب
        . حيث دخلوا اليهودية بالتحول من ديانام الوثنية وغريها

احلق (ومن خالل هذه احلقيقة التارخيية تسقط دعوى احملتلني لفلسطني بـ             
ويتضح أم حمتلون ال عائدون ، وأن بالدهم وبالد آباءهم هي تلك            ) التارخيي

 ، أما النسبة القليلة اليت تعترب من نسل         البالد اليت قدموا منها ال اليت جاؤا إليها       
 :بين إسرائيل فال حق هلم يف فلسطني من وجهني 
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 أم خرجوا عن دين موسى الصحيح وحرفوا التوراة ، وفلسطني أرض            :أوالً  
 .إسالمية ال حق لغري املسلمني فيها 

ها قبل   أن فلسطني مل تكن لبين إسرائيل وإمنا كانت للجبارين ، وهم أهل            :ثانياً  
بين إسرائيل ، وكتبها اهللا لبين إسرائيل وأذن هلم بدخوهلا عندما كانوا على               

     .املنهج الصحيح ، فلما احنرفوا ، سقط حقهم فيها
ومن خالل ما سبق تسقط دعوى احلق التارخيي ، ويثبت بطالن هذه الدعوى              

 .مجلة وتفصيال

تدة عرب التاريخ يتوارثوا    ـ أن صفات اليهود اليت ذكرها اهللا يف القرآن ، مم          ٣
جيالً بعد جيل ، وأمة بعد أمة ، وهي صفات الغدر واخليانة ، واجلنب والبخل                
والدسائس واملؤامرات ، والعلو واالستكبار وغريها من الصفات اليت بينها اهللا            

 عليه  –سبحانه وتعاىل يف القرآن ، وقد جتلّت يف اليهود الذين آذوا موسى               
 وخرجوا عن شريعته ، وهي صفات جبلية خلقية ترسخت          –الصالة والسالم   

مع مرور الزمن وابتعادهم عن املنهج الصحيح ، حىت أصبحت جزءاً من دينهم             
احملرف وخصائصهم الثابتة ، يربون عليها أبناءهم يشب عليها الصغري ، ويشيب            

م من تلك   عليها الكبري ، ويعلّمها من يدخل يف هذا الدين من غريهم ، ومل يسل             
الصفات إال القليل منهم وهم الذين آمنوا مبوسى عليه الصالة والسالم والتزموا            

 منهم أمة مقتصدة وكثري منهم ساء ما يعملون       : مبا جاء به ، قال سبحانه       
ولذلك جند القرآن وهو يذكر صفات اليهود ال يعمم احلكم عليهم ، بل يفرق              

مة يهدون بأمرنا ملّا صربوا وكانوا بآياتنا       وجعلنا منهم أئ  بني املؤمنني وغريهم    
وترى كثرياً منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السحت            يوقنون

قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إالّ أن آمنا باهللا            لبئس ما كانوا يعملون   
    .وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون
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التعامل معها جزء من استراتيجية التعامل مع اليهود         إن فقه هذه احلقائق و     
والغفلة عن ذلك ستؤدي إىل خلل يف التصور واالعتقاد والعمل ، مما يؤخر               

 .حسم املعركة ويطيل أمدها ؛ ألن ما بِني على خطأ فمآله إىل بوار 

            : : : الصراع يف فلسطني صراع قدمي الصراع يف فلسطني صراع قدمي الصراع يف فلسطني صراع قدمي 

ه يف التاريخ ، ومل يكن ذلك       الصراع هناك مل يكن وليد اليوم ، وإمنا له جذور         
الصراع صراعاً عرقياً أو قومياً ، وإمنا هو صراع بني احلق والباطل ، بني صاحب 
احلق وبني الدخيل ، بني الكفر واإلسالم ، وبيت املقدس كان على مر التاريخ              
ملكاً للمسلمني ، وهم األنبياء وأتباعهم املوحدون ، وعندما تزيغ طائفة عن             

يبعث اهللا من املؤمنني من يعيد احلق إىل نصابه والبيت إىل أهله ، بل              هذا الطريق   
قد يبعث اهللا من يؤدب أولئك الذين خرجوا عن دينه واحنرفوا عن سبيله وطغوا              

وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني            واستكربوا  
 عباداً لنا أويل بأس شديد      فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم     . ولتعلن علواً كبريا    

 وهكذا كان عندما خرج بنو       فجاسوا خالل الديار وكان وعداً مفعوال      
إسرائيل عن دينهم وبغوا وطغوا بعث اهللا عليهم خبتنصر ، فقتلهم شر قتلة               

 .فكانوا عربة يف التاريخ 

وبعدما خرج الروم عن دينهم ، وحرفوا اإلجنيل أذن اهللا للمسلمني بفتح بيت              
قدس ، فأصبحت والية من واليات املسلمني ال حق للروم فيها سوى اإلقامة             امل

 .اليت شرعها اهللا ألهل الذمة بعقود وعهود 

وملا ضعفت اخلالفة اإلسالمية نقض النصارى العهود واستنجدوا ببين جلدم يف           
الغرب ، فكان الصراع الذي طال أمده حىت قيض اهللا هلذه األمة نور الدين                

 األسس لعودة بيت املقدس إىل أهله ، مث جاء صالح الدين فكان              الذي وضع 
الفتح على يديه ، بعد معركة حطّني ، فدخل بيت املقدس صلحاً كما دخلـه              

 فارتفعت رايات التوحيد على رايات الصليب         - رضي اهللا عنه      –عمر  
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والنواقيس ، واستمر املسلمون يسيطرون على تلك األرض املباركة حىت ضعفوا           
ة أخرى وابتعدوا عن دينهم ، ودب اخلالف بينهم ، فجرت عليهم سنة اهللا              مر

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء            يف األمم   
 فتحالفت قوى الكفر يف     واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا يكسبون      

ني على فعلهم   أقطار األرض وجاؤوا ذه الشرذمة ، عقوبة من اهللا للمسلم           
 . ولعلهم يرجعون 

إن املتأمل هلذا الصراع يف مجيع فتراته يدرك طبيعة املعركة ، وأا بني احلق                
 – أبداً –والباطل ، بني التوحيد والشرك ، بني الكفر واإلميان ، مل تكن املعركة     

عرقية ، أو قومية ، أو وطنية ، مل تكن بني جنس وجنس ، وقبيلة وقبيلة من                  
ض أو تراب ، إن إدراك هذه احلقيقة يبني لنا كيف حدثت اهلزمية وملاذا              أجل أر 

 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة        تأخر النصر ، وكيف يتحقق االنتصار     
أوملّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا          الدنيا ويوم يقوم األشهاد   
  .قل هو من عند أنفسكم

هذا األمر ، ونعرف سره ، سنكون كمن يبحث عن املاء يف             إننا إنْ مل ندرك     
 أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماًء        أعايل الرمال ، بل أصدق من ذلك        

  .حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً

إن فقه هذه احلقيقة اليت ال جدال فيها وال ريب ، جيعلنا نضع األمور يف نصاا                
 أننا عندما ندعم إخواننا يف فلسطني إمنا         ونعيدها إىل جذورها ، ومن ذلك      

ندعمهم ألننا وهم مسلمون ، كلنا يف خندق واحد ، ديننا واحد ، وقضيتنا               
واحدة ، أما من عداهم فهم واليهود سواء ، سواء أكانوا عرباً أم عجماً ؟                 

 ولدوا يف أرض فلسطني أو كانوا دخالء غرباء ؟

احلق بالباطل ، وكثرة اللبس      ومن ذلك أننا بسبب قوة الصراع واختالط          
والتزييف قد ننكر حقائق ثابته ، خوفاً من أن االعتراف ا يسلب احلق من                
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               أيدينا ، وليس هذا هو الطريق ، فما كان إنكار احلقائق وسيلة إلعادة احلق ورد
 .الباطل يف يوم من األيام 

 بعض  فنجد أن اليهود يتمسكون إلثبات أن هلم حق يف فلسطني مبا أحدثه             
 فنأيت فننكر   – عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم         -األنبياء يف القدس  

حدوث هذا األمر ، خوفاً من ضياع احلق من أيدينا ، وهذا مسلك وعر وطريق           
ال يوصل إىل احلق ، وكان األجدر واألوىل ، أن نبني أن ما أحدثه األنبياء من                 

قصى أيا كان نوعه أو تارخيه فهو       بناء أو إصالح يف بيت املقدس أو املسجد األ        
حجة لنا ، ودليل إثبات لقضيتنا ، ألن األنبياء مسلمون ، ال عالقة ليهود اليوم               
م ، وال حجة هلم فيما فعلوه ، وال نقف عند اختالف االسم ، فما بين يف                  

قولوا آمنا باهللا وما    املسجد فهو من املسجد ، ما دام من بناه نبياً أو رسوالً              
ل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت            أنز

موسى وعيسى وما أويت النبيون من رم ال نفرق بني أحٍد منهم وحنن له                
ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما            مسلمون

بعوه وهذا النيب والذين آمنوا     إن أوىل الناس بإبراهيم للذين ات     . كان من املشركني  
  .واهللا ويل املؤمنني

وأشري هنا إىل مسألة وقع فيها اللبس واخلطأ عند كثري من املسلمني ، وهو                
اعتقادهم بأن مسجد قبة الصخرة ليس من املسجد األقصى ، وإمنا مسجد عمر             
هو األقصى ، وحقيقة األمر أن كال املسجدين من األقصى حيث إن املسجد              

 وكل  -صى شامل للمسجدين وملا بينهما ، وهو بناء سليمان عليه السالم           األق
 .ذلك ملك للمسلمني ، ال حق ألحد غريهم فيه 
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            : : : فكرة الدولة اليهودية فكرة الدولة اليهودية فكرة الدولة اليهودية 

 عليه الصالة   –عندما احنرف اليهود عن الدين الصحيح الذي جاء به موسى            
، وإمنا كانوا    مل يستقروا يف أرض ، ومل ميلكوا وطناً ملكاً شرعياً             –والسالم  

 . يتنقلون يف أصقاع األرض ، فالتشرد من طبيعتهم والتفرق من خصائصهم 

وكانوا يستغلون ما معهم من بقية دين ونصوص توراة يستفتحون ا على الذين  
فلما كفروا ، وذا دخلوا يثرب ، ومتكنوا من السيادة عند األوس واخلزرج            

 وهكذا ديدم فاملكر    ى الكافرين جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا عل        
واخلديعة سفينتهم ، واستغفال الشعوب مطيتهم ، وعندما مت إجالؤهم من             
املدينة أوالً ، مث من جزيرة العرب ثانياً ، مل يستقروا يف أرض ومل جيتمعوا يف                 

وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل      بلد، بل تفرقوا أيادي سبأ      
  .ك آلية لكل صبار شكورممزق إن يف ذل

 لقد عاش اليهود أقليات مستضعفة يف أرجاء املعمورة مل يدخلوا بلداً إال أحدثوا    
 ومل يستوطنوا   ويسعون يف األرض فساداً واهللا ال حيب املفسدين       فيه فساداً   

بلداً إال كانوا مصدراً للقالقل والفنت ، يستمدون أمنهم من خوف اآلخرين             
شعوب ، لكن لديهم قدرة عجيبة مبنية على اخلداع            ولذلك كرهتهم ال  

والدسائس واملؤامرات يف إقناع اآلخرين حباجتهم إليهم ، ولذلك سيطروا على           
               كثري من مقدرات األمم ، وخباصة االقتصادية منها ، ملا جبلوا عليه من حب
املال وعدم التورع عن أي وسيلة حتقق أهدافهم ومآرم ، والذي يتأمل يف               

إما أن يكونوا : ريخ اليهود منذ قدمي الزمان يصل إىل حقيقة ال مراء فيها بأم        تا
مستعلني جبارين ظاملني ، أو أقلية حمتقرين مستضعفني ، واألخرية هي السمة             
السائدة يف تأرخيهم إال عندما كانوا أهل ذمة يف محى اإلسالم ، فقد كفل هلم                

م خيربون بيوم بأيديهم فاعتربوا     حقوقهم ، ومنع اآلخرين من ظلمهم ، ولكنه       
 .يا أويل األبصار
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ولقد وطن اليهود أنفسهم على هذا األمر ، ومل يكونوا حيلمون بأن يعودوا أمة              
هلا شأن ، أو دولة هلا كيان ، ولذا فإن فكرة الدولة اليهودية فكرة طارئة ، مل                  

 منهم ؛ إلقامة    جيتمع اليهود على اإلميان ا ، بل هناك معارضة قوية لدى كثري           
الدولة اليهودية ، وكان على رأس املعارضني اليهودي األملاين إنشتاين صاحب           
نظرية النسبية املشهور ، ويصل الذي يعارضون فكرة الوطن القومي لليهود إىل            
أكثر من ثالثة ماليني يهودي ، حيث يرون أا وسيلة الجتماعهم ليقتلوا ،              

يرون أن بقاءهم أقليات تسيطر على مراكز       كما يعرفون من نصوص التوراة ، و      
النفوذ وأصحاب القرار ، دون أن يكونوا هم البارزين والظاهرين للناس أوىل             
وآمن ، مما ميكنهم من اللعب على املتناقضات ، دون أن يضعوا بيض الثعبان يف               

 .سلة واحدة 

إذاً صاحب فكرة الوطن القومي هم املالحدة من اليهود ، وعلى رأسهم               
ومل تكن فلسطني هي اخليار األول هلم وإمنا كانت         " هرتزل"لصهيوين املعروف   ا

هناك عدة دول منها أوغندا ، ولكن بعد دراسات دعمها الغرب النصراين              
وجدوا أن أرض فلسطني هي األرض املناسبة إلقامة دولتهم ، وخباصة أن هناك             

السامرة ، وأرض   نصوصاً من التوراة ختدمهم ، كالنصوص الواردة يف يهودا و          
 .امليعاد ، وهيكل سليمان وهلم جرا 

ويكفي أن نعلم أن نسبة اليهود الذين يف فلسطني بعد اهلجرات املتوالية اليت               
من % ٢٠نظمتها الوكالة اليهودية وتعاونت معها الدول الكربى مل تتجاوز           

توراتية عدد اليهود يف العامل ، ولوال التعاون الدويل واالعتماد على النصوص ال            
لترغيب اهلجرة إىل فلسطني ملا حتقق نصف هذا العدد ، ومما هو جدير بالذكر               

 أي قبل املؤمتر اليهودي الذي قرر إقامة        –أنه إىل قبيل اية القرن التاسع عشر        
( مل يكن يوجد يف فلسطني من اليهود ســوى          –الدولة اليهودية يف فلسطني     

 .ألف يهودي فقط ) ٢٤
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  :وهنا سؤال مهم 

 هل إسرائيل دولة دينية أو علمانية ؟

إن إسرائيل دولة علمانية عنصرية قامت على فكرة دينية          : واجلواب باختصار   
أي أن حكومات إسرائيل حكومات علمانية استغلت الدين اليهودي لتحقيق           
أهدافها ، وهذا األمر ليس بدعاً يف التاريخ ، فكم من دولة قامت معتمدة على               

ن الدين مبعزل ، ولذلك جند كثرياً من الدول العلمانية املعاصرة            الدين ، وهي ع   
إذا واجهتها األزمات وخافت أن ينفض من حوهلا الناس ، استغلت الدين               

 فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين فلما جناهم            ولوحت بنصوصه   
  .  إىل الرب إذا هم يشركون

 .أكثر الناس ال يعقلون والتاريخ يكرر نفسه ، ولكن 

            : : : مراحل قيـــام إســرائيل مراحل قيـــام إســرائيل مراحل قيـــام إســرائيل 

كان عدد اليهود يف فلسطني يف اية القرن التاسع عشر ال يزيد عن مخسني                
 ألف يهودي  ٢٤ألفاً، بل كانوا قبل عشرين سنة من هذا التاريخ ال يزيدون عن          

مت مما يؤكد أن اليهود زرعوا يف فلسطني شوكاً وليسوا من نبتها ، ولقد قا              
 -: إسرائيل على ثالث دعائم 

 .التخطيط اليهودي املاكر  .١

 .التآمر الدويل  .٢

 .اخليانات العربية الضالعة بالوالء للشرق والغرب  .٣

وهيأ لنجاح هذا الثالوث ضعف املسلمني وتفرقهم ، بل وتناحرهم وخباصة بعد            
سقوط الدولة العثمانية ، بل إن القوميني العرب ضالعون يف مؤامرة إسقاط              

 .الدولة العثمانية 
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 -: ويمكن أن ختتصر مراحل قيام إسرائيل مبا يلي 

م الذي أقر قيام وإنشاء وطن      ١٨٩٧املؤمتر اليهودي يف سويسرا عام       .١
 .قومي لليهود 

م الذي وعد اليهود    ١٩١٧ عام   – وزير خارجية بريطانيا     –وعد بلفور    .٢
 .بإنشاء وطن قومي هلم يف فلسطني 

م بوضع فلسطني حتت االنتداب الربيطاين      ١٩٢٢قرار عصبة األمم عام      .٣
 على الوفاء بوعدها بإنشاء وطن      – بدعم دويل    –مما ساعد بريطانيا    

 .قومي لليهود يف فلسطني 

مؤمتر سايكس بيكو وتقسيم الدول إىل مناطق استعمارية للدول الكربى           .٤
 .بعد احلرب العاملية 

 .م ١٩٤٨قيام دولة إسرائيل عام  .٥

 .أحداث كربى ال ختفى على من يعىن بتلك القضيةوبني تلك املراحل 

            هل كان هناك جهاد يف فلسطني ؟ ونظرية الدولة اليت ال تقهر هل كان هناك جهاد يف فلسطني ؟ ونظرية الدولة اليت ال تقهر هل كان هناك جهاد يف فلسطني ؟ ونظرية الدولة اليت ال تقهر 

منذ دخل اليهود إىل فلسطني وبدأوا يف تنفيذ خمططهم إلقامة دولتهم ، بدأ               
اجلهاد هناك ، واختذ اشكاالً عدة ، وعلى رأسها القتال املسلح وغالباً بصورة ما             

لعصابات وكان يقوى حيناً ويضعف أحايني أخرى ، كل هذا           يسمى حرب ا  
من داخل فلسطني ، أما من خارجها فلم يكن هناك أي مواجهة مع اليهود إال               
اجلهاد الذي قام به املسلمون بعد قيام إسرائيل وهو ما يسمى بكتائب اإلخوان             
وهي مواجهة حمدودة أحبطها القوميون قبل اليهود ، وكذلك كانت هناك             

ارك خاطفة كما حدث يف الكرامة وحنوها ، أما ما عدا ذلك فلم تدخل                مع
 وهي حرب   –م  ١٩٧٣ سوى عام    –إسرائيل يف أي حرب حقيقية مع العرب        
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ذات أهداف حمددة ، ولذلك مل يسمح بتجاوزها عندما حتققت تلك األهداف            
 :وأمهها 

 .حتريك الوضع الذي كان يسيطر عليه اجلمود آنذاك  .١

 .ىل مصر عربوناً ألن تتزعم مصر حمادثات السالم إعادة سيناء إ .٢

 .يئة املنطقة ملرحلة السالم مع اليهود  .٣

أما ما عدا ذلك فلم تكن هناك مواجهات حقيقية مع اليهود، يقول أمني احلافظ              
مل يدخل جيش من    : "وهو رجل علماين كان رئيساً لسوريا يف اخلمسينات          

 " .م إال كتائب اإلخوان١٩٤٨ اجليوش العربية احلرب مع إسرائيل عام

وقد شهد مثل هذه الشهادة جت أبو غربية وهو من املعاصرين لألحداث              
املتخصصني يف قضية فلسطني ، والذي يرجع إىل مراكز البحوث املتخصصة            

 .يدرك هذه احلقيقة باألدلة والرباهني 

 وهي  م  فلم تكن هناك أي مواجهه بل ضربت الطائرات العربية          ١٩٦٧أما عام   
جامثة على األرض وكثري من قادا يف املالهي واحلانات ، ومت احتالل سيناء              
واجلوالن والضفة الغربية يف ساعات معدودة ، ومراجع التاريخ خري شاهد على            

 .ذلك 

إذاً فنظرية الدولة اليت ال تقهر حدثت مع اهلزمية النفسية اليت حلّت بالعرب                
 غريه ، وكانت جزءاً من االستراتيجية اليهودية وهي من صنع اإلعالم العريب قبل

يف حرب املسلمني ، وإشاعة الرعب يف قلوم ، منّاها وقواها اخليانات العربية              
املتوالية اليت تزعمها القوميون والعلمانيون وحلفاء اليهود من املنافقني ، انسجاماً           

م أسيادهم محاة   مع والئهم للشرق والغرب ، حيث كانوا ينفذون ما ميليه عليه          
 .دولة إسرائيل وصناعها
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وإالّ فاليهود أذل وأحقر من أن تكون هلم دولتهم اليت ال تقهر ، والقرآن الكرمي               
ضربت عليهم وصف نفسية اليهود وجبنهم وصفاً مل يصف به أحداً من البشر  

الذلة أينما ثقفوا إال حببل من اهللا وحبل من الناس وباؤا بغضب من اهللا                   
ال يقاتلونكم مجيعاً إال يف قرى حمصنة أو من وراء            عليهم املسكنة   وضربت  

 واآليات يف هذا السياق     جدر بأسهم بينهم شديد حتسبهم مجيعاً وقلوم شىت         
كثرية واضحة ، فكيف يكون لليهود كيان ال يقهر ، ولو أتيح للمسلمني أن               

لن يضروكم إال أذى     يدخلوا حرباً حقيقية مع اليهود ملا ثبتوا ساعة من ار         
 هذا كالم احلق سبحانه ، ومن       وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار مث ال ينصرون      

ألنتم : أصدق من اهللا قيال ، ومن أصدق من اهللا حديثا ، وتأمل قوله سبحانه               
 لتعلم خرافة دولة    أشد رهبة يف صدورهم من اهللا ذلك بأم قوم ال يفقهون           

وحبل من  : لتعلم أن واقعها اآلن مصداق لقوله تعاىل        إسرائيل اليت ال تقهر ، و     
 . فلوال هذا احلبل من الناس لكان للمسلمني معها شأن آخرالناس

وما فعله ويفعله أطفال احلجارة مع اليهود ، من أقوى الرباهني املعاصرة على              
 .تعرية تلك املزاعم وسقوط دعوى إسرائيل اليت ال تقهر

            : : : ل ل ل استراتيجية محاية إسرائياستراتيجية محاية إسرائياستراتيجية محاية إسرائي

إسرائيل دولة عنصرية غريبة غري مندجمة مع من حوهلا ، فهي خليط من شعوب              
يهودية غري متجانسة ، متفاوتة يف بيئتها االجتماعية ، متعددة األعراق               

والديانات واملذاهب ، تنخر فيها الطبقية واحلزبية جمتمعة األجسام خمتلفة القلوب  
ي أقلية يف وسط بيئة غري بيئتها         ومع ذلك فه   حتسبهم مجيعاً وقلوم شىت   

 من عداء   – صاحب األرض    –وأرض غري أرضها ، مع ما حيمله ذلك الشعب          
تارخيي هلا ، له أسبابه ودواعيه ، وتلك الدولة واقعة بني دول تتوجس منهم                
ويتوجسون منها ، وهي تعلم أن شعوب تلك الدول تنتظر اللحظة التارخيية              
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احلق إىل نصابه ، وإسرائيل تفقه هذه احلقيقة مهما         لالنقضاض عليها ، وإعادة       
 .حاول بعض حكام املنطقة أن يشعروها باحلماية واألمان 

وهي مع ذلك ال متلك مقومات الدولة املستقرة اآلمنة ، وإمنا تعتمد على الدعم              
 .اخلارجي الالحمدود ، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً من الشرق والغرب 

حلقيقة ، وإدراكاً هلذا الواقع من قبل إسرائيل وحلفائها            وتعامالً مع هذه ا   
طرحت عدة مشاريع استراتيجية حلماية إسرائيل وترسيخ أقدامها ، وجتنيبها           

 -: املخاطر واملفاجآت أمهها 

 .إســرائيل الكربى  .١

 ).الدويالت والطائفية(تفتيت املنطقة  .٢

 .مرحلة الســــالم  .٣

 .الشرق أوسطية  .٤

ىل فقد ثبت فشلها واستحالتها ، وذلك أا مل تستطع أن حتافظ            أما النظرية األو  
على أمنها واستقرارها وسيطرا على رقعة صغرية ، ال تعادل إال نسبة صغرية              
من خمطط إسرائيل الكربى ، فكيف تستطيع أن حتافظ على أضعاف ذلك ، وقد    

 .أدرك زعماء إسرائيل فشل تلك االستراتيجية قبل حلفائها وخصومها

أما النظرية الثانية فمع ما حتقق فيها من جناح حمدود فقد أدرك اجلميع صعوبة               
االعتماد عليها ، وخباصة بعد حرب لبنان اليت كانت منطلقاً لتحقيق تلك              
االستراتيجية ، مث جاءت احلرب العراقية اإليرانية ، مث حرب اخلليج، وحماولة             

 فشل هذه االستراتيجية    تفكيك العراق، كل تلك األحداث ونتائجها أثبتت       
وصعوبة حتقيقها ، وأا مل تكن بالسهولة اليت رمسها املخططون هلا ، ولذلك فال            
ميكن االعتماد عليها حلماية أمن إسرائيل واستقرارها ، وأن ما حتقق من تلك              
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النظرية كان له سلبياته على إسرائيل نفسها ، حيث إن إحاطتها بدول صغرية              
 ويشكل مهاً إلسرائيل نفسها ، وإسرائيل تدرك قبل          ضعيفة يسهل اختراقها  

غريها أن مصلحتها أن حتاط بدول قوية حليفة تسهر على محايتها وردع من              
 .يريد ا سوءاً 

 .أما مرحلة الســالم ، فسيأيت احلديث عنها الحقاً 

وهي نظرية سياسية حديثة ، جاءت من       ) الشرق أوسطية (بقيت النظرية الرابعة    
ء إسرائيل عندما أدركوا صعوبة جناح االستراتيجيات األخرى ، وقد           قبل حلفا 
رئيس وزراء إسرائيل سابقاً ، ووزير خارجيتها حالياً          " مشعون برييز "تزعمها  

زعيم حزب العمل ، واملرشح للعودة لرئاسة حكومة إسرائيل مستقبالً إذ إن             
) ننت ياهو  (شارون جاء ملهمة حمدودة سريحل بعد تنفيذها ، كما رحل سلفه           

حيث إن هؤالء يشكلون حرجاً حللفاء إسرائيل املدعني للدميوقراطية وحرية            
 .الشعوب

 املؤمتر  –وقد بدأت هذه النظرية قبل عدة سنوات ، وكان من أبرز ميادينها              
 الذي عقد يف املغرب والقاهرة والدوحة ، مع عقد حتالفات             –االقتصادي  

 .اقتصادية مع عدد من دول املنطقة 

العوملة القادمة ، وباألخص منظمة التجارة العاملية قد تساهم يف دفع هذه              و
 .االسترايتجية إىل األمام 

وهي تقوم على أن تندمج دول املنطقة على استراتيجية اقتصادية وسياسية ال             
 ).الشرق األوسط(ترتكز على القومية أو الدين ، بل على رقعة جغرافية حمدودة 

أمريكا وتدعمها دول الغرب ، ويصعب اجلزم مبستقبلها         وهذه النظرية ترعاها    
حيث إن املؤمترات السابقة مل حتقق النجاح املنشود ، وجناحها يعتمد على شكل             
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ما ستكون عليه املنطقة بعد إعادة ترتيبها يف ظل املتغريات الدولية اجلديدة               
 .واأليام القادمة حبلى بكل جديد ، نسأل اهللا أن يكفينا شرها 

             اليهود والنصارى حلفاء ؟ اليهود والنصارى حلفاء ؟ اليهود والنصارى حلفاء ؟هلهلهل

الدارس للتاريخ يدرك شدة العداء بني اليهود والنصارى ، فمنذ حماولة قتل              
 مث رفعه بعد ذلك ، والعداء مستحكم بني          – عليه الصالة والسالم     –عيسى  

الطرفني ، والتهم تتواىل بينهما ، واستمر األمر على ذلك منطلقاً من عقيدة               
اليهود ليست النصارى على شيء وقالت        وقالت  صلبة ذكرها القرآن     

 .النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب

وقد شهد التاريخ صوراً مروعة من بطش النصارى باليهود ، ألن اليهود أقلية              
والنصارى أكثرية ، وخباصة العداء مع الكاثوليك ، وعندما دخل الرومان بيت            

 وكان اليهود يعيشون  –سقطت األندلس   املقدس جعلوه مقربة لليهود ، وعندما       
 بطش م النصارى حىت فروا إىل تركيا ، وهم          -بأمان يف ظل احلكم اإلسالمي      

املعروفون بيهود الدومنة ، الذين سامهوا مسامهة فعالة يف سقوط الدولة العثمانية            
وليس خرب مصطفى كمال عنا ببعيد ، وجزوا األتراك جزاء سنمار ، ويف               

   م كثري من حكام الغرب ، وخاصة هتلر ، وهذه حقيقة جيب             أوروبا بطش
االعتراف ا ، لكن اليهود بالغوا فيها ويف وصفها ، من أجل استغالل الغرب               
واستجالب عطف العامل ، ودفع اإلتاوات وخباصة من أملانيا ، وإنكار هذه              

 . احلقيقة ليس منهجاً علمياً ، واالعتدال هو الصحيح 

: عن عالقة اليهود بالنصارى ، ولكن قد يسأل سائل فيقول        هذه صورة موجزة    
 يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود        : مباذا نفسر قوله تعاىل يف سورة املائدة        
  اآلية ... والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض

 : فاجلواب من وجهني ذكرمها املفسرون
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            : : : الوجه األول الوجه األول الوجه األول 

مها ، ومعناه أم أولياء بعض يف العون          ذكره البغوي وابن أيب حامت وغري      
والنصرة إذا كان األمر يتعلق باملسلمني فهم يد واحدة ضدهم ويف حرم              

 .وخالفهم 

            : : : الوجه الثاين الوجه الثاين الوجه الثاين 

:  وقد ذكره صاحب املنار فقال       – مع أنه ال خيالف الوجه األول        -وهو أقوى   
ضهم أولياء  أن اليهود بعضهم أولياء وأنصار بعض ، والنصارى بع         : ومعناه  

وأنصار بعض ، ال أن اليهود أولياء وحلفاء النصارى ، والنصارى أولياء وحلفاء            
 .اليهود 

 .وذا يستقيم تفسري آية البقرة وآية املائدة ، وأحداث التاريخ 

إذاً العداء متأصل بني الفريقني وهذا ال مينع من احتادهم ضد املسلمني ماضياً              
 .وحاضراً 

الكبري يف العالقة بني اليهود والنصارى بعد ظهور حركة          وقد حدث التغير    
وأضراما ضد الكنيسة   " كالفن"و  " مارتن لوثر "اإلصالح الديين اليت قام ا      

الكاثوليكية البابوية اليت كانت تفرض هيمنتها على الدين واحلياة ، ومن ذلك             
وتستانتية احتكار تفسري النصوص الدينية ، فقد طالبت احلركة اإلصالحية الرب          

بالرجوع املباشر إىل النصوص وترمجة التوراة واإلجنيل إىل اللغات احلية كاألملانية           
وهنا اعتقد الربوتستانت حرفية تلك النصوص ومنها ما        . والفرنسية واإلجنليزية 

يتعلق بوعد اهللا إلبراهيم عليه السالم وذريته بأن يعطيهم األرض الواقعة بني              
ذلك من النصوص اليت تفضل اليهود على غريهم          الفرات والنيل ، وغري      

وتعطيهم احلق يف العودة إىل فلسطني حسب ما هو يف التوراة احملرفة ، ومن هنا               
    .نشأت احلركة الصهيونية يف أول أمرها نصرانية ال يهودية 
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وقد تفاقم خطر الصهيونية اإلجنيلية يف العقدين األخريين من القرن العشرين             
كرب قوى الضغط يف أمريكا وأصبح لزعمائها مكانة متميزة ال           وأصبحت من أ  

             .سيما يف احلزب اجلمهوري 
وال يزال اليهود غري الصهاينة ومعهم الكاثوليك وغريهم يعادون هذه احلركة            
كما أن االجتاه الليربايل يعاديها بشدة ألسباب أخرى ، لكن كثرياً من الزعماء             

          . ية وغريهايداهنوا ملآرب سياس
وعلى كل حال ال يستطيع أي باحث أن يتجاهل البعد الديين يف املواقف               
السياسية للدول الربوتستانتية مثل أمريكا وبريطانيا وأملانيا ، وقد ساعد على            
ذلك اختراق الصهيونية للفاتيكان نفسه الذي وصل إىل إعالن امع املسكوين           

دم املسيح عليه السالم أي تكذيب نصوص أناجيلهم الشهري عن تربئة اليهود من   
وإبطال عقيدم الىت اعتقدوها حنو ألفي سنة ، هذا مع أن الدول الصليبية يف               
اجلملة تعترب اإلسالم هو العدو التارخيي الدائم هلا وترى يف احلضارة اإلسالمية             

 .الند واملقابل للحضارة الغربية عامة بوجهيها الديين والعلماين 

            :::اذا مل ننتصر ؟ اذا مل ننتصر ؟ اذا مل ننتصر ؟ ملململ

واالنتصار الذى نتحدث عنه ، ونسعى إليه هو إخراج اليهود من فلسطني              
وختليص بيت املقدس من قبضتهم ، وإقامة دولة اإلسالم اليت حتكم بشريعة حممد     

 . يف األرض املباركة 

واالنتصار ذا املفهوم مل يتحقق بعد ، جرياناً مع سنة اهللا يف األمم، حيث إن                
 أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم        النصر قد ختلفت فتخلفت آثارها        عوامل

 وما أصابكم من مصيبة فبما       مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم          
  .كسبت أيديكم ويعفو عن كثري 

إنه من السهل جداً أن نعيد عوامل اهلزمية إىل عدونا ، ولكن ليس هذا هو                 
 .أهدافنا ، وإمنا هو تسلية للذات وتربير للهزمية الطريق الذي يوصل إىل حتقيق 
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ال يستطيع أحد أن ينكر دور أعدائنا فيما حل بنا ، ولكن هل ينتظر من األعداء            
واخلصوم إالّ ذاك ، هل نتوقع من خصمنا أن يسلّم لنا فلسطني على طبق من                

 ذهب ، أو ميكننا من رقابه نتصرف ا كيف شئنا ؟

النصر الذي ننتظر البد أن نكون صرحاء مع أنفسنا           إننا من أجل أن حنقق       
صادقني مع بعضنا ، نشخص الداء دون جماملة أو مواربة أو تبعيض ، فعندما               

 نزل الوحي حيدد     يف عهد النيب     – وهي حمدودة    –وقعت بعض اهلزائم    
ويوم حنني إذ أعجبتكم    مكامن اهلزمية الداخلية اليت أحدثت اهلزمية اخلارجية        

م فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين            كثرتك
 إذ حتسوم بإذنه حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من             ويف أحد    

بعد ما أراكم ما حتبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة مث صرفكم               
  . عنهم ليبتليكم 

عوامل اهلزمية ليس فيه إشارة واحدة إىل قوة         أرأيتم هذا البيان وهذا التحديد ل     
األعداء وخمططام وتربصهم باملؤمنني ألن هذا من األمر املسلم به الذى جرى            

ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم        تقريره يف مواضع أخرى     
ال يرقبون يف مؤمن إالً وال ذمة وأولئك هم           فيميلون عليكم ميلة واحدة   

 .عضوا عليكم األنامل من الغيظ وناملعتد

وخالصة األمر ، أننا أضعنا فلسطني إلضاعتنا ألمر اهللا ، فما وقع بالء إال بذنب            
وما أصـابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن         وال رفع إال بتوبة     

  .أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثري  كثري

رضيتم بالزرع ، وأخذمت أذناب البقر وتركتم  إذا تبايعتم بالعينة ، و     : ( وقال  
 .احلديث) اجلهاد ، سلّط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم



 

 -٢٤-

 -: أما ملاذا تأخر النصر فأسبابه كثرية أمهها ما يلي 

أننا مل نتالف أسباب ضياع فلسطني ، وبقينا على بعدنا عن اهللا                .١
يف داخل أنفسنا وبيوتنا وأسرنا ، أو       وتفريطنا يف أوامره ونواهيه ، سواء       

يف عموم حياتنا وجمتمعنا ، ومشركو األمس أحسن حاالً من كفار             
 إذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدينزماننا ، فأولئك كانوا 

أما هؤالء فزاد بالؤهم وطغيام وحرم هللا ورسوله ، وتعقبهم             
 .ذين ظلمواللمجاهدين يف سبيله ، وركنوا إىل ال

تفرق املسلمني ، وباألخص اجلماعات اجلهادية ، وهذا اخلالف والتفرق   .٢
وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب     أذهب رحيـها وأوهن من عزميتها       

 . رحيكم

عدم وجود خطة استراتيجية شاملة ملواجهة اليهود ، وإمنا هي ردود             .٣
، تنتهى  أفعال، أو استجابة لظروف معينة ، أو استثمار لفرص حمدودة           

 .بانتهاء أسباا ، ودواعيها 

ضعف املنهج وعدم خلوصه من الشوائب لدى كثري من الدعاة              .٤
واجلماعات اإلسالمية واجلهادية منها باألخص ، وتفاوا باإللتزام مبنهج         
أهل السنة واجلماعة ، ولذلك تورط بعضها بتحالفات واتفاقات            

 . كالروافض والنصرييني مشبوهة ، مع بعض املنظمات العلمانية وغريها

عدم إدراكنا لطبيعة املعركة مع اليهود ، وأا معركة عقيدة ودين              .٥
واالخنداع ببعض االستراتيجيات الغربية ، واملسامهة يف تنفيذها كالسالم         

 .والتطبيع والتعايش السلمي ، مما أضاع علينا زمناً طويالً 
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قضية األساس   انشغال الشعوب املسلمة بقضايا أخرى صرفتها عن ال         .٦
واشغلتها بنفسها عن عدوها ، مما زاد يف ضعفها وتفرقها وهواا              

 .وتناحرها فيما بينها 

عدم األخذ بأسباب القوة احلقيقية ، والتخبط يف هذا األمر ، مما مكن               .٧
 .العدو من أن حيقق أهدافه بيسر وسهولة 

يب من أن دولة    اهلزمية النفسية ، واالستجابة ملا يبثه اإلعالم الغريب والعر         .٨
إسرائيل دولة ال تقهر ، ساهم يف ذلك اخليانات العربية يف دخوهلا              
معارك مع إسرائيل مث اإلنسحاب أمامها دون حرب حقيقية ، وإال لو             
صدقت العزائم لعرفنا وأدركنا خرافة الدولة اليت ال تقهر ، وما حتطيم             

 ، وإذا   خط بارليف عنا ببعيد ، مع ما نسج حوله من خياالت وأوهام           
هو يتهاوى يف ساعات معدودة ، مما يثبت أن مفاتيح النصر بأيدينا لو              

 وليـنصرنّ اهللا من ينصره إن اهللا لقوى        أردنا ذلك وأخذنا بأسبابه     
 .عزيز

            ] :] :] :انتصارات على الطريقانتصارات على الطريقانتصارات على الطريق[[[يف اإلجتـــاه الصحيــح يف اإلجتـــاه الصحيــح يف اإلجتـــاه الصحيــح 

 ومع كل ما ذكر من مآس وجراحات وآالالم ، ومع ما نعيشه ويعيشه إخواننا             
 من مصائب تدع احلليم حريانا ، فإن هناك بشائراً            – اليوم   –يف فلسطني   

أصبحت تلوح يف األفق ، تبشر بأن األمة بدأت تسري يف اإلجتاه الصحيح                
وحتققت انتصارات ال يستهان ا هي من أهم اخلطوات حنو االنتصار احلقيقي             

لكثري ممن يتطرق   بل ال ميكن أن يتحقق ذلك االنتصار بدوا ، وقد حلظت أن ا            
لقضية فلسطني مل ينتبه أو ينبه هلا مع أمهيتها وآثارها على املدى القريب والبعيد              
وهذه احلقائق اليت سأذكرها ، مما يساهم يف إبعاد اليأس والقنوط ، ويشيع األمل       
والتفاؤل يف النفوس ، حيث إن النفوس اليائسة واملتشائمة ال ميكن أن تنتصر              
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 كانت عاجزة عن االنتصار على ذاا فهي عن االنتصار على           على غريها ، فإذا   
 -: وأهم هذه املكاسب ما يلي . . عدوها أعجز

كانت املنظمات الفلسطينية قبل ثالثني سنة متأل الساحة ضجيجاً           : أوالً  
وصراخاً بأا ستحرر فلسطني ، وهذه املنظمات خليط عجيب من املنظمات            

 فمنها القومية والبعثية والشيوعية والوطنية ، وقليل        املنحرفة عن الصراط املستقيم   
منها اإلسالمية ، وكان كثري من الناس حيسن الظن ذه املنظمات ويرى أا قد              
تساهم يف حترير فلسطني ، ولذلك وجدت الدعم والتأييد البشري واملايل              
والسياسي من قبل بعض املسلمني ، وظلوا ينتظرون حترير بيت املقدس على             

 .يدى تلك املنظمات ، وقد وقع هؤالء الذين أحسنوا الظن ا يف اخلطأ أ

إن هذه املنظمات منظمات عميلة للشرق والغرب وليس لديها أي برنامج جاد            
للحرب مع إسرائيل ، بل ليس لديها أي برنامج صادق لتحرير فلسطني ، وإمنا              

ه املنظمات أن   هي منظمات ذات مصاحل خاصة ، ومن مث فإنه ال ميكن ملثل هذ            
حترر فلسطني ، وال ينتظر منها ذلك ، ومع ذلك فكان هناك من حيسن الظن ا                 
وينتظر أن يكون الفرج على يديها ، فضاع علينا زمن طويل ، وأهدرت أنفس              

 .وأموال ، وجعلت الثقة يف غري أهلها 

 واالنتصار الذي حتقق هو سقوط تلك املنظمات ، وسقوط براجمها الكاذبة ومن           
مث سقوط الثقة ا وانكشافها على حقيقتها ، ومل يبق إال املنظمات اجلهادية اليت              
تعلن قدمياً وحديثاً أن اجلهاد يف سبيل اهللا هو الطريق الصحيح لتحرير فلسطني             
وما بقي من منظمات غري إسالمية فهي يف طريقها إىل الزوال وسبب بقائها              

م ا يوماً بعد يوم ، وكل يوم تقدم         يعود ألسباب سياسية والناس يفقدون ثقته     
 . دليالً على فشلها وضلوعها يف اخليانة 

 سقوط دعوى احلكومات العربية     – حيث هو قريب منه      –ويتبع هذا االنتصار    
 اليت كانت تزعم أا ستحرر فلسطني ، بل وترمي           – وخباصة الثورية منها     –
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 حينها ، وما علموا أا      إسرائيل يف البحر ، واملؤسف أن الناس قد صدقوا ذلك         
شعارات كاذبة ، ومزايدات مكشوفة مث تكشفت األيام عن مؤامرات هؤالء            
وحمادثام السرية مع اليهود ، ووالءهم للشرق والغرب ، وأن مؤمترام ليست            
إال إلسكات الشعوب ، وامتصاص غضبها ، وهي ذا تتواطأ مع العدو يف               

اخاً ، وأعالهم صوتاً أشدهم عمالة       حتقيق أهدافه ، وثبت أن أكثرهم صر       
 .وأعمقهم والء ، وإالّ فأين نتائج ومثار تلك املؤمترات على مدى مخسني سنة 

إن الوصول إىل هذه احلقيقة فيما يتعلق بتلك املنظمات وهذه احلكومات يعد             
انتصاراً باهراً ، مما جيعل األمة تسري يف االجتاه الصحيح ، وتبحث عن طوق                

غري هؤالء ، وهذه مرحلة مهمة من مراحل الطريق الطويل املؤدي           النجاة عند   
 .إىل النصر بإذن اهللا  

بعد سنوات طويلة من املعارك الومهية واهلزائم املتوالية أمام إسرائيل وبعد           : ثانياً  
الصراخ وبيانات الشجب واالستنكار اليت تصدرها القمم العربية ترسخت ، بل           

 إسرائيل دول ال تقهر ، توىل كربها اإلعالم         رسـخت لدى الشعوب قناعة بأن     
العـريب الذي أوصل األمة إىل هذه اهلزمية النفسية ، ومن هنا كثر احلديث بأنه               
يسـتحيل إخراج إسرائيل من فلسطني ، وأن استمرارنا ذا الطريق يعين مزيداً             
مـن اخلسـائر واهلـزائم ، ولذلـك بـدأت مرحلة خطرية ، حيث طرحت               

ى تطالب بالسالم والتعايش مع العدو ، وتطبيع العالقات مع          استراتيجيات كرب 
 سنة  ٣٠الصـهاينة ، ومـا كان أحد يستطيع أو جيرؤ على احلديث عنها قبل               

تقريباً ، ولو فعل الم باخليانة وبيع القضية ، وإن ننس فال ننسى مؤمتر اخلرطوم   
 " . اوضاتال صلح ، ال اعتراف ، ال مف"املسمى مبؤمتر الالءات الثالث  

 وكان  – زعموا   -) سالم األقوياء (وبعد حرب رمضان بدأت مرحلة السالم       
 هذه املرحلة ، والعجيب كيف كان موقف العرب من رحلة            عرابالسادات  

السادات مث كيف أصبح ، فما هي إال سنوات وإذا العرب يسريون بالطريق              
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 مل يكن إال    نفسه الذي سار به السادات ، وأن موقفهم بعد رحلته املشؤمة           
مشهداً ضمن املسرحية الطويلة ، من أجل ترويض الشعوب وامتصاص غضبها           
مث يئتها للمرحلة املقبلة ، وهكذا كان ، فبدأت تلك املرحلة العصيبة من تاريخ              
األمة ، وتسابق العرب ويف مقدمتهم قادة فلسطني من العلمانيني وأشباههم لبيع            

 وإذا املؤمترات تعقد مع زعماء       –زعموا  –فلسطني وإاء القضية إىل األبد       
اليهود ، واملفاوضات على قدم وساق ، مث تالها توقيع املعاهدات ، وفتح               
السفارات يف بعض الدول العربية ، وبدأت الزيارات الثنائية ، والعقود التجارية            
، وأصبحت مصطلحات السالم ، والتطبيع ، والتعايش مع اليهود مصطلحات           

 –امعنا ، ويشدو ا اإلعالم صباح مساء ، وتعقد هلا املؤمترات            تتكرر على مس  
 وكانت هناك أصوات أخرى تبني أن هذا ليس هو الطريق لتحرير            –وال تزال   

فلسطني ، وإاء القضية ، ومل يسمع لتلك األصوات يف حينها وما هي إال                
 اليهود  من قبل–سنوات حمدودة ، فإذا أركان السالم تتهاوى ، والعهود تنقض     

 ، وال عجب يف ذلك فالذين نقضوا عهودهم مع رم وأنبيائهم ،              -أنفسهم  
أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق      أينتظر منهم أن يفوا بعهودهم مع أعدائهم ؟         

 ولكن العرب ال يعقلون وال يتعلمون ، وما ذاك إال لبعدهم عن كتاب               منهم
هذه احلقيقة وركز عليها يف     رم وسنة نبيهم ، وإال فالقرآن قد كشف عن           

 .مواضع عدة 

ويف السنة قصة أسالف هؤالء من بين قريظة والنضري وبين قينقاع ومعاهدم             
 مث نقضهم لتلك العهود واملواثيق ، وخيانام املتكررة يف التاريخ           لرسول اهللا   

ماضياً وحاضراً من أقوى الدالئل على طبيعة هؤالء وسجيتهم ولكن قومي ال             
 .ون يفقه

واالنتصار الذي بدأ يتحقق ، هو الفشل املبكر لتلك االستراتيجيات ، حيث مل             
يعد هلا تلك القوة والزخم الذي طرحت به ، وتراجع منظّروها إىل اخللف بعد              
أن أوقعتهم إسرائيل يف حرج شديد أمام شعوم ، ومع أن العرب مل يعلنوا                
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لسالم ، فإن هذه املرحلة وتلك      هزميتهم بعد ، وال يزالون يلهثون خلف سراب ا        
االستراتيجيات قد أعلنت مبكراً عن فشلها ، واألمر يسري يف هذا االجتاه ، ولو              
كابر املكابرون ، وأصر املعاندون ، فإن ذلك لن يغري من احلقيقة شيئاً ، وقد                
تأسف أمني جامعة الدول العربية لفشل مرحلة السالم ، وطالب بعض النواب             

ع خطة لالنسحاب من معاهدة السالم اليت سبق أن وقعها            يف األردن بوض  
 . األردن مع إسـرائيل

إن الوصول إىل هذه احلقيقة على مستوى األمة أمر مهم ، وانتصار حقيقي                
حيث يصعب الوصول إىل االنتصار األكرب دون حتقيق هذه النتيجة ، وذلك أن             

 االجتاه الصحيح خيتصر    إفالس مجيع النظريات واالستراتيجيات اليت ال تسري يف       
 واهللا غالب   الطريق ويوحد اجلهود ، ويقربنا من الوصول إىل الغاية املنشودة           

 .على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

            :::ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

من اإلجنازات املهمة اليت حتققت يف معركتنا الطويلة مع اليهود اوي دعوى             
رة ، وحتقيقهم ملا عجز عنه       على أيدي أطفال احلجا   " إسرائيل اليت ال تقهر   "

اجلنراالت وأصحاب األومسة والنياشني ، بل هدم ما بناه أولئك الزعماء والقادة            
إن سقوط تلك الدعوى    " الدولة اليت ال تقهر   "الذين على أكتافهم قامت نظرية      

يف غاية األمهية ، وذلك ألن قيامها والترويج هلا أدخل األمة يف هزمية نفسية                
ا املتآمرون مع اليهود لتقدمي تنازالت ضخمة ، بدعوى احملافظة          حرجة ، استغله  

على ما ميكن احلفاظ عليه ، وإنقاذ ما ميكن إنقاذه ألننا أمام دولة ال تقهر فمن                
العبث استمرار الصراع معها ، فجاء هؤالء األطفال حيملون بأيديهم احلجارة            

هلا قلوب الظاملني خوفاً    تدوي يف اآلفاق وتز     ) اهللا أكرب (وعلى ألسنتهم كلمة    
 .  وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمىورعباً 



 

 -٣٠-

وأعجب من ذلك وأقوى أثراً هذا الصمود العجيب من قبل أولئك األطفال               
بالرغم من البطش والتنكيل والعذاب الذى يصبه اليهود صباً على هؤالء الفتية             

صورون استمرار تلك   وأسرهم وبيوم ومل يكن األقربون فضالً عن األعداء يت        
املواجهة أكثر من أيام أو بضعة أسابيع ، وإذا هي وقد مر عليها بضعة أشهر                
تزداد اشتعاالً وقوة ، علماً أن املواجهة األوىل مل ميض عليها إال عدة سنوات مع               
ما حدث فيها من مآس وآالم وجراحات توقع املراقبون أالّ تعود إال بعد                

عدو وخذالن الصديق ، ولكن على قدر أهل العزم سنوات طويلة لقسوة بطش ال
 . تأيت العزائم 

إن يف تلك املعركة اليت خاضـها وخيوضها أولئك األبطال من الدروس والعرب            
ما حنن بأمس احلاجة إليه من أجل بناء رؤية شرعية متفائلة ملواجهتنا الطويلة مع              

ـربوا يا أويل   فاعت   لقد كان يف قصصهم عربة ألوىل األلباب        اليهود  
 . األبصار

            :::رابعاً رابعاً رابعاً 

وأهم تلك االنتصارات ، وأبعدها أثراً هو الوصول إىل أن الطريق الوحيد لتحرير 
بيت املقدس وختليص فلسطني من اليهود هو اجلهاد يف سبيل اهللا ، نعم اجلهاد ال       
غري ، وهذه القناعة مل تكن حتدث عند كثري من املسلمني إال بعد فشل مجيع                

يات واالستراتيجيات األخرى ، وألن األمر مل يصل إىل ايته يف فشل              النظر
مرحلة السالم ، حيث ال يزال هناك فئات من الناس ترى يف السالم خمرجاً                

ولكنين أحتدث عن   . وعالجاً ، لذلك فهناك من ال يرى اجلهاد طريقاً وسبيالً           
ت ، وفرق كبري بني     املبشرات واإلجنازات ، حيث إن البدايات توصل إىل النهايا        

. الذين كانوا ال يرون اجلهاد سبيالً قبل عشر سنوات ، وبني من يطالب به اآلن              
لقد كثر من يطالب باجلهاد ، وأنه هو السبيل لتحرير فلسطني حىت رأينا ذلك               
من بعض الكتاب الذين مل يعرف عنهم احلديث يف مثل هذه األمور ، بل بعض               



 

 -٣١-

نوا قبل فترة يسرية ينظّرون ملرحلة السالم         الكتاب املنحرفني ، والذين كا     
والتعايش مع اليهود فإذا هم اليوم يطالبون بقتال اليهود ، حيث ال يصلح معهم              

 .إال ذاك 

إنين أدرك أن الوصول إىل هذه القناعة ليس باألمر السهل ، حيث يقف ضدها              
ة الشرق والغرب ، وتبعاً لذلك يوحون إىل أوليائهم مبحاربة هذه النظري             

والوقوف ضدها بكل سبيل ، وذلك أم يدركون خطورا وأثرها على مسار            
 بأن اجلهاد هو    –القضية ، ومن هنا فإنين أرى أن أي جتاوب مع تلك القناعة             

 على مستوى األمة يعد انتصاراً ولو كان يسرياً ، كيف وهو أكرب من               –احلل  
قاً لتحقيق تلك القناعة    ذلك ، ويزداد يوماً بعد يوم ، ولو وجد املسلمون طري           

 . لرأيت العجب العجاب

            :::الطريق إىل بيت املقدس الطريق إىل بيت املقدس الطريق إىل بيت املقدس 

وبعد تلك اجلولة الشاملة اليت غاصت يف أعماق التاريخ والدراسة املتأنية              
أين املخرج ؟ وما    : للماضي واحلاضر يأيت السؤال الذي بدأنا به هذه الدراسة          

 الطريق ؟ 

ة له عالقة وثيقة باإلجابة على هذا       ومع أنين أرى أن كل مبحث يف هذه الدراس        
السؤال ، فإنين سأضع معامل رئيسة مهمة حتت عناوين حمددة جتيب على هذا              

 . للسالكني – بإذن اهللا –السؤال إجابة مباشرة ، وحتدد الطريق 

            : : : يومان مشتبهان يومان مشتبهان يومان مشتبهان 

ذلك اليوم الذي احتل فيه الصليبيون بيت املقدس وعاثوا يف أرض فلسطني              
ا اليوم الذي حيتل فيه اليهود فلسطني ودنسوا بيت املقدس ، يومان            فساداً ، وهذ  

 -: يتشاان من عدة وجوه أمهها 

 .هناك احتالل صلييب ، وهنا احتالل يهودي .١
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أمة مشرذمة متفرقة ، وإمارات متناحرة باألمس حيث كان يف الشام             .٢
 واليوم وما أدراك ما اليوم ، فجامعة الدول العربية         )  إمارة ١٥(وحده  

فيها أكثر من عشرين دولة ، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي أكثر من أربعني            
 .دولة 

الدويالت الباطنية باألمس كالعبيديني وأشباههم ، واليوم هنا رافضة           .٣
 .ونصرييون وبعث ودروز ، فما أشبه الليلة بالبارحة 

ونتيجة لكل ما سبق تـفرق املسلمني وضعفهم ، وتناحرهم فيما             .٤
 .بينهم

 .ن األمس ، وهو كذلك اليوم هكذا كا

إنين عندما أذكر التشابه بني العصرين ، فإنين أريد أن يذهب اليأس من قلوب               
القانطني ، وذلك أم عندما يرون واقعنا اليوم وما تعيشه األمة من تفرق                
وتشرذم ، مع تسلط األعداء ، وخذالن األصدقاء يستبعدون أن يتحقق االنتصار 

كانت احلال أيام الصليبيني مثل     : ، ولذا فإنىن أقول هلم       أو يتحرر بيت املقدس   
حالنا أو أسوأ ، ومع ذلك فما هي إال سنوات معدودة ، فإذا صالح الدين                 
يدخل إىل بيت املقدس فاحتاً منتصراً ، بعد أن أخذ بأسباب النصر احلقيقية فهال              

كم ويثبت إن تنصروا اهللا ينصرأخذنا بتلك األسباب لنحصل على تلك النتائج 
 .أقدامكم

            :::اجلهاد هو الطريق اجلهاد هو الطريق اجلهاد هو الطريق 

اجلهاد  يف سبيل اهللا هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطني وختليص بيت املقدس               
وهذه هي احلقيقة على مر التاريخ ، فما خرج اجلبارون ودخل املؤمنون إىل               
األرض املقدسة إال باجلهاد ، وما فتح املسلمون بيت املقدس إال باجلهاد ، وما              

 الصليبيون من فلسطني إال باجلهاد ، ولن خيلص بيت املقدس من اليهود              أخرج
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إال باجلهاد يف سبيل اهللا ، وما سوى ذلك فهو طريق مسدود ، وضياع لألنفس               
 .واألموال واألوقات 

واجلهاد الذي أعنيه هو اجلهاد يف سبيل اهللا ، إمياناً باهللا وتصديقاً برسله ، من                
يس هو القتال حتت راية عمية من أجل أرض أو تراب           أجل إعالء كلمة اهللا ، ول     

أو محية أو عصبية ، وهذه رايات جاهلية لن حيقق أصحاا إال مزيداً من                 
 .اخلسائر والدمار والعار والشنار

وكيف يكون اجلهاد وأنت تعلم الوضع الذي نعيش فيه           : قد يقول قائل    
 والظروف الدولية اليت حتيط بنا ؟

 : يتحقق بطرق من أمهها اجلهاد: فأقول 

اجلهاد من الداخل ، وذلك بإعداد ااهدين من أهل فلسطني وتربيتهم            .١
التربية اإلسالمية الصافية ، ودعمهم باملال والعدة والعتاد ، ونواة هذا            
 .األمر موجودة اآلن عرب ما يقوم به إخواننا ااهدون من داخل فلسطني

عداد العلمي والتربوي واملادي وإبعاد     تربية األمة على اجلهاد الشامل لإل      .٢
شباب األمة عن سفاسف األمور ومهلكات األمم ، وانتظار اللحظة           
احلامسة ، واستثمار الفرص ، وحماولة فتح جبهة مع العدو ، وما فعله              
الرافضة يف جنوب لبنان يدل على أن األمر ليس مبستحيل ، فإذا علم اهللا         

قال أصحاب موسى   ب ماال حنتسب    صدقنا وجهادنا فتح لنا من األبوا     
فأوحينا إىل موسى أن    . قال كال إن معي رىب سيهدين       . إنا ملدركون   

  .اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم

واملهم أن تبقى جذوة اجلهاد حية ، تتوارثها األجيال ، جيالً بعد جيل حىت              
ؤالء املنهزمون على ما أسروا يف      يأيت اهللا بالفتح أو أمر من عنده ، فيصبح ه         

 .أنفسهم نادمني
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            : : : دعم ااهدين يف داخل فلسطني دعم ااهدين يف داخل فلسطني دعم ااهدين يف داخل فلسطني 

إنّ أهم بنود معاهدة الذل واخلنوع ـ واملسماة ظلماً وجوراً بالسالم وهي              
معاهدة ذل واستسالم ، واليت وقعها اليهود مع حلفائهم من املنافقني املتاجرين            

 يف الداخل ، وتعقبهم أينما كانوا         بقضية فلسطني ـ ضرب قواعد ااهدين     
وتقليم أظافرهم على يد أبناء جلدم ، عندما فشل اليهود يف ذلك ، وهذا                
يؤكد لنا أمهية اجلهاد من داخل أرض فلسطني ، وهي نظرية صحيحة نادى ا              

 .بعض السياسيني من قادة العرب قبل أكثر من مخسني عاماً 

ات االستراتيجية املتاحة دعم ااهدين يف      ولذلك فإنين أرى أن من أهم اخليار      
 : الداخل بكل وسيلة ممكنة ، ومن أمهها 

الدعم البشري إن أمكن وخباصة من يستطيع من املسلمني دخول أرض            .١
فلسطني ، بعد يئة األسباب لذلك ، وعلى إخواننا الفلسطينني الذين            

ذه يقيمون خارج فلسطني مسؤولية عظمى ، أكرب من غريهم جتاه ه           
 .القضية ، وليحذروا من الركون إىل الدنيا ونسيان قضيتهم األوىل 

 وذلك بدعم ااهدين يف     – وهو أهم الوسائل املتاحة      –الدعم املادي    .٢
أنفسهم وأسرهم ، وذلك أن سياسة التجويع وهدم املنازل وتفريق            
األسر قد أوهنت من عزائمهم وهدت من قوم ، والدعم املادي له             

ال ختفى ، وهو من أهم ركائز االنطالق إلعداد القوة            صوره اليت   
ومواجهة العدو ، وأشري هنا إىل أن دعمنا إلخواننا يف الداخل ليس هبة             
أو تربعاً فضالً عن أن يكون منة منن ا عليهم ، بل هو واجب علينا                
وجزء من اجلهاد الذي أمر اهللا به يف مواضع عدة يف القرآن الكرمي               

 ، واملهم أن يصل املال إىل أهله ويعطى من           له  وعلى لسان رسو  
 .يستحقه 
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الدعم اإلعالمي ، وهو سالح العصر الفتاك ، ومع كل أسف فإن               .٣
املسلمني متأخرون يف ذلك كثرياً ، علماً أن اإلعالم اليوم هو الذي              

يقود الشعوب ، ويوجهها حيث شاء ، ويكفي للداللة على هذا األمر             
د الدرة ، حيث هزت العامل أمجع ، وخدمت          أن نشري إىل قضية حمم    

قضية فلسطني مبا مل خيدمه اإلعالم منذ عشرات السنني ، وهي لقطة من          
مصور استثمرها أميا استثمار ، فكانت آثارها الباهرة اليت شاهدناها وال           

 .تزال إىل اليوم 

على إن من اخلطأ أن نتصور أن العامل كله مع اليهود ، وذلك أن البشرية فطرت  
كره الظلم والوقوف مع املظلوم ، ولذلك برع اليهود يف استثمار هذا األمر يف              
قصتهم مع هتلر ، فبالغوا يف تصوير ما حدث هلم ليستجلبوا عطف العامل                

وتأييده وكان ما أرادوا ، فلو استطعنا أن نستثمر اإلعالم بوسائله املتعددة               
ني ، لتغريت املعادلة ، ولكن خال       ونقدم للعامل صورة عما يفعله اليهود يف فلسط       

 اجلو لليهود ، فاستثمروه ، واليوم الفرصة متاحة لنا ، فهل نفعل؟؟

ومن أهم وسائل الدعم ، هو ترشيد االنتفاضة ، وتوجييها إىل الطريق             .٤
الصحيح ، حيث يكون قتاهلم خالصاً هللا ، ال من أجل عصبية أو محية              

ون اليهود يف الداخل    أو أرض ، حيث إن عدداً من الذين يواجه          
ينقصهم الوعي الصحيح بأن املعركة معركة إسالمية ، وأا معركة            

عقيدة ووالء وبراء ، وقد تأثر بعضهم ببعض املدارس الوطنية والعلمانية            
اليت كانت موجودة يف فلسطني ومل تنته بعد ، وإن كانت ضعفت              

توحيد واحلمد هللا ، ويتطلب هذا إشاعة العلم الشرعي ، ونشر ال             
 وصحابته  اخلالص ، وبيان املنهج الصحيح الذي كان عليه الرسول          

وهو منهج أهل السنة واجلماعة ، الذي بدونه لن يتحقق لألمة جمدها             
 .وعزها وسؤددها ، فلن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا 
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  وأخرياً من الوسائل العظيمة املؤثرة ؛ الدعاء ، وحسبك به سالحاً وقوة            .٥
 يعىن ذا األمر قبل املعركة وأثناءها ، فقد ثبت           وكان رسول اهللا    

عنه يف الصحيح أنه كان يدعو قبل دخوله املعركة ، وكان من دعائه              
) اللهم مرتل الكتاب وهازم األحزاب ، اهزمهم ، وانصرنا عليهم           (

 . وموقفه يوم بدر ، وقصة أيب بكر معه ، معروفة مشهورة 

 هذا األمر من لدن الصحابة ومن بعدهم ، وأولوه عناية           وقد أدرك املسلمون  
خاصة ، حىت ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب أن يبدأ القتال بعد صالة               

 .اجلمعة بعد أن يكون املسلمون قد دعوا هلم فيها 

وممن اشتهر بالعناية ذا األمر حممد بن واسع ـ رمحه اهللا ـ  وعندما التقى               
أكرب جيش وقوة آنذاك ، وكان ذلك يف معركة         القائد قطز باملغول ومعهم     

هـ التجأ إىل ربه وتضرع إليه ، ففتح اهللا عليه وهزم           ٦٥٨عني جالوت عام    
 .املغول ، وقصته مشهورة معروفة 

 أمن جييب إن الدعاء سالح املؤمن ، وخباصة املضطر وااهد يف سبيل اهللا 
ختطي ، عندما ينادي     وسهام الليل ال      املضطر إذا دعاه ويكشف السوء    

أنا امللك أنا امللك ، من ذا الذي يدعوين فأستجيب له ، من ذا              ( جلّ وعال   
 ).الذي يسألين فأعطيه ، من ذا الذي يستغفرين فأغفر له

ومن أحسن ما مسعت تعليقاً على سقوط إحدى صاالت األفراح على             
جمموعة من اليهود فهلك عدد كبري منهم وجرح آخرون ، فقال أحد              

 .لعل هذا استجابة لدعاء مسلم بظهر الغيب : اإلخوة 

  .  ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه ال حيب املعتدين  فالدعاء الدعاء 

إن الوقوف مع إخواننا يف الداخل ودعمهم بوسائل الدعم املتعددة له مثرات            
 -: عظيمة ، من أمهها 
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رب إيلَّ عبدي   وما تق (القيام بالواجب الشرعي جتاه هؤالء ااهدين         .١
وبيان أننا أمة   . حديث قدسى   ) بشيء أحب إيلَّ مما افترضته عليه      

واحدة كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد            
 .باحلمى والسهر

إحياء فريضة اجلهاد ، وحسبك ذه الفريضة شرفاً وعزة ورفعة ومنعة            .٢
 ) .ا فيها لغدوة يف سبيل اهللا أو روحه خري من الدنيا وم( 

إضعاف إسرائيل وتعميق مشكالا ، مما يوهن من عزميتها ويسهل             .٣
 .القضاء عليها ، ويوقف اهلجرة إليها 

ترسيخ مفهوم أن القضية إسالمية ، ولن حتلّ بغري اإلسالم ، واجلهاد              .٤
 .ذروة سنامة 

إيقاف املهرولني واملتـنازلني عند حدهم ، وليس كمثل اجلهاد هلم            .٥
 ، وإثبات أم ال ميلكون القرار، ولكنهم ميلكون الفرار          ردعاً وسالحاً 

وأن األمة مل تفوضهم بالتوقيع نيابة عنها ، فالسيف أصدق أنباء من             
 .الكتب 

استمرار جذوة القضية حية ، فخمودها مما تقر به أعني الظاملني               .٦
 .واملنافقني ، فال نامت أعني اجلبناء 

ينضب معينها ، وال يتوقف سلسبيلها  بيان أن هذه األمة أمة معطاء ، ال     .٧
وأن الضربات املتالحقة ال توهن من عزميتها ، وال تفت يف عضدها              
وإن سكنت حيناً ، فما هي إالّ استراحة احملارب ، سرعان ما تنفض              

 .الغبار عنها ، وتعيد الكرة تلو األخرى 

 أن تتعاون   وإنين أقترح لتحقيق هذا الدعم وإخراجه إىل حيز الواقع مفصالً           
اجلهات ذات العالقة يف األرض احملتلة وخارجها على وضع برامج تنفيذية             
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تفصيلية جيري تعميمها ونشرها بني فئات اتمع اإلسالمي كله ، وتهيأ هلا              
الطاقات البشرية املتخصصة واملتفرغة قدر اإلمكان ، يبين فيها واجب ااهدين           

 اخلارج ، من الدعم املادي ، وكفالة        يف الداخل ، وما جيب على إخوام يف       
ااهدين ، وإعالة األسر ، وإقامة املشاريع اليت تضمن استمرار اجلهاد وقوته             
باإلضافة إىل املشاريع الدعوية والتعليمية ، مع العناية بإقامة املؤسسات اإلعالمية           

وتربط املستقلة اليت تعطي الصورة احلقيقية عما جيري يف داخل أرض فلسطني ،             
 .املسلمني بقضيتهم الكربى يف مشارق األرض ومغارا 

وأشري هنا إىل أن هناك بعض السلبيات اليت حدثت وحتدث من جراء استمرار              
االنتفاضة واشتعاهلا ، فالبد من دراستها وتالفيها ، واختاذ األسباب املانعة من             

د حتف ا ، مما يتيح تكرارها ، وليس اخللل يف االنتفاضة ذاا ، وإمنا هي أمور ق
الفرصة للمتاجرين واملنافقني الستثمارها ، وتشويه القضية من خالهلا ، فالبد            

 .  وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرينمن الوعي واحلذر 

            :::معامل على الطريق معامل على الطريق معامل على الطريق 

من أجل حترير فلسطني ، وعودة بيت املقدس البد من توافر عوامل عدة ، أخذاً               
رعية ، وانسجاماً مع السنن الكونية ، فما أخذ بالقوة ال يسترد إال   باألسباب الش 

بالقوة ، وما ضاع يف عشرات السنني ال يسترد بأيام أو شهور ، ولذلك البد                
) إعقلها وتوكل(من تضافر اجلهود ، واألخذ بأسباب النصر ، والتوكل على اهللا     

 وأعدوا هلم ما استطعتم من      ومسامهة يف بيان القوة اليت أمرنا اهللا أن نأخذ ا           
فسأذكر عدداً من املنطلقات اليت أرى أا تساهم مسامهة مباشرة يف            .  قوة

حتقيق االنتصار ، وألن بعضها  قد سبق بيانه والتفصيل فيه ، فسأشري إليه إشارة               
عابرة من أجل ترابط املوضوع وانتظام حلقاته ، وإال فإن كل ما سبق من                

اط ذا السياق ، ومعلم من معامل الطريق ، وأهم تلك           فصول ومباحث له ارتب   
 : املعامل 
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العودة الصادقة إىل اهللا والرجوع إليه ، فما نزل بالء إال بذنب ، وال                .١
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن         رفع إال بتوبة    

وتلك القرى    أويوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثري        كـثري
 فما ضاعت فلسطني إال     ظلموا وجعلنا ملهلكهم موعدا   أهلكناهم ملا   

لبعد األمة عن اهللا ، وتنكبها للطريق املستقيم ، فحلّت عليها سنة اهللا يف              
األمم ، ولذلك فأول خطوة يف الطريق الطويل إلعادة احلق إىل نصابه أن 
نعود إىل اهللا ، وأن نستغفره من ذنوبنا وخطايانا ، وأن نكثر التضرع              

بة إليه ، وأن حنكم شريعة اهللا يف أنفسنا وبيوتنا وجمتمعنا ويف شأننا             واإلنا
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء           كله  

فال وربك ال    واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا يكسبون       
يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما             

 .يت ويسلموا تسليماقض

تربية األمة على اإلسالم ، وتنشئتها على املنهج الصحيح ، وختليصها من        .٢
البدع واالحنراف ، وترسيخ املفاهيم الصحيحة يف نفوسها ، كمفهوم           
احلب والبغض يف اهللا ، ومبدأ الوالء والرباء ، وحقيقة التوحيد ، وماهي             

 منهج أهل السنة واجلماعة      الفرقة الناجية والطائفة املنصورة ، وبيان      
وتنقية األمة من املناهج املنحرفة كالقومية ، والوطنية ، وغريها من             
املناهج األرضية ، والتركيز على العلم الشرعي ، فتربية العقل أهم من             

 .تربية اجلسد ، ومن اخلطأ تقدمي املهم على األهم 

ا مع قضية فلسطني    اإلميان املطلق بأن اإلسالم هو املنطلق الوحيد لتعاملن        .٣
ومنه تستمد مجيع األحكام املتعلقة بتلك القضية ، ويف ضوئه تعاجل مجيع            
املستجدات ، وأن الرجوع إىل أي مصدر أو جهة أو هيئة سواه يعين              

 ففروا إىل اهللا إين     مزيدا من اخلسائر والتأخر والبعد عن حتقيق النصر         
  .لكم منه نذير مبني 
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 هو الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطني وإخراج        توعية األمة بأن اجلهاد    .٤
اليهود منها ، وأن أي وسيلة سواه مآهلا إىل الضياع وبعثرة اجلهود              

 قاتلوا الذين ال    ومتكني األعداء ، وإضعاف األمة ، والفشل الذريع          
يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال              

 أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يٍد وهم         يدينون دين احلق من الذين    
 وأن يكون اجلهاد إلعالء كلمة اهللا ، ال من أجل عصبية أو             صاغرون  

 وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة      مال أو أرض ، بل ليكون الدين كله هللا          
  .ويكون الدين كله هللا 

 صلى  -وحدة الكلمة واجتماع الصفوف على كتاب اهللا وسنة رسوله           .٥
 ونبذ التفرق    واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا         -عليه وسلم اهللا  

 . وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم      واالختالف والتنازع    
 مع سعة األفق    - رضي اهللا عنه     -فاخلالف شر كما قال ابن مسعود       

وعدم حصر املواجهة وحتمل أعباء املعركة بفئة من املسلمني دون غريهم            
 حق املسامهة واملدافعة عن حقوق املسلمني ، بعيداً عن           فكل مسلم له  

ارجع : ( أي تعصب أو حزبية ، والقاعدة هنا قوله صلى اهللا عليه وسلم 
فمن كان داخل دائرة االسالم فله حق الوالء         ) فلن أستعني مبشرك    

 .والنصرة ، ومن عداه فال 

 القتال  هل: وهنا مسألة مهمة وهلا ارتباط وثيق يف موضوعنا ، وهي            
خاص بالصاحلني واألخيار ، وال جيوز أن يشارك فيه العصاة والفساق            
من املسلمني ؟ وسبب هذا السؤال ما نسمعه بني فينة وأخرى من              
القدح يف ااهدين يف كثري من بالد املسلمني ، ووصمهم بالفسق             

 .والفجور وحنو ذلك ، وتربير عدم مساعدم مبثل هذه التهم 

 :لك من شقني واجلواب على ذ
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 خطورة تعميم األحكام ، مع ما يترتب على ذلك من مفاسد ال              :::األول  األول  األول  
يا أيها الذين آمنوا    حتصى ، والواجب على املسلم التـزام العدل والقسط         

كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم شنئان قوم على أالّ تعدلوا             
لتم فاعدلوا ولو كان ذا     وإذا ق :  وقال سبحانه    اعدلوا هو أقرب للتقوى   

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان     :  وقال سبحانه    قرىب وبعهد اهللا أوفوا   
وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم             

:  وعندما ذكر اهللا بين إسـرائيل وما وقعوا فيه من احنراف قال             تذكّرون
 فلم يعمم احلكم على     ملونمنهم أمة مقتصدة وكثري منهم ساء ما يع        

اجلميع ، وجاء مثل ذلك يف آيات كثرية يف القرآن ، فتعميم احلكم بأن أهل               
ذاك البلد فساق أو مبتدعة أو حنو ذلك من البغي والظلم الذي ى اهللا عنه               
إال إذا كانوا كلهم كذلك بعد التثبت والتحقق ، وهذا بعيد ، حيث ال خيلو      

منهم أمة مقتصدة وكثري    ار ، ولو كانوا قليالً      بلد من الصاحلني واألخي   
  .منهم ساء ما يعملون

 أن وجود الفسق والفجور ليس مربراً لترك اجلهاد ، حىت لو كان              :::الثاين  الثاين  الثاين  
القائد فاسقاً أو فاجراً ، فضالً عن أن يكون فرداً من أفراد املسلمني ولذلك              

قال اإلمام  " بر وفاجر ويغزى مع كل    "بوب العلماء يف كتبهم هلذه املسألة       
أمحد ، وسئل عن الغزو مع بعض الظلمة وأئمة اجلور ، فقال عن هؤالء               

سبحان اهللا ، هؤالء قوم سوء       : الذين يعتذرون عن اجلهاد بسبب ذلك        
أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما       : هؤالء القعدة مثبطون جهال ، فيقال       

 اإلسالم ، ما كانت تصنع      قعدمت ، من كان يغزو ؟ أليس كان قد ذهب          
 !! . الروم ؟ فلله در هذا اإلمام ما أعلمه وأبعد نظره 

وألن ترك اجلهاد مع الفاجر يفضي إىل قطع اجلهاد           : وقال ابن قدامة    
وظهور الكفار على املسلمني واستئصاهلم ، وظهور كلمة الكفر ، وفيه             

 ببعض لفسدت   ولوال دفع اهللا الناس بعضهم    : فساد عظيم ، قال سبحانه    
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 وما زال املسلمون منذ عهد الصحابة يقاتل معهم الرب والفاجر             األرض
وقضية أيب حمجن يف القادسية مشهورة معروفة حىت قال ابن قدامة معقباً              

وهذا اتفاق مل يظهر خالفه ، بل كانوا يقاتلون مع البـر والفاجر            : عليها  
حذيفة بن اليمان ، وعلينا كنا يف جيش يف أرض الروم ، ومعنا : قال علقمة 

أحتدون : الوليد بن عقبة ، فشرب اخلمر ، فأردنا أن حنده فقال حذيفة               
ومل ينقل عنهم أم عزلوه     ! أمريكم وقد دنومت من عدوكم فيطمعوا فيكم ؟       

إن اهللا ليؤيد هذا الدين     : ( أنه قال    أو تركوا اجلهاد معه ، وقد ثبت عنه         
 .متفق عليه ) بالرجل الفاجر 

أما صاحب البدعة ، فقد ذكر العلماء قاعدة جيدة يف حكم القتال معه               
 :ملخصها 

 .أن من قاتل من أجل بدعته لنشرها أو الدفاع عنها فال جيوز القتال معه .١

أما من يقاتل الكفار ال من أجل بدعته ولكنه متلبس بالبدعة ، فيجوز               .٢
 .القتال معه 

كل مكان ، وأالّ نرضى بالواقع      ومن الواجب أن نسعى إلصالح إخواننا يف        
السيء وال نقره ، فإن من اجلهاد تربية األمة على املنهج الصحيح ، وأن               
يتولّى عليها خيارها ، ولكن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى ، فالسعي إىل             
الكمال مطلوب وهو من أعظم وسائل النصر ، ولكن الكمال عزيز ومراعاة          

ما جيب أن نعىن به وخباصة يف هذا الباب         قاعدة املصاحل واملفاسد من أهم      
ومن يؤت احلكمة   فمن احلكمة أن نعرف خري اخلريين ، وشر الشرين ،           

 .فقد أويت خرياً كثرياً وما يذّكّر إالّ أولوا األلباب

ومن املسائل اليت أكتفي باإلشارة إليها هنا ، هي أن العلماء وهم يتحدثون             
بني جهاد الطلب وجهاد الدفع      عن اجلهاد وشروطه وآدابه يفرقون        

فيتوسعون يف الثاين ، ويسقطون كثرياً من الشروط اليت جيب توافرها يف              
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جهاد الطلب ، فالبد من مراعاة ذلك يف قتالنا مع اليهود ألنه من جهاد               
 .الدفع ال من جهاد الطلب 

وجود خطة حمكمة ، واستراتيجية واضحة ، تراعى فيها الظروف             .٦
س فيها العوائق ، ويراعى فيها التدرج ، حبيث           واإلمكانات ، وتدر  

تكون خطة عملية واقعية ، بعيدة عن الفوضى واالستعجال ، واإلفراط           
أو التفريط ، مع جتنب الصدام واملعارك مع غري العدو احلقيقي ، وأالّ              

 .يستدرج ااهدون إىل معارك جانبية ختدم العدو وتؤخر النصر

 العسكري فقط وإمنا هي هزمية شاملة يف        هزمية األمة ليست يف امليدان     .٧
اإلعالمية ، والتقنية ، والعلمية ، واإلدارية ، وغريها          : أغلب امليادين   

وإسـرائيل لديها من التفوق يف هذه امليادين ما يفوق اخليال ، وهناك             
جامعات تقنية يف إسرائيل تعد من أرقى اجلامعات يف العامل كجامعة            

 وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة     : من قوله تعاىل    وانطالقاً  " وايزمان"
وحتقيقاً هلذه االستراتيجية البد من األخذ بأسباب القوة احلقيقية املتنوعة           
سواء أكانت بشرية أو اقتصادية ، أو تقنية ، أو إعالمية ، أو إدارية ، أو              
غريها ، والقوة ال تتجزأ ، واألخذ بسبب منها دون اآلخر خطأ فادح              

وأعدوا هلم ما استطعتم من     مية حمققة ، وخمالفة ألمر اهللا سبحانه        وهز
قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من دوم ال 

 .تعلموم اهللا يعلمهم

إجياد مدرسة إلعداد القادة ، وتربية الرواد الذين يقودون األمة إىل سبيل             .٨
اليوم وجود القادة الصادقني    النجاة ، فإن من أشد ما حتتاجه األمة           

واألئمة الربانيني ، الذين يأخذون بيدها إىل شاطئ السالمة ، وخيرجوا           
من الظلمات إىل النور ، وما خرج الصليبيون إال على يد قادة أفذاذ من              

نور الدين وشريكوه وصالح الدين وغريهم من القادة األبطال         : أمثال  
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، حيث ما تنال اإلمـامة يف       الذين جـمعوا بني الصـرب واليقني       
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون         الدين  

 فجعل اهللا الفتح على أيديهم ، كما جعل الفتح على أيدي أسالفهم             
 . من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتابعني هلم بإحسان 

ء قدري كوين وشرعي ، حيث      حنن نؤمن بأن االنتصار على اليهود قضا       .٩
ال تقوم  ( ثبت عن املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح           

الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود ، فيقتلهم املسلمون ، حىت خيتبئ            
يا مسلم يا   : اليهودي وراء احلجر والشجر ، فيقول احلجر أوالشجر          

نتصار النهائي واملعركة   واال) عبد اهللا ، هذا يهودي خلفي ، فتعال فاقتله        
الفاصلة ستكون آخر الزمان حني يكون املسلمون حتت راية املسيح عليه    

  .السالم وأمريهم املهدي ويكون اليهود حتت راية املسيح الدجال            
ومقتضى اإلميان ذا النصر أن نعمل جبد ويقني ال أن نتكل ونتخاذل              

ة الفاصلة مل حين وقتها     فترك القتال واالستعداد له حبجة أن تلك املعرك       
 -: خطأ ألمور 

أن النصوص املبشرة بانتصار املسلمني جاء بعضها مطلقاً ال تقييد فيه       .١
بكون املعركة بني جيش اإلسالم بقيادة املسيح عليه السالم واملهدي          
وجيش اليهود بقيادة الدجال ، فحمل بعض هذه النصوص على           

تكليم احلجر   (بعض ليس متعيناً وليس من شرط حدوث اخلارق        
أن يكون يف آخر الزمان فليس على اهللا بعزيز أن يكون           ) والشجر  

 .يف جولة قبل ذلك بل يف هذه اجلولة 

أننا ال نعلم مىت تقع املعركة الفاصلة وال ما مقدماا ومل نتعبد               .٢
 .بانتظارها وإمنا تعبدنا اهللا باجلهاد واإلعداد لليهود وغريهم 
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ى أن املعركة مع الكفر مستمرة دائمة وليس        أن عموم األدلة يدل عل     .٣
هناك من دليل شرعي أو تارخيي مينع وقوع معارك أخرى بيننا وبني            
اليهود قبل املعركة الفاصلة فإن احلرب سجال حىت يأيت الفتح            

 - صلى اهللا عليه وسلم      -األعظم ، وهكذا كان بني رسول اهللا         
س يف دين اهللا    وبني قريش حىت جاء نصر اهللا والفتح ودخل النا         

 .أفواجاً 

:  قوله - صلى اهللا عليه وسلم      -وقد ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب        
ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة ،              (

تعال :  فيقول أمريهم  -فينـزل عيسى ابن مرمي ـ عليه السالم        : قال
راء ، تكرمة اهللا هذه     إن بعضكم على بعض أم    . ال  : صلِّ لنا ، فيقول   

 ) .األمة

١٠.                 نمن املهم أن نركز على ما ورد يف القرآن حول اليهود ، فلن جند م 
وصف اليهود ، وعرف بنفسيام مث حكم عليهم مبا هم أهل له مثل              
القرآن ، وحيث إن منطلقنا يف التعامل معهم هو كتاب اهللا ، فالبد من              

ات عن بين إسرائيل دراسة معمقة      دراسة القرآن ، وما ورد فيه من آي       
حيث نبين على ذلك رسم خطط املستقبل وقواعد التعامل يف احلرب            

 .واهلدنة

  ضربت عليهم الذلة واملسكنةالذل واملسكنة : فمن صفام

  أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهموكذلك الغدر واخليانة 

                          صدورهم من اهللا   ألنتم أشد رهبة يف   ومن صفام اجلُنب والضعف     
 .ال يقاتلونكم مجيعاً إال يف قرى حمصنٍة أو من وراء جدر
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ومن صفام عدم احتاد كلمتهم وتفرقهم واختالف قلوم بل وشدة           
 .بأسهم بينهم شديد حتسبهم مجيعاً وقلوم شىتتناحرهم 

فوق منـزلته ، أو يوثق     فمن كانت هذه بعض صفاته ، كيف ينـزل         
 .يف عهده ، أو خياف من قوته 

وما ختبطت األمة يف تعاملها مع اليهود إال عندما مل جتعل القرآن الكرمي             
نرباس حياا ، ومنطلقها يف صراعها ، فما نالت إال اهلوان واخلسران             
ألا جعلت الغرب والشرق وأمم الكفر مالذها وحجتها ومنطلقها يف          

لس األمن ال إىل اهللا     "تراتيجياا ، ومفزعها عند احملن       خططها واس 
 " .اشتكوا 

ولنأخذ لذلك مثالً يبني هذا الربهان ، فمنذ بدأ العرب يف عقد                
معاهدام مع اليهود ، كلما عقدوا عقداً مع حكومة سقطت تلك             
احلكومة ، وجاءت أخرى فنقضت العهد وعقدت معاهدة أخرى ، فما           

يكود تنقضه حكومة العمال ، وما تعقده حكومة         تعقده حكومة الل  
العمال تنقضه حكومة الليكود ، وهكذا دواليك ، وهذا مصداق قوله            

ولكن العرب ال   .  أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم       : تعاىل  
 .يتعظون وال يتعلمون وال يعقلون 

ك يف  البد من التفاؤل والبعد عن اليأس والتشاؤم ، حيث ال مكان لذل            .١١
حياة املسلم ، وال ينبغي أن تكون الظروف احمليطة ومرارة الواقع وبطش            

 صلى  -األعداء وخذالن األصدقاء مربراً لليأس والقنوط ، ولقد كان           
 يف أحلك الظروف وأشد األيام معاناة أكثر الناس          -اهللا عليه وسلم    

ه تفاؤالً وحسن ظن باهللا ، جند ذلك عندما ذهب إىل الطائف وما لقي             
هناك من أذى ، مث يوم هجرته عندما حلقه سراقة ، وقبل ذلك عندما               
اشتكى له صحابته ما جيدونه من أذى قريش ، وكذلك يوم اخلندق يف             
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كل تلك املواقف وغريها كان متفائالً موقناً بتحقق وعد اهللا ، وقرب             
 : جميئه ، وهناك أمور تساهم يف تفاؤلنا وحسن ظننا باهللا ، من أمهها

لنصوص الواردة يف االنتصار على اليهود ، وسبق احلديث عنها ، وبيان            ا -أ
 .مدلوهلا 

 حديث القرآن عن اليهود ، وأن اهللا ضرب عليهم الذلة واملسكنة وباؤا              -ب
 ضربت عليهم الذلة أينما ثُقفوا إال حببل من اهللا وحبل           بغضب من اهللا    

 .من الناس وباؤا بغضب من اهللا وضربت عليهم املسكنة 

 .ومن ضربت عليه الذلة أينما ثُقف كيف ال نفرح ونتفائل باالنتصار عليه 

 إن إسرائيل تعاين من مشكالت مستعصية ، وتزداد مع األيام عمقاً وأثراً             -ج  
فهي دولة غري مندجمة غريبة قائمة على دعم الغري ، مع التناقض والطبقية             

حتسبهم مجيعاً   يف اتمع اليهودي نفسه ، حيث التناحر على أشده         
 بإذن  - ومن كانت هذه حاله فإن االنتصار عليه قريب          وقلوم شىت   

 .حي على اجلهاد :  إذا أخذنا باألسباب ونادى منادي اإلميان -اهللا 

  فشل مجيع احللول اليت طرحت إلاء القضية ، وإفالس مجيع املنظمات               -د
 ا ، كل ذلك     األرضية اليت كانت تزايد على قضية فلسطني وتتاجر        

يزيدنا تفاؤالً باجتماع األمـة على كلمة واحدة ، والسـري على طريق           
 .واحد 

 ما فعله ويفعله األبطال يف داخل فلسطني من ااهدين وأطفال احلجارة            -هـ
وأسرهم جيعلنا نزداد تفاؤالً ، وثقة بوعد اهللا ، وحتقق وقوعه ، وأن هذه              

 .داً ، وال يتوقف معينها وخريها ال تنضب أب- أمة االسالم -األمة 

الصرب واملصابرة وعدم االستعجال هو منهج األنبياء والرسل واملصلحني           .١٢
على مدار التاريخ ، وقضية فلسطني من أصعب القضايا اليت واجهتها             
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األمة منذ قرون طويلة ، وهي متشابكة األطراف ، متعددة اجلوانب كثرية            
داً عن االستـعجال واستـباق النتائج     العقد ، حتتاج إىل صرب وأناة ، بعي       

 يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون          
والصابرين  فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل وال تستعجل هلم         

 يف البأساء والضراء وحني البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون 
رآن يف أكثر من تسعني موضعاً ، مما يدل على           ولقد ورد الصرب يف الق    

أمهيته وأثره يف حتقيق املراد ، وما جيري يف فلسطني ابتالء وامتحان لألمة             
ماكان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم       ليعلم اهللا صدقها وصربها ، ومتيزها       

عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب ولكن             
جيتيب من رسله من يشاء فآمنوا باهللا ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم             اهللا  

ولو شاء اهللا النتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض            أجر عظيم 
الذي خلق املوت واحلياة     والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم       

  .ليبلوكم أيكم أحسن عمال

لتفاؤل يف نفوس املؤمنني     وتسلية للمجاهدين الصابرين ، وبثاً لروح ا       
أسوق هذه األحاديث تثبيتاً وبشرى للمسلمني ، وكبتاً للمنافقني            

:  قال   – رضي اهللا عنه     –عن ثوبان   : والعلمانيني ، وأعداء هذا الدين      
ال تزال طائفة من أمىت ظاهرين على احلق ال           : ( قال رسول اهللا    

 ) .يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك 

ال : ( يقول  مسعت رسول اهللا – رضي اهللا عنه -وعن عقبة بن عامر 
تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر اهللا قاهرين لعدوهم ال يضرهم             

 ) .من خالفهم حىت تأتيهم الساعة وهم على ذلك

 :  قال قال رسول اهللا      – رضي اهللا عنه     –وعن سعد بن أيب وقاص      
وعن جابر  ) ى احلق حىت تقوم الساعة    ال يزال أهل الغرب ظاهرين عل     (
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: (  يقول   مسعت رسول اهللا    :  قال   – رضي اهللا عنهما     –بن عبد اهللا    
ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة ، قال              

تعال صل لنا   :  فيقول أمريهم    – عليه السالم    –فيرتل عيسى بن مرمي     
 ) .مراء تكرمة اهللا هذه األمةإن بعضكم على بعض أ. ال : فيقول

            : : : وبعد وبعد وبعد 

فمن خري ما أختم به هذه الورقات حديثان عظيمان ، ومها رسالة لكل             
 .مسلم ، وتأمل آخر كل حديث فاحلر تكفية اإلشارة

أي : قلت يا رسول اهللا     :  قال   – رضي اهللا عنه     –فقد ثبت عن أيب ذر      
: قلت  : قال  )  سبيله اإلميان باهللا ، واجلهاد يف    : ( األعمال أفضل؟ قال    

: قال  ) أنفسها عند أهلها وأكثرها مثناً      : ( أي الرقاب أفضل ؟ قال      
قلت : قال  ) تعني صانعاً أو تصنع ألخرق    : ( فإن مل أفعل؟ قال     : قلت  

تكف : ( أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال        : يا رسول اهللا    : 
 ).شرك عن الناس فإا صدقة منك على نفسك 

:  فقال أن رجالً أتى النيب – رضي اهللا عنه –د اخلدري وعن أيب سعي
: قال ) رجلٌ جياهد يف سبيل اهللا مباله ونفسه: ( أي الناس أفضل ؟ فقال   

مؤمن يف شعب من الشعاب يعبد اهللا ربه ، ويدع الناس           : (مث من ؟ قال     
  .)من شره 

ء اللهم عامل الغيب والشهادة ، فاطر السماوات واألرض ، رب كل شي           
ومليكه اهدنا ملا اختلف فيه من احلق بإذنك فإنك دي من تشاء إىل              

 .صراط مستقيم 
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اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ، وأذلّ الشرك واملشركني ، ودمر أعداءك           
أعداء الدين ، وانصر عبادك ااهدين يف سبيلك يف كل مكان ، وطهر             

 .ارى واملشركني بيت املقدس ومجيع بالد املسلمني من اليهود والنص

اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ، ويذلُّ فيه أهل                
 . املعصية ، ويؤمر فيه باملعروف ، وينهى فيه عن املنكر

اللهم مرتل الكتاب ، وجمرى السحاب ، وهازم األحزاب ، اهزم اليهود            
 . وانصرنا عليهم 

املرسلني واحلمد هللا   سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على        
 .رب العاملني ، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 

 وكتب
 ناصر بن ســليمان العمر

 هـ٢٧/٣/١٤٢٢الرياض يف 
 : الربيد اإلليكتروين 

Nasser_alomar@yahoo.com 
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