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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركات، أما بعد:

عىل   -عليهم لعائن اهلل-اعتدى اليهود  هـ  1442فإنه يف أواخر رمضان عام  

اح، فأطلقت محاس صوارخيها   إخواننا املستضعفني يف فلسطني بحي الشيخ جرَّ

، فقتلوا أنفًسا الصواريخ بًم هو أشدعىل اليهود مما زاد السوء سوًء بأن ردَّ اليهود  

 الف وهدموا األبراج السكنية ...إىل، وجرحوا اآلمسلمًة زكية قاربت الثالثًمئة

العظيمة   املفاسد  دولة مرص  آخر  خلت  تدَّ احلرب    -مشكورة–حتى  فأوقفت 

 .وكانت سبًبا لصلح ُيوقف نزيف الدماء

كًم سرتى بيانه  -  وهذا الفعل من محاس خطأ رشًعا ألنه يرض أكثر مما ينفع

لوا ذلك قبل ما  بل سبق وفعهذا من محاس املرة األوىل،  وليس    -إن شاء اهلل  

الف من املسلمني مع  وكانت النتيجة سفك دماء اآل  يقرب من مخس عرشة سنة

 .وهدم املساكن إىل أن انتهت بصلحجرح األكثر، 

وقبل عرشة أيام تقريًبا ألقيت حمارضة بعنوان: )فلسطني  ويف زمن احلرب  

بأيام توقَّفت احلرب  املحارضة  ثم بعد  اجلرحية بني هتييج محاس وإجرام اليهود(  

، فضجَّ اإلخوان رشًقا وغرًبا بأن قتال  بتدّخل دولة مرص بالصلح  -وهلل احلمد-
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نرٌص   الثمرة  محاس  وليقطفوا  العيون،  يف  الرماد  جلليذّروا  األموال  من  ب 

 .وكسب األصوات ...إلخ

يكاد   الذي ال  ما  أن  وعجبي  املسلمني  ُقتل من  أّي نرص هذا؟ وقد  ينتهي 

وُهّدمت األبراج السكنية ...إلخ مقابل ال    يقرب من ثالثًمئة وُجرح اآلالف

فلم  أصبحت دماء املسلمني رخيصة وآالمهم هزيلة؟  يشء ُيذكر؟ أهلذه الدرجة  

 !ُتبالوا هبا؟

وقد بثَّت هذه احلرب يف نفوس العاطفيني: كيف ال يكون نرًصا    قال بعض

 ؟اليهود الروع واخلوف

وأن احلرب ليست مرسحيًة ومتثياًل،   ،فيقال: لنفرض أن ما ذكرته صحيح

اهلزيمة   اخلسائر، والنرص  فإن  نتيجة  ومنها  أمور  إىل  بالنظر  إىل جمرد    يكون  ال 

ًحا شديًدا  فرضباه رضبً واحًدا قاتل رجلني  ، فلو ُقّدر أن رجاًل  إرضار العدو ا مربِّ

ا رأسه  بأن كرسا رجليه ، وقد واملشاجرة  أرعبهم وأقلقهم بالقتال، لكنه  وشجَّ

 ؟! إنه انترص هبذا، فهل ُيقال يكون لكمهًم

 دماء املسلمني قيمتها فال تستهينوا هبا. أن تعرفوا لأرجو 
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فلسطني اجلرحية بني  بعنوان: )  كلمةلتفريٌغ    لكريمبني يديك أهيا القارئ ا

ووضعوا له  قام بتفريغه بعض اإلخوة األفاضل    هتييج محاس وإجرام اليهود(

التفريغ  فهرًس  هذا  بنرش  وأردت  ال  ا،  الرشعي  املوقف  املسلمون  يعرف  أن 

املايض، ليستفيدوا من  والعاطفي من أمثال هذه األفعال التخريبية باسم اجلهاد،  

بغريه ُوعظ  السعيد من  الكتاب  أن  و  ،فإن  اجلريمة  شاهًدا  يبقى هذا  عىل هذه 

 . التي فعلتها محاس

،  من أيدي اليهود الغاصبنيوحرر القدس  ،  أعز اإلسالم واملسلمنياللهم  

 ووّل عليه أهل التوحيد والسنة يا رب العاملني. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 العزيز بن ريس الريسد. عبد 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

http://islamancient.com 

 هـ1442/  10/  16

  

http://islamancient.com/
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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد: 

بًم هـ قد ُفجعنا  1442فإننا يف العرش األواخر من شهر رمضان املبارك لعام  

الغاصبون   اليهود  إخواننا  فعله  عىل   
ٍ
اعتداء من  واخلنازير  القردة  إخوان 

ال    الشيخالفلسطينيني يف حي   مما  فعلوا  ما  وفعلوا  دورهم  فاغتصبوا  اح،  جرَّ

اشمني املعتدين، والذين ُيستغرب من أمثال هؤالء الكفرة الفجرة الظاملني الغ

 يف مؤمن إالا وال ذمة. ال يرقبون 

بًم   ذلك  بعد  ثم  املباركة،  العرش  هذه  املؤمنني يف  وأشغلوا  الدنيا  ت  فضجَّ

وقابلوا من عارض   دورهم،  دوهم من  بأن رشَّ إخواننا   عىل 
ٍ
اعتداء فعلوه من 

دماءهم    بالقوة والشدة، بل واعتدوا عىل بعض إخواننا الفلسطينيني بأن سفكوا

الطاهرة وأزهقوا أنفسهم الربيئة، إىل غري ذلك مما ال ُيستغرب من أمثال اليهود،  

جيب   أذى  لكن  من  فيه  يعيشون  ما  نستشعر  وأن  حقهم  إلخواننا  نعرف  أن 

 ، عليهم لعائن اهلل إىل يوم الدين.وتسلط من هؤالء اليهود الغاشمني املجرمني 
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يرجع لسبب رئيس   من ضعٍف ومن تسلٍُّط لألعداءإن ما يعيشه املسلمون  

ذلك   ومع  نبينا ملسو هيلع هللا ىلص  وبيَّنه  كتابه،  وتعاىل يف  ربنا سبحانه  بيَّنه  من  قد  كثرًيا  فإن 

هذا ال عن  غافلون  الدعوة  يف  العاملني  بعضهم:دعاة  قال  حتى  سبب )  ،  إن 

. فأشغلوا أنفسهم بتتبُّع سياسات  (لمهم بالسياسيةضعف املسلمي هو عدم ع

وتعاىل  الكافرين   سبحانه  ربنا  بنيَّ  وقد  مكرهم،  وراء  ليس  والسعي  هذا  أن 

املسلمني، كًم قال سبحانه:   الرئيس لضعف  َوَتتَُّقوا ال  ﴿السبب  وا  َتْصرِبُ َوإِْن 

ُكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا إِنَّ اهللََّ بًَِم  يطٌ َيرُضُّ  .[120: آل عمران ]  ﴾َيْعَمُلوَن حُمِ

الدعوة: يف  العاملني  بعض  تسلُّط )  وقال  هو  املسلمي  ضعف  سبب  إن 

. (احلكام الَظَلمة عليهم، ولو كان احلكام صاحلي ملا كان املسلمون يف ضعف

ًضا َوَكَذلَِك ُنَوِّلِّ َبْعَض الظَّاملنَِِي َبعْ ﴿سبحانه:    وقد بنيَّ القرآن خطأ هذا كًم قال

َيْكِسُبونَ  َكاُنوا  العبادفاحلاكم الظامل بسبب    [129األنعام:  ]  ﴾ بًَِم  ، قال ذنوب 

القيم   وأمراءهم  ":  ابن  اْلعباد  ُمُلوك  جعل  ان  يفي  َتَعاََل  حكمته  َوَتأمل 

َأْعاَمهلم َظهرت يفي صور والهتم وملوكهم أووالهتم من جنس   َكَأن  عامهلم بل 
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م َوإين جاروا جارت   استقامواَفإين   َعَلْيهي ُمُلوكهْم َوإين عدلوا عدلت  استقامت 

منُعوا  َوإين  َكَذليك  فوالهتم  واخلديعة  املَْْكر  فيهم  ظهر  َوإين  ووالهتم  ُمُلوكهْم 

ُمُلوكهمْ  نْدهم من احْلق ُحُقوق اهلل لدهيم وبخلوا هَبا منعت  م عي هَلُ َما   ووالهتم 

َوإين   م  َعَلْيهي هَبا  معاملتهم  أونحلوا  يفي  يستحقونه  َماال  يستضعفونه  َّن 
ِمي خذوا 

م املكوس والوظائف َوكلام أ نُْهم املُُْلوك َماال يستحقونه َورضبت َعَلْيهي خذت مي

نُْهم بياْلقُ  جُه املُُْلوك مي عييف َيْسَتْخري ةي يستخرجونه من الضَّ  .وَّ

ْكَمة االهلية  أفعامهلم َظهرت يفي صور   ن ُيوَل عىل االرشار  أعامهلم َوَلْيَس يفي احْلي

َيارإاْلفجار   ْدر االول خي َكاَن الصَّ َوملا  برها أاْلُقُرون و  ال من يكون من جنسهم 

م اْلُواَلة َفحكم ك َفَلامَّ شابوا شابت هَلُ
علينا ن يويل أاهلل تأبى  ةَكاَنت والهتم َكَذلي

ه األ َية َوعمر بن عبد العزيز فضاًل يفي مثل َهذي يب بكر أ َعن مثل  زمان مثل ُمَعاوي

مرين ُموجب  َوعمر بل والتنا عىل َقدرَنا ووالة من قبلنَا عىل قدرهم وكل من األ

ْكَمة ومقتضاها  .(1) "احْلي

بعضهم: السب)  وقال  املسلمو إن  رجع  ولو  اجلهاد،  ترك  هو  للجهاد ب  ن 

  غري صحيح، فإن املسلمني جاهدوا . فيقال: إن هذا التشخيص  (لكانوا يف قوة

ما حصل هلم رئيًسا وهو سبب ضعف    ؛يوم حنني وحصل  أمًرا  تركوا  ألهنم 

 
 (. 253/   1مفتاح دار السعادة )   (1)
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سبحانه:   فقال  َعنُْكْم  ﴿املسلمني،  ُتْغِن  َفَلْم  َكْثَرُتُكْم  َأْعَجَبْتُكْم  إِْذ  ُحننَْيٍ  َوَيْوَم 

  كًم سيأيت بيانه-ورشوط رشعية  هاد منوط بأحكاٍم  ثم اجل  [25التوبة:  ]  ﴾َشْيًئا

 .-إن شاء اهلل

ق املسلمي، فحتى يقوى املسلمون فالبد )  وقالت طائفة: إن السبب هو تفرُّ

.  (أن ُيتمعوا عىل عجرهم وبجرهم واختالفهم يف عقائدهم وتنافرهم يف دينهم

وإذا نظرت يف كتاب اهلل تبنيَّ لك أن هذا التشخيص غري صحيح، فتأمل قول 

اليهود:   َقْوٌم ال ﴿اهلل عز وجل يف ذم  ُْم  بَِأهنَّ َذلَِك  َشتَّى  َوُقُلوهُبُْم  ََجِيًعا  َسُبُهْم  ََتْ

فاجتًمع املسلمني مع اختالف العقائد مذموٌم رشًعا،    [ 14احلرش:  ]  ﴾َيْعِقُلونَ 

َل َعَلْيُكْم يِف  ﴿كًم قال سبحانه:    الضاللة أهل    هلل أن ُنجالسبل قد هنانا ا َوَقْد َنزَّ

َحتَّى  َمَعُهْم  َتْقُعُدوا  هِبَا َفال  َوُيْسَتْهَزُأ  هِبَا  ُيْكَفُر  آَياِت اهللَِّ  َسِمْعُتْم  إَِذا  َأْن  اْلكَِتاِب 

اهللََّ إِنَّ  ِمْثُلُهْم  إًِذا  ُكْم  إِنَّ ِه  َغرْيِ َحِديٍث  يِف  يِف  خَيُوُضوا  َواْلَكافِِريَن  املُْنَافِِقنَي  َجاِمُع   

 [.140النساء:  ] ﴾َجَهنََّم ََجِيًعا

 فإذن يا ترى ما سبب ضعف املسلمني؟

هو  بداللة كتاب اهلل وسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن السبب الرئيس يف ضعف املسلمني 

وأبغضها إىل اهلل وهو    ويف مقدم الذنوب أشنعها وأبشعهاالذنوب واملعايص،  

ثم املعايص الشهوانية من الكبائر    -وهي املعايص الشبهاتية-، ثم البدع  الرشك
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سبحانه:  والصغائر،   قال  ذلك،  يف   ٌ بنيِّ َقْد ﴿والقرآن  ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُكْم  َأَوملََّا 

 َقِديرٌ َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسكُ 
ٍ
ء   ﴾ ْم إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

 .﴾ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسُكمْ ﴿الحظ قوله: [ 165آل عمران: ]

َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر بًَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم ﴿وقال سبحانه:  

ُهْم َيْرِجُعونَ  ِذي َعِمُلوا َلَعلَّ  [.41روم: ]ال ﴾َبْعَض الَّ

ًَم ُيِريُد اهللَُّ َأْن ُيِصيَبُهْم بَِبْعِض ُذُنوهِبِمْ ﴿وقال سبحانه:   ْوا َفاْعَلْم َأنَّ  ﴾َفإِْن َتَولَّ

 [. 49املائدة: ]

[ ُأغرقوا يف 25  ]نوح:  ﴾مِمَّا َخطِيَئاهِتِْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َناًرا﴿وقال سبحانه:  

 .الدنيا ثم ُأدخلوا النار يف اآلخرة

سبحانه:  و َيْكِسُبونَ ﴿قال  َكاُنوا  بًَِم  َبْعًضا  الظَّاملنَِِي  َبْعَض  ُنَوِّلِّ    ﴾ َوَكَذلَِك 

 . [129]األنعام: 

ضعف املسلمني يف  إذن هذه هي احلقيقة، وهي ضعف املسلمني يف دينهم،  

، ثم هؤالء الدارسون !الدارسني للعلم الرشعي  ، ما أقلَّ تلّقي العلم الصحيح

الصحيح،   الطريق  عىل  يتلّقاه  ال  منهم  كثرٌي  الرشعي  يعتني فللعلم  من  منهم 

ال يعتني بالسنة، فيعمل بضعيفها وصحيحها وموضوعها، ومنهم  وبكتاب اهلل  
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بالكتاب والسنة يعتني  السلف،   من  بفهم  فهمه للكتاب والسنة  ُيقيِّد  لكن ال 

ال منصوص  وفهم  تعاىل:  سلف  قال  سبحانه،  اهلل  كتاب  ُيَشاِقْق ﴿يف  َوَمْن 

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِهِ  َ َلُه اهْلَُدى َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسبِيِل املُْْؤِمننَِي ُنَولِّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ  الرَّ

ابِقُ ﴿وقال سبحانه:    [115]النساء:    ﴾ َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرًيا ُلوَن  َوالسَّ وَن األَوَّ

َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه  ِذيَن اتَّ ِمْن املَُْهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَّ

اْلَعظِيمُ  اْلَفْوُز  َذلَِك  َأَبًدا  فِيَها  َخالِِديَن  األهَْنَاُر  َتَها  ََتْ ِري  ََتْ َجنَّاٍت  هَلُْم    ﴾َوَأَعدَّ 

و100التوبة:  ] سبحانه:  [  َمَع  ﴿قال  َوُكوُنوا  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا 

اِدِقنيَ  َفَقْد  ﴿وقال سبحانه:    [119التوبة:  ]  ﴾الصَّ بِِه  آَمنُتْم  َما  بِِمْثِل  آَمنُوا  َفإِْن 

 .[137]البقرة:  ﴾اْهَتَدوا

من كتاٍب وسنة عىل فهم السلف، وإال لَفِهم كتاب اهلل عىل ما يشاء   فالبدَّ 

وإنام املتبع يف إثبات أحكام اهلل ":  همه، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  فأن ي

السابقي أو األولي، ال ُيوز إثبات حكم   وسبيل   ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهلل وسنة رسوله  

 .(1) "ا بحالا واستنباطً رشعي بدون هذه األصول الثالثة، نص  

 
 (. 208/  2اقتضاء الرصاط املستقيم )  (1)
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عليك بآثار من سلف، وإن "أنه قال:    وروى اآلجري عن األوزاعي  

 .(1) "الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول رفضك الناس، وإياك وآراءَ 

أصول السنة عندنا التمسك بام   "يف أول عقيدته:    وقال اإلمام أمحد  

 .(2) "واالقتداء هبم ملسو هيلع هللا ىلصكان عليه أصحاب رسول اهلل 

من  وكثري  ومعاصيهم،  املسلمني  ذنوب  وهو  اجلانب  هذا  من  هو  فاخللل 

: إن سبب  ، وال يريد أن يقالوال يريد أن يعرف سبب الضعف  املسلمني عاطفي  

مح يريد  وإنًم  الرشك،  ذلك  مقدم  ويف  ذنوبنا  هي  وجعجعة الضعف  اسة 

العالج  لكن ال يريد    ؛ودغدغة للمشاعر  ورصاخات ونداءات وعواطف هيَّاجة

فإهنم سيستمرون   املسلمون عىل هذا  استمرَّ  إذا  لذلك  احلقيقي،  والتشخيص 

واهللِ املسلمون    وباهللِ  وتاهللِ  عىل ضعفهم،  ينترص  أن  يمكن  يكونوا  ال  أن  وال 

وأن تصبح هلم السيادة كًم كانت هلم من قبل   الكافرينوأن يتغلبوا عىل  أقوياء  

ء بني أيدهيم، وأن يصبح هؤالء العلوج من اليهود وغريهم من الكافرين أذالَّ 

  حتى يرجعوا إىل السبب احلقيقي وهو الرجوع إىل دين اهلل وأن يرتكوا الذنوب

ب التوحيد  إىل  يعبدوا إال اهللواملعايص، فريجعوا  بغريه، وأال   وال يستغيثوا  أال 

 
 (. 127( رقم )445/    1الرشيعة لآلجري ) (1)

 (. 14أصول السنة لإلمام أمحد )ص    (2)
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أحًدا يعلم الغيب غري اهلل سبحانه، أما وحالنا    ُتقصد األرضحة وأال ُيعتقد يف أنَّ 

- سبحانه وتعاىل-فتاهلل لن ينرصنا اهلل إال أن يشاء برمحته وفضله    عىل هذه احلال

  من دون اهلل!   فمسجد اخلليل فيه أكثر من قرب ُيعبدُ ، ولألسف حتى فلسطني  

 .أكثر بالد العامل اإلسالمي فقد عمَّ الرشك وطمَّ 

ب يف  ف،  وال حرجعنها  أما البدع فحّدث   ق وغرَّ التصوف البدعي قد رشَّ

هذا يعبد اهلل بطريقة فالن والثاين بطريقة فالن، يا هلل أكثر بالد العامل اإلسالمي،  

وال اخللفاء الراشدون ومل يفعلها النبي ملسو هيلع هللا ىلص    كيف تكون هذه الطرق صحيحةً 

التابعون هلم بإحسان؟   كم من املسلمني من يدعو اهلل عز ووال الصحابة وال 

وكم من    !وكم من املسلمني من حيتفل بمولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟  !وجل بجاه فالن؟

كم من املسلمني من يفعل    !املسلمني من يدعو الدعاء اجلًمعي بعد الفريضة؟

، كيف نريد العز والتمكني وهذا هو   َُتىصكذا وكذا من البدع التي ال ُتعد وال

 !حال املسلمني؟

ن أهيا املسلمون، إنه ال عز وال متكني وال قوة  اسرتجاع األقىص من وال متكُّ

وهو أن نعبد اهلل الذي ال إله إال هو    ال بأن نرجع إىل سبب التمكني والقدس إ

 وهو طريق حممد ملسو هيلع هللا ىلص.  -سبحانه–عىل الطريق الذي يريده 
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وأما   السفارات  عند  واالجتًمع  واالعتصامات  اجلعجعة املظاهرات 

، وخري نرص وراءها واهللواحلًمسات اهلّياجة فال    ودغدغة العواطفوالرصاخ  

ت علينا    !وينادون؟  ه، فمنذ كم واملسلمون يصيحون اشاهد ومثال ما نر وقد مرَّ

عىل وهم  هلم عقود من الزمن    !قضايا كثرية فًمذا استفاد املسلمون من مثل هذا؟ 

قيل:   كًم  هم  لذلك  هذا،  راوِ "مثل  ضعًفا  "حمكانك  يزدادون  يوم  ، وكل 

 .إال ما شاء اهلل  ويزدادون تأخًرا وتفرًقا فيزدادون فقًرا ويزدادون ضعًفا

هذا   من  تتأكد  أن  أردت  قوإذا  املسلمني  حال  بالربيع  فقس  يسمى  ما  بل 

وبعده وسوريا  العريب  واليمن  وليبيا  السودان  حاهلم   يف  إن  ومرص،  وتونس 

رت عن ذي قبل،   ، فينبغي أن ُنبرص بقلوبنا وبعقولنا ال  والواقع خري شاهدتأخَّ

السري وراء الرساب    إىل متى  !أن ُنبرص بعواطفنا ومحاساتنا، فإىل متى الغفلة؟

 ! ؟الكاذب 

كان   من  حمبا لذا  متمسًكا  ،ا هلل  راغًبا  ،ولدينه  رامًحا  ،وللجنة   ، وللمسلمني 

، وعىل الكفار ساخًطا ... فلريجع إىل سبب العز والتمكني،  ولألعداء باغًضا

فقال    لكنه ناجع، لنفرض أن رجاًل قد ابُتيل بمرض  ؛أنه طريق طويلوصحيح  

ن املرض مدةً رسيع  له الطبيب: عندي لك دواء   ثم يرجع لك املرض    لكنه ُيسكِّ
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بل إىل سنة أو سنتني وُتشفى بإذن ، وعندي دواء آخر حيتاج إىل أشهر  مرة أخرى

 اهلل. فأي الدوائني سيأخذ العاقل؟ ال شك أنه سيأخذ الثاين. 

 ؛ومل نصل، وقد نموت  لكنه ناجع  ؛ريق التمكني، فهو طويلكذا هو طوه

وندخل اجلنة التي هي املقصد  لكن نموت عىل الطريق التي يريدها اهلل فننجو  

، أما أن تسلك طريًقا ال يؤدي إىل ما يريده  والدار املقصودة لكل مؤمناألعىل  

ار املتقني، نسأل عىل سخط اهلل فحرمت هذه اجلنة التي هي د  فإذا ِمتنا ِمتنااهلل،  

 اهلل أن جيمعنا واملسلمني أَجعني يف الفردوس األعىل، إنه أرحم الرامحني.

وكونوا رصحيني  اتقوا اهلل أهيا الدعاة واملصلحون، اتقوا اهلل يا أهل العلم،  ف

أو  حزبية  ملصالح  املشاعر  ودغدغة  اجلًمهري  مسايرة  عنكم  ودعوا  العالج  يف 

أو َجهورية،   وادنيوية  مؤمتنون،  فإنكم  الرشيعة  تبليغ  وعىل  اهلل مسؤولون  يم 

 . وغًدا بني يدي اهلل موقوفون 

يقول: إذا سلكت ألن بعضهم    ؛رياستهاوجاهها و  وال تغرنَّكم الدنيا بًمهلا

خيشى أنه إذا سلك هذا  طري نَفر الناس مني فذهبت مني األموال. أو  هذا ال 

اعلم أن الرفعة   رياسة والتقدير،فيذهب عليه اجلاه والالطريق أن ينفر الناس منه  

، ومن أعزه اهلل لن ُيذله أحد، والرفعة عه أحدن رفعه اهلل لن يضِّ مَ   ، واهللِمن اهلل
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اهلل   من  اهلل-سبحانه–احلقيقية  فاتقوا  والدعاة،  املصلحون  أهيا  باهلل  وتعلقوا    

 . وأهل العلم

 وسيكون هذا الكتاب يف ثالثة عرش عنرًصا: 

 مكانة القدس والفلسطينيني.  .1

 اليهود إخوان القردة واخلنازير. .2

 اجلهاد بني اإلفراط والتفريط. .3

 سبيل عز املسلمني.  .4

ل.تشخيص واقع االعتداء اليهودي الغاشم عىل الفلسطينيني   .5  الُعزَّ

 حلكم الرشعي يف الواقع احلاِّل لفلسطني. ا .6

 املستفيد من مواجهة محاس لليهود.  .7

 النتيجة من مواجهة محاس لليهود.  .8

 السعودية وقضية فلسطني.  .9

 رسالة للسعوديني بخصوص فلسطني.  .10

 شبهات وجواهبا.  .11
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 رسالة ألهل العلم.  .12

 ظلم اإلخوان املسلمني للسلفيني.  .13

 

 

  



 

16 

 

 

 

 

 الكالم حول القدس يطول، لكن يكفي أن ُيعلم يف مكانته أمران: 

، وأن األمر األول: أنه مرسى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وصىل فيه واألنبياء خلفه -

ى سورًة هبذا اإلرساء، قال تعاىل:   ى بَِعْبِدِه ﴿اهلل سمَّ ِذي َأرْسَ ُسْبَحاَن الَّ

املَْْس  ِمْن  َحْوَلهُ َلْياًل  َباَرْكنَا  ِذي  الَّ األَْقىَص  املَْْسِجِد  إىَِل  احْلََراِم   ﴾ِجِد 

 [. 1]اإلرساء: 

ومنها   الذي اسُتثني من بني البقاع كلهااألمر الثاين: أنه املسجد الثالث   -

من حديث أيب هريرة املساجد يف شد الرحال، كًم ثبت يف الصحيحني  

سعيد   قال:    وأيب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ثالثة »أن  إَل  إال  الرحال  تشد  ال 

 .(1) «مساجد: مسجدي هذا، ومسجد احلرام، ومسجد األقص 

،  ففضيلة هذا املسجد عظيمة، ومكانته يف اإلسالم كبرية، وهو أوىل القبلتني

املسلمون   الفلسطينيون  إِْخَوةٌ ﴿، واهلل يقول:  فهم إخوانناوأما  املُْْؤِمنُوَن  ًَم   ﴾إِنَّ

 
 (. 1397( مسلم ) 1189البخاري )  (1)
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 روى البخاري ومسلم من حديث النعًمن بن بشري  و[  10جرات:  احل]

مثل املؤمني يف توادهم، وترامحهم، وتعاطفهم مثل اجلسد »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  

 .(1) «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:   عن أيب موسى األشعري    ومسلم  وروى البخاري

 .(2) «املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا»

وهم   فكيف  أخوة،  أعىل  وهي  الدين  أخوة  وإياهم  وجيمعنا  إخواننا  فهم 

بقائهم مبتلون بسبب  وكيف وهم    !من إخوان القردة واخلنازير؟مستضعفون  

أسأل اهلل بأسًمئه احلسنى وبقوته   !وعند املسجد األقىص؟  تلك الديار املباركةيف  

فُيعزوا فيه وأن يفتحه للمسلمني    من أيدي هؤالء الكفرة الغاصبني   هرهأن ُيط

 التوحيد والسنة، إنه أرحم الرامحني. 

رشق  يف  مسلم  ُجرح  إذا  اإليًمن  ألهل  وينبغي  حًقا،  للفلسطينيني  وإن 

وغرهبا   فلسطيني  األرض  بمسلم  فكيف  يتأملّوا،  أيدي هؤالء أن  عىل  مظلوم 

د من داره وُيطرد منها؟ أو أن ُيسفك دمه؟ هذا دين   اليهود؟ فضاًل عن أن ُيرشَّ

  اهلل ولنعرف إلخواننا حقهم. ، فلنتقِّ اهلل وهو الواجب عىل املسلمني

 
 (. 2000( ) 1999( مسلم ) 6011البخاري )  (1)

 (. 2597( ) 2585( مسلم ) 6026( )2446( )481البخاري )  (2)
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فمقتىض أهنم هيود أهنم كفار، وليسوا  يكفي أن ُيعلم يف اليهود أهنم هيود،  

ِذيَن آَمنُوا  ﴿أّي كفار بل هم أشدهم، قال تعاىل:   َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَّ

ُكوا  َأرْشَ ِذيَن  َوالَّ دينًيا    [82املائدة:  ]  ﴾اْلَيُهوَد  ُنبغضهم  أن  الرشيعة  أمرتنا  لذا 

ِذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء ﴿، قال تعاىل:  ألهنم هيود َا الَّ َيا َأهيُّ

اْلَقوْ  هَيِْدي  ال  اهللََّ  إِنَّ  ِمنُْهْم  ُه  َفإِنَّ ِمنُْكْم  ُْم  َيَتَوهلَّ َوَمْن  َبْعٍض  َأْولَِياُء  َم َبْعُضُهْم 

 .[51املائدة: ] ﴾الظَّاملنِِيَ 

قال:    وروى اإلمام مسلم عن أيب هريرة   النبي ملسو هيلع هللا ىلص  تبدءوا أن  »ال 

إَل  فاضطروه  طريق،  يف  أحدهم  لقيتم  فإذا  بالسالم،  النصارى  وال  اليهود 

 . ال تفتحوا هلم الطريق :أي (1) أضيقه«

 
 (. 2167مسلم )  (1)
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ب للقرآن، وقد فهو كافٌر مثلهم فهم كفار ومن شكَّ يف كفرهم   ؛ ألنه ُمكذِّ

ونقل   (2)والقايض عياض  (1)حكى اإلَجاع عىل ذلك َجاعات كأيب بكر الباقالين  

عبد العزيز وشيخنا العالمة  (3)، وشيخ اإلسالم ابن تيمية  كالم أيب بكر الباقالين

ب القرآن، قال تعاىل:    (4)بن باز   رهم فقد كذَّ ِذيَن َكَفُروا  ﴿فمن مل ُيكفِّ مَلْ َيُكْن الَّ

نَي َحتَّى َتْأتَِيُهْم اْلَبيِّنَةُ  كنَِي ُمنَفكِّ جعل أهل  ف  [1]البينة:    ﴾ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َواملرُْْشِ

كفاًرا مثلهمالكتاب  كافر  فهو  كفرهم  يف  شكَّ  فمن  طريقهم ،  ومن صحح   ،

ب القرآن وجعله طريًقا موصاًل إىل اهلل   فهو كافٌر مثلهم.  فقد كذَّ

ألبسونا الذهب من رؤوسنا إىل خممص ا، وواهلل لو  فيجب أن ُنبغضهم دينيا 

ألهنم هيود، وهذا بخالف كالم احلركيني    ؛أقدامنا وهم هيود فيجب أن نبغضهم

البناواحلًمسيني   كحسن  مثاًل،  املسلمني  القرضاوي  كاإلخوان  وتبعه وتبعه   ،

، وغريهم الذين يقولون: إن بغضنا لليهود ليس منظمة محاسأمحد يس مؤسس  

 
 (. 218متهيد األوائل وتلخيص الدالئل )ص   (1)

 (. 280/  2الشفا بتعريف حقوق املصطفى )  (2)

 (. 489/   12جمموع الفتاوى )  (3)

 (. 46/    28موع فتاوى ابن باز )جم  (4)
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الدين الدنيا!!   ؛ألجل  من   (1)  وإنًم ألجل  احلال  بلغ هبم  درجة  أي  إىل  أرأيتم 

دنيوي،  !الضعف؟ ال  ديني  اليهود  بغض  البغض   إن  كان  علينا  اعتدوا  فإذا 

 . نْي، بغض للدين وبغٌض للدنيابغَض 

 

 

  

 
( دار  409انظر كالم حسن البنا كًم يف كتاب: اإلخوان املسلمون أحداث صنعت التاريخ )ص    (1)

 م. 1994الدعوة، الطبعة اخلامسة  

 (. 16وانظر كالم القرضاوي يف كتابه: القدس قضية كل مسلم )ص  

   NzdVo0tcKmE/be.youtu://httpsواستمع لكالم أمحد يس بصوته:  

https://youtu.be/tcKmE0NzdVo


 

21 

 

 

 

 

اإلسالم،   سنام  ذروة  اجلهاد  أن  شك  كبري،  ال  اإلسالم  يف  روى وفضله 

، ومل  »من مات ومل يغزُ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:    اإلمام مسلم عن أيب هريرة  

أسأل اهلل ،  !ما أعظم أجر الشهيدو  (1)  حيدث به نفسه، مات عىل شعبة من نفاق«

نا شهداء يف سبيله بأسًمئه احلسنى وبًم هو أهله وهو أهل املن والفضل أن ُيميت

ث نفسه باجلهاد فهو عىل شعبة من النفاق.مقبلني غري مدبرين،   ومن مل حُيدِّ

العمل   يفتكفي احلًمسة  وال    لكن هذا اجلهاد العظيم له رشوطه وواجباته

إفراط وال  بال    باجلهاد أن نكون وسًطا بال  فينبغي  نظر يف رشوطه وواجباته، 

تفريط، ومثل من ال ينظر لذلك كمثل رجل يسمع فضائل صالة العرص وهو  

الليل   العرصيف  ويصيل  فيقوم  احلًمسة  ألن    ؛فتأخذه  تقبل  ال  صالته  هلا  فإن 

  رشوطها ومنها دخول الوقت، وهكذا اجلهاد فينبغي أن نكون فيه وسًطا بال 

 .إفراط وال تفريط

 
 (. 1910مسلم )  (1)
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نوعان طلب،  واجلهاد  وجهاد  دفع،  جهاد  اجلهادين :  هذين  من  ولكٍل 

أحكامهًم، وقد تكلم عىل هذا العلًمء من علًمء املذاهب األربعة يف كتب الفقه، 

النوعني من اجلهاد ابن قدامة وغريه اإلَجاع عىل هذين  ، جهاد الدفع وحكى 

 وجهاد الطلب. 

الدفع والطلب: أننا ُمطالبون هبًم رشًعا، وجهاد   جهاديف  ومما ذكر العلًمء  

القيم  من جهاد الطلبالدفع أشد وجوًبا   ابن  يف   ، وقد تكلم عىل هذا 

،  كتابه )الفروسية( وذكر أن جهاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اخلندق وأحد كان جهاد دفعٍ 

 وهكذا كان له ملسو هيلع هللا ىلص جهاد آخر كتبوك وغريها فكان جهاد طلب.

قد ن  اهنزاميو   إفراط وال تفريط، وهناك أناسال  بفينبغي أن نكون وسًطا  

 (3)  وسلًمن العودة  (2)  والددو  (1)  أنكروا جهاد الطلب، كًم فعل ذلك القرضاوي

الرشيعةوأمثاهلم،   ألدلة  وخمالف  خطأ  تعاىل:  وهذا  قال  ال ﴿،  ِذيَن  الَّ َقاتُِلوا 

َم اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوال َيِدينُوَن ِديَن  ُموَن َما َحرَّ ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َوال بِاْلَيْوِم اآلِخِر َوال حُيَرِّ

 
فقه اجلهاد، دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفته يف ضوء القرآن والسنة، تأليف: يوسف   (1)

 م. 2014  -هـ  1435مكتبة وهبة،  -( الطبعة الرابعة  68،  34،  11القرضاوي، )ص 

  01:10( الدقيقة:  3احللقة )  –برنامج مفاهيم  (2)

HGrw7BtZLVU/be.youtu://https   

   ZRw30midXNs/be.youtu://httpsلقاء عرب قناة أم يب يس   )3(

https://youtu.be/LVUBtZ7HGrw
https://youtu.be/midXNs30ZRw
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َصاِغُرونَ  َوُهْم  َيٍد  َعْن  ْزَيَة  اجْلِ ُيْعُطوا  َحتَّى  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ ِمْن   ﴾ احْلَقِّ 

 .هذا جهاد طلبو [29]التوبة: 

نحن ُمطالبون بجهاد الدفع ولو كان القيام )ويف املقابل هناك من غال وقال:  

ِما   أكثر  الدفع  بجهاد  يترضرون  املسلمون  كان  ولو  ينفع،  ِما  أكثر  يرض  به 

 !(فإنه واجبينتفعون 

التفسري  كتب  ودونكم  َجيعهم،  العلم  أهل  لكالم  خُمالف  غلط  وهذا 

والفقه،   النبيواحلديث  مكةملسو هيلع هللا ىلص    إن  يف  الصحابة    كان  ب  ُعذِّ  وقد 

ما حصل،   اهلل  ومل  وحصل هلم  كانوا يف  يأمرهم  الدفع؛ ألهنم  سبحانه بجهاد 

 حال ضعف. 

شكونا إىل رسول اهلل نه قال:  أ  روى البخاري أن خباب بن األرت  

وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة، قلنا له: أال تستنرص لنا، أال تدعو اهلل   ملسو هيلع هللا ىلص

لنا؟-  لنا؟ الكفار  تعذيب  من  فيه  نحن  ما  ترى  أال  »كان  :  ملسو هيلع هللا ىلص  قالف   -يعني 

الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض، فيجعل فيه، فيجاء باملنشار فيوضع عىل 

أمشاط احلديد ما دون رأسه فيشق باثنتي، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط ب

حلمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، واهلل ليتمن هذا األمر، حتى 
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يسري الراكب من صنعاء إَل حرضموت، ال خياف إال اهلل، أو الذئب عىل غنمه،  

 .(1) ولكنكم تستعجلون«

رأى الضيم والتعذيب الذي ُأصيب به   اهلل أكرب! خباب بن األرت  

قال: بينًم رسول أنه قال:    عن ابن مسعود    الصحيحني  يفبل    ؛ الصحابة

يصيل عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

باألمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إىل سال جزور بني فالن، فيأخذه فيضعه  

صىل -يف كتفي حممد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلًم سجد النبي  

وضعه بني كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل   -وسلم  اهلل عليه

أنظر، لو كانت ِّل منعة طرحته عن ظهر رسول اهلل   قائم  وأنا  ملسو هيلع هللا ىلص عىل بعض 

ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخرب فاطمة، فجاءت وهي    ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  

صالته،   ملسو هيلع هللا ىلص جويرية، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلًم قىض النبي  

 . (2) ... احلديث رفع صوته، ثم دعا عليهم

 
 (. 6943( ) 3612البخاري )  (1)

 (. 1794( مسلم ) 2934( ) 520( )240البخاري )  (2)
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فهذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيوضع عىل ظهره سال اجلزور وما استطاع ابن مسعود 

    الذي مرَّ باملسلمني! يا قوم! هذا    من شدة الضعف  ُيزيله من ظهرهأن

 رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص!!

(1)ابن جرير وابن تيمية    لذا ذكرلكن للضعف أحكامه وللقوة أحكامها،  

، وآيات الصرب يف حال الضعف  أن آيات السيف يف حال القوة  (2)  وابن القيم

عليه رضر أكثر من أذيتهم   يرتتبوكان جهاد الدفع  ون إذا كانوا ضعفاء  فاملسلم

ق بني هذا وهذا. فال ُيرشع يف حقهم،   فيجب أن ُنفرِّ

يف   يقولون:  اجلهاد  يف  غلو  عنده  ومن  احلًمسيني  بعض  رأيت  جهاد  وقد 

الدفع ال ُينظر إىل أي يشء حتى إىل ضعف املسلمني وحتى إذا كان رضره أكثر 

  من نفعه!

من نظر يف األدلة وجد األمر و  أين عقلك؟ أين دينك؟ فيقال له: اتق اهلل،  

 عىل خالف ذلك، فمن األدلة:

األول وصحابتهالدليل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هدي  مكة  :  يف  كانوا  راعت ملا  فقد   ،

أدعوكم أهيا املسلمون أن تتفكروا يف أمر: أهيًم أشد ضعًفا؟ ،  الضعفالرشيعة  

 
 (. 237/   1اجلواب الصحيح ) (1)

 (. 187الفروسية )ص  (2)
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يف  املستضعفون  إخواننا  أو  قريش؟  كفار  َتاه  مكة  يف  والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

فلسطني َتاه اليهود؟ إن الفرق كبري، فاحلرب يف هذا الزمن حرب أسلحة، فعند  

فض  املسلمني  دول  من  كثري  عند  توجد  ال  ما  األسلحة  من  عن  اليهود  اًل 

 املستضعفني يف فلسطني.

أنه يف   ثبت يف مسلم من حديث النواس بن سمعان  :  الدليل الثاين

يأمر عيسى   فإن اهلل  إذا جاء يأجوج ومأجون  الزمان  السالم-آخر  أن   -عليه 

الطور إىل  املسلمني  من  معه  بمن  ز  لك  حُيرِّ يدان  ال  عباًدا  هناك  فإن  قال:   ،

ال قدرة لك عليهم، فهذا جهاد دفع ومع ذلك ملا مل يكن له قدرة    :أي  (1)عليهم

فضاًل عن    -عليه السالم-أمره أن يذهب إىل الطور وأال ُيقاتلهم، وهو عيسى  

 غريه.

الثالث القدرةالدليل  كلها عىل  أحكامها  َبنَْت  قد  الرشيعة  أن  كان  :  فإذا   ،

القدرة يف قيامها وفعل أركاهنا، الة وهي أعظم أركان اإلسالم قد ُبنيت عىل  الص

عن عمران   البخاري  روى  قال:    كًم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مل قائاًم   »صل  أن  فإن   ،

 . (2) ا، فإن مل تستطع فعىل جنب«تستطع فقاعًد 

 
 (. 2937مسلم )  (1)

 (. 1117البخاري )  (2)
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علًم هذا  عىل  نصَّ  وقد  اجلهاد،  ذلك  عثيمني  فمثل  ابن  شيخنا  منهم  ؤنا، 

 .)يف كتابه )الرشح املمتع( ويف رشحه عىل )رياض الصاحلني 

الرابع وتكميلها  الدليل  املصالح  بجلب  جاء  الدين  أن  املفاسد :  ودرء 

وجلهاد يرض أكثر مما ينفع فالرشيعة ملعركة  ، فإذا كان خوض املسلمني  وتقليلها

بل إن العز بن عبد السالم ألَّف رسالًة بعنوان: )قواعد األحكام(  ،  ال تأمر به

رجعت إىل هذه القاعدة، وذكر ابن تيمية كًم يف )جمموع الفتاوى( وابن وكلها  

ودرء    وتكمليهاالقيم يف )أعالم املوقعني( أن الدين كله يرجع إىل جلب املصالح  

الدفع وهو يرض أكثر مما    املفاسد وتقليلها، فال يصح أن ُيؤمر املسلمون بجهاد

نكون   أن  وينبغي  تفريطينفع،  وال  إفراط  ال  كالذين وسًطا  جفاًة  نكن  فال   ،

أنكروا جهاد الطلب، وال غالًة كالذين يدعون جلهاد الدفع ولو رضَّ أكثر مما  

 ينفع.

فت بتقديم شيخنا   (1)  وقد كتبت رسالًة بعنوان: )مهًمت يف اجلهاد( وترشَّ

لت فيها هذه املسائل ونقلت   -حفظه اهلل تعاىل-وزان  صالح بن فوزان الف وفصَّ

 
وهو موجود يف موقع اإلسالم العتيق:   (1)

=15297?p/com.islamancient.www://https  

https://www.islamancient.com/?p=15297
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النقوالت، فمن أراد املزيد فلريجع إليها، وألقيت حمارضة بعنوان: )اجلهاد بني  

 .(1) (الغلو واجلفاء

 

  

 
   p/com.ancientislam.www://https?17569=رابط املحارضة:  )1(

https://www.islamancient.com/?p=17569
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األفاضل  إخواننا  اليهود عىل  الفجرة  الكفرة  اعتدى هؤالء  األمر  أول  يف 

حي   يف  الفلسطينيني  اح،    الشيخاألكارم  أقواًما  فأخرجوا  جرَّ واعتدوا منهم 

وأسأل اهلل أن ُيِقرَّ أعيننا بأن ينتقم من هؤالء عليهم وسفكوا دم طائفة منهم،  

أرسلتها بصواريخ    لت محاساملجرمني اليهود، ثم ملا حصل هذا االعتداء تدخَّ 

أقوى بأضعاف مضاعفة  ، وكانت النتيجة: أن ردَّ اليهود ذلك بًم هو  عىل اليهود

روا دور املسلمني يف غزة إثر ذلك فضاًل عمن ُجرح ،  فدمَّ ُقتل عىل  وُقتل من 

ع وُأوذي، هذا هو خالصة هذا الواقع  . وُروِّ

الكتاب والسنة  بميزان  الواقع وأن حيكم عليه  إىل هذا  ينظر  أن  أراد  ومن 

 وبال إفراط وال تفريط فاألمر كالتاِّل: بال عواطف بفهم سلف هذه األمة

اليهودأواًل  عليهم  اعتدى  الذين  املستضعفون  هؤالء  من ليسوا    :  خرًيا 

املستضعفني  مع  الصحابة   هؤالء  قدر  فإنم  جاللة  الفلسطينيني،    ن 

ألنه يرتتب عىل ذلك مفسدة أكرب،   ؛بل ُأمروا بكفِّ اليدالصحابة مل ُيواجهوا  
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عاطفيا  الكالم  هذا  أن  مقبولا  ومحاسيا ا  وصحيح  النفوس  غري  تستسيغه   ؛وال 

 رشًعا هو اجلرح الذي جيب أن نضع اليد عليه لعالجه.لكنه 

م، فقد أمر اهلل ؛ ألنه ال قدرة هلاليهودفكان املفرتض أن إخواننا مل ُيواجهوا  

السالم-عيسى   العباد    - عليه  ز  حُيرِّ البالد  إىل  أن  يدعوا  وأن  ليأجوج  الطور 

ُيواجهوهم  ومأجوج عيسى  وأال  أنه  مع  السالم- ،  اهلل   -عليه  أمر  وهكذا 

مكة يف  ما حصل  ؛ الصحابة  وحصل  اهلل  ر  قدَّ ثم حصلت   لكن  فلسطني،  يف 

 الغالية.  مفسدة أكرب وُسفك مزيد من الدماء

ومحاس تدخلت بصوارخيها الضعيفة وتسبَّبت بمفاسد أكرب وأكرب، والدين 

بل جاءت بجلب املصالح وتكميلها    ؛ الرشيعة بمثل هذا  ِت ، فلم تأليس هكذا

وز أن ُيفعل فًم ترتتب عليه مفسدة أكرب فال جيودرء املفاسد وتقليلها كًم تقدم،  

ُدوِن اهللَِّ  ﴿يف دين اهلل، تأمل قول اهلل عز وجل:   ِمْن  َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ َتُسبُّوا  َوال 

َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلمٍ  وتأمل حال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف صلح   [108األنعام:  ]  ﴾َفَيُسبُّوا اهللََّ 

أنه ملسو هيلع هللا ىلص جاء وغريه، كيف    احلديبية كًم روى البخاري من حديث أنس  

الع و يريد  فرّدوه،  إحرامه  مرة  من  وأبو جندلحلَّ  بصري  أبو  فسلَّمهم   وجاءه 

! وتأّمل أن من بنود الصلح: من جاء مسلًًم من كفار قريش كأيب لكفار قريش

ن جاء من أصحاب  ملسو هيلع هللا ىلص وردَّ أبا بصري، ومَ   ه النبيُّ د، وفعاًل قد ردَّ جندل فإنه ُيرَ 
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قريش فإنه ُيسمح له، هذا إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد ارتدَّ وكفر وأراد أن يلتحق بكفار  

ُيصدق من ال يدري أن   سية والعاطفية ال ُيقبل وال يكادنظرت إليه بالنظرة احلًم 

 .(1) النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعل هذا، واحلديث رواه البخاري

، وقد تكلم عىل واحِلَكم فيًم حصل يف صلح احلديبية أن يكون ترشيًعا لنا

عظيم مفيد ُأويص إخواين أن يرجعوا   ذلك ابن القيم يف كتابه )زاد املعاد( بكالم

مع احلًمسة التي ترض، وإنًم يتفق مع   ليعرفوا ِعَظم هذا الدين وأنه ال يتفق  إليه

أكثر مما تنفع، واحلًمسات إذا خالفت الرشع    احلًمسة التي توافق الرشع وال ترض

 أصبحت هوى وعواصف ترض أكثر مما تنفع.

بوا البالء العظيم،  ثر مما نفعوا وسبَّ هم أرضوا أكفحًمس ملا أرسلوا صوارخيَ 

قبُل، وحصل ما حصل   فقد فعلوها  املرة األوىل من محاس  ليست  وقد  وهذه 

سنوات   تتكلم عرش  من  أكثر  قبل  قديمة  حمارضة  يف  هذا  بعنوان:    عىل 

  .(2)  )جراحات غزة تنادي(

ألن فعلها يرض أكثر مما ينفع،   ؛وكان املفرتض عىل محاس أال تفعل مثل هذا

ى إىل بالد املسلمني ، وقد بلغني أن اليهود استغلوا مثل  بل قد يزيد رضره ويتعدَّ

 
 (. 2731البخاري )  (1)
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لبنان، واألذية لن تكون إال عىل املسلمني السيًم أهل السنة،  هذا باالَتاه إىل 

، وليس للرافضة يف مثل هذا إال اجلعجعة والدعاية واإلعالنات كًم حصل قبُل 

 عىل رؤوس أهل السنة.  كُّ والدَّ  ُب والرض
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فيًم يتعلق بصدد ما نحن ينبغي أن ُيعلم أن واقع فلسطني من حيث اجلملة  

بني    فيه وأمثاهلاما  ومحاس  واملستضعفني،  األقىص،  واملسجد  أما  ،  القدس 

ة فعل ووال ينبغي ألحد أ  األقىص فقد تقدم الكالم عليهاملسجد   أن ن ُيصاب بردَّ

املسجد األقىص من شأن  املقابل    ُيقلل  ينبغي ألحد  فهذا ال جيوز، ويف  ال  أال 

 .يتحرسَّ ويندم عىل دماء املسلمني التي ُسفكت من الفلسطينيني املستضعفني

بحًمس يتعلق  ما  إخوانيون  أما  بافهم  عقائد  وعندهم  ومواالة طلة  ، 

 - رأس الرشك والضاللة-للرافضة، فخالد مشعل ممثلهم ذهب إىل قرب اخلميني  

 (1)! إن محاس هي االبن الروحي للخمينيووضع الورد عىل قربه وقال: 

يقول: عالقة محاس ألنني رأيت بعض املغفلني    ؛فهذه عالقة ليست سياسية

أن حسنً دين، ويؤكد ذلك  ذا عالقة مع   اهبم سياسية فقط! بل هذا  البنا كان 

 
   vnMA1u/3ly.bit://httpsوكالة مهر لألنباء:  )1(

   vmCswOizKnM=watch?v/com.youtube.www://httpsوانظر:  
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التلمساينالرافضة   عمر  هذا  ذكر  كًم  الكاشاين  مودَّ وزاره  بينهم  وحصل  ،  ة، 

باسم   شارًعا  إيران  يف  إن  حتى  الرافضة،  مع  تقريب  داعية  البنا  حسن  وكان 

البنا فليست حسن  قطب!  سيد  صورة  فيه  بريدي  طابع  إيران  يف  كان  وقد   ،

الذين ُخدعواك  العالقة معهم جمرد عالقة سياسية يذكر بعض إخواننا  ، بل  ًم 

مو بعنوان:  االقضية  حمارضة  يف  بتفصيل  محاس  عىل  تكلمت  وقد  ودين،  الة 

قبل ما   :هـ أي1429  السنةكانت يف    وهذه املحارضة  (1))رسائل إىل محاس(  

من   تقريًبا يف    13يقرب  وبامليالدي  وثَّ 2009  السنةسنة،  وقد  عند  م،  ما  قت 

 . لعقدية وأهنا ال تدعو إىل الرشيعة وإنًم إىل الديمقراطيةمحاس من الضالالت ا

الواقع رشًعا،   ُيفهم  أن  ملتبًسا ففأرجو  زال   عليه األمر،   بعض إخواننا ال 

يف    بني محاس واليهود، فيقول: ملاذا ال نقف مع محاس  ويظن أن القضية جهاد

 ؟جهادها ضد اليهود

مقابل  ُيقال:  ف يف  ضعيفة  محاس  أن  املسلمني  فالواقع  ت  أرضَّ وقد  اليهود 

تدّخلها بسبب  النكبات  عليهم  الويالت وزادت  عليهم  ت   املستضعفني وجرَّ

 
رابط حمارضة )رسائل إىل محاس(:   (1)
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حلًمس: اتقوا اهلل وتوقفوا عن   ، لذلك يقالتنفعأكثر مما  هبذه الطريقة التي ترض  

 . أذية اليهود إلخواننازيادة التسبب يف 

، ومنهجها  عقيدهتا يف    بسبب ضالهلامحاس وعاداها    ضد وقف  لذلك من  

عاداها ألهنا    لكن  ؛فهذا واجب رشًعا، ثم لو ُقّدر أهنا سليمة يف دينها ومنهجها

 األمران؟!  فيها ت املسلمني أكثر مما نفعت فله ذلك، فكيف وقد اجتمعأرّض 
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محاس ترّصفات    وينظر يف  األعوام السابقةواقعنا اليوم ويف  يف  ينظر  إن من  

 مع اليهود جيد أن املستفيد من ذلك هم: 

 وهم أشد الناس عداوةً   أعداء هلل ولرسوله وللمسلمنيفإهنم  : اليهود،  أواًل 

ًغا يف زيادة أذية املسلمني،  ترصفات محاس جيدون مربًرا ومسوِّ للذين آمنوا، فب

يف حي الشيخ   املسلمنياليهود آذوا    فحًمس دائًًم تفتح هلم الباب، وصحيح أن 

بمقدار    قبل   احجرَّ  واألذية  الرضر  كان  إذا  لكن  تتدّخل محاس،  فبعد   %5أن 

وفتحوا    ترضر املسلمون بأضعاف مضاعفة!  -التدخل املُفسد-تدّخل محاس  

 . الباب واملجال لليهود

بعد   بأن ترجع شعبيتها: منظمة محاس اإلخوانية، فهي تستفيد من ذلك  ثانًيا

يف قضية سوريا وغريها،  وفشلهم    أن نَفَر الناس منها لعالقتها املشينة مع إيران 

شعبيتهم يسرتجعوا  أن  معهم   فأرادوا  الناس  عواطف  ويف َجع وأن جيمعوا   ،

ستنكبُّ  التي  األموال  من  فكم  و  األموال،  الرشق  من  فرتى    الغرب؟عليهم 
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بعض رؤوسهم كإسًمعيل هنية يف قطر يركب أفخر السيارات ويسكن يف أفخر 

بالفنادق   الفلسطينية  القضية  واهلتافات وخيدم  واملظاهرات  يف    االجتًمعات 

، وإخواننا  أمكان ال يستفيد منها املسلمون وال املستضعفون يف فلسطني شيًئا

ورؤوس محاس   لقردة واخلنازيرمن إخوان ااملستضعفون تزداد عليهم الوطأة  

مون، واملستضعفون يف فلسطني ال جيدون ما ُيذهبون به رمق العطش وال مُ  نعَّ

 . به اجلوع وال ما يستظلون به عن الشمس ن ما يدفعو

، فإن الغرب جُيريِّ أمثال هذه األحداث يف إثارة الشعوب عىل : الغرب ثالًثا

والصواريخ  لذلك    ؛حكامهم الفتن  هذه  ُتبث  اليهود اآلن  أذية  وطريقة 

َتعل املسلم يكاد يطيش عقله من  للمسلمني بأساليب إعالمية غريبة ومؤثرة  

اخلليج، رأسه،   دول  بعض  يف  ذلك  آثار  رأينا  وقد  الشعوب  إثارة  فرييدون 

هي التي تدعم  دولة الكويت وكأن احلكومة الكويتية  م بدأ يثور كًم يف  فبعضه

وقد نراها  وبدأ اآلن آثارها يف الكويت    ،لتهييج الشعوب فهناك حماولة    ود!اليه

 يف دولة أخرى من دول املسلمني. 

فعلوا ذلك يف الربيع كًم  ،  فالغرب حياول أن يستغل مثل هذا إلثارة الفتن

لوا  ، ومل حيصلوا عىل كل ما يريدون، وفعلكنهم فشلوا يف النهاية  وظفروا  العريب

أف  ذلك قبُل يف حرب  ة،  رَّ عال محاس مع اليهود، واآلن أعادوا الكَ سوريا ويف 
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أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص   أيب هريرة  عن    يف الصحيحني  فينبغي أن نتقي اهلل، وقد ثبت

مرتي»قال:   واحٍد  من جحٍر  املؤمن  ُيلدغ  : ابن مسعود    وقال  (1)  « ال 

فاتقوا اهلل وخذوا العربة ممن مىض،   (2)  رواه مسلم  "والسعيد من ُوعظ بغريه"

 ة فتنة وُيعاد األمر؟ففي كل مرَّ 

ومظاهرات تبدأ فيخرج املسلمون هبتافات  يف بالد الغرب،    ،الغرب :  رابًعا

عىل املسلمني يف  ثم تكون سبًبا لتسلط الغرب  خالف ذلك،  سلمية ثم تكون  

يف   هذا  آثار  رأيت  وقد  عليهم،  التضييق  يزيدوا  وأن  وخرج فرنساالغرب   ،

وأفعال   بمظاهرات  هذه بعضهم  مع  متعاطف  أنه  للناس  وُيبنيِّ  الشًمغ  ومعه 

الغرب   املسلمني وُيضيِّ يتسلَّ القضية، وهذا جيعل هؤالء  قون عليهم  طون عىل 

 .وخُيرجون القانون تلو القانون يف التضييق عىل املسلمني

  يف لبنان  وحزب الالت   أخرجت محاسذا هاجت الفتنة  : إيران، فإ خامًسا

 .ولفلسطنيلغزة  املسانداملجاهد املغوار إيران يف صورة الفارس 

، وهذا قد واليهودأن هناك تنسيًقا بني محاس    والقرائنوقد أثبتت الرباهني  

ثم لنفرض ثبت هذا    لكن القرائن والتسجيالت دالة عليه،   ؛ قه كثريون ال يصدِّ 

 
 (. 2998( مسلم ) 6133البخاري )  (1)

 (. 2645مسلم )  (2)



 

39 

 

أو مل يثبت فاحلكم الرشعي هو هو عىل ما تقدم ذكره، فحًمس سبب إلرضار 

فهذه خطيئة ووزر، فإن علمت  ، فإن مل تعلم  املسلمني سواء علمت أو مل تعلم

والضحية هم هؤالء املستضعفون واملستفيدون هم من  فهي خطيئتان ووزران،  

 . أن نكون فطننياألمر خطري وينبغي فتقدم ذكرهم، 
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النتيجة جديد،  هزيمة محاس ال يشء  اإلفساد:  بعد  اليهود  توقف  سواء   ، 

ومن النتائج إشعال الفتن   باسم الصلح أو غري ذلك وتدّخل الدول األجنبية،

مشوار يف بالد املسلمني أو يف دول الغرب، فهذه النتيجة كًم حصل قبُل، فبعد  

الدور  طويل   النساء وتيتيم األطفال وسفك وذهاب األنفس وتدمري  وترميل 

انتهينا وال يشءالدماء   الرتكة نبدأ من حيث  املستفيدون  يتقاسم  ، وبعد ذلك 

والغنائم، والرضر عىل رؤوس املسلمني املستضعفني يف فلسطني وغريها، أسأل 

باأل  اهللَ يعمهم  وأن  دماءهم  حيقن  وأن  يسلمهم  والتوحيد  أن  واألمان  من 

 والسنة، إنه رب العاملني.
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غفر اهلل له ورفع درجته يف -عبد العزيز  السعودية من وقت امللك املؤسس 

ثم    ثم مروًرا بأبنائه امللوك: سعود ثم فيصل ثم خالد ثم فهد ثم عبد اهلل  -عليني

سلًمن   احلرمني  خادم  اليوم  وسدده-ملكنا  اهلل  بن    -وفقه  حممد  عهده  ووِّل 

وسدده-سلًمن   اهلل  ومواقف  كلهم    -وفقه  فلسطني،  قضية  عىل  يدندنون 

 .ونفيس وقد بذلوا كل غالٍ  اجدا السعودية السياسية واضحة 

وإذا كنت يف شك يف ذلك فاستمع إىل لقاءات ثالثة ُأجريت مع األمري بندر 

، وهي موجودة يف اليوتيوب، وهي لقاءات نادرة حكى فيها القصة ن سلطانب

ت بكل يشء وأن الفلسطينيني رافضون، من بداءهتا وكيف أن السعودية ضحَّ 

اهلل   عبد  امللك  فتح ومحاس  وأن  الكعبة  َجع حركة  باهلل    عند  وأقسموا 

؛ ألهنا ُتضيع مصاحلهم  وأصلح بينهم، ثم ما إن رجعوا إال ونكثوا هذه األيًمن 

 . الدنيوية واحلزبية



 

42 

 

ونفيس، إىل القضية التي نعيشها   فالسعودية مل تدع جمااًل وبذلت كل غالٍ 

اليوم، فقد نددت وأنكرت وفعلت كل ما بوسعها وال زالت تفعل، ولألسف  

وم محاس  أن  سابِّ النتيجة  بني  ما  معهم  للسعودية  ن  للحوثيني  ني  مادحني  أو 

ر به من الفلسطينيني  ، أو أن بعض من ُغرِّ باسم العدوان   يف السعوديةوقادحني  

إن  يقول:  ، أو أن بعضهم  سلًمن ووِّل عهده ويطأها بقدمهخيرج بصور للملك  

ذلك  إىل غري  ... َترير احلرمني من آل سعود أوىل من َترير القدس من اليهود!

 . من الكلًمت الكثرية

بردة فعل وانتقام نفس، فهي   دولة السعودية ال تنظر ألمثال هذه األموروال

 صورة القدس  عملة اخلمسني ريااًل   يف  حتى وضعت ،  دينيةً   نظرةً تنظر للقدس  

 . يراه الصغري والكبري ًياباق  اشعارً  لتكون 

والتعاون العسكري ، ليس منها إال اهلتافات  لكن العجيب يف املقابل تركيا

عىل  و تركيا  يشكرون  ذلك  ومع  اليهود،  منها  يستفيد  التي  األسلحة  مصانع 

اليهود  بينها وبني  السعودية! والسعودية ليس  مواقفها اإلجيابية ويقدحون يف 

دنيوي فضاًل عن العسكري، فضاًل عن املناورات العسكرية كالتي بني    تعامل

فالًنا وأردوغان، مع أن  أن يأيت رجل ويشكر    واهلل إين ألعجب  ود!تركيا واليه

 .، ثم ال يلتفت إىل السعوديةاحتى عسكريا تركيا متعاونة مع اليهود 
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اليهود، حتى والعجيب   الفلسطينيني ُخدع وكأن السعودية هي  أن بعض 

إقناع  "مفادها:    كلمة  أعجبتني يف  ذهبت  قد  أوقاتنا  إن  القدس،  أهيا  عذًرا 

ُيقاتلال الذي  أن  السعوديةوهنفلسطينيني  ال  اليهود  هم  مرصُّ   "م  أن  فهم  ون 

ترّحم عىل امللك عبد خطيًبا يف فلسطني    هي التي تقاتلهم، حتى رأيت  السعودية

الفلسطينيني عليه  فقام    اهلل   وشتموهوسبُ   بعض  ورأيت  وه   مقطًعا، 

غاية العجب من  نوتعجب ويدعو عىل والتنا!يف رمضان لفلسطيني آخر يقنت 

فادع مثل هذا ويف املقابل يشيدون برتكيا! فإن كنت البد أن تدعو عىل مسلم  

ا، ملاذا تدعو عىل السعودية وهي ُتنارص وُتساعد اليهود عسكريا عىل تركيا التي  

إلخبار من باب ا  ة ولكنا ضخًًم لكم؟ وليس يف ذلك منَّالتي بنت جممًعا سكنيا 

 . للحاجة

 عىل إيران ألهناثناء    عضهم وضع صورة عىل جدار فيهاومن املضحك أن ب

جدران أحد    أن هذه الصورة كانت عىلوجبة، والعجيب    1000حواِّل    وّزعت

السعودية بنتها  التي  بإيران  ،املجمعات  ويشيدون  السعودية  ألهنا   ؛فيشتمون 

وجبة! ألف  للقضية    أهنم  آل سعود  ومزية  وزعت  ينظرون  بنظرة حظوظ ال 

لو  حتى وملكانتها الدينية، وينظرون للفلسطينيني أهنم مسلمون  النفس، وإنًم  

  .وكرمهم معروفون بحلمهموآل سعود  وال ُيقابلون باملثل ،أخطأوا علينا
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ة فعل وصار يشتم   -وإن كانوا قلة-رأيت بعض السعوديني قد ُأصيب بردَّ

  ، بل بعضهم صار ُيزّهد يف القدس! وهذا غلط كًم رأيته من غريهم  الفلسطينيني

حرًما كًم بنّي  وهو وإن مل يكن  وال جيوز ألحد أن ُيزّهد يف مكانة القدس،    رشًعا

 .عظيم وله مكانته يف اإلسالملكنه مسجٌد  (1) هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية

فهم إخواننا،    شتم السعودية ووالهتا  جيوز أن ُيعمم عىل الفلسطينينيال  ومما  

لكن هناك كثريون    وإن كان هناك من الفلسطينيني من يشتم السعودية ووالهتا

قابل السيئة  ا، ثم من أخطأ منهم فينبغي أن تُ مون إعالميا مَّ كَ ليسوا كذلك وهم مُ 

والتنا يفعل  كًم  فلسطني  ،  باحلسنة  بقضية  ونتأمل  ضعفاءهم  رحم  ونفنهتم 

فهم مفسدون دينًيا جلرحاهم وأليتامهم ولنسائهم الاليت ُرّملت، أما محاس فال،  

 عليه.الكالم  كًم تقدم اودنيويا 

 
 (. 346/  2اقتضاء الرصاط املستقيم )  (1)
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من السعودية  اإلعالم  ضعف  وإين ألعجب  يف    يف  والتنا  إبراز جهود  يف 

به والتذكري  ترى  ،  فلسطني  املادية؟ما سبب ضعفيا  القدرة  فأين    ه مع وجود 

إبراز حماسن السعودية  جهود اإلعالم ووزارة اإلعالم   يف قضية فلسطني؟ يف 

من  السعودي  وغري  السعودي  الشباب  واستقطاب  الشبهات  عىل  الرد  ويف 

يف اإلعالم مع أن احلرب    ملاذا عندنا ضعف  املسلمني ليتحدثوا عن احلقائق؟

 حرب إعالم؟ اليوم

وزارة  أو  كانوا  أفراًدا  اإلعالميني  إىل  هلل   فرسالة  بالواجب  يقوموا  أن 

احتساًبا، فإن السعودية هي قبلة املسلمني وهي رأس أهل السنة وقوهتا وعزهتا 

دفاع عن والتنا  فاتقوا اهلل وقوموا بالواجب يف الللمسلمني يف العامل كله،    عز  

ما  املبذولة مع    اإلعالمية  ، إن اجلهودوعن جهود السعودية والرد عىل امللبسني 

فلسطني قضية  يف  السعودية  للغاية،  وللفلسطينيني  تبذله  قليل  فقوموا    يشٌء 

 . بالواجب

 

 

 



 

46 

 

 

 

 

 ُيثريون شبهات  املدلسنيبعض  و  ، ومن التبس عليه األمرنيبعض العاطفي

من   عىل  والرد  محاس  عن  الدفاع  محاس، يف  من  اإلفسادي  الزحف  يواجه 

 والشبهات كثرية وأذكر ما تيرس منها وأخترص اجلواب عليها: 

فهم ُيدافعون عن   نقد محاسليس اآلن وقت  )يقول بعضهم:    :الشبهة األوَل

 (. فلسطي واألقص

 : ثالثة أوجه واجلواب من

القول بأهنم ُيدافعون عن فلسطني غري صحيح، بل هم املتسببون يف   :أواًل 

 وال حيتاج أن ُيعاد. كًم تقدم ذكره تسلط اليهودزيادة 

فقد ثبت   السكوت عنهم يف وقت القتال واجلهاد هو خالف الرشيعة،  ثانًيا:

ملا خرج إىل حنني مر بشجرة للمرشكني  ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أ  أيب واقد الليثي  عن  

قون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول اهلل، اجعل لنا  يقال هلا: ذات أنواط يعلِّ 

»سبحان اهلل هذا كام قال قوم    :ملسو هيلع هللا ىلصذات أنواط كًم هلم ذات أنواط، فقال النبي  
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آهلة}موسى   هلم  كام  إهلا  لنا  كان    {اجعل  من  سنة  لرتكبن  بيده  نفيس  والذي 

 .(1) قبلكم«

أن ُينكر املنكر ، فيجب  ألنه يف اجلهاد  ظ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يؤخر اإلنكارفالح

، أما  املسلمني ومتكنهمحتى ولو كنا يف اجلهاد، فإن إصالح العقائد سبٌب لقوة  

اخلطأ   عن  اليهود:  السكوت  فعل  فهو  تقدم  َبنِي  ﴿كًم  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ُلِعَن 

َوَكانُ  َعَصْوا  بًَِم  َذلَِك  َمْرَيَم  اْبِن  َوِعيَسى  َداُووَد  لَِساِن  َعىَل  اِئيَل  َيْعَتُدوَن إرِْسَ وا 

-78املائدة:  ]  ﴾ ( َكاُنوا ال َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَكٍر َفَعُلوُه َلبِْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُلونَ 78)

79]. 

إن اإلنكار عىل محاس وبيان خطئهم واجب يف مثل هذا الوقت؛ ألن  ثالًثا:  

حُيسِّ  أن  حياولون  كثريين  وُيضخموهمهناك  أهنم  نوهم  بيان  من  فالبد  عىل ، 

ومنهجهم خطأ خ وأن طريقتهم  ذلك  املسلمون،    الف  يغرت هبم  فإنه حتى ال 

يصُعب بعد ذلك بيان خطئهم، بل قد يغرت هبم من هو سلفي فيضعف يف دينه  

 .وينزلق يف أحضاهنمفُيفتن 

 
 (. 2180( الرتمذي ) 21900أمحد )   (1)
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الثانية )  :الشبهة  بعضهم:  الناس  يقول  عوام  عواطف  ومشتعلة إن  هائجة 

 (.فليس من احلكمة الكالم اآلن يف بيان خطأ محاس

 : واجلواب عىل هذا من أربعة أوجه

قال لقًمن  ،  أمرت بإنكار املنكر ولو غضب الناس  الرشيعةأن  الوجه األول:  

الَة َوْأُمْر بِاملَْْعُروِف َواْنَه َعْن املُْ ﴿البنه:   نَكِر َواْصرِبْ َعىَل َما َأَصاَبَك  َيا ُبنَيَّ َأِقْم الصَّ

 .[17لقًمن: ] ﴾إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم األُُمورِ 

وقد ذكر ابن تيمية يف رسالة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن اإلنكار 

مصحوًبا بغضب الناس، فالبد من الصرب وبيانه حتى   عىل الناس غالًبا ما يكون 

والباطل  ، فإنه هبذا تربأ الذمة ويبقى احلق ناصًعا  يف وقت عواطفهم وهيجاهنا

  .مكشوًفا

الثاين:   املنكر يف مثل هذاالوجه  ُينكر  الناس   إذا مل  الباطل وسكت  انترش   ،

 .، وهذا خطأ كبريوأصبح أساًسا ثابًتا يف قلوب الناس

، أال ترى لعلًمء أهل السنة كيف طريقة العلًمء عىل هذاأن  الوجه الثالث:  

وهَّ  فيسموهنم  وغريهم،  الصوفية  غالة  من  الرشك  دعاة  عىل  ابية  يقومون 

وُينفرون الناس منهم؟ أال ترى إىل أئمة السنة كيف قاموا عىل البدع كاملوالد  
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بجواز   ملا قال  أال ترى إىل شيخنا ابن باز    ن غضب؟ولو غضب مَ وغريها  

اليهود مع  هيجان    الصلح  مع  إليهم  يلتفت  ومل  وغري محاس  وغضبت محاس 

مل األلباين  العالمة  الشيخ  إىل  تر  أمل  معهم؟  أفتى  العواطف  هجرة ا  بوجوب 

فالبد من القيام بالدين   املستضعف من الفلسطينيني ومل يلتفت إىل العواطف؟

 . السكوت وعدم 

لُيفتننَّ َجٌع كبري لو سكت أهل احلق عن بيان هذا الباطل واهلل  الوجه الرابع:  

الزخم العاطفي واحلًميس فيصبحوا أهل باطلمن أهل احلق   ؛ ألهنم مع هذا 

، وقد حصل  هُيفتن صاحب السنة ويضُعف  يف الظاهر  َجيل واقع محاسثم  الكبري  

وتركوا السلفية إىل البدعة واخللفية    لألسف من بعض شباب أهل السنة   هذا

 مثل هذه العواطف اهلائجةًم استطاع أن يواجه  / سبتمرب( ف  11بعد )واحلزبية  

الدمار من  نرى  ما  نتيجتها  رأالتي  حلفظ  باحلق  الصدع  من  فالبد  املال، ،  س 

 .م عىل الربحوحفظ رأس املال ُمقدَّ 

ال أنتم دافعتم عن فلسطي وال تركتم محاس يقول بعضهم: )  :الشبهة الثالثة

 (.تدافع

-من قال إن محاس ُتدافع عن فلسطني؟ فهي بًم تقدم تصويره    :واجلواب 

هي السبب يف إفساد فلسطني، والكالم فيها   -وهو الواقع الذي ما له من دافع
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ت واملسلمني املستضعفني؛ ألن محاس هي التي جرَّ رمحًة بفلسطني وبالقدس  

عليهم،   والنكبات  بعرشات    وتدخلالويالت  الظلم  زادوا  الغاشم  محاس 

 م بيان هذا. كًم تقدَّ  عافاألض

أنه يف اجلهاد ُُياهد مع قد ذكر أهل العلم  يقول بعضهم: )  :الشبهة الرابعة

صل من صالح الدين األيويب، فمع أنه أشعري أشاد املبتدع ضد الكفار كام ح

 (. ، وهناك نقوالت عن ابن تيمية يف ذلكاملسلمون بجهاده

ُمَس اجلواب  البحث،    من حيث اجلملة وليس   به  لَّم : هذا  قام   فإنهحمل  إذا 

إذا نظرت إىل ما تفعله و  ضد الكفار فُيجاهد معه،  امبتدعً   هاد ولو كان القائداجل

ا، وسبب لتسلط اليهود محاس باملنظار الرشعي فإن ما تفعله إفساد وليس جهادً 

الدماء   سفك  لزيادة  وسبب  املسلمني  الدورعىل   األعراض  كوانتها  وهدم 

فاتقوا اهلل وضعوا األمور يف    !أي جهاد هذا؟ف ،  وتيتيم األطفال وترميل النساء

 ودعوا احلًمسة والعاطفة والتلبيس.  مواضعها

اخلامسة )  :الشبهة  بعضهم:  الكافرين  يقول  بنرصة  عىل الفرح  اليهود 

ة  (.املسلمي كفر ورد 
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ألهنم ؛: هذا فيه تفصيل، فمن فرح بانتصار الكافرين عىل املسلمني  اجلواب 

أما أن ُيفرح بانتصار طائفة من الكفار عىل طائفة  كافرون فهذا هو الردة والكفر،  

 .فال ُيقال إن هذا ردة من املسلمني 

فيه؟! نحن  بًم  هذا  عالقة  ما  عىل   يفرح  الذي  منف  لكن  اليهود  بانتصار 

-مع إجرام محاس-يفرح بانتصار اليهود عىل محاس    الذي  ومن  !املستضعفني؟

بيان إجرام وإفساد محاس وأن هناك من ُيلبَّس عليه فُيشيد بفعل نحن يف مقام    !؟

املسلمني   ، وإن ُوجد من يفرح بانتصار اليهود عىلمحاس ويعده جهاًدا رشعًيا

فهو خمطئ وتكفريه وعدم تكفريه بالتفصيل الذي تقدمت اإلشارة إليه، لكن 

 أن ُيعمم الكالم هكذا فال يصح. 

عواطف اجلًمهري معه بالباطل وكأنه حتى رأيت بعضهم يريد أن يستجلب  

ب فرحويرمي  بأهنم  السلفيني  السنة  أهل  أهنم عض  ملجرد  اليهود  يفعله  بًم  ن 

ب عواطف من يقفون مع محاس، وواهلل لن ينفعوك يوم كسلي  خُيالفون محاس 

قف  ٍم ال ينفع فيه مال وال بنون، وستقف يف يو، وستويوم احلاقة والقارعةالدين  

بل لن تنتفع هبم حتى يف الدنيا    ؛ عند من يعلم خائنة األعني وما ُُتفي الصدور

 . ﴾َبُة لِْلُمتَِّقنيَ َواْلَعاقِ ﴿وإن بدا لك يشء يف بداية األمر لكن العربة بالنهايات 
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ليس النرص حمصوًرا يف أهل التوحيد، فقد يقول بعضهم: )  :الشبهة السادسة

 (.انترص بعض أهل البدع

علًًم أنه   طائفة من املبتدعة َتاهد الكفار،  وجودُ   اخلالف  ليس حملَّ :  اجلواب 

البدع أهل  ينترص  الكفار  قد  هو  عىل  والتمكني  العز  سبيل  لكن  بالتمسك  ، 

ب العاملني، فكًم بالتوحيد والسنة، وقد حيصل النرص بغري ذلك حلكمة عند ر

قتل سبيل  بالسالح  العدو  أن  مدجًجا  تكون  أن  فاملسلح  تقتله ،  قد  كذلك 

، لكن ُيقال: ال تبتدئ باحلجارة، وقوعه  وال ُينكر  فيه  باحلجارة! فهذا ال إشكال

كًم تقدم  ، ثم  وقتله  والعقل يقول: ال تواجه إال وأنت مسلح تستطيع مواجهته

 كًم تقدم ذكره.  بل إفساد ؛ليس جهاًداأن فعل محاس هذا 

أين عاطفتكم، وأين أنتم من الصواريخ؟ يقول بعضهم: )  :الشبهة السابعة

 (.أال تدمع عيونكم وتعترص قلوبكم؟

هذا كله أنكرنا عىل محاس ألهنا ُمتسبِّبة يف زيادة    وألجل: بىل واهلل،  اجلواب 

فهذا هو السبب الذي جعل أهل السنة السلفيني يقفون موقفهم القتل والدمار،  

املفسدة اإلخوانية  املبتدعة  محاس  ُيظهروا،  َتاه  أن  املسلمني  التأثُّر    ال  عىل 

 وال ال عقاًل   يزيد سوءهم ورضرهم، فمثل هذا ال يصح فعلهويفعلون شيًئا  

 رشًعا. 
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الثامنة )  :الشبهة  بعضهم:  جاءت يقول  املسلمي،  قضايا  ضد  دائاًم  أنتم 

 (. الثورات فقمتم ضد املسلمي، واآلن ضد املسلمي يف فلسطي!

-   وأننا أرحم هبممن علم ما تقدم علَم أننا مع املسلمني  : اتق اهلل،  اجلواب 

من أنفسهم، لكن هناك جهلة، وهناك مفسدون هلم أغراض ويريدون  -أحياًنا

، أليس يف أيام ما يسمى بالربيع العريب قام أهل السنة السلفيون  خديعة املسلمني

اهلائجة   قومتهم العواطف واحلًمسات  ع  وواجهوا زحف  العامة فضاًل  ن من 

جُيمِّ  الذي  والغرب  فيها  ينفخون  كانوا  الذين  املسلمني  والناس  اإلخوان  لها 

الفتنة تبنيَّ أن موقف علًمئنا   نتم ضد قضايا املسلمني. وملا انكشفتيقولون: أ

املوقف   هو  السلفيني  السنة  وأهل  العام  واملفتي  الفوزان  صالح  كالشيخ 

 .عني الرمحة باملسلمني  -واهلل-ضد قضايا املسلمني، بل هو  الصحيح، وإن ظنوه  

، أيام الربيع العريبك بأدلة الكتاب والسنة فالواقع خري شاهد مل يكتَف  منف

مخس عرشة سنة    محاس يف غزة قبلويف احلرب يف سوريا قبل سنني، وما فعلته  

اليهود هيجت  ملا  أفغانستان ،  تقريًبا  يف  طالبان  حرب  فًمذا  وأيام  استفاد ، 

قاموا   الذينإن ويشء إال الدمار والفساد وقتل األبرياء،   املسلمون من هذا؟ ال

احلًميس العاطفي  الزحف  هذه  والشتم  َتاه  بالسب  األيام    لكن  ُأوذوا  بينت 

عند اهلل    صحة طريقتهم وصواب فعلهم، واملرجو أن هؤالء املحسنني احتسبوا
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ا فأرجو أنه وجد نعيمها وبردهمنهم من مات  عىل أن    ،سباب الناس وشتائمهم 

 . ا فتزداد حسناته، ومنهم من ال يزال حيا بني يدي الرمحن الرحيمولذهتا 

الرعاع   اهلمج  هلؤالء  السلفيني  السنة  أهل  خمالفة  احلًمسات فإذن   وأهل 

املنفلتة والعواطف الطائشة ليس من باب املضادة لقضايا املسلمني، بل حقيقته  

 رمحة باملسلمني كًم تقدم.

 (.فلسطي؟أين نرصتكم إلخوانكم يف يقول بعضهم: ) :الشبهة التاسعة

بالنرصة؟اجلواب  تريد  ماذا  القتال    :  تريد  كنت  واقعيا إن  فإن  فكن  ا 

أفراد الشعوب   لضعفها  القتال  ال تستطيع  املسلمة  احلكومات  يستطيعون    وال 

من   اكثريً ثم مما يزيد الضعف أن    بقوته ُمسيطر،، فاليوم الغرب  من باب أوىل

الشعوب يف سوريا وقبله يف  فقد انفلت  ثائرة عىل حكوماهتا،    املسلمة  الشعوب 

فًمذا وكانالعراق   تشتعل،  نار  وحطب  فتنة  نار  وقود  أصبحوا  أن  النتيجة  ت 

 .استفادوا؟ ال يشء

 إنًم النرصة تكون بأمور:

 .الدعاء وهو أمهها  :أواًل  

 التأمل ألملهم،   ثانًيا:
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 .التحذير من محاس إلفسادها  وثالًثا:

 . تشخيص الواقع كًم هو ورابًعا:

تزداد الفتنة، فالنار مشتعلة يف جهة هتدئة عواطف املسلمني حتى ال    وأخرًيا:

وقد تشتعل غًدا يف بلدان املسلمني بثورات فيثور الشعوب عىل احلكام، أو يثور 

بأن ُتوضع اليد عىل    املسلمون يف بالد الغرب فيزداد التضييق عليهم، فنرصهتم

حاهلماجلرح   من  وُيسعى إلصالح  ال  لذلك  يدعوهم  من  حقيقًة  والناصح   ،

للهتافات  والنفخ    يدعو  الفتنوالرصاخ  منه   يف  يستفيد  مرشوع  يف  والسعي 

 .اإلخوان املسلمون وإيران والغرب الفاجر

أنتم تقولون إن جهاد الدفع البد فيه من يقول بعضهم: )  :الشبهة العارشة

 (. ُيعرف يف معارك املسلمي أهنم أصبحوا يف عدد الكفارالقدرة، وال 

ليس املراد أن يصبحوا يف عدد الكفار، وإنًم املراد أن يصبح عند :  اجلواب 

الظن   عىل  يغلب  قدرة  هلم املسلمني  والنرص  الظفر  كان    أن حيصل  ولو  حتى 

ففي مثل هذا ُيواجهون وُيقاتلون، أما وُيقطع أهنم ، عددهم نصف عدد الكفار

هبم للقتال، فهذا مما   ثم ُيَزجُّ للفرق الكبري يف القوة  ال يستطيعون أن يفعلوا شيًئا  

 املستضعفني.دماء املسلمني ومن قلة الرمحة بال جيوز بحال وهو من اسرتخاص  
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احلادية عرشة )يقول    :الشبهة  يف  بعضهم:  تتكلموا  مل  ملا  أنتم  إال  اإلخوان 

 (.ت عليهم حكومتكمملتك

هذا كذب،  اجلواب  السعودية  :  والسنة-فاحلكومة  بالتوحيد  اهلل   -أعزها 

 رمحه اهلل تعاىل -صنَّفت اإلخوان املسلمني َجاعة إرهابية يف عهد امللك عبد اهلل 

وجزاه عليني  يف  درجته  واملسلم  ورفع  اإلسالم  عن  ت    -نيخرًيا  واستمرَّ

قبل  )رسائل إىل محاس( كان    ردي عىل محاس الذي عنوانه، وهذاالسعودية عىل  

السنة   فكان يف  بسنني،  التصنيف  املوافق  1429هذا  تقريًبا، وهو  2009هـ  م 

وقد رددت عليهم يف رسائل وحمارضات وأرشطة قبل هذا  موجود يف الشبكة، 

الرادين عىل اإلخوان قبل تصنيف   السلفينيبسنني، وأنا واحد من طلبة العلم  

 . الدولة بسنني، فكيف بمشائخنا وبقية طالب العلم فإهنم أسبق؟ 

قد كان  و  مخسني سنةين من اإلخوان كان قبل أكثر من  وَتذير اإلمام األلبا

ألنه وابُتيل يف ذلك وأمر اإلخوان هبجره      يصول وجيول يف بيان ضالهلم

فيهم عليتكلم  توارد  ثم  بيان ضالهلم،  عىل  اإلخوان  ًمؤنا  فالرد عىل ضالل   ،

ليس شيًئا جديًدا فقد تعاقب العلًمء منذ عقود من الزمن يف ذلك، وكم أفرد 

املدخيل   بن هادي  ربيع  رد  العالمة  الشيخ    عىل اإلخوان؟  من  وكم رد عليهم 
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تكلم عليهم  ؟ ومن الزمن    وحّذر منهم قبل عقودالفاضل صالح السحيمي،  

 . يف فتاوى ال تعد يف التحذير من َجاعة اإلخوان   لعالمة صالح الفوزان شيخنا ا

، يسميهم باإلخوان املفسدينوقد كان    يالشيخ العالمة مقبل الوادعكذا  و

تويف   العامل    وقد  احلكومة 1422يف  ُتصنف  أن  قبل  أي  تقريًبا،  هـ 

يف التحذير   والفضل  ، وهكذا توارد علًمؤنا أهل اخلري بسنني  السعودية اإلخوان 

 ، فلذلك اتقوا اهلل وإذا قلتم فاعدلوا. منهم وبيان ضالهلم

يقول مثل هذا   أن فهو  ومن  فينبغي  ُملبَّس عليه  إما مسكني  أحد رجلني: 

وإما أنه صاحب سوء ويقصد التلبيس، فسيقف بني يدي حكٍم  يفيق بعد هذا،

 عدل فيحاسبه عىل ذلك.

أننا ما رددنا عليهم إال بعد تصنيف الدولة السعودية   -جداًل –ثم لنفرض  

 ؟هلم بأهنم إرهابيون فًم املشكلة إذا كان الرد بحق وبربهان 
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الرسالة   أريد هبذه  إليهم   نا األجاّلءءعلًمال  مثيل  ُيرسل  أن  أجّل من  فهم 

العلم طلبة  بعض  الرسالة  هبذه  أريد  وإنًم  هذا    رسالة،  مثل  يف  ُتاذلوا  الذين 

عاطفتهم  ،  املوقف غلبتهم  الذين  العلم  طلبة  وأخرجوا وبعض  وتزعزعوا 

املواقف التي    ببعضفيها    ون عجيبة ُيشيدأو سجلوا مقاطع وكلًمت  تغريدات  

فإن الناس يف    هؤالء األفاضل   اهلل  ، وليتقِّ منهم من صمتالرشيعة، و ُتالف  

ضخمة ُيراد هبا أن تأكل األخرض لنار  عد  م، واآلن يُ وتوجيهه  مإىل بياهنحاجة  

كلمة احلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ومنهم    نوااهلل وبيِّ   واواليابس فاتقِّ 

د وبعبارة  جمرَّ بتغريدات وغري ذلك، إما بدعاء  من أخذ ُيدغدغ عواطف اجلًمهري  

فيصب جام   ،يقول: ال تدعو للفلسطينيني ر فيها للناس خصًًم ال وجود له  ُيصوِّ 

فقد  لَيظهر أمام اجلًمهري أنه رجل متعاطف مع القضية،  غضبه عىل هذا اخلصم  

يوجد من عامة الناس من يقول مثل هذا لكن ال يقول هذا أحد منتسب للعلم،  

 .فينبغي أن ُتفصل وُتبنيِّ ضالل محاس وغريها
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،  !وما أرسع إدبارهم   !وماذا تستفيد من هؤالء اجلًمهري؟ فًم أرسع إقباهلم

وقد تكلم ابن تيمية وابن    ﴾َجَزاًء ِوَفاًقا﴿  واهلل ُيعاقب اإلنسان بنقيض قصده

هري  اجلًم  من جنس العمل، فرييد أن جيمععىل عقوبة اهلل للناس باجلزاء  القيم  

يريد رفعة فُيسقطه اهلل، فاتقوا اهلل وتذكروا قوله عز  فُيسلط اهلل عليه اجلًمهري، و

ا يِف ﴿وجل:   ِذيَن ال ُيِريُدوَن ُعُلوا اُر اآلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَّ  األَْرِض َوال َفَساًدا تِْلَك الدَّ

 [.83]القصص:  ﴾َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ 

وقد رأيت بعض املسلمني جيالس بعض احلزبيني وهيادهنم ولذلك أفسدوه، 

ألقى كلمة يف مثل هذه املواضع تكون كلمة فيها دغدغة العواطف  إذا  وتراه 

كله سعي لكسب األطراف، اليد عىل اجلرح، وهذا  أن   أكثر من وضع  أتريد 

ينفر  أن  مآله  فإن  ذلك  فعل  من  وباهلل  وتاهلل  واهلل  الوسط؟  من  العصا  متسك 

 الناس منه، هذا دين اهلل وهو سبحانه أغري عىل دينه.

برش نخطئ ونصيب، لكن ينبغي لعامة الناس فضاًل عن طالب العلم    إننا

الناس   يكونوا أرسع  توبة أن  فُيبدلوا  وأسبقهم طاعة  إفاقًة وأعجلهم  السيئة  ، 

امليدان،    باحلسنة هذا  يف  جياهدوا  عظيم وأن  والزحف  كبرية  احلرب    فإن 

، فاتقوا اهلل  له إفساد عظيمملخطط  والتالعب بعواطف املسلمني شديد، وإن ا

 وقوموا بواجبكم. 
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جهًدا   هناك  وأذناهبم  كبرًيا  إن  املسلمني  اإلخوان  ذلك من  يف  وسايرهم 

أنت مع   ملاذا  فيقول بعضهم:  السلفيني،  العاطفيني واحلًمسيني يف ظلم  بعض 

 هل اشرتاك اليهود؟ ...إلخ.   ضد املسلمني؟اليهود؟ ملاذا تقف يف خندق اليهود  

وعواطفهم  موافقته حلًمساهتم  لعدم  هذا  مما    كل  أكثر  املسلمني  التي ترض 

و اهلل  فاتق  السلفينيتنفع،  ُتالف  أن  إال  أبيت  فإن  سيحاسبك،  اهلل  أن   اعلم 

تظلمه  مفخالفه ال  أهنم  ،  ملكن  اليهود  اعرتف  الفلسطينيني  ضد  مع  وأهنم 

.  إلخ..  لفسادها يف نفسها وإلفسادها يف فلسطني ضد محاس    املستضعفني وأهنم

قد ُتادع خلق    ، أتظن أنك ُتادع اهلل؟تغيري وظلم    دون   ص الواقع كًم هو فشخِّ 

َوُهَو ﴿يقول:  إنه  اهلل لكن لن يطول هذا األمر، أما اهلل سبحانه ف خُيَاِدُعوَن اهللََّ 

 .[142النساء: ] ﴾َخاِدُعُهمْ 
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الظلمإن   ُيبغض  يقول اهلل و،  ربنا سبحانه  القديس عن أيب ذر  يف احلديث 

 « مت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرًما فال تظاملوايا عبادي إين حرَّ »تعاىل:  

 .[46فصلت: ] ﴾َوَما َربَُّك بَِظالٍَّم لِْلَعبِيدِ ﴿وقال عز وجل:  (1)

تكتبها التي  كتابتك  أن  السلفيني  أتظن  عىل  ا  زوًرا  للسلفي  لذي  وسبك 

 واهلل، إن هناك مالئكة تكتب  أنه ذهب هباًء منثوًرا؟ كال   بظلم وبغيخالفك  

َأْحَصاَها ﴿ إاِلَّ  َكبرَِيًة  ُيَغاِدُر َصِغرَيًة َوال  اْلكَِتاِب ال  َهَذا  َماِل  َوْيَلَتنَا  َيا  َوَيُقوُلوَن 

ُم َربَُّك َأَحًدا
ا َوال َيْظلِ عك ولن تنف  [49]الكهف:    ﴾َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحارِضً

ُقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ﴿وال ينفعك إال عملك الصالح  محاس وال غري محاس،   َواتَّ

 .[281البقرة: ] ﴾فِيِه إىَِل اهللَِّ ُثمَّ ُتَوَّفَّ ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال ُيْظَلُمونَ 

اللهم يا من ال إله أنت، يا رمحن يا رحيم، يا ذا اجلالل واإلكرام، اللهم إنا  

من املفسدين  ر املسجد األقىص  لك بأسًمئك احلسنى وصفاتك العىل أن ُتطهِّ نسأ 

اللهم عليك   العاملني،  يا رب  التوحيد  أهل  السنة  أهل  ُتوِّل عليه  باليهود وأن 

إلخواننا  الغاصبني كن  اللهم  عزيز،  يا  قوي  يا  مذر  شذر  اجعلهم  اللهم   ،

اربط عىل قلوهبم، اللهم  املستضعفني يف فلسطني، اللهم كن هلم معينًا ونصرًيا و

 
 (. 2577مسلم )  (1)
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الله  داوِ  الرامحني،  أرحم  يا  وأراملهم  أيتامهم  قلوب  عىل  واربط  م  جرحاهم 

محاس املفسدة وبكل مفسد يا رب العاملني، اللهم عليك بدولة   عليك بحركة

عىل  املسلمني  كلمة  اَجع  اللهم  الفاجر،  بالغرب  عليك  اللهم  إيران،  الرفض 

الثورات واإلفساد  التوحيد والسنة وأبعد   التوحيد  عن بالدهم  واَجعهم عىل 

والسنة يا    بالدهم باألمن واألمان وطاعة الرب الرمحن وبالتوحيد  وُعمَّ   والسنة

 رب العاملني. 

 

 

 

 


