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 مقدمة

 *** 
 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا  

 أما بعد

فقضية األقص ى قضية مصيرية للمسلمين أجمعين .. والزالت هي الشغل الشاغل  

أولى  ود  لمخلصين من العلماء والدعاة .. ولن يقر لنا قرار ولن يهدأ لنا بال حتى يعل

 نا .. القبلتين لقبضة املسلمين بنا أو بغير 

أ في مناصرتي لتلك القضية فإني لم  حرم نفس ي من أن أرمي ومع التقصير الشديد 

 ي وإن كان كليال حاسرا .. فيها بسهم

ولم يكن في القدرة إال املشاركة الخجولة في الدعم املالي عن طريق أهل الخير فلست 

 في ذلك الحوائل ..  نفس ي حتى حال دون املض يمن ذوي اليسار حتى أدعم ب

عام   ب  1425وفي  في  زارني  تقريبا  وقد  هـ  الدعاة  مشاهير  أحد  لهذه يتي  موعدا  أخذ 

جهزت له فكرة لنصرة األقص ى نستغل فيها شهرته وحب الناس له ومنزلته  الزيارة ف

كرة الفنت  طلبنا وكا االستجابة ملكذلك من أولي األمر إلحراجهم وكشف تخاذلهم أو  

أن يعلن أنه سيلقي محاضرة تاريخية _  كما هي مسجلة عندي إلى اليوم في نقاط  _  

 التالية :يتكلم فيها عن النقاط  ( من لألقص ى ؟؟) إلبراء الذمة تحت مسمى 

 فضل األقص ى ومنزلته في قلوب املسلمين . 

 تاريخ األقص ى تحت الوالية اإلسالمية . 

 الحروب الصليبية وكيف تم دحرها .

 دور العلماء في ذلك على مر العصور .

 حريق األقص ى وكيف قوبل من العالم اإلسالمي . 

اقع األقص ى اآلن وما يتعرض له امل  سلمون هناك .و

اقتراب ذلك .  تخطيط اليهود لهدم األقص ى وبناء الهيكل و

 ما هو الدور املتوقع إزاء ذلك إذا حدث ؟ 

 وما الفرق ؟ ؟  بل ما الدور إذا تعدى األمر ملكة واملدينة
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 ما الواجب على املسلمين شرعا حكاما وعلماء ومحكومين ؟

للنداء ، مع تجريد  ما الحل   املسلم من سالحه وقصره على  إذا لم يستجب الحكام 

 ؟ بخالف الوضع املفترض لألمة اإلسالمية الجيش النظامي 

العلم عن ساحات الجهاد واإلمساك   العلماء وطلبة  بزمام تساؤل األمة عن غياب 

 األمر وقيادة الوالة إلى الدور املنوط بهم .

عبد هللا  آنذاك  لتهديد املعلن من ولي العهد  ثم بعد ذلك يقوم بمناورة يستغل فيها ا

العزيز   املبادرة  بن عبد  العزيز ثم امللك فيصل  في طرح  والتنويه بموقف امللك عبد 

   من قضية فلسطين .

 باحثون (اليس يعرفه الوراء الكو وإال فما ) طبعا هذا من باب اإلحراج 

اآلن  ثم   االنضمام  أراد  من  لكل  الباب  وفتح  البالد  قيادة  تحت  التطوع  من إعالن 

ينطلقون من معقل اإلسالم املدينة املنورة  البرنامج  خالل   ع  ممن املسلمين قاطبة 

التسليح   وطلب  املبادرة  لتأييد  العلماء  و دعوة  ووجوب  من  الغرض  لهذا  األمر  الة 

 هم .عليهم جميعا وأنه أمانة في أعناقذلك 

ات على ولي األمر والرد بلباقة عمن يحاول استغالل ذلك  ياالعتذار عن شبهة االفت 

 . للوقيعة

على أن يتم    بدء تسجيل املتطوعين باملتكلم ثم الداعمين له من أهل العلم وغيرهم

لدعم   العلماء  من  معهم  نرتب  وممن  مني  بالبرنامج  مباشرة  الفكرة  االتصال 

 .وحده حتى النورط الشيخ  واملشاركة بالتطوع الفعلي

 تطوعين :إعادة مطالب امل

 التدريب والتسليح ولو باملقابل املالي من كل منهم .

أن   الواجب  كان  وإن  النظامية  الجيوش  من  يشاء  من  انضمام  في  املمانعة  عدم 

 يشتركوا في ذلك جميعهم .

 ومن غيرها فرعا .  القبول بانطالق ذلك من املدينة أصال 

  !!!األحالم هذا ماتم عرضه عليه وقد كان ذلك من 

لكرة إحراج الحكام ورمي او ،  من العلماء    ولكني أردت من ذلك أمرين : إبراء الذمة  

 في ملعبهم أمام جماهير العوام .
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إفادتي الحقا  طبعا ناقش الدكتور  الداعية قليال ووعد بالنظر في األمر   ثم أخبرني  و

اف يد منا أن نبيت جميعا تلك الليلة في الشيخ ير :  ندق قال له  ملا عاد للف  أنهقه  مر

   املعتقل !!

ج بمناسبة  اليوم  ذلك  في  أذكر  إلخواني  مناصرة  كتبتها  التي  املقاالت  بعض  مع 

وفترات االنزواء خروجي من املعتقل  بعد  ورحاب املسجد األقص ى  املحتلة  فلسطين  

لك إال ة أسأل هللا أن ينفع بها ويبرئ ذمتي حيث ال أموجعلها في هذه الرسالة اللطيف

 قلمي .. وهلل األمر من قبل ومن بعد .

ونبدأ املقاالت بمقالين يتعلقان بالتغيير السلمي الذي يظنه البعض منهجا للتغيير  

 وقد صدق من قال : ما أخذ بالقوة اليسترد بغير قوة . 
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ا لحركات االنفصالية والثورات التي قامت على وجه البسيطة منذ خلق هللا تأملت 

 آدم وحتى يومنا الحالي فوجدت أنها تنقسم ثالثة أقسام :

 

 األول : ذات أيدلوجيات معينة بمعنى عقائدية فكرية اثنية . 

 الثاني : سياسية بحتة بمعنى ذات مطمع في الكرس ي .

 . اقتصادية بمعنى ثورة جياع لث :الثا

 

وهو   مطلقا  القوة  أو  بالسالح  مدعوما  ماكان  ومنها  النادر  وهو  سلميا  ماكان  فمنها 

 األكثر ومنه دعوات األنبياء فقد كانت مدعومة باإلبادة الربانية أو بالجهاد املسلح .

 فماكان مدعوما بالقوة كان دوال وإن كان نجاحه هو األكثر . 

 زر اليسيرل الذريع إال في النفباء بالفش وأما السلمي

 وتأملت النزر اليسير الذي نجح منها فوجدت أنه البد من عوامل معينة لكي ينجح

 إن تخلفت هذه العوامل فالفشل الفشل 

لذا فكل دعوة للسلمية في ثورة أو حركة انفصالية تعتبر انتحارا إال إذا توفرت فيها 

 النادر تلك العوامل ومع ذلك فنجاحها في

ونسوق هنا العوامل لكي نعرف هل دعواتنا يصلح معها ذلك أم ال ..وهذا ما عن لي 

اقعي   وننتظر مساهمات من لديه خالف لذلك بالتمثيل الو

 

 عوامل نجاح السلمية عشرة :

 أوال : أالتكون دينية وإنما تتعلق بالقوت واملطالب الدنيوية ليجتمع الكل عليها . 

 ق بين الجمهور أو تلزمهم بالتزامات تخالف أهواءهم . ائجها تفر ثانيا : أال تكون نت

 ثالثا : أن يكون للمرأة دور بارز فيها الحياء والقيود والعرض 

 رابعا : أن تقبل التنازالت فتجمع كل من هب ودب التميز فيها 

 خامسا : أن يكون عدوها له حظ من املبادئ والقيم . 

 شر مبادئهم .الحرية لنسادسا : أن يسمح ألصحابها بجزء من 
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 سابعا : أن يكون لها قيادة روحية منظمة .

معقولة   حقوق  به  فيها  السجن  ويكون  املعتدلة  بالقوة  مجابهتها  تكون  أن   : ثامنا 

 للسجناء تمكنهم من الخروج مرة أخرى بالقانون أو توصل صوتهم .

 تاسعا : أن يكون القضاء غير مسيس في الغالب .

 في الغالب .عم خارجي عاشرا : أن تحظى بد

 

 هـ  1436نشر في 
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 قدرنا نحن املسلمين

 وهل من أمل في الثورات ؟

لة لثوار الجزائر  )رسا

 والسودان( 
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 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد

اقعية وشرعية فلست متشائما كما قد يظهر للبعض من مقالي هذا .. ولكنها نظر  ة و

 فلن نفلح أبدا !!  في نفس الوقت إن لم نبن عليها استراتيجيتنا

لعشرة والتي في حقيقة األمر سبق أن كتبت عن الثورات السلمية وشروط نجاحها ا

ألقى   ملن  الحروف  على  النقاط  سأضع  وهنا  املسلمين  نحن  مناهجنا  في  افر  التتو

 السمع وهو شهيد .

ة بمفهومها الواسع ليس أمامنا إال  في هذه الدنيا حياة طيب نحن املسلمين حتى نحيا  

 خيارين اثنين ! نعم خياران اثنان الثالث لهما 

و  باهلل  الكفر   : اإلسالم األول  دين  عن  الجذري  التحول  يعني  تماما  أهله  ملل  اتباع 

 واالنصهار في بوتقة الصليبيين ونحوهم . 

م تتبع  حتى  النصارى  وال  اليهود  عنك  ترض ى  حتى  )ولن  يقاتلونكم  )واليزالون  لتهم( 

 نكم إن استطاعوا( يردوكم عن دي

بذل الدماء بكل سخاء الثاني : االعتزاز باإلسالم وأخذ الكتاب بقوة والتزام الجهاد و 

 حتى نعيد عزتنا ونجبر عدونا على الرحيل من مرابعنا .

هاد سلط هللا )إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الج

 عليكم ذال اليرفعه عنكم حتى ترجعوا لدينكم(

في أدرك  الذي  التوقيت  هذا  في  خاصة  فاشل  فاشل  فاشل  الخيارين  هذين  ه  غير 

الوسطي  اإلسالم  في  أمل  ال  أنه  الكفار  وسائر  الشيوعية  والصين  الصليبي  الغرب 

 الجميل الذي كانوا يراهنون عليه في حقبة من حقب الزمان . 

لوسطي الجميل هو الذي الزال أهل الثورات والسلميات يدقون على سالم اوهذا اإل 

ل وهم   ، أصحابه  بين  الكبير  التفاوت  مع   ، به  ويتغنون  عن وتره  غفلة  في  ألسف 

حقيقة عدم إمهال الكفار لهم لتحقيقه ألنهم اكتشفوا أن هذا القدر الضئيل من  
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حقيقي ويعيد إليه الحياة مرة بعض شعائر اإلسالم مآله تفريخ جيل يريد اإلسالم ال

 أخرى . 

؟ هل هناك جماعة براغماتية )كيوت( في تعاملها ومرونتها أكثر من اإلخوان املسلمين

ان يمت  هاهم  من  كل  على  للقضاء  مصبحين  عليها  وتنادوا  انقالب  شر  عليها  قلبوا 

ى بصلة لها ولو كان من أفسد الفاسدين ومن أشد الغارقين في مواالة أهل الكفر حت

 ولو كان من كيزان السودان أو حلفاء الناتو وإسرائيل كأردوغان . 

جماع من  مساملة  وأشد  اصطداما  أقل  جماعة  هناك  هل   : آخر  التبليغ مثال  ة 

والدعوة ؟ هاهم آل سعود اليد الضاربة في املنطقة للكفار قد أعلنوا الحرب عليها  

زر صغير  بمجرد ضغة  التبليغي  أن  اكتشفوا  بعدما  زمن  إلى    منذ  يتحول  أن  يمكن 

 جهادي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل هذا الدين . 

 يا أهل الثورات ماذا تريدون ؟ إليكم السيناريو كامال …

 نجحت الثورة .. جميل ؟ فأنتم أمام خيارين أيضا الثالث لهما 

للغرب  التام  واالستسالم  البواح  الكفر  يعني  االصطالحي  بمعناها  مدنية  حكومة 

في من   الكافر  قريب  وهو  االستراتيجي  واالستغالل  الخيرات  نهب  باب  وفتح  التبعية 

 اليسلم من أمرين خطيرين :ذي ذكرناه في البداية إال أنه لنقصه عنه الخيار األول ال

أكفأ  في السلطة ألنهم  التصادم مع أطماع العسكريين  : وهو أقل خطرا وهو  األول 

األص في  فهم  الكفر  هذا  تطبيق  في  غيرهم  والعسكر من   ، الكافر  الغرب  صنيعة  ل 

 اليعرفون سوى القتل .

الت املختلفة  بأطيافها  املسلمة  الشعوب  مع  التصادم  األخطر  وهو   : الزال الثاني  ي 

وأحكام   وسلوكياته  آدابه  من  معقول  قدر  على  واإلبقاء  الدين  لهذا  الحب  لديها 

ة إلى االضطهاد شريعته باإلضافة ملا سيتعرض له من تمسك بالدين ونادى بالشريع

وحصول  جهادية  جماعات  بروز  مآله  وهذا  املختلفة  بوسائله  والتضييق  واإلذالل 

 االقتتال الداخلي .

 وأي أمن تنشدونه لو تم هذا الخيار ؟؟فأي نجاح هذا ؟ 

الخيار الثاني : حكومة مدنية بمعناها عند العوام يعني غير عسكرية وهذه إما تبقي 

)كيوت بمفهومه على قدر من اإلسالم  تريد اإلسالم  وإما  ( كحكومات اإلخوان مثال 

 اد . الشامل التام فتطبق الشريعة وتقيم الحدود وتنادي بالجه
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لديه بانقالب الجيش عليها  وهذه ليس  إما  التصادم العسكري  ا إال خيار واحد وهو 

وهو كاف جدا في حالة اإلسالم )الكيوت( كما حصل في مصر مثال وإما بتجييش ملل 

العراق  الكف في  حصل  كما  الحقيقي  اإلسالم  حالة  في  إلنهائها  جيوشها  جميعا  ر 

 والشام .

مخادعة يظنها الظمآن ماء مآلها    إذن الثورات والصراع عامة وإن مرت فترات يسيرة

 التصادم العسكري والدماء أو الكفر البواح .. 

تصلو  فقريبا  السراب  اليغرنكم  والسودان  الجزائر  في  األحبة  أيها  نقطة فيا  إلى  ن 

اقع عنده وهو ماقدم  ناه آنفا .حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الو

تمو  أن  وإما  كريما  تعيش  أن  إما  املسلم  أيها  العبيد ويا  عيش  في  والخير  شهيدا  ت 

 والدنيا زائلة ويابخس من باع آخرته بدنياه . 

اقع األليم فهو يعيش في دوام ة إمكانية  ومازال في أهل الدين من غاب عنه هذا الو

قرون بعد  ولو  التمكين  حصول  وحلم  االستضعاف  ومرحلة  الزمان    التعايش  من 

التربية   املفسدتين وسلوك منهج  به  ووهم دفع أعظم  تغنينا  الذي طاملا  والتصفية 

: )إن  تعالى  ننبه على أن قوله  التغيير وباملناسبة  ولكنه مع وجوبه فليس هو طريق 

ما بأنفسهم ( يفهمونه فهما عكسيا ويضعونه في غير  هللا اليغير ما بقوم حتى يغيروا  

 موضعه .

والجا  النور  أمثال حزب  في  واملتمثلين  جميعهم  هؤالء  أن  األمر  ومدعي وحقيقة  مية 

الرسمية   الدينية  واملؤسسات  ونحوهم  والسرورية  اإلخوان  من  وطوائف  السلفية 

اقع األليم بل هم أداة قوي ة ضاربة استغلها هم جزء فاعل وأساس في بقاء هذا الو

في املجال  البائسة وهدم أي محاولة  في اإلبقاء على هذه الحالة  امللة  الكفار أعداء 

 اجة . الصحيح للخروج من عنق الزج

وماليزيا   تركيا  مثل  اإلسالم  دول  لبعض  زائف  بريق  عينه  يخلب  املسلمين  بعض 

غا وهو  الدول  هذه  إليه  ماوصلت  لنحو  يصل  أن  مناه  فغاية  أو  وإندونيسيا  فل 

متغافل عن كونها من النوع الذي ذكرناه من االنصياع الكامل للكفار والتركيز التام  

الهوية اإلسالمي العلمانية وضياع  املؤامرات على  العداء وحبك  وليتها سلمت من  ة 

الدين   من  املتبقي  اليسير  الش يء  عن  تتنازل  فإما  املخادعة  فترة  في  والزالت  ضدها 



13 

 

الوق في  تقوض  وإما  في لديها  توفرت  كما  تقويضها  مقومات  توفر  عند  املناسب  ت 

 منطقة الشرق األوسط حسب ما نذكره قريبا . 

 ما الحل إذن ؟ 

الحق سوى خيار املواجهة وهو خيار ناجح كما وعدنا هللا تعالى    الخيار أمام املسلم

أن  )وتودون   ) لكم  القتال وهو كره  )كتب عليكم  ثقيال  ثمنه غاليا وحمله  كان  وإن 

وينصركم غير   ويخزهم  بأيديكم  هللا  يعذبهم  )قاتلوهم   ) لكم  تكون  الشوكة  ذات 

 عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ( 

هذا الخيار نجاحا منقطع النظير ولم يره األكثرون ألجل التضليل اإلعالمي  وقد نجح 

األح سفهاء  اإلسالمية  الدولة  )هل  كتابنا  في  منه  طرفا  بينا  وقد  حدثاء العاملي  الم 

النجاح  هذا  انحسار  إلى  أدت  عوامل  تدخلت  ولكن  والبراهين  باإلثباتات  األسنان( 

 الباهر :

يدينا إصالحها تتمثل في عدم التنازع والبعد عن الغلو أوال : عوامل داخلية وهذه بأ

)إياكم   ريحكم(  وتذهب  فتفشلوا  )والتنازعوا  ذلك  وغير  نصابها  في  األمور  ووضع 

 ك من كان قبلكم(والغلو فإنه أهل

الصهيونية  الصليبية  الحملة   (  : الفرس  مربط  هي  وهذه  خارجية  عوامل   : ثانيا 

النصير  الصفوية  املجوسية  بني  العربانية  بغير  لتقوم  ماكانت  الحملة  وهذه   ) ية 

أعطيتك   وإني  يرد  ال  فإنه  قضاء  قضيت  إذا  إني  محمد  يا  قال  ربي  وإن   ( جلدتنا 

ة وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح  ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عام

بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم  

 هلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ( ي

 فكان العامل الفاعل عنصرين :

العنصر األول : املال الخليجي من محوري الشر في العالم اإلسالمي دائما وأبدا )آل 

 د وآل زايد( مع الدعم اللوجستي من مطارات قطر وتركيا والكويت وغيرها .سعو 

ي شيطنت املجاهدين وألبت العنصر الثاني : فتاوى علماء السوء وعلماء الغفلة الت

عليهم إخوانهم وأحدثت بينهم الفتنة حتى قتل بعضهم بعضا وانقسم بعضهم على  

 بعض . 
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وال   ى هذه املنطقة الحيوية ولواله ما تعنواباإلضافة للعامل األولي لحرص الكفار عل

 ضحوا بجنودهم وهو : البترول وحماية إسرائيل واملوقع االستراتيجي . 

 في أمرين املال والبترول .  ومالك ذلك كله

فاملال الخليجي هو الذي مزق السودان قديما ودعم قرنق وهو الذي دعم حكومة 

عل  الحرب  مول  الذي  وهو  اإلنقاذ  العراق  الجزائر ضد  على  والحرب  أفغانستان  ى 

أيام صدام وهو الذي مكن لفرنسا لضرب مالي وهو الذي صنع السيس ي وانقالبه  

هو الذي أباد خضراء املوصل والرقة وحلب وغيرها وهو الذي  ر اليمن و وهو الذي دم

الذي  وهو  تونس  في  فسادا  يعيث  الذي  وهو  ليبيا  إلبادة  ويسعى  اآلن  حفتر  يدعم 

جاهدين بدعم بعضهم بشرط قتال البعض اآلخر وحاليا يلعب لعبته أفسد بين امل

 الكبرى لتخريب الجزائر والسودان. 

مريكا وال روسيا وال دول الكفر مجتمعة توفير املبالغ  بدون املال الخليجي التستطيع أ

الباهظة لتلك الحرب اإلبادية الشاملة فهم لم يقدروا على املجاهدين حتى حرقوا 

 هم ولم يلتفتوا لبشر أو حيوان أو نبات . األرض من تحت

فاملعركة الحقيقية هي مع آل سعود وآل زايد للسيطرة على هذه األموال ووضعها  

ا الصحيح والمانع من تحمل مايترتب على ذلك ولو أدى لذهاب هذه األموال في مكانه

لقمة    فإنه من املتوقع تكالب الكفار للحصول عليها بالقوة ولكن شتان بين أن تكون 

وقواتهم   أموالهم  هم  يخسروا  أن  وبين  اإلسالم  حواضر  بها  يبيدون  لهم  سائغة 

ي ولن  بالقوة  عليها  الحصول  ليحاولوا  يبيدوا ومقدراتهم  حتى  هللا  بإذن  ستطيعوا 

ويتجشمون   يقاتلوننا  يجعلهم  ما  عندنا  يجدوا  لن  ووقتها   . البترول  وهو  مصدرها 

 حربنا . 

كانت املرأة منهن لكي  ر أيام االحتالل الفرنس ي حيث وذكرني ذلك بحال حرائر الجزائ

لعائن  عليهم  الفرنسيون  منها  ينفر  حتى  بالعذرة  نفسها  تلطخ  عرضها  على   تحافظ 

، قيل: إن سبب   أبو بكر املسكي  في قصة الشيخ  في ذلك  . ولهن سلف  املتتالية  هللا 

فدخل يبيع،  وكان  بيتها  إلى  استدرجته  امرأة  أن  االسم  بهذا  أرادته تسميته  ثم   ،

فلطخ  الخالء،  فدخل   ، حاجتي  أقض ي  أن  أريد  فقال:  األبواب،  فأغلقت  بالحرام، 

وف  ، تقذرته  خرج  فلما  بالقاذورات،  كانت  نفسه  فقيل:   ، فانصرف  الباب،  تحت 

 بعد ذلك.
ً
 رائحته مسكا
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  فيا أيها املسلمون زوال الدنيا وذهاب املال أهون من زوال الدين وضياع األعراض

ائر والسودان انتبهوا ألموال العربان ففيها السم الزعاف واملوت ا في الجز ويا إخوتن

 الزؤام وتذكروا أننا قوم أعزنا هللا باإلسالم فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا هللا .

 

 

 وكتبه 

 د. محمد بن رزق بن طرهوني 

 هـ  1440شعبان 25
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مادوري أنا تجاه  

 القدس ؟
 
 بقلم

 رهونيرزق بن ط د.محمد بن

9/12/2017 
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 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد

طارت األفئدة ، وطاشت العقول ، وحارت األفهام ، وكثر الكالم واملالم ، وكل يزري  

 على كل .

ومن    ، أقوام  المه  عمل  أو  تكلم  العوام من  تعب  حتى   ، فئام  عذله  قعد  أو  سكت 

 وضلت السبل القوام 

 مادوري أنا إذن تجاه القدس ؟

عليه   وللجواب  الفرقاء  بين  يدور  بيزنطي  جدل  كل  محطة  وهو  يسأله  الكل  سؤال 

 نقول مستعينين باهلل :

يقول جل وعال )وماخلقت الجن واإلنس إال ليعبدون( ويقول )قل إن صالتي ونسكي  

 ماتي هلل رب العاملين (ومحياي وم 

ن والعبادة  بادة هللا هذا من مسلماتنا كمسلمي فدورنا والسبب الرئيس لخلقنا هو ع

 هي اسم جامع لكل مايحبه هللا ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة 

 ودورنا تجاه القدس عبادة نتعبد بها هللا تعالى 

أفعال ظاهرة وباطنة   وهي تنقسم إلى أقوال و

تعفى مما تقدر عليه    كلها واجبة على القادر عليها فالتستقل شيئا منها وتظن أنكو 

 منها فكلها لها أهميتها

 أوثق عرى اإليمان الحب في هللا والبغض في هللا 

 وأعظم عقائد شريعة اإلسالم الوالء والبراء 

في مقدور كل مسلم وجل ذلك  يكون  يكاد  الذي  العظيم  العمل  أنت من هذا  فأين 

ل  عمل أقوال  و للجوارح  أعمال  عليه  ويترتب  أحد  عنه  اليعجز  تختلف قلبي  لسان 

 القدرات فيها . 
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لهم   ولعنك  منهم  وتبرؤك  تترى  هللا  لعائن  عليهم  لليهود  الحقيقي  بغضك  فأين 

ناوأهم  من  على  وثناؤك  وحبك  والؤك  وأين  لجرائمهم  وفضحك  عليهم  ودعاؤك 

تعالى وفرحك أقض مضاجعهم قربة هلل  فيهم    وحاربهم و واإلثخان  منهم  النيل  عند 

 وتحريضك على ذلك؟ 

بغضك  هللا    الحقيقي   أين  قاتلهم  النصارى  من  الخصوص  وجه  على  أيدهم  ملن 

كأمريكا عينا وأين تبرؤك منهم ولعنك لهم ودعاؤك عليهم وفضحك لجرائمهم وأين 

تعالى   هلل  قربة  مضاجعهم  أقض  و وحاربهم  ناوأهم  من  على  وثناؤك  وحبك  والؤك 

 ك عند النيل منهم واإلثخان فيهم وتحريضك على ذلك؟ وفرح

بغض  الحقيأين  وأثنى  ك  وكرمهم  ودعمهم  يؤيدهم  من  مع  أو  معهم  تحالف  ملن  قي 

عليهم وفتح لهم القواعد والخزائن من كالبهم والة الخمر في بالد املسلمين أزال هللا  

ل ولعنك  منهم  تبرؤك  وأين  الطواغيت  من  سبقهم  بمن  وألحقهم  هم  عروشهم 

ع وثناؤك  وحبك  والؤك  وأين  لجرائمهم  وفضحك  عليهم  ناوأهم ودعاؤك  من  لى 

تعالى وفرحك   أقض مضاجعهم قربة هلل  فيهم  وحاربهم و واإلثخان  منهم  النيل  عند 

 وتحريضك على ذلك؟ 

 

يستطع   لم  فإن  بيده  فليغيره  منكرا  منكم  رأى  من   : الصحيح  الحديث  نعلم  وكلنا 

 وهذا أضعف اإليمان فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 

 وال رسوله صلى هللا عليه وسلم وال  وإن ما يحصل للقدس منكر عظيم اليرضاه هللا 

 املؤمنون فالتعجز عن أضعف اإليمان 

فهي مشروعة  فيها مخالفة شرعية  ليس  اإلنكار  على  تدل  فكل وسيلة  باللسان  أما 

فأعالها خطبة عصماء تشحذ النفوس وتؤجج املشاعر وتلهب األفئدة للمشاركة في  

ن الحقائق ، وأدناها كتابة تغريدة إنكار هذا املنكر وتفضح أهله وتبصر الغافلين ع

على الفيس والتستهين بذلك فكله إنكار وعمل هاشتاق وتغيير بروفايل ونشر بوست  

 .. 

أو   مسيرة  وتنظيم  مظاهرة  وخروج  بيان  وكتابة  اعتراض  وتوقيع  برقية  وإرسال 

املنكرين  سواد  وتكثير  املنكر  هذا  إنكار  في  الكبير  دوره  له  إنكار  ذلك  كل  اعتصام 
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ذ لهممهم ودعم ملوقفهم وإظهار تكاتف املسلمين وترابطهم ودعك من فتاوى  وشح

 تبة والفريسيين التي تحرم بعض هذا إما لجهلهم وإما لتواطئهم . الك

وأما باليد وما أدراك ما باليد يحول بينك وبينه غالبا الجيوش الخائنة التي تحمي 

رؤو  تيجان  من  تكون  أن  استطعت  إن  ولكن  الطواغيت  من  عروش  وساداتنا  سنا 

كالعملي  يحميهم  ومن  يهود  آل  مضاجع  أقضوا  الذين  أم  املجاهدين  في  العظمى  ة 

والدهس   والطعن  بالقصف  مغتصباتهم  وفي  كثيرون  يجهلها  والتي  الرشراش 

 والعلميات االستشهادية واالنغماسات فأنت أنت هلل درك هلل درك .

فمدحهم العالم أجمع قبل    وقد سبق بنحو ذلك أناس نرجو أن يكون ما عملوه هلل

  .خرس ومن شابهها تقبلهم هللاالتآمر األكبر كآيات األ 

لهم   وتبصيرك  وجيران  وأصحاب  وعشيرة  أهل  من  حولك  ملن  نصحك  وإن  هذا 

وتعظيم   الجهاد  حب  على  ألبنائك  وتربيتك   ، هنا  سجلناه  ملا  ودعوتهم  بالحقائق 

املجا قصص  وتعليمهم   ، املسلمين  حرمات  وسائر  ،  القدس  األبطال  هدين 

حرصا على عروشهم    وتبصيرهم بخونة العربان الذين خانوا األمة وباعوا قضاياها

وكروشهم وحقارة جيوشهم الوظيفية التي الدور لها إال حمايتهم ، وتدريبهم بما تيسر 

 ليكونوا خلفا لخير سلف ؛ كل ذلك دوره عظيم في نصرة القدس .

 

 فهل عرفت اآلن دورك أيها الحبيب ؟

سطور  هذا على وجه السرعة وبكلمات في عجلة ، فإن تأملتها قرأت كثيرا مما بين ال

وتبينت لك أمور ، فإياك وبنيات الطريق التي تثبطك عن بعض ماذكرت وتريد منك  

ذلك   بعض  في  الفائدة  ألنه  البهائم  ترعى  كما  همال  الدنيا  هذه  في  وترعى  تصمت  أن 

 . عند قصار النظر وأصحاب الجهل املركب 

 

وقد فرغ املسلمات  كثيرون وهذا من  يدندن حوله  الذي  تنس ى األساس  أن   وإياك 

منه أمم تنشد مابعده وهو تصحيح عقيدتك وإصالح نفسك ومن حولك على منهاج  

يديه  بين  الليل  سهام  وإطالق  والتضرع  بالدعاء  تعالى  هللا  إلى  واللجوء  النبوة 

 سبحانه فهذه نصرة اليعجز عنها إال عاجز .
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وفلسطين هم  الل األقص ى  املسجد  في  وارزقنا صالة  وتقصيرنا  ارحم عجزنا وضعفنا 

 سلطان املسلمين والحمد هلل رب العاملين . تحت

 

 

 كتبه 

 د.محمد بن رزق بن طرهوني 

 بحذر شديد حرصا على االنتشار وإبراء للذمة 
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 أيهما أولى ياحماس

افضة  االرتماء في حضن الر

 ود ؟!أم االستسالم لليه 
 2020يناير 
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من  مانراه  أمام  جدا  عادية  أمورا  السبع  الدنيا  عجائب  أصبحت  زمن  في  نحن 

 عجائب 

الكفر والردة الجامحة التي وقعت فيها حماس بحجة أوهى أقالم س لت لتبرير إقرار 

تخلي  حيث  افضة  الر لدعم  لحاجتها  لذلك  مضطرة  أنها  وهي  العنكبوت  بيت  من 

 أهل السنة عنها 

نار   مآلها  اإلسالم  أهل  تفوق  كاملة  أمة  له  أقول  و الحكم  من  سيتعجب  البعض 

وا اتخذ الرحمن ولدا فقال تعالى لقد  جهنم بإجماع املسلمين ألجل كلمة واحدة قال

أن  هدا  الجبال  وتخر  األرض  وتنشق  منه  يتفطرن  السموات  تكاد  إدا  شيئا  جئتم 

 دعوا للرحمن ولدا …

جهنم خالدين مخلدين فيها   ويدخل فيها آالف املاليينكلمة واحدة تساوي كل هذا  

 ولو كانوا أفضل الناس خلقا وأكرمهم عمال ؟ نعم باإلجماع 

عز وجل يقول إنه من يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه الجنة ومأواه النار وأنتم وهللا  

الصديقين   مع  الجنان  منازل  أعلى  في  هو  الشرك  رأس  بل  وتقولون  هذا  تكذبون 

 ين والصالحين فهو شهيد من الشهداءوالنبي

حجة التبرير بالدعم حجة وقحة ومن قبلها كانت الحجة نفسها في دعم الطاغوت  

وأنتم  بشار و  بثدييها  : تجوع الحرة والتأكل  العرب  .. وقديما قالت  النصيري  جيشه 

 تتأكلون بفروجكم بل بعقيدتكم وليتكم ستشبعون !!

ضوعنا أصال ولن أناقش مصائب أخرى غير مو أنا لن أناقش هذه الدعوى الباطلة  

 ولكني سأطرح أسئلة مع التسليم بالدعوى 

أي ؟  تعملين بهذا الدعم ياحماس  ؟ ماذا  بها  تتميزين  التي كنت  النوعية  ن عملياتك 

تطبيق   أين  ؟  اليهود  مضاجع  أقضت  التي  االستشهادية  العمليات  ذهبت  أين 

 كم إسالميون ؟الشريعة في غزة يا حكام غزة يامن تقولون إن

عن  ؟  ماذا  عن  به  تدافعون  ؟  الباطني  افض ي  الر الصفوي  الدعم  هذا  مافائدة 

 عقيدة صافية تدينون بها ؟حكمكم للمسلمين في غزة أم عن 

مما  أفضل  طيبة  دنيوية  حياة  كنفهم  تحت  فتعيشون  ليهود  التستسلمون  ملاذا 

 دينون بها ؟تحياه شعوب املسلمين كافة اليوم إذا لم يكن أمركم عقيدة ت
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أظنه   ؟  الصهيوني  الكيان  داخل  يعيشون  الذين  املسلمون  يعانيه  ش يء  أقس ى  ما 

املس يقاسيه  مما  شيئا  العراق اليساوي  عن  فضال  الحرمين  وأرض  مصر  في  لمون 

 والشام

 مشكلتنا األساس ضياع ثالث بوصالت 

اليعرف يدافع  ممن  فكثير  اإليمان  عرى  أوثق  هو  الذي  والبراء  الوالء  منزلة    بوصلة 

 الوالء والبراء من هذا الدين …

أنهم   هؤالء  في  يرى  الزال  يدافع  ممن  فكثير  والنصيرية  افض  الرو حكم  وبوصلة 

 مون والزالوا في دائرة اإلسالم مسل

وبوصلة معرفة إجرام قاسم سليماني وجماعته وأضرابه فكثير ممن يدافع اليعلم  

افض ي اللعين ابن املتعة وماولغ   فيه من دماء وأعراض املسلمين ماذا فعل هذا الر

 ياحماس ! السليماني أم شارون ؟ .. 

تخيلوا جهة ما .. ولو فرضنا أنها لألسف جهادية تتدثر باإلسالم ، نعت شارون عند  

تعللت هال ثم  الشهيد  رتبة  ومنحته  املجاهد  بالبطل  ووصفته  عليه  وتحسرت  كه 

 بعللكم هل ستقبلون منها ذلك ؟ .. 

أفضفوهللا لشارون أطهر    ل عقيدة في الظاهر من سليمانيقلبا وأنظف يدا و

افضة والنصيرية أم اليهود ؟   أيهما أشد كفرا وأضر على اإلسالم وأهله الر

 را من اليهود وراجعوا كالم العلماء فوهللا لهم أشد كفرا وضر 

افض والنصيرية أم اليهود ؟   أيهما أشد إجراما وفتكا وحقدا وهتكا لألعراض الرو

للمسلمين  إيذاء ومكر أيهما أشد   بالنسبة  التقرب والتعبد  ا ودهاء ونكاية على وجه 

افض والنصيرية أم اليهود ؟   الرو

في ثوابت   افات وأكثر عبثا وطعنا  أكثر خر أم  أيهما  افض والنصيرية  الرو املسلمين 

 اليهود ؟ 

وهللا ماسمعنا أن يهود خرقوا رؤوس وأجساد الفلسطينيين باملثقاب حتى الوفاة ،  

، وماس  بهم  واستدفئوا  أحياء  وهم  املسلمين  الفلسطينيين  شووا  يهود  أن  معنا 

ي  أن  وماسمعنا  وماسمعنا   ، بهن  تناوبوا على اغتصاب حرائر فلسطين وعبثوا  هود 

لدى  أن   املسلمين  بأسارى  يفعل  ما  معشار  بهم  فعل  يهود  لدى  فلسطين  أسارى 

افضة والنصيرية  الر
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ول هللا ي هللا عنها بالزنا وطعنوا في عرض رسوهللا ماسمعنا أن يهود رموا عائشة رض 

صلى هللا عليه وسلم وال أقاموا املجالس للعن أبي بكر وعمر وال قالوا من قتل سنيا 

 ذى سنيا فقد صافح عليا .. دخل الجنة وال من آ

وهللا لو لعن السليماني هنية أو خالد مشعل ملا وصفتموه بهذا الوصف فكيف به 

حبيبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولعن صاحبيه ووزيريه وقد لعن أم املؤمنين  

 وخليفتيه وسائر أصحابه الكرام ؟

ا قلتم عنه إال عدو هللا  ووهللا لو قتل السليماني ولد هنية أو اغتصب ابنة مشعل مل

املسلمين   بنات  من  مئات  واغتصب  املسلمين  أوالد  من  مئات  قتل  وقد  به  فكيف 

 ة ومشعل ..ممن هم أفضل وأشرف من هني

على   يد  وهم  أدناهم  بذمتهم  ويسعى  دماؤهم  تتكافأ  املسلمين  أن  تعلمون  أال 

 ؟ ماسواهم

افض ي الخنزير النجس لو كان مافعله بإخوا نكم في العراق والشام وفي  يعني هذا الر

فيها اإلسالم فعله في حي من أحياء غزة فهل كنتم تفعلون  سائر البقاع التي حارب 

 وتتحججون بحجتكم الصلعاء تلك ؟ فعلتكم الشنعاء هذه

وأهل  مسلمون  غزة  أهل  أم  ؟  ماء  العراق  أهل  ودماء  دماء  غزة  أهل  دماء  أن  أم 

 الشام كفار مرتدون ؟

أقول  كلمات أخيره لحجج   افضة والتشيع و الر أمام دعم  : يقولون المقابل  واهية 

ى أهل ليس صحيحا ما ذكر .. وإيران مادعمت حماس حبا في جهادها وال حرصا عل

وبطال  قدوة  الكلب  هذا  في  غزة  مسلمو  يرى  أن  ويكفي  قاتلة  ملآرب  بل  فيها  السنة 

ذ  ومع  تعب  أو  جهد  دون  يتشيعوا  لكي  قائوشهيدا  التشييع  فنشاط  وقتال لك  م 

افضة واملحاربين فعال لليهود وسجنها لهم على قدم   حماس للمجاهدين املكفرين للر

 وساق 

ان قديم ليس صحيحا فارتماؤها في حضن إير   يقولون هذه املداهنة حديثة ونقول 

 مع وجود الدعم السني وفي أوجه

ذلك   ونحو  اليهود  وشكر  املنافقين  جامل  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  يقولون 

نقول : بغض النظر عن صحة ماذكروه فهذا أكبر تدليس على املسلمين أمثل هذا  و 

ن في الشام والعراق وغيرهما املجرم القاتل الذي ماسلم منه بيت من بيوت املسلمي
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منكسر   معاهد  بيهودي  أو  ؟  شيئا  يرتكب  لم  باإلسالم  متظاهر  منافق  برجل  يشبه 

 ماضرهم شيئا ؟ تحت سلطة أهل اإلسالم 

املنازل  أتشبه   أعلى  هي  التي  والشهادة  بالبطولة  بالوصف  القول  وإالنة  االبتسامة 

 عند هللا

ونقو  املفسدة  ودفع  املصلحة  تقديم   : املسلمين يقولون  دماء  تباع  دين  أي  في   : ل 

امل هو وهللا ألجل  بل  اليهود  مع  يفعل  فيما  عباس  على  إذن الحرج  ؟  الكاذبة  صلحة 

 أفضل منهم بكثير وكثير جدا 

ثناء  والمف وإنما  فقط  إقرار  وياليته  البواح  والكفر  الشرك  إقرار  من  أعظم  سدة 

  وإنا إليه راجعون ومدح ألئمته وشهادة لهم بأعلى منازل األولياء فإنا هلل

ومابذلت املهج والشرع القتال والقتل األنبياء واألصفياء إال إلزالة الشرك الذي هو  

 كون الدين كله هلل ..أعظم املفاسد وقاتلوهم حتى التكون فتنة وي

واليظنن ظان أني في خصومة قديمة مع حماس وإنما من أحدث لنا أحدثنا له وقد 

املؤ  لحماس  الداعمين  من  مثاال كنت  فيها  نرى  كنا  عندما  عليها  املثنين  لها  يدين 

امل من  الدعم  لها  أرسل  وكنت  الصهاينة  لجهاد  طريق إسالميا  عن  املنورة  دينة 

رحم  رفاعي  فتحي  علينا الشيخ  اليزايد  حتى  بذلك  أصرح  مرة  وألول  تعالى  هللا  ه 

 املزايدون . 

اليهود ولعنة هللا على النصيرية ولعنة هللا  افضة ولعنة هللا  فلعنة هللا على   على الر

أي حجة كانت وهو مثلهم حكما ومآال والحمد  على كل من صحح مذهبهم وواالهم ب

 هلل رب العاملين 
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الذ لإلخوة  صامتة  في دعوة  الرباط  أرض  في  املرابطين  إخوانهم  من  يسخرون  ين 

كون من  بارك ألنهم يهتفون ويكبرون ويرمون بحجارة ويجاهدون بما يملاألقص ى امل

 أمور بدائية للدفاع عن دينهم وأرضهم وعرضهم ويرفضون تسليم بيوتهم للكفار ... 

وس عليه  هللا  صلى  النبي  أن  عنه  هللا  رض ي  هريرة  أبي  عن  الصحيح  قال: في  لم 

بحر؟ قالوا: نعم يا رسول هللا! ))سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في ال

 من بني إسحاق. فإذا جاؤوها نزلوا. قال: ال تقوم الساعة حتى يغز 
ً
وها سبعون ألفا

أحد   فيسقط  أكبر.  وهللا  إال هللا  إله  ال  قالوا:  بسهم.  يرموا  ولم  بسالح  يقاتلوا  فلم 

ف الذي  أكبر. فجانبيها  إله إال هللا وهللا  الثانية: ال  يقولوا  ثم  البحر.  يسقط جانبها  ي 

وهللا هللا  إال  إله  ال  الثالثة:  يقولوا  ثم  فيدخلوها اآلخر.  لهم.  فيفرج  أكبر.   

 فيغنموا....((

أيها املنظرون   .. فاربعوا على أنفسكم  ليس لديهم سالح قط سوى التكبير والتهليل 

 من خلف الشاشات .. 
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حوار بين مقدس ي 

 وطوائف األمة
 2021مايو 
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لينفذوا   أهلي  وإخراج  منه  إخراجي  وأرادوا  بيتي  على  هجموا  اليهود   : املقدس ي 

أو   لهم  االستسالم  غير  أمامي  وما  الهيكل  إقامة  و األقص ى  هدم  في  مشروعهم 

وامللوت بالحجارة  أو  والهتاف  والصياح  بالرفض  لدي  بما  بالعص ي  مقاومتهم  أو  وف 

ف كتائب  يساعدني  وقد  إما  والسكاكين  والخالصة  توجهاتها  اختالف  على  لسطينية 

معجزة أ تتحقق  وإما  عرض ي  ينتهك  أو  أهلي  ويشرد  داري  وتؤخذ  أقتل  أو  عتقل 

 وأنتصر

 ____________________________ 
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كفار مالع كلكم  اليهود  وياخذ  ياخذك  : هللا  منهم  هم أخبث  ومن  الخوارج  ين  قالت 

ر منه وكلكم حطب لجهنم وما أمامك إال  ماسلط هللا عليك الكافر هذا إال ألنك أكف

 في اإلسالم باالنتماء لنا واعتقاد اعتقادنا .  الدخول 

 املقدس ي : طيب وبيتي وأهلي وعرض ي ومالي وبيت املقدس ؟

 الخوارج ومن هم أخبث منهم : أسلم أوال ودع عنك كل هذا … 

و  تيمية  ابن  وكفرت  الناس  كل  وكفرت  إسالمكم  أسلمت  اعتبرني  أبا  املقدس ي: 

 حنيفة وكل العلماء ماذا أفعل بعد ذلك ؟ 

 الخوارج ومن هم أخبث منهم : هاه هاه ال أدري 

 ______________________________ 

: يا أخي أنت مسلم عندنا لكن رايتكم في  وقال التنظيميون وأنصارهم واملتعاملون 

حماس ال وأيضا  معكم  مرفوعة  بيكو  سايكس  أعالم  شايفين  واحنا  وثنية    قتال 

آخذين تقريبا  بصواريخ  اليهود  يضرب  القسام  فرعها  افضية  الر من  املرتدة  ها 

افض اإليرانيين فكيف ينصركم هللا ؟   الرو

عندما   للصهاينة  هذا  الكالم  أقول  ؟  أفعل  ماذا  أنا  يعني   .. كالم جميل   : املقدس ي 

 ام بيتي يعني وعندما يبدؤون بهدم األقص ى مثال ؟؟ يأتون القتح

و  التنظيميون  واملتعاملقال  عقيدتك أنصارهم  لكن صحح   .. التسخر  أخي  يا   : ون 

وكفر حماس وارفع رايتنا وإما تنضم لتنظيمنا في والية الواق واق أو تشتري البتوب 

م يكفرهم  وتناصر منه وأهم ش يء تنشر مناطات ردة حماس وتلعنهم ولو تكفر من ل

 فهكذا تخرج من الخالف بين فروعنا .. 

 ترك اليهود بيتي واليهدمون األقص ى ؟؟ لت ماقلتموه اآلن سياملقدس ي : طيب لو فع

 قال التنظيميون وأنصارهم واملتعاملون : هاه هاه .. ال أدري 

 ___________________________________ 

  : واملثبطون  السلطان  ومشايخ  العصر  مرجئة  كيف وقالت  ضعفاء  أنتم  أخانا  يا 

تافاتك : بالروح بالدم نفديك يا أقص ى تواجه آلة اليهود الجبارة هذه بحجارتك وه

الصوار  أو  الفاكهة  اليهود ؟؟ وبسكين  تأتيكم طائرات  ثم   .. العبثية  البالستيكية  يخ 

 فتدك بيوتكم وتبيدكم عن بكرة أبيكم .. 
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ألفاضل نستقبل الصهاينة بالورود  املقدس ي : يعني مارأيكم يامشايخنا ومفكرينا ا 

لهم ص وناخذ  البيت  مفاتيح  ويقيمون  ونعطيهم  األقص ى  يهدمون  وهم  تذكارية  ورا 

نا القدرة بعد األلف سنة الضوئية عندما ينتهون من  الهيكل لحين يصبح لدى ذريت

التصفية والتربية ويوفق هللا اليهود والنصارى لتركهم لفعل ذلك فيروا هذه الصور  

هجرة إليها  دوا البيوت واألقص ى .. ونهاجر احنا لبالد الكفر التي تسمح لنا بالويستعي

 ألن طبعا بالد املسلمين التسمح لنا بدخولها أصال ؟؟ 

 قال مرجئة العصر ومشايخ السلطان واملثبطون : هاه هاه ال أدري 

 ___________________________________ 

واملنا الخونة  من  الصهاينة  أحذية  ..  وقالت  ياخارجي  إرهابي  يا  إخونجي  يا   : فقين 

.. ما يكفيك .. هؤالء أوالد عمنا اليهود أصحاب هذه األرض  يامن باع أرضه  م كذب 

رجون عليهم وتتبعون أهل اإلرهاب املفسدين وتهاجمون املدنيين من  ووالة أمرها تخ

املستوطن في  بيوتهم  في  وأطفال  نساء  من  اآلمنين  وتروعون  املساملين  ات اليهود 

( وتب إلى   الجميلة … اسمع وأطع وسلم البيت واألرض ) وممكن العرض لو أحرجت

في تاني ولو  له    هللا من الخارجية ياخارجي وشوف لك أي مكان  املريخ فاآلن وصلت 

 السفن الفضائية ..

املقدس ي : طيب يا مشايخ ويا إعالميين أتوب إلى هللا وسأسلم بيتي وأرض ي وعرض ي  

 للمريخ لكن املسجد األقص ى أتركه لهم كذلك ؟؟ وسأبحث عن تذكرة 

الصهاينة   أحذية  واملنافقين قالت  الخونة  باستعبط    من  بس  ..أدري  هاه  هاه   :

أقول ال أدري   و

 ___________________________________ 

أيها  وينصرك  يوفقك  : هللا  املسلمين  وجمهور  ودعاتها  وفقهاؤها  األمة  علماء  وقال 

ثغ  أعظم  على  من  املرابط  نسلم  وياليتنا  معكم  وقلوبنا  هللا  على  توكل   .. األمة  ور 

فيه طواغيت   أنتم  وما  الشرف  هذا  فنشارككم  إليكم  لنصل  اليهود  العرب حراس 

ما    من عمل  ويكفيكم  والعدة  بعدد  ليس  هللا  عند  من  والنصر   .. الجهاد  أعظم 

لى بركة هللا تقدرون عليه فاهلل قادر على نصركم بمجرد التكبير والتهليل فسيروا ع

أو عرضه فهو شهي ماله  د فكيف بمن قتل وفي تقبل هللا شهداءكم فمن قتل دون 

 ت بعد الكعبة في بقاع املعمورة .. قلبه الدفاع عن قبلة املسلمين األولى وأشرف بي
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تقولون  ما  غير  واليهمني  أهلي  ..فأنتم  فيكم  وبارك  : جزاكم هللا خيرا  املقدس ي  قال 

ثالة القيمة لهم وإن فتحت لهم قنوات وملئت بهم ساحات  وأما هؤالء جميعهم فح 

لحق ب والحشرات واألمراض واآلفات مصيرهم إلى الزوال والفناء ويبقى افهم كالذبا

وأهله مع أهل الحق عند بيت املقدس يقاتلون اليهود حتى يقول لهم الشجر والحجر 

 يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله .
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قاذفات أتقاتل الطائرات وال

 بالحجارة !!؟

 أنت مجنون ؟
 2021مايو 
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 أتقاتل الطائرات والقاذفات بالحجارة !!؟ أنت مجنون ؟   

 قلت : )وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا (

 قال : أسألك سؤاال كهذا فتقرأ لي آية من قصة مريم عليها السالم ؟؟ 

قلت : فقط أردتك تتخيل نفسك وأنت تهز جذع نخلة !! جرب هكذا مرة ثم استعن 

نخلة ؟؟ ولو اهتز جدال هل اهتزازه مؤهل واثنين وثالثة ... هل اهتز جذع ال  بصديق

 إلسقاط ما على النخلة من الرطب ؟؟

دعنا منك وتخيل أن هذا األمر المرأة ضعيفة يدها ناعمة تربت في محراب وتعاني  

من املخاض وللتو وضعت جنينها وفي حالة نفسية يرثى لها حتى إنها تتمنى املوت ..  

 ستهز وسيهتز ويساقط ؟؟ هل 

 قادرا أن يقول للنخلة أسقطي رطباتك الجنية على مريم البتول ؟ بلى ..  ألم يكن هللا

فيها بل قادر على إغنائها عن الطعام والشراب  في  التمرات  بل هو قادر على إدخال 

 أصال 

 إذن .. فلماذا كل هذه الدائرة ؟ ما فائدة هذه الهزة التي لن تحدث أصال ؟

عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه   الن من الذين يخافون أنعم هللال رج) قا

 فإنكم غالبون ( 

 ماذا ؟؟ فقط ندخل عليهم الباب فنغلب ؟؟ من يصدق هذا ؟  

نعم يصدقه رجالن من الذين يخافون هللا ومعهما من يخاف هللا مثلهما وأنعم هللا  

 عليهم باإليمان والتصديق بموعود هللا 

يها قوما جبارين .. قيل في وصفهم األساطير حتى قيل إن الرجل منهم يدخل في ف  إن

ٍس وهذا مما ثبت بإسناد صحيح  
ُ
نبهم يحمله خمسة أنف ه اثنين منهم ، وعنقود عِّ ِّ

م 
ُ
ك

 عن إمام التفسير مجاهد فمابالك بما هو دونه . 

 مشهد آخر .. 

 
 
اَل ال

َ
ن يَن ذِّ )قالوا الطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ق ِّ

م م 
َ
ِّ ك

و َّللا 
ُ
ق

َ
ال ُهم مُّ ن 

َ
أ  
َ
ون

ُّ
ن
ُ
 َيظ

رِّيَن(  ابِّ
ُ َمَع الص  ِّ ۗ َوَّللا 

نِّ َّللا 
ْ
ذ إِّ  بِّ

ً
يَرة ثِّ

َ
 ك

ً
ة
َ
ئ  فِّ

ْ
َبت

َ
ل
َ
ٍة غ

َ
يل لِّ

َ
ٍة ق

َ
ئ  فِّ

عشر   وبضعة  ثالثمائة  طالوت  وجيش  مقاتل  ألف  ثمانين  جالوت  جيش  كان  قيل 

ال من  وخمسين  مائتين  من  أكثر  أمامه  مؤمن  كل  ملكهم   ار كفيعني  قتل  النهاية  وفي 
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الجبار بحجر من مقالع شاب راع من الرعاة اسمه داود الذي أصبح ملكا جراء تلك 

 الوقعة وجعل هللا فيه النبوة مع امللك .

جيش   هزم  سنوات  عشر  ابن  كان  قيل  حتى  صغير  شاب  راع  من  مقالع  من  حجر 

 الثمانين ألفا تحت قيادة امللك الجبار جالوت 

 مم سلفت فلنأخذ مشهدا من زمن النبوة  أ فيهذه مشاهد 

انهزم املسلمون يوم حنين بعد أن أعجبتهم كثرتهم ... فما نفعهم العدد وال العدة .. 

يثبت إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونفر  انفضت الخيول وتفرق الجنود ولم 

 يعدون على األصابع أمام جيش ضخم ورماة مهرة ..

النبي صلى هللا   ثم     يهعلنزل  ْرض 
َ
األ َراب من 

ُ
ت ْبَضة من 

َ
ق ثم  قبض  بغلته  َعن  وسلم 

ْيهِّ  
َ
ْنُهم إنسانا إال َمأل َعْين َما خلق هللا مِّ

َ
ُوُجوه . ف

ْ
اَهت ال

َ
اَل : ش

َ
ق
َ
هِّ ُوُجوههم ف بل بِّ

ْ
اْستق

َولوا ُمدبرين . 
َ
َك القبضة ف

ْ
ل تِّ ابا بِّ َر

ُ
 ت

 ملاذا قبضة ؟ وملاذا بعض الحص ى ؟ 

ح في  هذا  حصل  :  ن  ني وهل  تعالى  قال  حيث  كذلك  بدر  في  حصل  بل   .. ال  ؟  فقط 

 ولقد نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة ( . وقال : ) ومارميت إذ رميت ولكن هللا رمى ( )

 ونختم بمشهد في آخر الزمان  

عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))سمعتم بمدينة 

م وجانب  البر  في  منها  تقوم    في   نهاجانب  ال  قال:  هللا!  رسول  يا  نعم  قالوا:  البحر؟ 

يقاتلوا   فلم  نزلوا.  فإذا جاؤوها  بني إسحاق.   من 
ً
ألفا يغزوها سبعون  الساعة حتى 

بسالح ولم يرموا بسهم. قالوا: ال إله إال هللا وهللا أكبر. فيسقط أحد جانبيها الذي في  

الثانية: ال إله إال هللا وهللا  أالبحر. ثم يقولوا  . فيسقط جانبها اآلخر. ثم يقولوا  كبر 

 الثالثة: ال إله إال هللا وهللا أكبر. فيفرج لهم. فيدخلوها فيغنموا....(( 

ملاذا لم يقاتلوا بسالح ولم يرموا بسهم ؟؟ هل كانوا يملكون ذلك فلم يفعلوا ؟؟ قد 

هم مع  كانيكون وهو مستبعد ألن املقاتل ما جهز نفسه بالعتاد إال ليهاجم به .. فهل  

نبي يوحى إليه أال تستخدموا سالحكم وسيكفيكم التكبير والتهليل ؟؟ ال قطعا فقد  

انقطعت النبوة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..إذن فاألقرب وهللا أعلم أنهم  

قلوب   في  يقذف  هللا  ولكن  الوحيد  سالحهم  وهو  والتهليل  التكبير  سوى  اليملكون 

 به ويعجزون عن مقارعتهم .  تهمفئدالكافرين الرعب وتتزلزل أ
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كان   عندما  األمريكان  رعب  بأعيننا  رأينا  فقد  زماننا  في  ذلك  يشبه  ما  حصل  وقد 

اإلخوة يهجمون عليهم مكبرين في العراق وماذا كان يحصل لهم وهم يملكون أحدث 

 األسلحة . 

هز نخلة ودخول باب ورمي حجر وقذف حصباء وتكبير وتهليل كلها أسباب ضعيفة  

لك أن هللا شرع أسبابا لكي نأخذ بها استجابة فقط ألمر هللا وإن كان تأثيرها  ة ذزبدو 

عقال ضعيفا جدا ولكن هللا تعالى يبارك فيها ويجعل تأثيرها عظيما فهو الخالق لكل  

 أفعال العباد فلن يكون النصر حتى يخلقه هللا تعالى .

 م هللا فال غالب لكم .. صرك ين وما النصر إال من عند هللا ... ينصر من يشاء ... إن

 وماذا علينا إذن ؟  

 إن تنصروا هللا ينصركم .. 

 وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل .. 

فالواجب علينا القيام بأمر هللا من تحقيق التوحيد الخالص له وتحقيق العبادات  

 وأداء الحقوق وغير ذلك .. 

حسب االستطاعة .. فما حصل يوما    كرر ون  ثم القيام باإلعداد حسب االستطاعة ..

أن انتظر النبي صلى هللا عليه وسلم منذ أن أذن هللا له في القتال أن تكافئ قوته قوة  

العرب   قبائل  قوة  قوته  تكافئ  أن  بكر  أبو  انتظر  وال  معها  املتحالفة  والقبائل  قريش 

 ..م .لرو التي أعلنت ردتها وال انتظر الصحابة أن تكافئ قوتهم قوة فارس وا

 وهذا كله في الغزو ال في الدفاع عن العرين والعرض واألرض والنفس والدين .. 

وعرضه  دينه  عن  ليدفع  ذلك  انتظر  النفس  عزيز  جوادا  شهما  عاقال  نعرف  فما 

 ونفسه وماله  

 فإياكم وخلط األوراق فالغزو ش يء والدفع ش يء آخر .. 

 ثم ننتقل لنقطة أخرى :  

 ادة  أم ملدافعة الباطل ؟ أم هو عبادة محضة  لشهم لهل الجهاد مقصود للنصر أ

الجواب : هو لكل ذلك واألصل فيه أنه عبادة محضة ملدافعة الباطل والهدف أحد 

األعلى   املطلوب  وهي  أعظم  الشهادة  كانت  وإن  الشهادة  وإما  النصر  إما  أمرين 

 بخالف ما يظنه الكثيرون .. 
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أم مات بأجله ومافعله هو    ل ؟لقتوهل سيموت املجاهد ألنه جاهد وعرض نفسه ل

 مجرد عبادة طبقها كما أمر هللا تعالى ؟؟ 

 الذين يقولون قتلوا ألنهم خرجوا في قتال غير متكافئ هم كاملنافقين في زمن النبوة  

 قال تعالى :  

ا
َ
ذ إِّ ْم  هِّ َوانِّ

ْ
ِّخ وا إلِّ

ُ
ال
َ
َوق ُروا 

َ
ف
َ
ك يَن  ذِّ

 
ال
َ
ك وا 

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت  

َ
وا ال

ُ
آَمن يَن  ذِّ

 
ال َها  يُّ

َ
أ ْو    َيا 

َ
أ ْرضِّ 

َ ْ
ي األ فِّ َضَرُبوا 

يَ  وا لِّ
ُ
ل تِّ
ُ
وا َوَما ق

ُ
ا َما َمات

َ
نَدن وا عِّ

ُ
ان
َ
ْو ك

 
زًّى ل

ُ
وا غ

ُ
ان
َ
ُ  ك ْم ۗ َوَّللا  هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
ي ق  فِّ

ً
َك َحْسَرة لِّ

ََٰ
ُ ذ ْجَعَل َّللا 

 . يُ 
ُ
يت ي َوُيمِّ  ْحيِّ

 وقال : 

تِّ 
ُ
ا َما ق

َ
اُعون

َ
ط
َ
أ ْو 

َ
ل َعُدوا 

َ
َوق ْم  هِّ َوانِّ

ْ
ِّخ وا إلِّ

ُ
ال
َ
يَن ق ذِّ

 
 ال

َ
ْوت

َ ْ
ُم امل

ُ
ك سِّ

ُ
نف

َ
أ اْدَرُءوا َعْن 

َ
ْل ف

ُ
وا ۗ ق

ُ
ل

قِّ  ْم َصادِّ
ُ
نت

ُ
ن ك  إِّ

َ
 ين

 وقال : 

 وما كان لنفس أن تموت إال بإذن هللا كتابا مؤجال 

عنهما، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  عن عبد هللا بن عمرو رض ي هللا  

تعجلوا ثلثي أجورهم. وما من    "ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم، إال كانوا قد

 غازية أو سرية تخفق وتصاب، إال تم أجورهم"

ْيرِّ  
َ
خ ْن  )مِّ قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  رسول هللا  أن  عنه،  رض ي هللا  هريرة  أبي  عن 

 
 
َماَمَعاشِّ الن

 
ل
ُ
، ك هِّ نِّ

ْ
ى َمت

َ
يُر َعل ، َيطِّ ِّ

يلِّ َّللا  ي َسبِّ هِّ فِّ َرسِّ
َ
 ف

َ
ان

َ
ن ٌك عِّ ُهْم َرُجٌل ُمْمسِّ

َ
َع   اسِّ ل َسمِّ

ُه ( 
 
ان
َ
 َمظ

َ
ْوت

َ ْ
َل َوامل

ْ
ت
َ
ق
ْ
ي ال غِّ

َ
، َيْبت ْيهِّ

َ
اَر َعل

َ
 ط

ً
ْزَعة

َ
ْو ف

َ
 أ
ً
 َهْيَعة

الُح فيها أحبُّ إل اٍم العمُل الص  ن أي  ام  وعن ابن عباس مرفوعا : ما مِّ هِّ األي  ِّ من هذِّ
ى َّللا 

هاُد في سبيلِّ  ِّ ، وال الجِّ
اَم العشرِّ ، قالوا : يا رسوَل َّللا  هاُد في يعني أي  ِّ ؟ قاَل : وال الجِّ

 َّللا 

ْع  هِّ ، فلم يرجِّ هِّ ومالِّ  َرجٌل خرَج بنفسِّ
 

ِّ ، إال
َك بش يءٍ سبيلِّ َّللا   من ذلِّ

صر ويسلم ويغنم .. واليتغاب  فأجر الذي يهزم ويقتل أعظم بكثير من أجر الذي ينت

 برسم ..متغاب فيدعي أننا نعني أن يتعمد املسلم أن يهزم ويقتل فما يقول ذلك إال م

 ونتساءل هنا :  

 هل املوت مشكلة ؟؟  
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ذلك  ويرجع  تأملا  فيظهر  واملئات  العشرات  منهم  يقتل  وهم  غزة  ينظر ألهل  البعض 

ن الواجب عليهم أن يفعلوا ذلك لكونهم لم يعطوا الدنية ويستسلموا للصهاينة وكا

 ليسلموا ..  

ة أبيهم وقتل قبلهم ولي  فنقول له : وماذا تقول في أهل األخدود الذين أبيدوا عن بكر 

الت املرأة  النار ذات الوقود كانت هللا صاحب الكرامات حتى  تلكأت قبل أن تقحم  ي 

 .. كرامتها أن نطق لها رضيعها قائال : اصبري يا أمه فإنك على الحق 

بقيت معه حتى عاش ونجا من كل طرق قتله  ملاذا كرامات غالم أصحاب األخدود 

لم يحصل منها كرامة واحدة لتقتل امللك ؟؟ بل العجب أن إلى أن آمن أهل القرية ..  

النا فيؤمن  هو  يقتل  لكي  كانت  األخيرة  بكرة كرامته  عن  حرقا  ليموتوا  بدعوته  س 

نطق   في  املرأة  كرامة  وكانت   .. النار أبيهم  انطفاء  في  وليست  حرقا  تقتل  لكي  طفلها 

 وسالمة املؤمنين جميعا وكبت الكافر ! 

 ر املؤمن املوحد املسلم ألمر هللا ..عب استيعابها على غيإنها معادلة صعبة وص

بعض   على مذهب  وليس  في سبيل هللا  يموت شهيدا  أن  األسمى  املسلم  إذن هدف 

أكوال  يعيش  أن  األسمى  الذين هدفهم  يطلب الهمل  وأن   .. يزعم  كما  في سبيل هللا   

 املوت في مظانه وليس على فراشه كما قال أحد املرض ى النفسيين . 

لخالصة أن الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم وعن دينهم وحرماتهم إنما هم في  او 

فاملطلوب  تتوفر  لم  أم  والعدة  العدد  لديهم  توفر  مبرور سواء  وعمل  مشروع  جهاد 

لداعي هللا سبحانه وتعالى لفعل ذلك بنية صادقة صالحة حتى فقط أن يستجيبوا  

يقدر  بما  يستعينوا  أن  ويكفيهم  األجر  لهم  غير يتم  يملكوا  لم  ولو  قوة  من  عليه  ون 

 البصق على الكفار لكان كافيا .. 

فإن قتلوا فهنيئا لهم وماذا يريدون أجمل من االنتقال للدار اآلخرة التي هي الحيوان 

 ضنك الدنيا ومرارتها ؟؟  وأن يستريحوا من

موعدهم   في  ماتوا  بل  ؟؟  املحتوم  أجلهم  أتاهم  أم  جهادهم  بسبب  ماتوا  هم  وهل 

 سجل في بطن أمهاتهم وفقا للوح املحفوظ . امل

 وإن عاشوا عاشوا كراما أعزاء منصورين على أعدائهم آمنين على أعراضهم ..

 ودع عنك عيش العبيد !!
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أن   وهي  عليها  ننبه  نقطة  القلب  بقيت  خفيف  اإليمان  هو ضعيف  من  الناس  من 

: التنكر على البطل  طائش النفس مثلنا والحول والقوة إال باهلل فمثل هذا نقول له  

الحقارة   ودار  الذلة واملهانة  الكرامة على  ودار  الشهادة  بالعزيمة وفضل  أخذ  الذي 

الصوا العدو  أتاك  فإذا   .. لسانك  اقطع  و قلمك  واكسر  فمك  وأغلق  ائل  لدناءة 

املتجبر فسلبك بيتك وهتك عرضك وهدم مسجدك وأهان دينك فاستأسر له وعش 

رخصة لك  فإن  ذليال  عبدا  والهوان   عنده  الضعف  من  حالك  هذه  كانت  طاملا 

لبغي الترحل  املكارم  ودع   ... والرجفان  والهلع  والخوف  حتى والخذالن  وانتظر   .. تها 

ح النووي والطيران املتطور يسمح لك عدوك هذا وأنت تحت حذائه أن تملك السال 

 والقنابل العنقودية هبة من عنده حتى تقاتله بها عن تكافؤ ..

قال أسئلة وردتني باألمس دفعة واحدة تحوي كما من  كتابة هذا املوقد كان سبب  

الرد   فسنرجئ  الحديث  بنا  طال  قد  ولكن  فلسطين  في  إخوتنا  جهاد  حول  الشبهات 

 ة الكالم ينس ي بعضها بعضا ..على الشبهات لحلقة أخرى فإن كثر 
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 ترك الكعبة  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 أفال تتركون األقص ى ؟؟
 2021مايو 
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يخاطبون   عندما  وهؤالء   .. القوم  بعض  يطرحها  التي  الشبهات  مع  اليوم  موعدنا 

لليهود  اتركوا أرضكم ودياركم  لهم  في فلسطين بشبهاتهم تلك فإنهم يقولون  إخوتنا 

..فاحنوا  مواجهتهم  على  تقدرون  ال  ضعفاء  فأنتم  ليهدموه  األقص ى  وسلموهم 

أذلة بين أيديهم   ا منحوكم فتات الخبز لتعيشوا في  إن شاؤو جباهكم للكفار وكونوا 

ليلة   في  عليكم  مالوا  شاؤوا  وإن  شعوبهم  مع  العرب  طواغيت  يفعل  كما  خدمتهم 

أو   بحجر  ترموهم  أن  وإياكم   .. والقوة  لكم  الحول  فأنتم  كالنعاج  فذبحوكم  ليالء 

شهداء  فتموتوا  بالطيران  فيقصفوكم  بسيارة  تدهسوهم  أو  بسكين  تطعنوهم 

 .. أعزاء

  : طرحها ولألسف رجل محسوب على العلم قالة شبه وهذه

تعليق أعجبني : الرسول صلى هللا عليه وسلم طلع وترك مكة هو وكبار الصحابة ؛ 

 !فهل هم متهمون عندك ألنهم تركوا مكة وال شك أن مكة أفضل من فلسطين؟

الجهاد يختلف عما   قبل فرض  كان  فما  األوراق  إياكم وخلط  قلنا  أن  ونقول سبق 

الجهاد فما سكت املؤمنون عما أصابهم إال ألنهم لم يؤذن لهم في الجهاد   عد فرض ب

   فكيف يتعدون األمر اإللهي لهم ؟ 

كما أن مكة هي دار قريش أبا عن جد وهم سدنة الكعبة وحماة الحرم ولم يكونوا 

غزاة معتدين محتلين أتوا بكفرهم على ديار املسلمين فاحتلوها واستباحوا حرمتها 

 ى مقدساتها فأين هذه الصورة من تلك فما لكم كيف تحكمون ؟؟ بوا علوغل

ثم إن النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه لم يتركوا مكة إال بأمر إلهي بالهجرة إلى  

إلهي   أمر  أتى  فهل   ، أمر هللا  يأتيهم  أنفسهم وأهليهم حتى  فيها على  يأمنون  دار منعة 

الدار  وجدت  وهل  ؟  بالهجرة  فلسطين  لهم  التي    ألهل  أرضها  وفتحت  بايعتهم 

تستقبله   بلدا  اليجد  اليوم  املقدس ي  أن  أم  ؟  الهدم  والهدم  الدم  الدم  وناصرتهم 

 أصال فضال عن أن يستوطنها ويأمن فيها على نفسه وأهله ؟ 

هو   وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  يترك  لم  ملاذا  إليها  تنظر  لم  أخرى  صورة  هناك  ثم 

عن لألحزاب  املدينة  تموأصحابه  ولعب  دما  يهود  وغدرت  املدينة  وحاصروا  الؤوا 

وبلغت   األبصار  زاغت  وإذ   : بقوله  املؤمنين  حال  هللا  ووصف  أالعيبهم  املنافقون 

القلوب الحناجر وبقوله : هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا ..ومارفع البالء  
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.. أليست هذه   ه وسلمإال بتدخل إلهي بتسخير رياح الصبا لنصرة النبي صلى هللا علي

 الصورة أولى باملقارنة ؟ 

وأخيرا ...يا أخي هذا نبي يأمر فيطاع واملأمور مطمئن لحكمه ولو أمرنا بقتل أنفسنا 

لفعلنا .. فهل معك نبي نسلم ألمره ألنه الينطق عن الهوى فنسلم ديارنا وأعراضنا 

العليل املشكوك بفهمك  السقيم  أن هذا اجتهادك  أم  ؟  م  ومقدساتنا  ع شكنا فيه 

أصال في ديانتك وأمانتك وقد خالفك من هو أعلم وأتقى هلل منك ؟ فأين الثرى من 

 الثريا ؟؟

افق هوى ولي خمره وتوجيهاته  .. مؤلم أن يزور من ينسب إلى العلم الحقائق ليو

يستبيحها   الكعبة  لترك  صالحة  السخيفة  الحجة  تلك  الدكتور  أيها  يا  ترى  هل 

يهود مكة هل ستكون فتواك آلل سعود أن اتركوا الكعبة جم ال؟؟ يعني لو هااليهود

كما تركها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ألنكم ضعفاء أم ستقول كلنا 

 فداء آلل سعود واليحكمنا سواهم وستنس ى أصال الكعبة ؟؟ 

فما ينطبق عندك على مكة اليوم فطبقه بحذافيره على األقص ى ، فهو ليس عهدة  

إخ كالكعبة  وتنا  عند  املسلمين  كل  أعناق  في  أمانة  هو  وإنما  فقط  الفلسطينيين 

 . سواء بسواء

وأما الثاني وهو أكبر من األول سنا وأعظم عند قومه قدرا فقد أتى بباقعة ليجعلها  

ويحيى   زكريا  أيام  لفلسطين  محتلين  كانوا  الرومان  أن  ذكر  فقد  للخذالن  راقعة 

عندهم  مشروعا  الجهاد  وكان  بيت  ولم    وعيس ى  في  الرومان  بإخراج  هللا  يكلفهم 

 ... املقدس ألنه ليس في طاقتهم

أضعف  فحالنا  لليهود  املقدس  بيت  نترك  أن  أولى  فنحن  عليه  وبناء   ، قال  هكذا 

 ... وليس في طاقتنا مواجهة أمريكا وأوروبا ودول الشرق والغرب

اقعية   : وفي كالمه مغالطات شرعية وتاريخية وو

الن من   : وقد  احية  فأوال  الصحيح  على  لنا  شرعا  ليس  قبلنا  من  فشرع  الشرعية 

وليت   .. للعراق  األمريكي  الغزو  إبان  العبيكان  على  ردنا  في  ذلك  في  الكالم  فصلنا 

والوقائع   ديننا  في  الصريحة  الصحيحة  النصوص  أمامنا  ؟؟  به  أتواصوا  شعري 

ووقا التاريخ  دفاتر  في  يقلبون  يذهبون  ثم  املتواترة  األ املتكاثرة  السابقة  ئع  مم 

 . ليظفروا بمخرج للهوان واملذلة التي كتبت على يهود قاتلهم هللا
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رسول هللا  يكن  فلم  املناسبة  توقيتاته  فله  أصله مشروعا  كان  ولو  الجهاد  أن  كما 

عمره   ذلك  استوعب  حتى  مجاهدا  كلها  يومه  لحظات  وسلم خالل  عليه  صلى هللا 

أمه فهل  ولذا   .. فترات  تتلو  فترات  هي  فرصة  وإنما  لهم  وسنحت  األنبياء  هؤالء  ل 

وزكريا بيد قومهما ولوال رفع عيس ى  وحيدة للجهاد فلم يهتبلوها ؟؟ فقد قتل يحيى  

ألنبيائهم  قتلة  كانوا  بل  أصال  للجهاد  أهال  إسرائيل  بنو  يكن  ولم  مثلهما  لقتلوه 

الجهاد   من  خلت  قد  كانت  لهم  األنبياء  هؤالء  وصية  حتى  لدينهم  بائعين  مرتشين 

  ف وصية النبي صلى هللا عليه وسلم لنابخال 

» إن هللا أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات فعن الحارث األشعري، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  

أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ، فقال له عيس ى  

إسرائيل   بني  وتأمر  بهن،  تعمل  أن  كلمات  بخمس  أمرت  قد  إنك  السالم:  أن عليه 

قتني يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن، وإما أن أبلغهن؟ فقال يا أخي: إني أخش ى إن سب

أن أعذب أو يخسف بي، قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت املقدس حتى امتأل 

املسجد، فقعد على الشرف، فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال: إن هللا عز وجل أمرني 

أ وآمركم  بهن،  أعمل  أن  كلمات  ال  بخمس  هللا  تعبدوا  أن  وأولهن:  بهن،  تعملوا  ن 

من مثل  ذلك،  مثل  فإن  شيئا  به  أو    تشركوا  بورق  ماله  خالص  من  عبدا  اشترى 

ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، 

فإن هللا  بالصالة،  وأمركم  شيئا.  به  تشركوا  وال  فاعبدوه  ورزقكم  خلقكم  وأن هللا 

بالصيام،    ينصب وأمركم  تلتفتوا.  فال  فإذا صليتم  يلتفت،  لم  ما  قبل عبده  وجهه 

مث املسك، فإن  ريح  يجد  كلهم  في عصابة،  رجل معه صرة من مسك  كمثل  ذلك  ل 

وإن خلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل  

ليضربوا عنقه، فقال: ذلك كمثل رجل أسره العدو، فشدوا يده إلى عنقه وقدموه  

ل والكثير حتى فك  هل لكم أن أفتدي نفس ي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقلي

نفسه. وآمركم بذكر هللا عز وجل كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا 

في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان 

 « عز وجلإذا كان في ذكر هللا 

والس بالجماعة،  بهن:  أمرني  هللا  بخمس  آمركم  »وأنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا  رسول  مع،  وقال 

والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل هللا، فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد  
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فهو من جثا  الجاهلية  أن يرجع، ومن دعا بدعوى  إال  ربق اإلسالم من عنقه،  خلع 

وصلى؟ قال: وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم،  جهنم، قال: يا رسول هللا وإن صام  

هللا عز وجل املسلمين املؤمنين عباد هللا عز  ادعوا املسلمين بأسمائهم بما سماهم  

 .« وجل

فلم يكن بنو إسرائيل في تلك السنوات القالئل أهال للجهاد من األساس فلم يؤمروا 

 . به بخالفنا

 .. هذا من الجانب الشرعي 

التاريخي الجانب  اليهود   أما  رعاية  تحت  املقدس  بيت  كان  إذ  عجيب  خلط  ففيه 

الفترة ولذا في تلك  في بطنها محررا لخدمته وكانت مريم   تماما  وهبت امرأة زكريا ما 

معتكفة فيه ويقوم على أمره زكريا عليه السالم . والحكم الروماني كان وصاية كما  

اكم لفلسطين وقت والدة هو حال كل بالد املسلمين اآلن تقريبا بل أفضل وكان الح 

وقد جدد سور القدس،  املسيح ويحيى ببيت املقدس مدعيا لليهودية واسمه هيرود  

  . وبنى فيه أبراجا، ووسع املدينة

بل إن هيكل اليهود الذي يفخرون به ويريدون إعادته أتم بناءه هيرود أغريبا الثاني 

 .م20ي إقامته سنة قد بدأ ف  –جد أبيه  –م ، الذي كان هيرود الكبير 64سنة 

فتو  سببه  وأن  مشهور  ماهو  السالم  عليه  يحيى  مقتل  في  روي  فيها  وقد  استفتاه  ى 

 امللك

وكما عندنا أحبار متعاونون مع السلطة الغاشمة املوالية ألعداء هللا فكذلك كانت  

وحماه هللا  صلبه  في  سعوا  حتى  عليهم  إلنكاره  املسيح  على  حقدوا  وقد  يهود  أحبار 

 . تآمر على قتله اليهود مع بيالطس خليفة هيرودبالرفع وقد 

عيس ى   عن  ذكر  ما  أن  نعلم  السالموكلنا  الجهاد   عليه  عن  بعيدا  كان  مواعظه  في 

واالنتصار من الظالم فدع مالقيصر لقيصر .. وإن ضربك على خدك األيمن فأعطه 

   األيسر ونحو ذلك

فاكين للدماء، فكان ومع ذلك فقد حصلت مواجهات بين اليهود ووالتهم لكونهم س

حيث   القدس.  في  خاصة  القالقل،  من  الكثير  إلثارة  مدعاة  الحامية ذلك  ذبحوا 

 .م66الرومانية هناك عام 
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وقتلهم  هللا  دين  لتحريفهم  لهم  عقوبة  اليهود  على  أصال  الرومان  هللا  سلط  وقد 

واآلثار   األنبياء وأكلهم األموال بالباطل فكيف يحتج بلعنة هللا وعقوبته ؟؟ واألخبار 

 . في تلك اللعنة وذكر مخازي بني إسرائيل يطول ذكرها وتراجع في مظانها

والخطايا  الخطوب  منهم  وعظمت  إسرائيل  بني  أمر  مرج  ثم   : وغيره  ابن جرير  قال 

وقتلوا من قتلوا من األنبياء وسلط هللا عليهم بدل األنبياء ملوكا جبارين يظلمونهم  

 . األعداء من غيرهم أيضا ويسفكون دماءهم وسلط هللا عليهم

عاج ضعفاء  فعال  نحن  فهل   : اقعية  الو الناحية  من  كفار  وأما  مواجهة  عن  زون 

الجهاد   ذكر  حال  في  إال  التظهر  صلعاء  وفرية  كبرى  كذبة  هذه  أن  اقع  الو ؟  زماننا 

والكرامة والعزة وأما في غير ذلك فال وألف ال .. لو جلب الكفار بخيلهم ورجلهم لنزع 

كبار العلماء ومن هيئة املدخلي واملخرجي  ملك آل سعود لدبجت الفتاوى من هيئة  

الجهاد وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ونحن أباة الضيم وعندنا أسد  برفع راية  

وإنما   الشهادة  محلى  ويا  هللا  سبيل  في  باملوت  ويامرحبا  الحروب  وليوث  الشرى 

 النصر من عند هللا ... الخ 

ن األفغان سوى قلة من الشباب وما حرب أفغانستان منا ببعيد فما كان املجاهدو 

خف أسلحة  وقتئذ اليملكون سوى  قطب  أقوى  السوفيتي  االتحاد  قوة  جابهت  يفة 

ولكون هذه املعركة كانت تصب في صالح القطب املنافس أمريكا كلنا نعرف كيف 

ذهب  ممن  كان  والشيخ  والعيس ى  والزكريا  يحيى  عن  نسمع  ولم  الفتاوى  كانت 

 .. الرحمن تقبله هللا معروفةألفغانستان وقصصه مع جميل 

كان مسموحا ما   .. لم   ولكن  وما  أقوياء  فهو جهاد مشروع ونحن  الخمر  به من والة 

 يكن فهو إلقاء باليد للتهلكة ونحن ضعفاء

العزيز  عبد  الدكتور  على  قديم  مقال  في  الضعف  شبهة  على  رددنا  أن  سبق  وقد 

 . القاري فليراجعه من شاء

  ونحن لدينا وعد إلهي

ليه وسلم ... وإني سألت ن ثوبان رض ي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عفع

أنفسهم   سوى  من  عدوا  عليهم  يسلط  ال  وأن  عامة  بسنة  يهلكها  ال  أن  ألمتي  ربي 

وإني  يرد  ال  فإنه  قضاء  قضيت  إذا  إني  محمد  يا  قال  ربي  وإن  بيضتهم  فيستبيح 

أ ال  وأن  عامة  بسنة  أهلكهم  ال  أن  ألمتك  سوى  أعطيتك  من  عدوا  عليهم  سلط 
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تمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى  أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اج

 . يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا

وهذا ما رأيناه بأعيننا فاإلخوة املجاهدون لم تقدر عليهم دول الكفر مجتمعة حتى 

ماترتب عليها من تكفير ودماء وكان  أحدث العربان الفتنة بينهم بفتاوى الخارجية و 

 .. ورجال من ينتسبون لإلسالم والحول والقوة إال باهللقتل من قتل بمال 

كل   بعد  الجهاد  راية  رفع  من  كل  لهم  بقي  كيف  فانظروا  ذلك  كل  من  الرغم  وعلى 

عليها   القضاء  يدعون  والتي  داعش  يسمونها  التي  الدولة  فالزالت  اإلبادات  هذه 

أنحا في  وثمنتشرة  وستون  إحدى  هذا  رمضان  في  فقط  وعملياتها  العالم  الثمائة  ء 

والزالت   .. يوميا  عملية  عشرة  اثنتي  بمعدل  أي  بلدان  ثمانية  في  ثغورها  في  عملية 

  ... في مالي والصومال واليمن وهكذا  القاعدة مسيطرة ومؤثرة في عدة مناطق منها 

ت الدول إمكاناتها لنصرة  وهؤالء أفراد خرجوا عن الهيمنة العاملية فكيف لو سخر 

أل  تبقى  لن  فوهللا  بين  اإلسالم  إسرائيل  وألبيدت  قائمة  الكفار  من  لغيرها  وال  مريكا 

عشية وضحاها .. بل فقط لو أوقف العربان خياناتهم ودعمهم للكفار ولم يحولوا  

كافيا   ذلك  لكان  العزل  للشعوب  الفرصة  ومنحت  الدين  نصرة  وبين  شعوبهم  بين 

 . وزيادة

يس ى حتى نقول لدينا ا نقول لهذا الشيخ كسابقه ليس عندنا زكريا ويحيى وعوأخير 

أنبياء يوحى إليهم وهم على الحق جزما فلنترك الجهاد ألنهم لم يجاهدوا ولكن هذا 

قلنا  كما  الكعبة  على  ذلك  طبق  وأيضا  العليل  بفهمك  السقيم  اجتهادك  هو 

 .. لسابقك

 ية لحلقة أخرى وهللا املستعانونعتذر مرة أخرى عن اإلطالة ونرجئ البق
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 ..يا أهل القدس 
 لستم أفضل من سمية وعمار !!

 

 2021مايو 
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وبهما   أخريين  شبهتين  مع  اليوم  وموعدنا  القوم  شبهات  من  شبهتين  باألمس  فندنا 

 نختم فالحق أبلج والباطل لجلج .. 

قال قائلهم : ترمي حجرا على اليهودي فيذبح عشرة أو عشرين ويهين اآلالف ويزج بهم 

عتقالت .. هل هذا جهاد ؟؟ هذا لعب على الناس .. ناس يتأكلون بهذا الجهاد  في امل

 ويلعبون بعقول املسلمين .. 

اقع تماما مع مافيه من  ونقول :  صدقت في الجملة وإن كان كالمك فيه مخالفة للو

 تناقض لفظي واضح فاألول تنكر أنه جهاد ثم تقول يتأكلون بهذا الجهاد !!

فأين هي الحادثة الواحدة التي رمى فيها مسلم على يهودي حجرا   :وأما تفنيد القول  

 فذبح فيها واحدا فقط وليس عشرة أو عشرين ؟ أو أهان العشرات وليس اآلالف ؟؟ 

إذا كان الطيران الذي يقصف ليل نهار ويرمي الحمم على الرؤوس ويدمر املباني فوق  

 ؟؟  أهلها اليتسبب في ما ذكرت فكيف برمي حجر على يهودي

تخذل  التي  املواضع  تلك  في  السيما  محض  كذب  الزائدة  املبالغات   .. دكتور  يا 

املسلمين وتحقر من أعمالهم وكأني اآلن يخطر في بالي قوله تعالى : ) الذين يلمزون  

فيسخرون  جهدهم  إال  اليجدون  والذين  الصدقات  في  املؤمنين  من  املطوعين 

 ...(منهم

 صورتان  ونقول لك يادكتور : لرمي الحجر 

اثنين   أو  آخر  مع  أو  وحده  أحدهم  يرمي  أن  وهي  ماذكرت  مع  قليال  تتفق  قد  صورة 

أهله  وحرمان  اعتقاله  أو  أحدهم  قتل  ذلك  على  فيترتب  ابتداء  اليهود  على  حجرا 

بمبدأ  منه تمسكا  غيرها  توفر  مع  الحجارة  رمي  على  الجهاد  مفهوم  يقتصر  أن  أو   ...

ك وننهى عن فعل ذلك فال الحجر يجدي هنا يمايسمى بالسلمية فهنا نشد على يد

نفعا ومفسدته أعظم والسلمية منهج فاشل كتبنا عنه مقاال خاصا فليراجعه من 

 شاء . 

أن  وهي  الحائط  عرض  به  وتضرب  ذكرت  عما  تماما  تختلف   : الثانية  والصورة 

أو   أرضهم  لينتزع  اليهود  من  عليهم  يصول  من  مهاجمة  على  باآلالف  العزل  يتضافر 

آليات    ييخل تراجع  في  تتسبب  األحجار  من  اآلالف  عشرات  من  بسيل  بيوتهم 
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الصهاينة وهلع الجنود وخوفهم من النزول منها ثم لو تمكنوا من اإلمساك بواحد  

أو اثنين  من الرماة يعاقب عقوبة مقبولة القتل فيها وال اعتقال لسنوات كما يفعل 

 حة .لآل سعود وأمثالهم وهذه العقوبة تهون أمام املص

والصورة الثانية هي الحاصلة في فلسطين وليست الصورة األولى فاربع على نفسك  

 وقد نجحت وآتت أكلها والزالت نافعة ومؤثرة منذ سنوات . 

ثم اتهامك إخوانك بأن جهادهم مبني على هذه األحجار مع عدم جدواها ثم اتهامهم 

 سف ومؤلم ..ؤ باملتاجرة بذلك والضحك على عقول املسلمين فأمر مخز وم

عن  للدفاع  عليه  يقدرون  ما  كل  فبذلوا   .. أكفهم  على  أرواحهم  حملوا  إخوانك 

املسلمين أجمعين وتخاذل عن نصرته طواغيت   أعناق  في  أمانة  الذي هو  األقص ى 

من  لخوفهم  عليهم  ينكروا  أن  من  وبدال  املعبد  وكهنة  سدنة  عنهم  وسكت  العرب 

 كله وناء بالثقل جله ..  لبطشهم ذهبوا ينكرون على من تحمل بالحم 

ودهسوا  بالسكاكين  وطعنوا  بامللوتوف  قذفوا  الحجارة  رميهم  مع  إخوانك 

.. وهل   ما استطاعوا  بكل  وبحرا وجوا  برا  بالصواريخ وهاجموا  بالسيارات ورشقوا 

أمرهم هللا بأكثر من ذلك ؟ وتحملوا التهجير واإلبعاد والقتل واألسر وأنت ماشاء هللا 

 وبخور العود والبشوت ومجالسة األمراء !! تنعم بالوالئم

 وأما الشبهة الرابعة فأنقل لكم سؤال األخ حيث قال :

ينصرون  ال  العرب  ملاذا حكام  فلسطين  اليمن عن  في  املشايخ  أحد  لقد سألنا  أخي 

عز   هللا  عن  وبعدهم  أنفسهم  بسبب  الضعف  هذا   : فقال  املستضعفين  إخواننا 

وعد  ( تعالى  قال  ومعاصيهم  الصالحات    وجل  وعملوا  منكم  آمنوا  الذين  هللا 

الذي  دينهم  لهم  وليمكنن  قبلهم  من  الذين  استخلف  كما  األرض  في  ليستخلفنهم 

ارتض ى لهم وليبدلنهم  من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا ( هذا وعد  

 من هللا عز وجل  

يعن للمسلمين  السعودية  نصرة  وين  اآلن  : طيب  له  السائل  تقتل   يفقال  األطفال 

 والنساء تنتهك ملاذا ماتقومون الجهاد في سبيل هللا عز وجل ؟ 

فقال هذا الشيخ : حكام العرب ليست عندهم استطاعة لحرب اليهود أما تقرؤون 

النبي صلى هللا   عليه  ومر  العذاب  الكفار  من  قبل  ياسر من  بن  لعمار  ماذا حصل  
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... إنما قال    عليه وسلم وهو في هذا العذاب ماذا قال ؟ هل قام بحرب الكفار ؟ ال 

 األدلة الصريحة ؟   صبرا آل ياسر ولكم الجنة  أينكم من هذي

وملا حصل المرأة خباب من العذاب من قبل الكفار كانوا يحمون السهم حتى يرجع 

لونه أحمر ويغرسوه في ظهرها فذهب خباب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقص له  

 فقال النبي صلى هللا عليه وسلم اصبر ياخباب  ..إلى غير ذلك     ماذا يفعلون في زوجته

 ا مسلمين ؟؟أما تقرون ي

ومع    .. املتعاملين  والجهلة  املتعلمين  أنصاف  في  الوكيل  ونعم  هللا  حسبنا   : ونقول 

امراة  لخباب  فاليعرف  الواضح  والتخليط  املسئول  هذا  ذكره  فيما  العلمي  الخلل 

ذب فقد عاد بنا لنقطة سبق التنويه بها وهي دعوى عذبت وإنما هو الذي كان يع

افية التي التظهر  إال عند املطالبة بحماية املقدسات واملستضعفين    الضعف الخر

من املسلمين وتختفي عند الحفاظ على الكراس ي فال نكرر ماذكرناه سابقا ولكن هنا  

ة عمار وآل  نقطة أخرى وهي ملاذا لم يعلن النبي صلى هللا عليه وسلم الحرب لنصر 

 تعالى قال  ياسر وخباب وسائر املستضعفين ؟؟ والجواب أيضا ذكرناه آنفا فإن هللا 

األمر   فليس   ) هللا  أراك  بما  الناس  بين  لتحكم   (  : وسلم  عليه  هللا  صلى  لرسوله 

باالجتهاد وإنما بالوحي ولم يكن هللا تعالى قد أذن للمسلمين بالجهاد واالنتصار ومع 

لى املضاربة واملنازلة ممن لديه قوة لم يستسلم لهم فقد قاتلهم  ذلك من قدر منهم ع

ارتف للنبي صلى هللا  عمر حتى  يكن  ولم  أبي جهل  رأس  تهددهم وشج  النهار وحمزة  ع 

عليه  صلى هللا  نفسه  هو  وقد ضرب  كيف  اآلخرين  نصرة  على  القدرة  وسلم  عليه 

في الجهاد فلما أذن    وسلم وضرب معه أبو بكر الصديق ؟ وكل ذلك ألنه لم يؤذن لهم

ليخذل يكونوا  فلم  عتادهم  وضعف  عددهم  قلة  مع  قاتلوا  املستضعفين  لهم  وا 

الرجال   من  واملستضعفين  هللا  سبيل  في  تقاتلون  ال  لكم  وما   ( تعالى  قال  بعدما 

 والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ...( 

فلم يخل عصر منها بل جيش الرسول صلى هللا عليه أما قصة املعاص ي والذنوب  

من املنافقين وفيه من يريد الدنيا ومن يريد اآلخرة . وسلم كان فيه من العصاة بل و 

ويكيد   الكفار  يوالي  ومن  الخمر  يشرب  ومن  يزني  من  فيه  كان  النبوي  واملجتمع 

أول   الجهاد من  ترك  إن  بل   .. الجهاد  لترك  ليست بحجة  فهذه  يجب للمسلمين  ما 

 التوبة منه والرجوع إلى هللا به كما قال صلى هللا عليه وسلم  
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في  الجهاد  تركوا  ملا  أنهم  ـ  أعلم  ـ وهللا  الذل  هذا  "وسبب   : رحمه هللا  الشوكاني  قال 

على كل دين عاملهم هللا بنقيضه ، وهو  سبيل هللا ، الذي فيه عز اإلسالم وإظهاره  

 إنزال الذلة بهم" انتهى . 

أيها املدلسون وكأنكم لستم من هؤالء العصاة املقصرين وأنتم تاركون   فاتقوا هللا

من   بطونكم  سمنت  أن  بعد  البعض  بعضكم  في  بالطعن  ومنشغلون  الدين  نصرة 

 أكل لحوم العلماء والدعاة واملجاهدين ... 

املقال : لو صدقتم أيها املشايخ وحملة العلم مع أنفسكم وتجردتم   والخالصة ونهاية

وأخل تشخيصا  لربكم  املرض  ولشخصتم  الجرح  على  اليد  لوضعتم  لدينكم  صتم 

سليما وهو أننا ابتلينا بطواغيت خونة أحذية للكفار باعوا دينهم بعرض من الدنيا 

تثب في  وإمكاناتهم  قوتهم  واستغلوا  املسلمين  خيرات  ومناصرة ونهبوا  عروشهم  يت 

.. واليع ني هذا أن نستسلم  عدوهم ومحاربة أهل دينهم فوجب إسقاطهم وإزاحتهم 

فهو   عاديتهم  ورد  الكفار  في مدافعة  مبذول  فكل جهد  ذلك  نتمكن من  لعدونا حتى 

واجب وممدوح فاعله والتحقرن من املعروف شيئا فاجتهدوا في الدعاء وابذلوا ما  

أقالمكم عن مقدسات املسلمين وأخيرا من   يمكنكم من املال ودافعوا بألسنتكم و

فرب حجر غلب صاروخا ورب درهم سبق ألف درهم وهللا    لم يجد إال حجرا فليرم به

 الهادي إلى سواء السبيل
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  : السائل

 كم ورحمة هللا وبركاته ، كيف حالك شيخنا أنا من غ،زة ولدي سؤال السالم علي

  : الطرهوني

 أخي نصركم هللا وحفظكم وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ...مرحبا بك وأهال 

  : السائل

وكان   الد،ولة  أنصار  من  مجموعة  كنا  باختصار  وسدد خطاكم شيخي  أعانكم هللا 

ال لقتال  نجمعه  وعتاد  سالح  اإلخوة لدينا  بعض  أمر  حم،اس  أمن  فاكتشف  يهود 

وال  يحدث  ملا  قلوبنا  تتقطع  نحن  واآلن  واملعدات  األسلحة  وصادروا  واعتقلوهم 

 به نملك ش يء نقاتل 

في صفوف   نقاتل  في غ،زة ؟ هل  الفصائل  أعلم بحال  وأنت  بماذا تنصحنا شيخنا 

 الفصائل 

 ينمع العلم أن لنا بعض األصدقاء داخل الفصائل نحسبهم صادق

  : الطرهوني

معلوم أخي .. نعم قاتلوا مع من يقاتل اليهو،د مطلقا طاملا ليس لديكم القدرة على  

 . القتال منفردين

 هللا خير ونفع بكم السائل : جزاكم

 الطرهوني : وإياكم 

  : السائل

الذين  لإلخوة  باألدلة  موضح  منشور  كتابة  اإلمكان  في  كان  إذا  شيخنا  إذنكم  بعد 

قتال تحت راية الفصائل لنرسله لهم لعل هللا يفتح على يديك هذا يتحرجون من ال

وا السليمة  العقيدة  على  ونحسبهم  بالقليل  ليس  عددهم  العلم  مع  إلخوة الباب 

 يثقون بكم شيخنا وممن يتابعون فتاويك ومنشوراتك

 الطرهوني : هللا يبارك فيكم وفيهم ..إن شاء هللا

________________________________ 
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ذا حوار دار بيني وبين سائل من فضالء اإلخوة وإيفاء بالوعد نكتب هذا املنشور  ه

تحت   وقتالهم  سوريا  في  اإلخوة  من  كثير  من  ذلك  نحو  عن  السؤال  تكرر  وقد 

 .. الفصائل فالكالم لهم كذلك مطوال بعدما أجبناهم اختصارا عدة مرات

لها في فقه الجها،د من خالل  م وبادئ ذي بدء ننصح باالطالع على الدورة التي قمنا بع

  : هـ باملوقع الرسمي وهي صوتية ومفرغة ونقول 1424صحيح البخاري عام 

  : الجها،د نوعان

جها،د طلب : واملقصود منه غزو الكفا،ر في عقر دارهم لدعوتهم لإلسالم أو النزول  

بإذن  ذلك  يكون  كأن  له شروطا  الفقهاء  من  جمع  ذكر  وهذا  املسلمين  حكم  تحت 

بها  اإم النطيل  مبسوطة  ذلك  وأدلة  ذلك  وغير  الوالدان  فيه  ويستأذن  املسلمين  م 

فهو   مؤقت  عين  فرض  أنه  ورجحنا  الفقهاء  جمهور  عند  كفاية  فرض  النوع  وهذا 

فرض كفاية لحظيا ولكنه اليسقط عن املسلم طوال عمره إال بعذر لقوله صلى هللا  

 . مات على شعبة من النفاق و عليه وسلم : من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغز 

صاحبه  عليه  يؤجر  حتى  تعالى  كلمة هللا  إلعالء  رايته  تكون  أن  ينبغي  النوع  وهذا 

واليعني هذا منع من يجاهد للمغنم أو الذكر أو غيره من القتال مع املسلمين أو أال 

هو  كما  ذلك  غير  مقصده  أي  رايته  كانت  وإن  حتى  ذلك  نيته  من  مع  املسلم  يغزو 

ف التوسع    يالحال  في  الوالة  من  طمعا  الغزو  جل  كان  فإنما  املسلمين  عصور  جل 

والحصول على األموال وبسط النفوذ لكنه كان ينكي في الكفا،ر ويفتح البالد لنشر  

 . اإلسالم والعبرة بنية املجاهد

والراية كما سنبين في املقال التالي إن شاء هللا أن املراد بها الغاية من القتال فإذا 

العمية  اكان   الراية  هي  فهذه   .. يقاتل  ملاذا  املقاتل  اليدري  للقبيلة  تعصبا  لقتال 

 . املنهي عن القتال تحتها . والعالقة لها باألعالم كما يظن الجهلة والعوام

وأما قتال الدفع : فقصة أخرى تماما فدفع الصائل مطلقا من واجبات الشرع ملن  

وه للمسلم  املطلوبة  العزيمة  وهو  عليه  عند   و قدر  بل  والكا،فر  املسلم  عند  فطرة 

من  شأنا  أقل  فهو  كانت  حجة  بأي  حريمه  عن  يذد  لم  ومن  والحيوان  اإلنسان 

 . الحيوان إال أن يترخص لضعفه وضعف قلبه فنعذره

يكون  أن  يكفي  بل  هلل  تقربا  يكون  أن  واليشترط  للنية  حتى  اليفتقر  الصائل  ودفع 

أ العامة  أرضك  أو  الخاصة  أرضك  عن  أو   يدفاعا  مالك  أو  آبائك  ووطن  وطنك 
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حدود   فال  املشرك  أو  امللحد  أو  الكا،فر  بجارك  بما شئت  ذلك  في  واستعن  عرضك 

   لذلك .. املهم تدفع الصائل

  
َ
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هِّ ]َوفي روايٍة: ُدون  َمالِّ

َ
َل ُدون تِّ

ُ
وفي الحديث الصحيح : َمْن ق

يٌد  هِّ
َ
ُهَو ش

َ
[ ف هِّ سِّ

ْ
ف
َ
 . ن

اَل: يوعن أبي هر 
َ
ق
َ
م ف

 
ى هللا عليه وسل

 
ى َرُسولِّ هللاِّ صل

َ
ل رة رض ي هللا عنه أنه َجاَء َرُجٌل إِّ

اَل: 
َ
َك«، ق

َ
هِّ َمال ْعطِّ

ُ
 ت

َ
ال
َ
اَل: »ف

َ
ي؟« ق  َمالِّ

َ
ذ
ْ
خ
َ
 َجاَء َرُجٌل ُيرِّيُد أ

ْ
ن  إِّ

َ
ْيت

َ
َرأ

َ
أ  ، »َيا َرُسوَل هللاِّ

اَل:  
َ
ق ُه«، 

ْ
ل اتِّ

َ
اَل: »ق

َ
ق ي؟«  نِّ

َ
ل
َ
ات
َ
ق  

ْ
ن إِّ  

َ
ْيت

َ
َرأ

َ
يٌد«،  »»أ هِّ

َ
 ش

َ
ت

ْ
ن
َ
أ
َ
اَل: »ف

َ
ق ي؟«  نِّ

َ
ل
َ
ت
َ
ق  

ْ
ن إِّ  

َ
ْيت

َ
َرأ

َ
أ

ارِّ 
 
ي الن اَل: »ُهَو فِّ

َ
ُه؟« ق

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

ْ
ن  إِّ

َ
ْيت

َ
َرأ

َ
اَل: »أ

َ
 «ق

تسمى   العاص  بن  بن عمرو  لعبد هللا  أرضا  يأخذ  أن  وملا هم معاوية رض ي هللا عنه 

 بن عمرو الوهط وأمر عامله عنبسة بن أبي سفيان بتنفيذ ذلك بلغ األمر عبد هللا

بن العاص  للقتال فركب خالد  الفريقان  فلبس سالحه هو ومواليه وغلمته وتيسر 

إلى عبد هللا بن عمرو فوعظه ، فقال له عبد هللا : أما علمت أن رسول هللا صلى هللا  

  عليه وسلم قال } من قتل دون ماله فهو شهيد {

رض واملال فقط .. ومن أل وهذا دفع صائل ، إمام جماعة ، قائم بشرع هللا ؛ ألجل ا

تأمل ذلك علم سفه من يتكلم فيمن يدافعون عن أراضيهم وبالدهم فقط للدفاع 

 . عنها وحمايتها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى 

  أما جها،د الدفع فهو أعظم أنواع دفع الصائل

الصائل دفع  أنواع  أشدُّ  فهو  الدفع  قتال  ا  وأم   ( ـ:  هللا  رحمه  ـ  تيمية  ابن  عن   قال 

ين فواجٌب إجماًعا، فالعدوُّ الصائل الذي ُيفسد الديَن والدنيا ال ش يَء  ِّ
الحرمة والد 

، بل ُيدفع بحسب اإلمكان، وقد  
ٌ
ه، فال ُيشترط له شرط أوجُب بعد اإليمان من دفعِّ

نص  على ذلك العلماء: أصحاُبنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم 

 ده ( ال الكافر وبين طلبه في ب

من   لدفع  طريقة  عن  ابحث  فقط   .. إطالقا  له  الشروط  الجها،د  من  النوع  وهذا 

دهمك من الكفا،ر .. فلو لم تجد غير التحالف مع الكا،فر اآلخر الذي تأمنه حاليا أو  

تعاهده فتحالف معه على دفع من دهمك مع أخذ حيطتك وحذرك فكيف بقتالك  

اقع ن في مخالفات شرعية شركية أو كفرية يمع إخوانك من املسلمين مهما كانوا و

اليهو،د   في رسول هللا أسوة حسنة فقد تحالف مع  ولنا  يدفع  الكل  بدعية طاملا  أو 
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أبوابه   أوسع  من  األكبر  الكفر  في  اقعين  الو املنافقين  وطالب  املدينة  عن  للدفاع 

  ك بالخروج معه لصد العدوان على املدينة وحزن هو واملؤمنون لتخليهم عنهم في أحل

 . الظروف حتى نزل القرآن بمواساته ومواساة املؤمنين في ذلك

  
ً
أمرا طلبوا  إذا  والظلمة  والبغاة  الفجور  وأهل  املشركين  )إن   : القيم  ابن  قال 

يعظمون فيه حرمة من حرمات هللا تعالى، أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن 

ال  هللا  حرمات  تعظيم  فيه  ما  على  فيعاونون  غيره،  وبغيهم،    منعوا  كفرهم  على 

ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس املعاونة على محبوب هلل تعالى مرض له  

 من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك املحبوب مبغوض هلل  
ً
أجيب إلى ذلك كائنا

 أعظم منه، وهذا أدق املواضع وأصعبها وأشقها على النفوس ( 

ن قتال التتار: "فإن اتفق َمن يقاتلهم على  عوقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"  

وطاعة   دينه،  إقامة  و كلمته،  وإعزاز   ، هللاِّ رضوان  في   
ُ
الغاية فهو  الكامل  الوجه 

يكون  بأن  نيٍة  وفساُد  فجوٌر  فيه  َمن  فيهم  كان  وإن  وسلم.  عليه  هللا  صلى  رسوله 

ت   
ُ
مفسدة وكانت  األمور،  بعض  في  عليهم  ى  يتعد  أو  ياسة،  الرِّ  على  قتالهم  ر يقاتل  ك 

ـهم؛  
َ
قتال أيًضا  الواجُب  كان  قتالهم على هذا الوجه:  ن مفسدة  مِّ ين  الدِّ  أعظَم على 

ينبغي   التي  اإلسالم  أصول  ن  مِّ هذا   
 
فإن أدناهما؛  بالتزام  املفسدتين  ألعظم  دفًعا 

  
 
َبٍر  وفاجر؛ فإن ن أصول أهل السنة والجماعة الغزُو مع كلِّ   مراعاتها، ولهذا كان مِّ

ا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام ال خالق لهم كما أخبر بذلك النبي صلى  ذ هللا يؤيد ه

كثير  عسكٍر  مع  أو  الفجار،  األمراء  مع  إال  الغزو  يتفق  لم  إذا  ألنه  وسلم؛  عليه  هللا 

ن ذلك استيالُء  مِّ فيلزم  الغزو معهم،  ترُك  إما  أمرين:  أحد  ن  مِّ  
بد  ال  فإنه  الفجور، 

في ضرًرا  أعظم  هم  الذين  الفاجر   اآلخرين  األمير  مع  الغزو  وإما  والدنيا،  الدين 

إقامة   يمكن  لم  وإن  اإلسالم،  أكثر شرائع   
ُ
إقامة و األفجَرين،  دفُع  بذلك  فيحصل 

الغزو   ن  مِّ كثيٌر  بل  أشبهها،  ما  وكلِّ   الصورة  هذه  في  الواجب  هو  فهذا  جميعها. 

 ."الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إال على هذا الوجه

املس في لوالزال  يتشاركون  العصور  مر  على  العلماء  من  أحد  من  نكير  دون  مون 

واملعتزلة   الجهمية  مع  الخصوص  وجه  على  الدفع  جها،د  وفي  جملة  الجها،د 

واألشاعرة والصوفية والخوارج بل قيادات الدفاع في عدة بالد ضد الكفار كانوا من  

في عهود االحتالل محم  في ذلك  يذكر  الصوفية وممن  الطرق  أبو    دأصحاب  ماض ي 
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في   القسام  الدين  وعز  سوريا  في  الحسني  الدين  بدر  ومحمد  مصر  في  العزايم 

في شنقيط   العينين  وماء  ليبيا  في  املختار  السنوس ي وعمر  بن علي  فلسطين ومحمد 

الجزائر ومحمد أحمد  في  الجزائري  القادر  املغرب وعبد  في  الخطابي  الكريم  وعبد 

 . تان وغيرهمساملهدي في السودان ومجددي في أفغان

بَمن    
 

إال ذلك  وغيرِّ  والجها،د  العلم  ن  مِّ الواجباتِّ   
ُ
إقامة ر 

 
تعذ "إذا   : تيمية  ابن  قال 

؛ كان تحصيُل مصلحةِّ الواجبِّ مع   ةِّ تركِّ ذلك الواجبِّ ُتها دون َمَضر   َمَضر 
ٌ
فيه بدعة

ن العكس  ."مفسدٍة مرجوحٍة معه خيًرا مِّ

است فأمكن  للمسلمين شرعي  إمام  غير  ئوإذا وجد  وهي صورة  الدفع  في جها،د  ذانه 

قدامة   ابن  قال  املصلحة  تفت  لم  إذا  استئذانه  فينبغي  زماننا  في  أصال  موجودة 

 بإذن األمير؛ ألن  أْمَر الحرب موكوٌل إليه، وهو أعلُم بكثرة 
 

رحمه هللا ـ: "ال يخرجون إال

إلى ُيرجَع  أن  فينبغي  وكيدهم،   ِّ
العدو  ومكامن  تهم، 

 
وقل  ِّ

   العدو 
ُ
أحوط ألنـه  رأيه، 

ألن    ه، 
ُ
استئذان يجب  فال  لهم،  ِّهم 

عدو  ملفاجأة  ه 
ُ
استئذان ر 

 
يتعذ أن   

 
إال للمسلمين؛ 

هم ن الفساد في تركِّ ن في قتالهم والخروج إليه، لتعيُّ  تتعي 
َ
 " املصلحة
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 هل األعالم  

 أعالم سايكس بيكو ؟

 وهل هي رايات عمية ؟؟ 
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الكثيرين حولها في أمر  وعدنا في املقال السابق أن نتكلم عن الراية التي يكثر دندنة  

واملتعاملون   املتعلمين  وأنصاف  العوام  تلقف  إذ  كبيرا  لغطا  أحدثت  والتي  الجها،د 

يناسب   بما  وجاء  الحرج  رفع  على  أصال  املبني  دين هللا  الخلق  على  فضيقوا  أمرها 

 الفطرة البشرية .

نقو  أن  حديث ونحب  في  ينحصر  يكاد  القتال  في  الراية  أمر  ذكر  على  الدليل  إن  ل 

ومع   املتكاثرة  الشرعية  النصوص  مع  املتناسق  الصحيح  الفهم  فهمه  فمن  واحد 

وكل   املنضبط  اللغوي  وبالتخريج  الشرائع  في جميع  عليها  املتفق  الخمس  الكليات 

 إلشكاالت . ذلك قطعا اليفهمه إال العلماء .. زالت عنه كل ا

وأما املتعالم أو الجاهل الذي يرتقي مراقي القبل له بها فسيغرق في مستنقع جهاالته 

 ويغيب في دياجير غلوه وبدعه .

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا  

 م
َ
 فمات

َ
 الجماعة

َ
اَرق

َ
َوف اَعةِّ 

 
ن الط َرَج مِّ

َ
  عليه وسلم: "َمْن خ

ً
يتة  مِّ

َ
َوَمْن  ات َجاهلية، 

َل   تِّ
ُ
ق
َ
ُصُر َعَصَبة، ف

ْ
لى َعصَبٍة، أو َين َعَصَبٍة، أو َيْدُعو إِّ َضُب لِّ

ْ
ٍة، َيغ ي  ِّ

م   َراَيٍة عِّ
َ
ْحت

َ
اتَل ت

َ
ق

نها، وال   ْن مؤمِّ َحاش ى مِّ
َ
َرها، ال َيت اجِّ

َ
َها َوف تي َيضرُِّب َبر  م 

ُ
َرَج َعلى أ

َ
، َوَمن خ

ٌ
ة لي   َجاهِّ

ٌ
ة
َ
ل
ْ
ت قِّ

َ
ف

عَ  ي عَ َيفي بِّ  منه".هدِّ ذِّ
ُ
ْست

َ
ني، َول ْيَس مِّ

َ
ل
َ
ها، ف  هدِّ

من   فليس  للَعَصبة  ويقاتل  للَعَصبة  يغضب  عمية  راية  تحت  قتل  "ومن  لفظ  وفي 

 أمتي". 

  
َ
ية يدعو عصبية ِّ

م  تل تحت رايٍة عِّ
ُ
ورواه من حديث جندب بن عبد هللا بلفظ "من ق

ته جاهلية". 
َ
ل
ْ
ت  فقِّ

َ
 أو ينصر عصبية

قاتل "من   : بلفظ  أنس  عِّ   وعن  راية  عصبية  تحت  ينصُر  أو  َعصبية،  يدعو  مية 

ُه جاهلية". 
ُ
لت
ْ
ت  فقِّ

ه جاهلية" 
ُ
لت
ْ
ت  فقِّ

ً
ية ينصر عصبية ِّ

م   وعن ابن عباس بلفظ : ومن مات تحت راية عِّ

 وكالهما عند الطبراني وفي إسنادهما مقال .. 

النريد أن نطيل في مبحث حديثي حول الحديث ولكن تعمدنا ذكر ألفاظ الروايات  

صلى هللا عليه وسلم قد شرح في نفس الحديث معنى الراية العمية  ن أن النبي  لنبي

 وهي القتال غضبا وتعصبا لعصبته ونصرة لها .
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يعرف   وال  الجاهلية،  كقتال  تعصبا  وعلم  بصيرة  بغير  يقاتل  معناه:  النووي  قال 

املحق من املبطل، وإنما يغضب لعصبية ال لنصرة الدين. والعصبية إعانة قومه  

 ـ ى الظلم.ا.هعل

الجاهلية  أهل  قتال  وهو  ويمن  قيس  بين  كالقتال  القرون  عبر  متكرر  واضح  وهذا 

 املشهور 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن املسلمين كانوا مع النبي صلى هللا عليه وسلم في  

لمهاجرين! 
َ
سفر، فاقتتل رجل من املهاجرين ورجل من األنصار، فقال املهاجري: يا ل

ألنصوقال األنصاري 
َ
ل يا  ار! فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: " أبدعوى الجاهلية  : 

 وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة". 

عليه  صلى هللا  ولكنه  أجلها،  من  يقاتل  التي  الغاية  الحديث  في  بالراية  واملقصود 

نص  من  ظاهر  وذلك  واضح  بالغي  أسلوب  وهذا  بالراية،  الغاية  عن  ى 
 
كن وسلم 

 لعمية . ش اليوصف باالحديث فالقما 

و  
َ
أ ٍة 

َ
ن
ْ
ت فِّ في  ي 

َ
أ الُل  الض  و 

َ
أ ْبُر  الكِّ  : والياءِّ امليمِّ  دتي 

ُمشد  م   والض  بالكْسرِّ   ،
ُ
ة ي  ِّ

والُعم 

ْهواءِّ .
َ
ةِّ واأل

ي  تالِّ في الَعَصبِّ ن الَعَمى، كالقِّ  مِّ
ٌ
ة
َ
يل ِّ
ع   ضالٍل، وهي فِّ

و  أبيه،  جهة  من  الرجل  أقارب  وهم  الَعَصَبة،  من  مشتقة  الذين والعصبية  هم 

 ضب لغضبهم ويرض ى لرضاهم ألنهم قبيلته وعمومته. يغ

قتاله  ماوجه  املقاتل  اليدري  ضاللة  في  قتال  كل  للقبيلة  تعصبا  بالقتال  ويلحق 

 ومشروعيته 

ة، قال: األمر األعمى العصبية ال يستبين  تل في عمي 
ُ
ن ق وقد سئل أحمد بن حنبل عم 

 ما وجهه. 

أل  يقاتل  الذي  هو  تيمية:  ابن  العصبيةوقال  كأهل    جل  هللا  سبيل  في  ال  والرياسة 

 األهواء مثل قيٍس ويمٍن اهـ.

على   وقتلة جاهلية  ميتة جاهلية،  والقتلة  امليتة  عليه وسلم سمى  إنه صلى هللا  ثم 

إلى الجاهلية من  لها والنهي عنها، فقد تقرر عند أصحابه أن ما أضيف  الذم  وجه 

 ه . ميتة وقتلة ونحو ذلك، فهو مذموم منهي عن
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أي ميتة جهل وفتنة، والجاهلية املقصود بها الفترة التي كانت قبل مبعثه    ومعناها

صلى هللا عليه وسلم. ولكن ال يكفر املسلم باالقتتال في العصبية، كما دل على ذلك  

 الكتاب والسنة . 

جاهلية، صفة  املوت  حالة  أي  امليم  بكسر  يتة  مِّ النسائي:  في حاشية  السندي  قال 

أي:   ابتقدير  أهل  أهل  كميته  يموت  كما  مات  واملراد:  اإلضافة،  ويحتمل  لجاهلية، 

 الجاهلية من الضالل، وليس املراد الكفر. أهـ. 

وال خالف بين أهل السنة في هذا ولذلك فإن املقتول في هذه الرايات العمية يغسل  

في ذلك إال  . واليخالف   ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر املسلمين، ويرثه أهله 

 ن هم أسوأ منه وأضل وأخطر كغالة اليوم .الخوارج وم 

فيه   رفعت  ولو  الحديث  هذا  تحت  اليدخل  مشروع  قتال  فكل  ماتقدم  على  وبناء 

أو   ماله  عن  دفاعا  قاتل  فمن  القتال  من  الغاية  بمشروعية  فالعبرة  األعالم  مئات 

والخوا البغاة  قاتل  ومن  باإلجماع  مشروع  قتال  فهذا  عرضه  أو  ووطنه  رج  أرضه 

طرق فهذا قتال مشروع باإلجماع ومن قاتل لنشر دين هللا وإلقامة حكمه وقطاع ال

 في األرض فهذا قتال مشروع باإلجماع 

املرتزقة   كقتال  املال  وإنما ألجل  وجهه  اليعرف  ملا  أو  لقومه  تعصبا  قاتل  من  وأما 

رف أو  األعالم  أيا من  يرفع  لم  ولو  وميتته جاهلية  راية عمية  تحت  قتال  علم  فهو  ع 

 هللا صلى هللا عليه وسلم .رسول 

التي  القماش  قطع  من  ونحوها  والبيارق  واأللوية  والغايات  والرايات  األعالم  أما 

يحملها الجنود في قتالهم فهي رمز يدل على الجماعة التي تحته وال إشكال في شكله  

الجيش أو لونه إال إذا حاز محرما وهو تقليد قديم عند األمم جميعها وحامل راية  

فاحترامها الكبر  التسقط  مرفوعة  عليها  اإلبقاء  على  دوما  يحرص  القتال  في  ى 

وبقائه   أمره  ولعلو  للجيش  رمزا  لكونها  وإنما  قماش  قطعة  لكونها  ليس  وحمايتها 

 فاعال في ساحة القتال ولذا يتناقلها الجنود حرصا عليها 

ى هللُا عل
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فأخذه   فقطعت،  بيمينه  اللواء  أخذ  طالب  أبى  بن  جعفر  أن  ذلك  في  روي  وقد 

بذلك    
 

َّللا فأثابه  عنه   
 

َّللا رض ى  قتل  حتى  بعضديه  فاحتضنه  فقطعت،  بشماله 

 جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء . 

 كما ذكر نحو ذلك في مصعب بن عمير يوم أحد ..

للنبي صلى هللا عليه وسلم كان  رايته    وقد  كانت  بأسماء فمرة  رايات عدة ويسميها 

رايات   عن  أحيانا  تختلف  رايته  وكانت   . سوداء  وثالثة  صفراء  وأخرى  بيضاء 

 مكونات جيشه فقد كان لألنصار راية وللمهاجرين راية ونحو ذلك 

أقوال أهل العلم في الفرق  بينها وبين األلوية    والنريد أن نطيل بتفاصيل الرايات و

 لك بعيد عن مقصدنا . وغيرها ألن ذ

واملهم اآلن أن هذه األعالم التي تمثل الدول في العالم كله هي من هذا النوع كل دولة  

لها علم يتغير أحيانا بتغير القوة املسيطرة على هذه الدول فمثال إبان الدولة األموية 

رايتها ترفع  لسيطرتها  الخاضعة  املناطق  العباسيون    كانت  فلما جاء  بيضاء  وكانت 

رفعت رايتهم وكانت سوداء فلما جاء الفاطميون رفعت رايتهم وكانت خضراء فلما 

 جاء العثمانيون رفعت رايتهم وكانت حمراء وهكذا .. 

هذه   أن  علمهم  قلة  بسبب  اإلخوة  بين  انتشر  أن  اليوم  املبكيات  املضحكات  ومن 

 نما هي من صنع سايكس وبيكو !!األعالم املوجودة للدول اإلسالمية إ

ضهم يظن جهال أن تقسيمات البالد إلى فلسطين ومصر وليبيا والسودان ونحو وبع

 ذلك إنما هي من تقسيمات سايكس وبيكو !!

السيرة   في  حتى  وال  التاريخ  في  ذرة  اليعرف  وصاحبه  محض  خطأ  الفهمين  وكال 

تحدي هو  إنما  وبيكو  به سايكس  ماقام  كل  وإنما  لبعض والحديث  وهمية  د حدود 

في األصل معروفة ومقسمة منذ قديم الزمان ألجل تقاسم النفوذ بين   البالد التي هي

بريطانيا وفرنسا على تلك الواليات التابعة للخالفة العثمانية الساقطة فخصصت  

صغيرة   ومنطقة  العراق  وجنوب  واألردن  فلسطين  اليوم  ماهو  لبريطانيا  االتفاقية 

موانئ  تشمل  ال  إضافية  إلى  بالوصول  للسماح  وعكا  املتوسط. حيفا  األبيض  بحر 

وبعد  ولبنان.  وسوريا  العراق  وشمال  تركيا  شرق  جنوب  على  فتسيطر  فرنسا  أما 

انهيار اإلمبراطورية العثمانية، وإطباق بريطانيا على أراض ي فلسطين والعراق تخلت 

واستبدلتها بريطانيا عن فكرة تقسيم أمالك السلطنة وفق مخطط سايكس بيكو،  
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من    26قره مؤتمر "سان ريمو" الذي عقدته مع فرنسا في الـبنظام االنتداب الذي أ

م بهدف تحديد مصير واليات املشرق العربي املحتلة . ومع نهاية الحرب    1920أبريل  

العاملية األولى لم يبق من اتفاق سايكس بيكو عمليا سوى الترسيم املبدئي لحدود 

 ن وفلسطين .لبنان والعراق واألرد

ملصطنعة بين البلدان اإلسالمية إنما تم باتفاقيات خاصة  ومعظم ترسيم الحدود ا 

والزالت   العالم  بالد  سائر  بين  الحدود  ترسيم  في  الحال  هو  كما  بعضها  وبين  بينها 

النزاعات على مناطق كثيرة بين تلك البالد لم يحسم أمرها هي تابعة ملن ؟  كما هو 

نكتة دولة الجبل األصفر  حاليب وشالتين بين مصر والسودان و الحال مثال في مثلث  

 الهستيرية .. 

ومادور  ؟؟  من  صنع  من  هي  األعالم  وبقيت  الحدود  ومن  البالد  تقسيم  من  انتهينا 

 سايكس وبيكو فيها ؟  

 سنأخذ مثاال لعلم واحد وهو علم مصر  

 لها قبل امليالد وكان للشمال زهرة ال  4242أما علم مصر فيبدأ من عام  
ً
بردي شعارا

وللج رايتها،  عام  على  القطرين  توحيد  وبعد  لهم.   
ً
شعارا اللوتس  زهرة    3200نوب 

فترة  أثناء  به  خاصة   
ً
علما فرعون  كل  أو  حاكمة  أسرة  كل  اتخذت  امليالد،  قبل 

 الحكم. 

العام   في  مصر  علم  أصبح  البطاملة،  دولة  شمس  غروب  هو    30وبعد  امليالد  قبل 

اإلمبراطورية   علم  عام  نفسه  انقسامها  حتى  من  ،  395الرومانية  مصر  وانضمت 

اإلسالمي  الفتح  حتى  علمها؛  هو  مصر  علم  وأصبح  البيزنطية  لإلمبراطورية  حينها 

في عهد الخالفة الراشدة، وكان علمها أسود اللون. وبعد مقتل آخر   639ملصر عام  

دولة وورثت  األموية  الدولة  قامت  طالب،  أبي  بن  علي  الراشدين  الخالفة   الخلفاء 

 ملصر الراشدة، واتخذت راية بي
ً
 للدولة الجديدة وبالضرورة أصبح علما

ً
ضاء علما

عام   أقاليمها  عام    661كأحد  للدولة    750وحتى  تابعة  مصر  أصبحت  عندما 

 العباسية، والتي اتخذت كذلك راية سوداء اللون. 

وانتزعت إليها  مصر  ضمت  أفريقيا،  شمال  في  الفاطمية  الدولة  قيام  من وبعد  ها 

ال واتخذت  العباسية؛   الدولة 
ً
علما الخضراء  رايتها  ورفعت  لها،  عاصمة  قاهرة 

عام سقوطها على يد األيوبيين الذين أرجعوا مصر 1171حتى    969للدولة منذ عام  
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اللون  أصفر  ملصر   
ً
خاصا  

ً
علما اتخذوا  ولكن  العباسية،  الدولة  لتبعية  أخرى  مرة 

مانيين  ، وهو عام استيالء العث1517ى عام  وسار على دربهم املماليك من بعدهم حت

على القاهرة. ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر والية عثمانية وُيرفع فيها علم الدولة 

ن من راية حمراء بها هالل ونجمة سداسية لونهما أبيض.   العثمانية املكو 

ولكن   العثماني  العلم  نفس  هو  املصري  العلم  كان  باشا  علي  محمد  حكم  وأثناء 

العثمانيبنجمة   العلم  عن  لتمييزه  علي   خماسية  محمد  صنع  ذلك  إلى  باإلضافة 

 من الحرير األبيض طرزت عليها 
ً
باشا لفرق الجيش أعالمها الخاصة، وكانت أعالما

إسماعيل   الخديوي  تولي  وبعد  بالقصب.  اآليات  وأرقام  الكريم  القرآن  من  آيات 

ر علم محمد علي في عام    أحمر ذا ثالثة أهلة   واستبدل به  1867حكم مصر، غي 
ً
علما

والنجوم بيضاء   األهلة  هذه  وكانت  أطراف  خمسة  ذو  أبيض  نجم  منها  كل  أمام 

الثالثة ترمز إلى مصر والنوبة والسودان، أو إلى انتصارات الجيوش املصرية في عهد  

 
ً
محمد علي في القارات الثالث )أفريقيا وأوروبا وآسيا(. واستمر هذا العلم مستخدما

، اتخذ علم محمد 1882يا البالد عام  . وعندما احتلت بريطان1882لى عام  في مصر إ

عام   حتى  ثانية  ملصر   
ً
رسميا  

ً
علما على 1914علي  البريطانية  الحماية  أعلنت  حيث 

وقد  املصرية،  السلطنة  قيام  ن  علِّ
ُ
وأ العثمانية،  بالدولة  ارتباطها  وأنهي  مصر، 

ملصر، فأعيد علم الخديوي   استدعت هذه التغييرات السياسية اختيار علم خاص

-  1919. وقد أفرزت ثورة  1923مرة أخرى كعلم رسمي للسلطنة حتى عام    إسماعيل

الرسمي املصري  العلم  جانب  والذي    -إلى   ،
ً
صليبا يعانق   

ً
هالال حمل  الذي  العلم 

 لثورة  
ً
التي كان شعارها ”الدين هلل والوطن للجميع“ وبعد إعالن    1919أصبح رمزا

ص مصر من الحماية البريطانفبراي  28تصريح  
 
علن قيام اململكة  ر وتخل

ُ
، أ

ً
ية رسميا

ثورة   في  ُحمل  الذي  للعلم  علم جديد مشابه  واختير  باسم 1919املصرية،  وُعرف   ،

وكان   داخله.  الثالثة  والنجوم  األبيض  الهالل  ذو  األخضر  العلم  وهو  األهلي،  العلم 

النيل وادي  خضرة  إلى  يرمز  العلم  في  األخضر  لإلسالم   اللون  كذلك  ويرمز  ودلتاه، 

التي   الذي الثالثة  لألجزاء  تشير  الثالثة  النجوم  بينما  املصريين.  أغلبية  به  يدين 

مصر  أهل  ديانات  أو  والسودان،  والنوبة  مصر  وهي  املصرية  اململكة  منها  تتكون 

 الثالث وهي اإلسالم واملسيحية واليهودية. 
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يوليو عام   ثورة  قيام  ُرفع علم1952وبعد  ل  ،  الضباط األحرار  أو علم  كونه  التحرير 

بمرور   االحتفال  في  مرة  استخدم ألول  وقد  للثورة.   
ً
الجيش   6رمزا على حركة  أشهر 

كعلم ملجلس قيادة الثورة. وكان استخدامه غير رسمي بجانب العلم األهلي األخضر 

عام   امللكية  وإلغاء  مصر  جمهورية  قيام  إعالن  بعد  ثالث1953حتى  ذو  علم  وهو  ة  . 

 ألوان:

 الشهداء في سبيل التحرر عبر العصور.األحمر: يرمز إلى دم    

 األبيض: يرمز إلى العهد الجديد أو السالم والتحرير والرخاء.    

 األسود: يرمز إلى العهد البائد واالستعمار وأعداء الثورة.    

داخل   املنقوش  النسر  نفسه  وهو  الدين،  صالح  نسر  األبيض  املستطيل  يتوسط 

واقلع بالقاهرة  األيوبي  الدين  وهو ة صالح  األيوبية.  للدولة   
ً
يتخذه شعارا كان  لذي 

وثالثة   اللون  أبيض   
ً
له درع دائري أخضر يحوى هالال نسر عريض الشكل؛ أضيف 

 نجوم يرمز للعلم األهلي، 

إلى الجمهورية   تغير اسم ”جمهورية مصر“  بين مصر وسوريا  الوحدة  وعقب إعالن 

خماسيتين خضراوين إشارة   ستبدل العقاب في العلم إلى نجمتينالعربية املتحدة وا

االنفصال   بعد  حتى  كذلك  املصري  العلم  وظل  وسوريا.  مصر  واختلف   1961إلى 

الخضراوان   النجمتان  ويتوسطه   
ً
طوليا مصر  علم  ليحمل  فقط  درعه  محتوى 

 تقتبسه  
ً
كثير الخماسيتان. ومع تحول هذا العلم إلى علم لدولة الوحدة أصبح علما

 من الدول العربية .  

تول اتحاد  بعد  إقامة  على  وسوريا  ليبيا  رؤساء  مع  اتفق  للحكم؛  السادات  ي 

عام   الثالثة  للجمهوريات  العلم  توحيد  مع  العربية  لذلك 1971الجمهوريات   ،

هذا   وهو شعار  ذهبي  لون  ذي  قريش  بصقر  املصري  العلم  في  النجمتان  استبدلت 

 االتحاد.  

ال تولي مبارك  بتغييوبعد  قانون  بثالث سنوات؛ صدر  العلم حكم  إلى  االتحاد  ر علم 

فقط   التغيير  اشتمل  وقد  االتحاد.  من   
ً
رسميا مصر  انسحاب  بعد  الحالي  الوطني 

من   
ً
بدال ذهبي  بلون  الدين  نسر صالح  ليكون  األبيض  املستطيل  في  الشعار  تبديل 

 صقر قريش. انتهى التلخيص من الويكيبيديا .. 
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أ كنت  الحقيقة  وهي  في  دول  ثالثة  بأعالم  أمثل  أن  فلما  ود  وتركيا  وفلسطين  مصر 

 طال األمر مع علم مصر اكتفيت به وهو كاف جدا لتوضيح املراد !

 هل شممتم رائحة لسايكس أو بيكو في املوضوع ؟

.. وهللا نحن نعيش معضلة من املعضالت .. بعض اإلخوة يصطلحون على  يا أحبة 

و  علميا  لها  قيمة  ال  ثماصطالحات  واألحالم  افات  الخر من  هذه   ربما عدت  تصبح 

هذه   تصبح  ثم  املسلمات  لهذه  تبعا  أحكاما  يصدرون  ثم  مسلمات  االصطالحات 

األحكام هي الدين الحق وملة إبراهيم ثم تستخدم وسائل التواصل لنشر هذه امللة 

ثم عليها  ويعادون  يوالون  ثم  الرنان  االسم  كثيرين  عند  لقبولها  ويكفي   اإلبليسية 

 ولو كان أعلم علماء األرض !!  يتطور األمر إلى تكفير من خالفها

يستقطب   نعيشه  مر  اقع  و هذا  بل  وهللا   ، ال   .. األمر  أهول  أنني  يظن  البعض  ربما 

لجذبه   فقط  ويكفي   .. لنصرته  املتحمس  لدينه  املحب  الشباب  من  كبيرة  شريحة 

 العلماء .. طعم يسير وهو أي ش يء يخالف ما عليه الناس أو يضاد فتاوى 

اقعية اآلن يوجد قناة ألحد الدواب بل أجهل وأضل على  ويكفي أن أذكر لكم حال  ة و

التليقرام بمسمى ملة إبراهيم يتابعها قرابة خمسة آالف متابع في غيه سادر وقناتي 

 أنا لم تصل األربعمائة متابع وكثير منهم حسابه محذوف .

غ بلزوم  إال  تكون  ال  البالء  هذا  من  والف والنجاة  بالعلم  املعروفين  العلماء  ضل  رز 

مجاهيل  من  إال  املصائب  جاءتنا  فما  فلتان  وأبي  وأبي عالن  فالن  أبي  من  وإياكم 

 العين مجاهيل الحال وهللا يصلح األحوال . 
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 تعقيب : 
 

عن   شيئا  اليعرف  من  وخصوصا  اإلخوة  بعض  لدى  لغطا  أحدث  األخير  املقال 

 الكاتب ونحب أن نجمل التوضيح هنا فنقول :

ونحكلنا   الفرقة  مطلقا  نحارب  والحزب  والجماعة  والوطن  للقبيلة  التعصب  ارب 

 وهي دعاوى جاهلية منتنة .

 كلنا نحارب الحدود بين بالد املسلمين ونظام الجوازات والتأشيرات . 

ومن  قاطبة  الكفر  أهل  كل  ونحارب  بيكو  سايكس  ونحارب  املحتل  نحارب  كلنا 

 .واالهم

 علم واحد .كلنا نتمنى أن يتوحد املسلمون تحت راية واحدة و 

 كلنا نرفض الوالء للعلم والقتال ألجل العلم وتحية العلم وتقديس العلم .

بالتفصيل   ومن صممها  رموزها  ومعاني  األعالم  تاريخ  نناقش  بعضها  ال  أن  والشك 

 للمحتل فيه نصيب وللطواغيت فيه أياد والنهاية هو رمز للدولة على أي حال . 

يقاتلون ألجل أسيادهم في الجملة ولتثبيت نعرف تماما أن جيوش الطواغيت غالبا  

 كراسيهم وليس للعلم وال لغيره والعالقة لهم باملنشور .

 . والتكفير بغير حق وخلط األوراق لكننا نرفض املعلومات الخاطئة والجهل والتعالم

ونرفض أن يرفع الفلسطيني علم بلده في وجه الصهيوني ليغيظه ويؤكد أن بلده هي  

رائيل فيتهمه مغال في دينه ويكفره من هو أخبث من الخوارج فلسطين وليست إس

 وهذا هو سبب كتابة املنشور .
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 ومرة أخرى ..

 س حجة  هل لحما

 في صلح الحديبية ؟؟
 2021مايو 
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نعيش معركة اختالف وجهات النظر .. وعين الرضا عن كل عيب كليلة .. وكل   الزلنا

اقع بعيدة ..فريق ي  بحث عن أدلة تقوي وجهته وتدعمه حتى وإن كانت في الو

واليوم يتكرر موقف حما،س من أعداء امللة الرو،افض والنصير،ية ونحن ماتركنا  

اله في  العزاء  حصل  حينما  يعتذر  من  العتذارات  في  مجاال  سليما،ني  قا،سم  الك 

 ة أم االستسالم لليهو،د ؟؟  مقالنا : أيهما أولى يا حما،س االرتماء في حضن الرا،فض

بعض   توجه  الجزئي  النصر  بهذا  والفرح  األخير  اليهو،د  تم من كسر هجوم  ما  وبعد 

في   بلة بعضهم  الطين  زاد  لهم ثم  النصر  لهذا  بالشكر إليرا،ن وكأنه تجيير  القيادات 

 مع سفاح الشام وثنائه عليه ..  تجاوبه

ما مع  ذلك  بشأن  اإلخوة  من  أسئلة  وردت  لبعض    وكالعادة  روابط  من  إلينا  حول 

 الكتاب وأهل العلم ومنهم متخصص في الفقه وأصوله يبررون موقف حما،س 

ثالثة  إلى  حما،س  حركة  تقسيم  في  هللا  وفقه  الفقيه  سعد  الدكتور  أحسن  وقد 

ف وقع  من  أن  وبيانه  صاحبة  أقسام  أنها  إال  قليلة  قلة  هم  إنما  املخالفات  هذه  ي 

 ل العقدي والبراجماتي كذلك في موقفها . الصوت املسموع ثم بين الخل 

 ونحن هنا بدورنا نرد على ما تذرع به هؤالء من خالل الرد على سؤالين مما وردنا :

 قال السائل : شيخنا الفاضل أحسن هللا إليكم.

أصح شباب  مع  نقاش  في  مشروعية دخلت  حول   ، حما،س  لحركة  مناصرين  ابي 

والش إيران  مع  حما،س  عقدته  الذي  ورد الحلف  وأخذ  نقاش  طول  فبعد   ، يعة 

األول أقوالهم  عن  تصريحات    یتراجعوا  من  أخطاء  هناك  بأن  واعترفوا  ودفاعهم 

حت  ، ترتكب  إل  ى وقرارات  بالنهاية  عل  یوصلوا  استدلوا  بصلح    تهمشروعي  یأن 

فكان    . أعرف الحديبية  أن  قبل  األمر  بهذا  أجيبهم  أن  أستطيع  ال  بأني  عليهم  ردي 

ومالبسات   علتفاصيل  بها  االستدالل  أو  املقارنة  يصح  ما  وإذا  الحديبية    ی صلح 

 مشروعية هذا التحالف.

تجيبوني    وها أن  فضيلتكم  من  فأرجو  االستدالل  هذا  أستفتيكم شيخنا حول  أنا 

 هم حجة بهذا االستدالل من بعد .ال يكون ل ىجوابا شافيا كافيا مفصال حت
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في أمس الحا   وإني لنا فتو ألرجو أيضا من فضيلتكم ونحن  عامة   ی جة أن تصدروا 

حججهم   من  وغيرها  هذه  حجتهم  حول  وللمسلمين  لنا  مرجعا  تكون  تنشرونها 

كدعو  نظرية   ی واستدالالتهم  تنسفوا  وأن  وغيرها  والسياسة  واملصلحة  الضرورة 

 أساسها.  مشروعية هذا التحالف من

رب كل يوم  الفتنة كبرت وتكبر كل يوم والخطر الداهم من إير،ان والشييعة يقت  ألن

 لعلهم ينتبهوا لحجم خطئهم ويعودوا قبل فوات األوان. 

 في السؤال اآلخر :  وقال

اقع التواصل االجتماعي بسبب تصريح    یضجة واستنكار منذ يومين عل  حصلت مو

لب في  مقيم  في حركة حما،س  علملسؤول  أسامة حمدان  اسمه  امليادين    ینان  قناة 

   التابعة إلير،ان ومحورها في املنطقة.

بهذا الخصوص فدافعوا عن كالمه وقالوا    تناقشت كالعادة مع مناصرين للحركة 

يأتي عل  في الحديث وال  أبدا وحاول أن يكون منضبطا  لم يخطئ  بأنه  ذكر اسم    یلي 

يست لن  بأنه  فأجبتهم  نظامه  وال  عن سياق النصير،ي  يخرج  أن  انضبط  طيع مهما 

الطا عن  تحديدا  كانت  املذيع  أسئلة  ألن  وعن   تغو السؤال  باالسم  النصير،ي 

  ی مستقبل العالقات مع نظامه وأن جوابه كان فيه تزكية غير مقبولة نهائيا تأتي عل

 حساب تاريخ أسود مليء بانتهاكات دماء وأعراض أهلنا وإخوتنا في الدين.  

بر   فاستدلوا عللي  عل  یخصة  موقوف  بحديث  مجاملته  أو  بن    ی مداهنته  عبد هللا 

خرجه البخاري في األدب املفرد حيث يقول : لو قال لي فرعون عباس رض ي هللا عنه أ

 بارك هللا فيك لقلت وفيك. 

في هكذا موضع؟   فبصراحة به  ، فهل يصح االستدالل  أشكل علي هذا االستدالل 

ملة حججهم ورخصهم التي يترخصون بها عند  وما هو الفهم الصحيح له؟ وهو من ج

 واستدالالتهم . كل مناسبة حسب أهوائهم وما أكثر رخصهم

 بحول هللا وقوته : والجواب

السياسة   بالنسبة في  قوية  وحجة  معتبرة  مرجعية  أنه  فالشك  الحديبية  لصلح 

الشرعية والتعامل مع الكفار واملحاربين عموما والشك أنه مشكل جدا في ماحصل 

ك يه من تنازالت فإذا كان الصحابة الذين هم أعلم األمة بعد نبيها لم يقبلوا بذلف

واعترضوا ومنهم املحدث امللهم الفاروق عمر فكيف بمن هم دونهم ؟ .. وفي الحقيقة 



78 

 

يتصرف   وهو  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  معهم  أن  إال  األمر  ذلك  يحسم  لم 

 ا ننطلق ونقول :بالوحي وليس من تلقاء نفسه .. ومن هن

ما ح  على فإن بعض  الصلح  فيه الرغم من استنباط فوائد عظيمة من هذا  صل 

ولوال  الدين  ثوابت  في  للتفريط  مصراعيه  على  مفتوحا  بابا  التكون  تنازالت  من 

قريش   بشروط  الصحابة  قبل  ملا  بالوحي  املؤيد  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وجود 

يوحى إليه ونعلم أنه رسول هللا ولن يضيعه ربه   املجحفة .. ونحن اآلن ليس معنا نبي

هللا صلى  النبي  رد  هذا  كان  كان    كما  فما  ولذا  عمر  على  بكر  أبي  ورد  وسلم  عليه 

 اإلجحاف فيه ظاهر فليس بمقبول باجتهاد مجتهد .. 

ش يء .. وأمر آخر هناك أمور كثيرة تراعى عند االستدالل بصلح الحديبية في مثل   هذا

اقع   حال حما،س وإيران .. فالكافر األصلي له أحكام تختلف عن مدع اإلسالم الو

 ل تنزيل ما تم مع قريش على ما يحصل مع الر،افضة في الردة ، فاليقب

هنا    ثم به  االحتجاج  يراد  الذي  الشاهد  ما   : الحديبية  يقال  صلح  كلمة  أن  أم  ؟؟ 

 صارت حجة كل من أراد تقديم التنازالت الخطيرة في أمور الدين واالعتقاد ؟؟ 

قي   يا النبي صلى هللا عليه وسلم  يتنازل فيه  لم  .. صلح الحديبية  أنملة عن أحبة  د 

أمر يتعلق بالعقيدة وما هو إال هدنة ملدة معينة توعد فيها قريشا بالحرب بعدها لو  

دخل في الدين وأعلى ماتم التنازل فيه هو رد أبي جندل لوالده مع وعده له بأن لم ت

هللا سيجعل له فرجا ومخرجا وأمور شكلية في كتابة صفة هللا سبحانه وصفة النبي  

 لم ولم تغير شيئا من الحق .. صلى هللا عليه وس

ولألسف  أما وسياسة  اعتقادا  الخطورة  درجات  أعلى  في  فهي  من    تنازالت حما،س 

يبرر يظن أن ماتقدمه حما،س اليتعدى الشكر في مقابل الحصول على دعم باملال 

والسالح املتطور دون قيد أو شرط أو مردود غير مشروع وأن ذلك بسبب تخلي أهل  

وهذا   عنهم  ما  السنة  نعيد  أن  والنريد  اقع مستطير  الو وعي عن  وغياب  وهم خطير 

ه في البداية ولكن نقول : إن ماتقدمه حما،س كتبناه في مقال )أيهما أولى( املشار إلي

على   وليس  الرا،فضة  على  النظير  منقطع  وثناء  وتزكية  وتصحيح  وتعظيم  تقديس 

ا للوالء  وإعالن   ، في حبهم  وذوبان   ، تام  وتماه   ، الفتات إيرا،ن  ومقابل   . لهم  لكامل 

السنية   ذيال األبية  غزة  في  مصراعيه  على  التشيع  باب  فتح  إيرا،ن  لهم  تقدمه 

وحورب أهل السنة الذين يفضحون ذلك سواء ممن لديه توجه جهادي منضبط أو  
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األفاضل صورة   بعض  مزق  عندما  قريبا  ما حصل  واليخفى  والدعاة  الخطباء  من 

خطبة مسجلة   ربي غرجاء غزة ويوجد للشيخ مجدي املالهالك سليماني التي مألت أ

 على مظاهر نشر التشيع في غزة وقد اعتقل عندما شارك في تمزيق صور الهالك .

في   وأما اقعها وقد فصلنا الكالم  التنازالت للضرورة واملصلحة فلها ضوابطها ومو

تحت بمندرج  حما،س  تفعله  ما  وليس  الوضعية  للمحاكم  التحاكم  كتاب  في   ذلك 

 ذلك .  

مكن أن تقارن بماحصل في صلح الحديبية .. كما أن إجرام  تنازالت حما،س الي فإذن

على   ..فالتغطية  الثريا  من  الثرى  فأين  إيرا،ن  إجرام  جبال  في  ذرة  اليحتسب  قريش 

جرائم هؤالء والسكوت عنها وعكس الصورة بإظهارهم أبطال اإلسالم وحماة بيت  

له بصلح   يحتج  أن  إن هللا عز وجل  املقدس اليمكن  بل   !! رد على قريش  الحديبية 

يقومون بصورة   كانوا  الحرام وهم فعال  الكعبة وعمار املسجد  أولياء  أنهم  دعواهم 

الثناء  فيهم فضال عن  بما  للثناء على قريش  الحديبية مسوغا  ، وماكان صلح  ذلك 

 عليهم بما ليس فيهم فضال عن الثناء عليهم بعكس ماهو فيهم .. 

وإن كان مايرجونه منه أقل بكثير مما    يقال مع النظام النصيري املرتد  األمر   ونفس

وتم مدحه   عليه  والثناء  تم شكره  كلالبهم  من  كللبا  لكونه  لكن  إيرا،ن  من  يرجونه 

 بعكس ما هو فيه والتغطية على إجرامه والسكوت عن فتكه باملسلمين .

و مرتد أسدى إليك معروفا حتى النطيل .. ياليت األمر كان مجرد شكر لكافر أ  وأخيرا

يتر  ولكن لم  عباس  ابن  بأثر  االستدالل  فيصح  الحق  وتزوير  دينك  ضياع  عليه  تب 

كل   بعيد  والدليل  اقع  الر على  متسع جدا  فالخرق  تماما  مختلفة  الصورة  لألسف 

 . ينالبعد عن التنزيل .. والحمد هلل رب العامل

 

 

 رابط كلمة د. سعد الفقيه

https://fb.watch/5JB6QQSSS5 / 
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