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  بسم اهلل الرمحن الرحيم
  

  !االنتفاضة الفلسطينية من منظور إسالمي
  

 األستاذ جهاد عايش: أجرى اللقاء محمد حافظ الشريدة .مع دصحفية مقابلة 

  الكويت/ جمعية إحياء التراث اإلسالمي فلسطين ة النجاح الوطنية ــــجامع
  

  :وبعد الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده،
جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين، وجهاد الكفـار  : فإّن الجهاد في سبيل اهللا أنواع منها

ومن ! له شروط غير متوفرة في فلسطين في هذه األيام) أي جهاد الكفار(والقتال في سبيل اهللا ... 
بتحقق النصر، وعـدم  وجود األمير والجيش المسلم، والعتاد المكافئ، وغلبة الظن : هذه الشروط

فئـة، والفـوز    إلىتعريض المسلمين للهالك دون فائدة، وأن يتحّيز المقاتل ـ عند الضرورة ـ   
  .ـ!بالنصر أو الشهادة ـ وليس مجرد الموت 

وبما أن معظم األحكام الشرعية ـ ومنها الحدود ـ معطلة في معظم الدول العربيـة ـ ومنهـا      
دين ـ وهو قتال األعداء دون استعداد ـ والتقصير من ثـم    فلسطين ـ فال يجوز أخذ جانب من ال 

  )!.خذوا اإلسالم جملة أو دعوه: (وصدق من قال! في بقية األحكام الشرعية
تمييع العقيـدة  : فهل يجوز شرعاً... وعلى فرض تحقق شروط الجهاد الشرعي في فلسطين اليوم 

صائل وطنيـة تتبنـى غيـر اإلسـالم،     في النفوس، كما تقوم به الحركة اإلسالمية بالتحالف مع ف
وعلى فرض أن المقاتلين في فلسـطين  ! وفصائل دينية تخالف أهل السنة والجماعة في األصول؟

قيام الدولة اإلسـالمية فـي   : فهل يظن عاقل أن نتيجة ذلك... يجاهدون لتكون كلمة اهللا هي العليا
  !!فلسطين؟؟

وافقت على قيام الدولة اإلسالمية في فلسطين، فهل ولنفترض أّن الصليبية العالمية بزعامة أمريكا 
وعلى فرض أنها وافقت، فهل سيقبل ذلك يهود العالم والماسونية من ! ستسكت عنها دول أوروبا؟

! وعلى فرض أنهم وافقوا، فهل ستوافق على ذلك الدول العربية، وخاصة دول الطوق؟! ورائهم؟
لى ذلك السـلطة الوطنيـة وبقيـة المنظمـات     وعلى فرض أن هذه الدول وافقت، فهل ستوافق ع

فهـل ترّبـى   : وعلى فرض قبول هذه المنظمات باألمر الواقـع ! اليسارية والعلمانية الفلسطينية؟
وهل عند شـعبنا اإلمكانـات   ! الشعب الفلسطيني على اإلسالم ـ عقيدة وشريعة ونظام حياة ـ ؟  

  !المادية والمعنوية للصمود؟



 2

أّن الذي يقطف الثمرة ـ في حال غياب العقيدة والـوعي السياسـي    : اربلقد علّمنا التاريخ والتج
 إسـرائيل هذا في حالة االنتصار على ! الشرعي ـ هو الموالي للغرب من المستغربين والمرتدين 

مقابل ما يمتلكـه شـعبنا وقادتنـا    ! صواريخ نووية عابرة للقارات: التي تمتلك مع حليفتها أمريكا
  !!!.فضائيات مرفوعة فوق العمارات) تاليتاتس(ومشيختنا من دوشّات 
إن نسبة الذين يصلّون الفجر في المساجد خالل الصحوة اإلسـالمية ـ إذا   : وال أذيع سّراً إن قلت

ومن يحسن الصالة من هؤالء ال يزيـد  ! صح التعبير ـ ال يزيد عن واحد في المائة من المسلمين 
فـأين  ! حسن الصالة ال يزيد عن واحد في المائـة ومن عقيدته سلفية ممن ي! عن واحد في المائة

  !!.وأين النصر؟؟... الجهاد 
لماذا لـم تجاهـد ـ وال تجاهدــ الحركـة      : والسؤال الذي يطرح نفسه على كل مسلم أو عاقل

اإلسالمية القوية في األردن ـ توأم فلسطين ـ، حيث إن معظـم سـكان األردن مـن فلسـطين       
 إسـرائيل اذا ال تجاهد الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة ـ  ولم! ومحسوبين على اإلسالميين؟

ولماذا سقط الجهاد ـ قتال األعداء ـ عن مسلمي   ! ـ وهي تعيش في عمق العدو وفي عقر داره؟
الدول العربية واإلسالمية واألقليات اإلسالمية في العالم ـ وعن جماعة حزب اهللا بعـد تحريـر    

هاد عن الفلسطينيين في الكرة األرضية باستثناء سـكان قطـاع   ولماذا سقط الج! جنوب لبنان ـ؟ 
كفـى يـا   ! أين هي شروط الجهاد الشرعية وشروط النصر الحقيقيـة؟ !! غزة والضفة الغربية؟؟

  !!.ويكفينا ضحك الجميع علينا... وكفاكم رقصاً على جراحاتنا ... مسلمون متاجرة بدمائنا 
  :ء العاملين الدعاة الصادقين هيإن شروط النصر كما هو معروف لدى العلما

  ".وكان حقاً علينا نصر المؤمنين: "اإليمان الحقيقي، كما قال اهللا تبارك وتعالى .1
 ".لن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة:"الدولة المسلمة، كما قال صلى اهللا عليه وسلم .2

 ".طعتم من قوةوأعدوا لهم ما است: "، كما قال تعالى)القوة والسالح(المادية  باألسباباألخذ  .3

 ". وإن تصبروا وتتقوا ال يضّركم كيدهم شيئاً: "الصبر والتقوى، كما قال تعالى .4

  :وهذه الشروط ال تتم إال بالنقاط التالية    
    .فهم اإلسالم فهماً صحيحاً شامالً  .أ
 . التصفية والتخلية والتربية .ب

 !.ا يمتّ لها بصلةالديمقراطية وكل م: الكفر بغير اإلسالم ـ وعلى رأس ذلك .ت

 .جميع اإلسالم، وربط الناس باإلسالم ال بفرد أو جماعة أو حزب إلىدعوة جميع الناس  .ث

 !.تطهير المجتمع من المجرمين والمنافقين والمرتدين .ج
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ستسقط ـ مع أمريكا ـ على يد الخليفة المسـلم    إسرائيلفإن : وإذا تحققت هذه الشروط والمطالب
كما فعل صالح الـدين األيـوبي   !! إسرائيلت العربية من الوجود قبل إزالة الذي سيزيل الدويال

  )!.رحمه اهللا(
  

وقول الحق لم يدع لي صديقاً ـ وال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي    ! فلنكن صرحاء أيها األعزاء
ـ  بإمكان اليهود ـ وخاصة بعد التفجيرات األخيرة في أمريكا ـ أن يقطعوا عن شـعبنا    ! العظيم 

فلسطيني الماء والكهرباء ومشتقات البترول ـ وكل ذلك بأيديهم ـ ولو فعلوا ذلك مـدة شـهر     ال
لتنازل جميع الفلسطينيين عن فلسطين، ولكفرت الجماهير برّب العالمين، ولحدث لنا ما لـم  : واحد

جد ما الذي يمنع اليهود من ترحيلنا من فلسطين وهدم المس! ستالين ولينين يحدث للمسلمين على يد
وخاصـة بعـد التفجيـرات    ... األقصى المبارك ما دمنا غير مستحقين للنصر وال على مستواه 

فهل يظن : وعلى فرض أن العمليات االنتحارية ـاالستشهاديةـ كانت يومية! األخيرة في أمريكا؟
مساجدنا  إلىعاقل أن اليهود سيرحلون من تل أبيب؟ وما الذي يمنعهم من إرسال سيارات مفخخة 

  :بعد هذا التمهيد أقول! دارسنا وأسواقنا وتجمعاتنا لوال أن االنتفاضة مسرحية أمريكية؟وم
  

  ما حكم الدين في قتل المدنيين من األعداء؟: السؤال األول* 
  :جوابال -

لقد نهى اإلسالم عن قتل غير المحاربين من األطفال والنساء ورجال الـدين، وفـي حالـة قيـام     
تي لن تقوم قبل إقامتها في النفوس ـ فإن الحاكم المسلم يتخـذ مـا يـراه     الخالفة اإلسالمية ـ ال 

  .مناسباً في ضوء تعاليم الشرع الحنيف
  

  في إسرائيل؟) االستشهادية(ما حكم الدين في العمليات االنتحارية : السؤال الثاني* 
  :جوابال -

! م وحتى اآلن1924ية عام إن اإلسالم ال ناقة له وال جمل في فلسطين منذ زوال الخالفة اإلسالم
وتحرير فلسطين والنكاية في العدو يكون من خارج فلسطين ال من داخلها ـ كما يدل على ذلـك   

ونحن والحق يقال في سجن كبير غير مطلوب منا ما عجز عنه مليار مسـلم،  ! النقل والعقل ـ  
ر عـدداً وعـدة وعتـاداً    واالتجاهات الفلسطينية غير اإلسالمية أكث! وال نقدر على ذلك في الواقع

لفعلت ما فعلتـه مصـر وسـورية    : ولوال أنها مستفيدة من المشايخ في هذا الظرف... وإعالماً 
فالغايـة تبـرر   ! والعراق والجزائر وتونس في اإلسالميين، ولكن المشايخ ال يفقهون وال يتعلمون
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لمة تستقبلنا أقل مـن  ولو وجدنا ـ نحن المسلمين في فلسطين ـ دولة عربية مس  ! الوسيلة عندهم
  !لوجبت الهجرة من الشهيدة فلسطين إلى أي مكان في المعمورة: ظلماً إسرائيل

إن هذه العمليات ـ االنتحارية ـ االستشهادية مطلوبة فقط لو كان هناك الجيش المسلم وصـدرت    
مي اليوم أما وال معارك بين العالم العربي واالسال! األوامر ـ حين المعركة ـ من الحاكم المسلم  

، فال موجب لمناوشات ـ مسرحيات ـ بين شـباب    وإسرائيلوبين األعداء وعلى رأسهم أميركا 
إال إذا كان المطلوب تصفية كل من فيـه خيـر مـن    ! مسلم عزل وبين ترسانة وجنراالت يهود

كما إن هذه العمليات حرام لعدم جدواها في الحقيقة والواقع، ويد ال تواجه مغرز ـ  !. الفلسطينيين
ولو أن هذا الشـاب، الـذي قـام    ! الحديد إال الحديد، ولنبتعد عن األماني الكاذبة ّلفيقال ـ وال ي 

، ولكنها عمليات غسـيل المـخ   ! بالعملية ـ استشارني قبل تفجير نفسه لنصحته بالعدول عن ذلك 
   !، الذين هم خالصة الشباب المسلماألبطالالتي تجري لهؤالء الشباب األطهار األغرار 

  )! والجود بالنفس أقصى غاية الجود: يجود بالنفس إن ضّن البخيل بها(
فرحمة اهللا عليهم وهدى اهللا من أرسلهم ـ أو شجع على ذلك ـ ممن يعيشون في أبراج عاجيـة،    

ومما يزيد الطين بلّة والمريض علّة ـ كما يقولون  ! ويتاجرون بهذه الدماء الطاهرة البريئة الزكية
يا قد يكونون من العرب أو السياح أو المنظمات اإلنسانية، أو من العمال الذين ـ أن بعض الضحا

وأحياناً كثيرة تفشل العملية وتحدث ! لم يجدوا عمالً إال في األراضي المحتلة ـ لسد رمق أطفالهم 
وهـذا يـؤدي   ! إما الموت، وإما عاهات دائمة، وإما السجن من قبل اليهود أو السـلطة : المأساة
لألهل واألقارب الذين يمقتون  سٍاكتشاف خاليا جديدة لها عالقة بالحادث، ويؤدي لمآ إلى: بالتالي

  !.هذه المغامرات الخاسرة
  

  ما الحكم الشرعي في عقد معاهدات مع اليهود؟: السؤال الثالث* 
  :جوابال -

رأى أن مصلحة  يجوز في حالة قيام الدولة اإلسالمية أن يعقد الحاكم المسلم صلحاً مع األعداء، إذا
وهذا ما حدث في صلح الحديبية، وفي معاهـدات صـالح   ! المسلمين تتحقق من وراء هذا الصلح

أما مودة الكفار ـ القلبية ـ فال يمكن أن تصـدر عـن     ! مع الصليبيين) رحمه اهللا(الدين األيوبي 
مـن حـاّد اهللا   ال تجد قوماً يؤمنون بـاهللا واليـوم اآلخـر يـواّدون     : "مسلم يقرأ قول اهللا تعالى

  ..."!!ورسوله
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  ما حكم الدين في الكذب على اليهود المحتلين؟: السؤال الرابع* 
  :جوابال -

فإن الكذب جائز حينئذ فقـط،  : في حالة قيام الجيوش اإلسالمية بقتال األعداء في المعارك الحربية
أو الغش أو السـرقة   أما قبل المعركة أو بعدها ـ أو في حالة الصلح والهدنة ـ فال يجوز الكذب  

رضـي اهللا  (طلب من علي بن أبي طالب ) صلى اهللا عليه وسلم(أن النبي : والدليل على ذلك!! ـ
كذلك فإن صـهيباً  ! أن يبيت على فراشه ـ ليلة الهجرة ـ حتى يعيد أمانات المشركين إليهم  ) عنه

بمكان أمواله ـ وكان   لم يكذب على الكفار حينما لحقوه في الهجرة، بل أخبرهم) رضي اهللا عنه(
: ونزلت فيه اآلية الكريمـة ! ربح البيع أبا يحيى: صادقاً ـ وقال له الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  ".ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا واهللا رؤوف بالعباد"
جيـة  إن اليهود لم يسرقوا فلسطين، وإنما أخذوها بالقوة نتيجة أسباب داخليـة وخار : والحق يقال

النوويـة ونقـيم    األسلحةمباشرة وغير مباشرة ـ، وما أخذ بالقوة ال يسترّد إال بالقوة، ويوم نملك  
  !".يا مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي ورائي تعال فاقتله: "سينطق الشجر والحجر: الخالفة اإلسالمية

  

  ما حكم الدين في التبرع بالدماء لألعداء؟: السؤال الخامس* 
  :جوابال -
للمحاربين مـن   فالتبرع بالدم. اآلية..." ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين : "ل تعالىقا

فها هـو ذا صـالح الـدين    ! أعدائنا حرام شرعاً، إال إذا تم الصلح بيننا وبينهم فال مانع من ذلك
  :وبإيجاز! معه أثناء الهدنة) األسدقلب (يرسل من يعالج الصليبي ريتشارد ) رحمه اهللا(األيوبي 

يجوز التبرع بالدم لغير المحاربين من الكافرين ـ دون حصول الموّدة القلبية ـ من بـاب إتقـاء     
  .شرهم أو كسب خيرهم أو إظهار محاسن الشريعة اإلسالمية أو الطمع بالدخول في اإلسالم

  

  ما الحكم الشرعي في بيع األرض للعدو؟: السؤال السادس* 
  :جوابال -

، وحررها اإلسالمففلسطين فتحها ! د في األرض يحق له أن يتنازل عن بالدنا فلسطينال يوجد أح
وإذا عـادت ـ   ! اإلسالم، وضاعت في غياب الخليفة المسلم، ولن يعيدها للمسلمين سوى اإلسالم

وسـواء بـاع بعـض    ! فال فرق بين طاغوت وطـاغوت : وهذا بعيد ـ عن طريق غير اإلسالم 
فإن اليهود احتلوا فلسطين من النهر : ن أرضهم لألعداء أم لم يبيعوهامريضي النفوس من المجرمي

وقـد  ! البحر بالقوة، وبطرق ملتوية بالتواطؤ مع بريطانيا وأمريكا وبـدعم مـن الشـيوعيين    إلى
! ـ قديماً وحديثاً ـ بتحريم بيع األرض لألعـداء    اإلسالميصدرت فتاوى من كبار علماء العالم 
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لماذا ال يستهجن أحد بيع األراضي لتاركي الصالة، وللمرتـدين  : رح نفسهولكّن السؤال الذي يط
! الذين ممن الممكن أن يبيعوها لليهود بعد ذلك؟… )الذميين(من الفلسطينيين، وللنصارى والسمرة 

ولماذا يسمح لليهود واألوروبيـين  ! ومعلوم أن الطاغوت العربي ال يختلف عن الطاغوت اليهودي
  !راضي في العالم العربي واإلسالمي؟والسياح بشراء األ

  

  ما الحكم الشرعي في مشاركة العلماء المسلمين في وسائل اإلعالم األجنبية؟: السؤال السابع* 
  :جوابال -

المشاركة في وسائل اإلعالم اليهودية أكثر من سلبياتها، وأعطي المشارك فـي   إيجابياتإن كانت 
جّب الغيبـة عـن    ًأورحم اهللا امر! جاز له ذلك، وإال فال :اللقاء كامل الحرية في قول كلمة الحق

  !نفسه
اهللا الذين تستدعيهم وسائل اإلعـالم اليهوديـة أو العربيـة أو     إلىأين هم الدعاة : ولنكن صرحاء

… وما الفرق بين وسائل اإلعالم اليهودية واألجنبية! األجنبية لقول ما يريدون في هذه المحطات؟
  )!.والعياذ باهللا(ياناً ال نكاد نمّيز بين اإلعالم العربي واليهودي وأح! إال في التسمية؟

  

  هل يجوز شرعاً سرقة اليهود؟: السؤال الثامن* 
  :جوابال -

نه ال فرق بـين الغـش والسـرقة    أومعلوم ! هذا السؤال أجبت عنه في إجابتي عن السؤال الرابع
فـإن أربعـة أخمـاس    : عارك مع األعداءوإذا أقيمت الخالفة وحدثت الم! والزنا وبقية المحّرمات

  .الغنائم للمجاهدين، والخمس الباقي لبيت المال
حيـث إن هنـاك   ! إن لكثير من اليهود ضلعاً في السماح بالسرقة والتخريب أحيانـاً : والحق يقال

صراعات بين اليهود أنفسهم، ولمصلحة بعض تجار اليهود أن ُيسرقوا ليسـتفيدوا مـن شـركات    
ممن يقومون بسرقة اليهود % 99وللعلم فإن ! وأحياناً يظهر يهود غير ما يبطنون! ميةالتأمين العال

وحينما أغلقت األراضي الفلسطينية ! هم من المشبوهين والساقطين وعالقتهم وثيقة مع الجواسيس
ـ صار هؤالء يسرقون من الشعب الفلسطيني، وأكثرهم يقبـع اآلن فـي     بإسرائيلمع ما يسمى 

  !الوطنية الفلسطينيةسجون السلطة 
  

  هل يجوز لألفراد المسلمين نقض المعاهدات مع اليهود؟: السؤال التاسع* 
  :جوابال -

إن نسبة اليهود األصليين في فلسطين ال تزيد عن خمسة بالمائة خـالل القـرن التاسـع عشـر     
بين طفل  وال فرق! وهذا يعني أن اليهود اآلن غرباء دخالء على هذه األرض المباركة! الميالدي

فكلهم يهـود والجميـع   ... أو مستوطن أو امرأة أو تاجر أو سائح أو شرقي أو متدين أو علماني 
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حكومة الوحدة الوطنية بزعامـة شـارون   : وأكبر دليل على ذلك! إسرائيليساهم في خدمة دولة 
  !.وبيرس

معـارك بيننـا    محارب ومسالم، وما دام أنه ال توجد اآلن: أما اليهود خارج فلسطين فهم نوعان
وهناك معاهدات بين العرب واليهود، وال يحق لألفـراد  ! وبينهم، فال فرق بين المحارب والمسالم

وهناك عرب ومسـلمون  ! الذين ال يملكون القوة الحقيقية لهزيمة العدو أن ينقضوا هذه المعاهدات
  !بحرمة عملهم هذاولم يقل أحد ! كثيرون في العالم كله يعملون في دوائر أجنبية غربية كافرة

  

  هل يجوز شرعاً أخذ جواز سفر من دولة أجنبية محاربة؟: السؤال العاشر* 
  :جوابال -

فـأين هـو   ! إن من اضطر للعيش في بالد غير إسالمية فال حرج عليه من أخذ جواز سفر منها
ق بين وما الفر! الجواز اإلسالمي البديل لمسلمي العالم؟ ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات

  !.وبعض جوازات سفر الدول العربية التقدمية؟.. جواز السفر اإلسرائيلي واألمريكي 
  

  ما الحكم الشرعي في دخول أعضاء عرب في الكنيست اإلسرائيلي؟: السؤال الحادي عشر* 
  :جوابال -

 إن الدخول في البرلمانات العربية غير جائز شرعاً ـ في الرأي الراجح ـ فما بالـك بالكنيسـت    
اإلسرائيلي؟ مع أن أي عضو كنيست من العرب أو اليهود ال يسمح له بدخول الكنيست إال بعد أن 
يقسم على التوراة المحرفة ـ بالطبع ـ أن يخلص لدولة إسرائيل ولشعبها، وأن يحتـرم قـانون     

  !.الدولة
ضـرورة  وبإمكان الصالحين من مسلمي الثمانية وأربعين انتخاب أقل األعضاء سوء في حاالت ال

  !.القصوى
مع التأكيد على أن اإلسالم دين ودنيـا   ،مع أنني أفّضل االبتعاد عن السياسة نهائياً في هذا العصر

واللبيب ... وعبادات ومعامالت وأخالق ،وسلوك ونظرية وتطبيق ،وعلم وإيمان ومعرفة ،وأخرى
  .وسلّم تسليماً كثيراً وصلّى اهللا على سيّدنا محمد وآله وصحبه. واهللا أعلم! من اإلشارة يفهم

  
  .العاملني واحلمد هلل ربّ

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته


