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 á````eó``≤ŸG
احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل إمام الدعاة واملجاهدين، وعىل آله وأصحابه أمجعني، 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. و بعد: 
بيِّنوا للنـاس كلَّ يشءٍ، ومِن البيان تذكري األمة  ا؛ بأن يُ فـإنَّ اهللا تعاىل أخذ عىل العلـامء والدعاة ميثاقً
؛ فذلك  ، وتدمريٍ وهتديدٍ ا ما حيدث ألهل غزة من قتلٍ وترشيدٍ بقضية املسلمني يف فلسطني، وخصوصً

من أوجب الواجبات التي ألقاها اإلسالم عىل كاهل العلامء الربَّانيني. 
لقد كان العدوان الصهيوين عىل غزة، واحلرب الثالثة عىل املستضعفني فيها؛ بمثابة كاشفةٍ وفاضحةٍ 

لكثريٍ من املنافقني، واملتآمرين، واملتخاذلني الذين تواطؤوا ومتالؤوا مع املحتل ضد أهل غزة. 
ةٌ من العلامء  لَّ وإزاء هذا احلدث اجللل، واملصاب العظيم الذي يتعرض له أهل غزة العزة؛ فقد انرب ثُ
الربانيـني، والدعـاة املرموقني للدفـاع عن أهل غزة بكلامهتـم املؤثرة، وفتاواهـم الرصحية، ومقاالهتم 

الواضحة. 
يٍ هلا بالباطل؛ من خالل التعميم بأهنا خذلت  وأمام اهلجمة التي تتعرض هلا الدعوة السلفيَّة من رمْ
املسـلمني يف غزة، ومل يقف علامؤها إىل جانب إخواهنم، ومل يؤدوا احلق الذي عليهم، وكل ذلك نتاج 

رِضني الذين تساوقوا مع املتآمرين يف احلرب عىل غزة.  بعض الترصحيات املبتورة من قبل بعض املُغْ
ا للعلامء املخلصني الذين تضامنوا مع غزة بكل ما استطاعوا؛ فإننا قد رأينا أن  ا للحق، وإنصافً وإحقاقً
نجمع شـتات ما قدموه من فتاو، وبيانات، وخطب ومقاالت، وتغريدات يف مذكرةٍ واحدة، يسهل 

عىل الباحث أن يرجع إليها.
كام هندف من خالل عملنا هذا أن نُظهر الوجه املرشق الناصع املرشف لعلامء السلفية ودعاهتا الربانيني 

 . دْ الذين ما كان هلم أن خيذلوا إخواهنم يف موطن يرجون فيه النرصة واملدَ
وقد سلكنا يف عملنا تقسيم املذكرة إىل مبحثني اثنني:

املبحـث األول:املبحـث األول: البيانـات الصادرة عـن املراكز واهليئات والروابـط العلمية (السـلفيَّة) الداعمة لغزة. 
املبحـث الثاين:املبحـث الثاين: الفتـاو واخلطب واملقاالت والترصحيات الصادرة عن املشـايخ السـلفيِّني جتاه غزة.
ا  ا عن الدعوة السـلفيَّة، وإظهارً وإننـا إذ نقـوم هبـذا العمل ابتغاء مرضاة اهللا – عـز وجل -، ودفاعً
للمواقف املرشفة والنبيلة؛ فإننا نأمل من كلِّ الغيورين أن ينرصوا أهل فلسطني بشتى الوسائل املمكنة. 

واهللاَ نسأل اإلخالص والقبول،،
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 á«≤«KƒàdG äÉ°SGQó∏d ¢Só≤ŸG â«H õcôe ¿É«H
IõZ ´É£b ≈∏Y ôªà°ùŸG Êƒ«¡°üdG ¿Ghó©dG ¿CÉ°ûH

L  R   Q  P  O  NM  L  K  J M 8 7

ين ولو بعد حني، ومذل الكفار واملرشكني واملنافقني،والصالة  احلمد هللا رب العاملني، نارص املوحدِّ
والسالم عىل قائد املجاهدين، وإمام الدعاة واملرسلني، وعىل آله وصحبه ومن سار عىل درهبم إىل يوم 

الدين أما بعد.
يتابع مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية عن كثب العدوان الصهيوين اآلثم ضد أهلنا العزل يف 
قطاع غزة،والذي انطلقت رشارته، واشتد أواره  يف العارش من شهر رمضان املبارك، بعد سقوط بعض 
الصواريخ الفلسـطينية عىل املدن الصهيونية املغتصبة والتي جاءت كردٍّ طبيعي عىل عدوان االحتالل 
ل عىل أبناء شعبنا، والتي كان آخرها جريمة اختطاف الطفل املقديس حممد أبو خضري  الصهيوين املتغوِّ
عىل يد قطعان املسـتوطنني، وتعذيبه، وإجباره عىل رشب البنزين، وحرقه حيا؛ مما أثار غضب الشـارع 

الفلسطيني، وأشعل انتفاضة يف وجه اليهود.
رْف الصامـد) بدأ إزهاق  ومـع انطـالق العملية العسـكرية ضد غزة، والتـي أطلق اليهود عليهـا (اجلُ
أرواح األبرياء من األطفال والنسـاء والشيوخ، ليقتل العدو الصهيوين -حتى كتابة هذا البيان- ١٥٦ 
ا كليا وجزئيا، ويشن عىل  ا –بإذن اهللا-، وجيرح أكثر من ألف شخص، ويدمر مئات املنازل تدمريً شهيدً

املدنيني اآلمنني أكثر من ١١٠٠ غارة جوية بأكثر من ألفي طن من املتفجرات!!
إن ما حيدث اليوم يف غزة هو جمزرة حاقدة بشعة ضد العزل األبرياء اآلمنني يف بيوهتم،وهذا العدوان 
يقابله أهل قطاع غزة بكل صرب وحتمل وثبات فام تسلل الوهن إىل قلوهبم، وما دخل اليأس إليهم. بل 
إن املجاهدين الصائمني يستبسلون يف الدفاع عن بلدهم، ويذيقون املحتل كؤوس العذاب، ويسوؤوا 

وجهه سوء العذاب.
 IQõéŸG º``°†N ‘h Oƒ¡``°ûŸG Ωô÷G Gòg AGREGh á«≤«KƒàdG äÉ``°SGQó∏d ¢Só≤ŸG â«H õcôe »`a ÉæfEGh

:»∏j Ée ≈∏Y ócDƒæd ,IõZ »`a Éæ∏gCG ≥ëH

أوال:أوال: نشـجب بأشـد عبارات االستنكار ما يقوم به الكيان الصهيوين، وبغطاء دويل حاقد ضد أهلنا يف 
غزة،ونؤكد دعمنا ألهلنا هناك ووقوفنا إىل جنبهم يف حمنتهم التي يتعرضون هلا.

ثانيًا:ثانيًا: ندعو أبناء األمة اإلسـالمية يف خمتلف تواجدهم للنفري نرصة ألهل فلسـطني عامة، وألهل غزة 
هيم،  هم باملعونة واملال، والدواء، وكل ما يقوّ خاصة بالدعاء وتكثيفه يف هذا الشهر املبارك، وكذلك مدِّ
ويثبتهـم، ويعزز صمودهـم. وكذلك إبراز معاناهتم عرب وسـائل اإلعالم املختلفة املرئية واملسـموعة 
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واملكتوبـة، وإيصال صوهتـم للعامل أمجع، وتفويـت الفرصة عىل اإلعالم اليهودي الذي يسـتغل تلك 
ها ملا خيدم مصاحله. ريِّ األحداث وجيَ

لِصني لتوجيه األمة من خالل خطبهم، ودروسـهم، وفتاوهيم؛  ثالثًا:ثالثًا: ندعـو علامء األمة الربانيِّني واملُخْ
للقيام بواجب النرصة التي يوجبها اإلسالم عىل املسلمني فيام بينهم.

وعىل املنظامت اإلسـالمية كمنظمة املؤمتر اإلسـالمي، ورابطة العامل اإلسالمي أن تقدم اجلديد لنرصة 
إخواننا يف غزة وكرس احلصار الظامل املرضوب عىل أهلها.

ا: نؤكد عىل دور مراكز الدراسات والبحوث املهم يف نرصة أهل فلسطني، وتوثيق كل االعتداءات  ا:رابعً رابعً
واجلرائـم واملجـازر الصهيونية بحق أهل فلسـطني، وواجب عـىل مراكز البحث والدراسـات إعداد 

الدراسات والتقارير والبيانات الالزمة.
ا: ندعو حكام األمة اإلسالمية للنهوض، والوقوف عند مسؤولياهتم، والقيام بواجب النرصة،  ا:خامسً خامسً
ونـرصة أهلهـم يف غـزة الذين رضبـوا أروع األمثلة يف العـزِّ والفخـار، والصرب واملصابـرة واملرابطة، 
والدعـوة كذلـك للمجتمع الدويل أن خيرج مـن صمته الظامل، والقيـام بواجباته القانونية واإلنسـانية 

واألخالقية، وتوفري احلامية الدولية لسكان قطاع غزة بشتَّى الطرق والوسائل املمكنة.
كام ندعو دولة مرص لفتح معرب رفح بشـكلٍ دائم، والذي يعترب (منفذ غزة للعامل اخلارجي، ومتنفسـها 

الوحيد).
ا: يا أهل غزة أنتم قدر اهللا يف فلسطني، واألمة تنظر بشغف لسواعد أبطالكم، وأدوات دفاعكم  ا:وأخريً وأخريً
عـن أرضكم ومقدسـاتكم، فأنتم صـرب يف احلرب صـدق يف اللقاء،ونوصيكم بوصيَّـة اهللا عز وجل: 

  "  !   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼  »M
  ~  }  |   { M ، L    /  .  -     ,  +*   )(  '  &  %  $  #
  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  M  ،   L ے  ¡  ¢  £         ¤      

.L  Å  Ä
. ، والنَّرصُ صربُ ساعةٍ ، والثباتَ الثباتَ فالصربَ الصربَ

األحد   - اخلامس عرش من شهر رمضان املبارك األحد   - اخلامس عرش من شهر رمضان املبارك ١٤٣٥١٤٣٥هـهـ
املوافق/ املوافق/ ٢٠١٤٢٠١٤/٧/١٣١٣م
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AÉàaE’Gh á«ª∏©dG çƒëÑ∏d áªFGódG áæé∏dG ¿É«H
 QÉ°üMh πàb øe IõZ ´É£b »`a …ôéj Ée ∫ƒM

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد، وعىل آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

فـإن اللجنـة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السـعودية تابعت بكل أسـى وحزن 
وأمل ما جر وجيري عىل إخواننا املسلمني يف فلسطني ويف قطاع غزة عىل اخلصوص من عدوان وقتل 
لألطفال والنساء والشيوخ وانتهاك للحرمات وتدمري للمنازل واملنشآت وترويع لآلمنني وال شك أن 

ذلك إجرام وظلم يف حق الشعب الفلسطيني.
وهذا احلدث األليم يوجب عىل املسلمني الوقوف مع إخواهنم الفلسطينيني والتعاون معهم ونرصهتم 
ا ألخوة اإلسالم  ومسـاعدهتم واالجتهاد يف رفع الظلم عنهم بام يمكن من األسـباب والوسـائل حتقيقً

  a M(احلجـرات ١٠)، وقـال عـز وجـل L  ¯  ®  ¬ M 8 7 ورابطـة اإليـامن
L  fe  d   c  b  (التوبـة ٧١)، وقـال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : (املؤمن للمومن كالبنيان يشـد بعضه 
بعضا وشـبك بني أصابعه) (متفق عليه)، وقال أيضا عليه الصالة والسـالم: (مثل املؤمنني يف توادهم 
وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر )
 (متفق عليه) ، وقال عليه الصالة والسـالم:  (املسـلم أخو املسـلم ال يظلمه وال خيذله وال يسلمه وال 

حيقره) (رواه مسلم).
والنرصة شـاملة ألمور عديدة حسـب االسـتطاعة ومراعاة األحوال سـواء كانت مادية أو معنوية 
وسـواء كانت من عموم املسـلمني باملال والغذاء والدواء والكسـاء وغريها أو من جهة الدول العربية 
واإلسـالمية بتسـهيل وصول املسـاعدات هلم وصدق املواقـف جتاههم ونرصة قضاياهـم يف املحافل 
واجلمعيـات واملؤمترات الدولية والشـعبية وكل ذلك من التعاون عىل الـرب والتقو املأمور به يف قوله 

سبحانه وتعاىل: L  ÃÂ  Á  À  ¿ M  (املائدة ٢).
ومـن ذلك أيضا بذل النصيحة هلـم وداللتهم عىل ما فيه خريهم وصالحهم ومن أعظم ذلك أيضا 

الدعاء هلم يف مجيع األوقات برفع حمنتهم وكشف شدهتم وصالح أحواهلم وسداد أعامهلم وأقواهلم.
هـذا وإننا نويص إخواننا املسـلمني يف فلسـطني بتقو اهللا تعـاىل والرجوع إليه سـبحانه، كام نوصيهم 
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بالوحدة عىل احلق وترك الفرقة والتنازع وتفويت الفرصة عىل العدو التي اسـتغلها وسيستغلها بمزيد 
من االعتداء والتوهني.

ونحثُّ إخواننا عىل فعل األسـباب لرفع العدوان عـىل أرضهم، مع اإلخالص يف األعامل هللا تعاىل 
وابتغاء مرضاته واالسـتعانة بالصرب والصالة ومشـاورة أهل العلم والعقل واحلكمة يف مجيع أمورهم 

فإن ذلك أمارة عىل التوفيق والتسديد.
كـام أننـا ندعو عقـالء العامل واملجتمع الـدويل بعامة للنظـر يف هذه الكارثة بعـني العقل واإلنصاف 
إلعطاء الشـعب الفلسـطيني حقوقه ورفع الظلم عنه حتى يعيش حياة كريمة ويف الوقت نفسـه نشكر 

كل من أسهم يف نرصهتم ومساعدهتم من الدول واألفراد.
نسأل اهللا بأسامئه احلسنى وصفاته العال أن يكشف الغمة عن هذه األمةن وأن يعز دينه ويعيل كلمته 
وأن ينرص أولياءه وأن خيذل أعداءه وأن جيعل كيدهم يف نحورهم وأن يكفي املسـلمني رشهم إنه ويل 

ذلك والقادر عليه.
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اىل يوم الدين.

سامحة املفتي العام للمملكة العربية السعوديةسامحة املفتي العام للمملكة العربية السعودية
رئيس هيئة كبار العلامءرئيس هيئة كبار العلامء

الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن حممد آل الشيخالشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن حممد آل الشيخ
وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاءوأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء
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L  n  m  l  k  j  i M   (األنفال: ٧٢)

احلمد هللا حق محده، والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني، وال عدوان إال عىل الظاملني.
إن تلك املأساة اإلنسانية التي جتري يف (قطاع غزة)، وما يعانيه أهلها من اعتداءات وقتل وترشيد، 
ونقص يف الغذاء والدواء نتيجة احلصار الظامل الذي فرضه الصهاينة عليها، ثم جريمة االعتداء اجلديدة 
التي تدور رحاها اآلن هلي اإلرهاب املنظم واإلبادة العرقية؛ لذا فإن عىل الشعوب اإلسالمية أن تقدم 
 ، الدعـم واملـآزرة إلخواهنم يف غـزة اجلرحية، وبذل ما يسـتطيعون من جهد إليقاف نزيـف الدم حاالً
وتقديـم االحتياجات الرضورية ألهلنا هناك؛ فاالنتصار لغزة وفلسـطني هي نرصة ألرض املسـلمني 

يف كل مكان .
كـام نوجـه نداء عاجال إىل دول العامل أمجع، والسـيام حكومـات الدول العربية واإلسـالمية الختاذ 
موقـف حـازم لوقف هذا االعتـداء الظامل، وفك احلصـار القاتل عىل أهلنا يف غزة، والسـامح للقوافل 

الطبية والغذائية بالدخول إىل هناك، وإخراج للمصابني من غزة إىل مرص والدول العربية للعالج.
   ¿  ¾  ½¼ M :وألهلنـا يف غزة الصامدة: نوصيكـم بوصية اهللا -عز وجل- يف قوله
L  Å  Ä  Ã  Â  Á  À(آل عمـران: ٢٠٠). واعلموا أن النرص مع الصرب، 

وأن مع العرس يرسا.
وأخرياً .. إن وقفة الكويت حكومة وشـعباً يف اسـتنكار هذه اجلريمة والسعي ملساندة إخواهنم هلو أمر 
يستوجب الشكر والعرفان، وإنا لندعو أهل اخلري عامة، ويف الكويت خاصة ونحن يف ظل هذه األيام 
املباركة لرفع أكف الرضاعة إىل اهللا -عز وجل- أن حيفظ أهلنا يف غزة، وأن يفرج عنهم ما هم فيه، وأن 

يثبت أقدامهم، وينرصهم عىل عدونا وعدوهم.

مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي 
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احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:
فيتابـع العـامل أمجع هذه األيام ما تقوم به دولة هيود بتواطؤٍ ومتالؤٍ من دول الكفر وعمالئهم يف املنطقة، 
من حرب رشسة عىل إخواننا املظلومني املستضعفني يف قطاع غزة، مارس فيها العدو توحشه العسكري 
وطغيانه يف القتل والدمار، واستهدافه للمدنيني من النساء واألطفال واملساجد واملالجئ  واملستشفيات 
واملدارس بكل جربوت وإرهاب، وهي احلرب التي جاءت عىل خلفية حصار سيايس واقتصادي ظامل 
عانـى منه هذا القطاع ألكثر من سـبع سـنني، وكان اهلدف من ذلك كله إخضاع هـذا القطاع الصامد 

إلرادة اليهود املغتصبني، وترويضه ونزع روح اجلهاد واملقاومة منه ومن أهله األبطال.
وإن مصابـاً جلـالً كهذا املصاب ال جيوز للمسـلمني السـكوت عنه، وال االنشـغال عنـه بغريه من 
أحـداث منطقتنـا اجلسـام، فإن املسـلمني كاجلسـد الواحد يفـرح أحدهم لفـرح أخيه وحيـزن حلزنه، 
ويتسـابقون لنرصة بعضهم بكل أنواع النرصة املمكنة دون تباطؤ أو تثاقل، امتثاالً لقول اهللا عز وجل: 

L e  d   c  b  a M [التوبة:٧١].
وهلذا فإنَّ املوقعني عىل هذا البيان أداءً لألمانة التي أخذها اهللا عليهم، وقياماً بواجب النرصة إلخواهنم 

يف غزة، يتوجهون بالرسائل اآلتية:
الرسـالة األوىل:الرسـالة األوىل: إىل أهلنا الصامدين يف غزة، الذين نكرب فيهم ثباهتم وشـموخهم وقوهتم وتضحياهتم 
، ونوصيهم بأن يتسـلحوا بالصرب والتقو وعبـادة اهللا كام قال تعاىل:  الكبرية شـيوخاً ونسـاءً وأطفاالً
 L     Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó M [البقـرة :٤٥]، فـإنَّ اهللا L  ¤£  ¢  ¡M

  ½  ¼  » M :[النحـل:١٢٨]، ومـن كان اهللا معه فلن يرضه كيد العدو شـيئاً كام قال تعاىل
¾  ¿  L     ÂÁ       À [آل عمران:١٢٠]، وكام قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إنام ينرص اهللا هذه األمة 

بضعيفها: بدعوهتم وصالهتم وإخالصهم) (رواه النسائي وصححه األلباين).
ومـن ثمـرات الصـرب والتقو: صـدق التوكل عـىل اهللا والتفويض إليـه يف مجيع األمور واسـتنصاره 
وصـدق اللجـأ إليـه يف الدعاء امتثـاالً ألمر اهللا تعـاىل يف قولـه: L   21  0  / M [غافر:٦٠]، 
وأسوة برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقولوا كام قال: (اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب اهزمهم 

وانرصنا عليهم) (رواه البخاري ومسلم).
ونرجو أن يكون لكم نصيب وافر من قول احلق تبارك وتعاىل : M {  ~  ے  ¡  ¢     £  ¤         
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¥  ¦  §    ¨  ©  L    ´  ³  ²  ±°  ¯   ®  ¬  «  ª [آل عمران:١٤٦].
ونوصيكـم بـأن تكونـوا ردءاً ونصرياً ألبطـال املقاومة، وأن تقفـوا معهم صفاً واحـداً حتوطوهنم من 
ورائهم، وختلفوهنم يف أهلهم، وحتفظوهنم يف غياهبم، وتقطعون الطريق عىل املفسـدين الذين يريدون 

  A M :أن يفرقوا صفكم ويفسدوا عليكم اجتامعكم، ونوصيكم بوصية اهللا عز وجل يف قوله
L   GF  E  D  C  B [آل عمران:١٠٣].

الرسـالة الثانيـة:الرسـالة الثانيـة: نوجههـا إىل املجاهديـن املرابطـني يف الثغور، الذين أذهلـوا الصهاينة، بـل العامل كله 
بصالبتهم وإنجازاهتم البطولية، واستبساهلم يف الوقوف صفاً مرصوصاً يف وجه العدو، وقدرهتم عىل 
نقل املعركة إىل العمق الصهيوين وصفوفه اخللفية، ونوصيهم بوصية اهللا تعاىل للمجاهدين يف سـبيله:

L  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼  » M [األنفال:٤٥]، 
فأحسـنوا الظن باهللا عز وجل وجردوا القصد له سـبحانه، وانرصوا ربكـم بطاعته وامتثال أمره وهنيه 
L  NM  L  K  JM [احلـج:٤٠]، M }  |  {  ~   ے   L [الـروم:٤٧]، 
ومـن نـرصه اهللا فلن يـرضه خمالفة املخالفـني وال ختذيل املخذلني، فـال تلتفتوا للدعوات النشـاز التي 

  Ì  Ë  Ê  É  È M يضج هبا فضاؤنا اإلعالمي وسـاحاتنا السياسـية، فاملسلمون  منها بريؤون
L  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í [آل عمـران:١٧٣].

ولكون هذه امللحمة معركة فاصلة يف تاريخ الرصاع مع العدو الصهيوين وحلفائه، فإننا نويص اجلناح 
السـيايس للمقاومة - كام عودونا - بالثبات عىل األمر، وعدم االستسالم للضغوط املتتابعة من داخل 
الصـف وخارجـه، فام مل يسـتطع العدو انتزاعه منكم يف سـاحة املعركة فال تسـمحوا له بـأن ينتزعه يف 

املفاوضات السياسية، وتذكروا وصايا ربكم جل وعال القائل: M }  |   {  ~  ے¡  ¢  £  
  |   { M ،[النساء:١٠٤] L  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨                 §  ¦  ¥  ¤

{  ~  ے  ¡  ¢  £              ¤      L [آل عمران:١٣٩].
ونؤكـد يف هذا املقام عىل أمهية يقظة إخواننـا املجاهدين يف غزة ملكر العدو الصفوي اإليراين وصنائعه 
كحزب الالت، الذي قد يسـتغل ختاذل حكومات العرب عن نرصة إخواهنم ليكسب ببعض املواقف 
تعاطف املغفلني من بعض أبناء أمتنا، وهو العدو الذي كرش عن أنيابه عىل إخواننا يف سوريا والعراق، 
فكيـف نثق به بعـد كل ذلك ؟! فاقطعوا أهيـا املجاهدون تعلق قلوبكم باخللـق، وعلقوها باخلالق مع 

األخذ باألسباب املرشوعة.
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ة اإلسـالمية كـام قـال اهللا تعاىل:  الرسـالة الثالثـة :الرسـالة الثالثـة : لعمـوم املسـلمني، نذكرهـم فيهـا بحقـوق األخـوّ
L    ¯  ®  ¬ M [احلجرات ١٠]، وقال نبينا عليه الصالة والسالم: (مثل املؤمنني يف توادهم 

وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسـد إذا اشـتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى) .(رواه 
مسـلم)، واألخوة عقد إيامين عظيم جيمع أطراف اجلسـد املسلم، ثمرته: النرصة والعون واالجتهاد يف 
رفـع الظلم  بام يمكن من األسـباب، ومـن أعظم ذلك التوجه إىل اهللا تعـاىل بالدعاء والقنوت يف مجيع 
الصلوات، واملسـارعة يف إغاثة أهل غزة وإعانتهم مادياً ومعنوياً بكل أنواع املسـاعدة، وقد صح عن 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قوله: (املسـلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم 

يد عىل من سواهم) (رواه أبوداود والنسائي وصححه األلباين).
  ~  }  |   { M : والتقصـري يف ذلك سـبب من أسـباب الفتنة والفسـاد، قال اهللا تعـاىل
ے¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  © L [األنفـال:٧٣]، قـال اإلمـام الطـربي يف 

تفسري هذه اآلية: (إال تفعلوا ما آمركم به من التعاون والنرصة عىل الدين تكن فتنة يف األرض).
وهـا نحـن نشـهد يف هذه املعركـة كيف تداعـت القو الكـرب يف العامل لدعـم ربيبتهم دولـة العدو 
الصهيوين، كام يف إعالن جملس الشيوخ األمريكي دعم القبة احلديدية بمبلغ ٢٢٥ مليون دوالر، وهذا 
يوجـب علينا أن نطرح سـؤاالً كبرياً عىل العامل العريب واالسـالمي يقول: ما هـو حجم دعمنا يف العامل 
العريب واإلسالمي إلعامر ما هتدم ومداواة اجلرحى ومواساة أهل غزة ؟! فاملسلمون أوىل هبذا التنارص 
والتعـاون، وجيب أن ال تقترص نرصتنـا ألهلنا يف غزة عىل وقت احلرب، فجراحاهتم غائرة وحاجاهتم 
كبرية، وجيب أن نسـتمر يف نرصهتم ومللمة آالمهم والتخفيف من مصاهبم، وربام تكون مرحلة ما بعد 

  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³   ²  ±  ° M :احلـرب أشـد حاجة، واهللا تعـاىل يقـول
  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½  ¼  »º

L  Ð  Ï  Î [حممد:٣٨].
 الرسـالة الرابعـة: الرسـالة الرابعـة: إىل علامء األمة ودعاهتا، ونذكرهم فيها بمسـؤوليتهم العظيمـة أمام اهللا عز وجل يف 
نرصة املظلومني، والسـعي لكف الظاملني وردعهم أياً كانـوا، وبيان احلق الواجب يف هذه النازلة دون 
تـردد أو تباطؤ، وأي خري فيمن ير أشـالء املسـلمني تتناثر ودماءهم تسـيل أهنـاراً، وهو بارد القلب 

ساكت اللسان؟!
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إن املعول عىل العلامء والدعاة من أمتنا كبري، وإننا نعيذهم باهللا من وعيده عز وجل ووعيد رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
ملن كتم العلم واحلق، أو شارك يف التلبيس عىل املسلمني وأعان الظامل ولو بشطر كلمة.

 وكـام أن املسـؤولية عىل العلامء والدعاة كبـرية، فإن عىل رجال املال واإلعالم من أبناء أمتنا مسـؤولية 
عظيمة يف سد حاجات أهل غزة ونرصهتم، وكف أذ السفهاء عنهم.

الرسـالة اخلامسـة: نوجهها إىل املتصهينني العرب، الذين يشـمتون باملقاومة ويشـوهون صورهتا، من 
،L  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  < M :الذين قال اهللا تعاىل يف مثلهم
  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I M :ونقـول هلـم كام ربنا جل وعال ألمثاهلم

L X  W  V     [املائدة ٥٢]، فستصبحون بإذن اهللا عام قريب نادمني عىل مواقفكم املخزية.
: لقد كشـفت غزة عـن الوجه القبيح هلـؤالء املنافقني من الساسـة واملثقفني  ونقـول للمسـلمني مجيعاً
واإلعالميني، ونؤكد أن أكثر هذه املواقف املخزية ليست جمرد مناكفة لفصيل سيايس فحسب، بل هي 
خيانة لألمة، وسـقوط يف مسـتنقع التبعية والوالء لألعداء املحاربني، واحلمد هللا الذي أظهر فسـادهم 

  ¼  »  º   ¹ M :وكشـف عوارهم، ولعل يف هذه احلرب خرياً كثرياً كام قال ربنا جل وعال
½  ¾  ¿  L  Á  À [النسـاء:١٩]، من إعطاء األمـة األمل يف قدرهتا عىل مواجهة العدو 

األشد (اليهود)، وكشفها عن األعداء املعوقني املسترتين (املنافقني).
الرسالة السادسة: إىل حكومات املنطقة، ونخوفهم باهللا فيها من التواطؤ مع العدو الصهيوين، وخذالن 
املسـلمني املظلومني املسـتضعفني، فقد قال عليه الصالة والسـالم: (ما من امرئ خيذل امرأً مسـلامً يف 
موطـن ينتقـص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمتـه إال خذله اهللا تعاىل يف موطن حيب فيه نرصته..) 

احلديث، (رواه اإلمام أمحد وأبو داوود وحسنه األلباين).
لقد كنا نسمع منكم فيام مىض الشجب واالستنكار، وها نحن اآلن نر بعضكم يتخىل حتى عن هذا 
القـدر البـارد، بل ويظهر خذالنه وتعاونه الرصيح مع العدو، ونحـن نحذركم من الظلم وعواقبه كام 

قال اهللا عز وجل: L    Ç  Æ   Å  Ä  Ã M [طه:١١١].
وإننـا تضامناً مع املسـلمني مجيعاً نطالـب احلكومة املرصية برسعة فتح معرب رفـح بصفة دائمة، وكرس 
احلصـار الظـامل عن قطاع غزة، فإغالقـه الدائم يف غري هذه الظروف الصعبة يعـد من اجلور واخلذالن 
العظيـم، والتواطـؤ مع العـدو املحارب، والوقوف معـه يف صف واحد ضد األمـة، فكيف به يف هذه 

املحنة القاسية ؟!
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ونذكـر مجيع احلكومـات بأن املخططات الصليبية والصهيونية والصفوية يف املنطقة لن تسـتثني أحداً، 
فادفعوا عن أنفسكم خزي الدنيا قبل عذاب اآلخرة.

وأخريا نقول للعامل : إننا يف كل نازلة متر هبا األمة وخاصة يف القضية الفلسـطينية، نزداد يقيناً بعنرصية 
أكثر احلكومات الغربية واملنظامت األممية، وازدواجية معايريها وقيمها، وندرك أكاذيبها التي تتشـدق 
هبا كشـعارات حقوق اإلنسـان ونحوها، وإال فام معنى السـكوت عن جرائم احلرب والقتل، وجرائم 
اإلبـادة اجلامعيـة التي يامرسـها الصهاينة أمام سـمع العامل وبـرصه، بل إن الغرب جتاوز السـكوت إىل 
الدعم املادي، والدفع بمشاركة أفراده يف احلرب مع الصهاينة ضد املسلمني يف غزة كام تناقلت وسائل 

االعالم .
أما آن لعقالء العامل أن يقفوا يف وجه الظلم ويرفعوا أصواهتم بكل جرأة لقول احلق وإقامة العدل ؟!

نسأل اهللا أن يرفع الشدة والبالء عن أهلنا يف غزة وعن كل املظلومني من أهلنا يف الشام والعراق وليبيا 
واليمن، وأن ينزل بأسـه عىل القوم املجرمني، كام نسـأله تعاىل أن يصلح أحوال املسـلمني إنه تعاىل ويل 

ذلك والقادر عليه، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
حرر يف ١٤٣٥/١٠/٧هـ

:¿ƒ```©bƒŸG
١.    فضيلة الشيخ/ د.عبداهللا بن حممد الغنيامن
٢.    فضيلة الشيخ/ د.حممد بن نارص السحيباين

٣.    فضيلة الشيخ/ د.عبدالرمحن بن صالح املحمود
٤.    فضيلة الشيخ/ د.سليامن بن وائل التوجيري
٥.    فضيلة الشيخ/ أ.د.نارص بن سليامن العمر
٦.    فضيلة الشيخ/ أ.د.سعد بن عبداهللا احلميد
٧.    فضيلة الشيخ/ أمحد بن عبداهللا آل شيبان
٨.    فضيلة الشيخ/ د.عبداهللا بن محد اجلاليل

٩.    فضيلة الشيخ/ د.أمحد بن عبداهللا الزهراين
١٠.    فضيلة الشيخ/ د.حممد بن سعيد القحطاين
١١.    فضيلة الشيخ/ أ.د.سليامن بن محد العودة
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١٢.    فضيلة الشيخ/ أ.د.عيل بن سعيد الغامدي
١٣.    فضيلة الشيخ/ د.عبدالعزيز بن عبداملحسن الرتكي

١٤.    فضيلة الشيخ/ د.إبراهيم بن نارص النارص
١٥.    فضيلة الشيخ/ أ.د.سليامن بن قاسم العيد

١٦.    فضيلة الشيخ/ د.خالد بن عبدالرمحن العجيمي
١٧.    فضيلة الشيخ/ فهد بن سليامن القايض
١٨.    فضيلة الشيخ/ فهد بن حممد بن عساكر
١٩.    فضيلة الشيخ/ حممد بن سليامن املسعود

٢٠.    فضيلة الشيخ/ د.عبداهللا بن عبدالرمحن الوطبان
٢١.    فضيلة الشيخ/ د.حسن بن صالح احلميد

٢٢.    فضيلة الشيخ/ د.عبدالعزيز بن حممد عبداللطيف
٢٣.    فضيلة الشيخ/ سعد بن نارص الغنام

٢٤.    فضيلة الشيخ/ عبداهللا بن فهد السلوم
٢٥.    فضيلة الشيخ/ عبداهللا بن نارص السليامن
٢٦.    فضيلة الشيخ/ عيل بن إبراهيم املحيش

٢٧.    فضيلة الشيخ/ د.حممد بن عبدالعزيز اخلضريي
٢٨.    فضيلة الشيخ/ د.حممد بن عبداهللا الدويش

٢٩.    فضيلة الشيخ/ أ.د.عبدالرمحن بن مجيل قصاص
٣٠.    فضيلة الشيخ/ د.صالح العبداهللا اهلذلول

٣١.    فضيلة الشيخ/ د.حممد بن عبداهللا اخلضريي
٣٢.    فضيلة الشيخ/ د.سليامن بن حممد بن عبد اهللا العثيم

٣٣.    فضيلة الشيخ/ عيل بن أمحد آل إسحاق
٣٤.    فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن عبدالرمحن الرتكي
٣٥.    فضيلة الشيخ/ د.مسفر بن عبداهللا البواردي
٣٦.    فضيلة الشيخ/ د.عبدالعزيز بن عبداهللا املبدل
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٣٧.    فضيلة الشيخ/ د.عبداهللا بن عبدالعزيز الزايدي
٣٨.    فضيلة الشيخ/ عبدالرمحن بن عبدالعزيز أبانمي

٣٩.    فضيلة الشيخ/ محد بن إبراهيم احليدري
٤٠.    فضيلة الشيخ/ أمحد بن عبد الرمحن الزومان
٤١.    فضيلة الشيخ/ د.عبداهللا بن نارص الصبيح
٤٢.    فضيلة الشيخ/ عبدالرمحن بن عيل املشيقح
٤٣.    فضيلة الشيخ/ سليامن بن عبد اهللا السويد
٤٤.    فضيلة الشيخ/ حممود بن إبراهيم الزهراين

٤٥.    فضيلة الشيخ/ مسعود بن حسني بن سحنون
٤٦.    فضيلة الشيخ/ د.حممد بن عبدالعزيز الالحم

٤٧.    فضيلة الشيخ/ د.نارص بن حييى احلنيني
٤٨.    فضيلة الشيخ/ حممد بن عبدالعزيز املاجد

٤٩.    فضيلة الشيخ/ عبدالعزيزبن عبداهللا الوهيبي
٥٠.    فضيلة الشيخ/ عبداهللا بن عيل الربع

٥١.    فضيلة الشيخ/ عبداهللا بن عمرالسحيباين
٥٢.    فضيلة الشيخ/ أمحد بن حممد باطهف

٥٣.    فضيلة الشيخ/ مجاز بن عبدالرمحن اجلامز
٥٤.    فضيلة الشيخ/ د.إبراهيم بن حممد عباس
٥٥.    فضيلة الشيخ/ د.خالد بن حممد املاجد
٥٦.    فضيلة الشيخ/ د.نارص بن حممد األمحد
٥٧.    فضيلة الشيخ/ محود بن ظافر الشهري

٥٨.    فضيلة الشيخ/ د.سليامن بن عبداهللا السيف
٥٩.    فضيلة الشيخ/ عيل بن حييى القريف

٦٠.    فضيلة الشيخ/ عيسى بن درزي املبلع
٦١.    فضيلة الشيخ/ عبداهللا بن عيل الغامدي
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٦٢.    فضيلة الشيخ/ عبداهللا بن عبدالعزيز املربد
٦٣.    فضيلة الشيخ/ عبدامللك بن عيل املحسن
٦٤.    فضيلة الشيخ/ عمر بن عبدالعزيز القبييس
٦٥.    فضيلة الشيخ/ محدان عبدالرمحن الرشقي
٦٦.    فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز عبداهللا الوهيبي
٦٧.    فضيلة الشيخ/ امحد بن صالح الصمعاين

٦٨.    فضيلة الشيخ/ خالد حممد الربيدي
٦٩.    فضيلة الشيخ/ سعد بن عيل العمري
٧٠.    فضيلة الشيخ/ حممد بن سعيد بافيل

٧١.    فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن خرضان الزهراين
٧٢.    فضيلة الشيخ/ سامل بن فايز احلالف

٧٣.    فضيلة الشيخ/ امحد عبد اهللا الراجحي
٧٤.    فضيلة الشيخ/ فهد بن نارص احلريب

٧٥.    فضيلة الشيخ/ امحد بن عبداهللا الربيش
٧٦.    فضيلة الشيخ/ عبد اهللا بن حممد الربيدي
٧٧.    فضيلة الشيخ/ فوزان بن عبداهللا الفوزان

٧٨.    فضيلة الشيخ/ راشد بن عبد العزيز احلميد
٧٩.    فضيلة الشيخ/ حممد بن عبد العزيز الغفييل
٨٠.    فضيلة الشيخ/ عبداهللا بن سليامن العمرييني
٨١.    فضيلة الشيخ/ عثامن بن عبدالرمحن احلميدان

٨٢.    فضيلة الشيخ/ محد بن سعد الثبيتي
٨٣.    فضيلة الشيخ/ عبداهللا بن عيل اهلتاين

٨٤.    فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن حممد النغيميش
٨٥.    فضيلة  الشيخ/ حممد بن مبارك بن جربوع
٨٦.    فضيلة الشيخ/ محد بن إبراهيم العبيدي
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كتبه / الدعوة السلفيةكتبه / الدعوة السلفية
احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسوله، صىل اهللا عليه وسلم، وبعد..

يف ذكـر حـرب العارش من رمضان الذ أثبت لألمة اإلسـالمية مقدار قوهتـا عندما تتوحد أهدافها 
وتتضافر جهودها ، والذ دو فيه هتاف «اهللا أكرب» فكان النرص حليف اجليش املرصي.

قامـت القـوات اإلرسائيليـة بخسـتها املعروفة يف اسـتعراض قوهتا عـىل املدنيني العزل وفيهم النسـاء 
واألطفال والشيوخ والعجائز ، كل هذا والعامل مشغول أو متشاغل ال حيرك ساكنًا.

و«الدعوة السـلفية» تضم صوهتا إىل صوت فضيلة شـيخ األزهر وفضيلة مفتـي اجلمهورية يف مطالبة 
الدول العربية واإلسالمية برسعة التدخل، ونخص بالذكر مرص بوصفها كرب الدول العربية.

ونذكر القيادة السياسية املرصية بأن قضية فلسطني ال يمكن أن تتأثر بأي خالف سيايس أو حتى أمني 
مع أي فصيل.

فمرص بثقلها اجلغرايف والتارخيي والعسـكري ال يمكن أن تبعده أي أحداث عن ريادهتا ومسـئولياهتا 
اإلسالمية والعربية، ال سيام إذا تعلقت بجوانب إنسانية كتلك التي يعيشها إخواننا يف غزة.

ومن ثم فنحن نناشد مؤسسة الرئاسة واحلكومة ممثلة يف وزارة اخلارجية بذل قصار جهدهم إليقاف 
هذا العدوان.

كام نناشـد احلكومة برسعة إرسـال املسـاعدات الطبية واإلنسـانية وفتح الباب ملنظامت املجتمع املدين 
للمسامهة يف ختفيف املعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.



- 21 -

ø````«ª∏°ùŸG AÉª∏Y á`````£HGQ ¿É«H
Iõ```Z ≈∏Y Êƒ«¡°üdG ¿Ghó```©dG ¿CÉ°ûH

احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد، وآله وصحبه أمجعني. أما بعد:
فـإنَّ رابطـة علامء املسـلمني وهي تتابع بقلق بالغ واسـتياء شـديد تواصـل العـدوان الصهيوين األثيم 
ا ظاملًا  الغاشـم عىل إخواننا املسلمني يف فلسطني األسـرية عامة وغزة األبيَّة خاصة، واملحارصة حصارً
، ويف ظل تواطؤ دويل، وخذالن رسمي عريب، وانشغال شعبي بقضايا حمليَّة وإقليمية؛ فإهنا تصدر  أثيامً

بياهنا التايل:
: تؤكد الرابطة أن ما يُرتكب يف حق غزة وشعبها، هو جريمة حرب عنرصية وحشية تستخدم فيها  :أوالً أوالً

ا من طائرات وصواريخ، وأسلحة مدمرة، ضد شعب أعزل. ا وتدمريً أحدث ترسانة احلرب فتكً
ها كلٌ   ثانيًا: ثانيًا: تؤكد الرابطة أن دفع هذا العدوان وردع أصحابه هو فرض الزم عىل األمة اإلسـالمية كلِّ
بحسب قدرته، يف ظل عجز أهل فلسطني عن ردِّ االعتداء وحدهم، فاملسلمون أمة واحدة، واملؤمنون 
ا، وكاجلسـد  ن سـواهم، وهم كالبنيان يشـدُّ بعضه بعضً تهم أدناهم، وهم يد عىل مَ إخوة، يسـعى بذمَّ
ه، واملسـلم أخو املسـلم ال يظلمه وال يسلمه وال خيذله، وقد  الواحد إذا اشـتكى عضو منه اشـتكى كلُّ

  &  %  $  #  "  ! M :أوجب اإلسالم عىل أهله أن يقاتلوا من أجل املستضعفني، كام قال تعاىل
  6  5  4      3  2  1  0  /  .  -  ,  +    *   )  (  '

L  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7 [النساء:٧٥]. 
ـن الرابطة جهاد وثبات الشـعب الفلسـطيني األيب الذي ثبـت رغم طول احلصار، وأبـوا أن يعطوا الدنية  ثَمِّ ثالثًـا:ثالثًـا: تُ

   { M .[آل عمـران:٢٠٠]L Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿ M :فيدينهـم، ونقـول هلـم
|  {  ~  ے  ¡  ¢  £         ¤      L [آل عمران:١٣٩]، M }  |   {  ~  ے¡  ¢  £  
¤  ¥  ¦  §          ¨©  L    μ   ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª [النساء:١٠٤].

ـا: يتوجـب عىل دول اجلوار الفلسـطيني (مرص - األردن) فتح املعابر ومـدُّ يدِ العون إىل إخواهنم  ـا:رابعً رابعً
املسلمني، وإسعاف جرحاهم وإمدادهم بحاجاهتم من الطعام والدواء وسائر ما يمكنهم من دفع هذا 
العـدوان الظـامل، وحتذرهـم أن يكونوا عوناً لليهـود املعتدين عىل إخواهنم؛ فإن هـذا من أعظم الظلم 
 L n  m  l  k  j  i M 8 7 ،وأشد صور مواالة الكافرين عىل املؤمنني

[األنفال:٧٢].
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ة، والسـلطة الفلسطينية خاصة؛ أن تدين هذا  ـا: جيب عىل مجيع الدول العربية واإلسـالمية عامَّ ـا: خامسً  خامسً
العدوان وأن تعمل عىل وقفه عىل الفور، وتدعو رئيس السلطة الفلسطينية إىل القيام بواجبه جتاه شعبه 

وإعالن انحيازه له ضد هذا العدوان الغاشم.
ـا: تتسـاءل الرابطة أين دور جملـس التعاون اخلليجـي وجامعة الدول العربيـة؟ ومنظمة املؤمتر  ـا:سادسً سادسً
ك الرسيع والالزم؟ جتاه ما جيري من حرب إبادة ضد هذا الشـعب األعزل يف  اإلسـالمي؟ وأين التحرُّ

أرض غزة املحارصة؟!.
ا: تناشد الرابطة الشعوبَ اإلسالميةَ إىل نرصةِ إخواهنم بكافة سبل الدعم، باملال والسالح والدعاء؛  ا:سابعً سابعً
كل بحسـب طاقته وقدرته واسـتطاعته، وتدعوهم إىل تفعيل سـالح املقاطعة لكل الرشكات والدول 

الداعمة هلذا الكيان املعتدي، L e  d   c  b  a M 8 7 [التوبة:٧١].
ثامنًا:ثامنًا: تدعو الرابطة مجيع علامء املسلمني وخطباءهم وروابطهم العلمية والدعوية بالقيام بام أوجبه اهللا 
عليهم من نرصة إخواهنم، واسـتنفار الشعوب لنجدهتم واستنقاذ مقدساهتم، وأن يقوموا بواجبهم يف 
إيقاظ األمة ومجع كلمتها، وتوحيد موقفها يف مواجهة عدوها املشـرتك، وإحياء سنة قنوت النوازل ال 

سيام يف الصلوات اجلهرية.
ا: حتذر رابطة علامء املسلمني من بعض وسائل اإلعالم املنتسبة لدول عربية وإسالمية التي أعلنت  ا:تاسعً تاسعً
انحيازها السافر إىل هذا الكيان الصهيوين املعتدي، وتربيرها لعدوانه وجمازره ضد الشعب الفلسطيني 
األعزل واسـتهداف نسـائه وأطفاله وشـيوخه العزل، وتدعو القائمني عليهـا إىل التوبة وحتذرهم من 
مغبـة صنيعهم وأهنم رشكاء يف هذه اجلريمة النكراء، وتدعو اجلامهري املسـلمة إىل مقاطعتها والتحذير 

منها.
ا: تدعو الرابطة إىل مؤمتر عاملي عىل الفور تتداعى له كافة املؤسسات والروابط واهليئات العربيَّة  ا:عارشً عارشً
واإلسـالمية لبحث سـبل نجدة الشعب الفلسطيني من العدوان املتكرر واحلصار الظامل، وبحث سبل 

إنقاذ القدس واألقىص من التهويد واالعتداءات.
واحلمد هللا رب العاملني 

اهليئة العليا لرابطة علامء املسلمنياهليئة العليا لرابطة علامء املسلمني
 صدر بتاريخ  صدر بتاريخ ١٤١٤ / /٠٩٠٩ / /١٤٣٥١٤٣٥هـ هـ 

املوافق املوافق ١٢١٢/ / ٧ / /٢٠١٤٢٠١٤ م    م   
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كلمة سـامحة الشـيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشـيخ، مفتي عام اململكة العربية السـعودية حول كلمة سـامحة الشـيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشـيخ، مفتي عام اململكة العربية السـعودية حول 
األحداث اجلارية يف غزةاألحداث اجلارية يف غزة

السائل: 
ا، ونسـأل اهللا أن يقبله ألهلنا يف غزة، واإلخوة املتابعون لنا سامحة  تُم اليوم يف خطبتكم دعاءً مؤثِّرً وْ دعَ

ا حول ما حيدث إلخواننا هناك. ا، وللمسلمني مجيعً ا إلخوتنا مجيعً الشيخ يريدون منكم توجيهً
سامحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: سامحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: 

ل  يا إخواين ما حيدث احلقيقة أمرٌ مهول، أمرٌ مهول جدا، ومصيبةٌ عظيمةٌ نزلت باملسلمني، هؤالء العزَّ
مـن السـالح يقتلون كل يـوم، أعداد طائلة من القتـىل، اليوم قتل فوق ٨٠، وبلغ عـدد القتىل أكثر من 
رت البالد، وبيوهتا، ومسـاكنها، ومسـاجدها، ومدارسها، ومستشفياهتا،  مِّ ألف، واجلرحى ٥٠٠٠، دُ

، تواطأ العامل عىل هذا األمر العظيم، نسأل اهللا السالمة والعافية.  ظلمٌ وعدوانٌ
احلقيقة أهنا مصيبة. و عىل املسلمني أن يتوبوا إىل اهللا، ويعيدوا حساباهتم يف هذا التالعب من األعداء، 

واالستهانة بالدماء، أخشى من عقوبة تعمُّ اجلميع، هي مصيبة وبليَّة، أسأل اهللا السالمة والعافية.
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، جيب عىل أهـل اإليامن أن يلـوذوا باإليامن مرةً أخـر، وأن يرجعوا إىل  الً نحـنُ يف مرحلـةٍ صعبـةٍ فعْ
ا إال هبذا. مواقعهم األوىل، ولن ننترص إطالقً

واعلمـوا أننـي منـرشح الصدر، ومسـتبرشٌ بكل الذي أراه سـواء هذا الذي حيـدث يف مرص، أو الذي 
حيدث يف غزة، والذي حيدث يف غزة غري مسبوق، هذا الذي جيري يف إعالمنا عن إخواننا غري مسبوق، 
ا أشد من كالم اليهود، اليهود ال يقولون مثل هذا الكالم، أو يقولون مثله –حتى  هؤالء يتكلمون كالمً
نكـون منصفـني-؛ فاليهـود يقولون مثل هذا الـكالم الذي يف وسـائل اإلعالم من اهتام املسـلمني يف 
سـح تاريخ  ْسـح، يُمْ رُ بأكملها، متُ مَّ دَ فلسـطني مـع النكبة الشـديدة التي تقع عىل أعناقهـم اآلن؛ أرسٌ تُ
ا بام فيهم املسـلمني تواطؤوا مع العدو عىل  أرسٍ بأكملهـا، وهـذا العدوُّ املجـرم الذي تواطأ الناس مجيعً

إخواهنم يف فلسطني. 
، مل يعدْ هناك حياء، أهل النفاق ارشأبَّت أعناقهم،  ر انحطاط األخالق وصل إىل هذا احلدِّ لك أن تتصوَّ

وأظهروا الذي كانوا خيفونه.
إن مل يرجع أهل اإليامن إىل مواقعهم األوىل فإهنم مهزومون ال حمالة، لن تقوم هلم قائمة.

إن كنتم مؤمنني افعلوا كام فعل الصحابة، إن كانت نسـاؤنا مؤمنات فليفعلن كام فعل نسـاء الصحابة، 
إن كان صبياننا مؤمنني فليفعلوا كام فعل صبيان الصحابة.

ا رجاالً ونساءً وصبيانًا هو املبادرة إىل أمر  هم مجيعً يِّزُ مَ ا الصحابة فالكالم عنهم كثري؛ أفضل ما كان يُ أمَّ
اهللا، إذا سـمعوا (يا أهيا الذين آمنوا) كام قال ابن مسـعود: إذا سـمعت اهللا يقول: ( يا أهيا الذين آمنوا) 

فأرعه سمعك، فإنام هو خري يدلّك عليه، أو رشٌّ ينهاك عنه.
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وأصحابه أمجعني. أما بعد:
 يقول اهللا تبارك وتعاىل: L  n  m  l  k  j  i M (األنفال:  ٧٢ )

ا؛ فهم يقاومون العدو بكل إمكانياهتم  إخواننا املرابطون يف أرض غزة يبلون يف  هذه األيام بالء حسـنً
وقد فاجؤوا العامل اإلسالمي بقوهتم من خالل تصنيعهم للصواريخ وإطالقها عىل اليهود، ومن خالل 
تصنيـع الطائـرات بـدون طيار، ومن خالل قدرهتـم القتالية يف امليـدان، وابتكار الكثـري من القدرات 
م يشكرون عىل ذلك، ونسأل اهللا أن يثبتهم وأن ينرصهم، وأن يربط عىل قلوهبم، وأن يسدد  القتالية فهُ

رميهم.
 وإن هذا العدوان الغاشـم جيب عىل األمة كلها أن تواجه هذا العدو الصهيوين اليهودي الذي يعتدي 
عىل أرضنا فلسـطني، وفلسـطني بإذن اهللا تعاىل ستعود حمررة شاخمة يف ظل اإلسالم عندما يكون أمثال 

هؤالء املرابطني جياهدون يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا وملراغمة اليهود.
والواجـب نحـو إخواننـا املرابطني الدعاء هلم يف ظهـر الغيب أن ينرصهـم اهللا وأن يعزهم، كام أن من 
الواجـب عىل العلـامء عىل وجه اخلصوص، وعىل الدعـاة إىل اهللا تعاىل يف العامل اإلسـالمي البيان لكل 
قضايا املسـلمني، وهلذه القضية الكرب ومنارصهتا وحث الناس عىل رعاية إخواننا والوقوف معهم؛ 
فبيـان العلـامء واجب يف هذه الظروف؛ ألن هذا البيان سـيرتتب عليه جتييش األمـة نحو مواجهة هذا 
العـدو، كـام أن مـن الواجب عىل مجيع املسـلمني منـارصة إخواننا بكل مـا يقدرون من املـال فإن هذا 
مـن اجلهاد يف سـبيل اهللا، وهـي مرصف من مصارف الزكاة (مرصف يف سـبيل اهللا) وكلام قدم إخواننا 
املسـلمني إىل املرابطـني يف غـزة من املـال كان ذلك أدعـى إىل ثباهتم، وكان ذلك مشـاركة يف نرصهتم؛ 

فاإلنسان املؤمن جيب عليه أن ينرص إخوانه بكل ما يقدر.
 ونسـأل اهللا عـز وجل أن يـذل اليهود وأن يدمر من شـايعهم من املنافقني إنه ويل ذلـك والقادر عليه، 

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

١- انفرد الشيخ هبا ملوقع مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية.
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األمر الثاين: وهو غاية يف األمهية؛ الضغط عىل حكومة مرص بأن ترفع احلصار عن إخواننا يف غزة، أالَ 
يتقون اهللا؟!

- ودافع مـن دينهم إن كانوا مسـلمني، ليكن  إذا مل يكـن عندهم–يـا أخي–خـوف من اهللا–عـزَّ وجلَّ
عندهـم –يـا أخي – نخوة العرب، كيف حيـارصون أهلنا يف غزة، وهيدمون األنفـاق التي هي رشيان  
ا. وهذا  احليـاة بالنسـبة هلم؛ ألجل جلـب الدواء والغذاء هلم، يف يوم واحد هدموا أكثـر من ثالثني نفقً
يتزامـن مـع حرب "إرسائيل" التي تقـذف بالصواريخ، وأعتى أنواع األسـلحة والقنابل عىل إخواننا، 

وهؤالء أيضا يرضبون احلدود –كذلك- بأعتى أنواع األسلحة، وهيدمون األنفاق. 
، بأيِّ ميزانٍ يترصف هؤالء؟!! بأيِّ دين هذا–يا أخي-؟!، بأي عقلٍ

نحن دعمنا احلكومة املرصية بعرشات املليارات (الدول اخلليجية: السعودية واإلمارات وغريها). 
يـا أخـي: اضغطـوا عىل هـذا احلاكم الذي مع األسـف الشـديد جينـي عىل نفسـه، وعىل أمتـه العربيَّة 

واإلسالميَّة أن يفتح املعابر، عىل األقل للمصابني، واملقعدين، وذوي الظروف اخلاصة. 
ال جيتمع عليهم ضيم األعداء، وظلم األقرباء.

ا.  املذيعاملذيع: ولقوافل اإلغاثة واألطبَّاء أيضً
مَّ تُغلق، أيضا جيب  ، وعىل مدار الساعة، وليست تفتح ساعات معدودة ثُ الشيخالشيخ: نعم جيب أن تفتح حاالً
ا هلذه األنفاق.  أن يقـال هلم: ال جيوز لكم أن ترضبوا إخوانكم الفلسـطينيني عندما يضطرون اضطرارً

. أنتم مسلمون وعرب. أنتم ترضبوهنم بالصواريخ، والقنابل واألسلحة، وكأنكم أعد عدوّ
أين –يا أخي- الوالء بني املؤمنني؟ أين حشمة العرب ونخوهتم عند أهلنا يف مرص؟ 

املذيع:املذيع:اهللا املستعان.
الشـيخ:الشـيخ:أنا أعرف الشـعب املرصي املغلوب عىل أمره، لكن أنا أخاطب احلكومة هناك إن كان عندهم 

يشء من احلياء. 
ا نخاطب الدول العربية –يا أخي-، وزعامء الدول العربية وخاصة والدنا خادم احلرمني الرشيفني:  أيضً

http://www.kharjhome.com/news.php?action=show&id=41229-1
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نْسـى؛ ما تفعله حكومة مرص مـع إخواننا يف غزة، وأيضا ختاذل  ، واهللا سـيذكره التاريخ ولن يُ هـذا عارٌ
ا منكر ال جيوز إقـراره، ال يصح –يا أخي- فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  الزعـامء العرب، وسـكوهتم عام حيدث هذا أيضً
قال: (املسـلم أخو املسـلم ال يظلمه وال يُسـلمه –لعدوه أو ألي يشء يؤذيه- وال خيذله)–أيُّ خذالنٍ 

أشد من هذا، أي إسالم للعدو أشد مما حيصل إلخواننا يف غزة.
هذا ال يصح وهم يدافعون عنا؛ عن بالدنا، عن ديننا، وعن حرمتنا، وعن مكتسباتنا، ومصاحلنا، وعن 

ا من الزمن. قضيتنا الكرب التي ظللنا نتغنى هبا عقودً
هذا الذي أمتنَّاه من خادم احلرمني الرشيفني: 

: الدعـم العاجـل بام حيتاجونه من أمـوال، ونحن قادرون وأغنياء، وقد ابتالنـا اهللا بالغنى والثراء  أوالً
لنعرف أنشكر، ونؤدي حق اهللا يف هذا املال أم ال؟ 

األمر الثاين: الضغط عىل احلكومة املرصية...
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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهللا 
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممداً عبده 

ورسوله. أما بعد:
فال خيفى عىل أحد ما جيري اليوم من أحداث عىل أرض فلسطني احلبيبة نسأل اهللا -عزوجل-أن يعيدها 

ا. ا وأهل غزة خصوصً عاجالً غري آجلٍ إىل حظرية اإلسالم واملسلمني، وأن حيفظ أهلها عمومً
ا، ولعل الوقتَ ال يتسـعُ للكالم بالتفصيل، ولكن يف اإلشـارة يف  رُ أمورً رِّ قَ فالذي جيري يف غزة جيعلنا نُ
هذا املقام -إن شاء اهللا- فيها ما قد جيعلنا نتلمس األحكام التي ينبغي أن تقرر فيام خيص هذه النازلة.

ـدٍ إليقاف نزيف الدم  هْ  ممـا ينبغـي أن يُعلم أن الواجب عىل املسـلمني مجيعاً بذل ما يسـتطيعون من جَ
، ومن قرصّ فهو آثم ، فشيخنا اإلمام األلباين-رمحه اهللا- يف تعليقة له عىل رشح العقيدة الطحاوية  حاالً
-وقد كتبها منذ أكثر من ربع قرن-:(أن املسلمني مجيعاً آثمون لتفريطهم فيام جيري يف فلسطني)؛ وإذا 
كان هذا اإلثم بمجرد اغتصاب اليهود-لعنهم اهللا اللعنات املتتابعة - ألرض فلسطني فامذا نقول اليوم 

عن الدماء الزكية الطاهرة التي يسفكها قتلة األنبياء يف أرض فلسطني.
فالواجـب عـىل الصلحاء الدعاء، والواجب عـىل العلامء البيان؛ بيان ما يلزم مـن أحكام من غري هتور 
ومع دوران مع الدليل، والواجب عىل احلكام واألغنياء بذل ما يستطيعون بجميع الوسائل املتاحة هلم 
بـأن يوقفوا هذا الشـالل من الدماء ، والواجب عىل املسـلمني مجيعاً يف واجـب الوقت الذي ينبغي أن 
نتلمـس وأن نضـع األصبع عىل الداء - أصل الداء- الذي طمع بنا األعداء أننا غثاء؛ وهذا الغثاء ورد 
مها بإسناد صحيح ، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: ( يوشك أن  يف حديث ثوبان الذي أخرجه اإلمامُ أمحد والطرباينُّ وغريُ
تداعـى عليكم األمم ويف روايـة -فيها زيادة- األمم من كل أفق كام تتداعى األكلة عىل قصعتها ) ويف 
رواية كام تتداعى األكلة عىل قطعتهم قالوا - ملا سمع الصحابة ذلك من رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص-تأملوا !- كيف 
جيتمـع علينـا األعداء من كل أفق كام جيتمعون عىل القصعة ، عىل الطعـام ، فام ظنوا إال أننا قلة فقالوا: 
مستفهمني من رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ( أوَ من قلة نحن يومئذ يا رسول اهللا ) فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ال ،بل أنتم كثري - ويف 
روايـة صحيحـة: بل أنتم أكثر مـن عددهم- عددكم مليـار ومائتني مليون ، لو أن هـؤالء احتدوا عىل 
التوحيـد وبصـق كل واحد منهم بصقة عىل هيـود لن يبقى لليهود آثار - ، ولكنكم غثاءً كغثاء السـيل 
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تنتزع املهابة من قلوب عدوكم - ويف رواية - ولينزعن اهللا املهابة منكم ؛ -ويف رواية- وليقذفن اهللا يف 
قلوبكم الوهن ، قالوا : (وما الوهن يا رسول اهللا ؟) ؛فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:(حب الدنيا وكراهية املوت ) .
ليـس غريبـا عـىل قتلـة األنبيـاء أن يفعلـوا بأهـل غـزة مـا يفعلـوا، فاليهـود ينطلقـون بفعلهم من 
عقيدهتم ؛فعقيدهتم أن الناس كاحلمري -أجلكم اهللا- بالنسبة إليهم ؛ وخلق اهللا سائر الناس خلدمتهم 
ولقضاء مآرهبم ، وينبغي إن اسـتطاعوا قتلهم مجيعا ، وال يسـتثنون أحداً ، من غريهم بالقتل والدمار.
هـذا املعتقـد أن اهللا قد خلـق الناس ليقضوا مآرهبم مـن خالهلم وأنه حيل هلم قتلهم مجيعاً فال يسـتبعد 
، وباهللا رباً،  عـىل أمثـال هؤالء هذا الـذي جيري يف غزة ، لكن الذي يسـتبعد من يؤمن باإلسـالم دينـاً

وبمحمد ملسو هيلع هللا ىلص نبياً وهم عىل حال -واهللا ال أقول يبكي اإلنسان منها دموعا -ولكنه يبكي دماً ، 7 8 
L       ¯  ®  ¬ M (احلجرات:  ١٠ )، ويف الصحيحني من حديث النعامن بن بشري O يقول 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: (مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسـد الواحد إذا اشـتكى منه عضو 
تداعى له سـائر األعضاء بالسـهر واحلمى) هكذا ينبغي أن يكون حال املسـلمني، ولكن تآمر األعداء 
عـىل املسـلمني واملؤامرة أخذت أبعـاداً أخر؛ فكان أوهلـا أن أبعدوا غري العرب عن قضية فلسـطني 
وكان آخرها أن حرصوا قضية فلسـطني يف املنظمة فيام يسـمونه ( املمثل الرشعي الوحيد لفلسـطني) 
لَ عن قضيةِ فلسـطني ،  دَ عْ وفلسـطني ال تقبل هذا احلق، وال يمكن ملسـلم يشـهد أن ال إله إال اهللا أن يُ
نا لفلسـطني عقيدةً ، فقد ربطها ربنا -جل يف عاله- بعقيدتنا يف الصالة فكانت القبلةَ األوىل لنا ،  بُّ فحُ
رِج به ملسو هيلع هللا ىلص من بيت  ي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل بيت املقدس وعُ ـه ربنا رباطاً ال ينفك يف رحلـة املعراج فأُرسْ وربَطَ
املقدس إىل السامء وكان اهللا - جل يف عاله-لوال أنه يريد أن ننتبه هلذا االرتباط الذي ال جيوز ألحد أن 

يفكه، لكان يف قدرة اهللا -جل يف عاله-أن يعرج بنبيه ملسو هيلع هللا ىلص مبارشة من مكة املكرمة.
أقول : الواجب عىل املسـلمني أن يدعو إلخواهنم وأن يبذلوا كل ما يسـتطيعون حلفظ بيضتهم ، وكلٌّ 
جيب عليه ما بوسـعه ، فليسـت األمانة واحدة ، والذي نخشـاه -والذي ال إله إال هو- أن يرفع رجل 

ضعيف أو امرأة أو صغري يديه ويقول : اللهم اخذل من خذلنا .
؟ هذه الدعوة تصيب املسلمني مجيعاً -وال حول وال قوة إال باهللا -. نْ هذه الدعوة تصيب مَ

 LÅ  Ä   Ã    Â M 8 7 (حممـد: ٧)، و L  «  ª  ©  ¨ M 8 7 ، النـرص لـه ثمـن
(البقرة: ٢١٤) ، ولكننا جيب علينا أن نسـلك طريق النرص، وجيب علينا أن نرسـم خريطة ونبدل هذه 
مٍ وفهم؛ أمة تعرف  لْ األمة إىل أمة حممدية حقيقة وأال تبقى أمة غثائية، فاألمة املحمدية احلقيقية، أمة عِ
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واجباهتا تعظم رهبا وتعرفه معرفة حقيقيَّة، وتعرف نبيها وتعرف حق رهبا وحق نبيها عليها و تؤديه.
مـا معنى إن تنـرصوا اهللا ينرصكم؟ إن أديتم ما أوجبه اهللا عليكم ؛ فـاهللا -عزوجل- ينرصكم ، وليس 

فحسب ، إنام: ويثبت أقدامكم.
. الذي جيري يف غزة ليس حمنة فيها منحة، واملحنة ليست خاصة بأهل غزة بل لعامة املسلمني مجيعاً

هذه النرصة نرصة املسـلمني مجيعاً، وإن مل ينرصوا ألن سـائر األمة ممن مل يعرف واجبه وممن مل يؤد حق 
اهللا –عز وجل- ال يستحقون النرص.

أرجعهـا عمـر بن اخلطاب -O- وصـالح الدين -رمحه اهللا-، وصالح الدين ملـا كان يتفقد اجلند 
نْ هـذه اخليمة تأتيكم  كان يقـف عنـد خيمة فيهـا جنود ال يقومون الليل ويشـري إىل اخليمة ويقول: "مِ

اهلزيمة؛ L  ®  ¬  «  ª  ©  ¨M(حممد: ٧) .
النـرص لـه مفهوم رشعي واسـع، قد يموت اإلنسـان وال حيقق املـراد، لكن إن كان يسـري عىل واجب 

الوقت ويعرفه ويؤدي حق اهللا -عزوجل-عليه فالثمرة التي جتنى من بعده هي نرص. 
الطريق الذي يسلكه -وإن كان وحيدا ضعيفا رشيدا- ما دام أنه يسري يف الطريق الصحيح هذا هو نرص 
فـاهللا يقـول لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف طريقـه إىل املدينـة : L y  x  w  v  u M (التوبة: ٤٠)

وشـيخ االسـالم مات يف سجن القلعة عىل مسـائل يف الطالق ونرصه اهللا تعاىل يف املسائل التي خالف 
هُ خمالفٌ للمذاهب املتبوعة ،  فيهـا أعداءه وأصبحت كل حماكم الدنيا اليوم تقـيض بحكمه مع أن كالمَ
هذا نرص من اهللا يراه اإلنسان فيام بعد ؛ املهم أن تعرف الواجب امللقى عليك وأن تؤدي حق اهللا عليك ،
فإن مل تسـتطع أن تؤدي شـيئاً فال أقل أن تؤدي هذا احلق بالدعاء. والعبد يتأدب مع ربه كام ثبت عند 
أمحد وغريه أن املسلمني ملا وقع ما وقع هبم يف أحد فقتل عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقتل سبعون رجال من األنصار 
واملهاجرين وشـقت شـفة ملسو هيلع هللا ىلص وكرست رباعيته وشـج رأسه ، فاستشـهدوا ذلك وقالوا له: أنى هذا ؛
كيـف يفعـل بنا املرشكون هذا األمـر ونحن عىل احلق وهم عىل الباطل .فأنـزل اهللا -عزوجل- قوله : 
  ã         â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï M
L  ä (آل عمران: ١٦٥)،  فلو سألنا: هل اهنزم املسلمون يف أحد؟، لقلنا :نعم لكن إن سألنا هل 
اهنزم اإلسالم يف أحد ؟ قلنا: ال ، اإلسالم منصور ؛ فنرص اهللا قريب ، هيزم املسلمون ملا يستعيدون عىل 
الواجب الذي أوجبه اهللا عليهم ففي ١٩٤٨ و١٩٦٧ انترص اإلسـالم وهزم املسلمون ، ويف األندلس 

انترص اإلسالم وهزم املسلمون ، ويف العراق انترص اإلسالم وهزم املسلمون .
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ومـن رمحـة اهللا بنا أنه لن ينرصنا إال إذا عدنا إليـه ، نحن كرماء عىل اهللا فمن كرامتنا عىل ربنا :أن اهللا ال 
ينرصنا إال إذا عدنا إليه، وإال إذا رجعنا إليه.

ا يف هـذه النازلة أن نتفقد أحوالنـا وأن نعرف الواجب  الواجـب - إخـواين أحبتـي يف اهللا - علينا مجيعً
امللقـى عـىل أعتاقنا ولذلك نقول: واجبنا يف احلال إيقاف هذا النزيف، ويف املآل: أن نجهز أنفسـنا وأن 
ل هذه األمة من  وِّ نكثر أمتنا كثرة حقيقية فتكون أمة حممدية باحلق واحلقيقة وإال تبقى أمة غثائية، أن نُحَ
أمـة جهـل وطيش إىل أمة علم وعمل وصدق وإخالص ، أمـة تعرف قيمتها ومنزلتها بني األمم ، فإن 
أدينـا الـذي علينا أعطانا ربنا الذي لنا ، فكام علق اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه عن أيب الدرداء 

-O- :( نحن قوم نقاتل عدونا بأعاملنا ) ماذا يصعد عند ربنا ينزل علينا فقتالنا لعدونا بأعاملنا .
وكان أبـو بكـر الصديق -O-يقول : ( عاملكم (أي حكامكم) أعاملكم ) فأعاملنا تقيض بموقعنا ، 
ب أصحابُه وهاجر  ذِّ ب وعُ ذِّ ال يمكن -البتة- أن نتجاوز سـنن اهللا -عزوجل-؛ فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة عُ

. وبذل الغايل والنفيس فنرص اهللاَ هو ومن معه فنرصه اهللاُ
ا وال سيام يف دروس أصول الفقه- الرتك :فعلٌ العلامء يقولون -وكام تعلمنا كثريً

L  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª M (الفرقان:  ٣٠ )؛ فرتك القرآن جعله اهللا امتحان. 

فالفقهاء يقررون لو أن طبيباً رأ مريضاً ينزفُ فرتكه ينزفُ ومل يفعل الذي يستطيعه فهو جمرم.
فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول : ( أيام أهل عرصة باتوا وفيهم امرؤ جائع إال برئت منهم ذمة اهللا)، يقول ابن حجر: 

فلو أن فقرياً مات جوعاً يف حي فإين أقيض بقتل احلي مجيعاً بسبب هذا الذي مات جوعاً وهو بينهم.
فاملسـلمون فجعوا؛ فالواجب علينا أن نبذل ما نستطيع وال أقل من الدعاء، وأختم كلمتي بأن الدعاء 

  ¼»  º    ¹   ̧ ¶  μ   ́M: ينبغي أن يكون نافعاً،  وأن يكون بالرشوط الرشعية قال اهللا تعاىل
½  ¾  ¿  L  Á  À (الفرقان: ٧٧)

تذكـروا هـذه اآلية واربطوهـا بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: فيـام أخرجه أمحد والبزار وغريمها مـن حديث أيب بكر 
O:(لتأمرنَّ باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليدعون خياركم فال يستجاب لكم ) .

أهيا املسلمون:أهيا املسلمون:
أنتم بعامتكم إن مل تأمروا وتنهوا فإن اهللا يعاقبكم بأال يسـتجيب لعلامئكم وصلحائكم فدعاء اخلِيار-

العلـامء والصلحاء- مربوط ويسـتجاب إذا أنتم يا عامة املسـلمني أمرتم وهنيتـم ملن هو حتت يدك من 
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زوجـة أو بنـت أو طالب يف مدرسـة، أو موظـف أو عامل يف مصنع ، أو جـارك أو صديق أو حبيب ، 
فأمرك وهنيك جيعل خيار األمة إن دعوا يستجيب اهللا هلم .

   ̧ ¶  μ   ́M فـكأن يف هـذه اآليـة أن حياة األمـة، وأن رسّ قوهتا ورس قيامهـا وبقائها يف الدعـاء
ُّ بقاء هذه األمة بالدعاء الـذي ال يُقبل إال أن يكون  L  ¼»  º    ¹ أي بقاؤكـم يف الدعـاء، فـرسِ

املسلمون مجيعاً آمرين باملعروف وناهني عن املنكر.
فإذن قيامنا ليس بكربائنا فقط ، وليس بعلامئنا فقط ، قيامنا بأن يكون كل واحد منا عىل صلة وثيقة باهللا 

-عزوجل-.
ة يف جبني كل من يسـتطيع أن يقدم شـيئاً ومل  ـبَّ تركُ املسـلمني يف غزة هكذا تركٌ فعلني وهذا الفعل سُ
يفعل .وال عالج إال العالج الرشعي املر الطويل،  ولكن لن يستقيم حال األمة إال به أن يتوحدوا عىل 
التوحيـد، وأن يشـعروا أن كل مـن يقول ال إله إال اهللا ، حممد رسـول اهللا ،أخ هلـم وله حق عليهم وأن 

هيبوا لنجدته بالغايل والنفيس .
أما أن تقطع األمة أوصاهلا وتقطع األمة شذر مذر، وأصبح -لألسف- ال أقول عىل العرب أو املسلمني 

نا اليهودَ : بعامة بل أقول عىل الفصائل القائمني عىل القضية الفلسطينية أصبح حاهلم كام وصف ربُ
L  ±    °  ¯     ®  ¬  «ª  ©  ¨      § M (احلرش: ١٤)

ماذا ينتظر املسـؤولون من الفلسـطينيني خاصة حتى يؤدوا الواجب عليهم جتاه إخواهنم ، ذلك بأهنم 
قـوم ال يعقلون، ال عقـل عندهم، ينتظرون من يفكر هلم ومن يميل عليهـم، وحيركهم كاألحجار عىل 

رقعة الشطرنج -وال حول وال قوة إال باهللا -.
َّن ينرص دينه وينرص سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص. أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا ممِ
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ال فُضَّ فوك أبا عبيدة ،فتو موفقة ومتَّزنة تدل عىل تسديد من اهللا،وفقهٍ بواقع األمة .
ه ألعدائنا  مَ ـلِ واملسـلم مهـام بلغت ذنوبه مامل يرشك بـاهللا له علينا حق النّرصة واملواالة،وال جيوز أن نُسْ
دُ محاس اآلن  لْ بحال، وجزمة محسـاوي مسـلم - ولو خالفنا -أرشف من كل اليهود عربا وعجام ، وجَ

الخيدم  إال  اليهود وحلفاء اليهود وأجراء اليهود .
عي اإلسالم يفرح لقتل أهل غزة وهذا نفاق، فإن رافقه مواالة  يف الباطن لليهود فأخشى  بعض من يدّ

ا باهللا . أن تكون ردة عياذً
وبعضنا يقع عليه قول ربنا: L  Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Ä M (احلج: ٤٦).
ولقد صدق فضيلته ردا عىل من قال: إن محاس متعلقة بإيران ؛ الغريق يتعلق بقشـة ملا ختىل أهل السـنة 

عن دعمهم، أوجلؤوا إىل إيران بسبب تقصرينا.
النصح مطلوب حلامس يف كل وقت وحني؛ لكن جلد الذات وشامتة األعداء،ومتني العنت للمسلمني 
ليس من السلفية يف يشء ،وليت بعض إخواننا املتعجلني يرتكوا هذه املسائل الكبرية لشيوخهم وشيوخ 
شيوخهم ؛ فال يكفي يف الفتن زخم املعلومات أين اخلربة،أين مالزمة األئمة،أين التوفيق واإلخالص ؟
لقد اتفقت فتو ثالثة من كبار تالمذة شـيخنا األلباين : الشـيخ مشهور،والشـيخ عيل ،والفقري إىل اهللا 
عىل وجوب نرصة أهل غزة بزعامة محاس والدعاء هلم وتقديم العون هلم يف معركتهم مع هيود ،ويأبى 

دوا خارج الرسب . فوا عكس التيار ،ويغرِّ بعض املحسوبني علينا إال أن جيذِّ
فأقـول  هلم: اتقوا اهللا ! مشـاخيكم الذين سـبقوكم بالعلـم والدعوة واإليـامن أدر وأوىل منكم ؛ فال 

تشقوا صف السلفيني حتى لو بلغتم مابلغتم يف أنفسكم !
حفظ اهللا مشـايخ هذه الدعوة املباركة تالمذة إمام أهل السـنة واجلامعة شـيخنا األلباين وأبقاهم صفا 

واحدا كالبنيان املرصوص يف مواجهة الفتن ماظهر منها وما بطن .
ا  وكان لكلمة أخينا وصاحبنا ورفيق دربنا الشيخ العالمة مشهور بن حسن آل سلامن - حفظه اهللا - أثرً
حسنا يف نفيس فال أخالفه يف يشء منها ؛ فعلقت هبذه الكلمة ألضم صويت إىل صوته ،فهذا هو املوقف 

السلفي احلق مما جيري من أحداث وفتن .
وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرىض.
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هٌ إىل الشـيخ عيل بن حسـن احللبي ،  هٌ إىل الشـيخ عيل بن حسـن احللبي ، ورد سـؤالٌ يف (فتـاو األثـر)-يف (قنـاة األثـر الفضائية)-موجَّ ورد سـؤالٌ يف (فتـاو األثـر)-يف (قنـاة األثـر الفضائية)-موجَّ
ه: ه:) نصُّ بتاريخ:( بتاريخ:( ١٤١٤ - -٧ -  - ٢٠١٤٢٠١٤) نصُّ

س / أخ يسأل عن حركة محاس، وهل هي جزء من اإلخوان املسلمني ؟ س / أخ يسأل عن حركة محاس، وهل هي جزء من اإلخوان املسلمني ؟ 
ج / نعـم، هـذا يشء معـروف، ومؤسسـو حركة محاس هم مؤسسـو اإلخـوان املسـلمني ، ومعروفة 
اتصاالهتم -هم ال ينكرون هذا-  بإيران والتغويل اإليراين، والتحالف مع حزب اهللا اللبناين الشـيعي 

الرافيض وما أشبه ذلك؛  لكن أنا أود أن أقول نقطة توجيهية تربوية:
 إخواين املسلمني اآلن يف غزة يعيشون أقسى الظروف وأشدها؛ القصف، والقتل، والتقتيل، والتدمري، 
نْ غري تفريق بني مدنيني أو عسـكريني، ومن غري تفريق بني محاسـيون  والتفجـري عـىل رؤوس الناس مِ
ومحسـاويون كام يقولون أو غري ذلك، ومن غري تفريق بني متدينني وغري متدينني، ومن غري تفريق بني 
مسلمني وغري مسلمني ، القتل اليهودي قتل أعمى، وان كان هم يزعمون أهنم يقتلون القتل الرحيم ،
فهم كاذبون، هم قتلة األنبياء فهل سيسـلم منهم من بعدهم ؟ هم يريدون أن جيعلوا هنالك صدمة يف 
نْ ورائه، ومن  وضع املسـلمني بغزة ، نعم نحن اآلن ال نريد أن ندخل يف متاهة ما السـبب يف هذا؟  ومَ

خلفه، وملاذا كذا ، ولو سكت الطرف الفالين أو اجلهة الفالنية ؟ 
هـذا ظـرف دعاء وابتهال ، وينبغـي أن يكون ظرف انتفاع، واسـتفادة وجتربة منـا ومنكم ومن محاس 
ومن اإلخوان املسـلمني ومـن غريهم أن يعرفوا ما ينبغي فعله وما ال ينبغـي فعله، متى يفعلون ومتى 
يسـكتون ومتـى يتكلمون، أما أن  نفعل فعالً يف وجهـة النظر قد يكون له أثر إجيايب ، لكن يرتتب عليه 

من السلبيات أضعاف أضعاف ذلك، هذا خالف الرشيعة ومقاصدها، 
ا ثالثة أمور: -  وهذا الواقع يستدعي منَّ

١- أن ندعو إلخواننا املستضعفني يف األرض أن يوفقهم اهللا وأن ينجيهم مما هم فيه. 
٢- أن ندعو عىل هؤالء املجرمني املالعني إخوان القردة واخلنازير الذين ال يألون يف مؤمن إال وال ذمة . 
٣- أن ندعـو حلركـة محاس واإلخوان وغريهم أن يسـددهم اهللا عىل السـنة ، وعىل العقيدة الصحيحة 
وعىل املنهج احلق، دعوة اىل كتاب اهللا وسـنة رسـول عليه الصالة والسالم، بعيداً عن هذا الوالء سواء 

  C  B  A M :كان سـيايس أو عقائـدي أو اسـرتاتيجي، وإن اخلـري كل اخلري يف قوله تعـاىل
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L F  E  D(آل عمـران: ١٠٣)، وقولـه: L  43  2  1 M(النـور: ٥٤  )أي هـذا النبي، 
لذلـك بعد ٨٠ سـنة من العمل احلزيب هلـذه اجلامعة وتلك ، ماذا أنتجوا وأثمروا يف األمة، هذا سـؤال 

كبري حيتاج إىل جواب أكرب وأعمق، ولكن بشفافية وصدقٍ مع النفس.
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إنَّ احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، ومن هيده 
اهللا فـال مضـل لـه، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشـهد أن 

حممداً عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم، وبعد:
فالعـامل كلـه ير ويسـمع اليوم قمة الوحشـية واإلرهاب الذي يامرسـه اليهود املعتـدون عىل اإلخوة 
الفلسـطينيني يف قطاع غـزة األيب، وإن األقالم لتعجز عن وصف هذه اجلرائـم املتناهية من هذا العدو 
عي أنه تريدهم بزعمها، بل وصل أمرهم  من قتل للصغري والكبري والرجال والنسـاء دون متييز ملن تدَّ

إىل تقصد بيوت اهللا عز وجل واألماكن العامة من مدارس وغريها. 
والعجـب ال ينقـيض من مواقف كثري مـن أصحاب الدعاو الرباقة التي تنادي بحقوق اإلنسـان من 
هذه األحداث، ولعل العجب يزول ألن املسلمني يف أنحاء العامل عند أولئك ليسوا من بني اإلنسان؟ 

وبالتايل ال تشملهم احلقوق، بل انظروا إىل معامالهتم لكالهبم لرت الرفق املزعوم!!
وإن هـذه الوحشـية اليهوديـة وتربير أعامهلا مـن اإلرهاب الدويل – الذي ال يتنـازع فيه - املنظم الذي 
ع عليه بكل قوة. وأين الشـعارات الدولية التي كنا  ، بل إنه يشـجِّ عقـدت ملحاربتـه مؤمتراتٌ ولقاءاتٌ

نسمعها بتجفيف موارد اإلرهاب؟ أليس ما يقوم به هيود من أعظم موارده اإلرهاب وأشكاله؟ 
فصـرباً يا أهل غزة األبيـة، وعليكم بوحدة صفوفكم ونبذ الفرقة بينكـم، وكونوا عباد اهللا إخواناً عىل 

اإلسالم والسنة وبذلك يتحقق الظفر بإذن اهللا.
وهـذه الدعـوات يف قنـوت النـوازل وغريه ممـا يُرجى هبـا النفـع العظيم وهـي من النـرصة إلخواننا 

املستضعفني. 
ونسأل اهللا العظيم بأسامئه احلسنى وصفاته العليا أن يُعيل دينه، وأن يرد كيد اليهود املعتدين والكائدين 
، وأن يرحم القتىل ويتقبلهم من الشهداء، وأن يعني املصابني،  للمسلمني يف نحورهم، وأن يقيهم كل رشٍ

وأن جيعل العاقبة لإلسالم وأهله، وليس ذلك عىل اهللا بعزيز.
واحلمد هللا رب العاملني،،

١- أستاذ السنة النبوية وعلومها، بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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املوقف من عدوان اليهود عىل غزة له جانبان: املوقف من عدوان اليهود عىل غزة له جانبان: 
دَّ من الرباءة مـن الكفار ومعاداهتـم، ومواالة املسـلمني ومنارصهتم، بكل ما  األول: اعتقـادي؛ فـال بُ
ـنْ أخلَّ هبـذا اجلانب فحاله بني الكفـر والنفاق األكرب أو األصغر حسـب درجة ضالله؛  مَ نسـتطيع، فَ
ا فهو تكفريي جلد، فوقوع طائفة من املسـلمني  عى سـقوط حق اإلخوة اإليامنيَّة ألهلهـا مطلقً فـإن ادَّ

  i M :يف املخالفـة االعتقاديـة أو العمليَّة ما مل خترجها من ملة اإلسـالم؛ ال يُسـقط حقهـا يف النرصة
.L n  m  l  k  j

اجلانـب الثـاين: السـيايس واملصلحي يتعلـق باملواقف ومراعاة السياسـة الرشعيـة يف املواجهة وإدارة 
املعركة؛ فيحصل اخلالف يف قراءته وتقديره ومعاجلته، اخلالف مع محاس يف اجلانب الثاين؛ فال يسـقط 
حقوق األخوة اإليامنية يف النرصة والتأييد والعون. فهي  معركة املسـلمني كلهم ضد اليهود املعتدين، 
بعض األخوة قد تزل قدمه يف مثل هذا املوطن فتحمله غريته عىل دماء املسـلمني عىل إطالق عبارات 

قد يُفهم منها خذالن إخوانه يف غزة، فيجب احلذر منها وإن صلحت النية. 
ا فيصورن كل من ينتقد محاس أو يناصحها بأنه موالٍ  احلركيون وجتار الدعوة خيلطون بني اجلانبني عمدً

لليهود ومتصهني! وهذه هتمة تكفرييَّة، واستغالل رخيص ملآيس املسلمني. 
وهـم يقصـدون بذلك أهـل التدين والصالح من طلبـة العلم، ال الكفار والزنادقة مـن العرب، الذين 

يظهرون الشامتة بأهل غزة وخيذلوهنم ويتمنَّون هزيمتهم. 



- 38 -

ï````«°ûdG á```ª∏c
( 1) Iõ````Z ∫ƒM » pª r« në t°ùdG ó©°S øH ídÉ°U

 :- يّ -حفظهُ اهللاُ يْمِ حَ مة صالح بن سعد السُّ يخ العالّ قال فضيلةُ الشّ
عائكم، حيثُ أنّ  لِّ مكان من دُ ا إخوانكم يف فلسـطني ويف سـوريا ويف العراق ويف كُ ـوْ «إخواينِ ال تنْسَ
افضة،  ار من اليهود والنّصار، وحزب إبليس، والرّ فَّ لٌّ مِن: الكُ ؤامـرات معروفة اتّفق عليها كُ هـذه مُ
تِنُوهم ولِيَصلوا  فْ م متّفقون عىل حياكة هذه املؤامرات ليُشـغلوا املسـلمني عن التّوحيـد ولِيَ وغريهـم هُ
نّة، لكنّهم سيبوؤون باخلُرسان -بإذنِ اهللاِ- سواء كان  إىل مآرهبم من استئصال شأفة املسلمني أهل السُّ
ة،  ـنّ ن يتآمرُ معهم عىل أهل السُّ افضة، أم مَّ ق، أو حزب إبليس، أم الرّ اليهود والنصار الغرب والرشَّ
ُم  عَ وسيقطعُ اهللا قروهنَ طِ نٌ قُ رْ م قَ ونَ -بإذنِ اهللاِ-؛ كلّام ظهر منهُ تَهُ نْ يَ لّ هؤالء سَ أو اخلوارج أو غريهم كُ

-بإذنِ اهللاِ تعاىل-.
لكنْ هذا األمر يتطلَّب ثالثة أمور:لكنْ هذا األمر يتطلَّب ثالثة أمور:

ل: العودةُ إىل اهللا -سبحانه وتعاىل-، إصالح ما بيننا وبني ربِّنا، البُعد عن املعايص. ل:األمر األوَّ األمر األوَّ
. ل عىل اهللا واالعتامدُ عليهِ األمر الثَّاين:األمر الثَّاين: التّوكُّ

هِ، كيف تصيح  نـِ كُ بعيْ وَ الرشِّ ين!! هـذا هُ ة ويقـول: يا صالح الدِّ نَـاك من يصيح يف غزّ يعنـي: أمـس هُ
م لإلسالم  ا عىل ما قدَّ ؛ فجزاهُ اهللاُ خريً و لهُ - ندعُ ين ماتَ -رمحه اهللاُ ين!! صالح الدِّ وتقول: يا صالح الدِّ

. نِهِ يْ ك بِعَ وَ الرشِّ ! هذا هُ هُ امَ تصِ عْ ل: وامُ ين! ال تَقُ ل: يا صالح الدِّ ناديه؛ ال تقُ واملُسلِمني؛ لكن ال تُ
كيف ترجو النَّجاة وأنت تدعو غري اهللاِ؟!

ادعُ ربَّك؛
: يا اهللا، يا حيّ يا قيّوم، يا ذا اجلالل واإلكرام. لْ • قُ

عتصم! ل: يا مُ • ال تقُ
ين! • ال تقل: يا صالح الدِّ

. ل: يا رسول اهللا! ألنّ من استغاث برسول اهللا فقد أرشكَ • ال تقُ

رس العارش) يوم: ة لإلمام أمحد / الـدَّ ـنّ - لـ: (أصول السُّ هُ اهللاُ فِظَ ـحيميّ -حَ مة: صالح بن سـعد السّ ـيخ العالّ ١-مـن رشحِ فضيلة الشّ
١٣ / رمضان / ١٤٣٥هـ، باملسجد النّبويّ ..
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، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا حيّ يا قيّوم. : يا ربِّ لْ • قُ
ا، سـواء كانوا شـياطني اخلوارج وداعش، أو  غادِر منهم أحدً ا، وال تُ لْهم بددً ا، واقتُ همَّ أحصهم عددً اللّ
ل  ـتأصِ مّ اسْ هُ فض وحزب إبليس، اللَّ ق والغرب، أو شـياطني الرّ شـياطني اليهود والنّصار يف الرشّ

. درتِكَ ، وأرنا فيهم عجائبَ قُ قتدرٍ م أخذ عزيزٍ مُّ هُ ذْ أْخُ نا عليهم، وَ م، وانرصُ هُ ع دابِرَ طَ م، واقْ تَهُ فَ شأْ
. رٍ تَدِ قْ ذهم أخذ عزيزٍ مُّ مّ خُ حاب اللهُ نشئ السّ مّ هازم األحزاب ومُ هُ اللّ

ردّ  مَّ أنزِل هبم بأسـكَ الذي ال يُ هُ م، اللَّ تَهُ فَ لْ شـأْ ا، اللّهم اسـتأصِ م ديَّارً رْ عىل األرضِ منهُ ـمَّ ال تـذَ هُ اللَّ
رة؛  فَ فـض؛ اخلوارج؛ اليهـود؛ النّصار؛ من معهم مـن الكَ لّهم أمجعون: الرّ عـن القـوم املُجرمـني ، كُ
م اجتمعوا عىل الباطل يتآمرون خفيةً ويُظهرون عداوة  مّ إهنّ هُ ، اللَّ ُم ال يُعجزونكَ همّ عليك هبم فإهنَّ اللّ
ق ليسـوا  ُم يكذبون، واهللا ليسـت اليهـود والنّصار والغرب والرشّ ، واهللا إهنَّ ـم يكذبونَ بعضهـم وهُ
م الذين باعوا  وهم، وهُ حُ مُ الذين سلَّ مُ الذين جلبوهم، وهُ افضة؛ ليسـوا أعداء للخوارج، هُ أعداء للرّ
نّة واجلامعة،  لفيِّني؛ أهل السُّ نّة؛ السّ الح، ألنّ هدفهم الذي يرمونَ إليهِ استئصال شأفة أهل السّ مُ السِّ هلُ

رسان، واخليبة واخلذالن، بإذن اهللا الرمحن. ولكن سيبوؤون باخلُ
د. مّ وصىلّ اهللا وسلَّم وبارك عىل نبيِّنا حمُ
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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده 
اهللا فـال مضـل لـه، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشـهد أن 
م وبارك وزد عىل أرشف  ا عبده ورسـوله، وصفيـه وخليله، وخريته من خلقه. اللهم صلِّ وسـلِّ ـدً حممَّ

خلقك وأكرم رسلك سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني، ثم أما بعد: 
أهيا األحبة يف اهللا: 

رَّف به؛ فالقنوات متتلئ بأخبار  عَ ملْ آتِ اليوم ألحدثكم عام جيري يف غزة فاألمر أظهر وأشهر من أن يُ
املجـازر والفواجـع، والفضائيات تزخر بصور اجلرائم والفظائـع التي جتري عىل إخوانٍ لنا يف العقيدة 
والديـن صبـاح مسـاء، يف ظل صمـت مطبق، وتواطـؤ مقلق من لـدن كثري من املسـلمني، فضالً عن 
ةٍ، وقواعد كليَّـة توضح حقيقة الرصاع وطبيعة  غريهـم، ولكنِّي أتيـت ألذكركم ونفيس بأصول رشعيَّ
ابنا، ورشذمة من  تَّ ة من كُ لَّ نَا به ثُ عَ جَ املعركـة الناشـبة بيننا وبني عدونا، والذي دعاين لذلك كله هو مـا فَ
دونه يف  ـوِّ نا مما يُسَ وْ ا من عقول غريهم، آذَ وا كثريً وا يف أنفسـهم، وأضلُّ لُّ إعالميينـا عندمـا انحرفوا وضَ
نْ أنَّه مـا كان ينبغي للمجاهدين يف غزة أن  ـون به من خالل منابرهم اإلعالميَّة مِ وهُ صحفهـم، وما يَفُ
ئـوا اليهود بحـرب، بل عليهم أن ينبطحوا كام انبطح الكثري منَّـا، وكأن اليهود الصهاينة هم الذين  بَادِ يُ
نوا يف تقتيل إخواننا وترشيدهم، بل ذهب  عِ مْ هم أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يُ يَ عليهم فمن حقِّ دِ تُ اعْ

ا عندما أخذ يدعوا لليهود بالنرص والغلبة عىل أهل غزة.  بعضهم – والعياذ باهللا- مذهبًا بعيدً
ا أن  ـرٍو إن مصيبتنـا هبؤالء ال تقـل أملًا من أملنا بام جيري عىل إخواننا هنـاك. أفال يعلم هؤالء مجيعً مْ ولَعَ
هـم ال يرض املجاهد الفلسـطيني املقاوم، وال ينفع الصهيـوينَّ املعتدي الظامل، وإنام هم  مقاالهتـم وغثاءَ

رقون به أنفسهم – نعوذ باهللا من اخلذالن-. حيُ
معارش األحبة:

إنَّ مـن قـرأ كتاب ربه جل وعال، وتأمل يف آياتـه، واتعظ بعظاته، واهتد هبداه، يـر أنَّ هناك آياتٍ 

https://www.youtube.com/watch?v=akFBhJsukvg&feature=youtu.be -١
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ا هو األكثر عداءً للمسـلمني، إهنم  ا واحدً رت املسـلمني من أعداءَ كثر، وأن هنـاك صنفً كثـرية قـد حذَّ
نَّـنَ أباؤهم  اليهـود، إهنـم القـوم املغضـوب عليهم، امللعونـون عىل ألسـنة األنبياء واملرسـلني، قوم تفَ
فـوا عىل مرِّ التاريخ باإلفسـاد والتخريب ونقض العهود،  رِ وأجدادهـم يف قتـل األنبياء واملصلحني، عُ

  ¼  »  º¹  ̧   ¶  μ  ́  M : ًوصفهـم رهبـم تعاىل وهو اخلبري هبـم، وذكر افرتاءاهتـم قائـال
  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     Ë  Ê    É  È  ÇÆ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½
  é  è  ç  æå  ä  ã  â   áà  ß  Þ  Ý  Ü        Û  ÚÙ  Ø      ×  Ö     Õ  Ô

L  ê (املائدة: ٦٤).
     °  ¯  ®  ¬  «  ª  © M :بوهـم، أمل يقل ربنـا جـل جاللـه ذَّ كَ هـم قتلـة األنبيـاء ومُ

±  L  μ  ´        ³  ² (البقرة: ٨٧)
أولئـك هـم اليهود الذين غدروا بخاتـم النبيني حممد ملسو هيلع هللا ىلص  ونقضوا عهده؛ فإنـه ملا هاجر ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة 
هـا وفيهـا ثـالث قبائل من هيـود عقد معهـم أن ال خيونوا، وال يـؤذوا، ولكن أبى طبعهـم اللئيم،  مَ قدِ
وسجيتهم السافلة إال أن ينقضوا، إال أن يغدروا؛ فأظهر بنو قينقاع الغدر بعد أن نرص اهللا نبيه يف بدر، 

فأجالهم ملسو هيلع هللا ىلص من املدينة عىل أنَّ هلم النساء والذريَّة، ولرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصأمواهلم وسالحهم. 
وأظهر بنو النضري الغدر بعد غزوة أحد فحارصهم ملسو هيلع هللا ىلص، وقذف اهللا يف قلوهبم الرعب، وسألوه ملسو هيلع هللا ىلص أن 

لِيَهم عىل أنَّ هلم ما حتمله إبلهم من أمواهلم، إال آلة احلرب، فأجاهبم إىل ذلك. ْ جيُ
أما بنو قريظة فقد نقضوا العهد أيضا، نقضوه يوم األحزاب، نقضوه يف يوم عصيب، ويف كربٍ شديدٍ 
يمـر بـه أهل اإلسـالم حني اجتمعت العـرب عىل حربه ملسو هيلع هللا ىلص عنـد ذلك حارصهم بعد انتهـاء املعركة، 
مِ أمواهلم، وسبي نسائهم  سْ مَ فيهم بقتل رجاهلم، وقَ كَ فنزلوا عىل حكم حليفهم سعد بن معاذ O حَ

تِلَ رجاهلم. قُ وذرارهيم، فَ
هـذا لونٌ من ألـوان غدرهم بخاتم األنبياء، ومن غدرهم وخيانتهم لـه، أنه ملا فتح اهللا جل وعال عليه 

وا له شاة مسمومة فأكل منها، ومل حيصل مرادهم –وهللا احلمد- عىل أذً حلقه بعد ذلك. دَ خيرب أهْ
فعلينا معارش األحباب أن نعلم وأن نتذكر أن العداوة معهم هي مبدأ ثابت ال يتغري وال يزول. 

ال أن حتل املحبة  احلرب بيننا وبينهم مسـتمرة منذ بعثة سـيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن تقوم السـاعة، ومن املُحَ
  &  %  $  #  "  ! M :حمل العداوة، أو أن حيل السالم حمل احلرب، كيف واهللا تعاىل يقول

'  )  (*  L (البقرة: ١٢٠).
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نعم معارش األحباب إهنا العقيدة؛ هذه هي حقيقة املعركة التي يشـنها هيود يف كل أرض ويف كل وقت 
ةٍ، أو عىل  لَّ ضد املسـلمني، إهنـا معركة العقيـدة يف صميمها وحقيقتها، إهنا ليسـت معركـة أرض أو غَ

ر األمر بعضنا.  وِّ رايات مزيَّفة كام يُصَ
فيا عباد اهللا اليهود هم أشد األعداء هلذه األمة بِنَصِّ كالم ربنا جل وعال: M  ~    ے  ¡     ¢  

£     ¤  ¥     ¦  §¨  L (املائدة: ٨٢ ) .

هم أشـد الناس عداوة للمسلمني، أشد من املرشكني، بل أشد من النصار، بل أشد من سائر األمم، 
فوا له عىل مرِّ الزمان وهو املكر واخلديعة واخليانة، يقول اهللا  رِ ويكفي املسلم أن يعلم ما متيز به هيود، وعُ

جل وعال عنهم: z  y  x  w  v   u M  }|   {  ~    ے  
¡¢  £  ¤  ¥    ¦  §¨  ©  L      ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª (املائدة: ١٣) 

ج بعهود اليهود ومواثيقهم.  ذَّ ْدع بعض السُ وبعد هذا خيُ
ا مثـل هيود يف االسـتخفاف بالعهود واملواثيق ويف عـدم مراعاهتا، وترك  إنـك أهيـا املوحد لن جتد قومً

  x  w  v   u M  :االلتـزام هبـا، بل جرأهتم عىل نقضها وإبطاهلـا، يقول اهللا جل وعال
z  y  }|   {  ~    ے  ¡ L (املائدة: ١٣) 

  ¨  § M :ا يف نقض املعاهدات، ورهبم سـبحانه أعلم هبم يقـول ـا أسـودً إن للقـوم تأرخيً
̄  °     ±  L  ² (البقـرة: ١٠٠)، فقوله جل وعال: (كلام) تدل عىل    ®¬  «  ª  ©
ا نبذه وألغاه وكفر بـه ونقضه فريق منهم،  ـا أو صلحً ا أو أبرموا ميثاقً التكـرار، وأهنم كلـام عقدوا عهدً

وهذا ما يلمسه كل متابع ألحواهلم وتأرخيهم، وال يزال هذا هو ديدهنم ودأهبم. 
أهيا اإلخوة املؤمنون: 

ا بحقـد، وحربًا بجربوت؛ يقودهـا قومٌ لئام  ا بعنـف، وتآمرً إن األمـة اإلسـالمية اليوم تواجـه خصامً
ون الضغائن، وحيملون مسموم الدفائن قد ملئوا  ُّ أماطت عنهم اللثام األحداث والوقائع واأليام، جيرتَ
اكٍ أثيم  الدنيا عدوانًا، وأشعلوها نريانًا، كل ذلك حتت شعار حتقيق السالم واحلرية املزعومة، وأنَّى ألفَّ
، أو سكونًا دائبًا، وما تسمعون وما تشاهدون من اتفاقيات ومعاهدات للسالم ما  ا دائامً أن حيقق سالمً

عاءٌ لسفك الدماء، وقتل األبرياء.  َثَّل، وإفك وافرتاء واهتامٌ وادِّ هي إال أحداث تفتعل، وأدوارٌ متُ
إن اإلجرام اليهودي، وإن احلقد الصليبي النرصاين سـيظل يف غطرسـته وغروره واستبداده وفجوره، 
سـح أمامه املجال الرتكاب مزيد من اهلدم والترشيد والتقتيل ليكون ذلك  فْ أ له األجواء، وسيُ يَّ هَ وسـتُ
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خري شـاهد بـإذن اهللا عىل احلقد الدفني، واهلمجيَّـة العمياء، وليتبني للناس أمجعـني حقيقةُ ما يزعمون 
ُ العدل واحلرية والسـالم عندهم أن يرشد  عنيْ من نرش احلريَّة والسـالم، واألمن واألمان بني العاملني، فَ
يَتَّم ذرارهيم، ولكن معارش األحباب حتى إذا ما بلغ  ل نساؤهم، وأن يُ مَّ رَ املسـلمون من ديارهم، وأن تُ
السـيل زبـاه، والكيد مداه، والظلم منتهـاه، هنالك يأيت نرص اهللا تعاىل، يأيت نـرص اهللا ملن اتقاه ووااله؛ 
فـاهللا سـبحانه يمهل وال هيمل حتـى إذا ما أخذ الظامل أخذه أخذ عزيز مقتدر، إن بطش ربك لشـديد، 
لقد نيس أو تناسـى الظامل املسـتبد أنَّ الظلم ال يدوم وال يطول، بل سيضمحل ويزول، وعندها سيعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أهيا األكارم: 

إن مـا جيـري اليـوم عىل أرض فلسـطني من ترشيـد وتقتيل، وتفجـري وتدمري ما هو إال عنـوان للظلم 
اجلامعي الذي تواطأ عليه أهل الرشق والغرب عىل مرأ ومسمع من العامل كله، وإن ذلك يدعونا أن 

نقف وقفات مستبرصة لنأخذ العربة والعظة، ولنتأمل يف حكمة اهللا سبحانه وتعاىل إنه عليم حكيم. 
ولعـلَّ أوىل تلـك الوقفـات عبـاد اهللا أنَّ ما أصاب األمـة اليوم من ختلـف وتقهقر، وضعـف وتأخر، 
ونزع املهابة من األعداء، واهلوان عىل الناس؛ إنام هو عاقبة الفسـوق والعصيان، واالبتعاد عن حقيقة 
ا).  تِهَ عَ صْ ةُ إِىلَ قَ لَ كَ ى األَ اعَ امَ تَدَ مْ كَ يكُ لَ ى عَ اعَ مُ أَنْ تَدَ مَ ـكُ األُ اإلسـالم واإليامن. يقول نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص: ( يُوشِ
نَّ  عَ نْزِ يَ لَ ، وَ لِ ـيْ اءِ السَّ ثَ غُ اءٌ كَ ثَ مْ غُ نَّكُ لَكِ ، وَ ثِريٌ ئِذٍ كَ مْ يَومَ نتُ ؟! قال: ( بَلْ أَ ـةٍ نحن يومئذٍ فقـال قائل: ومِن قلَّ
). فقال قائل: يا رسـول اهللا! وما  نَ هَ مُ الوَ وبِكُ لُ نَّ اهللاُ يفِ قُ فَ يَقذِ لَ ، وَ مْ نكُ ةَ مِ ابَ مْ املَهَ كُ وِّ دُ ورِ عَ ـدُ ـنْ صُ اهللاُ مِ

). (رواه أبو داود وغريه بإسناد صحيح). ةُ املَوتِ يَ اهِ رَ كَ نيَا وَ بُّ الدُّ ن؟ قال: (حُ هَ الوَ
 ُ طَ اهللاَّ لَّ ادَ ، سَ ِهَ مْ اجلْ تُ كْ تَرَ عِ ، وَ رْ مْ بِالزَّ يتُ ضِ رَ رِ ، وَ قَ بَ نَابَ الْ مْ أَذْ تُ ذْ أَخَ ةِ ، وَ ينَ مْ بِالْعِ تُ ايَعْ بَ ا تَ كام يقول ملسو هيلع هللا ىلص: (إِذَ

). (رواه أبو داود).  مْ ينِكُ وا إِىلَ دِ عُ جِ تَّى تَرْ هُ حَ عُ نْزِ ال الَ يَ مْ ذُ يْكُ لَ عَ
، وأيُّ خذالن أقبح وأبشـع مما تعيشـه أمتنا اليوم حينام تقف صامتة عاجزة، إن مل  ، وأيُّ هوانٍ لٍّ فأيُّ ذُ

َالِئة ملا يفعله أحفاد القردة واخلنازير بإخواننا يف أرض غزة اليوم.  تكن متواطئة ممُ
فيا عباد اهللا: 

إن األمـة اليـوم يف عمومها أصبحـت يف حالٍ يرثى هلا؛ لقد غرقت يف طمعٍ هيدي إىل طبعٍ وشـهوات، 
ومتع ودنيا مؤثرة، وهو متبع.

  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï M :يقـول ربنا جل وعال
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ط اهللا تعاىل عىل األمة من  L  ä  ã         â  á  à  ß (آل عمران: ١٦٥)،  بذلك كله عباد اهللا سـلَّ
نا بأنفسنا ليغرين اهللا تعاىل علينا M |    {  ~   ے  ¡   ْ يستبيح بيضتها، ويذيقها من العذاب، ولئن غريَّ

¢      £  ¤  ¥  ¦§   L (الرعد: ١١).
ا أن نعلـم أنه ما من حمنة إال ويف طيَّاهتا منحـة، وأنَّ هللا تعاىل يف كل يشء حكمة؛  ومـن الوقفـات أيضً
ففـي املحن والفتـن، ويف احلروب ابتالء لألمة مجعـاء لتعود إىل دينها ورشعها، لرتجع إىل رشـدها، 
 ولتعـي الـدرس والعـربة، ويف ذلكم حكمة مـن اهللا تعاىل ليتخذ سـبحانه من األمة شـهداء، ولري
سـبحانه مـن يصرب وحيتسـب عىل مـا أصابه وحلَّ به من فقـدٍ حلبيب، أو أذ يف نفسـه أو يف قريب، 

  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ M :ويف ذلـك يقول جل وعال
  #  "  !   Â  Á  À   ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹     ¸  ¶  μ  ´  ³
  3   2    1   0   /   .   -   ,   +   *   )    (   '   &   %   $

L    4(آل عمران: ١٤٠ – ١٤٢) 
هم يف األرض، وجتربهم،  وثالـث الوقفـات بـرش لنا وألمة اإلسـالم أنَّ طغيان الكفـرة، واسـتعالءَ

وتكربهم ما هو إال إيذان بإذن اهللا بقرب زواهلم وهالكهم. 
L    \  [  Z  Y    X  W  V  U  T  S  R    Q  P M  : نْ قائلٍ عليامً مِ يقول عزَّ
  x  w  v   u  t  s  r  q M :(اإلرساء: ٤)  ، ثـم يقـول جـلَّ وعـال
  ª  ©   ̈ z  y     }  |   {  ~  ے  ¡¢  £  ¤  ¥¦  §  

 L¸   ¶   μ   ́   ³   ²   ±   °    ̄   ®   ¬   «

   ,  +  *  )(  '  &  %$  #   "  ! M :(اإلرساء: ٦- ٧)، ثـم يقول جلَّ وعـال
-    L  (اإلرساء: ٨) ،

ويف قوله جل وعال:  (وإن عدتم عدنا) بيان لسنته الربانية التي ال تتبدل يف بني إرسائيل أنه جل وعال 
وا سـيعود إىل التنكيل هبم وتعذيبهم، ويسلط  سيحسـن إليهم متى أحسـنوا، وإن أساءوا وعلوا وتكربَّ
بيدهم ويبيد خرضاءهم، ولذا قال جل وعـال: (وإن عدتم عدنا) ولقد عادوا من جديد؛  عليهـم مـن يُ
نَّ اهللا عليهم بإذنه كام وعد فسـنته  هم وإىل عنادهم، وإىل مكرهم واسـتكبارهم، وليعودَ وِّ عادوا إىل عتُ
زٌ بإذنه سبحانه، فاستبرشوا أمة اإلسالم بام ترون من تدمري وترشيد وتقتيل  نْجَ واقعة ال حمالة، ووعده مُ
تقرتفه أيدي اليهود والنصار فام هو إال إيذان بزواهلم بإذن اهللا القوي، ولكن الشأن يف موقفنا نحن، 

وكيف سنقابل ربنا جل وعال ونحن نخذل إخواننا صباح مساء.
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إخوة اإليامن: 
يَّف فيه احلقائق،  زَ ق فيه الكذوب، ويؤمتن فيه اخلـؤون، وتُ إن ثمـة أمور جيب اإليـامن هبا يف زمن يُصدَّ
وا من تنازالت وخضوع،  نِحُ ل فيه األمور؛ منها أنَّ هيود مهـام أعطوا من عهود ومواثيق، ومهام مُ بَـدَّ وتُ
فلـن يرضـوا عـن املؤمنني بأقـل من زوال هـذا الدين، وهـذه حقيقـة ال جيحدها إال املسـتكربون، أو 

  %  $  #  "  ! M املفتونـون املخذولـون؛ فإن اهللا تعاىل يقول، وصدق اهللا وكـذب املغرضون
&  '  )  (* L     (البقرة: ١٢٠  ).

، وركنٌ رشعيٌّ به نتقرب إىل اهللا، ونرجو به  ا وباطنًا هي واجبٌ دينيٌّ ثم لنعلم أن عداوتنا لليهود ظاهرً
  ,   +  *)  (  '  &  %  $  #  " M النجاة، وهو اتباع ألمره سبحانه وتعاىل

-.  /  L    :     9  8  7  6  5  43  2  1  0 (املائدة: ٥١).
أهيا املؤمنون: 

إنَّ احللـول اجلزئيَّـة كإقامـة دولة فلسـطني عىل أيِّ جزءٍ مـن أرضهم ال يوقف الـرصاع حتى وإن ختىلَّ 
وا عن املقاومة واجلهاد يف سـبيل اهللا  لَّ الشـعب الفلسـطيني بكل فصائله وتنظيامته –ال سـمح اهللا – ختَ
وأعلنـوا وقـف الرصاع مـع هيود، فإن الرصاع لن يتوقف، وسـيبعث اهللا تعاىل لفلسـطني وللمسـجد 
األقىص من يعمل عىل حتريرها وختليص املسجد األقىص من أنياب هيود، وما احللول اجلزئيَّة إال بمثابة 

مسكنَّات ال غري، ثم رسعان ما يعود األمل إىل اجلرح من جديد بعد زوال مفعول املسكن وهكذا. 
بِّهم ونرصهم، والدعاء هلم، والرباءة  ا منهج الوالء والرباء؛  الوالء للمؤمنني بِحُ وإن مما غفلنا عنه أيضً
من الكافرين بكرههم، ومتني الغلبة عليهم، وهذا ما يسـعى إىل حموه أعداء اإلسـالم، أال فاسـتنرصوا 

لإلسالم وأهله يا رعاكم اهللا. 
ثوا به أنفسكم فمن مل حيدث نفسه بالغزو فامت عىل ذلك  اعقدوا النيَّة عىل اجلهاد بالنفس واملال، وحدّ

مات عىل شعبة من النفاق. 
اللهم ارفع عن أمة اإلسـالم الذلَّة والصغار، واخلنوع واهلوان، اللهم أيقظ يف نفوسـهم جذوة اإليامن 

واحلميّة للسنة والقرآن.
حسبنا اهللا ونعم الوكيل.. يا ذا اجلالل والعزة، اللهم أنقذ املسلمني يف أرض غزة، اللهم أنقذ املسلمني 

ا. يف أرض غزة، اللهم أنقذ املسلمني املستضعفني يف أرض غزة، وكن هلم عونًا ونصريً
ْزم جندك،  دُّ أمرك، وال هيُ رَ اللهم ربنا يا ذا اجلالل واإلكرام جلَّ ثناؤك وتقدسـت أسـامؤك، اللهم ال يُ
سـبحانك وبحمـدك، يـا ربنا عليـك باليهـود الظاملني، اللهـم منزل الكتـاب هازم األحـزاب، جمري 

السحاب اهزمهم وزلزهلم يا عزيز.
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ر املسلمني يف  اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، قتلة الرسل واألنبياء، وغلبة العزل األبرياء، اللهم حرِّ
ة. غزة يا ذا اجلالل والعزَّ

اللهم فك أرسهم، واشـفِ مريضهم، واكشـف كربتهم، وتقبل شـهداءهم، يا أرحم الرامحني، اللهم 
أبدل خوفهم أمنا يا ذا اجلالل واإلكرام.

مِ حوزة  ة والدين، واحْ ر يا ربنا أعداء امللَّ اللهم أعز اإلسـالم واملسلمني، وأذل الرشك واملرشكني، ودمِّ
املسلمني، وامجع كلمتهم عىل احلق املبني يا رب العاملني.

اللهم أنج املسـتضعفني من املسـلمني يف كل مكان يا رب العاملني، اللهم أصلح أحواهلم يف فلسـطني، 
ويف العراق، ويف الشام، ويف ليبيا ويف كل مكان يا أرحم الرامحني. 

اللهم ألِّف بني قلوهبم، واهدهم سبل السالم، وأخرجهم من الظلامت إىل النور.
ا ما أصابنا من ذلة وهوان يا أرحم  نَّ علينا بتوبةٍ وإنابة ترضيك عنَّا، ارفـع عنَّ  يـا ذا اجلـالل واإلكرام مُ

ا وباطنًا.  نَّ علينا يا ربنا باالستقامة عىل دينك، واالهتداء هبدي نبيك ملسو هيلع هللا ىلص ظاهرً الرامحني، مُ
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

سبحان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني،،، 
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OÉ```¡÷G ¬`````≤a »`a lá````YóH
د. بندر عبد اهللا الشويقيد. بندر عبد اهللا الشويقي(١)

"املجاهدون داخل فلسطني -وفقهم اهللا مجيعا- يعانون مشكالتٍ عظيمةً يف جهادهم ألعداء اإلسالم 
هم وعدوَّ الدين اإلسالميِّ يرضهبم بقوته وأسلحته، وبكل ما يستطيع من  فيصربون عليها، رغم أن عدوَّ
صنوف الدمار، وهم -بحمد اهللا- صامدون وصابرون عىل مواصلة اجلهاد يف سبيل اهللا ... مل يضعفوا، 
ومل تلن شكيمتهم ولكنهم يف أشد الرضورة إىل دعم إخواهنم املسلمني ومساعدهتم بالنفوس واألموال 
هم عدوِّ اإلسـالم واملسـلمني وتطهري بالدهم مـن رجس الكفرة وأذناهبـم من اليهود". يف قتـال عدوِّ
تلـك قطعةٌ من كالمٍ للشـيخ اإلمـام عبدالعزيز بن بـازٍ –رمحه اهللا- يف بيان أصدره عـام (١٤١٠هـ)، 

ونرشه بمجلة البحوث اإلسالمية حاثاً عىل دعم االنتفاضة الفلسطينية األوىل.
يف تلك االنتفاضة مل يكن الفلسطينيون يملكون صواريخ كالتي معهم اآلن.

حتى البنادق مل تكن شائعةً بأيدهيم كام هو احلال اليوم.
كانت آلتهم الرئيسة (احلجارة).

أما جنودهم، فقد اشتهر حينها عرب وسائل اإلعالم مصطلح: (أطفال احلجارة)، بسبب كثرة األطفال 
املشـاركني يف املواجهات مع العدوِّ وهم ال يملكون بأيدهيم سـالحاً سو احلجر واملقالع، يواجهون 

هبام الدبابة واملدفع والطائرة.
- سقوط عددٍ من األطفال والنساء والرجال، ممن نحتسبهم  ، وكلَّ يومٍ كانت األخبار تنقل لنا -بانتظامٍ
شـهداء عند اهللا، وصار من املشاهد املعتادة التي نراها عرب الصحف والشاشات منظر األمِّ الفلسطينيةِ 
الثكىل، حتتضن فقيدها وتبكيه، غري أهنا تتوعد بالويل والثبور ملن قتله، يف ثباتٍ هيزُّ القلوبَ مثلام يدميها.
- فيها من الفلسطينيني أكثر  ، سقط –بل ارتفع إن شـاء اهللاُ اسـتمرت االنتفاضة أكثر من أربع سـنواتٍ
، زيادةً عىل الترشيد واهلدم الذي كان يلحق املنازل؛ إذ كان الصهاينة يعمدون إىل  من (١٣٠٠) شـهيدٍ

هدم بيوت األرس التي يشارك أبناؤها يف االنتفاضة.
 ، هدأت تلك االنتفاضة عام (١٤١٢هـ)، غري أهنا عادت فاشتعلت من جديدٍ بعد حوايل عرش سنواتٍ
إثر دخول اهلالك شـارون باحة املسـجد األقىص، واشـتباك جنـوده مع املصلني الذيـن حاولوا منعه، 

.فانطلقت بعد ذلك رشارة انتفاضةٍ ثانيةٍ استمرت مخس سنواتٍ أخر
١- املحارض بجامعة اإلمام حممد بن  سعود اإلسالمية  .
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كانـت املواجهـات يف االنتفاضـة الثانية أشـدَّ عنفاً مـن األوىل؛ قتـل اليهود فيها حـوايل (٤٥٠٠) من 
. واجتاح اليهود خالل تلك السنوات غزة والضفة  الفلسـطينيني، زيادة عىل حوايل مخسني ألف جريحٍ

. ، يف ظل ثباتٍ واستبسالٍ عظيمنيِ من أهل فلسطنيَ ة مراتٍ عدَّ
، وأهل العلم خاصةً يف  كانت هذه –وما زالت- حال الفلسـطينيني مع اليهود. وكان املسـلمون عامةً

طول العامل اإلسالميِّ وعرضه –عىل اختالف مشارهبم- ينارصوهنم ويقفون معهم.
، والندوات واملؤمترات تعقد بمشـاركة أكابر العلامء، وخترج  كانـت الفتاو تصدر، والتربعات جتمعُ
التوصيات املنادية بمنارصة الفلسـطينيني ودعم صمودهم. وخطاب الشيخ ابن بازٍ –رمحه اهللا- الذي 
نقلتـه مطلـع كالمي كان واحداً من مظاهر التأييد والنرصة التـي كانت املوقف الرشعيَّ البدهيَّ الذي 
رُ من عاملٍ بدين اهللا غريه. ومل نكن نسـمع  خالفاً يف هذا، إال موقفاً متحفظاً من الشـيخ األلباينِّ  نتظَ ال يُ

اهللا- يف اجتهادٍ هو فيه مأجورٌ إن شاء اهللا. –رمحه 
مل يقترص األمرُ عىل العلامء، بل حتى عىل املستو الرسميِّ كان املوقف  ال حيمل سو التأييد والدعم 
العلني. واملتابعُ يتذكر حني طلبت بريطانيا تغيري سفري اململكة بلندن عام (١٤٢٣هـ )، بسبب قصيدةٍ 
قاهلا يف مدح امرأةٍ فلسـطينيةٌ نفذت عمليةً ضد الصهاينة، فتمَّ تغيري السـفري الذي أبى أن يغري موقفه، 

فكانت تلك من مآثره التي يذكرُ هبا.
، بل قد تربينا صغاراً وكربنا ونحن نسـمع ألسـنة أكابر أهل  مل تكن تلك املواقف قارصةً عىل فلسـطنيَ
العلـم تلهـج بالدعـاء والتأييد واالنتصـار للمجاهدين يف أفغانسـتان، ويف كشـمري، ويف الفلبني، ويف 

إرترييا، ويف كل بقعةٍ هيبُّ فيها املسلمون ملنازلة عدوٍّ وطئ أرضهم.
. وأكثر منه ذاك التاريخ الطويل الذي قرأناه وسمعنا به عن مواقف  اهُ هذا ما أدركناه وما عارصناه وعاينَّ
ـمي باالسـتعامر، وتأييدهم حركات اجلهاد الشعبية ضعيفة العتاد،  أهل العلم السـالفني يف حقبة ما سُ

. التي كانت تستهدف طرد املحتلِّ األقو عدةً وعتاداً
يف الرشق كانَ املسـلمون باهلند –وعىل رأسـهم أهل احلديث-، كانوا بتسـليحهم املتواضع يصارعونَ 

اإلنجليز بجيوشهم اجلرارة؛ التي كانت القوة األوىل يف العامل آنذاك.
. ويف الغرب كان الليبيون يقاتلون الطليانَ
. واجلزائريون واملغاربة يقاتلون الفرنسينيَ

. وكذا كان احلالُ يف مرص، ويف الشام، ويف السودانِ
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 كانت حروباً غري متكافئة إطالقاً من جهة العدة والعتاد، قتل فيها املاليني من املسلمني –أكثر من ستة 
هم ذلك عن االسـتمرار يف جماهدة ومدافعة العدوِّ بام يتاحُ هلم  ماليني يف اجلزائر فقط-، دون أن يصدَّ

. من أدواتٍ
، لكن مل يكن يف علامئهم مـن يطلق القولَ بتحريم مقاتلة العدوِّ يف ذلك  قـد يصاحلـون أحياناً وهيادنونَ
الوقت بحجة قوته وضعف تسـليح املسـلمني كام نسـمعه اليومَ من بعض الناسِ كلام هبَّ املسـلمون 

. مدافعني عدواً غاشامً معتدياً
كان مـن أعظم جنايـاتِ االجتاهات العرصانية إنكارها مفهوم (جهاد الطلـب)، واليوم نر من يتجه 
ة الشفقة  ـنة والسلفية- إىل تقريراتٍ تنتهي عملياً إىل إسـقاطِ (جهاد الدفع) يف زماننا بحجَّ –باسـم السُّ

عىل دماء املسلمني العاجزين عن مقاومة عدوٍّ أعىل تسليحاً منهم.
، فينالونَ منه  تشتعل املواجهة مع الصهاينة، ويستبسل الفلسطينيون يف الثبات واملواجهة وجماهدة العدوِّ
وينالُ منهم، وحيتسـبونَ شـهداءهم وجرحاهم، ويقف معهم إخواهنم يف سائر أقطار األرض بالدعاء 
. ويف خضم هـذه النازلة يربز صوتٌ نشـازٌ ال ير يف هذه املعركـة إال مغامرةً  والتأييـد، وبـاألمل أيضـاً

صبيانيةً حلركيني خيالفون طريقة أهل العلم، ويتاجرون بدماء الفلسطينيني!
اللهم عفوك وغفرانك .. أولئك الذين يقالُ عنهم: (متاجرين بدماء الفلسطينيني)، هم أنفسهم الذين 
، فمنهم من قىض نحبـه، ومنهم من ينتظر، ومنهـم من فقد أهله  يقفـون عىل خـطِّ املواجهةِ مع العـدوِّ

وولده، ومنهم من هدمت داره عىل من فيها، ثم يقالُ عنه –بعد ذلك-: متاجراً بدماء الفلسطينيني!
وليت هذا املوقف الغريب اقترص عىل الوضع يف غزة، بل أصحابه جيعلونه رأياً يعمُّ سائر بقاع اإلسالم. 
فكلـام وطـئ الكافر األقو عتاداً أرض اإلسـالمِ أعادوا املقولة نفسـها، فارتفعـت أصواهتم بتحريم 

اجلهاد ومنعه حفاظاً عىل دماء املسلمني!
ثـم تزيـدُ الصورة قبحاً، حني يعمـد أصحابُ هذه املقولة إىل عملية تزويرٍ واسـعةٍ، كـي يثبتوا أن هذا 
الرأي مل يزل موقفَ أهل العلم الراسخني، أو أنه رأي علامء أهل السنة يف مقابل املتهورين، واحلركيني، 

واحلزبيني، وما شئت من تلك التسميات البغيضة.
ر صاحبه أن اتفاق  أثنـاء االحتالل األمريكي ألرض العراق، صدر رشيطٌ عنوانه (مـن للعراق؟)، قرَّ

العلامء يقيض بتحريم املقاومة، وذكر أن هذا هو املوقف السلفيَّ الواجب.
وملـا خـيش هذا القائلُ أن يورد عليه تأييـد العلامء قاطبةً جهاد األفغانِ ضدَّ الـروس، رشعَ يف التزوير، 
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فذكـر أن العلـامء إنام أيَّدوا جهاد األفغـان ألن أمريكا كانت تدعمهم، فكان هنـاك توازنٌ يف القوة بني 
األفغانِ وبني أعدائهم الروس، فصارَ الدعم األمريكيُّ لألفغان هو السبب الذي جعل العلامء جيعلونه 

! جهاداً رشعياً
من أين جاء القائل بتلك العلة املبتكرة؟

وهل سمع أحداً من أهل العلم يعلل فتياهُ هبا ولو تلميحاً؟
وماذا سيقول عن تأييد العلامء –وعىل رأسهم ابن بازٍ رمحه اهللا-، للمجاهدين يف كشمري، ويف الفلبني، 

ويف الشيشان، ويف فلسطني نفسها، أألجل الدعم األمريكيِّ أيضاً؟!
ره الدعم األمريكيُّ لألفغان احلفاة العراة، يف مواجهة  عىل أين أتساءل: أيَّ تقاربٍ أو توازنٍ يف القوة وفَّ

آلة احلرب الروسية العاتية؟
أال يدري هذا القائلُ أن تلك (احلرب املتوازنة!) ذهب فيها من الشعب األفغاين مئات األلوفِ (بعض 
اإلحصاءات توصلهم إىل املليون ونصف وأكثر)، فضالً عن مئات ألوفٍ أخر من اجلرحى واملعاقني، 

يف حني مل يسقط من الفلسطينيني يف مواجهاهتم الطويلة مع اليهود ما يقرب من هذا الرقم!
ون  عـىل أن الناظـر يعجب كيف يغيب الفقهُ والفهمُ عن أصحاب هذه املقولة الواسـعة حتى ال يتبرصَّ
يف مآالت قوهلم رغم ظهور فسـادها وسـقوطها. فحاصل قوهلم ومآله دعوةٌ مفتوحةٌ ألهل الكفر: أن 

أقبلوا وخذوا بالد اإلسالم هنيئاً مريئاً، فقتالكم حمرمٌ علينا!
 ، : ماذا لو تعرضت بالد احلرمنيِ لغزوٍ أمريكيٍّ صاحبُ رشيط (من للعراق؟) طرح عىل نفسـه سـؤاالً
مُ مقاومتهم؟ ثـم أجاب بام مؤداه أن موقفه لـن يتغري، وأن املقاومة حينها سـتكون ممنوعةً  هـل سـيحرِّ
هم! .. يقولُ هذا يف سياق تقرير موقف  مةً عىل املسلمني ما داموا ال يملكون قوةً تضارعُ قوة عدوِّ وحمرَّ

! العلامء الربانيني الذين مل يتكلَّم أحدٌ منهم بمثل هذا قطُّ
: ضاً عرِّ قاً ومُ علِّ يف أحداث غزة احلالية كتب آخرُ مُ

: عدوُّ أمحد يقتل أحد أوالده ..  (ليالً
أمحد يطلق النار جتاه العدو ..

ر بيت أمحد ويقتل بقية أوالده .. العدو يدمِّ
: حيتفل أمحد بانتصاره .. صباحاً

واهللا ال أدري أضحكُ أم أبكي...
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تريدون أن نلغي أبصارنا وأسامعنا وعقولنا ونسلمها لكم).
سئل هذا القائل عام جيب أن يفعله أمحد، فأجاب:

، يعدُّ العدة اإليامنية والعسـكرية التي  ( جيـب عـىل أمحد أن يفعل مثل حممد -ملسو هيلع هللا ىلص-، هيـادن الكفار مدةً
ه). ترهب العدوَّ وتردعه، ثم يأخذ حقَّ

. وكم متنيتُ لو أن هذا  - يتمُّ تصويرٍ حربٍ تدور رحاها منذ أكثر من ستني عاماً هكذا -وبكل سذاجةٍ
القائل رشح لنا: كيف، وأينَ سيتم إعداد العدة متى شاع هذا الفقه العجيب الذي سيفتح بالد اإلسالم 

. للعدوِّ جيوهبا طوالً وعرضاً ليستأصل أيَّ بادرة إعدادٍ دون خوفٍ من أدنى مقاومةٍ أو ممانعةٍ
وإذا كان هـذا القائـلُ يذكر عن نفسـه: إنه ال يدري هل يضحك أم يبكي مـن قصة أمحد، فليأذن يل أن 

، فربام جيد فيها مزيداً من دواعي الضحك والبكاء: أحدثه بقصة زيدٍ
: عدوُّ زيدٍ يقتل أحد أوالده .. (ليالً

ه: إياكَ .. ليست هذه طريقة الراسخني يف العلم. أراد زيدٌ أن يردَّ .. صاح به جارُ
، فلم حيرك ساكناً حني جاء العدو وقتل ولده الثاين، وأتبعه الثالث. أمسك زيدٌ

، فذبح األرسة كلها، وهدم الدار .. عاد العدو ثالثةً
مل يزل زيدٌ متمسكاً بام ظنه منهج الراسخني ..

أشاع زيدٌ هذا النهج يف بلدته ..
جاء العدو، فقتل املزيدَ من أبناء البلد واحتلها ..

مل يقاوم أهلُ البلدة، ألن املقاومة حرامٌ عليهم قبل إعداد العدة.
طمع العدوُّ فأخذ البلدة الثانية والثالثة والرابعة .. وال مقاومة أو ممانعة ..

، بربكة ما يقـالُ إهنا: طريقة  ، دون أن خيرس قطـرة دمٍ اسـتمر العـدو يف أكل بالد اإلسـالم بكل نعومـةٍ
الراسخني يف العلم!

تلك قصة زيدٍ ..
بيدٍ .. وأظرفُ منها قصة عُ

يدٍ .. قتل اآلالف من أهلها.. بَ جاء العدوُّ فاحتل بلدةَ عُ
مل يقاوم أهل البلدةِ، ألن املقاومة حمرمةٌ قبل إعداد العدة ..
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وا العدة للجهاد .. أراد أهل البلدة أن يعدُّ
لكن العدوَّ نصب عليهم حاكامً رافضياً ينوبُ عنه.

احلاكم اجلديد منعهم من اإلعداد ..
نزع أسلحتهم .. رشع يف ذبحهم وهتجريهم.

: املقاومة ال ترشع .. تلك طريقة الراسخني. دُ بيدٌ يردِّ وما زال عُ
هل هلذا املسلك عالقةٌ بالفقه والفهم؟! فضالً عن أن يكون طريقة الراسخني!

احلديـثُ عن جـوازِ مصاحلة العدوِّ مؤقتاً حـالَ العجز عن مدافعته، خيتلفُ عـن مثل هذه اإلطالقات 
العمياء التي تنتهي إىل حتويل املسلمني إىل نعاجٍ خاضعةٍ يقودها الراعي بعصاه.

معضلة من يتحدث بتلك الطريقة أنه حني ينظر يف ميزان املصالح واملفاسـد، يسـتعمل حسبةً رياضيةً 
تلَ من املسـلمني، وكم قتل من عدوهم، ثم خيرج بأن القتال قطعاً غري  : كم قُ ، فرتاه حيسـبُ دةً آليةً جمرَّ
. أو تراه يتسـاءل: هل نجح الفلسـطينيون يف حترير أرضهم؟ ال.. إذن ال فائدة من تلك الدماء  مرشوعٍ

التي أريقت!
مـا مل يفهمـه صاحـبُ هـذا الفقه اآليلِّ أن املسـلمني وإن عجـزوا عن مدافعـة العدوِّ األقـو منهم يف 
مواجهة عسكريةٍ مبارشةٍ، إال أهنم –يف الغالب- قادرون عىل اإلثخان والنكاية فيه بطريقةٍ جتعل قدمه 
ال تستقرُّ بأرض اإلسالم. وهذا اللون من اجلهاد هو الذي مل يزل املسلمون يستعملونه وينجحون فيه 
طيلة عصور ضعفهم. هبذه الطريقة أهنوا حقبة (االسـتعامر) يف مجيع بالد اإلسـالم، وبالطريقة نفسـها 
قون فيها نجاحاً  أخرجوا الروس من أفغانسـتان، وهي الطريقة التي يسلكها الفلسطينيون اليوم، وحيقِّ

. غري أن هذا النجاح ال يبرصه من حيرص نظره يف عدد القتىل هنا، وعددهم هناك. ظاهراً
 مـن يعـرفُ تاريخ القضية الفلسـطينية يدرك أن الفلسـطينيني عمليـاً يقفون عىل أخطـر ثغرٍ من ثغور 
ون عن املسلمني عدواً طاغياً له أطامعٌ متتدُّ يف عمق البالد املحيطة به. ، وقد ظلوا منذ عقودٍ يصدُّ اإلسالمِ
- نشـأت عام (١٩٤٨م)، وقادهتا حيملون حلم (إرسائيل الكرب) التي  دولة اليهود –املدعومة غربياً
هم .. أما  ، مع نصف اململكة الشاميل .. هكذا كانت خططُ متتد من الفرات إىل النيل، وتغطي بالد الشامِ
اليومَ فقد تقلصت أطامعُ أكثرهم وانحرست يف ظل رشاسة املقاومة الفلسطينية وصالبتها. وطواغيت 
الصهاينـة: (برييـز، ورابني، وبـاراك، وأوملـرت) رصحوا برتاجعهم عـن إرسائيلهم الكـرب، بعدما 
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أدركوا صعوبة ترويض أهل اإلسـالمِ وإخضاعهم، فخفضوا مـن تطلعاهتم، وجعلوا غاية مقصدهم 
تأمني قومهم كي ال يفكروا يف اهلرب من (أرض امليعاد!) التي تعبوا يف تأسيسها لتكون وطناً هلم، مع 

! أن كثرياً منهم يعيشُ داخل مستوطناتٍ حماطةٍ بأسوارٍ كأسوار السجونِ
دولة اليهود كانت تستقطبُ املهاجرين من آفاق األرضِ كي يستوطنوا أرضَ فلسطنيَ عوضاً عن أهلها، 
غـري أن ممانعة الفلسـطينيني ومقاومتهم نجحت يف ختويف املهاجرين وتقليـل تدفقهم، ثم أفلحت يف 
بعُ  إجياد هجرة معاكسـة، فخرج من فلسطني أكثر من ثامنمئة ألف هيودي عائدين لبلداهنم، وال يزالُ رُ

- ويتمنونه حسب استطالعٍ نرش يف كرب صحفهم وأشهرها. الباقني راغبني يف اخلروج –أيضاً
ويف إحـد فـرتات املواجهة كان هناك أكثر مـن (٢٥٠٠٠) خيرجون كل عامٍ مـن دولة اليهود مولني 

األدبار نحو بلداهنم التي قدموا منها.
ويشـيع يف صفوف الشـباب اإلرسائييل ظاهرة التهرب من اخلدمة العسـكرية يف حني يشرتهيا الشباب 

الفلسطينيون ويبحثون عنها، بعدما تربَّى أكثرهم عىل مفاهيم اجلهاد واملامنعة.
رَ هلا االسـتقرارُ  دِّ أضف هلذا كله أثر عمليات املقاومة الضاغط بقوةٍ عىل اقتصاد دولة اليهود التي لو قُ
مع توفر الدعم الغريبِّ هلا، لبسـطت سـلطتها وهيمنتها االقتصادية عىل املنطقة أمجع، وبخاصة أن تلك 
صنعة اليهود التي أتقنوها منذ القدم. غري أن عدم استقرار دولتهم يضعف اقتصادهم، ويرضبُ قطاع 
، ويرفع نسـب البطالة، ويفتح الباب ملزيدٍ من اهلجرات املعاكسة  السـياحة، وخييف االستثامر األجنبيَّ

خارج فلسطني.
ب من  تلك صورة املعركة الكرب التي أخطأهتا عني من يتسـاءل: ما فائدة صواريخ القسـام؟ أو يتعجَّ

الفرح بقتل نفرٍ من الصهاينة يقابله رقمٌ أكربُ من الفلسطينيني.
. وهذا النوع من القضايا يتداخل فيه النظر الرشعيُّ مع نظر أهل  النظر للمسألة هبذه الطريقة نظرٌ قارصٌ
اخلـربة والدرايـة كلٌّ يف جماله. وليس ألحدٍ أياً كان أن ينصب نفسـه –أو حتى شـيخه- ليكونَ مرجعاً 

حاسامً يف هذا اللون من املسائل.
، إال أن سالحهم  واملسـلمون يف عصورهم املتأخرة، وإن ضعفوا من جهة االسـتعدادِ املادي واملعنويِّ
الـذي مل يفقـدوه: قدرهتـم التي ال تنضب عىل تقديـم املقاتل الصلب املقدام الذي يشـرتي املوت، كام 

ه احلياة. يعشق عدوُّ
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 ، ألجـل هذا املعنى أخرب النبي –ملسو هيلع هللا ىلص- أن األمم سـوف تتكالب عىل املسـلمني حـني يدبُّ فيهم الوهنُ
وملـا سـئل عن معنى الوهن قـال: (حبُّ الدنيا وكراهية املـوت). والذي يريد أن يشـيع يف األمة فكرة 
، فيتمكن العدوُّ منها  عجزهـا املطلق عن املقاومة واملامنعة، فهو إنام حيقنهـا بحب الدنيا وكراهية املوتِ

أكثر وأكثر.
عـىل أين هنا ال أحتدثُ عن صاحب رأي يقـرتحُ (أن من املصلحة حتايش مواجهة الصهاينة حالياً لعدم 
)، فذاك رأيٌ سائغٌ ال تثريبَ عىل قائله إن مل جياوزه إىل التعميم واإلطالق، أو حيول رأيه  التكافؤ يف القوةِ
، أو بني السنة والبدعة، أو جيهدُ يف تصوير رأيه عىل أنه موقفٌ سلفيٌّ  هذا إىل مقابلةٍ بني اهلد والضاللِ

، أو ما شئت من تلك األسامء واأللقاب. ، أو حزيبٌّ نقيٌّ ال حيتملُ اجتهاداً، فال يعارضه إال حركيٌّ
نْ يقولُ ذلك يستشـهد بفتيا الشـيخ ابن بـازٍ –رمحه اهللا- بجـواز مصاحلة اليهود   وقـد رأيـتُ بعـض مَ
صلحـاً مؤقتـاً عند العجز عن مواجهتهم. وكلُّ من أدرك الشـيخ أو قرأ له يعـرف أنه إنام كان يتحدثُ 
)، ثم هو –بعد ذلك- يرتك تقديـر املوقف ألهله، وال يتخذ القرار  عـن (جـواز)، وليس عن (وجوبٍ
، ثم  رَ وحيكم نيابةً عـن اجلميعِ ، ليقـرِّ نيابـةً عنهـم. وهذا مسـلكٌ رشعيٌّ خيالف حال مـن يأتيك اليومَ
جيعـل رأيـه احلق الذي ليس بعده إال الباطل والضالل، ثم يزيـدُ فريفع يديه داعياً عىل املتاجرين بدماء 

الفلسطينيني!
حني أقرأ مثل هذا الكالم أظلُّ أتسـاءل ماذا يفعل قائله بمواقف أهل العلم الشـهرية طيلة فرتة ضعف 
أهـل اإلسـالم واهنيار قوهتم خالل القرون املتأخـرة، وهم يواجهون عدواً يملك مـن القدرة والعتاد 

؟! أضعاف ما يملكه الصهاينة اليومَ
بل إين أعجب كيف غاب عن بعض هؤالء موقف علامء دعوة التجديد السلفية التي ينتسبون إليها؟! 
أمل يدخل علامء تلك الدعوة املباركة –بتسليحهم املتواضع، وعددهم القليل- يف مواجهة مع السلطنة 
ـت بمدافعها عاصمتهـم (الدرعية)، وهدمتهـا فوق رؤوس أهلهـا العاجزين عن  العثامنيـة، حتى دكَّ

الذبِّ عن أنفسهم!
لو قرأ هؤالء عن تلك األحداث هل سـيتحدثون عن احلامقة والسـفه؟! وهل سريفعون أيدهيم داعني 

عىل من تسبب يف إراقة دماء املستضعفني؟!
احلديـثُ النظريُّ عن رضورة اإلعدادِ حقٌّ ال إشـكال فيه، ومثله الكالمُ عـن جواز مهادنة العدوِّ عند 
العجـز عـن مناجزتـه. لكن مفهـوم (اإلعـداد)، ومعنى (العجـز عن املواجهـة) بابٌ فيه سـعةٌ للنظرِ 
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. فإعـداد العدة (املعنوية، واملادية) ملعركةٍ فاصلةٍ جتـيل العدوَّ عن األرضِ وتكرسه، خيتلف  واالجتهـادِ
مِ يف بالد  عن إعداد العدةِ حلرب اسـتنزافٍ طويلةٍ تثخنُ العدوَّ ومتنعه من االسـتقرارِ والتوسـع والتقدُّ
. وأهـل اخلـربة واملعرفة يدركون الفرق بني هـذا وذاك. وبني الصورتنيِ صـورٌ أخر تتباينُ  اإلسـالمِ
رة التي تنتهي  مالبسـاهتا، وختتلـف أحواهلا بطريقـةٍ متنع من مثل تلك اإلطالقـات والتعميامت املتهـوِّ

عملياً إىل منع املسلمني من محاية أنفسهم وأرضيهم.
رَ أن بعـضَ أهل اإلسـالم يف أيِّ بلدٍ حيتلـه العدوُّ اختـذوا قرارهم باملواجهة، ثـم بدا آلخرين  ـدِّ ولـو قُ
لهـم، فـإن هذا ال ينزع املرشوعية عـن جهادهم، فضالً عن أن ترتفـع األيدي بالدعاء  خطؤهـم وتعجُّ

عليهم بصفتهم متاجرين بدماء املسلمني! 
. ، وحتت كل سامءٍ اللهم انرص املجاهدين يف سبيلك يف غزة، ويف كل أرضٍ






