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اليهود املتاأ�سلة يف نفو�سهم املري�سة اال�ستهزاء بامل�سلمني وق�سوة 
قلوبهم على املوؤمنني، وهذا ما جاء يف اآيات ربنا التي تتلى، وما �سح 
اأحاديث ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم التي تروى، فما و�سف  من 
عليهم  منطبقة  ومكان  زمــان  كل  يف  نراها  �سفات  من  اليهود  به 

ومال�سقة لهم ال تنفك عنهم ما داموا هم اليهود.

اَلِة اتََّخُذوَها ُهُزًوا{)املائدة: 58(،  قال تعال خمرباً عن ا�ستهزائهم:}َواإَِذا َناَدْيُتْم اإَِل ال�سَّ
ْنَيا َوَي�ْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن اآََمُنوا{ )البقرة:212(،  َياُة الدُّ َن ِللَِّذيَن َكَفُروا اْلَ وقال �سبحانه:}ُزيِّ
وذلك من ق�سوة قلوبهم كما اأخرب العليم بحالهم:}ُثمَّ َق�َسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِهَي 
ِهْم ِميَثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا  َجاَرِة اأَْو اأَ�َسدُّ َق�ْسَوًة{)البقرة:74(، وقال �سبحانه:}َفِبَما َنْق�سِ َكاْلِ

ُقُلوَبُهْم َقا�ِسَيًة{ )املائدة:13(.

وُخلق اال�ستهزاء متاأ�سل يف نفو�سهم حتى مع الر�سل واالأنبياء، قال 
َي�ْسَتْهِزوؤُون{)الزخرف:7(؛فلم  ِبِه  َكاُنوا  اإِالَّ  نَِّبيٍّ  ن  مِّ َياأِْتيِهم  تعال:}َوَما 
يكتفوا بنق�س العهود مع الر�سل واالأنبياء ومع رب االأر�س وال�سماء، 
ا�سطفاهم  مبن  وال�سخرية  اال�ستهزاء  وكفرهم  لعنادهم  اأ�سافوا  بل 

رب العاملني لتبليغ ر�ساالته.  

وهذا �سنيعهم كذلك مع خامت النبيني حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، 
فطيَّب اهلل نف�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن اأخربه باأن ذلك حدث 
ن  مِّ ِبُر�ُسٍل  ا�ْسُتْهِزَئ  امل�ستهزئني:}َوَلَقِد  اهلل  فعاقب  قبله  من  لر�سل 
ا َكاُنوا ِبِه َي�سـَْتْهِزوؤُون{)االأنبياء:41(،  َقْبِلَك َفَحاَق ِبالَِّذيَن �َسِخُروا ِمْنُهم مَّ

املشرف العام

من �صفات

خ���������������������������������������ل���������������������������������������ق 
االس������������ت������������ه������������زاء 
ال�����������������ذم�����������������ي�����������������م 
ف�����ي  متأص������ل 
وف�ي  ال�����ي�����ه�����ود 
نفوس���هم  حتى 
م�������������ع ال���������رس���������ل 
واألن���������������ب���������������ي���������������اء 
علي�هم رض�����وان 
تع��������������ال�ى. الل������ه 
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َكَفْيَناَك  ــا  ـــــتــهــزاءهــم:}اإِنَّ وا�ــســـ اأذاهــــم  عــنــه  اأبــعــد  بـــاأن  ر�سـله  تــعــال خلــر  وتــكــفــل اهلل 
امْلُ�ْسَتْهِزِئنَي{)الجر:95(.  

اأنهم جعلوا من ال�سار الظامل الذي يعي�سه الفل�سطينيون يف  ومن عجائب اليهود 
وزير  نائبة  جتولت  فحني  اليهود،  قــادة  ل�سان  على  والنكات  لل�سخرية  مــادة  غزة  قطاع 
الداخلية النائبة )روحاما اإبراهام( يف حميط قطاع غزة يف بداية ال�سار عام 2006م، 
وعندما �سمعت باأنه يف اأعقاب اإغالق املعابر عند قطاع غزة يف وجه الب�سائع ارتفع �سعر 
بينما كيلو غرام التوت االأر�سي يبلغ �سعره �سيكل  الكيلو غرام من ال�سكر اإل "6 �سيكل"، 

واحد فقط ، قالت اإبراهام ب�سخرية: "اإذا مل يكن هناك �سكر، فلي�سنعوا املربى"!!

ومن الت�سريحات - امل�سحكة املبكية - التي ن�سرتها ال�سحف العربية كذلك ما قاله 
)دوف فاي�سغال�س( يف لقاء لقيادة حزب كدميا: "�سنجعل الفل�سطينيني ي�سعفون دون 

اأن ميوتوا" فانفجر امل�ساركون �سحكاً !! 

و)اإيهود باراك( قرر با�ستهزاء: "اأن اأهل غزة ال يجب ال�سماح لهم باقتناء 
هواتف حممولة"!!

واآخرها ما قاله )اإيهود اأوملرت( بعدما قطع الوقود عن غزة: "وليم�سي 
جميع ال�سكان يف غزة على اأرجلهم، وال ي�ستعملون ال�سيارات"!!

وهكذا اأ�سحت اآالمنا مادة لل�سخرية من اإخوان القردة واخلنازير، 
ال�ستمرارها،  تدعو  التي  الاخامية  الفتاوى  فيها  ت�سدر  ومعاناتنا 
فلم يكتف اليهود بفر�س االعتقاالت واالغتياالت والواقع املوؤمل على 
اأهل فل�سطني بل اأجربوهم على �سماع ال�سماتة وال�سخرية يف معاناتهم 

واآالمهم ! 

م�������������ن ع������ج������ائ������ب 
أنهم  ال�����ي�����ه�����ود 
ج�����������ع�����������ل�����������وا م������ن 
الظامل  احل����ص����ار 
يعيشه  ال�����������ذي 
غزة  فلسطينيو 
للسخرية  م����ادة 
على  وال�����ن�����ك�����ات 
ل������������س������������ان ق��������������ادة 
ال���������������ي���������������ه���������������ود!!
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وهذا ُخلق متاأ�سل يف نفو�سهم اخلبيثة فقد نقلت لنا كتب ال�ّسر كيف كانوا ي�ستهزئون 
اليوم  اأن يهود  لتوؤكد  امل�سلمني، وتلك الــوادث  باملوؤمنني، وكيف كانت ممار�ساتهم مع 
هم يهود االأم�س، اأهل التاآمر واخليانة والغدر واملكر ونق�س العهود والتحايل وتدني�س 
املقد�سات، و�سفك الدماء، عداوؤهم لنا دائم، وكرههم لنا ثابت، ال نقول عنهم هذا جتنياً، 
وال مزايدة، وال ادعــاء، بل هو واقع ثابت، �سهد بذلك كتاب ربنا عز وجل ، و�سنة نبينا 
�سلى اهلل عليه و�سلم، واأفعالهم وطباعهم واأخالقهم ت�سهد عليهم يف املا�سي والا�سر.  

ولهذا وجب على االأمة االإ�سالمية اأفراداً ومربني وحكاماً وحمكومني اأن يتعاملوا مع 
اليهود وفق القواعد ال�سرعية ووفق ما جاء يف كتاب اهلل و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم، 

فتلك هي البل�سم ال�سايف الأمرا�س هذه االأمة والل االأمثل مل�سكلتنا مع اليهود.

والمد هلل رب العاملني،،،

÷      
جيب على األمة 
اإلس�������������ام�������������ي�������������ة 
ح����������������������ك����������������������ام����������������������ا 
وحم������ك������وم������ي�������������ن 
ي����ت����ع����ام����ل����وا  أن 
م�����������ع ال�������ي�������ه�������ود 
وف����������ق ال�����ق�����واع�����د 
ف��ي  ال����ش����رع����ي����ة 
والسنة  الكتاب 
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احلمد هلل، نحمده ون�شـــتعينه ون�شـــتغفره، ونعوذ باهلل من �شرور 
اأنف�شـــنا، و�شـــيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�شـــل له، ومن ي�شلل 
فال هادي له، واأ�شـــهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شـــريك له واأ�شـــهد 

ا بعد؛ اأن حممدا عبده ور�شوله؛ اأمَّ

فـــاإن امل�شـــجد االأق�شـــى اأول قبلة للم�شـــلمني، وقد ظل امل�شـــلمون 
يتوجهون اإليه يف �شـــالتهم حتى ال�شـــهر ال�شـــاد�س ع�شر اأو ال�شـــابع ع�شر من هجرة النبي 

الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم   ثم ن�شخت القبلة اإىل الكعبة بالبلد احلرام.

وامل�شـــجد االأق�شـــى ثاين م�شـــجد ُبني يف االأر�س بعد امل�شـــجد احلرام، وهو ثالث اأف�شل 
م�شجد على وجه االأر�س، حيث تعدل ال�شالة فيه مائتني وخم�شني �شالة. 

وللم�شجد االأق�شى يف االإ�شالم ف�شائل ومناقب، فهو امل�شجد الذي ذكره اهلل يف مطلع 
�شورة االإ�شراء با�شمه من بني م�شاجد االأر�س مع امل�شجد احلرام، وبارك فيما حوله من 
�ْشـــَرى ِبَعْبِدِه َلْيالاً ِمَن امْلَ�ْشِجِد  االأر�س، فقال تعاىل:{�ُشـــْبَحاَن الَِّذي اأَ

َراِم اإِىَل امْلَ�ْشِجِد ااْلأَْق�َشى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه}. احْلَ

وقد ب�شـــر النبي �شـــلى اهلل عليه و�شـــلم  امل�شـــلمني قبل وفاته بفتح 
بيـــت املقد�س، وكان حينها حتت حكـــم االإمرباطورية الرومانية، فلما 
كان عهد اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - حتققت 

ب�شارة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وذلك يف عام 15ه .

وظل امل�شجد االأق�شى يف حوزة امل�شلمني يعتنون بعمارته ويهتمون 
بت�شـــييده، حتى جاءت احلمالت ال�شـــليبية اإىل بالد ال�شـــام ف�شـــقطت 
القد�ـــس يف اأيديهـــم عام 493ه، وقد كان حتت حكـــم الدولة الفاطمية 

اآنذاك.

حممد الصاحل السيالوي

 �إن

األقصى  امل��س��ج��د 
ق����ب�����������������������������ل����ة  أول 
وقد  للمسلمي�ن 
املسلمون  ظ�����ل 
إليه  ي��ت��وج��ه��ون 
صالتهم  ف��������������������������ي 
ح������ت������ى ال����ش����ه����ر 
عشر  ال������س������ادس 
ال����������س����������اب����������ع  أو 
للهجرة. ع���ش���ر 
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وقد تعر�س امل�شلمون يف امل�شجد االأق�شى الأنواع التعذيب واال�شطهاد والتقتيل من قبل 
املحتلني، كما حول ال�شليبيون امل�شجد االأق�شى اإىل كني�شة وو�شعوا على قبته �شليبااً! 

واتخـــذوا مـــن مرافقـــه ا�شـــطبالت خليلهم، حتـــى هياأ اهلل لـــه القائد نـــور الدين زنكي 
ثـــم القائـــد �شـــالح الديـــن االأيوبـــي - رحمهمـــا اهلل - اللذْين قامـــا باإحيـــاء روح اجلهاد يف 
االأمة، وجّددا فيها معامل الدين، حتى ا�شـــتعاده القائد �شـــالح الدين من ال�شـــليبيني يف 
ال�شابع والع�شرين من رجب عام 583 ه، فدخله مكربا مع امل�شلمني، فطهره من قاذورات 
ال�شـــليبيني، واأعـــاد لـــه مكانته، ثـــم ظل امل�شـــجد يف ذمة امل�شـــلمني يلقى كل اأنـــواع العناية 

واالهتمام من قبل حكام امل�شلمني وخلفائهم.

ويف عام 1918م احتلت بريطانيا القد�س وقال اجلرنال اللنبي مقولته امل�شهورة: "االآن 
انتهت احلروب ال�شليبية "!، لتعود القد�س مرة اأخرى يف حكم املحتلني، ولتتواىل بعدها 
املوؤامـــرات على امل�شـــجد االأق�شـــى ليقع فري�شـــة لليهـــود وليدخلوه وهـــم يرجتزون:"حط 

امل�شم�س على التفاح دين حممد وىل وراح"!.

وهكـــذا كان اليهود يعرفون اأن �شـــقوط القد�ـــس يف اأيديهم اإمنا هو 
نتيجة ُبعد امل�شلمني عن دينهم. 

 وفـي هـــذا البــحـــث اأحــبــبــت اأن اأ�شــهــم يف حتديد الــطـرق واالأ�شـبــاب 
املو�شـــلة اإىل الن�شـــر والتمكني، وحترير امل�شـــجد االأق�شـــى ال�شـــريف، 
من كتاب اهلل تعاىل و�شـــنة نبيه �شـــلى اهلل عليه و�شلم  م�شتلهمااً ذلك 
من فهم علمائنا وقادتنا االأوائل، الذين خّل�شوا امل�شجد االأق�شى من 
حكـــم ال�شـــليبيني، فاأعـــادوا له قدا�شـــته وهيبته، ومن اأقـــوال علمائنا 
املعا�شـــرين اأ�شـــحاب الفهـــم ال�شـــليم، و اأهـــل الوعي مبـــا يخططه لنا 

اأعداوؤنا من اليهود والن�شارى.

11

املسلمون  ت���ع���رض 
األقصى  امل��س��ج��د  يف 
التعذيب  ألن�����������واع 
واالض������������������ط������������������ه������������������اد 
قبل  من  والتقتيل 
احملتلي�ن، كما حول 
الصليبيون املسجد 
األق����������������ص����������������ى إل�����������������ى 
ك���ن���ي���س���ة ووض�����ع�����وا 
صليبًا  ق��ب��ت��ه  ع��ل��ى 
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اأما مفاو�شات اال�شت�شالم لليهود واأوليائهم من الن�شارى، وقمم اخلنوع ملا يفر�شه اليهود، 
فلــــن يكون فيها خري للم�شــــلمني،قال تعاىل يف �شــــورة البقرة:{َوَلْن َتْر�َشــــى َعْنــــَك اْلَيُهوُد َواَل 
َبْعَت اأَْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك  النَّ�َشاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل اإِنَّ ُهَدى اهلِل ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن اتَّ

ري}. ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهلِل ِمْن َوِلٍّ َواَل َن�شِ

فهـــذا هـــو الطريـــق ال�شـــحيح اإىل القد�س، وهذه هي اخلارطة ال�شـــادقة للو�شـــول اإىل 
ال�شالة يف امل�شجد االأق�شى، ال ما ر�شمته م�شالح امل�شتعمرين فقطعت االأمة اأو�شاال، وال 

ما ر�شمته ع�شابات اليهود وقطاع الطرق ليجدوا لهم وطنا يف اأر�س االإ�شراء واملعراج.

اإن العـــودة اإىل ديـــن اهلل تبـــارك وتعاىل هي الطريق الوحيد اإىل نه�شـــة االأمة وقيامها 
بواجبها القيادي يف االأر�س، وق�شـــية امل�شـــجد االأق�شـــى تعّد املنحنى ال�شعب الذي متر به 
االأمة االإ�شـــالمية لتعود فتمار�س دورها احلقيقي بني االأمم، وتاأخذ بدفة قيادة الب�شـــرية 

لتنجو بها مما غرقت به من اأوحال ال�شرك واملعا�شي. 

وفيما يلي نبني الطرق التي تو�شل امل�شلمني حكومات واأفرادااً اإىل 
ا�شتعادة االأق�شى من املعتدين باإذن اهلل تعاىل.

الطرق اإليمانية الستعادة المسجد األقصى
لقد جعل اهلل جل وعال للن�شر اأ�شبابااً وجعل للهزمية اأ�شبابااً، ومن 
تاأمل القراآن الكرمي الذي اأنزله اهلل تبيانااً لكل �شـــيء وهدى ورحمة 
وب�شرىللم�شـــلمني يجـــد فيـــه بيانـــااً جليـــااً لعوامـــل الن�شـــر واأ�شـــباب 
التمكـــني يف االأر�س، والق�شـــاء على العدو مهما كانت قوته، و�شـــيجد 

اأن هذه االأ�شباب ترجع اإىل اأمرين رئي�شني هما:
	•االأ�شباب االإميانية.

	•االأ�شباب العملية.

جعل اهلل  للنصر 
وجعل  أس�����ب�����اب�����ًا 
للهزمية أسبابًا، 
وم��������������������ن ت��������أم��������ل 
الكريم  ال����ق����رآن 
بيانًا  ف���ي���ه  جي�����د 
لعوامل  ج���ل���ي���ًا 
وأسباب  النصر 
ال������ت������م������ك������ي���������������������������ن 
األرض ف�����������������������������������ي 
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ولي�س اأحد الطرق اأو االأ�شـــباب يغني وي�شـــد عن االآخر حتى يتحقق الن�شـــر ال�شـــرعي، 
ـــة التي من اأجلها خلـــق اهلل اخللق:{َوَما َخلَْقُت  وحتـــى تتحقق مع الن�شـــر العبودية احلقَّ
نَّ َوااْلإِْن�َس اإِالَّ ِلَيْعُبُدون})1( فلي�س الن�شـــر مطلوبااً لذاته عند املوؤمن وامل�شـــلم؛ بل هو  اجْلِ

مطلوب ليحقق من خالله العبودية التامة للخالق تبارك وتعاىل.

يقول اهلل تبارك وتعاىل بعد فتح مكة ممتنا على نبيه الكرمي �شـــلى اهلل عليه و�شـــلم : 
ا})2(. ُر اهلِل َواْلَفْتُح •َوَراأَْيَت النَّا�َس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اهلِل اأَْفَواجاً {اإَِذا َجاَء َن�شْ

ومتى خلت معركة امل�شلم مع اأعدائه من هذا االأ�شل - وهو حتقيق العبودية هلل تعاىل 
- كانت نتيجة املعركة وفق �شـــن اهلل الكونية التي اأجرى عليها هذا الكون، وهو اأن تكون 
الغلبة لالأقوى ماديااً اأو ع�شكريااً، ولذلك فاإننا ال نعجب كيف حقق اهلل الن�شر لل�شحابة 
- ر�شـــي اهلل عنهـــم - علـــى اأعدائهـــم، بالرغم مـــن قلتهم وقلـــة قوتهم الع�شـــكرية واملادية 
يف موا�شـــع كثـــرية مـــن تاريـــخ جهادهم مع النبي �شـــلى اهلل عليه و�شـــلم  اأو بعـــد وفاته يف 

عهد اخللفاء الرا�شـــدين، حيث �شاروا بح�شـــب هذه الطرق واالأ�شباب 
ب�شـــقيها االإميـــاين واملـــادي، وحققـــوا فيهـــا العبودية التـــي اأرادها اهلل 
منهـــم يف جهادهم، فكانـــت الغاية الكلية لهم هي حتقيق العبودية هلل 

تعاىل، وكان الن�شر لهم منَّةاً من عنده تعاىل.

ومن هنا يجب اأن ندرك اأن االأخذ باالأ�شـــباب احل�شـــية واأن ال�شـــري 
بح�شـــب الطرق املادية اأو الع�شـــكرية لتحقيق الن�شر على عدونا لي�س 
اأمـــرااً ماديـــااً جمـــردااً عـــن الدين واالإميـــان؛ بل هو جـــزء ال يتجزاأ من 
االأ�شـــباب الدينيـــة واالإميانيـــة، وهو ما �شن�شـــري اإليه يف موا�شـــعه من 
هذا البحث - اإن �شـــاء اهلل تعاىل -، ومبا �شيلحظه القارئ االأريب من 

ترابط وتداخل بني الطريقني، طريق االإميان، وطريق االأ�شباب.

يقـــول االإمـــام - ر�شـــيد ر�شـــا - رحمـــه اهلل -: » وقد بـــنّي اهلل تعاىل 

م����������ت����������ى خ�����ل�����ت 
املسلم  م���ع���رك���ة 
م�������������ع أع�����������دائ�����������ه 
م������������������ن حت������ق������ي������ق 
ال������ع������ب������ودي������ة هلل 
نتيجة  ك������ان������ت 
امل�������ع�������رك�������ة وف������ق 
اهلل  س������������������ن������������������ن 
بالغل����بة لألقوى 
ماديًا أو عسكريًا
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اأ�شباب الن�شر يف كتابه واأمر بها، واأهمها: اإعداد ما ي�شتطاع من القوة يف كل زمن والثبات، 
وذكـــر املحاربـــني هلل تعـــاىل يف قلوبهـــم عنـــد لقـــاء العدو، كذكـــر وعده باإحدى احل�شـــنيني 

وثوابه لل�شهداء، وباأل�شنتهم كالتكبري فاإنه يعلي الهمة ويقوي االأمل والرجاء« )3(.

 قاله عندما اأجاب - رحمه اهلل - عن �شـــوؤال حول قراءة �شـــحيح البخاري بنية الن�شـــر 
على االأعداء !!.

واإن كنـــا يف بحثنـــا هـــذا ن�شـــعى اإىل التعرف على كيفية حتقيق طرق الن�شـــر واأ�شـــبابه ؛ 
فاإنه ال يغيب عنا اأن هناك اأ�شـــبابا اأخرى لتاأخر الن�شـــر عن اأمتنا، وال اأقول الهزمية، فاإن 
االأمة االإ�شالمية ال تعرف الهزمية اأبدا، وهي اأمة من�شورة بن�س الكتاب وال�شنة، وهي يف 

تاريخها وح�شارتها منذ جاء االإ�شالم اإليها بني ن�شرين: ن�شر جزئي، واآخر ن�شر تام.

فالن�شـــر قد كتبه اهلل لهذه االأمة يف كتابه ويف َقَدِره، ويف �شـــنة ر�شـــوله �شـــلى اهلل عليه 
و�شـــلم  والتاريخ والواقع �شـــاهد على ذلك وم�شـــدق له، ففي �شـــحيح 
ـــلَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َشـــلََّم  »اَل  االإمام م�شـــلم )4( يف كتاب اجلهاد َباب َقْوِلِه  �شَ
ُهْم َمْن َخاَلَفُهْم«. رُّ ِّ اَل َي�شُ َّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى احلَْق تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اأُم

لَّى  اأورْد ب�شنده َعْن َثْوَباَن - ر�شي اهلل عنه - َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلِل �شَ
ِّ اَل  َّتِي ظَاهِرِيـــنَ عَلَى احلَْق َّمَ : » الَ تَـــزَالُ طَائِفَـــةٌ مِنْ اأُم اهللُ عَلَيْـــهِ وَ�شَـــل

ُهْم َمْن َخَذَلُهْم َحتَّى َياأِْتَي اأَْمُر اهلِل َوُهْم َكَذِلَك «. رُّ َي�شُ

واأورده بنحوه ب�شنده َعْن امْلُِغرَيَة ْبن �ُشْعَبَة وَجاِبِر ْبِن �َشُمَرَة وَجاِبر 
ِ و ُمَعاِوَيَة ْبَن اأَِبي �ُشـــْفَياَن وُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر و�َشـــْعِد ْبِن اأَِبي  ْبن َعْبِد اهللَّ

ا�ٍس  ر�شي اهلل عنهم . َوقَّ

واإمنـــا اأوردت هـــذا احلديث عند االإمام م�شـــلم يف �شـــحيحه ليتيقن 
امل�شلم اأن حترير امل�شجد االأق�شى من اليهود الغا�شبني ال �شك قريب، 

األمة اإلسالمية 
ت�����ع�����������������������������������������رف  ال 
اهلزمي�������ة  ف�����هي 
منصورة  أم�������ة 
بنص الك���������������تاب 
وال�����س�����ن�����ة وه����ي 
ف�������������������ي ت����ارخي����ه����ا 
نص���������رين:  بي����ن 
ن������ص������ر ج������زئ������ي، 
ون��������������ص��������������ر ت������������ام
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واأن وعـــد اهلل ال يتخلف، واأن تاأخر الن�شـــر التام عن امل�شـــلمني حلكمـــة بالغة عند احلكيم 
اُم  يَّ َّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ َوِتْلَك ااْلأَ العليم، كما قال تبارك وتعاىل:{اإِنْ ميَْ�شَ�شْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَ�س
امِلنَِي •  ُنَداِوُلَها َبنْيَ النَّا�ِس َوِلَيْعلََم اهلُل الَِّذيَن اآََمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمْنُكْم �ُشَهَداَء َواهلُل اَل ُيِحبُّ الظَّ
َّا َيْعلَِم اهلُل  نََّة َومَل َحَق اْلَكاِفِريَن • اأَْم َح�ِشْبُتْم اأَْن َتْدُخُلوا اجْلَ �َس اهلُل الَِّذيَن اآََمُنوا َومَيْ َوِلُيَمحِّ

اِبِريَن })5(. الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعلََم ال�شَّ

وملـــا كان الن�شـــر ال يتعلق باالأمـــور املادية الظاهرية فقط، واإمنـــا يتعلق اأكرث بالعوامل 
واالأ�شـــباب االإميانيـــة واملعنويـــة التـــي فيهـــا الوفاء بعهـــد اهلل، وااللتزام ب�شـــرعه �شـــبحانه 

وتعاىل؛ فاإنني �شاأقدم احلديث عنها يف هذا البحث: 

1- الإميان باهلل واليوم الآخر:
وهـــذا هـــو مـــدار الطرق واالأ�شـــباب كلهـــا فاإنه جمـــاع االأمر كلـــه، وقد وعـــد اهلل املوؤمنني 
بالن�شـــر املبـــني علـــى اأعدائهـــم وذلك باإظهـــار دينهـــم، واإهالك عدوهـــم واإن طـــال الزمن، 

نْيَا َوَيْوَم  قـــال تعاىل:{اإِنا لَنَن�شُـــرُ رُ�شُـــلَنَا وَالَّذِيـــنَ اآمَنُوا يفِ احلَْيَـــاةِ الدُّ
امِلِـــنَي َمْعِذَرُتُهـــْم َوَلُهُم اللَّْعَنـــُة َوَلُهْم  َيُقـــوُم االأَ�ْشـــَهاُد• َيـــْوَم ال َينَفُع الظَّ
ي )7( -رحمه اهلل- : »مل يبعث - عز وجل -  ـــدِّ اِر})6( ، قال ال�شُّ �ُشـــوُء الدَّ
ا مـــن املوؤمنني يدعون اإىل احلق  ر�شـــوالاً قـــط اإىل قوم فيقتلونه اأو قوماً
فيقتلـــون فيذهـــب ذلك القـــرن حتى يبعث اهلل - تبـــارك وتعاىل - لهم 
مـــن ين�شـــرهم فيطلـــب بدمائهم ممن فعـــل ذلك بهـــم يف الدنيا، قال: 
فكانت االأنبياء واملوؤمنون يقتلون يف الدنيا وهم من�شورون فيها« )8(.

ًّا عَلَيْنَا نَ�شْرُ املُْوؤْمِنِنيَ})9(.  وقال �شبحانه:{وكان حَق

اِت  ـــاحِلَ وقال اهلل تعاىل:{َوَعَد اهلُل الَِّذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا ال�شَّ
َنَّ َلُهْم  َّهُم يفِ االأَرْ�سِ َكَما ا�ْشَتْخلََف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ لَيَ�شْتَخْلِفَن

ال������������ن������������ص������������ر ال 
ي������������ت������������ع������������ل������������ق 
باألمور املادية 
ال�������ظ�������اه�������ري�������ة 
ف�������ق�������ط، وإمن���������ا 
أكثر  ي���ت���ع���ل���ق 
ب������ال������ع������وام������ل 
واألس�������������ب�������������اب 
اإلمي�����������ان�����������ي�����������ة 
وامل�������ع�������ن�������وي�������ة
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ا  ـــُكوَن ِبي �َشـــْيئاً ن َبْعِد َخْوِفِهْم اأَْمناًا َيْعُبُدوَنِني ال ُي�ْشِ َلنَُّهم مِّ ـــى َلُهْم َوَلُيَبدِّ ِديَنُهُم الَِّذي اْرَت�شَ
َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفاأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفا�ِشُقوَن} )10(. 

وباالإميان ال�شحيح وحده ين�شر اهلل عباده املوؤمنني به حقا عليه، دون الدخول باملعارك 
الطاحنة اأو اخل�شائر الفادحة، وباالأخ�س اإذا كانت قوة االأعداء تفوق قوة املوؤمنني املادية 
والع�شـــكرية، وال يطيق املوؤمنون بح�شـــب ال�شن الكونية التغلب واالنت�شار على اأعدائهم، 
فحينهـــا تكـــون املحاربة لي�س بني املوؤمنني وعدوهم؛ بـــل اإن اهلل تعاىل يتوىل هذه املعركة 

بجنود من عنده ال يعلمها اإال هو.

كما حدث لنوح - عليه ال�شالم - حيث جناه اهلل تعاىل ومن اآمن معه وهم قليل واأغرق 
ِذيـــَن َمَعـــُه يِف اْلُفْلـــِك  ْيَنـــاُه َوالَّ ُبـــوُه َفاأَجْنَ قومـــه الكافريـــن بالطوفـــان، فقـــال تعاىل:{َفَكذَّ
ا َعِمنَي}  )11(، وكذلك �شـــنع اهلل بقوم هود  َّبُـــوا ِباآََياِتَنا اإِنَُّهْم َكاُنوا َقْوماً وَاأَغْرَقْنَـــا الَّذِيـــنَ كَذ
ْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوَقَطْعَنا  حني اأر�شـــل عليهم ريحااً فا�شتاأ�شـــلهم، فقال:{َفاأَجْنَ

َّبُوا بِاآَيَاتِنَا َوَما َكاُنوا ُموؤِْمِننَي} )12(. دَابِرَ الَّذِينَ كَذ

وكما ح�شـــل لنبي اهلل مو�شـــى - عليه ال�شـــالم - يف موا�شـــع كثري ة 
مـــن جهـــاده، وقد ن�شـــر اهلل مو�شـــى واأتباعـــه حني فلق اهلل لـــه البحر 
ِرْب  واأغرق فرعون وجنوده، فقال تعاىل:{َفاأَْوَحْيَنا اإِىَل ُمو�َشى اأَِن ا�شْ
ْوِد اْلَعِظيـــِم • َواأَْزَلْفَنا َثمَّ  ِبَع�َشـــاَك اْلَبْحـــَر َفاْنَفلََق َفـــَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّ
ْجَمِعنَي • ُثمَّ اأَْغَرْقَنا ااْلآََخِريَن  ْيَنا ُمو�َشـــى َوَمْن َمَعُه اأَ ااْلآََخِريَن • َواأَجْنَ
اْلَعِزيُز  َلُهَو  َربََّك  ُهْم ُموؤِْمِننَي • َواإِنَّ  اَلآََيةاً َوَما َكاَن اأَْكرَثُ َذِلَك  يِف  • اإِنَّ 
ِحيـــُم} )13(. وانظر اإىل قول مو�شـــى لقومه، وقد �شـــكوا اإليه اإيذاء  الرَّ
فرعـــون وملئـــه لهم، كما يف قول اهلل تعاىل:{َقاُلوا اأُوِذيَنا ِمْن َقْبِل اأَْن 
َّكُمْ َوَي�ْشَتْخِلَفُكْم  ُّكُمْ اأَنْ يُهْلِكَ عَدُو تَاأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَ�شَى رَب

يفِ االْأَرْ�سِ َفَيْنُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن} )14(.

ح������������ق������������ق ن������ب������ي������ن������ا 
حم�����������م�����������دص�����������ل�����������ى 
وسلم   ع���ل���ي���ه  اهلل 
وأص���ح���اب���ه اإلمي�����ان 
وال������������ت������������وح������������ي������������د، 
ب�����ال�����رغ�����م م������ن كل 
ما ناهلم من أذى 
حتى  واض����ط����ه����اد 
يف  اهلل  ن�����ص�����ره�����م 
م���������واط���������ن ك�����ث�����رة
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اأما نبينا حممدااً �شـــلى اهلل عليه و�شـــلم  واأ�شـــحابه - ر�شـــي اهلل عنهم-؛ الذين حققوا 
االإميان والتوحيد، بالرغم من كل ما نالهم من اأذى وا�شطهاد وح�شار وجتويع وتهجري، 
ومل يثنهم ذلك عن اإميانهم وال عن توحيدهم، حتى ن�شـــرهم اهلل يف مواطن كثرية، كان 
منها يوم بدر حيث كان عدد امل�شركني اأ�شعاف عدد املوؤمنني، ومعهم ما معهم من ال�شالح 
َّةٌ َفاتَُّقوا اهلَلَ َلَعلَُّكْم َت�ْشـــُكُروَن • اإِْذ  والعتاد، قال تعاىل:{وَلَقَدْ نَ�شَـــرَكُمُ اهللُ بِبَدْرٍ وَاأَنْتُمْ اأَذِل

ُّكُمْ ِبَثاَلَثِة اآَاَلٍف ِمَن امْلاََلِئَكِة ُمْنَزِلنَي}  )15(. َّكُمْ رَب تَقُولُ لِلْمُوؤْمِنِنيَ اأَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اأَنْ ميُِد

ومن تلك املعارك التي ن�شر اهلل بها ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهم - ما اجتمع فيه قبائل 
اجلزيرة باأحزابها وقواتها وخيلها، مما ال ميكنهم - بح�شـــب ال�شـــن الكونية - الت�شـــدي 
َها الَِّذيَن  له، فكان الن�شـــر من عند اهلل باأن جند جنوده لتقاتل معهم، فقال تعاىل:{َيا اأَيُّ
ا مَلْ َتَرْوَها  ا َوُجُنـــوداً اآَمَنُـــوا اذْكُـــرُوا نِعْمَـــةَ اهللِ عَلَيْكُـــمْ اإِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ َفاأَْر�َشـــْلَنا َعلَْيِهْم ِريحاً
وَكَانَ اهللُ مبَِا تَعْمَلُونَ بَ�شِرياًا • اإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اأَ�شْفَلَ مِنْكُمْ وَاإِذْ زَاغَتِ االْأَبْ�شَارُ 

ُنوَنا} )16(. وَن ِباهلِل الظُّ َناِجَر َوَتُظنُّ َوَبلََغِت اْلُقُلوُب احْلَ

ثـــم قـــال تعـــاىل بعد اأن اأر�شـــل الريح علـــى االأحزاب وجنـــودا اأخرى 
مل يرهـــا النا�ـــس مبينـــا اأن القـــوة والعـــزة لـــه وحـــده �شـــبحانه وتعاىل 
ا َوَكَفـــى اهلُل  ِذيـــَن َكَفـــُروا ِبَغْيِظِهـــْم مَلْ َيَناُلـــوا َخـــرْياً فقـــال:{َوَردَّ اهلُل الَّ
ا • َواأَْنَزَل الَِّذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن  ا َعِزيزاً املُْوؤْمِنِـــنيَ اْلِقَتـــاَل َوَكاَن اهلُل َقِويًّ
ا َتْقُتُلوَن  عْبَ َفِريقاً اأَهْـــلِ الْكِتَابِ مِنْ �شَيَا�شِـــيهِمْ وَقَذَفَ يفِ قُلُوبِهِـــمُ الرُّ

ا} )17(. َوَتاأْ�ِشُروَن َفِريقاً

2- التوكل على اهلل تعاىل:
التوكل على اهلل مع اإعداد القوة؛ من اأعظم الطرق اإىل الن�شر؛ لقول 
ِل امْلُوؤِْمُنـــون})18(، وقال �شــــبحانه:{اإِن  اهلل تعاىل:{َوَعلَـــى اهلِل َفْلَيَتـــَوكَّ
ن  ـــُرُكم مِّ ـــْرُكُم اهلُل َفـــاَل َغاِلـــَب َلُكْم َواإِن َيْخُذْلُكـــْم َفَمن َذا الَِّذي َين�شُ َين�شُ

على  ال���ت���وك���ل 
إعداد  م���ع  اهلل 
ال������������ق������������وة م�����ن 
الطرق  أع����ظ����م 
النصر؛  إل�����������ى 
اهلل  ل�������������ق�������������ول 
تعال��ى:)َوَعَلى 
ال�����ل�����������������������������������������������������������������ِه 
������ِل  َف������ْل������َي������َت������َوكَّ
امْلُ�������ْؤِم�������ُن�������ون(.
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ِل امْلُوؤِْمُنون} )19(.  ِ َفْلَيَتَوكِّ بَعْدِهِ َوَعلَى اهللَّ

وعن عمر بن اخلطاب - ر�شـــي اهلل عنه - قال: قال ر�شـــول اهلل �شـــلى اهلل عليه و�شلم : 
ا َوَتُروُح  رْيُ؛ َتْغُدو ِخَما�شاً ُّلِهِ؛ َلُرِزْقُتْم َكَما ُيْرَزُق الطَّ َّ تَوَك َّلُونَ عَلَى اهللِ حَق َّكُمْ كُنْتُمْ تَوَك »لَوْ اأَن

ِبَطاناًا«)20(.

والبـــد يف طريـــق التـــوكل على اهلل تعـــاىل من االأخذ باالأ�شـــباب الكونية امل�شـــروعة؛ الأن 
التوكل يقوم على ركنني عظيمني:

االأول: االعتماد على اهلل والثقة بوعده ون�شره تعاىل.

ا ا�ْشـــَتَطْعُتم  واْ َلُهم مَّ الثاين: االأخذ باالأ�شـــباب امل�شـــروعة؛ ولهذا قال اهلل تعاىل:{َواأَِعدُّ
َّكُمْ َواآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل َتْعلَُموَنُهُم  َّ اهللِ وَعَدُو َّةٍ وَمِن رِّبَاطِ اخلَْيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْو ِّن قُو م

اهلُل َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنِفُقواْ ِمن �َشْيٍء يِف �َشِبيِل اهلِل ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَنُتْم اَل ُتْظلَُموَن} . 

وعـــن اأن�ـــس - ر�شـــي اهلل عنه -: » َقاَل َرُجٌل:  َيا َر�ُشـــوَل اهلِل؛ اأَْعِقُلَها 
َّلْ« )21(. َّلُ؟ قَالَ: اعْقِلْهَا وَتَوَك َّلُ اأَوْ اأُطْلِقُهَا وَاأَتَوَك وَاأَتَوَك

فطريـــق التـــوكل علـــى اهلل ال يتعار�ـــس اأبـــدااً مع طريق اأخـــذ العبد 
باالأ�شـــباب العمليـــة والع�شـــكرية، بـــل هـــو مـــن متـــام التـــوكل على اهلل 
تعاىل، وقد قرر �شـــيخ االإ�شـــالم ابن تيمية - رحمه اهلل - يف اأكرث من 
مو�شـــع مبينااً ارتباط االأخذ باالأ�شـــباب بالعقـــل واالإميان:»َفااِلْلِتَفاُت 
ُو ااْلأَ�ْشَباِب اأَْن َتُكوَن اأَ�ْشَباباًا َنْق�ٌس  اإىَل ااْلأَ�ْشَباِب �ِشْرٌك يِف التَّْوِحيِد، َوحَمْ
ـــْرِع؛ َبْل اْلَعْبُد  ِة َقْدٌح يِف ال�شَّ يِف اْلَعْقـــِل، َوااْلإِْعَرا�ُس َعْن ااْلأَ�ْشـــَباِب ِباْلُكلِّيَّ
ُه َو�ُشـــوؤَاُلُه َوَرْغَبُتـــُه اإىَل اهلِل - �ُشـــْبَحاَنُه  ُلـــُه َوُدَعـــاوؤُ َيِجـــُب اأَْن َيُكـــوَن َتَوكُّ
ِهْم - َما  ْلِق َوَغرْيِ ُر َلُه ِمْن ااْلأَ�ْشـــَباِب - ِمْن ُدَعاِء اخْلَ َوَتَعاىَل - َواهلَُل ُيَقدِّ

�َشاَء « )22(. 

ك�������������ان ال�����ن�����ي  
ع����ل����ي����ه ال�����ص�����الة 
يكثر  وال����س����الم 
م��������ن ال����ت����ك����ب����ر 
وذك����������������ر ال����ل�������������������ه 
وي������������دع������������و رب��������ه 
ف�����������ي مع�������اركه 
وي������س������ت������غ������ي������ث 
ب���������ه ف����ي����ن����ص����ره 
ومي��ده جبنوده
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3 - الدعاء والت�ضرع اإىل اهلل تعاىل:
من اأعظم واأقوى الطرق اإىل الن�شـــر اال�شـــتغاثة باهلل؛ الأنه القوي القادر على هزمية 
ُّكُم ِباأَْلٍف  ِّ ممُِد َّكُمْ فَا�شْتَجَابَ لَكُمْ اأَين اأعدائه ون�شـــر اأوليائه، وقال تعاىل:{اإِذْ تَ�شْتَغِيثُونَ رَب

َن امْلاَلآِئَكِة ُمْرِدِفنَي} )23(.  مِّ

ولهذا كان النبي - عليه ال�شالة وال�شالم - يدعو ربه يف معاركه وي�شتغيث به، فين�شره 
اِب - ر�شـــي اهلل عنه - َقـــاَل: » مَلاَّ َكاَن  طَّ وميـــده بجنـــوده، ومـــن ذلك ما ق�شـــه ُعَمـــُر ْبُن اخْلَ
َحاُبُه َثاَلُث  لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َشلََّم - اإِىَل امْلُ�ْشِرِكنَي َوُهْم اأَْلٌف َواأَ�شْ َيْوُم َبْدٍر َنَظَر َر�ُشوُل اهلِل - �شَ
لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َشلََّم - اْلِقْبلََة، ُثمَّ َمدَّ َيَدْيِه،  ، َفا�ْشَتْقَبَل َنِبيُّ اهلِل - �شَ ِماَئٍة َوِت�ْشَعَة َع�َشَر َرُجالاً
َّ اآتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَُّهمَّ اإِْن ُتْهِلْك َهِذِه  َّ اأَجنِْزْ لِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُم ِّهِ: » اللَّهُم فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَب
ا َيَدْيِه ُم�ْشـــَتْقِبَل  �ْشـــاَلِم اَل ُتْعَبْد يِف ااْلأَْر�ِس « ، َفَما َزاَل َيْهِتُف ِبَربِِّه َمادًّ ْهِل ااْلإِ اْلِع�َشـــاَبَة ِمْن اأَ
ُبو َبْكـــٍر َفاأََخَذ ِرَداَءُه َفاأَْلَقاُه َعلَـــى َمْنِكَبْيِه ُثمَّ  َتاُه اأَ ُه َعـــْن َمْنِكَبْيِه، َفاأَ ـــى �َشـــَقَط ِرَداوؤُ اْلِقْبلَـــِة َحتَّ

ـــَك، َفاإِنَُّه  ؛ َكَفاَك ُمَنا�َشـــَدُتَك َربَّ ِ اْلَتَزَمـــُه ِمـــْن َوَراِئـــِه َوَقاَل:»َيا َنِبـــيَّ اهللَّ
:{ اإِْذ َت�ْشـــَتِغيُثوَن َربَُّكْم  ُ َعـــزَّ َوَجلَّ �َشـــُيْنِجُز َلـــَك َما َوَعـــَدَك« ، َفاأَْنَزَل اهللَّ
 ُ ُه اهللَّ ْلٍف ِمْن امْلاََلِئَكـــِة ُمْرِدِفنَي}  َفاأََمدَّ ُّكُْم ِباأَ ِّ ممُِد فَا�شْـــتَجَابَ لَكُـــمْ اأَين
ِبامْلاََلِئَكـــِة )24(؛ وهكــــذا كان �شــــلى اهلل عليــــه و�شــــلم  يدعــــو اهلل يف جميع 
معاركــــه ومــــن ذلك قوله �شــــلى اهلل عليه و�شــــلم : » اللَُّهمَّ ُمْنــــِزَل اْلِكَتاِب 
ــــحَابِ؛َوَهاِزَم ااْلأَْحَزاِب اْهِزْم ااْلأَْحَزاَب اللَُّهمَّ  �شَرِيعَ احلِْ�شَــــابِ ؛جمُْرِيَ ال�شَّ

ْرَنا َعلَْيِهْم « )25(.  اْهِزْمُهْم َوَزْلِزْلُهْم، َواْن�شُ
ولعلي اأجمع - اإن �شاء اهلل تعاىل - يف كتاب م�شتقل كل ما ورد وثبت 
عن الّنبيِّ �شـــلى اهلل عليه و�شـــلم  وعن االأنبياء والعلماء واملجاهدين 
مـــن الدعـــاء واالبتهـــال اإىل اهلل تبارك وتعاىل يف �شـــوؤاله الن�شـــر على 
االأعـــداء مـــا ي�شـــلح اأن يكـــون ِوْردااً، فيقـــراأه املجاهد قبـــل املعركة، ويف 

اأثناء املعركة.

ف�����������������ي  اهلل  ذك�����������������ر 
امل���������ع���������رك���������ة ي����ن����ب����ه 
ف���������ي  اجمل���اه�����������������������د 
إل�����ى  اهلل  س��ب��ي��ل 
ال����غ����اي����ة ال�������ي من 
أجلها يقاتل عدوه، 
فهو ال يقاتل محية 
وال  ع�����ص�����ب�����ي�����ة  وال 
ق���������وم���������ي���������ة، وإمن�����������ا 
وح������ده هلل  ن�����ص�����رة 
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4 - كرثة ذكر اهلل تعاىل:
ومثـــال ذلـــك تـــالوة القـــراآن وهـــو اأعظـــم ذكـــر هلل، والت�شـــبيح، والتحميـــد، والتكبـــري، 
َهـــا الَِّذيَن  والتوحيـــد، وقـــد اأمـــر اهلل بكـــرثة الذكـــر له عند لقـــاء العدو، قـــال تعاىل:{َيا اأَيُّ

َعلَُّكْم ُتْفلَُحوَن})26(. ا لَّ اآَمُنواْ اإَِذا َلِقيُتْم ِفَئةاً َفاْثُبُتواْ َواْذُكُرواْ اهلَل َكِثرياً

وذكر اهلل يف املعركة ينبه املجاهد يف �شبيل اهلل اإىل الغاية التي من اأجلها يقاتل عدوه، 
فهو ال يقاتل حمية وال ع�شبية وال قومية، واإمنا يقاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا.

ومن فوائد ذكر اهلل يف املعركة كذلك اأنه ال�شبيل اإىل حت�شيل اليقني وطماأنة القلوب، كما 
ُّ الْقُلُوبُ} )27(؛  ُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْـــرِ اهللِ اأَالَ بِذِكْرِ اهللِ تَطْمَئِـــن قـــال تعاىل:{الَّذِيـــنَ اآَمَنُـــوا وَتَطْمَئِـــن

ولذا اأمر اهلل تعاىل بذكره، بل وباالإكثار منه خا�شة عند التحام ال�شفني.

وقـــد ورد يف ف�شـــائل الذكر واال�شـــتكثار منه اأحاديث كثرية، كمـــا جاءت االآيات الكرمية 
بف�شل الذكر والذاكرين، فقال تعاىل:{وَلَذِكْرُ اهلل اأَكْربَُ} )28(، وقال 
ِّمَتْ �شَـــوَامِعُ َوِبَيٌع  تعاىل:{وَلَوْالَ دَفْعُ اهللِ النَّا�سَ بَعْ�شَـــهُمْ بِبَعْ�سٍ لَهُد
ـــَرنَّ اهلُل َمـــْن  ا َوَلَيْن�شُ ـــلََواٌت َوَم�َشـــاِجُد ُيْذَكـــُر ِفيَهـــا ا�ْشـــُم اهلِل َكِثـــرياً َو�شَ

ُرُه اإِنَّ اهلَل َلَقِويٌّ َعِزيٌز} )29(. َيْن�شُ

فتاأمـــل هـــذه االآيـــات؛ وكيـــف اأن اهلل قيد الذكر الـــذي يرتتب عليه 
الن�شر والتاأييد بالكثري !.

ويف معارك االأمة االإ�شـــالمية التي خا�شتها �شد العدو ال�شهيوين 
يف الزمـــن املعا�شـــر جنـــد اأن اجلنـــود عندما كانـــت املغنيـــات واالأغاين 
هـــي الرفيـــق االأول لهـــم يف املعركـــة، كما حـــدث يف حـــرب 1967م، عرب 
االإذاعات والتلفاز، فكانت الهزمية، مع اأن القوات العربية كانت اأكرث 
عددااً وعتادااً )30(! يف حني كان الن�شـــر حليفا للجنود امل�شـــريني، وهم 

ع��������ن��������دم��������ا ك������ان������ت 
امل�������غ�������ن�������ي�������ات ه����ن 
رف��ي��ق اجل���ن���ود  يف 
1967م  ح�������������رب 
ك�������ان�������ت اهل������زمي������ة 
مآهلم رغ��م كثرة 
عددهم وعتادهم 
بينما كان النصر 
ح���������ل���������ي���������ف���������ه���������م يف 
1973م ح���������������������������رب 
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يكـــربون باأعلـــى اأ�شـــواتهم)31(، وهـــم يخرتقـــون حواجز خـــط بارليف، فريعبـــون اجلنود 
اليهود عام 1973م.

5- الإخال�ص هلل تعاىل:  
فهو �شرط �شحة جميع االأعمال، وال يقبل اهلل عمالاً اإال باالإخال�س، فاملجاهد املن�شور 
باهلل هو الذي مل يخرج لطلب من�شـــب وال غنيمة و ال رياء و ال فخرا واإمنا جاهد لوجه 
اهلل تعاىل، يريد ر�شـــوان اهلل وف�شـــله عليه، قال اهلل تعاىل:{َواَل َتُكوُنواْ َكالَِّذيَن َخَرُجواْ 

مِن دِيَارِهِم بَطَراًا وَرِئَاءَ النَّا�سِ...} )32(. 

وقال �شبحانه:{َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم �ُشُبلََنا َواإِنَّ اهلَل مَلََع امْلُْح�ِشِننَي})33(.

لَّى اهلُل  ا اأََتى النَِّبيَّ - �شَ وعن اأَُبي ُمو�َشى ااْلأَ�ْشَعِريُّ - ر�شي اهلل عنه -: » اأَنَّ َرُجالاً اأَْعَراِبيًّ
ُجُل  ُجُل ُيَقاِتُل ِلُيْذَكَر، َوالرَّ ُجُل ُيَقاِتُل ِلْلَمْغَنِم، َوالرَّ َعلَْيِه َو�َشـــلََّم - َفَقاَل: َيا َر�ُشـــوَل اهلِل؛ الرَّ

لَّى اهلُل  ِ - �شَ ُيَقاِتُل ِلرُيَى َمَكاُنُه، َفَمْن يِف �َشـــِبيِل اهلِل ؟ َفَقاَل َر�ُشـــوُل اهللَّ
َّمَ -: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اهللِ اأَعْلَى فَهُوَ يفِ �شَبِيلِ اهللِ«)34(.  عَلَيْهِ وَ�شَل
ل من ُيق�شـــى عليه  وقـــد ثبـــت عنه - عليـــه ال�شـــالة وال�شـــالم - اأن اأوَّ
يـــوم القيامـــة ثالثـــة، وذكر منهـــم من قاتـــل ليقال: هو جـــريء - اأي 

�شجاع- )35(.

ومـــن خـــرج للجهاد وهـــو يبتغي وجه اهلل؛ فاإنه يقبل وير�شـــى باأي 
مو�شـــع يوؤمـــر بـــه، وال يعار�س اأو يخالـــف، فهمته من�شـــبة يف تقدمي 
الن�شيحة، وامل�شلحة العامة للم�شلمني، كما يف احلديث ال�شحيح َعْن 
اأَِبى ُهَرْيَرَة - ر�شـــي اهلل عنه - َعِن النبي �شـــلى اهلل عليه و�شـــلم  َقاَل: 
» تَعِ�سَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ اخلَْمِي�شَـــةِ، اإِْن اأُْعِطَى ر�شـــي، 
َذا �ِشـــيَك َفاَل اْنَتَق�ـــَس، ُطوَبى  َواإِْن مَلْ ُيْعـــَط �َشـــِخَط، َتِع�ـــَس َواْنَتَك�ـــَس، َواإِ
ٍة َقَدَماُه، اإِْن  �ُشـــُه ُمْغرَبَّ ِلَعْبٍد اآِخٍذ ِبِعَناِن َفَر�ِشـــِه يف �َشـــِبيِل اهلِل، اأَ�ْشـــَعَث َراأْ

يعي��ن  مم���ا  إن 
ف�������ي  امل��س��������������ل��م 
النصر  ط���ري���ق 
ع����ل����ى األع����������داء 
ف���ي  ال���ط���م���������������ع 
ف������ض������ل ال����ل��������������ه 
وال���������������رغ���������������ب���������������ة 
مب����������������������ا أع����������������������ده 
ين  ه������د للمج��������ا
وال�����������ش�����������ه�����������داء
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ـــاَقِة، اإِِن ا�ْشَتاأَْذَن مَلْ  ـــاَقِة )36( َكاَن يف ال�شَّ ْن َكاَن يف ال�شَّ َرا�َشـــِة، َواإِ َرا�َشـــِة َكاَن يف احْلِ َكاَن ِفى احْلِ
ْع« )37(. ْن �َشَفَع مَلْ ُي�َشفَّ ُيوؤَْذْن َلُه، َواإِ

ُموِل  ـــُل اخْلُ ـــْهَرِة َوَف�شْ َيا�َشـــِة َوال�شُّ قـــال ابـــن حجـــر  - رحمـــه اهلل -: » ِفيـــِه َتـــْرُك ُحبِّ الرِّ
ِع« )38(. َوالتََّوا�شُ

ـــُر اهلُل َهِذِه  ا َيْن�شُ َ وعن م�شـــعب بن �شـــعد قال: قال النبي �شـــلى اهلل عليه و�شـــلم : » اإِمنَّ
َّةَ بِ�شَـــعِيفِهَا؛ بِدَعْوَتِهِمْ وَ�شَـــالَتِهِمْ وَاإِخْالَ�شِـــهِمْ « )39(، الأنهم ل�شعفهم وقلة االأ�شباب  االْأُم

لديهم ال يتعلقون ب�شبب اإال باخلالق وتعاىل. 

6- الرغبة فيما عند اهلل تعاىل:
واإن مما يعني امل�شلم يف طريق الن�شر على االأعداء الطمع يف ف�شل اهلل؛ والرغبة مبا 
اأعده للمجاهدين وال�شهداء، وبهذا �شار النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  واأ�شحابه من بعده، 
فرغبوا مبا عند اهلل من جنات، وا�شـــتاقوا ملا اأعده اهلل لل�شـــهداء من 
نعيم، ومما يدل على قوة رغبتهم فيما عند اهلل تعاىل ما فعل ُعَمري 
بـــن احلمـــام يف بدر حينما قال - عليه ال�شـــالة وال�شـــالم -: » ُقوُموا 
َماِم  ـــمَوَاتُ وَاالْأَرْ�سُ، َقاَل َيُقوُل: ُعَمـــرْيُ ْبُن احْلُ َّـــةٍ عَرْ�شُـــهَا ال�شَّ اإِىلَ جَن
َمَواُت َوااْلأَْر�ُس؟!! َقاَل:  ـــَها ال�شَّ : َيا َر�ُشوَل اهلِل؛ َجنٌَّة َعْر�شُ ااْلأَْن�َشـــاِريُّ
ـــلَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َشـــلََّم -: َما  َنَعـــْم، َقـــاَل: َبـــٍخ َبٍخ، َفَقـــاَل َر�ُشـــوُل اهلِل - �شَ
الَّ َرَجاَءَة  َيْحِمُلـــَك َعلَـــى َقْوِلـــَك َبٍخ َبٍخ ؟ َقاَل: اَل َواهلِل َيا َر�ُشـــوَل اهلِل ! اإِ
َراٍت ِمْن َقَرِنِه  اأَْن اأَُكـــوَن ِمـــْن اأَْهِلَها، َقـــاَل: َفاإِنََّك ِمْن اأَْهِلَها، َفاأَْخـــَرَج مَتَ
َراِتي َهِذِه  ـــى اآُكَل مَتَ ، ُثمَّ َقاَل: َلِئْن اأََنـــا َحِييُت َحتَّ َفَجَعـــَل َيـــاأُْكُل ِمْنُهـــنَّ
ا َكاَن َمَعُه ِمْن التَّْمـــِر، ُثمَّ َقاَتلَُهْم  َيـــاٌة َطِويلٌَة، َقـــاَل: َفَرَمى مِبَ َهـــا حَلَ اإِنَّ

َحتَّى ُقِتَل «  )40(.

امل��������ؤم��������ن دائ��������م 
االع����������������������������������������������راف 
ب������������������ال������������������ذن������������������ب 
ف����ي  وال��ت��ق��ص��ر 
وال  اهلل  ج������ن������ب 
ي���������زك���������ي ن����ف����س����ه 
ب����ل  اهلل  ع�������ل�������ى 
به  ي���س���ت���ع���ي���������������ن 
عليه  وي����ت����وك����ل 
ليوفقه وينصره
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وامل�شـــلم املجاهـــد يف �شـــبيل اهلل تعـــاىل اإذا رغب فيما عنـــد اهلل تعاىل فاإنـــه ال يبال مبا 
ي�شيبه من جراح اأو قتل اأو اأ�شر اأو تعذيب اأو نفٍي رغبة يف الفوز العظيم.

ا                  على اأي جنب كان يف اهلل م�شرعي     فل�شت اأبال حني اأقتل م�شلماً

7 - التوبة وال�ضتغفار وتقوى اهلل تعاىل:
وذلـــك من جميع املعا�شـــي والذنـــوب كبريها و�شـــغريها، وال تقبل التوبة اإال ب�شـــروط 

على النحو االآتي:
	•االإقالع عن جميع الذنوب وتركها.

	•العزمية على عدم العودة اإليها.
. الندم على فعلها )41(	•

فاإن كانت املع�شـــية يف حق اآدمي فلها �شـــرط رابع، وهو التحلل من �شـــاحب ذلك احلق، 
والتوبة ال تنفع عند الغرغرة اأو بعد طلوع ال�شم�س من مغربها. 

وهـــذا �شـــاأن املوؤمـــن فاإنـــه دائـــم االعـــرتاف بالذنـــب والتق�شـــري يف 
جنـــب اهلل، وال يزكـــي نف�شـــه علـــى اهلل، واإمنـــا يرجع مبا اأ�شـــابه دائما 
اإىل تق�شـــريه يف حـــق اهلل واإ�شـــرافه يف اأمـــره، لـــذا فـــاإن ال�شـــحابة ملـــا 
ح�شـــل لهم ما ح�شـــل يف غزوة اأحد مل يعاتبوا اهلل اأو يعرت�شـــوا على 
ق�شـــائه بل �شـــارعوا اإىل اال�شتغفار، قال تعاىل:{َوَكاأَيِّْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل 
ُّونَ كَثِريٌ فَمَا وَهَنُوا ملَِا اأَ�شَـــابَهُمْ يفِ �شَـــبِيلِ اهللِ َوَما �َشُعُفوا َوَما  ِّي مَعَهُ رِب
الَّ اأَْن َقاُلـــوا َربََّنا  ـــاِبِريَن • َوَمـــا َكاَن َقْوَلُهـــْم اإِ ا�ْشـــَتَكاُنوا َواهلُل ُيِحـــبُّ ال�شَّ
ْرَنا َعلَى اْلَقْوِم  اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاإِ�شْرَافَنَا يفِ اأَمْرِنَا َوَثبِّْت اأَْقَداَمَنا َواْن�شُ
ْنَيا َوُح�ْشـــَن َثَواِب ااْلآَِخَرِة َواهلُل ُيِحبُّ  اْلَكاِفِريَن • َفاآََتاُهُم اهلُل َثَواَب الدُّ
امْلُْح�ِشـــِننَي} )42(؛» اأي اأّن مـــا اأ�شـــابهم مل يخاجلهـــم ب�شـــببه تـــرّدد يف 

يف  املعص��������ية 
أف��راد األمة 
وب�������األخ�������ص 
ف�����������������������������������������������������ي 
ص�������������ف�������������وف 
اجل������������������ن������������������د 
أعظم  م�����ن 
أس��������������ب��������������اب 
ال����������ف����������ش����������ل 
واهل�������زمي�������ة
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�شـــدق وعـــد اهلل، وال َبَدر منهـــم تذّمر، بل علموا اأّن ذلك حلكمة يعلمها �شـــبحانه، اأو لعلَّه 
كان جـــزاء علـــى تق�شـــري منهم يف القيام بواجب ن�شـــر دينه، اأو يف الوفـــاء باأمانة التكليف، 
فلذلك ابتهلوا اإليه عند نزول امل�شيبة بقولهم:{َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َواإِ�ْشَراَفَنا يِف اأَْمِرَنا}  
خ�شـــية اأن يكون ما اأ�شـــابهم جزاء على ما فرط منهم، ُثّم �شـــاألوه الن�شـــر واأ�شـــبابه ثانيااً 
ـــّدهم ما حلقهم من  ـــْرَنا َعلَـــى اْلَقـــْوِم اْلَكاِفِريَن}؛فلم ي�شُ ْقَداَمَنـــا َواْن�شُ ـــْت اأَ فقالوا:{َوَثبِّ
الهزمية عن رجاء النَّ�شر من اهلل. وعندما راأى القائد نور الدين زنكي - رحمه اهلل - اأن 
الف�شاد قد ا�شتفحل يف االأمة، واأن اخلمور قد انت�شرت، واأن الزنا قد ف�شا، كما ي�شف املوؤرخ 
اأبو �شـــامة - رحمه اهلل - يف كتاب )الرو�شـــتني يف اأخبار الدولتني النورية وال�شـــالحية(، 
فيقـــول عـــن هـــذا القائـــد الفذ الذي قد ين�شـــاه الكثـــري من امل�شـــلمني، وهو الذي قد �شـــق 
الطريـــق للقائـــد �شـــالح الدين االأيوبي، فاأكمل م�شـــريته من بعده، يقـــول عنه وعن حال 
االأمة اآنذاك:"وعلى احلقيقة فهو الذي جدد للملوك اإتباع �شنة العدل واالإن�شاف، وترك 
املحرمـــات من املاأكل وامل�شـــرب وامللب�س وغري ذلـــك؛ فاإنهم كانوا قبله 
كاجلاهليـــة همـــة اأحدهـــم بطنـــه وفرجـــه، ال يعرف معروفـــااً وال ينكر 
منكـــرااً حتـــى جاء اهلل بدولته فوقف مع اأوامر ال�شـــرع ونواهيه، واألزم 

بذلك اأتباعه وذويه، فاقتدى به غريه منهم" )43(. 

هـــا جهودهمـــا لالأمـــر  فـــكان مـــن جملـــة اأعمالهمـــا املباركـــة اأن وجَّ
باملعروف والنهي عن املنكر، واإزالة اأ�شـــباب الف�شـــاد، فاأغلقت احلانات، 
ر املجتمع االإ�شـــالمي  ومنعت �شـــرب اخلمور، وعوقب املخالفون، وُطهِّ
من االإعالن باحلرب على اهلل عز وجل من خالل املجاهرة باملعا�شي، 
وال ميكـــن اأن تتوجه االأمـــة اإىل لقاء عدوها وهي مثقلة من اآثار هذه 

املعا�شي.

ومما ال �شـــك فيه اأن املع�شـــية يف اأفراد االأمة وباالأخ�س يف �شـــفوف 

ف�ي  اجمل����اه����دون 
هم  اهلل  س��ب��ي��ل 
وحزبه  أول���ي���اؤه 
وه�������������م أح�������ب�������اب 
ومن   ، ح���ق���ا  اهلل 
ك������ان ح��ب��ي��ب��ا هلل 
على  ح����ق����ا  ك��������ان 
ينصره  أن  اهلل 
جيع����������������������������له  وأن 
الغالب املنتصر
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اجلنـــد مـــن اأعظم اأ�شـــباب الف�شـــل والهزمية، وهـــو اأمر م�شـــاهد وملمو�ـــس يف تاريخ االأمة 
االإ�شالمية وجهادها يف القدمي واحلديث.

8 - حمبة اهلل تعاىل وحمبة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم:
واإذا وجـــدت حمبـــة اهلل يف قلـــوب اأفـــراد االأمـــة، حتملـــت حينهـــا االأمـــة همَّ هـــذا الدين، 
ون�شـــرته بكل ما اأوتيت من قوة ومن اإمكانات، و�شـــلكت يف �شـــبيل ذلك كل طريق �شـــهل اأو 
وعـــر، واأحبـــت تكاليـــف اهلل ونفذت اأوامره، عن حب ور�شـــا وا�شت�شـــالم وانقياد، ومن ذلك 

جهاد اأعداء اهلل.

وطريــــق حتقيــــق هــــذه املحبة يكون باأداء جميــــع الفرائ�س، واإتباعهــــا بالنوافل؛ الأن حمبة 
اهلل لعبــــده حت�شــــل بذلك، فاإذا اأحبه اهلل ن�شــــره ووفقه، و�شــــدده واأعانــــه؛ حلديث اأبي هريرة 
ــــا َفَقْد  - ر�شــــي اهلل عنــــه - قــــال: قــــال ر�شــــول اهلل �شــــلى اهلل عليه و�شــــلم : » َمْن َعــــاَدى ل َوِليًّ
ــــُت َعلَْيــــِه، َوَما َيَزاُل عبدي  �شْ ا اْفرَتَ َب اإِىَلَّ عبدي ب�شــــيء اأََحبَّ اإِىَلَّ مِمَّ اآذَنْتُــــهُ بِاحلَْــــرْبِ، َوَما َتَقرَّ

ُه، َفاإَِذا اأَْحَبْبُتُه ُكْنُت �َشْمَعُه الذي َي�ْشَمُع ِبِه،  ُب اإِىَلَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى اأُِحبَّ َيَتَقرَّ
�ِشــــى ِبَها،  ــــُر ِبِه، َوَيَدُه التي َيْبُط�ُس ِبَها َوِرْجلَُه التي مَيْ َوَب�َشــــَرُه الذي ُيْب�شِ
ْدُت َعْن �شيء اأََنا  َواإِْن �شاألني الأُْعِطَينَُّه، َوَلِئِن ا�ْشَتَعاَذيِن الأُِعيَذنَُّه، َوَما َتَردَّ

َفاِعُلُه ترددي َعْن َنْف�ِس امْلُوؤِْمِن، َيْكَرُه امْلَْوَت َواأََنا اأَْكَرُه َم�َشاَءَتُه « )44(.

َها الَِّذيَن اآََمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َف�َشْوَف  وقال تعاىل:{َيا اأَيُّ
ٍة َعلَى اْلَكاِفِريَن  ٍة َعلَى امْلُوؤِْمِننَي اأَِعزَّ ُّونَهُ اأَِذلَّ ُّهُمْ وَيُحِب يَاأْتِي اهللُ بِقَوْمٍ يُحِب
ُل اهلِل ُيوؤِْتيِه  ُيَجاِهُدوَن يِف �َشِبيِل اهلِل َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم َذِلَك َف�شْ
َمـــْن َي�َشـــاُء َواهلُل َوا�ِشـــٌع َعِليـــٌم})45( ثـــم قـــال تعاىل:{َوَمـــْن َيَتـــَولَّ اهلَل 
َّ حِزْبَ اهللِ هُمُ اْلَغاِلُبون})46(. فبني تبارك  وَرَ�شُولَهُ وَالَّذِينَ اآمَنُوا فَاإِن
وتعـــاىل اأن من الطرق ال�شـــحيحة اإىل املحبة ال�شـــادقة له اجلهاد يف 
�شـــبيله، واأن هـــوؤالء املجاهدون هم اأوليـــاء اهلل حقااً، وهم حزبه، وكيف 

الصرب مطلوب 
ف�����ي ط��اع��ة اهلل 
وف��ي  ورس��ول��ه 
الك����فار  ق���ت���ال 
حتقيق  وف�����������������ي 
كلمة  وح�����������دة 
اجمل��������اه��������دي��������ن 
ف�������امل�������ص�������اب�������رة 
النصر  س���ب���ب 
وال��������������ظ��������������ف��������������ر
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، كيف ميكن له اأن يهزم اأو يخ�شر!  مبن كان من حزب اهلل حقااً، وكان من اأحباب اهلل فعالاً
كال واهلل ال يهزم وال يخ�شر؛ بل هو الغالب واملنت�شر.

قال االإمام ابن القيم - رحمه اهلل -: » ملا كرث املدعون للمحبة طولبوا باإقامة البينة على 
عون يف ال�شهود.. فتاأخر اخللق كلهم وثبت اأتباع احلبيب �شلى  �شحة الدعوى.. فتنوع املُدَّ
اهلل عليـــه و�شـــلم  يف اأفعاله واأقواله واأخالقه، فطولبـــوا بعدالة البينة بتزكية: {ُيَجاِهُدوَن 
يِف �َشـــِبيِل اهلِل َواَل َيَخاُفـــوَن َلْوَمـــَة اَلِئـــٍم} فتاأخر اأكرث املحبني وقـــام املجاهدون، فقيل لهم: 
ى ِمـــَن امْلُوؤِْمِننَي  اإن نفو�ـــس املحبـــني واأموالهم لي�شـــت لهم، فهلموا اإىل بيعة:{اإِنَّ اهلَل ا�ْشـــرَتَ
َّةَ} )47( فعقدوا معه بيعة الر�شـــوان بالرتا�شـــي من غري  َّ لَهُمُ اجلَْن اأَنْفُ�شَـــهُمْ وَاأَمْوَالَهُـــمْ بِاأَن

ثبوت خيار « )48(.

9 - ال�ضرب وامل�ضابرة:
البد من ال�شرب يف جميع االأمور، يف اأمور الدين والدنيا، فال طريق اإىل النجاح يف اأمر 
مـــن االأمور اأو عمل من االأعمال اإال بال�شـــرب، وال �شـــيما ال�شـــرب على 

قتال اأعداء اهلل ور�شوله.
وا دونه االأزرا اعون قد بلغوا        جهد النُّفو�س و�شدُّ دنوت للمجد وال�شَّ

 

و�شاوروا املجد حتَّى ملَّ اأكرثهم         وعانق املجد من ويّف ومن �شربا

 

ربا ال حت�شب املجد مترااً اأنت اآكله     لن تبلغ املجد حتَّى تلعق ال�شَّ

ـــاِبُرواْ َوَراِبُطواْ  واْ َو�شَ ـــرِبُ َها الَِّذيَن اآَمُنواْ ا�شْ قـــال اهلل تعاىل:{َيـــا اأَيُّ
َواتَُّقواْ اهلَل َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحون} )49(. 

وقال �شبحانه وتعاىل:{َواأَِطيُعواْ اهلَل َوَر�ُشوَلُه َواَل َتَناَزُعواْ َفَتْف�َشُلواْ 
ابِرِينَ})50(؛ فال�شرب مطلوب  َّ اهللَ مَعَ ال�شَّ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَا�شْربُِواْ اإِن

يف طاعة اهلل ور�شوله، ويف قتال الكفار، ويف احتاد كلمة املجاهدين.

من  ال����������������������رباءة 
املشركي���ن، من 
أه�����������م ع������وام������ل 
ال�������ت�������م�������ك�������ي���������������ن 
وال������������غ������������ل������������ب������������ة 
ل����ل����م����ؤم����ن����ي���������ن 
عل������ى الكافرين 
وم�������������ن ل�������������وازم 
حت��ق��ي��ق اإلمي����ان
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وقد يواجه امل�شـــلم يف جهاده وقتاله االأعداء عدوا �شـــابرا، ي�شرب على قتاله كما ي�شرب 
هو على قتاله، فحينها يحتاج امل�شلم اإىل امل�شابرة، ويجب عليه ذلك ؛فامل�شابرة هي �شبب 

جناح احلرب«)51(.

وقـــد اأثنـــى اهلل تعاىل على اأنبيائـــه وحوارييهم الذين جاهدوا يف �شـــبيله فنالهم االأذى 
مـــن عدوهـــم والقتـــل، ولكنهم مل يخ�شـــعوا اأو يذلـــوا لعدو اهلل واإمنا �شـــربوا واحت�شـــبوا 
وجلاأوا اإىل اهلل، فرزقهم اهلل الن�شـــر والظفر والعاقبة يف الدنيا واالأجر العظيم احل�شـــن 
يف االآخرة، »وال ينبغي اأن يكون اأتباع من م�شى من االأنبياء، اأجدر بالعزم من اأتباع حممد 
وَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنواْ  ن نَِّبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّيُّ �شلى اهلل عليه و�شلم « )52(، قال تعاىل:{َوَكاأَيِّن مِّ
اِبِريَن • َوَما َكاَن َقْوَلُهْم  ملَِا اأَ�شَابَهُمْ يفِ �شَبِيلِ اهللِ َوَما �َشُعُفواْ َوَما ا�ْشَتَكاُنواْ َواهلُل ُيِحبُّ ال�شَّ
ـــْرَنا َعلَى اْلَقْوِم  نَـــا اغْفِـــرْ لَنَـــا ذُنُوبَنَا َواإِ�ْشـــَراَفَنا يِف اأَْمِرَنا َوَثبِّْت اأَْقَداَمَنا وان�شُ اإِالَّ اأَن قَالُـــواْ ربَّ

ْنَيا َوُح�ْشَن َثَواِب االآِخَرِة َواهلَلُ ُيِحبُّ امْلُْح�ِشِنني} )53(. الدُّ َثَواَب  اهلُل  اْلَكاِفِرين • َفاآَتاُهُم 

10- تر�ضيخ عقيدة  الولء والرباء:
اإن مـــن اأهـــم الطـــرق التـــي يجـــب اأن تربى عليهـــا االأمة، �شـــغريها 
وكبريهـــا وُيغر�ـــس يف �شـــمائرها، وُين�شـــاأ عليـــه االأجيـــال القادمة، هو 
عقيـــدة )الوالء والرباء( اأو )املواالة واملعاداة(، هذه العقيدة التي هي 
اأ�شـــل االإميان باهلل تعاىل واأ�شا�شـــه، حتى �شـــميت �شـــورة كاملة با�شـــم 
)بـــراءة( وهـــي �شـــورة التوبـــة، وقـــد افتتحت بالـــرباءة من امل�شـــركني، 
واأنهـــا مـــن اأهـــم عوامل التمكـــني والغلبـــة للموؤمنني علـــى الكافرين، 
كمـــا اأن االإخـــالل بهـــا يـــوؤدي اإىل هزميـــة االأمـــة وتاأخر الن�شـــر عنها. 
والوالية: الن�شرة واملحبة واالحرتام و االإكرام والكون مع املحبوبني 
ظاهرااً وباطنااً، و الرباءة: هي البعد واخلال�س والعداوة بعد االإعذار 

واالإنذار.)54(

الوالي��ة لرسول 
اهلل  ص��ل��ى  اهلل 
ع�����ل�����ي�����ه وس����ل����م  
مبحبته  ت��ك��ون 
وط�������������اع�������������ت�������������ه 
سنته  ون�����ص�����ر 
وات��������ب��������اع��������ه��������ا 
عنها  وال�����������ذب 
وحم�����������������ارب�����������������ة 
الب�������دع وأه����لها
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ـــلَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َشلََّم-  َباُع �ُشـــنَِّة َر�ُشوِلِه - �شَ يقول �شـــيخ االإ�شـــالم ابن تيمية - رحمه اهلل -: » َفاتِّ
َهـــاَد يِف �َشـــِبيِلِه َوُمـــَوااَلَة اأَْوِلَياِئـــِه  ـــِة اهلِل، َكَمـــا اأَنَّ اجْلِ بَّ ا ِهـــَي ُموِجـــُب حَمَ ـــا َوَظاِهـــراً َو�َشـــِريَعِتِه َباِطناً
ـــبُّ يِف اهلِل َواْلُبْغ�ُس يِف  مَياِن احْلُ ْوَثُق ُعـــَرى ااْلإِ ِديـــِث: » اأَ َوُمَعـــاَداَة اأَْعَداِئـــِه ُهـــَو َحِقيَقُتَهـــا َكَما يِف احْلَ

اهللِ)55(«)56(.

ولقد بني اهلل يف كتابه العزيز هذه العقيدة يف موا�شع كثرية وبني لنا ر�شول اهلل �شلى 
ُكُم  ا َوِليُّ َ اهلل عليـــه و�شـــلم  ملن يكون والء املوؤمـــن وممن تكون براءته، قـــال اهلل تعاىل:{اإِمنَّ
ـــالَةَ وَيُوؤْتُونَ الزَّكَاةَ َوُهـــْم َراِكُعوَن • َوَمْن  اهللُ وَرَ�شُـــولُهُ وَالَّذِيـــنَ اآَمَنُـــوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ال�شَّ

َّ حِزْبَ اهللِ هُُم اْلَغاِلُبون})57(. َّ اهللَ وَرَ�شُولَهُ وَالَّذِينَ اآَمَنُوا فَاإِن يَتَوَل

قـــال ابـــن كثـــري - رحمـــه اهلل -: » فـــكل مـــن ر�شـــي بواليـــة اهلل ور�شـــوله واملوؤمنني فهو 
مفلح يف الدنيا واالآخرة، ومن�شـــور يف الدنيا واالآخرة؛ ولهذا قال اهلل تعاىل يف هذه االآية 
َّ حِزْبَ اهللِ هُمُ اْلَغاِلُبوَن})85(، فمن  َّ اهللَ وَرَ�شُـــولَهُ وَالَّذِينَ اآمَنُوا فَـــاإِن الكرمية:{وَمَـــنْ يَتَوَل
كانـــت واليتـــه وحمبته هلل ولر�شـــوله وللموؤمنني فهو االأحق بالن�شـــر 

والغلبة والتمكني.

وقــــد نفــــى اهلل تعاىل االإميان عــــن اأقوام يجعلــــون حمبتهم ملن خالف 
دينــــه القــــومي ولــــو كانــــوا مــــن اأقــــرب االأقربــــني، فقــــال تعــــاىل يف �شــــورة 
وَن َمْن َحادَّ اهلَل  ا ُيوؤِْمُنوَن ِباهلِل َواْلَيْوِم ااْلآَِخِر ُيَوادُّ ُد َقْوماً املجادلة:{اَل جَتِ
ْخَواَنُهْم اأَْو َع�ِشــــرَيَتُهْم اأُوَلِئَك  وَرَ�شُــــولَهُ َوَلــــْو َكاُنــــوا اآََباَءُهْم اأَْو اأَْبَناَءُهــــْم اأَْو اإِ
ِري ِمْن  َدُهْم ِبُروٍح ِمْنــــُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتْ َكَتــــَب يِف ُقُلوِبِهــــُم ااْلإِمَياَن َواأَيَّ
ــــوا َعْنــــُه اأُوَلِئَك ِحْزُب  ــــَي اهلُل َعْنُهْم َوَر�شُ ِتَهــــا ااْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َر�شِ حَتْ
اهلِل اأَاَل اإِنَّ ِحــــْزَب اهلِل ُهــــُم امْلُْفِلُحــــوَن})59( . ويالحــــظ يف اآيــــة املائــــدة واآية 
املجادلــــة كيف و�شــــف اهلل تعاىل هــــوؤالء الذين حققوا الــــوالء للموؤمنني 
والرباءة من امل�شركني، حيث و�شفهم باأنهم )ِحْزُب اهلِل( ، مما يدل على 

اهلل  وص��������������������������������������ف 
ل������ل������م������ؤم������ن������ي�������������ن 
ال���������ذي���������ن ح����ق����ق����وا  
ال���������������والء وال�������������رباء 
ب��أن��ه��م ح���زب اهلل 
يدل على أهمية 
العقيدة يف ترابط 
املسلمة  اجلماعة 
ومت������������اس������������ك������������ه������������ا 
وت�����������ن�����������اص�����������ره�����������ا 
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اأهمية هذه العقيدة يف ترابط ومتا�شك اجلماعة امل�شلمة وتنا�شرها يف مواجهة اأعدائها.

ولواليـــة املوؤمن هلل تعاىل �شـــور منها: حمبة ون�شـــرة كتابه احلكيـــم ودينه القومي، بتعلمه 
ون�شره وحفظه والذب عنه من التحريف والتزييف ورد �شبهات املبطلني وتعظيمه، اأما الوالية 
لر�شـــول اهلل �شـــلى اهلل عليـــه و�شـــلم  فتكـــون مبحبتـــه - اأي�شـــااً - وطاعته ون�شـــر �شـــنته والذب 
عنهـــا وحماربـــة البـــدع واأهلهـــا، واأما والية املوؤمـــن للموؤمنني الذين هم اأ�شـــا�س املـــواالة ولبها 
فيكون مبحبتهم ومودتهم، واملحافظة على حرماتهم، وخف�س اجلناح واللني لهم، واإكرامهم 
ورحمتهـــم وموا�شـــاتهم باملـــال والقـــول والعمـــل، ومـــن اأهم �شـــور املـــواالة بني املوؤمنـــني االأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، كما و�شـــفهم اهلل تبارك وتعاىل يف �شـــورة براءة فقال:{َوامْلُوؤِْمُنوَن 
ُتوَن  اَلَة َوُيوؤْ وَاملُْوؤْمِنَاتُ بَعْ�شُهُمْ اأَوْلِيَاءُ بَعْ�سٍ يَاأْمُرُونَ بِاملَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ املُْنْكَرِ َوُيِقيُموَن ال�شَّ

َحُمُهُم اهلُل اإِنَّ اهلَل َعِزيٌز َحِكيٌم})60(. َكاَة َوُيِطيُعوَن اهلَل َوَر�ُشوَلُه اأُوَلِئَك �َشرَيْ الزَّ

والناظر يف تاريخ االأمة وواقعها املعا�شـــر يعلم يقينااً ال�شـــرر الذي حلق بامل�شلمني جراء 
اتخـــاذ اليهـــود والن�شـــارى اأوليـــاء مـــن دون املوؤمنـــني، فـــاإن مـــن اأعظم 
اأ�شـــباب �شـــقوط القد�ـــس عـــام 626ه باأيـــدي ال�شـــليبيني بعـــد ا�شـــتعادة 
�شالح الدين لها يف عام 385ه، ما قام به امللك )الكامل( من التحالف 
مع ال�شـــليبيني، يف مقابل ت�شـــليمهم القد�س والنا�شرة وبقاء م�شر يف 
يـــد )الكامـــل( )61(، ثـــم متكن امللك )النا�شـــر داود( - الـــذي كان يحكم 
االأردن – من ا�شتعادة القد�س مرة اأخرى من ال�شليبيني يف عام 736ه 
مبنا�شـــرة اخلوارزميـــني، ولكـــن ما لبثت القد�س اأن عـــادت القد�س اإىل 
ال�شليبيني، وال�شبب هو اأي�شا حتالف امللك )ال�شالح اإ�شماعيل( حاكم 
دم�شـــق اآنـــذاك �شـــد االأيوبيني، فقام بت�شـــليم القد�س عـــام 641ه الأجل 
ك�شـــب والء الن�شـــارى، ومـــن اأجل قتالهم معـــه  امللك )ال�شـــالح اأيوب( 
اأيـــوب( باخلوارزميـــني  مب�شـــر )62(! اإىل اأن ا�شـــتعان امللـــك )ال�شـــالح 
مرة اأخرى فا�شـــتعاد بيـــت املقد�س من ال�شـــليبيني )63(، لتبقى القد�س 
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بعـــد ذلك حتت حكم امل�شـــلمني طيلـــة حكم اخلالفة العثمانيـــة، اإىل اأن دخلها االإجنليز عام 
1917م.

واأو�شـــي يف �شـــياق تر�شـــيخ هذا املبداأ االإ�شـــالمي والعقيدة الثابتة بدعم وتاأييد ون�شرة 
اجلمعيـــات االإ�شـــالمية التـــي تعمـــل يف ال�شـــاحة الفل�شـــطينية يف كل املياديـــن الدعويـــة 
واالجتماعيـــة وال�شـــحية والتنمويـــة االقت�شـــادية وامل�شـــاريع االإنتاجية، مـــن اأجل حترير 
االأق�شـــى، ومنا�شـــرتهم �شيا�شيااً واإعالميااً وماديااً، وا�شـــتثمار الطاقات وت�شخريها وكفالة 
االأيتـــام واالأرامـــل، واأ�شـــر ال�شـــهداء، ودعم االأ�شـــر التي قامت قـــوات العدو بهـــدم منازلهم 
واإزالتها، وم�شاعدة من قامت القوات املحتلة باإزالة اأ�شجار مزارعهم، ودعم حلقات العلم 

يف امل�شجد االأق�شى والدورات ال�شرعية الإعادة احلركة العلمية فيه اإىل �شابق عهدها.

ويف العدد القادم نكمل مع االأخوة القراء مب�شـــيئة اهلل تعاىل الف�شـــل الثاين يف الطرق 
العملية ال�شتعادة امل�شجد االأق�شى. 

الهوام�س : 
)1( الذاريات: 56 .
)2( الن�شر: 1 ، 2 .

)3( جملة املنار: 111/17 . 
)4( انظر هذه االأحاديث يف �شحيح م�شلم باالأرقام من:4927 اإىل: 4935 .

)5( اآل عمران: 140 - 142.
)6( غافر: 51 - 52 .

)7(  االإمام املف�شر اأحد موال قري�س، تابعي، حجازي االأ�شل، �شكن الكوفة، �شاحب التف�شري واملغازي وال�شري، وكان 
اإماما عارفا بالوقائع واأيام النا�س حدث عن اأن�س بن مالك، وابن عبا�س، قال عنه االإمام اأحمد : ثقة، مات اإ�شماعيل 

ال�شدي يف �شنة 227ه.. �شري اأعالم النبالء: 265/5، االأعالم للزركلي: 317/1 .
)8(  تف�شري ابن كثري: 150/7.

)9(  الروم: 47.
)10(  النور: 55.

)11(  االأعراف: 64.

)12(  االأعراف: 72.
)13(  ال�شعراء: 63 - 68.
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)14(  االأعراف: 129.
)15(  اآل عمران: 123 - 124.

)16(  االأحزاب: 9، 10.
)17(  االأحزاب: 25 - 26.

)18(  املائدة: 11.
)19(  اآل عمران: 160.

)20(  الرتمـــذي: كتـــاب الزهـــد، باب يف التوكل على اهلل برقم: 2344، وابن ماجـــه: كتاب الزهد، باب التوكل واليقني 
برقم: 4164 ) 419/2 ( ، و�شححه االألباين يف �شحيح الرتمذي برقم: 1911 ) 274/2 (.

)21(  الرتمـــذي: كتـــاب �شـــفة القيامـــة، بـــاب حديـــث اعقلها وتوكل، برقم:2517، وح�شـــنه االألباين يف �شـــحيح �شـــن 
الرتمذي برقم: 2044 ) 309/2 ( .

)22(  جمموع الفتاوى: 131/1.
)23(  االأنفال: 9.

)24(  البخاري: كتاب املغازي، باب قول اهلل تعاىل: {اإِْذ َت�ْشَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفا�ْشَتَجاَب َلُكْم} برقم: 3953، وم�شلم: كتاب 
املغازي، باب االإمداد باملالئكة يف غزوة بدر واإباحة الغنائم، برقم: 4563، واللفظ له .

)25(  م�شلم: كتاب املغازي، باب كراهة متني لقاء  العدو، واالأمر بال�شرب عند اللقاء، وباب ا�شتحباب الدعاء بالن�شر 
عند لقاء العدو، برقم: 4517، 4518، 4519، 4520، ومابني املعقوفتني من جمموع الروايات الواردة على قاعدة جمع 

املفرتق .
)26(  االأنفال: 45.
)27(  الرعد: 28.

)28(  العنكبوت: 45.
)29(  احلج: 40.

)30(  فل�شطني.. التاريخ امل�شور: 298 - 299.
)31(  فل�شطني.. التاريخ امل�شور: 314.

)32(  االأنفال: 47 .
)33(  العنكبوت: 69 .

ِ هـــي اْلُعْلَيا} برقم: 2810، وم�شـــلم: كتاب  )34(  البخـــاري: كتـــاب اجلهـــاد وال�شـــري، باب {َمْن َقاَتـــَل ِلَتُكـــوَن َكِلَمُة اهللَّ
اجلهاد، باب {من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف �شبيل اهلل} برقم: 4896، واللفظ له .

)35(  م�شلم: كتاب اجلهاد، باب من قاتل للرياء وال�شمعة ا�شتحق النار، برقم: 4900.
ـــمون اجلي�س اإىل خم�شـــة اأق�شـــام: املَُقّدمة  )36(  هم الذين يكونون يف اآخر الع�شـــكر يحمونه ويحفظونه، وكانوا يَق�شِّ

اقة واملْيمَنة واملَْي�شرة والَقْلب، انظر �شح �شحيح م�شلم للنووي:346/6، النهاية يف غريب احلديث: 1036/2. وال�شَّ
28870 :ِ َرا�َشِة يف اْلَغْزِو يف �َشِبيِل اهللَّ )37(  البخاري: كتاب اجلهاد وال�شري، باب احْلِ

)38(  فتح الباري: 105/6.
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)39( الن�شائي: يف كتاب اجلهاد، باب اال�شتن�شار بال�شعيف، برقم: 3178.
)40(  م�شلم: كتاب اجلهاد، باب ثبوت اجلنة لل�شهيد، برقم: 4892.

)41( انظر: يف بيان هذه ال�شروط ريا�س ال�شاحلني: 50 .
)42(  اآل عمران: 146 - 148.

)43(  الرو�شتني يف اأخبار الدولتني:60 .
)44(  البخاري: كتاب الرقاق، باب التوا�شع، برقم: 6502.

)45(  املائدة: 54.

)46(  املائدة: 56.
)47(  التوبة: 111.

)48(  مدارج ال�شالكني: 8/3 - 9، وبنحو العبارة يف زاد املعاد: 73/3.
)49(  اآل عمران: 200.

)50(  االأنفال:  4.
)51(  التحرير والتنوير: 208/4/3.
)52(  التحرير والتنوير: 118/4/3.

)53(  اآل عمران: 148-146. 
)54(  انظر: الوالء والرباء يف االإ�شالم: 90.

)55(  بنحوه عند اأحمد: 181/18، وح�شـــنه االأرناوؤوط، والطرباين يف الكبري: 11537)215/11(، و�شـــححه االألباين 
يف ال�شل�شلة ال�شحيحة برقم:1728 )306/4(.

)56( جمموع الفتاوى: 82/10.
)57( املائدة: 55 - 57.

)58( تف�شري ابن كثري: 138/1.
)59( املجادلة: 22.

)60( التوبة: 17.
)61( انظر: البداية والنهاية: 144/13، والنجوم الزاهرة يف ملوك م�شر والقاهرة: 271/6، الكامل: 378/9.

)62( النجوم الزاهرة يف ملوك م�شر والقاهرة: 322/6.
)63( انظـــر: االأن�ـــس اجلليـــل بتاريـــخ القد�س واجلليـــل : 553/1 - 557، والنجـــوم الزاهرة يف ملوك م�شـــر والقاهرة: 

. 246/6

÷
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عماد التاريخ و�شاهد عيان على الأحداث التاريخية ومادة امل�ؤرخ 
امل�ؤرخ  فعلى  وجــ�دهــا  يتعذر  اأو  ال�ثائق  تنعدم  وحــن  النفي�شة, 
البيان,  الذي يغني عن  الدليل  اإىل  اأن ي�شمت لأنه حينئذ يفتقد 
فامل�ؤرخ بال وثيقة يف رحاب التاريخ كالقا�شي ينظر ق�شية يف حمكمة 

تغيب عنها �شه�د الدفاع والدعاء.

يق�ل الكاتب اأوزوري�س املتخ�ش�س يف التاريخ: »على الرغم من اأهمية ال�ثيقة اإل اأنها ل 
ت�شنع التاريخ ول ميكن اإ�شدار راأي �شريح, فال�ثيقة هي الكلمة وهي رغم ك�نها ال�حدة 
الأ�شا�شية يف كتاب امل�ؤرخ الذي ل تق�م �شناعته اإل بها, اإل اأنها مع ذلك كله لي�شت مفيدة 
يف حد ذاتها حن ت��شع ع�ش�ائياً اإىل ج�ار اأخرى؛ فالكلمات ما مل تنظم وفق منهجية 
معينة ل ت�ؤلف جملة مفيدة كما اأن اجلمل املفيدة يف حّد ذاتها ل ت�شنع كتاباً ما مل تن�شق 

وفق خطة حمكمة مبعرفة ودراية و�ش�ًل اإىل املعنى املن�ش�د«. 

وم�شدراً  التاريخية,  املراجع  اأهــم  من  العثماين  الأر�شيف  ويعد 
اأ�شا�شياً يف فهم ودرا�شة الأو�شاع ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 
حدود  �شمن  واقعة  كانت  التي  والأقاليم  الأقطار  لكافة  والثقافية 
مدينة  حــ�ل  املعل�مات  اخل�ش��س  وجــه  وعلى  العثمانية؛  الــدولــة 
ه�  العثماين  الأر�ــشــيــف  اأن  الخت�شا�س  اأهـــل  ويــ�ؤكــد  بــل  الــقــد�ــس؛ 
الأكرب يف العامل, وي�شفه البع�س باأنه بحر من ال�ثائق وال�شجالت 
واملــعــلــ�مــات الــتــي تـــروي مــالمــح الــتــاريــخ الــكــامــل خلــالفــة امتدت 

حدودها عرب قارات ثالث لأكرث من �شتة قرون.

واأهمية ال�ثائق العثمانية امل�ج�دة باأر�شيف ا�شطنب�ل الي�م تنبع 
من احت�ائها على الكثري مما يتعلق بالقد�س وفل�شطن ومبخططات 

عيسى القدومي

 الوثائق

الوثائق  أهمية 
ال������ع������ث������م������ان������ي������ة 
امل����������������������وج����������������������ودة 
ب����������������أرش����������������ي����������������ف 
اس����������ط����������ن����������ب����������ول 
تنبع  ال���������ي���������وم 
احتوائها  م�����ن 
على الكثري مما 
بالقدس  يتعلق 
وف�������ل�������س�������ط�������ي���������������ن 
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ال�شهي�نية العاملية لال�شتيالء على القد�س وفل�شطن قبل ح�ايل قرن من الزمان .

 ففي جل�شة بعن�ان :)دور الإعــالم العربي والــدويل يف ق�شية القد�س( على هام�س 
اأعمال ملتقى القد�س الدويل الذي عقد يف ا�شطنب�ل يف الفرتة 15-17 ن�فمرب 2007م, 
اآملني ما �شمعت من الباحث الرتكي اأحمد زكى اأوزجري املتخ�ش�س بال�ثائق العثمانية, 
والذي يعمل بالأر�شيف العثماين كذلك, من ازدياد عدد الأكادميين اليه�د والباحثن 
وفل�شطن,  بالقد�س  املتعلق  العثماين  الأر�شيف  وثائق  يف  ينقب�ن  الذين  واملخت�شن 

وت�شاوؤل عدد العرب وامل�شلمن املهتمن بهذا ال�شاأن.  

واأو�شح الباحث »اأوزجري« اأن الدولة العثمانية اأولت اهتماماً كبرياً بالأوراق وال�ثائق 
واملكاتبات وال�شجالت حيث بداأ هذا الهتمام يف ع�شر ال�شلطان م�شطفى - القرن الثامن 
اأو خزينة الأوراق يف عهد  اأن�شئ الأر�شيف  ع�شر - باإن�شاء اخلزينة اخلا�شة بال�ثائق ثم 
ال�شلطان عبد املجيد, مما يربز الأهمية التي اأعطتها الدولة لالأوراق الر�شمية وقي�د 

ال�شجالت واملكاتبات« .

واأ�شاف »اأوزجري«: » اأن الأر�شيف يح�ي 100 ملي�ن وثيقة متعلقة 
بالعامل العربي, ويت�شمن خزينة كبرية من ال�ثائق والأوراق املتعلقة 
اخلا�شة  التاريخية  ال�ثائق  اأهم  اأنها  واأعتقد  وفل�شطن,   بالقد�س 
بالقد�س «. ثم اأردف »اأوزجــري«: » اإن اأهمية هذه ال�ثائق اأنها تربز 
وقت  حكمهم  عــدالــة  وتــ�ؤكــد  هناك  للم�شلمن  التاريخية  احلــقــ�ق 
اأن�اعها   بكل  للتفرقة  مكاناً  هناك  يكن  مل  حيث  العثمانية  الدولة 
وكانت الإدارة تتعامل بعدل مع غري امل�شلمن من الن�شارى واليه�د 
الإدارة يف  كــان من �شكل وقـــرارات  واإن عقد مقارنة واحــدة بن ما  
تلك الأزمنة وبن ما يحدث الي�م  على اأيدي اليه�د للم�شلمن اأو 

غريهم يف القد�س وفل�شطن كفيل باإبراز الفرق«.
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واأ�شار اأوزجري » اإىل اأن هناك اأعدادا كبرية تتعلق ب�ثائق القد�س وفل�شطن يف العهد 
العثمانى الأخري ل�شيما اأيام ال�شلطان عبد احلميد الثاين - ت�فى 1918م - حيث كان وقتها 
ال�شعي لإقامة الدولة العربية على اأ�شده وهذه ال�ثائق ت�ؤكد مبا ل يدع جماًل لل�شك يف 
اأو  اأي �شرب من فل�شطن  الثاين مل يقدما  وال�شلطان عبد احلميد  العثمانية  الدولة  اأن 

فرطا يف القد�س رغم ال�شغ�ط التي م�ر�شت على الدولة«. 

وكــان خامتة قــ�لــه: » غــري اأنــه مــع الأ�ــشــف رغــم كــل هــذه الـــرثوة ال�ثائقية ل جتد 
الهتمام الالزم من قبل الباحثن يف العامل الإ�شالمي؛ اأما الأجانب وخا�شة الباحثن 

اليه�د فاإنهم الأكرث اإقباًل عليها منا« !! 

ماذا تحوي السجالت والوثائق العثمانية؟

اأول من لفت النظر اإىل الرثوة الهائلة التي ت�شمنتها ال�ثائق العثمانية الر�شمية هي 
اجلمعية التاريخية العثمانية التي اأ�ش�شت يف فرتة ث�رة �شنة 1908م؛ 
اأهدافها درا�شة  اأن من بن  اأعلنت هذه اجلمعية عند تاأ�شي�شها  فقد 

ال�ثائق الأر�شيفية ون�شرها. 

الأر�شيف  يف  املــحــفــ�ظــة  الــعــثــمــانــيــة  والــ�ــشــجــالت  والـــ�ثـــائـــق 
ن�عن  ت�شم  واأنـــقـــرة  ا�شطنب�ل  مدينتي  يف  خــا�ــشــة  الــعــثــمــاين 
املعل�مات هما ال�شجالت الر�شمية للدولة  اأ�شا�شين من م�شادر 
العثمانية وال�ثائق؛ وال�شجالت كاملرا�شالت من ال�شالطن اإىل 
امل�جهة  واملرا�شالت  الدولة,  اأنحاء  يف  واحلكام  والق�شاة  الــ�لة 
كذلك معل�مات  وت�شم  املختلفة,  البلدان  الدولة يف  اإىل ممثلي 
الأرا�شي  واأنــ�اع  لها  املالية  والأمــ�ر  واملــدن  ال�شكان  مف�شلة عن 

والأوقاف منها.

اجل������������م������������ع������������ي������������ة 
ال�����������ت�����������ارخي�����������ي�����������ة 
ال������ع������ث������م������ان������ي������ة 
لفت  م�������ن  أول 
ال��������ن��������ظ��������ر إل�������������ى 
اهلائلة  ال����ث����روة 
تضمنتها  ال���ي 
ال������������������وث������������������ائ������������������ق 
ال���������������رمس���������������ي���������������ة 
ال������ع������ث������م������ان������ي������ة 
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اأما ال�ثائق فتت�شمن مرا�شيم وق�انن ور�شائل ووقفيات تتعلق بفل�شطن ب�شكل عام 
ومبدينة القد�س حتديداً. 

ال�شرعية  املحكمة  �شجالت  من  عــدد  ت�ش�ير  يف   م�شك�ر  جهد  الأردنــيــة  وللجامعة   
ال�ثائق واملخط�طات يف اجلامعة, ون�شخاً م�ش�رًة  القد�س وهي حمف�ظة يف مركز  يف 
ل�شجالت دائرة الأرا�شي يف القد�س يرجع اإليها الباحث�ن يف الدرا�شات املتعلقة مبلكية 

الأرا�شي يف املدينة املقد�شة. 

ويف جمال حتقيق ال�ثائق ون�شرها فاإن اأبرز اجله�د ما قام به الدكت�ر كامل الع�شلي 
رحمه اهلل, حيث حقق ون�شر عدداً من وثائق املحكمة ال�شرعية يف القد�س بالعتماد على 

�شجالت املحكمة واأوراق وخمط�طات بع�س العائالت املقد�شية.

التي  الــدول  متاحف  يف  حمف�ظاً  ليــزال  وال�ثائق  ال�شجالت  تلك  من  كبري  وعــدد 
حكمها العثماني�ن مثل بلغاريا ورومانيا واملجر وباقي دول البلقان 
وم�شر و�ش�رية والدول العربية الأخرى ويحتفظ بعدد منها اأي�شاً 

يف مكتبات الأمم املتحدة.

          األرشيف العثماني وسلب فلسطين

تك�شف لنا اآلف ال�ثائق املحف�ظة يف الأر�شيف العثماين با�شطنب�ل 
فل�شطن  يه�د  مــع  بالت�اط�ؤ  الأجــانــب  اليه�د  اتبعها  التي  احليل 
ويه�د �شائر ال�ليات العثمانية لغت�شاب الأرا�شي الفل�شطينية من 
ومنعهم  الأجانب,  لليه�د  بيع العقارات  الدولة  منع  رغم  اأ�شحابها 

من ال�شتقرار فيها باأي �شكل من الأ�شكال.

م��ن أب���رز جهود 
الوثائق  حت��ق��ي��ق 
ون����������ش����������ره����������ا م�����ا 
ب��ه د.كامل  ق���ام 
رمحه  ال��ع��س��ل��ي 
اهلل، حيث حقق 
ونشر ع���ددًا من 
احملكمة  وث�����ائ�����ق 
ال������������ش������������رع������������ي������������ة 
ف��������������������ي ال�������ق�������دس
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دولــة الحتالل  الــذي قامت عليه  الأ�ــشــا�ــس  اأن  لنا  يتبن  ال�ثائق  هــذه  ومــن خــالل 
قد  الكيان  ذلــك  عليها  اأقيم  التي  الأرا�ــشــي  لأن  اأ�ــشــاًل  قان�ين  غري  اأ�شا�س  ال�شهي�ين 
اغت�شبت من اأ�شحابها ال�شرعين بطرق غري قان�نية, وال�ثائق العثمانية امل�ج�دة يف 

الأر�شيف العثماين تثبت ملكية الفل�شطينين لأرا�شيهم وديارهم التي اأخرج�ا منها.

وعلى الرغم من اأهمية تلك ال�ثائق فاإن »كمال خ�جة« اخلبري املتخ�ش�س يف اأر�شيف 
الدولة العثمانية ي�شتكي – يف ح�ار مع اإحدى ال�شحف - من قلة اهتمام العامل العربي 
برتجمة ال�ثائق التي تخ�شه وامل�ج�دة يف الأر�شيف العثماين, م��شحاً اأن هناك نح� 100 
ملي�ن وثيقة تخ�س املنطقة العربية من بن 250 ملي�ن وثيقة تك�ن الأر�شيف العثماين, 
م�شرياً اإىل اأن اأكرث ال�ثائق اإثارة لالهتمام تلك املتعلقة مبنطقة احلجاز والب�شرة وم�شر 

وبالد ال�شام.

وثائق مثيرة 
التي  العثماين  الأر�شيف  يف  ال�ثائق  اأكــرث  ماهية  عن  وب�ش�ؤاله 

تفاجئ العرب باأ�شياء ل يعرف�نها, اأو الأكرث اإثارة لالهتمام؟

»اأكــرث ال�ثائق التي تقع يف هذا الإطــار, ال�ثائق  اأجــاب )خ�جة(   
احلجاز  بــتــاريــخ  متعلقة  اأيــ�ــشــاً  اأخـــرى  ووثــائــق  بفل�شطن,  املتعلقة 
والــبــ�ــشــرة واحلـــركـــة الــقــ�مــيــة الــعــربــيــة؛ فــفــي بــعــ�ــس كــتــب التاريخ 
لفكرة  تكرار  الغربية  ال�ثائق  على  م�شادرها  يف  تعتمد  التي  العربي 
الفل�شطيني  ال�شعب  واأن  فل�شطن,  اأرا�شي  يف  فرط�ا  العثمانين  اأن 
نف�شه باع اأرا�شيه حتت احلكم العثماين, وهذا الدعاء تكذبه ال�ثائق 
التاريخية املتاحة لنا, واأعني بال�ثائق املرا�شالت التي متت بن ال�لة 
اأن الدولة العثمانية مل تقم ببيع  وال�شلطان العثماين؛ فكلها تظهر 

األرش����������������������������ي����������������������������ف 
العثماني يتكون 
م����ن250م����ل����ي����ون 
بينها  م��ن  وثيقة 
100م�������������ل�������������ي�������������ون 
وث�����������ي�����������ق�����������ة خت������ص 
العربية   امل��ن��ط��ق��ة 
وأب��������������������������������رزه��������������������������������ا 
باحلجاز  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وم������ص������ر وال������ش������ام
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اأرا�س  اأي  بيع  باتاً  منعاً  ومنعت  عليها,  احلر�س  �شديدة  كانت  بل  الفل�شطينين,  اأرا�شي 
لليه�د, بل وحتى منعت اإ�شكان اليه�د يف فل�شطن, فبعدما كان م�شم�حاً لليه�د بالزيارة 

ملدة �شهر اأو �شهرين منعت الدولة العثمانية ذلك«. 

الدعم اليهودي للباحثين في األرشيف العثماني 
قد  العربي  الكيان  يف  العلمية  امل�ؤ�ش�شات  اإن  العثماين  الأر�شيف  يف  املخت�ش�ن  يق�ل 
منهم  فــاإن  الأ�شف  ومــع  والعلماء,  والباحثن  الأكادميين  ع�شرات  وجندت  ا�شتقطبت 
اأتراك واأوروبي�ن يتلق�ن الدعم املايل واملعن�ي من الكيان ال�شهي�ين, لت�شب اأبحاثهم 
يف جمرى اخلدمات التي يقدم�نها لالدعاءات ال�شهي�نية, ويعرف بع�شهم يف الأو�شاط 
ال�شخم  وفــرت  وقــد  الأر�شيف  هــذا  يف  والتنقيب  للبحث  علناً,  التاريخ  بتجارة  العلمية 

ووِفرت لهم كل الإمكانات... 

وكان لبع�شهم دور يف اإتالف بع�س تلك ال�ثائق عمداً...

 وهذا ما اأكده عدد من اأ�شهر العلماء الأتراك بت�رط الباحثن يف 
اإتالف عدد من ال�ثائق املهمة ل�شالح الكيان ال�شهي�ين !!.

فمعظم الباحثن الذين ا�شتفادوا من الأر�شيف هم من الأجانب, 
وبع�س ه�ؤلء تناول�ا ما يتعلق ببالدهم دون البالد العربية.

العربية  البلدان  عن  كتب  ما  ا�شتعر�ش�ا  الذين  الباحثن  ومن   
وقام�ا ببع�س الدرا�شات املتعلقة بها برنارد ل�ي�س الذي كتب بع�س 
لتاريخ  كم�شدر  العثماين  )الأر�شيف  منها:  ال�شاأن  هذا  يف  الأبحاث 

البلدان العربية( و)درا�شات يف الأر�شيف العثماين(.

كما و�شع اأوريل هايد ) UrielHeyd (  وه� باحث يه�دي درا�شة 

امل������������������ؤس������������������س������������������ات 
ال����������ع����������ل����������م����������ي����������ة يف 
ال�����ك�����ي�����ان ال�����ع�����ري 
ج������ن������دت ع�����ش�����رات 
األك��������ادمي��������ي��������ي�����������������ن 
وال��������ب��������اح��������ث��������ي�����������������ن 
وم������ن������ه������م أت�����������راك 
وأوروب������������������������ي������������������������ون 
بالدعم  وزودت��ه��م 
امل��ال��ي وامل��ع��ن��وي !
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عن تاريخ فل�شطن �شمنها مناذج من الفرمانات العثمانية املتعلقة بفل�شطن وذلك يف 
كتابه:   )Ottoman Documents on Palestine )1552 – 1626 الذي �شدر �شنة 
1960م, ون�شر يف كتابة 126 وثيقة تتعلق بفل�شطن من الدفاتر امل�شار اإليها, بعد ترجمتها 

اإىل اللغة الإجنليزية, ويذكر يف اأعلى كل وثيقة رقم الدفرت ورقم ال�ثيقة, وتاريخها.

 وت�شمل ال�ثائق املن�ش�رة م��ش�عات عديدة منها الإدارة وال�ش�ؤون الع�شكرية والث�رات 
والقالع واحل�ش�ن وال�شرائب والتجارة وال�شناعة والأوقاف, والأ�شغال  العامة واأماكن 

العبادة الإ�شالمية واليه�دية والن�شرانية.

تزوير الوثائق

ول زالت امل�شاعي ال�شهي�نية لتغيري احلقائق ال�اردة يف الأر�شيف العثماين قائمة, 
وا�شتعانت  )اإ�شرائيل(  ن�شرتها  ال�ثائق  من  العديد  اإن  »اإلــهــان«:  الباحث  عنها  ويق�ل 
رومانيا  اأر�شيف  يف  املحف�ظة  ال�ثائق  لتحريف  غربين  بباحثن 
واملجر والأمم املتحدة ومن اأبرزهم الباحث اليه�دي »ي�ريل هايد« 
الذي ن�شر معظم ال�ثائق يف ق�شم الأوراق الر�شمية للدولة العثمانية 

ويطلق عليها ا�شم »مهمة دفرتي«.

فيما تتحدث م�شادر مقربة من مديرية الأر�شيف التابعة لرئا�شة 
مهمة  وثائق  ببيع  املديرية  يف  العاملن  بع�س  تــ�رط  عن  الـــ�زراء 
لعمالء املخابرات اليه�د يف بلغاريا عام 1931م, وتق�ل هذه امل�شادر: 
اجلرائم.  تلك  يف  ال�شتمرار  دون  حــال  قد  �شرف  الرحمن  عبد  اإن 
الكيان  زاروا  الأر�شيف  خمــازن  على  القائمن  معظم  اأن  ت�ؤكد  كما 
معي�شي  يعي�ش�ن مب�شت�ى  اأنهم  والغريب  مرة,  اأكرث من  اليه�دي 
اأعلى بكثري من امل�شت�ى الذي ميكن ملرتباتهم التي يتقا�ش�نها اأن 

اليهود  اس��ت��ع��ان 
ب���������ب���������اح���������ث���������ي�������������������ن 
غربيي�ن لتحريف 
احملفوظة  الوثائق 
ف�����������������������ي أرش���������ي���������ف 
روم������ان������ي������ا واجمل������ر 
املتحدة  واألم���������م 
وم�������������ن أب��������رزه��������م 
ال�����������������ي�����������������ه�����������������ودي 
»ي��������وري��������ل ه�����اي�����د«
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حتققه لهم.

ت��شل  التي  ب�ثائقه  العثماين  الأر�شيف  املتخ�ش�س يف  اأري«  »ب�لنت  الباحث  يق�ل 
العثماني�ن  اأعدها  التي  ال�شريبية  القي�د  اإن  باقانلق«  »البا�س  اأر�شيف  دار  من  اإليها 
اعتباراً من القرن ال�شاد�س ع�شر وجددها ال�شالطن مرة كل ثالثن عاماً تعترب خري 
املقاي�شة - كما يق�ل  الأرقــام وبطريق  التدقيق يف  اليه�د, ومن  اأعــداد  مرجع لت�ثيق 
اأري - اأثبت اأن �شكان القد�س كان�ا من العرب امل�شلمن والن�شارى, اأما الأعداد ال�اردة 
لليه�د فهي �شئيلة, بحيث مل تعريها ال�ثائق ال�شريبية اأي اأهمية حتى يف الت�شنيف 

املبدئي لإيرادات القد�س.

وبحثه هذا يدح�س ما يدعيه ال�شهاينة من اأنهم كان�ا اأكرث عدداً يف القد�س يف فرتة 
احلكم العثماين لكنهم ا�شطروا لتغيري اأ�شمائهم اإىل اأخرى اإ�شالمية كي يتخل�ش�ا من 

دفع اجلزية لل�شلطان العثماين !! وهذا ما يظهرهم قلة يف تلك احلقبة من الزمن. 

اأن  اليه�د:  الباحثن  اإدعـــاء  على  رده  معر�س  يف  )اأري(  ويــ�ؤكــد 
يتجاوز  ول  اأ�شماءهم  غــريوا  الذين  اليه�د  اأ�شماء  ر�شد  الأر�شيف 
عددهم املئات وجميعهم اختاروا اأ�شماء التعبيد, وورد ا�شم عبد اهلل 
وعبيد لأ�شماء العائالت اليه�دية التي ا�شت�لت على املراعي ومنعت 

البدو من العرب الفل�شطينين رعي م�ا�شيهم فيها.

نماذج من الوثائق العثمانية 
حتت عن�ان )املحاولت الأوىل لال�شتيطان اليه�دي يف فل�شطن 
وم�قف الدولة العثمانية من ذلك( كتب )اإبراهيم املكي( الباحث يف 
التاريخ العثماين عن وثيقة حمف�ظة يف الأر�شيف العثماين حتت 
امل�افق  1262هـــ  الثاين  ربيع   6 بتاريخ   MKT/MHM/2/10رمز

الوثائق  ت��ط��ل��ع��ن��ا 
ع��ل��ى مت��ك��ن بعض 
األجانب  ال��ي��ه��ود 
قطع  ش������������راء  م�������ن 
أرض صغرية ف��ي 
لكنها   ف��ل��س��ط��ي�����ن 
تسّجل  ت�����ك�����ن  مل 
بامساء اليهود بل 
قنصليات  ب���اس���م 
ب���������������ل���������������دان���������������ه���������������م
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لـ4 مار�س 1846م تك�شف اأن اليه�د الأجانب قد مت منعهم قبل ذلك التاريخ من �شراء 
الأرا�شي يف فل�شطن, وال�ثيقة عبارة عن قرار �شادر عن ال�شلطان عبداملجيد ملت�شرف 
طبيب  ا�شرتاها  قد  كان  القد�س  يف  اأر�ــس  ا�شتعادة قطعة  ب�شرورة  فيه  ياأمره  القد�س 
اأي م�اطن من م�اطني  اإىل  يه�دي بريطاين يدعى الدكت�ر ماك�ياين وذلك ببيعها 
الدولة العثمانية, نظراً لك�ن متلك اليه�د الأجانب لالأرا�شي يف فل�شطن اأمر ممن�عاً 
وغري قان�ين يف ذلك ال�قت, وت�شري ال�ثيقة كذلك اإىل اأن الأمر باملنع قد �شدر يف وقت 

�شابق لتاريخ ال�ثيقة املذك�ر.

واأ�شاف: تطلعنا وثائق اأخرى على متكن بع�س اليه�د الأجانب من �شراء قطع اأر�س 
�شغرية يف فل�شطن, لكن تلك الأر�س ل ت�شّجل با�شم اليه�دي ذاته بل با�شم قن�شلية 

بلده. 

MV/13/101 والــتــي هــي عــبــارة عــن ورقــة �شبط خا�شة  ال�ثيقة رقــم  وقــد جــاء يف 
الــ�كــالء مــ�ؤّرخــة يف 19 جمادى الآخـــرة 1318هـ  مبــذكــرات جمل�س 
�ش�م�ن  الأمريكي  ال�شماح لليه�دي  مت  اأنه  1900/10/14م  امل�افق 
بن ناح�مان ل�فن�شتاين ب�شراء حقل ودار يف القد�س با�شم ال�شفارة 
باأن  م�شروطاً  كــان  ال�شماح  ذلــك  اأن  غــري  با�شطنب�ل,  الأمــريــكــيــة 
يتعّهد ال�شخ�س املذك�ر بعدم ت�طن املهاجرين والالجئن اليه�د 

الأجانب يف اأر�شه تلك.

تاريخها  ويع�د  عليها,  يــده  اإلهان  الباحث  و�شع  اأخــرى  ووثيقة 
ع�شر  اثني  منع  العايل  الق�شر  اأن  اإىل  ع�شر,  ال�شاد�س  القرن  اإىل 
يه�دياً من التعبد بكاء عند جدار يف اأحد زوايا م�شجد عمر وتق�ل 
ال�ثيقة: "باأمر من ال�شلطان املعظم مينع على اليه�د التعبد عند 

اجلدار )يدع�ن اأنه حائط املبكى(".

األرش�������������������������ي�������������������������ف 
العثماني حيوي 
وثيقة  5م��اي��ي�����ن 
بالقدس  ت��ت��ع��ل��ق 
ع����������������ل����������������ى وج����������������ه 
وال  اخل�����������ص�����������وص 
نسبة  ت�����ت�����ع�����دى 
م��������ا  مت إدخ�����ال�����ه 
إل�����������ى اإلن�����رن�����ت 
ف�����ق�����ط  ٪5 ال��������������������� 
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بــاأن اجلدار  ي�ؤكد الدعـــاء  ال�شلطان عــدم وجــ�د دليل  باأمر  البحث   وقــد تبن بعد 
كانت  القد�س  اأن  اإىل  اآنــذاك  العثماني�ن  وت��شل  �شليمان,  بقايا هيكل  املذك�ر ه� من 
قد تعر�شت للدمار ال�شامل, بل حلراثتها من قبل الغزاة يف القرن الثالث للميالد, لذا 

ياأمر ال�شلطان يف هذه ال�ثيقة وايل طرابل�س منع اليه�د من تلك العبادة ".

من يصنع التاريخ؟ 
يت�افدون  الذين  والدار�شن  للباحثن  اأب�ابه  يفتح  الأر�شيف  اأن  من  الرغم  وعلى 
من كل دول العامل, اإل اأن اجله�د العربية والإ�شالمية التي بذلت للبحث يف الأر�شيف 
خم�شة  يح�ي  فالأر�شيف  الآخــريــن...  بجه�د  ق�رنت  ما  اإذا  جــداً  مت�ا�شعة  العثماين 
مالين وثيقة تتعلق مبدينة القد�س على وجه اخل�ش��س, ول تتعدى ن�شبة ال�ثائق 

التي  مت اإدخالها اإىل ال�شبكة العاملية الإنرتنت الـ 5٪  فقط.

             القدس ودور األرشيف
ولعل  القد�س,  حماية  يف  دور  لــه  �شك  ول  العثماين  الأر�ــشــيــف 
للدول العربية والإ�شالمية واجلهات الأكادميية  هذا يك�ن دافعاً 
ال�ثائق  بحر  يف  للبحث  الت�جيه  املتخ�ش�شة  الدرا�شات  ومراكز 
التاريخ  ذلــك  ن�شر  بــعــبء  للنه��س  لــديــه,  املــتــ�افــرة  واملــعــلــ�مــات 
واأبنائنا؛ فال  لأنف�شنا  ووفاء  لتاريخنا  وفاًء  ذلك  ليك�ن  وجتليته 
على  للعمل  والأكادميية  العلمية  م�ؤ�ش�شاتنا  تتكاتف جه�د  اأن  بد 
الأكادميين  اأمـــام  الطريق  وقطع  العثماين  الأر�ــشــيــف  مراجعة 
اليه�د واأتباعهم, الذين يجمع�ن وي�شرق�ن و)يحقق�ن(  وين�شرون 
تاريخاً جديداً مزوراً يدح�س احلقائق وين�شر الأكاذيب !! ونحن 

نقف مكت�يف الأيدي !! 

ال������������������������وث������������������������ائ������������������������ق 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة حتوي 
مهمة  م��ع��ل��وم��ات 
ع���������������ن ال����������ب����������ل����������دان 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة، وه�����ي 
تستدعي  ث�����������روة 
ج�������������ه�������������دًا ك���������ب���������ريًا 
م���������������ن ال��������ع��������ل��������م��������اء 
وال��������ب��������اح��������ث��������ي�����������������ن 
الستخراج كنوزها
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عن  مهمة  معل�مات  حتــ�ي  العثمانية  ال�ثائق  اأن  علمنا  اإذا  ذلــك  لنا  ي�ش�غ  وكيف 
والباحثن ل�شتخراج  العلماء  كبرياً من  ت�شتدعي جهداً  العربية, وهي ثروة  البلدان 
كن�زها وهي معل�مات �شيظل ا�شتخراجها ع�شرياً ما مل ت�شنف جميع ال�ثائق وترتب, 
الن�ر  لــريى  اجلــاديــن  الباحثن  مــن  جمم�عة  لــه  يتفرغ  اأن  نــرجــ�  كبري  عمل  وهــ� 

قريباً.

التاريخية  الـــرثوة  عــن  فكرة  تعطينا  مهمة  معل�مات  على  ال�ثائق  تلك  وحتــتــ�ي 
الكبرية املخب�ءة التي ميكن اأن يجنيها الباحث�ن يف تاريخ البلدان العربية وبالد ال�شام 
من درا�شة جمم�عة: )مهمة دفرت لري( مما ميكنهم من ت�شحيح كثري من الأخطاء يف 

كتابة التاريخ العربي احلديث, واكت�شاف حقائق جديدة يف خمتلف املجالت.

فهذا التاريخ - ول �شيما  ما يتعلق منه بفل�شطن والقد�س وامل�شجد الأق�شى - حري 
بنا اأن نقف اأمامه وقفة احرتام وتقدير, لأنه تاريخ �شنعه اأ�شالفنا وعلماوؤنا؛ واأن تتخذ 
الإجراءات الكفيلة باحلفاظ على ما تبقى من تاريخنا امل�شل�ب ومن 

ذلك اإجماًل ل ح�شراً:  

ال�ثائق  على  العاملة  اجله�د  لتلك  الكامل  الدعم  يقدم  اأن   •
وال�شجالت املتعلقة بالعامل العربي والإ�شالمي ول�شيما يف القد�س 

وفل�شطن, لأنها عن�ان ال�شراع بن اليه�د وامل�شلمن.

• العمل على ت�فري �ش�ر ال�ثائق وال�شجالت للدار�شن والباحثن 
وطلبة الدرا�شات واملحققن للعمل عليها والعتناء بها, وفهر�شتها 
لها,  دقيقة  فهر�شة  وعمل  دي(,   )�شي  اأقرا�س  على  ون�شخ �ش�رها 

وك�شف ال�شرقات التي متت على تلك ال�ثائق وال�شجالت. 

حمقق�ن  عليها  عمل  التي  وال�شجالت  ال�ثائق  درا�شة  اإعــادة   •

أن  ب����������ن����������ا  ح��������������������ري 
باألرشيف  ن���ه���ت���م 
ال سيما م��ا يتعلق 
بفلس�������طي�ن  من������ه 
والقدس ألنه تاريخ 
ص�����ن�����ع�����ه أس�����اف�����ن�����ا 
وأن  وع��������ل��������م��������اؤن��������ا 
ت���ت���خ���ذ اإلج����������راءات 
باحلفاظ  ال���ك���ف���ي���ل���ة 
على ما تبقى منه
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الأكاذيب  من  لتنقيتها  نظرهم   وجهة  من  قريب�ن  وم�شت�شرق�ن  يه�د,  ودار�ــشــ�ن 
والد�شائ�س الهادفة اإىل  �شلب امل�شجد الأق�شى واأر�س امل�شرى.

•  الهتمام باملكتبات ال�شخ�شية والتي حت�ي العديد من تلك ال�ثائق وال�شجالت, 
وكذلك التي مازالت حمف�ظة يف متاحف الدول التي حكمها العثماني�ن مثل بلغاريا 
مكتبات  نهمل  واأل  والقد�س,  و�ش�رية  وم�شر  البلقان  دول  وباقي  واملجر  ورومانيا 

الأمم املتحدة والتي حت�ي عدداً ل باأ�س به من تلك ال�ثائق. 

• عقد برامج ودورات متخ�ش�شة لكيفية ال�شتفادة من الأر�شيف العثماين  وانتقاء 
طلبة علم من النبهاء وتدريبهم وتفريغهم لالهتمام بذلك التاريخ. 

وال�شجالت  ال�ثائق  و�ش�ر  الفهار�س  فيه  تن�شر  الإنــرتنــت  على  م�قع  اإن�شاء   •
واأماكن وج�دها, وكل ما يتعلق بها خدمة للباحثن.

• اإتاحة التفرغ العلمي لالأكادميين والباحثن... وترتيب زيارات 
ميدانية ملراكز الأر�شيف العثماين يف تركيا وغريها من البلدان.

• مـــد جــ�ــشــ�ر الــتــعــاون مـــع املــ�ؤ�ــشــ�ــشــات واملـــراكـــز الــعــلــمــيــة و 
تنفيذ  يف  امل�شاركة  على  واحلــث  املــجــال,  بهذا  املهتمة  اجلامعات 

امل�شروع والتكليف ببع�س اأعماله...

درا�شاتهم  تخ�شي�س  عــلــى  العليا  الــدرا�ــشــات  طلبة  حــث   •
ور�شائلهم للبحث يف ذلك التاريخ والرتاث ال�شائع...!!!

م�شروع  والإ�شالمية  العربية  اجلامعات  تبنى  على  العمل   •
وال�شيا�شة  الــتــاريــخ  اأقــ�ــشــام  يف  العالية  الــدرا�ــشــات  طلبة  تكليف 
وال�شريعة بقيام كل منهم بدرا�شة يف وثائق الأر�شيف متت ب�شلة 

اإىل م��ش�ع الر�شالة التي يتقدم بها الدار�س.

اجل��������������ام��������������ع��������������ات 
ال�������������ع�������������رب�������������ي�������������ة 
واإلس�����������ام�����������ي�����������ة 
بتبين  م��ط��ال��ب��ة 
تكليف  م���ش���روع 
طلبة الدراسات 
بدراسة  العالية 
وثائق األرشيف 

وفق ختصصاتهم 
األك�������������ادمي�������������ي�������������ة
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وختاما نقول:
 الأر�شيف العثماين اإما لنا اإن اأح�شنا و�شارعنا يف ال�شتفادة منه قبل اأن تعبث به اأيادي 
اأن تعبث  اأن ي�شبح وثائق لإثبات حق من ل حق له, بعد  اأو  ل�ش��س الأر�ــس والتاريخ, 

اأياديهم اخلبيثة ب�شفحات ذلك الأر�شيف, ويتلف منه ما اأرادوا اإخفاءه من احلقائق....

اأ�شاأل اهلل تعاىل اأن يعيننا على حفظ تاريخنا وتراثنا وحق�قنا,,,

÷
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أكذوبة اليهود
عبدالعزيز الغريب

•  اليهود دعاة سالم بين األكذوبة والحقيقة

العدد اخلام�س حمرم 1429هـ يناير2008م

•
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اليهـــود بتاريـــخ الأمـــة امل�شـــلمة الكثـــر مـــن الت�شـــويه والتزييـــف، 
والـــذي بـــداأ منـــذ عهد الر�شـــالة وبعـــث نبينا حممد �شـــلى اهلل عليه 
و�شـــلم، وا�شـــتمر هـــذا التزييـــف اإىل اأن اغت�شـــبت اأر�س امل�شـــلمني، 
فاأكملـــوا ر�شـــالتهم يف تزييفهـــم للتاريـــخ لطم�ـــس جرميتهم، لكي 
يبدوا اأمام العامل وكاأنهم مل ياأخذوا اإل حقاً لهم ومل يغت�شبوا �شيئاً 

ملكاً لغرهم.

والكـــذب مـــن �شـــفاتهم التي ل تنفك عنهـــم ما داموا يهوداً، فقد كذبـــوا على اهلل تعاىل:  
ِ اْلَكـــِذَب َوُهْم َيْعلَُموَن{ )اآل عمران:75( وعملـــوا على خداع اأهل الإميان{ {َوَيُقوُلـــوَن َعلَـــى اهللهَّ
َ َوالهَِّذيَن اآََمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن اإِلهَّ اأَْنُف�َشـــُهْم َوَما َي�ْشـــُعُروَن{)البقرة:9( وبدا منهم  ُيَخاِدُعوَن اهللهَّ
{)اآل عمران:118(  ْكَبُ ُدوُرُهْم اأَ اُء ِمْن اأَْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي �شُ الغيظ واحلقد{َقْد َبَدِت اْلَبْغ�شَ

وعـــن عبـــد اهلل بن عمر ر�شـــي اهلل عنهما اأنـــه قال:"اإن اليهود جاوؤوا اإىل ر�شـــول اهلل 
�شـــلى اهلل عليه و�شـــلم فذكروا له اأن رجاًل منهم وامراأة زنيا فقال 
لهم ر�شـــول اهلل �شـــلى اهلل عليه و�شـــلم ما جتدون يف التوراة يف �شاأن 
الرجـــم؟ فقالـــوا: نف�شـــحهم ويجلـــدون قـــال عبـــد اهلل بـــن �شـــالم: 
كذبتم اإن فيها الرجم؛ فاأتوا بالتوراة فن�شروها فو�شع اأحدهم يده 
علـــى اآيـــة الرجـــم فقراأ مـــا قبلها ومـــا بعدها؛ فقال لـــه عبد اهلل بن 
�شـــالم: ارفـــع يدك؛ فرفع يـــده فاإذا فيها اآية الرجم قالوا �شـــدق يا 
حممد فيها اآية الرجم فاأمر بهما ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

فرجماً")رواه البخاري(.

وثبـــت بال�شـــند اإىل �شـــفية بنـــت حيـــي بـــن اأخطـــب ر�شـــي اهلل عنـــه 
قالت:"�شـــمعت عمـــي اأبا يا�شـــر وهو يقول لأبي حيي بـــن اأخطب: اأهو 
هـــو؟- وذلـــك بعد اأن ذهبا اإليه وجل�شـــا اإليه و�شـــمعنا منـــه- قال: نعم 

عبد العزيز الغريب

 �أوقع

ال������������ت������������ش������������وي������������ه 
وال���������������ت���������������زوي���������������ر 
وال����������ت����������زي����������ي����������ف 
ال�����ي�����ه�����ودي ب����دأ 
م��������������ن��������������ذ ع�������ه�������د 
وبعث  ال��رس��ال��ة 
النيب صلى اهلل 
ع��ل��ي��ه وس���ل���م وال 
مستمرا ي������زال 
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واهلل، قـــال اأتعرفـــه وتثبتـــه؟ قـــال نعـــم، قـــال: فما يف نف�شـــك منه؟ قـــال: عداوتـــه واهلل ما 
بقيت")رواه البيهقي يف الدلئل254/2-255 وابن ه�شام يف ال�شرة518/1(.

وبالفعـــل مـــع معرفتهـــم اأنـــه ر�شـــول من عنـــد اهلل تعـــاىل كان حيـــي واأخـــوه عدوين هلل 
ور�شوله مدة حياتهما، بل كانا من اأ�شد اليهود عدواه وحقداً، وكانا جاهدين يف رد النا�س 

عن الإ�شالم.

�َشـــدهَّ النهَّا�ِس َعـــَداَوًة ِللهَِّذيَن  وعداوتهـــم للموؤمنـــني ل تنفك عنهم قـــال تعاىل:{َلَتِجَدنهَّ اأَ
اآََمُنوا اْلَيُهوَد َوالهَِّذيَن اأَ�ْشَرُكوا{ )املائدة:82(.

وعن اأن�س بن مالك ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم -  لليهود -: 
اأي رجل فيكم عبد اهلل بن �شــــالم؟ قالوا: اأعلمنا، وابن اأعلمنا، واأخرنا، وابن اأخرنا، فقال 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: اأفراأيتم اإن اأ�شلم عبد اهلل؟ قالوا: اأعاذه اهلل من ذلك، قال: 

فخرج عبد اهلل اإليهم فقال: اأ�شــــهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأ�شــــهد اأن حممداً 
ر�شــــول اهلل، فقالــــوا: �شــــرنا، وابــــن �شــــرنا، ووقعوا فيه، قــــال – يعني ابن 

�شالم- هذا الذي كنت اأخاف يا ر�شول اهلل")اأخرجه البخاري(.

من طبائعهم 
َ َوالهَِّذيَن اآََمُنوا  ومن �شـــفاتهم املخادعة؛ قال تعاىل: {ُيَخاِدُعوَن اهللهَّ

َوَما َيْخَدُعوَن اإِلهَّ اأَْنُف�َشُهْم َوَما َي�ْشُعُروَن{)البقرة:9(.

ويبقى الكذب واإطالق ال�شائعات واخلداع من اأ�شاليب اليهود املتاأ�شلة 
يف نفو�شهم التي ل تنفك عنهم مهما طال الزمان وتوالت الع�شور، فهذه 
جبلتهــــم، لأنهم وجدوا يف الكذب واإطالق ال�شــــائعات الو�شــــيلة الف�شــــلى 

التي تن�شجم مع طبائع نفو�شهم وت�شاير اأفكارهم املاكرة...
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ال���������ي���������ه���������ود أش��������د 
ع�����������������داوة ل����ل����ذي����ن 
آم��������������ن��������������وا ب�����ن�����ص 
الكريم  ال������ق������رآن 
طبائعهم  وم������ن 
ال�����ك�����ذب واخل�������داع 
وإطالق الشائعات 
يد  وادع��������������اءم��������������د 
للعرب  ال������س������الم 
وامل�������س�������ل�������م�������ي���������������ن 
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• الأكذوبة:
  ومـــن تلـــك الأكاذيب قول قادتهم اإننا مند يد ال�شـــالم وح�شـــن اجلوار جلميع البلدان 

املجاورة و�شعوبها !

• احلقيقة: 
جاء يف ما ي�شــــمى وثيقة ال�شــــتقالل، التي كانت مبثابة اإعالن قيام دولة"اإ�شــــرائيل"على 
اأر�س فل�شطني يف 1948/5/14م:"اإننا مند يد ال�شالم وح�شن اجلوار جلميع البلدان املجاورة 
و�شــــعوبها وندعوهم اإىل التعاون مع ال�شــــعب اليهودي امل�شــــتقل يف بالده، واإن دولة اإ�شــــرائيل 

م�شتعدة لأن ت�شاهم بن�شيبها يف جمهود م�شرتك لرقي ال�شرق الأو�شط باأ�شره"!!. 

ومنذ ذلك احلني واإىل الآن والكذب اليهودي م�شتمر على الأمم وال�شعوب، ودللة ذلك 
التي ل جدال فيها النظر باإمعان يف مبادرات ال�شالم التي عر�شها ويعر�شها القادة والزعماء 
منـــذ اأكـــر مـــن ثالثـــني �شـــنة، جنـــد اأن قـــادة اليهـــود دوماً يعار�شـــون 
وينتقدون بل ويرف�شون تلك املبادرات،  فلقد رف�شوا كل خطة طرحت 
لتحقيق ال�شـــالم املزعوم على اأر�س فل�شـــطني، وتلك بع�شـــها، اأ�شـــردها 

لتت�شح لنا حقيقة موقف اليهود من ال�شالم ومبادراته:    

                                          • مبادرة 1977م

الأ�شـــبق"جيمي  الأمريكـــي  الرئي�ـــس  عر�ـــس  1977م:  عـــام  يف 
كارتر"اخلطـــة ال�شـــاملة لل�شـــالم، والتـــي تن�س على ان�شـــحاب اليهود 
على اجلهات الثالث كلها اأي �شيناء واجلولن وال�شفة الغربية وغزة 
علـــى اأ�شـــا�س قـــرار الأمم املتحدة رقم 242، فاأعلـــن بيغن - والذي كان 
يراأ�ـــس احلكومـــة اليهوديـــة حينهـــا - خـــالل اجتماعـــه مـــع كارتر"اإن 

اإ�شرائيل لن تقبل اأبداً �شيادة اأجنبية على يهودا وال�شامرة"!!.

م����������������������ب����������������������ادرات 
الكاذبة  ال��س��الم 
يعرضها  ال�������ي 
ق������������ادة ال����ي����ه����ود 
ط���������������������وال أك�������ث�������ر 
م�������������ن  ث����الث����ي���������ن 
ع����������ام����������ا ت����ف����ض����ح 
ح�������ق�������ي�������ق�������ت�������ه�������م 
وتعري نواياهم
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                                                • مبادرة 1981 م 

ويف عــــام 1981م: طــــرح امللــــك فهد بن عبد العزيز رحمه اهلل – عندمــــا كان وليا للعهد يف 
ال�شــــعودية - خطة �شــــالم �شــــاملة، والتي تعد اأول خطــــة تقدمها اململكة العربية ال�شــــعودية، 
والتي اأكدت فيها حق دول املنطقة يف العي�س ب�شالم ودعت اإىل ان�شحاب الكيان اليهودي من 
كل الأرا�شي العربية التي احتلتها يف عام 1967م مبا فيها �شرقي القد�س واإزالة امل�شتوطنات 
التي اأقيمت يف املناطق املحتلة منذ عام  1967م، واإن�شــــاء دولة فل�شــــطينية عا�شمتها القد�س. 
فمــــا كان مــــن الكيــــان اليهــــودي اإل اأن رف�س تلك املقرتحات على الفور وجاء و�شــــف اإ�شــــحق 
�شــــامر لتلــــك املبــــادرة باأنها:"خنجر م�شــــموم يطعن وجود اإ�شــــرائيل يف ال�شــــميم، كما اأعلن 

اأنهم �شردون على اخلطة باإن�شاء املزيد من امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية".

                                   • مبادرة 1982 م - رونالد ريغن  

ويف عـــام 1982م:  تقـــدم رونالـــد ريغـــن - رئي�ـــس الوليـــات املتحـــدة 
الأ�شـــبق - بخطة �شـــالم تدعو اإىل ان�شحاب على كل اجلبهات يف �شوء 
قـــرار الأمم املتحـــدة 242، واإىل جتميـــد ال�شـــتيطان، مـــع حكـــم ذاتـــي 
كامـــل للفل�شـــطينيني، فجـــاء رد بيغن - رئي�ـــس وزراء الكيان اليهودي 
اآنذاك - �شريعاً عندما �شرح اأنه"ل يوجد لدينا اأي �شبب للركوع، اأن 

اأحداً لن يعني لنا حدود اأر�س اإ�شرائيل"!!.

• مبادرة 1982 م - مؤمتر فاس

ويف عام 1982م: تبنى قادة الدول العربية خطة لل�شـــالم يف موؤمتر 
القمة الذي عقد مبدينة فا�س يف املغرب يف 9 �شبتمب 1982 م، واأطلق 
عليها خطة فا�س لل�شالم، وكانت ترتكز على مقرتحات الأمر فهد بن 
عبدالعزيز رحمه اهلل حني كان ولياً للعهد التي عر�شـــها عام 1981م، 

ال�����ي�����ه�����ود ي��������ردون 
ع����ل����ى امل�������ب�������ادرات 
للسالم  ال��ع��رب��ي��ة 
ب���������أن���������ه���������ا خ�����ن�����ج�����ر 
مسموم يطعن يف 
وجود )إسرائيل( 
ي������وج������د  ال  وأن������������������ه 
ل�������دي�������ه�������م س����ب����ب 
ل����������ل����������رك����������وع ع����ل����ى 
ح����������د وص�������ف�������ه�������م !
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ونالـــت تاأييـــد منظمة التحرير الفل�شـــطينية؛ وعلى وجه ال�شـــرعة رف�ـــس وزير اخلارجية 
للكيان اليهودي خطة فا�س، وقال اإ�شحق �شامر:"اإنها مبثابة اإعالن احلرب جمدداً على 

اإ�شرائيل … ول وزن لها … ول قيمة".

• مبادرة عام 1988م

ويف عـــام 1988م : اأعلـــن املجل�ـــس الوطني ملنظمـــة التحرير الفل�شـــطينية نبذ الإرهاب 
وقبـــول قـــراري جمل�ـــس الأمـــن الـــدويل 242 و 338 ودعـــا يف اجتماعه التا�شـــع ع�شـــر اإىل 
عقد موؤمتر دويل، واأكد"ت�شـــميم منظمة التحرير على التو�شـــل اإىل حل �شـــلمي �شامل 
للنـــزاع العربـــي الإ�شـــرائيلي"يف اإطـــار ميثـــاق الأمم املتحدة ومبـــادئ ال�شـــرعية الدولية 
و�شـــروطها وقـــرارات جمل�س الأمـــن …  على الفـــور رف�س الكيان اليهـــودي املقرتحات 
بقوله:"ومـــرة اأخـــرى، تثبـــت املنظمة التي تزعم متثيل ال�شـــعب الفل�شـــطيني باأنها غر 
قادرة على العرتاف بالواقع اأو غر راغبة فيه، وتلجاأ اإىل ا�شـــتخدام الغمو�س والكالم 
املـــراوغ لتمويـــه تاأييدها للعنـــف وجلوئها اإىل الإرهـــاب، ولذلك فاإن 
اأي اعرتاف بهذا الت�شـــريح اأو اإ�شـــفاء لل�شـــرعية عليه لن يوؤدي اإىل 

ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط".

                        • مبادرة 1989م

علـــى  الأطـــراف  كافـــة  الأب  بو�ـــس  اإدارة  حثـــت  1989م:  عـــام  ويف 
العتـــدال يف مواقفهـــم للبدء بعملية �شـــالم وتلـــك كانت"خطة بو�س 
لل�شـــالم"واألقى وزير اخلارجية الأمريكي"جمي�ـــس بيكر"خطاباً دعا 
فيـــه اإىل وقـــف ال�شـــتيطان والتعاي�ـــس مـــع الفل�شـــطينيني بو�شـــفهم 
جرانـــاً جديـــرون باحلقوق ال�شيا�شـــية فبادر رئي�س احلكومة اإ�شـــحق 

�شامر اإىل و�شف هذا اخلطاب باأنه"عدمي اجلدوى".

اليهود يستخفون 
ب����������������امل����������������ب����������������ادرات 
للسالم  ال��ع��رب��ي��ة 
ويضربونها عرض 
احلائط  ويتهمون 
ال����������������������ش����������������������ع����������������������ب 
ال�������ف�������ل�������س�������ط�������ي�������ي 
وم���������ن���������ظ���������م���������ات���������ه 
ب�����������������������������اإلره�����������������������������اب

52



  �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

2م
00

ر8
ناي

هـ ي
14

29
رم 

حم
�س 

خلام
دد ا

الع

•مبادرة 1990م

ويف عام 1990م: ندد"بيكر"علناً بامل�شتعمرات اليهودية وقال لقادة الكيان اليهودي:"ات�شلوا 
بنا عندما تفكرون جدياً يف ال�شالم"، ولكن الكيان اليهودي جتاهل مالحظات"بيكر"ووا�شلوا 

ن�شاطهم الطموح يف اإقامة امل�شتوطنات حتى نهاية ذلك العام وما بعده !!

• مبادرة 1991م

ويف عام 1991م: عندما قال بو�س الأب علنا يف يوليو 1991م باأن"امل�شتوطنات الإ�شرائيلية 
تولد نتائج عك�شية واأن اأف�شل ما ميكن اأن تفعله اإ�شرائيل هو اأن تتقيد بتعهدها باأن ل تقوم 
ببناء املزيد من امل�شتوطنات"، وكانت ردة الفعل القيادة العبية فورية ففي اليوم التايل"د�شن 

وزراء يف حكومة الحتالل مبنيني جديدين يف م�شتعمرتني بال�شفة الغربية"!!

ويف اأوا�شـــط عـــام 1991م: اقرتح"جيم�ـــس بيكر"وزيـــر خارجيـــة بو�س عقـــد موؤمتر دويل 
لل�شـــالم، فرف�س"�شـــامر"اقرتاحه عـــب التلفزيـــون العـــبي قائـــاًل 
باأنه"ل اأرى اإعادة الأرا�شـــي، و�شـــاأل اأين جتدون بني اأمم العامل �شـــعباً 

م�شتعداً للتخلي عن اأر�شه ووطنه"!!

                                                               • مبادرة 1992م 

ويف عـــام 1992 م: اعـــرتف �شـــامر بعد هزميتـــه يف انتخابات يونيو 
1992م عن خطته قائاًل:"كنت �شاأجري مفاو�شات حول احلكم الذاتي 

ملدة ع�شر �شنوات يتم خاللها ا�شتيطان ن�شف مليون يهودي".

                                                            • مبادرة 1996م

ويف عام 1996م: و�شـــف"بنيامني نتنياهو"اتفاقات اأو�شلو يف كتابه 

ال������������������������ي������������������������ه������������������������ود 
مستمرون يف بناء 
م����س����ت����وط����ن����ات����ه����م 
وتوسيع وجودهم 
رغ��������م امل�����ن�����اش�����دات 
متحدين  العربية 
مج����ي����ع ال������ق������رارات 
حبجة  ال���������دول���������ي���������ة 
ت�������������وف�������������ر األم����������������ن 
ل������������ش������������ت������������ات������������ه������������م
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حماربـــة الإرهـــاب والتطرف"اأن اأكب دعم واأهم تعزيز تلقاه الإرهاب الإ�شـــالمي هو قيام 
احلكـــم الذاتـــي يف اأعقـــاب اتفاقـــات اأو�شـــلو".، ويف مقابلـــة ن�شـــرتها جملـــة نيوزويـــك قـــال 

�شارون:"اإن اتفاق اأو�شلو كان خطاأ ماأ�شاوياً"!!

• مبادرة 2001م 

ويف عـــام 2001م: خل�ـــس الأمـــني العام للجامعة العربية عمرو مو�شـــى يف اجتماع وزراء 
اخلارجية العرب يف 2001/11/14م اأو�شاع ال�شالم مع الكيان اليهودي  قائاًل:"ما ن�شمعه 
يف الأجواء عن مبادرة يف الطريق من اأجل ا�شتئناف عملية ال�شالم، عملية ن�شب �شيا�شي 
مـــن الدرجـــة الأوىل، ل ي�شـــتهدف احلقـــوق واإمنا اأدخلنا مرة اأخـــرى يف حلقة مفرغة من 
الجتماعـــات والزيـــارات والبت�شـــامات والأفـــالم والتلفزيونات، دومنا حتقيق اأي �شـــيء". 
وقـــال يف موؤمتـــر وزراء اخلارجيـــة العرب يف القاهـــرة  2001/12/20 م :"اأن ل جدوى من 

ال�شيا�شة الإ�شرائيلية لأنها �شيا�شة عدوان"!!

                        • مبادرة 2002 م

ويف عـــام 2002م: بعـــد اأن وافـــق موؤمتـــر القمـــة يف العا�شـــمة بـــروت 
بالإجمـــاع علـــى مبادرة ال�شـــالم ال�شـــعودية مـــع الكيان اليهـــودي، جاء رد 
الكيـــان اليهـــودي كعادتـــه �شـــريعاً وحا�شـــماً باأن خطة ال�شـــالم ال�شـــعودية 
التـــي تبنتها القمة العربية يف بروت غر مقبولة ب�شـــكلها احلايل وقال 
املتحدث با�شم اخلارجية اليهودية"اإميانويل نخ�شون:"ل ميكننا القبول 
بحـــق العـــودة لالجئـــني الفل�شـــطينيني فهـــذا �شـــيوؤدي اإىل قيـــام دولتـــني 
فل�شـــطينيتني واأن قيام دولة فل�شـــطينية يف ال�شـــفة الغربية وقطاع غزة 
اإ�شـــرائيل �شيق�شـــيان علـــى الدولـــة اليهوديـــة"،  وعـــودة الالجئـــني اإىل 
واأ�شاف"�شارون"راف�شـــاً املبادرة باأنه"يوجد هنا يف اإ�شرائيل �شعب ينبغي 

األم������ي�������������ن ال�����ع�����ام 
للجامعة العربية 
استئناف  ي���ص���ف 
ع����م����ل����ي����ة ال�����س�����الم 
مع اليهود بأنها 
ع������م������ل������ي������ة ن����ص����ب 
س����������ي����������اس����������ي م�����ن 
األوىل  ال���������درج���������ة 
وأنها حلقة مفرغة 
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اأن تتـــاح له فر�س البقاء ولي�س يف و�شـــعه الذهـــاب اإىل اأي مكان اآخر والعودة اإىل حدود 1967م 
�شتدمر اإ�شرائيل"!!

• مبادرة 2007م

ويف عـــام 2007م: اأعيـــد طرح املبادرة العربية لل�شـــالم التي كانت اأطلقتها ال�شـــعودية يف 
القمة العربية التي عقدت يف بروت عام 2002م والتي تدعو اإىل ان�شـــحاب الحتالل من 
الأرا�شـــي التـــي مت �شـــلبها عام 1967م ، وحق عـــودة الالجئني الفل�شـــطينيني مقابل اإقامة 
معاهدات �شالم مع الدول العربية؛ فبادرت القيادة اليهودية اإىل اإطالق دعواتها لتعديل 
تلك املبادرة وا�شرتطت �شروطا على وثيقة املبادرة، و�شرح وزير اخلارجية ال�شعودي"�شعود 
الفي�شـــل"قبل انعقاد املوؤمتر:"اأن ال�شروط امل�شـــبقة التي ت�شعها اإ�شرائيل غريبة فعاًل"، 
واأ�شـــاف: "ل ن�شـــمع من اإ�شرائيل اإل �شـــروطاً ت�شعها على كل �شيء دون القبول ب�شيء. ل 

ميكن فتح مفاو�شات بهذه الطريقة، تقبل اإ�شرائيل باملبادرة ثم ت�شع 
لها �شروطاً م�شبقة، اإنها فعال لطريقة غريبة جداً يف الت�شرف". 

وقــــال يف املوؤمتــــر ال�شــــحايف الــــذي اأعقــــب  ختــــام القمــــة العربيــــة يف 
الريا�س:"اإن موقف اإ�شرائيل الراف�س ملبادرة ال�شالم العربية ب�شيغتها 
احلالية ل يدل على اأنها تريد ال�شالم"، موؤكدا اأن رف�س التوجه العربي 
لل�شــــالم"كان نهجها دائما"... واأ�شــــاف:"فعندما يظهر العرب بقرارات 
نحو ال�شالم يرف�شــــونها )اأي ال�شرائيليون(رف�شاً قاطعاً"، واأ�شاف"اإن 

ذلك ل يعب عن موقف اإيجابي لدولة تريد ال�شالم".

ومع ذلك دعا الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س يف كلمته الدولة 
العبيـــة اإىل القبـــول مببـــادرة ال�شـــالم العربيـــة التـــي قـــررت القمـــة 
تفعيلهـــا وعدم"ت�شـــييع فر�شـــة اأخـــرى لل�شـــالم"، واعتـــب اأن"من ل 
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يريـــد اأن يـــرى اإيجابية هذا املوقف الفل�شـــطيني والعربي ويدعـــو اإىل جتزئة هذه املبادرة 
اأو تغير عنا�شـــرها اإمنا يفعل ذلك ب�شـــبب رغبته يف التهرب من ا�شـــتحقاق ال�شالم الذي 
ي�شـــرتط زوال الحتـــالل وال�شـــتيطان بكاملـــه والعـــودة اإىل رحـــاب ال�شـــرعية الدوليـــة 

واللتزام بقراراتها واأ�ش�شها".

وبني فرتة واأخرى تعود موؤمترات ال�شالم – كما ي�شمونها – لتظهر من جديد، وموؤمتر 
اخلريــــف يف اأنابول�ــــس كان اإحداهــــا، وزعموا اأنه لن يكون مثل غره من املوؤمترات ال�شــــابقة، 

واإذا به يالقي نف�س م�شر الكثر من املوؤمترات واخلطط، كخارطة الطريق وغرها؟!

 وهم السالم اليهودي

األي�س كل ما �شـــبق يوؤكد باأن اليهود ل يريدون �شـــالماً؟! فهم يوهمون ال�شعوب يف عاملنا 
العربـــي والإ�شـــالمي اأن حتقيـــق ال�شـــالم هـــو رغبتهم املخل�شـــة، وعلى الفل�شـــطينيني ومن 
حولهـــم قبولـــه والّر�َشـــا بـــه لتتحقـــق لهـــم املنافـــع املادية التي �شـــتعود 
عليهم من جراء ا�شـــتتباب الأمن لليهود على اأر�س فل�شـــطني !! وواقع 
حالهـــم يقول:"يجب اأن نتغنى بال�شـــالم، ونفعل فعـــل احلرب"؛ وهذا 
مـــا عـــب عنـــه احلاخام"اآفينري"بقوله:"اإننا يجـــب اأن نعي�س يف هذه 
الأر�س حتى باحلرب، عالوة على ذلك، حتى لو كان هناك �شالم، فاإننا 

يجب اأن ن�شعل حروب التحرير من اأجل غزو هذه الأر�س".

فالواقـــع اأن ال�شـــالم الذي يريـــده اليهود اإمنا هو ال�شت�شـــالم الذي 
يعني قبول العرب وامل�شـــلمني بالكيـــان اليهودي، ليحق لهم ما ل يحق 
لغرهـــم، فهم ل يعرفون ال�شـــالم، لأنهم جمبولـــون ومفطورون على 
نق�س العهود واملواثيق، قال تعاىل، وهو اأعلم بحالهم {اأََوُكلهََّما َعاَهُدوا 

ُهْم َل ُيوؤِْمُنوَن {)البقرة:100(. َعْهًدا َنَبَذُه َفِريٌق ِمْنُهْم َبْل اأَْكَرُ

ال��������������ي��������������ه��������������ود ال 
سالما  ي���ري���دون 
يوهمون  ف���ه���م 
ف������ي  الش������عوب 
العربي  ع���امل���ن���ا 
واإلس�����الم�����ي أن 
السالم  حت��ق��ي��ق 
ه���������و رغ����ب����ت����ه����م 
امل�������������خ�������������ل�������������ص�������������ة
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غزة عقاباً جماعياً، بل اإبادة وح�شية ال ماء وال غذاء، وال كهرباء، 
والتجهيزات  والــوقــود  االأغــذيــة  منع و�ــشــول  ظــاملــاً  وحــ�ــشــاراً 
اأ�شواٍر هي يف  داخل  املليون  ون�شف  مليونا  و�َشجن  االأ�شا�شية، 
قتل وق�شف  اأبوابه،  و�شجانون مدججون على  �شجن  حقيقتها 
اأن يحتمله  يومي نال كل االأعمار واالأجنا�س، واقٌع من ال�شعب 
الطحني"،  "الكيلو من  اإىل  اأعــوزهــم  االأر�ـــس، وح�شار  وجــه  اإن�شان على 
املليون  وقــود، ليحكموا على  ومعابر مغلقة، وحياة يومية بال كهرباء وال ماء وال 

ون�شف املليون الن�شمة بالقتل البطيء !! 

تفكك  اأو مغت�شبة  تنتخب  اأو حكومة  لي�شت يف �شاروخ يطلق  فل�شطني  م�شكلتنا يف 
اأو معرب يفتح اأو �شاحنة تدخل اأو كهرباء تقطع...لكنها م�شرية احتالل بغي�س وظلم 
عانى منه الفل�شطينيون الأكرث من 70 عاما وما هذه االأرقام اإال نتاج تلك امل�شرية الظاملة 
والتي اأو�شلت هذا ال�شعب لي�شتجدي كيلو الطحني ولتحقيق االإذالل 
ذلك  خل�س  وقــد  الثوابت،  كل  عن  والتنازل  االإرادة  وك�شر  واملهانة 
واإجراءاته  االحتالل  ممار�شات  بتربيره  بــاراك  اإيهود  الدفاع  وزير 
الن�شر  لتحقيق  �شبيل  ثــمــة  لي�س  اأنـــه  تعلمت  بقوله:"اإ�شرائيل 

باالحتالل واإن الطريق الوحيد هو اختيار �شدة املهانة " !!

غزة الحاضر... أرقام مخيفة
�شيطر  فل�شطني(،  غزة م�شاحتها 363 كم2 )1.3 ٪ من م�شاحة 
اليهود على 43 ٪ من م�شاحتها منذ 1967م اإىل االن�شحاب منها يف 
ومنها  املدنية  اال�شتيطانية  منها  19مغت�شبة  واأقاموا  2005م  عام 
املراقبة  نقاط  الع�شكرية ومنها  ال�شناعية ومنها  الزراعية ومنها 

عيسى القدومي

 تعي�ش

فــــــــــــــي  مشـــــكلتنا  
ــــــــطــيـــــن وغــــزة  ـــ فــلــســـ
احتالل  يف  تــكــمــن 
بغيض  يــــــهــــــودي 
وظلم  يعانى منه 
ن  لفلســـــــــــــــطينيو ا
ألكثر من سبعيـن 
أجلأهم  مـــــا  عــــامــــا 
ـــــــى اســــــتــــــجــــــداء  إلــــــــ
!! الطحيـن  كيـــلو 
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التي توزعت على كل 20 كم2 يف املتو�شط، وكان عدد املغت�شبني يف غزة يرتواح ما بني 
3800 اإىل 8000 مغت�شب، وكان يقوم بحماية املغت�شبات ما يقرب من 30000 اإىل 35000 

جندي يهودي.

ن�شمة/كم2،   »54000  « العامل  يف  االأعــلــى  غــزة  قطاع  يف  ال�شكانية  الكثافة  وتعد 
ويعي�س معظم �شكان غزة وعددهم 75-85٪ من اأ�شل 1.4 مليون حتت خط الفقر 

بواقع 2 دوالر يومياً !!

يعاين منها  التي  املاأ�شاة  لنعي حجم  ن�شردها  واآالمــاً  اأرقاماً  القارئ  اأخــي  واإليك 
اإخواننا يف القطاع: 

• 70 ٪ من اأهايل قطاع غزة الجئون يعي�شون يف ت�شعة خميمات.
• 70 ٪ يعي�شون حتت خط الفقر )2 دوالر يومياً(.

اإىل 30 �شعف دخل  اليهودي ي�شل  الفرد  متو�شط دخل   •
الفرد الفل�شطيني.

• ي�شمح لليهودي  با�شتخدام 2400 م3 من املياه �شنوياً بينما 
ي�شمح للفل�شطيني ا�شتخدام 50م3 من املياه �شنوياً اأي اأنه ي�شمح 

لليهودي ا�شتخدام 48 �شعف الفل�شطيني 
• يف غزة اأكرب �شجن يف العامل م�شاحة، وي�شم اأكرب عدد من 

ال�شجناء يف التاريخ ويعي�س اأهلها ثقافة ال�شجن وال�شجناء.
• 75 ٪ اإىل 85 ٪ من �شكان غزة يعتمدون يف حياتهم على 

موؤ�ش�شات امل�شاعدات االإن�شانية.
• 96 ٪ من امل�شانع مت اإغالقها.

•  67 األف عامل يف ال�شناعة فقدوا اأعمالهم.
• 30 ٪ من املتاجر اأغلقت اأبوابها.
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يف غزة أكرب سجن 
يف العامل مساحة، 
ويـــضـــم أكــــرب عدد 
مـــــــــــن الــــــســــــجــــــنــــــاء 
فـــــــــــــــــي الــــــــتــــــــاريــــــــخ 
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• 65 ٪ من املتاجر خف�شت اأعمالها.
•  100 ٪ من م�شانع الن�شيج اأغلقت اأبوابها. 

• 600 األف عامل ين�شمون اإىل العاطلني عن العمل.

شهادة التأريخ
�شنتان من احل�شار �شي�شجلهما التاريخ كما �شجل يف �شفحاته ال�شود اإ�شراب 1936م 
فل�شطني  تهويد  يف  الربيطانية  ال�شيا�شة  على  احتجاجا  اأ�شهر  �شتة  ا�شتمر  والــذي 

والعمل على متكني الع�شابات اليهودية وجتهيزها الحتالل فل�شطني اآنذاك.

اأن يوؤرخوا ملرحلة احل�شار بكل تفا�شيلها واأبعادها ومواقف  نريد من موؤرخينا 
االآخرين منها، واأال تقت�شر على ال�شفحات ال�شود يف ت�شجيل تلك املرحلة. 

وبعد هذا هل �شيزول احل�شار فعاًل؟ و هل يرى اأهل فل�شطني النور 
من جديد، وتنتهي معاناتهم واآالمهم، وهل �شيتوقف اليهود واآلتهم 

الع�شكرية عن ممار�شة هوايتهم اليومية من قتل وتدمري؟!! 

ما الجديد في معاقبة الشعب الفلسطيني؟!
هل و�شول حكومة رئي�شها واأغلب اأع�شائها من حركة حما�س 
ال�شعب  مــعــاقــبــة  يف  الــ�ــشــبــب  هــو  فل�شطني  يف  احلــكــم  �ــشــدة  اإىل 
الفل�شطيني واإيجاد املربرات لتجويعه واإذالله، وقطع املعونات عن 

�شلطته ووقف االت�شاالت معها، كما كانت القرارات االأخرية؟!

احلقيقة التي يجب اأن ُتّعرف ملن قراأ التاريخ املعا�شر اأن ماأ�شاة 
فل�شطني مل تبداأ بفوز هذا اأو ذاك، فهي م�شرية ظلم عانى منه 

ســـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــان 
مــــــــــــــن احلـــــــــصـــــــــار 
ســــيــــســــجــــلــــهــــمــــا 
كما  الـــــــتـــــــاريـــــــخ 
ـــــــي  ســــــــــــــجــــــــــــــل فــــــــ
السود  صفحاته 
إضــراب 1936م 
على  احـــتـــجـــاجـــا 
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــة 
الـــــــربيـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة 
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الفل�شطينيون خالل اأكرث من مائة �شنة، واملع�شلة يف اأفهامنا التي عودناها واعتاد 
منر  طبيعية  كحالة  فل�شطني،  اأهــل  بحق  الظلم  مع  التعامل  على  العامل  معها 
ب�شبب مقاومتهم حيناً،  اأيديهم،  يتحملون ما جنته  وكاأنهم  الكرام،  عليها مرور 
اأو ال�شت�شالمهم حيناً اآخر، اأو الإبرامهم العقود والعهود واالتفاقات، اأو لرف�شهم 

لبند معني من جممل اتفاقية مقرتحة !! 

ولعل ت�شارع االأحداث على اأر�س فل�شطني، منذ وعد بلفور  يف 1917م اإىل االآن اأفقد 
الكثريين اإدراك ما حدث وما يحدث على اأر�س فل�شطني، وكيف تطورت الق�شية وما 
اآلت اإليه االأمور منذ ذلك احلني اإىل اليوم، فال مثيل يف التاريخ للطريقة التي يتعامل 
بها املجتمع الدويل مع ال�شعب الفل�شطيني،  بدءا من تبني بريطانيا امل�شروع اليهودي 
باإلغاء حقوق اأهل فل�شطني يف اأر�شهم واحللول مكانهم، والوعد باإن�شاء وطن قومي 
االنتداب  م�شمى  حتت  فل�شطني  الأر�ــس  بريطانيا  احتالل  ثم  فل�شطني،  يف  لليهود 

واملوؤ�ش�شات  االأر�ــس  مكنتهم من  اأن  بعد  لليهود جاهزة  وت�شليمها 
وامتالك ال�شالح.

ماأ�شاة فل�شطني وما حل باأهلها من اقتالع من اأر�شهم، واإحالل 
من  كــان  واأر�شهم، والتي  وممتلكاتهم  م�شاكنهم  يف  اليهود  �شتات 
�شعباً  �شجن  الــذي  اجلــدار  ذلــك  العازل"  "اجلدار  اإقامة  حلقاتها 
باأكمله يف اأكرب �شجن يف التاريخ م�شاحًة، واأكرث عدد من ال�شجناء؟! 
اأحــادى اجلانب حول غزة اإىل �شجن كبري، وهدف  وتبعه ان�شحاب 

�شهل للق�شف واحل�شار والتجويع والعقاب اجلماعي واالإذالل.

اإذاً ما اجلديد وما الذي تغري على ال�شعب الفل�شطيني؟ الذي تغري 
حتت االحتالل اليهودي والظلم الذي يعي�شه امل�شلمون يف فل�شطني، 
لي�س فر�س هذا التجويع واالإذالل، بل االأ�شباب التي يرددها االحتالل 

األحداث  تسارع 
أرض  عــــــــــــلــــــــــــى 
منذ  فــلــســطــيـــــن 
وعـــــــــــــــــــد بـــــــلـــــــفـــــــور  
1917م  فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
أفقد  اآلن  إلـــــــــى 
الـــــــــــكـــــــــــثـــــــــــريـــــــــــن 
إدراك مــا حدث 
ومــا حيــدث على 
فلسطيـن أرض 
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لتربير ممار�شاته التع�شفية بحق الفل�شطينيني،  واإعطاء ال�شرعية ملمار�شاته.

أي سالم يزعمون؟!

القطاع وجتويعه هي حرب حياة  اإغــالق  االحتالل يف  بها  يقوم  التي  املمار�شات 
العرقي،  والتطهري  اجلماعية  االإبـــادة  جرائم  عن  خطورتها  يف  تقل  وال  مــوت،  اأو 

والتدمري ال�شامل.

 واملطلوب من املجتمع الدويل اخلروج عن �شمته، والقيام بواجباته االأخالقية 
والقانونية جتاه ال�شكان املدنيني يف القطاع، وتوفري حاجاتهم االأ�شا�شية، واحلماية 
الدولية لهم وملمتلكاتهم، والعمل على حتريرهم من �شجن يعد االأكرب يف التاريخ 
ال�شجان  لت�شرف  خا�شعة  بواباته  تــرتك  واأال  ال�شجناء،  وعــدد  امل�شاحة  حيث  من 

اليهودي ليقتل ويجوع ويدمر.

هذا ما اأرادته القيادة اليهودية جلعل الو�شع هو االأخطر منذ قيام 
ال�شجن  مناخ  اأر�شهم  على  الفل�شطينيون  ليعي�س  الغا�شب،  الكيان 
والقهر، واملطلوب منهم توزيع االأدوار داخل هذا ال�شجن من خالل 
الهدنة واإجراء بع�س االنتخابات  !! واإدخال الطعام اإىل ال�شجن هو 
االأداة التاأديبية ملن بداخله !! فاأية ت�شوية، واأية تهدئة �شتكون عندما 
ي�شجن �شعب باأكمله وعلى اأر�شه؟ وت�شور اأر�شه ويقتطع ُجلها؟! ثم 

يجوع ويحرم من رغيف اخلبز، لك�شر اإرادته وكرامته.

واجب النصرة
اليوم  مطالبة  واالإ�شالمية  العربية  احلكومات  فــاإن  هنا  ومــن 

املــــــــــطــــــــــلــــــــــوب مـــــن 
الدولي  اجملــتــمــع 
اخلروج عن صمته 
والقيام بواجباته 
األخــــــــــــــــــالقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 
جتاه  والـــقـــانـــونـــيـــة 
املدنييـن  السكان 
فـــــي الــقــطــاع  ومد 
الـــــــعـــــــون هلم يـــــــد 
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ال�شديد  احل�شار  ذلــك  وفــك  وعــونــه،  الفل�شطيني  ال�شعب  ن�شرة  يف  واجبها  بـــاأداء 
املفرو�س عليه؛ وذلك بتقدمي كل و�شائل الدعم املادي واالقت�شادي وال�شيا�شي وعدم 
اخل�شوع لتلك االإمالءات والتهديدات الظاملة. وعلى ال�شعوب االإ�شالمية يف العامل 
اأن تقدم مزيداً من الدعم واملاآزرة الإخوانهم، وليحذر امل�شلمون جميعاً يف العامل من 
اأن يكونوا �شبباً يف التخذيل اأو التواين اأو النكو�س عن دعم فل�شطني وامل�شلحني فيها 

فن�شرة ال�شعب الفل�شطيني هي ن�شرة للم�شلمني جميعاً.

واجبنا نحو إخواننا في فلسطين 
ويف ظل تلك االأزمــات التي متر باإخواننا يف فل�شطني فاإن اأهم ما نحتاج اإليه  يف 
االأنبياء  داأب  الأنه  ال�شرب  اأوجهها-  وتعددت  امل�شائب  فيه  الذي كرثت  الع�شر-  هذا 
بل  ذل،  اأو  ياأ�س  اأو  لي�س حالة جنب  فال�شرب  املخل�شني،  اهلل  اأولياء  واملتقني، وحلية 

ال�شرب حب�س النف�س عن الوقوع يف �شخط اهلل تعاىل وحتمل االأمور بحزم وتدبر..

ُيْجَزْوَن  {اأُْوَلـــــِئــَك  ح�شاب:  بغري  اأجورهم  يوفون  وال�شابرون   
يًَّة َو�َشالماً {)الفرقان:57(، وقال  ْوَن ِفيَها حَتِ واْ َوُيلَقَّ رَبُ ا �شَ اْلُغْرَفَة ِبَ
ُعْقَبى  َفِنْعَم  مُتْ  ــرَبْ �ــشَ ــا  ِبَ َعلَْيُكم  اجلنة:{�َشاَلٌم  اأهــل  عن  تعاىل 
�شربه،  يف  العبد  ل�شدق  الرئي�س،  املحك  فهو  ار{)الـــرعـــد:42(،  الــدَّ
وواِعــــًدا  ا  ً ــربرِّ ُمــ�ــشَ �شبحانه  اهلل. وقـــال  عند  م�شيبته  واحت�شابه 
باحل�شنى:{َواَل َتِهُنوا يِف اْبِتَغاِء اْلَقْوِم اإِْن َتُكوُنوا َتاأْمَلُوَن َفاإِنَُّهْم َياأْمَلُوَن 

ِ َما اَل َيْرُجوَن{)الن�شاء:104(. َكَما َتاأْمَلُوَن َوَتْرُجوَن ِمَن اهللَّ

هلل  الــعــبــوديــة  حققنا  اإذا  تــعــاىل،  اهلل  بن�شر  جميعاً  ولنب�شر 
�شبحانه، حينها ي�شبح احلجر وال�شجر جند من جنود اهلل تعاىل، 
اآََمُنوا  ــِذيــَن  الَّ  ُ اهللَّ {َوَعـــَد  االأر�ــس  للم�شلمني يف  التمكني  ويكون 

لـــــنـــــبـــــشـــــر مجــــيــــعــــًا 
تعالـى  اهلل  بــنــصــر 
إذا حققنا العبودية 
له سبحانه وصربنا  
فالصرب حلية أولياء 
ــــن  املــــخــــلــــصــــيـــــ اهلل 
والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــابـــــــــــــــــرون 
يــــــوفــــــون أجـــــورهـــــم 
بــــــــــــغــــــــــــر حـــــــــســـــــــاب
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َقْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  ا�ْشَتْخلََف  َكَما  ااْلأَْر�ــِس  يِف  َلَي�ْشَتْخِلَفنَُّهْم  اِت  احِلَ ال�شَّ َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم 
َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم اأَْمًنا َيْعُبُدوَنِني اَل  ى َلُهْم َوَلُيَبدرِّ َنَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَت�شَ َوَلُيَمكرِّ

ُي�ْشِرُكوَن ِبي �َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفاأُوَلِئَك ُهُم اْلَفا�ِشُقوَن{)النور:55(.

ى به اهلل عباده املوؤمنني يف  ونو�شي اأنف�شنا واإخواننا على اأر�س فل�شطني با َو�شَّ
اِبُروا َوَراِبُطوا  وا َو�شَ رِبُ َها الَِّذيَن اآََمُنوا ا�شْ خامتة �شورة اآل عمران حيث قال:{َيا اأَيُّ

َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{.  َواتَُّقوا اهللَّ

ما المطلوب منا؟
وقفة اأمتنا االإ�شالمية والعربية مع ق�شية فل�شطني و�شعبها مطلوبة االآن اأكرث 
من اأي وقت م�شى... فاحل�شار ا�شتد واالعتداءات يف ازدياد واالآالم تتفاقم واملعاناة 

لي�س لها حدود...

والبد اأن نك�شر احل�شار املفرو�س للتجويع واالإذالل، وال منانع 
اأن و�شفونا باالإرهاب... فليتربع كل منا لل�شعب امل�شلم املحا�شر، 
عنهم  انقطعت  الذين  لالأيتام  املــال  اإي�شال  يف  جميعا  ولن�شهم 
الكفاالت ال�شهرية ب�شبب قطع �شبل اإي�شال االأموال اإىل فل�شطني 
وم�شارفها، فاالآالف منهم ينتظرون اإي�شال خم�ش�شاتهم، اأرامل 
واأ�شر متعففة ومر�شى وطلبة انقطعوا عن جامعاتهم ومعاهدهم، 
عن  احل�شار  يرفع  اأن  ياأملون  االأخـــرية،  ال�شنوات  يف  وبع�شهم 
احلواالت الإي�شال خم�ش�شاتهم ال�شهرية من املوؤ�ش�شات اخلريية 

والتطوعية. 

مطلوب منا وقفة مع امل�شارف العربية التي متنع حتويل   •
االأموال واملبالغ لل�شعب الفل�شطيني وموؤ�ش�شاته اخلريية، والتي 

نكسر  أن  البـــــــــــد 
املفروض  احلــصــار 
للتجويع واإلذالل 
إن  منـــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــع  وال 
وصفونا باإلرهاب 
وزوا   ظـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــا 
ولــيــتــربع كــل منا 
واأليتام  لألرامل 
واحملـــتـــاجـــيـــــــن من 
هناك  إخـــــوانـــــنـــــا  
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�شاهمت بح�شار ال�شعب الفل�شطيني بعد اأن خ�شعت لل�شغوط وا�شتجابت لالأوامر 
األي�س لنا احلق بو�شفنا اأمة اإ�شالمية و�شعوب  حتى ال تتهم ب�شاندة االإرهاب !!! 
ال�شوداء،  القائمة  يف  البنوك  تلك  و�شع  يف   - مبا�شرة  الهواء  على   - املعاناة  نتابع 

ولنحا�شبها حول انهزامها يف اأول مواجهة؟!!

• ومطلوب منا كذلك اأن نعي املوؤامرات التي تدور حول فل�شطني و�شعبها، واأن 
نعرف ما وراء تلك االأحداث، وكيف �شخر االإعالم الغربي وغريه لتربير احل�شار 
و�شيا�شة القتل البطيء للم�شلمني يف االأر�س التي باركها اهلل للعاملني وف�شلها لتكون 

مقام الطائفة املن�شورة اإىل اآخر الزمان. 

• ومطلوب منا اأي�شاً اأن نعرف اأ�شباب الن�شر على اأعدائنا، واأن ال ن�شخم قوتهم 
ونردد مقوالتهم باأن جي�شهم ال يقهر، فقد بان حالهم وهم اأجنب خلق اهلل تعاىل، 
واأكرثهم رعباً وخوفاً اإن كانت هناك مواجهة وحرب حقيقية والتي مل حت�شل ب�شكل 

�شامل اإىل االآن !!

واالإ�شالمية  العربية  قراراتنا  حول  نتوحد  اأن  منا  مطلوب   •
التي حتق احلق وترد الباطل – وما ذلك ببعيد - كما توحد الغرب 
االأوروبــي واالأمريكي حول روؤاه ومواقفه وقراراته بكل ما يتعلق 
احلكومة  على  امل�شاعدات  وقف  من  كموقفها  و�شعبها،  بفل�شطني 
االعتداءات  من  وموقفها  باأكمله  وال�شعب  املنتخبة  الفل�شطينية 
اأن  الكثري  منلك  ونحن  ا�شتطاعتنا  يف  األي�س  الظاملة.  ال�شهيونية 
نرتك  ال  حتى  مماثلة  وقــــرارات  بــواقــف  الـــقـــرارات،  تلك  نقابل 
اإخواننا يف فل�شطني يواجهون احل�شار واملوت البطيء وحدهم؟!!   

التي  بالذرائع  لليهود ممار�شاتهم  اأن ال نربر  ومطلوب منا   •
البنية  �شرب  يف  م�شريتهم  الإكــمــال  بها  الــعــامل  يقنعوا  اأن  اأرادوا 

مـــطـــلـــوب مـــنـــا أن 
نــــــــتــــــــوحــــــــد حــــــــول 
العربية  قراراتنا 
واإلســــــــــــــــــــــــــالمــــــــيــــــــة 
الــــــــي حتــــــق احلــــق 
وتـــــــــــــــرد الـــــبـــــاطـــــل 
ــــــــمــــــــا تــــــــوحــــــــد  ـــــــــ كـــــــــ
األوروبي  الــغــرب 
واألمــريــكــي حول 
ومواقفــــــــــــــــــــه رؤاه 
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التحية واملوؤ�ش�شات، وكل مظاهر احلياة على اأرا�شي ال�شفة والقطاع. 

ويتم�شك  �شفوفه  يوحد  اأن  الفل�شطيني  ال�شعب  من  واأخـــرياً  اأواًل  ومطلوب   •
مواجَهة  يف  واحـــداً  �شّفاً  ويــقــف  اخلـــالف  عنها،وينبُذ  ويــدافــع  ال�شرعية  بثوابته 
االحــتــالل واملــتــغــرّيات الــعــاملــّيــة والــثــبــات على نــهــِج الــَوحــدة الــقــائــم على ال�شريعة 
االإ�شالمية؛ الوحدة التي ال يّذل فيها مظلوم، وال ي�شقى معها حَمروم، وال يعَبث يف 

ها باغ، وال يتالعب بحقوِقها ظامل. اأر�شِ

• ومطلوب من ال�شعوب االإ�شالمية يف العامل اأن تقدم مزيد من الدعم واملوؤازرة 
اأو  التخذيل  اأن يكونوا �شبباً يف  العامل من  امل�شلمون جميعاً يف  الإخوانهم، وليحذر 
التواين اأو النكو�س عن دعم فل�شطني وامل�شلحني فيها فن�شرة ال�شعب الفل�شطيني 

هي ن�شرة الأر�س امل�شلمني... 

               واحلمد هلل رب العاملني.

÷                  

ليحذر املسلمون 
مجــــيــــعــــًا مــــــن أن 
يــــــكــــــونــــــوا ســــبــــبــــًا 
التخـــــــــذيل  فـــــــــــــي 
التــــــــــــــــــــــــــــــــواني  أو 
عن  والــــــنــــــكــــــوص 
فلسطيـن  دعـــــــم 
وتقديم  وأهــلــهــا 
املزيد من الدعم 
املسلميـن ألرض 
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 عـــدد  نقدم نخبة من الفتاوى، التي تعالج الواقع الفل�ســـطيني 
بـــكل اأبعـــاده مـــن منظـــور �ســـرعي تاأ�ســـيلي، بهـــدف بيـــان الروؤية 
ال�ســـحيحة لق�ســـية فل�ســـطني، نحاور فيـــه علماءنـــا الربانيني 
ودعاتنا العاملني على ال�ساحة، نلتم�س منهم معامل فهم الأحداث 

وتاأ�سيل الواقع واإنزاله على القواعد الفقهية ال�سحيحة. 

ويف هذا العدد اخرتنا جمموعة من الفتاوى والتي �ســـدرت من علماء اأجالء 
يف حكـــم الهدنـــة التـــي تعقـــد بـــني امل�ســـلمني وغريهـــم مـــن اأعـــداء اهلل، والدافـــع 
لعر�سها تلك الظروف الع�سيبة التي متر بها الق�سية الفل�سطينية، والتطورات 
التي ت�ســـهدها ال�ســـاحة الفل�سطينية، واحل�سار اخلانق يف الداخل واخلارج الذي 
يتعر�س له الفل�سطينيون ب�سورة تنذر بال�سوء ول حول ول قوة اإل باهلل، والذي 
�سمل كل �سور امل�ساعدات والدعم من اإخوانهم امل�سلمني يف �ستى اأنحاء املعمورة، 
اإ�سافة اإىل ت�ساعد العتداءات على امل�سجد الأق�سى والقد�س 

بوترية مل ت�سهدها الفرتات املا�سية. 

وهذا الو�ســـع املتاأزم واملتوا�ســـل والذي اأدى اإىل طرح ق�سية 
الهدنـــة مـــع »اليهـــود« لتكـــون اإما موؤقتـــة اأو مطلقة ح�ســـب ما 
تقت�ســـيه امل�سلحة، يف حماولة للمحافظة على املكت�سبات التي 
مت حتقيقها على اأر�س الواقع، ووقف نزيف الدم الفل�ســـطيني 

امل�ستمر.

جلنة البحث العلمي يف مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية  

 يف كل

ال������������������������������ظ������������������������������روف 
ال����ع����ص����ي����ب����ة ال�����ي 
القضية  ب��ه��ا  مت���ر 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة، 
وال��ت��ط��ورات الي 
الساحة  تشهدها 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة، 
اخل���انق  واحلص����ار 
دواف�������������������ع ت�������ن�������اول 
ح���������ك���������م اهل���������دن���������ة
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الُهدنَُة المؤقتة و الُمْطلََقُة 
من فتاوى ال�شيُخ العالََّمة/ عبُد العزيِز بُن عبِد اهلِل بِن باٍز رحمه اهلل

• �ســـوؤال: �َســـماَحَة الواِلِد: املنطَقُة َتعي�ُس اليوَم َمْرَحلَة ال�ســـالِم واتفاقياِتِه، الأْمُر 
ـــِهم ُمعار�َســـُتُه وال�ســـعُي اإىل ِمواَجَهِة  ا حدا ببع�سِ الـــذي اآذى كثـــرياً ِمَن املُِ�ســـلِمنَي، مَِّ
احُلكوَمـــاِت الِتـــي َتْدَعُمـــُه َعْن َطريـــِق الغتيالِت اأو �َســـْرِب الأهداِف املََدنَيـــِة لالأعداِء، 

َوَمْنِطُقُهْم َيقوُم َعلى الآتي:

)اأ( اإنَّ الإ�سالَم َيرُف�ُس َمبداأَ املُهاَدَنِة.

ِة واملُِ�ســـِلمنَي ِمْن  )ب( اإنَّ الإ�ســـالَم َيْدعو ملِواَجَهِة الأعداِء ِبَغ�سِّ الَنَظِر َعْن َحاِل الأُمَّ
ٍة. �َسْعٍف اأو ُقوَّ

ـــا َيْكُفُل  ، وكيـــَف َنَتعاَمـــُل َمـــَع هـــذا الواِقـــِع بَِ َنْرجـــو بيـــاَن احَلـــقِّ
�َسالَمَة الديِن واأْهِلِه؟

• جـــواب: َتـــوُز اْلُهدَنـــُة َمـــَع الأعـــداِء ُمطلََقًة وموؤَقَتـــًة، اإذا َراأى 
ويلُّ الأمِر امْلَ�ســـلََحَة يف َذِلَك ِلَقوِلِه �ُســـْبَحاَنُه :{واإن جنحوا لل�ّســـلم 
فاجنح لها وتوكل على اهلل اإنه هو ال�سميع العليم})1(، ولأنَّ النَِّبيَّ 
َة َعلى َتْرِك  �سلى اهلل عليه و�سلم َفَعلَُهما َجميعاً، َكما �ساَلَح اأهَل َمكَّ
ـــُهْم َعْن َبْع�ٍس،  احْلرِب َع�َســـَر �ِســـننَي ياأَمُن فيها النا�ُس، وَيُكفُّ َبع�سُ
ـــلحاً ُمطلقاً، َفلَما َفَتَح اهلُل َعليِه  و�ســـاَلَح كثرياً ِمْن قباِئِل الَعَرِب �سُ
َل َمـــْن ل َعْهَد َلـــُه اأرَبَعَة اأ�ْســـُهٍر، َكما  ـــَة َنَبـــَذ اإليِهـــْم ُعهوَدُهـــْم واأجَّ َمكَّ
ىَل الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ  ِ َوَر�ُســـوِلِه اإِ يف َقْوِل اهلِل �ُســـْبَحاَنُه:{َبَراَءٌة ِمَن اهللَّ
ِمَن امْلُ�ْسِرِكنَي َف�ِسيُحوا يِف اْلأَْر�ِس اأَْرَبَعَة اأَ�ْسُهٍر})2(، وَبَعَث �سلى اهلل 
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دَنُة  ُ اهلهْ َت�����وُز 
َم��������َع األع����������داِء 
ُم�����������ط�����������َل�����������َق�����������ًة 
إذا  وم����ؤَق����َت����ًة 
َرأى ول������������������������������يُّ 
َصَلَحَة  األمِر الهْ
ف�ي َذِل��َك وألنَّ 
صلى   َّ�ِ��������� ال���������نَّ
اهلل عليه وسلم 
َفَعَلُهما َجيعًا
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������ُح َب����ي�����هْ����َن  ال������ُص������لهْ
������������������ِر  ��������������������������ي أمهْ َولِّ
ُ������س������ِل������م������ي�������������َن  الهْ
َفَلسطي�ن  ف����������ي 
وَبي�هَْن اليهوِد ال 
َيقَتضي مَتليَك 
َت  اليهوِد ما َتهْ
مَتليكًا  أيدِيِهم 
أَبديًا بل مؤقتا

70

عليه و�ســـلم املُناديَن ِبَذِلَك عاَم ِت�ســـٍع ِمَن اْلِهْجَرِة َبْعَد الفتح مع ال�ســـديق ملّا حج ر�ســـي 
اهلل عنه، ولأن احلاجة وامل�ســـلحة الإ�ســـالمية قد تدعو اإِىَل اْلُهدَنِة امْلُطلََقِة ُثمَّ َقَطَعها 
َمُة ابُن  ِعْنَد َزواِل احْلاَجِة كما َفَعَل َذِلَك النَِّبيُّ �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم؛ وَقْد َب�َسَط الَعاَلَّ
ـــِم - َرِحَمـــُه اهلُل - القوَل يف َذِلَك يف ِكَتاِبِه )اأحكاُم اأهُل الِذَمِة(، واختاَر َذِلَك �ســـيُخُه  القيِّ

�َسْيُخ الإِ�سالِم ابُن َتْيِميََّة وَجماَعٌة ِمْن اأَهِل الِعْلِم. واهلُل َويلُّ التوفيِق)3( .

• • •
• �ســـوؤال: َهـــل َتْعنـــي الُهدَنـــُة املُْطلََقُة َمَع العـــدوِّ اإقراَرُه َعلى َمـــا اْقَتَطَعُه ِمـــْن اأَْر�ِس 
ُق  املُ�ســـلمنَي يف َفلَ�سطنَي، واأنَّها َقْد اأ�ســـبَحْت َحقاً اأبدياً لليهوِد ِبوَجِب ُمعاهداٍت ُت�َسدِّ
ُل الأَُمَ املُِتِحدَة ُعقوَبَة اأيِّ  ، وُتَخوِّ ِم الأر�ـــسِ ِثُل َجميَع اأُ ُ املُتِحـــَدُة، الِتي مُتَ عليهـــا الأمَّ

َدوَلٍة ُتطاِلُب َمَرًة اأُْخرى با�سرتداِد هذِه الأر�ِس، اأو قتاِل اليهوِد فيها؟

ـــْلُح َبـــنْيَ َويلِّ اأْمـــِر امْلُ�ســـِلمنَي يف َفلَ�ســـطنَي، وَبـــنْيَ  • جـــواب: ال�سُ
ـــَت اأيدِيِهم مَتليـــكاً اأَبدياً،  اليهـــوِد، ل َيقَت�ســـي مَتليـــَك اليهوِد ما حَتْ
ـــا َيقت�ســـي َذِلـــَك مَتليَكُهم مَتليـــكاً موؤَقتـــاً َحتَّى َتنَتهـــَي اْلُهدَنُة  واإنَّ
امْلُوؤَقَتُة، اأو َيْقوى امْلُ�ســـِلموَن َعلى اإبعاِدِهْم َعْن دياِر امْلُ�ســـِلمنَي بالُقَوِة 
يف اْلُهدَنـــِة امْلُطلََقـــِة، وهَكذا َيِجُب ِقتاُلُهم ِعْنـــَد الُقدَرِة َحتَّى َيدُخلوا 
زَيَة َعْن َيٍد َوُهْم �ساِغروَن، وَهكذا الن�ساَرى  الإ�ســـالَم اأو ُيعطوا اْلِ
وامْلَجو�ـــُس ِلَقـــْوِل اهلِل َعـــزَّ وَجـــلَّ يف �ســـوَرِة الَتوَبِة:{َقاِتُلـــوا الَِّذيَن َل 
ُ َوَر�ُســـوُلُه  َم اهللَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َوَل ِباْلَيْوِم اْلآَِخِر َوَل ُيَحرِّ ُيوؤِْمُنـــوَن ِبـــاهللَّ
ْزَيَة  قِّ ِمَن الَِّذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِ َوَل َيِديُنوَن ِديَن احْلَ

اِغُرون})4(. َعْن َيٍد َوُهْم �سَ



  �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

2م
00

ر8
ناي

هـ ي
14

29
رم 

حم
�س 

خلام
دد ا

الع

زَيَة ِمَن امْلَجو�ِس)5(،  ـــحيِح َعْنُه �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم اأنَُّه اأَخَذ اْلِ  وَقد َثَبَت يف ال�سَّ
ا ِحلُّ الطعاِم  زَيِة َفَقْط اإذا مَلْ ُي�ْسِلموا، اأمَّ وبَذِلَك �ساَر َلُهْم ُحْكُم اأَهِل الِكَتاِب يف اأَْخِذ اْلِ
والن�ســـاِء ِللُم�ســـِلمنَي َفُمخَت�ٌس باأَْهِل الِكَتاِب، كَما َن�سَّ َعلَيِه ِكتاُب اهلِل �ُســـْبَحاَنُه وتعاىَل 

يف �ُسوَرِة امْلاِئَدِة.

َح احْلاِفـــُظ ابـــُن كثـــرٍي َرِحَمـــُه اهلُل يف َتف�ســـرِي قوِلـــِه َتعـــاىَل:{َواإِْن َجَنُحـــوا  ـــرَّ وَقـــْد �سَ
عَنى ما َذكرنا يف �ساأِن  ِميُع اْلَعِليُم})6(، ِبَ ِ اإِنَُّه ُهَو ال�سَّ ْل َعلَى اهللَّ ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّ ِلل�سَّ

ْلِح)7(. ال�سُّ

• • •
ْلَح اأو  ْلِح َمَع اليهوِد، اأنَّ ال�سُّ • �سوؤال: َفِهَم َبْع�ُس النا�ِس ِمْن اإجاَبِتُكْم َعلى �ُسوؤاِل ال�سُ
ِبنَي لالأر�ِس واملُعتديَن، جاِئٌز َعلى اإطالِقِه، واأنَُّه َيجوُز مواَدُة  الهدَنَة َمَع اليهوِد املُغَت�سِ

اليهـــوِد وحمِبُتُهـــْم، وَيِجُب َعَدُم اإثـــاَرِة ما ُيوؤِكُد البغ�ســـاَء والرباَءَة 
اأجِهـــَزِة  ويف  الإ�ســـالمَيِة  البـــالِد  يفِ  التعليمَيـــِة  املناِهـــِج  يف  ِمنُهـــِم 
الَم َمَعُهْم َيقت�سي َهذا، واأنَُّهْم لْي�سوا َبْعَد  اإعالِمها، زاعمنَي اأنَّ ال�سَّ
ُمعاهداِت ال�سالِم اأعداًء َيِجُب اعتقاُد َعداوِتِهْم، ولأنَّ العاملَِ َيعي�ُس 
، فـــاَل َيجوُز اإثاَرُة الَعداَوِة  َحاَلَة الوفاِق الدويلِِّ والتعاُي�ِس ال�ِســـلميِّ

الدينَيِة َبنيَِ ال�سعوِب!   َفنِجو ِمْن �َسماَحِتُكْم التو�سيَح؟

ـــْلُح َمَع اليهوِد اأو َغرِيِهْم ِمْن الَكَفَرِة، ل َيْلَزُم ِمْنُه  • جواب: اْل�سُ
موادُتُهـــْم ول ُموالُتُهـــْم، َبـــْل َذِلـــَك َيْقت�ســـي الأْمَن َبـــنْيَ الَطَرفنِي، 
ِهْم َعْن اإيذاِء البع�ِس الآَخِر وَغرِي َذِلَك كالبيِع وال�سراِء،  وَكفَّ َبع�سِ
وَتباُدِل ال�ُســـفراِء، وَغرِي َذِلَك ِمَن امْلُعامالِت الِتي ل َتْقَت�ســـي مواَدَة 

الكَفَرِة ول ُموالِتِهْم.

���������ُح َم��������َع  ���������ُص���������لهْ الهْ
أو  ال������������ي������������ه������������وِد 
َغ�����������ِرِه�����������مهْ ِم��������نهْ 
َزُم  َيلهْ ال��َك��َف��َرِة، ال 
موادُتُهمهْ  ��ُه  ِم��نهْ
ُم�����واالُت�����ُه�����مهْ  وال 
ب������������������������������������������ل ك��������������ف 
أذاه������������م وإجن��������از 
ال�������������ع�������������ام�������������ات 
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ـــَة، ومَلْ ُيوِجْب َذِلـــَك حَمَبَتُهْم ول  ِبـــيُّ �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم اأْهَل َمكَّ وَقـــْد �ســـاَلَح النَّ
َة عاَم الَفْتِح وَدَخَل  َر اهلُل َفْتَح َمكَّ ُموالَتُهم، َبْل َبِقَيْت العداَوُة والبغ�ساُء َبيَنُهْم َحتَّى َي�سَّ

النا�ُس يف ديِن اهلِل اأفواجاً.

ْلحاً  َّا َقِدَم امْلَديَنَة ُمهاِجراً �سُ وَكَذِلَك �ساَلَح النَِّبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم َيهوَد امْلَديَنِة مَل
ُموؤقتاً، ومَلْ يوِجْب َذِلَك موادَتُهْم ول حَمَبَتُهْم، َلِكنَُّه �سلى اهلل عليه و�سلم كاَن ُيعاِمُلُهم 
يف ال�ســـراِء ِمْنُهـــِم والتَحـــُدِث اإليِهـــْم، وَدْعَوِتِهْم اإِىَل اهلِل َعزَّ وَجلَّ وَترِغيبِهْم يف الإ�ســـالِم، 

وماَت �سلى اهلل عليه و�سلم وِدْرُعُه َمْرُهوَنٌة ِعْنَد َيهوديٍّ يف َطعاٍم ا�سرتاُه لأهِلِه.

ـــالُة  َّا َح�َســـَل ِمْن َبني الن�ســـرِي ِمَن اليهوِد اخْلياَنُة، اأَْجالُهْم ِمَن امْلَديَنِة عليِه ال�سَّ ومَل
َة َيْوَم الأحـــزاِب َعلى َحْرِب النَِّبيِّ  ـــْت ُقَرْيَظُة الَعْهَد وَمالأوا ُكفاَر َمكَّ ــا َنَق�سَ َـّ وال�ســـالُم، ومَل
�ســـلى اهلل عليـــه و�ســـلم، َقاَتلَُهْم النَِّبيُّ �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم فقتـــَل ُمقاِتليِهْم، و�َســـَبى 
َتُهْم وِن�ساَءُهْم َبعدما َحَكَم �َسْعُد بُن ُمعاٍذ ر�سي اهلل عنه فيِهْم، َفَحَكَم ِبَذِلَك واأْخرَبَ  ُذِريَّ
ِبـــيُّ �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم اأنَّ ُحْكَمُه َقْد واَفـــَق ُحْكَم اهلِل ِمْن َفْوِق  النَّ

�َسْبِع �َسماواٍت.

وَهكذا امْلُ�سِلموَن ِمَن ال�سحاَبِة وَمْن َبعَدُهم، َوَقَعِت اْلُهدَنُة بيَنُهْم 
يف اأوقاٍت كثرَيٍة وَبنْيَ الكفَرِة والنَّ�سارى وَغرِيِهْم، َفلَْم يوِجْب َذِلَك 

موادًة ول حَمبًة ول ُموالًة،

�َســـدَّ النَّا�ـــِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن   وَقْد َقاَل �ُســـْبَحاَنُه وَتعاىَل:{َلَتِجَدنَّ اأَ
ِذيـــَن اأَ�ْســـَرُكوا})8(، وقـــال �ُســـْبَحاَنُه وتعاىَل:{َقْد  اآََمُنـــوا اْلَيُهـــوَد َوالَّ
ْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم  َكاَنـــْت َلُكْم اأُ�ْســـَوٌة َح�َســـَنٌة يِف اإِْبَراِهيـــَم َوالَِّذيَن َمَعـــُه اإِ
ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبـــَدا َبْيَنَنا  ـــا َتْعُبـــُدوَن ِمـــْن ُدوِن اهللَّ ـــا ُبـــَراآَُء ِمْنُكـــْم َوِمَّ اإِنَّ
ِ َوْحَدُه})9(؛ وَقاَل  ـــاُء اأََبًدا َحتَّى ُتوؤِْمُنوا ِباهللَّ َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغ�سَ

ق����������������ال ت������ع������ال�������������ى:
)َل�������َت�������ِج�������َدنَّ َأَش���������دَّ 
�������اِس َع��������������َداَوًة  ال�������نَّ
�������ِذي�������َن َآَم�������ُن�������وا  ِل�������لَّ
����ِذي����َن  ���َي���ُه���وَد َوالَّ الهْ
َرُكوا( ومن هنا  َأشهْ
حرمت مواالتهم 
ف�ي  وم�����وادت�����ه�����م 
ال������ص������ل������ح وغ���������ره
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ـــُهْم اأَْوِلَياُء  ِذيـــَن اآََمُنوا َل َتتَِّخـــُذوا اْلَيُهوَد َوالنَّ�َســـاَرى اأَْوِلَياَء َبْع�سُ َهـــا الَّ �ُســـْبَحاَنُه:{َيا اأَيُّ
امِلِـــنَي})10(، وقال َعزَّ  َ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ُهـــْم ِمْنُكْم َفاإِنَُّه ِمْنُهـــْم اإِنَّ اهللَّ َبْع�ـــسٍ َوَمـــْن َيَتَولَّ
َ َوَر�ُســـوَلُه َوَلْو  وَن َمْن َحادَّ اهللَّ ِخِر ُيـــَوادُّ ِ َواْلَيـــْوِم اْلآَ ـــُد َقْوًمـــا ُيوؤِْمُنوَن ِباهللَّ :{َل َتِ وَجـــلَّ

ْبَناَءُهْم اأَْو اإِْخَواَنُهْم اأَْو َع�ِسرَيَتُهْم })11(، والآياُت يف هذا امْلَعَنى كثرية. َكاُنوا اآََباَءُهْم اأَْو اأَ

ِهـــْم اإذا َدَعْت اإليِه امْلَ�َســـلََحُة  ـــاِر ِمَن اليهوِد وَغرْيِ ـــْلَح َمَع الُكفَّ ـــا َيـــُدلُّ َعلى اأنَّ ال�سُّ وِمَّ
َّا  اأِو ال�ســـروَرُة، ل َيْلـــَزُم ِمْنـــُه مـــواَدٌة ول حَمَبـــٌة ول ُموالٌة، اأنَُّه �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم مَل
َفَتـــَح َخْيرَبَ �ســـاَلَح اليهوَد فيها َعلـــى اأْن َيقوموا َعلى النخيِل والُزروِع الِتي ِللُم�ســـِلمنَي 
ْد  بالن�ســـِف َلُهْم والن�ســـِف ِللُم�ســـِلمنَي، ومَلْ َيزالـــوا يف َخْيرَبَ على هذا الَعْقـــِد، ومَلْ ُيَحدَّ
ُكْم َعلى َذِلَك ما �ِسْئنا » )12(، ويف َلْفٍظ:  َدٍة ُمَعيَنٍة، َبْل َقاَل �سلى اهلل عليه و�سلم: " ُنِقرُّ ِبُ

ُكُم اهلُل()13(، َفلَْم َيزالوا ِبَها َحتَّى اأْجالُهْم ُعَمُر ر�سي اهلل عنه. ُكْم ما اأََقرَّ )ُنِقرُّ

َّا َخَر�ـــَس َعليِهُم الَثَمـــَر يف َبْع�ِس  ـــُه مَل وُرِوَي َعـــْن َعبـــِد اهلِل بـــِن َرواَحـــَة ر�ســـي اهلل عنه اأنَّ
ْر�ِس، فقاَل ر�سي اهلل عنه: واهلِل  ال�سننَي َقالوا: اإنََّك َقْد ُجْرَت يف اخْلَ
بَّتي ِللُم�سِلمنَي اأْن اأجوَر َعلَْيُكْم، فاإْن  اإنَُّه ل َيْحِمُلني ُبْغ�سي َلُكْم وحَمَ

ُتُه َلُكْم، واإْن �ِسْئُتْم اأَخْذناُه ِبَذِلَك. �ِسْئُتْم اأَخْذمُتُ الذي َخَر�سْ

َبـــٌة ول  ـــْلَح وامْلُهاَدَنـــُة ل َيْلـــَزُم ِمْنهـــا حَمَ ُ اأنَّ ال�سُّ ـــُه ُيَبـــنيِّ وهـــذا ُكلُّ
ُمواَلٌة ول ٌمواَدٌة لأعداِء اهلِل، َكما َيُظنُّ َبْع�ُس َمْن َقلَّ ِعْلُمُه باأْحكاِم 

رِة. ال�سريَعِة امْلَُطهَّ

ـــْلَح َمَع اليهوِد اأو َغريِهْم  ـــُح لل�ســـاِئِل وَغرِيِه اأنَّ ال�سُّ وِبَذِلَك َيَت�سِ
ها ِمَن  ِمـــَن الَكَفـــَرِة، ل َيْقَت�ســـي َتغيـــرَي امْلَناِهـــِج التعليمَيـــِة ول َغرْيِ

ِة وامْلوالِة. واهلُل َويلُّ التوفيِق)14(. امْلُعامالِت امْلُتِعلَقِة بامْلَحبَّ

• • •

َح َمَع اليهوِد  لهْ الصُّ
ِم��������َن  َغ����������رِه����������مهْ  و 
َتضي  الَكَفَرِة، ال َيقهْ
َن���������اِهِج  الهْ َتغيي����������َر 
ال�������ت�������ع�������ل�������ي�������م�������َي�������ِة 
ِم�������َن  ه���������ا  ِ َغ���������رهْ وال 
ُ�����������������ع�����������������ام�����������������اِت  الهْ
ِة  �َمحبَّ ُتِعلَقِة  بالهْ الهْ
���������������������������������������������������������واالِة. والهْ
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الُمعاَهَدُة الداِئَمُة َعلى السلِم 
ُد بُن �شاِلح الُعثيمنَي رحمه اهلل مَّ ال�شيخ/ ُمَ

ُه ِمْن َمكاَنٍة َعظيَمٍة يف َقْلِب ُكلِّ ُم�ْسِلٍم  تلُّ ا حتِْ • �ســـوؤال: �َســـماَحَة ال�ســـيِخ: الُقْد�ُس بَِ
ِت اليهوديِّ واملُحاولِت الدموَيِة للق�ساِء َعلى الأَْق�َسى،  ، ويف ِظلِّ الَتعنُّ يفِ اأنحاِء العاملِِ
واملُ�ســـاَنَدِة العميـــاِء لليهـــوِد ِمـــْن ِقَبـــِل اأْمريكا والغـــرِب يفِ املحاِفـــِل الدولَيِة، َما َت�ســـوُر 
�َســـماَحِتُكْم للحـــلِّ الأمَثِل ِلَهِذِه الق�ســـَيِة امل�ســـريَيِة ِلُكلِّ ُم�ْســـِلٍم وهَي َق�ســـيُة الُقْد�ِس؟ 

َنرجو اإلقاَء ال�سوِء وجزاُكُم اهلُل َعنَّا َخرياً.

• جواب: َيِجُب اأْن َنعوَد اإِىَل َعْهِد َر�ســـوِلنا �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم، َفَقْد َبلََغ امْلُ�ســـِلموَن الآَن 
، لو َرَجَع اْثنا َع�َســـَر األفاً اإىَل الإ�ســـالِم َحقيَقًة ما  ما َيزيُد َعلى ِملياِر ُم�ْســـِلٍم يف اأْنحاِء العامَلِ
ـــَع ُمتداٍع َبنْيَ امْلُ�ســـِلمنَي،  ـــِهْم َيِجُد اأنَّ الو�سْ َل للو�ســـِع َبنْيَ امْلُ�ســـِلمنَي وَبْع�سِ ُغِلبوا، َلكنَّ امْلَُتاأمِّ
ِلَذِلَك َح�َسَل ما َح�َسل ، واليهوُد ل َيْخَفى َعلْينا اأَنَُّهم اأْهُل َغْدٍر وِخياَنٍة، 
لٌَة يف التاريِخ، َفَقـــْد خانوا العْهَد وَغَدروا ِبِه  وَغْدُرُهـــْم وخياَنُتُهْم ُم�َســـجَّ

َمَع الر�سوِل �سلى اهلل عليه و�سلم، َفُهْم معروفوَن بالَغْدِر واخْلياَنِة.

َعْت َبنْيَ الَفلَ�سطينينَي وَبنْيَ اليهوِد َهْل  واتفاقَيُة ال�ســـلِم الِتي ُوقِّ
َذْت؟! اأبًدا َبْل �ســـاَر اليهوُد َيتباَدلوَن الأدواَر َبنْيَ الليكوِد والَعَمِل  ُنفِّ
، َلِكْن َعلى ُكلِّ  وُهْم ُكلُُّهْم واِحٌد وَنْف�ُس ال�سيا�َســـِة َمَع َتباُدِل الكرا�سيِّ
ـــْعِف وَعَدِم الُقْدَرِة، اأْن ُي�سامِلوا العدوِّ  حاٍل َيجوُز ِللُم�ســـِلمنَي َمَع ال�سَ

ا ُمعاَهَدٌة ُمطلَقٌة. ا مِلَُدٍة اأق�ساها َع�ْسُر �َسنواٍت، واإمَّ اإمَّ

ْرِب، فهـــذا َل َيجوُز  ـــا امْلُعاَهـــَدُة الداِئَمُة َعلى ال�ســـلِم وَعـــَدِم احْلَ واأمَّ
َعها الر�ســـوُل �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم َمَع  اإطالقاً، وامْلُعاَهَدُة امْلُطلََقُة َوقَّ

امْلُ�سركنَي.

ِللُمسِلمي�َن  َيوُز 
�������ِف  َم���������������َع ال�������َض�������عهْ
َرِة أنهْ  وَع���َدِم ال��ُق��دهْ
ا  ُيساِلوا العدوِّ إمَّ
ُر  ِلُ��َدٍة أقصاها َعشهْ
�����������ا  َس�����������ن�����������واٍت وإمَّ
ُمطلَقٌة  ُم��ع��اَه��َدٌة 
أم�������������������ا ال������������ؤب������������دة 
شرعا ف��م��ح��ظ��ورة 
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ا امْلُعاَهَدُة امْلُوؤبََّدُة،  وامْلُعاَهَدُة امْلُطلََقُة ل َتكوُن ُمقيََّدًة ل ِبالَعَدِد ول ِبالقَوِة وهذِه جاِئَزٌة، اأمَّ
ْرَب َبيننا وَبْيَنُكْم اأَبداً،  ُع احْلَ َفهِذِه ل َتوُز اأَبداً، مِلاذا؟! لأنَّ ُهناَك َفْرقاً َبنْيَ اأْن َنقوَل: َن�سَ
ْرَب ِلع�سِر �ِسننَي، َفَهِذِه ِهَي امْلُعاَهَدُة امْلُْطلََقُة، اأْو امْلُقيََّدُة ِمْن دوِن  ُع احْلَ وَبنْيَ اأْن َنقوَل: َن�سَ
ـــُرُه، َقاَل  ـــَر َمْن َين�سُ َد اهلُل باأْن َيْن�سُ تاأبيد، فامْلُعاَهَدُة امْلُوؤبَدُة َغرْيُ جاِئَزٍة ُمْطلَقاً؛ وَقْد َتَعهَّ
ْر�ِس  نَّاُهْم يِف اْلأَ ِذيـــَن اإِْن َمكَّ َ َلَقـــِويٌّ َعِزيٌز • الَّ ـــُرُه اإِنَّ اهللَّ ُ َمـــْن َيْن�سُ ـــَرنَّ اهللَّ َتعاىَل:{َوَلَيْن�سُ

ِ َعاِقَبُة اْلأُُموِر})15(. َكاَة َواأََمُروا ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امْلُْنَكِر َوهلِلَّ اَلَة َواآََتُوا الزَّ اأََقاُموا ال�سَّ

:{َيْعُبُدوَنِني َل ُي�ْسِرُكوَن ِبي �َسْيًئا})16(؛  ِر ُهنا َم�سبوٌق ِبعباَدِة اهلِل َعزَّ وَجلَّ فالَوْعُد بالَن�سْ
َر)17(. ُق اْلَن�سْ قَّ قيقَيُة ِهَي الِتي حُتَ اإذاً فالعباَدُة احْلَ

• • •
حكم الصلح مع اليهود في فلسطين، والمعاهدات مع الدول االستعمارية

من فتاوى دار الإفتاء امل�شرية
ال�سلح مع اليهود يف فل�سطني، واملعاهدات مع الدول ال�ستعمارية 

املعادية للعرب وامل�سلمني املوؤيدة لليهود يف عدوانهم:
 • املبادئ:

1- هجوم العدو على بلد اإ�ســـالمي يوجب على اأهلها الهاد �ســـده 
بالقوة، وهو يف هذه احلالة فر�س عني. 

2- يتعـــني الهـــاد يف ثالثة اأحوال: عند التقـــاء الزحفني، وعند نزول 
الكفار ببلد، وعند ا�ستنفار الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفري. 
3- ال�ستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة اإ�سالمية. 

4- مـــا فعلـــه اليهـــود بفل�ســـطني اعتـــداء علـــى بلد اإ�ســـالمي يوجب 
على اأهله اأوًل رده بالقوة، كما يوجبه ذلك ثانياً على كل م�ســـلم يف 

البالد الإ�سالمية. 

العدو  ه����ج����وم 
ع��������������ل��������������ى ب�������ل�������د 
إس���������������������ام���������������������ي 
على  ي�������وج�������ب 
اجلهاد  أه���ل���ه���ا 
بالقوة  ض�������ده 
وه����و ف�����ي هذه 
احل�������ال�������ة ف�����رض 
ع��������ي�����������������ن ع�����ل�����ى 
ك���������������ل م�����س�����ل�����م 

75



  �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

2م
00

ر8
ناي

هـ ي
14

29
رم 

حم
�س 

خلام
دد ا

الع

5- ال�سلح مع العدو على اأ�سا�س رد ما اعتدى عليه اإىل امل�سلمني جائز، اأما اإن كان على 
اأ�سا�س تثبيت العتداء فهو باطل �سرعاً. 

6- موادعـــة اأهـــل احلـــرب اأو جماعـــة منهـــم جائزة �ســـرعاً، ولكـــن ب�ســـرط اأن تكون ملدة 
معينة، واأن يكون فيها م�سلحة للم�سلمني، فاإن مل تكن فيها م�سلحة فهي غري جائز 

بالإجماع. 
ِ} واإن كانت مطلقة  ْل َعلَـــى اهللَّ ـــْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّ 7- قولـــه تعـــاىل:{َواإِْن َجَنُحوا ِلل�سَّ
لكـــن اإجمـــاع الفقهـــاء علـــى تقييدهـــا بروؤية م�ســـلحة للم�ســـلمني يف ذلك اأخـــذاً بقوله 

ْلِم َواأَْنُتُم اْلأَْعلَْوَن}. تعاىل:{َفاَل َتِهُنوا َوَتْدُعوا اإِىَل ال�سَّ
8- املعاهـــدات التـــي يعقدهـــا امل�ســـلمون مع دول اأخرى غري اإ�ســـالمية جائزة �ســـرعاً اإذا 
كانـــت فيها م�ســـلحة للم�ســـلمني، اأما اإذا كانـــت لتاأييد دولة معتدية على بلد اإ�ســـالمي 

فاإنها تكون تقوية ملن اعتدى، وذلك غري جائز �سرعاً. 
9- لليهـــود يف فل�ســـطني موقف خا�ـــس، فهم موجودون بها، بحكم �سيا�ســـي هو الهدنة 
التي فر�ستها الدول على الفريقني، ونزلت احلكومات الإ�سالمية 

على حكمها اإىل حني وجود حل عادل للم�ساألة. 
10- ما فعله امل�سلمون من منع ال�سالح والذخرية عن اليهود بعدم 
ال�ســـماح بـــرور ناقالتهـــا يف بالدهم جائز ول �ســـيء فيـــه واإن كان 

اليهود يعتربون ذلك اعتداء عليهم. 

• • •
• �ســـوؤال: ما احلكم ال�سرعي يف ال�سلح مع دولة اليهود املحتلة، 
والتحالـــف مع الدول ال�ســـتعمارية والأجنبية املعادية للم�ســـلمني 

والعرب واملوؤيدة لليهود يف عدوانهم؟

• جـــواب: فل�ســـطني اأر�ـــس فتحها امل�ســـلمون واأقامـــوا فيها زمناً 

ه������ج������وم ال�����ع�����دو 
ع����������������ل����������������ى ب��������ل��������د 
إس������������������ام������������������ي ال 
الشريعة  تيزه 
اإلس�������������ام�������������ي�������������ة 
م������ه������م������ا ك�����ان�����ت 
بواعثه وأسبابه 
ف�������������دار اإلس����������ام 
تبقى  أن  ي����ب 
ب����������ي����������د أه�������ل�������ه�������ا
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طوياًل، ف�ســـارت جزءاً من البالد الإ�سالمية اأغلب اأهلها م�سلمون وتقيم معهم اأقلية 
مـــن الديانـــات ف�ســـارت دار اإ�ســـالم تـــري عليهـــا اأحكامهـــا، اأم اليهود فاإنهـــم اقتطعوا 
جـــزءاً مـــن اأر�ـــس فل�ســـطني واأقاموا فيه حكومـــة لهم غري اإ�ســـالمية واأجلـــوا عن هذا 
الزء اأكرث اأهله من امل�ســـلمني؛ ولأجل اأن نعرف حكم ال�ســـريعة الإ�سالمية يف ال�سلح 
مع اليهود يف فل�ســـطني املحتلة دون نظر اإىل الناحية ال�سيا�ســـية يجب اأن نعرف حكم 
هجوم العدو على اأي بلد من بالد امل�ســـلمني هل هو جائز اأم غري جائز. واإذا كان غري 

جائز فما الذي يجب على امل�سلمني عمله اإزاء هذا العدوان؟

• اإن هجـــوم العـــدو علـــى بلـــد اإ�ســـالمي ل تيـــزه ال�ســـريعة الإ�ســـالمية مهما كانت 
بواعثه واأ�سبابه ؛ فدار الإ�سالم يجب اأن تبقي بيد اأهلها ول يجوز اأن يعتدي عليها اأي 
معتد، واأما ما يجب على امل�ســـلمني يف حال العدوان على اأي بلد اإ�ســـالمي فال خالف 
بـــني امل�ســـلمني يف اأن جهـــاد العدو بالقـــوة يف هذه احلالة فر�س عني علـــى اأهلها. يقول 

�ساحب املغني: يتعني الهاد يف ثالثة: 

• الأول: اإذا التقى الزحفان وتقابل ال�سفان.
•الثاين: اإذا نزل الكفار ببلد تعني على اأهله قتالهم ودفعهم.

•الثالـــث: اإذا ا�ســـتنفر الإمام قومـــاً لزمهم النفري. ولهذا اأوجب 
اهلل علـــى امل�ســـلمني اأن يكونـــوا م�ســـتعدين لدفـــع اأي اعتـــداء ميكن 
وا َلُهْم َما ا�ْســـَتَطْعُتْم  اأن يقـــع علـــى بلدهم؛ قـــال اهلل تعاىل:{َواأَِعـــدُّ
ُكْم})18(،  ِ َوَعُدوَّ ْيـــِل ُتْرِهُبوَن ِبـــِه َعـــُدوَّ اهللَّ ٍة َوِمـــْن ِرَباِط اخْلَ ِمـــْن ُقـــوَّ
فال�ســـتعداد للحـــرب الدفاعيـــة واجب علـــى كل حكومة اإ�ســـالمية 
�ســـد كل مـــن يعتـــدي عليهـــم ن�ســـرة لدينهم، و�ســـد كل من يطمع 
يف بالدهم، فاإنهم بغري هذا ال�ســـتعداد يكونون اأمة �سعيفة ي�سهل 

على الغري العتداء عليها. 

االس���������������ت���������������ع���������������داد 
الدفاعية  للحرب 
واج�������ب ع���ل���ى كل 
إسامية  حكومة 
ض����������������د ك����������������ل م������ن 
ي��������ع��������ت��������دي ع����ل����ى 
وذلك  السلمي�ن 
لدينهم  ن�����ص�����رة 
ودف���������������������اع���������������������ا ع������ن 
ج������ن������اب اإلس���������ام
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واخلـــالف بـــني العلمـــاء يف بقـــاء الهاد اأو عـــدم بقائه ويف اأنه فر�س عـــني اأو فر�س 
كفايـــة اإنـــا هو يف غـــري حالة العتـــداء على اأي بلـــد اإ�سالمي، اأمـــا اإذا ح�سل العتداء 

فعاًل على اأي بلد اإ�سالمي فاإن الهاد يكون فر�س عني على اأهلها.

وقـــد بحـــث مو�سوع الهاد احلافظ ابن حجـــر، وانتهى اإىل اأن الهاد فر�س كفاية 
على امل�سهور، اإل اأن تدعو احلاجة اإليه كاأن يدهم العدو، واإىل التحقيق اأن جن�س جهاد 
الكفار متعني على كل م�سلم اإما بيده واإما بل�سانه واإما باله واإما بقلبه. وعلى �سوء 
هـــذه الأحـــكام يحكـــم على ما فعلـــه اليهود يف فل�ســـطني باأنه اعتداء على بلد اإ�ســـالمي 
يتعـــني علـــى اأهله اأن يـــردوا هذا العتداء بالقـــوة حتى يجلوهم عـــن بلدهم ويعيدوها 
اإىل حظرية البالد الإ�سالمية وهو فر�س عني على كل منهم، ولي�س فر�س كفاية اإذا 

قام به البع�س �سقط عن الآخرين. 

وملا كانت البالد الإ�سالمية تعترب كلها داراً لكل م�سلم فاإن فر�سية الهاد يف حالة 
العتـــداء تكـــون واقعة على اأهلها اأوًل، وعلى غريهم من امل�ســـلمني 
املقيمـــني يف بالد اإ�ســـالمية اأخـــرى ثانياً؛ لأنهـــم واإن مل يعتد على 
بالدهم مبا�سرة اإل اأن العتداء قد وقع عليهم بالعتداء على بلد 

اإ�سالمي يعّد جزءاً من البالد الإ�سالمية.

وبعـــد اأن عرفنـــا حكـــم ال�ســـريعة يف العتـــداء على بلد اإ�ســـالمي 
ميكننا اأن نعرف حكم ال�سريعة يف ال�سلح مع املعتدي هل هو جائز 

اأم غري جائز؟ 

• والواب: اإن ال�سلح اإذا كان على اأ�سا�س رد الزء الذي اعتدي 
عليـــه اإىل اأهلـــه كان �ســـلحاً جائـــزاً، واإن كان علـــى اإقـــرار العتـــداء 
وتثبيتـــه فاإنـــه يكون �ســـلحاً باطاًل لأنـــه اإقرار لعتـــداء باطل، وما 

يرتتب على الباطل يكون باطاًل مثله. 

أج�������������������از ال������ف������ق������ه������اء 
ال��������������وادع��������������ة م�������دة 
م���ع���ي���ن���ة م�����ع أهل 
مع  أو  احل����رب  دار 
إذا  ف����ري����ق م���ن���ه���م 
مصلحة  فيها  ك���ان 
ل������ل������م������س������ل������م������ي�������������ن 
تكن  مل  إذا  أم����������ا 
الشرعية  الصلحة 
راج�������ح�������ة ف�������ا ت�����وز
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وقد اأجاز الفقهاء املوادعة مدة معينة مع اأهل دار احلرب اأو مع فريق منهم اإذا كان 
ْل َعلَى  ـــْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّ فيها م�ســـلحة للم�ســـلمني، لقوله تعاىل:{َواإِْن َجَنُحوا ِلل�سَّ
ِ})19(، وقالـــوا: اإن الآيـــة واإن كانت مطلقة لكن اإجماع الفقهاء على تقييدها بروؤية  اهللَّ
م�ســـلحة للم�ســـلمني يف ذلـــك باآيـــات اأخرى هو قولـــه تعاىل:{َفـــاَل َتِهُنـــوا َوَتْدُعوا اإِىَل 

ْعلَْوَن})20(، اأما اإذا مل يكن يف املوادعة م�سلحة فال توز بالإجماع. ْلِم َواأَْنُتُم اْلأَ ال�سَّ

 ونحن نرى اأن ال�ســـلح على اأن تبقى البالد التي �ســـلبها اليهود من فل�ســـطني حتت 
اأيديهـــم وعلـــى عـــدم اإعـــادة اأهلها اإليهـــا ل يحقق اإل م�ســـلحتهم، ولي�س فيه م�ســـلحة 
للم�سلمني، ولذلك ل جنيزه من الوجهة ال�سرعية اإل ب�سروط وقيود حتقق م�سلحة 
امل�ســـلمني. اأما هذه ال�ســـروط والقيود فال نتعر�س لها، لأن غرينا من ا�ســـتغل بهذه 

الق�سية اأقدر على معرفتها وبيانها على وجه التف�سيل منا. 

• اأما الواب عن ال�سوؤال الثاين فنقول فيه: اإن الأحالف واملعاهدات التي يعقدها 
امل�سلمون مع دول اأخرى غري اإ�سالمية جائزة من الناحية ال�سرعية 
اإذا كانت يف م�ســـلحة امل�ســـلمني؛ اأما اإذا كانـــت لتاأييد دولة معتدية 
على بلد اإ�سالمي كاليهود املعتدين على فل�سطني فاإن يكون تقوية 
لانب املعتدي ي�ستفيد منه هذا الانب يف ال�ستمرار يف اعتدائه، 
وربا يف التو�ســـع فيه اأي�ســـاً، وذلك غري جائز �ســـرعاً ونف�سل على 
هـــذه الأحـــالف اأن يتعـــاون امل�ســـلمون علـــى رد اأي اعتـــداء يقع على 
بالدهـــم، واأن يعقـــدوا فيمـــا بينهم عهـــوداً واأحالفـــاً تظهرهم قوًل 
وعمـــاًل يـــداً واحدة تبط�ـــس بكل من حتدثه نف�ســـه بـــاأن يهاجم اأي 

بلد اإ�سالمي.

 واإذا اأ�سيف اإىل هذه العهود واملواثيق التي ل يراد منها العتداء 
على اأحد واإنا يراد بها منع العتداء وال�سعي احلثيث بكل و�سيلة 

غر  ال������ص������ل������ح 
ج������ائ������ز ش����رع����ا 
فيه  ك������ان  إذا 
لدولة  ت���أي���ي���د 
معتدية على 
إسامي  ب��ل��د 
ك��������ال��������ي��������ه��������ود 
ال��������ع��������ت��������دي��������ن 
ع�����������������������������ل�����������������������������ى 
ف�����ل�����س�����ط�����ي�����������ن
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يف �ســـراء الأ�ســـلحة من جميع الهات التي ت�ســـنع الأ�ســـلحة واملبادرة ب�ســـنع الأ�سلحة 
يف بالدهـــم لتقويـــة اليو�ـــس الإ�ســـالمي املتحالفـــة؛ فاإن ذلك كلـــه يكون اأمـــراً واجباً 
و�ســـرورياً ل�ســـمان ال�ســـالم الـــذي ي�ســـعى اإليه امل�ســـلم، ويتمنـــاه لبلده ول�ســـائر البالد 

الإ�سالمية بل ولغريها من البالد غري الإ�سالمية. 

ويظهر اأن لليهود موقفاً خا�ساً فلم يعقد مع اأهل فل�سطني ول اأية حكومة اإ�سالمية 
�ســـلحاً ومل تل بعد عن الأر�س املحتلة وهي موجودة بحكم �سيا�ســـي متثل يف الهدنة 
التـــي فر�ســـتها الدول على الفريقـــني، ونزلت على حكمها احلكومات الإ�ســـالمية اإىل 
اأن يجدوا حاًل عادًل للم�ســـاألة، ومل ير�س بها اليهود ونق�ســـوها باعتداءاتهم املتكررة 

التي مل تعد تخفي على اأحد. 

وكل ما فعله امل�سلمون واعتربه اليهود اعتداء على حقوقهم هو حما�سرتهم ومنع 
ال�ســـالح والذخرية التي متر ببالدهم عنهم. ولأجل اأن نعرف حكم ال�ســـريعة يف هذه 

امل�ساألة نذكر اأن ما ير�سل اإىل اأهل احلرب نوعان: 

• النوع الأول: ال�سالح وما هو يف حكمه.
• الثاين: الطعام ونحوه وقد منع الفقهاء اأن ير�سل اإليهم عن 
طريـــق بيـــع ال�ســـالح لأن فيـــه تقويتهم علـــى قتال امل�ســـلمني، وكذا 
الكـــراع واحلديـــد واخل�ســـب وكل ما ي�ســـتفاد به يف �ســـنع الأ�ســـلحة 
�ســـواء ح�ســـل ذلك قبل املوادعة اأو بعدها، لأنها على �سرف النق�س 
والنق�ســـاء فكانـــوا حرباً علينا، ول �ســـك اأن حال اليهود اأقل �ســـاأناً 
من حال من وادعهم امل�سلمون مدة معينة على ترك القتال، وعلى 
فر�ـــس ت�ســـمية الهدنة موادعـــة فقد نق�ســـها اليهـــود باعتداءاتهم 

ونق�س املوادعة من جانب يبطلها ويحل الانب الآخر منها.

ال�������ي�������ه�������ود أه������ل 
الغدر والكر وقد 
ن��ق��ض��وا  العهود 
وال���واث���ي���ق على 
م�����������ر ال�������ت�������اري�������خ 
ب����اع����ت����داءات����ه����م 
ال�����ت�����ك�����ررة ال����ي 
ختفى  ت�����ع�����د  مل 
ع�����������ل�����������ى أح�����������������د. 
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واأما النوع الثاين: فقد قالوا اإن القيا�س يق�سي يف الطعام والثوب ونحوهما بنعها 
عنهـــم اإل اأنـــا عرفنا بالن�س حكمه وهو اأنه �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم اأمر ثمامة اأن ميري 
اأهـــل مكـــة وهـــم حـــرب عليه، وقـــد ورد الن�س فيمن تربطـــه بالنبي �ســـلة رحم ولذلك 

اأجابهم اإىل طلبهم بعد اأن �ساءت حالتهم ولي�س هذا حال اليهود يف فل�سطني. 

ولذلك كله نختار عدم جواز اإر�ســـال اأي �ســـيء اإليهم اأخذاً بالقيا�س، فاإن اإر�سال غري 
الأ�ســـلحة اإليهـــم يقويهـــم ويغريهم على الت�ســـبث بوقفهم الذي ل تربره ال�ســـريعة. 

واهلل تعاىل اأعلم)21(. 

• • •
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)20( حممد : 35.

)21( املرجع:كتاب خمت�سر فتاوى دار الإفتاء امل�سرية جمع وترتيب ال�سيخ �سفوت ال�سواديف )جماعة اأن�سار ال�سنة 
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الأوىل 1375هـ املوافق: يناير 1956م.

                  ÷

82





قراءات وإصدارات
• قراءة في كتاب )القدس أوال)

العدد اخلام�س حمرم 1429هـ يناير2008م

 �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

•
أسرة التحرير

83



  �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات

2م
00

ر8
ناي

هـ ي
14

29
رم 

حم
�س 

خلام
دد ا

الع

 )كيدمي يور�سليم(  بح�ســــب
 الرتجمـــة العربيـــة؛ كتاب
 م�سور يحمـــل ا�سماً عربياً
 يعنـــي : " القد�ـــس اأوال " ُن�سر
 موؤخـــراً حتـــت �سعـــار "تطويـــر
"�سلطـــة بـــن  بالتعـــاون  القد�ـــس"   ال�سياحـــة يف 
وحتـــوي  تطويـــر القد�ـــس" و"بلديـــة القد�ـــس"، 

 �سفحاتـــه معامل املخطـــط القادم بال�سور والوثائـــق والر�سومـــات الهند�سية املف�سلة،
 ملـــا �ستكـــون عليه البلدة القدمية وامل�سجد االأق�سى بعد اإقامة املن�ساآت  اجلديدة املزمع

  ت�سييدها داخل اأ�سواره، واأ�سوار البلدة القدمية وما جاورها !!

جـــاء يف مقدمتـــه : " اأنـــه ع�ســـارة درا�ســـات واأفـــكار وخمططـــات مل�ســـروع )كيـــدمي 
يور�سليـــم( وذلـــك لتغيـــر و�سع احلو�ـــس التاريخـــي يف القد�س – 
اأي البلـــدة القدميـــة وما جاورها - كعمـــل وطني ي�سارك به ال�سعب 

اليهودي" !!.

ويتحـــدث الكتـــاب عـــن م�ســـروع مف�ســـل لتطوير القد�ـــس وتطوير 
ال�سياحة يف القد�س !! 

ول�سمان جناح امل�سروع يدعو لتوحيد جهود "ال�سعب اليهودي" 
و"بلديـــة القد�ـــس"، و"�سلطـــة تطويـــر القد�ـــس" لت�سريـــع عمليـــة 
تطويـــر احلو�ـــس التاريخـــي وذلك بهـــدف خلق اجلـــذب ال�سياحي 
لع�سرة مالين زائر بال�سنة الواحدة، بتكلفة حوايل 2 مليار �سيكل، 

وي�ستمر تنفيذ امل�سروع ملدة �ستة اأعوام .

جلنة البحث العلمي يف مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية  

 وثيقة

خم�����������ط�����������ط ق����������������ادم 
والوثائق  بالصور 
وال�����������رس�����������وم�����������ات 
اهل������������ن������������دس������������ي������������ة 
امل�����������ف�����������ص�����������ل�����������ة، مل������ا 
عليه  س�������ت�������ك�������ون 
القدمية  ال���ب���ل���دة 
وامل���������������������س���������������������ج���������������������د 
األق�������������ص�������������ى ب�����ع�����د 
اليهود م��ش��اري��ع 
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ت�ستهـــدف تلـــك املخططـــات اخلطـــرة امل�سجـــد االأق�ســـى وتهويـــد مدينـــة القد�ـــس، 
واأظهـــرت موؤ�س�ســـات االحتـــالل لالإعـــالم العربـــي والغربـــي اأن م�ساريعهـــا يف القد�ـــس 
وامل�سجد االأق�سى م�ساريع عملية ولي�ست جمرد اآمال وتطلعات، ولتاأكيد جدية االأمر 
اأرفقـــوا مـــع املخططـــات الهند�سيـــة والر�سومـــات التو�سيحيـــة امليزانيـــة املطلوبـــة لكل 
م�سروع على حده، واإجمايل امليزانيات التي مت جمعها اإىل االآن، كر�سالة ليهود العامل 
لتتكاتـــف اجلهـــود لتنفيـــذ تلـــك امل�ساريع اخلطـــرة، والتي حتقق لهـــم هدفهم الكبر 

وهو: اإقامة كني�س لليهود يف �ساحات امل�سجد االأق�سى املبارك !! 

ويـــوزع هـــذا الكتـــاب حاليـــاً علـــى جميـــع التجمعـــات اليهوديـــة يف كل العـــامل، جلمع 
التربعات منهم من اأجل ال�سيطرة الكاملة على امل�سجد االأق�سى ال�سليب، و�سلخ مدينة 
القد�س عن امتدادها االإ�سالمي والعربي، للت�سييق على اأهلها لدفعهم للخروج منها، 

واإ�سقاط هوياتهم املقد�سية.. 

واأخطـــر هـــذه املخططـــات املف�سلـــة يف ذلـــك الكتـــاب : اإقامـــة هيكل 
مزعـــوم بن قبـــة ال�سخرة وامل�سلى اجلامع يف �سدر امل�سجد االأق�سى؛ 
وافتتـــاح كن�س يهودية على اأجزاء مـــن امل�سجد االأق�سى ، واإزالة طريق 
املغاربـــة واإغـــالق بابـــه واإقامـــة ج�سر بديـــل، يحمل موا�سفـــات خا�سة 
متكـــن اجلرافـــات وال�ساحنـــات وال�سيـــارات الع�سكرية من املـــرور عليه 
واقتحـــام امل�سجـــد االأق�ســـى، وفتـــح بـــاب خارجـــي يو�ســـل اإىل امل�سلـــى 
املرواين بهدف حتويله اإىل كني�س يهودي، باالإ�سافة اإىل اإقامة كني�س 
يهودي كبر على ح�ساب اأحد اأبنية امل�سجد االأق�سى وهو بناء معروف 

با�سم املدر�سة التنكزية. 

وحفـــر العديـــد مـــن االأنفاق اأ�سفـــل امل�سجـــد االأق�ســـى، اأخطرها 
النفـــق الذي ميتد حتت امل�سلى املـــرواين ويتجه اإىل داخل امل�سجد 
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ي�������������������وزع ال�������ك�������ت�������اب 
ح��ال��ي��ًا ع��ل��ى مجيع 
ال����������ت����������ج����������م����������ع����������ات 
ال����������ي����������ه����������ودي����������ة يف 
ال��������������ع��������������امل جل�����م�����ع 
منهم  ال���ت���رع���ات 
من أجل السيطرة 
ال��������ك��������ام��������ل��������ة ع����ل����ى 
امل�����س�����ج�����د األق�����ص�����ى 
السليب وما حوله
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االأق�ســـى، باالإ�سافـــة اإىل حفـــر نفـــق حتت امل�سجـــد االأق�سى يبـــداأ من املحيـــط الغربي 
للم�سجـــد االأق�ســـى ويتجـــه اإىل داخل امل�سجـــد االأق�سى بهدف اأن يكـــون طريق اقتحام 
قـــوات االحتـــالل للم�سجـــد االأق�ســـى، واأي�ســـاً عن خمطـــط القتطاع جـــزء من مقربة 
الرحمـــة املدفـــون فيها عدد من ال�سحابة لي�سيـــدوا مكانها حمطة تليفريك " عربات 

هوائية".

ويدعو الكتاب ال�سعب اليهودي اإىل :"امل�ساركة باإدارة االإرث اليهودي !! والتعريف بتطور 
االأجيال اخلا�س بال�سعب اليهودي، وتوعية ال�سعب اليهودي بحقوقه وواجباته جتاه هذا 

املراث، لتجيي�س كل قدرات ال�سعب اليهودي لتنفيذ م�سروع " القد�س اأواًل"!!. 

مخطط يهودي
وين�ـــس الكتاب علـــى اأنه :"خمطط قومي الإعادة احلو�ـــس املقد�س ملكانه الالئق يف 
القد�ـــس !! واإعـــادة فتح هـــذا احلو�س للـــزوار بعد تطويـــره، وذلك 
الإظهار احللم اليهودي والقومي لهذا املكان بحيث يخدم ال�سياحة 

والعبادة يف اإ�سرائيل !!

 وكذلـــك اإظهـــار اأهمية هذه البقعـــة بو�سفها مكان عبـــادة اأي�ساً 
للم�سلمـــن من داخل البالد وخارجهـــا !!مع تاأمن حرية التجول 
والعبـــادة والتعلـــم والبحـــث االأثـــري والتاريخـــي، واحلفـــاظ علـــى 

مراث االأجداد املوجود يف كل بقعة من احلو�س املقد�س " !!.

والغريـــب اأنـــه يدعـــو لت�سكيـــل جهاز يهـــودي اإ�سالمـــي ن�سراين 
م�ســـرتك لت�سغيـــل هـــذا احلو�ـــس واإدارتـــه وتاأمن حريـــة الو�سول 

والعبادة وال�سياحة البحث !!.

ال�������غ�������ري�������ب أن������ه 
لتشكيل  ي���دع���و 
ج�����ه�����از ي����ه����ودي 
إس������������������������ام������������������������ي 
ن����������������ص����������������ران����������������ي 
م��������������������������ش��������������������������رك 
ل���ت���ش���غ���ي���ل ه����ذا 
املشروع وإدارته 
السياحة  حب���ج���ة 
وال���������������ع���������������ب���������������ادة
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واإبعاد االختالفات ال�سيا�سية والقومية عن حق االإدارة الأق�سام احلو�س املختلفة !!

والعمل على اإ�سراك يهود العامل يف هذا امل�سروع حتت اإ�سراف جهاز حكومي يهودي!! 
لتاأمن حرية الو�سول والعبادة لكل اأفراد وجماعات ال�سعب اليهودي "!!.

 اإ�سافـــة اإىل التن�سيـــق وتخطيـــط االأعمـــال الالزمـــة للبحث والتعلم وفهـــم التاريخ 
واالآثار جلميع اأق�سام ما اأ�سموه "احلو�س املقد�س" وتوفر االأمن واالأمان والتن�سيق 
بـــن كل اجلهـــات املهتمـــة باحلو�ـــس لدرا�ستـــه وفهمه وفح�ســـه وتبـــادل املعلومات بن 
جميـــع االأطـــراف !!. ومل يكتفـــوا مبا �سلبوه، واإمنـــا اأرادوا اأن ي�سفوا علـــى اإجراءاتهم 

طابع امل�ساركة االأكادميية والعلمية والبحثية !!   

ويدعـــو كذلـــك العامل امل�سيحي للم�ساركـــة وامل�ساهمة يف الدعم املـــايل لهذا امل�سروع 
امل�ســـرتك، وين�س الكتاب على :"جتيي�ـــس اجلهود للتمويل الالزم وامليزانيات من قبل 

الدولـــة اأو البلديـــة ومـــن يهـــود العـــامل ومـــن املتربعـــن يف العامل 
امل�سيحـــي واإيجـــاد امليزانيـــات وامل�ستثمريـــن للم�ساريـــع ال�سياحيـــة 

واملوا�سالت والفندقة ".

 الجانب القانوني
 ويلخ�س الكتاب املوا�سيع والقرارات املطلوبة باالآتي :

1.تاأ�سي�ـــس جهـــاز حكومـــي : وباال�سرتاك مع يهـــود العامل الإحياء  
فكرة م�سروع احلو�س املقد�س.

2. دمـــج ال�سركتـــن املعـــرتف بهمـــا من قبـــل الدولـــة : وتقع حتت 
اإمرتيهمـــا ال�سيطـــرة علـــى مـــا اأ�سمـــوه "احلو�ـــس املقد�ـــس"، 
وهمـــا "�سركـــة تطويـــر �سرقـــي القد�ـــس"  و"�سركـــة تطويـــر 
بغيـــة  واإدارتيهمـــا  جهودهمـــا  لتوحيـــد  اليهـــودي"؛  احلـــي 

لدمج  ي���س���ع���ى 
تطوير  ش��رك��ي 
واحلي  ال���ق���دس 
ال�������������ي�������������ه�������������ودي 
ل�������������������ت�������������������ول�������������������ي 
اإلش���������������������������������������������راف 
وال��������ت��������ن��������ف��������ي��������ذ 
ملخطط )احلوض 
امل��ق��دس( باسم 
ال���������������������ت���������������������وراة !
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تطوير احلو�س املقد�س ولت�سهيل الو�سول اإليه، مب�سمى جديد  �سركة القد�س 
التوراتية )كيدمي يور�سليم(. 

3. تعين حدود احلو�س املقد�س  )التاريخي( :  املنطقة الواقعة بن جبل الزيتون و 
مركز حارة الن�سارى حتى �سلوان وباب ال�ساهرة وبالتف�سيل االأحوا�س: مدينة 
داوود، املقـــربة ومنطقـــة جبـــل الزيتـــون وحديقـــة وادي قـــدرون، ووادي امللـــوك، 
وحديقـــة وادي جهنـــم )بركـــة ال�سلطـــان وجنوبهـــا(، و"�ساحـــة املبكـــى"، وبنايـــة 
املحكمـــة ) املدر�ســـة التنكزيـــة( وحديقـــة عوفـــل و�ساحـــة جبـــل الهيـــكل ومنطقة 
املقـــربة االإ�سالميـــة الوقعـــة �سرقـــي جبـــل الهيـــكل ومنحـــدر االأ�سبـــاط، واحلـــي 
االإ�سالمي، واحلي اليهودي، واحلي امل�سيحي، ومنطقة مغارة �سليمان، والطرق 
املو�سلة بن االأحياء و�سواًل للحو�س املقد�س والطريق املو�سلة بن باب اخلليل 
و�ســـواًل اإىل بـــاب املغاربة وطريـــق اأريحا باب املغاربة ومواقـــف ال�سيارات يف حارة 

اليهود، وموقف مدينة داوود وجبل �سهيون )النبي داوود( !!.
4.تف�سيل االأهداف وحتديد م�سوؤوليات ال�سركة :عمل املخططات 
الالزمـــة والعمل علـــى ت�سويقهـــا واإيجاد الطرق الالزمـــة للتنفيذ 
مـــن  التف�سيليـــة  الدرا�ســـات  وتقـــدمي  احلو�ـــس،  مناطـــق  كل  يف 
عـــدد ال�سيـــاح املقـــرتح وو�سائـــل املوا�ســـالت، وعمل برامج لـــالإدارة 
والت�سويـــق وال�سياحة يف احلو�س املقد�س، والتن�سيق بن املوؤ�س�سات 
املنفـــذة للم�سروع، وتوفر امليزانيات املطلوبة للم�ساريع من خالل 
الدعـــوة للتربع وتبني تلك امل�ساريـــع، وخماطبة يهود العامل  بغية 
اإحيـــاء فكـــرة احلو�ـــس املقد�س، وتوفـــر االأمن واالأمـــان والتن�سيق 
بن كل اجلهات املهتمة باحلو�س لدرا�سته وفهمه وفح�سه وتبادل 
املعلومـــات بـــن جميع االأطراف، وحتديد موقـــع ال�سركة املقرتحة 

وامل�سماة )القد�س القدمية والتوراتية(. 

ي��������س��������ع��������ون إل�������������ى 
خم�����اط�����ب�����ة ي����ه����ود 
العامل  بغية إحياء 
ف���������ك���������رة احل�����������وض 
وتوفري  امل����ق����دس، 
األم������������ن واألم������������ان 
بي�ن  وال��ت��ن��س��ي��ق 
ك�����������������ل اجل������������ه������������ات 
باحلوض املهتمة 
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5.  االتفاق باأن ال�سركة املقرتحة بو�سفها اجلهة املمثلة للدولة وال�سعب اليهودي يف 
احلو�س املقد�س وخ�سو�ساً يف جبل الهيكل وحائط املبكى ومبدينة داود وب�سكل 
ميكنهـــا مـــن تاأمن وحرية الو�ســـول والعبادة لهـــذا املكان لكل اأفـــراد وجماعات 

ال�سعب اليهودي.
6. حتديد اجلهات التي �ستقوم بالعمل الإجناز م�سروع ال�سركة من الوزراء والوزارات 
واللجـــان الوزاريـــة وحتديـــد اجلهـــات املمثلـــة ليهـــود العـــامل بغيـــة اإقامـــة اإدارة 
م�سرتكة قادرة على حمل هذا امل�سروع وطرحه لتحقيق االأهداف املرجوة منه.

ماذا يريدون ؟
واأرادوا بهذا الكتاب اأن يهيئوا العامل اأجمع اإىل اأن التغير قادم ال حمالة، وامل�سروع 
قـــد بـــداأ، واأن بناء الهيكل ما هو اإال جزء من م�سروع ي�سمل البلدة القدمية باأكملها، " 
فاحلو�ـــس املقد�س " بداأ كم�سطلـــح ثم اإدعاء مقد�سات ثم درا�سات مل�ساريع، ثم تطبيق 

علـــى اأر�ـــس الواقـــع بالعديـــد مـــن املن�ســـاآت، واالإزالة ملبـــاين وطرق 
تاريخيـــة اإ�سالميـــة... فاليهـــود ي�سعرون يف قـــرارة نفو�سهم بعقدة 
النق�ـــس املنبثقـــة عـــن قلـــة اأماكنهـــم املقد�سة،  بـــل انعدامهـــا اإذا ما 
قي�ســـت باالأماكـــن املقد�ســـة لـــدى امل�سلمـــن، لذلك فهـــم يتوهمون 
باطـــال تلـــك االأماكـــن، ويدعـــون اأنهـــا مقد�ســـة لليهـــود بـــن ليلـــة 
و�سحاهـــا، يبتدعونهـــا، ويدعـــون اأنهـــا مقد�سة يف كتبهـــم املحرفة، 

وخياالتهم الوا�سعة !!

للعبـــث  وتعر�ســـت  اإال  القد�ـــس  زاويـــة يف  اأو  حـــارة  تـــرتك  ومل 
والتغيـــر وتهويـــد امل�سميـــات، فالتزوير والتزييف طـــال كل ما هو 
اإ�سالمـــي، ومل ت�سلـــم من ذلـــك حتى مقابـــر امل�سلمـــن، فاإزالة اآثار 
القـــرى العربية وطم�سهـــا وا�ستخدام حجارتها يف بنـــاء املغت�سبات 

به���������������������������ذا  أرادوا 
أن  ال�������������ك�������������ت�������������اب 
العامل  ي���ه���ي���ئ���وا 
ل�����������ل�����������ت�����������غ�����������ي�����������ري 
اليهودي القادم 
ب��أن بناء اهليكل 
ج�����زء  إال  ه�������و  م�������ا 
م��������������ن م����������ش����������روع 
البلدة  ي���ش���م���ل 
القدمية بأكملها
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اليهوديـــة مازالـــت جارية، فبلديـــة القد�س اليهوديـــة تتجنب البنـــاء باالأ�سمنت امل�سلح 
لكـــي يخيـــل للزائـــر اأن هذا ال�سور بنـــي من قبل مئات ال�سنن ولكـــي يعملوا على اإعادة 

ا�ستخدام هذه االآثار يف تركيب تاريخ يهودي مزور.

والهـــدف اإي�سال ر�سالة �سريحة للزائرين مـــن اليهود وغرهم من ال�سائحن باأن 
تاريـــخ تلـــك االأر�س هو تاريخ اليهود فقط !!... فهي - بتزييفهم وتزويرهم -  مدينة 
داود و�سليمـــان؛ والعـــرب احتلوهـــا وبنـــوا مقد�ساتهم علـــى اأنقا�س كن�سهـــم ومقابرهم 

ومنازلهم!! 

ومن ال�سخرية يف الكتاب اأنهم اأرادوا اأن يهودوا القد�س، واأن ن�ساركهم يف م�سروعهم، 
بـــل ولتكـــون لنا م�ساركات ماليـــة، اأرادوا اأن ي�سلبـــوا مقد�ساتنا ويعبثـــوا مبقابرنا ورفات 
اأ�سالفنـــا و�سحابـــة ر�ســـول اهلل �سلـــى اهلل عليـــه و�سلـــم، واأن ن�سلـــم لهـــم االأمـــر ونبـــارك 
خططهم وممار�ساتهم من اأجل تطوير القد�س والبلدة القدمية !! فهل نعي حجم هذه 

املخططات وحجم الكارثة التي �سيوؤول اإليه امل�سجد االأق�سى !!

ونظرا الأهمية ك�سف هذا املخطط للعرب وامل�سلمن والتنبيه اإىل 
خطورتـــه قـــام مركز بيـــت املقد�س للدرا�ســـات التوثيقيـــة وبالتن�سيق 
مـــع موؤ�س�سة االأق�سى برتجمة الوثيقة العربية للمخطط اليهودي 
الإقامـــة الهيـــكل وتهويـــد القد�ـــس، واأعدهـــا اإعـــدادا جيـــدا ليت�سنـــى 

طباعتها ون�سرها قريبا باإذن اهلل تعاىل.

÷

م����������ن ال�����س�����خ�����ري�����ة 
ف�������������������ي ال��������ك��������ت��������اب 
أن  أرادوا  أن����ه����م 
القدس  ي�����ه�����ودوا 
نش�����������������اركهم  وأن 
مشروعهم  ف�������ي 
لنا  ت�������ك�������ون  وأن 
مالية   م��ش��ارك��ات 
ف�������������������������ي ت������ن������ف������ي������ذ 
ذل���������ك امل�����خ�����ط�����ط!!
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المسجد األقصى  ... حقائق البد أن تعرف

�شيقاً  عر�شاً  يحوي  مدمج  قر�س 
عن  حقيقة  وال�شورة لأربعني  بالن�س 
امل�شجد الأق�شى ل �شك فيها ول ريب ، م�شتخل�شة من كتاب 
اهلل عز وجل ، و�شنة امل�شطفى الهادي �شلى اهلل عليه و�شلم، 
ومن �شري الفاحتني املجاهدين ، باأ�شلوب �شيق وحلة رائعة 
اأ�شياًل موجزاً  لتكون مرجعاً   ، املبارك  امل�شجد  تليق مبقام 

لنا ولأبنائنا واأحبتنا ، وليبقى امل�شجد الأق�شى يف وجدان كل م�شلم وم�شلمة . 

هذه حكايتنا ... موجز تاريخ فلسطين

حكايتنا  وال�شورة  بالن�س  يعر�س  مدمج  قر�س 
دماء  وترويها  القهر  مرارة  حتكيها  التي  فل�شطني  يف 
احلبيب  م�شرى  واأر�س  املقد�س  بيت  ثرى  على  ال�شهداء 
ال�شراع  تاريخ  ويعر�س   .. و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد 
الطويل وم�شل�شل النكبات ب�شورة واقعية موؤثرة ، ليحكي 
حكاية فل�شطني من البداية ، ب�شرد علمي موثق ، مدعم 
باحلقائق واخلرائط والإح�شاءات، وال�شور ، لعلها تك�شف 

لنا جانباً مما جرى ويجري هناك.

جلنة البحث العلمي يف مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية  

 قر�ص
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    جدار الفصل العنصري ... جريمة العصر في فلسطين

التي  والآلم  اجلدار  حقيقة  يعر�س  مدمج  قر�س 
�شببها لثالثة ماليني فل�شطيني يعي�شون خلفه بعد اأن 
فر�شته قوى البط�س والعدوان اليهودي على اأر�شنا يف 

فل�شطني حتى ل نن�شى حقنا ون�شكت على الظلم .
ويحرك هذا القر�س الت�شاوؤل يف نف�س كل من ي�شاهده: 
اأرا�شي  الفا�شل  اجلدار  �شلبها  التي  الأرا�شي  األي�شت 

اليهود  اأقدام  وطئت  اأن  منذ  عليها  حافظوا  الذين  وفالحوها  مالكها  لها  فل�شطينية 
اأر�س فل�شطني ؟! حموها باأج�شادهم ، زرعوها ورووها من دمائهم ودماء اأبنائهم، خالل 
م�شرية اأكرث من خم�شة عقود من احلقد والإرهاب اليهودي ، امتلكها اليهود بيعاً و�شراًء، 

اأم غ�شباً وظلماً وزوراً على مراأى العامل اأجمع !!!. 

يتحقق  فلن  واهمون  اإنهم  ل  ؟!  ويحميهم  �شيح�شنهم  اجلدار  اأن  اليهود  اأيظن 
�شاهد  والواقع   ، والقالع  ، ول احل�شون  ولن حتميهم اجلدر   ، والأمان  الأمن  لهم 
على ذلك...فاإن اأردمت احلياة يا يهود فاخرجوا من اأر�شنا وديارنا اإىل �شتات الأر�س 
كما كنتم ... فا�شدون مف�شدون ... وليعود »ال�شكناز« اإىل ديارهم ،  و« ال�شفارد« اإىل 
ماأواهم ، و«الفال�شا« اإىل قارتهم ... وليعد اأهل فل�شطني اإليها ...فاإن فل�شطني لن 
تكون اإل لأهلها امل�شلمني ، و�شتقوم ال�شاعة على ذلك وهذا ما نوؤمن به وما اأخربنا 

عنه اهلل تبارك وتعاىل .
وتتوفر ن�شخ من الكتاب مب�شيئة اهلل تعاىل قريباً لدى مراكز التوزيع املحددة 

www.aqsaonline.info   :يف موقع بيت املقد�س للدرا�شات التوثيقية
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منا على ت�شجيع البحوث املوثقة خلدمة ق�شية امل�شلمني الأوىل، 
املجلة  اإثراء  اإىل  واملهتمني  والباحثني  املخت�شني  ندعو  فاإننا 

باإ�شهاماتهم مع الأخذ يف العتبار املعايري التالية :

الشروط :
ت�شرتط جملة بيت املقد�س للدرا�شات يف البحوث والدرا�شات املر�شحة ما يلي : 

• اأن يكون مو�شوع البحث يف جمال الدرا�شة حول فل�شطني، والقد�س، وامل�شجد 
الأق�شى، واليهود واليهودية، واأن تكون باللغة العربية .

قبل.  من  اإلكرتوين  موقع  اأو  جملة  اأو  كتاب  يف  ن�شر  قد  البحث  يكون  • األ 
بحيث   ، ال�شرف  الأكادميي  الطرح  وبعيدة عن   ، الدرا�شة متما�شكة  تكون  • اأن 

تكون ذات �شلة بامليدان والواقع ما اأمكن .
. )  A4 مقا�س   ( �شفحة   20 الدرا�شة  تتجاوز  • األ 

تر�شل ن�شخة من الدرا�شة املقدمة للن�شر اإىل امل�شرف العام ملجلة بيت املقد�س للدرا�شات 
على العنوان الإلكرتوين التايل :

aqsaonline@aqsaonline.info

واهلل املوفق ،،

÷

بيت املقدس للدراسات التوثيقية والبحوث

حر�صا
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