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  الرباط أھل إلى مقاالت
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  مركز التأریخ والتوثیق الفلسطیني

وهو يعنى . م على أيدي مجموعة من األكاديميين الباحثين في الدراسات التاريخية٢٠٠١في غزة عام  تأسس
ويعمل . عهاعلى اختالف أنوا لسطينيةالوثائق الف وحفظالمعاصر٬ وبجمع  لفلسطينيبجمع التاريخ الشفوي ا

٬ من خالل إصدار الكتب الكتابات التاريخية الفلسطينية وسد جوانب القصور الموضوعي فيها: اءإثر  لىع
يدعم المركز هيئة . ويةنصف السن" التاريخية الفلسطينية"التاريخية٬ والمجموعات الوثائقية٬ ومجلته المحكَّمة 

ويتشرف المركز أن يكون األول في مجاله٬ كما . تحرير وهيئة تحكيم من كبار مختصي التاريخ الفلسطينيين
 .كر بالتعاون مع ذوي االهتمام المشت حبير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دارةمجلس اإل أعضاء

 رئيساً  الخالدي يونس خالد. د

 نائباً  عدوان علي محمد عصام. د

 الصندوق أمين الساعاتي محمد أحمد. د

 السر أمين ندى أبو محمد محمود. أ

 عضواً   عدوان محمد أكرم. د.أ

 عضواً  خّلة إسماعيل محمد. د

 عضواً  زهري أبو حمدان سامي. د

 عضواً  الروس أبو توفيق محمد. أ

 عضواً  خليل الشيخ محمد نهاد. د

 عضواً  غسان محمود وشاح. أ

 عضواً  الرنتيسي محمد محمود. د

 عضواً  شمالة أبو أمين شريف. م
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  سلسة إصدارات 

  مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني
                                                  اإلصدار السادس     
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  شكر وتقدير

علـــيَّ عبـــد الفتـــاح دخـــان الـــذي تفضـــل . أ/ أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل لشـــيخنا وأســـتاذنا

كلمــة كلمــة وســطرًا ســطرًا٬ وقــدَّم لــه بتقــديم أفخــر ) مقــاالت إلــى أهــل الربــاط(بقــراءة كتــابي 

  .وأعتز به ما حييت

جهــاد العرجــا الــذي . د. أ/ كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل للصــديق العزيــز واألخ الكــريم  

  .راجع الكتاب ودققه لغوياً 

لتوثيـق الفلسـطيني الـذين بـذلوا والشكر موصول لألخوة األكارم فـي مركـز التـأريخ وا  

وأخـص بالـذكر رئـيس المركـز األخ  ٬طباعة وترتيب وتبويب الكتـابو  توثيق جهدًا كبيرًا في

 .خالد الخالدي. د.أ/ الكريم

  مـأخوك       

  ـرــد بـحــأحم .د   

 باإلنابة الفلسطيني المجلس التشريعي رئيس

  ه١٤٣٣جمادي الثانية  ١٧
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  : تقديم

  عبد الفتاح دخان. أ/  بقلم

 ٬ محمــدهللا رب العــالمين والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين٬ ســيدنا  الحمــد
  :وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين وبعد 

الفلســطيني  شـريعيبحـر رئـيس المجلـس الت أحمـداألخ الفاضـل الـدكتور  يمنـ طلـب
٬ والكتــاب عبــارة عــن مقــاالت "مقــاالت إلــى أهــل الربــاط" باإلنابــة٬ أن أكتــب تقــديمًا لكتابــه

م٬ ١٩٩٩م٬ ١٩٩٨األخ الـدكتور فـي مجلـة الرسـالة٬ فـي األعـوام  بهاكت مقاًال٬ ٢١٢بلغت 
  .م٢٠٠٥م و٢٠٠٤م٬ ٢٠٠٣

ُجمعــت مقــاالت األخ الحبيــب ُصــنفت فــي ثمانيــة فصــول٬ ضــم كــل فصــل  وعنــدما
  .المقاالت التي تنتمي إليه في الغالب

  :األول الفصل

  .مقاالً  ٤٦ضم : السيرة والتاريخ  في

  :الثاني الفصل

مقاًال٬ تحدث فيها عن الشهداء في الماضي والحاضر٬ وأطنب  ٣٣ضم : الشهداء
الفلســطيني٬ خصوصــًا شــهداء االنتفاضــة األولــى والثانيــة٬  عبفــي الحــديث عــن شــهداء الشــ
  .هداء والشهادةللش عاشقال حديثيتحدث عنهم  جدهضد االحتالل الصهيوني٬ وت
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  :الفصل الثالث أما

مقاًال٬ وقد أجاد فيما كتب٬ وكما يقولون لكـل إنسـان مـن  ٣٢ضم : والقسام حماس
اســمه نصــيب٬ فهــو عنــدما يمســك القلــم ليكتــب فهــو بحــر فــي يــوم عاصــف حيــث أنــه أحمــد 

  .مسمى علىبحر٬ اسم 

  :الرابع والفصل

الــدين٬ ومــا يتعلــق بــه فــي  التمجــا ختلــفمقــاًال٬ فــي م ٣٤ضــمت : دينيــة مقــاالت
  .مختلف شئون الدنيا واآلخرة٬ وخصوصًا في المناسبات الدينية٬ في الدين والدنيا

  :الفصل الخامس وفي

مقـاًال٬ موزعـة علـى السـنوات التـي أخـذ  ٣٢اشـتمل علـى : فكرية وسياسـية فمقاالت
ن والحيــاة يكتــب فيهــا بمجلــة الرســالة٬ فتجــده فيهــا صــحيح الفكــر٬ ســليم التصــور٬ عــن الكــو 

الرأي السديد والوعي الرشـيد٬  قواعدواإلنسان٬ يؤسس لفكر صحيح٬ وتصور سليم٬ ويرسي 
فكــر العديــد مــن الكتــاب والمفكــرين  ثوالثقافــة المســتقيمة٬ بعيــدًا عــن الغــزو الفكــري الــذي لــو 

  .وسيرتهموالقياديين فضمنوها كتاباتهم٬ وآرائهم ومساراتهم  واإلعالميينوالسياسيين 

. السياسة تجـده يحـرص علـى شـئون األمـة٬ ويبـذل جهـده فـي رعايـة مصـالحها ففي
مــع الثقافــة أيمــا  تنــاغموهــذا الفكــر والســلوك ي. وتجــده فــي كــل مقاالتــه ملتزمــًا وداعيــًا إليهــا

. ولذلك تجـده يكتـب أدبـًا وفنـاً . أي عدل اعوجاجه: فالثقافة مأخوذة من ثقف السهم  غم٬تنا
أو تســـمع إلـــى وضـــع روحـــي  قـــرأوحـــي كنـــت فيــه٬ قبـــل أن تكالمــه ينقلـــك مـــن وضـــع ر  نأل

ألنـه . فناً وٕان كان غير ذلك فالذي قرأته أو سمعته ليس أدبًا وال . أفضل٬ فكتابته أدب وفن
  .روحي أفضل وضعلم ينقلك إلى 



  د
 

وفنـــًا٬ وثقافـــة وسياســـة٬ وجهـــادًا  دبـــاً فوجدتـــه كلـــه أ ٬قـــرأت الكتـــاب كلمـــة كلمـــة وقـــد
  .والمرابطين والشهداء اهدينالمجوشهادة٬ وعشقًا للجهاد و 

  .اليهود: السادس الفصل

٬ تحــدث فيهــا عــن كثيــر مــن صــفات اليهــود٬ وطبــائعهم تمقــاال ١٠علــى  اشــتمل
للناس كل الناس٬ وغرورهم  همالمنحرفة٬ وغطرستهم٬ وسلوكياتهم  التي جبلوا عليها٬ ونظرت

علـى  رصـهمونفسياتهم٬ وتصـرفاتهم المنحرفـةعن الجـادة٬ وبطشـهم يـوم يقـدرون٬ وذلـتهم وح
  .ةحياة أية حياة مهما كانت٬ يوم ال يكون لهم حول وال قو 

 هــمأعــداء اإلنســانية٬ وبــذلك  احــدةوهــم بكلمــة و . والمصــلحين نبيــاء٬قتلــة األ اليهــود
شـملت  ١١٤ل اسـورة مـن سـوره  ٥٠ ليفي القرآن الكريم في حواأعداء أنفسهم٬ وقد ُذكروا 

  .كل ما يمت لهم بصلة

  :السابع  الفصل

عن المقاومـة الباسـلة٬ وعـن األسـرى البواسـل٬ الـذين  هتحدث في: واألسرى المقاومة
تشــريد : الــذي أفقــدهم كــل شــيء ٬األســر٬ وهــم يقــاومون٬ وهــم يتصــدون لالحــتالل فــيوقعــوا 

أن يقعـوا فـي  لهـموقُـَدر  وكتهوكسـر شـ قاومتـهفهبوا لم وظلم٬وتقتيل وسلب ونهب وغطرسة 
األســـر وهـــم يحملـــون رايـــة المقاومـــة لطـــرد االحـــتالل٬ والنيـــل منـــه٬ لعلهـــم يتمكنـــوا مـــن كـــبح 
جماحه٬ وتحجيمـه٬ دفاعـًا عـن فلسـطين٬ وعـن كرامـة األمـة العربيـة واإلسـالمية٬ وهـم أمانـة 

  .حتالللتحريرهم من سجون اال يمكنلجميع٬ ليبذل الكل كل ما في أعناق ا
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  :الثامن  الفصل

ويجـــدر أن . مقــاًال أجـــاد فيهــا ١١وتكلـــم عــن عوامــل النصـــر فــي : النصــر عوامــل
ليخـرج . ويحسن أن تعتبر منهجًا يدرسه أبناء الشـعب الفلسـطيني. ليستفاد منها اً ُتدرس جيد
مشــكلة فلســطين٬ سياســيًا  عالجــةيســتلهما فــي م الفلســطينية٬فــي فهمــه للقضــية  ةباســتراتيجي

  .االحتالل عن أرض فلسطين لدحروجهاديًا ومقاومة٬ 

فلســـطين بحاجـــة إلـــى تـــدبر هـــذه األفكـــار واعتمادهـــا والســـير علـــى هـــداها٬  فمشــكلة
فمشــكلة فلســـطين دينيـــة مقدســـة٬ علـــى مـــدار التـــاريختقع فلســـطين فـــي أيـــدي الغـــزاة بـــدواعي 

ـــة٬دين ـــى أصـــحابها جتهـــامعال حصـــوال ت ي ـــة مقدســـة٬ لتعـــود إل أمـــا إن . إال علـــى أســـس ديني
 ثعولجــت علــى أســس قوميــة٬ أو علمانيــة أو اشــتراكية أو غربيــة أو شــرقية٬ فكــل ذلــك عبــ

ذكرت فمشـكلة فلسـطين ال  لتيأي مشكلة على أسس من ا جةمن العبث٬ وٕان صحت معال
  .اهللا أكبر مجاهدينيها والديني مقدس٬ شعار المرابطين ف أساسإال على  لجتعا

ـــه  وهـــذا ـــيم٬ ومقاالت ـــه الق ـــه األخ فـــي كتاب ـــه  المتعـــددة٬مضـــمون مـــا دعـــا إلي وتجارب
  .لهوالرائد ال يكذب أه. حداثوفكره الصائب ووعيه لأل ٬العملية ومشاهداته اليومية

  .لخبرإذ فيه العبر       ضاع قوم ليس يدرون ا التاريخ اقرأ

نـــراه فـــي هـــذه المقـــاالت٬ ســـليم الفهـــم٬ واســـع االطـــالع٬ ناصـــح أمـــين لشـــعبه  هكـــذا
  .وأمته٬ وقضية فلسطين ومشكلتها٬ عاشها األخ وعايشها٬ وقرأ عنها٬ وذاق حلوها ومرها

يحـــدو بنـــي شـــعبه٬ إلــى أســـلم الطـــرق وأقصـــر الطـــرق وأهـــدى  ت٬العاجمـــا وعجمتــه
  . مشكلة فلسطين عالجةالطرق٬ لم



  ر
 

٬ قــد تناســق مــع الخبــراء العســكريين الــذين كــان لهــم دور فــي فــي هــذا التوجــه وهــو
التـاريخ فـي  اربأيضًا مع تج اوقالمعارك٬ التي دارت على أرض فلسطين٬ كما نراه قد تس

  .النصر للمسلمين االمعارك التي كتب اهللا فيه

مـــن دول الربيـــع  ولنـــاح نهـــي بشـــائر النصـــر٬ بـــدأت تلـــوح فـــي األفـــق٬ فـــي مـــ وهـــا
  . عربيال

أن أكتـب تقـديمًا لكتابـه الفخـم " أحمد بحـر" بحرال لدكتورن طلب مني األخ اأ ويوم
والمفكـــــرين والكتـــــاب٬  مـــــاء٬الـــــدكاترة والعل ٬نفســـــي٬ مـــــن أنـــــا فـــــي ميـــــدان لتوالضـــــخم٬ ســـــأ

  .وجهابذة العلم٬ في مختلف المجاالت والسياسيين

يوفقني أن  -وجل عز-هذا الشعور الذي انتابني لملمت نفسي سائًال المولى  وبعد
  .التقديم المطلوب بةلكتا

علـــى قـــراءة المقـــاالت٬ كلمـــة كلمـــة٬ أتمالهـــا وأقـــف عنـــدها٬ للتعـــرف علـــى  فعكفـــت
معناها٬ ومبناها وٕايحاءاتها٬ وبعد الكلمات أنظر في الجمل والفقرات٬ فوجدت أكثرها يـتألأل 

  .تأللؤ النجوم في كبد السماء

ني٬ وبعضــــها أضــــحكني أدهشــــ افبعضــــها أزعجنــــي٬ وبعضــــه لــــؤ٬هــــذا التأل ورغــــم
  .وبعضها أبكاني

فـــذلك عنـــدما قـــرأت فـــي المقـــال األول فـــي الفصـــل األول٬ فـــي  أزعجنـــي٬الـــذي  أمـــا
ومن هنـا كـان الواجـب علـى المسـلمين أن يقفـوا وقفـة رجـل واحـد٬ :" نهاية المقال جاء قوله 

ڤٱٱڤٱٱڦڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڇٱ. إلزالــة دولــة الكيــان المســخ٬ ولــو أدى إلــى استشــهادهم جميعــاً 

  . ٥١: اإلسراء ڇڄٱٱڄٱٱ
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  .عن بكرة أبينا٬ والذي صار صار" أبو اكرم"قتلنا  فقلت

فيــه  جوعــرَ  إالمــن كثــرة مــا تغنــى٬ بالشــهادة والشــهداء٬ فمــا مــن مقــال :  وأدهشــني
الشـهيد أحمـد  صونسـاًء٬ وبالخصـو  االً يـذكرهم ويـذكّر بهـم٬ رجـ ء٬على ذكر ثلة من الشـهدا

والشــهيد الــدكتور عبــد العزيــز الرنتيســي٬ والشــهيد المجاهــد صــالح شــحادة٬ والشــهيد  ين٬ياســ
المهنــدس إســماعيل أبــو شــنب٬ والشــهيد الــدكتور إبــراهيم المقادمــة٬ والشــهيد جمــال منصــور 

القائمــة الطويلــة مــن  ذهإلــى آخــر هــ... ... ... والشــهيد جمــال سليم٬والشــهيدة ريــم الرياشــي 
ولكـــن اهللا يزكـــي مـــن . وال نزكـــي علـــى اهللا أحـــدا. األطهـــار شـــهاديينتالشـــهداء األبـــرار واالس

  .يشاء

طلـب  حيـث رس٬عندما تحدث عن تقابل جيش المسلمين مع جـيش الفـ وأضحكني
 وار٬قائد جيش الفرس من قائد جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص أن يرسل لهم وفـدًا للحـ

لـه بـاب قصـير والـداخل البـد  قاءلفوجدوا أن مكان ال سلمين٬فأرسل سعد لهم بعض جند الم
أن يركــع ليــتمكن مــن الــدخول٬ فلمــا نظــر وفــد المســلمين إلــى هــذا الوضــع دخلــوا بأدبــارهم 

  .الفرس شمام قائد جيأوركوعهم كان لخارج المكان٬ وذلك حتى ال يدخلون راكعين 

السـابع٬  صـلعندما تحدث عن مسيرة األكفان٬ في المقال األخيـر مـن الف: وأبكاني
  ". مسيرة األكفان"ومة واألسرى المقا

حيـث كـان عـدد : انالمسيرة كانت من فعاليات المبعدين إلى مرج الزهور بلبنـ وهذه
م٬ وكــان ١٩٩٢مــن الضــفة الغربيــة٬ وقطــاع غــزة فــي أواخــر العــام  ٤٠٠المبعــدين حــوالى 

  .األخ الدكتور أحمد بحر من المبعدين٬ وكنت معه مبعداً 

: وتطيعــون؟ قــالوا نعــنهم٬ فســألتهم هــل تســمعو  الً ســؤو أن أكــون م ةاإلخــو  اختــارني
عنــدما نجــد مصــدر مــاء٬ ونحــن فــي طريقنــا٬ نقعــد٬ وبعــد المــاء يأتينــا ربنــا : قلــت لهــم. نعــم
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يومهــا يــوم جمعــة٬  وكــانواجهنــا فــي ســيرنا شــالل مــاء فجلســنا بــالقرب مــن الشــالل٬ . بــالزاد
ان الجو ماطرًا٬ وبعـد الصـالة العزيز الرنتيسي وصلينا الجمعة٬ وك بدخطب فينا الدكتور ع

حضر بعض أفراد حزب جنبالط٬ ووزعوا على كل مبعد رغيف خبز٬ وقطعة جبنة وخيارة٬ 
  .وفي العصر وصلتنا الخيام من المسلمين بلبنان

شــورى لتــدبير أمورنــا٬ وصــار لنــا مخــيم٬ أطلقنــا عليــه  مجلــسهيئــة إداريــة٬ و  شــكلنا
  .من قرى لبنان الشقيق" مرج الزهور"ورة لنا المجا بالقريةتيمنًا " مرج الزهور مخيم"

هـذا المكـان  درواال تغا: المكان٬ قلت للمبعدين كفي ذل مناأنه عندما أق رأذك ومما
  .إال إلى فلسطين٬ ولو عض كل واحد منكم على حجر حتى يأتيه الموت

أحضــرنا لكــل مبعــد " مســيرة األكفــان" عالياتنــافــي ذلــك المكــان٬ وكــان مــن ف صــمدنا
  .المحتلة حيث يقف جيش االحتالل منطقةإلى ال لصباحكفنًا يلبسه٬ لنتوجه في ا

ذلك فـي مجلـس الشـورى لـيًال٬ وفـي الصـباح٬ ُدعـي المبعـدون إلـى  لىاالتفاق ع تم
وكنت أجلس . ومعارض ؤيدواختلفت اآلراء بين م ٬التواجد في مسجد المخيم٬ وطرح األمر

ى صخرة خـارج المسـجد٬ فلمـا احتـدم النقـاش واختلفـت اآلراء٬ دعيـت إلـى المسـجد لفـض عل
  . الخالف

آتـوني بكفنـي أللبسـه وأسـير فـي مقدمـة : المسجد ووقفت أمام الوجود٬ وقلت دخلت
خــوة مـن المســجد وخـرج اإل لخــالفالمسـيرة٬ لعـل دمــي يخـتلط بــدماء أبنـائي٬ وبــذلك انتهـى ا

ن ليلبس كل واحد كفنه وبعضهم تـذرف مـن عينيـه الـدموع٬ فقـال إلى كومة األكفا بقونيتسا
ذبحتنا بهذه الكلمات٬ وهكذا حدثت  -قدسال خوانمن إ -أبو سالم يمالدكتور إبراه خلي األ

فهــذه الــذكرى أبكتنــي حيــث . اإلعــالم العربــي واألجنبــي إلــى العــالم هــامســيرة األكفــان٬ ونقل
  .رج الزهوركانت عواطفنا جياشة أثناء إبعادنا إلى م
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األخ فتحـي القرعـاوي حيـث أصـيب  لفـي مسـاء ذلـك اليـوم إلـى مخيمنـا نحمـ وعدنا
  .التي أطلقت علينا من جنود االحتالل إلسرائيليةا يةببعض شظايا قنابل المدفع

مــع أخيــك فــي هــذه  وتجــوليــا أخانــا الكــريم٬ وانهــل مــن هــذا النبــع الصــافي٬  فــأقرأ
ا ما جرى وكان٬ لتسـعد بهـذا الفكـر النقـي الـذي يعـزز الحدائق الغناء يصفها لك ويروي فيه

بيــدك إلـى التقــدم واالرتقــاء٬ فــي  ذويغــذي األرواح٬ ويمقــت االنحـراف والمنحــرفين ويأخــ القـيم
  .دنيا المعالي لتفوز في الدنيا واآلخرة بإذن اهللا

المبرور٬ وسـعيه المشـكور٬  جهدهوجعل " بحر حمدأ"الحبيب البحر  خاهللا األ جزى
  .وال بنون٬ إال من أتى اهللا بقلب سليم مالفي ميزان حسناته يوم القيامة٬ يوم ال ينفع 

  .عليكم ورحمة اهللا وبركاته والسالم

  نالفتاح حسن دخا عبد.أ
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  :تقديم

  خالديخالد يونس ال. د/ بقلم                                                   

  بغزة سطينيمركز التأريخ والتوثيق الفل رئيس

أما ٬ الحمد هللا٬ والصالة والسالم على رسول اهللا٬ وعلى آله وصحبه ومن وااله
  :بعد

:" فإننا في مجلس إدارة مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني لنتشرف بإصدار كتاب
محمد بحر٬ ألستاذنا الفاضل٬ وشيخنا الحبيب الدكتور أحمد " مقاالت إلى أهل الرباط

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة٬ وهي مقاالت قيمة نشر معظمها في صحيفة 
فلسطين خالل العقدين الماضيين٬ وعبَّرت بشكل واضح عن إيماٍن عميق٬ وفهٍم دقيق٬ 

  .وفكٍر ثاقب٬ وثقافٍة واسعة٬ ورؤًى واعية٬ وحكمٍة بالغة٬ وثقٍة بنصر اهللا عالية

ع تلك المقاالت٬ ووضعناها في هذا الكتاب٬ وجعلناها من وقد حرصنا على جم
   - :إصدارات مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني ألسباب عدة أهمها

أن لهذه المقاالت أهمية تاريخية٬ إذ ُكتب الكثير منها ليعبر عن موقف صاحبها : أوالً 
وقعت في  كقائد بارز في حركة المقاومة اإلسالمية حماس من مختلف األحداث التي

  .فلسطين أو في محيطنا العربي واإلسالمي

أن عددًا من هذه المقاالت تمثل تأريخًا ألحداث مهمة شهدتها الساحة الفلسطينية : ثانياً 
  .خالل العقدين الماضيين

أنه ال يمكن دراسة تاريخ شعب أو حزب بدون الرجوع إلى فكر قادته وكتاباتهم٬ وقد : ثالثاً 
في صحيفة الرسالة٬ وخطبه على منبر جامع فلسطين بغزة إحدى بحر . كانت مقاالت د
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الوسائل التي يعرف الناس من خاللها فكر حركة حماس٬ ومواقفها من مختلف القضايا 
  .المطروحة على الساحة الفلسطينية

أن هذه المقاالت المعتمدة على القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ اإلسالمي تمثل : رابعاً 
ب الفكري العقائدي الذي نجحت حماس أن تصنع به مجتمعًا مؤمنًا متدينًا صابرًا الخطا

ويهم الدارس للتاريخ أن يعرف كيف نجحت حماس في أسلمة . محتسبًا مجاهدًا مضحياً 
المجتمع الفلسطيني٬ وكيف حمته من محاوالت االحتالل الصهيوني إلفساده وتطبيع 

وكيف حصنته من األفكار العلمانية والقومية . هالعالقة معه ليقبل االحتالل ويرضى ب
واليسارية واإللحادية التي حاولت أن تقنعه بها العديد من الحركات على الساحة 

  .الفلسطينية

أن هذه المقاالت تمثل الفكر الذي صنع األجيال التي فجرت االنتفاضتين األولى : خامساً 
أجبرتاه على االنسحاب من قطاع غزة٬ والثانية اللتين أوجعتا دولة الكيان الصهيوني و 

/ ٢٠٠٨وكذلك الجيل الذي صمد في الحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة في سنة 
  .م٬ وأرغم الصهاينة على االنسحاب دون أن يحققوا أيًا من أهدافهم الخبيثة٢٠٠٩

سجن أن مقاالت هذا الكتاب تمثل الفكر الذي استفز الصهاينة وجعلهم يقررون : سادساً 
صاحبها٬ ثم إبعاده إلى مرج الزهور في لبنان٬ كما تمثل الفكر الذي أدى إلى إقدام سلطة 

بحر وتعذيبه٬ وال شك أن المؤرخ المهتم . فتح في غزة المتعاونة مع االحتالل على حبس د
بالتأريخ لتلك المرحلة سيجد ضالته في كتاب يشتمل على فكر رجل أّرق االحتالل 

  . وأعوانه

أن مقاالت هذا الكتاب تبين الفكر الذي أثر في كثير من الفلسطينيين وجعلهم : سابعاً 
يحبون من يحمله ويتمثله٬ فقد أحب أهل فلسطين صاحب هذا الكتاب٬ فانتخبوه ممثًال لهم 
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في المجلس التشريعي الفلسطيني٬ ثم رئيسًا لهذا المجلس بالنيابة٬ وال شك أن االطالع 
  .ي هذه الحقبة المهمة من تاريخ شعبنا الفلسطينيعلى هذا الفكر يفيد مؤرخ

ألن هذه المقاالت ستفيد األجيال الحاضرة والالحقة مثلما أفادت األجيال السابقة٬ : ثامناً 
فكثير منها مقاالت دينية فكرية تاريخية ال تنتهي فائدتها بانتهاء زمانها كما هو الحال في 

 .كثير من المقاالت السياسية

هذا الكتاب إلى أهل الرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس٬  ونحن إذ نقدم
لنسأل اهللا تعالى أن يكون لهم عونًا على النصر والتحرير٬ وأن يحفظ أستاذنا وشيخنا 
الدكتور أبو أكرم بحر٬ ويجزيه عنا خير الجزاء٬ وأن يجعل كتابه علمًا ُينتفع به٬ وعمًال 

  .يامةصالحًا يجري أجره عليه إلى يوم الق

  وصلى اهللا على سيدنا محمد٬ وعلى آله وصحبه وسلم

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  

  خالد يونس الخالدي. د    

  رئيس مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني بغزة

  م٢٠١٢- ٥-٦
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  :المؤلف مقدمة

 وأن الفلســـطينية٬ القضـــية تـــاريخ فـــي مهمـــة وأحـــداثاً  أيامـــاً  أعـــيش أن لـــي اهللا كتـــب
 واقعـه يفرضـها التـي التحـديات مع الفلسطيني شعبنا تفاعل إطار في حساسة مراحل أواكب
  .الصهيوني باالحتالل الموبوء

 فيهـــا ضـــرب التـــي م١٩٨٧ عـــام األولـــى المباركـــة االنتفاضـــة مرحلـــة عايشـــت لقـــد
 التـي م١٩٩١ عـام مدريـد بمفاوضـات مرورا والفداء٬ البطولة مالحم أروع الفلسطيني شعبنا

 اتفـاق إلـى وصـوالً  لشـعبنا٬ والكفاحية الجهادية والمكتسبات المنجزات على االلتفاف حاولت
 أعقبـه ومـا شـعبنا٬ وتضـحيات وكفـاح جهـاد علـى انقلـب الـذي م١٩٩٣ عام المشئوم أوسلو

 أوهام من أشاعته وما م١٩٩٤ عام الوطن أرض إلى الفلسطينية الوطنية السلطة قدوم من
 جديــدة سـنغافورة شـاكلة علـى اقتصـادي ورخـاء مسـتقلة فلسـطينية دولـة بقيـام هالميـة ووعـود

  .فلسطين في

 ثـالث اعتقلـت األليمة واستحقاقاته الفلسطيني الجهاد لفصول معايشاتي إطار وفي
 م١٩٩٥: عــامي خــالل الفلســطينية الوطنيــة الســلطة ســجون فــي وعــدواناً  وبغيــاً  ظلمــاً  مــرات

 العامــة٬ المخــابرات وســجن الشــرطة٬ وســجن العســكرية٬ االســتخبارات ســجن فــي م١٩٩٦٬و
 الفلسـطيني تاريخنـا صـفحات أشـد مـن واحـدة فـي والعلقـم المرّ  وتجرعنا المعاناة أشد وعانينا

  .وسواداً  مرارة

 مـن ياسـين أحمـد اإلمـام الشـيخ بخروج وقضيتنا وطننا ألحداث معايشتي واستمرت
 الياســـين اغتيـــال ثـــم ومـــن م٢٠٠٠٬ عـــام األقصـــى بانتفاضـــة مـــروراً  م١٩٩٧٬ عـــام الســـجن

 ظــــروف ظــــل فــــي م٢٠٠٤ عــــام عرفــــات ياســــر والــــرئيس الرنتيســــي العزيــــز عبــــد والــــدكتور
 واقتــدار٬ جـدارة بكـل شـعبنا واجههــا كبيـرة تحـديات شـهدت والحساســية الدقـة بالغـة فلسـطينية
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 الصـــهيوني الـــرجس مـــن غـــزة قطـــاع بتطهيـــر الفلســـطينيين علـــى -تعـــالى� اهللا مـــنّ  أن إلـــى
 مرحلـة لتبـدأ المقاومـة ضـربات بسـبب م٢٠٠٥ عـام غـزة مـن شارون المجرم انسحاب عقب
  .وقضيتنا شعبنا حياة في والفخار والمجد العزّ  مراحل من جديدة

 فيهــا٬ االنخــراط شــرف لــي كــان التــي م٢٠٠٦ عــام التشــريعية االنتخابــات وجــاءت
 مــن االحــتالل بطــرد الكبيــر الــوطني اإلنجــاز لتســتكمل فيهــا٬ الســاحق حمــاس حركــة وفــوز
 جديـد بعهـد وتبشـر والمقاومـة٬ الحـق كلمـة فيهـا تعلـو واعدة فلسطينية لمرحلة وتؤسس غزة٬
 السـلطة فيـه ولغـت الـذي والخطايـا األخطـاء مسـار تصـحيح علـى والقـدرة والعمـل األمـل من

 شـــعبنا تســـتهدف التـــي والمخططـــات التحـــديات ومواجهـــة فـــتح وحركـــة الفلســـطينية الوطنيـــة
  .العادلة قضيته وتصفية الفلسطيني

 تلك على وشاهدا ومراقبا مسئوال ووجداني٬ أحاسيسي بكل التجربة هذه عايشت لقد
 عبــر مقــاالت إلــى ترجمتهــا حظــوة لــي وكــان وقضــيتنا٬ شــعبنا تــاريخ مــن الخطيــرة المرحلــة
 مضــمون ومثلــت نظــري وجهــة عكســت حيــث) مقــال ٢٠٠( الغــراء الرســالة صــحيفة ســطور

  .الجسام وأحداثها والقضية الوطن مع تجربتي واتجاهات

 المقــــاالت قســــمت فقــــد ووضــــوحًا٬ سالســــة أكثــــر اإلصــــدار ويكــــون الفائــــدة تعــــم وكــــي
  :التالي النحو على وذلك فصول٬ ثمانية إلى فيه المتضمنة

  .والتاريخ السيرة -۱
 .الشهداء -۲

 .والقسام حماس -۳

 .الديني الجانب -٤

 .والسياسي الفكري الجانب -٥



  غ
 

 .اليهود -٦

 .واألسرى المقاومة -۷

 .النصر عوامل -۸

 شـعبنا تاريخ في مهمة مرحلة عن صادقا تعبيرا المقاالت هذه تشكل أن أمل وكلي
 الجهــاد طريــق هــو فلســطين إلــى الطريــق أن فــي يعتبــر لمــن عبــرة تكــون وأن وقضــيتنا٬
 معـالم إرسـاء إلـى تفضـي التـي والتضـحيات والمعانـاة بـاأللم المجبولة والمقاومة والكفاح
 المفاوضـات طريـق ال المطـاف نهايـة فـي الـوطني واالسـتقالل والتحريـر النصـر وقواعد

 إال وقضــيتنا شــعبنا تــزد لــم والتــي واالنكسـار٬ والمهانــة بالــذل المجبولــة العبثيــة والتسـوية
  .  يوم بعد يوما وتراجعا ارتكاسة

 والتوثيـــــق التــــأريخ مركــــز فـــــي اإلخــــوة إلــــى الجزيــــل بالشـــــكر أتقــــدم فــــإنني وختامــــاً 
 وعلى اإلصدار٬ هذا ضمن المقاالت هذه وٕاخراج وترتيب بجمع قاموا الذين الفلسطيني

 يبـارك أن -وجـل عز- المولى سائالً  المركز٬ رئيس الخالدي خالد الدكتور األخ رأسهم
  .    الجزاء خير عنا يجزيهم وأن جهودهم في

   أخوكم                 

  بحر محمد أحمد. د

     باإلنابة الفلسطيني التشريعي المجلس رئيس
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  األول الفصل

  والتاريخ السيرة
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  )١(مرور سبعين عامًا على تأسيس جماعة اإلخوان المسلمين  بمناسبة

  م١٩/٣/١٩٩٨

اهللا بالمسلمين أن قيض لهم اإلمام حسن البنا٬ فأنشأ جماعة  مةمن رح لعل  
م٬ ولقد جاء تأسيس هذه الجماعة والعالم اإلسالمي يمر في ١٩٢٨عام  سلميناإلخوان الم

قد سقطت بتآمر اليهود وأعوانهم٬  يةالعثمان لخالفةمرحلة من أحلك مراحل حياته٬ فا
الكنانة٬ وفي نفس الوقت كانت تحاك أكبر مؤامرة  واالحتالل اإلنجليزي جاثم على أرض

مفككة ممزقة ابتليت بحكام عطَّلوا  ةأرض فلسطين٬ واألم اغتصابوهي  ؛وأبشع جريمة
  .منهاج اهللا

الناس  ردالمسلمين على قدر من اهللا العزيز الحكيم٬ لت خوانجاءت دعوة اإل لقد  
صياغتهم من جديد ليكونوا جنود  يدالعظيم٬ وتع إلسالموتبث في نفوسهم روح ا هم٬إلى دين

 هحيث أثمرت الشجرة التي سقاها البنا بدم -هللا والحمد- الحق في معركة الحق٬ وقد كان 
  .يسطع من جديد سلمينوفيه نور اإلخوان الم إال دالزكي الطاهر فما من بل

حديث  عنهممرور سبعين عامًا على تأسيس هذه الجماعة فإن الحديث  وبمناسبة  
وألقينا  لدات٬حقها ولو كتبنا عشرات المج هايشيِّق له جوانب كثيرة ومتعددة ال يمكن أن نوفِّ 

بعض الجوانب المضيئة في  علىالعجالة سنلقي الضوء  هذهولكننا في  ٬مئات الخطب
  .الحركة العالمية٬ وفي رؤيتهم للقضية الفلسطينية ههذ يختار 

 الريحالقضية الفلسطينية أصبحت في مهب  يتفق القاصي والداني على أن يكاد  
والضياع والتخبط الذي ينخر  قةوذلك بسبب الفر  تعقيد٬في كل يوم تعقيدًا فوق  تزدادوأنها 

 اقفها٬في جسم األمة العربية واإلسالمية حيث سلكت سبًال كثيرة من أجل توحيد صفها ومو 
 تفاقيةوأخيرًا كانت ا اشتراكية٬ ةفمرة تحت راية شرقية٬ وأخرى غربية٬ وثالثة وطنية٬ ورابع



- ۳  - 
 

 صورهاوستظل عاجزة عن توحيد ت ةالسالم المكذوب التي زادت الطين بلِّة٬ وما زالت األم
  .- عز وجل- الفلسطينية حتى ترجع إلى منهاج اهللا  قضيةلل

اإلسالم وحده هو الذي بيده مفتاح الحل وهذا ما اعترف به زعماء اليهود٬  إن  
االشتراكية وال الثورية٬ وال الديمقراطية في  نظمةننا ال نخشى األإ: غوريون بنايقول 

يتململ من  بدأهذا المارد الذي نام طويًال و  ؛نحن فقط نخشى اإلسالم بيةالمنطقة العر 
  .جديد

 سالمإنه ال يمكن أن يتحقق السالم في المنطقة ما دام اإل: "شمعون بيرس قال  
  ".إال حين يغمد اإلسالم سيفه إلى األبد شاهرًا سيفه٬ ولن نطمئن على مستقبلنا

  :اإلخوان المسلمين للقضية الفلسطينية تصور

في نظرتهم للقضية الفلسطينية من فهمهم العميق  المسلمون اإلخوان انطلق  
وانطلقوا من  ٬لطبيعة القضية الفلسطينية التي امتزجت أرضها بدماء الصحابة األبرار

  .مفهومهم لألمة٬ ومفهومهم للجهاد في سبيل اهللا: هما ٬اسيتينركيزتين أس

  :األمة عند اإلخوان المسلمين مفهوم

اإلخـــوان أن المســـلمين جميعـــًا أمـــة واحـــدة تـــربطهم رابطـــة العقيـــدة اإلســـالمية  يعتقـــد
 طنفــإنهم يعتبــرون أن الــو  لــذلك ٥٢٬: المؤمنــون ڇۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱٱےٱےڇ

أو جنسـية إنمـا الـوطن اإلسـالمي وطـن واحـد  ليميـة٬يحده حدود جغرافيـة أو إق الاإلسالمي 
كل شبر أرض فيه مسلم يقول ال إله إال اهللا أو رفعت عليه :" فلسطين جزء منه٬ يقول البنا

  ".يومًا راية اهللا فقد صار أمانة في يد المسلمين
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ألنهــــا هــــي الســــياج المــــانع  ؛الميةيؤمنــــون بأهميــــة الوحــــدة اإلســــ -إذن� فــــاإلخوان  
كلمـة المسـلمين٬ والبـد  وحيـدوالحامي للوطن اإلسالمي٬ والبد من قيام الخالفـة اإلسـالمية لت

مـن  وتشـدالتـي تقـوي وحـدة المسـلمين   ١٠: الحجرات ڇۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱٱٱٱٱٱڇٱمن رابطة األخوة 
  .فقد اعتبر البنا أن األخوة هي أحد أركان البيعة لذلكأزرهم٬ 

من كيان الوطن اإلسالمي وقد أكد اإلخوان  هماً يعتبرون فلسطين جزءًا م واإلخوان  
عن فلسطين فقد قعد عن اهللا  دوما الشعب الفلسطيني إال أخ لنا فمن قع: "على ذلك٬ فقالوا

ورسوله وظاهر على اإلسالم٬ ومن أعانها وبذل لها وأمدها فقد انتصر هللا ولرسوله ودافع 
  .١"عن اإلسالم

يرون أن الصراع مع اليهود له طبيعة خاصة٬ وال يجعلون من بين  واإلخوان  
ألنه تصارع بين اإلسالم والصهيونية٬ وذلك نظرًا لتاريخهم  ؛الحل السلمي معهم الوسائل

الخبيثة في نقض العهود٬ والخيانة والغدر٬ وسفك الدماء٬ والتاريخ يشهد  ماألسود٬ وطبيعته
حال قوتهم  فيي حال ضعفهم فما بالك على ذلك في كل مراحل حياتهم حتى ف

  !وغطرستهم

اإلسالمية  ةاإلخوان المسلمون اعتقادًا جازمًا بأن فلسطين جزءًا من العقيد يعتقد  
المسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم  لإسالمي على جميع أجيا وقفوأن أرضها 

عن جزء صغير جدًا منها٬  ألحد كائنًا من كان أن يفرِّط ويتنازل وزإلى يوم القيامة٬ ال يج
في  مسلمينفعلى ال ٬بل هي ملك للمسلمين جميعاً  والعرب٬فهي ليست ملكًا للفلسطينيين 

يساهموا عمليًا في تقديم المال والدم للدفاع عنها٬ يقول البنا مصورًا مكانة  أنكل مكان 
وق المعنى فلسطين تحتل في نفوسنا موضعًا روحيًا قدسيًا ف: "فلسطين في نفوس اإلخوان

                                                           
 .م١٦/٦/١٩٣٦) اإلخوان المسلمون( جريدة .  ١



- ٥  - 
 

الوطني المجرد٬ إذ تهب علينا منها نسمات بيت المقدس المباركة٬ وبركات النبيين 
  .٢"وكل ذلك ينعش في النفوس ويغذي األرواح ٬- السالم عليه-والصديقين٬ والمسيح 

  :ينعند اإلخوان المسلم لجهادا مفهوم

الفريضة الماضية إلى يوم القيامة٬ والمقصود :" البنا الجهاد ومراحله فقال عرف  
٬ وأول "نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية ثدولم يح يغزمن مات ولم :" بقول رسول اهللا 

مراتبه إنكار القلب وأعاله القتال في سبيل اهللا٬ وبين ذلك جهاد اللسان والقلم واليد وكلمة 
ائر٬ وال تحيى الدعوة إلى بالجهاد٬ وبقدر سمو الدعوة وسعة أفقها الحق عند السلطان الج

وجزالة الثواب  ٬تكون عظمة الجهاد في سبيلها٬ وضخامة الثمن الذي يتطلب لتأييدها
  .٣"للعاملين

يعتقد اإلخوان أن مفهومهم لألمة يفرض عليهم حماية أرض اإلسالم من  لذلك  
الن الجهاد المقدس٬ والذي يعتبر ركنًا من أركان إال بإع كوال يمكن أن يكون ذل تدي٬المع

بيعتهم٬ فاإلخوان يرون أن الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة إذا ديست أرض 
  .فلسطين مغتصبة فالجهاد فريضة مهما كلفهم من دم ومال نإ وحيثاإلسالم٬ 

واألهل  نفسعن ال لدفاعدوافع الجهاد في فكر اإلخوان فهي رد العدوان ا أما  
حتى تبلغ إلى الناس جميعًا٬ وتأمين حرية الدين واالعتقاد٬ وٕاغاثة  عوةوالوطن٬ وحماية الد

 نطواغيت األرض الذي بإزالةالمستضعفين والمظلومين واالنتصار لهم٬ ولن يتم هذا إال 
  .يحولون دون وصول الدعوة إلى الناس

                                                           
 .م٢٥/١٠/١٩٤٧مجلة اإلخوان المسلمون .  ٢
 ).ركن الجهاد(رسالة التعاليم لإلمام البنا .  ٣
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فهي خط الدفاع األول عن  ٬االستراتيجيةلها أهميتها  لسطينف أن إلخوانا ويرى  
تعتبر  لسطينبين آسيا وأفريقيا٬ فقيام دولة اليهود في ف الوصلالعربية وحلقة  الدالب

 ٬الخنجر المسموم لطعن األمة العربية٬ وستشكل خطرًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياً 
  .وأخالقيًا على المنطقة كلها

في  واجبفريضة الجهاد  ٕاحياءو  دة٬بأن بناء إنسان العقي نفقد آمن اإلخوا لذلك  
 لكحقهم بعد أن تخلَّت األمة عن هذا الواجب٬ وابتليت بأنظمة فاسدة تدور في ف

  .بهاو في نفوس شع لجهادمن أجل طمس معالم ا تعملو بل  ٬المستعمرين

هنا كان من الواجب على المسلمين أن يقفوا وقفة رجل واحد إلزالة دولة  ومن  
 ڇڤٱٱڤٱٱڦڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱى استشهادهم جميعًا٬ الكيان المسخ ولو أدى إل

  .٥١: اإلسراء
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  )٢( مرور  سبعين عامًا على تأسيس جماعة اإلخوان المسلمين بمناسبة

٢٦/٠٣/١٩٩٨  

اإلمام حسن البنا  ؛اإلخوان المسلمين على يد مجدد القرن العشرين جماعة قامت
في ظروف حالكة السواد كما بينا٬ ورغم ذلك فقد عمل البنا بكل صدق وٕاخالص وتفاني 

فلسطين٬  يمن أجل استنهاض األمة٬ وتربية الجيل وٕاعداد جيل لخوض معركة التحرير ف
 ؛الحسيني مينأفلسطين٬ ونداء الشيخ  فيإخوانه المجاهدين  غاثةوخاصة بعد أن سمع است

اإلخوان  وبفتجا" أخرىأدركوا فلسطين قبل أن تصبح أندلسًا : سطين حين قالمفتي فل
باسم مرشدهم فكانوا أول من طرق أسماع المصرين ولفت أنظارهم إلى القضية الفلسطينية 
وهم أول من عرفوا الناس بالخطر اليهودي الذي تدعمه بريطانيا وأوروبا فشكلوا قوافل 

 واجبو العربي واإلسالمي لتعريف الناس بهذا التآمر٬  ملاالدعوة لتجوب أنحاء مصر والع
العقيدة٬ وٕاحياء فريضة الجهاد وبذل المال والنفس في سبيل أولى  اناألمة في بناء إنس

القبلتين وثالث الحرمين الشريفين حينما كانت األحزاب المصرية والعربية تغط في نوم 
عما  لئأن النقراشي حين س سفؤ ا يساكنًا٬ ومم تحركالمصرية فلم  ةعميق٬ أما الحكوم

إنني رئيس وزراء مصر ولست رئيس : "حةفقال بصرا ٬المصرية لفلسطين ومةستفعله الحك
  ".فلسطينوزراء 

  :فلسطين لنصرةالتي اتخذها اإلخوان  خطواتال أهم

اإلخوان بتوزيع  امواألمة العربية٬ فق لسطينوكشف تآمرهم على ف نجليزاإل فضح .۱
" النار والدمار في فلسطين"عشرات اآلالف من كتاب  عواالمنشورات ضدهم كما وز 

الذي فضح فيه المظالم التي كان اإلنجليز يوقعونها بالمجاهدين الفلسطينيين٬ وكان 
... يعذبون المجاهدين وهمالكتاب يحتوى على خمسين صورة فوتوغرافية لإلنجليز 
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بأرجلهم ولقد وزع هذا الكتاب  دوسونهون المصحف الشريف ويوصورة أخرى وهم يمزق
 تقوة من البوليس المصري وداهم تعلى أنحاء مصر٬ فجن جنون اإلنجليز٬ فقام

 لىالبنا إ واقتادوانسخة  ٧٥٠وعددها  قيةالنسخ البا توصادر  ةدار اإلخوان في القاهر 
  :السجن وقد تم استجوابه من قبل وكيل النيابة على النحو التالي

  أنت صاحب الكتب؟ هل: س

  .نعم أنا صاحبها :ج

  .يقةأال تعلم أن هذه الكتب تهاجم السلطات وتثير الشعب ضد دولة صد :س

  .أعلم ذلك ولقد قصدت مهاجمة هذه السلطات ومهاجمة هذه الدولة الحليفة :ج

  .الجريمة ذهه لىنون يعاقب عأال تعلم أن القا :س

. ألنني معترف بهذه الجريمة ومصر عليها ؛أعلم وأنا ال أمانع في إحالتي للقضاء :ج
لقد : أن قرأه قال دليقول كلمته٬ وبع انيومن ثم فقد رفع التقرير إلى السفير البريط

 ديضحك عليهم٬ لقد وزع الكتاب وأصبح في أيدي الناس٬ وق أنالرجل  ااستطاع هذ
فإذا ما قدم إلى المحكمة فإنه سيتخذ من هذه القضية  رجلدمتم أعظم خدمة لهذا الق

  .ساعة ٢٤البنا قبل  راحس أطلقف ٬فوراً  راحهسأطلقوا : ثم قال ٬لنشر أفكاره يلةوس

فقد بعث شباب من اإلخوان سنة  يته٬على استمرار  من البنا بالجهاد وحفاظاً  إيماناً  .۲
ليقفوا بجانب إخوانهم في فلسطين بقيادة الشيخ عز الدين القسام وقد شاركوا  ١٩٣٥

 ظمةمشاركة حقيقية٬ كما أوفد البنا الصاغ محمود لبيب لفض المنازعات بين من
المجاهدون في فلسطين على أن  رصوأ همابين صلحلوقد وفقه اهللا ل ٬ةوالفتو  النجادة
كما قام  د٬أن اإلنجليز طردوه من البال لهم إال ستجابوقد ا همببتدري مليقو  بينهميظل 
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 التدريب تلجمع السالح والذخيرة وجمع التبرعات وفتح معسكرا اإلخوان بتكوين فريقٍ 
استعدادا للمعركة٬ وقد وجه البنا المجاهد محمود عبده إلى سوريا إلقامة معسكرات 

  .التدريب هناك من أجل فلسطين
المظاهرات٬ فكان أول مؤتمر  ريسيتو  المؤتمراتوحشدها عبر عقد  ماهيرالج تعبئة .۳

شعبي من أجل فلسطين عقد بدار اإلخوان حضرته وفود شعبية ورسمية٬ ثم كان أول 
م حضره برلمانيون من ١٩٣٨/ تشرين أول/٧في  خوانمؤتمر برلماني دعا إليه اإل

م رفض ٢٩/١١/١٩٤٧وسوريا والسودان ولبنان٬ وبعد قرار التقسيم في  قامصر والعر 
م فخرج اإلخوان ١٥/١٢/١٩٤٧في  اهراإلخوان القرار ودعوا الشعب المصري للتظ

والمعاهد٬ والقادة والزعماء وكانت  اتوالجامع ٬عارمة اشترك فيها األزهر مظاهرة في
وأرواحنا  فلسطينفداء  ناءن دمالبيك فلسطي: الكلمة األخيرة لحسن البنا الذي قال

قد  ودأيها الزعماء أنتم القادة وهؤالء الجن... للعروبة٬ يا زعماء العرب يا قادة األمة
جادون عاهدوا اهللا  مولكنه ليس هازالً  بالشبا اهذ نإلدفاعكم المقدس٬  همءوقفوا دما

 تخلصهسفسن وٕانه وٕان كان ينقصنا اليوم السالح... والوطن على أن يموتوا من أجله
 بدماءقد تبرعوا  مينمن فوق هذا المنبر أن اإلخوان المسل أعلنإنني ... من أعدائنا

لتلبية  عدادعلى أتم االست مفي سبيل فلسطين وه ستشهادآالف متطوع لال ةعشر 
 .ندائكم
  النفير العام في شعب اإلخوان بمصر إعالن

م إلنهاء ١٩٤٨يارأسحب قواتها من فلسطين في  عن نياأعلنت بريطا عندما
وجودها وتسليم اليهود فلسطين أدرك اإلخوان أن ساعة الصفر قد حانت فأعلن البنا 

اإلخوان في مصر٬ فتدفق المتطوعون من أنحاء مصر  عبالعام في جميع شُ  فيرالن
إلى  للذهابإلى المركز العام لإلخوان في القاهرة ولما بدأ اإلخوان بتجهيز أنفسهم 
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بقرار جامعة الدول العربية بمنع دخول المتطوعين إلى فلسطين  واوجئجهات القتال ف
ال يعرقل  كيمن بريطانيا  واقتصار ذلك على الجيوش النظامية٬ وهذا كان كيداً 

 وميوعد بلفور بإقامة وطن ق قاإلخوان تنفيذ المؤامرة البريطانية الصهيونية لتحقي
للتطوع تحت إشراف  قدمواأن اإلخوان أدركوا هذه اللعبة فت إالفلسطين٬  يلليهود ف

باألمر الواقع واختار اإلخوان الضابط الشهيد  ليمالجامعة العربية فاضطرت إلى التس
لمتطوعي اإلخوان المسلمين لما عرف عنه من تقوى  عاماً  العزيز قائداً  عبد أحمد

  . وٕاخالص

  امية بشهرينقبل الجيوش النظ ناإلخوان في فلسطي مجاهدو

م ١٩٤٨/المصرين قد دخل فلسطين في شهر مارس اإلخوانمن  وجأول ف كان
بشهرين وقد تسلل هؤالء إلى فلسطين بالحيلة  ظاميةأي قبل دخول الجيوش العربية الن

 ءوصلوا إلى سينا لماسيناء في رحلة علمية ف لىلهم بالسفر إ حيث أخذوا ترخيصاً 
ومن اإلخوان من أتى خفية فوضع نفسه داخل سيارة  ٬طينأكملوا مشوارهم إلى فلس

في سن  اً تلميذ ٢٥األقدام ومن بين هؤالء  لىالبضاعة٬ ومنهم من أتى مشيًا ع
عندما وصلوا ما : يقول قائد المتطوعين ٬األقدامعلى  سيراً  اءالسادسة عشر قطعوا سين

نبدأ دورتنا التدريبية  متى واحداً  سألوا سؤاالً  ولكنهمطعام  نع واطلبوا راحة٬ وال سأل
  ضد اليهود؟  اهدينلنلحق بالمج

شباب في السادسة عشر  اأم مذهوالً  مشدوهاً وقفت : لقائد المتطوعين الموالك يقول
   ليهود؟متى يبدأ التدريب؟ متى نقاتل ا: رحلة شاقة عسيرة يقولون نم وصلوا تواً 

لقرن العشرين٬ هؤالء إنها التربية الجهادية٬ إنها تربية حسن البنا مجدد ا نعم
المجاهدون بعد أن أخذوا مواقعهم لبدء المعركة مع اليهود تحاصرهم القوات المصرية 
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عنهم السالح والطعام ومع ذلك يدخلون أول معركة مع اليهود في مستعمرة  منعوت
 ..- تعالى�اهللا  شاء في الحلقة الثالثة إن راهكفارديروم بدير البلح وهذا ما ن
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  )٣(مرور سبعين عامًا على تأسيس جماعة اإلخوان المسلمين  بمناسبة

  م٢/٤/١٩٩٨

 بابأن أعلن البنا النفير العام لنصرة فلسطين تهافت عشرات اآلالف من ش بعد  
تاركين الزوجة والمال والولد ألداء فريضة الجهاد من أجل  بو اإلسالم من كل حدب وص

سيناء  صحراء عبرأن ينالوا الشهادة في سبيل اهللا٬ وقد رأينا كيف تسلل كثير من اإلخوان 
متحملين العنت والمخاطرة حتى وصلوا فلسطين٬ ولم يكن اإلخوان المصريون وحدهم في 

 لطيفعبد ال ؛بة على رأسها مرشد اإلخوانالميدان٬ فقد شاركهم إخوانهم في األردن بكتي
الصرايرة٬ أما إخوان سوريا فقد اشتركوا بقيادة مرشدهم  حأبو قورة٬ والقائد العسكري ممدو 

اإلخوان في فلسطين حيث كان عدد شعبهم عشرين  كالدكتور مصطفى السباعي٬ وكذل
 انواين الذين كشعبة٬ والتي عملت على فتح معسكرات التدريب ومدت الكثير من المتطوع

وقود المعركة٬ لقد أحسَّ البنا بالمؤامرة على اإلخوان٬ وشهد أن هذه الجموع التي تقاطرت 
لم ترق لبريطانيا وعمالئها٬ فكان التضييق من  هادةعلى اإلخوان بالقاهرة تطلب الش

 لذلكاإلخوان من دخول فلسطين٬  متطوعيالعربية٬ ومن الجيش المصري لمنع  ةالجامع
خلو بيننا وبين اليهود نحن المسلمون٬ وٕاذا :" قائالً تصل البنا بالملوك والرؤساء العرب فقد ا

  ".العامة لميادينوٕاخواني في ا قونيضاعت فلسطين منا فاشن

  :كفار ديروم معركة

اليهود قد اتخذوا مستعمرة  نقيادة اإلخوان تشير بأ دىأن وصلت معلومات ل بعد  
الذي  الرئيس لمواصالتوالواقعة على طريق ا صريةالمحاذية للحدود الم) كفار ديروم(

لليهود٬  االستراتيجيةرغم صغرها إال أنها من المواقع  مستعمرةهذه ال لسطين٬يربط مصر بف
نوا هذه المستع لذلك ة ممتازة من وزرعوا حقول األلغام حولها٬ واختاروا نخب مرةفقد حصَّ



- ۱۳  - 
 

على  اإلخوانعصابات الهاجاناة والبلماخ لحراستها واإلشراف عليها٬ وعليه فقد استقر رأي 
يكثفون  وانضرب هذه المستعمرة لشل حركة مواصالتهم وقطع إمداداتهم٬ فبدأ اإلخ

مراقبتهم٬ وقاموا بإعداد ممرات سرية عبر حقول األلغام المحيطة بالمستعمرة٬ وفي الساعة 
يوسف  يداإلخوان بقيادة الشه نطلقم ا١٩٤٨ية من فجر يوم الرابع عشر من نيسان الثان

طلعت فاجتازوا حقول األلغام واألسالك الشائكة بنجاح٬ ولم يصح اليهود إال على صوت 
لغم وضعه اإلخوان تحت أحد أبراج الحراسة فدكته دكًا٬ فتجمع اليهود نحو مصدر 

مكن اليهود من استعادة السيطرة على الموقف بسبب االنفجار٬ واندلعت معركة عنيفة وت
 ليهوديا اراإلخوان بصعوبة من النجاة من طوق الحص مكنكثرتهم وقوة تحصيناتهم٬ وت

رمزًا للمقاومة  ليظلدمهم الطاهر فوق ثرى فلسطين  نساببعد أن قدموا عشرين شهيدًا ا
  .نفلسطي نصرةوشاهدًا على صدق مشاركة اإلخوان ل

بعد أن أصرَّ القائد ) كفارديروم( مستعمرة اجمةإلخوان مرة أخرى لمهعاد ا لقد  
الشهيد أحمد بن عبد العزيز على مهاجمتها مرة أخرى٬ وقد بدا  خوانالعام لمتطوعي اإل

 ةم بدك المستعمر ١٩٤٨الهجوم في الساعة الثانية من فجر اليوم العاشر من شهر أيار 
 يرلنسف حقول األلغام وتدم ةالتقدم نحو المستعمر بالمدفعية٬ ثم بدأت مجموعات اإلخوان ب

رإال أن العدو الماكر  كاألسال من  ببهم فتقدموا حتى إذا ما كادوا أن يصلوا بالقر  غرَّ
بغزارة نحوهم٬ وفجأة انطلقت المدفعية من قبل الجيش المصري  لنيراناألسالك انسابت ا

 طأهذا الخ تسببهدين الزاحفين٬ و وبدًال من أن تصيب اليهود في المستعمرة أصابت المجا
مرارة  تجرعونيالشنيع باستشهاد سبعين من اإلخوان المسلمين ثم انسحبوا من المعركة وهم 

  .المعركة أرضالسبعين في  وانهمعلى ترك جثث إخ ىالحزن واألس
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  :مصفحة يهودية بيد اإلخوان المسلمين ١٥

 صنةأن مهاجمة المستعمرات المح) كفارديروم(اإلخوان بعد تجربتهم في  ركأد لقد  
فقد  لذلكوالدخول في معركة غير متكافئة من ناحية العدد والعدة أمر في غاية الصعوبة٬ 

القتالي ضد اليهود٬  أسلوبهموالعمل على تطوير  المستعمرات٬مهاجمة  عنقرروا التوقف 
ن مستعمراتهم إلى األرض المكشوفة وٕاجبارهم على خالل استدراجهم للخروج م منوذلك 

القتال فيها٬ والعمل على فرض الحصار٬ وٕارهاقهم وٕازعاجهم بكثرة المناوشات٬ وقطع 
طرق المواصالت٬ ونسف أنابيب المياه٬ ونصب الكمائن٬ لقد فهم اإلخوان أنهم لن ينجحوا 

٬ وقد كان أن تعرض إال في حرب عصابات تغير على قوافل اليهود خارج مستعمراتهم
والذخيرة والتموين٬ حتى إذا ما اقتربت من  لعتادبا لةكبيرة من اليهود محم افلةاإلخوان لق

بالمدفعية فأصابت الهدف بإتقان٬ فاضطر اليهود الذين كانوا  كهاالمستعمرة بدءوا بد
صاد فكان اإلخوان لهم بالمر  عمرةإلى المست ببداخل المصفحات إلى الخروج منها والهرو 

فحصدوهم حصدًا٬ فأجبر اليهود على الخروج من المستعمرة لنجدتهم فاستدرجهم اإلخوان 
قتلة٬ وغنم اإلخوان خمسة عشر مصفحة مليئة باألسلحة الحديثة والذخائر  شرفقتلوهم 

  .التموينية دوالموا

  :٨٦التبة  معركة

الواقعة جنوب دير  ٨٦م تمكن اليهود من السيطرة على التبة ٢٣/١٢/١٩٤٨ في  
البلح وكان سقوطها ينذر بتهديد القوات المصرية المرابطة في غزة٬ فأدرك الجيش 

استعادتها بأي ثمن كان٬ وأيقن أنه  رقر  لذلكالمصري خطر سقوط هذه التبة بيد اليهود٬ 
بك رأفت قائد قطاع  محمودفاتصل  ن٬ن المسلميال يمكن استردادها إال بمشاركة اإلخوا

م ٢٣/١٢/١٩٤٨متأخرة من ليلة  ساعةدير البلح باألستاذ كامل الشريف تلفونيًا في 
ثم طلب منه أن يستعد اإلخوان لهذه المعركة فهم آخر  ٬وأخبره بسقوط التبة في يد اليهود
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هذه المهمة إال أنه تم اختيار تهافت اإلخوان جميعًا ل بة٬ورقة في وجه اليهود السترداد الت
  ".ريح الجنة يا هبي"سرية من اإلخوان والتي هتفت فرحًا 

أن دارت معارك ضارية بين الجيش المصري واليهود ولكن بدون جدوى٬  وبعد  
في  سرتإلنقاذ الموقف٬ وفعًال وبمجرد دخول اإلخوان المعركة  انجاءت ورقة اإلخو 

والجنود النظاميين روح جديدة من األمل والثقة بالنصر٬ وبعد أن تم تقسيم  الضباطنفوس 
من األمام ومن الجهة الشمالية٬  موقعمجموعتان تهاجم ال موعات٬اإلخوان إلى ثالث مج

 ين٬بينما المجموعة الثالثة تمنع تدفق اإلمدادات وتشغل اليهود عن هجوم المجموعت
قنابل  وغطاءالمدفعية واألسلحة الرشاشة٬  يرانتار نوانطلق اإلخوان إلى أهدافهم تحت س

كانت تطلقها مدافع اإلخوان٬ ولقد أصاب اليهود الرعب حين رأوا اإلخوان  يالدخان الت
 ورغمفوق رؤوسهم٬ يلقون بأنفسهم فوقهم في الخنادق ويشتبكون معهم باأليدي والسكاكين٬ 

 أن يحتلوا أغلب المواقع التي انسحب كثرة الضحايا من اإلخوان إال أنهم تمكنوا بفضل اهللا
 نو يوأخذ الجنود المصر  مامًا٬منها اليهود٬ والذين اضطروا أخيرًا إلى إخالء الموقع ت

 يناليهود٬ وهذه الشجاعة النادرة التي تذكرنا بعهد الصحابة والتابع فراريحتلون المواقع بعد 
ب من الحكومة المصرية باإلنعام اللواء فؤاد صادق يطل لمصريالقائد العام للجيش ا تجعل

  .في هذه المعركة دهمبأوسمة عسكرية رفيعة على اإلخوان اعترافًا بجها

استطاع اإلخوان بفضل اهللا أوًال٬ ثم بفضل تربيتهم الجهادية أن يبلوا بالًء  وهكذا  
استرداد العسلوج٬ واستولوا  واالتي خاضوها ضد اليهود٬ فقد استطاع معاركحسنًا في جل ال
قرب بيت لحم٬ وصمدوا صمود األبطال في الدفاع عن " رامات راحيل"على مستعمرة 

القدس والخليل وصور باهر٬ لقد قام اإلخوان في كثير من المواقع بحماية ظهر الجيش 
المصري والدفاع عنه٬ ورغم هذا كله فقد كافأت الحكومة المصرية اإلخوان بحل الجماعة٬ 
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وجمعوهم٬ واقتادوهم  لحتهم٬وجردوا اإلخوان من أس ٬لبناواغتيال مرشدها الشهيد حسن ا
  .إلى معتقل الطور
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  )٤(مرور سبعين عامًا على تأسيس اإلخوان المسلمين  بمناسبة

  م٦/٤/١٩٩٨

اليهود من مكان آلخر٬  قوناإلخوان يالح هدوالوقت الذي كان فيه مجا في  
ويضحون بأنفسهم من أجل فك الحصار  لمعدات٬ويكبدوهم الخسائر الكبيرة في األرواح وا

يحمون ظهر الجيش  خوانوفي الوقت الذي كان فيه اإل ا٬عن الجيش المصري في الفالوج
كانت حكومة  دس٬الخليل وبيت لحم والق قحماية مناط ونعند االنسحاب ويتول لمصريا

بتاريخ  ٦٣مصر تنفذ أوامر السفارة البريطانية في القاهرة٬ فتصدر القرار العسكري رقم 
في مصر٬  عبهام والقاضي بحل جماعة اإلخوان المسلمين وجميع شُ ٨/١٢/١٩٤٨
في  عبهاشُ  جميع مناآلالف من اإلخوان المسلمين  تقالاألحكام العرفية٬ واع عالنوإ 

مصر٬ ومصادرة أموالهم٬ وممتلكاتهم٬ وٕاغالق مؤسساتهم٬ كما وأغلقت بالطبع دار 
ولم  رطة٬المركز العام لإلخوان المسلمين بالقاهرة٬ وحولها النقراشي إلى مقر للبوليس والش

العام للقوات المصرية في فلسطين بجمع  دبذلك بل أصدر أوامره للقائ راشييكتف النق
  .وان المسلمين واعتقالهممجاهدي اإلخ لحةأس

  :البنا وسداد رأيه حكمة

بلغ اإلخوان المسلمين في فلسطين نبأ حل جماعتهم بمشاعر السخط  لقد  
:" إنهم سرعان ما امتثلوا ألوامر مرشدهم حين بعث إليهم برسالة يقول فيها والغضب٬ إال

 احديهودي و  إنه ال شأن للمتطوعين بالحوادث التي تجري في مصر٬ ما دام في فلسطين
بالهدوء٬ وحفظ العالقات  خوانوأوصى في نهاية رسالته اإل". يقاتل فإن مهمتهم لم تنته بعد

أما على صعيد مصر فقد توجه للبنا . الطيبة مع إخوانهم وزمالئهم في الجيش المصري
 درأن يقاوموا هذا الظلم ق واستأذنوهعن رأيه فيما يحصل  يسألوهنفر من اإلخوان 
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٬ لكن البنا رفض ذلك وحذرهم٬ وبين لهم أن اإلنجليز هم الذين أوعزوا استطاعتهم
فيغتنم اإلنجليز  ماإلخوان للدفاع عن أنفسه حركالعمل الخسيس لكي يت بهذاللنقراشي 

في األرض فسادًا٬ ثم قصَّ عليهم القصة التي تروى عن  يعيثواالفرصة للتدخل في البالد ف
حين اختصمت إليه امرأتان٬ على طفل وليد  -والسالم ةعليه الصال-سليمان الحكيم 

وادَّعت كل واحدة منهما أنه ابنها٬ فحكم بشطره إلى نصفين فوافقت المرأة التي لم تلده 
قتل ابنها٬ فتنازلت عن نصيبها فيه  آلمهاو  ةعزَّ على األم الحقيقي ماعلى هذه القسمة بين

ونحن أحرص  كامثل نفس الدور مع هؤالء الحإننا نم:" اإلمام الشهيد وقاللكي يظل حيًا٬ 
وٕابقاًء  م٬على مستقبل وطنك رصاً فتحملوا المحنة ح وحرمته٬منهم على مستقبل هذا الوطن 

  ".وحدته واستقالله على

  :في المعتقالت المجاهدون

رسميًا عن وقف القتال على الجبهة المصرية٬  نم أعل٧/١٢/١٩٤٨يوم  في  
المؤامرة التي تستهدفهم٬ فاقترح اإلخوان أن يبقوا على جبهات القتال  ههذ خوانفأدرك اإل

منهم٬ إال أن  نصلهاليقوموا بحرب عصابات ضد اليهود على أن تعلن الحكومة المصرية ت
يومين  بعدحسن البنا و  تيالوطموحات اإلخوان٬ ففوجئوا باغ آمالكانت أكبر من  مرةالمؤا

بأن الجيش المصري سيقوم بنقلهم إلى مصر٬ وفجأة حوصروا وقام  روامن االغتيال أخب
ومصادرتها٬ ثم نقلوا بشاحنات كبيرة إلى رفح٬ وبينما  أسلحتهمالجيش بتجريدهم من 

اإلخوان يستعدون لصالة الفجر وٕاذ بالجيش قد أحاطهم بأسالك شائكة وبمئات الجنود 
يقول كامل . ميعاً لقاهرة باعتقالهم جصدرت من ا وامرشاهرين أسلحتهم ثم أخبروا بأن األ

الدقيقة٬  بةالحظت أن الجنود يجهدون أنفسهم بدوام المراق:" وصفه للجنود فيالشريف 
إنت خايف كده ليه يا : من أحدهم أسأله بتوالحذر الشديد٬ فاقتر  فزالتح يهموكان يبدو عل
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منهم قوي لحسن دول  بالكم اخذو  :يا فندم ما نعرفش إيه الحكاية هم خوفونا: ابني؟ قال
  .ياطينكانوا بنهشوا معسكرات اليهود زي الش

  :األمة لكم الجيش

فحين  لوطن٬التعسفي إال أن موقف اإلخوان ظل صادقًا تجاه ا عتقالهذا اال رغم  
توقعت قيادة الجيش المصري هجوم اليهود عليهم أرادوا أن يعرفوا موقف اإلخوان فسألوهم 

في الدفاع والتعاون مع الجيش المصري لصد العدوان٬ فكان الجواب أن  معن رأيه
ألن هذا الجيش ملك األمة٬ ونحن  ؛يشأن يقفوا في صف الج ائماً اإلخوان يسعدهم د

  .أحرص الناس على كرامة هذه األمة وسمعتها

فنقلـــوا مـــن رفـــح إلـــى  صـــر٬لإلخـــوان عنـــد فراعنـــة م شـــفعالنبيلـــة لـــم ت لمواقـــفا هـــذه  
ومــن ثــم إلـى مصــر لتســتقبلهم حكومــة مصـر أســوأ اســتقبال فتلقـي بهــم فــي غياهــب العـريش 

 االـذين دافعـو  هـدينهذا هـو جـزاء المجا. السجون والزنازين مع المجرمين والحشاشين والزناة
ڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڇٱيضـيع أبـدًا  لـنأمـا جـزاؤهم عنـد اهللا ف ة٬عن شرف وكرامة األمـ

  .٦٩: العنكبوت ڇۀۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ

راجع إلى أنه أوفى بما قال فأرسل  البناال يختلف اثنان في أن سبب اغتيال  لعله  
أبدًا٬ األمر  نسوهكتائب اإلخوان إلى فلسطين٬ فأبلت بالء حسنًا ولقنت اليهود درسًا لن ي

الحركة ليس في مصر بل في العالم العربي واإلسالمي حتى  ذهإلى تعاظم ه أدَّىالذي 
هو أقوى رجل في  لرجلإن هذا ا:" ريكية تصف البنا بقولهاكتبت إحدى الصحف األم

 انلقد أقضَّ اإلخو ". منه برالعالم اإلسالمي٬ وال يمكن أن يغلب إال أن تصير األحداث أك
واغتيال البنا٬  لجماعةأوعز إلى النقراشي بحل ا لذلكمضاجع اإلنجليز واليهود واألمريكان 

ده٬ فجرِّد البنا من سالحه الشخصي٬ وسرقت سيارته٬ أوامر أسيا فِّذكان منه إال أن ين افم
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البنا  تنبألقد . خارج السجن وحيدًا ليلقى مصيره وظل انه٬وقطع هاتف بيته٬ واعتقل إخو 
 -رضي اهللا عنه-رؤيا مفادها أن اإلمام علي  أىصبيحة يوم االستشهاد ر  فيبهذا القتل٬ ف

رحمه - فقال " منك وقبلك٬ وقبلك اهللا٬ يا حسن انتهت مهمتك٬ وأديت رسالت:" ائالً خاطبه ق
إن رؤيا اإلمام علي في المنام معناها الشهادة٬ ورغم ذلك فقد خرج من بيته ليواصل : - اهللا

يوم السبت  ءمن مسا نصفعمله في سبيل دعوته٬ وفي الساعة الثامنة وال
بان أمام دار الش القاهرةم يطلق رصاص الغدر على البنا في أكبر ميادين ١٢/٢/١٩٤٩

للمستشفى  ددةالمش ألوامرالمسلمين٬ ثم ينقل إلى مستشفى القصر العيني إلسعافه فكانت ا
 البارئها٬ ولم يسلمو  حبعدم إسعافه٬ وظل الدم الطاهر ينزف من جسده حتى أسلم الرو 

وقام الشيخ الهرم الذي  أحد٬جثته لوالده إال بعد أن تعهد بدفنه دون احتفال أو إحضار 
عليه أربع نسوة٬ ورفض البوليس حمل  تتجاوز التسعين بغسل وتكفين الشهيد٬ وصل

النعش٬ فحملته النسوة األربع يمشين بين صفوف الدبابات ومئات الجنود٬ ودفن البنا ووري 
ا هذا هو اإلمام حسن البن. جسده التراب٬ وحرس القبر لئال يخرج اإلخوان جثته مرة أخرى

 علمأففي األمة من هو  سياسيًا٬أو  اً مجدد القرن العشرين ليس ألنه كان عالمًا أو خطيب
منه وأكثر دهاًء وسياسة٬ ولكن هذا الرجل هو الذي بنى دعوة٬ وأنشأ جيًال وغيَّر مجرى 

نباتًا حسنًا فكانت  نبتتاإليمان بدمه الطاهر فأ ةهذا الرجل هو الذي سقى شجر  اريخ٬الت
  . الئموان المسلمين في أنحاء المعمورة ترفع لواء اإلسالم ال تخاف في اهللا لومة دعوة اإلخ

فقد أثمرت صرختك يا شهيد اإلسالم ثمرة طيبة في فلسطين٬ فكان عماد  وأخيراً   
عياش٬ وأخيرًا محيي الدين الشريف وٕالى أن نلقاك في الفردوس األعلى بإذن  يحيىعقل و 

  .اآلخريناهللا٬ سالم عليك في األولين و 
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  الهجرة ذكرى في قبسات 

١٣/٤/١٩٩٨  
 النبوية الهجرة بذكرى المسلمون يحتفل عام كل من محرم من األول يأتي حين   

 تنتهي ثم والشعبية الرسمية االحتفاالت ويقيمون والمواعظ٬ الدروس فيلقون ٬الشريفة
   .دواليك وهكذا ساكن تحريك دون القصة

الـذكرى  هـذهتطـل علينـا   هــ١٤١٩ الجديـد الهجـري العـام هـذا مـن محـرم غـرة وفـي   
يبتلعـون فـي  وأعـداؤنا  ٬فالمسـجد األقصـى يسـتغيث وال مغيـث ٬مؤلمـه وحزينـة روففـي ظـ
 مـةوالـدم الفلسـطيني مسـتباح رخـيص ال قي ٬آالف الدونمات دون حسيب أو رقيـب كل يوم

يقتلــون فــي ظــل و  ٬األبطــال يالحقــون ويســجنون مجاهــدونوال  ٬لــه فــي ظــل الســالم المزعــوم
تـأتي  ٬االتفاقيات األمنية التي تحفظ أمن اليهود على حساب تمزيق وحدة شـعبنا المنكـوب

ـــوب وذلـــك  الميةهـــذه الـــذكرى ورأي الحركـــة اإلســـ ـــة  بإجمـــاعهـــو المطل كـــل القـــوى المعادي
فما  فهذا النهج ليس جديداً  ٬على ذلك كيداً إال تأ وكوهين وبلير٬  ٬سزيارة رو  ماو   لإلسالم

 ٬وبعــد مناقشــة واســتعراض ٬وةدفــي دار النــ شقــري رؤوسفقــد اجتمــع  ٬أشــبه اليــوم بالبارحــة
قتــل  علــى) النجــديصــور الشــيخ  فــي( نوتقليــب لألمــور كلهــا اتفقــوا بعــد مباركــة الشــيطا

کٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱٱڳٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڳڱٱٱڱٱٱڇٱ :-تعــالى- قــال محمــد 

 .٣٠: األنفال ڇڱٱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ
 أجل من ٬اليهود وخاصة اإلسالم أعداء من البائسة المحاوالت نرى فإننا اليوم أما   

 عقل وعماد بالبنا بدءاً  قادتها اغتيال خالل من اإلسالمية الحركة على للقضاء التآمر
اغتيال المهندس رقم  خراً آ سيول وأخيراً  ٬خالد مشعل يالومحاولتهم اغت ٬عياش ويحيى

ٱڇٱ "الدين الشريف  محيي (2) ٱ ٱ ٱٱٱکٱ ٱٱٱڑٱ ٱ ٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱ ٱ ٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱ ٱ ٱ ٱ  ڇڌٱٱڌٱ
 .٨: الصف
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 ابـاعو  مخلصـون رجـال فيهـا دام مـا اهللا بـإذن تهـزم لـن المباركـة الـدعوة هـذه إن   
فـي السـماء تـؤتي  رعهـاالـدعوة التـي أصـلها ثابـت وف هـذه ٬اهللا سـبيل فـي رخيصـة أنفسـهم

  اً فمن كـان يظـن أن محمـد نعم  ٬أكلها كل حين بإذن ربها ستنتصر بإذن اهللا ولو بعد حين
 إال سالح اإليمان والتقوى يصبح قائداً  اً وال سالح الذي ال يملك جيشاً  فالطريد الضعي 

ين كــان يظــن أن ثلــة مــن المــؤمنين الهــارب مــن  ٬يهابهــا النــاس جميعــا يــةلدولــة إســالمية فت
العقيدة  نهاإ ٬اإليمان هإن ٬دولة ويشيدون حضارة ونسيبن موالهموأ همبدينهم التاركين أوطان

تأييــد اهللا  إنــه ٬إنــه الثبــات علــى الحــق فــي وقــت المحنــة والشــدة ٬رســخت فــي النفــوس تــيال
يقيـــنهم واعتقـــادهم أن  ورغـــم ٣٨٬: الحـــجڇٱ یٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئڇٱالصـــالحين  وليائـــهأل

ولــم يرتجلــوا خطــواتهم بــل  ٬إال أنهــم لــم يتعجلــوا حــركتهم طــاهماهللا معهــم يرعــاهم ويســدد خ
مســـتخدمين كـــل أســـباب الحيـــاة األرضـــية مـــن إمكانـــات الفكـــر والبصـــيرة  جـــرةخططـــوا لله
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱ الهــواناهللا العــزة والكرامــة والقــوة مــن الذلــة والضــعف و  حهمواإلرادة فمــن

پٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٻٱٱٻٱ

  .٢٦: األنفال ڇٿٱٱٿٱٱ
  ورسوله اهللا مع العهد جددنف الهجرة ذكرى من العبرة نأخذ كي اليوم أحوجنا ما   

 والـذي الصـهيوني الصلف أمام ٬فلسطين الغتصاب الخمسين الذكرى أمام ونحن خاصة
 تـرك لقـد ٬المكـذوب الـدين باسـم المسـلمة فلسـطين أنقـاض علـى واإلرهاب  الظلم دولة أقام

 فكـان إسـرائيل مملكـة ليقـيم فلسـطين في يستقر أن وقرر الرسمي النظام الروسي اليهودي
 وأمريكـا أوروبـا مـن الماليـين هجـرة وكانـت ٬األرض بقاع شتى من اليهودي المجتمع هذا
 نحـن أمـا ٬واآلبـاء األجـداد أرض وباسـم والتلمـود وراةالتـ باسـم فلسـطين إلـى وأفريقيـا سـياوآ

 حروبـاً  وخضـنا  ٬"وأوسـلو ديفيـد كامـب" اتفاقيـات وقعنـا لقـد  !؟أعددنا وماذا صنعنا؟ فماذا
  .والضياع والخراب الدمار فكان والشيوعية والعلمانية والقومية االشتراكية باسم
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 إلى الناس أحوج الصهيوني العدو ضد الحربة رأس الفلسطيني الشعبَ  نحن   
 رناعم لقد! ؟أعددنا ماذا ولكن ٬التحدي مستوى على نكون حتى وقرآننا بديننا التمسك
 المسارح وشيدنا ٬المنتزهات اوأصلحن ٬والمدائن والفنادق الشاليهات نيناوب ٬البحار شواطئ

 ٬الرذيلة وانتشرت ٬الخمور فراجت ٬والسهرات ناءوالغ بالرقص الجماهير وعبأنا ٬والصاالت
 المجاهدين غيبنا المقابل وفي ٬والرشوة المحسوبية وفشت ٬القتلى وكثر ٬الفساد وعم

 ما فكان المساجد وراقبنا والصالح٬ الخير أهل على الخناق اوضيقن ٬القضبان وراء األبرار
  .كان

 إلى ترجع أن  المصطفى الحبيب هجرة ذكرى وفي األمة لهذه األوان آن لقد   
 فلم ٬وشرعيتها وقبلتها برسولها تميزت كما وثقافتها بفكرها تتميز كي المستقلة اشخصيته

 ٬شيء كل في مبدعين كانوا بل األمم من ألمة تبعاً  تاريخهم يكون أن المسلمون يرض
 دليالً  النبوية بالهجرة التاريخ يجعلوا أن عمر الفاروق عهد في الصحابة أجمع فقد لذلك
  .للعالم ذيتهمأستا على

  .٢: الحشر ڇۅٱٱۉٱٱۉٱٱڇٱ
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  المرأة في الهجرة دور

  م٣٠/٤/٨١٩٩٨

بزوغ فجر  نذساهمت المرأة المسلمة مساهمة فعالة في بناء المجتمع م لقد  
لم يمنعها أي مانع من المضي  محتسبةإلى اهللا صابرة  الدعوةاإلسالم٬ وتحملت عبء 

رضي اهللا -  جةفهذه خدي األشواك٬في حمل أمانة اإلسالم٬ رغم وعورة الطريق وكثرة 
وأول من آمنت به من النساء٬ وهي التي واسته بنفسها   ولأول أزواج الرس - عنها

تحملت األذى في  إلسالمومالها حين تخلى عنه الناس٬ أما سمية فكانت أول شهيدة في ا
 قدبرمح في مكان عفتها٬ ل اهاالذي قتلها شر قتلة حين رم جهل يبسبيل اهللا من قبل أ

وشاركت  ٬رسول اهللا  توبايع - عز وجل- باهللا  منتآف المرأة بكل ثقة ويقين بلتأق
في التضحية  ثلةوضربت أروع األم المنورة٬الرجل في الهجرة إلى الحبشة وٕالى المدينة 

ال وهي صاحبة رسالة٬ وصاحبة هدف تبذل أقصى ما في وسعها من أجل  فوالفداء٬ كي
  .إلسالميةالدولة ا قامةانتصار العقيدة وإ 

هي أم سلمة المجاهدة الصابرة التي كانت من أوائل المهاجرات إلى المدينة  فها
منعوها من الهجرة  )المغيرة بني(المنورة مع زوجها أبي سلمة وابنها سلمة إال أن أهلها 

واهللا ال نترك  ٬ال: فقالوا لمةمن زوجها عنوة٬ فغضب بنو عبد األسد رهط أبي س أخذوهاو 
أمه٬ ورغم  نيده ثم أخذوه من حض خلعوافتجاذبوه بينهم حتى ) سلمة(أي  ؛ابننا عندها
ومكثت ما يقارب السنة وهي تبكي لفراق زوجها حتى مر أحد رجال بني  صابرةذلك ظلت 

من أوالد عمها فرق لحالها ثم أمرها باللحاق بزوجها فهاجرت مع طفلها ولحقت  مغيرةال
  .بزوجها في المدينة المنورة
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كر فلها مواقف عدة تدل على حكمتها وصبرها وشجاعتها٬ بنت أبي ب اءأسم أما
: قال ٬آالف درهم خمسةاحتمل أبو بكر ماله كّله  فقد روي أنه لما خرج رسول اهللا 

واهللا إني ألراه قد فجعكم بماله مع : علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال خلفد
في  وةأحجارًا فوضعتها في ك خذتأكال يا أبت إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا ف: نفسه قالت

يا : يضع ماله فيها ثم وضعت عليها ثوبًا٬ ثم أخذت بيده فقالت كرالبيت الذي كان أبو ب
ال بأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن : أبت ضع يدك على المال فوضع يده عليه فقال

  .الشيخ بذلك تلنا شيئًا ولكنني أردت أن أسك ركواهللا ما ت ٬ال: تقول

يلطمها أبو جهل على وجهها لكي تدل على مكان أبيها  تيالبطلة ال سماءأ ههذ
  .وأبيها فترفض بكل شدة وٕاباء وتتحمل األذى في سبيل المحافظة على رسول اهللا 

نصفًا لتربط به الطعام والسقاء والنصف  ؛التي شقت نطاقها إلى نصفين أسماء
نطاقين في  لها أن يبدلها اهللا عويد اآلخر لتنتطق٬ تلقب بذات النطاقين٬ والرسول 

  .الجنة

والمشقة تسير وحدها في شعاب مكة مسافة  لعنتالمجاهدة التي تحملت ا هذه
وأبيها وهما في غار ثور والذي ال يستطيع  ثالثة أميال حاملة الطعام إلى رسول اهللا 

في أشهرها  المسلم العادي أن يصعد إلى مكانهما إال بشق األنفس فكيف بأسماء الحامل
  !!بها فتاألخيرة تصعد الجبل لتؤدي مهمتها التي كل

في  حملها من الهجرة لتلحق برسول اهللا  نعهاهي أخيرًا تفر بدينها ولم يم وها
إنها عظمة اإلسالم تتمثل في . قباء ولتضع أول مولود للمهاجرين في المدينة المنورة

  .أسماء بنت أبي بكر يةشخص
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 فكانتوهاجرت  أسلمت وبايعت رسول اهللا  انيةأم رومان بنت عامر الكن هذه
 ةمن سره أن ينظر إلى امرأ" : فيهاقال  أن رسول اهللا  يرو . من المهاجرات األوليات

  .٤"من الحور العين فلينظر إلى أم رومان

وكانت أول من هاجر من  أم كلثوم بنت عقبة أسلمت بمكة وبايعت النبي  وهذه
هـاجرت لحقهـا أخواهـا الوليـد٬ وعمـارة  اخرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة ٬ ولم ٬النساء

ہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱڇٱٱ: باإلســـالم٬ وقـــد أنـــزل اهللا فيهـــا قولـــه نهمـــاليرداهـــا فمنعهـــا اهللا م

  .١٠: الممتحنةڇٱ ھٱٱٱٱٱٱٱھٱٱےےٱٱۓٱٱۓٱٱڭ

ستظل البلسم الشافي لكثير  التي سطرتها المرأة بحروف من نور ةالنماذج الفذَّ  هذه
  .أخيراً  ناالتي راجت في بالد لخلقيةوا ةالفكري نحرافاتاالمن 

التي أسلمت وبايعت ثم جاهدت في سبيل اهللا هي الجوهرة الثمينة  مرأةال ستظل
  .التي نفتقدها اليوم

ادقة كي تأخذ دورها الطبيعي في أحوجنا اليوم لهذه المرأة العفيفة الطاهرة الص فما
  .المستقبل٬ والمساهمة في معركة البناء والتطوير خطواترسم 

أحوجنا اليوم كي تجسد المرأة هذا العنوان الكبير كما جسدته عائشة٬ وخديجة٬  ما
  .وأسماء وأم سلمة

ڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱڇٱ

   .١٢٤: النساء ڇکٱٱ

                                                           
 . ٬ قال األلباني ضعيف جدا ) ١٢٤٠٣(٬ ح) ٦/١٥٣(فيض القدير ٤



- ۲۷  - 
 

  هـ١٤محرم  ١٥القادسية  معركة

  بنفسه لفرسعمر في جهاد ا رغبة

  م۱۹۹۸/۱٤/٥

 الذمةونقض أهل  ٬"ديزدجر "الفرس علي  جماععنه إ - اهللا رضي- بلغ عمر  لما
 عليفبدأ بتحريض الناس  ٬الفاروق عمر علي قتال الفرس عزم ٬ومواثيقهم عهودهمبالعراق 

 رعثمان بن عفان وكبا معه هــ ١٤ غرَّة محرم في سهخرج بنف ثم ٬فتهمجهادهم الستئصال شأ
 دلقد كان عمر شدي ٬- عنه هللارضي ا- طالب  أبيالمدينة علي بن  ىواستخلف عل ٬ابةالصح

 فقال ٬المنورة المدينةبنفسه إال أن الصحابة أشاروا عليه بالبقاء في  غرضل دالرغبة في أن يجاه
وٕاني  ٬في سائر أقطار األرض مينأن تضعف المسل تأخشى إن كسر " :الرحمن بن عوف عبد

- فوافق عمر  هالناس واستصوبوا رأي ستحسناوترجع أنت إلي المدينة ف ٬تبعث رجالً  أن ىأر 
  ".ميعاج - رضي اهللا عنهم

  :عمر لسعد وصية

بعث إليه  ٬للجيوش اإلسالمية في العراق اماً بن أبي وقاص قائدًا ع عدس أن تم اختيار بعد
 ٬وصاحبه قيل خال رسول اهللا  إنيغرنك  يا سعد ال: "عمر فأمره علي العراق وأوصاه فقال

نسب  وبين أحد هليس بين اهللاوٕان  ٬بالحسن يئولكن يمحو الس بالسيئ يئفإن اهللا ال يمحوا الس
 أنابكما أصابك و  ىذلك سواء٬ فالصبر الصبر عل في وضيعهمإال بطاعته فالناس شريفهم و 

  ".معصيته في طاعة اهللا واجتناب نفي أمري تجمعأن خشية اهللا  علماو  ٬اهللا يةتجمع لك خش
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   :مفاوضات العزة والكرامة 

إليه  فبعث ٬سعد أن يبعث له برجل يفاوضه إلىتقابل الجيشان بعث رستم  لما
 الزرابيالمذهبة٬ و  نمارقالمجلسه ب زينواوقد  ٬عليه فدخل ٬- رضي اهللا عنه-ربعي بن عامر 

ودخل ربعي   ٬سرير من ذهب ليجلس رستم ع قدو  ٬والزينة ٬والآللئوأظهر الياقوت  ٬الحرير
: فقالوا له ٬سالحه وأقبل عليه حامالً  ٬ببعض الوسائد طهاثم نزل ورب وفرسبثياب صفيقة وسيف 

 ٬فإن تركتموني هكذا وٕاال رجعت ٬ونيجئتكم حين دعوتم نماإ كم٬لم آتي يإن: الفق ٬حكضع سال
ما جاء بك؟  : فخرق عامتها فقال له النمارق فوقرمحه  ىله فأقبل يتوكأ عل ئذنواإ: فقال رستم

ومن ضيق الدنيا  ٬إلي عبادة رب العباد عبادمن شاء من عبادة ال لنخرج تعثنااباهللا  إن :الفق
فمن قبل ذلك قبلنا  ٬اهللا بدينه إلي خلقه فأرسلنا ٬عدل اإلسالم إلىومن جور األديان  ٬اإلي سعته

: قال ؟وما موعد اهللا: قالوا ٬قاتلناه أبدًا حتى نقضي  إلي موعد اهللا ىعنه٬ ومن أب منه ورجعنا
 ٬برؤساء قومه فقال لهم ستمر  اجتمع ثم ٬والظفر لمن بقي ى٬قتال من أب ىلمن مات عل جنةال

انظروا  لكنو  يابثال ويلكم ال تنظروا إلي: الوافق ؟هل رأيتم قط عزة وأرجح من كالم هذا الرجل
فقال رستم  ٬بن شعبة المغيرةفبعث إليهم سعد  ٬خرآ ثم طلبوا في الثاني رجالً  ٬والكالم أير الإلي 

فقال  ٬و تنصرفون عنا ركوبوم ٬وكسوة روألميركم بألف دينا ٬قد أمرت لكم بكسوة: للمغيرة
 اغرون٬ونأخذ الجزية عن يد وأنتم ص ٬ملككم ولنا مدة نحو بالدكم أوهنا أنأبعد : المغيرة

 ٬تعبرون إلينا أو نعبر إليكم: المغيرة  فقال ٬غضباً  ستشاطارغمكم ف ىوستصيرون لنا عبيدًا عل
  .عليهم فهزموهم فحملوا حتى عبروا سلمونالم ستأخرابل نعبر إليكم ف مفقال رست

   :الكعبةرستم ورب  قتلت

ولم يقبل دفع الجزية تأهـب الجيشـان  ٬ورفض رستم اإلسالم فشلت المفاوضات لما
أمـا  ٬وعشـرين ألفـًا تتقـدمهم الفيلـة ائـةعـددهم يزيـد عـن م درسـتم ويزدجـر  يادةللقتال فكان الفرس بق

 عونالمسلمون فكان عـددهم ثالثـين ألفـًا وكـان مـن الصـحابة ثالثمائـة وبضـع عشـر صـحابيًا وسـب
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 سـعد ىصـل صـفرال عةولمـا حانـت سـا ٬ألرميًا ملوك العجم بملوك العـرب واهللا: وقال عمر ٬ياً بدر 
چٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ:  ىقولــه تعــال ىفــي النــاس وتلــ خطــبثــم  ظهــروقــاص ال بــن أبــي

 لرابعـةسـعد أربعـًا ثـم حملـوا بعـد ا كبرثم   ١٠٥: األنبياء ڇڍٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱ
بسـبب  مسـلمينال ىعلـ ظيعـاً كـان اليـوم األول ف ٬واستمرت أربعة أيام بلياليها ٬شديداً  الً اقت  قتتلوافا

 ٬الفـرس ىوالرابـع فكانـا للمسـلمين علـ لثالـثوأمـا اليـوم ا ٬سـجاالً  يانثظهور األفيال٬ وكان اليوم ال
ثــم صــعد  يالتميمــ علقمــةهــالل بــن  قتلــه ٬الفــرس زعــيمرســتم  تــلوقُ  ٬المســلمون بــالًء حســناً  ىوأبلــ
ــ اإلســالم و علــت كلمتــه ولــم تقــم للفــرس  وانتصــر ٬قتلــت رســتم ورب الكعبــة ىســريره ثــم نــاد ىعل

  .                          قائمة بعدها

   :يستطلع أخبار المعركة عمر

يستنشق الخبر فبينما هو ذات  العراقيخرج في كل يوم من المدينة إلي ناحية  رعم كان
المسلمين  ىفتح اهللا عل: فقال له رهستخباعمر ف بلهستقايوم إذ هو براكب يلوح من بعيد ف

ناقته  ىيسير عل خرال يعرف عمر٬ وعمر يجري وراءه واآل ووجعل يحدثه وه ٬بالقادسية
: عمر فلما عرف الرجل عمر قال حيونمن المدينة جعل الناس ي بافلما اقتر  ٬وال يعرفه

ال حرج عليك يا أخي ثم : فقال ٬يرحمك اهللا يا أمير المؤمنين هال أعلمتني أنك الخليفة
رحمك اهللا يا عمر فأنت . الناس فوق المنبر ىعل لنصرمنه الكتاب وقرأ بشارة ا أخذ

  ".ابتغينا العزة بغيره أذلنا اهللا  إن اهللا أعزنا باإلسالم فإن: " القائل

  .٢: الحشر ڇۅٱٱۉٱٱۉٱٱڇٱ  
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 النكبة نكبة
  م٢٨/٥/١٩٩٨

 دولة قيام عن هرتزل أعلن حينما م١٨٩٧ عام إلى فلسطين نكبة جذور تعود   
 سنة بلفور وعد جاء ثم ٬) بيكو سكساي (معاهدة كانت ثم ٬عاما خمسين بعد إسرائيل
 ثم ومن م٢٩/١١/١٩٤٧٬ في التقسيم قرار كان ثم ٬بغزارة اليهود تدفقت حيث م١٩١٧
 المسلمة فلسطين أنقاض على قامت التي العبرية الدولة هذه ٬إسرائيل دولة قيام كان

 ٬"اليهودية عودة تسبقها أن يجب صهيون إلى عودتنا إن: "هرتز يقول ٬ديني بوازع جاءت
 جلياً  هذا تمثل وقد ٬العالم في جرامواإل الفساد وقمة واإلرهاب الشقاء مصدر هم فاليهود

 ياسين دير مذبحة وخاصة الفلسطيني الشعب أبناء بحق اليهود نفذها التي المذابح في
 وطفل شيخ بين فرق ال ٬والتمثيل ذبحوال القتل استحلوا حيث م٩/٤/١٩٤٨ في وقعت التي

 بطون وبقروا ٬بعضهن واغتصبوا ٬الحجاب من وجردوهن ٬النساء حلي سلبوا لقد وعجوز
 ,األرغون ,شتيرن"  المجزرة هذه بتنفيذ الثالث الصهيونية العصابات قامت لقد ٬الحوامل
 من المدينة في من جميع أهلكوا": يقول حيث يوشع سفر تعليمات على بناء "والهاجانا

  ."بالنار فيها بمن المدينة حرقواوأ السيف بحد والحمير والغنم البقر حتى وشيخ وامرأة رجل
 والشباب والشيوخ والنساء األطفال ذبح نإ": قال حين بيغن دعن طبيعي واألمر   

 الصهيونية العصابات فرضت وهكذا ٬"إسرائيل دولة صنع الذي هو ياسين دير في
 وخمسمائة مدينة عشر اثنتي قرابة من فلسطيني عربي مليون طرد في اإلرهابية سياستها

  .م١٩٤٨ عام في قرية
 جيوش سبعة بعثت لقد ؟واإلسالمية العربية األمة أعدت ماذا الصهيوني اإلجرام هذا وأمام 

 المدربين اليهود من ألفاً  سبعين أمام مقاتل ألف عشر ستة حوالي عددها فلسطين لنجدة
  .األسلحة أحدث على
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 سبيل في الجهاد نيتها في وليس النصر مقومات تملك ال العربية الجيوش أتت   
 أمام المتحدة األمم رسمتها التي الحدود على الوقوف أجل من جاءت بل ٬اليهود وطرد اهللا

 دخول إن ٬المزيف تلمودهم يقول كما واألجداد اآلباء أرض أجل من يقاتلون فهم اليهود
 الجهاد رجال وعلى الفلسطينية الشعبية المقاومة على الخناق ضيقت العربية الجيوش
 اشتروه الذين المجاهدين من السالح بجمع بدأت بالسالح تمدهم أن من فبدالً  المقدس
  .نسائهم وحلي بدمهم

 الشعب وخاصة واإلسالمية العربية األمة عاشتها التي الحقيقية النكبة هي هذه   
 حين والنكبة ٬بيد يداً  وطولكرم ونابلس وجنين والرملة اللد تسلم حين النكبة ٬الفلسطيني

 يدافع لكي العربية القيادة من السالح  -اهللا رحمه- الحسيني القادر عبد الشهيد يطلب
 -فالنكبة ٬الشهيرة القسطل معركة في شهيداً  يموت ثم حنين بخفي فيرجع فلسطين عن
 ٬والعلمانية والقومية االشتراكية باسم ونقاتل ٬المعركة في  اهللا عن نتخلى أن هو -إذن

  .والمغنيات المغنين صوت ليكون المعركة في  اهللا ذكر عن نتخلى حين النكبة
 ال التي الصهيونية الغطرسة أمام أعددنا ماذا الخمسين الذكرى في اليوم ونحن   

 الذلة كؤوس يوم كل في شعبنا تذيق إنها بل ٬بعيد من وال قريب من ال بحقنا تعترف
 مذبحة آخرها كان والتي العالم وبصر  سمع أمام يوم كل فينا القتل وتمكن ٬والمهانة

 قبل من بارد بدم قتلهم تم الذين البررة الشهداء ضحيتها راح التي م١٤/٥/١٩٩٨
 جلدتنا أبناء أن والغريب والمدهش ٬التلفاز شاشات وأمام بوقاحة القتل تم لقد الصهاينة٬

 الحمية تأخذه ولم ٬منهم أحد يتحرك لم ٬العزل المواطنين قتل مرغ الفلسطينية الشرطة من
 وأباه أمه يرى أنه رغم الحديدي االلتزام في الغرابة ويثير شعبه ألبناء لالنتقام الغيرة أو

 صلف بكل دولياً  المحرم الرصاص الصهيوني أطلق أن بعد دمه في يتخبط وابنه
  .واستهتار
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 الضغط أجل من إنه :الحدث هذا على معلقاً  قال السلطة زعماء أحد أن والغريب   
 الشعب أبيد لو واهللا ٬بنا أمريكا تتأثر فهل .موقفها من إسرائيل تغير حتى أمريكا على

 .ذبحنا على فرحاً  الخمر سيشربون بل أمريكا تحركت لما كله الفلسطيني
 دمهم سيذهب أم ٬الشهداء لدماء سينتقم الذي من نفسه يطرح الذي الكبير والسؤال   

 ؟سيحدث فماذا لدمائهم انتقم لو وماذا ؟هدراً 
 صالة في اإلبراهيمي الحرم في مصلياً  أربعين اليهودي) غولدشتاين(قتل لقد   

 الطاهرة٬ لروحه وتكريماً  تقديساً  تمثاالً  له صنعوا لقد اليهود؟ صنع فماذا رمضان في الفجر
 .منه يتبركوا لكي يوم كل في إليه يحجون واليهود

 على حقيقي موقع لنا يكون أن يمكن ال الصعبة٬ الظروف هذه ظل وفي إننا   
 أن يمكن ال ا٬بينن التعاون من نوعاً  الواقع أرض على نعمم لم ما والكرامة الحياة خارطة
 فاإلنسان به٬سر  في آمن غير ٬إنسانيته في محترم غير اإلنسان دام ما يءش يتحقق
 من الرحمة نطلب كيف  ٬السياسي رأيه خلفية على والسجن للمساءلة ويتعرض يالحق
 .ابينن نتراحم ال ونحن غيرنا

 ٬وأقوالنا أعمالنا نقيم تأمل وقفة أنفسنا مع نقف أن فعلينا النكبة ذكرى نعيش نحن   
 على مزايدة دون وأمانة بصدق واحد خندق في صفوفنا نوحد أن علينا النكبة ذكرى في أما

 يحسب لن والعالم ٬اإلسالم إلى عودة يسبقها أن يجب فلسطين إلى فعودتنا ذاتية٬ مصلحة
 . والفكر والحكم المجتمع إسالمية ٬المعركة إسالمية نعلن حين إال اً حساب لنا

  .٧: محمد ڇڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱڇٱ
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 م١٩٦٧حزيران ٥ نكبة
 م٤/٦/١٩٩٨

 لالتحاد السادات أنور المصري األمة مجلس رئيس بها قام التي الزيارة خالل   
 بأن السادات )كوسيجين (السوفيتي الوزراء رئيس أبلغ فقد م٢٩/٤/١٩٦٧ في تييالسوفي

 حين الخبر هذا تأكد وقد ٬الحتاللها تمهيداً  السورية الحدود على كبيرة قوات تحشد إسرائيل
 األمر م١٩٦٧٬ أيار أوائل في سوريا باحتالل الصهيوني الوزراء رئيس أشكول ليفي هدد
 إلى برسالة م١٩٦٧ أيار ٨ في مصر خارجية وزير رياض محمد يبعث بأن أدى الذي

 وجود إنهاء قررت المصرية الحكومة أن مفادها) يوثانت( المتحدة لألمم العام السكرتير
 انسحاب تم فقد وفعالً  ٬المتحدة العربية الجمهورية أراضي في الدولية الطوارئ قوات
 العقبة خليج أن وأعلنت مواقعها المصرية القوات واحتلت ٬الشيخ شرم من الدولية القوات
 مضائق إغالق م٢٣/٥/١٩٦٧ في رسمياً  الناصر عبد أعلن وقد ٬المصرية السيادة تحت
 .اإلسرائيلية المالحة وجه في تيران

 :االسرائيلي األمريكي الخداع 
 العصابات لصالح العربية األمة تحطيم أجل من قذرة لعبة في أمريكا دخلت لقد   

 جانب إلى وبريطانيا أمريكا وقفت ٬العقبة خليج إغالق عن اإلعالن فبعد الصهيونية
 ) انتربيد( األمريكية الطائرات حاملة وتحركت ٬مصر لقرار رفضهما وأعلنتا إسرائيل
 البريطانية الطائرات حاملة وكذلك ٬مقاتلة طائرة  ٤٦ ظهرها وعلى السويس قناة ودخلت

 برؤساء باالتصال م٢٦/٥/١٩٦٧ في )جنسون (األمريكي الرئيس اموق ٬)فكتوريا(
 بالتدخل السوفييت داعياً  المصرية القوات تحركت إذا عالمية حرب بخطر مهدداً  الكرملين
 الرئيس وعاود ٬النفس ضبط منها وطلب بمصر اتصل وفعالً  ٬مصر لدى السريع

 بالمحافظة تعهدها تكرر المتحدة الواليات بأن معلناً  حزيران من الرابع مساء في األمريكي
 الدولة جانب إلى تكون لن وأنها ٬األوسط بالشرق المنطقة دول لكل اإلقليمية الحدود على
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 الدولية الدبلوماسية أمام الفرصة إلتاحة النفس بضبط الناصر عبد أبلغ ثم ٬المعتدية
 .األوضاع لتهدئة

 إسرائيل أن م٤/٦/١٩٦٧ يوم صرح فقد الصهيوني الحرب وزير انيَّ د موشي أما   
 ثم وأمريكا إسرائيل قبل من الماكرة التصريحات هذه. الدبلوماسية بالمفاوضات ترحب
 التعبئة وأن خاصة ٬بليل دبر األمر أن على يدل إنما النفس ضبطب مصر من الطلب
 أمريكا من إسرائيل على تتدفق األسلحة حيث أشدها على كانت إسرائيل في العامة

 الذي الضعيف الوديع الحمل بأنها إسرائيل تظاهرت فقد ذلك ورغم وأوروبا وبريطانيا
 األوروبي العالم ود تكسب أن إسرائيل استطاعت وقد ٬البحر في إللقائهم العرب يخطط
 بالقتل المهددين اليهود إنقاذ أجل من األوروبية العواصم في الصلوات أقيمت حيث

 .والتشريد
  :النكبة ليلة

 اإلعالمية األجهزة كانت ٬العالم أمام يتباكون اليهود كان الذي الوقت في   
 كبار أما ٬البحر في اليهود وٕالقاء ٬أبيب تل بدك وتنذر ٬الحرب شعارات تطلق المصرية
 ٬سكارى وهم النساء أقدام تحت يترنحون حمراء ليلة في يسهرون فكانوا والقادة الطيارين
 كبار من اآلخر البعض أما ٬الزناد على أصابعه والعدو آذانهم تقرع الخطر ونواقيس
 .إجازة في كانوا فقد والضباط الطيارين

 الصهيوني الطيران بدأ ٩:٤٥ الساعة م٥/٦/١٩٦٧ االثنين يوم صباح وفي   
 حتى القصف واستمر والمدنية العسكرية المطارات جميع شملت مكثفة جوية بضربة
 اليهود كان وهل ؟المصرية الطائرات اليهودي الطيران ضرب كيف ترى فيا ١١:٤٥٬
 األمر في أن أم ٬كلها المصرية المطارات بخرائط أمدهمو  إليهم فأوحى الغيب يعلمون

  !؟شيئاً 
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 مصر كنتمت ولم ٬المطارات ضرب بعد باالرتباك المصري الجيش أصيب لقد   
 يقول الطائرات٬ أفضل تملك وكانت ٬األسلحة أحدث يملك جيشها أن رغم المقاومة من

 مستوى في تكن لم قيادتنا إن": م١٩٦٨ يونيو ٢١ في له مقالة في هيكل حسنين محمد
 المحنة كانت وربما ٬القتال ميدان على األثر بالغ النفسي االرتباك جول كان لقد ٬المعركة

 ما حقيقة تصوير في الحية النماذج أبرز من المدرعة الرابعة الفرقة لها تعرضت التي
 لها تتاح أن دون بانسحابها األمر صدر المعركة أيام من الثاني اليوم مساء ففي ٬حدث

 واجهت الرابع وفي ٬سيناء إلى العودة إليها طلب الثالث اليوم وفي ٬للقتال فرصة أية
 .القاهرة في قائدها بينما مالئم غير ونفسي مادي ظرف في عدوها

  :المعركة نتائج 
 على اليهود واستولى شهيد آالف عشرة عن يزيد ما المصري الجيش خسر لقد   

 سيطر ثم ومن والسورية األردنية الجبهة وانهارت ٬المصري الجيش عتاد من% ٨٠
 ٬تيران مضائق وفتحت ٬وغزة الغربية والضفة والقدس والجوالن سيناء على اليهود

 على وسيطرت ٬العقبة خليج في المالحة لنفسها وضمنت ٬الشيخ شرم على وسيطرت
 .الغربية والضفة السورية المرتفعات في المياه وموارد ٬سيناء في البترول

 بعد استقالته الناصر عبد جمال الرئيس قدم فقد المصري الصعيد على أما   
 عارمة مظاهرات في عامة العربية والشعوب خاصة المصري الشعب فهب ٬الهزيمة
 عن بالعدول ورجوه العرب زعماء طالبه كما استقالته عن بالعدول الرئيس تطالب

 العربية لألمة رمزاً  ليظل وزعمائه الشعب لمطالب االستجابة إلى اضطره مما ٬استقالته
 .الهزيمة مرارة رغم

 هزمنا؟ لماذا 
 يقول والبعض ٬تهددنا كانت األمريكية القوات ألن ؛هزمنا أننا البعض يعتقد   

 لم إننا :قال وبعضهم ٬الغرب من فجاء الشرق من العدو يأتينا أن نتوقع كنا ألننا ؛هزمنا
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 األرض من عليه استولى ما رغم مدحوراً  وعاد العدو فشل فقد قائماً  النظام دام ما نهزم
 .والمقدسات

 ٬ورسوله اهللا وحاربنا بل ٬اهللا عن ابتعدنا أننا هزيمتنا في السبب أن والحقيقة   
 م١٩٥٤ عام في الثورة حكومة أقدمت حين فهزمنا ٬والغرب للشرق وتبعيتنا والءنا وأعطينا
 ويوسف عودة القادر عبد رأسهم وعلى األمة رجال وأشرف أخلص من ستة إعدام على

 إعدام فيه أعلن الذي اليوم نفس وفي فإنه ولألسف ٬الويالت اليهود أذاقوا الذين طلعت
 قتلت التي) جاليم بات( المعتدية اليهودية السفينة سراح إطالق عن يعلن البررة المجاهدين

 . به يستهان ال عدداً  المصريين البحارة من
 في السبب وهو ٤٨ نكبة في السبب نفس هو ٦٧ في هزيمتنا في السبب إن   

  !نفيق؟ فهل الصليبيين أيدي في قرنيين من يقارب ما فلسطين ضياع
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                                                                                                   نضيراليهود بني  إجالء

٩/٧/١٩٩٨  

ومعه أبو بكر وعمـر وعلـي وطائفـة مـن أصـحابه ثـم أتـى يهـود   رسول اهللا خرج
 مقتلهمـا عمـرو بـن أميـة لمـا بينـه وبيــنه نالـذي تيلـينبنـي النضـير فكلمهـم ليعينـوه فـي ديـة الق

 فجلـس ٬بمسـاعدته ىنعـم٬ وأظهـروا الرضـ:  فقـالوا ٬المدينـة المنـورة همن عهد في أول مقدم
 مـن يلقـي : بعضهم بـبعض وقـالوا  ينتظر وفاءهم بما وعدوا لكن اليهود خال لجدارإلي ا
ــ لعنــة اهللا عليــه لتنفيــذ ذلــك٬  أجحــش بــنعمــرو  فانبعــث ٬صــخرة  ويريحنــا منــه محمــد ىعل

وأعلمـه  رسـول اهللا  ىعلـ -السـالم عليـه-نزل جبريل  لمكيدةهذه ا اذنف ىعل شكوحين أو 
ثـــم تبعـــه  ٬المدينـــة المنـــورة إلـــىراجعـــًا  قفـــلمـــن فـــوره و  فـــنهض رســـول اهللا  ٬بمـــا همـــوا بـــه

لخيانــة نقــيض العهــد و ظهــور ا إليــه أخبــرهم مــا كــادت لــه اليهــود مــن انتهــواأصــحابه فلمــا 
بنــي النضــير  ىإلــ اذهــب: "بــن مســلمة وقــال لــه محمــد رســول اهللا  ىاســتدع نــدهاع ٬مــنهم

فمـن وجـدت بعـد ذلـك  شـراً وقـد أجلـتهم ع ٬فيهـا يمن المدينـة وال يسـاكنون يخرجوا نأ أمرهمو 
  . "ضربت عنقه

اهللا وأخذوا  رسوليجد يهود بني النضير مناصًا من الخروج بعدما سمعوا مقالة  لم
إليهم أن اثبتوا ونحن  سلول أرسل ناهللا بن أبي  ب دبيتجهزون للرحيل٬ لكن رأس النفاق ع

عما  وغيرهم يقاتلون عنكم فعادوا من قومي فإن معي ألفين ٬محمد وصحبه ىننصركم عل
 ما بدا افعللن نخرج ف: ولونوأرسلوا له يق ٬مقاتلة رسول اهللا ىعزموا عليه واستقر رأيهم عل

ٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڇٱ: موقف المنافقين هذا يقول اهللا فاضحاً  وفي ٬لك ٱ ٱ ٱٱڤٱ ٱ ٱ ٱ ٱڤٱ ڤٱ

ٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱ ٱٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱچٱ ٱچٱٱچٱ ٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱ ٱڄٱ ٱڄٱ ڦٱٱڄٱ

ٱٱٱٱکٱٱکٱٱ ٱ ڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱ
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ٱ ٱٱٱڳٱ ٱ ٱگٱ والمسير  بحربهم رسول اهللا  فأمر .١٢ - ١١: الحشر ڇگٱٱگٱٱگٱ
 ىالعرب٬ ثم فرض الحصار عل شركيأو من م دمن اليهو  يهممن ينضم إل ىإليهم وتحد

 ىقد كنت تنه مدأن يا مح ادوافن ا٬وأمر بتقطيع نخيلهم وحرقه يوماً وعشرين  اً ست نهممساك
بال قطع النخيل وحرقها؟ وفي الرد عليهم نزل قوله  ماف صنعهمن  ىعن الفساد وتعيبه عل

ٱڇٱ :ىتعال : الحشر ڇٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱ
ورأوا الموت بأم  من صدق وعد المنافقين٬ فوقع في قلوبهم الرعب ليهودا ئسلقد ي. ٥

بالخروج ولهم ما  همالمدينة كما أراد فأذن ل منأن يخرجوا   محمد ىعل رضوافع أعينهم
بيوتهم بأيديهم فيهدمونها ويحملون  ونبفكانوا يخر  ٬حملت إبلهم من األموال ما عدا السالح

وكان  ٬يقع في أيدي المسلمين وكان بعضهم يهدم بيته حتى ال ٬ما يوافقهم من خشبها
 انوك ٬المسلمون قد هدموا وخربوا بعض الجدران التي  اتخذت حصونًا في أيام الحصار

- وفي ذلك يقول  ٬خيبر ىالشام وبعضهم ذهب إل ىذلك أول حشر الدنيا إل ؤهمجال
ٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱڇٱ: - سبحانه وتعالى ٱٱٱڻٱٱڻڻ ٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱ ٱ ٱ ٱ ڳٱٱڳٱ

ٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱ ہہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱ

    .٢: الحشر ڇۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

  : البد منهما درسان

فــي  رســيند ىكثيــرة٬ ولكنــى سأقتصــر علــ موضــعلشــك أن الــدروس المســتفادة مــن هــذا ا ال
  . معالجة الواقع الذي نعيش

  :  أوال

ـــ اً معلقـــ -اهللا عليـــه رحمـــة-الشـــيخ ســـعيد حـــوا  يقـــول هـــذه الحادثـــة فـــي كتـــاب  ىعل
ـــ الكـــافرينحكـــم  حـــقإن تال: "  ٦٤٠ فحةفـــي الســـيرة صـــ األســـاس األرض  ىوالمنـــافقين عل
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وأنــت عليـك أن تســتهدف الكفــر فــإذا مـا اســتطعت أن تنتصــر عليــه  ٬اإلسـالمية ال شــك فيــه
ــا مــةفقــد انتهــت قي ولــذلك يجــب أن تضــع نصــب عينيــك أن  ٬السياســية والعســكرية فقينالمن
العمل إال فـي  ىلن ينتقلوا من القول إل لمنافقينالغالب فإن ا يهي الهدف وف هالسيطرة علي

 يوٕاذن فـال ينبغـي أن تعطـ ٬لهالون من خاليقات اً واحدة هي أن تضمهم جميعًا حصون ةحال
فـــإن الـــذي يحســـم دور المنـــافقين مـــن مـــرجفين ومثبطـــين  لـــذلك. صـــينوالتح التجمـــعفرصـــة 

جوانــب  فــياالنشــغال عــن ذلــك  مــاأ ٬مقارعــة العــدو األساســي فــي ســتمراروعمــالء هــو اال
تفســـخ الجبهـــة الداخليـــة٬  إلـــىيـــؤدي  ذاغيـــر العـــدو فـــإن هـــ إلـــى عأو تحويـــل الصـــرا ىأخـــر 

المــاء العكــر٬ أو ربمــا  فــيأشــكاله كــي يصــطاد  للنفــاق بكــل حةنوبالتــالي تكــون الفرصــة ســا
بـــين الشـــعب الواحـــد باســـم  بعـــض المناصـــب التـــي تؤهلـــه إلشـــعال نـــار الفتنـــة إلـــىليتســـلق 

العــدو  ىالخنــاق علــ ضــيقعبــرة فإنــه كلمــا  التــاريخ فــيولنــا . ســالمة الــوطن ىالحــرص علــ
أمتعتـــه منتظـــرًا ســـاعة  يحـــزمفـــي المقابـــل  قالنفـــا ىقاســـية أليمـــة فإنـــك تـــر  ضـــربات لتســـديد
ڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڇٱ: وصـــــدق اهللا العظـــــيم حيـــــث يقـــــول!! الرحيـــــل

 ڇڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ
   .٥٢: المائدة

بنو   اهللا  رسولفحين ضرب  ٬الحركة اإلسالمية أن تعي ذلك وتدركه ىفعل لذلك
ولــم يجهــروا  تهــاعــن المدينــة المنــورة لــم يتحــرك المنــافقين وق أجالهــمو  ةالنضــير ضــربة قاســي

لقــد  ٬اليهــود لمقاتلــة محمــد واســتعدوا لمناصــرتهم والوقــوف معهــم ضــوابكيــدهم وهــم الــذين حرَّ 
ــ وأرســت قواعــد  ٬شــوكتهم تمون بــإجالء اليهــود أن قويــالمســل هكــان لهــذا النصــر الــذي حقق

الرسول من استئصال  ومكنتوأرهبت القبائل التي كانت تتحد لإلغارة عليهم بل  ٬سلطانهم
 ڇڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱڇٱالشــرك والكفــر مــن جــذوره 

ٱ.١٣: الحشر ٱ
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  : ثانياً 

ـــ هـــذه ـــدل عل ـــه اليهـــود مـــن طبيعـــة ال ىالواقعـــة ت والخيانـــة  غـــدرمـــدى مـــا جبـــل علي
بـل  ٬ومواثيـق عهـودالرسـول محمـد مـن  بـينو  بينهمفبالرغم مما كان  ٬المتأصلة في نفوسهم

قتله وهذا  ىإال أنهم خادعوا محمد وتآمروا عل طمئنانواال ماناألمن الحقوق و  هموما أعطا
إال بــأن يبيتــوا لــه  الفهماورهم أو يحــال تــروق لهــم الحيــاة مــع مــن يجــ أنهــم ىقــاطع علــ ليــلد

 الوســــائلاســـتعداد أن يخلقـــوا جميـــع  ىلطبيعـــتهم الخبيثـــة٬ فهــــم علـــ ســـتجابةا والغـــدر الشـــر
بن  ىلسان داود وعيس ىاإللهية التي سجلها القرآن عل نةوهذا هو سر اللع ٬واألسباب لذلك

ٹٱٱڤٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڇٱمــــريم 

  .٧٨: المائدة ڇٱٱڃٱٱچ
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  تزال مفاتيح القدس بيد عمر ما

١٦/٧/١٩٩٨ 

 ومانوّأذل بها شوكة الر  ٬معركة اليرموك الحاسمة التي أعز اهللا بها اإلسالم بعد
أما  ٬حتى حمص ومانبمالحقة فلول الر  -رضي اهللا عنه-قام خالد  ٬في منطقة الشام

قاعدة االنطالق٬  دمشقالقائد العام للجيوش اإلسالمية أبو عبيدة بن الجراح فقد اتخذ 
بن العاص علي  ودمشق وعمر  ىعل انأقسام جعل زيد بن أبي سفي ةأربع إلىفقسم الشام 

قد  مانو لر إن هزيمة ا. هو في حمص ظلاألردن و  ىحسنة عل نب لفلسطين٬ وشرحبي
العاص إليها ففتح سبسطية  بن مروفقد توجه ع ٬لفتح فلسطين جند اهللا أماممهدت الطريق 

أما  ٬غزةثم توجه جنوبًا ففتح رفح وعسقالن و  اديننو أج ٬وبيت جبريل عمواس٬و  ٬ونابلس
  . علي يد معاوية بن أبي سفيان فتحت قدالقيسارية ف

  :هــ ١٥األول  ربيع ٢٠بيت المقدس في  فتح

يدعوهم إلي اإلسالم أو يدفعون الجزية  ءأهل إيليا إلىأن أبو عبيدة كتب  يروى
 ٬ثم حاصر بيت المقدس هإليهم بجند ما دعاهم إليه فتوجه إلىفأبوا أن يجيبوا  ٬أو الحرب
فكتب إليه أبو عبيدة  ٬إليهم أمير المؤمنين عمر ميقد أن الصلح بشرط إلى واحتى أجاب

 بفذه ٬افقو الم الرأي ىهو  أنه لىإ موافق ومعارض ينفكان الرأي ب ناسفاستشار عمر ال
يقول ابن كثير في  ٬المدينة علي بن أبي طالب علىمتوجهًا إليهم واستخلف  اروس بنفسه

 ٬ورؤوس األمراء فترجل أبو عبيدة ةولما وصل الشام تلقاه أبو عبيد" البداية والنهاية 
أبو عبيدة ليقبل يد عمر فهم عمر بتقبيل رجل أبو عبيدة فكف أبو  ارعمر فأش وترجل
 ٬لحظة الحب اإللهي الذي أودعه اهللا في قلبي الرجلين العظيمين إنها ٬"عمر  كففعبيدة 

فما  ٬وخضوعًا هللا ولرسوله وللمؤمنين و أجل وأكثر إذالالً  ىلكن قلب عمر كان أعل
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إن هؤالء : أبي عبيدة لكي تقول لمن بعدك رجلتهم لتقبل  توأن المؤمنينيا أمير  عظمكأ
 ىأرجلهم  أعاله عل قبلأن ن ستحقونالثغور ويجاهدون في سبيل اهللا ي ىالذين يقفون عل
 يجلدونأناسًا  ىعتبة هذا العصر لتر  ىعمر لو وقفت عل افكيف بك ي ٬تقبيل رؤوسهم

في  تلقد تعددت الروايا!! قتلة ربالسياط٬ بل ولألسف يقتلونهم ش رةالبر المجاهدين  ظهور
 على قدمرواية ثانية أنه  يوف ٬وصف دخول عمر القدس فمنها أنه يمشي وغالمه راكب

تخرق  وعليه قميص قد رسم وقد ٬وال عمامة وةسليس عليه قلن للشمسصلعته  أورقجمل 
فجعل يهملج به  هفركب ونذبر بأنه أتى له  ةوفي رواية ثالث ٬جنبه فنزع قميصه وغسل ورقع

 ىمدعمر و  تواضع ىتدل عل من الروايات التي وغيرها ٬"هذا من الخيالء : " فنزل وقال
وضع معالم طريق النصر  قدل ٬الشعور بالعزة والكرامة النابعة من اإليمان باهللا وحده

 إن اهللا أعزنا باإلسالم: " الخالدة ألبي عبيدة بن الجراح تهمن بعده حين قال كلم لألجيال
 ٬الميةأمراء الجيوش اإلس فاهاو  ولما كان عمر بالجابية". فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا اهللا 

اهللا عمر  دعب ىهذا ما أعط: " نصه وهذا لحصالح أهل القدس وكتب لهم الص وهناك
 نهمأعطاهم أمانًا ألنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبا ٬من األمان ءأمير المؤمنين أهل إيليا

 ئن٬الجزية كما يعطي أهل المدا طواأن يع ءياأهل إيل ىملتها٬ وعل وسائروسقيمها وبريئها 
نفسه وماله حتى  ىعل آمن إنهفمن خرج منهم ف اللصوصوعليهم أن يخرجوا منها الروم و 

ما  وعلىمن الجزية٬  ءأهل إيليا ىما عل ثلمنهم فهو آمن وله م أقامومن  ٬يبلغ مأمنهم
أعطوا الذي عليهم  اإذ نهد اهللا وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنيفي هذا الكتاب ع

بن عوف  حمنذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الر  ىعل شهد ٬"جزيةمن ال
 ىيعكس بوضوح مد وهذا مريةيعرف بالعهدة الع النصوهذا . بن أبي سفيان ومعاوية

أعطاهم األمان توجه إلي  نوبعد أ. كتابأهل ال التسامح الذي يتمتع به المسلمون اتجاه
: " طريركولما حان وقت الصالة فقال للب ٬كنيسة القيامة لبيت المقدس ثم سار حتى دخ

خارج الكنيسة  ىفصل -رضي اهللا عنه-  عفي موضعك فامتن صلِّ : أريد الصالة فقال له 
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 ٬من بعدي المسلمون هالو صليت داخل الكنيسة أخذ بطريركلصالته قال ل ىفلما قض
ولذلك بني فيما بعد مسجد قرب الكنيسة يسمى مسجد عمر حتى  ٬عمر ىهنا صل: وقالوا 

ركعتين  دتحية المسج ىفصلَّ  الذي دخل منه رسول اهللا  البابدخل األقصى من 
 ٬)اإلسراء(وفي الثانية سورة  ٬)ص(سورة  ىفقرأ في األول -السالم عليه-  ودبمحراب داو 

 لقاءإل ألنها اتخذت مكاناً  ؛معالمها اختفت رة المباركة التيثم سأل عن مكان الصخ
خرقة حيضها لتلقى في  ترسلاألوساخ والقاذورات من قبل النصارى حتى أن المرأة كانت 

الذي  يحبدل المس المصلوباتخذوا مكان الشخص  الذين يهودال ىالصخرة٬ وذلك ردًا عل
كعب األحبار عمر عن مكان  لد وقد ٬راتالقاذو  لقاءإل واليهود به مكاناً  شبه للنصارى

  .المنطقة بذلك وأهل ٬الصحابة اركهوش ٬بنفسه ةالصخرة فقام بإزالة األوساخ والقمام

يا أهل "  :خطب في المسلمين قائالً  ٬- رضي اهللا عنه- سأن يغادر القد وقبل
ومكن لكم  ٬علي األعداء وأورثكم البالد صركمقد صدقكم الوعد ون تعالياإلسالم إن اهللا 

فإن العمل  ٬بالمعاصي والعملالشكر و إياكم  في األرض فال يكون جزاؤه منكم إال
التوبة إال سلبوا  ىلم يفرغوا إل مث مبالمعاصي كفر بالنعم وكلما كفر قوم بما أنعم اهللا عليه

  ". عليهم عدوهم عزهم وسلط اهللا

الطريق ألجيال  عالمورسمت م مقدساهللا يا أمير المؤمنين لقد فتحت بيت ال رحمك
القدس تحت راية اإلسالم محروسة بحراب الصحابة والتابعين  فظلت ٬المسلمين من بعدك

فسلب  ٬لمعاصيضعف المسلمون وعملوا ا مثبتراب فلسطين٬  لطاهرةدماؤهم ا بلتالذين ج
 صالحاً اهللا  ضفقيَّ  ٬عليهم الصليبين فاستباحوا حرمة المسجد األقصى طعزهم وسلَّ  اهللا

ثم  ٬في معركة حطين ديهي ىاإلسالم عل وكان نصر ٬واستلم مفاتيح القدس من عمر
واستلم مفاتيح  قطزاهللا  بعثأرض اإلسالم٬ ف والتتار لانتكس المسلمون باجتياح المغو 

في عين  مةشر هزي يديه وهزم المغول ىيد الفاروق٬ ففتح اهللا عل من ىالقدس مرة أخر 
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الراية من جديد  ثالثة حتى جاءت الدولة العثمانية فحملت ةتراجع المسلمون مر  ثم ٬جالوت
 ومن وقتها ٬طينيد أتاتورك الصهيوني٬ وأقام اليهود دولتهم في فلس ىثم أفل نجمها عل

من جديد في الصحوة  لكن بريق األمل يلوح ٬والمسلمون في ضعف وتفكك وانهيار
  . يد البنا والقسام وعزام و ياسين ىعل سالميةاإل

  .٢٠: إبراهيم ڇٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱڇٱ
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  عامًا على إحراق منبر األقصى المبارك ثالثون

  م٢٠/٨/١٩٩٨

في تحرير بيت المقدس  ظيمكثير من الناس دور نور الدين محمود زنكي الع يغفل  
يغيب عن ذاكرتهم أنه هو الذي رسم معالم طريق النصر٬ وهيأ الظروف المناسبة  وربما

اهللا وبناها اقتصاديًا  سبيلاألمة وعبأ طاقاتها للجهاد في  وحدالسترداد بيت المقدس٬ ف
واجتماعيًا وعسكريًا٬ وهو الذي أعد منبر األقصى وصنعه من خشب األرز وطعمه بالعاج 

مقدس٬ ومات نور الدين ولم يحقق أمنيته٬ هذا الرجل العظيم والذهب ليوم تحرير بيت ال
طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل اإلسالم وفيه إلى يومنا :" الذي قال عنه ابن األثير

العادل نور  لملكأحسن سيرة من ا لعزيزهذا فلم أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد ا
  ".الدين

ين للمسجد األقصى والذي قام بحرقه الصهيوني الذي أعده نور الد رالمنب هذا  
ثالثين عامًا حقدًا وحسدًا من عند أنفسهم ولم يتحرك أحد من  قبل" روهان"الحاقد 

المسلمين٬ وذا الذي دعا غولدامئير أن تبكي في اليوم األول ثم تضحك في اليوم الثاني 
لمسلمون من كل بكيت في اليوم األول خشية أن يتحرك ا: ولما سئلت عن ذلك قالت

ألنني ما سمعت  ؛شيئًا ضحكت في اليوم الثاني علوالألقصى ولما لم يف نتصارمكان لال
  .واالستنكارغير الشجب 

الثمرة وسار على خطى سلفه نور الدين وتمكن من  قطفجاء صالح الدين ف لقد  
وشمال أفريقية واليمن  اقتكوين جبهة إسالمية قوية ضمت مصر والشام وشمال العر 

  .المسلمين نفوسواليقين في  باتوالحجاز٬ وقام بتجديد دعوة الجهاد وبث روح الث
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 رخوالعلماء أن يؤلفوا له كتبًا عدة عن الجهاد منهم المؤ  كتابمن كبار ال وطلب  
وأنا ممن جمع له كتابًا جمعت فيه آدابه وكل آياته :" يقول ثبهاء الدين بن شداد حي

كثيرًا ما يطالعه  - اهللا مهرح- وشرحت غريبها كان  وكل حديث روي في فضله هوردت في
٬ واتخذ من خطباء المساجد وسيلة للدعاء لجيشه "حتى أخذه منه ولده الملك األفضل

كان معظمه من شباب  وكون جيشًا قوياً  معة٬صالة الج دبالنصر والتمكين خاصة بع
  .المساجد الذين يحافظون على صالة الفجر لمالقاة الصليبيين في معركة حاسمة

  :هــ٤٨٣ثاني  ربيع ٢٥حطين  معركة

الفرصة  ظرعلى الصليبيين وكان ينت ضصالح الدين العدة لالنقضا عدأ لقد  
ر الكرك على لالنتقام حين اعتدى أرناط أمي رصةلالنتقام لبدء المعركة ولقد حانت الف

هدنة ومصالحة  األميرقافلة تابعة لصالح الدين حيث كانت بين صالح الدين وبين هذا 
من مصر إلى الشام  راإلسالمية بالمرو  للقوافلهذه الهدنة السماح  ودوكان من أهم بن

واعتدى على القوافل ولم يكتف  دوبالعكس في أمان واطمئنان إال أن أرناط نقض العه
وقال  محمد  النبيبمصادرة األموال وأسر الرجال إال أنه استهان بالدين اإلسالمي وب

أن يفك أسركم ويخلصكم من شر ما وقعتم  دعوهاإن كنتم تعتقدون في محمد ف: لألسرى
وقتها  فيه٬ فكان هذا االعتداء هو الشرارة األولى الندالع الحرب بين الفريقين وأقسم

  .صالح الدين أن يقتل أرناط بنفسه

صالح الدين جيشه للمعركة وكان عددهم اثنا عشر ألفًا٬ أما الصليبيون  فجهز  
وستين ألفًا٬ خرج صالح الدين من دمشق واجتاز نهر األردن ثم فتح طبريا  ةفكانوا ثالث

فاجتمعت كلمتهم وحشدوا جموعهم وتوجهوا إلى  يدهمفأيقن الصليبيون أن صالح الدين ير 
المسلمون أن يسيطروا على  عطبريا وتقاتل الجيشان في مكان اسمه حطين واستطا
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الحر عليهم وكان تحت أقدامهم الحشيش فأمر صالح  يدالمياه٬ وكان القيظ شد مصادر
  .الدين بحرقه فتأجج نارًا من تحتهم

وحر النار وحر السالح  عطشلشمس وحر الفاجتمع عليهم حر ا:" ابن كثير يقول  
  ".ورشق النبال

فكان  لدينوبالحملة الصادقة ضد أعداء ا رالدين المعركة بالتكبي حبدأ صال لقد  
يجول بين صفوف المسلمين يحرض المسلمين على الجهاد واالستشهاد في سبيل اهللا٬ 

األرضية في  األسبابي ب تانقطع دإلهي ق:" وفي أثناء المعركة خرَّ ساجدًا داعيًا ربه
٬ وبعد معارك "نصرة دينك ولم يبق إال الخلود إليك والرجوع إليك أنت حسبنا ونعم الوكيل

ضارية بين الطرفين اندحر الصليبيون ولحق بهم المسلمون يزحفون نحو قمة جبل حطين 
حيث وقع صليب الصلبوت فاستولى عليه المسلمون وكان هذا  لصليبيينوأمامهم فلول ا

صلب عليها  التيقطعة من الخشب  هأعظم المصائب عليهم حيث يعتبرون أن في من
 سرىبدءوا يتساقطون أمام المسلمين أ مبزعمهم وبسقوط صليبه - السالم عليه- المسيح

ثالثون ألفًا  سروقتلى٬ فمنح اهللا المسلمين النصر المؤزر عليهم فقتل منهم ثالثون ألفًا وأُ 
  .كما قال ابن كثير

  :لمحمد  االنتصار

أن وضعت الحرب أوزارها أقيمت للسلطان صالح الدين خيمة اجتمع فيها  وبعد  
فسجد الجميع شكرًا هللا على ما أنعم عليهم من نصرة  ٬هبذوي الرأي والمشورة من أتباع

فأجلسهما بداخل خيمة ثم طلب  لكركوتأييد٬ ثم أمر بإحضار ملك بيت المقدس وأمير ا
فشرب ثم ناوله ألمير الكرك فغضب صالح الدين وقال  ر له ماء مثلوجاً الملك ماء فأحض

إلى  نلك أن تسقيه هذا ال عهد له عندي٬ قم٬ قام السلطا ذنإنما ناولناك ولم نأ: " له
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المسلمين وتطاوله  لةخيمة أخرى واستدعى صاحب الكرك وأنبأه على سوء صنعه مع قاف
في  أنا أنوب عن رسول اهللا :" ثم دعاه إلى اإلسالم فرفض٬ قال له  محمدعلى 
  ".لوعده وبرًا بقسمه يذاً ألمته ثم قتله تنف نتصاراال

كان االنتصار الكبير في حطين هو الذي مهد الطريق أمام جحافل المسلمين  لقد  
  .- رضي اهللا عنه-لفتح بيت المقدس وذلك على يد البطل المغوار صالح الدين 
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  القدس على يد البطل صالح الدين تحرير

  م٢٧/٨/١٩٩٨

فـي حطـين٬ حيـث أذل اهللا فيهـا الصـليبيين ومـرغ أنـوفهم فـي  حاسـمةالمعركة ال بعد  
بيـت المقـدس واسـتطاع صـالح الـدين  حالتراب٬ أصبحت الطريق ممهـدة أمـام المسـلمين لفـت

 ٬فقــد فــتح طبريــا ثــم عكــا ًا٬فــي خــالل شــهرين أن يفــتح جــل المــدن الفلســطينية شــماًال وجنوبــ
وصفورية وقسارية وحيفا ونابلس ويافا ثم اتجه بجنده جنوبـًا ففـتح الرملـة والخليـل وعسـقالن 

وكـان جملــة مـا افتتحـه الســلطان فـي المــدة القريبـة خمســين " وغـزة والـداروم٬ يقــول ابـن كثيــر
  ".ألماكن شيئًا كثيراً ا هوالمسلمون من هذ الجيشوغنم  ٬بلد له مقاتلة وممانعة كلبلدًا كبارًا 

المحيطة  طينيةجميع المدن الفلس لىاستطاع صالح الدين أن يحكم قبضته ع لقد  
الصليبية  اراتيجعل الصليبيين في عزلة تامة عن الغرب األوروبي واإلم نبالقدس٬ وأ

السترداد بيت المقدس  نبالد الشام٬ وأصبحت الطريق سهلة ميسورة للسلطا يف جودةالمو 
  .الصليبيينمن قبضة 

  :االقتحام خطة

بحصارها في  دأصالح الدين عدته ورسم خطته السترداد القدس عنوة٬ فب أعد  
هــ٬ وأحضر المنجنيقات والعرادات والنفاطات والقطاعات وغيرها من ٥٨٣منتصف رجب 

وفي  المنجنيقاتأسوار القدس٬ وكانت خطته أن تضرب األسوار ب قتحاماألدوات الالزمة ال
الرماة والحجارة والنيران٬  سهامتحميهم  قتالالفرق اإلسالمية بالزحف وال مالوقت نفسه تتقد

وذلك  نيران٬بالحطب والنفط٬ ثم إشعالها بال اوكانت مهمة النقابين نقب األسوار ثم حشوه
من اقتحامها٬  اإلسالميلمساعدة المنجنيقات في هدمها وفتح الثغرات حتى يتمكن الجيش 

المقابل كان داخل أسوار القدس ما يقارب من ستين ألف صليبي يرون الموت أهون  وفي
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يمض أسبوع من المقاومة والحصار٬ وبعد أن أيقن  ممن تسليم القدس٬ ول عليهم
الصليبيون أن صالح الدين ال زال مصرًا على دخول القدس بالقوة حينها طلبوا األمان 

ألفعلن بكم كما فعلتم بالمسلمين قبل :" قالفرفض صالح الدين و  قدس٬مقابل تسليم ال
 "بالبان"ثم أرسلوا زعيمهم صاحب القدس  ونتسعين عامًا٬ وعلى إثر ذلك اجتمع الصليبي

إن لم تعطنا األمان رجعنا فقتلنا كل أسير : قال له ديهالدين٬ فلما حضر بين ي الحإلى ص
 دنا٬ذرارينا ونساءنا وأوال قتلنابأيدينا وكانوا حوالي خمسة آالف أسير من المسلمين٬ و 

 يرفنقاتل قتال الموت األخير وال خ خرجوخربنا الدور وحرقنا ما نقدر عليه٬ وبعد ذلك ن
  .في حياة بعد ذلك

صالح الدين أهل الرأي والمشورة فاجمعوا أن يعطوا األمان مقابل تسليم  استشار  
 ةمًا٬ يدفع الرجل منهم عشر على أن يغادر الصليبيون المدينة خالل أربعين يو  قدس٬ال

  .دنانير٬ والمرأة خمسة والولد دينارين ومن لم يستطع فهو أسير

  :اإلسالم ورحمته سماحة

المعاهدة وعامل الصليبيين معاملة  ودذلك فقد تجاوز صالح الدين بن ورغم  
في السماحة والعدل  لصالحةوالقدرة ا لطيبوالشفقة٬ وأظهر النموذج ا مةالعطف والرح

 ملواسمح لعدد كبير بالرحيل دون فدية٬ وأذن لرجال الدين أن يح دوالعفو عند المقدرة٬ فق
ليستعينوا  الدوابوالعجزة والنساء األموال و  لمرضىما شاءوا من المتاع واألموال٬ وأعطى ا

  :وصدق الشاعر حيث قال ثير٬ك خلق عنوعفا  خروجهم٬بها على 

  سال بالدم أبطح كتممل لمافكان العدل منا سجية            ف ملكنا

  وطالما            غدونا على األسرى نمن ونصفح سارىقتل األ وحللتم
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  التفاوت بيننا              وكل إناء بالذي فيه ينضح ذاه فحسبكم

  :دسبيت المق دخول

هـــــ وبـــدأ ٥٨٣ جـــبر  ٢٧المقـــدس يـــوم الجمعـــة  تالبطـــل ومعـــه جنـــد اهللا بيـــ ودخـــل  
رضـي اهللا -وأمـر  نواقيسمما كان فيه من الصلبان والخنازير وال قصىبتنظيف المسجد األ

بإزالة مـا اسـتحدثه الصـليبيون مـن األبنيـة واألسـوار كمـا أمـر بإزالـة مـا اسـتحدثوه فـي  -عنه
وصــلبان٬ وســارع المســلمون فــاقتلعوا الصــليب الــذي أقامــه  صــورقبــة الصــخرة مــن مبــان و 

وبماء الـورد والمسـك٬ وبعـد تنظيـف  الطاهرون على قبة الصخرة ثم غسلوها بالماء الصليبي
ـــدين بإحضـــ ـــرالم ارالمســـجد والصـــخرة أمـــر صـــالح ال ـــدين محمـــود  نب ـــور ال ـــذي صـــنعه ن ال

عامــًا٬ فأحضــر مــن حلــب ونصــب فــي محــراب بيــت  عشــريناألقصــى قبــل فتحــه ب للمســجد
هـــ٬ وكـان الخطيـب ٥٨٣ع مـن شـعبان المقدس٬ وصلى المسلمون أول جمعة في اليوم الراب

بــن محمــد بــن الزكــي٬ وهكــذا عــادت القــدس ورفــع اآلذان وقــرئ  دينقاضــي دمشــق محــي الــ
القــرآن بعــد واحــد وتســعين عامــًا مــن االحــتالل الصــليبي الحاقــد٬ فهــال يعــي المســلمون هــذا 

طهارتـــه  للقـــدس تعـــودالـــدرس فيعـــودوا إلـــى ديـــنهم وعقيـــدتهم وســـالف مجـــدهم وعـــزتهم حتـــى 
فــو اهللا لــن تعــود القــدس إال بالجهــاد٬ !! ســباتهم العميــق؟ يأم ســيظلوا ســادرين فــ ته؟ونضــار 

ولــن يزلــزل أركــان الكيــان الصــهيوني إال حــب المــوت فــي ســبيل اهللا ولعمــري لــو مــات أهــل 
فلسطين جميعًا من أجل بيـت المقـدس٬ ونـالوا شـرف الشـهادة فـي سـبيل اهللا لكـان ذلـك هينـًا 

ڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇ رخيصـــــًا فـــــداء للقـــــدس

ڇٱٱڍڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈڈٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

  .٣٨: التوبة ڇکٱٱ
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  الهجرة نرجب سنة تسعة م في

   تبــــــــــــــوك غــــــــــزوة

٢٢/١٠/١٩٩٨  

 أكثر علالمنورة قد بدأ يتفا نةحقد الكنيسة الرومانية علي اإلسالم في المدي إن
 ٬العربية لهذه الدولة الفتية٬ واتساع رقعة نفوذها بائلوخضوع الق ٬فأكثر خاصة في مكة

 ضوامرة أخري فأعدوا عدتهم٬ وجمعوا جموعهم٬ وحرَّ  كرةال دواأراد الرومان أن يعي لذلك
العرب حيث بلغت جموعهم أربعين ألف مقاتل  ىالموالية وغيرهم من نصار  العربيةالقبائل 

  . من مواصلة االنتشار والتمدد منعهاإلسالم في المدينة و يتأهبون لضرب 

هممهــم لــرد  واســتنهض ٬فاســتنفر المســلمين أنبــاء هــذا الكيــد إلــي الرســول  تترامــ
ڇٱأمـــام الصـــعاب يعتبـــر ردة ونفاقـــًا  التخـــاذلالتراجـــع و  نأوبـــين لهـــم  ٬هـــذا الهجـــوم الغاشـــم

ڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍڍٱٱڌٱٱ

 .٣٨: التوبة ڇڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈڈٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

 ىفـي حـر شـديد وضـيق مـن الحـال جلـ ذلـكالـروم وكـان  مقاتلـة ىعلـ عزم  ولما
الناس لذلك٬ وكان رسول اهللا  ليتأهب ٬دوللناس أمرها لبعد المشقة٬ وشدة الزمان٬ وكثرة الع

 تبــوك فقــد أخبــرهم أنــه يريــد  مــا كــان مــن غــزوة إالعنهــا  ىيخــرج فــي غــزوة إال كنــ كلمــا
  . الروم

ألمر اهللا في وقت  تثلواالمؤمنين الذين ام قلصد اً بار كانت هذه الغزوة اخت لقد
األراجيف الكاذبة بين الصفوف٬ فهذا عثمان  اعةالمنافقين وٕاش اذلالشدة والمحنة رغم تخ

حجر  يف انثره ديناروبألف  ٬وأقتابهابعير بأحالبها  الثمائةيأتي بث -اهللا عليه رضي- 



- ٥۳  - 
 

وهذا أبو بكر وعمر يستبقان في  ٬ال يضر عثمان ما فعل بعدها: " فقال  رسول اهللا 
أما أبو  ٬مثله: ما أبقيت ألهلك قال بنصف ماله فقال له رسول اهللا  عمر يأتيالخير ف

 ٬أبقيت لهم اهللا ورسوله: ألهلك قال ما أبقيت  كله وحين سأله رسول اهللا مالهبكر فقدم 
  . ٥بداً شيء أ ىإل ربك باال أسبق أ: ل عمرفقا

 دالجها ىيركبونها للخروج إل يطلبون ظهوراً   لرسولا أتواالباكون الذين  وهؤالء
حزنًا أن ال يجدوا ما  دمعتفيض من ال مفلم يجد لهم ما يحملهم عليه فتولوا وأعينه ٬همع

  . ينفقوه

زيد فخرج من  نعلبة ب او أم: " علبة بن زيد يقول ابن كثير صحابيال كينبين البا ومن
فيه٬ ثم  بتإنك أمرت بالجهاد ورغ للهما: وقال ىمن ليلته ما شاء اهللا٬ ثم بك ىالليل فصل

 علىأتصدق  ٕانيو  ه٬تجعل في يد رسولك ما يحملني علي ولم ٬هب ىأقو  الم تجعل عندي م
فيها من مال أو حسد أو عرض٬ ثم أصبح مع الناس٬  كل مسلم بكل مظلمة أصابني

 ٬أين المتصدق فليقم :ثم قال  . فلم يقم ؟الليلةأين المتصدق هذه : "  فقال رسول اهللا
الزكاة  يلقد كتبت ف يدهأبشر فوالذي نفسي ب فقال رسول اهللا  ٬فأخبره ٬فقام إليه
   ٦".المتقبلة

لقد  :"األسلمية نسنا فقالت أم ٬والعطاءلهن دور عظيم في البذل  نالنساء فكا أما
في  -- عنها رضي اهللا-- عائشة  يتفي ب يدي رسول اهللا  نبي رأيت ثوبًا مبسوطاً 

في  سلمينيعن به الم لنساءوخواتم مما يبعث به  ا ٬طةو أقر  خل٬أسورة٬ ومعاط٬ وخال
  . "جهادهم

                                                           
 .حسنه األلباني) ١٦٧٨(٬ح) ٢/١٢٩(سنن أبو داود :أبو داود  ٥
 .فيه كثير بن عبد اهللا وهو ضعيف: قال الهيثمي٬ )٣/١١٤(مجمع الزوائد: الهيثمي ٦
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فاهللا حين أمر  ٬لمالاو  نفسوالتضحية بال األمة اليوم بحاجة إلي صدق مع اهللا أن
 ئمنا ذلك فسوف يهي فإذا علم اهللا ٬وتضحيتنا ٬بذلناو  ءناأراد أن يختبر عطا هادبالج

واندفاع  مهم٬صدق إيمانهم٬ وشدة عزائ ىالمسلمون في تبوك عل برهنأسباب النصر٬ وقد 
 ٬أييدوالتفاستحقوا من اهللا النصر  ٬والتعب والجوع في سبيل اهللا للحرواستعذابهم  ٬أيديهم
  . سنة اهللا في عباده المؤمنين وهذه

  اوخذلو  نصرة رسول اهللا  نتخاذلوا ع قدف ٬في قلوبهم مرض لذينا المنافقون ماأ
يقول  بعضهمتنفروا في الحر٬ و  ال: واألكاذيب فكانوا يقولون ألراجيفوأشاعوا ا ٬المسلمين

 أصبر٬األصفر أن ال  إن رأيت نساء بني ىوأنا أخش ٬لي وال تفتني إئذن اهللا  رسولل
يغزو محمد بني األصفر مع جهد الحال والحر والبلد : سلول فقال بناأما زعيم المنافقين 

 إلىأنظر  أنيواهللا لك ؟األصفر للعب بني ليحسب محمد أن قتا ٬البعيد ما ال قبل له به
يثبطون الناس عن  دياليهو في بيت سويلم  عوبعضهم اجتم ٬لالحبابمقرنين  أصحابه غداً 
من  فرنفي  هللا عبدطلحة بن  تبوك فبعث إليهم رسول اهللا  زوةفي غ رسول اهللا 

في ثالثين ألفًا من أصحابه  رسول اهللا  رجخ. يحرق بيت سويلم ففعل نوأمره أ بهأصحا
من قبل٬ وكان خروجه  افي أي غزوة غزاه الكبيرولم يخرج بهذا العدد  ٬لمواجهة الرومان

  مجعلوا ينحرون إبله حتى شديدفأصاب المسلمين عطش  ٬جو صائف شديد الحرفي 
  .علي بعير واحد نالثالثة يتعاقبو  وكان الرجالن أو ٬ءهالينفضوا أكراشها ويشربوا ما

 ىإل اخرجن: "فقال عن شأن ساعة العسرة دثناأنه قيل لعمر بن الخطاب ح يروى
العطش حتى ظننا أن رقابنا ستقطع٬ حتى أن  فنزلنا منزًال فأصابنا فيه شديدٍ  تبوك في قيظٍ 

حتى أن الرجل  ٬يرجع حتى يظنوا أن رقبته ستقطع فالليذهب ليلتمس الرجل  حدناأ
  ".يجعل ما بقي من كبده ليترحل بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم
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 طشرغم الع ٬األميال آالفعزم وثبات فقطعوا  لسار المسلمون نحو تبوك بك لقد
المطاف هناك فلم يجدوا قتاًال٬ ويبدو أن  همحتى انتهى ب ٬والجوع وشدة الحر وقلة الركوب

الداخل عبر  إلىاالنسحاب  ثرواوآ ٬وتفرقوا فخافوا الروم قد علموا بقدوم جيش محمد 
وآتاه أهل  لجزيةا ىعل ةحاكم آلي نايوح وهناك صالح محمد  سطين٬وفل األردن ضياأر 

قرابة عشرين يومًا ولم  الجزية أيضًا٬ ومكث الرسول  فأعطوه وجربةأدرع ودومة الجندل 
 وانتصار ٬في منطقة الشام ةلسيادة البيزنطيَّ  مةصقا ضربةوهذا يعد  ٬يحرك الروم ساكناً 

 :فلما أشرف عليها قال ألصحابه ورةراجعًا إلي المدينة المن بعدها قفل النبي  ٬محمد 
 الو  ٬ما سرتم من مسيرٍ  ماً لقو  المدينةإن ب: وقال ٬طيبة٬ وهذا أحب جبل يحبنا ونحبه هذه

حبسهم  المدينةب وهم: قال ٬بالمدينة وهماهللا  يا رسول: قالوا ٬معكم واقطعتم واديًا إال كان
  .٧العذر

  

   

                                                           
 . ٬ اسناده صحيح علي شرط الشيخين ) ٢٧٦٤(٬ح)٢/٩٢٣(سنن ابن ماجه : ابن ماجه  ٧
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  هــ ٦٥٨رمضان ١٥ تعين جالو  معركة
   هادالج شهر وداعا

 م١٤/١/١٩٩٩
ثم زحفوا على  هـــ٦٥٦ اسيةدمر التتار بغداد وقضوا على الخالفة العب أن بعد

وقد عزموا على الدخول إلى مصر فأرسل ٬ زةغ إلىوصلوا  تىواستولوا على حلب ح الشام
 التسليمهوالكو قائد التتار إلى السلطان قطز بخطاب تهديد ووعيد إن هو امتنع من 

 ٬شرقا وغربًا القائد األعظم ملوكمن ملك ال" في هذا الخطاب جاء قدواإلذعان للتتار و 
على من  طناوسلِّ  ٬أرضه خلقنا من سخطه فينحن جند اهللا  ايعلم الملك المظفر قطز أنَّ 

 ٬فتحنا البالد أنناوقد سمعتم ٬ وال نرق لمن شكا ٬ال نرحم من بكى نحنف ٬حل به غضبه
فخيولنا  ٬فما لكم من سيوفنا خالص ٬وقتلنا معظم العباد ٬وطهرنا األرض من العباد

 ٬ال تمنع لدينافالحصون  ٬كالرمال وناوعد ٬وقلوبنا كالجبال ٬وسهامنا خوارق ٬سوابق
ولما " ؟... سواكم  اً بقي لنا مقصد ماف ٬علينا ال يسمع كمئوعوا ٬والعساكر لقتالنا ال تنفع

 ٬القاهرة وابأب حدأوعلق رؤوسهم على  ٬وصل رسل هوالكو بالكتاب قتلهم قطز شر قتلة
جمع قطز الفقهاء والعلماء والقضاة  ٬لمقاتلة التتار عزمه نإعالنا ع إعدامهموكان 

 وافقهالجهاد في سبيل اهللا ف جلأالشعب من  الفي جمع أمو  مشاورتهمواألعيان ل
ال يتكلم حتى طلب منه السلطان  بن عبد السالم صامتاً  زالع لشيخوبقي ا ٬الحاضرون

تأخذوا من الرعية ما  أنإذا طرق العدو بالد المسلمين وجب قتالهم وجاز لكم : فقال ٬رأيه
وقبل السلطان ٬ يوذهب وجواهر وحل أموال تكون أنبشرط  كمتستعينون به على جهاد

كبير في  ثرأكان لمواقف الشيخ العز الجريء  دلق ٬رأيه ونفذ فتواه بكل دقة وحزم
وقد جاوز  دفكان يجوب البال ٬على القتال حريضهاوتاستنهاض الهمم وتثبيت القلوب 

وهكذا اجتمعت . سبيل اهللا ضد التتار المجرمين فيإلى الجهاد  اً الثمانين من عمره داعي
فسار  ٬وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه ٬يبادروه أنالكلمة للسلطان قطز فبادر القتال قبل 
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 ٬نحو قوة التتار فالتقى الجيشان جه شماالً ات مث حداً او  وأقام فيها يوماً  ٬بجيشه وحرر غزة
 ٬هــ ٦٥٨يوم الجمعة في الخامس والعشرين من رمضان  جالوتوكان اجتماعهم في عين 

لما بعد صالة الجمعة فقال ال تقاتلونهم  نتظاراال هبدء المعركة طلب قطز من جيش وقبل
والناس في  خطباءويدعو لنا ال ٬وتهب الرياح ٬الظالل يءوتف ٬حتى تزول الشمس

وهزم التتار  ٬وكانت الغلبة للمسلمين ٬عظيماً  قتاالً  اثم أغاروا على التتار فقاتلو  ٬صالتهم
الجيش اإلسالمي يقتلهم في كل موضع  وتتبعهم ٬وقتل أمير المغول كتبغانون ٬شر هزيمة

من أسرى  يديهمبأ ماوفر من كان منهم بدمشق تاركين  ٬إلى أن وصلوا إلى حلب
واسترد حلب وفرح ٬  ودخل السلطان قطز دمشق ٬تتبعهم المسلمون يقتلونهمف المسلمين

 وبقي واقفاً  جلجواده فتر  المعركة قتل يقطز لما كان ف أنذكر ٬ شديداً  الناس به فرحاً 
على  قسمأو  ٬فرسه عنرآه بعض األمراء ترجل  يقاتل التتار فلما على األرض ثابتاً 

ولم يزل  ٬كالمسلمين من نفع ألحرمكنت  ما: األمير وقال لذلك ٬السلطان ليركبنها فامتنع
 ؟لم تركب فرس فالن لمَ : واالفالمه بعض األمراء فق ٬له بالخيل فركبها يءكذلك حتى ج

فكنت أروح إلى  أناأما  :قالف .سببكب الموهلك اإلس ٬لقتلك رآكبعض األعداء  أن فلو
قطز  جةقتلت زو  كةفي أثناء المعر  نهأ يورو  ٬عهيضي الفله رب  سالموأما اإل ٬الجنة

.  واحبيبتاه: يقول هوعليها وهي في الرمق األخير و  قبلأف ٬وهي تجاهد التتار" جلنار"
فقام  ٬السماء ىثم صعدت روحها إل ٬سالماهإوا: ولكن قل ٬حبيبتاهال تقل وا: فقالت له

اهللا  نحتى تم النصر بإذ عهوالجند يرددون م ٬سالماهإوهو يردد وا من فوره منتفضاً  زقط
ورغم الخبرة  ٬عدادالعدد والعدة واأل يف لمينتفوق التتار على المس ورغم. -تعالى�

خاضوها وحققوا النصر فيها إال  التيالكثيرة  بو الواسعة التي اكتسبها التتار نتيجة الحر 
أن فمن كان يظن  ٬بقيادة السلطان قطز لمسلمينالغلبة والتمكين كان في صالح ا نأ

لوال إرادة  لمؤمنةسيهزم أمام القلة ا وفزعاً  باً ورع قلوب الناس خوفاً  التتار الذي مأل يشج
القائد قطز المعروف بصالحه وتقواه والذي  مةاهللا التي هيأت أسباب النصر فقيضت لأل
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هذا البطل الذي تتلمذ على يد الشيخ العز بن عبد السالم قد  ٬ئمال يخشى في اهللا لومة ال
 ٬والالموازين وتغيرت األح لبتالصلة باهللا فانق وأحسن ٬األسبابب أخذل العدة و استكم

 يهزمقبل أن يصل إليهم إذ به  لناسفالجيش التتري المغوار الذي يدخل الرعب في قلوب ا
 ٬التي أعلنت الجهاد المقدس يمانأمام كتائب اإل للهروب وال يجد له طريقاً  ٬ويتقهقر

فهل يفيق المسلمون  ٬جالوت عينفكان النصر المؤزر في  ٬وعشقت الشهادة في سبيل اهللا
واقدساه  تغيثاألقصى الجريح وهو يس ءلندا بون٬ظلم بني صهيون فيستجي لىاليوم ع

  . !! واإسالماه
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  األعظم الفتح

  بشهر الجهاد مرحبا

١٧/١/١٩٩٩  

 ٬دخل  من أحب أن يدخل في حلف محمد نهأمن شروط صلح الحديبية  كان
وبني بكر  ٬فدخلت خزاعة في عهد محمد  ٬ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل

إال أن بني بكر سرعان ما نقضت العهد فاعتدت على خزاعة  ٬دخلوا في عهد قريش
وعندئذ خرج عمرو بن  ٬وقد أعانتهم قريش بالرجال والسالح ٬منهم وقتلوا عشرين رجالً 

  . نصرت يا عمرو بن سالم: فقال ٬الخبر خبرهأو  اهللا  رسولم الخزاعي وقدم إلى سال
حين أحست أن شروط صلح الحديبية لم تكن في  علتهاأقدمت قريش على ف لقد   

عشر سنوات مدة الصلح  نتظاراألن  ؛نقض المعاهدة ىعمدت إل لذلكو  ٬صالح قريش
بعملها هذا  لم تدر أنها يوه ٬وانحسار قوة قريش ٬إلى ازدياد قوى المسلمين ستؤدي حتماً 

سفيان إلى المدينة عله يصلح ما أفسده قومه فحاول أن  أبوخرج . قد حفرت قبرها بيدها
 أشفعأنا : عمرثم ذهب إلى عمر فقال  ٬يستشفع أبا بكر عند رسول اهللا فرفض أبو بكر

 :ثم ذهب إلى علي فرد عليه ٬هب اهدتكمواهللا لو لم أجد إال الذر لج !لكم عند رسول اهللا
 ٬ونصحه أن يعود ٬فيه مهعلى أمر ما نستطيع أن نكل واهللا يا أبا سفيان لقد عزم محمد 

  . يءبش يأتولم  مكة خائباً  فعاد إلى
وكــان هــذا  ٬الوثنيــة فــي مكــة لويعــد العــدة الستئصــا ٬يجهــز جنــده الرســول  بــدأ

روي أن أبـا بكـر سـأل  فقـد ٬أصـحابه إليـه قـربأحتـى عـن  كتمـانغاية السـرية وال فياألمر 
 ٬صوب مكـة وانطلق رسول اهللا  ٬واهللا ال أدري :فأجابت اهللا  سولعائشة عن وجهة ر 

 ٬هــوازنيريـد  :والـبعض األخـر يقــول ٬قريشــاً  يريـد: فبعضـهم يقــول ٬أيــن يقصـد حـدأ ميعلـ وال
ودعـا  ٬يـا أبـا بكـر اخـفو  اً قريشـ: قـال ؤالهوعنـدما ألـح أبـو بكـر بسـ ٬يريـد ثقيفـاً  :وقائل يقول
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 ٬حتـــى نباغتهـــا فـــي بالدهـــا اللهـــم خـــذل العيـــون واألخبـــار عـــن قـــريشٍ  اهللا ربـــه قـــائالً  لرســـو 
مــن المســلمين قــد كتــب لقــريش يخبــرهم عــن تحركــه  أحــداً  نأبــ أخبــرهلرســوله و  اهللا ســتجابوا

حتـى  انطلقـوا: رسـول اهللا أنـا والزبيـر فقـال بعثنـي: -رضي اهللا عنـه-يقول علي  ٬نحو مكة
روضـة فـإذا  أتينـافانطلقنـا حتـى  ٬كتـاب فخـذوه منهـا ابها ظعينة معه نإخاخ ف روضة تواتأ

 أوالكتــاب  نيلتخــرج :نــافقل ٬كتــاب مــا معــي :فقالــت ٬الكتــاب خرجــيأ: نحــن بالظعينــة فقلنــا
حاطــب بــن أبــي  مــن: يــهفــإذا ف بــه الرســول  فأتينــافأخرجتــه مــن عقاصــها  ٬لنلقــين الثيــاب

يــا حاطــب مـــا  ٬يخبــرهم بــبعض أمـــر رســول اهللا  شــركينإلــى النــاس بمكــة مـــن الم بلتعــة
ولكننـي كنـت  ٬أما وأني لمؤمن باهللا ورسوله ما غيـرت ومـا بـدلت :فأجاب ؟على هذا ملكح

 تهمفصـانع ٬ولـد وأهـل همأظهـر وكـان لـي بـين  ٬أهـل وال عشـيرة في القـوم مـن لي ليس امرءاً 
 علوما يدريك يا عمر ل قال  ٬الرجل قد نافق نإفعنقه  أضرب نيدع: فقال عمر ٬عليه

يقول الشهيد سيد قطب في . ٨لكم تفقد غفر  ئتمش ما اعملوا: فقال راهللا اطلع على أهل بد
يقـف اإلنسـان مـرة أخـرى أمـام عظمـة رسـول اهللا وهـو ال  ثـم"على هذا الحادث  ظالله معلقاً 

ومـــا حملـــك علـــى مـــا صـــنعت فـــي ســـعة صـــدر وعطـــف علـــى لحظـــة  :يعجـــل حتـــى يســـأل
ومـــن ثـــم يكـــف ٬ ملهـــم بـــأن الرجـــل قـــد صـــدق وٕادراك حبهالضـــعف الطارئـــة فـــي نفـــس صـــا

 اً ليعينــه مــن عثرتــه فـــال يطــارده بهــا وال يــدع أحـــد إال خيـــراً  اتقولــو  الصــحابة عنــه صــدق ال
حتى بلغ مر الظهران  طياً األرض  يطوينحو الكعبة  متوجهاً  وسار جيش محمد ٬ يطارده

العبـاس عـم  وكـان ٬فنزل الجيش هنـاك واشـتعلت النيـران فـي معسـكر يضـم عشـرة آالف مقاتـل
ال  نــهلمحمــد أل موكــان هدفــه إقنــاع قــريش باالستســال ٬قــد التحــق بمعســكر الجــيش  ولالرســ

 ميتحسســون األخبــار وهــ شوكــان أبــو ســفيان قــد خــرج ومعــه زعمــاء قــري ٬جــدوى مــن المقاومــة
 ولاوقـد حـ إلـى رسـول اهللا  مفلقـيهم العبـاس وأخـذه ٬إلى النيران التـي مـألت الـوادي نظرو ين

عرض عليهم اإلسالم  فلما دخلوا عليه  ٬عمر قتل أبي سفيان إال أن العباس أعلن جواره له
                                                           

 ) .٢٤٩٤(٬ ح) ٤/١٩٤١(٬ صحيح مسلم ) ٣٠٨١(٬ ح) ٤/٧٦(صحيح البخاري : أخرجه الشيخان ٨
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مــن دخــل بيــت أبــي : "ثــم ســألوه األمــان لقــريش فقــال ٬ صــدورهم لإلســالم فأســلموا حتفانشــر 
ثم أوصى العباس باحتجـاز أبـي سـفيان فـي  ٬"منآن أغلق عليه بابه فهو وم ٬منآسفيان فهو 

مـرت  وفعالً  ٬ومةللمقا إثارةفي نفسه  ىفال تبق المسلمينعليه كتائب  تمرمضيق الوادي حتى 
حتـى  ٬مـالي ولسـليم :فيقـول م٬ليسُ  :فيقول ؟يا عباس من هؤالء :وكلما مرت قبيلة قال ٬القبائل

هـذا رسـول اهللا فـي المهـاجرين  :فقـال ؟هـؤالء مـن: في كتيبتـه الخضـراء فقـال مر رسول اهللا 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة  لقد ٬بهؤالء قبل وال طاقة يا أبا الفضل ألحدما  :فقال ٬واألنصار

 ٬اسـتطاع إخمادهـا ٬بعـض مكة من جهاتهـا األربـع دون قتـال إال ودخل رسول اهللا . عظيماً 
قل جاء  :ويقول ٬خرتلو اآل اً ثم خرج إلى األصنام فأخذ يكسرها واحد ٬بالبيت سبعاً  وطاف 

 ٬ونصــر عبــده ٬وعــده قصــد ٬الحــق وزهــق الباطــل إن الباطــل كــان زهوقــا٬ ال إلــه إال اهللا وحــده
كـريم  أخ ٬خيـراً : قـالوا ؟بكم اعلف أني ونقريش ما تظن معشر يا :ثم قال ٬األحزاب وحده زموه

اذهبــوا فـــأنتم  كمال تثريــب علـــي: لكـــم مــا قـــال يوســف إلخوتـــه أقــول نيإفـــ: قــال ٬كـــريم أخوابــن 
ليظـــل هـــذا ٬ كبـــرأ اهللا أكبـــرللصـــالة اهللا  نوأذَّ  ٬الكعبـــة ظهـــرفـــوق  ثـــم صـــعد بـــاللٌ  ٩٬الطلقـــاء

ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڇٱالـدهر  بـدألكرامـة األمـة وعزتهـا  زاً ورمـ الشعار الخالد عنواناً 

ڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱ

  .٣ � ١: النصر ڇ

  
  

  

  

   
                                                           

 .٬ حسنه األلباني ) ٣٠٢٣(٬ح) ٣/١٢٣(سنن أبي داود :أبو داود ٩
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  حدأالمرأة في غزوة  جهاد
  م٤/٢/١٩٩٩

 ٬أم أماً  أم زوجاً  المرأة في كل أحوالها سواء كانت بنتاً  - سبحانه�كرم اهللا  لقد
ولم يحجر عليها المشاركة في كل الميادين  ٬وحتى الممات ميالدلها حقوقها منذ ال وحفظ

ولم يحرمها شرف  ٬وكرامتها ٬ودينها ٬في إطار المصلحة التي تحفظ عليها شرفها
 ٬المسلمين ارمن دي رضأاهللا خاصة إذا وطأ العدو شبر  يلالمشاركة في الجهاد في سب

كل مسلم  على ينفقد نص الفقهاء على أن الجهاد فرض ع ٬النفير العام إلماموأعلن ا
 فإن هوعلي ٬ويخرج الخادم دون إذن سيده ٬تخرج المرأة دون إذن زوجها ثومسلمة بحي

 ٬أولى القبلتين ٬اليهود للمسجد األقصى تاللبسبب اح لالجهاد اليوم أكيد أكثر من ذي قب
نهار إلقصاء اإلسالم عن  يللعظم المؤامرة التي تحاك ل نظرأ ٬وثالث الحرمين الشريفين

دورها الكبير في المساهمة في بناء وتربية  سلمةومن هنا كان للمرأة الم ٬سدة الحكم
 حتسابواال ٬فهي التي تقف وراء رعاية الزوج والولد ٬وٕاعداد جيل النصر والتحرير

ثم  ٬ومداواة الجرحى يوهي التي تقوم بواجبها في المعركة بسق ٬والصبر عند المصيبة
ذا هو الدور الطبيعي الذي مارسته المرأة ه ٬حمل السالح إذا اقتضت الضرورة ذلك

أعدائهم وقد تجلى ذلك في غزوة  عالمسلمون م خاضهاالمسلمة في جل المعارك التي 
   :على النحو التالي حدأ
  :األبناء على الجهاد والقتال حض 
في عضدي اليسرى يوم  جرحاً  مئذجرحت يو  :روي عن عبد اهللا بن زيد قال فقد   
إلي ومعها  أميجرحك فتقبل  عصبإ: فقال رسول اهللا  ٬ال يرقأ دموجعل ال حدأ

 :ثم قالت ٬واقف ينظر إلي بيوالن٬ قد أعدتها للجراح فربطت جرحي يبتهاعصائب في حق
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  .١٠عمارة أميطيق ما تطيقين يا  من: وليق  النبيفجعل ٬ انهض بني فضارب القوم
  :الصبر واالحتساب عند المصيبة  
وأبوها مع رسول  وزوجها هاأخو  يبدينار٬ وقد أص بنيرسول اهللا بامرأة من  مر   

فالن هو بحمد  أميا  خيراً  فقالوا٬ فعل رسول اهللا  فما: نعوا إليها قالت فلما ٬اهللا بأحد
 :رأته قالت إذاحتى  ليهإلها  فأشيرقال  ٬إليه نظرأحتى  أرونيه: قالت ٬اهللا كما تحبين
  . )صغيرة أي( للج ككل مصيبة بعد

  :وسقي الجرحى مداواة
 ٬الطعام لهم صنعأمع رسول اهللا سبع غزوات فكنت  وتعطية قالت غز  أم عن   
ومن النساء اللواتي خرجن . المرضى لىوأقوم ع حى٬وأداوي الجر  ٬في رحالهم أخلفهمو 

 ٬سليم بنت ملحان وأم ٬المؤمنين أموعائشة  ٬-- رضي اهللا عنها-- بهذا الغرض فاطمة 
خرج نساء  حدألما انصرف المشركون في  أنهفقد روي  ٬وأم أيمن ٬بنت جحش منةآو 

اعتنقته وجعلت  النبي  تفلما لقي ٬فيمن خرج فاطمةفكانت  ٬الصحابة لتقديم العون لهم
 ٬ناربال تهمن حصير فأحرق يئاً ش خذتأفلما رأت ذلك  ٬بالماء فيزداد الدم جراحهتغسل 
  . به حتى لصق الجرح فاستمسك الدم هوكمدت
  :في قلب المعركة لمةالمس المرأة

قد  :قالت أنها حدأغزوة  توقد حضر  -- رضي اهللا عنها--  رةعما أمعن  يروي   
وأنا  ة٬بقي إال في نفر ما يتمون عشر  فما رأيتني وقد انكشف الناس عن رسول اهللا 

 ٬ال ترس معي نيرآو  ٬وزوجي بين يديه نذب عنه والناس يمرون به منهزمين وأبنائي
فألقى ترسه ٬ ترسك إلى من يقاتل لقأ :فقال لصاحب الترس ٬معه ترس مولياً  فرأى رجالً 

وتترست  فضربنيرجل على فرس  قبلأفأخذته٬ فجعلت الترس أذب به عن رسول اهللا ف
على ظهره فجعل النبي  قعو فرسه ف قوبعر  وضربتوولى  فلم يصنع سيفه شيئاً  ٬له

                                                           
 ) .١/٢٧١(ذكره الواقدي في المغازي  ١٠
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من  اسم(شعوب  وردتهأفعاونني عليه حتى : قالت ٬أمك عنأعمارة  أمابن  يا :يصيح
عليها فقلت  خلتد :سعيد بنت سعد بن الربيع تقول أموفي رواية عن  )نيةأسماء الم

 ٬سيصنع النا ام نظرأوأنا  أحدالنهار إلى  أولخرجت : قالت أحد٬ ومصدقيني خبرك ي
وأذب عن رسول  ٬فجعلت أباشر القتال ومعي سقاء فيه ماء٬ فانتهيت إلى رسول اهللا 

  .إلى الجراح لصتبالقوس حتى خ رميأاهللا بالسيف و 
أم عمارة من أصابك هذا؟ قالت  ياغور أجوف فقلت  فرأيت على عاتقها جرحاً : قالت

اهللا وهو يصيح دلوني على محمد فال نجوت  سولالناس عن ر  ىابن قميئة وقد ولَّ  قبلأ
فضربني هذه  ٬فكنت فيهم ٬مصعب بن عمير وناس معه هفاعترض طريق٬ نجا إن

هذا هو دور . ولكن عدو اهللا كان عليه درعان ٬الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات
 في حملها أمانة عتعطي المثل والنموذج الرائ شكالهالمرأة في المعركة بشتى صوره وأ

فعلت أم  ماك ٬- عز وجل- تبغي بهذا إال وجه اهللا  وهي ال ٬اإلسالم والذب عن حياضه
اللهم اجعل أم عمارة وزوجها  الالرسول أن يجعلهم رفقاءه في الجنة فق تعمارة حين سأل

أحوجنا اليوم إلى الفتاة  افم. إذن ال أبالي بعد هذا :فقالت ٬رفقائي في الجنة بناهاأو 
 تأمثال الصحابيات المسلمات العابدات الصائما ليكنَّ  ٬واألخت واألم المسلمة

 والتحريرجيل النصر  دعداإ و  ٬في بناء المجتمع اديالمجاهدات حتى يأخذن دورهن الري
ڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱڇٱ

  .١٢٤: النساء ڇکٱٱ
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  األحزاب غزوة

  م١٩٩٩\٢\١٩

ال يمكـــن  نـــهأالمنـــورة أيقـــن زعمـــاؤهم  نـــةالمدي نعـــ النضـــير بنـــيجـــالء يهـــود  بعـــد
أمــا انفــراد كــل طائفــة فــي ٬ مجتمعــة لشــرالقضــاء علــى الــدعوة اإلســالمية إال بتوحيــد قــوى ا

ذلـــك فقـــد تحـــرك  جـــلأمـــن  ٬تصـــفيتها الواحـــدة بعـــد األخـــرى يـــتمفســـوف ٬ محاربـــة محمـــد 
بزعمــاء  اواتصـلو  ٬النضـير بنـيزعــيم  ؛خطـبألبـن ا ييـرأســهم حُ وعلـى ٬ يهـودجماعـة مـن ال
وأكــدوا  ٬ســنكون معكــم حتــى نقضــي عليــه: وقــالوا لهــم إلــى حــرب محمــد  مقــريش ودعــوه

 أنــزلوقــد ٬ مــن ديــن محمـد  فضـلألن ديـن قــريش أ ؛لكفـار قــريش أن محاربـة محمــد حــق
ۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱٱىئٱٱیٱٱڇٱ: -تعالى- قالف وديفضح اليه ناآاهللا في هذا قر 

ٱٱٱٻٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱٱحئٱٱمئٱٱٱٱٱٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱٱ

ثـــم توجـــه الوفـــد إلـــى زعمـــاء غطفــــان  ٥٢٬ � ٥١: النســـاء ڇٻٱٱٻٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱ
ولــم يزالــوا بهــم حتــى ٬ لقــاء إعطــائهم تمــر خيبــر مــدة ســنة وحرضــوهم علــى حــرب محمــد 

وبذلك استطاع اليهود  ٬العربية ائلوفعلوا ذلك مع عدد من القب ٬وافقوهم على الخروج معهم
 انبقيـادة أبـي سـفي تلوقد بلغ عددهم عشرة آالف مقا بمكرهم تأليب األحزاب ضد محمد 

 ٬حرب حيث انطلقوا صوب المدينة المنورة الستئصال شأفة اإلسالم في المدينة المنـورة بن
لخطيـــر حتـــى استشـــار أصـــحابه فكـــان الـــرأي أنبـــاء هـــذا التحـــرك ا ومـــا أن ســـمع الرســـول 

ــإ :وقــال ٬ثــم أشــار ســلمان الفارســي بحفــر الخنــدق ٬وعــدم الخــروج لمدينــةالتحصــن با كنــا  انَّ
المدينـــة  مـــنوكـــان حفـــر الخنـــدق فـــي الجهـــة الشـــمالية  ٬حوصـــرنا خنـــدقنا علينـــا إذابفـــارس 
بالجبــال  حصــنةم بــاقي الجهــات الــثالث فهــي أمــا ٬المنطقــة المكشــوفة للعــدو هــاألن ؛المنــورة

أربعــين  مالخنــدق بــين أصــحابه كــل عشــرة مــنه قســم الرســول . والبيــوت واألشــجار الكثيفــة
ليكـون معهـم حيـث كـان  رسـيسلمان الفا خذأواألنصار على  هاجرونتنافس الم دوق ٬ذراعاً 
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وكـان أبـو بكـر وعمـر . بيـتال آلسـلمان منـا : فقـال محمـد  ٬قدر عشرة من الرجال يعمل
فقـد كـان ينقـل التـراب حتـى  أمـا الرسـول  ٬ينقالن التراب في ثيابهمـا -عنهمارضي اهللا -

صــخرة كســرت  صــحابةمــن ال نفــراً  رضــتأثنــاء حفــر الخنــدق اعت وفــي ٬التــراب بطنــه وارى
فضرب ضـربة فكسـرت ثلـث  ٬بسم اهللا: فأخذ المعول فقال فأرسلوا إلى الرسول  ٬معاولهم
قصورها الحمر من مكاني  بصرأل إنيواهللا  ٬الشام أعطيت مفاتيح كبرأاهللا : قالف٬ الحجر
أعطيـت مفـاتيح  كبـرأاهللا  :قـالف ٬فقلـع بقيـة الحجـر ٬ىوضـرب أخـر  ٬اهللا بسـم: ثـم قـال ٬هذا

ـــواب صـــنعاء مـــن مكـــا بصـــرأل إنـــيواهللا  ٬الـــيمن يبشـــر أصـــحابه  الرســـول . ١١هـــذا نيأب
 دولـةدولـة فـي العـالم  كبـرأبفـتح المـدائن عاصـمة  ويبشـرهمبل  بالنصر في معركة األحزاب

 ٬مهـددة وحيـاتهم ٬دمـاؤهم مهـدورة٬ العظـيم واالبتالءيبشرهم بهذا في وقت الحصار  ٬الفرس
حئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱٱٱحبٱٱÙٱٱڇٱلإلسـالم  صـرورغم هذا كانـت الثقـة بـاهللا مطلقـة بـأن الن

 وعســـــــــــــــــــــكر ٢٢٬: األحـــــــــــــــــــــزاب ڇÚٱٱÛٱٱÜٱٱٱÝٱٱÞٱٱàßٱٱáٱٱâٱٱãٱٱٱٱäٱٱٱٱٱٱåٱٱ
ولمــا طــال  ٬ســد علــيهم الطريــق لــذيوفوجئــوا بالخنــدق ا ٬مــن المدينــة المنــورة األحــزاب قريبــاً 

علــيهم المطــال اقــتحم بعــض فرســان المشــركين الخنــدق مــنهم عمــرو بــن ود يطلــب المبــارزة 
وحـاول  ٬لوتراشـق الفريقـان بالنبـا ٬فقتلـه -عنـه رضـي اهللا-له علي بن أبي طالب  فتصدى

لقــد اجتمــع علــى المســلمين فــي هــذه الغــزوة . ىجــدو  دونالمشــركون اقتحــام الخنــدق ولكــن 
 لبــردوا فو الجــوع والخــ حوشــب ٬الحصــار الــذي اســتمر حــوالي عشــرين يومــاً  ٬أخطــار كثيــرة

محمـد  يعـدنا :فقـالوا ٬والحرب النفسية التـي شـنها المنـافقون فـي صـفوف المسـلمين ٬القارص
ثــم جــاء غــدر بنــي قريضــة  ٬جتــهأن يقضــي حا حــدناأوال يســتطيع  ٬بكنــوز كســرى وقيصــر

ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڇٱ :-تعـــالى- قـــال محنـــةفعظـــم الـــبالء واشـــتدت ال ٬بنقضـــهم العهـــد لمحمـــد 
ڈٱٱڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱ

                                                           
 ) .٣٠/٦٢٦(مسند اإلمام أحمد :أحمد ١١
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ظــــل هــــذه المحنــــة العصــــيبة أراد  فــــي ١١٬ - ١٠: األحــــزاب ڇڳٱڳٱٱٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱٱ
وكــان هدفــه إيجــاد شــرخ فــي بنــاء  ٬ثمــار المدينــة ثلــثأن يصــالح غطفــان علــى  الرســول 
لــم يكونــوا ينــالوا منــا  هــمإن: وقــالوا ٬األنصــار رفضــوا ذلــك نإال أ ٬وتمزيــق وحدتــه ٬األحــزاب

وفـي هـذه األثنـاء تـأتي العنايـة  ٬أفبعـد اإلسـالم يشـاركوننا فيهـا ٬من ثمارنا ونحن كفـار قليالً 
صــديق قــريش  وشــجعي وهــاأل ديــدعى نعــيم بــن مســعو  قــد أســلم حــديثاً  اإللهيــة لتســوق رجــالً 

 ٬بإســالمي فمرنــي بمــا شــئت يعلمــونأســلمت وقــومي ال  نــيإ: قــالو  فــأتى النبــي  ٬هــودوالي
مـــا اســـتطعت فـــإن الحـــرب  نـــاع لأنـــت رجـــل واحـــد مـــاذا عســـى أن تفعـــل؟ ولكـــن خـــذِّ  :فقـــال

 بـينبحيلته التي وضـعها أن يضـع الخـالف  -رضي اهللا عنه-وقد استطاع نعيم  ۱۲٬خدعة
علـى الرحيـل بعـد أن جـاءتهم ريـح وجنـود مـن عنـد  جبـرواأومن ثـم ٬ صفهم فتتاألحزاب وي

: حتـى أن أبـا سـفيان قـال لهـم ٬وألقـت الرعـب فـي قلـوبهم ٬خيـامهم توقلع ٬اهللا قلبت قدورهم
ثـم قـال يـا معشـر  ٬حـدأمـن أن يـدخل بيـنكم  ليتعرف كل منكم على أخاه وليمسك بيده حذراً 

ولقينـا  ٬بنو قريظـة خلفتناأو  راف٬الكراع والخ تام لقد قلما أصبحتم بدار مق إنكمقريش واهللا 
فارتحل األحزاب وانفك الحصـار وعـاد األمـن  ٬من شدة الريح ما ترون فارتحلوا إني مرتحل

صـدق  ٬حـدهال إلـه إال اهللا و : يقـول فـي محنـتهم وهتـف الرسـول  نـونواألمان ونجح المؤم
 .١٣بعده يءفال ش ٬هوهزم األحزاب وحد٬ جنده عزأو ٬ ونصر عبده٬ وعده

  

                                                           
 ) .٣/٤٤٦(أخرجه البيهقي في دالئل النبوة  ١٢
 ) . ٢٣١٨(٬ ح) ٣/١١٣(الجمع بين الصحيحين / ك: أخرجه الشيخان ١٣
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  مإخواني حجاج بيت اهللا الحرا إلى

  م٤/٣/١٩٩٩

الحجازية ألداء  رللتوجه إلى الديا مالحرا هذه األيام يستعد حجاج بيت اهللا في
 مناسك الحج في تلك اللحظات اإليمانية التي يشتد فيها الشوق للقاء الحبيب محمد 

األهل والمال والوطن ابتغاء مرضاة  األخ أخاه والزوج زوجه والحبيب حبيبه تاركاً  ودعفي
أن أقدم  هذه اللحظات الروحانية رأيت من الواجب عليَّ  أعيشوأنا ٬ - عز وجل- اهللا 

  .على الطريق حجاج بيت اهللا الحرام علها تكون زاداً  نيبعض النصائح إلى إخوا
  : النية الصادقة: أوال 
ــ أخــي    الحــج عليــك بالنيــة الخالصــة فمــا الحــج إال  ىالحــاج يــا مــن عزمــت الســفر إل

عــز -ســوى اهللا  خــرآنيتــك بــأي شــيء  لــطفــال تخ -عــز وجــل- هجــرة قصــد بهــا وجــه اهللا
إنمــــا األعمــــال بالنيــــات " : وقــــال ٥٬: البينــــة ڇڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڇٱ -وجــــل

اهللا ورسـوله فهجرتـه إلـى اهللا ورسـوله ومـن  إلـىفمـن كانـت هجرتـه ٬ مـا نـوى ءٍ وٕانما لكل امر 
وورد فــي  ١٤٬"إليــه هــاجرإلــى مـا  هجرتــهيصــيبها أو امــرأة يتزوجهـا ف دنيـاكانـت هجرتــه إلــى 

قيس فأبت  أمخطب امرأة يقال لها  جلر  اعن ابن مسعود قال كان فين الحديثمناسبة هذا 
فال تكن كمهـاجر أم  ٬قيس أم اجرفهاجر فتزوجها فكنا نسميه مه ٬أن تتزوجه حتى يهاجر

فهجرتـه إلـى " النتيجة  تأبطن في نفسه الزواج فكان ثمقيس الذي أعلن الهجرة أمام الناس 
 ايكـن فـي قلبـك مـن حظـوظ الـدني الو  ةأخي الحاج عليـك بتجديـد النيـ لذلك ٬" إليهما هاجر 

العمــــرة كفـــارة لمـــا بينهمـــا والحــــج المبـــرور لـــيس لـــه جــــزاء إال  لـــىالعمـــرة إ" :شـــيء قـــال 
  . ١٥"الجنة

                                                           
 ) . ١(٬ ح) ١/٦(صحيح البخاري : البخاري  ١٤
 ) .١٣٤٩(٬ ح) ٢/٩٨٣(٬ صحيح مسلم ) ١٧٧٣(٬ح) ٣/٢(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٥
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  : المال الحالل: ثانيا
المال الذي يخرج به الحاج سوف يسأل عنه يوم القيامة فهو يسأل عن عمره  إن   

فاحرص أخي  ٬"وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه٬ أبالهوعن شبابه فيما ٬ فيما أفناه
حج الرجل من  إذا: قال  ٬اً ال يقبل إال طيب بألن اهللا طي ؛الحاج أن يكون مالك حالل

مالك ٬ قيل له لبيك وسعديك ٬لبيك اللهم لبيك :وقال ٬ووضع رجله في الغرز حاللمال 
وٕاذا حج من مال حرام ووضع رجله في  ٬حالل وحجك مأجور غير مأزور يكحالل وسع

حرام وحجك  وسعيكال لبيك وال سعديك مالك حرام  لهللهم لبيك قيل لبيك ا فقالالغرز 
  . ١٦مأزور غير مأجور

  : المظالم إلى أصحابها رد: ثالثا
والتي تتمثل باإلقالع عن الذنب ٬ الصادقة التوبةمن قصد الحج وجب عليه  إن

إلى أصاحبها  ظالمويستلزم رد الم٬ والتصميم على عدم العودة ٬والندم على ما فات
وتسديد الديون ورد الودائع إلى أصحابها واعلم أخي ٬ إذا لم يمكن ردها ممنه لهاواستحال

٬ إال أن يشرك به رحمتهب رهفما كان هللا يغف ٬هللا وقسم للعباد قسم: الحاج أن الذنوب قسمان
وما كان للناس وجب رده إليهم٬ ومسامحة كل من له حق عليك فالحج يغفر الذنوب 

إال حقوق اآلدمي فإنها تتعلق بالذمة حتى يجمع اهللا أصحاب الحقوق  خطايال الويزي
 أو شيء همظلمة ألخيه من عرض له كانت من: "قال  ٬فيأخذ كل ذي حق حقه

منه بقدر  أخذ حإن كان له عمل صال ٬دينار وال درهم ونأال يك بلفليتحلل منه اليوم ق
 لكوعلى ذ  ١٧٬"عليه تفحمل بهله حسنات أخذ من سيئات صاح نيك لم نإ مظلمته و 

 أنفقد روى ابن ماجة  ٬املحجاج بيت اهللا الحر  خاصةفرحمة اهللا واسعة ومغفرته عظيمة و 
فجعل إبليس يحثو التراب  ٬والمظلوم همنم للظالم يغفرربه لحجاج أمته  فراستغ النبي 

                                                           
 ) .٢٢٢٠٧(٬ ح ) ٣٦/٥٤١(مسند اإلمام أحمد : أحمد  ١٦
 ) .٢٤٤٩(٬ح) ٣/١٢٩(صحيح البخاري: البخاري ١٧
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  .مما رأى من جزعه على رأسه فضحك النبي 
  : اختيار الرفيق حسن: رابعاً 

اختيار الرفيق الذي سيصحبك في هذه الرحلة اإليمانية حتى يكون لك  عليك   
واحرص أن تخالط العلماء والفقهاء وداوم على كثرة التردد عليهم ٬ على طاعة اهللا معيناً 

من الحجاج  راً كثي نأل .حتى تؤدي مناسك الحج على أكمل وجه سهمواالستماع إلى درو 
 ٬مسنونة أو راح الواحد منهم إلى بلده وقد نسي ركناً  بماوهم ال يدرون ما فعلوا ور  يحجون

وكن  ٬كل الحرص على صيانة لسانك وجميع جوارحك من كل ما يغضب اهللا حرصوا
فالصبر نصف  بالصبروعليك  ٬الرجال معادن كشفي لسفربين يدي إخوانك فا ليناً  اً هين
واستغل أوقات فراغك في كثرة الطواف  ٬ل ال إله إال اهللامن قو  وأكثر دائماً  ٬يماناإل

  .١٨"من حج ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه" : قال  ٬بالكعبة المشرفة
   :الدعاء إلخوانك: خامسا

الرسالة األول تضحيات  منبعالوحي و  بطالحاج تذكر وأنت هناك في مه أخي   
وما بذلوه في سبيل إعالء كلمة الدين حتى ٬ وأصحابه الكرام اهللا  سولر  جهادو  ةاومعان

المشوار في حمل أمانة هذا  تذكر هذا لتكمل ٬سطع نور اإلسالم في أرجاء المعمورة
عليهم  سالمأعداء اإل مرآوت ٬كما وال تنسى معاناة إخوانك المسلمين في كل مكان. الدين

 يبأن يستج - هسبحان اهللا-  الغيب علَّ  ظهرفاجعل لهم دعوة في  ٬وخاصة في فلسطين
  . ١٩"استغفروه غفر لهم نإ وفد اهللا إن دعوه أجابهم و  لعمَّاروا اجالحجَّ "  الق ٬لدعائك

سالمين غانمين  يعيدكماهللا أن  نسألو  ٬نستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه وأخيراً    
  . مأجورين غير مأزورين

 
                                                           

 ) .٢/٧٣٠(أخرجه ابن الجعد في مسنده ١٨  
 ) .٢٨٩٢(٬ ح) ٢/٩٦٦(سنن ابن ماجه : ابن ماجه  ١٩
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  دير ياسين لمذبحة   ٥٣الذكرى ال في

  !؟األذان فوق  جبعات شاؤول  رفعسي متى
  م١٥/٤/١٩٩٩

أنها ما جاءت  دركمن يمعن النظر في  مبادئ وأهداف الحركة الصهيونية ي إن
أن  فليس غريباً  لذلك٬ الحرث والنسل هالكإ و  ٬وسفك الدماء ٬إال لتدمر القيم واألخالق

وذلك  ؛عرفها التاريخ في دير ياسين ةالصهيونية على تنفيذ أبشع مجزر  تتقدم العصابا
فهو كالظل ال يفارقهم  ٬القتل أمر طبيعي جبلي يسري في عروقهم ودمائهم اللألن استح
ألن أمرها بات  ؛لييومن هنا فإننا ال نريد أن نتعرض للمجزرة بشكل تفص. أبد الدهر

على بعض العقائد  وءولكننا نرغب في تسليط الض ٬للقاصي والداني معروفاً 
في التخريب والتدمير وذلك من خالل مذبحة ٬ يهودعليها ال عتمدالتي  ي اتاالستراتيجيو 

  :دير ياسين ومنها
الصهاينة الحل في المشكلة اليهودية يكمن في طرد الفلسطينيين من أرضهم  يرى: أوالً  

وهذا ما أكده المجتمعون الصهيونية في ٬ ةليحل محلهم اليهود القادمين من بلدانهم األصلي
. "بال شعب لشعب بال أرض أرض"المشهورة  تهمأطلقوا مقول حينم ١٨٩٧مؤتمرهم عام 

بعد  م١٩٠١ومن يومها بدءوا  بتنفيذ مخططاتهم الخبيثة بممارسة النشاط االستيطاني 
البريطاني  نتداباالساعدهم على ذلك ما قام به  مماو . الصندوق القومي لليهود يستأس

المستوطنات في  عددمن تقديم المعونة لهم وتسخير إمكاناته في خدمتهم حتى وصل 
تجاه اليهود   طانيناهيك عن التعاطف البري ٬مستوطنة  ٣٠٤إلى نتدابنهاية فترة اال
  . المشئوممن خالل وعد بلفور  فلسطينفي  قومياً  بإعطائهم وطناً 

الذين كتبوا عن دير ياسين يرجعون المذبحة إلى قاعدتين  هاينةالمؤرخون الص: اً ثاني 
   :اإلستراتجية القاعدةو  العقائدية دةأساسيتين القاع
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  : القاعدة العقائدية   .۱
المذابح بنيت على  نياسين وغيرها م رارتكزت عليها مذبحة دي ياألسس الت إن   

وعلى  ٬الحق المطلق الذي يضع الصهاينة في مكانة أعلى من بقية البشر اعتماد قانون
إلى أن تصبح فيها  كامالً  نقضاً  حقوقال قضون٬ اإليمان بالحقد األعمى على العرب

أن أرض فلسطين هي  باروعلى اعت٬ بحد ذاته مطلوباً  جريمة إبادة الجنس العربي عمالً 
تتوان  لمالحركة الصهيونية  نوعليه فإ٬ لمزعومأرض اآلباء واألجداد كما يقول تلمودهم ا

لطرد الفلسطينيين من أرضهم ال فرق بين شيخ وطفل  كافة األساليب اإلرهابية تباعافي 
من رجل وامرأة وشيخ حتى  مدينةجميع من في ال أهلكوا: جاء في سفر يوشع٬ وعجوز

: يقول موسى ديان ٬لنارالبقر والغنم والحمير بحد السيف وأحرقوا المدينة بمن فيها في ا
 ٬"نحن جيل المستوطنين دون الخوذة والمدفع ال نستطيع أن نزرع شجرة أو نبني بيتاً "

 يجبر لالستيطان وواقعاً  أن نتخذ من العمليات العسكرية أساساً  علينا" :ويقول بن غوريون
  ". المجتمع على الرضوخ له واالنحناء أمامه

  : االستراتيجية القاعدة  .۲
هدف اليهود فتح طريق من تل أبيب إلى القدس٬ وهذا يقتضي احتالل جميع  كان   

وقد خصص لهذه العملية  ٬القسطل ودير ياسين :العربية في هذا الممر ومن أهمها القرى
صهيوني من البالماخ والهاغاناه٬ أما احتالل دير ياسين فأنيط أمره إلى  جندي  ١٥٠٠

 ؛ياسيناليهود بمهاجمة القسطل قبل دير  أبد ٬اناهعصابة األرغون وشتيرن بمساعدة الهاغ
ألن القسطل لها شأن عظيم خاصة حين تمكن المجاهدون من السيطرة على تلها 

وأحكموا محاصرة مائة ألف يهودي يسكنون في ٬ فكبدوا اليهود خسائر فادحة ٬المرتفع
ا علم المجاهد ولم ٬من السيطرة عليها بعد معارك ضارية اإال أن اليهود تمكنو  ٬القدس

مع  استطاعو ٬ نحو القدس في دمشق تركها متجهاً  ابذلك وكان وقته يعبد القادر الحسين
- في المعركة  ستشهدأإال أنه  ٬دخول القسطل وتحريرها الً رج ٥٠نفر من المجاهدين 
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واحتلوا  الفرصةاليهود  استغل هربتشييع جثمانه الطا المجاهدون نشغلإ ولما٬ - اهللا مهرح
بعد استشهاد عبد :  "فلسطين ثةاهللا التل في كتابة كار  ديقول عب ٬القسطل مرة أخرى
ودمروا ونفذوا أبشع جريمة  بروافدم استفحل أمر اليهود ٧/٤/١٩٤٨ القادر الحسيني في

  ."ياسين وقعت في فلسطين أال وهي مذبحة دير
  :دير ياسين مذبحة

 قريةبمصفحاتهم ودباباتهم ومدافعهم ٬ عصابات شتيرن واألرغون والهاغانا داهمت
وشرعوا بقتل كل من  ٬م٩/٤/١٩٤٨فجر يوم  مندير ياسين في الساعة الثانية والنصف 

ودافع أهل  ٬رهاداخل البيوت ألجل تدمي بلثم أخذوا بإلقاء القنا ٬وقع في مرمى أسلحتهم
 هيدةوفي مقدمتهن الش ٬في دفاعهم هذا نساؤهم كهمشار و  ٬األبطال ععن بلدتهم دفا القرية

وكانت النتيجة أن بلغ عدد الذين ذبحوا من أهل قرية دير ياسين  ٬حياة سالم البلبيسي
منهم خمس وعشرون امرأة حبلى بقرت بطونهن وهن على قيد  ٢٥٠٬بأجسادهم  مثلو 

امرأة  تونوس ٬أمهاتهم قطعت أوصالهم أمام واثنان وخمسون طفالً  ٬الحياة برؤوس الحراب
لقد كان هدف  ٬في بئر القرية لقوهاأجمع اليهود أشالء الضحايا و  وأخيراً . وفتاة أخرى

 فيوساعد اإلعالم العربي  ٬جميعها لعربيةفي القرى ا لرعبمن وراء ذلك بث ا هودالي
وأصبح الناس  ٬على تحقيق أهداف اليهود بسرده تفاصيل الجريمة -غير قصد من- ذلك

 البالدفي  قامت: "الثورة هفي كتاب غنمناحيم بي ليقو . ألبسط األسباب ميهجرون قراه
وقد ٬ العربية وفي جميع أنحاء العالم موجة من السخط على ما سموه بالمذابح اليهودية

فقد دب   كثيراً  ولكن أنتجت لنا خيراً  ٬كانت هذه الدعاية العربية تقصد إلى تشويه سمعتنا
أسطورة دير ياسين  عدتناوقد سا ٬رعب والذعر في قلوب العرب فهجروا قراهم دون قتالال
مستعمرة  اينةوعلى أنقاض دير ياسين أقام الصه ٬"واحتالل حيفا برياالمحافظة على ط يف

لقد استطاع  ٬ياتجبعات شاؤول بعد سنة واحدة بحضور وزراء وحاخامات ورؤساء بلد
عربية إلى فلسطين أن يدمروا اثنتي عشرة مدينة وخمسمائة اليهود وقبل دخول الجيوش ال
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فلسطين في ظل  توهكذا ضاع٬ والشيوخ واألطفال نساءبعد ارتكاب المجازر ضد ال ةقري
وستظل كذلك ما لم ترجع إلى دينها ٬ بها األمة توالضعف واالنهزامية التي مني اجعالتر 

. . . بار الذلة والتبعية واالنهزامية ستظل كذلك ما لم تنفض عن كاهلها غ. . . وعقيدتها 
وترفرف األعالم فوق  ٬ترفع لواء الجهاد المقدس ووقتها سيرفع األذان لم ام ذلكستظل ك

  .وما ذلك على اهللا بعزيز ٬جبعات شاؤول
.٤٠: الحج ڇچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڇٱ   
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  وحرب حزيران... فتح خيبر بين
  م١٩٩٩\٤\٢٩

السادســــة  الســــنة خــــراصــــلح الحديبيــــة مــــع قــــريش فــــي أو  أن عقــــد الرســــول  بعــــد
بشــره اهللا ســبحانه بفــتح  -قــريش  -وأمــن بموجــب شــروطها أقــوى أجنحــة األحــزاب ٬ للهجــرة

کٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڇٱ :تعـــالى ولـــهخيبـــر فـــي ق

: الفــــــــــــــــــتح ڇڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱۀٱٱٱٱۀہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱ

١٩ � ١٨.  

  :الغزوة سبب  
 الستفزازاتومركز ا٬ والتآمر الخديعةوكر رأس الدس والمكر و  خيبر تعتبر

وحرضوا بني قريظة  ٬األحزاب ضد المسلمين بوافهم الذين حزَّ ٬ حروبوٕاثارة ال٬ العسكرية
 بقريش وبالمنافقين وبغطفان لتحريضهم ضد محمد  لواوهم الذين اتص٬ الغدر على

سالم بن مشكن وسألوه  عيمهماتصل بعض اليهود بز  قريظةهزيمة  باءوعندما بلغهم أن
ونستجلب يهود تيماء وفدك ٬ خيبربما معنا من يهود  مدإلى مح نسير": الرأي فأجابهم

هذا هو : فقال اليهود٬ ثم نسير إليه في عقر داره ربووادي القرى وال نستعين بأحد من الع
  ".الرأي

  :ريبإلى خ الخروج

 صةحتى وجد الفر ٬ نورةالم نةبعد أسابيع من عودته إلى المدي٬ لبث الرسول  ما   
للهجرة  ةعفانطلق في محرم مطلع السنة الساب٬ سانحة لتوجيه ضربة إلى يهود خيبر

ألن يهود  لكوذ ؛في الجهاد دون المغانم غبينار لها ال فرصوب خيبر على رأس حملة استن
وأول . رجل )١٤٠٠(وقد بلغ عددهم ٬ على القتال من غيرهم ربةود كانوا أقوى بأساً  ريبخ
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 جومفأوهم غطفان أن اله٬ بني غطفان مأن عزل يهود خيبر عن حلفائه  علهشيء ف
سمعت بمنزل رسول  ابلغني أن غطفان لم: سحاقإقال ابن . فخافوا وتراجعوا٬ متجه إليهم

مرحلة سمعوا  ايهود عليه حتى إذا سارو  امن خيبر جمعت له ثم خرجوا ليظاهرو  اهللا 
وأقاموا  ٬أعقابهمإليهم فرجعوا على  الفوهمالقوم خ أنفظنوا  خلفهم في أموالهم وأهليهم حساً 

حتى وصل خيبر  سار رسول اهللا . بين رسول اهللا وبين خيبر اوخلو  ٬في أهليهم وأموالهم
ورب ٬ وما أظللن واتاللهم رب السم: ثم تضرع إلى اهللا بهذا الدعاء٬ قفوا :فقال ألصحابه

ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير ٬ ضللنأورب الشياطين وما ٬ وما أقللن يناألرض
٬ وشر ما فيها ٬هالوشر أه ٬بك من شرها عوذون٬ وخير ما فيها ٬وخير أهلها ٬ريةهذه الق
يهود خيبر في بداية األمر أن زحف المسلمين صوب  ظنَّ ٬ ٢٠باسم اهللا أقدموا: ثم قال

غادين إلى حقولهم بمساحيهم ومكاتلهم حتى  بحوابل أص٬ األمر انتباهاً  ايعيرو غطفان فلم 
محمد  :إلى حصونهم فزعين وهم يقولون دوابالمسلمين يسيرون نحوهم فارت ئوافوج

 تأكبر خرب اهللا: في قلوبهم الرعب فصاح فأراد أن يقذ فلما رآهم الرسول ٬ والخميس
  .٢١قوم فساء صباح المنذرين إذا نزلنا بساحِ ٬ يبرخ

  :وسقوط خبير الحصار 
يحب اهللا ورسوله  رجالً  الراية غداً  عطينأل كانت لحظة الدخول قال  ولما

 أين: فقال عطاهاأن يُ  كلهم يرجو فلما أصبح غدوا إلى رسول اهللا ٬ ويحبه اهللا ورسوله
فبصق ٬ إليه فأرسلوا: قال ٬عينه تكييا رسول اهللا هو يش: فقالوا٬ علي بن أبي طالب

ألن يهدي : الراية وقال له فأعطاهكأن لم يكن به وجع  فبرئودعا ٬ في عينه رسول اهللا 
وشن المسلمون هجومهم على الحصون ٬ ٢٢النعم مرخير لك من ح اً واحد اهللا بك رجالً 

                                                           
 . إسناده حسن لغيره : ٬ قال األلباني ) ٨٧٧٦(٬ ح) ٨/١١٧(سنن النسائي : النسائي ٢٠
 ) . ١٣٦٥(٬ح) ٣/١٠٤٣: (٬ صحيح مسلم) ٣١٧(٬ ح) ١/٨٣(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ٢١
 ) . ٨٣٤٣(٬ ح) ٧/٤١١(سنن النسائي : النسائي ٢٢
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وكان أولها سالسل حصون ناعم ٬ بعد حصن المشيدة فبدأت تسقط بأيدي المسلمين حصناً 
واتصل بعضهم بالرسول ٬ من حصونهم ربينالمدافعين يتسللون ها عددوراح  ٬صوالقمو 
 ثم أخبر الرسول  منو ٬ اليهودفي مواقع  ضعفال اطودله على نق  أصحابه أن

األمر الذي قوى  ٬اهللا رفزاد من ثقة المسلمين بنص٬ بني يهود صفوفالخوف دب في 
 وطيحسالسل ال لمسلمينوكان آخر الحصون مقاومة ل٬ عزائمهم في مواصلة الجهاد

جرى خاللها قتال عنيف  ٬لةوعشرين لي اليهود يقاومون بضعاً  وظل٬ والساللم وقلعة الزبير
  .بين الطرفين سقط فيها ما يقارب من مائة قتيل يهودي وخمسة عشر مسلماً 

 القاء أن يدفعو  أرضهمأن يبقيهم في  هلكة سألوا الرسول أيقن اليهود بال ولما
منه في اإلفادة من أي طاقة  ةالعرض رغب الرسول  فوافقللمسلمين نصف حاصالتهم 

إن : هماألبد بل قال ل إلىإال أن هذه الموافقة غير ملزمة ٬ األرض واستثمارها عمارإمن 
  .من عدم الوفاء بالعهد وداليهيعرفه عن طبع  لما٬ أن نخرجكم أخرجناكم انشئ

  :المرأة في خيبر دور
بلغ عددهن عشرين امرأة وذلك بعد أن  حتىخيبر  فيشاركت المرأة المسلمة  لقد

  .من الفيء عطاهنوقد أ٬ أن يخرجن معه أذن لهن الرسول 
نسوة من  في أتيت رسول اهللا : عن امرأة من بني غفار قالت: إسحاقابن  قال

وهو يسير إلى  - قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا  هللايا رسول ا: بني غفار فقلت
: قالت٬ على بركة اهللا: ونعين المسلمين بما استطعنا فقال٬  الجرحى فنداوي - خيبر

بها دم مني  وٕاذ حلهعلى حقيبة ر  فخرجنا معه وكنت جارية حدثة فأردفني رسول اهللا 
 لما رأى رسول اهللا ٬ إلى الناقة واستحييت فتقبضت: قالت٬ أول حيضة حضتها توكن

مالك؟ لعلك نفست ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم : ما بي ورأى الدم قال
 فتح رسول اهللا  ماقالت فل. ثم عودي لمركبك  مبه ما أصاب الحقيب من الد ياغسل
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 دهبيقالدة التي ترين في عنقي فأعطانيها وعلقها من الفيء٬ وأخذت هذه ال لنارضخ  خيبر
 النكراء قبل خمس عشر قرناً  يمةلقد مني اليهود بهذه الهز ٬ في عنقي فواهللا ال تفارقني أبدأ

وما ذاقوه من  يبرومع ذلك لم يغب عن ذاكرتهم مرارة الهزيمة في خ٬ قائمة لليهوديقم  مل
حتى  من محمد  رخيبر وينتظر الثأ وظل الجيل بعد الجيل يروي قصة٬ الذل والهوان

 :وقتها قالموسى ديان القدس و  خلود ٬الجيوش العربية تم وهزم١٩٦٧معركة  كانت
واإلسالمي قامت دولة الكيان الصهيوني  يوفي ظل التراجع والضعف العرب٬ هذه بخيبر

وفي غياب  ٬هذا القرن على أنقاض فلسطين المسلمة في غياب جند اإلسالم صففي منت
المتنامي ال يوقفه إال اإلسالم ولو  اليهوديوبرغم ذلك فهذا الزحف  ٬لخالفة اإلسالميةا

  .ونراه قريبا إنهم يرونه بعيداً ... بعد حين 
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  الذكرى الحادية والخمسين للنكبة في

  يوقف الزحف اليهودي إال اإلسالم لن

  م١٩٩٩\٥\٢٠

يأتي الخامس عشر من أيار يتذكر أبناء الشعب الفلسطيني نكبتهم فيقيمون  حين
إليه األمور  وصلتمعبرين عن غضبهم وسخطهم لما ٬ االحتفاالت ويسيرون المظاهرات

مدار  لىع لفلسطينيالشعب ا ضدمجسدين صورة اإلجرام الصهيوني  المتحدثونويتحدث 
قت فإن الصهاينة ماضون في غيهم وفي نفس الو ٬ ولكن دون جدوى٬ االحتالل سني

على  بل ويشربون كؤوس الخمر فرحاً ٬ وسفههم ضاربين عرض الحائط بكل ما نقول
  .على جراحاتنا ويرقصون طرباً ٬ تمزيق أشالئنا وتقتيل أطفالنا

وأقاموا دولتهم العبرية على أنقـاض ٬ أتوا من شتى بقاع األرض ناليهود الذي هؤالء
خمســين  دعــن قيــام دولــة إســرائيل بعــ م١٩١٧بعــد أن أعلــن هرتــزل عــام ٬ فلســطين المســلمة

وعززوا مكانتها حين خاضوا معارك ٬ لقد حقق اليهود حلمهم بإقامة دولتهم المزعومة٬ عاماً 
لــيس شــجاعة مــنهم فهــم أجــبن النــاس علــيهم  وانتصــروا ٧٣٬٦٧٬٥٦٬٤٨مــع العــرب عــام 

ضــعف  ببســب بــل ٩٦٬: البقــرة ڇڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڇٱوأحرصــهم علــى الحيــاة 
 قصـىفأُ ٬ مينرقـاب المسـل ىوتسـلط حكامهـا علـ٬  سـالميةالعربية واإل ألمةوتفكك وانحالل ا

وقتــل أبنــاؤه وزج بهــم فــي الســجون ال لشــيء إال ألنهــم ٬ اإلســالم عــن الحكــم وغيــب صــوته
النــاس  دتثــم طفــا علــى الســطح دعــاة القوميــة والعلمانيــة واالشــتراكية فأبعــ٬ يقولــون ربنــا اهللا

فخاضـــوا المعركـــة ٬ عـــن دينهـــا وجعلـــت قلـــوبهم خاويـــة إال مـــن التصـــاقها بـــاألرض والطـــين
وٕاذا أردنــا أن ٬ والــدمارفكانــت النتيجــة الهزيمــة والعــار  رذيلــةدور البســالح الفســق والفجــور و 

أمــا أن نجتــر ٬ الــدواء نشــخصنتحـدث عــن النكبــة فــال بــد أن نقــف علــى مــوطن الــداء حتــى 
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 ومـا ؟لماذا هزمنا أنفسنايجب أن نسأل !!. ونبكي األطالل ثم تنتهي القصة فال ٬ الماضي
ة عن هذين السؤالين ال بد من التأكيد على الحقيقة اإلجاب قبل ؟السبيل إلى تحرير مقدساتنا

فــالعرب قبــل اإلســالم ٬ الناصــعة بــأن العــرب بــدون اإلســالم ال يســاوون شــيئا فــي ميــزان اهللا
  . لدنياا سادة صبحواكانت أمة ضائعة فلما حملوا فكرة اإلسالم أ

: آل عمــــــــران ڇٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱڇٱ

السابع والعشـرين  صلمقدمته عن الجنس العربي في الف يما أكده ابن خلدون ف وهذا ١١٠٬
أو أثــر ٬ يــةإن العــرب ال يحصــل لهــم الملــك إال بصــبغة دينيــة مــن نبــوة أو وال" :حــين قــال

أصــعب األمــم  يهمالتــوحش الــذي فــ خلــقوالســبب فــي ذلــك أنهــم ل٬ بالجملــة ينعظــيم مــن الــد
والمنافســـة فـــي الرياســـة فقلمـــا تجمـــع ٬ ة وبعـــد الهمـــةللغلظـــة واألنفـــ. انقيـــادا بعضـــهم لـــبعض

 لكبــربــالنبوة أو الواليــة كــان الــوازع لهــم مــن أنفســهم وذهــب خلــق ا الــدينكــان  فــإذا ٬همؤ هــواأ
ولهـــذا فـــإذا تـــرك العـــرب الـــدين تحولـــوا إلـــى ". واجتمـــاعهم  دهموالمنافســـة بيـــنهم فســـهل انقيـــا

ســلطانهم وجــاههم كمــا هــو الحــال  علــىال هــم لهــم إال إشــباع غرائــزهم والمحافظــة  نقطعــا
ودمرهـا الرومـان مـرة أخـرى ثـم عـادت إلـى ٬ ثم أعيد بناؤها٬ لقد دمر البابليون القدس. اليوم

ــ٬ الثــاني عمــر بــن الخطــاب خليفــةالعــرب فــي عهــد ال القــدس راكبــا ناقــة حتــى إذا مــا  دخلف
٬ ضـان البركـةوحمـل نعليـه إلـى عنقـه ومضـى بناقتـه يخو  فنزل ٬وصلها اعترضته بركة ماء
المدينــة يستشــرفون علــى  أهــليــا أميــر المــؤمنين مــا يســرني أن  :قــال أبــو عبيــدة بــن الجــراح

لقــد كنــا أذل النــاس حتــى أعزنــا اهللا ٬ عبيــدة اأمــك يــا أبــ ثكلتــك: عمــرفقــال لــه ٬ الحــال هــذه
  !!.في غيره أذلنا اهللا  عزةباإلسالم فمهما ابتغينا ال

 ٬جنرال وال لواء وال عميد يابثيلبس  بيت المقدس دون موكب٬ ولم عمر دخل
ثم ضعف ٬ باسم اإلسالم - عز وجل- هللا  دخلها متواضعاً ٬ رجل بر وتقوى دخلها

فهجم _ على المناصب والرياسات  تتلواواق٬ والشهوات تلذلكوانشغلوا بالم٬ نالمسلمو 
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ما  لمقدسبيت ا وظل ٬على بيت المقدس ودخلوه وذبحوا فيه سبعين ألف مسلم صليبيونال
 ليبدأ األيوبيحتى قيض اهللا صالح الدين ٬ ال يرفع فيه األذان يزيد على تسعين عاماً 

على  الناسباإلعداد والبناء من الداخل فجمع ٬ والبعث من جديد حياءعملية التغيير واإل
لقد دخل المغول بالد ٬ في حطين زرالمؤ  راإلسالم ليقاتل بهم الصليبيين فكان النص

 ةغز  ىواستولوا على الشام حتى وصلوا إل٬ دمروا العراق ٬العرب وعاثوا في األرض فساداً 
  .عين جالوت يفانبرى لهم سيف اإلسالم قطز وهزمهم ف

. إذا اتبعوا سيرة عمر الفاروق إالفلن يدخل العرب بيت المقدس فاتحين .. وهكذا
 إذا عرفوا أخالق صالح الدين ذلك الرجل الذي جمع الغبار لن يحرروا بيت المقدس إال

قال للمالئكة هذا الغبار  سبمن معركة وأوصى أن يكون وسادة له في قبره حتى إذا حو 
  .كان في سبيل اهللا

لــيس لهــم  معــدوهم ويحــرروا مقدســاته ىإن أراد العــرب والفلســطينيون أن ينتصــروا علــ هكــذا
   نهم وٕاال فسيكون األمر هراءً إال أن يعودوا إلى دينهم وقرآ

  .٧: محمد ڇڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱڇٱ
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  حزيران ةلنكب نيالثالثة والثالث رىالذك في

  وكيف ننتصر؟. . هزمنا  لماذا
١٩٩٩\٦\١٠  

فقــد ســيطر اليهــود علــى ٬ هزيمــة كبــرى م١٩٦٧ عــام والمســلمينلحــق بــالعرب  لقــد
 ٬وأخذوا سيناء وهضبة الجوالن٬ دسالق واحتلوا -الغربية وقطاع غزة الضفة-باقي فلسطين 

٬ وأمعنوا في قتل وتشريد مئات األلوف من أبنـاء شـعبنا المنكـوب٬ األرض فساداً  فيوعاثوا 
 مـن%  ٨٠واسـتولى اليهـود علـى ٬ وخسر الجيش المصري ما يزيد عـن عشـرة آالف شـهيد

إلــى حـد كبيــر نكبـة المســلمين بسـقوط بغــداد  هــذه النكبـة التــي تشـبه. عتـاد الجــيش المصـري
وقتلـوا مـن العبـاد ٬ وأسقطوا الخالفة العباسـية٬ في يد التتار الذين دمروا الحضارة اإلسالمية

ويحتفـــل ٬ ديـــدوهـــا هـــي ذكـــرى النكبـــة تطـــل علينـــا مـــن ج. مـــا لـــم يحـــدث مثلـــه فـــي التـــاريخ
لهزيمتنـــا فكانـــت  يقـــعلـــى الســـبب الحقي وقـــوفكـــل عـــام دون ال فـــي ىالكثيـــرون بهـــذه الـــذكر 

إن . الدواء المناسب فصِ ألننا لم نشخص المرض ولم نعرف الداء لنَ  ؛األخرى الهزيمة تلو
٬ ألسـلحةافقـد دخلنـا المعركـة بأحـدث ٬ مـال رجال وال سـالح وال صهااإلسالمية ال ينق األمة

فــي إذن مــا الســبب . فــال يعــد وال يحصــى ربــيعالمــال ال اأمــ٬ وبجيــوش عربيــة ليســت بقليلــة
حـين ٬ وفقـدت شخصـيتها ومصـداقيتها٬ أن األمـة نسـيت نفسـها وإنه سبب واحد ه يمتنا؟ز ه

الســبب  نفــس هــو  ٦٧ ةإن الســبب الحقيقــي لنكبــ٬ اجــهوتخلــت عــن دســتوره ومنه هللانســيت ا
ألننــــا حاربنــــا اهللا  ؛٦٧ هزمنــــا فــــي. الســــبب نفســــه الــــذي أضــــاع األنــــدلس هــــوو ٬ ٤٨لنكبــــة 

فــــي  األمــــة بخيــــرة شــــباب جوزُ ٬ اإلســــالم عــــن الحكــــم قصــــيأُ و ٬ بــــالقرآن هزئفاســــتُ ٬ ورســــوله
 ڇڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڇٱالشـــيء الكثيـــر  ذيبعـــالت مـــنونـــالوا ٬ الســـجون

فـي حـين فـتح  نق٬المخلصون من أبناء الحركة اإلسالمية على أعـواد المشـا قلِّ وعُ  ٨: البروج
  .فساداً األرض  يوالشيوعيين ليعيثوا ف علمانيينالمجال لل
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 ٬اهللا لبيعن اهللا فقدان روح التضحية والفداء في س نانتائج بعد نكان م لقد
 ماألم يوشك أن تتداعى عليكم": حين قال الوهن والضعف الذي حذرنا منه  بنافأصا

 بل: قلة نحن يومئذ يا رسول اهللا؟ قال منأو : فقال قائل٬  على قصعتها كلةكما تداعى األ
ولينزعن اهللا من صدور أعدائكم المهابة منكم ٬ أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل

 اهيةوكر  احب الدني: يا رسول اهللا؟ قال وهنقيل وما ال٬ وليقذفن في قلوبكم الوهن
 ىألن حكامنا ال يعنيهم قتال اليهود بقدر ما يعنيهم القضاء عل ؛هزمنا لقد. ٢٣"الموت

٬ لقد تخلينا عن اإلسالم فطغت الشهوات البهيمية. ة منهاالمعارضة وخاصة اإلسالمي
فالعفاف واالحتشام من ٬ الفضائل واألخالق عقدةوانتشر الفسق والفجور والتحلل من 

تعجب إذا وزعت عشرات اآلالف  فال لذلكو ٬ أخالق الرجعية والتخلف عن ركب الحضارة
لروحهم  وتقوية .لهم اً على الجنود المرابطين تشجيع تمن صور المطربات والممثال

يسهرون في ليلة حمراء  ادةوالق طيارينوال تستغرب ليلة النكبة حين كان كبار ال٬ المعنوية
. والطيارين فقد كانوا في إجازة اطأما اآلخرون من كبار الضب ٬ساءيترنحون تحت أقدام الن

 يةوثقاف يةوأخالق إن الطريق إلى بيت المقدس يحتاج إلى تعبئة األمة تعبئة إيمانية وروحية
ودماء ٬ فاألقصى يحتاج إلى أياد متوضئة ٬ودعلى مستوى الهدف المنش ونحتى نك

  .لصةمخ

بنـى إسـتراتيجيته علـى الـدين  عدواً  ٬شرساً  بأننا نحارب عدواً  نعترفعلينا أن  يجب
ولهــذا اختــار فلســـطين ٬ بعقيـــدة دينيــة ودوافــع دينيــة هفعــدونا يســلح جنــود٬ مــزيفينوالتــوراة ال

بـدون  سـرائيلال معنـى إل"فقـد أعلـن بـن غوريـون أنـه ٬ إسرائيل اأرض الميعاد وسماه تكونل
معكـم  اهللا أنكنتم تشـعرون  هل: موسى ديان ئلسُ ". وال معنى للقدس بدون الهيكل٬ قدسال

هــو مصــدر  نيإن الشــعور الــدي. "اهللا بينشــعر أننــا فــي جــان كنــا: قــال يــران؟فــي معركــة حز 

                                                           
 .٬ صححه األلباني ) ٤٢٩٧(٬ ح) ٤/١١١(سنن أبي داود : أبو داود ٢٣
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سـفر التثنيـة  فـيلجنود صهيون في المعركة كما جاء  المشجعو  ٬يمهالق رفخوال ٬صهيونيةال
إذا خرجـت للحـرب علـى عـدوك :"اهللا لليهـود  ولمن العهد القديم يق)   2(في األصحاح رقم 

ونحـن فـي المقابـل ". ألن معـك الـرب ؛ورأيت خـيال ومراكـب قـوم أكثـر منـك فـال تخـف مـنهم
اإلسالم بصدق بأنه رجعي  يحملونتهم الذي  لقانون٬نعتبر تقوى اهللا جريمة يعاقب عليها ا

التي قامـت علـى الفكـرة الدينيـة وعلـى الشـعور الـديني بأنهـا  إسرائيلفلماذا ال نتهم ٬ ٕارهابيو 
عنـد اليهـود بـأن تكـون أول دبابـة تـدخل  ينيوال أدل على هذا التعصب الـد ٬رجعية وٕارهابية

لثــارات  يــا: تلين اليهــود الــذين دخلــوا القــدسوكــان شــعار المقــا٬ اةســيناء تحمــل آيــة مــن التــور 
 إلــىوينظــر ٬ عناســمِ يســمع اهللا ويُ ٬ ادهقــائم بــين اهللا وعبــ انينحــن بحاجــة إلــى قائــد ربــ. خبيــر

مـــع  صـــادقةً  ةً بحاجـــة إلـــى عـــودة إلـــى اهللا عـــود ننـــاإ.. وينقـــاد إلـــى اهللا ويقودنـــا ٬ اهللا ويرينـــا
قادر على تكوين الفـرد المسـلم الـذي يشـري فاإلسالم وحده هو ال٬ إلى اإلسالم عودةً  ٬نفسناأ

بالغايــة  مؤمنــاً ٬ بــالحق الــذي يحملــه اً معتــز ٬ علــى اهللا اهللا فيخــوض المعركــة متــوكالً  رضــوان
شـعاره قـول  ٬برحمـة اهللا إحـدى الحسـنيين النصـر أو الشـهادة ضامناً ٬ التي يجاهد من أجلها

ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱککٱٱکٱٱگٱٱگٱٱڇٱ :-عــــــــــــــز وجــــــــــــــل-اهللا 

گٱٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱڱڱٱٱںٱٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱ

 .٥٢ � ٥١: التوبــــــــــة ڇۀٱٱۀٱٱہٱٱٱہٱٱٱٱہہٱٱھٱٱھٱٱٱٱھٱٱھٱٱ
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  حطين معركة

  م١١٧٨يوليو  - هـ  ٥٨٣اآلخر  ربيع 

١٥/٧/١٩٩٩  

وسقوط بيت المقدس في يد ٬ التي أدت إلى هزيمة المسلمين بابمن أهم األس لعل   
وضعف وانحالل ونزاع وتخاصم  الصليبيين ما كانت عليه األمة اإلسالمية من تفكك

ولم تكن هناك أي طريق  ٬حتى استعان البعض باإلفرنج لقتال إخوانه المسلمين٬ وكيد
د فيها األمة على كتاب اهللا شاملة تتوح ميةللنجاة من هذا المأزق إال بوجود نهضة إسال

على يد عماد الدين زنكي الذي أسس  نهضةوقد بدأت تباشير هذه ال ٬وسنة رسول اهللا 
شر هزيمة في مواقع  مهموشن حربًا شعواء على الصليبيين وهز  ٬دولة قوية في الموصل

زنكي عماد الدين  - بيهجاء دور نور الدين محمود الذي تولى الحكم بعد موت أ ثم ٬كثيرة
وخاصة في مصر  ٬والذي كان له الدور األساسي في إرساء معالم الوحدة بين األمة - 

رحمه - ثم أتى من بعده صالح الدين ليكمل المشوار الذي بدأه نور الدين محمود  ٬والشام
  . - اهللا

  :المعركة سبب 

وكان من ضمن  ٬ومصالحة هدنة فيصالح الدين وأمير الكرك أرناط  انك لقد   
والشام دون التعرض لها  رمن مص االنتقالللقوافل اإلسالمية ب بنود المصالحة أن يسمح 

واستهان  ٬الكرك نقض العهد فقتل وأسر من المسلمين وصادر أموالهم رإال أن أمي ٬بأذى
اآلن يفك  فادعوهكنتم تعتقدون في محمد  إن: ىوقال لألسر  ومحمد  اإلسالميبالدين 
غضب  دينوصل األمر إلى صالح ال فلما ٬فيه وقعتمويخلصكم من شر ما  ٬أسركم
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هذا االعتداء هو الشرارة التي أدت إلى  كانو ٬ وأقسم إن أسره ليقتله بيده ٬غضبًا شديداً 
  . اندالع الحرب التي شنها صالح الدين ضد الصليبيين

  :ةللمعرك االستعداد 

الصليبيين  ومحاربة ٬في سبيل اهللا بالجهادمولعًا  - رضي اهللا عنه- كان  لقد   
كان يدرك أن هذا األمر الكبير ال يمكن أن يتم على  وفي نفس الوقت  ٬عليهموالقضاء 

عمل بدأ به أن كون جبهة  أولكان  ولذلك ٬أكمل وجه إال بتوحيد شتات هذه األمة
ذا في تحقيق ه وقضى ٬ضمت مصر والشام وشمال العراق والجزيرة وبرقة ويةإسالمية ق

نحو تسعة أعوام من الجد والمثابرة واإلخالص والحنكة حتى أصبح من  هاألمر وٕاتمام
 لفقهاءلقد بلغ من شغف صالح الدين بالجهاد أن طلب من كبار ا ٬أقوى ملوك الشرق

وعامة الناس  ٬في فضائل الجهاد حتى تكون متداولة بين الجند باً أن يؤلفوا له كت علماءوال
وأنا ممن :"والقاضي الفاضل والمؤرخ ابن رشد حيث قال  ٬فهانيفألف له العماد األص

وشرحت  ٬جمعت فيه آدابه وكل آية وردت فيه وكل حديث روي في فضله٬ جمع له كتاباً 
- واتخذ ". كثيرًا ما يطالعه حتى أخذه ولده الملك الفاضل -رحمه اهللا- وكان  ٬غريبها

وكان حريصًا على شن المعارك  ٬هوسيلة للدعاء لجيش لمساجدخطباء ا - رضي اهللا عنه
يسير بنفسه بين الجيوش  - عنه اهللارضي -  وكان ٬تبركًا بدعاء الصالحين ةيوم الجمع

حيث   ٬الجيش نفسه له دور عظيم في ذلك نكا بل ٬يحرضهم على القتال في سبيل اهللا
كانت تعقد االجتماعات يتذاكر فيها الجند فضائل الجهاد وكرامة الشهداء٬ على عكس ما 

أو  ٬لبحارا واطئفي قضاء وقتهم على ش افسهماليوم من تسابق الجند وتن هنحن في
في نفسي أنه :"قوله  - عنه رضي اهللا-روي عنه  ٬حضور حفل ساهر لغانية أو فاجرة

 ٬البحر توركب  ٬وودعت٬ بقية السواحل قسمت البالد وأوصيتفتح  -تعالى�متى يسر اهللا 
  ". أو أموت باهللاوجه األرض من يكفر  على بقيإلى جزائرهم أتتبعهم فيها حتى ال أُ 
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  :المعركة 

 ٬أن جهز صالح الدين جيشه والذي كان تعداده حوالي إثني عشر ألف مقاتل بعد   
التحرك  ذابه يونعلم الصليب فلما ٬متوجهًا إلى طبريا الحتاللها ثم اجتاز به نهر األردن 

مقاتل لمواجهة  ملوكهم وجيوشهم في حوالي ثالثة وستين ألف تجمعفذعروا ذعرًا شديدًا 
الصليبيين من  تدرجفي خطته التي رسمها أن يس ينأراد صالح الد. البطل صالح الدين
صفورية التي تتمتع بموقع استراتيجي لهم لما فيها من المرعى والمياه  منطقة تمركزهم في

 برياط علىفقد هجم صالح الدين  ٬وقد كان له ذلك  منطقة أخرى يكون فيها حتفهم إلى
من  ةفبادر اإلفرنج بالتوجه إليها لحمايتها وساروا حتى أصبحوا على مقرب  ٬وأخذها عنوة

 ٬إال أن ترك طبريا وعاد إلى عسكره الستدراجهم كان من صالح الدين فما ٬المسلمين
يسيطر  أن - رحمه اهللا- واستطاع   ٬وتقابل الفريقان في حطين  ٬توجهوا إلى طبريا وفعالً 

المناوشات يوم الجمعة واحتدمت  وبدأت ٬على مصادر المياه وأن يمنعها عن الصليبيين
تحت أقدامهم الحشيش فأمر  وكان ٬المعركة يوم السبت٬ وعانى اإلفرنج من الحر والعطش

 ٬النار وحر ٬العطش وحر ٬بحرقه فتأجج نارًا فاجتمع عليهم حر الشمس لدينصالح ا
فحملوا فكان  ٬قةوالحملة الصاد بالتكبيرأمر صالح الدين  ثم ٬النبال وحر ٬وحر السالح

الباطل  عودف:"ابن كثير  يقول ٬ثالثون ألفاً  سروأُ  ٬منهم ثالثون ألفاً  قتلو   ٬النصر المؤزر
وثالثين أسيرًا من الفرنج قد ربطه بطنب  اً فأن بعض الفالحين رآه يقود ني ذكرحتى  ٬وأهله

  ". أسيرًا بنعل ليلبسها في رجله ضهمالخيمة وباع بع

  :لمحمد  االنتصار 

 باالنتصار العظيم في حطين أقيمت للسلطان خيمة اجتمع فيها أصحا بعد   
 أتىثم  ٬فسجدوا جميعًا شكرًا هللا على ما أنعم عليهم من نصره ٬المشورة والرأي من أتباعه

نعم أنا أنوب : له القف ٬إلى اإلسالم فامتنع اهصالح الدين ودع امأمير الكرك أرناط أم
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لم يكن هذا االنتصار الحاسم في  ده٬بيفي االنتصار ألمته ثم قتله  عن رسول اهللا 
واإلخالص وعلو الهمة وحب   ٬والتربيةبأسباب النصر من اإلعداد  خذاألإال بعد  طينح

  .الكريم محكمة فكان النصر من عند اهللا العزيز  خطةب ركةفخاض المع ٬الشهادة
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  المبارك قصىاأل مسجدالوثالثون عامًا على إحراق منبر  واحد

  م١٩/٨/١٩٩٩

مصلى األنبياء ومقصد  وه ٬المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بيت   
إلى  هااهللا إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقا بعثالذي  البلد هو ٬ومهبط الوحي ٬األولياء

 نم ٬أرض المحشر والمنشر هوو  ٬هبنبوت هبرسالته وشرف هكرم لذيمريم وروحه عيسى ا
ما فيه موضع شبر إال وقد صلى عليه نبي مرسل أو   ٬صلى فيه فكأنما صلى في السماء

  . قام عليه ملك مقرب

هي المدينة الوحيدة التي سار إليها عمر وفتحها بأربعة آالف من  القدس   
الكرام الذين جبلت دماؤهم بتراب األقصى وفلسطين وما زالت قبورهم شاهدة على  الصحابة

 األصبعبن الصامت وذو  وعبادة ٬شداد بن أوس األنصاري الصحابي: لأمثا ٬ذلك
  .وعياض بن غنم بن زهير وغيرهم ٬ زاعيالتميمي الخ

وحررها صالح الدين ثم أضاعها  - عنه اهللا رضي- مرالقدس التي فتحها ع هذه
القردة والخنازير على  إخوانالمسلمون ببعدهم عن منهاج اهللا كان هو السبب الذي جرأ 

أغسطس من كل   ٢٠يوم  تيوحين يأ. دون اعتبار ألحد نبرهاوحرق م لهاتدنيسها واحتال
ذلك الحدث الخطير المتمثل في إقدام الصهيوني المجرم  المسلمونفيه العرب و  تذكرعام ي

المنبر الذي صنعه الملك  هذا  ٬م١٩٦٨/   ٨/  ٢٠على حرق منبر األقصى يوم " روهان "
وأعده ليوم تحرير  ٬الذهبالدين محمود من خشب األرز وطعمه بالعاج و  ورالعادل ن
 ورص ٬فوحد األمة  ٬والجهاد واالستعدادحيث أمضى عشرين عامًا من العمل  ٬القدس

من أجل استرداد بيت  جتماعياً وسياسيًا واقتصاديًا وا صفوفها وعبأ طاقاتها روحيًا وعسكرياً 
م عينيه بأ لنصرلم يقدر له أن يرى ا - سبحانه� أن اهللا الالمقدس من أيدي الصليبيين إ
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طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل "ابن األثير في مدحه  يقول ٬تحقيق أمنيته قبلفمات 
سيرة  نأر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحس لموفيه إلى يومنا هذا ف سالماإل

عنه  - اهللا رضي- ثم جاء من بعده صالح الدين األيوبي " من الملك العادل نور الدين 
الثمرة وسار على نهج سلفه نور الدين فكون جبهة قوية في مصر والشام والعراق فقطف 

 ٬وأعد جيشًا قويًا من المؤمنين الصادقين الذين أحبوا الشهادة في سبيل اهللا لحجازواليمن وا
فكتب اهللا له النصر المؤزر على أعداء الدين ثم  طينبهم المعركة الحاسمة في ح ضوخا

خطب القاضي  ثم ٬ففتحها وسلم أهلها المدينة المقدسة صاغرين توجه إلى بيت المقدس
الناس  أيها: أول خطبة بعد أن نصب له منبر نور الدين فقال كيالز محيي الدين بن 

اهللا على أيديكم من استرداد  هوالدرجة العليا لما يسر  القصوى اهللا الذي هو الغاية نبرضوا
عام  مائةأيدي المشركين قريبًا  فيهذه الضالة وردها إلى مقرها من اإلسالم بعد ابتذالها 

اهللا من عباده واصطفاه من سكان بالده  تارهأنكم ممن اخ لوال: ثم خاطب الجند فقال.. 
رفها مبار فطوبى في ش اريكملما خصكم بهذه الفضيلة التي ال يجاريكم فيها مجار وال يب

والعزمات الصديقية  ةالمعجزات النبوية والوقعات البدري يكملكم من جيش ظهرت على أيد
 يرموكيةجددتم لإلسالم أيام القادسية والوقعات ال.. والفتوحات العمرية والجيوش العثمانية 

م في من مهجك هما بذلتمو  وشكر ٬الجزاء ضلنبيكم أف اهللا عن اكمالخالدية فجز  هجماتوال
   .مقارعة األعداء

في ضياع  واألمةعلينا الذكرى الحادية والثالثين لحرق منبر األقصى  تمر   
على  كلةاأل ىاألمم كما تتداع كمعلي ىيوشك أن تتداع وضعف وتفكك وانحالل يقول 

أنتم كثير ولكنكم كغثاء  بل: قال ؟رسول اهللا ياقلة نحن يومئذ  منأو : قالوا  ٬قصعتها
 ما: قيل ٬قلوبكم الوهن يمنكم وليقذفن ف مهابةال كماهللا من صدور عدو  نزعنيول ٬السيل
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فاليهود على قلة عددهم . ٢٤"الدنيا وكراهية الموت حب: قال ؟الوهن يا رسول اهللا
كثير من الحكومات العربية  أصبحبل  ٬استطاعوا أن يخيفوا العرب والمسلمين على كثرتهم

بعض الزعامات تتسابق من  نإ بل ٬رم الصهيوني براكتتفاخر اليوم بعقد لقاءات مع المج
كل ذلك  ٬أجل عقد صلح مذل ومهين معه ولو على حساب المقدسات واألرض والشعب

واليهود هم أخبث أهل األرض في إدارة هذا الصراع   ٬من أجل الكيد لزعامات عربية أخرى
 منفحفرنا قبورنا بأنفسنا لوحدة هذه األمة والذي صنعناه بأيدينا  فريقالقذر من تمزيق وت

   .أجل شهوة أو سلطان 

 أحضاناألمة اليوم من الترهل والتفكك واالرتماء في  اهاالتي تحي لحالةا هذه   
اليهود هي شبيهة بتلك المراحل التي حدثت لحكام المسلمين بعد وفاة البطل صالح الدين 

دموية أضعفتهم وقوت شوكة  راعاتبينهم ودخلوا في ص اقحيث دب النزاع والشق يوبياأل
الصليبيين حتى تفشى بينهم حب الدنيا وحب الزعامة والسلطان ولو على حساب المبادئ 

فعرض بعضهم تسليم بيت  ٬مع الصليبيين ضد بعض موالمقدسات فقد تحالف بعضه
الملك الصالح  فهذا ٬المقدس أكثر من مرة من أجل الكيد والنيل من أخيه الملك اآلخر

على  امعهم مقابل أن يسيطرو  الفحاكم دمشق قد عرض على الصليبين التحإسماعيل 
أيوب صاحب مصر  لدينوفي نفس الوقت يعرض الصالح نجم ا. . القدس سيطرة تامة 

   .مقابل التحالف معهم إلسقاط حاكم دمشق لعرضعلى الصليبيين نفس ا

لسلطة وارتمائهم على ا متهالكظلت القدس ورقة يلعبون بها في تهافتهم ال وهكذا   
في تمزيق  نماكرًا في اإلمعا الالً استغ حالةواستغل الصليبيون هذه ال ٬في أحضان اإلفرنج

يفيق المسلمون من سباتهم  فهل ٬وحدة األمة والقضاء عليها وما أشبه اليوم بالبارحة

                                                           
 .٬ صححه األلباني ) ٤٢٩٧(٬ ح) ٤/١١١(سنن أبي داود : أبو داود ٢٤
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اهللا أعزنا باإلسالم  إن: المقدس يتقول عمر الفاروق حين دخل ب فيتذكروا ؟. . . قالعمي
   .فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا اهللا

  !سنظل مصرين على ابتغاء العزة والتحرير في مهرجانات الرقص والخالعة والضياع؟ أم
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وكرامة المرابطين. . . ذات الرقاع  غزوة  

  م٩/٩/١٩٩٩ 

ما كان من غدر قبائل نجد حين قتلوا سبعين من  غزوةأن سبب هذه ال يروى
 فخرج رسول اهللا  ٬- عز وجل- إلى اهللا  نالذين خرجوا يدعو   صحابة رسول اهللا
عن  عيداً قذف اهللا في قلوبهم الرعب فتفرقوا ب  هولما سمعوا بمقدم ٬لتأديب تلك القبائل

  . المسلمين ولم يحدث قتال

سميت ذات  اهتسميتها أمورًا كثيرة أشهرها أنذكر أهل المغازي والسير في  وقد   
روي في الصحيحين عن أبي  ٬لما لفوا في أرجلهم من الخرق من شدة التعب ٬الرقاع

 فرونحن ستة ن ةو في غز  مع رسول اهللا  خرجنا: قال - عنه اهللارضي -  شعريموسى األ
 ىفكنا نلف عل ٬أظفاري سقطتو قدماي  فنقبت ٬أقدامنا فنقبت: قال تعاقبه٬ن ربعي نابين

  . من الخرق جلنافسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أر  ٬أرجلنا الخرق

بشجر ذلك الموقع  وقيل ٬رقعوا فيها راياتهم نهمأل ؛سميت بذلك: ابن هشام قال   
 ليوق ؛قاعنزلوا فيها كانت ذات ألوان تشبه الر  يوقيل بل األرض الت ٬يقال له ذات الرقاع

  . سواد وبياض نألن خيلهم كا

 عظيمةحوادث  الغزوةلقد كان في هذه  ٬هناك فيه بقع جبلبالواقدي سميت  وقال   
 ٬جاء في الصحيحين كمابالمسلمين  الخوفصلى فيها صالة  رسول اهللا  أن: منها

من ذلك المشرك غورث بن الحارث حين أخذ سيف رسول  ومنها أن اهللا عصم محمد 
 فوقع السيف من يده فأخذه  ٬اهللا: فقال  ٬نييمنعك م من: لهوهو نائم ثم قال  اهللا 

  . عنه  أحد فعفى  ال: فقال ٬يمنعك مني اآلن من: وقال له
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روى  ٬أهم تلك الحوادث حادثة عظيمة تبين فيها عظمة المرابط في سبيل اهللا ومن
غزوة مع رسول اهللا في  خرجنا: قال - رضي اهللا عنهما- أبو داوود عن جابر بن عبد اهللا 

 فلما انصرف رسول اهللا  ينالمشرك منذات الرقاع من نخل فأصاب رجل امرأة رجل 
فلما أخبر الخبر حلف ال ينتهي حتى يريق في أصحاب  ٬اً أتى زوجها وكان غائب ٬قافالً 

رجل يكلؤنا  من: فقالمنزًال  فنزل رسول اهللا  ٬فخرج يتبع أثر رسول اهللا  ٬محمد دماً 
: قال ٬هللايا رسول ا نحن: من األنصار فقاال ورجلرجل من المهاجرين  تدبفان نا؟يتب
فلما خرجا إلى فم  ٬بن ياسر وعباد بن بشر عماروهما  ٬بفم الشعب من الوادي وناكُ فَ 

اكفني  بل: قال ؟أكفيكه أوله أم آخره الليل تحب أن أي: الشعب قال األنصاري للمهاجري
 شخصفلما رأى  رجالً  ىأر ف: قال ٬ألنصاري يصليوقام ا ٬فنام مهاجريال فاضطجع ٬أوله

 ٬وثبت قائماً  هفانتزعه ووضع ٬فوضعه في فيه سهمبعرف أنه ربيئة القوم فرمى  الرجل
عاد له  ثم: قال ٬فوضعه وثبت قائماً  فنزعهآخر فوضعه في فيه  سهمبرمى  ثم: قال
فقد  اجلس: ثم أهب صاحبه فقال ٬فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد في فوضعه لثبالثا
رأى المهاجري  ولما: قال ٬رآهما عرف أنه نذرا به فهرب فلما ٬الرجل فوثب: قال ٬بتأص

في سورة  كنت: قال ؟ما رماك لأو  تنياهللا أفال أهبب سبحان: من الدماء قال ألنصاريما با
وأيم اهللا لوال  ٬فآذنتكفلما تابع علي الرمي ركعت . فلم أحب أن أقطعها أو أنفذها ؤهاأقر 

 منو . نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها طعبحفظه لق أن أضيع ثغرًا أمرني رسول اهللا 
ما قرأت تعليق الشيخ البوطي في كتابه فقه السيرة على حادثة عباد بن بشر في  لجمأ

 صحابهأ الرسولإنما الجهاد كما علمه :"استغراقه بصالته والسهام تنصب عليه بقوله 
 -جالله جل-ما فهمه الصحابة منه عبادة كبرى يتعلق فيها كيان المسلم كله بخالقه وك

من تلك الساعة  - جالله جل- وما ساعة يكون فيها المؤمن أقرب إلى ربه  ٬خاشعًا متبتالً 
   .ويستقبل بوجهه شطر الموت واالستشهاد الدنياالتي يستدبر فيه 
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رضي اهللا - ) عباد بن بشر(األنصاري  الطبيعي جدًا بالنسبة لذلك نكان م ولذلك   
 جل- بهأن يشغل شطر حراسته من الليل بركعات خاشعة يقف فيها بين يدي ر  - عنه

وكان من  ٬وقد انصرفت مشاعره كلها إلى مناجاته بآيات من كتابه الكريم ٬- جالله
الثاني  هموال بالس ٬هالذي أسرع فانحط في جسم همسالطبيعي جدًا أن ال يبالي بذلك ال

المصرفة  مشاعرهمطوية ضمن  عةتلك السا فيألن بشريته كلها إنما كانت  ؛الذي تبعه
ولما ارتد شعوره إليه  ٬وقد غمرتها لذة المناجاة بين العبد وخالقه ٬- جالله جل- إلى ربه 

المنوطة  وليةالمسئوٕانما  ٬هبمزيد من األلم بدأ يشعر ب ذلكلم يكن  ٬هوأخذ يهتم بما أصاب
اضطره إلى أن  ذيفكان ذلك هو ال ٬افة أن يضيعها بضياع حياته واستمرار سكوتهبه مخ

وتأمل يا أخي المسلم  ٬يلتفت فيوقظ صاحبه ليستلم منه أمانة الثغر الذي أنيط بهما حفظه
بحفظه لقطع  أضيع ثغرًا أمرني رسول اهللا  أناهللا لوال  وأيم: - رضي اهللا عنه-  قولهفي 

   ).أي الصالة(و أنفذها نفسي قبل أن أقطعها أ

أحرانا كشعب مرابط على ثغر عظيم من ثغور اإلسالم أن نأخذ العبرة والعظة  فما   
 ٬قدوة لنا في التمسك بعقيدتنا نجعلهف - رضي اهللا عنه- من ثبات الصحابي عّباد 

 اذمع طبحين خا والمرابطة والمصابرة فوق ترابنا آخذين بقول رسولنا وقائدنا محمد 
وٕاماؤها مرابطون إلى  الهامن العريش إلى الفرات نساؤها ورج مستفتح عليكم الشا:"فقال 

 مفهو في جهاد إلى يو  قدسفمن اتخذ ساحًال من سواحل الشام أو بيت الم ٬يوم القيامة
ثم حري بأبناء الحركة اإلسالمية في ظل التآمر العالمي على القضية الفلسطينية ". يامةالق

 هللاعين بكت من خشية ا ارعينان ال تمسهما الن:" نظر في قول رسول اهللا أن يمعنوا ال
   .٢٥"باتت تحرس في سبيل اهللا عينو 

                                                           
 . ٬ صححه األلباني ) ١٦٣٩(٬ ح) ٤/١٧٥(سنن الترمذي : الترمذي  ٢٥
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 ٬حتى ينالوا شرف المرابطة في سبيل اهللا لطريقذلك لهم زادًا ونورًا على ا فليكن   
ينمى له عمله إلى يوم  فإنهيختم على عمله إال المرابط في سبيل اهللا  يتكل م:" قال 
  .٢٦"ويؤمن فتنة القبر امةالقي

   

                                                           
 ) .١٢١٨(رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حس صحيح ؛ ح ٢٦
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  م١٩٩٠ قصىالذكرى التاسعة لمجزرة األ في 

  !  ؟أم تناست ؟هل نسيت صحافتنا  

  م١٤/٩/١٩٩٩

ــــت ــــد المحليــــة يــــ قلب م وعــــاودت ٨/١٠/١٩٩٩ تالجمعــــة الفائــــ ومصــــفحات الجرائ
عــن ذكــرى مجــزرة األقصــى التــي حــدثت قبــل  راً خبــرًا صــغي جــدأ يعلــلتصــفحها مــرة أخــرى 
وهـل يعقـل أن  :فقلـت فـي نفسـي ٬م  فلم أر شيئاً ٨/١٠/١٩٩٠ ثنيناإلتسعة أعوام في يوم 

مـن الصـحفيين أو الكتـاب أو المحـررين فـي تلـك  حـدمثل هذا الحـدث لـم يخطـر علـى بـال أ
تنا والتــي الجمهــور الفلســطيني بتلــك الحادثــة المؤلمــة مــن تــاريخ قضــي ايــذكرو  كــيالصــحف 

االحتفــال بيــوم  نأم أ!! جريحـًا ؟ ينوخمســ مائــةيزيـد عــن عشــرين شـهيدًا و  اراح ضـحيتها مــ
وأنـــواع  ٬التـــراث الفلســـطيني واالنشـــغال بعـــرض األشـــكال المختلفـــة للـــزي الفلســـطيني المميـــز

والزجـل الشـعبي قـد  "والميجانـا" "رغـوليال"وٕاحيـاء التـراث مـن خـالل  ددةالدبكة الشـعبية المتعـ
تلــك الـدماء الزكيـة التــي سـالت علـى مصــاطب  ٬بجاللـه علـى حــدث مجـزرة األقصـى غطـى
 كرةلـذلكا إبعـاداألمـر كـان متعمـدًا مـن أجـل  نإ! تشكو ظلم بني صهيون  ركالمبا ىاألقص

وسلخها عن تراثنا وحضارتنا ومقدسـاتنا لقـد وصـل  -القدس -الفلسطينية عن بؤرة الشعور 
 اً سـترتدي بنانتـا ثوبـا تراثيـ التـراثني أن يقـول فـي أسـبوع األمر ببعض دعاة التراث الفلسـطي

  !! اللون رقز أ زجين لالثوب بنطا تحفي دبكة على المنصة وت

وحمايـة التـراث مـن  حضـارةوتشييد ال نلبناء الوط يهالتراث الذي يحلمون ف وه هذا
أمـا القـدس فلـيس لـه مـن االهتمـام الشـيء  ٬التذويب وصيانة الهوية الفلسطينية من الضياع

 "ديـــس أبـــو" يـــةفلســـطين األبد ةالكثيـــر وخاصـــة أننـــا علـــى أعتـــاب االحتفـــال بـــدخول عاصـــم
أنحــاء محافظــات الــوطن ولتجديــد  ميــعالفلســطيني فــي ج التــراثاالحتفــاالت بإحيــاء  ملــتفحل
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ولنـتعلم  ٬لتراثيـةعلى أرضنا ومواقعنـا األثريـة وا ةسعلى أهمية التصدي للهجمة الشر  وةالدع
لبني صهيون في الذكرى التاسعة لمجزرة  اً وهنيئ!! على كل وجه وٕاتقانهاالرقصات الشعبية 

بمناسـة عيـد  نـاً ابي عـواحـين وزَّ  الهيكـلوالتي تذكرنا بمجموعة ما يسمى أمناء جبل  قصىاأل
ثنــين تجــاه المســجد األقصــى يــوم اال ةدعــوا فيــه إلــى القيــام بمســير  -عيــد المظلــة  - رشالُعــ
يســـمى  مـــام مـــن أجـــل تخليصـــه مـــن أيـــدي العـــرب ووضـــع حجـــر األســـاس ل٨/١٠/١٩٩٠

  . بالهيكل الثالث

وعزمهم على اقتحام المسجد  فزازيةأمناء جبل الهيكل االست اتإشاعة خبر بيان إثر
األقصــى  المســجدالمســلمون مــن كــل منــاطق فلســطين للــدفاع عــن حرمــة  تــداعى ٬األقصــى

م  حتى الساعة العاشرة صـباحًا وقـد سـمح للجميـع ٨/١٠/١٩٩٠منذ صالة الفجر من يوم 
مـن قبـل الصـهاينة  - رةبالدخول دون عرقلة أو إحداث أيـة مشـاكل وكانـت هـذه خدعـة مـدب

مخفــــر شــــرطة الحــــرم المــــدعو  ابطضــــفقــــد صــــرح  والجرحــــىمــــن القتلــــى  مزيــــدال حصــــدل -
الرصــاص الحــي وال يكفينــا قتــل مائــة ألــف  نطلقســا إذا رمــي حجــر صــغير فإننــ": ســمون"

قبــل صــالة الظهــر  يقــةالعاشــرة واألربعــين دق ســاعةفــي حــوالي ال داثاألحــ بــدأتلقــد  ٬مســلم
مسـجد  فـيحين بدأ الصهاينة بإلقاء القنابل الغازية المسيلة للدموع على جميع النسـاء وهـن 

نحــو صــراخ النســاء وهــن  جــهو تمــن الرجــال بال الكثيــر األمــر الــذي دفــع ٬الصــخرة المشــرفة
 لرصاصالفرصة وأخذوا يطلقون ا هفي هذه اللحظات استغل الصهاينة هذ ٬اهللا أكبر يكبرن

طـائرة  وكانـت ٬طفـالالمطاطي والحي على صـدور العـزل مـن الرجـال والنسـاء والشـيوخ واأل
األقصـــى تطلـــق النـــار وكـــذلك المســـتوطنون اشـــتركوا فـــي هـــذه  اءممروحيـــة تحلـــق فـــوق ســـ

قـوات كبيـرة مـن الجنـود الصـهاينة باحـات المسـجد األقصـى مـن بـابي  تزرة كما اقتحمـالمج
يســلم مــنهم  لــمفبكثافــة غريبــة  تيكيــةاموتو وفتحــت النيــران مــن أســلحتها األ ســلةوالسل اربــةالمغ

فــور  هفــي ســاق يــبالحــادث فقــد أصــيب الطب نمكــا صــلتأحــد حتــى ســيارة اإلســعاف التــي و 
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 أمــــا ٬إصــــابات بالغــــة توكــــذلك الممرضــــة المرافقــــة أصــــيب ٬ترجلــــه منهــــا ليســــعف الجرحــــى
 ٬متأثرًا بجراحه ريحالجرحى فتوفي ذلك الج حدالممرض اآلخر فقد منع من تقديم العالج أل

لـــيس فقــط إعاقـــة عمليـــة إخــالء الجرحـــى بـــل بـــإنزالهم  مهموقــد بلـــغ األمـــر مــن بشـــاعة إجـــرا
الحي على المصلين وهـم سـجود  حد اإلجرام أن أطلقوا الرصاص بلغو  ٬وضربهم واعتقالهم

ــ) الدمــدم(الرصــاص  لواناهيــك علــى أنهــم اســتعم تجــد كــل النــداءات مــن  ولــم ًا٬المحــرم دولي
غطرسـة  لكـب لرصـاصبإطالق ا نةاألقصى بإيقاف المجزرة بل استمر الصهاي آذنأعلى م

 مصـــلٍ   ٣٠٠جريحـــًا واعتقـــال  ١٥٠و  شـــهيداً   ٢١الجريمـــة عـــن مقتـــل  هحتـــى أســـفرت هـــذ
الرهيبــة لتبـــدأ  زرةتلــك المجــ لـــىالســتار ع ت المجــزرة الســاعة الخامســـة عصــرًا وأســدل وانتهــ

ورغـــم ذلـــك فالزلنـــا نثـــق بهـــم ونحـــارب مـــن يشـــكك أو يطعـــن فـــي .. أخـــرى وهكـــذا دواليـــك 
ذلــك  !!!ىأذونقتــل مــن يحــاول أن يصــيبهم لــو بــ ٬مــن يــدافع عــن كرامتنــا عتقــلنو  ٬نــزاهتهم

ەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئىئٱٱىئٱٱٱٱٱٱٱڇٱفالنصـــــر قـــــادم ولـــــو بعـــــد حـــــين 

  .١٧: الرعد ڇىئٱٱیٱٱیٱٱ
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  هل أحزاب األمس هم أحزاب اليوم ؟.. ذكرى غزوة األحزاب  في 
  م٢٠٠٢\١٢\٢٦

غـــدرهم  ببســب٬  وبنــي النضــير عـــن المدينــة المنــورة يهــود بنـــي قينقــاع الءجــ بعــد   
إال  ميةالـــدعوة اإلســـال علـــى لقضـــاءيمكـــن ا الأيقـــن زعمـــاؤهم أنـــه  فقـــد وخيـــانتهم لمحمـــد 

تصفيتها  يتم فسوف أما انفراد كل طائفة في محاربة محمد ٬  بتوحيد قوى الشر مجتمعة
بــن  يــيمــن أجــل ذلــك فقــد تحــرك جماعــة مــن اليهــود وعلــى رأســهم حُ ٬ الواحــدة بعــد األخــرى

على  همضو األخرى وحرَّ  لقبائلبزعماء قريش وغطفان وا تصلواالنضير وا بنيأخطب زعيم 
وبـــذلك اســـتطاع اليهـــود ٬ علـــيهم يســـنكون معكـــم حتــى نقضـــ: لهـــم وقـــالوا ٬حــرب محمـــد 

مقاتــل بقيــادة أبــي  فوقــد بلــغ عــددهم عشــرة آال٬ بمكــرهم  تأليــب األحــزاب ضــد محمــد 
أنبـاء هـذا   لرسـولسـمع ا نإومـا ٬ المنـورة دينـةانطلقوا صـوب الم حيث٬ سفيان بن حرب

٬ منهـا وجبالمدينة وعـدم الخـر  نالتحصُّ  الرأيفكان ٬ الخطير حتى استشار أصحابه التحرك
٬ علينــاخنــدقنا  رنابفــارس إذا حوصــ اإنــا كنــ: الســلمان الفارســي بحفــر الخنــدق وقــ ثــم أشــار

 نـة؛الشمالية من المدي هةالخندق في الج حفربوأمر المسلمين ٬ الرأي الرسول  استحسنو 
فهي محصنة بالجبال والبيوت واألشجار  لجهاتوأما باقي ا٬ للعدو المكشوفةألنها المنطقة 

  . الكثيفة
وقـد تنـافس ٬ كل عشرة منهم أربعـين ذراعـاً  صحابهبين أ ندقالخ رسول اهللا  مقسَّ    

كـان يعمـل قـدر عشـرة  حيـثمعهـم  يكـونالفارسـي ل انالمهاجرون واألنصار على أخـذ سـلم
 -رضــي اهللا عنهمــا-وعمــر  بكــروكــان أبــو ٬ البيــتســلمان منــا آل : فقــال ٬ مــن الرجــال

  : الصحابة فيقول اً وكان يرتجز مشجع نهينقالن التراب حتى وارى التراب بط
  ٢٧لألنصار والمهاجرة فاغفرال عيش إال عيش اآلخرة               اللهم 

٬ مـــن الصـــحابة كســـرت معـــاولهم أثنـــاء حفـــر الخنـــدق اعترضـــت صـــخرة نفـــراً  وفـــي   
                                                           

 ) . ١٨٠٥(٬ ح) ٣/١٤٣١(٬ صحيح مسلم ) ٦٤١٤(٬ ح) ٨/٨٨(صحيح البخاري : أخرجه الشيخان ٢٧
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٬ كســـرت ثلـــث الحجـــر ربةبســـم اهللا فضـــرب ضـــ: فأخـــذ المعـــول فقـــال  فأرســـلوا إلـــى النبـــي
: فقـال٬ بسـم اهللا وضـرب أخـرى فكسـرت ثلـث الحجـر: ثـم قـال٬ أعطيت مفاتيح الشام: وقال
٬ لحجـربسـم اهللا وضـرب ضـربة أخـرى فقلـع بقيـة ا: ثم قـال٬ أعطيت مفاتيح فارس كبراهللا أ
بشـــر أصـــحابه بالنصـــر فـــي معركـــة ي الرســـول . اهللا أكبـــر أعطيـــت مفـــاتيح الـــيمن: فقـــال

 ٬في العالم وقتهـا وهـي دولـة الفـرس دولة المدائن عاصمة أكبر بفتحويبشرهم  بل٬ األحزاب
 ٬أخطـــار كثيـــرة غـــزوةفـــي هـــذه ال لمينســـالم ىوقـــد اجتمـــع علـــ٬ المبـــين رالنصـــ ذايبشـــرهم بهـــ

الجـوع والخـوف والبـرد القـارص والحـرب  وشـبح ٬حـوالي عشـرين يومـا رالحصار الـذي اسـتم
يعـــدنا محمـــد بكنـــوز كســـرى : النفســـية التـــي شـــنها المنـــافقون فـــي صـــفوف المســـلمين فقـــالوا

العهــد  همبنقضــ ةظــيــأتي غــدر بنــي قري ثــم٬ يقضــي حاجتــه نوقيصــر وال يســتطيع أحــدنا أ
ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڇٱ :مصـــورا ذلـــك -تعـــالى- يقـــول٬ واشـــتدت المحنـــة٬ فعظـــم الـــبالء لمحمـــد 
ڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱڈٱ

أراد  ةالعصيب نةفي ظل هذه المح  ١١٬ � ١٠: األحزاب ڇڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱٱ
وكــان هدفــه إيجــاد شــرخ فــي بنــاء ٬ أن يصــالح غطفــان علــى ثلــث ثمــار المدينــة الرســول 

 يكونوا ينـالوا منـا قلـيالً إنهم لم : اوقالو ٬ األحزاب وتمزيق وحدته إال أن األنصار رفضوا ذلك
وفي هـذه األثنـاء تـأتي العنايـة اإللهيـة ٬ من ثمارنا ونحن كفار أفبعد اإلسالم يشاركوننا فيها

 واليهود فـأتى لقريش األشجعي وكان صديقاً  وهو نعيم بن مسعود حديثاً  سلمأ لتسوق رجالً 
أنـت رجـل : فقـال ٬بإسالمي فمرني بما شئت أسلمت وقومي ال يعلمون  يإن: وقال  النبي

 تطاعوقــد اســ ٬عنــا مــا اســتطعت فــإن الحــرب خدعــة للكــن خــذِّ  ؟مــاذا عســى أن تفعــل احــدو 
بعـد أن  حيلومن ثم فقد أجبروا على الر  همبين األحزاب ويفتت صف فنعيم أن يضع الخال
عند اهللا قلبت قدورهم وقلعت خيامهم وألقت الرعب في قلوبهم حتى  منجاءتهم ريح وجنود 

هلــك  لقــد٬ إنكــم مــا أصــبحتم بــدار مقــام واهللايــا معشــر قــريش : ســفيان فــيهم قــائالً نــادى أبــو 
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٬ رتحــلولقينــا مــن شــدة الــريح مــا تــرون فــارتحلوا إنــي م ةظــبنــو قري أخلفتنــاوالخــف و  كــراعال
ڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڇٱ اهللا علـى المسـلمين بنعمـة النصـر مـنَّ و  صارالح نفكاألحزاب وا فارتحل

ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱ
   .٩: األحزاب ڇڌٱٱ

أشــبه اليــوم بالبارحــة فقــد تجمعــت األحــزاب بــاألمس الستئصــال شــأفة اإلســالم  ومــا   
مــن  وأعنــفواليــوم تتجمــع األحــزاب بصــورة أقــوى ٬ بالمدينــة المنــورة فهــزمهم اهللا شــر هزيمــة

فقـــد تجمعـــوا فـــي شـــرم الشـــيخ عـــام ) اإلرهـــاب(أجـــل القضـــاء علـــى اإلســـالم الـــذي يســـمونه 
وزرعـت ٬ ليهـودا اجعفأقضـت مضـ٬  للقضاء على روح الجهاد والمقاومـة اسـتعارا٬ م١٩٩٦

ــــوبهم ا وال يزالــــون يمكــــرون ٬ األرواح والمعــــدات فــــيوأوقعــــت فــــيهم الخســــائر  لرعــــبفــــي قل
الشعب الفلسطيني  ناءفاضة وذلك بإذكاء نار الفتنة بين أبويخططون ليل نهار إلنهاء االنت

ثم بصـبر ووعـي ٬ هوتوفيق يتهاهللا برعا ولكن٬ كما حصل في ليلة العيد بحي الشيخ رضوان
ڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌڌٱٱٱڇٱاهللا كيـدهم إلـى نحـورهم ولـم ينـالوا خيـرا  ردأبناء الحركة اإلسـالمية 

  .٢٥: األحزاب ڇڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱ
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  العظيمواالنتصار ...  بدر

  م١٣/١١/٢٠٠٣

 ٬فــي الســابع عشــر مــن رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة رىغــزوة بــدر الكبــ كانــت
ٺٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱال وقـد سـماها اهللا فرقانـًا  كيـف ٬وهي ذات داللـة كبيـرة ومغـزى عظـيم

    .٤١: األنفال ڇٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱ

 ٬اإلســالمية عوةبــين عهــدين مــن حيــاة الــد فرقانــاً  ٬فرقانــًا بــين الحــق والباطــل فكانــت
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱڇٱوالهـوان  قلةعهد الضعف وال

القـــــوة  وعهـــــد ٢٦٬: األنفـــــال ڇڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱ
  .والمنعة والسلطان

فـي الـدنيا حيـث التقـى فـي  فرقانـاً  ٬والكـافرين فـي الـدنيا واآلخـرة نينبين المـؤم فرقاناً 
ـــاء ـــاء باألبن ـــاأل ٬هـــذه المعركـــة اآلب ـــادئ ٬خوةواألخـــوة ب ـــنهم المب ـــنهم  ٬وخالفـــت بي ففصـــلت بي

مصــعب بــن  وهــذا ٬قتــل أبــاه_  -رضــي اهللا عنــه-_بــن الجــراح  يــدةأبــو عب فهــذا ٬الســيوف
أّمــه  فـإن ٬يـديك بـه شـدّ : ألنصـارآلسـره مـن ا فيقــول ٬عميـر يـرى أخـاه ألبيـه وأمـه أبـا عزيـر

 إنه: فيرد مصعب ؟أخي هذه وصاتك بي يا: عزير أبو ويقول ٬ذات متاع لعلها تفديه منك
وجمــع  ٬فــي النســب وأخيــهاإلســالم بــين مصــعب  قفــرَّ إنــه أخــي دونــك لقــد  نعــم ٬أخــي دونــك

ٺٱٱٺٱٱٱٱٱٺٿٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڇٱٱٱٱبـــــــين مصـــــــعب وأخيـــــــه فـــــــي اهللا

ربيعــة أول مــن  نعتبــة بــ وكــان ٦٣٬: األنفــال ڇڄٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦڦٱٱڄٱٱٱڄٱ
سـحبت جثـة عتبـة  فلمـا ٬خيار أصـحاب النبـي  نوكان ولده أبو حذيفة م ينبارز المسلم

 يـا: فقـال لـه! لونـه رهو كئيب قـد تغيَّـ فإذا ٬الرسول إلى أبي حذيفة نظر ٬في القليب ىلترم
شككت فـي أبـي  ما ٬واهللا يا رسول اهللا ال: فقال ؟يءأبيك ش أنلعلك قد دخلك من ش ذيفةح
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ذلـك  هديـهفكنت أرجـو أن ي وفضالً  اً كنت أعرف من أبي رأيا وحلم ولكني ٬وال في مصرعه
 لـهالذي كنت أرجـو  بعد كفرأصابه وذكرت ما مات عليه من ال مارأيت  فلما ٬إلى اإلسالم
رضـي - -الخطـاب عمـر بـن  وقتـل ٬فدعا لـه رسـول اهللا بخيـر وقـال لـه خيـراً ! أحزنني ذلك

  .ولم يلتفت إلى قرابته منه خاله العاص بن هشام بن المغيرة - -اهللا عنه

ــًا بــين المســلمين والكــافرين فــي اآلخــرة  وكانــت ںٱٱںٱٱڇٱ: -تعــالى- قــالفرقان

ڻٱٱٱٱٱڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱ

ڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱ

: فـي قولـه تعـالى ٣٠/  ١٢القرطبي فـي تفسـيره  يقول ٢٢٬ � ١٩: الحج ڇېٱٱىٱٱىٱٱٱ

أبـــا ذر  ســـمعت: عـــن مســـلم عـــن قـــيس بـــن عبـــاد قـــال خـــّرجٱٱٱٱٱڇٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱٱڻٱٱڻڇٱ
رضي اهللا -وعبيدة بن الحارث  يوعل حمزة: يوم بدر وانزلت في الذين برز  نهايقسم قسمًا إ

نصــر اهللا المســلمين فــي بــدر رغــم  لقــد" ابنــا ربيعــة والوليــد بــن عتبــة  بةوشــي عتبــةو  -عــنهم
 فقــد ١٢٣٬: آل عمــران ڇٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڇٱضــعفهم وقلــتهم 

 أن رســول اهللا  -رضــي اهللا عنهمــا-روى أبــو داوود عــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص 
 ٬إنهــم حفــاة فــاحملهم اللهــم: فقــال رســول اهللا  روخمســة عشــ ثمائــةثالخــرج يــوم بــدر فــي 

ففــتح اهللا لــه يــوم بــدر فــانقلبوا حــين "  عهمإنهــم جيــاع فأشــب اللهــم ٬إنهــم عــراة فاكســهم اللهــم
  .٢٨واوشبع واكتسوا ٬بجمل أو جملين انقلبوا وما منهم رجل إال وقد رجع

واالســتيالء علــى  يشوالصــحابة الكــرام لمالقــاة عيــر قــر  كــان خــروج الرســول  لقــد
لهـم  ختـاراهللا ا ولكـن ٬علموا ذلك لمـا تـأخر أحـد مـنهم ولو ٬قتاليكن قصدهم ال ولم ٬ةالقافل

أعظــم فأبعــد عــنهم العيــر بنجــاة أبــي ســفيان بالقافلــة وأبــدلهم اهللا جهــادًا  اً غنيمــة أكبــر ونصــر 

                                                           
 .٬ وٕاسناده حسن ) ٨/١٨٨( جامع األصول/ أخرجه أبو داود٬ ك٢٨
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ــــــــــــــاًال  ہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڇٱوقت

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 أرادتـــه مـــافـــأين " قطـــب معقبـــًا علـــى هـــذه اآليـــة  شـــهيدال يقـــول ٨٬ - ٧: األنفـــال ڇېٱٱ
لهــم غيــر ذات  كانــتلــو -كانــت تمضــي  لقــد  ؟اهللا لهــا ممــا أراده فســهاالعصــبة المســلمة لن

فأمــا بــدر فقــد مضــت فــي ! قــوم أغــاروا علــى قافلــة فغنموهــا صــةق ٬غنيمــة قصــة -الشــوكة 
انتصــار  قصــة ٬لنصــر حاســم وفرقــان بــين الحــق والباطــ قصــة ٬التــاريخ كلــه قصــة عقيــدة

 ٬فـــي قلـــة مـــن العـــدد والحـــق ٬زاد كـــلبالحـــق علـــى أعدائـــه المـــدججين بالســـالح المـــزودين 
تــتخلص مــن  وحــين ٬انتصــار القلــوب حــين تتصــل بــاهللا قصــة ٬فــي الــزاد والراحلــة وضــعف
ولكنهــا ! الكــارهون للقتــال امــن بينهــ لقلــوبقصــة انتصــار حفنــة مــن ا بــل ٬تيلــذلكضــعفها ا

علــى  وانتصــرت ٬قــد انتصـرت علــى نفسـها.. علــى الواقـع المــادي  ليةعبيقينهـا الثابــت المسـت
بيقينهـا  فقلبـت ٬لباطـلالمعركة والكفة راجحـة رجحانـًا ظـاهرًا فـي جانـب ا وخاضت ٬من فيها

  ".الحق راجح غالب ذاالظاهر فإ انميز 

 وترتيـب ٬بحكمتـه وقدرتـه تسـيير دفـة المعركـة -سبحانه وتعالى-بدر تولى اهللا  في   
فــي موعــد واحــد  ريقينبــالف وجــاء ٬عــاديغيــر م لــىع فرينبــين المــؤمنين والكــا فرتــب ٬أحــداثها

ڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱڇٱمــن وراء هــذا اللقــاء المقــدور  اوجهــًا لوجــه لحكمــة يريــده

چٱٱچٱٱٱچٱٱڇڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱٱٱڈٱٱڈٱٱ

 ڇژٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱ
 كــل فريــق بــاآلخر فــي رؤيــا الرســول اهللا  لعــزةللمعركــة أغــرى رب ا وتحقيقــاً  ٤٢٬: األنفــال

مفعــوًال وٕالــى اهللا ترجــع  ناهللا أمــرًا كــا ليقضــىوفــي تقليــل كــل فريــق فــي عــين الفريــق اآلخــر 
  . ألمورا
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المؤمنة القليلة على الكثرة  الفئةمضت بدر في التاريخ تحكي قصة انتصار  وهكذا
 دال لمجر  المؤمنينأن النصر حتمًا للعقيدة التي رسخت في قلوب  الكاثرة حتى يبين للناس

 عنراه اليوم من نجاح المقاومة في فلسطين وما تحققه من انتصارات في مواق وما ٬السالح
يبرود  ونوخاصة في عمليتي عي سلحةعلى العدو الصهيوني المدجج بأحدث األ ثيرةك

ساحات  ىونتساريم لدليل واضح على أنه باإلمكان أن تعود نفحات بدر مّرة أخرى إل
  .اهللا بعزيز  لىوما ذلك ع ٬- عز وجل-الجهاد في فلسطين إن صدقنا النية هللا 
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  )١( ظالل غزوة أحد في.. تربوية  نفحات

  م٤/١٢/٢٠٠٣

الغلبة  وكانت ٬غزوة أحد في السابع من شوال من السنة الثالثة للهجرة كانت
المسلمون بجمع  وانشغل ٬الرماة أمر رسول اهللا  خالف ولما ٬للمسلمين في أول المعركة

إصابات بالغة  نع وأسفرت ٬للمشركين ولةجال وأصبحت ٬وجهة المعركة انقلبت ٬مالغنائ
فجعل يسلت الدم  ٬وشج في رأسه ٬الرسول حتى كسرت رباعية  لمسلمينفي صفوف ا

اهللا  وأنزل ٬سبعون من الصحابة الكرام وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب واستشهد ٬عنه
 ٬تعقب على أحداث هذه الغزوة)  ١٧٩ - ١٢١( عمران اآليات  لستين آية من سورة آ

 حدأُ  صحابالدروس ليست أل هذه ٬المسلمين دروسًا وعبرًا بليغة من أحداثها وتعطي
جماعة مسلمة مجاهدة تحمل  ولكل ٬فحسب بل للمسلمين جميعًا في كل عصر ومصر

سبيل اهللا من أجل استئناف الحياة اإلسالمية كي يسود العدل  يراية اإلسالم وتجاهد ف
على كثير من الدروس  حداشتملت غزوة أُ  لقد ٬ويعم السالم واالطمئنان في ربوع المعمورة

  : العظيمة نذكر منها

 متتربية الجماعة المسلمة مهما عظ يمقصد شرعي ف أعلى المبد الثبات: أوالً 
  .الخسائر

فيها عن تحركات  يخبرهعن طريق عمه العباس  رسالة إلى رسول اهللا  وصلت
 نيتدارسو  ابهمع أصح إثر ذلك اجتمع الرسول  على ٬يريد المدينة المنورة كةجيش م

في  بقاءيميل إلى ال  وكان ؟في المدينة ونلمقاتلة العدو أم يتحصن أيخرجون ٬األمر
 ٬ورأيت في ذباب سيفي ثلماً  حبقرًا يذب رأيت ٬إني رأيت واهللا خيراً  :قال ٬هاالمدينة لرؤية رآ

 وتأول ٬أصحابه يقتل منوتأول البقر بنفر " أني أدخلت يدي في درع حصينة  ورأيت
أن  رأيه  مقدَّ  ثم ٬الدرع بالمدينة وتأول ٬في سيفه برجل يصاب من أهل بيته ثلمةال
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دخلوا المدينة  وٕان ٬يتحصنوا في المدينة فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مكان
على هذا الرأي عبد  ووافقه ٬البيوتمن فوق  والنساء ٬قاتلهم المسلمون على أفواه األزقة

 ومالصحابة وخاصة من فاته الخروج ي من أن كثيراً  إال ٬رأس النفاقاهللا بن أبي بن سلول 
رسول اهللا كنا  يا: ائلهمفي ذلك حتى قال ق عليهبالخروج وألحوا  بدر أشاروا على النبي 

ال يرون أنا  ائناإلى أعد خرجأُ  ٬ساقه إلينا وقرب المسير فقد ٬نتمنى هذا اليوم وندعو اهللا
 ولما ٬- اهللا عنه ضير - في مقدمة المتحمسين حمزة بن عبد المطلب  وكان ٬عنهم اجبنَّ 

والذي أنزل عليك : حمزة وقال ٬أن الكثرة تتجه إلى الخروج نزل على رأيهم رأى الرسول 
شعر الصحابة وخاصة  ولما ٬الكتاب ال أطعم طعامًا حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة

 ٬استكرهناك على الخروج قدرسول اهللا ل يا: واقد استعد للخروج قال الشباب أن الرسول 
ما  فقال ٬أن تمكث في المدينة فافعل حببتأإن  تلنا أن نخالفك فاصنع ما شئ كان ما

. أن يضعها حتى يحكم اهللا بينه وبين عدوه -وهي الدرع  -  متهينبغي لنبي إذا لبس ال
الرسول لديه  يكن ولم: ٥٠٠/  ١ لظالليقول سيد قطب معقبًا على هذه الحادثة في ا

وكان من حقه أن .. يعرف مدى صدقها  والتى ٬اإلرهاص من رؤياه الصادقة التي رآها
 من وراءهاما   يدركولكنه أمضاها وهو .. نتيجة للشورى  ريلغي ما استقر عليه األم

األمة أكبر من  وتربية ٬الجماعة يمإقرار المبدأ وتعل ألن ؛اآلالم والخسائر والتضحيات
ولو كان وجود القيادة الراشدة في األمة يكفى ويسد مسد مزاولة الشورى .. ر الوقتية الخسائ

ومعه الوحي من اهللا تعالى كافيًا لحرمان  وجود محمد  لكان ٬في أخطر الشؤون
ومعه الوحي اإللهي لم  ولكن وجود محمد ! يومها من حق الشورى المسلمة ماعةالج

تكن  مهماعلم أنه ال بد من مزاولته في أخطر الشؤون و اهللا سبحانه ي ألن ٬يلغ هذا الحق
  .النتائج ومهما تكن الخسائر
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  .سبب الهزائم اصيالمع: ثانياً 

         : عبر القرآن الكريم عن سبب الخلل الذي أصاب المسلمين في غزوة ُأحد فقال لقد  
چٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱڇٱ

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱککٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱ

آل  ڇڳڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱ

چٱٱڇٱلقد انتصر المسلمون في بداية المعركة وأمعنوا القتل في المشـركين . ١٥٢: عمران

مع أن ثلث الجيش انفصل عنهم بقيادة رأس  ڇٱچٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍ
الجــــيش اإلســــالمي الصــــغير  قــــقالنفــــاق عبــــد اهللا بــــن ُأبــــي بــــن ســــلول٬ ورغــــم ذلــــك فقــــد ح

أمــــا حــــين دبَّ ) الثالثــــة آالف( رنصــــرًا ســــاحقًا علــــى جــــيش المشــــركين الكبيــــ) الســــبعمائة(
معهم ممـن الخالف والنزاع كانت العقوبة من أجل عشر الجيش وهم الرماة الخمسون ومن 

أدى إلــى إلحــاق الخســائر الفادحــة بالمســلمين كــادت  مــاوانكبــوا لجمــع الغنــائم م نياأحبــوا الــد
ينتهبـون  غنـائم العـدو٬  لمسـلمينرأى هـؤالء الرمـاة أن ا فقـد ٬ الرسولتكون سببًا في قتل 

الغنيمـة الغنيمـة٬ ظهـر أصـحابكم : غلبت عليهم أثارة من حـب الـدنيا٬ فقـال بعضـهم لـبعض
 ســولأنســيتم مــا قـال لكــم الر : أمــا قائـدهم عبــد اهللا بــن جبيـر فقــد ذّكــرهم وقـال ؟تنتظــرونفمـا 
واهللا لنــأتين النــاس فلنصــيبن : لــم تلــق لهــذا التــذكير بــاًال وقالــت ســاحقةولكــن األغلبيــة ال ؟

وهكــذا خلــت .. غــادر أربعــين رجــًال مــن هــؤالء الرمــاة مــواقعهم مــن الجبــل ثــممــن الغنيمــة٬ 
ظهور المسلمين ولم يبق فيها إال ابن جبير وتسعة من أصحابه وانتهز خالد بن الوليد هذه 

فكـان .. حول الجبـل ومـن ثـم فقـد أبـاد عبـد اهللا بـن جبيـر ومـن معـه فالفرصة الذهبية٬ والت
  ..ما كان
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مــا كنــت أرى أحــدًا مــن أصــحاب رســول اهللا : -اهللا عنــهرضــي -ابــن مســعود  يقــول  
  گٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳڇٱيريد الدنيا حتى نزل فينا يـوم أحـد 

  .١٥٢: آل عمرانڇٱ

!.. وانظر: "معقبًا على هذا الموقف ١٨١الدكتور البوطي في فقه السيرة ص يقول  
لقد عادت خطيئة أفراد !.. وكم كانت نتيجتها عامة ًا٬وبال هذه الخطيئة جسيم انكم ك

من  قليلين في جيش المسلمين بالوبال عليهم جميعًا٬ بحيث لم ينج حتى رسول اهللا 
موجود  وتلك هي سنة اهللا في الكون٬ لم يمنعها من االستمرار أن رسول اهللا  ٬نتائجها

أنت نسبة خطيئة أولئك فتأمل  ٬وأنه أحب الخلق إلى ربه جل جالله ٬جيشفي ذلك ال
حياتنا العامة والخاصة٬  يالمتنوعة٬ والمتعلقة بشتى نواح سلميناألفراد إلى أخطاء الم

تأمل هذا لتتصور مدى لطف اهللا بالمسلمين إذ ال يهلكهم بما تكسب أيديهم٬ وبتقاعسهم 
  .حتى عن واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واالجتماع في كلمة واحدة على ذلك

تكالب األعداء على األمة اإلسالمية وضياع  إلىهو السبب نفسه الذي أدى  وهذا  
  .الموت رهتوك الدنياهيبتها وعزتها حتى أحبت 

ٱٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÞÝٱٱßٱٱàٱٱáٱٱڇٱ   یٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبحب

  .١٦٥: آل عمران ڇâٱٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱäٱٱ

  

  

   



- ۱۱۱ - 
 

  )٢( غزوة أحد اللفي ظ.. تربوية  نفحات

  م١١/١٢/٢٠٠٣

  .يقيناً و  ثباتاً تزيد المؤمنين  المحن

أن  - سيطر على الجبل وقتل الرماة نأ بعد-خالد بحنكته العسكرية  استطاع
فقد أحاط بهم من األمام ومن الخلف  وفعالً  ٬ينيجمع صفوف المشركين لمواجهة المسلم

 خذمن أ فمنهم ٬الذي أدى إلى تبديد موقف المسلمين األمر ٬فوقعوا بين شقي الرحى
 ٬من انطلق إلى فوق الجبل ومنهم ٬طريق الفرار إلى المدينة المنورة تاركًا ساحة القتال

والتبس العسكران فلم يتميزا فوقع القتل في  بالمشركين لطتطائفة أخرى فاخت ورجعت
كان  لما: قالت - ارضي اهللا عنه- البخاري عن عائشة  روى ٬المسلمين بعضهم من بعض

أي احترزوا من _ عباد اهللا أخراكم  أي: إبليس فصاح ٬المشركون هزيمة بينة زميوم أحد هُ 
حذيفة فإذا هو  فبصر ٬أخراهم_ أي ضربت _ فرجعت أوالهم فاجتلدت هي _ ورائكم 

_ أي لم يتركوه _ ما احتجزوا عنه  فواهللا: قالت ٬أبي أبي اهللاأي عباد  :فقال ٬بأبيه اليمان
اهللا ما زالت في حذيفة منها بقية  فو: عروة قال ٬كماهللا ل فريغ: حذيفة فقال ٬حتى قتلوه

بديته  وتصدق ٬رفضهاقّدم لحذيفة دية أبيه ف  النبيرواية أن  وفي ٬خير حتى لحق باهللا
  .خيراً  على المسلمين فزاده ذلك عند النبي 

األمور  فزادت ٬محمدًا قد قتل إن: يصيح صائحاً المسلمون كذلك إذ سمعوا  وبينما
 ٬السالح قفلنل ؟هنا إذا كان الرسول قد قتل قامنام فما: يمانتعقيدًا حتى قال ضعاف اإل

آخرون في االتصال بعبد اهللا بن أبي بن  وفكر ٬إلى المدينة ولنذهب ٬المعركة ولنترك
فقد تمثل بأنس بن  نموقف اإليما أما ٬سلول رأس النفاق ليأخذ لهم األمان من أبي سفيان

وقد ألقوا ما _  اإليمانأي ضعاف _ فقد روي أنه مّر بهؤالء  - نهرضي اهللا ع- النضر 
 واقوم ؟تصنعون بالحياة بعده ما: قال ٬فقالوا قتل محمد  ؟تنظرون ما: فقال ٬أيديهمب
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_ مما صنع هؤالء  يكإني أعتذر إل اللهم: قال ثم ٬فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا 
ثم تقدم فلقيه سعد بن _ يعني المشركين _ إليك مما صنع هؤالء  وأبرأ_ يعني المسلمين 

 ثم ٬لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد واهاً : فقال أنس ؟يا أبا عمر أين: فقال ٬معاذ
عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه وبه  فما ٬مضى فقاتل القوم حتى قتل

ثابت بن الدحداح  ونادى ٬سهم ورمية ٬فسي وضربة ٬بضع وثمانون ما بين طعنة رمح
على  قاتلوا ٬اهللا حي ال يموت فإن ٬قتل دكان محمدًا ق إن ٬معشر األنصار يا: قومه فقال

إليه نفر من األنصار فحمل على كتيبة فرسان خالد فما  فنهض ٬اهللا ناصركم نإدينكم ف
  .خالد بالرمح هيقاتلهم حتى قتل الز 

يقـول  ١٥٣: آل عمـران ڇڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱڇٱ :صور القرآن هذه المحنـة بقولـه لقد
وأولــى هـذه األقـوال قــول مـن قــال " : ٩١/  ٤شـيخ المفسـرين الطبــري فـي تفسـير هــذه اآليـة 

بهـم  والظفـر ٬بغم أيها المؤمنون بحرمان اهللا إياكم غنيمة المشركين ماً معنى قوله فأثابكم غ
أراكـم اهللا فـي كـل  فقـد ٬أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان وما ٬والنصر عليهم

 ٬قــد قتــل غـم ظــنكم أن نبـيكم  ٬أمـر نبــيكم  مذلـك مــا تحبـون بمعصــيتكم ربكـم٬ وخالفكــ
   ."العدو عليكم بعد فلولكم منهم  وميل

  رســـولعبقريـــة ال تتجلَّـــ ينظـــل تلـــك المحنـــة العصـــيبة التـــي ألمـــت بالمســـلم فـــي
وهـو يعـرف أن  اهللا ادعبـ إلـىَّ : رفـع صـوته ينـادي أصـحابه فقد ٬لمنقطعة النظيروشجاعته ا

مخـاطرًا  همنـاداهم ودعـا ولكنـه ٬المشركين سوف يسمعون صوته قبـل أن يسـمعه المسـلمون
درس بليــغ لكــل قيــادة تحمــل لــواء الــدعوة والجهــاد أن  وهــذا ٬الــدقيق لظــرفبنفســه فــي هــذا ا

 ٬عليهـا أن تتقـدم الصـفوف خاصـة فـي وقـت المحنـة والشـدة بـل ٬تكون دائمًا بجانب أفرادها
وئٱٱۇئٱٱٱٱٱٱٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱېئٱٱڇٱتظــل هــي القــدوة فــي الثبــات والشــجاعة واإلقــدام  كــي

  .٢١: األحزاب ڇېئٱٱٱٱٱېئٱٱٱٱٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
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:"  قتل النبي  اعةشمعقبًا على إ ١٨١فقه السيرة ص  يالدكتور البوطي ف يقول
 العسـكريةبـين تلـك الـدروس  يةدرسـ تجربـة ٬فكان من الحكمة الباهرة أن تشـيع هـذه الشـائعة

لهـا  فسـهمإلـى الحقيقـة التـي ينبغـي أن يوطنـوا أن رائهـايستفيق المسلمون من و  كي ٬العظيمة
.. قد اختفى من بيـنهم  وجدوا أن رسول اهللا  إذا بهمال يرتدوا على أعقا وأن ٬منذ الساعة

كانــت شــائعة  فقــد ٬بــالرفيق األعلــى ولقــد اتضــح األثــر اإليجــابي يــوم أن لحــق رســول اهللا 
 ٬هــذه مــع مــا نــزل بســببها مــن القــرآن هــي التــي أيقظــت المســلمين ونبهــتهم إلــى الحقيقــة حــدأُ 

انـة الـدعوة رجعوا إلى األمانة التـي تركهـا بـين أيـديهم أم ثم ٬زينةرسول اهللا بقلوب ح فودعوا
ڄٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڇٱفـي سـبيل اهللا  دوالجها

 إن ١٤٤٬: آل عمــران ڇڍڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ
 صـابهمم همعـن وخفـف ٬أخـذ بأيـديهم بـل ٬من رحمة اهللا بالمسلمين أنـه لـم  يتـركهم ألنفسـهم

وقعــوا فيــه مــن ضــعف بشــري أدى إلــى تلــك الجراحــات  ومــا ٬رغــم مــا ارتكبــوه مــن مخالفــات
وأخـــذها  النفـــوسهـــو طريـــق المنهـــاج القرآنـــي فـــي تربيـــة  وهـــذا ٬العميقـــة فـــي الصـــف المســـلم
من كبوتها لتستعيد قوتها في  وتنهض ٬تفيق من سكرتها كي ٬بالعفو والصفح ولين الجانب

ڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱپٱڇٱ :-تعالى- قال واطمئنانثقة ويقين  كلالباطل ب مواجهة

ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄڃٱٱ

ـ٬ ١٥٩: آل عمـران ڇڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱ ص وبعد أن اشـتد الكـرب والهـم والغـم بـالمؤمنين ومحَّ
ونعاسـًا أصـاب المجاهـدين الصـادقين  أنـزل اهللا علـيهم أمنـاً  ٬وابتلى ما في صدورهم ٬قلوبهم
�وهــذه كرامــة منــه ٬ وربــط علــى قلــوبهم وثبــت أقــدامهم ٬فخفــف اهللا عــنهم مصــابهم ٬مــنهم

آل ڇٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀڇٱألوليائــــه وأصــــفيائه  -ســــبحانه

  .١٥٤: عمران
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كنـت فـيمن تغشـاه النعـاس " : قـال -اهللا عنـه رضي- حةالبخاري عن أبي طل روى
وروى الترمـذي  ٢٩"فآخـذه  ويسـقط ٬وآخـذه يسـقط ٬يوم أحد حتـى سـقط سـيفي مـن يـدي مـراراً 

ومــا مــنهم  نظــرأ فجعلــترفعــت رأســي يــوم أحــد : " قــال -رضــي اهللا عنــه-عــن أبــي طلحــة 
تحـــت ) مـــن جانـــب إلـــى جانـــب  ومـــال ٬مـــاد الشـــيء يميـــد إذا تحـــرك( يومئـــذ أحـــد إال يميـــد 
والحـــديث حســـن  ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڇٱ :قولـــه فـــذلك ٬جحفتـــه مـــن النعـــاس

  . ٣٠صحيح 

ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرهـا " : ٤٩٥/  ١الشهيد سيد قطب في الظالل  يقول
إلى  وثابوا ٬إلى ربهم بوافي نفوس المؤمنين الذين ثا سكون ٬وهرجها ومرجها سكون عجيب

شملهم نعـاس لطيـف يستسـلمون إليـه مطمئنـين وهـي ظـاهرة عجيبـة تشـي برحمـة  لقد ٬نبيهم
ولـــو  عينحـــين يلـــم بالمجاهـــدين المـــرهقين المفـــز  والنعـــاس ٬ناهللا التـــي تحـــف بعبـــاده المـــؤمني

 توفيقـــهإن رعايــة اهللا و " خلقــًا جديــدًا  ويـــردهم ٬كيــانهم فعــل الســحر فـــيلحظــة واحــدة يفعــل 
المجاهدين الصادقين لهي سنة ربانيـة ماضـية فـي عبـاده  ولعباده ٬لحملة دعوته المخلصين

نفســه  -ســبحانه�حيــث ألــزم  ة نبــيهم المــؤمنين مــا دامــوا متمســكين بــدينهم ملتــزمين بســن
هــــذه  ٤٧: الــــروم ڇھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱٱڇٱ: فقــــال ةفضــــًال منــــه ومنَّــــ لمــــؤمنينبنصــــر ا

هـي التـي .. وجـل المعـارك اإلسـالمية ..  وأحـد ٬رالرعاية الربانية التي يلمسها المرء في بد
أكـرم اهللا المجاهـدين الصـادقين  فقـد ٬يلمسها اليوم في مسـيرة الجهـاد والمقاومـة فـي فلسـطين

ــــة الكيــــان المســــخ ز  ــــانهم توهــــدَّ  ٬ركــــانهمأ لزلــــتبتســــديد ضــــربات موجعــــة لدول ــــت ٬بني  وأذل
أن هذا من مقدمات النصر وبشائره التي تلـوح فـي األفـق ومـا ذلـك علـى  وحسبنا ٬كبرياءهم

ٱ١٣٩: آل عمران ڇھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱٱٱڇٱاهللا بعزيز  ٱ

                                                           
 ) .٤٠٦٨(٬ ح) ٥/٩٩(البخاري  صحيح: البخاري ٢٩
 . ٬ قال الترمذي حديث حسن صحيح ) ٣٠٠٧(٬ ح) ٥/٢٢٩(سنن الترمذي :الترمذي  ٣٠
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  )٣( في ظالل غزوة أحد..تربوية نفحات

  م٢٥/١٢/٢٠٠٣

  ). ( بطولية في حب الحبيب محمد  صور

يجب أن يفوق حب المرء لنفسه ولولده ولوالده  مفهوم الحب الصادق للنبي  إن  
  أن النبي - اهللا عنه ضير - وللناس أجمعين٬ روى البخاري ومسلم من حديث أنس 

  .٣١"أجمعين لناسأحب إليه من والده وولده واال يؤمن أحدكم حتى أكون : "قال

نحـــن نحـــب رســـول اهللا أكثـــر مـــن أوالدنـــا : كثيـــر مـــن النـــاس يقولـــون بألســـنتهم ورب  
ڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱ: -تعـــالى- قــاليحتـــاج إلــى برهــان عملــي  ظــريوأبنائنــا وأنفســنا٬ وهــذا كــالم ن

وفـــــــــي صـــــــــحيح ٬ ٣١: آل عمـــــــــران ڇڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱڃڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱ
والــذي نفسـي بيــده " : قــال لرسـول اهللا  -رضــي اهللا عنـه-البخـاري أن عمـر بــن الخطـاب 

ال يـا عمـر حتـى أكـون أحـب : من كل شيء إال من نفسـي٬ فقـال النبـي  ألنت أحب إليَّ 
مــن نفســي يــا رســول اهللا٬  والــذي نفســي بيــده ألنــت أحــب إلــيَّ : إليــك مــن نفســك٬ فقــال عمــر

فـاهللا  لـذلك. أي اآلن قد كمل إيمانـك يـا عمـر: قال أهل العلم. يا عمراآلن  :فقال النبي 
يتهــدد ويتوعــد الــذين ال يحبــون اهللا ورســوله هــذه المحبــة التــي يقــدم فيهــا  -ســبحانه وتعــالى-

چٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ :-تعـــــالى-يقـــــول حبـــــه وحـــــب رســـــوله علـــــى كـــــل شـــــيء ف

ڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱٱٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱ

کٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱ

علـى  معقبـاً  ٣/١٦١٦الشـهيد سـيد قطـب فـي ظـالل القـرآن  يقـول ٢٤٬: التوبة ڇڱٱٱ
التجـــرد  مـــنوٕانـــه لمـــن رحمـــة اهللا بعبـــاده أن أودع فطـــرتهم هـــذه الطاقـــة العاليـــة : "هـــذه اآليـــة

                                                           
 ) . ٤٤(٬ح) ١/٦٧(٬ صحيح مسلم ) ١٤(٬ح) ١/١٢(صحيح البخاري :أخرجه الشيخان ٣١
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لـــذة ... األرض ئـــذلذلك عـــدلهات الوأودع فيهـــا الشـــعور بلـــذة علويـــة لـــذلك التجـــرد  الواالحتمـــ
ولــــذة الرجــــاء فــــي رضــــوان اهللا٬ ولــــذة االســــتعالء علــــى الضــــعف  هللا٬بــــا تصــــالالشــــعور باال

 االوضيء فإذا غلبته المشرقواالرتفاع إلى األفق  ٬والهبوط٬ والخالص من ثقلة اللحم والدم
  ".ثقلة األرض ففي التطلع إلى األفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخالص والفكاك

هــذا الحــب علــى حقيقتــه حــين تصــاب الــدعوة بالشــدائد واألزمــات المتالحقــة  ويبــرز  
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱوالغربلـــــة للمـــــؤمنين  تالءومـــــن ثـــــم يكـــــون التمحـــــيص واالبـــــ

الغزوة بدا ذلـك واضـحًا حـين تكالـب المشـركون علـى  ذهه وفي ١٤١٬: آل عمران ڇپٱٱ
دون رسول  وقفوايريدون قتله٬ فلم يثبت أمام تلك المحنة إال الصادقون الذين  رسول اهللا 

أبـــي  فـــداك ٬نحـــري دون نحـــرك يـــا رســـول اهللا: "همالواحـــد مـــن ولاهللا يحمونـــه بأجســـادهم يقـــ
وهـذا مـا فعلـه .. والنبل يقع عليه وهو ال يتحـرك وبعضهم يترس على رسول اهللا .. وأمي

واألنصـار الـذين مـاتوا وهـم  -رضـي اهللا عنهمـا-يـد اهللا عب بـنسعد بن أبي وقـاص وطلحـة 
 أن رسـول اهللا -رضـي اهللا عنـه-مسلم عن أنس بن مالك  روى فقد .يدافعون عن النبي 

  أي اقتربــوا منــه(ُأفـرد يــوم أحـد فــي سـبعة مــن األنصــار ورجلـين مــن قـريش٬ فلمــا رهقـوه (
فقاتـل  ررجـل مـن األنصـا فتقـدم .ةالجنـة؟ أو هـو رفيقـي فـي الجنـ ولـهمن يـردهم عنَّـا " :قال
رفيقي في الجنة٬ فتقدم رجل  ومن يردهم وله الجنة؟ أو ه: ثم رهقوه أيضًا٬ فقال. قتل تىح

 ؛لصـاحبيه اهللافقاتل حتى قتل٬ فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة٬ فقال رسـول  ٬من األنصار
تــروى بــوجهين  ٣٢)مــا أنصــفنا أصــحابنا" (مــا أنصــفنا أصــحابنا) طلحــة وســعد(أي القرشــيين 

. بســكون الفــاء ونصــب أصــحابنا علــى المفعوليــة٬ وفــتح الفــاء ورفــع أصــحابنا علــى الفاعليــة
ولم يخرج القرشـيان  تلوابعد واحد حتى ق اً للقتال واحد اووجه النصب أن األنصار لما خرجو 

باألصــحاب الــذين  ادووجــه الرفــع أن يكـون المــر . ألنصــارأي مــا أنصــفت قـريش ا ؛قـال ذلــك

                                                           
 ) .١٧٨٩(٬ح) ٨/٢٤٣:(أخرجه مسلم ٣٢
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 افلـــم ينصـــفو  احــدبعـــد و  حتـــى أفـــردوه فــي النفـــر القليـــل فقتلــوا واحـــداً  ن رســول اهللا فــروا عـــ
  .الرسول وال من ثبت معه

ولــم يبــق معــه غيــر طلحــة  شــهداء بــين يــدي رســول اهللا  األنصــارأن ســقط  بعــد  
 وفرصـة ٬أحـرج سـاعة مـرَّت علـى محمـد  كانـتثـم فقـد  ومـن -رضـي اهللا عنهمـا-وسعد 
 باعيتـــه٬وكســـرت ر  حجـــارةفقـــد رمـــي بال  دكين للقضـــاء علـــى محمـــللمشـــر  بالنســـبةذهبيـــة 

وُشـج وجهـه وجـاء عبـد اهللا بـن قمئـة فضـربه علـى عاتقـه بالسـيف ثـم  ى٬وُكلمت شفته السـفل
: وهـو يمسـح الـدم عـن وجهـه"  :فقـال النبـي  ٬ئـةخـذها وأنـا ابـن قم: وقـال على وجنته 

وقــد اســتجاب اهللا لــدعاء نبيــه فقــد روي أنــه بينمــا كــان يرعــى  ٬اهللا لــكأذ نــىبمع ٬أقمــأك اهللا
  .٣٣قطَّعه قطعة قطعة تىعليه تيس فلم يزل ينطحه ح غنمًا له إذ شدَّ 

إال أن سعدًا وطلحة قاما  كان هدف المشركين القضاء على محمد  لقد  
 ركينالمش وصولسبيًال إلى  تركاي ولم ٬عنه  فاعاً ببطوالت نادرة وقاتال قتاًال شديدًا د

ولم . ٣٤ارم فداك أبي وأمي: "كنانته وقال له رسول اهللا  رنث دإلى هدفهم٬ فأما سعد فق
األنصار كلهم  قتلأنه لما  النسائيوأما طلحة فقد روى . سعدأبويه ألحد غير  يجمع 

يده فقطعت أصابعه  ربتقتال األحد عشر حتى ض طلحة اتلثم ق: جابر قال ٬تقدم طلحة
وروى  ٣٥"قلت بسم اهللا لرفعتك المالئكة والناس ينظرون لو: النبي  فقال .حسِّ : فقال

من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على : فيه يومئذٍ  لقا الترمذي وابن ماجة أن النبي 
أنه  -عنه رضي اهللا-عن أبي بكر  ىويرو  ٣٦٬وجه األرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد اهللا

  :وقال أبو بكر فيه ٬كله لطلحة ذلك اليوم: قال أحد ومإذ ذكر ي :لقا

                                                           
 ) .٤٠٧١(٬ح) ٧/٣٦٦(شرح صحيح البخاري :فتح الباري  ٣٣
 ) .٢٤١١(٬ح)٤/١٨٧٦(٬ صحيح مسلم) ٢٩٠٥(٬ح) ٤/٣٩(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ٣٤
 ٬ حسنه األلباني ٬ وهو علي شرط مسلم   ) ٣١٤٩(٬ ح ) ٦/٢٩(سنن النسائي : النسائي ٣٥
 .٬ صححه األلباني ) ٣٧٣٩(٬ ح) ٥/٦٤٤(سنن الترمذي : الترمذي ٣٦
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  وبوئت المها العينا لجنانا لك        عبيد اهللا قد وجبت نطلحة ب يا

ويرفع صدره    كان يسور نفسه بين يدي رسول اهللا -رضي اهللا عنه- وهذا طلحة       
كان يوم  لما: قال - رضي اهللا عنه-مسلم عن أنس بن مالك  روى ٬ليقيه من سهام العدو

مجوَّب عليه   طلحة بين يدي النبي وأبو ٬ عن النبي اسأحد انهزم ناس من الن
يومئذ قوسين  وكسر ٬أبو طلحة رجًال راميًا شديد النزع وكان: قال) أي ساتر له (  هبجحفت

: قال ٬ألبي طلحة انثرها: فيقول ٬الرجل يمر معه الجعبة من النبل فكان: قال ٬أو ثالثاً 
بأبي أنت وأمي ال تشرف ! نبي اهللا يا: حةأبو طل فيقول ٬نبي اهللا ينظر إلى القوم ويشرف

  .دون نحرك نحري ٬ال يصبك سهم من سهام القوم

سعد بن  إنه ٬كان حوله فلم يجده لمينبطًال من أبطال المس الرسول  ويتفقد
" : قال - هنرضي اهللا ع-  دالربيع في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم عن ثابت بن زي

رأيته فأقرئه مني السالم  إن: يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي رسول اهللا  نيبعث
أطوف بين القتلى أصبته وهو في  فجعلت: الق ؟كيف حالك: اهللا رسولله يقول لك  لقو 

يقرأ عليك السالم ويقول  سعد إن رسول اهللا  يا: له فقلت ٬سبعون ضربة وبه ٬آخر رمق
ريح  أجد: له قل ٬رسول اهللا السالم وعليك السالم على: قال ؟كيف تجدك خبرني: لك

وفيكم عين   هللاعذر لكم عند اهللا إن خُلص إلى رسول ا ال: لقومي األنصار وقل ٬الجنة
  ".فسهن وفاضت: قال ٬تطرف

أثخن سعد في المعركة وهو  فقد ٬الحب الصادق.. إلى هذا الحب العجيب  انظر
بقية الحياة ليحارب بكلمات  فانتهز ٬على أن يحارب بالسيف فلم يقوَ . .في الرمق األخير 

إلى قيام .. المسلمين  نهذه الكلمات دويًا في آذا ولتصير ٬يبعثها إلى قومه األنصار
ثم يبعث ) وفيكم عين تطرف عند اهللا إن خلص إلى رسول اهللا  لكم رعذ ال(الساعة 
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في  كان سبباً  هالذي فعلتمو  إن: جراحًا ليقول لهمبرسالة ثانية إلى الكفار الذين أثخنوه 
  .الغاية التي يرجوها كل مؤمن وتلك.. ذاهب إلى الجنة  نافأ.. من لقاء اهللا  قربال
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  )٤(أحد  وةفي ظالل غز . . . تربوية نفحات

  المرأة المسلمة في المعركة دور 
  م١/١/٢٠٠٤

وحفــظ لهــا حقوقهــا منــذ ٬ المــرأة فــي كــل أحوالهــا -ىوتعــال انهســبح-أكــرم اهللا  لقــد 
إطار المصلحة التي  يولم يحجر عليها وأشركها في كل الميادين ف ٬الميالد حتى الممات

يحرمهــا شــرف المشــاركة فــي الجهــاد فــي ســبيل  لــمو ٬ دينهــا وشــرفها وكرامتهــا عليهــا تحفــظ
مام النفيـر العـام٬ فقـد إذا وطئ العدو شبر أرض من ديار المسلمين وأعلن اإل صةخا٬ اهللا

نص الفقهاء على أن الجهاد فرض عين على كـل مسـلم ومسـلمة بحيـث تخـرج المـرأة دون 
فــإن الجهــاد اليــوم آكــد خاصــة وأن اليهــود احتلــوا  لــذلكدون إذن ســيده  والخــادم وجهــاز إذن 

ومــن هنــا فــإن المــرأة المســلمة لهــا ٬ بيــت المقــدس أولــى القبلتــين وثالــث الحــرمين الشــريفين
٬ الــدور الكبيــر فــي تحمــل أمانــة المســئولية فــي بنــاء وتربيــة وٕاعــداد جيــل النصــر والتحريــر

وهــي التــي ٬ واالحتســاب والصــبر عنــد المصــيبة٬ لــدوراء رعايــة الــزوج والو  قــففهــي التــي ت
الضــرورة  ضــتإذا اقت الســالحتقــوم بواجبهــا فــي المعركــة بســقي ومــداواة الجرحــى ثــم حمــل 

الطبيعي الـذي مارسـته المـرأة المسـلمة فـي جـل المعـارك التـي خاضـها  لدورهذا هو ا. ذلك
المشـرقة  مانيـةفـي تلـك الصـور اإلي أحـدوقد تجلى ذلك فـي غـزوة ٬ المسلمون ضد أعدائهم

  : نذكر منها٬ التي قامت بها المرأة
  : قتالاألبناء على مواصلة ال حض: أوالً  

جرحــًا فــي عضــدي اليســرى  جرحــت يــوم أحــد: روي عــن عبــد اهللا بــن زيــد قــال فقــد 
عصــائب  معهـاو  جرحـك٬ فتقبــل أمـي إلـيَّ  أعصـب فقــال رسـول اهللا ٬ وجعـل الـدم ال يرقـأ

 نهــضا: ثــم قالــت فربطــت جرحــي والنبــي واقــف ينظــر إلــيَّ ٬ فــي حقويهــا قــد أعــدتها للجــراح
  !!. من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة ؟: يقول النبي  علفج٬ بني فضارب القوم
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  : الصبر واالحتساب عند المصيبة: ثانياً  
من بني دينار٬ وقد أصـيب أخوهـا وزوجهـا وأبوهـا مـع رسـول  ةبامرأ اهللا سولر  مر 

خيرًا يا أم فالن هو بحمد اهللا  قالوا ؟رسول اهللا لفما فع: فلما نعوا إليها قالت بأحد٬ اهللا 
كــل : ذا رأتــه قالــتفأشــير لهــا إليــه حتــى إ: كمــا تحبــين قالــت أرونيــه حتــى أنظــر إليــه٬ قــال

  ). أي صغيرة(مصيبة بعدك جلل 
٬ يـا رسـول اهللا: إليه أم سعد بن معاذ تعـدو٬ وسـعد آخـذ بلجـام فرسـه٬ فقـال وجاءت

دعــا  مثــ) أي اســتقللتها( المصــيبةفقــد اشــتويت  اً أمــا إذا رأيتــك ســالم٬ مرحبــًا بهــا :أمــي فقــال
فــي الجنــة  افقــوايــا أم ســعد أبشــري وبشــري أهلهــم أن قــتالهم تر : ألهــل مــن قتــل بأحــد٬ وقــال

ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ٬ يا رسول اهللا رضينا: قالت. شفعوا في أهلهم جميعاً  دجميعًا وق
حــــزن قلـــوبهم واجبــــر  باللهـــم أذهـــ: لفقــــا٬ ادع لمـــن خلفــــوا مـــنهم هللايــــا رســـول ا: ثـــم قالـــت
  . سن الخلف على من ُخّلُفواوأح٬ ممصيبته

  : مداوة وسقي الجرحى: ثالثاً  
سـبع غـزوات فكنـت أصـنع  اهللاغـزوت مـع رسـول : قالـت -رضـي اهللا عنهـا-أم عطيـة  عن 

ومـن النسـاء اللـواتي . وأداوي الجرحى وأقوم على المرضـى٬ لهمالطعام وأخلفهم في رحا مله
٬ المـؤمنين وأم سـليم بنـت ملحـان وعائشة أم -رضي اهللا عنها-الغرض فاطمة  ذاخرجن له

خــرج نســاء  انصــرف المشــركون فــي أحــد  مــافقــد روي أنــه ل٬ وأم أيمــن٬ وحمنــة بنــت جحــش
وجعلـت  اعتنقتـه لهم فكانت فاطمـة فـيمن خـرج٬ فلمـا لقيـت النبـي  ونالصحابة لتقديم الع
فلمــا رأت ذلــك أخــذت شــيئًا مــن حصــير فأحرقتــه بالنــار ٬ فيــزداد الــدم مــاءتغســل جراحاتــه بال

لقـد رأيـت عائشـة بنـت : ويـروى أن أنـس قـال. وكمدته به حتى لصـق الجـرح فاستمسـك الـدم
تفرغانــه ٬ القــرب علــى متونهمــا) أي تحمــالن( وٕانهمــا لمشــمرتان تنقــزان ٬ أبــي بكــر وأم ســلمة

رضـي -وقال عمر ٬ في أفواه القوم نهجيئان فتفرغاثم ت٬ في أفواه القوم ثم ترجعان فتمآلنها
  . يوم أحد ربتزفر لنا الق٬ كانت أم سليم من نساء األنصار: -اهللا عنه
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قـــد رأيتنـــي وقـــد انكشـــف النـــاس عـــن : قالـــت -رضـــي اهللا عنهـــا-أن أم عمـــارة  يـــروى 
ه نـذب وزوجي بين يدي يأحد فما بقي إال نفر ما يتمون عشرة وأنا وأبنائ يوم رسول اهللا 

رجــًال موليــًا معــه تــرس فقــال  فــرأى معـيتــرس  والورآنــي  ينوالنــاس يمــرون بــه منهــزم٬ هعنـ
 بــه عــن رســول اهللا  تتــرسأفجعلــت ٬ فــألقى ترســه فأخذتــه يقاتــلترســك إلــى مــن  لــقأ: لــه

وتترست له٬ فلم يصنع سـيفه شـيئًا وولـى فضـربت عرقـوب  نيفرس فضرب لىرجل ع فأقبل
فعـاونني  قالـت٬ ابـن أم عمـارة أعـن أمـك ايـ يصـيح النبـي فرسه فوقع على ظهـره فجعـل 

فلمــا انهــزم : قــول٬ وفــي روايــة أخــرى ت)اســم مــن أســماء المنيــة(حتــى أوردتــه شــعوب  يــهعل
حتـى  بالسـيفوأذب عـن رسـول اهللا  لقتـالالمسلمون انحزت إلى رسول اهللا فجعلـت أباشـر ا

 اً فرأيـت علـى عاتقهـا جرحـًا غـور . قالت أم سعيد بنت سعد بن الربيـع ٬ خلصت إلى الجراح
أقبــل ابــن قميئــة وقــد ولــى النــاس عــن : مــن أصــابك هــذا؟ قالــت ةيــا أم عمــار : أجــوف فقلــت

مصـعب بـن  هفـاعترض لـ٬ نجوت إن نجا فال محمديصيح دلوني على  وهو رسول اهللا 
ولكـن ٬ على ذلك ضـربات ضربتهالضربة ولقد  ذهربني همعه فكنت فيهم فض اسعمير ون

لمــا رأت فلــول المســلمين يريــدون دخــول ٬ أم أيمــن نويــروى أ. عــدو اهللا كــان عليــه درعــان
ثــم ٬ وهلـم سـيفك٬ هـاك المغــزل: لبعضـهم تقــولالتــراب فـي وجـوههم و  ثـوأخـذت تح٬ المدينـة

فوقعـت ٬ العرقـة بسـهم فأخـذت تسـقي الجرحـى فرماهـا حّبـان بـن٬ سارعت إلى ساحة القتـال
 نسـعد بـ ىإلـ فـدفع فشـق ذلـك علـى رسـول اهللا ٬ ضحكفي ال اهللافأغرق عدو ٬ وتكشفت

فوقـــع ٬ فوقـــع الســـهم فـــي نحـــر حّبـــان٬ أرم بـــه٬ فرمـــى بـــه ســـعد: أبـــي وقـــاص ســـهمًا٬ وقـــال
٬ سـعد ااسـتقاد لهـ: حتى بـدت نواجـذه٬ ثـم قـال فضحك رسول اهللا ٬ مستلقيًا حتى تكشف

  . هأجاب اهللا دعوت
 نمـوذجوال األعلـىهو دور المرأة في المعركة بشتى صوره وأشكاله تعطي المثل  هذا

٬ -عز وجل-الرائع في الثبات والذب عن حياض اإلسالم وهي ال تبغي بهذا إال وجه اهللا 
: فقــال٬ يجعلهــا وزوجهــا وابنيهــا فــي الجنــة أن كمــا فعلــت أم عمــارة حــين ســألت الرســول 
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  . هذا بعدفقالت إذن ال أبالي ٬ اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة
 اتليكن أمثال الصحابي مسلمةوالزوجة واألم ال ختواأل ةأحوجنا اليوم إلى الفتا فما   

المسلمات المجاهدات حتى يأخـذن دورهـن الريـادي فـي بنـاء المجتمـع وٕاعـداد جيـل النصـر 
فــي األفــق فقــد بــدأت المــرأة المســلمة فــي بــدأت تلــوح  روهــا هــي بشــائر النصــ.. والتحريــر 

المباركـــة تقـــف مـــن وراء ابنهـــا  ألقصـــىفلســـطين تأخـــذ دورهـــا الريـــادي فـــي ظـــل انتفاضـــة ا
تحرضـــه علـــى الجهـــاد واالستشـــهاد وتودعـــه بكـــل ثقـــة وثبـــات قبـــل ذهابـــه إلـــى المعركـــة ثـــم 

ســتعدادها بــل إنهــا اليــوم تبــدي ا.. تســتقبل المهنئــين فــي عــرس الشــهادة بالزغاريــد والحلــوى 
ال تمنعــــوا إمــــاء اهللا شــــرف : قائلــــة.. وتقــــدم نفســــها بإلحــــاح لتنــــال الشــــهادة فــــي ســــبيل اهللا 

وئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱٱٱېئٱٱٱېئٱٱڇٱ.. فـــــــــــي ســـــــــــبيل اهللا  لشـــــــــــهادةا

  . ٤٠: غافر ڇېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱٱٱٱیٱٱ
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  )٥( في ظالل غزوة أحد... ويةترب نفحات

  م٨/١/٢٠٠٤

  الرعب في ظل غياب توازن القوى توازن

أنا شهيد على هؤالء ما : وانصرف عنهم قال دشهداء أح أن ودع الرسول  بعد  
لون الدم٬  اللون ٬يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه هللاهللا إال وا لمن جرح يجرح في سبي

  .أحمد إلمامحديث صحيح أخرجه ا" والريح ريح مسك

 ىكان لمصاب أحد الكبير فرصة انتهزها اليهود والمنافقون إلظهار حقدهم عل لقد  
وهو المرسل من عند  وأصحابه الكرام فقد تحدثوا عن خذالن السماء للنبي   حمدم

 أنالمحنة٬ ومن خالل تلك الجراحات واآلالم  هذهفي ظل   عزم الرسول فقد لذلكاهللا٬ 
في الناس وندبهم إلى السير إلى لقاء  فنادى ..شوارالهمم من جديد لمواصلة الم ضيستنه

هـ٬ ٣الثامن من شهر شوال سنة  األحدأي يوم  ؛العدو٬ وذلك صباح الغد من معركة أحد
 ٬ال: أركب معك؟ قال: عبد اهللا بن أبيّ  فقالال يخرج معنا إال من شهد القتال٬ : وقال

فقد روي أن رجًال . معًا وطاعةس: واستجاب له المسلمون على ما بهم من جراحات٬ وقالوا
أنا وأخي٬  شهدنا أحدًا مع رسول اهللا : من بني عبد األشهل كان قد شهد أحدًا قال
: في طلب العدو٬ قلت ألخي روجبالخ  فرجعنا جريحين٬ فلما أذن مؤذن رسول اهللا

واهللا ما لنا من دابة نركبها٬ وما منا إال جريح ثقيل٬ فخرجنا  مع رسول اهللا  وةأتفوتنا غز 
حتى انتهينا إلى ما انتهى ..أيسر منه٬ فكان إذا غلب حملته عقبة نتوك اهللا  لمع رسو 

والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء األسد بعد ثمانية   وسار رسول اهللا. المسلمون يهإل
 اء٬والثالثاء واألربع ثنينك فأقاموا يوم األحد واإلهنا كرواأميال من المدينة المنورة٬ فعس

 عظيمة حتى ُترى من المكان البعيد٬ وُتوهم كثرة أصحابها٬ ومرَّ  يراناً وأوقدوا هناك ن
لما كان بين خزاعة وبني هاشم من  معبد الخزاعي وكان ناصحًا لرسول اهللا  المسلمينب
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ما أصابك٬ ولوددنا أن اهللا عافاك٬ فأمره  يا محمد٬ أما واهللا لقد عزَّ علينا: فقال لف٬الح
أن يلحق أبا سفيان فيخذله٬ فمر على المشركين ولهم زهو بالنصر الذي حققوه  الرسول 

 سفيانالمدينة للقضاء على المسلمين فلما رأى أبو  إلىفي أحد٬ وهم يأتمرون بالرجوع 
ج في أصحابه يطلبكم في إن محمدًا قد خر ! ويحكم: قالما وراءك يا معبد؟ ف: قال معبداً 

مسرعين عائدين إلى  وافأدخل اهللا الرعب في قلوب المشركين٬ وهب... جمع لم أر مثله قط
  .مكة

لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد٬ : الطبراني عن ابن عباس قال روى  
م٬ وال ال محمدًا قتلت: قالوا) الً جنوبًا حوالي أربعين مي ةعن المدين تبعد(وبلغوا الروحاء 

فندب الناس وانتدبوا حتى بلغوا   الكواعب أردفتم٬ شٌر ما صنعتم فبلغ ذلك رسول اهللا
ٱٱٱەئٱٱەئوئٱٱڇٱ -عز وجل- حمراء األسد فأنزل اهللا  ٱائٱ ٱېٱٱىٱٱىٱٱائٱ ېٱٱېٱ

ٱٱٱۈئٱٱ رواية أن أبا سفيان حاول أن يبث  وفي. ١٧٢: آل عمران ڇوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱ
المسلمين لعله ينجح في كفهم عن مواصلة مطاردة جيشه٬ فقد مرَّ به  دض يةحربًا دعائ

هل أنتم مبلغون عني محمدًا رسالة وأوقر لكم : فقال مدينة٬ركب من عبد قيس يريد ال
فأبلغوا محمدًا أنا قد أجمعنا الكرة : نعم٬ قال: إذا أتيتم مكة؟ قالوا كاظراحلتكم هذه زبيبًا بع

 سد٬األ مراءوأصحابه وهم بح فمر الركب برسول اهللا  لنستأصله ونستأصل أصحابه٬
مدة  ابتينفأخبرهم بالذي قال له أبو سفيان٬ غير أن المسلمين قبلوا هذا التحدي فظلوا ث

ثالث ليال في انتظار قريش ثم علموا أن أبا سفيان عاد إلى مكة وقد أدخل اهللا الرعب 
ېئٱٱڇٱس تظللهم عناية اهللا وفضله والخوف في جيشه٬ وعاد المسلمون وهم رافعو الرؤو 

ٱٱٱٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱ  ڇېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱ
  .١٧٣: آل عمران
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والمالحظ أن : "٢/٦٠١ يرةاألساس في الس كتابه في وىالشيخ سعيد ح يقول  
ومخططات المشركين٬ والمالحظ أن   الرسول تكانت جزءًا من مخططا فسيةالحرب الن

وذلك هو  ٬وأصحابه وٕانما أثرت بالمشركين فقط  الحرب النفسية لم تؤثر في رسول اهللا
المرض  فالسببفإذا حدث غير ذلك  الحال٬الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه 

 ٣٧٬هرنصرت بالرعب مسيرة ش: فيما رواه البخاري إن قوله : بل نقول ن٬عند المسلمي
والنصر٬ ولكن ذلك ال يكون للمسلين  ساسيدل على أن الغلبة في الحرب النفسية هي األ

 لسياسيةوأصحابه في طلب الموت وٕاحسان الحركة ا إال إذا تأسوا برسول اهللا 
  ".والعسكرية

استجاب المسلمون بعد ما أصابهم القرح وأنهكتهم الجراحات واآلالم لنداء  لقد  
وقد كان عددهم سبعمائة إال سبعين من الشهداء الذي سقطوا في  الحبيب محمد 

نصرًا على المسلمين٬ ومع ذلك فقد  قواالمعركة٬ أما المشركون فعددهم ثالثة آالف وقد حق
انقلبت الموازين وتحقق توازن الرعب لصالح المسلمين في ظل غياب توازن القوى 

  . لهم مينحقة المسلخوفًا من مال انجيش مكة بقيادة أبي سفي وانسحب

أما كيف داخلهم هذا الرعب الغريب من : "١٨٤في فقه السيرة ص: البوطي. يقول د      
وهم الذين كسروا شوكتهم ووضعوا السيف فيهم قبل ساعات فقط من الزمن٬  ين٬المسلم

ن اإلرادة اإللهية التي جعلت هذه الموقعة كلها درسًا بليغًا للمسلمين جمع بي إلىفمرد ذلك 
  ".كال مظهريه اإليجابي والسلبي في آن واحد

قلوبهم سوى حب الشهادة في  ينعم لقد خرج المسلمون في هذه المرة ولم يكن ف      
فأنزل  همقلوب يسبيل اهللا لم يكن هناك طمع في غنيمة أو غرض دنيوي فعلم اهللا ما ف

  .بفضل من اهللا ونعمة ومنحهم األمن واألمان واالطمئنان فعادوا منتصرين يهمالسكينة عل
                                                           

 ) .٣٣٥(٬ ح ) ١/٧٤(صحيح البخاري: البخاري ٣٧
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وينظر اإلنسان في هذه الصورة وفي هذا : "١/٥٢١سيد قطب في الظالل  يقول  
الموقف فيحس كأن كيان الجماعة كله تبدل ما بين يوم وليلة٬ نضجت وتناسقت٬ 

من تلك  خلصتواطمأنت إلى األرض التي تقف عليها٬ وانجلى الغبش عن تصورها٬ و 
فما كان سوى ليلة  الصفوف٬ت باألمس فقط في التصورات و األرجحة والقلقلة٬ التي حدث

والفارق هائل والمسافة .. الجماعة اليوم وموقفها باألمس قفبين مو  رقواحدة هي التي تف
لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس٬ وقد هزتها الحادثة هزًا عنيفًا٬ أطار .. بعيدة

  ...".لنفوس بالعزم والتصميمالغبش وأيقظ القلوب وثبت األقدام ومأل ا

عجبـت لمــن خـاف ولـم يفــزع : "يقـول اإلمـام جعفـر الصــادق بـن علـي زيــن العابـدين  
 :عقبها يقـوليألني سمعت اهللا  ؛١٧٣: آل عمران ڇىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱڇٱ إلى قوله تعالى

وعجبـــت لمـــن اغـــتم ولـــم يفـــزع ٬ ١٧٤: آل عمـــران ڇٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڇٱ

ي ألنـــ ؛٨٧: األنبيـــاء ڇڱٱٱڱٱٱںٱٱٱٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱڇٱ :إلـــى قولـــه تعـــالى

 ڇہٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱٱھھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱٱٱڇٱ: عقبهـــــــــــا يقـــــــــــوليســــــــــمعت اهللا 
ڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎڎٱٱڇٱ: وعجبت لمن مكر بـه ولـم يفـزع إلـى قولـه تعـالى٬ ٨٨: األنبيـاء

ڇٱ: عقبهــــا يقــــولي٬ فــــإني ســــمعت اهللا ٤٤: غــــافر ڇڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱٱٱٱژڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ
  .٤٥: غافرڇٱ گٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳ

عــــدد  ثــــرةفــــي غــــزوة األحــــزاب رغــــم ك قــــقالنصــــر فــــي أحــــد كمــــا تح حقــــقت وهكــــذا  
المشــــركين الــــذين وصــــلوا إلــــى عشــــرة آالف مقاتــــل وقــــد حاصــــروا المدينــــة المنــــورة يريــــدون 
استئصـــال شـــأفة اإلســـالم والمســـلمين فيهـــا٬ مـــع أن المدينـــة المنـــورة كلهـــا برجالهـــا ونســـائها 

لقــد كانــت الزلزلــة وزوغــان األبصــار٬ والخــوف والبــرد الــذي .. وأطفالهــا لــم يبلغــوا هــذا العــدد
 ٬-وتعـالى سـبحانه-ن وكان إلى جانب ذلك كله الصلة التي ال تنقطع بـاهللا أحدق بالمسلمي
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ومــن ثــم فقــد اتخــذ المســلمون مــن شــعورهم بالزلزلــة ومــن وســط المعانــاة والجــراح ســببًا فــي 
انتظــار الفــرج والنصــر مــن عنــد اهللا وهــذا هــو التــوازن الــذي صــاغ المســلمين فــي األحــزاب 

حئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱڇٱ: فقــال مــةم القيايــو  إلــىقرآنــًا يتلــى  مفــيه فــأنزل اهللا

  .٢٢: األحزاب ڇÛٱٱÜٱٱٱÝٱٱÞٱٱàßٱٱáٱٱâٱٱãٱٱٱٱäٱٱٱٱٱٱåٱٱ

الجليــل عبــد اهللا بــن رواحــة حــين قــال فــي  لصــحابينفــس التــوازن الــذي فهمــه ا وهــو  
واهللا إنـا ال نقاتـل النـاس بكثـرة عـدد أو عـدة إنمـا نقاتـل النـاس بهـذا الـدين الـذي : غزوة مؤتـة

  .هادةأعزنا اهللا به إما نصر أو ش

في ظل انتفاضة األقصى المباركة٬ ومن خالل دماء  أنه اً أيض وأحسب  
ثوا توازن الرعب في غياب توازن القوى فرغم المجاهدين الصادقين المخلصين أنهم قد أحد

أن الصهاينة يملكون أعتى قوة عسكرية في العصر الحديث إال أن مسيرة الجهاد 
قد خلقت توازن الرعب حقيقة٬ فزرعت الرعب والخوف في قلوب الصهاينة  والمقاومة

سائر في واألمنية الصهيونية٬ وأوقعت خ ةوأحدثت انقالبًا وهوسًا في المؤسسة العسكري
حروبهم مع الجيوش العربية بل أوقعت الهزيمة النفسية  اللاألرواح لم يعهدها الصهاينة خ

واآلخر ذهب  دفي قلوب جنودهم ومواطنيهم فمنهم من هاجر ومنهم من امتنع عن التجني
نعم هذا ... ناهيك عن الخسائر االقتصادية في السياحة وغيرها.. إلى المصحات النفسية

فال سبيل السترداد  لذلكف... رعب الذي نلمسه اليوم رغم قوة العدو وغطرستههو توازن ال
  .زبعزي وما ذلك على اهللا.. ستشهادالقدس وفلسطين إال بالجهاد واال
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  .بإذن اهللا..وسينهزم شارون.. سينتصر شعبنا : ذكرى الهجرة في

٢٦/٠٢/٢٠٠٤  

الستقبال الدعوة اإلسالمية٬ فالجاهلية  اسبمن رأن أصبح المجتمع المكي غي بعد  
له وجود  نعنها وال تطيق أن يكو  تقلفي مكة ال ترضى من اإلسالم أن يكون له كيان مس

يكفوا عن دعوتهم فحسب  نوصحبه الكرام أ خارج وجودها٬ وهي ال تطلب من محمد 
: - تعالى-  قال جاهليال عهمينخرطوا في مجتم نتطلب منهم أن يعودوا في ملتهم٬ وأ لب
ٱٱگٱٱٱڌڇ ٱٱکٱٱگٱ ٱکٱٱکک ٱڑٱٱڑٱ ٱٱژٱ ٱژٱ ڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱڈٱ

ٱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  ڇگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱڱٱٱٱڱٱٱڱٱ
  . ١٤ - ١٣: إبراهيم

وصحبه الكرام في  ولنا أن نتصور من خالل تلك الفترة التي قضاها رسول اهللا   
ٱوكم هي كبيرة تكاليـف المجـد والخلـود  ٬مكة كم هو باهظ ثمن االنتصار للعقيدة پٱٱٱڇ

ٱ  لقد ١٤٢٬: آل عمران ڇپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱ
 ٬فمرة بالتهديد والتعذيب ٬عن دعوته رسول اهللا  احاول صناديد قريش مرارًا أن يصدو 

تكون  نأردت أ إن : (فقالوا له مساومة٬وتارة باالستهزاء والتشهير٬ وأخرى باإلغراء وال
ملكًا سودناك علينا٬ وٕان أردت ماًال جمعنا لك األموال كلها٬ وٕان أردت نساء زوجناك 

في يميني والقمر في  لشمسواهللا يا عم لو وضعوا ا: هأجمل نساء العرب٬ فكان جواب
من أن  سوائما تركته حتى يظهره اهللا أو أهلك دونه٬ فلما ي ألمريساري على أن أترك هذا ا

استقر الرأي على قتل  حيثيئًا كان اجتماع دار الندوة بمباركة الشيخ النجدي٬ منه ش الواين
ٱٱڳٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڳڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڇٱ  محمد کٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱگٱ

ٱ من بيته في جنح الظالم مخترقًا صفوف  وخرج رسول اهللا ٬ ٣٠: األنفال ڇڻٱ
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المتآمرين الذين ضربوا حوله طوقًا بشريًا ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في 
ٱٱںٱٱڇٱ: -تعالى�القبائل٬ فخرج سالمًا من بينهم وهو يتلو قوله  ڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱ

 يرض-إلى بيت أبي بكر الصديق  هثم توج ٩٬: يس ڇںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱ
رضي - الصحبة يا أبا بكر٬ تقول عائشة : فقال اهللا٬ رسوليا  حبةالص: فقال - اهللا عنه
  : - اهللا عنها

ما شعرت قط قبل ذلـك اليـوم أن أحـدًا يبكـي مـن الفـرح٬ حتـى رأيـت أبـا بكـر يومئـٍذ   فواهللا (
خرجــا بليــل حتــى وصــال الغــار٬ فلبثــا فيــه ثالثــة أيــام ثــم انطلقــا صــوب المدينــة  مثــ! يبكــي

ث كــــان األنصــــار فــــي اســــتقبالهم مهللــــين المنــــورة حتــــى وصــــالها برعايــــة اهللا وحفظــــه٬ حيــــ
فـــي مشـــارق األرض  ســـالممكبـــرين٬ ومـــن ثـــمَّ كـــان بنـــاء المســـجد وقيـــام الدولـــة وانتشـــار اإل

العظيمـة يجـد المسـلم الكثيـر مـن الـدروس والعبـر البليغـة منهـا  ناسبةوفي هذه الم. ومغاربها
الجهــد فــي ســبيل  ىإال أنــه قــد بــذل أقصــ ومؤيــدهرغــم ثقتــه بربــه بأنــه ناصــره  أن الرســول 

األولـى  بـةاإلعداد واألخذ باألسباب لهجرته٬ فلم يخرج إلى المدينة هكذا بل كانت بيعة العق
 ٬ونســاءهم وأوالدهــم نفسـهموالثانيـة والتــي مـن أهــم بنودهـا أن يمنعــه األنصــار ممـا يمنعــون أ

 يالغـار فـأذن اهللا له بالهجرة خـرج إلـى أبـي بكـر وقـت الظهيـرة٬ وذهبـا معـًا إلـى  حين لذلك
الليـل٬ والغــار يقــع شــرقي مكــة بينمـا المدينــة تقــع فــي الشــمال٬ واختفـى فــي الغــار ثالثــة أيــام 

غيــر الطريــق المعهــودة إلــى المدينــة٬  هــيحتــى هــدأ الطلــب ثــم انطلقــا إلــى طريــق الســاحل و 
واســـتأجر دلـــيًال مــــاهرًا مـــع أنــــه مشـــرك لكنــــه موثـــوق بأمانتــــه٬ وأمـــا أنبــــاء تحركـــات قــــريش 

المسـاء فـإذا غــدا مــن عنــدهم إلـى مكــة أتبــع عامــر  ـياهللا بن أبي بكر ف عبدبها  مافسيأتيه
رضـي -وأما توفير الطعـام فمهمــة أسمــاء بنــت أبــي بكــر . ابن فهيرة أثره بالغنم يعفي عليه

ۀٱٱہٱٱڇٱ: المسـلم مـن قولـه تعـالى ستفيــدهومـن أعظــم تلـك الــدروس مــا ي. -ااهللا عنه

ہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱٱ
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ۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱ

: التوبــــة ڇېٱٱىٱٱىٱٱائائٱٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱوئۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱۆئٱٱ

٤٠.  

وتـأنيبهم  ٬فـي سـبيل اهللا دعلى الجهـا المؤمنينجاءت هذه اآلية في سياق حث  لقد  
دنيا مبينة لهم أن األمر بالجهاد وليس عن حاجة من ربهم إلـى بمتاع الحياة ال تعلقهمعلى 
عـن دعوتـه٬ ألــم  يعـاً ولـو تخلـى النـاس جم هقـادر علـى نصـرة دينـ -عـز وجـل-فـاهللا  ٬قـوتهم

 يدرســوله يــوم كــان هــو وصــاحبه فــي الغــار حيــث تجمعــت صــناد -عــز وجــل-ينصــر اهللا 
هللا لـو نظـر أحـدهم إلـى مكـان وا" : قريش وأئمة الضالل على باب الغار حتى قال أبو بكـر

اهللا قلـوبهم عـن  صـرفف ٣٨٬"أبـا بكـر مـا ظنـك بـاثنين اهللا ثالثهمـا يـا" :  فقـال "قدميه لرآنـا
فـي إنفـاذ قـدره٬  هللاوكـان جنـد ا ٬الغار وسلَّم اهللا عبده ورسوله دون حاجة إلـى قـوة المسـلمين

  .٣١: المدثرڇٱ ۉٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱٱڇٱمخلوقات اهللا  ضعفالحمامة والعنكبوت أ

من تعاظم وتالحم المقاومة في فلسطين ألمر عجيب٬ ثلة مؤمنة  ليومما نراه ا إن  
بسيطة تواجه الترسانة العسكرية الصهيونية فتكبدها  ناتإمكا افي سبيل اهللا لديه مجاهدة
 القتلى والجرحى٬ ناهيك عن الخوف والرعب والهوس افي صفوفه قعالجسيمة وتو  ئرالخسا
  !!الذي يالحقهم في كل مكان نياألم

أن تتحدى الجدار  - جلو  زع-  هللاستطاعت بفضل ا ةالمبارك المقاومة هذه  
وأن ترد في قلب القدس المحتلة بالعمليات  فة٬كا وأن تخترق الحواجز األمنية ٬الفاصل

د العدو الصهيوني المجرم ض هاب وماالستشهادية النوعية انتقامًا للمجازر اليومية التي يق
  .األعزل عبناأبناء ش

                                                           
 ) . ٢٣٨١(٬ ح) ٤/١٨٥٤(صحيح مسلم : مسلم ٣٨
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إن توالي الضربات الموجعة للكيان الصهيوني هي التي أجبرت شارون أن يعلن    
في مأزق داخلي  ووقع ٬فقد أخفق في كسر شوكة االنتفاضة ٬احداالنسحاب من جانب و 

إلى كل  الستشهاديينوتيقن أن الجدار لن يحمي الدولة العبرية من وصول ا ٬ارجيوخ
والسياسية  منيةالمحتلة فهو يريد أن يخرج من ورطته ومن أزمته األمكان من أرضنا 

 لسطينيبين أبناء الشعب الف فتنةيريد أن ينسحب كي يشعل نار ال.. والنفسية تصاديةواالق
  .يستطيع أن يحققه عبر كل الخطط والمؤامرات التي قام بها ميريد أن يحقق ما ل

ويطيش سهمك وسينتصر شعبنا بإذن اهللا وستنهزم شر  كظنُّ سيخيب : له نقول  
ٱهزيمة  ٱ

  .٤٥: القمر ڇۇئٱٱۇئٱٱٱۆئٱٱۆئٱٱڇٱ

وخاصة بعد أن تخلَّت  الحبيب المصطفى  هجرةاليوم وفي ذكرى  أحوجنا فما  
طائعين  -عز وجل- عنا قوى األرض وتركتنا في الساحة لوحدنا أن نسلم أمرنا هللا 

لهذه  وانلقد آن األ ٬لوكيلفال ملجأ وال منجى من اهللا إال إليه فهو حسبنا ونعم ا ن٬مخلصي
المستقلة كي تتميز بفكرها وثقافتها وجهادها كما  صيتهاشخ وٕالىتعود إلى دينها  ناألمة أ

  .تتميز برسولها وقبلتها وشريعتها

وال تقديسًا  ٬هذا لم يرض المسلمـون أن يكون تاريخهم تبعًا ألمة من األمم ألجل  
مبدعين في كل شيء٬ فقد أجمعوا أمرهم في  كانوابل  ٬ ألحد حتى لميالد نبيهم محمد

من أهمية  اأن يجعلوا التاريخ بالهجرة النبوية الشريفة لما له - رضي اهللا عنه-عهد عمر 
  .دليل على أستاذيتهم للعالم وقيادتهم للبشرية جمعاء هذاعظيمة في تاريخ اإلسالم٬ و 
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  !!والحبل على الجرَّار ... عامًا على نكبة حزيران  ٣٧

١٠/٠٦/٢٠٠٤  

٬ يقف العالم ١٩٦٧الذكرى السابعة والثالثين لنكبة الخامس من حزيران عام  في
 الضعفوالشعب الفلسطيني خاصة أمام هزيمة نكراء تكشف عن مدى  عامة يالعرب

الذي أحاط باألمة التي وقفت عاجزة عن صد  الخطيرومدى الخلل  بي٬العر  والخور
ألف جندي من  ئةاالصهيوني٬ في حين أن مصر وهي أكبر دولة عربية تبعث بم دوانالع

ليحارب في اليمن كي يغرق في بحر من الدماء في معركة العرب  ريالجيش المص خيرة
  .ضد العرب

 ٬ى الحدود السوريةبدأ سيناريو المعركة حين قامت إسرائيل بحشودات كبيرة عل لقد
 أدىوأعلن وقتها رئيس الوزراء الصهيوني ليفي أشكول باحتالل سوريا٬ األمر الذي 

وطلب  ٬أمام المالحة اإلسرائيلية عقبةالناصر أن يعلن عن إغالق خليج ال دبالرئيس عب
بإخراج قوات األمم المتحدة٬ وفعًال فقد أخذت القوات المصرية مواقعها وأعلنت أن خليج 

وكانت هذه الفرصة الذهبية إلسرائيل كي تتذرع بها ... المصرية  يادةقبة تحت السالع
  .وتهاجم مصر والبالد العربية

  :األمريكي الصهيوني الخداع

لصالح العصابات  عربيةدخلت أمريكا في لعبة قذرة من أجل تحطيم األمة ال لقد
فبعد اإلعالن عن إغالق خليج العقبة٬ وقفت أمريكا وبريطانيا إلى جانب  ٬الصهيونية

" انتربيد"مصر٬ وتحركت حامالت الطائرات األمريكية  لقرارإسرائيل وأعلنتا رفضهما 
 يطانيةحاملة الطائرات البر  كذلكو  ٬طائرة مقاتلة ٤٦ودخلت قناة السويس وعلى ظهرها 

 لينباالتصال برؤساء الكرم م٢٦/٥/١٩٦٧سون في الرئيس األمريكي جن وقام ٬"فكتوريا"
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بالتدخل السريع  تيمهددًا بخطر حرب عالمية إذا تحركت القوات المصرية داعيًا السوفي
 ئيسوعاود الر  ٬لدى مصر٬ وفعًال اتصل السوفييت بمصر وطلبوا منها ضبط النفس

معلنًا بأن الواليات المتحدة تكرر تعهدها بالمحافظة على  حزيران ٤األمريكي في مساء 
الناصر بضبط النفس  دثم أبلغ عب ٬الحدود اإلقليمية لكل دول المنطقة بالشرق األوسط

إلتاحة الفرصة أمام الدبلوماسية الدولية لتهدئة األوضاع٬ أما موسى ديان وزير الحرب 
  .الدبلوماسية لمفاوضاترحب بام أن إسرائيل ت٤/٦/١٩٦٧الصهيوني فقد صرح يوم 

فقد  ٬تضليل وخداع بعملية ةقامت السلطات العسكرية الصهيوني لوقتنفس ا وفي
استدعت مراسلي الصحف ووكاالت األنباء واإلذاعات العالمية وأمرت الجيش الصهيوني 

 اتوفعًال جرى تحرك القو  ٬أمامهم في منطقة بئر السبع بالعودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم
أمام الصحافيين األجانب مما دعاهم ليبرقوا إلى صحفهم ووكاالتهم عن عودة القوات 

  .اإلسرائيلية واستبعاد وقوع حرب مصرية إسرائيلية

  :النكبة ليلة

العدة بإعالن التعبئة العامة في إسرائيل٬  ونالوقت الذي كان فيه اليهود يعد في
ألف  أربعمائةيبلغ عدده  حويجهزون جيشًا مدربًا مسلحًا بأعلى درجات التدريب والتسلي

جندي وضابط٬ ينتظرون ساعة الصفر٬ لم يكن في نية الجيوش العربية القتال فقد صرح 
أن  واقعإسرائيل٬ وال لم يكن في خططنا أن نهاجم: "الناصر بعد انتهاء الحرب فقال بدع

كانت تقاتل في اليمن في ذلك الحين٬ ولو كنا نستعد للحرب لكان  اثالثًا من أفضل فرقن
 ردإذا هاجموا سورية فسن أنهمقلته يوم ذاك  اوكل م مصر٬من المنطق أن نعيدها إلى 

هرون في يس رواألدهى واألمر أنه في ليلة النكبة كان كبار الطيارين والقادة الكبا ٬"ونهاجم
ليلة حمراء يترنحون تحت أقدام الغانيات وهم سكارى٬ ففي قاعدة أنشاص الجوية كان 

حفًال ساهرًا وعلى رأسهم الفريق محمد صدقي قائد سالح الجو٬ وجاء  يقيمونالطيارون 
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من القاهرة إلى القاعدة الجوية أخصائيات مشهورات في الرقص الشرقي لتسلية النسور 
كانت الكباريهات والمالهي الليلية ونوادي الضباط مزدحمة بالحركة دمشق  يالشبان٬ وف

  .ئإعالن حالة الطوار  رغم

بدأ الطيران اإلسرائيلي  ٨: ٤٥م الساعة  ٦٧/  ٦/  ٥صباح يوم االثنين  وفي
لمدة ثالث  القصفبضربة جوية مكثفة شملت جميع المطارات العسكرية والمدنية واستمر 

طائرات من  ٣٠٩ وحطمتمطارات رئيسة  عةالصهيونية تس تافيه الطائر  دمرت ٬ساعات
  .طائرة  ٣٤٠أصل 

تتمكن مصر من  ولم ٬أصيب الجيش المصري باالرتباك بعد ضرب المطارات لقد
يقول محمد حسنين هيكل  ٬المقاومة رغم أن جيشها يملك أحدث األسلحة وأفضل الطائرات

جو االرتباك النفسي بالغ  نكا لقد ٬ركةمعإن قيادتنا لم تكن في مستوى ال" : في مقالة له
كانت المحنة التي تعرضت لها الفرقة الرابعة المدرعة من  وربما ٬على ميدان القتال ثراأل

 عركةمساء اليوم الثاني من أيام الم ففي ٬ما حدث قيقةأبرز النماذج الحية في تصوير ح
إليها  طلبللقتال وفي اليوم الثالث  ةدون أن تتاح لها أية فرص انسحابهاصدر األمر ب

غير مالئم بينما  سيالعودة إلي سيناء وفي اليوم الرابع واجهت عدوها في ظرف مادي ونف
  .قائدها في القاهرة 

  :المعركة نتائج

اليهود على  واستولى ٬خسر الجيش المصري ما يزيد على عشرة آالف مقاتل لقد
ثم سيطر  ومن ٬الجبهة األردنية والسورية وانهارت ٬من عتاد الجيش المصري%  ٨٠

 ٬تيران قئمضا وفتحت ٬وغزة يةوالجوالن والقدس والضفة الغرب يناءاليهود على س
وموارد  ءعلى البترول في سينا وسيطرت ٬على شرم الشيخ في خليج العقبة وسيطرت

  .الغربية ضفةالسورية وال رتفعاتالمياه في الم
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  :؟هزمنا لماذا

يعتقد !! نملك السالح والمال والرجال ونحن ؟لماذا هزمنا هنفس رحالذي يط سؤالوال
 ؛بسبب غلطة هزمنا: يقول والبعض ٬األمريكية كانت تهددنا تالبعض أننا هزمنا ألن القوا

لم نهزم مادام  إننا: يقول وآخر ٬الغرب منكنا نتوقع أن يأتينا العدو من الشرق فجاء  ألننا
 المهم ٬فقد فشل العدو وعاد مدحورًا رغم سقوط القدس وسيناء والجوالن اً النظام الثوري قائم

اللعبة المكشوفة التي قام بها عبد الناصر حين  كدأن يبقى النظام على سدَّة الحكم وهذا يؤ 
  . بعد الهزيمة تهاستقال مقدَّ 

الرئيس بالعدول  طالبي دةفي مظاهرات حاش - الغلبان�الشعب المصري  فهب
رغم مرارة  قومياً لمطالب الشعب ليظل بطًال ورمزًا  الستجابةعن استقالته مما اضطره إلى ا

  !!.وفداحة الهزيمة

وكل النكبات التي حلَّت بأمتنا هو أننا  ٤٨ ونكبة ٦٧السبب الحقيقي في نكبة  إن  
قدنا روح التضحية عن اإلسالم فف تخلينا ٬والعقيدة يماندخلنا المعركة بغير سالح اإل

واالستشهاد في نفوس أبنائنا وجنودنا مما أضعف روحنا المعنوية أمام أعدائنا٬ وهذا هو 
أن تداعى عليكم األمم كما تتداعى  يوشك": حين قال الوهن الذي حذرنا منه رسولنا 

ير بل أنتم يومئٍذ كث: أمن قلة نحن يؤمئٍذ يا رسول اهللا؟ قال: قالوا ٬األكلة على قصعتها
كغثاء السيل ولينزعن اهللا من صدور أعدائكم المهابة منكم٬ وليقذفن في  غثاءولكنكم 

  .٣٩"موتحب الدنيا وكراهية ال: وما الوهن يا رسول اهللا؟ قال: قلوبكم الوهن٬ قالوا

م على إعدام ستة من أخلص وأشرف ١٩٥٤الثورة عام  كومةحين أقدمت ح هزمنا
رجاالت األمة وعلى رأسهم عبد القادر عودة ويوسف طلعت الذين أذاقوا اليهود الويالت٬ 

أنه وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه عن إعدام المجاهدين الستة البررة ُيعلن عن  لغريبوا
                                                           

 .٬ صححه األلباني) ٤٢٩٧(٬ ح) ٤/١١١(سنن أبي داود : أبو داود ٣٩
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لتي قتلت من البحارة المصريين عددًا ا)بات جاليم(إطالق سراح السفينة اليهودية المعتدية 
م من داخل أروقة ١٩٦٦عام  المشئومال يستهان به٬ هزمنا يوم أصدر عبد الناصر أمره 

وها نحن اليوم نعيش مرارة !! - رحمه اهللا- والعقيدة سيد قطب  لفكرالكرملن بإعدام شهيد ا
في األنظمة العربية  رالذكرى السابعة والثالثين لنكبة حزيران فنري النكبة ولألسف تتجذَّ 

واحدة ما  مةفقمة تونس ال تستطيع أن تدين أو تستنكر ولو بكل... أعمق وأكبر  ةبصور 
 تولكنهم في نفس الوق ٬يحصل من جرائم القتل والهدم والتشريد في رفح والزيتون وجنين

 نلسطيالجهاد والمقاومة في ف يرةفيتآمرون على مس!! يهرولون إلنقاذ شارون من ورطته
إنها نكبة النكبة ليس فقط من اليهود بل من ... الستئصالها بحجة الحفاظ على األمن 

  ).واهللا يستر!! (والحبل على الجرار ... أبناء جلدتنا الذين يتكلمون بلغتنا 

ذلك فإن األمل في اهللا ثم في أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر الذي حمل  ورغم
٬ فأذل اليهود وكبدهم الخسائر وأنزل الرعب في قلوبهم اهللا لفي سبي مةلواء الجهاد والمقاو 

إن المقاومة في فلسطين بإمكاناتها المتواضعة استطاعت أن تنال من العدو الصهيوني .. 
إنها ... فاق ما فعلته الجيوش العربية التي تملك الطائرات والصواريخ والدبابات  الً ني

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱ: قولعظمة الجهاد في سبيل اهللا٬ وصدق اهللا حيث ي

  .١٤: التوبة ڇٻٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱ

  

  

   



- ۱۳۸ - 
 

  !!والدرس المستفاد .. وتفخيخ النفق .. يهود بني النضير  إجالء

٠٨/٠٧/٢٠٠٤  

شك أن العملية البطولية النوعية التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام في  ال
م٬ حيث قام المجاهدون ٢٧/٦/٢٠٠٤مساء يوم األحد  فمفترق مغتصبة غوش قطي

 عمقبحفر خندق يبلغ طوله خمسمائة متر بعمق سبعة أمتار تحت األرض٬ وانتهى ب
غرام  كيلوألفي ) ٢٠٠٠(ووضع  ٬االستراتيجيثمانين سم تحت مستوى الموقع الصهيوني 

النوعية أربكت المؤسسة  يةمن المادة المتفجرة٬ والتي تم تفجيرها بدقة متناهية٬ هذه العمل
لقد انتصرت هندسة حماس على  :حتى قال كبير معلقيهم العسكري ةالعسكرية الصهيوني

 هبهذ استراتيجيةإن استهداف مواقع : هندسة االستخبارات الصهيونية٬ وقال بعضهم
وصدق اهللا العظيم حيث  ٬قصف مزرعة رئيس الحكومة شارون حتمالال يمنع ا كيفية٬ال

ٱ :قال ٱڀٱٱٱٱٱڇ ٱپٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱ ٱپٱ ٱٻٱ ٱٻٱٱٻٱ ٻٱ

  .١٤: التوبة ڇڀٱٱ

اليهود  بربهذه الكيفية سيج لمقاومةحقيقة ال يختلف فيها اثنان أن استمرار ا وهذه
وأما المنافقون والعمالء الذين يتنافسون على خدمتهم . على الرحيل مدحورين بدون شروط

بكل  فاقلنوالرحيل٬ فجبهة ا تعتهمأم تحزيموالسهر على حماية أمنهم فسيضطرون على 
  .أشكالها لن يبقى لها وجود إن توالت الضربات على أسيادهم

وهذا يذكرنا بحادثة إجالء بني النضير عن المدينة المنورة التي وقعت في السنة  
خرج ومعه أبو بكر وعمر وعلي   سولالرابعة للهجرة٬ فقد روى كتاب السير أن الر 

قتلهما  نفي دية القتيلين الذي يعينوهفكلمهم ل ضيرهود بني النوطائفة من أصحابه ثم أتى ي
نعم٬ : فقالوا ٬عمرو بن أمية لما بينه وبينهم من عهد في أول مقدمة المدينة المنورة

خال  اليهودفجلس إلى جدار ينتظر وفاءهم بما وعدوا٬ لكن  ساعدته٬واظهروا الرضا بم
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عمرو بن  نبعثفا ؟منه ناويريحعلى محمد صخرة  يلقيمن : بعضهم ببعض وقالوا
 عليه- لتنفيذ ذلك٬ وحين أوشك على نفاذ هذه المكيدة٬ نزل جبريل  - اهللا لعنه-جحاش 

وأقفل راجعًا  رهمن فو  فنهض رسول اهللا  ٬على رسول اهللا وأعلمه بما هّموا به - مالسال
له يهود من نقض المنورة٬ ثم تبعه أصحابه٬ فلما انتهوا إليه أخبرهم بما كادت  دينةإلى الم

: همحمد بن مسلمة وقال ل العهد وظهور الخيانة منهم٬ بعدها استدعى رسول اهللا 
 إلى بني النضير فمرهم أن يخرجوا من المدينة وال يساكنوني فيها٬ وقد أجلتهم عشراً  ذهبإ

  .فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه

 يجد يهود بني النضير مناصًا من الخروج بعد ما سمعوا مقالة رسول اهللا  لم
أن : النفاق عبد اهللا بن أبي بن سلول أرسل إليهم رأسولكن  رحيل٬لل هزونوأخذوا يتج

يقاتلون عنكم٬  هماثبتوا ونحن ننصركم على محمد وصحبه فإن معي ألفين من قومي وغير 
لن : وأرسلوا له يقولون أيهم على مقاتلة رسول اهللا عزموا عليه واستقر ر  افعادوا عمَّ 

ڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱٱٱڇلك٬ وفي هذا يقول اهللا فاضحًا موقف المنافقين  انخرج فافعل ما بد

ڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱ

ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱکٱٱ

ٱ ٱٱڳٱٱکٱ ٱ ٱ ٱگٱ ٱگٱ بحربهم  فأمر رسول اهللا . ١٢ -  ١١: الحشر ڇگٱٱگٱ
ثم فرض  ٬إليهم من اليهود أو من مشركي العرب ضموالمسير إليهم وتحدي من ين

فنادوا أن يا  ٬الحصار على مساكنهم ستًا وعشرين يومًا٬ وأمر بتقطيع نخيلهم وحرقها
  وحرقها؟ يلمن صنعه فما بال النخ علىمحمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه 

ٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱڇٱ :الـرد علـيهم نـزل قولـه تعـالى وفي

  .٥: الحشر ڇٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱ
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في قلوبهم الرعب ورأوا الموت بأم  فوقع ٬نافقينيئس اليهود من صدق وعد الم لقد 
ولهم ما  بالخروجكما أراد فأذن لهم  ةيخرجوا من المدين أنعلى محمد   فعرضوا ٬أعينهم
بيوتهم بأيديهم فيهدمونها ويحملون  ربونفكانوا يخ ٬من األموال ماعدا السالح بلهمإحملت 

 وكان ٬بعضهم يهدم بيته حتى ال يقع في أيدي المسلمين وكان ٬ما يوافقهم من خشبها
وكان  ٬الحصار بعض الجدران التي اتخذت حصونًا في أيام بواوخر  دمواالمسلمون قد ه

- وفي هذا يقول اهللا  ٬جالؤهم ذلك أول حشر الدنيا إلى الشام وبعضهم ذهب إلى خيبر
ٱٱٱڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱڇٱ ٱ:- سبحانه وتعالى ٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱ ٱ ٱ ٱ ڳٱٱڳٱ

ٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱ ہہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱ

  .٢: الحشر ڇۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

قاله  ماسأقتصر على  ولكنني ٬شك أن الدروس المستفادة من هذه الواقعة كثيرة ال
  .في معالجة الواقع الذي نعيش هميةلما له من أ ىالشيخ سعيد حوَّ 

معلقًا على هذه الحادثة في كتابه األساس  -هللارحمه ا-  ىالشيخ سعيد حوَّ  يقول
 ٬إن تالحم الكافرين والمنافقين على األرض اإلسالمية ال شك فيه:"  ٦٤٠في السيرة ص 

انتهت قيمة  فقد ٬عليه تصرما استطعت أن تن فإذا ٬عليك أن تستهدف الكفر وأنت
على الكفر  رةالسيطيجب أن تضع نصب عينيك أن  ولذلك ٬المنافقين السياسية والعسكرية

العمل إال في حالة واحدة  لىمن القول إ االغالب فإن المنافقين لن ينتقلو  وفي ٬هي الهدف
هي أن تضمهم جميعًا حصون يقاتلون من خاللها وٕاذن فال ينبغي أن تعطى فرصة 

فإن الذي يحسم دور المنافقين من مرجفين ومثبطين وعمالء هو  لذلك ٬والتحصن تجمعلل
تحويل  أو ٬االنشغال عن ذلك في جوانب أخرى أما ٬مقارعة العدو األساسياالستمرار في 

تكون الفرصة  وبالتالي ٬الجبهة الداخلية سخالصراع إلى غير العدو فإن هذا يؤدي إلى تف
ليتسلق إلى بعض  مارب أو ٬سانحة للنفاق بكل أشكاله كي يصطاد في الماء العكر
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باسم الحرص على  واحدبين أبناء الشعب الالمناصب التي تؤهله إلشعال نار الفتنة 
  .الوطن مةسال

الخناق على العدو بتسديد ضربات قاسية  قكلما ضيِّ  فإنه ٬في التاريخ عبرة ولنا
وصدق اهللا العظيم !! ساعة الرحيل نتظراً أمتعته م يحزمأليمة فإنك ترى النفاق في المقابل 

ڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱ :حيث يقول

  .٥٢: المائدة ڇچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ

فحين ضرب رسول اهللا  بني ٬ فعلى الحركة اإلسالمية أن تعي ذلك وتدركه لذلك
لم يتحرك المنافقون وقتها ولم يجهروا ٬ النضير ضربة قاسية وأجالهم عن المدينة المنورة

٬ واستعدوا لمناصرتهم والوقوف معهم وهم الذين حرَّضوا اليهود لمقاتلة محمد ٬ بكيدهم
ت قواعد ٬ وأرسلقد كان لهذا النصر الذي حققه المسلمون بإجالء اليهود أن قويت شوكتهم

من  بل ومكنت الرسول  ٬وأرهبت القبائل التي كانت تتحفز لإلغارة عليهم٬ سلطانهم
ٱڻٱٱڇٱر من جذوره استئصال الشرك والكف ٱ ٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱ ٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںں ڳٱٱڳٱٱڱٱ

  .١٣: الحشر ڇۀٱٱ

  .فسهالتاريخ يعيد ن..  وهكذا
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  !!الطاعة وسالسة االنقياد  مالبج.. ذات السالسل  زوةفي غ االنتصار

١٦/٠٩/٢٠٠٤  

ضد  لرومانأعقاب غزوة مؤتة حيث اجتمعت القبائل العربية الموالية ل في
بمسيس الحاجة إلى عمل يوقع الفرقة بينها وبين الرومان كي  المسلمين٬ فشعر الرسول 

 لتنفيذ  اختار دفق لذلكيستشعروا قوة المسلمين فيرتعبوا ويحسبوا للمسلمين ألف حساب٬ 
هـ٬  ٨جمادي اآلخرة سنة  فيفبعثه إليهم  - رضي اهللا عنه- عمرو بن العاص  مةالمه ههذ

ثالثمائة من المهاجرين  همعه راية سوداء٬ وبعث مع لوجع٬ اً لواًء أبيض لعمرو  وعقد
الليل وكمن النهار فلما قرب من  -رضي اهللا عنه-فسار  ٬واألنصار٬ ومعهم ثالثون فرساً 

لهم جمعًا كثيرًا فانحاز إلى ماء يسمى السالسل بأرض جذام بينها وبين  أنالقوم بلغه 
عبيدة بن الجراح في  أبا  يهفبعث إل يستمده٬ رسول إلى ال بعثالمدينة عشرة أيام٬ و 

 اوأمره أن يلحق بعمرو٬ وأوصاه أن يكون - رضي اهللا عنهما- مائتين فيهم أبو بكر وعمر 
إنما قدمت عليَّ : جميعًا وال يختلفا٬ فلما وصل أبو عبيدة أراد أن يؤم الناس٬ فقال عمرو

أمير المهاجرين٬  بيدةوأبو ع ٬حابكأمير أصبل أنت : وأنا األمير٬ فقال المهاجرون٬ مدداً 
إنما أنتم مدد لي٬ فلما رأى ذلك أبو عبيدة وكان رجًال لينًا سهًال عليه أمر : فقال عمرو
إن قدمت إلى : قال أن تعلم يا عمرو أن آخر ما عهد إلىَّ رسول اهللا : الدنيا٬ قال

وسار . فسلم أبو عبيدة اإلمارة لعمرو ك٬صاحبك فتطاوعا٬ إنك إن عصيتني ألطيعنَّ 
بالد قضاعة فدوخها حتى أتى أقصى بالدهم ولقي في آخر  طئعمرو بالجيش حتى و 

 ذلك جمعًا فحمل عليهم فهربوا في البالد وتفرقوا٬ وأقام أيامًا ال يسمع لهم بجمع٬ وكان
  .والنعم فكانوا ينحرون ويذبحون ةفيأتون بالشا يلالخ أصحابيبعث ب

ذه الغزوة وقعت عدَّة حوادث مهمة حري بنا أن نقف عليها لنرى مدى ه وفي
لهذه الغزوة٬ فقد انصاع    الرسوللألمير الذي عينه  نقيادسالسة الطاعة واال
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وعلى رأسهم  - الذي لم يمض على إسالمه سوى ثالثة أشهر - المهاجرون ألوامر عمرو 
فكان إلجماع الكلمة  عاً يجم - مرضي اهللا عنه-أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح 

  .ووحدة الصف السبب الرئيسي في انتصار المسلمين في تلك الغزوة

فأنكر ذلك  رد٬أن عمرو بن العاص أمرهم أن ال يوقدوا نارًا رغم شدة الب يروى
يبعثه علينا إّال لعلمه  لم  دعه فإن رسول اهللا: فقال أبو بكر -رضي اهللا عنه- عمر 

ال يوقد أحد منكم نارًا إال قذفته فيها٬ فلقوا العدو : وفي رواية أنه قال بالحرب٬ فسكت عنه٬
كرهت : لفقا فسأله  للنبي لكفهزموهم٬ فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم فلما انصرفوا ذكروا ذ

أن آذن لهم أن يوقدوا نارًا فيرى عدوهم قلتهم٬ وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد٬ فحمد 
  . أمره

: أن عمــرو بــن العــاص احــتلم فــي ليلــة بــاردة فــي غــزوة ذات السالســل فقــال وحــدث
فــذكروا ذلــك لرســول . ثــم صــليت بأصــحابي الصــبح فتيممــتإن اغتســلت أن أهلــك  أشــفقتف

 نبالــذي منعنــي مــ خبرتــهفأ: قــال! ؟جنــبيــا عمــرو صــليت بأصــحابك وأنــت : فقــال  اهللا
: النسـاء ڇڃٱٱچٱٱچچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ: إني سمعت اهللا يقـول: االغتسال٬ وقلت

  .٤٠شيئاً  ليق ولم  النبي فضحك ٢٩٬

 ومجيش ذات السالسل وفي الق على  بعثني رسول اهللا: أن عمرو قال ويروى
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة٬ فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إال لمنزلة لي 

: رسول اهللا من أحب الناس إليك٬ قال اي: فأتيته حتى قعدت بين يديه٬ قلت: عنده٬ فقال
ثم  :عمر٬ قلت: الثم من؟ ق :فأبوها٬ قلت: قالإني لست أسألك عن أهلك٬ : عائشة٬ قلت

رواية فسكت  وفي. في نفسي ال أعود أسأل عن هذا قلت: قال. اً من؟ حتى عدد رهط
  . خرهمآ لنيمخافة أن يجع

                                                           
 . ٬ صححه األلباني ) ٣٣٤(٬ح )١/٩٢(سنن أبي داود:أبو داود ٤٠
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خذ : فقال  رسول اهللا إليَّ بعث : فقد روي عنه أنه قال عمرو إخالص وأما
: عليك ثيابك وسالحك ثم أتني٬ فأتيته٬ وهو يتوضأ٬ فصعَّد فيَّ النظر٬ ثم طأطأ٬ فقال

سرية ذات السالسل فيسلمك٬ ويغنمك٬ وأرغب لك المال إني أريد أن أبعثك على جيش 
أسلمت من أجل هذا٬ ولكني أسلمت رغبة في  ما يا رسول اهللا: فقلت ٬رغبة صالحة

الصالح للمرء  المالنعم  رويا عم: فقال  ٬ اإلسالم وأن أكون مع الرسول 
  .٤١الصالح٬

إنها عظمة هذا !! أميرًا على المهاجرين األولين ونليك عمراً   تولية الرسول إن
أميرًا وهو  وأن يكون عمر  يمكنالطاعة واالنقياد٬ وهل  علىالنفوس  ربياإلسالم الذي ي

أمثال أبي بكر وعمر  ةمن له عشرون عامًا في الدعو  ىابن ثالثة أشهر في اإلسالم عل
 يفيكون جواب أب!! مةهذه األ ثم ال يرضى أن يكون تبعًا ألبي عبيدة أمين!! وأبي عبيدة

 هرالجيش لعمرو الذي كان قبل ثالثة أش رةاثم يسلم إم كطيعنَّ عصيتني أل نإل: عبيدة له
 إنه ٬القاعدة الصلبة إنها ٬إنه الرعيل األول. في الحبشة عنق الرسول  ضربيخطط ل
 أمام ٬ديدةالطاقة الج امالفرصة أم تاحةإل ادجمال الطاعة وسالسة االنقي إنه ٬اإليثار

الشباب أصحاب الكفاءات المخبوءة ليأخذوا دورهم في القيادة تحت سمع وبصر وتوجيه 
  .- سبحانه وتعالى-وهبوا أنفسهم هللا  األول الذين رعيلال

 بإلى الفشل وذها ديؤ سي لمينأن أيَّ اختالف بين المس هذه األمة أمينأدرك  لقد
 لنزاعإلى قطع الخالف وا -رضي اهللا عنه- سارع  لهذا ٬ثم ستكون الغلبة للعدو ومن ٬القوة

 ولهولق ٬تختلفا ال: اهللا  ولرس رطائعًا تحت إمرة عمرو امتثاًال ألم ليكون جنديًا مخلصاً 
ٱٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱڇٱ: تعالى ىٱٱائٱٱائٱٱەئٱ

                                                           
 . صححه األلباني٬ )٢٢٩(ح٬)١/١٢٦(األدب المفرد: البخاري ٤١
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ٱ  - ٤٥: األنفال ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱ

٤٦.  

وأما طاعة " : ١٥٢٨/  ٣الشهيد سيد قطب في ظالله معقبًا على هذه اآلية  يقول
أسباب النزاع التي  فتبطل ٬اهللا ورسوله فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين هللا ابتداء

حين  وٕاال ٬القيادة والتوجيه تيتنازع الناس إال حين تتعدد جها فما ٬أعقبت األمر بالطاعة
الناس هللا ورسوله انتفى  ماستسل فإذا ٬الذي يوجه اآلراء واألفكار ويكون الهوى المطاع ه

ومن ثمَّ هذا التعليم بطاعة اهللا ورسوله عند المعركة .. السبب األول الرئيس للنزاع بينهم 
 ٬إنها طاعة القيادة العليا فيها.. إنه من عمليات الضبط التي ال بد منها في المعركة .. 
طاعة قلبية عميقة ال مجرد الطاعة  وهي ٬ير الذي يقودهاتنبثق من طاعة األم التي

  ."التي ال تجاهد هللا شفي الجيو  ميةالتنظي

أنه أفضل منهم مما  عبيدة بيظن عمرو أن إمرته على أبي بكر وعمر وأ لقد
 ولكن ٬وكان يتوقع أن يكون الجواب هو ؟من أحب الناس إليك جعله يسأل رسول اهللا 

 أبو: فيقول ؟يسأل مرة أخرى ثم من ثم ٬عائشة رسول اهللا  إلىبأن أحب الناس  اجأيف
واستحيا  الصحابةرهطًا من  أبو عبيدة وعدد  ثم ٬عمر: فيقول ؟من ثم: يقول ثم ٬بكر

  .عن السؤال خشية أن يكون آخرهم توقفحتى 

كي يفهم الفرق  الرسول  منالشديد العظيم  بويتلقى عمرو هذا الدرس التر  لقد
الدعوة يوم  ملوامكانة الرعيل األول الذين ح وبين ٬المحدودة التي كلف بها ةبين المهم

  . دماءهم وأموالهم في سبيل اهللا واذلتخلى عنها الناس وب
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والصدق واإلخالص وأحب مالزمة  اإليمان زقرُ يتصور هذا وهو الذي   عمرو
 كونالم وأن أأسلمت رغبة في اإلس ولكن ٬أسلمت من أجل المال ما: حين قال الرسول 

  .٤۲للمرء الصالح الحنعم المال الص وعمر  يا: فقال  عكم

وٕانما كان  ٬الدنيا أو الجاه أو السلطان جلأفلم يكن تصوره أو اجتهاده من  لذلك
الدرس الكبير لعمرو من معلم  فكان ٬يظن بهذه اإلمارة أنه أفضل من كبار الصحابة

الجاهلية في  منهولم تتحرك كوا - عنهرضي اهللا - يغضب  فلم البشرية جمعاء محمد 
  .يءش كلفي  يقدمهمويحترمهم و  هملَّ صدره بل أصبح الحقًا بهذا الرعيل األول يج

اإلسالمية اليوم بحاجة إلى فهم هذا الدرس العميق في سبر أغوار  الحركة إن
 ألمر ما أالَّ  القيادة المختارة ذهه وعلى ٬القيادة تلو القيادة في شتى الميادين وتقديم ٬أبنائها

يأخذها العجب والغرور فتنسى في غمرة األحداث ونشوتها من تربوا على أيديهم من 
وأحسب أن الحركة اإلسالمية في  ٬الرعيل األول الذين أمضوا حياتهم في سبيل اهللا

 مةالمعاني التي أرسى قواعدها شيخ األ هفلسطين قد خطت خطوات كبيرة في ترسيخ هذ
  .- اهللا مهرح-اإلمام أحمد ياسين 

هذا التعاطف وااللتفاف الكبير حول الحركة إال دليل على صحة توجهها  وما
بحاجة إلى مزيد من الطاعة والجندية  فنحنهذا  رغم ٬اتهااختيار قياد وحسنونقاء صفها 

في دائمًا على تقوى من اهللا  نكونمن ذلك أن  واألهم ٬واالنضباط وأخذ الحيطة والحذر
ال يمكن أن نقهره بقوتنا ولكن  رساً أقوالنا وأفعالنا خاصة أننا نواجه عدوًا شرسًا متغط
إرادة  تتدخل هاحين ٬إليه رونكل األم ٬نستطيع أن ننتصر عليه حين نصدق النية مع اهللا

  .لقدرته سبحانه  ستاراً الصادقين ليكونوا  جاهديناهللا في نصرة الم

  ٤٠: الحج ڇچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڇٱ
                                                           

 .٬ إسناده صحيح علي شرط مسلم ) ١٧٧٩٨(٬ ح ) ٤/١٩٧(مسند اإلمام أحمد : أحمد ٤٢
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  !!    قاطبة  يلهمحتى رح.. بالمستوطنين قاسمة .. بدر نازلة  نفحات

٢٨/١٠/٢٠٠٤  

الكبير الـذي حققـه المسـلمون علـى المشـركين فـي غـزوة بـدر الكبـرى  اراالنتص بعد
عـن عبـادة  ٢/٩٩ابـن كثيـر  تفسـيرحصل خالف بين المسلمين فـي األنفـال٬ فقـد جـاء فـي 

فـالتقى النـاس  بـدراً فشـهدت معـه  النبـي  مـعخرجنـا : قـال -رضي اهللا عنـه- امتبن الص
ويقتلـون فأكبـت طائفـة  نالعدو فانطلقت طائفة في آثـارهم يهزمـو  -وتعالى تبارك-فهزم اهللا 

يصـيب العـدو منـه غـرَّة  ال برسـول اهللا  فـةالعسكر يحوونـه ويجمعونـه٬ وأحـدقت طائ ىعل
نحـن حويناهـا : الغنـائم واحتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعـ

لستم بأحق بهـا منَّـا : وجمعناها فليس ألحد فيها نصيب٬ وقال الذين خرجوا في طلب العدو
صيب العدو أن ي وخفنا برسول اهللا   االذين أحدقو  قالنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم٬ و 

ــــت ٱٱٱٻٱٱٻٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڇٱ: منــــه غــــرَّة واشــــتغلنا بــــه فنزل

فقســــــــمها اهللا علــــــــى فــــــــواق  .  ١: األنفــــــــال ڇڀٱٱٺٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٿٱٱ
قـــال عبـــادة بـــن الصـــامت عـــن : "٩/١١٦وفـــي روايـــة أخـــرى فـــي تفســـير الطبـــري  لمســـلمينا

النفـل وسـاءت فيـه أخالقنـا فنزعـه  فـيبـدر نزلـت حـين اختلفنـا  صـحابمعشر أ فينا: األنفال
فينــا عــن  اهللا   ســولفقســمه ر  أيــدينا فجعلــه إلــى رســول اهللا   مــن -وتعــالى تبــارك-اهللا 
  ".أي على سواء ؛سواء

بسـبب اخـتالفهم  -رضـي اهللا عـنهم-بـدأ القـرآن الكـريم السـورة بعتـاب الصـحابة  لقد
متوقع في منظور البشر وتصوراتهم أن تبدأ السورة باإلعالن في مسألة الغنائم٬ وكان من ال

عن النصر المؤزر في بدر٬ فإن كان هناك ثمـة أخطـاء فـيمكن تـداركها فيمـا بعـد٬ أو ربمـا 
إال أن منهــاج القــرآن  رقــان٬عظمــة االنتصــار الكبيــر الــذي ســماه اهللا بيــوم الف متجاوزهــا أمــا

 تهـاالباطل المتغطرس لـه تصـور آخـر فـي تربي الكريم الذي يربي النفوس ويعدها كي تجابه
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لتبلـــغ مرادهـــا فـــي تحقيـــق  اإليمـــان رجـــاتد علـــىواالرتقـــاء بهـــا إلـــى أ طاعـــةعلـــى التقـــوى وال
معقبـــًا علـــى هـــذا  ٣/١٤٧٣يقـــول الشـــهيد ســـيد قطـــب فـــي ظاللـــه  لشـــهادةالنصـــر أو نيـــل ا

 ٬تـاف بتقـوى اهللالقـد كـان الهتـاف لهـذه القلـوب التـي تنازعـت علـى األنفـال هـو اله: "الحادث
ــ ب٬اهللا خــالق القلــو  وســبحان ــيم بأســرار القلــوب٬ إن قلب يتخلــق بــاهللا يخشــى غضــبه  ال اً العل

األعـــــراض وال يملـــــك أن يـــــرف  شـــــاعرًا  ةرضـــــاه٬ ال يملـــــك أن يـــــتخلص مـــــن ثقلـــــ سويـــــتلم
ذلولة في يسـر وفـي  ةائعط منهإن التقوى زمام هذه القلوب التي يمكن أن تقاد  ق٬باالنطال
  ."وبهذا الزمام يقود القرآن هذه القلوب إلى إصالح ذات بينهم هوادة٬

وحـول موضـوع هـذه المعركـة نزلـت سـورة : " ٢٤٩صاحب الرحيـق المختـوم  ويقول
هـذه المعركـة يختلـف كثيــرًا  علـى -صـح هـذا التعبيـر إن- هـيإل يـقاألنفـال وهـذه السـورة تعل

ح إن اهللا َلفت أنظـار المسـلمين أوًال إلـى بعد الفت ادعن التعاليق التي ينطق بها الملوك والقوَّ 
بعض التقصيرات األخالقية التي كانت بقيت فيهم٬ وصدر بعضها منهم ليسـعوا فـي تحليـة 

  ."نفوسهم بأرفع مراتب الكمال٬ وفي تزكيتها عن هذه التقصيرات

البشـــرية لتؤكـــد حقيقـــة ســـتظل ماثلـــة  رفتـــهالربانيـــة ألفضـــل جيـــل ع بيـــةهـــذه التر  إن
لهـي أكبـر مـن  قيام الساعة أن التقوى٬ وصالح ذات البـين وطاعـة الرسـول   للعيان إلى

النفـوس وآمنـت بـاهللا حـق  تالنصر على المشركين٬ هو األكبـر فـي ميـزان اهللا إذا مـا صـلح
اإليمان ومـن ثـمَّ يريـد اهللا أن يعلِّـم الصـحابة واألجيـال المؤمنـة مـن بعـدهم أن الجهـاد إذا لـم 

  . -سبحانه�فليس جهادًا يستحق النصر من عند اهللا ينشأ على تقوى من اهللا 

�بدأت السورة بموضوع األنفال واختالف الصحابة في ذلـك ثـم أعقـب المـولى  لقد
الخالف الذي قد ينشأ  منعالجت بها نفوس المؤمنين وتطهيرها  آيات عذلك بأرب -سبحانه

ٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڦٱٱڦٱٱڇٱ: عـن حـب المــال والتطلـع إلــى الـدنيا فقــال

  .٢: األنفال ڇڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱڃٱٱٱڃٱٱ
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يجــأر  وبــدأ ٬العــريش الــذي نصــب لــه اقتربــت ســاعة الصــفر دخــل الرســول  ولمــا
اللهم إن تهلك هذه العصابة فلـن تعبـد فـي  عدتو  ذيال نصرك اللهم: إلى اهللا بالدعاء قائالً 

محمـد بيـده ال يقـاتلهم اليـوم رجـل فيقتـل  سنفـ والـذي: فقـال ٬إلـى النـاس األرض ثم خـرج 
ـــة ـــر مـــدبر إال أدخلـــه اهللا الجن ـــة عرضـــها  قومـــوا: وقـــال ٬صـــابرًا محتســـبًا مقـــبًال غي ـــى جن إل
) كلمة تقال لتفخيم األمر وتعظيمه ( السموات واألرض حينئٍذ قال عمير بن الحمام بٍخ بٍخ 

رسـول اهللا إال رجـاء أن أكـون مـن  يـا واهللا ٬ال: قـال ٬مـا يحملـك علـى قولـك بـٍخ بـخٍ  فقال 
أنــا  لــئن: قــال ثــم ٬مــنهن أكــلتمــرات مــن قرنــه فجعــل ي فــأخرج ٬هلهــامــن أ فإنــك: قــال ٬أهلهــا

بما كان معه من التمر ثم قاتل حتـى  فرمى ٬حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة
  . ٤٣تلق

يضــحك  مــا: فقــال يــا رســول اهللا_ ابــن عفــراء _  ثســأله عــوف بــن الحــار  وكــذلك
أخــذ  ثــم ٬درعــًا كانــت عليــه فقــذفها فنــزع ٬يــده فــي العــدو حاسـراً  غمســه: مــن عبــده قــال الـرب

  . لسيفه فقاتل القوم حتى قت

المعركــة   فخاضــوا -عــز وجــل- هــؤالء الصــحابة الكــرام الــذين أخلصــوا النيــة هللا إن
 -إذن�الـدنيا  ةمـالحـور العـين فـي اسـتقبالهم فمـا قي رأوا ٬بصدق فنظـروا أمـامهم فـرأوا الجنـة

فـي حمـم المـوت وهــم  مالـدنيا فقـذفوا بأنفسـه يهمهانـت علــ لقـد ٬أمـام هـذا اإلكـرام الربـاني لهـم
گٱٱگٱٱڇٱراضــون بمــا أعــد اهللا لهـم مــن النعــيم المقــيم جـزاًء بمــا كــانوا يعملــون  طمئنـونم

  .١٦٩: آل عمران ڇڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ

اهللا  ليافعــًا يحمــل روحــه علــى كفــه فــي ســبي باباً فــال عجــب اليــوم أن نــرى شــ لــذلك
العمـل االستشـهادي البطـولي هـو  هـذا ٬ليلقى األحبة محمـد وصـحبه مئناً فيفجرها راضيًا مط

الــذي أقــض مضــاجع العــدو الصــهيوني وخلــق تــوازن الرعــب فــي غيــاب تــوازن القــوى هــذا 
                                                           

 . سبق تخريجه  ٤٣
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 اذامـ: مـذهوًال وهـو يقـول وقـف يء٬مـل أي شـوقف العـدو عـاجزا عـن ع لذيا مالعمل المنظ
  .!!أصنع لرجل يريد أن يموت

 فتـةلبهـذه ال اليسـأختم مقـ ولكننـي ٬ال تعـد وال تحصـى كثيرةلفتات بدر التربوية  إن
 نعددًا وعدة م أكبرأنها  نينظرون إلى قوة الكافرين فيرو  ينالمسلمين ح فبعض ٬اإليمانية

ويخـالجهم الشـك فـي النصـر ويتصـورن أن علـى المسـلمين أن ينتظـروا  نالمسلمين فينهزمـو 
تـرجح الكفـة  خرىعن خاطرهم أن هناك قوة أ ويغيب ٬ةحتى تتساوى القوى المادية الظاهري
فــالغزوة تحكــي .. وفــي بــدر نــرى عكــس مــا يتصــورون !! أال وهــي ســالح اإليمــان والعقيــدة 

 عقيـدةلصـالح ال ركـةحسـمت المع وقد ٬رةفة الكاالقليلة على الكثر  المؤمنةقصة انتصار الفئة 
ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٿٱٱڇٱ : يفـــي نفـــوس المـــؤمنين الصـــادقين قـــال تعـــال ســـختالتـــي ر 

  .١٢٣: آل عمران ڇٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱ

 يـوم رسـول اهللا  خـرج: قـال -رضـي اهللا عنهمـا-عـن عبـد اهللا بـن عمـرو  روىوُيـ
إنهـم جيـاع  اللهـم: قـال يهـاانتهـى إل فلمـا ٬بدر في ثالثمائة وخمسة عشر رجًال من أصحابه

 فـانقلبوا ٬اهللا لـه يـوم بـدر ففـتح ٬إنهم عـراة فاكسـهم اللهم ٬إنهم حفاة فاحملهم اللهم ٬همفأشبع
  . ٤٤" رجل إال وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا وشبعوا  منهم وما ٬حين انقلبوا

رغـــم مـــا  مخـــذولينمـــا وقـــع فـــي شـــمال غـــزة مـــن انـــدحار الصـــهاينة مهـــزومين  إن
الشـهيد عـز  تائـبإخواننـا المجاهـدين وعلـى رأسـهم ك مامأمادية وتكنولوجية  وةيملكون من ق

اإليمــان والعقيــدة مــع األخــذ باألســباب والتوكــل  حالــدين القســام ليــدل داللــة واضــحة أن ســال
 أن يتكرر إن صـدقنا النيـة هللا ندرس بدر يمك وأن ٬على اهللا هو األقوى في ميزان المعركة

فــي  لصــهاينةلــذلك فأملنــا بــاهللا كبيــر أن تحقــق المقاومــة نصــرًا مــؤزرًا علــى ا -عــز وجــل-

                                                           
 . ٬ حسنه األلباني ) ٢٧٤٧(٬ح) ٣/٧٩(سنن أبي داود: أبو داود ٤٤
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ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱڇٱومــــا ذلــــك علــــى اهللا بعزيــــز  رىذكــــرى غــــزوة بــــدر الكبــــ

  .٢٤٩: البقرة ڇژٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ
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  ظماألع الفتحو .. الحديبية صلح

٠٤/١١/٢٠٠٤  

  :وقريش ما يلي  حمدالتي اتفق عليها بين م حديبيةمن أهم شروط صلح ال كان

  .وضع الحرب بين الفريقين لمدة عشر سنين. ١

  .في العام القادم ابهحالعام ويأتي وأص هذا يرجع النبي . ٢

مرتدًا ال ترده  ينومن أقبل من المسلم ٬من أقبل من قريش مسلمًا يردونه إلى قريش. ٣
  .قريش

أحب أن يدخل في حلف قريش  ومن ٬دخل من أحب أن يدخل في حلف محمد . ٤
  .دخل

من هذا الصلح هو أن يعترف أهل قريش بالدولة اإلسالمية الناشئة٬ فبعد  الهدف
أن كانت الفكرة السائدة ضرورة القضاء على المسلمين ها هي قريش تعاهد وتعترف 

  .القادم عامالعمرة في ال ؤديبوجودها بل تفتح لها مكة لت

لم يتحملها كثير من  يالمشركين كل ما سألوه من الشروط الت أعطى محمد  لقد
الدنية في ديننا؟ فقال  ِلَم نقبل: حيث قال - رضي اهللا عنه- وعلى رأسهم عمر  حابةالص

بنظرته الثاقبة ما  يعلم  لقد كان. يا عمر فإنه رسول اهللا) أي أمره(غرزه  إلزمأبو بكر 
  .و فتح مكةأال وه رههذا المكروه من محبوب ينتظ يف

إلى عمر فأقرأه  فأرسل نزلت سورة الفتح على رسول اهللا  الم نهأ مسلم روى
  .٤٥نعم٬ فطابت نفسه: قال! ؟فتح هو أو فقال يا رسول اهللا اهاإي

                                                           
 ) . ١٧٨٥(٬ ح) ٣/١٤١١(صحيح مسلم: مسلم ٤٥
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من شروط صلح الحديبية كما مر أنه من أحب أن يدخل في حلف محمد  كان
 وبنو ٬دخل ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل فدخلت خزاعة في عهد محمد 

فاعتدت على خزاعة  لعهدنقضت ا اإال أن بني بكر سرعان م ريش٬بكر دخلوا في عهد ق
خرج عمرو بن  وعندئذ سالح٬منهم٬ وقد أعانتهم قريش بالرجال وال وقتلوا عشرين رجالً 

  .نصرت يا عمرو بن سالم: وأخبره الخبر فقال سالم الخزاعي وقدم إلى رسول اهللا 

أقدمت قريش على فعلتها حين أحست أن شروط صلح الحديبية لم تكن في  لقد
ألن انتظار عشر سنوات مدة الصلح  ؛عمدت إلى نقض المعاهدة لذلكو  ٬صالح قريش

قد  اوهي لم تدر أنها بعملها هذ ٬وانحسار قوة قريش ينياد قوة المسلمستؤدي حتمًا إلى ازد
  .حفرت قبرها بيدها

يصلح ما أفسده قومه٬ فحاول أن يستشفع أبا  هأبو سفيان إلى المدينة علَّ  خرج
 أنا أشفع لكم عند: أبو بكر٬ ثم ذهب إلى عمر٬ فقال عمر فضفر  بكر عند رسول اهللا 

واهللا يا : ثم ذهب إلى علي فرد عليه ٬لجاهدتكم به رواهللا لو لم أجد إال الذ اهللا  رسول
 عاديعود ف نأن نكلمه فيه٬ ونصحه أ يععلى أمر ما نستط  حمدأبا سفيان لقد عزم م

  .إلى مكة خائبًا ولم يأت بشيء

يجهز جنده ويعد العدة الستئصال الوثنية في مكة٬ وكان هذا  الرسول  بدأ
األمر في غاية السرية والكتمان حتى عن أقرب أصحابه إليه٬ فقد روي أن أبا بكر سأل 

  ".واهللا ال أدري" :أجابتف ٬عائشة عن وجهة رسول اهللا 

يريد : يقصد٬ فبعضهم يقول ينصوب مكة وال يعلم أحد أ رسول اهللا  وانطلق
يريد ثقيفًا٬ وعندما ألح أبو بكر  :وقائل يقول ٬يريد هوازن: اآلخر يقول البعضو  ٬يشاً قر 

العيون  لخذِّ  اللهم: "به قائالً  واخف يا أبا بكر٬ ودعا الرسول  اً قريش: بسؤاله قال
  ".عن قريش حتى نبغتها في بالدها واألخبار
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بأن أحدًا من المسلمين قد كتب لقريش يخبرهم  خبرهأو  اهللا لرسوله  واستجاب
: أنا والزبير فقال بعثني رسول اهللا : -رضي اهللا عنه- ييقول عل ٬عن تحركه نحو مكة

فانطلقنا حتى  ٬فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها" خاخ" حتى تأتوا روضة نطلقواا
لتخرجن  :فقلنا ٬عيما م :لتأخرجي الكتاب٬ فقا :فقلنا ٬ينةأتينا الروضة فإذا نحن بالظع

من حاطب : فإذا فيه الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها٬ فأتينا به الرسول 
يا " :فقال  ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول اهللا  إلىبن أبي بلتعة 

وأني لمؤمن باهللا ورسوله ما غيرت وما بدلت  أما: حاطب ما حملك على هذا فأجاب
أظهرهم ولد وأهل  ينفي القوم من أهل وال عشيرة وكان لي ب لي ليس امرءاً  ولكني كنت

وما يدريك يا : فإن الرجل قد نافق فقال  هعليه٬ فقال عمر دعني أضرب عنق تهمفصانع
  .٤٦اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: أطلع على أهل بدر فقال هللاعمر لعل ا

ثَم يقف اإلنسان مرة "الشهيد سيد قطب في ظالله معلقًا على هذا الحادث  يقول
وما حملك على ما صنعت في  لأوهو ال يعجل حتى يس رسول اهللا  ظمةأخرى أمام ع

ملهم بأن الرجل  دراكإ صاحبه و  سالضعف الطارئة في نف ظةلح لىسعة صدر وعطف ع
خيرًا ليعينه من عثرته فال  الال تقولوا إ صدققد صدق ومن ثم يكف الصحابة عنه 

  ."يطاردهبها وال يدع أحدًا  يطارده

مّر "نحو الكعبة يطوى األرض طيًا حتى بلغ  متوجهاً  جيش محمد  وسار
فنزل الجيش هناك وأشعلت النيران في معسكر يضم عشرة آالف مقاتل٬ وكان " الظهران

 مقريش باالستسال قناعإ هدفهقد التحق بمعسكر الجيش وكان  العباس عم رسول اهللا 
وكان أبو سفيان قد خرج ومعه زعماء قريش  ٬ألنه ال جدوى من المقاومة ؛لمحمد 

يتحسسون األخبار وهم ينظرون إلى النيران التي مألت الوادي٬ فلقيهم العباس وأخذهم إلى 

                                                           
 ) . ٤٢٧٤(٬ ح) ٥/١٤٥(صحيح البخاري : البخاري ٤٦
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 فلما دخلوا ٬وقد حاول عمر قتل أبي سفيان إال أن العباس أعلن جواره له ٬رسول اهللا 
ثم سألوه األمان  ٬عرض عليهم اإلسالم فانشرحت صدورهم لإلسالم فاسلموا  يهعل

ومن  ٬ومن دخل المسجد فهو آمن ٬من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقال  ٬لقريش
حتى  اديثم أوصى العباس باحتجاز أبي سفيان في مضيق الو  ٬أغلق عليه بابه فهو آمن

مرَّت القبائل وكلما  وفعالً  ٬اومةتمر عليه كتائب المسلمين فال تبقى في نفسه آثار للمق
حتى مّر رسول اهللا .. سليم فيقول مالي ولسليم: مّرت قبيلة قال يا عباس من هؤالء فقال

 ما ألحد بهؤالء قبل : محمد وصحبه٬ فقال: فقال ٬من هؤالء: فقال ٬ءفي كتيبته الخضرا
  .٤٧يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً  ٬ةوال طاق

األربع دون قتال إال بعض المناوشات مع  هاتهامكة من ج رسول اهللا  ودخل
بالبيت سبعًا ثم خرج إلى  وطاف  ا٬إخماده طاعحيث است -رضي اهللا عنه- خالد 

قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل : ويقول ٬خرفأخذ يكسرها واحدًا تلو اآل صناماأل
 :ثم قال ه٬وهزم األحزاب وحد ٬ونصر عبده ٬صدق وعده ٬اهللا وحده الال إله إ ٬كان زهوقا

فإني : قال ٬أخ كريم وابن أخ كريم ٬خيراً : قالوا ؟ما تظنون أني فاعل بكم يشيا معشر قر 
ثم صعد بالل فوق  ٬أنتم الطلقاءأقول لكم ما قال يوسف ألخوته ال تثريب عليكم اذهبوا ف

الشعار الخالد عنوانًا ورمزًا لكرامة  ااهللا أكبر اهللا أكبر ليظل هذ الةللص ذنأظهر الكعبة و 
ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱڇٱاألمة وعزتها أبد الدهر 

  .٣ � ١: النصر ڇچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱ

  

   

                                                           
 ) . ١٧٨٠(٬ ح) ٣/١٤٠٥(صحيح مسلم : مسلم ٤٧
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  !! )١( وأحزاب الغزو الجدد.. األحزاب  غزوة

٠٢/١٢/٢٠٠٤  

كان من حديث الخندق أن نفرًا من اليهود منهم سالم  هروى ابن هشام في سيرته أن     
أخطب النضري وكنانة بن حقيق النضري وهوذه بن  بن ييبن أبي الحقيق النضري وحُ 

في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل٬ وهم الذين حزَّبوا األحزاب على  ائليالو  يسق
: وقالوا  حتى قدموا على قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول اهللا واخرج ٬رسول اهللا 

إنكم أهل كتاب األول والعلم  وديا معشر يه: معكم حتى نستأصله٬ فقالت قريش ونإنا سنك
بل دينكم خير من دينه٬ : د٬ أفديننا خير أم دينه؟ قالوابما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحم

ۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱٱىئٱٱڇٱ: فيهم - تعالى�أنزل اهللا  نوأنتم أولى بالحق منه فهم الذي

یٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱٱحئٱٱمئٱٱٱٱٱٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱٱ

  .٥٢ � ٥١: النساء ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱ

 عوافاجتم دعوهم إليه من حرب رسول اهللا  لماسرهم ونشطوا  يشفلما قالوا ذلك لقر      
حتى جاءوا إلى غطفان فدعوهم إلى  دخرج أولئك النفر من يهو  مث. له عدواستلذلك وا

أنهم سيكونون معهم عليه٬ وأن قريشًا قد تابعوهم على ذلك  أخبروهمو  حرب رسول اهللا 
وفي رواية أن اليهود أغروا غطفان بأن يدفعوا لهم مقابل ذلك كل فاجتمعوا معهم فيهم٬ 

 ونوغطفان ليك ريشونجح اليهود في تأليب ق ٬فوافقوا على ذلك دةلسنة واح خيبرتمر 
آالف  ستةآالف من قريش وأحالفها٬ و  أربعة ؛محمد  ضدمعهم عشرة آالف مقاتل 

ًا على هذا الحادث في ظالله يقول الشهيد سيد قطب معقب. مقاتل من غطفان وأحالفها
إن دين المشركين خير من دين محمد ومن معه٬ : وكان عجيبًا أن يقول اليهود" ٢/٦٨١

من  بهذا ليس بالعجي نوأن المشركين أهدى سبيًال من الذين آمنوا بكتاب اهللا ورسوله ولك
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أيديهم كل حركة إسالمية  يالدعاية واإلعالم التي ف ئلإنهم يشوهون بوسا...  هودالي
كما  بطناجحة على ظهر األرض٬ ويعينون عليها أهل الباطل لتشويهها وتحطيمها بالض

اإلسالمية  لحركةويستنصرون بهم في الوقت ذاته لتشويه ا ٬كانوا يعينون مشركي قريش
بالحيل الماكرة ولمالبسات العصر  سهملخبثهم ولتمر  ولكنهم أحياناً  ٬األولى وتحطيمها

 هبل يكتفون بتشويه الحق وأهل ٬الباطل وأهله ىثناء مكشوفًا عل نلحديث قد ال يثنو ا
ذلك أن ثناءهم المكشوف في هذا الزمان أصبح متهمًا٬  ٬ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه

في سحق الحركات  ابهم٬وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين٬ الذين يعملون لحس
  ".في كل مكان يةاإلسالم

أشـبه اليـوم بالبارحـة فقـد تجمعـت األحـزاب فـي غـزوة الخنـدق الستئصـال شـأفة  وما
ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱاإلسـالم فـي المدينــة المنـورة فــردهم اهللا خـائبين مخــذولين 

  .٢٥: األحزاب ڇڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱ

ونفـــاق  ٬مـــاكرة٬ وكفـــر بـــواح ةواليـــوم تتجمـــع األحـــزاب مـــن صـــليبية حاقـــدة٬ وصـــهيوني     
وفــي أفغانســتان  قالعــرا فــيفــي فلســطين و  ةمــأجور كلهــم يرمــون المســلمين عــن قــوس واحــد

وصــوب لمحاربــة  بتــرى األحــزاب تتجمــع مــن كــل حــد ٬كــل مكــان تظهــر قــوة اإلســالم فــيو 
وعلـى رأسـها حركـة حمـاس تجمـع  اومـةالحق والقضاء عليه٬ ففـي فلسـطين حـين بـرزت المق

المقاومــة فلــم  حم للقضــاء علــى رو ١٩٩٦جــم وعــرب فــي شــرم الشــيخ عــام األحــزاب مــن ع
وكبدتــــه الخســــائر  ونيفأقضــــت مضــــاجع العــــدو الصــــهي ةالمقاومــــ وةيفلحــــوا٬ بــــل زادت جــــذ

تجفيف منابع المال عن المسلمين٬ وفي نفس الوقت  اولواالفادحة في األرواح والمعدات٬ ح
أن خطتهم ستجدي نفعًا فلم يفلحوا أبـدًا  يننِّ أغرقوا المنطقة بالمال لتكون في يد السفهاء ظا

ڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڇٱ

  .٣٦: األنفال ڇڎڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱژٱٱٱٱٱٱٱڑٱٱٱڑٱٱ
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الفلســطينية  لقضــيةكــان اغتيــال أبــي عمــار إلكمــال خطــة مبرمجــة إلنهــاء ا وأخيــراً 
وكـــان تصـــريح شـــارون الـــذي يطلـــب فيـــه أن تكـــون  ٬ســـطينوكســـر شـــوكة المقاومـــة فـــي فل

علـــى الفصـــائل الفلســـطينية المقاتلـــة وعلـــى رأســـها  اءمعتدلـــة تقـــوم بالقضـــ ســـطينيةحكومـــة فل
  .ومةسنوات من القضاء على المقا بعحماس حيث لم يتمكن طوال فترة أر  ركةح

يونية بات واضحًا أنها حرب صليبية صه فقد وجةأما الحرب الشرسة على الفل        
دخلت قوات االحتالل األمريكي الفلوجة الباسلة وهي  فقد ٬شيعية على السنة في الفلوجة

المآذن والمساجد على رؤوس  رتقوم تلك الدبابات بتدمي ثم ٬الدباباتترفع الصلبان على 
الجنود بأحذيتهم مساجد  اثوع ٬مسجداً  ٣٣ما يقرب من  فهدمت ٬أصحابها اآلمنين

 وتعمدوا ٬بارتكاب جرائم القتل البشعة في بيوت اهللا وقاموا ٬مصاحفها وداسوا على ةالفلوج
  .الفلوجة ومنازلها عقب تفتيشها وترسم الصليب على بي

إن هذا اإلجرام لم يكن إال بإشارة من اليهود على بوش بعد فوزه باالنتخابات بوالية      
 ٬تمهيدًا لظهور العراق الديمقراطي الحر ةمدينة الفلوج يتصفية المقاومة ف ثانية بضرورة

أفادت  فقد ٬إلى جنب مع األمريكان نباً يكتف الصهاينة بذلك بل شاركوا في المعركة ج ولم
 ١٠٠٠ - ٨٠٠العراق يتراوح بين  يأن عدد الجنود اليهود ف يةصحيفة هآرتس الصهيون

  .٣٧يبلغ عدد الحاخامات  فيما ٬جندي وضابط

صامتًا  ووقف ٬األمريكان قتالبحرمة  سيستانيالشيعي ال المرجعفتى فقد أ عةأما الشي     
األدهى واألمر أن قوات الشيعة ساندت القوات  بل ٬أمام دماء أهل الفلوجة البطلة

األمريكية في هجومها على الفلوجة حيث ظهرت صور بعض جنود الحرس الوطني 
 وزةكانت أعالم الح كما ٬للسيستاني العراقي على مداخل الفلوجة وهم يحملون صوراً 

  .الفلوجةالعراقي أثناء دخولها  نيسيارات الحرس الوط لىالشيعية السوداء ترفرف ع
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مقاتل ومعهم من  فإنه ورغم تجمع األحزاب في الخندق الذين بلغوا عشرة آال     
المسلمون فقد بلغوا ثالثة آالف مقاتل  أما ٬الخيول ثالثمائة ومن ٬الجمال ألفان وخمسمائة

المسلمون في هذه الغزوة رغم قلة عددهم  انتصر ٬ست وثالثون فرساً  ولمعهم من الخي
اهللا علم صدق نيتهم وٕاخالصهم وٕاقبالهم على الموت  ألن ؛وعدتهم مقابل جيش األحزاب

ا لتخلع خيامهم الريح جندًا من جند اهللا سخره توكان ٬نصر اهللا استحقوافي سبيل اهللا ف
وكذلك نعيم بن  هللاسلمان الفارسي جنديًا من جنود ا وكان ٬ارهموتكفأ قدروهم وتطفئ ن

   . ٣١: المدثرڇٱ ۋٱٱۋٱٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱٱٱٱٱۉڇٱمسعود 

فمهما خطط األحزاب وجمعوا كيدهم ومكرهم لضرب اإلسالم فلن يفلحوا أبدًا مادام      
فالنصر لهم بإذن اهللا  ٬المؤمنون معتصمين بحبل اهللا ومتيقنين بنصر اهللا معتزين بقوة اهللا

  .٤٧: الروم ڇھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱٱڇٱ -تعالى�
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  )٢(وأحزاب الغزو الجدد .... األحزاب  غزوة
  م٢٠٠٤\١٢\٩

 رأيـت النبـي : قـال -عنـه اهللارضـي -عن البراء بن عازب  سلموم بخاريال روى
  : وهو يقول  لترابيوم الخندق ينقل معنا ا

     وال صلينا  صمنا وال         لوال اهللا ما اهتدينا واهللا 
  األقدام إن القينا ثبتو         علينا  نةسكي فأنزلن

  ٤٨أرادو فتنة أبينا إن                      قد بغوا علينا  والمشركون
 - -رضــي اهللا عنــه-يرويــه البخــاري عــن أنــس  المهــاجرون واألنصــار فيمــا وكــان   

  : يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون
  ٤٩اإلسالم ما حيينا أبدا على     الذين بايعوا محمداً  نحن 

  : بهميفيج 
  ٥٠مهاجرةوال األنصار فأكرم      عيش اآلخرة  ال عيش إال  اللهم 

مــن  األخيــرة لمقــاطعهــذه األبيــات ويــرددون ا تجــزونالمشــتغلون بالخنــدق ير  وكــان   
   .أبينا٬ القينا: بها معهم فيقول يشاركهم في ذلك فيما صوته وكان  امقاطعه

ســبعة أذرع قــد  وعمقــه ٬أذرعتســعة  وعرضــه ٬ الــذي يبلــغ طولــه خمســة آالف ذراع الخنــدق 
فـي  والفـتن ٬الخـارجيحاصـرهم مـن  والعـدو  ٬في جو بارد ممطر شديد الـريح لمونحفره المس

ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱٱٱڇٱالمنافقين في المعركـة  وتثبيطالداخل 
  . ١٠: األحزاب ڇکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱ

الخنــدق أن يـــذكرهم بنعمـــة اهللا  فـــرفـــي ح ةبمشـــاركة الصــحاب أراد الرســـول  لــذلك   
                                                           

 ) .١٨٠٣(٬ح ) ٣/١٤٣٠(٬ صحيح مسلم) ٦٦٢٠(٬ح )٨/١٢٧(صحيح البخاري:أخرجه الشيخان ٤٨
 ) . ١٨٠٥(٬ح) ٣/١٤٣٢(٬ صحيح مسلم) ٢٨٣٥(٬ح )٤/٢٥(صحيح البخاري:أخرجه الشيخان ٤٩
 ) .١٨٠٥(٬ح) ٣/١٤٣١(٬ صحيح مسلم) ٢٩٦١(٬ح )٤/٥٠(صحيح البخاري:أخرجه الشيخان ٥٠



- ۱٦۱ - 
 

حـين يسـتذكر نعمـة  مفالمسـل٬ اهللا لـوال أن هـداهم تـدواأن هداهم لإليمان وما كانوا ليه عليهم
علـى الحـق  إيمانـًا ويقينـًا وثباتـاً  دالحالكـة ال شـك أنـه يـزدا ظـروفاهللا  عليه فـي مثـل هـذه ال

يفروا إلى اهللا  بالدعاء  نأب  كرهمكما يذ٬ مطمئنة ضيةفيقبل على مقارعة العدو بنفس را
يكثر من الدعاء في يـوم األحـزاب  كان  لذلكو ٬ اهللا  بالدعاء لىع ويلحواوقت الشدة بل 

. ٥١"اهــزمهم وانصــرنا علــيهم ٬ األحــزاب هــزمامنــزل الكتــاب ســريع الحســاب  اللهــم" : فيقــول
جوه أعدائـه و  -عز وجل- فضرب اهللا ٥٢"عوراتنا وآمن روعاتنا  استر اللهم" : ويقول أيضاً 

على مشاركة الرسول للصـحابة  معلقاً   ٦٧٥\٢  في األساس حوىيقول الشيخ سعيد  ٬بالريح
ومعـــاونتهم فيمـــا هـــم  ٬جنـــدهم بمشـــاركتهم إيـــاهم مهـــامهم دةإن مواســـاة القـــا:" فـــي الخنـــدق 

علــى أن هــؤالء القــادة لــم " مكلفــون بــه لــم يــزل مــن أخــالق القــادة العظــام الــواثقين بأنفســهم 
-فلقــد كــان هديــه وســننه  -صــلى اهللا عليــه وســلم-أمــا محمــد  يالحــظ مــن هــذه المشــاركات 

 نلــذلكمــع أن تــاريخ العــالم لــم يشــهد حبــًا وال ثقــة كالحــب والثقــة ال -ســالموال لصــالةعليــه ا
لكنهـا العبوديـة هللا ٬ لمحمد مما كـان يغنيـه أن يفعـل ذلـك تكلفـاً  أعطاهما أصحاب محمد 

... والفطــرة المســتقيمة التــي تــأبى التمييــز وتكــره التصــنع ٬ الصــافي والطبــعواإلخــالص لــه 
٬ العمـــل ءأعبــا فواإلنشــاد يخفــ٬ فــالتوزيع حاصـــل٬ دقوٕانــك لتــرى هــذا كلــه فـــي حفــر الخنــ

  . وهذا درس للقادة٬ يشارك في العمل والنشيد هللا فكيف إذا كان رسول ا
  :رضوان اهللا عليهم يرددون ةكان الصحاب كما

  الجهاد ما حيينا أبدا على   محمداالذين بايعوا  نحن
وقــد أعطــوا البيعــة طــائعين صــادقين يبتغــون الشــهادة  ؟كيــف ال ٬بكــل ثقــة ويقــين يكررونهــا 

ـــين غيـــر مـــدبرين صـــابرين محتســـبين ـــاً ٬ ويتمنونهـــا مقبل للباطـــل مهمـــا عـــال  ال يقيمـــون وزن
حئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱٱÝٱٱÞٱٱàßٱٱáٱٱâٱٱãٱٱٱٱڇٱ انــــــــتعشو 

                                                           
 ) .١٧٤٢(٬ح) ٣/١٣٦٣(٬ صحيح مسلم) ٢٩٣٣(٬ح )٤/٤٤(صحيح البخاري:خانأخرجه الشي ٥١
 . ٬ ضعفه األلباني ) ١٠٩٩٦(٬ ح ) ١٧/٢٧(مسند اإلمام أحمد: أحمد ٥٢
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ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺٱٱäٱٱٱٱٱٱåٱٱæٱٱٱ

  .٢٣ - ٢٢: األحزاب ڇٱٱٿٱٱٿٱٱٿ
لمـا كـان : قـال -رضـي اهللا عنـه-عـازب  بـنعـن البـراء  رتهابن هشام فـي سـي روى   

فاشــتكينا ذلــك ٬ يــوم الخنــدق عرضــت لنــا فــي بعــض الخنــدق صــخرة ال تأخــذ منهــا المعــاول
بســـم اهللا  ثـــم ضـــرب : فقـــال عـــولفجـــاءه وأخـــذ الم -اهللا  عليـــه وســـلم صـــلى-لرســـول اهللا  

إلـــى قصـــورها الحمـــر  نظـــرإنـــي أل واهللا ٬اهللا  أكبـــر أعطيـــت مفـــاتيح الشـــام: وقـــال٬ ضـــربة
واهللا إنـي ألبصــر ٬ اهللا  أكبــر أعطيـت فـارس :فقطـع آخـر٬ فقـال انيــةثـم ضـرب الث٬ سـاعةال

 بســـم اهللا  فقطـــع بقيــة الحجـــر٬ فقـــال اهللا : قصــر المـــدائن األبـــيض٬ ثــم ضـــرب الثالثـــة فقــال
  . ٥٣واهللا إني ألبصر أبواب صنعاء من مكاني٬ أكبر أعطيت مفاتيح اليمن

ـــ فـــي    ـــرد وال ـــن الرســـول  ريحهـــذا الجـــو العصـــيب مـــن الخـــوف والب  العاصـــف يعل
والمتأمـل فـي قـول ٬ علـى ذلـك للمسلمين بأنه سـيفتح علـيهم فـارس والشـام والـيمن ويقسـم 

كبـر قـوة موجـودة علـى األرض وفـي بأنه سيفتح فارس٬ وقوة فـارس يومهـا تعـد أ الرسول 
فـي غـزوة  ومع ذلك يبشـر الرسـول  ٬أمام فارس شيئاً  ويالمقابل فإن قوة األحزاب ال تسا

غايــة  ىلإلســالم والمســلمين إن هــذه البشــر  األحــزاب بالنصــر والتمكــين وأن العاقبــة ســتكون
  !! المسلمين توفي رفع معنويا االطمئنانفي 

ــيهم حــرب إبــادة٬ الثقــة المطلقــة بنصــر اهللا اإنهــ    هــذه !! رغــم أن المســلمين تشــن عل
الثقة التي يجب على كل مسلم أن يستشعرها حقيقة في نفسه وعقلـة ووجدانـه وعلـى الـدعاة 

٬ وأن اإلســـالم ســـيبلغ مـــا بلـــغ الليـــل والنهـــار... بهـــذا النصـــر  لمينخاصـــة أن يبشـــروا المســـ
ڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱٱڇٱ زلقــدس بــإذن اهللا ومــا ذلــك علــى اهللا بعزيــوســيرتفع علــم التوحيــد فــوق مــآذن ا

ڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱ

                                                           
 ) .٣٦٨٢٠(٬ح) ٧/٣٧٨(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥٣
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چٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱٱٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱژڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱ

  .٥٥: النور ڇکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱ
 نحفــر إنــا يــوم الخنــدق: لقــا -رضــي اهللا عنــه-جــابر  عــن  ٣٩٥\٧ ريالبخــا روى   

أنـا نـازل : الخنـدق فقـال يكدية عرضـة فـ هذه: فقالوا فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبي 
المعــول  ولبثنــا ثالثــة أيــام ال نــذوق ذواقــا٬ فأخــذ النبــي ٬ ثــم قــام وبطنــة معصــوب بحجــر

٬ ائــذن لــي إلــى البيــت يــا رســول اهللا :فقلــت٬ فعــاد كثيبــا أهيــل أو أهــيم٬ فضــرب فــي الكديــة
عنـدي شـعير : فعنـدك شـئ؟ فقالـت٬ شيئًا ما كان في ذلك جـد المرأتي رأيت النبي  لتفق

 ثــم جئــت النبــي ٬ وطحنــت الشــعير حتــى جعلنــا اللحــم بالبرمــة٬ فــذبحت العنــاق٬ وعنــاق
فقم أنـت يـا ٬ طعيم لي :فقلت٬ قد كادت أن تنضج ثافيبين األ ةوالبرم٬ قد انكسر جينوالع

قــل لهــا ال : قــال ٬كثيــر طيــب: كــم هــو؟ فــذكرت لــه فقــال: قــال. رسـول اهللا ورجــل أو رجــالن
فلمـا ٬ رفقـام المهـاجرون واألنصـا٬ قومـوا: فقـال٬ وال الخبز من التنور حتى آتي برمةتنزع ال
هـل  :قالـت ٬ واألنصـار ومـن معهـم هـاجرينبالم ويحك جاء النبـي : على امرأته قال دخل
عليه اللحـم ويخمـر  يجعلالخبز و  سريكفجعل  ٬ فقال ادخلوا وال تضاغوا ٬نعم: قلت ؟سالك

فلــم يــزل يكســر الخبــز ويغــرف ٬ ويقــرب إلــى أصــحابه ثــم ينــزع ٬ البرمــة والتنــور إذا أخــذ منــه
 يقـــول ٬"فـــإن النـــاس أصـــابتهم مجاعـــة ٬ كلـــي هـــذا وأهـــدي :قـــال٬ حتـــى شـــبعوا٬ وبقـــي بقيـــة

يتجلـــى مـــن فأمـــا مـــا : "علـــى هـــذه الحادثـــة معقبـــاً  ٢٣٢فـــي فقـــه الســـيرة  -الـــدكتور البـــوطي 
مـع  هالشـديد أثنـاء عملـ  للجـوع يبدو في مكابدته  كفذل٬ النبوية في هذا المشهد يتهشخص

يجـده الجـائع مـن ألـم الفـراغ فـي  ايتقي بذلك مـ٬  الحجر علي بطنه يشدأصحابه حتى أنه ل
المعانـاة مثـل هـذه المشـقة والجهـد؟ أهـو التطلـع  ىتري ما الذي يمكـن أن يحملـه علـ٬ همعدت

أم هــو الطمــوح إلــي أن يجــد مــن . . أم هــي الرغبــة فــي المــال والملــك؟. . . إلــي الزعامــة؟
 هالــذي يكابــد اهــذ عتتنــاقض مناقضــة صــارخة مــ مطــامعكــل هــذه ال. .  وأتباعــاً حولـه شــيعة 

الرسـالة واألمانـة التـي  ةوليمسـئتحمـل كـل ذلـك إنمـا هـو  ىإن الذي يحملـه علـ. . . ويعانيه
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 لتـيفهـذه الشخصـية النبويـة ا كلف بتبليغها والسير بهـا إلـي النـاس فـي طريـق هـذه طبيعتهـا
  ".في عمله مع أصحابه في حفر الخندق تجلىت
غــزوة األحــزاب مــا كانــت  يفــ مســلمينالتــي هيئهــا اهللا  لل امــاتالمعجــزات والكر  هــذه   

 لهـــم أب الرســـول فعلـــم اهللا  مـــنهم ذلـــك فهيـــإال بســـبب إخالصـــهم وصـــدقهم وتفـــانيهم فـــي حـــ
وبارك فـي القليـل حتـى  من الطعام اليسير كثيراً  -سبحانه�فجعل ٬ أسباب النصر والتمكين

 هـاءإن لمـن أجـ ليـومأحزاب الغزو ا تولئن اجتمع.. أكل أهل الخندق وظل الطعام كما هو
النيـة هللا  وأخلصـواما دام المجاهـدون قـد صـدقوا  تستطع بإذن اهللا نالمقاومة في فلسطين فل
  . ٤٠: الحج ڇچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڇٱوسلموا أمرهم لخالقهم 
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  ذكرى الهجرة النبوية في.. إيمانية  قبسات

١٠/٠٢/٢٠٠٥  

األولـــى  العقبـــة فـــي  مــن أهـــل المدينـــة المنـــورة النبــي اإليمـــانبايعـــت طالئـــع  لمــا
بــالهجرة إلــى  أصــحابه للمســلمين فــي مكــة٬ فــأمر الرســول  ينوالثانيــة اشــتد إيــذاء المشــرك

ڄٱٱڇٱ: -تعــالى- قـالاهللا قرآنـًا يحــرض المسـلمين علـى الهجــرة ف وأنــزل ٬المدينـة المنـورة

اآليـة  هـذه": ١٣/٣٧١القرطبـي  يقـول ٥٦٬: العنكبـوت ڇڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱ
اهللا بسـعة أرضـه٬ وأن  خبرهمأالـذين كـانوا بمكـة علـى الهجـرة فـ نتحـريض المـؤمني فينزلت 
أي إن كنتم في ضيق في إظهار اإليمان .. بقعة على أذى الكفار ليس بصواب  فيالبقاء 

  ."واسعة٬ إلظهار التوحيد بها فإنهابها فهاجروا إلى المدينة 

- رضي اهللا عنه- سلمة  أبو  أول من قدم المدينة من أصحاب رسول اهللا فكان
كما جاء في سيرة ابن هشام  مةسلمة في قصة هجرتها وهجرة زوجها أبو سل متقول أ ٬
أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل في بعيره٬ ثم  أجمعلما : " عن أم سلمة قالت ٢/٨٠

ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري٬ ثم خرج بي يقود بعيره٬  عيحملني عليه٬ وحمل م
نفسك  هذه: وافقال ٬عمرو بن مخزوم قاموا إليه بنرجال بني المغيرة بن عبد اهللا  فلما رأته

خطام  افنزعو : قالت د؟غلبتنا عليها٬ أرأيت صاحبتنا هذه عالم تتحرك تسير بها إلى البال
ال : لواوغضب ذلك بنو عبد األسد رهط أبي سلمة٬ قا: قالت. من يده فأخذوني منه عيرالب

حتى  مفتجاذبوا ابني سلمة بينه: قالت. ا عندها إذ نزعتموها من صاحبناواهللا ال نترك ابنن
المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة  بنوعبد األسد٬ وحبسني  وخلعوا يده٬ وانطلق به بن

فكنت أخرج كل غداة فأجلس باألبطح٬ فما أزال أبكي حتى أمسي٬ سنة : إلى المدينة قالت
: لبني المغيرة قالفرحمني ف ٬ما بي ىجل من بني عمي فرأحتى مرَّ بي ر  منها٬أو قريبًا 
 لحقيإ: فقالوا لي: قالت لدها؟وبين و  افر�قتم بينها وبين زوجه المسكينةهذه  جونأال تخر 
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فارتحلت بعيري٬  :قالت ٬عبد األسد إلىَّ عند ذلك ابني نوورد ب: قالت ٬بزوجك إن شئت
فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق  ابنيثم أخذت 

حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت  ٬بمن لقيت حتى أقدم على زوجي أتبلغ: تفقل: قالت .اهللا
إلى أين يا بنت أبي أمية؟ : فقال لي ر٬طلحة أخا بني عبد الدا بيعثمان بن  طلحة بن أ

 ٬إال اهللا وبنيَّ هذا واهللا ال: فقلت: قالت حد؟معك أأوما : أريد زوجي بالمدينة٬ قال: قالت
 حبتواهللا مالك من مترك فأخذ بخطام البعير٬ فانطلق معي يهوي بي٬ فواهللا ما ص:  قال

عني٬  خرأالمنزل أناخ بي٬ ثم است غإذا بل أرى أنه أكرم منه٬ كان طرجًال من العرب ق
ه في الشجرة ثم تنحى إلى الشجرة فحط عنه٬ ثم قّيد يرينزلت عنه استأخر ببع احتى إذ

: فقال ٬يعن رخإلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأ مفإذا دنا الرواح قا حتها٬فاضطجع ت
فقاد بي حتى ينزل بي٬ فلم  طامه٬فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخ كبيار 

 ٬باءذلك بي حتى أقدمني المدينة٬ فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بق عصنيزل ي
زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة بها نازًال فادخليها على بركة اهللا٬ ثم انصرف : قال

آل  صابما أعلم أهل بيت في اإلسالم أصابهم ما أ واهللا: تقول فكانت. راجعًا إلى مكة
إنها قصة من روائع اإليمان٬ . قط أكرم من عثمان بن طلحة احباً أبي سلمة٬ وما رأيت ص

إنها تمثل صورة التضحية والتجرد والثبات٬ فرجل يفرق بينه وبين زوجه عنوة وبينه وبين 
فلذة كبده على مرآى منه٬ ومع ذلك ينطلق فارًا بدينه تاركًا الزوج والولد إلى المدينة 

طفلها وقد ُخلعت يده٬ وتمكث سنة تبكي حتى  خذؤ ُتمنع من زوجها٬ ويُ  امرأةالمنورة٬ و 
يمكن ألي قوة  بشاشة القلب٬ ال خالطكتب اهللا لها أن تلحق بزوجها٬ وهكذا اإليمان حين ي

من أمثال هؤالء  اإلسالموعقيدته٬ فماذا عسى أن ينال أعداء  هأن تزحزحه عن دين
  !!الصادقين

جـــرتهم عمـــًال تتجلـــى فيـــه هـــؤالء الصـــادقين الـــذين وهبـــوا أنفســـهم هللا فكانـــت ه ومـــن
رضـي اهللا -الصـحابي صـهيب الرومـي  هذاو  -عز وجل-روعة اإليمان وعظمة التجرد هللا 
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أتيتنــا هاهنــا : فقــد روي أن صــهيبًا حــين أراد الهجــرة إلــى المدينــة قــال لــه أهــل مكــة ٬-نــهع
ون ومالـك واهللا ال يكـ سـكثـم تنطلـق بنف ٬فكثر مالك عنـدنا٬ وبلغـت مـا بلغـت صعلوكًا حقيراً 

 أجمــعنعــم٬ فجعــل لهــم مالــه : قــالوا ؟إن تركــت مــالي تخلــون أنــتم ســبيلي مأرأيــت: فقــال. ذلــك
ڻٱٱٱڇٱ: -تعــالى�وفيـه نـزل قولـه  ٥٤ربـح صـهيب ربـح صـهيب: فقـال  فبلـغ ذلـك النبـي

 فـــــــــرقال إنـــــــــه ٢٠٧٬: البقـــــــــرة ڇڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱٱھٱٱھٱٱ
بمالــه  فيضـحيالشاسـع بـين موقـف صــهيب صـاحب المبـدأ الــذي يجسـد إيمانـه واقعــًا عمليـًا 

مـن ال مبــدأ لــه٬ فكفـار مكــة جــاءوا  وبــين  بدينــه واللحـاق برســول اهللا الفــراركلـه مــن أجـل 
أجلــه٬ وصــدَّقوا صــهيبًا  نســمعوا بالمــال نســوا مــا جــاءوا مــ فلمــا ٬ليمنعــوا صــهيبًا مــن الهجــرة
  .مالمكان الذي حددَّه له منوتركوه وشأنه ليأخذوا ماله 

 قدذكرى الهجرة النبوية الشريفة تطل على شعبنا الفلسطيني الصابر٬ و  وهاهي
  .تخلت عنا قوى األرض٬ وتركتنا في الساحة وحدنا لنقارع العدو الصهيوني المجرم

ينية في ظل انتفاضة األقصى المباركة الفلسط ومةذلك فقد استطاعت المقا ورغم
األرواح والمعدات٬ وأن تزرع الرعب والخوف في  يالصهيوني الخسائر ف العدوأن تكبد 

جنده٬ وأن تلحق الهزيمة النفسية للمؤسسة العسكرية الصهيونية لم يكن ذلك إال بفضل اهللا 
الحبيبة وتناثرت  نفلسطيالذين جبلت دماؤهم بأرض  المخلصين ينأوًال ثم بفضل المجاهد

   .أشالؤهم في سماء الوطن

وأخذنا باألسباب وتوكلنا على  - عز وجل-إن أخلصنا النية هللا  نعلى يقي إننا
وسيحفظ عباده " وكان حقًا علينا نصر المؤمنين" عباده المؤمنين٬  عنفاهللا لن يتخلى  ٬اهللا

يا رسول اهللا لو أن : الغار حين قال له أبو بكر يف وهو  الموحدين٬ كما حفظ الرسول

                                                           
 . ٬ صححه األلباني ) ٧٠٢٨(٬ ح) ١٥/٥٥٨(أخرجه ابن حبان في صحيحه  ٥٤
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بكر ما ظنك باثنين اهللا  أبا يا:  فقال له الرسول ٬أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا
  .٥٥ثالثهما

ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڇٱ

ٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱ ڭٱٱۇٱ

ٱٱۇئٱٱ ٱەئٱٱوئٱٱوئۇئ ٱٱەئٱ ٱ ٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائائ ېٱ

  .٤٠: التوبة ڇۆئٱٱٱۆئٱٱ

   

                                                           
 ) .٩٢٠٥(٬ح) ١١/٥٩٩(ي جامع األصول في أحاديث الرسولأخرجه الشيخان ف ٥٥
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يعانق انتصار غزة...  بدر انتصار  

٢٠/١٠/٢٠٠٥  

شـــرع اهللا الجهـــاد فــــي اإلســـالم لتحقيـــق اإلســــالم واألمـــان واالطمئنـــان فــــي األرض 
ڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱٱٱٱڇٱوكلمـــة الـــذين كفـــروا الســـفلى ٬ لتكـــون كلمـــة اهللا هـــي العليـــا

  .٣٩: األنفال ڇۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇۋٱٱۋٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱ

ألن اهللا أمر المسلمين به فارتضـوه لهـم طريقـًا إلـى العـزة والكرامـة  ؛اهللا الجهادشرع 
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱپپٱٱڇٱوالنصـــر والتمكـــين فهـــو قـــدر هـــذه األمـــة ال فكـــاك عنـــه 

پٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱ

  .٢١٦: البقرة ڇ

ڇٱألنه بيع بين المـؤمن وربـه فـال يجـوز للمـؤمن أن يتخلـف عنـه  ؛شرع اهللا الجهاد
ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱ

ېىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئېئٱٱ

  .١١١: التوبة ڇېئٱٱٱېئٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱ

 يجوز للمؤمن إال أن يكـون واحـدًا مـن ثالثـة كمـا أخبـر الحبيـب المصـطفى  وال 
اهللا بقارعــة  أصــابه ٬يخلــف غازيــًا فــي أهلــه أو ٬يجهــز غازيــاً  أو ٬مــن لــم يغــز:" بــذلك فقــال 
  .٥٦"قبل موته 

حقيقية لمعاني العزة والكرامة حياة حقيقية  حياة ٬ألن فيه حياة ؛اهللا الجهاد شرع
من االنتهاك أو أن تكون عرضة  إلنسانا رماتحقيقية لح حياة ٬إلنسانإلنسانية وآدمية ا

                                                           
 . ٬ حسنه األلباني ) ٢٥٠٣(٬ ح) ٣/١٠(سنن أبي داود:أبو داود ٥٦
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فإن من لوازم تركه حصول العذاب والضنك  لذلكو  ٬المفسدين وٕافسادألطماع الطامعين 
 ٬والعدالة والعزة والكرامة ةموت حقيقي لمعاني الحري ٬بادوتحقيق الموت الحقيقي للبالد والع

بال وازع من دين  كوجميع الحرمات تنته ؟على األرضاألجساد إذا كانت تدب  قيمة فما
 وتركتم ٬أذناب البقر ورضيتم بالزرع وأخذتم ٬ينةإذا تبايعتم بالع"  :قال  ٬أو ضمير

  . ٥٧"ال ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم  الجهاد سلط اهللا عليكم ذالً 

ڇٱشـرع اهللا الجهــاد لرفـع الظلــم عــن المظلـومين وحمايــة دور العبـادة مــن أن تهــدم  
مــــن أجـــل ذلــــك كلــــه  ٣٩٬: الحـــج ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱ

الجهاد والقتال للمسلمين في غزوة بدر مع أنهم لم يخرجـوا للنفيـر بـل  -سبحانه�اختار اهللا 
ہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڇٱخرجوا للعيـر 

اختار اهللا لهم المعركة مع ٬ ٧: األنفال ڇڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱ

ـــة  ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٿٱٱڇٱقلـــة عـــددهم وعـــدتهم فكـــان النصـــر والتمكـــين للفئـــة المؤمن

  .١٢٣: آل عمران ڇٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱ

النصــر والتمكــين لهــذه الفئــة المؤمنــة التــي انطلقــت مــن المدينــة إلــى مــاء بــدر  كــان
اإلمــام  روى ٬الســبعين بعيــرًا كــل ثالثــة علــى بعيــر عــاقبونكــم يت ١٦٠والمســافة تزيــد علــى 

 بـن يكـان أبـو لبابـة وعلـ يـرعلـى بع الثةث ركنا يوم بد:" أحمد عن عبداهللا بن مسعود قال 
 كنمشـي عنـ نحـن: فقـاال عقبة رسـول اهللا  توكان:" قال  أبي طالب زميلي رسول اهللا 

  .٥٨"مني وال أنا بأغنى عن األجر منكما  بأقوىأنتما  ما: قال

كانـــت حالـــة المســـلمين مـــن الضـــعف والذلـــة مـــا ال يخفـــى علـــى أحـــد حتـــى أن  لقـــد
 ٬اكسـهمإنهم عـراة ف اللهم ٬فاحملهماللهم إنهم حفاة :" فقال  همرق لحالهم فدعا ل الرسول 

                                                           
 . ٬ حسنه األلباني ) ٣٤٦٢(٬ ح) ٣/٢٧٤(سنن أبي داود: أبو داود ٥٧
 . ٬ حسنه األلباني ) ٣٩٠١(٬ ح) ٧/١٧(مسند اإلمام أحمد: أحمد ٥٨
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إال وقد  رجل منهموما  اففتح اهللا له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبو  ٬"إنهم جياع فأشبعهم  اللهم
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱڇٱ شبعواأو جملين واكتسوا و  لرجع بجم

   .٢٦: األنفال ڇڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱ

 مفقــا الكــراممحالــة استشــار أصــحابه  ال صــلةأن المعركــة حا تــيقن الرســول  ولمــا
رسـول  يـا: ثم قـام المقـداد بـن عمـرو فقـال ٬قام عمر فقال وأحسن ثم ٬أبو بكر فقال وأحسن

 اذهـب ٬لموسـى للـك كمـا قـال بنـو إسـرائي ولبما أمرك اهللا فنحن معـك واهللا ال نقـ امضِ اهللا 
 ٬أنــت وربــك فقــاتال إنــا هــا هنــا قاعــدون ولكــن اذهــب أنــت وربــك فقــاتال إنــا معكمــا مقــاتلون

قـام سـعد بـن معـاذ سـيد  مثـ ٬فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بـرك الغمـاد لجالـدنا معـك
 لما أمرك اهللا واهللا وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا فامضِ  بك وصدقناك مناآ قد: األنصار فقال

بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد إنا لصـبر فـي لو استعرضت 
 اهللاو : وقـال فسـر الرسـول  ٬عينيـك هيريك منا ما تقر بـ اهللا علول قاءلالحرب صدق في ال

  .٥۹لكأني انظر إلى مصارع القوم

وبدأ يجأر  ٬العريش الذي نصب له اقتربت ساعة الصفر دخل الرسول  ولما
من  اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة ٬نصرك الذي وعدتني اللهم: اهللا قائالً  ىبالدعاء إل

نفسي  فوالذي أبشر: أشفق عليه قائالً  كرحتى أن أبا ب ٦٠٬األرض في تعبد ال الماإلس أهل
  . لينجزن لك ما وعدك هبيد

بيـده ال يقـاتلهم اليـوم  نفسـيوالـذي : القتـال قـائالً  علـىخرج إلى الناس فحرضهم  ثم
والـتحم الفريقـان فـي قتـال . غير مدبر إال أدخله اهللا الجنة مقبالً الرجل فيقتل صابرًا محتسبًا 

ڈٱٱژٱٱڇٱوألقـى اهللا الرعـب فـي قلـوب الكـافرين  ٬وأنزل اهللا مالئكتـه لتثبيـت المـؤمنين ٬شديد

                                                           
 ) .  ٤٠٩(٬ح) ١/١٤٣(تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآن  ٥٩
 . ٬ حسنه األلباني ) ٣٠٨١(٬ح) ٥/٢٦٩(سنن الترمذي: الترمذي ٦٠
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ژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگگٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱ

   .١٢: األنفال ڇںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱڱٱٱڱ

ـــوا األدبـــار تينتصـــف النهـــار حتـــى حلَّـــ ولـــم مـــنهم  وقتـــل ٬الهزيمـــة بالمشـــركين وول
  .من المسلمين أربعة عشر رجالً  قتلسبعون بينما  وأسرسبعون 

ثالثة أضعاف  الكفارألمر عجيب في موازين المادة في موازين البشر فجيش  وٕانه
أمـر طبيعـي أن  -وجـل عز-في ميزان اهللا  مانجيش اإليمان ولكنه في ميزان العقيدة واإلي

المتوكلـة عليـه علـى الكثـرة الكـافرة التـي اتخـذت  اهللالمؤمنة المعتصمة ب قليلةتنتصر الفئة ال
  .وازينمهما اختلت الم يءاهللا التي ال يقف أمامها ش إرادةإنها  ٬الشيطان ناصرًا ومعينا

وفعًال فقد مضت ورأينا  ٬إلي يوم يبعثون المينغزوة بدر ستمضي في الع فهذه
القلة  نأهذه الّسنة في معارك المسلمين في اليرموك والقادسية وحطين وعين جالوت 

وها نحن هذه السنة قد تمثلت في انتفاضة األقصى  ٬المؤمنة تغلب الكثرة الكافرة بإذن اهللا
 راالنتصا انخمس سنين أن يقضوا عليها فلم يستطيعوا فك ةاليهود مدالمباركة التي حاول 

ولم يكد يصدق المرء عينيه  ٬العظيم باندحار الصهاينة المجرمين من أرض غزة الحبيبة
وهو يرى قطعان المستوطنين في غزة يخربون بيوتهم بأيديهم ثم ينسحبون منها وهم 

يدخلون المغتصبات  هدونلم يكد يصدق المرء عينيه والمجا ٬يجرون أذيال الخزي والعار
إنها لحظات !! في قلب المغتصبات المحررة االتهمصالة الجمعة ويقيمون احتف صلونوي

!! يتعانقان درالمقاومة وانتصار ب رانتصا ٬الفرح والسرور أن يعانق االنتصار االنتصار
من  عاً أل األعلى بإذن اهللا  لنشرب جميويلتقيان في زمرة القلب الواحد ليكون ذلك في الم

  .ال نظمأ بعدها أبدا اللهم أمين ءشربة ما يد حبيبنا محمد 
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  ودور المرأة الجهادي. . األحزاب  غزوة

  م٠١/١٢/٢٠٠٥
أمــًا  مأم زوجــة أ كــل أحوالهــا ســواء أكانــت بنتــاً  فــيالمــرأة  -ســبحانه�كــرم اهللا  لقــد   

ڄٱٱڃٱٱڇٱوجعـل التفاضـل بينهمـا بـالتقوى ٬ المـيالد حتـى الممـات نذوحفظ لها حقوقها م

 ڇڃٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱ
  . ١٣: الحجرات

تحفظ عليهـا  لتييحجر عليها المشاركة في كل الميادين من خالل المصلحة ا ولم   
الجهاد  ييحرمها شرف المشاركة ف لمفهن شقائق الرجال حتى أنه ٬ وكرامتها دينهاشرفها و 

خاصــة إذا وطــأ العــدو شــبر أرض مــن ديــار المســلمين أصــبح الجهــاد فــرض  فــي ســبيل اهللا
دون إذن  مإذن زوجهـا ويخـرج الخـاد نعين على كل مسلم ومسـلمة بحيـث تخـرج المـرأة دو 

 مــرأةومــن هنــا كــان لل! اينة المجــرمين؟واألقصــى أســير فــي قبضــة الصــه ؟كيــف ال٬ ســيده
فهـي التـي . المعلمة دورها الكبير في المساهمة في بناء وتربيـة جيـل النصـر فـي كـل زمـان

فـي سـبيل اهللا كمـا تقـوم بواجبهـا فـي  ةتقف من وراء زوجها وأوالدهـا وتحضـهم علـى الشـهاد
ك وهذا هو الـدور الضرورة لذل ضتالمعركة بسقي ومداواة الجرحى ثم حمل السالح إذا اقت

فــي معظــم المعــارك التــي خاضــتها فــي ســبيل إعــالء  ةمارســته المــرأة المســلم لــذيالطليعــي ا
الكفــار واليهــود  األاألحــزاب حــين تمــ غــزوةهــذا الــدين ولقــد تجلــى هــذا الــدور الطليعــي فــي 

ولكـن  والمنافقون الستئصال الدعوة اإلسالمية فـي المدينـة المنـورة والقضـاء علـى محمـد 
ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱٱڇٱ: -تعالى� الوهزمهم شر هزيمة ق نحورهمإلى  همرد كيد اهللا

  .٢٥: األحزاب ڇڇٱٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱ
ــ فكــان روى  دلفهــم المــرأة المســلمة لــدورها المنــوط بهــا أثــر فــي معركــة األحــزاب فلق

اســم (رإنــا كنــا يــوم الخنــدق محفــ: "قــال -رضــي اهللا عنــه-البخــاري عــن جــابر بــن عبــد اهللا 
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فــي  تهــذه كديــة عرضــ: فقــالوا٬ النبــي  واءفجــا ٬فعرضــت كديــة شــديدة) فاعــل مــن حفــر
 فأخذ أيام ال نذوق ذوقاً  ةولبثتا ثالث٬ قام وبطنه معصوب بحجر ثمأنا نازل : فقال٬ الخندق
فقلـت يـا رسـول : قـال جـابر. أهـيم أوأهيـل  فضرب في الكدية فعـاد كثيبـاً ٬ لالمعو  النبي 

 نـدكمـا كـان فـي ذلـك صـبر فع شيئاً   يرأيت النب: يفقلت المرأت٬ لي إلى البيت ئذنإاهللا 
حتــى جعلنــا اللحــم ٬ العنــاق وطحنــت الشــعير فــذبحت ٬عنــدي شــعير وعنــاق: تشــيء؟ فقالــ

رة الحجــا(والعجـين انكســر والبرمــة بـين األثــافي  ٬ ثـم جئــت النبــي )أي فــي القــدر(بالبرمـة 
فقــم أنــت يــا ٬ طعــيم لــي: فقلــت٬ كــادت أن تنضــج قــدو ٬ )ويجعــل القــدر عليهــا نصــبالتــي ت

قـل لهـا ال : قـال ٬كثيـر طيـب: فقـال٬ كـم هـم؟ فـذكرت لـه: قـال٬ رسول اهللا ورجل أو رجـالن
قومـوا٬ فقـام المهـاجرون واألنصـار٬ فلمـا : فقـال٬ تنزع البرمة وال الخبز من التنور حتى آتي

هــل : واألنصــار ومــن معهــم٬ قالــت نويحــك جــاء النبــي بالمهــاجري: لدخــل علــى امرأتــه قــا
٬ فجعـل يكسـر الخبـز ويجعـل )أي ال تتزاحمـوا(ادخلوا وال تضاغوا : فقال٬ نعم: قلت لك؟أس

ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يـزل يكسـر ٬ عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه
. فـإن النـاس أصـابتهم مجاعـة هـديكلـي هـذا وا: بقية٬ قال يالخبز ويغرف حتى شبعوا وبق
 ركةأن للمـرأة المسـلمة دورا فعـاًال فـي مشـا -رضي اهللا عنهـا-يظهر من موقف امرأة جابر 

أصــابهم  قــدمنشــغلون بحفــر الخنــدق و  ينفــي معركــة الخنــدق خاصــة أن المســلم ســلمينالم
الجــوع حتــى  ةدفقــد روى أن الصــحابة كــانوا يربطــون الحجــارة علــى بطــونهم مــن شــ٬ الجــوع

وٕاذا بحجـرين  هإال أن كشـف عـن بطنـ فمـا كـان منـه  أنهم شكوا أمرهم إلى رسـول اهللا 
: األحـــــزاب ڇوئٱٱۇئٱٱٱٱٱٱٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱېئٱٱٱٱٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱ
٢١.  

جـابر  أةللجيش بل تعداه إلى تثبيـت امـر  يمهيقف األمر عند إعداد الطعام وتقد ولم   
٬ بالخنـدق أجمعـين جـاء رسـول اهللا  تضـحت٬اف: زوجها وطمأنتـه حـين دخـل عليهـا فقـال

ونحــن أخبرنــاه ٬ أعلــم رســولهاهللا و : قالــت ٬نعــم: هــل كــان ســألك كــم طعامــك؟ قــال: فقالــت
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وهــذا يــدل علــى وفــور عقلهــا وكمــال فضــلها ٬ فكشــفت عنــي غمــًا شــديداً : فقــال جــابر ك٬بــذل
: نادتــهاالنصـراف  فلمـا أراد الرســول . كمـا ذكـر ابــن حجـر العســقالني فـي شـرح الحــديث

ـــا رســـول اهللا  ـــى زوجـــي ي ـــي وعل ـــال ٬ صـــل عل  ٦١٬زوجـــك وعلـــىاهللا عليـــك  صـــلى فق
  . إلى بيتي وال أسأله الدعاء رد رسول اهللا تظن أن اهللا يو  كنتأ: فقالت له٬ فعاتبها جابر

مـن وراء الجـيش ابنـة بشـير بـن سـعد  الخنـدق معركـة ياللواتي وقفن فـ ساءالن ومن   
دعتنـي أمـي عمـرة بنـت رواحـة فـأعطتني حفنـة مـن : فيما ذكـره ابـن هشـام فـي سـيرته تقـول

احــة بغــدائهما بــن رو  اذهبــي إلــى أبيــك وخالــك عبــد اهللا٬ أي بنيــه: تمــر فــي ثــوبي ثــم قالــت
تعالي يـا : فقال٬ ليوأنا ألتمس أبي وخا فأخذتها فانطلقت بها فمررت برسول اهللا : قالت

تمـر بعثتنـي بـه أمـي إلـى أبـي بشـير بـن سـعد٬  ذارسـول اهللا هـ افقلـت يـ ؟بنية مـا هـذا معـك
فمـا  فصببت فـي كفـي رسـول اهللا : هاتيه قالت: وخالي عبد اهللا بن رواحة يتغذيا به قال

: ثم أمر بثوب فبسط له ثم دعا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب ثم قال إلنسان عنده٬ مألتها
الغــذاء فــاجتمع أهــل الخنــدق عليــه فجلعــوا يــأكلون منــه  ىاخـرج فــي أهــل الخنــدق أن هلــم إلــ

  . وٕانه ليسقط من أطراف الثوب٬ وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه
حــين  بطوليــاً  فكــان موقفــاً  اهللا  رســوللــب عمــة موقــف صــفية بنــت عبــد المط أمــا   

فقـد روى الحـاكم عـن صـفية بنـت عبـد ٬ قتلت اليهودي الـذي حـاول أن يقـتحم مكـان النسـاء
 اليقـ) البنـاء المرتفـع(لما خرج إلى الخندق جعل نساءه في أطـم  المطلب أن رسول اهللا 

نساء النبـي  ةتمسون غرففجاء اليهود إلى األطم يل٬ فارع وجعل معهن حسان بن ثابت: له
 مـا كـان  واهللا: فقـال. يـا حسـان قـم إليـه فاقتلـه: لـهفقلـت ٬ األطـم علينـا نإنسـان مـ فترقى

اربط هذا السـيف علـى ذراعـي فربطـه : فقلت له .لكنت مع النبي  لكذلك في ولو كان ذ
مــا واهللا : القــف٬ خــذ بأذنيــه فــارم بــه علــيهم: قلــتف٬ حتــى قطعتــه هفقمــت إليــه٬ فضــربت رأســ

قـد علمنـا أن محمـدًا لـم : به عليهم فتضعضعوا وهم يقولـون رميتفأخذت برأسه ف ٬ذلك في
                                                           

 . ٬ صححه األلباني ) ١٥٣٣(٬ ح) ٢/٨٨(سنن أبي داود: أبو داود ٦١
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على المشـركين  تدإذا اش قالت وكان رسول اهللا . أهله خلوفًا ليس معهن أحد تركيكن لي
  . وهو معنا في الحصن شّد حسان مع رسول اهللا 

الجـــبن  شـــديد كـــان جبانـــاً  ســـاناً يحمـــل معنـــى هـــذا الحـــديث عنـــد النـــاس أن ح وربمـــا   
ورد بعـض العلمـاء . قتلتـهفي أمر اليهودي حين  -رضي اهللا عنها-صفية  هعندما قالت ل

فإنــه كــان يهــاجي الشــعراء كضــرار وابــن الزبعــري ٬ لــو صــح هــذا لهجــي بــن حســان: فقــال
وسـمه بـه فـدل هـذا  فمـا عّيـره أحـد مـنهم بجـبن وال يـه٬وغيرهما وكانوا يناقضونه ويردون عل

فــي ذلـــك اليــوم بعلـــة  أن يكــون معـــتالً  حســـانوٕان صـــح فلعــل ٬ الحــديث هـــذاضــعف  علــى
  . منعته من شهور القتال

األمثلــة  وعفــي زماننـا هــذا دورهــن حيـث ضــربن أر  ســطينفلفهمــت نســاؤنا فـي  ولقـد   
أوالدهـن فــي  قـدمنيفهـاهن خنسـاوات فلسـطين ٬ لهـذا الفهـم والـدور الـذي يجـب أن يقمـن بـه

يستقبلن المهنئين في عرس الشـهادة٬ وسـيظل ٬ شامخات بكل ثقة ويقينسبيل اهللا ثم وقفن 
الصـــحوة اإلســـالمية فـــي فلســـطين حتـــى يكتـــب اهللا  نســـاءهـــذا الفهـــم بـــإذن اهللا تعـــالى لـــدى 

  .لشعبنا النصر والتحرير وما ذلك على اهللا بعزيز
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  والقضية الفلسطينية البنا اإلمام

٢٠٠٥  

وقـد أكـد  ٬المسلمون فلسطين جزءًا مهمًا من كيان الوطن اإلسـالمي إلخوانا يعتبر
 فقــدومــا الشــعب الفلســطيني إال أخ لنــا فمــن قعــد عــن فلســطين :" ذلــك فقــالوا  ىاإلخــوان علــ

أعانهــا وبــذل لهــا وأمــدها فقــد انتصــر هللا  ومــن ٬اإلســالم ىعلــ هرقعــد عــن اهللا ورســوله وظــا
الصـراع مـع اليهـود لـه طبيعـة خاصـة وال  نأ خـواناإل ىويـر ". اإلسـالم  عن عوداف ولرسوله

نظـرًا  وذلـك ٬اإلسـالم والصـهيونية بـينألنـه صـراع  ؛يجعلون من بين الوسائل الحل السلمي
وسفك الـدماء والتـاريخ  درفي نقض العهود والخيانة والغ بيثةاألسود وطبيعتهم الخ ريخهملتا

فمــا بالــك فــي حــال قــوتهم  ذلــك فــي كــل مراحــل حيــاتهم حتــى فــي حــال ضــعفهم ىيشــهد علــ
وأن  سـالميةجازمًا بأن فلسطين جزء مـن العقيـدة اإل يعتقد اإلخوان اعتقاداً  اكم. وغطرستهم

 ىفـي ماضـيهم وحاضـرهم ومسـتقبلهم إلـ جميـع أجيـال المسـلمين ىأرضها وقف إسالمي علـ
 ٬اعــن جــزء صــغير منهــ لــومــن كــان أن يفــرط أو يتنــازل و  ال يجــوز ألحــد كائنــاً  القيامــةيــوم 
المسلمين في كـل  ىفعل ٬ليست ملكًا للفلسطينيين العرب بل هي ملك للمسلمين جميعاً  فهي

مكانـة  اً اإلمام البنا مصـور  يقول ٬عنها اعوالدم للدف العمليًا في تقديم الم اهموامكان أن يس
وفلســـطين تحتـــل فـــي نفوســـنا موضـــعًا روحيـــًا قدســـيًا فـــوق "  :فلســـطين فـــي نفـــوس اإلخـــوان

 يـينبالن وبركـات ٬ني المجرد إذ تهب علينا منها نسـمات بيـت المقـدس المباركـةالمعنى الوط
  ".األرواح  ذيوكل ذلك ينعش النفوس ويغ -السالم عليه-والصديقين والمسيح 

ــ لــذلك ــ دفق ــ ماضــيةالفرضــية ال: العــرف البنــا الجهــاد ومراحلــه فق . يــوم القيامــة ىإل
ــمــن مــات ولــم يغــز ولــم يحــدث نفســه بــالغزو مــات "  :والمقصــود بقــول رســول اهللا   ىعل
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 هــادوأول مراتبــه إنكــار القلــب وأعالهــا القتــال فــي ســبيل اهللا وبــين ذلــك ج ٦٢نفــاقمــن  شــعبة
 وبقــدر ٬وال تحيــى الــدعوة إال بالجهــاد ٬واليــد وكلمــة الحــق عنــد ســلطان جــائر لــماللســان والق

سمو الدعوة وسعة أفقها تكون عظمة الجهاد في سبيلها وفخامة الثمن الذي يتطلب لتأيدها 
 لمةمســلم ومســ لكــ ىيــرون أن الجهــاد فــرض عــين علــ خوانفــاإل ."وجزالــة الثــواب للعــاملين 
دم  نفريضـة مهمـا كلفهـم مـ هـادالجفلسطين مغتصبة ف نإ وحيث ٬إذا دنست أرض اإلسالم

  . ومال

 وحلقــة ٬لعربيــةالــبالد ا عــنفهــي خــط الــدفاع األول  االســتراتيجيةا لهــا أهميتهــ وألن
الخنجــر المســموم لطعــن  تعتبــردولــة اليهــود فــي فلســطين  فقيــام ٬وأفريقيــا آســياالوصــل بــين 

 لـذلك. المنطقة كلهـا ىواجتماعيا وأخالقيًا عل قتصادياً األمة العربية وتشكل خطرًا سياسيًا وا
وٕاحيــاء فريضــة الجهــاد واجــب فــي حقهــم بعــد أن  ةفقــد آمــن اإلخــوان بــأن بنــاء إنســان العقيــد

بأنظمـة فاسـدة تـدور فـي فلـك األعـداء بـل تعمـل مـن  تيـتخلت األمـة عـن هـذا الواجـب وابتل
  . أجل طمس معالم الجهاد في نفوس شعوبها 

ألمـة وتربيـة جاء مجدد القـرن العشـرين اإلمـام حسـن البنـا مـن أجـل اسـتنهاض ا لقد
 خوانـهفـي فلسـطين وخاصـة بعـد أن سـمع اسـتعانة إ حريـروٕاعـداده لخـوض معركـة الت لالجي
 أدركـــوا: ونـــداء الشـــيخ أمـــين الحســـيني مفتـــى فلســـطين حـــين قـــال  نفلســـطي فـــي لمجاهـــدينا

أول مـن طـرق  وااإلخوان باسم مرشدهم فكان فتجاوب .ىفلسطين قبل أن تصبح أندلسًا أخر 
فت أنظارهم إلي القضية الفلسطينية وهم أول من عرفوا الناس بالخطر أسماع المصريين ول

اليهــودي الــذي تدعمــه بريطانيــا وأوروبــا فشــكلوا قوافــل الــدعوة لتجــوب أنحــاء مصــر والعــالم 
الفلســـطينية ومـــن أهـــم تلـــك  لقضـــيةا ىالنـــاس بهـــذا التـــآمر علـــ ريـــفلتع ميالعربـــي واإلســـال

  :  يما يلي لنصرة فلسطين نلخصها ف خوانلإلالخطوات 
                                                           

 ) . ١٩١٠(٬ح) ٣/١٧٢٥(صحيح مسلم : مسلم ٦٢
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 توزيـــعاإلخــوان ب فقــام ٬اإلنجليــز وكشــف تــآمرهم علــي فلســـطين واألمــة العربيــة فضــح: أوالً 
الـذي ) النار والدمار في فلسطين (ضدهم كما وزعوا عشرات اآلالف من كتاب  راتالمنشو 

فضح فيه المظالم التي كان اإلنجليز يوقعونها بالمجاهدين الفلسطينيين وكـان يحتـوي علـي 
وهــم يمزقــون  ىأخــر  وصــورة ٬المجاهــدين ذبونلإلنجليــز وهــم يعــ ةخمســين صــورة فوتوغرافيــ

ــ عوقــد وز بــأرجلهم  هالمصــحف الشــريف ويدوســون فجــن  صــركــل أنحــاء م ىهــذا الكتــاب عل
وداهمــــت دار اإلخــــوان فــــي القــــاهرة  يقــــوة مــــن البــــوليس المصــــر  فقامــــت ٬جنــــون اإلنجليــــز

مـن  اسـتجوابهنسخة واقتادوا البنا إلـى السـجن وقـد تـم  750وصادروا النسخ الباقية وعددها 
  : التالي ىقبل وكيل النيابة عل

  ؟أنت صاحب الكتب هل: س

  ؟نعم أنا صاحبها :ج 

   ؟قةوتصير الشعب ضد دولة صدي سلطاتأال تعلم أن هذه الكتب تهاجم ال :س 

  . معترف بهذه الجريمة ومصر عليها يألن ؛وأنا ال أمانع في إحالتي إلي القضاء أعلم: ج

أن  وبعــد ٬البريطــاني فــي مصــر ليقــول كلمتــه فيرالســ ىثــم فقــد رفــع التقريــر إلــ ومــن
وزع الكتــاب وأصــبح فــي أيــدي  لقــد ٬اع هــذا الرجــل أن يضــحك علــيكملقــد اســتط: قــرأه قــال

هـذه  مـنالمحكمـة فإنـه سـيتخذ  ىخدمـة لهـذا الرجـل فـإذا مـا قـدم إلـ قدمتم أعظم وقد ٬الناس
البنــا قبــل  سـراحفقـد أطلــق  وفعــالً  ٬اً فــور  راحهسـأطلقــوا : قـال ثــم ٬القضـية وســيلة لنشـر أفكــاره

  . أربع وعشرين ساعة

ـــاً  ـــ حفاظـــاً مـــن البنـــا بالجهـــاد و  نـــاً إيما:  ثاني اســـتمراريته فقـــد بعـــث شـــبابًا مـــن اإلخـــوان  ىعل
 ٬فـي فلسـطين بقيـادة الشـيخ عـز الـدين القسـام إخوانهمبجانب  ليقفوام ١٩٣٥المسلمين سنة 



- ۱۸۰ - 
 

شـــاركوا مشـــاركة حقيقيـــة كمـــا أوفـــد البنـــا الصـــاغ محمـــود لبيـــب لفـــض المنازعـــات بـــين  وقـــد
أن  ىعلـ فلسـطيناهللا للصـلح بينهمـا وأصـر المجاهـدين فـي والفتوة وقد وفقه  جادةمنظمة الن

كمــا قــام . أن اإلنجليــز طــردوه مــن الــبالد إالاســتجاب لهــم  قــديظــل بيــنهم ليقــوم بتــدريبهم و 
وجمـــع التبرعـــات وفـــتح معســـكرات التـــدريب  رةبتكـــوين فريـــق لجمـــع الســـالح والـــذخي خـــواناإل

ســــوريا إلقامـــة معســــكرات  ىده إلـــالبنــــا المجاهـــد محمـــود عبــــ وجـــه وقــــد ٬اســـتعدادًا للمعركـــة
  . التدريب هناك من أجل فلسطين 

 ٬المظـاهرات لنصـرة فلسـطين يريتعبئة الجماهير وحشـدها عبـر عقـد المـؤتمرات وتسـ:  ثالثاً 
أول مؤتمر شعبي من أجل فلسطين عقد بدار اإلخوان حضـرته وفـود شـعبية ورسـمية  فكان

مــن مصــر  انيونحضــره برلمــ م١٩٣٨ثــم كــان أول مــؤتمر برلمــاني دعــا إليــه اإلخــوان ســنة 
اإلخــوان  رفـضم ٢٩/١١/١٩٤٧وبعــد قـرار التقسـيم فـي . وسـوريا والسـودان ولبنـان اقوالعـر 
اهر فخــرج اإلخــوان بمظــاهرة عارمــة اشــترك فيهــا للتظــ يودعــوا الشــعب المصــر  لقــرارهــذا ا

البنــا الــذي قــال  األزهــر والجامعــات والمعاهــد والقــادة والزعمــاء وكانــت الكلمــة األخيــرة لحســن
إنني أعلن من فـوق  ٬وأرواحنا للعروبة لسطينفداء ف نالبيك فلسطين دماؤ . كلماته المشهورة
فـي سـبيل  لالستشـهادعشرة آالف متطوع المسلمين قد تبرعوا بدماء  إلخوانهذا المنبر أن ا
  . أتم االستعداد لتلبية ندائكم ىفلسطين وهم عل

 اءإلنهـــ م١٩٤٨مـــن فلســـطين فـــي أيـــار  قواتهـــاأعلنـــت بريطانيـــا عـــن ســـحب  اعنـــدم: رابعـــاً 
أن ســاعة الصــفر قــد حانــت فــأعلن البنــا  وانأدرك اإلخــ. وجودهــا وتســليم اليهــود لفلســطين

بــاآلالف مــن أنحــاء  متطوعــونفتــدفق ال مصــرالنفيــر العــام فــي جميــع شــعب اإلخــوان فــي 
المعركة  حون وجهأنفسهم للت زالمركز العام لإلخوان في القاهرة ولما بدءوا بتجهي ىمصر إل

الجيــوش  ىعلــ دخــول المتطــوعين واختصــار ذلــك عبقــرار جامعــة الــدول العربيــة بمنــ وائــفوج
الجامعــة العربيــة  إشــرافتحــت  للتطــوعالنظاميــة إال أن اإلخــوان أدركــوا هــذه اللعبــة فتقــدموا 
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أحمــد عبــد العزيــز  لشــهيداإلخــوان الضــابط ا واختــار ٬التســليم بــاألمر الواقــع ىفاضــطرت إلــ
  . في فلسطين مسلمينقائدًا عامًا لمتطوعي اإلخوان ال

أي قبــل دخــول  ؛م١٩٤٨فلســطين فــي مــارس  لمســلمونفقــد دخــل اإلخــوان ا وفعــالً 
فــي الميــدان فقــد  دهميكــن اإلخــوان المصــريون وحــ وومــ ٬الجيــوش العربيــة النظاميــة بشــهرين

 وكذلك ٬ةفور مرشد اإلخوان عبد اللطيف أبو  هارأس ىعل ةإخوانهم في األردن بكتيب كهمشار 
أما اإلخوان فـي  ٬مرشدهم الدكتور مصطفي السباعي دةاإلخوان في سوريا فقد اشتركوا بقيا

واالنطــالق  والتجهيــزفلســطين حيــث كــان عــدد شــعبهم عشــرين شــعبة فقــد فتحوهــا للتــدريب 
وبعــد هــذا االســتعداد لخــوض المعركــة ورغــم المضــايقات والمــؤامرات فقــد اتصــل حســن البنــا 

ن المســلمين وٕاذا ضــاعت خلــو بيننــا وبــين اليهــود نحــ: والرؤســاء العــرب قــائًال لهــم لملوكبــا
  . وٕاخواني في الميادين العامة  فاشنقونيفلسطين منا 

األرواح والمعـدات  يخسـائر فـ وددخلت كتائب اإلخوان المعركة وكبدت اليه وفعالً 
ظهــر  واأن يحمــ اإلخــوان واســتطاع ٬وصــور بــاهر ٨٦والتبــة  موكانــت معركــة كفــار ديــرو 

بالشــجاعة النــادرة ممــا جعلــت القائــد  نخــوالقــد امتــاز اإل. فــي االنســحاب الجــيش المصــري
بأوســمة  باإلنعــامالمصــري اللــواء فــؤاد صــادق يطلــب مــن الحكومــة المصــرية  جــيشالعــام لل

  .  ٨٦التبة  ةاإلخوان اعترافًا بجهادهم وشجاعتهم في معرك ىعسكرية رفيعة عل
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  الثاني الفصل

  الشهداء
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  !!والبنا يبتسم!! قانيتعان المهندسان

  م١٦/٤/١٩٩٨

 نسانيةاإل تالذالدنيا تنتهي بالموت٬ وأن ا الحياةبعض الناس أن هذه  يظن  
هذا الفهم  عتتالشى إلى العدم كما تذبح شاة فتتوارى في بطون اآلكلين وتنتهي٬ وقد شا

الموت نهاية  عدوافي العصر الحديث٬ فترى كثيرًا من الناس عبدوا الدنيا وأنكروا اآلخرة و 
فال عجب أن  لذلك ٬المادة هي الحياة وما وراء المادة وهم وخيال أنالمطاف٬ وحسبوا 

ثم بعد ذلك يقتلون  أنواعهايرتكبون الموبقات بكل  كاترى الكثير خاصة في أوروبا وأمري
وقد لحق بهذا الركب الهابط بعض الشباب المغفل الضال  ٬من عناء الدنيا وهمها واليرتاح

وسلب وغدر  تلائه فهاموا على وجوههم في الطرقات بحثًا عن الحرام بكل أشكاله من قالت
فخسروا الدنيا  ينوافتراء وانتهاك ألعراض الناس دون وازع من خلق أو ضمير أو د

  .خرةواآل

والعقاب٬ فليس  لثوابمنهاج اهللا فقد اعتبر الموت بدء الحياة وبدء الحساب وا أما  
ما قبل وما بعد على اإلطالق فإن القبر هو  بينحاجز  يوجدبل المطاف  خاتمةالموت 

 فما الدنيا إال ٬حفرة من حفر النار ماروضة من رياض الجنة٬ وإ  مافإ آلخرةأول منازل ا
أقبل المؤمنون الصادقون على الموت في سبيل اهللا  فقد لذلكدار ممر واآلخرة دار مقر٬ 

  .بكل سكينة واطمئنان

  الشهيد؟ وه من

  .يشهدون موته فهو مشهود لمالئكةألن ا شهيدًا؛الشهيد  سمي  
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 دون هيقاتل في سبيل إعالء كلمة اهللا٬ يقاتل في سبيل اهللا وحد ذيهو ال فالشهيد  
  .شركه في شيء٬ وال هدف وال غاية إال اهللا

عن الرجل  سئل رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه-أبي موسى األشعري  عن  
من قاتل لتكون : " رياء أي ذلك في سبيل اهللا؟ فقال قاتلة ويشجاعة ويقاتل حمي ليقات

  .٦٣"فهو في سبيل اهللا علياكلمة اهللا هي ال

فارسيته٬ ويعتز بجنسيته في  كرلفتى فارسي يجاهد أن يذ كره رسول اهللا  لقد  
قال ) أهل فارس نوكان مولى م( همجال الجهاد٬ عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي

 رسيخذها وأنا الغالم الفا: من المشركين فقلت أحدًا فضربت رجالً   النبيشهدت مع 
 أختوأنا الغالم األنصاري؟ إن ابن  ٬قلت خذها مني هال: " فقال فالتفت إليَّ النبي 

  .٦٤"موٕان مولى القوم منه منهمالقوم 

اللهم آتني : يصلي فقال حين انتهى إلى الصف رجل إلى الصالة والنبي  جاء  
من المتكلم آنفًا؟ : الصالة قال النبي  قضىفلما  ٬الصالحين كل ما تؤتي عبادأفض

  .٦٥وتستشهد جوادكإذن يعقر : فقال ٬أنا يا رسول اهللا: فقال الرجل

ېٱٱېٱٱڇٱلها اهللا من يريـد أن يرفـع درجـتهم عنـده  رمكانة خاصة يختا فالشهادة  

  .١٤٠: آل عمرانڇٱ ېٱٱٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائ

إن الشهادة من "  الشهداءيصف مكانة  ٣/٢٢١ الميعادابن القِّيم في زاد  يقول  
مراتب األولياء والشهداء والمقربون من عباده٬ وليس بعد درجة الصديقية إال الشهادة٬ وهو 

                                                           
 ) .١٩٠٤(٬ ح) ٣/١٥١٢(٬ صحيح مسلم)١٣٢(٬ ح) ١/٣٦(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ٦٣
 . ٬ ضعفه األلباني ) ٥٣٢١(٬ ح)٤/٤٣٢(سنن أبي داود: أبو داود ٦٤
 . ٬ ضعفه األلباني ) ١٠/٤٩٦(أخرجه ابن حبان في صحيحه ٦٥
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 اهومرضاته٬ ويؤثرون رض حبتهيحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في م هسبحان
إليها من  ةلنيل هذه الدرجة إال بتقدير األسباب المفضي ومحبته على نفوسهم٬ وال سبيل

  ".تسلط العدو

  :الشهيد فضائل

الذين يضحون بأرواحهم في سبيل اهللا هم أكرم القلوب وأزكى األرواح وأطهر  إن  
الذين استشهدوا في سبيل العقيدة ورووا بدمائهم الطاهرة  مواتًا٬النفوس فهم أحياء وليسوا أ

مؤثرًا في توجيه  الً واألرواح فع لنفوساستشهادهم بعث جديد يسري في ا إنشجرة اإلسالم ف
  .دفة الصراع نحو الحق ونحو استنهاض الهمم من سباتها

أنه لما : " قال ألصحابه أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-ابن عباس  عن  
 نم تأكل جنةأصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار ال

فلما وجدوا طيب مأكلهم  ٬وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ارها٬ثم
الجنة وال  فيفي الجنة لئال يزهدوا  اءمن يبلغ إخواننا عنا أننا أحي: الواومشربهم ومقيلهم ق
  ينكلوا عند الحرب؟

گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڇٱ -عـز وجـل-عـنكم٬ فـأنزل اهللا  أبلغهمأنا  -تعالى-اهللا  فقال  
مــن أحــد يــدخل الجنــة يحــب  ومــا ١٦٩٬: آل عمــران ڇڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ

 يـــؤتى: " هللارســـول ا قـــال ٦٦٬أن يرجـــع إلـــى الـــدنيا إال الشـــهيد لمـــا يـــرى مـــن كرامـــة اهللا لـــه
أي رب : ابــن آدم كيــف وجــدت منزلــك؟ فيقــول يــا: تعــالى اهللابالرجــل مــن أهــل الجنــة فيقــول 

                                                           
 )٣٨٥٣(٬ ح) ٢/١١٣١(مشكاة المصابيح : رواه أبو داود في ٦٦
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فـي سـبيلك عشـر  لتردنـي إلـى الـدنيا فأقاتـ نأسالك أ: فيقول. سل وتمن: فيقول. خير منزل
  .٦٧" من فضل الشهادة  يرىمرات٬ لما 

للشهيد عند اهللا ست خصال٬ يغفر اهللا : " فضائل الشهيد قول رسول اهللا  ومن  
من الجنة٬ ويجار من عذاب القبر٬ ويأمن الفزع األكبر٬  دهله في أول دفقة٬ ويرى مقع

 نالياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها٬ ويزوج باثنتي ؛تاج الوقار سهويوضع على رأ
   ٦٨"وسبعين زوجة من الحور العين٬ ويشفع في سبعين من أقاربه

  :إخوانه دوميستبشر بق الشهيد

آل  ڇہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڇٱ

اهللا بالشــهادة فــرأوا مــن نعــيم اهللا مــا ال عــين رأت  كــرمهمأ الــذينإن المجاهــدين  ١٧٠٬: عمــران
علــى قلــب بشــر فــإنهم يفرحــون بلحــاق إخــوانهم المجاهــدين الــذين  روال أذن ســمعت وال خطــ

  .ء اهللاتركوهم في الدنيا على نفس الطريق من جهاد أعدا

بكتاب فيه من  تىفإن الشهيد يؤ "  ٤٥/١١٦ابن جرير الطبري في تفسيره  يقول
يقدم عليه من إخوانه وأهله فيقال يقدم عليك فالن يوم كذا وكذا ويقدم عليك فالن يوم كذا 

  .٦٩"في الدنيا هوكذا فيستبشر حين يقدم عليه كما يستبشر أهل الغائب بقدوم

يحيى عياش وهو يستقبل أخاه المهندس محي  دسلمهنللشهداء٬ فهنيئًا ل فهنيئاً 
وعماد عقل٬ وعبد اهللا عزام٬  ا٬ومن قبلهم حسن البن تهاج٬الدين الشريف بفرح وسرور واب

  .وملوك اآلخرة اوعز الدين القسام وغيرهم٬ فالشهداء هم سادة الدني

                                                           
 .صححه األلباني٬ )٣١٦٠(ح٬ )٦/٣٦(النسائي سنن: النسائي ٦٧
 .صححه األلباني٬ )١٦٦٣(ح٬ )٤/١٨٧(سنن الترمذي: الترمذي ٦٨
 ).٧/٣٩٧(تفسير الطبري: الطبري ٦٩
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 بداً الشهداء ستمضي رغم المؤامرات٬ هذا الجرح النازف لم ينقطع أ قافلة  
  .أو قصر منمهما طال الز  فعىحتى تقطع رأس األ

المجاهــدين األطهــار الــذين دافعــوا  لــىالظلــم واالفتــراء الــذي مــورس ع هــذا  
عــن شــرف وكرامــة هــذه األمــة لــن يــدوم فــواهللا مــا مــن حجــر وال مــدر وال شــجر وال طيــر وال 

ٱېئٱڇٱأو شــــارك أو فكــــر بالتــــآمر علــــى المجاهـــــدين  ككــــل مــــن يشــــار  عــــنحيــــوان إال ويل

عينــاه والمظلــوم منتبــه يــدعو  تنــام ٤٢٬: إبــراهيمڇٱ ېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱٱی
  .عليه وعين اهللا لم تنم
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  ارمز عزتنا وسر قوتن.. الشهداء
  م٢٧/٩/١٩٩٨

فـي مهـاوي الـردى مـن  قونهـايحملون أرواحهم علـى أكفهـم ويل نيمن شك أن الذ ما   
بـل هـم المقربــون  س٬وأزكـى األرواح٬ وأطهـر النفــو ٬ أجـل انتصـار العقيــدة هـم أكـرم القلــوب

وهم األحياء ٬ ١٤٠: آل عمرانڇٱ ىٱٱىٱٱائڇٱوالمختارين لجواره سبحانه ٬ عند اهللا
حيث جعل اهللا أرواحهم في حواصل طيـر خضـر تـرد ٬ عند ربهم يتمتعون بنعيم اهللا المقيم

گٱٱڇٱوتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل عـرش اهللا ٬ أنهار الجنة تأكل من ثمارها
  . ١٦٩: آل عمران ڇگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ

وأوفـوا بعهـدهم مـن ٬ الصـفقة مـع اهللا فبـاعوا أنفسـهم رخيصـةهؤالء الذين قبلـوا عقـد    
ـــدني فكـــان لهـــم البشـــرى فـــي٬ اهللا ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱڇٱواآلخـــرة  اال

  . ١١١: التوبةڇٱ ۋٱٱۋٱٱٱٱۅ
هــــذه األيــــادي الطــــاهرة ٬ فــــي ســــبيل اهللا رقــــبتالســــاهرة التــــي باتــــت  العيــــون هــــذه   

هـذه الفئــة المرابطـة الصــابرة علـى أرض الربــاط ستنتصــر ٬ علـى الزنــاد بضــةالقا توضـئةالم
مـن أمتـي ظـاهرين علـى الحـق ال  فـةال تزال طائ: "ولو بعد حين قال صلى اهللا عليه وسلم

هـــم بيـــت المقــدس وأكنـــاف بيـــت : قــال ؟يـــا رســـول اهللا هــمأيـــن  :قيـــل ٬خــالفهم نمـــ رهمضــي
  ". المقدس

ســمعوا نــداء  ينســالحهم وامتطــوا خيــولهم حــ الــذين امتشــقوا -المجاهــدين� هــؤالء   
فلبــــــــوا  ٤١٬: التوبــــــــة ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱپٱٱپٱٱپڀٱٱڇٱ: اهللا

لما سمع هـذه  -رضي اهللا عنه-متثاقلين أمثال الصحابي أبي طلحة  رالنداء مسرعين غي
يرحمـك اهللا قـد : أرى ربنا قد استنفرنا شيوخًا وشبابًا جهزوني يا بني٬ فقال بنوه: اآلية فقال

ومع عمر حتى مات نحن  ٬بكر حتى مات يومع أب٬ مات تىح غزوت مع رسول اهللا 
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٬ فمـات فلـم يجـدوا لـه جزيـرة يـدفنوه فيهـا إال بعـد تسـعة أيـام البحـرفركـب ٬ بىأنغزو عنك فـ
  . يتغير فدفنوه فيهافلم 

لقـد : هعلى عينية قد جهـز نفسـه للجهـاد فقيـل لـ اهعجوز آخر قد سقط حاجب وهذا   
وثقـاًال إال أنـه مـن  يا ابـن أخـي اسـتنفرنا اهللا خفافـاً : فرفع حاجبيه فقال: لاعذر اهللا إليك قا

لم يعبـد إال وٕانما يبتلي اهللا عباده من شكر وصبر وذكر و ٬ يحبه اهللا يبتليه ثم يعيده فيبقيه
  . -عز وجل-اهللا 

 ممعــاركه لمســلمونالمفهــوم الصــادق خــاض ا بهــذاو ٬ الــروح اإليمانيــة العاليــة بهــذه   
ڻٱٱٱڇٱ مكـيناهللا وكتب لهم النصـر والت أعزهمضد أعداء اإلسالم شيوخًا وشبابا ونساء ف

  . ٦٩: العنكبوتڇٱ ڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀ
شــباب اإلســالم الصــادقين للــدفاع  ناالستشــهادية انبــرى ثلــة مــ حتلــك الــرو  وبــنفس   

٬ فاقــت كــل تصــور وخيــال والفــداءفقــدموا أروع األمثلــة فــي التضــحية ٬ عــن ديــنهم ووطــنهم
 فـــيوزرعـــوا الرعـــب والخـــرف ٬ وأذاقـــوا العـــدو الصـــهيوني كـــأس المـــوت فتجرعـــه مـــرًا علقمـــاً 

  . وننقلوبهم حتى أصابهم الهوس والج
ــــذ ميونالشــــباب القســــا هــــؤالء    ــــا ال ــــاء البن للقضــــية الفلســــطينية بعــــدها  عطــــواين أأبن

ســـخنوا  ذينهـــؤالء الـــ٬ اإلســـالمي حـــين رســـموا بـــدمائهم الزكيـــة خارطـــة فلســـطين مـــن جديـــد
فكــان االلتفــاف الجمــاهيري ٬ ســبيل اهللا المنطقــة فــأحيوا فــي نفــوس النــاس حــب الشــهادة فــي 

ل واألمريكـان ساسـة إسـرائي والثورة الشعبية ضد االحـتالل هـو الـذي أقلـق ٬ حول راية الجهاد
فكان االنتقام ٬ الشهيد يحيى عياش تيالباغ عوافأسر ٬ ومن لف لفهم من المنافقين والعمالء

ومــن ثــم ٬ الســريع مــن اليهــود بــالتفجيرات الخمــس التــي أوقفــت العــالم كلــه علــى رجــل واحــدة
ضــــم المتــــآمرين مــــن يهــــود وعــــرب  لــــذيكــــان مــــؤتمر األحــــزاب اللعــــين فــــي شــــرم الشــــيخ ا

وأمريكـــان الستئصـــال شـــأفة اإلســـالم فـــي فلســـطين فـــرد اهللا كيـــدهم فـــي نحـــورهم  بيـــينوأورو 
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ـــلممـــزق وقُ  ومـــزقهم شـــر ـــدالمجـــرم رابـــين  ِت ڌٱٱڌٱٱٱٱٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱڇٱ يهمبأي

  . ٨: الصف ڇڑٱٱٱٱکٱٱٱٱ
الشهيد محي الدين الشـريف ) ٢(الحقد األعمى فيغتال المهندس رقم  ويتحرك   

  . علها تلين أو ترضى هيونيةالص ولبرايتمادلين أ ةمائد ليقدم قربانا على
 لـــينالصـــهيوني بارتكـــاب جريمـــة اغتيـــال الشـــهيدين البط الموســـاديقـــوم  وأخيــراً    

والــذي يمثــل اعتــداًء صــارخًا علــى كرامــة الشــعب  ٬األخــوين عمــاد وعــادل عــوض اهللا
ليـتم تنفيـذ هـذه ٬  لكل األعراف والقوانين والقيم اإلنسـانية والدوليـة وانتهاكاً ٬ الفلسطيني

مـن دم  ينييدفعـه الشـعب الفلسـط جديـداً  الجريمة في ظل زيـارة روس ليكـون اسـتحقاقاً 
  . حأبنائه المستبا

 ليــكروح الشــهيد فــي عــرض مالئكــي مشــهود فــي مقعــد صــدق عنــد م وتصـعد   
طــــاردهم فـــي حلهــــم وترحـــالهم إلــــى يــــوم دمـــه لعنــــة علـــى الظــــالمين ت ويبقــــى.. مقتـــدر
ويكـنس كـل ٬ حتى يغرق كـل الجالديـن ينزف شالًال وطوفاناً  جرحوسيبقى ال ..يبعثون

  . المحتلين
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  مالشيخ عز الدين القسا ستشهادال  ٣٦ال الذكرى

  م١٢/١١/١٩٩٨

عن  بال يمكن أن تغي نهإف ٬من كل عام) نوفمبر(يأتي شهر تشرين الثاني  حين
أول  دااستشهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام الذي ق ىذاكرة الشعب الفلسطيني ذكر 

جهادي صادق في فلسطين في الوقت الذي كانت تتصارع فيه األحزاب والزعامات  موذجن
  .في البالد مورمقاليد األ ىعل ديةالتقلي

البطل الذي غرس  هداأن نجلي صورة هذا المج ليناحق اإلسالم ع نم نهإف لذلك
 في شباب فلسطين فكان له أعمق األثر عليهم في الثالثينات الفداءروح التضحية و 

 ىعل حماسالمقاومة  ركةح فقد أطلقت ٬وقتنا الحاضر إلىامتد أثره  ٬واألربعينيات
حتى أصبح هذا االسم يرعب  ٬الناصع دهبجها اقتداءً و تيمنًا "  القساميون "  مجاهديها اسم

ٱڳٱٱڇٱ :اليهود والعمالء ومن لف لفهم٬ وصدق اهللا العظيم حيث يقول أعداء اهللا ڳٱ

  .١٣: الحشر ڇڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱ

  :والنشأة المولد

 ىم٬ وتعلم عل١٨٨٢في سوريا عام  في جبلة في محافظة الالذقية هدنامجا ولد
 إلىثم انتقل  ٬وحفظ القرآن ءةأطفال القرية ويعلمهم أصول القرا ىيد والده الذي كان يرع

 امالً ح م١٩٠٦قريته عام  إلىرجع بعدها  واتمدة عشر سن ىم٬ وأمض١٨٩٦عام  األزهر
- اسطنبول ىإال مدة يسيرة حتى ذهب إل القريةولم يمكث في  ٬معه اإلجازة العالية

 طريق والده في اصلو بلده و  إلىثم عاد  ٬ليزداد علمًا وثقافة - العثمانية ةالخالف عاصمة
وأصبحت له مكانة  ٬اإلسالم حتى ذاع صيته مبادئ ىتعليم األطفال وتربية الشباب عل

  .اسمرموقة بين الن
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   :في سوريا جهاده

جيًال  يربيسنوات من العمل الدءوب والمتواصل أن  القسام خالل خمس استطاع
كبيرة وقيادة رمزية في قريته٬ وقد  بيةوأن يقود ثورة علمية إسالمية أكسبته شع ٬مؤمناً 

اإليطالي  عتداءاال ىعل هذا حين قاد مظاهرة كبيرة جابت شوارع القرية احتجاجاً  لىتج
متطوعًا نذروا أنفسهم  ٢٥٠ هيزيكتف بذلك بل استطاع تج مول ٬م١٩١١ليبيا عام  ىعل

  . لكن الظروف حالت دون سفرهم ليبياللدفاع عن 

 ٬أمام قبر صالح الدين واوقفدمشق و  واودخل ٬سوريا رنسيونأن احتل الف وبعد
 االنتقام ىأغضبت شيخنا فأصر عل تهذه الكلما ها قد عدنا يا صالح الدين٬: وقالوا

الثورة حيث  انطالق نقطةقرية الحفة لتكون  ليفباع بيته وانتقل إ ٬وطردهم من سوريا
في أكتوبر  رةعن بداية الثو  أعلنوفعًال فقد  ٬جبلية وعرة تصلح لهذا الغرض نطقةتعتبر م
خسائر في األرواح  نسيينمعارك ضارية كبدت الفر  قهرفاو  وخاض القسام م١٩١٨٬

أديب  محسن نفأرسلوا إليه عبد الرحم ٬الشيخ عز الدين في جهاده استمرو  ٬والمعدات
ومن  ٬جوابه الرفض فحكم عليه باإلعدام الثورة مقابل العفو فكان ركزوج خالته ليقنعه بت

  .فلسطين ليكمل مشوار الجهاد هناك ثم فقد توجه إلي

    :جهاده في فلسطين 

عن الدعة  بحثاً فلسطين هروبًا من الواقع و  ىيكن خروج الشيخ من سوريا إل لم
لالنطالقة والجهاد  بل كان خروجه من أجل البحث عن محطة جديدة ٬والراحة والسالمة

حيفا  نةمدي ىالزموه طيلة جهاده متوجهًا إل ينالذ انهإخو  رفقةخرج الشيخ ب ٬في سبيل اهللا
السياسية والدعوية التنظيمية مستفيدًا من تواجده  اطاتهومسرحًا لنش ه٬مقرًا ل هاالتي اتخذ

 جمعيةورئيس  ٬اإلسالمية بحيفا ةفي المدرس مدرسفي أكثر من تجمع جماهيري فهو 
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 ٬فلسطين لشما ىون شرعي لقر الشبان المسلمين٬ وٕامام وخطيب مسجد االستقالل٬ ومأذ
 ٬مقارعة اإلنجليز واليهود هخالل منعمله قد أهلته لعمل تنظيم قوي يستطيع  ةولعل طبيع

 أشدهمو  ٬فاختار رجاًال من أصدق  الناس ريببناء تنظيمه الس اتيرينفبدأ في أواسط العش
لدعاية والتعبئة٬ ا وحدة: عن قيادة التنظيم خمس لجان نبثقتوا ٬للتضحية والفداء عداداً است

 ٬وحدة االتصاالت الخارجية الستخبارات٬وحدة ا ٬العسكري لتدريبالسالح٬ وحدة ا حدةو 
كل  يرأسخمسة أعضاء  يةخلخليات سرية ضمت كل  ىالتنظيم إل -رحمه اهللا- موقسَّ 

هناك قيادة عليا تتألف من  وكانت ٬اشتراكا شهرياً  عوناألعضاء يدف نوكا ٬خلية نقيب
  . القسام نرأسهم الشيخ عز الدي ىعشر عضوًا عل اثني

والثورة من  ادالجه ىوأحبته والناس جميعًا عل تالميذه ضكان القسام دومًا يحرِّ  لقد
وذات مرة طلب من المصلين وهو  ٬الفجر٬ والندوات وخطب الجمعة الةصخالل دروس 

نقاوم االحتالل ونحن  بماذا :المصلين وسأل حدأفوقف  ٬يقاوموا االحتالل أنالمنبر  على
قام رجال القسام بسلسلة من  لقد .حهمونأخذ سال تلهمنق: فأجاب الشيخ ؟ال نملك شيئاً 

ومهاجمة " نحالل" مستوطنة ىضد المحتل ومن أهمها الهجوم عل ةالعمليات الجهادي
قلوب الصهاينة  يالرعب ف خلوأد ٬أثار مخاوف اإلنجليز مما" عتليت " مستعمرة

ولذلك ذهبت جهود  ٬محاطة بالسرية و الكتمان لعملياتهذه ا نأو  اصةالمجرمين خ
  . الكشف عن خاليا القسام الجهادية في داً سُ  نجليزاإل

   :الثورة واالستشهاد إعالن

 خرج هو ورفاقه في  ٬تنظيمه قد اكتمل تسليحه٬ واتسع مداه أنالقسام  ىرأ لما
وٕاعالن  نطالقاالقاعدة  لتكونالجهادية  رةإلي جنين من أجل تشكيل البؤ  م٢/١١/١٩٣٥

وقد اختار القسام أحراش جنين دون غيرها بسبب موقعها وسط جبال الجليل الوعرة  ٬الثورة
وفي خطوة جريئة  ٬المعادية اتتعيق تحرك دخول القو  ذات المواصالت الصعبة التي
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 نفكا ٬يونيوقاموا بقتل شرطي صه ٬انتشر رجال القسام في دوريات تجوب منطقة جنين
كان  أن شخصاً  ةزاد الطين بلَّ  ماومالقسام٬  ضعمو  ىهذا هو الخيط األول الذي دل عل

فأرسل  ٬فيه القسام ورفاقه فدل عليهم قيمعرف المكان الذي كان ي إلنجليزعميًال ل
رهيبة استمرت يومًا  معركةحاصرت المكان ودارت  يجند) ٥٠٠(اإلنجليز قوة مؤلفة من 

 وظل يجاهد صابرًا حتى خرَّ  ٬لشيخ ورفاقه وكبدوا العدو خسائر فادحةا صمدو  ٬كامالً 
 ئكةوهكذا ارتفع القسام شهيدًا تزفه مال ٬من رفاقه ناثني معم ٢٠/١١/١٩٣٥شهيدًا في 

أهل فلسطين شيخ الثورة٬ وسار خلف نعشه  عشيَّ  اوهكذ ٬الرحمة في عرس مالئكي مشهود
 كانتالنهاية بل  -إذن�فلم تكن  ٬شهداءمثواه األخير في مقبرة ال ىإل الفعشرات اآل

 واوهم الذين قتل ٬م١٩٣٦ ورةثفأتباع القسام هم الذين قادوا  ٬نقطة البداية وثورة الطوفان
وها هم أحفاده  م٬ ١٩٤٨ وهم الذين حملوا راية الجهاد حتى م١٩٣٧٬حاكم الجليل 

 دونويستشه ٬يحملون الراية ويكملون المشوار ندمو عز الدين القسام قا ئبفي كتا ٕاخوانهمو 
 ٬وصالح جاد خليفة اش٬عماد عقل٬ ويحيى عيَّ  مثالأ ٬وأجمل عطاء ٬في أبهى صورة
 ڇہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڇٱ ٬وصهيب تمراز

  .١٧٠: آل عمران

  .بالشهداء في مستقر رحمته نااهللا أن يجمع نسأل
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 ناعلى استشهاد اإلمام حسن الب عاماً  خمسون

١٨/٢/١٩٩٩ 

خشى على اإلخوان من النوازل وٕانما ال يُ  نهإ و ٬ سر الدعوة في ثبات أفرادها إن"
  " . اهللا في همتينسوا رابطة الحب التي جمع أنخشى عليهم يُ 
ومن ضعف عن هذا ٬ الدعوة فقد عاش بها وعاشت به همن استعد لهذ إن    

  " . حسن البنا"  آخرينبه لدعوته قوما  العبء فسيحرم ثواب المجاهدين ويستبدل اهللا
  :ونشأته حياته 
في المحمودية  م١٧/١٠/١٩٠٦ الموافقهـ  ١٣٢٣اإلمام حسن البنا عام  ولد   

حفظ  ه٬وله تصانيف كثيرة في يثبالحد فأبوه كان عالماً  ٬ونشأ في بيت علم ودين ٬بمصر
 نشأأعلى حب ممارسة العمل اإلسالمي ف جبل منذ صغره ٬مبكرة سنالكريم في  نآالقر 

  . جمعية محاربة المنكرات وهو طالب
ثم دخل  ٬طلبة مصر وىالعامة وكان ترتيبه الخامس على مست ةمن الثانوي تخرج   

في إحدى مدارس  وكان األول على دفعته ثم عين مدرساً  نهادار العلوم وتخرج م
   .اإلسماعيلية

  .تأسيس جماعة اإلخوان المسلمين  
ورأى اإلباحية  ٬رأى البنا بأم عينه االنجليز وهم يستعبدون الشعب المصري لقد   

الذي أصاب األمة العربية واإلسالمية خاصة بعد سقوط  الضعفواالنحالل والفساد و 
على  مرهمآعن جرائم اليهود في فلسطين وت معوس م١٩٢٤٬الخالفة العثمانية عام 

يقول البنا  ٬وأسى ةً وكاد قلبه يذوب حسر  بنانفسية ال في رثَّ أاألمر الذي  ٬المسجد األقصى
وما  مةنا نقضيها نستعرض حال األويعلم اهللا كم من الليالي ك" :عن تلك الفترة محدثاً 

ونفكر في عالج وحسم  ٬ونحلل العلل واألدواء ٬مختلف مظاهر حياتها في ليهإوصلت 



- ۱۹٦ - 
 

من هنا وكأن القدر كان على  ٬"التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البكاء ابن فيضوي ٬الداء
سالم من جديد موعد مع البنا ليعيد لألمة كرامتها وعزتها من أجل بناء جيل يحمل راية اإل

على تأسيس نواة العمل  اهدوامنه إال أن اتصل بستة ممن توسم فيهم الخير وتع نفما كا
 م١٩٢٨وكان هذا في اإلسماعيلية في مارس  ٬"إخوان مسلمون"أنفسهم  سموااإلسالمي و 

 لتبدأ البنا دعوته فبارك اهللا فيها وتحو  ٬بداية النواة األولى لدعوة اإلخوان المسلمين
بعدها دار اإلخوان في  نشأأثم  ٬سالماإل جلأمن  ةاعيلية إلى خلية نحل عاملاإلسم

 ءالدعوة خالل سنوات مل حتأصب حتىومدن مصر  ىقر  جميعفي  عبالقاهرة وفتح الشُ 
  . حساب ألفلها  سبالحكومة المصرية تح أصبحتو  ٬هاسمع مصر وبصر 

  :اإلخوان في فلسطين جهاد 
وهم الذين  ٬قضية فلسطين نأول من طرق أسماع المصريين ع إلخوانا كان   

صندوق القدس  واأأول من أنش وهم ٬الشعب المصري مسلميأيقظوا الروح اإلسالمية في 
وهم أول من قاموا بمظاهرات صاخبة  ٬لجمع التبرعات لصالح المجاهدين في فلسطين

خاطب البنا الجماهير فقال  دوالجامعات المصرية وق زهراأل هابعد قرار التقسيم اشترك في
المنبر أن اإلخوان قد  ذاأعلن من فوق ه إني. . . فداء فلسطين  دماؤنا لبيك فلسطين:" 

ولقد أوفى البنا بما قال  ٬"تبرعوا بدماء عشرة أالف متطوع لالستشهاد في سبيل فلسطين
ولقنوا  ٬اإلخوان بالًء حسناً  ىوأبل ٬فأرسل كتائب اإلخوان لتدافع عن مسرى رسول اهللا 

ينشدون  كفهمأعلى  حهمالشهادة يحملون أروا على قبلواأو  ٬داً لن ينسوه أب اً اليهود درس
     :بحماس

  الفاصل قفللمو  ويعتد  أجناده  االحق يحش هو 
  به دولة الباطل اودكو   سادهآ الكتائب فصفوا
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  :جماعة اإلخوان المسلمين حل
تعاظم أمر هذه الحركة ليس في مصر فحسب بل في العالم العربي  لقد   

حتى كتبت إحدى الصحف األمريكية  يزمضجع اليهود واالنجل واإلسالمي مما اقضَّ 
أن يغلب إال أن  كنإن هذا الرجل أقوى رجل في العالم اإلسالمي اليوم وال يم": تقول

مسلمين الذين يدافعون عن شرف ال اإلخوانهدية  نتلقد كا ٬"منه كبرأتصير األحداث 
من رصاص اليهود أن  لمصريفلسطين ويحمون ظهر الجيش ا فياألمة ويستشهدون 

 م١٨/١٢/١٩٤٨٬النقراشي قراره بحل جماعة اإلخوان المسلمين في  راءالوز  سرئي صدرأ
 صدرأفاروق فقد  كأما المل٬ المصرية نداخل السجو  أفرادهاوزج  ٬ومصادرة ممتلكاتها

فما كان من اإلخوان  ٬لم يستسلموا إذاأبيهم  كرةعليهم وٕابادتهم عن ب لناربإطالق اأوامره 
  . لوقوع حرب وصدام تراق فيه الدماء في غير مكانها استجابوا ألوامر الجيش تجنباً  أن إال

  :البنا اغتيال
والحكومة  ٬القتال احاتوهم في س وتعتقلهمالمصرية تحاصر اإلخوان  الدبابات   

وتبقي البنا خارج السجن بعد أن جردته من سالحه  ٬اإلخوان في مصر لالمصرية تعتق
ميادين القاهرة أمام دار الشبان  كبرأالرصاص الغادر على البنا في  طلقثم ي لشخصي٬ا

من جسد البنا حتى أسلم الروح إلى  الدم الطاهر وينزف م١٢/٢/١٩٤٩٬المسلمين في 
وحوصر البيت بالدبابات  ٬والده الذي تجاوز التسعين عاماً  ىجثة إلثم سلمت ال ٬بارئها

ودفن البنا ووري  ٬في جو رهيب معلى جنازة شهيد اإلسال نساءٍ  أربعوصلت   ٬والجنود
اإلخوان جثته مرة أخرى  خرجلكي ال يُ  وحرس القبر ليالً  ٬جسده الطاهر بالتراب

  .اآلن استقر عرشي: الطاغوت فاروق فقال احوارت ٬ويتظاهرون
  :الدعوة وعظمة الداعي قوة

وخرجت  ٬الستقباله خوةاإل آالفاإلخوان خرج  عبشُ  حدىإحدى زياراته إل في   
ثم وصل قطار القاهرة  ٬جموع أخرى بموسيقاها واصطفت بميدان محطة اإلسكندرية
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ولكن المرشد لم يكن  ٬المرشد فضيلةأن يحظى بأول لقاء مع  ريدوتسارع اإلخوان كل ي
من مظاهر ال يرضاها للدعوة وال لنفسه وال  خواناإل أعدلقد علم بما  ٬في القطار

مع بعض األفراد إلى  هطريق ذواتخ ٬كندريةفتخلف قبل وصول القطار لإلس ٬لإلخوان
 ٬من يقول للمنتظرين بالمحطة أن المرشد قد وصل إلى الدار في هدوء لثم أرس ٬الشعبة

وتلك  اياهاوقد علم أن دعوة هذه مز  ٬كل منهم ممتلئ النفس بقوة الدعوة وعظمة الداعيو 
  . األيام  هادروسها لن تزعزع جذور 

  :البنا في الخالدين حسن
الشيخ الداعية  نهالذي قال ع لبناهو حسن ا اوهذ ٬سلميندعوة اإلخوان الم هي

الفقيرة إلى  متناأبناة  ومن ٬اإلسالمي الفقهمن قمم  نهإ -رحمه اهللا- محمد الغزالي 
له بعد اهللا الفضل  أنب شهدأو  ٬ريب مجدد القرن الرابع عشر الهجري البل هو ب ٬رجالال

الجماعات العاملة في  عدلأالتي أسسها  لجماعةا لوال تزا ٬األول في توجيهي وتثقيفي
- كان : يهالندوي فيقول ف حسنال أما العالمة أبو ٬الحقل اإلسالمي وأبعدها عن الزيغ

استشهاده الذي  حادث ثرإعمره بعد الثانية واألربعين  اوزقد تأثرت به ولم يج - رحمه اهللا
 ٬وحرم العالم اإلسالمي هذه الشخصية التاريخية الفريدة ٬أدمى نفوس ماليين المسلمين

 والغرس الكريم مةبهذا الدين وبهذه األ والعنايةوالحكمة اإللهية  يقالتوف نعإنما هو من ص
داره زعماء العالم في  يالرجل الذي كان يستقبل ف نهإعظيم؟  وألملالذي يهيأ ألمر عظيم 

هذا هو  ٬وفي الحجرة كان يكتب ويطالع ويتناول طعامه ٬حصيرفرشت أرضها بال جرةح
ففي األمة من  سياسياً  أو أو خطيباً  عالماً العشرين ليس ألنه كان  رنحسن البنا مجدد الق

 ٬جيالً  نشأأدعوته و  ناالذي عاش لفكرته وب جلالر  هر دهاء وسياسة ولكنوأكث نهم أعلمهو 
فسالم عليه في األولين  سقى شجرة اإلسالم بدمه الطهور وأخيراً  ٬وغير مجرى التاريخ

  . واآلخرين
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  )١(الرجيع وكرامة الشهداء  يوم
  بن ثابت عاصم

  م١٩٩٩\٦\١٧
وجدت الوثنية فرصتها لالنتقام من  حدفي بدر وفشلهم في أُ  نهزيمة المشركي بعد

الشرك في أنحاء  هلبتأليب المنافقين عليهم في المدينة المنورة وأ وذلك٬ وصحبه حمدم
من قبيلتي عضل و القارة  دفو  بفترة قصيرة قدم على النبي  حدفبعد أُ ٬ الجزيرة العربية

يفقهوننا  كمن أصحاب فابعث معنا نفراً  إسالماً رسول اهللا إن فينا  يا: في صفر٬ وقالوا
وعاصم بن ٬ مرتد بن أبي مرتد فيهم ٬من أصحابه اً نفر  فبعث الرسول ٬ ويقرؤوننا القرآن

روى . اهللا بن طارق وعبد ٬وزيد بن الدثنة٬ يروخالد بن البك٬ وحبيب بن عدي٬ ثابت
عليهم عاصم  رسرية وأمَّ  بعث النبي :"قال  - رضي اهللا عنه- هريرة  أبيالبخاري عن 

عسفان ومكة  نفانطلقوا حتى إذا كانوا بي٬ وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب٬ ثابت بن
٬ فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم٬  لهم بنو لحيان يقالذكروا لحي بن هذيل 

فلما انتهى عاصم  ٬فقالوا هذا تمر يثرب فتتبعوا آثارهم حتى لحقوهم٬ نزلوه منزالً  احتى أتو 
نزلتم إلينا  إنلكم العهد والميثاق : فقالوا٬ وجاء القوم فأحاطوا بهم٬ إلى فدفد لجئواوأصحابه 

٬ نبيك االلهم أخبر عن٬ أنا فال أنزل في ذمة كافر أما: عاصم لفقا٬ أن ال نقتل منكم رجالً 
وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم ٬ نفر بالنبل ةفي سبع فقاتلوهم حتى قتلوا عاصم

حلو أوتار ٬ ا أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهمفلم ٬العهد والميثاق
 حبهمأن يص فأبى ٬أول الغدر هذا: فقال الرجل الثالث الذي معهما٬ قسيهم فربطوهم بها
 وهمابخبيب وزيد حتى باع نطلقواوا٬ فلم يفعل فقتلوه مأن يصحبه ىفجروه وعالجوه عل
هو قاتل الحارث يوم بدر  اً عامر بن نوفل٬ وكان خبيب بنبنو الحارث  اً بمكة فاشترى خبيب

من بعض بنات الحارث  اً موس نحتى إذا أجمعوا قتله استعا رسلواوأ ٬همفمكث عند
فوضعه على فخذه  هاإليه حتى أت درجعن صبي لي ف غفلتقالت ف٬ فيها فأعارته جدنليست
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ما كنت ٬ أن أقتله ينأتخش: وفي يده الموس فقال ٬فلما رأته فزعت فزعة عرف ذلك مني
لقد رأيته يأكل  ٬من خبيب اً قط خير  أميراً رأيت  ما: ألفعل ذلك إن شاء اهللا٬ وكانت تقول
وما كان إال رزق رزقه اهللا ٬ بالحديد قلموثو  ٕانهو  رة٬من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثم

أن  لوال: الفخرجوا به من الحرم ليقتلوه٬ قال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فق
 حصهمااللهم :" ثم قال ٬ ركعتينمن سن  تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول

  : لعددا ثم قا
  أي جنب كان في اهللا مصرعي على    أبالي حين أقتل مسلماً  ولست
  ممزق شلوٍ  على أوصال كل يبارك    وٕان يشأ هفي ذات اإلل وذلك

من  قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء بعثتو ٬ عقبة بن الحارث فقتله إليهقام  ثم
فبعث اهللا عليه مثل  ٬من عظمائهم يوم بدر يماً وكان عاصم قد قتل عظ٬ جسده يعرفونه

هو عاصم بن ثابت  هذا٧٠" يءيقدروا منه على ش لمالظلة من الدبابير حمته من رسلهم ف
بدر حين  ميو  النبي  أجابوهو الذي  ٬حسناً  الءً ب ىوأبل بدراً  حضرالذي  ألفلحابن أبي 

رسول  يا: والنبل وقال قوسكيف تقاتلون فقام عاصم من بينهم وقد أخذ ال": قال لألنصار
حتى تنالهم الرماح كانت  نواوٕاذا د٬ اهللا إذا كان القوم قريبا مائتي ذراع كان المرمى

فقال ٬ حتى تقصف فإذا تقصفت وضعناها وأخذنا بالسيوف وكانت المجادلة٬ المداعة
  !!عاصم قاتلمن قاتل فليقاتل كما ي٬ هكذا نزلت الحرب: تسميبوهو  النبي 

فكان ثباته كالطود  يوم أحد هو الذي وقف يدافع عن رسول اهللا  وعاصم
فيعود كالهما ٬ طلحة وأخوه الجالس بنمن قريش منهم مسافح  الكثيروقتل ٬ الشامخ

بني  اي٬ األخيرة سهفافي حجرها يلفظ أن وتضع أم الجالس رأسه٬ بجرحه القاتل إلى مكة

                                                           
 ) .٤٠٨٦(٬ح) ٥/١٠٣(صحيح البخاري:البخاري ٧٠
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فقالت وهي  لح٬األف بنوأنا  خذها: حين رماني وهو يقول رجالً  سمعت: من أصابك٬ فيقول
  .إن أمكنني من رأس عاصم أن أشرب فيه الخمر تلقد نذر : تولول وتصيح

 القتال عنيفاً  دارأن ينزل في عهد مشرك٬ و  - رضي اهللا عنه-عاصم  ويرفض
ووقف ثالثتهم في حصارهم ال  روخالد في أول األم وركز المشركون لقتل عاصم ومرتد
حتى آخر النهار  مراً وظل القتال مست٬ ما أصابوا نهميبالون بكثرة عدوهم حتى أصابوا م

لحمي آخر  في أول نهاري فاحمِ  كدين تاللهم إني حمي٬ ربه يوهو يناج صمفاستشهد عا
 القومكاد  ماف!!! اصمأن تشرب الخمر في رأس ع دسع تفقد آن لسالفة بن ذنإ و !! نهاري

كيدهم وتلسع  هجماعات النحل تحميه وتدفع عن هللايقتربون من الجسد الطاهر حتى بعث ا
ظلم الليل حتى  يفي البوادي٬ وفي ظنهم أن يعودوا ف ينففروا هائم٬ يهموأيد هموجوه

إال أن أرعدت وأبرقت  فما كان من السماء٬ يغادر النحل مكانه من حول الشهيد العظيم
إال اهللا  هفمأل الوادي واحتمل الجسد الطاهر إلى حيث ال يعلم مكان وأنزلت سيلها مدراراً 

  .يد مشرك نجس ليهبحيث ال تصل إ

من  هلحم مىمع اهللا٬ لقد استجاب اهللا لعاصم فح عهدهلقد وفى عاصم ب ٬نعم
حمايته من هتك  تههادة٬ ومن كرامبالش هلما أراد اهللا إكرام هالمشركين ولم يمنعهم من قتل

حق المسلمين أن  نإن م:"على ذلك  علقام ىالشيخ سعيد حوَّ  يقول. هحرمته بقطع لحم
٬ كان الطلب بظلم اإذ أو عارضاً ٬ صلياً أ اً يستأسر لسلطة كافرة سواء كانت كافرة كفر 

  ".فمن حق أبناء هذه الحركة أن يستأسروا إذا طلبوا المظلومين٬ التعامل مع األحداث
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  )٢(الشهداء  مةالرجيع وكرا يوم

  اآلخرةيتعانقان في الدنيا و . . وزيد  خبيب

  م١٩٩٩\٧\١

حين  رسول اهللا  أصحابفي الحلقة السابقة كيف أن عضل والقارة غدروا ب ابينَّ 
واهللا  اإن: لهموقالوا ٬ فأحاطوا بهم من كل جانب بلغوا ماء الرجيع واستصرخوا عليهم هذيالً 

ولكم عهد اهللا وميثاقه أال  ٬بكم ماًال من أهل مكة بولكن نريد أن نصي٬ ما نريد قتلكم
٬ وال عقداً  ال نقبل من مشرك عهداً  واهللا: عاصم وخالد ومرتد ومعتب فقالوا فأما ٬نقتلكم

هذيل٬ وتمكن عبد اهللا  أسرتهم  قدالثالثة ف نهموأما إخوا٬ انطلقوا يقاتلون حتى قتلوا جميعاً و 
واقتادوا خبيب بن  ٬حتى قتلوه ضرباً  عليهسيفه فانهالوا  وٕاشهار اقهبن طارق من فك وث

 ٬كانا بمكة لمن قريش أسيرين من هذي امعوهبلغوا مكة با ذابن الدثنة حتى أ وزيد عدي
 بتاعفابتاع حجير بن أبي أهاب خبيبًا لحليفه عتبة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه٬ وا

وسجن ٬ وسجن خبيب في بيت ماوية موالة حجير٬ ليقتله بأبيه أمية صفوان بن أمية زيداً 
  .في بيت سوان زيد

 فحرموهما ٬وبالغ كفار مكة في تعذيبهما٬ العظيمين سيرينألرحلة العذاب ل وبدأت
 سوىورغم ذلك لم يقبال  ٬أيام ثالثةمرة واحدة كل  إال يقدموهولم  ٬والشرابمن الطعام 

  .- سبحانه وتعالى- في عبادة اهللا  نشغالوا٬ اللبن

فإذا بين يديه قطف من عنب مثل رأس  ةعلى أسيرها فجأ اً ماوية يوم دخلت
إنها كرامة اهللا  إنها مائدة السماء٬٬ كلؤ الحين عنب ي لكفي ذ األرضوما على ٬ الرجل

  .ألوليائه الصادقين
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فأرسلته إليه مع غالم لها فما ٬ ليتطهر به قبل موته اً موس يةخبيب من ماو  طلب
رأته خافت  اعلى كتفه٬ فلم بتير  وأخذ ٬إال أن أجلس الغالم على فخذه كان من خبيبٍ 

ما ! ؟برجل٬ فقال أتحسبين أن أقتله لرج كونقاتله بنفسه في اً وظنت أن خبيب شديداً  اً خوف
إلى هذه التربية  نظراف ٬عن الغيلة يإن ديني ينهان ٬كنت ألفعل ذلك إن شاء اهللا

لترى مدى عمق تعظيم الصحابة ! خبيب الأمث رجاالً العجيبة التي صنعت  إلسالميةا
أنه  إال ٬مع أنه في أسر المشركين ويعلم أنه سيقتل بين عشية أو ضحاها لسنة النبي 
  . وهذا واعظ كبير لمن يستهين بكثير من السنن٬ على سنة االستحداد كان حريصاً 
والتقى خبيب وزيد ٬ باألسيرين إلى القتل شركوناليوم المشهود وخرج الم وجاء

٬ صاحبهفلم تستطع قوة أن تحول بينهما إذ التزم كل منهما ٬ مرة بعد األسر ولأل
بمرحلة التحقيق والتعذيب في  نايذكر  وهذا٬ لثباتويوصيه بالصبر وا٬ ويقبله ٬يحتضنه

فتكون حرارة  ٬أخاه ألول مرة بعد غياب طويل األخ حين يلقى فوكي٬ سجون الصهاينة
 ينفما بالك بلقاء اآلخرة ح الدنيافهذا لقاء ٬ اللقاء التي ال يعرفها إال من ذاق حالوتها

٬ خارج الحرم نعيمتالقتل عند ال ويصل زيد إلى ساحة!! يكون المؤمنون على سرر متقابلين
سأله أبو  وهناك ٬وصبية ليشهدوا مصرعه ونساءً  حوله رهط من قريش رجاالً  جتمعوقد ا
وأنك في ٬ أنشدك اهللا يا زيد٬ أتحب أن محمد عندنا اآلن مكانك تضرب عنقه: سفيان

نا جالس وأ ٬ههو فيه تصيبه شوكة تأذي يالذ انهما أحب محمد اآلن مك واهللا: أهلك؟ فقال
يحب أحد كحب  اً من الناس أحد رأيت ما: للمأل من حوله فيانفي أهلي٬ فقال أبو س

وأثارت كلمات أبي سفيان أحد الموالي ويدعي نطاس فهوى بسيفه  ٬اً محمد أصحاب محمدٍ 
يؤتى بخبيب في ٬ زيد شهادتوبعد اس٬ في ساحة الحق على رأس زيد فقتله٬ فسقط شهيداً 

من أبناء  بأربعين شاباً  ذاوإ ٬ قد نصبت له كي يصلب عليها يةسار نفس المكان فإذا هو ب
 -رضي اهللا عنه-به قبل موته٬ ثم ينظر  كلوالين٬ المشركين في انتظاره حول السارية تلىق

٬ المينفيها ركعتن هللا رب الع كعفرصة ير  منحوهيويسألهم أن ٬ إلى القوم في سكينة ووقار
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واهللا  أما: وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال تمهماأفركع ركعتين ٬ قم فاركع: القوم هفأجاب
فكان أول من سن ٬ من القتل الستكثرت من الصالة اً إنما طولت جزع نيلوال أن تظنوا أ

عن  عارج: قال له بعض زعمائهم٬ وعندما رفعوه على الخشبة وأوثقوه٬ ركعتي القتل
وأن لي ما في األرض  مالسواهللا ما أحب أن أرجع عن اإل ال: فقال٬ اإلسالم نخلي سبيلك

ثم رفع ٬ لإن قتلي في اهللا لقلي: البةاألخرى ثم قال بكل قوة وص مرة تلو هوعاودو ٬ جميعاً 
اللهم إنه ٬ الغداة ما يصنع بنا فبلغهقد بلغنا رسالة رسولك  إنا: وجهه إلى السماء فقال
إني ال أرى إال  همالل٬ السالم نتم فبلغه عني أعني السال سولكليس هاهنا أحد يبلغ ر 

فسقط معاوية بن أبي !! وال تغادر منهم أحدا بدداأحصهم عددا واقتلهم  للهما٬ وجه عدو
 حكيم بن حزاز بعيداً  وهرب ٬من دعوة خبيب خوفاً  عليه وكان حينها مشركاً  اً سفيان مغشي
سوء العاقبة من هذا الدعاء  قريش وخافت٬ اقتفى أثره فقدأما جبير بن مطعم ٬ عن المكان

فانتفضوا عليه بسيوفهم ورماحهم حتى تقطع بعض ٬ اقتلوه أن: في شباب قريش تفصاح
٬ ثم قال  هللا الذي جعل وجهي نحو القبلة الحمد: فاستدار جسده نحو القبلة فقال٬ وثاقه

  :وهو يلفظ أنفاسه األخيرة

  جنب كان في اهللا مصرعي يأ على    أبالي حين أقتل مسلما ولست

  على أوصال شلو ممزع يبارك    في ذات اإلله وٕان يشأ وذلك

في  رحاب المسجد النبوي الشريف حيث يجلس الحبيب المصطفى  وفي
 بريلج هذا: ثم قال٬ إذ أخذته غيمة كما كانت تأخذه إذ نزل عليه الوحي٬ أصحابه الكرام

  .ميقرئني من خبيب السال
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وأن ٬ اً وأموات وأن يحفظهم أحياءً  ٬ن يستجيب اهللا دعاءهمالشهداء أ ةكرام إن
 ٬اللهم اجعلنا منهم ٬الرحمن شيجعل الجنة مأواهم في حواصل طير خضر معلقة بعر 

  .الراحمينوألحقنا بهم برحمتك يا أرحم 
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  وثالثون عامًا على رحيل شهيد الفكر والعقيدة العالم الرباني سيد قطب ثالثة

  م٢٦/٨/١٩٩٩

أن  إال هفي هذا العصر ال يسع برينيتحقق المرء عن الدعاة الصادقين الصا حين   
الذي ذاع صيته واشتهر في  لكبيرقطب ذلك العمالق اإلسالمي ا يديذكر شهيد الفكر س

 مامأالطريق بدمه الزكي الطاهر  رسمإنه العالم الرباني الذي  ٬العالمين العربي واإلسالمي
 ٬الثورة على الطغيان وأشعل نار  ٬ماته المضيئة النائمينوأيقظ بكل ٬القادمة الاألجي

  . واستعلى بإيمانه على الجبابرة المتكبرين

األمة  رأن أذكِّ  من الواجب عليَّ  يتالذكرى الثالثة والثالثين الستشهاده رأ وفي   
عامة وأبناء الحركة خاصة بهذا الرجل العظيم خاصة في هذه الظروف الصعبة التي 

 ٬والبرهانإلى الدليل  ىتقاعس الكثير عن حمل األمانة متعللين بحجج واهية هشة ال ترق
 ونوراً  ٬لما في الصدور اءً فوش ٬الطريق على اً فإننا نأمل أن تكون هذه الذكرى زاد لذلك

  .وضياء للحائرين

  :ونشأته  نسبه

م  في أسرة موسرة نوعًا ما في ١٩٠٦ولد سنة  إبراهيمسيد بن الحاج قطب  هو   
 ٬بين سكان القرية كان والده رجًال متدينًا معروفاً  ٬الواقعة في محافظة أسيوط" قها"قرية 
كانت له أختان وأخ  ٬حب الطموح والمعرفة هوزرعت في بيتهكذلك فقد اهتمت بتر  وأمه

إلى  سافر ٬ولم يبلغ العاشرة من عمره القرآنحفظ  ٬وأمينة ومحمد دةحمي ٬أصغر منه سناً 
عين  ٬ثم دخل دار العلوم وتخرج منها في اللغة العربية وآدابها ٬الثانوية استهالقاهرة فأتم در 

ي االطالع على ليكرس جل اهتمامه ف الوظيفةثم ترك  ٬والتعليم ربيةمفتشًا في وزارة الت
 للغةلقد أقبلت على قراءة كل ما جاء مترجمًا با" :يقول عن نفسه ٬كثير من الثقافات
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لقد كان لجهده واجتهاده األثر الكبير في أن يصبح  ٬"العربية من مختلف اللغات األجنبية 
كاتبًا معروفًا إلى جانب طه حسين والعقاد والرافعي حيث أخذت مقاالته تظهر في نفس 

  . والمقتطف رسالةجالت التي تنشر مقاالت هؤالء الكتاب الكبار مثل الالم

  :األيديولوجية اإلسالمية ونح التحول

 ٬م  في بعثة دراسية لدراسة نظم التربية فيها١٩٤٨سيد إلى أمريكا عام  سافر   
لكن  ٬وكان يطمع من أرسلوه أن يعود حامًال معه األفكار الغربية كي يطبقها في مصر

في أمريكا رسالة إلى  هوجود فقد أرسل خالل ٬الفرصة عليهم تظنهم وفوَّ  بالشهيد خيَّ 
وينصح  ٬توفيق الحكيم يهاجم فيها الحضارة األمريكية التي ال تأبه بالقيم الروحية هصديق

ولقد  ٬معلوماته في المستقبل من اإلسالم الذي يتميز بفلسفة مستقلة يقأن يست هفيها صديق
التمسك باإلسالم والتعرف على  ونح "سيد"البنا األثر الكبير في نفسية  تشهادسكان ال

وقد قتل الشهيد " :أعدموني ماذافي كتابه ل - رحمه اهللا- يقول  ٬دعوة اإلخوان المسلمين
 ألمريكيةالصحف ا تهولقد لفت نظري شدة ما أبد ٬م١٩٤٩حسن البنا وأنا هناك في عام 

وفي قتل  ٬وضربها همحل جماعت في اضحةبالغ باإلخوان ومن شماتة و  تماممن اه
 عمارعند الصهيونية واالست الجماعةكل هذا لفت نظري إلى أهمية هذه .. مرشدها
  . "الغربي

  :المسلمين خوانتنظيم اإل دخوله 

 بتنظيمتفكيره إلى أن يقوم  قادهف هيدالفكر لدى الش تبلورعودته من أمريكا  بعد   
مجموعات من الشباب تعمل وفق منهاج حركي شامل يدعو إلى استئناف الحياة 

الذي رباه حسن البنا  المؤمنساقته إلى التعرف على الجيل  ألقدارغير أن ا ٬اإلسالمية
 هفأهدى لهم أول عطاء له في الفكر اإلسالمي كتاب ٬بغيته وضالته الجيلفلقي في هذا 
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الفتية الذين كنت ألمحهم  إلى :حيث يقول في إهدائه ٬"االجتماعية في اإلسالم العدالة"
 لهمبأموا اهللايجاهدون في سبيل .. قائمين  حياةقادمين فوجدتهم في واقع ال لخيالا بعين

وقد انضم الشهيد ". العزة هللا ولرسوله وللمؤمنين أن مؤمنين في قرارة نفوسهم ٬وأنفسهم
 ٬خوانتحرير جريدة اإل رئاسةوتولى   م١٩٥٣المسلمين عام  اإلخوانإلى حركة  فعلبال

أعماله  ومن ٬ثم أوقفت من قبل السلطات المصرية اً عدد عشروقد أصدر منها اثني  
  . في المركز العام لإلخوان وكان يحضره آالف اإلخوان  "الثالثاء حديث" ولىاأل نيةاإلخوا

  :ستشهادالسجن واال محنة

وبهتانًا  زوراً م ١٩٥٤أكتوبر  ٢٦اتهمت جماعة اإلخوان المسلمين في  حين   
المنشية المدبرة٬ واتهمت المخابرات  بحادثةعبد الناصر المعروفة  يالبمحاولة اغت
وهو  رمحمود عبد اللطيف بإطالق الرصاص من مسدسه على عبد الناص /المصرية األخ

والذي أعقبه بطش عبد الناصر  ٬دريةنفي المنشية باإلسك تحريريخطب في مبنى هيئة ال
وكان من بينهم سيد قطب الذي حكم عليه بالسجن   ٬وتنكيله باإلخوان المسلمين وتعذيبهم

" ليمان طره"قضى منها عشر سنوات في سجن   ٬مدة خمسة عشر عامًا وباألشغال الشاقة
اصر عند بسبب تدخل الرئيس العراقي آن ذاك عبد السالم عارف شخصيًا لدى عبد الن

السفر معه إلى  "سيد"عرض على  عارفم٬ ويذكر أن الرئيس ١٩٦٤زيارته للقاهرة عام 
  . ومعركة وال أستطيع أن أخليها احةس إنها: قائالً  - رحمه اهللا- العراق فرفض 

فأعيد  "في الطريق معالم"كتابه  رجأخ م١٩٦٥وفي   ٦٤سيد من السجن عام  خرج   
وصدر عليه الحكم باإلعدام  ٬تدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم بالقوة اعتقاله مرة أخرى بتهمة 

مظاهرات واحتجاجات في العالم  متوعلى أثر تناقل خبر الحكم قا ٬ م٢٢/٨/١٩٦٦في 
  . العربي واإلسالمي إال أن الصيحات والنداءات والتدخالت الرسمية والشعبية لم تجد نفعا
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الرباني والداعية المؤمن إلى ساحة  العالمم سيق ٢٩/٨/١٩٦٦صبيحة يوم  وفي   
ومحمد يوسف هواش  ٬إسماعيلعبد الفتاح  األخ/ االستشهاد مع أخوين كريمين هما

اهللا ثراه مخلصًا  بلقد كان الشهيد طيَّ . رخيصة في سبيل هذا الدين أرواحهمليقدموا 
 ٬رضوا عليه منصب وزير المعارف فرفضبكبرياء كل مناصب الطغاة فقد ع سصادقًا دا

المرشد حسن  للإلخوان المسلمين بد عاماً سجين أن يكون مرشدًا  هوو  عهخدا حاولوا
اإلخوان يجتمعون على غير مرشدهم  نإحينما أقول  اً أكون غاش" :للطغاة قالالهضيبي ف

ولما حاولوا إغراءه بالخروج من السجن مقابل كلمة اعتذار يهديها  ٬"حسن الهضيبي
خمس مرات لهي  انيةتشهد بالوحد يواهللا إن السبابة الت" :الخالدة كلماته مصر قال ونلفرع

وٕان كنت مسجونًا  ٬بحق فأنا أرضى بالحق سجوناً كنت م  إن ٬طلمن أن أسترحم بالبا رفعأ
الفرح  سامةابت ٬الشهادة بابتسامة عريضة استقبل". باطلأرفع من أن أسترحم ال أنابباطل ف
يكن ذاهبًا للموت بل ذاهب للعرس في جنات الفردوس األعلى  موكأن سيدًا ل ٬والسرور

   .. نلقاك أنوالى  خرينفي األولين واآل ليكبإذن اهللا فسالم ع

  لمدىعلى طول ا الحقجبهة                به رفع اهللا اً شهيد يا 

  فدىلل اً حاديًا للركب رمز         علمًا  حناياال فيتبقى  سوف

  .في وجه الردى منالمؤ  بسمة         علمتنا قدف كنسينا ما
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 مؤتة على سرر من ذهب شهداء

  الشاعر ٬الطيار  ٬الحبيب

  م٢/٩/١٩٩٩

 ىإلى ملك بصر  كان لمقتل الحارث بن عير األسدي رسول رسول اهللا  لقد   
القبائل العربية  ديبألت في استنفار الرسول  السببعلى يد شرحبيل بن عمرو الغساني 

   .طيينالموالية للبيزن

فإن قتل فجعفر  ٬الناس زيد بن حارثة أمير: "ثالثة آالف مقاتل وقال لهم فجهز   
منهم رجًال  مسلمونفإن قتل فليرتض ال ٬فإن قتل فعبد اهللا بن رواحة ٬طالب أبيبن 
   .عليهم علوهيجفل

 واحــةر بكــى عبــد اهللا بــن  التوديــعوفــي أثنــاء  ٬الجــيش ودعــونأهــل المدينــة ي وخــرج   
 ٬مــا بــي مــن حــب الــدنيا وال حبابــة بكــم واهللا أمــا: القــف رواحــة؟ابــن  ايبكيــك يــ مــا: فقيــل لــه

کٱٱکٱٱگٱٱٱگگٱٱڇٱيقــرأ آيـة مـن كتــاب اهللا يـذكر فيهـا النــار  ولكنـي سـمعت رسـول اهللا 

لهــم  القــف د٬بعــد الــورو  ربالصــبلــي  فأدري كيــ تفلســ  ٧١: مــريم ڇگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱ
ثـم مضـوا حتـى وصـلوا . صـالحين ردكـماهللا ودفـع عـنكم و  بكمصـح: المسلمون وهـم يسـيرون

ومائة ألف أخرى من  ٬الروم نألف م مائةمن أرض الشام وكان في انتظارهم ) معان(إلى 
إلـى رسـول اهللا  نكتـب: فقـال بعضـهم ٬أقام المسلمون ليلتين يتدبرون أمـرهم. العرب ىنصار 
 ولــم يــرق  ٬أن يأمرنــا بــأمر فنمضــي لــه وٕامــا ٬فإمــا أن يمــدنا بالرجــال٬ نخبــره بعــدد عــدونا

التــي تكرهــون للتــي خـــرجتم  إنوهللا  ٬قــوم يــا: ذلــك لعبــد اهللا بــن رواحــة فشــجع النــاس قــائالً 
وٕانمــا هــي إحــدى الحســنيين إمــا  ٬وال قــوة عــددنقاتــل النــاس بكثــرة  امــواهللا  ٬تطلبــون الشــهادة

الكبيــر فــي تحــريض الجــيش علــى  هــالقــد كــان لكلمــات ابــن رواحــة أثر  ٬شــهادة مــاظهــور وإ 
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عجيب في حسـاب  رأم نهإ ٬الجيشان ثالثة آالف أمام مائتي ألف والتقى ٬القتال دون تردد
والشــهادة فــي  الجنــةًا فــي ميــزان اإليمــان والرغبــة فــي لكنــه لــيس غريبــ ٬المــادة وميــزان البشــر

ڌٱٱڇٱاهللا  عـدوتنقلب الموازين األرضية لصـالح كفـة المسـلمين حتـى يتحقـق و  ٬سبيل اهللا

  .٢٤٩: البقرةڇٱ ڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑ

  :الحبيب الشهيد

كثرة الروم ورأى بعض رجاله يترددون  أىزيد المعركة على رأس جيشه فر  خاض   
فاندفع أمام الجيش وسط األعداء وهو يطيح برؤوس الكافرين يمينًا وشماًال حتى ذهلوا من 

وقف  المنورةوفي المدينة . خلفه حتى سقط شهيداً  نإال م يبوهأمره فما استطاعوا أن يص
لزيد لقد حمل الراية فقاتل  استغفروا: "واتجه ببصره نحو مؤتة وقال ألصحابه رسول اهللا 

زيد أمام  أم شتفجه ٬إلى دار زيد والمسلمون من خلفه  لقطثم ان ٬اً حتى مات شهيد
 ما: مشفقًا عليه معاذفقال سعد بن . .حتى انتحب بالبكاء فبكى النبي   اهللارسول 

  .٧١"الحبيب إلى الحبيب شوق: فقال! ؟هذا يا رسول اهللا

  :الطيار الشهيد

ثـم اقـتحم عـن   ألمـر رسـول اهللا االً ثطالب امت أبيالراية بعد زيد جعفر بن  حمل
 وشـماالً  وانقـض بسـيفه يضـرب يمينـاً  ٬اإلسـالممن عقر فـي  أول فكانالشقراء فعقرها  هفرس

  :رؤوس الكافرين وهو يقول

  شرابها اردطيبة وب     الجنة واقترابها    ياحبذا

  نسابهاأكافرة بعيدة    قد دني عذابها    روم والروم

                                                           
 . ٬ صححه األلباني ) ٤١٣(٬ح ) ١/٢٩٧(سنن أبي داود: أبو داود ٧١
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  ابهاالقيتها ضر  إذ عليَّ 

ــ وظــل فحمــل الرايــة ٬ طعــتفأخــذ الرايــة بشــماله فق ى٬يقاتــل حتــى قطعــت يــده اليمن
 الثـــةلقـــد وجـــد فـــي جســـمه ث ٬قطعتـــه نصـــفين ربهضـــ رومثـــم ضـــربه رجـــل مـــن الـــ٬ عضـــديهب

حتـى  فقاتـلالرايـة زيـد  أخـذ": يقول رسـول اهللا  ٬في ظهره يءمنها ش ليسوتسعون طعنة 
 درجانله جناحان م ةالجن لقد رأيته في ٬جعفر فقاتل حتى قتل شهيداً  هاذثم أخ ٬قتل شهيداً 

دار جعفـر فوجـد امرأتـه أسـماء بـن عمـيس  إلـى -عليه الصالة والسـالم-ثم ذهب  ٬"بالدماء
 فأجــاب  ؟أبلغــك عــن جعفــر شــيء! وهــو يبكــي؟  إليهــاوتعطــرهم فتقــدم  هــابناءأتنظــف 

ــ ــ تــهءثــم جا ٬اليــوم أصــيب: آقيــهيــذرف مــن م دمعوال  ٬أطفالهــا تمأســماء بعــد أيــام وذكــرت ي
 نـاوأتخـافين  العيلـة": حتـى انتحـب ثـم قـال فبكى  ٬وضيق معاشهم بعد موت أبيهم جعفر

  .۷۲" واآلخرةوليهم في الدنيا 

  :الشاعر الشهيد 

جعفــر ثــم تقــدم بهــا وهــو علــى  بعــد لرايــةابــن رواحــة األميــر الثالــث  اهللا عبــد وحمــل
  :برهة ثم قال فترددفرسه 

  هذا حمام الموت قم صليت    موتيت يتقتل إال نفس يا

  تفعلي فعلها فقد هديت إن   أعطيتتمنيت قد  وما

  :يقول هوو  الً فعاد قلي أمامهالموت  ىصفوف المشركين فرأ إلى نفذ ثم

  لتكرهنه أو لتنزلنه    طائعةً  نفس يا أقسمت

                                                           
رجالهما رجال : ٬ قال الهيثمي) ١٧٥٠(٬ح) ١/٢٠٤(٬ وأحمد ) ١٤٦١(٬ح) ٢/١٠٥(أخرجه الطبراني  ٧٢

 .الصحيح 
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  مةالناس وشدوا اله جلبأ إنتكرهين الجنة    أراك مالي

بها صلبك فإنك  شد: وهو يقول إياهوجاء ابن عم له بقطعة لحم فناولها  ٬أقدم ثم
الحطمة في ناحية  عفما كان يقطع منها مضغة حتى سم ٬هذه ما لقيت أيامك لقيت في

  .بالطعام من يده ثم قاتل حتى قتل ىفي الدنيا ورم أنتفقال لنفسه و  ٬ناسال

فـي الجنـة فيمـا يـرى النـائم علــى  إلـيلقـد رفعــوا " : فـي حـق الشـهداء الثالثـة  قـال
: فقلـت بيه٬عـن سـريري صـاح ارابـن رواحـة ازور  اهللا فرأيـت فـي سـرير عبـد ٬سرر مـن ذهـب

بعــد مقتــل  ٬"بــن رواحــة بعــض التــردد ومضــى اهللا وتــردد عبــد ٬مضــيا لــي :فقيــل ؟هــذا لمــا
 ٬مــنكم علــى رجــلٍ  اطلحو اصــ اسأيهــا النــ يــا: ثابــت بــن أرقــم وقــال ايــةالر  أخــذاألميــر الثالــث 

أخـذ الرايـة قاتـل  لمـاف ٬بـن الوليـد خالدفاصطلح الناس على  ٬بفاعل اأن ما: قال ٬أنت: واقال
 ومـا ٬اففي يـدي يـوم مؤتـة تسـعة أسـي انكسرت: روى البخاري عن خالد. شديداً  القوم قتاالً 

ثــم رســم . المســلولاهللا  ســيف  رســولســماه ال لــذلكو  ٬"صــفيحة يمانيــة إالفــي يــدي  بــتث
تغييــرات فــي  وأجــرى ٬ال زالــوا فــي أمــاكنهم يقــاتلون ينخطــة بحيــث يــوهم العــدو أن المســلم

يثيـــروا النقـــع  ٬مـــن الخيـــول يحـــدثون جلبـــة شـــديدة اً وأرســـل خلـــف الرجـــال عـــدد ٬مواقـــع جنـــده
 من الميدان منقذاً  انسحبوما أن حل الظالم حتى  ٬أن مدادًا قد وصل إليهم وليوهموا العد

 ٬ولم يخسر المسلمون كما قـال الواقـدي سـوى ثمانيـة قتلـى ٬محقق ناءجيش المسلمين من ف
خالـد  ةوممـا ال شـك فيـه أن فعلـ ٬خالد بعد أن أوقع الخسائر الفادحـة فـي جـيش الـروم وعاد

ز الثالثـــة آالف مـــن جـــيش الكفـــار الـــذي بلـــغ مـــائتي ألـــف والنجـــاة بـــالجيش الـــذي ال يتجـــاو 
 .تحقق على يد خالد سيف اهللا المسلول اً انتصارًا عظيم
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  الدين العالم الرّبانّي بطل حطين ومحّرر القدس صالح

٧/١٠/١٩٩٩   

بذكرى انتصاراتهم المجيدة على الصليبيين في  امالمسلمون في هذه األي يحتفي
 لمقدسثم بتحريره لبيت ا ٬معركة عين جالوت بقيادة البطل المغوار صالح الدين األيوبي

تعقد  توال زال٬ القدس فسادًا ما يزيد عن تسعين عاماً  فياإلفرنج الذين عاثوا  دنسمن 
 سى دفاعًا عن إسالمية القدالمؤتمرات وتلق الندوات وتقام االحتفاالت في هذه الذكر 

وأحببت في هذا  ٬بعد يوم اً بل يزداد األمر سوءًا يوم!! يذكروعروبتها ولكن دون أي تقدم 
الذي حقق  لدينالمقال أن ألقي الضوء على بعض الجوانب المهمة من شخصية صالح ا

بيين وعدتهم أمام كثرة الصلي لمينساهللا رغم قلة عدد الم أعداءعلى  ساحقاالنتصار ال
 رةوعب ٬سباتهالعل ذلك يكون درسًا الستنهاض الهمم من  ٬تهاالمجهزة بأحدث األسلحة وق

إن تلك االنتصارات من تاريخ  ٬ألجيال المسلمين في الذب عن حياض األقصى األسير
األمة في مصر والشام والعراق والحجاز واليمن  تدحين توح إالالناصع لم تكن  أمتنا
ولحن  ادتنام وتصبح على أنغام الجه ٬سدالق ح همها الحقيقيوأصب احدةقيادة و  تحت

لقد ٬ في نفوس أعدائها فوالخو  لعالذي أثار الرعب واله مراالستشهاد في سبيل اهللا األ
يباشر  - رضي اهللا عنه- فكان ٬ البطل صالح الدين همه األكبر هو تحرير القدس انك

والمدافع  لسالحوكان يقوم بتصنيع ا ٬وكان يقود الجيوش بنفسه ٬واإسالماه :بنفسه وينادي
أن سبب تصميمه على فتح القدس أن رسالة وصلت إليه من  ذكر. لقذف سفن اإلفرنج

   :ينالد حصال خاطبيفيها على لسان األقصى  لأحد المأسورين في بيت المقدس يقو 

  الصلبان نكس لمعالم  أيها الملك الذي  يا 

  دسالمق يتمن الب تسعى  إليك ظالمه  جاءت 
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  أدنسعلى شرفي  وأنا  المساجد طهرت  كل 

واستولى على قلبه وسائر  ٬نفسهعليه  ملك ٬كان الجهاد كل شيء في حياته لقد   
ولقد هجر في  ٬إال برجاله موما كان له اهتما ٬جوارحه بحيث ما كان له حديث إال فيه
الدنيا بالقليل في ظل خيمة تهب  نوقنع م ٬وديارهمحبته الجهاد في سبيل اهللا أهله ووطنه 

أنه متى يسر اهللا تعالى فتح بقية السواحل قسمت :" وهو قرب عكا  ماً قال يو  ٬فيها الرياح
وركبت هذا البحر إلى جزائرهم أتتبعهم فيها حتى ال أبقي على  ٬دعتوو  ٬وأوصيت ٬البالد

ح الدين أكبر األثر كان للتنشئة التي عاشها صال لقد ٬"من يكفر باهللا وأموت ضوجه األر 
 طانوعاش في زمن السل ٬فروسيةوال مارةفي صقل شخصيته فقد تربى في أسرة عرفت باإل

والمسلمون  تسماً أن يراني مب إني ألستحي من اهللا:"قال  نهإنور الدين زنكي حيث قيل فيه 
ية العقيدة اإلسالم ترسخ لقد ٬أبوه فقد كان من أمراء الجهاد أما ٬"يحاصرون باإلفرنج 

الدين فكان لها األثر الكبير في إعداد شخصيته وبنائها بناء سليمًا حيث  حصال قلفي ع
 ٬على صالة الجماعة وقيام الليل فكان مواظباً  ٬هذا في سلوكه وعبادته وجهاده كسانع

ء ٬ وكان رقيق القلب إذا سمع القرآن ذرفت عيناه ٬وكان يحب سماع القرآن وينتقي إمامه
مات صالح " :يقول ابن رشد ٬كينعلى الفقراء والمسا ينفقهوأما المال فكان زاهدًا فيه 

 ٬"من أنواع األمالك وال شيئاً  عقارًا وال بستانًا وال مزرعةً  والملكًا وال دارًا  لفالدين ولم يخ
ودينارًا ٬ درهماً  ٤٧ سوىفيه الزكاة ولم يخلف من األموال ما تجب  ديهل يكنفمات ولم 
: يقول صاحب كتاب طبقات الشافعية  ٬عالمًا فقيهًا حافظاً  - اهللا مهرح-  كانو  ٬واحدًا ذهباً 

 ٬"عرفي الش والحماسة ٬والتنبيه في الفقه ٬يحفظ القرآن نهإ: وكان صالح الدين فقيهًا يقال"
يمانية الشجاعة لذلك البطل المغوار السياسي تلك السيرة العطرة الحافلة بالمواقف اإل لعل

اختيار اهللا له ليكون قدره في  يكان سببًا ف يللوالقائد المحنك والعالم الرباني الج ٬الحاذق
دائم على  رصباألرض بتحقيق تلك االنتصارات العظيمة التي كانت ثمرة جهاد طويل و 
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تلك الوحدة التي أرسى قواعدها فكان الموقف القوي الصادق الذي  مرةث ٬يقطول الطر 
ديزني أن  توال أوٕاال فما الذي جرَّ . . صاغرين أمام جند اهللا  فخرواأرعب أعداء اهللا 

تتحدى مشاعر مليار مسلم وتزيف التاريخ وتشوهه لصالح دولة الكيان المسخ لوال أنها 
ال تجمعه وال توحده األزمات حتى في  ٬ وزن لهتعلم أن الوطن العربي منقسم على نفسه ال

أن  يدالمخططة على القدس تر  تهاوالت ديزني ومن خالل حمل ٬أخطر القضايا وأدقها
وقد تم ذلك في افتتاح الجناح اإلسرائيلي في ديزني بإعالن  ٬صهيون نيتقدمها هدية لب

 أن: خالل االفتتاحسفير إسرائيل في واشنطن  حوقد صر  ٬القدس عاصمة أبدية إلسرائيل
   !القدس هي قلب الشعب اليهودي؟

  أنت ترضاه علينا براعٍ  فأمننقد أصبحت أهواؤنا شيعًا             اللهم

 .وعين اهللا ترعاه  نبيه يرعىيعيد إلى اإلسالم سيرته               راعٍ 
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  شهيد على درب سيدنا عثمان والبنا ..  المقادمة

  م٢٠/٣/٢٠٠٣

في الدار  للذين عنده قال ٬-رضي اهللا عنه- اشتد الحصار على سيدنا عثمان  لما
بن  وعبداهللا ٬فيهم عبد اهللا بن عمر.. وكانوا قريبًا من سبعمائة  من المهاجرين واألنصار

 أقسم: "لهم فقال ٬تركهم لمنعوه ونصروه ولو ٬هريرة وغيرهم وأبو ٬والحسين والحسن ٬الزبير
أغمد  من: يقهفلر  وقال ٬منزله ىينطلق إل وأن ٬على من كان لي عليه حق أن يكف يده

عثمان رأى في  أنسبب ذلك  وكان ٬ولم يبق عنده سوى أهله فانصرفوا ٬فهو حر يفهس
 اهللاإلى رسول  وشوقاً  ٬موعوده جاءو ألمر اهللا  فاستسلم ٬دلَّت على اقتراب أجله ياالمنام رؤ 

رسول اهللا  رأيت: - رضي اهللا عنه-  يقول ٬٬نعم: فقلت ؟عثمان حصروك يا: فقال ٬ 
ألجد برده  نيفأدلى دلوًا فيه ماء فشربت حتى رويت حتى إ ٬نعم: قلت ؟شوكعطَّ أ: قال

 ٬شئت أفطرت عندنا وٕان ٬شئت نصرت عليهم إن: لي وقال ٬بين ثديي وبين كتفي
وهو بين  لبمصحف فنشر بين يديه فقت - رضي اهللا عنه- دعا  ثم ٬أن أفطر عنده فاخترت

  . ٧٣دمه على المصحف حتى لطخه فقطر ٬يديه

 أن يفطر عند رسول اهللا  اختار ٬اآلخرة - رضي اهللا عنه- اختار عثمان  لقد
  . مضرجًا بدمائه الزكية الطاهرة الصحابة باالنصراف ليلقى وجه اهللا فأمر ٬كان صائماً  قدو 

صدور األمر بحل جماعة اإلخوان  وبعد ٬هو اإلمام الشهيد حسن البنا وها
 فرفضالمسلمين من قبل حكومة النقراشي حاول البنا أن يتصل به لتهدئة األوضاع 

 ٬الكرة مرَّة أخرى لبناا أعادفالنقراشي  اغتيالاألمر تعقيدًا بعد  وازداد ٬بصلف وغرور
داخل السجن والتفاهم معهم  خوانله بزيارة اإل لسماحمن أجل ا صريةالم ومةبالحك واتصل

                                                           
 ) .٧٩٢(٬ح) ١/٤٨٩(فضائل الصحابه البن حنبل ٧٣
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المماطلة أرسلوا موفدهم إلى البنا  ذهأنهم بعد ه والغريب ٬إلنهاء المشكلة إال أنهم رفضوا
  . في جمعية الشبان المسلمين اللقاءيخبره بالموافقة على أن يكون 

فـي تلـك الليلـة أنـه سـيقتل  نامـهاإلمـام للخـروج مـن البيـت رغـم أنـه رأى فـي م تأهـب
وبكـوا أن ال يخـرج فـي  وأسـرتهأوالده  فتوسل ٬أسرته وأوالده بما رأى وأخبر ٬في اليوم التالي

ڇٱ: يقــول -تعــالى� واهللانهــاب المــوت  كيــف: أصــرَّ علــى الخــروج قــائالً  ولكنــه ٬ذلــك اليــوم
ذهـــــب الشـــــيخ البنـــــا إلـــــى  وفعـــــالً  ٧٨٬: النســــاءڇٱ ۈٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱٱۉٱٱۉٱٱې

وانتهـــى  يءشـــ عـــنالنـــاغي ولـــم يســـفر اللقـــاء  تاذباألســـ واجتمـــع ٬جمعيـــة الشـــبان المســـلمين
الســـاعة  وفـــي ٬م١٩٤٩ يــرفبرا١٢ بتالســاعة الثامنـــة إال عشــر دقـــائق مــن مســـاء يــوم الســـ

  . بعد أن ركب البنا سيارة أجرة ثموالنصف وقع حادث االغتيال اآل ثامنةال

إخوانــه فــي الســجن علــى كــل  لقــاءطغــى شــعوره باألمــل فــي إصــالح األمــور ب لقــد
 ٬جـردوه مـن سـالحه الشخصـي فقـد ٬لكـيالمؤامرات والدسائس التـي كـان يحيكهـا القصـر الم

مـن  فخـرج ٬كلـه كذلـك فقـد كـان يقينـه بـاهللا أقـوى مـن ذلـ ورغم ٬بيته وراقبوا ٬إخوانه واعتقلوا
  . قاء األحبة محمدًا وصحبهبل ليحظىيعلم أنه مقتول  وبيته وه

شاء اهللا على درب سيدنا عثمان والبنا  نالمقادمة فهو شهيد إ. د المغوارالقائد  أما
  . إلى الجنة وهوقطب وعزام وشحادة وغيرهم من الشهداء الذين سبق

 ٬فاضـالً  ومربيـاً  ٬زاهـداً  وعابـداً  ٬سياسـياً  ومفكـراً  ٬عالمـًا ربانيـاً  -اهللا حمـهر -كـان  لقد
إلـى  ونقلهـا ٬وطنـه وشـعبه وقضـيته هـمَّ  حمـل ٬صـبوراً  ومجاهداً  ٬مقداماً  وبطالً  ٬فريداً  وقائداً 

 وكـان ٬القيمـة كتبـهو  تـهولقاءا ومقاالتـه ٬شباب األمة من خالل دروسه ومحاضراته وندواتـه
علـى بيتـه ليـل نهـار يجلسـون  يتوافـدون ٬للشـباب المسـلم المـتعطش لفهـم اإلسـالم بيته مأوىً 

قتلــه والــتخلص  أرادوا لــذلك ٬الســاعات الطــوال يســتمعون إليــه وينهلــون مــن معينــه الصــافي
 ولمـــا ٬منـــذ زمـــن بعيـــد هـــاالصـــهيونية وعمالئ للحكومـــةيعلـــم أن رأســـه مطلوبـــٌة  وكـــان ٬منـــه



- ۲۱۹ - 
 

ل األمـن وهـو رجـ ٬أن يأخذ احتياطاته األمنية خوانهإ اهوتيرة التهديد والتصعيد أوص دتاشت
فـي  والسـبب ٬ذلك ذهب يوم السبت إلى عمله وهو يعلـم أنـه مقتـول ومع ٬األول في الحركة

 ٬اليــوم نــدناســوف تتغــدى ع إبــراهيم يــا: وقــال لــه ذلــك أنــه رأى فــي تلــك الليلــة رســول اهللا 
تأهـــب للخــروج الســـاعة الثامنــة إال عشـــر دقــائق أخبـــر أهلــه بتلـــك الرؤيــا وخـــرج فكـــان  فلمــا

كان يقينه باهللا أكبر مـن كـل المـؤامرات  لقد ٬حبهاالغتيال الجبان ليلقى الحبيب محمدًا وص
له وسام  فكانت ٬والدسائس فآثر لقاء اهللا على حطام الدنيا كلها لينال الشهادة في سبيل اهللا

 حفهمصـ وتعطـر ٬فاحـت رائحـة المسـك مـن جسـده الطـاهر فقد ٬يا قبل اآلخرةشرف في الدن
ســـرب الحمـــام فـــوق المســـجد  وحـــام ٬ربـــع مليـــون لوداعـــه وخـــرج ٬الخـــاص بـــه بدمـــه الزكـــي

  . إلى أن دفن في قبره الشريف لبريجمودعًا إلى معسكر ا وتبعه ٬العمري

ق الـدنيا ثالثـًا ووهـب ُحق للسماء واألرض أن تبكـي هـذا العـالم الزاهـد الـذي طلـ لقد
  . نفسه وقفًا لإلسالم والمسلمين في حياته وبعد مماته  علج بل ٬حياته لدينه ووطنه

أخــي أبــا أحمــد يكفيــك فخــرًا أن زنــازين االحــتالل ستشــهد لــك علــى مــدى صــبرك  يــا
اهللا مـن ظلـم  ىزنازين الوقائي فسوف تشـتكي إلـ أما ٬يكوجلدك وقوة شكيمتك وقهرك لجالد

ذلـــك فقـــد أعلنـــت أمـــام المـــأل  ومـــع ٬فـــاق التصـــور تـــىمـــن شـــدَّة تعـــذيبهم لـــك ح بـــىذوي القر 
  . ننااهللا إخوا سامح: وقلت

هم فقد ضاقوا ذرعًا بأصالة  أما ٬لقد اتسع قلبك الصغير لفلسطين كلها حمدأبا أ يا
ليســقطوا فــي  يــكعل تــآمروا لــذلك ٬موقفــك وصــالبة ٬حجتــك وقــوة ٬فكرتــك ونصــاعة ٬فكــرك

 لصـــديقينولكـــي تترجـــل شـــهيدًا فـــي عليـــين مـــع النبيـــين وا ٬إلـــى يـــوم يبعثـــون والطـــين وحـــلال
واآلخــرين  ولــينعليــك يــا أبــا أحمــد فــي األ فســالم ٬والصــالحين وحســن أولئــك رفيقــا هداءوالشــ
  ...وٕالى أن نلتقي ... 
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  العرابيد كشف عن هوس أكيد اغتيال 
  م٢٠٠٣\٤\١٧

الناس  كانوبينما ٬ المقادمة اهيمإبر  تورمرور شهر على اغتيال الدك بعد   
بغزة قامت طائرات من  زيتونيستعدون لصالة العشاء في مسجد اإلمام الشافعي بحي ال

م بقصف سيارة القائد ٨/٤/٢٠٠٣ ثاءالثال وموطائرات من نوع أباتشي ي ١٦ فإنوع 
 رةالمجاهد أشرف الحلبي٬ ثم عادت م هومرافق ادهسعد العرابيد مما أدى إلى استشه

المكان المكتظ بالمواطنين الذين هرعوا لنجدة من في  قصفتفوبعد عشرين دقيقة  ٬أخرى
  . السيارة فقتلت خمسة منهم وجرحت العشرات

بهذه الطريقة الهمجية؟ ولماذا سفك دماء  قتلالكثير من الناس لماذا ال ويتساءل   
 الطائرات من أجل قتل رجلٍ  منأن تحلق أسراب  مراألبرياء بدم بارد؟ وهل وصل األ

   ؟واحد
 رياءدماء األب فكبه الدولة العبرية من س ومشك أن هذا المنهج الدموي الذي تق ال   

وفي نفس الوقت فإنه يكشف عن مدى ٬ أمر جلي ومعهود في سياستهم وتلمودهم المزعوم
مما جعل أصحاب القرار في الحكومة  ٬خالذي أصاب الكيان المس نياألم سالرعب والهو 

  . الشارونية يتخبطون في اتخاذ قراراتهم المحمومة
  : نذكر منها أسباب ةيرجع إلى جمل وهذا   
نزح  دفق٬ على بني صهيون ودماراً  انتفاضة األقصى المباركة أصبحت ويالً  نأ -١ 

كسية كما أن انخفاض الهجرة وتعاظم الهجرة الع وطناتالمستوطنون عن المست
  . ملموسا لديهم أصبح واقعاً 

والسلوك  حياةاآلن لم يؤثر حدث في أنماط ال ىتمنذ نشأة الدولة العبرية وح -   ٢
٬ فالباصات تمشي بدون ركاب٬ االجتماعي لليهود مثلما أثرت انتفاضة األقصى

يحرصون  هودمن الي% ٤٠وأصبح ٬ والمرأة اليهودية تخاف أن تنزل إلى الشارع
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  . على العودة إلى البيت مبكرا بسبب الوضع األمني المتدهور
للعمليات  عرضونوخاصة أولئك الذين يت ين٬النفسي ىازدياد معدالت المرض  -٣

أو الذين ٬ عيان عند وقوع هذه العمليات شهود ناالستشهادية٬ أو الذين يكونو 
تقارير  وحسب ٬ المعبر وسائل اإلع ستشهاديةالعمليات اال باريتابعون أخ
نسبة الذين اضطروا لعالج نفسي بسبب  غتفقد بل يناإلسرائيلي سييناألطباء النف
  . من اإلسرائيليين% ٥٥االنتفاضة 

 لحقتلقد تمثلت فلسفة الردع لدى الكيان الصهيوني خاصة بعد الهزائم التي   -٤
 شهو بأن الجي يل٬التي خاضتها ضد إسرائ وببالجيوش العربية في الحر 

هذه المقولة نجد أنها بدأت تتراجع في ظل انتفاضة ٬ يلي جيش ال يقهراإلسرائ
 كريينالعس ريناألقصى واستمرار العمليات االستشهادية فقد أكد كثير من المفك

الفلسطيني لن تؤدي  عبالش هةالصهاينة بأن استخدام القوة العسكرية في مواج
سكان الدولة  من التدهور في مستويات األمن الشخصي لمجمل لمزيدإال 

أن  أثقإنني : فقد قال -  لسابقوزير الدفاع ا -بنيامين بن اليعازر  أما. العبرية
بين المسلمات  شاسعاً  يدركون أن هناك فرقاً  اشارون وجميع الوزراء باتو 

حل  جدإنه ال يو  ٬الواقع على الحقيقة بيناأليدلوجية المعششة في أذهانهم و 
فإن ... وٕانه بدون االستعداد لدفع ثمن سياسي للفلسطينيين النتفاضة٬عسكري ل

باألمن الشخصي لسكان  لشعورا االنتفاضة لن تعمل على تحطيم ما تبقى من 
التي راكمتها  االستراتيجية تمن المنجزا لكثيربل ستعمل على تآكل ا٬ الدولة

  . ينإسرائيل على مدى عشرات السن
واعتماد  الميدية من قبل حماس والجهاد اإلسإن استمرار العمليات االستشها -  ٥

٬ من أساليب المقاومة هذا األسلوب عند بقية التنظيمات األخرى باعتباره أسلوباً 
الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة  تفافأدى إلى تخوف إسرائيل من ال
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 لذلك ٬الجهاد لطرد الغزاة ولتصبح حماس هي التي تقود الشعب الفلسطيني نح
كثير من مفكري إسرائيل يرى بالتعجيل بحل هذا الصراع بعد تسوية فإن ال
  . على المقاومة قضاءللسياسة 

فال عجب أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية التي فقدت توازنها أمام صعود  لذلك   
فقد أقسم ٬ لاالحتال خالمقاومة بإرسال أسراب من الطائرات الغتيال سعد العرابيد الذي دوَّ 

وقد ٬ سلميكمال كحيل والشهيد عوض  هيدالش٬ تل عماد عقل هو وزمالؤهأن ينتقم لمق
كما أقسم أن ينتقم ٬ الوحدات الخاصة في القطاع الجنرال مئير مينز دأبر بقسمه فقتل قائ

خطة  ضعفقام هو ومحمد الضيف وحسن سالمة بو ٬ لدماء الشهيد المهندس يحيى عياش
 هام حيث قتل في٣/٦/١٩٩٦هادية في عمليات استش رعشاالنتقام والتي كانت عبر 

من  ديدعن تجهيز الع الً ئو كما كان مس ٬العشرات من الصهاينة وجرح المئات
من القتلى والجرحى في  كبيراً  االستشهاديين الذين نفذوا عمليات نوعية أوقعت عدداً 

  . أن يصبح سعد من أخطر المطلوبين لقوات االحتالل ليس غريباً  هذاول٬ صفوف اليهود
ذلك لم تسلم يا أبا صالح من بطش أبناء جلدتك الذين أرادوا أن ينالوا من  ومع 

 لىإعزيمتك حين اعتقلوك وعذبوك في سجن السلطة٬ وال زلت أذكرك يوم جاءوا بك 
 بناالعرابيد  دأنا سع: وتصرخ بأعلى صوتك م وأنت تنزف دماً ٢٥/٦/١٩٩٥السجن يوم 

ثم ... وأضرب بهذه الطريقة الهمجية هاناتل اليهود أُ كتائب الشهيد عز الدين القسام٬ أنا ق
كاألسد  أروأنت تصرخ فيهم بصوت عال تز .. مرة لقضاء حاجتك وتخرجيدخلوك الزنزانة 

 للصوصيا مجرمون يا ظالمون أنا سعد العرابيد تضعوني مع الزناة والحشاشين وا منادياً 
قتلت من اليهود الكثير وأنتم  ناأ سجانك يا مجرمون متحدياً  تثم نادي.. في زنزانة واحدة

رحمك اهللا يا أخي سعد ! إلى الحمام جيماذا فعلتم؟ فهل جزائي أن أعذب حتى عند خرو 
قد نلتها بإذن  تفها أن٬ أسمى أمانينا هللالموت في سبيل ا: اً أبا صالح فكم كنت تردد دائم

   .مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا - عز وجل- اهللا 
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  الوجه األنور للدعوة اإلسالمية في فلسطين) أبو الحسن(إسماعيل أبو شنب  الشهيد

  م٢٨/٨/٢٠٠٣
وفــي الليلــة  -اهللا يــا أبــا الحســن مــن بيننــا ونحــن فــي أمــس الحاجــة إليــك  اختــارك   

٬ رضالسـماوات واأل هالتفوز بجنة عرض٬ خير لك هوواصطفاك لما  -الظلماء يفتقد البدر
واتخذك إلى جواره شهيدا لتبقى روحك بإذن اهللا فـي حواصـل طيـر خضـر تـرد أنهـار الجنـة 

يــا أبــا  حــيفأنــت ٬ فــي ظــل العــرش معلقــةتأكــل مــن ثمارهــا وتــأوي إلــى قناديــل مــن ذهــب 
گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱۀٱٱٱڇٱتمــت لــمالحســن 

 ڇۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓ
ترجلـت ... يـا حكـيم٬ يـا مصـلح٬ ترجلت يا فـارس٬ يـا قمـر٬ يـا عـالم٬ ١٧٠ - ١٦٩: آل عمران

مـن العطـاء والتضـحية  وخمسـين عامـاً  أيها السياسي الفذ إلى عليـين بعـد أن أمضـيت ثالثـاً 
والفداء٬ فمنذ أن بايعت الجماعة وأنـت فـي ريعـان شـبابك علـى يـد شـيخ االنتفاضـة األسـتاذ 

ڭٱٱڇٱ٬أحمد ياسين٬ من يومها فقد نذرت نفسك ومالك وزوجك وأوالدك وبيتك في سـبيل اهللا

: األنعـــام ڇڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱ

١٦٣ - ١٦٢.  
بتأسيس صرح  متمالحسن مشوار الدعوة والجهاد مع رفقائك حين ق ابدأت يا أب لقد   

فــي تأسيســها مــن أجــل  مفكــم كابــدتم وعــانيت ٬م١٩٧٦بالمعســكر ســنة  اإلســالميةالجمعيــة 
تربيـــة وٕاعـــداد شـــباب األمـــة وٕانقـــاذهم مـــن ســـطوة االحـــتالل الـــذي كـــان يـــركن علـــى تـــدمير 

الرياضـــي لنـــادي  رفوكنـــت المشـــ. والخنـــوع عمالـــةإلســـقاطهم فـــي وحـــل ال أخالقهـــم تمهيـــداً 
في بناء جيل  ملرابطة األندية الرياضية بالقطاع لتساه مؤسساً  وعضواً ٬ الجمعية اإلسالمية

مــن  هللا لــىإ القــوي خيــر وأحــب المــؤمن: "لقولــه  دينــه ووطنــه مصــداقاً  عــنقــوي يــدافع 
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لحســن واهللا لكأنــك حــي بينتــا تطــل علينــا مــن يــا أبــا ا٬ ٧٤"المــؤمن الضــعيف وفــي كــل خيــر
ـــة ـــة خلقـــك٬ عليائـــك بوجهـــك الوضـــاء٬ وبطلعتـــك البهي ـــر فـــي الصـــفح ٬ وبدماث وبقلبـــك الكبي

يـوم بـدأت بنـاء بيتـك فـي حـي الشـيخ رضـوان فجئـت فـي  الحسنيا أبا  كركنذ.. والمسامحة
بـــدءوا  فمـــا كـــان مـــن العمـــال إال أن) طنـــاً ٢٠(الصـــباح لتصـــب الســـقف فلـــم تجـــد اإلســـمنت 

فـإن كـان الـذي سـرقها ٬ ال تسـبوا: بالشتم والسـب علـى مـن سـرق اإلسـمنت فقلـت لهـم يومهـا
هـذه . وٕان كـان غيـر ذلـك فاجعلهـا يـا رب آخـر معصـية لـه.. بحاجة لهـا فبـارك اهللا لـه فيهـا

ـــــــه ســـــــبحانه هـــــــمالكلمـــــــات المضـــــــيئة ال يقولهـــــــا إال رجـــــــل عـــــــرف اهللا وخـــــــاف اهللا وف ٱ               :قول
  . ١٣٤: آل عمران ڇٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڇٱ

كانــت بســمتك ال ٬ !!ال تعــرف كلمــة ال٬ اً يَّــحي٬ جــواداً  ٬أبــا الحســن كنــت معطــاءً  يــا   
  ". ولن يضيعنا اهللا٬ هذه دعوة اهللا:" تغادر وجهك الوضاء في أحلك الظروف تقول

أنت الوجـه .. سماء فلسطين فيفأنت بحق الوجه األنور الذي يتألأل  نسأبا الح يا   
للعمــل النقــابي فقــد انتخبــك  ورائــداً  يــا أبــا الحســن كنــت رمــزاً . األنــور للجماعــة فــي فلســطين

 كـــةالحر  وجيـــهت فـــيلهـــم٬ وكـــان لـــك دور بـــارز  المهندســـون لـــدورتين متتـــاليتين لتكـــون نقيبـــاً 
أبـــا  يـــا. فيهـــا الطالبيـــة والنقابيـــة فـــي جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة بنـــابلس حـــين كنـــت محاضـــراً 

تابعت العمل التنظيمي ألجهزة الحركة  قدف٬ النشطين للجماعة سسينالحسن كنت أحد المؤ 
اعتقالـــك فـــي  موعملـــه علـــى تفعليهـــا وتطويرهـــا حتـــى تـــ٬ المتعـــددة مـــع الشـــيخ أحمـــد ياســـين

 شـديداً   عـذاباً  تللتحقيـق وعـذب فأخضـعت ونيةم من قبل أجهـزة األمـن الصـهي٣٠/٥/١٩٨٩
ــ فقمــت مــع ٬ للمعتقــل ثــم أصــبحت ممــثالً ٬  ولــم ينــالوا مــن عزيمتــك شــيئاً ٬ تلــن لــك قنــاة مفل

يـا أبـا الحسـن  وكـم كنـت رائعـاً .. إخوانك بتشكيل قيادة الحركـة داخـل المعـتقالت الصـهيونية
فخرجت من السجن  تمدة محكوميتك البالغة ثماني سنوا ضيتفي أدائك وعطائك حتى أم

                                                           
 ) .٢٦٦٤(٬ح) ٤/٢٠٥٢(صحيح مسلم:مسلم ٧٤
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مــن جديــد مــع  يرةتحمــل الرايــة وتقــود المســل وأصــلب عــوداً ٬ م أقــوى شــكيمة١٩٩٧\٤\٢فــي 
محنك تمثل الحركة في " كقائد سياسي" إخوانك في قيادة حركة المقاومة اإلسالمية حماس 

للقـوى الوطنيـة  االعليـ عـةوكعضـو فـي لجنـة المتاب ٬والفصـائل ةكثير من اللقاءات مع السلط
رغـــم مـــا  ســـباً محت ابراً الفلســـطيني صـــ لشـــعبلوحـــدة ا رمـــزاً  ســـنكنـــت يـــا أبـــا الح. واإلســـالمية

وأطلقــوا الرصــاص علــى بيتــك ٬ وشــوهوا صــورتك وكعانيــت مــن أبنــاء جلــدتك الــذين اعتقلــ
  . فروعوا األطفال والنساء واآلمنين

الصهيونية لتقتل وحدة الشعب الفلسطيني٬ ولم يدر  الخيانةيد العار و  اغتالتك   
حول راية  فيلت هقد حقنت دماء الشعب الفلسطيني وجعلت رةالمجرمون أن دماءك الطاه

وقد تمثل ذلك في جنازتك العظيمة التي شارك فيها كل  ٬يدالجهاد والمقاومة من جد
لقد كانت جنازتك التي بلغت  ٬العسكرية المختلفة مةاألطياف السياسية وأجنحة المقاو 

٬  ن فبكتك الجامعات وطالبهايا أبا الحس لوداعكمن أبناء القطاع خرجوا  أللوفمئات ا
وٕاخوانك ومحبيك وعلى رأسهم شيخ االنتفاضة ٬ والفصائل وقيادتها٬ والمساجد ومآذنها
 اتأما عرس الشهادة فقد غص بالمهنئين من مختلف الشرائح والطبق. الشيخ أحمد ياسين

والقوى والفصائل والنقابات والمؤسسات ٬ األمنية األجهزةوالشخصيات والوزارات و 
 والقد ظنُّ ٬ الجمعيات والكتل الطالبية وأعضاء المجلس التشريعي وقادة األجنحة العسكريةو 

فقيادات حماس وجنود حماس  ٬همبقتلك أنهم سيخوفون حماس فخاب ظنهم وطاش سهم
  . شهيد ةبإذن اهللا مائ نبتوٕاذا ارتفع شهيد سي ٬الشهادة في كل لحظة وحين يتمنون

 لخميسيوم ا قصىحريق المسجد األ كرىفي ذأبا الحسن لقد استشهدت  يا   
جثمانك الطاهر  دفنو ٬ تنير الطريق لألجيال القادمة لتظل دماؤك سراجاً م ٢١/٨/٢٠٠٣

 ٬بارود منمؤ / البررة المجاهد فقيكالمتفحم من جراء القصف الصهيوني الغاشم مع مرا
  . في يوم الجمعة المبارك خير يوم طلعت عليه الشمس٬  هاني أبو العمرين/ دوالمجاه

علمتها قالت  كماأبا الحسن نم قرير العين فقد تركت زوجة صابرة محتسبة   يا   
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زوجي شهيد سيبيت الليلة في الجنة إن شاء : بكل رباطة جأش حين سمعت نبأ استشهادك
: التهنئة في عرسك لتقديمادرتنا بالقول حين توجهنا هذه المرأة العظيمة التي ب!! ىاهللا تعال

حسن "رجاًال من ورائك  فتيا أبا الحسن لقد خلَّ !! أن تسيروا على نهج أبي الحسن أرجو
بوالدتك الحنونة  يا أبا الحسن كم كنت باراً .. هم أبناؤكم كالجبال الراسيات" محمدوحمزة و 

 دعاءببناتك وأخواتك اللواتي يجأرن بال فاً عطو  كم كنت رحيماً .. حياتها ألجلك تالتي عاش
يا أبا الحسن نم قرير  ..اهللا أن يجمعك بهم في الفردوس األعلى سأليا أبا الحسن أ.. لك

 نالعين فتالميذك في الرضوان وفي عسقالن وجنين القسام وفي كل مكان سيكملو 
  . في كل مكان..ميا أبا الحسن سينبت زرعك قنابل تحرق رؤوس األفاعي اللئا.. المشوار

أخي أبا الحسن في األولين واآلخرين والى أن نلقاك مع النبيين  اعليك ي سالم   
  . رفيقا كوالشهداء وحسن أولئ ديقينوالص

  .٥٥ � ٥٤: القمر ڇڤٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ
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  والمقاومة ادللجه اصطفاه اهللا رمزاً .. قدر اهللا .. أحمد ياسين  الشيخ

  م٢٠٠٣\٩\١١

م ٢٠٠٣\٩\٦مــن يــوم الســبت  الســاعة الرابعــة صــباحاً 16 طــائرات مــن طــراز أف قامــت
ـــةبمحاو  ـــال فاشـــلة لمؤســـس حركـــة المقاومـــة اإلســـ ل حمـــاس الشـــيخ أحمـــد ياســـين  الميةاغتي

وعضو المكتب السياسـي البـارز للحركـة األسـتاذ إسـماعيل هنيـة حـين كانـا فـي زيـارة لمنـزل 
حيــث تــم قصــف المنــزل ممــا أدى إلــى  ٬بالجامعــة اإلســالمية مــروان أبــو راس المحاضــر.د

العشــرات  صــيبتــدمير الطــابق العلــوي وٕاصــابة الــدكتور أبــو راس بإصــابات متوســطة كمــا أ
فقـد نجاهمـا اهللا  ) ياسـين وهنيـة(أمـا الشـيخان  ٬فـةوالرجـال بجـروح مختل والنساءمن األطفال 

ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱٱچٱٱڇٱ ٬وأخيــــراً  الً مـــن بطــــش بنــــي صـــهيون ولــــم يكــــن ذلـــك إال بفضــــل اهللا  أو 

  . ٢٥: األحزابڇٱ چٱٱچٱٱٱٱڇٱٱٱڇ

هـــذه هـــي طبيعـــة اليهـــود الخبيثـــة التـــي اعتـــادت علـــى ســـفك الـــدماء وقتـــل األبريـــاء 
أن يقوموا بمحاولة اغتيـال  وترويع اآلمنين وقصف البيوت وتجريف األراضي٬ فليس غريباً 

 وهـم الـذين كفـروا بآيـات اهللا! ال كيـف. الشيخ أحمد ياسين فهـو علـى رأس قائمـة التصـفيات
ولــذلك  -عليــه الســالم-يــا وحــاولوا قتــل عيســى وقتلــوا األنبيــاء والصــالحين فقتلــوا يحيــى وزكر 

-قـال وفاقـا  بـاآلخرة جـزاءً  في الدنيا موصوالً  وكساهم ذالً  ٬أحل اهللا  بهم بأسه الذي ال يرد
ۉٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱىٱٱٱائائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱٱوئٱٱڇٱ:   -تعـــــــــــــالى

 تفسير فيجاء . ٦١: البقرة ڇۇئٱٱۆئٱٱٱۆئٱٱۈئٱٱٱۈئېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱٱٱۇئ
فـي اليـوم  إسـرائيلكانـت بنـو :  قـال -عنـهاهللا  رضـي-عبـد اهللا  بـن مسـعود  عـنابن كثيـر 

النضـير  بنـي ولقـد حـاول يهـود. النهـار مـن آخـر هـملتقتـل ثالثمائـة نبـي ثـم يقيمـون سـوق بق
إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعـدوا بـدفع  حين كان جالساً  قتل الرسول 

لــن تجــدوا  إنكــم: عضفقــال اليهــود بعضــهم لــب) بــن أميــة عمــرو(ديــة القتيلــين الــذين قتلهمــا 



- ۲۲۸ - 
 

فيلقــي عليــه صــخرة ويريحنــا  بيــتظهــر هــذا ال هــذه٬ فمــن رجــل يعلــو هالرجــل علــى مثــل حالــ
عليــه إال أن الــوحي  ىقــاء الرحـبإل هــمفــانبرى لهـذه المهمــة الشــقي عمـرو بــن جحـاش و  ؟منـه

 ٬امــرأة ملــثم بــن مشــكم اليهــودي٬ ارثوأيضــا عــن طريــق زينــب بنــت الحــ. أخبــر الرســول 
وقــد ســألت أي عضــو أحــب إلــى الرســول فقيــل لهــا ) مشــوية(حيــث أهــدت إليــه شــاة مصــلية 

بــين يــدي  ضــعتهافلمــا و  ٬فــأكثرت فيــه الســم ثــم ســممت ســائر الشــاة ثــم جــاءت بهــا٬ الــذراع
 يإن العظم ليخبرن: لولفظها ثم قا هاغتناول الذراع فشك منها مضغة فلم يس هللا رسول ا

 مبلغت من قومي ما ل: لتاق ؟ما حملك على ذلك: فقال ٬ثم دعا بها فاعترفت٬ أنه مسموم
 ٬فتجـاوز عنهــا ٬ فسـيخبر وٕان كــان نبيـاً ٬ منـه رحتاسـت ملكـاً  كــانيخـف عليـك٬ فقلـت إن 

حين كان في مـرض  في ازدياد الحمى على رسول اهللا  رويروى أن هذا السم له أثر كبي
فــي العــالم فهــم الــذين  بالءفــاليهود هــم أســاس الكيــد والــ٬ مــن تلــك األكلــة التــي أكلهــا تــهمو 

ـ ٬أسقطوا الخالفـة العثمانيـة العلمـاني علـى تركيـا الـذي  نيمصـطفى أتـاتورك الماسـو  بواونصَّ
 فلسـطينالـذين اغتصـبوا  وهـم ٬وقضى على لغة القـرآن الكـريم ٬زع الحجابون٬ ألغى اآلذان

  . تهاوشردوا أهلها ودنسوا مقدسا 

العنيـد ٬ وكيده لإلسـالم هـو الكيـد الواصـب الـذي ال ينقطـع: الشهيد سيد قطب يقول
واأللــوان والفنــون٬ فمنــذ ذلــك الحــين ومــا مــن كيــد كــاده أحــد  شــكالالمنــوع األ٬ فالــذي ال يكــ

م في تاريخه كله بما في ذلـك كيـد الصـليبية العالميـة واالسـتعمارية بشـتى أشـكاله إال لإلسال
  . أو كان لليهود فيه نصيب اليهود٬كان من ورائه 

اإلسالمية حماس يستشعر أن معية اهللا  ورعايته  قاومةالمتتبع لمسيرة حركة الم نإ
وكم مـن تصـفيات طالـت ! فكم من محاوالت عدة للقضاء عليها٬ تظلل هذه الحركة الربانية

علـى  قضـاءوكم من مخططات أمريكيـة صـهيونية سـخرت مـن أجـل اجتثاثهـا وال.. قياداتها 
ولم يزدها  يتهل اهللا ورعابفض وذلك ٬كلها باءت بالفشل ٬والجهاد في فلسطين ومةروح المقا
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فـــي شـــخص  يلمـــس المـــرء هـــذه الرعايـــة والتوفيـــق اإللهـــي مجســـداً  ٬اً ويقينـــ ورســـوخاً  اتـــاً إال ثب
ســواء  -اهللا أحــداً  لــىنحســبه كــذلك وال نزكــي ع -أحمــد ياســين  خمؤســس هــذه الحركــة الشــي

أم ٬ وأمـالً  في صبره وثباتـه علـى الحـق أم فـي كالمـه وتصـريحاته التـي تشـع نـوراً  لكأكان ذ
في الكرامات التي من اهللا عليه بها٬ فقد حكم عليه في المرة األولى ثالث عشرة سنة فخرج 

بعـد  ضـلهفخرج برعايـة اهللا وف٬ بالمؤبد حكم عليه في المرة الثانية ثم٬ بعد ثالثة عشر شهراً 
٬ المكتــب السياســي مــن قبــل الموســاد الصــهيوني سياغتيــال خالــد مشــعل رئــ محاولــة دثحــا

بنجاة األخ خالد مشعل واإلفراج عـن الشـيخ أحمـد ياسـين  -سبحانه� الكرامة من اهللالتكون 
كلها كـان يخطـر علـى  افي الدني أحداً  أظنفواهللا ما  ٬من سجون االحتالل وعودته إلى غزة

إنهــا كرامــة اهللا  .. بالــه أن يخــرج الشــيخ أحمــد ياســين بهــذه الطريقــة٬ إنهــا كرامــة اهللا ألوليائــه
  !!.. الرجل الذي اختاره اهللا  لهذه المرحلة  ذاله

كانــت رحلــة الشــيخ الميمونــة إلــى الـدول العربيــة حيــث اســتقبل اســتقبال الفــاتحين  ثـم
 ديـ ىلحركـة حمـاس علـ داً جديـ فكـان هـذا فتحـاً  ٬األبطال علـى مسـتوى الحكومـات والشـعوب

٬ لقـــد قـــال الشـــيخ بعـــد للحركـــة وعالميـــاً  وٕاســـالمياً  عربيـــاً  والـــذي أعطـــى بعـــداً  ٬الشـــيخ ياســـين
  .هذا التكريم  حقلم أحرر القدس حتى أست أنا لم أفعل شيئاً ٬ عودته بكل تواضع وخشوع 

جدرانـــه  وتنـــاثرتهـــدم البيـــت  داغتيالـــه الفاشـــلة فقـــ اولـــةنجـــاة الشـــيخ مـــن مح وتــأتي
 ةإنهـا كرامـ.. يصـب بـأذى  لـم سليماً  اً اهللا ورعايته معاف بفضلالعشرات وخرج الشيخ  رحوج

ثـم   ٦٢: يـونس ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڇٱٱمخلصيناهللا ألوليائه ال
بوجهه المشرق الوضـاء يتحـدث أمـام العـالم كلـه بكـل ثقـة  تياليطل الشيخ بعد محاولة االغ

 �مســـتمر حتـــى دحـــر االحـــتالل بـــإذن اهللا  الجهـــاد :ويقـــين وبـــإرادة أقـــوى مـــن الحديـــد يقـــول
علــى  لقضـاءا -يائسـة عــاجزة- اولخ ومـن ورائهــا أمريكـا تحـإن دولـة الكيــان المسـ ٬-تعـالى

ألن  ٬-تعالى- بالفشل بإذن اهللا التهمذلك وستبوء كل محاو  تطيعتس ولنفلم  ٬ حركة حماس
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هذه الحركة أصلها ثابت وفرعها في السـماء تـؤتي أكلهـا كـل حـين بـإذن ربهـا وهـذا مـا أكـده 
بكـــل  لإســـرائي: حـــين قـــال) هـــآرتس(أحـــد الصـــهاينة وهـــو الصـــحفي ميخائيـــل فـــي صـــحيفة 

مـــن الفلســـطينيين القيـــام بمـــا  بتطلـــ ناإلرهـــاب طـــول عقـــود واآل رجبروتهـــا فشـــلت فـــي دحـــ
والمطلــوب اآلن هــو قائــد جــرئ يتــرك المنــاطق كمــا تركنــا  ٬عجــزت عنــه وكــأنهم عمــالء لهــا

  . وبسرعةلبنان 
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  !!ولكن حب اهللا أكبر.. أحب أوالدي : القسامية ريم الرياشي تقول ستشهاديةاال

  م٢٢/١/٢٠٠٤

لهــا زوج وأطفــال ) عامـاً ٢٢(يمكن ألحــد أن يتصــور أن امـرأة فـي مقتبـل العمـر  ال  
رضــــع ومــــن أســـرة غنيـــة تقـــوم بمــــا قامــــت بــــه األخــــت االستشهاديــــة القساميــــة ابنــــة كتــــائب 

فـي سـبيل اهللا  بنفسـهاريم صالح الرياشي التي ضـحت ) أم محمد( القسـامالشهيـد عز الدين 
ــ ســولهاآلخــرة علــى الــدنيا٬ آثــرت حــب اهللا ور  تفــآثر  والــزوج والنــاس  دعلــى حــب الولــد والوال

إنها تاج في جبـين األمـة العربيـة ..إنها نجمة قسامية في سماء فلسطين... جميعًا إنها قمر
إنـه اإليمـان .. وقدوة السـالكين.. إنها منارة العارفين.. والفداء ولةواإلسالمية٬ إنها رمز البط

فاخترقت كل الحـواجز .. واألمانعليها نفسها فمنحها االطمئنان واألمن  لكالعجيب الذي م
 ةرسـمت خطـ يناألمنية ونقاط التفتيش٬ وتمكنت من تضليل جيش االحتالل الصـهيوني حـ

البالتين التي زرعت في ساقها  عةلقط ةنياألم اتالفحوص ناءإلبادة أكبر عدد من الجنود أث
فلمـا تيقنـت أن الصـيد .. حين تجمع حولها الجنـود وهـي تـرقبهم بعـين سـاخرة٬ ونفـس هادئـة

أربعــة مــن الخنــازير وأصــابت  قتلــتثقــة ويقــين ف لالناســف بكــ اداســت علــى حزامهــ.. ســمين
ـــ متوصـــ.. العشـــرات صاصـــهم أو يزيـــد ليطلقـــوا ر  يقـــةأفـــاقوا بعـــد خمـــس عشـــرة دق مالقـــوم ث

  .ثيليشهد له م مالمجنون في خوف وذعر ل

ــرتالبطولــة والفــداء ســتظل مدرســة فــي اإليمــان والعطــاء فقــد ف ريــم   نفســها لتجســد  جَّ
چٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱ :امتثــاًال لقولــه تعــالى فــي ســبيل اهللا لجهــادول رســولهمعنــى الحــب هللا ول

ڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱٱٱٱڈٱٱٱ

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳڳٱٱڳٱٱڳٱٱ

اهللا الشـــهيد ســـيد قطـــب وهـــو يعقـــب علـــى هـــذه  ورحـــم ٢٤٬: التوبـــة ڇڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱ
وٕانه مـن رحمـة اهللا بعبـاده أن أودع فطـرتهم هـذه الطاقـة " :فيقول ٣/١٦١٦اآلية في ظالله 
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 ة فـيلـذ هالـذلك التجـرد ال تعـدل لويـةة من التجرد واالحتمال وأودع فيها الشعور بلذة عالعالي
علــى  ســتعالءرضــوان اهللا٬ ولــذة اال يلــذة الشــعور باالتصــال بــاهللا٬ ولــذة الرجــاء فــ.. األرض

الضعف والهبوط٬ والخـالص مـن ثقلـة الـدم واللحـم٬ واالرتفـاع إلـى األفـق المشـرق الوضـيء 
فــإذا غلبتهـــا ثقلــة األرض ففـــي التطلـــع إلــى األفـــق مــا يجـــدد الرغبـــة الطامعــة فـــي الخـــالص 

  ".والفكاك

رضـي اهللا -أن البطلة ريم قد اقتدت في حبها هللا ولرسوله بالفــاروق عمـر  ونحسب  
والـذي " :قـال للرسـول  -رضـي اهللا عنـه-أن عمر بن الخطـاب  خارياه البفيما رو  -عنه

عمـر حتـى  يـا ال : بـيالن النفسي بيده ألنت أحب إلـيَّ مـن كـل شـيء إال مـن نفسـي٬ فقـ
ألنــت أحــب إلــيَّ مــن نفســي يــا  دهنفســي بيــ والــذي: أحــب إليــك مــن نفســك٬ فقــال عمــر كــونأ

  . أي اآلن كمل إيمانك يا عمر ؛٧٥يا عمر اآلن :رسول اهللا٬ فقال 

وولـــــده والنـــــاس  الـــــدهو  حتـــــى أكـــــون أحـــــب إليـــــه مـــــن كمال يـــــؤمن أحـــــد" : وقـــــال  
  .٧٦"أجمعين

إننـي أحـب أبنـائي حبـًا " :قالـت ينواقعًا عمليًا ح هاتجسد هذا المعنى في وصيت لقد  
 فتقـــدمت كاألســـد الهصـــور حبـــًا لـــدينها.. كبيـــرًا لكـــن حـــب اهللا ورســـوله أكبـــر مـــن ذلـــك كلـــه

 اللــــواتي دافعــــن عــــن رســــول اهللا  لمجاهــــداتكأمثــــال الصــــحابيات ا..لعقيــــدتها راً وانتصــــا
فقـد روي أن أم عمـارة وهـي  والمسـلمين٬للذب عن حيـاض اإلسـالم  فسهنوباشرن القتال بأن
قــد رأيتنـي وقـد انكشـف النـاس عـن رسـول اهللا : "قالـت -ارضـي اهللا عنهـ-نسيبة بنت كعـب 

 بـين يديـه  زوجـير ما يتمـون عشـرة وأنـا وأبنـائي و يوم أحد فما بقي إال نف  نـذب عنـه٬
 :رجـًال موليـًا معـه تـرس فقـال لـه والناس يمرون به منهزمين ورآني وال ترس معي٬ فـرأى 

                                                           
 ) . ٦٦٣٢(٬ح ) ٨/١٢٩(صحيح البخاري: البخاري ٧٥
 ) .١٥(٬ح ) ١/١٢(صحيح البخاري: البخاري ٧٦
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فأقبـل   فجعلـت أتتـرس بـه عـن رسـول اهللا خــذته٬ترسك إلى من يقاتل٬ فألقى ترسه فأ ألق
عرقـوب فـرسه  ـربتوولى فض ـًا٬سيفـه شيئ عصنرجل على فرس فضربني وتترست له٬ فلم ي

عليـه  اوننيفعـ: يصيح يـا ابـن أم عمـارة أعـن أمـك٬ قالـت فـوقـع على ظهـره فجعـل النبي 
  ). اسم من أسماء المنية(شعوب  دتهحتى أور 

فجعلــت    انهــزم المســلمون انحــزت إلــى رســول اهللا فلمــا: وفــي روايــة أخــرى تقــول       
أم ســعد : بالســيف حتــى خلصــت إلــيَّ الجــراح٬ قالــت ن رســول اهللا أباشــر القتــال وأذب عــ
يـــا أم عمـــارة مـــن : فرأيـــت علـــى عاتقهـــا جرحـــًا غـــور أجـــوف٬ فقلـــت" :بنـــت ســـعد بـــن الربيـــع

وهـو يصـيح دلـوني  أقبـل ابن قميئـة وقـد ولـى النـاس عـن رسـول اهللا : أصابك هذا؟ قـالت
يــر ونــاس معــه فكنــت فــيهم محمــد فــال نجــوت إن نجــا٬ فــاعترض لــه مصــعب بــن عم علــى

. كــان عليـه درعــان فضـربني هـذه الضــربة ولقـد ضـربته علــى ذلـك ضــربات٬ ولكـن عـدو اهللا
عمارة في قتالها بكل شجاعة وٕاقدام واثقة بنصر اهللا أو الشهادة وخاصة بعد أن  أموتستمر 

 اللهــم اجعلهــم :وابنيهــا فــي الجنــة٬ فقــال الرســول  ايجعلهــا وزوجهــ أن  ســألت الرســول 
  .۷۷إذن ال أبالي بعد هذا: فقالت ٬رفقائي في الجنة

لتجـود بنفسـها وتنـال  -سـبحانه وتعـالى-هـي المـرأة المجاهـدة التـي أكرمهـا اهللا  هذه  
ېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱٱٱٱٱٱەئەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱڇٱشــــــــــرف الشــــــــــهادة فــــــــــي ســــــــــبيل اهللا 

  .٤٠: غافر ڇۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱٱٱٱیٱٱ

الفقهاء على أن العدو إذا دخل دارًا من ديار المسلمين فإن الجهـاد  أجمعفقد  لذلك  
تخرج المرأة دون إذن زوجهـا والخـادم دون  يثيكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة بح

  .إذن سيده

                                                           
 ) .١/٢٧٣(ذكره الواقدي في المغازي  ٧٧
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المـرأة فـي فلســطين  شــاركةفم: "القرضـاوي حفظـه اهللا فالعالمـة الـدكتور يوســ يقـول  
ودنســـوا المقدســـات قربـــة مـــن أعظـــم  ٬بعـــد أن اغتصـــب اليهـــود األرض واســـتباحوا الحرمـــات

إن  نولهــا ثــواب المجاهــدي اهللا٬القربــات٬ ومــوت المــرأة فــي هــذه العمليــات شــهادة فــي ســبيل 
مـن أعظـم  والـدين وهـ اركـهعمـل مشـروع يب دياتشاء اهللا٬ وعمـل هـؤالء األخـوات االستشـها

  ".لجهاد في سبيل اهللا نواعأ

برهنـــت االستشـــهادية ريـــم علـــى قـــدرتها علـــى تحطـــيم أســـاطير التفـــوق األمنـــي  لقـــد  
ولــم يكـن هــذا إال بفضــل اهللا .. فأوقعــت فــيهم القتـل والــدمار مالصـهيوني حــين اخترقــت أمـنه

قدره النافـذ فـي  نلتكو  -سبحانه وتعالى- فاختارها اهللا.. أوًال ثم بفضل إخالص وصدق ريم
وتـــزرع الرعـــب فـــي قلـــوبهم مـــن حيـــث لـــم  أقـــدامهم٬وتزلـــزل  نهم٬بنـــي صـــهيون تـــدك حصـــو 

ڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱڇٱيحتســـــبوا٬ 

ھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱ

  .٢: الحشر ڇۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

حين اختارت طريق الجهاد٬ وذاقـت حالوتـه مـن حينهـا ) أم محمد(أن ريم  وأحسب  
-تعـالى�إن شـاء اهللا  ةلم تذق طعم النوم حتى أكرمها اهللا بالشـهادة ففـازت بهـا ورب الكعبـ

أوالدهــا بمـــا تحفـــظ بـــه  اللهـــمواحفـــظ .. واآلخــرين ألولـــينيـــا أم محمــد فـــي ا يـــكفســالم عل.. 
واجمعهــم وأمهــم وزوجهــا فــي  ٬وارزقهــم رزقــًا حســناً  ٬اتــًا حســناً وأنبــتهم نب ٬عبــادك الصــالحين
  .حسبنا ونعم الوكيل تإنك يا موالنا على كل شيء قدير أن ٬الفردوس األعلى
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  )١( الشهـداء فـي اإلسـالم مكـانة

  م١٢/٠٢/٢٠٠٤

 لخصه الحبيب المصطفى  قدالذي أصاب األمة اليوم  نسر الضعف والهوا إن
قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-الصحيح الذي رواه أبو داود عن ثوبان  ثفي الحدي

" :مــن قلــة : األمــم أن تــداعى علــيكم كمــا تــداعى األكلــة إلــى قصــعتها٬ فقــال قائــل يوشــك
كثير ولكـنكم غثـاٌء كغثـاء السـيل٬ ولينـزعنَّ اهللا مـن صـدور  ئذٍ بل أنتم يوم: قال ؟نحن يومئذٍ 
حـب : قـال ؟وما الوهن يا رسول اهللا: وليقذفنَّ في قلوبكم الوهن٬ قيل كم٬من لمهابةأعدائكم ا

هذا هو المـرض العضـال الـذي يعيشـه المسـلمون اليـوم٬ أمـا حـب  ٧٨٬"الدنيا وكراهية الموت
فــي ســبيل اهللا  الالــدنيا ومغرياتهــا فيجعــل المــرء عبــدًا لشــهواته٬ وأمــا كراهيــة المــوت٬ أو القتــ

فقـد عـالج القـرآن الكـريم  لذلكنة والصغار في الدنيا واآلخرة٬ والمها الذلفإنه يورث صاحبه 
علـــى ذلـــك  حانهخـــوف اإلنســـان علـــى الـــرزق مؤكـــدًا علـــى أن األرزاق بيـــد اهللا بـــل أقســـم ســـب

وأما خوفه من المـوت فقـد بـين القـرآن بــأن . ٢٢: الذلكريات ڇہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱڇٱ :فقال

 ڇںٱٱںٱٱڻڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱٱھٱٱڇٱ :اآلجـال بيـد اهللا سبحـانه فقـال
ڇٱ ڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگڇٱ :وقولـــه تعـــالى٬ ٣٤: األعـــراف
وال الفرار منها يبعده٬ فهذا خالد بن الوليـد  جل٬دخول المعركة يقرب األ فال ١٥٤٬: آل عمران

اهللا لـه أن يمـوت وهـو  رالمسـلول لـم ُيقـدِّ  وهـو الفـارس المغـوار سـيف اهللا -هعنـ اهللا رضـي-
 واهللا ال يوجــد شــبر مــن جســدي إال" :يقــول وهــوفــي قلــب المعركــة ولكنــه مــات علــى فراشــه 

ـــه ضـــربة ســـيف أو طعنـــة رمـــح٬ وهـــا أنـــا أمـــوت كمـــا يمـــوت البعيـــر فـــال نامـــت أعـــين  وفي
  : وجهه يقول بن أبي طالب كرَّم اهللا عليوهذا هو المعنى الذي جعل ". الجبناء

                                                           
 ).٤٢٩٧(٬ح ) ٤/١١١(سنن ابي داود: أبو داود  ٧٨
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  يـومـيَّ مـن المـوت َأفـر  أيَّ 

  يـوم قــُِدر مال يقـدر أ يـومٌ 

  رهبهال يـقـدر ال أ يــومٌ 

  المقـدور ال ينجو الحـِذر ومـن

فقــد أكــد اإلســالم أن المــوت هــو انتقــال مــن مرحلــة إلــى مرحلــة ومــن دار إلــى  لــذلك
: الملـــك ڇٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٱٺٱٱٱٱٿٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٿڇٱدار ومـــن حيـــاة إلـــى حيـــاة 

٬ واهللا هــو الكــريم الجــواد فــال يســلب نعمــة أنعمهــا علــى عبــاده إال ويهــب نعمــة أكبــر منهــا ٢
ٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڇٱ :وصـــــدق اهللا حيـــــث قـــــال

ڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱٹٱٱڤٱٱ
: فصـــــــــــلت ڇڤڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱچٱٱ

المــؤمنين وقــت االحتضــار فمــا بالــك بالشــهداء الــذين  حــالكــان هــذا مصــير  فــإن ٣٢٬ - ٣٠
فقـدموا أرواحهـم رخيصـة فـي سـبيل اهللا؟ فهـم بـال شـك أكــرم  -ىسـبحانه وتعـال-اختـارهم اهللا 

ــــاده  ــــاة أرفــــع وأفضــــل مــــا أعــــد لعب ــــف ال وقــــد أعــــد اهللا لهــــم حي ــــى اهللا كي ــــق وأحــــبهم إل الخل
  . الصالحين

أن رجـــًال جـــاء إلـــى الصـــالة  -اهللا عنـــه ضـــير -أبـــي وقـــاص  نعـــن ســـعد بـــ يـــروى
اللهــم آتنــي أفضــل مــا تــؤتي عبـــادك : يصــلي بنــا٬ فلمــا انتهــى إلــى الصـــف قــال والنبــي 

: أنــا قــال : مــن المــتكلم آنفــًا؟ قــال الرجــل: الصــالة قــال فلمــا قضــى النبــي ! الصــالحين
  . ٧٩"يعقر جوادك وتستشهد في سبيل اهللا إذن

  
                                                           

 ) . ٧٤٨(٬ح ) ١/٣٢٥(رواه الحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم  ٧٩
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  :أرفع الناس درجة بعد األنبياء الشهداء

جاهــد بنفســه ومالــه فــي ســبيل اهللا٬ حتــى إذا  نمــؤم رجــل: ثالثــة القتلــى " : قــال
فــي ) شــرح اهللا صــدره لإلســالم لــذيا(فــذلك الشــهيد الممــتحن  ل٬لقــي العــدو قــاتلهم حتــى يقتــ

ــ ــِرَق علــى نفســه  ٬إال بفضــل درجــة النبــوة النبيــون هاهللا٬ تحــت عرشــه ال يفضــل ةجن ورجــل َف
ه فـي سـبيل اهللا٬ حتـى من الذنوب والخطايا جاهـد بنفسـه ومالـ) خاف على نفسه من ذنوبه(

إن القتـــل فـــي ســـبيل اهللا : ممحصـــة أي(إذا لقـــي العـــدو قاتـــل حتـــى يقتـــل٬ فتلـــك َمْصَمَصـــة 
اٌء للخطايا٬ وُأدخل من أي ) يطهر صاحبه من الذنوب محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محَّ

 ٬سـبعة أبـواب لجهنمشاء٬ فإن لها ثمانية أبواب٬ وبعضها أفضل من بعض٬ و  لجنةا بوابأ
العدو وقاتل في سـبيل اهللا حتـى يقتـل٬ فـذلك  لقيجل منافق جاهد بنفسه وماله٬ حتى إذا ور 

  . ٨٠"ألن السيف ال يمحو النفاق ؛في النار

  :في سبيل اهللا توجب الجنة الشهادة

ٱٱٱۅۅٱٱڇٱ :-تعالى-  قال ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱۋٱٱۋٱ

ۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱېىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئۇئٱٱۇئٱٱ

  .١١١: التوبة ڇۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئېئٱٱېئٱٱٱېئٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱ

حقيقــة هــذه : "٣/١٧١٦فــي ظاللــه  آليــةالشــهيد ســيد قطــب معقبــًا علــى هــذه ا يقــول
قــد اســتخلص لنفســه أنفــس المــؤمنين وأمــوالهم فلــم يعــد لهــم منهــا  -ســبحانه�البيعــة أن اهللا 

صـــفقة مشـــتراة لشـــاريها أن  اإنهـــ.. كـــال.. لـــم يعـــد لهـــم خيـــار أن يبـــذلوا أو يمســـكوا.. شـــيء
فيهـا شـيء سـوى أن  ائعيتصرف بها كما يشـاء٬ وفـق مـا يفـرض ووفـق مـا يحـدد٬ ولـيس للبـ

.. والقتــل والقتــال هــادريــق هــو الجوالط.. الجنــة ووالــثمن هــ.. يمضــي فــي الطريــق المرســوم

                                                           
 .٬ والحديث حسن ) ١٧٦٥٧(٬ ح ) ٢٩/٢٠٣(رواه أحمد في مسنده  ٨٠
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ولكنها في عنق كـل مـؤمن  كبال ش ةوٕانها لبيعة رهيب.. ستشهادهي النصر أو اال: والنهاية
التــي استشــعرها اللحظــة  الرهبــةإيمانــه ومــن هنــا تلــك  طقــادر عليهــا ال تســقط عنــه إال بســقو 

  ". العقد رهيب فإنعونك اللهم .. أخط هذه الكلمات اوأن

  :أن يرده اهللا إلى الدنيا تمنىي الشهيد

 :قـال أن رسـول اهللا : -رضـي اهللا عنـه- لـكما بناالبخاري ومسلم عن أن  روى
ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا٬ وأن له مـا علـى األرض مـن شـيء إال " 

وفي رواية  ٨١٬الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة
  ". لما يرى من فضل الشهادة

  :الشهداء في أجواف طير خضر في الجنة أرواح

 ٬طيـر خضـر فلما أصيب إخوانكم جعل اهللا أرواحهم فـي جـو " :رسول اهللا  قال
تـرد أنهــار الجنــة٬ تأكــل مــن ثمارهــا٬ وتــأوي إلــى قناديــل مــن ذهــب٬ معلقــة فــي ظــل العــرش٬ 

 ـةأنا أحيــاٌء فــي الجنـ نـاإخواننـا ع يبلـغومقيلهم٬ قالوا من  مشربهمفلما وجدوا طيب مأكلهم و 
وأنــزل  ٨٢٬أنــا أبلغهــم عــنكم: نـــرزق لئـــال يـزهـــدوا فــي الجهــاد٬ وال ينكلُــوا عــن الحــرب فقــال اهللا

: آل عمــــــران ڇگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڇٱ :قولــــــه ســــــبحانه

١٦٩ .  

خضــر٬ لهــا قناديــل  طيــرفــي جــوف  أرواحهــم"  :قــال مســلم أن رســول اهللا  وروى
  . ٨٣!"معلقة بالعرش٬ تسرح في الجنة حيث شاءت٬ ثم تأوي إلى تلك القناديل

                                                           
 ) . ١٨٧٧(٬ ح) ٣/١٤٩٨(صحيح مسلم : مسلم ٨١
 . ٬ حسنه األلباني ) ٢٥٢٠(٬ح) ٣/١٥(سنن أبي داود: أبو داود ٨٢
 ) .١٨٨٧(٬ ح ) ٣/١٥٠٢(صحيح مسلم : مسلم ٨٣
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مبينًا  ٢٧٠ص  "األشواق إلى مصارع العشاق مشارع"النحاس في كتابه  ناب يقول
والقناديـل المعلقـة  رأجسـاد الطيـور ذات اللـون األخضـ فـيالحكمة في جعـل أرواح الشـهداء 

وألطــف الجمــادات الشــفافة الزجــاج٬  ر٬اللــون األخضــ لــواناأل ألطــفألن :" فــي ظــل العــرش
ولهــذا جعــل أرواح الشــهداء فــي ألطــف األجســاد وهــو الطيــر٬ واختــار ألطــف األلــوان وهــو 

األخضر إلـى ألطـف الجمـادات وهـي القناديـل المنَّـورة المفرِحـة  طيراألخضر٬ ويأوي ذلك ال
  ". لها لذة النعيم في جوار الرب الكريم تكملالعرش ل في ظل

  :تظلل الشهيد بأجنحتها المالئكة

 لَ قـد ُمثِّـ جيء بأبي إلـى النبـي : قال -رضي اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا  عن
زالــت  مــا: فقــال النبــي  ٬يقــوم فنهــانيبــه٬ فوضــع بــين يديــه٬ فــذهبت أكشــف عــن وجهــه 

  . ٨٤"جنحتهاالمالئكة تظله بأ

  :في سبعين من أهل بيته عيشف الشهيد

   .٨٥"يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته" : سولالر  يقول

الشهيد الـذي قتلـه يهـودي فـإن شـاء اهللا يشـفع فـي مائـة وأربعـين مـن أهلـه لقولـه  أما
: "للمجاهــدين فــي فلســطين القابضــين علــى  نيئــاً ٬ فه"مــن قتلــه يهــودي فلــه أجــر شــهيدين

والمسـلمين٬ هنيئـًا  إلسـالمالزناد٬ هنيئًا للمرابطين على الثغور مـن أجـل الـذب عـن حيـاض ا
  ". لها يوم القيامة شفيعاً فلذة كبدها في سبيل اهللا ليكون  تلكل أم قدَّم

  

  

                                                           
 ) .٢٤٧١(٬ ح) ٤/١٩١٧(٬ صحيح مسلم ) ١٢٩٣(٬ ح) ٢/٨١(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ٨٤
 . ٬ حسنه األلباني ) ٢٥٢٢(٬ ح) ٣/١٥(سنن أبي داود: أبو داود ٨٥
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  !!الشهيد هاني أبو سخيلة تستقبل المهنئين بالتكبير والزغاريد أم

١٩/٠٢/٢٠٠٤  

بـالزعيم٬ الكـائن فـي  لقـبسـخيلة الم بـوهـاني أ لشـهيدكان لنا شـرف زيـارة بيـت ا لقد  
معسكر جباليا البطولة والصمود٬ وبمجرد أن وصلنا إلى بيتـه المتواضـع والمكـون مـن عـدة 

كانــت عظمــة اللقــاء حــين اســتقبلتنا امــرأة تجــاوزت الخمســين بــالتكبير  سبســت٬غــرف مــن اإل
ثــم جلســت تتحــدث إلينــا بنبــرة !!  والحمــد هللا علــى استشــهاد ابنهــا هــاني اءلثنــوالزغاريــد٬ وبا

الحمــد هللا هــذا قــدرنا كلنــا " :الراســيات تقــول لجبــالقويــة٬ وهمــة عاليــة٬ ويقــين راســخ رســوخ ا
هـذا ابـن : ثم أتوا بـابن الشـهيد الرضـيع٬ فقالـت بصـوت عـالٍ !! سبيل اهللا فينتمنى الشهادة 

هـذا !! سـيكمل المشـوار بعـد أبيـه) ٢(الـزعيم رقـم  نيلقسام هذا هاكتائب الشهيد عز الدين ا
عــز الــدين القســام٬ اهللا  كتائــبالزم يكــون عضــوًا فــي .. الطفــل الرضــيع أمانــة فــي أعنــاقكم

األم الفلسطينية المسـلمة الصـابرة تقـدم هـاني  تلكأكبر إنها كلمات نورانية٬ تنطلق من قلب 
أن يكــون  اهللاثــم تتمنــى علــى  ة بــنفس راضــية مطمئنــاهللا يلابنهــا فلــذة كبــدها شــهيدًا فــي ســب

إنـــه .. -عـــز وجـــل- هللابنـــه الرضـــيع شـــهيدًا ليكـــون مـــع أبيـــه فـــي الفـــردوس األعلـــى بـــإذن ا
 صـحابياتمـن ال ولإنها الصورة البطوليـة النـادرة التـي تـذكرنا بالجيـل األ.. اإليمان العجيب

  "!!.أم عمارة٬ وأم عطية والخنساء:" الالكريمات أمث

قصـة استشـهاد  نـافبعـد أن روت ل) امرأة عم الشـهيد(هاني ومحمد  دينأم الشهي أما  
تحـدثت عـن " -عز وجـل-وتجلدت واحتسبت أمرها هللا  برتوكيف ص واحدةابنيها في ليلة 

 نــيويهنئ هــاني كــي يســلم علــيَّ  الشــهيدجــاء : فقالــت تالشــهيد هــاني قبــل استشــهاده بســاعا
هــل دعــوت لــي بالشــهادة هنــاك فــي : بــالحج وســالمة العــودة مــن الــديار الحجازيــة فقــال لــي

 سـبيلكي تظـل مجاهـدًا فـي  العمرأني دعوت لك بطول  يحالصح: مكة والمدينة٬ فقلت له
أن يرزقـه الشـهادة٬  -عـز وجـل-اهللا تقاتل اليهود ثم أعطيته ماء زمزم فشربها٬ ثم دعـا اهللا 
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ومـا هـي إال بضـع سـاعات حتـى رزق الشـهادة إن !! فـي سـبيل اهللا وأن يجعل جسده يتفتـت
فجـر  لشـجاعيةشاء اهللا مع إخوانـه البـررة ليلـة المجـزرة التـي قـام بهـا العـدو الصـهيوني فـي ا

م والتــي راح ضــحيتها ثالثــة عشــر شــهيدًا لقــد دعــا اهللا بعــد أن ١١/٢/٢٠٠٤يــوم األربعــاء 
لـه كمـا قـال الحبيـب المصـطفى  ربزم لمـا شـشرب ماء زمـزم فاسـتجاب اهللا دعـاءه فمـاء زمـ

 .اءلـــدع ســـبحانهاهللا قـــد علـــم بصـــدق نيتـــه فاســـتجاب لدعائـــه كمـــا اســـتجاب  نوحســـبي أ 
الصحابي الجليل عبد اهللا بن جحش يوم أحد٬ فقد روى الطبراني عن سعد بـن أبـي وقـاص 

يـا : سـعد فقـالأال تدعو اهللا؟ فخلوا في ناحيـة فـدعا : أن عبد اهللا بن جحش قال له يوم أحد
غضــب : َحــِرد عليــه َحــْرداَ : (رب إذا لقيــت العــدو فلقِّنــي رجــًال شــديدًا بأســه شــديدًا َحــَرُدُه أي

عليــه حتــى أقتلــه  فــرأقاتلــه ويقـاتلني٬ ثــم ارزقنــي الظ) واغتـاظ فتحــرش بالــذي غاظــه وهــمَّ بــه
يدًا بأســه اللهــم ارزقنـي رجــًال شــديدًا حـرده شــد: وآخـذ ســلبه فــأمن عبـد اهللا بــن جحــش ثـم قــال

 كمــن جــدع أنفــ: أقاتلــه فيــك يقــاتلني٬ ثــم يأخــذني فيجــدع أنفــي وأذنــي فــإذا لقيتــك غــدًا قلــت
بنـيَّ كانـت دعـوة عبـد اهللا  يـا: صدقت٬ قال سـعد: فتقول  لكوأذنك؟ فأقول فيك وفي رسو 

  ".النهار وٕان أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط خرآجحش خيرًا من دعوتي٬ لقد رأيته  بن

د القسامي المغوار الـذي خـرج يـوم زفافـه ليشـارك فـي العمليـة االستشـهادية القائ هذا  
-التي نفذها محمود العابد وقتل ثالثة جنود صهاينة يذكرني هـاني بالشـهيد عبـد اهللا عـزام 

األراضـي  خـلفقد حـدثني يومـًا أنـه خـرج فـي ليلـة زفافـه وقـام بعمليـة عسـكرية دا -رحمه اهللا
 -عــز وجــل-ًا ولــم يكتــب لــه الشــهادة وقتهــا٬ إن كرامــات اهللا المحتلــة وعــاد إلــى زوجــه ســالم

إليهـا  شـوقأو يستشـعر بحـرارة ال رائحتهـا٬أو أن يشـم  ستشـهادهالجنة قبل ا يريهللمجاهد أن 
يـوم  -رضي اهللا عنه-فيقبل على قتال العدو بكل شجاعة وٕاقدام كما فعل أنس بن النضر 

ــ -اهللا عنــهرضــي -أحــد٬ فقــد روى البخــاري عــن أنــس بــن مالــك  أنــس بــن النضــر  هأن عمَّ
ليـرينَّ اهللا مـا  لـئن أشـهدني اهللا مـع النبـي  غبـت أول قتـال النبـي : غاب عن بدر فقـال

اللهم إنـي أعتـذر إليـك ممـا صـنع هـؤالء : كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال فلما ٬أصنع
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واسـتقبله سـعد   دمثـم تقـ -يعني المشـركين-هؤالء  صنعوأبرأ إليك مما  - أصحابهيعني  -
مــن دون أحــد٬ قــال  هــايــا ســعد بــن معــاذ الجنــة ورب النضــر إنــي أجــد ريح: بــن معــاذ فقــال

فوجــدنا بــه بضــعًا وثمــانين ضــربة : فمــا اســتطعت يــا رســول اهللا مــا صــنع٬ قــال أنــس: ســعد
فمــا  كون٬بالســيف٬ أو طعنــة بــرمح٬ أو رميــة بســهم٬ ووجــدناه قــد قتــل٬ وقــد مثــل بــه المشــر 

أن هــذه اآليــة نزلــت فيــه وفــي  -أو نظــن-كنــا نــرى : ختــه ببنانــه٬ قــال أنــسعرفــه أحــد إال أ
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ: أشـــــــــباهه

في  لمسلمينا عمير بن الحمام في بدر لما حرض الرسول  وكذلك ٢٣٬: األحزاب ڇٿٱٱ
يـا  :-رضـي اهللا عنـه-فقال عميـر  ٬قوموا إلى جنة عرضها السموات واألرض: القتال فقال

مـا  :فقال رسول اهللا  ٬بٍخ بخٍ : نعم٬ قال: قال ؟رسول اهللا جنة عرضها السموات واألرض
: قــال ٬رســول اهللا إال رجــاءة أن أكــون مــن أهلهــا يــاال واهللا  لقــا ؟يحملـك علــى قولــك بــٍخ بــخٍ 

لئن أنا حييت حتى  :فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: فإنك من أهلها٬ قال
مــن التمــر ثــم قــاتلهم حتــى  معــهفرمــى بمــا كــان : آكــل تمراتــي هــذه إنهــا لحيــاة طويلــة٬ قــال

  .٨٦قتل

 هادةهو السر العجيب في إقبال الكثير من الشباب المؤمن المجاهد على الشـ وهذا  
ن مثيل في التاريخ٬ ولعل هذا مـ ابصورة غريبة لم يشهد له واالندفاعبل إنك تجد اإلصرار 

 ستشـهاديةبإيمانـه إلـى درجـة اليقـين كاإل يصـلالمجاهد أن يريُه مـا ال نـرى ف لىع كرامة اهللا
القسـامي هــاني أبــو  ئــدوكالقا!! أوالدهـا وزوجهــا حــب علـىريـم الرياشــي التـي آثــرت لقــاء اهللا 

  .سخيلة الذي دعا اهللا بعد أن شرب ماء زمزم أن يرزقه اهللا الشهادة

                                                           
 ) .١٩٠١(٬ ح )٣/١٥٠٩(صحيح مسلم  : مسلم ٨٦
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وقـد  -عـز وجـل-الشهادة بفضل اهللا  الدينه ووطنه فن عنمن فوره للدفاع  فنهض  
.. ظهــر هــذا فــي نــور وجهــه الوضــاء وهــو مســجى فــي ثالجــة المــوتى فــي مستشــفى الشــفاء

  .تفوح من جسده الطاهر رائحة المسك
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)٢( مالشهداء في اإلسال مكانة  

١٨/٣/٢٠٠٤  

واحــــد ازداد عدوانــــه  بمــــن جانــــ غــــزةإعــــالن شــــارون االنســــحاب مــــن قطــــاع  بعــــد
إيقـاع  جـلألهـا مثيـل وذلـك مـن  بقلم يسـ مجيةالشعب الفلسطيني بصورة ه ىالمتواصل عل

 اً موهمــ غــزةمــن جحــيم  بــهلهرو  أكبــر الخســائر فــي صــفوف الفلســطينيين ليكــون ذلــك مبــرراً 
 ىالذين يردون علـ ناالستشهاديي فضلثم ب اهللا أوالً  لولكن بفض. نتصراً شعبه أنه سيخرج م

والتــي كــان آخرهــا  حتلــةاالستشــهادية فــي قلــب فلســطين الم يــاتبالعمل رةالمتكــر  جتياحــاتاال
 ٬صــهيونيا وجــرح العشــرات) ١١( بحيــاةالعمليـة االستشــهادية فــي مينــاء أســدود والتـي أودت 

شــر هزيمــة ال محالــة بــإذن  العمليــة النوعيــة تؤكــد أن شــارون ســيهرب مــن غــزة منهزمــاً  ههــذ
  . وجعلت شارون يتخبط كالمجانين  ينالتي أربكت الصهيوني سدودأعملية  عدب ذلكو  ٬اهللا

كتائــب  مــنمحمـود ســالم ( الشــابان ذاننفســه كيـف اســتطاع هــ رحالــذي يطــ والسـؤال
 ؟مينـاءال ىالوصـول إلـ) كتائب شهداء األقصـى نونبيل مسعود م ٬القسام دينالشهيد عز ال

 يهماليفجـرا نفسـ هماهدف ىإل صالحتى و  شددةكل الحواجز األمنية المعقدة والم قااختر  كيف
إنهــا الحــور . .واألحبــة  اهللا وتوفيقــه إنــه الشــوق للقــاء محمــد  ةرعايــ إنهــا !!فــي ســبيل اهللا

 يـــرى مـــافيــرى مـــن الكرامــة .. الشـــهادة  ىالشــهيد ســـاعة إقدامـــه علــ ىالتـــي تقبــل علـــ لعــينا
  . هالمعركة بثقة اهللا ويقين ىفيندفع إل
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     :والحور العين الشهيد

أو  اهللا ســبيل فــي وحــةر ل: أنــه قــال  النبـيعــن أنــس بــن مالــك عــن  البخـاري روى
 نـــييع_ ولقالــب قــوس أحــدكم مــن الجنــة أو موضــع قيــد  ٬غــدوة خيــر مــن الــدنيا ومــا فيهــا

  . ۸۷خير من الدنيا وما فيها_سوطه 

: رجـًال أسـود منـتن الـريح٬ قبـيح الوجـه قـال أن: "قـال -عنـه اهللارضـي -أنـس  وعن
وجهــك وطيــب  بــيض اهللا دقــ: قاتلــت هــؤالء حتــى أقتــل فــأين أنــا؟ قــال اأنــ فــإن ٬ال مــال لــي

فيمــا بــين  النتــدخ زعــانناالعــين تت الحــورلقــد رأيــت زوجتيــه مــن : وقــال ٬ريحــك وأكثــر مالــك
لقـد رأيـت زوجتيـه مـن : فقـال ٬وهـو مقتـول فـي روايـة فـأتى عليـه رسـول اهللا  /جلده وجبتـه

  .  ۸۸"تدخالن فيما بين جلده وجبته زعانالحور العين تتنا

حتــى تبتــدره زوجتــاه مــن الحــور العــين  شــهيداألرض مــن دم ال جــفت ال: " وقــال
  .۸۹" الدنيا وما فيها من خيرحلة  هاكل من وفي يد

تــأخر  إنحــرب إال تقــدم إليــه الحــور العــين فــ خطــوة فــي لتقــدم رجــ مــا" : وقــال
 ينإليه اثنتان من الحـور العـ نزلوت طاياهاستشهد كانت أول نفحة كفارة خ نإ استترت منه و 

  .۹۰"مرحبا قد آن لكما : قد آن لك٬ ويقول حبامر : فتنفضان عنه التراب٬ وتقوالن

  

  

                                                           
 ) .٢٧٩٦(٬ ح ) ٤/١٧(صحيح البخاري: البخاري ٨٧
 .٬ وقال صحيح علي شرط مسلم ) ٢٣٣(٬ ح ) ٢/١٠٣(رواه الحاكم  ٨٨
 .٬ قال األلباني ضعيف جدا ) ٤/٣٣٧(سنن ابن ماجه : ابن ماجه ٨٩
 .ح ٬ موقوف وٕاسناده صحي) ٥٢٧(٬ ح ) ٢/٥٠(مسند ابن أبي شيبة  ٩٠
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   :من عذاب القبر ويؤمنله  يغفر

ويـــرى  هيغفـــر لـــه فـــي أول دفعـــة مـــن دمـــ: عنـــد اهللا ســـت خصـــال للشـــهيد: " قـــال
 اجرأسه ت ىويوضع عل ٬كبرمن الفزع األ منأمن الجنة٬ ويجار من عذاب القبر٬ وي قعدهم

 ٬ويــزوج اثنتــين وســبعين مــن الحــور العــين ٬ومــا فيهــا نيامــن الــد خيــرالوقــار الياقوتــة منهــا 
  .۹۱"قاربهويشفع في سبعين من أ

فـــي قبـــورهم إال  تنـــونرســـول اهللا مـــا بـــال المـــؤمنين يف يـــا": قـــال ويـــروى أن رجـــالً  
   .۹۲"ببارقة السيوف علي رأسه فتنه ىكف: قال ؟الشهيد

   :قبر الشهيد نديرى ع النور

كنــا نتحــدث أنــه ال زال  النجاشــيمــات  لمــا" :قالــت -عنهــا رضــي اهللا-عائشــة  عــن
وهذا من كرامة اهللا للشهيد فمنهم من تفوح رائحة المسك من .  وددا ورواه أب "قبره نوراً  ىعل

جسده وعند قبره كما ذكـر شـهود العيـان أن جثـة الشـهيد حسـن زهـد كانـت تفـوح منهـا رائحـة 
المسك وكـذلك بعـد دفنـه كـان يـرى النـور مـن فـوق قبـره ورائحـة المسـك تفـوح بصـورة عجيبـة 

أثنــاء دفنــه فــي مقبــرة  ادمــةإبــراهيم المق.جثمــان الشــهيد د افــقالحمــام الــذي كــان ير  ســربوك
  . البريج

   :تأكل األرض أجساد الشهداء ال

كانــا قــد حفــر الســيل  صــاريينأن عمــرو بــن الجمــوح وعبــد اهللا بــن عمــر األن يــروى
أحد فحفر  يومفي قبر واحد وهما ممن استشهد  كاناو  ٬السيل يوكان قبرهما مما يل ٬قبرهما

وكان أحدهما قد جرح فوضع  ماتا باألمس هماكأن عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا
                                                           

 ) . ١٧١٨٢(٬ ح) ٢٨/٤١٩(مسند اإلمام أحمد: ٬ أحمد) ٢٧٩٩(٬ح ) ٤/٣٣٨(سنن ابن ماجه : ابن ماجه ٩١
 .٬ صححه األلباني ) ٢٠٥٢(٬ح ) ٤/٤٠٤(سنن النسائي : النسائي ٩٢
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ــ عنهمــا ســت  حفــرالوبــين  حــدأوكــان بــين  ٬فرجعــت كمــا كانــت تجرحــه ثــم أرســل ىيــده عل
   ." 3/216انظر فتح الباري "وأربعون سنة 

    :لم يصل صالة قط شهيد

 ىمـن بنـي عبـد األشـهل يـأب_باألصـيرم  المعـروف�عمرو بن ثابت بن وقـش  كان
 ولحـق بـالنبي  سـيفهفأسـلم وأخـذ  ٬قلبـه فـيأحد قـذف اهللا اإلسـالم  ومفلما كان ي ٬إلسالما

فلما انجلت الحـرب طـاف بنـو عبـد األشـهل فـي  ٬بالجراح٬ ولم يعلم أحد بأمره فأثبت ٬فقاتل
واهللا إن هـذا األصـيرم مـا  :وبه رمق يسير٬ فقالوا ألصيرم٬ا فوجدوا ٬الهمالقتلى يلتمسون قت

 ىالــذي جــاء بــك؟ أحــدب علــ مــا :ثــم ســألوه٬ تركنــاه وٕانــه لمنكــر لهــذا األمــر قــدل ؟جــاء بــه
ثم قاتلت مع  ٬باهللا ورسوله آمنت ٬رغبة في اإلسالم بل :رغبة في اإلسالم؟ فقال أم ٬قومك

في  هو :فقال لرسول اهللا  روهفذك ٬ما ترون٬ ومات من وقته أصابني حتى رسول اهللا 
أسلم ولـم  ذيكرامة اهللا للشهيد ال ىإل انظرف". يصل هللا صالة قط مقال أبو هريرة ول. الجنة

مــن "بالجنــة وهــذا مصــداق لقولــه  اهللا فقتــل فشــهد لــه رســول اهللا  قاتــل فــي ســبيل ميصـل ثــ
  .  رواه مسلم" فراشه  علىالشهداء ولو مات  زلاهللا منا غهالشهادة بصدق بل سأل اهللا

 ىرواه مســــلم٬ ورو "  بهأعطيهــــا ولــــو لــــم تصــــ مــــن طلــــب الشــــهادة صــــادقاً " :وقولــــه
النبـي رجـل مقنـع بالحديـد  أتى :قال -رضي اهللا عنه- عازببن  البراءالبخاري ومسلم عن 

 :فأسـلم ثـم قاتـل فقتـل فقـال رسـول اهللا ٬يا رسول اهللا أقاتل أو أسلم٬ قال أسلم ثم قاتـل: فقال
  .  ٩٣"وأجر كثيرٌ  قليلٌ  عمل"

  

  
                                                           

 ) .١/١٥١(أخرجه القاضي في المتواري علي أبواب البخاري  ٩٣
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  على إسرائيل لحربإعالن ا: وليِّ اهللا أحمد ياسين قتل

٠١/٠٤/٢٠٠٤  

العــــالم العربــــي واإلســــالمي بمئــــات األلــــوف بــــل بــــالماليين شــــيخ األمــــة شــــيخ  ودع  
شـهيد  فينالمستضـع صـرنا مـة٬المجاهدين شيخ فلسطين٬ فارس الكلمة والبندقيـة٬ موحـد األ

رجـاًال  اباً ياسين٬ وخرجت الجماهير شـيوخًا وشـب مدالشيخ الشهيد العالم الرباني أح بالمحرا
نعــم لســحق دولــة الكيــان  ة٬نعــم لخيــار الجهــاد والمقاومــ: ونســاًء تهتــف بحيــاة الشــيخ قائلــة

 اتهـاقـد سـخرت جـلَّ إمكان قروءةالمرئية والمسموعة والم إلعالما ائلوكل وس. المسخ اللعينة
حتـى  ءلقد أقاموا لك يا سيدي بيـت عـزا ٬مثيل ااألمة بصورة لم يسبق لهللحديث عن شيخ 

فـــي الصـــين والهنـــد وفـــي كـــل مكـــان ورفعـــوا صـــورتك الجميلـــة فـــي أنحـــاء المعمـــورة وحملـــوا 
  .كل الميادين فيكرسيك 

ويا حبيبنا ويا رمـز عزتنـا مـن جـورة عسـقالن إلـى غرفـة القرميـد بمعسـكر  يخناش يا  
ل العربيــة واإلســالمية واألوروبيــة ثــم إلــى طــاوالت مجلــس األمــن الشــاطئ إلــى عواصــم الــدو 

العصــر جريمــة القــرن الحــادي والعشــرين التــي ارتكبهــا  ةالجميــع اســتنكارهم لجريمــ نكــي يعلــ
  .المجرم شارون

أنــت يــا ســيدي بكــل !! مــن أنــت يــا ســيدي؟ يــا مــن قامــت لــه الــدنيا ولــم تقعــد إذن  
بساطة الرجل المؤمن الصادق المخلص التقي النقي العابد الزاهد الذي ترجم معنى اإليمان 

السياسة كانوا يلهثون وراءك٬ ولم تكن  نأساطي نسياسيًا محترفًا مع أ تكنواقعًا عمليًا٬ فلم 
الفقهاء والعلماء كانوا يستمتعون بحديثك ولم تحمل شهادة الدكتوراه فقيهًا متخصصًا مع أن 

أنـت يـا سـيدي ولـيُّ !! ممـن يحمـل الشـهادات العليـا الً في الدعوة والتربيـة مـع أنـك ربيـت جـي
ــأنــت ولــيُّ اهللا مــن .. اهللا وناصــر دينــه نحســبك كــذلك وال نزكــي علــى اهللا أحــداً  ــ ادةالعب  ىإل

ـــإذن اهللا تعـــالى ادةالشـــه ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڇٱ: ب
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ڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤڤٱٱٱ

  .٦٤ � ٦٢: يونس ڇڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱ

كيــف يخــافون وكيــف : "٣/١٨٠٤اآليــة  هالشــهيد ســيد قطــب معقبــًا علــى هــذ يقــول  
لبشـرى لهـم ألنهـم أوليـاؤه؟ وعـالم يحزنـون ومـم يخـافون٬ وا ؛اتصال بـاهللا علىيحزنون٬ وهم 

الحــق الــذي ال يتبــدل إن أوليــاء اهللا الــذي يتحــدث  عــدوفــي اآلخــرة؟ إنــه الو  افــي الحيــاة الــدني
السـياق هـم المؤمنـون حـق اإليمـان المتقــون حـق التقـوى٬ واإليمـان مـا وقـر فـي القلــب  همعـن

هكـذا يجـب أن . نـهوصدقه العمل٬ والعمل هو تنفيذ ما أمـر اهللا بـه واجتنـاب مـا نهـى اهللا ع
  ".هم معنى الوالية هللانف

مـن عـادى : "إن اهللا قـال قـال رسـول اهللا : قال -عنه رضي اهللا-أبي هريرة  عن  
إلـيَّ ممـا افترضـه عليـه٬ ومـا  وما تقرب إليَّ عبـدي بشـيء أحـبَّ  لحرب٬لي وليًا فقد آذنته با

يسـمع بـه وبصـره  الـذيإلـيَّ بالنوافـل حتـى أحبـه فـإذا أحببتـه كنـت سـمعه  بيزال عبدي يتقر 
يمشــى بهـا وٕان سـألني ألعطينـه٬ ولــئن  التـي رجلـهالتــي يـبطش بهـا و  يـدهالـذي يبصـر بـه٬ و 
   .٩٤"استعاذني ألعيذنه

المـراد بـولي اهللا العـالم بـاهللا٬ المواظـب علـى : ١١/٣٤٢ابن حجر العسقالني  يقول  
وألن مـن  ؛اهللا أهلكـه اربـهألن مـن ح ؛وفـي هـذا تهديـد شـديد.. طاعته المخلـص فـي عبادتـه

فــإن إقــدام  لــذلكو " هكــره مــن أحــب اهللا خــالف اهللا٬ ومــن خــالف اهللا عانــده ومــن عانــده أهلكــ
العمـل الشـنيع الحـرب علــى  بـذلكأعلنـوا  دأحمـد ياسـين فقـ/ قتل ولـي اهللا الشـيخ لىاليهود ع

: ويقـول الرسـول . -تعـالى�بإذنـه  هلكـهاهللا فاهللا كفيــل أن ي ـىاهللا٬ ومـن أعلـن الحـرب عل

                                                           

 .٬)٣٨(٬ ح ) ١/١٢٧(صحيح البخاري : البخاري  ٩٤
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في جماعة فهو في ذمة اهللا فال يطلبنكم اهللا من ذمته بشيء فإن  صبحمن صلى صالة ال"
  .۹٥"نممن يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جه

 نأن مـن صـلى الفجـر فـي جماعـة فهـو فـي ذمـة اهللا وحمايتـه ورعايتـه ولكـ صحيح  
وتحدوه حينما اغتالوا الشيخ أحمد ياسين ومن  -سبحانه�قتلة األنبياء الصهاينة بارزوا اهللا 

  .كفيل بإهالكه ال محالة في ذلك -عز وجل-بارز اهللا بالمحاربة فاهللا 

هي بشائر الخـزي والهـالك فـي بنـي صـهيون قـد بـدت تظهـر جليـًا أمـام العيـان  وها  
في الخوف الـذي مـأل علـيهم حيـاتهم فـي بيـوتهم وأسـواقهم ومطـاعمهم وباصـاتهم ومدارسـهم 

الســوق كــي يشــتري  لــىأن يخــرج مــن بيتــه إ تطيعحتــى وصــل األمــر أن الرجــل مــنهم ال يســ
- قـالوقـع فـي قلـوبهم  الـذيوذلـك مـن شـدَّة الخـوف والرعـب .. وال أن يركب باصاً  مًا٬طعا

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگگٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڇٱ: -تعــــــــالى

  .١٢: األنفال ڇڳٱٱ

مــن  فــتأحمــد ياســين أنــه سيضــعف حمــاس أو ي/ ظــن شــارون باغتيــال الشــيخ لقــد  
عضــدها أو يخلخــل صــفوفها فجــاء الــرد المزلــزل لهــم وذلــك بمبايعــة الــدكتور الرنتيســي قائــدًا 

الرجــــل الــــذي يعتبــــر المطلــــوب رقــــم واحــــد للعصــــابات  اعامــــًا لحمــــاس فــــي قطــــاع غــــزة هــــذ
المسخ بـالرد السـريع والمزلـزل علـى اغتيـال الصهيونية يتصدر القيادة لحماس ويهدد الكيان 

قطيـف فـي عمليـة نوعيـة بحريـة  شهـو اقتحـام مغتصـبة غـو  الـردياسين وكان بداية / الشيخ
 اماً منهم ثمانية عشر ع الواحدالقسام ال يتجاوز عمر  الدينمن قبل شابين من كتائب عز 

ربعـــين دقيقـــة ثـــم زكريـــا محمـــد أبـــو زور٬ وٕاســـحاق فـــايز نصـــار٬ حيـــث اشـــتبكا مـــدة أ: وهمـــا
  .اهللا للشهادة بعد أن قتال الجندي الصهيوني المختطف ااختارهم

                                                           
 ) .٦٥٧(٬ ح ) ١/٤٥٤(صحيح مسلم : لممس ٩٥
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 ديـدةيوم استشـهادك يـا سـيدي يـا أبـا محمـد مـيالد جديـد٬ وبعـث جديـد٬ وحيـاة ج إن  
ونصـر جديـد لحركـة اإلخـوان المسـلين وذراعهــا العسـكري كتائـب الشـهيد عـز الـدين القســام٬ 

محمـد بـدمائك الطـاهرة فأنبتـت هـذا العطـاء المتواصـل  أباا التي سقيتها ي لطيبةإنها الكلمة ا
ۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱٱىئٱٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱڇٱإلى يوم القيامة بـإذن اهللا 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱٱ

  .٢٥ - ٢٤: إبراهيم ڇڀٱٱ

قبـل استشـهادك زادًا علـى الطريـق٬ ونـورًا للسـالكين علـى  ةكان لكلماتك المضيئ لقد  
بعـــد أن وضـــعك  المـــوتهـــل تخشـــى علـــى حياتـــك مـــن : درب ذات الشـــوكة٬ فحـــين ســـألوك

  ياالت؟رأس قائمة االغت علىالصهاينة 

إننـا نتمنـى  ٬ئاً فعلنـا شـي لمـااألعمار بيد اهللا٬ ولو أننـا نخـاف المـوت : متبسماً  فقلت  
ة هــي عرســنا المنتظــر٬ وعنــدما يــأتي هــذا العــرس ســيكون عيــدًا أن نمــوت شــهداء فالشــهاد

جهادنــا متواصــل إن شــاء اهللا : لــديننا وعقيــدتنا٬ وأمــا وصــيتك إلخوانــك المجاهــدين فقــد قلــت
 وٕامـــامـــع البـــذل والعطـــاء لقـــد عاهـــدنا اهللا علـــى هـــذا الطريـــق فإمـــا لشـــهادة  حناوالصـــبر ســـال

  .والتمكينالنصر 

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱۋٱٱۋۅٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڇٱ

  .١٤٦: آل عمران ڇۉٱٱۉٱٱ
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  بداية النهاية لزوال دولة الكيان المسخ: الشيخ أحمد ياسين  استشهاد
  م٢٠٠٤\٣\٢٥

 ثنــينصــالة الفجــر فــي جماعــة فــي مســجد المجمــع اإلســالمي يــوم اال ىأن أدَّ  بعــد
مع شباب المسجد في حلقة  -رحمه اهللا-جلس  م٢٠٠٤\٣\٢٢قالمواف  ٬هـ١٩٢٥صفر ١

وفــي منتصــف الطريــق قامــت الطــائرات  ٬إلــى بيتــه القــرآن٬ ثــم خــرج مــن المســجد متوجهــاً 
مؤســــس حركــــة  ؛اســــينالصـــهيونية وبإشــــراف مــــن شــــارون نفســــه باغتيـــال الشــــيخ أحمــــد ي

وخمســــة مــــن  تشــــهادهالمقاومــــة اإلســــالمية حمــــاس وذلــــك بــــإطالق صــــواريخ أدت إلــــى اس
  . ين واثنين من مرافقيهالمصل

 كالجبــان يعبــر عــن طبيعــة اليهــود الخبيثــة التــي اعتــادت علــى ســف غتيــالاال هــذا
وهـم قتلـة األنبيـاء والمرســلين والصـالحين فقـد قتلـوا يحيــى  ؟كيــف ال٬ الـدماء وقتـل األبريـاء

ڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱٱگٱٱڇٱفـيهم  -تعـالى- قـالوزكريـا 

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱٱٱگٱٱگٱ

  .١١٢: آل عمران ڇڻۀٱٱۀٱٱہٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ
اهللا  رضــي-مســعود  بــن  هللارواه عبــد ا ااآليــة فيمــ هــذهلكثيــر  ابــنفــي تفســير  جــاء

تقتــل ثالثمائــة نبــي ثــم يقيمــون ســوق بقلهــم مــن  ليــومكانــت بنــو إســرائيل فــي ا: قــال -عنــه
  . آخر النهار
وتحطم كرسيك الذي كنت تجلس ٬ فلسطين سماءتناثرت أشالؤك يا شيخنا في  لقد

إنهـا  لعصرا ريمةإنها ج ٬واحترقت لفحتك التي كنت تضعها على صدرك الشريف٬ عليه
  . والعشرين احدو جريمة القرن ال

يــوم استشــهادك ٬ يــوم استشــهادك يــا شــيخنا هــو مــيالد جديــد للمقاومــة وللقضــية إن
يـوم  نـهإ  ٬يـوم استشـهادك اسـتنهاض للهمـم مـن جديـد ٬األمـةرى فـي روح جديـد سيسـ بعـثٌ 
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األلـوف رجـاًال  ئاتبم والضفةخرجت غزة  فقد  ٬يوم العزة والفخار٬ يوم الكرامة ٬النتصارا
المــوت  علــىو  ٬فــي طريــق الجهــاد ضــيوشــبابًا وشــيوخًا تودعــك وتعاهــدك علــى الم ءً ونســا

وخرجــت الجمــاهير الغاضــبة تســتنكر الجريمــة النكــراء فــي مصــر واألردن  ٬فــي ســبيل اهللا
: خرجت كلها لتقول٬ من البالد العربية واألوروبية غيرهاواليمن والسودان و  وسورياولبنان 

  . -تعالى-سنسير على دربك بإذن اهللا   مةنحن معك يا رمز المقاو 
وأن  ٬لنصـر قـادم بـإذن اهللافينـا بـأن ا لرحلت عنا يا شيخنا بعد أن زرعت األمـ لقد

رحلت عنا وتالميذك ومحبوك في كل بيت وشارع . المقاومة مستمرة حتى دحر االحتالل
فـــنم قريـــر العـــين هانئـــًا  ٬الرايـــة مـــن بعـــدك لونســـيحم مســـاجدوالجامعـــات وال مـــدارسفـــي ال

وهـا أنـت تلقـى اهللا وهـو ٬ -عـز وجـل-اهللا  إرضـاء هو فيهد:الذي قلت فأنتهادئ البال 
مــرارًا وكنــت  اهللا لالشــهادة فــي ســبي توأنــت يــا شــيخنا قــد تمنيــ٬ عنــك إن شــاء اهللاراض 

فـي الفـردوس األعلـى إن شـاء  هجـوار  فاختـارك اهللا إلـى٬ العـدو وبطشـه ائراتتسخر من طـ
  .١٥٤: البقرة ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱڇٱ :تعالى اهللا

أن هنالـــك ســـيخرجون : عـــن هـــذه اآليـــة معقبـــاً  اهللا مـــةرح طـــبالشـــهيد ســـيد ق يقـــول
. . . شــهداء فــي ســبيل اهللا٬ قتلــى٬ أعــزاء٬ قتلــى كرامــًا أزكيــاء  ٬شــهداء فــي معركــة الحــق

 -قتلــوا مــن أجلــه الــذين-الحــق  فــاعليتهم فــي نصــرة  يقتلــون فــي ســبيل اهللا الــذينوهــؤالء 
 ءهــمالبــاقين ورا روتــأث ٬قتلــوا ترتــوي بــدمائهم وتمتــد جلهــاوالفكــرة التــي مــن أ ٬مــؤثرة ةفاعليــ

مـــؤثرًا فـــي تكييـــف الحيـــاة  فعـــاًال واقعـــاً  ويمتـــد فهـــم مـــا يزالـــون عنصـــراً  يقـــوىباستشـــهادهم 
  . اهوتوجيه

أو تصـرح  حـدثيا شيخنا القعيـد فقـد كنـت واهللا كاألسـد الهصـور فبمجـرد أن تت حقاً 
٬ رغـم أنـك علـى كرسـيك قعيـد موالرعـب فـي قلـوبه خوفتنزل ال ٬رصينبصوتك الخافت ال

 إن شـارون سـيخرج مـن غـزة منهزمـاً :نذكرك يا قائدنا حين صرحت قبل استشهادك فقلـت 
 بهـــذه٬ ثمـــرة الجهـــاد والمقاومـــة انســـحابه مـــن غـــزة هـــو نإ و  ٬المجاهـــدين رباتبســـبب ضـــ
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 يرســلفــي هــوس حتــى بــدأ يتخــبط كــالمجنون  وجعلتــهأربكــت شــارون وحكومتــه  مــاتالكل
 األرواحفـــي  رالخســـائ وقـــعتو  ٬فلســـطين وقـــرىكـــل يـــوم مـــدن  تـــاحخه تجبدباباتـــه وصـــواري

وكتائب شهداء  مافكان الرد السريع بالعملية المشتركة بين كتائب عزالدين القس٬ والمعدات
والتي وقعت كالصاعقة على دولة الكيان المسـخ وجعلـتهم فـي  د٬سدو أاألقصى في ميناء 

كـانوا يخافونـك يــا ٬ منـذ نشـأتها ولـتهمدريخ وتخـبط حقيقـي لـم يسـبق لـه مثيـل فـي تـا ربـاكإ
كـانوا يخـافون منـك ومـن تالميـذك المجاهــدين ٬ شـيخنا بعـزة اإلسـالم التـي وقـرت فـي قلبــك

ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڇٱ: -تعـــــالى� مـــــن اهللا كمـــــا قـــــال اهللا نأكثـــــر ممـــــا يخـــــافو  لصـــــادقينا

  .١٣: الحشر ڇڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱ
 المقاومـةسيقضي علـى  ٬أنه باغتيالك سيقضي على حماس ظن شارون واهماً  لقد
وسـيعلم ولـو بعـد حـين ٬ دهبيـوهـو ال يـدري أنـه حفـر قبـره ٬ أو يوهن من عزيمتها ٬والجهاد

  . الكيان المسخ ولةحقيقية لزوال د أن اغتيال الشيخ هو بداية
علمتنــــا يــــا شــــيخنا معنــــى الثبــــات علــــى الموقــــف والمبــــدأ فــــي أحلــــك الظــــروف  لقــــد

إن : المصـري يحمـل رسـالة مـن اليهـود واألمريكـان مفادهـا فـدفقـد جـاء إليـك الو ٬ بهاوأصـع
فقلـت لهـم  ٬حمـاس داتقبلت حماس بوقف إطالق النـار فـإن إسـرائيل سـتوقف اغتيـال قيـا

ولــو كنـــا نريـــد ذلـــك  ٬حمايـــة رؤوســـنا أجــلهـــذا مرفــوض نحـــن ال نقاتـــل مـــن : علــى الفـــور
٬ نقاتل من أجل عدالـة قضـيتنا نحن٬ نسائنا وأطفالنا  وتركنا الجهاد لجلسنا في بيوتنا مع

 نالــذين يــذبحو  طينمــن أطفــال فلســ فضــلإن قيــادات حمــاس ليســت بأ٬ المــوت خــافوال ن
رغــم  تالقــرار بالشــورى فأنــ خــذعلمتنــا يــا شــيخنا كيــف نتَّ  .أمــام ســمع وبصــر العــالم كلــه

مــنهم تخضــع  اً تــأبى إال أن تكــون فــردجاللــك وقــدرك عنــد أبنــاء الحركــة اإلســالمية لكنــك 
فكنـت ال تأخـذ رأيـًا ٬ المسلمين ولمؤسسات الحركـة فـي كـل شـيء انللنظام الداخلي لإلخو 

رئـــيس المخـــابرات المصـــرية حـــين  ؛إال بالشـــورى فحـــين اتصـــل بـــك الـــوزير عمـــر ســـليمان
أن يــا ســيدي الشــيخ نرجــو : االنتفاضــة ضــد اليهــود قــال لــك تيــرةاألمــور وزادت و  تاحتــدَّ 
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٬ حـديلو  قـراراً  خـذآال أسـتطيع أن  أنـا: فقلـت لـه٬ الهدنـة عالنتتدخل لحل هذه المشكلة بإ
  ! وهي صاحبة القرار٬ سأعرض األمر على مؤسسات الحركة لب

للشــباب وأنــت فــي معســكر  ىً كــان بيتــك مــأو  حــينلألجيــال  شــيخنا عشــت معلمــاً  يــا
هــذه الغرفــة التــي  ٬م  ٣×٣وزالشــاطئ الشــمالي فــي غرفــة القرميــد الصــغيرة التــي ال تتجــا

بــل  ٬امقتنعــ اضــياً مــا دخــل أحــد عنــدك إال وخــرج ر ٬ كانــت خليــة نحــل علــى مــدار الســاعة
 نـذكرك خطيبـاً ٬ نذكرك يا شيخنا وأنت تربي األجيال فـي مسـجد المعسـكر الشـمالي: نقول

علـــى  بالنصـــرالنـــاس علـــى الجهـــاد وتبـــث فـــيهم روح األمـــل  ضفـــي مســـجد العبـــاس تحـــرِّ 
  .أعدائنا

٬ أنت القائد٬ أنت المربي٬ السياسي الفذ نتأ٬ أنت الداعية٬ أنت المجاهد شيخنا يا
مـــا دخـــل  حتـــاجينأبـــًا للفقــراء والم كنـــت ٬األب واألخ والـــزوج نعــم أنـــت كنـــت٬ أنــت العـــالم
  . أعطيته مما أعطاك اهللا إالعليك أحد 
األعلـى  وسوالى أن نلقاك فـي الفـرد نواآلخري ولينفي األ مدعليك يا أبا مح سالم

  . متقابلين  رٍ بإذن اهللا  على سر 
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.. اءاألمة تجاه أسر الشهد واجب  

  ؟؟!!سيادة القانون يا مجلس الوزراء  فأين

٠٨/٠٤/٢٠٠٤  

رايـة الحـق والـدين عاليـة  تعلـوقدموا أرواحهم رخيصة في سـبيل اهللا ل ينالذ الشهداء
ٱٱٱڇٱ :سـبيل اهللا اسـتجابة لقولـه تعـالي يالشـهداء الـذين قـاتلوا فـ  ٬خفاقة في ربوع المعمورة

ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱ

  .٧٥: النساء ڇٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱ

يتحـــرر القـــدس مـــن دنـــس  يالـــذين رووا بـــدمائهم الزكيـــة أرض فلســـطين كــ الشــهداء
-علـى اهللا فقـد روى عـن أبـن عبـاس  كرمهمأخير الناس و  فالشهداء ٬المغتصبين هاينةالص

أخبـركم  أال: "خرج عليهم وهم جلـوس فـي مجلـس فقـال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما
 حتـى ٬فـي سـبيل اهللا سـهأخـذ بـرأس فر  رجـل: قال يا رسول اهللا بلى: قلنا ؟الناس منزالً  يربخ

  .رواه الترمذي والحديث حسن " يموت أو يقتل

جميعــًا كــل الحــب والوفــاء والتحيــة واإلكبــار وعلــى األمــة أن تفخــر بهــم وأن  لهــؤالء
مــن الواجــب تــدريس حيــاتهم فــي  بــل ٬مــن بعــدهم ألجيــالوقــدوة ل وةتجعــل مــن مســيرتهم أســ

 كمـــا ٬المســـاجد والمـــدارس والجامعـــات لتربيـــة جيـــل مـــؤمن قـــادر علـــى حمـــل أمانـــة اإلســـالم
يترك من ورائه  فالشهيد ٬ماديًا ومعنوياً  الدهمأو و  وأسرهماألمة أن تكرم الشهداء  لىويجب ع

بحاجــة إلــى مــن يكفلهــم ويرعــاهم   فهــم ٬أرملــة رتصــا وزوجــة ٬ذريــة ضــعافًا أصــبحوا أيتامــاً 
: فيمــا رواه البخــاري ويقضــي حــوائجهم وييســر أمــورهم ويــبش فــي وجــوههم يقــول الرســول 

" فــي ســبيل اهللا بخيــر فقــد غــزا  غازيــاً ومــن خلــف  ٬جهــز غازيــًا فــي ســبيل اهللا فقــد غــزا مــن"
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رواه الطبرانـــي " أجـــره  فلـــه ٬خلـــف غازيـــًا فـــي أهلـــه بخيـــر وأنفـــق علـــى أهلـــه مـــن: "وقـــال 
  .ورجاله رجال الصحيح 

 ءيقوم بتقديم واجب العزا األسوة الحسنة في ذلك فقد كان  في رسول اهللا  ولنا
بعــد  روى أنــه  فقــد ٬اهللا يلوٕاظهــار محاســنهم ومــا قــدموا مــن بــالء فــي ســب لشــهداءألســر ا

استشـهاد جعفـر بـن أبـي طالـب فـي غـزوة مؤتـة أتـى أسـماء بنـت عمـيس زوج جعفـر فعزاهـا 
لـــي  اادعـــو : بهـــم قـــال يءلـــي بنـــي أخـــي فجـــ ادعـــوا ٬علـــى أخـــي بعـــد اليـــوم واتبكـــ ال: "وقـــال

 وأمــا ٬محمــد فشــبيه عمنــا أبــي طالــب أمــا: قــال ثــم ٬همفحلــق رؤوســ الحالقبــ ءالحــالق فجــي
ــ اللهــم: وُخُلقــي ثــم أخــذ بيديــه فأشــالهما فقــال لقــيخَ  فشــبيهعبــد اهللا   ٬فــي أهلــه راً اخلــف جعف

يـتم  -رضي اهللا عنها-ذكرت أسماء  ثم ٬ثالث مرات هااهللا في صفقة يمينه قال دلعب وبارك
  .۹٦"!!تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا واآلخرة  العيلة" :أطفالها فقال 

قالت يا رسول اهللا إن هؤالء يزعمون أنا لسنا  -ي اهللا عنهارض-أن أسماء  ويروى
هنـاك حتـى قـدموا  وبقـوا حبشـةزوجهـا ممـن هـاجر إلـي ال مـعألنهـا كانـت  -من المهـاجرين 

لكـم الهجـرة مـرتين هـاجرتم إلـى النجاشــي  كــذبوا: "فقـال  -وهـو فـي خيبـر  علـى النبـي 
  ."وهاجرتم إليّ 

وقـد وقـف علـى فرسـه  أن أم سعد بن معاذ جـاءت تعـدو نحـو رسـول اهللا  ويروى
 دنتبهـا فـ مرحبـاً : فقـال! أمـي! رسـول اهللا يـا: وسعد بـن معـاذ آخـذ بعنـان الفـرس فقـال سـعد

) أي هانــت ( إذا رأيتــك ســالمًا فقــد أشــوت المصــيبة  أّمــا: وقالــت اهللا  رســولحتــى تأملــت 
أم ســعد أبشــري وبشــري أهلــيهم أن  يــا: ثــم قــال ذمعــابــن  وبابنهــا عمــر   هللافعزاهــا رســول ا

 رضينا: ُشفعوا في أهليهم قالت وقد ٬قتالهم قد ترافقوا في الجنة جميعًا وهم اثنا عشر رجالً 

                                                           
 .٬ وقال شعيب األرنؤوط صحيح علي شرط مسلم ) ١٧٥٠(٬ ح ) ٣/٢٧٩(مسند اإلمام أحمد : أحمد ٩٦
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: قـال ثـم ٬لِّفـواخُ  نثـم قالـت ادع يـا رسـول اهللا لمـ ؟يبكي عنهم بعـد هـذا ومن ٬اهللا  ولبرس
  .مصيبتهم اجبرأذهب حزن قلوبهم و   اللهم

ديبـــاج منســـوج فيهـــا  جبـــةب ملـــك دومـــة الجنـــدل بعـــث إلـــى رســـول اهللا  نأ ويـــروى
قـالوا يـا ! ؟أتعجبون منها فقال النبي ! يلمسون الجبة ويتعجبون منها لناسا فجعل ٬ذهب

فــي  اذســعد بــن معــ يــلبيــده لمناد ينفســ فوالــذي: قــال ٬رســول اهللا مــا رأينــا ثوبــًا أحســن منــه
  ."الجنة أحسن مما ترون

/  ٦بالزيارة وتفقد أحوالهم فقد روى البخـاري  بهيتعهد أرحام الشهداء وأقار   وكان
كان ال يدخل في المدينة بيت امرأة غير  أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-عن أنس  ٥١

" إنـــي أرحمهــا ُقتـــل معــي أخوهـــا فــي بئـــر معونـــة :فقـــال ٬أم ســليم إال علـــى أزواجــه فقيـــل لــه
 ألن النبـي  ؛عسكري٬ أو على أمـري وفـي طـاعتي مع: أي ؛وهابقتل معي أخ قصودوالم

ألن أم حـرام  ؛يدخل علـى أم سـليم وكان . معونة وٕانما أمرهم بالذهاب إليها رلم يشهد بئ
  .)صلة رحم( ودخوله) سليم أختها فهي محرم له  وأم(  هخالت

حتـى طلـع علـى بنـي عبـد  استشهد حمزة أسد اهللا في أحـد وأقبـل رسـول اهللا  ولما  
كـان مـن سـعد بـن معـاذ  فمـالكن حمزة ال بواكي له٬ : وهم يبكون على قتالهم فقال لشهاأل
حتــى لـم تبـق امـرأة إال جــاء بهـا إلـى بيـت رســول اهللا  اءهإال أن سـاق نسـ -رضـي اهللا عنـه-
  بين المغرب والعشاء -عنه رضي اهللا-تبكي حمزة.  

فلقيتـه حمنـة بنـت جحـش  بعـد أحـد لمـا أقفـل راجعـًا إلـى المدينـة أيضًا أنه  وروى  
-حمـزة  خالهـانعـي لهـا  ثـمفاسـترجعت واسـتغفرت لـه٬  شإليها أخوها عبد اهللا بن جحـ نعى

رضـي -ثم نعى لهـا زوجهـا مصـعب بـن عميـر  ٬له تواستغفر  جعتفاستر  -رضي اهللا عنه
لمـا رأى مــن ! نالمــرأة منهـا لمبكــا جإن زو  فقــال رسـول اهللا  ٬وولولـتفصــاحت  -اهللا عنـه
  .عند أخيها وخالها وصياحها عند زوجهاتثبتها 
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 والدفكـانوا يـداعبون أ  رسـولهذا الهـدى سـار الخلفـاء الراشـدون مـن بعـد ال وعلى
 رضـــي اهللا-بكـــر الصـــديق  يالشــهداء ويعطفـــون علـــيهم٬ فقـــد روى أن رجـــًال دخـــل علـــى أبـــ

يوم أحد وجعل أبا بكر وصيًا على  دالذي استشه - صاريالربيع األن نوبنت سعد ب -هعن
ال بـل ابنـة رجـل : قـال ؟يا خليفة رسول اهللا ابنتك هـذه: لفقا هاعلى بطنه وهو يشم -أوالده

ســعد بــن : قــال!! ؟هــو خيــٌر منــي٬ قــال الرجــل ومــن هــو الــذي خيــر منــك بعــد رســول اهللا 
  .يوم أحد وقتلالربيع كان من النقباء يوم العقبة٬ وشهد بدرًا 

والجرحـى أن نقـف صـفًا  شهداءنا اليوم نحن أهل فلسطين وقد كثر فينا الأحوج فما
واهللا علينا أن نترك امرأة  وعيبمن ورائهم بمواساتهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم  واحداً 

إن الشــعب الفلســطيني !! الشــهيد يهيمــون علــى وجــوههم يمــدون أيــاديهم للنــاس والدشــهيد٬ وأ
كـل  كفيهماهللا لقادر بإذن اهللا أن يقف خلف أسر الشهداء وأن يالذي يجود بنفسه في سبيل 

 لسـطينيةولكن المصيبة التي حّلت بنا يوم أن أصدرت سلطة النقـد الف... ما يحتاجون إليه 
ـــ  آالفم لتحــرم ٢٤/٨/٢٠٠٣جمعيــة فــي ) ٣٩(قــرار تجميــد أمــوال الجمعيــات اإلســالمية ال

للقضـاء  األمـروقامـت الجمعيـات برفـع  روعمشأسر الشهداء واأليتام المحتاجين من حقهم ال
جلســــة أصــــدرت المحكمــــة العليــــا الفلســــطينية مشــــكورة قرارهــــا فــــي ) ١٢(الفلســــطيني وبعــــد 

 أالجمعيــات يــدها فــي أموالهــا٬ نفاجــ م والقاضــي بإلغــاء قــرار التجميــد وٕاطــالق٢١/٣/٢٠٠٤
وقش األمـر النقـد بإلغـاء قـرار المحكمـة٬ ثـم نـ طةم بتعميم صـادر عـن سـل٢٧/٣/٢٠٠٤في 

كمــا جــاء فـــي  عليــافــي المجلــس التشــريعي واصــدر بيانــًا يــدعو إلــى تنفيــذ قــرار المحكمــة ال
 الشــهداءورغــم ذلــك فــال زال التســويف والمماطلــة فــي صــرف مســتحقات أســر  اماأليــ دةجريــ

  .تاجينوالمعتقلين والمح

  مجلس الوزراء يا   القانونسيادة  فأين

  وزير العدل يا   نسيادة القانو  أين
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  أعضاء المجلس التشريعي يا  سيادة القانون  أين

  يا أيها المدعي العام   سيادة القانون أين

  .بلغت اللهم فاشهد نيإ اللهم
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  البيعة لفلسطين وحماس يوم.. نيسان  نالتاسع م جمعةال يوم

١٥/٠٤/٢٠٠٤  

 ةرجـب مـن السـنة التاسـعة للهجـرة٬ والنـاس فـي عسـرة شـديد يغـزوة تبـوك فـ جاءت
السفر الطويل٬ فانتدب  منالذي كان في المدينة وقتها٬ و  القحطوذلك من شدة الحر٬ ومن 

-فجـاء عثمـان . من جهز جيش العسرة فله الجنـة:  فقالالناس للبذل والعطاء  النبي 
مـا ضـر ابـن عفـان : "والنبـي يقـول  فصبها فـي حجـر النبـي يناربألف د -رضي اهللا عنه
  .۹۷"يومالما عمل بعد 

 دينــارآالف  فــي جــيش العســرة بعشــرة -رضــي اهللا عنــه- مــانروايــة جــاء عث وفــي  
مـا قـدمت ومـا  غفر اهللا لك يا عثمـان: "يقلبها بيده ويقول الرسول  صبها بين يديه فجعل

وفـــي روايـــة أخـــرى أن  ۹۸"القيامـــة يـــومهـــو كـــائن إلـــى  ومـــا ٬مـــا أســـررت ومـــا أعلنـــت أخـــرت
ــ ضــير -عثمــان  يتركــه بحاجــة إلــى حطــام أو  لــمش كلــه حتــى قــام بتجهيــز الجــي -هاهللا عن

  !!. عقال

  الرســول لأبـو بكـر فكــان أول مـن تصـدق بمالـه كلــه أربعـة آالف درهـم٬ فقـا أمـا
بــن  حمنوحمــل عبــد الــر  هعمــر بنصــف مالــ اءاهللا ورســوله٬ ثــم جــ: فقــال ؟ألهلــك قيــتهــل أب

وطلحــة بـــن عبيــد اهللا٬ وســـعد بـــن  اس٬أوقيــة٬ وحمـــل العبـــ ائتيمـــ عــوف إلـــى رســول اهللا 
ماال كثيرًا٬ وكذلك النساء كان لهن دوٌر عظـيم فـي اإلنفـاق فـي  عبادة وغيرهم إلى النبي 

مبسـوطًا  وبـاً رأيـت ث دلقـ: قالـت -رضي اهللا عنهـا-روى أن أم سنان األسدية  قدف ٬سبيل اهللا
ومعاضـــد٬ ) رةاألســـو ( َســـكفيـــه مَ  -رضـــي اهللا عنهـــا-فـــي بيـــت عائشـــة   النبـــي بـــين يـــدي

جهادهم وجعل  في ينبعث به النساء يعنَّ به المسلم مماوأقرطة وخواتيم وقد ملئ  خالخلو 

                                                           
 ) . ٢٧٧٨(٬ ح ) ٤/١٣(صحيح البخاري : البخاري ٩٧
  ) .٧٣٦(٬ ح ) ١/٤٥٦(أخرجه اإلمام أحمد في فضائل الصحابة  ٩٨
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فقراء المسلمين يتصدقون بما يجدونه وٕان كان يسيرًا٬ وبعضهم أحب أن يشـارك مـع رسـول 
في المعركة٬ ولكنهم من الفقر ال يستطيعون أن يجهزوا أنفسهم للغزو وليس عنـدهم  اهللا 
ال أجـــد مـــا  واهللا: فقــال لهـــم. احملنـــا: فقـــالوا يــا رســـول اهللا  إلــى النبـــي هبواحملهـــم فـــذمــا ي

 هللاعلى محبته ومحبة رسـوله أنـزل ا حرصهميبكون٬ فلما علم اهللا  همأحملكم عليه٬ فتولوا و 
کٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڇٱ: -تعــــالى- قــــالالكــــريم ف رآنفــــي القـــ -عـــز وجــــل-

ڳٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱ

ھٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱ

  .٩٢ - ٩١: التوبة ڇۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱ

: بن زيد أنه قام من الليل يصلي فتهجد مـا شـاء اهللا ثـم بكـى وقـال عن علي وروى
مــا أتقــوى بــه ولــم تجعــل فــي يــد  يإنــك أمــرت بالجهــاد ورغبــت فيــه ثــم لــم تجعــل عنــد للهــما

بكل مظلمة أصابني فيها من مال  وٕاني أتصدق على كل مسلم.. رسولك ما يحملني عليه 
أيـن المتصـدق هـذه  :مـع النـاس فقـال رسـول اهللا عادتـهوأصـبح الرجـل ك. جسد أو عرض وأ

: المتصــدق؟ فلــيقم٬ فقــام إليــه فــأخبره فقــال رســول اهللا  يــنأ: فلــم يقــم أحــد٬ ثــم قــال ؟الليلــة
ــ يأبشــر فــو الــذي نفســ ــ دبيــده لق ســيد قطــب فــي  لشــهيديقــول ا ٩٩٬ةكتبــت فــي الزكــاة المقبول

فـــي الجهــــاد واأللـــم الصــــادق  يحةمـــؤثرة للرغبــــة الصـــح ورةوٕانهـــا لصــــ: " ٣/١٦٨٥ لظـــاللا
بمثــل هــذه الــروح انتصــر اإلســالم٬ وبمثــل هــذه الــروح عــزَّت ... للحرمــان مــن نعمــة أدائــه 

                                                           
) مجموع الزوائد: (٬ انظر " حسن لغيره. "ضعاف يقوي بعضها بعضا رواه البزار٬ والطبراني٬ بأسانيد ٩٩
) الذهب المسبوك(٬ )٢/٥٠٠) (اإلصابة(٬ ) ٣/٥٢٩(٬ )زاد المعاد(٬ ) ١/٤٥٥) (كشف األستار(٬ ) ١٣/١١٤(
 ) .٤٣٩ص ) (فقه السيرة(٬ ) ٢٢١ص (
.  
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من تلك العصـبة ثـم لنطلـب النصـر  اأين روحن ولننظر ٬هؤالء نكلمته٬ فلننظر أين نحن م
  ".تعانبعض هذه المشاعر وٕاال فلنسدد ولنقارب واهللا المس نامن أنفس استشعرناوالعزة إن 

 كـةم بـدعوة مـن حر ٩/٤/٢٠٠٤ عـةوجـاءت حملـة اإلنفـاق فـي سـبيل اهللا يـوم الجم 
المقاومــة اإلســالمية حمــاس فاســتجاب النــاس لهــذه الــدعوة وأقبلــوا علــى البــذل والعطــاء بكــل 
ســخاء رغــم الحصــار والــدمار والجــوع والفقــر وشــح األمــوال٬ لقــد رأينــا صــور العطــاء الرائعــة 

الشعب لعقيدته والتفافه حول المجاهـدين٬ فهـذه  هذاوانتماء  صٕاخالالتي تعبر عن صدق و 
المـــرأة العجـــوز التـــي جـــاءت محمولـــة علـــى األكتـــاف وقـــدمت صـــرَّة فيهـــا كـــل مـــا تملـــك مـــن 

منـي فـاقبلوني لتنفيـذ عمليـة  صـدقةكمـا قبلـتم هـذه ال: اإلـى رسـالة تقـول فيهـ ةاألموال٬ إضـاف
ألنهــا ال تملــك مــا  ؛مليــة استشــهادية أخــرىنفســها لتنفيــذ ع ماستشــهادية٬ وعجــوز أخــرى تقــد

  .تتبرع به

عظمـــة اإلســالم التـــي تـــذكرنا بتلــك المـــرأة التــي جـــاءت إلـــى القائــد أبـــي قدامـــة  إنهــا
ـــى الجهـــاد ورغـــبهم فـــي الثـــواب وحضـــه -الشـــامي  -علـــى الشـــهادة مبعـــد أن دعـــا النـــاس إل

فنظـرت إلـى : ةرقعة وحزمـة مشـدودة٬ ثـم انصـرفت وهـي تبكـي٬ يقـول أبـو قدامـ هودفعت إلي
النـاس إلـى الجهـاد وحرضـتم علـى الثـواب وأنـا امـرأة وال قـدرة  مالورقة وٕاذا مكتوب فيها دعوت

وقـد أتيـت بهمـا لتجعلهـا قيـدًا  فيرتاي٬مـا فـّي  وهمـا ضـ سـنلي على الجهـاد٬ فقـد قطعـت أح
 تفلمـــا كانـــت ليلـــة القتـــال أخرجـــ: لفرســـك لعـــل اهللا يـــرى ذلـــك فيغفـــر لـــي٬ يقـــول أبـــو قدامـــة

  .الضفيرتين فقيدت بها فرسي

الشهيد  جةالمجاهدين أمثال زو  لصالحتنافست النساء للتبرع بكامل مصاغهن٬  لقد
اللـواتي  تيوسف أبو هين٬ وزوجـة الشـهيد نضـال فرحـات٬ وغيـرهن مـن المؤمنـات الصـادقا

٬ وهـؤالء !!أنفسـهن٬ لقـد تبرعـت بعـض الفتيـات بمهرهـا كـامًال للمجاهـدين هقدمن ما تجـود بـ
إلـــى المســـاجد وهـــم يحملـــون مصـــروفهم الخـــاص وبعضـــهم كســـروا  واألطفـــال الـــذين تســـابقا
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حصـاالتهم للتبــرع بمــا فيهــا لــدعم المقاومــة وبعــض الرجــال لــم يجــد إال حصــانه الــذي يملكــه 
 نبلـةمـن تبـرع بـأرض٬ وآخـر بق هملـدعم المقاومـة٬ ومـن بـهكل ما أملك وأنا أجود  هذا: وقال

  ... كوهكذا دوالي دينالنارية٬ ورابع تبرع بعتاد عسكري للمجاه يدوية٬ وثالث تبرع بدراجته

 نإ علــى خيــار الجهــاد والمقاومــة٬ و  اءكــان يــوم الجمعــة الميمــون بمثابــة اســتفت لقــد
النظير يدل على أن روح الجهاد أصـبحت تسـري  طعالشعب الفلسطيني المنق ءتعاطف أبنا
  ...ونساًء  جاالً ر  ٬األمة شبابًا وشيوخاً  في نفوس

أثبـت الشـعب الفلسـطيني أنـه قــادر علـى مواصـلة مسـيرة الجهـاد والمقاومـة بكــل  لقـد
ـــ ائلالوســـ إنـــه يـــوم البيعـــة لحركـــة .. المجـــرم  ونيحتـــى دحـــر االحـــتالل الصـــهي اتواإلمكان

إنــه يــوم ... الشــهيد عــز الــدين القســام كتائــبالعســكري  اعهــاالمقاومــة اإلســالمية حمــاس وذر 
إنه يـوم الصـفعة القويـة للعـدو الصـهيوني .. نفاق في سبيل اهللا يوم اإل إنه ٬البيعة لفلسطين

أو تجفيـــف مصـــادر  قاومـــةينجحـــوا فـــي التضـــييق علـــى الم لـــنلـــف لفـــه فمهمـــا فعلـــوا ف ومـــن
إرادتــه القويــة وعزمــه  نإ المــرابط أقــوى مــن كــل مخططــاتهم و  يالفلســطينشــعبنا  نأل ؛هــادعم

فــإن حاصــرنا بدباباتــه وطائراتــه فــنحن نحاصــره بالرعــب  هاألكيــد أقــوى مــن دبابتــه وطائراتــ
- قـــال بإذنـــه ينضـــبتجفيـــف مصـــادر رزقنـــا فشـــعبنا المعطـــاء معـــين ال  رادوالخـــوف وٕان أ

ڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱڇٱ: -تعــــــــــــــــــالى

  .٧: المنافقون ڇڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱ
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  ...نتصاريوم البيعة واال ... الرنتيسي . أسد فلسطين د استشهاد

٢٢/٠٤/٢٠٠٤  

الراكـع اآلمـر  السـاجد ٬عنَّا أسد فلسطين أسد الحماس٬ فارس الكلمـة والبندقيـة رحل  
 ظـــروفبـــالمعروف والنـــاهي عـــن المنكـــر٬ رحـــل عنـــا صـــاحب الموقـــف والمبـــدأ فـــي أحلـــك ال

رحـــل عنَّـــا  بإيمانـــهالرجـــل الـــذي قهـــر الســـجان واســـتعلى علـــى الباطـــل  نَّـــاواألحــوال٬ رحـــل ع
العــالم وقــد  مــامســأحرج رابــين أ: النــاطق باســم المبعــدين الــذي انتصــر علــى رابــين حيــث قــال

  ..... .كان 

ـــا النـــاطق باســـم حمـــاس فـــي فلســـطين صـــاحب الحجـــة الناصـــعة والكلمـــة  رحـــل   عنَّ
رحــل عنَّــا خليفــة أحمــد ياســين قائــد .. الصــادقة التــي أوغــرت صــدور الصــهاينة والمنــافقين 

بالســمع والطاعــة لــرئيس المكتـــب  أديــن: قــال امــنالمعطــاء حي نــديهافــي القطــاع وج اسحمــ
  .خالد مشعل/ السياسي لحماس األخ

 الرجــلالحــافظ لكتــاب اهللا  ربــانيالــدكتور عبــد العزيــز الرنتيســي الرجــل العنَّــا  رحــل
وألقـــى  لليـــلالداعيـــة الـــذي عرفتـــه مســـاجد غـــزة وخاصـــة فـــي ليلـــة القـــدر األخيـــرة حيـــث قـــام ا

الــذي جمــع بــين  اذقالــدروس فــي عشــرين مســجدًا مــن مســاجد غــزة٬ رحــل عنَّــا الطبيــب الحــ
ا الرجل المجاهد الذي نذر نفسه هللا وللقضـية رحل عنَّ  ٬الوطن موحمل همو  إلنسانيةمهنته ا

علــى آيــاديهم ويبــث فــيهم  دفكــان يــزور مواقــع المجاهــدين مــن كتائــب عــز الــدين القســام ليشــ
  .ةعلى المقاوم رضهمروح الجهاد ويح

 فـيواحـدًا  لـنكن صـفاً : الذي مد يـده للسـطلة وللفصـائل فقـال لوحدةعنَّا رجل ا رحل  
 االفتنــة التــي يخطــط لهــ جــاوزدة للحــوار حمايــة للــوطن كــي نتممــدو  ييــد... خنــدق المقاومــة
  .شارون المجرم
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ڻٱٱڻٱٱۀٱٱڇٱ: أخي أبا محمد لقد تمنيت الشهادة وكنت تردد دائمًا قولـه تعـالى يا  

مــا نتمنــاه  ذافــإذا انتهــى األجــل بالشــهادة فهــ  ٣٤: األعــراف ڇۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱٱھٱٱ
وحبيبنــا أحمــد  ناشــيخ ةولقــاء األحبــ ائــهأنــي فــي شــوق للق مونعمــل مــن أجلــه٬ وقلــت واهللا يعلــ

أبو شنب  وٕاسماعيلالمقادمة  وٕابراهيم حادةياسين وجمال سليم وجمال منصور٬ وصالح ش
  ."َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء "  وها قد اختارك اهللا للشهادة إن شاء اهللا ... 

: " أنـك كنـت تـردد مـد٬محكان آخر كالمك يـا أبـا محمـد كمـا ذكـر نجلـك البـار  لقد  
٬ رحمــك اهللا يــا أبــا محمــد فقــد قضــيت حياتــك "ربــي الجنــة هــذا أقصــى مــا أتمنــى دخلنيأن يــ

بين السجن واإلبعاد٬ والمطاردة والجهـاد فعشـت عظيمـًا ومـت عظيمـًا وسـتبعث إن شـاء اهللا 
  .عظيماً 

م يـوم االنتصـار يـوم ١٧/٤/٢٠٠٤السـبت  ءكـان استشـهادك يـا أبـا محمـد مسـا لقد  
العمـري  مسـجدالعزة والكرامة يوم العرس الفلسطيني العظيم٬ فقد شيعك مئات األلوف مـن ال

شـــرف مـــس  نأيــاديهم إليـــك علَّهـــم ينـــالو  يمـــدونفكـــانوا  والتكبيـــربالتهليـــل  وكالكبيــر واســـتقبل
ت مبتسـمًا رغـم أن وجهـك واهللا يا أبا محمد لقـد كنـ... جسدك الشريف المعبق بريح المسك 

الفــواح لكنــه كـــان  لزكــيالشــظايا الصــهيونية واغــرورق بالــدم ا تعشــرا بتهالطــاهر قــد أصــا
  ...مبتسمًا للناس وكأنه يودعهم 

بيعـة لفلسـطين  تشهادكاستشهادك هو انتصار لمسيرة الجهاد والمقاومة يوم اس يوم
مـــن األزهـــر الشـــريف  وللقضـــية٬ لقـــد خرجـــت الجمـــاهير مـــن كـــل مكـــان فـــي العـــالم وخاصـــة

كلهــم يهتفــون ويبــايعون ...  ولبنــان والــيمن والجزائــر  ســورياوالجامعــات المصــرية واألردن و 
  .على الموت في سبيل اهللا 

ـــوف إلـــى عرســـك فـــي اليرمـــوك مـــن كـــل حـــدب وصـــوب الوفـــود  تقـــاطر ـــات األل مئ
رام اهللا  أمــا الوفــد المســيحي فقــد جــاء مــن غــزة ومــن..  ادكهالرســمية والشــعبية تهنــئ باستشــ
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يـا إخواننـا " : متحـدثها نتقـول علـى لسـا ةاألسـرة المسـيحية العربيـ جاءتـك ٬وُمنع من القدس
واختفــاءاتكم فــنحن جمعتنــا  جتماعــاتكملكــم ال توحــةوكنائســنا وبيوتنــا مف فــي حمــاس أديرتنــا٬

مــــرَّة أخــــرى وقــــال  واءوجــــا" كلــــه لــــكذ ثمــــنعلــــى اســــتعداد لــــدفع  حــــنالعروبــــة وفلســــطين ون
الـدكتور عبـد العزيـز الرنتيسـي هـو  اغتيـال تبـرنحـن فـي األسـرة المسـيحية نع إننا": متحدثهم

  " .اغتيال لكل مسيحي

 ةيا أبا محمد فهنيئًا لك الشهادة وهنيئًا لزوجك أم محمد الصابر  دةعظمة الشها إنها  
وقفـت !! تهدئ من روِع المهنئين في عرسك تالتي وقفت بكل ثبات ويقين كالجبال الراسيا

نحـن  اسلتقول للعـالم كلـه نحـن اليـوم فـي فـرح عظـيم باستشـهاد زوجـي أبـي محمـد قائـد حمـ
كنـت .. أبو محمد الشـهادة فنالهـا فالحمـد هللا علـى ذلـك  يلقد طلب زوج.. عزة وكرامة  في

  .أعلم أنا وأوالدي أن النهاية هي الشهادة في سبيل اهللا

فــي المــرَّة األولــى وُضــربت  كاغتيالــأخــي أبــا محمــد لقــد حــاول العــدو الصــهيوني  يــا  
حتــى أن .. بســبعة صــواريخ مــن قبــل طــائرات األباتشــي الصــهيونية فلــم يقــدر لــك الشــهادة 

إنـه حـي فقـال إذن اهللا هـو : الطيار الصهيوني الذي ضربك قال أنا متأكـد أنـه قتـل فقيـل لـه
  .الذي حماه

 ذيالتخـبط الـعملية االغتيال هي خطة يائسة تدل على حالة الهزيمة والرعب و  إن  
ظـن واهمـًا أن اغتيـال القـادة سـيوهن  فقديعيشه الكيان المسخ وعلى رأسهم المجرم شارون٬ 

 الماليينفكان الرد بخروج  هافيفت من عضدها أو يخلخل من صفو  أومن عزيمة حماس٬ 
فالشـهادة حيـاة جديـدة وبعـث .. لمسيرة الجهاد والمقاومـة  تأييدهمكل بقاع العالم ليعلنوا  نم

أمـا الـرد فهـو قـادم بـإذن .. تسـري فـي شـرايين جيـل النصـر القـادم  يـدةيد لألمـة وروح جدجد
 دثاهللا وسيكون الرد قاسيًا وسوف يراه شارون قبل أن يسمعه ولنترك األفعال هي التي تتح

  ..عن نفسها 
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يا أبا محمد فقد ربيت جيًال على حب الشهادة سيكمل المشوار مـن  ينقرير الع فنم  
 سيـــا أبـــا محمـــد فأنـــت إن شـــاء اهللا فـــي الفـــردو  لعـــينقريـــر ا نـــم ٬-تعـــالى�اهللا  نبعـــدك بـــإذ

أن  -سـبحانه� نسـأل اهللا... األعلى مع رفقاء دربك الياسين وشحادة وأبـو شـنب والمقادمـة 
نســـأله ســـبحانه أن يجمعـــك   حتســـبينم رينيلحقنـــا بكـــم شـــهداء مقبلـــين غيـــر مـــدبرين صـــاب
  .-تعالى�بزوجك أم محمد وأوالدك في الجنة إن شاء اهللا 

عليك يـا أخـي أبـا محمـد فـي األولـين واألخـرين وٕالـى أن نلقـاك فـي الفـردوس  فسالم
  .مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ىاألعل
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  القادة تيالاغ عدب.. حماس مستقبل

٢٠/٠٥/٢٠٠٤  

ـــة أ هنـــاك   ـــدا هـــدافجمل ـــه النكـــراء  مإلق  -أقـــل مـــن شـــهر وفـــي�شـــارون علـــى فعلت
". عبد العزيـز الرنتيسـي. د"والقائد المغوار الشهيد " أحمد ياسين"الشهيد  مةباغتيال شيخ األ

حفـــــظ مـــــاء الوجـــــه ورد االعتبـــــار للجـــــيش الصـــــهيوني بعـــــد عمليـــــة أشـــــدود : الهـــــدف األول
جتيـاز سـياج غـزة األمنـي وقـد أسـفرت عـن قتـل االستشهادية التي نجـح فيهـا مجاهـدان فـي ا

وجــرح العشــرات مــن جنــود االحــتالل٬ وكــادت تتحــول إلــى كارثــة صــهيونية كبيــرة لــو تمكــن 
إن شــــارون : الهـــدف الثــــاني. فــــي المينــــاء ةالمــــواد الكيماويـــ لــــىالمجاهـــدان مــــن الوصـــول إ

ة التــي أخــرج بهــا وموفــاز لــم يرغبــا بتكــرار المشــهد اللبنــاني فــي غــزة فكالهمــا انتقــد الطريقــ
حيـــث ظهـــر الجـــيش الصـــهيوني كجـــيش  وبالســـابق بـــاراك قواتـــه مـــن الجنـــ ءرئـــيس الـــوزرا

مذعور خائف يفر من ساحة المعركة ولذلك لم يريدا تكرار التجربة مرَّة أخرى لكـيال تسـجل 
. انتصارًا معنويًا وعسكريًا على الجـيش الصـهيوني حماسالمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها 

لتهيئة الظروف لنقل السـيطرة للسـلطة  ةتنظيف القطاع وتطهيره من المقاوم: الثالثالهدف 
معــاريف  ةالفلســطينية إلحكــام قبضــتها علــى القطــاع ويؤيــد ذلــك مــا ورد علــى لســان صــحيف

الشـــــيخ أحمـــــد ياســـــين ســـــيتيح المجـــــال للمعتـــــدلين فـــــي المعســـــكر  تصـــــفيةإن : "الصـــــهيونية
وعنــدها ســيأتي لصــهيون الخــالص هــذه خطــة .. ينيةالفلســطيني العــودة إلــى الصــورة الفلســط

 دإضعاف حركة حماس وتفتيت بنيتها التنظيمية بع" الهدف الرابع". جيش الدفاع باختصار
للحركــة الرجــل الــذي أجمــع علــى قيادتــه كــل  روحــيواألب ال سالمؤســ ينغيــاب الشــيخ ياســ

طاعــة واالنقيــاد٬ ومــن ثــمَّ لـه بال يــدينونالـداخل والخــارج والــذين  يأبنـاء الحركــة اإلســالمية فــ
الحركة في الداخل والخارج ناهيـك عـن  اتاغتيال الرنتيسي ليزيد الشرخ عمقًا بين قياد ءجا

  .كما يزعمون -والصقور الحمائم�الصراع بين مراكز القوى 
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. الرنتيســــي. د فتــــهوخلي ســــينالشــــيخ أحمــــد يا اغتيــــالاألســــباب وغيرهــــا كــــان  لهــــذه  
نجــح الصــهاينة فــي تحقيــق مــا يريــدون؟ أم أنهــم أخفقــوا فــي  هــل فســهوالســؤال الــذي يطــرح ن

  .ذلك؟

فشـل فشـًال ذريعـًا وارتكـب حماقـة كبيـرة حـين أقـدم علـى  دقـ اروناعتقادي أن ش في  
عملية االغتيال٬ ولم يستطع تحقيق ما يريد بل سيكون هذا بداية النهاية لزوال دولة الكيان 

  :منها ذكروذلك ألسباب عدَّة ن. المسخ

  .على مستوى حركة حماس: أوالً 

اغتيــال القــادة وعلــى رأســهم ياســين والرنتيســي وغيــرهم مــن القــادة الــذين ســبقوهم  إن  
أبو شـنب٬ وشـحادة٬ والمقادمـة٬ وجمـال منصـور٬ وجمـال سـليم وغيـرهم : إلى الشهادة أمثال

توهماتهم  فيهاينة واشتعاًال٬ فالص وةإال ق المقاومةولن يزيد  يقيناً لن يزيد الحركة إال ثباتًا و 
وظنــونهم كباســط كفيــه إلــى المــاء ليبلــغ فــاه ومــا هــو ببالغــه فحمــاس ال تمــوت بمــوت قادتهــا 

من حيث  ويرزقهاوأبطالها٬ ألنها على يقين بأن اهللا سيهيئ لهذه الحركة من يحمل األمانة 
ڳٱٱڇٱ: الىلقولـه تعـ اً أبنائهـا مصـداق سفـي نفـو  دام المنهاج قائمًا والقرآن حياً  ال تحتسب ما

  :قال الشاعر وكما  ٩: الحجر ڇڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱ

  غناه وُيخِلفُ  نيغله يُ  نظيرٌ     منا سيٌد قام بعده مات إذا

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱتعلمنا من ديننا الحنيف أن قتل القـادة حيـاة وبعـث جديـد لألمـة  لقد  

واستشهادهم اصطفاء واختيـار ٬ ١٥٤: البقرة ڇٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱ

ڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱڇٱ

الشهيد سيد قطـب  يقول ١٤٠٬: آل عمران ڇېٱٱٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائائٱٱەئٱٱەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱ
علــى هــذا  هدهمهــم شــهداء يتخــذهم اهللا٬ ويستشــ" ١/٤٨١فــي ظاللــه معقبــًا علــى هــذه اآليــة
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ـــ ـــه للنـــاس ذيالحـــق ال ـــه. دون الشـــهادةفيـــؤ  ميستشـــهده. بعـــث ب .. يؤدونهـــا أداء ال شـــبهة في
يطلــب  لنــاسفـي ســبيل إحقــاق هـذا الحــق٬ وتقريـره فــي دنيـا ا المــوتيؤدونهـا بجهــادهم حتـى 

أداء هذه الشهادة على أن ما جاءهم من عنده الحق٬ وعلى أنهم آمنوا  هممن -سبحانه�اهللا 
النـاس ال تصـلح وال  حيـاةكـل شـيء دونـه٬ وعلـى أن  وابه وتجردوا له٬ وأعّزوه حتـى أرخصـ

جهـدًا فـي كفـاح الباطـل وطـرده  يـألواالحق٬ وعلى أنهم هم اسـتيقنوا هـذا فلـم  اتستقيم إال بهذ
.. مــــن حيــــاة النــــاس٬ وٕاقــــرار هــــذا الحــــق فــــي عــــالمهم وتحقيــــق مــــنهج اهللا فــــي حكــــم النــــاس

ي وتكون شهادتهم هي هذا الجهـاد حتـى المـوت وهـ. كله فيشهدون ااهللا على هذ شهدهميست
  !".شهادة ال تقبل الجدال والمحال

فــي كــل  لعمــلحمــاس بفضــل اهللا تملــك مــن القــدرات والكفــاءات مــا يؤهلهــا ل فحركــة  
الظــروف واألحــوال خاصــة أنهــا مؤسســة شــورية لهــا أجنــدتها الواضــحة ونظامهــا المتكامــل٬ 

ود مجــرد حلــم يــرا حتــىوقــد تجــذرت بحمــد اهللا فــي العمــق الفلســطيني بمــا ال يجعــل اجتثاثهــا 
ۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱأو تجـــاوزه  بهالصـــهاينة المجـــرمين٬ فهـــي الـــرقم الصـــعب الـــذي ال يمكـــن شـــط

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱٱىئٱٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱٱ

  .٢٥ - ٢٤: إبراهيم ڇٻٱٱٻٱٱپپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱ

يظـــن الـــبعض أن عـــدم إعـــالن الحركـــة عـــن اســـم قائـــدها العـــام٬ وغيـــاب بعـــض  قـــد  
 يادتهــاالقيــادات البــارزة عــن الســاحة اإلعالميــة يــوحي بــأن الحركــة قــد أصــابها الــوهن وأن ق

فإننا نطمئن شعبنا أن الحركة بخير٬ وأن صوتها حاضر في كـل مكـان  لموت٬تخاف من ا
 ىانطلقـت فـي الـذكر  لتيوخاصة المسيرات ا قطاعال عوأن مسيراتها الهادرة تضيق بها شوار 

السادسة والخمسين للنكبة٬ وأن كتائبهـا العمالقـة تعمـل علـى مـدار السـاعة ومـا قتـل الجنـود 
  !!ببعيدةالصهاينة الستة في معركة الزيتون عنكم 
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أن اختفــاء بعــض القيــادات عــن الســاحة اإلعالميــة إنمــا هــو مــن بــاب أخــذ  ونؤكــد  
أمر فـي  وهذا ٧١٬: النساء ڇڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱڇٱ: له تعالىالحيطة والحذر لقو 

 اءغايــة الحكمــة وهــو أصــل مــن أصــول ديننــا العظــيم٬ بــل إن الحركــة مطالبــة بــذلك٬ فقــد جــ
-عن البراء بـن عـازب  دفي غزوة أح ٧/٣٤٩فيما رواه اإلمام البخاري  عن رسول اهللا 
 محمــد؟أفــي القــوم : وأشــرف أبــو ســفيان فقــال.. لقينــا المشــركين يومئــذٍ  القــ -رضــي اهللا عنــه

أفـي القـوم ابـن : فقال. ال تجيبوه: أبي قحافة؟ قال ابنأفي القوم : فقال. جيبوهال ت: فقال 
  .۱۰۰"أحياء ألجابوا نواإن هؤالء قتلوا٬ فلو كا لفقا. ال تجيبوه: فقال ؟الخطاب

بعــض عــزائم المســلمين واستبســل  يــهرت فوخــا حــدفــي أُ  شــاع مقتــل النبــي  ولمــا  
 الرسـوليفدونه بأرواحهم ففي هذه األثناء استطاع  المخلصون في الدفاع عن رسول اهللا 

  أول مـن  وكـان�أن يشق طريقـه إلـى جيشـه المطـوق فأقبـل إلـيهم فعرفـه كعـب بـن مالـك
إليــه أن  ارفأشــ اهللا  ولفنــادى بــأعلى صــوته يــا معشــر المســلمين أبشــروا هــذا رســ -عرفــه
خــائفين مــن  هوصــحب فهــل كــان الرســول . وذلــك لــئال يعــرف موضــعه المشــركون تمُ اصــ

ولكنهــا الحكمــة البالغــة فــي الحفــاظ علــى  شــاالمــوت أو دبَّ فــي قلــوبهم الضــعف؟ كــال وحا
  !! القيادة

إن دولة الكيان المسخ التي تملك أقوى ترسانة في العالم وتسخر كل إمكاناتها برًا      
 جبأفليس من وا ٬وتتوعد باغتيال القادة أمام سمع وبصر العالم الصامت.. وجواً وبحرًا 

  !؟الحركة أن تأخذ حذرها وتحافظ على قياداتها

   

                                                           
 ) . ٤٠٤٣(٬ ح ) ٥/٩٤(صحيح البخاري : البخاري ١٠٠
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  !!يدفع ضريبة العزة واالنتصار ..  ارالقسام وائل نص أسد

٠٣/٠٦/٢٠٠٤  

أن فشـــل السياســـة الصـــهيونية فـــي القضـــاء علـــى المقاومـــة فـــي فلســـطين وعلـــى  بـــدوي      
التـي مورسـت منـذ  لمـؤامراتكل المخططـات وا غمحماس ر  سالميةاإل لمقاومةرأسها حركة ا

الحكومـة  لأعلنها شارون وحتى مجازر رفح المسماة بقوس قزح٬ جع لتيخطة المائة يوم ا
الوفـد  لـةضاء علـى االنتفاضـة٬ خاصـة بعـد مقابالعبرية تبحث عن مسببات أكثر نجاعة للق

برئاسة الوزير عمـر سـليمان لقـادة حمـاس حـين نقـل الوفـد إلـيهم رسـالة مـن اليهـود  المصري
أن على حركة حماس أن توقف إطالق النار٬ مقابل أن تكف الحكومة : واألمريكان مفادها

ياســين علــى الفــور  فأجــاب شــيخ األمــة الشــهيد أحمــد ٬حمــاس دةعــن اغتيــال قــا يونيةالصــه
بــين  وتنــامــا قاتلنــا فــي ســبيل اهللا ولجلســنا فــي بي ســناو لــو كنــا نبحــث عــن حمايــة رؤ : قــائالً 

واهللا إن رؤوس حمـــاس ليســت بأفضـــل مـــن أطفـــال : -رحمـــه اهللا-نســائنا وأطفالنـــا٬ ثـــم قــال 
نحــن مســتمرون فــي الجهــاد .. ســمع وبصــر العــالم  مــامفلســطين الــذين يــذبحون ليــل نهــار أ

  .د حقوقنا المغتصبة إلى أن نلقى وجه اهللا إما النصر أو الشهادةالستردا

قطعــت ُجهيــزة قــول كــل خطيــب٬ كانــت : العــرب لالنورانيــة كمــا يقــو  لكلمــاتا هــذه  
.. فــي االنتصــار مهمــا طــال الزمــان واألمــلكلمــات تحمــل فــي طياتهــا القــوة والثقــة والعزيمــة 

واهللا يا عم لو وضعوا الشمس في يميني٬ : حين قال  محمدبكلمات المربي األول  تذكرنا
والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره اهللا أو أهلك دونـه٬ بعـدها 

  .ورام اهللا وتل أبيب اهرةلم يرجع الوفد المصري٬ وظلت الزيارات المكوكية بين الق

مـام العـالم أنـه انسـحب أعلن شـارون االنسـحاب مـن جانـب واحـد لكـيال يظهـر أ لقد  
 البيــوتوهــدم  تياجــات٬جفقــد بــدأ يمعــن فــي اال لــذلك ســطينية٬هروبــًا مــن نيــران المقاومــة الفل

اغتيـــال  لـــىوأقـــدم ع شـــيوخ٬وال نمـــن النســـاء والولـــدا ريـــاءاألب رويـــعوتعلـــى أصـــحابها وقتـــل 
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 نســحابهال قويــاً أن هــذا ســيكون مبــررًا  اً العزيــز الرنتيســي ظانَّــ عبــد. الشــيخ أحمــد ياســين و د
منتصــرًا٬ فانقلــب الســحر علــى الســاحر وأصــبح اغتيــال الشــيخ رمــزًا لوحــدة الشــعب  ةمــن غــز 

الفلســطيني بــل لألمــة العربيــة واإلســالمية فلــم تجتمــع األمــة علــى رجــل كمــا اجتمعــت علــى 
ــًا  كــان استشــهاده حقيقــةً  لقــدالشــيخ أحمــد ياســين إمامــًا وقائــدًا ورمــزًا للجهــاد والمقاومــة٬  بعث

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱڇٱوروحـــًا جديـــدة تســـري فـــي جســـد األمـــة  جديـــداً 

  .١٥٤: البقرة ڇڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱ

أراد شـارون أن يكسـر شـوكة الشـعب الفلسـطيني باجتيـاح حـي الزيتـون فكـان لــه  ثـم  
 محمـــدوالقائـــد القســـامي  ٬القســـاميون بالمرصـــاد وعلـــى رأســـهم القائـــد القســـامي وائـــل نصـــار

للعـدوان الصـهيوني ففجـروا  وامن جند القسام الـذين تصـدُّ  لمرابطينصرصور وٕاخوانهم من ا
قتـل سـتة جنـود مـن إخـوان القـردة والخنـازير٬ األمـر الـذي اضـطر  إلـى دىناقلة جنود ممـا أ

بأنـــه أخـــذ أشـــالء جنـــوده مـــن خـــالل صـــفقة مفاوضـــات  لـــكشـــارون إلـــى االنســـحاب مبـــررًا ذ
  .األشالء المخزية

 ٬يــــة الزيتــــون البطلــــة قــــد أربكــــت المؤسســــة األمنيــــة والعســــكرية الصــــهيونيةعمل إن  
أذيـال  رونفقـد انسـحبوا يجـ لـذلكوأظهرت فشل شارون وموفـاز ويعلـون الـذريع أمـام شـعبهم 

ــمَّ .. أنــوفهم فــي التــراب  تأن تحطمــت معنويــات جنــودهم ومرغــ عــدالخــزي والعــار ب ومــن َث
محمـد صرصـور٬ وللشـبل  دكانت عمليـة االغتيـال الجبانـة ألسـد الزيتـون وائـل نصـار وللقائـ

نصــار بعــد أن أمضــى خمســًا  ئــلالقســامي وا المجاهــدتنتهــي حيــاة  هكــذا.. ماضــي ماضــي 
لـى منـذ وثالثين ربيعًا من الجهاد والمقاومة٬ كيف ال وقـد ترعـرع فـي حضـن االنتفاضـة األو 

فــي الخامســة عشــرة مــن عمــره حــين كــان مســئوًال عــن أحــداث االنتفاضــة فــي  شــبالً أن كــان 
ثـم أدخـل سـجن االحـتالل وحقـق معـه ولـم يعتـرف علـى شـيء وظـل صـامدًا حتـى  قة٬المنط
ألنه كان يخطط لتنفيذ  ؛واصل عمله الجهادي واعتقل لدى السلطة الفلسطينية ثم...  خرج
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أفـرج  ثـم ٬عـذابًا شـديدًا مـن قبـل أبنـاء جلدتـه بلكيان المسـخ٬ وعـذِّ عملية استشهادية داخل ا
ثــم واصــل جهــاده مرافقــًا للشــيخ أحمــد ياســين .. عنــه بعــد أن أمضــى أربعــة أعــوام ونصــف 

القســام٬ لــم  لــدينالحــق حتــى أصــبح مــن كبــار قــادة كتائــب عــز ا يومجاهــدًا صــلبًا وعنيــدًا فــ
لعـدو الصـهيوني فاسـتطاع بفضـل اهللا أن يلقـن يأل جهدًا في التخطيط ليل نهار للنيـل مـن ا

 ملمحاولـة اغتيـال فـي العـا تعـرض ٬قتـل العشـرات مـنهم لـىالعدو دروسًا في المقاومة أدت إ
  .الماضي ونجا منها بأعجوبة

الشــهيد وائــل الرابــع عشــر فــي عائلــة نصــار تلــك العائلــة المجاهــدة التــي تقــدم  ويعــد
لهـذه العائلـة الكريمـة جهادهـا  يئـاً ا فـي سـبيل اهللا فهنأكبادهـ لـذلكتف تقـدم ٬الشهيد تلو الشهيد
  . -تعالى�والكرامة في الدنيا واآلخرة إن شاء اهللا  والرفعة العزةوتضحياتها ولهم 

صرصـور مـن قبـل طـائرات العـدو  دأبو المعتصـم والقائـد محمـ للقد كان اغتيال البط      
 فجـرواحـين  نيالقسـامي انتصـار ٬تـونالصهيوني األمريكـي هـو ثمـن االنتصـار فـي حـي الزي
إنهــا ضــريبة العــزة والكرامــة يــدفعها .. ناقلــة الجنــود فقتلــوا ســتة مــن إخــوان القــردة والخنــازير 

ـــدة ـــا األمـــة ولتنتصـــر العقي گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڇٱ المجاهـــدون مـــن دمـــائهم وأشـــالئهم لتحي
  .١٦٩: آل عمران ڇڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ

ال  طفــالً علــى الشــهداء فــي المســجد العمــري رأيــت  صــالةبــل اللقــد هــالني مــا رأيــت ق      
المعتصــم  أبــيعلــى وجــه  نكــبعمــره يحمــل كالشــنكوف علــى ظهــره ي مــنيتجــاوز التاســعة 

مــن  قمنــم قريــر العــين يــا أبــت فهــذا ســالحك ســيظل معــي حتــى أنــت: ويقــول ييقبلــه وهــو يبكــ
دهشـة وتعظيمـًا لهـذا الطفـل أننـي رأيتـه واقفـًا فـي عـرس الشـهادة  نـيزاد ممـابني صـهيون٬ و 

  !! ولو بعد حين  بيأل سأنتقم: يستقبل المهنئين في عرس والده فقبلته وقال

هذه هي ضـريبة العـزة والكرامـة واالنتصـار التـي يـدفعها المجاهـدون لتحريـر األقصـى       
  . شريفينوثالث الحرمين ال لقبلتينأولى ا
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والمفتـونين  نهـزمينا ضريبة الذلـة والمهانـة فإنـك تـرى المتسـاقطين والمتخـاذلين والمأم      
بــزعمهم ســالمة رؤوســهم لتظــل منعمــة فــي  ينحلولــه المزيفــة ظــانِّ  اءبقــوة الباطــل يلهثــون ور 

أن مـــن الحكمـــة مداهنـــة اليهـــود واألمريكـــان حتـــى يضـــمنوا لهـــم  ويـــرون ٬أحضـــان الباطـــل
  .نانالعيش بسالمة واطمئ مراراست

ــــول       ــــث يق ڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڇٱ: وصــــدق اهللا حي

: المائــــــــــــــــــــــدة ڇڃڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱ

٥٢.  

تشـّوه نضـال الشـعب  حـتاللضـد اال العمليـات: غرابة أن نسمع اليـوم مـن يقـول فال
قطاع  فيللقيام بدور أمني  مستعدون ٬إسرائيل انسحبتالهجمات إذا  وسنوقف ٬الفلسطيني

هــذا مجــرد أن يصــرح شــارون  كــل ٬الحلــول مجانــًا دون أن يأخــذوا شــيئاً  دمونيقــ هكــذا ٬غــزة
  !! المعروف معالمه  يرباالنسحاب غ

ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱڭڭٱٱڭٱٱۇٱٱڇٱ

  .  ٧١ - ٧٠: األحزاب ڇۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱ
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  على الدرب نوراً  شنبستظل دماء أبو ...األقصىذكرى  في

  م ١٩/٨/٢٠٠٤

أغسطس من كل عام يتـذكر المسـلمون فـي العـالم ذلـك الحـدث /  ٢١يأتي يوم حين
 مـيسعلى حـرق منبـر األقصـى يـوم الخ) روهان(الخطير الذي أقدم فيه الصهيوني المجرم 

 خشـبمحمـود زنكـي مـن  الـدين م هذا المنبر الذي صنعه الملـك العـادل نـور٢١/٨/١٩٦٩
عاما من  نالمقدس٬ حيث أمضى عشري يتليوم فتح ب عدهأاألرز وطعمه بالعاج والذهب و 

األمــة وعبــأ طاقاتهــا روحيــًا وعســكريًا  فوحــد ٬العمــل الجــاد واالســتعداد للجهــاد فــي ســبيل اهللا
 رالقــــدس مــــن أيــــدي الصــــليبيين إال أن اهللا لــــم يقــــد دوسياســــيًا واقتصــــاديًا مــــن أجــــل اســــتردا

طالعـت تـواريخ " :يقـول ابـن األثيـر فـي مدحـه. يحقق أمنيته أناهللا  شهيدا قبل  ذلك٬فاختاره
إلـى يومنـا هـذا فلـم أر بعـد الخلفـاء الراشـدين وعمـر بـن  وفيـهالملوك المتقدمين قبل اإلسالم 

صالح الـدين األيـوبي  ءثم جا" محمود الدين من الملك العادل نور ةعبد العزيز أحسن سير 
محمـود فوحـد مصـر  الـدين نـور هنهـج أسـتاذ علـى ليكمـل المشـوار فسـار -عنـه اهللا رضي-

والشام والعراق والـيمن والحجـاز فـي جبهـة قويـة متماسـكة ثـم أعـد جيشـًا يعشـق الشـهادة فـي 
 هزيمـة فهـزم الصـليبيين شـر هــ٥٨٣سبيل اهللا  وخاض به المعركة الفاصلة في حطين سـنة

 مـن ثم توجه إلى بيت المقـدس ففتحهـا برعايـة اهللا  وتوفيقـه بعـد أن دنسـها الصـليبيون أكثـر
لـــم يرفـــع اآلذان علـــى مـــآذن األقصـــى أولـــى القبلتـــين وثالـــث الحـــرمين  حيـــث تســـعين عامـــا

أرض المحشـر والمنشـر٬ مـن  حي٬الـو  ومهـبط ٬اءاألنبياء٬ ومقصد األوليـ مصلى ٬الشريفين
عليـه نبـي مرسـل أو  لىالسماء٬ما فيـه موضـع شـبر إال وقـد صـصلى فيه فكأنما صلى في 

ســبحان الــذي أســرى بعبــده لــيًال مــن " وجســده بروحــه  فتحهــا محمــد ملــك مقــرب٬ ليــهقــام ع
الــذي باركنــا حولــه لنريــه مــن آياتنــا إنــه هــو الســميع  األقصــىالمســجد الحــرام إلــى المســجد 

بعـد أن دخلهـا  -رضـي اهللا عنـه- رتسـلم مفاتيحهـا الفـاروق عمـ ثـم ١٬أيـة سراءاإل" البصير
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 ينالصحابة الـذ هؤالء  وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح٬ الكرامبأربعة آالف من الصحابة 
 بياألقصى وفلسطين ومازالت قبـورهم شـاهدة علـى ذلـك أمثـال الصـحا ترابدماؤهم ب جبلت

ه جبــل غنــيم الــذي ينســب إليــ بــن وعيــاض  شــداد بــن أوس األنصــاري وعبــادة بــن الصــامت٬
المسلمون بعزة اإلسالم كما قال الفاروق عمر  انتصرلقد ) هاروحوما(والمسمى اليوم  غنيم

- اإلسـالم أذلنـا اهللا غيـرإن اهللا أعزنـا باإلسـالم فـإذا ابتغينـا العـزة ب: لما دخـل بيـت المقـدس
سقطت بغداد  تىح اواختالفهم وحبهم للدني ضعفهم بانتكس المسلمون بسب ثم .-عز وجل

 ســنتين فهزمــوهم شــر بعــد علــى التتــار الكــرةثــم أعــاد المســلمون  هـــ٦٥٦ عــام يــد التتــار فــي
عــاد المســلمون إلــى  ثــم قطــز المظفــرهـــ بقيــادة الملــك  ٦٥٨ الوتفــي معركــة عــين جــ هزيمــة

م ١٩٦٧المجـرمين علـى احـتالل القـدس عـام الصهاينة الضعف والهوان والتراجع حتى تجرأ
 لهـــا وحولهـــا وتقســـيمها وتفتيتهـــا إلـــى أجـــزاء متنـــاثرة وحفـــرالمســـتوطنات داخ وزرع وتهويـــدها

 فـتح نفـق يمـر علـى دمواحـين أقـ  م١٩٩٦عـام ذروتـه من تحتهـا وقـد بلـغ هـذا الحفـر األنفاق
 فــي أثــار الــذي البــراق وطريــق اآلالم األمــر طللمســجد ويــربط بــين حــائ الغربــي الســور أســفل
إلــى مواجهــات مســلحة أســفرت  دىأالفلســطيني وخاصــة المقدســيين و  شــعبال حفيظــةحينــه 

للعـــدوان الصـــهيوني فقـــد  واســـتمراراً   جنـــديا صـــهيونيًا١٥٬وقتـــل ســـطينياً لف  ٦٥عـــن استشـــهاد 
صهيونية إرهابية لهـدم بيـت المقـدس وٕاقامـة الهيكـل المزعـوم وذلـك بنـاًء  منطقة  ٢٥نشطت 

٬ الصــهيونية هرتــزل الــذي خطــط لقيــام دولــة إســرائيل وعاصــمتها القــدس سعلـى خطــة مؤســ
 نقيمـــة إلســــرائيل بـــدون أورشــــليم٬ وال قيمـــة ألورشــــليم بــــدو  ال :ومركزهـــا الهيكــــل حـــين قــــال

  . الهيكل
فــي إجرامــه بحــق المســجد األقصــى حــين قــام شــارون  صــهيونيالكيــان ال ويتمــادى   

وهـو  م  ٢٠٠٠/ ٢٨/٩صباح يـوم الخمـيس المبارك اللعين باقتحام ساحات المسجد األقصى 
انتفاضـــة  هابعـــد لتبـــدأ الصـــهيونية وحـــرس الحـــدود رطةمـــن الشـــمـــدجج بثالثـــة آالف جنـــدي 

انتفاضـــة األقصــــى  وتســــتمرم ٢٩/٩/٢٠٠٠مــــن يـــوم الجمعـــة  نياألقصـــى فـــي اليــــوم الثـــا
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الـــذي لـــم  ونحلـــق حكومـــة شـــار  فـــيلهيبهـــا ضـــد المحتـــل الغاصـــب لتصـــبح غصـــة  يتـــوهجو 
أن  اً اضـطر أخيـر  حتـى ٬التـي بـذلها والمحـاوالت خططاتالقضاء عليها رغم كل الم عطيست

  . االنتفاضةجانب واحد هروبًا من جحيم  من سحابيعلن االن
حريق المسجد األقصى يشكل أكبر تحد لألمة العربية واإلسـالمية التـي الزالـت  إن   

األمر إلى هدم المسـجد األقصـى فلـن تحـرك سـاكنًا  وصل تغط في نومها العميق حتى ولو
 ؛مائيراحــرق المســجد٬ ووقتهــا كانــت غولــد أنيــوم  فعلــوا كمــا الشــجب واالســتنكار بلغــة إال

فلمـا  نيلثـااألول ثم ضحكت فـي اليـوم ا ليوماالوزراء للحكومة الصهيونية فبكت في  رئيسة
 نصـــرةتتحـــرك الجيـــوش العربيـــة ل نألنـــي خشـــيت أ ؛بكيـــت :ســـئلت عـــن ســـبب ذلـــك قالـــت

  . الشجب واالستنكار سوىلم أسمع  نيألن وضحكت؛ األقصى٬
اليــوم تطــل علينــا  يوفــي نفســ األقصــى لحــرق منبــر ثــينوالثال الخامســةالــذكرى  فــي   

الـــذكرى الثانيـــة الستشـــهاد أحـــد القـــادة الكبـــار الـــذين نـــذروا أنفســـهم للقـــدس وفلســـطين فكـــان 
المهنـدس  ادم ولعله من حسن الطالع أن يكون استشه٢١/٨/٢٠٠٣استشهاده يوم الخميس

ؤمن بارود٬والمجاهــد هــاني أبــو العمــرين فــي نفــس المجاهــد مــ فقيــهومرا نبإســماعيل أبــو شــ
هــذه الــدماء الزكيــة ســراجا ينيــر الطريــق لألجيــال القادمــة حتــى  ليــوم حريــق األقصــى لتظــ

 الحســن جمعــًا للكلمــة٬ وحقنــاً  أبــا يــا هادكشــكــان است ٬لقــد-تعــالى�اهللا  تحريــر القــدس بــإذن
إخوانك في السجون النازيـة  ونصرة للحق٬ في يوم استشهادك يا أبا الحسن يعلن..  ماءللد

وال يقــيم  ةذمــ راعــياإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام ضــد ظلــم الســجان الصــهيوني الــذي ال ي
وزنا لحقوق اإلنسان بل يتحدى بصلفه المعتقلين كما جاء على لسان وزير األمن الـداخلي 

به يستخدم أسالي وت٬ثمبإمكان األسرى اإلضراب عن الطعام حتى الم:الصهيوني حين قال
وقــام بإعــداد حفــالت شــواء  ماالســتفزازية لفــك اإلضــراب فصــادر الملــح والحليــب مــن غــرفه

  . باحات السجون  يللحم ف
إعالن أسرانا البواسل اإلضراب المفتوح يعد قضية مفصلية مصيرية فـي تـاريخ  إن   
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 انعنو  فهم الفاعلة أن يقف من ورائهم٬ اهبكل قو  عبناش وعلى جهاد ونضال شعبنا الصابر
زهـرة حيـاتهم مـن أجـل  وأذهبـوا الـذين دفعـوا ضـريبة العـزة والكرامـة٬ فهـم عزتناكرامتنا ورمز 

إننــا فـــي هــذا اليــوم نناشـــد .. أبنــائهم وأوالد هـــم وأزواجهــم  يــارةحتــى مـــن ز  فحرمــوا لــوطن٬ا
 انبهمالدولية واإلنسانية أن تقف بج ظماتوالمن اإلسالميةو  العربية لدولشعوب وحكومات ا

  .. حتى نيل حريتهم المسلوبة معتقلينال لنامن أجل مناصرة أبطا
شعبنا الفلسطيني وقواه المجاهدة والمقاتلة للعمل على تحرير األسـرى بكـل الوسـائل  ونناشد 

  ... المشروعة والمتاحة حتى تتم الفرحة وما ذلك على  اهللا  بعزيز 
: آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــران ڇائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱڇٱ

٢٠٠.  
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  لألقصى وقود..  يةفي السبع والشهداء في الشجاع االستشهاديين دماء

٠٩/٠٩/٢٠٠٤  

لمـا القـاه مـن صـناديد  رحلة اإلسراء والمعـراج مواسـاة وتسـلية للرسـول  انتك لقد
مــن أصــناف العــذاب والصــد عــن ســبيل اهللا٬ فأكرمــه اهللا بهــذه الرحلــة  طــائفال لقــريش وأهــ

ــًا وثباتــًا  المباركــة ليكــون فــي رحــاب مــواله ليــرى مــن آيــات ربــه الكبــرى٬ فيــزداد إيمانــًا ويقين
فـــي المدينـــة المنـــورة٬ وتمهيـــدًا لمرحلـــة الجهـــاد والمواجهـــة  ســـالمإلـــى دار اإل للهجـــرةتوطئـــة 

فـــي إعـــداد النفـــوس المؤمنـــة لمرحلـــة  نـــيهـــو المنهـــاج القرآ العســـكرية مـــع أعـــداء اهللا٬ وهـــذا
بمواجهـة فرعـون  -السـالم عليـه-حـين كلـف موسـى  -سـبحانه�المواجهة مع الباطـل٬ فـاهللا 

ألن مواجهــة الباطــل المتمثــل بفرعــون يحتــاج إلــى مزيــد مــن  ؛مهــد لــذلك فــأراه آياتــه الكبــرى
چٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱ :-تعـــالى- قـــالاليقـــين والثبـــات علـــى الحـــق 

ڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱ

گٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱ

 - ١٧: طـــــه ڇۀٱٱۀٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱ

٢٤.  

المـــرابطين فـــي وهـــذا هـــو اليـــوم الـــذي يجـــب علـــى الـــدعاة المخلصـــين والمجاهـــدين 
پٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ فلســـــطين أن يفهمـــــوه ويعـــــوه

  .١٤٢: آل عمران ڇٿٱٱٿٱٱ

ولكــن كــان هنــاك  د٬كانــت حادثــة اإلســراء والمعــراج ولــم يكــن وقتهــا مســجد مشــيَّ  لقـد
بــأن هــذا المكــان  -ســبحانه وتعــالى-مكــان للمســجد٬ فــذكر المســجد األقصــى بشــارة مــن اهللا 

 لرومــانسـيمتد وينتشــر وســيتحرر هـذا المســجد مـن ربقــة ا ســالمإلــى مسـجد وأن اإل لسـيتحو 
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بأن المسجد األقصـى أصـبح  وللعاملين  يسيطرون عليه٬ فهي بشرى للرسول االذين كانو 
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱ برســول اهللا  يفــي حــوزة المســلمين منــذ أن أســر  وهــوإســالميًا 

ٺٱٱٺٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱپٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱ

  .١: اإلسراء ڇٹٱٱ

ال تشــد الرحـال إال إلــى ثالثـة مســاجد المســجد ": حـين قــال ذلكأعلــن الرسـول بــ كمـا
فاألقصــى آيــة فــي كتــاب اهللا ال . رواه البخــاري" األقصــى والمســجدالحــرام٬ ومســجدي هــذا٬ 

يستطيع أحد مهما أوتي من قوة وجبروت أن يشطبها من كتاب اهللا٬ وسيظل األقصى ملكًا 
مهمـــا اشـــتدت الكربـــات وكثـــرت  الحـــتاللألجيـــال المســـلمين يفدونـــه بـــأرواحهم حتـــى طـــرد ا

  .لعقباتا

مقــدس ومعــه أربعــة آالف بيــت ال -رضــي اهللا عنــه-البشــرى بــدخول عمــر  وجــاءت
القـدس  بطريـركالقدس مـن  اتيحاألقصى وفلسطين٬ وتسلم مف بصحابي جبلت دمائهم بترا

نــتهم علــى أنفســهم وأمــوالهم وذراريهــم ومعابــدهم  كتــبو  نيوس٬صــفرو  العهــدة العمريــة التــي أمَّ
وانتصـــر اإلســـالم فـــي فلســـطين بعـــزة اإلســـالم ومنهـــاج القـــرآن٬ وظلـــت كلمـــات . وشـــعائرهم

إن اهللا أعزنــا باإلســـالم فــإذا ابتغينـــا العــزة بغيـــر : روق مدويــة إلـــى يــوم الـــدين حــين قـــالالفــا
المقــدس  بيــتالــوهن حتــى احتــل الصــليبيون  هاثــم ضــعفت األمــة وأصــاب. اإلســالم أذلنــا اهللا

عامًا  ٩٠فوق مآذن األقصى مدة  ذانالحرمين الشريفين٬ ولم يرتفع األ لثوثا ينأولى القبلت
الـدين  عمـاد: أمثـال دسهذه األمة قادة من المسلمين نذروا أنفسهم لتحرير القل اهللاحتى هيأ 

زنكـــي وابنـــه نـــور الـــدين محمـــود الـــذي لقـــب بالشـــهيد ولـــم يستشـــهد فـــي المعركـــة٬ فقـــد مكـــث 
النصـر٬ ولكـن اهللا  ملألقصى ليـو  القدس فصنع منبراً  ريرعشرين عامًا وهو يجهز نفسه لتح

ثــم جــاء مــن بعــده تلميــذه صــالح الــدين األيــوبي الــذي  -رحمــه اهللا- اتلــم يقــدر لــه ذلــك فمــ
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 برجـ/٢٧ومن ثـمَّ كـان فـتح بيـت القـدس فـي  يناهللا على يديه النصر في معركة حط قحق
  .هـ٥٨٣/

اقتضت حكمة اهللا أن يربط المسجد األقصـى بـذكرى اإلسـراء والمعـراج فـي كـل  لقد
لتظل هذه الذكرى المقدسة حية في نفـوس المسـلمين تـذكرهم بالمسـجد األقصـى مسـرى  معا

ســبيل  فــيروح الجهــاد واالستشــهاد  نوتحــي فــي نفــوس الماليــين مــن المســلمي  رســول اهللا
-مهما اشتد الكرب وطال الزمن٬ وتبعث األمل في النفوس بأن النصـر قـادم بـإذن اهللا  هللا

  .٤٠: الحج ڇڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱ-عز وجل

كانــت البشــرى يــوم أن هــب الشــعب الفلســطيني كلــه حــين دخــل المجــرم شــارون  لقــد
م فكانت انتفاضة األقصـى ٢٨/٩/٢٠٠٠ثالثة آالف صهيوني المسجد األقصى في  ومعه

المجــرمين فــي الوحــل مــن تلــك الضــربات الموجعــة مــن خــالل  نةالتــي مَّرغــت أنــوف الصــهاي
الســبع حيــث  بئــرفــي  وجــةاالستشــهادية البطوليــة والتــي كــان آخرهــا العمليــة المزد عمليــاتال

انبرى لها بطالن استشهاديان من أبناء خليل الرحمن وهما نسيم الجعبـري وأحمـد القواسـمي 
صـــهيوني  ١٠٠وجرحـــا مـــا يزيـــد علـــى  صـــهيونياً  ١٦وفجـــرا نفســـيهما فـــي ســـبيل اهللا فقـــتال 

نـــت بالفعـــل عمليـــة بطوليـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا زرعـــت لقـــد كا. حســـب المصـــادر الصـــهيونية
أخطــــر العمليــــات  نحتــــى اعتبرهــــا مــــ صــــوابه تــــهالعــــدو الصــــهيوني وأفقد قلــــبالرعــــب فــــي 

االستشهادية حيث أجبرته أن يعترف بعجزه عن السيطرة على حماس في الخليل٬ فقد جـاء 
 س٬حمـا على لسان إذاعـة الجـيش الصـهيوني أن مدينـة الخليـل يصـعب فيهـا ضـرب قاعـدة

مــــن منـــع مقـــاتلي حمـــاس مـــن الوصـــول إلــــى  تمكنـــاوالشـــاباك حتـــى اآلن لـــم ي لجـــيشوأن ا
" أيدلوجيـة وليسـت عفويـة"أهدافهم٬ كما وصفت إذاعة العدو حركة حماس في الخليل بأنهـا 

ٱٱٱڇٱ: حـين يقـول يمحمـاس٬ وصـدق اهللا العظـ إلـىوأن عائالت كبيرة بأكملهـا تنتمـي 

  .١٤: التوبة ڇڀٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀ
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القسـام  بنـاءم لكوكبـة مـن أ٦/٩/٢٠٠٤ ينمسـاء يـوم االثنـ يةالشـجاع رةمجـز  وتأتي
ودماءهم هللا رب العالمين ولألقصى المبارك فاستشـهدوا وهـم  مالذين نذروا أنفسه شهيداً  ١٤

إن إقدام شارون المجرم على هذه المجزرة البشعة تؤكد .. الجهادي المقدس  جبهميؤدون وا
ذلـك فهـو  ومـعالتـي ال تنفـك عنـه لحظـة واحـدة٬  ويـةللعالم يومـًا بعـد يـوم علـى طبيعتـه الدم

يدرك تمـام اإلدراك أن رد القسـاميين لـن يطـول٬ وأن األكيـاس السـوداء سـتلف جيشـه وجنـده 
  .ينقلبون نقلبظلموا أي م ينم الذوسيعل... بمساحات أوسع وأكثر

یٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱڇٱ عنام -تعالىو  تبارك-اهللا  أنعلى يقين  إننا

كلــه٬  لـدينوأنـه مظهـر دينــه علـى ا دنا٬وهـو ناصـرنا ومؤيــ. ٣٨: الحـج ڇÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱٱٱٱ
فقــد روي اإلمـام أحمــد . فلسـطين يفـ وطنالمرابطـة علــى ثغـور الــ منـةوأنـه ناصـر الفئــة المؤ 

ــ أنــه  -رضــي اهللا عنــه-عــن أبــي أمامــة البــاهلي  ال تــزال طائفــة مــن أمتــي علــى "  :الق
حتـى يـأتي  ءألوا مـنالحق ظاهرين لعدوهم قاهرين٬ ال يضرهم من جابههم إال ما أصـابهم 

ـــك ـــى ذل ـــا رســـول وأيـــن هـــم؟ قـــال: قـــالوا. أمـــر اهللا وهـــم عل ـــافببيـــت المقـــدس وأ: ي بيـــت  كن
  ."المقدس

ليـبلغن هـذا األمـر مـا بلـغ الليـل والنهـار٬ وال يتـرك ": في الحديث الصـحيح  وقال
اهللا بيــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه اهللا هــذا الــدين بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل٬ عــزًا يعــز اهللا بــه 

  ۱۰۱"يذل به الكفر وذالً  ٬اإلسالم

.٢١: يوسف ڇائٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱٱۆئٱٱڇٱ  

   

                                                           
 . ٬ وهو صحيح علي شرط الشيخين ) ١٦٩٩٨(٬ ح) ٤/١٠٣(أخرجه أحمد ١٠١
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  ؟الجهاد واالستشهاد في سبيل اهللا لماذا

١٧/٠٣/٢٠٠٥  

فلســـطين أرض اإلســـراء والمعـــراج٬ أرض الربـــاط والجهـــاد٬ أرض المقدســـات  أرض
أعــداء اهللا مــن إخــوان  لمقارعــةفلســطين  شــعبوالنبـوات٬ أرض المحشــر والمنشــر٬اختار اهللا 

ودمـروا بيوتنـا٬  شـجارنا٬اغتصبوا أرضنا٬ ودنسوا مقدساتنا٬ واقتلعـوا أ نالقردة والخنازير الذي
فكانـــت انتفاضـــة األقصـــى المباركـــة التـــي  وخناوشـــي اءناوشـــردوا أهلنـــا٬ وقتلـــوا أطفالنـــا ونســـ

وعلـــى رأســـها حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية  كافـــة الفلســـطينية المقاتلـــة فصـــائلال هـــافي تشـــارك
رأســهم شــيخ  وعلــىآالف شــهيد  ةعلــى أربعــ يزيــدقــدمت مــا  لتــيحمــاس٬ هــذه االنتفاضــة ا

فــإن  لــذلك. والــدكتور القائــد أســد فلســطين عبــد العزيــز الرنتيســي ينأحمــد ياســ مألمــة اإلمــاا
األمـــة إذا أرادت أن تحيـــا وتســـترد عافيتهـــا٬ وتحـــرر أرضـــها ومقدســـاتها٬ وتســـتأنف الحيـــاة 

- اإلســالمية فـــال خيـــار لهـــا إال خيـــار الجهــاد واالستشـــهاد فـــي ســـبيل اهللا٬ وفـــق منهـــاج اهللا
  :كثيرة من أهمها سبابك ألوذل -سبحانه وتعالى

لقد أمرنا اهللا بالجهاد وارتضاه لنا طريقًا للعزة والكرمة والنصر والتمكين فليس : أوالً 
الكفــر علــى اإليمــان  ثـرإذا آ إال لــه٬للمـؤمن أن يختــار طريقــًا غيــر طريـق اهللا التــي اختارهــا 

ٱٱٱڇٱ: -تعـــالى�فـــي ســـبيل اهللا قـــال  فسوالـــن بـــذل المـــال علـــىآثـــر الخلـــود إلـــى األرض 

ـــــرة ڇٻٱٱٻٱٱ  ڇٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱڇٱ: -تعـــــالى-قـــــال و . ٢١٦: البق
م بفرضــية الصــيام وتقــيم االحتفــاالت لرمضــان ويحضــر والغريــب أن األمــة ُتســلِّ . ١٨٣: البقــرة

ٱٱٱٻٱٱڇٱهـــذه االحتفـــاالت الشخصـــيات الرســـمية والشـــعبية٬ أمـــا الجهـــاد واالستشـــهاد 

كمــا  -إمــا ألنهــم يــؤثرون الدعــة والراحــة والســالمة  ؛اآليــةفهــم يخــافون مــن هــذه   ڇٻٱٱ
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وآيــات . علــى القتــال٬ وٕامــا اســتجابة ألمريكــا التــي تعتبــر المجاهــدين إرهــابيين -يتصــورون 
  .الجهاد كثيرة متناثرة بين دفتي المصحف تفيد وجوب الجهاد واالستشهاد في سبيل اهللا

فهناك مئات األحاديث التي تحض علـى الجهـاد٬ وتـأمر بـه وتحـذر  يثاألحاد وأما
 اللأن الجنـــة تحـــت ظـــ لمـــواواع: "  القـــ. مـــن تركـــه أو الغفلـــة عنـــه٬ نـــذكر بعضـــًا منهـــا

والــذي نفــس محمــد بيــده لــوال أن يشــق علــى المســلمين مــا قعــدت : " وقــال . ۱۰۲"الســيوف 
فـأحملهم٬ وال يجـدون سـعة ويشـق  عةال أجـد سـ ولكـن ٬خالف سرية تغزو في سبيل اهللا أبدا

عنـي٬ والـذي نفـس محمـد بيـده لـوددت أنـي أغـزو فـي سـبيل اهللا فأقتـل ثـم  لفـواعلـيهم أن يتخ
  .۱۰۳"ثم أغزو فأقتل فأقتل٬ أغزو فأقتل٬ ثم أغزو

فـــي أهلـــه بخيـــر٬ أصـــابه اهللا  غازيـــاً مـــن لـــم يغـــز٬ أو يجهـــز غازيـــًا٬ أو يخلـــف : "  وقـــال
وعليه فالمؤمن ال يجوز له إال أن يكون واحـدًا مـن . ه أبو داودروا" بقارعة قبل يوم القيامة 

 نفــي سـبيل اهللا٬ وٕامــا أن يخلـف غازيــًا فــي أهلـه بــالخير٬ وٕامــا أ ازيــاً إمــا أن يكـون غ: ثـالث
سبيل اهللا٬ فإن لـم يكـن واحـدًا مـن هـؤالء فلينتظـر قارعـة تنـزل بسـاحته قبـل  ييجهز غازيًا ف

  .يوم القيامة

حيـــاة حقيقيـــة لمعـــاني العـــزة والكرامـــة٬ حيـــاة حقيقيــــة .. الشـــهادة حيـــاة ألن : ثانيـــاً 
من  نسانوآدمية اإلنسان٬ حياة وبعث جديد في النفوس حياة حقيقية في حماية اإل يةإلنسان

ۈٱٱۈٱٱٱٱڇٱوأحقاد الوحوش البشرية المجرمة والفرعونية الفاجرة  طماعأن يكون عرضة أل

ىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱٱۉٱٱۉٱٱٱېېٱٱٱېٱٱې

يترتـب عليـه العـذاب  كـهر فـإن ت ةكان الجهاد حياة حقيقي افإذ. ٢٤: األنفال ڇوئٱٱٱٱٱٱٱوئٱٱ
للبالد والعباد٬ مـوت حقيقـي لمعـاني الحريـة والعـزة  الحقيقيوتحقيق الموت  نك٬ضوالحياة ال

                                                           
 ) . ٣٩٩٩(٬ ح ) ٦/١٥٦(صحيح البخاري : البخاري ١٠٢
 ) . ٤٩٦٧(٬ ح ) ٦/٣٣(صحيح مسلم :مسلم ١٠٣
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ثمنـًا  فعدفإن البعض يظن أنـه بالجهـاد سـيكون القتـل وهـو ال يـدري أنـه سـي لذلكوالكرامة٬ و 
يقـول : فـي حـال الجهـاد عهاأكثـر بكثيـر ممـا يـدف األرضباهظًا في حالة الدعة والخلود إلى 

إن . إن للـــذل ضـــريبة كمـــا أن للكرامـــة ضـــريبة: " ٣/١٦٨٤الشـــهيد ســـيد قطـــب فـــي ظاللـــه 
أن  ليهـــاوٕان بعـــض النفـــوس الضـــعيفة ليخيـــل إ. يـــانضـــريبة الـــذل أفـــدح فـــي كثيـــر مـــن األح

باهظـــة ال تطـــاق٬ فتختـــار الـــذل والمهانـــة هربـــًا مـــن هـــذه التكـــاليف الثقـــال٬  ضـــريبةللكرامـــة 
رخيصــة٬ مفرغــة قلقــة تخــاف مــن ظلهــا٬ وتفــرق مــن صــداها٬ يحســبون  تافهــةفتعـيش عيشــة 

ضـريبة أفـدح  ونكل صيحة علـيهم٬ ولتجـدنهم أحـرص النـاس علـى حيـاة هـؤالء األذالء يـود
املــة٬ يؤدونهــا مــن نفوســهم ويؤدونهــا مــن إنهــم يــؤدون ضــريبة الــذل ك الكرامــة٬مــن تكــاليف 

مـــن دمـــائهم  دونهـــاؤ وكثيـــرًا مـــا ي هم٬مـــن اطمئنـــان ونهـــاويؤد تهمويؤدونهـــا مـــن ســـمع م٬أقـــداره
  ".وأموالهم وهم ال يشعرون

ڇٱ: -تعـالى- قـالوبعدها  قيامةحياة الخلود والنعيم في الجنان قبل يوم ال والشهادة
  .١٦٩: آل عمران ڇڻٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱ

الحقيقي في األرض٬ وأي طريق غير ذلك فهو  المالجهاد طريق لتحقيق الس: ثالثاً 
للسالم أن تقوم له قائمة٬ بـل إنـه  ريدكذب وافتراء٬ وكل من يتنكب طريق الجهاد٬ فإنه ال ي

مــا  هـذاو . يطيـل عمــر الباطـل والطغيــان ويكـرس مفهــوم سـالم الباطــل سـواًء علــم أم لـم يعلــم
التـــي تمعـــن فـــي قتـــل المســـلمين باســـم  كـــاالباطـــل متمـــثًال فـــي أمري يـــاننلمســـه اليـــوم مـــن طغ

الحريـــة والديمقراطيـــة والســـالم٬ كمـــا هـــو اآلن فـــي العـــراق٬ وفـــي أفغانســـتان وفـــي فلســـطين٬ 
إمــا أن يرتــد . فالباطــل ال يمكــن أن يرضــى عــن أهــل الحــق إال بأحــد خيــارين ال ثالــث لهمــا

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱ: -تعـالى- قـال اومـذهبهم الباطـل كمـ ديـنهمي الحق عن حقه ليدخل فـ

قـال وٕاما التشريد والقتـل واالستئصـال مـن الوجـود كمـا . ١٢٠: البقرةڇٱ ٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپ

کٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱٱڇٱ: -تعـــــــــــــــــــــــــــالى-
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ڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀہٱٱہٱٱہٱٱہھٱٱٱھٱٱ

فالباطـــل الـــذي ال يملـــك الميـــزان الثابـــت العـــادل ال يمكـــن أن . ٢١٧: البقـــرة ڇھٱٱھٱٱ
يكـــون مـــؤهًال لتحقيـــق الســـالم العـــادل فـــي األرض٬ فســـالمهم غـــدر وحـــرب وقتـــال وتشـــريد٬ 

أمــا الــذي يحمــل القــانون العــادل الثابــت وهــو حكــم اهللا الــذي ال . وهضــم للحقــوق والحريــات
قوي٬ السيد والسود٬ الغالب والمغلـوب٬ يتغير وال يتبدل٬ كل الناس أمامه سواء الضعيف وال

٬ وال يخضـع لنـزوات الشـعوب المنتصـرة٬ مسـئولالجندي والقائد٬ ال يخضع لمزاج حـاكم أو 
ژٱٱڇٱ: -تعالى-قال بل الجميع أمام القانون سواء يلتزم به المسلمون حكامًا ومحكومين 

ٱژٱٱڑٱٱڑٱٱککٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱڱٱٱںٱٱںٱٱ

-يــروى أن أبــا عبيــدة بــن الجــراح . ٩١: النحــل ڇڑٱٱکٱٱکٱٱڇٱ ١٬: المائــدة ڇڻٱٱڻٱٱڻٱٱ
لـم  ليـدعلـى مدينـة دمشـق وكـان خالـد بـن الو  لـرومكان قد صالح نصارى ا -رضي اهللا عنه

فــافتتح دمشــق عنــوة مــن جهــة البــاب ... بصــلح وعهــد أبــي عبيــدة مــع نصــارى الــروم  لــميع
بالعهـد  وفـاءرد إلـيهم المدينـة بكاملهـا  عبيـدة بيالشرقي للمدينة٬ ولما ذكر النصارى ذلك أل

 قاتـلمـن أمَّـن رجـًال علـى دمـه فقتلـه فأنـا بـرئ مـن ال: " قـال . أعطاهـا لهـم يوبالكلمة التـ
مــن قتــل نفســًا معاهــدة بغيــر حلِّهــا : " وقولــه . أخرجــه النســائي" فرًا وٕان كــان المقتــول كــا

  .رواه النسائي" حرَّم اهللا عليه الجنة أن يشم ريحها 

بالجهـــاد يـــتم تحقيـــق الغايـــات الكبـــرى لإلســـالم وذلـــك بنشـــر مبـــادئ اإلســـالم : رابعـــاً 
الــدنيا واآلخــرة ســعة  لــىإعبــاد اهللا٬ ومــن ضــيق الــدنيا  لــىإ وٕاخــراج النــاس مــن عبــادة العبــاد

التـي تعتـرض طريـق  العقبـاتومـن جـور األديـان إلـى عـدل اإلسـالم٬ وال يـتم ذلـك إال بإزالـة 
فــي األرض الــذين يحولــون دون تطبيــق  يــتإال بإزالــة الطواغ -عــز وجــل-الــدعوة إلــى اهللا 

ألجــل ذلــك نجــد أن القــرآن . القــرآن إلــى ســدَّة الحكــم لشــرع اهللا٬ ويمنعــون بكــل قــوة أن يصــ
الحـــق المطلــق وأنـــزل معــه الحديـــد ليحمــي بـــه هــذا الحـــق ويســهل لـــه  هــويم أنزلـــه اهللا و الكــر 
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ــــــــه فــــــــي الوجــــــــود  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱڇٱ: -تعــــــــالى- قــــــــالمهمت

پٱٱپٱٱڀٱٱڀڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱ

  .٢٥: الحديد ڇٹٱٱٱٱٱٹڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱ

ســـهل أن تنتهـــك حرماتـــه٬ وســـيكون عرضـــة  ال٬بـــال قـــوة تحميـــه ســـهل المنـــ فـــالحق
: " حـين قـال -رضـي اهللا عنـه-اهللا عثمـان  رحـمو . نـدللسخرية واالستهانة مـن مـارق أو معا

  ".بالسلطان ماال يزع بالقرآن -أي يردع  -إن اهللا ليزع 
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  !أحمد ياسين ؟ شهيداغتالوا اإلمام ال لماذا

٢٤/٠٣/٢٠٠٥  

هذا الرجل الرباني ) -رحمه اهللا-(الستشهاد اإلمام أحمد ياسين  ىالذكرى األول في
ڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱڇٱ: امتثـاًال لقولـه تعـالى -عـز وجـل-نفسه هللا  بالذي وه

ڇٱ ىٱٱىٱٱائڇٱاسـتحق أن يختـاره مـواله ليكـون شـهيدًا  ١٦٢٬: األنعام ڇۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱ
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺٱٱڇٱ٬ ١٤٠: آل عمــــــــــران

وفي ليلة استشهاد اإلمام قال لـه مرافقـوه وحراسـه٬ بعـد أن أدى ٬ ٢٣: األحزاب ڇٿٱٱٿٱٱٿٱٱ
ال أريـد٬ : صالة العشاء في مسجد المجمع اإلسالمي هيا يا شيخنا نريـد الخـروج٬ فقـال لهـم

أريد المبيـت الليلـة فـي المسـجد٬ : ٬ فقال لهمأنت تعرف أن المبيت الليلة ليس هنا: فقالوا له
وفعًال مكث تلك الليلة ساجدًا راكعًا يقرأ القرآن٬ ثم أدى صالة الفجر في جماعة وجلس مع 
شباب وأطفال المسـجد فـي حلقـة القـرآن٬ ثـم خـرج متوجهـًا إلـى بيتـه فـي صـباح يـوم االثنـين 

لقـــــت الطـــــائرات م وفـــــي منتصـــــف الطريـــــق أط٢٣/٣/٢٠٠٤هــــــ الموافـــــق ١٤٢٥/صـــــفر/١
الصــهيونية ثالثـــة صـــواريخ علـــى الشـــيخ ممـــا أدى إلـــى استشـــهاده علـــى الفـــور وخمســـة مـــن 
المصـــلين واثنـــين مـــن مرافقيـــه٬ لقـــد تنـــاثرت أشـــالؤك يـــا شـــيخنا فـــي ســـماء الـــوطن٬ وتحطـــم 
كرســيك٬ واحترقــت لفحتــك وثيابــك حتــى نعليــك أمــا دمــاؤك الطــاهرة فقــد ُســكبت رخيصــة فــي 

هـذا . رة المقاومة لتظل مثمرة يانعة تؤتي ُأكلها كل حين بـإذن ربهـاسبيل اهللا كي تسقي شج
االغتيال الجبان الذي أشرف عليه شارون بنفسه يعبر عن مدى طبيعة اليهود الخبيثة التي 

وهم قتلة األنبياء والمرسـلين والصـالحين  ؟اعتادت على سفك الدماء وقتل األبرياء٬ كيف ال
ڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱٱڻۀٱٱۀٱٱہٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱڇٱ٬ -الســــالم عليهمــــا-فقــــد قتلــــوا يحيــــى وزكريــــا 

لقــد ظــن شــارون واهمــًا أنــه باغتيــال الشــيخ ياســين سيقضــي علــى . ١١٢: آل عمـران ڇہٱٱ
مسيرة الجهاد والمقاومة٬ سيقضي على حماس أو يفت من عضدها أو يوهن من عزيمتها٬ 
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مـام أحمـد ياسـين هـو وهو ال يـدري أنـه حفـر قبـره بيـده وسـيعلم ولـو بعـد حـين أن اغتيـال اإل
  .بداية حقيقة لزوال دولة الكيان المسخ

يــوم استشــهادك يــا شــيخنا يــا رمــز عزتنــا هــو مــيالد جديــد للقضــية الفلســطينية٬  إن
األمـة٬  نروح نابضة تسـري فـي شـرايي دكميالد جديد لمسيرة الجهاد والمقاومة٬ يوم استشها

يــوم استشــهادك اســتنهاض للهمــم٬ يــوم استشــهادك يــوم للعــزة والكرامــة٬ فقــد خرجــت فلســطين 
العربيــــة  الــــدولالغاضــــبة مــــن عواصــــم  روخرجــــت الجمــــاهي الً رجــــاًال ونســــاًء شــــيوخًا وأطفــــا

نحـــن معـــك يـــا رمـــز المقاومـــة نـــم قريـــر العـــين : واإلســـالمية واألجنبيـــة٬ ولســـان حالهـــا يقـــول
القرميـد بمعسـكر  رفـةيـا شـيخنا مـن جـورة عسـقالن إلـى غ. مـن بعـدك فسوف نكمل المشوار

إلــى عواصــم دول العــالم٬ ثــم إلــى مجلــس األمــن كلهــم يعلنــون اســتنكارهم لجريمــة  ئالشــاط
ولمـــاذا !! ســـيدي ؟ االقـــرن الواحـــد والعشـــرين التـــي ارتكبهـــا المجـــرم شـــارون إذن مـــن أنـــت يـــ

  !الغتيالك الجيوش والطائرات ؟ يشواجَّ 

الزاهــد  العابــدالصــادق المخلــص التقــي  ؤمنبكــل بســاطة الرجــل المــ يســيديــا  أنــت
 يـتألنـك يـا سـيدي أحي ؛كذلك وال نزكـي علـى اهللا أحـداً  بكذلك واقعًا عمليًا نحس رجمالذي ت

لـــت المعركـــة مـــن وطنيـــة أو قوميـــة إلـــى معركـــة  ؛والجهـــاد يمـــانفـــي األمـــة روح اإل ألنـــك حوَّ
صــراعًا بــين الحــق  لتهــاالصــحيح٬ فجع ارهاإلــى مســ لســطينيةالف القضــيةإســالمية٬ فأعــدت 

ألنــك الرجــل العابــد الــذي كنــت تحــافظ علــى صــالة  يطان؛بــين جنــد اهللا وجنــد الشــ باطــل٬وال
بالغــة٬  صــعوبةالفجــر فــي جماعــة فــي المســجد الشــمالي٬ يــوم كنــت تســتطيع المشــي ولــو ب

مــرَّة وتقــف فــي المســجد٬ تقــع  ولكنــت تــذهب فــي عتمــة الليــل حتــى تكــون فــي الســطر األ
أخــرى ورغــم ذلــك تمشــي علــى رجليــك المــرتجفتين الــدقيقتين٬ يــروى أنــك ذهبــت مــرَّة لصــالة 

  !!.حتى طلوع الشمس  تالفجر وقد كنت مريضًا٬ فتعثرت فوقعت فلم تستطع الحراك وبقي
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. الليل وتقـرأ القـرآن حتـى طلـوع الفجـر تقيمالساعة الواحدة ليًال ف ظكنت تستيق ألنك
ٱٱٱٻٱٱڇٱأنت ولـّي اهللا مـن العبـادة إلـى الشـهادة٬  -دينه  صرألنك يا سيدي ولّي اهللا ونا

ٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱ

ــــــــــــــــــــــونس ڇٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤڤٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱ  - ٦٢: ي

٦٤.  

كيــــف : " ٣/١٨٠٤علــــى هـــذه اآليـــة فــــي ظاللـــه  الشـــهيد ســــيد قطـــب معقبـــاً  يقـــول
يحزنـــون وممـــن  وعـــالم ؟ألنهـــم أوليـــاؤه ؛يخـــافون وكيـــف يحزنـــون٬ وهـــم علـــى اتصـــال بـــاهللا

الوعــد الحــق الــذي ال يتبــدل٬ إن  إنــه ؟يخــافون٬ والبشــرى لهــم فــي الحيــاة الــدنيا وفــي اآلخــرة
ــذي ءأوليــا متقــون حــق التقــوى٬ ال ن٬حــق اإليمــا نهــم المؤمنــو  اقيتحــدث عــنهم الســي ناهللا ال

واإليمــان مــا وقــر فــي القلــب وصــدقه العمــل٬ والعمــل هــو تنفيــذ مــا أمــر اهللا بــه واجتنــاب مــا 
  ".هكذا يجب أن نفهم معنى الوالية . نهى اهللا عنه

مـن : إن اهللا تعالى قال: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-أبي هريرة  وعن
عليـه٬ ومـا  هتفقد آذنته بالحرب٬ وما تقرب إلىَّ عبدي أحب إلـيَّ ممـا افترضـ ياً عادي لي ول

حتى أحبه٬ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بـه٬ وبصـره  النوافلعبدي يتقرب إلىَّ ب يزال
ويده التي يبطش بها٬ ورجله التي يمشـي بهـا٬ وٕان سـألني ألعطينـه٬ ولـئن  به٬الذي يبصر 

  .١٠٤"استعاذني ألعيذنه 

والمبدأ فـي أحلـك الظـروف وأدقهـا٬  قفمعنى الثبات على المو  خناعلمتنا يا شي لقد
إن قبلــت حمــاس بوقــف : الوفــد المصــري برئاســة الــوزير عمــر ســليمان وقــال لــك كفقــد جــاء

ـــار فـــإن إســـرائيل ســـتوقف  ـــه علـــى الفـــور اغتيـــالإطـــالق الن ـــت ل ـــادات حمـــاس٬ فقل هـــذا : قي
 يكنــا نريــد ذلــك لجلســنا فــ لــورؤوســنا٬ و  مرفــوض٬ نحــن ال نقاتــل مــن أجــل حمايــة رفــوضم

                                                           
 ) .٢٢٦٦(٬ ح )٤/١٥٤٤(صحيح البخاري :البخاري  ١٠٤
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وال نخــاف  قضــيتنا٬ دالــةبيوتنــا مــع نســائنا وأطفالنــا٬ وتركنــا الجهــاد٬ نحــن نقاتــل مــن أجــل ع
ــذي إنالمــوت٬  يــذبحون أمــام ســمع  نقيــادات حمــاس ليســت بأفضــل مــن أطفــال فلســطين ال

  .وبصر العالم

زاٌد  تشــهادككــان لكلماتــك المضــيئة قبــل اس لقــدإمامنــا يــا رمــز عزتنــا وكرامتنــا٬  يــا
هـــل تخشـــى علـــى : للســـالكين علـــى درب ذات الشـــوكة٬ فحـــين ســـألوك ونـــورٌ علـــى الطريـــق 

: متبســماً  فقلــت ؟االغتيـاالت ائمــةرأس ق علــىحياتـك مــن المـوت بعــد أن وضــعك الصـهاينة 
إننــا نتمنــى أن  وتنــاولجلســنا فــي بي ئاً أننــا نخــاف المــوت لمــا فعلنــا شــي لــواألعمــار بيــد اهللا٬ و 
هـذا العـرس سـيكون عيـدًا لـديننا  يـأتي وعنـدماهي عرسنا المنتظر٬  شهادةنموت شهداء٬ فال

إن شــاء اهللا٬ والصــبر  صــلجهادنــا متوا: وعقيـدتنا٬ وأمــا وصــيتك إلخوانــك المجاهــدين فقلــت
ســالحنا مــع البــذل والعطــاء٬ لقــد عاهــدنا اهللا علــى هــذه الطريــق فإمــا الشــهادة وٕامــا النصــر 

ھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱۋٱٱڇٱلتمكــــــــــــــــــــــــين٬ وا

عليـك يـا أبـا محمـد  المفسـ.. ألجل هذا قتلوك . ١٤٦: آل عمران ڇۋۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ
  .النعيم تفي األولين واآلخرين وٕالى أن نلقاك في جنا
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  !اغتالوا أسد فلسطين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي؟ لماذا
  م١٤/٠٤/٢٠٠٥

األمـــر بحكومـــة شـــارون أن تعلـــن أمـــام العـــالم أن القضـــاء علـــى حركـــة  لوصـــ لقـــد
الفاعــل  تأثيرهــاوهــذا يفســر مــدى قــوة الحركــة و  ٬ حمــاس هــو هــدف اســتراتيجي للكيــان المســخ

علـــى الســـاحة الفلســـطينية والعربيـــة والدوليـــة٬ كمـــا يبـــرهن علـــى أن الحركـــة قـــد مرغـــت أنـــف 
لرعــب فــي قلــوبهم وأوقعــت الخســائر الماديــة والمعنويــة فــي الصــهاينة فــي التــراب٬ وزرعــت ا

صفوفهم والتي عجزت الدول العربية بجيوشـها السـبعة أن تفعـل مـا فعلتـه انتفاضـة األقصـى 
عبــد العزيــز . د ؛فــإن إقــدام شــارون علــى اغتيــال قائــد حمــاس أســد فلســطين لــذلك٬ المباركــة

د ياسين إنمـا يـدل علـى جملـة أسـباب الرنتيسي بعد أقل من شهر من اغتيال قائد األمة أحم
  :من أهمها

    رد اعتبار للجيش الصهيوني الذي فقـد توازنـه أمـام ضـربات المقاومـة وعلـى رأسـها
حركة حماس خاصة بعد نجاح عمليـة أسـدود النوعيـة التـي أسـفرت عـن قتـل وجـرح 

 تمكـنلـو  ةاالحتالل والتي كادت أن تتحـول إلـى كارثـة صـهيوني نودمن ج العشرات
  . مجاهدان من الوصول إلى المواد الكيماوية في الميناءال

   أن تنسـحب مـن قطـاع غـزة وهـي مهزومـة مـذعورة  ريـدكمـا أن حكومـة شـارون ال ت
وال تريد تكرار االنسحاب اللبناني في ٬ حماسالمقاومة وخاصة حركة  باتأمام ضر 

كـان  لـذلك ٬عاجز عن التصدي للمقاومـة سرائيليأن الجيش اإل رالقطاع الذي أظه
عبــد العزيــز الرنتيســي لحفــظ مــاء الوجــه ورد . د ؛اغتيــال الرجــل القــوي فــي حمــاس

  .قهرال ي لذياالعتبار للجيش الصهيوني ا
  اغتيالــه كمــا يزعمــون ســيؤدي إلــى تفتيــت صــف حمــاس وٕاضــعاف المقاومــة٬  كــان

 لةواصـالمنهـزمين والمـرجفين لم مإلفساح المجـال أمـا!!  والنيل من عزيمتها وٕارادتها
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  .الصهاينة المجرمين اتطريق االستسالم إلمالء
 لقيـــادةأدرك الصـــهاينة أن الرنتيســـي يملـــك مـــن قـــوة اإلرادة والعزيمـــة مـــا يؤهلـــه  لقـــد 

وجمــع كلمتــه وحشــد طاقاتــه ضــد االحــتالل خاصــة بعــد مبايعتــه  طينيالشــعب الفلســ
ألن  ؛!!فكـــان قـــرار االغتيـــال.. فــي ملعـــب اليرمـــوك أمـــام ســـمع وبصــر العـــالم كلـــه 

النــاطق باســم  لمبــدأ٬الــدكتور الرنتيســي هــو فــارس الكلمــة والبندقيــة رجــل الموقــف وا
المبعـدين  عفي مرج الزهـور الـذي أجبـر رابـين بحـول اهللا وقوتـه علـى إرجـا دينالمبع

  ...و كان !! العالم  مرابين أما جسأحر : حين قال
 ٬ الناصـعة النـاطق الرسـمي باسـم حمـاس فـي فلسـطين صـاحب الحجـة تيسـيالرن إنه

٬ حـس الجمــاهير وألهبــت شــعورهم أيقظــتوالشــجاعة النـادرة التــي ٬ ةوالكلمـة الصــادق
  !!هذا كان االغتيال  جلأل.. وحرضتهم على القتال في سبيل اهللا 

   تلـــك الليلـــة٬  رفتـــهإنـــه الرجـــل الربـــاني الحـــافظ لكتـــاب اهللا٬ الداعيـــة المـــؤمن الـــذي ع
  .ن مساجد غزة هاشممسجد م نوألقى المواعظ والدروس في عشري

   فبــرغم انشــغاله إال أنــه كــان ٬ إنــه ذلــك الرجــل المجاهــد الــذي نــذر نفســه هللا وللــوطن
 ديش طنيخصص جزءا من الليل لزيارة إخوانه المجاهدين المرابطين على حدود الو 

  !!تهم وياويثبت قلوبهم ويرفع من معن٬ على أياديهم
بسبعة صواريخ من  سيارته ضربوام ف١٠/٦/٢٠٠٣أرادوا اغتياله المرة األولى في  لذلك

أحــد مرافقيــه ونجــا بأعجوبــة ولــم يقــدر اهللا لــه الشــهادة  فاستشــهداألباتشــي األمريكيــة  ئراتطــا
 فقيـل٬ أنا متأكد أنه قتـل: حتى أن الطيار الصهيوني الذي أشرف على االغتيال قال! وقتها

: قــالواأمــا أبنــاء جلــدتنا الحاقــدين علــى الرنتيســي ف!! اهللا هــو الــذي حمــاه :فقــال .إنــه حــي: هلــ
سـخافتهم تقـودهم للقـول بمثـل هـذه المقولـة التـي تـدل  اهكـذ!! للرنتيسـي) تلميعـة( ةهذه العملي

  .على خفة عقولهم وزيغ قلوبهم عن رؤية الحق األبلج
محمـد  أبـايـا  وخرجـت مـن بيتـك م١٧/٤/٢٠٠٤الشهادة مسـاء السـبت  وعدم وجاء    
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٬ "أن يــدخلني ربــي الجنــة هــذا أقصــى مــا أتمنــى: "ددوأنــت تــر ٬ دكبعــد أن ودعــت أهلــك وأوال
اهللا شـهيدا  تـاركإصابة مباشـرة فاخ ارتكفكانت صواريخ اإلجرام الصهيونية التي أصابت سي

وهكذا ظن الصهاينة أنـه باغتيـال " ويتخذ منكم شهداء"  رمع رفيق دربك وحبيبك أكرم نصا
قدرتها  وشل٬ وعزيمتهادة أمثال الرنتيسي سيؤدي إلى إضعاف حماس والنيل من إرادتها القا

 ســنىحتــى يت ســطينيالشــعب الفل فزرع اليــاس واإلحبــاط فــي صــفو  بهــدفوٕاربــاك صــفوفها 
غيــر أن استشــهاد  طينيةللعــدو الصــهيونى إجهــاض مشــروع المقاومــة وتصــفية القضــية الفلســ

 المنتســبينالرنتيســى وغيــره مــن القــادة لــم يضــعف حمــاس بــل ضــاعف مــن قوتهــا ومــن كثــرة 
فـــي فلســـطين  يسوالجمـــاهيري لـــ شـــعبيالتعـــاطف ال امىوتنـــ٬ االستشـــهاديين صـــةوخا٬ إليهـــا

ومــا تلــك المســيرات وأعــراس الشــهداء فــي الــداخل ٬ فحســب بــل فــي العــالم العربــي واإلســالمي
يــل علــى تعــاظم هــذه الحركــة وانحيــاز أمتنــا إلــى خيــار مشــروع المقاومــة فــي والخــارج إال دل

ۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱٱىئٱٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱڇٱفلســطين 

  .٢٤: إبراهيم ڇ
كما ال يدري العدو الصهيوني أن الشهداء أمثال الرنتيسي هم في الفردوس األعلى 

٬ على اهللا أحـدا٬ ال يـدري أيضـا أن الشـهادة بعـث جديـدإن شاء اهللا نحسبهم كذلك وال نزكى 
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱڇٱوحيـــاة جديـــدة لألمـــة بـــل هـــي اســـتنهاض لألمـــة مـــن ســـباتها 

ڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇۋٱٱٱڇٱ٬ ١٥٤: البقـــرة ڇپپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱ

 ڇۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائائٱٱەئٱٱەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱ
هـم شـهداء يتخـذهم اهللا ويستشـهد " ١/٤٨١يقول الشهيد قطب فـي ظاللـه ٬ ١٤٠: آل عمران

٬ على هذا الحق الذي بعث به الناس يستشهدهم فيؤدون الشـهادة يؤدونهـا أداء ال شـبهة فيـه
يطلـب اهللا ٬ إحقاق هذا الحق وتقريره في دنيا الناس بيليؤدونها بجهادهم حتى الموت في س
٬ جاءهم من عنده الحق وعلى أنهم آمنـوا بـه وتجـردوا لـهمنهم أداء هذه الشهادة على أن ما 
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بهـــذا  الدونـــه علـــى أن حيـــاة النـــاس ال تصـــلح وال تســـتقيم إ مـــنكـــل ث اوأعـــزوه حتـــى أرخصـــو 
٬ وطــرده مــن حيــاة النــاس٬ هــذا فلــم يــألوا جهــدا فــي كفــاح الباطــل ســتيقنواوعلــى أنهــم ا٬ الحــق

اهللا علـى هــذا  همالنـاس٬ ليستشـهد فـي حكـم هللالحـق فـي عـالمهم وتحقيـق مـنهج ا اوٕاقـرار هـذ
كلــه فيشــهدون وتكــون شــهادتهم هــي هــذا الجهــاد حتــى المــوت وهــى شــهادة ال تقبــل الجــدال 

  ".والمحال
حمــاس بحمــد اهللا بعــد اغتيــال أســد فلســطين والقــادة العظــام فقــد  اظمــتلقــد تع نعــم

وحـرب ٬ ّرتشجرة اإليمان فأينعت وأثمر غراسها٬ فهذه صواريخ القسام قد طـو  اؤهمسقت دم
  !!.أما االستشهاديين فحدث وال حرج ..  تقد أربك اقاألنف

غرســـك يـــا ياســـين ويـــا رنتيســـي فـــي فـــوز حمـــاس فـــي النقابـــات والمؤسســـات  أثمـــر
أثمر غرسكما في خـروج مئـات آالف مـن أبنـاء حمـاس وأنصـار حمـاس والشـعب ٬ والبلديات
ـــو  يالفلســـطين ـــادت حمـــاس فقالـــت مي ـــاس مـــن كـــل حـــدب  :أن ن القـــدس فـــي خطـــر فهـــب الن

..  قــدسإلنقــاذ ال لقســامالمقاتلــة وعلــى رأســها ا ئلواســتجابة الفصــا٬ وصــوب لنجــدة األقصــى
 وقـد  ٤٨رجاًال وشـبابًا يفدونـه بـأرواحهم ودمـائهم مـن الضـفة وأرض  قصىوامتأل المسجد األ
نم : د فلسطين نقول لكالخضراء في الذكرى األولى الستشهادك يا أس ياتزينت جنباته بالرا

وسـترفع األيـادي المتوضـئة رايـة الحـق .. قرير العين يا أبـا محمـد فحمـاس سـتكمل المشـوار 
  .فوق مآذن القدس بإذن اهللا عما قريب

فسالم عليك في األولين  ٥١٬: اإلسراء ڇڤٱٱڤٱٱڦڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ 
مـع النبيـين والصـديقين والشـهداء واآلخرين يا أبا محمد والى أن نلقاك فـي الفـردوس األعلـى 

  .وحسن أولئك رفيقا
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  !اغتالوا اإلمام الشهيد حسن البنا ؟ لماذا

١٧/٠٢/٢٠٠٥  

من رحمة اهللا بالمسلمين أن وفق اهللا اإلمـام حسـن البنـا بتأسـيس جماعـة اإلخـوان  للع     
مرحلــة مــن أخطــر المراحــل  يم حيــث جــاءت هــذه الجماعــة فــ١٩٢٨المســلمين فــي مصــر 

تمـــر بهـــا األمـــة٬ فســـقوط الخالفـــة العثمانيـــة٬ واالحـــتالل البريطـــاني جـــاثم فـــوق أرض  التـــي
الساحة اإلسالمية  اأم. ليهودعلى اغتصاب فلسطين وتسليمها ل برىالكنانة٬ والمؤامرات الك

الــدعوة الســلفية٬ والطــرق : علــى تيــارين رئيســيين قتصــرةفــي مصــر فــي ذلــك الوقــت فكانــت م
وكـــان الفكـــر اإلســـالمي رهـــين أروقـــة األزهـــر  تحكمًا٬همـــا مســـالصـــوفية وكـــان الخـــالف بين

كل جوانب  في لذلك كانت دعوة البنا في العودة إلى شمول اإلسالم فاته٬ومنظوماته ومصن
الجهـاد  حالحياة تجديدًا رائدًا في مجال التفكير اإلسالمي٬ لتـرد النـاس إلـى ديـنهم٬ وتبـث رو 

وتعيـــد صـــياغتهم مـــن جديـــد ليكونـــوا جنـــود الحـــق فـــي إرســـاء قواعـــد اإلســـالم  ٬فـــي نفوســـهم
البنـا بدمـه الطـاهر٬ ومـن ثـم حـرص أالَّ تكـون  قاهاأثمرت هذه الشجرة التي سـ دالحنيف٬ وق

الــدعوة اإلســالمية فكــان لــه مــا أراد وهــذا مــا نــراه  الميــةدعوتــه إقليميــة بــل أرادهــا عالميــة بع
  .نور اإلخوان يسطع وفيهفما من بلد إال  ٬اهللا وكرمهالواقع بحمد  ضاليوم على أر 

لقد كان للقضية الفلسطينية عناية خاصة لدى اإلمـام الشـهيد حسـن البنـا وخاصـة بعـد      
الحسـيني مفتـي  مـينفي فلسطين ونداء الحاج أ المجاهدينأن سمع نداء االستغاثة من قبل 

ًا أخــــرى٬ فاســــتجاب اإلخــــوان فلســــطين قبــــل أن تصــــبح أندلســــ ركــــواأد: فلســــطين حــــين قــــال
القضـية الفلسـطينية٬  ىالمسلمون٬ فكانوا أول من طرق أسماع المصريين ولفـت أنظـارهم إلـ

فــوا النــاس بــا وأروبــا فــي حــين كانــت  نيــااليهــودي الــذي تدعمــه بريطا لخطروهــم أول مــن عرَّ
ــ حــزاباأل اظ علــى المصــرية والعربيــة تغــط فــي نــوم عميــق٬ وٕايمانــًا مــن البنــا بالجهــاد والحف

ـــــب إخـــــوانهم  يقفـــــوال ١٩٣٥اســـــتمراريته٬ فقـــــد أرســـــل المجاهـــــدين مـــــن اإلخـــــوان ســـــنة  بجان
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المجاهــدين فــي فلســطين وعلــى رأســهم الشــيخ عــز الــدين القســام٬ وأوفــد البنــا الصــاغ محمــود 
كمـا . لبيب لفض المنازعات بين منظمة النجادة والفتوة حيث كان له الدور الكبيـر فـي ذلـك

ـــذخير اإلخـــ لمجاهـــدونقـــام ا وجمـــع التبرعـــات٬ وفـــتح  ة٬وان بتكـــوين فريـــق لجمـــع الســـالح وال
إلى سوريا إلقامة معسكرات التدريب هناك من  دهمعسكرات التدريب٬ فبعث البنا محمود عب

هـــم أول مـــن أنشـــأوا صـــندوق القـــدس لجمـــع التبرعـــات  ســـلموناإلخـــوان الم. طينأجـــل فلســـ
ظــاهرات صــاخبة بعــد قــرار التقســيم فلســطين٬ وهــم أول مــن قــاموا بم يفــ نلصــالح المجاهــدي

لبيـك فلسـطين : اشترك فيهـا األزهـر والجامعـات المصـرية وقـد خاطـب البنـا الجمـاهير٬ فقـال
أن اإلخــوان قــد تبرعــوا بــدماء عشــرة  لمنبــرمــن فــوق هــذا ا لــندماؤنــا فــداء فلســطين إنــي أع

 اإلخـوان ئـباآالف متطوع لالستشهاد في سبيل فلسطين٬ وقد أوفى البنا بما قـال فأرسـل كت
وأبلوا بالء حسنا٬ ولقنـوا اليهـود درسـًا لـن  عليه وسلم اهللا صلىاهللا  رسوللتدافع عن مسرى 

   :على الشهادة وهم ينشدون بلواينسوه أبدًا٬ وأق

  للموقـف الفاصـل ويعتد      أجناده  ـدالحق يحش هو

  الباطـل ـةبه دول ودكوا      دهالكتـائب آسـا فصفوا

شاهدًا على بسالة اإلخوان وحبهم للشهادة فـي  ٨٦ والتبه ٬وكانت معركة كفار ديروم      
مصفحة يهودية بعد أن خـرج منهـا اليهـود خوفـًا وذعـرًا  ١٥وأنهم غنموا  وخاصة ٬سبيل اهللا

وكرامــة  فكانــت هديــة اإلخــوان الــذين يــدافعون عــن شــر  لقــد ٬المجاهــدين اتمــن شــدة ضــرب
ـــو الشـــهيد الشـــهيدفلســـطين ويقـــدمون  فـــياألمـــة  المصـــري مـــن  جـــيشظهـــر ال ويحمـــون ٬تل

الـــوزراء النقراشـــي قـــرارًا بحـــل  جماعـــة  سأصـــدر رئـــي أنإلـــى  ٬رصـــاص العـــدو الصـــهيوني
داخـــل الســـجون  دهـــام ومصـــادرة ممتلكاتهـــا وزج أفرا ١٩٤٨/  ٢/  ١٨اإلخـــوان المســـلمين 

ــدبابات المصــرية  أمــا ٬المصــرية وللجــيش المصــري الملــك فــاروق فقــد أصــدر أوامــره إلــى ال
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النــار علــيهم  قاألوامــر مشــددة بــإطال وكانــت ٬بفلســطين باعتقــال المجاهــدين مــن اإلخــوان
  .مصريوٕابادتهم إذا لم يستسلموا للجيش ال

فــي  والحكومــة ٬المصــرية تحاصــر اإلخــوان وتعــتقلهم وهــم فــي ســاحات القتــال الــدبابات     
 ٬مـن سـالحه الشخصـي تمهيـدًا الغتيالـه وتجـرده ٬خـارج السـجن نـاالب وتبقي ٬مصر تعتقلهم

ــ  يمــةجر  وكانــت زبانيــة  تنفيــذالبنــا بــأوامر مــن اليهــود واإلنجليــز وب الالقــرن العشــرين باغتي
البنا بهذا االغتيال ففي صـبيحة يـوم االستشـهاد رأي رؤيـا مفادهـا أن  تنبأ لقد ٬الملك فاروق
 وقبلك ٬رسالتك وأديت ٬مهمتك حسن انتهت يا: قائالً خاطبه  -اهللا وجهه كرم-اإلمام على 

معناها الشهادة ورغم ذلك خـرج  المنامرؤيا علّى في  إن: -رحمه اهللا- فقال ٬اهللا وقبل منك
/  ١٢ لسـبتوالنصف من مساء يوم ا امنةالساعة الث وفي ٬من بيته لمواصلة مسيرة الدعوة

القـاهرة أمـام  دينالغدر والخيانة على اإلمام البنا في أكبر ميـا صاصم ُيطلق ر  ١٩٤٩/ ٢
وكانـت حالتـه ليسـت " إلى مستشفى القصر العيني إلسعافه  ينقل ثم ٬دار الشبان المسلمين

 نينــزف مــ اهرالــدم الطــ وظــل ٬ســعافهوجــاءت األوامــر المشــددة للمستشــفى بعــدم إ" خطيــرة 
أن  دبلــغ مــن خســة الحكومــة المصــرية وقتهــا أنــه وبعــ لقــد ٬جســده حتــى أســلم الــروح لبارئهــا

أدخلت جثمان البنا إلى منزله وسط مظاهرة من رجال البوليس  أن ٬اءالجريمة النكر  تتكبار 
السـيدات  وأرغمـت ٬حشاهرة المسدسات والبنادق في وجه سيدات أسرته العـزل مـن كـل سـال

تجــاوز التســعين بغســله  لــذيا لــدهأن قــام وا بعــد ٬علــى حمــل الــنعش بــين صــفوف الــدبابات
حتـى القـرآن حـّرم .. مـن الجثـة  االقترابرجال هذه األسرة ب ولم يسمح لواحد من.. وتكفينه 

إلـــى مســـجد قيســـون  المســـلحةنقـــل الجســـد الطـــاهر وســـط هـــذه المظـــاهرة  ثـــم ٬علـــيهم تالوتـــه
نقــل  ثــم ٬والــدهوال بالــدخول إلــى المســجد إال  لصــالةيســمح ألحــد با ولــمالقريــب مــن المنــزل 

أن البــوليس إذا رأى أحــد المــارة يقــرأ  حتــى ٬ييعهالجثمــان إلــى المقبــرة ولــم يســمح ألحــد بتشــ
ألنه عاش لفكرته  ؛نالبنا مجدد القرن العشري لاغتي هكذا ٬ليهكانوا يلقون القبض ع فاتحةال

فيه مصلحة اإلسالم  مامجرى التاريخ ل وغير ٬بنى دعوة وأنشأ جيالً  ألنه ؛ومات من أجلها
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دعـوة  نبـتأالطـاهر ف مهسقى شجرة اإليمان بد لقد!!  كعن ذل اةوالمسلمين فلم يرض الطغ
جماعــة اإلخــوان  فكانــت ٬اإلخــوان فــي كــل مكــان وكــان لهــذه الــدعوة نصــيب فــي فلســطين

 ٬حمـــاس وكتائـــب عـــز الـــدين القســـام التـــي دوخـــت االحـــتالل الصـــهيوني وحركـــة ٬المســـلمين
  . -تعالى�اهللا  ذنهذه الحركة الربانية باقية حتى زوال االحتالل بإ وستظل

األعلـى بـإذن  وسأن نلقاك فـي الفـرد لىفسالم عليك يا إمامنا في األولين واآلخرين وإ      
  .  -تعالى-اهللا 
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  الشجاعية كةالذكرى الثانية لشهداء معر  في
  المقاومة مشرعا حتى التحرير بإذن اهللا سالح سيظل

  م٠٥/٠٥/٢٠٠٥

تســــتطع دولــــة الكيــــان المســــخ أن تحســــم المعركــــة فــــي ظــــل انتفاضــــة األقصــــى  لــــم
ورغـم كـل ٬ ثـةالمباركة ولن تستطيع بإذن اهللا رغم ما تملك من قوة عسكرية وتكنولوجية حدي

المباركـــة فمنـــذ أن أعلـــن شـــارون أنـــه  االنتفاضـــةالمـــؤامرات والمخططـــات التـــي تحـــاك ضـــد 
وحتـى هـذا اليـوم فـإن . . تسـلمه لرئاسـة الـوزراء سيقضي على االنتفاضة بعد مائه يـوم بعـد 

٬ صــواريخ القســام٬ تــزداد اشــتعاال فــوق اشــتعالها وتطــور مــن أســلحتها المتواضــعة االنتفاضــة
ألجل هذا كان إعالن شـارون فـك االرتبـاط هروبـًا مـن جحـيم . شهادييناالست٬ حرب األنفاق

مكـان مـن أرضـنا المحتلـة٬  تالحـق الكيـان المسـخ فـي كـل يومن ضربات المقاومة الت٬ غزة
 ضــلفالــذي أرغــم شــارون علــى االنســحاب لــيس خارطــة الطريــق وال اتفاقيــات أوســلو٬ بــل بف

ــ. . جعــةضــربات المقاومــة المو  وعلــى رأســهم إمــام األمــة أحمــد  ارالشــهداء األبــر  مــاءد لذوب
فقـد أصـيب الصـهاينة بهزيمـة نفسـية  لـذلك. عبـد العزيـز الرنتيسـي. والقائد المغوار د٬ ياسين
التي تطاردهم على مدار الساعة في حلهم وترحالهم٬ األمر الـذي  نتفاضةشبح اال اءمن جر 

جعل شـارون وحكومتـه فـي هـوس أمنـي ممـا دفعـه إلـى ارتكـاب جـرائم بشـعة فـي حـق شـعبنا 
ه جنــود قلــوبعلهــا تخفــف مــن حــدة الخــوف الــذي وقــع فــي  االغتيــاالتو  االجتياحــاتمثــل 
ــــاتهممــــن معنو  ترفــــعأو  توطنيهومســــ ــــى  ي المنهــــارة٬ لقــــد وصــــل بشــــارون أن يــــأتي بنفســــه إل

أنـه مـا كـاد أن  ةأالقسـام نهائيـًا وٕاذ بالمفاجـ اريخعلـى منـع صـو  طمئـنهممستوطنة سيدروت لي
 ذياألمــر الــ!! كالصــاعقة مــن حولــه نــزلينهــي كالمــه مــع مســتوطنيه إال وصــواريخ القســام ت

٬ ون بشــــارون وال بجيشــــه فقــــرر بعضــــهم الخــــروج مــــن ســــيدروتال يثقــــ مســــتوطنينجعــــل ال
  !!فلم يجد من يشتريه ثمانوالبعض األخر أعلن عن بيع بيته في المزاد العلني بأبخس األ
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م ١/٥/٢٠٠٣فجر يـوم الخمـيس  اعيةالشج اجتياحكان الهدف الصهيوني من  لقد
محمـود وأيمـن بهـدف رفـع  هالشهيد يوسف أبـو هـين وأخويـ لكبيرهو اغتيال القائد القسامي ا

فقــد اقتحمــت قــوات كبيــرة مــن ٬ فــي الحضــيض صــبحتمعنويــات الشــعب الصــهيوني التــي أ
محـيط  علـىوالمصـفحات  دباباتاالحـتالل بشـكل مباغـت وفرضـت حصـارا مشـددا بالـ شيج

واعتلــــى القناصــــة الصــــهاينة أســــطح المنــــازل المجــــاورة وأمــــا طــــائرات ٬ أبــــو هــــين لآمنــــزل 
طلـب الجـيش الصـهيوني عبـر مكبـرات الصـوت ٬ فـوق سـماء المنـزل تحلـق كانـتاألباتشـي ف

رفضوا ذلك وأصروا  همللجيش إال أن فسهمأن) يوسف ومحمود وأيمن(أن يسلم األخوة الثالثة 
الراجلــــة  لصــــهيونيةفبــــاغتوا القــــوات ا٬ علــــى خــــوض معركــــة شرســــة مــــع العــــدو الصــــهيوني

إلـى  ىممـا أد ناسـفةاليدويـة والعبـوات ال نابلالتي اقتحمت بوابة المنزل بعشرات الق توالجيبا
وقـد ٬ إرباكهم لدرجة أنهم كانوا يتصايحون ويستغيثون كالنساء بـأعلى أصـواتهم طلبـا للنجـدة

اعترف العدو الصهيوني بإصابة تسعة منهم إال أن شهود عيان ذكروا أن العدو الصهيوني 
ا لديــه أن يقــتحم البيــت بكــل مــ حــتاللفــي األرواح ولــم يســتطع جــيش اال دحــةتكبــد خســائر فا

وأن ينهـي المعركـة مـع األبطـال الثالثــة فلجـأ إلـى أسـلوبه الجبــان بتفخـيخ البيـت المكـون مــن 
الشـجاعية  ةيقـول قائـد عمليـ٬ الثـةاألخـوة القسـاميين الث تشـهادأربعة طوابـق ممـا أدى إلـى اس

سـت  لـىإامتـدت  اكـان مخططـا لهـا سـاعتين إال أنهـ كـةإن المعر ) شـمني يغـاو (الصهيوني 
وهـذا دليـل  ثالثـةشراسة المعركة وثبات األبطـال ال دةطول هذه الم بوكان سب٬ عشرة ساعة

وكـان مـن بــبن . جـراحهم وأشـالئهم لمـةعلـى عـدم قـدرة الصـهاينة علـى االنسـحاب إال بعـد لم
 لصـفوفامتشق سالحه واخترق ا لذيالشهداء الشهيد المغوار المهندس الشاعر رامي سعد ا

علميــا  لمتفــوقبجــوارهم وكــذلك الشــاب ا دااهللا شــهي هالمجاهــدين فاختــار  الثــةلثلنجــدة إخوانــه ا
ابن الثانوية العامة الشهيد القسـامي فضـل باسـم فضـل الـذي أصـّر علـى نجـدة إخوانـه فلـبس 

كمـا استشـهد ثمانيـة  -تعـالى�فارتقى شهيدا في عليـين بـإذن اهللا  معركةألمته مسرعًا نحو ال
  .طلةالب عيةمن حي الشجا آخرون



- ۳۰٤ - 
 

الملحمة البطولية التي سطرت أروع صور التضحية والثبات أمام جيش العدو  هذه
علــى أن ســالح العقيــدة واإليمــان أقــوى مــن  دالصــهيوني الــذي يعــد رابــع دولــة عســكريا لتؤكــ

ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱڇٱ اتســــــــــــالح الــــــــــــدبابات والطــــــــــــائر 

  .٢٤٩: البقرة ڇکٱٱ

لخارطـــة الطريـــق  مـــازنجـــاءت هـــذه المجـــزرة الصـــهيونية بعـــد تســلم الســـيد أبـــو  لقــد
٬ ومــةهـو الحفــاظ علـى أمـن اليهــود وال يـتم ذلـك إال بنــزع سـالح المقا: والتـي مـن أهــم بنودهـا

 اءتفـي السـجون والمعـتقالت الفلسـطينية٬ لقـد جـ المجاهـدينوزج ٬ والقضاء على االنتفاضة
بحياة أربعة عشر شهيدا مـن أبنـاء الشـجاعية األبطـال٬ مـن هذه المجزرة البشعة التي أودت 

؟؟ هل يمكـن اعتقـال المجاهـدين المـرابطين !!أجل أن تقف السلطة مع نفسها وتسأل نفسها 
  !.في سبيل اهللا ؟ ةالقابضين على الزناد الذين يقدمون أرواحهم رخيص

دم الفلسـطيني فلـم الشهداء الذين اختـارهم اهللا للشـهادة كـانوا سـببا فـي حقـن الـ هؤالء
ألن دمـــاء  ؛تـــتمكن الســـلطة الفلســـطينية وقتهـــا مـــن اعتقـــال المجاهـــدين أو مصـــادرة ســـالحهم

للمثبطين والمتخاذلين والمتربصـين  يلالشهداء وحدت األمة من أقصاها إلى أقصاها فال سب
  .أن ينفذوا مآربهم الخبيثة.. 

 رشــححمـود عبـاس محـين كــان رئـيس السـلطة السـيد م رىاألسـطوانة مـرة أخـ وتعـود
بوقـف عسـكرة االنتفاضـة ومـن ثـم يعلـن صـراحة فـي  راربكل إص البحركة فتح للرئاسة ليط

وال قيمـــة لهـــا وتضـــر ٬ منهـــا ةأن صـــواريخ القســـام ال فائـــد: مهرجـــان انتخـــابي بمخـــيم جباليـــا
وخاصــــة الفصــــائل ٬ الفلســــطيني شــــارعهــــذه التصــــريحات أغضــــبت ال٬ بالقضــــية الفلســــطينية

التصــــريحات المجانيــــة  تلــــكأنزلــــت بيانــــا عامــــا للشــــارع الفلســــطيني تســــتنكر المقاومــــة التــــي 
عباس بالتراجع عن تلـك التصـريحات إال  ودمحم طالبوتعتبرها طعنة في ظهر المقاومة وت
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وأخيـرا وللمـرة الثالثـة يعـود السـيد . منـه رعمـا بـد عتـذارورفـض بشـدة اال أيـهأنه أصـر علـى ر 
الفصـــائل الفلســـطينية المقاتلــة علـــى التهدئـــة ولـــو  رغـــامرئــيس الســـلطة الفلســـطينية ليطالــب بإ

  ! بالقوة 
الـذي أعلـن  ينيالفلسـط لوطنيلالجتماع ا ةفي هذه التصريحات أنها مخالف الغريب

ــ افقــةلقــد تــم المو ٬ القــاهر تفــاقفــي ا كــل أشــكال  وقــفو ٬ األســرى رعلــى التهدئــة مقابــل تحري
لــم يتوقــف ولــو لحظــة واحــدة  هيونيالصــومــع ذلــك فالعــدو ٬ شــعبنا لــىالعــدوان الصــهيوني ع

فهـل يعقـل أن  ونيوهناك ما يزيد على أربعة آالف خرق قام بهـا العـدو الصـهي٬ عن عدوانه
  ؟!تقف المقاومة مكتوفة األيدي أمام هذا اإلجرام الصهيوني اليومي على شعبنا 

ــ لعــدويكفــي مــا يقــوم بــه ا أفــال مــن الفحــص اإلشــعاعي  حالصــهيوني فــي معبــر رف
 امزرية٬ أفال يكفي هـذ الفلسطينيين والذي يهدف إلى إذالل وتحقير شعبنا بصورة نمواطنيلل

حالة الطوارئ ووقف التهدئـة مـن قبـل السـلطة ردًا علـى تلـك الممارسـات الالإنسـانية  النإلع
تطلــب الســلطة تســليم ســالح المقاومــة فــي الوقــت  أن -إذن�كيــف يعقــل !! لمســافرينبحــق ا
  !!يوني بقتل شعبنا وٕاذالله فيه العدو الصه يمعنالذي 

ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱڭڭٱٱڭٱٱۇٱٱڇٱ

  .٧١ � ٧٠: األحزاب ڇۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٴۇٱٱ
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  المجاهد القائد خليل القوقا.. اإلبعاد  شهيد

١٠/١١/٢٠٠٥  

وال يســتطيعون مواجهــة الحجــة .. يضــيق أعــداء اإلســالم ذرعــًا بكلمــة الحــق  حــين
منه تذويب الهويـة اإلسـالمية وتشـويه  ديرا استيعاب ٬بالحجة يحاولون استيعاب دعاة الحق
 ملضــرب اإلســال نياً يريــدون إسـالمًا أمريكيــًا صــهيو .. صـورتها لخدمــة مصــالحهم وعروشــهم 

السجن أو القتـل  يإل اأو تطيعوا تنفيذ خطتهم الماكرة لجفإن لم يس.. المتطرف كما يزعمون 
ڇٱ خطة كفار قريش فـي القضـاء علـى دعـوة محمـد  كريمأو اإلبعاد كما وصف القرآن ال

 ڇکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱٱڳٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڳڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ
  .٣٠: األنفال

الطهـــارة أن تســـود فـــي وهـــذا ديـــدن أهـــل الباطـــل فـــي كـــل زمـــان ومكـــان ال يريـــدون 
ألنهـم ال يعيشـون إال فـي مسـتنقع الرذيلـة والقـذارة٬  ؛المجتمع فهذا يقلقهم ويقض مضـاجعهم

إذ بهــم يــأمرون بإخراجــه ٬ قومــه باجتنــاب الفاحشــة -عليــه الســالم-فبمجــرد أن نصــح لــوط 
ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱڇٱوٕابعــاده عــن أرضــه 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱېٱٱىٱٱىائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱې

  .٨٢ � ٨٠: األعراف ڇٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱ

ورحم اهللا الشهيد سيد قطب حين عبر عن هذا المعنى في ظالله وقد استوحاه من 
  .٣١: الفرقان ڇۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱٱەئٱٱڇٱ :قوله تعالى

أن يبــــــرز المجرمــــــون لألنبيــــــاء والــــــدعوات دفاعــــــًا عــــــن  -إذن�فطبيعــــــي " : فقــــــال
الحشــرات يختنــق برائحــة  وبعــض ٬للجــو الــذي يملكــون أن ينتفعــون منــه واســتبقاءً  ٬وجــودهم

الديدان يموت في الماء الطاهر  وبعض ٬يستطيع الحياة إال في المقاذر وال ٬األزهار العبقة
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أن  -إذن� يالمجرمـون فطبيعـ وكـذلك ٬اآلسـن عإال فـي المسـتنق يـاةالجاري وال يسـتطيع الح
الحق في النهايـة  دعوة صركفاحها وطبيعي أن تنت ييكونوا أعداء لدعوة الحق يستميتون ف

. "  

: -تعـالى�أرضهم قال  عن لحيهمرسلهم وأنبياءهم وصا المجرمون عدذلك أب ألجل
ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱککٱٱکٱٱگٱٱٱگٱٱڇٱ

 ڇڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱڱٱٱ
  .١٤ � ١٣: إبراهيم

القائد  خليـل  دالشيخ المجاه خظني أنه للسبب نفسه أبعدت دولة الكيان المس وفي
م خارج فلسطين يوم أن حمل أمانة اإلسالم وساهم في تربيـة  ١٩٨٨/  ٤/  ١١القوقا في 

بنـاء المسـجد  منـذالبدايـة  فكانـت ٬جيل النصر القادم مع شيخه وأستاذه اإلمـام أحمـد ياسـين
حــين كــان ســقفه الجريــد وأرضــه مــن الحصــير لقــد شــهد هــذا المســجد الصــغير فــي  لشــماليا

بنائه العظيم برجاله بداية زرع البذرة األولى لشباب الدعوة من خالل المحافظة على صالة 
ت النــــدوات واالحتفــــاال وٕاقامــــة ٬القــــرآن الكــــريم والتجويــــد حلقــــات وعقــــد ٬الفجـــر فــــي جماعــــة

 ألعــابالرياضــة و  وممارســة ٬التقويــة للطـالب ودروس ٬بالمناسـبات ودروس الــوعظ واإلرشــاد
اإلعــداد  فــيأبــو إيــاس اليــد الطــولي  ليــلللشــيخ خ وكــان ٬داخــل فلســطين والرحــاالت ٬القــوى

من خالل خطبه القوية ومحاضراته التعبوية التي تشحذ  دعوةوتوعية الجيل األول لل بيةوتر 
ينسـى أحــد درسـه اإليمــاني  وال ٬علــى مقاومـة االحــتالل وتحـرض ٬لعواطــفا وتسـتثيرالهمـم 

حيــث كــان يتجمــع شــباب وشــيوخ منطقــة الشــاطئ لالســتماع إليــه  ةبعــد صــالة الجمعــ يــدالمف
واستفســــاراتهم ومناقشــــاتهم التــــي كانــــت تــــدور حــــول آخــــر  مومــــن ثــــم اإلجابــــة علــــى أســــئلته

أصبح لقاء الجمعـة اجتماعـًا مشـهورًا لـدى أوسـاط  لقد ٬على الساحة الفلسطينية جداتالمست
علــى حضــوره لمـــا لــه مــن فائــدة عظيمـــة فــي تثقــيفهم وتــوعيتهم وصـــقل  ونالشــباب يحرصــ
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النصــر والتمكــين لهــذا  يــقالطريــق نحــو تحق اصــلةروح األخــوة بيــنهم لمو  وتعميــق ٬أفكــارهم
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱ: دائمــًا يــردد أمــام الشــباب قولــه تعــالى -رحمــه اهللا-الــدين لقــد كــان 

ٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱڀڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٿٱٱٿٱٱٹٱٱ

  .٢٨: الكهف ڇٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱ

إياس تأسـيس الجمعيـة اإلسـالمية سـنة  االمضيئة في حياة شهيدنا أب محطاتال من
ليصـــبح أمينهـــا العـــام  -رحمـــه اهللا-ياســـين  مـــدمـــن إمـــام األمـــة الشـــيخ أح ازم بإيعـــ ١٩٧٦
مــأوى للعــاملين فــي  فكانــت ٬أنحــاء القطــاع فــي واعــدهاالســفينة بنجــاح وأرســى ق فقــاد ٬األول

 ٬واالجتماعيــــة والدينيــــة ٬حقـــل الــــدعوة اإلســـالمية يمارســــون مــــن خاللهـــا أنشــــطتهم الثقافيـــة
إقامــة مــن أهــم األنشــطة البــارزة التــي قــام بهــا شــهيدنا  إن ٬والرياضــية ٬والصــحية والتعليميــة

بأيـديهم إلـى بـر  تأخـذ ٬تحتضن الشباب في صـيف كـل عـام نتالمخيمات الصيفية التي كا
تلـــك المخيمـــات  فكانـــت ٬وحـــب الـــوطن دةبالعقيـــ هممتنوعـــة تـــربط امجاألمـــان مـــن خـــالل بـــر 

مؤسســــة شــــرعت بهــــذا النشــــاط  والجمعيــــة أول ؟بهــــا كيــــف ال ىالتــــي يقتــــد ائــــعالنمــــوذج الر 
  .المتميز

هــو الــذي ســعى بكــل جــد ونشــاط لتكــون الجمعيــة مــن أوائــل  -اهللا رحمــه- وشــهيدنا
؛  ميالدهـــاالجمعيـــة اإلســـالمية منـــذ  يتأســـيس نـــاد فكـــان ٬المؤسســـين لرابطـــة أنديـــة القطـــاع

رحمــه - وهــو ٬الــدراجات ســباق ٬الســباحة ٬المالكمــة فريــق ٬القــوى ألعــاب ٬الرياضــيةالفــرق 
 تبسداسـيا والمسـمى ٬اليرمـوكبإقامة مهرجان رياضي على أرض ملعب  بدأأول من  -اهللا
والتى يتم عقدها بـين فـرق المسـاجد الرياضـية علـى مسـتوى القطـاع فـي إجـازة الربيـع  لربيعا

واسـع تتقدمـه الكشـافة ثـم تنتهـي بحشـد  يريجماه شدمن كل عام تبدأ انطالقة المهرجان بح
الــوطن فــي تجــذر حــب  لقــد ٬أكبــر يــتم فيــه توزيــع الجــوائز واألوســمة والــدروع علــى الفــائزين

قلــب شــهيدنا وارتســمت خارطــة فلســطين علــى قســمات وجهــه الوضــاء فكــان دائــم اإلصــرار 
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الزائـــرين والعائـــدين إلـــى  وخاصــة ٬علــى ترجمـــة هـــذا الحــب ونقلـــه إلـــى قلــوب النـــاس جميعـــاً 
-يسـميهم  نالوطن فـي العطلـة الصـيفية فكانـت الـرحالت المميـزة لهـؤالء الزائـرين والـذي كـا

مـن شـمالها  سـطينفل ىرحـالت تجـوب مـدن وقـر  � العائـدة ٬المهاجرةر الطيو  � -اهللارحمه 
الشباب الذين لم  وخاصة ٬ومن شرقها إلى غربها لربطهم بتراب الوطن الحبيب اإلى جنوبه

 ٬وجـوارحهم قلـوبهميروه ولم يعرفوه إال بالسماع ليظل حب الـوطن والتمسـك بـه منغرسـًا فـي 
وحـــاولوا تشـــويه  هـــودكـــان لهـــذه النشـــاطات وغيرهـــا للشـــهيد أبـــي إيـــاس أن حقـــد عليـــه الي لقـــد

 ٬مــن عزيمتــه وٕارادتــه ولكــن دون جــدوى الوالــه فســجن وعــذب علــى أن ينــ والترصــد ٬صــورته
م٬ وحرثـوا بـدباباتهم أرض  ١٩٨١كان من الصهاينة إال أن هدموا مباني الجمعية عام  فما

/  ١١في  وطنن االستفادة منه ومن ّثم كان اإلبعاد خارج التندرس معالمه دو  ىملعبها حت
تلـك المحطـات لشـهيدنا مسـاهمته فـي تأسـيس النشـاط الطالبـي يـوم أن  منم و  ١٩٨٨/  ٤

يجمــع طــالب المدرســة  -رحمــه اهللا- فكــان ٬كــان معلمــًا فــي مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــين
الــدروس  ويلقــي ٬ارجهــاأو خ ةويصــلى بهــم صــالة الظهــر جماعــة فــي داخــل غــرف المدرســ

يتقابـل معهـم فـي  ثمالطالب إلى المساجد كل في منطقته  ويؤم ٬المناسبات ويحيي ٬الدينية
في المسجد األمر الذي لم يعجب رئاسة الوكالة فنقلته إلى  لتقويةالمسجد ويعطيهم دروس ا

وذلـــك  النقـــل نعمــة جديــدة لتلــك المنطقــة اوٕالــى بيــت حـــانون عقابــًا لــه فكــان هــذ لــبلحديــر ا
  .بإحياء النشاط اإلسالمي فيها 

كــان لــه دور بــارز  فقــد ٬ميةاإلســال الجامعــة: كانــت لــه وقفــات كثيــرة مــن أهمهــا لقـد
منذ تأسيسها يوم أن حاولت األطراف األخرى اليسارية والعلمانية تغيير أسم الجامعة فوقف 

اســم الجامعــة وفلســفتها  ىموقفــًا صــلبًا مــن خــالل لقاءاتــه وخطبــه وندواتــه فــي المحافظــة علــ
االحـــــتالل الصـــــهيوني  قـــــواتالرائـــــع حـــــين حاصـــــرت  ياإلســـــالمية وكـــــان الموقـــــف البطـــــول

يجوب مساجد غزة يحرض الناس على اليهود عبر ميكروفون  -رحمه اهللا- فكان ٬الجامعة
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حولهـــا والخـــروج بمســـيرات لفـــك الحصـــار  لتفـــافلنجـــدة الجامعـــة واال اسالمســـجد يـــدعو النـــ
  .فقد انسحب جيش االحتالل عن الجامعة  وفعالً  ٬عنها

فــي الحــق لــم تلــن لــه قنــاة رغــم عــذابات  يــداً حــرًا أبيــًا مجاهــدًا عن اعــاش شــهيدن لقــد
 وحاصـره ٬به المـرض ألم ٬السجون اإلسرائيلية والعربية والتي كانت أشد قسوة وضراوة عليه

نــه وأحبابــه نحســبه القهــر فمــات غريبــًا شــهيدًا معطــرًا برائحــة المســك بعيــدًا عــن أرضــه ووط
فلسـطين التـي  أرضأن يجمـع اهللا رفاتـه بـ يتهكـان أملـه ووصـ اً كذلك وال نزكي على اهللا أحد

  .اهللا أن يستجيب دعاءه وأن يحقق أمنيته وما ذلك على اهللا بعزيز  نسأل ٬أحبها وأحبته

 تقـابلينم رٍ ر األعلـى علـى ُسـ دوسنلقاك في الفـر  أن وٕالى ٬أبا إياس ياعليك  فسالم   
  . ليهإنه ولي ذلك والقادر ع

  .دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين وآخر
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  استشهاد يحيى عياش  رىذك في

  االستشهادية أقصر الطرق لكنس االحتالل  العمليات

٢٠٠٥  

األرواح وأطهـر  وأزكـى ٬الذين يضحون بأرواحهم في سبيل اهللا هم أكرم القلوب إن
گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڇٱأحيــاء وليســوا أمواتــاً   فهــم ٬النفــوس
 فــــــإن ٬المجاهــــــدون الــــــذين روَّوا بــــــدمائهم شــــــجرة اإلســــــالم هــــــؤالء ١٦٩٬: آل عمــــــران ڇڻٱٱ

إلحقـاق  لصـراعا ةروح األمة من أجل توجيه دف ياستشهادهم يعد بحق بعثًا جديدًا يسري ف
  . الحق وٕابطال الباطل 

 البطـل ٬كتائـب عـز الـدين القسـام شـهيد ٬فلسـطين شـهيد ٬كان شهيد اإلسـالم وهكذا
 ٬الذي أوقف زحف الغطرسـة الصـهيونية ستشهاديةالنافذ مهندس العمليات اال اهللا قدر ٬الفذ

  . األمن الصهيونية ألجهزة) ١(رقم  لوبالمط ليصبح

مشـــروع  ييشـــكل بحـــق نقلـــة نوعيـــة فـــ ذييحيـــى عيـــاش الـــ ؛األســـطوريالبطـــل  إنـــه
  . ل أثرها يتعاظم يومًا بعد يوم ما زا والتي ٬الجهاد والمقاومة

العمليات االستشـهادية والحقائـب التفجيريـة التـي هندسـها يحيـى عيـاش وخاصـة  إن
انتقامـــًا لمذبحـــة  كانـــت ٬م١٩٩٤ نالثـــاني مـــن نيســـا األســـبوعفـــي العفولـــة والخضـــيرة خـــالل 

م والتــــي ارتكبهــــا المجــــرم الصــــهيوني جولــــد ٢٥/٢/١٩٩٤فــــي  شــــريفال اإلبراهيمــــيالحــــرم 
وهــم ســاجدون فــي صــالة الفجــر٬ هــذه العمليــات هــي التــي أجبــرت  مصــلياً  ٣٠ين وقتــل شــتا

: قـــال المجـــرم رابـــين وقتهـــام و ٥/١٩٩٤مـــن غـــزة فـــي  ســـحابالجـــيش الصـــهيوني علـــى االن
أن يكـون المهنـدس  أخشـى ٬أيضـاً  لالقائـ وهـو ٬غـزة ابتلـعالبحـر قـد  فـأرىأن أصحو  أتمنى

  . جالسًا بيننا في الكنيست 
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 كــل فـيمـن غـزة ظـل شـبح المهنـدس وحقائبـه تطـارد كـل صـهيوني  االنسـحاب بعـد
ديزنغـوف ( عملية االستشهادي صالح نزال في شارع  كانت ٬م١٩/١١/١٩٩٤ ففي ٬مكان

صهيونيًا ليقطع رابين رحلته ويعـود إلـى الـبالد لـيعلن  ٢٢في تل أبيت والتي أودت بحياة ) 
لحكومة الصهيونية من توظيف جيشها وأجهـزة ما قامت به ا ورغم ٬عداءه السافر للمهندس

ـــه وبر  ـــت مـــن قبضـــتهم عايـــةأمنهـــا لمطـــاردة المهنـــدس إال أن  ٬ومكـــرهم ٬اهللا اســـتطاع أن يفل
الكيــــان الصــــهيوني ليصــــل  قلــــبالخاصــــة ليواصــــل العمليــــات االستشــــهادية فــــي  ووحــــداتهم

 ٬آخـرين ٤٠٠يزيـد عـن  اصـهيونيًا وجـرح مـ ٧٦ما قتل بيد المهندس وتالميذه إلـى  مجموع
فلــيس مــن قبيــل المصــادفة أن يختــاره جميــع الخبــراء اليهــود و األجانــب ليكــون رجــل  لــذلكو 

أكثر مما أثَّر  ومستقبلهاوحياتها  إسرائيلأثَّر على  اشإن عيَّ :قالوا عنه  فقد ٬م١٩٩٥العام 
  . رابين وحكومته وجيشه 

وبعـــد أربعـــة أعـــوام مـــن العطـــاء المتواصـــل يترجـــل ... البطـــل فـــي جهـــاده  ويســـتمر
عليــــين مــــع النبيــــين والصــــديقين  يفــــ هللا بــــإذنليكــــون  م٥/١/١٩٩٦يــــوم الجمعــــة  فــــارسال

  . والشهداء 

تمكن الشاباك من اغتيال القائـد الفـذ عـن طريـق العميـل كمـال حمـاد بواسـطة  ولئن
اللطيف فإن عـرس الشـهادة  عبدمع والده الحاج  لميتكالهاتف النقال الذي انفجر حين كان 

مسـيرات حاشـدة مـن كافـة محافظـات غـزة  لقتم حين انط٦/١/١٩٩٦للمهندس يوم السبت 
هــذا هــو الــرد األول علــى  كــان ٬والتــي بلغــت نصــف مليــون مــواطن خرجــوا ليودعــوا الشــهيد

يحيـــى  كلكـــم :خاصـــة حـــين قـــال والـــد الشـــهيد مخاطبـــًا الجمـــاهير صـــهيونيةاألمـــن ال هـــزةأج
  . عياش 

القسـام الـذي  نكتائـب عـز الـدي دالرد الثاني فكـان مـن القائـد محمـد الضـيف قائـ أما
عمليـــات الثـــأر بعــــد خمســـين يومـــًا مــــن  نفيــــذحســــن ســـالمة البـــدء بت لقائـــدل ةأعطـــى اإلشـــار 
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ـــدأ ٬المهنـــدس اداستشـــه ـــ فب ـــات استشـــهادية ٢٥/٢/١٩٩٦القســـامي فـــي  ردال م بخمـــس عملي
  . صهيونيًا ومئات الجرحى ٦٠فيها  لوعسقالن قت أبيبالقدس وتل  في قلب أسبوعخالل 

كانت العمليات االستشهادية قبل وبعد استشهاد يحيى عياش هي السبب  لقد
من قبل المتدينين على يد يغال  بينقتل را فقد ٬المسخ يانزعماء الك إسقاطفي  اشرالمب

( جاء  ثم ٬م بسبب فشله في الحد من ظاهرة االستشهاديين١٤/١١/١٩٩٥عمير في 
 ثمحماس من خالل مؤتمر شرم الشيخ فلم يستطع  علىليقود حملته الحاقدة )  ونتنياه

 ٬م٢٥/٩/١٩٩٧السياسي خالد مشعل في  باالغتيال الفاشلة لرئيس المكت مليةكانت ع
فلم  اكنتنياهو وجاء بار  سقطثمَّ فقد  ومن ٬أحمد ياسين من المعتقل خروج الشيخ وكان

جاء شارون  ثم ٬السياسي ملالمباركة فسقط واعتزل الع األقصىيصمد أمام انتفاضة 
يسقط بإذن اهللا أمام ضربات  وسوف ٬ليكون آخر طلقة في جعبة الكيان الصهيوني

 .شحادة يحيى عياش وصالح تالميذالمجاهدين وأمام 
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  ثالثال الفصل

  والقسام حماس
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ستبقى حماس قدر اهللا في األرض....اهللا بفضل  

  م٢٠٠٣\٦\٢٦
م  خاصــة ١٩٨٧للصــراع الفلســطيني الصــهيوني منــذ االنتفاضــة األولــى  المراقــب

علــى  ونــاراً  والتــي مــا زالــت تــزداد اشــتعاالً ٬ عامهــا الثالــث ألقصــىوحتــى دخــول انتفاضــة ا
نحــــو الصــــراع مــــع  فلســــطينيةفــــي الرؤيــــة ال وعقائــــدياً  أيــــدلوجياً  يــــرى أن تحــــوالً  ٬ينةالصــــها
كـــان القتـــال باســـم القوميـــة أو االشـــتراكية أو العلمانيـــة أصـــبح الطـــابع  نأ عـــدبف نة٬الصـــهاي

بفضــل جهــود  مثــ الصــراع وذلــك بفضــل اهللا أوالً  هــذا فــيالعقــدي الــديني هــو الصــفة البــارزة 
حماس التي تبنت مشروع الجهـاد والمقاومـة  سالميةقاومة اإلالم حركةأبناء  نالمخلصين م

في سبيل اهللا فصبرت على األذى واالعتقـال واالغتيـاالت واإلبعـاد وقـدمت الشـهداء فكانـت 
حتـى أوقعتـه  ونالت من العـدو نـيالً  عاتية قوةالرقم الصعب في المعادلة حين صمدت أمام 

ڃڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ٬ فـــي هـــوس أمنـــي وتخـــبط سياســـي

  .   ٧٦: النساء ڇچٱٱڇٱٱڇٱٱڇڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱٱڎٱٱ
هذا االنتصار العظيم لهذه الحركة الربانيـة لـم يكـن إال بفضـل اهللا ورعايتـه وتوفيقـه  

٬ هيل اهللا فاسـتحقوا معيـة اهللا وفضـلللمجاهـدين الـذين بـاعوا أنفسـهم رخيصـة فـي سـب هفظوح
ڱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱڇٱ

: المائـــــدة ڇےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ
٥٤ .  

 اتبالكرامــــ دهماســــتجاب دعــــاءهم وأمــــ دعــــوهإكــــرام اهللا للمجاهــــدين أنهــــم إذا  ومــــن   
 أنفــي الحــديث الصــحيح  هروى النســائي وابــن ماجــ قــدألنــه ضــامن لهــم٬ ف عــادة؛لل لخارقــةا

إن دعــــوه أجــــابهم وٕان ٬ والحــــاج٬ والمعتمــــر٬ الغــــازي: ثالثــــة اهللا وفــــد": قــــال  اهللارســــول 
  ."غفر لهم وهاستغفر 
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علـــى  ييقضـــظـــن رابـــين أنـــه بإبعـــاده قـــادة ورجـــال حمـــاس إلـــى مـــرج الزهـــور س لقـــد   
 راًال٬ وٕاذ بالحركـــة يعلـــو شـــأنها وينتشـــأن المقاومـــة ازدادت اشـــتع إال فاضـــةواالنت لمقاومـــةا

وكــاالت األنبــاء العالميــة فــي تغطيــة يوميــات  تنــافسوت ٬تعلــق النــاس بهــا ويــزداد  ٬خبرهــا
 إلبعـــادإن حـــدث ا: فقـــالوا لهـــم٬ المبعـــدين حتـــى الم الصـــهاينة تلـــك الوكـــاالت علـــى فعلـــتهم

ثـــم بصـــمودهم وقـــوة  هعـــاد المبعـــدون برعايـــة اهللا وفضـــل مثـــ ٬يعتبـــر أكبـــر حـــدث فـــي العـــالم
  . لتصبح حركة حماس أقوى شكيمة وأصلب عوداً ... إرادتهم رغم أنف رابين

الصـهيوني لـألخ خالــد  موسـاداالغتيـال الفاشــلة مـن قبـل ال محاولـة يـةكانـت عمل ثـم   
ـــ ؛مشــعل األخ خالـــد  هللا ىرئـــيس المكتـــب السياســي لحمـــاس فكانـــت الكرامــة مـــن اهللا أن نجَّ

إلــى غــزة أمــام ســمع  تــهبــإخراج الشــيخ أحمــد ياســين مــن ســجنه وعود اهللا علينــا مشــعل ومــنَّ 
ثم كانت رحلة الشيخ أحمد ياسـين إلـى الـدول العربيـة حيـث اسـتقبل اسـتقبال  ٬وبصر العالم

اهللا  لضـلحركة حماس بف جديداً  فكان هذا فتحاً  وبوالشع حكوماتالفاتحين على مستوى ال
حـــين ضـــرب بســـبعة  زيـــز الرنتيســـي الفاشـــلةعبـــد الع. د المحاولـــة اغتيـــ انـــتورعايتـــه ثـــم ك

 ٬حــي نــهإفقيــل ٬ أنــا متأكــد أنــه قتــل: الطيــار الصــهيوني قــال مثــلولمــا  ٬صــواريخ فلــم تقتلــه
  . نعم إنها رعاية اهللا لهذه الحركة المجاهدة في سبيل اهللا٬ إذن هو اهللا الذي حماه: فقال

عمليــة االغتيــال خطــوة يائســة تــدل علــى حالــة الهزيمــة والرعــب والتخــبط الــذي  إن   
المحلـي والعربـي  طفاألولى التعا: المقابل كان الرد من جهتين وفي  ٬يعيشه الكيان المسخ

عمليـة القـدس المزلزلـة  تأمـا الـرد الثـاني فكانـ٬ اسالعزيـز وحركـة حمـ عبـد. والعالمي مع د
 تغيـر  يعبـد المعطـي شـبانة والتـ ؛عشـر نـةابـن الثام خليلـيلالشـاب ا من قبل االستشهادي

يحســـب لهـــا ألـــف  يأعـــاد للحركـــة هيبتهـــا كـــ حاســـماً  رداً مـــوازين القـــوى فـــي المنطقـــة فكـــان 
 انـاً ظمصادر التموين عنها  بقطعبوش الحرب على حماس وذلك   إعالنجاء  ثم ٬ حساب

 نـه بشـر ال يملـك لنفسـه ضـراً يعطـي ويمنـع وهـو ال يـدري أ لذيوكبريائه أنه هو ا غطرستهب
  .وال نفعاً 
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بوش هي خطة التجويع التي يتفق عليها خصـوم الحـق  هاالمؤامرة التي ينتهج هذه
 فــي حــرب العقيــدة ومناهضــة أوليــاء ناخــتالف الزمــان والمكــا لــىع اواإليمــان يتواصــون بهــ

 صـــرةعـــن ن ضـــوافبنـــي هاشـــم فـــي الشـــعب لين واقـــاطع ينإنهـــا خطـــة صـــناديد قـــريش حـــ ٬اهللا
التمـوين  تفـي بلـدهم مـن بطاقـا المسـلمينخطة الشيوعيين في حرمان  وهي ٬رسول اهللا 

 رضفاألمريكية اليوم التي ت طةالخ فسوهي ن ٬الةأو يكفروا باهللا ويتركوا الص ليموتوا جوعاً 
العالم لتجفيف منابع الدعم عن حماس والتضييق على رجالها في الرزق حتى ينفض  على

ڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱ: هللا العظــيم حيــث يقــولالنــاس عنهــا وصــدق ا

يقــول    .٧: المنــافقون ڇچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱ
ومــن خــزائن اهللا فــي الســماوات واألرض يرتــزق : " ٣٥٧٩\٥الشــهيد ســيد قطــب فــي ظاللــه 

أرزاق المــــؤمنين فليســــوا هــــم الــــذين يخلقــــون رزق  فــــيهــــؤالء الــــذين يحــــاولون أن يتحكمــــوا 
يثبـت  اوهكـذ٬ نوهم يعملون على قطـع الـرزق عـن اآلخـري٬ أنفسهم٬ فما أغباهم وأقل فقههم

والوســيلة الخبيثــة التــي يلجــأ  لئيمــةاهللا المــؤمنين ويقــوي قلــوبهم علــى مواجهــة هــذه الخطــة ال
واألرض هـــي خـــزائن  الســـماواتي أن خـــزائن  اهللا فـــ مئـــنهمأعـــداء اهللا إليهـــا فـــي حـــربهم ويط

  ... والذي يعطي أعداءه ال ينسى أولياءه٬ للجميع األرزاق
جمعــت أمريكــا مــن أمــوال وأكلــت خيــرات الشــعوب ظلمــا وعــدوانا للصــد عــن  فمهمــا    

٬ اً فلسـطين فلـن تفلـح بـإذن اهللا أبـد يفـ اصـةسبيل اهللا في إقامة العقبات في وجه اإلسالم خ
سـيفتح أبوابـًا كثيــرة لنصـرة الجهــاد والمقاومـة فــي  اب الخيـر فــإن اهللامـن أبــو  فـإن أغلقـت بابــاً 

  . سطينفل
وتجيـــيش ٬ فـــي تأليـــب الباطـــل هالمـــال الـــذي ســـتمنعه أمريكـــا عـــن حمـــاس لتنفقـــ إن   

٬ -عـز وجـل-عـن سـبيل اهللا فسـيقابله الحـق والمقاومـة والجهـاد برعايـة اهللا  للصدالمنتفعين 
واآلخـــرة رغـــم تجمـــع الباطـــل وغطرســـة شـــارون وبـــوش وهـــو المنتصـــر بـــإذن اهللا فـــي الـــدنيا 
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اهللا الخبيث على الخبيث فيلقى  معشارون وبوش فسوف يج غطرسةفسوف يجمع الباطل و 
  . نار جهنم يبه ف

ڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڇٱ
ڎڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱژٱٱٱٱٱٱٱڑٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱ

 � ٣٦: األنفال ڇڳٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ
٣٧.  
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  ليهودحماس قدر اهللا النافذ في ا.. النطالقتها  ١٦الذكرى الـ في

  م١٨/١٢/٢٠٠٣

 ٬م١٤/١٢/١٩٨٧والذي صدر في  ماسالبيان األول لحركة المقاومة اإلسالمية ح في
ائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱڇٱ :البيـــان بقولـــه تعـــالى اســـتهل

" : فقـــال ٬المرابطـــة المســـلمة طينيةخاطـــب الجمـــاهير الفلســـ ثـــم ٢٠٠٬: آل عمـــران ڇۆئٱٱ
أنتم جزء من  لب.. النافذ في اليهود وأعوانهم  -سبحانه�موعد مع قدر اهللا  علىأنتم اليوم 

   ."-سبحانه وتعالى-عاجًال بإذن اهللا  القدر الذي سيقتلع جذور كيانهم آجًال أم هذا

أنهــا تتجــدد اليــوم علــى أرض  ونحســب ٬كلمــات انطلقــت قبــل خمســة عشــر عامــاً  إنهــا
للمقاومـــة والجهـــاد  كـــامالً حـــين أوجـــدت مشـــروعًا مت قتهـــاالواقـــع فحمـــاس قـــدر اهللا منـــذ انطال

 حيـــث ٬واضـــحة إلدارة الصـــراع مـــع الكيـــان الصـــهيوني المســـخ اســـتراتيجيةوصـــاغت رؤيـــة 
ارتكز هذا المشروع على ضوء رؤية حماس الواعية لحقيقة أبعـاد الصـراع مـع اليهـود كونـه 

والذي قام  االستعماريالغربي  المشروع: صراع بين مشروعين فهو ٬عقدياً  صراعًا حضارياً 
فهـو يمثـل  لثـانيالمشـروع ا وأمـا ٬بزرع الكيان الصهيوني في قلب األمة العربيـة واإلسـالمية
مع مواصلة الطريق نحو إزالة .. المشروع العربي اإلسالمي الذي يسعى للتحرر واالنعتاق 

حمــاس تعتبــر طليعــة هــذا المشــروع فــي الــدفاع عــن شــرف وكرامــة األمــة  وحركــة ٬االحــتالل
 ٬هـي رأس الحربـة فــي هـذا الصـراع ومعهــا كـل المجاهـدين الشــرفاء بــل ٬ة واإلسـالميةالعربيـ
  : استطاعت برحمة اهللا تحقيق جملة أهداف منها حيث

 ٬عورتـــه أمـــام العـــالم كلـــه وكشـــف ٬الكيـــان الصـــهيوني واســـتنزاف طاقاتـــه محاصـــرة -۱
الرعـب والخـوف بـين  وزرع ٬وٕارباكـه وخلخلـة صـفوفه افهالذي أدى إلى إضع األمر

  .جنده وشعبه 
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المقاومـــة الطريـــق علـــى مشـــاريع التطبيـــع االستســـالمية الهزيلـــة والتـــي كـــان  قطعـــت -۲
أعـــين األجيـــال العربيـــة واإلســـالمية علـــى  وفتحـــت ٬المشـــئومةآخرهـــا وثيقـــة جنيـــف 

حقيقـــــة العـــــدو الصـــــهيوني الـــــذي يحـــــاول الـــــبعض أن يظهـــــره فـــــي صـــــورة الشـــــريك 
 . عيش بسالم والصديق الذي يسعى إلى ال

المقاومــــة الشــــعوب العربيـــة واإلســــالمية وحفزتهــــا علـــى النهــــوض والتحــــرر  حّركـــت -۳
 .وألهبت عاطفتها نحو القدس وفلسطين 

 يهـودالقـوة لألجيـال فـي أن االنتصـار علـى ال وأعطت ٬األمل فذالمقاومة منا فتحت -٤
 فاالنتفاضـة ٬إذا عـادت األمـة إلـى إسـالمها وعقيـدتها ليس أمرًا مستحيًال بـل ممكـنٌ 

 والعمليـــــــات ٬الناســـــــفة والعبـــــــوات ٬حـــــــرب الســـــــكاكين ثـــــــم ٬التـــــــي بـــــــدأت بالحجـــــــارة
 ٢٬ وقســــام ١٬العمــــل الجهــــادي إلــــى صــــواريخ قســــام  رتطــــوي ثــــم.. االستشــــهادية 

 كــل ٬لصــنعحديثــة ا) المركفــاة (  ابــاتالموجهــة التــي دمــرت دب والصــواريخ ٬والبتــار
رغــم مــا يملكــون مــن تكنولوجيــا األمــل فــي تحقيــق النصــر علــى اليهــود  طــىهــذا أع

 .حديثة مدججة بأعتى األسلحة 

علــى حركــة حمــاس لمحاصــرتها وتجفيــف  المســتعرةهــذا كانــت والزالــت الهجمــة  ألجــل
الصهيونية كل  وسخرت ٬منابع الدعم المالي عنها بغية دفعها للتخلي عن مشروع المقاومة

من  ٤١٥أحمد ياسين وأبعدت  فقد اعتقلت مؤسس الحركة الشيخ.. ما تملك فلم ولن تفلح 
 كهـامحاولة القضاء علـى الحركـة وتفكي ثم ٬حماس إلى مرج الزهور حركةالقيادات الفاعلة ل

 صــهيونيالتــي ضــربت العمــق ال شــهيرةفـي أعقــاب سلســلة العمليــات االستشــهادية الخمســة ال
إثــر ذلــك  وعلــى ٬م حيــث جــاءت ردًا علــى اغتيــال الشــهيد المهنــدس يحيــى عيــاش ٩٦عــام 

عـــن قيـــام  القمـــةنتـــائج هـــذه  أســـفرت ٬حمـــاسحركـــة  مواجهـــةفـــي  يخكـــان مـــؤتمر شـــرم الشـــ
بحملة اعتقاالت واسعة في صفوف حماس٬ حيث مارست أقصى أنواع  لسطينيةالسلطة الف



- ۳۲۱ - 
 

 ؛جــاءت محاولــة اغتيــال رئــيس المكتــب السياســي لحمــاس ثــم ٬التعــذيب ضــد أبنــاء الحركــة
.  د ٬ســليم وجمــالجمــال منصــور  الشــيخ: لقــادة السياســيينا واغتيــال ٬مشــعل خالــداألســتاذ 

االغتيـــال الفاشــلة للشـــيخ أحمـــد  ومحاولــة ٬إبــراهيم المقادمـــة والمهنــدس إســـماعيل أبــو شـــنب
عبــد العزيــز الرنتيســي ومحمــود الزهــار وٕاســماعيل هنيــة ورغــم ذلــك فقــد تلقـــت . ياســين ود 

ًا وأقـوى شـكيمة٬ بـل أثبتـت الحركة هذه الضربات بصبر وثبات٬ وخرجت منهـا أصـلب عـود
إلـــى ازديـــاد شـــعبيتها وتعـــاظم  دىتعاظمـــت التهديـــدات ضـــد حمـــاس كلمـــا أ لمـــااأليـــام أنـــه ك

فحســب بــل بــين الشــعوب العربيــة واإلســالمية  لفلســطينيا عبرصــيدها لــيس بــين أبنــاء الشــ
علــى اعتبــار أنهــا طليعــة المجاهــدين التــي تقــف فــي وجــه الغطرســة الصــهيونية فــي الوقــت 

ينكس الحكام والزعماء العرب رؤوسـهم بكـل خسـة أمـام أعتـاب اليهـود واألمريكـان لقـد الذي 
ظلــت الحركــة برحمــة اهللا قــادرة علــى التعــافي مــن الضــربات المتالحقــة والصــمود فــي وجــه 

لمحاضــن التربيــة  اهتمــامالحركــة مــن  ولتــهثــم بفضــل مــا أ التحــديات وذلــك بفضــل اهللا أوالً 
  .لشهادةالشوكة إما النصر أو ا اتذ الرجال على طريق نعومصانع ص

-قدر اهللا في األرض على اعتبـار أنهـا الفئـة المجاهـدة التـي باعـت نفسـها هللا  فحماس
فـي  ٬وسـتظل باقيـة علـى الحـق حتـى يـأتي أمـر اهللا كمـا أخبـر بـذلك الحبيـب  -عز وجل

ال تزال طائفة من أمتـي ظـاهرين علـى الحـق لعـدوهم قـاهرين " :الحديث الصحيح حيث قال
: هــم؟ قــال أيــنيــا رســول اهللا و : حتــى يــأتي أمــر اهللا وهــم كــذلك قــالوا خــالفهمال يضــرهم مــن 

سـنته ماضــية فــي اليهــود حــين  نأخبــر ســبحانه أ لقــد". ببيـت المقــدس وأكنــاف بيــت المقـدس
وأحســـب أن حمـــاس  ةم القيامـــليســـوموهم ســـوء العـــذاب إلـــى يـــو  ســـلط علـــيهم أمـــة محمـــد 

وكل المقاتلين الشرفاء هم من قدر اهللا الذي اختـارهم لهـذه  قسامعز الدين ال لشهيدوكتائب ا
ــــه  اقاً المهمــــة مصــــد ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱڇٱ :تعــــالىلقول

المفسـرين اإلمـام  شيخقال . ١٦٧: األعراف ڇکگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱ
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 محمـــد : ونهموالــذين يســوم:" فــي تفســير هــذه اآليـــة  ٧٠/  ٩لبيـــان الطبــري فــي جــامع ا
:" فقــال  ٢٩٤/  ٧فــي تفســيره  القرطبــيورجــح هــذا القــول اإلمــام " وأمتــه إلــى يــوم القيامــة 

 يــومالبــاقون إلــى  فــإنهماألظهــر  وهــو ٬أمــة محمــد  وقيــل ٬قيــل المــراد العــرب" يســومونهم 
  ".القيامة 

المتتبــع لمســيرة حركــة حمــاس ومنــذ انطالقتهــا يستشــعر أن معيــة اهللا وتوفيقــه تظلــل  إن
 هـاوكـم مـن تصـفيات طالـت قيادات! عـدة للقضـاء عليهـا ؟ تفكم مـن محـاوال.. هذه الحركة 

كلهـا بـاءت ! ؟ ثاثهـامخططات أمريكية وصهيونية وعربية سخرت من أجل اجت منوكم ! ؟
  .ثم بفضل المخلصين الصادقين من أبناء هذه الحركة وذلك بفضل اهللا ورعايته  بالفشل

فــي الــذكرى السادســة عشــرة النطالقــة حركــة حمــاس نبــرق بالتهنئــة الخالصــة إلــى  إننــا
وكــوادر وأعضــاء وأنصــار  تمؤســس الحركــة الشــيخ المجاهــد أحمــد ياســين وٕالــى كــل قيــادا

سالمية عامة بهـذه ومحبي الحركة كما ونهنئ الشعب الفلسطيني خاصة واألمة العربية واإل
 ةفـي هـذه الـذكرى أن حمـاس سـتظل ماضـية فـي طريقهـا ضـاغط ونؤكـد ٬لعظيمةالمناسبة ا

فـي  إخوتنـاونشـد علـى أيـادي   كمـا ٬-عـز وجـل-على الزناد حتى تحريـر القـدس بـإذن اهللا 
فـأنتم المنصـورون بـإذن .. سيروا على بركـة اهللا  مهالشهيد عز الدين القسام ونقول ل تائبك

: النحـــل ڇیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱڇٱواهللا معكـــم ولـــن يتـــركم أعمـــالكم .. اهللا 

١٢٨. 
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  وسيكون بإذن اهللا مزلزالً .. حماس كائن  رد

٠٦/٠٥/٢٠٠٤  

عبـــد العزيـــز . المؤســـس الشـــهيد اإلمـــام أحمـــد ياســـين والقائـــد الربـــاني د غتيـــالا بعـــد
مــن صــمود شــعبنا  نيــلاإلعالميــة الصــهيونية المشــبوهة لل ةوتيــرة الحملــ ازدادت ٬والرنتيســي

أن  يننِّ اإلســــالمية حمــــاس٬ ظــــا قاومــــةالمجاهــــدة وعلــــى رأســــها حركــــة الم اهالفلســــطيني وقــــو 
اغتيـــال القـــادة ســـيؤدي إلـــى إضـــعاف حمـــاس٬ وقتـــل روح المقاومـــة فـــي نفـــوس أبنـــاء شـــعبنا 

خــالل اإلعــالن عــن حمــاس٬ وذلــك مــن  دةبحملــة تحــريض واســعة ضــد قــا االصــامد٬ فقــامو 
ثم كشـفوا بـزعمهم عـن قائـد حمـاس الجديـد متـوهمين صـدق مقـولتهم  غتيال٬قائمة جديدة لال

 تهوتهمقــد اســ يلوفــي المقابــل ولألســف نــرى بعــض الكتــاب المفتــونين بقــوة أمريكــا وٕاســرائ.. 
ى حت ا٬للدفاع عنه سمومةأقالمهم الم رونلها ويسخِّ  قونفراحوا يسو  ونيةتلك المزاعم الصهي

 ةلـــو لـــم يكـــن علـــى قناعـــ نالشـــيخ ياســـي لشـــارون ليتجـــرأ علـــى اغتيـــا نكـــا مـــا: قـــال قـــائلهم
بضـــعف إمكانـــات الـــرد التـــي وصـــلت إليهـــا مـــؤخرًا حركـــة حمـــاس نتيجـــة للعمـــل اإلســـرائيلي 

  .الموجه ضدها

وجـزم بـأن االغتيـال كـان بسـبب !! غـور شـارون رفقد سـب.. له تنبآته تصور  هكذا  
٬ وهـل عـدم الـرد يـدل علـى الضـعف؟ وهـبَّ أن حمـاس !!حمـاس ضعف إمكانات الـرد مـن 

الكاتـب أم سـيتنبأ  عقـلهذه الخزعبالت معششة في  ظلردت وهو كائن إن شاء اهللا٬ فهل ت
  !!.  بوحي جديد 

ال تتعامـل بـردات  هـافإن لـذلكاإلسـالم  جحركة حماس حركـة ربانيـة تحمـل منهـا إن  
في اسـتمرار الجهـاد والمقاومـة ضـد  االستراتيجيالفعل بقدر ما تتعامل مع الحدث بمفهومه 
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ڇٱلـك ويـوم عليـك  يـومسـجال  فالحرب ٬العدو الصهيوني المجرم حتى تحرير بيت المقدس
   .١٤٠: آل عمران ڇۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

ولكن المصيبة الكبرى أن تكون ثقافـة الهزيمـة قـد نالـت مـن الـبعض فعشعشـت فـي 
ڇٱعقــولهم فــانبهروا بقــوة أمريكــا وٕاســرائيل ونســوا قــوة اهللا التــي ال تغلــب فأنســاهم اهللا أنفســهم 

  .١٣٩: النساء ڇۋٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱ

مــن أول الطريــق وال يقــوى علــى تحمــل مشــقات  هالــبعض قــد انقطــع نفُســ ونيكــ وقــد
 يالتــ االستشــهاديةالمرحلــة فيخلــد إلــى الدعــة والراحــة مبــررًا ذلــك باســتمرار عمليــات حمــاس 

فـي إقامـة الدولـة الفلسـطينية  الفلسـطينيتسببت في القضاء على مسيرة السالم وعلى الحلـم 
ن والمـرجفين يلهثـون وراء الـدنيا دواليـك نجـد الكثيـر مـن المثبطـين والمتخـاذلي وهكذا ٬العتيدة

  .الشهداء األبرار  ماءال هم لهم إال إشباع شهواتهم وعلى حساب د

  !! مزلزًال ؟ يكونس وهل ؟تأخر ولماذا ؟الذين يتساءلون عن رد حماس متى سيكون إن

وســيكون بــإذن اهللا فقــد كــان الــرد األول  نلكــل أبنــاء شــعبنا اطمئنــوا فــالرد كــائ نقــول
ات بـــالماليين فـــي شـــتى بقـــاع األرض كلهـــا تنـــادي بمواصـــلة مســـيرة الجهـــاد بخـــروج المســـير 

  ..  يسيبحياة ياسين والرنت فوالمقاومة ضد الكيان الصهيوني وتهت

اغتيــال القــادة أوجــد جــيًال يعشــق الشــهادة فــي ســبيل اهللا وال يخــاف المــوت وهــذا  إن
  .ة االغتيال الجبان ريمةبحد ذاته في تصوري من أقوى الردود على ج

التي زرعت في قلـوب الصـهاينة  ألمنيالرعب والخوف والهوس ا حالة :الثاني الرد
  . قادة وجندًا وشعباً 

التفـــاف الجمـــاهير الفلســـطينية حـــول حركـــة حمـــاس وذلـــك مـــن خـــالل : ثالثالـــ الـــرد
 خاً ونسـاًء شـبابًا وشـيو  جـاالً عنها الحركـة فقـد أبـدى المواطنـون ر  علنتالتي أ رعاتحملة التب
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في  نفسهناألمر بالعجائز أن يقدمن أ لجات من الحب والتفاني للحركة حتى وصأعلى در 
ســبيل اهللا فأنــا ال  فــيابنــي خــذوه  هــذا: بــل إن بعــض اآلبــاء أتــي بابنــه  وقــال.. ســبيل اهللا 

 ٬..مـن متــاع  كـنعـن النسـاء اللـواتي تبـرعن بحلــيهن ومـا يمل ناهيــك ٬أملـك مـن المـال شـيئا
إلـى  "أحرنوت يدعوت"المشهد العظيم أغاظ الصهاينة المجرمين حيث أشارت صحيفة  هذا

حالة الدهشة لدى الصهاينة من التبرعـات الماليـة الكثيـرة التـي تبـرع بهـا الشـعب الفلسـطيني 
  .لحركة حماس 

ــــرد ــــار الجهــــاد  ءإن دمــــاء الشــــهدا: ابــــعالر  ال وحــــدت الشــــعب الفلســــطيني علــــي خي
كمـا .. المقاومة التي توعدت إسرائيل بالرد على جريمة االغتيـال والمقاومة خاصة فصائل 

أن وحـــدة الشـــعب الفلســـطيني تجســـدت مـــن خـــالل أعـــراس الشـــهادة التـــي توافـــد عليهـــا كـــل 
  .الفلسطيني الرسمية والشعبية واألهلية  لشعبقطاعات ا

 ومسـاء ولـيالً  اً صواريخ القسام التي تنهال علـى المسـتوطنات صـباح: الخامس الرد
/  ٤/  ٢٨القســامي طــارق ذيــاب حميــد االسشــهادية فــي  المجاهــدثــم كانــت عمليــة  اً نهــار و 

ــ ســيم بدايــة الــرد علــى جريمــة اغتيــال الياســين والرنتي ٢٠٠٤ اقــتحم طــارق برعايــة اهللا  دفق
كفـار داروم وهـاجم  بمغتصـبةعدة حواجز أمنية وعسـكرية وأبـراج المراقبـة المحيطـة  ظهوحف

كيلوجرام من المتفرجات وأصـابته إصـابة مباشـرة٬  ٢٥٠مفخخة تحمل جيبًا عسكريًا بسيارة 
مما أدى إلى تطاير جثث وأشالء الجنود الصهاينة كما أطلق المجاهدون صاروخًا مضـادًا 

إال أن القــــوات  غــــةللــــدبابات متزامنــــًا مــــع تفجيــــر الســــيارة المفخخــــة٬ ممــــا أحــــدث أضــــرارًا بال
  .الصهيونية أخفت ذلك كعادتها

وســرايا القــدس ) ألويــة الناصــر صــالح الــدين(قــاتلين مــن اللجــان الشــعبية أن م كمــا  
م أســفرت عــن مقتــل ٢/٥/٢٠٠٤قــاموا بعمليــة استشــهادية  فــي مغتصــبة غــوش قطيــف فــي 

  .صهاينة وجرح آخرين٬ انتقامًا لدماء الياسين والرنتيسي خمسة
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وهـي  مرشعبنا وأمتنـا وكـل المحبـين لحركـة حمـاس أن المقاومـة سـوف تسـت نطمئن  
ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱڇٱ القــوىاهللا رغــم االخــتالل الســافر فــي مــوازين  إذنمنتصــرة ال محالــة بــ

ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱڇٱ٬ ١٢٣: آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــران ڇٿٱٱٱٿٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱ

   .٢٤٩: البقرة ڇژٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

ڇٱ وأما الرد المزلزل فهو قادم بـإذن اهللا تعـالى ولـن يتـأخر كثيـرًا إن شـاء اهللا تعـالى
  .٥١: اإلسراء ڇڤٱٱڤٱٱڦڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱ
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حتى زوال االحتالل... شرعي و وطني واجبصواريخ القسام  إطالق  

  م٢٠٠٤\٧\١٥
بــدأ القســاميون بــإطالق صــواريخهم نحــو أهــداف صــهيونية بــأمر مــن  أن يــوم أذكــر

 ؛الماديـة الكبيـرة الخسائرلم تكن وقتها تكبد العدو ٬ -رحمه اهللا-شحادة  حالقائد العام صال
 رغـمو ٬ كـم ٥حيـث كـان أقصـى مـدى لهـا ٬ ألنها لم تصـل إلـى العمـق الصـهيوني المطلـوب

  . ستوطنينالم خاصةو  صهاينةفي قلوب ال الخوف عتوزر  الرعب٬ذلك فقد أوقعت 
لتلك األيـادي  ٕاعجابو  فخركانت محط  ارغم بساطة تقنيتها إال أنه واريخالص هذه
 هــاالصــواريخ التــي كانــت تبشــر مــن أول يــوم النطالق هــذه٬ وفقهــا اهللا لــذلك لتــيالمتوضــئة ا

 ذلـك مـعو ٬ معنويـاتهم تحطـيمالخسـائر٬ و  وتكبيـدهمفي مقارعـة اليهـود  وأنكىبمستقبل أقوى 
بـل  لقسـاممن أبناء جلدتنا يسخرون مـن صـواريخ ا المنافقينفقد كنا نسمع بعض الحاقدين و 

بإمكانـات المجاهـدين البسـيطة  عةلقد كانت هـذه الصـنا!!  تندرهمو  ائهممحط استهز  وهاجعل
ـــديهم المتاحـــةو  ـــواو  باألســـباب  فأخـــذوا٬ ل ـــارك٬ علـــى اهللا توكل  قلـــةاهللا فـــي جهـــودهم رغـــم  فب

ۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱڇٱ٬ حيلـــــــــتهم

ېٱٱېٱٱىٱٱٱىٱٱائٱٱائٱٱەئەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئٱٱ

  .٦٠ :األنفال ڇىئٱٱ
 لطيفاً  كالماً   ٤٨٨٦\٨هذه اآلية  تفسيرفي  -رحمه اهللا- راويالشيخ الشع يقول 

وهذا تكليف من اهللا لعباده المؤمنين الـذين يجاهـدون : "يجب على األمة أن تعيه وتدركه 
قــدر  لمــاذاو ٬ إلعــالء كلمتــه بضــرورة أن يعــدوا دائمــا قــدر إمكــانهم مــا اســتطاعوا مــن قــوة

لـذلك  -سـبحانه�قدرة المؤمنين قدرة اهللا  وراءو ٬ بطاقته محدودنسان ألن اإل ؛عتهم؟استطا
 اســتطاعتكمـا ضـعف قـدر  وٕاذا٬ أنـت تعـد قـدر مـا تســتطيع٬ ثـم تطلـب مـن اهللا أن يعينــك

إن هـــذه االســـتطاعة لـــن توصـــلني إلـــى مواجهـــة مـــا يملكـــه خصـــمي مـــن : إيـــاك أن تقـــول
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 المــدد فلــك أنــت اســماء إنمــفخصــمك لــيس لــه مــدد مــن ال٬ معــدات يمكــن أن يهــاجمني بهــا
و . عـــددك كـــانمهمـــا  ألقــوىا جعلـــكدام لـــك هـــذا المــدد فقوتـــك بمـــدد اهللا ت مـــاالســماوي٬ و 

ميـدان القتـال  مـن يفـرونو ٬ سيلقون سـالحهم رعباهللا في قلوب الذين كفروا ال يساعة يلق
مــنهم وينتصـرون علــيهم بأيـة قــوة  نو بــأقوى األسـلحة وســيتمكن المؤمنـ ونكــانوا يحـارب لـوو 

 ".أعدوها
المتوضئة بفضل اهللا في تطوير نوعية العبـوات الموجهـة التـي  يادينجحت األ لقد 

ـــدميراً  ـــدبابات الصـــهيونية دبابـــة المركافـــاة فـــدمرتها ت كمـــا ٬ لمـــرات عديـــدة قهـــرت أحـــدث ال
الحــتالل٬ و الجنـد فــي الزيتـون فجنـدلت ســتة مـن جنـود ا اقلـةاسـتطاعت المقاومـة تــدمير ن

كــم لتقصــف ســيديروت ١٥بتوفيــق اهللا و رعايتــه تــم تطــوير صــواريخ القســام لتصــل إلــى 
 لعلى المجازر اليومية التي يرتكبها جـيش االحـتال داً ر !! وتقصف من الصهاينة ما تقتل

  . رجال المقاومة من   ٨استشهد فيها  يالت خيرةمجزرة نابلس األ خاصةو 
 تقصـفو ٬ ري لها فـي الـدفاع عـن أرضـهم و وطـنهممجزرة بيت حانون فينب تيتأ و 

ثــم فقــد شــرع جــيش  مــنو ٬ فــي بيــت حــانون ازرعلــى المجــ صــواريخ القســام ســيديروت رداً 
صـواريخ القسـام إلـى سـيديروت  صـولبيت حـانون لمنـع و  يبإقامة حزام أمني ف حتاللاال
توليـد الطاقـة  محطـةمـن وصـولها إلـى مزرعـة شـارون و  وفـاخو ٬ الصـهيونية المستوطناتو 

 لصــواريخثمينــا للمقاومــة و  اعتقادنــا أن الحــزام األمنــي ســيكون صــيداً  فــيو  ن٬فــي عســقال
األمنـي كمـا دمـر فـي  الحـزام سـيدمرو ٬ شارون على اليوم الذي ولدته أمـه سيندمو ٬ القسام

  . جنوب لبنان بإذنه تعالى
 ســـكريةلعهـــي المقاومـــة و هـــذه هـــي صـــواريخ القســـام التـــي أربكـــت المؤسســـة ا هـــذه   

أن يقضـي علـى  عيسـتط ميـدري مـا يفعـل٬ فلـ ال تخـبطو التـي جعلـت شـارون ي٬ الصهيونية
والشيوخ و النساء وقصـف  األطفال قتل  إلى أالمقاومة وال على إسكات صواريخ القسام فلج

ومكتب الجيـل  ٬الرسالةو ٬ األقصى وتكص عالموسائل اإل ضربالبيوت وقطع األشجار و 



- ۳۲۹ - 
 

  . بعينه الذي مني به شارون الفشل هوهذا  فواهللا إن٬ للصحافة
 (هــذا اإلنجــاز العظــيم للمقاومــة و صــواريخها يخــرج علينــا مــن أبنــاء جلــدتنا  أفبعــد
ينكــر علــى حركــة حمــاس إطــالق صــواريخ ) علــى كتفــه الثقيلــةوالنياشــين  الرتــبمــن يحمــل 

المتكــررة ضــد أبنــاء  االجتياحــاتو تــرد علــى ٬ األمــة كرامــةشــرف و  القســام التــي تــدافع عــن
  !ون؟؟هؤالء من اجتياح بيت حان والسؤال الذي يطرح نفسه أين موقف! بناشع

عـــن بيـــت  يـــدافعونو  اهللا ســـبيليقـــدمون أرواحهـــم فـــي  جهـــاتهمبكـــل تو  المقـــاومون 
فأين موقف األجهزة األمنية الفلسطينية مـن !! يقتلونالمتواضعة فيقتلون و  بأسلحتهم ونحان

وفيــة  الــتبــل ال ز ٬ مــن يــدافع تســاعدفــال هــي مســتعدة أن تــدافع أو ! مجــازر بيــت حــانون؟
ثــم تعلــو !! التفاقياتهــا مــع بنــي صــهيون فــي انســحاب جنودهــا و تســريحهم وقــت االجتيــاح

لتـي تتسـبب فـي هـي ا٬ أوقفوا صواريخ القسام: بعض األصوات باسم مصلحة الوطن لتقول
هــل مجــزرة نــابلس . القســام واريخإنهــا المهزلــة فهــل تــدمير رفــح كــان بســبب صــ! االجتيــاح
 كفـرو  ياسـينمجزرة ديـر  هلو  اليومية التي يرتكبها شارون بسبب القسام؟ المجازروجنين و 

  . ؟.كانت بسبب المقاومة وصواريخها؟ ٤٨ال مجازرو  شاتيالو  براو ص٬ اسمق
٬ الستئصال الشعب الفلسطيني الشارونية إنها المجازر ن٬صهيو طبيعة بني  إنها 

القضــــية  تصــــفيةموفــــاز ويعلــــون إلنهــــاء االنتفاضــــة و  يهــــاإنهــــا الحــــرب العرقيــــة التــــي يعان
  . نيةالفلسطي
٬ صـــــواريخ القســـــام أو٬ فـــــي المقاومـــــة ليســـــتو  لالمشـــــكلة تكمـــــن فـــــي االحـــــتال إذن 

  . فالمقاومة تدافع عن شعبها في رد العدوان الصهيوني٬ و من حقها ذلك
مجـــــازرهم  نصـــــواريخ القســـــام فهـــــل اليهـــــود ســـــيوقفو  أوقفـــــتهـــــب أن حمـــــاس  و 

 علـىو ٬ المقاومـةبإيقاف جميع أشكال  تذرعونسي بل  ٬يوقفوا ذلك لنو  ٬بالطبع ال! اليومية؟
مـــا يريـــدون فلـــن  فعلـــواأنفســـهم و حتـــى لـــو  يســـلمواو  ضـــاءالرايـــة البي يرفعـــوا أنالمجاهـــدين 
کٱٱڇٱ. ١٢٠: البقـــرةڇٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپڇٱملـــتهم  تبـــاعايرضـــوا إال ب
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  . ٢١٧: البقرةڇٱ کٱٱکٱٱٱٱٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳ
ـــذلك  ـــا وهنـــاك إليقـــاف صـــواريخ  المخططـــاتو  دراتمبـــافـــإن ال ل التـــي تحـــاك هن

علـى الشـعب  مـاو . التي تريد اجتثاثنا من أرضنا هيونيةلها أمام العقلية الص  مبرراً ٬ القسام
صواريخ القسام هو واجب  اراستمر  أنو  الفلسطيني إال أن يقف بكل قواه لمواجهة االحتالل

فـــوق أرضـــنا ال ينفـــك عـــن ارتكـــاب المجـــازر تلـــو  مـــا دام االحـــتالل جاثمـــاً  وطنـــيشـــرعي و 
  . المجازر بحق شعبنا المنكوب
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  تحاروتزيد من حاالت االن.. تصيب اليهود بالجنون .. القسام صواريخ

٠٥/٠٨/٢٠٠٤  

فـي سـورة : فـي القـرآن الكـريم فـي أربعـة مواضـع) الرعب(كلمة  -سبحانه�اهللا  ذكر
ٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڇٱ ١٥١آل عمـــران اآليـــة 

اهللا الرعـــــب فـــــي قلـــــوب فقـــــد ألقـــــى ٬ ڇڄٱٱٱڄڄٱٱڄٱٱڃڃٱٱڃٱٱٱٱٱڃٱٱچٱٱ
إن محمـــدًا قـــادم إليـــك بجـــيش كبيـــر مـــن المدينـــة ومعـــه : الكـــافرين حـــين قـــالوا ألبـــي ســـفيان

فمـــاذا صـــنع أبـــو ســـفيان . مقـــاتلون لـــم يحـــاربوا مـــن قبـــل٬ إنـــه قـــادم إليـــك فـــي حمـــراء األســـد
  .وجيشه؟ ألقى اهللا الرعب في قلوبهم وفروا خائفين إلى مكة

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگگٱٱٱڇٱ ١٢وفــــي ســــورة األنفــــال اآليــــة    

وهـــــــــــذه ٬ ڇگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱ
الرعــب والخــوف فــي قلــوب  ألقــىاآليــة نزلــت فــي بــدر حيــث امــتن اهللا علــى المــؤمنين بــأن 
  .الكافرين مما أدى إلى هزيمتهم وانتصار المسلمين عليهم

ژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱڇٱ ٢٦وفــي ســورة األحــزاب اآليــة 

حــين تــآمر نزلــت فــي غــزوة األحــزاب  ٬ڇگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱ
فأرسل اهللا عليهم ريحًا وجنودًا٬  العرب للقضاء على محمد  ييهود بني قريظة مع مشرك

  .ورجعت بنو قريظة إلى حصونهم فكفى أمر قريظة بالرعب

ۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱڇٱ ٢وأما اآلية الرابعة ففي قولـه تعـالى فـي سـورة الحشـر اآليـة 

ـــــي النضـــــير  ٬ڇۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ ـــــت فـــــي بن وهـــــذه نزل
فظــن المؤمنــون أال  الــذين خــانوا العهــد مــع رســول اهللا وغــدروا بــه فحاصــرهم رســول اهللا 

وا أن حصــــونهم ن اليهــــود ظنُّــــيخرجــــوا مــــن أوطــــانهم لعــــزتهم ومنعــــتهم وشــــدَّة بأســــهم كمــــا أ
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فجــاءهم . ألنهــم فــي عــزة ومنعــة ؛الحصــينة تمــنعهم مــن بــأس اهللا وال أحــد يســتطيع إخــراجهم
؛ ٱٱۈٱٱٱڇٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆڇٱبأس اهللا وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم ولـم يخطـر ببـالهم 

ن فــألقى اهللا فــي قلــوب بنــي النضــير الخــوف الشــديد ممــا أضــعف قــوتهم وســلبهم األمــ :أي
  .بالخروج من المدينة  والطمأنينة حتى نزلوا على حكم رسول اهللا

هـو الـذي يتـولى بنفسـه إلقـاء  -جل جالله-المالحظ في هذه اآليات األربع أن اهللا 
الرعــب فــي قلــوب الــذين كفــروا٬ وهــذه منَّــة مــن اهللا إذا أخلــص المؤمنــون النيــة فــي جهــادهم 

ـــر ٣٨: الحـــج ڇیٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱٱٱٱڇٱوقتـــالهم  ٬ وكمـــا أخب
  ."نصرت بالرعب مسيرة شهر:" فيما رواه الشيخان قوله الرسول 

كالمــــًا لطيفــــًا حــــري  ٣/١٨٢٤فــــي تفســــيره  -رحمــــه اهللا-يقــــول الشــــيخ الشــــعراوي 
أنـا : عـل الرعـب شـائعًا٬ فقـالفاإللقاء أمـر مـادي كـأن اهللا يريـد أن يج: "بالمؤمنين أن يفقهوه

سأجمع الرعب وأضعه في القلب٬ ويكون عمله ماديًا فإذا ما اسـتقر الرعـب فـي القلـب جـاء 
ٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڇٱ :الَخور٬ وٕاذا سكن الخور القلب نضح على جميـع الجـوارح تخـاذًال فيقـول

 أمــر معنــوي٬ وهــو التخــوففكأنــه مثَّــل لنــا الرعــب٬  ١٥١: آل عمــران ڇٹٱٱڤٱٱٱٱٱٱڤٱٱ
بـــه ليصـــنع الخـــور  ىيهم بالرعـــب ويلقيـــه فـــي القلـــب فيبقـــفأوضـــح بأنـــه ســـيأت يءمـــن كـــل شـــ

  ."والخذالن

وتنويع أساليبها القتالية التي أقضت  ويروتط لسطينفإن تنامي المقاومة في ف لذلك
المتغطرسـة والتـي تعـد رابـع قـوة فـي العـالم لـم  لصهيونيةالترسانة ا ممضاجع العدو رغم حج

أهــدافها وهــذا مــا  تحقيــقإنهــاء االنتفاضــة أو القضــاء علــى المقاومــة أو تثنيهــا عــن  طعتتســ
 نالذي يش حتاللالصهيوني على لسان قائد اللواء الجنوبي في جيش اال شبه الجي ترفاع

بفشــل العمليــة العســكرية ولــم تســتطع منــع إطــالق  عتــرفا نون٬حربــًا شــاملة علــى بيــت حــا
الخمـــــيس  معـــــاريفأهـــــدافها وكمـــــا ذكـــــرت صـــــحيفة صـــــواريخ القســـــام مـــــن الوصـــــول إلـــــى 
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العــدو رقــم واحــد للجــيش : م علــى صــدر صــفحتها األولــى عنوانــًا بــارزًا يقــول١٥/٧/٢٠٠٤
الــذين انتحــروا أعلــى جــدًا مــن عــدد  جنــودوأكــد ذلــك بــأن عــدد ال. اإلســرائيلي هــو االنتحــار

ت الحقيقــي فـــي أصــبح االنتحــار ســبب المــو  دميدانيــة٬ فقــ اتفــي عمليــ واالــذين قتلــ جنــودال
الجــيش نتيجــة تفشــي األمــراض النفســية الناجمـــة عــن ســيطرة حــاالت الخــوف والرعــب فـــي 

  .صفوف جيش االحتالل

م بأن ٢٧/٧/٢٠٠٤أقر يوم الثالثاء  فقدالمتحدث بلسان الجيش الصهيوني  وأما
النفسية٬ وذلك بسبب حالة  ةاليهود يتوجهون إلى عيادات الصح ندينمن المج% ٢٥

  .م٢٠٠٠تمرة مع الفلسطينيين منذ أيلول عام الحرب المس

تسعة مستوطنين  نم أ٢٩/٧/٢٠٠٤مصادر طبية صهيونية الخميس  وذكرت
سقوط صاروخي قسام على مستوطنة سيدروت في النقب٬  ءأصيبوا بانهيار عصبي جرا

م عن خشيتها من إصابة عدد من ٣١/٧/٢٠٠٤ تأعربت مصادر طبية السب كما
اليومي لصواريخ  المتوالي سقوطلدة سيدروت بحاالت جنون نتيجة الالمستوطنين اليهود بب

  .القسام التي يطلقها رجال حركة المقاومة اإلسالمية حماس

من االغتياالت  دلجيشه لمزي نانوزير الحرب الصهيوني الذي أطلق الع موفاز
صاروخًا من طراز قسام على المستوطنات ويؤكد أن  ٦٠ إطالقوالتدمير يعترف أنه تم 

  .يومية لتنفيذ عمليات استشهادية ضد االحتالل سطينيةفل ولةمحا ٦٠هناك 

المقاومة الباسلة التي ال تنفك ليل نهار عن ضرب االحتالل دفاعًا عن  هذه
إال ويذوق  يوم على االحتالل يمرالنفس وردًا على جرائم االحتالل ضد أبناء شعبنا٬ فال 

العذاب من قبل المقاومين٬ هذه التصريحات لقادة العدو الصهيوني الذين يعترفون بحجم 
 طولةالقسام ورغم هذه الب صواريخالخسارة المادية والمعنوية التي ألمت بهم من جراء 

إن : أننا نسمع أصواتًا نشازًا من أبناء جلدتنا المغاوير يقولون إالوالمقاومة العمالقة  ادرةالن
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وهم جالسون على كراسيهم  ونيتحدث.. القسام تسببت في إفشال المشروع الوطني واريخص
وفي نفس .. الحالمدججة بالس تالمتحركة وفي غرفهم المكندشة٬ ومن حولهم الحراسا

يأمرون  بل ٬كناً طبعًا ال يحركون سا!! يرتكبون المجازر في بيت حانون  اينةالوقت الصه
  !!هيونيفورًا ليلة االجتياح الص ابباالنسح لوطنيتحمي المشروع اقواتهم البطلة التي 

.. في كل مكان  يشارون المجرمة تشن حرب إبادة على الشعب الفلسطين قوات
وأصحاب المشروع الوطني يصافحون إخوان القردة والخنازير على شاطئ البحر الميت 

رون ضاربين بعرض م في اجتماع سري لمناقشة خطة شا٣١/٧/٢٠٠٤ لسبتمساء يوم ا
كل ما يحصل للشعب الفلسطيني من مجازر٬ وما يتعرض إليه المسجد األقصى  طالحائ

  .من مخططات الهدم والتدمير من قبل االحتالل

ڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱ

  .٥٢: المائدة ڇڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ

من المقاومة ومن صواريخ القسام التي تصيب جنودهم باالنهيار العصبي  فمزيداً 
النفس والعرض والمال  عنوحاالت الجنون٬ وكي تدعم هذه الصواريخ مشروع المقاومة 

  .ألرضوا لعقيدةوا
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  روتيانفجار صواريخ القسام في سيد: بشريات النصر من

١٢/٠٨/٢٠٠٤  

المسلمون اليوم بمرحلة خطيرة وصعبة تكاد تغلب فيها عوامل اليأس  يمر
وخبث إلى  اءبالهزيمة النفسية نتيجة للضربات المتالحقة التي توجه بده لشعورواإلحباط وا
من جذورها٬ وذلك من خالل  ستئصالهابغية القضاء عليها وا ميةالمتنا إلسالميةالصحوة ا

بإعالن حرب نفسية على  - وٕاسرائيلأمريكا - سها رأ وعلى العالمتآمر قوى الشر في 
من المستقبل المنشود٬ من أجل هذا فال بد من مقاومة هذه الحمالت  سهمئتياإلسالميين 

 لمستقبلبأن ا عدالمعادية٬ وذلك ببث روح األمل في األمة٬ وشحن نفوس الجيل الصا
قرآنية٬ وهذه طبيعة منهاج اإلسالم في إحياء النفوس  تميةلإلسالم وأن انتصار اإلسالم ح

األشعري إلى اليمن  سىمعاذ بن جبل وأبا مو  من جديد فحين أرسل الحبيب المصطفى 
يتفاءل وال  ٬ وكان ۱۰٥"وال تختلفا وبشَّرا وال تنفرا وتطاوعا ا٬يسَّرا وال تعسَّر : " وقال لهما

  .فال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكمال خير الحسن وقال  ميتطير وكان يحب االس

فإنه مطلوب منا أن نتحدث عن المبشرات بانتصار اإلسالم وهي كثيرة في  لذلك
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة٬ ومن أحداث التاريخ ومن الواقع الذي نعيش متمثًال 

الوعي في تقدم وتنامي الصحوة اإلسالمية على كل المستويات٬ فقد أيقظت العقول ب
ومألت القلوب باإليمان٬ وغيرت كثيرًا من المفاهيم من الوالء للغرب إلى الوالء هللا ورسوله٬ 

  ..القومية والعلمانية إلى القتال تحت راية اإلسالم  ياتتحت را الومن القت

من أهم مبشرات النصر في هذه المرحلة هو صعود المقاومة في فلسطين من  إن
الحجر إلى السكين إلى  فمناركة التي طوَّرت من أدائها خالل انتفاضة األقصى المب
  .نفاقالسالح ثم إلى الصواريخ واأل

                                                           
  ) . ١٣٧٧(٬ ح  )٣/١٣٥٩(٬ صحيح مسلم ) ٣٠٣٨(٬ ح ) ٤/٦٥(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٠٥
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وتكبدها  بل ٬استطاعت بحق أن تقف أمام أعتى قوة في الشرق األوسط لقد
العدو الصهيوني مما أفقده  الخسائر تلو الخسائر وتزرع الرعب والخوف في صفوف

  !! ال يدري ما يصنع  طيتخب وجعله ٬صوابه

هـــذه االنتفاضــة أن جعلهـــا قـــدره فـــي  ىعلـــ -عــز وجـــل-هـــذا مـــن فضـــل اهللا  ولعــل
في زمن تخـاذل فيـه النـاس وتخلـى كـل النـاس عـن نصـرة  واختارها ٬المعراجأرض اإلسراء و 

 -سبحانه وتعـالى- وحيدًا يقارع االحتالل وذلك لحكمة يريدها اهللا ركهالفلسطيني وت الشعب
-تعـالى� قـال ٬لنصر على يد المخلصين المجاهدين رغم ضعفهم وقلة حيلتهمفي تحقيق ا

ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱڇٱ :

  .٤٧: التوبة ڇىٱٱائٱٱائٱٱ

ولعل اهللا أيضًا كتب النجاح للمقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد عـز الـدين القسـام 
ڇٱ :حتــى تحقيــق النصــر بــإذن اهللا تعــالىتحقيقــًا لوعــد اهللا لتظــل تســوم اليهــود ســوء العــذاب 

ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱکگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳڳٱٱ

 بشــــراً فــــي الحــــديث الصــــحيح م  قــــول الرســــول وحســــبنا ١٦٧٬: األعــــراف ڇڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱ
ال تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين "  :بالطائفة المنصورة حين قال

 يــا: قــالوا ٬حتــى يــأتي أمــر اهللا وهــم كــذلك ألواءإال مــا أصــابهم مــن  خــالفهمال يضــرهم مــن 
يكــــون  نســــأل اهللا أن ٬"المقــــدس وأكنــــاف بيــــت المقــــدس  ببيــــت: قــــال ؟رســــول اهللا وأيــــن هــــم

يصبهم من ألواء  اوالمجاهدون في فلسطين ممن شملهم هذا الحديث فهم رغم م طونالمراب
أنهــم قــاهرون لعــدوهم بــاعتراف  الاليهــود مــن حــرب إبــادة علــيهم إ شــنهيونصــب وقتــل ومــا 

حربيــة تعــد الرابعــة فــي  انةالعــدو بفشــله الــذريع  فــي القضــاء علــيهم رغــم مــا يملكــه مــن ترســ
ري أن صــواريخ القســام التــي أجبــرت قــوات االحــتالل الصــهيوني علــى وفــي تصــو !! العــالم

ساعة من التهديـدات التـي بثتهـا كتائـب القسـام  ٤٨من  أقل بعداالنسحاب من بيت حانون 
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عبر قناة العربيـة الفضـائية والتـي هـدد فيهـا القسـاميون بتكثيـف قصـفهم لمغتصـبة سـيدروت 
  .عدوانها الوحشي ضد أهلنا هناك افٕايقو  ٬ما لم تنسحب قوات االحتالل من بيت حانون

القسام  ديدداللة واضحة على أن ته دلحانون ي يتانسحاب االحتالل من ب إن
أن صواريخ القسام ليست  رغم ٬بإذن اهللا والتمكينوصمود المقاومة هي بشرى النصر 

لديها القدرة التدميرية الفاعلة كصواريخ االحتالل إال أنها استطاعت  وليس ٬عابرة للقارات
مستوطني سيدروت حتى وصل  قلوببفضل اهللا أن تصل إلى سيدروت وتزرع الرعب في 

 ٬قسامبهم األمر أن يجهزوا حقائبهم للخروج من المستوطنة هروبًا من جحيم صواريخ ال
الوعود القاطعة لحماية  ذلإقناعهم وب من نيما يفعله موفاز وزير الحرب الصهيو  رغم

الوصول إليهم إال أنه لم يفعل شيئًا٬ والكيان الصهيوني  نالقسام م واريخأمنهم ومنع ص
الصهيوني التي بناها  مناأل استراتيجيةيدرك أن هروب مستوطني سيدروت سوف يحطم 

الجيش ما يدركه رئيس أركان  هذا ٬عاماً  خمسينمن  أكثربني صهيون منذ  عماءز 
يستحيل القضاء  بأنه: م حين قال ٢٠٠٤/  ٨/  ٨الصهيوني موشيه يعلون يوم األحد 

  . المغتصبات الصهيونية جاهبات قسامعلى إطالق صواريخ ال

م أن صواريخ  ٢٠٠٤/ ٨/  ٨يوم  يةأوضحت صحيفة هآرتس الصهيون كما
إلى أن إسرائيل خالل الجدار مشيرة  منالقسام المصنعة يدويًا أسقطت نظرية الحماية 

   .من وراء خطتها الوهمية لفك االرتباط عن غزة حربًا مستمرة مع الفلسطينيين حصدست

من % ٢٥العصبي لدى الجيش الذي ال يقهر إلى أن  النهياروصل الخوف وا لقد
 ماالقسام هذا  ريخالصحة النفسية بفعل صوا ياداتالصهاينة يتوجهون إلى ع نالمجندي

مداه  وفم ولقد وصل الخ٢٤/٧/٢٠٠٤الصهيوني يوم  الجيشأقر به المتحدث بلسان 
من أجل  كذباً  ييننفسها واتهمت الفلسطين الصهيونية التي طعنت المجندة إلىحتى وصل 

  .من الخدمة العسكرية هروبال



- ۳۳۸ - 
 

بــل  حــتاللحققــت صــواريخ القســام بفضــل اهللا نجاحــًا فــي اختــراق أمــن دولــة اال لقــد
 تـــابر الفصـــل ال فائـــدة منـــه فـــي ظـــل صـــواريخ القســـام٬ وهـــذا مـــا صـــرح بـــه كأصـــبح جـــدا

أحرنــوت ومعــاريف٬ بــل إن تطــوير صــواريخ القســام وابتكــار  عوتييــد يفةصــح فــيصــهاينة 
وٕاطالق أول قذيفة يوم الثالثاء ) بالياسين(نوع جديد من القذائف المضادة للدروع وتسميتها 

ــ٣/٨/٢٠٠٤ يعــد انتصــارًا  انونلبيــت حــ يــةي المنطقــة الغربم باتجــاه ناقلــة جنــد صــهيونية ف
اهللا فـــي إيقـــاع الرعـــب وٕارهـــاب العـــدو  نالنصـــر والتحريـــر بـــإذ بشـــرىإنهـــا !! جديـــدًا للقســـام

ۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱڇٱ -تعـــــــالى�الصـــــــهيوني مصـــــــداقًا لقولـــــــه 

ۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱىٱٱائٱٱائٱٱەئەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱ

  .٦٠: األنفال ڇىئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئٱٱ

صواريخ القسام بفضل اهللا ورحمته تشكل هاجس الرعب في قلوب  وستظل
  !!المحتلين حتى ولو صعدوا في السماء فستالحقهم بإذن اهللا 

سأل بعض قادة الصحابة في إحدى المعارك من  سأن بعض قادة الفر  يروى
وابتالنا بكم٬ فلو كنتم في سحابة له نحن قدر اهللا ابتالكم اهللا بنا٬ : فقال ؟شأنكم ماأنتم؟ و 
  !!إليكم أو لهبطتم إلينا  نالصعد
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  !!النصر من جباليا والشمال تلوح في األفق  بشائر

٠٧/١٠/٢٠٠٤  

يستطع المجرم شارون  لم ٬مباركةخالل أربع سنوات مضت من عمر االنتفاضة ال        
بكــــل مــــا أوتــــي مــــن قــــوة أن يقضــــي علــــى االنتفاضــــة األمــــر الــــذي اضــــطره أن يعلــــن عــــن 

من جانب واحد٬ ومن يومها يحـاول عبثـًا االنسـحاب بصـورة تضـمن لـه  من غزة االنسحاب
ال يظهـر أمـام  تـىيتراجـع ح هالمقاومـة الموجعـة تجعلـ اتماء الوجه أمام شعبه إال أن ضرب

الفينة واألخرى في االجتياح واالغتيال  ينالكرة ب يعيدفإنه  لذلك ٬نسحب مهزوماً العالم أنه ا
االجتيــاح األخيــر ليلــة  فكــان ٬والهــدم والقتــل علَّــه ينــال مــن إرادة المقاومــة ولكــن دون جــدوى

 صـةم لتبدأ فصـول المجـزرة الجديـدة فـي شـمال القطـاع الصـامد وخا٢٩/٩/٢٠٠٤األربعاء 
األعــزل٬ وهــدم البيــوت علــى أصــحابها  بناالجمــاعي ألبنــاء شــع تــلبالقفــي جباليــا الصــمود 

 فــــانبرىاآلمنــــين وقطــــع الكهربــــاء والميــــاه ومنــــع الطعــــام والشــــراب والحليــــب عــــن األطفــــال٬ 
للـدفاع  قسـامالشـهيد عـز الـدين ال ائبمن أبناء شعبنا وعلى رأسهم كت لونالمجاهدون والمقات

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱڇٱ :-عـز وجـل-لنـداء اهللا  ينمسـتجيب طنهمعن دينهم وأعراضهم وو 

پٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱ

  .٧٥: النساء ڇٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱ

وتستمر المعركة لليوم الثامن على التوالي ويحشـد العـدو كـل إمكاناتـه مـن طـائرات 
رغم هذا كلـه تـتمكن المقاومـة  ٬ة عظمىودبابات حتى استدعى االحتياط وكأنه يحارب دول

بفضــل اهللا مــن الوصــول إلــى أهــدافها بســقوط صــواريخ القســام علــى المســتعمرات وخاصــة 
ــــون ٬ ويتنــــافس اإلفتقتــــل وتــــدمر" اســــديروت" علــــى ستشــــهاديون القتحــــام مســــتوطناتهم فيقتل

إنهــــم واهللا . ويجرحــــون العشــــرات مــــن جنــــدهم٬ ويــــدمرون الــــدبابات لتصــــبح مقــــابر لجنــــدهم
يموتـون رعبــًا وخوفــًا قبــل أن تصـل إلــيهم صــواريخ القســام والبنـا والياســين والناصــر مصــداقًا 
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ـــــــــــــه  ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱڇٱ: -تعـــــــــــــالى�لقول

ہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱٱٱہ

إن وقفـــــة شـــــعبنا الفلســـــطيني بكـــــل قـــــواه  .١٤ - ١٣: الحشـــــر ڇۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱ
المقاتلــة فــي جباليــا الصــمود وعلــى رأســهم كتائــب الشــهيد عــز الــدين القســام وألويــة الناصــر 

صــى وكتائــب الشــهيد أبــو علــي مصــطفى صــالح الــدين وســرايا القــدس وكتائــب شــهداء األق
لقولـه  وكتائب أبو الريش ليدل داللة واضحة على أننا موحـدون فـي خنـدق المقاومـة امتثـاالً 

  .٤: الصف ڇےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱڇٱ :-تعالى-

سيدروت أن يرحلوا هروبًا من  صبةأجبرت مستوطني مغت لةالمقاومة الباس هذه
/  ١٠/  ٣الصهيونية يوم األحد  "حرنوتأ يديعوت"فقد ذكرت صحيفة  ٬صواريخ القسام

دفعت غالبية سكانها إلى  ةم أن صواريخ القسام التي تسقط على المستوطن ٢٠٠٤
المغادرة للسكن بجوار أقارب لهم في مناطق أخرى خارج المستوطنة خاصة أنه بات من 

  .بصورة طبيعية طنةتسير الحياة في المستو  أنممكن غير ال

 ضوالغريب أن بع ٬صواريخ القسام التي يستهزيء بها بعض المتخاذلين هذه
عدم إعطاء العدو ذريعة  بحجةاألصوات الفلسطينية تطالب بوقف إطالق صواريخ القسام 

لصهيوني ال الفلسطيني مع أن الجميع يدرك أن االحتالل ا بالشع ىلمواصلة عدوانه عل
عز  ميالذريعة في اغتيال القائد القسا فما ٬على شعبنا نهعدوا لمواصلةإلى ذريعة  تاجيح
 وما !!؟في اجتياح رفح وخان يونس وجنين ةوما الذريع ؟خليل في سوريا خالشي نالدي

إن الذريعة عند الكيان  ؟األشجاروتجريف األراضي واقتالع  الذريعة في هدم البيوت
  .ليس إال عليهالفلسطيني والقضاء  به يريد إبادة الشعالمسخ هو أن

كان من المفترض على هذه األصوات أن تفخر بصواريخ القسام التي أربكت  إذن
وقف عاجزًا عن منعها من الوصول إلى أهدافها  يثالكيان الصهيوني وزعزعت أمنه ح
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من وسائل عدة  هيونيما استعمله الجيش الص ورغم ٬رغم ما يملك من التكنولوجيا الحديثة
الورش  وقصف ٬عالمتكررة لشمال القطا االجتياحات: للقضاء على تلك الصواريخ منها

. لاإلنذارات األمنية داخل المستوطنات الصهيونية وكلها باءت بالفش ومنظومة ٬الصناعية
عن  يةبوقف مجازره اليوم الصهيونيكان من األجدر لهذه األصوات أن تطالب العدو 

بالوقوف إلى  يةمن األولى أن تطالب هذه األصوات األجهزة األمنية الفلسطين بل ٬شعبنا
صواريخ القسام  بإيقافمن المطالبة  بدالخندق الجهاد والمقاومة  فيجانب أبناء شعبنا 

 نأين قوات األم! جباليا حشعبنا مستغربًا أين أجهزة السلطة األمنية من اجتيا ساءلويت
  نأين وأي وأين  ؟١٧االستخبارات؟ أين الوقائي؟ أين القوة  نأي الوطني؟ أين المخابرات؟

أين القوات التي حشدت  ؟أطلق بغزارة بحجة محاربة الفساد أين الرصاص الذي.... 
 إنه!! ويا ليتها تكون المعركةنتمنى أن نراها في أرض  كنا ٬شخصية آربيومها لتنفيذ م

الغيورين من أبناء شعبنا أن يقفوا صفًا  لفي جباليا يتوجب على ك زفومن خالل الدم النا
األطفال تستصرخكم٬ وصرخات النساء  فدماء ٬العدو الصهيوني الغاشم هةواحدًا لمواج

عن شرف وكرامة  عونفي جباليا الذين يداف دينالمجاه متناديكم أن هبوا لنجدة إخوانك
قد تمكنت كتائب القسام في جباليا ليلة بشائر النصر تلوح في األفق ف وهاهي ٬األمة

لألفراد  مضادةمركبة أرضية موجهة و  بواتم من تفجير ثالث ع٤/١٠/٢٠٠٤االثنين 
جنديًا فيما قامت وحدة خاصة من  ينبخمس تقدروالتي ) كوماندوز(بدورية مشاه صهيونية 

صاص مما وٕامطارها بوابل من زخات الر  وقتالدورية في نفس ال مباغتةاالستشهاديين ب
  .معظمهم رحفي المكان وقتل وج همءأدى إلى تناثر أشال

حكمتـه أن ينصـر  واقتضت ٬هلم يكن إال بفضل اهللا ورعايت وليهذا العمل البط إن
ھٱٱھٱٱھٱٱڇٱفسـادًا  األرضيعيثـون فـي  نعباده المخلصـين علـى اليهـود المالعـين الـذي
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 ڇیٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱٱٱٱڇٱ ٤٧٬: الـــــــــــــــــــــــــــروم ڇےٱٱٱےٱٱٱ
  .٣٨: الحج

ن كونوا على ثقة بنصر اهللا٬ كونوا مع ين المرابطيالمقاتلين المجاهد اإلخوةأيها 
عز -اهللا يكن اهللا معكم كونوا على قلب رجل واحد أكثروا من الذكر والدعاء وطاعة اهللا 

  .يمظالخير العنصروا وترحموا وتنالوا ت - وجل

ىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱڇٱ

 � ٤٥: األنفــــــــــال ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱ

٤٦.   
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  لن تزيد الحماس إال حماساً ... واالغتياالت  االختطاف

٢٣/٠٩/٢٠٠٤  

 حـرراهللا ورعايتـه مـن كبـرى حركـات الجهـاد والت بفضـلأصبحت حركـة حمـاس  لقد
بـل ألنهـا تحمـل فكـرة  بات؛والدباالجيوش والطائرات والصواريخ  تملكفي العالم٬ ليس ألنها 

تحرير األرض واإلنسان٬ وتعتمد علـى نفسـها فـي األخـذ  فيومنهاج القرآن الكريم  ٬اإلسالم
ڇٱ: -تعــالى�البســيطة المتواضــعة مصــداقًا لقولــه  كاناتهــافــي تطــوير قــدراتها وٕام بابباألســ

: األنفــــــــــــــــــال ڇۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱ

٦٠.  

مســيرة المقاومــة فــي فلســطين ونحــت نحوهــا كثيــر مــن الفصــائل الفلســطينية  فقــادت
المقاتلــة٬ حتــى غــدت قــدوة للمجاهــدين فــي كــل مكــان فــي المحافظــة علــى تــوازن الرعــب مــع 

النوعيـة٬ األمـر الـذي جعـل العـدو  اديةوذلك من خـالل العمليـات االستشـه لصهيونيالعدو ا
ـــه٬ وخاصـــة ب العمليـــة  عـــدالصـــهيوني يقـــف عـــاجزًا أمـــام هـــذا التحـــدي الخطيـــر لكيانـــه وأمن

السبع التي خلطت األوراق وأسقطت الكثير من التحليالت التي ظنت أن  ئرفي ب لمزدوجةا
 زيــــالمقاومــــة ضــــعفت بعــــد استشــــهاد شــــيخ األمــــة أحمــــد ياســــين والقائــــد المغــــوار عبــــد العز 
 فيالرنتيسي٬ وسقط الشعار الزائف الذي ردَّده المرجفون والمثبطون من أن الطريق مسدود 

تلك العملية لتوجه  اءتاليومية٬ فج غتياالتوبناء الجدار واال دميرظل الحصار والقتل والت
إلن اسـتطعت : ضربة قاسية لسياسة األمن الصهيوني الذي يقوده المجرم شارون لتقول لـه

 طيعلكنــك لــن تســت.. لعشــرات مــن أبنــاء شــعبنا وتعتقــل المئــات٬ وتغتــال القيــادات أن تقتــل ا
إلـــى أهـــدافها  وصـــولمســـيرة الجهـــاد والمقاومـــة٬ والحيلولـــة دون تمكنهـــا مـــن ال ارمنـــع اســـتمر 
حـول  لسـطينيبـل إن سياسـة شـارون اإلجراميـة سـتزيد مـن التفـاف الشـعب الف لهـا٬المخطط 

الها يومـــًا بعـــد يـــوم وســـيتعمق روح الجهـــاد فـــي نفـــوس مـــن اشـــتع ؤججمســـيرة المقاومـــة٬ وســـت
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ھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱےۓٱٱۓٱٱڭٱٱڇٱ: -تعــــالى-أبنائهــــا٬ وســــتزداد ثقــــة بــــاهللا حــــين تقــــرأ قولــــه 

  .١٠٤: النساءڇٱ ڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋ

تقـول . استمرار المقاومة هو حق للفلسطينيين ما دام االحتالل الصهيوني قائماً  إن
الحـواجز  عبورما دام الفلسطينيون مضطرين إلى " صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية 

بــين منطقــة وأخــرى٬ ومـــا دامــوا يضــربون ويهـــانون علــى أيــدي الجنـــود فــإن العنــف ســـينمو 
  ".ويطغى

المســتوى الجهــادي والعســكري فــي تطــوير صــواريخ  فقــط علــى تقــدمحمــاس ال ت إن
 ٤٨ مالقسام لتصل إلى مدى أبعد لتضرب المستوطنات الصهيونية في األرض المحتلة عا

قلوب الصهاينة بل هي تتقدم أيضًا على المستوى السياسي واالجتماعي  فيالرعب  رعولتز 
ســــــيحيون وغيــــــر والثقـــــافي فقــــــد فــــــازت فـــــي نقابــــــة المهندســــــين والمحاســـــبين٬ وتعــــــاطف الم

اإلســـالمية التـــي  رةإنهـــا الفكـــ!!  اســـيناإلســـالميين بإعطـــاء أصـــواتهم لكتلـــة الشـــهيد أحمـــد ي
تجذرت في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني بعـد أن جـرب األفكـار العلمانيـة المسـتوردة وبعـد 
أن خــــاض غمــــار المفاوضــــات مــــدة عشــــرة ســــنين دون جــــدوى٬ لقــــد ظهــــر للعيــــان أن كــــل 

ولــو علــى  المســخإال الحفــاظ علــى أمــن دولــة الكيــان  ادرات ال يقصــد منهــوالمبــا فاقيــاتاالت
  !!حساب إبادة الشعب الفلسطيني 

هذا كله أعلن الكيان الصهيوني بصراحة أن القضاء على حركة حماس هو  ألجل
يركــز علــى  هفهــو وٕان كــان يســتهدف كافــة الفصــائل المقاتلــة إال أنــ!! صــهيونية  اســتراتيجية

يــوم األحــد  اءأكبــر وأكثــر٬ فقــد قصــفت الطــائرات الصــهيونية مســ صــورةاســتهداف حمــاس ب
منــذ  تاللاالحــ خم ســيارة الشــهيد المجاهــد القســامي خالــد أبــو ســلمية الــذي دو ١٩/٩/٢٠٠٤

  .إلى تحطم سيارته واستشهاده دىمما أ االنتفاضة األولى
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م أطلقــت طــائرة صــهيونية صــاروخين علــى ٢٠/٩/٢٠٠٤االثنــين  يــوممســاء  وفــي
عـن استشـهاد القائـد القسـامي  سـفررة جيب قرب مسجد الهداية في حي تـل الهـوى ممـا أسيا

وتـأتي عمليـة  لالجئـين٬رباح زقوت والقائد القسامي نبيل الصعيدي٬ وهما من مخـيم البـريج 
 تهــــاهــــذا االســــتهداف لحركــــة حمــــاس وقياد نإ. ســــاعة ٢٤الثانيــــة فــــي أقــــل مــــن  غتيــــالاال

الحركـة وعلـى  ذهواإلجـرام الصـهيوني علـى هـ حقدكس مدى الالبررة يع اهديهاوكوادرها ومج
أبناء شعبنا الصابر وكما يهدف إلى بلبلة الصف وٕاحداث الفرقة بين أبنائه٬ ومع ذلـك فـإن 

مســتمرة حتــى  لمقاومــةا مســيرةوٕارادتــه٬ وســتظل  متــهأبنــاء شــعبنا أكبــر مــن أن ينــال مــن عزي
 وشــعبنالصــهيوني لــيس غريبــًا علــى امتنــا هــذا اإلجــرام ا -تعــالى�دحــر االحــتالل بــإذن اهللا 

وعــددها مــا  مــةولكــن الغرابــة كــل الغرابــة وفــي هــذا الظــرف الصــعب٬ أن تقــوم مجموعــة ملث
 شــهداءشخصــًا مــن عناصــر المخــابرات التــي تنكــرت بــزي كتائــب  ريقــارب مــن أربعــة عشــ

شـركة  يشـرير أثنـاء خروجـه مـن عملـه فـ اداألقصى بخطف أحد كوادر حماس المجاهـد إيـ
م ١٩/٩/٢٠٠٤الجوازات قبـل صـالة عصـر يـوم األحـد  شرطةمن مقر  قرباالتصاالت بال

إلـــى الســـرايا للتحقيـــق معـــه علـــى خلفيـــة اغتيـــال أبـــو رجـــب شـــنيورة علمـــًا بأنـــه تـــم  هتـــداقتاو 
بأنــه كــان فــي  لتأكــدوٕاخــالء ســبيله بعــد ا ســتجوابهاســتدعاؤه مــن قبــل المباحــث العامــة وتــم ا

والجـدير بالـذكر أن حركـة حمـاس أعلنـت أنهـا ال عالقـة  ٬عمله حين وقـوع حـادث االغتيـال
لهــا بهـــذا الحـــادث٬ وقـــد تحـــدث األخ خالـــد مشــعل مـــع أبـــي عمـــار بهـــذا الخصـــوص وأعلـــن 

 أنلهــا بالحــادث٬ ولكــن يبــدو  ةمستشــار أبــي عمــار األمنــي الرجــوب بــأن حمــاس ال عالقــ
صفوف األجهزة األمنية ومنها جهـاز المخـابرات جعلهـا تصـدر  في لموجودةحالة الفوضى ا

لقــــد أثــــارت عمليــــة . ضــــد حركــــة حمــــاس فوفهاباتهــــام حمــــاس مــــن أجــــل لملمــــة صـــ اهـــأزمت
م بمســـيرة ١٩/٩/٢٠٠٤االختطــاف أبنـــاء وأنصــار حمـــاس الـــذين خرجــوا مســـاء يــوم األحـــد 

ج الفــوري عــن األخ حاشــدة مــن مســاجد غــزة مســتنكرين عمليــة االختطــاف ومطــالبين بــاإلفرا
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أفــرج عــن األخ إيــاد قبيــل صــالة العشــاء واســتقبلته الجمــاهير مهنئــة  فقــدوبالفعــل  رالمــذكو 
  .بالهتاف والتكبير

أجهـــزة األمـــن الفلســـطينية بحملـــة اعتقـــاالت  ومينـــدى لـــه الجبـــين أيضـــًا أن تقـــ وممـــا
هجنه الـــذي اســـت ألمـــرقلقيليـــة٬ ا يومالحقـــات بحـــق أفـــراد وكـــوادر وأنصـــار حركـــة حمـــاس فـــ

كيـف يسـوغ لألجهـزة األمنيـة أن تالحـق الشـرفاء  فسـهوالسـؤال الـذي يطـرح ن!! عامة الناس 
ــــت الــــذي ال ي ــــذين يــــدافعون عــــن كرامــــة األمــــة٬ فــــي الوق ــــكال الجــــيش الصــــهيوني عــــن  نف

الليلية ألبناء شعبنا في قلقيلية٬ كان من األجدر على  العتقاالتوالمداهمات وا االجتياحات
كــان مـــن !! تالحــق العمــالء والمندســين بـــدًال مــن مالحقــة المجاهــدين  نأاألجهــزة األمنيــة 

الصهيونية عـن شـعبنا٬  االجتياحاتاألولى لألجهزة األمنية أن تدافع عن المواطنين وتصد 
االحـــتالل بكـــل  جـــيشمواقعهـــا العســـكرية كـــي يـــدخل  خالءتقـــوم بـــإ -تعـــودت كمـــا-أم أنهـــا 

ومـن هـذا المقـام أناشـد كـل  نيإن!!! لسطيني هي مهمة األمن الف ذهفهل ه!!  رسهولة ويس
الغيورين على هـذا الـوطن وخاصـة األجهـزة األمنيـة أن يقفـوا بجانـب شـعبهم ليحـافظوا علـى 

بــل يريــدون إبــادة  سوال ذمــة ال يريــدون فقــط القضــاء علــى حمــا موحدتــه فــاليهود ال عهــد لهــ
بكـل توجهاتـه٬ فمـا علينـا إال أن نقـف صـفًا واحـدًا فـي مواجهـة االحـتالل  الفلسطينيالشعب 

ےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱڇٱ: -تعــالى-امتثــاًال لقولــه 

  .٤: الصف ڇ
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  الذكرى الخامسة لالنتفاضة  في

  !!واالستشهاديون تحرسهم المالئكة .. المرحلة  وانالقسام عن صواريخ

٣٠/٠٩/٢٠٠٤  

واإلرهـــاب التـــي يمارســـها االحـــتالل الصـــهيوني  القهـــركـــل صـــنوف العـــذاب و  رغـــم
 ٬المعيشيةللحياة  ةالبنية التحي وتدمير ٬وهدم تيالالفلسطيني من قتل واغ بناإزاء شع مالمجر 

 ارخــــالل الحصــــار وسياســــة التجويــــع واقــــتالع األشــــج ناالقتصــــاد الفلســــطيني مــــ وضــــرب
سـمع وبصـر العـالم الـذي ال يحـرك  مأمـا يجـرىاإلجـرام الصـهيوني  هذا ٬وتجريف األراضي

  .ساكنًا 

 ٣٥٠٠عـــــن استشـــــهاد  رتدخـــــول االنتفاضـــــة عامهـــــا الخـــــامس والتـــــي أســـــف ومـــــع
األجنة في بطون أمهاتهم لم يسـلموا مـن القتـل خاصـة  وحتى ٬طفالً  )٧٨٠(منهم  ينياً فلسط

الجرحــى فقــد بلــغ عــددهم مــا  وأمــا ٬جنينــاً  )٣١(تســببت بقتــل  لتــيعلــى الحــواجز العســكرية ا
مـا يزيـد عـن سـبعة آالف أسـير ال يزالـون يقبعــون  واألسـرى ٬جـريح فألـ مسـينيزيـد علـى خ

  .في سجون االحتالل 

هذه الغطرسة الصهيونية التي تدعمها أمريكا لم يسـتطع الكيـان المسـخ طيلـة  ورغم
ضــده بــل زادهــا قــوة فــي ع فــتأن ينــال مــن إرادة وصــمود شــعبنا وال أن ي تخلــ تأربــع ســنوا

  .وثباتاً 

انتفاضــة األقصــى المباركــة عامهــا الخــامس وال زالــت المقاومــة الفلســطينية  وتــدخل
تدافع عن حقها  لصهيونيةوعلى رأسها كتائب  الشهيد عز الدين القسام صامدة أمام اآللة ا

المتاحــة فتشــعل األرض نــارًا مــن  واإلمكانــات لوســائلاالحــتالل بكــل ا مقاومــةالمشــروع فــي 
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قتيل أكثرهم من  )١٥٠٠(إلى  عددهمتحت أقدامهم وتكبدهم المزيد من القتلى حيث وصل 
  .الجرحى نآالف م وعشرة ٬الجنود

وعلى رأسها  قاومةاستمرار مسيرة الجهاد والمقاومة رغم االستهداف الهمجي للم إن
 ٬ةصـهيوني اسـتراتيجيةحمـاس هـو  صرحت الدولـة العبريـة بـأن القضـاء علـى حيث ٬حماس
وصـــل هـــذا االســــتهداف إلـــى نقـــل الصــــراع فـــي الخـــارج للخــــروج مـــن المـــأزق األمنــــي  وقـــد

الشـيخ خليـل فـي  دينوالسياسي الذي وقـع فيـه شـارون وذلـك باغتيـال القائـد القسـامي عـز الـ
 ال يــدري أن هــذا العمــل ســيزيد وهــو ٬الجبــان سيضــعف حمــاس عمــلأن هــذا ال اً ظانَّــ ٬ســوريا

نفــس الوقــت  وفــي ٬العربــي واإلســالمي ســتوىمــن قــوة حمــاس ومــن ارتفــاع شــعبيتها علــى الم
سيتحمل المسؤولية كاملة عن هذا االغتيال وأن حماس قادرة على الرد في الزمـان والمكـان 

  .المناسبين بإذن اهللا 

الخـــامس يـــرى بكـــل ثقـــة   مهـــاعلـــى أبـــواب عا يلالنتفاضـــة المباركـــة وهـــ النـــاظر إن
أن الشــعب الفلســطيني بعزيمتــه وٕارادتــه التــي ال تلــين لهــو قــادر علــى االســتمرار فــي  ويقــين

لــه مــن الــويالت  يتعــرضومــا  آالمــهمنــه رغــم  لوالنيــ دوالعطــاء والتضــحية وعلــى إيــالم العــ
ھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱےۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڇٱ :-تعـالى-فهو صـابر ثابـت مصـداقًا لقولـه 

  .١٠٤: النساء ڇۋٱٱۋۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇ

خـالل  نبات الفلسطيني يدرك أن فلسطين لن تتحرر عبر المفاوضـات و ال مـ لقد
ــــًا أن العمليــــات االستشــــهادية وا!!  األمنــــي التنســــيق الناســــفة  لعبــــواتوأصــــبح شــــعبنا متيقن

العــــدو  ملكهــــاالقــــوى التــــي ي وازنتــــوازن الرعــــب فــــي غيــــاب تــــ قــــتوصــــواريخ القســــام قــــد حق
الصــهيوني وأن االنتفاضــة أجبــرت شــارون بــاإلعالن عــن االنســحاب تحــت نيــران المقاومــة 

وجه  لىحالة الرعب لدى الكيان الصهيوني وخاصة في المستوطنات ومنها ع نوأ ٬الباسلة
 حتـــى ٬شـــكلت هاجســـًا يطـــاردهم ليـــل نهـــار وصـــباح مســـاء يروتالخصــوص مســـتوطنة ســـد
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العديـــد مـــن  الأن يطالـــب بإرســـ) ايلـــي مويـــال ( ت وصـــل األمـــر بـــرئيس مســـتعمرة ســـديرو 
صواريخ القسام  نهام القربالتي تسقط ب مدارسمنازل المستوطنين وال ىإلاألطباء النفسيين 

  .النفسية إلى التالميذ واألهالي ةمن أجل تقديم االستشار 

وصل الخوف بإحدى اليهوديات فـي المسـتوطنة أن تبكـي علـى شاشـات التلفـزة  لقد
لرؤيــة مــا يســببه ســقوط صــاروخ  يارتنــاحقــًا أن يــأتي شــارون لز  نريــد: ة وهــي تقــولاليهوديــ
بأن تكون هنـاك إنـذارات  سديروتاألجهزة األمنية وعدت مستوطني  نعن أ ناهيك ٬القسام
 كـي ٬القسـام واريخللهـروب إلـى المالجـئ قبـل وقـوع صـ طثانيـة فقـ ٢٠إلـى  ١٥بـين  ام لهم

دون  تقــع بالعشــرات اهللاأن صــواريخ القســام بفضــل  إال ٬إلــى مالجــئهم ليتمكنــوا مــن الــدخو 
  .ةمما زاد الطين بلّ  نذاراتإ

شــيف الخبيــر الصــهيوني فــي الشــئون األمنيــة والعســكرية مســتغربًا  ئيــفز  ويتســاءل
صــعوبة تصـــدى قـــوات الجـــيش اإلســـرائيلي التــي تمتلـــك التقنيـــة الحربيـــة المتقدمـــة لصـــواريخ 

 قسـامكتائـب الشـهيد عـز الـدين ال قبـلالتي يتم تصنيعها بشكل يـدوي مـن  فلسطينيةالقسام ال
  .فشيئاً  يئاً ش ويطورونها ٬المقاومة اإلسالمية حماس ةالجناح العسكري لحرك

إن  بـل ٬يقف األمـر فقـط علـى صـواريخ القسـام التـي زرعـت الرعـب فـي قلـوبهم ولم
رعـــبهم كثيـــرًا ومـــا العمليـــة علـــيهم وذبحهـــم كـــالخراف زاد مـــن خـــوفهم و  توطناتاقتحـــام المســـ

مــــن  تمســــتوطنة مــــوراج وقتــــل وجــــرح العشــــرا امالنوعيــــة التــــي قــــام بهــــا المجاهــــدون باقتحــــ
الهــروب مــن جحــيم غــزة  نهممــ%  ٦٩فقــد طلــب  ونــاً الصــهاينة األمــر الــذي زادهــم رعبــًا وجن

 ٢٠٠٤/  ٩/  ٢٥الذي بثته القنـاة الثانيـة الصـهيونية يـوم السـبت  طالعجاء في االست اكم
  .م

ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱڇٱ: القائـــــــل اهللا العظـــــــيم وصـــــــدق

   .١٣: الحشر ڇۀٱٱ
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هــذا النجــاح الميمــون لمســيرة الجهــاد والمقاومــة فــي فلســطين لــم يكــن إال بفضــل  إن
�الـــــذين وهبـــــوا أنفســـــهم هللا  الشـــــهداءو  لمجاهـــــدينبصـــــدق وٕاخـــــالص ا ماهللا ورعايتـــــه أوًال ثـــــ

  . -سبحانه

فــي الــذكرى الخامســة لالنتفاضــة أن فلســطين ليســت ملكــًا للفلســطينيين بــل  ونؤكــد
إلنقـاذ المسـجد األقصـى مـن  فلسـطيننـذكرهم بـواجبهم نحـو  لهـذالألمة العربية واإلسـالمية و 

  .براثن اليهود المالعين 

إن األنظمــة العربيــة قــد تخلــت عنــا وأســلمونا  بــلولألســف لــم يســتجب أحــد  ولكــن
ورغـم هـذا كلـه فقـد خـاض شـعبنا مـع العـدو !! يفعـل بنـا األفاعيـل  انللعدو الصـهيوني الجبـ

الصهيوني معركة تبـدو للعيـان أنهـا غيـر متكافئـة مـن الناحيـة الماديـة والتكنولوجيـة إال أنهـا 
ومتنوعـة كبدتـه الخسـائر فـي  ضربًا في كل مكان بوسائل متعـددة يونيأوسعت العدو الصه

 صـــفوفالرعـــب فـــي  وزرعـــت ٬حروبـــه مـــع الجيـــوش العربيـــة ياألرواح التـــي لـــم يخســـرها فـــ
  .من نيران المقاومة%  ٥٠ه بنسبة  جنود

الصـــادقين ليكونـــوا علـــى رأس  لمجاهـــديناختـــارت ا تـــيال -ســـبحانه�إرادة اهللا  إنهـــا
صب دفاعًا عن شرف وكرامة األمة الغا تللمقارعة المح والمعراجالحربة في أرض اإلسراء 

اإللهيـة التــي نفخــت فـي روح المقاومــة لتسـوء وجــوه إخــوان  العنايــة إنهـا ٬العربيـة واإلســالمية
ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱڇٱ :قال  حينالقردة والخنازير إلى يوم القيامة كما بشر القرآن العظيم 

 ڇژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱکگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱ
  .١٦٧: األعراف

أنقياء أخفياء  قياءأيها المجاهدون فكونوا كما يريدكم اهللا أت لكمكان اختيار اهللا  فإذا
  .واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم ينعلى الكافر  على المؤمنين أعزةً  أذلةً 
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  !!والقسام رمز عزتها .. عنوان المرحلة  حماس.. النطالقتها  ١٧الـ كرىالذ في

١٦/١٢/٢٠٠٤  

ەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱٱىئٱٱىئٱٱڇٱ

  .٢٦: النحل ڇیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱ

حمـاس قبـل سـبعة عشـر  ميةحركـة المقاومـة اإلسـال طلقـتهـذا اليـوم المبـارك ان في
وتنشـــئ جـــيًال يـــؤمن بمنهـــاج اإلســـالم عقيـــدة وشـــريعة  ٬عامـــًا لتحمـــل أمانـــة الـــدعوة إلـــى اهللا

 دســــتورنا٬قــــدوتنا٬ والقــــرآن  لرســـولاهللا غايتنــــا٬ وا: الخالــــد اومصـــحفًا وســــيفًا٬ وترفــــع شـــعاره
  .اهللا أسمى أمانينا لوالموت في سبي ٬والجهاد سبيلنا

ســـاطع فــي ســـماء فلســطين٬ وروح جديـــدة تســرى فـــي شــرايين األمـــة٬  منجــ فحمــاس
وأمــل يتجــدد فــي النفــوس إلعــادة الثقــة بحتميــة النصــر القــادم بــإذن اهللا حيــث عبَّــرت حمــاس 

م فقالــــت مخاطبــــة الجمــــاهير ١٤/١٢/١٩٨٧والصــــادر فــــي  افــــي أول بيــــان لهــــعــــن ذلــــك 
بـل أنـتم .. انهمالنافذ فـي اليهـود وأعـو  بحانهمع قدر اهللا س دأنتم اليوم على موع: الفلسطينية

  .-سبحانه وتعالى-كيانهم آجًال أم عاجًال بإذن اهللا  رالقدر الذي سيقتلع جذو  اجزء من هذ

المقاومـة مـن خـالل  مشـروعا كـل المخلصـين لتحمـل لقد انطلقت حمـاس ومعهـ نعم
واضحة المعالم إلدارة الصراع مع الكيان الصهيوني الـذي يحمـل مشـروعًا  استراتيجية ؤيةر 

الصــــــهيوني  مشـــــروعالمقاومـــــة ليحـــــل محلــــــه ال تاهدفـــــه إزالـــــة الوجــــــود الفلســـــطيني واجتثــــــ
  .االستيطاني اللعين

 لعربيـةاألمـة ا رامـةافع عـن شـرف وكحماس لترفع لواء الجهاد والمقاومة لتـد جاءت
الحربة في فلسطين لمواجهة االحـتالل الصـهيوني الـذي يعـد رابـع  رأسواإلسالمية٬ ولتكون 
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أن تحقـــق جملـــة أهـــداف مـــن  ورغـــم ذلـــك فقـــد اســـتطاعت بفضـــل اهللا. أكبـــر قـــوة فـــي العـــالم
  :أهمها

المحافظــة علــى اســتمرار مســيرة الجهــاد والمقاومــة رغــم كــل المــؤامرات والدســائس التــي . ١
االحـتالل  دحـرتحاك ضـدها٬ فـال زالـت تسـير بخطـى ثابتـة وقويـة نحـو هـدفها المنشـود فـي 

  .وتحقيق النصر بإذن اهللا

اســتطاعت المقاومــة بفضــل اهللا محاصــرة الكيــان الصــهيوني واســتنزاف طاقاتــه٬ وكشــف . ٢
وأعوانــه ممــا أدى إلــى  هتــه أمــام المجتمــع الــدولي وزرع الخــوف والرعــب فــي قلــوب جنــدعور 

  .غزة وتفكيك مستوطناته اعإرباكه وتراجعه وذلك بإعالن االنسحاب من قط

التي جربها شعبنا عشـر سـنين ولـم يأخـذ  تسويةعلى مشاريع ال الطريققطعت المقاومة . ٣
وظهـر العـدو علـى حقيقتـه فـي أنـه ال يريـد سـالمًا إال  ٬األمر تعقيـدًا وضـعفاً  دادشيئًا٬ بل از 

  .السالم الذي يحمي أمنه ويحرس حدوده ولو على حساب إراقة الدم الفلسطيني

عمقهــــا العربــــي واإلســــالمي والعــــالمي  إلــــىحركــــة حمــــاس أعــــادت القضــــية الفلســــطينية . ٤
ن نحـو القـدس مشـاعر المسـلمي ألهبـتوالتحـرر و  نهـوضشعوب العالم لل تواإلنساني٬ وحفزَّ 

  .وفلسطين

زت ح. ٥  الاألجيـ ياألمـة وبثـَّت األمـل فـ وسوأعـادت الثقـة فـي نفـ اومة٬روح المق ماسعزَّ
إذا رجعــــت األمــــة إلــــى دينهــــا  لــــيس أمــــرًا مســــتحيًال بــــل ممكــــنٌ  هــــودأن االنتصــــار علــــى الي

ےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڇٱاهللا  لوعقيدتها ورصَّت صفوفها ورفعت راية الجهاد في سبي

  .٤: الصف ڇڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱ
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زت حمــاس وحــدة الشــعب الفلســطيني وحافظــت علــى تماســ. ٦ واالنفتــاح علــى جميــع  كهعــزَّ
كـل المسـتويات٬ وحقنـت  وعلـىمن خالل تعميق الحـوار فـي الـداخل والخـارج  واهفصائله وق

  .هاأسئ إلي ما غمالدم الفلسطيني وتعالت على الجراح ر 

طوَّرت حماس من أدائها العسـكري فقـد بـدأت بـالحجر والسـكين ثـم بـالعبوات الناسـفة ثـم . ٧
بالعمليات االستشهادية ثم بصواريخ القسام والبتار والياسين ثم باألنفاق المفخخة والتي كان 

وبــراكين الغضــب فــي رفــح التــي أدت إلــى مقتــل ســتة  ٬آخرهــا الســهم الثاقــب فــي الشــجاعية
  .جنود

أســر الشــهداء والمعتقلــين والجرحــى وأصــحاب (قفــت حمــاس مــع أبنــاء شــعبنا المنكــوب و . ٨
 قــاً تواســيهم ماديــًا ومعنويـًا٬ وتســاهم فــي تخفيــف العـبء عــن كــاهلهم انطال) البيـوت المهدمــة

ــــهمــــن  ەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱٱٱېئېئٱٱېئٱٱىئىئٱٱىئٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱڇٱ: تعــــالى قول

المـؤمنين فـي تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد  مثـل": وقوله  ٢٬: المائدة ڇیٱٱ
فشعبنا المعطاء .  ۱۰٦"سهرالجسد بالحمى وال ائلالواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له س

  .المقاومة والتف حولها وقّدم الشهيد تلو الشهيد يستحق كل تقدير واحترام نالذي احتض

بكـــل  لبــتوطا ائي٬والقضــ نــياألمواإلداري والمــالي و  يوقفــت فــي وجــه الفســاد األخالقـــ. ٩
حزم بإنهاء حالة الفوضى ومالحقة المجـرمين والقتلـة والعمـالء وتطبيـق شـرع اهللا فـي حقهـم 

  .نيالمجتمع الفلسطي في ألمانحتى يسود األمن وا

انطلقــت حمــاس لتقــدم نموذجــًا فريــدًا فــي التضــحية والعطــاء واإلصــرار علــى مواصــلة . ١٠
قــدمت مؤســس حركتهــا اإلمــام الشــهيد أحمــد ياســين وثلــة مــن الطريــق رغــم كثــرة األشــواك٬ ف

ومنصــور٬ وســـليم  شــحادة٬والمقادمــة وأبــو شـــنب و  الرنتيســي لأمثـــا مالقــادة الربــانيين العظــا

                                                           
  ) .٨٠٦(٬ ح ) ١/٥٠٠(الجمع بين الصحيحين : الحميدي  ١٠٦
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وزج باآلالف من أبنائها فـي سـجون المحتـل٬ وأبعـدت قيادتهـا إلـي .. الكثير الكثير  هموغير 
 أبــويحيــى عيــاش٬ وعمــاد عقــل٬ : أمثــال مــن قادتهــا العســكريين العديــدمــرج الزهــور واغتيــل 

  .لغولا دنانالهنود٬ صالح شحادة٬ وع

في  االستراتيجي يارهامؤكدة أن المقاومة هي خ اذلك فهي ماضية في طريقه ورغم
  .٤٠: الحج ڇچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڇٱاألرض والمقدسات  حريرت

بكل  قدماً حماس في ذكرى انطالقتها ستمضي قدمًا ال تهاب الموت ستمضي  هذه
ـــين لهـــا قنـــاة ولـــن تنحنـــي ألحـــد إال هللا  ستمضـــي حمـــاس قـــدمًا تقـــدم .. ثقـــة ومضـــاء لـــن تل

  .الشهداء والمعتقلين والجرحى في سبيل اهللا حتى رحيل آخر مستوطن عن أرضنا

الزكيـة  ئهمرسموا بدما ذينام الالشهداء القادة العظ ييذكرى انطالقة حماس نح في
تحيـــة إلـــى األســـود .. الشـــيخ أحمـــد ياســـين  األمـــةوعلـــى رأســـهم إمـــام  والفخـــارطريـــق العـــزة 

الصــــابرين  اتحيــــة إلــــى أبنــــاء شــــعبن...  االحــــتاللخلــــف القضــــبان فــــي ســــجون  بضــــةالرا
  .ونتمنى لجرحانا البواسل الشفاء العاجل..  لحبيبعلى أرض الوطن ا ينالمرابط

  .استشهاد ولجهاد نصر أ وٕانه
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  !!انتصار لخيار المقاومة .. بلدية  ١٣ ــحماس بـ فوز

٣٠/١٢/٢٠٠٤  

ںٱٱںٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۓٱٱڇٱ

  .٥٧: القصص ڇۓٱٱڭٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱۇٱٱ

علــى دينــك  إن اتبعنــاك يــا محمــد: وقــال كفــار قــريش: جــاء فــي تفســير هــذه اآليــة
فرد  .محاربتنا ويخرجوننا من أرضنا ىعل وتركنا ديننا نخاف أن يتخطفنا العرب فيجتمعون

أولـم نعصـم دمـاءهم ونجعـل مكـانهم حرمـًا ذا  :أي ؛!؟أولم نمكن لهـم حرمـًا آمنـاً  :اهللا عليهم
ي  يكـون آمنـًا لهـم فـفكيف يكون الحرم آمنًا في حال كفرهم وال!! أمن بحرمة البيت العتيق 

  .حال إسالمهم

فهـــم ال : معقبـــًا علـــى هـــذه اآليـــة ٢٧٠٣/  ٥يقـــول الشـــهيد ســـيد قطـــب فـــي ظاللـــه 
وينسـون أنـه وحـده ٬ وهـم ينسـون اهللا. دى ولكـن يخـافون أن يـتخطفهم النـاسينكرون أنـه الهـ

وأن قــوى األرض كلهــا ال تملــك أن تــتخطفهم وهــم فــي حمــي ٬ وأنــه وحــده الحــامي٬ الحــافظ
ذلـك أن اإليمـان لـم يخـالط ٬ كلها ال تملـك أن تنصـرهم إذا خـذلهم اهللاوأن قوى األرض ٬ اهللا

٬ ولعلمــوا أن األمــن ال يكــون إال فــي جــوار اهللا٬ ولــو خالطهــا لتبــدلت نظــرتهم للقــوى٬ قلــوبهم
وأن هذا الهدى موصول بالقوة موصول بالعزة ٬ وأن الخوف ال يكون إال في البعد عن هداه

. " ..  

هـــو خـــوفهم مـــن معـــاداة القبائـــل  تبـــاع محمـــد ايش فالســـبب فـــي امتنـــاع أهـــل قـــر 
ونصـرة الحـق  تبـاع ديـن محمـد اتـردد كثيـر مـن األنظمـة فـي فالعربية وهـذا مـا نـراه اليـوم 

ــــة والتكنولوجيــــة كمــــا يظنــــون  ــــك بســــبب خــــوفهم مــــن أمريكــــا التــــي تملــــك القــــوى المادي وذل
ـــتهم لإلســـالميين مـــن أجـــل ٬ ويتصـــورون ـــراهم يظهـــرون عـــدوانهم ومالحق إرضـــاء غـــرور فت
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ومــا يحصــل اليــوم فــي فلســطين هــو الســبب نفســه فــبعض المتنفــذين فــي ٬ أمريكــا وٕاســرائيل
بحجــة أنــه ال ) اإلرهــاب ( الســلطة يــرون أنــه ال حــل للقضــية إال بالقضــاء علــى المقاومــة 

ألن الوقـــوف معهـــا  ؛يمكـــن فـــي ظـــل الهيمنـــة األمريكيـــة الصـــهيونية أن تكـــون مـــع المقاومـــة
لهـــذا الســـبب ظهـــرت أصـــوات نشـــاز مـــن أركـــان !! يكـــا وٕاســـرائيل ســـيؤدي إلـــى غضـــب أمر 

هكـذا !! ألنها إرهـاب  ؛ال تنتخبوا حماس٬ السلطة قبيل االنتخابات تقول للشعب الفلسطيني
وهــو ٬ يريــدون إرضــاء أمريكــا ولــو علــى حســاب المقاومــة التــي أقضــت مضــاجع الصــهاينة

يريـد أنـه : ينية يصـر علـى قولـهنفس السبب أيضًا الذي جعل رئيس منظمة التحرير الفلسط
  !! القضاء على عسكرة االنتفاضة

قبيـــل االنتخابـــات والتـــي أظهـــرت انخفـــاض شـــعبية  ةوكــذلك االســـتطالعات الموجهـــ
كمــــا فــــوجئ النــــاس بتــــرويج وســــائل اإلعــــالم بــــاإلعالن عــــن نتــــائج ٬ حمــــاس لصــــالح فــــتح

٬ بلـديات ٨وحمـاس  بلديـة ١٨االنتخابات قبل إنهاء فرز األصوات لصالح فـتح بـالفوز فـي 
٬ وٕاذ بالنتائج الحقيقيـة تقـع كالصـاعقة علـيهم٬ من األصوات%  ٦٥وأن فتح حصلت على 

٬ دائــرة وقــائمتين مــدعومتين مــن حمــاس وائــتالف فــي بلديــة أريحــا ١٣وٕاذ بحمــاس تفــوز بـــ 
  .دوائر ٩وأما فتح فقد فازت بـ 

إلـــــى الحريـــــة إن النـــــاظر لنتـــــائج االنتخابـــــات يـــــرى أن الشـــــعب الفلســـــطيني يتـــــوق 
وهذا مؤشر يـدل علـى تصـميم %  ٨١واالستقالل فقد بلغت نسبة المشاركة في االنتخابات 

ورغـــم أن طريقـــة ٬ شـــعبنا فـــي مواصـــلة طريقـــه نحـــو اإلصـــالح والتغييـــر واختيـــار األصـــلح
ومجيَّـره لصـالح السـلطة وفـتح ولـو علـى حسـاب ٬ االنتخابات مبرمجة  إلنجـاح فريـق أوسـلو

  .الفلسطيني إال أن نتائج االنتخابات قلبت كل األوراق مصلحة الشعب 

لت لصالحهم    :وهذه جملة من القضايا تؤكد على أن طريقة االنتخابات ُفصِّ
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ثــم بعــد ٬ وانفـق عليــه ماليــين الـدوالرات٬ اُعتمـد ســجل النـاخبين باتفــاق الجميــع: أوالً 
ذلــك بواســطة  أن تبــين أن أغلــب المســجلين مــن حمــاس أو محســوبين علــى حمــاس غيــروا

  .المجلس التشريعي واعتمدوا السجل المدني ليضاف إلى سجل الناخبين

دائـرة  ٢٦االنتخابات البلدية على أربعة مراحل في المرحلة األولـي تمـت فـي : ثانياً 
/  ١/  ٢٧ثم يعقبها المرحلة الثانية في ٬ في الضفة وسيأتي بعدها انتخابات رئاسة السلطة

ثم المرحلة ٬ م ٢٠٠٥/  ٣/  ٢٧ثم المرحلة الثالثة في ٬ غزة م في عشر دوائر في ٢٠٠٥
  .م  ٢٠٠٥/  ٦/  ٢٧الرابعة في 

ــــى فــــي الضــــفة ــــوا المرحلــــة األول أي فــــي المنــــاطق التــــي يعتقــــدون أنهــــا  ؛وقــــد جعل
ثـم تكـون انتخابـات غـزة ٬ محسومة لفتح والسلطة ويتم الفوز بها كي تمهد لنجاح أبـي مـازن

الجربـاوي رئـيس . وهـذا مـا أكـده د ٬ تعتقد فتح أنها محسومة لهموهذه أيضًا مناطق مختارة 
وتعثـرت ٬ ولكـن األمـور جـاءت علـى غيـر مـا يخططـون٬ اللجنة االنتخابية المركزية السابق

  . األمور في أول الطريق ففازت حماس فنزل األمر عليهم كالصاعقة 

فقــد قــام ٬ حمــاس محاولــة االبتــزاز مــن قبــل الســلطة للمرشـحين الــذين دعمــتهم: ثالثـاً 
وزيـر االتصـاالت عـزام األحمـد بزيـارة المســتقلين الـذين دعمـتهم حمـاس فـي طوبـاس وطلــب 

  .منهم التوقيع على أنهم ينتمون إلى فتح من أجل زيادة حصة فتح 

لقد فازت حماس في المواقع ذات الكثافة السكانية مثل طوباس والظاهرية والشـيوخ 
الصـهاينة لـبعض مرشـحيها فـي عـدة  بهـا ت التـي قـاموفـازت حمـاس رغـم االعتقـاال٬ وسلواد
فازت حماس رغم اإلعالم الموجه لصالح الطرف اآلخر لقد كان فوز حمـاس أمـرًا ٬ مناطق
ألنهـــا قريبـــة مـــن نـــبض الشـــارع فواســـت أســـر الشـــهداء والمعتقلـــين ووقفـــت بجانـــب  ؛طبيعيـــاً 

  .طيني الفقراء واأليتام وساهمت في تخفيف العبء عن كاهل الشعب الفلس
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ـــة  ؛فـــازت حمـــاس ألنهـــا حملـــت مشـــروع المقاومـــة مـــع الفصـــائل الفلســـطينية المقاتل
وقــدمت مؤسســها وقائــدها إمــام األمــة الشــهيد أحمــد ياســين والــدكتور عبــد العزيــز الرنتيســي 

أعطى الشعب الفلسطيني ثقته في رجـال حمـاس مـن أجـل بنـاء ٬ وآالف الشهداء والمعتقلين
فالشـمس !! أجل التخلص من الفساد والرشوة والمحسـوبية  من٬ الوطن على أسس مستقيمة

  .تشويهها أو التقليل من تعاظمها  وال تغطى بغربال مهما حاول البعض تزويرها أ

إن الوطن بحاجة إلى تضافر كل الجهـود لبنـاء وطـن فلسـطيني كبيـر يليـق بشـعب 
  .الشهداء بشعب االنتفاضة الذي قدم ما يزيد على أربعة آالف شهيد 

فلـنكن علـى قلـب رجـل ٬ االنتخابات الحرة النزيهة طريق لبنـاء هـذا الـوطن الحبيـبو 
ۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېېٱٱېٱٱڇٱواحــد حتــى يتحقــق هــذا الحلــم الكبيــر 

  .١٠٥: التوبة ڇىٱٱٱٱٱٱٱٱىٱٱائٱٱائٱٱٱٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱوئٱٱ
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  .ببركة دماء الشهداء وقصف المستوطنات.. الفوز الكبير لحماس 

٠٣/٠٢/٢٠٠٥  

لقــد اتخــذت دولــة الكيــان المســخ أقصــى درجــات اإلجــرام والعنــف مــن قتــل واغتيــال 
وٕاعــــادة احــــتالل٬ وتجريــــف٬ وتــــدمير للبيــــوت٬ وتجفيــــف المنــــابع الماليــــة٬ وٕادراج منظمــــات 

نــه بعــد أكثــر مــن أربــع ســنوات مــن االنتفاضــة بــأن إوقــالوا المقاومــة علــى الئحــة اإلرهــاب٬ 
بــاتوا يريــدون حــًال وبــأي ثمــن للخــروج ممــا هــم فيــه٬ ناهيــك عــن كثــرة الفلســطينيين ًأنهكــوا و 

الفســــاد فــــي المجتمــــع الفلســــطيني علــــى أيــــدي أزالم الســــلطة فــــي أغلــــب األحيــــان٬ وجــــاءت 
عسكرة االنتفاضة والتي ُرد عليها بتوقيع الفصائل الفلسطينية السبعة المقاتلة  وقف أصوات

ـــذار  هـــذه الظـــروف جـــاءت عنهـــا٬ فـــي ظـــل بـــالرفض لهـــذه التصـــريحات حتـــى طلـــب االعت
ـــدي علـــى هـــذه % ٨٠فـــي الضـــفة الغربيـــة وأقبـــل شـــعبنا الفلســـطيني بنســـبة  اتانتخابـــات البل

٬ وجاءت انتخابات رئاسة السلطة الفلسـطينية ٢٦بلدية من  ١٣االنتخابات وفازت حماس بـ
من أصـوات % ٢٦وأما نسبة نجاح أبو مازن فكانت % ٤٣وكانت نسبة أصوات الناخبين 

ومن % ٩٠لمقترعين ولما جاءت انتخابات البلديات العشر في غزة وكانت نسبة التصويتا
هــذه النتيجــة أذهلــت كــل المــراقبين والمحللــين٬ والغريــب  ٩بلــديات مــن  ٧ثــم فــازت حمــاس بـــ

المـدهش فـي هـذا الفـوز أن المنــاطق السـاخنة التـي كانـت تنطلــق منهـا صـواريخ القسـام إلــى 
وعمليــات االغتيــال كــرد علــى  االجتياحــاتثــر تضــررًا مــن كثــرة ســيدروت والتــي تعتبــر األك

حمـاس بنسـبة عاليـة لدرجـة أن المعارضـين لصـواريخ القسـام  فيهـا صواريخ القسام قـد فـازت
والمنادين بوقفها والقائلين بأنها تضر بالمصلحة الوطنية لم ينجح منهم أحد كما حصل في 

خابات يدل داللة واضحة على أن المجتمـع بيت حانون٬ إن هذا اإلقبال العجيب على االنت
الفلسـطيني يعكـس صـورة حضــارية علـى مـدى تصـميمه وقــوة إرادتـه فـي اإلصـالح والتغييــر 
ومحاربــة الفســاد٬ لقــد عبــر فــي هــذه االنتخابــات بكــل نزاهــة عــن حبــه لمواصــلة الديمقراطيــة 
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نية التـــي اختـــارت الحقيقيـــة التـــي ينشـــدها العـــالم اليـــوم ولكـــن يبـــدو أن الديمقراطيـــة الفلســـطي
اإلسالم٬ وانحازت إلى المقاومة٬ورفضت كل االتفاقيات التي أذلت شعبنا٬ ال تعجب أمريكا 

نرى أن الحقد الصليبي األمريكي الصـهيوني بـدأ واضـحًا  لذلكوال إسرائيل وال من لف لفهم٬
المتحـدة إن الواليات : الناطق بلسان الخارجية األمريكية ريتشارد باوتشر حين قال في كالم

ـرح مســؤول آخـر فــي إرهـابيٌ  مـن حمــاس علـى اعتبــار أنهـا تنظــيمٌ  لـم تغيـر موقفهــا ٬ كمــا صَّ
وزارة الخارجيـــة األمريكيـــة بـــأن أعضـــاء حمـــاس ليســـوا أناســـًا نحتـــاج للتعامـــل معهـــم وأردف 

وأن هذه النتائج مصدر قلق وٕازعاج بنجـاح جماعـة تتبنـى العنـف٬ ولـم تكتـف أمريكـا : قائالً 
علــى الســلطة الفلســطينية ينبغــي : ض أبــا مــازن علــى ضــرب المقاومــة فتقــولبــذلك بــل تحــرَّ 

الجديـدة بقيــادة أبــو مــازن أال تتخلــى عــن جهودهــا ضــد الفصــائل٬ وعلــى الســلطة أن تتحــرك 
إلى وقف العنف واإلرهاب٬ إن ما يزعج أمريكا هو أن نتـائج هـذه االنتخابـات تؤكـد انحيـاز 

يًال عن نهج أوسلو٬ وقد برز هذا في نسـبة التصـويت الشعب الفلسطيني لخيار المقاومة بد
العاليــة للنــاخبين قياســًا النتخابــات رئاســة الســلطة الفلســطينية كمــا أن تعــاطف النــاس بــات 
واضـحًا خـالل المسـيرات التـي جابـت القطـاع مـن رفـح إلـى بيـت حـانون ابتهاجـًا بهـذا الفــوز 

فات المنـازل خـالل تلـك المسـيرات الكبير ناهيك عن رشق المتظاهرين بالشيوكوالته مـن شـر 
تعبيرًا عن فرحهم وسرورهم٬ إن أمريكـا التـي حاربـت بكـل شـدَّة خيـار المقاومـة فـي فلسـطين 

ڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱوجففــت المنــابع للصــد عــن ســبيل اهللا 

وٕاذ بخيـــار المقاومـــة ٬ ٧: المنـــافقون ڇڇڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱ
  .خيار الشعب الفلسطينييصبح 

هذا الفوز رد على شارون وجنراالته٬ الذين أمعنوا في قتل أبناء شعبنا فلم يزده إال 
  .قوة واتحادًا والتفافًا حول المقاومة
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هـــذا الفـــوز أعطـــى ثقـــة ألبنـــاء شـــعبنا بـــأن الظلـــم مهمـــا طـــال فلـــن يـــدوم وأن البقـــاء 
  .١٧: رعدالڇٱ ەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئڇٱلألصلح 

يتصــــور بعــــض النــــاس أن هــــذا الفــــوز انتصــــار علــــى األعــــداء فيبــــدأ بكيــــل الــــتهم 
لآلخرين وهذا ممـا يزيـد الجـو تـوترًا واسـتفزازًا للغيـر قـد يـؤدي إلـى فتنـة ال يحمـد عقباهـا إننـا 
نؤكــد أن هــذا الفــوز كــان مــن بــاب التنــافس بــين أبنــاء الشــعب الفلســطيني علــى اإلصــالح 

فسـاد٬ وٕارسـاء مبـادئ العدالـة والحريـة٬ وهـذا ال يختلـف عليـه اثنـان٬ بـل والتغييـر ومحاربـة ال
هــو مطلــب لكــل الشــعوب التــي تتــوق للحريــة وخاصــة الشــعب الفلســطيني الــذي اكتــوى بنــار 

  .االحتالل٬ ومن خالف تلك المبادئ فهو شاذ ال ينتمي إلى أصالة شعبنا وعدالة قضيته

األمـة  شـيخالشـهداء وعلـى رأسـهم  أشـالءو الفوز الكبير لم يكن إال ببركـة دمـاء  هذا
مــــن أبنــــاء شــــعبنا  الشــــهداءالرنتيســــي وآالف  لعزيــــزوالــــدكتور عبــــد ا ســــينالشــــهيد أحمــــد يا

وبالتفـــاف شـــعبنا حـــول  عـــدو٬الصـــابر٬ وبســـبب صـــواريخ القســـام التـــي أقضـــت مضـــاجع ال
 يـــةالمقاومـــة واحتضـــانه للمجاهـــدين٬ ووقـــوف الكثيـــر مـــن المخلصـــين مـــن أبنـــاء األمـــة العرب

أوًال وأخيـــرًا هللا ســـبحانه الـــذي أكـــرم الحركـــة اإلســـالمية  ضـــلواإلســـالمية ماديـــًا ومعنويـــًا والف
يجـب  -عـز وجـل- هللالفلسطيني بهذا الفوز العظيم٬ لقد كان هذا الفـوز نعمـة مـن ا بناوشع

مكـــة فاتحـــًا كـــان  خـــللمـــا د  فالرســـول...  بحانهأن يزيـــدنا ذلـــة وتواضـــعًا وخشـــوعًا هللا ســـ
ليكـاد يمسـه واسـطه الرحـل٬  ذقنـهبـالفتح حتـى أن  حين أكرمه اهللا -عز وجل-هللا  اضعاً متو 

 ٣٧٩فـــي فقـــه الســـيرة زالـــييقـــول الشـــيخ الغ.. والغفـــران  الفـــتحدخلهـــا وهـــو مستشـــعر بنعمـــة 
 فتهعلى حين كان الجيش الزاحف يتقدم ورسول اهللا على نا: "مكة واصفًا دخول الرسول 

ــ تتــوج هامتــه عمامــة ســوداء ورأســه هللا لقــد انحنــى علــى رحلــه وبــدا  عخفــيض مــن شــدة التخشُّ
الفصـــول كيـــف خـــرج  لإن هـــذا الفـــتح المبـــين  ليـــذكره بمـــاِض طويـــ.. عليـــه التواضـــع الجـــم 

كرامـــة عظمـــى حفَّـــه اهللا بهـــا هـــذا الصـــباح  وأيُّ  يـــداً ؤ وكيـــف يعـــود اليـــوم منصـــورًا م ارداً مطـــ
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يروي أن سـعد " احلته خشوعًا وانحناًء هللا على ر  دالميمون٬ وكلما استشعر هذه النعماء ازدا
 هذا: سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال  بيأل قالو مكة  خلبن عبادة د

مــن ســعد وســلمها البنــه  ةوأخــذ الرايــ ۱۰۷تكســى فيــه الكعبــة يعظــم اهللا فيــه الكعبــة ويــومٌ  وماليــ
  .قيس

   

                                                           
  ) .٤٢٨٠(٬ ح ) ٥/١٤٦(صحيح البخاري : البخاري ١٠٧
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  !!انتصار المقاومة  .. قبل تفخيخها  ستوطناتالم تفكيك

٠٣/٠٣/٢٠٠٥  

 نيسـتالك أعضـاءم فـي نيـل ثقـة غالبيـة  ٢٠٠٥/  ٢/  ١٦ يـومنجاح شـارون  بعد
/  ٥/  ٢١مجلــــس الــــوزراء الصـــهيوني يــــوم األحــــد  صـــادق ٬عــــويضلمشـــروع اإلخــــالء والت

االحــــــتالل   تعلــــــى انســــــحاب قــــــوا صــــــواتصــــــوتًا ضــــــد خمســــــة أ ١٧م بأغلبيــــــة  ٢٠٠٥
 لفـي شـما سـتوطناتالصهيوني وٕاخالء المستوطنات اليهودية من قطـاع غـزة وعـدد مـن الم
 يــرالقــرار الخط هــذا ٬الضــفة الغربيــة وذلــك فــي نطــاق خطــة فــك االرتبــاط مــع الفلســطينيين

 لــم ٬صــدر فــي عهــد حكومــة الليكــود اليمينيــة المتطرفــة وعلــى رأســها المجــرم شــارون لــذيا
اتخـذ  لـذيأن ا والغريـب ٬قة حتى بدراسـة إمكانيـة إخـالء المسـتوطناتتجرؤ أي حكومة ساب

كان يقف على رأس المعارضين خصوصًا إذا كان اإلخالء من جانـب  ذيهو ال رارهذا الق
إن اتفاقيات أوسلو  حتى ٬حزب العمل أحجم عن اقتراح خطة أحادي الجانب وكذلك ٬واحد

 بعــضفــي  أمــا ٬المســتوطنات علــى اإلطــالق واالتفاقيــات التــي تلتهــا لــم تــذكر مســألة تفكيــك
للضــغط األمريكــي فقــد تعلــق إســرائيل تجميــد المســتوطنات لــذر الرمــاد فــي  تيجــةاألحيــان ون

فـي  لعجيـبجنونيـة هـذا االنقـالب ا ةالعيون وفـي المقابـل تزيـد مـن بنـاء المسـتوطنات بصـور 
دلوجيات التي ال تنازل الصهيونية التي تعتبر االستيطان من األي االستراتيجيةتغيير مفهوم 

تــــأمر  الحكومــــة ٬إســــرائيل الكاملــــة مــــن النيــــل إلــــى الفــــرات أرض: عنهــــا فــــي ظــــل مقــــولتهم
 وربمــا ٬إلخــراجهم بــأموال طائلــة السترضــائهم تمهيــداً  ينبــاإلخالء وتريــد تعــويض المســتوطن

بعـــض الحاخامـــات أصـــدروا قـــرارًا للمســـتوطنين بـــإطالق الرصـــاص  نأل ؛ادماتتكـــون مصـــ
إنهـا !! ؟يـبمـا السـر فـي هـذا التحـول العج إذن ٬سيشرفون على اإلخالء ينعلى الجنود الذ

االنتفاضة المباركة التي أمضـى العـدو الصـهيوني أربـع سـنوات ونصـف حيـث اسـتخدم كـل 
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 ولــن ٬ال مــن عزيمتهــا فلــم يســتطععليهــا أو أن ينــ قضــاءوالــبطش مــن أجــل ال اإلجــرامأنــواع 
  . -تعالى�يستطيع بإذن اهللا 

ـــه ـــة الصـــهيونية  إن ـــر فـــي العقلي  فحـــرب ٬المقاومـــة أكبـــر طـــرألن خ ؛!تحـــول خطي
 لقد: األنفاق التي وقف العدو الصهيوني عاجزًا عن أن يفعل شيئًا واعترف بنفسه حين قال

 ٬وظــــةفــــي محف يلســــرائالعســــكرية إل هندســــةانتصــــرت الهندســــة العســــكرية لحمــــاس علــــى ال
حـل لهـا  ال ٬القسام التي يصنعها المجاهدون بإمكانات بسـيطة وصواريخ ٬ورفح والشجاعية

العالية التـي يمتلكونهـا ورغـم اسـتعانتهم باألمريكـان إلبطالهـا   التكنولوجياعند الصهاينة رغم 
ظلــت تــدك مســتوطناتهم علــى مســمع ومــرأى  بــل ٬حــواالقضــاء عليهــا فلــم يفل أو ٬أو إفشــالها

 تـــيمـــن ذلـــك أن أمـــاكن إطـــالق الصـــواريخ ال ىواألنكـــ!! ودبابـــاتهم وصـــواريخهم  مطـــائراته
  .زن الرعب في ظل غياب توازن القوىتوا أوجدتفي قلوب الصهاينة  بزرعت الرع

 فكانــت ٬ســياحته وضــربت ٬إنهــا االنتفاضــة التــي دمــرت االقتصــاد الصــهيوني نعــم
ــ رةالهجــ إنهــا . علــى حيــاتهم مــن نيــران المقاومــة اً العكســية بمئــات األلــوف الــذين هربــوا خوف

فكـــان  لانتفاضـــة األقصـــى المباركـــة التـــي زادت مـــن األمـــراض النفســـية لـــدى جنـــود االحـــتال
التــــي  لمقاومــــةا اتالــــذي تفشــــى بيــــنهم نتيجــــة لضــــرب النتحــــارا بــــل ٬مــــن الجنديــــة لهــــروبا

إنهـــا المقاومـــة التـــي جعلـــت مســـتوطنين !! الهم أصـــبحت شـــبحًا تطـــاردهم فـــي حلهـــم وترحـــ
يعلنون عن بيع بيوتهم بالمزاد العلني وبأبخس األثمان عّلهم يجدون أحدًا يشتريها  سديروت

  .فلم يجدوا أحداً 

 وحولــت ٬اجعهممضــ وأقضــت ٬الــدين القســام التــي اخترقــت أمــنهم عــزإنهــا كتائــب  
إنهـــا المقاومـــة التـــي قتلـــت مـــا يزيـــد عـــن ألـــف صـــهيوني !! حيـــاتهم إلـــى جحـــيم ال يطـــاق 

إنهـــا المقاومـــة التـــي كســـرت شـــوكة ! وعشـــرات اآلالف مـــن الجرحـــى والمعـــاقين والمرضـــى 
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حروب عّدة مع الصـهاينة  ضتالعربية التي خا وشالجيش الذي ال يقهر في حين أن الجي
  .لمباركةا فعلته انتفاضة األقصى الم تفعل م

فيهدم البناء الذي ٬ أن يتبنى شارون مشروع إخالء المستوطنات -إذن�فال عجب 
نعــم إنــه التراجــع واالنحســار للمشــروع الصــهيوني أمــام ٬ أسســه كــي يهــرب مــن جحــيم غــزة

فعلينا أن نأخذ العبرة من هـذا الحـدث فـاإلرادة والعزيمـة  لذلك ع المقاومة في فلسطين٬مشرو 
ڌٱٱڇٱن اهللا لن تغلـب أبـدًا وٕان كانـت مخالفـة لمـوازين القـوى الماديـة التي تستمد قوتها م

إن القــــوة المؤمنــــة  ٢٤٩٬: البقــــرة ڇڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

: الــروم ڇھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱٱڇٱالمجاهــدة التــي اعتصــمت بــاهللا فــاهللا لــن يتخلــى عنهــا 

چٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱوســوف يهيــئ لهــا أســباب النصــر والتمكــين بــإذن اهللا  ٤٧٬

  .٤٠: الحج ڇڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱ

إن قــرار إخــالء المســتوطنات يــذكرنا بحادثــة إجــالء بنــي النضــير الــذين خـــانوا اهللا 
فــأخبر اهللا نبيــه بــذلك ونجــاه مــن ٬ حــين كــان بــين أظهــرهم ورســوله وحــاولوا قتــل الرســول 

 مدة سـتة وعشـرين يومـًا فظنـوا أن حصـونهم سـتمنعهم مـن محمـد  كيدهم ثم حاصرهم 
-يقـول اهللا  ٬الجـالءفأتاهم اهللا من حيث لـم يحتسـبوا وذلـك بـإنزال الرعـب فـي قلـوبهم فكـان 

ڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱڇٱ :-عـــــــــز وجـــــــــل

ۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱۇ

   .٢: الحشر ڇٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

ال من ! أتاهم من داخل أنفسهم " : ٣٥٢١/  ٦يقول الشهيد سيد قطب في ظالله 
وأراهــم ! ففتحــوا حصــونهم بأيــدهم ٬ أتــاهم مــن قلــوبهم فقــذف فيهــا الرعــب! داخــل حصــونهم 

! وال يمتنعــون علــى اهللا بــإرادتهم وتصــميمهم ٬ وال يحكمــون قلــوبهمهــم ال يملكــون ذواتهــم٬ أن
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وقد كانوا يحسـبون حسـاب كـل شـئ إال أن ٬ فضًال عن أن يمتنعوا عليه ببنيانهم وحصونهم
وهكــذا ٬ فهــم لــم يحتســبوا هــذه الجهــة التــي أتــاهم اهللا منهــا٬ يــأتيهم الهجــوم مــن داخــل كيــانهم

إلــى  -إذن�فــال حاجــة .. يــأتي لــه مــن حيــث يعلــم ومــن حيــث يقــدر ٬ حــين يشــاء اهللا أمــراً 
٬ فالســبب حاضــر دائمــًا والوســيلة مهيــأة٬ ســبب وال إلــى وســيلة ممــا يعرفــه النــاس ويقدرونــه

ولـن ٬ ولن يمتنع عليـه سـبب وال نتيجـة٬ والوسيلة والغاية خلقه٬ والسبب والنتيجة من صنعه
ه الــدور ولقــد امتنعــوا بــدورهم وبيــوتهم فســلطهم اهللا علــى هــذ.. يعــز عليــه وســيلة وال غايــة 

وهكـذا تـدور الـدائرة علـى بنـي " ويمكنـون المـؤمنين مـن إخراجهـا ٬ والبيوت يخربونها بأيديهم
فشارون هو الذي أعلن أنـه ٬ صهيون فقوتهم وغطرستهم لم تمنعهم من اتخاذ قرار اإلخالء

٬ ًا أن قوتــه وطائراتــه ستقضــى علــى المقاومــةظانَّــ٬ سيقضــى علــى االنتفاضــة بعــد مائــة يــوم
ويضع مئات الخطط من أجل إنهاء االنتفاضة ولكن دون جدوى بل ٬ ئات األياموتمضى م

  !! إنها تزداد قوة على قوتها 

فجنراالتـه ٬ ومـن حيـث ال يتصـور٬ لقد أتت الهزيمـة لشـارون مـن حيـث لـم يحتسـب
أتته الهزيمة مـن .. ومؤسسته األمينة هم الذين كانوا ينصحونه بعدم االجتياح ٬ العسكريون
حتسب حين ألقى اهللا الرعب في قلوب جنده فوقفوا مبهـورين أمـام روعـة المقاومـة حيث لم ي

ألنهـا  ؛..ألنهـا انتفاضـة األقصـى  ؛..فكانت الهزيمة والتراجع والخذالن .. وفنونها القتالية 
åٱٱæٱٱçٱٱèٱٱêéٱٱëٱٱٱìٱٱíٱٱڇٱالمقاومـــة التـــي ســـتكنس االحـــتالل ولـــو بعـــد حـــين 

  .  ٢١: المجادلة ڇîٱٱ
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  !!مبراطورية انتفاضة األقصى المواجهة .. الشيخ ولندن يخططون  شرمفي 

١٠/٠٣/٢٠٠٥  

بورك في المقاومة الفلسطينية البطلة٬ وبورك في كل يد تضغط على الزنـاد٬ هنيئـًا 
للشعب الفلسطيني الصامد الذي وقف بكل إباء وشموخ أمام الغطرسة الصـهيونية المجرمـة 

مـــن أجلهـــا تعقـــد المـــؤتمرات التآمريـــة٬ وتجتمـــع !! نعـــم إنهـــا انتفاضـــة األقصـــى المباركـــة .. 
م وفـي لنـدن فـي ٢٠٠٥م وفـي ١٩٩٦ة فـي شـرم الشـيخ فـي األحزاب فـي كـل مكـان وخاصـ

م كـــل ذلـــك مـــن أجـــل إنقــاذ دولـــة الكيـــان المســـخ مـــن ورطتهـــا األمنيـــة٬ ٢٠٠٥أوائــل مـــارس 
وأزمتهـــا النفســـية٬ فكـــان اإلعـــالن عـــن وقـــف إطـــالق النـــار فـــي شـــرم الشـــيخ واالتفـــاق علـــى 

اب التطبيع أمام الـدول وفتح أبو ) المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس(محاربة اإلرهاب 
العربيــة٬ حيــث ســارعت مصــر واألردن بإعــادة ســفيريهما إلــى إســرائيل٬ وجــاء مــؤتمر لنــدن 
ليكمـــل المشـــوار٬ ولكـــن بطريقـــة أدهـــى وأمـــر هـــذه المـــرة يريـــدون تأهيـــل الســـلطة الفلســـطينية 
اقتصـــاديًا وأمنيـــًا لتقـــف علـــى رجليهـــا تمهيـــدًا لضـــرب المقاومـــة٬ ومـــن ثـــمَّ فقـــد ســـارع رئـــيس 
الســــلطة الفلســــطينية لتلبيــــة الــــدعوة دون شــــروط أو تحفظــــات تــــذكر٬ ســــارع وهــــو يعلــــم أن 
بريطانيـــا هـــي التـــي أوجـــدت الكيـــان الصـــهيوني فـــي فلســـطين علـــى دمـــاء وأشـــالء وأنقـــاض 
الشـــعب الفلســـطيني المظلـــوم٬ كمـــا شـــارك فـــي المـــؤتمر منســـق السياســـة الخارجيـــة لالتحـــاد 

واألمـين العــام لألمـم المتحـدة٬ واألمـين العـام لجامعــة األوروبـي٬ ورئـيس الـوزراء البريطـاني٬ 
لقـــد قـــرروا دعـــم .. الـــدول العربيـــة٬ والصـــندوق الـــدولي٬ ووزراء الخارجيـــة العـــرب٬ وغيـــرهم 

إن هذا اإلعـالن عـن دعـم السـلطة مـا هـو إال ذر الرمـاد . السلطة الفلسطينية إلقامة دولتهم
ألجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن أجــل فــي العيــون وأمــا مــا يقصــد مــن وراء ذلــك هــو تقويــة ا

القيــام بالمهمــة المنوطــة بهــا وهــي القضــاء علــى انتفاضــة األقصــى بمــا يكفــل تحقيــق أمــن 
فتقديم الدعم للفلسطينيين مشروط بأن تقوم األجهزة األمنية بوقف اإلرهاب فورًا٬ . الصهاينة
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عتقال كل مـن يحمـل ومنع التحريض على العنف في المناهج الدراسية ووسائل اإلعالم٬ وا
ألن أي ســالح غيــر ســالح الســلطة فهــو غيــر شــرعي كمــا يزعمــون وهــذا كلــه هــو  ؛الســالح

استجابة لحكومة شارون وٕامالءاتها٬ وعليه فقد اعتبر الشعب وعلى رأسه حركة حمـاس أن 
هــذا المــؤتمر مــا هــو إالَّ تســخير الســلطة لضــرب المقاومــة مــن أجــل إشــعال نــار الفتنــة بــين 

ب الفلســطيني الواحــد٬ ومــن ثــم فقــد طالبــت حمــاس الســلطة بعــدم االنجــرار وراء أبنــاء الشــع
المـــؤتمر الـــذي يهـــدف إلـــى إنهـــاء االنتفاضـــة ومشـــروع المقاومـــة دون الحصـــول علـــى أدنـــى 

  .حقوق للشعب الفلسطيني

لقد أراد بلير بهذه الضجة اإلعالمية بعقد مؤتمر لندن أن يمتص نقمة البريطانيين 
في العراق وما يرتكـب فيهـا مـن جـرائم ينـدى لهـا الجبـين٬ أراد أن يحسَّـن  الرافضين لسياسته

صورته كي يظهر رجل السالم خاصة أن االنتخابات العامة ستكون بعد بضعة أشهر٬ أما 
م ١٨/١٢/٢٠٠٤شــارون فقـــد ســبق وأعلـــن رفضــه لحضـــور هــذا المـــؤتمر فــي خطابـــه فـــي 

فقـد  لـذلكحة األمـن الصـهيوني٬ خشية أن يمـارس عليـه ضـغط لتقـديم تنـازالت تضـر بمصـل
نجـــح شـــارون بســـحب ورقـــة تـــدويل العمليـــة السياســـية وٕابقائهـــا محصـــورة إلدارة أمريكـــا التـــي 

ال إلزالـة المسـتوطنات  ٦٧تؤمن بـالالءات الصـهيونية٬ ال عـودة لالجئـين٬ ال عـودة لحـدود 
ته للشــروط وبالتـالي فـإن المــؤتمر ظـل محصــورًا ومتعلقـًا بالجانــب الفلسـطيني ومــدى اسـتجاب

مـــن أجـــل ذلـــك كـــان . الصـــهيونية فـــي القضـــاء علـــى المقاومـــة وعلـــى رأســـها حركـــة حمـــاس
الترحيـــب الـــدولي لحكومـــة قريـــع لـــيس لســـواد عيونهـــا بقـــدر مـــا هـــو تشـــجيعها علـــى محاربـــة 

  .اإلرهاب لحفظ أمن إسرائيل

إن إكمال مشروع مؤتمر لندن التـآمري ال يـتم إال عبـر الحكومـات العربيـة وخاصـة 
أمـــا ٬ يجيـــة التـــي ســـتدفع نصـــيب األســـد لـــدعم الســـلطة الفلســـطينية واقتصـــادها ظاهريـــاً الخل

حيــث ال يــتم تلبيــة االحتياجــات الفلســطينية إال عبــر البوابــة ٬ المســتفيد األكبــر فهــي إســرائيل
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مــع أن ٬ والغريــب أن الــدول العربيــة المانحــة تــدفع األمــوال بســخاء دون شــروط٬ الصــهيونية
أو ٬ إنهـاء االحـتالل٬ ي واإلسالمي يملي عليها أن تطلب مقابل ذلـكالواجب الوطني والعرب

أو اإلفـــراج عـــن األســـرى والمعتقلـــين أو الحفـــاظ علـــى اســـتمرارية المقاومـــة ٬ رفـــع الحصـــار
فإنهـا ال تـدفع األمـوال إال مـن أجـل أن تحظـى برضـاء بـوش !! ودعمها ومع ذلك ولألسف 

  .سيد أمريكا 

لماذا كـل هـذه المـؤتمرات ٬ على الساحة الفلسطينيةوالسؤال الذي يطرح نفسه اليوم 
؟ لمـــاذا يرموننـــا عـــن قـــوس !لمـــاذا هـــذا الحشـــد الهائـــل مـــن جنـــد الشـــيطان ! والمخططـــات ؟

هــــل وصــــل بهــــم األمــــر إلــــى جمــــع هــــذه الطاقــــات العربيــــة واألوروبيــــة للنيــــل مــــن ؟ واحــــدة
ألهـــذا الحـــد ! ركـــة وكـــأنهم يريـــدون مواجهـــة إمبراطوريـــة انتفاضـــة األقصـــى المبا؟ االنتفاضــة

أمـــام صـــواريخ القســـام ٬ وقفـــوا عـــاجزين أمـــام عظمـــة الشـــهداء أمـــا نوعيـــة األنفـــاق المفخخـــة
  !! البدائية 

هيـة٬ إنهـا الرعايـة الربانيـة ألوليائـه وجنـده لإنهـا الكرامـة اإل... هـاج النبـوة من.. نعم 
: الحــــــج ڇÛٱٱÜٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱالصــــــادقين المخلصــــــين 

٣٨.  

فهـــؤالء الشـــهداء الـــذين قـــدموا .. إنهـــا انتفاضـــة األقصـــى إحـــدى مبشـــرات النصـــر 
سـتظل ٬ أرواحهم رخيصة في سبيل اهللا لن تذهب دماؤهم هدرًا بل ستظل نورًا على الطريق

٬ -عــز وجــل-بعثــًا جديــدًا وروحــًا تســرى فــي أوصــال األمــة حتــى دحــر االحــتالل بــإذن اهللا 
ىئٱٱيئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱÞٱٱßٱٱàٱٱáٱٱٱٱڇٱوصدق اهللا العظيم حيـث يقـول 

  . ١٥: الحج ڇâٱٱãٱٱäٱٱåٱٱٱæٱٱçٱٱèٱٱٱٱٱٱٱéٱٱêٱٱٱٱ
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والــذي ييــأس فــي " :  ٢٤١٣/  ٤يقــول الشــهيد الســيد قطــب معقبــًا علــى هــذه اآليــة 
٬ وكـــل رجـــاء فـــي الفـــرج٬ وكـــل نســـمة رضـــية٬ الضـــر مـــن عـــون اهللا يفقـــد كـــل نافـــذة مضـــيئة

إال .. فيزيد هذا كلـه مـن وقـع الكـرب والـبالء ٬ ويثقل على صدره الكرب٬ ويستبد به الضيق
وال سـبيل إلـى الفـرج إال بالتوجـه ٬ إنه ال سبيل إلى احتمال الـبالء إال بالرجـاء فـي نصـر اهللا

وكـل ٬ نة بـاهللاوالكفـاح للخـالص إال باالسـتعا٬ وال سبيل إلى االستعالء على الضر٬ إلى اهللا
والعجــز عــن ٬ ومضــاعفة الشــعور بــه٬ حركــة يائســة ال ثمــرة لهــا وال نتيجــة إال زيــادة الكــرب

فليســتبق المكــروب تلــك النافــذة المضــيئة التــي تنســم عليــه مــن روح .. دفعــه بغيــر عــون اهللا 
  ... " اهللا 

ڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱڇٱ

  .٩ � ٧: محمد ڇىٱٱٱٱٱٱٱٱىٱٱائٱٱائٱٱٱەئٱٱەئٱٱٱېٱٱېٱٱ
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  قائمة اإلصالح والتغيير...مبشرات النصر والتمكين  من

 م٢٨/٤/٢٠٠٥

لزحزحـة  دهـاءبذل أعداء اإلسالم مـن مكـر وخبـث و  مهما ٬المستقبل لهذا الدين إن
النصــر  نهــذا اليقــين الراســخ الــذي ال يخالجــه شــك بــأ. عــن مركــز الصــدارة والقيــادة إلســالما

لـــن  -وتعـــالى ســـبحانه-قصـــر٬ وأنـــه  ومهمـــا طـــال الزمـــان أ للمســـلمينلإلســـالم وأن الغلبـــة 
فجـر  بـزوغفمبشـرات  ٬وشـدة قيتخلى عن عباده المؤمنين رغم ما أحاط بهم من مكر وضي

 ٬والرفعة والتمكين فـي األرض السنابشر هذه األمة ب:"  قال  ٬أدنىجديد قاب قوسين أو 
"  :وقـال .  ۱۰۸"يبلم يكن له فـي اآلخـرة مـن نصـ نيامل اآلخرة للدعمل منهم من ع فمن

رواه أحمد وابن "  مةيوم القيا ىيستعملهم فيه بطاعته إل رساً ال يزال يغرس في هذا الدين غ
  .ماجه 

وسـنحاول فـي هـذا ٬ فبشريات النصر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كثيرة
علها تكون تثبيتًا ألفئدة المسلمين وبلسمًا شافيًا ونبراسًا مضيئًا المقال أن نتناول طرفًا منها 

 .اهللا بعزيـز ىالمعمورة وما ذلك علراية الحق خفاقة فوق ربوع  فيه لغد مشرق قريب ترفرف
ڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڇٱ :-ىتعــــــــــــــــــال-قــــــــــــــــــال 

ڃٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱٱ

  . ٥٥: النور ڇڈٱٱٱٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱژڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱ

لقــد تحقــق " ٤/٢٥٢٩:"يقــول الشــهيد ســيد قطــب فــي ظاللــه معقبــًا علــي هــذه اآليــة
ط اهللا٬ ووعــد اهللا مــذخور لكــل شــر  ىم المســلمون علــوواقعــًا مــا قــا وعــد اهللا مــرة فظــل متحققــاً 

إنمــا يبطـــئ النصــر واالســتخالف والتمكـــين ٬ الشــرط مــن هـــذه األمــة إلــي يـــوم القيامــة ىعلــ
                                                           

 . ٬ صححه األلباني ) ٧٨٦٢(٬ ح ) ٤/٣٤٦(٬ والحاكم ) ٢١٢٢٠(٬ ح ) ٣٥/١٤٥(راوه أحمد  ١٠٨
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٬ أو تكليــف مــن تكاليفــه الضــخمة٬ واألمــن لتخلــف شــرط هللا فــي جانــب مــن جوانبــه الفســيحة
وذلـت فطلبـت العـزة ٬ مـنحتى إذا انتفعت األمة بـالبالء وجـازت االبـتالء وخافـت فطلبـت األ

تحقيــق وعــد اهللا الــذي ال ٬ كــل ذلــك بوســائلها التــي أرادهــا اهللا وبشــروطه التــي قررهــا اهللا... 
  " . وال تقف في طريقه قوة من قوى األرض جميعاً ٬ يتخلف

-ومـــن مبشـــرات النصـــر أن األمـــة اإلســـالمية فـــوق األمـــم فـــي الـــدنيا واآلخـــرة قـــال 
ڄٱٱڃٱٱڃڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄڇٱ -تعـــــــــالى

ٹٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڇٱ :ىوقولـــــــــــــه تعـــــــــــــال.  ٥٥: آل عمــــــــــــران ڇڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱ

: البقــــــــــــــــــــــرة ڇڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱڦٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱٱ
٢١٢ .  

ھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱومــــن المبشــــرات أن المــــؤمن هــــو أعلــــى 

وهـــــو األعلـــــى ضـــــميرًا ٬ فـــــالمؤمن هـــــو أعلـــــى ســـــندًا ومصـــــدراً . ١٣٩: آل عمـــــران ڇڭٱٱٱٱ
ومــن مبشــرات النصــر أن معيــة اهللا ٬ وهــو األعلــى شــريعة ونظامــاً ٬ وخلقــًا وســلوكاً ٬ وشــعوراً 
ڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱڇٱ :-ىتعـال�نين ووعده بالدفاع عنهم قال للمؤم

ۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱڇٱ.  ١٩: األنفـال ڇژٱٱ

ۉٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائائٱٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱوئۇئٱٱ

ڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱٱٱٱںٱٱٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱڇٱ. ٤٠: التوبــــــــــــــــة ڇۇئٱٱۆئٱٱٱۆئٱٱ

: العنكبــــــوت ڇڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱڇٱ. ٣٥: محمــــــد ڇہٱٱ

یٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱڇٱ. ١٢٨: النحـــــــــــل ڇیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱڇٱ .٦٩

لـــذين ا ىومـــن المبشـــرات أيضـــًا أن اهللا ولـــ. ٣٨: الحـــج ڇمئىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱٱٱٱ

ـــــــال  ـــــــوا وهـــــــو ناصـــــــرهم ق ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپڀٱٱٱڇٱ :-تعـــــــالى-آمن
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ڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٿٱٱٿٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٹٱٱٹٱٱ

  . ٤٧: الروم ڇھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱٱڇٱ. ٢٥٧: البقرة ڇڤٱٱٱڤٱٱ

٬ نفســه نصــر المــؤمنين وجعلــه لهــم حقــًا فضــًال وكرمــاً  ىعلــ -ســبحانه�لقــد أوجــب 
وهو القوي العزيز الجبـار المتكبـر ٬ وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة وهو أصدق القائلين

  . سنتهال ترد إرادته وال تتخلف ٬ القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير

ڱٱٱڱٱٱٱڇٱشــرات النصــر أن اهللا وعــد بإحبــاط كيــد الكــافرين ومكــرهم ومــن مب

گٱٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڇٱٱ. "  ٣٠: األنفـال ڇڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ

  .٢٠: المجادلة ڇÜٱٱÝٱٱÞٱٱßٱٱàٱٱáٱٱâٱٱãٱٱڇٱ ٬ ١٧ - ١٥: الطارق ڇڱٱٱ

: فــي الحــديث الصــحيح  قــال : فهــي كثيــرة نــذكر منهــا نةفــي الســ اتالمبشــر  أمــا
وال وبـر إال أدخلـه اهللا هـذا  مـدريتـرك اهللا بيـت  وال ٬هذا األمر مـا بلـغ الليـل والنهـار ليبلغن"

  .  ۱۰۹"يذل به الكفر  وذالً  ٬اهللا به اإلسالم يعز عزاً  ٬بذل ذليل أو ٬الدين بعز عزيز

ومغاربهـــا وٕان  مشـــارقها فرأيـــت ٬ألرضلـــي ا � جمـــع أي�اهللا زوي  إن: " وقولـــه
  .   رواه مسلم " لي منها  زوي أمتي سيبلغ ملكها ما

تــزال  ال": فــي الحــديث الصــحيح  اءكمــا جــ منصــورةالمبشــرات بقــاء الطائفــة ال ومــن
 ييــأت تــىيضــرهم مــن خــالفهم ح ال ٬اهرينقــ لعــدوهم ٬الــدين ظــاهرين ىطائفــة مــن أمتــي علــ

ببيـت المقـدس وأكنـاف بيـت المقـدس :  قال ؟رسول اهللا وأين هم اي: اأمر اهللا وهم كذلك قالو 
اإلســالمية التــي بــدأت تتحــرك  وةتتمثــل اليــوم فــي الصــح رةالمنصــو  ائفــةوأحســب أن الط ٬"

 ٬العربية واإلسالمية وخارج أوطان المسلمين فأيقظت العقـول بـالوعي بمستوى الشعو  ىعل

                                                           
  . ٬ قال الذهبي صحيح علي شرط البخاري ومسلم ) ١٦٩٥٧(٬ ح ) ٢٨/١٥٤(مسند اإلمام أحمد: أحمد١٠٩
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من التفكير العلماني  فنقلها ٬الكثير من المفاهيم وغيرت ٬القلوب باإليمان والحماس ومألت
ــ ومــن ٬التفكيــر اإلســالمي ىإلــ  يلتــزم جيــل مســلم فنشــأ ٬ورســوله هللالــوالء  ىالــوالء للغــرب إل

 :تفهم حديث رسول اهللا  صحوة ة٬ورسالة وحضار  وكاً وسل وفكراً  ٬باإلسالم عقيدة وشريعة
إنه ورغم الضـربات المتالحقـة   ٬اودوأبو د دصحيح رواه أحم"  رجالإنما النساء شقائق ال" 

العالمــة الــدكتور  لقــا كمــا ٬التــي توجــه للصــحوة اإلســالمية فــإن األمــل بهــذه الصــحوة كبيــر
العشــرين هــو  والقــرن ٬كــان القــرن التاســع عشــر هــو قــرن المســيحية فــإذا :يوســف القرضــاوي

م األمة أحمد ما أكده إما وهذا ٬القرن الحادي والعشرين هو قرن اإلسالم فإن ٬اليهودية نقر 
هو جيل النصر القـادم بـإذن  مالحادي والعشرين هو قرن اإلسال لقرنإن ا: حين قال ينياس
  . اهللا

 وهـذا ٬وعرضـها لـبالدالتـي انتشـرت فـي طـول ا طيناإلسالمية في فلسـ لصحوةا إن
 ٬في سبيل اهللا ةالشهاد ىعل وتنافسهم ٬ارتياد المساجد ىالشديد من شباب األمة عل اإلقبال
ــ دةالعــودة الحميــ وهــذه أحكــام القــرآن تــالوة  وتعلــم ٬حجــابال ىللمــرأة المســلمة فــي إقبالهــا عل

ــذي الءهــؤ ...وحفظــًا  ــ قــدموا نالشــهداء ال إمــام  ســهمرأ ىأرواحهــم رخيصــة فــي ســبيل اهللا وعل
التغييـر واإلصـالح التـي  ئمـةوهذا الفوز الكبير لقائمـة الكبيـر لقا..األمة الشيخ أحمد ياسين 

وهــا هــي تتقــدم اليــوم لتخــوض  %٧٣بنســبة  ىاألولــ المرحلــةأغلــب البلــديات فــي فــازت فــي 
  .٥/٥االنتخابات في المرحلة الثانية في 

في  يقالطر  ةمواصل ىقوية عل عزمةالتغيير واإلصالح وتعزم  ءالقائمة التي تحمل لوا هذه
أنهــا مــن  أحســب ٬عــن كاهلــه عــبءفــي تخفيــف ال ةخدمــة المجتمــع والنهــوض بــه والمســاهم

غد مشـرق  ىإل اإلصالحيا قائمة التغيير و  ماألما ىفإل نبشريات النصر والتمكين لهذا الدي
  .في فوز جديد بإذن اهللا  احوضَّ 

  .١٠٥: التوبةڇٱ ۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېڇٱ
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  شعبي على خيار مشروع المقاومة استفتاء..  اسالكبير لحم الفوز

  م١٢/٥/٢٠٠٥
بلديـة ١٣فـي الضـفة الغربيـة فـازت حمـاس بــ األولـى للبلـدياتفي انتخابات المرحلـة 

ثــم جــاءت انتخابــات البلــديات العشــر فــي غــزة ففــازت % ٨٠وكانــت نســبة االقتــراع ٬  ٢٣مــن
أما انتخابات المرحلة الثانية التي % ٬٩٠ وكانت نسبة التصويت ٩بلديات من  ٧حماس بـ 

ح بالحصـــول علـــى األغلبيـــة م فقـــد نجحـــت قائمـــة التغييـــر واإلصـــال٥/٥/٢٠٠٥تمـــت فـــي 
علمــا بــأن الحركــة فــازت فــي ٬ بلديــة فــي الضــفة الغربيــة دون أي تحالفــات  ٣٧المطلقــة فــي 

٬ وقلقيليــة٬ رفــح: البلــديات التــي تحتــل الثقــل الســكاني األكبــر فــي الضــفة والقطــاع كبلــديات
وبيـت الهيـا هـذا الفـوز الكبيـر الـذي حققتـه حمـاس لـم يكـن وليـد السـاعة وٕانمـا كــان ٬ والبـريج

صل في خدمة الشـعب الفلسـطيني عبـر سـنوات خلـت٬ نتيجة تضحيات وخدمات وعمل متوا
وتبنـي ٬ إن من أهم أسباب هذا الفوز لحركة حماس هو بسبب انتهاج خط المقاومـة المسـلح

هـــذا المشـــروع ٬ مشـــروع المقاومـــة كهـــدف اســـتراتيجي فـــي دحـــر االحـــتالل وتحريـــر فلســـطين
خاصـــة إمـــام الجهـــادي الـــذي قـــدم آالف الشـــهداء وعشـــرات اآلالف مـــن األســـرى والجرحـــى و 

فـي الشـارع  واسـعاً   كسـب حمـاس تأييـداً أعبـد العزيـز الرنتيسـي . والقائـد د٬ األمة أحمد ياسين
جهــة االفلســطيني بــل علــى المســتوى العربــي واإلســالمي لتصــبح حمــاس رأس الحربــة فــي مو 

وكـذلك حضـور حمـاس االجتمـاعي والخـدماتي الفاعـل فـي خدمـة . العدو الصـهيوني المجـرم
٬ يني عبــــر الجمعيــــات الخيريــــة٬ والعيــــادات الصــــحية٬ ودور تحفــــيظ القــــرآنالمجتمــــع الفســــط

لقد برز هذا الدور ٬ والمدراس والصحف٬ والنوادي الرياضية٬ ولجان الزكاة ورياض األطفال
وخـــان ٬ ورفـــح٬ وخاصـــة فـــي اجتياحـــات الشـــمال٬ والزيتـــون٬ فـــي االنتفاضـــة األولـــى والثانيـــة

ت والمؤسسـات اإلسـالمية بفضـل اهللا جمـع نصـف يونس٬ ففي يوم واحد اسـتطاعت الجمعيـا
مليــون دوالر لصـــالح المنـــاطق المنكوبــة رغـــم أن الســـلطة الفلســطينية كانـــت تمـــارس سياســـة 
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فقــد ٬ أمــا فــي المرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات. تجفيــف المنــابع عــن تلــك المؤسســات الخيريــة
يع مئـات األلـوف مـن فقامت بتوز ٬ نشطت حركة فتح نشاطًا ملحوظًا في انتهاج خط حماس

وعشــرات األلــوف مــن الطــرود ٬ الـدوالرات علــى عناصــرها ومؤيــديها ومــن تعتقــد أنــه ســيؤيدها
هـــــذه األمـــــوال . أمـــــا المالبـــــس بكـــــل أنواعهـــــا فحـــــدث وال حـــــرج٬ الغذائيـــــة وأكيـــــاس الطحـــــين

والمســاعدات تتــدفق علــى فــتح بغــزارة فــي حــين أن المؤسســات والجمعيــات اإلســالمية تمنــع 
ــــة تكــــون لصــــااألمــــوال عن ــــرد أي حوال ــــوطني ب ــــوم بواجبهــــا ال ــــالبنوك الفلســــطينية تق ح لهــــا ف

  .الجمعيات اإلسالمية ولو أليتام
أخــذ النــاس تلــك المســاعدات واألمــوال مــن فــتح وصــوتوا لصــالح حمــاس وهــذا دليــل 
علـى أن الشـارع الفلسـطيني ال تنطلــي عليـه مثـل هــذه األعمـال اآلنيـة وهــو يعـرف مـن الــذي 

فــي األزمـات عبــر عشـرات الســنين وقـد شــدتني قصـة طفــل كـان لــه األثــر يقـف معــه بصـدق 
توجــه والـد الطفــل ليـدلي بصــوته فــي  ٥/٥فـي إقنــاع والـده بانتخــاب حمـاس ففــي صــباح يـوم 

ولــم يــا : بــالطبع فــتح٬ فقــال: فقــال الوالــد٬ مــن ســتنتخب: دائــرة بيــت الهيــا فقــال الطفــل لوالــده
يــا والــدي أنــا ســأعطيك : فقــال٬ وكــيس طحــين) شــيكل٢٠٠(ألن فــتح أعطتنــي : قــال. والــدي

فمــا كــان مــن ٬ مــن مصــروفي اليــومي كــل يــوم شــيكل وأرجــوك أال تنتخــب فــتح) شــيكل٢٠٠(
واهللا يــا بنـــي : وقــال) شـــيكل٢٠٠(وهــو يبكـــي وقــام بتمزيــق ال مقــبالً  هالوالــد إال أن ضــم ابنـــ

  !!.ألنتخب حماس
األولـى معركـة البنـاء ن حماس خاضت معركتين في آن واحـد أل ؛هذا الفوز الكبير

والتغيير وذلك من خالل المشاركة في انتخابات البلـديات والجامعـات والنقابـات والمؤسسـات 
فكــان لهــا الحضــور المميــز والعطــاء المتواصــل شــعر الجميــع بمصــداقية توجــه الحركــة نحــو 

ومة مسـتمرة وأما الثانية فالمقا. البناء والتغيير فكان التفاف الناس حولها والوقوف من ورائها
يــدنس مقدســاتنا ويقتــل أطفالنــا ونســاءنا ويهــدم بيوتنــا ٬ مــا دام االحــتالل جاثمــا فــوق أرضــنا

حمـد ياسـين أان إعالن الحركـة علـى لسـان شـيخها ويقتلع أشجارنا ويعتقل شبابنا٬ ومن ثم ك
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هـذا األمـر ٬ وكان قرار دخول التشريعي ببرنـامج المقاومـة٬ شركاء في الدم شركاء في القرار
إذا نجحـت حمـاس فـي : فقـالوا٬ لم يعجب إسـرائيل وال أمريكـا فبـدءوا بـالتحريض ضـد حمـاس

االنتخابــات فلــن نعتــرف بهــا٬ إذا أرادت دخــول التشــريعي فعلــى الســلطة تجريــد حمــاس مــن 
ــــى لســــان رايــــس بمطالبــــة الســــلطة  ســــالحها٬ وأخيــــرا كــــان تصــــريح الخارجيــــة األمريكيــــة عل

وهـذا يؤكـد ٬ تخابات التشريعي وذلـك خوفـا مـن فـوز حمـاسالفلسطينية بالعمل على تأجيل ان
نهــج أمريكـــا فــي ازدواجيـــة المعـــايير فلمــا نجحـــت حمــاس فـــي البلـــديات فــي المرحلـــة األولـــى 

فقـد أصـبحت الديمقراطيـة والحريـة  لـذلك٬ والثانية شـعروا أنهـا قادمـة إلـى التشـريعي ال محالـة
فـإنهم يظهـرون  لـذلكريكيـة والصـهيونية التي تنـادي بهـا أمريكـا لـم تنسـجم مـع المصـالح األم

هذا االنزعـاج والتخـوف ويطـالبون السـلطة صـراحة بنـزع سـالح المقاومـة ويعلنـون أن دخـول 
  .حماس التشريعي ونجاحها سيعيق عملية السالم

لقد حققت حماس فـوزًا كبيـرا فـي انتخابـات المرحلـة الثانيـة رغـم مـا قامـت بـه حركـة 
افى مـع أبسـط أخالقيـات شـعبنا المجاهـد الصـابر الـذي قهـر فتح من مخالفات وتجـاوزات تتنـ

فقد قامت عناصر مسلحة من حركة فتح باقتحام مراكز االقتراع في قريـة عطـاره ٬ االحتالل
ألن هنــاك إشــارة أوليــة مــن خــالل عمليــة الفــرز تشــير إلــى فــوز  ؛قتــراعاإلوأحرقــت صــناديق 

ة بإجبــار العديــد مــن المــواطنين حمــاس٬ كمــا قامــت مجموعــات مــن أجهــزة األمــن الفلســطيني
وتهديـدهم ٬ النتخاب فتح على اعتبار أنهم أميون مع أن بعضهم يحمل شـهادة البكـالوريوس

ٕاطـــالق النـــار مـــن قبـــل مســـلحي فـــتح علـــى أبنـــاء حمـــاس فـــي عبســـان و بالحرمـــان الـــوظيفي٬ 
لــه أمــا الســب والشــتم علــى أبنــاء حمــاس فــأمر ينــدى ٬ الكبيــرة وطعــن اثنــين مــنهم بالســكاكين

  !!.الجبين
وهــذا األمــر فــي غايــة ٬ كــان األمــر المــدهش أن فــتح تــتهم حمــاس بــالتزوير وأخيــراً 

فالعمليـــــة  الغرابـــــة أن تـــــتهم المعارضـــــة بـــــالتزوير وهـــــي ال تملـــــك مـــــن أدوات التزويـــــر شـــــيئاً 
االنتخابية من أولها إلى آخرها مـن تخطـيط السـلطة وفـتح والعناصـر المسـئولة معظمهـا مـن 
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ثـــم فـــي النهايـــة تـــتهم حمـــاس واللجنـــة االنتخابيـــة بـــالتزوير إنـــه ألمـــر ٬ حفـــتح أو أنصـــار فـــت
ورغـــم هـــذا كلـــه فـــإن العمليـــة االنتخابيــة كانـــت عمليـــة حضـــارية تـــدل علـــى وعـــي !!. عجــاب

الشــعب الفلســطيني وحرصــه علــى التغييــر نحــو األفضــل وان فــوز قائمــة التغييــر واإلصــالح 
وعلى األخـوة فـي فـتح أن يؤمنـوا ٬ ني كلهليس فوزا لحماس فقط بل هو فوز للشعب الفلسطي

وأن اإلنســان ال يحصــد إال مــا قــدم ولــيعلم الجميــع أننــا فــي مرحلــة ٬ بســنة التغييــر والتــداول
وقفــة رجــل واحــد فــي مواجهــة العــدو الصــهيوني  وعلينــا أن نقــفدقيقــة وخطيــرة علــى الجميــع 

م فلنعمــل ١٥/٥/٢٠٠٥أن الـذكرى الســابعة والخمسـين للنكبــة سـتمر علينـا فــي يـوم و خاصـة 
  .سويا ولنقف صفًا واحدة في مواجه العدو الصهيوني الغاشم

  ١٠٥: التوبةڇٱ ۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېڇٱ
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  !!رغم تهديدات شالوم ورايس .. حماس مرفوعة الرأس 
  م١٩/٥/٢٠٠٥

 قد يرجع سبب معاداة المجرمين والظالمين لإلسالم ورفضهم بكل قوة أن يكون في
عدالــة اإلســالم فــإن رؤوســهم أول مــن ينفــذ فيهــا حكــم  تألنهــم يخــافون لــو طبقــ ؛ســدة الحكــم

ـــذين ســـرقوا مقـــدرات شـــعو ٬ اهللا ـــذين بنـــو ٬ بهم زورا وبهتانـــاً كيـــف ال؟ وهـــم ال العمـــارات  اهـــم ال
هـم األحـرار ! هم الثوار الذين بلغت أرصـدتهم فـي البنـوك بـالماليين٬ الشاهقة دون وجه حق

بل ٬ مةالذين فتحوا السجون والمعتقالت للمجاهدين البررة الذين دافعوا عن شرف وكرامة األ
سالمية فإنه ال يروق لهم أن يروا هذا التنامي المتزايد للصحوة اإل لكلذ!! قتلوا الكثير منهم 

وال يهدأ لهم بال إال بتحطيم هذا الحق وٕانهاء دوره مهما كلفهم ذلك وهذه طبيعة الطغاة منـذ 
كرون ويخططـون ميالد البشرية وحتى وقتنا الحاضر إلى قيام الساعة ال يزالون يكيدون ويم

 ٬في صفوة خلقه من أنبيائه وأصفيائه ودعاتـه المخلصـين الصـادقين لضرب اإلسالم متمثالً 
ڇٱ: وقولـــه تعــــالى٬ ٨: البــــروج ڇڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڇٱ: -تعـــالى�ال قـــ

  .٣١: الفرقان ڇۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱٱەئٱٱ
: معقبـا علـى هـذه اآليـة  ٢٥٦٢\٥فـي ظاللـه  -رحمـه اهللا-يقول الشهيد سيد قطب 

فساد في ٬ أو في البشريةفدعوة الحق إنما تجيء في أوانها لعالج فساد واقع في الجماعة٬ "
القلـــوب٬ وفســـاد فـــي الـــنظم وفســـاد فـــي األوضـــاع ووراء هـــذا الفســـاد يكمـــن المجرمـــون الـــذين 

٬ ســادوالــذين تتفــق مشــاربهم مــع هــذا الف٬ ويســتغلونه مــن ناحيــة٬ ينشــئون الفســاد مــن ناحيــة
والذين يجدون فيه سندا للقيم الزائفة الذين يستندون هم في  ىءوتتنفس شهواتهم في جوه الوب

ــــدعوات دفاعــــ -إذن�فطبيعــــي . . وجــــودهم إليهــــا  ا عــــن وجــــودهم٬ أن يبــــرزوا لألنبيــــاء ولل
وبعض الحشرات يختنـق برائحـة األزهـار العبقـة . يملكون أن يتنفسوا فيه واستبقاء للجو الذي

ديـــدان يمـــوت فـــي المـــاء الطـــاهر الجـــاري وال وبعـــض ال٬ وال يســـتطيع الحيـــاة إال فـــي المقـــاذر
يستطيع الحياة إال في المسـتنقع اآلسـن٬ وكـذلك المجرمـون فطبيعـي أن يكونـوا أعـداء لـدعوة 
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 ".الحق٬ يستميتون في كفاحها وطبيعي أن تنتصر دعوة الحق في النهاية
لقـد وصـف القـرآن هـذه الفئـة المجرمــة الحاقـدة بأنهـا تنقـبض وتنفـر إذا ذكـرت كلمــة 

٬ أمـا -عـز وجـل-بل تشمئز قلوبهم إذا دعـوا إلـى شـريعة اهللا ومنهـاج اهللا !! التوحيد أمامها 
ڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱڇٱ!!  إذا ذكـــــرت المنـــــاهج والـــــنظم األرضـــــية هشـــــوا وبشـــــوا ورحبـــــوا بهـــــا 

: الزمــــــــــــــــــــر ڇےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱہٱٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھھٱٱھٱٱے
٤٥.  

فمنــذ إعــالن حركــة حمــاس أنهــا ســتدخل فــي انتخابــات ٬ ومــا أشــبه اليــوم بالبارحــة
المجلــس التشــريعي بــدأت حملــة التشــويه واالتهــام والتحــريض ضــد هــذه الحركــة الربانيــة مــن 

سـرائيلي وزيـر الخارجيـة اإل) سـيلفان شـالوم(فقد صـرح ٬ قبل أعداء اإلسالم اليهود والنصارى
بـأن إســرائيل ســتعيد النظــر فـي االنســحاب مــن قطــاع غــزة حـال فــوز حمــاس فــي االنتخابــات 

فقـد طلبـت مـن السـلطة العمـل ) رايـس(وأما وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة . التشريعية الفلسطينية
وقد جاء هذا التصريح بعد اإلعالن عن فـوز . على تأجيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية

هــذه التصــريحات الحاقــدة إن ٬ ي المرحلــة الثانيــة النتخابــات البلــديات فــي فلســطينحمــاس فــ
ــــى ازدواجيــــة المعــــايير ألمريكــــا فهــــي ترفــــع شــــعار الحريــــة  ــــى شــــئ فإنهــــا تــــدل عل دلــــت عل

وأما تصريحات ٬ والديمقراطية حين تكون نتائجها متناغمة ومنسجمة مع المصالح األمريكية
فلســطينية وتحـريض واضــح علـى حركــة حمـاس مــن أجــل فهــذا تـدخل فــي الشـئون ال) شـالوم(

ــــين أبنــــاء الشــــعب الفلســــطيني الواحــــد ــــس الوقــــت فــــ. إشــــعال نــــار الفتنــــة ب إن هــــذه وفــــي نف
حركــة حمــاس وامتــدادها فــي الشــارع الفلســطيني والعربـــي  ةالتصــريحات تــدل علــى مــدى قــو 

اإلســالمي الــذي واإلســالمي األمــر الــذي يخيــف أمريكــا وٕاســرائيل مــن ازديــاد قــوة هــذا المــارد 
ألــف صــهيوني يعــانون مــن مــرض  ١٣٩يهــدد أمــنهم واســتقرارهم خاصــة أن مــا يزيــد علــى 

االكتئاب وأن الكثير منهم يحاولون االنتحار وذلك بسبب تعاظم المقاومـة فـي ظـل انتفاضـة 
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ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڇٱ :قصى المباركة وصدق اهللا حيث يقولاأل

  .١٣: الحشر ڇڻٱٱۀٱٱ

ن قـــرار حمـــاس دخــــول المجلـــس التشــــريعي هـــو مصـــلحة شــــرعية ووطنيـــة ليقــــول إ
إال أن هـذا القـرار ولألسـف لـم يلـق ارتياحـا مـن ٬ الشعب الفلسطيني كلمته بكل حرية ونزاهـة

قبــل أبنــاء الجلــدة والعشــيرة الــذين يــرون فــي هــذا القــرار بدايــة رفــع وتيــرة حمــى الصــراع فــي 
والتســـلط واالنفـــراد بمقـــدرات الشـــعب الفلســـطيني علـــى ت لـــذلكنفوســـهم التـــي اســـتمرأت حـــب ا

  !!اعتبار أنهم الديمومة التي ال يجوز أن ينازعهم فيها أحد

وكـــان للفـــوز الكبيـــر لحمـــاس فـــي انتخابـــات المرحلـــة األولـــى للبلـــديات فـــي الضـــفة 
والقطاع دور كبيـر ألبنـاء الجلـدة والعشـيرة فـي لملمـة أوراقهـم واسـتجماع قـواهم للنهـوض مـن 

  .د ألجل الحفاظ على الميراث من أن تمسه يد المس جدي

خاصـة ٬ ثم جاءت انتخابات المرحلة الثانية لتؤكد مرة أخرى فوز حماس من جديـد
في المـدن الكبـرى رفـح وجنـين األمـر الـذي وقـع كالصـاعقة علـى نفوسـهم رغـم مـا أنفقـوا مـن 

كابونـــات وأكيـــاس أمـــوال طائلـــة تقـــدر بماليـــين الـــدوالرات ناهيـــك عـــن عشـــرات األلـــوف مـــن 
وفــــي نفــــس الوقــــت منعــــوا المــــال عــــن المؤسســــات والجمعيــــات ٬ طحــــين ومالبــــس بالمجــــان

اإلســـالمية التـــي تعمـــل منـــذ عشـــرات الســـنين فـــي مجـــال خدمـــة النـــاس وتســـاهم فـــي تخفيـــف 
لقد فعلوا ذلك ظـانين أنهـم سيكسـبون قلـوب النـاس فـي تلـك الجولـة٬ وٕاذ ٬ العبء عن كاهلهم

ألن قناعتهم أن  ؛س يأخذون أموالهم وينتخبون غيرهمحر٬ فكان الناالسحر ينقلب على السا
صوت الناس حسب  لذلكو ٬ هذا التوزيع لم يكن إال لشراء الذمم وكسب األصوات لصالحهم

  .قناعتهم لصالح حركة حماس
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ورغــم اإلعــالن عــن فــوز حركــة حمــاس فـــي الجولــة الثانيــة مــن قبــل اللجنــة العليـــا 
ال يريــد لهــذه التجربــة الفلســطينية التــي شــهد لهــا الجميــع بالنزاهــة لالنتخابــات إال أن الــبعض 

تيـــة الخاصـــة لهـــذا لذلكألنهـــا ال تنســـجم والمصـــالح ا ؛والشـــفافية أن تطبـــق علـــى أرض الواقـــع
وعلـــى اللجنـــة ٬ الفريـــق٬ فكانـــت االفتـــراءات والطعونـــات الكاذبـــة علـــى موقـــف حركـــة حمـــاس

فعلــى ٬ اخرة للتــأثير علــى القضــاء الفلســطينياالنتخابيــة العليــا والتــدخالت والضــغوطات الســ
أسـامة أبـو صـفية مـدير المكتـب التنفيـذي لالنتخابـات صـرح / سبيل المثال ال الحصر السـيد

ولكن فوجئ ٬ بعد خروج النتائج بأن العملية االنتخابية نزيهة وال يستطيع أحد أن يشكك فيها
ـــتهم  ـــة الجميـــع بأنـــه يتراجـــع عـــن هـــذا التصـــريح بصـــورة غريبـــة وي حمـــاس واللجنـــة االنتخابي

إنـه أمـر فـي غايـة الخطـورة أن تقلـب األمـور بهـذه ! إنه واهللا ألمر عجاب٬ المشرفة بالتزوير
  .الصورة فيتهم األطهار والمخلصين لدينهم ووطنهم بالكذب

أنهم الرويبضة الذين أخبـر عـنهم الحبيـب  مأ!! الكذابون المزيفون فيشهد لهم بالصالح وأما
فيهـا  ذبويكـ٬ سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب: "لحين قا محمد 

ومـــا  :قيـــل ٬وينطـــق فيهـــا الرويبضـــة٬ الخـــائن ويخـــون فيهـــا األمـــين اويـــؤمن فيهـــ٬ الصـــادق
  .۱۱۰"الرجل التافه ينطق بأمر العامة: قال ؟يا رسول اهللا الرويبضة

                                                           
 ) . ٦٩(٬ ح ) ١٠/٢٠٧(شرح البخاري : ابن بطال ١١٠
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  األنجاس كنسنحتى .. يا حماس  كمع  اهللا

  م٢/٦/٢٠٠٥
لقد تعاظمت المؤامرات على جماعة اإلخوان المسلمين يوم أبرق اإلمام حسن البنا 

إنــه مســتعد إلرســال عشــرة آالف : م قــائالً ٩/١٠/١٩٤٧ إلــى جامعــة الــدول العربيــة فــي 
وبالفعـــل فقـــد قـــام اإلخـــوان ٬ مجاهـــد مـــن اإلخـــوان المســـلمين إلـــى فلســـطين لمحاربـــة اليهـــود

٬ وبئـر السـبع٬ ورفـح٬ وخاصـة فـي منـاطق غـزة٬ نالمسلمون بدور مشرف في حـرب فلسـطي
حيــث كــانوا يهــاجمون المســتعمرات الصــهيونية ويقطعــون المواصــالت ومــن أبــرز المعــارك 

) يـاد مردخـاي(واحـتالل مسـتعمرة ٬ ومعركـة كفـار داروم٬ ٨٦التي شـاركوا فيهـا معركـة القبـة
وفــي ٬ نســحابكمــا ســاهموا بــدور فعــال فــي حمايــة ظهــر الجــيش المصــري عنــد اال٬ وغيرهــا

كمــا أبلــوا بــالء حســنًا فــي ٬ تخفيــف الحصــار عــن القــوات المصــرية المحاصــرة فــي الفالوجــا
والخليل وخصوصًا صور باهر وقد كانت وطأة اإلخوان شـديدة ٬ وبيت لحم٬ معارك القدس

على اليهود في إنزال الرعب والخوف في نفوسهم فبمجرد اقتحـام اإلخـوان المسـتعمرة بكلمـة 
وقد . وف اإلخوان إليهمكان اليهود يموتون رعبا وخوفًا قبل أن تصل سي) هللا أكبرا(التكبير 

يــان عــن الســبب الــذي مــن أجلــه تجنــب اليهــود محاربــة المجاهــدين اإلخــوان دســئل موســى 
إنهـــــم يريـــــدون أن .. إن هـــــؤالء الفـــــدائيين يحـــــاربون بعقيـــــدة أقـــــوى مـــــن عقيـــــدتنا : "فأجـــــاب

نحن فـــولـــذلك ٬ ائر فادحـــةجربنـــا قتـــالهم فكبـــدونا خســـ ونحـــن نريـــد أن نحيـــا٬ وقـــد٬ يستشـــهدوا
  ".نحاول قدر اإلمكان أن نتجنب االشتباك معهم

ومـــة المصـــرية وقتهـــا لقـــد كـــان جـــزاء اإلخـــوان المجاهـــدين األبطـــال أن حلـــت الحك
واغتيل اإلمام حسن البنـا ٬ وفتحت لهم السجون والمعتقالت٬ ممتلكاتهم تجماعتهم وصادر 

ة المصرية طريقها في المؤامرة على اإلخوان ولفقـت لهـم الـتهم زورا ثم واصلت حكومة الثور 
ونفـــذت حكـــم اإلعــدام فـــي قيــادات اإلخـــوان إرضـــاء ٬ وبهتانــا وزجـــت بــاآلالف فـــي الســجون
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  .ألسيادهم في الغرب
فكانــت ٬ اهللا عنــدواحتســبوا أمــرهم ٬ ورغــم ذلــك فقــد صــبر اإلخــوان علــى مــا أصــابهم

وانتشرت دعوة اإلخوان في كل .. الطريق أمام األجيال  المحنة منحة والشهادة نورا يضيء
ۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱٱىئٱٱٱىئٱٱڇٱ: -ســــــبحانه وتعــــــالى-مكــــــان بفضــــــل اهللا 

  .٢٤: إبراهيم ڇىئٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱ
لتكـون الـذراع  بفلسـطين حمـاس مـن رحـم اإلخـوان المسـلمين انطلقتوبقدر من اهللا 

ـــات تحمـــل رايـــة الجهـــاد ٬ العســـكري لحركـــة اإلخـــوان المســـلمين تشـــق طريقهـــا بكـــل ثقـــة وثب
وتقــدم الشــهيد تلــو الشــهيد وعلــى رأســهم إمــام األمــة أحمــد ياســين٬ ٬ والمقاومــة فــي فلســطين

وتكبــــد العــــدو الصــــهيوني آالف القتلــــى وعشــــرات اآلالف مــــن الجرحــــى٬ وتربــــك المؤسســــة 
هــذا الصــعود ٬ صــباح مســاء ٬٬ حتــى أصــبحت شــبحا يطــاردهم ليــل نهــارالعســكرية واألمنيــة

وذلـك حـين ٬ على المستوى العسكري كان في المقابل صعود وتقدم على المستوى السياسي
ففــازت فــي ٬ أعلنــت حمــاس قرارهــا بــدخول االنتخابــات البلديــة والتشــريعية ببرنــامج المقاومــة

٬ في المناطق ذات الكثافـة السـكانية فـي رفـح المرحلة األولى ثم في المرحلة الثانية وخاصة
لقـــد كـــان لفـــوز حمـــاس أهميـــة بالغـــة علـــى المســـتوى المحلـــي واإلقليمـــي ٬ وقلقيليـــة٬ البـــريج و

٬ والـدولي بــل أصــبح محـل قلــق لــدى الــدوائر األمنيـة فــي العــالم خاصـة فــي إســرائيل وأمريكــا
فـي أمريكـا العظمـى يخـاف  وبعض عواصم الدول العربية٬ هـذا العـالم الظـالم اليـوم المتمثـل

وهل تملك حماس القوة الهائلة كي يحسب لها العـالم ألـف حسـاب؟ نعـم إنهـا !!. من حماس
إنه منهاج النبوة إن تحقـق فـي أي مرحلـة مـن المراحـل ٬ عظمة اإلسالم٬ إنه سالح اإليمان

  !!.فسيكون له شأن عظيم
علـى حمـاس والتحـريض إن ما يـراه المـرء اليـوم ويسـمعه مـن حجـم المـؤامرة الكبيـرة 

والتخطــيط الهائــل إلزالتهــا عــن الوجــود يــدرك أنهــا علــى حــق ويــزداد يقينــًا ٬ المكشــوف عليهــا
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گٱٱگٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱٱٱڱٱٱٱٱڇٱأنــه ال عــزة وال كرامــة لنــا إال باإلســالم 

  .٨: المنافقون ڇڱٱٱ
فبـــوش المجـــرم مـــن هنـــاك مـــن البيـــت األبـــيض يعلـــن أمـــام العـــالم كلـــه أن حمـــاس 

مليــون دوالر مــن   ٥٠إرهابيــة ال بــد مــن القضــاء عليهــا ويمــنح الســلطة الفلســطينية  منظمــة
ڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڇٱجــــل محاربــــة اإلرهــــاب أ

  .٣٦: األنفال ڇڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱژٱٱٱٱٱٱٱڑٱٱٱڑٱٱ
لعمــل علــى تأجيــل ومــن قبلــه وزيــرة خارجيتــه رايــس طلبــت مــن الســلطة الفلســطينية ا

٬ االنتخابات التشـريعية وقـد جـاء هـذا التصـريح بعـد إعـالن فـوز حمـاس فـي المرحلـة الثانيـة
وأما شالوم وزير الخارجية الصـهيوني فقـد صـرح بـأن إسـرائيل سـتعيد النظـر فـي االنسـحاب 

  .من قطاع غزة حال فوز حماس في االنتخابات التشريعية
جــل أكلــف طاقمــا ســريا برئاســة رايــس مــن تلقــد وصــل األمــر بأمريكــا العظمــى أن 

ضرب نفوذ وشعبية حماس في الشـارعين الفلسـطيني والعربـي٬ وتـم تشـكيل هـذا الطـاقم مـن 
عناصر أمنية ومسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس األمن القومي مهمته دراسة السبل من 

ولألســف وفــي مصــر الشــقيقة !! أجــل التغلــب علــى حركــة حمــاس جماهيريــا ونــزع ســالحها
فلــم تكتــف !! فالهجمــة علــى جماعــة اإلخــوان المســلمين واضــحة المعــالم ومعروفــة المغــزى

الحكومـــة المصـــرية باعتقـــال المئـــات٬ بـــل بتعـــذيب الـــبعض تعـــذيبًا يتنـــافى وكـــل األعـــراف 
فقـــد أصـــدر المرشـــد العـــام لإلخـــوان المســـلمين فـــي ٬ والمبـــادئ اإلنســـانية والقانونيـــة والدوليـــة

/ بتجريــد األخ ٢٧/٥ذكــر فيــه أن ضــباطًا قــاموا مســاء يــوم الجمعــة  بيانــاً  م٢٩/٥/٢٠٠٥
خيــري محمــد عمــر الباحــث فــي العلــوم السياســية مــن مالبســه بالكامــل وانتــزاع شــعر صــدره 

غليظة٬ وجذبه من مكان حساس في جسـده وطرحـه أرضـًا والسـير  وضرب خصيتيه بعصاً 
  .عليه باألقدام وتهديده باالعتداء عليه جنسياً 
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ـــى وجـــاءت  ـــة مـــع ســـابقتها فقـــد صـــرح أن عل تصـــريحات أبـــو مـــازن األخيـــرة متوافق
  ... وأن تسلم سالحها٬ حماس أن تنبذ العنف

وهـــي  ؟كيـــف ال٬ لقـــد أصـــبحت حمـــاس ومازالـــت أمـــل األمـــة فـــي النصـــر والتحريـــر   
٬ تحمـــل مشـــروع الجهـــاد والمقاومـــة فـــي فلســـطين ومـــن ورائهـــا الشـــعب الفلســـطيني المجاهـــد

تآمر الكبير على حمـاس فإنهـا تـزداد فـي كـل يـوم قـوة علـى قوتهـا وتـزداد وبالرغم من هذا ال
  . شعبيتها بل وتمتد إلى المحيط العربي واإلسالمي واألوروبي

ألن هـذا التحـريض ال يزيـد  ؛يحرضون على حماس هـم واهللا أغبيـاءوهؤالء الذين    
 .٣٠: األنفال ڇڱٱٱڱٱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڇٱالناس إال قناعة بطريق حماس 

إن حركــة حمــاس تســتغل التهدئــة : يقــول رئــيس جهــاز الشــاباك الســابق أفــى ديختــر   
لبناء قوتها من جديد مؤكدا أن عمليات اغتيال القـادة السياسـيين للحركـة أثبتـت أنهـا زادت 

  . من قوة حماس في الشارع الفلسطيني من الناحية الجماهيرية
  ٨: الصف ڇڌٱٱڌٱٱٱٱٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱڑٱٱٱٱکٱٱٱٱڇٱ
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  تحقق توازن الرعب في غياب توازن القوى: صواريخ القسام
  م١٦/٦/٢٠٠٥

من الناس في غمرة التقـدم العلمـي والتكنولـوجي٬ وظهـور قـوة أمريكـا  يبدو أن كثيراً    
 ڇڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڇٱقـوة اهللا الغالبــة  افـي العـالم٬ قـد انبهـروا بهـذا الباطـل المتغطـرس ونسـو 

فبدأوا يـدورون فـي فلـك أمريكـا وينسـجون معهـا عالقـات رخيصـة يـدفعون لهـا ٬ ١٦٥: البقرة
 ثمن حيائهم وحريتهم٬ بل ويسحقون إرادة شعوبهم من أجل رضى أمريكا وٕاسرائيل٬ وحفاظاً 

ــ ومتاعهــا اعلــى الــدني ڤٱٱڦٱٱڦٱٱڤٱٱڇٱســبيلها٬  يالتــي يعيشــون مــن أجلهــا ويموتــون ف

ڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱ

 .٥٢: المائدة ڇڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ
٬ إلــى ٬٦٧ ٬٥٦ ٤٨مــة العربيـة فـي الهزيمـة التــي تسـببت فـي هزيمـة األ افـةقهـذه ث   

ــــا هــــذا  ــــد .. يومن ــــة بعــــض األنظمــــة العربيــــة لعق ــــى هرول ــــي أدت إل وهــــى نفــــس الثقافــــة الت
ولــذلك جــاءت انتفاضــة !! االتفاقيــات٬ والمعاهــدات وتبــادل الســفراء مــع دولــة الكيــان المســخ

قـب٬ وقـدر األقصى المباركة بقدر من اهللا لتغيير هـذا المفهـوم وقلـب المـوازين رأسـًا علـى ع
ـــد لألمـــة مجـــدها  ـــى رأســـها حركـــة حمـــاس أن تتصـــاعد لتعي اهللا للمقاومـــة فـــي فلســـطين وعل
وعزتها وكرامتها٬ وتكون رأس الحربة تدافع عن شرف وكرامة األمتين العربيـة واإلسـالمية٬ 

وجـاء قـرار ! فجاء اإلمـام أحمـد ياسـين الرجـل القعيـد الـذي حـرك العـالم قبـل وبعـد استشـهاده
المجلــس التشــريعي٬ األمــر الــذي أقلــق الــدوائر األمنيــة المحليــة واإلقليميــة  حمــاس بــد خــول

وأن يــأمر ٬ والعالميــة٬ حتــى وصــل األمــر بــالمجرم بــوش أن يهــاجم حمــاس أمــام العــالم كلــه
وزارة الخارجيــة األمريكيــة بوضــع الخطـــط مــن أجــل إضــعاف شـــعبية حمــاس٬ خاصــة بعـــد 

يات٬ أما القادة الصهاينة فقد وصل بهـم األمـر أن فوزها في المرحلة الثانية النتخابات البلد
يهــددوا بعــدم االنســحاب مــن غــزة إذا دخلــت حمــاس التشــريعي٬ وأن علــى الســلطة أن تجــرد 
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ڌٱٱڌٱٱٱٱٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڇٱ: العظيم حيـث يقـولوصدق اهللا  ٬هلّم جّراو حماس من سالحها٬ 

 .٨: الصف ڇڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱڑٱٱٱٱکٱٱٱٱ

بدائيـــة الصـــنع٬ فقـــد حققـــت تـــوازن الرعـــب فـــي غيـــاب تـــوازن أمـــا صـــورايخ القســـام    
القــوى٬ فســقوطها باســتمرار علــى ســيدروت رغــم كــل المحــاوالت البائســة لمنعهــا٬ أمــر أوقــع 

مــن  واألدهــى!: المؤسســة العســكرية الصــهيونية فــي حــرج أمــام شــعبها بــل وأمــام العــالم كلــه
لتهم إلـى اليـأس مـن الحيـاة ل أوصـواألمر أنها زرعت الرعب فـي قلـوب المسـتوطنين بـ ذلك
وهـا هـي تالحقهـم مـن !! ما اإلصابة بـاألمراض النفسـية أو الـتخلص مـن الحيـاة باالنتحـارإ

جديــد المــرة تلــو األخــرى كــي تنتصــر لألقصــى٬ ولتــدنيس المصــحف الشــريف فــي ســجون 
!! فيصــرخ الجــيش الــذي ال يقهــر مــن هولهــا!! االحــتالل فتــدك مســتعمراتهم فــي كــل مكــان 

تمنعهــا ولكــن ال حيــاة  يخفــف مــن حــدتها ومســتنجدا بالســلطة كــمعــابر عنــوة علــه يفيفــتح ال
إنـه منهـاج ٬ إنها عظمة المقاومة والجهاد في سبيل اهللا!! إنها عظمة اإلسالم!! لمن تنادى

كفهـم ألـذين يحملـون أرواحهـم علـى النبوة يعود مرة أخرى من خالل المجاهـدين الصـادقين ا
كـــي  -عـــز وجـــل-رًا وقـــدر اهللا فـــي األرض يســـتعملهم المـــولى اهللا  ليكونـــوا ســـتاســـبيل  يفـــ

ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱڇٱيقهروا أكبر ترسانة نووية فـي الشـرق األوسـط  

  .٢٤٩: البقرة ڇژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ
عمـــه العبـــاس أن يحـــبس أبـــا ســـفيان فـــي  فـــي غـــزوة الفـــتح األعظـــم يـــأمر النبـــي    

فيراهــا٬ يقــول العبــاس فحبســته  عنــد خطــم الجبــل٬ حتــى تمــر بــه جنــود اهللا مضــيق الــوادي
يـا عبـاس مـن : مـا مـرت قبيلـة قـالكل تها٬ا٬ مرت القبائل على رايحيث أمرني رسول اهللا 

 فـي كتيبتـه الخضـراء٬  رسـول اهللا  حتى مـرَّ .. مالي ولمزينة : فأقول مزينة٬ فيقول؟ ههذ
قـال سـبحان اهللا يـا عبـاس ٬ منهم إال الحدق من الحديـد فيها المهاجرون واألنصار٬ ال يرى

ألحـد بهـؤالء قبـل وال فـي المهـاجرين واألنصـار٬ قـال مـا  قلت هذا رسـول اهللا  ؟من هؤالء
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 اقلـت يـا أبـا سـفيان إنهـ واهللا يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا٬ :طاقة ثم قال
إنهـا : معقبـا علـى هـذه الحادثـة  ٢٧٥  السـيرةفـنعم إذن٬ يقـول البـوطي فـي فقـه  :النبـوة٬ قـال

تلك هي الكلمـة التـي أدارتهـا الحكمـة اإللهيـة علـى لسـان العبـاس٬ حتـى تصـبح الـرد ! النبوة
البـاقي إلــى يــوم القيامـة علــى كــل مــن يتـوهم أو يــوهم أن دعــوة النبـي صــلى اهللا عليــه وســلم 

وهــي كلمــة جــاءت عنوانــا  إنمــا كانــت ابتغــاء ملــك أو زعامــة أو إحيــاء قوميــة أو عصــبية٬
فقـد كانـت سـاعات عمـره ومراحلـه كلهـا دلـيال ناطقـا ٬ من أولها إلى آخرهـا لحياة الرسول 

وفــي  ٬اس ال إلشــادة ملــك لنفســه فــي األرضليــغ رســالة اهللا إلــى النــبعلــى أنــه إنمــا بعــث لت
ــ ومــان مقاتــل لتأديــب القبائــل العربيــة المواليــة للر  آالفثالثــة  جهــز الرســول  ةغــزوة مؤت

علـيهم زيـد بـن حارثـة فـإن  وأمـر الذين قتلوا الحارث بـن عميـر األزدي رسـول رسـول اهللا 
مـن أرض  )معـان(ا ل جعفر فعبـد اهللا بـن رواحـة ثـم مضـوا حتـى وصـلو توٕان ق قتل فجعفر٬

م ومائـــة ألـــف مـــن نصـــارى العـــرب٬ أقـــا٬ هم مائـــة ألـــف مـــن الـــرومظـــار الشـــام وكـــان فـــي انت
ـــدبرون  ـــال بعضـــهمأمـــرهمالمســـلمون ليلتـــين يت نخبـــره بعـــدد  نكتـــب إلـــى رســـول اهللا  :٬ فق

فمـا كـان مـن عبـد اهللا بـن  نا بـأمر فنمضـي لـه٬وٕاما أن يأمر  عدونا٬ فإما أن يمدنا بالرجال٬
يــــا قــــوم واهللا إن التــــي تكرهــــون للتــــي خــــرجتم تطلبــــون  :رواحــــة إال أن وقــــف خطيبــــًا فقــــال

الـدين الـذي أعزنـا اهللا بـه  ة وٕانما نقاتلهم بهـذاالشهادة٬ واهللا ال نقاتل الناس بكثرة عدد وال قو 
خــاض زيــد المعركــة علــى رأس  شــهادة٬ أو فــانطلقوا فإنمــا هــي إحــدى الحســنيين إمــا ظهــور

جيشه فرأى كثرة الروم ورأى بعض رجاله يتـرددون فانـدفع أمـام الجـيش وسـط األعـداء وهـو 
 ســتطاعوا أن يصــيبوه إالا فمــا مــن أمــره٬ا يطــيح بــرؤوس الكــافرين يمينــا وشــماال حتــى ذهلــو 

فــر وظــل يقاتــل حتــى قطعــت يــده ٬ ثــم حمــل الرايــة بعــد زيــد جعمــن خلفــه حتــى ســقط شــهيداً 
فحمل الراية بعضديه ثـم ضـربه رجـل مـن الـروم ضـربة  فأخذ الراية بشماله فقطعت٬ ىاليمن

وحمل  في ظهره٬ يءمه ثالثة وتسعون طعنة ليس منها شقطعته نصفين٬ لقد وجد في جس
-٬ ثم اصطلح الناس على خالـد بـن الوليـد شهيداً  بد اهللا بن رواحة فقاتل حتى قتلالراية ع
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دمـة مـؤخرة الرعـب فـي قلـوب الرومـان فجعـل المق يفدبر مكيـدة حربيـة تلقـ -رضي اهللا عنه
ومـا أن حـل . . نكـروا حـالهم وقـالوا جـاءهم مـدد فرعبـوا أالرومـان هم آوالميمنة ميسرة فلما ر 

ئر جـيش المسـلمين بعـد أن أوقـع الخســا سـلمين مـن الميـدان منقـذاً الظـالم حتـى انسـحب بالم
لـيس  هولكنـ عجيـب فـي حسـاب المـادة وميـزان البشـر إنـه ألمـر  ؛الفادحة في جيش الرومان

فالفئـــة المؤمنـــة لـــم  ٬ســـبيل هللاي الشـــهادة فـــي فـــي ميـــزان اإليمـــان والعقيـــدة والرغبـــة فـــ غريبـــاً 
لعــدد المســلمين ثــم يعمــد  ســبعين ضــعفاً  :أي ؛تتجــاوز ثالثــة آالف مقاتــل أمــام مــائتي ألــف

الجـيش المسـلم أمـام الكثـرة الكـاثرة وهـم يقتحمـون أبـواب الشـهادة فـي نشـوة بالغـة حتـى ينــزل 
نعـم إنـه تـوازن الرعــب  !!الرعـب فـي قلـوب المشـركين فيهربــون يجـرون أذيـال الخـزي والعــار

لح الفئـة المؤمنـة وأحسـب أن هـذا الذي أحدثته القلة أمام الكثرة الكاثرة فتنقلب الموازين لصا
  . كائن بإذن اهللا في انتفاضة األقصى مادمنا على منهاج النبوة 

  ٢١: يوسف ڇائٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱٱۆئٱٱڇٱ
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  !!حتى من راياتها"... حماس"إنهم يخافون  
  م٢٣/٦/٢٠٠٥

 -سـبحانه�إذا أراد اهللا أن ينصر الفئة المؤمنة مـن عبـاده وأوليائـه الصـادقين فإنـه    
ومـــن جهـــة أخـــرى يلقـــي اهللا الرعـــب فـــي قلـــوب ٬ يهيـــئ لهـــا أســـباب القـــوة والمنعـــة مـــن جهـــة

فيكــون النصــر والغلبــة للمــؤمنين مهمــا عظمــة قــوة أعــدائهم وهــذا مــا حصــل فــي ٬ أعــدائهم
ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگگٱٱٱگٱٱٱڇ: غزوة بدر مصداقا لقوله تعالى

  .١٢: األنفال ڇگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱ

وهــو نفــس الســبب الــذي تحقــق فــي كســر شــوكة يهــود بنــي قريظــة حــين خــانوا اهللا    
ژٱٱڇٱ: -تعالى�في غزوة األحزاب فقال  والرسول ومالؤا المشركين على حرب النبي 

ڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱ

  .٢٦: األحزاب ڇڱٱٱ

في هـزيمتهم وٕاخـراجهم مـن  وأما في إجالء يهود بني النضير فكان السبب واضحاً 
المدينــة المنــورة مــدحورين مهــزومين بــأن أوقــع اهللا الرعــب فــي قلــوبهم بعــد أن تخلــى عــنهم 

وكـان ٬ م فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشـبهافكانوا يخربون بيوتهم بأيديه٬ المنافقون
ٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱ: -تعالى�بعضهم يهدم بيته حتى ال يقع في أيدي المسلمين قال  ٱ ٱ ڳٱٱڳٱ

ڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱ

ۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱ

  .٢: الحشر ڇۉٱٱ
يأتي لـه ٬ وهكذا حين يشاء اهللا أمراً : "يقول الشهيد سيد قطب معقبا على هذه اآلية   

إلـى سـبب وال إلـى  -إذن�من حيث يعلم ومن حيث يقدر٬ وهو يعلم كل شيء٬ فال حاجـة 
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مما يعرفـه النـاس ويقدرونـه فالسـبب حاضـر دائمـا والوسـيلة مهيـأة والسـبب والنتيجـة  ٬ وسيلة
ولــن يعــز عليــه ٬ مــن صــنعه والوســيلة والغايــة مــن خلقــه٬ ولــن يمتنــع عليــه ســبب وال نتيجــة

ولقــد تحصــن الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب بحصــونهم فأتــاهم اهللا مــن . . وســيلة وال غايــة 
في قلوبهم الرعـب٬ ولقـد امتنعـوا بـدورهم وبيـوتهم فسـلطهم اهللا علـى  حيث لم يحتسبوا وقذف

 -ســبحانه�واهللا . . هــذه الــدور والبيــوت يخربونهــا بأيــدهم ويمكنــون المــؤمنين مــن إخرابهــا 
ثم يزيدون فيخربونها بأيديهم وأيـدي المؤمنـون ٬ يأتيهم من رواء الحصون فتسقط بفعلهم هم

  ". فاعتبروا يا أولي األبصار
ما نسمعه اليوم من تصريحات كبار قـادة الصـهاينة مـن هـدم المسـتوطنات فـي إن 

ويؤكــد بمــا ال . . قطــاع غــزة قبيــل االنــدحار الصــهيوني يعيــد لنــا قصــة يهــود بنــي النضــير 
ڇٱيــدع مجــاًال للشــك أن اليهــود هــم اليهــود كمــا وصــفهم القــرآن بــالحرص والخــوف والجــبن 

چٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱڄڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃ

  .٩٦: البقرة ڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ
ويـــزداد عمـــق خـــوفهم وجبـــنهم خاصـــة أمـــام ضـــربات المقاومـــة وعلـــى رأســـها حركـــة    

فقـــد نقلـــت اإلذاعـــة العامـــة الصـــهيونية تصـــريحات عـــن وزيـــر الحـــرب الصـــهيوني ٬ حمـــاس
فلســطيني محمــد دحــالن بــأن إنــه اقتــرح علــى وزيــر الشــئون المدنيــة ال: قولــه" شــاؤول موفــاز"

تقوم حكومة االحتالل بتدمير بيوت المستوطنين في قطاع غزة على أن يقـوم الفلسـطينيون 
ن موفاز أكد لرايس على إبناء ميناء غزة٬ وقالت اإلذاعة  بعملية إزالة الردم واستخدامه في

  . أن حكومته لن تقوم بأي عملية إخالء تحت النيران الفلسطينية 
فـي ختـام اجتماعاتهـا بمسـئولين صـهاينة وفلسـطينيين أنـه  نـت رايـس رسـمياً كما أعل   

بيـوت المسـتوطنات وقيـام الفلسـطينيين بـإخالء األنقـاض  تم االتفاق بين الجانبين على هـدم 
  . على نفقة إسرائيل أو الدول المانحة
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ــــة اإلســــرائيلية  ــــن دور"وأكــــد المتحــــدث باســــم الخارجي ــــة هــــدم بيــــوت " ب ــــى حتمي عل
تهدم بأيــــدي الصــــهاينة وبأيــــدي الفلســــطينيين ســــفبيــــوت المســــتوطنين  -إذن-طنين المســــتو 

ووقتهـا علـى الفلسـطينيين ٬ وستندحر القوات الصهيونية هروبًا مـن نيـران المقاومـة بـإذن اهللا
االحتفـاالت والمهرجانـات كـي يعبـروا عـن  فيقيمـواهذا اليوم إلـى عـرس فلسـطيني أن يحولوا 

  . فرحتهم وابتهاجهم بيوم النصر في اندحار العدو الصهيوني عن أرض غزة هاشم
أتي أهميــة تشــكيل لجنــة وطنيــة إســالمية تشــمل كــل القــوى والفصــائل تــومــن هنــا    

المقاتلـة لحمايــة وحــدة الشــعب الفلســطيني والحفــاظ علـى أمنــه مــن عبــث العــابثين وتخريــب 
  . متسلطينال
لقــد تعالــت أصــوات كثيــرة فــي الكيــان الصــهيوني تــدعو إلــى التنســيق األمنــي مــع    

السلطة الفلسطينية أثناء اندحار الجيش الصهيوني من قطاع غزة خوفًا من نيران فصـائل 
  . المقاومة وهجماتهم وخاصة حماس

إنه ال أحد يستطيع منع حمـاس " يهود يعاريإ"حد كبار المعلقين الصهاينة أوقال 
وأن نقــل صــور أعــالم حمــاس وهــي ٬ مــن االحتفــال علــى طريقتهــا باالنســحاب الصــهيوني

ترفــــرف علــــى المســــتوطنات إلــــى مختلــــف العــــالم ســــيظهر إســــرائيل فــــي مظهــــر المهــــزوم 
  . وسترسخ الصور في أذهان العالم لفترة طويلة

فقــد أرعبــتهم .. بوا ألــف حســاب لحمــاس كــروا ويحســفهكــذا وصــل بهــم األمــر أن ي   
ها حتــى وصـل األمــر أن يخــافوا مــن أعالمهــا أن يواستشــهادي٬ حمـاس بصــواريخها وأنفاقهــا

فــي ! ت مــن علــم حمــاس؟لــذلكفلمــاذا الخــوف با!! ترفــع علــى مســتوطناتهم حــال انــدحارهم
القـرآن  رمـز لمنهـاج٬ ألنه رمز للتوحيـد رمـز للعقيـدة ؛ظني أنه يخيفهم أكثر من الصواريخ

هــذا .. الــذي يجتمــع عليــه لــيس الفلســطينيون فحســب بــل المســلمون فــي أنحــاء المعمــورة 
يخيفهم ألنـه سـيحرك  ؛ركة إسالمية دينية عقيدية حضاريةآلنه سيجعل المع ؛العلم يخيفهم

يخـافون .. ماليين المسلمين في العالم كي يهبـوا لنجـدة األقصـى وفلسـطين ولـو بعـد حـين 
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لموســومة بــال إلــه إال اهللا محمــد رســول اهللا التــي سترســم منهــاج التحريــر الرايــة الخضــراء ا
علـــى كـــل أرض فلســـطين مـــن بحرهـــا إلـــى نهرهـــا وتؤكـــد أن الجهـــاد لـــن ينتهـــي بانـــدحار 
الصهاينة مـن غـزة فقـط إنمـا هـو مـاض مـا دام يوجـد صـهيوني واحـد علـى أرض فلسـطين 

ســقالن وهــي ال زالــت تــرزح تحــت الحبيبــة فكيــف بالقــدس والخليــل والجليــل ويافــا وحيفــا وع
  . نيران االحتالل الصهيوني المجرم

أمـا أبنــاء جلـدتنا فــإنهم يتسـارعون بكــل جــد .. لهـذا يخــاف اليهـود مــن علـم حمــاس    
واجتهاد كي يزيلوا راية التوحيـد التـي تـزين شـوارع قطـاع غـزة بحجـة أنـه ال يجـوز أن يرتفـع 

فــال أحــد ٬ وحجــة واهيــة٬ فــي محلــة وهــذا خلــط متعمــد وعمــل لــيس.. ســوى علــم فلســطين 
يعتـــرض علـــى علـــم فلســـطين وفـــي نفـــس الوقـــت لكـــل جهـــة رايتهـــا التـــي تعتـــز بهـــا وهـــذا ال 

ألنهـا رايـة  أن ترفـع الرايـة الخضـراء؛يتعارض مع ذاك ولكن يبـدوا أن الـبعض ال يـروق لـه 
ليــا واألغــرب مــن ذلــك أن لجنــة المتابعــة الع..  ســمع الــدنيا وبصــرهااإلســالم التــي مــألت 

مــــع أن هنــــاك قضــــايا مصــــيرية تهــــم الشــــعب ٬ تضــــع فــــي أجنــــدتها مناقشــــة هــــذه القضــــية
تـدنيس المصـحف الشـريف : الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية لم تناقش في حينها مثل

فالرايــة الخضــراء هــي التــي .. فــوا عجبــًا ألبنــاء قــومي !! واالعتــداء علــى المســجد األقصــى
چٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇڇٱٱڇٱٱڇٱوتصــــلح وال تفســــد ٬ دمتبنــــى وال تهــــ٬ تجمــــع وال تفــــرق

  . ١٥٣: األنعام ڇڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱ
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  معك يا حماس اهللا
  م٢١/٧/٢٠٠٥

-وصــل عمــر بــن الخطــاب  المــ نــهأ البــن كثيــر البدايــة والنهايــة كتــاب فــي جــاء   
فترجــل أبــو ٬ بيــت المقــدس تلقــاه أبــو عبيــدة بــن الجــراح ورؤوس األمــراء -رضــي اهللا عنــه
فكف ٬ أبو عبيدة رجلفهم عمر بتقبيل ٬ أبو عبيدة ليقبل يد عمر همَّ ف مرعبيدة وترجل ع

  . أبو عبيدة فكف عمر
العظيمــين  لــرجلينكــال ا لبــيأودعــه اهللا فــي ق يإنهــا لحظــة الحــب اإللهــي الــذ نعــم   

ڱٱٱٱڇٱكــان أعلــى وأجــل وأكثــر إذالال وخضــوعا هللا ولرســوله وللمــؤمنين  مــرلكــن قلــب ع

ڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱ

  .٥٤: المائدة ڇۓٱٱۓٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ
يـــا أميـــر  كومـــا أعظمـــ!! عبيـــدة حـــين هممـــت بتقبيـــل يـــد عمـــر اأكرمـــك يـــا أبـــ فمـــا   

 ينالمؤمنين حين هممت لتقبل رجل أبي عبيدة قائد المجاهدين المرابطين على ثرى فلسـط
مـن بعـده  األمـةالكريمـة أن يعلـم  الصادقة فعلتهب -رضي اهللا عنه-لقد أراد عمر ٬ الحبيبة

المــرابطين الــذين يقفــون علــى الثغــور يــدافعون علــى شــرف  هــدينكيــف يكــون احتــرام المجا
وكرامــة األمــة أراد أن يقــول بصــوت عــال إن المــرابطين القــريبين مــن العــدو الــذين يقومــون 

يســتحقون كــل تقــدير واحتــرام وهــا هــو خليفــة  همءعــورات المســلمين ويحقنــون دمــا مايــةبح
وأسـامة  اسامة وكان ماشـيجيش أ يودع -رضي اهللا عنه-أبو بكر الصديق  رسول اهللا 

المشــهورة واهللا ال تنــزلن واهللا ال  هراكبــا فأصــر أســامة أن ينــزل ليركــب أبــو بكــر فقــال قولتــ
علـى هــذه  ســاعة فـي ســبيل اهللا يقـول ســيد قطـب فــي ظاللـه معقبــاً  يَّ أركـبن أفـال أغبــر قـدم

مــؤمنين قــد اســتخلص لنفســه أنفــس ال -ســبحانه وتعــالى-اهللا  أنهــذه البيعــة  حقيقــة" :اآليــة
وأموالهم فلم يعد منها شيء لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية ال ينفقونهـا فـي سـبيله لـم يعـد 
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خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا كال إنها مشتراة لشاريها أن يتصرف بها كما يشاء وفق  همل
مـــا يفـــرض ووفـــق مـــا يحـــدد ولـــيس للبـــائع فيهـــا مـــن شـــيء ســـوى أن يمضـــي فـــي الطريـــق 

 مفت وال يتخير وال يناقش وال يجادل وال يقول إال الطاعة والعمـل واالستسـالال يلت رسومالم
والــثمن هــو الجنــة والطريــق هــو الجهــاد والقتــل والقتــال والنهايــة هــي النصــر أو االستشــهاد 

للشهداء بأن جعل أرواحهـم فـي أجـواف طيـر خضـر فـي  لعظيمأجزل سبحانه الثواب ا كما
جعـل اهللا أرواحهــم فــي جـوف طيــر خضــر تــرد  بأحــد أخــوانكم أصـيب لمــا: " الجنـة فقــال

فلمــا ٬ معلقــة فــي ظــل العــرش٬ ذهــب مــنأنهــار الجنــة تأكــل مــن ثمارهــا وتــأوي إلــى قناديــل 
قــالوا مــن يبلــغ إخواننــا عنــا أننــا أحيــاء فــي الجنــة ٬ وجــدوا طيــب مــأكلهم ومشــربهم ومقــيلهم

أنـا أبلغهـم عـنكم وأنـزل قولـه : فقـال اهللا لحـربنرزق لئال يزهدوا في الجهـاد وال ينكلـوا عـن ا
: آل عمــــــران ڇگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڇٱ: -ســــــبحانه�

١٦٩۱۱۱ .  
مبينـا   ٢٧٠مشارع األشواق إلى مصارع العشـاق ص  هن النحاس في كتابابيقول 

قــة أجســاد الطيــور ذات اللــون األخضــر والقناديــل المعل.  الحكمــة فــي جعــل أرواح الشــهداء
٬ ألن ألطف األلوان اللـون األخضـر وألطـف الجمـادات الشـفافة الزجـاج: "في ظل العرش 

واختــار ألطــف األلــوان وهــو ٬ ولهــذا جعــل أرواح الشــهداء فــي ألطــف األجســاد وهــو الطيــر
األخضر ويأوي ذالك الطير األخضر إلى ألطف الجمادات وهي القناديل المنورة المفرحـة  

  ". ذة النعيم في جوار الرب الكريمفي ظل العرش لتكمل لها ل
لقد شاءت حكمة اهللا وقدرته أن يهـدي الشـعب الفلسـطيني لحمـل مشـروع المقاومـة    

فــي فلســطين كــي يتصــدى للعصــابات الصــهيونية المجرمــة التــي احتلــت أرضــنا ودنســت 
وقـدر اهللا أن . . نا وشـيوخنا واغتالـت قادتنـا ءأطفالنـا ونسـا تتلمقدساتنا وهدمت بيوتنا وق

                                                           
 . ٬ حسنه األلباني ) ٢٥٢٠(٬ ح ) ٣/١٥(سنن أبي داود : أبو داود ١١١
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تتصاعد هذه المقاومة وخاصة في انتفاضة األقصى المباركة فيبارك اهللا في رجالها وفـي 
ف و دو الصـهيوني وأن تـزرع الرعـب والخـسالحها حتـى اسـتطاعت أن تقـض مضـاجع العـ

هللا فصـــائل وأن تكبـــده الخســـائر فـــي األرواح والمعـــدات ووفـــق ا٬ هيومســـتوطن٬ هفـــي جنـــود
المقاومة وعلى رأسها حركة حمـاس لتصـبح عنـوان المرحلـة ورمـزا للجهـاد والمقاومـة كيـف 

وكـــذلك . . وقـــد قـــدمت إمامهـــا ومؤسســـها الشـــيخ أحمـــد ياســـين شـــهيدا فـــي ســـبيل اهللا  ؟ال
قائـــدها الــــدكتور عبـــد العزيــــز الرنتيســـى ومهندســــها أبـــو شــــنب ومفكرهـــا إبــــراهيم المقادمــــة 

  . ح شحادةوقائدها العسكري صال
إن تقــدم حمــاس علــى كافــة األصــعدة السياســية والعســكرية واإلعالميــة والتعليميــة    

واالجتماعيــة حــرق قلــوب الحاقــدين والمنــافقين مــن اليهــود والنصــارى والعمــالء والمنــافقين 
ڻٱٱڻٱٱۀٱٱڇٱوأعمـــى أبصـــارهم حتـــى أصـــبحوا ال يتحملـــون أن تـــذكر حمـــاس أمـــا مهـــم 

 ڇھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱۀٱٱہٱٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھھ
لقد وصل األمر بـأن تقـف أمريكـا وعلـى رأسـها المجـرم بـوش تحـرض علـى  ٬   ٤٥: الزمر

ـــة األمريكيـــة مـــن حمـــاس وتشـــكل لجنـــة  شـــعبية حمـــاس  جـــل إضـــعافأمـــن وزارة الخارجي
نتخابــات البلديــة فــي المرحلــة األولــى والثانيــة وتــدعو إلــى منــع االخاصــة بعــد نجاحهــا فــي 

مـرارا السـلطة  تشـريعي وكـذلك إسـرائيل فإنهـا تـدعومن دخـول انتخابـات المجلـس الحماس 
لقـد ٬ الفلسطينية بنزع سالح حمـاس وأنـه ال يجـوز أن تـدخل االنتخابـات إال بنـزع سـالحها

وصــل األمــر بالصــهاينة أن يوزعــوا منشــورات بواســطة طــائراتهم علــى الشــعب الفلســطيني 
ومة التــي تقودهــا أمريكــا وٕاســرائيل ضــد حمــاس هــذه الحــرب المســم٬ليحرضــوا علــى حمــاس

  . فهم أعداء البشرية والدين٬ ليست غريبة على شعبنا
ــدتنا مــن يــردد كــالم اليهــود واألمريكــان  ولكــن الغرابــة أن نســمع مــن أبنــاء بنــي جل

أمر مــن وزيــر بـيطلــق الرصــاص علـى مجاهــدينا غــدرا  واألغــرب مــن ذلـك أن) كالبغبغـاء(
أن يطلـــق الرصـــاص علـــى مجاهـــدينا الـــذين تصـــدوا الجتيـــاح  نـــه ألمـــر عجـــابإيـــة الداخل
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شـهيدًا قسـاميًا علـى أرض المعركـة فـي حـين  ٨٦جباليا ومنعوا اليهود من الدخول وقـدموا 
ـــوم كـــانوا بـــاألمس نـــائمين ـــه ألمـــر عجـــاب أيضـــا أن ٬ أن الـــذين يطلقـــون الرصـــاص الي إن

حمـاس بإصـدار البيانـات  تشارك وزارة الداخلية الفلسطينية في هذه الحرب المسمومة ضد
التحريضية ضـد الشـرفاء والمجاهـدين فـي الوقـت الـذي تقـدم فيـه حمـاس أربعـة مـن أبنائهـا 

٬ أمجـد عرفـات٬ البررة من كتائب الشهيد عز الدين القسـام فـي سـبيل اهللا وهـم عـادل هنيـة
أما التلفزيون الفلسطيني فحدث وال حرج ورغم هذا ٬ صابر أبو عاصيو ٬ عاصم أبو راس

كلـه فحمــاس ســتظل وفيــة لشـعبها وفيــة للشــهداء البــررة وستمضـي فــي طريقهــا فــي الحفــاظ 
علــى وحــدة الشــعب الفلســطيني مــا اســتطاعت إلــى ذلــك ســبيال كمــا ســتبقى محافظــة علــى 

غتصبة واهللا غالـب علـى أمـره مشروع المقاومة حتى دحر االحتالل النجس عن أرضنا الم
  . ولكن أكثر الناس ال يعلمون
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  !لماذا الحقد على حماس ؟

٢٨/٠٧/٢٠٠٥  

يبــدو جليــًا للعيــان أن األشــرار فــي األرض مــن يهــود وأمريكــان ومنــافقين ومــن لــف 
لفهــــم ال يــــروق لهــــم أن يــــروا هــــذا التنــــامي المتزايــــد لحركــــة حمــــاس٬ وال يهــــدأ لهــــم بــــال إال 

هــاء دورهــا مهمــا كلفهــم ذلــك٬ وهــذه طبيعــة الطغــاة منــذ مــيالد البشــرية وحتــى بتحطيمهــا وٕان
وقتنا هذا وٕالى قيام الساعة٬ سيظلون يكيدون ويمكرون ويخططـون لضـرب اإلسـالم٬ كيـف 

ڇٱ: -تعـالى-قـال وهم الذين قتلوا أنبياءه وحاربوا دعاته المخلصـين علـى مـدار الزمـان  ؟ال
  .٣١: الفرقان ڇەئٱٱٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىىٱٱائٱٱائٱٱەئٱ

وبـــروز المجـــرمين فـــي طريـــق : " يقـــول الشـــهيد ســـيد قطـــب معقبـــًا علـــى هـــذه اآليـــة
األنبياء أمر طبيعي٬ فدعوة الحق إنمـا تجـيء فـي أوانهـا لعـالج فسـاد واقـع فـي الجماعـة أو 
فـــي البشـــرية٬ فســـاد القلـــوب٬ وفســـاد األنظمـــة٬ وفســـاد األوضـــاع٬ ووراء هـــذا الفســـاد يكمـــن 

ناحيـة ويسـتغلونه مـن ناحيـة والـذين تتفـق مشـاربهم مـع  المجرمون الذين ينشئون الفسـاد مـن
أن يبــرزوا لألنبيــاء والــدعوات دفاعــًا عــن وجــودهم واســتبقاًء  -إذن�فطبيعــي .. هــذا الفســاد 

تنــق برائحــة األزهــار العبقــة٬ وال للجــو الــذي يملكــون أن يتنفســوا فيــه٬ وبعــض الحشــرات تخ
ت فــــي المــــاء الطــــاهر الجــــاري وال ســــتطيع الحيــــاة إال فــــي المقــــاذر٬ وبعــــض الديــــدان يمــــو ت

  " .يستطيع الحياة إال في المستنقع اآلسن وكذلك المجرمون 

ألنهــا حملــت  ؛علــى حمــاس أن يرموهــا عــن قــوس واحــدةلقــد وصــل األمــر بحقــدهم 
مشروع الجهاد والمقاومـة فـي فلسـطين ضـد المحتـل الغاصـب وقـدمت آالف الشـهداء وعلـى 

ف مـــن األســـرى والمعتقلـــين فـــي ســـجون االحـــتالل رأســـهم قادتهـــا ومؤسســـوها وعشـــرات اآلال
وكبدت العدو الصهيوني الخسائر في األرواح والمعدات وهزمته نفسيًا ومعنويًا حتى أصبح 
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صباح مساء٬ حتى انتشرت ظاهرة االنتحار لدى الجيش ٬ شبح المقاومة يطاردهم ليل نهار
ريخ القســام لتصــل إلــى مــا اســتعملت ورقــة االستشــهاديين٬ وطــوَّرت مــن صــوالك. الصــهيوني

التـي أقضـت مضـاجع العـدو الصـهيوني عمق الكيان الصـهيوني ناهيـك عـن حـرب األنفـاق 
هــذا بــل تقــدمت حمــاس علــى المســتوى السياســي  دوقــف عــاجزًا أمامهــا ولــم يقــف األمــر عنــف

فحافظت على وجودها وٕانجازاتها رغم المناخ اإلقليمي والدولي غير المناسب لها٬ وتجذرت 
ـــه مـــن فـــي عمـــق ا لمجتمـــع الفلســـطيني بســـبب وقفتهـــا الصـــادقة بجانـــب شـــعبها٬ ولمـــا قدمت

فـي  -حقيقـة�مساعدات مادية ومعنوية من خـالل األيـادي النظيفـة الصـادقة التـي سـاهمت 
رفـــع المعانـــاة عـــن كاهـــل الشـــعب الفلســـطيني رغـــم تجفيـــف المنـــابع وسياســـة التجويـــع التـــي 

ڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃڇٱتمارسها أمريكا وٕاسرائيل ضد حماس 

  .٧: المنافقون ڇڇڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱ

أمــا الكتــل اإلســالمية التــي فــازت فيهــا حمــاس علــى مســتوى الــوطن فــي الجامعــات 
والنقابــات والمؤسســات فحــدث وال حــرج مــن تلــك اإلنجــازات التــي تحققــت علــى أرض الواقــع 
ومـــن األداء المميـــز فـــي تطـــوير العمـــل والنهـــوض بـــه مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل زاهـــر يكفـــل 

ء فــوز حمــاس فــي انتخابــات البلديــة فــي المرحلــة وجــا. الكرامـة لمجتمعنــا الفلســطيني المــرابط
األولى والثانية ليعطي مؤشرًا واضحًا علـى تجـذر المشـروع الـوطني اإلسـالمي فـي فلسـطين 
ممـــا أجبـــر األطـــراف الدوليـــة علـــى االعتـــراف بحمـــاس كـــرقم صـــعب ال يمكـــن تجـــاوزه رغـــم 

مجلـس التشـريعي وأعلنـت حمـاس قرارهـا دخـول ال. اتهاماتهم لهـا باإلرهـاب علـى حـد زعمهـم
ببرنامج المقاومة من أجل التغييـر واإلصـالح٬ مـن أجـل العدالـة والحريـة٬ مـن أجـل محاربـة 

ووافقــت حمــاس .. الفســاد والمحســوبية٬ مــن أجــل منــع تفشــي الرذيلــة واإلباحيــة واالنحــالل 
على التهدئة لمصلحة وطنيـة فلسـطينية ولكـن لـيس علـى حسـاب الـدم الفلسـطيني٬ وأعطـت 

روطة بتحــرر األســرى وعــودة الالجئــين والتــزام العــدو الصــهيوني بعــدم االجتيــاح التهدئــة مشــ
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واالغتيال٬ فإذا اخترق العدو الصهيوني ذلك فمن حق حماس ومن حق كل فصيل أن يـرد 
على تلك االختراقـات٬ لقـد صـانت حمـاس الوحـدة الوطنيـة رغـم مـا تعرضـت لـه مـن اعتقـال 

قنت الـدم الفلسـطيني بصـبرها وحكمتهـا فلـم توجـه وح.م١٩٩٦وتعذيب لقادتها وكوادرها عام 
الرصــاص إال للعــدو الصــهيوني وهــذا مــا أكــده إمامهــا ومؤسســها الشــهيد أحمــد ياســين حــين 

إننا سنحافظ على استمرار مشروع المقاومة ضد المحتل٬ وفي نفس الوقت سـنحافظ : " قال
ادي في فلسـطين وال فظلت حماس تحمل المشروع الجه". على وحدة شعبنا مهما كلفنا ذلك

زالت من أجل حماية الشعب الفلسطيني من تسلط المتسلطين وعبث العابثين وظلم الطغـاة 
ڇٱالمتجبــــرين وإلزاحــــة العقبــــات التــــي تحــــول دون نشــــر الــــدعوة فــــي المجتمــــع الفلســــطيني 

  .٣٩: األنفال ڇڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱ

بالمصلين٬  دالبالد وعرضها٬ وامتألت المساج ولالصحوة اإلسالمية في ط فكانت
الكـــريم٬ حتـــى  رآنحتـــى ال تكـــاد تجـــد مســـجدًا إال وفيـــه دار لتحفـــيظ القـــ قـــرآنوكثـــرت دور ال
حفظــة  نفــي دراســتهم مــ وقــاتأن تكــون ظــاهرة المتفــوقين والمتف -هللا والحمــد-وصــل األمــر 

وخاصــة فــي  -ســبحانه�جــاءت بقــدر اهللا  اإلســالمية فــي فلســطين الصــحوةهــذه . كتــاب اهللا
طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين  تـزالال "  :هذا الظرف العصيب لينصر دينه ويعز جنده قـال 

ــ أيــن هــم يــا : الحــق لعــدوهم قــاهرين ال يضــرهم مــن خــالفهم حتــى يــأتي أمــر اهللا قــالوا ىعل
وغيــره يحقــدون  امــن أجــل هــذ. ۱۱۲"المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس  تببيــ :قــال ؟اهللا ســولر 

کٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڇٱســــــدونها مكانتهــــــا علــــــى حمــــــاس ويح

ڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ

ال يريــــدون لهــــا أن تــــدخل انتخابــــات المجلــــس . ١٠٩: البقــــرة ڇہھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱ
يحرضون عليها٬ ويَسخَّرون اإلعالم والمال .. التشريعي خوفًا من وصولها إلى سدَّة الحكم 

                                                           
  ) . ٥٣(٬ ح ) ٣/١٥٢٣(صحيح مسلم: مسلم ١١٢
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والصــحافة واألقــالم المســمومة للنيــل منهــا والتشــهير بهــا والتقليــل مــن مكانتهــا٬ ومــن الــذي 
وش٬ وشـارون٬ وشـالوم٬ ورايـس٬ إنهم طغـاة هـذا العصـر بـ! يتولى كبر هذا األمر يا ترى ؟

" وبلير٬ وشيراك الـذين انضـم إلـى قافلـة السـوء مـن أجـل إرضـاء أمريكـا وٕاسـرائيل حـين قـال 
لقـد وصـل األمـر " إن حماس منظمة إرهابية ال يمكن للمجتمع الدولي أن يجري حوارًا معها

كيفيـــة مـــن الحقـــد األعمـــى بـــوزارة الخارجيـــة األمريكيـــة أن تشـــكل لجنـــة متخصصـــة لدراســـة 
إضعاف شعبية حماس٬ والصحف الصهيونية تحرض على حماس إلشعال نار الفتنـة بـين 

حمــاس أنشــأت جيشــًا فــي غــزة باســم المــرابطين  :الفلســطينيين٬ فقــد قالــت صــحيفة معــاريف
کٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڇٱ. لمواجهــــــــــة األجهـــــــــــزة األمنيـــــــــــة الفلســـــــــــطينية

  .٢١٧: البقرةڇٱ ڳ

الحاقــدة والصــليبية المــاكرة ال تخفــي حقــدها علــى اإلســالم هــذه طبيعــة الصــهيونية 
ےٱٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱڭٱٱڇٱوالمسـلمين وخاصـة علــى حمـاس اليــوم 

ۇۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱۅۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱ

فهـذا شـأنهم وديـدنهم فمـا بـال أبنـاء . ٨٢: المائدة ڇېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائٱٱ
التنافس لضرب حماس من أجل إرضاء أسـيادهم٬ ولمـاذا هـذه  جلدتنا يكملون المشروار في

التصريحات الحاقدة من بعـض المتنفـذين مـن أبنـاء فـتح والسـلطة فـي تشـويه صـورة حمـاس 
ولمــاذا حملــة التشــويه والتزويــر مــن وزارة !! ؟يــرددون أقــوال اليهــود واألمريكــان ضــد حمــاس

؟ إن !البيانات المشبوهة ضـد حمـاس الداخلية الفلسطينية التي ال تكل وال تمل من إصدار 
اســتمرار هــذا الحقــد الــدفين علــى حركــة حمــاس مــن قبــل الظــالمين يــدل داللــة واضــحة علــى 
أنها حركة مجاهدة صـادقة٬ طـاهرة وال نزكـي علـى اهللا أحـدًا تمضـي فـي طريقهـا بكـل ثبـات 

ألنــه ال  ؛يحقــدون علــى حمــاس لكلــة والمســاواة والحريــة لشــعبنا٬ لــذويقــين حتــى تحقيــق العدا
  .مكانة يومها للعابثين والمتسلطين والمأجورين بين أبناء شعبنا الصابر المرابط
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  ةاالنسحاب جاء بفعل ضربات المقاوم: قادة العدو يعترفون

٠٤/٠٨/٢٠٠٥  

يبــدو أن االنســحاب الصــهيوني مــن قطــاع غــزة بــات يشــكل بالفعــل هاجســًا يطــارد 
بشـــن هجمـــات بصـــواريخ القســـام حـــال  جـــيش االحـــتالل الصـــهيوني خوفـــًا مـــن قيـــام حمـــاس

ألـــف جنـــدي لإلشـــراف علـــى  ٦٠مـــر الـــذي جعـــل الجـــيش الصـــهيوني يحشـــداالنســـحاب٬ األ
. االنسـحاب وحمايتــه علــى أن يكــون دفعـة واحــدة تغــادر تفاديــًا مـن ضــربات المقاومــة الفتيــة

على أن المقاومة و  ـ١: هذا الرعب الذي انغرس في قلوبهم ناتج عن عدَّة أسباب نذكر منها
ــ٢. رأســها حركــة حمــاس قويــة وفاعلــة يحســب لهــا ألــف حســاب جــبن الجنــدي الصــهيوني  ـ

ڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱڇٱوحرصــه علــى الحيــاة وهــذه طبيعــة بنــي يهــود 

 ڇڄڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ
وأما السبب الرئيس فهو رعاية اهللا للمجاهدين في تثبيت أقدامهم وٕالقاء الرعب  ـ٣. ٩٦: البقرة

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگگٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڇٱفــــــــــي قلــــــــــوب أعــــــــــدائهم 

  .١٢: األنفال ڇڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱ

يــذكرنا بجــالء يهــود  ١٥/٨هــذا االنســحاب الصــهيوني الــذي ســيتم إن شــاء اهللا فــي 
ي النضــير عـن المدينــة المنـورة قبــل ألـف وأربعمائــة سـنة ووجــه الشـبه بينهمــا أن اهللا ألقــى بنـ

الرعـــب فــــي قلـــوب اليهــــود مـــن حيــــث لـــم يحتســــبوا٬ وأنهـــم يخربــــون بيـــوتهم بأيــــديهم وأيــــدي 
كمــا أنــه لــم يكــن يتوقــع أحــد أن يخــرج اليهــود مــن قطــاع غــزة كمــا حصــل بالفعــل . المــؤمنين

-تعالى-قال أحد يتوقع خروجهم٬ وال هم كانوا يتصورون ذلك  ليهود بني النضير فما كان
ڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱھٱٱڇٱ: 
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ھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱ

  .٢: الحشر ڇۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

وقــد كــانوا يحســبون حســاب كــل "  :يقــول الشــهيد ســيد قطــب معقبــًا علــى هــذه اآليــة
فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم اهللا منها . شئ إَال أن يأتيهم الهجوم من داخل كيانهم

وهو على كـل  يءن حيث يعلم ويقدر٬ وهو يعلم كل شوهكذا حين يشاء اهللا أمرًا يأتي له م
قدرونــه فالســبب إلــى ســبب وال وســيلة ممــا يعرفــه النــاس وي -إذن�فــال حاجــة . قــدير يءشــ

وقد تحصن الذين كفروا من أهـل الكتـاب بحصـونهم فآتـاهم ... جاهز دائمًا والوسيلة مهيأة 
اهللا مــن حيــث لــم يحتســبوا وقــذف فــي قلــوبهم الرعــب وقــد امتنعــوا بــدورهم وبيــوتهم فســلط اهللا 

-واهللا . علــــيهم هــــذه الــــدور والبيــــوت يخربونهــــا بأيــــديهم٬ ويمكنــــون المــــؤمنين مــــن إخرابهــــا
يأتيهم من وراء الحصون فتسقط بفعلهم هم٬ ثـم يزيـدون فيخربونهـا بأيـديهم وأيـدي  -حانهسب

  ".المؤمنين 

ألن وجـــودهم فـــي غـــزة يكلفهـــم الشـــيء  ؛لقـــد بـــات االنســـحاب أمـــرًا ضـــروريًا لليهـــود
الكثير وكما صرح شارون أن قطـاع غـزة يشـكل عبئـًا أمنيـًا ال يطـاق كمـا أن خسـارة اليهـود 
فــي القتلــى عجلــت فــي عمليــة االنســحاب٬ تقــول صــحيفة معــاريف العبريــة نقــًال عــن جهــاز 

نيًا صـــهيو  ١٥١٣ن المقاومـــة الفلســـطينية تمكنـــت مـــن قتـــل إ :)شـــين بيـــت(األمـــن الـــداخلي 
عمليـة  ١٤٣صهيونيًا من خـالل نجاحهـا فـي تنفيـذ مـا يزيـد عـن  ٣٣٨٠وجرحت أكثر من 

  .فدائية

وذكر كثير من المحللين الصهاينة أن فكرة فك االرتباط عن غزة لم تأت مـن رأس 
والـدليل علـى ذلـك . شارون بل مـن جهـاز األمـن الصـهيوني الـذي أشـار علـى شـارون بـذلك

لمسـتوطنات ودافـع عـن وجودهـا وجمـع لهـا األمـوال مـن أجـل أن شارون نفسه الذي أسـس ا
البقاء فيها خطير ويجب : اليوم يقول. تثبيتها وهو الذي قال يومًا إن نتساريم مثل تل أبيب



- ٤۰٥ - 
 

إن االنسحاب من غزة بسبب المقاومة إن السبب الـذي : ويعترف ويقول!! االنسحاب منها 
جبـر رابـين علـى االنسـحاب مـن غـزة أجبر شارون على االنسـحاب هـو نفـس السـبب الـذي أ

م حينمــا قــال كلماتــه فــي الكنيســت لمــا ســأله الــبعض لمــاذا لــم تســتطع القضــاء ١٩٩٤عــام 
  !!ماذا أفعل برجل جاء ليموت : على كتائب الشهيد عز الدين القسام؟ قال

أتمنـى ذات يـوم أن أصـبح وقـد  :ولهذا السبب وللخروج مـن شـبح القسـام قـال رابـين
ومن هنا استغلت األجهزة اإلعالمية الصهيونية األحداث في غزة بـين !!. زة ابتلع البحر غ

حمـــاس والســـلطة بإشـــعال نـــار الفتنـــة وٕاذكـــاء روح العـــداوة وبـــالتحريض الســـافر علـــى حركـــة 
حماس من خالل المقاالت والتحليالت في الصحف العبرية التي تصور حمـاس أنهـا تملـك 

فقد جـاء . عن الخطط المعدة للسيطرة على السلطةترسانة عسكرية وجيشًا قويًا كما كشفت 
ويجـدر بالـذكر أن لـدى حمـاس : " على لسان روني شكيد فـي صـحيفة معـاريف حينمـا قـال

". ألف البس بـزة عسـكرية  ٤٠سالح٬ وربما أكثر مما لدى السلطة٬ جيش شعبي من نحو 
ن رجال إ": ابطون المر  -التهديد التالي" : ويقول الصهيوني عميت كوهين في مقال بعنوان

حماس مسلحون بشكل أفضل من أجهزة أمن السلطة٬ وذلـك بفضـل أنفـاق التهريـب التابعـة 
  .للحركة وكذا مستوى التدريب العسكري العالي

لـــيس غريبـــًا أن يقـــول الصـــهاينة ذلـــك ولكـــن األغـــرب مـــن ذلـــك حـــين صـــرح محمـــد 
اآلونة األخيرة القيام  إن حركة حماس حاولت في: دحالن لصحيفة هارتس اإلسرائيلية فقال

إن حمـاس أقـوى مـن : بانقالب عسكري في قطاع غزة ضـد السـلطة الفلسـطينية وقـال أيضـاً 
  .السلطة اليوم في غزة

إن الهدف من التحريض والتهويل من قوة حماس هـو تخويـف السـلطة منهـا لجرهـا 
حمــاس هــي إلــى افتعــال حــرب أهليــة٬ وٕايهــام الــرأي العــام العــالمي وخاصــة أمريكــا علــى أن 

المشكلة والعقبة قبـل وبعـد االنسـحاب٬ وأن فـي نيتهـا السـيطرة علـى السـلطة٬ والتصـعيد مـن 
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تأتي هذه الهجمة الشرسة على حماس بعـد نجاحهـا علـى المسـتوى . إطالق صواريخ القسام
العســكري فــي الــدفاع عــن شــعبها والــرد علــى العــدو الصــهيوني والــذي يعــد مفخــرة للشـــعب 

اكتســبت شــرعية شــعبية علــى المســتوى المحلــي والعربــي واإلســالمي٬  الفلســطيني كمــا أنهــا
وتجــذرت فــي المجتمــع الفلســطيني بوقوفهــا مــع شــعبها فــي أفــراحهم وأتــراحهم٬ األمــر الــذي 

  .زادها قوة وثباتًا ويقيناً 

االســتخبارات الصــهيونية تتوقــع بعــد االنســحاب عــدَّة احتمــاالت مــن أهمهــا انــدالع 
الفلسطينية والتنظيمات العسكرية الفلسطينية وهذا ما تسعى إليـه  مواجهات بين قوات األمن

إسرائيل وتتمناه٬ ولقد قالها المجـرم شـمعون بيـرز بعـد انسـحاب الجـيش اإلسـرائيلي مـن غـزة 
لقــد نفضــنا أيــدينا مــن دم الفلســطينيين وســتتولى شــرطتهم هــذه المهمــة مــن " م ١٩٩٤عــام 

  ". !!ولتغرق غزة في الدم ... اآلن فصاعدًا 

ـــوم أن تقـــوم حـــرب فلســـطينية  ـــادة العـــدو الصـــهيوني وأحزابهـــا الي ـــاه ق وهـــذا مـــا يتمن
  .فلسطينية تأكل األخضر واليابس كي نظهر أمام العالم أننا ال نستحق أرضًا وال وطناً 

يجـــب علـــى الفلســـطينيين جميعـــًا أن يكونـــوا صـــفًا واحـــدًا فـــي مواجهـــة كـــل  لكولـــذ
ےٱٱٱڇٱة ال تخـدم إال العـدو الصـهيوني يـحـداث فتنـة داخلالعابثين والمـرجفين الـذين يسـعون إل

  .٤: الصف ڇےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱ
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  فشل عسكري وغباء سياسي... تهديدات شارون لحماس 

٢٢/٠٩/٢٠٠٥  

يبـدو أن تأكيــد حمـاس علــى قرارهــا فـي المشــاركة فــي االنتخابـات التشــريعية المقبلــة 
قد أربك المؤسسات األمنية الصهيونية واألمريكية واألوروبية على اعتبار أن حركة حماس 
أصبحت حاضرة بقوة على المستوى السياسي واإلعالمـي والعسـكري٬ خاصـة وأن المحللـين 

س المتصــــاعدة أنهــــا ستشــــهد تغيــــرًا جوهريــــًا علــــى الســــاحة والمــــراقبين يــــرون فــــي قــــوة حمــــا
ولعــل العــرض العســكري الــذي نظمتــه . الفلســطينية األمــر الــذي ســيؤثر علــى المنطقــة كلهــا

م في غزة والـذي قـدَّره الصـحافيون ١٨/٩/٢٠٠٥كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم األحد 
يـز قـوة حمـاس وتمـددها وتجـذرها بعشـرة آالف مقاتـل زاد مـن خشـية الـدوائر المعنيـة مـن تعز 

فـــي أعمـــاق قلـــوب الشـــعب الفلســـطيني خاصـــة وأن معظـــم أهـــل غـــزة خرجـــوا ليشـــهدوا هـــذا 
. العــرض العســكري الكبيــر الــذي أذهــل النــاس فــي طريقــة األداء وحســن االنضــباط والتنظــيم

كما أن انتصار المقاومة في فلسطين واندحار العدو الصهيوني عـن أرض غـزة الحبيبـة قـد 
ى نموذجًا حيًا وصادقًا في أن المقاومـة الطـاهرة والنظيفـة المقاومـة التـي تأخـذ اإلسـالم أعط

منهاجًا وطريقًا للنصر والتمكين٬ المقاومة التي تتوكل على اهللا وتأخذ باألسباب٬ قد حققـت 
النصر اليوم على الجيش الذي ال يقهر٬ هذا الجيش الذي هزم الجيوش العربية في حروب 

أكبـر ترسـانة نوويـة فـي الشـرق األوسـط اليـوم يهـرب مـن غـزة  يملـكالجـيش الـذي عدَّة٬ هذا 
ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڇٱذلــيًال مــدحورًا أمــام ضــربات المقاومــة وعلــى رأســها حركــة حمــاس 

  .٢٤٩: البقرة ڇڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

هــذا العــدو الصــهيوني الــذي أمضــى خمــس ســنوات فــي حربــه ضــد المقاومــة ضــد 
األعــزل ومــارس أبشــع وســائل اإلجــرام والتنكيــل مــن أجــل القضــاء عليهــا  الشــعب الفلســطيني

ومــن ثــمَّ بــدأ يحــرض علــى ٬ فلــم يســتطع فكــان االنــدحار مــن غــزة الــذي أفقــد شــارون توازنــه
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علـــى الشـــعب الفلســـطيني  ين خـــالل أالعيـــب مكشـــوفة ال تنطلـــالمقاومـــة بطريقـــة ســـافرة مـــ
م علـى عرقلـة إجـراء االنتخابـات التشـريعية الصابر٬ فقد صرح أثناء زيارته ألمريكـا أنـه عـاز 

إنه لن يزيل حواجز الطرق في : الفلسطينية إذا ما شارك مرشحون من حركة حماس٬ وقال
الضـــــفة الغربيــــــة لتظـــــل عقبــــــة أمــــــام إدالء النـــــاخبين بأصــــــواتهم إذا شـــــاركت حمــــــاس فــــــي 

كمـا أكـد االنتخابات٬ وطالب االتحاد األوروبي بالضغط علـى السـلطة لنـزع سـالح حمـاس٬ 
ــــاء  ــــي القــــدس أثن ــــالتجول ف ــــن تســــمح لمراقبــــي حمــــاس ب ــــأن الحكومــــة ل مستشــــار شــــارون ب

  .االنتخابات

شــمعون بيــرز أكـــد مــن جهتـــه بــأن الســلطة الفلســـطينية لــن تتلـــق الــدعم المـــالي إذا 
ــا المجــرم . شــاركت حمــاس فــي االنتخابــات األمــر الــذي ســيعرقل إقامــة الدولــة الفلســطينية أمَّ

إنــه لــن يتفــاوض مــع ممثلــي : بــوش فقــد حــذا حــذوهم الرضــاء الصــهيونية فــي العــالم فقــال
هـــذه السياســـة التـــي ينتهجهـــا شـــارون وبـــوش وشـــالوم . حمـــاس إذا مـــا فـــازوا فـــي االنتخابـــات

وبيرز ورايس وغيرهم تدل على غباء حقيقي وعدم إدراك لبواطن األمور٬ فهذه التصريحات 
المتواليــة ســتزيد مــن التفــاف الشــعب الفلســطيني حــول خيــار المقاومــة الــذي تبنتــه حمــاس٬ 

ى شــارون٬ خاصــة أنهــا وسـيعزز مــن مكانتهــا٬ ويؤكــد أنهــا قويــة متماسـكة قــد استعصــت علــ
فهي تصـريحات باهتـة ال قيمـة لهـا٬  لذلك. أتت بعد االندحار الصهيوني وانتصار المقاومة

بل هـي تصـريحات غبيـة تـدل علـى الهـذيان والتخـبط الـذي وقـع فيـه شـارون ومـن لـف لفـه٬ 
مــا  ســتحقق لــه ًا أنهــافشــارون ال يفكــر إال بمــوازين القــوى الماديــة الكبيــرة التــي يمتلكهــا ظانَّــ

باالنكفاء والتراجع بإخالء المستوطنات األمـر الـذي أوقعـه فـي مسـتنقع  أةيريد فكانت المفاج
الهزيمة النفسية التي ُمني بها وجيشه الذي ال يقهر٬ كيـف ال وقـد وصـفهم اهللا بـأنهم جبنـاء 

ـــــــــــــالء  ہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭڭٱٱڇٱوغيـــــــــــــر عق

  .١٤: الحشر ڇٴۇٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱۇٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱ
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لقد قابل شعبنا الفلسطيني هذه التصريحات وعلى كل المسـتويات٬ سـلطة وفصـائل 
ومقاومين٬ ومؤسسـات بـالرفض واالسـتنكار علـى اعتبـار أن هـذا األمـر هـو شـأن فلسـطيني 
داخلـــي ال يجــــوز لشــــارون وال لغيــــره أن يتــــدخل فيــــه٬ واعتبــــر شــــعبنا أن هــــذا تــــدخل ســــافر 

ومناورة سياسية فاشلة الهـدف منهـا ضـرب حركـة حمـاس٬ وٕاذكـاء نـار الفتنـة بـين  ومرفوض
أبنـــاء الشـــعب الواحـــد٬ وتســـاءل شـــعبنا باســـتغراب أيـــن الديمقراطيـــة التـــي يتغنـــى بهـــا اليهـــود 

لقـد !! تخـدم إال مصـالحهم ال أم أنهم يريـدون الديمقراطيـة علـى مقاسـهم والتـي ؟ واألمريكان
القتتال الداخلي بعد االنسحاب٬ فطاش سهمه٬ وخاب فأله٬ فهـا راهن المجرم شارون على ا

هو الشعب الفلسطيني والحمد هللا موحد يحتفل فوق المغتصبات المحررة ليل نهار٬ وها هو 
الشــعب الفلســطيني يشــعر بلــذة النصــر بانــدحار االحــتالل عــن أرضــه٬ وهــا هــو يجمــع بكــل 

بــر رفــح وال يجــوز أن ينقــل المعبــر توجهاتــه أنــه ال يجــوز أن يبقــى صــهيوني واحــد علــى مع
�كما يدعي اليهود٬ وفعًال سيكون لهذا الشعب الصامد ما أراد بإذن اهللا ) كريم شالوم(إلى 

  .٩٢: األنبياء ڇڀٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ -تعالى

ز حـين يـإن سياسة شارون التحريضية على حركة حماس قد عبر عنها المجرم بير 
انتخابــات البلــديات فــي المرحلــة الثانيــة لصــالح حمــاس أعطــوا ألبنــاء قــال بعــد ظهــور نتــائج 

مائـة دوالر حتـى يبتعـد النـاس عـن حمـاس٬  لفلسـطيني دون أفـراد حمـاس كـل واحـدالشـعب ا
وهــي نفــس السياســية التــي اتخــذتها وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي وضــع الخطــط إلضــعاف 

ى أرض الواقــع فــي تجفيــف المنــابع حركــة حمــاس٬ وهــي نفــس السياســة التــي تنفــذ اليــوم علــ
عـــن المؤسســـات اإلســـالمية النظيفـــة التـــي تســـاهم فـــي خدمـــة الشـــعب الفلســـطيني وتخفيـــف 
العبء عنهم٬ وفي نفس الوقت تغدق األموال بالماليين على اآلخرين من أجل شـراء الـذمم 

دي إلـــى التفـــاف النـــاس حـــولهم وانفضاضـــهم عـــن حمـــاس٬ هـــذه ؤ أن هـــذا ســـيين عبثـــًا ظـــانِّ 
سياســة الخبيثــة التــي تمــارس ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني ضــد المقاومــة الطــاهرة التــي ال
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وكــأن  أخرجـت اليهـود هـي نفـس السياسـة التـي أتبعهـا كفـار قـريش والمنـافقون مـع محمـد 
ڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱ: -تعــــالى-قــــال التــــاريخ يعيــــد نفســــه 

  . ٧: المنافقون ڇڇڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱ

 هـذا قـول: " في ظالله معقبـًا علـى هـذه اآليـة -رحمه اهللا-يقول الشهيد سيد قطب 
يتجلـــى فيـــه خبـــث الطبـــع٬ ولـــؤم النحيـــزة وهـــي خطـــة التجويـــع التـــي يبـــدو أن خصـــوم الحـــق 

. العقيدة ومناهضة األديان واإليمان يتواصلون بها على اختالف الزمان والمكان٬ في حرب
فــي الحيــاة كمــا هــم فــي  يءاعرهم يحســبون لقمــة العــيش هــي كــل شــلخســة مشــنهــم إلــذلك 

علــى هــذه الوســيلة الخسيســة كــل خصــوم  ىوهكــذا يتــواف... حســهم فيحــاربون بهــا المؤمنــون 
ڇٱٱٱڇٱاإليمان٬ من قديم الزمـان٬ إلـى هـذا الزمـان ناسـين الحقيقـة البسـيطة التـي يـذكرهم بهـا 

ومن يحاولون أن يتحكموا في . ٧: ونالمنافق ڇڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱ
هــــم أرزاق المــــؤمنين٬ فليســــوا هــــم الــــذين يخلقــــون رزق أنفســــهم٬ فمــــا أغبــــاهم وأقــــل فقههــــم و 

  .يحاولون قطع الرزق عن اآلخرين
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  مصلحة وطنية وحنكة سياسية: قرار حماس

٢٩/٠٩/٢٠٠٥  

ــــيًال مقهــــورًا ومــــا تــــاله مــــن  إن انتصــــار المقاومــــة  وانــــدحار العــــدو الصــــهيوني ذل
احتفــاالت بالنصــر مــن خــالل العــروض العســكرية للفصــائل الفلســطينية٬ وخاصــة العــرض 
العسـكري الكبيــر لحمــاس فـي غــزة وظهــور كتائـب الشــهيد عــز الـدين القســام بصــورة الجــيش 

أراد  لـذلكالمنظم الذي طرد شارون األمر الـذي زاد مـن حقـد شـارون علـى حركـة حمـاس٬ و 
ي غـزة وأنـه قـادر علـى ضـربها واستئصـالها فمـا كـان منـه إال أن يؤكد أنه ال يزال موجودًا ف

أن ضــرب العــرض العســكري فــي جباليــا ممــا أدى إلــى استشــهاد وجــرح مــا يزيــد عــن مائــة 
علـى مغتصـبة سـيدروت  اً مواطن فكـان الـرد القسـامي بـإطالق مـا يزيـد عـن ثالثـين صـاروخ

ة التــي منــي بهــا شــارون وغيرهــا حولــت حيــاتهم إلــى جحــيم ال يطــاق٬ ولعــل األزمــة الداخليــ
داخــل حــزب الليكــود والهزيمــة النفســية والخــوف والرعــب لجنــوده كانــت الســبب الــرئيس فــي 
إعــالن شــارون الحــرب علــى حمــاس للخــروج مــن أزمتــه وتصــديرها إلــى الشــعب الفلســطيني 
إلغراقه بالدماء واألشالء ولتكـون دعايـة انتخابيـة لصـالحه فكلمـا اسـتباح دمـاء الفلسـطينيين 

فلـم يجـد مـا ينقـذه إال بـإعالن الحـرب  لكلـذر كلما ازداد احترامًا عند الشـعب الصـهيوني أكث
على حماس٬ فكان القصـف الهمجـي علـى بيـوت اآلمنـين وخاصـة علـى مدرسـة دار األرقـم 

وسويت باألرض هذه المدرسة التي يتعلم فيها األطفال ) أربع طوابق(التي سقط جانبًا منها 
ناهيـك عـن الغـارات الوهميـة فـي الليـل والنهـار إلرعـاب !! م بال مأوى واأليتام ليصبحوا اليو 

 ٢٤/٩لقــد كانـــت خطـــة موفــاز يـــوم الســـبت . وتخويــف اآلمنـــين واألطفــال والنســـاء والشـــيوخ
باســـتئناف سياســـة االعتقـــاالت فـــي الضـــفة لنشـــطاء االنتفاضـــة وعلـــى رأســـهم أبنـــاء حمـــاس 

يوســــف٬ ومحمــــد غــــزال٬ كمــــا اعتقــــل  فاعتقــــل مــــن قيادتهــــا السياســــية البــــارزة أمثــــال حســــن
المرشـحين لالنتخابـات٬ الهــدف مـن ذلــك عرقلـة مسـيرة حمــاس السياسـية ومنعهــا مـن دخــول 
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کٱٱڇٱاالنتخابات التشريعية٬ والتشويش على أدائها فـي االنتخابـات البلديـة للمرحلـة الثالثـة 

 ڇکٱٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱٱڳٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڳڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ
  .٤٣: فاطرڇٱ ۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱېٱٱٱېٱٱىڇٱ٬ ٣٠ :األنفال

إن هــذه الحملــة المســعورة علــى حمــاس تلقــى إجماعــًا مــن قبــل أعــداء اإلســالم مــن 
اليهــود واألمريكــان والصــليبيين والمنــافقين٬ فــال هــمَّ لهــم اليــوم إال إضــعاف حمــاس وٕابعادهــا 

. علــى ســدَّة الحكــمعــن المســرح السياســي ليظــل المنتفعــون وتجــار الــدم والموالــون للشــيطان 
ےٱٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱڇٱ: وهـــــــذا أمـــــــر طبيعـــــــي مصـــــــداقًا لقولـــــــه تعـــــــالى

ڭٱٱۇۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱۅۉٱٱۉٱٱېٱٱ

ڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڇٱ٬ ٨٢: المائـــــــــــــــــــــدة ڇېٱٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائٱٱ

ڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱ

  . ٥٢: المائدة ڇٱڎٱٱڎٱٱڈٱ

إن حمــاس التــي أخــذت علــى عاتقهــا االســتمرار فــي مشــروع المقاومــة حتــى تحريــر 
كــل فلســطين بــإذن اهللا ال تبتغــي مــن ذلــك إال وجــه اهللا٬ وبمــا يحقــق المصــلحة لشــعبنا مــن 
خالل تمتين وحدته ورص صفوفه٬ وحقن دمائه٬ والمحافظة علـى إنجازاتـه التـي حققهـا فـي 

بخروج اليهود من غزة لذلك كله كان قرار الحركة وقف إطالق النـار مـن االنتصار العظيم 
قطــاع غــزة فقــط٬ ولــيس معنــى ذلــك أن الحركــة ســتلقي الســالح وتتــرك األخــوة فــي الضــفة 
الغربيـــة وحـــدهم فـــي الميـــدان حاشـــا هللا أن يكـــون ذلـــك٬ فـــنحن شـــعب واحـــد ووحـــدة جغرافيـــة 

ل كــر وفــر وســجال وتخــذيل٬ ولــيس هــذه واحــدة٬ وســالح واحــد٬ ومقاومــة واحــدة٬ ولكــن القتــا
المعركـة الفاصــلة بيننــا وبـين بنــي صــهيون فالقتـال مســتمر بيننــا حتـى يكتــب اهللا لنــا النصــر 

  .-تعالى� هوالتمكين بإذن
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المثـل األعلـى فحـين  -رضـي اهللا عنـه-ولنا في سيف اهللا المسلول خالد بن الوليـد 
لثالثــة ورأى أن عــدد الرومــان مئتــا ألــف اســتلم الرايــة فــي غــزوة مؤتــة بعــد استشــهاد القــادة ا

مقاتــل وعــدد المســلمين ثالثــة آالف مقاتــل٬ وبعــد أن درس ظــروف المعركــة ) ٢٠٠.٠٠٠(
وتوقـع نتائجهـا رأى أن ينقـذ المسـلمين مـن الهــالك الجمـاعي المحقـق فقـرر االنسـحاب بأقــل 

ق أمامــه إال لقــوة المســلمين٬ فلــم يبــ اً ضــعف) ٦٦(خســارة ممكنــة خاصــة وأن قــوة العــدو تبلــغ 
وفعــًال رجــع خالــد . االنســحاب المــنظم وعلــى هــذا األســاس وضــع خطتــه لتتمــيم هــذا األمــر

بــالجيش ســالمًا إلــى المدينــة المنــورة منتصــرًا٬ ولــم تتعــد خســارة المســلمين ســوى اثنــي عشــر 
إنهـم ليسـوا : يـا فـرَّار فقـال : شهيدًا٬  واستقبله الصبيان يحثون التراب على رأسه ويقولون

  .رًا بل هم الكرار وأنا فئة كل مسلمفرا

إن هؤالء الصـبية الـذين أنبـروا لخالـد يلومونـه علـى فعلتـه لمـاذا رجـع؟ ولمـاذا هـرب 
مــن المعركــة؟ ولــم يستشــهد فــي ســبيل اهللا إنمــا تــدل علــى ثقافــة النصــر وعلــى مفهــوم روح 

لهم أن ما  أراد أن يصحح لهم هذا المفهوم الخاطئ ويؤكد لكن الرسول !! الجهاد لديهم 
قــام بــه خالــد مــن حفــظ أرواح المجاهــدين لهــو أفضــل مــن الــدخول فــي معركــة خاســرة وغيــر 

مـــن هنــا كـــان قـــرار الحركــة حفاظـــًا علــى وحـــدة الشـــعب الفلســطيني وحقنـــًا لدمائـــه . متكافئــة
  .وٕاعطاء فرصة لإلعداد والتجهيز لمرحلة قادمة

ەئٱٱوئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېېٱٱېٱٱىٱٱٱٱٱٱٱٱىٱٱائٱٱائٱٱٱٱٱەئڇٱ

  .١٠٥: التوبة ڇوئٱٱ

  

   



- ٤۱٤ - 
 

  !لماذا يخافون من مشاركة حماس في االنتخابات ؟

١٧/١١/٢٠٠٥  

يبـــدو أن قـــرار حمـــاس المشـــاركة فـــي االنتخابـــات البلديـــة والتشـــريعية قـــد أخـــذ حيـــزًا 
وخاصـة واسعًا واهتمامًا كبيرًا لدى الدوائر األمنية واإلعالميـة المحليـة واإلقليميـة والعالميـة٬ 

بعـــد إجـــراء االنتخابـــات البلديـــة التـــي أكـــدت علـــى مـــدى فاعليـــة وتـــأثير حمـــاس فـــي الســـاحة 
الفلسطينية٬ ودلت على االمتداد الشعبي الواسع وسط الجمهور الفلسـطيني بحيـث أصـبحت 
 ٬تهـــدد مصـــالح المنتفعـــين الـــذين تربعـــوا علـــى عـــرش الســـلطة أكثـــر مـــن أربعـــة عقـــود خلـــت

طالعات أن فـوز حمـاس فـي االنتخابـات التشـريعية آكـد بـإذن من ذلك وحسب االسـت واألهم
وجودهـا وشـرعيتها مـن خـالل الناخـب  إثبـاتاهللا والذي سيعطيها دفعـة أكثـر وقـوة أكبـر فـي 

الفلسطيني الذي سيقول كلمته٬ ومـن ثـم سـتكون المشـاركة السياسـية تحـت قبـة البرلمـان مـع 
نية حتـــى دحـــر االحـــتالل عـــن أرضـــنا اســـتمرار الـــنهج المقـــاوم فـــي انتـــزاع الحقـــوق الفلســـطي

يجابيـــة علـــى ني الرائـــع ســـيكون لـــه انعكاســـاته اإلإن نجـــاح هـــذا النمـــوذج الـــوط. المغتصـــبة
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي بل سيكون له األثر الكبير على كل أحرار العالم الـذين 

  .يتوقون إلى الحرية واالستقالل

ومما زاد من اهتمام العالم أن تلك االنتخابات تجري في ظـل االنـدحار الصـهيوني 
مـن قطـاع غـزة وهـذا يعتبـر لـدى أوسـاط الشـعب الفلسـطيني نصـرًا حقيقيـًا لفصـائل المقاومـة 
الفلسطينية وعلى رأسها حماس وتأكيدًا على أن نهج المقاومة هو النهج الصـحيح فـي طـرد 

خيـارات االستسـالمية التـي جربهـا المفـاوض الفلسـطيني ولـم االحتالل فـي ظـل سـقوط كـل ال
تجــد نفعــًا بــل أســفرت عــن قتــل عرفــات بالســم مــن الــذين أعطــوه جــائزة نوبــل للســالم٬ وجــاء 
محمود عباس ليعطي مرونة أكثر من سلفه وسقفًا أقل إال أن الصهاينة لم يعجبهم ذلك بل 

لفتنــة بــين أبنــاء الشــعب الفلســطيني يريــدون منــه أن ينــزع ســالح المقاومــة وأن يشــعل نــار ا
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ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڇٱ   حتــى ولــو فعــل ذلــك ال ســمح اهللا فلــن يرضــوا عنــه

پڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱ

  .١٢٠: البقرة ڇڄٱٱ

رابـــين حـــين شـــعروا أنـــه ســـيغير مــــن  إســــحاقوهـــم الـــذين قتلـــوا زعـــيمهم  ؟كيـــف ال
  .بني صهيون التلمودية استراتيجية

فال غرابة أن تكون التصريحات المحمومة ضـد حركـة حمـاس مـن قبـل بـوش  لكلذ
وشارون ورايس وشالوم والرباعيـة والتـي مفادهـا إن أرادت حمـاس دخـول االنتخابـات فعليهـا 

ه حمـاس لـم تتغيـر وسـوف تعتـرض إن سياسة إسرائيل تجا: وقال شارون. أن تلقي سالحها
ســـبيل أي ناشـــط مـــن حمـــاس ســـيتجول فـــي الشـــوارع وأضـــاف أنـــه إن شـــاركت حمـــاس فـــي 

إن أي : وقـــال مستشـــار شـــارون اإلعالمـــي. االنتخابـــات فلـــن تكـــون هنـــاك تســـهيالت أمنيـــة
ممثـل لحمــاس سـيقوم بدعايــة انتخابيـة لنفســه ينبغـي لــه اتخـاذ وســائل الحيطـة والحــذر خوفــًا 

  .على نفسه

لقـد تــرجم الصـهاينة هــذا التهديـد مــن خــالل االعتقـاالت اليوميــة فـي صــفوف حركــة 
حماس في الضفة الغربية من القيادات والكوادر التي ستدخل االنتخابات البلدية والتشريعية 

وما اغتيال أمجد الحناوي القائد العام لكتائب . ألجل إعاقة وتعطيل سير العملية االنتخابية
ـــر المنطقـــة ومـــن ثـــم إلغـــاء القســـام شـــمال الضـــ ـــة نـــابلس إال بغـــرض تفجي فة الغربيـــة بمنطق

إن الطريقـــة البشـــعة التـــي قـــام بهـــا العـــدو الصـــهيوني فـــي اغتيـــال الحنـــاوي لـــم . االنتخابـــات
يتصورها عقل٬ فقد قاموا بهدم البيوت وترويع النسـاء واألوالد والشـيوخ وٕاخـراجهم فـي العـراء 

قاموا بتفجير الجدار  لوه بدم بارد ولم يكتفوا بذلك بلقت وٕاطالق الكالب المسعورة عليهم٬ ثم
الــذي كــان بقربــه لتنهــال األنقــاض علــى جســده الطــاهر فتكســر أضــالعه وتشــوه جســده٬ ثــم 

.. أخرجــوا زوجتــه لتــرى زوجهــا الشــهيد أمامهــا دون أن يســمح ألحــد بــاالقتراب مــن المكــان 
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ـــذين لعـــنهم اهللا فـــي القـــرآن  ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٹٱٱڤٱٱٱٱڇٱإنهـــم اليهـــود ال

إنهم اليهود الذين قتلوا  ٧٨٬: المائدة ڇڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱ

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱٱڇٱأنبيــــــــــــــاءهم وصــــــــــــــالحيهم 

  .٢١: آل عمران ڇۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱ

إن دماء الحناوي لن تذهب هدرًا لقد ظنوا باستشهاده أنهم سيقضون على المقاومـة 
گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڇٱث جديد لألمة عم ال يدرون أن االستشهاد حياة وبوه

  .١٦٩: آل عمران ڇڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ

ېئٱٱڇٱدمــاء الحنــاوي ســتنبت رجــاًال ســيحولون حيــاة الصــهاينة جحيمــًا ال يطــاق 

  .٢٢٧: الشعراء ڇىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱ

ـــان بـــدخول حمـــاس  االنتخابـــات بشـــرط عـــدم أمـــا موقـــف الســـلطة وفـــتح فهمـــا يرغب
اإلمساك بالسـلطة والقـرار الفلسـطيني بـل يريـدونها أن تظـل معارضـة ضـعيفة أمـام األغلبيـة 

وعلـــى هـــذا يخططـــون ويمكــرون فهـــم الـــذين فرضـــوا علــى الســـيد محمـــود عبـــاس . الفتحاويــة
م حتى يتاح لحركة فتح إعـادة ترتيـب ٢٥/١/٢٠٠٦تأجيل موعد االنتخابات التشريعية إلى 

  .ا لمواجهة حماس والتحضير لقانون انتخابي يتوافق مع مصلحة فتح الحزبيةأوراقه

فالمراقب للعملية االنتخابية يرى التخـبط واإلربـاك فـي قـرارات اللجنـة المركزيـة  لكلذ
فمرة تحدد موعد االنتخابات ثم تؤجل٬ فقد تم االتفـاق علـى انتخابـات البلـديات . لالنتخابات

صــبحت ثــالث مراحــل٬ ثــم أربــع وهنــاك مرحلــة خامســة وربمــا لتكــون علــى مــرحلتين٬ ولكــن أ
. قـالوا بنظـام الـدوائر ثـم نظـام القـوائم وبعـد ذلـك أصـبح نظـام المخـتلط. تكون سادسة وهكـذا

 ٤١(م فــي الضــفة وغــزة ١٥/١٢/٢٠٠٥أعلنــوا أن انتخابــات المرحلــة الرابعــة ســتجرى فــي 
ــــا وتأجيــــل انتخابــــات بلديــــة غــــ) فــــي غــــزة ٣مجلســــًا فــــي الضــــفة و  زة وخــــان يــــونس وجبالي
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نهم أعلنوا عن تأجيل انتخابات مجلس بلدية أواألدهى واألمر . إلى إشعار آخر والنصيرات
ـــوزراء ١٥/١٢/٢٠٠٥الخليـــل المقـــررة فـــي  م إلـــى إشـــعار آخـــر وذلـــك بقـــرار مـــن مجلـــس ال

الفلسطيني بحجة أنهم لم يحصلوا على ضـمانات مـن الجانـب اإلسـرائيلي بشـأن التسـهيالت 
وأمــا بلديــة رام اهللا فقــد صــدر مرســوم رئاســي يحــدد فيــه توزيــع . ية لحركــة النــاخبينالضــرور 

للمســـلمين  ٧مقاعـــد للمســـيحيين مقابـــل  ٨مقاعـــد بلديـــة رام اهللا بـــين المســـلمين والمســـيحيين 
  .األمر الذي أثار استياء وسخط األوساط الشعبية والرسمية لهذا المرسوم الجائر

واالســتهتار بعقــول النــاس٬ والتغييــر المفــاجئ فــي هــذا التخــبط واإلربــاك والفوضــى 
المواعيــــد حســــب المــــزاج والمصــــلحة الحزبيــــة الضــــيقة نــــاتج عــــن حالــــة الضــــعف والتراجــــع 

وقد عبر عن هذه الحالة عبد اهللا . والخوف المتوقع من فوز حماس بأغلبية مقاعد البرلمان
م فقـد ١٠/١١/٢٠٠٥فـي مسئول مكتب التعبئة والتنظيم في لقائه مع الصحفيين  اإلفرنجي

اعترف بوجود مشكلة وأزمة حقيقية تواجه حركة فتح التي تستعد النتخابات داخلية الختيار 
ال أجــد أي عــذر لوضــعنا الحــالي داخــل فـــتح : " ممثليهــا فــي االنتخابــات التشــريعية٬ وقــال

 ولكــن.. وفرصــتنا اآلن أن نعقــد المــؤتمر الســادس وأن نعبــئ االســتمارات وننتخــب قيــادات 
  . ".نريد على األرض في كل األقاليم لألسف حتى هذه اللحظة لم ننجح في أن نترجم ما 

ورغم تلك التحديات الجسام فإن حركة حماس ستمضي بإذن اهللا في المساهمة في 
بناء الوطن من خالل المشاركة السياسية والحفاظ على استمرار مشروع المقاومة كي تسود 

  .م شعبنا بالحرية واالستقاللالعدالة والمساواة ولكي ينع

ومــن هنــا فــإن أعــداء اإلســالم يخــافون مــن حمــاس ويخططــون ليــل نهــار مــن أجــل 
ألنها تحمل مشـعل النـور والهدايـة لشـعبها الصـابر وهـذا يتصـادم مـع نفـوس  ؛القضاء عليها

الحاقدين المعوجة وقلوبهم الخربة نسأل اهللا أن يهديهم ويهدي بهـم إنـه علـى مـا يشـاء قـدير 
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ــــــــــــــة جــــــــــــــدير  ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڇٱوباإلجاب

  .١٣٣: آل عمران ڇڀٱٱ
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  الكبير في االنتخابات التشريعية بفوزهمتهنئ اإلخوان بمصر  حماس

٢٤/١١/٢٠٠٥  

حـــريتهم فـــي االختيـــار فلـــن يختـــاروا ســـوى  وأعطـــوا ٬إلســـالموا النـــاسحيـــل بـــين  إذا
فــأبواه يهودانــه أو  فطــرةعلــى المــا مــن مولــود إال يولــد  :ألنــه ديــن الفطــرة يقــول  ؛اإلســالم

معرفـة بتعـاليم اإلسـالم يـدرك أن اهللا شـرع هـذا  ىوكل من له أدنـ ۱۱۳"أو يمجسانه  رانهينص
إلقامـة  لـديناهللا هـذا ا شـرع ٬بـارالدين ليخاطب الفطرة اإلنسانية بـال قهـر وال غصـب وال إج

والحرية بين النـاس وليعيشـوا باطمئنـان وأمـان  الةمن أجل أن تسود العد المياإلس جتمعالم
یٱٱجئٱٱٱٱحئٱٱمئىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱٱٱÙٱٱÛÚٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱßٱٱڇٱ: -تعالى- يقولوسالم 

  .٢٥٦: البقرة ڇàٱٱáٱٱٱâٱٱãٱٱäٱٱåٱٱæٱٱèçٱٱéٱٱêٱٱëٱٱ

وفـي هـذا المبـدأ يتجلـى تكـريم اهللا :"  ٢٩١/  ١يقول الشهيد سيد قطـب فـي ظاللـه 
وتــرك أمــره لنفســه فيمــا يخــتص بالهــدى والضــالل ٬ وفكــره ومشــاعرهواحتــرام إرادتــه ٬ لإلنســان

وهذا أخص خصائص التحرر اإلنساني .. وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه ٬ في االعتقاد
مــذاهب متعســفة ونظــم مذلــة ال ٬ التحــرر الــذي تنكــره علــى اإلنســان فــي القــرن العشــرين.. 

أن ينطــوي ضــميره علــى تصــور  �ه باختيــار عقيدتــ �تســمح لهــذا الكــائن الــذي كرمــه اهللا 
ومــا تمليــه عليــه بعــد ٬ للحيــاة ونظمهــا غيــر مــا تمليــه عليــه الدولــة بشــتى أجهزتهــا التوجيهيــة

عـرض للمـوت بشـتى فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا  وٕامـا أن يت٬ ذلك بقوانينها وأوضاعها
   ."الوسائل واألسباب

أو ٬ فهــوم اإلســـالم الشـــاملفـــإن أعــداء اإلســـالم يقلقهــم مجـــرد الحــديث عـــن م لكلــذ
ألنهم يدركون أن روح الجهـاد إذا  ؛الحديث عن الجهاد في سبيل اهللا بل يزيدهم رعبًا وخوفاً 

                                                           
 ) . ٢٦٥٨(٬ح ) ٤/٢٠٤٧(٬ صحيح مسلم)٦٥٩٩(٬ح ) ٨/١٢٣(خاريصحيح الب: أخرجه الشيخان ١١٣
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 ٬ لذلكاستيقظت في نفوس األمة فستكون مصالحهم الدنيوية وعروشهم السلطوية في خطر
كيد لهم وال٬ وتشويه صورتهم٬ تراهم يخططون ليل نهار لضرب اإلسالم ومالحقة المسلمين

لضــمان ســالمة أمــنهم والحفــاظ علــى بقــاء ســلطانهم ولــو علــى حســاب قهــر شــعوبهم وســفك 
  .دمائهم واستحياء نسائهم 

إن تعاظم امتداد الصحوة اإلسالمية في العالم وعلى وجه الخصوص فـي فلسـطين 
ومصر جعل قوى اإلجرام في العالم تفكر مليًا في القضاء على المـارد اإلسـالمي الـذي بـدأ 

فلــم يســتطيعوا طــوال خمــس ســنوات فــي فلســطين فــي ظــل انتفاضــة ٬ يتملمــل ليأخــذ مواقعــه
األقصــى أن يفعلــوا  شــيئًا بــل تســببت المقاومــة فــي رحيــل وانــدحار العــدو الصــهيوني عــن 

ه أمريكــا مــن قــوة تعــد أكبــر قــوة ئــمــا يملــك العــدو الصــهيوني ومــن ورا أرض غــزة هاشــم رغــم
الكنانة والعروبة واإلسالم والتي أسس فيها حسن البنـا  مصر أما .نووية في الشرق األوسط

 اجماعة اإلخوان منذ حوالي ثمانين عامًا رغـم الضـربات المتالحقـة والتضـييق الجـائر عليهـ
إال أنهـا بـدأت تسـتعيد عافيتهـا وتعيـد نشـاطها بـين أوسـاط المجتمـع المصـري مسـاهمة منهــا 

  .لة والمساواة في بناء الوطن على أسس سليمة من الحرية والعدا

هذا التعاظم واالمتداد للحركـة اإلسـالمية أقـض مضـاجع الـدوائر األمنيـة فـي العـالم 
وخصوصـــًا أمريكـــا وٕاســـرائيل وأوروبـــا األمـــر الـــذي جعلهـــم يفكـــرون فـــي كيفيـــة اســـتيعابه أو 

عه بعد أن فشلوا في حسم المعركة عسـكريًا فكانـت االنتخابـات التـي أعطـت يأو تمي٬ تذويبه
ويـــًا علـــى التفـــاف الجمـــاهير حـــول حركـــة اإلخـــوان المســـلمين فـــي فلســـطين ومصـــر مؤشـــرًا ق
  .الشقيقة 

فقـــد أعلنـــت جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين فـــي مصـــر أن الجماعـــة ســـتنافس الحـــزب 
مقعدًا فقط من بين مقاعد مجلس الشعب البالغة  ١٥٠الوطني الحاكم وباقي األحزاب على 

ن الحركـة إالمرشد العام لإلخوان المسـلمين  كفوقال األستاذ محمد مهدي عا٬ مقعداً  ٤٤٤
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وفعـــًال دخـــل اإلخـــوان ٬ فضـــلت أال تســـتثير الحـــزب الـــوطني بمنافســـته علـــى جميـــع المقاعـــد
مرشــحًا لهــم أي  ٥٢مقعــدًا مــن أصــل  ٣٤المرحلــة األولــى مــن االنتخابــات وحصــلوا علــى 

لفـازوا بـنفس النسـبة وهذا يعني أنهم لو رشحوا مرشحين لهم في كـل المقاعـد %  ٦٨بنسبة 
أي مع ذلك يمكن أن يحصلوا على األغلبية المطلقة ولكن يبدوا أن اإلخوان  ؛أو قريبًا منها

لم يفعلوا ذلك إلدراكهم أن هذا سيكون له تداعيات ربما الحركة في غنى عن ذلـك فـي هـذه 
  .المرحلة 

بــذلك يكــون مقعــدًا و  ١٣كمــا فــازت الحركــة فــي المرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات بـــ 
ويعــد هــذا الفــوز تقــدمًا كبيــرًا قياســًا علــى ٬ مقعــدا حتــى اآلن ٤٧اإلخــوان قــد حصــلوا علــى 

لقــد كــان هــذا . مقعــدًا فقــط  ١٧م التــي حصــل فيهــا اإلخــوان علــى  ٢٠٠٠انتخابــات عــام 
الفوز الكبير لجماعة اإلخوان المسلمين رغم المضايقات واالعتقاالت والتزييف الذي مورس 

فعلـــى ســـبيل المثـــال لمـــا شـــعر الحـــزب ٬ وأنصـــار الحركـــة خـــالل االنتخابـــاتعلـــى أعضـــاء 
الحاكم بالتقدم الملحوظ في انتخابات المرحلـة األولـى لصـالح اإلخـوان المسـلمين قـام األمـن 

شخصـًا مـن أعضـاء وأنصــار  ٤٧٠المصـري قبيـل وبعـد انتخابـات المرحلـة الثانيــة باعتقـال 
التــي شـملتها االنتخابـات بهــدف تحجـيم وتخويــف  اإلخـوان المسـلمين فــي المحافظـات التسـع

أمــا ٬ الجماعــة وهــذا مــا أكــده نائــب المرشــد العــام لإلخــوان المســلمين األســتاذ محمــد حبيــب
إن ضــباط مباحــث أمــن الدولــة يعتقلــون : الــدكتور عصــام العريــان أبــرز قــادة اإلخــوان فقــال

  .ام لجان االقتراع في بعض الدوائرأنصار الجماعة من أم

ا يســمون بالبلطجيــة وهــم المــدفوعون والمــأجورون مــن قبــل عناصــر الحــزب أمــا مــ
الـــوطني الحـــاكم حيـــث كـــانوا مســـلحين بالســـيوف والعصـــي والمطـــاوي وكانـــت مهمـــتهم إثـــارة 

ســــيارة واقتحمــــوا عــــددًا مــــن  ٢٠الشــــعب والفوضــــى لتشــــويش ســــير االنتخابــــات فقــــد حرقــــوا 
صــــبري أبــــو خلــــف فــــي محافظــــة المتــــاجر واعتــــدوا علــــى الوكيــــل العــــام لمرشــــح اإلخــــوان 
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اإلسماعيلية بضربة بالسنج والمطاوي مما أدى إلى إصابته في الرقبة بإصـابة خطيـرة وفـي 
مدينــة دمنهـــور قـــاموا أيضــًا باقتحـــام مكتـــب مرشــح اإلخـــوان محمـــد جمــال حشـــمت وكســـروا 

كمــا كانــت مهمــتهم تهديــد النــاخبين ومــنعهم مــن ٬ نوافــذه وحطمــوا أجهــزة الكمبيــوتر بداخلــه
  .إلى لجان االنتخاباتلوصول ا

هؤالء بلطجية الحزب الوطني الحـاكم الـذين  كـانوا يرتـدون فـانالت بيضـاء مكتـوب 
حتـــى يوهمـــوا النـــاس أن أنصـــار اإلخـــوان هـــم الـــذين  �اإلســـالم هـــو الحـــل  �عليهـــا شـــعار 

  .يمارسون هذه االعتداءات الحقيرة 

غـراءات وشـراء الـذمم فحـدث أما التالعب في االنتخابـات والتزييـف والتجـاوزات واإل
وخاصـــة مـــن مرشـــحي الحـــزب الـــوطني فكـــان بعضـــهم يجـــوب بســـيارته المحملـــة ٬ وال حـــرج

بـاألجهزة الكهربائيـة والبطـاطين والمــواد التموينيـة مثـل الزيـت والســكر والسـمن ليوزعهـا علــى 
وقــد وصــل حــد شــراء الصــوت خاصــة مــن فقــراء النــاس ٬ النــاخبين فــي الــدائرة لشــراء الــذمم

جنيــه مصــري كــل هــذا يحصــل أمــام ســمع وبصــر لجنــة  ٥٠٠إلــى  ٢٠٠يتــراوح بــين  بســعر
  .االنتخابات المركزية الحكومية 

مـــــن فـــــض االشـــــتباكات والوقـــــوف بحـــــزم أمـــــام  اً أمـــــا الشـــــرطة فكـــــان موقفهـــــا ســـــلبي
لقد وصل األمر بـبعض رؤسـاء اللجـان العامـة مـن القضـاة بوقـف عمليـات فـرز ٬ المخالفين

عمليــات التصـويت وٕاخــالء اللجـان مــن منـدوبي المرشــحين ومراقبــي األصـوات عقــب انتهـاء 
االنتخابـات مــن منظمــات المجتمـع المــدني واســتكمال عمليـات الفــرز فــي غيـابهم ممــا أســفر 
عــن إعــالن نتــائج لفــرز األصــوات تخــالف بشــكل كبيــر عمليــة الفــرز األولــى التــي حضــرها 

ي دائـرة الـدقي والعجـوزة أعلنـت اللجنـة فعلـى سـبيل المثـال فـ٬ المندوبون ومراقبوا االنتخابات
االنتخابيــة فجــرًا ســقوط مرشــحة الحــزب الــوطني الحــاكم والــوزيرة الســابقة أمــام حــازم صــالح 

وخرجـــت صـــحف الصـــباح تتحـــدث عـــن ســـقوط ٬ أبـــو إســـماعيل مرشـــح اإلخـــوان المســـلمين
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 وفــي الصــباح أعلنــت اللجنــة فــوز مرشــحة الحــزب الــوطني الــوزيرة وســقوط مرشــح٬ الــوزيرة
  .خواناإل

ثبتوا أنفسهم بجدارة مـن خـالل تقـديم برنـامجهم الـذي أورغم ذلك فقد نجح اإلخوان و 
ومــن ٬ يلبـي رغبـات وطموحــات الشـعب المصـري ومــن خـالل رفــع شـعار اإلسـالم هــو الحـل

٬ خالل المسيرات التي كانت تنظمها الجماعة لمرشـحيها والتـي كانـت اآلالف مـن المؤيـدين
الحقيقية للشعب المصري الذين يمثلون نبض الشارع فهنيئـًا لكـم أيهـا فهم بحق القوة األولى 

اإلخوان المسلمون من إخوانكم في حركة حمـاس مـن أرض الربـاط أرض اإلسـراء والمعـراج 
  .  ينفع بكم أمتكم العربية واإلسالمية أن سائلين اهللا 
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  عزتها وكرامتهاأمل األمة ورمز " حماس"ستظل .. النطالقتها ١٨في الذكرى الـ 

١٥/١٢/٢٠٠٥  

قبـل ثمانيـة " حمـاس"في مثل هذا اليوم المبارك انطلقـت حركـة المقاومـة اإلسـالمية 
عشر عامًا فـي وقـت كانـت فلسـطين فـي أمـس الحاجـة إلـى مشـروع جهـادي جديـد يعيـد لهـا 
اعتبارها وعزتها وكرامتهـا فكانـت االنتفاضـة األولـى والتـي جـاءت نتيجـة حتميـة للممارسـات 

صـهيونية التــي تهـدف إلــى إذالل الشــعب الفلسـطيني وتركيعــه مــن خـالل سياســة الحصــار ال
  .االقتصادي٬ والقمع والقتل والتعذيب واالعتقال التعسفي الذي كان يمارسه جيش االحتالل

لقد أعادت االنتفاضة الثقة في النفوس بحتمية النصر مهما طالت الطريق وكثرت 
م٬ ١٤/١٢/١٩٨٧ا المعنـــى فـــي أول بيـــان لهـــا فـــي عـــن هـــذ" حمـــاس"األشـــواك وقـــد عبـــرت 

أنــــتم اليــــوم علــــى موعــــد مــــع قــــدر اهللا النافــــذ فــــي اليهــــود : "حيــــث خاطبــــت الجمــــاهير قائلــــة
بل أنتم جزء من هذا القدر الذي سيقتلع جذور كيـانهم آجـًال أم عـاجًال بـإذن اهللا .. وأعوانهم

  ".-سبحانه وتعالى-

كـل المخلصـين مـن أبنـاء شـعبنا الصــابر بكـل ثقـة ويقـين ومعهـا " حمـاس"وانطلقـت 
لتحمـــــل مشـــــروع المقاومـــــة مـــــن خـــــالل رؤيـــــة واضـــــحة المعـــــالم إلدارة الصـــــراع مـــــع العـــــدو 
الصــهيوني الــذي يحمــل مشــروعًا٬ هدفــه اجتثــاث الوجــود الفلســطيني عــن أرضــه٬ والقضــاء 
علــى المقاومــة٬ وٕانهــاء ملــف القضــية الفلســطينية عبــر مفاوضــات عقيمــة هــدفها المحافظــة 

لى أمن وسـالمة الكيـان الصـهيوني علـى حسـاب إثـارة الفتنـة والبلبلـة فـي صـفوف الشـعب ع
  .الفلسطيني ليكون االقتتال الداخلي وٕاراقة الدم الفلسطيني

فـــــي مشـــــروعها الجهـــــادي فقـــــدمت آالف الشـــــهداء والمعتقلـــــين٬ " حمـــــاس"ومضـــــت 
اديين وســـجلت صـــفحات ناصـــعة علـــى صـــعيد المقاومـــة فكانـــت حـــرب األنفـــاق٬ واالستشـــه

كقــــوة فاعلــــة ومــــؤثرة أذهلــــت العــــدو " حمـــاس"وصـــواريخ القســــام والبتــــار والياســــين٬ وبــــرزت 
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: الصـهيوني٬ وأربكـت مؤسسـته األمنيـة والعسـكرية حتـى وصـل بقـادتهم أن يصـرحوا عالنيــة
  .صهيونية استراتيجية" حماس"إن القضاء على 

ـــوم انطالقـــة  ـــدة ورغـــم كـــل المـــؤامرات التـــي تحـــاك" حمـــاس"فـــي ي ـــل نهـــار  المجي لي
أوًال ثـم بفضـل المخلصـين مـن أبنـاء  -عـز وجـل-وصباح مساء ضدها إال أنها بفضـل اهللا 

لمحلي شعبنا الفلسطيني المجاهد استطاعت أن تحقق الكثير من اإلنجازات على المستوى ا
  :والعربي والدولي من أهمها

المحافظـة علــى اســتمرار مسـيرة الجهــاد والمقاومــة وتطــوير أدائهـا حتــى دحــر االحــتالل .  ١
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱڇٱ -تعـــــالى�وتحقيـــــق النصـــــر بـــــإذن اهللا 

   ١٤: التوبة ڇپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱ

روح المقاومـــة وأعـــادت الثقـــة فـــي نفـــوس األمـــة بـــأن االنتصـــار علـــى " حمـــاس"عـــززت .  ٢
إذا رجعـت األمـة إلـى دينهـا وعقيـدتها٬ ووحـدت كلمتهـا  مستحيًال بـل ممكـنٌ هود ليس أمرًا الي

 ڇۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱڇٱورصــــت صــــفوفها ورفعــــت رايــــة الجهــــاد فــــي ســــبيل اهللا٬ 
  .٧:محمد

اســتطاعت المقاومــة بفضــل اهللا محاصــرة الكيــان الصــهيوني واســتنزاف طاقاتــه وكشــف .  ٣
قلوب قادته قبل جنـده٬ ممـا أدى إلـى إرباكـه  جرائمه أمام المجتمع الدولي٬ وزرع الرعب في

إنه يتمنـى بـأن يصـحو مـن نومـه فيجـد : وتراجعه وانحسار استراتيجيته حتى قال رابين يوماً 
البحر قد ابتلع قطاع غزة٬ وقد أعلن شارون من بعـده عـن االنسـحاب مـن قطـاع غـزة٬ وقـد 

  .تم ذلك واندحر مهزومًا مخذوالً 

لى مشاريع التسوية الهزيلة التي جربها شـعبنا مـا يزيـد علـى قطعت المقاومة الطريق ع.  ٤
عشـر ســنين دون فائــدة تــذكر بـل ازداد األمــر تعقيــدًا٬ كمــا وأظهـرت العــدو الصــهيوني علــى 
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حقيقته بأنه ال يريد سالمًا إال السالم الذي يحمي أمنه ويحرس حدوده دون النظر إلى أمن 
: البقــــرة ڇۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱڇٱ   وســــالمة اآلخــــرين

١٠٠.  

المقاومــة عــززت وحــدة الشــعب الفلســطيني وحافظــت علــى تماســكه بــين فصــائله وقــواه .  ٥
  .الحوار في الداخل والخارج ققنت الدم الفلسطيني من خالل تعميالفاعلة وح

ـــــي٬ واإلســـــالمي.  ٦ ـــــى عمقهـــــا العرب والعـــــالمي  المقاومـــــة أعـــــادت القضـــــية الفلســـــطينية إل
واإلنساني٬ وحفَّزت شعوب العالم للنهوض والتحرر٬ وألهبت مشاعر المسـلمين نحـو القـدس 

  .وفلسطين

طوَّرت المقاومة من أدائها العسكري٬ فقد بـدأت بـالحجر والسـكين ثـم بـالعبوات الناسـفة .  ٧
مفخخـة التـي ثم بالعمليات االستشهادية ثم بصواريخ القسام والبتـار والياسـين٬ ثـم باألنفـاق ال

  .في هوس أمني ومرض نفسي -الذي ال يقهر-جعلت العدو الصهيوني 

أســــر الشــــهداء والمعتقلــــين  ؛أن تقــــف مــــع أبنــــاء شــــعبها المنكــــوب" حمــــاس"ولــــم تــــنس .  ٨
المهدومـة٬ تواسـيهم وتقـدم لهـم العـون المـادي والمعنـوي انطالقـًا  لبيـوتا أصحابو  والجرحى

ـــــــه  ەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱٱٱېئېئٱٱېئٱٱىئىئٱٱىئٱٱٱٱٱیٱٱڇٱ: -تعـــــــالى�مـــــــن قول

مثــل المــؤمنين فــي تــوادهم وتــراحمهم وتعــاطفهم كمثــل : " وقولــه ٢٬: المائــدة ڇیٱٱیٱٱ
المـؤمن " ۱۱٤٬"الجسد الواجد إذا اشتكى منه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بـالحمى والسـهر

  .۱۱٥"يشد بعضه بعضاً  للمؤمن كالبنيان

                                                           
  .سبق تخريجه  ١١٤
 ) .٢٥٨٥(٬ ح )٤/١٩٩٩(٬ صحيح مسلم) ٦٠٢٦(٬ح ) ٨/١٢(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١١٥
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نموذجًا فريدًا فـي التضـحية والعطـاء ودفعـت ضـريبة العـزة والكرامـة " حماس"لقد قدمت .  ٩
مــن دمــاء وأشــالء قادتهــا ومجاهــديها فقــدمت مؤســس الحركــة اإلمــام أحمــد ياســين وثلــة مــن 
القــادة الربــانيين وآالف مــن القــادة والمجاهــدين شــهداء فــي ســبيل اهللا٬ وســتظل ماضــية علــى 

ٱٱٱٱٱٱٿٱٱڇٱ -تعالى�ير كل فلسطين بإذنه الدرب بإذن اهللا حتى تحر  ڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱ

ٿٱٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱ

   .٤٠: الحج ڇڄٱٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱ

تتقـــدم اليـــوم بفضـــل اهللا فـــي جميـــع األصـــعدة سياســـيًا وٕاعالميـــًا " حمـــاس"وهـــا هـــي 
في ذكـرى " حماس"ها هي .. وتنظيميًا لتصبح ملء الدنيا سمعها وبصرهاوعسكريًا وتربويًا 

انطالقتهـا الثامنـة عشــرة تحقـق الشـريعة الجهاديــة علـى أرض الواقـع وتســاهم مسـاهمة كبيــرة 
مــــع أبنــــاء شــــعبها فــــي دحــــر االحــــتالل الصــــهيوني عــــن أرض غــــزة هاشــــم أمــــام ضــــربات 

  .المقاومة

رعية السياســية وذلــك بــدخول انتخابــات تتقــدم اليــوم لتحقيــق الشــ" حمــاس"وهــا هــي 
المجلـــس التشــــريعي مــــن أجـــل المشــــاركة السياســــية الفاعلــــة لبنـــاء الــــوطن وحمايــــة الحقــــوق 
الوطنية وتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والمسـاواة٬ ومحاربـة الفسـاد 

حمـل المسـئولية٬ والمفسدين ليكون الوطن للجميع على قاعدة الشراكة فـي صـناعة القـرار وت
وتحـــريض " حمـــاس"األمـــر الـــذي لـــم يـــرق ألمريكـــا وإلســـرائيل فهمـــا ال ينفكـــان عـــن مهاجمـــة 

السلطة عليها لنزع سالحها واعتقال مجاهديها بل إن االحتالل يمارس أبشع صور اإلجـرام 
يوميًا بحق مجاهدينا٬ ففي كل يوم يغتال ويجتاح ويقتل ويعتقل من أجل إضعاف وتخويف 

ًا أنـــه ســـيحقق مـــا يريـــد وهـــو ال يـــدري أن هـــذا العمـــل الخســـيس ظانَّـــ" حمـــاس"ركـــة وٕاربـــاك ح
  .-عز وجل-بإذن اهللا " حماس"سيزيد الناس التفافًا حول حركة 
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نحيــي شــعبنا الصــامد الصــابر نحيــي " حمــاس"فــي الــذكرى الثامنــة عشــرة النطالقــة 
م مؤســــس حركــــة ت أكبــــادهم فــــي ســــبيل اهللا وعلــــى رأســــهلــــذلكأســــر الشــــهداء الــــذين قــــدموا ف

اإلمــام الشــهيد أحمــد ياســين نحيــي أســرانا البواســل القــابعين فــي ســجون االحــتالل٬ " حمــاس"
فـالفرج قريـب٬ كمـا . -عـز وجـل-أنـتم تـاج علـى رؤوسـنا ولـن ننسـاكم بـإذن اهللا : ونقول لهم

٬ وٕانــــه لجهــــاد نصــــر أو -عــــز وجــــل-نتمنــــى لجرحانــــا األبطــــال الشــــفاء العاجــــل بــــإذن اهللا 
  .استشهاد
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  !!وحمى التصريحات. . . صعود حماس  
   م٢٢/١٢/٢٠٠٥

يبـــدو أنــــه ومنـــذ إعــــالن حركـــة حمــــاس قرارهـــا المشــــاركة فـــي انتخابــــات المجلــــس 
م قد أخذ حيزا كبيرا لدى الـدوائر األمنيـة خاصـة ٢٥/١/٢٠٠٦التشريعي المزمع عقده في 

األمريكيـــة واإلســـرائيلية علـــى اعتبـــار أن حمـــاس تريـــد تحقيـــق الشـــرعية الدســـتورية وحمايـــة 
مـــن خـــالل مؤسســـة  -اديـــة علـــى أرض الواقـــع بعـــد أن حققـــت الشـــرعية الجه -المقاومـــة 

المجلــس التشــريعي ومحاولــة إصــالحه ليقــوم بــدوره فــي خدمــة الشــعب الفلســطيني وتحقيــق 
  . مصالحه الوطنية التي تعطل تنفيذها السنوات العشرة الماضية

أو تميعهـا ٬ لقد كـان الهـدف مـن تلـك االنتخابـات هـو تـرويض المقاومـة أو تـذويبها   
ســالحها أو يســهل نــزع هــذا الســالح خاصــة بعــد أن فشــلت إســرائيل مــن حســم حتــى تلقــى 

فقـــد أمضـــت خمـــس ســـنوات مـــن المالحقـــة والقتـــل واالغتيـــال والهـــدم ٬ المعركـــة لصـــالحها
٬ واالجتياح ووضعت كل المخططـات واإلمكانـات الهائلـة للقضـاء علـى المقاومـة فلـم تفلـح

نسحاب الصهيوني من قطـاع غـزة بعـد بل ازدادت قوة إلى قوتها فأسفرت المقاومة عن اال
األمــر الــذي ٬ وثالثــين عامــا مــن االحــتالل انــدحر العــدو الصــهيوني مــذلوًال مخــذوالً  يــةثمان

جعلهم يفكرون مليا في كيفية إضـعاف حمـاس مـن خـالل التعـاون مـع كـل قـوى الشـر فـي 
�ن اهللا العالم وعلـى رأسـهم أمريكـا مـن أجـل الوصـول إلـى مـا يريـدون فلـم ولـن يفلحـوا بـإذ

ڌٱٱڌٱٱٱٱٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱڑٱٱٱٱکٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱڇٱ -تعــــــــــــــــــــــــــالى

  . ٩ - ٨: الصف ڇگٱٱگٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱ
لقد كـان لفـوز حمـاس الكبيـر فـي المرحلـة الرابعـة مـن االنتخابـات المحليـة وخاصـة    

إشـــارة إلـــى التفـــاف قـــوي حـــول خيـــار المقاومـــة فـــي البلـــديات الكبـــرى مثـــل نـــابلس وجنـــين 
وٕاشارة ثانية لما قد يحـدث فـي االنتخابـات التشـريعية القادمـة ٬ وحمايتها من عبث العابثين

  . من فوز محقق لحركة حماس خاصة بعد انتصار اإلخوان المسلمين في مصر
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بــــات تولــــد الشــــعور بــــالتفكير الجــــدي لــــدى إســــرائيل وأمريكيــــا بعرقلــــة االنتخا لكلــــذ   
التشريعية القادمة خوفًا من صعود حماس وحصولها على أكبر نسبة من مقاعـد المجلـس 

  . التشريعي
مسـئول السياسـة الخارجيـة " خـافير سـوالنا"وهذا يفسـر التصـريحات المحمومـة لـدى    

٬ م أثنـــاء زيارتـــه لمعبـــر رفـــح الحـــدودي١٨/١٢/٢٠٠٥فـــي االتحـــاد اآلوروبـــي يـــوم األحـــد 
ـــات٬ و دولـــة تعـــا ٢٥يضـــم  إن االتحـــاد: حيـــث قـــال ن إ رض مشـــاركة حمـــاس فـــى االنتخاب

االتحاد سيواجه مشاكل كبيـرة فـي العمـل مـع السـلطة إذا مـا فـازت حمـاس فـي االنتخابـات 
ن العملية السياسية التي يمكن أن يـدعمها االتحـاد إوقد قلنا بوضوح : وأضاف٬ تشريعيةال

رفضـــت حمـــاس االعتـــراف بحـــق إذا : وقـــال٬ األوروبـــي ال يمكـــن أن تكـــون مؤيـــدة للعنـــف
الدولــة العبريــة فــي الوجــود ولــم تعلــن نهايــة لحملــة العنــف فإنــه ســيكون مــن الصــعب جــدًا 

  . التعامل معها
ويــأتي التهديــد األوروبــي عقــب تهديــد مجلــس النــواب األمريكــي والــذي يطالــب فيــه    

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل المنظمات اإلرهابية والمقصود بذلك فصائل 
المقاومة وعلـى رأسـها حمـاس٬ كمـا هـدد مجلـس النـواب األمريكـي بقطـع الـدعم والمسـاعدة 

  . س بالمشاركة في االنتخابات المقبلةعن السلطة إذا تم السماح لحركة حما
وأما مجلس الوزراء الصهيوني فقد ناقش فوز حماس في االنتخابات البلدية وأبدى    

و قــــال رئــــيس االســــتخبارات ٬ قلقــــه وتخوفــــه مــــن ســــيطرة حمــــاس فــــي االنتخابــــات القادمــــة
ل السلطة ن تتحو أل ن االحتماالت تتزايد إ ر بخير و إن الوضع ال يبش: العسكرية الصهيونية

فقـد  -الشـاباك  -وأمـا رئـيس جهـاز األمـن العـام ٬ )سـتان _حمـاس( في العـام المقبـل إلـى 
  . ن تراجع قوة فتح مثير للقلقإ إن قوة حماس تزداد و : فقال من صعود حماس تخوفه أبدى

واالتحـــــاد ٬ أمريكـــــا وٕاســـــرائيل( إن هـــــذا التخـــــوف مـــــن قبـــــل أكبـــــر القـــــوى العالميـــــة    
حماس التي ال تملك إال سالح العقيدة واإليمان وما تعتمد عليه من من حركة ) األوروبي 
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األخــذ باألســباب واإلمكانــات المتاحــة لهــا داللــة واضــحة علــى أن حمــاس تملــك قــوة خفيــة 
ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڇٱ: -تعـالى�يرهب اهللا بها هذه القوى العالميـة مصـداقا لقولـه 

  .١٣: الحشر ڇڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱ
يض على المقاومة وعلى رأسـها حركـة حمـاس واسـتعمال سياسـة التجويـع إن التحر    

وقطع األرزاق والتلويح بقطع األموال عن السلطة إذا دخلت حماس االنتخابـات هـو تـدخل 
ســــافر فــــي الشــــئون الفلســــطينية وهــــو تحــــريض يــــراد منــــه إثــــارة الفتنــــة بــــين أبنــــاء الشــــعب 

وهــذه خطــة الجبنــاء اللئــام ٬ النتفاضــةالفلســطيني األمــر الــذي ال يخفــى حتــى علــى أطفــال ا
وقـد اقتـرح مـن ٬ الخبثاء الـذين ال يفكـرون فـي الحيـاة إال مـن منظـور مـادي كمـا يتصـورون

قـــبلهم شـــمعون بيـــرز مثـــل هـــذا االقتـــراح حـــين فـــازت حمـــاس فـــي االنتخابـــات البلديـــة فـــي 
ر حمــاس علينــا أن نعطــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن غيــ: المرحلــة األولــى والثانيــة فقــال

فالشــعب الفلســطيني !! كـل واحــد مائـة دوالر حتــى يــنفض النـاس عــن حمـاس ويــا ليتــه فعـل
  . يدرك أين تكمن المصلحة فسوف يأخذ المائة دوالر وينتخب حماس

فقـد اسـتعملها كفـار قـريش حـين ٬ هذه الخطط التي يطرحونها اليوم ليست بالجديدة   
وهــي خطــة المنــافقين  رســول اهللا فــي الشــعب لينفضــوا عــن نصــرة  "بنــي هاشــم"قاطعــت 

لينفض أصحاب الحق عن نصرة الحـق٬ وهـي خطـة أعـداء اإلسـالم فـي كـل مكـان وزمـان 
ممن يحاربون الدعوة إلى اهللا بالحصار والتجويع وقطع األرزاق والترغيب والترهيب ظانين 
أن هـــــذا ســـــيمنع أو يضـــــعف أهـــــل الحـــــق عـــــن مواصـــــلة الطريـــــق نحـــــو الـــــدعوة والجهـــــاد 

  !!. اهللا٬ ولكن أنى لهم ذلكواالستشهاد في سبيل 
هــذه الخطــة وفضــح عــن خطــة اليــوم هــي خطــة األمــس وقــد حكــى القــرآن الكــريم    

ڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱ -سـبحانه�مدبريها حـين قـال 

ورحـم اهللا الشـهيد سـيد .   ٧: المنـافقون ڇڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱ



- ٤۳۲ - 
 

خبـــث الطبـــع٬ ولـــؤم  اقولـــه يتجلـــى فيهـــموهـــي : "قولـــهقطـــب حـــين عقـــب علـــى هـــذه اآليـــة ب
وهــي خطــة التجويــع التــي يبــدو أن خصــوم الحــق واإليمــان يتواصــلون بهــا علــى . النحيــزة

وذلـك أنهـم لخسـة مشـاعرهم ٬ اختالف الزمان والمكان في حرب العقيـدة ومناهضـة األديـان
. بها المـؤمنين هي كل شئ في الحياة كما هي في حسهم فيحاربون ون لقمة العيش بسحي

ومـــن خـــزائن اهللا فـــي الســـماوات واألرض يرتـــزق هـــؤالء الـــذين يحـــاولون أن يتحكمـــوا فـــي . 
ـــاهم وأقـــل فقههـــم وهـــم  ـــذين يخلقـــون رزق أنفســـهم٬ فمـــا أغب أرزاق المـــؤمنين٬ فليســـوا هـــم ال

إن اهللا !! "والــذي يعطــى أعــداءه ال ينســى أوليــاءه. . يحــاولون قطــع الــرزق عــن اآلخــرين 
الشـــعب الفلســـطيني ليكـــون رأس الحربـــة فـــي مقارعـــة أعـــداء اهللا مـــن اليهــــود  الـــذي اختـــار

أن يمنحـــه القـــوة وأن يرزقـــه مـــن حيـــث ال  تعـــالى هلقـــادر بإذنـــ٬ لفهـــم لـــفواألمريكـــان ومـــن 
  . يحتسب رغم الكيد والمكر والمؤامرات التي تحاك ليل نهار وصباح مساء

  ١٧ -  ١٥: الطارق ڇگٱٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڇٱ
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  م؟١٩٩٦لماذا قاطعت حماس االنتخابات التشريعية عام 

٢٩/١٢/٢٠٠٥  

ال شــك أن االنتفاضــة األولــى لشــعبنا الفلســطيني المجاهــد التــي بــدأت فــي ديســمبر 
م حيـــث ١٩٩٤م هـــي التـــي أجبـــرت رابـــين علـــى االنســـحاب والخـــروج مـــن غـــزة عـــام ١٩٨٧

ضاق ذراعًا من ضربات المقاومة الموجعة التي لم يجد لها حـًال رغـم مـا يملـك مـن ترسـانة 
وسط٬ وقد عبر رابين عن مدى عجزه وفشله في عسكرية تعد أكبر قوة نووية في الشرق األ

ئل عـــن ذلـــك فـــي جلســـة الكنيســـت ُســـ فعنـــدماالقضـــاء علـــى المقاومـــة وعلـــى رأســـها حمـــاس 
أحب أن أصحو وقد : وهو الذي قال أيضاً ! ماذا أصنع في رجل جاء لكي يموت ؟: أجاب

  !!.ابتلع البحر غزة

مــن وراء ظهــر الشــعب  -ويبــدو أنــه فــي تلــك الفتــرة كانــت المباحثــات علــى أشــدها
بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الخارج حيث توصلوا إلـى اتفـاق  �الفلسطيني 

وقــد اســتعجل رابــين . يقضــي بــدخول منظمــة التحريــر ورجالهــا غــزة مــن خــالل اتفــاق أوســلو
بتنفيذ االتفاق كي يهرب من نـار المقاومـة وحتـى يحفـظ مـاء وجهـه٬ وفعـًال دخلـت المنظمـة 

التــي لــم يســتطع  -وكانــت أهــدافها محــدودة والتــي تتمثــل فــي القضــاء علــى المقاومــة  غــزة
لقـد . والحصـول علـى حكـم ذاتـي بـدون سـيادة أو قـرار فلسـطيني -االحتالل القضـاء عليهـا 

فهمــت حمـــاس هـــذه اللعبـــة٬ وناشـــدت منظمـــة التحريــر وفـــتح والـــرئيس الراحـــل المرحـــوم أبـــو 
بتأجيــل هــذا االتفــاق ولــو لســتة أشــهر علــى اعتبــار أن عمــار عبــر بيانــات الحركــة الرســمية 

رابين بات من المؤكد أنـه سـيخرج مـن غـزة بسـبب عجـزه وفشـله فـي القضـاء علـى المقاومـة 
المقيــت  أوسـلوولكـن ال حيـاة لمـن تنــادي وسـارعت المنظمـة بالــدخول إلـى غـزة تحــت اتفـاق 

وهـا هـم يـدخلون  ؟كيـف ال والمذل وصفقوا وطبلوا له على اعتبار أنه انتصـار لحركـة فـتح 
  !!غزة فاتحين
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وبالفعـــل دخلـــت قـــوات منظمـــة التحريـــر غـــزة ومـــن المؤســـف أنهـــم كـــانوا محرضـــين 
ومعبئين ضد حركة حماس على أنها إرهابية ستقضي عليهم بمجرد وصولهم إلـى غـزة فمـا 
كـــان مـــن الحركـــة إال أن قامـــت بواجبهـــا الـــوطني تجـــاههم فاســـتقبلتهم وزارتهـــم فـــي مـــواقعهم 

مختلفة٬ وشدَّت على أياديهم األمر الذي كان مسـتغربًا لـديهم أن تقـوم حمـاس بهـذا العمـل ال
  !!.حيث كان مغايرًا لما سمعوه من تحريض وتشويه لحركة حماس !! 

ــم يقــدر اهللا لحمــاس أن تخــوض المعركــة االنتخابيــة ١٩٩٦وجــاءت انتخابــات  م ول
ألن الــدخول فــي التشــريعي  ؛اسلــيس مــن بــاب التحــريم أو التحليــل كمــا يتصــور بعــض النــ

لـــيس حرامـــًا فاألصـــل فـــي األشـــياء اإلباحـــة وعليـــه فحمـــاس نظـــرت لهـــذا األمـــر مـــن زاويـــة 
المصالح العليا للشعب الفلسطيني لـذلك قـررت مقاطعـة االنتخابـات ومـن يومهـا زاد تعـرض 

بار أن واعتبروا ذلك هربًا من اختيار شعبها على اعت ينالحركة النتقادات شديدة من الكثير 
ــــوى السياســــية علــــى الســــاحة  ــــي معرفــــة رصــــيد وشــــعبية الق ــــات قضــــية مفصــــلية ف االنتخاب
الفلســــطينية وحمــــاس تمثــــل واقعــــًا جديــــدًا وقــــوة ال يســــتهان بهــــا وجــــزءًا ال يتجــــزأ مــــن جهــــاد 

وهنــاك جملـة أسـباب أحسـب أنهــا دفعـت حمـاس إلـى اتخــاذ . وتضـحيات الشـعب الفلسـطيني
  :وهي ٬م١٩٩٦ابات عام قرارها بعدم المشاركة في انتخ

االنتخابــات التشــريعية ســتكون مــن إفــرازات اتفاقيــة أوســلو٬ وأن المجلــس المنتخــب مــن  -١
أي ال بد من إلغاء  ؛الفلسطيني وخاصة ما يمس إسرائيل مهامه إلغاء بنود الميثاق الوطني

ينة الكفاح المسلح هـو الطريـق الوحيـد لتحريـر أرض فلسـطين مـن دنـس الصـها: البند القائل
  .المجرمين

ألن مهمتــه ُحــددت  ؛االنتخابــات تحــت ســقف أوســلو تلغــي صــفة التشــريع عــن المجلــس -٢
قبل االنتخابات٬ وهو محكوم بلـوائح وأوامـر جـاهزة للتنفيـذ فقـط ولـيس حتـى للمناقشـة٬ وهـذا 

  .يتنافى مع صفة النائب الذي انتخب من قبل الشعب ليمثل صوت هذا الشعب
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موقفها الثابت من القضية الفلسطينية من أن أرض فلسـطيني  مقاطعة حماس نابع من -٣
وال يجـــوز ألحـــد أن يتصـــرف بهـــا٬  إلـــى يـــوم القيامـــة جيـــال المســـلمينعلـــى أوقـــف إســـالمي 

واتفاقيـــة أوســـلو ال تعتـــرف بهـــذا الحـــق بـــل تعطـــي الحـــق إلســـرائيل التصـــرف فـــي أكثـــر مـــن 
  .من أرض فلسطين% ٨٠

موقفها الثابت من دولة االحتالل الصهيونية بعدم مقاطعة حماس لالنتخابات نابع من  -٤
ن أهـم االعتراف بها على اعتبار أنها غدَّة سرطانية ال بد من استئصـالها واتفاقيـة أوسـلو مـ

  .ن بوجود دولة إسرائيلو بنودها أن يعترف الفلسطيني

مقاطعــة حمــاس مــن أجــل أن تتجلــى وتنكشــف حقيقــة أوســلو٬ وبرنــامج التســوية خاصــة  -٥
  .كثير من الناس افتتنوا به وكانوا يأملون بسنغافورة جديدة في غزة كما وعدوا بذلكوأن ال

كان الهدف من االتفاقية هو القضاء على المقاومـة وخاصـة حركـة حمـاس٬ فلـيس مـن  -٦
الحكمة الدخول في االنتخابات التي يراد منها إنهاء مشروع المقاومـة حيـث تعتبـر المقاومـة 

حركــــة حمــــاس حتــــى دحــــر االحــــتالل٬ فمــــا دام االحــــتالل موجــــودًا ثابتــــة عنــــد  اســــتراتيجية
  .فالبندقية مشرعة حتى التحرير

لقد سار المنهاجان منهاج المقاومة٬ ومنهاج التسوية٬ أما منهاج التسوية فقد مكث 
ضـعف فـوق  ؟أصحابه عشر سنين يتفاوضون مع اليهود دون البندقية فمـاذا كانـت النتيجـة

ى قتـــل المرحـــوم ياســـر عرفـــات الـــذي ُأعطـــي جـــائزة نوبـــل ضـــعف وهـــوان فـــوق هـــوان٬ حتـــ
هـو أسـوأ وأدنـى إلـى خارطـة الطريـق  اإلـى مـ أوسـلوللسالم٬ وتنازل المفاوضـون عـن سـقف 

الصــهيونية٬ ولألســف ال يــزال المفــاوض الفلســطيني يلهــث وراء تطبيــق خارطــة  تمالءابــاإل
ن دولـة الكيـان المسـخ٬ وال الطريق والتي من أهـم بنودهـا القضـاء علـى المقاومـة وحمايـة أمـ

يزال المفاوض الفلسطيني ولألسف يلهث وراءهـم وهـو ال يـدري أن اليهـود قـوم ال يمكـن أن 
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ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ: يتنازلوا عن أي شيء فقـد ُجبلـوا علـى ذلـك مصـداقًا لقولـه تعـالى

  .٥٣: النساء ڇٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱ

ـــهأمـــا المنهـــاج ال ـــد التـــف حول الشـــعب الفلســـطيني وخاصـــة  ثـــاني وهـــو المقاومـــة فق
الفصــائل المقاومــة والتــي أدت فــي النهايــة إلــى طــرد اليهــود مــن غــزة هاشــم وانــدحر شــارون 
مخــذوًال مقهــورًا بفضــل اهللا أوًال ثــم بفضــل صــمود شــعبنا ومقاومتــه الباســلة فتغيــرت األحــوال 

يــق وتبــدلت المواقــف وتغيــرت الخارطــة الفلســطينية مــن جديــد وقبــرت أوســلو وخارطــة الطر 
جليه فــي الحلقــة الثانيــة لمــاذا وافقــت حمــاس نوهــذا مــا ســ ليكــون نهــج المقاومــة هــو الطريــق

چٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱڇٱم٬ ٢٠٠٦علــــى دخــــول انتخابــــات المجلــــس التشــــريعي 

  ١٠٥: األنبياء ڇڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱ
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  رف حماس بشرعية المحتلتلن تع. . وفاء لدماء الشهداء 
٢٠٠٥  

مرة في تاريخنا المعاصر تجري انتخابـات توصـف بالنزاهـة والشـفافية ويشـهد ألول    
لها بذلك العدو قبل الصديق٬ إنها انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي تـم إجراؤهـا 

 بـل إنهـا كانـت مفخـرة للشـعب الفلسـطيني٬ إنهـا٬ م بنجاح وبدرجـة امتيـاز٢٥/١/٢٠٠٦في 
أثبتت للعالم أننا شعب حضـاري قـادر علـى بنـاء وطنـه  يتالعرس الفلسطيني الديمقراطي ال

ورص صــفوفه رغــم أنهــا جــرت فــي ظــروف االحــتالل الصــهيوني البالغــة الصــعوبة إال أنهــا 
  . أعطت النموذج الحي للممارسة الديمقراطية الحقيقية

لقد اختار شعبنا برنامج قائمة التغيير واإلصالح والذي يـدعو إلـى المحافظـة علـى    
الفلسطينية وتعزيز الوحـدة الوطنيـة وحمايـة مشـروع المقاومـة وٕانهـاء الفسـاد اإلداري  الثوابت

والمـالي وٕارسـاء قواعـد العدالـة والمسـاواة وسـيادة القـانون حتـى يعـيش النـاس فـي أمـن وأمـان 
واطمئنان٬ ومـع ذلـك فقـد جـاءت رّدات الفعـل األمريكيـة واألوروبيـة والصـهيونية تجـاه الفـوز 

صـــــورة جنونيـــــة أفقـــــدتهم صـــــوابهم فأســـــرعوا بـــــاإلعالن عـــــن وقـــــف كافـــــة الكبيـــــر لحمـــــاس ب
وااللتــــزام باالتفاقيــــات ٬ المســــاعدات إذا لــــم تعلــــن حمــــاس نبــــذ العنــــف واالعتــــراف بإســــرائيل

  . الموقعة واللجوء إلى المفاوضات كأسلوب وحيد من أجل نيل الحقوق كما يزعمون
نعقـــاد مــــؤتمر مدريـــد عــــام م ومنــــذ اإن النـــاظر لمجريـــات مــــا يســـمى بعمليــــة الســـال   

باتفاقية أوسلو وتنت وميتشل وأخيرا خارطة الطريق يرى أن الفلسطينيين لم  م مروراً ١٩٩١
يجنــوا منهــا شــيئا يــذكر٬ بــل ازداد التوغــل الصــهيوني إلــى عمــق األراضــي الفلســطينية فــي 

ن م كان هناك أقل من مائة ألف مستوط١٩٩١فعلى سبيل المثال في عام ٬ الضفة الغربية
ألــف فــي  ٢٠٠ ٬ألفــاً   ٢٦٠يهـودي فــي أراضــي الضــفة أمـا اليــوم فقــد بلــغ عــدد المسـتوطنين 

  . مدينة القدس الشرقية
لقــد كــان مــن ثمــرة تلــك االتفاقيــات أن اعترفــت منظمــة التحــوير الفلســطينية بدولــة    
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مــن األراضــي الفلســطينية٬ وتغييــر ميثــاق منظمــة   %٧٥إســرائيل وتنازلــت عــن أكثــر مــن 
بحيث شطب البند الذي يدعر إلى الكفاح المسـلح لتحريـر فلسـطين ومـع ذلـك فهـل  التحرير

بالطبع لم تعترف بل إنها لم تعترف بوجود شـريك فلسـطيني فـي ٬ اعترفت إسرائيل بالسلطة
كما وعد الفلسـطينيون بإعطـائهم . عملية السالم فكان االنسحاب اإلسرائيلي أحادي الجانب

ـــة فـــي الضـــفة وغـــزة بعـــد خمـــس ـــد وزاد بنـــاء  دول ســـنين فاحتلـــت الضـــفة والقطـــاع مـــن جدي
ي الدوليـة االمستوطنات وأقاموا الجدار العنصري واسـتمروا فـي بنائـه رغـم قـرار محكمـة الهـ

فـي المقاطعـة ثـم قتلـوه بالسـم٬ ثـم  -رحمـه اهللا-وأخيرا حاصروا ياسـر عرفـات . بوقف البناء
إنهـم !! ة فمـاذا قـّدم اإلسـرائيليون لـهجاء السيد محمود عباس رئيسـًا للسـلطة ببرنـامج التسـوي

ال يبغــون مــن كــل االتفاقيــات إال حمايــة أمــنهم والقضــاء علــى المقاومــة وفــي نفــس الوقــت 
فــإن محاولــة الضــغط علــى حمــاس لكــي  لــذلكيريــدون مــن الضــحية أن تعتــرف بوجــودهم٬ و 

ألن حمـــاس التـــي قـــدمت الشـــهداء واألســـرى والجرحـــى  ؛رف بإســـرائيل مســـألة مرفوضـــةتـــتع
ــــن تخضــــع للضــــغوط  وشــــاركت مــــع أبنــــاء شــــعبها فــــي دحــــر االحــــتالل عــــن أرض غــــزة ل
واإلمــالءات األمريكيــة٬ فــاالحتالل الــذي اغتصــب األرض وشــرد أهلهــا ودنــس مقدســاتها ال 
شرعية لوجوده وال اعتراف به مادام جاثما فوق أرضنا ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا وهذا 

فحمــاس لــن تبــدل ولــن تغيــر برنامجهــا الــذي . الشــرائع الســماويةو  مــا كفلتــه القــوانين الدوليــة
انتخبــت عليــه وســتظل محافظــة علــى الثوابــت حتــى تحريــر فلســطين كــل فلســطين٬ وســتظل 

  . وفية لدماء الشهداء ولن تعترف بشرعية المحتل
أما بالنسبة إلعالن الرباعية وأمريكا قطع المساعدات عن السلطة بعد فوز حماس    

يتناقض مع مفهوم الديمقراطيـة التـي ينـادون بهـا فقـد جـرت االنتخابـات بطريقـة فهذا موقف 
األســبق جيمــي  األمريكــي ســليمة ال تشــوبها أي شــائبة عبــر الوفــد المراقــب برئاســة الــرئيس

وهم الذين يحاولون فرض الديمقراطية في  ؟كارتر٬ فهل يجوز رفض نتائج هذه االنتخابات
  . ديمقراطية بصورة مرضيةالمنطقة بحجة أنها ال تمارس ال
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إن شـــعبنا الـــذي يعـــيش تحـــت االحـــتالل ويعـــاني مـــن العـــدوان المســـتمر ومصـــادرة    
األراضــي والحصــار وبنــاء الجــدار واالســتمرار فــي تهويــد القــدس والعمــل علــى تفريغهــا مــن 
أهلهـــا واعتقـــال اآلالف وتشـــريد الماليـــين مـــن أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني لهـــو بحاجـــة إلـــى 

فعلــى . ة ومعنويــة مــن أجــل الــدفاع عــن نفســه فــي مواجهــة االحــتالل المجــرممســاعدة ماديــ
أن تحترم خيـار الشـعب الفلسـطيني فبـدًال مـن الضـغط علـى الضـحية علـيهم  وأوروباأمريكا 

أن يمارسوا الضغط على الجاني القاتل الذي احتل األرض وسفك الدماء ودنـس المقدسـات 
كلة تكمـــن فـــي االحـــتالل ولـــيس فـــي حمـــاس التـــي فالمشـــ!! كفـــى علـــيهم أن يقولـــوا إلســـرائيل 

  . انتخبها شعبها
إن هذا الموقف المنحاز إلسرائيل يتنافى مع مبدأ الديمقراطية وحقوق اإلنسان فهل    

!! تريد الرباعية معاقبة الشعب الفلسطيني على ممارسته لحقوق الديمقراطية وٕادالئه بصوته
الــذمم واالبتــزاز السياســي علــى حســاب حقــوق أم أنهــا تريــد تقــديم المســاعدة مــن أجــل شــراء 

وكرامــــة شــــعبنا٬ فشــــعبنا الــــذي طــــرد االحــــتالل وقــــدم آالف الشــــهداء واآلالف مــــن األســــرى 
  . وعشرات اآلالف من الجرحى ال يساوم على إرادته وثوابته ووحدته

ـــــد أمريكـــــا     ـــــيس بي ـــــد اهللا ول ـــــرزق بي ـــــأن ال ـــــؤمن ب ـــــا ن  ڇہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱڇٱإنن
ولدينا والحمد هللا موارد زراعية وبترولية وبحرية ما يكفينا إن استغلت تلك  .  ٢٢: الذلكريات

عـــن االحتكـــار والنهـــب والســـلب ولـــدينا أيضـــا العمـــق العربـــي  بعيـــداً  المــوارد اســـتغالًال حســـناً 
ڇٱواإلسالمي وأصحاب رؤوس األمـوال الـذين اسـتعدوا لـدعم وٕانعـاش االقتصـاد الفلسـطيني 
ٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱ

  . ٩٦: األعراف ڇٺٱٱٱٿٱٱ

اختـــار حركـــة حمـــاس لتأخـــذ األغلبيـــة فـــي  -ســـبحانه وتعـــالى-وأخيـــرا نقـــول إن اهللا  
فــي انتصــار اإلســالم فــي  -ســبحانه وتعــالى-البرلمــان الفلســطيني وذلــك لحكمــة يريــدها اهللا 
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لحمــل هــذا النــور للعــالمين٬ وأحســب أن اهللا الــذي اختــار للمســلمين فلسـطين ليكــون انطالقــة 
فكانت معركة حاسمة في تاريخ اإلسالم  -بعد أن كانوا قد خرجوا للقافلة  -القتال في بدر 

ونقلهـم مـن حالـة االستضـعاف إلـى حالـة ٬ سماها اهللا بالفرقان فنصر المسلمين نصرًا مـؤزراً 
پٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپڇٱالقـــوة والمنعـــة 

ـــــادر . ٢٦: األنفـــــال ڇڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱ  -ســـــبحانه�لهـــــو الق
علـى نصـر المـؤمنين فـي فلسـطين الــذين رفعـوا لـواء الجهـاد فقـدموا آالف الشـهداء وعشــرات 
اآلالف مــن األســرى والجرحــى وســيمكن لهــم فــي األرض لتكــون كلمــة اهللا هــي العليــا وكلمــة 

  .عزيز حكيم الذين كفوا السفلى واهللا
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  ؟٢٠٠٦لماذا وافقت حماس على دخول االنتخابات التشريعية عام 

٢٠٠٥  

بعــد مــرور مــا يزيــد عــن عشــر ســنين عجــاف مــن المفاوضــات العقيمــة مــع الكيــان 
الصــهيوني والتـــي توجهــا المجـــرم شــارون باقتحامـــه المســجد األقصـــى بثالثــة آالف شـــرطي 

الفلســطيني بكــل قــواه وفصــائله المجاهــدة ملبيــًا نــداء صــهيوني٬ علــى إثــر ذلــك هــبَّ الشــعب 
ـــم يســـتطع العـــدو  األقصـــى فكانـــت انتفاضـــة األقصـــى التـــي اســـتمرت مـــدة خمـــس ســـنوات ل
الصـــهيوني بكـــل مـــا يملـــك مـــن قـــوة أن يحســـم المعركـــة٬ والتـــي أســـفرت عـــن إجبـــار الجـــيش 

ومـن يومهـا أدرك على االنسحاب من غزة هاشم مذلوًال مقهـورًا  -الذي ال يقهر-اإلسرائيلي 
  .الشعب الفلسطيني أن خيار المقاومة هو الطريق الوحيد  لدحر االحتالل

لقـــد بـــات مـــن المؤكـــد بعـــد انـــدحار العـــدو وانتصـــار المقاومـــة أن ال مكانـــة التفاقيـــة 
وخارطــة الطريــق ٬ أوســلو ولكــل االتفاقيــات التــي جــاءت مــن بعــدها كخطــة تنــت٬ وميتشــل

هــذا مـن جهــة٬ ومـن جهــة أخــرى فالمقاومـة غيــرت معــالم  فـدبابات شــارون داسـتها ودمرتهــا٬
ـــى نهـــج المفاوضـــات٬  الخارطـــة السياســـية للشـــعب الفلســـطيني٬ فـــنهج المقاومـــة انتصـــر عل
وأخذت البوصلة تتجه نحو التوق لتحرير القدس كما حررت غزة حتـى مـن أولئـك المؤيـدين 

ود ال يفهمـون إال لغــة والمـدافعين عـن نهـج التفـاوض بـات الكثيــر مـنهم علـى قناعـة أن اليهـ
دمير بنيـــة يـــالقــوة ومـــا الســـالم الــذي يريدونـــه إال مـــا يحفــظ أمـــنهم ويقضـــي علــى المقاومـــة و 

أبــو (وقــد عبــر عــن ذلــك . الشــعب الفلســطيني أمنيــًا وأخالقيــًا وسياســيًا واجتماعيــًا واقتصــادياً 
يـدوننا أن إن اليهود ير : قبل أن يسموه حين رجع من كامب ديفيد فقال -رحمه اهللا-) عمار

  .نكون كالب حراسة لهم

لقــد أصــبح الشــعب الفلســطيني فــي مرحلــة تحــرر بعــد االنــدحار الصــهيوني٬ وهــذه 
كــان  لــذلكالمرحلــة تحتــاج إلــى تضــافر الجهــود ورص الصــفوف لبنــاء مــا دمــره االحــتالل٬ و 
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قيـادة جديـدة للشـعب الفلسـطيني  زفـرام إل٢٥/١/٢٠٠٦االنتخابـات فـي  اإلعالن عن إجـراء
معـــالم الخارطـــة السياســـية الجديـــدة وعليـــه فقـــد أعلنـــت حركـــة حمـــاس قرارهـــا خـــوض ترســـم 

ــــات التشــــر  ــــة مــــن مفهــــوم السياســــاالنتخاب ــــا السياســــية للحركــــة يعية منطلق ة الشــــرعية والرؤي
  .الحريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني ولتعزيز وحدته والمحافظة على ثوابته

تخابـات ألسـباب كثيـرة موضـوعية ومن ثم فقد كانت موافقة حماس على دخول االن
  :نذكر منها

م ســوى ٢٥/١/٢٠٠٦لــيس هنــاك أي مرجعيــة لالنتخابــات التشــريعية التــي ســتعقد فــي  -١
السلطة والفصـائل الفلسـطينية بمـا (القرار الفلسطيني الذي اتخذ بموافقة فلسطينية فلسطينية 

م بحضـور ٢٠٠٥فـي جلسـة الحـوار التـي عقـدت فـي القـاهرة فـي مـارس ) فيها فتح وحمـاس
التي كانت مرجعيتها اتفاقية  ٩٦وهذا خالف ما حصل في انتخابات الـ. األشقاء المصريين

  .أوسلو التي تخضع لإلمالءات الصهيونية

تجـري االنتخابـات فـي ظـل االنـدحار الصـهيوني مـن قطـاع غـزة الـذي يعـد فـي الســاحة  -٢
ل الفلسطينية المقاتلة أن تنتزع هذا الفلسطينية نصرًا فلسطينيًا مؤزرًا٬ استطاعت فيه الفصائ

ــــي وعــــي الجمــــاهير  ــــروت وغطرســــة العــــدو الصــــهيوني وأصــــبح بداهــــة ف النصــــر رغــــم جب
. الفلســطينية أن هــذا النصــر يــأتي فــي ظــل ســقوط خيــار التفــاوض وانتصــار خيــار المقاومــة

بــدأ ألن النتــائج التـي أفرزتهــا المقاومـة جعلتهـا خلــف الظهـر لي ؛فقـد تــم تجـاوز أوسـلو لـذلكو 
لتحريـر كامـل  ةمـو الشعب الفلسـطيني مرحلـة جديـدة فـي التطلـع نحـو اسـتكمال مشـروع المقا

  .التراب الفلسطيني

لقـــد جـــاء قـــرار حمـــاس دخـــول االنتخابـــات مـــن خـــالل مشـــاورات ومـــداوالت مستفيضـــة  -٣
شملت مختلف مؤسسات الحركة الشورية وهيئاتها القيادية في الداخل والخارج بمـا فـي ذلـك 
أسرى الحركة في سجون االحتالل٬ وذلك على قاعدة التمسـك بالثوابـت الفلسـطينية وحمايـة 
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ذه  الموافقـــة اســـتجابة لنـــبض الشـــارع الفلســـطيني ورغبتـــه برنـــامج المقاومـــة كمـــا وجـــاءت هـــ
وحرصـــه علـــى مشـــاركة حمـــاس وجميـــع الفصـــائل فـــي الحيـــاة السياســـية وذلـــك للخـــروج مـــن 

  .المأزق الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني

قررت حماس المشاركة انطالقًا من الشعور بالمسئولية تجاه شعبنا وقضيته والمساهمة  -٤
لمـــواطن وتعزيـــز صـــموده وحمايتـــه مـــن الفســـاد الـــذي استشـــرى داخـــل فـــي تخفيـــف معانـــاة ا

أن  -وحســب اسـتطالعات الــرأي -مــن أبنـاء شـعبنا% ٨٥المجتمـع الفلسـطيني حيــث يعتقـد 
فـــإن محاربـــة الفســـاد ورّد  لكلـــى الســـلطة وأجهزتهـــا األمنيـــة٬ ولـــذالســـبب فـــي الفســـاد يرجـــع إ

ء الفسـاد اإلداري والمـالي هـو مـن واجـب إهدار المال العام وٕانها وٕايقافالمظالم إلى أهلها٬ 
الحركة وال يمكن تحقيق ذلك إال عبر صندوق االقتراع الذي أصبح اسـتحقاقًا وطنيـًا واتفاقـًا 

  .فصائليًا ومطلبًا شعبياً 

خــالل االنتفاضــة األولــى والثانيــة أن تقــدم  -تعــالى�لقــد اســتطاعت حمــاس بفضــل اهللا  -٥
وعلــى كــل المســتويات السياســية والعســكرية واإلعالميــة  نموذجــًا فريــدًا فــي التضــحية والفــداء

والتنظيميـــة والجماهيريـــة فحققـــت الشـــرعية الجهاديـــة علـــى أرض الواقـــع ونالـــت كـــل التقـــدير 
واالحترام على المستويين العربي واإلسالمي بحيث أصـبحت بارقـة أمـل فـي تحقيـق النصـر 

عية الدســـتورية عـــن طريـــق ومـــن ثـــم فـــال بـــد مـــن مواصـــلة الطريـــق لتحقيـــق الشـــر . والتمكـــين
االنتخابــات وفعــًال خاضــت حمــاس االنتخابــات النقابيــة والبلديــة وحققــت نجاحــًا بــاهرًا أذهــل 
الجميــع وخاصــة فــي بلديــة نــابلس وهــا هــي تســتعد لخــوض االنتخابــات التشــريعية لــيس حبــًا 

سية لمنصب أو جاه أو سلطان وٕانما من أجل حماية مشروع المقاومة وتعزيز الشراكة السيا
ي علــــى كــــل للمســــاهمة فــــي بنــــاء الــــوطن الفلســــطيني علــــى أســــس ســــليمة ومتينــــة تستعصــــ

تخــوض غمــار المعركــة االنتخابيــة  ٬مــالءات والتفــريط بالثوابــتالتحــديات والضــغوطات واإل
بكـــل ثقـــة ويقـــين وتتقـــدم ببرنامجهـــا الطمـــوح لشـــعبها المجاهـــد علـــى أمـــل أن يختـــار الناخـــب 
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علــــى اعتبــــار أنهــــا األقـــدر علــــى تحقيــــق أهدافــــه " صـــالح التغييــــر واإل" الفلســـطيني قائمــــة 
وطموحاتــه٬ ووقتهــا ســتكون حمــاس فــي قلــب البرلمــان وقــد أخــذت شــرعيتها الدســتورية مــن 

هــذا االنتصــار المرتقــب .. عمــق الجمــاهير الفلســطينية التــي تتــوق إلــى الحريــة واالســتقالل 
يكان الذين يعتبرون حمـاس لحماس بإذن اهللا سيشكل صفعة قوية في وجه الصهاينة واألمر 

لقــد بــات مــن . منظمــة إرهابيــة تعمــل خــارج إطــار طموحــات ومصــالح الشــعب الفلســطيني 
المؤكد وحسب استطالعات الرأي أن حماس سـتحقق فـوزًا كبيـرًا فـي االنتخابـات ممـا يبـرهن 
للعــالم أن المقاومـــة هـــي ضــمير الشـــعب واألمـــة وتعبيــر عـــن إرادتهـــا ورغبتهــا الحقيقيـــة فـــي 

  .صلة طريق الجهاد حتى تحرير كامل التراب الفلسطينيموا

ألن القضـــية الفلســـطينية هـــي األهـــم واألخطـــر علـــى  ؛حمـــاس تشـــارك فـــي االنتخابـــات -٦
. المستويين العربي واإلسـالمي لمـا تحملـه مـن أبعـاد إسـالمية تمـس عقيـدة المسـلمين جميعـاً 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱلعقيـــدة فالقــدس جـــزء مـــن عقيــدة المســـلم والتفـــريط فيهـــا هــو تفـــريط فـــي ا

ٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱپٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٺٱٱٺٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱ

فإنـــه ال يمكـــن لفصـــيل أو حـــزب مهمـــا بلغـــت قوتـــه أن يســـتفرد  لـــذلكو . ١: اإلســـراء ڇٹٱٱ
بـــإدارة الصـــراع مـــع العـــدو الصـــهيوني٬ وعليـــه فحمـــاس وهـــي تتقـــدم للمشـــاركة تشـــعر بعظـــم 

نهــا ســتعمل علــى تصــويب المســيرة وترشــيد مســارها وحشــد إمانــة حيــث المســئولية وثقــل األ
طاقات األمة من أجل بناء المشروع الوطني الكبير ليس على المستوى الفلسـطيني فحسـب 

  .بل على المستوى العربي اإلسالمي والدولي

  سائلين اهللا أن يحقق لهذه األمة النصر والتمكين

ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱڇٱ

    . ١٠٦ - ١٠٥: األنبياء ڇڑٱٱٱٱٱٱڑٱٱٱٱٱٱکٱٱ
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  الفصل الرابع
 دينية
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  وشاورهم في األمر

  م١٩/٢/١٩٩٨

پٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڇٱ

   .١٥٩: آل عمران ڇڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱ

رغـم  لقد نزلت هـذه اآليـة الكريمـة بعـد العمـل بمبـدأ الشـورى الـذي طبقـه الرسـول 
أنه كان يعلم ما يترتب على الخروج من معاناة وآالم جسام حيث كان اإلرهـاص بـذلك مـن 

بيته٬ وقتلى أصحابه الكرام٬ ورغم ذلك  أهللصادقة التي رآها والتي تأولها قتيًال من اياه ؤ ر 
رى حين رأى األغلبية مـن المسـلمين يريـدون الخـروج وخاصـة الشـباب فقد أمضى مبدأ الشو 

  .الذين لم يحضروا بدرًا٬ أمضاها وهو يدرك ما وراءها

:" قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما- روى أحمد عن جابر بن عبد اهللا 
ر رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرًا منحرة فأولت أن الدرع الحصينة المدينة وأن البق

لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم فقالوا : فقال ألصحابه: هو واهللا خير قال
قال  ؟يا رسول اهللا واهللا ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في اإلسالم

رددنا على : فقالت األنصار: قال ٬متهفلبس ال :قال ٬شأنكم إذا: فقال ٬ثهعفان في حدي
مته أن إنه ليس لنبي إذا ليس ال: فقال ٬يا نبي اهللا شأنك إذا: قالوافرسول اهللا رأيه٬ 
  ".يضعها حتى يقاتل

بالخروج لمالقاة العدو رغم أن الصحابة ندموا وعادوا عن رأيهم  فحسم األمر 
دة الحرب قطعًا وحسمًا ورجوه البقاء في المدينة إال أنه أصر على الخروج فلبس ع

 للخالف وخوفًا من أن تتعرض وحدة الصف للخطر٬ ولكي يؤكد الحبيب المصطفى 
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على أن إقرار المبدأ وتعليم الجماعة وتربية األمة أكبر من الخسائر مهما عظمت أو 
  .كثرت

-فإن المسـلم حـين يتأمـل هـذه اآليـة القرآنيـة يلمـس اللفتـة التربويـة الحانيـة مـن اهللا 
يطيـب خـاطره ويـذكره ويـذكر المسـلمين برحمتـه الواسـعة المتمثلـة  لنبيه  -انه وتعالىسبح

فــي خلــق نبيــه الكــريم الــرحيم الــذي تتجمــع حولــه القلــوب فــي الوقــت نفســه هــؤالء الصــحابة 
الذين تحمسوا لمالقاة العدو خارج المدينـة هـم الـذين ضـعفت نفوسـهم واضـطربت صـفوفهم٬ 

وضعفوا أمام إغراء الغنيمة٬ ووهنوا  ة وخالفوا أمر الرسول فرجع ثلث الجيش قبل المعرك
فــانقلبوا منهــزمين٬ وتركــوه فــي النفــر القليــل مــن الصــحابة فــي وقــت  أمــام إشــاعة مقتلــه 

وكسرت رباعيتـه واستشـهد سـبعون  الشدة والمحنة فكانت النتيجة أن شج وجه رسول اهللا 
 -سـبحانه وتعـالى-ذا كله نـرى أن اهللا ٬ ومع ه-رضوان اهللا عليهم أجمعين-من الصحابة 

يجب عليـك أن تنعـتهم وأن تلـومهم وأن تعـرض : يعلم نبيه كيف يعامل أصحابه فلم يقل له
  .ڇپٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٺٱٱڇٱعنهم٬ بل كن رحيمًا بهم كن معهم رقيقًا تلطف بهم 

لك من عليك يا محمد أال تتأثر بنتائج الموقف٬ ال تبرم أمرًا إال بعد مشاورتهم وذ
  .أجل إقرار مبدأ الشورى الذي ال يقوم نظام اإلسالم على أساس غيره

فإنه في المنظور البشـري كـان مـن حـق القيـادة أن تلغـي مبـدأ الشـورى بعـد مـا رأت 
الخســائر الجســام٬ ولكــن منهــاج اإلســالم يريــد أن يربــي أمــة لــيس لقيــادة دولــة اإلســالم فــي 

ڇٱرية جمعــاء٬ وال يمكــن أن يــتم ذلــك إال مــن خــالل الشــورى شــالمدينــة المنــورة بــل لقيــادة الب
هـــذه األمـــة التـــي ســـتتولى قيـــادة البشـــرية البـــد مـــن تـــدريبها علـــى حمـــل . ڇڤٱٱڦٱٱڦڦٱ

ال يمكن أن تتعلم الصواب إال إذا زاولـت  ألنه ؛المسئولية٬ واتخاذ القرار مهما كانت النتائج
  .الخطأ
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للحاكم العادل أو القيادة الرشيدة أن  يتصور البعض من مفهوم هذه اآلية أنه يحق
لين ذلك ين أن القيادة لها الحق في هذا متأوِّ تأخذ برأيها ولو كان مخالفًا ألمر الشورى ظانِّ 

  .حسب اجتهادهم فيما تمليه عليهم الظروف الصعبة

فلو كان وجود القيادة الرشيدة والحكيمة تلغي مبدأ الشورى لكان األولى بوجود 
الوحي كافيًا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى وبخاصة ومعه  محمد 

على ضوء ما رأيناه من النتائج الموجعة بحق الجماعة المسلمة في غزوة أحد ومع ذلك 
  .ڇڤٱٱڦٱٱڦڦٱڇٱ :قال اهللا لنبيه 

فإنه يجب على الحركة اإلسالمية أن تنتبه لهذا الدرس العظيم٬ وأن تعمق  لذلك
ين أبنائها٬ حتى ال يتذرع أحد نتيجة للظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها هذا المفهوم ب

تية فلربما يكون هذا القرار سببًا في لذلكالحركة٬ فيأخذ قرارًا فرديا معتمدًا اجتهاده٬ وفلسفته ا
  .- عز وجل-ريد أبنائها وتشتيت صفها بسبب مخالفة شرع اهللا شتدمير الحركة وت

ة بصفتها األم الرءوم أن تتلطف بأبنائها وأن تأخذ بأيديهم وحري بالحركة اإلسالمي
إلى بر األمان٬ كما وعلى األبناء أن يحفظوا الود ألمهم التي تربوا في أحضانها دهرًا من 

  .الزمن

  .٢: الحشر ڇۅٱٱۉٱٱۉٱٱڇٱ
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  االستهزاء باللحية حرمة
  م١١/٦/١٩٩٨

فـإن إعفـاء . متفـق عليـه "الشـوارب اوفـروا اللحـى وأحفـو ٬ المشـركين خالفوا" : قال   
 هـيو ٬  وسـنتهم األنبيـاء وطريقة٬ وخصلة من خصال الفطرة اهللا  رسولاللحية سنة عن 

 هــيو ٬ المســلم عــن غيــره االهيئــة التــي يتميــز بهــ ســنوح٬ الفحولــة المــن تمــام الرجولــة وكمــ
 حلقهــاف٬ كمــا أكــرم النســاء بالــذوائب بــاللحىمــن نعــم اهللا علــى الرجــال حــين أكــرمهم  مــةنع

مــن اليهــود والنصــارى  ركينمخالفــة للمشــ عفاؤهــاوإ ٬ تغييــر لخلــق اهللا وتشــبه بالكفــار ذحينئــ
الفقهـاء نصـوا  ورإال أن جمهـ بوالنـد كراهـةبين التحـريم وال لحيةوقد دار حكم ال٬ والمجوس

٬ وكــــره الحنفيــــة حلقهــــا تحريمــــاً ٬ حــــرم المالكيــــة والحنابلــــة حلقهــــا قــــدف٬ علــــى حرمــــة الحلــــق
 وبعــض٬ هــةالشــافعية فقــد قــالوا بالكرا رواأمــا متــأخ٬ نــص علــى التحــريم مفــي األ والشــافعي

فـي هـذا المقـام فـي معـرض  سـناول٬ والـبعض اآلخـر قـالوا بالنـدب تحريمقالوا بـال المعاصرين
 نوأ تـــرجيح األقـــوال ومناقشـــتها إال أنـــه أقـــل مـــا يقـــال بـــأن حلقهـــا مخالفـــة لســـنة الرســـول 

ــالمحافظــة عليهــا هــو  بســتني  فعلــيكم :" واالنقيــاد واالمتثــال لقــول الرســول  تبــاعاال ةدالل
  . ۱۱٦"وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

 هممــن النــاس يتســاهلون فــي هــذه الســنة فيحلقــون لحــا اً هــذه األيــام نــرى كثيــر  وفــي   
 مــنلاآلخــر يســتهزئ بهــذه الســنة ويكيــل الــتهم  والــبعض٬ والكمــال نــةويعــدون ذلــك مــن الزي

ظنـا أن هـذا مـن اللهـو واللعـب المبـاح وهـو ال يـدري أن هـذا  اقتدى بالحبيب المصـطفى 
 برســول اهللا  واءحــين اســتهز  منــافقونال اكمــا وقــع فيهــ يــةاو االســتهزاء ربمــا يســوقه إلــى اله

الشــــام  قصــــوريفــــتح  نهــــذا الرجــــل أ يرجــــوأ:" غــــزوة تبــــوك فقــــالوا  فــــيوالصــــحابة الكــــرام 
 أرغــبمــا رأينــا مثــل قرائنــا هــؤالء :" أخــرى قــالوا  ايــةوفــي رو . !"! يهــاتوحصـونها هيهــات ه

  . "وال أجبن عند اللقاء ناً وال أكذب ألس بطوناً 
                                                           

 . ٬ صححه األلباني ) ٤٣(٬ ح )١/١٦(سنن ابن ماجه: ابن ماجه ١١٦
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 ٬قلـتم كـذا قلـتم كـذا: فقـال ٬احبسـوا علـى هـؤالء فأتـاهم": فقـال  يهم٬عل اهللا نبيه  فأطلع 
ژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱڇٱ ۱۱۷ونلعـب نخـوضيا رسـول اهللا إنـا كنـا  واقال

کٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱ

  .٦٦ � ٦٥: التوبة ڇڻٱٱ
د وصــلوا إلــى القمــر ولعــل بعــض النــاس يتســاءلون مــا لنــا ولهــذا الكــالم فالنــاس قــ   

فاالسـتهزاء بإعفـاء ٬ تصـورونتلهم أن المسألة أكبر مما نقول !! اللحية  نونحن نتحدث ع
اللحيــة أو الصــالة والحجــاب أو المســجد والكعبــة أو الرســول مــن الكبــائر التــي تصــل إلــى 

ويه هـذا الـدين والطعـن فـي مسـيرته البيضـاء الناصـعة شـتالكفر والعيـاذ بـاهللا فالمقصـود هـو 
جتمـع ساد المالتي يدفع أعداء اإلسالم ماليين الدوالرات من أجل الترويج ألفكار هدامة إلف

  .وتحلله من كل خلق ودين
أو ترقــى إلــى ٬ ا وعقيــدتها وســنة نبيهــا ال يمكــن أن تتقــدمهــإن أي أمـة ال تحتــرم دين   

مصــاف األمــم القويــة بــل ســينخر فــي جســمها الســوس وتفتــك بهــا األمــراض الخبيثــة التــي 
  .ولنا في التاريخ عبر٬ ستحيلها إلى جثة هامدة

هــو نــذير شــؤم فكانــت علــى حلــق لحــى بعــض المــواطنين أي جهــة مهمــا  قامــتفــإن  لكلــذ 
ودمــار لهــذه األمــة فمــاذا اقتــرف هــؤالء لكــي يعــاقبوا بهــذا الصــنع المخــالف للشــرع والعــرف 

أم ألنهـم اقترفـوا جريمـة القتـل ٬ أم ألنهـم زنـوا٬ هل ألنهم شربوا الخمر٬ واألخالق واإلنسانية
.  ءن هـؤالء أطهـار وشـرفافـإم بـالحلق كال فما يظن أحد ذلك وحتى الـذي قـا!! أو السرقة ؟

ڦٱٱڦٱٱٱڇٱ: -تعـالى-قـال أألنهم يقولـون ربنـا اهللا؟  فما جريمتهم إذن؟!!! ولكنها األوامر . 

  . ٨: البروج ڇڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱ
  . نهج يعد استفزازًا لمشاعر المسلمين وامتهانا لسنة النبي إن استمرار هذا ال   

                                                           
  ) .  ٥١٢(٬ ح )١/٢٦٣(تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآن: السقاف ١١٧
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نهج هو إذالل للمـواطن الفلسـطيني وتـدمير كـل مـا مـن شـأنه أن إن استمرار هذا ال   
  . يوحد صفوف هذا الوطن

باإلســـالم هـــو  تمســـكهالمـــواطن بســـب تدينـــه و  اةاســـتمرار هـــذا الـــنهج فـــي معـــاد إن   
الحـــديث  يعـــن أوليائـــه فقـــد ورد فـــ خلـــىواهللا لـــن يت -عـــز وجـــل-علـــى اهللا  الحـــربإعـــالن 

فقــــد اســــتحل "٬ وفــــي روايــــة أخــــرى "بالمحاربــــة يندر فقــــد بــــا اً لــــي وليــــ دىمــــن عــــا: "دســــيالق
  . ۱۱۸"فقد آذنته بالحرب"وفي رواية ثالثة " محاربتي

ٱڇٱ ٱڱٱٱڱٱ ٱڳٱٱڳٱٱڳٱ ٱگٱٱڳٱ ٱگٱ ٱ  ڇکٱٱکٱٱگٱٱگٱ
  .٥٨: األحزاب

   

                                                           
  ) .٦٥٠٢(٬ ح )٨/١٠٥(صحيح البخاري: البخاري ١١٨
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  تقربوا الزنا وال
  م٣٠/٧/١٩٩٨

أال وهـي جريمـة ٬ لما وضع اإلسـالم العقوبـة الصـارمة لتلـك الفعلـة المنكـرة الشـنيعة   
ولـم يكـن الهـدف ٬ لم يكن في نفس الوقت يغفل الدوافع الفطرية المتقدة لدى اإلنسـان٬ الزنة

بـــل أراد تطهيرهــا وتهـــذيبها وتنظيمهـــا ليرفعهــا عـــن المســـتوى الحيـــواني ٬ محاربتهــا أو كبتهـــا
حيــث تصــبح عالقــة إنســانية نبيلــة بــين إنســانين وقلبــين بينهمــا حيــاة  الخــاطئ ويرتقــي بهــا

مشتركة وآمال وآالم ومستقبل مشترك يهدف إلى الدوام واالمتداد ليحفظ النسل من الضياع 
  . واالختالط

لقـد فــرض اإلســالم عقوبــة الجلــد أو الـرجم محاربــة للســعار الحيــواني الــذي ال يفــرق    
٬ تـه النكـراء إلـى مسـتوى أدنـى وأحـط مـن مسـتوى الحيـوانبين جسد وجسد بل يهـبط فـي فعل

يوانــات والطيــور تعــيش حيــاة زوجيــة فهنــاك مــن الح٬ بــل أن بعــض الحيوانــات أفضــل منــه
  . في بيئات إباحية ساقطة رعض البشالتي يحياها بك ال منتظمة

: اإلســراءڇٱ ژٱٱژٱٱڑڇٱ: بــل قــال ٬ال تزنــوا :لــم يقــل اإن القــرآن حــين حــرم الزنــ   
٬ واعتبـر أن كــل أمـر يـؤدي إلــى الزنـا فهــو مقـدمات لــه٬ فحـذر مـن مجــرد مقاربـة الزنــا ٣٢٬

: يقول الشهيد سيد قطب معلقا علـى هـذه اآليـة٬ وأن كل وسيلة تؤدي إلى الحرام فهي حرام
ويكره االختالط فـي غيـر ٬ ومن يأخذ اإلسالم الطريق على أسبابه الدافعة توقيا للوقوع فيه"

. ويحـض علـى الـزواج كالمغـاالة فـي المهـور ٬ وة وينهي التبـرج بالزينـةويحرم الخل٬ ضرورة
  . ٢٢٢٤الظالل ص ." 

والممارســات التــي تمهــد الطريــق إليــه  ام حــذر مــن الوقــوع فــي مقــدمات الزنــفاإلســال   
ثــم وضــع ضــوابط وقائيــة تحــد بشــكل كبيــر مــن ٬ مهــاوالمغريــات التــي يضــعف اإلنســان أما

  : والموانع كثيرة سأكتفي بالحديث عن اثنتين منهاالوقوع في الجريمة والضوابط 
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  :االستئذان: أوال 
إن اســـتباحة حرمـــة البيـــوت مـــن الـــداخلين دون اســـتئذان تجعـــل أعيـــنهم تقـــع علـــى    

٬ عــــورات وبمفــــاتن تثيــــر الشــــهوات وتهيــــئ الفرصــــة للغوايــــة الناشــــئة عــــن اللقــــاءات العــــابرة
وقــد تتطــور إلــى عالقــات ٬ التــي قــد تتحــرك فتتحــول إلــى لقــاءات قاصــدة٬ والنظــرات الطــائرة

جاهلية أن يهجموا هجوما فيدخل الواحد منهم البيـت آثمة ولقد كانت من عادة العرب في ال
ومـن ثــم يقــع نظـره علــى عـورات البيــت ولمـا تكــون المــرأة ٬ لقـد دخلــت: دون اسـتئذان ويقــول

ومـن هنـا منـع اإلسـالم دخـول بيـوت ٬ عارية أو مكشوفة العورة مما يتسبب فـي وقـوع الفتنـة
وئٱٱۇئٱٱٱۇئٱٱڇٱ: -تعـالى-ل قـاالغير دون استئذان كفعل وقائي يمنع من وقـرع الفاحشـة 

  . ٢٧: النورڇٱ ۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئ

مـن أقـارب  أنـه ذان بحجـةئوقد يحصل اليوم في مجتمعنا أن يدخل الزائر دون اسـت   
أو من الجيران أو األصدقاء األعزاء ويتكرر هذا فيقـع نظـره فـي كـل مـرة ٬ الزوج أو الزوجة

وربمــا يـــأتي الزائــر فيجــد البـــاب ٬ مفســـدة عظيمــةعلــى المغريــات األمــر الـــذي ســيؤدي إلــى 
ة أكبـر يبصـماألصـدقاء فيقـع فـي   ألقـارب أوامـن  هباعتبـار  هأمامه فينظر من خاللـ موصداً 
ففقـأت عينـه مـا  كذفتـه بعصـابغيـر إذن فح كع عليـأطلـ أأمـر لو أن : "نا الرسول ر وقد حذ

  . متفق عليه" كان عليكم من جملة
  :النظرة الخائنة: ثانيا

بعـــد االنتهـــاء مـــن آداب االســـتئذان علـــى البيـــوت يأخـــذ علـــى فتنـــة الطريـــق كـــي ال    
ڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ :-تعــالى-قــال تنطلــق مــن عقالهــا وبــدافع النظــر لمواضــع الفتنــة 

ڍٱٱڍٱٱڌڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱ

ڇٱ گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻ
  . ٣١ - ٣٠: النور
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لـك قطعــوا ذلقـد أدب القـرآن المـؤمنين بـأدب كــريم وهـو غـض البصـر فــإذا مـا فعلـوا    
ه المغريـات الوا نظراتهم المتكـررة الجانحـة تجـأما إذا أرس٬ حبائل الشيطان ونجوا من إغوائه

وكذلك المؤمنات عليهن أن ٬ والفتن فقد وقعوا في الفتنة والغواية فالنظرة بريد الزنا ال محالة
: يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة الستثارة كـوامن الفتنـة فـي صـدور الرجـال قـال ال 

واألذنـان ٬ العينـان زناهمـا النظـر: مدرك ذلك ال محالة اكتب على ابن آدم نصيبه من الزن"
والقلــب ٬ اطــزناهــا الــبطش٬ والرجــل زناهــا الخُ  واللســان زنــاه الكــالم٬ واليــد٬ زناهمــا االســتماع
  . متفق عليه" يصدق ذلك الفرش أو يكذبهيهوى ويتمنى و 

إن النظرة الخائنة والحركة المثيرة والزينـة المتبرجـة والجسـم العـاري الـذي نـراه اليـوم    
وفي المنتزهات ٬ في مجتمعنا بصورة فاضحة على شواطئ البحار وفي الفنادق والشاليهات

ار الحيــواني المجنــون ســعلتهيــيج ال ةمــدعا ولهــ -إال مــن رحــم اهللا- والمنتــديات والجامعــات
ة بعـد تجـالشباب التائه الضال الذي ربما يؤدي إلى األمـراض العصـبية أو النفسـية النا ىلد

والطريق المأمول ٬ كل هذا لالختالط الفاضح بكل أشكاله وأنواعه وألوانه٬ الكبح بعد اإلثارة
هــذا الميــل فــي بحيــث يبقــى ٬ للخــروج مــن هــذه الفتنــة تجفيــف منــابع هــذه المغريــات والفــتن

وهـذا هـو المنهـاج الـذي يختـاره اإلسـالم مـع تهـذيب ٬ حدوده الطبيعية ثم يلبى تلبيـة طبيعيـة
كاإلبداع العلمي والتطور الحضاري وحمل ٬ وشغل الطاقة الشبابية في هموم أخرى٬ الطبع

ضــياع والشــتات وغيرهــا ســات والحــرص علــى وحــدة األمــة مــن الأمانــة الــوطن وتحريــر المقد
  . كثير
  :جريمة الزنا آثار

ودمـار لهـذه  بإباحة الزنـا فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات هـو نـذير شـؤم وخـرا إن   
فإباحتـه سـتؤدي إلـى خلـق أزمـات اجتماعيـة فقـد يقـل النسـل ٬ شأنها األمة مهما قويت وعال

وتخـتلط األنسـاب وتثـار ٬ بسبب امتنـاع الكثيـر عـن الـزواج ويكثـر العقـم وينتشـر اإلجهـاض
ناهيك عن انتشار األمراض الفتاكة بين الشـباب مثـل ٬ األحقاد وتهدد البيوت وتدمر األسرة
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يـا معشـر : "قـال ٬ لمن يرضـى بجريمـة الزنـا اهللاوهذا عقاب ٬ سيالنوال٬ لزهريوا ٬اإليدز
لــم تظهـــر : ركوهنابتليــتم بهــن ونـــزلن بكــم أعــوذ بـــاهللا أن تــد نالمهــاجرين خصــال خمـــس إ

ــالفاحشــة فــي  فــيهم األوجــاع التــي لــم تكــن فــي أســالفهم  ىفشــ بهــا إال لنــواقــط حتــى يع ومق
"..۱۱۹.  

لـواط وهــي جـرائم متتابعــة لقـد سـمعنا فــي اآلونـة األخيــرة بكثـرة جـرائم االغتصــاب وال   
فلـــيس مســـتبعدًا أن يكـــون وراء هـــذه الجـــرائم جهـــة ٬ التخطـــيط والتنفيـــذ وبـــنفس الطريقـــة فـــي 

مغرضة تريد إشاعة الفاحشة وتدمير المجتمع وتخريب شبابه وأشباله فلم يكتفوا بنشر أفالم 
ويظهــــر أن هــــذا ٬ الجــــنس ومجــــالت الخالعــــة بــــل وصــــل األمــــر إلــــى االغتصــــاب والقتــــل

والوســاطة وتمييــع األمــور هــو الســائد فــي عرفنــا ٬ ألن دور المحســوبية ؛سلســل ال ينتهــيالم
ـــدمير وخـــراب مجتمـــع بأســـره ـــى حســـاب ت ـــو عل  ڇڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱڇٱ. ول

  . ١٧٩: البقرة
  

   

                                                           
  . ٬ حسنه األلباني ) ٤٠١٩(٬ ح )٢/١٣٣٢(سنن ابن ماجه: ابن ماجه ١١٩
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  ڇڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱڇٱ
  م٣/٩/١٩٩٨

الســماوات لقــد كــرم اهللا اإلنســان خلقــه بيــده٬ ونفــخ فيــه مــن روحــه وســخر لــه مــا فــي   
٬ ثـم أوجـد لـه نظامـًا يكفـل حقوقـه الماديـة هرض٬ وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنـوما في األ

والمعنوية٬ وفي طليعة هـذه الحقـوق حقـه فـي الحيـاة٬ فهـو حـق مقـدس ال يجـوز انتهاكـه وال 
  .١٥١: األنعامڇٱ ۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱٱٱٱٱیڇٱ :-تعالى-قال استباحة حرمته٬ 

بغير حق من أكبـر الكبـائر التـي تلـي الشـرك بـاهللا٬ فـاهللا واهـب الحيـاة٬  فقتل النفس  
وال يجوز ألحـد غيـره أن يسـلبها إال بإذنـه٬ وأمـا الحـق الـذي تزهـق بـه النفـوس فهـو مـا فسـره 

ال يحـــل دم امـــرئ مســـلم يشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وأنـــي رســـول اهللا إال بإحـــدى "  الرســـول 
  ".النفس٬ والتارك لدينه المفارق للجماعةالثيب الزاني٬ والنفس ب: ثالث

ڇٱ :-تعــالى-قــال عقوبــة فاللقــد هــدد اإلســالم كــل مــن قتــل نفســًا بغيــر نفــس بأشــد   
گٱٱگٱٱگٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱ

واعتبــــر أن القاتــــل لفــــرد مــــن أفــــراد المجتمــــع كالقاتــــل لألفــــراد ٬ ٩٣: النســــاء ڇڻٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱ

ــــــــال جميعــــــــًا٬  پٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱپڇٱ :-تعــــــــالى-ق

  .٣٢: المائدةڇٱ ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤ

المؤمن  نإبل  الكعبةالمؤمن أشد حرمة من  ةأن حرم كدجل النصوص تؤ  إن  
  .۱۲۰"لزوال الدنيا أهون علي من قتل مؤمن بغير حق"  :قال  ٬أغلى وأعز من الدنيا

                                                           
  . ٬ صححه األلباني ) ٢٦١٩(٬ ح )٢/٨٧٤(سنن ابن ماجه: ابن ماجه ١٢٠
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بهذا التحذير بل جعل كل من يشارك في قتل  الحبيب المصطفى  كتفي ولم  
من أعان على دم امرئ "  :الجريمة٬ قال  فيمسلم بقول أو فعل أو عمل فهو مشترك 

لو أن أهل "  :٬ وقوله۱۲۱"اهللا حمةيوم القيامة آيس من ر  نيهولو بشطر كلمة كتب بين عي
ما ورد عن الفاروق ٬ ك۱۲۲"في دم مؤمن ألكبهم اهللا في النار شتركواالسماء وأهل األرض ا

لو تماأل عليه أهل "  :برجل واحد غيلة وقال ةً أنه قتل خمس - رضي اهللا عنه-عمر 
  ".صنعاء لقتلتهم به

يومًا الدار  ندخلت على عثما"  :قال -رضي اهللا عنه- عن أبي هريرة  وروي  
يا أبا هريرة أيسرك أن : أمير المؤمنين٬ فقال يا جئت ألنصرك٬ وقد طاب الضرب: فقلت

فكأنما قتلت  احداً فإنك إن قتلت رجًال و : ال٬ قال: تقتل الناس جميعًا وٕاياي معهم٬ قلت
  ".أقاتلولم  فانصرفت: الناس جميعًا٬ فانصرف مأذونًا لك مأجورًا غير مأزور٬ قال

  :في القصاص المساواة

القاتــــل انتقامـــًا منــــه وزجـــرًا لغيــــره٬ وتطهيــــرًا  لقـــد أقــــرت الشـــريعة اإلســــالمية بإعـــدام  
ڇٱ :-تعــالى-قـال للمجتمـع مــن الجـرائم التــي تـؤدي إلــى الفوضـى واخــتالل األمـن والنظــام٬ 

  .١٧٩: البقرة ڇڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱ

ےٱٱےٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڇٱ :-تعـالى-قـال وهذه العقوبة مقررة في جميـع الشـرائع٬   

ڇٱ ٴۇٱٱٱۋٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈ
  .٤٥: المائدة

                                                           
 . ٬ قال األلباني ضعيف جدا ) ٢٦٢٠(٬ ح ) ٢/٨٧٤(سنن ابن ماجه: ابن ماجه ١٢١
  . ٬ صححه األلباني ) ١٣٩٨(٬ ح ) ٤/١٧(سنن الترمذي: الترمذي ١٢٢
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كبيـرًا  ولاإلسالم لم يفرق بين نفس ونفس فالقصاص حق سواء أكان المقت ومنهاج  
وال حــاكم وال  ة٬طبقيــ والفــال تمييــز وال عنصــرية  ٬أم فقيــراً  اً أم قويــًا٬ غنيــ عيفاً أم صــغيرًا٬ ضــ

  .كلهم سواء أمام شريعة اهللا وممحك

المبدأ العظيم هو الميالد الحقيقي لإلنسانية٬ فالقصاص هو العقاب الرادع  هذا  
قبل أن يقدم على  رةم ألف فكرمن تسول له نفسه بالقتل أو االعتداء أن ي كلوالزاجر ل

وٕانه سيطبق  ركزه٬جريمته٬ فحين يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل دون نظر إلى نسبه أو م
قطع يد أو رجل أو جدع أنف أو لطم خد فهذا  نغيره مأصاب  ام مثلبعليه حكم اهللا 

  .أكبر رادع له

تطبيق حكم اهللا على القاتل هو الذي تميل إليه الفطرة٬ وتستريح إليه النفس  إن  
التي  ةالجامح رالذي يسكن فوران الثأ وهو ٬وهو الذي يذهب بحزازات النفوس وثورانها

- ة لهذا فقد كانت أول خطبة ألبي بكر وحمية العصبية الجاهلي مىيقودها الغضب األع
أال إن أقواكم عندي الضعيف حتى :" أن طمأن الناس على حقوقهم فقال -رضي اهللا عنه

٬ وبهذا الميزان تسقط جميع "آخذ الحق له٬ وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه
ولقد  ٬- تعالىسبحانه و -الفوارق وتسقط جميع القوانين٬ ويرتفع ميزان واحد هو ميزان اهللا 

رضي - هذا الدرس واقعًا عمليًا فيما رواه البخاري عن عائشة  طبق الحبيب المصطفى 
 ؟يكلم رسول اهللا منأهمها أمر المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا  ريشاً أن ق: - اهللا عنها

أتشفع في حد من : فقال فكلم رسول اهللا  رسول اهللا  بحِ  أسامةومن يجترئ عليه إال 
يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق : ثم قام خطيبًا فقال ٬اهللا دودح
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اهللا لو أن فاطمة بنت  أيمو  ٬الحد يهالشريف تركوه٬ وٕاذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عل
  .۱۲۳يدها لقطعتمحمد سرقت 

هو أمير المؤمنين يطبق هذا الدستور العظيم على ابن عمرو بن العاص  وها  
أحد المصريين فسبقه فضرب المصري بالسوط٬ فأقسم  معصر حيث تسابق ولده والي م

اصنع ما بدا لك فأنا ابن األكرمين٬ ولما : إلى عمر فقال له وهالمجني عليه أن يشك
مصر وابنه وجلسا للمظالم  يوصلت الشكوى إلى عمر وكان في الحجاز استدعى وال

إلى ابن عمر بن العاص ضربني  ارا وأشالمؤمنين إن هذ أميريا : عالنية فقال الشاكي
٬ فنظر عمر إلى عمرو وقال "ينابن األكرم ااذهب فأن:" ولما توعدته بأن أشكوه إليك قال

صدق  بينوبعد أن ت" أحراراً  هممتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهات:" قولته المشهورة
بها ابن األكرمين كما ضربك٬ وبعد أن  ضربإ:" المصري في دعواه ناوله درته وقال له

األمير منه أن يضرب عمرو بن العاص الذي اعتز ابنه بجاهه  طلباقتص لنفسه منه 
  .يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربني: وسلطانه وارتكب ما ارتكب إال أن الشاب قال

    

                                                           
 ) .١٦٨٨(٬ ح )٣/١٣١٥(٬ صحيح مسلم) ٦٧٨٨(٬ ح ) ٨/١٦٠(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٢٣
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  ڇٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ
  م١٠/٩/١٩٩٨

رة بـالعلم والعلمـاء٬ فقـد أقسـم سـبحانه بـالقلم أشاد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـ  
٬ وذلك إشارة منه إلى مدح العلمـاء ورفـع شـأن طـالب ١: القلـم ڇڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱڇٱ :فقال

العلــم نظــرًا لمــا للعلــم مــن أهميــة بالغــة فــي نظــام اإلســالم الحنيــف٬ وقــرن شــهادة المالئكــة 
أنــــه المنفــــرد باأللوهيــــة لجميــــع األطهــــار وشــــهادة  العلمــــاء األبــــرار بشــــهادته ســــبحانه علــــى 

ــــق فقــــال ٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ :الخالئ

يـــوزن :" ووزن اإلســالم مــداد العلمــاء بــدم الشــهداء فقــال ٬ ١٨: آل عمــران ڇڃٱٱڃٱٱ

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱ :وحسـبنا أن أول آيـة نزلـت مـن القـرآن". مداد العلماء بدم الشهداء يوم القيامـة

 ١: العلـــق ڇڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱ

مـن سـلك طريقـًا يبتغـي فيـه علمـًا :" فضل العلم وأهلـه فـي قولـه  حديخفى على أ وال ٥٬ -
 سهل اهللا له طريقًا إلى الجنة٬ وٕان المالئكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم٬ وٕان العـالم

 العــالم علـى العابــد فضـلليسـتغفر لـه مــن فـي الســموات واألرض حتـى الحيتــان فـي المــاء٬ و 
دينــارًا وال درهمــًا  العلمــاء ورثــة األنبيــاء ولــم يورثــوا نإ علــى ســائر الكواكــب٬ و  قمــركفضــل ال

فإن من أعظـم األدلـة علـى شـرف  لذلك. ۱۲٤"العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر نوٕانما يورثو 
أن يســـأل ربـــه  إذ لـــم يـــؤمر  ١١٤٬: طـــه ڇٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ :لىه تعـــاالعلـــم وفضـــله قولـــ

ۆئٱٱڇٱ :-تعــالى- قـالوحبــًا٬ ف زيـادة إال منـه٬ فكلمــا ازداد اإلنسـان علمــًا ازداد عنـد اهللا مكانـةً 
بـالعلم أن جعـل  إن من شدة اهتمام الرسـول  ٩٬: الزمر ڇۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱىئٱٱٱىئىئٱٱ

 المسـلمينبـدر الـذين ال يملكـون مـاًال أن يعلـم الواحـد مـنهم عشـرة مـن أبنـاء  رىمن فداء أسـ
                                                           

  .٬ صححه األلباني ) ٢٦٤٦(٬ ح ) ٥/٢٨(سنن الترمذي: الترمذي ١٢٤
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لقــد دعــا اإلســالم إلــى طلــب العلــم . المجتمــع مــناألميــة  والقــراءة والكتابــة عمــًال علــى محــ
لمـن ال يعلمـه صـدقة٬  عليمـهوجعل طلبـه عبـادة٬ ومدارسـته تسـبيحًا والبحـث عنـه جهـادًا٬ وت

ألن المـرأة مكلفـة مثـل الرجـل حيـث جـاء  ؛قربة٬ واعتبر المرأة والرجل فيه سواء هوبذله ألهل
  .۱۲٥"ب العلم فريضة على كل مسلمطل:"في الحديث الصحيح عن رسول اهللا 

  :سالم للعلماإل مفهوم

لقد أعطى اإلسالم مفهومًا رحبًا وواسعًا لمعنى العلم٬ فلم يقتصر على العلم الديني   
ڱٱٱٱٱںٱٱٱٱٱٱںٱٱڻٱٱڇٱ"  :-تعــالى-قــال فقــط كمــا يظــن الــبعض٬ بــل تعــداه إلــى العلــوم الكونيــة كمــا 

ڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱ

ۅٱٱۉٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱ

  .٢٨ - ٢٧: فاطر ڇۉېٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱىٱٱٱ

إشـــارة إلـــى علـــم الهيئـــة والفلـــك ٱٱٱٱڇڱٱٱٱٱںٱٱٱٱٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱڇٱ :ففـــي قولـــه تعـــالى  

إشــارة إلــى علــم النبــات٬  ڇۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہھٱٱٱٱڇ :وارتبــاط الســماء بــاألرض٬ ثــم قــال

إشـــــــــــــارة إلـــــــــــــى علـــــــــــــم  ڇھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱڇٱوقولـــــــــــــه

ــــه تعــــالى ــــي قول ــــم طبقــــات األرض٬ وف ــــا٬ وعل ڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱٱٱڇ :الجيولوجي

كـذلك إشـارة إلـى علـم الحيـوان بأنواعـه مـن إنسـان وحشـرات وبهـائم ثـم يخــتم   ڇۆٱٱۈٱ

فقـــد حصـــر اهللا الخشـــية الكاملـــة منـــه فـــي  ڇٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉېٱڇ :ســـبحانه بقولـــه
ألنهـم أعـرف النـاس بدقائقـه وأسـراره فهـم أهـل معرفـة  ؛ونيـةاء الذين يتدارسون آياته الكالعلم

  .وخشية

                                                           
 . ٬ صححه األلباني ) ٢٢٤(٬ ح ) ١/٨١(سنن ابن ماجه: ابن ماجه ١٢٥
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ونــرى القــرآن فــي مــواطن أخــرى يوجــه نظــر اإلنســان إلــى نفســه وكيفيــة تكوينــه فــي   
ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱڇٱ :الــرحم وأطــواره إشــارة إلــى علــم البيولوجيــا حيــث يقــول

 :القرآن إلى علم األجنة في قولـه تعـالىثم أشار ٬ ٧ - ٥: الطـارق ڇڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱ

وٕالـى علـم الهندسـة فـي ٬ ٦: الزمـرڇٱ ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤڇٱ

ڌٱٱڌٱٱڇٱ. ١٥: ســــبأڇٱ ٱٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀڇٱ :قولــــه تعــــالى

: ســــــــــــــــــبأ ڇڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱکٱٱککٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱ

١٨.  

  :الرياديدور العلماء المسلمين 

عناية بالعلم والتعليم فأخذوا لقد فهم المسلمون األوائل دورهم الطليعي في وجوب ال  
ظ وافر في علوم الدين والكون حتى أصبحوا رواد العلم وأساتذة العالم٬ في حين كانت بح

أروروبا في تأخر وانحطاط على كل المستويات٬ لقد كانت جامعات المسلمين مفتوحة 
األوروبيين الذين نزحوا إليها لطلب العلم٬ بل كان ملوك أوروبا يغدون إلى البالد للطلبة 

  .اإلسالمية ليعالجوا فيها

كتشافات العلمية الباهرة التي كانت على يد علماء المسلمين هي الدعامة إن اال  
  .األساسية التي بنى على أساسها الغرب نهضته الحديثة

  :التعليم والتطبيع

العالم يصب في خدمة فكر ومبادئ هذا  نتعليم في أي بلد من بلدامنهاج الإن   
البلد أو ذاك٬ فعلى سبيل المثال منهاج التعليم في روسيا يسخر لخدمة الكفر واإللحاد٬ 

إحياء فكرة  فيوفي أمريكا ألجل فكرة الرأسمالية واإلباحية٬ وفي دول الكيان الصهيوني 
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أما نحن في البالد العربية واإلسالمية فمنهاج التعليم  الدولة العبرية من النيل إلى الفرات٬
شاذة بعيدة عن أصالة ديننا وشريعتنا٬ فلماذا ال يكون منهاج  اً وافد مستورد ويخدم أفكار 

التعليم مسخرًا لخدمة قرآننا وعقيدتنا٬ مسخرًا في تربية أجيالنا على حب الوطن وتحرير 
  !المقدسات؟

لتعليمي والثقافي في فلسطين بناء على اتفاق أوسلو إننا نخشى أن يتم التطبيع ا  
كما يزعمون٬ فتشطب حينها آيات الجهاد٬ ويمسح اسم فلسطين لتظل إسرائيل بزعمهم٬ 

  .ويروض شبابنا باسم التطبيع تمهيدًا لسقوطهم في وحل الرذيلة واإلباحية

أن ينتبهوا لهذه  فإننا نناشد وزارة التربية والتعليم٬ مسئولين ونظارًا ومعلمين لكلذ  
المكيدة التي يخطط لها بليل٬ وعليهم أن يتحملوا مسئولياتهم أمام اهللا٬ وأمام األجيال وأمام 

  .التاريخ

كما ننبه طالبنا في المدارس والمعاهد والجامعات وبمناسبة العام الدراسي الجديد   
  .ة ونشيد الحضارةأن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم٬ فبالعلم نصنع اإلنسان٬ ونبني الدول
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  بتحرير القبلتين إيذاناً . . تحويل القبلة 
  م٣/١٢/١٩٩٨

 سـبباً ٬ ة أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارىقبلـ٬ لقد كان التوجـه إلـى بيـت المقـدس   
فـي  خصـباً  ومرتعـاً ٬ واالسـتكبار عـن الـدخول فـي اإلسـالمفي اتخاذ اليهـود ذريعـة للمعانـدة 

ومــن معــه إلــى قبلــتهم فــي  إن توجــه محمــد : قــالوا٬ التحــريض والتشــكيك برســالة اإلســالم
أن  فـاألولى بمحمـد ٬ القبلـة األولـى هـيوقبلـتهم   الصـالة دليـل علـى أن ديـنهم هـو الحـق

٬ ال أن يــدعوهم إلــى الــدخول فــي اإلســالم٬ وفــي نفــس الوقــت كــان األمــر يرجــع إلــى ديــنهم
الــذين أحبــوا الكعبــة فــي جــاهليتهم٬ واعتبروهــا عنــوان  وس المســلمينعلــى نفــ وشــاقاً  شــديداً 
فـي  هيقلـب وجهـ كـان رسـول اهللا  لكلـذ  ٬مصدر عزتهم أن يتوجهوا إلى غيرهاو ٬ مجدهم

وقـد كـره ٬ -عـز وجـل-مـع اهللا  ٬ تأدبـاً ءإلـى ربـه دون أن ينطـق لسـانه بشـي السماء متجهاً 
 اهللا صـرفني  أن وددت لـو: لجبريـل عليـه السـالم٬ حتى روى أنه قـال البقاء على قبلتهم

الــوحي يــديم النظــر إلــى الســماء رجــاء أن يأتيــه  عــن قبلــة اليهــود إلــى غيرهــا لــذلك ظــل 
  . اهللا بذلك هبتحويل القبلة إلى أن أكرم

يحــب أن يوجــه إلــى الكعبــة فــأنزل  كــان رســول اهللا ٬ جــاء فــي صــحيح البخــاري    
ۀٱٱۀہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھھٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻڻٱٱٱڻٱڇٱاهللا 

وقـال السـفهاء مـن   ٬فتوجـه نحـو الكعبـة   ١٤٤: البقـرةڇٱ ھٱٱےٱٱےٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭ

ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڀڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱڇٱ النــــــــاس وهــــــــم اليهــــــــود

  . ١٤٢: البقرة ڇٺٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱ
المســلمين نحــو الكعبــة فــي إلقــاء بــذور الشــك ثــم انطلقــت أبــواق اليهــود بعــد توجــه    

فقــد  إن كــان التوجــه فيمــا مضــى إلــى بيــت المقــدس بــاطالً : والريبــة بــين صــفوف المســلمين 
٬  وٕان كـــان حقـــا فالتوجــه إلـــى المســجد الحـــرام باطـــل٬  طــوال هـــذه الفتــرة ضــاعت صـــالتكم 
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ڳٱٱڱٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱگٱٱگٱٱگگٱٱڳٱٱڳٱٱڳڇٱالمســـلمين  فـــأنزل اهللا اآليـــات مطمئنـــاً 

  . ١٤٣: البقرة ڇ

صــلى إلــى بيــت المقــدس ســتة "  البخــاري فــي صــحيحه عــن البــراء أن رســول اهللا  روى 
يعجبــه أن تكــون قبلتــه قبــل البيــت٬ وٕان أول صــالة صــالها  وكــان رســول اهللا عشــر شــهراً 

فمر علـى أهـل المسـجد  هوصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى مع ٬صالة العصر
  . ۱۲٦"قبل البيت روااقبل مكة فد مع النبي  صليتأشهد باهللا لقد  فقال ٬راكعون همو 
كــان تحويــل البيــت أوال عــن الكعبــة إلــى المســجد األقصــى لحمــة تربويــة يختبــر  لقــد   

فلمـا امـتحن اهللا قلـوبهم وثبـت  هاهللا فيها المؤمنين٬ ومحنة إيمانية في استخالص القلوب لـ
أن  تحقواإلــــى الكعبــــة وبــــذلك اســــ لمينوالمســــ رســــول اهللا فاستســــالمهم وطــــاعتهم هللا صــــر 
ــــــر والعــــــدل  ــــــوا أمــــــة الخي ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڇٱيكون

رضــي اهللا -روى البخــاري عــن أبــي ســعيد الخــدري   ١٤٣: البقــرةڇٱ ڄٱٱڄٱٱڄ
 ٬لبيـك وسـعديك يـا رب: فيقـول  ٬يـوم القيامـة نـوحيـدعى :  قـال رسـول اهللا : قـال  -عنـه

٬ يرمــا أتانــا مــن نــذ: هــل بلغكــم؟ فيقولــون: متــهنعــم٬ فيقــال أل: يقــولف  ؟هــل بلغــت: فيقــول
الرسـول  ويكـون  ٬ ١٢٧أنـه قـد بلـغ فيشـهدون  ٬ محمـد وأمتـه: فيقـول ؟مـن يشـهد لـك: فيقـول 

إنها األمة الوسط التـي  نعم ڇٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤڇٱفذلك قوله تعالى ٬ يداً عليكم شه
هـو الـذي يشـهد عليهـا فيقـرر   لوالرسـو ٬  العـدل والقسـط نهمجميعا بي لناساتشهد على 

وفـي ٬ والشـعور  يدوفي التقل٬  عتقادواال ورفي التص فهي أمة وسط٬  موازينها وقيمها اله
  . وفي االعتدال والقصد٬ وفي الحسن والتفصيل  رتباطالتنسيق واال

                                                           
 ) .٤٤٨٦(٬ ح ) ٦/٢١(صحيح البخاري: البخاري ١٢٦
 ) .٥٤(٬ ح ) ١/٩٣(صحيح البخاري :البخاري١٢٧
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محــور  عربيــةفقــد جعلــت الجزيـرة ال٬  يمـةكبيــرة وعظ لحادثـة تحويــل القبلـة أبعــاداً  إن   
اإلسـالمية عـن  مـةوميـزت األ ٬القلـوب بالحنفيـة السـمحة تاألحداث ومحـط األنظـار٬ وربطـ

بحـق بـدء مرحلـة جديـدة  ةالحادثـ ذهفكانـت هـ  ٬لفـتح مكـة قالطري تومهد٬  مممن األ اغيره
وهــو  لمينالمســ بلــةالحــرام ق فالمســجدباحتــدام المعركــة مــع قــريش  فــي تــاريخ اإلســالم وٕايــذاناً 

 ٬تخليصـه مـن بـراثن الوثنيـة والشـرك ال بد من تحريـره واإلصـرار علـىو  ٬تحت سيطرة قريش
ودخـل النـاس فـي ديـن  والفـتحالكرام فجاء نصـر اهللا  هوصحب ذلك على يد محمد  تموقد 

ـــة دور جديـــد ال ي وهـــي  ٬ اهللا أفواجـــاً  ـــة إلـــى بداي  تحريـــرإال ب ينتهـــيأن  مكـــنإشـــارة لطيف
دون تحريــر القـدس مســرى  نالمسـلمين للقبلــة األولـى فــال يعقـل أن تحــرر مكـة قبلــة المسـلمي

استخلصـها الصـحابة مـن  حتـىالـدرس فجاهـدوا  افقد فهم المسلمون هذ لذلك ٬ رسول اهللا 
 ٬المسـلمون ضـعفثـم  ٬-رضـي اهللا عنـه- طـابيـد عمـر بـن الخ ىوتم فتحها عل ٬ الرومان
 االحـتاللربقـة الصـليبيين٬ وهـا هـي اآلن تـرزخ تحـت نيـران صـالح الـدين مـن  ررهـاحتى ح

  مجيب؟ منواسالماه٬ واقدساه فهل  ٬وامعتصماه: الصهيوني وتنادي
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  جالح رارحكم وأس من
  م٢٥/٢/١٩٩٩

ويقظـــة ٬ إن مـــن عظمـــة هـــذا الـــدين أن جعـــل عبـــاد اهللا المـــؤمنين فـــي حركـــة دائبـــة
عــاش المســلمون فــي رحلــة روحيــة واعيــة وعطــاء متواصــل فبــاألمس كانــت مدرســة الصــيام 
اليـوم يـدخلون أشـهر الحـج وأولهـا ٬ تعلقت القلوب بخالقها وتسـامت األرواح فـي طاعـة ربهـا

 نعطـــاءهم ويجســـدو  نويواصـــلو  فيهـــا إيمـــانهم نشـــوال ليســـتأنفوا رحلـــة جديـــدة يجـــددو شـــهر 
عليهمــا -اســتجابة لــدعوة ســيدنا إبــراهيم وابنــه إســماعيل  لقــد كانــت بعثــة محمــد . وحــدتهم
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱڇٱ  حـــين كانـــا يرفعــان القواعـــد مـــن البيـــت -الســالم

پٱٱپٱٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱ

ڤٱٱڤٱٱڤڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱ

فكانـــــــت دعـــــــوة . ١٢٩ - ١٢٧: البقـــــــرة ڇچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱ
النـاس إن  أيهـايـا : ناد وعينا البالغ فوقف علـى جبـل الصـفا وقـال: ن قال اهللا لهإبراهيم حي

ن الجبــال تواضــعت حتــى بلــغ الصــوت أرجــاء األرض إفيقــال ٬ ربكــم قــد اتخــذ بيتــا فحجــوه
مـن حجـر ومــدر وشـجر ومــن  هســمع يءواسـمع مـن فــي األرحـام واألصـالب وأجــاب كـل شـ

ڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱڇٱيوم القيامة لبيـك  إلىنه يحج أكتب اهللا 

من كل حدب وصوب ميممين وجـوههم  تتوافد الحجاج. ٢٧: الحج ڇکٱٱٱٱکٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱگٱٱگٱٱ
ر المســجد الحــرام أول مســجد بنــي علــى ظهــر األرض حيــث بنــاه إبــراهيم علــى أنقــاض طشــ

ا تلتقــي فيــه ومكانــ -ســبحانه وتعــالى-لوحدانيــة اهللا  الوثنيــة التــي حطمهــا بنفســه ليكــون رمــزاً 
يــذكروا اســم اهللا فــي أيــام و ٬ ليشــهدوا منــافع لهــم٬ المعمــورة أرجــاءأفئــدة المــؤمنين مــن شــتى 

يمــان مــن لحــج إنمــا أراد ســبحانه أن يحــول اإلفإنــه حــين شــرع اهللا مناســك ا لكلــذ. معــدودات
معــان نظريــة مدروســة فــي الكتــب إلــى معــان شــعورية عاطفيــة واقعيــة تــربط اإلنســان بنشــأة 
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وصـــبره فــــي  حي وبالعهـــد األول لإلســــالم فتـــذكر معانـــاة الرســــول ٬ وبمهـــبط الــــو اإلســـالم
 اذلك حتـى كانـت كلمـة اهللا هـي العليـالشدائد ورفضه لكل أشكال المساومة واإلغراء وظل ك

فإن أعداء اإلسالم ال يروق لهـم أن يـروا الماليـين مـن  لذلكوكلمة الذين كفروا هي السفلى 
لذلك فهم لم ينفكوا عن الطعن  ٬وقد توجهوا إلى بيت اهللا الحرامأبناء المسلمين في كل عام 

رب وتقبيــل ن اإلســالم ال زال متــأثرا بوثنيــة العــإالتشــويه فــي مناســك الحــج فيقولــون والغمــز و 
ريـة العظيمـة قـد جانبـت الصـواب وابتعـدت عـن جـوهر فإن هـذه ال. حجارة ال تضر وال تنفـع

أنهـا أحجـار  جازمـاً  يقبـل الحجـر فإنـه يعتقـد اعتقـاداً  أوف بالبيت و فالمسلم الذي يطالحقيقة 
ولكنـــة يقـــاس فيهـــا هـــذا المعنـــى الرمـــزي الرفيـــع معنـــى األخـــوة اإلنســـانية  ٬ال تضـــر وال تنفـــع

فــالطواف بالكعبــة يثيــر فــي الــنفس ذكريــات عزيــزة تــربط  ٬الشــاملة والوحــدة العالميــة الجامعــة
ثــم إن  وخــاتم األنبيــاء محمــد -ليــه الســالمع-ي ألبــي األنبيــاء إبــراهيم بــين الواقــع التــاريخ

الطــواف تشــبه بالمالئكــة الحــافين بعــرش الــرحمن الطــائفين حولــه المســبحين لــه ال يفتــرون 
والمسلمون في صالتهم يتوجهون نحو الكعبة خمس مرات في اليوم فإذا أكرمهم اهللا بـالحج 

 إن. السـلم لعبـادة اهللا وحـدههيم عليـه أفال يطوفون محيين هذا المكان الطاهر الذي بناه إبرا
عنــد تقبيلــه  -رضــي اهللا عنـه-عقيـدة المســلمين فـي الحجــر األسـود هــي مــا صـرح بــه عمـر 

 نـــي رأيـــت رســـول اهللا أنــك حجـــر ال تضـــر وال تنفـــع ولــوال أعلـــم أواهللا إنـــي  :الحجــر فقـــال
اسـتقبل الحجـر ووضـع  أن النبـي  -رضـي اهللا عنـه-وقد ورد عن عمـر  ٬يقبلك ما قبلتك

هـا هنـا تسـكب العبـرات يـا : ثم التفت فإذا عمر بن الخطـاب يبكـي فقـال تيه يبكي طويالً شف
نه من وضع سيدنا إبراهيم إمام الموحدين ليكون بداية الطواف يعرف بمجرد النظر إ. عمر

ســتلمه إليــه حتــى يكــون الطــواف بنظــام ال يضــطرب فيــه الطــائفون وهــو رمــز لمبايعــة اهللا فم
 أو مسـتلماً  تباع دينه فحـين يبـدأ الحـاج طوافـة بـالحجر مقـبالً اص في مخل٬  مبايع هللا وحده

بعهـــدك  بكتابـــك ووفـــاءً  بـــك وتصـــديقاً  كبـــر اللهـــم إيمانـــاً أبســـم اهللا اهللا : إليـــه قـــائالً  أو مشـــيراً 
فاإلســالم ال يقــدس األمــاكن واألحجــار والتــراب إنمــا التقــديس  ٬لســنة نبيــك محمــد  تباعــاً او 
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ثــم بعــد الطــواف يســعى الحجــاج  ٬ولمــا ترمــز إليــه مــن معــان ســاميةلمــا تحويــه مــن ذكريــات 
بـــين الصـــفا والمـــروة وهـــذا يـــذكرنا بالســـيدة هـــاجر زوج إبـــراهيم حـــين تركهـــا وابنهـــا الرضـــيع 

 ؟هللا أمـرك بهـذاآ :فقالـت لـه ٬إسماعيل فـي هـذا المكـان المحجـب الـذي ال مـاء فيـه وال نبـات
عــز -أة الصــادقة الصــابرة المتوكلــة علــى اهللا المــر  إنهــا!! إذن ال يضــيعنا: نعــم قالــت: قــال
التي ذهبت تجري سبعة أشـواط بـين الصـفا والمـروة تبحـث عـن مـاء لولـدها الرضـيع  -وجل

حتى نزلـت رحمـة اهللا مـن السـماء ففجـر لهـا الملـك نبـع زمـزم تشـرب منـه فشـربت وأرضـعت 
ن إ تلي هذا الغالم وأبـوه و يب ٬ اهللاال تخافوا الضيعة فإن هنا بيت اهللا :فقال لها الملك ٬ولدها

ثـــر أاره العظيمــة أن يستشـــعر المســـلمون إن مـــن أهــم حكـــم الحـــج وأســـر . اهللا ال يضــيع أهلـــه
كثيــر مــن الفــوارق بيــنهم فهــم يقفــون فــي صــعيد  ةفــي توحيــد وتجســيد مشــاعرهم وٕاذابــ الحــج
ــ٬ يــوم عرفــة ويفيضــون جميعــاً ٬ واحــد ثــم إلــى منــى ٬ المشــعر الحــرام ىوفــي نفــس الوقــت إل

نســك واحــد فــي وقــت واحــد بلبــاس واحــد ونــداء  ٬ثــم يطوفــون٬ مــون الحجــارة ثــم يتحللــونفير 
  .٥٢: المؤمنون ڇےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڇٱواحد 
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  األضحى في مفهوم اإلسالم عيد

٢٥/٣/١٩٩٩  
المسلمون في هذا الوقت في ظل نفحات أيام العشر من ذي الحجة  يعيش

والتنافس في فعل الخيرات والتقرب إلى اهللا ٬ المباركة حياة مليئة باإليمان والعطاء
فيهن من هذه  هللاإلى ا حبأ فيها من أيام العمل الصالح ما" :لقوله  بالطاعات ومصداقاً 
سبيل  يوال الجهاد ف: اهللا؟ قال لبيالجهاد في سوال : قالوا٬ الحجة يذاأليام يعني عشر 

ومن هذه األيام الفاضلة  ۱۲۸٬"ثم لم يرجع من ذلك بشيء مالهخرج بنفسه و  اهللا إال رجالً 
جبل عرفات بعد أن  ىإل لحجاجا جهيتو  يثح" ةيوم عرف"يوم التاسع من ذي الحجة  

فيه  جلىالجمعة المبارك حيث تت ومهذا ي٬ قد أدوا صالة فجر اليوم التاسع في منى وايكون
يوم عرفة ويوم الجمعة فهنيئًا لحجاج  يدانرحمة اهللا الواسعة على عباده فيجتمع عليهم ع

ما من يوم أفضل عند اهللا من يوم عرفة ينزل اهللا : "قال ٬ بيت اهللا الحرام في هذا العام
انظروا إلى : فيقولتبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل األرض أهل السماء 

فلم ٬  عذابي وارحمتي ولم ير  نعميق يرجو  من كل فجٍ  وااءج راً عبادي جاءوني شعثًا غب
  ".من النار من يوم عرفة أكثر عتقاً  يومٌ  رَ يُ 

منـه فـي  ظيوال أغـ دحـرأهـو فيـه أصـغر وال  يوماً  لشيطانما رؤى ا: "قال  وعنه
مـا رأى ٬ الـذنوب العظـام عـنوتجـاوز اهللا مـن تنـزل الرحمـة  أىيوم عرفة ومـا ذاك إال لمـا ر 
 يقـود: أي ؛رأى جبريـل يـزع نـهأأمـا : اهللا؟ قـال سـوليـا ر  دربـ يوممن يوم بدر قيل وما رأى 

 :إن مــن أهــم مناســك الحــج الوقــوف بعرفــة كمــا جــاء فــي الحــديث الصــحيح. ۱۲۹"المالئكــة
٬ إال إليــه ةوالخنــوع والتجــرد مــن الحــول والقــو  ٬الصــادقة راعةفهــو موقــف الضــ ٬الحــج عرفــة

                                                           
  . ٬ صححه األلباني ) ٢٤٣٨(٬ ح ) ٢/٣٢٥(سنن أبي داود: أبو داود ١٢٨
  . ٬ وقال هذا مرسل ) ١٤٦١(٬ ح ) ١/٥٦٥(موطأ اإلمام مالك: مالك ١٢٩



- ٤۷۱ - 
 

 كمإن دمـاءكم وأمـوال: "موقف يذكر فيه المسلمون خطبة الرسول في حجه الوداع حين قـال
ولقـــد كـــرر الحبيـــب  ۱۳۰٬يـــومكم هـــذا فـــي بلـــدكم هـــذا فـــي شـــهركم هـــذا ةكحرمـــ لـــيكمحـــرام ع

أخ للمسـلم  مسـلمأن كـل  نو تعلمـ: خطبـة فقـال خـرآفـي  خـرىهذه الوصية مرة أ المصطفى
 نو فــال يحـل المــرئ مـن أخيــه إال مـا أعطـاه عــن طيـب نفــس فـال تظلمــ ةوأن المسـلمين أخـو 

وكأنك بيننا تسمع  ةأجل يا رسول اهللا لقد بلغت بهذه الكلمات المعبر . "أنفسكم أال هل بلغت
وترى ما نحن فيه من تفكك وضعف وهوان على الناس وما أوصلنا إلي هذا إال بعدنا عن 

حيـاة سـيدنا  يوتذكرنا هذه األيـام أيضـا بحادثـه عظيمـة فـ. رسمتها لنا التيقتك سنتك وطري
 اإلسـالمية لألمـةموقـف يعرضـه القـرآن ٬ بل في حياة البشـر جميعـا -السالم عليه-إبراهيم 

ىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱٱٱٱٱىئٱٱڇٱ: -تعـــالى- قـــال٬ إبـــراهيم هـــايمـــن حيـــاة أب

.  ١٠٢: الصـــــــــــــــــــافات ڇيئٱٱجبٱٱحبٱٱÚÙٱٱÛٱٱٱÜٱٱÝٱٱٱÞٱٱàßٱٱáٱٱâٱٱٱãٱٱäٱٱåٱٱæٱٱ
هــا هــو ذا يــرزق فــي كبــره وهرمــه  ٬فهــذا ســيدنا إبــراهيم المقطــوع مــن األهــل والقرابــة والــوطن

نهـا إشـارة مـن بغالم حليم ثم يكبر ويبلغ معه السعي حتى رآه في المنام أنـه يذبحـه فيـدرك أ
واألمـر شـاق وعسـير . ربه وهذا يكفي كي يلبي ويستجيب نداء ربه دون سـؤال أو استفسـار

فهــو ال يطلــب منــه أن يرســل أبنــه إلــى معركــة الشــهادة وال أن يكلفــه بــأمر تنتهــي بــه حياتــه 
كالـذي يعـرض عليــه  هبيـده ذبحـه ثــم يعـرض األمـر علـى ابنـإنمـا يطلـب منـه أن يتـولى هـو 

يجب أن يعرف وأن  هكذا ربه يريد فليكن ما يريد وابناألمر فاألمر في حسه هالمألوف من 
يا أبت افعـل  :لينال هو حالوة الطاعة التي ذاقها والده فيقول ماً يأخذ األمر طاعة واستسال

ويقــين فشــبح  ىإنــه يتلقــى األمــر فــي رضــ .مــا تــؤمر ســتجدني إن شــاء اهللا مــن الصــابرين
ثـم  ٬ يفقده أدبـه فمـا دام ذلـك أمـر اهللا فهـو علـى الـرأس والعـينالذبح ال يزعجه وال يفزعه وال

ــ ســيدنا إبــراهيم ليجســد هــذا عمليــاً  ييمضــ والغــالم  ٬للــذبح علــى جبينــه اســتعداداً  هفيكــب ابن

                                                           
  ) . ١٢١٨(٬ ح ) ٢/٨٨٦(صحيح مسلم: مسلم ١٣٠
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ٱٱٱٱٻٱٱڇٱ وقد وصل األمر إلى أن يكون عياناً  ٬يستسلم فال يتحرك امتناعاً  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱ

ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٺ

فاهللا ال يريـد إال االستسـالم والخضـوع والطاعـة   ١٠٧٬ - ١٠٣: الصافات ڇٹٱٱڤٱٱڤٱٱ

فهــل يعــي ٱٱٱٱٱٱڇٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱڇتعــزه عــن اهللا  يءلتامــة بحيــث ال يبقــى فــي الــنفس شــا
األبناء الذين يعقون آباءهم وأمهـاتهم هـذا الـدرس العظـيم؟ هـل يفهـم األبنـاء الـذين يفضـلون 

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڇٱزوجاتهم وأصدقاءهم على أبائهم وأمهـاتهم هـذا المعنـى الكـريم 

يأتي العيـد فـي هـذا الجـو اإليمـاني العميـق ومـن خـالل تلـك  .٢٣: اإلسراء ڇڱٱٱںںٱٱ
تكبير وتهليل وتحميد وزكاة وصالة وموعظة  ؛ية الربانية يعطي هذه األجواءالنفحات القدس

علـى المسـلم أن يحيـا  مـن هـذا كـان لزامـاً  ٬وأضحية وتصدق وصلة رحم وتراحم بين النـاس
ولــيس العيــد إطــالق الغرائــز وممارســة  ٬فــي هــذا العيــد حيــاة طهــر ونقــاء وشــكر وفــرح وزينــة

الفوضــى الســلوكية والخــروج عــن العفــة والحيــاء كمــا تصــور وســائل اإلعــالم المســمومة مــن 
ومـــن تشـــجيعها  ٬ومـــن ترويجهـــا للـــرحالت واللقـــاءات المختلطـــة ٬عرضـــها لألفـــالم الماجنـــة

ــــي مــــن شــــأنها أن تــــدمر األخــــالق وتشــــيع الفاحشــــة بــــين ــــاء الحفــــالت والســــهرات الت  إلحي
.... واقدســاه ..... يـأتي العيــد واألقصـى أســير يستصـرخ المســلمين وامعتصـماه  ٬المسـلمين

ولكن ال مجيب يأتي العيد وما ينيف عن ثالثة أالف معتقل فـي السـجون الفلسـطينية لـيس 
فهـل نحـن فـي عيـد؟ نعـم نحـن فـي . لهم ذنب إال أنهم دافعـوا عـن شـرف وكرامـة هـذه األمـة

 ٬كـل يـوم ال نعصـي اهللا فيـه فهـو عيـد عيـد فـي  وديننـا نحـن فـي إن عدنا إلـى شـرعنا ٬عيد
كلمة اهللا أكبـر فـوق  توعل ٬نا وعزتنا وقد تحررت أوطاننانحن في عيد حين تعود لنا كرامت

  . مآذن القدس وما ذلك على اهللا بعزيز
  ٥١: اإلسراء ڇڤٱٱڤٱٱڦڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ
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  المهاجرون أول زمرة تدخل الجنة
  م١٩٩٩\٤\٢٢

فـي تـاريخ اإلسـالم أال وهـو  في مثل هذه األيام يعيش المسلمون من كل عـام حـدثاً 
وأصـــحابه الكـــرام مـــن مكـــة إلـــى المدينـــة المنـــورة فـــارين  ذكـــرى هجـــرة الحبيـــب المصـــطفى 

بعـــد أن أصـــبح المجتمـــع المكـــي غيـــر ٬ بـــدينهم تـــاركين المـــال واألهـــل والولـــد فـــي ســـبيل اهللا
فالجاهليــة ال ترضــى مــن اإلســالم أن يكــون لــه كيــان ٬  وة اإلســالميةمناســب الســتقبال الــدع

وهـي ال تطلـب مـن الـدعاة مجـرد ٬ وال تطيق أن يكـون لـه وجـود خـارج وجودهـا٬ مستقل عنه
أن يكفـــوا عـــن دعـــوتهم بـــل تطلـــب مـــنهم أن يعـــودوا فـــي ملـــتهم وأن ينخرطـــوا فـــي مجـــتمعهم 

ڎٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱڌٱٱڎڇٱوهــذا يتنــافى مــع طبيعــة هــذا الــدين ٬ الجــاهلي

ژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱککٱٱکٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱ

  .١٤ - ١٣: إبراهيم ڇڱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ
أن يصــــدوا محمــــد عــــن دعوتــــه مــــرة بالتهديــــد  اتولقــــد حــــاول صــــناديد قــــريش مــــر 

ن إن أردت أ: قـالوا لـه علـى لسـان ممــثلهم٬  والتهـذيب وتـارة بـاإلغراء والمسـاومة فلـم يفلحــوا
 وٕان أردت نســــاءً ٬ لـــك األمـــوال كلهـــا جمعنـــا وٕان أردت مــــاالً ٬  ســـودناك علينـــا تكـــون ملكـــاً 

يمينـي والقمـر فـي واهللا يـا عـم لـو وضـعوا الشـمس : زوجناك أجمل نساء العرب فكان جوابه
فلمـا يئســوا . فـي يســاري علـى أن أتــرك هـذا األمــر مـا تركتــه حتـى يظهــره اهللا أو أهلـك دونــه

کٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڇٱ هالمــؤامرة واســتقرار الــرأي علــى قتلــكانــت  شــيئاً مــن أن ينــالوا منــه 

فـأوحى اهللا  ٣٠٬: األنفال ڇگٱٱٱڳٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڳڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ
 فتوجـه ٬ وأخبـره بمكـر القـوم لـه٬ وأتاه جبريـل وأمـره أال يبيـت فـي مضـجعه٬ ةلنبيه بالهجر 

فقــال الصــحبة يــا أبــا ٬ الصــحبة يــا رســول اهللا :فقــال٬ إلــى بيــت أبــي بكــر فــي وقــت الهجيــر
ثــم خرجــا تحــت جــنح الظــالم فلبثــا فــي غــار ثــور ثالثــة أيــام ثــم انطلقــا إلــى المدينــة ٬ بكــر
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وفــي هـــذه . قـــوم فــي اســـتقبالهما مهللــين مكبـــرينالمنــورة فوصـــالها برعايــة اهللا حيـــث كــان ال
ما يستفيده المسـلم عظمها المناسبة الكريمة يجد المسلم الكثير من الدروس والعظات ومن أ

ـــــه تعـــــالى ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱڇٱ :مـــــن قول

ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱ

ۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائائٱٱٱەئٱٱەئٱٱ

  .٤٠: التوبة ڇوئٱٱوئۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱۆئٱٱ
جــاءت هــذه اآليــة فــي ســياق حــث المــؤمنين علــى الجهــاد فــي ســبيله وتــأنيبهم علــى 

مبينة لهم أن األمر بالجهاد ليس عن حاجة من ربهم إلى قـوتهم ٬ تعلقهم بمتاع الحياة الدنيا
لـم ينصـر اهللا أ٬ عن دعوته قادر على نصرة دينه ولو تخلى الناس جميعاً  -عز وجل-فاهللا 

حيـث تجمعـت صـناديد قـريش وأئمـة ٬ هـو وصـاحبه فـي الغـاررسـوله يـوم كـان  -عز وجل-
لرآنـا فقـال  هواهللا لو نظر أحدهم إلى مكان قدمـ: الضالل على باب الغار حتى قال أبو بكر

 :ثنين اهللا ثالثهما فصرف اهللا قلوبهم عن الغـار وسـلم عبـده ورسـوله ايا أبا بكر ما ظنك ب
أضـــعف خلـــق اهللا الحمامـــة  ٬إنفـــاذ قـــدره دون حاجـــة إلـــى قـــوة المســـلمين وكـــان جنـــد اهللا فـــي

ومــــن الــــدروس البليغــــة موقــــف المهــــاجرين . ٣١: المــــدثرڇٱ ۋٱٱۋٱٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱٱٱٱٱۉڇٱوالعنكبــــوت 
٬ الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم من أجـل مبـدأ يحملونـه يـدافعون عنـه ويموتـون فـي سـبيله

لقيــه المشــركون فــي  وخيــر شــاهد علــى ذلــك قصــة الصــحابي الجليــل صــهيب الرومــي الــذي
فتـرك لهـم ٬ ولـن نتركـك ترحـل بمالـك فأصبحت غنيـاً  لقد جئتنا صعلوكاً : طريق الهجرة فقالوا

ڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڇٱ: مالـــه بعـــد أن دلهـــم علـــى مكـــان موضـــعه وفيـــه نـــزل قولـــه تعـــالى

ربـح : قـال ولمـا لقيـه الرسـول ٬ ٢٠٧: البقرة ڇۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱٱھٱٱھٱٱ
٬ ههؤالء المهاجرون الذين حملوا لواء اإلسالم وجاهدوا في سـبيله حـق جهـاد ٬أبا يحيى البيع

-روى الحـاكم عـن عبـد اهللا بـن عمـرو ٬ قد أكرمهم اهللا بأن جعلهم أول جماعة تدخل الجنة
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اهللا : أتعلــم أول زمـرة تـدخل الجنــة مـن أمتـي قــال": قـال رسـول اهللا : قــال -رضـي اهللا عنـه
فيقـول لهــم ٬ ن يــأتون يـوم القيامـة إلـى بــاب الجنـة فيسـتفتحونالمهـاجرو : فقـال٬ ورسـوله أعلـم

وٕانمــا كانــت أســيافنا علــى عواتقنــا فــي ٬ بــأي شــيء نحاســب: الخزنــة أوقــد حوســبتم فيقولــون
قبــل أن يــدخلها  أربعــين عامــاً  افيفــتح لهــم فيقيلــون فيهــ: ســبيل اهللا حتــى متنــا علــى ذلــك قــال

رغـم ثقتـه بربــه بأنـه ناصــره ومؤيـده إال أنــه  ومـن الــدروس المهمـة أن الرســول  ١٣١٬"النـاس
  قد بذل أقصى الجهد في سبيل اإلعـداد واألخـذ باألسـباب لهجرتـه فلـم يخـرج إلـى المدينـة

هكــذا٬ بــل كانــت بيعــة العقبــة األولــى والثانيــة والتــي مــن أهــم بنودهــا أن يمنعــوه ممــا يمنعــون 
وقـت الظهيـرة٬ وخـرج معـه إلـى  وحين الهجـرة خـرج إلـى أبـي بكـر٬ أنفسهم ونساءهم وأوالدهم

اختفــى فــي الغــار و ٬ الغــار فــي الليــل٬ والغــار يقــع شــرقي مكــة بينمــا المدينــة تقــع فــي الشــمال
ثم انطلق إلى طريـق السـاحل وهـي غيـر الطريـق المعهـودة إلـى ٬ الطلب دأثالثة أيام حتى ه

ات قـريش نبـاء تحركـواستأجر دليًال ماهرًا مع أنه مشرك لكنه موثوق بأمانته٬ وأمـا أ٬ المدينة
ن أبــي بكــر٬ وأمــا تــوفير الطعــام فســيقوم بــه عــامر بــن فهيــرة الــذي بــفســيأتيهما بهــا عبــد اهللا 

وأمـا ٬ ن ويشـربان لبنهـاامسـاء كـل يـوم كـي يحتلبهـا المهـاجر  راحـة األغنـام عنـد الغـارإبكلف 
بــي بكــر آثــار األقــدام الــذي يخلفهــا عبــد اهللا لــدى ذهابــه وٕايابــه فــإن عــامر بــن فهيــرة راعــي أ
وهكــذا . ســيعود فــي المســاء فــي أعقــاب عبــد اهللا لكــي تطمــس حــوافر األغنــام علــى خطواتــه

ووهبــوا أنفســهم هللا فمــنحهم اهللا العــزة والكرامــة والقــوة مــن بعــد الضــعف ٬ صــدقوا اهللا فصــدقهم
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڇٱوالذلــة والهــوان 

  .٢٦: األنفال ڇڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱ
أن تعود إلى  أما أن األوان لهذه األمة وهي تعيش ذكرى هجرة الحبيب محمد 

ها تلى شخصيتها المستقلة كي تتميز بفكرها وثقافتها كما تميزت برسولها وقبلإ دينها و 

                                                           
 .) ٤١٢٣(٬ح ) ١٢/٢٠(ن ماجه أخرجه اب ١٣١
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 اً وال تقديس ٬ألمة من األمم لم يرض المسلمون أن يكون تاريخهم تبعاً  لذلكو ٬ وشريعتها
بل كانوا مبدعين في كل شيء فقد أجمعوا أمرهم في عهد الفاروق  ٬حتى لميالد نبيهم 

 عمر أن يجعلوا التاريخ بالهجرة النبوية لما لها من أهمية عظيمة في تاريخ اإلسالم دليالً 
  .ذيتهم للعالماستأعلى 
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  والمنكر معروفًا؟ هل أصبح المعروف منكراً 

١٩٩٩\٥\٢٧  

فقد أقر القرآن  لذلكو ٬ إلنسانية بدون الحريةايرى اإلسالم أنه ال قيمة للحياة 
  . ١٩: محمد ڇÜٱٱÝٱٱٱٱٱÞٱٱٱٱٱßٱٱٱàٱٱٱáٱٱڇٱٱ:الكريم هذه القاعدة بقوله تعالى 

فما شهادة التوحيد إال إعالن للحرية في أبهى صورها٬ وأجلى معانيها٬ فالمسلم ال    
لق السموات يوصف بالعبودية ألحد من البشر٬ ولكن يوصف بالعبودية هللا وحده خا

إال كيان  لةوما الدو ٬ في إنسانيته الحرة هساوي بأفراد جنسه ومجتمعيفهو ٬ ضواألر 
حتى أن رئيس الدولة في ٬ معنوي يقوم به أفراد من الشعب لصالح مجتمعهم ووطنهم

رضي - يروى أن أبا حازم كان يدخل على معاوية ٬ لهذه األمة اإلسالم ليس إال خادماً 
٬ قل السالم عليكم أيها األمير: فقالوا له ٬لسالم عليكم أيها األجيرا: فيقول - اهللا عنه

إنما أنت أجير هذه األمة أستأجرك ربك : ثم التفت إلى معاوية فقال٬ فأبى عليهم ذلك
  . لرعايتها

فال عجب أن يقر اإلسالم مبدأ حق الرعية في مراقبة الحاكم ومحاسبته إن    
في أول  -رضي اهللا عنه-وهذا ما أكده أبو بكر الصديق  ٬عن جادة الصواب انحرف

فإن ... عليكم ولست بخيركم  تأما بعد فقد ولي:"بالخالفة فقال خطبة له بعد مبايعته 
أطيعوني ما أطعت ٬ وٕان رأيتموني على باطل فسددوني٬ رأيتموني على الحق فأعينوني

إنما أنا متبع ولست :"ضع آخر وقال في مو ٬ "فإن عصيته فال طاعة لي عليكم٬ اهللا فيكم
  " . وٕان زغت فقوموني٬ بمبتدع فإن استقمت فاتبعوني

أيها :"الخالفة  يفيقول عند تول٬ على نفس المنهج - رضي اهللا عنه- ويسير عمر    
لقومناك  واهللا لو رأينا فيك اعوجاجاً : فيقومه فيقول له رجل اعوجاجاً الناس من رأى في 

  ". عمر بسيفه اعوجاجالذي جعل في المسلمين من يقوم  الحمد هللا: فيقول٬ بسيوفنا
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فقـد روي أن عمـر ٬ وما قصة المرأة التي وقفت أمام عمـر وهـو يخطـب ببعيـد عنـا   
اء فإنهــا لــو كانــت مكرمــة فــي أيهــا النــاس ال تغــالوا فــي مهــور النســ": -رضــي اهللا عنــه-

 ق امرأة من نسـائه وال أحـداً ما أصد أو تقوى عند اهللا لكان أوالكم بها رسول اهللا ٬ االدني
؟ يــا عمــر يعطينــا اهللا وتحرمنــا: فقالــت امــرأةمــن بناتــه فــوق أثنــا عشــرة أوقيــة فقامــت إليــه 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڇٱ -تعـــــــــــــــالى-يقـــــــــــــــول 

  . أصابت امرأة وأخطأ عمر: -رضي اهللا عنه-فقال ٬ ٢٠: النساء ڇڀٱٱڀٱٱڀٺٱٱ
فال تزال األمة بخير ما حافظت على خيراتها من االستمرار في تأدية واجب    

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر٬ وتقديم النصح هللا ولرسوله ولكتابه وألئمة المعلمين 
ٱڇٱوعامتهم  ٱ ٱٹٱٱٹٱ ٱٱٱٿٱ ٱ ٱ ٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱ ٱٺٱ آل  ڇٺٱ

  . ١١٠: عمران
اســتحقت غضــب و ٬ يتهاوٕاذا تخلــت األمــة عــن ذلــك فقــدت خيرتهــا ومصــداق   

  .كما فعل ببني إسرائيل رد واإلبعاد من رحمة اهللا طاهللا بال
أول ما دخل  إن:  اهللارسول  قال: قال - رضي اهللا عنه- ابن مسعود  عن

ودع ما  هللاهذا اتق ا يا: إنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول إسرائيلالنقص على بني 
 أكيلهفال يمنعه ذلك أن يكون  هالغد وهو على حال يثم يلقاه ف٬ ال يحل لك إنهف ٬تصنع

  .١٣٢وشريبه وقعيده

ٹٱٱڤٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڇٱٱ:فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض ثـم قـال 

ڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱ

  .٧٩ � ٧٨: المائدة ڇچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱ

                                                           
 .٬  وضعفه األلباني  حديث حسن صحيح:٬ قال الترمذي" ٢١٧٣"سنن الترمذي ح :الترمذي ١٣٢
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وانقالب في المـوازين والقـيم  ٬تراجع وانحطاط أخالقيإننا نعيش في هذه األيام في 
 ه٬ ولــم يعــزل بــل ظــل فــي منصــبفالــذي ســرق الماليــين مــن خزينــة الدولــة لــم يقــدم للمحاكمــة

وأمــا . يكــرم بمزيــد مــن األوســمة والنياشــينوهــذا الــذي قتــل األبريــاء وعــذب الشــرفاء ٬  اً مكرمــ
  . لعار ليل نهار فال يسأل وال يهانوا ناز الذي يمارس الفساد بكل أشكاله في دور القمار وال

فاع عن الحق بكالم أو بتقرير أو وفي المقابل الويل كل الويل لمن ينبري بالد   
 شديداً  األغرب أن الذي انتصر لدماء الشهداء يسجن ويعذب عذاباً و  ه٬فعل أو بيان حولب

واليهود ٬ وداليه ا وقعنا اتفاقيات سالم معنأخيه الفلسطيني بال رحمة بحجة أنعلى يد 
  !. فينا صباح مساء أين االتفاقيات ؟ أنفسهم يعملون القتل

راك نفسه هو امع أن ب٬ راك في االنتخاباتاوالغريب أن البعض فرح بانتصار ب   
راك يفتخر أنه اوب٬ وغيرهم٬ ويوسف النجار٬ وكمال عدوان٬ وكمال ناصر٬ قاتل أبا جهاد

بسبب أنه شرب من دماء الفلسطينيين هذه هي  حاز على كثير من األوسمة والنياشين
  .الذي صفق له البعض ولألسف الشديدراك االدعاية االنتخابية لب

كما جاء في قول  والمنكر معروفاً  فهل نحن في زمن أصبح فيه المعروف منكراً 
ذلك  نإ و : قالوا ؟وتركتم جهادكم٬ كيف أنتم إذا طغى نسائكم وفسق شبابكم:" رسول اهللا 

أنتم إذا لم  كيف٬  والذي نفسي يبده وأشد منه سيكون ٬نعم: قال؟ يا رسول اهللا لكائن
نعم والذي : قال؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول اهللا؟ عن منكر اتنهو  متأمروا بالمعروف ول

 كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكراً : قال؟ وما أشد منه: ده أشد منه يكون؟ قالوابينفسي 
شد منه أنعم والذي نفسي بيده و : قال ؟وكائن ذلك يا رسول اهللا: قالوا؟ والمنكر معروفاً 

  ". كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟: قال ؟وما أشد منه: قالوا٬ سيكون

  .أعاذنا اهللا من هذا الزمان وأهله 
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  في ذكرى مولد النور

  م٢٤/٦/١٩٩٩

وال عجــب فهــو دعــوة ٬ ورث نــومبعــ٬ ومطلــع هدايــة٬ بشــرى خيــر كانــت والدتــه 
ڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱڇٱ :حــــــين قــــــال -عليــــــه الســــــالم-أبينــــــا إبــــــراهيم 

ولقـــد كـــان العـــرب أمـــة . ١٢٩: البقـــرة ڇچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱ
ن تتقاســـم ســـيادتهم دولتـــا الفـــرس والرومـــا٬ ال كلمـــة لهـــم وال ســـلطان وأشـــتاتاً ٬ ضـــائعة حـــائرة

ڇٱعقيدة وشريعة ونظام حياة فأعزهم اهللا بعد أن كانوا أذلـة  اوحملو فهداهم اهللا إلى اإلسالم 
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱ

  .٢٦: األنفال ڇٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱ

األمم الكافرة علينا الستئصال  وقد تداعت٬ وها هي الذكرى تطل علينا من جديد
وما كان هذا ليكون إال ٬ س مقدساتناونهب خيراتنا وتدني٬ وتمزيق وحدتنا٬ فة اإلسالمأش

  .بسبب ابتعادنا عن ديننا وحبنا للدنيا وكراهية القتال في سبيل اهللا

٬ فإن كنا نريد االحتفال حقيقة علينا أن نقتدي بصاحب الذكرى٬ وأن نقتفي أثره
فلم تستطع ٬ وتحمله صنوف العذاب من أجل دينه ووطنه٬ فنذكر ثباته وصبره على الحق

  .عليه ترغم كل المغريات التي عرض٬ زيمتهأن تنال من ع قوى الشر

روي ٬ إذا أردنا أن نحتفل بذكرى المولد فعلينا أن نذكر جهاده وشجاعته وٕاقدامه
كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول اهللا : أنه قال - كرم اهللا وجهه-عن علي 

 على الجهاد  وقد كان حريصاً ٬ الرجالوقد ثبت يوم أحد ويوم حنين حين انكشفت عنه ٬
: قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه- في الشهادة في سبيل اهللا٬ عن أبي هريرة  راغباً 
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ثم أحيا  ثم أقتل٬ ثم أقتل ثم أحيا٬ أحيا ده لوددت أن أقتل في سبيل اهللا ثمبيوالذي نفسي 
  .ثم أقتل

خالق صاحب مقتديًا بأف من أراد أن يحتفل بهذا اليوم العظيم فعليه أن يتصر 
فقد روي أن الجارية كانت تذهب إلى المكان ٬ أشد الناس تواضعاً  الذكرى فقد كان 

ويحلب ٬ تيكنس البي٬ وكان في بيته في مهنة أهله٬ البعيد فيذهب معها ويقضي حاجتها
روي أن وفد النجاشي لما قدم إلى المدينة ٬ ع ثوبه ويخصف نعلهقوير ٬ ويخدم نفسه٬ الشاة

٬ مينر إنهم كانوا بإخواننا مك: قال٬ نحن نكفيك: فقال له أصحابه٬ يخدمهم المنورة قام 
  .وأنا أحب أن أكافئهم

ومــا أنــا والــدنيا إال كراكــب اســتظل ٬ مــالي وللــدنيا: لمــن أزهــد النــاس يقــو   وكــان
علــى حصـير أثــر  مضـطجعاً  -نـهرضــي اهللا ع-رآه عمـر ٬ ۱۳۳ثــم راح وتركهـا٬ تحـت شـجرة

يـا رسـول اهللا أنــت : عمـر قـال ؟مـا بـك فقـال لـه رسـول اهللا ٬ فـي جنبـه فهملـت عينـا عمـر
وقـال أوفـي ٬  اهللافاحمر وجه رسـول ٬ يهوكسرى وقيصر فيما هما ف٬ صفوة اهللا من خلقه

وكـان . لهم طيباتهم فـي حيـاتهم الـدنيا تعجل مأولئك قو : الخطاب٬ ثم قال نشك أنت يا اب
 -رضـــي اهللا عنهـــا-عـــن عائشـــة ٬ ة الزهـــد والتقشـــف ال لنفســـه بـــل ألهلـــه وعيالـــهحيـــا حـــبي

إن هـو ٬ نـار اهللا  سـوليوقـد ببيـت ر  الهـالل مـا  وكنـا آل محمـد ليمـر الهـالل تلـ نـاإ: قالت
وقـد ٬ فقيـل لـه٬  حتـى تتـورم قـدماه ليـلال مو وكان أعبـد النـاس يقـ. والماء لتمرإال األسودان ا

وئٱٱۇئٱٱٱٱٱٱٱٱۇئٱٱڇٱ ۱۳٤شـكوراً  أكـون عبـداً  الفـأ: فقـال٬ تـأخرذنبـك ومـا  غفر اهللا لك ما تقدم من

  .٢١: األحزاب ڇۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱېئٱٱٱٱٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

                                                           
  . ٬ وقال الترمذي حديث حسن صحيح ) ٢٧٥(٬ ح ) ١/٢٢١(مسند اإلمام أبي داود الطيالسي: الطيالسي ١٣٣
  ) .٢٨١٩(٬ ح )٤/٢١٧١(٬ صحيح مسلم) ٢٨٣٦(٬ ح )٦/١٣٥(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٣٤
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إلـى اهللا بإذنـه  وداعيـاً  ونـذيراً  هذا هو النبـي العظـيم أرسـله اهللا رحمـة للعـالمين بشـيراً 
  .غلفا وقلوباً  صماً  وآذاناً  عمياً  ففتح اهللا أعيناً ٬ منيراً  وسراجاً 

وال  في عهد الصحابة فإنه لم يكن االحتفال بذكرى مولد رسول اهللا  لذلك
بل كانوا يعتبرون كل لحظة من ٬ من كل عام محدداً  اً التابعين ولم يجعلوا له يوم

وكل خطوة من خطواتهم هي مولد جديد وبعث جديد يجسدونه بجوارحهم ٬ لحظاتهم
  .فكانت لهم العزة والكرامة والسيادة٬ ودمائهم على أرض الواقع بكل صدق وٕاخالص

لقد بدأ المسلمون بإحياء ذكرى المولد كرد فعل على احتفال النصارى بمولد 
٬ ويظهروا محبتهم لرسولهم٬ وذلك أيام الصليبيين ليغيظوا الكفار٬ -عليه السالم-  عيسى

ثم تطور األمر خالل العصور التالية حتى أصبح االحتفال بالمولد ٬ وتمسكهم بدينهم
وما فتئ الناس يتنافسون . النبوي تقاليد وأعراف وطقوس وصور باهتة خالية من الجوهر

وا ين أنهم بهذه االحتفاالت قد أدُّ انِّ ظمستوى الرسمي والشعبي ى الفي إحياء هذه الذكرى عل
ال  وفي الحقيقة أن هذه الماليين التي تهتف باسم محمد ٬ وهكذا دواليك٬ أمانة اإلسالم

٬ كما أن الحكومات التي ترعى هذه االحتفاالت٬ من حدود اهللا اً تستطيع أن تقيم حدًا واحد
  .اره وتسومهم سوء العذابوتالحق أنص هي التي تحارب محمد 

وهكــذا كــان  إن الــذكرى الحقيقيــة هــي الثــورة واالنقــالب واالنتصــار لــدين محمــد 
٬ بي أنـت وأمـي يـا رسـول اهللاأدره حتـى يقـول أحـدهم وهـو يخاطبـه بـالصحابة الذين عرفـوا قـ

كيــف حــال رســول اهللا : وهــذه المــرأة التــي يأتيهــا خبــر استشــهاد زوجهــا وأخوهــا وابنهــا فتقــول
هــذا هــو الحــب الصــادق الــذي ملــك قلــوب الصــحابة واســتحوذ علــى مشــاعرهم ففهمــوا ! ؟
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ال يـــؤمن أحكـــم حتـــى أكـــون أحـــب إليـــه مـــن ولـــده ووالـــده " :تلـــك الغايـــة النبيلـــة مـــن قولـــه 
  .۱۳٥"والناس أجمعين

ذكراه في أنفسكم وفي أوالدكم  أحيوااتقوا اهللا و ٬ من تحتفلون بذكرى سيد األنام فيا
تفلحوا في دنياكم وآخرتكم تنالوا  طريق الحبيب محمد  لزمواإ٬ وفي أهليكم وفي مجتمعكم

 .جنة عرضها السموات واألرض

  

                                                           
  .سبق تخريجه  ١٣٥
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  أم الخبائث: الخمر

  م١٩٩٩\٧\٨

ال يستغنون عنها فهي تجري » والخمر متفشية في حياة العرب «  النبي  ثعِ بُ 
ويسمرون بحديثها٬ قد وضعوا ٬ يتغنون في وصفها« نفوسهم مجرى الدم من العروق يف

  : همحتى قال شاعر ٬ اسم عن مائة  يزيدلها ما 

  عظامي بعد موتي عروقها تروي      إلى جنب كرمة  فنيمت فاد إذا 

مـن الصـحابة بعـد نـزول اآليتـين  ومما يدل على مـدى حـبهم وغـرامهم بهـا أن كثيـراً 
ــــــرة ڇۉٱٱېٱٱېٱٱٱېېٱٱىٱٱىٱٱائٱٱٱٱٱٱٱٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱڇٱر فــــــي شــــــأن الخمــــــ : البق

 ن التحريم لم يكـن صـريحاً إحيث  ٤٣: النساء ڇہٱٱہٱٱہٱٱٱٱہٱٱھٱٱڇٱله وقو   ٢١٩٬
وذلـك ألن اإلسـالم قـد تـدرج  ؛مادام في النص متسـع٬ وا في شربهافقد استمر  لكولذ وقطعياً 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱ :حتــى نــزل قولــه تعــالى٬ علــيهم اً بهــم٬ وتيســير  معهــم فــي تحريمهــا رفقــاً 

ٻٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱ

 - ٩٠: المائدة ڇٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱ

  .وكان ذلك بين الحديبية وفتح مكة٬ انتهينا يا رب: فقال الصحابة وقتها. ٩١

حرم الخمر فمن  اهللا إن: "قال أن رسول اهللا  - عنهرضي اهللا - أنس  عن
بما كان  سالنا فاستقبل: قال ٬أدركته هذه اآلية وعنده فيها شيء فال يشرب وال يبيع

  .۱۳٦"عندهم منها طرق المدينة فسفكوها

  
                                                           

  ) . ١٥٧٨(٬ ح )١١/١٢(شرح النووي علي مسلم: رواه مسلم ١٣٦
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  :العقل خامرما  الخمر

وقد سميت الخمر ٬ معنى الخمر على المنبر مفسراً  - رضي اهللا عنه-عمر  قالها
 كل: "أي تخالطه٬ قال  ؛أو ألنها تخامر العقل ؛تستره: أي ؛ألنها تخمر العقل ؛خمراً 

  .۱۳۷"أسكر كثيره فقليله حرام  ما ٬خمر وكل خمر حرام سكرم

مقصورة على نوع  تدليل على أن الخمر تشمل كل ما يحدث السكر٬ وليس وهذا
أو  مشموماً  حوقاً مس أو ٬والً مأك أو جامداً  ٬مشروباً  سائالً  مادةبعينه سواء أكانت تلك ال

- القيم  نيقول اب٬ والكوكايين ٬والهيروين٬ واألفيون٬ يدخل في ذلك الحشيش هوعلي٬ حقناً 
واللقمة  ٬أو مطبوخاً ٬ عصيراً  ٬أو جامداً  يدخل في الخمر كل مسكر مائعاً : "- رحمه اهللا

واللقمة ٬ األماكن أخبثالملعونة لقمة الفسق والفجور التي تحرك القلب الساكن إلى 
يزني الزاني حين يزني وهو  ال: "والخمرة تنافي اإليمان كما قال ٬ الملعونة الحشيشة

وال يسرق السارق حين يسرق وهو ٬ وال يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن٬ مؤمن
  .۱۳۸"مؤمن

 نإ و  طنهيقوم بواجبه نحو دينه وو  ال يمكن أن ٬سكر فهو عبد لشهوته ولذته فمن
مة وانحاللها وانحرافها عن جادة الصواب إنما يكمن في اإلغراق في شرب ضياع األ

  . الذين في أعناقهم أمانة هذه األمة المسئولينالخمر والمخدرات خاصة إذا تفشى بين 

   

  

  
                                                           

  ) . ٢٠٠٣(٬ ح )٣/١٥٨٨(صحيح مسلم: مسلم ١٣٧
  ) .٥٧(٬ ح )١/٧٦(٬ صحيح مسلم)٢٤٧٥(٬ ح )٣/١٣٦(البخاري٤صحيح : أخرجه السيخان ١٣٨
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  :شارب الخمر  حد

اهللا  كرم- يقول علي ٬ حد شرب الخمر والسكر ثمانون جلدة: جمهور الفقهاء قال   
ولم . وحد االفتراء ثمانون جلدة ٬افترى ىوٕاذا هذ ى٬وٕاذا سكر هذ ٬شرب سكر إذا: - وجهه

  . إجماعاً ينكر عليه أحد فكان 

٬ وأبو بكر أربعين ٬أربعين جلد رسول اهللا :"أيضًا  - اهللا وجهه كرم-عنه  وروي   
 لجريدبا الخمريضرب في  وكان النبي ".  وهذا أحب إلي ٬ةسنُّ  وكلٌ  ٬وعمر ثمانين

  . والنعال أربعين

  :مجالسة شاربي الخمر  حرمة 

كــان يــؤمن  مــن: "يقــول رســول اهللا  ســمعت: قــال -عنــه رضــي اهللا-عمــر  عــن   
ويـروى عـن الخليفــة  .۱۳۹"عليهـا الخمــرر دايـ باشـر علـى مائــدة  دعـفــال يق اآلخـربـاهللا واليـوم 

فقــد  ٬عمـر بـن عبـد العزيـز أنـه كـان يجلـد شـاربي الخمـر ومـن شـهد مجلسـهم وٕان لـم يشـرب
سـمعتم  أمـا ٬واءفقال بـه ابـد ٬فقيل إن فيهم صائماً  ٬قوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم ليهرفع إ

ېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱٱۆئٱٱڇٱ :-عـــــز وجـــــل-قـــــول اهللا 

ۈئٱٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئیٱٱیٱٱیٱٱیجئٱٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱ

  . ١٤٠: النساء ڇÚٱٱ

  :االتجار بها  حرمة

 ولو مع غير المسلمين وال ابل حرم االتجار به ٬يكتف اإلسالم بتحريم شربها لم   
أو أن يكون صاحب محل  ٬يجوز ألي مسلم مهما كان يعمل مستوردًا أو مصدرًا للخمر

                                                           
  . ٬ قال الذهبي علي شرط مسلم ) ٧٧٧٩(٬ ح )٤/٣٢٠(رواه الحاكم في المستدرك علي الصحيحين ١٣٩
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فلقد لعن ٬ الخمرفي مطعم يقدم فيه  عامالً أو  ٬أو عامًال في هذا المحل ٬لبيع الخمر
 ٬إليه ةوالمحمول ٬وحاملها ٬وشاربها ٬هاومتجر  ٬اصرهاع: في الخمر عشرة النبي 
 ؛ومن استحلها فقد كفر.  ۱٤۰له ةو المشترا ٬والمشتري لها ٬وآكل ثمنها ٬وبائعها ٬وساقيها

  . قطعي يلبدل خبثتألن حرمتها 

  :من أعظم الكبائر  الخمر 

اإلسالم في تحريم الخمر إنما كان بسبب تنافيها مع مقاصد الشرع  شديدت إن   
فإذا فقد  ٬وهو أهل للخطاب الشرعي٬ أساس اإليمان الحنيف الذي اعتبر العقل هو 

  . فقد ارتكب أعظم الكبائر ٬ اإلنسان عقله بتعاطي تلك المخدرات والمسكرات

بعد  سواجل أن أبا بكر وعمر وناساً  - رضي اهللا عنهما- عبد اهللا بن عمر  عن   
فأرسلوني إلى عبد اهللا بن عمرو  ٬أعظم الكبائر عندهم فيها علم كروافذ  وفاة النبي 

ووثبوا  ٬فأتيتهم فأخبرتهم فأكثروا ذلك ٬كبائر شرب الخمرفأخبرني أن أعظم ال٬ سألهأ
من ملوك بني إسرائيل أخذ  ملكاً  إن: قال اهللا  رسول أنفأخبرهم ٬ رهجميعًا حتى أتوه دا

يقتلوه؟  أو ٬أو يأكل لحم خنزير ٬أو يقتل نفسًا أو يزني ٬رجًال فخيره بين أن يشرب الخمر
  . ۱٤۱يمتنع عن شيء أرادوه منه ملما شرب الخمر ل وٕانه ٬الخمر ختارفا

األحيان  عضبالخمر حتى وصل األمر في  ربسبب تأثي تكبتمن جرائم ار  فكم   
في ليلة حمراء قد ترنح فيها القادة  أبيحتوكم من أسرار للدولة ٬ !!أن يراود الرجل ابنته
  ...  كمأعراض انتهكت وكم و  وكم ٬سرقت وكم أموال  النساء٬والزعماء تحت أقدام 

                                                           
  . ٬ صححه األلباني ) ١٢٩٥(٬ ح )٣/٥٨١(سنن الترمذي: الترمذي ١٤٠
٬ هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ) ٧٢٣٦(٬ ح )٤/١٦٣(أخرجه الحاكم في المستدرك علي الصحيحين ١٤١

 . ولم يخرجاه 
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التي تقتل  جسةهذه المسكرات الن دفي هذا البلد أن يوقفوا استيرا المسئوليننناشد  إننا
أن يتقوا اهللا في  المسئولينإننا نناشد ... في شباب هذه األمة  لنخوةوا الشهامة والرجولة 

سبب في دمار  واهللا نهاأل ؛والعلن السرفي  سكراتالم ذهشعبهم وأمتهم بمنع تداول ه
  . حطاط أخالقهمجتمعنا وان

 .إني بلغت اللهم فاشهد اللهم 
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  ؟مواتاألحياء من األ عظيتّ  هل

٢٩/٧/١٩٩٩  

 حيـث يتالشــى هــذا ٬يظـن الــبعض أن المـوت هــو انتهـاء الحيــاة والــدخول فـي العــدم   
ام القمامــة أو تغطــي بالرمــال وهــذا الظــن و تحــت أكــ ىرمــتالجســد بــالموت كمــا الدابــة تنفــق و 

عنـد األمـم التـي عبـدت المـادة وكفـرت بكـل  ٬في العصـر الحـديثكان في الجاهلية ثم شاع 
٬ فالرجــل هنــاك يقتــل ٬وهــذا الســبب يفســر لنــا كثــرة حــاالت االنتحــار فــي أوروبــا ٬مــا ورائهــا

ويشــرب ثــم بعــد أن يشــبع رغباتــه مــن الحــرام يعــيش فــي حيــرة واضــطراب  ٬ويزنــي ٬ويســرق
األمر الذي يجعله يبحث عن الموت الذي يحسم وجوده ويقطـع عنـه هـذا الهـاجس الـذي ال 

واب والعقاب فقال ن لنا أن الموت هو بدء الحياة وبدء الحساب والثوالقرآن الكريم بيَّ  ٬هرقيفا
ڭٱٱڭٱٱٱٱڭڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱےٱٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱٱڇٱ :فــــــــي حـــــــــق الكـــــــــافرين

ٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱ :وفـي الحـديث عـن المـؤمنين يقـول  ٥٠٬: األنفال ڇۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱ
ٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

ثم يكشف القرآن عن فئة المنافقين الذين كرهوا المـوت فـي سـبيل  ٣٠٬: فصلت ڇٿٱٱ

ٹٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿڇٱ: اهللا

ڤٱٱڦڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچچٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱ

  . ١٥٤: آل عمرانڇٱ ڎٱٱڎڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگ

بكر قال أبو  ٬ولهذا أدرك المؤمنون هذه الحقيقة فأحبوا الموت فوهبت لهم الحياة   
وت توهب ميا خالد احرص على ال: - رضي اهللا عنه-مخاطبًا خالدًا  - رضي اهللا عنه- 

نس بالموت من الطفل آواهللا البن أبي طالب : كما قال علي بن أبي طالب٬ لك الحياة
  . بثدي أمه
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 ٬فاإلنسان العاقل هو الذي يذكر الموت دائمًا كي يحسن االستعداد له ولما بعده   
وت موى أن الصالحين كانوا يتذكرون الير  ٬في العبادة والعمل الصالحوذلك باالجتهاد 

: فمنهم من يحفر بداره قبرًا ينام فيه في اليوم عدة مرات ولما سئل عن ذلك أجاب ٬دائماً 
 ٬سيموت الموتة التي كتبها اهللا له - إذن�فالكل ٬ لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد

فمنهم من  ٬ولكن الناس يختلفون في الطريقة التي يموتون فيها حسب نياتهم وأعمالهم
  : يموت بين يدي غانية أو تحت أقدامها ويعتبر هذا شرفًا يسعى إليه كما قال الشاعر

  وأي جهاد غيرهن أريد  يقولون جاهد يا جميل بغزوة  

  وكل قتيل عندهن شهيد  لكل حديث بينـهن بشـــاشــة 

  : ومنهم من يموت في ساحات الجهاد وهو يقول

  وعمـل المعاد التقىال إ  ركضًا إلى الجـنة بغير زاد 

  للنفادوكل زاد عرضة   والصبر في اهللا على الجهاد 

 والبر والرشاد التقى إال

والدبابات مـن  ٬ الطائرات من فوقهو ومنهم من يموت وهو في قمة كبريائه وعظمته 
ۈٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱڇٱ :-تعالى-حراسته قال  ه واألمن فيحوله والجنود في حمايت

   .٧٨: النساء ڇۅٱٱٱٱٱٱٱٱۉٱٱۉٱٱېېٱٱ

يجتمع األهل واألصحاب حول الميت وقت النزاع وهم ينظرون إليه وروحه تصعد    
الملــوك والزعمــاء الــذين طغــوا وظلمــوا   ٬إلــى الســماء ال يســتطيع أحــد أن يمنــع عنــه المــوت

وتنحنـي األعنـاق مـن ٬ وسفكوا وقتلوا هؤالء الجبـابرة الـذين كانـت األلـوف تـذبح بإشـارة مـنهم
ولـو دفعـوا أمـوال   ٬ال يستطيعون أن يؤجلـوا المـوت ولـو لدقيقـة واحـدة ٬أمامهم طاعة وٕاذالالً 
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ڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڤٱٱٱٱڦٱٱڇٱ :-تعـــالى-قـــال الـــدنيا ولـــو فرشـــوا األرض ذهبـــًا 

ڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱٱڎٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱ

  .٨٧ � ٨٣: الواقعة ڇ

وليتذكر المشيعون للجنازة الـذين يقـف بعضـهم علـى ٬ فليتذكر اإلنسان هذه الساعة   
ولــيعلم أولئــك   ٬يتعظــواون ينتظــرون الميــت كــي يــدفنوه ورغــم ذلــك لــم لبــاب المســجد ال يصــ

   .العصاة أن القبر أول منازل اآلخرة فإما روضة من رياض الجنة وٕاما حفرة من حفر النار

ــ أن رســول اهللا  -رضــي اهللا عنــه-أنــس  عــن    العبــد إذا وضــع فــي قبــره  إن: الق
: ليسـمع قـرع نعـالهم إذا انصـرفوا أتـاه ملكـان فيقعدانـه فيقـوالن لـه وأنـه ٬أصـحابه عنهوتولى 

أشـهد أنـه :؟ فأمـا المـؤمن فيقـولصـلي اهللا عليـه وسـلم  محمـدل رجـلكنت تقول فـي هـذا ال ما
قـال النبـي  ٬إلى مقعدك من النار أبدلك اهللا مقعـدًا مـن الجنـة نظرا: فيقال ٬عبد اهللا ورسوله

كنــت أقــول مــا  ٬أدري ال ٬الكــافر المنــافق فيقــول وأمــا ٬جميعــاً  ااهللا عليــه وســلم فيراهمــ لىصــ
ثم يضرب بمطرقـة مـن حديـد ضـربة بـين أذنيـه  ٬ال دريت وال تليت :فيقال ٬يقوله الناس فيه

   .۱٤۲"لثقلينمن يليه إال ا عهاصيحة يسم فيصيح

عنه  المؤمن أن يختار لنفسه ميتة شريفة كريمة يلقى بها وجه اهللا وهو راضٍ  فعلى   
 اللهـم: ي فقـال حـين انتهـى إلـى الصـفيصـل والنبـي  الصالةكما روي أن رجًال جاء إلى 

المــتكلم  مــن: الصــالة قــال فلمــا قضــى النبــي  ٬آتنــي أفضــل مــا تــؤتي عبــادك الصــالحين
  .۱٤۳"في سبيل اهللا يعقر جوادك وتستشهد إذاً :" قال ٬يا رسول اهللا أنا: الرجل فقال ؟آنفاً 

   

                                                           
  ) . ٢٨٧٠(٬ ح )٤/٢٢٠٠(٬ صحيح مسلم) ١٣٧٤(٬ ح )٢/٩٨(صحيح البخاري: الشيخانأخرجه  ١٤٢
  . ٬ صححه الذهبي ) ٢٤٠٢(٬ ح )٢/٨٤(أخرجه الحاكم في المستدرك ١٤٣
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  !؟يحاربون اإلسالم لماذا

  م٢٣/٩/١٩٩٩

الظلمــات إلــى النــور ومــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة جــاء اإلســالم ليخــرج النــاس مــن 
 ٬إلـــى ســـعة اآلخـــرة ا٬ ومـــن ضـــيق الـــدنيومـــن جـــور األديـــان إلـــى عـــدل اإلســـالم٬ رب العبـــاد

ــًا إلــى  فمــا  ٬بإذنــه وســراجًا منيــراً  اهللافأرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق بشــيرًا ونــذيرًا وداعي
ومـــــا شـــــعرت اليهوديـــــة  ٬اإلســـــالمعرفــــت البشـــــرية اســـــتقرارًا واطمئنانـــــًا إال فـــــي ظــــل رحمـــــة 

یٱٱجئٱٱٱٱحئٱٱمئىئٱٱيئٱٱجبٱٱڇٱوالنصرانية بحرية العبادة وحرية الـرأي إال فـي ظـل عدالـة اإلسـالم 

حبٱٱٱٱÙٱٱÛÚٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱßٱٱàٱٱáٱٱٱâٱٱãٱٱäٱٱåٱٱæٱٱèçٱٱéٱٱ

ومــا تلــك االنتصــارات العجيبــة التــي حققهــا المســلمون علــى أعــدائهم ٬ ٢٥٦: البقــرة ڇêٱٱëٱٱ
تـــاريخهم العتيـــد إال نتيجـــة انتمـــائهم الصـــادق لهـــذا الـــدين العظـــيم الـــذي أنجـــب علـــى مـــدار 

وقـد عبـر عـن هـذه ! ومـا عمـر لـوال اإلسـالم ؟: العظماء أمثال عمر بن الخطـاب الـذي قـال
اهللا  ىبل جـز : فقال ٬جزاك اهللا خيرًا عن اإلسالم: الحقيقة عمر بن عبد العزيز حين قيل له

  . اإلسالم عني خيراً 

الح الــدين األيــوبي الــذي اهــتم لقضــية فلســطين اهتمامــًا بالغــًا ملــك عليــه وهــذا صــ
عنـده مـن القـدس  -رحمـه اهللا-كـان :"الـدين  اءالقاضي بهـ ه٬ يقول مرافقنفسه ووقته وراحته

أمر عظيم ال تحمله الجبال وهـو كالوالـدة الثكلـى يجـول بفرسـه مـن طلـب إلـى طلـب ويحـث 
  ". وعيناه تذرفان بالدموع الناس على الجهاد وينادي باإلسالم 

أما حسن البنا رائد الدعوة اإلسالمية في القرن العشرين الذي وهب نفسه في سبيل 
فقد روى عنه أنه كـان مـن عادتـه أن يتفقـد شـباب ٬ الدعوة إلى اهللا حتى استشهد في سبيلها

ففــي مــرة مــن المــرات التــي كــان يخــرج فيهــا مــرض ولــده  ٬الــدعوة فــي كــل عيــد مــن األعيــاد
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لــو بقيــت معنــا فــي : ســيف اإلســالم مرضــًا شــديدًا أشــرف فيــه علــى المــوت فقالــت لــه زوجتــه
هذا العيد نستأنس بك ونكون بجانب ولدك المريض فأجابها وبيده حقيبة السـفر إن مـنَّ اهللا 

 ٬ن يموت فجده أعلم بطريق المقابروٕان قدر عليه أ٬ على ولدي بالشفاء فلله الحمد والشكر
 :-عـز وجـل-عالجتـه وهـو يتلـو قـول اهللا وكلـف أبـاه بم ٬ثم خرج بعد أن دعـا لولـده بالشـفاء

چٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڇٱ

ڎٱٱٱٱٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱ

الفريــدة نصــر اهللا بهــذه النمــاذج ٬ ٢٤: التوبــة ڇگٱٱگٱٱڳڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱ
  . هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى هللاألمة ومكن لها في األرض حتى كانت كلمة ا

ولهذا فإن المجرمين األشرار في األرض ال يروق لهم أن يروا هذا التنامي المتزايد 
ة ٬ وهـذه طبيعـة الطغـاوال يهدأ لهـم بـال إال بتحطيمـه وٕانهـاء دوره مهمـا كلفهـم ذلـك٬ لإلسالم
وٕالى قيام الساعة سيظلون يكيدون ويمكرون ويخططون  ى وقتنا هذاتد البشرية وحمنذ ميال

 :-تعـالى�٬ قاللضرب خطة اإلسالم متمثلة في صفوة خلقه من أنبيائه ودعاته المخلصين
  . ٣١: الفرقان ڇۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱٱەئٱٱڇٱ

ذه اآليــة تعليقــًا جمــيًال هــذا هــورحــم اهللا شــهيد اإلســالم ســيد قطــب فقــد علــق علــى 
فدعوة الحق إنما تجيء في أوانها ٬ وبروز المجرمين في طريق األنبياء أمر طبيعي" :نصه

فســــاد القلــــوب وفســــاد األنظمــــة وفســــاد  ٬لعــــالج فســــاد واقــــع فــــي الجماعــــة أو فــــي البشــــرية
لونه مـن يسـتغالفساد من ناحية و  ينشئوناألوضاع ووراء هذا الفساد يكمن المجرمون الذين 

لألنبيـاء والـدعوات  واأن يبرز  -إذن�فطبيعي ... الفساد ربهم مع هذا آناحية والذين تتفق م
وبعـض الحشـرات يختنـق  ٬للجـو الـذي يملكـون أن يتنفسـوا فيـه دفاعًا عـن وجـودهم واسـتبقاءً 

وبعـض الديـدان يمـوت فـي المـاء  ٬ستطيع الحياة إال في المقاذرت٬ وال برائحة األزهار العبقة
  .الطاهر الجاري وال يستطيع الحياة إال في المستنقع وكذلك المجرمون
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مي أمـر طبيعـي يين من أبنـاء حمـاس والجهـاد اإلسـالفالتآمر على األسرى اإلسالم
تقتضيه ضرورة التناغم مع توقيع اتفاقية شرم الشيخ األخيرة وهو نفس التـآمر الـذي حصـل 

  . الشيخ األول في اجتماع شرم

والتضـــــييق الـــــذي يمارســـــه الطغـــــاة اليـــــوم علـــــى أبنـــــاء الحركـــــة  إن الســـــجن والقتـــــل
 والمســـت ٬ قـــد وصـــلوا إلـــى قلـــوب النـــاسهللالـــم يكـــن إال بســـبب أن الـــدعاة إلـــى ااإلســـالمية 

الذي لـم يعجـب المجـرمين فزجـوا برمـوز  ٬وأصابت كبد الحقيقة األمر ٬أقوالهم أوتار القلوب
 ڇڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱڇٱة فـــي غياهـــب الســـجون الحركـــة اإلســـالمي

  . ٢٩: الشعراء

ألنهــم  ؛إن معـاداة الحكـام الظلمـة لهـذا الـدين ورفضـهم أن يطبـق علـى أرض الواقـع
م مـن سـرق ومـنه! ؟ذ فيهـا حكـم اهللا كيـف الفـأنـه لـو طبـق فـإن رؤوسـهم أول مـن ينيعلمون 

ومــنهم الــذي قتــل المجاهــدين  ٬ومــنهم الــذي هتــك أعــراض النــاس ٬أمــوال اليتــامى والشــهداء
ومــنهم مــن وصــل رصــيده فــي  ٬العمــارات الشــاهقة دون وجــه حــق ى٬ ومــنهم الــذي بنــالبــررة

  .... ومنهم ... البنوك بالماليين؟ ومنهم 

ومــع ذلــك فهـــم مصــممون فــي االســـتمرار فــي إعــالن الحـــرب علــى اإلســالم وأهلـــه 
ارتبطــت بمصــالح  ألن مصــالحهم قــد ؛حســاب شــعبهم ووطــنهم ألســيادهم ولــو علــى إرضــاءً 

  . أعدائهم المجرمين

ل المجـرمين يقفـون عـ٬ وجمن أجل هذا كله جعل اهللا لكـل نبـي عـدوًا مـن المجـرمين
وحملة الدعوة يكافحون المجرمين فيصيبهم ما يصـيبهم وهـم ماضـون  ٬في وجه دعوة الحق

يــة إلــى نهــا الهداإهــا الواثقــون بــاهللا ال يخطئومعروفــة  ٬فــي الطريــق والنهايــة مقــدرة مــن قبــل
 .٣١: الفرقان ڇائٱٱائٱٱەئٱٱٱەئٱٱڇٱ.الحق واالنتهاء إلى النصر
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  مرحبا بشهر الجهاد

  غزوة بدر الكبرى

  م ٣٠/١٢/١٩٩٩

فـي مكـة ثـالث عشـرة سـنة يـدعو إلـى اإلسـالم ويربـي أصـحابه ويعـدهم  مكث رسـول اهللا 
وظل صـابرًا ومـن معـه علـى إيـذاء مشـركي قـريش حتـى  ٬إعدادًا جيدًا ليوم النصر والتحرير

وزوجهـا ياسـر ماتـا تحـت  )أم عمـار(وصل األمر إلى استشهاد بعض الصحابة مثل سمية 
هــم فكــان آذا مــن حــالهم ويطلبــون منــه الــرد علــى وكــان الصــحابة يشــكون لــه ســوء ٬التعــذيب

وأصــحابه فـــارين بــدينهم تـــاركين  ثــم هـــاجر  ٬مــر بالقتـــالؤ اصـــبروا فــإني لـــم أ: يقــول لهــم
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱذن لـه بالقتـال األرض واألهل والمال إلى المدينة المنـورة هنـاك أُ 

فكانـــت معركـــة بـــدر الكبـــرى معلمـــًا بـــارزًا بـــين   ٣٩: الحـــج ڇٻپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱ

. ١٢٣: آل عمــــران ڇٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٿٱٱڇٱمــــرحلتين مرحلــــة الضــــعف ومرحلــــة القــــوة 
قـريش راجعــة بتجــارة علــم أن عيــر  ذكـرت كتــب السـيرة عــن ســبب غـزوة بــدر أن الرسـول 

المســـلمين إليهـــا مـــن كـــان ظهـــره حـــافرًا  فنـــدب النبـــي ٬ لهـــا مـــن الشـــام بقيـــادة أبـــي ســـفيان
علــى أحــد بــالخروج بــل  ولــم يعــزم  ٬عســى اهللا أن ينفلكموهــا: للخــروج لمالقــاة العيــر وقــال

فخرج الصحابة وكان عددهم ثالثمائة وبضع عشر رجًال معهم  ٬ةترك األمر للرغبة المطلق
ولــم يكــن قصــدهم القتــال لــو علمــوا ذلــك لمــا  ٬وكــان خــروجهم للعيــر ٬فرســان وســبعون بعيــراً 

أبعــد عــنهم ف ٬أراد لعبــاده غنيمــة أكبــر ونصــرًا أعظــم -ســبحانه�ولكــن اهللا  ٬تـأخر أحــد مــنهم
ہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱھٱٱڇٱهللا جهــادًا وقتـــاًال وأبــدلهم ا ٬العيــر بنجــاة أبــي ســـفيان بالقافلــة

ھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱ

  .٧: األنفال ڇٴۇٱٱٱ
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كلـم يتعـاقبون   ١٦٠علـى  تربـومن المدينة إلى ماء بدر والمسافة  لمونالمس انطلق   
يـوم بـدر كـل  كنـا :قـال دمسنده عن عبد اهللا بن مسعو  روى اإلمام أحمد في ٬السبعين بعيراً 

وكـان أبـو لبابـة وعلـي بـن أبـي طالـب زميلـي رسـول اهللا  -أي يتعاقبون  -ثالثة على بعير 
  قــال فكانــت عقبــة رســول اهللا مــا :"ل فقــا - ليظــل راكبــاً -نمشــي عنــك  نحــن: فقــاال لــه

  . ۱٤٤"وال أنا بأغنى عن األجر منكما ٬أنتما بأقوى مني 

إنمــا خــرجتم : وأرســل إلــى قــريش يقــول لهــم ٬بالقافلــةورغــم أن أبــي ســفيان قــد نجــا    
 نرجع واهللا ال: إال أن أبا جهل قال ٬اهللا فارجعوا نيلتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجا

ف علينــا ز ٬ وتعــنســقي الخمــرو  ٬ونطعــم الطعــام ٬ننحــر الجــزور ٬اً حتــى نــرد بــدرًا فتقــيم ثالثــ
فال يزالون يهابوننا أبدًا ومضت قريش مسـتجيبة لـرأي أبـي جهـل  ٬وتسمع بنا العرب ٬القيان

وسـتمائة  ٬وكـان عـددهم ألفـًا ومعهـم مائـة فـارس٬ حتى نزلت بالعـدوة القصـوى مـن مـاء بـدر
  . كبيرة من الجمالوأعداد  ٬دارع

فقـال الحبـاب بـن المنـذر يـا رسـول اهللا  ٬أما المسلمون فقد نزلوا عنـد أدنـى مـاء بـدر   
بــل : أم هــو الـرأي والحــرب والمكيـدة قــال  ٬ه اهللا لـيس لنــا أن نقـدم أو نتــأخرأمنـزل أنزلكــ

فـإن هـذا لـيس بمنـزل فـانهض بالنـاس حتـى نـأتي أدنـى : فقـال ٬والمكيـدة هو الرأي والحرب 
ونهـض ومـن معـه مـن النـاس فـأتى  ٬لقـد أشـرت بـالرأي يـا حبـاب: ٬ فقـال ماء مـن القـوم

ڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱڇٱ .مــن المكــان الــذي أشــار إليــه الحبــاب

أن  ولمــــــا تــــــيقن الرســــــول ٬ ٤٢: األنفــــــال ڇچٱٱڇڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌڌٱٱٱ
ثــم قــام  ٬وأحســن: استشــار أصــحابه الكــرام فقــام أبــو بكــر قــال ٬المعركــة حاصــلة ال محالــة

مــا أمــرك اهللا نحــن ليــا رســول اهللا امــض : بــن عمــرو فقــال دثــم مقــدا٬  وأحســن: عمــر فقــال
إنـا هـا هنـا  اذهـب أنـت وربـك فقـاتال :ائيل لموسـىقـول لـك كمـا قـال بنـو إسـر معك واهللا ال ن

                                                           
  . ٬ حسنه األلباني ) ٣٩٠١((٬ ح)٧/١٧(مسند اإلمام أحمد: أحمد ١٤٤
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الذي بعثك بالحق لـو سـرت فو  ٬إنا معكما مقاتلون ولكن اذهب أنت وربك فقاتال٬  دونقاع
فقام سعد بن معاذ . أشيروا علي أيها الناس: ثم قال ٬  بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك

 ٬قـــد آمنـــا بـــك وصـــدقناك: فقـــال ٬أجـــل: نا يـــا رســـول اهللاكأنـــك تريـــد: زعـــيم األنصـــار فقـــال
ـــا هـــذا البحـــر  ـــا فـــامض لمـــا أمـــرك اهللا واهللا لـــو استعرضـــت بن ـــاك عهودنـــا ومواثيقن وأعطين

 ٬خضناه معك ما تخلف منـا رجـل واحـد إنـا لصـبر فـي الحـرب صـدق عنـد اللقـاءلضته خف
لكأني أنظر إلى مصارع اهللا و : وقال فسر الرسول  ٬عل اهللا يريك منا ما تقر به عينكول

  . القوم
وأنــزل اهللا فــي  ٬مــن الراحــة وأخــذوا قســطاً ٬  وقضــى المســلمون لــيال هــادئ األنفــاس   

علــى المشــركين مــنعهم مــن التقــدم حيــث كانــت األرض عنــدهم  كــان وبــاالً  تلــك الليلــة مطــراً 
يــه جعــل حــركتهم علف٬ فقــد تلبــد الرمــل وتماســك أمــا المســلمون فكانــت علــيهم رحمــة  ٬ســبخاً 

ڄٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱيســـــيرة  

ولما اقتربت ساعة الصـفر دخـل ٬ ١١: األنفال ڇڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱڎٱٱ
اللهـــم نصـــرك الـــذي : ر إلـــى اهللا بالـــدعاء قـــائالً أالعـــريش الـــذي نصـــب وبـــدأ يجـــ الرســـول 
حتــى أن أبــا بكــر   ۱٤٥" األرضاللهــم إنــك إن تهلــك هــذه العصــابة فلــن تعبــد فــي " وعــدتني 

إلـــى  ثــم خــرج ٬ الــذي نفســي يبـــده لينجــزن اهللا لــك مــا وعــدكأبشــر فو : أشــفق عليــه قــائالً 
 والــذي نفســي بيــده ال يقــاتلهم اليــوم رجــل فيقتــل صــابراً : النــاس فحرضــهم علــى القتــال قــائالً 

نيــف وأنــزل اهللا والــتحم الفريقــان فــي قتــال ع. إال أدخلــه اهللا الجنــة غيــر مــدبرٍ  مقــبالً  محتســباً 
ولم ينتصف النهار حتـى حلـت الهزيمـة  ٬مالئكته لتثبيت المؤمنين وتضرب أعناق الكافرين

بينمـا قتـل مـن المسـلمين  ٬وأسـر سـبعون ٬األدبار وقتل مـنهم سـبعون رجـالً  ابالمشركين وولو 
 واألقربـــاء ٬واألخـــوة بـــاألخوة ٬التقـــى فـــي هـــذه المعركـــة األبنـــاء واآلبـــاء ٬أربعـــة عشـــر رجـــالً 

                                                           
 . ٬ حسنه األلباني ) ٣٠٨١(٬ ح )٥/٢٦٩(سنن الترمذي: الترمذي ١٤٥
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 للحـق وٕابطـاالً  وذلك إحقاقاً  ٬لقد اختلفوا في المبادئ ولم تفصل بينهم إال السيوف ٬باألقرباء
تيجـــة ولكـــن فـــي ميـــزان العقيـــدة واإليمـــان الن ٬إنـــه فـــي مـــوازين المـــادة ألمـــر عجيـــب. للباطـــل

ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڇٱال يقـــف أمامهــــا شـــيء وهـــذه هـــي عبـــرة بــــدر  عاديـــة إنهـــا إرادة اهللا التـــي

فهـــــــذه ســـــــنة اهللا أن ال ينصـــــــر العصـــــــاة  ٬ ٢٤٩: البقـــــــرة ڇڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑڑٱٱ
فهــل  ٬عــدوهم لــه ســبحانه ةومعصــي لــه٬تهم لمجــرمين إنمــا ينصــر المــؤمنين بطــاعوالفســقة وا

  !يفهم المسلمون هذا الدرس؟
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النصر والتمكين لهذا الدين بشائر  

  م١٠/٤/٢٠٠٣

القــرآن الكــريم يشــعر بالراحــة واالطمئنــان بــأن نصــر اهللا آت  منهــاجالمتأمــل فــي  إن
مهمـا أحـاط بهـم الكـرب واشـتد بهــم  منينعـن عبـاده المـؤ  لـىسـبحانه لـن يتخ وأنـه ٬ةال محالـ
 الملبــزوغ فجــر اإلســ والمبشــرات ٬بــإذن اهللا ينلهــذا الــد فالمســتقبل ٬األعــداء وكثــر ٬الضــيق

والتمكـــين فـــي  والنصـــرة والرفعـــة لســـناءهـــذه األمـــة با بشـــر:  قـــال ٬قـــاب قوســـين أو أدنـــى
فبشريات النصر في القرآن الكريم كثيرة وكـذلك فـي السـنة المطهـرة التـي أخبـر  ۱٤٦"األرض 

شـافيًا  وبلسـماً  ٬بعضًا منهـا عّلهـا تكـون تثبيتـًا للمسـلمين نقتطف ٬بها الحبيب المصطفى 
يــــة الحــــق خفاقــــة علــــى ربــــوع ه رامضــــيئًا لغــــد مشــــرق قريــــب ترفــــرف فيــــ ونبراســــاً  ٬لنفوســــهم
  .المعمورة

ڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱڇٱ: -ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى-يقــــــــــــول الحــــــــــــق 

ڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱ

ڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱٱٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱژڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱ

   .٥٥: النور ڇگٱٱ

اإلســـالم مادامـــت متمســـكة بحبـــل اهللا هـــذا وعـــد مـــن اهللا لرســـوله بـــأن النصـــر ألمـــة 
ووعــده واقــع ولــن يخلــف اهللا ٬ فوعــد اهللا حــق٬ المتــين تعبــده حــق العبــادة وال تشــرك بــه شــيئا

٬ لقـد تحقـق وعـد اهللا مـرة"  ٢٥٢٩/  ٤يقول صـاحب الظـالل معقبـًا علـى هـذه اآليـة ٬ وعده
لكـل مـن يقـوم علـى  ووعـد اهللا مـذخور٬ فظل متحققًا وواقعًا ما قام المسلمون علـى شـرط اهللا

الشــرط مــن هــذه األمــة إلــى يــوم القيامــة إنمــا يبطــئ النصــر واالســتخالف والتمكــين واألمــن 

                                                           
  . ٬ قال الذهبي صحيح ) ٧٨٦٢(٬ ح )٤/٣٤٦(أخرجه الحاكم في المستدرك ١٤٦
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حتـى إذا ٬ لتخلف شرط اهللا في جانـب مـن جوانبـه الفسـيحة أو تكليـف مـن تكاليفـه الضـخمة
كـل .. وذلـت فطلبـت العـزة ٬ وخافـت فطلبـت األمـن٬ وجازت االبـتالء٬ انتفعت األمة بالبالء

٬ تحقـق وعـد اهللا الـذي ال يتخلـف٬ وبشـروطه التـي قررهـا اهللا٬ بوسـائلها التـي أرادهـا اهللاذلك 
  .وال تقف في طريقه قوة من قوى األرض جميعاً 

ڌٱٱڌٱٱٱٱٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱڑٱٱٱٱکٱٱٱٱڇٱ: ومن البشـريات قولـه تعـالى

يقــــول ٬ ٩ - ٨: الصــــف ڇڱٱٱڱٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱ
هـذا سـاحر : القـائلون لمحمـد -يريـد هـؤالء " : ٢٨/٦٥شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 

إنـــه : بقـــولهم: بـــأفواههم يعنـــي يريـــدون ليبطلـــوا الحـــق الـــذي بعـــث اهللا بـــه محمـــدًا  -مبـــين
وناصـر محمـدًا ٬ واهللا معلن الحـق ومظهـر دينـه" واهللا متم نوره " وما جاء به سحر ٬ ساحر

وعنـى بـالنور فـي هـذا الموضـع ٬ فـذلك إتمـام نـوره٬ علـى مـا عـاداه -عليه الصالة والسالم-
  " . ُعنى به القرآن : وكان ابن زيد يقول٬ اإلسالم

ومــن مبشــرات النصــر فــي القــرآن الكــريم معيــة اهللا ونصــره للمــؤمنين والــدفاع عــنهم 
 ڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱڇٱ: -تعـــالى-٬ قـــال ومكـــره بالكـــافرين

ڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱٱٱٱڇٱ٬ ٤٠: التوبــــة ڇۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱڇٱ: -تعــــالى-قــــال و ٬ ١٩: األنفــــال

ڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀۀٱٱڇٱ ٣٥٬: محمـــــــــد ڇںٱٱٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱہٱٱ

ــــــــــوت ڇہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ : النحــــــــــل ڇیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱڇٱ٬ ٦٩: العنكب

: الــــــــــــروم ڇھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱٱڇٱ ٬ ٣٨: الحــــــــــــج ڇیٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئىئٱٱڇٱ٬ ١٢٨

ــــــــــــــــــــــــــال ڇڱٱٱڱٱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڇٱ٬ ٤٧ گٱٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱ٬ ٣٠: األنف

  . ١٧ - ١٥: الطارق ڇڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱ
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المبشــرات مــن الســنة المطهــرة بانتشــار اإلســالم فــي أرجــاء المعمــورة فقــد أخبــر  أمــا  
ــــ الرســــول  ــــك المبشــــرات فــــي أحادي ــــه: كثيــــرة نــــذكر منهــــا ثعــــن تل فــــي الحــــديث   قول
يتــرك اهللا بيــت مــدر وال وبــر إال  وال ٬مــا بلــغ الليــل والنهــار األمــرليــبلغن هــذا " : الصــحيح

يذل بـه الكفـر  وذالً  ٬سالماهللا به اإل عزي عزاً  ٬بذل ذليل أو ٬أدخله اهللا هذا الدين بعز عزيز
 فرأيـت ٬األرض ليجمع : أي بمعنى ؛إن اهللا زوى: "  -والسالمعليه الصالة -وقوله  ۱٤۷"

   ."منها  يما ُزوى ل اأمتي سيبلغ ملكه وٕان ٬مشارقها ومغاربها

الصحيح عـن  ثالحدي ففي بوةالمبشرات عودة الخالفة الراشدة على منهاج الن ومن
شـاء اهللا أن تكـون النبـوة فـيكم مـا " : قـال عن النبـي  -رضي اهللا عنه-حذيفة بن اليمان 

منهـاج النبـوة فتكـون مـا شـاء  ىتكون خالفة عل ثم ٬يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها ثم ٬تكون
أن  اهللاعاضًا فتكون ما شاء  لكاً ثم تكون م  ٬أن تكون ثم يرفعها إن شاء اهللا أن يرفعها اهللا

 ثـم ٬أن تكـون فتكـون مـا شـاء اهللا ريـاً تكون ملكًا جب ثم ٬يرفعها إن شاء أن يرفعها ثم ٬تكون
   ۱٤۸"سكت  ثم ٬خالفة على منهاج النبوة نتكو  ثم ٬يرفعها إذا شاء أن يرفعها

يعيشـــون اليـــوم مرحلـــة  والمســـلمون ٬وقـــع عبـــر التـــاريخ قـــد ذكـــره الرســـول  امـــ إن  
 بـلالحـديث ـ والتـي تمـارس اليـوم بوضـوح مـن ق عصـربمعنـى الدكتاتوريـة فـي ال يأ ةالجبريـ

ستأتي بعدها المرحلة الرابعة واألخيرة والتي تمثـل الخالفـة الراشـدة  ثم ٬الحكام على شعوبهم
  . نسأل اهللا أن تكون قريبة  نبوةعلى منهاج ال

                                                           
 . ٬ صححه الحاكم علي شرط الشيخين ) ١٦٩٥٧(٬ ح )٢٨/١٥٥(مسند اإلمام أحمد: أحمد ١٤٧
  ) .١٨٤٠٦(٬ ح )٣٠/٣٥٥(مسند اإلمام أحمد: أحمد ١٤٨
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ال تزال طائفة " : ثالمبشرات أيضًا بقاء الطائفة المنصورة كما جاء في الحدي ومن  
أمـر اهللا  حتـى يـأتيهم هميضرهم من خالف ال ٬قاهرين لعدوهم ٬رينظاه دينمن أمتي على ال

  .  ۱٤۹"المقدس  تالمقدس وأكناف بي ببيت: قال ؟رسول اهللا وأين هم يا: كذلك قالوا موه

 ٬الواقـــع الــــذي نحيـــاه اليــــوم وخاصـــة فــــي فلســـطين  يؤكــــد صـــحة هــــذا الحــــديث إن  
رغـم اإلجـراءات المشـددة التـي تمارسـها القـوات الصـهيونية لمنـع  ستشهاديوناال فالمجاهدون

تصــديق  وهـذا ٬-عـز وجـل-تـزال مسـتمرة وسـتظل كــذلك بفضـل اهللا  ال ٬عمليـاتهم البطوليـة
  . وهم كذلك  هللايأتي أمر ا ىفي نصرة المجاهدين وقهرهم لعدوهم حت لبشرى رسول اهللا 

مبشرات النصر الصحوة اإلسالمية التي بـدأت تتحـرك علـى مسـتوى الشـعوب  ومن
وحـــبهم  جدة علـــى ارتيـــاد المســـااإلقبـــال الشـــديد مـــن شـــباب األمـــ وهـــذا ٬العربيـــة واإلســـالمية

 وتعلّـم ٬العودة الحميدة للمرأة المسلمة في إقبالها علـى الحجـاب وهذه ٬للشهادة في سبيل اهللا
 نكـــل هـــذا وغيـــره يبشـــر بـــأ... أبنائهـــا إلـــى ســـاحات الجهـــاد  ودفـــع ٬هأحكـــام القـــرآن وتالوتـــ

  . اهللا نالمستقبل لهذا الدين بإذ

  .٢١: يوسف ڇائٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱٱۆئٱٱڇٱ

   

                                                           
  . سبق تخريجه  ١٤٩
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  نزل بالء إال بذنب وما رفع إال بتوبة ما

١/٥/٢٠٠٣  

العظــيم الــذي حققــه المســلمون فــي غــزوة أحــد إال أن األمــور قــد  االنتصــارالــرغم مــن  علــى
لفريــق  رضــتانقلبــت رأســًا علــى عقــب٬ بســبب لحظــة مــن لحظــات الضــعف البشــري التــي ع

فأوقعت االرتباك والخلل في صفوف المسلمين٬ وذلك حين رأى الرماة  لكرام٬من الصحابة ا
أن المسلمين يالحقون فلول المشركين ويأخذون الغنائم فغلبت عليهم أثرة من الـدنيا أنسـتهم 

إن رأيتمونـــا نقتـــل فـــال تنصـــرونا٬ وٕان فـــاحمـــوا ظهورنـــا٬ : حـــين قـــال لهـــم أمـــر رســـول اهللا 
 -رضــي اهللا عنــه- ربــن جبيــ ومــع أن اميــرهم عبــد اهللا. ۱٥۰وناقــد غنمنــا فــال تشــرك نــارأيتمو 

واهللا لنـــأتين النـــاس : لهـــذا التـــذكير بـــاال٬ وقالـــت لـــقذكـــرهم بهـــذا ولكـــن األكثريـــة مـــنهم لـــم ت
ونزلـوا لجمـع  جبـل٬رجـًال مـن الرمـاة مـواقعهم مـن ال نو فلنصيبن من الغنيمة٬ ثـم غـادر أربعـ

كشـاف مـؤخرة المسـلمين فاسـتدار بالخيـل وأحـدق الذهبية في ان الفرصةالغنائم٬ فانتهز خالد 
ولمــا رأى الهــاربون مــن قــريش هــذا التغييــر تراجعــوا  م٬علــيه قضــىمــن الرمــاة و  تبقــىبمــن 

ـــوا علـــى ا ورفعـــت لـــواء المشـــركين امـــرأة فـــالتف حولهـــا المشـــركون٬ وتنـــادى  لمســـلمينوانقلب
بعضهم بعضًا فوقع المسلمون بين شقي الرحى وانكشفوا وداخلهم الرعب٬ وشـاع أن رسـول 

قد قتل٬ فانهارت الروح المعنوية عند بعـض المسـلمين وأخـذت طريـق الفـرار وتركـت   هللا
الجبــل٬  قوانطلــق بعضــهم إلــى مــا فــو  ٬ســاحة القتــال ففــر بعضــهم إلــى المدينــة حتــى دخلهــا

مـــن أبـــي  األمـــانرأس المنـــافقين ليأخـــذ لهـــم  بـــيبعبـــد اهللا بـــن أُ  التصـــالوفكـــر آخـــرون فـــي ا
: ألقـوا مـا بأيـديهم فقـال دوقـ -رضـي اهللا عنـه- نضـرمر بهؤالء أنس بن ال نهسفيان٬ روي أ

يــه رســول اهللا عل اتفموتــوا علـى مــا مــ وامــا تصـنعون بالحيــاة بعــده؟ قومــ: مـا تنظــرون؟ قــال
اللهم إني أعتذر إليك ممـا صـنع هـؤالء يعنـي المسـلمين٬ وأبـرأ إليـك ممـا صـنع : ثم قال ٬

                                                           
  . هبي صحيح ٬ قال الذ) ٣١٦٣(٬ ح )٢/٣٢٤(أخرجه الحاكم في المستدرك ١٥٠
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: أيـن يـا أبـا عمـر؟ فقـال أنـس: معـاذ فقـال بـنتقدم فلقيه سعد  مث ۱٥۱٬ركينهؤالء يعني المش
واها لـريح الجنـة يـا سـعد إنـي أجـده دون أحـد٬ ثـم مضـى فقاتـل القـوم حتـى قتـل٬ فمـا عـرف 

وبـه بضـع وثمـانون مـا بـين طعنـة بـرمح٬  -ببنانـه �فتـه أختـه٬ بعـد نهايـة المعركـة عر  تىح
  .بسهم ورميةوضربة بسيف٬ 

هلـم عبـاد اهللا أنـا  :رفـع صـوته مناديـاً  فقـدوشـجاعته٬  تجلت عبقريـة الرسـول  لقد  
صوته قبل أن يسمعه المسلمون ولكن  سمعونيعرف أن المشركين سوف ي ورسول اهللا٬ وه

دعاهم مخاطرًا بنفسه٬ وفعًال فقد حاول المشركون أن يصـلوا إليـه إال أن نفـرًا مـن الصـحابة 
  .كيدهم إلى نحورهم افردو  الهجمات هثبتوا وصمدوا أمام هذ

وهكذا انتهت المعركة وقد أسفرت عن قتل سبعين من الصحابة وعلى رأسهم حمزة   
كيف يفلح قوم : ت رباعية الرسول وشج رأسه٬ فجعل يسلت الدم عنه ويقولأسد اهللا٬ وكسر 

شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى اهللا كل ذلك بسبب مخالفـة أمـر الرسـول 
 ٬ وبسبب لعاعـة مـن الـدنيا دخلـت فـي نفـوس بعـض الصـحابة فكـان النـزاع والتشـتت إلـى

ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍڍٱٱڌٱٱڌٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱ :-تعــالى-قــال يــوم القيامــة 

ڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱککٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱ

گٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱۀٱٱ

  .١٥٢: آل عمران ڇہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱ

ما كنت أرى أن أحدًا من أصحاب " :قال -رضي اهللا عنه-ابن مسعود يروى عن   
گٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱٱڇ يريــد الــدنيا حتــى نزلــت فينــا يــوم أحــد رســول اهللا 

  .ٱڇٱڳٱٱڳڱ
                                                           

  ) . ٤٠٤٨(٬ ح )٥/٩٥(صحيح البخاري: البخاري ١٥١
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لقد كان هناك قـدر اهللا وراء أفعـال البشـر "  ١/٤٩٤في ظالله  --رحمه اهللا- �يقول سيد 
وصرف " فلما أن ضعفوا وتنازلوا وعصوا صرف اهللا قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين

وقـع كـل هـذا مرتبـًا . ..الرماة عن ثغرة الجبل٬ وصرف المقاتلين عن الميـدان فـالذوا بـالفرار
ــيهم  ــيهم بالشــدة والخــوف٬ والهزيمــة ... علــى مــا صــدر مــنهم ولكــن مــدبرًا مــن اهللا ليبتل ليبتل

النفـوس  محـيصوالقتل والقرح وما ينكشـف عـن هـذا كلـه مـن كشـف مكونـات القلـوب ومـن ت
یٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبحبٱٱٱÙٱٱڇٱ: -تعـــالى-يقــول و  ٬وتمييــز الصــفوف

  .١٦٥: آل عمران ڇÚٱٱÛٱٱÜٱٱÞÝٱٱßٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱäٱٱ

مــن أيــن أصــابنا هــذا االنهــزام والقتــل  :أي ؛قلــتم أنــى هــذا:  ٤/٢٧٥يقــول القرطبــي   
قـل هـو مـن عنـد أنفسـكم يعنـي مخالفـة ! ؟ونحن مسلمون وفينا النبـي والـوحي وهـم مشـركون

ألنهــم إذا أطــاعوه فهــم حــزب اهللا  ؛أطــاعوا نبــيهم فــي حــرب إال نصــرواالرمــاة٬ ومــا مــن قــوم 
  .وحزب اهللا هم الغالبون

أصـــحابه  وفـــي اليـــوم الثـــاني مـــن المعركـــة ومـــن وســـط الجراحـــات أمـــر الرســـول   
مـــن بعـــد مـــا أصـــابهم القـــرح ) أحـــد ( بـــالخروج للحـــاق بالمشـــركين٬ فخـــرج معـــه مـــن حضـــر 

لــــيس فــــي قلــــوبهم إال حــــب الشــــهادة أو  ل اهللا وأنهكــــتهم الجراحــــات وانطلقــــوا خلــــف رســــو 
النصر٬ فكان التأييد الرباني لهذه الفئـة المؤمنـة بـأن أوقـع اهللا الرعـب فـي قلـوب المشـركين٬ 
وظنوا أن محمدًا قد جـاء فـي هـذه المـرة بقـوة ال قبـل لهـم بهـا فارتـدوا علـى أعقـابهم خاسـرين 

  .فضل وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنينإلى مكة وأعز اهللا جنده فانقلبوا بنعمة من اهللا و 

ولعــل هزيمــة العــراق تكــون درســًا بليغــًا للمســلمين فــي بــزوغ فجــر جديــد نحــو نصــر   
أكيــد وذلــك بــالعودة إلـــى منهــاج القــرآن واالعتصـــام بحبــل اهللا٬ فقــد ســـقطت بغــداد علــى يـــد 

 ه ثـــم نهضـــت األمـــة مـــن كبوتهـــا فكانـــت هزيمـــة التتـــار بعـــد ســـنتين عـــام٦٥٦التتـــار عـــام 
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ائٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱٱڇٱ ه على يد السلطان قطز في عـين جـالوت٦٥٨
  .٢١: يوسف ڇۆئٱٱ
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  لمن ال يشهد صالة الفجر في جماعة.. أخوية  رسالة

  م١٩/٦/٢٠٠٣

وبشرهم بالهداية ٬ عّمار المساجد باإليمان والخشية - سبحانه�لقد وصف اهللا 
ٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱڇٱ: والرحمة فقال ٱ ٱ ٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱ ٱڱٱ ڳٱٱڱٱٱڱٱ

  . ١٨: التوبة ڇۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱ

المحافظين على صالة الجماعة وخاصة الفجر والعشاء بالنور  كما بشر النبي 
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة : التام يوم القيامة فقال

  . ابن ماجهو وأبو داود أخرجه الترمذي 

  . الفجر والعصر صالة: أي ؛۱٥۲البردين دخل الجنة لىص من:  وقال

 فقد ٬- عز وجل- تعّد من أعظم الطاعات عند اهللا  اعةالفجر في جم صالة إن
أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن :" سماها اهللا قرأنا فقال تعالي 

مالئكة  تشهده: -رضي اهللا عنه- أبو هريرة  قال ٧٨٬ ءاإلسرا" كان مشهودا  لفجرقرآن ا
:  قال ٬أيها المصلون شهادة مالئكة الرحمن لكم شرفاً  وكفاكم ٬الليل ومالئكة النهار

 ٬العصر ةالفجر وصال الةالنهار ويجتمعون في صب ئكةمالئكة بالليل ومال مفيك يتعاقبون"
: فيقولون ٬كيف تركتم عبادي - وهو أعلم  -يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم  ثم

  . ۱٥۳"ون وأتيناهم وهم يصلون وهم يصل تركناهم

 ةالتي يدخرها اهللا يوم القيامة لعباده المحافظين على صال اتأعظم المكرم ومن
ثبت في صحيح البخاري عن  فقد ٬لكريملذة النظر إلى وجهه ا هي ٬الفجر في جماعة

                                                           
  ) .٦٣٥(٬ ح )١٤٤٠(٬ صحيح مسلم) ٥٧٤(٬ ح)١/١١٩(صحيح البخاري:أخرجه الشيخان ١٥٢
 ) .٦٣٢(٬ ح )١/٤٣٩(٬ صحيح مسلم) ٥٥٥(٬ ح)١/١١٥(صحيح البخاري:أخرجه الشيخان ١٥٣
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 إنكم: لفقا - يعني البدر -فنظر إلى القمر ليلة  عند النبي  كنا: جرير عن عبد اهللا قال
أن ال تغلبوا على  ماستطعت فإن ٬سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضاّمون في رؤيته

چٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڇٱ قرأ ثم ٬صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا

  .  ۱٥٤زاد مسلم يعني العصر والفجر  ٣٩: ق ڇڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ

 ةالصال أن ٬عند ذكر الرؤية صالتينهاتين ال كرالعلم ووجه مناسبة ذ هلأ قال
�عليها بأفضل العطايا وهو النظر إلى اهللا  المحافظ يجازىأفضل الطاعات فناسب أن 

من :"   فقال ٬كما أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة اهللا ورعايته.  - تعالى
اهللا من ذمته بشيء فإنه من يطلبه  نكميطلب فال ٬صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة اهللا

  .  ۱٥٥"على وجهه في نار جهنم من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه 

ن صلى الليل التي من صالها في جماعة كان كم الةالفجر هي الص وصالة
 صبحصلى ال ومن ٬من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل:"  قال: كله

-أمرها وشدة خطرها يقول ابن عمر  ولعظم ۱٥٦٬"في جماعة فكأنما صلى الليل كله 
  . إذا افتقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الّظن  كنا: -رضي اهللا عنهما

تكن من الذين آووا  وال ٬من ضياع صالة الفجر في جماعة سلمأخي الم فاحذر
 الشمس قال  لوعإلى فرشهم للنوم فأغراهم الشيطان فظلوا في سبات عميق حتى ط

 ويضرب ٬قديعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث ع" : أولئك النفر اً محذر 
 فإن ٬فإن استيقظ وذكر اهللا انحلت عقدة ارقدليل طويل ف عليك: على كل مكان عقدة

                                                           
 )٦٣٣(٬ ح )١/٤٣٩(٬ صحيح مسلم) ٥٥٤(٬ ح)١/١١٥(صحيح البخاري:أخرجه الشيخان ١٥٤
 ) . ٦٥٧(٬ ح )١/٤٥٤(صحيح مسلم: مسلم ١٥٥
 ) .٦٥٦(٬ ح )١/٤٥٤(صحيح مسلم: مسلم ١٥٦



- ٥۰۹ - 
 

 وٕاالّ  ٬نشيطًا وطيب النفس فأصبح ٬صلى انحلت عقدة فإن ٬عقدة هتوضأ انحلت عن
  . متفق عليه " أصبح خبيث النفس كسالن 

٬ وأخروها عـن وقتهـا٬ فال تكن أخي في اهللا ممن ضيعوا الصالة وتهاونوا بها لكلذ
ہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱڇٱ -تعـالى-قـال ان فـي الـدنيا واآلخـرة الشـهوات والخسـر  تبـاعافكان عاقبة ذلـك 

ھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱ

   .٦٠ - ٥٩: مريم ڇٴۇٱٱٱٱۋٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱ

ليلــة  نــام فقــد ذكــر رجــل عنــد النبــي  ؟ترضــى أن يبــول الشــيطان فــي أذنيــك لوهــ
  . متفق عليه " رجل بال الشيطان في أذنيه  ذاك: حتى أصبح فقال

عجب ربنا من رجلـين رجـل ثـار عـن وطائـه ولحافـه : في الحديث الصحيح  قال
ممـا عنـدي٬ ورجـل غـزا فـي سـبيل  شـفقةو إلى صالته رغبة فيما عندي  وأهلهمن بيني حّيه 

أهريـق دمـه  فانهزم مع أصحابه فعلم ما عليه في االلتزام وماله في الرجوع٬ فرجع حتـى اهللا
 قعندي حتى أهريـ ماعندي وشفقة م مافيقول اهللا لمالئكته انظروا الى عبدي رجع رغبة في

 ؛ملهمـافي هذا الحديث بين العبادة والجهاد وتعجب اهللا مـن حسـن ع  بيدمه لقد ربط الن
راض عنهمــا٬ وهــذا توجيــه لكــل مجاهــد فــي ســبيل اهللا حمــل روحــه علــى كفــه أن  أي أن اهللا
الجماعـة وخاصـة صـالة الفجـر  ةومحافظـه علـى صـال وعبادة عةكثر الناس طايكون من أ

عــين بكــت : عينـان ال تمســهما النـار: "قولــهبعلـى هــذا المعنـى  طفىالمصــ لحبيـبا كمـا أكــد
فــالعين الباكيــة . حــديث حســن: وقــال ۱٥۷"٬ وعــين باتــت تحــرس فــي ســبيل اهللامــن خشــية اهللا

وقيـام الليـل٬ والعـين السـاهرة المرابطـة فـي سـبيل  دالقران وبكثـرة السـجو  قراءةب اهللامن خشية 
  . تحرس الثغور فهما صنوان ال يفترقان التياهللا 

                                                           
 . ٬ صححه األلباني ) ١٦٣٩(٬ ح )٤/١٧٥(سنن الترمذي: الترمذي ١٥٧
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فــي  وةالــذي يواجــه اعتــي قــ صــابرالمجاهــد ال الفلســطينيفعلــى أبنــاء الشــعب  لــذلك
 اويتقــــرب إليــــه بالطاعــــات والتــــي مــــن أهمهــــ -وجــــلعــــز -العــــالم اليــــوم أن يســــتعين بــــاهللا 

صـالة الجماعـة تفضـل صـالة الفـذ بسـبع وعشـرين : جماعة قـال المحافظة على صالة ال
إال الصـالة لـم  رجـهثـم خـرج إلـى المسـجد ال يخ ضـوءأنه إذا توضأ فأحسـن الو  كدرجة٬ وذل

يخــط خطــوة إال رفعــت لــه درجــة وحطــت بهــا خطيئــة٬ فــإذا صــلى لــم تــزل المالئكــة تصــلى 
صــالة مــا  ييــزال أحــدهم فــ وال ٬صــلى عليــه٬ اللهــم ارحمــه اللهــم: عليــه مــا دام فــي مصــاله

تب عليـه٬  اللهم ٬ارحمه٬ اللهم اغفر له اللهم:"متفق عليه وفي رواية مسلم " انتظر الصالة
  ". فيه٬ ما لم يحدث فيه ذما لم يؤ 

بهذه الروح اإليمانية العالية ننتصر بإذن اهللا على بني صهيون مهما أوتوا من قوة 
  .٢٤٩: البقرة ڇڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱڇٱومنعة 

چٱٱچٱٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱڇٱ: -تعـــــــالى-قـــــــال و 

   .١٦٠: آل عمران ڇژژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱ

 هـــزالـــروح اإليمانيـــة انتصـــر صـــالح الـــدين األيـــوبي علـــى الصـــليبيين حـــين ج بهـــذه
المســـاجد الـــذين يصـــلون صـــالة الفجـــر فـــي جماعـــة وبـــنفس هـــذه الـــروح  ابجيشـــه مـــن شـــب

يحفظـون سـورة األنفـال  نانتصر قطز على المغول في عين جالوت حينما اختار جنـده ممـ
صــهيون ومــا  يوالتوبــة وبهــذه الــروح سينتصــر المجاهــدون فــي فلســطين بــإذن اهللا علــى بنــ

شـبانة  عطـيومـا عبـد الم!!  عيـدبب العبريـة عنـا لـةالدو  لبالضربات الموجهة التي أصابت ق
بني صهيون إال عالمة نصر وعـزة وكرامـة لهـذا الـدين المنتصـر بـإذن  فيالذي فجر نفسه 

  . -عز وجل- اهللا
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فيــا أخــي فــي اهللا أرجــو أن تجــدد العهــد والبيعــة مــع اهللا وأن تعــزم عزمــة قويــة فــي 
فــال تشــهد صــالة .. .عــذار واهيــة أة الفجر٬وأرجــو أال تتــذرع بحجــج و المحافظــة علــى صــال

ڇٱ :-تعـالى-وم علـى حـب اهللا ورسـوله قـال الفجر في جماعة فتـؤثر حـب الـنفس وحـب النـ
چٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱ

ڎٱٱٱٱٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱ

  .٢٤: التوبة ڇگٱٱگٱٱڳڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱ
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  اإلسراء والمعراج ذكرىفي  عبرو  دروس
  م٢٥/٩/٢٠٠٣

بعد المعاناة الشديدة التي القاها من  يافة اإلسراء والمعراج لمحمد لقد جاءت ض   
سـنديه  -رضي اهللا عنهـا-قريش خاصة بعد وفاة عمه أبو طالب وزوجه خديجة  قبل كفار

ووضع سال الجزور وفرثه على رأسـه وهـو  ه٬التراب فوق رأس يثالداخلي والخارجي٬ فقد حُ 
 ٬فخنقه٬ بل وصل األمر إلى أن يبصقوا في وجهه الشري ساجد في ظل الكعبة٬ وحاولوا

فقــد   إلــى الطــائف ليبلــغ دعــوة اهللا٬ فكــانوا أقــبح ردًا مــن أهــل مكــة٬ ثــم مــا لبــث أن خــرج  
ثـم وقـف ينـاجي  جمعوا سفهاءهم في صفين يرمونه بالحجارة حتى اختضبت نعـاله بالـدماء

أنـت رب   إليـك ضـعف قـوتي وقلـة حيلتـي وهـواني علـى النـاس٬ا اللهـم إنـي أشـكو : ربه قـائالً 
إن  ملكتـه أمـري؟ المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلنـي؟ إلـى بعيـد يتجهمنـي أم إلـى عـدو

-أن يـدخل مكـة فسـأله مـواله زيـد  ثـم بعـد ذلـك أراد   غضب فال أبـالي٬ لم يكن بك عليَّ 
بكــل : رســول اهللا إلــى مكــة وهــم أخرجــوك فقــال  كيــف تعــود يــا ٬متعجبــاً  - عنــهرضــي اهللا
فـي  أن يـدخل مكـة إال نبيـه٬ ولـم يسـتطع  دينـه ومظهـر زيـد إن اهللا ناصـر يا  ثقة ويقين٬

ن عدي٬ وصلى في الكعبة تحت حماية حراب المطعـم وأوالده٬ لقـد اسـتحق جوار المطعم ب
أن يكــون فــي رحــاب مــواله ليــرى مــن آيــات ربــه الكبــرى توطئــة للهجــرة وتمهيــدًا  الرســول 

-حــين كلــف موســى  -ســبحانه وتعــالى-فــاهللا  ٬لمرحلــة المجابهــة العســكرية مــع أعــداء اهللا
ألن مواجهــة الباطــل المتمثــل بفرعــون  ؛الكبــرى هبمواجهــة فرعــون أراه اهللا آياتــ-عليــه الســالم

ڃٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱ: -تعــــالى-قــــال الثبــــات علــــى الحــــق يحتــــاج إلــــى المزيــــد مــــن اليقــــين و 

چٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱ

  .٢٠ � ١٧: طه ڇکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱ
 -ســبحانه وتعــالى-إن مكرمـة اإلســراء والمعــراج جـاءت بعــد العــذاب كـي يرســم اهللا    
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المـــنهج العلمـــي الواضـــح للـــدعاة ليبـــين لهـــم أن هـــذا الـــدين ال يمكـــن أن يتحقـــق إال بالبـــذل 
پٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ: -تعـــــــالى-قـــــــال والعطـــــــاء 

ٱ لقد كانت حادثة اإلسراء والمعراج من مكة إلى بيت المقدس٬  ١٤٢٬: آل عمران ڇٿٱ
العال إلى سـدرة المنتهـى٬ وكـان إكـرام اهللا  وكان المعراج من المسجد األقصى إلى السموات

برفعه إلى درجة لم يصلها أحـد مـن خلقـه٬ ومـن ثـم كـان تقـديم المسـجد األقصـى  لمحمد 
بعــد  لــيعلن فــي العــالمين أن المســجد األقصــى أصــبح إســالمياً  وأرض فلســطين جــائزة لــه 

ٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻڇٱ: -ســـبحانه وتعـــالى-لقولـــه  علـــى يـــد محمـــد  هأن تـــم فتحـــ

 ڇپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱپٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٺٱٱٺٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱ
 ولبرسـ ريأن أسـ نـذم لمسـلمينالمبـارك فـي حـوزة ا األقصـىلقـد دخـل المسـجد  ١٬: اإلسراء

الحــرام  ســجدالم ؛مســاجد ثالثــةإلــى  ال تشــد الرحــال إال: "وأعلــن عــن ذلــك بقولــه  اهللا 
آيــة فــي كتــاب اهللا ال يمكــن ألحــد مهمــا  فالقــدس  ۱٥۸٬"األقصــى  لمســجدومســجدي هــذا وا

ــــال  قوتــــهبلغــــت  أن يمســــح هــــذه اآليــــة أو يشــــطبها وســــيظل المســــجد األقصــــى ملكــــًا ألجي
 نإ. العقبــات والصــعاب تالطريــق وكثــر  مهمــا طالــت ومهجهــميفدونــه بــأرواحهم  لمســلمينا

اهللا  رضــي- دفعــت الفــاروق عمــر تــيمكانــة األقصــى العظيمــة فــي نفــوس المســلمين هــي ال
بيت المقدس ليتسلم مفاتيحهـا مـن صـفرنيوس  إلى المنورةيأتي بنفسه من المدينة  نأ -عنه

آالف صحابي جليل جبلـت دمـاؤهم بتـراب  أربعةعن  ينيف حيث شاركه في فتح القدس ما
هو الذي دفع صالح الدين األيوبي السترداد القـدس مـن  فسهن والسبب  األقصى وفلسطين٬
 ٥٨٣رجب  ٢٧المقدس ودخلها في  تمهم في معركة حطين ثم فتح بيأيدي الصليبيين فهز 

  .ه
مـن بيـت المقـدس٬ فقـد كـان موقفـًا إسـالميًا  نيموقف السـلطان عبـد الحميـد الثـا ماأ

                                                           
 ) . ١١٨٩(٬ ح )٢/٦٠(صحيح البخاري: البخاري ١٥٨
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 يــةمشــاكل الدولـة العثمان يحـلأن  ليــههرتـزل الــذي عـرض ع غــراءإخالـدًا وذلـك حــين رفـض 
بـأال يتخـذ  تـزلالدكتور هر  انصحوا :فقال لسطينالمالية مقابل إعطاء اليهود وطنًا لهم في ف

مــن األرض  واحــد شــبرإنــي ال أســتطيع أن أتخلــى عــن  لموضــوع٬خطــوات جديــدة فــي هــذا ا
 ٬بل ملك شعبي٬ قد قاتل شعبي في سبيل هذه األرض ورواها بدمه يفهي ليست ملك يمين

ك بــأن يأخــذوا فلعلهــم يســتطيعون آنــذا براطــوريتيممزقــت إ فــإذا  اليهــود بمالييــنهم٬ فليحــتفظ 
الخالــدة  واقــففــي جثثنــا٬ هــذه الم والً لكــن يجــب أن يبــدأوا ذلــك التمزيــق أ ثمــن٬ فلســطين بــال

مكانـة األقصـى بحـق  عرفـونالرجـال األفـذاذ الـذين ي مهـؤالء هـ.. التي تسجل بمداد مـن نـور
 عنهــــا هــــؤالء هـــم الطائفــــة المنصــــورة التـــي أخبرنــــا.. الصــــابرون  طـــونهـــؤالء هــــم المراب.. 

ال تــزال طائفــة مــن أمتــي ظــاهرين علــى الحــق لعــدوهم ظــاهرين " :ب المصــطفى فقــالالحبيــ
وأكنــاف  مقــدسال ببيــت :قــال أيــن هــم؟ ٬اهللا رســول يــا :وهــم كــذلك٬ قيــل اهللا حتــى يــأتي أمــر

لـه أسـى  القلـب كنا نعيش اليـوم هـذه الـذكرى العظيمـة فإنـه ممـا يعتصـر وٕاذا ٬"بيت المقدس
 إن أعــــداء البشــــرية والــــدين٬ متنــــاأبيــــد أعــــداء  وحســــرة وألمــــا أن مســــرى الحبيــــب محمــــد 

المجــرمين  الصــهاينة مــن اآلن أقــدام إخــوان القــردة والخنــازير دوســهاألقصــى الجــريح الــذي ت
 راليـل نهـ لصـهاينةا عنهـا ينفـك مـا التـي اآلنوالحفريـات .. بأسـره لعالمعلى مرأى ومسمع ا

مسـجد األقصـى مـن كـل جانـب بحجـة التوسـعة والتـرميم كـي يسـقط األقصـى تحت جـدران ال
لألسـف  ميعيش المسـلمون اليـوم هـذه الـذكرى وهـ. بالهيكل المزعوم يسمونه ما عليه مواويقي
وفــي .. رونظــم األشــعا وٕالقــاء الكلمــات٬  اءالزعمــ بالاالحتفــاالت واســتق إقامــة إال يجيــدون ال

 اإلدارةأصـــبحت حجـــر الزاويـــة فـــي ســـعي وتخطـــيط  ســـطينالقـــدس وفل ةالمقابـــل فـــإن قضـــي
ــــى الشــــعب  ادتهــــااألمريكيــــة لفــــرض إر  ــــة العبريــــة التــــي تشــــن حــــرب إبــــادة عل لصــــالح الدول

يــئن  ليــوما األقصــىإن .. الجهــاد والمقاومــة :أي ؛بحجــة القضــاء علــى اإلرهــاب ســطينيلالف
وأيــــن نخــــوة !! األحــــرار فــــأين ضــــمائر!!  جيــــبمفهــــل مــــن !! واإســــالماه واقدســــاه: صــــرخوي

عقمـــت النســـاء أن يلـــدن أمثـــال صـــالح الـــدين كـــي يـــدحر المعتـــدين ويحـــرر  وهـــل!! الرجـــال
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كبير وثقتنا بوعده قويـة بـأن اسـتمرار انتفاضـة األقصـى  هللا؟ إن أملنا في ا!القدس من جديد
ڇٱاهللا بدايــة النهايــة لدولــة الكيــان المســخ ومــا ذلــك علــى اهللا بعزيــز  بــإذنالمباركــة ســيكون 

ڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱچ

  .١٠٦ - ١٠٥: األنبياء ڇڑٱٱٱٱٱٱکٱٱ
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  أسرار وحكم الصيام من

  م٣٠/١٠/٢٠٠٣

 ٬للصيام أسرارًا ومقاصد ال يعلمها إال من ذاق حالوته وعاشه بقلبه وجوارحه إن
من صام رمضان "  : قال ٬وهو مقبل على اهللا ال يبتغي األجر إال منه سبحانه فصام

  .۱٥۹"ن ذنبه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم م

 - جلعز و -قال اهللا :"  رسول اهللا  قال: قال - رضي اهللا عنه- أبي هريرة  وعن
ان يوم صوم به والصيام جنة فإذا ك أجزيكل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا 

 والذي ٬صائم إني: فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل ليرفث وال يصخب وال يجه الأحدكم ف
فرحتان  للصائم ٬عند اهللا من ريح المسك طيبنفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أ

  . ۱٦۰"ذا لقي ربه فرح لصومه أفطر فرح وإ  إذا: يفرحهما

كل عمل ابن آدم له إال الصيام " في شرح هذا الحديث وخاصة  ماءذكر العل لقد
تدل على كرم اهللا الذي ال ينقطع _ لطائف رقيقة وأسرارًا عميقة " فإنه لي وأنا أجزي به 

أحببت أن أنقلها إلخواني الصائمين  - واحتسابًا  اً الصائم القائم إيمان لعبدوعلى مدى حبه ل
  .علها تكون زادًا لهم على الطريق 

ــ إن: أوالً   ألنــه ؛خــص الصــيام وٕانمــا ٬غيــره يالصــوم ال يقــع فيــه الريــاء كمــا يقــع ف
ليس في الصـيام ريـاء : "  لقوله ٬في القلب ءهو شي ماآدم بفعله وٕان نليس يظهر من اب

: يفإنـه بالنيـة التـي  تخفـى علـى النـاس قـال القرطبـ مإال الصـو  لحركاتفاألعمال تكون با" 
كانت األعمال يدخلها الرياء والصوم ال يطلع عليه إال بمجـرد فعلـه إال اهللا فأضـافه اهللا  لما

  .شهوته من أجلى  يدع: قال في الحديث ولهذا ٬إلى نفسه
                                                           

 ) .٧٥٩(٬ ح )٧٥٩(٬ صحيح مسلم)٣٧(٬ ح )١/١٦(صحيح البخاري: شيخانأخرجه ال ١٥٩
 ) .١١٥١(٬ ح )٢/٨٠٧(٬ صحيح مسلم)١٩٠٤(٬ ح )٣/٢٦(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٦٠
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مقــادير ثوابهــا  شــفتمعنــاه أن األعمــال قــد ك) أجــزي بــه  اوأنــ( بقولــه  المــراد: ثانيــاً 
 بإال الصــيام فإنــه هللا يثيــ شــاء اهللا ســبعمائة إلــى مــا لــىتضــاعف مــن عشــرة إ وأنهــاللنــاس 

 فالصـوم ١٠٬: الزمـر ڇåٱٱٱæٱٱٱçٱٱèٱٱéٱٱêٱٱڇٱ :وهـذا كقولـه تعـالى ٬عليه بغير تقدير
  .الصائم يصبِّر نفسه عن الشهوات نأل ؛هو الصبر

 واإلضـافة ٬أحب العبادات إلىَّ والمقدم عنـدي نهأ :أي ؛)الصوم لي (  معنى: ثالثاً 
  .كلها هللا  وتإضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت اهللا وٕان كانت البي

االستغناء عـن الطعـام وغيـره مـن الشـهوات مـن صـفات الـرب جـل جاللـه  إن: رابعاً 
اهللا بـأمر هـو  إلـىالصائم يتقرب  ألن ؛فلما تقّرب الصائم إليه بما يوافق صفاته إضافة إليه

  .متعلق بصفة من صفاته 

بخــالف الصــالة  غيــر اهللا بــهاإلضــافة إلــى اهللا أن الصــيام لــم يعبــد  ســبب: خامســاً 
  . والصدقة والطواف ونحو ذلك 

روي أنــه إذا  فقــد ٬تــوفى منهــا مظـالم العبــاد إال الصــيام اتجميــع العبــاد إن: سادسـاً 
كان يوم القيامـة يحاسـب اهللا عبـده ويـؤدي مـا عليـه مـن مظـالم مـن عملـه حتـى ال يبقـى إال 

  .اهللا ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة  الصوم فيحتمل

  .إن الصيام ال يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر األعمال  :سابعاً    

  .يطلع العباد عليه٬ والصوم سر بين العبد وربه  مماالعبادات  ئرسا إن: ثامناً 

ن النـار  وجهـه عـاهللا باعـد اهللا سـبيلمن صام يومًا في :"  ومن أسرار الصيام في قوله  
  . ۱٦۱"سبعين خريفًا 

                                                           
 ) .١١٥٣(٬ ح )٢/٨٠٨(٬ صحيح مسلم)٢٨٤٠(٬ ح )٤/٢٦(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٦١
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الحــديث أن الصــيام فــي ســبيل اهللا يعنــى وأنــت تقاتــل  افهــم الصــحابة الكــرام هــذ فقــد
فقد روي عن عبد  هللامرابط في سبيل اهللا وأنت غاز تقدم روحك في سبيل ا أنتأعداء اهللا و 

ولمـا  داً  شـدي ً قتـاالأنـه أتـى غـزوة مؤتـة وهـو صـائم وقاتـل  -رضـي اهللا عنـه-رواحة  بناهللا 
 فـانتظر ٬غربـت الشـمس قـالوا ال هـل: أتى وقت الغروب طلب طعامًا  فأتى له بطعام فقال

 ايـرى مـ ألنـه ؛أصـبح للطعـام لـذة فمـا ٬لم يفعل ولكنه ٬فلما غربت الشمس أخذ لقمة ليأكلها
أن  -رضــي اهللا عنــه-فأحــب  ٬والشــراب أال وهــو لقــاء اهللا ســبحانه الطعــامهــو أفضــل مــن 

غمــد ســيفه علــى  وكســر ٬كــان منــه إال أن ألقــى اللقمــة التــي فــي فمــه فمــا ٬صــائماً  هللايلقــى ا
نـ واإن أقسم الناس وشد :يقول وهوالمشركين  قاتلركبته وأقبل ي نطفـة فـي  إالأنـت  هـل ةالرَّ

  .قاتل حتى ُقطع بالسيوف وهو صائم  ثم ٬شنة

فعلى المسلمين أن يعايشوا الصحابة الكـرام والسـلف  مجاء رمضان من كل عا فإذا
 فــوزاً و وحققــوا بجهــادهم نصــرًا  مالــذين ضــحوا بأنفســه ألبــرارالصــالح والتــابعين والمجاهــدين ا

 وعــين ٬وفـي فــتح مكــة ىمـؤزرًا علــى قــوى الكفـر والطغيــان كمــا حصــل فـي غــزوة بــدر الكبــر 
  .الشهداء وغيرها  وبالط ة٬وعموري ٬جالوت

 همفيــه المســلمون بعــزتهم وكــرامت رول شــهر رمضــان المبــارك يستشــعإن مجــرد حلــ 
رمضــان  ففــي ٬والصــليبين هــودويستبشــرون بنصــر اهللا وتمكينــه لهــم علــى أعــداء اهللا مــن الي

الخـــــوف  تيـــــرةو  وتـــــزداد ٬األمنيـــــة المشـــــددة أكثـــــر مـــــن ذي قبـــــل اتهميأخـــــذ اليهـــــود احتياطـــــ
رمضــان ذكــرى غــزوة بــدر الكبــرى عنــدهم كلمــا اقتــرب اليــوم الســابع عشــر مــن  الضـطرابوا

جبارة من أجل وقوع زلزال مدمر فـي قلـب فلسـطين  وداً يبذلون جه لمجاهدينالعتقادهم أّن ا
المحتلــة وهــذا هــو ســر قــوة المســلمين فــي رمضــان المبــارك وانتصــارهم علــى أعــدائهم رغــم 

: آل عمــران ڇٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڇٱتفـوقهم فــي العـدد والعــدة 
١٢٣.  
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ڇٱ :-تعـالى-قـال  -سـبحانه�إلـى تقـوى اهللا  ومن أسرار الصيام أنه معين وطريـق
: البقــــــــــــــرة ڇٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱ

وهكـــذا تبـــرز الغايـــة الكبـــرى مـــن :"  ١٦٨/  ١فـــي الظـــالل  -رحمـــه اهللا-يقـــول ســـيد ٬ ١٨٣
فـي القلـوب وهـي تـؤدي هـذه الفريضـة  قظهـي التـي تسـتي فـالتقوى... إنها التقـوى ..  الصوم

هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصـية  والتقوى ٬لرضاه وٕايثاراً  ٬هللا عةطا
غايــة  فهــي ٬فــي ميزانــه ووزنهــا ٬عنــد اهللا ىبهــذا القــرآن يعلمــون مقــام التقــو  المخــاطبونو .. 

 عيــونهمومـن ثـم يرفعهـا السـياق أمـام .  هـاالصـوم أداة مـن أدوات وهـذا ٬تتطلـع إليهـا أرواحهـم
ولـذلك ورد فـي الصـحيحين " لعلكـم تتقـون .." هدفًا مضيئًا يتجهون إليه عن طريق الصيام 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر " : قول رسول اهللا 
ومعنــى ذلــك أنــه معــين  ۱٦۲" ءبالصــيام فإنــه لــه وجــا فعليــهلــم يســتطع  ومــن ٬وأحصــن للفــرج

  . -سبحانه وتعالى- هارب لىتنكسر بالجوع فتسلك طريقها إ نفستقوى اهللا وال ىعل

الـــنفس إن أكلـــت  فـــإن ٬تلـــك األســـرار العظيمـــة أن فـــي الصـــيام تفرغـــًا للعبـــادة ومـــن
إن جاعـت وظمئـت فســوف  وأمــا ٬والتـراب الطـينوشـبعت أخلـدت إلــى الراحـة وهـاجرت إلــى 

يواصل  فقد كان الرسول  لذلكيوم الذي له ملك السماوات واألرض و تسافر إلى الحي الق
 إني كهيئتكمإني لست  فيقول ٬الليل بالنهار صائمًا وكان الصحابة يحبون أن يواصلوا مثله

  .۱٦۳"ربي ويسقين  عمنييط

ـ: معقبـًا علـى ذلـك ٣٢/  ٢المعـاد  دابن القـيم فـي زا يقول ٬طعـام لـيس بحسِّ وشـراب لـيس  يٍّ
٬بحسِّ   ومن ٬من األشواق ومن لذة المناجاة ومن أبواب المعارف يهوٕانما ما يفيض اهللا عل يٍّ

  ."يحل مكان الطعام والشراب  هذا ٬السرور فيأتي ٬التقرب ومن ٬الدعاء
                                                           

 ) .١٤٠٠(٬ ح )٢/١٠١٨(٬ صحيح مسلم)٥٠٦٦(٬ ح )٧/٣(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٦٢
  

 ) .١١٠٥(٬ ح )٢/٧٧٦(٬ صحيح مسلم)١٩٦٤(٬ ح )٣/٣٧(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٦٣
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  ؟؟!! اليتامى مجمدة لدى السلطة  موالهل ستبقى أ.. يوم العيد  في

  م٢٠/١١/٢٠٠٣

هي ليلة الجمعة ليلة  وها ٬رمضان وأوشكت أيامه ولياليه على االنتهاء مضى
الحانية إنها ليلة القدر  وبنفحاتها ٬السابع والعشرين من رمضان ستظلنا بظاللها الوارفة

 يواهللا الذي ال إله إال هو إنها لف :روي عن أبي بن كعب قال فقد ٬على أرجح األقوال
وهي ليلة سبع  مهابقيا لة هي الليلة التي أمرنا رسول اهللا إني ألعلم أي لي واهللا ٬رمضان
والحديث " أن تطلع الشمس من صبيحة يومها بيضاء ال شعاع فيها  وأمارتها ٬وعشرين

" : في وصف ليلة القدر ٣٩٤٥/  ٦الشهيد سيد قطب في الظالل  يقول ٬حسن صحيح
عظيمة باختيار اهللا لها لبدء نزول هذا القرآن وٕافاضة هذا النور على الوجود كله  ةوهي ليل

وٕاسباغ السالم الذي فاض من روح اهللا على الضمير البشري والحياة اإلنسانية وبما 
 ٬تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السالم في األرض والضمير

فيما بين السماء  وانتشارهم ٬بإذن ربهم ومعهم هذا القرآنوجبريل خاصة  ئكةالمال وتتنزل
  " . واألرض في هذا المهرجان الكوني الذي تصوره كلمات هذه السورة تصويرًا عجيبًا 

ر له ما تقدم قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غف نم:"  الحبيب المصطفى  يقول
اهللا أرأيت إن  وليا رس:"  التأنها ق - رضي اهللا عنها-عن عائشة  وروي ۱٦٤٬"من ذنبه 

  " . عني  فوإنك عفو تحب العفو فاع همالل": تقولين: قال ؟وافقت ليلة القدر ما أدعو

هو المنهاج اإلسالمي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في  هذا
في صورة حية تتخلل المشاعر  هاهذه الحقائق وتثبيت إلحياءالضمير ويجعل العبادة وسيلة 

                                                           
 ) .٧٦٠(٬ ح )١/٥٢٣(٬ صحيح مسلم)٣٧(٬ ح )١/١٦(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٦٤
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واحتسابًا هو  يماناً فالربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام إ.. وال تقف عند حدود التفكير 
  . الناجح القويم  ميطرف هذا المنهج اإلسال

 انيبعد هذا العطاء اإليم تهمفرح نليتوج المسلمو  يلةالعيد بعد أيام قل وسيأتي
وٕاذا لقي  هإذا أفطر فرح بفطر  ؛وللصائم فرحتان يفرحهما :"  رسولال يقول ٬المتواصل

أفطر بعد الفراغ من  وٕاذا ٬فرح ومالدنيا إذا أفطر كل ي ةنعم إنها فرح ۱٦٥"ربه فرح بصومه 
فليفرحوا  بذلكقل بفضل اهللا ورحمته ف"  - عز وجل- رمضان فرح فرحة التوفيق لطاعة اهللا 

فرحة اآلخرة فهي الفرحة الكبرى حين يلقى  وأما ٥٨٬الحشر " هو خير مما يجمعون 
 ةالصائم ربه فيدخله الجنة من باب الريان ما أجمل العيد والصائم يستعد لقبض المكافأ

فإذا كان آخر :"   رسولال يقول ٬ونيل الجائزة من ربه وخالقه على ما قّدم في رمضان
ألم  ال: قال ؟يا رسول اهللا ردليلة الق أهي: لرج فقال ٬ليلة من رمضان غفر اهللا لهم جميعاً 

وجاء في الحديث أن الرسول " يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وّفوا أجورهم  التر إلى العم
  شريا مع اغدوا: الطرق فنادوا بوقفت المالئكة على أبوا دإذا كان يوم العي:" قال 

 ٬م الليل فقمتمالمسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب على الجزيل لقد أمرتم بقيا
صلوا نادي مناٍد أال إن ربكم  فإذا ٬جوائزكم اربكم فاقبضو  وأطعتم ٬فصمتم مبالصيا وأمرتم

ذلك اليوم في السماء  ويسمى ٬لجائزةإلى رحالكم فهو يوم ا شدينقد غفر لكم فارجعوا را
بمد يد  يسارعونيتذكر المسلمون إخوانهم الفقراء والمحتاجين ف دفي يوم العي" يوم الجائزة 
في يوم العيد كثير من األمهات اللواتي فقدن أوالدهن أو أزواجهن أو .. العون لهم 

  . !!؟سيدخل البسمة عليهم من ؟لهؤالءإخوانهن فمن 

يوم العيد ال بد أن يستشعر المسلم بأن أّي مصيبة تنزل بأخيه المسلم في أي  في
  . فهو جرحنا  جسد المسلم نجرح ينزف م وأي ٬مكان هي مصيبتنا جميعاً 

                                                           
  ) .٣٤(٬ ح )٢/٨٠٧(صحيح مسلم: مسلم ١٦٥
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فأخوك في رفح وفي كل أنحاء ! عيد تفرح أيها المسلم وبأي قلب تسعد ؟ فبأي
 ويتم ٬أشالؤه ومزقت ٬دماؤه وسفكت ٬أرضه وسلبت ٬أهله وشرد ٬فلسطين قد هدم بيته

أنه صاحب هذه  ّنام كلفال بد أن يشعر .. أطفاله وجرفت أرضه فأصبح بال مأوى 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم :" كما في الصحيحين   يقول ٬ساةالمأ

 لقد ۱٦٦٬"لحمىكمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وا
اإلسالمية بجانب إخوانهم المنكوبين في رفح  توقفت الجمعيا حين ٬تجسد هذا واقعًا عملياً 

 رغم ٬أبناء الشعب الفلسطيني الصابر إلغاثتهم فجمعت ما يزيد عن ربع مليون دوالر من
 اريس منعقرار ال والزال ٬الحجز على أموال الجمعيات اإلسالمية من قبل سلطة النقد

ألن  ؛تأجلت للمرة السابعة فقد ٬المحكمة تسوف في إصدار قرارها والزالت ٬المفعول
 تعرضلشرسة التي يكل هذا يحدث في ظل الهجمة ا!! تذكر  لفةالقاضي لم يجد أية مخا

 هالليلة ليلة القدر فهل ستشفع هذ!! لها شعبنا الفلسطيني من قبل الصهاينة المجرمين 
ليسعدوا كما يسعد !! قراءوالف اليتامىالليلة عند أبناء جلدتنا كي يفكوا الحصار عن أموال 

أفال !! ستظل سلطة النقد مصرة على قطع األرزاق  هلوالعيد بعد أيام ف خاصة ٬أبناؤهم
  !!  لهامن دعوة أرملة فقدت عائ نأفال يرتجفو !! يخافون دعوة مظلوم في جوف الليل 

علينا شمس العيد بعد أيام قالئل وهناك أمم وشعوب تكتوي بنار الظلم  ستشرق
العراق وأفغانستان وفي كل بقعة يرتفع فيها  في ٬الشيشان في ٬والطغيان في فلسطين

  . صوت األذان 

صــباح العيــد ســتمتزج أصــوات التكبيــر بــأزيز الرصــاص وهــدير المــدافع فكيــف  فــي
ــــد ــــع أشــــجارنا وجرافــــات ؟سنســــتقبل العي ــــا وطائراتــــه ٬االحــــتالل تقتل ــــال ٬تقصــــف بيوتن  وتغت

 أفـال ٬كنا نحن المسلمين نعد أكثر من مليار مسلم وقد ودعنا شهر رمضان فإذا ٬مجاهدينا

                                                           
 .سبق تخريجه  ١٦٦
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نســـتطيع أن نقـــف صـــفًا واحـــدًا  أفـــال ٬نـــادمـــت قلوبنســـتطيع أن نـــودع هـــذه الجرافـــات التـــي أ
عدنا إلى كتاب ربنا وسـنة  ذاإنه بمقدورنا أن نفعل ذلك إ نعم ؟لنواجه الباطل بكل غطرسته

ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڇٱنصــر اهللا القلــة المؤمنــة حينمــا كانــت مــع اهللا  فقــد ٬نبينــا محمــد 

  . ٢٤٩: البقرة ڇڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

ألنهـا اعتصـمت بغيـر اهللا  ؛في ذيل القافلة فهي ٬اال قيمة لها وال وزن له فالماليين
كنا  ٕاذاو .. والهوان على الناس  والمهانةواعتزت بقوة البشر المهازيل فأذاقها اهللا مرارة الذلة 

التـي تخلـت عنـا  لعربيةوخاصة األنظمة ا الماليينالفلسطيني نعتب على تلك  شعبنحن ال
لوحـدنا فــإن عتبنـا أكبـر علـى أبنــاء جلـدتنا الـذين يحاصـرون الجمعيــات فـي السـاحة  كتنـاوتر 

 للصــوصالمقابــل يطلقــون العنــان  فــيو .. والفقــراء  ماإلسـالمية ويمنعــون مخصصــات األيتــا
والمنتفعــين يســرقون قــوت الشــعب الفلســطيني المغلــوب علــى أمــره باســم المصــلحة الوطنيــة 

  . ؟؟ !! لبناء الحلم الفلسطيني المنشود 
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  من حكم وأسرار الحج قبسات

  م١٥/٤/٢٠٠٤

فقـد سـئل  ٬-سـبحانه وتعـالى-يتقـرب بهـا إلـى اهللا  لتـيمن أفضـل األعمـال ا الحج   
جهـاد فـي سـبيل :مـاذا؟ قـال ثـم :إيمان باهللا ورسـوله٬ قيـل: قال أي األعمال أفضل؟ :يالنب
  . رواه البخاري. حج مبرور:قيل ثم ماذا؟ قال ٬اهللا

وحــدة األمــة٬التي تــدافع  علــىفيــه حفاظــًا  شــوكة جهــادًا الاإلســالم جعــل الحــج  إن
جـاء إلـى  فقـد روي أن رجـالً  ٬الحقـوق إلـى أصـحابها وتـرد ائف٬الخـ وتـؤمن عن الضـعيف٬

  ). الحج(ال شوكة فيه  جهادإلى  هلم : فقال ٬إني جبان وٕاني ضعيف:فقال  النبي
جهـاد : قـال -مصـلى اهللا عليـه وسـل- يأن النبـ -رضـي اهللا عنـه-أبـي هريـرة  وعن

  . الحج:أةالكبير٬ والضعيف والمر 
ونجاهـد معكـم  اأال نغزو  يا رسول اهللا قلت" :قالت -رضي اهللا عنها-عائشة  وعن

ـــه الحـــج المبـــرور٬: فقـــال بعـــد إذ  لحـــجفـــال أدع ا:عائشـــة قالـــت لكـــن أحســـن الجهـــاد وأجمل
  . رواه البخاري "سمعت هذا من رسول اهللا

اسـتجابة لـدعوة سـيدنا إبـراهيم   مات اهللا سبحانه أن كانت بعثة محمـدإن من كرا
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱڇٱحــين كانــا يرفعــان القواعــد مــن البيــت  -عليهمــا الســالم-وابنــه إســماعيل 

ٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱ

ٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱ

 ١٢٧: البقــــــــرة ڇڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱ
- ١٢٩ .    

رمـة كما أن كثرة توافد حجاج بيت اهللا الحرام من شتى بقـاع األرض إلـى مكـة المك
ي نـاد :حـين قـال اهللا لـه-عليـه السـالم-ألداء مناسك الحج إنما هـو اسـتجابة لنـداء إبـراهيم 
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م قــــد اتخــــذ بيتــــًا يــــا أيهــــا النــــاس إن ربكــــ: فوقــــف علــــى جبــــل الصــــفا وقــــال٬ علينــــا الــــبالغو 
وأســمع مــن فــي  ن الجبــال تواضــعت حتــى بلــغ الصــوت أرجــاء األرض٬إفيقــال ... فحجــوه

ومــن كتــب اهللا أنــه  كــل شــيء ســمعه مــن حجــر ومــدر وشــجر٬األرحــام واألصــالب وأجــاب 
ڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱڇٱيحــج إلــى يــوم القيامــة لبيــك اللهــم لبيــك 

  .٢٧: الحج ڇکٱٱٱٱکٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱگٱٱگٱٱ
 هــي قوافــل الحجــاج تتقــاطر مــن كــل حــدب وصــوب ميممــين وجــوههم شـــطر وهــا

 علـى-السـالم هعليـ-بنـاه إبـراهيم  ثيـعلـى ظهـر األرض ح يأول مسجد بن الحرام المسجد
اهللا ســبحانه٬ ومكانــا تلتقــي فيــه  نيــةلوحدا أنقــاض الوثنيــة التــي حطمهــا بنفســه ليكــون رمــزاً 

اســم اهللا فــي أيــام  ويــذكروا  ليشــهدوا منــافع لهــم٬ مــورة٬المــؤمنين مــن شــتى أرجــاء المع دةأفئــ
حين شرع اهللا مناسك الحج إنما أراد سبحانه أن يحـول اإليمـان مـن معـان  لذلك ٬معدودات

 إلسـالما أةواقعيـة تـربط اإلنسـان بنشـ طفيـةعا يةإلى معان شعور  كتبلنظرية مدروسة في ا
 يفــــ وصــــبره  معانــــاة الرســــول الحــــاج فيتــــذكر ســــالملإل األول وبالعهــــد وبمهــــبط الــــوحي٬

حتــى كانـــت كلمــة اهللا هـــي  غــراء وظــل كـــذلكالشــدائد٬ ورفضــه لكـــل أشــكال المســـاومة واإل
فـــإن أعـــداء اإلســـالم ال يـــروق لهـــم أن يـــروا  لـــذلكالســـفلى٬  هـــي وكلمـــة الـــذين كفـــروا االعليـــ
الحــرام بلبــاس واحــد  كــل عــام وقــد توجهــوا إلــى بيــت اهللا فــيمــن أبنــاء المســلمين  ماليــينال

والتشويه في مناسـك الحـج فيقولـون علـى سـبيل  والتشكيك وشعار واحد دون الطعن والغمز
حجـارة  ونزال اإلسالم متأثرا بوثنية العرب فالحجاج يطوفون حـول الكعبـة ويقبلـ ال :المثال

 الحقيقــة٬ قــد جانبــت الصــواب وابتعــدت عــن جــوهر ريــةفمثــل هــذه ال إن .تنفــع وال ال تضــر
أنهـــا حجـــارة ال  جازمـــاً  داً يعتقـــد اعتقـــا فإنـــه الحجـــر يقبـــل أو الـــذي يطـــوف بالبيـــت٬ فالمســـلم

الشاملة  انيةمعنى األخوة اإلنس ع٬تنفع ولكنه يقدس فيها هذا المعنى الرمزي الرفي وال تضر
 اقعتربط بين الو  عزيزةفالطواف بالكعبة يثير في النفس ذكريات  الجامعة٬والوحدة العالمية 

إن الطـواف تشـبه  ثـم مـد٬األنبيـاء مح وخـاتم-عليـه السـالم-األنبياء إبـراهيم  ألبيالتاريخي 
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 بالمالئكــة الحــافين بعــرش اهللا الطــائفين حولــه المســبحين لــه ال يفتــرون ســاعة مــن ليــل أو
 رمهممـرات فـي اليـوم٬ فـإذا أكـ سيتوجهـون نحـو الكعبـة خمـ تهمفـي صـال والمسلمون نهار٬

يــه اهللا بــالحج أفــال يطوفــون محيــين هــذا البيــت الطــاهر الــذي بنــاه أبــو األنبيــاء إبــراهيم عل
  . السالم

 -رضـي اهللا عنـه-هـي مـا صـرح بـه عمـر  ألسـودالمسلمين في الحجر ا قيدةع إن
تنفـع ولـوال أنـي رأيـت رسـول  وال تضر ال إني اعلم أنك حجر واهللا :عند تقبيله الحجر فقال

شفتيه يبكـي  ووضع الحجر استقبل  يقبلتك٬ وقد ورد عن عمر أن النب ايقبلك م  اهللا
. عمــر تســكب العبــرات يــا هنــا :فقــال يبكــي -عنــهاهللا  رضــي- طــويًال ثــم التفــت إلــى عمــر
تكــون العبـرة بالنيــة  هكـذا س٬يالحجــر الـذي يرمــز إلـى إبلــ نـرجموفـي الوقــت نفسـه أمرنــا أن 

  . بشكل العمل وصورته الظاهرية ال ٬-عز وجل-اهللا  وبطاعة
ليكــــون بدايــــة  ينإبــــراهيم إمــــام الموحــــد ناوضــــع ســــيد مــــن هــــو األســــود الحجــــر إن

فمســتلمه  ٬-عــز وجــل-اهللا  لمبايعــة رمــز وهــو الطــواف بنظــام ال يضــطرب فيــه الطــائفون٬
 أو مسـتلماً  الً طوافـه بـالحجر مقـب اجدينه٬ فحين يبدأ الحـ تباعامبايع هللا وحده٬ مخلص في 

 بعهــدك ووفــاءصــديقًا بكتابــك إيمانــًا بــك وت اللهــم أكبــر٬ اهللا بســم اهللا٬: مشــيرًا إليــه قــائالً  أو
إنمـا التقـديس  والتـراب واألحجـار كنال يقـدس األمـا فاإلسـالم ٬لسـنة نبيـك محمـد  وٕاتباعاً 

بعـد الطـواف يسـعى الحجـاج  ثـم سـامية٬ معـانمـن  إليـه مزتر  ولما لما تحويه من ذكريات٬
إبراهيم عليهما السالم٬حين تركها وابنها  زوجيذكرنا بالسيدة هاجر  هذا بين الصفا والمروة٬

أمـرك  آهللا :الرضيع إسماعيل في هذا المكان المجدب الذي ال مـاء فيـه وال نبـات فقالـت لـه
-إنها المرأة الصادقة الصابرة المتوكلة علـى اهللا !! إذن ال يضيعنا: قالت نعم٬: قال ذا؟به

 لولــدها ة تبحــث عــن مــاءســبعة أشــواط بــين الصــفا والمــرو  جــريالتــي ذهبــت ت -عــز وجــل
 فشـربت ٬زمـزم تشـرب منـه نبـعالملـك  لهـا الرضيع حتـى نزلـت رحمـة اهللا مـن السـماء ففجـر

 الغــالمتخــافوا الضــيعة فــإن هنــا بيــت اهللا يبتنيــه هــذا  ال :فقــال لهــا الملــك لــدها٬و  عتوأرضــ
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ڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱکٱٱڇٱ ٬أهلـــــــــه يضـــــــــيع وأبـــــــــوه وأن اهللا ال

  . ١٥٨: البقرة ڇگٱٱگٱٱٱڳڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱںٱٱٱگٱٱگٱ

 :لطيفـا معقبـًا علـى هـذه الحادثـة كالمـاً   ٦٨٢/٢الشـيخ الشـعراوي فـي تفسـيره  يقـول
الســعي وحــده قــد جــاء لهــا  نأجــدى٬ فــرأت المــاء لقلنــا إ المــروةولــو أن ســعيها بــين الصــفا و "

قـــد ارتبطـــت  قـــولوهـــي بهـــذا ال٬ "إذن لـــن يضـــيعنا" هـــي التـــي قالـــت مـــن قبـــل لكنهـــا بالمـــاء٬
عـــن المـــاء لمـــا كـــان  هـــابحث وهـــو فلـــو أنـــه أعطاهـــا بالســـبب المباشـــر ٬بالمســـبب ال بالســـبب

٬ ويريـد الحـق أن ينتهـي سـعيها سـبع "إذن لن يضـيعنا" :عندها حجة على صدقها في قولها
هـاجر فـي  تعنـد قـدم الوليـد٬ وهكـذا صـدق المـاءفتجـد  وليدها؟وتعود إلى  نتيجة٬ مرات بال

نعــم لــن أضــيعك٬ ولــيس : اهللا أن يقــول لهــا وأراد أن اهللا لــن يضــيعها٬ وثقــت يقينهــا٬ عنــدما
بهــا األرض فينبـــع منــه الماء٬وضــرب الوليـــد  ببســعيك٬ ولكــن بقــدم طفلـــك الرضــيع٬ يضــر 
تؤد  لم أراده سببا حتى يستبقي السببية ولو هلكنلألرض بقدمه سبب غير فاعل في العادة٬ 

إن من أهم حكم الحج وأسراره العظيمـة أن يستشـعر المسـلمون أثـر الحـج فـي  ٬إلى الغرض
 يقفــون فــي صــعيد واحــد يــوم عرفــة٬ فهــم توحيــد وتجســيد مشــاعرهم رغــم الفــوارق بيــنهم٬

 ثــم يطوفــون٬ ثــم  إلــى منــى فيرمــون الحجــارة٬ ثــم  الحــرام٬ المشــعر ىإلــ جميعــاً  ويفيضــون
ڀٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱڇٱٱ...واحد٬ ونـداء واحـد بلباس واحد٬نسك واحد٬ في وقت .... نيتحللو 

  .٩٢: األنبياء ڇٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱ
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  )طريقنور يضيء ال(   الحبيب محمد مولد

٢٩/٠٤/٢٠٠٤  

ودع العــــالم العربــــي واإلســــالمي شــــيخ األمــــة المجاهــــد أحمــــد ياســــين مؤســــس حركــــة       
المقاومة اإلسالمية حماس٬ ولم يمِض الشهر على استشهاده حتـى فجعـت األمـة باستشـهاد 
قائد حماس الجديد الدكتور عبد العزيـز الرنتيسـي٬ ورغـم الخسـارة الكبيـرة باستشـهاد القائـدين 

وصـــحبه  مــع محمــد  -تعــالى�ترافقــوا فــي الجنــة بــإذن اهللا  الكبيــرين إال أن عزاءنــا أنهــم
ونســـــأل اهللا أن يكونـــــوا قـــــد صـــــدقوا اهللا فصـــــدقهم اهللا٬ فأقـــــاموا الحجـــــة بشـــــهادتهم .. الكـــــرام 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڇٱودمائهم الطاهرة على القاعدين والمتخاذلين 

  .٢٣: األحزاب ڇڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱ

أغيــر  -جــل فــي عــاله-ونحــن علــى يقــين أن دمــاءهم الزكيــة لــن تــذهب هــدرًا فــاهللا   
وأن الرايــة التــي قتلــوا مــن أجلهــا ســتظل باقيــة إلــى يــوم .. علــى دمــائهم منــا نحــن المســلمين 

اهللا غايتنـا والرسـول قـدوتنا٬ : الدين يحملها ماليين المسلمين في شتى بقـاع األرض يهتفـون
  .في سبيل اهللا أسمى أمانينا والقرآن دستورنا٬ والموت

لقـــد ظـــن الصـــهاينة المجرمـــون أنـــه باغتيـــال القـــادة ســـتنتهي حركـــة حمـــاس وهـــم ال   
يــدرون أن القــادة يحملــون فكــرة ومنهاجــًا فــإذا ذهبــوا فســتظل الفكــرة والمنهــاج باقيــة إلــى يــوم 

ڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڇٱالقيامة سيحملها القائد تلو القائد حتى يأذن اهللا بالنصـر المبـين 

ڃٱٱچٱٱچچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱٱژٱٱڑڑٱٱ

  .١٤٤: آل عمران ڇکٱٱکٱٱکٱٱ

وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بأمتنا وشعبنا الفلسطيني الصابر٬ تطل   
وال  )ذكــرى بشــرى الخيــر ومبعــث النــور واألمــل لهــذه األمــة( علينــا ذكــرى مولــد رســول اهللا 
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ڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڇٱ-عليــه الســـالم-هـــو دعــوة أبينــا إبـــراهيم  فمحمــد عجــب 

تطــل علينــا . ١٢٩: البقــرة ڇچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱ
هذه الذكرى العطـرة٬ وقـد تـداعت علينـا األمـم٬ ورمتنـا عـن قـوس واحـدة مـن أجـل استئصـال 

ومـــــا المـــــؤامرة األمريكيـــــة شـــــأفة اإلســـــالم وٕانهـــــاء مســـــيرة الجهـــــاد والمقاومـــــة فـــــي فلســـــطين٬ 
الصهيونية األخيرة عنا ببعيدة٬ فقد أعطى بوش كل شئ لشارون واسـتهان بمشـاعر العـرب 
والمســـلمين فـــي العـــالم٬ حـــين مـــنح بـــوش لشـــارون الحـــق فـــي عـــدم االنســـحاب مـــن حــــدود 

م٬ وألغــــى حــــق الالجئــــين فــــي العــــودة إلــــى ديــــارهم ووطــــنهم فلســــطين٬ وأقــــر وجــــود ١٩٦٧
كــل هــذا مــن أجــل أن يضــمن بــوش أصــوات اليهــود فــي .. ضــفة الغربيــةالمســتوطنات فــي ال

فـي مزايـدة رخيصـة قـد ) كيـري(االنتخابات المقبلة٬ بل إن مرشـح الرئاسـة األمريكيـة الجديـد 
رحـب بضــمانات بــوش لشــارون وتعهــد فــي حـال فــوزه أن يســتمر فــي مواصــلة دعمــه للكيــان 

  .المسخ

دي به٬ وأن نقتفي أثره٬ عّل ذلك فحري بنا في ذكرى الحبيب المصطفى أن نقت  
وقت المحنة وتحمل العذاب  يكون نورًا يضيء لنا الطريق ويبدد لنا الظلمات٬ فقد ثبت 

في سبيل دينه ووطنه٬ وظل صابرًا محتسبًا رغم المغريات التي عرضت عليه حين قالت 
ت نساًء إن أردت ماًال جمعنا لك األموال كلها٬ وٕان أرد: له قريش على لسان ممثلها

كلماته   زوجناك أجمل نساء العرب٬ وٕان أردت أن تكون ملكًا سودناك علينا٬ فقال 
واهللا يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا : المشهورة

لقد تحمل األذى وصبر على تكاليف . األمر ما تركته حتى يظهره اهللا أو أهلك دونه
حين لم  ى يديه النصر والتمكين٬ فقد ذكر كتاب الس�ير أنه الدعوة حتى تتحقق عل

يستجب له صناديد قريش ذهب إلى الطائف كي يبلغ دعوة اهللا فما كان من أهل الطائف 
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حجارة ما م�ر جعلوا ال يرفع رجليه وال يضعها إال رضخوهما باللإال أن قعدوا له صفين ف
  .سيالن الدماءتحتى أدموه فخلص منهم وهما 

أنه  - رضي اهللا عنه-وأما عن شجاعته وثباته في المعركة فقد روي عن على   
فما يكون أحد أقرب إلى  كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول اهللا : قال

أنا : العدو منه٬ وقد ثبت يوم أحد وحنين حتى انكشف عنه الناس٬ وخال الميدان وهو يقول
  .المطلبالنبي ال كذب أنا ابن عبد 

وأمــا حرصــه علــى الجهــاد وحــب الشــهادة فــي ســبيل اهللا فحــدث وال حــرج٬ فقــد روي   
والـذي نفسـي بيـده لـوال أن رجـاًال : "قـال أن رسـول اهللا  -رضـي اهللا عنـه-عن أبي هريـرة 

مــن المــؤمنين ال تطيــب أنفســهم أن يتخلفــوا عنــي وال أجــد مــا أحملهــم عليــه مــا تخلفــت عــن 
٬ والــذي نفســي بيــده لــوددت أن أقتــل فــي ســيبل اهللا ثــم أحيــا٬ ثــم ســرية تغــزو فــي ســبيل اهللا

  .۱٦۷"أقتل٬ ثم أحيا٬ ثم أقتل٬ ثم أحيا٬ ثم أقتل

ثغـــور الـــوطن  علـــىبإخواننـــا المجاهـــدين المـــرابطين  جـــدير ذكـــرى الحبيـــب  فـــي  
قـام  اهللا  رسـولالحبيب أن ينظروا كيف كان اجتهاده في عبادتـه فيقتـدوا بـه فقـد روي أن 

أفــال : لذنبــك ومــا تــأخر؟ قــا مــنألــيس قــد غفــر لــك مــا تقــدم : حتــى تفطــرت قــدماه فقيــل لــه
  .۱٦۸ أكون عبدًا شكوراً 

فاألمــة فــي هــذا الوقــت العصــيب بحاجــة إلــى مجاهــدين أتقيــاء قــد أخلصــوا النيــة هللا    
ور قـوم دوعقدوا العزم على مواصلة الطريق كي يمكنهم اهللا من رقاب بني يهـود فيشـفي صـ

  .٤٧: الروم ڇھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱٱڇٱ. منين وما ذلك على اهللا بعزيزمؤ 

                                                           
  ).٢٧٩٧(٬ ح )٤/١٧(صحيح البخاري:البخاري ١٦٧
  .سبق تخريجه  ١٦٨
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زعيمًا وقائدًا ومجاهدًا في سبيل اهللا ومع ذلك كان أشد الناس تواضعًا  لقد كان    
ال تطرونـي كمـا أطــرت : ال يحـب أن يقـوم النـاس لـه٬ ويقـول فقـد كـان   -عـز وجـل-هللا 

عبد اهللا ورسوله٬ وتذهب الجارية إلـى أقصـى  النصاري عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا
: فيقـول لـه هها٬ م�رة يدخل رجل فترتعـد فرائصـمكان في المدينة فيذهب معها ويقضي حاجت

  .هون على نفسك فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد

ع ثوبــــه قــــأهلــــه يكــــنس البيــــت ويحلــــب شــــاته وير  فــــي بيتــــه فــــي مهنــــة لقــــد كــــان   
صــاحب الحاجــة أولــى : يحمــل بضــاعته مــن الســوق٬ ويقــولويخصــف نعلــه٬ ويخــدم نفســه و 

 ڇوئٱٱۇئٱٱٱٱٱٱٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱېئٱٱٱٱٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱبحاجتـــــــــــه 
  .٢١: األحزاب

أن يقـيم دولـة علـى  بهذه الصـفات واألخـالق الحميـدة اسـتطاع الحبيـب المصـطفى       
ثــم أكمـــل المشــوار مــن بعــده تالميـــذه  -عــز وجــل-أكتــاف الرجــال الــذين وهبــوا أنفســـهم هللا 

ورفرفـت رايـة الحـق فــوق .. األوفيـاء ففتحـوا فـارس والـروم ودخــل النـاس فـي ديـن اهللا أفواجــًا 
بعـد إن ما أصابنا اليوم من هم وغم وقتل واغتيـال وتشـريد سـيجعل اهللا مـن . ربوع المعمورة

هنيئـًا لمـن رابـط فـي سـبيل اهللا ٬ فهنيئًا لمن تمسك بكتاب اهللا وسنة رسـوله .. عسر يسرًا 
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين ." ليدافع عن أعراض المسلمين

ببيــت المقــدس : قــال ؟ال يضــرهم مــن خــالفهم حتــى يــأتي أمــر اهللا قيــل أيــن هــم يــا رســول اهللا
  ."المقدس وأكناف بيت
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  سينتصر شعبنا بإذن اهللا.. والجراح  الماآل رغم

٢٧/٠٥/٢٠٠٤  

الصهيونية لمنطقة رفح  االجتياحاتبنا من هم٬ّ وغّم٬ وحزن نتيجة إن ما أصا
والزيتون وغيرها من المناطق المنكوبة في وطننا الحبيب٬ وما قام به العدوان الهمجي من 
قتل لألبرياء وترويع لآلمنين من األطفال والنساء والشيوخ٬ وهدم للبيوت على ساكنيها٬ 

ن أبناء وقطع للتيار الكهربائي ومنع إدخال الطعام والشراب والدواء إلى المحاصرين م
شعبنا المنكوب٬ ليدل داللة واضحة على أن اليهود ماضون في تنفيذ سياسة حرب اإلبادة 
ضد شعبنا الفلسطيني٬ فهم ال يعيشون إال على سفك الدماء وقتل األبرياء كما فعلوا في 
دير ياسين٬ وكفر قاسم٬ وصبرا وشاتيال٬ ومذبحة الحرم اإلبراهيمي امتثاًال لتلمودهم 

أهلكوا جميع من في المدينة من : "ديقًا لبروتوكوالتهم اللعينة التي جاء فيهاالمزيف وتص
رجل وامرأة٬ وطفل٬ وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف٬ واحرقوا المدينة بمن 

فكل خير يصنعه .. فيها٬ واألمميون جميعًا كالب وخنازير وبيوتهم كحظائر البهائم نجسة 
وكما " ه عليهيبعظمى٬ وكل شر يفعله معه هو قربان هللا يثيهودي مع أممي هو خطيئة 

جاء على لسان رئيس لجنة حاخامات المستوطنات في الضفة والقطاع الحاخام دوف 
راتنا تسمح بقتل أبرياء خالل تو :" ألطفال والنساء في رفح فقاللينور في تعليقه على قتل ا

وهذه هي األخالقيات الحقيقية .. برياءالقتال٬ ويحق للجيش اإلسرائيلي خالل القتال قتل األ
  ".لتوراة إسرائيل٬ وال يجب أن نشعر بالذنب 

لعل بشاعة اإلجرام والتنكيل٬ والقصف والتدمير قد توهن من عزيمة بعض أبناء 
.. فيقولون.. في قلوب البعض منا  طادته٬ أو ربما يدخل اليأس والقنو شعبنا أو تنال من إر 
  !!؟ا القتل والتشريد إلى مدى الحياةل كتب على شعبنوه.. إلى متى هذا الظلم 
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نقــول ألبنــاء شــعبنا الصــابر المــرابط إن مــا يفعلــه شــارون يــدل علــى تخبطــه وفشــله 
فإنــه يلجــأ إلــى هــذا اإلجــرام  لــذلكاألمنــي والعســكري فــي تحقيــق االنتصــار علــى المقاومــة 

ت الشـعب الفلسـطيني أنـه فقـد أثبـ ؟ولكـن أنـى لـه ذلـك.. عب الفلسـطيني المتعمد لتركيع الش
فـــي كثيـــر مـــن .. علـــى كســـر شـــوكة الجـــيش الـــذي ال يقهـــر  -عـــز وجـــل-القــادر بـــإذن اهللا 

قتـل اثنـي عشـر جنـديًا خـالل أربـع وعشـرين سـاعة  -المواقع والتي كـان آخرهـا ولـيس بـآخر
ومن ثمَّ كان االجتياح في رفح لتغطية هزيمته األمنيـة والعسـكرية أمـام ضـربات المجاهـدين 

ــًا مرابطــًا علــى  اهللا فشــعبنا المنتصــر بــإذن لــذلكرفاء٬ الشــ مــا دام معتصــمًا بــاهللا صــابرًا ثابت
  .ثغور الوطن

ـــــــــــــــــــــال  ىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱڇٱ: -تعـــــــــــــــــــــالى-ق

 ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱ
  .٤٦ - ٤٥: األنفال

مــــن حيــــث ال وال نــــدري فلعــــل هــــذه اآلالم والجراحــــات يكــــون فيهــــا الخيــــر الكثيــــر 
ــــــال نحتســــــب٬  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱپپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڇٱ: -تعــــــالى-ق

  .٢١٦: البقرة ڇٺٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱ

 ل اهللا يواســي رســو لقــد قتــل يــوم ُأحــد ســبعون مــن خيــرة الصــحابة فــأنزل اهللا قرانــًا 
   .١٣٩: آل عمران ڇھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱٱٱڇٱ :فقال والمسلمين

ال تهنــوا وال تحزنــوا لمـــا " ١/٤٨٠:يقــول الشــهيد ســيد قطـــب معقبــًا علــى هــذه اآليـــة
ومــنهجكم أعلــى فــأنتم تســيرون علــى مــنهج مــن .. أصــابكم وأنــتم األعلــون عقيــدتكم أعلــى 

ودوركــم أعلــى٬ فــأنتم األوصــياء ٬ يســيرون علــى مــنهج مــن صــنع خلــق اهللا صــنع اهللا٬ وهــم
علــى هــذه البشــرية كلهــا الهــداة لهــذه البشــرية كلهــا٬ وهــم شــاردون عــن الــنهج ضــالون عــن 
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الطريق٬ ومكانكم في األرض أعلى فلكم وراثة األرض التي وعدكم اهللا بها٬ وهم إلى الفنـاء 
ًا فـأنتم األعلـون٬ وٕان كنـتم مـؤمنين حقـًا فـال تهنـوا والنسيان صائرون٬ فإن كنـتم مـؤمنين حقـ

علـى أن تكــون لكـم العقبــى بعـد الجهــاد ٬ وال تحزنـوا فإنمــا هـي ســنة اهللا إن تصـابوا وتصــيبوا
   ."واالبتالء والتمحيص 

لقينـــا المشـــركين : قـــال -رضـــي اهللا عنـــه-جـــاء فـــي يـــوم ُأحـــد أن البـــراء بـــن عـــازب 
إن رأيتمونـا ٬ ال تبرحـوا: وأّمر عليهم عبد اهللا وقال٬ جيشَا من الرماة يومئذ وأجلس النبي 

فلمــا لقينــا هربــوا فأخــذوا ٬ وٕان رأيتمــوهم ظهــروا علينــا فــال تعينونــا٬ ظهرنــا علــيهم فــال تبرحــوا
فــــأبوا صــــرف ٬ أال تبرحــــوا عهــــد إلــــّي النبــــي : فقــــال عبــــد اهللا٬ الغنيمــــة الغنيمــــة: يقولــــون
ال :  فقــال ؟ أفــي القــوم محمــد: ًال وأشــرف أبــو ســفيان فقــالفأصــيب ســبعون قتــي٬ وجــوههم
؟ أفـي القـوم ابـن الخطـاب: فقـال٬ ال تجيبـوه: قـال؟ أفـي القـوم ابـن أبـي قحافـة: فقـال٬ تجيبوه
: فلو كانوا أحياء ألجابوا فلـم يملـك عمـر نفسـه فقـال٬ إن هؤالء قتلوا: فقال٬ ال تجيبوه: فقال

:  فقـال النبـي ٬ أعـُل هبـل: مـا يخزيـك٬ قـال أبـو سـفيانكذبت يا عدو اهللا أبقى اهللا عليك 
لنـا العـزَّى وال عـزَّى لكـم : قال أبو سـفيان٬ اهللا أعلى وأجل: ما نقول قال قولوا: قالوا٬ أجيبوه

قـال أبـو سـفيان ٬ اهللا موالنـا وال مـولى لكـم: قـال قولـوا؟ ما نقول: قالوا٬ أجيبوه فقال النبي 
ال ســواء : قــال قولــوا؟ أجيبــوه قــالوا مــا نقــول فقــال النبــي ٬ يــوم بيــوم بــدر والحــرب ســجال

ھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱےۓٱٱۓٱٱڭٱٱڇٱويقــول ســبحانه  .۱٦۹قتالنــا فــي الجنــة وقــتالكم فــي النــار

: النســــــــــــــاء ڇڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱ

١٠٤ .  

سينتصر شعبنا بإذن اهللا رغم الجراحات واآلالم ورغم تخلي العرب عنا فـي مـؤتمر 
قمة تونس الذين لـم يجـرؤوا أن يـذكروا فـي بيـانهم الختـامي كلمـة رفـح وممـا  زاد الطـين بلـه 

                                                           
 ) .٤٠٤٣(٬ ح )٥/٩٤(صحيح البخاري: البخاري ١٦٩
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أنهم سووا بيننا وبين اليهود حين أدانوا في بيانهم قتل المدنيين دون تمييز بين قتلى اليهود 
لقد أبى اهللا أن يجعل للحكومات العربيـة شـرف المشـاركة فـي الجهـاد !! نيين وقتلى الفلسطي

ولكن قّدر لهم الخزي والعار وهم يتسابقون إلرضاء أمريكيا وٕاسرائيل فتحركـوا ٬ في فلسطين
مســرعين مــن أجــل جمــع أشــالء إخــوان القــردة والخنــازير التــي تنــاثرت فــي معركــة الزيتــون 

  !! لعين كي يسلموها لشارون ال٬ البطلة

ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱڇٱ: وصـــــدق اهللا العظـــــيم حيـــــث يقـــــول

  .٤٧: التوبة ڇۉٱٱۉٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱ

سينتصـــر شـــعبنا وٕان كــــان فـــي الميـــدان وحــــده فـــاهللا قـــادر أن ينصــــره كمـــا نصــــر  
ــــــة ڇۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱڇٱ الرســــــول   ڇھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱٱڇٱ٬ ٤٠: التوب

اختــاره  -ســبحانه�ألن اهللا  ؛سينتصــر شــعبنا بــإذن اهللا رغــم الجراحــات واآلالم .  ٤٧: الــروم
اختــاره ليكــون مرابطــًا مجاهــدًا علــى أرض الربــاط والجهــاد ٬ ليــدافع عــن شــرف وكرامــة األمــة

ڇٱ -تعـــالى�و كـــذلك إن شـــاء اهللا وهـــذا وســـام شـــرف لشـــعبنا إن حمـــل األمانـــة بصـــدق وهـــ
  .٢٠٠: آل عمران ڇائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱ

فجنود االحتالل بدأوا يولولون ويصرخون .. سينتصر شعبنا رغم الجراحات واآلالم 
ويهربون من المعركة أمام صمود وعزيمة المجاهدين وعلى رأسهم كتائب الشهيد عز الدين  

ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱڇٱالقسام 

ہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱٱٱ

واهللا غالب على أمره ولكن م إن شاء اهللا فالنصر قاد  .١٤ - ١٣: الحشر ڇۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱ
  .أكثر الناس ال يعلمون 
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  ڇڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ
٢٥/٠٦/٢٠٠٤  

ال غرابــة أن يعيــث أهــل الباطــل فــي األرض فســادًا وٕاجرامــًا دون وازع مــن ديــن أو 
ينبهـــون .. خلـــق أو ضـــمير وخاصـــة  المتنفـــذين مـــنهم وعّليـــة القـــوم٬ الـــذين يملكـــون القـــرار 

وفـــي نفـــس الوقـــت ٬ ولكـــنهم يتمـــادون فـــي غـــيهم عنـــادًا واســـتكباراً ٬ ويوعظـــون مـــرات ومـــرات
والوطن ويحلفون باهللا على ذلك زيادة في إظهار التقوى وخشية اهللا  يظهرون حبهم لإلسالم

ڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱڇٱ: مصــورًا حــالهم -تعــالى-يقــول 

چٱٱچٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژژٱٱڑٱٱٱ

: قــــرةالب ڇڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱ

٢٠٦ � ٢٠٤.  

اله ويتلذذون في قاذوراته إنما ويتمرغون في أوح٬ ون الباطلئإن هؤالء الذين يستمر 
ألنهــــم ال يــــدركون وحدانيــــة اهللا وعظمتــــه وال يستشــــعرون جاللــــه وقوتــــه قــــال  ؛لــــون ذلــــكفعي

َوَمـا قَـَدُروا اللَّـَه َحـقَّ قَـْدِرِه َواْألَْرُض َجِميًعـا َقْبَضـُتُه َيـْوَم اْلِقَياَمـِة َوالسَّـماَواُت َمْطِويَّـاٌت : تعالي
   ٦٧الزمر  َعمَّا ُيْشِرُكوَن  -سبحانه وتعالى-ِبَيِميِنِه 

لـن تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة : كما أنهم ال يستشعرون معنـى قـول رسـول اهللا 
؟ وعن شبابه فيم أباله وعن ماله من أين أكتسبه؟ عن عمره فيم أفناه: يسأل عن أربعحتى 

  . ۱۷۰" عمل به وعن علمه ماذا٬ وفيم أنفقه

                                                           
 .سبق تخريجه  ١٧٠
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إن عاقبــة اإلفســاد فــي األرض وخيمــة فهــي تهلــك الحــرث والنســل٬ وتقطــع األرحــام 
ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڇٱٱ: وتمحـــق المـــال قـــال تعـــالي٬ وتـــدمر الـــدين واألخـــالق

  .٢٣ � ٢٢: محمد ڇڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱٱٱکٱٱکٱٱ

یٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱجئٱٱحئٱٱٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱجبٱٱحبٱٱٱÙٱٱٱٱٱٱٱÚٱٱÛٱٱٱÜٱٱÝٱٱڇٱ: وقولــــه تعــــالى

  .٤١: الروم ڇÞٱٱ

هــو : قــال ابــن عبــاس٬ القحــط وقلــة النبــات وذهــاب البركــة: الفســاد: يقــول القرطبــي
  نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا 

إن ما نسمعه اليوم من فساد وٕافساد ليس غريبًا على أصحابه الذين تبلدت عقولهم 
هـؤالء أصـحاب !! وعميت أبصارهم وصمت آذانهم فهم ال يفقهـون وال يعقلـون وال يبصـرون
٬ الجـدار العنصـري الشركات الكبيرة من أقطاب السلطة الوطنية الفلسطينية ينادون بمقاومـة

ثم هم أنفسهم يمـدون العـدو باألسـمنت عبـر شـركاتهم .. ويطالبون العالم بالعمل على وقفه 
يســتوردون األســمنت مــن مصــر لصــالح الشــعب الفلســطيني المنكــوب ثــم !! ليبنــوا الجــدار 

بونه لصالح العدو الصهيوني من أجل تشييد الجدار   !! ُيهرِّ

  !قة على بناء الجدار ؟فهل هذا يوحي بأن السلطة مواف

لقــد كشــف المجلــس التشــريعي مشــكورًا هــذه الجريمــة البشــعة وطالــب بتقــديم الجنــاة 
ـــس  ـــى حـــل المجل ـــا منظمـــة٬ ودعـــا إل ـــة كمـــا وصـــف بعضـــهم الســـلطة بأنهـــا مافي إلـــى العدال

هـذه الجريمـة البشـعة هـذا الفسـاد المـنظم الـذي .. التشريعي الذي ال يستطيع أن يفعل شـيئًا 
تدمير االقتصاد الفلسطيني٬ وربطه باالحتالل إذا لم يجد له رادعًا فسـوف يواصـل يراد منه 

أصحاب الشركات الكبيرة إفسادهم وٕاجرامهم في امتصاص دمـاء الشـعب الفلسـطيني ونهـب 
ــــرول٬  ــــل البت ــــم طويــــت مث ــــي افتضــــح أمرهــــا ث مقدراتــــه خاصــــة وأن كثيــــرًا مــــن الملفــــات الت
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لقـد كـان آخـر .. د أمـوال الجمعيـات وهكـذا دواليـك والسيارات٬ والحصـمة٬ والطحـين٬ وتجميـ
ما سمعت من الفضائح التي يندى له الجبين أن مدينة الشيخ زايد التي قام على بنائها فـي 
منطقــة شــرق بيــت الهيــا والتــي خصصــت ألســر الشــهداء التــي هــدمت بيــوتهم٬ وٕاذ بالشــقة 

حتــى يضــمنوا ســداد (نألــف دوالر٬ شــرط المشــتري أن يكــون  الزوجــان موظفــا ٦٠تبــاع بـــ 
وعلــى إثــر ذلــك قــام وفــد مــن أهــالي أســر الشــهداء وقــابلوا الشــيخ زايــد وشــرحوا لــه ) األقســاط

األمر٬ فأصدر أمره بإيقاف األقساط المتبقية إلتمام مدينـة الشـيخ زايـد٬ وٕايقـاف المسـاعدات 
  .وحدة سكنية في مدينة رفح٬ وأبلغ أبا عمار وقريع بذلك ٤٠٠الخاصة في بناء 

٬ فما أصابنا اليوم من مصائب شتى إال بسبب كثرة المعاصي وانتشار الفساد كلذل
لم : وأعوذ باهللا أن تدركوهن٬ خمس خصال إذا ابتليتم بهن: يا معشر المهاجرين" : قال 

تظهر الفاحشة في قـوم قـط حتـى يعلنـوا بهـا إال فشـا فـيهم الطـاعون واألوجـاع التـي لـم تكـن 
ولــم ينقصــوا المكيــال والميــزان إال أخــذوا بالســنين وشــدة ٬ مضــت فــي أســالفهم الــذين مضــوا

ولـوال ٬ زكـاة أمـوالهم إال منعـوا القطـر مـن السـماء٬ ولـم يمنعـوا المؤنة وجـور السـلطان علـيهم
ولـــم ينقضـــوا عهـــد اهللا وعهــد رســـوله إال ســـلط علـــيهم عـــدوًا مـــن غيـــرهم ٬ البهــائم لـــم يمطـــروا

أي العمــل بــأقوى ( تهم بكتــاب اهللا ويتخيــروالــم تحكــم أئمــ ومــا٬ فأخــذوا بعــض مــا فــي أيــديهم
  .۱۷۱"فيما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم) األدلة وأخيرها 

إذا ضـــيعت األمانـــة فـــانتظر : قـــال: متـــى الســـاعة: فقـــال رجـــل إلـــى النبـــي  جـــاء
  .إلى غير أهله األمرإذا وسد : إضاعتها٬ قال فوكي: الساعة٬ قال

هــي المعضــلة أن الــذين يتولــون زمــام األمــور ليســوا علــى قــدر المســؤولية بــل  هــذه
 الــوطنبالباطــل كــل ذلــك باســم  نــاسمناصــبهم للنهــب والســلب وأكــل أمــوال ال ســتغلونإنهــم ي

  ).حاميها حراميها(والدفاع عنه وكما يقول المثل 
                                                           

 .٬ صححه ابن حبان ) ٤٠١٩(٬ ح )٢/١٣٣٢(سنن ابن ماجه: ابن ماجه ١٧١
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 لـكماروي  قـدفي النزاهـة٬ ف ىاهللا عمر بن الخطاب الذي ضرب المثل األعل ورحم
خرجـــا فـــي جـــيش إلـــى  -رضـــي اهللا عـــنهم-وعبيـــد اهللا ابنـــي عمـــر  اهللافـــي الموطـــأ أن عبـــد 

العراق فلمـا قفـال مـّرا علـى أبـي موسـى األشـعري وهـو أميـر البصـرة٬ فرحـب بهمـا وسـهل ثـم 
بلـى هـا هنـاك مـال مـن مـال اهللا أريـد أن : ثم قال! لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به : قال

المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان متاعـًا مـن متـاع العـراق ثـم تبيعانـه بالمدينـة  أبعث به إلى أمير
وددنـا ذلـك٬ ففعـل٬ وكتـب : الـربح فقـاال كمـاويكـون ل نالمال إلى أميـر المـؤمني سفتوديان رأ

َأكـلَّ : باعا فأربحا٬ فلما دفعـا ذلـك إلـى عمـر قـال قدماإلى عمر أن يأخذ منهما المال٬ فلما 
أديـا !!  أسـلفكماابنـا أميـر المـؤمنين : -رضـي اهللا عنـه-ال فقـال عمـر  :الجيش أسلفه؟ قاال

  !.المال وربحه 

إن هـــذا الفســـاد الـــذي استشـــرى فـــي المجتمـــع الفلســـطيني وعلـــى يـــد المتنفـــذين فـــي 
فإننــا  لــذلكالســلطة يحتــاج إلــى وقفــه شــجاعة مــن كــل الشــرفاء والغيــورين علــى هــذا الــوطن٬ 

نطالـــب إخواننـــا فـــي المجلـــس التشـــريعي أال يقبلـــوا بغيـــر محاكمـــة الجنـــاة المجـــرمين٬ وعلـــى 
النيابــة العامــة أن تتحمــل مســؤوليتها٬ وعلــى الفصــائل الفلســطينية أن تقــول كلمتهــا وٕاال فــإن 

ۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱڇٱٱالعقـــاب ســـيعم الجميـــع

  .٢٥: األنفال ڇیٱٱ
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بشهر الصبر والمواساة والعطاءمرحبًا 

١٤/١٠/٢٠٠٤  

فــي هــذه األيــام تكــاثرت علينــا المصــائب مــن كــل جانــب وتــداعت علينــا األمــم كمــا 
ـــف هـــؤالء فيمـــا بيـــنهم ويتفقـــون علينـــا نحـــن المســـلمين  ـــى قصـــعتها٬ يختل ـــداعى األكلـــة إل تت

ھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱڇٱوجــود ة الستئصــالنا وٕانهائنـا عــن هـذا الفيرموننـا عـن قــوس واحـد

ومــــا الهجمــــة الصــــهيونية ٬ ٧٣: األنفـــال ڇےۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱ
على الشعب الفلسطيني وخاصة على منطقة شمال غزة التـي ال زالـت مسـتمرة تقتـل وتـدمر 
وتهدم البيوت على أصحابها اآلمنين٬ وتجرف األرض وتقتلـع الحجـر والشـجر لـدليل قـاطع 

فـال ينجينـا ممـا  لذلكة وعلى هذا االتفاق المخطط والمبرمج له٬ على هذه السياسة اإلجرامي
نحــن فيــه إال رجعــة صــادقة إلــى اهللا تبــارك وتعــالى وأن نقــرع بــاب اهللا تــائبين منيبــين إليــه 

مـن اهللا إال إليـه وهـذا أوان هـذه الرجعـة خاصـة أننـا مقبلـون  منجـىمعتقدين أنه ال ملجـأ وال 
اساة شهر القرآن والقيـام و ة والغفران شهر الصبر والمالتوب على شهر رمضان المبارك شهر

شهر البذل والعطاء ما أحوجنا في هذا الشهر أن ندعو بقلوب خاشعة أن ينجينا ممـا نحـن 
المجاهـــدين علـــى إخـــوان القـــردة  إخواننـــافيـــه وأن يكشـــف عنـــا غمتنـــا ويفـــرج كربتنـــا وينصـــر 

 تـرد الفي الدعاء فإن للصائم عند فطره دعوة  والخنازير وأن ندعوه في رمضان ونلح عليه
الصائم : ثالثة ال ترد دعوتهم: وكما جاء في الحديث الصحيح كما أخبر الحبيب محمد 

ـــتح لهـــا أبـــواب  ـــوم٬ يرفهـــا اهللا فـــوق الغمـــام وتف حتـــى يفطـــر٬ واإلمـــام العـــادل٬ ودعـــوة المظل
  .۱۷۲نصرنك ولو بعد حينوعزتي وجاللي أل :سماء٬ ويقول الربال

                                                           
  .٬ ضعفه األلباني ) ٣٥٩٨(٬ ح )٥/٥٧٨(سنن الترمذي: الترمذي ١٧٢
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أحوجنا اليوم في رمضان أن نفهم الغاية من هذا الصوم٬ إنها تقوى اهللا سبحانه  ما
يــا أيهــا الــذين آمنــوا كتــب علــيكم الصــيام كمــا كتــب علــى الــذين مــن قــبلكم : "-تعــالى- قــال

وهكذا تبرز الغاية : "١/١٦٨قطب في الظالل  يديقول الشهيد س. ١٨٣البقرة " لعلكم تتقون
فـالتقوى هـي التـي تسـتيقظ فـي القلـوب وهـي تـؤدي هـذه .. ها التقـوىإن.. الكبرى من الصوم 

هـي التـي تحـرس هـذه القلـوب مـن إفسـاد الصـوم  ىالفريضة طاعة هللا٬ وٕايثارًا لرضاه٬ والتقو 
مقــام التقـوى عنـد اهللا ووزنهـا فـي ميزانـه فهــي  يعلمـونوالمخـاطبون بهـذا القـرآن .. بالمعصـية

هـدفًا مضـيئًا  نهمغاية ُتطلب٬ وهذا الصوم أداة مـن أدواتـه٬ ومـن ثـم يرفهـا السـياق أمـام أعيـ
  )".لعلكم تتقون(يتجهون إليه عن طريق الصيام 

يـــا معشـــر الشـــباب مـــن اســـتطاع :" اهللا  رســـولورد فـــي الصـــحيحين قـــول  ولـــذلك
 هبالصـيام فإنـ ليـهللفرج٬ ومن لم يستطع فع وأحصنإنه أغض للبصر منكم الباءة فليتزوج ف

ذلـك أنـه معـين علـى تقـوى اهللا والـنفس تنكسـر بـالجوع فتسـلك طريقهـا  عنـى٬ وم۱۷۳"له ِوجـاء
  .نهإلى ربها سبحا

أحوج المسلمين اليوم في رمضان أن يعلموا أن أعظم المعارك اإلسالمية كانت  ما
كـانوا يجاهـدون  ءوبـالط الشـهدا ة٬ين جـالوت٬ وعموريـفي رمضان غزوة بدر٬ فتح مكة٬ ع

: وهــم كــذلك فقــد جــاء فــي الحــديث المتفــق عليــه قولــه  اهللاوهــم صــائمون حتــى يلقــوا وجــه 
فما أدراكم إن كان  ۱۷٤"عن النار سبعين خريفاً  ههوج باعد اهللا هللامن صام يومًا في سبيل ا"

  .أكبر وأعظم -شاء اهللا إن-مجاهدًا وصائمًا في شهر رمضان فالثواب 

فإنـــه مـــن األخطـــاء الكبيـــرة التـــي يقـــع فيهـــا بعـــض الصـــائمين أنهـــم يتخـــذون  لـــذلكو 
رمضــان فرصــة للنــوم والكســل والخمــول فتــرى أحــدهم ينــام النهــار كلــه وربمــا يضــيع الصــالة 

                                                           
  ) .١٤٠٠(٬ ح )٢/١٠١٨(٬ صحيح مسلم) ١٩٠٥(٬ ح )٣/٢٦(اريصحيح البخ: أخرجه الشيخان ١٧٣
  ) .١١٥٣(٬ ح )٢/٨٠٨(صحيح مسلم: مسلم ١٧٤



- ٥٤۲ - 
 

ثــم يســهر الليــل " نــوم الصــائم عبــادة "والعيــاذ بــاهللا وقــد يحــتج الــبعض بالحــديث الضــعيف 
لى التمثيليات الهابطة كي يسلي صيامه كما تقول الدعايات المغرضـة التـي تبـث متفرجًا ع

ېئٱٱېئٱٱىئٱٱٱىئٱٱىئٱٱٱٱڇٱ -عـــز وجـــل-مـــن شاشـــات التلفـــاز وهـــم بهـــذا ينســـون قـــول اهللا 

  . ٣٦: اإلسراء ڇیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱ

كمـــا يظـــن بعـــض المســـلمين أن الصـــيام هـــو أكـــل وشـــرب وٕاعـــداد أشـــهى األطعمـــة 
المختلفـة والـتخلص مـن الكميـات الكبيـرة الفائضـة فـي سـلة المهمـالت وهـذا إسـراف بأنواعها 
ـــه كفـــورا"محـــرم  ـــذرين كـــانوا إخـــوان الشـــياطين وكـــان الشـــيطان لرب وهـــذا بـــال شـــك ". إن المب

إنكم تأكلون األرطال٬ وتشربون : يتناقض مع الحكمة في مشروعية الصيام ورحم اهللا القائل
  .طال٬ وتزعمون أنكم أبطالاألسطال وتنامون الليل ولو 

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱڇٱ :-عـز وجـل-فالمقصود باالعتدال هو ما جـاء فـي قـول اهللا 

  . ٢٩: اإلسراء ڇٿٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱ

طيبــــًا  قبــــاالً رمضــــان يقبلــــون إ بدايــــةالملحوظــــة أن المســــلمين فــــي  طــــاءاألخ ومــــن
فيحافظون على الصالة في جماعـة وعلـى قـراءة القـرآن وعلـى صـالة التـراويح فـإذا انقضـت 

فعلـيهم أن يغيـروا هـذه العـادة السـيئة ويقبلـوا  لـذلكاأليام األولى إذ بهم ينشـغلون ويتكاسـلون 
لـى اهللا أحـب األعمـال إ: "   على اهللا بكل جد ونشاط حتى يكتب لهم ثواب رمضـان قـال

   ۱۷٥"ٕان قلأدومها و 

  .۱۷٦"إنما األعمال بالخواتيم:"   قولهو  

                                                           
  ) .٧٨٢(٬ ح )١/٥٤٠(٬ صحيح مسلم)٥٨٦١(٬ ح )٧/١٥٥(صحيح البخاري:أخرجه الشيخان ١٧٥
  ) .٦٦٠٧(٬ ح )٨/١٢٤(صحيح البخاري: البخاري ١٧٦
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أمـوالهم فـي سـبيل اهللا فـالثواب مضـاعف  ننذكر إخواننا الصائمين أن ينفقوا م كما
فــال تبخلــوا علــى إخــوانكم الفقــراء والمســاكين  يضــةفالنافلــة كالفريضــة والفريضــة بســبعين فر 

لحـال فـي شـمال قطـاع غـزة٬ والمشردين الذين يفترشون األرض ويلتحفون السـماء كمـا هـو ا
أجـود النـاس وكـان أجـود مـا  كـان رسـول اهللا :" قـال -نهمارضي اهللا ع-عباس  بنافعن 

فيدارســه  انيكـون فـي رمضـان حـين يلقـاه جبريـل وكـان يلقــاه جبريـل فـي كـل ليلـة مـن رمضـ
  .۱۷۷"لخير من الريح المرسلةيلقاه جبريل أجود با حين  هللالقرآن فرسول ا

فــي  ينمــن أنفــق زوجــ: "قــال مــن حــديث أبــو هريــرة أن النبــي  ينصــحيحال وفــي
مـن  دعياهللا نودي من أبواب الجنة يا عبد اهللا هذا خير٬ فمن كان من أهل الصالة  يلسب

دعي من باب الجهاد٬ ومن كان مـن أهـل الصـيام  الجهادباب الصالة٬ ومن كان من أهل 
: قـال أبـو بكـر. بـاب الصـدقةدعـي مـن  الصـدقةأهـل  ندعي من باب الريـان٬ ومـن كـان مـ

  .۱۷۸"نعم وأرجو أن تكون منهم: هل يدعى أحد من تلك األبواب كلها؟ قال

نــذكر إخواننــا الصــائمين أن يــدربوا أبنــاءهم علــى الصــوم فقــد كــان المســلمون  كمــا
حتــــى كــــانوا يــــأتون لهــــم باللعــــب مــــن  وصــــغارهم٬ يانهماألوائــــل يصــــومون ويصــــوَّمون صــــب

لونهم حتــــى يحــــين وقــــت اإلفطــــار٬ فــــإن لــــم يســــتطيعوا أن الصــــوف المنفــــوش يســــ.. العهــــن
أن يصـوم يومـًا ويفطـر يومـًا  والنهـار٬ أ نصـف ومواالنهار فال مـانع أن يصـ اليصبروا طو 

  .آخر

  : الشاعر قال

  بوهما كان عوده أ على        ناشئ الفتيان منا  وينشأ

                                                           
 ) . ٢٣٠٨(٬ ح )٤/١٨٠٣(٬ صحيح مسلم)٣٢٢٠(٬ ح )٤/١١٣(صحيح البخاري:أخرجه الشيخان ١٧٧
  ) .١٠٢٧(٬ ح )٢/٧١١(٬ صحيح مسلم)١٨٩٧(٬ ح )٣/٢٥(صحيح البخاري:أخرجه الشيخان ١٧٨
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حـــين يتـــدرب علـــى الصـــوم منـــذ صـــغره فـــإذا كبـــر فـــإن الصـــيام عنـــده  لصـــبيا فهـــذا
 ليــهسـيكون ســهًال ميســورًا أمــا إذا لــم يعــوده أبــوه مــن الصــغر فتــراه إذا شــب وكبــر يصــعب ع

  .-رحمه اهللا-الصوم ويكون ثقيًال إال من 

 لثــوابرمضــان لتنــالوا هــذا ا كـماإلخــوة الصــائمون علــيكم أن تحمــدوا اهللا أن بلغ أيهـا
هـذا  واعلـفـي أول الشـهر علـيكم أن تج وانـتماهللا  دفحاولوا أن تزيدوا من رصيدكم عنـ يمظالع

: هو سر بين العبد وربـه كمـا جـاء فـي الحـديث لصومفا -وتعالى تبارك-الشهر خالصًا هللا 
أيها المؤمنون اهللا يناديكم من فوق " كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به"

ـــــــول تســـــــبع ســـــــموا . ٣١: النـــــــور ڇىئٱٱٱیٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱڇٱ: فيق
إن اهللا تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار : فيقول بةيدعوكم إلى التو   والرسول 

  .۱۷۹"تطلع الشمس من مغربها ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى

اهللا واإلقــالع عــن المعاصــي وافتحــوا  لــىفرصــة للتوبــة والرجــوع إ ضــانرم فــاجعلوا
ارتكـب مـن معاصـي مـا  مهمـافي بداية رمضان فاهللا يقبل توبة العبـد  اهللامع  يدةصفحة جد

ســقط  أحــدكمَللــه أفــرح بتوبــة عبــده مــن : كمــا قــال  -ســبحانه- واهللاصــادقًا فــي توبتــه  امد
  .۱۸۰"ره وقد أضلَّه في أرض فالة على بعي

  

   

                                                           
 ) .٢٧٥٩(٬ ح )٤/٢١١٣(صحيح مسلم: مسلم ١٧٩
 ) .٢٧٤٧(ح  ٬)٤/٤١٠٥(٬ صحيح مسلم) ٦٣٠٩(٬ ح )٨/٦٨(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٨٠
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سنبني وحدتنا من جديد.. يديوم عيدنا السع في  

١١/١١/٢٠٠٤  

ولهــم يومــان يلعبــون فيهمــا  المدينــة النبــي  قــدم: قــال -عنــه اهللا يرضــ-عــن أنــس      
  . ۱۸۱"ألضحى اهللا خيرًا منهما يوم الفطر ويوم ا أبدلكماإن اهللا قد : الفق

 فحـين ٬الصـوم والمغفـرة فـي آخـره وهـو ٬لقد كان يـوم الفطـر عيـدًا لكمـال الـركن الثالـث     
خالل رمضان من قيـام  بذلوهيأتي العيد يتوج المسلمون فرحتهم بهذا العطاء اإليماني الذي 

  .في سبيل اهللا  وجهاد ٬وصدقة ٬القرآن وقراءة ٬وصيام

وٕاذا ٬ وللصــائم فرحتــان يفرحهمــا إذا أفطــر فــرح بفطــره: فــي الحــديث الصــحيح قــال      
وٕاذا أفطر بعد الفـراغ مـن ٬ إذا أفطر كل يوم فرحلقي ربه فرح بصومه نعم إنها فرحة الدنيا 

کٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱڇٱ -عــز وجــل-رمضــان فــرح فرحــة التوفيــق لطاعــة اهللا 

 فقد جعل اهللا كمال العـدة وتكبيـره مـن تمـام نعمـة الهدايـة. ٥٨: يونس ڇڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱٱ

ۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱڇٱالتـي أنعـم اهللا بهــا علـى عبــاده 

  .١٨٥: بقرةال ڇېٱٱ

وأمــا فرحــة اآلخــرة فهــي الفرحــة الكبــرى حــين يلقــى العبــد ربــه فيدخلــه الجنــة مــن بــاب      
  .الريان 

ھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱڇٱيوم العيد يوم أن نفرح بنصر اهللا 

ۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱ

  ٥ - ١: الروم ڇىٱٱٱىٱٱٱٱٱائائٱٱەئٱٱٱٱٱٱٱٱەئٱٱوئوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱٱٱۆئٱٱ

                                                           
 . ٬ صححه األلباني )١١٣٤(٬ ح )١/٢٩٥(سنن أي داود: أبو داود ١٨١
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يوم العيد حين نقضي هذه الحياة الدنيا في طاعة اهللا ورضوانه ونموت شهداء مقبلين      
گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڇٱمحتســـــبين غيــــر مـــــدبرين صــــابرين 

ڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱ
  :يقول أنس بن مالك للمؤمن خمسة أعياد .  ١٧٠ - ١٦٩: آل عمران ڇڭٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱ

  . دال يكتب عليه فيه ذنب فهو عي ؤمنكل يوم يمر على الم -١

  .فهو عيد  هادةيخرج فيه من الدنيا على اإليمان والشواليوم الذي  -٢

مـــن الخصـــوم  ويخلـــص ٬مـــن أهـــوال القيامـــة ويـــأمن ٬واليـــوم الـــذي يجـــوز فيـــه الصـــراط -٣
  .عيدوالزبانية فهو 

  . واليوم الذي يدخل في الجنة ويأمن الجحيم فهو عيد  -٤

  .الذي ينظر فيه إلى وجه ربه الكريم فهو عيد  واليوم -٥

شــعار المســلم الخالــد٬ ثــم يصــلى العيــد إنــه ) اهللا أكبــر (  لتكبيربــا بــدأا ييــوم عيــدن هــذا
إنــه يــوم الجــائزة حيــث يســتعد الصــائم لقــبض  -ســبحانه�المعنــى الربــاني٬ وٕانــه الصــلة بــاهللا 

فـإذا كـان آخـر ليلــة مـن رمضـان غفـر اهللا لهــم :  يقــول الرسـول  وخالقـهالمكافـأة مـن مـواله 
يعملـون فـإذا  الألـم تـر إلـى العمـ ٬ال: قـال ؟القدر يـا رسـول اهللاأهي ليلة : جميعًا٬ فقال رجل
  ." جورهموَفوا أ مفرغوا من أعماله

العيد في الخالء ليجتمع المسـلمون فـي  يصلى كان النبي  فقد ٬إنه يوم من أيام اهللا     
كانـت إحـدانا لـيس لهـا  إذا: سـئل والنسـاء حتـى أن النبـي  لرجالصعيد واحد يجتمع فيه ا

تســـتعير جلبابـــًا  :أي البيبهـــا؛أختهـــا مـــن ج لتعرهـــا: قـــال ؟جلبـــاب فمـــاذا تفعـــل يـــا رســـول اهللا
 اريخــــرج األبكـــــ كــــان أم عطيــــة األنصــــارية أن رســـــول اهللا  عـــــن ٬الصــــالة لــــىوتخــــرج إ
أمــا الحــّيض فيعتــزلن المصــلى ويشــهدن  ٬نفــي العيــدي والحــّيض ٬الخــدور وذوات ٬والعواتــق
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ـــــ إن: إحـــــداهن قالـــــت ٬المســـــلمين ةدعـــــو  مـــــن  أختهـــــا فلتعرهـــــا: قـــــال ؟يكـــــن لهـــــا جلبـــــاب مل
  .۱۸۲بيبهاجال

واألمريكـــان  اليهـــود ٬هـــذا العيـــد وقـــد تكالبـــت علينـــا األمـــم مـــن كـــل جانـــب لينـــاع ليطـــ     
عبثًا القضاء على المقاومة في فلسـطين فلـم يفلحـوا ولـن  يحاولون ٬واحدة قوسيرموننا عن 

يفلحوا بإذن اهللا٬ يخططون ليـل نهـار مـن أجـل إشـعال نـار الفتنـة بـين أبنـاء شـعبنا وخاصـة 
بعـد مـرض الـرئيس عرفـات إال أن شـعبنا فهـم هـذه اللعبـة حـين أعلنـت الفصـائل الفلسـطينية 

الـذي  األمـر ٬ريثمـا تـتم االنتخابـات دةحـتمسكها بالوحدة الوطنية مـن خـالل قيـادة وطنيـة مو 
العدو الصهيوني سيلفان شالوم يعلن عن حاجة  يةغاظهم وحرق أكبادهم فجعل وزير خارج

 ٬مسـلحةفصـائل المقاومـة الفلسـطينية ال ربـةتل أبيب لقيادة فلسطينية معتدلة قادرة علـى محا
شـــاس بـــن ( لخبيـــثدي اســـلفه اليهـــو  لأراد أن يـــدق إســـفينًا بـــين الفلســـطينيين٬ كمـــا حـــاو  لقـــد

يوم أن رأى األوس والخزرج وقـد ألـف اهللا بـين قلـوبهم وأزال منهـا البغضـاء والشـحناء ) قيس
ومـا زال  اهليـةوالتي كانت بينهم في الجاهلية٬ فجلـس بيـنهم بخبـث ودهـاء يـذكرهم بأيـام الج

مــن ونــادى الرجــال  ججــت٬ومــا زال يطّعمهــا بوقــود الحقــد والحســد حتــى تأ لنــاريــذكى هــذه ا
: بذلك فأقبل علـيهم قـائالً  بالسالح٬ وسمع النبي : الخزرج نبالسالح٬ والرجال م: األوس

ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ: وتـــال قولـــه تعـــالى! أبـــدعوى الجاهليـــة وأنـــا بـــين أظهـــركم؟

ڃڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱ

فنـــــــــــــــدموا  ١٠٣: آل عمـــــــــــــــران ڇٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱ
  .لقوا السالحأواصطلحوا٬ وتعانقوا و 

الشعب الفلسطيني اليـوم فـي معركـة شرسـة مـع عـدو صـهيوني أمريكـي يريـد أن يمـزق      
ھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱڇٱوحدتــه وأن يضــرب بعضــه بــبعض يجتمعــون علينــا الستئصــالنا 

                                                           
  . ٬ صححه األلباني )٥٣٩(٬ ح )٢/٤١٩(سنن الترمذي: الترمذي ١٨٢
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فإن لم نجتمع اليوم فمتى . ٧٣: األنفال ڇےۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱ
إننــا ال يمكــن أن : ســنجتمع؟ وٕان لــم نتحــد اليــوم فمتــى ســنتحد؟ إن لســان حالنــا اليــوم يقــول

ننتصــــر إال بــــالعودة إلــــى اإلســــالم فاإلســــالم يجمــــع وال يفــــرق ويبنــــي وال يهــــدم٬ ويقــــوي وال 
لمــة يضــّعف٬ إن اإلســالم وحــده هــو الضــمان الوحيــد لوحــدة شــعبنا وأمتنــا وجمعهــا علــى ك

ڀٱٱڇٱ!!. سواء٬ إن اإلسالم وحـده هـو سـفينة اإلنقـاذ٬ هـو حبـل النجـاة لـو فهمنـاه حـق الفهـم

   .٩٢: األنبياء ڇٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱ

ستشـــرق علينـــا شـــمس العيـــد بعـــد أيـــام قالئـــل٬ فكيـــف سنســـتقبل العيـــد؟ وآالف األمهـــات     
فمــن لهــؤالء جميعــًا؟ مــن ســيدخل  نلــذلكت أكبــادهن أو أزواجهــن أو إخــوانهاللــواتي فقــدن ف

البســمة علــيهم؟ مــن سيمســح رأس اليتــيم فــي يــوم العيــد؟ فــي يــوم العيــد آالف المعتقلــين فــي 
  فمن لهم؟ ٬في يوم العيد اآلالف المصابين والمعاقين.. السجون الصهيونية 

فــي يــوم العيــد ســتحلق طــائرات العــدو فــوق رؤســنا٬ تقصــف بيوتنــا وتغتــال مجاهــدينا٬      
ـــه وجرافاتـــه ســـتقتلع زيتوننـــا٬ وتجـــرف أراضـــينا٬ رغـــم هـــذا ســـنحتفل بالعيـــد٬ ســـنزور ود بابات

نـــا فـــي صـــدورنا٬  أرحامنـــا وشـــهداءنا ومعتقلينـــا٬ ســـندخل الفرحـــة علـــى شـــعبنا٬ وســـنحمل همَّ
سنمشــي بــين أزقــة المخــيم نضــمد جراحاتنــا بأيــدينا٬ ســنكظم غيظنــا سنصــبر ونصــبر حتــى 

رس تلو الفارس٬ ويمضي الشهيد بعد الشـهيد٬ وسـتزغرد يشرق الفجر من جديد سيترجل الفا
حتى ولو متنا جميعًا فلن تسقط الرايـة مـا دام فينـا خالـد وعمـرو .. أمهاتنا كلما ارتفع شهيد 

ولن يهنأ العدو باألمن مـا دام فينـا عـرق ينـبض بالقسـام والبتـار والناصـر .. وصالح الدين 
  .والياسين
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!! ينادونكموالشهداء  !رخكماألقصى يستص.. عيد األضحى  في

١٩/٠١/٢٠٠٥  

أجمل هذه األيام التي يعيشها المسلمون اليوم٬ إنها األيام التي أقسم اهللا بها في  ما
 التـي أشـار إليهـا الحبيـب المصـطفى  وهي  ٢ - ١: الفجر ڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱڇٱقرآنه 
مـا مـن : " قـال رسـول اهللا : قـال -اهللا عنهمـا رضـي-رواه البخـاري عـن ابـن عبـاس  فيما

يـا رسـول : قـالوا -يعني أيـام العشـر -فيها أحب إلى اهللا من هذه األيام  الصالحأيام العمل 
الجهاد في سـبيل اهللا إال رجـل خـرج بنفسـه ومالـه فلـم  وال: قال ؟اهللا وال الجهاد في سبيل اهللا

األيـام مـن صـيام وقيـام  ذهفي هـ اعاتفالمسلم الذي يكثر من الط ١٨٣"يرجع من ذلك بشيء
اهللا٬ واســتثنى الحبيــب  ســبيلللقــرآن٬ وصــلة لألرحــام فلــه ثــواب الجهــاد فــي  اءةوصــدقة٬ وقــر 
يعــد بشــيء٬ يعنــي أنــه استشــهد فــي ســبيل  فلــم هذلــك رجــل خــرج بنفســه ومالــ مــنالمصــطفى 

للمؤمنين في بذل أنفسـهم وأمـوالهم٬  يباهللا٬ فهو أعظم درجة في الثواب والعطاء٬ وهذا ترغ
وأحســب أن عمليــة زلزلــة الحصــون التــي قــام بهــا . فــي ســبيل اهللا فــي تلــك األيــام المباركــات

مـن ذي الحجـة قـد شـملهم االسـتثناء الـوارد فـي الحـديث  الثـانيالثالثة فـي اليـوم  المجاهدون
ف ال وقـد زلزلـوا أركـان آنف الذكر ليرتقوا شـهداء فـي الفـردوس األعلـى بـإذن اهللا تعـالى٬ كيـ

عليـه بنيانـه وقتلـوا سـتة جنـود وأصـابوا تسـعة عشـر  تحموازلـزاًال شـديدًا فـاق هيونيالعدو الص
النوعيــة جــاءت لتعــزز وحــدة المقاومــة الفلســطينية فــي وجــه  البطوليــةآخــرين٬ هــذه العمليــة 

  .الغطرسة الصهيونية لتقول لشارون ارحل عنا فاألرض أرضنا والقدس قدسنا

بـاتوا  أنعرفات٬ بعد  لىالحجاج إ هيوم عرفة حيث يتوج باركاتذه األيام المه من
ما : هذا اليوم األغر٬ يوم الرجاء٬ يوم التوبة والغفران يقول  فجر٬في منى وأدوا صالة ال

مــن يــوم أفضــل عنــد اهللا مــن يــوم عرفــة ينــزل اهللا تبــارك وتعــالى إلــى الســماء الــدنيا فيبــاهي 
                                                           

 ) .١٢٤٩(٬  ح  ) ٥/٣٠١(رواه البخاري ٬  ١٨٣
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مـن كــل  ءواغبـرًا٬ جــا ء٬ فيقـول انظــروا إلـى عبــادي جـاءوني شــعثاً أهـل الســما األرضبأهـل 
ـــم يـــر يـــوم أكثـــر عتقـــًا مـــن النـــار مـــن يـــوم  فـــج عميـــق يرجـــون رحمتـــي ولـــم يـــروا عـــذابي فل

  .۱۸٤عرفة

ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيـه عبـدًا مـن النـار مـن يـوم عرفـة : "   ويقول
: العظــيم لقولــه  واباليــوم المبــارك يســن لغيــر الحجــاج صــومه لمــا فيــه مــن الثــ هــذا١٨٥"

  .يكفر اهللا سنتين٬ ماضية ومستقبلة عرفةيوم  صوم

هذا اليوم العظيم يتذكر المسلمون في مشارق األرض ومغاربها رسـولهم الكـريم  في
ـــوداعحجـــة ا فـــي محمـــد  ـــةحـــين وقـــف خطيبـــًا أمـــام ما ل ـــة وعشـــرين  ئ مـــن ألـــف وأربعمائ

ـــــي أقرهـــــا اإلســـــالم ـــــن للعـــــالمين حقـــــوق اإلنســـــان الت إن دمـــــاءكم وأمـــــوالكم : "المســـــلمين يعل
كحرمـة يـومكم هــذا فـي شـهركم هــذا فـي بلـدكم هــذا اللهـم إنـي بلغــت  كموأعراضـكم حـرام علــي

  ."هداللهم فاش

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱ :أنــــزل اهللا قولــــه تعــــالى وعلــــى جبــــل عرفــــات

 ڇڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱ
اْلَيـــْوَم َأْكَمْلـــُت َلُكـــْم ِديـــَنُكْم َوَأْتَمْمـــُت َعلَـــْيُكْم ِنْعَمِتــــي " يقـــول ابـــن كثيـــر لمـــا نزلـــت  .٣: المائـــدة

ْثــٍم َفــِإنَّ الّلــَه َغُفــوٌر َوَرِضــيُت َلُكــُم اِإلْســَالَم ِديًنــا َفَمــِن اْضــُطرَّ ِفــي َمْخَمَصــٍة َغْيــَر مُ  َتَجــاِنٍف إلِِّ
مـــا :  ٬ فقـــال لـــه النبـــي -رضـــي اهللا عنـــه-وذلـــك يـــوم الحـــج األكبـــر بكـــى عمـــر " رَِّحـــيٌم 

ــا فــي زيــادة مــن ديننــا٬ ف: يبكيــك؟ قــال ــا كنَّ ــا إذا ُأكمــل فإنــه مــا يكمــل شــأبكــاني أنَّ إال  يءأمَّ
رضــي اهللا -يهــود أتــى عمــر صــدقت وجــاء فــي الصــحيحين أن رجــًال مــن ال: نقــص٬ فقــال

نها لو علينا نزلت معشر اليهود التخـذنا ءو يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقر : فقال -عنه

                                                           
  .ني ٬ صححه األلبا"شعثا غبرا ضاحين"٬ زاد ابن حبان ) ٣٨٥٣(٬ ح )٩/١٦٤(صحيح ابن حبان: ابن حبان ١٨٤
 ) . ١٣٤٨(٬ ح  ) ٢/٩٨٢(صحيح مسلم  : مسلم  ١٨٥
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چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڇٱ: وأي آيــة٬ قـــال: ذلــك اليـــوم عيــدًا٬ قـــال

فقـال   ٣: المائدة ڇڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱ
اليـــوم الـــذي نزلـــت علـــى رســـول اهللا والســـاعة التـــي نزلـــت فيهـــا علـــى واهللا إنـــي ألعلـــم : عمــر

عشية عرفة يـوم الجمعـة٬ يقـول الشـهيد سـيد قطـب معقبـًا علـى هـذه اآليـة فـي  رسول اهللا 
إن ارتضــاء اهللا اإلســالم دينــًا لهــذه األمــة٬ ليقتضــي فيهــا ابتــداء أن تــدرك ": ٨/٨٤٦ظاللــه 

ة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع ثم تحرص على االستقام. قيمة هذا االختيار
وٕاال فما أنكد وما أحمق من يهمل ما رضيه اهللا لـه٬ ليختـار لنفسـه غيـر مـا اختـاره . واقتدار

وٕانها إذن لجريمة نكرة٬ ال تذهب بغير جـزاء وال يتـرك صـاحبها يمضـي ناجيـًا أبـدًا ! ... اهللا
ن لم يتخـذوا اإلسـالم دينـًا لهـم يرتكبـون مـا ولقد يترك اهللا الذي.. وقد رفض ما ارتضاه له اهللا

فأمــا الــذين عرفــوا هــذا الــدين ثــم تركــوه أو رفضــوه واتخــذوا .. يرتكبــون ويمهلهــم إلــى حــين 
فلــن يتــركهم اهللا أبــدًا ولــن .. ألنفسـهم منــاهج فــي الحيــاة غيــر المــنهج الـذي ارتضــاه لهــم اهللا 

  !" يمهلهم أبدًا حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون 

وفي اليوم العاشر من ذي الحجة سيأتي علينا عيد األضـحى المبـارك٬ يـأتي علينـا 
بعد كمال الطاعة كمـال الـركن الخـامس مـن أركـان اإلسـالم وهـو الحـج٬ هـذا يـوم التضـحية 

-قــال  إسـماعيلحـين أمـره بـذبح ابنـه -عليـه السـالم-والفـداء الـذي ابتلـى اهللا خليلـه إبـراهيم 
ىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱٱٱٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÚÙٱٱÛٱٱٱÜٱٱڇٱ: -تعـــــــــــــالى

  .١٠٢: الصافات ڇÝٱٱٱÞٱٱàßٱٱáٱٱâٱٱٱãٱٱäٱٱåٱٱæٱٱ

فهذا سيدنا إبـراهيم المقطـوع مـن األهـل والقرابـة هـاهو يـرزق فـي كبـره وهرمـه بغـالم 
ربـه٬  حليم ثم يكبر ويبلغ معه السعي حتى رأى في المنام أنه يذبحه٬ فيدرك أنها إشارة مـن

وهذا يكفي كي يلبي ويستجيب نداء ربه دون سؤال أو استفسار واألمـر شـاق وعسـير٬ فهـو 
ال يطلب منه أن يرسله إلـى معركـة الشـهادة وال أن يكلفـه بـأمر عسـير٬ إنمـا يطلـب منـه أن 



- ٥٥۲ - 
 

!! الذي يعرض عليه المألوف من األمـريتولى هو بيده ذبحه٬ ثم يعرض األمر على ابنه ك
ــ ن يأخــذ األمــر طاعــة واستســالمًا لينــال هــو حــالوة الطاعــة التــي ذاقهــا والــده اهللا أكبــر واالب

ى األمـر فـي يتلقيا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اهللا من الصابرين٬ نعم إنه : فيقول
-عليــه الســالم-رضــى ويقــين فشــبح الــذبح ال يزعجــه وال يفزعــه ثــم يمضــى ســيدنا إبــراهيم 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱجبينه استعدادًا للذبح والغـالم يستسـلم    ليجسد هذا عمليًا فيكب ابنه على 

ٻٱٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱ

فــاهللا ال يريــد إال االستســالم والخضــوع  ١٠٧٬ � ١٠٣: الصــافات ڇٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱ
" إنـا كـذلك نجـزي المحسـنين" تعـزه عـن اهللا  شـيءة التامة بحيث ال يبقى في الـنفس والطاع

ڇٱ: -تعــالى-قــال لقــد ضــحى إســماعيل بحياتــه طاعــة هللا وبــرًا بوالــده فوهــب اهللا لــه الحيــاة٬ 
ٺٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱ

  .٥٥ - ٥٤: مريم ڇڄٱٱڃٱٱ

كـــل وٕانمـــا التضـــحية أن تقصـــد ؤ يولحـــم  مجـــرد دم يـــراق -إذن�فليســـت التضـــحية 
ېٱٱېٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائٱٱٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئوئٱٱڇٱعملــك وجـــه اهللا دون نفســـك وهـــواك ب

  ٣٧: الحج ڇۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئېئٱٱىئٱٱىئٱٱ

فــي يــوم العيــد مــن حقنــا أن نفــرح ولقلوبنــا أن تســعد ولكــن كيــف نفــرح وســبعة آالف 
معتقـــل مـــن أبنـــاء شـــعبنا فـــي ســـجون االحـــتالل كيـــف نفـــرح واألقصـــى أســـير يستصـــرخ فـــي 

كيـف نفـرح واالحـتالل الصـهيوني يهـدم البيـوت فـوق ... واقدسـاه ... المسـلمين وامعتصـماه 
 محــــاربون فــــي فلســــطين وفــــي العــــراق وفــــيكيــــف نفــــرح والمســــلمون ... رؤوس أصــــحابها 

  !!.أفغانستان والشيشان وفي كل مكان



- ٥٥۳ - 
 

فقــد بــدأ أبنــاء الصــحوة اإلســالمية يتحركــون ..  -تعــالى�ومــع ذلــك فالنصــر قــادم بــإذن اهللا 
ويجاهدون في سـبيل اهللا ويقـدمون أرواحهـم رخيصـة لنصـرة الحـق والـدين٬ وتعالـت أصـوات 

كمـا  ة المنصورة التي بشر بها الحبيب المصـطفى المخلصين الصادقين من أبناء الطائف
ال تــزال طائفــة مــن أمتــي قائمــة بــأمر اهللا ال : " جــاء فــي صــحيح مســلم مــن حــديث معاويــة

وفي رواية " يضرهم من خذلهم وال من خالفهم حتى يأتي أمر اهللا وهم ظاهرين على الناس 
  .۱۸٦"يت المقدس ببيت المقدس وأكناف ب: وأين هم يا رسول اهللا قال: قالوا" 

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱين وتـــآمر المتخـــاذلين ائـــدفالمســـتقبل لهـــذا الـــدين رغـــم كيـــد الك

  .٤٠: الحج ڇچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱ

  

   

                                                           
 ) .١٠٣٧(٬ ح )٣/١٥٢٤(صحيح مسلم: مسلم ١٨٦
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  لعلى خلق عظيم وٕانك
  م٢١/٤/٢٠٠٥

وهــو  -م بســند رجــال ثقــات أن زيــد بــن ســعنه ســلبــن م طبرانــي عــن عبــد اهللاروى ال
مـا مـن شـيء مـن عالمـات النبـوة إال وقـد عرفتـه فـي : قال -الحبر الكبير من أحبار اليهود

ال تزيـده شـدة : والثانيـة يسـبق حلمـه جهلـه٬: ىنظـرت إليـه إال اثنتـين األولـوجه محمد حين 
مـن الحجـرات مـع علـي  اً اهللا  يومـفخـرج رسـول : يقـول زيـد بـن سـعنه الجهل عليـه إال حلمـاً 

إن قـومي  يـا رسـول اهللا: ويقـول ل مـن األعـراب يقبـل علـى النبـي طالب وٕاذ برجـ بن أبي
٬ فلقـد أخبـرتهم أنهـم اإلسـالم ولكـنهم دخلـوا فـي اإلسـالم طمعـاً  افي قرية بنـي فـالن قـد دخلـو 

جوا من وقد نزلت بهم اليوم شدة وقحط فأخشى أن يخر  إن دخلوا اإلسالم أتاهم رزقهم رغداً 
ــيهم بشــي كمــا دخلــوا فــي اإلســالم طمعــاً  اإلســالم طمعــاً  تغيــثهم بــه  ءإن رأيــت أن ترســل إل

لــب اهللا فالتفــت الحبيــب المصــطفى صــاحب الخلــق إلــى علــي بــن أبــي طا فعلــت يــا رســول
يا رسـول اهللا لقـد نفـذ  ال واهللا :فقال علي بن أبي طالب ؟هل عندنا شيء من المال: وسأله

  . المال كله
يــا محمــد هــل تبيعنــي تمــرًا : وقلــت لــه فــدنوت مــن محمــد : يــد بــن ســعنهيقــول ز 

إلـى  أبيعـك تمـرًا معلومـاً   نعـم: "فقـال النبـي   معلومًا في حائط بني فالن إلى أجـل معلـوم 
 وأعطيـت النبـي ثمـانين مثقـاالً  مي حائط بني فالن فوافقت على ذلـكأجل معلوم لكن ال تس

 اذهــبعطاهــا لهــذا األعرابــي وقــال أفأخــذها النبــي كلهــا و : يــد بــن ســعنهمــن الــذهب٬ يقــول ز 
 غير قليل من الوقت لق األعرابي بالمال كله٬ ولم يمضغثهم بهذا المال فانطأإلى قومك ف

جنــازة علــى  امــع أبــي بكــر وعمــر وعثمــان ونفــر مــن أصــحابه بعــد أن صــلو   ورســول اهللا 
النبي  ىونظر إل ةزيد بن سعنيه في ظله فاقترب منه إلى جدار ليجلس إل ىتأله و  صاحب

 عنيفــاً  هــزاً  وردائــه وهــز الحبــر اليهــودي رســول اهللا  بوجــه غلــيظ وأخــذ بقمــيص النبــي 
فــواهللا مــا علمــتكم يــا بنــي عبــد ! مــا عليــك مــن حــق ومــن ديــن يــا محمــد أدِّ : لــه وهــو يقــول
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  . ًال في أداء الحقوق وسداد الديونالمطلب إال مط
عـدو اهللا أتقـول لرسـول اهللا  يـا: عينه تدور وقـال لـهفالتفت إليه عمر بن الخطاب و 

  مـــا أســـمع وتفعـــل برســـول اهللا  وتـــه قأخشـــى والـــذي نفســـي بيـــده لـــوال أنـــي !! مـــا أرى؟
وٕاذا  وأنـــا أنظــر إلـــى النبـــي : ةول زيـــد بــن ســـعنيقــ. ي هـــذاوغضــبه لضـــربت رأســك بســـيف

: بالنبي ينظر إلي في سكون وهدوء٬ ثم التفـت المصـطفى إلـى عمـر بـن الخطـاب وقـال لـه
يا عمر لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير ذلك٬ يا عمر لقد كان من الواجب عليك أن "

يـــا عمــر خـــذه وأعطــه حقـــه وزده عشـــرين ٬ حســـن األداء وأن تــأمره بحســـن الطلــبتــأمرني ب
ـــه مـــن تمـــر جـــزاء مـــا روع صـــاعاً  ـــد بـــن ســـعنه!! ت ب فأخـــذني عمـــر بـــن الخطـــا: يقـــول زي

: فقـال! ما هذه الزيادة يا عمـر؟: فقلت له.  من تمر ني عشرين صاعاً وأعطاني حقي وزاد
فالتفت الحبر اليهودي إلـى عمـر وقـال  !!أن أزيدكها جزاء ما روعتك  أمرني رسول اهللا 

. نعــم : قــال ! ؟حبــر اليهــود :قــال عمــر. أنــا زيــد بــن ســعنه: ال٬ قــال: ؟ قــالأي تعرفنــي: 
مـا قلـت؟ وعلـى أن  فمـا الـذي حملـك علـى أن تقـول لرسـول اهللا  :فألتفت إليه عمـر وقـال

مـات واهللا يـا ابـن الخطـاب مـا مـن شـيء مـن عال :فقـال زيـد؟ ما فعلـت اهللا تفعل برسول 
لتين حين نظرت إليه ولكنني لم أختبر فيه خص النبوة إال وقد عرفته في وجه رسول اهللا 

٬ يســبق حلمــه جهلــه: األولــى: ل حبــر اليهــوداومــا همــا؟ قــ: فقــال عمــر. مــن خصــال النبــوة 
 شـهد يـااف رسـول اهللا يعرفتهما اليوم فـ أما وقد ال تزيده شدة الجهل عليه إال حلماً : والثانية

 ىنعــم إنهــا الشــهادة العظمــ ٬ رســول اهللا اً وأن محمــد ٬شــهد أن ال إلــه إال اهللاأ: عمــر أنــي
 ٬يخدمهم فقام  ٬يروى أنه جاء وفد النجاشي٬ ٤: القلم ڇڱٱٱڱٱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱڇٱمن خالقه 

  . اننا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهمإنهم كانوا إلخو : فقال ٬نكفيك :فقال له أصحابه
ٱٱ   ڇوئٱٱۇئٱٱٱٱٱٱٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱېئٱٱٱٱٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱ

بكم أقـر : "وكـان يقـول اً متفحشـ أنه لم يكن فاحشـاً  جاء في خلق رسول اهللا  ٬ ٢١: األحزاب
إن المؤمن ليـدرك بحسـن الخلـق درجـات ": ويقول. "منى مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً 
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عـن خلــق رســول اهللا  -رضـي اهللا عنهــا- سـئلت الســيدة عائشــة ٬ "وصـائم النهــار قـائم الليــل
  خلقه القرآن كان:" فقالت ."  

إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظـيم : أن رسول اهللا قال -رضي اهللا عنه-وعن أنس    
لضعيف العبادة وٕانه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجـة فـي  هدرجات اآلخرة وأشرف المنازل٬ وٕان

  . جهنم
 فإن كـان إثمـاً  هما ما لم يكن إثماً بين أمرين إال اختار أيسر  وما خير رسول اهللا     

يء قـط٬ إال أن تنتهـك حرمـة لنفسـه فـي شـ ومـا ضـرب رسـول اهللا  ٬كان أبعد الناس عنـه
إال أن يجاهـد فـي سـبيل  وال امرأة وال خادماً  بيده٬قط  شيئاً  اهللا فينتقم٬ وما ضرب رسول اهللا

 :يفعــل فـي بيتـه؟ فقالــت مــا كـان رسـول اهللا: -رضـي اهللا عنهـا-وسـئلت عائشــة  ٬تعـالى اهللا
 ٬فــإذا حضــرت الصـالة يتوضــأ ويخــرج إلــى الصــالة -خــدمتهم �مهنــة أهلـه كـان يكــون فــي 

وكـان  ٬ويحلـب شـاته ٬ويرقـع ثوبـه ٬٬ فكـان يخصـف نعلـهوكان يشارك أهله في عمل البيت
رضـــي اهللا -صـــلوات اهللا عليـــه أحســـن النـــاس٬ وأجـــود النـــاس٬ وأشـــجع النـــاس٬ يقـــول علـــي 

حـدق نتقـي برسـول اهللا ال تس واحمـر البأ يكنا إذا حم: وهو من في شجاعته وٕاقدامه -عنه
  ـــى ـــف  ٬ال: ومـــا ســـئل عـــن شـــيء فقـــال ٬عـــدو منـــهالفمـــا يكـــون أحـــد أقـــرب إل وكـــان يؤل

يـرده إال بهـا أو أصحابه وال ينفرهم٬ ويكرم كريم كل قوم ويوليـه علـيهم٬ مـن سـأل حاجـة لـم 
ويصـــل ذوي  ٬طفهـــم ويخـــالطهم ويجـــاريهمصـــحابه ويال٬ وكـــان يمـــازح أبميســـور مـــن القـــول

د إنمـا أنـا عبـد آكـل كمـا يأكـل العبـ : "ويقـول والمسـاكين٬ ويتعاهدهم٬ ويجالس الفقـراء هرحم
دفت عليه فتوحها فـأعرض وترا وقد سيقت إليه الدنيا بحذافيرها٬ ٬"كما يجلس العبد  سوأجل 

بـي الرحمـة٬ وهـذه عن زهرتها ومات ودرعه مرهونـة عنـد يهـودي فـي نفقـة عيالـه٬ هـذا هـو ن
 ته٬ والتـي لـو اقتــدى النـاس بهـا واقتفــوا أثرهـا لوجـدوا الســعادة فـي الــدنيافابعـض شـمائله وصــ

  . واآلخرة
أن يقيم دولة اإلسالم على  الرفيعة استطاع الحبيب محمد  بهذه األخالق العالية   
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أكتــاف الرجــال الصــادقين المخلصــين ثــم أكمــل المشــوار مــن بعــد أصــحابه وأتباعــه األوفيــاء 
وم في ذكرى مولد كم نحن بحاجة الي ًا٬في دين اهللا أفواج خل الناسففتحوا فارس والروم ود

على الطريق في بناء النفوس ورص  أن نقتدي به ونقتفي أثره ليكون زاداً  الحبيب محمد 
  . وتحرير المقدسات لالصفوف من أجل دحر االحتال
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  اثنان في النار وواحد في الجنة: القضاة ثالثة

٢٦/٠٥/٢٠٠٥  

بعد فوز حماس الكبير في المرحلة األولى النتخابات البلديات في الضـفة والقطـاع 
عزمــت فــتح والســلطة علــى أن تلملــم شــعثها وتجمــع أمرهــا وتقــوي صــفها لخــوض انتخابــات 
المرحلـــة الثانيـــة لمنـــع حمـــاس أن تفـــوز مـــرَّة أخـــرى٬ فأنفقـــت الماليـــين عبـــر مكتبهـــا الجديـــد 

ارها ومؤيديها ومن تعتقد أنـه سـيكون معهـا فأمـدتهم بعطـاء التعبئة والتنظيم٬ واتصلت بأنص
وفيــر٬ ووعــدتهم بوظــائف فــي كــل وقــت وحــين٬ أمــا مكاتــب االســتطالع فقــد زينــت لهــم أن 

ومـا أن .. وعلـى ذلـك دخلـوا االنتخابـات وهـم مطمئنـون % ٢٥حماس نسبتها ال تزيد علـى 
وا شـوارع رفـح بمسـيرات مسـلحة أغلقت صناديق االقتراع وٕاذ بهم يعلنون فوزهم المبين فطـاف

ليًال ولما بـدأت األمـور تتضـح معالمهـا بفـوز حمـاس  ١٢ابتهاجًا بهذا النصر حتى الساعة 
ة مــــن هــــول الصــــاعقة٬ ولــــم أرت أعصــــابهم ولــــم يصــــدقوا المفاجــــوانهــــا٬ ســــقط فــــي أيــــديهمأ

. لفــتح  ٣لحمــاس  ١٢يســتطيعوا هضــم فــوز حمــاس الســاحق بعــد إعــالن النتــائج فــي رفــح 
المســئولون فــي المكاتــب التنفيذيــة عــن نزاهــة االنتخابــات٬ وأنــه ال يســتطيع أحــد أن  وتحــدث

يشكك فيها٬ وشهدت على ذلك المؤسسات الحقوقية فـي الـداخل والخـارج٬ وكـذلك المراقبـون 
  .كافة من األطياف

ة بتقــــديم الطعونــــات المبرمجــــة والمبيتــــة ســــابقًا التهــــام االنتخابــــات أوكانــــت المفاجــــ
ســؤال الـذي يطــرح نفســه مـا الســبب فـي التنــاقض بــين نتـائج االنتخابــات المعلنــة بـالتزوير وال

 ؟من قبل اللجنة العليا وبين شهادات الطعن التـي قـدَّمت مـن مسـئولين فـي مكتبهـا التنفيـذي
والمطعـون مـن السـلطة أو فـتح ؟ ما السبب في أن الذي قدَّم الطعون من فتح أو السلطة!! 

امون كلهم من فتح أو قريبين منها٬ وفي نفس الوقت لـم يسـمح أيضًا٬ وكذلك الشهود والمح
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إنـه أمـر غريـب وعجيـب حتـى فـي تـاريخ . ألي محام من حماس للدفاع أو اإلدالء بشهادته
  .الكذب والتزييف

إنها األبعاد السياسية المغلفة بالقضاء والمحاكم الصورية٬ لقد مورسـت ألـوان كثيـرة 
؟ ولـذلك كـان لزامـًا !اإلغراء٬ الترهيب٬ الترغيب٬ شـراء الـذمم : واإلمالءاتمن الضغوطات 

أن يخرج قرار المحكمة حسب المقاس الـذي رسـموه بإعـادة االنتخابـات فـي بعـض محطـات 
. أي فـــي المنـــاطق التـــي فـــازت فيهـــا حمـــاس ؛بـــات فـــي رفـــح٬ والبـــريج٬ وبيـــت الهيـــااالنتخا

ضـاة الـذين شـاركوا فـي إصـدار الحكـم والسؤال الذي يطرح نفسه مـرَّة أخـرى علـى إخواننـا الق
نحــــن نثــــق ؟ وعلــــى المحــــاميين الــــذين قــــدموا الطعــــون٬ ألــــم يالحظــــوا هــــذا الكــــذب واالفتــــراء

بالقضــاء الفلســطيني٬ ولكــن أن يصــل األمــر إلــى هــذا المســتوى بإصــدار مثــل هــذه األحكــام 
 لـــذلكبــه الظالمــة الجــائرة فهـــذا واهللا ألمــر خطيــر يهـــدد مكانــة القضـــاء ويزعــزع ثقــة النـــاس 

ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڇٱ: نـــــــــذكرهم بقولـــــــــه تعـــــــــالى

ٺٱٱٺٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱٱ

  .١٣٥: النساء ڇڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱ

علـى  يقـدر لمـا بعثـه رسـول اهللا  -اهللا عنـه ضـير -أن عبد اهللا بن رواحـة  يروى
إياهـا مناصـفة٬ حسـب عهـد رسـول اهللا  لمقاسـمتهممـن الثمـار والـزرع  حصـولهمأهل خيبـر م

 واهللا لقــد جئــتكم مــن : فقــال لهــم! أن حــاول اليهــود رشــوته ليرفــق بهــم .. فــتح خيبــر  بعــد
يحملنـي  وما. إليَّ وألنتم واهللا أبغض إليَّ من أعدائكم من القردة والخنازير خلقعند أحب ال

  .بهذا قامت السموات واألرض: فقالوا. دل فيكملكم٬ على أن أع يحبي إياه وبغض

رجــل عــرف الحــق . اثنــان فــي النــار وواحــد فــي الجنــة : " القضــاة ثالثــة:   وقــال
. ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار. فقضى به فهو في الجنة 
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الجنة فقـد  أمَّا الذي في.  ۱۸۷"ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار
العدل وأنصف الناس دون اعتبار لجاه أو سلطان أو مال أو  فأقام ٬عرف الحق فقضى به

: الوجــد درعــًا لــه عنــد يهــودي فعرفهــا٬ فقــ -اهللا وجهــه كــرَّم-روي أن عليــًا . قــوة أو ضــعف
بينـي : يـدي٬ ثـم قـال اليهـودي فـيدرعـي : جمل لي أورق٬ فقـال اليهـودي مندرعي سقطت 

 درعــي: تشــاء يــا أميــر المــؤمنين قــال مــا: ُشــريح قــال ٬وبينــك قاضــي المســلمين فــأتوا شــريحاً 
: شــريح قــال ٬وفــي يــدي درعــي: قــال ٬تقــول يــا يهــودي مــا: شــريح قــال ٬هــوديهــذا الي نــدع

 انوكــ "قنبــرًا  فــدعا ٬ال بــد مــن شــاهدين ولكــن ٬واهللا يــا أميــر المــؤمنين إنهــا لــدرعك صــدقت
 ٬شهادة موالك فقد أجزناهـا أما: شريح فقال ٬فشهدا إنها لدرعه يوالحسن بن عل" خادمًا له 

والحسـين  الحسـن: يقـول رسـول اهللا  تسـمع أمـا: علـى لابنـك فـال نجيزهـا فقـا هادةش وأما
 ثـم ٬تجيـز شـهادة سـيدا شـباب أهـل الجنـة أفـال: قـال ٬نعم اللهم: سيدا شباب أهل الجنة قال

معــي إلــى قاضــي المســلمين  ءأميــر المــؤمنين جــا: دياليهــو  فقــال ٬الــدرع خــذ: قــال لليهــودي
إنها لـدرعك سـقطت عـن جمـل لـك أورق  نينواهللا يا أمير المؤم صدقت ٬فقضى لي ورضي

 ٬-رضـي اهللا عنـه- يلـه علـ فوهبها ٬رسول اهللا اً اهللا وأن محمد التقطتها أشهد أن ال إله إال
ـــ أمـــا ـــر  مـــن وهـــذا ٬م يقـــِض بـــه وجـــار فـــي الحكـــم فهـــو فـــي النـــارالـــذي عـــرف الحـــق فل أكب
 ةيتصــدرون ســدّ  نالــذي هاتاليــوم فــي معظــم حكامهــا وقضــا األمــةالتــي ابتليــت بهــا  لمصــائبا

  . القضاء والحكم إال من رحم ربي

إن حكـم  فإنـه: قال الصنعاني"  ۱۸۸بغير سكين بحولي القضاء فقد ذُ  من:   قال
 وٕانمـا ٬مـن ذْبـح نفسـه إهالكهـا والمـراد ٬النـار فـيبغير الحق مع علمه بـه أو جهلـه لـه فهـو 

 بالعـــذابأريـــد إهـــالك الـــنفس  بـــل ٬قـــال بغيـــر ســـكين لإلعـــالم بأنـــه لـــم يـــرد الـــذبح الحقيقـــي
كان الهدف مـن إرسـال الرسـل هـو أن  لذلك. معنويًا وهو الزم له حاً ذب ُذبح: األخروي وقيل

                                                           
  . ٬ صححه األلباني )٥٨٩١(٬ ح )٥/٣٩٧(السنن الكبري: النسائي ١٨٧
  . ٬ صححه األلباني )٣٥٧١(٬ ح )٣/٢٩٨(سنن أبي داود: أبو داود ١٨٨
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ـــــــوم ال ـــــــاس بالقســـــــط يق ـــــــالن ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱڇٱ: -تعـــــــالى- ق

پٱٱپٱٱڀٱٱڀڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱ

   .٢٥: الحديد ڇٹٱٱٱٱٱٹڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱ

إلرســاء هــذه القواعــد موضــحة أن ضــياع الحقــوق وعــدم  لقــد جــاءت بعثــة محمــد 
وأنــه ال شــيء أبعــث للشــقاء وأدعــى ٬ الحكــم بالعــدل بــين النــاس ســبب هــالك األمــم وتــدميرها

وشــــعورهم بــــالظلم والخـــوف علــــى حيــــاتهم ٬ إلشـــعال نــــار الفتنــــة مـــن ســــلب النــــاس حقـــوقهم
رضـي اهللا -فيمـا رواه البخـاري عـن عائشـة  قـال . ومستقبلهم من تسلط الجبـارين علـيهم 

؟ ل اهللا من يكلـم رسـو : فقالوا٬ أن قريشًا أهمها أمر المرأة المخزومية التي سرقت: -عنها
ثـم قـام ٬ أتشـفع فـي حـد مـن حـدود اهللا: فقال ومن يجترئ عليه إال أسامة فكلم رسول اهللا 

أيها الناس إنمـا ضـل مـن قـبلكم أنهـم كـانوا إذا سـرق الشـريف تركـوه وٕاذا سـرق : خطيبًا فقال
" وأيــم اهللا لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطــع محمــد يــدها ٬ الضــعيف أقــاموا عليــه الحــد

هللا الفــاروق عمــر فقــد طبــق هــذا المنهــاج العظــيم علــى ابــن عمــرو بــن العــاص والــي رحــم ا
ـــده مـــع أحـــد المصـــريين ٬ فأقســـم فســـبقه فضـــرب المصـــري بالســـوط٬ مصـــر حـــين تســـابق ول

ولمــا ٬ اصــنع مــا بــدا لــك فأنــا ابــن األكــرمين: فقــال لــه٬ عليــه أن يشــكوه إلــى عمــر يالمجنــ
اســتدعى والــي مصــر وابنــه وجلســا للمظــالم وصــلت الشــكوى إلــى عمــر وكــان فــي الحجــاز 

متى استعبدتم النـاس : فنظر عمر إلى عمرو وقال قولته المشهورة٬ عالنية واستمع للشاكي
أضـرب بهـا ابـن األكـرمين كمـا : ثم أعطى درته للمصـري وقـال "وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 

لـذي اعتــز وبعـد أن اقـتص لنفسـه طلـب منـه عمــر أن يضـرب عمـرو بـن العـاص ا٬ ضـربك
أما آن لنـا أن . يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربني : ابنه بجاهه وسلطانه فأبى وقال

ہٱٱڇٱ.. نــتعظ ونرجــع إلــى الحــق فــإن الرجــوع إلــى الحــق خيــر مــن التمــادي فــي الباطــل 

ہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱےٱٱےۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇۆٱٱ
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ــــال ٬ ٨: ائــــدةالم ڇۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇۋٱٱۋٱٱۅۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱ مــــن :  وق
ومــن الــتمس ســخط اهللا برضــا النــاس ٬ الــتمس رضــا اهللا بســخط النــاس كفــاه اهللا مؤنــة النــاس

  .۱۸۹وكله اهللا إلى الناس

   

                                                           
  . اني ٬ صححه األلب)٢٤١٤(٬ ح )٤/٦٠٩(سنن الترمذي: الترمذي ١٨٩
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  طلب الولد للجهاد: أهداف الزواج من
  م٧/٧/٢٠٠٥

أودعهـا  اهللا   التـيظاهرة من ظواهر التنظيم لفطرة اإلنسان  زواججعل  اهللا  ال لقد   
وصـان المـرأة ٬ للغريزة سـبيلها المـأمون٬ وحمـى النسـل مـن الضـياع واالخـتالط فوضعفيه٬ 

مـع غيـره فـي تلبيـة  مالمسـل ىلتسـاو  فطـرةمن أن تكون مشاعا لكل راتع٬ ولوال تنظيم هـذه ال
ــا ضــىالفو  قرغبتــه الجنســية عــن طريــ حــض اإلســالم علــى الــزواج  لــذلك ٬واإلباحيــة والزن

فيه ووضع له أهدافًا نبيلة كي يحرص الناس علـى تحقيقهـا حتـى يعيشـوا باطمئنـان  غبور 
  : وسالم ومن أهم تلك األهداف

إرواء الغريزة الجنسية وٕاطفاء نارها٬ فإنها أقوى الغرائز التي تهـدد المجتمـع المعاصـر : أوالً  
 الغريزةسطًا من موقفًا و  اإلسالمفقد وقف  لذلكالشباب٬  حياةتولد في سن مبكرة من  يفه

تعبــث حيــث شــاءت كمــا يــدعو ويــروج لهــا اإلبــاحيون٬ ولــم  نــانفلــم يطلــق لهــا الع الجنســية
 بتسـير فيــه تعمـر وال تخــر  الرهبــان٬ وٕانمـا رســم لهـا طريقــاً  عيكمــا يـدَّ  قذرهاويسـت تنكرهاسـي

يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع : " كمــا قــال  عليــهالــزواج وحــث  شــرعوتبنــي وال تهــدم ف
  . ۱۹۰"وج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرجباءة فليتز ال نكمم
فـي صـورة شـيطان  قبـلإن المـرأة تُ : "قـال أن النبـي  -رضي اهللا عنـه- هريرةعن أبي  و 

ـــ  مـــا فـــي أهلـــه فـــإن ذلـــك يـــردُّ  أتفليـــ امـــرأة  كمأحـــد بصـــرفـــي صـــورة شـــيطان فـــإذا أ دبروُت
  . ۱۹۱"نفسه

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱڇٱ :-تعــالى-قــال تحقيــق الســكن والمــودة والرحمــة : ثانيــا 

  .٢١: الروم ڇکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱ

                                                           
 . سبق تخريجه  ١٩٠
 ) .١٤٠٣(٬ ح )٢/١٠٢١(صحيح مسلم: مسلم ١٩١



- ٥٦٤ - 
 

الذرية الصالحة٬ فالزواج هو اللبنة األولى لبناء٬ المجتمـع وهـو السـبيل لحفـظ النـوع : ثالثاً   
-قــال اإلنســاني الــذي يهــدف إلــى تربيــة جيــل يســاهم فــي بنــاء مجتمعــه وتشــييد حضــارته 

ىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱßٱٱàٱٱٱٱحئٱٱمئٱڇٱ :-تعالى

 .٧٢: النحل ڇâáٱٱãٱٱäٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱ

: قـال  باب من طلـب الولـد للجهـاد٬ : في فتح الباري لشرح صحيح البخاري جاء   
وتســـعين  تســعأو  امـــرأة٬ألطــوفن الليلــة علـــى مائــة  مداود عليهمــا الســـال بـــنقــال ســليمان "

إن شـاء اهللا٬ فلـم يقـل إن شـاء : لـه صـاحبه السـبيل  اهللا٬ فقـ يكلهن يأتي بفارس يجاهد ف
اهللا٬ فلم تحمل منهن إال امرأة واحدة جاءت بشق رجـل والـذي نفـس محمـد بيـده لـو قـال إن 

  ".  نفي سبيل  اهللا  فرسانا أجمعو  لجاهدوااهللا  شاء
ينـوي عنـد  :أي ؛"ادطلب الولد للجه نباب م"ابن حجر العسقالني في شرح الحديث  يقول 

 بلـط. فيحصـل بـذلك أجـر وٕان لـم يقـع ذلـك الولـد ليجاهـد فـي سـبيل اهللا صولالمجامعة ح
مـــن الســـنة بـــل مـــن األمـــور المحمـــودة التـــي يســـعى إليهـــا الصـــالحون  -إذن�الولـــد للجهـــاد 

تزوجـوا الـودود الولـود : "قـال  ٬-عـز وجـل-والمؤمنون من أجل تنشـئة جيـل مـؤمن بـاهللا 
هــذه األهــداف البــد مــن اختيــار الزوجــة  ولتحقيــق ۱۹۲"يــوم القيامــة ممــبكــم األ كــاثرم فــإني

 لـدينهالمالها ولحسـبها ولجمالهـا و  ؛بعتنكح المرأة ألر  :الصالحة المؤمنة ذات الدين قال 
  . ۱۹۳"فاظفر بذات الدين تربت يداك

  . ۱۹٤"المرأة الصالحة الدنيا متاعالدنيا متاع وخير : " ويقول 
من تزوج امرأة لعزها لم يزده اهللا إال ذًال ومن تزوجها لمالهـا لـم يـزده اهللا إال : "أيضا ويقول 

لـم يـرد بهـا إال أن يغـض  امـرأةومـن تـزوج  اءًة٬فقرًا ومن تزوجها لحسبها لم يزده اهللا إال دنـ
                                                           

  .حسن صحيح : ٬ قال األلباني)٢٠٥٠(٬ ح )٢/٢٢٠(سنن أبي داود: أبو داود ١٩٢
 ) .١٤٦٦(٬ ح )٢/١٠٦٨(٬ صحيح مسلم)٥٠٩٠(٬ ح )٧/٧(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ١٩٣
 ) .١٤٦٧(٬ ح )٢/١٠٩٠(صحيح مسلم: مسلم ١٩٤
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  . الطبراني واهر " بصره ويحصن فرجه بارك اهللا له فيها وبارك لها فيه
 بالــزواج عــن االغتــرار بالحســن والجمــال والحســ طالــب ثــم فقــد نهــى رســول اهللا  ومــن 

فقـــد روى عـــن  -الـــذكر ســـالفة- نكـــاحلالرئيســـة ل ألهـــدافعـــن ا أعـــرضوالمـــال خاصـــة إذا 
 هللايــا رســول ا فقـال رجــل إلـى رســول اهللا  جـاء: "قــال -عنـه رضــي اهللا-معقـل بــن يسـار 

 فقـالفنهاه ثم أتاه ثانيـة٬  أأتزوجها؟ال تلد  اومال إال أنه ومنصبأحببت امرأة ذات حسب 
أبـو  رواه" فإني مكاثر بكـم األمـم دتزوجوا الودود الولو : أتاه الثالثة فقال له ثمله مثل ذلك٬ 

  .صحيح اإلسناد: وقال ٬داود والنسائي والحاكم
الـزواج  وملمفهـ فمن انحرا) الجنسي نفي ظل الهيجا(فيه بعض الشباب اليوم  يقعما  إن 

يبحـث عـن الفتـاة الجميلـة وفقـط التـي  اهفإنـك تـر  لـذلكمجـرد متعـة جنسـية  أنـهعلى اعتبـار 
 أوال يعنيــه بعــد ذلــك إن كانــت عفيفــة محصــنة٬  ثــملــذة الجمــاع٬  مــنتحقــق لــه أكبــر قــدر 

اطمئنــــان  والللـــزوجين ســــكن الـــنفس٬  قــــقفهـــذا الــــزواج الشـــهواني ال يح. ذات ديـــن وخلــــق
غض البصر٬ بل ربما يستمر الزوج في  وال هما٬والرحمة بين مودةال تكون ال كماالخاطر٬ 

  !! آخر نطلب اللذة بالحرام كلما وقعت عينه على جمال أو ُحس
الماجنــــة التـــي يرتكـــب فيهــــا الحـــرام٬ مــــن  فـــراحأن تـــرى وتســـمع تلــــك األ عجــــب فـــال لـــذلك 

 حــدود؛وٕاطــالق الرصــاص بــال  بةوأغــاني ماجنــة٬ وموســيقى صــاخ ر٬وشــرب خمــ ط٬اخــتال
علـــى ذلــــك  ويســـاعدهمعنـــى الـــزواج إال بهـــذه الطريقـــة الحمقـــاء٬  يفهـــمألن الـــزوج ال  لـــكذ

بنعمــة  يــهيمــن عل اهللا!! ليلــة العمــر خليــه يفــرح هــا الليلــة هــي: الجهــالء مــن أقربائــه بقــولهم
إال المشـاكل بـين الـزوجين ألتفـه  ؟النتيجـة بعـد ذلـك نستكو  فماذا  ٬الزواج فيقابلها بمعصية

  . باهللا لعياذدي إلى الطالق وااألسباب وقد تؤ 
العالقـة  كونت بحيثحياة مشتركة  شاءوٕان يتإلى إقامة ب جايهدف من هذا الزو  اإلسالم إن 

 حيـاة وقلبـينتجعـل مـن التقـاء جسـدين  لتـيأساس المشاعر اإلنسانية الراقية ا علىالجنسية 
  . مشتركة ومستقبل مشترك
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قابــل صــديقه التــابعي " الكوفــة ضــاءالخطــاب ق بــنعمــر  واله" )القاضــي(أن شــريحًا  يــروى 
مــا  لــم أرَ  منــذ عشــرين عامــاً : بيتــه فقــال لــه شــريح فــيالشــعبي فســأله الشــعبي عــن حالــه 

علـى امرأتـي ورأيـت  لـتمـن أول ليلـة دخ: قال شـريح ذلك؟وكيف  :يغضبني من أهلي قال
 فلمــا ٬-عــز وجــل- هللا شــكراً ركعتــين  يقلــت فــي نفســي أصــل فيهــا حســنًا فاتنــًا وجمــاًال نــادراً 

 ددتخال البيـت قمـت إليهـا فمـ فلمابصالتي وتسلم بسالمي٬  يوجدت زوجتي تصل سلمت
ـــ أحمـــده  إن الحمـــد هللا: قالـــت ثـــمعلـــى رســـلك يـــا أبـــا أميـــة كمـــا أنـــت٬ : تيـــدي نحوهـــا فقال

امرأة غريبة ال علم لـي بأخالقـك فبـين لـي مـا  إنيوبعد ف لهآعلى محمد و  يوأستعينه وأصل
 تأحب كذا وكذا وأكره كذا وكـذا٬ ومـا رأيـ فإني: فقال ٬ين لي ما تكره فأتركهوب تيهآتحب ف

لزيــارة أهلــي؟  حبتــكم كيــف: قالــت ثــم يها٬رأيــت مــن ســيئة فاســتر  ومــامــن حســنة فانشــريها٬ 
: قلــت ؟جيرانـك أن يـدخل دارك نتحــب مـ مـنف: قالـت ٬أصـهاري يأن يملنــ بمـا أحـ: قلـت

فــالن قــوم ســوء٬ قــال شــريح فبــت معهــا بــأنعم ليلــة فمكثــت  وبنــيبنــو فــالن قــوم صــالحون٬ 
  .واحدة كنت لها ظالماً  رةإال م يءش لم أعتب عليها في اماً معي عشرين ع
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الجهاد واالنتصار هربش مرحباً   

٠٦/١٠/٢٠٠٥  

خاصــة وطعـم خــاص حيــث  هــةالعــام٬ ولـه نك اشــهر رمضـان المبــارك فــي هـذ يـأتي
ـــة  تاللاالحـــ حـــرالمجاهـــد باالنتصـــار ود بنااهللا علـــى شـــع مـــنَّ  عـــن قطـــاع غـــزة ليكـــون بداي

المشــوار نحــو تحريــر القــدس ويافــا وحيفــا والجليــل وكــل فلســطين مــن بحرهــا إلــى نهرهــا ومــا 
ذلك على اهللا بعزيز٬ يطل علنيا هالل رمضان وال زال معتقلونا يقبعون خلف القضبان فـي 

ــًا لكــم جهــاد وأنــتم تجســدون أكبــر  بطــالبــاتكم أيهــا األوصــبرك وث كمســجون االحــتالل فهنيئ
والتصـــدي ضـــد العـــدو الصـــهيوني المجـــرم الـــذي يحـــرمكم أن  صـــمودملحمـــة بطوليـــة فـــي ال

تمارسوا حقكم الذي كفلته الشرائع السماوية واألعراف والقوانين الدولية٬ ونقول لكم كـل عـام 
  .ذن اهللا تعالىننساكم حتى تتحرروا من قيد السجان اللعين بإ لنوأنتم بخير واهللا 

والمقاومـة وقـدم  لجهـادسنين من ا مسعلينا شهر الجهاد وقد أمضى شعبنا خ يأتي
 يطــلوالجرحــى والمعــاقين  تقلــينعلــى أربعــة آالف شــهيد وعشــرات اآلالف مــن المع يــدمــا يز 

علينــا رمضــان والمقاومــة الفلســطينية وعلــى رأســـها حركــة حمــاس هــي عنــوان المرحلــة فـــي 
فـــي غيـــاب مـــوازين القـــوى فبالســـواعد المتوضـــئة  الرعـــبمـــوازين  والصـــمود وقلـــب التصـــدي

غـزة وكبدتـه الخسـائر فـي األرواح والمعـدات وقتـل مـا  اعانسحب الكيان الصـهيوني مـن قطـ
ـــد عـــن  ـــو ) ١٥٠٠(يزي ـــ شصـــهيوني رغـــم أن الجي ـــة التـــي خاضـــت القت مـــع العـــدو  الالعربي

الفلسطينية خالل انتفاضـة األقصـى  قاومةالصهيوني لم تكبد العدو الصهيوني ما كبدته الم
  .المباركة

في فلسطين وعلى رأسـها حمـاس والـذي  مقاومةهنا كان التآمر العالمي على ال من
وأمـام العـالم كلـه  راحةيتولى كبرها أمريكا وعلى لسـان رايـس وزيـرة الخارجيـة فقـد أعلنـت صـ

خـول التشـريعي فـي ألنـه ال يمكـن أن تجتمـع المقاومـة ود ؛ال بـد مـن نـزع سـالح حمـاس هأن
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. واحد٬ وأمريكا نفسها هي التي شكلت لجنة من الخارجيـة للعمـل علـى إضـعاف حمـاس نآ
فهــي تجــري ) تحــدةأمريكــا واالتحــاد األوروبــي وروســيا واألمــم الم(يســمى بالرباعيــة  مــا وأمــا
: وقالـت ومـةأبـا مـازن بنـزع سـالح المقا ٢١/٩لتحظى برضائها فقد طالبت في  أمريكاوراء 

تمرار احتفـــاظ المقاومـــة بســـالحها تتنـــاقض مـــع مشـــاركتها فـــي االنتخابـــات التشـــريعية إن اســـ
قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة  يالفلسـطيني فـ بويأتي العدوان الصهيوني علـى الشـع. القادمة

 ءفـــي االغتيـــال واالعتقـــال خاصـــة ألبنـــا المتمثـــلللمرحلـــة الثالثـــة و  البلديـــةقبيـــل االنتخابـــات 
هـذا كلـه فـي سـياق الخطـة المبرمجـة إلضـعاف  يتـزامن ريعيوالتش للبلدية رشحينحماس الم

حركـة حمـاس٬ وٕاظهارهــا بأنهـا عـدٌو للشــعب الفلسـطيني وأن مـا يحصــل للشـعب الفلســطيني 
موقـف السـلطة  فـإنوتتويجًا لما مـر . وعلى رأسها حركة حماس المقاومةعن استمرار  ناتج

تنـاغم مـع تلـك المـؤامرة القـذرة علـى الرسمي ولألسف وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية ي
فبيانـــات وزارة الداخليـــة المتالحقـــة والتـــي ال تنفـــك ليـــل نهـــار . الشـــعب الفلســـطيني وٕانجازاتـــه

وصــباح مســاء عــن التحــريض ضــد المقاومــة هــذه البيانــات التــي ال تحمــل فــي طياتهــا إلــى 
تســبب فيهــا آخرهــا الفتنــة التــي  كــانحمــاس والتــي  ىالتحــريض والحقــد والكــذب الصــريح علــ

محمــد الرنتيســي ومحاولــة اعتقالــه دون /رجــال الشــرطة بــإطالق الرصــاص علــى ســيارة األخ
  .سبب يذكر٬ مما أدى إلى إشعال نار الفتنة واستشهاد ثالثة من المواطنين

إن حلول شـهر رمضـان الكـريم شـهر الصـبر والثبـات سـيحرك فينـا العزيمـة واإلرادة 
دم بـــإذن اهللا وأن النصـــر لإلســـالم رغـــم شـــدَّة الظـــالم ويبـــث فينـــا روح األمـــل بـــأن النصـــر قـــا

ڇٱوتكالـب األعــداء الـذين يرموننــا عـن قــوس واحـدة الستئصــالنا وٕانهـاء وجودنــا عـن أرضــنا 
  .٧٣: األنفال ڇھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱ

ســبحانه إنــه لــن ينجينــا مــن شــر تلــك المــؤامرات كلهــا إال بــالعودة الصــادقة إلــى اهللا 
من اهللا إال إليـه علينـا أن نـدعو بقلـوب ش نفحات رمضان المبارك فال ملجأ خاصة أننا نعي
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خاشعة أن يكشف اهللا هذه الغمة ويفرج الكرب فإن للصائم عند فطره دعوة ال ترد كما جاء 
ثالثــة ال تــرد دعــوتهم الصــائم حتــى يفطــر٬ واإلمــام العــادل٬ ودعــوة : فــي الحــديث الصــحيح

وعزتــي وجاللــي ال : اهللافعهــا اهللا فــوق الغمــام وتفــتح لهــا أبــواب الســماء٬ ويقــول المظلــوم ير 
  .نصرنك ولو بعد حين

ما أحوجنا اليوم في رمضان أن نفهم الغاية من هذا الصوم٬ إنها تقوى اهللا سبحانه 
ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڇٱ: -تعــــــــــــالى-قــــــــــــال 

  .١٨٣: البقرة ڇڦٱٱڦٱٱ

مــن صــام يومــًا فــي ســبيل اهللا  مــا أحــوج المســلمون اليــوم أن يفقهــوا قــول الرســول 
فمــا أدراكــم إن كــان مجاهــدًا وصــائمًا فــي شــهر " باعــد اهللا وجهــه عــن النــار ســبعين خريفــًا 
  .رمضان فالثواب إن شاء اهللا أكبر وأعظم

إن مـــن األخطـــاء الكبيـــرة التـــي يقـــع فهـــا بعـــض الصـــائمين أنهـــم يتخـــذون رمضـــان 
الكسل والخمول فترى أحدهم ينام النهار كله وربما يضيع الصالة والعياذ باهللا و فرصة للنوم 

فهو حديث ضعيف٬ ثم يسهر الليل متفرجـًا " نوم الصائم عبادة " وقد يحتج البعض بحديث
ســلي صــيامه كمــا تقــول الــدعايات المغرضــة التــي تبــث مــن علــى التمثيليــات الهابطــة كــي ي

ېئٱٱېئٱٱىئٱٱٱىئٱٱىئٱٱٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱ -عز وجل-شاشات التلفاز وهم بهذا ينسون قول اهللا 

  .٣٦: اإلسراء ڇیٱٱیٱٱ

ن و بنــاءهم علــى الصــوم فقــد كــان المســلمكمــا نــذكر إخواننــا الصــائمين أن يــدربوا أ
ارهم٬ حتى كـانوا يـأتون لهـم باللعـب مـن العهـن األوائل يصومون ويصّومون صبيانهم وصغ

يســلونهم حتــى يحــين وقــت اإلفطــار٬ فــإن لــم يســتطيعوا أن يصــبروا  -الصــوف المنفــوش-
  .طول النهار فال مانع أن يصوموا نصف النهار٬ أو أن يصوم يومًا ويفطر يومًا آخر
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  :قال الشاعر

  على ما كان عوده أبوه        وينشأ ناشئ الفتيان منا

خــوة الصــائمون علــيكم أن تحمــدوا اهللا أن بلغكـم رمضــان لتنــالوا هــذا الثــواب أيهـا اإل
فحاولوا أن تزيدوا من رصيدكم عند اهللا وأنتم في أول الشـهر أن تجعلـوا هـذا الشـهر خالصـًا 

كــل عمــل ابــن : " هللا تبـارك وتعــالى فالصــوم هــو ســر بــين العبــد وربـه كمــا جــاء فــي الحــديث
وات اأيها المؤمنون اهللا يناديكم من فوق سبع سم٬ "أنا أجزي بهآدم له إال الصيام فإنه لي و 

  .٣١: النور ڇىئٱٱٱیٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱڇٱٱفيقول

يبســط يــده بالليــل ليتــوب  -تعــالى�إن اهللا ": يــدعوكم إلــى التوبــة فيقــول والرسـول 
" مسـيء النهـار ويبســط يـده فـي النهــار ليتـوب مسـيء الليــل حتـى تطلـع الشــمس مـن مغربهــا

  .رواه مسلم

فــاجعلوا رمضــان فرصــة للتوبــة والرجــوع إلــى اهللا واإلقــالع عــن المعاصــي وافتحــوا 
مـا معاصـي  ن يقبل توبة العبـد مهمـا ارتكـب مـصفحة جديدة مع اهللا في بداية رمضان فاهللا

هللا أفـرح بتوبـة عبـده مـن أحـدكم سـقط : "  كما قال  -سبحانه-واهللا دام صادقًا في توبته 
  .۱۹٥"على بعيره وقد أضلَّه في أرض فالة

   

   

                                                           
 .سبق تخريجه  ١٩٥
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  رفةيوم ع في

  اإلنسانأول من أعلن مبادئ حقوق   محمد

٢٠٠٥  

 ٬المسلمون في هذه األيام ظالل نفحات العشر األوائل من شهر ذي الحجـة يعيش
الحبيــــب  يقــــول ٬أيــــام مباركــــة مليئــــة باإليمــــان والعطــــاء والتنــــافس فــــي فعــــل الخيــــرات فهــــي

مــا مــن أيــام العمــل الصــالح أحــب إلــى اهللا فــيهن مــن هــذه األيــام ـ يعنــي " :  المصــطفى 
اهللا إال رجـل  الجهـاد فـي سـبيل وال: قـال ٬فـي سـبيل اهللا ادالجهـ وال: عشر ذي الحجـة ـ قـالوا

   ۱۹٦"يرجع من ذلك بشيء لم ف خرج بنفسه وماله

هــذه األيــام العظيمــة يــوم التاســع مــن ذي الحجــة ـ يــوم عرفــة ـ حيــث يتوجــه  ومــن
  . الفجر لليوم التاسع في منى  ةصال واحجاج بيت اهللا الحرام إلى جبل عرفات بعد أن أد

ومغاربهـا وتتعلـق  رضهذا اليوم األغر تتجـه أنظـار المسـلمين فـي مشـارق األ وفي
األمـل والرجـاء أن يغفـر اهللا لهـم  منحو عرفات شعارها التلبية والدعاء وعظـي القلوب الزاحفة

مــن يــوم  مــا مــن يــوم أفضــل عنــد اهللا" :  الرســول  يقــول ٬ســيئاتالــذنوب ويتجــاوز عــن ال
 ٬إلـــى الســـماء الـــدنيا فيبـــاهي بأهـــل األرض أهـــل الســـماء -وتعـــالى تبـــارك-عرفـــة ينـــزل اهللا 

مــن كــل فــج عميــق يرجــون رحمتــي  جــاءوا ٬شــعثًا غبــراً  ونيإلــى عبــادي جــاء انظــروا: فيقــول
  .  ۱۹۷يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة رَ يُ  فلم ٬ولم يروا عذابي

                                                           
  . ٬ صححه األلباني )١٧٢٧(٬ ح )١/٥٥٠(سنن ابن ماجه: ابن ماجه ١٩٦
  .سبق تخريجه  ١٩٧
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 ٬يــوم عرفــة ففيــه الثــواب العظــيم مهــذا اليــوم المبــارك يســن لغيــر الحجــاج صــو  فــي
  . "  ۱۹۸ومستقبلة ماضية ٬صوم يوم عرفة يكفر سنتين" :  الرسول  يقول

يــوم أن وقــف  ســنةألــف وأربعمائــة  قبــل مون فــي هــذا اليــوم الرســول المســل يتــذكر
 ٬بصـوته المجلجـل فـي اآلفـاق يعلـن ٬الطـاهر مكـانفي حجة الوداع في هـذا ال أصحابهفي 

التــي تــدعي  لدوليــةاإلنســان التــي أقرهــا اإلســالم بشــكل فــاق كــل الوثــائق والقــوانين ا حقــوق
حرام عليكم كحرمـة يـومكم هـذا فـي  وأعراضكمإن دماءكم وأموالكم " لمدنيةالحضارة وتزعم ا

  " . اللّهم فاشهد  غتشهركم هذا في بلدكم هذا اللّهم إني بل

الربــا  وحرمــة ٬اســتباحه النــاس ظلمــًا وعــدواناً  يالــدم المســلم الــذ حرمــة يعلــن  ثــم
أال كل شيء من " الذي وقع فيه كثير من المسلمين اليوم بأشكال مختلفة وأساليب متنوعة 

وأول ربـا أضـع مـن ربانـا ... الجاهليـة موضـوعة  اءودمـ وضـوعم يقدم تحتأمر الجاهلية 
   ."ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله 

 مــانفـإنكم أخــذتموهن بأ لنســاءفــاتقوا اهللا فـي ا" : خيــرًا فيقـول بالنسـاء يوصــي  ثـم
 علـنأحـدًا تكرهونـه فـإن ف فرشـكمعليهن أال يـوطئن  ولكم ٬فروجهن بكلمة اهللا واستحللتم ٬اهللا

  .  ۱۹۹عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولهن ٬ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح

 ڇچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱ: وعلــــى جبــــل عرفــــات وبعــــد العصــــر أنــــزل اهللا قولــــه تعــــالى
المـؤمنين يـا أميـر : فقال٬ أن رجًال من اليهود أتى عمر: وقد ورد في الصحيحين٬ ٣: المائـدة

وأي : قــال٬ آيــة فــي كتــابكم تقرأونهــا لــو علينــا نزلــت معشــر اليهــود التخــذنا ذلــك اليــوم عيــداً 
فقــــال ٬ ٣: المائـــدةڇٱ چٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڇٱ: قــــال٬ آيــــة

                                                           
  ) . ٢٢٥٣٥(٬ ح )٣٧/٢٢١(مسند اإلمام أحمد: أحمد ١٩٨
 ) .١٢١٨(٬ ح )٢/٨٨٦(صحيح مسلم: مسلم ١٩٩
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والسـاعة التـي نزلـت فيهـا علـى  واهللا إنـي ألعلـم اليـوم الـذي نزلـت علـى رسـول اهللا : عمر
  . ي يوم الجمعةعشية عرفة ف رسول اهللا 

حجـــة الـــوداع أمـــام مائـــة ألـــف  فـــي الرســـول  ألقـــاهالـــذي  نيالخطـــاب اإلنســـا هـــذا
مـن مبادئـه وال أشـرف مـن  قـىخطـاب لـم يسـمع الوجـود أر  وهـو ٬وأربعة وعشرين مـن النـاس

األمــــم  وحريــــات ٬الســــجل الصــــادق فــــي إرســــاء قواعــــد حقــــوق اإلنســــان وســــيظل ٬مقاصــــده
  . والشعوب على مدار الزمان 

بعــد كمــال  يــأتي ٬المبــارك حىاليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة يــأتي عيــد األضــ وفــي
نحــن فــي  فهــل ٬يــأتي العيــد ٬مــن أركــان اإلســالم وهــو الحــج لخــامسالطاعــة كمــال الــركن ا

  . اهللا فهو عيد في كل يوم ال نعصِ  ٬شرعنا وديننا لىنحن في عيد إن عدنا إ نعم ؟عيد

رضـي اهللا -عـن أنـس . العيـد لمـن طاعتـه تزيـد وٕانما ٬الجديد بسل لمنالعيد  فليس
 ٬اهللا خيـرًا منهمـا أبـدلكما: فقـال ٬ولهم يومان يلعبون فيهما المدينة النبي  قدم: قال -عنه
  .  ۲۰۰الفطر ويوم األضحى يوم

  .عام وأنتم بخير وكل..  منا ومنكم صالح األعمال اهللا تقبل

                                                           
 .سبق تخريجه  ٢٠٠
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  نذير للباعة الداخلين بيت الطاعة بين يدي الساعة الزالزل

 م٦/١/٢٠٠٥

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱڇٱ

ٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱ

  . ٢ - ١: الحج ڇڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱ

كشــف المزيــد مــن الخســائر ت٬ وفــي كــل يــوم تال زالــت أنبــاء الزلــزال الرهيــب تتــوالى
األســـبوع المنصـــرم جزيـــرة ســـومطرة  فقـــد ضـــرب فـــي٬ الســـيما فـــي األرواح اآلدميـــة٬ المذهلـــة

٬ فهجمت أمواج هوجـاء علـي شـواطئ الجـزر المجـاورة٬ ندونيسيا زلزال هيج طوفان البحرأب
وأودت ٬ بل علي سواحل العديد من الدول في جنـوب شـرق آسـيا فمسـحت قـرى مـن الوجـود

ألوليـة أن عـدد الضـحايا وتفيـد اإلحصـاءات ا٬ هللا من البشـرتحت األوحال ما ال يعلمه إال ا
٬ وٕان من المتوقع أن يقفز رقم المفقودين فوق ربع المليون٬ مائة ألفثالثين و  ىقد ناف عل

  . وأما الخسائر المادية فال يعلم مقدارها إال اهللا العليم الخبير 

وهـل ؟ ولمـاذا هـذا الـبطش الشـديد؟ فـيم هـذا السـخط اإللهـي: م فـي هـذا المقـال مهوالسؤال ال
   ؟التوقيت في نهاية العام الميالدي له داللة في ذلك

٬ ال يرسل بمثل هـذه اآليـات إال تخويفـاً  --عز وجل-�البد ابتداء أن نعلم أن اهللا 
والعلة في ذلك أنهـم ال يسـمعون وال ٬ كبيراً  ولكن أكثر الناس ال يزيدهم التخويف إال طغياناً 

إذ لهم قلـوب ال يفقهـون ٬ والنار مثوى لهم٬ متعون ويأكلون كما تأكل األنعامفهم يت٬ يعقلون
  . بل هم أضل أولئك هم الغافلون ٬ األنعامكأولئك ٬ ولهم أعين ال يبصرون بها٬ بها
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إن المعـــروف أن كثيــــرًا مـــن الصــــليبيين يرغبــــون فـــي االحتفــــال بعيـــد المــــيالد بشــــد 
ٕان كثيرًا منهم يختار جـزر إندونيسـيا المسـلمة ومـا و ٬ الرحال إلي المناطق السياحية الساحرة

ويعود هذا االحتفال إلي االعتقاد بأن اهللا هو المسيح بن مـريم ٬ لقضاء تلك اإلجازة٬ حولها
ليتحمل ٬ وأن اإلله قد أذن لليهود أن يصلبوه ويقتلوه٬ وأن المسيح بن اهللا أو أنه ثالث ثالثة

ومن هنـا ٬ ليكون تكفيرًا لذنوب البشر الراضين به رباً فقد أريق دمه ٬ بذلك آثام المؤمنين به
وبــالفحش ٬ فــإن صــك الغفــران هــذا جعــل صــورة االحتفــال بــالميالد ملطخــة بــالعري والعهــر

٬ وأخـذهم اهللا بهـا أخـذ عزيـز مقتـدر٬ الفسقة الفجرة ى٬ لذلك فقد أغارت األمواج علوالديوثية
وٕاال ٬ ن اهللا غــافًال عمــا يعمــل الظــالمونوال تحســب٬ محارمــه مــن اهللا ىفإنــه ال أحــد أغيــر علــ

 ٬فإنهم كانوا أظلم وأطغى٬ وقوم نوح من قبل٬ أبقىما وثمود ف٬ فمن الذي أهلك عاد األولى
  ! ؟٬ فغشاها ما غشيوالمؤتفكة أهوى

ـــر نشـــر الرذيلـــة والمخـــدرات بـــل ٬ والتجســـس٬ مـــاذا يفعـــل اآلالف مـــن األجانـــب غي
باإلضـــافة إلـــي التبشـــير اســـتغالال لحاجـــة الشـــعوب ٬ وتجنيـــد المزيـــد مـــن العمـــالء و الخونـــة

  ! وجعلهم في تلك البقعة الشاسعة ؟

والسـاكتين ٬ مـن أهمهـا بعـد إهـالك المجـرمين٬ إن هـذا الزلـزال فيـه مقاصـد كثيـرة هللا
وفـي ثـوان ٬ إذا كان زلـزال واحـد فـي الـدنيا: ( لنقول ٬ أن يذكرنا بزلزلة الساعة٬ عن المنكر

بــل هــي ٬ الكــوارث فكيــف بصــيحة الفــزع التــي هــي كلمــح البصــرمعــدودات يحــدث كــل هــذه 
وانشـقت السـماء ٬ فيومئـذ وقعـت الواقعـة٬ فتـدك دكـة واحـدة٬ أقرب إذ تحمـل األرض والجبـال

  ). فهي يومئذ واهية 

فتسـيرها ٬ ثم هباء منبثـاً ٬ حتى صارت كثيبا مهيال٬ أما الجبال فقد نسفها ربي نسفاً 
 ثـم تكـون سـراباً ٬ وهي تمر مر السحاب٬ راها تحسبها جامدةفت٬ الرياح بين السماء واألرض

  . وعدماً 
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-وقد جعل ربنـا ٬ ىوال أمت ال ترى فيها عوجاً ٬ صفصفاً  وأما األرض فتصبح قاعاً 
  .  وال ظل يومئذ إال ظل عرش الرحمن بارزاً ٬ جرزاً  جميع ما عليها صعيداً  -عز وجل

بعــد أن فتحــت فكانــت أبوابــا٬ ٬ أو كالمهــل٬ وأمــا الســماء فقــد صــارت وردة كالــدهان
٬ فانفطرت وانشقت و كشطت ولن تلبث أن تعود دخانا كالغمام وتعود بذلك سـيرتها األولـى

فقد كانت السماء دخانا وغازات قبل أن يقضيهن ربنا سبع سـماوات فـي يـومين ويـوحي فـي 
٬ نـاروتسـجير البحـار بال٬ وتكـوير الشـمس٬ أضـف إلـي ذلـك تنـاثر النجـوم٬ كل سـماء أمرهـا

يومئــذ تحــدث أخبارهــا بــأن ربــك ؟ فــالجحيم قــد ســعرت والجنــة قــد أزلفــت وقــال اإلنســان مالهــا
  . أوحى لها 

لعــل ذلــك ٬ لــذلك فقــد جــاء ربنــا فــي مطلــع ســورة الحــج يأمرنــا بــالخوف منــه وتقــواه
يهـول  -عـز وجـل-ولكنـه ٬ وهم من فزع يومئذ آمنـون٬ يجعلنا ممن ال يحزنهم الفزع األكبر

پٱٱپٱٱڇٱفيقـول ٬ وترجـف معهـا األرض والجبـال٬ خـة التـي تـرج األرض رجـامن تلـك النف

فـــأخبر أنـــه عنـــد رؤيتهـــا ٬ ثـــم فصـــل فـــي ذلـــك الهـــول شـــيئاً  ١٬: الحـــج ڇپٱٱپٱٱٱڀٱٱ
حتى لو سقط من فوق صـدرها أو داسـته ٬ تذهل كل المرضعات عن أطفالهن دون استثناء

أقدامها مـا شـعرت بشـيء مـن ذلـك فقـد دهاهـا مـن األحـوال واألهـوال مـا جعلهـا ال تفكـر إال 
  . في نفسها 

ـــة كلهـــا ـــإنهن يســـقطن األجن وتصـــبح ٬ حـــين تميـــد األرض بأهلهـــا٬ وأمـــا الحوامـــل ف
٬ د قبالــة الــريحأو كالقنــديل المعلــق فــي عـرش المســج٬ كالسـفينة المتحركــة فــي مــوج كالجبـال

ومن هنا فإنه يلحـق بالنـاس دوار وخـوف يجعلهـم ٬ جحه ذات اليمين وذات الشمالر فهي تم
٬ ولكـن العقـل فـي حكـم المشـلول٬ وانتفـاء الحيلـة ومـا هـم بسـكارى٬ سكارى من حيـث الحيـرة

أو ٬ وحركـــة فـــي كـــل مكـــان علـــي غيـــر هـــدى٬ فـــإن النـــاس يكونـــون كـــالفراش المبثـــوث خفـــة
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وأنـى ٬ ولـن تنفـذوا مـن أقطـار السـماوات واألرض إال بسـلطان٬ عن المفرإال البحث  هدف٬
  . كما خلقهم أول مرة٬ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا٬ لهم السلطان

فأكــد بهــذا أن الســاعة  ٢٬: الحــج ڇڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڇٱوقــد خــتم اآليــة بقولــه 
بلقـــاء  اً إنـــذار ليكـــون ٬ علـــي الكـــافرين غيـــر يســـير٬ وأن يومهـــا عبـــوس قمطريـــر٬ أدهـــى وأمـــر

٬ أو يحدث لهم ذكرًا فيقلعون عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن٬ يومهم هذا لعلهم يتقون
وهـــو الخـــوف واإلزعـــاج ٬ أو يتوقـــف الطغـــاة الغـــزاة عـــن إنـــزال الزلـــزال بنفـــوس المستضـــعفين

أو أن تســــوى ٬ فمــــا الفــــرق بـــين أن تهــــدم المنــــازل بزلـــزال ربــــاني٬ بـــأنواع العــــدوان المختلفـــة
  ! رض بالمتفجرات والصواريخ ؟باأل

أو بيــت ٬ وهــال القينــا نظــرة بتســونامي مقارنــة بمــا يجــري فــي مخــيم جنــين أو رفــح
أو غيرهــا مــن صــور اإلجــرام التــي تغــزو المــدن والمخيمــات ٬فتنقصــها مــن أطرافهــا ٬ حــانون

  !!وللكافرين أمثالها ؟٬ أليس هؤالء المجرمون جديرين أن يدمر اهللا عليهم!!! 

بنــي إســرائيل المفســدين قــد جاســوا خــالل  ىيقــين إذا كــان المســلطون علــ نــي علــيإن
فإننــا فــي هــذه المــرة ســنتبر مــا عــاله بنــو ٬ فتركوهــا خاويــة علــي عروشــها٬ ديــارهم أول مــرة

  . كما بشرت بذلك سورة اإلسراء في مطلعها ٬ إسرائيل تتبيرا

فــي  ت مــؤخراً عتقــد أن بشــائر الزلــزال قــد ظهــرت فــي زلــزال االنتخابــات التــي جــر أو 
 همأمـر  ىظهر المصفقين للسلطة قـد غلبـوا علـوأريد لها أن ت٬ ست وعشرين قرية في الضفة

فكانــت ٬ لالنتخابــات الهادفــة إلــي تنصــيب عــراب التســوية مــع الصــهاينة عمــا قليــل وتمهيــداً 
وبــدا بيــنهم وبــين أربــاب ٬ حيــث بــدا أن معاقــل الســلطة قــد كفــرت بمنهجهــا٬ الكلمــة موجعــة

إن هــذا يؤكـــد أن خيــار الشـــعب . أبـــدا حتــى يؤمنـــوا بــاهللا وحـــده ٬ عـــداوة والبغضــاءالتنــازل ال
و إن ذلك االقتراع جاء بيعة للقيادة التي ترفع راية ٬ الفلسطيني هو خيار اإلسالم والمقاومة
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المنـــا مـــع الغـــزاة والطغـــاة ومـــع المحتلـــين آلحـــل جميـــع  بيل اهللا طريقـــًا وحيـــداً الجهـــاد فـــي ســـ
٬ فباتت هما تشدق أولئك بمخاصمة العسكرة فلن يتمكنوا من إطفاء نورهام أنهو ٬ والمفسدين
مــن فــوق األرض بــإذن ربهــا حتــى لــو تمكــن زعمــاء الصــهاينة مــن ٬ االجتثــاث ىعصــية علــ

٬ أو بالثبـات بعـض العـرب أو إغـرائهم بالمـال ى٬ باالحتيـال علـإعداد غزوة األحـزاب جذعـة
وهـي كفيلـة مـع مـا شـاء ربنـا ٬ وحرب األنفـاق٬ فقد اهتدينا إلي حفر الخنادق٬ الكراسي ىعل

ثـم ٬ ن تجعـل أولئـك جميعـا تضـيق علـيهم األرض بمـا رحبـتأ٬ و من جنـود السـماء واألرض
وتبدأ مرحلـة الزحـف ٬ وعندها تنتهي حقبة الدفاع٬ يولون مدبرين ما لهم من اهللا من عاصم

وتشـريدهم ٬ بتهديم بيـوتهمحيث نشرع في القصاص من اليهود المعتدلين ٬ والهجوم المضاد
وفـي ٬ صـدر غـزة ىره فـي هجـر المسـتوطنات الجاثمـة علـوهـو مـا الحـت تباشـي٬ من ديارهم

كمـا أن مـدن الضـفة الغربيـة ٬ المجـدل أو عسـقالن ى٬ والـدور اآلن علـالنزوح مـن سـديروت
نعم هـذه الـ ى٬ والحمـد اهللا علـوشيكا لجميع المدن اليهوديـة فـي أرضـنا المباركـة تمثل تهديداً 

  . الكبرى 

  

  

  

  

  

  



- ٥۷۹ - 
 

  

  

  الفصل الخامس

  فكرية سياسية
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  تنابلة رغم العبادة

١٩٩٨  

٬ مــن ن خلــق اإلنســان أن يعــرف اهللا وحــده٬ ويعبــده حــق العبــادةلقــد كانــت الغايــة مــ
 وهـذه مهمـة األنبيـاء مـن آدم٬ واالطمئنان والحرية علـي هـذه البسـيطة٬ أجل أن يسود العدل

 :-تعـالى-ث اهللا األرض ومن عليها قـال أن ير  ىوٕال وحتى سيدنا محمد -عليه السالم-
وقولـــــه ٬ ٢٥: األنبيـــــاء ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٱٺٱٱڇٱ

  . ٥٦: الذلكريات ڇڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڇٱ :ىتعال

فقــد أعتبــر العلمـاء العبــادة كلمــة جامعـة لكــل مــا يحبـه اهللا ويرضــاه فالعبــادات  لـذلك
والمعـــامالت واألخـــالق والجهـــاد واألمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر والصـــبر والشـــكر 

بـل مـا يقـوم ٬ عبـادة -عز وجل-والتوكل واإلخالص واألخذ باألسباب والوالء والخضوع هللا 
ن إتعلمُا فهو في عبادة يثاب عليها عامًال أم موظفًا أم م به اإلنسان من أعمال سواء أكان

  . -عز وجل-د بها وجه اهللا صق

أحد فهو الواحـد األحـد  ىغني عن العالمين ليس بحاجة إل -سبحانه وتعالى-واهللا 
ـــه كفـــ ـــم يكـــن ل ـــد ول ـــم يول ـــد ول ـــم يل ـــذي ل ـــتالء  واً الفـــرد الصـــمد ال ـــار واب أحـــد ولكنهـــا دار اختب

-عز وجـل-يقول اهللا ٬ فقد ورد في الحديث القدسي٬ ث من الطيبص وتمييز الخبيمحيوت
لة٬ وال ألستعين بكـم مـن وحـدة وال ألستكثركم من ق٬ ما خلقتكم ألستأنس بكم من وحشة"  :

عبـــدوني طـــويًال توٕانمـــا خلقـــتكم ل٬ وال لجلـــب منفعـــة وال لـــدفع مضـــرة٬ عجـــز عنـــهأأمـــر  ىعلـــ
  " . وتذكروني كثيرًا وتسبحوني بكرة وأصيال

مـــن النـــاس قــد قصـــر فهمهـــم بقصـــد  اً ن كثيــر إح لمعنــى العبـــادة فـــو ورغــم هـــذا الوضـــ
وبغيــــر قصــــد لمفهــــوم العبــــادة فحصــــروها فــــي الصــــلوات واألذكــــار والــــدعوات فعاشــــوا فــــي 
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اســـترخاء دون بـــذل أو عطـــاء ظـــانين أنهـــم حـــين يقومـــون بهـــذه الشـــعائر فقـــد قـــاموا بواجـــب 
بــل ويرضــون أن ٬ نقــادون لشــرع اهللا فــي أمــورهمواألدهــى واألمــر أنهــم ال ي٬ العبوديــة كــامالً 

عبـدوا أصـنامًا بشـرية وقـوانين وضـعية رغـم أنهـم ٬ يحتكموا للطاغوت فهؤالء عبدوا غيـر اهللا
: التوبــــة ڇۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱڇٱ :-تعــــالى-قــــال  ٬يصــــلون

٣١ .  

وفـي صلى اهللا عليه وسـلم  رسول اهللا ىأن عدي بن حاتم حين أسلم دخل عل يرو 
ۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱڇٱ :صــــليب مــــن فضــــة فقــــرأ رســــول اهللا ه عنقــــ

إنهـــم حرمـــوا علـــيهم ! بلـــي: فقـــال ٬إنهـــم لـــم يعبـــدوهم: فقلـــت :٬ قـــال٣١: التوبـــة ڇٴۇٱٱۋٱٱ
  ". الحالل وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم 

زلفين مــن أدعيــاء هــذا تــومــا أكثــر المتســلقين والم !!مجتمعنــافــي ومــا أكثــرهم اليــوم 
الدين الذين يسبحون بحمد رؤسائهم فيتبعون ضاللتهم وينفذون أوامرهم ويسوقونها معتقدين 

سيكون وباًال عليهم في الدنيا  أنهم يحسنون صنعًا وكل ذلك من أجل شهوة أو جاه أو مال
ــق ل اآلخــرة هــؤالء الــذين يصــلون ويصــومون إذا ذكــر الجهــاد واالستشــهاد اشــمأزت قلــوبهم ب

هـــــؤالء الـــــذين عاشـــــوا ألنفســـــهم يـــــأكلون ويشـــــربون ويرقصـــــون علـــــي  ٬وخـــــافوا مـــــن المـــــوت
هــم تنابلــة بحــق ورغــم عبــادتهم كمــا وصــفهم الشــهيد ســيد قطــب فــي ظاللــه ص ٬ الجراحــات

إن اهللا لــم يــرد أن يكــون حملــة دعوتــه وحماتــه مــن التنابلــة الكســالى :" حيــث يقــول  2425
هينـًا بـال عنـاء لمجـرد أنهـم يقيمـون  سـترخاء٬ يتنـزل علـيهم نصـره سـهالً الذين يجلسـون فـي ا

اهللا بالدعاء كلما مسهم األذى ووقع عليهم االبتالء  ى٬ ويرتلون القرآن٬ ويتوجهون إلالصالة
ولكـــن هـــذه العبـــادة وحـــدها ال تـــؤهلهم لحمـــل دعـــوة اهللا وحمايتهـــا إنهـــا هـــي الـــزاد الـــذي ...

نـــون إليـــه وهـــم ئالـــذي يطم٬ والســـالح يتزودونـــه للمعركـــة والـــذخيرة التـــي يـــدخرونها للموقعـــة
أمــا " . اإليمــان والتقـوى واالتصـال بـاهللا زيـدون عنـه سـالحييواجهـون الباطـل بمثـل ســالحه و 
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الفقيــه المحــدث المجاهــد الــذي كــان ) هـــ 181ت ( -رضــي اهللا عنــه-عبــد اهللا بــن المبــارك 
م إمــا) هـــ 178ت(رفيقــه الزاهــد العابــد الفضــيل  ىو كــل ســنة بــالد الــروم فقــد أنكــر علــيغــز 

الحرمين اعتزاله ومجاورته في مكة وتركـه للجهـاد فبعـث لـه برسـالة قـد أخشـن لـه فـي القـول 
  : واصفًا إياه بأنه عابد العب بعبادته يقول 

  العبادة تلعب ينك فأرمين لو أبصرتنا          لعلمت يا عابد الح

  ب جيده بدموعه          فنحورنا بدمائنا تتخضبخضان يمن ك

  ه في باطل           فخيولنا يوم الكريهة تتعبليأو كان يتعب خ

  ريح العبير لكم ونحن عبيرنا          وهج السنابك والغبار األطيب

  ولقد أتانا من مقال نبينا                 قول صحيح صادق ال يكذب

  ال يستوي غبار خيل اهللا في            أنف امرىء ودخان نار تلهب

  نا                ليس الشهيد بميت ال يكذبهذا كتاب اهللا ينطق بين

 ىكثـــرة العبــادة والــذكر بــل إلـــ ىلمــن ينصــرف اليـــوم عــن الجهــاد ال إلــفمــاذا نقــول 
مـاذا تقـول للجمهـور العاشـق ٬ الراحة والدعة وجمع األموال وبناء العمارات واقتناء السيارات

فيمـا يريـد !! يـة األصـلم صوت المغنية سافو يهودالولهان الذي ارتجف أمام الصوت الرخي
اب٬ بـل نصـرخ نهمس فـي آذانهـم همسـة عتـ٬ االعتزال وخاصة من أبناء الحركة اإلسالمية

تــزلتم فمــن الــذي ؟ إذا اعنتــزلتم أنــتم فمــن ســيقاتل العــدو إذإذا اع: بصــوت عــال ونقــول لهــم
  ؟؟ بر األمان ىسيأخذ الحيارى إل
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وجـــددوا بيعـــتكم مـــع اهللا وهبـــوا لنصـــرة ٬ إن أمانـــة اإلســـالم تنـــاديكم أفيقـــوا مـــن جديـــد
  . دينكم وقدسكم الجريح 

  ١٠٥: التوبة ڇۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېېٱٱڇٱ
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  والقدس الجريح.. حمى المونديال

  م٢٥/٦/١٩٩٨

بفرنسا بحضور  ١٩٩٨حزيران  ١٠انطلقت فعاليات بطولة كأس العالم في   
الرئيس الفرنسي الذي أعلن عن افتتاح البطولة وقد وضعت فرنسا قوات كبيرة من الشرطة 
تقدر بثمانمائة وخمسين شرطيًا من أجل حفظ النظام إلنجاح هذا الحدث الكروي العالمي٬ 

األرض لمشاهدة هذه اللعبة التي ملكت عليهم البشر من شتى بقاع  ماليينحيث يتجه 
  .عقولهم وتصرفاتهم

ألموال بغير إن اإلنسان يقف مشدوهًا أمام حمى المونديال الذي أهدرت فيه ا  
غير مكانها٬ فعطلت العقول حتى سرى الهوس والجنون إلى في حساب وضيعت الطاقات 

تى والخناجر٬ والسكاكين حالبعض فقاموا بمهاجمة محطات الطاقة الكهربائية بالعصي٬ 
بلغ الجنون مداه حين قام أحد عشاق الكرة بطعن ابنه حين انقطاع التيار الكهربائي 

  .بالسكين ألن فريق بلده هزم في المعركة

أما االنحراف األخالقي فحدث وال حرج فهذه عارضة األزياء األلمانية تتعهد   
من مالبسها قطعة قطعة وهناك بالتعري مع كل فوز لمنتخب بلدها وتعهدت بالتخلص 

  .اشتباكات بين الفينة واألخرى بين مشجعين سكارى بزجاجات ومقاعد٬ ومدى

أما العبوا المونديال المحتفى بهم وخاصة األجانب٬ فبعض الفرق سكارى   
ء الليالي الحمراء٬ وما بالجنس وٕاحيا مضهم يتعاطى المخدرات٬ واآلخر مغر مخمورون وبع

  .صهيوني عنا ببعيدةال) دونا مر ( قصة 
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المونديال هم األبطال الذين من أجلهم كان الصراخ٬ والبكاء٬  لقد أصبح العبو  
والحزن٬ والرقص٬ والصراع٬ والمناقشات بين جيل الشباب التائه٬ فهم في الليل يتابعون 

!! ويرقبون حتى ساعة متأخرة وفي الصباح يكملون مشوارهم في المتابعة والمناقشة والتقويم
خليج بالصدمة والذهول إلى البت الجماهير العربية من المحيط مع ذلك ولألسف فقد أصيو 

نتيجة للهزائم التي منيت بها الفرق العربية٬ فقد هزمت أسود األطلس وخيبت آمال 
الجماهير العربية المتعطشة لالنتصار فيا حسرة على العباد؟ أما التلفزيون فقد حرص كل 

ي مشهد من أي مباراة على عشاق الكرة حتى اآلذان شطب الحرص على أن ال يضيع أ
  .طبعًا شطب من أجل عيون المونديال ؛بعد أن كان يسمع

إن انشغال عشاق الكرة من العرب والمسلمين بالهم الكبير٬ قد أنساهم صالة   
الجماعة وكنت ترى نقصًا ملحوظًا في عدد الصفوف في معظم الصلوات٬ ناهيك عن 

  .٬ عالوة على تضيع الوقت هباء منثوراً ضياع صالة الفجر

ت الضائعة التي الذمة للتعبير عن اءأكثر األحداث ماللقد أصبح كأس العالم من   
لقد نجح اليهود بإلهاء العالم بهذه األلعاب  لذلكال تجد ضالتها إال عبر مباريات كرة القدم 

التي ال تعود على األمة إال بمزيد من الضياع والشتات٬ وهدر الطاقات٬ فقد ورد في 
أن اليهود قرروا أن ينشطوا في : بروتوكوالت حكماء صهيون في البروتوكول الثالث عشر

الناس عن القرارات في الفن٬ والمالهي٬ واأللعاب وذلك من أجل إشغال : ثالث قضايا
  .والمخططات والدسائس اليهودية المحاكة ضد األمة

ستاد افي إقامة مباراة كرة القدم على  فمن واجبنا أن نتساءل ما السر لذلك  
أي بعد يومين من  ؛م١٧/٥/١٩٤٨اإلسكندرية بين الفريق المجري والفريق المصري في 

ة؟٬ ما السر في إقامة هذه إعالن اليهود عن دولتهم على أنقاض فلسطين المسلم
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م أثناء االجتياح الصهيوني للمخيمات الفلسطينية بلبنان وذبح ١٩٨٢المباريات في عام 
  .وقتل المئات من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات صبرا وشاتيال؟

م؟ أحبًا في الكرة؟ ١٩٩٨أرجو من القارئ أن يعي ويدرك لماذا كان مونديال  لذلك  
عن القضايا األساسية كي تظل مشدودة نحو الكرة إلتاحة الفرصة أمام مة لألأم إلهاء 

الصهاينة المجرمين إلحكام الذبح والقتل والهدم والتشريد ضد أبناء الشعب الفلسطيني في 
  .ظل انشغال األمة العربية التي عشقت الكرة وشربت من كأسها حتى الثمالة

) كوسوفو ( ضد المسلمين في  م في ظل المذابح التي تدار١٩٩٨يأتي مونديال   
ألنه ال مكانة لوسائل اإلعالم أن تذكر هذه المذابح في  ؛فهؤالء يذبحون في هدوء وصمت

  .ظل حمم المونديال

أخي القارئ أرجو أن ال تظن أننا نحرم الرياضة أو نحجر على محبيها أو   
مقصدنا فكم كانت فرحتنا  عشاقها أو نكره أن تفوز الدول العربية على األجنبية فهذا ليس

ت إيران نصرًا كرويًا على أمريكا المجرمة٬ إن الذي نريده هو أال نكون ألعوبة حين توج
وتمريرًا  مفي يد أعدائنا تحركنا وقتما تشاء لتذويب هويتنا وشخصيتنا خدمة لمصالحه

ألصيلة ٬ إن ما نقصده أن تكون لنا شخصيتنا العربية اإلسالمية امومؤامراته ملمخططاته
التي تعبر عن روح وحدتنا ليس فقط في مالعب الكرة بل في ميادين عزتنا وكرامتنا 

  .ومقدساتنا وقضايانا المصيرية

أقوياء ليس  اليكونو  بدانهممنهاج اإلسالم دعا المسلمين إلى تقوية إيمانهم وأ إن  
ن علم م:" في مالعب الكرة فحسب بل في معركة البناء والتحرير٬ قال رسول اهللا 

علموا أوالدكم :" قوله - رضي اهللا عنه-وروي عن عمر  ٢٠١"فليس منا تركه الرمي ثم

                                                           
 ).١٢٩٣(٬ح )  ٢/٤٨: (رواه مسلم  ٢٠١
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إلى العناية بصحة البدن  -سبحانه وتعالى- اهللاوقد أشار " السباحة والرماية وركوب الخيل
قويًا  زعيماً في سياق أمة مجاهدة تريد الحرية واالستقالل والتحرير فاختيار اهللا لها ملكًا و 

في  ةاهللا اصطفاه عليهم وزاده بسط إن:" -تعالى-  قالفي بدنه  اً قوي ٬في فكره وعقيدته
عشاق الرياضة خاصة بعد االنتهاء من جولة  ذانوأخيرًا أهمس في آ". العلم والجسم

هل ستنتقل حدة السخونة ومساحة االهتمام من إعمال العقل وٕاشغال  ٬المونديال متسائالً 
ستفتر فال نجد للقدس  هااألمة كما كانت على نفس الوتيرة؟ أم أن الوقت في قضايا

  !!.عاشقًا؟
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  األمة بين الضياع واالنتماء شباب

  م٩/٨/١٩٩٨

لقد أنعم اهللا على اإلنسان بنعم كثيرة ال تعد وال تحصى٬ ومن ضمن هذه النعم   
يسخرها في تأدية واجبه العظيمة نعمة القوة البدنية التي ما أوجدها اهللا في اإلنسان إال كي 

في إحقاق الحق وٕابطال الباطل٬ ورأينا أن القرآن الكريم قد نوه بها في وصف القيادة القوية 
  .٢٤٧: البقرةڇٱ ہٱٱٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓڇٱ   :-تعالى- قال ف

مادة حين اعترضوا د الذين يقيسون األمور بمقياس الوكان هذا ردًا على اليهو   
ت سعة ؤ علينا ونحن أحق بالملك منه ولم ييكون له الملك  أنىقالوا "  :له اهللا على اختيار

  ".من المال

يا أبت "  :ولقد جاء هذا الوصف أيضًا على لسان بنت شعيب حين قالت ألبيها  
فالقوة هي الطاقة المادية للنهوض بحمل ". إن خير من استأجرت القوي األميناستأجره 

يقظة الضمير٬ فأمانته تجعله يؤدي ما عليه و أعباء األمانة واألمانة هي الرقابة الروحية 
  .بدقة ودقته تجعله ينهض بما عليه دون عجز أو كلل

ادوا مقاومة الضالل وفتية أهل الكهف كانوا شبابًا رفضوا الشرك واالستبداد وأر   
لما - عليه السالم-وٕابراهيم ٬ ١٣: الكهف ڇۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱڇٱواالنحراف 

ٱڇٱكسر األصنام كان شابًا فتيًا  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ فإن  لذلك ٦٠: األنبياء ڇٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱ
ألنها مرحلة القوة  ؛مرحلة الشباب من أدق المراحل وأخطرها في حياة األمم والشعوب

ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة :" تغيير٬ وهذا هو الذي جعل رسول اهللا والثورة وال
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حتى يسأل عن خمس٬ عن عمره فيما أفناه٬ وعن شبابه فيما أباله٬ وعن ماله من أين 
  .۲۰۲"اكتسبه وفيما أنفقه٬ وماذا عمل فيما علم

فحمـل رسـالة اإلسـالم بصـدق٬  يد الرسـول  لىالشباب الطاهر الذي تربى ع هذا  
حصــون الباطــل٬ وطالئــع  دمــرت تــيالحــق ال فقــذائ افكــانو  ٬-عــز وجــل-ووهــب نفســه هللا 

  .الفجر التي شيدت حضارة اإلسالم العالمية وقد أصبحنا خير أمة أخرجت للناس

ثم الثاني  حارثةأميرهم األول زيد بن  شهدهم نراهم في غزوة مؤتة وقد است ها  
لب ثم الثالث عبد اهللا بن رواحة وكانوا جميعًا شبابًا في الثالثين من طا بيجعفر بن أ

حبذا الجنة واقترابها طيبة  يا: قبيل لقاء العدو: يقول ةبضراو  الرومانيقاتل  جعفرأعمارهم 
  .شرابها دوبار 

ال نقاتل الناس بكثرة عدد وال عدة ولكن نقاتلهم  ناإ: رواحة فيقول نعبد اهللا ب أما  
خلف ولدًا إسمه  ثةالشهادة٬ زيد بن حار  وٕامان الذي أعزنا اهللا به فإما النصر بهذا الدي

قائدًا على الجيش لمقاتلة الرومان وليدرك ثأر والده٬ شاب  أسامة بن زيد جعله النبي 
إلى الجهاد وخليفة رسول اهللا  متوجهاعمره ثمانية عشر عامًا يتولى القيادة ويمتطي فرسه 

  ليا خليفة رسو  :قولفيخجل أسامة وي ودعاً موسنه واحد وستون عامًا يمشي إلى جانبه 
واهللا ال أركب وال تنزل وما عليَّ أن : أبو بكر له الخليفةاهللا إما أن تركب أو أنزل فيقول 

هل تأذن لي في عمر ليبقى معي٬  ألسامةثم يقول !! اهللا يلقدمي ساعة في سب رأغب
في أن يبقى عمر ويصدر أمرًا  امةدي في جيش أسامة فيأذن أسوعمر بن الخطاب جن

اإلسالم إنها تربية القرآن التي صاغت الرجال صياغة جديدة وفريدة  ةبذلك٬ نعم إنها عظم
معاركها في  جلشر هزيمة وانتصرت في  فهزمته اطلاألمة حربها ضد الب همفخاضت ب

                                                           
 . ٬ حسنه األلباني )٢٤١٦(٬ ح )٤/٦١٢(سنن الترمذي: الترمذي ٢٠٢
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 الذي حمل روحه رالطاه اببالشهذا  الوت٬بدر واليرموك والقادسية وحطين٬ وعين ج
المجرمين وحطم أسطورة الجيش الذي ال يقهر٬  نةهو الذي زعزع أمن الصهاي على كتفه

لقد عرف أعداء  ٬- عز وجل-والتحرير بإذن اهللا  النصر بشائرهذه الثلة المؤمنة هي 
 مننوية والمع يةقوة األمة يكمن في شبابها٬ لذلك فقد سخروا طاقاتهم الماد سر أناإلسالم 

والفتات براقة وجذابة٬ وبأسماء وعناوين مزيفة خداعة من أجل إفساد  ساتخالل مؤس
عقول الشباب وٕابعادهم عن قضاياه المصيرية ففتحوا باب االنحالل والفجور على 

ووزعت  جل٬المحلية مثل الفن والثقافة دون حياء أو خ جرائدمصراعيه وعلى صفحات ال
المجالت واألفالم الجنسية بأسعار بخسة ترويجًا لبضاعة الزنا واالنحالل٬ وأصبح شرب 
الخمر أمرًا اعتياديًا٬ أما الليالي الحمراء فلها أماكن مخصصة لكبار الزوار في الشاليهات 

والفجار فلهم  لزوارالمزروعة على طول شاطئ بحر غزة٬ أما صغار ا والفنادقالمغلقة 
الطريق  عةالتي تنصب على قار  ألعراسالمفتوحة في المنتديات والمنتزهات وا كناألما

إن المعركة تدور . حيث الراقصون والراقصات والمغنيين والمغنيات األحياء منهم واألموات
فهل !! جذوره٬ على قبر شبابه نقتله٬ على اجتثاثه م علىاليوم على مستقبل اإلسالم٬ 

كة األولى للنصر والتغير أن يعرف المسلمون هذه الحقيقة إن الحر ! ذلك؟ لمونيعي المس
وعليه٬ ونقاتل دونه حتى نلقى  دينناسنبقى ب: "فيتمسكوا باإلسالم ويقولوا بأعلى أصواتهم

  !!فهل نحن مستعدون؟؟ ريرالنصر والتح طريق٬ هذه هي الخطوة األولى على "اهللا

  . ١١: الرعد ڇھٱٱٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭۇٱٱٱڇٱ
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  كازينو العار الدولي في بلدنا 
  م١٤/٩/١٩٩٨

مــن حصــار ٬ فــي ظــل المعانــاة اليوميــة التــي يكتــوي بهــا أبنــاء الشــعب الفلســطيني   
وتشـــريد وترويـــع واعتـــداء علـــى األرض والمقدســـات وســـفك للـــدماء والتـــي ٬ وٕاذالل٬ وتجويــع

عـوض اهللا علـى أيـدي اغتيال الشهيدين األخوين عمـاد وعـادل  -ليس آخر  -كان آخرها 
ورغـم ٬ وفي ذكرى مرور ستة عشر عاما على مجـازر صـبرا وشـاتيال٬ الموساد الصهيوني

م ١٩٩٨هذا كله فقد تم افتتاح أكبر كازينو للقمار في الشـرق األوسـط فـي منتصـف أيلـول 
إنــه أمــر يثيــر ٬ فـي مدينــة أريحــا تحــت حراســة مشــددة مــن قبــل لجنــة أمنيــة فلســطينية دوليــة

االســـتغراب أن يفتـــتح هـــذا الكـــازينو فــي أرضـــنا المباركـــة ليكـــون مرتعـــا للمقـــامرين الدهشــة و 
يـأتي ٬ والمجرمين في العالم ضـاربين عـرض الحـائط بكـل قيمنـا وأخالقنـا وعاداتنـا وتقاليـدنا

هذا االفتتاح ليفتح علينا باب فتنـة جديـد أمـام شـبابنا للولـوغ فـي مسـتنقع الرذيلـة واالنحـالل 
ت إلـى تربيـة هـذا الجيـل ليحمـل أمانـة الـوطن لذلكجة في هذا الوقت باونحن في أمس الحا

  . ومسئولية التحرير
تــأتي فكــرة هــذا المشــروع الحــرام بســبب الحظــر الــذي تفرضــه الحكومــة الصــهيونية    

أمـا السـلطة الفلسـطينية . وكذلك بسـبب رفـض تركيـا هـذا٬ بشأن لعب القمار اعلى مواطنيه
وبـــذلك تكـــون قـــد ٬ ا الكـــازينو فـــي أقـــدم مدينـــة فـــي العـــالمفقـــد فتحـــت ذراعيهـــا لتحتضـــن هـــذ

ويعتبــر . ارتكبـت خطـأ عظيمـا وجرمـا كبيـرا ستسـأل عنـه أمـام اهللا والتـاريخ والنـاس أجمعـين
وشـــركة نمســـاوية ٬ مـــن أســـهمه% ٣٠هـــذا المشـــروع مشـــاركة بـــين شـــركة فلســـطينية تملـــك 

٬ ينيون ويهـود وأوربيـونويمتلك األسهم المتبقية مستثمرون فلسـط٬ من أسهمه% ١٥تمتلك 
  . وسوف يدار من قبل شركة يهودية مقرها تل أبيب

تسع ل يوالكازينو يمتلك طاقة كهربائية عالية تعادل عشرة أضعاف كهرباء أريحا و    
٬ آلـة قمـار  ٢٣٠و ٬ طاولة قمـار  ٣٥ ٬لمقامرين والمخمورين في كل ليلةزائر من ا ١٥٠٠
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سـيقومون " معاليـه أدومـيم"ب يسـكنون فـي مسـتوطنة شابا وشابة من األجان  ٨٠ويعمل فيه 
بتدريب شبان فلسطينيين على كيفية إدارة طاوالت القمار حتى يتمكنوا في النهاية من إدارة 

مليون دوالر أمريكـي لـن يعـود علينـا  ١٥٠هذا المشروع الذي سيبلغ تكلفته . العمل وحدهم
ء مشاريع تنمويـة وٕانسـانية واجتماعيـة فلو سخرت هذه األموال في بنا٬ إال بالدمار والخراب

لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني المنكوب لكان أفضل من تلك األرباح الحرام التـي سـتذهب 
-قـال إلى جيوب المسـتثمرين والمقـامرين ولقـد اجمـع علمـاء المسـلمين علـى حرمـة القمـار 

رجـــس مـــن عمـــل  نصـــاب واألزالمين آمنـــوا انمـــا الخمـــر والميســـر واأليـــا أيهـــا الـــذ: "-تعـــالى
ودمــار ٬ فالقمــار ســبب فــي خــراب البيــوت٬ ٨٩االمائــدة " الشــيطان فــاجتنبوه لعلكــم تفلحــون

وصــد عــن ســبيل اهللا وحــدوث العــداوة ٬ وتــدمير القــيم واألخــالق٬ وهتــك األعــراض٬ األســر
فــإن إقامــة هــذا الكــازينو فــي أريحــا ليرتــاده كبــار الفســاق  ذلــكلكــل ٬ والبغضــاء بــين العبيــه

ومصـدرا لتصـدير الرذيلـة ٬ ي العالم إنما يراد من وراء ذلك أن يكون بـؤرة للفسـادوالسفهاء ف
فهــو بــال شــك نــذير شــؤم وخــراب علــى ٬ واالنحــالل إلــى شــعوب وحكومــات الــدول المجــاورة

ف تي عاقب اهللا فيها قوم لوط بالخساألمة٬ وخاصة أن هذا الكازينو موجود في المنطقة ال 
م يــأتون مــرة أخــرى ليمارســوا فــي نــاديهم المنكــر تحــت حمايــة وهــا هــ٬ الفاحشــة لمــا ارتكبــوا 

فهـــال يأخـــذ أولئـــك العبـــرة فيعـــودوا إلـــى . الحـــراب الدوليـــة فـــي ظـــل اتفاقيـــات أوســـلو الظالمـــة
ٿٱٱٿٱٱڇٱ: قولـه تعـالى او ءفليقـر ءوا رشدهم قبل أن يتنزل عليهم غضب اهللا وسـخطه٬ وٕان شـا

ٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱ

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱ

  . ١٤ - ٦: الفجر ڇڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ
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  هل نحن في زمن الرويبضة
  م٢٦/١١/١٩٩٨

يــرة فــي تصــعيد وت خطيــراً  اً حــى منحــبــدأت األمــور تن) الــواي(يبــدو أنــه بعــد توقيــع    
أخضــر لــبعض المعنيــين فــي تســخين  اً وكــأن هنــاك ضــوء٬ الهجــوم علــى الحركــة اإلســالمية

لســـنتهم تـــنهش فـــي وٕاطـــالق أ٬ كثيـــف حمالتهـــم اإلعالميـــة المســـمومةاألجـــواء مـــن خـــالل ت
وتتصــاعد هــذه الحمــالت بعــد زج ٬  مــن خلــق أو ديــن رادعدونمــا  ٬ هعــرض اإلســالم وأهلــ

مئات من أبناء الحركة اإلسـالمية داخـل السـجون الفلسـطينية وعلـى رأسـهم العلمـاء وأسـاتذة 
  . الجامعات

جبريــة علــى الشــيخ أحمــد ياســين واألدهــى مــن ذلــك هــو مواصــلة فــرض اإلقامــة ال   
ســــلطة ٬ ولــــم يكتفــــوا بــــذلك فقــــد شــــن مســــئول كبيــــر فــــي المــــن أداء صــــالة الجمعــــة هومنعــــ

هد السياسـي مقابلـة التـي أجراهـا مـع مجلـة المشـعلـى الشـيخ فـي ال عنيفـاً  الفلسطينية هجومـاً 
لقــد فرضــنا اإلقامــة الجبريــة علــى الشــيخ لنحميــه مــن شــر نفســه ونخفــف مــن آثامــه : فقــال 

  . وشروره وحتى نحمي الشعب من شروره
الشـيخ المجاهـد؟ وال نـدري اآلثام والموبقات التي ارتكبها و  روال ندري ما هي الشرو    

   !أم على مدار الساعة واليوم؟ !؟أم في كل ساعة !؟أفي كل يوم !؟ى وأين كانتمت
 ڇکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڇٱ

نـوان ومن ضمن هذه الهجمة الشرسة المقال الذي نشـر فـي جريـدة األيـام بع ٥٨٬: األحزاب
) زكريــــا محمــــد(فقـــد انبــــرى كاتــــب المقالـــة واســــمه لألســـف  ٬علـــم التجويــــد والعلـــوم األخــــرى

ــ ي أدخلــت علــم التجويــد بهجومــه الســافر علــى علــم التجويــد وعلــى وزارة التربيــة والتعلــيم الت
ويـرى صـاحب المقـال أن  ٬ا العلم يعيدنا إلى القرن الماضيواعتبر أن هذ ٬ضمن مناهجها

 ٬نقاد إلـى الجحـيم بهوانـانإننا س: لوقاتعليم التجويد سيؤدي إلى تخريج متطرفين وٕارهابيين 
ـــم ينصـــح ا ـــةث ـــف ليلـــة وليل فهـــي التـــي ستشـــبع رغبـــاتهم الثقافيـــة ٬  لطـــالب بقـــراءة قصـــة أل



- ٥۹٤ - 
 

  . والحضارية
كان ال يصلي أن يقف بين يدي ربه خمس مرات في اليوم  إنزكريا  األخويا ليت    

كـــــل مســـــلم يشـــــهد د الزم لفســـــيعلم أن علـــــم التجويـــــ -نســـــأل اهللا لـــــه ذلـــــك  - ىفـــــإن اهتـــــد
وٕان كانـت  ٬هـي التـي أوردت األمـة إلـى الهـالك وسوف يتأكد أن أفكاره القديمة ٬بالوحدانية

ڇٱ :-تعـالى-قـال ٬ الذي يقـود نفسـه إلـى الجحـيم بهـواهعلى ترك الصالة فهو  هوأمر  الثانية
  . ٥٩: مريم ڇہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱ

مـن قبـل مستشـار الـرئيس حـين ألقـى كلمـة نيابـة عنـه أما الهجوم األخطر فقد كان    
حيــث ٬ بمســجد الشــيخ عجلــين ١٦/١/١٩٩٨فــي احتفــال اإلســراء والمعــراج الــذي أقــيم فــي 

 وتفريجاً  فكما أن حادثة اإلسراء جاءت تكريماً  ٬النتيشن بحادثة اإلسراء والمعراجشبه واي ب
أتـــت لتســـري عـــن الشـــعب  "واي"بعـــد المعانـــدة والعـــذاب مـــن قبـــل قـــريش كـــذلك  للرســـول 

  . الفلسطيني بعد طول عناء وصبر مرير
هــذا الــربط الخــاطئ واالجتهــاد التعســفي ووضــع األمــور فــي غيــر مكانهــا إنمــا هــو    

ادثــة اإلســراء س حيفــال يمكــن تســي" تشــويه ألحــداث التــاريخ وانحــراف عــن جــادة الصــواب 
ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱٱڇٱألن الفارق بعيد والهـوة سـحيقة   ؛لتصبح واي بالنتيشن

  .   ٢٢ - ١٩: فاطرڇٱ پٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿ

ي فا قــد وصــف المعارضــين التفــاق الــواومــن المؤســف أن الســيد ســليمان الشــر    
د من الحق بالمرتدين وهنا توجه خطير بل ونذير فتنة جديدة إذا فتح بابها سيخلق جواً 

وفـــي وقـــت نحـــن بـــأمس الحاجـــة إلـــى التعاضـــد  ٬الواحـــدوالكراهيـــة بـــين أبنـــاء الشـــعب 
  . ص الصفوفوالتعاون ور 

إن الواقع الذي نعيشه اليوم مـن أسـوأ مـا مـر بهـذه األمـة فـي تاريخهـا الطويـل    
ونحــن إذ نعــيش هــذه المســألة بكــل أبعادهــا فــإن هــذا الواقــع األلــيم يحــض كــل الشــرفاء 
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ل البناء والتغييـر نحـو قوية من أجوالمخلصين على النهوض في المساهمة الفاعلة وال
 والخــائن أمينــاً  ٬وحتــى ال يخــتلط الحابــل بالنابــل فيصــبح الظــالم عظيمــاً  ٬واقــع أفضــل

سـيأتي علـى النـاس :" حين قـال كما أخبر الرسول  والكذوب سياسياً  اً والمنافق زعيم
٬ ويـؤمن فيهـا الخـائن٬ ويكـذب فيهـا الصـادق٬  يصـدق فيهـا الكـاذب٬ سنوات خـداعات

الرجـل التافـه : قـال ؟مـا الرويبضـة :قيـل ٬وينطـق فيهـا الرويبضـة ٬يخون فيها األمـينو 
  . ٢٠٣"أمر العامةبينطق 

أو أن يفســره الــبعض ٬ يقــع بعضــنا ضــمن مفهــوم هــذا الحــديث مــن أن وخوفــاً    
وأن نحاسـب أنفسـنا قبـل ٬ ال بـد أن نـزن أمورنـا يميـزان الحـقفإنـه  لـذلك ٬كما يحب لـه
وئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئېئٱٱٱېئٱٱېئٱٱڇٱزن علينـا و وأن نزن أعمالنا قبل أن تـ ٬أن نحاسب

  . ٣٦: اإلسراء ڇىئٱٱٱىئٱٱىئٱٱٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱ

 ٬عامة التي تتقن فن الكذب والخداعومن هنا ندرك أن العظمة ليست في الز    
قدم لإلنسـانية مـن خيـر وبمـا أرسـى مـن قواعـد  بمقدار ما وٕانما يحسب العظيم عظيماً  

  . الحب والبذل والعطاء وبما سكب في قلوب الناس من إيمان وأمان
  ١٠٥: التوبةڇٱ ۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېڇٱ

   

                                                           
 .٬ صححه  األلباني ) ٤٢٩٢(٬ وأبو داود ٬ح ) ٤٠٩٥(أخرجه ابن ماجه ٬ح  ٢٠٣
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  في الوقت الذي أصدرت السلطة مرسومها
  مرسوما بمنع التحريض؟) إسرائيل(لماذا ال تصدر 

  م١٠/١٢/١٩٩٨
أصدرت السلطة الفلسـطينية مرسـوما رئاسـيا حـول التحـريض وعمـا جـاء فـي المـادة    

التحـريض .. تعتبر األفعال التاليـة غيـر مشـروعة فـي كافـة المحافظـات الفلسـطينية: األولى
عنــف أو التحــريض علــى اســتعمال ال.. وتشــجيع أعمــال العنــف  ٬ علــى التمييــز العنصــري 

  .. قة واألجنبيةالشقي الذي يضر بالعالقات مع الدول
أن األمــر يــدور حــول الدولــة األجنبيــة التــي مــن أجلهــا وضــع هــذا المرســوم  ويبــدو   

والتمييــــز ٬ ٬ هــــذه الدولــــة األجنبيــــة المجرمــــة التــــي تمــــارس التحــــريض"واي رفــــر" وأقــــر فــــي
من قتل وطرد واستيالء ٬ العنصري واإلرهاب صباح مساء على المستوى الرسمي والشعبي

ــــى  للمســــتوطنين  حتــــى أن المجــــرم شــــارون أصــــدر أمــــراً ٬ ر للمقدســــاتوتــــدمي٬ األرضعل
  . باالستيالء على مزيد من األراضي في الضفة الغربية قبل إصدار المرسوم بيوم واحد

٬ بع مــن بنيــة المفكــر الصــهيوني نفســهال شــك أن مصــدر هــذا العنــف واإلرهــاب نــا   
 ٬ب ضد رسالة اإلسـالم الخالـدةإلرهاوأن الديانة اليهودية المحرفة تشكل أول مصادر هذا ا

لمكذوب يعتبرهم شعب فتلمودهم ا  ٬بأقذع الكلمات وهم ال ينفكون عن سب وشتم محمد 
وخدمـة لبنــي  وأن الشـعوب األخـرى مــا خلقهـا اهللا علـى صـورة بشــر إال إكرامـاً ٬ اهللا المختـار

أحـب إلـى اهللا مـن يهـود أن ال"٬ أما اليهود فقد خلقوا من نفـس اهللا كمـا يقـول تلمـودهم  يهود
يصــــفع اهللا٬  نفمــــن يصــــفع اليهــــودي كمــــ ه٬ وهــــم مــــن عصــــر كالولــــد مــــن أبيــــ"المالئكــــة 

 ٬نعه يهودي مع أممي هو خطيئة عظمـىفكل خير يص  ٬كالب وخنازير واألمميون جميعاً 
  . "ه هو قربان إلى اهللا يثيبه عليهوكل شر يفعله مع

 )مــا( ومــة الصــهيونية مرســوماً ورغــم مــا يمارســه اليهــود مــن إجــرام فلــم تصــدر الحك   
والــدليل ٬ ٬ بــل إنهــا تكــافئ كــل يهــودي قتــل مســلماً يمنــع التحــريض ضــد العــرب والمســلمين
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يحج إليـه  حرم اإلبراهيمي قد أقيم له تمثالٌ على ذلك أن غولد شتاين الذي ارتكب مجزرة ال
وكفـر ناهيـك عـن المجـازر التـي ارتكبـت فـي ديـر ياسـين  ٬سـطينفلن من أنحاء و المستوطن

٬ أمــا الســلطة الفلســطينية فقــد لبنــاء دولــة إســرائيل قاســم وغيرهــا والتــي يعتبرهــا بــيغن طريقــاً 
مفعول كما جـاء فـي المـادة واعتبرته ساري ال ٬منع التحريض ضد اليهودي أصدرت مرسوماً 

وهـذا إن دل فإنمـا يـدل  ٬دون أن يعرض على المجلس التشريعي أو يقـول رأيـه فيـه٬ الثانية
  . خفاف بعقول الناس وخاصة بأعضاء المجلس التشريعي الذين تم انتخابهم على االست

فهــل يليـــق بالســـلطة أن تمنـــع شــعبها المنكـــوب مـــن أن يعبـــر عــن رأيـــه فـــي اليهـــود    
إن اإلصرار علـى تنفيـذ هـذا المرسـوم يوقـع السـلطة فـي محـذور . الذين فعلوا فيه األفاعيل؟

ومخالفــــة صــــريحة لنصــــوص القــــرآن التــــي امــــتألت بآيــــات الجهــــاد التــــي تحــــرض ٬ شــــرعي
ولقــد ذكــرت ٬  المسـلمين علــى قتــال وجهـاد الكــافرين الــذين ســلبوا األرض ودنسـوا المقدســات

ھٱٱھٱٱڇٱقولــه تعــالى فــي أمــا اآليــة األولــى  ٬حــرض بالتحديــد مــرتين فــي كتــاب اهللاكلمــة 

ۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱٱڭڭٱٱڭٱٱڭۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱ

ن يكـف اهللا شـر أي بتحريضـك المـؤمني ؛فعسى تفيـد التحقيـق٬  ٨٤: النساء ڇۉٱٱېٱٱ
  . هم اهللا بهزيمتهم في بدر وفتح مكةاوقد كف ٬الكافرين والفجار

ڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌڌٱٱڎٱٱٱڎٱٱڇٱ :وأما اآلية الثانية ففي قوله تعالى   

گٱٱٱٱگٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگ

  .٦٥: األنفال ڇڳٱٱڳٱٱڱٱٱ
ألنه إن  ؛حض المؤمنين على القتال ورغبهم بكل جهدك على قتال المشركين :أي   

وجــد عشــرون صــابرون علــى شــدائد الحــرب يغلبــون مــائتين مــن عــدوهم ولــن يــتم هــذا إال 
  . بتحريضهم وتثبيتهم على القتال 

٬ أن التحريض على القتال هو الحث واإلحماء عليـه : وقد جاء في قواميس اللغة    
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إن تخلف عنه وفي حرض " هالك " :أي ؛وهو أن يحث اإلنسان حثا يعلم معه أنه حارض
  . يداوموا على القتال حتى يثخنوهم :أي ؛المؤمنين على القتال حثهم على أن يحارضوا

وقـــف أعمــال التحـــريض وٕالغــاء الميثـــاق الـــوطني ب ٬واييعقـــل للســلطة تنفيـــذ قــرارات الـــ فهــل 
ــــف ٬ الفلســــطيني ــــى درجــــات العن ــــذي تمــــارس فيــــه الحكومــــة الصــــهيونية أعل فــــي الوقــــت ال
وذلك بتشكيل فرق الموت التابعة للجيش الصهيوني تمهيدا لممارسة االغتياالت ٬ واإلرهاب

  ؟سياسية داخل األراضي الفلسطينيةال
تكــريس االحــتالل والحفــاظ علــى  عمليــة الســالم هــووهــل يجــوز أن يصــبح مفهــوم    

فـي حـين  ٬وتكـتم أنفاسـه٬ أن تمـارس السـلطة الضـغط علـى الشـعببأيدينا؟ وهل يليق  هأمن
  . القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل٬ ال عودة لالجئين: لنون بكل وقاحةأنهم يع

اع داخـــل البيـــت تقـــل الصـــر وهـــل تريـــد الســـلطة بمنـــع التحـــريض ضـــد الدولـــة األجنبيـــة أن ين 
  فيق؟نفهل !! إنه ألمر عجاب. جون علينا؟ وهم يتفر الفلسطيني
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  ؟انتصار أم انحسار... الثامن من آذار 
  م١١/٣/١٩٩٩

     له روح من نفس النوع الذي منه روح الرجـل  إنسانياً  لقد اعتبر اإلسالم المرأة كائناً 
ـــين الجنســـين  -هنســـبحا�وســـاوى ٬ ١: النســـاء ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڇٱ ب

وئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱڇٱفــي التكــاليف ومــا يترتــب عليهــا مــن ثــواب وعقــاب 

وأعطـــــى المـــــرأة حـــــق  ٤٠٬: غـــــافر ڇۈئٱٱٱٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱٱٱٱیٱٱ
الملكية والتصرف وكرمهـا فـي كـل أحوالهـا واعتبرهـا مصـونة محفوظـة الحقـوق منـذ المـيالد 

ولـم يحجـر عليهــا مشـاركتها فـي المواقـف السياســية فقـد شـاركت الرجـل فــي ٬ وحتـى الممـات
ورغــم تركيبــة المــرأة النفســية . وبايعــت النبــي  ٬الهجــرة إلــى الحبشــة والــى المدينــة المنــورة

فقـد وقفـت مـن ٬ أن اإلسالم لم يحرمها شرف المشاركة في ميادين الجهـاد إاللفسيولوجية وا
وراء الجيش تداوي الجرحى٬ وتحمل الطعام والشراب للمقاتلين وٕاذا عـزم األمـر فإنهـا تقاتـل 
قتال الرجال أمثال أم عطيـة األنصـارية وصـفية بنـت عبـد المطلـب وأسـماء بنـت يزيـد التـي 

وأعطاهـا ٬ ومان بعمود خيمتها وهي تتمنى الشـهادة كمـا يتمناهـا الرجـالقتلت تسعة من الر 
الحريــة الكاملــة فــي إبــداء الـــرأي وفــي تقــديم النصــح والتوجيــه فقـــد وقفــت المــرأة أمــام أميـــر 

: عمر بن الخطاب فـي يـوم الجمعـة تنتقـد كالمـه حـين أراد تحديـد المهـور فقالـت ؛المؤمنين
پٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڇٱ :ي أنــت تخالفــه فــاهللا يقــولإن شــاء اهللا يعطينــا بالقنطــار وتــأت

هكـذا عاشـت المـرأة . خطأ عمرأأصابت امرأة و  :فقال عمر ٢٠٬: النسـاء ڇڀٱٱڀٱٱڀٺٱٱ
أما المرأة في ظل الحضارات والفلسفات فقد عاشت ٬ في ظل اإلسالم عزيزة كريمة مصانة

فهــل هــي روح وان كــان لهــا روح ؟ كســلعة تبــاع وتشــترى واختلفــوا فــي أمرهــا هــل لهــا روح
إنسانية أم حيوانية أم شيطانية وظل هذا الجدل حتى جاءت الثورة الصناعية التي ظن بها 

للبحــث عــن لقمــة  ولكــن كــان العكــس هــو الصــحيح فأصــبحت تــدفع مــن كرامتهــا ثمنــاً  ٬خيـراً 
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وقد وصـل األمـر  ٬عنها الرجل وألزمها بالعمل حتى لو كانت زوجة أو بنتاً  ىوتخل ٬العيش
فــي بريطانيــا خــالل القــرن الثـــامن عشــر والتاســع عشــر أن يبيـــع الرجــل زوجتــه فــي المـــزاد 
العلنـــــي كـــــأي متـــــاع يملكـــــه٬ وظـــــل األمـــــر علـــــى هـــــذه الحـــــال حتـــــى عمـــــت االضـــــطرابات 

بـين النسـاء  م١٩٠٨والمظاهرات لنيل الحد األدنى من حقوقهـا حتـى تفجـرت المعركـة عـام 
ن بحقــوقهن الماديــة وبــين أربــاب مصــانع النســيج النســوية وعقــدن العــامالت اللــواتي يطــالب

 عالميـاً  م تقرر فيه اعتبار الثـامن مـن آذار مـن كـل عـام يومـاً ١٩١٠في كوبنهاجن  مؤتمراً 
انتقلـــت عـــدوى الـــدفاع عـــن المـــرأة وتحريرهـــا إلـــى الشـــرق اإلســـالمي نتيجـــة لضـــعفه . للمـــرأة

ذه المهمة هو رفاعة الطهطاوي الذي أقام في وانبهاره بالحضارة الغربية وكان أول سفير له
إلى الفسـاد  إن السفور واالختالط ليس داعياً " :باريس ست سنوات ثم عاد إلى مصر يقول

إن " :حــد دعــاة تحريــر المــرأة فيقــولأأمــا قاســم أمــين  ٬"االقتــداء بقبلــة الفرنســيين مــنوال بــد 
وهـذه هـدى  ٬"التصـوير والموسـيقىكبر انحطاط األمة العربية تأخرها فـي الفنـون الجميلـة و أ

ومنذ ذلك اليوم قطعنا على أنفسـنا أن ": شعراوي تلميذة لزوجة حسين رشدي الفرنسية تقول
لقـد رفـع شـعار تحريـر  ٬"نحذو حذو أخواتنا الفرنسيات في النهوض بجنسنا مهما كلفنا ذلك

وأخالقهـا يريـدونها  علـى دينهـا المرأة بقصد اجتذاب المرأة المسلمة واستخدامها لتكـون حربـاً 
يريدونها أن تتحـرر مـن زيهـا فتكشـف مـا أمـر اهللا أن  ٬أن تتحرر من بيتها من أجل تدميره

وهــذه . تكــون المــرأة هــي الفريســة والضــحية باحيــاً إ يصــان كــل هــذا ليصــبح المجتمــع مــنحالً 
 ستشراق والتغريب وعمالؤهـم فـي الشـرقة التي روج لها دعاة التبشير واالالدعوات الرخيص

ووضــــعت البــــرامج الخبيثــــة لتنفيــــذ ٬ اإلســــالمي فأقيمــــت المؤسســــات الخاصــــة للتــــرويج لهــــا
ادي الليليــــة وأفســــح المجــــال لهــــا لتصــــطاد فــــي المــــاء العكــــر مــــن خــــالل فــــتح النــــو ٬ مأربهــــا

ســاكن الفســاد فوقــع الكثيــر مــن الشــباب التائــه مــن أبنــاء المســلمين مالمختلطــة وغيرهــا مــن 
تقـول . م الحرية والتحرر وباسم المساواة بـين الرجـل والمـرأةفريسة هذا المخطط الرهيب باس

رفـض نعمـة أهل يعنـي هـذا أن :  "درها لإلسالمإحدى الداعيات إلى اهللا والتي شرح اهللا ص
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وهل يعني هذا أن أتصرف  !؟وتتحدى أقوى الرجال صبح امرأة تعلق شارباً وهبها اهللا لي أل
ــذلكتي بوكــأني رجــل ال يــ حــد وأننــا سواســية أحــد أحســن مــن أأنــه ال رده خجــل لكــي أؤكــد ل

نـه أت جنـة المـرأة التـي تحلـم بهـا علـى نظـر للبيـأهل يعنـي هـذا أن  !؟ا أمهاتناتنولد وأحراراً 
ن الـزوج مـا هـو إال أم إال حبـل مـن مسـد يشـد علـى عنقـي و ن األوالد ما هـأالسجن المؤبد و 

عتـز بمـا وهبنـي أوأنـا امـرأة  ٬عتـز بـأنوثتيأال أنـا أنثـى  !السجان القاهر الذي يكبـل قـدمي؟
في الثـامن مـن آذار ". خدم خارج نطاق األسرةأن عاملة وأنا ربة بيت وال بأس أن أكو  ٬اهللا

من كل عام تعقد المؤتمرات وتلقى المحاضرات وتجدد الدعوات وتسير المظاهرات وترسـل 
نظــــرة إلــــى جنــــب مــــع الرجــــل وب جــــل نصــــرة المــــرأة والوقــــوف بجانبهــــا جنبــــاً أالبرقيــــات مــــن 

موضــوعية واقعيــة ســوف تــدرك المــرأة أن كــل مــا تصــبو إليــه مكفــول لهــا فــي ظــل منهــاج 
إننا نناشـد ٬ اإلسالم في صورة إنسانية تحفظ عليها كرامتها وأنوثتها من الضياع واالنحالل

المرأة في هذا اليوم أن تقف مع نفسها وتتعرف على واقعها وما وصلت إليه ونتمنى عليها 
وئٱٱوئٱٱڇٱ :اهللا والجنـــة ونـــذكر بقولـــه تعـــالى ىنهـــا وعقيـــدتها لتنـــال رضـــرجـــع إلـــى ديأن ت

: غــافر ڇۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱٱٱٱیٱٱ

٤٠.  
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قبل االحتالل... هزمنا باالنحالل   

  م٨/٤/١٩٩٩
قبيل عيد األضحى ضاقت الجرائد والمجالت المحلية بكثرة اإلعالنات والدعايات 

عن النفس والخروج من  حاعية إلى قضاء أيام العيد للترويبالصور الفاضحة الدالمزينة 
 ٬الروتين القاتل وذلك بإحياء الليالي الحمراء مع المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات

أو بالرحالت  حالمة٬أو بتناول طعام العشاء في المطعم الفاخر مع أنغام الموسيقى ال
ما في األول من ذي أ ٬متعة بين الجنسين في جو هادئ ومريحواللقاءات والسهرات الم

م  فقد عرضت أفالم جنسية فاضحة في مركز رشاد الشوا ١٨/٣/١٩٩٩الحجة الموافق 
٬ الثقافي تحت إشراف وزارة الثقافة الفلسطينية لم يسبق لها مثيل في الوقاحة وقلة الحياء

وأخذت الكاميرا تسلط الضوء " لجليلعرس ا"حيث ظهرت الفتاة الفلسطينية عارية في فلم 
 حتوىالذي ا" توتو البطل"وفي الفيلم الفرنسي ٬ على جسدها وعورتها بكل خسة ونذالة

وفي العشر األواخر من شهر . ر الغرائز وتدمر األخالقيعلى مناظر إباحية صارخة تث
ناعي رمضان الفائت شاركت المغنية المصرية المعروفة في احتفال افتتاح القمر الص

ومن قبل  ٬الشوا برعاية كبار المسئولين والوزراء في السلطة دالفلسطيني في مركز رشا
هذا افتتح كازينو القمار والعار الدولي في أريحا ليمارس دوره في تدمير القيم واألخالق 

قبل أسابيع استقبل الكازينو بحفاوة بالغة واهتمام رسمي أحد و ٬ ونشر الرذيلة والفساد
ت شعبنا المكلوم وصدق راحانس الفنان هاني شاكر ليغني ويرقص على جشياطين األ

  :القائل 
  ورحنا نشجن فيها القمارا    جعلنا ألرض أريحا العذارى

  نهارا يعدون للحرب ليالً       ونلهو كثيرا وأعداؤنا
  من الموبقات نهارا جهارا      نقدم المراقص في واحة
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  يها ثماراونجني من الوهم ف    ونزرع فيها كؤوس الخمور
وٕاطـالق الحريـات والحفـاظ علـى التـراث الفلسـطيني ٬ يحدث هذا باسـم الثقافـة والفـن

ـــدم والرقـــي  ـــة التق مـــن الســـكارى  كـــل هـــذا مـــن أجـــل أن تعـــد وزارة الثقافـــة جيشـــاً . . ومواكب
  ! ! !لمقدسات وبناء دولة المستقبل لدحر االحتالل وتحرير ا مجل إرسالهأوالمخمورين من 

  ذهبت أخالقهم ذهبوا وفإن هم            األخالق ما بقيتإنما األمم 
من الترفيه المبـاح الـذي  ن األنظمة الوضعية والقوانين البشرية ترى في الزنا نوعاً إ

هــــذه ويســــتمتع بــــه حســـب رغبتــــه بشــــرط أن يتـــوفر فــــي ٬ يحـــق لكــــال الجنســــين أن يمارســـه
فإذا كان األمر كذلك فإنه مـن الطبيعـي أن تكـون أبـواب ٬ بين الطرفين ضىالممارسات الر 
ومقدماتــه مـــن اخــتالط وتبــرج وزينــة مباحــة بــل تكـــون ٬ والــدعوة إليــه حــالل٬ الزنــا مفتوحــة

أمـا إسـالمنا الحنيـف فقـد نهـى عـن كـل أسـباب . محروسة في ظل القـانون الوضـعي العقـيم
علـى كرامـة المـرأة كـي  ومشية مائعة حفاظاً ٬ صاإلثارة الجنسية من تبرج وزينة وكالم رخي

ۆئٱٱڇٱ :-تعالى-قال ال تكون سلعة تباع وتشترى وتستغل من أجل تدمير الدين واألخالق 

ۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئىئٱٱىئٱٱٱیٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱ

 اهللا عليها عذابه قال  طمن أمة ترضى بأن تشيع الفاحشة فيها إال سلَّ  وما ٣١٬: النـور ڇ
دمـار األخـالق  نإ ۲۰٤٬عقـاب اهللا جـل وعـالما ظهر في قوم الزنا والربا إال أحلـوا بأنفسـهم 

 ســـقطتففرنســـا العظمــى حــين ٬ تاألمــم والشــعوب مهمـــا علــت وعظمــ مارهــو الطريــق لـــد
فرنســا هزمهــا االنحــالل  نإ: تحــت أقــدام ألمانيــا علــى مــدى أســبوع واحــد قــال رئــيس وزرائهــا

ا بالنا نحن الذين ال نملك من القوة المادية كفرنسا٬ ومـع ذلـك فم ٬يهزمها االحتالل أنقبل 
 ٬الملعونــة أوســلولــه مــن خــالل اتفاقيــات  ااالحــتالل وســلمنا رقابنــ حضــانفقــد ارتمينــا فــي أ

أحــد أن إشــاعة الفوضــى واالنحــالل  ىال يخفــى علــ إنــه شــيئا٬مــن أمرنــا  لــكال نم فأصــبحنا

                                                           
 .٬ قال األلباني حسن لغيره )٤٤١٠(٬ ح )١٩/٣٥٨(صحيح ابن حبان: ابن حبان ٢٠٤
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إن الشـباب قـد  ٬كمـا جـاء فـي بروتوكـولهم األول هـودوالفساد في المجتمع هو مـن صـنع الي
 لخــدموا لمدرســينامــن  ننــاالنغماســه فــي الفســق المبكــر الــذي دفعــه علينــا أعوا هانتابــه العتــ

يعملــن فــي بيــوت األثريــاء والمــوظفين والنســاء الالتــي يعملــن فــي أمــاكن  يوالمربيــات الالتــ
أمـا فـي البروتوكـول . فسق والتـرفونساء المجتمع المزروعات اللواتي يقلدنهن في ال ٬اللهو

مـن غيـر اليهـود وأفسـدنا خلقـه بتلقينـه  ضـراأتلفنـا الجيـل الح لقـد: التاسع فقد جـاء مـا نصـه
. مبادئ ونظريات فاسدة وعملنا على ترسـيخها فـي ذهنـه أنهاالتي نعلم  لنظرياتالمبادئ وا

يفة التي وقعت في إن أعداء اإلسالم ال يمكن أن ينفذوا مخططاتهم إال عبر النفوس الضع
الـذين بـاعوا ديـنهم  نأو مـن خـالل السـاقطي ٬وثقافيـاً  شباكهم أو من خـالل المنهـزمين فكريـاً 

أن تكــون ألعوبــة بــين  يريــدونهاللشــيطان فهــم ال يريــدون العفــاف والســتر للمــرأة بــل  ســهموأنف
ـــد ـــةً يقضـــي الرجـــل نهمـــه منهـــا فـــي المكتـــب  بحيـــث ٬يهمأي  وفـــي ٬أو ســـكرتيرة خاصـــة زميل
كــي  اثــم يمضــي ويتركهــ ٬وفــي المــاخور عشــيقة أو خليلــة ٬صــديقةمتنزهــات والشــاليهات ال

فـــي  فـــي هـــذا البلـــد أن يتقـــوا اهللا لينإننـــا نناشـــد المســـئو . وهكـــذا دواليـــك هـــايبحـــث عـــن غير 
يتقــوه فــي شــباب وشــابات فلســطين ونناشــد كــل  أن ٬يتقــوه فــي أعــراض المســلمين ٬شــعبهم

التـي تطلـع علينـا بـين  ةالغيورين والشرفاء من أبنـاء هـذا البلـد الطيـب أن يوقفـوا هـذه المهزلـ
وفــــي ســــبيل  ٬فــــي ســــبيل اهللا همأن يســــخروا قــــوتهم وفتــــوت ابونناشــــد الشــــب واألخــــرىالفينــــة 

د اختنــا الفلســطينية فــي كــل وأخيــرا فإننــا نناشــ. وعــدة المســتقبل ٬الــديار مــاةفلســطين فهــم ح
فـي إعـداد الجيـل وبنـاء  ليعـيالريـادي والط هـاوان تـؤدي دور  وخلقهـا االمواقع أن تحفظ دينه

ـــــــــــــــوطن  وئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱڇٱ. ال

  .٤٠: غافر ڇىئٱٱیٱٱٱٱٱیٱٱ
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  بمناسبة عيد العمال العالمي

  أول من سرقت جهود العمال... الرأسمالية 

١٩٩٩\٥\٦  

في األول من أيار من كل عام بعيد العمال العالمي من كافة تحتفل بلدان العالم 
٬ خالل إقامة المظاهرات والمسيرات والفعاليات المتنوعة مطالبة بتلبية مطالب العاملين

  .والتأكيد على حقوقهم٬ وتحسين أوضاعهم المعيشية

وتينية من كل عام يتظاهر ومن المؤسف أن إحياء هذه المناسبة أصبحت عادة ر 
وفي ظني أن الكثير من المحتفلين ٬ فيها الناس ثم يعودون إلى بيوتهم دون أي تغير يذكر

قد يغيب عن ذاكرتهم أن هذه المناسبة كانت نتيجة للظلم الذي وقع على العمال األمريكان 
٬ األمر الذي دم لهم إال الفتاتولم تق٬ من قبل الرأسمالية التي اضطهدتهم وأكلت حقوقهم

حديد مطالبين بتم ١٨٦٨عام  ن اإلضراب العام في مدينة شيكاغوبرهم على إعالجأ
ثم بادرت  م١٨٩٠وقد تم أول احتفال بهذه الذكرى عام . ساعات العمل٬ وتحسين أجورهم

وقد صادق الرئيس األمريكي  ٬مدينة نيويورك إلى اإلعالن عن أول أيار ليكون عيد الوالء
  .عيدا أمريكيا وطنياً ) عيد الوالء(على هذا اإلعالن  م١٩٥٥آيزنهاور عام 

وال يخفى أن أكثر االحتفاالت ضخامة هي التي كانت تنظم في الساحة الحمراء 
وقد ٬ وتتخللها عروض عسكرية تشارك فيها أهم القطع العسكرية السوفييتية٬ في موسكو

ثم يصفق الجمهور ٬ املةتعاظمت تلك االحتفاالت من أجل اإلشادة بزعيم الطبقة الع
ويعود الزعيم إلى قصره٬ ويعود العمال إلى ٬ بحرارة لنضال البروليتاريا وينتهي العرس

  .قبورهم
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طهاد العمال وسحقهم والغريب أن العالم الرأسمالي المتحضر هو أول من بدأ باض
 تية وهو نفسه الذي صنع لهم عيداً لذلكمن أجل الحفاظ على مكاسبه ا وسرقة جهودهم

ة تباع وتشترى ثم أوجدوا لها كما فعلوا بالمرأة أهانوها واحتقروها وجعلوها سلع تماماً  عالمياً 
 قفي الشر  أننا ومما يزيد اإلنسان ألماً . جريمتهم النكراءكي يغطوا على  عالمياً  اً يوم

ن رارة دو حدافع عنها بأعمى ننقل أفكارهم المسمومة ون العربي اإلسالمي نقلد الغرب تقليداً 
حتى إذا دخلوا جحر ... لتتبعن سنن من قبلكم ": حين قال وصدق الرسول . فهم وٕادراك

  ".ضب لدخلتموه 

٬ فلماذا انعكس ظلمهم وٕارهابهم علينا فنتهم أنفسنا بالتقصير وديننا بالعزلة والجمود
جا قويما بأنه ال يوجد نظام في هذا الكون اهتم بالعمل فوضع له فكرة واضحة ومنه علماً 

واألغرب من ذلك أنه لم يقدر العمل ويهتم به فحسب وٕانما جعله . كاهتمام إسالمنا
  . الطريق إلى اآلخرة إلى جنة عرضها السموات واألرض

فاســـتطاع أال يقـــوم حتـــى يغرســـها  يلةالقيامـــة وبيـــد أحـــدكم فســـ تإن قامـــ:"  قـــال
كـــل مـــنكم  فليســـرع مـــن المتوقـــع أن يقـــول الرســـول  كـــان. ٢٠٥"فليغرســـها فلـــه بـــذلك أجـــر

وأن ٬ يميتــه اهللا علــى اإليمــان نأوليتوجــه بــدعوة خالصــة ٬ يــداه دمتفليســتغفر ربــه عمــا قــ
من هذا الذي توقعه السامعون بل قال أغرب ما  لم يقل شيئاً  لكن الرسول ٬ توبته ليتقب

يــا اهللا ..." فســيلة كمدإذا قامــت القيامــة وبيــد أحــ:" فقــاليمكــن أن يخطــر علــى قلــب بشــر 
 هـاقالتي ال تثمر إال بعد سنتين أو أكثـر والقيامـة فـي طري إنها ؟وما هي الفسيلة! يغرسها 

 همـاإن ا٬اآلخرة هو طريق الدني طريقإن  ...إنه منهاج اإلسالم !! أن تقوم يا سبحان اهللا 
إلـى  جنبـاً  يرطريـق واحـد فـي نظـر اإلسـالم وكالهمـا يسـ مـاليسا طريقين منفصلين وٕانما ه

ىٱٱىٱٱٱٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱٱٱٱەئوئٱٱڇٱ٬ لواحــد الــذي ال طريــق ســواهفــي هــذا الطريــق ا جنــب
                                                           

 .٬ صححه األلباني) ٢٤١٠٤(٬ ح  ) ٥/٤٣٧(أخرجه اإلمام أحمد ٬  ٢٠٥
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  . ٧٧: القصص ڇوئٱٱۇئٱٱٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئۈئٱٱ
التــاجر :" ينــزل اإلســالم العــاملين الصــادقين منزلــة األنبيــاء والشــهداء قــال  كمــا   

  . ۲۰٦"الصديقين والشهداءدق مع االص ناألمي
إن اهللا يحب :" قال ٬ في اإلسالم شرف كبير يثاب اإلنسان عليه والعمل   

  ".من عمل يده أمسى مغفورا له كاالً  أمسىمن :"وقال ٬ "المؤمن المحترف 
عليــــه -وموســــى ٬ وســــيدنا نــــوح كــــان نجــــاراً ٬ كــــان حــــداداً -عليــــه الســــالم-ود فــــدا

٬ والزبيـر بـن العـوام كـان ٬ وأبي بكر كـان تـاجراً وكذلك سيدنا محمد  كان راعياً -السالم
مــن التســول والجلــوس فــي  كمــا حــذر الرسـول . بــن العــاص كـان جــزاراً  وعمــرو ٬خياطـاً 

 كم حبلة ثـم يـأتي الجبـل فيـأتي بحزمـة حطـب علـىدن يأخذ أحأل" :البيت بال عمل فقال 
 ىورو ". ن أن يسـأل النـاس أعطـوه أو منعـوهخير لـه مـ هظهره فيبيعها فيكف اهللا بها وجه

قــابعين فــي المســجد بــدعوى التوكــل  أنــه رأى بعــد الصــالة قومــاً  -رضــي اهللا عنــه-عمــر 
كم عــن طلــب الــرزق ويقــول دال يقعــد أحــ: علــى اهللا فعالهــم بدرتــه وقــال كلمتــه المشــهورة

ولقد حث القرآن صـراحة علـى . وال فضة اللهم أرزقني وقد علم أن السماء ال تمطر ذهباً 
ــــــــــــال   ڇٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڇٱ :العمــــــــــــل فق

  . ١٠: الجمعة ڇٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱڇٱوقوله . ١٥ :الملك
كما تكفل اإلسالم برعاية العمال والحفـاظ علـى حقـوقهم خاصـة فـي فتـرة العجـز أو    

  .عليهم من بيت مال المسلمين الضعف وذلك باإلنفاق 
لب اإلسالم العاملين بضرورة إتقان العمل لينالوا اوأخيرا وتتويجا لهذا كله فقد ط

  .٢٠٧"إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه" :رضا اهللا والجنة قال 

                                                           
  ) .٢٣٠٨٩(٬ ح )٤/٥٥٥(مصنف ابن أبي شيبة : أبي شيبة ٢٠٦
 ) .٣/١٠٦(رواه أبو يعلي عن عائشة وفيه مصعب بن ثابت ٬ وثقه بن حبان وضعفه جماعه ٬ ٢٠٧
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  الواعد المستقبلو ... الثانوية  طالب

  م ٥/٨/١٩٩٩

 بنابكل اهتمام نتائج التوجيهي التي أشغلت قطاعات كبيرة من أبناء شع تابعت
وأما الطالب  ٬منا ينعلى وجوه الكثير  تسمتوالسرور التي ار  فرحوالحظت عالمات ال

 وانتابني ٬فلم أتمالك نفسي حينها فبكيت لبكائهم ٬فقد بكى بعضهم فرحًا بنجاحه لمتفوقونا
الفتية هم رجال المستقبل وحماة الديار وقد  ؤالءشعور عميق وٕاحساس مفعم باألمل بأن ه

قلبها القدس الحزين يناديهم  يوف ديدمن جارتسمت في حدقات عيونهم خارطة فلسطين 
من للصهاينة الذين ابتلعوا   ٬األسير قصىفقلت في نفسي من لأل ٬طالباهوا ٬إسالماهوا

  ! نترك هؤالء المجرمين؟ لمن ٬األرض وزرعوا بالمستوطنات

أم لليالي جبل النار٬  ٬أم لعشاق مهرجان غزة الدولي ا٬أريح لرواد كازينو همكأنتر    
على وجوههم في  ائميناله ىللحيار  همأم لمهرجان سبسطية ورام اهللا وبيت لحم٬ فهل نترك

تلك المهرجانات الساقطة عشقًا وغرامًا وسفهًا  تهمأالوطن بعد منتصف الليل وقد عب رعشوا
  . ؟؟ !!وانحطاطًا وضياعًا 

 ٬هللا أوًال ثــم بكــم أن تكملــوا المشــواريــا طــالب العلــم ويــا حملــة األمانــة فاألمــل بــا ال   
مـن شـأنهم فقـرن شـهادة المالئكـة  ورفع فالعلماء ورثة األنبياء اختارهم اهللا  ٬وتبددوا الظلمات

ٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱڇٱ :بشــــــهادته ســــــبحانه فقــــــال بــــــراراأل مــــــاءالعل شــــــهادةو  راألطهــــــا

ثم وزن اإلسالم  ١٨٬: عمـرانآل  ڇڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱ
مــداد العلمــاء  يـوزن" :إلنتــاجهم وفكـرهم النــافع فقــال  عظيمــاً تمـداد العلمــاء بــدماء الشـهداء 

مــن ســلك طريقــًا " :بــه وجهــه فقــال  بتغــوناهللا طلبــة العلــم حــين ي وأكــرم ٬"بمــداد الشــهداء
لطالـب  نحتهـا رضـاءً وٕان المالئكـة لتضـع أج٬ إلـى الجنـة طريقـاً لـه  اهللا يبتغي به علمًا سهل
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وفضــل العــالم  ٬المــاءفــي  لحيتــانلــه مــن الســماء واألرض حتــى ا يســتغفرلالعــالم  وٕان ٬العلــم
  . ٢٠٨"كواكبسائر ال ىعلى العابد كفضل القمر عل

أن يســأل ربــه زيــادة فـي مــال أو جــاه أو ســلطان إال منــه٬ فكلمــا  فلــم يــؤمر  لـذلك   
: الزمـر ڇۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱىئٱٱٱىئىئٱٱڇٱوشرفًا وحبًا  ازداد اإلنسان علمًا زاده اهللا رفعةً 

٩ .  

جامعـــات خــارج الـــوطن وكثيــر هـــي  عــن كثيـــر هــم الـــذين يبحثــون: إخواننــا الطلبــة   
المؤسســات والمكاتــب التــي تعمــل علــى تســويق وتــزيين الخــروج والهجــرة لطالبنــا القــتالعهم 

ومنهم من أمضى السنين الطويلة دون  ٬من أرضهم ووطنهم فمنهم لألسف يذهب وال يعود
  !! الحصول على شهادة ومنهم من يأتي بشهادة وهو صفر اليدين إال من رحم اهللا

فلما هذا الشقاء والعنت والضياع وفي وطننا جامعات عريقة يشهد لها العدو    
فالوطن بحاجة إلى طالب   ٬وكفاءتها العالية٬ وخبرتها الطويلة  ٬والصديق لتقدمها العلمي

فطالب الجامعات هم عنوان المرحلة   ٬كي ينغرسوا في جامعاته كانغراس الزيتون والبرتقال
نرى من الواجب على الجهات  لذلكو . وقادة الثورة والتغيير وبناة الدولة وتحرير المقدسات

تطبيق المنهج وخاصة وزارتي التعليم والتعليم العالي أن تراعي ذلك من خالل  المسئولة
وعليه فال بد  ٬وانتماءً  التعليمي المدروس الذي يصقل شخصية الطالب خلقًا وعلمًا وثقافةً 

من تحمل المسؤولية في محاربة التطبيع الثقافي والتعليمي الذي أفرزته اتفاقيات أوسلو 
  . الظالمة الذي يخطط له كي يطبق على مستويات قطاع التعليم في فلسطين

إن ما نشاهده اليوم من ألوان التطبيع الذي يمارس من خالل الزيارات المتبادلة    
بين شبيبة فتح وشبيبة األحزاب اليهودية بحجة تبادل اآلراء والتقريب بين الشعبين وترسيخ 

                                                           
 ) .٢٦٨٢(٬ ح ) ٤/٣٤٥(سنن الترمذي ٬ :  الترمذي  ٢٠٨
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ل من كل المبادئ والثوابت والقيم ٬ إنما هو بداية االنحراف والتحلمعنى السالم المزعوم
أمام شعوب  مصداقيتناوٕان استمرار مثل هذا النهج سوف يفقدنا  ٬ا بهاالتي طالما تغنين

  . العالم التي تنتظر منا كنس االحتالل وطرده

  ... إخواني األعزاء .... أبنائي الطلبة  

لعلي قد أطلت عليكم وأنا أعيش معكم لحظات الفرح بنجاحكم الميمون هذا الفرح    
داف المنشودة التي تنتظركم ولن يتم إال بالتشمير الممزوج باألمل الكبير في تحقيق األه

  . ةوالصبر والمصابر ٬ عن ساعد الجد واالجتهاد

  : قال الشاعر 

  تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا نفل       حسبن المجد تمرًا أنت آكلهال ت 

وبدون ذلك فال وزن لصاحبه  ٬كما وأن هذا العلم ال بد أن نزينه التقوى واإليمان   
  : ى أعلى الدرجات العلمية وصدق الشاعر حيث يقولولو حصل عل

  لكان أشرف خلق اهللا إبليس    لو كان في العلم من دون التقى شرف  

وال ننسى أخيرًا أن ننصح أبناءنا الطلبة الذين يستعدون لدخول الجامعات في هذا    
ذ بأيديهم العام أن يختاروا ألنفسهم الصحبة الخيرة النظيفة التي تعينهم على الحق وتأخ

إلى بر األمان وٕاياكم والصحبة الشريرة التي تقودكم إلى الفساد واالنحالل والضياع ال 
  . سمح اهللا 

  وٕاياك وٕاياه            ال تصحب أخا الجهل    

  حليمًا حين آخاه       ى دفكم من جاهل أر        



- ٦۱۱ - 
 

  ماشاه ما المرء         يقاس المرء بالمرء إذا       

  مقاييس وأشباه        وللشيء من الشيء     

  .دليل حين يلقاه        وللقلب على القلب     
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  ومهرجانات الضياع... كسوف الشمس 

  م١٢/٨/١٩٩٩

اهتمــت وســائل اإلعــالم وخاصــة الغربيــة بظــاهرة كســوف الشــمس التــي وقعــت يــوم    
المناسـبة والصـحف  فقنوات التلفـزة بثـت بـرامج خاصـة بهـذه ٬م١١/٨/١٩٩٩أمس األربعاء 

وأمــا دور النشــر فقــد  ٬والمجــالت ومواقــع اإلنترنــت قــد غطــت مســاحة واســعة لــنفس الغــرض
تنافســت فــي إصــدار العديــد مــن النشــرات والبيانــات حتــى وصــل األمــر فــي بــاريس أن وزع 

ومـــن خـــالل . كتـــاب حـــول ظـــاهرة الكســـوف   ٢٨٠٠لي خـــالل أيـــام مـــا قبـــل الكســـوف حـــوا
مــادي الــذي يـدعي الحضــارة والتقــدم هــو أكثـر منــاطق العــالم خوفــًا المالحظـات أن الغــرب ال

واضطرابًا من هذه الظاهرة فهم يعتقدون أنه بكسوف الشمس لهذا العام سيكون نهاية العالم 
األمـر الـذي جعـل  ٬فقد رأيت الـبعض مـنهم يقبـل علـى االنتحـار نتيجـة الفـراغ الروحـي لذلك

ويؤيد هذا مـا درج علـى ألسـنة ٬ ن االنتحار الجماعيالشرطة الفرنسية تنتشر بكثافة خوفًا م
أي أنــه بنهايــة عــام ألفــين فــإن العــالم ســينتهي  ؛تؤلــف وال تؤلفــان: العــوام مــن القــول المــأثور

ولقد نسب بعضـهم هـذا القـول إلـى الكتـب المقدسـة  ٬وما ظاهرة الكسوف إال دليل على ذلك
ألنـه ال يعلـم الغيـب إال اهللا  ؛وهذا كله عـار عـن الصـحة ومنهم من نسبه إلى رسول اهللا 

  . ٦٥: النمل ڇٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦڦٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ

النــدوات وألقيــت  توفــي فلســطين التــي تعتبــر ضــمن منطقــة ظــل الكســوف فقــد عقــد   
اهرة المحاضـــرات ووزعـــت النشـــرات وقامـــت وزارة الصـــحة بحملـــة توعيـــة لمواجهـــة هـــذه الظـــ

وفــي نفـس الوقــت ال زالــت مهرجانــات الضـياع والســقوط تواصــل برامجهــا  ٬الكونيـة الطبيعيــة
 ڇکٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڇٱ !!قبل وبعد وأثناء هـذه الظـاهرة الكونيـة الربانيـة

إن هـــذه الظـــاهرة التـــي مـــا جـــاءت إال إلظهـــار قـــدرة اهللا وٕارادتـــه فـــي تســـيير هـــذا  ٢٤٬: محمـــد
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-٬ قــال بأنــه مالــك الملــك -ســبحانه�ولكــي تــدلل علــى وحدانيــة اهللا  الكــون الفســيح العجيــب
ڌٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱڇٱ :-تعــــالى

 ڇگٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱ
ينكسـفان إن الناس في القديم والحديث ال زالـوا يعتقـدون أن الشـمس والقمـر ال . ٥٤: األعراف

بســبب حــدوث تغيــر فــي األرض أو  أو ٬أو ينخســفان إال ألمــر عظــيم كمــوت أحــد العظمــاء
ــــاس ــــيس كمــــا يتصــــوره الن ــــة أن هــــذا األمــــر ل ــــب  فقــــد ٬حــــدوث كارثــــة والحقيق ــــا الحبي أخبرن

لــيس لهمـــا ســلطان وال قـــدرة  والقمــر مخلوقـــان مــن مخلوقـــات اهللا الشـــمس أن المصــطفى 
- ةصحته عن المغيرة بن شعب لىفقد جاء في الحديث المتفق ع ٬على الدفع عن أنفسهما

إن ": النبي  لفقا - ابن النبي - راهيمالشمس لموت إب نكسفتإ: قال -رضي اهللا عنه
ال ينكســفان لمــوت أحــد وال لحياتــه فــإذا  -عــز وجــل-الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات اهللا 

  .٢٠٩"ينجليرأيتموها فادعوا اهللا تعالى وصلوا حتى 

وهي  ٬سنة مؤكدة باإلجماع لكسوففقد استدل الفقهاء على أن صالة ا ولهذا
ويجوز الجهر   ٬تجليإلى ال ووقتها من حين الكسوف  ٬كل ركعة ركوعان في نركعتا

وبعد الصالة يلقي اإلمام خطبتين يأمر الناس بالتقوى  ٬بالقراءة واإلسرار بها والجهر أصح
  . واإلحسان والرجوع إلى اهللا

نكساف الشمس هو نذير إلهي كي يعود الناس إلى ربهم ويقلعوا عن اإن    
  . ١: التكوير ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱڇٱوهي تذكرنا بأهوال يوم القيامة  ٬معاصيهم

وضيق حال وذلة ومهانة إنما  ٬وقلة أمطار ٬إن ما أصابنا اليوم من فتن وكوارث   
ورغم ذلك فنحن ماضون في محاربة اهللا لم نتعظ  ٬- عز وجل- بسبب مخالفتنا لمنهاج اهللا 

                                                           
 ) .١٠٦٠(٬ ح ) ٢/٣٩(أخرجه البخاري ٬  ٢٠٩
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ولم نرجع فهذه المهرجانات الساقطة مهرجانات الفن والثقافة والفلكلور الشعبي في غزة 
وجبل النار كلها في وقت واحد تبث برامجها على  ٬وسبسطية٬ والخليل ورام اهللا وبيت لحم

ا وقتل شبابها ليصبح أداة سهلة مدار الشهر و الشهرين إلفساد هذه األمة وتدمير أخالقه
 ٬ودعاية فاضحة ٬بأموال طائلة لذلك فإن هذه المهرجانات تدعم بسخاء ٬في يد الشيطان

!! وحراسات مشددة حتى ال يعكر صفو الساقطين والساقطات والراقصين والراقصات 
من  ومنا!! ويبتلعون أرضنا ٬ويدوسون مقدساتنا٬ وأعداؤنا يقتلون ويذبحون أبناء شعبنا

  . ويشرب الخمر باسم الوطن وباسم الحلم الفلسطيني القادم يرقص

ألم تؤثر فيهم !! أفال يتذكر القائمون على تلك المهرجانات يوم القيامة وأهوالها ؟   
ڇٱ!! أم أنهم سيستمرون حتى بعد الكسوف ؟٬ آية الكسوف التي تذكرنا بقدرة اهللا وعظمته

ٱٱۇٱٱٱۆ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱ ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱ

 .١٦: الحديد ڇېٱٱېٱٱېٱٱٱٱېٱٱىىٱٱائٱٱٱائٱٱەئٱٱ
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  صرأفدح من تكاليف الن هزيمةال ضريبة

٣٠/٩/١٩٩٠  

وفي ظل التآمر ٬ في غمرة األحداث الجسيمة التي تكتنف األمة من كل جانب   
وذلك من خالل الكيد العالمي على اإلسالم عامة وعلى القضية الفلسطينية والقدس خاصة 

وفي  ٬الواصب والحقد الدفين من قبل الصهيونية المؤيدة بكل قوة من أمريكا وأوروبا
المقابل ترى الضعف والخور والتراجع والتنازع الذي دب في جسم األمة العربية واإلسالمية 

ن بعض الحكومات العربية تتنافس في إ٬ بل والتي لم تحرك ساكنًا أمام تلك التحديات
ها موقف الجامعة العربية مريكية في المنطقة٬ وقد كان آخر تنفيذ المشاريع الصهيونية واأل

الهزيل في دعمها لشركة ديزني التي تروج للمشروع الصهيوني على حساب القضية 
  .الفلسطينية والقدس

من خالل تلك التقلبات برزت أصوات المنهزمين والمتساقطين المعجبين بقوة 
إلى صفه ظاّنين بزعمهم سالمة رؤوسهم لتظل منعمة في  االنحيازبالباطل منادين 

تية لذلكالحق يهدد مصالحهم ا إتباعإن : أحضان الباطل مبررين فعلتهم الشنعاء بقولهم
ه حتى ئمن الحكمة مداهنة الباطل واسترضاوهم يرون أن ٬ ويدمر مستقبلهم وحياتهم

ال يدرون أن هذا سيكون سببًا في وهم  ٬يضمن لهم استمرارية العيش بسالم واطمئنان
  . خسارتهم الدنيا واآلخرة

وهـــؤالء القـــوم ٬ ١١٣: هـــود ڇڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڇٱ :-تعـــالى-قـــال    
خوفــًا مــن القبائــل المجــاورة أن تنــال  دعــوة محمــد  إتبــاعأشــبه بكفــار مكــة الــذين رفضــوا 

ںٱٱںٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀہٱٱہٱٱڇٱ :-تعــــالى-٬ قــــال مــــنهم أو تهــــدد مصــــالحهم



- ٦۱٦ - 
 

 ڇہٱٱہٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱۇٱٱ
  . ٥٧: القصص

لقــد ســرى إلــى بعــض النفــوس الضــعف والخــور واالستســالم أمــام جبــروت الســلطان    
 وكيـــده ومعاداتـــه ومحاربتـــه للـــدعاة بـــال هـــوادة فأصـــابهم الـــذعر والعزلـــة واالنطوائيـــة خشـــية

 ٬مـن وقـوعهم فـي غيابـات السـجن وعذاباتـه اً ٬ وخوفـتعرضهم لـبطش هـذا الطـاغوت أو ذاك
الشيء الكثير  وأضعفت من قوة إيمانهم ٬لقد نالت هذه الوساوس الشيطانية من أنفسهم نيالً 

ۋٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱڇٱ -عـز وجـل-اش الباطـل قـوة اهللا فـفنسوا في غمـرة انت

پٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڇٱا ثــواب الصـبر وطـول الطريــق بـل ربمـا نسـو ٬ ١٣٩: النسـاء ڇ

  . ١٤٢: آل عمران ڇٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱ

فــإذا ! أم ظنــوا أن اإلســالم راحــة وبحبوحــة عــيش ومكاســب ومغــانم وجــاه وســلطان؟   
ڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱڱٱٱںٱٱڇٱأصــــابهم مكــــروه أو فتنــــة انقلبــــوا علــــى أعقــــابهم خاســــرين 

ۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھھٱٱےٱٱےٱٱٱۓٱٱٱۓٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻڻٱٱ

  . ١١: الحج ڇ

علــى  وعقيدتــه هــو الــذي يظــل ثابتــاً  همــؤمن الصــادق مــع ربــه المتمســك بدينــإن ال   
 ٬ويمضـي قـدمًا دون وجـل أو ملـل حتـى يـأتي أمـر اهللا وهـم كـذلك٬ الحق يذب عـن حياضـه

ھٱٱھٱٱھٱٱڇٱ هذه الفئة المؤمنة هي قدر اهللا في األرض التي تستحق نصر اهللا وتأييده

  .٤٧: الروم ڇےٱٱٱےٱٱٱ
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هـــــذه الفئـــــة ٬ ٣٨: الحـــــج ڇیٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱٱٱٱڇٱ

ـــ ـــدافع اهللا عنهـــا وي ـــدين عنهـــا ر هـــي التـــي ي ـــد الكائ گٱٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڇٱد كي

  . ١٧ - ١٥: الطارق ڇڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱ

بــاني للفئــة المؤمنــة هــو الــذي يجعلهــا تبــذل كــل مــا تملــك فــي ســبيل ر هــذا التأييــد ال   
  . ١٦٢: األنعام ڇڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱڇٱإرضاء خالقها 

وفـدًا للمفاوضـة  -عنـهرضـي اهللا -في معركة القادسـية بعـث سـعد بـن أبـي وقـاص    
بطلب من كسرى فماذا جرى؟ أقام الفرس بوابة صغيرة على باب كسرى حتى ينحني الوفـد 

فلما وصـل الوفـد تنبـه لهـذه المكيـدة بفراسـته فمـا كـان مـن الوفـد  ٬اإلسالمي وهو داخل عليه
أن دخــل علــى كســرى بظهــره ال بوجهــه وتنبــه كســرى لهــؤالء وعــرف أنهــم أذكيــاء أقويــاء ال 

عتـزوا ألنهـم ا ؛دخلوا بظهورهم غير خـائفين وال وجلـين ٬حنون لغير اهللا وال يركعون إال هللاين
ثـم أخـذ الوفـد يعـرض اإلسـالم علـى ٬ وثباتاً  هم وزادهم قوة وصالبةً بإيمانهم فأنار اهللا بصائر 

ثــم طلــب مــن حاجبــه أن  ٬اً ر اكســرى عرضــًا طيبــًا إال أنــه أصــر علــى الكفــر إصــرارًا واســتكب
ليحمــل التــراب " أنــا أعظمهــم " يــأتي بــالتراب ويضــعه علــى ظهــر أعظمهــم فقــال أقلهــم شــأناً 

ماذا صـنعتم "على ظهره وليدفع العار عن كبير الوفد وعادوا إلى سعد فلما دخلوا عليه قال 
لقـــد ســخر منــا الرجـــل وأمــر بــأن يوضـــع التــراب علــى ظهـــر : فحــدثوه عمــا حصـــل ثــم قــالوا

اهللا أكبـــر جـــاءت : لهـــا الجـــيش قـــائالً  عندئـــذ صـــاح ســـعد صـــيحة ارتـــج�  ٬منـــا كمـــا تـــرىأعظ
  . بة أرضهم قد سّلموها لنا بأيديهمالبشرى بانتصار المسلمين على الفرس وهذه تر 

بهــذه الــروح اإليمانيــة الصــادقة وبهــذه الهمــة العاليــة الواثقــة بنصــر اهللا دخــل ســعد    
ودخــل ســعد  ٬ن فــأعز اهللا جنــده وهــزم كســرى وحزبــهالمعركــة ومــن معــه مــن أجنــاد المســلمي

ڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱ -عــز وجــل-نعمتــه ثــم رفــع رأســه وهــو يتلــو قــول اهللا  قصــر كســرى وســجد هللا شــاكراً 
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ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑکٱٱکٱٱکٱٱ

 .٢٨ - ٢٥: الدخان ڇکٱٱ
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  يشن حربًا صليبية على العراق.. القسيس بوش 

٢٧/٣/٢٠٠٣  

بات من المؤكد أن من أهم األهداف األمريكية في شن حربها على العراق ليست   
إزالة صدام٬ وال تدمير أسلحة الدمار الشامل بقدر ما هو فرض الهيمنة األمريكية 
وسيطرتها العسكرية واألمنية والثقافية واالقتصادية٬ ليس على العراق فحسب بل على 

طاتها االستراتيجية التي حددت مفهومها للنظام العالمي الجديد المنطقة كلها تبعًا لمخط
وبهذا يتضح خطورة األمر في المفهوم ... لتصبح شرطي العالم تتحكم فيه كيف تشاء

الشرعي بأن العدوان األمريكي هو عدوان دولة كافرة على دول عربية وٕاسالمية٬ بل هو 
وعلى حضارتها وثقافتها٬ وهذا زحف اليمين النصراني الصهيوني على موارد األمة 

سيشجع الدول الكافرة األخرى ويغريها في مالحقة المسلمين واإلمعان في تقتيلهم 
وتشريدهم٬ فقد بدأت روسيا بوضع خطط قمعية جديدة لضرب المجاهدين الشيشان٬ 
وبدأت الهند تتحرش بباكستان وبالمسلمين في كشمير٬ وأما في فلسطين ومنذ بداية إعالن 

ب فإن القوات الصهيونية قد كثفت هجماتها العسكرية على الضفة والقطاع٬ وال زالت الحر 
تتأهب الجتياح القطاع مستغلة انشغال العالم بحرب العراق كي يتسنى لها القضاء على 
المقاومة٬ أو ربما تقوم بترحيل الفلسطينيين عن وطنهم٬ لذلك فعلى األمة اليوم أن تقف 

ٱ: ذا العدوان٬ كما قال اهللا تعالىصفًا واحدًا لمواجهة ه ٱۉٱٱٱٱٱٱٱٱڇ ۅٱٱۉٱ

ٱٱېٱٱې ٱ إذا وطئ :" منص الفقهاء على ذلك بقوله وكما ٣٦٬: التوبةڇٱ ېٱ
عين على كل مسلم ومسلمة  فرضالمسلمين كان الجهاد  ديارشبر أرض من  العدو

ولهذا فال " بحيث تخرج المرأة دون إذن زوجها والولد دون إذن والده والخادم دون إذن سيده
مسلم مع أمريكا في حربها ضد  ردأي دولة مسلمة أو ف تعاونيجوز بأي حال من األحوال 

ي ضرب للمشاركة ف ربيةالعراق٬ وال يجوز استخدام المطارات والموانئ واألراضي الع
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من أعان : " العراق٬ إن أي دولة تفعل ذلك فهي آثمة خائنة هللا ورسوله وللمؤمنين٬ قال 
فكيف " ۲۱۰على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي اهللا مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة اهللا

ڇٱ: - تعالى-  قالمعهم لضرب مصالح المسلمين٬  الفبمن والى اليهود والنصارى وتح
پٱٱپڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱ

  .٥١: المائدة ڇٹٱٱٱٱٱڤٱٱ

ما أصـاب األمـة اليـوم مـن ضـعف وهـوان إنمـا بسـبب حبهـا للـدنيا وتخليهـا عـن  إن  
يوشـــك أن :" فـــي ســـبيل اهللا حتـــى أصـــبح ال وزن لهـــا أمـــام األمـــم األخـــرى٬ قـــال  جهـــادال

قلـة نحـن يومئـذ يـا رسـول  أومـنتتداعى عليكم األمم كما تداعى األكلـة إلـى قصـعتها٬ قـالوا 
بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل٬ لينزعن اهللا من صـدور أعـدائكم المهابـة : اهللا؟ قال

 اهيـةوكر حـب الـدنيا : ومـا الـوهن يـا رسـول اهللا؟ قـال: قـالوامنكم وليقـذفن فـي قلـوبكم الـوهن٬ 
  .٢١١"لموتا

على التحـرك  ةالعربية أنها ال تملك القدر   مةوصل مستوى الضعف لتلك األنظ لقد
ـــر المســـئولين العـــرب أن  ـــدفع هـــذه الحـــرب أو صـــدها وأصـــبح مســـلمًا فـــي تصـــريحات أكب ل

ولــم  ألمريكيــة٬ا الءاتمنعهــا إال بالخضــوع لإلمــ نبيــد أمريكــا وحــدها وال يمكــ قرارهــا ربالحــ
  لمجاهــديننهــم بــالغوا فــي إذالل شــعوبهم وضــيقوا الخنــاق عليهــا والحقــوا ايكتفــوا بهــذا بــل إ

والدعاة إلى اهللا بالقتل والسجن والتشريد رجاء أن تتنزل عليهم رحمة اإلدارة األمريكية٬ وفي 
المزيف  نجيلالمقابل فإن بوش رجل اليمين المسيحي الذي يحارب المسلمين اليوم باسم اإل

                                                           
  .قال األلباني ضعيف جدا  ٬)٢٦٢(٬ ح )٨٧٤(/سنن ابن ماجه: ابن ماج ٢١٠
  ) .٤/١١١(سنن أبي داود ٬ح : أبو داود ٢١١
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نيسة المعمدانية التي ينتمي إليهـا وقـد أفصـح عمـا يجـول فـي صـدره الك سموبا رب٬وباسم ال
القسـيس بـوش يـؤمن بـأن إسـرائيل مشـروع . حين أعلن أنه يقـود حربـًا صـليبية ضـد اإلسـالم

بـــوش  ءإلهــي ومحطـــة تاريخيــة لعـــودة المســيح وكـــل رجــال الـــدين األقويــاء الـــذين يقفــون ورا
ـــ ـــدهم الجمهـــوري م حـــزبالقاعـــدة االنتخابيـــة لل ونويمثل عروفـــون بـــوالئهم إلســـرائيل فـــي عقائ

ومشــاعرهم٬ وهــذا المعتقــد الــديني الراســخ هــو الــذي يجعــل بــوش يتبنــى الخطــة اإلســرائيلية 
لغـــزو العـــراق حتـــى ولـــو أدى إلـــى إشـــعال الحـــرب مـــع العـــالم اإلســـالمي وانهيـــار العالقـــات 

ـــةالت ـــا٬  اريخي ـــذلكبأوروب ـــر فـــي مفهومـــه السياســـي ويع ل ـــر كبي ـــه أث ـــدين ل ـــإن ال ـــره تفســـيرًا ف تب
ألننــا نعبــد الــرب بالطريقــة  ا؛يمقتوننــ يينبــأن اإلرهــاب: فقــد صــرح ليــةلألحــداث السياســية الحا

الـرب٬ الصـراع بـين : التي نراها مناسبة٬ كما تراه يكثر من ذكر المصطلحات الدينية٬ مثـل
ا الخير والشر٬ والحرية التي يقصد بها حرية اكتشاف الرب٬ فهـو يريـد مـن وراء خطابـه هـذ

  .اليمين المسيحي ويرضي اليمين اليهودي وال يهمه ما يحدث بعد ذلك جذبي أن

 ونهالمهمة لهذه الحرب هو السيطرة على نفط العراق الذي يعد مخز  هدافاأل ومن  
 لفإن أمريكا ال تريد احتكار نفط العراق فحسب بل مـن أجـ لذلكأكبر احتياطي في العالم٬ 
الكبرى بحرمانها  أروربا جاهالعالم الثالث بل بات جاهليس بات عالاستخدامه كسالح سياسي ف

الفرنســــي  موقــــفمــــن شــــرائه إذا كانــــت تعــــارض أمريكــــا أو تتمــــرد عليهــــا٬ وهــــذا هــــو ســــر ال
واأللماني الرافض للحرب٬ فرفضهم لـيس حبـًا للعـرب أو لصـدام٬ ولكـن لشـعورهم أن أمريكـا 

أن تحطـيم العـراق وبنيتـه العسـكرية لها كامـل التصـرف دون تـدخل مـن أحـد٬ كمـا ال يخفـى 
هــي األقــوى فــي المنطقــة٬ بحيــث يعجــز العــراق عــن دخــول حــرب مــع  لحتــى تظــل إســرائي

عــن إســرائيل٬ وخاصــة أن اليهــود  نيابــةبهــذه المهمــة  قــومإســرائيل وأمريكــا فــي حربهــا اليــوم ت
ن دولــتهم الثانيــة هــي ســتكو  بفــي تلمــودهم أن خــرا جــدونمتخوفــون مــن العــراق مــن حيــث ي

على أيادي جند أولي بأس شديد يخرجون من أرض بابل كما خرج نبوخذنصر الذي خرب 
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تكـون بـإذن  ربولعـل هـذه الحـ ر٬القتـل واألسـ لـىدولتهم األولى قبل آالف السنين وسـاقهم إ
 سـرونوالسقوط ألمريكـا رغـم مـا تملـك مـن قـوة وعتـاد فجنودهـا يقتلـون ويؤ  الهزيمةاهللا بداية 

تدك بالمدفعية العراقية٬ والمظـاهرات الغاضـبة  ائراتهمالبطلة٬ وط عراقيةال قواتعلى أيدي ال
مــا علـى العــراق إال أن يعتصــم  لبريطانيــة٬التـي تــدين الحـرب وتهــاجم الســفارات األمريكيـة وا

واهللا غالب علـى أمـره ولكـن أكثـر النـاس ال  ٬-عز وجل-اهللا  ذنباهللا فهو حسبه وناصره بإ
  .يعلمون
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  في خريطة التنازالت..  لنكباتا نكبة

  م١٥/٥/٢٠٠٣

جذور نكبة فلسطين الحقيقية يوم عقد المؤتمر الصهيوني في بال بسويسرا  تعود
جاء وعد  مث.. بعد خمسين عامًا  إسرائيلعن قيام دولة  زلم حين أعلن هرت١٨٩٧عام 

 نم المشئوم ليؤكد ذلك فأعطى اليهود الحق في إقامة دولة لهم في فلسطي١٩١٧بلفور 
كان  ثم ٬على األرض الفلسطينية واالستيالءاليهودية بغزارة  رةمما شجعهم على تدفق الهج
 والتي ٬فلسطين المسلمة أنقاضم على ١٤/٥/١٩٤٨في  رائيلاإلعالن عن قيام دولة إس

  . وتأييدًا خاصة من أمريكا وروسيا وبريطانيا  رحيباً لقيت ت

في  اءهم سبب كل بالء وشق اليهودن األليم ال يساوره شك بأ الحدث هذال والناظر
عن تشريد ما  لونئو والمس نيالفلسطي الشعبهم السبب الرئيس في مأساة  وأنهم ٬العالم

كان للحكومات والجيوش  هل ٬يطرح نفسه ؤاليزيد عن ستة ماليين من أبنائه ولكن ثمة س
على فعل ذلك إال ألنهم  وااليهود ما أقدم نأل ؛نعم: أقول ؟العربية دور في تلك المأساة

العربية السبعة قد دخلت فلسطين بعد  فالجيوش ٬يعرفون أن العرب لن يحركوا ساكناً 
ولم يعرفوا مهمتهم الحقيقية فبعضهم دخل من أجل أن يقف  دإعالن استقالل دولة اليهو 

ر اآلخ والبعض ٬فاسدة بأسلحةدخل  والبعض ٬متحدةعند الحدود التي أقرتها هيئة األمم ال
الجيش  ائدباشا كان ق) ْكُلب( عن أن فضالً  ٬غير استعداد له ندخل بنية القتال م

حتمية لواقع  يجةالهزيمة نت فكانت ٬عامًا للجيوش العربية قائداً  اهللا عبد والملك ٬ردنياأل
  . األمة األليم 

أجرى توفيق " : قرن نصفشعب فلسطين خالل  تابهصالح مسعود في ك يقول
بريطانيا في فبراير  رجيةرئيس وزراء األردن محادثات سرية مع وزير خا ؛الهدى أبو

غداة انتهاء االنتداب البريطاني تحت شعار  األردني جيشم واقترح عليه دخول ال١٩٤٨
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 ىحماية فلسطين على أن يحتل القسم العربي ويضمه إلى شرق األردن وتعهد أبو الهد
  : أمور ةبثالث

  . الخليل  أودني غزة الجيش األر  يحتلأن ال  -١

  . أن ال يعتدي الجيش األردني على اليهود بأي شكل من األشكال  -٢

من األمم  رأن ال يحتل الجيش األردني شبرًا واحدًا من القسم الذي صدر فيه قرا -٣
  . م ٢٩/١١/١٩٤٧لليهود في  هالمتحدة بإعطائ

ية بناء دولتهم هذه المرحلة وبعد االستقالل عمل اليهود بكل جد على تقو  في
المال والسالح والعقول المدبرة وفتحوا باب الهجرة على مصراعيه واستولوا على  معوافج
في  رقةفقد ّظلت غا سالميةالعربية واإل األمة أما ٬من األراضي لبناء مستوطناتهم ثيرك

ص وتفتح المراق.. المسارح ودور السينما  وتشيد ٬سبات عميق تتغنى بالقومية واالشتراكية
صباح يوم االثنين  لمصريةفضربت الطائرات ا ٦٧والمالهي الليلية إلى أن جاءت نكبة 

ماجنة لم يفيقوا منها  رةالقيادات العسكرية والطيارون ليلتها في سه تم وكان٥/٦/١٩٦٧
  .. بعد 

م على إعدام ستة من أخلص ١٩٥٤ُهزمنا يوم أقدمت الثورة المصرية عام  لقد
نفس اليوم الذي أعلن فيه  وفي ٬عودة رجاالت األمة وعلى رأسهم عبد القادر وأشرف
التي قتلت ) جاليم ببا(المجاهدين البررة يعلن عن إطالق سراح السفينة اليهودية  إعدام

  . ال يستهان به عدداً من البحارة المصريين 

عدام يوم أصدر عبد الناصر أمره المشئوم من داخل أروقة الكرملن بإ ُهزمنا
  . م ٢٢/٨/١٩٦٦يوم  فأعدم ٬الرجل الرباني سيد قطب
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يوم حمل أبناء جلدتنا اتفاق اوسلو فاستقبلوا الجيش .. النكبات من جديد  وعادت
أن مرحلة السالم قد  ينالصهيوني بالورد والرياحين وركبوا في جيباتهم جنبًا إلى جنب ظانِّ 

  . لة وعاصمتها القدس الشريفسوف تعطيهم دولة مستق إسرائيلبدأت من جديد وأن 

 االستشهاديةبعملياتها  امم لما قامت كتائب القس١٩٩٦النكبة ألمًا عام  وزادت
العشرات وجرحت المئات من بني  فقتلت ٬الخمس انتقامًا لمقتل المهندس يحيى عياش

كان مبررًا لألجهزة األمنية الفلسطينية وخاصة الوقائي بضرب حركة  يالذ مرصهيون األ
أن .. وكان ما كان .. وتعذيبهم تعذيبًا وحشيًا لم يسبق له مثيل  هاس واعتقال ابنائحما

وتعاظمت قوة . . من المولد بال حمص  لدتناذهبت أوسلو إلى الجحيم وخرج أبناء ج
ثم جاءت انتفاضة األقصى المباركة لتصعد من وتيرة الجهاد والمقاومة ضد .. حماس 

 ٬أطيافه حول خيار الجهاد والمقاومة لب الفلسطيني بكوالتف الشع المجرمينالصهاينة 
رائدة الكفاح المسلح في فلسطين ورمزًا للبطولة والتصدي  هللاحماس برحمة ا وأصبحت

نكبة خارطة  وجاءت ٬ملحمة الشجاعية عنا ببعيدة وما ٬وحب الشهادة في سبيل اهللا
 ليقوم ٬أمريكي صهيوني غطالوزراء الفلسطيني بض ئيسر  وعين ٬بغداد نكبةالطريق بعد 

 ٬على االنتفاضة والمقاومة ءبتنفيذ بنود خارطة الطريق والتي من أهم بنودها القضا
 ٬سالح المجاهدين وزجهم في السجون والمعتقالت حتى تظل اسرائيل آمنة مطمئنة وتجريد

أن شارون يرفض هذه الخارطة على اعتبار أنها ال تلبي المطالب الصهيونية  والغريب
رئيس الحكومة الفلسطينية أبو مازن فهو متهافت على تطبيقها فقد قال في  أما ٬يجب كما

لكن من أجل أن نفسح المجال  لتحفظاتبعض ا لناقبلنا بها وٕان كان " : خطابه األخير
إننا نقبل بها كما جاءت وبالتالي : وقلنا ٬لعملية السالم فإننا أسقطنا كل تحفظ من قبلنا

  " . حسن تنفيذها  لتبقى من أجل المصلحة ومن أجنرى من الضروري أن 
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لوقف .. ال: الصهيونية الثالث لالءاتأنه يقول هذا الكالم وقد سمع ا والعجيب
النسحاب الجيش اإلسرائيلي من ..  ال اإلجتياحات٬لالمتناع عن ..  ال ٬االغتياالت

وبحزم  تقدم سريعاً على ال وأحثكم: حين قال ولباوسمع أيضًا كالم .. مواقعه من القطاع 
أليس هذا نكبة النكبات في خريطة التنازالت وخاصة .. لتفكيك البنى التحتية لإلرهاب 

  ! ونحن نعيش هذا اليوم في الذكرى الخامسة والخمسين لنكبة فلسطين ؟

  .١١: الرعد ڇھٱٱٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭۇٱٱٱڇٱ
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  الحكومة الفلسطينية لم تتكلم باسم الفلسطينيين: العقبة في

  م٢٠٠٣-٦- ١٢
 ألمــةولتطلعـات ا فلســطينيشــرم الشـيخ والعقبــة مخيبـة ألمــال الشـعب ال مـةق جـاءت

 اركــز المتحــدثون بشــكل واضــح علــى اإلرهــاب الفلســطيني وتعهــدو  قــدالعربيــة واإلســالمية٬ ف
أحـدهم أن ينطـق بكلمـة  له أن الزعماء العـرب لـم يجـرؤ ومما يؤسف ٬ادةهو  ونبمكافحته د

المعتقلــين فقــد  لةأأمــا مســ ٬وكــذلك حــق العــودة ٬مــازن لــم يتطــرق إليهــا مطلقــاً  ووأبــ ٬القــدس
أمام مـؤامرة  نناأ ٬مسوضوح الش واضحاً  خارطة الطريق األمر الذي يبدو من شطبت سلفاً 

ن وســــالمة الكيــــان الصــــهيوني كبيــــرة تهــــدف إلــــى تصــــفية القضــــية الفلســــطينية لصــــالح أمــــ
كان أكثر  نرئيس الوزراء الفلسطيني عن معاناة الشعب الفلسطيني ولك تحدثالمجرم٬ لقد 

وفــي ذات الوقــت ال نتجاهــل عــذابات  :ورقــة مــع الشــعب اليهــودي حــين قــال انــاً وحن فــاً تعاط
ـــاريخ وقـــد حـــ هـــودالي ـــى مـــر الت ـــاةالوقـــت إلنهـــاء كـــل هـــذه المعا انعل ـــن بصـــراح ن  ةثـــم أعل

ونكـرر إدانتنـا ورفضـنا : فقـال ٬علـى اليهـود المسـاكين ديدالشـ هوبوضوح انحيازه التام وعطف
 يـةالوسائل ال تنسجم مع تقاليدنا الدين هذه نإاإلسرائيليين أينما كانوا  ضد نفوالع لإلرهاب

ذات السـيادة وتتعـارض مـع الدولـة  مسـتقلةدولتنـا ال مواألخالقية بـل تشـكل عقبـة خطيـرة أمـا
 لســــطينيجهــــاد ومقاومــــة الشــــعب الف مــــهواألغــــرب مــــن ذلــــك وبعــــد اتها ٬انريــــد بناؤهــــالتــــي 

باإلرهـــاب تعهـــد بإنهـــاء المقاومـــة بكـــل قـــوة وفـــي المقابـــل ســـوف يســـتخدم الوســـائل الســـلمية 
كــل إمكاناتنــا  وسنســتخدمســنبذل كافــة الجهــود  شــئومالم هيقــول فــي خطابــ الحــتاللإلنهــاء ا

الوســائل الســلمية فــي ســعينا إلنهــاء االحــتالل  من نســتخدوعلينــا أ مســلحةلتنتهــي المقاومــة ال
علـــى  حـــريضكمــا وســـنعمل ضــد الت :فقـــال ٬كمــا تعهـــد بالعمــل ضـــد التحــريض الفلســـطيني

كـان شـكله وأيـا كانـت وسـائلة وسـنقوم بـإجراءات مـن جانبنـا لضـمان  هماوالكراهية م العنف
مـازن هـم الفلســطينيون  فاإلرهـابيون فـي مفهـوم أبــو ٬أال يصـدر عـن المؤسسـات الفلســطينية
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الشـــعبية  الجبهـــةو  ألقصـــىوالجهـــاد اإلســـالمي وكتائـــب شـــهداء ا مـــاسمـــن حركتـــي ح فقـــط
 ةوزوال دولـــ نــفألنهـــم يشــجعون علــى الكراهيـــة والع ؛والديمقراطيــة فهــؤالء يســـتحقون القتــل

أمــا اإلرهـــاب الصــهيوني الـــذي قتــل ثالثـــة آالف فلســطيني وأقعـــد أكثــر مـــن  المســـخالكيــان 
  . سبعة آالف مصاب وغيب في سجون االحتالل عشرات اآلالف فهذا ليس إرهاباً 

أصـبح الشــعب الفلسـطيني يضـرب كفــا علـى كــف وهـو يسـتمع إلــى بـوش الــذي  لقـد   
شـارون الـذي  كـذلكتعهد بشكل قاطع بضمان أمـن إسـرائيل كدولـة يهوديـة تنـبض بالحيـاة و 

استنكر  ااألراضي الفلسطينية كم فيوالقتل والعمليات العسكرية  تتعهد بمواصلة االغتياال
يون رئــيس وزرائهــم وهــو يتعهــد باجتثــاث مقاومــة حــق العــودة والقــدس وبينمــا ســمع الفلســطين

 ادالوســائل ويطلــب مــن الفصــائل هدنــة كســبا للوقــت ريثمــا يــتم االنتهــاء مــن إعــد بكــلشــعبه 
فـي معسـكرات  )ايـه.آي.سـي(قوات األمـن الفلسـطينية التـي تتـدرب حاليـا علـى أيـدي خبـراء 

  . ال نجاز هذه المهمة حاخاصة في أري
الفلســطيني وخاصــة حمــاس التــي  شــعبمــازن حفيظــة الأبــي  صــريحاتأثــارت ت لقــد   

 فعـهممـا د يضالذي أزعج البيت األب ألمرأبي مازن ا مةمع حكو  ضاتأعلنت وقف المفاو 
بأنها عدو السالم٬ لقد كان اجتماع الفصائل الفلسطينية الخمس  سإلصدار قرار يتهم حما

خطـاب أبـي  فضيـر أسفر عن موقـف موحـد وذلـك  والذي  م٢٠٠٣-٦-٧مساء يوم السبت 
والتأكيد على خيـار المقاومـة لـدحر االحـتالل الصـهيوني المجـرم٬ لقـد  وتفصيالمازن جملة 

 ديةاالستشـــها ليـــةتـــرجم هـــذا الموقـــف العظـــيم ترجمـــة عمليـــة علـــى أرض الواقـــع فكانـــت العم
-٨صـباح األحـد  عيةالصـنا يـرزإمنطقـة  يوفتح والجهاد ف ماسالبطولية المشتركة بين ح

والتي أسفرت عن استشهاد المجاهدين الثالثة وقتل أربعة من الصهاينة وجرح  م ٢٠٠٣-٦
ثمانية آخرين٬ لقد توحد الفلسطينيون على خيار المقاومة والجهاد وسيظل مستمرا بإذن اهللا 

 لم لعقبةالشيخ وا شرمقمتي : من نافلة القول أن لعلهو حتى تحقيق النصر ودحر االحتالل 
الذي وقعوا فيه وذلـك نتيجـة لتعـاظم  االقتصاديإال إلنقاذ اليهود من مأزقهم األمني و  اتعقد
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كــان ال بــد مــن مــد يــد  لــذلكالمقاومــة وتجديــد أســاليبها وأشــكالها التــي نالــت مــن العــدو نــيًال 
 صـهيونياليمـين ال طابأحد أق يقول القمتينبعد  طتهمالعون األمريكية إلنقاذ اليهود من ور 

بين العملية السياسية والوضع االقتصادي  ةالخارجية سلفان شالوم هناك عالقة مباشر  وزير
العمليـات الفدائيـة فـإن ذلـك  تتـم اسـتئناف العمليـة السياسـية وتوقفـ إذا يأمـل هفي الدولة وأن

  . إلى تحسين االقتصاد اإلسرائيلي يسيؤد
ود ورغبـاتهم وهـو فقد جاءت تصريحات أبو مازن منسجمة مع متطلبـات اليهـ لذلك   

أنــه حــين وصــف المقاومــة باإلرهــاب وتعهــد باجتثــاث المقاومــة قــد أعلــن  يــدري أو يــدري ال
مـــن " :الاهللا تعـــالى قـــ نأ أبـــي هريـــرة عـــن النبـــي  عـــنعلـــى اهللا٬ روى البخـــاري  بالحـــر 

اهللا  بالطاعــات والمجاهــد  فــالولي هــو المتقــرب إلــى ٢١٢٬"بــالحرب ذنتــهآفقــد  اً عــادى لــي وليــ
الــذي يحمــل روحــه علــى كفــه يعــد مــن أفضــل المتقــربين إلــى اهللا فمــن حــارب المجاهــد فقــد 

 مـن: "ويقـول  ٬اهللا خسر الدنيا واآلخرة وذلك هـو الخسـران المبـين ومن حارب هللاحارب 
اهللا بقارعــــة قبــــل يــــوم  بهفــــي أهلــــه بخيــــر أصــــا اً أو يخلــــف غازيــــ أو يجهــــز غازيــــاً  لــــم يغــــز

من الثالثة الذين ذكرهم الحـديث فـإن مصـيبة سـتحل  اً لم يكن المسلم واحد فإذا ٢١٣٬"لقيامةا
ڇٱ فما أدراك بمن يريد اجتثـاث االنتفاضـة ومالحقـة المجاهـدين وتجريـدهم مـن السـالح ٬به

گٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ

  .٣٩: التوبة ڇڻٱٱٱڻٱٱ
قامـت مشـروع قـانون ألقد عادت الحكومة الفلسطينية قبل قمة العقبة اإلسـالم حـين    

العقوبات المقترح وذلك لما فيه من استهتار بالدين ومسخ للقيم واألخالق ونشر الرذيلة في 
 شـطب الجهـاد والمقاومـة مـن قاموسـهاالمجتمع الفلسطيني فهـل يعقـل لحكومـة مسـلمة تريـد 

                                                           
 ) .٦٥٠٢(٬ح ) ٨/١٠٥: (صحيح البخاري : البخاري  ٢١٢
 ) . ١٣٩١(٬ح ) ٢/٧٠(رواه أبو داوود وابن ماجه بإسناد حسن٬  ٢١٣
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ىئٱٱٱیٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱٱڇٱ !؟عملهـاأن يكتب لها النجاح فـي 

  .٣١: النور ڇ
   



- ٦۳۱ - 
 

  التعليم والصراع على األجيال مناهج
  م٤/٩/٢٠٠٣

مـــع بدايـــة العـــام الدراســــي الجديد٬فقـــد بـــدأ مئــــات اآلالف مـــن الطـــالب والطالبــــات    
يتوافــدون إلــى مدارســهم ومعاهــدهم وجامعــاتهم لينهلــوا مــن العلــم والمعرفــة علــى اعتبــار أن 
التعليم أمر ضروري لبني البشر كالماء والهـواء والكهربـاء٬ كمـا أنـه ال يخفـى علـى أحـد أن 

حيــاة وال أدل اإلســالم قــد اهــتم بــالعلم والعلمــاء لمــا لهمــا مــن أهميــة بالغــة فــي توجيــه دفــة ال
إذ لــم يســأل . ١١٤: طــه ڇٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ: مــن قولــه تعــالى هعلــى شــرف العلــم وفضــل

زيادة إال منه فكلما ازداد اإلنسان علما ازداد عند  اهللا مكانة وحبًا٬ ومما يزيـدنا  الرسول 
چٱٱڇٱفقـال سـبحانه  ن الكـريم طلـب منـا القـراءة والكتابـة قبـل خمسـة عشـر قرنـاً آأن القر  فخراً 

 ڇچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱ
  . ٥ - ١: العلق

األمـل بـاهللا أوًال ثـم بكـم أن تحملـوا األمانـة ثـم تشـمروا .. فيا طالب العلم ويا حملـة الرسـالة  
عن سواعد الجد واالجتهاد لتكملوا المشوار في طلب العلم٬ فالعلماء ورثة األنبياء واألنبيـاء 

ورفـع  -عـالىسـبحانه وت-اهللا  نمـا ورثـوا العلـم لـذلك فقـد اختـارهموإ  وال دينـاراً  لم يورثوا درهمـاً 
سـبحانه -مـن شـأنهم حيـث قـرن شـهادة المالئكـة األطهـار وشـهادة العلمـاء األبـرار بشـهادته 

ٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ: -وتعـــــــــــــــــــــــــــالى

 وأكـــــرمهم اإلســـــالم فـــــوزن مـــــدادهم بـــــدماء الشـــــهداء تعظيمـــــاً . ١٨: آل عمـــــران ڇڃٱٱ
ثــم ســهل  ٢١٤"الشــهداء اءيــوزن مــداد العلمــاء بــدم: "هم النــافع فقــال إلنتــاجهم العلمــي وفكــر 

إلـى  طريقـاً  هلـسـهل اهللا  ايبتغي به علمـ من سلك طريقاً : "فقال  ةإلى الجن اهللا لهم طريقاً 
بمـا يصـنع وٕان العـالم ليسـتغفر لـه  ىً لتضع أجنحتها لطالب العلـم رضـ ئكةالجنة٬ وٕان المال

                                                           
 . حديث موضوع السلسة الضعيفة لأللباني٬ ) ٢٦٩٤(٬ح ) ٤/٢٣(ذكره السيوطي في جامع األحاديث  ٢١٤
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القمر  ضلالحيتان في الماء٬ وفضل العالم على العابد كفمن في السماوات واألرض حتى 
 .٢١٦"لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة: " الوق ٢١٥٬"سائر الكواكب على
المعلمون األوائل دورهم الطليعي فـي وجـوب العنايـة بـالعلم والتعلـيم والتربيـة فأخـذوا  ملقد فه

أنـوار  اتشـع منهـ ماإلسـالمية منـارات علـ بحظ وافر من علوم الدين والكون فكانـت المسـاجد
وكانت جامعات المسلمين في األندلس وكتب علماء المسلمين الدعامـة  ٬المختلفة عارفالم

األساسية التي بنى على أساسها الغـرب نهضـته الحديثـة٬ نـذكر ذلـك علـى سـبيل المثـال ال 
ظل الكتابـان  د٬ فقالبن سينا٬ وكتاب الحاوي للرازي نالحصر٬ في الطب كان كتاب القانو 

  . هذا ومناعمدة لتدريس الطب في الجامعات األوربية حتى ي
 جهابر الماشي ب ويستضيء تنار بالمصابيح ليالً  ندلسكانت قرطبة عاصمة األ لقد   

المصـاحف  تـبنوسبعون امـرأة كلهـن يك ئةام وفيها ٬ستمائة مسجد ومساجدها ٬أميالعشرة 
المســلمون بحــق هــم رواد العلــم فــي حــين كانــت أوروبــا فــي تــأخر  كــانبــالخط الكــوفي٬ لقــد 

  . وانحطاط على كل المستويات
اإلسالمية٬ بل كـان ملـوك أوروبـا يفـدون إلـى  امعاتيبعثون بأبنائهم إلى الج فكانوا   

بـالعلم  مـزوداً  البالد اإلسالمية٬ ليعالجوا فيها٬ ولهذا استطاع المسلمون أن يربوا جيًال فريـداً 
وى حتـى أصـبحوا أسـاتذة العلـم بحـق٬ فـدانت لهـم الـدنيا٬ وفتحـت لهـم الـبالد وذلـت لهـم والتق
  . رقابال
سيصـب فـي النهايـة فـي خدمـة فكـر  لعـالممنهاج التعليم في أي دولة من دول ا إن   

منهــاج التعلــيم فــي روســيا يســخر لخدمــة  مثــالالدولــة٬ فعلــى ســبيل ال تلــكومبــادئ وأهــداف 
وفــي أمريكيــا ألجــل أن تســود الرأســمالية فــي العــالم٬ وأمــا فــي دولــة الكيــان  واإللحــادالكفــر 

فـإن قـانون التعلـيم  لـذلكإلـى الفـرات٬  لالدولـة العبريـة مـن النيـ ةالمسخ فمن أجل إحياء فكـر 
                                                           

 ) .٢٦٨٢(٬ ح ) ٤/٣٤٥(سنن الترمذي ٬ : الترمذي  ٢١٥
 ) . ١٣٨٦(٬ ح )١/٧٥٨(رواه الترمذي وقال حديث حسن ٬ ٢١٦
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 لتلموديعتبر ا ثياليهودي يستلزم العودة إلى المنابع واألصول التي استقى منها القانون٬ ح
في تشكيل المسار العلمي للتربية الصهيونية٬ كما أنه من أهم  ةاألساسيمن أهم المصادر 

 أهداف التعليم الصهيوني تحقيق المعنى القومي لليهودية٬ الممتزج بالدين اليهـودي امتزاجـاً 
واحــدة٬ وصـــهر ســائر العناصـــر  لــةوذلــك مـــن خــالل جمــع شـــتات اليهــود فـــي دو  ٬عضــوياً 
ــــى أســــاس ال اليهوديــــة ــــي بوتقــــة واحــــدة عل ــــف ــــة ومــــن أهــــم المرتكــــزات  ةثقاف ــــروح اليهودي وال

 أرض٬بــال  لشــعبفلســطين أرضــًا بــال شــعب  تبــرونفــي سياســة التعلــيم أنهــم يع صــهيونيةال
سكانها بدو متوحشون احتلـوا الـبالد وخربوهـا وأنهـم لصـوص يسـرقون الميـاه مـن أرض  نإ و 

لهيكـل المزعـوم وأمـا وأن المسلمين أقاموا المسجد األقصى علـى أنقـاض ا.. األمة العبرانية 
هذه بعض من السياسـات  ين٬الفتح اإلسالمي فهو احتالل٬ والخليفة عمر كان قائدًا للمحتل

الطــالب منــذ  االتعليميــة التــي تشــرف عليهــا وزارة المعــارف والثقافــة الصــهيونية فــي تعليمهــ
دت السياسة الصـهيونية التـي اسـتن يه ههذ.. من الجامعات  جوانعومة أظافرهم حتى يتخر 

فــــإنهم يــــرون أن علــــى  لــــذلك..  لموديــــةالمدعومــــة باألكاذيــــب الت ةتيــــالتورا طيرإلــــى األســــا
إلى الصحراء٬ وأن يستولي اليهـود علـى األرض كمـا وعـدهم الـرب٬  ودواالفلسطينيين أن يع

ـــبال ـــ دأمـــا فـــي ال وافـــد مســـتورد يخـــدم أفكـــار الغـــرب أو  ميالعربيـــة واإلســـالمية فمنهـــاج التعل
أصـــالة ديننـــا وشـــريعتنا الغـــراء٬ يقـــوم علـــى االســـتهزاء بالـــدين وبمعلميـــه  الشـــرق٬ بعيـــدًا عـــن

وجعلها مادة ثانوية٬ يقول الدكتور طه حسـين وزيـر  ةساعات التربية الديني لوطالبه٬ وتقلي
ــيم مفتخــرًا بالمنهــاج األوروبــي فــي كتابــه مســتقبل الثقافــة فــي مصــر ــيمالت" :التربيــة والتعل  عل

ا صــروحه ووضــعنا مناهجــه منــذ القــرن الماضــي علــى النحــو نحــو قــد أقمنــ أيعنــدنا علــى 
األوروبــي الخــالص٬ ومــا فــي ذلــك شــك وال نــزاع٬ نحــن نكــون أبناءنــا فــي مدارســنا األوليــة 

أكبر  فيهكذا قامت سياسة التربية والتعلم  ٬"والثانوية والعالية تكوينًا أوربيًا ال تشوبه شائبة
الغربيـة مـن بيـنهم عميـد األدب  رةمفتونين بالحضـاثلة من ال يدفي العالم العربي على  لةدو 

  . العربي أحد تالميذ المستشرقين المخلصين لهم
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ـــا    ـــع التعلي إنن ـــاء علـــ الثقـــافي مـــينخشـــى فـــي فلســـطين أن يـــتم التطبي اتفاقيـــات  ىبن
العمـــل الجـــاد علـــى تغييـــر المنـــاهج التعليميـــة  مـــنأوســـلو٬ وبمـــا أعلنـــه بـــوش علـــى المـــأل٬ 

لتظـــل  خارطـــةآيـــات الجهـــاد٬ ومســـح اســـم فلســـطين مـــن ال شـــطبب ذلـــكوخاصـــة الدينيـــة٬ و 
 لـذلكوالرذيلـة٬  ةفي وحـل الجهالـ إلسقاطهمإسرائيل٬ وترويض طالبنا باسم التطبيع تمهيدًا 

ــيم العــالي مســ أن ينتبهــوا  نمعلمــيو  ظــاراً ون نليئو فإننــا نناشــد األخــوة فــي وزارة التربيــة والتعل
أمـام اهللا  لياتهمئو أن يتحملـوا مسـ هميا ليـل نهـار٬ وعلـالتـي يخططـوا لهـ ثـةيالمكيدة الخب ذهله

وأن يقومـوا  نةأن يحملوا هذه األما همعليثم  الية٬باهللا ع تناقوث وأمام األجيال وأمام التاريخ٬
  .نحرافبها خير قيام لحفظ أجيالنا وطالبنا من الضياع واال

  .١٠٥: التوبةڇٱ ۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېڇٱ
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  أكبر من تسيير الجبال.. األفكار  تحرير

  م٦/١١/٢٠٠٣

وكـان ذلـك فـي شـهر ٬ أنزل اهللا القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الـدنيا
ڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڇٱ :وقولـه تعـالى ١٬: القـدر ڇٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱرمضان في ليلة القدر 

فجــــــــاء القــــــــرآن ٬ ١٨٥: البقــــــــرة ڇڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻۀٱٱ

کٱٱکٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱگٱٱڇٱورحمـة للعـالمين ٬ وشـفاءً ٬ ودسـتوراً ٬ ومنهاجـاً ٬ وذكـراً ٬ ونـوراً ٬ هداية

  .١٠٧: األنبياء ڇگٱٱٱٱٱٱٱ

 نفعــ اميةتلــك المعــاني الســ ىألبــي ذر قــد أشــارت إلــ كانــت وصــية الرســول  لقــد
بتقــوى اهللا  عليــك: قــال ٬يــا رســول اهللا أوصــني قلــت: قــال - -رضــي اهللا عنــه- -أبــي ذر 

لـك فـي  ربـتالوة القـرآن فإنـه نـو  عليـك: قـال ٬رسول اهللا زدنـي يا: قلت ٬األمر كله رأسفإنه 
  .٢١٧األرض وذخر لك في السماء

قـرأ حرفـًا  مـن:  فقـال ٬العطاء لمـن قـرأ حرفـًا مـن كتـاب اهللا -سبحانه�أجزل  وقد
ألـف حـرف  ولكـن ٬حـرف) الـم ( بعشـر أمثالهـا ال أقـول  والحسـنة ٬من كتاب اهللا فله حسـنة

 -ســـبحانه� وجعـــل ٬رواه الترمـــذي وقـــال حـــديث حســـن صـــحيح" حـــرف  ومـــيم ٬والم حـــرف
لصـاحب القـرآن اقـرأ وارتـق  يقـال:  الفق بالقرآنمنزلة المؤمن في اآلخرة على قدر صلته 

يحــب أن   وكــان ۲۱۸٬"تقرأهــا  يــةورتـل كمــا كنــت ترتــل فـي الــدنيا فــإن منزلتــك عنــد آخـر آ
 اقــرأ: قـال لـي النبـي  - -رضـي اهللا عنــه- -اهللا بـن مسـعود مـن غيـره فعـن عبــد  هيسـمع

 فقــرأت ٬أن أســمعه مــن غيــري بأحــ فــإني: قــال ٬وعليــك نــزل كعليــ أقــرأ: علــّي القــرآن قلــت
                                                           

 ) . .٤/١٤٩٢(رواه أحمد ٬  ٢١٧
٬ قال األلباني )٢٩١٤(٬ ح )٥/١٧٧(سنن الترمذي: ٬ الترمذي)١٤٦٤(٬ ح )٢/٧٣(سنن أبي داود: أبو داود ٢١٨

 .حسن صحيح 
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" سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنـا مـن كـل أمـة بشـهيد وجئنـا بـك علـى هـؤالء شـهيدا 
أقوام  ةأن عالمة الخيرية في األمة اإلسالمي بين  ثم ۲۱۹٬"فإذا عيناه تذرفان  أمسك: قال

 يـؤتى:  وقـال ۲۲۰٬"تعلـم القـرآن وعلمـه خيـركم مـن :"  تفرغوا للقـرآن تعلمـًا وعلمـًا فقـال 
ان الــذين كــانوا يعملــون بــه فــي الــدنيا تقدمــه ســورة البقــرة وآل عمــر  وأهلــهيــوم القيامــة بــالقرآن 

مســاجد بحلقــات القــرآن الكــريم علــى تــزين ال النبــي  وحــض ۲۲۱٬"تحاجــان عــن صــاحبهما 
بيــنهم إال نزلــت  ويتدارســونه ٬اجتمــع قــوم فــي بيــت مــن بيــوت اهللا يتلــون كتــاب اهللا مــا: فقــال

ــيهم الســكينة وغشــيتهم الرحمــة وحفــتهم المالئكــة فــيمن عنــده ومــن بطــأ بــه  اهللا وذكــرهم ٬عل
اقـرأوا :"  ال يخفـى أن القـرآن شـافع مشـفع قـال  كمـا ٬رواه مسـلم" عمله لم يسرع به نسبه 

فـي رمضـان  فقد كان من هديه  لذلك ٬ ٢٢٢"القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لصاحبه 
كــان  -عليــه الصــالة والســالم-اإلكثــار مــن العبــادات فقــد جــاء فــي الصــحيحين أن جبريــل 

أجـــود  وكـــان ٬المرســـلة مـــن الـــريح بـــالخير أجـــود وكـــان ٬يدارســـه القـــرآن الكـــريم فـــي رمضـــان
  " .الناس وأجود ما يكون في رمضان 

ڇٱ :ضـله علـى سـائر الكتـب السـابقة فقـالعظمة هذا القـرآن وف -سبحانه�لقد ميز 
 ٬ ٣١: الرعـــــــــــــــد ڇڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱٱٱٱٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱژژٱٱ

كــان فــي الكتـب الماضــية كتــاب  أي لـو: ٥١٥/  ٤١يقـول ابــن كثيـر فــي تفســير هـذه اآليــة 
ي قبورها لكان تسير به الجبال من أماكنها أو تقطع به األرض وتنشق أو تكلم به الموتى ف

أو بطريــق األولــى أن يكــون كــذلك لمــا فيــه مــن ٬ صــف بــذلك دون غيــرهتهــذا القــرآن هــو الم
وال بســورة والجــن عــن آخــرهم إذا اجتمعــوا أن يــأتوا بمثلــه  يســتطيع اإلنــس اإلعجــاز الــذي ال

                                                           
 ) .٤٥٨٣(٬ ح )٦/٤٥(صحيح البخاري: البخاري ٢١٩
 ) .٥٠٢٧(٬ ح )٦/١٩٢(صحيح البخاري: البخاري ٢٢٠
 ) .٨٠٥(٬ ح )١/٥٥٤(صحيح مسلم: مسلم ٢٢١
 ) . ١/٥٥٣(صحيح مسلم : مسلم٢٢٢ 
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ولقـد وضـع هـذا القـرآن فـي :"  ٢٠٦١/  ٤ويقـول الشـهيد سـيد قطـب فـي ظاللـه " مـن مثلـه 
لقـد ٬ وتقطـع األرض وٕاحيـاء المـوتى٬ النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسـيير الجبـال

بـل أبعــد أثـرًا فــي شــكل ٬ صـنع فــي هـذه النفــوس خـوارق أضــخم وأبعـد آثــارًا فــي أقـدار الحيــاة
إن طبيعــة هــذا القــرآن لتحتــوي علــى قــوة خارقــة نافــذة يحســها كــل مــن لــه ...  األرض ذاتــه

٬ والــذين تلقــوه وتكيفــوا بــه ســيروا مــا هــو أضــخم مــن الجبــال.. ذوق وبصــر وٕادراك للكــالم 
وأحيوا ما هـو أخمـد ٬ وهو جمود األفكار وجمود التقاليد٬ وقطعوا ما هو أصلب من األرض

   ."وحها الطغيان واألوهام وهو الشعوب التي قتل ر ٬ من الموتى

ڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱڇٱ :ة بــــين نــــزول القــــرآن واألكــــوان فقــــالالعالقــــ -ســــبحانه�وبــــّين 

: الحشـــــــــــــــــــــــر ڇکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱگگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱ

أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هـذا القـران " يقول ابن كثير في تفسيره ٬ ٢١
فكيـف يليـق بكـم أيهـا البشـر أن ال  -عـز وجـل-فتدبر ما فيه لخشع وتصـدع خوفـًا مـن اهللا 

تــدبرتم كتابــه ولهــذا تلــين قلــوبكم وتخشــع وتتصــدع مــن خشــية اهللا وقــد فهمــتم عــن اهللا أمــره و 
 :-تعـالى�وقـال٬ ٢١: الحشـر ڇڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱڳٱٱڇٱ :-تعـالى-قال 

  .٢٩: الدخان ڇگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڇٱ

   .إن السماء واألرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحاً : قال مجاهد

ومــا لــألرض ال تبكــي علــى ! أتعجــب ؟: قــال: فعجبــت مــن قولــه: وقــال أبــو يحيــي
للسماء ال تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي عبد يعمرها بالركوع والسجود وما 

  .كدوي النحل 

فقد ٬ وتأثر الفرس٬ ومن عظمة القرآن نزول السكينة وحضور المالئكة عند تالوته
بينما هو يقرأ من :" عن أسيد بن حضير قال  ٥٠١٨أخرج البخاري في فضائل القرآن رقم 
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فقــرأ فجالــت ٬ فســكت فســكتت٬ جالــت الفــرس الليــل فــي ســورة البقــرة وفرســه مربــوط عنــده إذ
فانصـرف وكـان ابنـه يحيـي قريبـًا منهـا ٬ ثم قـرأ فجالـت الفـرس٬ الفرس فسكت وسكت الفرس

فلمـا أصـبح حـدث النبـي ٬ فاشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتـى مـا يراهـا
 ل اهللا أن تطــأ فأشــفقت يــا رســو : اقــرأ يــا ابــن حضــير اقــرأ يــا ابــن حضــير قــال: فقــال لــه

فرفعـــت رأســـي إلـــى الســـماء فـــإذا مثـــل الظلـــة فيـــه أمثـــال المصـــابيح ٬ يحيـــي كـــان منهـــا قريبـــاً 
تلك المالئكة دنت لصوتك ولو : قال٬ ال: قال؟ وتدري ما ذاك: قال٬ فخرجت حتى ال يراها

  " .قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتواري منهم 

والشـاهد األكبـر علـى صـدق دعوتـه فـي أنـه ٬ فالقرآن الكـريم هـو معجـزة الرسـول 
كتابــًا يقــرؤه  ومــن حكمــة اهللا ســبحانه أن جعــل معجــزة الرســول ٬ خــاتم األنبيــاء والمرســلين

وفــي ٬ وهــم أهــل الفصــاحة والبالغــة٬ وقــد تحــدى البشــر فــي عهــد الرســالة٬ النــاس ليــل نهــار
ورغـم ذلـك فهـو كتـاب  ٬العصور التالية أن يـأتوا بمثلـه بـل حتـى بسـورة واحـدة فلـم يسـتطيعوا

ميسر يقرؤه عامة الناس وسوقتهم فيفهمون منه التوجيه إلى الخير ويعقلون نهيه عن الشر 
  .١٧: القمر ڇںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڻٱٱۀٱٱٱڇٱويتعظون بمواعظه ويتأثرون بزواجره 

٬ لهـرمويتمثل إعجازه في إقبال الناس على تالوته منذ الطفولـة وحتـى الشـيخوخة وا
لقـد وجـد ٬ ال تمل وال تسأم النفوس من تـرداده وكلمـا تـاله المـرء أحـس كأنمـا يتلـوه ألول مـرة

ــًا يقــرأ -رضــي اهللا عنــه-عمــر  إلــى قولــه إن   ٬والطــور وكتــاب مســطور :عنــدما ســمع قارئ
  .ته يعوده الناس شهرًا مما ألم بهفارتكن إلى الجدار ثم عاد إلى بي٬ عذاب ربك لواقع

استطاع القرآن أن يغير من واقع العرب فبعد أن كانوا أمة ضائعة ال وزن وهكذا 
٬ أصبح لها كيان ودولة يهابها العالم كله ويحسب لها ألف حساب٬ وال قيمة لها بين األمم
وأضحت العواصم العربية واإلسالمية منارات علم وهداية يسترشد ٬ فصاروا أساتذة الدنيا
م ذلك إال حينما رفعوا راية اإلسالم وحملوا فكرة القرآن وقدموها ولم يت.. بها الناس جميعاً  
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وهذا ما يجب أن يذكره العرب .. فاستحقوا قيادة البشرية .. للناس على طبق من ذهب 
واهللا وحده هو الهادي إلى سواء .. جيدًا إذا هم أرادوا الحياة وأرادوا النصر والتمكين 

  .السبيل 
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  ؟؟!!كم اهللا في الخونة والمجرمين أما آن للسلطة أن تنفذ ح

٠٤/٠٣/٢٠٠٤  

لقد شاع في مجتمعنا الفلسطيني في هذه األيام ظاهرة خطيـرة أال وهـي قتـل الـنفس   
البريئة بغير حق٬ فمرة يقتل المرء ألجـل حفنـة مـن المـال٬ أو لقضـاء شـهوة بهيميـة حمقـاء٬ 

اء دون وازع مـن خلـق أو أو ربما ُيقتل أناس برصـاص الجبنـاء إرضـاء لشـهوة السـادة الزعمـ
ديــن أو ضــمير أو حيــاء٬ ثــم يــتم القــبض علــى الجــاني٬ فيعتــرف علــى جريمتــه النكــراء ثــم 
. يصــدر بحقــه حكــم اإلعــدام علــى اســتحياء٬ أو يــودع داخــل الســجن ريثمــا تفــتح لــه األبــواب

ل خارج البالد أو أً وبعد مدَّة ليست ببعيدة ترى الجاني قد ُأخرج من  ه من تي بو السجن وُرحِّ
وفي بعض األحيان ينفذ الحكم على الضـعيف .. الضفة إلى القطاع وبالعكس دون انقطاع

خوفـــًا مـــن ســـطوة أهـــل المقتـــول مـــن ذوي النفـــوذ والســـلطان٬ وٕان كـــانوا غيـــر ذلـــك فهـــم فـــي 
والبعض يأخذ الحق بيده فيقـتص مـن الجـاني .. انتظار سيل الوعود والبيانات واالستنكارات

ه الصـــورة الفوضـــوية المزريـــة هـــي التـــي تشـــجع المجـــرمين فـــي أن هـــذ. بكـــل فخـــر واعتـــزاز
!! يتمادوا في إجرامهم وبطشهم خاصة إذا كانوا مدعومين من ذوي النفوذ والجاه والسلطان 

لقد كانت النتيجة لهذا اإلهمال في عدم األخذ على يد الظالـم وردعـه أن كثرت الجـرائم فـي 
) ميادة أبو لمضي(يبطشوا بالفتاة البريئة الطالبة المجتمع حتى وصل بالقتلة المجرمين أن 

هـــا علـــى مجمـــع النفايـــات دون خلـــق أو نبصـــورة بشـــعة ينـــدى لهـــا جبـــين اإلنســـانية ثـــم يلقو 
أما آن األوان أن تأخذ العدالة مجراها فيطبق حكم اهللا في المجرمين حتـى يكونـوا !! ضمير

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱٱڭٱڇٱ: عبــرة لغيــرهم أمــا آن للســـلطة أن تأخــذ بقولــه تعـــالى

ڇٱ: أمــا آن لنــا أن نرجــع إلــى حكــم اهللا فننصــاع ألمــره تعــالى. ١٧٩: البقــرة ڇۆٱٱۈٱٱ
ۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱٱۋٱٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱٱ
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ــــــــــه تعــــــــــالى. ٦٥: النســــــــــاء ڇەئٱٱەئٱٱوئٱٱ ېٱٱېٱٱٱٱٱٱٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱٱائٱٱائٱٱٱٱەئٱٱڇٱ: وقول

  .٥١: النور ڇەئٱٱوئٱٱٱٱٱوئٱٱٱۇئٱٱۇئٱٱٱٱۆئٱٱۆئۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱ

رًا لغيــــره وتطهيــــرًا زجــــلقــــد أقــــرت الشــــريعة اإلســــالمية بإعــــدام القاتــــل انتقامــــًا منــــه و   
إن عقوبــة القتــل . للمجتمــع مــن الجــرائم التــي تــؤدي إلــى الفوضــى واخــتالل األمــن والنظــام

ــــررة فــــي جميــــع ال ےٱٱےٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڇٱ: -تعــــالى-قــــال شــــرائع مق

ومنهـاج . ٤٥: المائدة ڇڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱۋۋٱٱ
اإلسـالم لـم يفـرق بـين نفـس ونفـس فالقصـاص حـق سـواء أكـان المقتـول صـغيرًا أم كبيـرًا٬ أم 

محكـوم كلهـم ضعيفًا أم قويًا٬ غنيًا أم فقريًا فال تمييـز وال عنصـرية وال طبقيـة٬ وال حـاكم وال 
  .سواء أمام شريعة اهللا

المــؤمن أشــد حرمــة مــن الكعبــة٬ بــل إن المــؤمن  رمــةُجــّل النصــوص تؤكــد أن ح إن  
الـــدنيا أهـــون علـــى اهللا مـــن قتـــل مـــؤمن بغيـــر  لـــزوال": أغلــى وأعـــز مـــن الـــدنيا كلهـــا قـــال 

بهذا التحـذير بـل جعـل كـل مـن يشـارك فـي قتـل  ولم يكتف الحبيب المصطفى . ٢٢٣"حق
علـى دم امـرئ  نأعـا مـن": الجريمـة٬ قـال  فـيمسلم بقـول أو فعـل أو عمـل فهـو مشـترك 

أن أهــل الســماء  لــو": وقولـه  ۲۲٤٬"كتـب بــين عينيــه أيـٌس مــن رحمــة اهللا لمــةولـو بشــطر ك
  .۲۲٥"وأهل األرض اشتركوا في دم مؤمن ألكبهم اهللا في النار

برجــل واحــد غيلــة٬  ةأنــه قتــل خمســ -رضــي اهللا عنــه-ورد عــن الفــاروق عمــر  كمــا  
 -اهللا عنه يرض-عن أبي هريرة  ىوكما رو  ٬"بهتماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم  لو": وقال
الضــرب يــا أميــر  ابجئــت ألنصــرك٬ وقــد طــ: علــى عثمــان يــوم الــدار فقلــت دخلــت": قــال

                                                           
 .٬ صححه األلباني ) ٤/١٣٤٥(رواه ابن ماجة بإسناد حسن ٬  ٢٢٣
 .سبق تخريجه  ٢٢٤
 .٬ صححه األلباني )١٣٩٨(٬ ح)٤/٧(سنن الترمذي: الترمذي ٢٢٥
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: ال٬ قــال: تــل النــاس جميعــًا وٕايــاي معهــم؟ قلــتيــا أبــا هريــرة أيســرك أن تق: المــؤمنين٬ فقــال
ــاً فإنــك إن قتلــت رجــًال واحــدًا فكأنمــا قتلــت النــاس جميعــًا فانصــرف مأ لــك مــأجورًا غيــر  ذون

  .فلم أقاتل تفانصرف: مأزور٬ قال

فإن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر التي تلي الشرك بـاهللا٬ فـاهللا واهـب  لذلك  
تزهق به النفـوس فهـو مـا  ذيالحياة٬ وال يجوز ألحٍد غيره أن يسلبها إال بإذنه٬ وأما الحق ال

إال اهللا وأنـي رسـول اهللا إال  إلـهيحل دم امرئ مسـلم يشـهد أن ال  ال": بقوله الرسول  فسره
  .۲۲٦"دينه المفارق للجماعة ركلثيب الزاني٬ والنفس بالنفس٬ والتاا: بإحدى ثالث

گٱٱڇٱ: -تعـالى-قـال لقد هدد اإلسالم كل من قتل نفسًا بغير نفس بأشد عقوبة ف  

گٱٱگٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱٱ

وأعتبــر القــرآن الكــريم أن القاتــل لفــرد مــن أفــراد المجتمــع كالقاتــل . ٩٣: النســاء ڇڻٱٱڻٱٱ

ــــراد جميعــــًا  پٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱڇٱ: -تعــــالى-قــــال لألف

  .٣٢: المائدة ڇٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱ

الحقيقـي لإلنسـانية جمعـاء فالقصـاص  لمـيالدإنـه ا.. العظـيم آنهذا هو منهاج القر    
أو االعتداء أن يفكر ألف مرَّة قبـل  القتلمن تسول له نفسه  والزاجر لكل دعهو العقاب الرا

 ودون النظـــر إلـــى نســـبه أ قتـــلمـــأخوذ بالقتـــل إن  أنـــهأن يقـــدم علـــى جريمتـــه٬ فحـــين يعلـــم 
يـد٬ أو رجـل٬ أو جـدع  طـعغيـره مـن ق أصـابمـا  لعليـه حكـم اهللا بمثـ قمركزه٬ وأنـه سـيطب

إن تطبيـق حكـم اهللا علـى القاتـل هـو الـذي تميـل إليـه . رادع لـه بـرأنف٬ أو لطم خد فهذا أك
الذي يذهب بحزازات النفوس وثورانهـا٬ وهـو الـذي يسـكن  والفطرة٬ وتستريح إليه النفس٬ وه

فــوران الثــأر الجامحــة التــي يقودهــا الغضــب األعمــى٬ وحميــة العصــبية الجاهليــة لهــذا فقــد 
                                                           

٬ في لفظ )١٦٧٦(٬ ح )٣/١٣٠٢(٬ صحيح مسلم)٦٨٧٨(٬ ح)٩/٥(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ٢٢٦
  " .المارق من الدين المفارق للجماعة "البخاري 
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إن  أال": الناس على حقوقهم فقال نطمأ أن -رضي اهللا عنه-كانت أول خطبة ألبي بكر 
 ٬"أقواكم عندي الضعيف حتى آخـذ الحـق لـه٬ وأضـعفكم عنـدي القـوي حتـى آخـذ الحـق منـه

-عـن عائشـة  البخـاريهذا الدرس واقعًا عمليًا٬ فقـد روى  ولقد طبق الحبيب المصطفى 
 لــمقــالوا مـن يكالمخزوميــة التـي سـرقت٬ ف رأةقـد أهمهـا أمــر المـ شــاً أن قري: -عنهـا هللارضـي ا

: فقــال  هللافكلــم رســول ا ٬رســول اهللا  بومــن يجتــرئ عليــه إال أســامة حــ ؟رســول اهللا 
أنهـم  كمإنمـا ضـل مـن قـبل اسيـا أيهـا النـ: فقـال بـاً حدود اهللا٬ ثم قام خطي منفي حٍد  أتشفع"

الحــد وأيــم اهللا لــو أن  يــهكــانوا إذا ســرق الشــريف تركــوه٬ وٕاذا ســرق الضــعيف فــيهم أقــاموا عل
  .٢٢٧"فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

يطبـق هــذا الدســتور  -رضـي اهللا عنــه- لخطــابأميـر المــؤمنين عمـر بــن ا وهــ وهـا  
العظـــيم علـــى ابـــن عمـــرو بـــن العـــاص والـــي مصـــر حـــين تســـابق ولـــده مـــع أحـــد المصـــريين 

ما  اصنع": قالعليه أن يشكوه إلى عمر ف المجنيفسبقه٬ فضرب المصري بالسوط٬ فاقسم 
ولمــا وصــلت الشــكوى إلــى عمــر٬ وكــان فــي الحجــاز اســتدعى  ٬"بــدا لــك فأنــا ابــن األكــرمين

أميـر المـؤمنين إن هـذا وأشـار  يـا": وابنـه٬ وجلسـا للمظـالم عالنيـة فقـال الشـاكي مصـروالي 
اذهــب فأنــا ابــن : ولمــا توعدتــه بــأن أشــكوه إليــك قــال ضــربنيإلــى ابــن عمــرو بــن العــاص 

متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولــدتهم : ظـر عمـر إلـى عمـرو وقـال قولتـه المشـهورةفن كـرمين٬األ
اضـرب : المصري في دعواه ناوله درته وقال لـه صدقوبعد أن تبين لعمر . أمهاتهم أحراراً 

بهــا ابــن األكــرمين كمــا ضــربك٬ وبعــد أن اقــتص لنفســه منــه طلــب أميــر المــؤمنين منــه أن 
بجاهـــه وســـلطانه وارتكـــب مـــا ارتكـــب إال أن يضـــرب عمـــرو بـــن العـــاص الـــذي اعتـــز ابنـــه 

  .لقد ضربت من ضربني٬ وقد أشفيت منه لمؤمنينيا أمير ا: المصري قال

                                                           
 ) .٨٨٧٦(٬ ح ) ٬٢٧٦ ٢٣(رواه البخاري ٬  ٢٢٧
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ٱٱۇٱٱڇٱ ٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱےٱٱےۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱ ٱ ٱ ٱ ہٱٱہٱٱھٱٱھٱ

  .٨: المائدة ڇۇۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇۋٱٱۋٱٱۅۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱ
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  سينتصر شعبنا بإذن اهللا... للنكبة  ٥٦ ـالذكرى ال في

  م١٣/٥/٢٠٠٤

م حـــين أعلـــن هرتـــزل عـــن قيـــام دولـــة ١٨٩٧عـــام إلـــى تعـــود جـــذور نكبـــة فلســـطين
م ١٩١٧عـام ثم جاء وعـد بلفـور ٬سايس بيكوثم كانت معاهدة  إسرائيل بعد خمسين عامًا٬

أعلـن  فلسـطينخـروج االسـتعمار البريطـاني مـن وبعـد  حيث تدفقت الهجرة اليهودية بغزارة٬
م هــذه الدولــة العبريــة التــي قامــت علــى أنقــاض ١٩٤٨/ ١٤/٥عــن قيــام دولــتهم فــي  اليهــود

تنا إلى صهيون يجب أن إن عود" :يقول هرتزل. دولة فلسطين المسلمة جاءت بوازع ديني
فكانـــت هزيمـــة الجيـــوش العربيـــة التـــي  م٦٧كانـــت حـــرب٬ ثـــم "تســـبقها عـــودة إلـــى اليهوديـــة

حيـــث احتلـــت إســـرائيل بـــاقي فلســـطين وأجـــزاء مـــن مصـــر وســـوريا ن جـــاءت إلنقـــاذ فلســـطي
  . ولبنان

ــم تقــم إال علــى     فــاليهود مصــدر الشــقاء واالنحــالل واإلرهــاب فــي العــالم٬ فــدولتهم ل
حصــل فـــي مذبحــة ديــر ياســـين  القتــل وســفك الــدماء وذبـــح الشــيوخ واألطفــال والنســـاء كمــا

اليهــودي نفســه٬ وأن  فــي بنيــة الفكــر وغيرهــا مــن المــذابح٬ وال شــك أن هــذا اإلرهــاب يكمــن
إن " :هم المزيـــفيقــول تلمــود ٬هــذا اإلرهــاب الديانــة اليهوديــة المحرفــة تشــكل أول مصــادر

فمـــن يصـــفع  وهـــم مـــن عنصـــر اهللا كالولـــد مـــن أبيـــه٬ اليهـــود أحـــب إلـــى اهللا مـــن المالئكـــة٬
لبهـــائم واألمميــون جميعـــا كــالب وخنــازير٬ وبيـــوتهم كحظــائر ا.. اليهــودي كمــن يصـــفع اهللا

ى وكـل شـر يفعلـه معـه هـو مـفكل خير يصنعه يهـودي مـع أممـي هـو خطيئـة عظ.. نجسة
  ". قربان هللا يثيبه عليه

أهلكوا جميع من فـي " :وفي سفر يوشع دعوة صريحة إلى قتل غير اليهودي يقول   
والغـــنم والحميـــر بحـــد الســـيف وأحرقـــوا  المدينـــة مـــن رجـــل وامـــرأة وطفـــل وشـــيخ حتـــى البقـــر

اإلرهابيـة فــي  فرضـت العصــابات الصـهيونية سياســتها٬ وهكـذا "ن فيهــا فـي النــارالمدينـة بمـ



- ٦٤٦ - 
 

م ومـــا ١٩٤٨طــرد مليــون مســلم عربـــي فلســطيني مــن اثنتــي عشـــرة مدينــة وخمســمائة قريــة
يصـــنعه اليهـــود اليـــوم فـــي الشـــعب الفلســـطيني مـــن قتـــل للشـــيوخ واألطفـــال والنســـاء٬ وهـــدم 

لــنفس المخطــط الصــهيوني  ا هــو اســتمراروتجريــف األراضــي إنمــ البيــوت واقــتالع األشــجار
في طرد الفلسـطينيين خـارج أرضـهم ووطـنهم وفـي المقابـل وأمـام هـذه الغطرسـة الصـهيونية 
مــاذا أعــدت األمــة العربيــة واإلســالمية؟ لقــد بعثــت ســبعة جيــوش لنجــدة فلســطين عــددها مــا 

ث يقـــارب مـــن ســـتة عشـــر ألـــف مقاتـــل أمـــام ســـبعين ألـــف مـــن اليهـــود المـــدربين علـــى أحـــد
ودخلـت الجيـوش العربيـة وهـي ال تملـك مقومـات النصـر٬وليس فـي نيتهـا القتـال .. األسلحة

.. وطــرد اليهــود٬ بـــل جــاءت مـــن أجــل الوقـــوف علــى الحـــدود التــي رســـمتها األمــم المتحـــدة
واألدهى واألمر أنها جاءت إلخماد الثورة الفلسطينية فبدًال من أن تمد المجاهدين بالسالح 

الســالح مــن أيــدي المجاهــدين الــذين اشــتروه بحلــي نســائهم هــذه هــي والعتــاد بــدأت بجمــع 
النكبة الحقيقية التي عاشتها األمة العربية واإلسالمية فالنكبة حين تسلم اللد والرملة وجنين 

  !!. ونابلس وطولكرم يدًا بيد 
أجــرى توفيــق أبــو :"نصــف قــرن يقــول صــالح مســعود فــي كتابــه شــعب فلســطين خــالل

م  ١٩٤٨األردن محادثـــات ســـرية مـــع وزيـــر خارجيـــة بريطانيـــا فـــي فبرايـــرالهـــدى رئـــس وزارة 
حمايــة "واقتــرح عليــه دخــول الجــيش األردنــي غــداة انتهــاء االنتــداب البريطــاني تحــت شــعار

-٢أن ال يحتل الجيش األردني غزة أو الخليـل -١:أمور وتعهد أبو الهدى بثالثة" فلسطين
أن ال يحتـل الجـيش  - ٣. شكل من األشكال أن ال يعتدي الجيش األردني على اليهود بأي

األردنــي شــبرًا واحــدًا مــن القســم الــذي صــدر فيــه قــرار مــن األمــم المتحــدة بإعطائــه لليهــود 
وهذا هو السر . خارجية بريطانيا الموافقة على ذلك م٬ وقد أعلن وزير  ١٩٤٧-١١-٢٩فى

قائـد ) جلـوب باشـا( مـن في انسحاب الجيش األردنـي مـن اللـد والرملـة وذلـك بنـاء علـى أمـر
السـالح مـن  -اهللا هرحمـ-ب الشـهيد عبـد القـادر الحسـيني والنكبة حين طل ٬الجيش األردني

القيــادة العربيــة كــي يــدافع عــن فلســطين فلــم يجبــه أحــد ورجــع يومهــا بخفــي حنــين ثــم مــات 
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ردنــي رجــال الجهــاد ألاالشــعب  والنكبــة يــوم أن حاصــر ٬شــهيدا فــي معركــة القســطل الشــهيرة
شــعلة الجهــاد واالستبســال وســاقوهم إلــى  ابنــاء الشــعب الفلســطيني الــذين كــانو أمــن  المقــدس

  .  عتقالتمال
النكبة حين قامت حكومة النقراشي والملك فاروق بحل جماعة اإلخوان المسلمين في 
مصر وزج رجاالتها األبرار في السجون المصرية جزاء جهـادهم وتضـحياتهم فـي فلسـطين 

وتعــود النكبــة مــن جديــد فــي هــذه األيــام . . لــن ينســوها أبــدا د دروســاً بــل ألنهــم أذاقــوا اليهــو 
مــة و تــراهن علــى اتفاقيــات الســالم المزعحــين تــرى بعــض أزالم الســلطة الفلســطينية الزالــت 

وعلــى التطمينــات األمريكيــة الكاذبــة رغــم أن الشــعب الفلســطيني لفــظ كــل االتفاقيــات التــي 
من أبناء الشعب الفلسطيني وبعد اتفاق شارون  لنكبات حين ترى فئة!ونكبة .. ثبت فشلها

بوش الذي أسقط حـق العودة٬وأطلـق العنـان للمسـتوطنات فـي الضـفة الغربيـة الزالـت هـذه و 
تجهـــز نفســـها لتكـــون علـــى رأس دولـــة فلســـطين المســـتقلة .. الفئـــة تحلـــم بالوليـــد الفلســـطيني

فـــإن األمـــل بـــاهللا .. ورغـــم هـــذه النكبـــات واآلالم والجراحـــات!!. وعاصـــمتها القـــدس الشـــريف
٬ ٤٠: الحـــج ڇچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڇٱ كبيـــر والثقـــة بنصـــرته عاليـــة

وهــا هــي بشــائر النصــر تلــوح فــي األفــق وذلــك مــن خــالل الصــحوة اإلســالمية التــي بــدأت 
فهـــذا اإلقبـــال .. تتحـــرك علـــى مســـتوى الشـــعوب العربيـــة واإلســـالمية وخاصـــة فـــي فلســـطين

ـــى  وهـــذه العـــودة الحميـــدة للمـــرأة  ارتيـــاد المســـاجد وحـــبهم للشـــهادة٬الشـــديد مـــن الشـــباب عل
ودفـع أبنائهـا إلـى سـاحات  المسلمة في إقبالها على الحجاب٬ وتعلم أحكـام القـرآن وتالوتـه٬

 قــال . الجهاد٬كـل هـذا وغيـره يبشـر بـأن المسـتقبل لهـذا الـدين وأن اإلسـالم هـو المنتصـر
وال  ردبلـغ الليـل والنهـار٬ وال يتـرك اهللا بيـت مـ ليبلغن هذا األمر ما" :في الحديث الصحيح

يـذل  اهللا بـه اإلسـالم٬ وذالً  عـزًا يعـز وبر إال أدخله اهللا هذا الدين بعز عزيز أو بـذل ذليـل٬
فرأيــت مشــارقها  لــي األرض٬ -أي بمعنــى جمــع-إن اهللا زوى لــي " :وقولــه ". بــه الكفــر
  ". ما زوي لي منها اوٕان أمتي سيبلغ ملكه ٬ومغاربها
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يمكن أن يكون لنا موقع حقيقي على خارطة  إننا في ذكرى النكبة نؤكد أنه ال   
الحياة ما لم نقم على أرض الواقع نوعا من التعاون بيننا٬ فعلينا أن نقف مع أنفسنا وقفة 

.. في ذكرى النكبة علينا أن نوحد صفوفنا في خندق المقاومة.. تأمل نقيم أعمالنا وأقوالنا
طين يجب أن يسبقها عودة إلى اإلسالم والعالم لن يحسب لنا حساب إال فعودتنا إلى فلس

وها هم قادمون .. حين نعلن إسالمية المعركة فلن يوقف زحف اليهود إال كتائب اإليمان
 ڇېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱىٱٱٱٱٱائائٱٱەئٱٱٱٱٱٱٱٱەئٱٱوئوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱٱٱۆئٱٱڇٱبإذن اهللا 

  .٥ - ٤: الروم
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  !!إنما ُأكلت يوم ُأكل الثور األبيض 

١٧/٠٦/٢٠٠٤  

فلســــطيني رفيـــع المســـتوى مـــع أحـــد أقطـــاب اليســــار  مســـئولفـــي لقـــاء مريـــب بـــين 
هــــذا التنــــاغم !! الصـــهيوني٬ اتفــــق الجانبـــان علــــى أن إضــــعاف حمـــاس مصــــلحة مشـــتركة 

إنمـــا ُأكلـــت يـــوم ُأكـــل الثـــور األبـــيض٬ : الغريـــب بـــين الطـــرفين يـــذكرنا بالمثـــل العربـــي القائـــل
في غابة أبيض٬ وأسود٬ وأحمر ومعهـم فيهـا أسـد٬ فكـان ال يقـدر فيروى أن أثوارًا ثالثة كن 

ال يـدل علينـا فـي : منهن على شـيء٬ الجتمـاعهم عليـه٬ فقـال للثـور األسـود والثـور األحمـر
: غابتنا إال الثور األبيض٬ فإن لونه مشهور٬ ولوني على لونكما٬ فلو تركتماني آكله٬ فقاال

ي علــى لونــك٬ فــدعني آكــل األســود٬ لتصــفوا لنــا دونــك فكلــه٬ فأكلــه٬ ثــم قــال لألحمــر٬ لــون
دعنـي أنـادي : إنـي آكلـك ال محالـة٬ فقـال: دونك فكلـه٬ فأكلـه٬ ثـم قـال لألحمـر: الغابة فقال

  .فنادى َأال إني ُأكلت يوم ُأكل الثور األبيض: ثالثًا٬ فقال افعل

ال شـــك أن إضـــعاف حمــــاس أو القضـــاء عليهــــا هـــو مصـــلحة صــــهيونية بـــل هــــي 
وحمـــــاس قـــــد أحـــــدثت اهتـــــزازًا فـــــي المشـــــروع  ؟لـــــدى الكيـــــان العبـــــري٬ كيـــــف ال اســـــتراتيجية

الصـــهيوني٬ وذلـــك حـــين شـــرعت فـــي بنـــاء الجـــدار خوفـــًا مـــن ضـــربات المقاومـــة الموجعـــة 
ہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱڇٱ .والعمليــات االستشــهادية النوعيــة التــي أقضــت مضــاجعهم

ٴۇٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱ

  .١٤: الحشر ڇۅٱٱ

فـــي تعقيبـــه علـــى هـــذه اآليـــة  -رحمـــه اهللا-ســـيد قطـــب / ومـــا أروع مـــا قالـــه الشـــهيد
إنها يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء٬ وما ترفع رأسها إال حين تغيب : " ١/٩٢
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.. جبنًا وحرصًا على الحيـاة عنت الوجوه و المطرقة٬ فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس٬ و 
  !! "حياة أي 

دولتــك يــا : الصــهيونية القائلــة االســتراتيجيةإن بنــاء الجــدار يعنــي انحســار وتراجــع 
ـــى الفـــرات٬ يقـــول  ـــل إل إن أرض إســـرائيل :" لمـــرت أحـــد أقطـــابهم أو يهـــود اإســـرائيل مـــن الني

الكاملـة أصــبحت أسـطورة سياســية٬ والجـدار ترجمــة عمليـة لتراجــع النظريـة الصــهيونية التــي 
: ويقول بعض المؤرخين األمريكان. نظمة العربية على مدى خمسة عقود مضتأخافت األ

فالجدار محفز لـإلدارة الفلسـطينية سـيكولوجيًا وواقعـًا للتحـدي٬ بينمـا هـو للجانـب الصـهيوني 
  .رسالة إحباط باعتباره تجسيدًا لروح االنكفاء

هـــو إنــه مــن الغرابــة أن يعلــن شــارون عــن االنســحاب مــن غــزة مــن جانــب واحــد و 
الراعــي األساســي لعمليــة االســتيطان فــي الضــفة وغــزة٬ وهــو الــذي عــارض كــلَّ االتفاقيــات 

د٬ وانســـحاب يـــوالمشـــاريع التـــي تقبـــل بانســـحاب إســـرائيل٬ فقـــد عـــارض اتفاقيـــات كامـــب ديف
إسرائيل من جنوب لبنان إذن ما الذي اضطر شارون كي يطرح خطـة االنسـحاب مـن غـزة 

يس فـــي ذلـــك هـــو بلـــوغ عمليـــات المقاومـــة حـــدًا لـــم يعـــد مـــن جانـــب واحـــد؟ لعـــل الســـبب الـــرئ
ـــه ـــر البـــالغ فـــي انهيـــار !! احتمال كمـــا أن عمليـــة الزيتـــون وقتـــل الجنـــود الســـتة كـــان لـــه األث

معنويـــات جنـــده٬ ناهيـــك عـــن تواصـــل إطـــالق الصـــواريخ يوميـــًا فـــي قلـــب المســـتوطنات فـــي 
ـل فـي القطاع أدت إلى حالة من اإلرباك والذعر في صفوف المستوطنين٬ ا ألمر الذي عجَّ

  .اتخاذ قرار االنسحاب

حركــة حمــاس بحمــد هللا تجــذرت فــي نفــوس أبنــاء الشــعب الفلســطيني بــل أصــبحت 
رمــزًا للجهــاد والمقاومــة٬ وقــدوة لكــل األحــرار فــي العــالم٬ خاصــة بعــد اغتيــال القــادة العظــام 

والـدكتور إبـراهيم  عبـد العزيـز الرنتيسـي. أمثال اإلمام الشـهيد أحمـد ياسـين والقائـد الربـاني د
وحتـــى علـــى مســـتوى . المقادمـــة والمهنـــدس إســـماعيل أبـــو شـــنب٬ وصـــالح شـــحادة وغيـــرهم
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االنتخابات المقبلة فحماس ستحصل على أعلى األصوات وهذا ما أظهرته نتائج اسـتطالع 
  .الرأي والتي أجرته مؤسسة ألفا العالمية لألبحاث

إن اإلنجــازات التـــي حققتهـــا المقاومـــة فـــي فلســـطين وعلـــى رأســـها حركـــة حمـــاس لـــم 
عـــدد قتلـــى اليهـــود٬ تحطـــيم : وذلـــك مـــن عـــدَّة جوانـــب!! تســـتطع جيـــوش عربيـــة أن تحققـــه 

معنويـــات الجـــيش الـــذي ال يقهـــر٬ إحيـــاء روح الجهـــاد والمقاومـــة فـــي نفـــوس األمـــة٬ تعـــاظم 
ســـالمي لمســـيرة وخيـــار المقاومـــة٬ إظهـــار الوجـــه التأييـــد الجمـــاهيري فـــي العـــالم العربـــي واإل

الحقيقـــي البشـــع لدولـــة الكيـــان أمـــام العـــالم٬ إعـــادة البعـــد الحقيقـــي للقضـــية الفلســـطينية علـــى 
  . المستوى العربي واإلسالمي والعالمي

إذن فـال غرابــة أن يكــون إضــعاف حمــاس هــدفًا  اســتراتيجيًا للصــهيونية  فــي العــالم 
ـــا أن يكـــون هـــدفًا ومصـــلح ة فلســـطينية ومـــن أعلـــى المســـتويات فهـــذا أمـــر يثيـــر الدهشـــة أّم

خاصة أن الشعب الفلسطيني أعرف الناس باليهود وبطبيعتهم التي جبلت علـى !! والغرابة 
٬ والبخل٬ والجبن٬ الحقد والكذب والخديعة والمراوغة وحب القتل وسفك الدماء ونقض العهد

  .م بالخيانة والزنا والتطاول على اهللا واتهام أنبيائه٬ وحب الدنيا

لقــد جــاء القــرآن الكــرم بحشــد كبيــر مــن اآليــات تبــين صــفاتهم وأخالقهــم الخسيســة 
ــــذكر منهــــا ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ: ن

ــــــــــــــــــــــــــــرة ڇٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱڄٱٱ ۇٱٱۇٱٱڇٱ ١٢٠٬: البق

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱڇٱ  ١٠٠٬: البقـــــــرة ڇۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱ

ڇٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻڇٱ ٦٥٬: البقـــــــــــــــــــــــــــرة ڇکٱٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱ
ٺٱٱٺٱٱٺٱٱڇٱ ٩٦٬: البقــــــرةڇٱ ڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱڄڇٱ٬ ٤٢: المائــــــدة

  . ٥٣: النساء ڇٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱ
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اتفاقيـات أوسـلو فقـد وافقـوا علـى ٬ اليهود بطبيعتهم الخبيثة الجبانة متقلبون متلونون
ووضـعوا خطـة الطريـق فلمـا وافـق الفلسـطينيون عليهـا رفضـوها٬ وكـذلك خطــة ٬ ثـم رفضـوها

شــارون الجديــدة غــدًا سينقضــها بنفســه ال يوجــد عنــدهم مواعيــد مقدســة كمــا صــرح زعــيمهم 
فغير اليهود ٬ اليهود ال يؤمنون بوجود جنس بشري على األرض غير اليهود٬ األسبق رابين
فقد خلقوا من نفـس اهللا فهـم أبنـاء اهللا وأحبـاؤه كمـا أما هم ٬ خلقوا لخدمة اليهودعبيد وحمير 

إن اليهود أحب إلى اهللا من المالئكـة وهـم مـن عنصـر اهللا " :في تلمودهم يزعمون٬ يقولون 
كالولــد مــن أبيــه فمــن يصــفع اليهــودي كمــن يصــفع اهللا واألمميــون جميعــًا  كــالب وخنــازير 

٬ فكـل خيـر يصـنعه يهـودي مـع أممـي هـو خطيئـة عظمـى٬ نجسـه وبيوتهم كحظـائر البهـائم
  ."وكل شر يفعله معه هو قربان هللا يثيبه عليه

ــــي صــــفهم  ــــوا ف ــــوا أن يكون ــــد أغــــراهم اليهــــود وقبل فــــإن كــــان بعــــض الفلســــطينيين ق
ثــم يتــزامن هــذا ٬ إلضــعاف حمــاس علــى اعتبــار أنهــا عــدو للجميــع تهــدد أمــنهم ومســتقبلهم

  .!!عربية أخرى لنفس الغرضمام أطراف التناغم بانض

وعلى سبيل التخييل في تطبيق المثل العربي سابق الذكر فـإذا قضـوا علـى حمـاس 
فسوف يخلو الجو لليهود في االنقضاض علـى األطـراف ٬ باتفاقهم جميعاً _ ال سمح اهللا _ 

وهنــت يــوم !! أكلــت حمــاسأكلــت يــوم : الباقيــة ووقتهــا ســيقول الطــرف الفلســطيني قبــل أكلــه
  !! حماسهانت 

إننا نبرأ أن يكون الطـرف العربـي سـببا فـي إضـعاف حمـاس وكـبح جمـاح المقاومـة 
  !!عن تحقيقه دولة الكيان الصهيونيالتي عجزت 

كما أنه من العيب أن ينحـاز الطـرف الفلسـطيني إلـى قتلـة األنبيـاء والمرسـلين ضـد 
اهللا كبيـر أن ينحـاز ومن ثم فأملنا بـ... حماس التي ال زالت تدافع عن شرف وكرامة األمة 

هــود مخــذولين ووقتهــا ســيندحر الي.. لطــرف الفلســطيني إلــى فئــة المــؤمنينالطــرف العربــي وا
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ےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڇٱ ويرتفـــع اآلذان وسينتصـــر الحـــق.. مـــدحورين

  .٤: الصف ڇۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱ

   



- ٦٥٤ - 
 

  !!واإلصالح على الطريقة األمريكية .. أحداث غزة 

٢٢/٠٧/٢٠٠٤  

رغــــم كــــل المخططــــات الصــــهيونية التــــي وضــــعتها حكومــــة شــــارون للقضــــاء علــــى 
االنتفاضــة إال أن المقاومــة الفلســطينية ال زالــت تحقــق االنتصــار تلــو االنتصــار علــى اآللــة 
الصهيونية المتغطرسة مما أجبر شارون على اإلعالن عن قرار االنسحاب من غـزة٬ ومـن 

بابات االحتالل بيت حانون٬ وتمعن فـي القتـل المؤسف أنه وفي الوقت الذي تحاصر فيه د
والهــدم والتــدمير واقــتالع األشــجار فــي رفــح وخــان يــونس ونــابلس وجنــين٬ تطــل علينــا فتنــة 
الخـــالف الفلســـطيني والتـــي تشـــوه صـــورة جهـــاد الشـــعب الفلســـطيني٬ وتســـيء إلـــى ســـمعته٬ 

ظيمــة مــن خــالل وتــنقص مــن قدرتــه أمــام العــالم الــذي يفتخــر بمقاومــة شــعبنا وٕانجازاتــه الع
  .انتفاضة األقصى المباركة التي نالت من العدو نيالً 

ـــة الفوضـــى واالنفـــالت وانعـــدام األمـــن هـــو  ـــذي أدى إلـــى حال إن الســـبب الـــرئيس ال
الطغيـــان والفســـاد المـــالي واإلداري الـــذي استشـــرى فـــي صـــفوف أجهـــزة الســـلطة ومؤسســـاتها 

 أكـل الضـعيف٬ ال قـانون٬ وال شـريعةودوائرها حتى أصبحنا كأننا نعيش في الغاب٬ القوي ي
إال شريعة الغاب فالمتنفذون هم الذين يحرسون الباطل ويدافعون عنه فحتى مجلس الوزراء 
ال يســتطيع أن يغيــر شــيئًا٬ والمجلــس التشــريعي ال وزن لــه٬ وأصــوات الشــرفاء والمخلصــين 

ســمنت التــي ودعـاة اإلصــالح ال ُيســمع كالمهـم٬ فعلــى ســبيل المثــال ال الحصـر فضــيحة اإل
الكـل يطالـب بتطبيـق !! أصبحت على لسان كل فلسطيني وعربي يتندر بها في كل مكـان 

إذا كـــان ؟ ومـــن الـــذي ســـيطبق القـــانون! القـــانون ومحاســـبة المجـــرمين ولكـــن أيـــن القـــانون ؟
ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڇٱ: -تعــــالى-قــــال . القــــانون بيــــد المفســــدين

  ٢٢: محمد ڇڎٱٱ

  :يقول وصدق الشاعر حين
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  وال سراة لهم إذا جهالهم سادوا      ال يصلح الناس فوضى ال سراة لهم 

م مــــن اختطــــاف بعــــض ١٦/٧/٢٠٠٤لقــــد كــــان لألحــــداث المؤســــفة يــــوم الجمعــــة 
الفلســطينيين٬ والمـدنيين األجانــب الـذين يعملــون فـي اإلغاثــة٬ ومـا نــتج عـن ذلــك  المسـئولين

ات بالرصـاص٬ وحـرق المقـرات٬ وتسـيير من حالة االنفـالت األمنـي التـي أدت إلـى  اشـتباك
المظـــاهرات٬ وٕاصـــدار القـــرارات ممـــا كـــان لهـــا انعكاســـات ســـلبية علـــى الشـــعب الفلســـطيني٬ 
وأعطت صورة للعالم بأن الشعب الفلسطيني غير قادر علـى ضـبط األمـن بنفسـه٬ وبالتـالي 

وتعـم فيـه  فإن انسحاب االحتالل من القطاع سيؤدي إلى اقتتال داخلي تختلط فيـه األوراق٬
 ڇۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱیٱٱڇٱالفوضـــــــــى٬ 

  ٢٥: األنفال

والغريب في األمر أنه بعد أن أصدر الرئيس قراره الثاني بتولية جنرال آخر ليكـون 
مدير األمن العام خرج جنود ذلك الجنرال في شوارع غزة يطلقـون الرصـاص بغـزارة ابتهاجـًا 

والمدهش في األمر أيضًا أن بعض الجنـود قـد سـقط علـى األرض مغشـيًا بالنصر المؤزر٬ 
فلـم ينتبـه زمـالؤه الـذين ... عليه من سيارة الجيب التي كانـت تحملـه نتيجـة للسـرعة الفائقـة 

ألن نشـوة االنتصـار أكبـر مـن إنقـاذ صـاحبهم٬  ؛ه وتركوه على األرض يصرخ ويسـتغيثمع
 وأيــن هــؤالء الجنــود مــن.. فــأين هــذا الرصــاص ! !والفرحــة لــزعيمهم تفــدى بــأغلى األرواح 

  !!؟اجتياح بيت حانون والزيتون ورفح

بالتعقيـب علـى األحـداث  ١٨/٧فقد استهل شارون جلسة حكومتـه يـوم األحـد  لذلك
إنهــا تثبــت عــدم وجــود شــريك للعمليــة السياســية مــن الجانــب اآلخــر٬ : األخيــرة فــي غــزة فقــال

ات الصـهيونية بـأن أجهـزة األمـن الفلسـطينية غيـر قـادرة وهذا يعزز ما تروجه أجهزة المخـابر 
  .فإنهم ال يستحقون أن يكون لهم كيان أو دولة لذلكعلى حفظ النظام في غزة و 
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إننا وٕازاء هذه األحداث الخطيرة التي يراد فيها إشـعال حـرب أهليـة فلسـطينية تمـزق 
جميعًا إلـى وقفـة  وحدة الصف الفلسطيني وتنال من عزيمته وصموده األسطوري في حاجة

رجـل واحـد٬ واتخـاذ موقـف مشـترك تجــاه تلـك األحـداث المؤسـفة يضـمن وحـدة شــعبنا ورص 
صفوفه٬ والحفاظ على أمنه واستقراره٬ وذلـك مـن خـالل تشـكيل قيـادة موحـدة تكـون مرجعيـة 
للشعب الفلسطيني٬ ثم يتم بعدها اختيار قيـادة فلسـطينية مؤهلـة عبـر انتخابـات حـرَّة ونزيهـة 

ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱ :-تعـــــالى-ل قـــــا. 

ڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

  . ١٠٣: آل عمران ڇگٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱ

هـذا هــو الطريــق للمخــرج مـن هــذا المــأزق٬ إنــه طريـق القــرآن الــذي ال يأتيــه الباطــل 
تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعـدي أبـدًا "  : من بين يديه وال من خلفه قال 

  ".كتاب اهللا وسنتي

ـــه  ـــذي ال يـــروق ل وأمـــا الطريـــق اآلخـــر فهـــو أن ننســـاق وراء المخطـــط األمريكـــي ال
فأمريكــا تبحــث  لــذلكتنــامي قــوة المقاومــة الفلســطينية التــي أقضــت مضــاجع إخــوانهم اليهــود 

الفلســـطينية باســـم اإلصـــالح علـــى الطريقـــة عـــن أدوات إلنهـــاء االنتفاضـــة وتصـــفية القضـــية 
  .األمريكية كما فعلت في أفغانستان٬ والعراق

 وهـــل ســــيوافق المتحفـــزون ليكونــــوا لعبـــة فــــي يـــد أمريكــــا ؟فهـــل جـــاء دور فلســــطين
  !!يرفعونهم اليوم ثم يلقونهم غدًا؟
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  !!ومفهوم الرجولة .. أحداث غزة 

٢٩/٠٧/٢٠٠٤  

جلس إلى جماعـة مـع أصـحابه فـي  -عنهرضي اهللا -يروى أن عمر بن الخطاب 
أتمنـى لـو أن هـذه الـدار مملـوءة : تمنوا٬ فقال أحـدهم: دار من دور المدينة المنورة فقال لهم

أتمنــى أنهــا مملــوءة لؤلــؤًا : تمنــوا٬ فقــال رجــل آخــر: ذهبــًا أنفقــه فــي ســبيل اهللا٬ ثــم قــال عمــر
ما ندري ما نقول يا : تمنوا٬ فقالوا :وزبرجدًا وجواهرًا أنفقه في سبيل اهللا وأتصدق به٬ ثم قال

ولكننــي أتمنــى رجــاًال مثــل أبــي عبيــدة بــن الجــراح٬ ومعــاذ بــن : أميــر المــؤمنين؟ فقــال عمــر
  .جبل٬ وسالم مولى حذيفة٬ فأستعين بهم على إعالء كلمة اهللا

رحــم اهللا أميــر المــؤمنين فقــد كــان خبيــرًا بمــا تقــوم بــه الحضــارات٬ وتحيــا بــه األمــم٬ 
لمجتمعــات٬ ومــا أحكمــه حــين لــم يــتمَن ذهبــًا وال فضــة ولكنــه تمنــى رجــاًال مــن وتصــلح بــه ا

  !!.الطراز الفريد الذين تفتح على أيديهم كنوز األرض وأبواب السماء

فالرجل المؤمن الصادق هو أعز من كل معدن نفيس وأغلى مـن كـل جـوهر ثمـين 
" ال تكاد تجد فيهـا راحلـة إنما الناس كإبل مائة:  فوجوده عزيز في دنيا الناس حتى قال 

  .رواه البخاري

فقـد روى أن خالـد !! فرب رجل واحٍد يساوي ألف رجل بل ربما يساوي أمـة بأكملهـا
مـددًا فمـا أمـده  -رضـي اهللا عنـه-طلب من أبي بكر الصـديق  -رضي اهللا عنه-بن الوليد 

ــ: إال برجــل واحــد هــو القعقــاع بــن عمــرو التميمــي وقــال اع٬ وكــان ال يهــزم جــيش فيــه القعق
-ولمــا طلــب عمــرو بــن العــاص . يقــول لصــوت القعقــاع فــي الجــيش خيــر مــن ألــف مقاتــل

فــإني أمــددتك بأربعــة : المــدد مــن عمــر الفــاروق فــي فــتح مصــر كتــب إليــه -رضــي اهللا عنــه
الزبيـر بـن العـوام٬ والمقـداد بـن عمـرو٬ : آالف رجل٬ على كل ألف رجل منهم مقابل األلف

  .بن مخلد وعبادة بن الصامت٬ ومسلمة



- ٦٥۸ - 
 

ـــة٬ والقامـــة  ـــة ال تقـــاس بالســـن أو بضـــخامة الجســـم٬ أو بالعضـــالت المفتول فالرجول
وٕانمــا تقــاس بمــا يقدمــه المــرء تجــاه !! الصــقور االطويلــة٬ والشــوارب المنصــوبة لتقــف عليهــ

  .نفسه ودينه ووطنه وأمته وما يحمله من عزيمة قوية وٕارادة صادقة وشجاعة نادرة

و السبعين وقلبه في سن السـابعة فهـو طفـل صـغير وٕان فكم من رجل بلغ الستين أ
  .كان ذو لحية وشارب

وكــم مــن غــالم صــغير تــرى الرجولــة فــي قولــه وعملــه وخلقــه٬ فقــد روى أن غالمــًا 
ليتقـدم مـن هـو أسـن : دخل على الخليفة عمر بن عبـد العزيـز يتحـدث باسـم قومـه٬ فقـال لـه

قــدم بالســن لكــان فــي األمــة مــن هــو أولــى يــا أميــر المــؤمنين لــو كــان الت: فقــال الغــالم: منــك
وهبــت الــريح يومــًا وابــن مســعود صــاعدًا شــجرة٬ فضــحك أصــحابه مــن رقــة . منــك بالخالفــة
أتضحكون من رقة ساقيه؟ والذي نفسـي بيـده لهمـا أثقـل فـي الميـزان مـن : " ساقيه٬ فقال 

  .جبل أحد

أكثــر مــن والرجولــة ليســت حكــرًا علــى الــذكور فقــط بــل ربمــا تصــيب بعــض النســاء 
أي أنهــا تتشــبه  ؛كانــت َرُجلــة الـرأي -رضــي اهللا عنهـا-بعـض الرجــال٬ فقـد روي أن عائشــة 

لعـن : " بالرجال في تحمـل المسـؤولية والقيـام بالواجبـات وهـذا ممـدوح٬ وأمـا قـول الرسـول 
  .رواه البخاري" اهللا المخنثين  من الرجال والمترجالت من النساء

  .التشبه بالرجال في المظهر والهيئة من تسعى: فالمقصود بالمترجالت

  :سمات الرجولة في القرآن الكريم والسنة النبوية

مئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱڇٱ: -تعـالى-قـال ذكر اهللا والخوف منه وٕايثـار اآلخـرة علـى الـدنيا 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱٱٱßٱٱàٱٱٱٱáٱٱâٱٱٱ

  . ٣٧ - ٣٦: النور ڇڀٱٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱٱڀٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱ
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ڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ: -تعـالى-قـال الطهارة الماديـة والمعنويـة 

  ١٠٨: التوبة ڇڄٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱ

پٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱ: وصـــف األنبيـــاء بالرجولـــة

  .٤٣: النحل ڇٺٱٱٺٱٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱڇٱالصـــــدق مـــــع اهللا 

  ٢٣: األحزاب ڇٺٱٱٺٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱ

ڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱڇٱ: إن بـــين اهللا وبـــين المـــؤمنين بيعـــة لقولـــه تعـــالى

ۈٱٱٴۇٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱېىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱ

ەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئېئٱٱېئٱٱٱېئٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئیٱٱ

المشــتري هــو اهللا٬ والبــائع هــو المــؤمن٬ والســلعة هــي ٬ ١١١: التوبــة ڇیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱ
نين هــــم الــــذين األنفــــس واألمــــوال والــــثمن هــــو الجنــــة٬ واهللا يبــــين لنــــا أن الرجــــال مــــن المــــؤم

  . يصدقون اهللا في بيعتهم وليس كل المؤمنين رجال

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱڇٱ: -تعــــــالى-قــــــال القوامــــــة علــــــى األســــــرة 

تبليـــغ دعـــوة اهللا ونصـــرة الحـــق وبــــذل ٬ ٣٤: النســـاءڇٱ پٱٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺ

 ڇڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱڇٱ: -تعـــــالى-قـــــال النصــــيحة 
ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ٬ ٢٠: يـــــــــــــس

ڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱژٱٱژڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱٱٱٱٱ

  ٢٨: غافر ڇگگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

  :وأما السنة فقد أضافت الكثير من سمات الرجولة نؤكد منها
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دلنــي علــى عمــل إذا : فقــال فقــد روى أن أعرابيــًا أتــى النبــي  :القيــام بــالفرائض
كتوبة٬ وتـؤدي الزكـاة تعبد اهللا ال تشرك به شيئًا وتقيم الصالة الم: عملته دخلت الجنة٬ قال

والـذي نفسـي بيـده ال أزيـد علـى هـذا٬ فلمـا ولـى قـال النبـي : وم رمضان قالصالمفروضة وت
 " : متفق عليه" من سرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.  

نعـم  :قـال  روى عن سالم بـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن أبيـه أن النبـي : الليل قيام
فكــان عبــد اهللا بعــد ذلــك ال ينــام مــن : الرجــل عبــد اهللا لــو كــان يصــلي مــن الليــل٬ قــال ســالم

  .متفق عليه. يالً لالليل إال ق

رأيـت فـي المنـام كـأن فـي يـدي : قـال -رضـي اهللا عنهمـا-عـن ابـن عمـر : الصالح
ة٬ ولــيس مكــان أريــد مــن الجنــة إال طــرت إليــه٬ قــال فقصصــته علــى حفصــ قطعــة إســتبرق٬

  .متفق عليه" أرى عبد اهللا رجًال صالحاً :" فقال  النبيفقصته حفصة على 

ــاب الحــرام وخاصــة التشــبه بالنســاء جــاء فــي الحــديث الصــحيح عــن لــبس : اجتن
فيمـا  :وقوله  ٬"هذان حرام على رجال أمتي حالل على نسائها": الذهب والحرير قوله 

  ."لعن اهللا المتشبهين من الرجال بالنساء : " بسند صحيح الترمذيرواه 

همـة  ويوله لشـباب األمـة اليـوم ليكونـوا ذهـذه صـفات الرجولـة التـي يريـدها هللا ورسـ
كمــا كــان الجيــل األول الــذي بنــى .. عاليــة وقــدم راســخة فــي إحقــاق الحــق وٕابطــال الباطــل 

  .حضارة اإلنسانية  ونشر اإلسالم في ربوع الكرة األرضيةالدولة اإلسالمية وشيد ال

 أما اليوم فقد انقلبت الموازين والمقاييس واختلط الحابـل بالنابـل كمـا أخبـر بـذلك 
يأتي على الناس زمان يصـدق فيـه الكـاذب ويكـذب فيـه الصـادق ويـؤمَّن فيـه الخـائن : "فقال

ن األمين٬ ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع بـ ال يـؤمن بـاهللا ) بـن لئـيم لئـيم(ن لكـع يعنـي ويخوَّ
ســــيأتي علــــى النــــاس ســــنوات : وفــــي روايــــة أخــــرى ٬رواه أحمــــد والحــــاكم" وال بــــاليوم اآلخــــر
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ن فيها األمين٬ خدَّاعات يصدَّق فيها الكاذب ويكذَّب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن ويخوَّ 
  .الرجل التافه ينطق بأمر العامة: وما الرويبضة؟ قال :وينطق فيها الرويبضة قيل

إن مــا نــراه اليــوم مــن أحــداث مؤســفة وصــراعات داخليــة علــى الســاحة الفلســطينية 
تتناقض ومعنى الرجولة٬ فليس من الرجولة أن تطلق عشرات اآلالف من زخات الرصاص 

مرمــى الحجــر كمــا وشــعبنا فــي بيــت حــانون علــى .. فــي الهــواء٬ انتصــارًا لفــالن أو لعــالن 
وليس من الرجولة .. يقولون يحاصرون ويقتلون وتدمر بيوتهم من قبل الصهاينة المجرمين

أن ُتحشد الجنود القتحام مقر كـذا أو حـرق مقـر كـذا أو االسـتيالء علـى مؤسسـة رسـمية أو 
الصــهيونية يســرَّحون لينــاموا فــي بيــوتهم آمنــين وأبنــاء  االجتياحــاتغيــر رســمية وهــم وقــت 

وليس من الرجولة أن يغيرَّ سارق بسارق آخر أو مفسد بأفسد منـه بحجـة !! م يقتلون شعبه
  !!.اإلصالح والحرب على الفساد 

الــوطن اليــوم بحاجــة إلــى رجــال مخلصــين يحملــون األمانــة ويرفعــون الرايــة فحالتنــا 
ۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڇٱبحاجـــة إلـــى رجـــٍل ذو همـــة يحـــي اهللا بـــه هـــذه األمـــة 

  .٢٥١: البقرة ڇۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈ
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  !!بخيانة عالوي وتآمر السستاني .. اجتياح الفلوجة 

٢٥/١١/٢٠٠٤  

يعــد نجــاح بــوش بواليــة ثانيــة فــي االنتخابــات األمريكيــة بدايــة مرحلــة جديــدة لتصــدير      
اإلرهـــاب للعـــالم وزيـــادة فـــي ســـفك الـــدماء وانهيـــار األخـــالق والقـــيم فـــي أمريكـــا التـــي أعـــادت 
انتخــاب بــوش المجــرم الــذي قتــل أكثــر مــن مائــة ألــف عراقــي ومــا يزيــد عــن خمســين ألــف 

ألطنــان مــن القنابــل الحارقــة والخارقــة علــى رؤوس المستضــعفين أفغــاني ألقيــت فيهــا آالف ا
وأعتقــد . مـن الرجــال والنسـاء والشــيوخ والولــدان الـذين ال يســتطيعون حيلــة وال يهتـدون ســبيال

هــوادة فيهــا مــن أجــل القضــاء علــى المقاومــة فــي العــراق  جازمــًا أن بــوش قــد أعلــن حربــًا ال
وأريد في هذا المقـال . لها بموت الرئيس عرفاتوٕانهاء القضية الفلسطينية والتي بدأت فصو 

ــــى الحــــرب األمريكيــــة الشرســــة وخاصــــة علــــى أهــــل الســــنة الفلوجــــة٬ : أن ألقــــي الضــــوء عل
فلمــــاذا هــــذا القصــــف الهمجــــي علــــى مســــاجد الفلوجــــة وذبــــح . الرمــــادي٬ والســــامراء وغيرهــــا

بيـوت علـى المصلين داخلها؟ لماذا يدوس األمريكان على المصحف الشـريف؟ لمـاذا هـدم ال
اآلمنين؟ إنها الحرب الصليبية الحاقدة على اإلسالم التي أعلنها بوش صراحة٬ إنهـا أنيـاب 

ڦٱٱڦٱٱٱڇٱ!! بـوش التــي ال تنفـك تقطــر دمــًا مـن دمــاء أطفــال أفغانسـتان والعــراق وفلســطين 

  .٨: البروج ڇڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱ

اإلســــالمية التــــي دوخــــت االحــــتالل إن الفلوجــــة البطلــــة هــــي التــــي تحتضــــن المقاومــــة      
ــــي العــــام  ــــي إبريــــل ف ــــي األرواح والمعــــدات حــــين هاجمهــــا ف ــــه الخســــائر ف األمريكــــي وكبدت

الفلوجـة التـي لـم تعـط .. الماضي٬ وهي اليوم تقف شامخة في وجـه المحتـل تذيقـه األمـرين 
ز العـزة الفلوجة اليوم تمثـل رمـ.. الدنية من دينها فرفضت أن تتعاون مع المحتل األمريكي 

والبطولـة والكبريــاء أمــام أكبــر دولــة فــي العـالم ســتظل كــذلك حتــى دحــر االحــتالل األمريكــي 
فالمقـاتلون . بإذن اهللا٬ كما جـاء علـى لسـان رئـيس مجلـس الشـورى للمجاهـدين فـي الفلوجـة 
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علــى قلــب رجــل واحــد صــامدون صــابرون محتســبون لــم تلــن لهــم قنــاة رغــم أن عــددهم بــين 
تــل يســتخدمون أســلحة تقليديــة بســيطة مثــل الكالشــينكوف والقــذائف مقا) ٢٠٠٠ - ١٥٠٠(

ألــف جنــدي يســتخدمون أحــدث  ٢٠المضــادة فــي حــين يصــل حجــم القــوات األمريكيــة إلــى 
قنبلـة وصـاروخ يوميـًا٬ لقـد اسـتطاع المجاهـدون بفضـل  ٥٠٠األسلحة ويمطرون الفلوجـة بــ 

أمـا . ئرات اسـتطالع بـدون طيـارطـا ٥طـائرة هيلـوكبتر و ١٤طائرة أمريكية  ١٩اهللا إسقاط 
شــهيدًا وأمــا عــدد الشــهداء مــن النســاء واألطفــال  ١١٥خســائر المجاهــدين فقــد وصــلت إلــى 

والشــيوخ فقــد بلـــغ ألــف شـــهيد هــذا مـــا صــرح بـــه أبــو ســـعد الــدليمي النـــاطق باســم مجاهـــدي 
ن الفلوجة٬ كما صرح الشيخ عبد اهللا الجنائي رئيس مجلـس الشـورى والـذي يقـود المعركـة بـأ

بــأ وكالــة األنبــاء هــذا الن تمــن أرض الفلوجــة٬ وقــد أكــدَّ % ٦٠المجاهــدين يســيطرون علــى 
مــن % ٦٠عـن شــهود عيـان بــأن المقـاومين يســيطرون علـى  ٢٢/١١ثنــين الصـينية يـوم اإل

  .أرض الفلوجة٬ وأن المقاومة تطوق العشرات من جنود االحتالل األمريكي

المقاومة ال تقـوم فقـط علـى مواجهـة القـوات األمريكيـة داخـل المدينـة  استراتيجيةإن 
بــل تعمــل علــى نقــل المعركــة إلــى خــارج المدينــة بهــدف اســتنزاف قــوات االحــتالل وتكبيــدها 

  .أكبر قدر من الخسائر وهذا ما اعترف به العدو األمريكي

والرمــادي خاصــة  إن اإلصــرار األمريكــي علــى تــدمير مثلــث الســنة الفلوجــة٬ وســامراء٬     
مـع االحـتالل األمريكـي وذلـك  السسـتانييأتي بعد أن تعاونـت قيـادات الشـيعة وعلـى رأسـهم 

بتســليم أســلحتهم ووقــف القتــال ليــدل داللــة واضــحة علــى تــآمر الشــيعة مــع االحــتالل ومــع 
الحكومــــة الخائنــــة التــــي يقودهــــا عــــالوي مــــن أجــــل ضــــرب الســــنة وكســــر شــــوكتهم تمهيــــدًا 

م حتـى ال يكـون للسـنة دور سياسـي بـارز وهـذا ٢٠٠٥مع عقدها فـي ينـاير لالنتخابات المز 
بــأن قمــع المــدن الســنية هدفــه : مــا أكدتــه هيئــة علمــاء الســنة فــي العــراق فــي بيــانهم القائــل

  .االنتخابات حتى يرضخ أهل السنة للتعامل مع الواقع الجديد ورفع الراية البيضاء
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ل الســنة فــي العــراق لــم يكــن إال بخيانــة عــالوي إن االجتيــاح األمريكــي البشــع علــى أهــ     
الذي نصب نفسه جنراًال أمريكيًا يقود المعركة ضد السنة في العراق يهدد ويتوعد كي يثبت 
والءه للمحتـــل األمريكـــي٬ لـــم يكـــن هـــذا اإلجـــرام األمريكـــي أيضـــًا إال بتعـــاون الشـــيعة وعلـــى 

نفــراد ح المجــال لألمريكــان لالال حتــى يفســرأســهم السيســتاني الــذي ســلم ســالحه وأوقــف القتــ
هــذا الموقــف المشــين يؤكــد للقاصــي والــداني !! ن ءو بأهــل الســنة يقتلــون ويــدمرون كمــا يشــا

عــداوة الشــيعة وتــآمرهم المتأصــل علــى مــدار التــاريخ ضــد المســلمين مــن أجــل استئصــالهم٬ 
ـــى ســـقوط بغـــداد عـــا ـــار الـــذي أدى إل ـــوزير العلقمـــي الشـــيعي الخيـــاني مـــع التت م ومـــا دور ال

هــــ عنـــا ببعيـــد ناهيـــك عـــن محـــاوالتهم الفاشـــلة ألكثـــر مـــن عشـــر مـــرات اغتيـــال البطـــل ٦٥٦
صالح الـدين األيـوبي هـازم الصـليبيين ومحـرر القـدس مسـرى النبـي محمـد صـلى اهللا عليـه 

وهــا هــو التــاريخ يعيــد نفســه فــي تــآمرهم المفضــوح مــع الحكومــة الخائنــة واالحــتالل . وســلم
لفلوجة وغيرها٬ ورحم اهللا شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة الـذي قـال األمريكي ضد أهل السنة في ا

  ".إن الشيعة أخطر على اإلسالم والمسلمين من اليهود والنصارى: "فيهم

ن العــدوان البربــري وحــرب اإلبــادة الجماعيــة التــي يقــوم بهــا االحــتالل األمريكــي ضــد إ     
حرمـــة دوليـــًا ومـــن اســـتخدام أبنـــاء الفلوجـــة فـــي العـــراق ومـــا يســـتخدمونه مـــن أســـلحة فتاكـــة م

المــدنيين مــن النســاء واألطفــال والشــيوخ دروعــًا بشــرية لحمايــة أنفســهم مــن نيــران المجاهــدين 
ومـا صـورة الجنـدي األمريكـي .. ليدل على مدى خستهم ونـذالتهم وخـوفهم الـذي ال يفـارقهم 

دى الــذي يجهــز علــى الجــريح المســتغيث فــي بيــت مــن بيــوت اهللا إال داللــة واضــحة علــى مــ
  .وحشية هذا العدوان الغاشم 

إن العــالم اليــوم يقــف متفرجــًا أمــام هــذا اإلجــرام الــذي لــم يســبق لــه مثيــل فــأين الجيــوش      
أيــن النخــوة العربيــة واإلســالمية وصــدق ؟ أيــن حكــام العــرب؟ والطــائرات العربيــة واإلســالمية

  :القائل 
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  رب وامعتصماه انطلقت

  أفواه الصبايا اليتم ءمل

  لكنها ماعهمالمـست أس

  لم تالمس نخوة المعتصم

ارفعي رأسك عاليًا فأنت المنتصرة بإذن اهللا٬  لك .. فلك اهللا أيتها الفلوجة الصامدة      
يا حي يا قيوم برحمتك .. وللخونة الذلة والمهانة واالنكسار .. العزة والكرامة والفخار 

ء الفلوجة أطفال إن من أبنااللهم .. نستغيث اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان 
اللهم زلزل أركانهم .. وأرامل يشتكون إليك ظلم األمريكان .. ك نناجو ييوحدونك٬ وشيوخ 

  ..واخسف بهم األرض فإنهم ال يعجزونك يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم 
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  ! !إذا اقتحموا المسجد األقصى. . . هم بأيديهمسيفتحون قبور 

  م٢٠٠٥-٣- ٣١

ــاء لدولــة الرئــيس وزر وقــف أول     ــ) بــن غوريــون(ان كي ة بعــد هيئــة األمــم المتحــد يف
ن ييكـون لنـا فـي فلسـط قـد ال :لة إسرائيل٬ فقال أمام العالم كلـهاعتراف العالم بما سمى بدو 
 ولكن لنا في فلسطين الحق من منطلق وأساس دينـي٬ ٬يقانون حق من منطلق سياسي أو

 اآلننــه يجــب إ و  نــا إياهــا مــن النيــل إلــى الفــرات٬وعــدنا اهللا وأعطا يعــاد الــذيفــي أرض الم
يهـــاجر اليـــوم إلـــى  وأن كـــل يهـــودي ال  ٬لـــى أرض فلســـطينإ أن يهـــاجر يعلـــى كـــل يهـــود

  .  يوأنه يكفر كل يوم بالدين اليهود إسرائيل بعد إقامتها أن يعلم أنه مخالف للتوراة

معنـى لقيـام دولـة  الهيكـل٬والمعنى لفلسطين بدون القدس٬وال معنى للقدس بـدون  ال :ثم قال 
مـن بعـده يؤكـدون علـى أن القـدس ا تـو أأن كـل الـوزراء الـذين  إسرائيل بـدون فلسـطين٬ويبدو

مفاوضـات عـن  يوأنـه ال مجـال للحـديث فـي أ عاصمة أبدية لدولـة إسـرائيل كمـا يزعمـون٬
  . تقسيم القدس٬فالقدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل 

عضــاء للتلفزيــون الصــهيوني بــأن هنــاك خطــه أل ةالثانيــلــذلك فــإن مــا ذكرتــه القنــاة    
 رة عليـه٬يطتحـام األقصـى مـن أجـل احتاللـه وٕاحكـام السـقمنظمة صهيونيه يخططون ال٣٠ 

مــع السياســة مــن أجــل نســف خطــة االنســحاب مــن قطــاع غزة٬يــأتي هــذا اإلعــالن منســجما 
الحرمين الشـريفين لتخريب وهدم بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الصهيونية التي تخطط 

اض المســـجد عـــن طريـــق مـــا يســـمى بأمنـــاء الهيكـــل الـــذين يريـــدون بنـــاء الهيكـــل علـــى أنقـــ
أيــــدي حــــدة األمريكيــــة علــــى  متتــــم تصــــميمه فــــي الواليــــات ال ياألقصــــى٬هذا الهيكــــل الــــذ

مستشــارين هندســيين مــن يهــود أمريكــا٬ هــذا اإلعــالن يؤكــد علــى الخطــة الخبيثــة التــي يقــوم 
 ٣٥٠٠بيت المقدس فقد أعلنـت قـوات االحـتالل الصـهيوني عـن بنـاء  ويدبها االحتالل لته

يعــد المرحلــة  وهــذا  جبــل أبــو غنــيم جنــوبي شــرق مدينــة القــدس٬ ةبتصــوحــده ســكنية فــي مغ
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 ةكنية٬وتقع عمليـات البنـاء المـذكور وحـدة سـ١٧٥٠٠ األولى٬ أما المرحلة الثانية فسـوف تبلـغ
يـــت لحم٬وهـــذا يعنـــي عـــزل القـــدس نهائيـــا عـــن فـــي المنطقـــة المتبقيـــة بـــين مدينـــة القـــدس وب

ستتار خلـف أسـوارها واال فتحصين القدس وتحويلها إلى قرية محصنة٬ محيطها الفلسطيني٬
ہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڇٱســـــــب وطبيعـــــــة اليهـــــــود الجبانـــــــة يتنا

  . ١٤: الحشر ڇڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱ
رض فلســطين هــي أرض الميعــاد التــي أ المخططــات الصــهيونية الخبيثــة التــي تعتبــرهــذه  

وهبها الرب لليهود وأن القـدس عاصـمة أبديـة لهـم تنبـع مـن العقيـدة التلموديـة المزيفـة التـي 
  . يروج لها اليهود 

يحسبون ألف حسـاب لإلسـالم٬ويخافون أن يتحـرك  ومن هنا نرى أن زعماء اليهود   
يتهمونــه  اً لصــالح المســلمين٬ لــذلك تــراهم دومــ ســالمي ليقلــب مــوازين األمــورهــذا المــارد اإل

نخشى خطرًا فـي المنطقـة سـوى  نحن ال :باإلرهاب ويحرضون العالم عليه٬قول بن غريون
إنـه ال يمكـن أن يتحقـق السـالم فـي المنطقـة مـا دام اإلسـالم : ل شـمعون بيـرزا٬ وقاإلسالم

 لــذلك فــال" اإلســالم ســيفه إلــى األبــد نا حتــى يغمــدشــاهرًا ســيفه٬ ولــن نطمــئن علــى مســتقبل
لهــم  االســتراتيجي بــأن حركــه حمــاس هــي العــدو: الصــهاينة اليــوم عجــب أن يصــرح زعمــاء
  . البد منه  وأن القضاء عليها أمر

ــــ هــــذه طبيعــــة اليهــــود    ــــو  يالت ــــذ يونيومــــا هــــذا اإلجــــرام الصــــه. . عليهــــا ا جبل  يال
أولـى القبلتـين وبحـق الشـعب  يمارسونه ليل نهار وصباح مسـاء بحـق مسـرى رسـول اهللا 

ــدف الفلســطيني األعــزل إال کٱٱکٱٱڇٱن علــى اإلســالم والمســلمين ياســتجابة لحقــد قلــوبهم ال

  .   ٢١٧: البقرةڇٱ کٱٱٱٱٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳ
فإن الطريق إلى القدس ليس له إال طريق واحد ولن تصل األمة إليـه إال مـن  لذلك   

معالمـــه فـــي  -عـــز وجـــل-اهللا  وقـــد أوضـــحهـــذا الطريـــق  خاللـــه٬ولو عاشـــت آالف الســـنين٬



- ٦٦۸ - 
 

ںٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱڇٱ :القــــــــــرآن الكــــــــــريم فقــــــــــال

  . ١١ - ١٠: الصف ڇۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱٱٱےٱٱٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱڭڭٱٱڭٱٱٱٱٱۇٱٱٱ
إال إذا رفعــت مــن جديــد رايــة الجهــاد وٕان لــم ترفعهــا  األمــةكرامــة وال عــزة لهــذه  فــال   

تظل في ذيل القافلة ال وزن لها بل ستبقى عالة على األمـم األخـرى تسـتجدي منهـا  وففس
بــالزرع  ورضــيتم  تبــايعتم بالعينــة٬إذا " :خــزائن األرض٬ قــال  ملكــت قوتهــا ومعاشــها ولــو

ينزعه عـنكم حتـى  ال الجهاد في سبيل اهللا٬ سلط اهللا عليكم ذالً  وتركتم البقر٬ نابوتبعتم أذ
بــرأس  كأال أخبــر "  :-رضــي اهللا عنــه-لمعــاذ بــن جبــل  وقــال .  ۲۲۸"ترجعــوا إلــى ديــنكم

 :اهللا عليـه وسـلم اهللا قـال صـلى رسـول بلـى يـا: لتاألمر وعموده وذروة سنامه ؟قال معاذ ق
 يمكــن فــال  ٬ ۲۲۹"ســنامه الجهــاد فــي ســبيل اهللاوعمــوده الصــالة وذروة  اإلســالم األمــر رأس

كمــا أخبــر  لهــاتخلصــت مــن الــداء العضــال الــذي أذ اذلهــذه األمــة أن تعــود إلــى رشــدها إال إ
فقــد جــاء فــي الحــديث الصــحيح الــذي  يــوحى٬ وحــي إال الــذي ال ينطــق عــن الهــوى إن هــو

علــيكم كمـــا  داعييوشــك األمــم أن تــ" :قـــال مــن حــديث ثوبــان أن النبــي  داوود رواه أبــو
 ولكــنكم كــال٬ :قــال ؟اهللا رســول يــاقلــة نحــن يومئــذ  أمــن :قــالوا ٬تهاقصــع إلــىتــداعي األكلــة 

غثـــاء كغثـــاء الســـيل وليوشـــكن اهللا أن ينـــزع المهابـــة مـــن قلـــوب عـــدوكم  ولكـــن يومئـــذ كثيـــر
ــــومــــا ا قيــــل قلــــوبكم الــــوهن٬ فــــيويقــــذف  حــــب الــــدنيا وكراهيــــة : قــــال ؟اهللا رســــول يــــا وهنل

  .  ۲۳۰"الموت
إلــى رجــال مــؤمنين  بحاجــة.. اليــوم بحاجــة إلــى عــودة إلــى اهللا عــودة صــادقة األمــة   

 بتـهبدا فقد روي أنـه لمـا دخـل بيـت المقـدس مـر -رضي اهللا عنه-الخطاب  بن أمثال عمر
 أبــو هرآ فلمــا الدابــة٬ هــرظمــن علــى  -رضــي اهللا عنــه-فنــزل )  مــاءبركــة (  علــى مخاضــة

                                                           
 .٬ صححه األلباني )٣٤٦٢(٬ ح )٣/٢٧٤(سنن أبي داود: أبو داود ٢٢٨
  .٬ صححه األلباني )٢٦١٦(٬ ح )٥/١٢(سنن الترمذي: الترمذي ٢٢٩
  .سبق تخريجه  ٢٣٠
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أحــب أن  ال واهللا مــا أحــب أن القــوم قــد استشــرفوك٬ المــؤمنين أميــر:بــن الجــراح قــال عبيــدة
 قـد ٬يا أبا عبيـدة لـو قالهـا غيـرك: مةألفاروق هذه ا فقال يراك القوم وأنت على هذه الحالة٬

  ". اهللا  أذلنا رهكنا أذل قوم فأعزنا اهللا باإلسالم فمهما ابتغينا العزة في غي
ســئل  ينصــالح الــدين األيــوبي الــذي حــرر بيــت المقــدس مــن دنــس الصــليبي وهــذا   

  .. بيينلن ابتسم والقدس في أيدي الصلي هللاوا :الفق! ؟مبتسما لم ترَ  لماذا :يومأ
 فلن يحرر القدس اليوم إال رجـل العقيـدة الـذي اسـتقر فـي قلبـه مفهـوم الـوالء والبـراء

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱڇٱ

لـــن يحـــرر المســـجد األقصـــى إال المؤمنـــون الواثقـــون .  ٥١: المائـــدة ڇٹٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱ

ڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڇٱٱاهللا المتيقنــون بوعــد اهللا بنصــر

ڃٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱ

فــــــــإخوان . ٥٥: النــــــــور ڇڎٱٱٱڈٱٱٱٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱژڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱ
القردة والخنازير من بني صـهيون مهمـا علـوا ومهمـا سـفكوا مـن دمـاء طـاهرة ومهمـا حـاولوا 

ـــة فهـــز  ـــةطمـــس معـــالم الحقيق ـــوم القتحـــام المســـجد . يمتهم واقعـــة ال محال إن مخططـــاتهم الي
األقصى سيكون وباًال عليهم إذا ما فعلوا ذلك ولئن كانت انتفاضة األقصى المباركة كانت 

فـإن اقتحـام الصـهاينة المسـتوطنين   بسبب دخول المجرم شـارون باحـات المسـجد األقصـى٬
ون حربــًا مفتوحــة بيننــا وبيــنهم ســتكون اليــوم المســجد ســيؤدي إلــى تــأجيج االنتفاضــة وســتك

ائٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱٱۆئٱٱڇٱٱنهايتها بداية لزوال دولـة الكيـان المسـخ
  .٢١: يوسف ڇ
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!؟٦٧لماذا هزمنا في حرب حزيران  

  م٩/٦/٢٠٠٥

م التـــي شـــنتها ١٩٦٧فـــي الـــذكرى الثامنـــة والثالثـــين لحـــرب الخـــامس مـــن حزيـــران   
جبهات وخاصة الجبهة المصرية مما أسفر عن هزيمة مريرة القوات الصهيونية على عدة 

عــن صــد العــدوان  كشــفت عــن مــدى العجــز والضــعف والخــور العربــي الــذي وقــف عــاجزاً 
القـــدس (الصـــهيوني الغاشـــم وكـــان نتيجـــة ذلـــك أن احتلـــت إســـرائيل مـــا تبقـــى مـــن فلســـطين

ن معانـاة الشـعب وهضبة الجوالن وشبه جزيـرة سـيناء٬ وزاد مـ) وقطاع غزة والضفة الغربية
  . الفلسطيني نزوح عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني خارج وطنه للمرة الثانية

تطــل علينــا ذكــرى النكبــة وشــعبنا الصــابر ال يــزال يــرزح تحــت االحــتالل الــذي ال    
وارتكــاب المجــازر٬ وهــدم البيــوت علــى  عــن ســفك الــدماء٬ ٬ءينفــك ليــل نهــار وصــباح مســا

   .وتوسيع المستوطنات األشجار٬ وتهويد القدس٬ رؤوس أصحابها واقتالع

لمين فــي العــالم تــأتي ذكــرى النكبــة والزال العــدو المتغطــرس يتحــدى مشــاعر المســ   
باقتحـــــام عشـــــرات المســـــتوطنين المتطـــــرفين م ٦/٦/٢٠٠٥االثنـــــين  فقـــــد قـــــام صـــــباح يـــــوم

 مــام ســمع وبصــرأصــى تحــت حمايــة الشــرطة الصــهيونية و الصــهاينة باحــات المســجد األق
ـــد  ٬العـــالم وفـــي نفـــس الوقـــت يطالـــب المجـــرم شـــمعون بيـــرس بترحيـــل المقدســـيين أهـــل البل

  . ألصليين من بيت المقدس على اعتبار أن القدس عاصمة موحدة لدولة الكيان المسخا
إنه وفي مناسبة هذه الـذكرى األليمـة نـرى مـن الواجـب علينـا أن نضـع أيـدينا علـى    

ة ٬ فهـــل الســـبب أن العـــرب ال يملكـــون القـــوة الماديـــالجـــرح وعلـــى الســـبب الحقيقـــي للهزيمـــة
؟ والجواب أن األمـة العربيـة تملـك مقومـات النصـر فهـي والبشرية لصد العدوان الصهيوني

لسبب في ذلك كله؟ إنه سبب إذن ما ا!! من عدوهم ورجاالً  ٬ وأكثر ماالً اً وعتاد أكثر عدداً 
عـن ســالح العقيـدة واإليمــان٬  احـد وهـو أن األمــة تخلـت عـن اإلســالم فـي المعركــة تخلـتو 
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أحبـت  تخلت عن بث روح المقاومـة والجهـاد بـين صـفوفها وبثـت روح الهزيمـة واالنحـالل٬
الحقيقـــي فـــي تراجـــع األمـــة  هـــو الســـر وهـــذا ينتهـــا وكرهـــت المـــوت فـــي ســـبيل اهللا٬الـــدنيا وز 

يوشـك أن تـداعى علـيكم األمـم كمـا :" حـين قـال وتقهقرها كما أخبر الحبيب المصـطفى 
بـل أنـتم يومئـذ  :؟ قالرسول اهللا أمن قلة نحن يومئذ يا: داعى األكلة على قصعتها٬ قالوات

ولينزعن اهللا من صدور أعدائكم المهابـة مـنكم٬ وليقـذفن  ٬ولكنكم غثاء كغثاء السيل ٬كثير
  . "نيا وكراهية الموتحب الد:وما الوهن يا رسول اهللا؟ قال :في قلوبكم الوهن٬ قالوا

: األنفــــــــــــــــال ڇىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱڇٱ
٤٥.  

نا فقـد أعلـن دو أمـا عـ هزمنا ألننا لـم نعـد العـدة ولـم نجهـز أنفسـنا لخـوض المعركـة٬ 
بأعلى درجات التدريب والتسليح بلغ  ومسلحاً  مدرباً  جيشاً  التعبئة العامة في إسرائيل وجهز

عة الصـفر أمـا نحـن فلــم يكـن فـي نيــة تعـداده أربعمائـة ألـف جنــدي صـهيوني ينتظـرون ســا
خططنـا أن  يلـم يكـن فـ:"يس عبـد الناصـر حـين قـالجيوشنا القتال وقد أكد علـى ذلـك الـرئ

 مـن أفضـل فرقنـا كانـت تقاتـل فـي الـيمن فـي ذلـك الحـين٬ والواقـع أن ثالثـاً  نهاجم إسرائيل٬
م وم ذاك أنهلته ينطقي أن نعيدها إلى مصر وكل ما قولو كنا نستعد للحرب لكان من الم

  ". همإذا هاجموا سورية فسنرد ونهاجم
هزمنــا ألنــه فــي ليلــة النكبــة كــان كبــار الطيــارين والقــادة الكبــار المصــريين يســهرون    

ففي قاعدة أنشـاص الجويـة كـان  ٬أقدام الغانيات وهم سكارىفي ليلة حمراء يترنحون تحت 
سالح الجو٬ واألدهى وعلى رأسهم الفريق محمد صدقي قائد  ساهراً  الطيارون يقيمون حفالً 

تلــك الليلــة جــاء مــن القــاهرة إلــى القاعــدة الجويــة فنانــات مشــهورات بــالرقص  يواألمــر أنــه فــ
نوا يوزعـون في الجبهـات وعلـى الحـدود فكـا أما! الشرقي لتسلية النسور الشبان حماة الوطن 

٬ أم كلثوم معكـم فـي المعركـة :ات ويقولون لهمعلى الجنود المصريين صور الفنانين والفنان
  . وعبد الحليم حافظ معكم في المعركة
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سف كانت الكباريهات والمالهي الليلية ونـوادي الضـباط مزدحمـة وفي دمشق ولأل   
ـــة الطـــوارئ ـــة . بالحركـــة رغـــم إعـــالن حال ـــا يـــوم اســـتغل العـــدو الصـــهيوني هـــذه الحال هزمن

بضـــربته المفاجئـــة المكثفـــة لجميـــع المطـــارات العســـكرية المزريـــة فقـــام الطيـــران اإلســـرائيلي 
اعات دمـر ث سـلمـدة ثـال دقيقـة ٨:٤٥السـاعة  ٥/٦ والمدنية المصرية صباح يوم االثنين

  .  ٣٤٠من أصل  اتطائر  ٣٠٩وحطم  ٬فيها تسعة مطارات رئيسة
لقد خسر الجيش المصري ما يزيد على عشـرة آالف مقاتـل٬ واسـتولى اليهـود علـى    

 عتـــاد الجـــيش المصـــري٬ وانهـــارت الجبهـــة األردنيـــة والســـورية ومـــن ثـــم ســـيطر مـــن  %٨٠
 وشـرم الشـيخ فـي خلـيج العقبـة٬٬ دس والضفة الغربية وغزةاليهود على سيناء والجوالن والق

  . وعلى البترول في سيناء وموارد المياه في المرتفعات السورية والضفة وغزة 
عنهـــا  المســـئولينهزيمـــة ولـــم يحاســـب هزمنـــا ألن الشـــعب المصـــري تجـــرع مـــرارة ال   

رغــم  فقــد فشــل العــدو وعــاد مــدحوراً  واعتبــر نفســه أنــه لــم ينهــزم مــادام النظــام الثــوري قائمــاً 
هرات حاشـدة يطالـب ولذلك هب الشعب المصـري فـي مظـا سقوط القدس وسيناء والجوالن٬

الشــعب الــرئيس عبــد الناصــر بالعــدول عــن اســتقالته ممــا اضــطره إلــى االســتجابة لمطالــب 
  . ة وفداحة الهزيمةرغم مرار  قومياً  ورمزاً ٬ بطالً   ليظل

م علـــى إعـــدام ســـتة مـــن ١٩٥٤هزمنـــا يـــوم أقـــدمت حكومـــة الثـــورة المصـــرية عـــام    
ومحمــد  ٬ويوســف طلعــت ٬أخلــص وأشــرف رجــاالت األمــة وعلــى رأســهم عبــد القــادر عــودة

ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڇٱالـذين أذاقـوا اليهـود واإلنجليـز الـويالت  ٬فرغلي

( وفــي نفــس الوقــت يعلــن عــن إطــالق ســراح الســفينة الصــهيونية المعتديــة  ٬ ٨: البــروج ڇ
  . المصريينالتي قتلت العديد من البحارة ) بات جاليم 

ملن ر م من داخل أروقة الك١٩٦٦هزمنا يوم أصدر عبد الناصر أمره المشئوم عام    
  . -رحمه اهللا-هيد الفكر والعقيدة سيد قطب بإعدام ش

يران ولكن ومع األسف نرى أن لنكبة حز   ٣٨وها نحن اليوم نعيش مرارة الذكرى ال   
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الكثيــر مــن  ت تهــرولالنكبــة تتجــذر فــي األنظمــة العربيــة بصــورة أعمــق وأكبــر فبــدأ يمعــان
ومصــالح الــدين  ىة تتنــافميمــحالــدول العربيــة يهرولــون نحــو تــل أبيــب ينســجون عالقــات 

  . ما يفعله شارون بالشعب الفلسطيني٬ وهم يرون بأم أعينهم في كل يوم والوطن
ــدتنا ال بعضــاً  أنواألدهــى واألمــر     تمســكون باتفاقيــات الســالم ي ايزالــو  مــن أبنــاء جل

ت فشــلها ولــم يأخــذوا العبــرة مــن تجربــة الــرئيس أبــو عمــار الــذي أمضــى التــي ثبــ ةالمزعومــ
عزلــوه ثــم قتلـــوه و الصــهيوني وفــي النهايــة أكثــر مــن عشــرة ســنين فــي التفــاوض مــع العــد

  . بالسم
 أوال ثم في أبناء الشعب الفلسـطيني المجاهـد ورغم هذا كله فإن األمل في وجه اهللا   

فــأذل اليهــود وكبــدهم الخســائر٬ إن هــذا الصــمود  الــذي حمــل لــواء المقاومــة فــي ســبيل اهللا
قــد اســتطاعت انتفاضــة األســطوري للمقاومــة يشــكل صــفحة مشــرقة فــي تــاريخ هــذه األمــة ف

فـاق مـا فعلتـه الجيـوش العربيـة التـي  األقصى المباركة أن تنال من العـدو الصـهيوني نـيالً 
لطريـق نحـو تملك الطائرات والصواريخ والدبابات٬ إنها عظمة المقاومة التـي ترسـم معـالم ا

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱڇٱتعـــــالى  المســـــتقبل المنشـــــود بـــــإذن اهللا

   . ١٤: التوبة ڇپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱ
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  إال تعزيز وحدة شعبنا..ليس أمامنا 

  م٣٠/٦/٢٠٠٥

بعد اللقاء الفاشل بين الرئيس الفلسـطيني والمجـرم شـارون والـذي لـم يسـفر عـن أي 
بـــل أظهـــر مـــدي الغطرســـة الصـــهيونية فـــي ٬ شـــيء فـــي االســـتجابة ألي مطلـــب فلســـطيني

  . التعامل مع الرئيس محمود عباس وصل إلي حد الوقاحة من قبل اإلرهابي شارون 

لقد كان الهدف المنشود من هذا اللقاء علي المستوي الصهيوني هـو القضـاء علـي 
يبـدأ شـارون  لـذلكقضت مضاجع العدو وحولـت حياتـه إلـي جحـيم ال يطـاق أالمقاومة التي 

٬ يوجد نشاط إرهابي كل يوم٬ الوضع األمني يقلقني: قاء موجهًا كالمه إلي عباس بقوله الل
أنـا مسـتعد ! أنت ملزم بوقف هذا اإلرهاب ٬ المقاومة تشكل تهديدًا علنياً ٬ وال يوجد رد منكم

ألن أســــاعدك هكــــذا يريــــد شــــارون مــــن الســــلطة أن تضــــع جميــــع حقــــوق ومطالــــب الشــــعب 
وراء ظهرهـا وأن تبـذل قصـارى ) المبعـدون  �القـدس �الالجئـون  �المعتقلون ( الفلسطيني 

وعليها أن تقوم بتوفير الحمايـة ٬ جهدها فقط في القضاء علي المقاومة وعلي رأسها حماس
ولألســف فقــد انخــدعت الســلطة ٬ األمنيــة الالزمــة لجــيش االحــتالل حــال انســحابه مــن غــزة

عدت بتقـديم المسـاعدات للسـلطة إذا قامـت بإغراءات وزيرة الخارجية األمريكية رايس التي و 
ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱڇٱبحمايـة االنسـحاب الصـهيوني مـن غــزة 

  .  ١٠٠: البقرة ڇۅٱٱ

ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڇٱ

  . ٨: التوبة ڇچٱٱٱچٱٱ
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أن اتصــل ببــوش هاتفيــًا وأطلعــه  لقــد وصــلت حماقــة شــارون وبعــد ســاعة مــن اللقــاء
ــــ ــــات  ىعل ــــات العســــكرية ضــــد اإلرهــــاب وأبلغــــه أن العملي خطــــة صــــهيونية لتصــــعيد العملي

الـرئيس  ىوقـف ثـم طلـب منـه ممارسـة الضـغوط علـب دون تهـار العسكرية ستسـتمر ضـد اإل
  . الفلسطيني كي يقوم بتفكيك منظمات اإلرهاب وعلي رأسها حماس 

واألمريكـــــي أن تكـــــون الســـــلطة مجـــــرد أداة لخدمـــــة هكـــــذا يريـــــد العـــــدو الصـــــهيوني 
٬ هكذا يريد شارون إشعال نـار الفتنـة فـي السـاحة ينة في قمع المقاومة ونزع سالحهاالصها

تــدرك هــذا الهــدف الخبيــث بــل هــي والســلطة !!  ة وٕاغراقهــا بالــدماء قبــل االنــدحارالفلســطيني
جــائزة  ىاليهــود٬ وحــاز علــ ريكًا فــي عمليــة الســالم مــعلقــد كــان عرفــات شــ. النــاس بــه ىأدر 

وال ذمـة  إنهم اليهود الذين ال يرقبون فـي مـؤمن إالً !! لسالم ثم في النهاية قتلوه بالسمنوبل ل
  . إنهم اليهود الذين يؤمنون أن العالم بما فيه حمير مسخرون لخدمة اليهود فقط 

ـــ ـــدرك أن االســـتمرار فـــي هـــذا  ىلـــذلك فعل ـــل أن ت الســـلطة بعـــد هـــذا المشـــوار الطوي
أخـــذ شــيئًا بـــل ســـتزيد مـــن حالـــة اإلحبـــاط فـــي تر السياســـي مـــع العـــدو الصـــهيوني لـــن المســا

ف لهـــا أن تنحـــاز إلـــي شـــعبها لتمتـــين الوحـــدة ورص لـــذلك فمـــن األشـــر ٬ ينيالشـــارع الفلســـط
ےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڇٱة الصــهيونية واحــدًا فــي مواجهــة الغطرســ الصــفوف لنقــف جميعــًا صــفاً 

ڀٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱڇٱ٬ ٤: الصـــــــــف ڇڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱ

  . ٩٢: األنبياء ڇٿٱٱٿٱٱٿٱٱ

لمواجهـة  حد الحكماء ألبنائه عندما حضرته الوفاة شكل الوحدة وأهميتهـاأرح لقد ش
فعجـزوا عـن لعصي فقدمها لهم ٬ وذلك عندما جمع حزمة من االخطوب وتحديات األخطار

  : ٬ فقال لهم مكنوا من كسرها واحدة تلو األخرى٬ تكسرها٬ فلما فك الحزام وقدمها متفرقة

  خطب وال تتفرقوا آحادا        ىكونوا جميعًا يا بني إذا اعتر 
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  تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرًا       وٕاذا افترقن تكسرت آحادا

نـزًال تفرقـوا فـي الشـعاب نزلـوا م كـان النـاس إذا:  -رضـي اهللا عنـه-يقول أبو ثعلبة 
 ىلم ينزلوا بعد إال انضم بعضهم إلف ٬وٕان تفرقكم هذا من الشيطان ٬ فقال النبي واألودية

   !لو بسط عليهم ثوب لعمهم : بعض حتى يقال 

ويقـول  ٬النـار فـياهللا مـع الجماعـة٬ ومـن شـذ شـذ  يـدو  ٬قـوة االتحـادالجماعـة و  وفي
اشـتكى  ذاالواحد إ دوتعاطفهم كمثل الجس هممتوادهم وتراح مثل المؤمنين في"  : الحبيب

  .        ۲۳۱"له سائر الجسد بالسهر والحمى  ىمنه عضو تداع

فالوحــدة هــي صــمام األمــان للشــعب الفلســطيني فــي تجــاوز هــذه المحنــة التــي  لــذلك
 عتصــام بحبــلوال ملجــأ لنــا إال باال ىاء يرموننــا عــن قــوس واحـدة فــال منجــتحـدق بنــا فاألعــد
ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱ :-تعــــــالى-اهللا المتــــــين قــــــال 

چٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱ

  .١٠٣: آل عمران ڇکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱ

وذلــك ٬ ذكــر ابــن إســحاق فــي ســيرته أن هــذه اآليــة نزلــت فــي شــأن األوس والخــزرج
. فـــاق ت٬ فســـاءه مـــا هـــم عليـــه مـــن االبمـــأل مـــن األوس والخـــزرجأن رجـــًال مـــن اليهـــود مـــر 

وأمـــره أن يجلـــس بيـــنهم ويـــذكر لهـــم مـــا كـــان مـــن حـــروبهم يـــوم ٬ فبعـــث رجـــًال معـــه٬ واأللفـــة
وغضـب بعضـهم ٬ ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القـوم. وتلك الحرب ) بعاث(

فبلغ ذلك ) ...الحرة ( عدوا إلي وطلبوا أسلحتهم وتو ٬ ونادوا بشعارهم٬ وتثاوروا٬ علي بعض
أبـدعوى الجاهليـة وأنـا بـين أظهـركم وتـال علـيهم : ٬ ويقـول فأتاهم٬ فجعل يسـكنهم  النبي 

وألقوا السالح يقول الشهيد سـيد قطـب ٬ واصطلحوا وتعانقوا٬ اآلية فندموا علي ما كان منهم
                                                           

 .سبق تخريجه  ٢٣١
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أن مـــدلول اآليـــة أوســـع مـــدى مـــن هـــذه  ىعلـــ" معقبـــًا علـــي هـــذه اآليـــة  1/443فـــي ظاللـــه 
الحادثة فهي تشي بأنه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق شمل الصف المسـلم فـي 
المدينـــة وٕاثـــارة الفتنـــة والفرقـــة بكـــل الوســـائل والتحـــذيرات القرآنيـــة المتواليـــة مـــن إطاعـــة أهـــل 

ة مــا كانــت تتلقــاه هــذه التحــذيرات تشــي بشــد... الكتــاب ومــن االســتماع إلــي كيــدهم ودســهم 
٬ ومــن بــذرهم لبــذور الشــقاق والشــك والبلبلــة لمســلمة مــن كيــد اليهــود فــي المدينــةالجماعــة ا
وهو عملها اليوم وغدًا في الصـف المسـلم فـي كـل  ٬وهو دأب يهود في كل زمان ٬باستمرار

  ". مكان 

هم ألن طـاعت ؛تباع أهل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارىالقد حذرنا القرآن الكريم من 
حئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱڇٱ: -تعــــالى-داخليــــة لــــدى الصــــف المســــلم قــــال بدايــــة الهزيمــــة ال يهــــ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱجبٱٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱßٱٱٱٱٱٱàٱٱٱٱáٱٱٱ

  . ١٠١ - ١٠٠: آل عمران ڇپٱٱپٱٱٱپڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱ

لــيس أمامنــا  إنــه فــي ظــل الغطرســة الصــهيونية اليوميــة ومــن ورائهــا أمريكــا الظالمــة
ال الزمــان أو قصــر إال تعزيــز وحــدة شــعبنا فــي خنــدق المقاومــة حتــى نيــل حقوقنــا كاملــة طــ

  . اهللا بعزيز ىوما ذلك عل ىبإذن اهللا تعال

  ٥١: اإلسراء ڇڤٱٱڤٱٱڦڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ
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  !الصهيونية ؟ االجتياحاتفأين كانت أثناء ... ما أكثر بيانات وزارة الداخلية 

١٨/٠٨/٢٠٠٥  

م قبـــل ١٤/٨/٢٠٠٥بـــدأ االنـــدحار الصـــهيوني عـــن قطـــاع غـــزة مســـاء يـــوم األحـــد 
موعــده بســاعات٬ ومهمــا حــاول العــدو أن يظهــر أن هــذا إعــادة انتشــار ولــيس انســحابًا٬ أو 

أن هـــذا آخـــر االنســـحابات ويعنـــي بـــذلك التمســـك بالضـــفة : كمـــا قـــال شـــارون مواســـيًا نفســـه
غــم هــذا كلــه فقــد بــات واضــحًا للعيــان أن هــذا االنســحاب والقــدس ومواصــلة بنــاء الجــدار٬ ر 

انحسار وتراجع المشروع الصهيوني أمـام ضـربات المقاومـة الفلسـطينية وعلـى رأسـها حركـة 
  .حماس٬ نعم إنه انتصار للمقاومة وانهزام للجيش الذي ال يقهر

إن شــعبنا الفلســطيني المجاهــد يــدرك خطــة شــارون اللعينــة٬ ولكــن وبكــل المقــاييس 
إن خطوة االنسحاب من غزة ستتبعه خطوات في االنسـحاب مـن الضـفة والقـدس بـإذن اهللا ف

وشعبنا يدرك أيضًا أن دولة الكيان المسخ أكبر قوة نووية في الشرق األوسط ومع ذلك ... 
فــإن شــعبنا أقــوى منهــا بإيمانــه وٕارادتــه وتصــميمه علــى مواصــلة الطريــق حتــى تحريــر كامــل 

إن الشـــعب الفلســـطيني بمقاومتـــه الباســـلة : ك نقـــول وبصـــوت عـــالٍ التـــراب الفلســـطيني٬ ولـــذل
استطاع أن يهزم االحتالل هزيمة نفسية ومعنوية بحيـث أصـبح الرعـب شـبحًا يطـاردهم فـي 

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱڇٱحلهــــم وترحــــالهم وذلــــك بفضــــل اهللا ورعايتــــه 

 ڇگگٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱ
  .١٢: لاألنفا

  ."نصرت بالرعب مسيرة شهر": حين قال وهذا أيضًا بشرى رسول اهللا 

بانتفاضــة ثالثــة  يتنبئــوالقــد وصــل األمــر بخبــراء عســكريين وسياســيين صــهاينة أن 
ســتكون أكثــر شراســة مــن انتفاضــة األقصــى٬ معتبــرين أن انســحاب الجــيش الصــهيوني مــن 



- ٦۷۹ - 
 

المقاومــة أن تعيــد الكــرة مــرَّة أخــرى وبصــورة غــزة ســيعطي دفعــة قويــة للفصــائل الفلســطينية 
إن شـــعبنا الفلســـطيني اليـــوم فـــي الـــداخل . أعنـــف حتـــى تـــتمكن مـــن تحريـــر الضـــفة الغربيـــة

والخــارج يحتفــل بانــدحار العــدو الصــهيوني معتبــرًا أن طريــق المقاومــة هــو الطريــق الوحيــد 
ل ومـا ذلـك علـى لدحر االحتالل وتحرير كل أرضنا من بحرها إلى نهرها من دنس االحـتال

  .اهللا بعزيز

ـــين وعلـــى رأســـها حركـــة  ـــدأت الفصـــائل الفلســـطينية تحتفـــل بهـــذا النصـــر المب ـــد ب لق
بصالة شكر هللا تعالى على نعمة  ١٤/٨حماس حيث بدأت احتفاالتها منتصف ليلة األحد 

النصر٬ وبالتكبير من على مآذن مسـاجد غـزة والضـفة الغربيـة مـرددة اهللا أكبـر نصـر عبـده 
  .وحده األحزابنده وهزم وأعز ج

علـى  -سبحانه وتعـالى-هذه البداية المباركة بالسجود والدعاء والخضوع والذلة هللا 
هذا النصر الكبير والذي يوحي بأن النصـر مـن عنـد اهللا ال يعطيـه إال للمـؤمنين الصـادقين 

  .٤٧: الروم ڇھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱٱڇٱ

ائنا األبــرار الــذين رووا بــدمائهم لقــد جــاء هــذا االنــدحار الصــهيوني ثمــرة لــدماء شــهد
الطــاهرة أرض فلســطين وعلــى رأســهم إمــام األمــة الشــيخ أحمــد ياســين والــدكتور عبــد العزيــز 

!! سننتصر يـا بـوش سننتصـر يـا شـارون : الرنتيسي الذي طالما تنبأ بهذا النصر حين قال
  .وفتحي الشقاقي وجهاد العمارين وريم الرياشي

جاء هذا االنتصار العظيم بسبب ضربات صواريخ القسـام والبنـا والياسـين والبتـار٬ 
وبحـــرب األنفـــاق فـــي محفوظـــة٬ ونحـــال عـــوز٬ وصـــالح الـــدين٬ وبالعمليـــات االستشـــهادية 

  ... وباقتحام المستوطنات  ٤٨النوعية داخل الـ
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وى جــاء هــذا االنســحاب ليعــزز مكانــة المقاومــة ويزيــد مــن شــعبيتها لــيس علــى مســت
فلســطين فحســب بــل علــى مســتوى العــالم العربــي واإلســالمي وعلــى مســتوى أحــرار العــالم٬ 
ولعل هذا السبب الذي يفسر هذا التآمر الكبيـر والمحـاوالت الحثيثـة مـن أجـل القضـاء علـى 

أن يتـــولى كبــر هــذا التـــآمر وزارة  لــه وممـــا يؤســف.. المقاومــة وعلــى رأســـها حركــة حمــاس 
ي تبـث سـمومها عبـر بياناتهـا المتواصـلة ليـل نهـار والتـي تحمـل فـي الداخلية الفلسطينية التـ

طياتهــا رائحــة الكــذب والتحــريض وتشــويه الحقــائق ضــد حركــة حمــاس٬ وكأنهــا وجــدت لهــذا 
: الغرض فقط٬ هذه البيانات التي ال تنفك في ترديد مقوالت يراد منهـا تشـويه صـورة الحركـة

يخ القســـام تضـــر بالمصـــلحة الوطنيـــة٬ الســـالح ســـالح واحـــد٬ والســـلطة ســـلطة واحـــدة صـــوار 
حمـــاس تســـتعد لالنقـــالب علـــى الســـلطة ال للمزايـــدات الفارغـــة والســـعي المحمـــوم الختطـــاف 

وهلم جرا من تلك االفتـراءات واألكاذيـب علـى حركـة قـدمت إمامهـا .. االنتصار الفلسطيني 
  .وقائدها وخيرة شبابها في سبيل اهللا

أيـن ؟ البيانـات الناريـة مـن اجتيـاح الشـمال ونتساءل ويتساءل شعبنا أين كانت هـذه
لـم نسـمع بهـا ولـم نسـمع بـدور وزارة ؟ هذه البيانات من اجتيـاح الزيتـون؟ ورفـح وخـان يـونس

الداخلية الموقرة في المعركة٬ وكان األجدر بها أن تكون وقتها بين الموطنين تثبـتهم وتقـف 
ها لتحمـي شـعبنا مـن التوغـل من ورائهم أين كان جنودها وضباطها األماجـد؟ أيـن مصـفحات

الصـــهيوني الـــذي قتـــل األطفـــال والنســـاء ودمـــر البيـــوت٬ ونســـف المصـــانع واقتلـــع األشـــجار 
فهــل تجــازى المقاومــة وعلــى رأســها حمــاس التــي دافعــت عــن شــعبها !!! وجــرف األراضــي 

وقــدمت الشــهداء وعشــرات مــن اآلالف مــن الجرحــى ليكــون جزاؤهــا التشــويه والتحــريض مــن 
هـــل جزاؤهـــا أن يطلـــق علـــى مجاهـــديها الرصـــاص وهـــم !! الداخليـــة الفلســـطينية قبـــل وزارة 

هـــل جـــزاء المقاومـــة أن تقـــود وزارة الداخليـــة !! عائـــدون مـــن عملهـــم الجهـــادي غـــدرًا وظلمـــًا 
حملة منظمة ومتواصلة ضـد المقاومـة الفلسـطينية وسـالحها الشـريف؟ فهـذه الحملـة الخبيثـة 

لهزيمـة التـي يخطـط لهـا العـدو الصـهيوني ومـن لـف لفهـم على المقاومة ال تخـدم إال ثقافـة ا
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. من المثبطين والمرجفين للنيل من عزيمة شـعبنا الفلسـطيني الصـامد ومـن مقاومتـه الباسـلة
إن : هــؤالء المرجفــون الــذين ســقطوا فــي وحــل الهزيمــة النفســية يــرددون دائمــًا مقولــة أســيادهم

  !!ن تحقق للفلسطينيين انجازًا المواجهة العسكرية مع العدو الصهيوني ال يمكن أ

ن صــــواريخ القســــام مــــن أهــــم عناصــــر أأو تناســــت بيانــــات وزارة الداخليــــة ونســــيت 
أسلحة المقاومة التـي سـاهمت بشـكل كبيـر فـي إجبـار قـوات االحـتالل علـى االنسـحاب بعـد 

جـدر إنه كان مـن األ!.أن باتت تشكل عبئًا أمنيًا وتهديدًا نفسيًا لهيبة الجيش الذي ال يقهر 
على وزارة الداخلية أن تعالج الفلتان األمني الذي استفحل داخـل األجهـزة األمنيـة٬ كـان مـن 
األجـــــدر أن تقضـــــي علـــــى ظـــــاهرة االختطـــــاف٬ علـــــى ظـــــاهرة االســـــتيالء علـــــى مؤسســـــات 
الحكومة٬ أن تحمي القضاء والقضاة من العابثين بمقـدرات الشـعب فهـذا هـو الـداء الحقيقـي 

لهــا عــدَّة ســلطات٬ هــذا الســالح الــذي يســتعمل ألغــراض وأطمــاع الــذي يهــدد الســلطة٬ ويجع
شخصـــية هـــو الـــذي يجـــب أن ينتـــزع ويصـــادر٬ أمـــا ســـالح المقاومـــة فهـــو الســـالح الشـــرعي 
والوحيـد الـذي دافــع وسـيدافع عــن شـرف وكرامــة األمـة هــذا السـالح الطــاهر الـذي ال يوجهــه 

فهـل تقـوم وزارة . االحـتاللإال للعدو الصهيوني هو الذي يجب أن يحـافظ عليـه حتـى دحـر 
! الداخليـة بواجبهــا الحقيقــي فــي حفــظ النظـام ومعاقبــة المفســدين ومصــادرة ســالح العــابثين ؟

  .أسأل اهللا أن يهديها إلى ذلك

  .٧٠: األحزاب ڇۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱڇٱ
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عدونا طاردون..  انبعيد سنحتفل  

ــ يعــيش مــن ذي الحجــة  لئــفــي نفحــات أيــام العشــر األوا قــتهــذا الو  يالمســلمون ف
ــــى ا ــــرات والتقــــرب إل ــــي فعــــل الخي ــــة باإليمــــان والعطــــاء٬ والتنــــافس ف ــــاة مليئ   هللالمباركــــة حي

 األيامإلى اهللا فيهن من هذه  حبأ صالحمن أيام العمل ال ما" :بالطاعات مصداقا لقوله 
وال الجهـاد فـي سـبيل اهللا إال :  قـال ؟في سبيل اهللا هادوال الج: يعني عشر ذي الحجة قالوا 
  . ۲۳۲"يرجع من ذلك بشيء لمرجل خرج بنفسه وماله ثم 

حيــث يتوجـــه » يـــوم عرفــة« حجــةلا يهــذه األيـــام الفاضــلة يــوم التاســـع مــن ذ ومــن
هـذا  فـي ٬عرفات بعد أن يكونوا قد أدوا صالة فجر اليوم التاسع في منـى لالحجاج إلى جب

 الحرام قـال  بيت اهللا فهنيئًا لحجاج دهعلى عبا اسعةالو  هللاليوم األغر تتجلى فيه رحمة ا
 االــدني الســماءعنــد  اهللا  مــن يــوم عرفــة ينــزل اهللا تبــارك وتعــالى إلــى  فضــلمــن يــوم أ مــا":

مـن  واجاء غبراً  عبادي جاءوني شعثاً  لىانظروا إ: األرض أهل السماء فيقول أهلب فيباهي
مــن النــار مــن يــوم  أكثــر عتقــاً  يــوم فلــم يــرَ  ٬يرجــون رحمتــي ولــم يــروا عــذابي عميــقكــل فــج 
  . ۲۳۳عرفة

أغـيظ منـه فـي  وال  رأى الشـيطان يومـًا هـو فيـه أصـغر وال أدحـر مـا":قـال   وعنه
مــا رأى  ٬مــن الــذنوب العظــام اهللا يــوم عرفــة ومــا ذاك إال لمــا رأى مــن تنــزل الرحمــة وتجــاوز

أي يقـود  ؛رأى جبريل يزع هنإأما : قال  ؟م بدر يا رسول اهللاوما رأى يو  :قيل ٬يوم بدر نم
  . "ئكةالمال

                                                           
  .سبق تخريجه  ٢٣٢
 .سبق تخريجه  ٢٣٣



- ٦۸۳ - 
 

 الحـــج"بعرفــة كمــا جــاء فــي الحــديث الصــحيح  الوقــوفمــن أهــم مناســك الحــج  نإ
موقــف  ٬مـن الحـول والقـوة إال إليـه التجـردفهـو موقـف الضـراعة الصـادقة والخشــوع و  ٬"عرفـة

 كمدمـاء كـم وأمـوال إن" :حـين قـال عالـودا ةفـي حجـ يتذكر فيـه المسـلمون خطبـة الرسـول 
ــيكم كحرمــة يــو  موأعراضــكم حــرا كــرر  ولقــد  ٬"هــذا ركمهــذا فــي شــه بلــدكمهــذا فــي  ممكعل

أن كـل مسـلم أخ  تعلمـن": فقـال خطبتـه مرة أخرى في آخر وصيةالحبيب المصطفى هذه ال
فــال  فــسعــن طيــب ن أعطــاهمــا  الأخيــه إ مــنالمســلم وأن المســلمين أخــوة فــال يحــل المــرئ 

 وكأنــكيـا رســول اهللا لقـد بلغـت بهـذه الكلمـات المعبـرة  أجـل ٬ "أنفسـكم أال هـل بلغـت ونتظلمـ
بيننـا تسـمع وتــرى مـا نحـن فيــه مـن تفكـك وضــعف وهـوان علـى النــاس ومـا أوصـلنا هــذا إال 

   .سنتك وطريقتك التي رسمتها لنا عنبعدنا 

بـراهيم عليـه االسـالم بـل ا إنوتذكرنا هـذه األيـام أيضـا بحادثـة عظيمـة فـي حيـاة سـيد
-مة اإلسالمية مـن حيـاة أبينـا إبـراهيم قـال موقف يعرضه القرآن لأل في حياة البشر جميعاً 

ىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱٱٱٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÚÙٱٱÛٱٱٱڇٱ: -تعـــــــــــــــــــــالى

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱÜٱٱÝٱٱٱÞٱٱàßٱٱáٱٱâٱٱٱãٱٱäٱٱåٱٱæٱٱçٱٱٱ

پٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱ

فهـــذا ســـيدنا إبـــراهيم المقطـــوع مـــن األهـــل ٬ ١٠٧ - ١٠٢: الصـــافات ڇٹٱٱڤٱٱڤٱٱ
بغــالم حلــيم ثــم يكبــر ويبلــغ معــه الســعي  هوالقرابــة والــوطن هــا هــو ذا يــرزق فــي كبــره وهرمــ

يب فيـدرك أنهـا إشـارة مـن ربـه وهـذا يكفـي كـي يلبـى ويسـتجحتى رأى في المنام أنه يذبحـه٬ 
   .نداء ربه دون سؤال أو استفسار

شهادة وال أن للواألمر شاق وعسير فهو ال يطلب منه أن يرسل ابنه إلى معركة 
إنما يطلب منه أن يتولى هو بيده ذبحه٬ ثم يعرض األمر  يكلفه بأمر تنتهي به حياته٬
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لمألوف من األمر٬ فاألمر في حسه هكذا ربه يريد فليكن على ابنه كالذي يعرض عليه ا
وابنه يجب أن يعرف وأن يأخذ األمر طاعة واستسالمًا لينال هو حالوة الطاعة  ما يريد٬

ٱڇٱ :التي ذاقها والده فيقول ٱåٱٱæٱ ٱäٱ ٱãٱ ٱ ٱâٱ ٱٱáٱ àßٱٱÞٱ ٱ ٱÝٱ : الصافات ڇÜٱ
وال يفزعه وال يفقده أدبه فما ٬ إنه يتلقى األمر في رضى ويقين فشبح الذبح ال يزعجه ١٠٢

فيكب  دام ذلك أمر اهللا فهو على الرأس والعين ثم يمضى سيدنا إبراهيم ليجسد هذا عملياً 
وقد وصل األمر إلى  ٬يتحرك امتناعاً  ح٬ والغالم يستسلم فالبللذ ابنه على جبينه استعداداً 

ٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀڀٱٱٺٱڇٱأن يكون عيانًا  ٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱ

ٱٿٱٱٱڇٱفاعتبرهما اهللا قد أديا وصدقا ٬ ١٠٥ -  ١٠٣: الصافات ڇٺٱٱٺٱٱ ٿٱٱٿٱ

فاهللا ال يريد إال االستسالم ٬ ١٠٧ - ١٠٦: الصافات ڇٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱ

ٱٱٺٱٱڇٱوالخضوع والطاعة التامة بحيث ال يبقى في النفس شيء تعزه عن اهللا  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٺٱٱٺٱ

   .١٠٥: الصافات ڇٺٱٱ

ڳٱٱڳٱٱڇٱ؟ األبناء الذين يعقون آبـاء هـم وأمهـاتهم هـذا الـدرس العظـيمفهل يعي 

ڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱٱھٱٱ

  .٢٣: اإلسراء ڇھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱٱۓٱٱ

يأتي العيد في هذا الجو اإليمائي العميق ومن خالل تلك النفحات القدسية الربانيـة 
وتهليل وتحميد وزكاة وصالة وموعظة وأضحية وتصدق وصـلة ٬ هذه األجواء تكبير يعطر
ومن هنا كان لزامًا على المسلم أن يحيـا فـي هـذا العيـد حيـاة طهـر   وترا حم بين الناس رحم 

وليس العيد إطالق الغرائـز وممارسـة الفوضـى السـلوكية والخـروج ٬ ونقاء وشكر٬وفرح وزينة
فالم الماجنة ومـن م المسمومة من عرضها لألكما تصور وسائل اإلعال٬ عن العفة والحياء

ت واللقاءات المختلطـة ومـن تشـجيعها إلحيـاء الحفـالت والسـهرات التـي مـن ترويجها للرحال
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يـــأتي العيـــد واألقصـــى أســـير  شـــأنها أن تـــدمر األخـــالق وتشـــيع الفاحشـــة بـــين المســـلمين٬
عيد وما ينيف عـن يأتي ال!! ولكن ال مجيب .. واقدساه ...يستصرخ المسلمين وامعتصماه 

من رؤية أهلهم وذويهم في يوم العيد  ني السجون الصهيونية سيحرمو تسعة آالف معتقل ف
نحـن  نعم نحن في عيد إن عـدنا إلـى شـرعنا وديننـا٬. رغم ذلك كله ؟ فهل نحن في عيد!! 
د لنا كرامتنا وعزتنـا وقـد نحن في عيد حين تعو  عيد٬ كل يوم ال نعصي به اهللا فيه فهو في
ا ذلـــك علـــى اهللا ن القـــدس ومـــآذمـــ كبـــرأاهللا  ةســـرانا وعلـــت كلمـــأقيـــد  وطاننـــا وفـــكأررت تحـــ

فـي كـل يـوم يمـر  -١: للمؤمن خمسة أعيـاد -رضي اهللا عنه-يقول أنس بن مالك  .بعزيز
 واليـوم الـذي يخـرج فيـه مـن الـدنيا -٢. المؤمن ال يكتب عليه فيه ذنب فهو عيد على العبد

وال من مــن أهــأاليــوم الـذي يجــوز فيــه الصــراط  ويــو   -٣ .عيــد علـى اإليمــان والشــهادة فهــو
واليـــوم الـــذي يـــدخل الجنـــة ويـــأمن  -٤. بانيـــة فهـــو عيـــدز القيامـــة ويخلـــص مـــن الخصـــوم وال

وستشـرق علينـا . واليوم الذي ينظر فيه إلى وجه ربه الكريم فهو عيد -٥ .عيد الجحيم فهو
٬ ودباباته تغتال مجاهدينا وتقصف بيوتنانا فوق رؤوس شمس العيد بعد أيام وطائرات العدو

شـــهدائنا  تقتلـــع زيتوننـــا وتجـــرف أراضـــينا ورغـــم ذلـــك ســـنحتفل بالعيـــد ســـنزور أرحامنـــا وأســـر
الفـارس  ترجل الفـارس بعـديوجرحانا سنحمل همنا في صدورنا ونضمد جراحاتنا س ومعتقلينا

ة مـا دام فينـا خالـد الشهيد حتى يشرق الفجر مـن جديـد فلـن تسـقط الرايـ ويمضي الشهيد تلو
وسعد وصالح الدين وعزام وياسين ولن يهنـأ العـدو بـاألمن مـا دام فينـا عـرق ينـبض  وعمر

ٱ .ورغم ذلك سنحتفل بالعيد ونطارد عدونا.. بالقسام والبتار والناصر والياسين  ٱ

.٢١: فوسي ڇائٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱٱۆئٱٱڇٱ
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أخوتكم ووحدتكم نصر لشعبكم.. بيت حانون الصمود أهلنا في   

٠٨/١٢/٢٠٠٥  

لقد كرَّم اهللا اإلنسان بالهداية إلى نور اإلسـالم٬ واختـار سـبحانه لحمـل هـذه األمانـة 
٬ رجاًال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديالً 

ي أكثــر مــن نصــف الكــرة األرضــية فســاد العــدل فانتشــر اإلســالم فــي أقــل مــن نصــف قــرن فــ
والحريــة والمســاواة٬ وعــم الســالم واالطمئنــان والــود والحــب بــين النــاس فكانــت كلمــة اهللا هــي 

  .العليا وكلمة الذين كفروا السفلى

ۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱٱٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱڇٱهم وتحــاببهم تإن ســر قــوة المســلمين يكمــن فــي وحــد

  .١٠: الحجرات ڇۅۉٱٱۉٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱ

وذلـك أن ) األوس والخـزرج(جاء في تفسير ابن كثير أن هذه اآلية نزلت في شـأن 
رجــًال مــن اليهــود٬ مــر بمــأل مــن األوس والخــزرج٬ فســاءه مــا هــم عليــه مــن االتفــاق واأللفــة٬ 
فبعـــث رجـــًال معـــه وأمـــره أن يجلـــس بيـــنهم ويـــذكرهم مـــا كـــان مـــن حـــروبهم يـــوم بعـــاث وتلـــك 

تـى حميـت نفـوس القـوم وغضـب بعضـهم علـى بعـض٬ الحروب ففعل٬ فلم يزل ذلـك دأبـه ح
صــلى اهللا ونــادوا بشــعارهم٬ وطلبــوا أســلحتهم٬ وتواعــدوا إلــى الحــرَّة فبلــغ ذلــك النبــي  واأر وتثــا

أبــدعوى الجاهليــة وأنــا بــين أظهــركم؟ وتــال علــيهم : فأتــاهم فجعــل يســكنهم ويقــول عليـه وســلم
ــــــــة ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڇٱ: هــــــــذه اآلتي

ڳٱٱڳٱٱڳڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱٱڻۀٱٱۀٱٱہٱٱٱٱٱ

فنـدموا علـى مـا كـان مـنهم واصـطلحوا وتعـانقوا٬ وألقـوا ٬ ١١٢: آل عمران ڇہٱٱہٱٱہٱٱ
  .أجمعين -رضي اهللا عنهم-السالح 
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ىٱٱائٱٱڇٱ -وتعــالىســبحانه -لقــد حــذر القــرآن مــن التنــازع واالخــتالف فقــال 

  .٤٥: األنفال ڇائٱٱەئٱٱٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱ

سـبب الفشـل وذهـاب القـوة والهيبـة والتـدابر والتبـاغض يورثـان الحقـد وسـوء  فالتنازع
ال تباغضــوا وال : " عــن هــذا كلــه فقــال بــالترفع  أمرنــا الحبيــب المصــطفى  لــذلكالخلــق 
 ۲۳٤" الثيحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ث وال ٬إخواناً ٬ وكونوا عباد اهللا وال تدابروا دواتحاس

أال أدلكـم  ابوانفسـي بيـده ال تـدخلوا الجنـة حتـى تؤمنـوا وال تؤمنـوا حتـى تحـ والـذي وقولـه 
للمـــؤمن كالبنيـــان يشـــد  والمـــؤمن ۲۳٥٬"شـــيء إذا فعلتمـــوه تحـــاببتم أفشـــوا الســالم بيـــنكم  ىعلــ

  هم أدناهم وهم يد على من سواهم دماؤهم ويسعى بذمت تتكافأ والمسلمون ٬بعضه بعضاً 

وبـــالرغم ممـــا شـــجر  ٬-رضـــي اهللا عنهمـــا-بـــين علـــي ومعاويـــة  خـــالفأنـــه لـــم تفـــاقم ال روي
ورغــم شــعور  -رضــي اهللا عنــه-خاضــها ضــد علــي  ةوانهــزام معاويــة فــي كــل معركــ ابينهمــ

عن جادة الصواب٬  -رضي اهللا عنه-كل جانب فلم يخرج  منمعاوية بالخطر المحيط به 
بلغنـا مـا وقـع مـن : يقـول لـه يـةملك الروم أن يستغل هـذه الفرصـة فأرسـل إلـى معاو  أرادفقد 

 طوالمع أنـك أحـق بالخالفـة منـه٬ فـإن شـئت بعثنـا إليـك أسـ لياعتداء عليك من صاحبك ع
ويكــون لــك خيــر جنــود وأصــدق  مكمــن رجــالي يعيــدون األمــر إليــك ويثبتــون فــي األمــر أقــدا

ـــم يتـــردد معاويـــة وكتـــب. أنصـــار مكانـــك فـــواهللا لـــو وطئـــت شـــبرًا واحـــدًا مـــن أرض : إليـــه ول
كتـب  ميةمـن بعـض الـبالد اإلسـال لروماإلسالم ألبايعن عليًا على حربك٬ ولما تدانى ملك ا

واهللا إلن لــــم تنتــــه وترجــــع إلــــى بــــالدك ألصــــطلحن أنــــا وابــــن عمــــي عليــــك٬ : عاويــــةإليــــه م
 فليــه فقـد خــاف وانكشــوألخرجنـك مــن جميـع بــالدك وألضـيقن عليــك األرض بمــا رحبـت وع

  .ذليًال مقهوراً  رجعو 

                                                           
  ) .٢٥٥٨(٬ ح )٤/١٩٨٣(٬ صحيح مسلم) ٦٠٦٥(٬ ح )٨/١٩(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ٢٣٤
  . ٬ صححه األلباني ) ٥١٩٣(٬ ح )٤/٣٥٠(سنن أبي داود: أبو داود ٢٣٥
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ٺٱٱٺٱٱٱٱٱڇٱ: هــؤالء هــم أهــل اإليمــان الــذين تــولى اهللا برحمتــه تــأليف قلــوبهم فقــال

ٺٿٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱڄٱٱ

  .٦٣: األنفال ڇ

شــــملها فأذلــــت  توجمعــــ هاوفهــــي األمــــة التــــي وحــــدت كلمتهــــا ورصــــت صــــف هــــذه
 ســتاذيةأفاســتحقت بحــق قيــادة البشــرية و  ريخاألكاســرة وأهانــت القياصــرة٬ وغيــرت مجــرى التــا

ولما ابتعدت عن مصدر عزها ومنبع شرفها وكرامتها تفرقت شيعًا وأحزابًا وأصبحت . العالم
الصحيح الذي رواه اإلمام أحمـد وأبـو داود  ثقصعة مستباحة لكل الطامعين كما في الحدي

ـــه  ثحـــدي مـــن ـــان أن ـــى : قـــال ثوب ـــة إل ـــداعى األكل ـــيكم كمـــا ت ـــداعى عل توشـــك األمـــم أن ت
بــل أنــتم يومئــٍذ كثيــر٬ ولكــنكم غثــاء كغثــاء  قــال ؟قلــة نحــن يومئــذٍ  مــنأ: قائــل القصــعتها٬ فقــ

وليقذفن في قلوبكم الوهن٬ فقـالوا ومـا  نكمالسيل٬ ولينزعن اهللا من صدور أعدائكم المهابة م
  .۲۳٦حب الدنيا وكراهية الموت: قال ؟الوهن يا رسول اهللا

يــــروى لنــــا كتــــاب التــــاريخ أن الصــــليبيين مــــا اســــتطاعوا أن يســــيطروا علــــى الشــــام 
 وفلسطين إال بعد التفكك واالنقسام الذي أصـاب الدولـة السـلجوقية بعـد مـوت السـلطان ملـك

حكمـــوا ســـيطرتهم علـــى مـــدن أر فـــي كتابـــة الكامـــل أن الصـــليبيين شـــاه يـــروي لنـــا ابـــن األثيـــ
يرسـلون لهـا ) الفـاطميون(فلسطين غير أن عسـقالن ظلَّـت عصـية علـيهم وكـان المصـريون 

كـــل عـــام الـــذخائر والرجـــال واألمـــوال وكـــان الفـــرنج يقصـــدونها ويحاصـــرونها كـــل عـــام فـــال 
هـــ وكــان ٥٤٨م ١١٥٣يجــدون لهــا ســبيًال ولــم تســقط عســقالن بأيــدي الفــرنج إال فــي عــام 

يس الفرنج وهموا بالرحيل أتاهم خبـر آ ماك العام٬ وعندذلأهلها قد ردوا الفرنج مقهورين في 
ــــع بــــ ــــاهرين  ينأن خالفــــًا وق أهلهــــا فصــــبروا وكــــان ســــبب الخــــالف أن أهلهــــا لمــــا عــــادوا ق

منصورين ادعت كل طائفة أن النصرة كانت مـن جهتهـا فعظـم الخصـام بيـنهم إلـى أن قتـل 
                                                           

  .سبق تخريجه  ٢٣٦



- ٦۸۹  - 
 

لحــرب بيــنهم فقتــل بيــنهم مــن إحــدى الطــائفتين قتيــل٬ واشــتد الخطــب وتفــاقم الشــر ووقعــت ا
  .فطمع الفرنج وزحفوا إلى عسقالن وقاتلوا فلم يجدوا من يمنعهم!! قتلى 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱڇٱوصــدق اهللا العظــيم 

  .٤٦: األنفال ڇٺٱٱٺٱٱ

یٱٱیٱٱڇٱوهكذا فإن الهزائم تـأتي مـن عنـد أنفسـنا أو نصـنعها نحـن بأنفسـنا 

: آل عمــــــران ڇÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÞÝٱٱßٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱäٱٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبحبٱ

١٦٥.  

إن ما نسمعه ونراه اليوم في بيت حانون ال يكاد المرء يصدق نفسه أن إخواننا في 
بيت حانون الذين صمدوا في وجه العدوان الصهيوني وأذاقوه الويالت وكبـدوه الخسـائر فـي 

يعقــل أن الــذين قــدموا أرواحهــم وأمــوالهم وبيــوتهم وهــل !! األرواح والمعــدات يقتتلــون اليــوم 
هـل يتصـور أحـد أن أهـل الصـمود والتحـدي أهـل !! ومزارعهم في سبيل اهللا  يقتتلـون اليـوم 

!! اهللا أكبــر  اهللا أكبــر  يــا أهــل بيــت حــانون الكــرام !! تلــون اليــوم تالعــزة والكرامــة والنخــوة يق
فـي سـاعة العسـرة٬ أنـتم العمالقـة فـي زمـن  فأنتم الرجال حين عـز الرجـال٬ وأنـتم المجاهـدون

يا أهلنا يا إخواننا  نناشدكم باهللا العلي العظـيم رب العـرش العظـيم رافـع السـموات .. األقزام 
ونوا دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم بــال عمــد أن توقفــوا نــار الفتنــة بيــنكم نناشــدكم بــاهللا أن تصــ

لهدم الكعبة حجرًا حجرًا أهـون  ليه وسلمصلى اهللا عراريكم من أن تستباح ونذكركم بقوله ذو 
على اهللا من قتل امرئ مسلم بغير حق يا أهل اإلصالح يـا أهـل الخيـر أيهـا المخـاتير أيهـا 
الوجهاء يا شعبنا الفلسطيني إنها واهللا ليسـت مصـيبة أهـل بيـت حـانون بـل مصـاب الشـعب 

ل إنهاء هذه الفتنـة لكـي يحـل الفلسطيني كله فلنتحرك جميعًا صفًا واحدًا وقلبًا واحدًا من أج
الحـب والوئـام واالطمئنـان محـل الـبغض والخــوف والخصـام مـن خـالل تحكـيم شـرع اهللا ومــا 
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: الحجــرات ڇۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱٱٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅۉٱٱۉٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱڇٱذلــك علــى اهللا بعزيــز 

١٠.  
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  ال تنسوا شعب العراق من دعائكم

٢٠٠٥  

الحرام للتوجه إلى أقدم وأقدس بقعـة  في مثل هذه األيام تتهيأ قوافل حجاج بيت اهللا
  . مكة أم القرى ٬ مباركة على األرض

: آل عمــــران ڇڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڇٱ: قــــال اهللا تعــــالى

و ٬ في تلك اللحظات اإليمانية يشتد فيها الشوق والحنين للقاء الحبيـب المصـطفى ٬  ٩٦
مـن خاللـه كـل ضـرر أو مشـقة سـيلحق يصـاحب هـذا شـعور داخلـي لـدى المـؤمن يسـتعذب 

ومـن خـالل ٬ وذلك أن حالوة اإليمان والفرحة العارمـة فـي الـنفس تغطـي علـى ذلـك كلـه٬ به
معايشتي لهذه النفحات اإليمانيـة أرى مـن الواجـب علـّي أن أوجـه بعـض النصـائح إلخـواني 

  . حجاج بيت اهللا الحرام عّلها تكون زادًا على الطريق 

   .-عز وجل-هللا  إخالص النية: أوالً 

فمــا ٬ أخــي الحــاج يــا مــن عزمــت الســفر إلــى الحــج هــذا العــام عليــك بــإخالص النيــة
ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڇٱفال تخلط نيتك بـأي شـيء آخـر سـوى اهللا ٬ الحج إال هجرة قصد بها وجه اهللا

إنما األعمال بالنيات وٕانما لكل امرئ ما نـوى : " وقال  ٥٬: البينة ڇڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱ
ومــن كانــت هجرتــه إلــى دنيــا ٬ هجرتــه إلــى اهللا ورســوله فهجرتــه إلــى اهللا ورســولهفمــن كانــت 
ورد في مناسبة هـذا الحـديث عـن أبـن ٬ "ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه امرأةيصيبها أو 
٬ كـان فينـا رجـل خطـب امـرأة يقـال لهـا أم قـيس فأبـت أن تتزوجـه حتـى يهـاجر: مسعود قـال

ي في اهللا كمهـاجر أم قـيس الـذي خ٬ فال تكن أجر أم قيسفكنا نسميه مها٬ فهاجر فتزوجها
أعلــن الهجــرة أمــام النــاس ثــم أبطــن فــي نفســه الــزواج فكانــت النتيجــة فهجرتــه إلــى مــا هــاجر 
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ا شـيء وال يكن في قلبك من حظـوظ الـدني٬ فعليك يا أخي الحاج بتجديد النية هللا ٬ لذلكإليه
  . حتى تنال الثواب العظيم 

والحــج المبــرور لــيس لــه جــزاء إال ٬ إلــى العمــرة كفــارة لمــا بينهمــاالعمــرة ":  قــال 
   ."الجنة 

   .المال الحالل: ثانياً 

إن المال الذي يخرج به الحاج سوف يسأل عنـه يـوم القيامـة فهـو يسـأل عـن عمـره 
فــاحرص أخــي ٬ وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفــيم أنفقــه٬ وعــن شــبابه فيمــا أبــاله٬ فيمــا أفنــاه

وتذكر حديث رسـول اهللا ٬ ألن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً  ؛فقتك من حاللالحاج أن تكون ن
  :"لبيك اللهم لبيك قيل لـه: إذا حج الرجل من مال حالل ووضع رجله في الَغرز وقال :
وٕاذا حــج مــن مــال ٬ حجــك مــأجور غيــر مــأزورك وســعديك مالــك حــالل وســعيك حــالل و لبيــ

ال لبيــك وال ســعديك مالــك : قيــل لــه٬ اللهــم لبيــكلبيــك : ووضــع رجلــه فــي الغــرز فقــال٬ حــرام
  . "وسعيك حرام وحجك مأزور غير مأجورحرام 

  . التوبة ورد المظالم إلى أصحابها: ثالثاً 

بـاإلقالع عــن الـذنب والنــدم  وذلــك ٬مـن قصـد الحــج وجـب عليــه التوبـة الصـادقة إن
المقابـل يسـتلزم رد المظـالم إلـى أصـحابها  وفـي ٬العـودة عـدم علـى والتصـميم ٬على ما فـات

: أن الـذنوب قسـمان جأخي الحـا واعلم ٬الديون وتسديد ٬هاواستحاللها منهم إذا لم يمكن رد
كان للناس وجب رده  وما ٬كان هللا يغفره برحمته إال أن يشرك به فما ٬للعباد وقسم ٬هللا قسم

الخطايــا إال حقــوق  ويمحــو يغفــر الــذنوب فــالحج ٬لــه حــق عليــك مــنكــل  ومســامحة ٬إلــيهم
 قـال ٬كـل ذي حـق حقـه ذاهللا أصـحاب الحقـوق فيأخـ عيجمـ تىاآلدمي فإنها تتعلق بالذمة ح

 " :منــه اليــوم قبــل أال يكــون  يتحلــلكانــت عنــده مظلمــة ألخيــه مــن مــال أو عــرض فل مــن
 اتحســنلــم يكــن لــه  وٕان ٬كــان لــه عمــل صــالح أخــذ منــه بقــدر مظلمتــه إن ٬وال درهــم نــاردي
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واسـعة وخاصـة لحجـاج  هللاذلـك فـإن رحمـة ا ومـع ٢٣٧٬"فحمـل عليـه بهمن سيئات صاحأخذ 
مـنهم والمظلـوم  للظـالمربـه لحجـاج أمتـه فغفـر  اسـتغفر أن النبـي  فيـروى ٬بيت اهللا الحرام

  . جزعه  من فجعل إبليس يحثو التراب على رأسه فضحك النبي 

  .الرفيقحسن اختيار : رابعاً 

اإليمانيـة حتـى يكـون  رحلـةالرفيق الذي سيصحبه فـي هـذه ال ارالحاج أن يخت على
علــى كثــرة  وداوم ٬أخــي علــى مخالطــة العلمــاء والفقهــاء واحــرص ٬طاعــة اهللا ىعونــًا لــه علــ

 واحـرص ٬حتـى تـؤدي مناسـك الحـج علـى أكمـل وجـه روسـهمالتردد عليهم واالستماع إلـى د
هينًا لينًا بـين يـدي  وكن ٬كل الحرص على صيانة لسانك وجوارحك من كل ما يغضب اهللا

أوقـــات فراغـــك فـــي كثـــرة الطـــواف  واســـتغل ٬دائمـــًا مـــن قـــول ال إلـــه إال اهللا وأكثـــر ٬إخوانـــك
  . المشرفة والصالة في الحرم المكي فإن الصالة بمائة ألف صالة  لكعبةبا

   .الدعاء إلخوانك: خامساً 

الحــاج تــذكر وأنــت هنــاك فــي مهــبط الــوحي ومنبــع الرســالة األولــى تضــحيات  أخــي
بــذلوه فــي ســبيل إعــالء كلمــة الــدين حتــى  ومــا ٬الكــرام وصــحبه ومعانــاة وجهــاد الرســول 

 لوال تنســى معانــاة إخوانــك المســلمين فــي كــ كمــا ٬فــي أرجــاء المعمــورة ماإلســال نــور عســط
هــذا كلــه لتكمــل المشــوار فــي حمــل أمانــة  تــذكر ٬والشيشــان ٬وأفغانســتانمكــان فــي فلســطين 

العراق الصـامد الصـابر أمـام  بشع إخوانكواقف على جبل عرفات  وأنت تذكر ٬هذا الدين
تنساهم من دعائك بظهـر الغيـب وألـح علـى اهللا فـي الـدعاء  فال ٬اللعينة مريكيةالغطرسة األ

:   قـال ٬جيب لـدعائكأن يسـت -عـز وجـل-أن يثبتهم وينصرهم علـى األمريكـان عـلَّ اهللا 
  . ٢٣٨أجابهم وٕان استغفروه غفر لهم عوهوالعمار وفد اهللا إن د الحجاج

                                                           
 ) .٢٢٢٢(٬ ح) ٢/٢٦٤(رواه البخاري  ٢٣٧
 ) .٢٨٩٢(٬ ح ) ٢/٩٦٦(سنن ابن ماجه ٬: ابن ماجه ٢٣٨
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 لـــىســـائلين اهللا أن يعيـــدكم إ ٬نســـتودعكم اهللا الـــذي ال تضـــيع عنـــده الودائـــع وأخيـــراً 
  . غانمين مأجورين غير مأزورين لمينسا اركمدي
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  المجلس التشريعي الموقر ءإخواننا أعضا إلى

  في حدود اهللا.. اهللا  اتقوا

  م٢٢/٥/٢٠٠٣

 انونم مشروع ق٢٠٠٣مايو )  ٦ ٥٬ ٤٬( بتاريخفي جريدة الحياة الجديدة  نشر
الوزراء الفلسطيني للمجلس التشريعي حيث  جلسقدمَّه م والذي ٬العقوبات بالقراءة األولى

 تقديمقام األخير بنشره على صفحات جريدة الحياة طالبًا من المختصين والمواطنين 
  . رارهإلق مهيداً ت تهممالحظاتهم واقتراحا

إلى أن  يديشد انتباه المرء أن هذا المشروع لم يشر ال من قريب وال من بع والذي
غالبية أبناء  نالتشريع هو القرآن والسنة على اعتبار أ رمصد وأن ٬دين الدولة اإلسالم

  . موحدون مسلمونالشعب الفلسطيني هم 

  : هشة وذهوًال حين يقرأ على سبيل المثاليزيد اإلنسان د ومما

: ) ١( رقم  ٢٥٨العامة مادة  داباآل كوهتك العرض وانتها االغتصاب: السابع الفصل
غير شرعية وكان  سنة أو أكثر مواقعةً  رةبلغت من العمر ثماني عش أنثىمن واقع  كل

ذكر ارتكب فعل  كل: ) ١( رقم  ٢٦٢ والمادة ٬كل منهما بالحبس عوقب ٬ذلك برضاها
عوقب  اهبرض ذلك وكان ٬أو أكثر سنةثماني عشرة  مراللواط مع ذكر آخر بلغ من الع

   لسجنكل منهما با

فيقـول مشـروع  ٢٧٥ـ مـادة  الزنـا: فـي الفصـل التاسـع أمـا ٬ال تزيـد عـن خمـس سـنوات مـدة
ارتكـب سنوات كـل زوج  سبالسجن مدَّة ال تزيد عن خم يعاقب: ) ١( قانون العقوبات رقم 

يجـوز للـزوج المجنـي عليـه أن يوقـف  كمـا: يقـول: ) ٣( رقـم  ٢٧٦مـادة  وفـي ٬جريمة الزنا
  . عليه  كومتنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة وذلك برضائه معاشرة زوجة المح
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واســتهتارا ٬ جــاء فــي هــذا القــانون يعتبــر بدايــة شــن حــرب علــى اهللا ورســوله إن مــا
ودعـــوة صـــريحة لإلباحيـــة ونشـــر الرذيلـــة فـــي ٬ للقـــيم واألخـــالق اً ومســـخ٬ بالـــدين اإلســـالمي

ويبدو أن مشـروع قـانون العقوبـات خاصـة فـي الفصـل السـابع والتاسـع ٬ المجتمع الفلسطيني
والتـي هـي دخيلـة علـى ديننـا ٬ مستمد من القوانين الغربية التي تدعو إلى الرذيلـة و السـقوط

ڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱڇٱ: -تعـالى-قـال نا فلقد حرَّم اإلسالم الز ٬ وأعرافنا وتقاليدنا

فالنص قطعي الثبوت والداللة في أن البكـر الزانـي ذكـرًا كـان أم أنثـى يجلـد ٬ ٢: النور ڇٿٿٱٱ
٬ رجـم مـاعزاً والغامديـة وأما الرجم فقـد ثبـت فـي السـنة الصـحيحة أن الرسـول ٬ مائة جلدة

الزنـا حـرام فـاللواط محـرم أيضـَا بـل هـو  وكمـا أن٬ وقد أجمـع الصـحابة علـى مشـروعية ذلـك
ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱڇٱ: أفحـــش مـــن الزنـــا لقولـــه تعـــالى

  . ٨٠: األعراف ڇۅٱٱ

على أن اللـواط يوجـب حـد الزنـا وفـي بعـض  أحمداتفق األمام مالك والشافعي و  فقد
وجـدتموه يعمـل عمـل قـوم لـوط  من: الروايات للمالكية والحنابلة الرجم حتى الموت لقوله 

   .٢٣٩"والمفعول  اعلفاقتلوا الف

إن : هذه النصوص القرآنيـة واألحاديـث النبويـة أيجـوز ألحـد أن يجتهـد فيقـول أفبعد
يجـــوز االجتهـــاد وٕابـــداء المالحظـــات مـــع وجـــود  وهـــل ؟لـــواطوكـــذلك ال حـــبسعقوبتـــه ال االزنـــ

إذا كنا نريد أن نقلد مجلس العمـوم البريطـاني الـذي أتخـذ قـرارًا  إال ؟النص الصريح في ذلك
األغلبيـة تريـد  ألن ؛باألغلبية بعد التصويت علـى فاحشـة اللـواط ليصـبح مباحـًا بـين الرجـال

بوش في خطابـه الـذي ألقـاه أمـام الكـونغرس األمريكـي  وةأننا نريد أن نستجيب لدع أم ٬ذلك
لــى اإلباحيــة والفجــور والشــذوذ الجنســي كــي يتحــرر والــذي دعــا فيــه عالنيــة بكــل صــفاقة إ

ومــن اآلن فصــاعدًا يحــق " : بــوش قــال ٬المحــدق بــه الكبــتالعــالم العربــي واإلســالمي مــن 
                                                           

 ) .٢٤٢٢(٬ ح ) ٢/٣١١(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ٬  ٢٣٩
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ــ أو ٬وممارســة الجــنس الســوي ينللعــالم تنــاول الخمــر والتــدخ ذلــك  يالشــذوذ الجنســي بمــا ف
آل بــوش  إرثظــت علــى أن أكــون حاف مــلآ يإنــ.. ســفاح القربــى واللــواط والخيانــة الزوجيــة 
  ". لضمان استمرار الفوضى في بالدهم  نواتحيًا بمحاربة العرب والمسلمين عشر س

لقــد فــرض اإلســالم عقوبــة الجلــد أو الــرجم محاربــة للســعار الحيــواني الــذي ال يفــرق 
بين جسد وجسد بل يهبط في فعلته النكراء إلى مستوى أدنى وأحط من مستوى الحيوان بـل 

فهناك من الحيوانات والطيور تعيش حياة زوجيـة منتظمـة ٬ نات أفضل منهإن بعض الحيوا
إن القـرآن ٬ بعيدة عن الفوضى الجنسية التي يحياها بعض البشر في بيئات إباحيـة سـاقطة

فحــذر مــن مجــرد ٬ ٣٢: اإلســراءڇٱ ژٱٱژٱٱڑڇٱ: حــين حــرَّم الزنــا لــم يقــل وال تزنــوا بــل قــال
إلى الزنـا فهـو مقـدمات لـه وأن كـل وسـيلة تـؤدي إلـى  مقاربة الزنا واعتبر أن كل أمر يؤدي

ڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌڌٱٱٱڎٱٱڇٱ: -تعـــالى-٬ قـــال الحـــرام فهـــي حـــرام

ڎٱٱڈڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱ

  . ٣١ - ٣٠: النورڇٱ ڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱ

من الزنا مـدرك ذلـك ال محالـة العينـان زناهمـا  هعلى ابن آدم نصيب كتب:  وقال
والرجـل زناهـا  ٬بطشزناهـا الـ واليـد ٬لكـالمزنـاه ا واللسـان ٬زناهمـا االسـتماع واألذنان ٬النظر
  .  ٢٤٠"يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه  والقلب ى٬الخط

ما هي الدعوة إلى تغيير أحكام القرآن من الجلد أو الرجم إلى الحبس المؤقت إن إن
المجتمـع والــذي سـيكون نــذير شـؤم وخــراب  فـيالزنــا ونشـر الرذيلــة  حـةدعـوة إلـى تشــجيع إبا

 فقــد ٬يــؤدي إلــى خلــق أزمــات اجتماعيــة فالزنــا ٬ودمــار لهــذا المجتمــع مهمــا قــوي وعــال شــأنه
 وتخـــتلط ٬ضالعقـــم وينتشـــر اإلجهـــا ويكثـــر ٬بســـبب امتنـــاع الكثيـــر عـــن الـــزواج ســـليقـــل الن

                                                           
 ) .١٩٠٤(٬ ح ) ٢/١٩٠(متفق عليه ٬  ٢٤٠
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 اتكـةعن انتشـار األمـراض الف ناهيك ٬سراأل وتدمر ٬البيوت وتهدد ٬قاداألنساب وتثار األح
 ةعقــاب ربــاني لمــن يرضــى بجريمــ وهــذا ٬والســيالن ٬والزهــري ٬اإليــدز: مثــل ٬بــين الشــباب

معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهـن ونـزلن بكـم أعـوذ بـاهللا أن  يا:  قال ٬الزنا
التـي لـم تكـن  جـاعتدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إال فشا فـيهم األو 

  .  ٢٤١.. "في أسالفهم 

 وأن ٬أن يتقوا اهللا في حدود اهللا يعيفإننا نناشد إخواننا أعضاء المجلس التشر  لذلك
وأن يقفوا وقفة جادة وشجاعة ـ تنفعهم يوم الدين ـ .. ولياتهم التاريخية أمام اهللا يتحملوا مسؤ 

من ديننا وعقيدتنا من خالل قانون العقوبات  نيلالتي يراد بها ال مؤامراتفي مواجهة كل ال
  .سالموٕابعادها عن روح اإل لقوانينالذي يهدف في الجملة إلى تغريب تلك ا

كما ونناشد كل الغيورين على دينهم ووطنهم وخاصة الشرعيين والمحامين وذوي 
ٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱفهذا يومهم . . االختصاص أن يقولوا كلمتهم  ٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱ ٱ ڤٱ

  .٨٩ � ٨٨: الشعراء ڇڃٱٱ

   

                                                           
 ) .١/١٨٧(الترغيب والترهيب ٬: ذكره األلباني ٢٤١
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  مجلس األمة كواأدر ... علماء األمة  يا

                                                                         
 م٢٩/٥/٢٠٠٣

مــن الترفيــه المبــاح  الوضــعية فــي الزنــا نوعــاً  لقــوانينبعــض األنظمــة البشــرية وا تــرى
وأن يفعـل مـا  ٬أن يمارسـه ويسـتمتع بـه � أنثـىذكـر أو  �الذي يحق لكل فرد في المجتمـع 

طبقهـا  الفاحشـةوهـذه  ٬من الطـرفين ىالقذرة الرض ساتلممار شاء بشرط أن يتوفر في هذه ا
للــذكر واألنثــى ففــي أمريكــا  يعــيفأصــبحت مباحــة وممارســتها حــق طب ٬مالغــرب فــي قــوانينه

مليون من الجنسين يمارسون اللواط والسحاق والشذوذ الجنسي  20يوجد  مثالال بيلس ىعل
ثـم انتقلـت هـذه  ٬األوروبيـة الـدولمنظمات تدافع عن حقـوقهم وهكـذا بـاقي  ولهمأنواعه  لبك

هـذا النظـام ففتحـت دور  تهـااالعربيـة واإلسـالمية التـي أقـرت حكوم دولبعض ال إلىالعدوى 
  . ومراكز الفساد والرذيلة في المجتمع باسم الفن والغناء والرقص  مرخصةالبغاء ال

ال ينفــك المتــآمرون ليــل  ٬أرض اإلســراء والربــاط والجهــاد يــومالفــي فلســطين  ونحــن
وأخطــر مــا فــي األمــر أن  ٬لتصــفية القضــية الفلســطينية والمكــروالكيــد  التخطــيط عــننهــار 

ويحمـى  ٬المقتـرح الـذي يبـيح الزنـا عالنيـة قـانون العقوبـات مسـألةالسـطح اليـوم  ىبرزت علـ
انون إن صوت عليه المجلس التشريعي هذا الق ٬والساقطات باسم النظام والقانون نالساقطي

  .  هلهابه فهي الطامة الكبرى التي ستحل بفلسطين وأ معترفاً  باألغلبية وأصبح نظاماً 

فـي  والشـرفاء الغيورينمرة أخرى كل  رخفقد رأيت من الواجب علي أن استص لذلك
الفقهـاء والخطبـاء والوعـاظ أن يهبـوا هبـة  لشـريعةعلمـاء ا ٬هذا الوطن وخاصة علمـاء األمـة

فـي قـانون العقوبـات  متمثـلاألمـة مـن خطـر يتهـدد حاضـرها ومسـتقبلها وال قاذرجل واحد إلن
األولـى والة  رجـةعـن المنكـر مطالـب بـه فـي الد يبالمعروف والنهـ مرإن مهمة األ ٬المقترح
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رضـي -سيدنا عثمان  وقول ٢٤٢..."كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته :"  األمور لقوله 
بهـــذه  الثانيـــة مطالـــب رجـــةوبالد" مـــا ال يـــزغ  بـــالقرآن  ســـلطانالإن اهللا ليـــزغ ب:"  -عنـــه اهللا
 :ولقول النبـي . ٢٨: فاطرڇٱ ۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉڇٱ :ىتعال ولهالعلماء لق همةالم
مـا يمنعـك أن : اهللا  قـولفي ٬أمـر اهللا فيـه مقـال ثـم ال يقولـه ىأن ير  نفسهال يحقرن أحدكم " 

  ".  انيأحق أن تخش فأنا :خشيت الناس٬ فيقول بير : فيقول ٬تقول منه

الفسـاد فـي المجتمـع كلـه  إن ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه استشـراء
ۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱڇٱ :-تعـــــــــــــــالى-قـــــــــــــــال 

  . ٢٥: األنفال ڇیٱٱ

رضـي اهللا -ت جحـش عن ذلك فيما رواه الشـيخان عـن زينـب بنـ وأخبر الرسول 
ب عـرب مـن شـر قـد اقتـر للال إلـه إال اهللا ويـل  :٬ يقـولدخـل عليهـا فزعـاً  أن النبي  -عنها

 التـي تليهـا فقلـت يـاو ٬ مثـل هـذه وحلـق بإصـبعيه باإلبهـام فتح اليوم مـن ردم يـأجوج ومـأجوج
أن  ىكثــر الخبــث وفــي الحــديث داللــة علــ نعــم إذا :؟ قــالرســول اهللا أنهلــك وفينــا الصــالحون

٬ وٕان كثــر الصــالحون ففيــه بيــان شــؤم المعصــية ث إذا كثــر فقــد يحصــل الهــالك العــامالخبــ
شــــيء لطيفـــة أخــــرى وهـــي أن الصــــالحين  ٬ وفــــي الحـــديث أيضــــاً إنكارهـــا ىعلــــ والتحـــريض

ع لهــم ٬ فبوجــود المصــلحين تحصــل النجــاة والســالمة فهــؤالء اجتمــوالمصــلحون شــيء آخــر
ألن الصـــالحين ربمـــا  ؛٬ أمـــا وجـــود الصـــالحين فـــال يـــرد العـــذاب لوحـــدهالصـــالح واإلصـــالح

٬ وهــذا مــا درج عليــه بعــض العلمــاء فاتخــذوا طريــق يهتمــون بصــالح أنفســهم دون مجــتمعهم
  . همة فيهاالعتزال والوحدة في حياتهم ولم يشاركوا في تغيير المنكر أو المسا

                                                           
 ) .  ٨٩٣(٬ ح  ) ٢/٥(صحيح البخاري ٬ : البخاري  ٢٤٢
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 ىال حاجــة إلــإلســالم ديــن اهللا فــاهللا ناصــر دينــه فــويــرى بعــض النــاس أنــه مــا دام ا
٬ وهــذا ال شــك انحــراف فــي األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ىالجهــاد والتضــحية وٕالــ

ــــولال ــــاهللا ســــبحانه يق ڇٱ ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱٱٱںٱٱٱڻڇٱ :مفهــــوم والتصــــور ف
٬ فـإن لـم ويبتلينـابرنـا تقت أن يخاالنتصار ولكن أراد في نفس الو  ىفاهللا قادر عل٬ ٤: محمد

٬ كمــا يتصــور مــن اآلثمــين المســتحقين عقوبــة اهللانقــم بواجــب الــدعوة والصــبر عليهــا نكــن 
ــ الــبعض أنــه لــيس بمســئول عــن فســاد غيــره ٬ طاعــة اهللا ىأو انحرافــه طالمــا أنــه مســتقيم عل

يـــا أيهــا النـــاس : حــين قــال  -رضــي اهللا عنـــه-وهــذا فهــم خـــاطئ بينــه لنـــا ســيدنا أبــو بكـــر 
: المائــــــدةڇٱ ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃڇٱه اآليــــــة تقــــــرؤون هــــــذ

إن النـاس إذا رأوا "  :يقول في غير موضعها٬ وٕاني سمعت رسول اهللا  وتضعونها ١٠٥٬
٬ ولهـذا فعلـى األمـة اليـوم ۲٤۳"بعقـاب منـه الظالم فلم يأخـذوا علـي يديـه أوشـك أن يعمهـم اهللا

اهللا ثم بعد ذلك ال يضرها إذا  ىوأن تقوم بواجب الدعوة إل تتناصحفيما بينها و  تتضامنأن 
  . أخذت باألسباب وتركت النتائج علي اهللا سبحانه  ألنها ؛ضل الناس من حولها

ــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر الم أمــــا ــــون عــــن واجــــب األمــــر ب  تخــــاذلونالمتخلف
 لاهللا كمــا فعــ مــن رحمــة بعـادوهــو اللعنــة والطــرد واإل شـديدالمتهـاونون فــي ديــن اهللا فعقــابهم 

ولتنهــون عــن المنكــر  وفكــال واهللا لتــأمرن بــالمعر "  :رســول اهللا  قــال ٬اهللا ببنــي إســرائيل
أو ليضـربن  علي الحـق أطـرا ولتقصـرنه عـن الحـق قصـراً  أطرنهتيد الظالم ول ىولتأخذن عل

خواننــا يــا إ.. فيــا علمــاء األمــة  ٢٤٤"بعــض ثــم ليلعــنكم كمــا لعــنهم ىاهللا بقلــوب بعضــكم علــ
 ٬ لقــد شــرفكم اهللا بــأن قــرنكم بنفســه ومالئكتــه بالشــهادة بوحدانيتــهالفقهــاء والخطبــاء والوعــاظ

                                                           
  . ٬ صححه األلباني ) ٤٣٣٨(٬ ح )٤/١٢٢(سنن أبي داود: أبو داود ٢٤٣

 . ٬ ضعفه األلباني ) ٤٣٣٦(٬ ح )٤/١٢١(سنن أبي داود: أبو داود٢٤٤  
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ٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱٱڦٱٱٱڇٱ :واإلقرار بعدالته وربوبيتـه فقـال

ڇٱ :بفضلكم يقول -عز وجل-ويشهد المولى . ١٨: آل عمران ڇڄٱٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱ
فأمانـــة هـــذا الـــدين فـــي أعنـــاقكم فـــأنتم ورثـــة . ٩: الزمــرڇٱ ېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱىئٱٱٱىئٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱ

مخططاتـه  األنبياء فال يمنعك مانع من قول الحق والصدع به وكشف زيف الباطل وفضـح
  .  وتعرية أساليبه وأشكاله
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  السادس الفصل

  اليهود
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  من لها؟.. التلمودية  باإلرها دولة 
  م٧/٥/١٩٩٨

هذه األيام نشوة العربدة واالستكبار والعلو الصهيوني الذي وصل إلى القمـة عيش ت   
من خالل احتفاالتهم بما يسـمى بعيـد االسـتقالل الخمسـين لـدولتهم المزعومـة علـى أنقـاض 
فلسطين المسلمة المنكوبة٬ فهم يرقصون على جراحاتنـا٬ وآهاتنـا٬ ويشـربون كـؤوس الخمـر 

دولــــة ( حــــدتنا٬ يحتفلــــون بإقامــــة دولــــتهم مســــتغلين اســــم وتشــــريدنا وتمزيــــق و . فرحــــا بقتلنــــا
وهـــو مـــنهم بـــراء فهـــم ) يعقـــوب عليـــه الســـالم(ليربطـــوا أنفســـهم بنبـــي اهللا إســـرائيل ) إســـرائيل

متمســكون بهــذا االســم بهــدف إخفــاء البعــد الــديني بوجــودهم فــي فلســطين مــن أجــل تحريــك 
األجـداد واآلبــاء كمــا يقــول  رضأهــود العــالم كـي يهــاجروا إلــى فــي قلـوب ي ةالمشـاعر الدينيــ

لنسـلك أعطـي : في ذلك اليوم بكـى الـرب مـع إبـراهيم بهـذا قـائال: "لهم سفر التكين المزعوم
  ". هذه األرض من نهر مصر إلى االنهر الكبير

والمتاعــب فــي  ىلقــد آمــن بنــو إســرائيل فــي فتــرة مــن فتــرات حيــاتهم وتحملــوا األذ   
ېٱٱېٱٱىٱٱٱٱٱىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱٱەئٱٱٱوئٱٱٱٱٱېٱٱېڇٱ: ســبيل اهللا فمــدحهم اهللا بقولــه

    .٤٧: البقرة ڇ
بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان  :قال ابن كثير في تفسيره   

ألن هــذه األمــة أفضــل  ؛فــي ذلــك الزمــان فــإن لكــل زمــان عالمــا٬ ويجــب الحمــل علــى هــذا
كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف " مــنهم لقولــه تعــالى خطابــا لهــذه األمــة 

٬ ١١٠آل عمـران " وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم 
ألرض٬ عجيبا فأفسدوا في ا راً نة إال أنهم سرعان ما تغيروا تغيحياتهم بداية حس بدؤواولئن 

اهللا   مهيمسـخ وحرفوا آيات اهللا٬ وقتلوا أنبيائه واستحلوا الحـرام٬ وحرمـوا الحـالل فاسـتحقوا أن
ڄٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱڇٱقــــــــــــردة وخنــــــــــــازير 
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  . ٦٠: المائدة ڇڎٱٱڎٱٱڈڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ
حســدًا مــن عنــد أنفســهم مــن بعــد مــا تبــين لهــم الحــق ونتيجــة  لقــد كفــروا بمحمــد    

كفــرهم وعنــادهم فقــد ســماهم اهللا بعــد البعثــة بــاليهود٬ وهــذا يعنــي تجريــدهم مــن كــل صــفات 
اإليمــــان واألخــــالق فمــــا وردت كلمــــة اليهــــود فــــي القــــرآن إال وفيهــــا معنــــى الــــذنب والســــوء 

ٹٱٱڤٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڇٱأنبيـائهم لبني يهـود الـذين اسـتحقوا اللعنـة علـى لسـان  واالنحطاط

ڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱ

  . ٧٩ - ٧٨: المائدة ڇچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱ

ڇٱإلى يوم القيامة  أن يبعث عليهم عذاباً  يجة لتماديهم في الباطل فقد تكفل اهللاونت   
ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱکگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳڳٱٱ

   . ١٦٧: األعراف ڇڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱ
والشقاء واإلرهاب في العالم٬ فدولتهم لم تقدم إال على  االنحاللفاليهود هم مصدر    

إن ذبــح األطفــال والنســاء والشــيوخ والشــباب فــي ديــر : "القتــل وســفك الــدماء كمــا قــال بــيغن
إن مصدر العنف واإلرهاب اليهودي يكمن فـي فكـر ". ولة إسرائيلياسين هو الذي صنع د

اليهــودي نفســه وٕان الديانــة اليهوديــة المحرفــة تشــكل أول مصــادر هــذا العنــف٬ وذلــك حــين 
اليهـود٬ أمـا اليهـود  تقسم الجـنس البشـري إلـى يهـود وغيـر يهـود٬ فغيـر اليهـود خلقـوا لخدمـة 

بـــاؤه٬ بـــل هـــم فـــي درجـــة فـــوق المالئكـــة٬ يقـــول فقـــد خلقـــوا مـــن نفـــس اهللا فهـــم أبنـــاء اهللا وأح
إن اليهود أحب إلى اهللا من المالئكة وهم من عنصر اهللا كالولد من أبيه "تلمودهم المزيف 

واألمميـــون جميعــا كـــالب وخنــازير٬ وبيـــوتهم . . . فمــن يصـــفع اليهــودي كمـــن يصــفع اهللا 
ئـة عظمـى٬ وكـل فكل خير يصنعه يهودي مع أممي هو خطي. . كحظائر البهائم منجسة 

  ". شر يفعله معهم هو قربان هللا يثيبه عليه
وا جميــع مــن فـــي هلكــأ"وفــي ســفر يشــوع دعــوى صـــريحة إلــى قتــل غيــر اليهـــودي    
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مرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف واحرقوا المدينة االمدينة من رجل و 
إن "ة دولة إسـرائيل مـا نصـه ويذكر إسرائيل شاحاك في كتابة عنصري". بمن فيها في النار

أحــد الصــهاينة هــو مئيــر هــارزيون كــان يمــارس القتــل بلــذة عجيبــة واعتــزاز كبيــر٬ لقــد كــان 
يتلــذذ بقتــل المــواطن العربــي بواســطة الســكين فهــو يــروى كيــف طلــب مــن قائــده اإلذن بقتــل 

إذن  ".أحد الرعاة العرب بالسكين٬ ويصف كيف قام رفيقه بإمساك العربي وقـام هـو بالـذبح
فليس غريبا على عصابات شتيرن واألرغون والهجاناه الذين قاموا بتنفيذ مجزرة دير ياسين 

شـهيدا بالرصـاص٬ وبالـذبح٬ وبقطـع الـرؤوس٬ وشـق البطـون بـل   ٣٦٠م فقتلوا ١٩٤٨عام 
م لـــدليل علـــى ١٩٨٢وشـــاتيال عـــام  العصـــابات الصـــهيونية فـــي مخيمـــات صـــبر مـــا فعلتـــه ا

واألســـفار فهـــم ال يعيشـــون إال علـــى ســـفك الـــدماء وامتصـــاص دم تنفيـــذهم لتعـــاليم التلمـــود 
ـــة التـــايم األمريكيـــة فـــي بيـــروت الـــذي كـــان شـــاهد عيـــان علـــى  الشـــعوب يقـــول مراســـل مجل

لم يكن هناك سوى أكوام الخراب والجثث٬ حيث الجثث مكومة فوق بعضـها مـن : "المجزرة
٬ هفـي عنقـ م قـد ذبـحاألطفال والنسـاء والرجـال بعضـهم قـد أصـاب الرصـاص رأسـه وبعضـه

يهم مربوطــة إلــى أرجلهــم٬ بعــض أجــزاء ربوطــة أيــديهم إلــى الخلــف وبعــض أيــدوبعضــهم م
مرأة إلى صدرها وقد قتلتهما رصاصة واحدة وقـد تـم امرأة تضم اجثة  ٬تقد تطاير  الرؤوس

  . الجثث من مكان إلى آخر بالبلدوزرات اإلسرائيلية ةزاحإ
بقتل ما يزيد عن ثالثين ) غولدشتاين(فاألمر طبيعي عندهم أن يقوم المجرم  لذلك   

مسلمًا وهم راكعون ساجدون في صالة الفجر في شهر رمضان فـي الحـرم اإلبراهيمـي بـدم 
لروحــه الطــاهرة  بــارد ثــم يصــنعوا لــه نصــبًا تــذكاريًا يحــج إليــه اليهــود مــن كــل مكــان تكريمــاً 

هــي العقيـدة الصــهيونية فـي كــل يـوم مجــزرة فـي كــل يــوم  التـي ســفكت الـدماء النجســة٬ هـذه
إنهـا العقيـدة التلموديـة التـي . دماء تسيل والتي كان آخرها دم الشـهيد محيـي الـدين الشـريف

  . وتبلع في كل دقيقة أرضًا وماءً  توقد في كل يوم نارًا وتؤجج في كل ساعة صراعاً 
  ٢: الحشر ڇۅٱٱۉٱٱۉٱٱڇٱ
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  لى نزع الحجابأول من تآمروا ع... اليهود 

  م١٩٩٩\٥\١٣
كرامة المرأة كإنسانة كريمة مصانة في  على إن من أهم أهداف اإلسالم المحافظة

فأمرها أن تقر في بيتهـا ألداء رسـالتها العظيمـة فـي تربيـة وٕاعـداد جيـل ٬ كل مراحل حياتها
وأبـــــــــاح لهـــــــــا ٬ ٣٣: األحـــــــــزاب ڇڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱالمســــــــتقبل 

الحماية والصون لتظل بواجبها وأداء أمانتها وأحاطها عند الخروج بالعناية و الخروج للوفاء 
ںٱٱڻٱٱڻٱٱڻڻٱٱٱۀٱٱڇٱاهللا والجنــة  ىلتنــال رضـ الحجـاب هــا فـي ارتــداءفرغب٬ عزيـزة

هو غطاء الرأس والصدر٬ ثـم أمرهـا بعـد ذلـك بلـبس : والخمار٬ ٣١: النور ڇۀٱٱٱہٱٱ

ڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱڇٱ الجلباب فوق الحجـاب

أمـــر اهللا نســـاء : هـــو الـــرداء فـــوق الخمـــار عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: والجلبـــاب٬ ٥٩: األحــزاب ڇ
المــــؤمنين إذا خــــرجن مــــن بيــــوتهن فــــي حاجــــة أن يغطــــين وجــــوههن مــــن فــــوق رؤوســــهن 

  .واحدة بالجالبيب ويبدين عيناً 
 :الجنة قال  خولمن د بالحرمانتوعد السافرات الكاسيات العاريات  كما    
ونساء ٬ من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس انصنف"

وال  لجنةيدخلن ا كأسنمة البخت المائلة ال نرؤوسه مميالت مائالتكاسيات عاريات 
ثم  رتامرأة استعط اأيم" :وقال . ۲٤٥"ليوجد من مسيرة كذا وكذا ريحهايجدن ريحها وٕان 

  .۲٤٦"فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية  خرجت
كما قال  يوثاً أن يكون د استحقفقد  كرالمن هوأهل تهالرجل الذي يرضى لزوج أما

والديوث الذي يقر  ٬  ليهم الجنة مدمن الخمر٬ والعاقثالثة قد حرم اهللا ع" : ولرسال
                                                           

  ) .٢١٢٨(٬ ح )٤/٢١٩٢(صحيح مسلم:مسلم ٢٤٥
 . أللباني ٬ حسنه ا) ٥١٢٦(٬ ح )٨/١٣٥(سنن النسائي: النسائي ٢٤٦
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 سمعت: قال فيما روى عن عبد اهللا بن عمرو خروفي حديث آ ۲٤۷٬"الخبث في أهله
يركبون على سروج كأشباه الرجال  فيكون في آخر أمتي رجالٌ " :يقول رسول اهللا 

 البخت سنمةعلى رؤوسهن كأ اتعاري ياتينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاس
ول دخ وخوفًا من وقوع الفتنة فقد حذر الرسول  ۲٤۸٬"العنوهن فإنهن ملعونات العجاف

والدخول على النساء فقال رجل من األنصار  إياكم: "أقارب الزوج على زوجته فقال
قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن  هو: والحمو ۲٤۹٬موتالحمو ال:أفرأيت الحمو؟ قال 

  . "تزوجةلم تكن م وتزوجه ل هاعمه مما يحل ل
ومصــدر فســـاد ٬ فاإلســالم يريــد مـــن المــرأة المســـلمة أال تكــون مصـــدر فتنــة وشـــهوة

ها أن بقــات بــل يريــدوٕاثــارة٬ وســبب هــوان األمــة وضــياعها٬ ونشــر الجريمــة والفاحشــة والمو 
يريــدها أن تــؤدي رســالتها التــي ٬ لكــل مســؤولياتها عارفــة بــدينها واعيــةً ٬ تكــون قويــة بإيمانهــا

فقـد شـرع اهللا  لـذلك٬ رسالتها فـي البيـت وخـارج البيـت بمـا يتفـق ومنهـاج اإلسـالم٬ خلقت لها
القول أو الفعــل وحمايــة بـاق وصـيانة لهــا مــن أن يتعـرض لهــن الفسَّــ٬ للمــرأة لحجـاب تكريمــاً ا

: األحــزاب ڇہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےےٱٱڇٱألنــوثتهن مــن أن يعتــدي عليهــا كــل مســتهتر لعــوب 

ولقد أدرك أعداء اإلسالم قيمة الحجـاب٬ وعرفـوا أثـر التـزام المـرأة فـي بيتهـا فـي حمايـة . ٥٩
لــذلك تــراهم ال ٬ وصــيانة عفتهــا وفــي دفــع الشــرور وأســباب االنحــالل عــن المجتمــع المســلم

لجـور اء علـى الحجـاب ويصـفونه بـالظلم واو بـين الفينـة واألخـرى مـن شـن حـرب شـعينفكون 
ون للمرأة الخروج من البيت كي تزاحم الرجال في كل مجـال نيزي والرجعية وفي نفس الوقت

وال  من أجـل نيـل حقوقهـا بـزعمهم ولـو كـان ذلـك علـى حسـاب أنوثتهـا٬ كـل هـذا لـيس عطفـاً 

                                                           
  ) . ٥٣٧٢(٬ ح )٩/٢٧٢(مسند اإلمام أحمد: أحمد ٢٤٧
  ) .٧٠٨٣(٬ ح )١١/٦٥٤(مسند اإلمام أحمد: أحمد ٢٤٨
 ) .٢١٧٢(٬ ح )٤/١٧١١(٬ صحيح مسلم)٥٢٣٢(٬ ح )٧/٣٧(صحيح البخاري: أخرجه الشيخان ٢٤٩
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رحمة بالمرأة إنما هو الكيـد المسـتمر الـذي يصـدر مـن الحقـد الـدفين والكراهيـة المكبوتـة فـي 
  .نفوسهم ضد اإلسالم

لى الحجاب هم اليهود يوم تآمروا على نزع حجاب إن أول من شن الحرب ع
ها امرأة من العرب قامت بحلي ل إن ٬المرأة المسلمة وكشف سوأتها في سوق بني قينقاع

إلى صائغ منهم فجعلوا يراودونها على كشف وجهها  توجلس٬ فباعته بسوق بني قينقاع
نكشفت سوأتها ا فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت ٬فأبت

٬ فشدت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودياً  تفضحكوا منها فصاح
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون ٬ اليهود على المسلم فقتلوه

خمس عشر ليلة حتى نزلوا على  فوقع الحرب بينهم وبين بني قينقاع فحاصرهم الرسول 
  .حتى هلك أكثرهم فرحلوا إلى أذرعات بالشام ولم يبقوا هناك طويالً  هحكم

تنبض فيها تلك الصرخة التي أطلقتها المرأة المسلمة وصلت قلوب المؤمنين التي 
ليسوا بأشباه الرجال تلك الصرخة تلقفها رجال ٬ لشهامةالغيرة وا االدماء وقد امتزجت معه

  .لكرامتها انتصاراً  جيشاً  فسير محمد 

ومنــذ ذلــك التــاريخ والمــرأة مصــان عرضــها يســمع لصــراخها إذا اســتنجدت الماليــين 
من المسلمين كل منهم يعتبر أن كل امرأة مسلمة هي عرضة وٕان كانت ال تمت لـه بصـلة 

عليهـا وتهـان كرامتهـا  ىزمـن المعتصـم ويسـمع عـن امـرأة يعتـدصلة العقيدة٬ حتـى جـاء إال 
االسـتغاثة فيعـد العـدة ويجهـز الجـيش ليسـير مـن أرض فتهز قلبـه تلـك ٬ معتصماهفتصرخ وا

ويـرد  الخالفة إلى األرض التي خرجـت منهـا تلـك المـرأة المسـلمة ليـؤدب العـدو ويلقنـه درسـاً 
أما اآلن فكم من صرخات تتالشى وتتفتـت علـى جـدار الصـامتين ٬ للمرأة كرامتها واعتبارها

٬ لمســلمات العفيفــات فــي فلســطينصــرخات ا٬ مــن األنظمــة والحكومــات العربيــة واإلســالمية
وصــرخات أخواتنــا فــي كوســوفا تنتهــك أعراضــهن أمــام ســمع وبصــر ٬ فــي البوســنة والهرســك
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واليـــوم وفـــي تركيـــا عاصـــمة الخالفـــة اإلســـالمية وفـــي وســـط البرلمـــان . وال مجيـــب.. العـــالم 
) مـروة القـاوقجي(التركي بلد الرجل الصنم أتاتورك يصـرون علـى نـزع الحجـاب عـن النائبـة 

إنهـم أحفــاد ٬ يعاقـب عليـه القـانون بحجـة أن هـذا مخـالف لمنهـاج العلمانيـة ويعتبــر تحريضـاً 
لــيس فــي تركيــا فحســب بــل ربمــا يكــون بعضــهم مــن أبنــاء ٬ بنــي قينقــاع يعــودون مــن جديــد

  !!جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فمن لهم؟؟
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  وضياع للقدس والالجئين ..حفاظ على أمن إسرائيل: خارطة الطريق

  م٢٤/٤/٢٠٠٣

ال يخفى على أحد أن مأساة قضية الشعب الفلسطيني قد نشأت منذ االنتداب 
البريطاني وخاصة حين أعطت حكومُة بريطانيا لليهود حق إقامة وطن قومي لهم في 

ومن ثم ُفتحت أبواب الهجرة لليهود  المشئومم والمعروف بوعد بلفور ١٩١٧فلسطين عام 
ثم جاء قرار التقسيم ٬ مستوطنات على األرض الفلسطينيةفي فلسطين وسمح لهم ببناء ال

م ليتسنى لليهود فرصة أخرى لتمرير مخططاتهم باالتفاق مع بريطانيا ١٩٤٧عام 
باالستيالء على كافة قرى ومدن فلسطين فكانت المجازُر البشعُة التي ارتكبتها العصاباُت 

قادها المجرم بيغن فقتل ما  م وعلى رأسها مذبحة دير ياسين التي١٩٤٨الصهيونية عام 
  . وبعد هذا كله .. من النساء واألطفال والشيوخ حتى بقر بطون الحوامل  ٣٠٠يزيد عن 

م بعد أن ١٩٤٨/مايو /١٥تم اإلعالن عن قيام دولة ما يسمى بإسرائيل في 
في )  ١٩٤( وجاء قرار األمم المتحدة رقم ٬ أعلنت بريطانيا االنسحاب من فلسطين

ألن  ؛م بحق العودة للفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم هذا القرار لم ينفذ بعد١٩٤٨ديسمبر 
  . قانون الغاب هو السائد 

إن مصدر العنف واإلرهاب اليهودي يكمن في بنية : نظرة اليهود لالجئين الفلسطينيين
فهي تقسم ٬ وأن الديانة اليهودية المحرفة تشكل أول مصادر العنف ٬الفكر اليهودي نفسه

يقول تلمودهم  كما ٬فغير اليهود خلقوا لخدمة اليهود٬ نس البشري إلى يهود وغير يهودالج
إن اليهود أحب إلى اهللا من المالئكة وهم من عنصر اهللا كالولد من أبيه فمن : المزيف

� يصفع اليهودي كمن يصفع اهللا   
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فكل خير ٬ واألمميون جميعًا كالب وخنازير وبيوتهم كحظائر البهائم نجسة
عله معه هو قربان هللا يثيبه وكل شر يف٬ يصنعه يهودي مع أممي هو خطيئة عظمى

  . عليه

إن ذبح األطفال والنساء والشيوخ والشباب في دير : ويقول بيغن في كتابه التمرد
  . ياسين هو الذي صنع دولة إسرائيل 

فنظرة اليهود إلى أصحاب األرض الفلسطينيين المهجرين أنهم قتلة وال بد من 
طردهم من فلسطين وعلى أحسن األحوال في نظرهم أن مشكلة الالجئين هي مشكلة 
اجتماعية واقتصادية ال بد من حلها من خالل التسوية على أساس توطين الالجئين في 

  . البالد العربية واندماجهم في الحياة االقتصادية واالجتماعية 

فلسطيني ينتمي إلى تراب إن الحديَث عن حق العودة أمٌر بدهٌي وجليٌّ عند كل 
هذا الوطن الحبيب فحق العودة ليس منَّة أو منحة تستمدها من قرارات األمم المتحدة بل 
هو حق شرعي وتاريخي ووطني سابق لوجود األمم المتحدة وعصبِة األمم وسابق أيضًا 

  . تاريخيًا لوجود دولة الكيان المسخ 

ل هو خداع لالجئين بقبول ب٬ أما الحديث عن التعويضات فهذا أمر مرفوض
والمفترض أن يكون التعويض عن استثمار ٬ التعويض بعد اليأس من عملية العودة

  . إسرائيل لألراضي الفلسطينية على مدى أكثر من نصف قرن 

فضًال عن أن رابطة علماء فلسطين أصدرت فتوى بحرمة القبول بالتعويض بدًال 
اتفاق أو معاهدة ال تحقق العودة الكاملة وغير  وأفتت الرابطة ببطالن أي٬ عن حق العودة

  . المشروطة للفلسطينيين 
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المفاوضات إلى هذه  ءلقد أدرك الفلسطينيون ومنذ بد: المفاوضات وحق العودة
اللحظة أن االتفاقات والتسويات والمعاهدات والحلول االستسالمية لن تزيد القضية إال 

في الحفاظ على أمنها على حساب وحدة الشعب ضياعًا واستسالمًا للشروط اإلسرائيلية 
  . في المرحلة النهائية من التسوية وأما الحديث عن حق العودة فربما ينظر فيه٬ الفلسطيني

   : إن ما جاء في خارطة الطريق بما يتعلق بقضية الالجئين في المرحلة الثالثة
الصهيوني ال  أمر يجعل المفاوض الفلسطيني تحت رحمة الجالد)  ٢٠٠٥ � ٢٠٠٤( 

تعقد اللجنة الرباعية باالتفاق مع األطراف في " : وقد جاء ما نصه٬ يملك من أمره شيئاَ 
٬ المؤتمر الدولي الثاني إلقرار االتفاق على الدولة ذات الحدود المؤقتة ٢٠٠٤بداية عام 

وبما  ٢٠٠٥وإلطالق مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين نحو حل نهائي ووضع دائم عام 
وأما ما يتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل فهو أمر " الالجئين  �القدس  �الحدود يشمل 

تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسالٍم :" واضح قابل للتنفيذ فورًا وقد ورد بعدة صيغ نذكر منها 
وأمٍن ويدعو لوقف فوري لالنتفاضة المسلحة وكافِة أشكال العنف ضد اإلسرائيليين في كل 

  " . ة المؤسسات الفلسطينية عن التحريض ضد إسرائيل وتوقِف كاف٬ مكان

يتفق الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي على اتفاقية أمنية جديدة بناء على خطة " 
تنت وبما يشمل آلية أمنية فاعلة لوقف العنف واإلرهاب والتحريض يتم تنفيذها من خالل 

تنفيذ التعاون األمني واستكمال جمع استمرار "  ".أجهزة أمنية فلسطينية فاعلة أعيد بناؤها 
ونزع أسلحة الجماعات العسكرية استنادًا للمرحلة األولى من ٬ األسلحة غير المشروعة

النصوُص واضحٌة فيما يخص حماية إسرائيل وضرب االنتفاضة وتجريد " االتفاق األمني 
 ٢٠٠٥ أما بخصوص الالجئين والقدس فهذا أمر ينظر فيه عام المجاهدين من السالح

 ڇۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱڇٱحسب الطريقة الصهيونية 
  .١٠٠: البقرة
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لقــد بــات مــن المؤكــد أن المــؤامرَة واضــحُة المعــالِم علــى تصــفية القضــية الفلســطينية 
. وأن المعاهدات والمفاوضات ما هي إال مضيعة للوقـت ٬ وتغييب قضية الالجئين والقدس

٬ الحقوق ال تؤخـذ عبـر طاولـة المفاوضـات ولكنهـا تؤخـذ وتسـترد بـالقوةوعلينا أن ندرك بأن 
فـــال خيـــار للشـــعب الفلســـطيني أمـــام هـــذه المـــؤامرات إال خيـــاُر المقاومـــة والجهـــاُد بكـــل  لـــذلك

ومــا علــى الشــعب الفلســطيني إال أن يلتــف ٬ والوســائل واإلمكانــات المتاحــة لــدحر االحــتالل
مـــة ليقـــف صـــفًا واحـــدًا أمـــام الغطرســـة الصـــهيونية بكـــل قـــواه وفصـــائلِه حـــول مشـــروع المقاو 

  ٤: الصـف ڇےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱڇٱاألمريكيـة 
كما أنه البد أن تكون حركة دائبة فاعلة بين األخوة في الداخل والخارج كي تتوحـد الجهـوُد 

يـق حـق العـودة والتـي في إطار واحد يعبِّر من خالله عن طموحات الالجئين مـن أجـل تحق
كمــا ال ننســى البعــَد العربــَي واإلســالمي لقضــية الالجئــين ٬ ســتفرض رأيهــا فــي كــل الميــادين

  . تفاعل بقوة في ظل انتفاضة األقصىوالتي بدأت ت

  ٢١: يوسف ڇائٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱٱۆئٱٱڇٱ
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  حتمية قرآنية.. زوال دولة اإلرهاب التلمودية 

  م٢٣/١٠/٢٠٠٣

ألن الرب أعطاهم هذه األرض إلى  ؛اليهود أن وجودهم في فلسطين دائميّدعى 
في ذلك اليوم بتَّ الرب مع إبراهيم بهذا :" يوم القيامة كما يقول سفر التكوين المزعوم 

من أجل ذلك يطلقون " لَنْسلك أعطى هذه األرض من نهر مصر إلى النهر الكبير : قائالً 
لقد استطاع اليهود ٬ إسرائيل من النيل إلى الفرات٬ لتبقىإسرائيل وجدت : شعارهم المزيف

٬ بمكرهم ودهائهم أن يوهموا العالم بصحة هذه المزاعم واالفتراءات وخاصة أمريكا وأوروبا
كما أن هذه المزاعم قد سرت ولألسف إلى عقول بعض المسلمين فصدقوها فرسموا 

  .تحركاتهم ولقاءاتهم مع بني صهيون وفق هذه القناعة 

ويؤكــــد أن هــــذا الكيــــان المســــخ ال ٬ إن منهــــاج القــــرآن يكــــذب كــــل هــــذه االفتــــراءات
وما وردت كلمة اليهود في القرآن إال وفيها معنى الذم والسوء ٬ مستقبل له بل هو إلى زوال

٬ ألنهـــا جـــاءت فـــي ســـياق اآليـــات القرآنيـــة بعـــد البعثـــة وبعـــد كفـــرهم بمحمـــد  ؛واالنحطـــاط
فقــد أكــد القــرآن الكــريم فــي كثيــر مــن اآليــات بــأن وجــودهم فــي  ونتيجــة لتمــاديهم فــي الباطــل

ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ :-تعـالى-٬ قـال فلسطين مؤقت وزوالهم محقـق

ڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱٱگٱٱگٱٱ

ڻۀٱٱٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱ

يقــــول اإلمــــام القرطبــــي فــــي الجــــامع   ١١٢ - ١١١: آل عمــــران ڇۀٱٱہٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ
والمعنــى لــن يضــروكم " لــن يضــروكم إال أذى " : فــي قولــه تعــالى ١٨٢/  ٤ألحكــام القــرآن 
وأنهم ٬ وللمؤمنين أن أهل الكتاب ال يغلبونهم فاآلية وعد من اهللا لرسوله ٬ إال ضرًا يسيراً 

إال إيـــذاء البهـــت والتحريـــف وأمـــا ) استئصـــال( : أي ماصـــطالمنصـــورون علـــيهم ال ينـــالهم 
  ."العاقبة فتكون للمؤمنين 



- ۷۱٦  - 
 

ـــن يكـــون ضـــررٌ :"  ٤٤٩/  ١ الظـــاللســـيد قطـــب فـــي  يقـــول ـــقٌ  فل  وال أصـــيلٌ  عمي
هــو  إنمــاولــن يجليهــا مــن األرض  مةيــؤثر فــي كينونــة الجماعــة المســل ولــن ٬يتنــاول الــدعوة

   ."مع األيام هبالذا صدام٬واأللماألذى العارض في ال

 ســطينفل مــنإنهــا حقيقــة قرآنيــة بــأن اليهــود لــن يســتطيعوا استئصــال المســلمين  نعــم
 وتـدمير ٬هداءالـذي يقـع علـيهم مـن سـقوط الشـ ىأهلها منها رغم األذ تفريغولن ينجحوا في 

ر والنفـــاذ إلـــى أعمـــاق بعـــض أنهـــم تمكنـــوا مـــن التـــأثي صـــحيح ٬األراضـــي وتجريـــف ٬البيـــوت
والقنوط إلى قلوبهم فأصبحوا مستسلمين َيْجرون وراء  ليأسا فدخل ٬القلوب من أبناء جلدتنا

فلـن يضـروهم إال  -عـز وجـل-باعت نفسها هللا  تيالفئة المجاهدة ال أما ٬سراب ال نهاية له
ال تزال " : حين قال الحبيب المصطفى  بريأتي أمر اهللا كما أخ حتى ابتةأذى وستبقى ث

لعدوهم قاهرين ال يضرهم مـن خـالفهم حتـى يـأتي أمـر  قطائفة من أمتي ظاهرين على الح
   .۲٥۰"المقدس وأكناف بيت المقدس  ببيت: قال ؟رسول اهللا وأين هم يا: اهللا وهم كذلك قالوا

ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱکگٱٱگٱٱڇٱ : -تعـــــــــــــالى-قـــــــــــــال و 

  .١٦٧: األعراف ڇگٱٱگٱٱڳڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱ

وأمته  والذين يسومونهم محمد "  ٧٠/  ٩قال شيخ المفسرين اإلمام الطبري 
قيل ) يسومهم (  ٢٩٤/  ٧طبي في تفسير هذه اآلية إلى يوم القيامة ورجح هذا القول القر 

  .ر فإنهم الباقون إلى يوم القيامةوهو أظه وقيل أمة محمد ٬ المراد بختنصر وقيل العرب

لقد أعلم اهللا وأخبر المسلمين بأن هذه السنة اإللهية النافذة الواقعة باليهود ستكون 
على يد المؤمنين الذين اختارهم اهللا واصطفاهم وبعثهم بعثًا ليسوموا اليهود سوء العذاب 

  .كي يريحوا العالم من شر بني صهيون 

                                                           
  .سبق تخريجه  ٢٥٠
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َتْيِن ڇٱ :قوله تعالىأما و  َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب َلتُْفِسُدنَّ ِفي اَألْرِض َمرَّ
َفِإَذا َجاء َوْعُد ُأوالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا لََّنا ُأْوِلي َبْأٍس َشـِديٍد َفَجاُسـوْا  )٤( َوَلَتْعُلنَّ ُعُلّوًا َكِبيراً 

ْفُعــوالً  ثُـــمَّ َرَدْدَنـــا َلُكـــُم اْلَكــرََّة َعَلـــْيِهْم َوَأْمـــَدْدَناُكم ِبـــَأْمَواٍل َوَبِنـــيَن  )٥( ِخــَالَل الـــدَِّياِر َوَكـــاَن َوْعـــدًا مَّ
ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسـنُتْم ِألَنُفِسـُكْم َوإِْن َأَسـْأُتْم َفَلهَـا فَـِإَذا َجـاء َوْعـُد اآلِخـَرِة  )٦( ْكَثَر َنِفيراً َوَجَعْلَناُكْم أَ 

َل َمـرٍَّة َوِلُيَتبِّـُروْا َمـا َعلَـْوْا َتْتِبيـراً   - ٤ :اإلسـراء ڇٱٱِلَيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُـوُه َأوَّ

٧ .  

فقد اختلف العلماء والمفسرون القدامى والمعاصرون في تفسير معنى اإلفساد 
مرتين لبنى إسرائيل فمعظم السابقين ذهبوا إلى أنهما وقعتا في الماضي قبل بعثة محمد 

  فقد جاء  ١٧/  ١٥وعلى رأسهم شيخ المفسرين اإلمام الطبري في جامع البيان
. فسلط اهللا عليهم بختنصر -عليه السالم- اإلفساد األول كان بقتلهم زكريا  - ١: ملخصه

فسلط اهللا عليهم خردوس ملك -عليه السالم- اإلفساد الثاني كان بقتلهم ابنه يحيي  -٢
  . ٣٦٥/  ٢وهذا ما ذهب إليه ابن كثير في تفسيره ٬ بابل

بعثة محمد صلى  أما المعاصرون فإنهم يرون أن اإلفساد مرتين قد حصلتا بعد
فأما إذا عاد :"  ٢٢١٤/  ٤في ظالله  - رحمه اهللا- اهللا عليه وسلم ويؤيد هذا الرأي سيد 

" وٕان عدتم عدنا " بنو إسرائيل إلى اإلفساد في األرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية 
 ولقد عادوا إلى اإلفساد فسلط اهللا المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ولقد عادوا اليوم
إلى اإلفساد في صورة إسرائيل التي أذاقت العرب أصحاب األرض الويالت وليسلطن اهللا 

وٕان غدًا .. عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقًا لوعد اهللا وفاقًا لسنته التي ال تتخلف 
  !" لناظره قريب 

وقد جنح إلى هذا الرأي الشيخ أسعد بيوض التميمي والدكتور صالح الخالدي 
:"  ١٨كالمًا لطيفًا أحببت أن أورده كما جاء في كتابه حقائق قرآنية ص  الذي تكلم
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نخالف جمهور العلماء من السابقين في فهم وتفسير هذه اآليات وليست أقوال علمائنا 
ولعله من العذر الذي نعتذر به عنهم أنهم كانوا ٬ األجالء ملزمة لنا طالما هي اجتهادات

وكان المسلمون ٬ طرة والسلطان لإلسالم والمسلمينيعيشون في زمن كان الحكم والسي
أقوياء يحكمون الناس وكان اليهود في ذلك الوقت أذالء مستضعفين وكانوا أفرادًا قالئل 

لذلك ما كان أحد من أولئك العلماء السعداء الذين ٬ خاضعين خضوعًا كامًال للمسلمين
تخيل أن يصبح هؤالء اليهود سعدوا بالحياة في ظالل حكم اإلسالم ما كان يتوقع أن ي

الذين يراهم أمامه على ذلك الضعف والتشتت والهوان وان يصبحوا أصحاب دولة 
وأن يهزموا المسلمين وأن يأخذوا منهم أرض فلسطين ولذلك ذهب هؤالء العلماء ٬ وسلطان

  .إلى أن إفسادي اليهود قد وقعا قبل بعثة محمد صلى اهللا عليه وسلم 

صــهيون هــي معركــة عقديــة وهــي صــراع بــين الحــق والباطــل  إن معركتنــا مــع بنــي
سينتصــر فيــه المســلمون إذا حملــوا رايــة اإلســالم ورفعــوا لــواء الجهــاد فــي ســبيل اهللا وهــا هــي 
بشــائر النصــر والتحريــر بــدأت تلــوح فــي األفــق فــي انتفاضــة األقصــى المباركــة التــي تســوم 

بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي قاتلوهم يعذبهم اهللا "اليهود في كل يوم سوء العذاب 
  .١٤التوبة " صدور قوم مؤمنين

ومن تلك الحقائق القرآنية التي تؤكد زوال اليهود أنهـم جبنـاء بسـبب حرصـهم علـى 
-قـــال الـــدنيا وذلـــك أنهـــم ال يرجـــون لقـــاء اهللا وال يحســـون أن لهـــم حيـــاة غيـــر هـــذه الحيـــاة٬ 

ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱڄڃٱٱڃٱڇٱ: -تعـــــــالى

  .٩٦: البقرة ڇڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ

ـــــــــه تعـــــــــالى ہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڇٱ: وقول

  .١٤: الحشر ڇڭڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱ
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وهذا يدل على جبنهم وخوفهم فهم ال يقاتلون المسلمين إال من وراء جدر يستترون 
بهــا لجبــنهم ورهبــتهم والتــاريخ يعيــد نفســه فهــاهم يبنــون جــدار الفصــل العنصــري دلــيًال علــى 

بهــم األفاعيــل ورحــم اهللا خــوفهم ومــع ذلــك فــإن المجاهــدين يخترقــون هــذا الجــدار ويفعلــون 
ومـــا تـــزال األيـــام تكشـــف حقيقـــة ": تعليقـــًا علـــى هـــذه اآليـــةســـيد قطـــب حيـــث يقـــول الشـــهيد 

اإلعجاز في تشخيص حالة المنافقين وأهل الكتاب حيثما التقي المؤمنون بهم في أي زمان 
وفي أي مكان٬ بشكل واضح للعيان٬ ولقد شهدت االشتباكات األخيرة فـي األرض المقدسـة 

بـر بصـورة عجيبـة٬ فمـا كـانوا يقـاتلون بين المـؤمنين الفـدائيين وبـين اليهـود مصـداق هـذا الخ
إال فــي المســتعمرات المحصــنة فــي أرض فلســطين فــإذا انكشــفوا لحظــة واحــدة ولــوا األدبــار 

  .بتداء وسبحان اهللا العليم الخبيركالجرذان حتى لكأن هذه اآلية نزلت فيهم ا
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  !!!والهروب من غزة ....الجدار 

٢٠٠٤  

٬ فقــد وصــفهم بشــدة أقــبح الصــفات وأشــنعهاســجل القــرآن الكــريم علــي بنــي إســرائيل 
حياة  وبأي ثمن فهم ال يحسون بأن لهم٬ أية حياة مهما كانت٬ الحياة ىالحب والحرص عل
ڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱڄڃٱٱڃٱٱڇٱ: -تعــــالى-قــــال . غيــــر هــــذه الحيــــاة

: البقـــــــــــــــــــــرة ڇڃٱٱڃٱٱچٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ
٩٦.  

ھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۓٱٱڇٱ: -تعــالى-وهــم أشــد النــاس جبنــًا٬ قــال     

ڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱ

ېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱٱۆئٱٱۆئٱٱ

ۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱٱىئٱٱىئیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱمئٱٱىئٱٱٱ

 ڇپڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱ
  .٢٤ - ٢١: المائدة

ہٱٱڇٱ :-تعــالى-روا مـن قــوة وبطـش وتنكيــل قـال فـاليهود أجـبن خلــق اهللا مهمـا أظهــ    

ہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱ

  .١٤: الحشر ڇۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱ

فـإن المشـروع فـي بنـاء الجـدار اليـوم يعطـى داللـة واضـحة علـي صـفة الجـبن  لذلك   
ــــــات  والخــــــوف متأصــــــلة فــــــي نفــــــوس الصــــــهاينة وأن ضــــــربات المقاومــــــة الموجعــــــة والعملي
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االستشـــهادية النوعيـــة قـــد آتـــت أكلهـــا فـــي زرع الرعـــب والخـــوف بـــين صـــفوفهم ممـــا جعلهـــم 
  .يسرعون في بناء الجدار العنصري 

فــــي  ٬إنهــــا يهـــود: "  92/1ســــيد قطـــب حـــين قــــال فـــي ظاللـــه /ورحـــم اهللا الشـــهيد 
ة فــإذا وجــدت ٬ ومــا ترفــع رأســها إال حــين تغيــب المطرقــاضــرها ومســتقبلها ســواءماضــيها وح

  !!" .أي حياة ..الحياة  ىوعنت الوجوه جبنًا وحرصًا عل ٬المطرقة نكست الرؤؤس

ــــإن النــــاظر لواقــــع الصــــراع الصــــهيوني الفلســــطيني يجــــد نفســــه أمــــام  ــــر ق وتين غي
االنتفاضـة  ىلمادية ما يؤهلهـا للقضـاء علـفالدولة العبرية تمتلك أدوات الصراع ا٬ متكافئتين

المجهـز فهي تمتلك القوة النووية الفتاكـة والطـائرات الحديثـة المتنوعـة والجـيش ٬ بل وسحقها
ــــ ــــك الطــــرف ٬ الالمحــــدودالــــدعم األمريكــــي  ىبأحــــدث المعــــدات٬ عــــالوة عل وفــــي مقابــــل ذل

بعــض أدوات القتــال البدائيــة البســيطة  ىالــذي ال يملــك مــن أدوات الصــراع ســو ني الفلســطي
 االســـتراتيجيوفـــي نفـــس الوقـــت فهـــو عـــار مـــن العمـــق ٬ ومجموعـــات المجاهـــدين األبطـــال

العربي واإلسالمي بل ولألسـف محاصـر ومحـارب مـن قبـل األنظمـة العربيـة المجـاورة التـي 
  . عروشها وٕارضاًء ألمريكا وٕاسرائيل  تحرص علي القضاء علي المقاومة خوفًا علي

وتمكنـت بفضـل ٬ التراجـع ىنتفاضة أرغمت العدو الصـهيوني علـورغم هذا كله فاال   
األساســية للمجتمــع الصــهيوني  ىاألمنيــة الصــهيونية٬ وخلخلــة البنــاهللا مــن إربــاك المؤسســة 

  ...وسياحيًا ونفسيًا ٬ سياسيًا و اقتصادياً 

والتــــي كــــان أخرهــــا مجــــزرة البــــريج ٬ زر يوميــــةإن مــــا يقــــوم بــــه شــــارون مــــن مجــــا
والنصــيرات والتــي راح ضــحيتها أربعــة عشــر شــهيدًا يعكــس فشــله الــذريع فــي تــوفير األمــن 

 :ن الصـهيونية لشـارون والتـي مفادهـاوتؤكد هذه التقارير التي قدمتها أجهزة األم٬ للصهاينة
كمـا أن تصـريح بيـرس ٬ "أن حسم الصراع مع الفلسـطينيين بـالقوة أمـر صـعب ومسـتحيل " 
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إن لــــم تنســــحب مــــن المنــــاطق  كارثــــة ىأن إســــرائيل مقبلــــة علــــبــــ:" األخيــــر لــــذلك فقــــد قــــال 
  ".المحتلة

ـــ ـــاء الجـــدار يعن ـــة وتراجعـــاً  انحســـاراً  يبن دولتـــك يـــا : لالســـتراتيجية الصـــهيونية القائل
دارة فالجدار محفـز لـإل: وكما قال بعض المؤرخين األمريكان٬ الفرات ىإسرائيل من النيل إل

باعتبـاره  بينما هو للجانـب الصـهيوني رسـالة إحبـاط٬ ٬ وواقعًا للتحديسيكولوجيا الفلسطينية
إن أرض إســرائيل الكاملــة أصــبحت "  :يهــود أولمــرت فقــالإ٬ وصــرح تجســيدًا لــروح االنكفــاء

  ". أسطورة سياسية 

 ة التـــي أخافـــت األنظمـــة العربيـــةوالجـــدار ترجمـــة عمليـــة لتراجـــع النظريـــة الصـــهيوني
لقــد أوجــد الجــدار حالــة مــن األمــل والثقــة فــي قلــوب األمــة ٬ تخمســة عقــود مضــ ىمــد ىعلــ

بأنه يمكن للمقاومة بنموذجها الحي أن تبشر بانكسار المشروع الصـهيوني وزوالـه ولـو بعـد 
  . حين 

نــه وبعــد إعــالن شــارون االنســحاب مــن قطــاع غــزة مــن جانــب واحــد أكمــا نالحــظ 
ـــد أن يصـــور ٬ والقتـــل ياحـــاتاالجتزادت شراســـة االحـــتالل فـــي  وهـــذا يعنـــى أن شـــارون يري

مــع أنــه فــي نفــس الوقــت ٬ سينســحب مــن مصــدر قــوة ولــيس مــن مصــدر ضــعف هلشــعبه أنــ
ال انسـحاب فـي :" التـي وضـعها لنفسـه وأعلنهـا للعـالم حـين قـال  االسـتراتيجيةكسر القاعـدة 

ي أذاقتـه األمـرين هـذا وهاهو اليوم يريد الهروب من جحـيم المقاومـة التـ". مواجهة اإلرهاب 
ل الجـيش الـذي ال يقهـر لـم تنفعـه كـ ىلمقاومة٬ و انتصار للمجاهدين علـالهروب هو ثمرة ا

 ىالسـور الـواقي٬ إلـ ىاالنتفاضـة مـن المائـة يـوم٬ إلـ ىالمخططات التي وضعها للقضاء عل
  .. خإل..المتدحرجة 
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االنتفاضـة ودخـل لقد أكدت كثير من الدراسات بأن شارون أخفـق فـي كسـر شـوكة 
  . حتفه ال محالة في ذلك  ىخلية وخارجية ستؤدي إلفي أزمة دا

٬ إن هذا التراجع الصهيوني أمام المقاومة الفلسطينية العمالقة واالنتفاضة المباركة
يؤكد بال شك أن اإلسـالم إذا دخـل فـي المعركـة فإنـه سـيغير مـوازين القـوي لصـالح اإلسـالم 

ـــــــــــرة ڇڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڇٱوالمســـــــــــلمين  : البق
٢٤٩.  

ًا جليــــًا أمــــام كمــــا يؤكــــد أيضــــًا أن اليهــــود جبنــــاء بطبيعــــتهم يظهــــر جبــــنهم واضــــح
ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڇٱمؤكــدًا هــذا المعنــى  -تعــالى-المســلمين قــال 

فهـم يخــافون مـن المسـلمين المجاهـدين أكثـر مـن خــوفهم  . ١٣: الحشـر ڇڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱ

چٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱوهــذا هــو الســر الحقيقــي فــي ســبب الهــروب مــن غــزة ٬ مــن اهللا

  .٤٠: الحج ڇڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱ
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  !!بال مبادرات وال أطراف .. سيهرب شارون من جحيم غزة مخذوًال 

٠١/٠٧/٢٠٠٤  

ـــوم الســـبت  ـــة ي م أن شـــارون ٢٦/٦/٢٠٠٤ذكـــرت صـــحيفة الشـــرق األوســـط اللندني
أعلـــن رفضـــه لـــدور مصـــر فـــي غـــزة٬ والخـــالف بينهمـــا علـــى مســـألة االغتيـــاالت٬ فشـــارون 
مصـــمم علـــى اســـتمرار عمليـــات االغتيـــال للقـــادة الفلســـطينيين المقـــاومين٬ بينمـــا المصـــريون 

ائل الفلسـطينية لتهدئـة الوضـع٬ وهـذا يرفضون ذلك٬ خاصة أنهم يريدون التدخل لـدى الفصـ
يتطلــب  فــي المقابــل مــن شــارون التهدئــة أيضــًا٬ إّال أنــه رغــم طلبــه مــن المصــريين التــدخل 
لكنـــه اآلن يرفضـــه٬ هـــذه هـــي العقليـــة الصـــهيونية التـــي جبلـــت علـــى الغـــدر والخيانـــة٬ هـــذه 

هللا ومــع نبــي اهللا طبيعــة يهــود وجبلــتهم التــي ال تفــارقهم إلــى قيــام الســاعة نقضــوا العهــد مــع ا
حـــين اعتـــدوا يـــوم  وحـــاولوا التحايـــل٬ -عليـــه وعلـــى نبينـــا أفضـــل الصـــالة والتســـليم-موســـى 

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱڇٱ :ير كمـا قـال سـبحانهالسبت فعاقبهم اهللا فمسـخهم قـردة وخنـاز 

کٱٱکٱٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱ

ثم توالت عليهم األنبياء تترا بعد موسى فكذبوا فريقًا مـن األنبيـاء وقتلـوا  . ٦٦ - ٦٥: البقرة ڇ

ہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱٱھٱٱھےٱٱےٱٱۓٱٱڇٱ: فريقًا آخر كما قـال اهللا فـيهم
ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱۇۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱٱٱٱٱ

. ٨٨ - ٨٧: البقــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ڇۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱىىٱٱائٱٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱ
  .وأعلنوا الحرب والعداوة لدعوته ورسالته وكفروا بمحمد 

ـــــــــــــــــــــــال  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڇٱ :-تعـــــــــــــــــــــــالى-ق

: البقرة ڇڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱ

ـــنهم علـــى عبـــادتهم وأمـــوالهم   الـــذي عقـــدوه مـــع محمـــدثـــم خـــانوا العهـــد . ٨٩ بعـــد أن أمَّ
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علـــى امـــرأة مســـلمة فكشـــفوا  ى بعـــض بنـــي قينقـــاعوذراريهـــم٬ ثـــم نقضـــوا العهـــد حينمـــا اعتـــد
عــن المدينــة إلــى أذرعــات الشــام كمــا دبــر بنــو النضــير مــؤامرة  عورتهــا فــأجالهم الرســول 

يوم أن ذهب إليهم لتحصيل الدية٬ وجلس إلى جوار حائط مـن جـدران اليهـود٬  الغتياله 
ثــل هــذه الحالــة٬ فانبعــث رجــل مــنهم اســمه عمــرو بــن جحــاش لــن نجــد الرجــل فــي م: فقــالوا

فــأطلع اهللا نبيــه علــى مــا  ليلقــي صــخرة مــن فــوق ســطح هــذه الــدار علــى رأس رســول اهللا 
فـأخزاهم اهللا وقـذف أرادوا٬ فقام مسرعًا هو وأصحابه صوب المدينة المنورة٬ ثم حاصـرهم 

  .عن المدينة المنورة في قلوبهم الرعب وأجالهم الرسول 

وشـكلوا تحـديًا   وفـي غـزوة األحـزاب نقـض يهـود بنـي قريظـة العهـد مـع الرسـول 
خطيــرًا للجبهــة الداخليــة فلمــا نصــر اهللا المســلمين فــي األحــزاب٬ نزلــوا علــى حكــم ســعد بــن 

  .الذي حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذراري٬ وتقسيم األموال -رضي اهللا عنه-معاذ 

فــأخبره اهللا ٬ حــين وضــعوا الســم فــي ذراع الشــاةثــم حــاولوا مــرة أخــري الــتخلص منــه 
  . بذلك وكان هذا السم له األثر في وفاة الحبيب 

وهــــل إخواننــــا !! والســــؤال الــــذي يطــــرح نفســــه لمــــاذا نســــيت األمــــة تــــاريخ اليهــــود ؟
فــــي اعتقــــادي أنهــــم أدرى النــــاس بهــــم وبمكــــرهم ؟ المصــــريون ال يعرفــــون اليهــــود وأالعيــــبهم

ا المصـــريون أيـــديهم مـــن اتفاقيـــات شـــارون أفضـــل بكثيـــر مـــن إن نفـــض إخواننـــ٬ وخـــداعهم
هللا الشــهيد ســيد قطــب التمــادي ومــد الحبــل لــه فهــؤالء قــوم ال يفهمــون إال لغــة القــوة ورحــم ا

إنها يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء وما ترفع رأسها إال حين " :حيث قال فيهم
وعنــت الوجــوه جبنــًا وحرصــًا علــى  ٬فــإذا وجــدت المطرقــة نكســت الــرؤوس٬ تغيــب المطرقــة

  !! "أي حياة ... الحياة 

جــزرة بشــعة واســتمرارا للغطرســة الصــهيونية ونقضــًا للعهــود قــام شــارون بارتكــاب م
من رجال المقاومـة علـى  ٨في نابلس أدت إلى استشهاد  م٢٦/٦/٢٠٠٤ مساء يوم السبت
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كتائـب  ومسـئولعـز الـدين القسـام فـي نـابلس جعفـر المصـري  كتائـب الشـهيد مسئولرأسهم 
  .سرايا القدس فادي البهتي  ومسئولشهداء األقصى نايف أبو شرخ 

فيــــق اهللا فقــــد قامــــت بتو ٬ وردًا علــــى مجــــزرة نــــابلس وانتقامــــًا لــــدماء الياســــين والرنتيســــي
ر الموقـــع عـــز الـــدين القيـــام بعمليـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا وذلـــك بتفجيـــورعايتـــه كتائـــب الشـــهيد 

  :وتأتي أهمية هذه العملية من عّدة وجوه ) حاجز أبو هولي (  االستراتيجيالصهيوني 

  .أي في العمق الصهيوني  ؛أن الموقع ثكنة عسكرية محصنة تقع شمال القرارة -۱

حفــر نفــق يصــل إلــى أســفل الموقــع ثــم زرع كميــات كبيــرة مــن المتفجــرات أدت إلــى  -۲
 .نسف الموقع 

قســام فتحــوا نيــران أســلحتهم الرشاشــة وأطلقــوا قــذائف الهــاون مقــاتلون آخــرون مــن ال -۳
 .باتجاه الموقع مما أدى إلى زيادة عدد القتلى والجرحى 

إنـــه ورغـــم التكنولوجيـــا  الحديثـــة التـــي يمتلكهـــا الصـــهاينة بـــرًا وبحـــرًا وجـــوًا إال أن أســـود 
موقـع الصـهيوني القسام استطاعوا بفضل اهللا ورعايته أن يخترقوا أمنـه ويصـلوا إلـى عمـق ال

هـذا العمـل البطـولي .. عبر نفق تحت األرض ويـدمروا موقعـًا مـن أهـم المواقـع الصـهيونية 
هو الذي سيرغم شارون على الهروب من جحيم غزة بـال مبـادرات وال أطـراف عربيـة وغيـر 

ڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱڇٱ :-تعــالى-قــال عربيــة 

ھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱہہٱٱہٱٱ

  .٢: الحشر ڇۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

وها هو وزير الحرب الصهيوني المجرم موفاز يعترف بذلك ويواسي جنـوده المـذعورين 
قــائًال لهــم إن الحــرب ضـــد المقاومــة الفلســطينية وضــعت جنـــوده تحــت وطــأة ضــغط شـــديد 
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خدمتكم ال تشبه أي خدمة عسكرية في أي فترة وهي ال تشبه حتى خدمة إن : وأردف قائالً 
  .الجنود والضباط الذين خدموا في حروب إسرائيل

هــذا وهللا الفضــل والمنــة وللمخلصــين المجاهــدين مــن أبنــاء القســام لــدماء الشــهداء وعلــى 
  .عبد العزيز الرنتيسي. رأسهم إمام األمة الشيخ أحمد ياسين والقائد األسد د

 ڇڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱڇٱصــدق اهللا العظــيم القائــل و 
  .١٣: الحشر

  .وٕانه لجهاد نصر أو استشهاد
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  انتصار أيام الغضب على أيام الندم

٢١/١٠/٢٠٠٤  

أعلــن رئــيس هيئــة األركــان للجــيش الصــهيوني المجــرم يعلــون ثالثــة أهــداف لحملــة أيــام 
  :الندم وهي

  .روتيمرمى المستوطنات وخاصة سيد إبعاد صواريخ القسام عن .۱

 .ضرب المقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام .۲

 .تعزيز أمن المستوطنات٬ وتثبيت المستوطنين .۳

ورغم الهجمة الصهيونية الشرسة والمدعومة من قبل أمريكا على شعبنا الفلسطيني مدة 
مـن األطفـال٬ وجـرح % ٣٠ شـهيداً  ١٣٠يومًا والتي أسفرت عن استشهاد ما يزيـد عـن  ١٧

بيتـًا٬ ناهيـك عـن تجريـف آالف الـدونمات  ٨٠مواطن٬ وتدمير أكثر من  ٤٠٠ما يزيد عن 
المشجرة والمزروعة٬ إال أن تلك الحملة لم تحقـق أهـدافها بـل ُأجبـرت علـى االنسـحاب تجـر 

   .أذيال الخزي والعار أمام صمود وثبات المقاومة الباسلة

وســـائل عـــدة لمواجهـــة خطـــر صـــواريخ القســـام مـــن أهمهـــا  لقـــد اتبـــع الجـــيش الصـــهيوني
كـم وذلـك بهـدف إيجـاد حـزام أمنـي شـمال  ٩االجتياح الجغرافي المتاخم للمستوطنات بعمق 

الجـــيش اإلســـرائيلي . القطـــاع يحـــول دون وصـــول صـــواريخ القســـام إلـــى قلـــب المســـتوطنات
نـان الـذي سـبب لهـم يتحاشى وصفه بهذا المسـمى حتـى ال يـرتبط بـالحزام األمنـي بجنـوب لب

  .الويالت وكانت النتيجة االنسحاب

فهي تـدمير المنطقـة التـي تنطلـق منهـا صـواريخ القسـام والـذي : وأما الوسيلة الثانية   
يتمثـل بممارســة أبشـع صــنوف العـذاب واإلجــرام مــن قتـل وتــدمير وتشـريد٬ وتجريــف٬ هاتــان 

دم إال أن صــواريخ القســام لــم الوســيلتان فشــلتا فــي إســكات صــواريخ القســام٬ فــرغم حملــة النــ
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تتوقــف٬ بــل ظلــت مســتمرة تــزرع الرعــب فــي قلــوب المســتوطنين٬ قالــت صــحيفة هــآرتس إن 
سقوط صواريخ القسـام اسـتمرت رغـم وجـود الجـيش اإلسـرائيلي فـي قطـاع غـزة٬ وأن العمليـة 
بــال هــدف٬ ومقتــل المــدنيين واألطفــال ســيفتح البــاب علــى مصــراعيه النتقــادات دوليــة ضــد 

  . ئيلإسرا

إن حمـاس تكبـدت خسـائر فـي أيـام النـدم : نوت فقد قالتو عوت أحر يأما صحيفة يد
إال أنها لـن تخـرج مهزومـة بـأي حـال٬ أضـافت أن الجـيش اإلسـرائيلي يـدرك أن الهـدف مـن 
ــة لــن يتحقــق بالوســائل القائمــة٬ مشــيرة أن عــددًا مــن الضــباط اليهــود فــي غــزة طلبــوا  الحمل

وا منهــزمين مؤكــدين أن الحــل األســلم هــو االنســحاب٬ غيــر االنســحاب طوعــًا قبــل أن يخرجــ
  .المعلن

ألن الشـــعب الفلســـطيني التـــف حـــول  ؛الثانيـــة أيضـــًا فشـــلت رغـــم الخســـارة الوســـيلة
المقاومــة٬ والمقاومــة الفلســطينية وعلــى رأســها حمــاس شــكلت وحــدة ميدانيــة للتصــدي لحملــة 

ربهم فـي خنـدق المقاومـة٬ مشـا الندم دفاعًا عـن شـمال غـزة فقـد اصـطف الفلسـطينيون بكافـة
ن احتضــنوا المجاهــدين وفتحــوا لهــم بيــوتهم٬ وقــدموا لهــم الطعــام والشــراب وكــل مــا و والمواطنــ

يلزم مما شكل فعًال وحدة حقيقية وتالحمـًا جسـد روح الجهـاد والمقاومـة والتنـافس فـي الخيـر 
الخاســـر لـــدق بـــين أبنـــاء شـــعبنا الصـــامد األمـــر الـــذي أذهـــل شـــارون وحكومتـــه فـــي رهـــانهم 

ـــتالحم . األســـافين بـــين أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني ـــدى لـــه الجبـــين وفـــي ظـــل هـــذا ال وممـــا ين
الفلســطيني العظــيم خرجــت بعــض أصــوات النشــاز تنــادي علــى اســتحياء  بوقــف صــواريخ 

ألنهــــا تضــــر بالمصــــلحة الوطنيــــة العليــــا للشــــعب الفلســــطيني كمــــا يزعمــــون٬ هــــذه  ؛القســــام
لها أمام عظمة التالحم وطوفان المقاومة األمر الذي فوت  األصوات بقيت معزولة ال وزن

الفرصة على شارون من إحداث فتنـة فلسـطينية فلسـطينية٬ بـل إن هـذه األصـوات اسـتقبلت 
  .باالستهزاء من قبل أطفال فلسطين وزادت من الوحدة والتالحم وااللتفاف حول المقاومة
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ة العسـكرية الصـهيونية بسـبب إن صواريخ القسام وبحمـد اهللا شـكلت تحـديًا للمؤسسـ
قــدرتها علــى الوصــول إلــى أهــدافها فــي عمــق المســتوطنات ممــا أدى إلــى هجــرة أصــحابها 
وأصابتهم بالذعر والخوف واألمراض النفسية٬ وكذلك عجز المؤسسـة العسـكرية عـن تحييـد 
صــواريخ القســام حتــى وصــل األمــر بــوزارة الحــرب الصــهيونية االعتــراف بعــدم قــدرتها علــى 

فســبحان اهللا فــاهللا . اض الصــواريخ أو إبطالهــا بسـبب أنهــا اختــراع لـيس لــه أســاس تقنـياعتـر 
يضــــع قوتــــه فــــي أضــــعف مخلوقاتــــه وهــــذه حكمــــة ربانيــــة٬ ورعايــــة إالهيــــة لمســــيرة الجهــــاد 
والمقاومة في فلسطين٬ فالمجاهدون يأخذون باألسباب المتوفرة لديهم واهللا يبارك هذا الجهد 

ۇٱٱۆٱٱۆٱٱڇٱ: الرعـــب فـــي قلـــوبهم مصـــداقًا لقولـــه تعـــالى فيستعصـــي علـــى العـــدو ويلقـــي

ۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱىٱٱ

  .٦٠: األنفال ڇائٱٱائٱٱەئەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱ

لقــد فشــلت أيــام النــدم أمــام صــمود أيــام الغضــب٬ فآمــال شــارون بانســحاب آمــن أو 
التحـــدي لـــدى المقـــاومين٬  وٕارادةتتالشـــى أمـــام صـــمود  بانســـحاب المنتصـــر مـــن غـــزة بـــدأت

وبات نموذج االنسحاب المذل من جنوب لبنان شبحًا يطارده ليل نهار وصباح مساء٬ كما 
أن هــذه الحملــة الباغيــة لــم تنقــذه مــن الســقوط داخــل الكنيســت٬ أو تخفيــف حجــم المعارضــة 

األخـرى السـاخطة علـى خطـة  والتشرذم داخل حزب الليكود٬ناهيك عن األحـزاب اإلسـرائيلية
  .شارون في االنسحاب

لقد انتصرت المقاومة على حملة أيام الندم فقـد تكبـد العـدو الصـهيوني خسـائر فـي 
صــهيونيًا خــالل حملــة أيــام  ٢٤المعــدات واألرواح٬ وأخيــرًا يعتــرف العــدو الصــهيوني بمقتــل 

مــن دروز ( النــدم علــى شــمال قطــاع غــزة٬ فقــد اعتــرف مجلــي وهبــي وهــو ضــابط صــهيوني
قتـيًال  ٢٤وعضو لجنة الخارجية واألمن في الكنيست بأن قوات االحتالل خسرت ) إسرائيل

شـهيدًا فلسـطينيًا وهـذا يؤكــد مـا أعلنتـه كتائـب القســام  ١٢٢مـن الجنـود والمسـتوطنين مقابــل 
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عن مقتل عدد من جنود االحتالل في كمين نصبته لوحدة صـهيونية خاصـة خـالل الحملـة 
  .اع غزةعلى شمال قط

الشــك أن صــمود المقاومــة وقــدرتها علــى االســتمرارية فــي توجيــه الضــربات للعــدو 
الصــهيوني والعمــل بهــذه الجــرأة والشــجاعة فـــي تنــافس شــباب فلســطين وعلــى رأســهم أبنـــاء 
حمـــاس فـــي اقتحـــام المســـتوطنات وااللتحـــام مـــع جنـــود االحـــتالل والنيـــل مـــنهم ليـــدل داللـــة 

فـي  قوةمة أمام الترسانة الصهيونية التي تعد رابع أكبر واضحة على عظمة انتصار المقاو 
  .العالم من الناحية العسكرية والتكنولوجية

عضـده ولـن يثنيـه  فـيكما ونؤكد أن ما أصاب الشعب الفلسطيني من ألم لن يفت 
متصـــلة بالســـماء وثقتـــه بنصـــر اهللا  وٕارادتـــهعـــن مواصـــلة المقاومـــة رغـــم الخســـارة٬ فعزيمتـــه 

ـــــدة٬  ھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱےۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱڇٱأكي

  ١٠٤: النساء ڇٴۇٱٱۋٱٱۋۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱ

يطمــئن المــؤمنين أن األذى الــذي يصــيبهم مــن أعــدائهم  -ســبحانه وتعــالى-إن اهللا 
ـــدنيا بالصـــبر  ـــإذن اهللا فـــي ال لـــن يكـــون أذى استئصـــال وٕانمـــا هـــو أذى عـــارض ســـيعوض ب

  آلخرة فالجنة بانتظار المؤمنين المجاهدين الصابرينوالثبات وأما ا

ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڇٱ: يقــول الحــق ســبحانه لــذلكو 

  .١٣٩: آل عمران ڇھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱٱٱڇٱ٬ ١١١: آل عمران ڇ
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  !!أمام مشروع الجهاد األسطوري .. انحسار المشروع الصهيوني 

٢٣/١٢/٢٠٠٤  

جــاءت تصــريحات رئــيس منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد عمليــة معبــر رفــح البطوليــة      
مخيبة لآلمال٬ ومفاجئة للشعب الفلسطيني الـذي قـدَّم آالف الشـهداء٬ وعشـرات اآلالف مـن 
: المعتقلـين والجرحــى والمعــاقين٬ إنــه يريــد إنهــاء عسـكرة االنتفاضــة٬ ويؤكــد علــى ذلــك بقولــه

ومصــمم علــى المضــي فــي !! ي الســابق وأكررهــا مــرَّة أخــرى٬ وكأنــه واثــق بمــا يقــولقلتهــا فــ
الــوطني٬ ومواجهــة اإلرادة الشــعبية٬ متناســيًا تضــحيات شــعبنا الجســام فــي  اإلجمــاعمخالفــة 

لقد أمضى عشر سنين من الضياع فلم يحصد إال الشوك ولم يجن إال .. مواجهة االحتالل
وهـا هـي المفاوضـات سـتعود مـن جديـد بعـد اغتيـال أبـي عمـار لتبـدأ مرحلـة جديـدة .. اليأس

ڇٱ .٢٤: محمـد ڇگٱٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱکٱٱگڇٱ!! باستحقاق جديد لرئاسـة جديـدة 
  .١٠٠: البقرة ڇۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱ

ال : لقـــد كـــان رد شـــارون فـــي مـــؤتمر هرتســـليا علـــى تصـــريحات أبـــي مـــازن موجعـــاً 
٬ وأمـا رد وزيـر الخارجيـة الصـهيوني فقــد ٦٧قـدس٬ ال عـودة لالجئـين٬ ال رجـوع إلـى حـدود 

دة أمـر فـي الخيـال وعلـى الفلسـطينيين أال يفكـروا فـي حـق العـو : كان أشـد خطـورة حـين قـال
  .ذلك مطلقًا وعليهم أن يبحثوا عن مكان للتوطين

هـــذه المقدمـــة ســـقناها لنؤكـــد حقيقـــة يعرفهـــا القاصـــي والـــداني أن اليهـــود ال يريـــدون 
ســـالمًا إنمـــا يريـــدون إبـــادة الشـــعب الفلســـطيني والقضـــاء علـــى روح المقاومـــة فـــي فلســـطين 

يحقق األمن لهم ويحمي مستوطناتهم من ضربات المجاهدين يريدون سالمًا يريدون سالمًا 
فإنـه ال حـل مـع  لـذلكيحارب اإلرهاب على يد حكومة فلسطينية معتدلة كما صرح شـارون 

اليهـــود إال باســـتمرار مســـيرة الجهـــاد والمقاومـــة٬ وقـــد ثبـــت أن المقاومـــة رغـــم قلـــة اإلمكانـــات 
العـدوان وأن تتقـدم بخطـى ثابتـة أدت إلـى تراجـع  استطاعت أن تقف على رجليها وأن تصد
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وانحســار المشــروع الصــهيوني أمــام عظمــة المشــروع الجهــادي فــي فلســطين وذلــك ألســباب 
  :كثيرة نذكر منها

.. بعد أن تولى شارون رئاسة الوزراء أعلن أنه سيقضي على االنتفاضة بعد مائة يوم  -١
ليهـــا بــــل قضـــت علــــى كـــل خططــــه فمضـــت المائـــة بعــــد المائـــة ولــــم يســـتطع أن يقضــــي ع

  .وأوهامه

محاوالتــه البائســة فــي القضــاء علــى صــواريخ القســام والتــي كــان آخرهــا اجتيــاح الشــمال  -٢
طائراته٬  فلم يفلح أبدًا بل كان إطالق الصواريخ أثناء االجتياح ومن بين دباباته ومن تحت

ـــاإلغراء  ســـديروتمـــن روع المســـتوطنين فـــي  ءلقـــد حـــاول شـــارون أن يهـــد بكـــل الوســـائل ب
ـــاغون(المـــالي٬ وباإلنـــذار المبكـــر ففشـــل فشـــًال ذريعـــًا وأخيـــرًا وزارة الحـــرب األمريكيـــة  ) البنت

مليـــون دوالر مـــن أجـــل تطـــوير نظـــام إســـقاط صـــواريخ القســـام بعمـــل  ٤٦قـــررت تخصـــيص 
  .أشعة الليزر فلم تفلح أيضاً 

لمســتوطنات والـذي تبنــى إعـالن شــارون االنسـحاب مــن غـزة مــن جانـب واحــد وتفكيـك ا -٣
مــن قبــل مشــروع االســتيطان٬ يظهــر عجــز شــارون فــي القضــاء علــى المقاومــة ووقوعــه فــي 

  .أزمة أمنية وعسكرية والذي يعد تراجعًا واضحاً 

بنــاء الجــدار الفاصــل وٕان كــان يضــر بالمصــلحة الفلســطينية ويســيطر علــى الكثيــر مــن  -٤
ى الكيــان الصــهيوني فقــد بنــى هــذا الجــدار األراضـي إال أنــه فــي نفــس الوقــت يعــد تراجعــًا لـد

لحمايــة نفســه مــن ضــربات المقاومــة وهــذا يــدل علــى مــدى الخــوف والرعــب الــذي وقــع فــي 
ہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱڇٱروعــــــــــــــــــــــه 

   ١٤: الحشر ڇۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱ
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المقاومــة تملــك بفضــل اهللا وســائل قتاليــة أحــدثت تــوازن الرعــب فــي ظــل غيــاب تــوازن  -٥
٬ صــواريخ القســام٬ وحــرب األنفــاق المفخخــة ستشــهاديوناال: القــوى٬ ومــن أهــم تلــك الوســائل

ذين وعجــزه عــن اكتشــافهم رغــم مــا يملــك مــن فــعتــرف العــدو الصــهيوني ببراعــة المنالتــي أ
قــد وصــفت األوســاط الصــهيونية عمليــة معبــر رفــح بأنهــا تحــد وســائل التكنولوجيــا الحديثــة٬ ف

اســتراتيجي مــن نــوع جديــد وقالــت هــآرتس عــن العمليــة بأنهــا إنجــاز عســكري كبيــر لحركــة 
دفة فعمليــة أمــس هــي نتيجــة إلعــداد دقيــق مصــاإن نجــاح حمــاس لــيس : حمــاس وأضــافت

مراســــلها  نــــوت فقــــد قالــــت علــــى لســــانو عوت أحر يأمــــا يــــد٬ وطويــــل هجــــوم متعــــدد المراحــــل
ەئٱٱوئٱٱڇٱعمليـة النفــق فــي معبــر رفـح ســالحًا يخــرق التــوازن : لــيكس فيثمــانأالعسـكري 

وئٱٱۇئٱٱۇئٱٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱ

  .٢٦: النحل ڇیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱ

أربع سنوات من عمر انتفاضة األقصى المباركـة واليهـود ال ينفكـون عـن الكيـد والمكـر  -٦
والهدم والتجويع من أجل إنهاء المقاومة إال أنها ال زالـت مسـتمرة وبصـورة والقتل واالجتياح 

فهــدف مواصــلة اســتمرارية المقاومــة الزال حيــًا فــي نفــوس األمــة التــي تقــدم ٬ أقــوى وأعنــف
الشهيد تلـو الشـهيد وتحتسـب األمـر عنـد اهللا وفـي المقابـل فـإن العـدو الصـهيوني قـد أصـاب 

ومـنهم ٬ الكثيـر مـنهم أن يـذهب إلـى المصـحات النفسـيةجنده الخوف والرعب مما أدى إلـى 
  . ومنهم من يهرب من التجنيد ٬ من ينتحر

ففــي االنتفاضــة األولــى كــان يقتــل مــن الفلســطينيين ٬ زيــادة القتلــى فــي صــفوف اليهــود -٧
أما في انتفاضة األقصى فقد يقتل ثالثة فلسـطينيين ٬ عشرة رجال في مقابل صهيوني واحد

وربمــا يكــون العــدد متســاويًا فــي بعــض األحيــان٬ فبعــد اجتيــاح خــان ٬ حــدمقابــل صــهيوني وا
كــان الــرد إصــابة صــهيوني واحــد كــل ســاعة وذلــك مــن ٬ م ٢٠٠٤/  ١٢/  ١٩يــونس فــي 

  .كثرة القصف القسامي المكثف لمغتصبات غزة 
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استشهاد القادة العظام أمثال إمام األمة الشـيخ أحمـد ياسـين الـذي كـان استشـهاده حيـاة  -٨
٬ وبعثـــًا جديـــدًا فـــي اســـتنهاض روح الجهـــاد والمقاومـــة فـــي نفـــوس الماليـــين.. يـــدة لألمـــة جد

ودليل ذلك أن الكرة األرضية اهتزت الستشهاده فتحركت المسيرات وأقيمت أعراس الشـهادة 
دمـاء الشـهداء األبـرار أدي إلـى .. في جميع أنحاء العالم حتى في الصـين وأمريكـا وأوروبـا 

والتــى أرســى قواعــدها الشــيخ أحمــد ٬ اومــة حــول خيــار الجهــاد والمقاومــةالتفــاف فصــائل المق
ياسين قبل استشهاده بل والتفاف كل المخلصين من أبناء شعوب األمة العربية واإلسـالمية 

ــــار المقاومــــة وهــــذا دليــــل انتصــــار مشــــروع المقاومــــة مقابــــل انحســــار المشــــروع ٬ حــــول خي
  .كله الصهيوني بانكشاف وجهه القبيح أمام العالم 

ال ننســـى فـــي زحمـــة ذكـــر هـــذه األســـباب إال أن نؤكـــد أن الســـبب الـــرئيس فـــي انتصـــار  -٩
المقاومة وتقدمها هو بفضل اهللا أوًال ثم بفضل المجاهدين الصادقين الذين وهبوا أنفسـهم هللا 

فكانـت معيـة ٬ لنصرة دينهم ووطـنهم فلبـوا النـداء وتنافسـوا علـى الشـهادة فـي سـاحات الـوغى
ڇٱ ٣٨٬: الحــج ڇیٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱٱٱٱڇٱؤمنين اهللا مــع المــ

ڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱڇٱ  ٤٧٬: الـــــــــــــــــــــــــــــــروم ڇھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱٱ

هــذا التأييــد الربــاني للمجاهــدين قــد أمــدهم بــالقوة والعزيمــة فــدخلوا ٬ ٦٩: العنكبــوت ڇہٱٱ
وفــي المقابــل كانــت الــدائرة علــى ٬ النصــر والتأييــدالمعركــة بــروح عاليــة ونفــس راضــية فكــان 

الجــيش الــذي ال يقهــر الجــيش الصــهيوني الــذي يطــارده شــبح الخــوف والرعــب حتــى داخــل 
 ڇڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱڇٱ!! مســــــــــتوطناته ودباباتــــــــــه

  .١٣: الحشر
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  وغدًا القدس ويافا والجليل.. من غزة بدأ الرحيل 

١١/٠٨/٢٠٠٥  

اقتـــرب موعـــد االنســـحاب الصـــهيوني مـــن غـــزة بـــل أصـــبح قـــاب قوســـين أو أدنـــى٬ 
: وذهبت مقولة المجرم شارون أدراج الرياح بعد أن استلم سدَّة الحكم في إسـرائيل حـين قـال

سأقضي على االنتفاضة بعد مائة يوم٬ وها هي تمـر المئـات والسـنون ولـم يسـتطع بكـل مـا 
بــل إنهــا هــي التــي قضــت عليــه وستقضــي علــى  أوتــي مــن قــوة أن يقضــي علــى االنتفاضــة

مستقبله السياسي وٕالى األبد بإذن اهللا اليـوم يعلـن شـارون استسـالمه للمقاومـة بهـذا الهـروب 
الجبان٬ اليـوم ينحسـر المشـروع الصـهيوني أمـام ضـربات المقاومـة٬ اليـوم أصـبحت نتسـاريم 

قـد رسَّـخت المقاومـة نعـم ل. ليست كتل أبيـب كمـا زعـم بـل هـي جـزء مـن أرض غـزة المحـررة
جذورها في أعماق قلوب أبناء الشعب الفلسطيني٬ واستطاعت بفضل اهللا وبعد أربعة عقود 
ــــى االنــــدحار فــــألول مــــرَّة ينســــحب مــــن أرض  ــــزمن أن تجبــــر العــــدو الصــــهيوني عل مــــن ال

م٬ هــذا اإلنجــاز العظــيم للمقاومــة يثبــت ١٩٤٨فلســطينية محتلــة منــذ أن بــدأ االحــتالل عــام 
شـــعوب العـــالم كلـــه أن الصـــهاينة ال يفهمـــون إال لغـــة واحـــدة وهـــي لغـــة القـــوة٬ أمـــا لشـــعبنا ول

التطبيــع واالتفاقيــات والمفاوضــات فلــم تجــد نفعــًا ولــن تزيــدنا إال ذًال وهوانــًا٬ ولــو مكثنــا ألــف 
 ڇٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱڇٱســـنة فـــي المفاوضـــات معهـــم فلـــم نأخـــذ شـــيئًا 

  .٥٣: النساء

دة شعبنا بفضل اهللا على دبابـات وطـائرات العـدو الصـهيوني ولعـل لقد انتصرت إرا
حكمة اهللا اقتضت أن يظل شعبنا المرابط شاهرًا سـيفه كـي يسـوم اليهـود سـوء العـذاب حتـى 

ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱڇٱيكتب اهللا ألوليائـه المخلصـين بالنصـر والتمكـين 

  .١٦٧: األعراف ڇکٱٱٱکٱٱکٱٱکگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱ
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فمـا االنسـحاب مـن غـزة إال خطـوة علـى طريــق تحريـر كامـل تـراب فلسـطين مـن البحـر إلــى 
  .النهر بإذن اهللا تعالى

لقد جاء هذا االندحار الصهيوني نتيجة لتضحيات شعبنا فهو يوم االنتصار لدماء 
هــذا االنتصــار ثمــرة لصــمود . حمــد ياســينأرة وعلــى رأســهم إمــام األمــة الشــيخ شــهدائنا البــر 

رانا البواسل الذين ضحوا بالغالي والنفيس٬ وأمضـوا زهـرات شـبابهم ليكـون يـوم االنتصـار أس
العظيم٬ ولن تكتمل فرحتنا إال بتحرير كافة األسرى من سـجون االحـتالل الصـهيوني٬ جـاء 
هــذا االنتصــار ثمــرة لصــمود شــعبنا المــرابط الصــابر فمنــا مــن هــدم بيتــه٬ ومنــا مــن اقتلعــت 

ت أرضــه٬ ومنــا مــن حوصــر فمنــع عنــه الطعــام والشــراب٬ ومنــا مــن أشــجاره٬ ومنــا مــن جرفــ
  .إلخ... استشهد على المعابر ومنا من أبعد ومنا ومنا 

جـــاء هـــذا االنتصـــار نتيجـــة لصـــمود اإلعالميـــين والصـــحافيين الـــذين أدوا واجـــبهم 
وقــاموا بفضــح الممارســات الصــهيونية ضــد أبنــاء شــعبنا العــزل٬ فكــان فــيهم الشــهيد والجــريح 

  .معتقلوال

جــاء هــذا االنتصــار بســبب تفــاني األطبــاء والممرضــين ورجــال اإلســعاف فــي أداء 
واجبهم اإلنسـاني ومـع ذلـك لـم يشـفع لهـم هـذا العمـل النبيـل مـن أن تصـل إلـيهم رصاصـات 
الغـــدر الصـــهيوني اللعـــين٬ جـــاء هـــذا االنتصـــار لمـــا قامـــت بـــه المـــرأة الفلســـطينية مـــن دعـــم 

ن وراء المجاهـدين والمقـاتلين بـل قـدَّمت نفسـها فـي سـبيل صمود شعبنا المجاهد والوقـوف مـ
جـاء هـذا االنتصـار . اهللا أمثال ريم الرياشي٬ ومنهن من قدمت ابنهـا وزوجهـا فـي سـبيل اهللا

جـاء . ثمرة لدماء وأشالء االستشـهاديين الـذين زرعـوا الرعـب فـي قلـوب الصـهاينة المجـرمين
أقضـت مضـاجع العـدو الصـهيوني بـل  هذا االنتصار بسـبب ضـربات صـواريخ القسـام التـي

  .هزمته هزيمة نفسية ومعنوية
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لقد جاء هـذا االنتصـار بفعـل جهـود مهندسـي حـرب األنفـاق الـذين أربكـوا المؤسسـة 
األمنيــة الصـــهيونية حيــث وقـــف العــدو الصـــهيوني عـــاجزًا أمــام عظمـــة هــذا العمـــل النـــوعي 

ڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳڇٱالمميز الذي فاجأهم فوقع عليهم كالصاعقة 

ڻٱٱڻڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱ

  .٢: الحشر ڇۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

جاء هذا االنتصار الكبير هدية لشعبنا الفلسطيني الصامد من أجل استمرار تعزيز 
فلســـطيني الفلســـطيني وااللتفـــاف حـــول مشـــروع مفهـــوم الوحـــدة الوطنيـــة٬ وتعميـــق الحـــوار ال

المقاومــة وحمايتــه علــى اعتبــار أنــه الوســيلة الوحيــدة والفاعلــة والقــادرة علــى انتــزاع حقوقنــا 
  . وتحرير كافة ترابنا الفلسطيني من دنس الغاصب المحتل

إن تحرير غزة هو بداية المشوار في مشروعنا الجهادي الطويل حتـى تحريـر بـاقي 
طينية فمـــا زال أســـرانا األبطـــال فـــي ســـجون االحـــتالل يعـــانون أبشـــع سياســـات األرض الفلســـ

القمع والذل والحرمان٬ وقضية عودة الالجئين إلى ديارهم ال زالـت ماثلـة أمـام سـمع وبصـر 
وأما القدس فهو في خطر جراء سياسة العزل والتهويد وبناء جدار الفصـل ومحاولـة . العالم

شـــرات األلـــوف مـــن المســـتوطنين باقتحـــام الحـــرم القدســـي االقتحـــام المتكـــررة حيـــث يســـتعد ع
خــراب " قبــل يــوم مــن االنســحاب وذلــك فــي ذكــرى مــا يســمى  :أي ؛١٤/٨الشــريف فــي يــوم 

إن المذبحة التي : ٬١٤/٨ يقول بعض الصهاينة معقبًا على ما سيحدث يوم "الهيكل الثاني
لســطينيين وأصــاب وقعــت فــي شــفا عمــرو والتــي نفــذها جنــدي صــهيوني وقتــل فيهــا خمســة ف

 ١٤/٨فالذروة ستصل في .. ستة عشر مواطنًا يمكنها أن تكون مقدمة شاحبة لما ينتظرنا 
مع عشرات اآلالف من المصلين اليهود الذين يصـرخون عنـد حـائط المبكـى مـع آالف مـن 

  .المسلمين المدافعين عن األقصى في الحرم
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الل تضــافر الجهــود فــي يــوم رحيــل االحــتالل نؤكــد علــى ضــرورة االحتفــال مــن خــ
ورص الصفوف ليخرج بشكل منضبط ومنظم يعكس الصـورة الحضـارية واألخالقيـة لشـعبنا 

ےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڇٱالصـــابر الـــذي قـــدَّم تلـــك التضـــحيات الجســـام 

  .٤: الصف ڇۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱ

رون اإلعــالم٬ ويحشــدون الطاقــات  ويســتغلون أمــا الــذين يحيكــون المــؤامرات ويســخِّ
أمــوال الشــعب بماليــين الــدوالرات لمصــالحهم الشخصــية إلغــراء آالف العــاطلين عــن العمــل 
خاصة من أبناء فتح والسلطة وتوظيفهم كي يقوموا بضرب طوق بشري حـول المسـتعمرات 
المحــررة بهــدف ترســيخ سياســـة التفــرد وتحقيــق مكاســب شخصـــية ضــيقة فهــؤالء يخططـــون 

قة جهــود الشــعب الفلســطيني لحســابهم الخــاص كــي يظهــروا لســرقة انتصــار المقاومــة٬ لســر 
وهـذا يفسـر سـبب رفضـهم تشـكيل لجنـة . أمام الكميرات أنهم صانعوا هـذا االنتصـار وحـدهم

وطنية لإلشراف على ملف االنسحاب والتي من أهم أهدافها وضـع الضـوابط الوطنيـة التـي 
  .تحكم التصرف في األراضي والممتلكات بعيد رحيل االحتالل

إن أهـم مــا يخطــط لـه العــدو الصــهيوني بعـد االنســحاب هــو إشـعال نــار الفتنــة بــين 
وذلــك مــن خــالل المطالبــة بنــزع ســالح المقاومــة . أبنــاء الشــعب الفلســطيني وٕاغراقــه بالــدماء

ومالحقــة المجاهــدين والمقــاتلين والمناضــلين والشــرفاء مــن أبنــاء شــعبنا٬ يريــد االحــتالل أن 
إننـــا علـــى ثقـــة أن !! شـــعب همجـــي ال يســـتحق االســـتقالل  يصـــور الشـــعب الفلســـطيني أنـــه

شعبنا الفلسطيني بكل توجهاته يفهم جيدًا مخططات العدو ومن لف لفه٬ ونحـن علـى يقـين 
ونؤكد أن شـعبنا !! بأن شعبنا سيفوت الفرصة على كل العابثين والمثبطين وخفافيش الليل 

وسـتعم الفرحـة جميـع قرانـا ومـدننا . قادر علـى حمايـة هـذا اإلنجـاز الـوطني الكبيـر بـإذن اهللا
مــن خــالل األعــراس الفلســطينية المقامــة فــي طــول  ةومخيماتنــا فــي وطننــا فلســطين الحبيبــ
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ۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱڇٱالــــــبالد وعرضــــــها 

  .٥ - ٤: الروم ڇىٱٱٱىٱٱٱٱٱائائٱٱەئٱٱٱٱٱٱٱٱەئٱٱوئوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱٱٱۆئٱٱ
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  واستشهاد أبي الحسن في ذكرى األقصى

  أذلَّت شارون حتى اندحر.. صواريخ وأنفاق القسام 

٢٥/٠٨/٢٠٠٥  

المســــجد األقصــــى أولــــى القبلتــــين وثالــــث الحــــرمين الشــــريفين٬ ثــــاني مســــجد علــــى 
األرض بعـــــد المســـــجد الحـــــرام مصـــــلى األنبيـــــاء ومقصـــــد األوليـــــاء٬ ومهـــــبط الـــــوحي٬ أرض 
المحشــر والمنشــر٬ مــن صــلى فيــه فكأنــه صــلى فــي الســماء٬ مــا فيــه موضــع شــبر إال وقــد 

هـو آيـة فـي . فيه بخمسمائة صالةصلى عليه نبي مرسل أو قام عليه ملك مقرب٬ الصالة 
ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسـَرى ِبَعْبـِدِه لَـْيال ِمـَن اْلَمْسـِجِد اْلَحـَراِم ِإلَـى اْلَمْسـِجِد اَألْقَصـى الَّـِذي ڇٱكتاب اهللا 

روحـه ب محمـد  فتحـه.  ١: اإلسـراء ڇ َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمـْن آَياِتَنـا ِإنَّـُه ُهـَو السَّـِميُع اْلَبِصـيرُ 
بــــن الخطــــاب بعــــد أن دخلهــــا بأربعــــة آالف مجاهــــد مــــن  وجســــده ثــــم تســــلم مفاتيحهــــا عمــــر

هــؤالء الصــحابة الــذين جبلــت دمــاؤهم . الصــحابة الكــرام وعلــى رأســهم أبــو عبيــدة بــن الجــراح
بتراب األقصى وفلسطين ومازالت قبورهم شاهدة على ذلك أمثـال الصـحابي شـداد بـن أوس 

مت٬ وغيـــرهم لقـــد انتصـــر المســـلمون بعـــزة اإلســـالم كمـــا قـــال األنصـــاري وعبـــادة بـــن الصـــا
إن اهللا أعزنـــا باإلســـالم فـــإذا : حـــين دخـــل بيـــت المقـــدس -رضـــي اهللا عنـــه-الفـــاروق عمـــر 

ابتغينــا العــزة بغيــر اإلســالم أذلنــا اهللا ثــم انــتكس المســلمون بســبب ضــعفهم واخــتالفهم حتــى 
ألقصـى مـن خشـب األرز وطعمـه جاء الملك العادل نور الدين محمود زنكي فصـنع منبـر ا

بالعـــاج والـــذهب وأعـــدَّه ليـــوم فـــتح بيـــت المقـــدس حيـــث أمضـــى عشـــرين عامـــًا مـــن العمـــل 
واالستعداد فوحد األمـة وعبـأ طاقاتهـا روحيـًا وعسـكريًا وسياسـيًا واقتصـاديًا إال أن اهللا اختـاره 

أكمـل المشـوار شهيدًا قبل أن يحقق أمنيته٬ ثم جاء من بعده تلميـذه صـالح الـدين األيـوبي ف
وأعدَّ جيشًا من المسلمين المحافظين على صالة الجماعة وخاصة صالة الفجر وخاض به 

هـــ فهــزم الصــليبيين شــر هزيمــة ثــم توجــه إلــى بيــت ٥٨٣المعركــة الفاصــلة فــي حطــين ســنة 
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المقدس ففتحها بفضل اهللا ورعايتـه بعـد أن دنسـها الصـليبيون أكثـر مـن تسـعين عامـًا حيـث 
ثم انتكس المسلمون بسبب ضعفهم واختالفهم حتـى سـقطت بغـداد علـى . آذانلم يرفع فيها 

هـ ثم أفاق المسلمون مـن غفـوتهم وبعـد سـنتين أعـادوا الكـرة علـى التتـار ٦٥٦يد التتار سنة 
ثـم ... هـ بقيادة الملك المظفـر قطـز ٦٥٨فهزموهم شر هزيمة في معركة عين جالوت سنة 

لتفكك واالنحالل حتى احتل اليهود المجرمون القدس عاد المسلمون إلى الضعف والهوان وا
٬ وهضـبة الجـوالن وشـمال سـيناء )قطاع غزة والضـفة الغربيـة(م وباقي فلسطين ١٩٦٧عام 

وفـي . محمـد مـات خلـف بنـات: وزير الحرب الصهيوني قـائالً ) ديان(ويومها صرح المجرم 
على حـرق منبـر ) روهان(ظل هذا الضعف والتراجع العربي أقدم الصهيوني المجرم الحاقد 

ولــم يجــد األقصــى مــن ينصــره إال بكلمــات . م٢١/٨/١٩٦٩المســجد األقصــى يــوم الخمــيس 
ويومهـــا بكـــت غولـــدامئير رئيســـة . الشـــجب واالســـتنكار التـــي ال تســـمن وال تغنـــي مـــن جـــوع

 ؛بكيـت فـي اليـوم األول: الوزراء للكيان الصهيوني ثم ضحكت٬ ولما سئلت عـن ذلـك قالـت
 ؛تتحــرك الجيــوش العربيــة لنصــرة األقصــى ثــم َضــِحكت فــي اليــوم الثــاني ألنــي خشــيت أن

ثــم اســتمر اليهــود فــي تهويــد القــدس وذلــك بـــزرع . ألننــي لــم أســمع إال الشــجب واالســتنكار
المســتوطنات داخــل القــدس وخارجهــا وحفــر األنفــاق مــن تحتهــا٬ وقــد بلــغ الحفــر ذروتــه ســنة 

ســور الغربــي للمســجد والــذي يــربط بــين م حــين أقــدموا علــى فــتح نفــق يمــر أســفل ال١٩٩٦
حائط البراق وطريق اآلالم األمر الذي أثار حفيظـة الشـعب الفلسـطيني وخاصـة المقدسـيين 

  .جنديًا صهيونياً  ١٥فلسطينيًا وقتل  ٦٥وأدى إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن استشهاد 

ويتجــــرأ المجــــرم شــــارون باقتحــــام ســــاحات المســــجد األقصــــى المبــــارك صــــباح يــــوم 
م وهو مـدجج بثالثـة آالف جنـدي مـن الشـرطة وحـرس الحـدود٬ ولـم ٢٨/٩/٢٠٠٠لخميس ا

لقـد . يدر أنه فتح قبره بيده٬ ولم يدر أن عمله الشنيع هو بداية النهايـة لدولـة الكيـان المسـخ
أدرك الشــــعب الفلســــطيني أن اليهــــود وعلــــى رأســــهم شــــارون ال يفهمــــون إال لغــــة القــــوة وأن 

  .ت ولم تزد القضية الفلسطينية إال ضياعًا وانحرافاً المفاوضات هي مضيعة للوق
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إذن فلتبـــــدأ انتفاضـــــة جديـــــدة٬ انتفاضـــــة األقصـــــى المباركـــــة صـــــباح يـــــوم الجمعـــــة 
ولكن هذه المرَّة بهوية جديدة وبثوب جديـد بسـالح العقيـدة واإليمـان بسـالح  م٢٩/٩/٢٠٠٠

التضحية والعطاء انتصارًا لألقصى ولفلسطين الحبيبة أرض اإلسراء والمعراج فحمـل الرايـة 
والحمــد هللا جيــل مســلم ال يعــرف إال طريــق الجهــاد واالستشــهاد فــي ســبيل اهللا متمــثًال قولــه 

پٱٱپپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱڇٱ: تعـــــــــــــالى

ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱڇٱ. ١٩١: البقـــــــــــــــرة ڇٿٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٿٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱ

ۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱېىٱٱىٱٱ

ائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئېئٱٱېئٱٱٱېئٱٱٱٱٱىئٱٱ

  .١١١: التوبة ڇىئٱٱىئیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱ

وكانــــت عمليــــات االقتحــــام النوعيــــة للمســــتوطنات .. ستشــــهاديات واال فكــــان االستشــــهاديون
أما عن . الذي قلب موازين األمور عند جنراالت اليهود األنفاقحرب  توكان.. الصهيونية 

  !!صواريخ القسام فحدث وال حرج 

لم يطق العدو الصهيوني تكاليف المقاومة الباهظة على المستوى األمنـي والمـادي 
قتصادي واألهم من ذلك على المستوى المعنوي والنفسي الذي أصاب جنوده والسياسي واال

رعــب٬ . المــدججين ومســتوطنيه المحصــنين وشــعبه الماشــين والــراكبين والقاعــدين والقــائمين
. وذلة٬ وخزي٬ ومهانة لم يره اليهود منذ أن وطأت أقـدامهم النجسـة أرض فلسـطين الطـاهرة

ٻٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱڇٱ: وصــدق اهللا حيــث يقــول

  .١٤: التوبة ڇپٱٱڀٱٱڀٱٱ

لهذا كله قرر شارون االندحار من غزة هاشـم٬ وفعـًال خرجـوا أذالء مقهـورين وكـان 
م لقد اعترف شارون بنفسه أن هذا االنسحاب كان بسبب ٢٢/٨/٢٠٠٥آخرهم يوم االثنين 
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 المقاومــــة٬ فهــــو الرجــــل الــــذي كــــان يقــــول نتســــاريم هــــي تــــل أبيــــب وهــــو نفســــه الــــذي يفــــك
إنــه انتصــار للمقاومــة وبرنامجهــا الجهــادي٬ . المسـتوطنات التــي شــيدها وأشــرف علــى بنائهـا

إنــه انتصــار لصــمود الشــعب الفلســطيني٬ انتصــار لــدماء الشــهداء وعلــى رأســهم إمــام األمــة 
الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي٬ والمقادمة٬ وشحادة٬ والجمالين٬ ودروزة٬ وعقل ويحي عياش 

وكـــل الشـــهداء انتصـــار لـــدماء أبـــو شـــنب ومرافقيـــه هـــاني أبـــو العمـــرين  والغـــول وأبـــو الهنـــود
ومؤمن بارود الذي استشهد في ذكـرى حـرق األقصـى ليظـل دمـه الطـاهر طريقـًا علـى درب 

  .الشهادة والتحرير

هـــذا االنتصـــار العظـــيم للمقاومـــة بانـــدحار الجـــيش الـــذي ال يقهـــر قـــد اعتـــرف بـــه 
: رتس الصــهيونية فقــد قالــتآأمــا صــحيفة هــ شــارون وموفــاز وبيــرز الصــهاينة علــى لســان

الفلســـطينيون .. االنســـحاب مـــن غـــزة نصـــر للمقاومـــة وبدايـــة انهيـــار المشـــروع االســـتيطاني 
يعدون مسيرات النصر بينما يجلل الحـزن إسـرائيل بسـبب التصـدع الـداخلي٬ وفقـدان الحلـم٬ 

  .ويخشون من مخاطر ما بعد تنفيذ خطة االنسحاب

المثبطــين والمــرجفين نحــو التقليــل مــن شــأن االنــدحار  ورغــم ذلــك فقــد ذهــب بعــض
الصهيوني من غزة معلَّلين أن مخطط شارون باالنسحاب هو تعزيز االستيطان في القـدس 

نعــم هــذا مخطــط شــارون منــذ القــدم٬ ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه لمــاذا أعلــن . والضــفة
بب فشــله الــذريع فــي شــارون قبــل ســنة ونصــف خطــة االنفصــال؟ لقــد جــاء هــذا اإلعــالن بســ

إن هؤالء الذين يبهتِّون . القضاء عليها فلم يستطع إمكاناتهشطب المقاومة التي حاول بكل 
بها  وهم  ويستهزئونويشككون في هذا االنتصار العظيم هم الذين كانوا يهاجمون المقاومة 

أنفسهم اليوم وبال حياء يريدون جني ثمار المقاومة وسرقة انتصارها لمصـالحهم الشخصـية 
فـــي هـــذا اليـــوم األغـــر نهنـــئ شـــعبنا وأمتنـــا بهـــذا االنتصـــار نهنـــئ أســـر الشـــهداء . والفئويـــة

والجرحى٬ نهنئ أبطالنا األسرى في سجون االحتالل٬ لقد حقق شـعبنا الفلسـطيني بصـموده 
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ا االنتصـــار وســـوف يكمـــل المشـــوار حتـــى تحريـــر كـــل فلســـطين مـــن جرثومـــة وعزيمتـــه هـــذ
 ڇڤٱٱڤٱٱڦڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڇٱ. االستيطان واالحتالل وما ذلك على اهللا بعزيـز

  .٥١: اإلسراء
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  الفصل السابع

  المقاومة واألسرى
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  هم األجدى واألقوى... أسرى حماس والجهاد واألقصى 

  م ١٦/٩/١٩٩٩

الكثير من أبناء الشـعب الفلسـطيني فـي دهشـة واسـتغراب بعـد توقيـع اتفاقيـة تساءل 
ج الدفعــة األولــى مــن المعتقلــين عــن الســبب فــي اســتثناء أســرى اخــر إ و  ةشــرم الشــيخ المشــؤوم

وهـل هـذا العمـل : من الخروج ثم يـزداد المـرء تسـاؤالً   ٤٨وأسرى القدس والـ ٬ حماس والجهاد
وكيــف تقبــل الســلطة علــى نفســها ذلــك؟ لتحــدث شــرخًا  ؟يليــق بالســلطة التــي تمثــل الشــعب

أم أن األمــر ال يهمهــا كثيــرًا خاصــة بعــد أن !! ين أبنــاء الشــعب الفلســطيني الصــابرعميقــًا بــ
ولــو علـــى حســاب دمــاء الشــهداء وأنـــين  ٬وقعــت اتفاقــًا ظالمــًا فــي حـــق القضــية الفلســطينية

  . الجرحى وعويل الثكالى وآالم المعتقلين

يما يحدث اليوم من مرارة وألم ال يستغرب هـذا السـلوك المشـين والكيـد إن المتأمل ف
ےٱٱٱٱےٱٱڇٱالقـــردة والخنـــازير  إخـــوانيكـــف مـــن ال الواصــب الـــذي ال ينقطـــع العنيـــد الـــذي 

عنــادًا وصــلفًا وممــا يزيــد اليهــود . ٨٢: المائــدةٱڇ ۓٱٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱڭٱٱۇ
ن قبـل المفـاوض الفلسـطيني الـذي ربمـا ال نـه مـن مواقـف هشـة وضـعيفة مـواسـتكبارًا مـا يرو 

٬ أو بعـض التصـريحات األبطـال إال مـن خـالل اإلعـالم األسـرىيجرؤ أن يتكلم عـن هـؤالء 
  . ذلك االتفاق المهين قالبراقة لتسو 

فهل يعقل أن يطالب المفاوض الفلسطيني بأسرى حماس والجهاد واألجهزة األمنية 
  !! ؟وتسومهم سوء العذاب ليل نهارالفلسطينية تالحقهم وتعتقلهم وتعذبهم 

وهم الـذين دافعـوا عـن شـرف وكرامـة هـذه األمـة ونـالوا مـن عـدوهم نـيًال وهـل يمكـن 
للسلطة أن تطالب بهم وقد وقعوا االتفاقيات األمنيـة مـع الجانـب الصـهيوني والـذي يطـالبهم 

  كل يوم بالقضاء على اإلرهاب؟  في
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اقيات األمنية أن يغيـب أولئـك األبطـال إذن فقد بات من المؤكد وفي ظل تلك االتف
كمـا وأن بقـاءهم فيـه  ٬تلمـودهم المزيـف استراتيجيةناقض مع يتما وأن خروجهم البررة ال سيَّ 

تلبية لرغبة كثير مـن النفـوس الضـعيفة المتهالكـة علـى التطبيـع مـع العـدو الصـهيوني حتـى 
ورغـــم ذلـــك فـــإن  ٬بتخلـــو الســـاحة كـــي يمارســـوا الباطـــل بكـــل أشـــكاله دون محاســـب أو رقيـــ

 االحـتاللبضـين علـى الجمـر فـي سـجون اأبطالنا المعتقلـين مـن أبنـاء الحركـة اإلسـالمية الق
ڇٱوأمًال منشودًا ولو بعد حين  ٬سيبقون ما بقي الزمان بإذن اهللا سجًال ناصعًا وعنوانًا رائداً 

  .١٣٩: آل عمران ڇھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱٱٱ

ن إأال " :ويكتـــب اهللا لهـــم بإذنـــه ســـبحانه ثـــواب الربـــاط والثبـــات علـــى الحـــق قـــال 
أال وٕان الســلطان والقــرآن ســيفترقان فــال  ٬رحــى اإلســالم دائــرة فــدوروا مــع اإلســالم حيــث دار

لوكم وٕان عصـيتموهم ليكم أمراء مضلون إن أطعتموهم خـذأال وٕانه سيكون ع ٬تفارقوا القرآن
فوالــذي  ٬أصـحاب عيســى نشـروا بالمناشـير وحملــوا علـى الخشـب عكمــا صـن: واكونـ ٬قتلـوكم

  ".قي معصيته اعة اهللا خير من حياة ده لموتة في طبينفس محمد 

فــأنتم ": كمــا أخبــر الكــرام حــين قــال كمــا ونرجــو أن نكــون مــن أحبــاب رســول اهللا 
 ٬موشــهيدهم بــأربعين مــن شــهدائك ٬هم بــأربعين مــنكم٬ إن إيمــان أحــدأصــحابي وهــم أحبــابي

ــ فــأنتم وهــم فــي  ًا٬وهــم ال يجــدون علــى الحــق أعوانــ ًا٬تجــدون مــن يعيــنكم علــى الحــق أعوان
انصــرهم واجعلهــم اللهــم : وســتكون عـزة اإلســالم علــى أيــديهم وقـال... أكنـاف بيــت المقــدس 
  ". رفقائي على الحوض

أما أسرى القدس فإن استبقاءهم في السجون العبرية له مغزى سياسي خطير عبـر 
ولـذلك فالقـدس  ٬ن القـدس عاصـمة أبديـة لدولـة إسـرائيلإ: ي حيث صرح أخيرًا فقـالعنه ليف
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فـــي زعمهـــم هـــي عاصـــمتهم ومواطنوهـــا هـــم مواطنـــون إســـرائيليون وال حـــق للفلســـطينيين أن 
  . يتحدثوا في هذا األمر باعتبار أن الفلسطينيين ليس لهم حقوق سياسية في القدس

لـيس عـن  وغضـبهم معتبـرين ذلـك تنـازالً  سـخطهم ون األسرى عنوقد عبر المقدسيُّ 
لية الكاملــة أمــام ئو وحملــوا الســلطة الفلســطينية المســ ٬األسـرى فحســب بــل عــن القــدس وأهلهــا

ترفتـه أيـديهم بحـق حسابًا عسيرًا على مـا اق اً والتاريخ والذي سوف يحاسبهم يوم اهللا والشعب
  . القدس وأبنائها

رضـخت السـلطة علـى فـك االرتبـاط بالقـدس لقد حقق الصهاينة انتصارًا كبيرًا حين 
السـلطة يتشـدقون بـأن القـدس  مسـئوليومع ذلك ولألسف ال يزال بعـض   ٤٨وبشعبها في الـ

  .عاصمة أبدية لدولة فلسطين المنشودة

  لك اهللا يا أقصى تقنعت باكياً 
  وكل صناديد الرجال أسير 
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  ال لخارطة الطريق.. نعم لسالح المقاومة 

  م٨/٥/٢٠٠٣

ملحمة البطولة والكرامة التي خاض غمارها المجاهدون األبطال ضد قوات إن 
م ١/٥/٢٠٠٣االحتالل الصهيونية الغازية التي اجتاحت حي الشجاعية فجر يوم الخميس 

بعشرات الدبابات وناقالت الجنود والجيبات العسكرية والجرافات المصفحة تساندها طائرات 
٬ يوسف أبو هين وأخويه محمود وأيمن/ القائد القسامياألباتشي األمريكية والتي استهدفت 
وقلة إمكانات المجاهدين ٬ فرغم كثرة عددهم وعتادهم٬ قد لقنت العدو درسًا لن ينساه أبداً 

وأعطت نموذجًا فريدًا في ثبات وصمود ٬ إال أن هذه المعركة قد قلبت موازين القوى
وسف تسليم نفسه وتحصن هو فقد رفض ي٬ المجاهدين أمام ترسانة العدو الصهيوني

العدو  فأمطروا٬ وصمموا على القتال والمواجهة حتى الشهادة٬ ومحمود وأيمن في بيوتهم
بوابل من الرصاص وألقوا العديد من القنابل مما جعل جنودهم يتصايحون ويصرخون 

 نواإلثخاكالنساء ينادون على أمهاتهم من شدَّة الخوف الذي دبَّ في قلوبهم فوقع القتل 
وشوهدت سيارات اإلسعاف الصهيونية وهي تنقل القتلى ٬ وأصيب الكثير منهم٬ فيهم

أما األخوة في كتائب القسام فكانوا مساندين إلخوانهم المحاصرين فقاموا بتفجير ٬ والجرحى
  . وٕاعطاب عدد من الدبابات والجرافات والجيبات وقصفوا عدَّة مستوطنات بصواريخ القسام

ة بهوس وجنون من هول الصدمة التي وقعت كالصاعقة لقد أصيب الصهاين
عليهم فكانوا كالذي يتخبطه الشيطان من المس فهدموا البيوت على رؤوس أصاحبها 
بطريقة وحشية واقتحموا بعضها ودمروا محتوياتها من أجهزة كهربائية وأثاث منزلي إضافة 

  . ين إلى سرقة مبالغ مالية واعتقلوا عددًا من أفراد عائلة أبو ه

ورّوعوا اآلمنين من النساء والشيوخ واألطفال لقد انتهت المعركة بعد خمس عشرة 
يوسف " : ساعة من االشتباكات العنيفة أسفرت عن استشهاد األخوة القساميين الثالثة
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نعيم وثمانية آخرين من ونعيم باسم ٬ رامي سعد: ومحمود وأيمن وكذلك القسامي
  . المواطنين

٬ طاهرة التي سالت على أرض الشجاعية وجبلت بترابها الطاهرإن هذه الدماء ال
  .  واالنكسارستظل رمزًا للعزة والكرامة واالنتصار ونورًا يقتدي به األحرار في زمن الذلة 

هؤالء الشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع ملحمة بطولية في تاريخ العصر 
م دمرت الطائرات ٦٧وفي حرب ٬ اعيةفبغداد لم تصمد كما صمد أبطال الشج٬ الحديث

أما ملحمة ٬ المصرية في الساعات األولى من المعركة فحسمت المعركة لصالح اليهود
فقد صمد أبطالها خمس عشرة ساعة أمام أعتى قوة في هذا العصر وكبدوها ٬ الشجاعية

خسائر فادحة في األرواح والمعدات حتى أن قائد الحملة الصهيونية قد وُبخ من قبل 
  . ألنه استغرق وقتًا طويًال مع أن المدة المقررة لهذه الحملة كانت ساعتين مسئوليه؛

هـذه ٬ لمجاهـدون هـي أقـوى مـن الدبابـة والطـائرةهذه اإلرادة القوية التـي يتمتـع بهـا ا
ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڇٱلـــن تهـــزم أبـــدًا بـــإذن اهللا  -عـــز وجـــل-اإلرادة التـــي تســـتمد قوتهـــا مـــن اهللا 

   .٢٤٩: البقرة ڇڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

وقبلـــت الصـــفقة مـــع ربهـــا وخالقهـــا  -عـــز وجـــل-هـــذه الفئـــة التـــي باعـــت نفســـها هللا 
ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱڇٱالـــــدنيا والفـــــوز فـــــي اآلخـــــرة تســـــتحق النصـــــر والتمكـــــين فـــــي 

ۈٱٱٴۇٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱېىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱ

ەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئېئٱٱېئٱٱٱېئٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئیٱٱ

   .١١١: التوبة ڇیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱ

عــرف الشــهداء طــريقهم فــآثروا حــب اآلخــرة علــى حطــام الــدنيا كلهــا وفهمــوا أن  لقــد
 روى ٬النيـــة ووطــــدوا الـــنفس علـــى حـــب الجهـــاد والشــــهادة فعزمـــوا ٬الجهـــاد ال يعدلـــه شـــيء
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 مــلرســول اهللا دلَّنــي علــى ع يــا: رجــًال قــال أن ٬-عنــه رضــي اهللا-البخــاري عــن أبــي هريــرة 
تســتطيع إذا خــرج المجاهــد أن تــدخل مســجدك  هــل :قــال ثــم ٬أجــده ال: قــال ؟يعــدل الجهــاد

   ۲٥۱؟يستطيع ذلك ومن: لرجلا قال ؟روتصوم وال تفط تفترفتقوم وال 

قد  -سبحانه وتعالى-ومن خالل هذه الملحمة البطولية يستشعر المرء أن اهللا  إنه
أبي مازن خارطة الطريق لكي يتضح األمر لكل ذي  مأن تكون هذه المجزرة بعد تسلُّ  ردّ ق

الطريق وٕانما يريدون فقط  طةيريدون حتى خار  وال ٬عقل أن اليهود ال يريدون سالماً 
القضاء على االنتفاضة والمقاومة التي استعصت وال زالت مستعصية عليهم حتى هذه 

لجهاد والمقاومة المسخ من كابوس ا يانفجاءت خارطة الطريق كي تنقذ الك.. اللحظة 
 هو: أن من أهم بنود خارطة الطريق وخاصة ٬الذي زرع الرعب والخوف في قلوبهم

االنتفاضة وزج  ىعل والقضاءالحفاظ على أمن اليهود وذلك بنزع سالح المقاومة 
  .  تغياهب السجون والمعتقال يالمجاهدين ف

نًا بين يدي السفاح فهل تقدم األجهزة األمنية على فعل ذلك لتقدم االنتفاضة قربا
فهي تدرك جيدًا أن شارون لن ٬ وحتى لو فعلت ذلك؟ شارون كي تدلل على حسن النوايا

وستظل مسئولة أمام اهللا وأمام ٬ المبين واإلثموحينئذ لن تجني إال الدمار !! يعطيها شيئاً 
 وعن مدى٬ شعبها وأمام التاريخ عن مدى حجم الدمار الذي سيلحق بالقضية الفلسطينية

فإننا ننصحهم بأن يتقوا اهللا  لذلكتعميق الخالف وٕاراقة الدماء بين أبناء الشعب الواحد٬ 
في شعبهم وأن يحكموا العقل فيما سيقدمون عليه فإنه واهللا ال خيار لهم إال باالصطفاف 

ےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڇٱفي خندق المقاومة مع أبناء شعبهم الصابر 

  .٤: الصف ڇۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱ

  
                                                           

  ) .٢٧٨٥(٬ ح ) ٤/١٥(صحيح البخاري: البخاري ٢٥١
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  . كلت يوم أكل الثور األبيض أُ : وأخيرًا نذكرهم بالمثل القائل

  .٤٤: غافر ڇڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱٱٱٱژڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱڇٱ
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  تفشل مخططات بني صهيون... رعاية اهللا للمجاهدين  
  م ١٨/٩/٢٠٠٣ 

األخيــرة٬ ومــا ونــة ينية فــي اآلإن المتتبــع لمجريــات األحــداث علــى الســاحة الفلســط   
تقوم به دولة الكيان المسخ مـن محـاوالت بائسـة للقضـاء علـى مسـيرة الجهـاد والمقاومـة فـي 

ضـرب حركـة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس  فلسطين وخاصة في تركيزها بصفة مباشرة علـى
السياســية والعســكرية٬ فــإن  الحركــةت وذلــك مــن خــالل محــاوالت االغتيــاالت الفاشــلة لقيــادا

عظمـــة اهللا ورعايتـــه وفضـــله وتوفيقـــه وحمايتـــه لمســـيرة هـــذه الحركـــة٬ حيـــث  رالمـــرء يستشـــع
لـى زيـادة ثقــة إاألمـر الــذي أدى  حــديث السـاعة لـدى الشــارع الفلسـطيني٬ أصـبح هـذا األمـر

عــز -النــاس بقيــادات هــذه الحركــة الربانيــة وٕاقبــالهم الشــديد علــى اإلســالم وحســبنا قــول اهللا 
فــــــــــاهللا . ٣٨: الحــــــــــج ڇجبٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱٱٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئىئٱٱيئٱٱڇٱ :-وجــــــــــل

ويحفظهـم   األشـرار وكيـد الفجـار٬ شـرمـن إليـه  يـدافع عـن عبـاده الـذين توكلـوا عليـه وأنـابوا
ڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱڎڈٱٱڈٱٱڇٱويكلؤهم من بطش بني صهيون اللئام وينصرهم علـيهم 

إن  !كــان اهللا معــهمــاذا يخيفــه إذا  يخيفــه أوا فمــن ذ! بلــى ٬ ٣٦: الزمــرڇٱ ژٱٱژٱٱڑ
هللا وفـي  ولـيس ألنفسـهم مـن هـذا حـظ٬ إنمـا هـو  الـذين يحملـون رايـة الجهـاد فـي سـبيل اهللا٬

فهم الـذين اختـارهم اهللا لنصـرة دينـه وشـريعته٬ وهـم   منهج اهللا في األرض٬ سبيل اهللا وإلقرار
ڱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱڇٱ أحــــق النــــاس بالنصــــر والحمايــــة والتمكــــين

ہٱٱٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱہٱ

إن اآلجــــال بيــــد اهللا تعــــالى ولــــن تمــــوت نفــــس  ٥٤٬: المائــــدة ڇۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ
اجتمع أهل األرض على إنهاء حياة أحـد فلـن يمـوت  حتى تستوفي هذا األجل المرسوم فلو

فــــإن الخــــوف والحــــرص ال يطيــــل أجــــل كمــــا أن الشــــجاعة  لــــذلكإال إذا كتــــب اهللا لــــه ذلــــك 
فـإن محـاوالت  لـذلكالعمر٬ فاألجل مكتـوب ال يـنقص منـه يـوم وال يزيـد و  رصواإلقدام ال تق
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الصـــهيونية لقيــادات حمــاس ونجـــاتهم   ١٦االغتيــال الفاشــلة التــي قامـــت بهــا طــائرات أف
ن أمــــن عنــــد  اهللا و  لرجـــال لهــــم كرامـــاتبأعجوبـــة مــــن المـــوت إنمــــا يـــدل علــــى أن هــــؤالء ا

  . بيد حكومة شارون الهمجية األعمار بيد اهللا ال
 بعـــد قصـــف) المكـــون مـــن طـــابقين(زهــار إن الــذي شـــاهد منـــزل الـــدكتور محمـــود ال

 واممـن كـان اً حـدأن أيمكـن أن يصـدق  لـه٬ والـذي أدى إلـى تـدميره بالكامـل ال ١٦طائرة أف
 ٬ فقــد ذكــريبقــى الــدكتور الزهــار حيــاً  ولكنهــا إرادة اهللا شــاءت أن.. فــي المنــزل ســيظل حيــاً 

حيـث  مـن سـقف المنـزل ظـل متماسـكاً  صغيراً  إال مربعاً  شهود عيان أن المنزل انهار تماماً 
يقـول شــاهد . كـان الـدكتور تحتـه ولــم يقـع علـى رأسـه أمــا بـاقي جسـده كـان مكســوا بالحجـارة

 أنـا :ر يقـولو الـدكت وسـمعنا وقتهـا صـوت  ذ المنكـوبين٬اودخلنـا مـن تلـك الفتحـة إلنقـ :عيـان
 فتوجهنا نحوه وتم إخراجه من بين األنقاض بأعجوبة أما ابنه خالد البكر فكان جالسـاً   هنا٬

واحد٬ وكانا يتناقشان تفاصيل عقد قرانـه  يبعد عنه سوى متر مع أبيه في الطابق الثاني ال
وهــا هــو قائــد  ٬ليكــون شــهيداً  اهللا خالــداً  ن اختــارأالبربــري ثــم كانــت النتيجــة  فكــان القصــف

كيلــوجرام ٢٥٠راس بقنبلــة وزنهــا ر مــروان أبــوو ئرة الصــهيوني الــذي قصــف بيــت الــدكتالطــا
القيـادة السياسـية األخ إسـماعيل هنيـة٬ يقـول  حيث كان يجلـس الشـيخ أحمـد ياسـين وعضـو

دت أن ألقــي قنبلــة أخــرى علــى البيــت مــن دو د أن ألقيــت القنبلــة األولــى٬ بعــ: قائــد الطــائرة
ضـــمن قتـــل كـــل مـــن فـــي البيـــت ولكـــن انبعثـــت ســـحابات كثيفـــة مـــن الـــدخان اتجـــاه آخـــر أل

ـــة الثانيـــة ويخـــرج الشـــيخ أحمـــد ياســـين وا ـــاء القنبل ـــم أتمكـــن مـــن إلق خ ألأضـــاعت الهـــدف فل
إســماعيل هنيــة مــن بــين األنقــاض ولــم يصــابا بــأذى وذلــك برعايــة اهللا وفضــله٬ ويقــول عبــد 

مـن الخـروج مـن وسـط الركـام بالشـيخ  إنه ال يعـرف كيـف تمكـن: الحميد ياسين نجل الشيخ
 إلى مكان آمن حيث الدخان الكثيـف الـذي انبعـث جـراء القصـف الهمجـي الـذي كـان كفـيالً 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڇٱ رعايـــة اهللا فـــي حفـــظ أوليائـــه بقتـــل الشـــيخ٬ إنهـــا
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 عجوبـةبأ عبد العزيز الرنتيسي الذي نجا وكذلك الدكتور المجاهد٬ ٦٢: يونس ڇڀٱٱٱ
فقد قصـفت الطـائرات الصـهيونية سـيارته بسـبعة صـواريخ فلـم تقـض عليـه وخـرج مـن مـوت  

ات٬ فقيـل لـه إنـه أنـا متأكـد أنـه قـد مـ: محقق ويقول قائد الطائرة التي قصفت سيارة الدكتور
أمــا الشــهيد المهنــدس إســماعيل أبــو شــنب فكانــت  ٬هاالــذي نجــ هللا هــواإذن فــ: حــي٬ فقــال

فتنـــة كـــادت أن  الزكيـــة الطـــاهرة  هت دمـــاؤ بطـــحأاهللا٬ فقـــد  عنـــد مـــن دته أعظـــم كرامـــةشـــها
لــروح المقاومــة والجهــاد فــي  جديــداً  تعصــف بوحــدة الشــعب الفلســطيني وكانــت شــهادته بعثــاً 

فقــد قصــف الصــهاينة المجرمــون الســجن الــذي  وأمــا الشــهيد القســامي أبــو الهنــود ٬فلســطين
وٕاصـابة العشـرات٬  شـرطياً ١٢استشـهاددى القصـف إلـى أو   كان فيه من أجل قتلـه فلـم يقتـل٬

معيـة اهللا لمـن أخلـص لهــذا  فهــي ٬ة اهللا وتوفيقـه ولـم يصـب بـأذىومـع ذلـك فقـد خـرج برعايــ
  .الدين وجاهد في سبيله

 لتـــي تشـــنها الحكومـــة الصـــهيونية ومـــن ورائهـــا أمريكـــا وأخيـــراً اإن الحـــرب المســـعورة 
س االجناح السياسي لحركـة حمـة فأدرج االتحاد األوروبي الذي رضخ للضغوطات األمريكي

هــذا العــالم الظــالم الحاقــد الــذي يقــف فــي وجــه الحــق المتمثــل بحركــة ... فــي قائمــة اإلرهــاب
الشعب الفلسطيني وكـل المخلصـين والشـرفاء٬ ليـدل داللـة  حماس ومعهالمقاومة اإلسالمية 

ق وترفـع الحـ واضحة علـى أن هـذه الحركـة حركـة ربانيـة تسـير برعايـة اهللا وتوفيقـه٬ وتحمـل
ــــواء الجهــــاد فــــي ســــبيل ــــى  ل ــــث الحــــرمين اهللا حتــــى تحريــــر بيــــت المقــــدس أول القبلتــــين وثال

  . الشريفين
عــن ســبيل اهللا ويحــاول القضــاء  إن مــن يقــف فــي وجــه هــذه الحركــة الربانيــة ليصــد

ومــن أعلــن الحــرب .. علــى مســيرة الجهــاد والمقاومــة فكأنمــا يعلــن الحــرب علــى اهللا وأوليائــه
تعـــالى فـــي الحـــديث القدســـي  اهللام بـــإذن اهللا تعـــالى ال شـــك فـــي ذلـــك قـــال علـــى اهللا فســـيهز 

  ".ذنته بالحرب آفقد  من عادى لي ولياً ": الشريف
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  بين اإلمالءات والوالءات. . حكومة طوارئ الطوارئ 

  م١٦/١٠/٢٠٠٣
باجتيــاح  م١٠/١٠/٢٠٠٣ يــوم الجمعــة قامــت قــوات االحــتالل الصــهيوني فجــر   

ــدبابات لمخــيم يبنــا ومنطقــة الشــعوت والبراهمــة والقصــاص  مدينــة رفــح الصــمود بعشــرات ال
وغيرهـــا معـــززة بغطـــاء مروحيـــات هجوميـــة وبرفقـــة عشـــرات الـــدبابات والجرافـــات العســـكرية٬ 

الـــدين القســـام تصـــدوا للعـــدو الصـــهيوني  رجـــال المقاومـــة وعلـــى رأســـهم كتائـــب الشـــهيد عـــز
٬ واشـتبكوا مـع دبابـات وجرافـة صـهيونية ٬ وتمكنوا من إعطاب خمـستاً مستمي ودافعوا دفاعاً 

األشـرس مـن نوعهـا  يمعارك بطوليـة هـ يقة المخيم فقوات االحتالل في أحياء وشوارع وأز 
والتوغالت الصهيونية٬ ثم انسحبت القوات الصهيونية بعـد يـومين انسـحابًا  االجتياحاتمنذ 
دوانها لتـدمير المنطقـة المحاذيـة للشـريط الحـدودي مواصلة ع يتعود مرة أخرى فكي  جزئياً 

ہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱڇٱ -تعـالى-قـال من أجل اسـتكمال بنـاء جـدار الفصـل العنصـري٬ 

ھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱ

   . ١٤: الحشر ڇۅٱٱ
بيـت   ٬٢٠٠ ودمـر جريحـاً لقد خلف هذا االجتياح ثمانية شـهداء وأكثـر مـن تسـعين    

عائلـة وأسـرة فلسـطينية كمــا  ٤٠٠  ٬ وشـرد أكثـر مـنيبشـكل جرئــ منـزالً  ٨٠وكـامال  تـدميراً 
دمـــرت شـــبكات الميـــاه والكهربـــاء والهـــاتف والصـــرف الصـــحي٬ لقـــد أصـــبحت هـــذه المنطقـــة 
ـــع مـــدمرة  ـــومتر مرب ـــومتر ونصـــف الكيل ـــر مـــن كيل المحاذيـــة للحـــدود المصـــرية بمســـاحة أكث

مـــن حطـــام المنـــازل٬ وبنايـــات محطمـــة  تـــرى إال أكوامـــاً  أنـــه أصـــابها زلـــزال٬ فـــالبالكامــل وك
بمستوى األرض حتى قال المفوض العام لوكالة الغوث بيترهانسن حين رأى المكان واصفًا 

هـــو  العمـــل الصـــهيوني بالفاجعـــة٬ هـــذا العمـــل الصـــهيوني الهمجـــي البربـــري فـــي رفـــح إنمـــا
الســاعة فــي األراضـــي  لــذي ال ينقطــع علــى  مــداراســتكمال لإلجــرام الصــهيوني المبــرمج ا
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مــن  % ٦٠فهــا هـم يواصـلون بنــاء جـدار الفصـل العنصــري الـذي يسـرق.. الفلسـطينية كلهـا 
عــــن  يفلســــطين آالف ٢١٠األراضــــي الفلســــطينية لضــــمها للكيــــان المســــخ٬ والــــذي ســــيعزل

الشـريف كـي تهم٬ كما أنهم يمنعون أهالي الخليل من الصالة في المسجد اإلبراهيمي عائال
زالـت الحفريـات مسـتمرة بقصـد هدمـه  بيـت المقـدس فـال يأمـا فـ يحولوه إلـى كنـيس يهـودي٬

ألف صهيوني   ٢٠حتى يقيموا على أنقاضه هيكلهم المزعوم ولتنفيذ هذه السياسة فقد حاول
األســـاس  م اقتحـــام المســـجد األقصـــى لوضـــع حجـــر٢٠٠٣-١٠-١٣متطـــرف يـــوم االثنـــين 

  . عيد العرش سمىإطار االحتفاالت اليهودية بما ي للهيكل المزعوم٬ وذلك في
فــي هــذا الوقــت العصــيب يــأتي اإلعــالن عــن حكومــة الطــوارئ الفلســطينية برئاســة 
أبـي العـالء أحمـد قريـع كـي تكـرس األزمــة وتزيـد النـار اشـتعاًال فـوق اشـتعالها فبـدًال مــن أن 

بمــــا فيهــــا الســــلطة  تكــــون مهمتهــــا الحقيقيــــة حشــــد كــــل الطاقــــات واإلمكانيــــات الفلســــطينية
 وأجهزتهـــا األمنيـــة المختلفـــة للوقـــوف صـــفًا وأحـــدًا لصـــد العـــدوان الصـــهيوني الغاشـــم امتثـــاالً 

: الصــف ڇےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱڇٱ :ىلقولـه تعـال
نرى بعض أجهزة السلطة ولألسف الشديد تالحق المجاهدين الذين يدافعون عن شـرف ٬ ٤

ة ويقومـــون بـــواجبهم المقـــدس فـــي الـــرد علـــى االجتيـــاح الصـــهيوني فـــي رفــــح وكرامـــة األمـــ
الصـــمود بضـــرب مســـتوطنات العـــدو الجاثمـــة علـــى أرض غـــزة الصـــمود كمـــا ويقـــوم األمـــن 

كمــا ونــرى .. الفلســطيني بــإطالق الرصــاص علــيهم٬ لمــنعهم مــن تنفيــذ مهمــتهم   الجهاديــة 
االســـــــتفزاز  ســـــــلحين ومظـــــــاهرظـــــــاهرة انتشـــــــار جيبـــــــات وســـــــيارات الســـــــلطة الممتلئـــــــة بالم
ورفـح تـدمر بيوتهـا٬ وتقطـع .. واالستعراض على مداخل الشوارع والطرقات كل هذا يحدث 

  !! أشجارها ويشرد نساؤها وشيوخها وأطفالها يبحثون عن مأوى فال يجدونه 
تسـتطيع أن تغيـث  تأتي حكومة الطوارئ وال زالت أرصدة الجمعيات اإلسالمية مجمـدة فـال

مــر علــيهم مــا يزيــد  الشــهداء والفقــراء والمحتــاجين قــدء بــة٬ كمــا وأن األيتــام وأبنــارفــح المنكو 
فهـل يسـتمر !! من الجمـر على الشهر ولم يتسلموا مخصصاتهم التي ينتظرونها على أحر
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مــع السياســة الصــهيونية األمريكيــة التــي تعــد هــذه الجمعيــات جمعيــات  هــذا الحجــز تمشــياً 
مل حكومــة الطـوارئ علــى تفكيــك البنيــة التحتيــة للشــعب كمــا يزعمــون ؟؟ وهــل ســتع إرهابيـة

  . ق مؤسساته االجتماعية والثقافية والصحية الفلسطيني المجاهد وذلك بإغال
ــــف جــــذوة           ــــان المســــخ عــــن وق ــــأتي حكومــــة الطــــوارئ بعــــد أن عجــــزت دولــــة الكي ت

فإنه يبدو أن السيد أحمـد قريـع  لذلك. . والقضاء على مشروع الجهاد والمقاومة  االنتفاضة
وقــت أن اتفقــت الفصــائل الفلســطينية علــى إعطــاء . .لــم يأخــذ العبــرة مــن ســلفه أبــو مــازن 

فقد التزمت الفصـائل الفلسـطينية مـدة  هدنة شريطة أن يلتزم الجانب الصهيوني بذلك وفعالً 
ختراق الهدنة من في ا ألساعة واحدة وبد زم ولوتأما الجانب الصهيوني فلم يل خمسين يوماً 

أن لـــه الحـــق فـــي االغتيـــال والقتـــل والتـــدمير  علـــى قوتـــه وغطرســـته معتبـــراً  أول يـــوم معتمـــداً 
والتجريـف متـى شـاء وأنـى شـاء ومـن دون محاسـب أو رقيـب بـل بمباركـة أمريكيـة أوروبيـة٬ 

أن يــدافع عــن  عربــي مقيــت٬ ممــا أدى إلــى إنهــاء الهدنــة٬ وعليــه فقــد بــات الزمــاً  توبصــم
  . د الصاع صاعين مهما كانت النتائجير  نفسه وأن

ولعــل مــن نافلــة القــول أن الصــهاينة ال يوافقــون علــى أيــة حكومــة فلســطينية إال             
واعتقال قياداتها  ٬السالح والتي من أهمها ضرب المقاومة٬ ومصادرة ماتهوٕامالءبشروطهم 

ي تنقــذ اســتحقاقات أوســلو وهــذا مــا اتفــق عليــه بــين الطــرفين٬ وتــأتي حكومــة أبــي العــالء كــ
وخطة تنت وميتشل التي وافقت عليه السلطة مـن قبـل والتـي مـن أهـم بنودهـا الحفـاظ علـى 

فهــل !! لفتنــة٬ وٕاراقــة الــدم الفلســطينياعلــى حســاب تفكيــك المقاومــة وٕاثــارة أمــن اليهــود ولــو 
ني الصـهيو  لمزيد من اإلجراءات القمعية إضافة إلى قمع وبطـش االحـتال إلىنحن بحاجة 

تقدمـه للشـعب الفلسـطيني  لقد بات مـن المؤكـد أن حكومـة الطـوارئ ال تملـك شـيئاً  !!المجرم
خــــدمات  رؤيــــا سياســــية واضــــحة وال فــــال. . يملــــك  الــــذي قــــدم الشــــهداء وضــــحى بكــــل مــــا

اجتماعية تخفف هـول البطالـة المتزايـد٬ وال دولـة فلسـطينية إال مـن منظـور صـهيوني أمنـي 
بحت٬ إذن فال عجب لما نسمع ونرى من تخبط وصراع على المناصـب نوافـق اليـوم علـى 
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نـــه رفـــض حضـــور مراســـم اليمـــين الدســـتورية فـــاعتبر أبســـبب  تعيـــين وزيـــر ثـــم نرفضـــه غـــداً 
كـة فـي الصـراع ماهللا في العـون فحكومـة الطـوارئ منشـغلة ومنهكان ..متمردًا على السلطان

علــى الســلطة٬ وتوزيــع المناصــب وفــي نفــس الوقــت ترتكــب المجــازر بحــق شــعبها فــي كــل 
واتقــت اهللا فــي شــعبها  هــل عــادت حكومــة الطــوارئ إلــى رشــدهاف!! مكــان وخاصــة فــي رفــح

ٻٱٱٻٱٱڇٱ !!نهـا وعقيـدتهاوفي دماء شهدائها واتخذت كالم ربها منهاجـًا وطريقـًا لنصـرة دي

 ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپڇٱ  ٥١٬: المائـدةڇٱ ٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپ

    .١٢٠: البقرةڇٱ

  

    



- ۷٦۱  - 
 

  ولن يفلَّ الحديد إال الحديد.. الدعم والتأييد لألسرى  كل

٢٦/٠٨/٢٠٠٤  

رحمــة اإلســالم حــين أرســى مبــادئ اإلنســانية٬ ورعــى حقــوق اإلنســان منــذ  عأرو  مــا
ٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ :لقولــــه تعــــالى امتثــــاالً  ألســــرىا املــــةعشــــر قرنــــًا وخاصــــة مع أربعــــة

إلـــى المدينـــة  روى أنـــه لمـــا رجـــع الحبيـــب المصـــطفى  فقـــد ٨: اإلنســـان ڇٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱ
باألسرى خيـرًا٬  استوصوا: المنورة بعد معركة بدر وقد فرَّق األسرى بين أصحابه٬ وقال لهم

كنــت فــي : قــولأخــو مصــعب بــن عميــر٬ ي ميــروقــد كــان مــن بــين األســرى أبــو عزيــز بــن ع
 ٢٥٢٬األنصـار مـناستوصوا باألسارى خيرًا٬ وكنـت فـي نفـر  فقال رسول اهللا  بدر٬أسرى 

 أمــا ٬وعشــاءهم أكلــوا التمــر وأطعمونــا البــر لوصــية رســول اهللا  اءهمفكــانوا إذا قــدَّموا غــذ
جــزاهم اهللا خيــرًا كنــا إذا  اركنــت فــي رهــط مــن األنصــ: العــاص بــن الربيــع قــال بــواألســير أ

ــ شــيناتع حتــى إن  م٬وأكلــوا التمــر٬ والخبــز معهــم قليــل والتمــر زادهــ زأو تغــذينا أثرونــي الخب
بــن المغيــرة يقــول مثــل ذلــك  وليــدوكــان الوليــد بــن ال. إلــىَّ الرجــل لتقــع فــي يــده كســرة فيــدفعها 

  .ا ويمشونوكانوا يحملونن: ويزيد

هــــذه المعاملــــة الكريمــــة لألســــرى شــــاهد حقيقــــي علــــى ســــمو اإلســــالم فــــي المجــــال 
اإلنساني واألخالقي فقد سبق حقوق اإلنسان والقوانين واألعراف الدولية التـي يتشـدقون بهـا 

: األنبيـاء ڇکٱٱکٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱڇٱ اليوم إنها رحمـة اهللا للبشـرية فـي بعثـه محمـد 

زدراء انظــرتهم إلــى األســير نظــرة احتقــار و أعــداء اإلســالم فــي كــل زمــان ومكــان فأمــا . ١٠٧
  نابعة من حقدهم على ذات اإلنسان نفسه وخاصة على حملة الدعوة إلى اهللا 

                                                           
 ) .٢٢٥(٬ ح ) ١/٩٤(أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عزيز ٬ قال الهيثمي إسناده حسن ٬  ٢٥٢
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َأَسَره وفد عضل والقارَّه  - رضي اهللا عنه- فهذا األسير البدري خبيب بن عدي 
عث معهم وفدًا من أن يب حين طلبوا من رسول اهللا  الذين خانوا وغدروا رسول اهللا 

ن م٬ ستة نفر من أصحابه هم اإلسالم فبعث معهم نهم القرآن ويعلمو نصحابته كي يقرؤ 
أما األربعة الباقون قد غدروا  - رضي اهللا عنهما-نة ثبينهم خبيب بن عدي وزيد بن الد
  .بهم وقتلوا بعد أن أبلوا بالء حسنا

ماوية بنت حجير بن إهاب حتى تنقضي األشهر الحرم ُحبس خبيب في بيت 
فرأت عجبًا٬ _ شقه _ ر البابيت يوم اطلعت ماوية على خبيب من صوذا. فيقتل

فصاحت يا معشر قريش تعالوا وأبصروا سترون عجبًا٬ ووقف أشراف قريش مدهوشين 
ل ينظرون إلى خبيب الذي كان في يده قطف من عنب مثل رأس الجمل يأكل منه٬ فقا

إنه رزق : قال خبيب ؟ألرض من عنب يؤكل٬ من أين لك هذاما نعلم في ا: أبو سفيان
أتاني من عند الرزاق العليم٬ ثم حمل أشراف قريش خبيبًا إلى التنعيم ليصلبوه٬ فقال 

 دونك فصلِ : فعلوا٬ فقال أبو سفيانإن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فا: خبيب
أما : عتين أتمهما وأحسنهما٬ ثم أقبل على أشراف قريش فقالفقام خبيب فركع رك٬ ركعتين

واهللا لوال أن تظنوا أن بي جزعًا من القتل الستكثرت من الصالة٬ فاقترب منه أبو سفيان 
أنشدك اهللا يا خبيب أتحب أن محمدًا مكانك اآلن تضرب عنقه وأنت سليم : وقال له

أحب أني في أهلي وولدي ومعي عافية واهللا ما : -رضي اهللا عنه-فقال ؟ معافى في أهلك
والالت والعزى ما رأيت أحدًا يحب  :فقال أبو سفيان ٬الدنيا ونعميها ويصاب رسول اهللا 

أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًا٬ كنا ننزل بهم أشد العذاب فيزيدون وال ينقصون٬ ثم ُأمر 
  :القائل قبل استشهاده -رضي اهللا عنه-وهو . به فقتل

  على أّي جنب كان في اهللا مصرعي      حين أقتل مسلماً ولست أبالي 

  يبارك على أوصال شلو ممزعي      وذلك في ذات اإلله وٕان يشأ
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 :وجزى اهللا اإلمام ابن تيمية حين أعلنها مدوية وهو في سجن القلعة بدمشق قائالً 
. إن قتلي شهادة٬ ونفيي سياحة٬ وسجني خلوة. ماذا يملك أعدائي بي أنا جنتي في صدري

ورحم اهللا شهيد اإلسالم سيد قطب الذي ساومه الطاغية وهو في سجنه لكي يقدم ورقة 
واهللا إن : - عز وجل-استرحام لفرعون مصر ليكون حرًا طليقًا٬ فقال بعزة المسلم باهللا 

السبابة التي تشهد بالوحدانية في اليوم خمس مرات على األقل لهي أرفع من أن تسترحم 
  !!الباطل 

م أبناء الشعب الفلسطيني البررة الذين يخوضون اإلضراب المفتوح وها هم اليو 
لألسبوع الثاني ضد الغطرسة الصهيونية التي تريد إذاللهم وتركيعهم باستعمال أخس 

لقد ٬ األساليب من خلع مالبسهم٬ ومنع الحليب والماء والملح عنهم٬ والشواء أمام أعينهم
بإمكان األسرى اإلضراب : ول لهم متحدياً وصل بوزير األمن الداخلي الصهيوني أن يق

عن الطعام حتى الموت٬ إن ما يقوم به الصهاينة اليوم إنما هو استكمال ومواصلة لما 
يدور في سجن أبو غريب في العراق والذي يمثل أخس وأحقر ما عرفته البشرية في تاريخ 

  .حياتها الطويل من همجية ووحشية ووقاحة يندى له الجبين

األبطال يصرون على مواصلة الطريق من أجل الحرية والكرامة  إن أسرانا
إدارة السجون تريد أن تنتزع حقوقنا التي حصلنا عليها بالدم واآلالم وتريد : فيقولون

المساس بنا٬ وكل ذلك بهدف أن نبقى في توتر دائم كعقاب يومي٬ ولكن األسرى فهموا 
إنهم ال .. جن من أن تفعل بهم ما تشاء اللعبة وأصروا على مواقفهم٬ ليمنعوا إدارة الس

يعرفون أننا بعنا أنفسنا وأرواحنا هللا من أجل األمة والوطن٬ ولو لم يكن لنا شرف لما كنا 
  .اآلن في السجن

باء٬ يمثلون معنى العزة والكرامة واإل واهللا إن هؤالء األبطال يمثلون روح األمة
أجل قضية فلسطين٬ واهللا إنهم يستحقون هؤالء الذين أمضوا زهرة حياتهم من أجلنا ومن 
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منا كل تقدير واحترام٬ بل إن الوقوف بجانبهم واجب شرعي ووطني وٕانساني٬ وهذا يحتاج 
من شعبنا وقفة رجل واحد في االستمرار في مساندة األسرى البواسل وتقديم الدعم المادي 

لن يبخل على إخوانه فشعبنا المعطاء الذي يجود بنفسه وماله في سبيل اهللا ٬ والمعنوي
  ..األسرى الذين يقفون في خط الدفاع األول يدافعون عن القدس وفلسطين 

إنهم مفخرة لألمة العربية واإلسالمية٬ يضربون المثل األعلى في التضـحية والفـداء 
ليؤكدوا للعالم كله أننا شعب ال يمكن أن يستسلم أو يرضى بالذلـة والمهانـة وعلـى الشـعوب 

٬ المية ووســـائل اإلعـــالم العربيـــة والدوليـــة أن تقـــف بجـــانبهم ورفـــع معنويـــاتهمالعربيـــة واإلســـ
وٕاعطــائهم اإلحســاس بــالقوة واالطمئنــان باألمــل بــأن الصــبر والثبــات همــا الطريــق النتصــار 

   .٦ � ٥: الشرح ڇۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۋٱٱٱٱٱڇٱقضيتهم 

البشعة على إخواننا األسرى األبطال في سجون  إن الغطرسة الصهيونية وهجمتهم
االحتالل ال ينفع مع هؤالء إال لغة القوة وذلك باستمرار االنتفاضة وٕاشعال نارها من تحت 

ؤوب من قبل الفصائل الفلسطينية المقاومة وعلى رأسهم كتائب ٬ والعمل الجاد والدأقدامهم
ير أسرانا البواسل فإنه ال يفل الحديد إال الشهيد عز الدين القسام بكل الوسائل المتاحة لتحر 

  .وما حك جلدك مثل ظفرك٬ الحديد

نسأل اهللا أن يثبت إخواننا األسرى وأن يجمع كلمتهم وأن يرزقهم من حيث لم  
  . يحتسبوا إنه نعم المولى ونعم النصير واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم 

  ٢٠٠: آل عمران ڇائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱڇٱ
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  )بإذن اهللا(كما في غزوة مؤتة .. ن الرعب قق انتفاضة األمعاء الخاوية توازستح

٠٢/٠٩/٢٠٠٤  

ثالثـــة آالف مقاتـــل لتأديـــب القبائـــل العربيـــة المواليـــة للبيـــزنطيين  جهـــز الرســـول 
وأّمر عليهم زيد بـن حارثـة فقـال ٬ الذين قتلوا الحارث بن عمير األزدي رسول رسول اهللا 

 ثــم خــرج ٬ إن ُقتــل زيــد فجعفــر٬ وٕان ُقتــل جعفــر فعبــد اهللا بــن رواحــة: فيمــا رواه البخــاري
-والصحابة الكرام يودعون الجيش٬ وفي أثناء التوديع بكى عبد اهللا بن رواحة  الرسول 

أما واهللا مـا بـي مـن حـب الـدنيا وال : ما يبكيك يا ابن رواحة فقال: فقيل له -رضي اهللا عنه
کٱٱڇٱيقــرأ آيــة مــن كتــاب اهللا يــذكر فيهــا النــار  لكنــي ســمعت رســول اهللا صــبابة بكــم٬ و 

فلســـــت أدري كيـــــف لـــــي بالصـــــدور بعـــــد ٬ ٧١: مـــــريم ڇکٱٱگٱٱٱگگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱ
. صحبكم اهللا بالسالمة٬ ودفع عـنكم وردكـم إلينـا صـالحين غـانمين: الورود؟ فقال المسلمون
أرض الشــام وكــان فــي انتظــارهم مائــة ألــف مــن الــروم٬ مــن ) معــان(ثــم مضــوا حتــى وصــلوا 

نكتـب : ومائة ألف من نصارى العرب٬ أقام المسلمون ليلتين يتدبرون أمـرهم٬ فقـال بعضـهم
مـا أن يأمرنـا بـأمر فنمضـي لـه٬ إ عـدونا فإمـا أن يمـدنا بالرجـال٬ و  إلى رسول اهللا نخبره بعدد

يــا قــوم واهللا إن الــذي تكرهــون : فقــالفمــا كــان مــن عبــد اهللا بــن رواحــة إال أن وقــف خطيبــًا 
الشــهادة٬ واهللا ال نقاتــل النــاس بكثــرة وال قــوة وٕانمــا نقــاتلهم بهــذا الــذي : للــذي خــرجتم تطلبــون

خاض زيـد المعركـة . أعزنا اهللا به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور٬ أو شهادة
انــدفع أمــام الجــيش وســط علــى رأس جيشــه فــرأى كثــرة الــروم ورأى بعــض رجالــه يتــرددون ف

األعداء وهو يطيح برؤوس الكـافرين يمينـًا وشـماًال حتـى ذهلـوا مـن أمـره٬ فمـا اسـتطاعوا أن 
واتجه ببصره نحـو  وفي المدينة وقف رسول اهللا . يصيبوه إال من خلفه حتى سقط شهيداً 

 انطلـق استغفروا لزيد٬ لقد حمل الراية فقاتل حتى مات شهيدًا٬ ثـم : مؤتة وقال ألصحابه
 بالبكاء فبكى النبـي  إلى دار زيد والمسلمون من خلفه فجهشت بنت زيد أمام الرسول 
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شـوق الحبيـب : فقـال؟ فقال سعد بن معاذ مشفقًا عليه٬ ما هذا يا رسول اهللا.. حتى انتحب 
إلى الحبيب٬ ثم حمل الراية بعد زيد جعفُر بن أبي طالب واقتحم عـن فرسـه الشـقراء فعقرهـا 

ول من عقـر فـي اإلسـالم وانقـض بسـيفه يضـرب يمينـًا وشـماًال رؤوس الكـافرين وهـو فكان أ
  :يقول

  طيبة وبارد شرابها        يا حبذا الجنة واقترابها 

  كافرة بعيدة أنسابها      والروم روم قد دنا عذابها

  .علي إذا القيتها ضرابها

وظل يقاتل حتى ُقطعت يده اليمنى فأخذ الراية بشماله فُقطعت٬ فحمل الراية بعضديه٬ ثم 
ضربه رجل من الروم ضربًة قطعته نصفين٬ لقد ُوجد في جسمه ثالث وتسعون طعنة 

أخذ الراية زيد فقاتل : ليس منها شيء في ظهره٬ كما جاء في صحيح البخاري قال 
فقاتل حتى قتل شهيدًا٬ لقد رأيته في الجنة له جناحان حتى قتل شهيدًا٬ ثم أخذها جعفر 

إلى دار جعفر٬ فوجد امرأته أسماء بنت عميس تنظف  مضرجان بالدماء٬ ثم ذهب 
يا رسول بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ َأَبَلغك : أبناءها وتعطرهم فتقدم إليها وهو يبكي فقالت

ثم جاءته بعد أيام . ا اليومأصيبو : والدمع يذرف من مآقيه: عن جعفر شيء٬ فأجاب 
: حتى انتحب ثم قال وذكرت ُيتم أطفالها وضيق معاشهم بعد موت أبيهم جعفر٬ فبكى 

وحمل الراية عبد اهللا بن رواحة٬ ثم تقدم وهو . العيلَة تخافين وأنا وليهم في الدنيا واآلخرة
في  ٬ قال على فرسه فتردد برهة ثم نفذ إلى صفوف المشركين٬ فقاتل حتى قتل شهيداً 

فرأيت ٬ من ذهب رٍ في الجنة فيما يرى النائم على سر لقد رفعوا إلّي : حق الشهداء الثالثة
مضيا : فقيل لي٬ لم هذا: فقلت٬ زورارًا عن سريري صاحبيهإسرير عبد اهللا بن رواحة   في

رضي اهللا - طلح الناس على خالد بن الوليد ثم اص٬ وتردد عبد اهللا بعض التردد ومضى
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لقد انقطعت في : روى البخاري عن خالد بن الوليد٬ فلما أخذ الراية قاتل قتاًال مريراً ٬ - عنه
  .يدي يوم مؤتة تسعة أسياف

لقد نجح خالد في الصمود أمام جيش الرومان طوال النهار في أول يوم من 
 وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية ُتلقي الرعب في قلوب الرومان حتى٬ القتال

وفعًال في اليوم الثاني غيَّر ٬ تمكن من االنحياز بالمسلمين من غير مطاردة الرومان
والميمنة ميسرة فلما رآهم الرومان أنكروا حالهم ٬ أوضاع الجيش فجعل المقدمة مؤخرة

وما أن حل الظالم حتى انسحب من الميدان منقذًا جيش ٬ جاءهم مدد فرعبوا: وقالوا
وعاد خالد إلى المدينة منتصرًا بعد أن أوقع الخسائر الفادحة ٬ المسلمين من فناء محقق

  .في جيش الرومان

ولكنه ليس غريبًا في ميزان ٬ إنه أمر عجيب في حساب المادة وميزان البشر
وتنقلب الموازين األرضية كلها لصالح ٬ والرغبة في الجنة والشهادة في سبيل اهللا٬ اإليمان

لنصر للفئة المؤمنة القليلة التي لم تتجاوز ثالثة آالف المسلمين حتى يتحقق وعد اهللا با
يقول الدكتور البوطي في فقه . أي سبعين ضعفًا لعدد المسلمين ؛مقاتل أمام مائتي ألف

ثم إن مكان الدهشة بعد ذلك أن يصمد المسلمون لقتال هذا اليم " : ٢٦١السيرة ص 
يقتحمون أبواب الشهادة في نشوة فالثالث وهم ٬ المتالطم بقتل أميرهم األول ثم الثاني

دون أن ٬ وٕاقبال عجيب حتى يدخل الرعب اإللهي في أفئدة كثير من المشركين٬ بالغة
وتقتل منهم خالئق ال ٬ يكون له سبب ظاهر فينكشفون عن مواقعهم وُيْدبر منهم الكثير

  " .تقدر وال تحصى

ئة المؤمنة القليلة إنه توازن الرعب الذي أحدثه جيش مؤتة فانقلبت الموازين للف
  .رةفلى الكثيرة الكاع
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وقد دخل إضرابهم المفتوح يومه الخامس عشر ٬ وها هم إخواننا األسرى البواسل
ن إوا للعالم كله ولدولة بنى صهيون ليقول.. وهم صابرون صامدون محتسبون .. 

والطغيان الفلسطيني بإيمانه القوي وبإرادته الصلبة سينتصر بإذن اهللا على الغطرسة 
ويؤكدوا أن الشعب الفلسطيني قادر بإذن اهللا أن يقيم توازن الرعب في .. الصهيوني 

  .بأن النصر قادم - عز وجل- ينه باهللا غياب توازن القوى وذلك بصبره وثباته ووحدته ويق

تعبر عن مدى ) انتفاضة األمعاء الخاوية ( إن تسمية األسرى انتفاضتهم باسم 
٬ ادلة وٕاصرارهم العنيد في المضي قدمًا حتى تحقيق أهدافهم العادلةإيمانهم بقضيتهم الع

وبعثوا ٬ ويكفى األسرى شرفًا أنهم جددوا روح العزيمة والتحدي في روح الشعب الفلسطيني
األمل في النفوس في تحقيق النصر على الطغيان وذلك من خالل التفاف الشعب 

  .الفلسطيني بكل قواه الفاعلة حول قضية األسرى

فهــــل ســــيكمل ٬ إن األســـرى األبطــــال قـــد قــــاموا بــــواجبهم خيـــر قيــــام  والزالــــوا كـــذلك
المشوار المقاومون والمجاهدون الفلسـطينيون ليحققـوا تـوازن الرعـب فـي تحريـر األسـرى مـن 

!! فتنتصـــر انتفاضـــة األمعـــاء الخاويـــة علـــى آلـــة الحـــرب الصـــهيونية العاتيـــة ٬ قيـــد الســـجان
في القريب٬ فشعبنا الذي يجود بنفسه في سبيل اهللا لن يعجز أحسب أن هذا كائن بإذن اهللا 

  .٢١: يوسف ڇائٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱٱۆئٱٱڇٱعن تحقيق ذلك 
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  والرجوع إلى الحق فضيلة.. المقاومة خيار الشعب 

١٣/٠١/٢٠٠٥  

فـي الوقـت الـذي يتعـرض شـعبنا الفلســطيني ألبشـع جـرائم اإلبـادة التـي عرفتهـا البشــرية      
منذ فجر التاريخ من قبل دولة الكيان المسخ في طول البالد وعرضها من رفح حتى جنـين 
تطل علينا بين الفينـة والفينـة تصـريحات غريبـة ومسـتهجنة مـن قبـل رئـيس منظمـة التحريـر 

ة فــتح الرئاســية األخ أبــو مــازن٬ فقــد طالــب بــاألمس القريــب بوقــف الفلســطينية مرشــح حركــ
تــه المعروفــة آعسـكرة االنتفاضــة وأصـر علــى ذلـك٬ وفــي حينهــا رد عليـه المجــرم شـارون بال

ثم عاود مرَّة أخرى فصرح قبـل . ٦٧ال قدس٬ ال عودة لالجئين٬ ال رجوع إلى حدود : قائالً 
ذلـك فــي مهرجـان انتخـابي بمخــيم جباليـا شــمال ثالثـة أيـام بوقــف صـواريخ القسـام والهــاون و 

غزة٬ واعتبر أن صواريخ المقاومة ال فائدة منها٬ وال قيمة لها وتضـر بالقضـية الفلسـطينية٬ 
هذه التصريحات التنازلية أغضبت الشارع الفلسطيني كله وخاصة الفصائل المقاتلة فقامـت 

عتبرها طعنة في ظهـر المقاومـة٬ بإنزال بيان للشارع الفلسطيني تستنكر هذه التصريحات وت
وشهادة مجانية للصهاينة المجرمين لممارسة مزيد من العـدوان والقتـل بحـق شـعبنا المجاهـد 

صـقور فـتح٬ وكتائـب شـهداء األقصـى٬ وكتائـب الشـهيد : " وطالب البيان الذي وقعـت عليـه
لشــعبية وكتائــب أبــو الــريش٬ وكتائــب الناصــر صــالح الــدين٬ والجبهــة ا٬ عــز الــدين القســام

أبو مازن بالتراجع عن تلك التصريحات التي تضر بمصـلحة شـعبنا إال أنـه " القيادة العامة 
  .رفض بشدة االعتذار عما بدر منه

إن شـعبنا الفلسـطيني يـدرك تمامـًا أن العـدو الصـهيوني بـذل كـل مـا يسـتطيع مـن أجــل      
صـة فـي حلقـه٬ وشـبحًا إيقاف الصواريخ وقذائف الهاون٬ والعبوات فلم يستطع٬ بـل ظلـت غ

يطارد جنـده ويهـدد أمنـه األمـر الـذي جعـل الكثيـر مـنهم يـذهب إلـى المصـحات النفسـية٬ أو 
يهــــرب مــــن التجنيــــد٬ أو يقتــــل نفســــه خوفــــًا مــــن نيــــران المقاومــــة٬ فهــــل يجــــوز إيقــــاف هــــذه 
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الصواريخ التي تدافع عن شعبنا وأمتنـا٬ وعـدونا ال ينفـك ليـل نهـار وصـباح مسـاء عـن قتـل 
  !.ا٬ وهدم بيوتنا٬ وتجريف مزارعنا؟نأطفال

إن علــى أبــي مــازن أن يفخـــر بالمقاومــة البطلــة التــي وحـــدت شــعبنا ووحــدت فصـــائله      
المقاتلـــة فـــي خنـــدق المقاومـــة٬ فاســـتطاعت بفضـــل اهللا أن تنـــال مـــن العـــدو نـــيًال وأن تربـــك 
جنــراالت العــدو الصــهيوني الــذين وقفــوا عــاجزين أمــام عظمــة المقاومــة٬ وخاصــة فــي حــرب 

ة تفجيـر النفـق فـي رفـح التـي قـام بهـا رجـال القسـام وصـقور األنفاق والتـي كـان آخرهـا عمليـ
فــتح٬ فــأبو مــازن إذا أراد أن يقــود شــعبه فعليــه أن ينحــاز إليــه وأن يكــون فــي صــفهم ال أن 
يكــون علــيهم٬ فشــعبنا عــرف طريقــه فــي اختيــار المقاومــة طريقــًا لطــرد االحــتالل مهمــا طــال 

اوضـات العقيمـة والتـي كـان أبـو مـازن الزمن٬ كما أن شعبنا أتقن وبعد عشر سنين من المف
أكبـــر مهندســـيها أنهـــا لـــم ُتجـــِد نفعـــًا وأن اليهـــود ال يريـــدون ســـالمًا٬ بـــل يريـــدون طردنـــا مـــن 

ۆئٱٱٱۆئٱٱڇٱأرضنا٬ وقتلنا٬ كيـف ال وهـم قتلـة األنبيـاء والصـالحين كمـا أخبـر تعـالى 

  .٦١: البقرةڇٱ ۈئٱٱٱۈئ

ــــــة  ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄڄٱٱڇٱهــــــم أهــــــل الغــــــدر والخيان

  .٨: التوبة ڇڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱ

هم الذين يعتبرون أرض فلسـطين هـي أرضـهم قـد وهبهـا الـرَّب لهـم هـي أرض الميعـاد      
ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱڇٱ: التي ال يمكن أن يفرطوا ولو بشبر منها كمـا أخبـر تعـالى عـنهم

مـازن أعـرف النـاس بيهـود فهـم أهـل فتنـة٬ وقـد حــاولوا وأبـو . ٥٣: النسـاء ڇٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱ
مـرارًا وبكــل مــا يملكــون ومـن ورائهــم الــدعم األمريكــي الالمحـدود أن يقضــوا علــى االنتفاضــة 

فهـم يعيشـون فـي !! وخاصة على صواريخ القسام فلم يفلحوا وما اجتياح الشمال عنا ببعيد 
نســـحاب مـــن جحـــيم غـــزة ولكـــن يريـــدون اال؟ وفـــي ورطـــة٬ فمـــن الـــذي ســـينقذهم منهـــا مـــأزق
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ولن يكون ذلك إال بإشعال نار الفتنة بين !! يريدون الحفاظ على ماء وجوههم أمام شعبهم 
  !!أبناء الشعب الفلسطيني 

وهذا لن يكون بإذن اهللا مادمنا موحدين متمسكين بخيار المقاومة منحازين إلى شـعبنا      
ــاٌن مَّْرُصــوٌص " الصــابر المــرابط  ــَأنَُّهم ُبنَي ــِبيِلِه َصــف�ا َك ــي َس ــاِتُلوَن ِف " ِإنَّ اللَّــَه ُيِحــبُّ الَّــِذيَن ُيَق

   ٤الصف 

توا في سبيل اهللا والوطن ماتوا من لقد قّدم شعبنا ما يزيد عن أربعة آالف شهيد ما     
أجل الحفاظ على هوية شعبنا وقضيتنا فهم أمانة في أعناقنا علينا أن نواصل الطريق من 
بعدهم نحو التحرير فقد رسموا بدمائهم الزكية خارطة فلسطين من جديد وبعثوا فينا األمل 

ينكم والذب عن حياض فأرواحهم تنادينا أن هبوا لنصرة د.. وأحيوا فينا روح الجهاد .. 
ٱچٱٱڇٱالوطن وال تنكلوا عن الجهاد في سبيل اهللا  ٱچٱ ٱڃٱ ٱڃٱ ٱڃٱ ٱٱڃٱ ڄٱٱڄٱ

چٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈڈٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱ

ٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱ ڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱ

ٱ ٱڻٱ ٱ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱںٱ ٱ ٱڱں وهناك اآلالف من ٬ ٣٩ � ٣٨: التوبة ڇڱٱٱڱٱ
زهرة شبابهم في سجون االحتالل من أجل أن نعيش بكرامة فمن حقهم المعتقلين أمضوا 

ال يوجد في أجندة ألنه  ؛علينا أن نعمل على تحريرهم ولن يتم تحريرهم عبر المفاوضات
عنهم وما يقال فهو كذر الرماد في العيون المفاوضات ليس في أجندتها  يءالمفاوضات ش

٬ هناك معاقون!! خ على حساب اقتتال شعبنا إال التنازل وحماية أمن دولة الكيان المس
لم نقدم لهم ما ؟ هناك فقراء وأيتام ماذا فعلنا لهم٬ بيوت مهدمة٬ هناك هناك جرحى

ومنا من يملك الماليين ليس !! يستحقون بل تركناهم يتسولون على األبواب هنا وهناك 
ؤوليته وسطوته من عرق جبينه بل سرقها من دماء المسحوقين من أبناء شعبه بحكم مس

إن تصريحات األخ أبو مازن وٕاصراره عليها تتنافي مع مبدأ وروح الديمقراطية التي !! 
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٬ فليس عيبًا أن يعتذر اإلنسان عما أخطأ في حق أخيه٬ يدعو إليها في برنامجه االنتخابي
كل ابن "  فوقف متحديًا إلرادة شعبه يقول ٬ فما بالك فيمن أخطأ في حق شعب بأكمله

 -رضي اهللا عنه- ورحم اهللا أمير المؤمنين عمر !! خطَّاء وخير الخطائين التوابون آدم
٬ يعطينا اهللا حين كان يخطب الجمعة وأراد أن يحدد المهور فوقفت امرأة وقالت يا عمر

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱڇٱأليس اهللا يقول ! وتحرمنا

ٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱ أصابت امرأة : فقال عمر ٢٠: النساء ڇڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٺٱٱٺٱ
  .كل الناس أفقه منك يا عمر: وفي رواية فأطرق عمر ثم قال٬ وأخطأ عمر

م عشـرة شـهداء مـن بيـت الهيـا فـي مجـزرة جديـدة ٤/١/٢٠٠٥وفي صباح يوم الثالثاء     
سـاعة علـى تصـريح أبـي مـازن فهـل تكفـي هـذه  ٢٤يرتكبها العـدو الصـهيوني بعـد أقـل مـن 

  ! خندق المقاومة يا أبا مازن؟حضن الشعب وٕالى المجزرة للرجوع إلى 

ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱڭڭٱٱڭٱٱڇٱ     

  .  ٧١ - ٧٠: األحزاب ڇۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٴۇٱٱ
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  !!تتراجع أمام ضربات المقاومة .. قمة شرم الشيخ 

٢٤/٠٢/٢٠٠٥  

م هـب الشـعب الفلسـطيني مـن ٥/١/١٩٩٦بعد استشهاد المهندس يحي عياش في 
كل حدب وصوب لوداع المهندس في مسيرة لم تشهدها فلسطين من قبل٬ فقد بلـغ تعـدادها 

ثـم كـان الـرد علـى جريمـة االغتيـال . ما يزيـد عـن نصـف مليـون مـن أهـالي القطـاع الحبيـب
الشـهيد عـز الـدين القسـام بقيـادة البطـل حسـن بعد خمسين يومـًا مزلـزًال٬ حيـث قامـت كتائـب 

سالمة بتنفيذ خمس عمليات استشهادية خالل أسبوع في قلب القدس وتل أبيـت٬ وعسـقالن 
ومـن ثـمَّ فقـد تـداعى األحـزاب فـي شـرم الشـيخ . صـهيونيًا ومئـات الجرحـى ٦٠وأودت بحياة 

مــن أجــل  م مــن عــرب وعجــم ويهــود وأمريكــان تجمعــوا وخططــوا وتــآمروا١٩٩٦فــي مــارس 
ڇٱالقضـــاء علـــى المقاومـــة فـــي فلســـطين وعلـــى رأســـها حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية حمـــاس 

لى كبــــر هــــذه المــــؤامرة المجــــرم وقــــد تــــو ٬ ٣٠: األنفــــال ڇڱٱٱڱٱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱ
عالميـًا وماليـًا٬ نتنياهو رئيس الـوزراء الصـهيوني وقتهـا٬ وكانـت محاصـرة حمـاس سياسـيًا وإ 

ـــذًا مهـــوكـــان الـــدور ال ـــاء حمـــاس تنفي م للســـلطة الفلســـطينية التـــي فتحـــت الســـجون لقـــادة وأبن
لقرارات قمة شرم الشيخ وقامت بتعذيبهم والتنكيل بهم بصورة بشعة خاصة بالدكتور الشهيد 

لقــد ظــن أعــداء حركــة حمــاس مــن اليهــود واألمريكــان ومــن . -رحمــه اهللا-إبــراهيم المقادمــة 
بحمـــد اهللا صـــبرت واحتســـبت األمـــر هللا ولـــم توجـــه لـــف لفهـــم أنهـــم سيقضـــون عليهـــا ولكنهـــا 

بنادقها إلى من سجنها وعذبها٬ ولكن وجهت البنادق إلى رأس األفعى الصـهاينة المجـرمين 
هـــــذا الموقـــــف الـــــوطني المشـــــرف جعـــــل كـــــل الشـــــرفاء . ومـــــن ورائهـــــم األمريكـــــان الحاقـــــدين

ول حمــاس حــول حــ يلتفــونالمخلصــين مــن أبنــاء هــذا الــوطن وخاصــة المقــاومين والمقــاتلين 
  .راية المقاومة ضد الصهاينة المجرمين
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/ واستمرت المؤامرة٬ وكانت عمليـة االغتيـال الفاشـلة لـرئيس المكتـب السياسـي لحمـاس األخ
م مــن قبــل الموســاد اإلســرائيلي٬ والتــي تــم علــى إثرهــا خــروج ٢٥/٩/١٩٩٧خالــد مشــعل فــي 

سـقوط نتانيـاهو ليـأتي مـن بعـده وكانـت النتيجـة ... الشيخ الشهيد أحمد ياسين من المعتقـل 
بــاراك والــذي لــم يصــمد أمــام انتفاضــة األقصــى المباركــة فســقط واعتــزل العمــل السياســي ثــم 

بأنـــه : جـــاء شـــارون ليكـــون الطلقـــة األخيـــرة فـــي جعبـــة الكيـــان المســـخ٬ فعربـــد وتـــبجح قـــائالً 
ر  سيقضــي علــى االنتفاضــة فــي مــدة أقصــاها مائــة يــوم فوضــع خططــه وجمــع كيــده٬ وســخَّ

نــده للقضــاء علــى المقاومــة فلــم يســتطع ومضــت مئــات األيــام دون جــدوى٬ واغتــال القــادة ج
الكبار أمثال اإلمام الشهيد أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي ظانـًا أنـه سـيفت فـي 
عضد االنتفاضة فلم يزدها إال قوة فوق قوتها٬ حاصر االنتفاضة اقتصـاديًا وجفـف منابعهـا 

ڄٱٱڄٱٱڇٱه سيقضـي عليهـا فكـان وبـاًال عليـه بـأن فـتح اهللا لهـا أبـواب السـماء ماليـًا ظانـًا أنـ

ڃٱٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱ

  .٧: المنافقون ڇڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱ

.. وهـــدم٬ وجـــرَّف ورغـــم ذلـــك تعاظمـــت االنتفاضـــة٬ وطـــورت عملهـــا ٬ قتـــل واعتقـــل
إيقافهــا وال زالــت شــبحًا تطــاردهم ليــل نهــار فكانــت صــواريخ القســام التــي عجــز اليهــود عــن 

فــي رفــح٬ ومحفوظــة٬ والشــجاعية التــي زلزلــت األرض مــن  األنفــاقوصــباح مســاء٬ وحــرب 
ناهيك عن االستشهاديين الذين اخترقوا أمنه وزرعوا الرعب في قلوب جنده٬ ٬ تحت أقدامهم

ــــة والســــياحية فحــــدث وال حــــرج٬ وكــــذلك  الهجــــرة العكســــية أمــــا الخســــارة االقتصــــادية والمالي
  !!وكثرة المصحات النفسية فهي دومًا في السجالت اليومية ٬ والهروب من الجندية

س العـدو الصـهيوني مـن القضـاء علـى االنتفاضـة بعـد أربـع سـنوات ونصـف ئلقـد يـ
وهذا بفضل اهللا أوًال ثم بفضل المجاهدين المخلصين الذين وهبوا أنفسهم ٬ من عمرها المديد

بهم اهللا القــوة والعزيمــة للتصــدي للجــيش اإلســرائيلي الــذي لــم يقهــر كمــا فــوه -عــز وجــل-هللا 
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ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڇٱفــأذلوه ومرغـوا أنفــه فـي التــراب !! يـدعون 

  .١٣: الحشر ڇڻٱٱۀٱٱ

م إلنقــاذ شــارون مــن ٢٠٠٥ مر شــرم الشــيخ مــرة أخــرى فــي نــوفمبرلهــذا كــان مــؤت
حيث أعطـت حمـاس تهدئـة لمـدة شـهر ٬ ع عباسوكان قبل ذلك اجتماع حماس م!! ورطته

علـى أن يلتــزم شــارون بــالكف عـن قتــل واعتقــال أبنــاء شـعبنا ولكــن اليهــود كعــادتهم ال عهــد 
  .١٠٠: البقرة ڇۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱڇٱلهم وال ذمة 

فخرقــوا التهدئــة فقتلــوا واعتقلــوا واجتــاحوا فكــان الــرد علــى تلــك االختراقــات مــن قبــل 
حماس دفاعًا عن شعبنا وذلـك بـإطالق صـواريخ القسـام وقـذائف الهـاون علـى المسـتوطنات 

  . في غوش قطيف وغيرها 

لقــــد أدرك شــــارون وحكومتــــه أنــــه ال منــــاص لهــــم مــــن صــــواريخ القســــام وضــــربات    
تنازل ولو قليًال علَّ ذلك يخفـف مـن حـدة شـبح المقاومـة الـذي يطـارد جنـده المقاومين إال بال

مبعـدًا إلـى ديـارهم فـي  ١٦وعلى رجـوع ٬ فوافق على إرجاع بعض جثامين الشهداء٬ وشعبه
  .سجين على طريقتهم  ٥٠٠واإلفراج عن ٬ الضفة الغربية

وبــــدأت تصــــريحات جنــــراالتهم تخــــف حــــدتها فــــالبعض وافــــق علــــى إخــــراج ســــجناء 
وأخيــرًا كانــت موافقــة !! والــبعض اآلخــر قــال ســندرس األمــر ! ملطخــة أيــاديهم بقتــل اليهــود 

وهـــذا ألول مـــرة تقـــرر ٬ مجلـــس الـــوزراء الصـــهيوني علـــى خطـــة االنســـحاب مـــن قطـــاع غـــزة
لقـد وصـف ٬ إسرائيل إزالة مستوطنات مقامة على أرض يريد الفلسـطينيون االسـتيالء عليهـا

ورغـم ذلـك فإنـه مسـتعد  .ألصـعب فـي تـاريخ حياتـه السياسـية شارون قرار االنسحاب بأنـه ا
  .لتقديم تنازالت مؤلمة مقابل سالم حقيقي كما زعم
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فقد بات من المؤكد أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركـة ٬ من خالل ما تقدم   
وهذا !! وأن الكيان الصهيوني في تراجع وانحسار ٬ حماس تتقدم في صعود لبناء المستقبل

وبعد الفشل الذريع في إنهاء المقاومـة لجـأ العـدو  لذلكو .. ما يشهد به المراقبون والمحللون 
الصهيوني ومن ورائه أمريكا إلى طريق آخر وهي االنتخابات عّلهـا كمـا يتصـورون تحـرف 
مســيرة حمــاس عــن المقاومــة والــدفاع عــن شــعبها إال أن سياســة الحركــة قــد ســبَّقت وأعلنــت 

وأن .. شـــــركاء فـــــي الـــــدم شـــــركاء فـــــي القـــــرار : الشـــــهيد أحمـــــد ياســـــينعلـــــى لســـــان إمامهـــــا 
فالمقاومة والمشاركة متالزمان والمفاوضات وحماية الحقوق ال ٬ االنتخابات حماية للمقاومة

٬ وال هدنــة إال بتحقيــق مصــالح الشــعب الفلســطيني وعلــى رأســها تحريــر األســرى_ ينفكــان 
  . واالنسحاب الكامل من تراب وطننا الحبيب

  .١٣٩: آل عمران ڇھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱٱٱڇٱ
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  !!في العاشر من نيسان .. انتفاضة فلسطينية ثالثة 

٠٧/٠٤/٢٠٠٥  

حمى النشـاطات الصـهيونية تتزايـد وتتفاعـل حـول بنـاء مـا يسـمى بالهيكـل اليهـودي 
م ٢٠٠٥فـي ينـاير الثالث مكان المسجد األقصى المبارك٬ حيث كـان المهرجـان الـذي عقـد 

الـذي يعــد مـن أخطــر المهرجانـات التــي أقيمـت لمــا لـه مــن عنايـة فائقــة " مهرجـان الهيكــل " 
ـــى أنقـــاض  ـــاء الهيكـــل عل ـــة مســـيحية تـــؤمن بإعـــادة بن مـــن قبـــل جماعـــات ومنظمـــات يهودي
المســجد األقصــى٬ وتــرى أن تــدمير األقصــى وبنــاء الهيكــل مكانــه همــا عالمــة علــى قــرب 

ومــن بــين الــذين حضــروا المهرجــان رئــيس معهــد بحــوث . ة أخــرىظهــور عيســى المســيح مــرَّ 
ال يمكـن إلسـرائيل أن تكـون دولـة ذات سـيادة : " الهيكل يسرائيل أرئيل الذي قـال فـي كلمتـه

كاملة إال إذا كان الهيكل في وسـطها٬ وأن كـل المشـاكل التـي تحـدث اآلن إنمـا سـببها عـدم 
  ".وجود الهيكل وأنه هو الحل لكل مشاكلنا 

فالهيكل في نظر اليهود يعد من أهم مبـاني العبـادة حسـب زعمهـم٬ ويعتقـدون  لذلك
أن بناء الهيكل مرَّ بعدة مراحل٬ كلها قصص وأساطير وخرافات ال أساس لها مـن الصـحة 

البيـت المقـدس٬ أو " والهيكـل فـي العبريـة بمعنـى . وال تستند إلى دليل يثبت ما يذهبون إليـه
اإللـه٬ وحسـب المصـادر الصـهيونية فـإن نبـي اهللا داود عليـه السـلم البيت الكبير٬ أو مسكن 

عليـــه -قـــام بشـــراء أرض مـــن البيوســـيين ليبنـــي عليـــه هـــيكًال مركزيـــًا٬ وتـــولى ابنـــه ســـليمان 
م٬ ولهـذا سـمي هيكـل سـليمان أو .ق٩٥٣-٩٦٠مهمة البناء التي أنجزها في الفتـرة -السالم

ببنـاء الهيكـل -عليـه السـالم-قـام سـليمان  الهيكل األول٬ وحسب الزعم الصهيوني المكـذوب
ــر البــابلي بفــي المكــان الــذي يوجــد فيــه المســجد األقصــى وقبــة الصــخرة٬ ثــم جــاء ن وخــذ نصَّ

وهــدم هيكــل ســليمان وحملــه إلــى بابــل٬ ثــم قــام هيــرودوس بتطــوير هــذا الهيكــل وأطلــق عليــه 
الـث فيـزعم اليهـود أنـه ال اسم الهيكل الثاني٬ وقد قام الرومان بهدمه٬ وأمـا خرافـة الهيكـل الث
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بـد مـن إعـادة بنـاء الهيكـل بعـد هـدم المسـجد األقصـى٬ وبعضـهم يعتقـد أن الهيكـل لـن يبنــى 
يجــب علينــا أن ال ننتظــر : ومــنهم مــن يقــول. بأيــٍد بشــرية بــل إنــه ســينزل كــامًال مــن الســماء

عد ذلك عمل الرب بل ال بد لنا أن نستعجله٬ ويجب أن نأخذ المسألة على عاتقنا٬ ثم هو ب
بــل تطــور األمــر فــي هــذه األيــام عــن كيفيــة تــدمير !!   ال بــد أن يوافــق علــى مــا نقــوم بــه 

المسـجد األقصـى٬ فبعضــهم يفكـر بعمليـة جويــة انتحاريـة٬ والـبعض اآلخــر باسـتعمال طــائرة 
دون طيــــار محملــــة بمتفجــــرات وٕاســــقاطها عليــــه٬ وآخــــرون يفكــــرون بهجــــوم صــــاروخي٬ أو 

هــاون مــن جهــة جبــل الزيتــون٬ أو زرع عبــوات ناســفة علــى  بقصــف الحــرم القدســي بقــذائف
أحد مداخل الحرم٬ أو إطالق النار على المصـلين علـى غـرار مـا حصـل فـي مجـزرة الحـرم 

  .اإلبراهيمي الشريف

إن مـــا يجـــري اليـــوم مـــن إعـــداد وتخطـــيط القتحـــام المســـجد األقصـــى بهـــدف إقامـــة 
يهودية والمسيحية المتطرفة فحسب٬ بل الهيكل المزعوم ليس بفعل تلك الجماعات الدينية ال

بـــن غريـــون أول رئـــيس وزراء لـــدولتهم صـــهيونية رســـمية كمـــا جـــاء علـــى لســـان هـــو سياســـة 
وهكـذا " ال معنى لفلسطين بدون القدس٬ وال معنى للقدس بدون الهيكل : " المسخ حين قال

صــى٬ فلــم الحكومــة الصــهيونية اليــوم فإنهــا تغــض الطــرف عمــا يبيتــه هــؤالء المجرمــون لألق
تالحقهــم ولــم تعتقــل أحــدًا مــنهم٬ رغــم طلــب رئــيس جهــاز الشــرطة الصــهيونية بزيــادة أعــداد 
الشــرطة لحمايـــة المســـجد األقصــى وكـــل هـــذا لــذر الرمـــاد فـــي العيــون٬ فقـــد ذكـــرت صـــحيفة 

أن الشـــرطة عـــززت مـــن الحراســـة حـــول  ٤/٤الصـــهيونية يـــوم االثنـــين   تأحرونـــو يـــديعوت 
المســجد األقصــى نتيجــة الزديــاد المخــاوف مــن قيــام مجموعــات يهوديــة متطرفــة لالعتـــداء 
على المسجد األقصى٬ كما أوضحت الصحيفة أن هناك العشرات من النشـطاء المجهـولين 

َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكـُر " أفعال تخريبية الذين لم تعرف الشرطة عن مكان وجودهم ربما يقومون ب
ـــُه َواللّـــُه َخْيـــُر اْلَمـــاِكِريَن  ويبـــدو أن شـــارون اســـتغل إعـــالن التهدئـــة مـــن قبـــل الفصـــائل " الّل

الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس فـي حـوار القـاهرة٬ وضـرب بعـرض الحـائط بكـل ذلـك 
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فقــد أطلــق العنــان للجماعــات  لــذلك ٬متحــديًا وناســفًا كــل مــا يــدعو إلــى التهدئــة أو االســتقرار
الدينيــة المتطرفــة تهــدد وتتوعــد باقتحــام األقصــى احتجاجــًا علــى االنســحاب مــن غــزة وأخــذ 

واستكمال  واالعتقاالت٬ يمعن في عملية االستفزاز على الحواجز واالقتحامات واالغتياالت
اليـه أدومـيم بناء الجدار واألخطر مـن ذلـك توسـيع حـدود القـدس الكبـرى بضـم مسـتوطنة مع

  .شمالي وجنوبي  نوتوسيعها إلى حدود نهر األردن ليقسم الضفة الغربية إلى شطري

ن األســـباب التـــي إ ٬ أصـــبح واضـــحًا للعيـــان و إن خروقـــات حكومـــة شـــارون للتهدئـــة
فيجــب علــى الموقــف الفلســطيني أن يكــون موحــدًا  ٬ لــذلكقامــت عليهــا التهدئــة لــم تعــد قائمــة

ال بـد مـن النفيـر ٬ ال بـد مـن حشـد الطاقـات للزحـف نحـو القـدس٬ أمام الغطرسـة الصـهيونية
العـــام لحمايـــة المســـجد األقصـــى مـــن إخـــوان القـــردة والخنـــازير الـــذين قـــرروا اقتحـــام المســـجد 

فاضــة الثالثــة وســتكون مــن نــوع هــذا اليــوم سيشــهد بدايــة االنت٬ ١٠/٤األقصــى يــوم األحــد 
  !!جديد

م فكانــت االنتفاضــة ٢٠٠٠يلــول لقــد دخــل المجــرم شــارون المســجد األقصــى فــي أ
التــــي مّرغــــت أنــــوف االحــــتالل فــــي التــــراب وأربكــــت ٬ الثانيــــة انتفاضــــة األقصــــى المباركــــة

فســتكون  ١٠/٤وٕاذا مــا اقتحمــوا المســجد فــي يــوم ٬ المؤسســة األمنيــة والعســكرية الصــهيونية
االنتفاضــة الثالثــة التــي ســتحرق األرض مــن تحــت أقــدام الصــهاينة  وســيكون الزحــف نحــو 
القدس مـن كـل حـدب وصـوب مـن أبنـاء ومجاهـدي الشـعب الفلسـطيني مـن أجـل االنتصـار 

حـين أحـرق المسـجد األقصـى فبكـت ٦٩ولن تكون المرحلة كمرحلـة  لمسرى النبي محمد 
رئيســة الــوزراء الصــهيوني فــي اليــوم األول ثــم ضــحكت فــي اليــوم ) مــائير  اغولــد( يومهــا 
ـــاني ألنـــي خشـــيت أن تتحـــرك  ؛فـــي اليـــوم األول بكيـــت: قالـــت٬ فلمـــا ســـئلت عـــن ذلـــك٬ الث

ألنـــي لـــم أســـمع إال الشـــجب  ؛وضـــحكت فـــي اليـــوم الثـــاني٬ الجيـــوش العربيـــة لنصـــرة القـــدس
ولكن سـتتحرك مشـاعر ٬ واالستنكار نعم لم تتحرك الجيوش العربية يومها ولن تتحرك اليوم



- ۷۸۰  - 
 

لحمايــة المســجد ســيتحرك الفلســطينيون ٬ ماليــين المســلمين فــي العــالم للزحــف نحــو القــدس
سـيتحرك جـيش االستشــهاديين لتكـون لـه صــوالت وجـوالت فــي ٬ األقصـى بأجسـادهم العاريــة

وستعم ٬ حتى يرحل أهلها عنها سديروتوستنطلق الصواريخ إلى ٬ عمق الكيان الصهيوني
االنتفاضـة ســائر الـوطن فــي الضـفة والقطــاع والخـط األخضــر حينهـا ســيتمنى اليهـود أن لــم 

  .تلدهم أمهاتهم 

ائٱٱائٱٱٱٱٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱٱٱٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱڇٱ

  .٢٢٧: الشعراء ڇیٱٱیٱٱ
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  لن تحرر القدس إال بالدماء واألشالء.. ذكرى اإلسراء في 

  م٠١/٠٩/٢٠٠٥
بعــــد المعانــــاة  لقــــد جــــاءت رحلــــة اإلســــراء والمعــــراج تســــلية ومكرمــــة لرســــول اهللا    

 ٬التــراب فــوق رأســه ىفقــد حثــ٬ مــن قبــل أهــل قــريش والعــذاب الشــديد الــذي القــاه الرســول 
٬ علــى رأســه وهــو ســاجد فــي ظــل الكعبــة رووضــع ســال الجــزو  ٬وبصــق فــي وجهــه الشــريف

اللهـم عليـك ": فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قـال -رضي اهللا عنها-حتى جاءت فاطمة 
أن تخــرج بــين  أبــي معــيط خنقــه حتــى كــادت أنفــاس الرســول  وحــاول عقبــة بــن ٬"بقــريش

أن يقـول  أتقتلـون رجـالً : وهـو يقـول يديه فجاء الصديق ليدفع هذا الكافر عـن رسـول اهللا 
ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱڇٱ٬ ربــــي اهللا وقــــد جــــاءكم بالبينــــات مــــن ربكــــم

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱژٱٱژڑٱٱڑٱٱ

ثـــــــــــم . ٢٨: غـــــــــــافر ڇکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱٱٱٱٱگگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
عاتيـة فكـانوا أقـبح مـن  إلى الطائف كي يبلغ دعـوة اهللا ولكنـه وجـد قلوبـاً  خرج رسول اهللا 

بالحجـــارة حتـــى ســـال الـــدم  هم وصـــبيانهم بقـــذف رســـول اهللا أغـــروا ســـفهاء ٬رد أهـــل مكـــة
اللهم إني أشكو إليـك ضـعف قـوتي ": ثم وقف يناجي ربه قائالً ٬ الطاهر من جسده الشريف

وأنـت ربـي إلـى  ٬يا أرحم الـراحمين أنـت رب المستضـعفين ٬وقلة حيلتي وهواني على الناس
 الفـ إن لم يكن بك غضـب علـيَّ  ؟من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري

وصــلح عليــه أمــر الــدنيا واآلخــرة أال  ٬أســألك بنــور وجهــك الــذي أشــرقت لــه الظلمــات٬ أبــالي
وال حــول وال قــوة إال  ٬حتــى ترضــى ىلــك العتبــ ٬ســخطك أو يحــل علــيَّ  ٬تنــزل بــي غضــبك

كيـف تعـود  متعجبـاً  -رضـي اهللا عنـه-أن يـدخل مكـة فسـأله زيـد  بعد هذا كلـه أراد ٬ "بك
 ٬ومخرجاً  يا زيد إن اهللا جاعل لما ترى فرجاً : قال ! يا رسول اهللا إلى مكة وقد أخرجوك؟

وصلى فـي الكعبـة تحـت حمايـة حـراب  ٬مكة في جوار المطعم بن عدي المشرك ودخل 
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كـون فـي رحـاب يبعد هـذا المشـوار الطويـل أن  لقد استحق الحبيب محمد ٬ دهمطعم وأوال
ڱٱٱںٱٱںٱٱڇٱ٬ بنصــر اهللا وتأييــده لــه ويقينــاً  آيــات ربــه الكبــرى ليــزداد ثقــةً مــواله ليــرى مــن 

: الـــــــــــــــــــروم ڇڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱٱ

وهـذه سـنة اهللا فـي  ٬لمرحلة المجابهـة مـع أعـداء اهللا كانت هذه الضيافة الربانية تمهيداً ٬ ٤٧
حــين كلــف موســى  -ســبحانه�فــاهللا ٬ لعبــاده المــؤمنين أن يكــون معهــم فــي مواجهــة الباطــ

ألن مواجهـــة الباطـــل المتمثـــل بفرعـــون يحتـــاج إلـــى  ؛بمواجهـــة فرعـــون أراه اهللا آياتـــه الكبـــرى
ڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ: -تعـالى-قال مزيد من الصبر والثبات على الحق 

ڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

کٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱ

 ١٧: طـــــــــــه ڇڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱ

- ٢٤ .  
- عليه السالم-  إن موسى: " ٤/٢٣٣٤ -اهللا هرحم-يقول الشهيد سيد قطب 

إنه ذاهب لخوض معركة اإليمان  ٬ذاهب لمواجهة أقوى ملك في األرض وأطغى جبار
إنه ذاهب إلى خضم األحداث والمشكالت مع فرعون أول األمر٬ ثم مع  ٬مع الطغيان

وأضعف استعدادهم للمهمة ٬ قومه بني إسرائيل وقد أذلهم االستعباد الطويل وأفسد فطرتهم
من التهيؤ  فالً افربه يطلعه على أنه لن يذهب غ٬ ها بعد الخالصالتي هم منتدبون ل

٬ صنع على عين اهللا منذ زمان هوأن ٬لم يرسل إال بعد التهيئة واإلعداد هأنو  ٬واالستعداد
عليه وهو صغير ضعيف  تطفل رضيع٬ ورافقته العناية وسهر  ودرب على المشاق وهو

ة ومن كل قوة فلم تمتد إليه ن كل عدَّ وكان تحت سلطان فرعون وفي متناوله وهو مجرد م
فال عليه  ٬ألن يد القدرة كانت تسنده وعين القدرة كانت ترعاه في كل خطاه٬ يد فرعون

  ". قد اصطنعه لنفسه واستخلصه واصطفاه٬ اليوم من فرعون وقد بلغ أشده وربه معه



- ۷۸۳  - 
 

تقرأ أوائل على األمة أن تعود إلى سالف عهدها أن ٬ في ذكرى اإلسراء والمعراج   
ففي هذه اآليات بشرى بأن ٬ سورة اإلسراء التي تتحدث عن إفساد بني إسرائيل مرتين

وقد ٬ ا ما بناه بنو صهيونعباد اهللا المخلصين هم الذين سيفتحون بيت المقدس ويدمرو 
المنورة عن المدينة  فسادة األولى حين خانوا اهللا ورسوله فأجالهم محمد مرت اإل

فسادة الثانية فهي التي نعيشها اليوم فقد بلغ العدو اإلسرائيلي وأما اإل ٬واستأصل شأفتهم
ھٱٱےٱٱےٱٱڇٱ: - تعالى- قال من العتو واإلجرام ما لم يشهده في أي وقت مضى 

ٱٱۋٱٱ ٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱ ٱۇٱ ٱۇٱ ٱ ٱڭڭ ٱڭٱٱڭٱ ٱ ۓۓ

  .٧: اإلسراء ڇۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱ
فــإذا كانــت الكــرة : "١٤/٨٣٦٣ه فــي تفســير  -رحمــه اهللا-يقــول الشــيخ الشــعراوي 

لــن تظــل لهــم الغلبــة ولــن تــدوم .. ال : فهــل ســتظل لهــم علــى طــول الطريــق٬ اآلن لليهــود
أي إذا جــاء وقــت " ء وعــد اآلخــرةفــإذا جــا: "بــدليل قولــه تعــالى٬ لهــم الكــرة علــى المســلمين

تكون لنـا ا سـنعود إلـى سـالف عهـدنا٬ وسـنـوفي اآلية بشارة لنـا أن... لهم  فسادة الثانيةاإل
وعنـدها سـتكون لنـا الغلبـة ٬ يقظة وصـحوة نعـود بهـا إلـى مـنهج اهللا وٕالـى طريقـه المسـتقيم

إن فكــرة التجمــع القــومي لبنــي صــهيون اليــوم فــي ". والقــوة وســتعود لنــا الكــرة علــى اليهــود
فلسطين والذي نادى به بلفور في إعطاء وطن قومي لهم في فلسطين وأيدت ذلك القوى 

ـــوراتهم ٬ ة لإلســـالمالكبـــرى المعاديـــ ـــادي بـــه زعمـــاؤهم مـــن ربـــط أرض فلســـطين بت ومـــا ين
المزيفــة وٕادعــائهم بأنهــا أرض الميعــاد قــد وهبهــا الــرب لهــم كمــا صــرح بــن غوريــون أمــام 

ولكـن ٬ قد ال يكون لنا في فلسـطين حـق مـن منطلـق سياسـي أو قـانوني: العالم حين قال
ال معنــى لفلســطين مــن دون : ثــم قــال ٬لنــا فــي فلســطين الحــق مــن منطلــق وأســاس دينــي

أما !! وال معنى لقيام دولة إسرائيل بدون فلسطين٬ وال معنى للقدس بدون الهيكل ٬القدس
يـوم أن نجـح فـي االنتخابـات واسـتلم رئاسـة الـوزراء مـا يؤكـد علـى هـذه ) نتنياهو(ما قاله 
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ال مجـال : ثـم قـال بكـل وقاحـة ٬للتـوراة لقد صـوت اليهـود أخيـراً : السياسة الخبيثة فقد قال
إن . فـإن القــدس عاصـمة أبديــة إلســرائيل٬ للحـديث فــي أي مفاوضـات عــن تقسـيم القــدس

وجــود اليهــود فــي فلســطين وتجمعهــم مــن شــتى أقطــار األرض لــه حكمــة ربانيــة فــي إثــارة 
نفـــوس المـــؤمنين ألن هـــذا اإلجـــرام الصـــهيوني المتغطـــرس يحـــرك كـــوامن النفـــوس نحـــو 

وهذا ما نلمسه حقيقة حينمـا ٬ سبحانه فال ترى راحة لها إال بالرجوع إلى اهللاإليمان باهللا 
اقتحم شارون المسجد األقصى فكانـت انتفاضـة األقصـى التـي أجبـرت العـدو الصـهيوني 

ېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱٱٱٱیٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱڇٱاالنــدحار مــن قطــاع غــزة  علــى 

  .١٠٤: اإلسراء ڇىئٱٱيئٱٱٱٱجبٱٱ
يحدثنا ويؤكد لنا أن القدس ال تسترد وال تتحرر إال بالدماء  إن القرآن الكريم   

- قال الطاهرة إال بالجهاد واالستشهاد في سبيل اهللا إال عن طريق اإلقدام واالقتحام 
ٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱڇٱ: - تعالى ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱ

ٱٱائٱٱ ٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱ ٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱ ۆٱٱۈٱٱۈٱ

ٱەئ ٱېئٱٱٱٱائٱ ٱېئٱ ٱېئٱ ٱۈئٱ ٱۈئٱ ٱۆئٱ ٱۆئٱ ٱ ٱۇئٱٱۇئٱ ٱوئٱ ٱوئٱ ەئٱ

ٱٱٱٱمئٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ حسب أن أو . ٢٣ - ٢١: المائدة ڇىئٱٱٱىئٱٱىئیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱ
على يد  ٬وعد اهللا قد تحقق في انتفاضة األقصى المباركة على يد المجاهدين الصادقين

د اهللا تحقق وع ٬االستشهاديين الذي اقتحموا على اليهود مستوطناتهم فذبحوهم ذبح الخراف
تحقق بصواريخ ٬ أركان بنيانهم فخر عليهم السقف من فوقهم تفي حرب األنفاق التي زلزل

تحقق بصمود  ٬يطاردهم ليل نهار القسام التي زرعت الرعب في قلوبهم فأصبحت شبحاً 
الشعب الفلسطيني األسطوري أمام اآللة العسكرية الصهيونية فكان بداية تحقيق وعد اهللا 

ھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱڇٱ: ار اليهود عن غزة مصداقا لقوله تعالىباندح

ۇٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱ
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  . ٧: اإلسراء ڇېٱٱېٱٱ
  .وسنكمل المشوار حتى دحر االحتالل من كل أرضنا الحبيبة فلسطين بإذن اهللا
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إال بتحرير أقصانا وأسرانا.. لن تكتمل فرحتنا   

١٥/٠٩/٢٠٠٥  

لم يكد المواطن الفلسطيني يصدق نفسه وهو يتجول بين أنقاض المغتصبات التي 
هذه المغتصبات التي بنيت بطريقة أمنية محكمة ٬ دمرها االحتالل قبل رحيله عن غزة

٬ االستشهاديين٬ مانعتهم من ضربات المقاومة٬ حيث ظن بانوها أنها ما نعتهم من قدر اهللا
وصواريخ القسام التي أقضت مضاجهم وحولت حياتهم إلى ٬ وحرب األنفاق٬ والمقتحمين

والتاريخ يعيد نفسه ٬ جحيم ال يطاق فاندحروا أذالء صاغرين يجرون أذيال الخزي والعار
فقد أخرجهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم من المدينة المنورة بعد أن خانوا اهللا ورسوله 

عهدهم فكان إجالؤهم عن أرض غزة  ونقضوا العهود والمواثيق وها هم يعودون إلى سالف
والمتأمل في أوائل سورة الحشر يرى وكأن القرآن يتنزل من جديد في بني صهيون ٬ هاشم
ٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱھٱٱڇٱ ٱٱٱڻٱٱڻڻ ٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱ ٱ ٱ ٱ ڳٱٱڳٱ

ھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱ

   .٢: الحشر ڇۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

في زمن االنتصار الفلسطيني الذي أوجد توازن الرعب في ظل غياب توازن القوى 
في زمن البطولة واإلقدام ٬ ينتصر الكف على المخرز٬ تنتصر اإلرادة على الدبابة والطائرة

قّدم الشعب أغلى ما يملك قادته ومجاهديه الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين 
  .فحق له اليوم أن يفتخر بهذا النصر المبين ٬ ام األمة الشيخ أحمد ياسينوعلى رأسهم إم

إن انتصار شعبنا الفلسطيني باندحار العدو الصهيوني لم يكن إال بصمود أسرانا 
البواسل من الرجال والنساء في سجون االحتالل الذين يرون اليوم حصاد صبرهم وثباتهم 
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فرحتنا إال بتحريركم من األسر ولن تقر أعيننا إال أن ونقول لهم واهللا لن تكتمل ٬ وجهادهم
  .تشاركوا شعبنا فرحتهم فهذا هو يوم النصر الحقيقي بإذن اهللا تعالى

هـــؤالء إخواننـــا األســـرى مـــن المفتـــرض أن يخرجـــوا بعـــد رحيـــل االحـــتالل عـــن غـــزة 
رت بـه وهـذا مـا أقـ٬ مباشرة فها هو االحتالل قد انسحب فال معنى لبقاء األسرى في السجن

ۇٱٱڇٱولكــن اليهــود بطبيعــتهم ال عهــد لهــم وال ذمــة ٬ األعــراف الدوليــة واألمــم المتحــدة

   .١٠٠: البقرة ڇۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱ

فالمقاومــة التــي أخرجــت اليهــود مــن غــزة لقــادرة بــإذن اهللا أن تخــرج المعتقلــين مــن 
  .سجونهم وما ذلك على اهللا بعزيز 

كـان بســبب صـمود شـعبنا وثباتــه خاصـة األمهـات اللــواتي إن االنـدحار الصـهيوني 
أو المعــاق أو المبعــد  ومــنهم المعتقــل والجــريح٬ قــّدمن أوالدهــن فــي ســبيل اهللا فمــنهم الشــهيد

  .خارج الوطن

وتحيـة إكبـار ٬ فهنيئًا في يوم االنتصار ألمهـات الشـهداء وأسـر الشـهداء والمعتقلـين
  .ة االحتالل وأرغموه على االنسحابشوكوٕاجالل لكل أبناء شعبنا الذين كسروا 

إنه وفي هذا اليوم األغر فإن شعبنا ال يقبل أن يكون االنسحاب منقوصًا بل يجب 
أن يكون شامًال للجو والبر والبحر وهـذا محـل إجمـاع لـدى شـعبنا الفلسـطيني وكـل فصـائله 

كـان مراقبـًا المقاومة فـال معنـى لإلنسـحاب مـع بقـاء ولـو يهـودي واحـد علـى معبـر رفـح ولـو 
فهــذا يعنــى أن االحــتالل ال يــزال قائمــًا يــتحكم فــي رقابنــا ووجــود األســرى خاصــة مــن قطــاع 

وبقـاء الطـائرات تحـوم فـوق سـماء غـزة ٬ غزة في السجون اإلسرائيلية فـاالحتالل ال زال باقيـاً 
فــاالحتالل كــذلك ال زال باقيــًا ويبــدو أن العــدو الصــهيوني مصــمم علــى ذلــك فســالح الجــو 

يوني يخطــط لبقــاء الســقف اإللكترونــي فــي ســماء غــزة علــى غــرار الســور اإللكترونــي الصــه
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وسـتكون طـائرات بـدون طيـار ٬ الذي يسمح له برقابـة متواصـلة علـى غـزة مـن الجـو والبحـر
كــم والتـــي ســتحل محـــل  ١٠مخصصـــة لهــذا الغـــرض علــى ارتفـــاع ) مــاحتس ( مــن طـــراز 

  .دوريات الجيش الصهيوني في القطاع

ك فعلى شعبنا أن يحافظ على استمرارية مشروع المقاومة والعمل على من أجل ذل
٬ تطويره ومساندته بكل الوسائل واإلمكانات المتاحة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني

وألننا أمام عدو ال يفهم إال لغة القوة خاصة أنه يتمادي في تعميق االستيطان في الضفة 
وال ينفك ليل نهار عن قتل واغتيال ٬ المقدس وتهويد بيت٬ وبناء الجدار العنصري

  .من كل الفصائل الفلسطينيةمجاهدينا 

فإن دعوات التحريض على المقاومة ونزع سالحها وخاصة على حماس  لذلك
٬ والتي يقودها بوش وشارون وشالوم ورايس ومن لف لفهم من أبناء الجلدة والعشيرة

وهذا هو أحد سيناريوهات ٬ بالدماء دعوات رخيصة هدفها إغراق الساحة الفلسطينية
ورغم ذلك فها هو االنسحاب قد تم والشعب ٬ االنسحاب الصهيوني التي يخطط لها شارون

ولن يكون ما أرادت أمريكا وٕاسرائيل ٬ الفلسطيني يقيم احتفاالته داخل المستوطنات المحررة
  .٤٣: فاطرڇٱ ۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱېٱٱٱېٱٱىڇٱ

المحافظـة علــى الوحـدة الوطنيــة لتكـون صــمام األمـان فــي  هــيوأمـا الركيــزة الثانيـة ف
المحافظة على إنجازات الشعب الفلسطيني والذي توج بهـذا االنتصـار العظـيم والعمـل علـى 
مواصلة الطريق بالتفاهم والحوار والبناء بين أبناء شعبنا الفلسطيني والـذي سـيكفل اسـتمرار 

ےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڇٱمسيرة التحرير لكل ترابنا الفلسـطيني الطـاهر 

   .٤: الصف ڇۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱ
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بناء ما دمره االحتالل فشـعبنا ٬ على بناء الوطن افاالنعكوأما الركيزة الثالثة فهي 
٬ يملــــك مــــن القــــدرات والطاقــــات واإلمكانيــــات الهائلــــة التــــي تؤهلــــه إلعــــادة البنــــاء والتعميــــر

مـن مسـاحة قطـاع غـزة فلـو %  ٣٥اليهـود تشـكل فالمغتصبات الصهيونية التي رحل عنهـا 
ســـنبني لكــل أســـر ٬ اســتغلت اســتغالًال حســـنًا فســوف نبنـــي بيوتــًا لكـــل الــذين هـــدمت بيــوتهم

ســـــنبني ٬ سنشـــــيد المصـــــانع لتشـــــغيل عمالنـــــا العـــــاطلين عـــــن العمـــــل٬ الشـــــهداء والمعتقلـــــين
  .ة والمراكز العلمية والتثقيفي٬ المستشفيات والجامعات والمساجد والمؤسسات

رابعًا وأخيرًا ال بد من تفعيل الدور العربي اإلسالمي للمساهمة في بناء الوطن 
إن القضية ٬ وفتح آفاق عربية وفلسطينية إلنعاش االقتصاد الفلسطيني ودعم صموده

ليست للفلسطينيين وحدهم بل هي أمانة في أعناق  العربي واإلسالميالفلسطينية بعمقها 
عم جهاد الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه حتى نيل كامل المسلمين جميعًا من أجل د

وهذا يتطلب وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي ٬ حقوقه المغتصبة
فبناء ٬ يحّضر نفسه لمزيد من التطبيع بعد االنسحاب من غزة كما فعلت باكستان ولألسف

يعد ضربة خطيرة في ظهر ..  العالقات الدبلوماسية وتبادل السفراء مع العدو الصهيوني
  .القضية الفلسطينية والمسجد األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 

ٱٹٱٱڇٱ ٱٿٱٱٹٱ ٱ ٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٿ ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٺ

  .٥١: المائدة ڇٹٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱ
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ُكتبت بماء الذهب.. وثيقة الشرف ألجنحة المقاومة الفلسطينية   

١٣/١٠/٢٠٠٥  

م أخذت على ١٩٨٧ مقاومة اإلسالمية حماس في ديسمبرمنذ نشأة حركة ال
عاتقها تحرير فلسطين معتمدة اإلسالم منهاج حياة يهدف إلى تربية جيل قرآني شعاره 

٬ والموت في سبيل اهللا أسمى أمانينا٬ والجهاد سبيلنا٬ والرسول قدوتنا٬ اهللا غايتنا: الخالد
ربانية تحمل منهاج اإلسالم عقيدة وشريعة ومصحفًا وسيفًا فكانت ومضت هذه الحركة ال

سببًا رئيسًا في إشعال نار االنتفاضة األولى التي قادها الشيخ أحمد ياسين وصحبه الكرام 
فأقضت مضاجع االحتالل ونالت منه نيًال كبيرًا األمر الذي أدى إلى  -رحمهم اهللا- 

لتأتي منظمة ٬ اومة وعلى رأسها حماسم تحت ضربات المق ٩٤انسحاب رابين عام 
التحرير الفلسطينية من خالل اتفاق أوسلو الذي أبرمته مع دولة الكيان المسخ هذا االتفاق 

ل الهزيل هدفه حماية أمن اليهود ولو على حساب وحدة الشعب الفلسطيني آملين أن يكتم
كما زين لهم األمريكان واليهود فزاد األمر تعقيدًا بل  الحلم الفلسطيني في إقامة حكم ذاتي

المقاومة وكانت النتيجة أن فشل مشروع أوسلو االستسالمي و زاد الصراع بين السلطة 
وتقدمت المقاومة وبات واضحًا أن يهود ال يريدون سالمًا بل يريدون استئصاًال للشعب 

ن اقتحم شارون المسجد األقصى وجاءت انتفاضة األقصى المباركة بعد أ.. الفلسطيني 
م وتصاعدت االنتفاضة وتطور أداؤها  ٢٨/٩/٢٠٠٠بثالثة آالف جندي صهيوني في 

وقدمت ٬ وكان لحركة حماس الشرف في المشاركة بدور كبير وفعال في إذكاء جذوتها
عبد العزيز الرنتيسي .إمام األمة أحمد ياسين والقائد دالشهيد تلو الشهيد وعلى رأسهم 

قادمة وأبو شنب وصالح شحادة ودروزة والجمالين وغيرهم لقد كان لسالح المقاومة والم
وحرب األنفاق األثر الكبير في إحراج العدو ٬ وصواريخ القسام٬ النوعي من االستشهاد يين
  .التي منى بها جيشه الذي ال يقهر الصهيوني وهزيمته النفسية
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ل مرة منذ أربعين عامًا وذلك وانتصرت المقاومة واندحر العدو الصهيوني وألو 
وانسحب شارون بعد أن فشلت ٬ بفضل اهللا أوًال ثم بفضل صمود وثبات الشعب الفلسطيني
ومن ثم بدأت حملة التحريض .. كل مخططاته في القضاء على المقاومة ونزع سالحها 

على المقاومة وخاصة على حماس لتكون في هذه المرة أكثر اتساعًا وعمقًا لتشمل 
٬ وتصنيف الحركة على قائمة المنظمات اإلرهابية٬ تياالت واالعتقاالت واإلبعاداالغ

وتجفيف المنابع والحرمان الوظيفي ألبناء الحركة٬ ولقد زاد هذا االستهداف أكثر شراسة 
وخاصة الناحية ٬ بعد أن ثبت للقاصي والداني أن الحركة تتقدم على جميع األصعدة

ستخوض االنتخابات التشريعية حيث تزداد بحمد اهللا قوة العسكرية وبعد أن أعلنت أنها 
  .إلي قوتها 

األمر الذي جعل بوش يجاهر بالعداء صراحة ويقوم بحملة تحريضية مبرمجة 
ضد الحركة ومشروعها الجهادي وأما شارون ورايس فقد طالبوا حماس صراحة بالتخلي 

جوم والتحريض القى ارتياحًا عن سالح المقاومة إذا أرادت الدخول في التشريعي هذا اله
فكانت تصريحات ٬ لدى السلطة وتشجيعًا لدى بعض الموتورين في تنفيذ ما تريد إسرائيل

رفيق الحسيني رئيس ديوان رئاسة السلطة ومستشار الرئيس محمود عباس األسوأ من 
وقد فعلنا ذلك من قبل وٕاننا سنعمل ٬ إننا ننتظر فرصة لضرب حماس: نوعها فقد قال

والقت هذه التصريحات فرصة ذهبية لدى وزارة ٬ مساعدة إسرائيل في مجال األمن على
الداخلية ببث اإلشاعات واألكاذيب ضد حماس عبر بياناتها المتالحقة والمكذوبة من أجل 
خلق حالة من الفوضى وٕاظهار حماس بمظهر المتمرد على القانون والضارب بالمصلحة 

هي المسئولة عن الفلتان األمني كما تزعم وزارة الوطنية عرض الحائط لتصبح حماس 
  .الداخلية 
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إن شعبنا أصبح يدرك تمامًا أن الفلتان األمني هو من صنيع األجهزة األمنية 
بسبب الصراعات الداخلية بينها إما على المناصب والرتب وٕاما إلغراض شخصية وشعبنا 

ض العضالت في شوارع غزة يتساءل من الذي قام بفوضى السالح وٕاطالق النار واستعرا
في  االجتياحاتيوم أن كان الرئيس أبو عمار محاصرًا في رام اهللا وفي نفس الوقت كانت 

من الذي أطلق النار على الرئيس محمود عباس يوم أن زار بيت ! شمال وجنوب غزة ؟
من الذي قتل ! من الذي قتل رجل المخابرات خطَّاب ؟! عزاء الرئيس أبو عمار في غزة ؟

وعماد وعادل ٬ من الذي قتل يحيي عياش.... المدرس الجامعي في األزهر المدهون 
  ! ؟... عوض اهللا وغيرهم 

من الذي يحتل مؤسسات السلطة بالقوة ! من الذي يغلق الشوارع ألتفه األسباب ؟
من هم الذين دخلوا المجلس التشريعي بقوة السالح وأطلقوا النار بكثافة وأمام شاشات !! ؟

من الذي سرق ماليين الدوالرات وتالعب بأموال الشعب الفلسطيني وٕاخفاء ! فاز ؟التل
من الذين استولوا على مليارات عرفات ! سرقات األسمنت وبناء الجدار الصهيوني ؟

وتقاسموا التركة وتركوا رئيسهم يموت بالسم األمريكي دون فتح ملف التحقيق حتى هذه 
 وامن الذين قام؟ مسئول ألوية الناصر صالح الدينمن الذي أطلق النار على ؟ اللحظة

؟ من ريقة همجية روعت األطفال والنساءباختطاف أبناء حماس في الضفة والقطاع بط
اهللا " ت اإللهية طوال فترة التحقيق ويقول لذلكالذي حقق معهم بطريقة حاقدة وكان يسب ا

على أمن المواطن وتسهر على  إنها األجهزة األمنية التي تحافظ؟ "أغلقت عليه في الدرج 
  .راحته 

والسلطة وفتح تقوم بتبرير ذلك العمل الشنيع أما وزارة الداخلية فإنها تبارك هذه 
  .األعمال بدليل أننا لم نر بيانًا واحدًا يدين هذه األفعال الخارجة عن القانون والنظام 
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لفلسطينية من أجل ذلك كان المؤتمر الصحفي الذي عقدته األجنحة العسكرية ا
كتائب ( م أمام الجندي المجهول والذي ضم  ٨/١٠/٢٠٠٥الثمانية في غزة يوم السبت 

٬ وكتائب أحمد أبو الريش٬ وسرايا القدس٬ وكتائب عز الدين القسام٬ شهداء األقصى
وأعلن في ) أبو على مصطفى ومجموعات خالد عكروألوية الناصر صالح الدين وكتائب 

من أهم ما ورد في هذا ٬ رف يستحق أن يكتب بماء الذهبهذا المؤتمر عن ميثاق ش
والمحافظة على سالح ٬ وحرمة الدم الفلسطيني٬ تحريم االقتتال الداخلي٬ البيان التاريخي

  .المقاومة وأي مساس به هو خدمة مجانية للعدو الصهيوني 

فإن وما دام العدو الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي باالعتقاالت و االغتياالت  
المقاومة الظافرة من حقها أن ترد بكل األشكال والوسائل واألساليب على العدوان 

 القوانين الدولية والشرائع السماويةألن المقاومة حق مشروع وثابت كفلته  ؛الصهيوني
  .والحفاظ على سالح المقاومة يعد صمام األمان للقضية الفلسطينية 

ح والهدف لن ندع فرصة للحاقدين نحن أخوة في الدم والسال: وقال البيان
والمتآمرين على شعبنا ووحدتنا الوطنية الذين يسعون إلى بث التحريض والحقد والتعصب 

نقول  ٬ لذلكفيما بيننا ووطننا واحد وقضيتنا واحدة وهدفنا واحد وعدونا الصهيوني واحد
تنة بيننا خدمة لكل الحاقدين والمتآمرين موتوا بغيظكم وحقدكم لن تنجحوا في إثارة الف

  .ألسيادكم 

ونحن نعلن جميعًا ومنذ هذه اللحظة عن وحدة حال وموقف ومصير كافة أبناء 
إننا .. أجنحة المقاومة ونعتبر أي مساس أو اعتداء على أي منها هو اعتداء علينا جميعًا 

لن نعود مطلقًا إلى استهداف شريحة محددة من أبناء شعبنا أو من أجنحة المقاومة 
ونؤكد على أهمية تحرك كافة فعاليات شعبنا من أجل بناء ٬ ون ردنا صاعقًا بإذن اهللاوسيك

ما دمره االحتالل وضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وٕاكمال العملية الديمقراطية في  عماروإ 
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بناء مجتمع العدالة والمساواة والحرية والشراكة السياسية وأهمية محاربة الفساد وخاصة 
الفاسدة الصهيوأمركية الذين يحاولون التحكم بمصير شعبنا ومستقبل  أصحاب األجندة

قضيتنا الوطنية وختم البيان قوله بأن هذه الوثيقة هي الخطوة األولى على طريق توحيد 
  .أداء أجنحة المقاومة الفلسطينية ستتبعها خطوات بإذن اهللا تعالى 

الفلسطيني وستقطع  هذه الوثيقة التاريخية ستظل مفخرة لصمود ووحدة الشعب
فسيروا على بركة اهللا ٬ الطريق أمام كل العابثين بمقدرات وٕانجازات ودماء شهدائنا األبرار

  .كم واهللا معكم ولن يتركم أعمالكمفالشعب كل الشعب من ورائ
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  وشرعي وطنيواجب .. األسرى تحرير

٢٧/١٠/٢٠٠٥  

 فلما: قال -عنهرضي اهللا - سوالسير عن ابن عبا الجهادمسلم في كتاب  روى
فقال أبو  ؟ىاألسار  ءألبي بكر وعمر ما ترون في هؤال قال رسول اهللا  اُألسارىأَسُروا 

لنا قوة على  فتكون ٬أن تأخذ منهم فدية أرى ٬نبي اهللا هم بنو العم والعشيرة يا: بكر
: الق ؟ما ترى يا ابن الخطاب: رسول اهللا  فقال ٬اهللا أن يهديهم لإلسالم فعسى ٬الكفار

 ٬أعناقهمفنضرب  ناأرى أن تمكِّ  ولكني ٬واهللا يا رسول اهللا ما أرى الذي رأى أبو بكر ال
 فإن ٬فأضرب عنقه) نسيبًا له ( من فالن  وتمكني ٬عليًا من عقيل فيضرب عنقه فتمكن

 ٬يهو ما قلت ولم ٬ما قال أبو بكر رسول اهللا  ىفهو  ٢٥٣٬هؤالء أئمة الكفر وصناديدها
يا رسول اهللا : قلت ٬نوأبو بكر قاعدين يبكيا كان من الغد جئت فإذا رسول اهللا  فلما
 لم أجد بكاءً  وٕان ٬بكيت وجدت بكاءً  فإن تبكي أنت وصاحبك يءأي ش من خبرنيأ

  .أخذهم الفداء منأصحابك  للذي عرض علىَّ  أبكي: فقال رسول اهللا  ؟تباكيت لبكائكما

)  شجرة قريبة من رسول اهللا ( من هذه الشجرة  ىعذابهم أدن يَّ لقد عرض عل
ٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱائٱٱڇٱ: وأنزل اهللا ٱٱۋٱٱۋٱ ٱٱٱٴۇٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۈٱٱۈٱ

ائٱٱەئەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈئٱٱٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱ

  .٦٩ -  ٦٧: األنفال ڇیٱٱٱٱٱیٱٱجئٱٱحئمئٱٱىئٱٱيئجبٱٱحبٱٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱ

في فداء األسرى على اعتبار أن غزوة بدر هي أول  محمدًا  لقد عاتب القرآن
معركة بين الحق والباطل فكان األولى اإلثخان والتقتيل في المشركين لكسر شوكتهم 

وهذا هدف كبير ال يعادله المال ٬ وٕاذاللهم حتى ال يفكروا في محاربة المسلمين مّرة أخرى

                                                           
 ) . ٦٠١٤(٬ ح )٨/١٨٣(صحيح مسلم ٬ : مسلم ٢٥٣
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ومن الصحابة الذين كرهوا  ٬لفقر والفاقةالذي سيأخذه المسلمون مهما أصابهم من شّدة ا
: الكراهية في وجهه فقال حيث رأى الرسول  -رضي اهللا عنه- الفداء سعد بن معاذ 

فكانت أول وقعة ٬ أجل واهللا يا رسول اهللا: واهللا لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم قال
  .من استبقاء الرجل يَّ شرك فكان اإلثخان بالقتل أحب إلأوقعها اهللا بأهل ال

وعــــــودوا  ٬الــــــداعي بــــــواوأجي �أي األســــــير  �العــــــاني  فكــــــوا: "رســــــول اهللا  قــــــال
ٱٱٺٱڇ -تعـالى- قـالفاقت كل تصـور حيـث  يةوقد اعتنى اإلسالم باألسرى عنا ۲٥٤٬"المريض

  .٨: اإلنسان ڇٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿ

يقــول أبــو عزيــز بــن عميــر  ٬"خيــرا  بهــماستوصــوا :" ألصــحابه يــوم بــدر   وقــال
استوصـوا باألسـارى  في األسرى يـوم بـدر فقـال رسـول اهللا  كنت: أخو مصعب بن عمير

وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني  اءهمدغ مواإذا قدَّ  كانوافي نفر من األنصار ف وكنت ٬خيراً 
 أبـــو العاصـــي بـــن الربيـــع زوج زينـــب بنـــت رســـول اهللا  وهـــذا ٬البـــر لوصـــية رســـول اهللا 

آثرونـي بـالخبز  ينادكنا إذ تعشينا أو تغـ ٬في رهط من األنصار جزاهم اهللا خيراً  كنت: يقول
لتقـع فـي يـده كسـرة فيـدفعها  جـلزادهـم حتـى إن الر  والتمـر ٬معهـم قليـل والخبـز ٬التمر اوأكلو 
  .وكانوا يحملوننا ويمشون دوزي ذلكالوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل  وكان ي٬إل

فقال  اهللا  لبه إلى رسو  فجاءوا ٬في أيدي المسلمين سيراً ثمامة بن أثال أ وقع
فكانوا يقدمون إليه  ٬إساره واجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه أحسنوا: ألصحابه
فكان ذلك أحد  واحاً ور  غدواً  يوصهم  الرسول وكان_  الحلوبالناقة  لقحةال_ لبن لقحة 

  .أسباب إسالمه

قال ألصحابه في أسرى بني قريظة بعدما اشتدت حرارة   النبي أن يروى
وهي راحة _ بالقيلولة  ريحوهمأأي  � قيلهمإسارهم و  أحسنوا: الشمس في يوم صائف

                                                           
 ) .٣٠٤٦(٬ ح )٤/٦٨(صحيح البخاري: البخاري ٢٥٤
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 حر هذا اليوم وحرَّ  يهمعل تجمعوا ال  وقال ٬واسقوهم �نصف النهار عند حر الشمس 
  .السالح

وقعت سفانة بنت حاتم الطائي أسيرة في أيدي المسلمين طلبت من رسول  ولما
اهللا  منَّ  يَّ فامنن عل ٬الوافد وغاب ٬الدرسول اهللا هلك الو  يا: أن يمن عليها وقالت  هللا

 فأجابها رسول اهللا  ٬أنا ابنة سيد قومه حاتم الطائي ٬العربوال تشمت بي أحياء  ٬عليك
برسول  حقطاها نفقة وعادت إلى قومها ودعت أخاها عدي ليلسراحها وكساها وأع أطلقو 

  .إسالمه حسنفأسلم و  المدينة إلىفحضر  اهللا 

بالحديبيـــة هجـــم عليـــه ثمـــانون رجـــًال مـــن كفـــار  الليـــالي ورســـول اهللا  إحـــدىوفــي 
 ة وذلـك عنـد صـالة الفجـر فأخـذهم المسـلمون ولـم يقتلـوهم ومـنَّ قريش ليأخذوه على حين غرَّ 

ٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱڇٱعلـــيهم دون فـــداء وفـــيهم نـــزل قولـــه تعـــالي  رســـول اهللا 

    .٢٤: الفتح ڇپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱ

  .ءالطلقا تماذهبوا فأن: سراح أهل مكة يوم الفتح وقال لهم أطلق الرسول  كما

أهل  همكة بعد أن صدَّ  خلله حين د يٍّ بن عد مطعمجوار  حفظ الرسول  لقد   
 تنىحيًا ثم كلمني في هؤالء النَّ  كان مطعم بن عدي لو: "بدر ىأسار  في الطائف فقال 

  . "يدل على قمة الوفاء لمواقف الرجال ولو كانوا مشركين وهذا ٢٥٥٬ألطلقتهم له

فداء أسرى بدر أربعة آالف درهم أو ثالثة فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه  وكان
  .حذقوا فهو فداء ذافإ ٬يعلمهم المدينةغلمان  نعشرة غلمان م  رسول اهللا

معاملة اإلسالم لألسرى الذين ال يدينون بدين اإلسالم معاملة كريمة تدعو  هذه
المعاملة اإلنسانية الرحيمة واحترام آدميتهم  عاملتهمإلى اإلحسان والرفق بهم وٕاكرامهم وم

                                                           
 ) .٢/٢٨٩(أخرجه أبو داود في معالم السنن ٬  ٢٥٥
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بهذه المبادئ السامية واألخالق  ٬سالمفي اإلاألمر الذي أدى إلى دخول الكثير منهم 
 التيإن المبادئ  بل ٬العالية قرر اإلسالم حقوق اإلنسان قبل أن تعرف أوروبا شيئًا عنها

  .سرىالمبادئ التي قررها اإلسالم بشأن األ علىيدعون إليها اليوم عالة 

 نالمسلميالمسلم إذا وقع أسيرًا فإنه يصبح في ذمة  أنويؤكد الفقهاء على  كما
 ٬بالمال ٬بالمفاوضات: بشتى الطرق والوسائل الممكنة الصهيلزمهم العمل على خ

من  إلنقاذأنه إذا لم يجد حيلة  وكان من هديه  بالمقاتلة ٬سبل الفرار بتيسير ٬بالتبادل
 كما ٬دبر كل صالة إلنقاذهميدعوا اهللا  فإنه ٬يقع في األسر من أصحابه في يد المشركين

لّما أسرهما  غزوانمن سعد بن أبي وقاص وعتبة بن  كلاستطاع أن يفك أسر  أنه 
  .سراح أصحابه قواحتى أطل المشركينوحبس اثنين من  يهماالمشركون بأن فاوض عل

 ٬كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين فكاكه من بيت مال المسلمين  وقال
 يَّ أحب إل فارمن أيدي الك المسلمينمن  استنقذ رجالً  ألن: - رضي اهللا عنه-عمر  وقال

  .من جزيرة العرب

 رةأسرانا األبطال في سجون االحتالل الصهيوني الذين أمضوا زه نفإ وعليه
دمائهم وأشالئهم  نهؤالء الذين دفعوا م اإلنسانوحرموا أبسط حقوق  زنازينشبابهم في ال

 نم والمسئولناس بالعمل الجاد ضريبة العزة والكرامة ليحيا هذا الوطن لهم واهللا أحق ال
المجاهد  وشعبنا ٬وشرعي وطني واجبتحريرهم بكل األساليب المتاحة فتحريرهم  جلأ

الذي استطاع أن يخرج االحتالل صاغرًا ذليًال لقادر بإذن اهللا أن يخرج األسرى من وراء 
  .القضبان 

فتحية إجالل وٕاكبار إلى شهدائنا األبرار وٕالى أسرانا األبطال ونشد على أياديهم 
ونهنئهم بحلول عيد الفطر عيد االنتصار بتحرير غزة وٕان النصر قادم والفرج قريب بإذن 
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 ڇائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱڇٱ -عز وجل-اهللا 
  .٢٠٠: آل عمران
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  األكفان مسيرة

  م١/١/١٩٩٤

تعهداتـه التـي قطعهـا علـى نفسـه بعـدم الـذهاب  عـنأن تخلـى الوفـد الفلسـطيني  بعد  
العربيـــة ووزراء الخارجيـــة العـــرب  معـــةإلـــى المفاوضـــات إال بعـــودة المبعـــدين٬ وتناســـت الجا

المبعــدين٬ ناهيــك عــن التعتــيم اإلعالمــي المتعمــد والمقصــود ضــدهم  قضــيةدورهــم فــي دعــم 
ا فـــي كيفيـــة إحيـــاء قضـــيتهم العادلـــة فـــأقروا التوجـــه األمـــر الـــذي دفـــع بالمبعـــدين كـــي يفكـــرو 

إلــى ديــارهم ومعبــرين عــن ســخطهم  عودةبمســيرة نحــو الــوطن الحبيــب فلســطين مطــالبين بــال
وكل المخلصين والشرفاء  الطوق دولعن عهوده٬ ومناشدين وزراء  سطينيلتخلي الوفد الفل

  .للوقوف بجانب مشكلتهم عالمفي ال

كــل مبعــد كفنــًا وكتــب أغلبيــتهم  لــبسحيــث " ة األكفــانمســير " هــذه المســيرة  ســميت  
الـدكتور  للمبعـدين المـيوأعلـن النـاطق اإلع لسـطين٬وصيته وبعضهم بعثها إلى أهلـه فـي ف
صـباحًا  ٩م هـو موعـد المسـيرة السـاعة ١٦/٤/١٩٩٣عبد العزيز الرنتيسي أن يوم الجمعة 

: الــــوطن الحبيــــب فلســــطين٬ ودَّع المبعــــدون بعضــــهم بعضــــًا كــــل يعــــانق أخــــاه قــــائالً  نحــــو
أنسـى  واللهـذه المواقـف التـي أبكـتهم  شونسامحني يا أخي٬ الصحافيون واإلعالميون منده

موقفـًا تاريخيــًا شــدَّ مـن عزيمــة المبعــدين حيــث وقـف رئــيس لجنــة المخـيم وقتهــا األســتاذ عبــد 
وسـائل  مـامطارق ووالد الجـريح المعتقـل محمـد يخاطـب المبعـدين أوالد الشهيد  نالفتاح دخا

 المســـيرة لعـــل دمـــي يخـــتلط بـــدماء أبنـــائي ةبكفنـــي ألســـير فـــي مقدمـــ آتـــوني: اإلعـــالم قـــائالً 
أجهش الجميع بالبكـاء لهـذه الكلمـات  ٬ فىونحظى جميعًا بشربة ماء من حوض المصط

 سونمون نحو الوطن الحبيب كلهم يلبالركب المي جهثم يتو . نبعت من القلب تيالصادقة ال
ويتفـاخرون ويتمنـون الشـهادة فـي هـذا اليـوم األغـر  بحونالكفن األبيض٬ يرتلون القرآن ويسـ

قبــل أخيــه الشــيوخ  شــهادةالكــل يتســابق ليكــون فــي الصــف األول مــن المســيرة حتــى ينــال ال
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شـهادة قـبلكم إال على الصف األول يقولون نريد ال هموكبار السن يتقدمون والشباب يزاحمون
صورة عجيبة تـذكرنا . أن كبار السن أصروا على البقاء في المقدمة قائلين نحن أولى منكم

والصــالحين٬ يــا لــه مــن منظــر رهيــب وعجيــب٬ يتســابقون علــى الشــهادة وغيــرهم  بالصــحابة
يتسابق على الفتات ويسـير الركـب ومـن حولـه الصـحافيون واإلعالميـون بالعشـرات والـزوار 

والـذين أصـروا علـى المضـي معنـا ليشـاركونا هـذا  ةالفلسـطينية واللبنانيـ مـاتالتنظي من كافـة
هـذه الثلـة المؤمنـة مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني٬ شـاهدوا  هملقد رأوا بأم أعيـن العظيمالحدث 

ســيروا علــى بركــة اهللا : فقــالوا ورهميخفــوا مــا يخــتلج فــي صــد منوعــًا جديــدًا ونموذجــًا فريــدًا ولــ
فـدموعهم لـم  نئكم أنـتم الـذين سـتعيدون لألمـة كرامتهـا وعزتهـا٬ أمـا الصـحافيو ونحن من ورا

  .تنقطع وهم يشاهدون مناظر ألول مرة في تاريخ حياتهم

الوقــــوف فيــــه يصــــلي الشــــيخ حامــــد البيتــــاوي  ررإلــــى المكــــان المقــــ لالوصــــو  وقبــــل  
ركعتــي الشــهادة ثــم يــدعو دعــاًء مــن القلــب مــا أظــن أن أحــدًا إال وقــد بكــى حتــى  مبعــدينبال

كلمـًة  صـياممن دعاء الشيخ المكلوم٬ ثم تكلم الشـيخ سـعيد  بالشجر والحجر والطير والدوا
  .هأصحابه وأهل دعالدمع من عينيه وهو يو  مروحشرج صدره وانه خاللهاتقطعت أنفاسه 

المبعدون رحالهم لصالة الجمعة واستمع المبعدون  وحط مامالمسيرة إلى األ تقدمت  
فيهـا علـى معنـى الشـهادة واسـتنكر موقـف  أكـدلخطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ أحمد بحـر 

المفاوضين الفلسطينيين٬ وناشـد كـل المخلصـين والشـرفاء فـي العـالم للوقـوف بجانـب قضـية 
  .فرج قريبالمبعدين ثم رد على رسالة أهالي المبعدين وطمأنهم أن ال

القصــف  ازدادوكلمــا تقــدمت  حبيــبنحــو الــوطن ال متقدمــةاألكفــان  مســيرة وتحركــت  
 ٢٠٠للوقوف علـى بعـد  ةالمدفعي من جيش لحد والجيش اإلسرائيلي حتى اضطرت المسير 

الحبيب٬ بعـد الوقـوف قـذفت المسـيرة بالقنابـل  وطنمتر من معبر زمريا بوابة الدخول إلى ال
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الرياح تغير مسارها لتحمل الغاز بعيدًا عن مسـيرة األكفـان٬ كـان يتقـدم المسيلة للدموع وٕاذ ب
  .٧٩٩نريد العودة إلى أطفالنا٬ أين تطبيق قرار : المسيرة يافطات كتب عليها

ننســى فــي هــذا اليــوم العمــل العظــيم الــذي قامــت بــه إذاعــة القــدس الحبيبــة التــي  وال  
بكل تفاصيلها٬ وبثت رسـائل  سيرةه المغطت الحدث كامًال وقد بثت على الهواء مباشرة هذ

المبعــدين التعبويــة إلــى شــعبنا فــي الضــفة والقطــاع تشــد مــن عــزيمتهم وتأخــذ بأيــديهم نحــو 
األكفـان األثـر العميـق فـي نفـوس أبنـاء شـعبنا فـي الـداخل والخـارج  رةالتحرر٬ لقد كان لمسـي

األكفــان قضـــية  بــل فـــي نفــوس أبنـــاء العروبــة واإلســـالم فــي كـــل مكــان٬ لقـــد أعــادت مســـيرة
المبعدين إلى العيـان بعـد أن كـاد يطمسـها اإلعـالم المتـآمر وأهـم إنجـاز أن الجولـة التاسـعة 

وقــد أعلــن عــن هــذا  ٢٧/٤/٩٣أجلــت فــي  ٢٠/٤/٩٣التــي كــان مــن المقــرر أن تعقــد فــي 
  .على المستوى المحلي والعربي والدولي انأثناء المسيرة وذلك بسبب تأثير مسيرة األكف

ود مســيرة األكفــان بعــد أن صــلى المبعــدون المغــرب والعشــاء فــي مــوقعهم تعــ وهكــذا  
 مـنأحد إخـوانهم الجرحـى األخ فتحـي قرعـاوي  يحملونالمتقدم من حدود الوطن عادوا وهم 

  .الضفة الغربية

العـودة فـي مـرج الزهـور بعـد أن تحقـق الهـدف وهللا  القـدسلقـد عـادوا إلـى مخـيم  نعم  
  .الفضل والمنة
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  الثامن الفصل

  النصر عوامل
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   )١( عوامل النصر من

  والتوكل على اهللا ...  هللابا اليقين

٢٠٠٣  

وفـــــي ظـــــل الهيمنـــــة األمريكيـــــة ٬ فـــــي غمـــــرة األحـــــداث التـــــي تعيشـــــها األمـــــة اليـــــوم
يغتـر الكثيـر مـن المثبطـين ٬ أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديـد٬ الصهيونية على المنطقة

فيرتمـون ٬ وينسـون قـوة اهللا التـي ال تغلـب٬ اإليمان بقوة أمريكا الهمجيةوالمرجفين وضعاف 
يبيعــون ديــنهم وأوطــانهم وشــعوبهم خوفــًا مــن بطشــها وفتكهــا وحفاظــًا ٬ فــي أحضــان أمريكــا

ــــى رؤوســــهم وممتلكــــاتهم ڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڇٱ: -تعــــالى-٬ قــــال عل

  . ٥٢: المائدة ڇڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃڃٱٱ

ولو كانوا من أهل اليقين والتوكـل علـى اهللا ٬ يءاليقين في ش ؤالء القوم ليسوا منه
هــا هــو الـــذي أليقنــوا أن اهللا الــذي بشــر بغلبـــة الــروم علــى الفـــرس بعــد الهزيمــة التــي منـــوا ب

عـز -اهللا تعـالى إن كنـا متيقنـين متـوكلين علـى اهللا  بإذنصهيون  ييبشرنا بالنصر على بن
ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱژژٱٱڑٱٱڑٱٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱڇٱ -وجــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  . ١٦٠: آل عمران ڇکٱٱکٱٱ

ــــابر الســــلطة  إن حمــــالت التشــــكيك المســــعورة التــــي تقودهــــا٬ ولألســــف٬ بعــــض من
روح المقاومـــة بـــين أبنـــاء  وٕاضـــعافة والتـــي تســـخر نفســـها للنيـــل مـــن مســـيرة الجهـــاد وطنيـــال

فقد ٬ ألحزابالشعب الفلسطيني هي نفس الحمالت التي واجهها المسلمون بعد غزوة أحد وا
مــا أصــيب ٬ مــا محمــد إال طالــب ملــك: أظهــر المنــافقون واليهــود الشــماتة بالمســلمين فقــالوا

وجعـــل المنـــافقون يخـــذلون عنـــه ٬ وأصـــيب فـــي أصـــحابه٬ هكـــذا نبـــي قـــط أصـــيب فـــي بدنـــه
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: آل عمـــران ڇوئٱٱوئٱٱٱٱٱٱٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱڇٱويقولـــون لـــو كـــان مـــن قتـــل مـــنكم عنـــدنا مـــا قتـــل 

١٥٦.  

كان محمد يعدنا بكنوز : بعضهم والمسلمون محاصرون في غزوة األحزابوقال 
  . وأحدنا اليوم ال يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ٬ كسرى وقيصر

لقد تعرض اإلسالم عبر التاريخ لكثير من المؤامرات والدسائس وفي كل مرَّة يخرج 
إال بفضل اهللا أوًال ثم بفضل ولم يكن ذلك ٬ برحمة اهللا منتصرًا أصلب عودًا وأقوى شكيمة

  . مأل اليقين قلوبهم إيمانًا وثقة بأن العاقبة للمتقين نالمؤمنين المجاهدين الصابرين الذي

ہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱھےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇۇٱٱڇٱ

إن األمــة اليــوم مطلــوب منهــا أن ترجــع إلــى دينهــا إلــى . ١٢٨: األعــراف ڇۆٱٱۆٱٱ
والـــذي يعتبـــر مـــن أهـــم ٬ -عـــز وجـــل-ن بـــاهللا والتوكـــل علـــى اهللا عقيـــدتها إلـــى مفهـــوم اليقـــي

ـــى اهللا " : يقـــول الرســـول ٬ مصـــادر القـــوة ـــاس فليتوكـــل عل " مـــن ســـرَّه أن يكـــون أقـــوى الن
بـــل ٬ ويهلـــك آخرهـــا بالبخـــل وطـــول األمـــل ٬ح أول هـــذه األمـــة بالزهـــد واليقـــينصـــال: ويقـــول

واليقــين ٬ الصــبر نصــف اإليمــان: فقــال٬ اليقــين أعلــى درجــة مــن الصــبر اعتبــر الرســول 
   ."ما أخاف على أمتي إال ضعف اليقين " : ويقول أيضاً ٬ اإليمان كله

وترتفـع بإيمانهـا إلـى درجـة  اإليمـانإن نفس المؤمن الصادق حـين تـؤمن بـاهللا حـق 
فمـاذا يملـك ٬ وستنتصـر فيهـا العقيـدة علـى الحيـاة٬ سوف تستعلي على قوى األرض٬ اليقين

مـاذا يملـك كـل مـن علـى ؟ ألرض إذا فاض اليقين علـى القلـوب المؤمنـةكل من على وجه ا
فهـذا عميــر بــن الحمــام ؟ وجـه األرض إذا رغبــت القلــوب فــي طريـق اهللا واشــتاقت إلــى جــواره

: لقى مـا بيـده وقـالأ٬ فلما عاين الجنة أمامه في غزوة بدر أخذ تمرات كن بيده وقعد يأكلها
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وألقاهـا مـن يـده وقاتـل حتـى قتـل شـهيدًا ٬ ذه التمـراتإنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هـ
  . فأسرع للقاء ربه  -رضي اهللا عنه-نعم إنه اليقين باهللا هو الذي مأل قلب عمير !! 

وهو اليقين نفسه الذي دفع بالشهيد المجاهد عبد الكريم شعبان بكرون ففجـر دبابـة 
جتــــاح العــــدو الصــــهيوني حــــي اهللا تعــــالى حــــين ا بــــإذنالمركفــــاة الصــــهيونية وارتفــــع شــــهيدًا 

وقد شهد الكثير من أحباء الشـهيد بكـرون أن رائحـة المسـك ٬ م١٨/٢/٢٠٠٣الشجاعية في 
  . كانت تفوح من جثته الطاهرة بعد استشهاده

إن المؤمن الحق هو الذي يعلم علم اليقين أن النصر ال يكون بكثرة عدد وال عدة 
ٱڇٱ ٱٱکٱٱکٱٱکٱ ٱڑڑ ٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱ وٕانما ٬ ٢٤٩: البقرة ڇڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱ

يكرم اهللا عباده الذين يلتزمون بتعاليمه ويأتمرون بأمره ليرثوا األرض ويعمروها بطاعة اهللا 
ٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڇٱ ٱ ٱٱٱٱڍٱٱڌٱ ٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱ ٱ ٱ ٱ چٱٱچٱٱڇٱٱڇٱ

  .١٠٦ � ١٠٥: األنبياء ڇڑٱٱٱٱٱٱڑٱٱٱٱٱٱکٱٱ
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  )٢(النصر  من عوامل

  على نهج المقاومةوالثبات ... إرادة القتال 

٢٠٠٣  

 ٤٥: األنفال ڇىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱڇٱ
فــي غــزوة مؤتــة وقــف ثالثــة آالف مــن المســلمين أمــام مــائتي ألــف مــن الرومــان ونصــارى  

 نكتـــب إلـــى رســـول اهللا : فقـــال بعضـــهم ٬ أقـــام المســـلمون ليلتـــين يتـــدبرون أمـــرهم٬ العـــرب
ولــم يــرق هــذا ٬ يمــدنا بالرجــال وٕامــا أن يأمرنــا بــأمر فنمضــي لــهفإمــا أن ٬ نخبــره بعــدد عــدونا

يـا قـوم واهللا إن : فقـام خطيبـًا فـي النـاس فقـال  -رضـي اهللا عنـه-األمر لعبد اهللا بن رواحـة 
وٕانمـا ٬ عـدةمـا نقاتـل النـاس بكثـرة عـدد وال هللا ٬ واالتي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشـهادة

هللا بــه فــانطلقوا فإنمــا هــي إحــدى الحســنيين إمــا الظهــور أو نقــاتلهم بهــذا الــدين الــذي أعزنــا ا
  . الشهادة 

لقد كانت لكلمات عبد اهللا بن رواحة األثر الكبير في تحريض الجيش علـى القتـال 
نــي عقــدي ال تــردد فيــه رغــم وهــذا يعنــي أن إرادة القتــال عنــد المســلمين أمــر يقي٬ دون تــردد
٬ أمــرًا غريبــًا فــي حســاب المــادة وميــزان البشــر ولربمــا يكــون٬ هم فــي العــدد والعــدةو تفــوق عــد

ولكنــه لــيس غريبــًا فــي ميــزان اإليمــان واإلرادة والرغبــة الصــادقة فــي نيــل الشــهادة فــي ســبيل 
حينهـــا تنقلـــب المـــوازين األرضـــية لصـــالح كفـــة المســـلمين ليتحقـــق وعـــد اهللا فـــي نصـــر ٬ اهللا

" ذن اهللا واهللا مـع الصــابرين إة بـم مـن فئـة قليلــة غلبـت فئـة كثيـر كـ" المسـلمين وٕان كـانوا قلـة 
  . ٢٤٩البقرة 

بـــالجيش وقفـــل راجعـــًا إلـــى المدينـــة  -رضـــي اهللا عنـــه-لقـــد انحـــاز خالـــد بـــن الوليـــد   
بعـد استشـهاد ٬ المنورة واستطاع بهذا االنسحاب أن يخلص الجيش مـن عمليـة إبـادة محتمـة
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األطفـال والنسـاء و الشـيوخ  (ورغم ذلك فقـد اسـتقبله النـاس ٬ القادة الثالثة الواحد تلو اآلخر
ـــرَّار: وهـــم يحثـــون جـــيش المســـلمين بـــالتراب ويقولـــون )  ليســـوا : فقـــال رســـول اهللا ٬  يـــا ُف
  . لفرار ولكنهم الكرار إن شاء اهللابا

إن هـــذا النقـــد والتقريـــع إن دل فإنمـــا يـــدل علـــى أن إرادة القتـــال لـــم تكـــن فـــي نفـــوس   
فاألمـــة التـــي ٬ ألطفـــال والنســـاء والشـــيوخوٕانمـــا كانـــت متغلغلـــة فـــي نفـــوس ا٬ الجـــيش فحســـب

  . يوصف أفرادها بهذا الوصف لجديرة بأن تفتح مشارق األرض ومغاربها بإذن اهللا تعالى 

لقـــد وصـــل األمـــر بالمســـلمين أن ينقضـــوا علـــى مملكـــة فـــارس حـــين كانـــت فـــي أوج   
٬ ذلكقوتها مما اضطر ملكها يزدجرد أن يستغيث بملك الصين ويستنجده فبعث له رسـوًال بـ

فجعـــل ملـــك الصـــين يســـأل الرســـول عـــن : "  ٧/١٢٩يقـــول ابـــن كثيـــر واصـــفًا هـــذا المشـــهد 
فجعـل يخبـره عـن صـفتهم وكيـف ٬ صفة هؤالء القوم الذين فتحوا الـبالد وقهـروا رقـاب العبـاد

إنـه لـم : فكتب معـه إلـى يزدجـرد ٬ وماذا يصنعون؟ وكيف ُيصلُّون ؟٬ يركبون الخيل واإلبل
ولكــن هــؤالء ٬ بجــيش أولــه بمــرو وآخــره بالصــين الجهالــة بمــا يحــق علــىّ يمنعنــي أن أبعــث 

ولـــو جئـــت لنصـــرك ٬ القــوم الـــذين وصـــف لـــي رســـولك صـــفتهم لـــو يحـــاولون الجبـــال لهـــدوها
   ."أزالوني ما داموا على ما وصف رسولك فسالمهم وارض منهم بالمسالمة 

المسلمين بلغـت إن رسالة ملك الصين إلى يزدجرد تدل داللة واضحة على أن قوة   
إن ٬ "لو يحاولون الجبال لهـدوها : " حتى قال ملك الصينئهم مبلغًا عظيمًا في نفوس أعدا

٬ هذه القوة لم تكن بسبب كثـرة المسـلمين بـل إنهـم كـانوا قلـة أمـام قـوة فـارس ومملكـة الصـين
اد هـو ولكـن إرادة القتـال والتصـميم والثبـات علـى نهـج المقاومـة والجهـ٬ قلة في العـدد والعـدة

الـــذي أعطـــى هـــذه القـــوة الخفيـــة للمســـلمين حتـــى أصـــبحت أكبـــر قـــوى العـــالم وقتهـــا تخـــافهم 
  . وتحسب لهم ألف حساب 
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وها هي انتفاضة األقصى تدخل عامها الثالث ولم تستطع دولة الكيان المسخ رغم   
التـي يقـوم بهـا  االجتياحـاتوهـا هـي ٬ ما تملك من قوة و تكنولوجيا حديثة أن تقضي عليهـا

 ٬ العــدو الصــهيوني فــي كــل يــوم ورغــم مـــا يخلفــه مــن دمــار وشــهداء فإنــه منهــزم ال محالـــة
والمقاومة منتصـرة برعايـة ٬ ودليل على أنه وقع في تخبط وهوس أمني أصاب جنده وشعبه

ألن إرادة القتال والتصميم على مواجهة العدو التي يتمتع بها المجاهدون  ؛-عز وجل-اهللا 
هـذه المقاومـة التـي تـدمر ٬ هي المنتصرة باذن اهللا٬ ني الصابر المرابطوأبناء شعبنا الفلسطي

٬ في كل يوم أربع أو خمس دبابـات ويحتـرق الجنـود بـداخلها أمـام )اسطورة دبابة المركفاة (
ــــــادات الجــــــيش الصــــــهيوني٬ هــــــي المنتصــــــرة بــــــاذن اهللا رغــــــم أصــــــوات النشــــــاز ٬ أعــــــين قي

المثبطـــــون والمتــــــآمرون علـــــى القضــــــية والتصـــــريحات الهابطـــــة التــــــي يطلقهـــــا المرجفــــــون و 
  . الفلسطينية وعلى أبنائها المجاهدين البررة 

  .٢١: يوسف ڇائٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱٱٱۆئٱٱڇٱ
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  )٣( النصر عوامل من

  الشهادة في سبيل اهللا والدعاء لها تمنِّي

  م٣/٤/٢٠٠٣

 اقوبريطانيـا علـى شـعب العـر  أمريكـاتقودهـا  يظل الحرب الهمجية الشرسـة التـ في
تحيـى وتسـترد كرامتهـا  نبات من المؤكد أنه ال خيار لألمة إن أرادت أ فقد ٬المسلم الشقيق

لنــا طريقــًا للنصــر  هأمرنــا بالجهــاد وارتضــا هللا ألن ؛إال خيــار الجهــاد فــي ســبيل اهللا زتهــاوع
ـــــدر هـــــذه األ فهـــــو ٬والتمكـــــين ـــــد عنـــــه وزال يجـــــ مـــــةق ـــــال ٬أن تحي ۅٱٱڇٱ: -تعـــــالى- ق

 وقـــال ٣٦٬: التوبـــة ڇۉٱٱۉٱٱٱٱٱٱٱٱېٱٱٱٱېٱٱېېٱٱىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱ
 :روايــة  وفــي ٬مــات ولــم يغــز ولــم يحــدث نفســه بــالغزو مــات علــى شــعبة مــن النفــاق مــن

يخلــف غازيــًا فــي أهلــه بخيــر  أو ٬لــم يغــز أو يجهــز غازيــاً  مــن: وقــال ٬مــات ميتــة جاهليــة
  .  ۲٥٦أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة

أن يكـون غازيـاً فـي سـبيل  إمـا: ال يجوز لـه إال أن يكـون واحـدًا مـن ثالثـة فالمؤمن
  . أن يخلف غازياً  في أهله بالخير وٕاما ٬زياً أن يجهز غا وٕاما ٬اهللا

المؤمنين الذين باعوا أنفسهم هللا وتمنوا الشهادة في سبيل  -سبحانه�ولقد وعد اهللا 
ٱ: -تعالى- ال قف٬ اهللا لنصرة هذا الدين بأن لهم الجنة ٱۆٱٱۈٱٱڇ ٱۆٱ ٱۇٱ ۇٱ

ٱٱىٱٱائٱٱائٱٱ ٱٱٱۅۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱېى ۈٱٱٴۇٱٱٱۋٱٱۋٱ

ەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱوئۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئېئٱٱېئٱٱٱېئٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱىئیٱٱ

إن اهللا اشترى من " : يقول المفسرون في قوله تعالى٬ ١١١: التوبة ڇیٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱ
وهذا الخطاب من صيغ العموم التي تفيد جميع المؤمنين من دون استثناء .... " المؤمنين 

                                                           
  .سبق تخريجه  ٢٥٦
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كل مؤمن على اإلطالق منذ كان .. فالجهاد في سبيل اهللا بيعة معقودة بعنق كل مؤمن 
بايعين اهللا سبحانه هو تإنها صفقة بين م...  - عز وجل- اهللا ومنذ وجد دين ٬ الرسل

ولكنه فضل اهللا ٬ وهو ثمن ال تعدله السلعة٬ شتري والمؤمن هو البائع والثمن هو الجنةالم
  . يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم 

وصــحابته الكــرام يتمنــون الشــهادة فــي ســبيل اهللا رجــاء  ألجــل هــذا كــان الرســول 
القتــل فــي  تمنــى فالرســول ٬ الثــواب العظــيم والنعــيم المقــيم الــذي أعــده اهللا كرامــة للشــهداء

والــذي نفــس : -رضــي اهللا عنــه-فيمــا رواه اإلمــام مســلم عــن أبــي هريــرة  ســبيل اهللا فقــال 
محمـد بيــده مــا مــن كلــم يكلــم فــي ســبيل اهللا تعــالى إال جــاء يــوم القيامــة كهيئــة يــوم كلــم لونــه 

والذي نفس محمد بيده لوال أن أشق على المسـلمين مـا قعـدت ٬ لون الدم وريحه ريح المسك
ويشـق ٬ وال يجدون سـعة٬ ولكن ال أجد سعة فأحملهم٬ رية تغزو في سبيل اهللا أبداخالف س

٬ ثـم أغـزو قتلأُ مد بيده لوددت أن أغزو في سبيل فوالذي نفس مح٬ عليهم أن يتخلفوا عّني
فقـد ٬ تمنى الشهادة فـي سـبيل اهللا -رضي اهللا عنه-والفاروق عمر " قتل ثم أغزو فأُ ٬ قتلأُ ف

٬ إن في جنات عـدن قصـرًا لـه خمسـمائة بـاب: يومًا فقال في خطبتهروى أنه خطب الناس 
ال يدخلـه إال نبـٌي ثـم التفـت إلـى قبـر الرسـول ٬ على كل باب خمسة آالف من الحور العـين

 ثـم التفـت إلـى قبـر أبـي بكـر ٬ أو صـديقٌ : ثـم قـال٬ هنيئًا لك يا صاحب هـذا القبـر: فقال
: ثـم أقبـل علـى نفسـه فقـال٬ أو شهيدٌ : ثم قال٬ كرهنيئًا لك يا أبا ب: فقال -رضي اهللا عنه-

إن الـذي أخرجنـي مـن مكـة إلـى هجـرة المدينـة قـادر أن : ثـم قـال؟ وأنى لك الشهادة يا عمـر
اللهــّم : قــال -رضــي اهللا عنــه-وأخــرج البخــاري فــي صــحيحه أن عمــر ٬ يســوق إلــيَّ الشــهادة

ي عبداهللا بن جحش تمنى والصحاب" ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك 
اللهــّم إنــي : قبــل يــوم أحــد -رضــي اهللا عنــه-فقــال ٬ الشــهادة وأقســم علــى اهللا أن يبــر بقســمه

ثـم تسـألني ٬ ويجـدعوا أنفـي وأذنـي٬ أقسم عليك أن ألقى العدو غدًا فيقتلوني ثم يبقروا بطني
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وٕان أنفــه ٬ هتقــول الروايــة وقــد وجــد آخــر النهــار وقــد بقــر بطنــ٬ فيــك يــا رب: فــأقول؟ بــم ذاك
  . وأذنه لمعلقتان في خيط 

أمــا الصــحابي النعمــان بــن مقــرِّن فقــد تمنــى الشــهادة وطلــب مــن الجــيش أن يــؤّمن 
فقــد روى أنــه لمــا اشــتد القتــال علــى المســلمين بفــارس انتــدب عمــر رضــى اهللا ٬ علــى دعائــه

٬ ولكـن غازيـاً ٬ أمـا جابيـًا فـال: إني أريد أن استعملك قال: عنه النعمان لهذه المهمة فقال له
إنـي هـاز لـوائي ثـالث : قـال٬ فلما وصل إلى إصبهان وتولى قيادة الجيش٬ فأنت غازٍ : قال

وأمـا الثانيـة فنظـر رجـل فـي سـالحه ٬ فأما الهـزة األولـى فقضـى رجـل حاجتـه وتوضـأ٬ مرات
٬ بـــدعوة -عـــز وجـــل-فـــإني أدعـــو اهللا : ثـــم قـــال... وأمـــا الثالثـــة فـــاحملوا ٬ ونعلـــه فأصـــلحه

أعـط اليـوم النعمـان الشـهادة فـي نصـر ٬ اللهـم٬ مـنكم لمـا أمَّـن عليهـا امرئلى كل فعزمت ع
ثـم هـز الثالثـة ثـم حمـل فكـان ٬ ثم هـزَّ الثانيـة٬ وهّز لواءه أول مرَّة. وافتح عليهم ٬ المسلمين

٬ فأتيت عليه فذكرت قسمه فجعلت عليه علمـًا ثـم ذهبـت: فقال معقل بن يسار٬ أول صريع
: قلــت؟ مــن أنــت: فقــال٬ ة جئــت إلــى النعمــان وهــو فــي الرمــق األخيــرولمــا انتهــت المعركــ

٬ اكتبــوا بــذلك الحمــدهللا: قــال٬ فــتح اهللا علــيهم: فقلــت؟ مــا فعــل النــاس: قــال٬ معقــل بــن يســار
  . وفاضت نفسه  إلى عمر

إن هـــذه الـــروح الجهاديـــة العاليـــة فـــي تمنـــي القتـــل واالستشـــهاد فـــي ســـبيل اهللا تعـــد مـــن أهـــم 
ونشـروا العـدل ٬ ففتحوا بالد فـارس والـروم٬ التي مكنت للمسلمين في األرضعوامل النصر 

والفضــيلة بـــين النـــاس فـــدخلوا فـــي ديـــن اهللا أفواجـــًا آمنـــين مطمئنـــين فـــي ظـــل دولـــة اإلســـالم 
  . العظيمة 

وهـا هـم شـباب األمـة ٬ -سـبحانه وتعـالى-وها هي األمة اليوم بـدأت تعـود إلـى اهللا 
هادة فــي ســبيل اهللا ممــا ألقــى الرعــب فــي قلــوب الصــهاينة فــي فلســطين يتنافســون علــى الشــ

وقلـــق نفســـي أدى بـــبعض ٬ ويعيشـــون فـــي هـــوس أمنـــي... وجعلهـــم يتخبطـــون ٬ المجـــرمين
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جنــودهم أن ينتحــر والــبعض اآلخــر يهــرب مــن التجنيــد ولــم يكــن ذلــك إال بفضــل اهللا أوًال ثــم 
  .. منطقة بفضل العمليات االستشهادية التي عملت على توازن الرعب في ال

أما الحرب الشرسة على العراق التـي يقودهـا التحـالف األمريكـي البريطـاني فقـد بـدأ 
وأعلـــن عـــن وقـــف الحـــرب مـــدة مـــن الـــزمن بســـبب فشـــل خططـــه التـــي ... يولـــول ويصـــرخ 

ولــم يكــن ذلــك إال بســبب صــالبة الموقــف ٬ ممــا أدى إلــى اســتقالة بعــض أقطــابهم٬ رســمها
األكثــر خطــورة فهنــاك  االستشــهاديينهــو دخــول ورقــة  واألهــم مــن ذلــك٬ العراقــي وتالحمــه

عشــــــرات اآلالف مــــــن غيــــــر العـــــــراقيين ينتظــــــرون ســــــاعة الصـــــــفر ناهيــــــك عــــــن ماليـــــــين 
  . من أهل العراق يتأهبون للدفاع عن وطنهم ودينهم  االستشهاديين

ومـا ذلـك علـى ٬ نسأل اهللا أن يثبت شعب العراق وأن ينصـرهم علـى القـوم الكـافرين
  .اهللا بعزيز
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  )٤(من عوامل النصر 

  العقيدة اإلسالمية السالح الذي ال يقهر

٣/٧/٢٠٠٣  

يكــاد المتتبــع ألخبــار المعــارك التــي انتصــر فيهــا المســلمون علــى أعــدائهم تصــيبه   
الدهشـة  والــذهول لمــا يــرى مــن التبــاين الواضـح والكبيــر بــين القــوتين مــن الناحيــة العســكرية 
ـــاتًال بينمـــا كـــان عـــدد  ـــة وأربعـــة عشـــر مق ـــدر كـــان عـــدد المســـلمين ثالثمائ والعدديـــة٬ ففـــي ب

ن التســعمائة واأللــف٬ ورغــم ذلــك انتصــر المســلمون نصــرًا المقــاتلين فــي جــيش مكــة مــا بــي
مــؤزرًا بســبب أن هــذه القلــة المؤمنــة تســتمد قوتهــا مــن مصــدر القــوة الحقيقــي مــن اهللا تعــالى 

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٿٱٱٹٱٱڇٱوحــده٬ وتطلــب النصــر منــه وحــده وهــي تواجــه الهــول٬ 

  .١٢٣: آل عمران ڇٹٱٱٹٱٱٹٱٱ

إن انتصار المسلمين لم يكن بكثرة القوة المادية أو البشرية إنما كان بسبب العقيدة   
في كلمته التي  -رضي اهللا عنه- الراسخة في قلوبهم والتي لخصها عبد اهللا بن رواحة 

ألقاها  يوم مؤتة حين كان عدد المسلمين ثالثة آالف مقاتل أمام مائتي ألف من 
م إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون٬ الشهادة٬ وما نقاتل واهللا يا قو : المشركين٬ فقال

الناس بعدد وال قوة٬ وال كثرة٬ وما نقاتلهم إال بهذا الدين الذي أكرمنا اهللا به٬ فانطلقوا فإنما 
قد صدق واهللا ابن رواحة إن : هي إحدى الحسنيين إما ظهور٬ وٕاما شهادة٬ فقال المسلمون

ن في بداية غزوة حنين هم أصحاب العقيدة الضعيفة رغم الذين تسببوا بهزيمة  المسلمي
كثرتهم٬ أما الذين أعادوا عملية التوازن من جديد فهم القلة من أصحاب العقيدة الراسخة 

: تعالى- ٬ فكان النصر والتمكين للمسلمين٬ قال بصمودهم وثباتهم ونصرتهم رسول اهللا 
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ٱڇٱ ٱ ٱھٱ ٱ ٱ ٱ ٱہٱٱہٱٱھٱ ٱ ٱہہ ٱۀٱ ٱ ٱٱڻۀ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱڻٱ ھٱٱںٱٱںٱ

  .٢٥: التوبة ڇھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱ

وها هم المسلمون في معركـة اليرمـوك كـان عـددهم كمـا ذكـر ابـن كثيـر فـي البدايـة   
: أربعـــة وعشـــرين ألفـــًا٬ والـــروم كـــانوا عشـــرين ومائـــة ألـــف٬ وفـــي روايـــة يقـــول ٧/٥والنهايـــة 

ة وثالثـون ألـف٬ ومـع فتكامل جيش الروم أربعون ومائتا ألـف٬ وتكامـل جـيش الصـحابة سـت
ذلــك فقــد انتصــر المســلمون نصــرًا حاســمًا علــى الــروم فقتلــوا مــنهم مــا يزيــد عــن مائــة ألــف 
واستشهد من المسلمين ثالثة آالف٬ ولـم يكـن هـذا االنتصـار إال بسـبب العقيـدة القويـة التـي 

.. كان لها أكبر األثر في تحقيق النصر حين قدم المسلمون أرواحهم رخيصة في سبيل اهللا
إنـي قـد : لقـد كـان أول مـن قتـل مـن المسـلمين يومئـذ شـهيدًا رجـل جـاء إلـى أبـي عبيـدة فقـال

يـا رسـول اهللا إنـا : تقرؤه السـالم وتقـول: قال تهيأت ألمري فهل لك حاجة إلى رسول اهللا 
  .-رحمه اهللا-قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا٬ فتقدم هذا الرجل حتى قتل 

راء بــين المســلمين قبــل المعركــة يقــرؤون ســورة األنفــال وتقابــل الجيشــان٬ وتــوزع القــ  
ويتــذاكرونها ويحرضــون الجنــد علــى القتــال والثبــات فــي المعركــة٬ حتــى أن أبــا هريــرة جعــل 

فـي جنـات النعـيم ولمـا أقبـل خالـد  -عز وجل-سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم : يقول
ــد ــ: مــن العــراق قــال رجــل مــن نصــارى العــرب لخال فقــال !!! روم وأقــل المســلمينمــا أكثــر ال

  .ويلك أتخوفني بالروم٬ إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذالن٬ ال بعدد الرجال: خالد

ودارت المعركة٬ وثبت كل قوم من المسلمين على رايتهم حتى صارت الروم تـدور   
لمـا علـم كأنها الرحى٬ فلم تر يـوم اليرمـوك إال مخـًا سـاقطًا وكفـًا طـائرًا مـن ذلـك المـوطن٬ و 

ويلكـم أخبرونـي عـن : هرقل الروم بانتصار المسلمين وهزيمة الـروم٬ جمـع كبـار القـوم فقـال
بل : فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بلى٬ قال: هؤالء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرًا مثلكم؟ قالوا
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: همفما بالكم تنهزمون٬ فقال شيخ من عظمائ: نحن أكثر منهم أضعافًا في كل موطن٬ قال
من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار٬ ويوفون بالعهد ويـأمرون بـالمعروف وينهـون 
عن المنكر ويتناصحون بينهم٬ ومـن أجـل أنـا نشـرب الخمـر ونزنـي ونركـب الحـرام ونـنقض 

أنــــت : العهــــد٬ ونظلــــم ونــــأمر بالســــخط وننهــــي عمــــا يرضــــي اهللا ونفســــد فــــي األرض فقــــال
لقادســـية بســـالح العقيـــدة والتقـــوى فقـــد جســـد هـــذا المعنـــى صـــدقتني وانتصـــر المســـلمون فـــي ا

حـــين بعـــث رســـالة إلـــى ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص ومـــن معـــه مـــن  -رضـــي اهللا عنـــه-الفـــاروق 
أما بعد فإني آمـرك ومـن معـك مـن األجنـاد بتقـوى : األجناد الذين توجهوا لحرب فارس فقال

معــك أن تكونــوا أشــد  اهللا أفضــل العــدة علــى العــدو وأقــوى المكيــدة فــي الحــرب٬ وآمــرك ومــن
احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم٬ فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم٬ وٕانما 
ينتصـــر المســـلمون بمعصـــية عـــدوهم هللا٬ لـــوال ذلـــك لـــم تكـــن لنـــا بهـــم قـــوة؛ ألن عـــددنا لـــيس 

فـي القـوم ) الزيـادة ( كعددهم وال عدتنا كعدتهم فإن استوينا فـي المعصـية كـان لهـم الفضـل 
  ..".ينا وٕاال ننتصر بفضلنا لن نغلبهم بقوتناعل

لذلك فالعقيدة اإلسالمية تعد مصدر الخطر الحقيقي علـى أعـداء الـدين مـن اليهـود   
والنصارى٬ وال شيء في الوجود يخيف أعداء الدين أكثر مـن العقيـدة اإلسـالمية٬ وقـد عبـر 

لخطـــر ســـيظل محـــدقًا إن ا: " وزيـــر خارجيـــة بريطانيـــا األول عـــن ذلـــك بقولـــه) غالدســـتون( 
باألوربيين ما دام هـذا القـرآن موجـودًا بأيـدي المسـلمين هـذا هـو السـر فـي نجـاح المجاهـدين 
في فلسطين وانتصارهم على عدوهم٬ وما ملحمـة الشـجاعية والمغراقـة عنـا ببعيـد٬ ومـا عبـد 

ين المعطي شبانة ابن الثامنة عشر الذي فجر نفسه في سـبيل اهللا فـأوقع مـن اليهـود مائـة بـ
جريح وقتيل لدليل علـى أن سـالح العقيـدة أقـوى مـن سـالح الدبابـة والطـائرة٬ ولعـل هـذا هـو 
السر الذي جعل العالم يتكالب من أجل ضرب الجهاد فـي فلسـطين؛ ألنهـم شـعروا بـالخطر 

  .الحقيقي الذي يهددهم
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إن النصــــر ال يمكــــن أن يتحقــــق مــــن غيــــر العقيــــدة اإلســــالمية٬ وهــــذا أمــــر يدركــــه   
ومــن ثــم فــإنهم وعمالؤهــم يبــذلون جهــودًا جبــارة فــي خــداع هــذه األمــة عــن حقيقــة  األعــداء٬

المعركة ليفوزوا فيـه بعـد ذلـك بكـل مـا يريـدون مـن اسـتعمار واسـتغالل وانحـالل وهـم آمنـون 
مــن عزيمــة العقيــدة فــي الصــدور٬ فهــم واهمــون٬ فالعقيــدة دبــت فــي نفــوس الشــباب والشــيوخ 

ني ولـــن يرضـــوا بـــديًال ســـوى التحريـــر ودحـــر االحـــتالل والنســـاء مـــن أبنـــاء الشـــعب الفلســـطي
  .الصهيوني المجرم
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  )٥( من عوامل النصر

  الصبر والمصابرة وأثرهما في تحقيق النصر

  م١٠/٧/٢٠٠٣

المتتبع لمنهاج القرآن الكريم يرى بأن الصبر من أهم العناصر التي تحسم 
٬ من فروق بين القوتين المتحاربتينرغم ما يوجد ٬ المعركة وتفضي إلى النصر والتمكين

وقد استطاع المجاهدون الصادقون في الماضي والحاضر أن يغيروا كل الموازين 
ڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڇٱالعسكرية ليؤكدوا أن النصر مع الصبر كما قال اهللا تعالى 

ٱگٱٱٱٱ ٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱ ٱٱژٱٱڑڑ ٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱ ٱڎٱ ٱ ڍٱٱڌڌ

   .٦٥: األنفال ڇٱٱگٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱ

 ٬كثيراً  اً الصبر على ما تكره خير  فيأن  واعلم: فيما أخرجه اإلمام أحمد  وكقوله
  . ۲٥۷راً وأن مع العسر يس لكربمع الصبر وأن الفرج مع ا رالنص وأن

ونـدفع أذاهـم وننجـو مـن ٬ كما يعلمنـا منهـاج القـرآن الكـريم كيـف نتقـي كيـد األعـداء
ىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱٱٱٱٱوئۇئٱٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱڇٱ: -تعــــــــالى-قــــــــال شــــــــرهم 

  . ١٢٠: آل عمران ڇۈئٱٱ

فهــو الصــبر والصــمود أمــام قــوتهم وأمــام مكــرهم وكيــدهم٬ ثــم تقــوى اهللا التــي تــربط 
القلوب باهللا فـال تعتصـم إال بحبلـه المتـين٬ ومتـى كـان هـذا القلـب متصـًال بـاهللا فإنـه سـيحقر 

  . كل قوة غير قوة اهللا

                                                           
  ) .٢٨٠٣(٬ ح )٥/١٨(مسند اإلمام أجمد: أحمد ٢٥٧
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ثـم صـاروا ثالثـة ٬ من المالئكة بألفلما صبر المسلمون في بدر أمدهم اهللا  لذلكو 
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱڇٱ: -تعــــالى-قــــال . ثــــم صــــاروا خمســــة آالف٬ آالف

  . ٩: األنفال ڇپٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱ

ڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱڇٱ: وقولــــــــــه تعــــــــــالى

  . ١٢٤: آل عمران ڇڃٱٱ

مـن أهـم العوامـل المعنويـة التـي تسـهم فـي حسـم المعركـة وذلـك ويعد الصـبر أيضـًا 
بـل هــو ثمـرة مـن ثمراتـه فالمجاهــد الصـادق يملـك قــدرًا ٬ باإليمـانلكونـه يـرتبط ارتباطـًا وثيقــًا 

ــــدة  ــــى العقي ــــذين يفتقــــدون إل ــــى غيــــره مــــن النــــاس ال ــــات بالقيــــاس إل أكبــــر مــــن الصــــبر والثب
ــًا اإلســالمية٬ فــالمؤمن المعتصــم بــاهللا يتوجــه دائ -قــال مــًا بالــدعاء ليفــرغ عليــه صــبرًا وثبات

گٱٱگٱٱگٱٱڇٱ: علــــى لســــان جنــــود طــــالوت عنــــدما واجهــــوا الكثــــرة الكــــافرة -تعــــالى

 ڇگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱٱٱڻٱٱ
  . ٢٥٠: البقرة

إن طريق الجهاد طريق شاق وطويل مما يستدعي مزيدًا من الصبر والثبات 
وخاصة في لحظة الشدائد والمحن التي تحيط باألمة من كل جانب فالصبر خير زاد 

ۇئٱٱۇئٱٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱٱۈئېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱڇٱلمواصلة رحلة الحياة إلى اآلخرة 

ٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱىئٱٱٱ ٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱ ٿٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپ

ٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱ

ٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱ ٱ ٱٱٱڃٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڃٱ ٱ ٱٱڄٱٱڄٱ ٱ ٱ : البقرة ڇڄٱ

١٥٧ - ١٥٣.  
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فـي نحـو تسـعين موضـوعًا وهـو الصبر في القرآن : -رحمه اهللا-يقول اإلمام أحمد 
ونصـــف ٬ اإليمـــان نصــفان نصـــف صــبرفــإن ٬ جمـــاع األمــة وهـــو نصــف اإليمـــانإواجــب ب

  . شكر

-قــال إن الصــبر لــيس بــاألمر الهــين إنمــا يحتــاج إلــى نفــوس مؤمنــة صــادقة قويــة 
  . ٤٣: الشورى ڇىئٱٱىئٱٱىئٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱجئٱٱٱڇٱ: -تعالى

 إالولــيس ذلــك ألحــد  خيــر لــهإن أمــره كلــه  نعجبــًا ألمــر المــؤم" :النبــي  ولقــول
   .۲٥۸"ء صبر فكان خيرًا لهأصابته ضرا وٕان ٬أصابته سراء شكر فكان خيرًا له إن ٬للمؤمن

الصحابة ذرعًا من شدة ما نـالهم مـن أذى المشـركين وهـم فـي مكـة حتـى  ضاق لقد
: قال -هرضي اهللا عن-روى البخاري عن خباب بن األرت . أمرهم رسول اهللا  إلىشكوا 
آال ٬ تستنصــر لنــا أال: فقلنــافــي ظــل الكعبــة وهــو متوســد بــردة لــه  إلــي رســول اهللا  شــكونا

لـه فـي األرض فيجعـُل فيهـا ثـم يـؤتى  يحفرمن قبلكم يؤخذ الرجل ف انك قد: فقال ؟تدعو لنا
فيجعل نصفين ويمشـط بأمشـاط الحديـد مـادون لحمـه وعظمـه٬  رأسهعلى  بالمنشار فيوضعُ 

مــا يصــده ذلــك عــن دينــه واهللا ليــتمنَّ اهللا هــذا األمــر حتــى يســير الراكــب مــن صــنعاء إلــى 
   ."تستعجلونحضرموت ال يخاف إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم 

ر أن يعلـم أصـحابه واألمـة مـن بعـده معنـى الصـب ففي هذا الحـديث أراد الرسـول 
 والثبات واإلصرار في مواجهة الكفر والطغيان مهما عظمت التضحيات مـع أن الرسـول 

كــان بوســعه أن يــدعو للصـــحابة فتنفــرج األزمــة٬ ولكنــه أراد أن يؤكـــد لهــم أنــه مــادام أتبـــاع 
الرســل علــى هــذا النحــو مــن القــوة والثبــات فأتبــاع محمــد أجــدر أن يكونــوا أقويــاء فــي اهللا وال 

وال بد من الصبر والمصابرة٬ فالصبر حال الصـابر فـي نفسـه٬ . لومة الئم تأخذهم في اهللا 
الصـــبر : وفـــي الحـــديث٬ وهـــو الصـــبر علـــى الطاعـــات وعـــن الشـــهوات وصـــبر علـــى الـــبالء

                                                           
  ) . ٢٩٩٩(٬ ح )٤/٢٢٩٥(صحيح مسلم: مسلم ٢٥٨
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وأمـا المصـابرة فهـي . وصبر على الطاعة وصبر على الـبالء٬ صبر على المعصية: ثالثة
كتــب إلــى عمــر بــن  -ضــي اهللا عنــهر -يــروى أن أبــا عبيــدة . حالــة فــي الصــبر مــع األعــداء

: يذكر له جموعًا من الروم وما يتخوف منهم٬ فكتب إليه عمـر -رضي اهللا عنه-الخطاب 
أما بعـد فإنـه مهمـا ينـزل بعبـد مـؤمن مـن شـدة يجعـل اهللا بعـدها فرجـًا٬ وٕانـه لـن يغلـب عسـر 

ائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱڇٱ :ين وٕان اهللا تعــالى يقــول فــي كتابــهيســر 

  . ٢٠٠: آل عمران ڇۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱ

برة تعتبـــر عـــامًال أساســـيًا فـــي تحقيـــق النصـــر فالخصـــمان كالهمـــا يتألمـــان اصـــفالم
وٕاذا كان أهل الباطـل يصـبرون علـى ٬ واألكثر صبرًا وتحمًال هو الذي سينتصر في النهاية

ھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱےۓٱٱڇٱ: -تعالى-قال . ما أصابهم فأهل الحق أجدر بالصبر والمصابرة

 ڇۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱ
  . ١٠٤: النساء

ألنهـــم أقـــدر علـــى  ؛ولقـــد ثبـــت عمليـــًا علـــى مـــدار التـــاريخ أن جنـــد اهللا هـــم الغـــالبون
التحمــل فــي مواجهــة الصــعاب والمشــاق٬ ولــيس أدل علــى ذلــك مــن النمــاذج البشــرية الرائعــة 
التـــي يقـــدمها أهـــل الحـــق علـــى مـــدار الزمـــان٬ وحســـبك مـــا يقدمـــه أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني 
المجاهـــد مـــن تضـــحيات جســـام تفـــوق التصـــور أمـــام الترســـانة الصـــهيونية المتغطرســـة٬ لقـــد 

ألنه تسبب في إرباك المؤسسـة األمنيـة  ؛ب الفلسطيني نموذجًا يحتذى بهأصبح جهاد الشع
وهوس أمني وخسائر في األرواح لم يشهده العدو الصهيوني ٬ الصهيونية وجعلها في تخبط

خـالل أربعـة حــروب خاضـها مـع الجيــوش العربيـة٬ لقــد وصـل األمـر إلــى أن يتصـدر بــوش 
أن الجهـــاد فـــي فلســـطين هـــو إرهـــاب يجـــب  الـــدفاع عـــن اليهـــود عالنيـــة فـــيعلن أمـــام العـــالم

٬ وعلــى العــالم أن يقــف ضــد اإلرهــاب فــي فلســطين٬ كمــا أن اإلدارة األمريكيــة تعلــن اجتثاثــه
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ة لحركـــة المقاومـــة اإلســـالمية أنهــا ســـتدفع مليـــار دوالر أمريكـــي للقضـــاء علــى البنيـــة التحتيـــ
  .حماس

هذا االنتصار العظيم لمشروع المقاومة والجهاد في فلسطين لم يكن إال بفضل اهللا 
ڇٱأوًال ثـــم بفضـــل صـــبر المجاهـــدين ومصـــابرتهم علـــى أعـــدائهم رغـــم قلـــة عـــددهم وعـــدتهم 

  .٢٠٠: آل عمران ڇائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱ
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  )٦( من عوامل النصر

  المرابطة في سبيل اهللا

  م١٧/٧/٢٠٠٣

هو مالزمة ثغر العدو٬ وأصله أن : ن الرباط والمرابطةإ: جاء في لسان العرب
  . يربط كل واحد من الفريقين خيله٬ ثم صار لزوم الثغر رباط 

: قوالن ٢٠٠آل عمران " ورابطوا"وقال األزهري في تهذيب اللغة في قوله تعالى 
المحافظة على : نيوالثا. أقيموا على جهاد عدوكم بالحرب وارتباط الخيل: أحدهما

ومما جاء في معنى القول الثاني ما رواه مسلم عن . األعمال الصالحة والمداومة عليها
أال أدلكم على ما يمحو اهللا به : قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه- أبي هريرة 

اسباغ الوضوء على المكاره٬ : بلى يا رسول اهللا٬ قال: الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا
  ". ة الخطى إلى المساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذالكم الرباطوكثر 

والقول الصحيح أن الرباط هو : )ورابطوا(ويقول القرطبي في تفسيره في معنى 
المالزمة في سبيل اهللا أصلها من ربط الخيل ثم ُسمى كل مالزم لثغر من ثغور اإلسالم 

  ". مرابطًا فارسًا كان أو راجالً 

فسرين ابن جرير الطبري فإنه يؤكد على أن الرباط هو المرابطة على وأما شيخ الم
وأعداء دينكم من أهل الشرك في سبيل  أعداءكموأولى التأويالت ورابطوا :" الثغور فيقول

اهللا٬ وأرى أن أصل الرباط ارتباط للعدو كما ارتبط عدوهم لهم خيلهم ثم استعمل ذلك في 
: وٕانما قلنا معنى ورابطوا.. بسوء  أعدائهمكل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه من أراد من 

  ". معاني الرباط ألن ذلك هو المعنى المعروف من ؛ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم
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كما أن األحاديث الصحيحة جاءت لتؤكد أن الرباط في سبيل اهللا على الثغور من 
أعظم القربات والطاعات٬ خاصة وأن المرابط قريب من العدو٬ يقوم بحماية عورات 

رباط يوم في سبيل اهللا خير من : قال صلى اهللا عليه وسلم. المسلمين ويحقن دماءهم 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها ٬ الدنيا وما فيها

  . رواه البخاري" العبد في سبيل اهللا أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها 

رباط يوم في :" قال  وروى الترمذي والنسائي عن عثمان بن عفان أن الرسول 
  . يث حسنوالحد" سبيل اهللا خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل

وهذا يدل داللة واضحة على أن إقامة المرابط يومًا واحدًا بأرض الرباط على 
الثغور أفضل من اإلقامة ألف يوم فيما سواه من المنازل٬ ولو كانت مكة٬ أو المدينة٬ أو 

  . بيت المقدس

رباط يوم وليلة خير من :" ومما جاء في فضل ثواب الرباط قوله صلى اهللا عليه وسلم 
شهر وقيامه٬ وٕان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل٬ وأجري عليه رزقه وأِمن  صيام
  . رواه مسلم" الفتان

كل ميت يختم على عمله إال الذي مات مرابطًا في سبيل اهللا فإنه :"  وقوله 
  . حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال"ينمى له عمله إلى يوم القيامة٬ ويأمن فتنة القبر

ى أن الرباط من أفضل األعمال التي يبقى ثوابها بعد موت صاحبها وهذا يدل عل
صدقة جارية٬ أو علم ينتفع به٬ : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث:"  كقوله 

  . رواه مسلم" أو ولد صالح يدعو له

فالصدقة الجارية٬ والعلم المنتفع به٬ والولد الصالح الذي يدعو ألبويه ثوابها ينقطع 
 إلىأما المرابط فإن اهللا يضاعف أجره . لدة الجارية وذهاب العلم٬ وموت الو اد الصدقبنف
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. ألنه ال معنى للنماء إال المضاعفة٬ وهذا فضل دائم من اهللا إلى يوم القيامة ؛يوم القيامة
:"  قال . كما أنه من كرامات المرابط أنه إذا مات في رباطه بعثه اهللا يوم القيامة شهيداً 

ت مرابطًا مات شهيدًا ووقي فتّان القبر وُغدي عليه وريح برزقه من الجنة وجرى له من ما
  . رواه ابن ماجة والحديث صحيح". عمله

من مكة والمدينة  -رضوان اهللا عليهم- من أجل ذلك خرج الصحابة والتابعون 
للجهاد في سبيل اهللا ونزلوا بسواحل الشام مرابطين لينالوا شرف الرباط والشهادة في سبيل 

مرابطين  - رضي اهللا عنه-كنا مع أبي هريرة : فقد روي أن عثمان بن أبي سودة قال. اهللا
لى من رباط هذه الليلة هنا أحب إ: فقال أبو هريرة. على ساحل البحر بفلسطين) يافا(في 

من  ألن أرابط ليلة في سبيل اهللا أحب إلىَّ : قيام ليلة القدر في بيت المقدس٬ وقال أيضاً 
  . أن أقوم ليلة القدر عند الحجر األسود 

سلم أهو أخو أبي جهل الشقيق ( -رضي اهللا عنه-وروي أن الحارث بن هشام 
يا أيها : عوهيبالد الشام٬ فقال لمن خرجوا ليش خرج من مكة للجهاد والرباط في )يوم الفتح

واهللا لو ... الناس إني واهللا ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم٬ وال اختيار بلد عن بلدكم 
كانت جبال مكة ذهبًا فانفقناها في سبيل اهللا ما أدركنا يومًا من أيامهم٬ وليس أمامنا إال 

اهللا شهيدًا في  ىفي سبيل اهللا إلى أن لقبط وجاهد ورا -رضي اهللا عنه-ثم توجه .الجهاد
قامة بمكة٬ اإل إليكأيها أحب  - رحمه اهللا-وسئل اإلمام أحمد بن حنبل . اليرموكمعركة 

  . الرباط أحب إليّ : ؟ فقالأم الرباط في الثغور

المرابط في ثغور المسلمين : في مجموع الفتاوى - رحمه اهللا- وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
شامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثالثة٬ وما أعلم في هذا كالثغور ال

  . نزاعًا بين أهل العلم
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إن الشام أرض رباط وجهاد٬ وأفضل ما فيها ثغورها على ساحل البحر والرباط 
هود قد احتلوا أرض فلسطين٬ ودنسوا المجسد اليفيها له عظيم األجر والثواب٬ وخاصة أن 

على  دولتهم المسخ على أنقاض فلسطين المسلمة٬ وقد حث الرسول وأقاموا ٬ األقصى
السكنى والرباط في بيت المقدس لما لها من أهمية في قلوب المسلمين فقد روي عن معاذ 

سيفتح  -عز وجل- يا معاذ إن اهللا  قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه-بن جبل 
لهم ونساؤهم وٕاماؤهم مرابطون إلى يوم عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفرات رجا

ساحًال من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في جهاد إلى يوم  منكم القيامة فمن اختار
  . - رواه اإلمام أحمد - الحديث في األنس الجليل". القيامة

حمد أن الطائفة المنصورة ألحديث الصحيح الذي أخرجه األمام في ا وبين 
ال تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين  :فقالباقية في بيت المقدس 

يا : ال يضرهم من خالفهم إال ما أصابهم من ألوالء حتى يأتي أمر اهللا وهم كذلك٬ قالوا
  . قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس؟ رسول اهللا وأين هم

وهنيئًا للمجاهدين المرابطين في بيت ... فهنيئًا للشعب الفلسطيني هذه الكرامة 
المقدس وأكناف بيت المقدس الذين اختارهم اهللا للجهاد والرباط في أرض اإلسراء والمعراج 

هؤالء المجاهدون هم قدر اهللا في األرض سيكون على أيديهم بإذن اهللا دمار دولة ... 
في شباب الصحوة ... وها هي بشائر النصر تلوح في األفق . ..الصهاينة المجرمين 

ويتنافسون على ... اإلسالمية الذين يصلون صالة الفجر في جماعة ويحفظون كتاب اهللا 
  . الشهادة في سبيل اهللا 
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  )٧( من عوامل النصر

  وتفجير الطاقات.. استنهاض الهمم 

  م٢٤/٧/٢٠٠٣

سينهزم ال محالة إذا دخل الرعب ٬ دديةإن الجيش مهما عظمت قوته المادية والع
فهو الذي ٬ وأما الجيش المنتصر وٕان قل عدده وعدته٬ والهم والوسواس في قلوب أجناده

وخاض المعركة بكل ثقة ويقين بأن النصر من عند اهللا ٬ وتوكل على اهللا٬ اعتصم باهللا
  . العزيز الحكيم 

القاة الروم وعددهم مائتا ففي غزوة مؤتة خرج المسلمون بثالثة آالف مقاتل لم
نكتب : وقالوا٬ ثم أقام المسلمون على معان باألردن ليلتين ينظرون في أمرهم٬ ألف مقاتل

٬ وٕاما أن يأمرنا بأمر فنمضي له٬ نخبره بعدد عدّونا فإّما يمدنا بالرجال إلى رسول اهللا 
إّال أن وقف خطيبًا في الناس يشجعهم  -رضي اهللا عنه-اهللا بن رواحة  فما كان من عبد

وما ٬ الشهادة٬ خرجتم تطلبون للتييا قوم واهللا إن التي تكرهون : ويستنهض هممهم فقال
فانطلقوا ٬ ما نقاتلهم إال بهذا الدين الذي أكرمنا اهللا به٬ نقاتل الناس بعدد وال عدة وال كثرة

واحة قد واهللا صدق ابن ر : الناس فقال٬ وٕاما شهادة٬ فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور
  . فمضى الناس وفتح اهللا عليهم

أن الروم قد نفرت : وفي معركة اليرموك أرسل أبو عبيدة إلى عمر رضى اهللا عنه
٬ إال جاشوا به علينا حفوا وراءهم رجًال يطيق حمل السالإلى المسلمين برًا وبحرًا ولم يخل

رأي  وأخبره أنَّ ٬ ليهم الرهبان من الصوامعوأخرجوا معهم القسيسين واألساقفة ونزلت إ
وقال مستنجدًا الخليفة فالعجل العجل يا .. المسلمين بالتنحي والتجمع حتى يأتي المدد 
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فقد .. وٕاال فاحتسب أنفس المسلمين إن هم أقاموا ٬ أمير المؤمنين بالرجال بعد الرجال
  . يأتيهم بغياث من قبله والسالم جاءهم ما ال قبل لهم به إال أن يمدهم اهللا بالمالئكة أو 

دعا المهاجرين ٬ - رضي اهللا عنه-ولما وصل كتاب أبي عبيده إلي الفاروق عمر 
رضي اهللا - فأرسل عمر ٬ وا بكاًء شديدًا وأشفقوا على إخوانهمبكواألنصار فقرأه عليهم ف

بكثرة  ليثبتهم ويفجر طاقاتهم ويؤكد لهم أن ميزان الصراع بين الحق والباطل ليس - عنه
٬ فال تهولنك كثرة ما جاء منهم فإن اهللا منهم برئ: ومما جاء في رسالته٬ عدد أو عدة

وال توحشك ٬ وأن يكله اهللا إلى نفسه ويخذله٬ نًا أال تنفعه كثرةيومن برئ اهللا منه كان قم
فأقم بمكانك الذي أنت فيه حتى ٬ فإن اهللا معك وليس قليًال من كان اهللا معه٬ قلة المسلمين

: فأما قولك.. وكفى به ظهيرًا ووليًا ونصيرا ٬ تلقى عدوك وتناجزهم وتستظهر باهللا عليهم
ولم يزل ربنا ٬ إنه قد جاءهم ما ال قبل لهم به فإنه لم يكن لكم بهم قبل فإن اهللا بهم قبالً 

نا ولو كنا واهللا إنما نقاتل الناس بحولنا وقوتنا وكثرتنا لهيهات ما قد أبادو ٬ عليهم مقتدراً 
وأهلكونا ولكن نتوكل على اهللا ربنا ونبرأ إليه من الحول والقوة ونسأله النصر والرحمة 
وٕانكم منصورون إن شاء اهللا على كل حال فأخلصوا هللا ثباتكم وارفعوا إليه رغبتكم 

  . واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 

٬ لمسلمين فاستبشروا خيراً قرأه على ا - رضي اهللا عنه- فلما وصل كتاب عمر 
ويروى أنه لما أقبل خالد رضى اهللا ٬ وكان سببًا في رفع معنوياتهم واستبسالهم في المعركة

ما أكثر الروم وأقل : عنه من العراق قال رجل من نصارى العرب لخالد بن الوليد
الخذالن ال وتقل ب٬ ؟ إنما تكثر الجنود بالنصرويلك أتخوفني بالروم: فقال خالد!! المسلمين

من توجعه وأنهم أضعفوا في  برأ - اسم فرسه  -واهللا لوددت أن األشقر ٬ بعدد الرجال
  . العدد
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يحمس المسلمين  -رضي اهللا عنه-ت المعركة أخذ أبو هريرة ا بدأولم
سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم في جنات : ويستنهضهم لالستبسال في المعركة فقال

ربكم في مواطن بأحب إليه منكم في مثل هذا الموطن أال وٕان ما أنتم إلى ٬ النعيم
رسول اهللا مع قاتلت : فقال - رضي اهللا عنه- جهل  أبيوأما عكرمة بن ٬ للصابرين فضلهم

 ؟ فبايعه أربعمائة من وجوه في كل موطن وأفر منه اليوم؟ من يبايع على الموت
ة فمنهم من حتى أصيبوا بجراحات خطير المسلمين فقاتلوا الروم في اليرموك قتاًال شديدًا 

ينتظر لقاء ربه وانتهت المعركة بنصر المسلمين نصرًا مؤزرًا  اقضى نحبه ومنهم من نج
  . على الروم المشركين 

وفي عين جالوت انتصر المسلمون على التتار الذين قضوا على الخالفة العباسية 
على الشام حتى وصلوا إلى غزة ثم زحفوا ٬ في بغداد وقتلوا ما يقارب من مليون مسلم

من ملك الملوك شرقًا وغربًا " : وبعث هوالكو زعيم التتار برسالة إلى الملك قطز يقول فيها
٬ يعلم الملك المظفر قطز أنا نحن جند اهللا في أرضه خلقنا من سخطه٬ القائد األعظم

معتم أننا نرحم من بكى وال نرق لمن شكا وقد س الوسلطنا على من حل به غضبه فنحن 
٬ فتحنا البالد وطهرنا األرض من العباد وقتلنا معظم العباد فما لكم من سيوفنا خالص

وعددنا كالرمال فالحصون لدينا ال تمنع ٬ وقلوبنا كالجبال٬ وسهامنا خوارق٬ فخيولنا سوابق
فلما .. " ودعاؤكم علينا ال يسمع فما بقي لنا مقصد سواكم ٬ والعساكر لقتالنا ال تنفع

لت الرسالة إلى قطز أمر بقتل رسل هوالكو ثم جمع الفقهاء والقضاة والعلماء واألعيان وص
فوقف الشيخ العز بن ٬ لمشاورتهم في جمع أموال الشعب من أجل الجهاد في سبيل اهللا

وجاز أن تأخذوا من الرعية ٬ إذا طرق العدو بالد المسلمين وجب قتالهم: عبد السالم وقال
جهادكم بشرط أن يأخذ كل ما لدي السلطان واألمراء من أموال  ما تستعينون به على

  . وذهب وحلي وقبل السلطان ونفذ فتواه بكل دقة وحزم 



- ۸۳۰  - 
 

لقد كان لمواقف الشيخ الجريئة أثر في استنهاض الهمم وتثبيتها وتحريضها على 
قوي يجوب البالد يبث روح الجهاد والمقاومة في النفوس وي - رحمه اهللا- فقد كان ٬ القتال

ويروى أنه اشترط على الجند قبل ذهابهم إلى ٬ عزائمها وقد جاوز الثمانين من عمره
  . المعركة أن يحفظوا سورتي األنفال والتوبة 

٬ بنفسه إلى المعركة والتقى الجيشان في عين جالوت -رحمه اهللا-وخرج قطز 
األمراء والقواد أنا ألقى التتار بنفسي فتشجع : ولما تردد بعض األمراء في القتال قال

رمى قطز الخوذة عن رأسه ٬ ولما اشتدت المعركة وفزع المسلمون وانكشفوا٬ للخروج معه
وٕاذ بالجند يرددون خلفه بصوت ٬ واإسالماه٬ واإسالماه٬ وصرخ في المسلمين واإسالماه

فكان النصر ٬ اللهم انصر عبدك قطز على التتار: ثم دعا ربه فقال٬ واحد واإسالماه
وهزم الجيش الذي يعد وال يحصى أمام كتائب اإليمان التي ٬ ي عين جالوتالمؤزر ف

  . أعلنت الجهاد وعشقت الشهادة في سبيل اهللا 

مؤامرة عالمية قد تجمعت قوى الشر من كل  موها نحن اليوم في فلسطين أما
.. حدب وصوب تريد اجتثاث اإلسالم في فلسطين والقضاء على روح الجهاد والمقاومة 

هذه الهجمة الصهيونية األمريكية الشرسة سخرت كل ما تملك من قوة مادية وبشرية 
على وتكنولوجية حديثة وجي�شت ما استطاعت من عمالء ومنافقين من أجل القضاء 

ألن روح اإليمان والعقيدة قد بدأت  ؛وذلك -تعالى�فلم تفلح بإذن اهللا ٬ الجهاد في فلسطين
تسرى في عروق شباب األمة فهانت عليهم أنفسهم فأصبح الواحد منهم يفجر نفسه في 

فأي قوة مهما بلغت لن تستطيع أن تقف في وجه ٬ سبيل اهللا بكل نفس راضية ومطمئنة
ناهيك عن األم الفلسطينية التي تدفع ابنها إلى المعركة !! سبيل اهللا من أراد الشهادة في 

ثم تستقبل نبأ استشهاده بالزغاريد ٬ ثم تودعه وتدعو له بالتوفيق لنيل الشهادة في سبيل اهللا
إن هذه الصورة اإليمانية الفريدة هي التي تستنهض الهمم وتفجر طاقاتها .. والحلوى 
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فما أحوجنا اليوم في هذا .. اهللا لهي المنتصرة بإذن اهللا وتعمق روح الجهاد في سبيل 
الوقت العصيب إلى أن يأخذ العلماء والدعاة والخطباء دورهم الريادي في استنهاض األمة 

ما أحوج األمة اليوم إلى العلماء الصادقين .. وتثبيتهم على الحق وتحريضهم على الجهاد 
وعبد اهللا ٬ وحسن البنا٬ وابن تيمية٬ السالمالعز بن عبد : المخلصين المجاهدين أمثال

  .وسيد قطب ٬ عزام
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  )٨( عوامل النصرمن 

  الدعاء

  م٣١/٧/٢٠٠٣

عـز -اهللا  ىوأقربهـا إلـى رضـ٬ وأعالهـا مرتبـة٬ الدعاء من أعظم العبـادات وأشـرفها
رضـي اهللا -روي عـن النعمـان بـن بشـير ٬ الـدعاء هـو العبـادة فقد جعـل الرسـول ٬ -وجل
ڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٿٱٱٱٿٱٱٱڇٱ: ثــم قــرأ٬ الــدعاء هــو العبــادة: قــال عــن النبــي  -عنــه

وود والترمـذي رواه أبـو دا  ٦٠: غـافر ڇٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱڤٱٱ
  . وقال حديث صحيح حسن

والمعنــــى : ٬ قــــال القرطبــــيذهــــب أكثــــر المفســــرين إلــــى أن المــــراد بالــــدعاء العبــــادة
أما الذين يستكبرون عن دعاء اهللا فسيدخلون ٬ عبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكماوحدوني و 

فعلـى المـؤمن أن يكثـر مـن الـدعاء وأال يعجـز مـن  ٬ لذلكجهنم أذالء صاغرين والعياذ باهللا
مـا لـم  ألحـدكميسـتجاب :" مـن ذلـك فقـال  كثرة الدعاء وأن ال يستعجل اإلجابة فقد حذر 

ال تعجــزوا فــي "  :وقولــه ٬ متفــق عليــه" قــد دعــوت اهللا فلــم يســتجب لــي : فيقــول٬ يعجــل
  . رواه الحاكم وقال صحيح اإلسناد " الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد 

فقـــد روي عــن أبـــي ٬ فــاهللا ســبحانه قـــد يــؤخر إجابـــة الــدعاء لحكمــة يريـــدها ســبحانه
مــا مــن مســلم يــدعو بــدعوة لــيس فيهــا ": قــال أن النبــي  -رضــي اهللا عنــه-ســعيد الخــدري 

وٕامـــا أن ٬ إمـــا أن يعجـــل لـــه دعوتـــه: ال أعطـــاه اهللا بهـــا إحـــدى ثـــالثإثـــم أو قطيعـــة رحـــم إ
اهللا أكثـر : إذًا نكثـر قـال: قـالوا٬ يدخرها له في اآلخرة وٕاما أن يصرف عنه من السـوء مثلهـا

  . رواه أحمد والحاكم وقال صحيح اإلسناد ." 
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-ال قــ -عــز وجـل-أوًال اســتجابة العبـد هللا ٬ واسـتجابة الــدعاء مرهونـة بثالثــة أمـور
ىٱٱائٱٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئۈئٱٱٱېئٱٱېئٱٱڇٱ: -تعــــــــــــــــــــــالى

  . ١٨٦: البقرة ڇېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱ

فعلـــى العبـــد المـــؤمن أن يكـــون طائعـــًا مســـتجيبًا ألوامـــر اهللا مكثـــرًا مـــن الـــدعاء فـــي 
مــن ســرَّه أن يســتجيب اهللا لــه عنــد الشــدائد فليكثــر ": الرخــاء ليعرفــه ربــه عنــد الشــدائد قــال 

  . رواه الترمذي وقال صحيح اإلسناد " من الدعاء في الرخاء 

عـن النبـي  -رضـي اهللا عنـه-روي عـن حذيفـة ٬ األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر: ثانياً 
 بعـث والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكـر أو ليوشـكن اهللا أن ي: قال

  . رواه الترمذي وقال حديث حسن " عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فال يستجيب لكم 

ثـم ذكـر الرجـل يطيـل .. إن اهللا تعـالى طيـب ال يقبـل إال طيبـا : قـال ٬ أكل الحـالل: ثالثاً 
يـا رب ومطعمـه مـن حـرام ومشـربه وملبسـه ٬ السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يـا رب

رضي -وروي عن سعد بن أبي وقاص ٬ رواه مسلم" فأنى يستجاب له حرام وغذي بالحرام 
يـا سـعد : فقـال النبـي ٬ يا رسول اهللا ادع اهللا أن يجعلني مستجاب الـدعوة: قال -اهللا عنه

بيـده إن العبــد ليقـذف اللقمـة الحـرام فــي  يمـك تكـن مسـتجاب الــدعوة٬ والـذي نفسـأطـب مطع
  . ار أولى بهعبد نبت لحمه من سحت فالنوأيما ٬ جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً 

إن من كرامات اهللا بعبـاده الـذين يدعونـه ويسـتكثرون مـن الـدعاء ويلحـون عليـه أن 
قال صلى اهللا عليه وسلم أنـا عنـد ٬ جعل معيته وحفظه وتوفيقه وهدايته تصحبهم أنى كانوا

  . متفق عليه " وأنا معه إذا دعاني ٬ ظن عبدي بي
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ال يـرد  " :قـال ٬ لقـدر ويـدفع عـن اإلنسـان الـبالء والمصـائبكما أن الدعاء يرد ا
" وٕان الرجــل ليحــرم الــرزق بالــذنب يصــيبه ٬ وال يزيــد فــي العمــر إال البــر٬ القــدر إال بالــدعاء

  . رواه الحاكم وقال صحيح اإلسناد 

ويسـتحب الــدعاء فــي مـواطن كثيــرة مــن أهمهـا الــدعاء عنــد القتـال واحتــدام المعركــة 
فــــي تحقيــــق النصــــر بعــــد األخــــذ باألســــباب وهــــذا مــــا كــــان عليــــه األنبيــــاء فهــــو ســــبب مهــــم 

عليـــه -فهـــذا نبـــي اهللا يوشـــع بـــن نـــون ٬ والصـــحابة والتـــابعون والمجاهـــدون إلـــى يومنـــا هـــذا
قــد دعــا ربـه أن يحــبس الشــمس عليــه قبـل أن تغــرب وذلــك مـن أجــل إنهــاء المعركــة -السـالم

امــة لــه حتــى فــتح اهللا عليــه بالنصــر قبــل الغــروب فاســتجاب اهللا لدعائــه وحــبس الشــمس كر 
إن الشـمس لـم تحـبس لبشـر إال ليوشـع ليـالي سـافر إلـى بيــت ": قـال  أعدائـهالمبـين علـى 

  . انفرد به اإلمام أحمد على شرط البخاري " المقدس 

غزا نبي من األنبياء فقال : قال وروى اإلمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول اهللا 
 ىيبنـي بهـا ولمـا يـبن وال آخـر قـد بنـملك ُبضع امرأة وهو يريـد أن ال يبتني رجل قد : لقومه

قـال فغــزا : وال آخــر قـد اشــترى غنمـًا أو َخِلفـات وهــو منتظـر والدهــا٬ بنيانـًا ولمـا يرفــع ُسـقفها
أنـت مـأمورة وأنـا مـأمور : فأدنى للقريـة حتـى صـالة العصـر أو قريبـًا مـن ذلـك فقـال للشـمس

وفـي غـزوة بـدر  .رواه مسـلم.. " تـى فـتح اهللا عليـه عليه ح شيئًا فحبست اللهم احبسها علىَّ 
فقد روي عن ٬ من الدعاء حتى أشفق عليه أبو بكر الصديق رضى اهللا عنه أكثر النبي 

إلـى أصـحابه وهـم ثالثمائـة  لما كان يوم بـدر نظـر رسـول اهللا : عمر رضى اهللا عنه قال
القبلـــة وعليـــه رداؤه  ونظـــر إلـــى المشـــركين فـــإذا هـــم ألـــف وزيـــادة فاســـتقبل النبـــي ٬ ونيِّـــف
اللهـم إن تهلـك هـذه العصـابة مـن أهـل اإلسـالم  ٬لـي مـا وعـدتني نجـزأاللهـم : ثم قال٬ وٕازاره

فما زال يستغيث بربه ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكـر ٬ فال تعبد بعد في األرض أبداً 
اهللا يــا رســول اهللا كفــاك مناشــدتك ربَّــك فــإن : ثــم قــال٬ التزمــه مــن ورائــه فأخــذ رداءه فــرده ثــم
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ــــــك مــــــا وعــــــدك فــــــأنزل اهللا ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱڇٱ :منجــــــز ل

  . رواه مسلم  ٩: األنفال ڇڀٱٱڀٱٱ

لما كان يوم بدر قاتلت شيئًا من قتال ثـم جئـت : قال -رضي اهللا عنه-وعن على 
٬ يـا حـي يـا قيـوم: قال فجئت فإذا هو ساجد يقول٬ ما فعل مسرعًا ألنظر إلى رسول اهللا 

ثــم جئــت وهــو ســاجد يقــول ذلــك أيضــًا ٬ يــا حــي يــا قيــوم ال يزيــد عليــه فرجعــت إلــى القتــال
  . " عليهفذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك حتى فتح اهللا

قلنــا : وفـي الخنــدق أخــرج اإلمــام أحمـد عــن أبــي ســعيد الخـدري رضــى اهللا عنــه قــال
نعـم اللهـم : فقـد بلغـت القلـوب الحنـاجر قـال ؟نقولـه يءوم الخندق يـا رسـول اهللا هـل مـن شـي

  . فضرب اهللا وجوه أعدائه بالريح :الق٬ استر عوراتنا وآمن روعاتنا

اللهــم منــزل الكتــاب : وثبـت فــي الصــحيحين أن رسـول اهللا دعــا علــى األحــزاب فقـال
  . وانصرنا عليهمحزاب اللهم اهزمهم سريع الحساب اهزم األ

فكــان ٬ وفــي معركــة حطــين بــدأ صــالح الــدين المعركــة بــالتكبير وبالحملــة الصــادقة
وفــي أثنــاء المعركــة خــر ٬ يجــول بــين الصــفوف يحــرض المســلمين علــى الجهــاد واالستشــهاد

إلهــي قــد انقطعــت بــي األســباب األرضــية فــي نصــرة دينــك ولــم يبــق إال : ســاجدًا داعيــًا ربــه
أنـت حســبنا ٬ والرجــوع إليـك أنــت حسـبنا ونعــم الوكيـل أنـت حســبنا ونعـم الوكيــلالخلـود إليـك 
  . فكان النصر المبين على الصليبيين ٬ ونعم الوكيل

وأن يعلمـوا أن اإلعـداد للمعركـة ٬ فما أحـوج المسـلمين اليـوم أن يفهمـوا هـذه الحقيقـة
ب ثـــم يكـــون وتحقيـــق النصـــر ال يكـــون بالـــدعاء فحســـب بـــل يجـــب اإلعـــداد واألخـــذ باألســـبا

  . واللجوء إلى اهللا في إنجاز النصر والتمكين ٬ الدعاء
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أمـــا االســـتغراق فـــي التضـــرع والـــدعاء وبســـط الكـــف إلـــى :" يقـــول الـــدكتور البـــوطي
وذلـك هـو ثمـن النصـر ٬ السماء فتلك هي وظيفة العبودية التي خلق اهللا من أجلهـا اإلنسـان

٬ إال مــن عنــد اهللا وبتوفيقــه -باب مهمــا تــوفرت الوســائل واألســ -فــي كــل حــال فمــا النصــر 
ال يريد منا إال أن نكون عبيدًا له بالطبع واالختيار وما تقرب متقرب إلى  -عز وجل-واهللا 

أو استأهل إنسان بواسطة من الوسائط استجابة دعـاء ٬ اهللا بصفة أعظم من صفة العبودية
  ".ع به بين يدي اهللا تعالىويتبرق نمن اهللا تعالى كما استأهل ذلك بواسطة ذل العبودية يتزي
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  )٩(من عوامل النصر 

  التربية الجهادية

٧/٨/٢٠٠٣  

إن تربية النشء منذ نعومة أظافره على منهاج اإلسالم يمثل حجر الزاوية في   
نهضة األمة وارتقائها نحو  الرفعة والسؤدد٬ وٕان زرع البذرة الصالحة وتعهدها بالرعاية 

وقها يعد النموذج األقوى في حماية شباب األمة من والعناية حتى تستوي قائمة على س
ڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱژٱٱڇٱ: - تعالى-الضياع والسقوط في براثن اإلباحية واالنحالل٬ قال 

ٱٱٱٱڱڱٱٱںٱٱںٱٱ ٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱ ژٱٱڑٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱ

  .١٠٩: التوبة ڇڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱ

ـــد اهـــتم الرســـول     ـــيم صـــغار الصـــحابة  لـــذلك فق أمـــور  -رضـــي اهللا عـــنهم-بتعل
كنــا مــع : العقيــدة٬ فكــان يعلمهــم اإليمــان قبــل القــرآن فقــد روي عــن جنــدب بــن عبــد اهللا قــال

؛ وهـو الغـالم إذا اشـتد وقـوي٬ فتعلمنـا اإليمـان قبـل أن -جمع حزورة -فتيان حزارة النبي 
  .رجه ابن ماجة  وصححه األلبانيأخ" نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً 

يعلمنـا هـذا الـدعاء  قـال كـان رسـول اهللا  -رضـي اهللا عنهمـا-ويروي ابن عباس   
اللهــم إنــي أعــوذ بـك مــن عــذاب القبــر٬ وأعـوذ بــك مــن فتنــة : كمـا يعلمنــا الســورة مــن  القـرآن

  .رواه مسلم" المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات

إلــى الــوالة أمــا بعــد فعلمــوا أوالدكــم  -رضــي اهللا عنــه-ين عمــر وكتــب أميــر المــؤمن  
  .الرماية والسباحة وركوب الخيل



- ۸۳۸  - 
 

 ڇۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱڇٱ: تلى قوله تعالى  وروى مسلم أن رسول اهللا   
رواه " أال إن القـــوة الرمـــي٬ أال إن القـــوة الرمـــي٬ أال إن القـــوة الرمـــي: ثـــم قـــال٬ ٦٠: األنفـــال

أذن للحبشــة أن يلعبــوا بحــرابهم فــي مســجده الشــريف٬ وأذن  النبــي إن .  البخــاري ومســلم
أن تنظر إليهم٬ وبينما هم يلعبون دخل عمر فأهوى إلـى  -رضي اهللا عنها-لزوجه عائشة 

دعهـــم يـــا  -عليـــه الصـــالة والســـالم-فحصـــبهم بهـــا٬ فقـــال ) الحصـــى الصـــغيرة ( الحصـــياء 
  .عمر

ــ   ي تربيــة شــباب األمــة علــى فهــم فهــذه النصــوص وغيرهــا تبــين أن اإلســالم شــرع ف
العقيــدة أوًال ثــم تعلــم القــرآن الكــريم٬ ومــن ثــم حضــهم علــى ممارســة التــدريبات الجهاديــة مــن 
مصارعة وعدو ورماية وسباحة وفروسية لكي تأخذ األمة بأسباب العـزة والكرامـة ومـن أجـل 

معركــة فــي ســبيل أن تربــي أفرادهــا التربيــة الجهاديــة إلعــدادهم إعــدادًا قويــًا لخــوض غمــار ال
اهللا٬ هــذه التربيــة الجهاديــة نلمســها فــي الغالمــين اللــذين قــتال أبــا جهــل فــي غــزوة بــدر٬ فقــد 

بينمـا واقـف فـي الصـف : قـال -رضـي اهللا عنـه-روى البخاري عن عبد الـرحمن بـن عـوف 
يـــود بـــدر٬ فنظـــرت عـــن يمينـــي ويســـاري فـــإذا أنـــا بغالمـــين مـــن األنصـــار حديثـــة أســـنانهما٬ 

يـا عـم٬ هـل تعـرف : فغمزني أحدهما٬ فقـال -أي أقوى وأشد�ن أضلع منهما تمنيت أن أكو 
٬ ُأخبـرُت أنـه يسـب رسـول اهللا : نعـم٬ مـا حاجتـك إليـه يـا ابـن أخـي؟ قـال: أبا جهـل؟ قلـت

والذي نفـس محمـد بيـده لـئن رأيتـه ال يفـارق سـواده سـوادي حتـى يمـوت األعجـل منـا؛ أي ال 
فتعجبـت لـذلك٬ فغمزنـي اآلخـر فقـال لـي : أفارقه حتى يموت أحـدنا وهـو األقـرب أجـًال٬ قـال

لم يمض زمن كثير على سؤالهما إال وأنا رأيته٬ إن نظرت إلـى أبـي : مثلها٬ فلم أنشب؛ أي
أال إن هــذا صــاحبكما الــذي ســألتماني٬ فابتــدراه بســيفهما فضــرباه : لــتجهــل فــي النــاس٬ فق

أنـا : أيكما قتله؟ قال كل واحـد منهمـا: فأخبراه فقال حتى قتاله ثم انصرفا إلى رسول اهللا 
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كالكمــا قتلــه ســلبه : ال٬ فنظــر إلــى الســيفين٬ فقــال: قتلتــه٬ فقــال هــل مســحتما ســيفيكما؟ قــاال
  .لمعاذ بن عمرو بن الجموح

نظر إلــى هــذه التربيــة الجهاديــة العميقــة التــي جعلــت الغالمــين يقــتالن أبــا جهــل؛ ألنهمــا فــا
  .سمعا أنه كان يسب رسول اهللا 

رضـي اهللا -ولما عاد المسلمون من غزوة مؤتة وقد حقق اهللا النصر على يد خالد   
ولـون وٕاذ بالصبية يستقبلون جيش خالد باالستنكار ويحثون التراب علـى رؤوسـهم ويق -عنه
ليسـوا :  أنتم الفرار إلـى سـبيل اهللا ولـم يخفـف مـن وطـأة الهجـوم إال قـول رسـول اهللا : لهم

  .فرارًا ولكنهم الكرار إن شاء اهللا

أي جيـل قـوي مثـل هـذا : يقول الشيخ الغزالي في فقه السيرة معلقًا على هذا الحدث  
صياغة أولئـك األطفـال  أي نجاح بلغته رسالة اإلسالم! الجيل الذي صنعه اإليمان بالحق؟

العظام؟ من آباؤهم؟ ومن أمهاتهم؟ كيف كان اآلباء يربـون؟ وكيـف كانـت األمهـات يـدللن؟ 
  .األم المسلمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس

وهــذه الخنســاء التــي مــألت الــدنيا صــراخًا وعــويًال علــى أخيهــا صــخر فبكــت وأبكــت   
  :ا فقالتمن حولها ومن سمعها حتى بكت أخاه

  وأذكره لكل مغيب شمس       يذكرني طلوع الشمس صخراً 

  على إخوانهم لقتلت نفسي        فلوال كثرة الباكين حولي

لقد رثت أخاها وبكت مصـرعه حـين كانـت فـي الجاهليـة قبـل اإلسـالم٬ فلمـا دخلـت   
اإلسـالم وخالطـت بشاشــة اإليمـان قلبهـا تغيــر حالهـا٬ فشـاركت فــي معركـة القادسـية بأبنائهــا 
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األربعة٬ ثم جمعت أبناءها قبـل المعركـة وحرضـتهم علـى القتـال فـي سـبيل اهللا٬ وأثـارت فـي 
  .وشوقتهم للقاء اهللا نفوسهم الرغبة في االستشهاد

يا بني إنكم أسـلمتم طـائعين٬ وهـاجرتم مختـارين٬ واهللا الـذي ال إلـه : ومما قالت لهم  
غيره إنكم بنو رجل واحد كما أنكم بنو امـرأة واحـدة مـا خنـت أبـاكم٬ وال فضـحت خـالكم٬ وال 

  .نغيرت نسبكم٬ وقد تعلمون ما أعد اهللا للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافري

واعلمـــوا أن الـــدار الباقيـــة خيـــر مـــن الـــدار الفانيـــة٬ فمـــا أصـــبحتم غـــدا إن شـــاء اهللا   
ســـالمين فأعـــدوا إلـــى قتـــال عـــدوكم مستبصـــرين وبـــاهللا علـــى أعدائـــه مستنصـــرين٬ وٕاذا رأيـــتم 
الحرب شمرت عن ساقها واضطرمت فيممـوا وطيسـها وجالـدوا رئيسـها عنـد احتـدام خميسـها 

الحمـد هللا : دار الخلد والمقامة٬ ولما جاءها نبـأ استشـهادهم قالـتتظفروا بالغنم والكرامة في 
الـذي شــرفني باستشــهادهم٬ هـذه التربيــة الجهاديــة كـم نحــن بحاجــة إليهـا اليــوم٬ وخاصــة فــي 
هــذا الوقــت العصــيب الــذي تشــن فيــه الصــليبية والصــهيونية نــار حربهــا علــى اإلســالم فــي 

  .فلسطين وتتهمه باإلرهاب
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  )١٠(عوامل النصر  من

  التقوى

١٤/٨/٢٠٠٣  

التقــوى هــي امتثــال أوامــر اهللا واجتنــاب نواهيــه٬ أو هــي أن يجــدك اهللا حيــث  حقيقــة  
هـل : عـن التقـوى فقـال -رضـي اهللا عنـه-دعاك٬ وال يراك حيث نهاك٬ وقد سئل أبو هريـرة 

عنـه٬ إذا رأيـت الشـوك عزلـت : قـالكيـف صـنعت؟ : نعـم٬ قـال: أخذت طريقًا ذا شوك؟ قـال
فقـال فـي  -اهللا وجهـه كـرم-وأمـا اإلمـام علـي . ذلـك التقـوى: أو جاوزته٬ أو قفزت عنه٬ قال

تعريــف التقـــوى هـــي الخـــوف مـــن الجليـــل والعمــل بالتنزيـــل والرضـــا بالقليـــل واالســـتعداد ليـــوم 
 تقــاءبــل يســموا إلــى ا تاتقــاء المحرمــا فــي٬ ومــن تمــام التقــوى أن ال يقصــر العبــد "الرحيــل

العبــد أن يكــون مــن  بلــغي ال:"  أن يقــع فــي المحرمــات٬ يقــول رســول اهللا  خشــية بهاتالشــ
إذا   اهللا رســول كــانفقــد  لــذلك. ۲٥۹"بــه بــأس االمتقــين حتــى يــدع مــا ال بــأس بــه حــذرًا ممــ

أوصاه بتقوى اهللا في خاصة نفسه ومن معه من األجنـاد٬ ولمـا وعـظ  ةبعث أميرًا على سري
الحــديث جــاء فــي  ٬اهللا تقــوىأوصــيكم ب: قــال وصــنا٬كأنهــا موعظــة مــودع فأ: أصــحابه قــالوا

كنــت وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا٬ وخــالق النــاس بخلــق  حيثمــااهللا  اتــق: ذر بــيوصــيته أل
 -رضـي اهللا عنـه-رواه الترمـذي وقـال حـديث حسـن٬ وروي عـن أبـي سـعيد الخـدري " حسن
ل شـــيء وعليـــك أوصـــيك بتقـــوى اهللا فإنـــه علـــى رأس كـــ: يـــا رســـول اهللا أوصـــني٬ قـــال: "قـــال

اللهم إني أسألك : " -عليه الصالة والسالم-وكان من دعائه " مبالجهاد فإنه رهبانية اإلسال
أمـا بعـد : "خطبتـهفي  -رضي اهللا عنه-وقال أبو بكر  ٬ ۲٦۰"الهدى والتقى والعفاف والغنى

ـــز  وكتـــب ٬"فـــإني أوصـــيكم بتقـــوى اهللا ـــه-عمـــر بـــن عبـــد العزي : إلـــى رجـــل -رضـــي اهللا عن
                                                           

 .٬ وقال حديث حسن ) ٥٩٦(٬ ح ) ١/٦٢٤(رواه النرمذي  ٢٥٩
 ) .٧٠٧٩(٬ ح) ٨/١٨(صحيح مسلم : مسلم ٢٦٠
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إال أهلها٬ وال يثبت إال عليها٬  يرحمالتي ال يقبل غيرها وال  -عز وجل-قوى اهللا أوصيك بت
-بهــا قليــل٬ جعلنــا اهللا وٕايــاك مــن المتقــين٬ وبعــث عمــر  عــاملينفــإن الــواعظين بهــا كثــر وال

أوصـيكم بتقـوى : لعلـى ثغـور فـارس قـا واحينمـا كـان مسـلمينبرسالة إلى ال -رضي اهللا عنه
  :كثيرة نذكر منها فهي تقوىئد الأما فوا" إلخ... اهللا 

ڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱٱںٱٱڇٱ: النجاة من الشدائد والمحن والرزق من الحالل لقولـه تعـالى: أوالً 

  .٣ - ٢: الطالقڇٱ ڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀ

قال أكثر المفسرين إنها نزلت فـي عـوف بـن مالـك األشـجعي٬ أسـر المشـركون ابنـا   
إن العـدو أسـر ابنـي وجزعـت : وشـكى إليـه الفاقـة وقـال له يسمى سالمًا٬ فأتى رسول اهللا 

اتق اهللا واصبر وآمرك وٕاياها أن تستكثروا مـن قـول ال : األم٬ فما تأمرني؟ قال عليه السالم
أمرنـــي وٕايــــاك أن  إن رســـول اهللا : فعـــاد إلـــى بيتـــه وقـــال المرأتـــه" حـــول وال قـــوة إال بـــاهللا

نعــم مــا أمرنــا بــه٬ فجعــال يقــوالن٬ فغفــل : قالــتنســتكثر مــن قــول ال حــول وال قــوة إال بــاهللا٬ ف
العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه٬ وهي أربعة آالف شاة٬ فنزلت اآلية وجعل 

  .تلك األغنام له النبي 

ىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱٱٱٱٱڇٱ: الحفــظ والحراســة مــن األعــداء لقولــه تعــالى: ثانيــا

  .١٢٠: آل عمران ڇوئۇئٱٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱ

ڃچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڇٱ: اإلمداد بالمالئكة لقوله تعالى: الثاً ث

  .١٢٥: آل عمران ڇڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱ
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ــــه تعــــالى: رابعــــاً  ــــد لقول ــــة رســــول اهللا بالنصــــر والتأيي یٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱڇٱ: معي

ۆٱٱڇٱ٬ ١٩٤: البقـــــــــــرة ڇڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱںٱٱڇٱ٬ ١٢٨: النحـــــــــــل ڇحبٱٱ

  .١٢٨: األعراف ڇۆٱٱ

ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱڇٱ: إصـــالح العمـــل وغفـــران الـــذنوب لقولـــه تعـــالى: خامســـاً 

  ٧١ - ٧٠: األحزابڇٱ ھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱڭ

ھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱٱۓٱٱۓٱٱڇٱ: " النــور فــي الــدنيا واآلخــرة لقولــه تعــالى: سادســاً 

  .٢٨: الحديد ڇڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٴۇۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱۅٱٱٱ

  .٧: التوبة ڇٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱڇٱ: محبة اهللا لقوله تعالى: سابعاً 

  .١٣: الحجراتڇٱ ڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڇٱ: اإلكرام لقوله تعالى: ثامناً 

ڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱڇٱ: البشارة عند المـوت لقولـه تعـالى: تاسعاً 

  .٦٤ - ٦٣: يونسڇٱ ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹ

کٱٱکٱٱگٱٱٱگگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڇٱ: النجــاة مــن النــار لقولــه تعــالى: عاشــراً 

  ٧٢ - ٧١: مريم ڇڱٱٱڱٱٱںٱٱٱٱںٱٱٱٱڻٱٱٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱ

ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڇٱ: الخلود في الجنة لقوله تعـالى: الحادي عشر

ٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڇٱ٬ ١٣٣: آل عمـــــــــــــــــــــران ڇپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱ

  .٥٥ - ٥٤: القمر ڇڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱ
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چٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڇٱ: الغفـران وتكفيــر السـيئات لقولـه تعــالى: الثـاني عشـر

جئٱٱڇٱ٬ ٢٩: األنفـــــــــــال ڇڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱ

  .٥: الطالق ڇحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱٱٱٱٱٱجبٱٱ

  .٢٧: المائدة ڇڳٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڇٱ: القبول لقوله تعالى: الثالث عشر

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱڇٱ٬ ١٩: الجاثيـة ڇڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڇٱ: الوالية لقولـه تعـالى: الرابع عشر

  .٣٤: األنفال ڇ

  .٢٨٢: البقرةڇٱ ېئٱٱٱىئىئٱٱىئٱٱیڇٱ: زيادة العلم لقوله تعالى: الخامس عشر

: البقــــرةڇٱ ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤڇٱ: خيــــر الــــزاد وخيــــر اللبــــاس لقولــــه تعــــالى: الســــادس عشــــر

  .٢٦: األعراف ڇڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱڇٱ٬ ١٩٧

ۀٱٱۀٱٱڇٱ ٬ ٢: البقـرة ڇٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱپپٱٱپپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڇٱ: الهداية لقولـه تعـالى: السابع عشر

  .١٣٨: آل عمران ڇہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ

ٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڇٱ: الرخـــاء االقتصــادي لقولــه تعـــالى: الثــامن عشــر

  .٩٦: األعراف ڇپٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱ

وهــي أســاس صــالح المجتمــع٬ فلــو ســادت لســاد األمــن واألمــان ولعــاش النــاس فــي   
ســعادة واطمئنــان٬ كمــا أنهــا لــو ســادت التقــوى فــي الجــيش المســلم المنتصــر بــإذن اهللا مهمــا 
بلغــــت قــــوة العــــدو٬ وهــــذا هــــو الســــر فــــي توفيــــق اهللا لالستشــــهاديين الــــذين يخترقــــون األمــــن 
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ڇٱقـة واطمئنـان مضــحين بأنفسـهم فـي ســبيل اهللا الصـهيوني ثـم يصــلون إلـى أهـدافهم بكــل ث
  .١٢٠: آل عمران ڇىٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱٱٱٱٱوئۇئٱٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱ
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  )١١(عوامل النصر  من

  والبراء الوالء

٩/١٠/٢٠٠٣  

لقــــد علــــم أعــــداء اإلســــالم أن أعظــــم أســــباب القــــوة فــــي الــــدين يتمثــــل فــــي العقيــــدة   
يشوهون نقاءها ويعكـرون صـفوها٬ ويضـعون كـل اإلسالمية فراحوا بكل مكر وخبث ودهاء 

الحـــواجز والســـدود للحيلولـــة بـــين األمـــة وبـــين عقيـــدتها الخالصـــة؛ وذلـــك ألن العقيـــدة تعتبـــر 
) غالدسـتون( مصدر الخطر الحقيقي عليهم٬ وال شيء يخيفهم أكثر من العقيدة٬ وقد عبـر 

قًا بـاألوربيين مــا دام إن الخطـر سـيظل محـد:" وزيـر خارجيـة بريطانيـا األول عـن ذلـك بقولـه
البــــد مــــن المحافظــــة علــــى :" وقــــال اللــــورد كرومــــر" هــــذا القــــرآن موجــــودًا بأيــــدي المســــلمين

المظاهر الزائفة لإلسالم منعًا من إثارة الشكوك٬ وحتى ال ينتبه المسلمون إلى الكيد المـدبر 
لعقيـدة التـي لهم ويظلوا فـي اطمئنـان خـادع إلـى أن اإلسـالم مـا زال بخيـر فـال يهبـوا لنجـدة ا

٬ لـذلك فقـد تـرى الكثيـر مـن النـاس "تقتلع من جذورها حتى يظلوا نائمين في سـباتهم العميـق
يردد كلمة التوحيـد وال يعـرف معناهـا٬ كمـا أن الكثيـر مـن المسـلمين يـردد الشـهادتين صـباح 
مساء ثم يختار لنفسه من القوانين الوضعية والنظم األرضية والمنـاهج البشـرية مـا يتنـاقض 

٬ وكم أناس يصلون ويصومون ويحجون ثم تـراهم يوالـون أعـداء -عز وجل-مع منهج اهللا 
اهللا ويخذلون أولياء الرحمن٬ إنه انفصام نكد٬ وواقع محزن وكئيـب٬ وتنـاقض رهيـب٬ وذلـك 
بسـبب غيـاب المفهــوم الصـحيح لعقيــدة التوحيـد مــن حـس كثيـر مــن المسـلمين٬ ومــن ثـم فقــد 

أصبح الوالء والحب ألعداء اهللا والمودة لهـم والـدفاع عـنهم وعـن غاب مفهوم الوالء والبراء و 
  .منهاجهم وأفكارهم وخططهم الخبيثة أمرًا مستساغًا كما يتصورون
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: ١٧٥فـي كتابـه جنـد اهللا ثقافـة وأخالقـًا ص  -رحمـه اهللا-يقول الشيخ سعيد حـوى   
لــذين يــدافعون عــن ويــدخل فــي هــذا النــوع مــن الــوالء والبــراء أعمــال كثيــرة مــن السياســيين ا"

الكــافرين والملحــدين ســواء أكــانوا أفــرادًا أو جماعــات أو أحزابــًا٬ ويــدخل فــي ذلــك أعمــال كــل 
٬ وألهميـة هـذا األمـر وخطورتـه فقـد "من انتسب لحزب ضال يقوم على غيـر آصـرة اإلسـالم

 -سـبحانه وتعـالى-حسمت األدلة القرآنيـة واألحاديـث النبويـة موضـوع الـوالء٬ بـأن حـرم اهللا 
علــى المــؤمن أن يعطــي والءه للكــافرين علــى اخــتالف أنــواعهم٬ كمــا حــرم عليــه أن يعطــي 
والءه للمنـــافقين علـــى اخـــتالف أنـــواعهم٬ ومتـــى أعطـــى المـــؤمن والءه للكـــافرين فقـــد صـــار 

ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱڇٱ: -تعــالى-مــنهم٬ ومتــى أعطــى والءه للمنــافقين صــار مــنهم٬ قــال 

: المائــــــــــــدة ڇٿٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱٱپٱٱپٱٱپڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱ
٥١.  

فليحـذر أحـدكم أن يكـون يهوديـًا أو :" يقول حذيفة بن اليمـان معلقـًا علـى هـذه اآليـة  
  ".وهو ال يشعر بهذه اآلية..نصرانيًا 

إن مـن تـوالهم ونصـرهم علـى :"  ٦/١٧٩ويقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبـري   
فإنـه ال يتـولى متـول أحـدًا إال وهـو بـه وبدينـه ومـا هـو المؤمنين فهم من أهـل ديـنهم وملـتهم 

وقال اإلمام " عليه راض٬ فإذا رضيه ورضي بدينه فقد عادى ما خالفه وصار حكمه حكمه
ومن يتولهم منكم فإنه منهم٬ شـرط وجوابـه٬ أي ألنـه قـد :" في قوله تعالى ٦/٢٠٧القرطبي 

ا وجبـت معـاداتهم٬ ووجـب لـه النـار خالف اهللا تعالى ورسـوله كمـا خالفوا٬وجبـت معاداتـه كمـ
  ".كما وجبت لهم فصار منهم؛ أي من أصحابهم

فليس من اهللا في شيء٬ يعنـي قـد بـرئ مـن اهللا وبـرئ اهللا :"  ٣/١٥٢يقول الطبري   
قـــال ابـــن : ٬٤/٦١ أمـــا اإلمـــام القرطبـــي فيقـــول "منـــه بارتـــداده عـــن دينـــه ودخولـــه فـــي الكفـــر
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ٱٱٱٻٱٱڇٱ: -تعـالى-الكفار فيتخذونهم أولياء٬ وقـال  نهى اهللا المؤمنين أن يالطفوا: عباس

ٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱ

  .١٢٠: البقرة ڇٹڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱڄٱٱ

األحاديــث الدالــة علــى تحــريم مــواالة الكــافرين ووجــوب مــواالة المــؤمنين فكثيــرة  أمــا  
أوثـق عـرى اإليمـان :" قـال أن النبـي  -رضـي اهللا عنهمـا-بـاس عن ابـن ع: " نذكر منها

٬ وفـي الحـديث الصـحيح "فـي اهللا والمعـاداة فـي اهللا والحـب فـي اهللا والـبغض فـي اهللا االةالمو 
يا رسـول اهللا أبسـط يـدك : وهو يبايع فقلت النبي  أتيت: قال -رضي اهللا عنه-أن جريرًا 

ــ أبايعــك علــى أن تعبــد اهللا وتقــيم :  ل النبــي فأنــت أعلــم٬ فقــا يحتــى أبايعــك واشــترط عل
  .۲٦۱"المكتوبة وتؤتي الزكاة وتنصح لكل مسلم٬ وتبرأ من الشرك ةالصال

أما واهللا لقد قدمت المدينة المنورة يا رسول اهللا وٕان أهل يثرب ال يعلمون أحـدًا أبـر   
بأبيــه منــي٬ أمــا وقــد قــال فلتســمعن مــا تقــر بــه عينــك٬ فلمــا قــدموا المدينــة قــام عبــد اهللا علــى 

! أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل؟: بابها بالسيف ألبيه ثم قال
هللا لتعــرفن هــل العــزة لــك أم لرســول اهللا٬ وال ال يأويــك ظلهــا٬ وال تبيــتن الليلــة فيهــا إال أمــا وا

يــا خــزرج ابنــي يمنعنــي عــن : ٬ فصــرخ عبــد اهللا بــن أبــي بــن ســلولبــإذن مــن اهللا ورســوله 
واهللا ال يـدخل بيتـه إال بـإذن مـن اهللا ورسـوله٬ فـأتوا : بيتي٬ فاجتمع إليـه رجـال فكلمـوه٬ فقـال

إذهبــوا إليــه فقولــوا لــه يقــول لــك رســول اهللا خلــه ومســكنه٬ فــأتوا فقــالوا : روه فقــالالنبــي فــأخب
نعـم إنـه !! فنعم ليعلم من األعز ومن األذل أما وقد جاء أمر من رسول اهللا : ذلك٬ فقال

ِر ُيـَوادُّوَن َال َتِجُد َقْوًمـا ُيْؤِمُنـوَن ِباللَّـِه َواْلَيـْوِم اْآلِخـڇٱ: الوالء هللا ولرسوله وصدق اهللا حيث يقول
ــَك  ــاَءُهْم َأْو ِإْخــَواَنُهْم َأْو َعِشــيَرَتُهْم ُأوَلِئ ــاَءُهْم َأْو َأْبَن ــْو َكــاُنوا آَب ــَب ِفــي َمــْن َحــادَّ اللَّــَه َوَرُســوَلُه َوَل َكَت

                                                           
 .٬ صححه األلباني) ٧٧٥٢(٬ ح ) ٧/١٨١(٬ والنسائي ) ١٩٢٥٣(٬ ح ) ٤/٣٦٤(رواه أحمد  ٢٦١
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يَماَن َوَأيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجـِري ِمـْن َتْحِتَهـا اْألَ  ْنَهـاُر َخاِلـِديَن ِفيَهـا َرِضـَي ُقُلوِبِهُم اْإلِ

  .٢٢: المجادلة ڇٱٱاللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأوَلِئَك ِحْزُب اللَِّه َأَال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

وأخيــرًا يــا شــباب األمــة ويــا شــباب فلســطين مــع كــل هــذه المــؤامرات وهــذه العقبــات٬   
ھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱڇٱ -عــز وجـــل-وهــذا الكيــد الواصــب فـــإني لعلــى يقــين جـــازم بوعــد اهللا 

  .١٣٩: آل عمران ڇےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱٱٱ

رسـوله وللمـؤمنين فجددوا إيمانكم وبيعـتكم مـع اهللا٬ وأعطـوا والءكـم مخلصـين صـادقين هللا ول
ېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱڇٱ -عــــز وجــــل-كــــي تنصــــروا بــــإذن اهللا 

  .٥٦ - ٥٥: المائدة ڇوئٱٱٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱٱۈئٱٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱ
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 الفهرس                          

 الصفحة العنوان م

  ج  شكر وتقدير      
 ح دخان الفتاح عبد. أ/ بقلم      تقديم      

 ص الخالدي يونس خالد. د/ بقلم      تقديم      

 ظ      المؤلف مقدمة      

 والتاريخ السيرة/   األول الفصل

 المســلمين اإلخــوان جماعــة تأســيس علــى عامــا ســبعين مــرور بمناســبة ١
)١( 

٢ 

 المســلمين اإلخــوان جماعــة تأســيس علــى عامــا ســبعين مــرور بمناســبة ٢
)٢( 

٧ 

 المســلمين اإلخــوان جماعــة تأســيس علــى عامــا ســبعين مــرور بمناســبة ٣
)٣( 

١٢ 

 المســلمين اإلخــوان جماعــة تأســيس علــى عامــا ســبعين مــرور بمناســبة ٤
)٤( 

١٧ 

 ٢١ الهجرة ذكرى في قبسات ٥

 ٢٤ الهجرة في المرأة دور ٦

 ٢٧  القادسية معركة ٧

 ٣٠ النكبة نكبة ٨

 ٣٣ م١٩٦٧ حزيران ٥ نكبة ٩

 ٣٧ النضير بني يهود إجالء ١٠

 ٤١ عمر بيد القدس مفاتيح تزال ما ١١

 ٤٥ المبارك األقصى منبر إحراق على عاماً  ثالثون ١٢

 ٤٩ الدين صالح البطل يد على القدس تحرير ١٣
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 ٥٢ تبوك غزوة ١٤

 ٥٦ جالوت عين معركة ١٥

 ٥٩ األعظم الفتح ١٦

 ٦٢ أحد غزوة في المرأة جهاد ١٧

 ٦٥ األحزاب غزوة ١٨

 ٦٨ الحرام اهللا بيت حجاج إخواني إلى ١٩

 جبعـات فـوق األذان سـيرفع متـى ياسين دير لمذبحة ٥٣ال الذكرى في ٢٠
 شاؤول

٧١ 

 ٧٥ حزيران وحرب خيبر فتح بين ٢١

 إال اليهـــودي الزحــف يوقــف لـــن للنكبــة والخمســين الحاديـــة الــذكرى فــي ٢٢
 اإلسالم

٧٩ 

 ٨٢ ننتصر؟ وكيف هزمنا؟ لماذا حزيران لنكبة والثالثين الثالثة الذكرى في ٢٣

 ٨٥ حطين معركة ٢٤

 ٨٩ المبارك األقصى المسجد منبر إحراق على عاماً  وثالثون واحد ٢٥

 ٩٣ المرابطين وكرامة الرقاع ذات غزوة ٢٦

 صـــحافتنا نســـيت هـــل م١٩٩٠ األقصـــى لمجـــزرة التاســـعة الـــذكرى فـــي ٢٧
 تناست؟ أم الحديث؟

٩٧ 

 ١٠٠ اليوم؟ أحزاب هم األمس أحزاب هل..  األحزاب غزوة ذكرى في ٢٨

 ١٠٣ العظيم واالنتصار بدر ٢٩

 ١٠٧ )١(  أحد غزوة ظالل في تربوية نفحات ٣٠

 ١١١ )٢(  أحد غزوة ظالل في تربوية نفحات ٣١

 ١١٥ )٣(  أحد غزوة ظالل في تربوية نفحات ٣٢

 ١٢٠ )٤(  أحد غزوة ظالل في تربوية نفحات ٣٣

 ١٢٤ )٥(  أحد غزوة ظالل في تربوية نفحات ٣٤
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 ١٢٩ اهللا بإذن شارون وسينهزم شعبنا سينتصر الهجرة ذكرى في ٣٥

 ١٣٣ الجرار على والحبل حزيران نكبة على عاماً  ٣٧ ٣٦

 ١٣٨ المستفاد والدرس النفق وتفخيخ.. النضير بني يهود إجالء ٣٧

 ١٤٢ االنقياد وسالسة الطاعة بجمال.. السالسل ذات غزوة في االنتصار ٣٨

 ١٤٧ قاطبة رحيلهم حتى..  قاسمة بالمستوطنين.. نازلة بدر نفحات ٣٩

 ١٥٢ األعظم والفتح..  الحديبية صلح ٤٠

 ١٥٦ )١( الجدد الغزو وأحزاب..  األحزاب غزوة ٤١

 ١٦٠ )٢( الجدد الغزو وأحزاب..  األحزاب غزوة ٤٢

 ١٦٥ النبوية الهجرة ذكرى في إيمانية قبسات ٤٣

 ١٦٩ غزة انتصار يعانق بدر انتصار ٤٤

 ١٧٣ الجهادي المرأة ودور األحزاب غزوة ٤٥

 ١٧٧ الفلسطينية والقضية البنا اإلمام ٤٦

 الشهداء/  الثاني الفصل

 ١٨٣ !!يبتسم والبنا!!  يتعانقان المهندسان ٤٧

 ١٨٨ عزتنا رمز الشهداء ٤٨

 ١٩١ القسام الدين عز الشيخ الستشهاد ٣٦ال الذكرى ٤٩

 ١٩٥  البنا حسن اإلمام استشهاد على عاماً  خمسون ٥٠

 ١٩٩ )١( الشهداء وكرامة الرجيع يوم ٥١

 ٢٠٢ )٢( الشهداء وكرامة الرجيع يوم ٥٢

 سيد الرباني العالم والعقيدة الفكر شهيد رحيل على عاماً  وثالثون ثالثة ٥٣
 قطب

٢٠٦ 

 ٢١٠ ذهب من سرر على مؤتة شهداء ٥٤

 ٢١٤ القدس ومحرر حطين بطل الرباني العالم الدين صالح ٥٥

 ٢١٧ والبنا عثمان سيدنا درب على شهيد..  المقادمة ٥٦
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 ٢٢٠ أكيد هوس عن كشف العرابيد اغتيال ٥٧

 فــــي اإلســــالمية للعــــدهوة األنــــور الوجــــه شــــنب أبــــو اســــماعيل الشــــهيد ٥٨
 فلسطين

٢٢٣ 

 ٢٢٧ والمقاومة للجهاد رمزاً  اصطفاه اهللا قدر ياسين أحمد الشيخ ٥٩

 حــب ولكــن... أوالدي أحــب: تقــول الرياشــي ريــم القســامية االستشــهادية ٦٠
 أكبر اهللا

٢٣١ 

 ٢٣٥ اإلسالم في الشهداء مكانة ٦١

 ٢٤٠ والزغاريد بالتكبير المهنئين تستقبل سخيلة أبو هاني الشهيد أم ٦٢

 ٢٤٤ )٢( اإلسالم في الشهداء مكانة ٦٣

 ٢٤٨ إسرائيل على الحرب إعالن ياسين أحمد اهللا ولي قتل ٦٤

 ٢٥٢ المسخ الكيان دولة لزوال النهاية بداية ياسين أحمد الشيخ استشهاد ٦٥

 ٢٥٦ الوزراء مجلس يا القانون سيادة فأين الشهداء أسر تجاه األمة واجب ٦٦

 ٢٦١ وحماس لفلسطين البيعة يوم نيسان من التاسع الجمعة يوم ٦٧

 ٢٦٥ واالنتصار البيعة يوم الرنتيسي. د فلسطين أسد استشهاد ٦٨

 ٢٦٩ القادة اغتيال بعد حماس مستقبل ٦٩

 ٢٧٣ واالنتصار العزة ضريبة يدفع.. نصار وائل القسام أسد ٧٠

 ٢٧٧ الدرب على نوراً  شنب أبو دماء ستظل األقصى ذكرى في ٧١

 ٢٨١ لألقصى وقود الشجاعية في والشهداء السبع في االستشهاديين دماء ٧٢

 ٢٨٥ اهللا سبيل في واالستشهاد الجهاد لماذا ٧٣

 ٢٩٠ ياسين؟ أحمد الشهيد اإلمام اغتالوا لماذا ٧٤

 ٢٩٤ الرنتيسي؟ العزيز عبد الدكتور فلسطين أسد اغتالوا لماذا ٧٥

 ٢٩٨ البنا حسن الشهيد اإلمام اغتالوا لماذا ٧٦

 المقاومـــة ســـالح ســـيظل الشـــجاعية معركـــة لشـــهداء الثانيـــة الـــذكرى فـــي ٧٧
 اهللا بإذن التحرير حتى مشرعاً 

٣٠٢ 
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 ٣٠٦ القوقا خليل القائد المجاهد..  اإلبعاد شهيد ٧٨

 أقصــــر االستشــــهادية العمليــــات.. عيــــاش يحيــــى استشــــهاد ذكــــرى فــــي ٧٩
 االحتالل لكنس الطرق

٣١١ 

 والقسام حماس/  الثالث الفصل

 ٣١٥ األرض في اهللا قدر حماس ستبقى اهللا بفضل ٨٠

 ٣١٩ اليهود في النافذ اهللا قدر حماس النطالقتها ١٦ال الذكرى في ٨١

 ٣٢٣ مزلزالً  اهللا بإذن وسيكون كائن حماس رد ٨٢

 ٣٢٧ االحتالل زوال حتى ووطني شرعي واجب القسام صواريخ إطالق ٨٣

 ٣٣١ االنتحار حاالت من وتزيد بالجنون اليهود تصيب القسام صواريخ ٨٤

 ٣٣٥ سيديروت في القسام صواريخ انفجار النصر بشريات من ٨٥

 ٣٣٩ األفق في تلوح والشمال جباليا من النصر بشائر ٨٦

 ٣٤٣ حماساً  إال الحماس تزيد لن واالغتياالت االختطاف ٨٧

 المرحلـــــة عنـــــوان القســـــام صـــــواريخ لالنتفاضـــــة الخامســـــة الـــــذكرى فـــــي ٨٨
 المالئكة تحرسهم واالستشهاديون

٣٤٧ 

 رمــــز والقســــام المرحلــــة عنــــوان حمــــاس النطالقتهــــا ١٧ال الــــذكرى فــــي ٨٩
 عزتها

٣٥١ 

 ٣٥٥ المقاومة لخيار انتصار بلدية ١٣ ب حماس فوز ٩٠

 ٣٥٩ المستوطنات وقصف الشهداء دماء ببركة لحماس الكبير الفوز ٩١

 ٣٦٣ للمقاومة انتصار تفخيخها قبل المستوطنات تفكيك ٩٢

 ٣٦٧ األقصى انتفاضة إمبراطورية لمواجهة يخططون ولندن الشيخ شرم في ٩٣

 ٣٧١ والتغيير اإلصالح قائمة والتمكين النصر مبشرات ٩٤

 ٣٧٥ المقاومة مشروع خيار على شعبي استفتاء لحماس الكبير الفوز ٩٥

 ٣٧٩ ورايس شارون تهديدات رغم الراس مرفوعة حماس ٩٦

 ٣٨٣ األنجاس كنس حتى حماس يا معاك اهللا ٩٧
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 ٣٨٧ القوى توازن غياب في الرعب توازن تحقق القسام صواريخ ٩٨

 ٣٩١ راياتها من حتى حماس يخافون إنهم ٩٩

 ٣٩٥ حماس يا معك اهللا ١٠٠

 ٣٩٩ حماس؟ على الحقد لماذا ١٠١

 ٤٠٣ المقاومة ضربات بفعل جاء االنسحاب يعترفون العدو قادة ١٠٢

 ٤٠٧ عسكري وفشل سياسي غباء لحماس شارون تهديدات ١٠٣

 ٤١١ سياسية وحنكة وطنية مصلحة حماس قرار ١٠٤

 ٤١٤ االنتخابات في حماس مشاركة من يخافون لماذا ١٠٥

 ٤١٩ التشريعية االنتخابات في الكبير بفوزهم بمصر اإلخوان تهنئ حماس ١٠٦

 عزتهـا ورمـز األمـة أمـل" حمـاس" سـتظل النطالقتهـا ١٨ال الذكرى في ١٠٧
 وكرامتها

٤٢٤ 

 ٤٢٩ التصريحات وحمى حماس صعود ١٠٨

 ٤٣٣ م؟١٩٩٦ عام التشريعية االنتخابات حماس قاطعت لماذا ١٠٩

 ٤٣٧ المحتل بشرعية حماس تعترف لن الشهداء لدماء وفاء ١١٠

 ٤٤١ ؟٢٠٠٦ عام التشريعية االنتخابات دخول على حماس وافقت لماذا ١١١

 دينية/  الرابع الفصل

 ٤٤٦ االمر في وشاورهم ١١٢

 ٤٤٩ باللحية االستهزاء حرمة ١١٣

 ٤٥٢ الزنا تقربوا وال ١١٤

 ٤٥٦ األلباب أولي يا قصاص الحياة في ولكم ١١٥

 ٤٦٠ علماً  زدني رب وقل ١١٦

 ٤٦٤ القبلتين بتحرير إيذانا القبلة تحويل ١١٧

 ٤٦٧ الحج واسرار حكم من ١١٨

 ٤٧٠ اإلسالم مفهوم في األضحى عيد ١١٩
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 ٤٧٣  الجنة تدخل زمرة أول المهاجرون ١٢٠

 ٤٧٧ معروفاً  والمنكر منكراً  المعروف أصبح هل ١٢١

 ٤٨٠ النور مولد ذكرى في ١٢٢

 ٤٨٤ الخبائث أم الخمر ١٢٣

 ٤٨٩ األموات من األحياء يتعظ هل ١٢٤

 ٤٩٢ !اإلسالم؟ يحاربون لماذا ١٢٥

 ٤٩٥ الكبرى بدر غزوة..  الجهاد بشهر مرحبا ١٢٦

 ٤٩٩ الدين لهذا والتمكين النصر بشائر ١٢٧

 ٥٠٣ بتوبة إال رفع وما بذنب إال بالء نزل ما ١٢٨

 ٥٠٧ جماعة في الفجر صالة يشهد ال لمن أخوية رسالة ١٢٩

 ٥١٢ والمعراج اإلسراء ذكرى في وعبر دروس ١٣٠

 ٥١٦ الصيام وحكم أسرار من ١٣١

 ٥٢٠ السلطة لدى مجمدة اليتامى أموال ستبقى هل العيد يوم في ١٣٢

 ٥٢٤ الحج وأسرار حكم من قبسات ١٣٣

 ٥٢٨ الطريق على يضيئ نور  محمد الحبيب مولد ١٣٤

 ٥٣٢ اهللا بإذن شعبنا سينتصر والجراح اآلالم رغم ١٣٥

 ٥٣٦ المفسدين عمل يصلح ال اهللا إن ١٣٦

 ٥٤٠ والعطاء والمواساة الصبر بشهر مرحبا ١٣٧

 ٥٤٥ جديد من وحدتنا سنبني السعيد عيدنا يوم في ١٣٨

 ٥٤٩ تناديكم والشهداء يستصرخكم األقصى األضحى عيد في ١٣٩

 ٥٥٤ عظيم خلق لعلى وٕانك ١٤٠

 ٥٥٨ الجنة في وواحد النار في إثنان ثالثة القضاة ١٤١

 ٥٦٣ للجهاد الولد طلب الزواج أهداف من ١٤٢

 ٥٦٧ واالنتصار الجهاد بشهر مرحبا ١٤٣
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 ٥٧١ اإلنسان حقوق مبادئ أعلن من أول وسلم عليه اهللا صلى محمد عرفة يوم في ١٤٤

 ٥٧٤ الساعة يدي بين الطاعة بيت الداخلين للباعة نذير الزالزل ١٤٥

 سياسية فكرية/  الخامس الفصل

 ٥٨٠ العبادة رغم تنابلة ١٤٦

 ٥٨٤ الجريح والقدس المونديال حمى ١٤٧

 ٥٨٨ واالنتماء الضياع بين األمة شباب ١٤٨

 ٥٩١  بلدنا في الدولي العار كازينو ١٤٩

 ٥٩٣ الرويبضة زمن في نحن هل ١٥٠

 إسـرائيل تصـدر ال لمـاذا مرسومها السلطة فيه أصدرت التي الوقت في ١٥١
 التحريض بمنع مرسوما

٥٩٦ 

 ٥٩٩ انحسار أم انتصار آذار من الثامن ١٥٢

 ٦٠٢ االحتالل قبل باالنحالل هزمنا ١٥٣

 ٦٠٥ العمال جهود سرقت من أول الرأسمالية ١٥٤

 ٦٠٨ الواعد والمستقبل الثانوية طالب ١٥٥

 ٦١٢ الضياع ومهرجانات الشمس كسوف ١٥٦

 ٦١٥ النصر تكاليف من أفدح الهزيمة ضريبة ١٥٧

 ٦١٩ العراق على صليبية حربا يشن بوش القسيس ١٥٨

 ٦٢٣ التنازالت خريطة في النكبات نكبة ١٥٩

 ٦٢٧ الفلسطينيين باسم تتكلم لم الفلسطينية الحكومة العقبة في ١٦٠

 ٦٣١ األجيال على والصراع التعليم مناهج ١٦١

 ٦٣٥ الجبال تسيير من أكبر األفكار تحرير ١٦٢

 ٦٤٠  والجرمين الخونة في اهللا حكم تنفذ أن للسلطة آن أما ١٦٣

 ٦٤٥ اهللا بإذن شعبنا سينتصر للنكبة ٥٦ال الذكرى في ١٦٤

 ٦٤٩ األبيض الثور أكل يوم أكلت إنما ١٦٥
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 ٦٥٤ األمريكية الطريقة على واإلصالح غزة أحداث ١٦٦

 ٦٥٧ الرجولة ومفهوم غزة أحداث ١٦٧

 ٦٦٢ السيستاني وتآمر عالوي بخيانة الفلوجة اجتياح ١٦٨

 ٦٦٦ األقصى المسجد اقتحموا إذا بأيديهم قبورهم سيفتحون ١٦٩

 ٦٧٠ ؟٦٧ حزيران حرب في هزمنا لماذا ١٧٠

 ٦٧٤ شعبنا وحدة تعزيز إال أمامنا ليس ١٧١

 ٦٧٨ الصهيونية االجتياحات أثناء كانت فأين الداخلية وزارة بيانات أكثر ما ١٧٢

 ٦٨٢ عدونا ونطارد بعيدنا سنحتفل ١٧٣

 ٦٨٦ لشعبكم نصر ووحدتكم أخوتكم الصمود حانون بيت في أهلنا ١٧٤

 ٦٩١ دعائكم من العراق شعب تنسوا ال ١٧٥

 ٦٩٥ اهللا حدود في اهللا اتقوا.. الموقر التشريعي المجلس في إخواننا إلى ١٧٦

 ٦٩٩ األمة مجلس أدركوا األمة علماء يا ١٧٧

 اليهود/  السادس الفصل

 ٧٠٤ لها من التلمودية اإلرهاب دولة ١٧٨

 ٧٠٧ الحجاب نزع على تآمروا من أول اليهود ١٧٩

 ٧١١ والالجئين للقدس وضياع إسرائيل أمن على حفاظ الطريق خارطة ١٨٠

 ٧١٥ قرآنية حتمية التلمودية اإلرهاب دولة زوال ١٨١

 ٧٢٠ غزة من والهروب الجدار ١٨٢

 ٧٢٤ أطراف وال مبادرات بال مخذوالً  غزة جحيم من شارون سيهرب ١٨٣

 ٧٢٨ الندم أيام على الغضب أيام انتصار ١٨٤

 ٧٣٢ األسطوري الجهاد مشروع أمام الصهيوني المشروع انحسار ١٨٥

 ٧٣٦ والجليل ويافا القدس وغداً  الرحيل بدأ غزة من ١٨٦

 أذلـت القسـام وأنفـاق صواريخ الحسن أبي واستشهاد األقصى ذكرى في ١٨٧
 اندحر حتى شارون

٧٤١ 
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 واألسرى المقاومة/  السابع الفصل

 ٧٤٧ واألقوى األجدى هم واألقصى والجهاد حماس أسرى ١٨٨

 ٧٥٠ الطريق لخارطة ال المقاومة لسالح نعم ١٨٩

 ٧٥٤ صهيون بني مخططات تفشل للمجاهدين اهللا رعاية ١٩٠

 ٧٥٧ والوالءات اإلمالءات بين طوارئ حكومة ١٩١

 ٧٦١ الحديد إال الحديد يفلّ  ولن لألسرى والتأييد الدعم كل ١٩٢

 مؤتــة غــزوة فــي كمــا الرعــب تــوازن الخاويــة األمعــاء انتفاضــة ســتحقق ١٩٣
 اهللا بإذن

٧٦٥ 

 ٧٦٩ فضيلة الحق إلى والرجوع الشعب خيار المقاومة ١٩٤

 ٧٧٣ المقاومة ضربات أمام تتراجع الشيخ شرم قمة ١٩٥

 ٧٧٧ نيسان من العاشر في ثالثة فلسطينية انتفاضة ١٩٦

 ٧٨١ واألشالء بالدماء إال القدس تحرر لن اإلسراء ذكرى في ١٩٧

 ٧٨٦ وأسرانا أقصانا بتحرير إال فرحتنا تكتمل لن ١٩٨

 ٧٩٠ الذهب بماء كتبت الفلسطينية المقاومة ألجنحة الشرف وثيقة ١٩٩

 ٧٩٥ ووطني شرعي واجب األسرى تحرير ٢٠٠

 ٨٠٠ األكفان مسيرة ٢٠١

 النصر عوامل/  الثامن الفصل

 ٨٠٤ اهللا على والتوكل باهللا اليقين).. ١( النصر عوامل من ٢٠٢

 ٨٠٧ المقاومة نهج على والثبات القتال إرادة).. ٢( النصر عوامل من ٢٠٣

 ٨١٠ لها والدعاء الشهادة تمني).. ٣( النصر عوامل من ٢٠٤

 ٨١٤ يقهر ال الذي السالح اإلسالمية العقيدة).. ٤( النصر عوامل من ٢٠٥

 ٨١٨ النصر تحقيق في وأثرهما والمصابرة الصبر).. ٥( النصر عوامل من ٢٠٦

 ٨٢٣ اهللا سبيل في المرابطة).. ٦( النصر عوامل من ٢٠٧

 ٨٢٧ الطاقات وتفجير الهمم استنهاض).. ٧( النصر عوامل من ٢٠٨
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 ٨٣٢ الدعاء).. ٨( النصر عوامل من ٢٠٩

 ٨٣٧ الجهادية التربية).. ٩( النصر عوامل من ٢١٠

 ٨٤١ التقوى).. ١٠( النصر عوامل من ٢١١

 ٨٤٦ والبراء الوالء).. ١١( النصر عوامل من ٢١٢


