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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه.

تقد�ي

كانت القضية الفلسطينية، وما تزال وستبقى، القضية المركزية األولى لعموم األمة 
اإلسالمية ومكوناهتا بمختلف توجهاهتا وعلمائها ومفكريها ونخبها ودعاهتا، باعتبارها 
البوصلة التي تحدد مسار ومصير األمة صعودا أو هبوطا، والمؤشر الدال على مستوى 

وعيها وهنوضها وشهودها الحضاري..

وكيف ال تكون كذلك، وهي تجسد أنصع وأعدل قضية إنسانية على مدى أزيد من 
سبعة عقود من الزمن، تعرض ويتعرض خاللها الشعب الفلسطيني ألبشع وأعتى وأعنف 

صنوف اإلرهاب الصهيوين بشكل يومي، تقتيال، ونفيا، وهتجيرا، وأسرا، وتشريدا....

وكيف ال تكون كذلك، وهي تجسد قضية أمة انتهكت أقدس حرماهتا ، ففلسطين هي 
أرض النبوات، ومهبط الرساالت، ومهد المسيح، ومهاجر الخليل، ومحراب داوود، 
وملتقى األنبياء، ومنتهى اإلسراء، ومبدأ المعراج، وأولى القبلتين وثالث الحرمين، وقد 
والجهاد،  الرباط  أرض  الكريم)))، وهي  القرآن  من  مواضع  بالربكة يف عدة  اهلل  خصها 

وموئل الطائفة المنصورة..

وكيف ال تكون كذلك، وهي تمثل أبشع صورة لتمالئ االستكبار العالمي والكيان 
أعزل  شعب  ضد  وتآمرها  شعوبنا،  على  المتسلطة  والجرب  العض  وأنظمة  الصهيوين 

سلبت منه حقوقه ظلما وعدوانا....

ْقَصى الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه  َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد الَْ ))).  قال تعالى:﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى بَِعْبِدِه َلْيلً مِّ
ُيْسَتْضَعُفوَن  َكاُنوا  الَِّذيَن  اْلَقْوَم  وقال:﴿َوَأْوَرْثنَا   ،)( )اإلسراء:  اْلَبِصيُر﴾  ِميُع  السَّ ُهَو  ُه  إِنَّ آَياتِنَا  ِمْن  لِنُرَِيُه 
ْينَاُه َوُلوًطا إَِلى اْلَْرِض الَّتِي  َمَشاِرَق اْلَْرِض َوَمَغاِرَبَها الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها﴾ )األعراف:37)(، وقال: ﴿َوَنجَّ
يَح َعاِصَفًة َتْجرِي بَِأْمرِِه إَِلى اْلَْرِض الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها  َباَرْكنَا فِيَها لِْلَعاَلِميَن﴾ )األنبياء:)7(، ﴿َولُِسَلْيَماَن الرِّ
ْرَنا  َوُكنَّا بُِكلِّ َشْيٍء َعالِِميَن﴾ )األنبياء:)8(، ﴿َوَجَعْلنَا َبْينَُهْم َوَبْيَن اْلُقَرى الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها ُقًرى َظاِهَرًة َوَقدَّ

ْيَر ِسيُروا فِيَها َلَيالَِي َوَأيَّاًما آِمنِيَن﴾ )سبأ: 8)). فِيَها السَّ
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وقد كان اإلمام المجدد عبد السالم ياسين، رحمه اهلل، من الذين أولوا هذه القضية 
يبسط  التجديدي والتغييري، »وهو  ارتكاز يف مشروعه  نقطة  اعتربها  إذ  بالغ االهتمام، 
المنهاج النبوي لتحرير األمة وبناء مستقبلها، حيث خصص لها مساحة كبيرة فيما كتب 
بإعادة  لها  تناوله  وتميز  وشيد«)))،   عمل  فيما  فسيحا  ومجاال  نظر،  فيما  عليا  ومكانة 
المناسب، ضمن سنة  »تحديد طبيعة هذا الصراع وتوصيفه وتأطيره ووضعه يف سياقه 

اهلل الماضية وقدره النافذ ووعده الناجز«))).
فقد كان للقضية الفلسطينية حضور مكثف يف كل مفاصل المشروع التجديدي لإلمام 

رحمه اهلل، تنظيرا وتنزيال.
ففي الجانب التنظيري، ظلت القضية الفلسطينية حاضرة يف مكتوبات اإلمام رحمه 
اهلل، سواء يف معرض تشخيصه للواقع الفتنوي لألمة بالمنظار القرآين والنبوي، حيث بوأ 
القضية مكانة مركزية باعتبارها المؤشر الكاشف لهذا الواقع والمجسد لغثائية األمة، أو 
يف معرض تحاوره مع الغرب، حيث اعتربالقضية مظهرا كاشفا الزدواجيته يف التعاطي 
العض  حكم  من  األمة  انعتاق  ألفق  استشرافه  معرض  يف  أو  اإلنسان)3)،  حقوق  مع 
والجرب، حيث يعترب القضية بداية »المواجهة الحاسمة بين الحق والباطل، بين الجاهلية 
واإلسالم. مع الجاهلية تنَبٌؤ يهودي بمملكة صهيون األلفية. ومع اإلسالم وعد اهلل الذي 
ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه بالنصر المبين، وبالخالفة على منهاج النبوة، 
وبظهور هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون«))))(. كما 
ربط بين تحرير فلسطين والتحرر من الحكام الظلمة الذين خانوا القضية وداسوا كرامة 

شعوهبم))).
إلى جانب ذلك، خصص رحمه اهلل كتابا كامال، على غير عادته، لسرب أغوار القضية، 
للحركة  والسياسية  والتاريخية  الدينية  الجذور  مستعرضا  اهلل«)))،  »سنة  كتاب  وهو 
الصهيونية، من خالل شهادات ونقول لعلماء ومؤرخين غربيين مشهود لهم بالمصداقية. 

))).  فتحي، عبد الصمد. القضية الفلسطينية يف فكر اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل.
))).  الخواتري، محمد. معالم التجديد يف القضية الفلسطينية عند اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل.

)3).  انظر فصل الجرح الفلسطيني يف كتاب: اإلسلم والحداثة، ص ))).
))).  ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 9)).

))).  انظر تصريح اإلمام لقناة الحوار يف هذا الكتاب ص 77).
))).  طبع الكتاب سنة )00) ... وأعيد طبعه.
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المجدد  اإلمام  ُيعتَبر  قويدر)))،  مجدي  الدكتور  تعبير  حد  وعلى  الكتاب،  هذا  ويف 
اهلل،  إطار سنة  الفلسطينية يف  القضية  إلى  نظر  »أوعى من جمع، وأعمق من  اهلل  رحمه 
أحداث  فيه  وعرض  عليها،  األمم  وتكالب  األمة،  تعيشه  الذي  الغثائية  واقع  ظل  ويف 
وال  الخارقة،  بالسنن  يتحقق  ال  النصر  أن  وأبان  الناس،  على  وهواهنا  المؤسفة،  األمة 
بالقعود عن اإلعداد والجهاد، وإنما يتنزل بعد الثقة باهلل على من أخذوا بالسنن الجارية، 
وأعدوا ما استطاعوا من األسباب، يقول رحمه اهلل: »ينصر اهلل رسله والذين آمنوا، إن 
آمنوا وعملوا الصالحات، ال إن أخلوا بالشرط الجهادي حالمين بالمدد اإللهي الخارق 
للعادة، وهو مدد ال يتنزل على القاعدين بل يخص به اهلل من قام وشمر وتعب يف بذل 

الجهد، وأعطى األسباب حقها«))).
ولم يكن اإلمام يف هذا الكتاب مجرد سارد للنصوص والشهادات والوقائع الدالة على 
حقيقة الحركة الصهيونية العنصرية، بل تجاوز السرد إلى التحليل، والتعليق، واالستنتاج، 
وشامل  كامل  وعي  بناء  بذلك  متوسال  العرب،  واستخالص  بالحاضر،  الماضي  وربط 

بالقضية الفلسطينية، ألنه يعترب هذا الوعي الخطوة األساس لمواجهة الحركة الصهيونية.
كما خصص فصال كامال يف كتاب »اإلسالم والحداثة« للقضية تحت عنوان »الجرح 
الدولية،  العالقات  تميز  التي  التحوالت  سياق  يف  القضية  وضع  حيث  الفلسطيني«)3)، 

مخاطبا فيه بالدرجة األولى الغرب والنخب المغربة. 
أما يف المجال العملي الميداين، فتعد جماعة العدل واإلحسان، التي أسسها اإلمام 
رحمه اهلل لتنزيل مشروعه التغييري، من أهم الجهات المناصرة للقضية الفلسطينية، بكل 
أشكال النصرة، حيث »كانت فلسطين -ومازالت وستظل- حاضرة يف كل فعاليات وخطط 
وتحركات هذه الجماعة، بكافة السبل واألدوات الممكنة والمتاحة على أرض الواقع: 
الجماعة  داخل  خصص  إنه  بل  فلسطين...،  أبناء  ودعم  بالقضية،  الوعي  على  بالرتبية 
مؤسسة داخلية تنهض بمهمة التضامن والنصرة تعليمًا وتأطيرًا وتدافعًا، لها برامجها 
العالقات  مكتب  أن  كما  النصرة«....  بـ»هيئة  سميت  المشهودة.  وإنجازاهتا  ولجنها 
وآلياته))).  أدواته  وفق  وبرامجه  اهتماماته  عن  القضية  تغيب  ال  للجماعة،  الخارجية 

))).  قويدر، مجدي محمد. المنظور السنني للقضية الفلسطينية عند اإلمام عبد السالم ياسين.
))).  ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط )، )00)، ص 07).

)3).  ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، المغرب، دار اآلفاق، ط )، 000) م، ص ))).
))).  فتحي، عبد الصمد. القضية الفلسطينية يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين، ص 3) من هذا الكتاب.
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ويف سبيل محاولة اإلحاطة بمكانة القضية الفلسطينية يف المشروع التجديدي لإلمام 
عبد السالم ياسين، رحمه اهلل، وإسهاما منها يف التأكيد على مركزية هذه القضية يف هذا 
المشروع، وموقعها يف فهم حاضرأمتنا واستشراف مستقبلها، تتشرف مؤسسة اإلمام عبد 
السالم ياسين لألبحاث والدراسات، التي أخذت على عاتقها التعريف بمفاصل ومعالم 
الباحثين  أمام  وبسطه  اهلل،  رحمه  ياسين،  السالم  عبد  لإلمام  التجديدي  المشروع  هذا 
والمهتمين والمتابعين، تتشرف بتقديم باقة من مساهمات عدد من الباحثين المتنوعي 
المشروع  يف  الفلسطينية  القضية  مكانة  تجلية  يف  وخارجه،  المغرب  من  التخصصات 

التجديدي لإلمام عبد السالم ياسين واكتشاف معالمها ومالمحها الكربى.
متنوعة  مقاربات  مأجورين،  مشكورين  الباحثين  هؤالء  قدم  الكتاب،  هذا  يف 
الذي  االستقرائي،  الطابع  بين  المقاربات  هذه  وتراوحت  الموضوع،  لهذا  ومتكاملة 
حاول استخراج معالم هذه المكانة من خالل سرب أغوار مكتوبات اإلمام، مثل أوراق 
هذه  إبراز  إلى  توسل  الذي  المقارنة  هنج  .......وطابع  والخواتري  فتحي  األساتذة 
وشخصيات  اهلل  رحمه  ياسين  اإلمام  بين  مقارنات  عقد  خالل  من  وتميزها  المكانة 
والمهادي....،  واللداوي  الفراك  األساتذة  دراسات  مثل  القضية  هبذه  اهتمت  أخرى 
مسائال  التجديدية  المكانة  هذه  خصائص  اكتشاف  حاول  الذي  التحليلي  والطابع 
قويدروتوفيق والعويسي..كما  األساتذة  دراسات  مثل  اإلمام،  مكتوبات  من  نصوص 
قدمه  وتصريحا  اإلمام)))،  شعر  يف  القضية  حضور  حول  دراسة  الباقة  هذه  تضمنت 

اإلمام لقناة الحوار حول القضية....
هذه  تقدم  وهي  والدراسات،  لألبحاث  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  مؤسسة  وإن 
السالم  عبد  لإلمام  التجديدي  المشروع  يف  الفلسطينية  القضية  مكانة  حول  الدراسات 
ياسين، لتتوجه ببالغ الشكر واالمتنان لكل المشاركين فيها،  متمنية أن يسهم هذا الكتاب 

يف خدمة القضية الفلسطينية وبث الوعي هبا.

حرر بمدينة بنسليمان، يف 9) الربيع األنور ))))/ 7) نونير 9)0)

عمر أمكاسو
)رئيس مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين لألبحاث والدراسات(

))).  العجان، عبد الغني. فِلسطيُن بأحرٍف من ِشْعِر اإلماِم عبد السالم ياسين، ص 89 من هذا الكتاب.
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ن رمحه الل س�ي دد عبد السالم �ي مام املب ي فكر الإ
ن

القضية الفلسطينية �

ذ. عبد الصمد فتحي
رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة

شكلت القضية الفلسطينية نقطة ارتكاز يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل، 
وهو يبسط المنهاج النبوي لتحرير األمة وبناء مستقبلها، حيث خصص لها مساحة كبيرة 
فيما كتب ومكانة عليا فيما نظر، ومجاال فسيحا فيما عمل وشيد، ولم يحظ فكره يف هذا 
المجال بكثير دراسة وبحث، ولذلك أجدين ممن تطوقهم المسؤولية والواجب نحوه، 
وفاء وخدمة لمشروع اإلمام رحمة اهلل عليه، سائال اهلل التوفيق والسداد، وأن يجد فيه 

القارئ ما يشفي غليله والباحث ما يلبي حاجته.

إن هذا الموضوع وهو يتتبع القضية الفلسطينية يف فكر اإلمام، يضع بين يدي القارئ 
الفلسطينية،  للقضية  رؤيته  معالم  وبعض  لإلمام،  المقدسية  النصوص  من  عطرة  باقة 
ويحدد موقعها يف نسق المنهاج. وعليه سأتناول الموضوع يف ثالثة محاور رئيسية كاآليت:

•  المحور الول: فلسطين األهمية والمكانة.
•  المحور الثاين: فلسطين ونظرية التغيير.

•  المحور الثالث: فلسطين والتنفيذ.

مهية واملاكنة.
أ
ن ال ول: فلسط�ي

أ
•  املور ال

التدافع  خط  يف  الفلسطينية  القضية  موقع  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  حدد 
واقتحام األمة نحو وعد اهلل المبشر لها بالنصر، قائال: »قضية فلسطين بداية المواجهة 
الحاسمة بين الحق والباطل، بين الجاهلية واإلسالم. مع الجاهلية تنَبٌؤ يهودي بمملكة 
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صهيون األلفية. ومع اإلسالم وعد اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه 
بالنصر المبين، وبالخالفة على منهاج النبوة، وبظهور هذا الدين على الدين كله ولو كره 
المشركون، ولو كره الكافرون«))). إهنا كلمات حبلى بالمعاين والحقائق، تختزل موقع 

القضية يف المشروع، نجعلها منطلقا نستخلص منها الحقائق التالية:

اهلية: سالم والب ن الإ ة ب�ي ، املوا�ب ن فلسط�ي

القضية الفلسطينية يف نظر اإلمام هي يف قلب الصراع الدائر اليوم بين األمة وأعدائها، 
فهي تجسد المواجهة بين الجاهلية واإلسالم، والتدافع بين الحق والباطل. فالحروب 
المعلنة سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، وسواء كانت مباشرة أو بالوكالة، 
مردها إلى هذه المواجهة وإن اتخذت لها شعارات وأقنعة وأشكاال وألوانا للتورية عن 
حقيقتها. صراع له جذوره التاريخية منذ الحروب الصليبية، التي تم استئنافها يف حروب 
بفلسطين،  المسلمين  الصهيوين يف قلب أرض  الكيان  بغرس  والتي توجت  االستعمار 
أمتنا  األمم على  فيها  تكالبت  التي  االستعمار  إهنا صدمة  أهلها وتشريدهم،  تقتيل  بعد 
من أجل هنب خيراهتا وضرب مقوماهتا وتقتيل وتشريد أهلها وإعاقة هنضتها. مواجهة 
أفغانستان،  وفتن  فلسطين  مجازر  فبعد  الخالقة،  الفوضى  نظرية  تحت  اليوم  تستمر 
الحرب  فتيل  العراق وإشعال  بإحراق  األمة  الفوضى  تعم  والهرسك،  البوسنة  ومذابح 
وتجزيء  المقسم  تقسيم  أجل  من  والقبلية  العرقية  النعرات  وتغذية  واليمن  بسوريا 
المجزأ ومواجهة كل ثورة أو هنضة تحررية. وتكتمل الصورة يف بورما ووسط إفريقيا 

من خالل التطهير العرقي واإلبادات الجماعية.

ية: ن قضية مص�ي فلسط�ي

ثانوية، و»ليست »قضية  ليست قضية فلسطين يف نظر اإلمام رحمه اهلل هامشية وال 
العقائدي  الصراع  أبعاد  تختزل  مصيرية«)))،  قضية  هي  بل  محلية،  قضية  فلسطين« 
بعمقها  فلسطين  أرض  أن  كما  وأعدائها،  األمة  بين  والفكري  واالقتصادي  والسياسي 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص ))).
)))   المصدر نفسه، ص8)).
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بوابة  تعترب  الجغرايف  الدينية واسرتاتيجية موقعها  التاريخي ورمزيتها وقداستها  وغناها 
الحسم على المستوى الفكري اإليديولوجي وكذا المستوى الواقعي الميداين.

: ن ن وعد�ي ن ب�ي فلسط�ي

تجسد فلسطين صراعا عقديا بين مشروعين: األول يتأسس على نبوءة يدعيها اليهود 
بمملكة بني صهيون األلفية التي ستقوم على جبل »صهيون« الحقيقي بأرض فلسطين 
بالنصرانية الربوتستانتية  اليهودية  التي يسموهنا »األرض الموعودة«، عقيدة تلتقي فيها 
سوى  ليست  المسرتجعة  الموعودة«  »األرض  »لكن  الصهيوين،  للمشروع  الداعمة 
مرحلة انتقالية نحو »إسرائيل الكربى« التي ترسمها الخرائط الصهيونية والتي تحتوي 
جزءا كبيرا من المشرق العربي، األردن وسوريا والعراق ومصر«)))، ويبين اإلمام رحمه 
شعبهم  تاريخ  من  الفصل  هذا  أبًدا  َينَْسـوا  لم  »لكنهم  ذلك:  من  أبعد  يف  طمعهم  اهلل 
ال  ولذا  العهد(،  خيانتهم  بعد  المدينة  من  لليهود  عليه  اهلل  صلى  الرسول  طرد  )يقصد 
يقنع الصهاينة بالطمع يف األراضي التوراتية الممتــدة من فلسطين إلى سوريا والعراق 
ومصر، بل يرنون ببصرهم إلى المدينة المنـورة حيث موطن األجداد من قينقاع وقريضة 

والنضير. فال حدود لجشع الدويلة اإلسرائيلية«))).
عليه  اهلل  اهلل صلى  وبشارة رسول  اآلخرة  أساس وعد  الثاين على  المشروع  يقوم  و 
الثانية على منهاج  النبوة إلى الخالفة  وسلم والتي سطرت مراحل صيرورة األمة، من 
النبوة بعد الـُملك العاض والملك الجربي. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »تكون 
النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلفة على 
تكون  ثم  يرفعها،  أن  شاء  إذا  اهلل  يرفعها  ثم  تكون،  أن  اهلل  شاء  ما  فتكون  النبوة  منهاج 
ملًكا عاًضا فيكون ما شاء اهلل أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء اهلل أن يرفعها، ثم تكون ملًكا 
جبرية فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلفة على 
منهاج النبوة، ثم سكت«)3). إهنا بشارة نبوية بظهور اإلسالم مستقبال رغم كيد الكائدين 

ومكرهم.

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص7)).
)))   المصدر نفسه، ص 39).

)3)   مسند أحمد، مسند الكوفيين، رقم )0)8).
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ن وحتمية النرص: فلسط�ي

النصر  وهي  المواجهة،  لهذه  الحتمية  النتيجة  على  اهلل  رحمه  ياسين  األستاذ  يؤكد 
والتمكين للمسلمين. حتمية هذا المصير يستمدها اإلمام من يقينه يف وعد اهلل تعالى، 
ينصر  اهلل  بأن  لها،  تبديل  ال  التي  اهلل  وسنة  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وبشارة 
يبشر هبا ويزفها ألجيال  آمنوا وأخذوا باألسباب. فما فتئ رحمة اهلل عليه  المؤمنين ما 
بالنصر  اهلل  لوعد  أعناقها  لتشرئب  ونكستها،  كبوهتا  من  تنهض  حتى  الصاعدة  األمة 
اهلل  اهلل عز وجل ووعده ووعد رسوله صلى  اليقين يف  الرتبية على  والتمكين. وكانت 
اهلل، وتمكنت  الغفلة عن  فيه  عليه وسلم، همه األول وهدفه األسمى، يف وقت طغت 

ثقافة الهزيمة واالستسالم من العقول والنفوس.

عن تميم الداري رضي اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
»ليبلغن هذا المر ما بلغ الليل والنهار وال يترك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا 

الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزًا يعز اهلل به اإلسلم وذالً يذل اهلل به الكفر«)))

خرة:
آ
ن ووعد ال فلسط�ي

قال  المسجد األقصى،  القدس ودخول  بتحرير  اهلل ووعد اآلخرة  يؤكده وعد  نصٌر 
لَِيُسوُءوا  اْلِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  َفإَِذا  َفَلَها  َأَسْأُتْم  َوإِْن  ِلَنُفِسُكم  َأْحَسنُتْم  َأْحَسنُتْم  ﴿إِْن  تعالى: 
ٍة َولُِيَتبُِّروا َما َعَلْوا َتْتبِيًرا﴾ )اإلسراء:7(،  َل َمرَّ ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَّ
فاهلل يخاطب بني إسرائيل، أنه إذا جاء وعد المّرة اآلخرة من مّريت إفسادهم يف األرض 
بعث اهلل عبادا له أولي بأس شديد ليسوؤوا ويقبحوا وجوههم، ويدمروا ما علو تدميرا 
يقول  العمري.  الفتح  وهو  فاتحين،  مرة  أول  دخلوه  كما  األقصى  المسجد  وليدخلوا 
اإلمام رحمه اهلل عن وعد اآلخرة بعد قراءته التجديدية لمطلع سورة اإلسراء: »إن »وعد 
اآلخرة«، وقد ذكره اهلل عز وجل يف سورة اإلسراء مرتين، حدث ضخم ينتظره المؤمنون. 
يف  المغلوبون  المكبوتون  العرب  يحسب  كما  جانبية  معركة  وال  جزئية  موقعة  ليس 

))). رواه أحمد رحمه اهلل، والطَّرباين رحمه اهلل، والحاكم رحمه اهلل، والبيهقي البيهقي رحمه اهلل. قال الهيثمي 
حيح. وقال األلباين يف تحذير الساجد: على شرط مسلم. يف مجمع الزوائد ))/7)(: رجاله رجال الصَّ
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فلسطين. قضية اإلسالم واحدة، واجهتها الصدام المحتوم مع الجاهلية. وما فلسطين 
وأفغانستان إال مقدمتان لوعد اآلخرة«.)))

إهنا المواجهة الحتمية وإهنا فلسطين المقدمة، وإنه النصر الموعود. عن َأبِي ُهَرْيَرَة، 
َأّن َرُسوَل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: »ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، 
الحجر  فيقول  والشجر،  الحجر  وراء  من  اليهودي  يختبئ  حتى  المسلمون  فيقتلهم 
من  فإنه  الغرقد  إال  فاقتله،  فتعال  خلفي  يهودي  هذا  اهلل  عبد  يا  مسلم  يا  الشجر:  أو 

شجر اليهود«)))

ن والقوة: فلسط�ي

أساسيين،  شرطين  بتحقق  األول،  الدخول  كان  كما  إال  الثاين  الدخول  يكون  لن 
يخرجان األمة من غثائيتها، شرطان بيَّنهما الحق جل وعال وجعلهما سببا الفتح األول: 
َياِر  الدِّ ِخَلَل  َفَجاُسوا  َشِديٍد  َبْأٍس  ُأولِي  لَّنَا  ِعَباًدا  َعَلْيُكْم  َبَعْثنَا  ُأواَلُهَما  َوْعُد  َجاَء  ﴿َفإَِذا 
ْفُعواًل﴾ )اإلسراء: )(. فالشرط األول تحقيق العبودية هلل تعالى، التي هبا  َوَكاَن َوْعًدا مَّ
يتم تطبيب القلوب من الوْهن الذي أصيبت به األمة جراء غثائيتها، والثاين إعداد القوة 

الشاملة والبأس الشديد الذي يرهب أعداء اهلل.
المنهاج  ضوء  على  األمة  لحركة  اإلمام  لدى  المستقبلية  اإلسرتاتيجية  النظرة  إهنا 
النبوي ووعد اآلخرة، فشتان بين من ال يتجاوز نظره أنفه، فتذهله وتتخبطه األحداث، 
ويفقد البوصلة، ويستسلم لليأس والهزيمة، وبين من يثق يف موعود اهلل وبشارة رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فيقرأ كل األحداث على ضوء الوعد والبشارة وسنة اهلل، فتزيده 

األحداث يقينا وعزما وهمة وتصديقا. 

ية. ن والنظر : فلسط�ي ي
•  املور الثا�ن

إن أهمية القضية يف فكر اإلمام وموقعها داخل نظرية التغيير ومنهاج التحرير وخط 
القضية  التي احتلتها  المساحة  انعكست على  السابقة،  الفقرة  االقتحام، كما بسطناه يف 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص ))).
)))   رواه مسلم.
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رصدها  يمكن  كتاباته.  من  معتربة  صفحات  لها  خصص  حيث  اهلل،  رحمه  كتاباته  يف 
فيما يلي.

ي سنة الل:
ن

�

أعّد كتاب »سنة اهلل«، كتابا خاصا وفريدا يف القضية الفلسطينية، فهو أجمع وأعمق 
إطار غثائية  القضية من زاوية سنة اهلل ويف  فيه اإلمام  تناول  فقد  الموضوع،  ما كتب يف 
األمة، وعرض فيه أحداث األمة المأساوية والمحزنة باقتضاب ليتفرغ »لقراءة الربنامج 
الصهيوين والنفسية الصهيونية واألساليب الصهيونية استعدادا لوعد اآلخرة«)))، وقراءة 
القضية يف إطار سنة اهلل بأن »ينصر اهلل رسله والذين آمنوا، إن آمنوا وعملوا الصالحات، 
مدد  وهو  للعادة،  الخارق  اإللهي  بالمدد  حالمين  الجهادي  بالشرط  أخلوا  إن  ال 
الجهد، وأعطى  به اهلل من قام وشمر وتعب يف بذل  القاعدين بل يخص  ال يتنزل على 

األسباب حقها«)))

طبيعة  وتحديد  األمة  واقع  بتشخيص  القضية  تعالج  فصول  أربعة  يف  الكتاب  جاء 
العدو ورسم خط التحرير على ضوء سنة اهلل. والفصول هي: »القاسية قلوهبم« و»روح 

الجاهلية« و»الصحوة اإلسالمية« و»من الشكوى العاجزة إلى الوعود الناجزة«.

: ي
رح الفلسطي�ن الب

خصص رحمه اهلل فصال كامال يف كتابه اإلسالم والحداثة سماه »الجرح الفلسطيني«، 
الفرنسية  باللغة  كتب  والذي  الكتاب،  هدف  سياق  يف  الفلسطينية  القضية  ليعرض 
اإلنساين  الضمير  تخاطب  بمقاربة  عامة،  بصفة  والغرب  المغربة،  الفئة  واستهدف 
والقيم الحقوقية وكرامة اإلنسان وتحاور اآلخر، وال تنفك عن التذكير بسنة اهلل، يقول 
اإلمام رحمه اهلل يف ختام هذا الفصل: »حاولنا يف الصفحات السابقة فتح ملف النـزاع 
المتبادلة واإلفالت من  لتجاوز االعرتاضات  بين اإلسالم والحداثة. منهجية ضرورية 
الجمود الذي يعرتينا حين تلهينا معارضة اآلخر عن غاية الوجود البشري فوق األرض 

وتصبغ أفقنا بالسواد«.

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 07).
)))   المصدر نفسه، ص 07).
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االبتالء«  و»فلسطين  المشروع«  »فلسطين  وهي:  فقرات  خمس  الفصل  تضمن 
بسط  فصل  وقسوة«.  و»علو  العاقون«  إسرائيل  و»أبناء  التاريخ«  وأسلمة  و»فلسطين، 
فيه المشروع الصهيوين وأهدافه وجرائمه، وأسس نشأته وأسباب دعم أوروبا وأمريكا 
تشكل  وكيف  القضية،  على  الصهيونية  مع  الربوتستانتية  أمريكا  تواطؤ  وتداعي  له، 
عرفتها،  التي  واالنتكاسات  النكبات  خالل  من  لألمة  عسيرا  وامتحانا  ابتالء  فلسطين 
أن  وكيف  النسبي،  التاريخي  سياقه  يف  البتالئنا  ننظر  حتى  التاريخ  ألسلمة  وحاجتنا 
خصائصها،  هذه  الصهيونية  كانت  وإذا  والفساد.  والعلو  العقوق  إسرائيل  بني  طبيعة 
فهل من إمكانية للجلوس واللقاء مع الذين قالوا: »إنا نصارى« لمعالجة مشاكل العصر 
من بؤس وحروب، »علنا نمتُِّع كل بلد يف العالم، كل شعب بل كل إنسان بل كل كائن 
شرعنا  عليها  يحض  فضيلة  بكل  اآلخر،  بمحبة  الكوين،  بالسالم  العالمي،  باإلحسان 

ويأمر هبا كتابكم«)))

ر�ي القدس:
ة

�

العلمانية« من كتاب »اإلسالم  القدس« ضمن فصل »جذور  بـ »تحرير  فقرة عنوهنا 
والقومية العلمانية«. والحقيقة أن الفصل بكامله يعالج القضية الفلسطينية بمقاربة تخدم 
إسرتاتيجية الكتاب من خالل قراءة يف الحروب الصليبية وطبيعة النصرانية وتحوالهتا، 
وتجلياهتا ودورها يف الوقت الحاضر، والفتح الصالحي للقدس، وخصوصيات المرحلة 

وتحديات التحرير القادم مقارنة مع التحرير الصالحي.
النصارى؟«،  لها داللتها، من مثل: »من هم  الفصل عناوين  فقرات  وهكذا حملت 
الحروب  »تاريخ  اليوم«،  الصليبية  الحروب  »حقيقة  الصليبية«،  الحروب  »شبح 
األستاذ  يقول  بالقومية،  القضية  ارتباط  يف  ذلك  وكل  القدس«  و»تحرير  الصليبية«، 

المجدد رحمه اهلل: 
»حول األرض المقدسة، حول فلسطين المحتلة كيانات عربية هزيلة، قومية ووراثية 
عشائرية، لكن اليهود ال يطمئنون، وهم دولة طائفية، إال إن قامت حول فلسطين دويالت 

طائفية موازية متحالفة خادمة ممتدة كالسرطان يف جسم العرب والمسلمين«))).

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص ))).
)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والقومية العلمانية، ص ))).
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ن وبقية املسطور: فلسط�ي

ال يخلو كتاب من كتبه رحمة اهلل عليه إال والقضية حاضرة وهذا طبيعي بالنسبة لفكر 
نسقي يعترب القضية الفلسطينية قضية مركزية ومصيرية بالنسبة لألمة.  نعرض على سبيل 
لبعض  المجسدة  لإلطالة،  تفاديا  الكتب  بعض  من  المعتربة،  النصوص  بعض  المثال 

معالم النظر لإلمام يف القضية الفلسطينية:

اج: ورة امل�ن ن و�ن فلسط�ي

كتاب المنهاج النبوي عرض فيه اإلمام المنهاج أو نظرية التغيير، ولهذا نختار فقرة 
يربط فيها اإلمام بين النظرية وتحرير فلسطين. يقول رحمة اهلل عليه وهو يعرف المنهاج 

والنظرية: »أقصد علما وتعليما يصارع الواقع الحالي، ويخطط لمستقبل المسلمين.

أقصد نظرة اجتهادية إسالمية شاملة شمولية تبين للمثقف والعامل والفالح، والرجل 
المستضعفين،  المسلمين  طلبة  وهو  القرآن،  يصبح  كيف  والعدو،  والصديق  والمرأة، 
البالد،  ويصنع  االقتصاد،  وينظم  األرزاق،  ويقسم  اليومية،  الحياة  يوجه  عمليا  قانونا 

ويسلح العباد، وينصر دين اهلل يف األرض.

أقصد علما وإعالما وتطبيقا إلسالم العدل، إلسالم الكرامة، إلسالم الخبز اليومي 
وإعادة  االحتالل،  جيوش  وهزم  التبعية،  من  والتحرر  الشريف،  الكسب  وأسباب 

فلسطين، وأفغانستان وبالد اإلسالم«)))

فتحرير أراضي المسلمين ويف مقدمتها القدس هدف المنهاج ومطلب نظرية التغيير. 
كما يفهم أال تحرير لبيت المقدس بدون منهاج وبدون تخطيط اسرتاتيجي وبدون علم 
ففي  المنشود،  الهدف  هبا  أحرز  لالحتالل،  وإسرتاتيجيته  مخططاته  فللعدو  ومعرفة. 
كان،  وكذلك  سنة  خمسين  بعد  إسرائيل  ستقوم  هرتزل  قال  األول  الصهيوين  المؤتمر 
قامت إسرائيل بعد خمسين سنة. ويبقى المسلمون يعربون عن آمالهم وأحالمهم عاطفة 

ال تتحول إلى مخطط عملي اسرتاتيجي، وهذا ما كرس اإلمام حياته من أجل بلورته.

)))   ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، ص )0).
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ن والستعمار: فلسط�ي

يقول اإلمام رحمة اهلل عليه: »ال تناقض إذا بين النوايا المعلنة منذ أربعة عقود ونيِّف 
فلسطين،  من  العرب  طرد  يف  المتجلية  الفعلية  العالمية  واإلجراءات  التطبيقات  وبين 
وتثبيت أقدام الشتات اليهودي يف فلسطين، ومحرقة بغداد، ومجازر البوسنة والهرسك 
أن  يثبت  ما  ونيف  عقود  أربعة  منذ  اإلجرائية  الفعلية  العالمية  التطبيقات  ويف  الرهيبة. 
االستعمار الذي أملى إعالن الحقوق والحريات هو نفس االستعمار قبل إعالهنا، بل 

هو بعد اإلعالن أشد ضراوة«))).

على  قرن  ونصف  بلفور  وعد  على  سنة  مائة  مرور  بعد  الواقع  يف  تأكد  ما  وهذا 
احتالل القدس، حيث احتفلت بريطانيا بذكرى الوعد المشؤوم بدل االعتذار للعرب 
والمسلمين عن المجازر واالنتهاكات الحقوقية التي ارتكبت يف حق الشعب الفلسطيني 
الذي  ترامب  قرار  األمريكية  المتحدة  الواليات  أصدرت  بلفور  وعد  وبعد  قرن.  طيلة 
يعرتف بالقدس عاصمة للدولة اليهودية الصهيونية. إنه التواطؤ بين اليهودية الصهيونية 
فعل  كما  الصليبية  بالنزعة  البوح  عن  قادهتا  يتوارى  ال  التي  الربوتستانتية،  والنصرانية 
انتهت  النصارى  بين  حروب  وبعد  قرون،  تسعة  »وبعد  اهلل:  اإلمام رحمه  يقول  بوش. 
فلسطين يسكنون  المقدسة يف  الكفر ويحتلون األرض  أهل  يتصالح  بحربين عالميتين 
ليبلغ  عصرية  بلهجة  الصليبي  الخطاب  بوش  الرئيس  ويخطب  اليهود.  حلفاءهم  فيها 
يف  بنا  يبطشون  اليوم  وهم  أربان،  نصارى  عجز  الصليبية.  الرسالة  نفس  وملته  قومه 

فلسطين وبغداد والبوسنة«)))

نسان: ن وحقوق الإ فلسط�ي

القضية  واقع  خالل  من  اإلنسان  حقوق  شعارات  زيف  اإلمام  يكشف  ما  كثيرا 
الفلسطينية يقول رحمه اهلل: »خَذَل الرأُي العام العالمي مسلمي فلسطين، وطاح شعار 
»حقوق اإلنسان« الذي ال ترتفع صيحاُته إْن تكلم اليهود. وخَذلهم إخواهنم المسلمون، 

)))   ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضلء الديمقراطيين، ص))).
)))   ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، ص)8.
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القومي  الجربي  للحكم  معاناة  من  ومغارهبا  األرض  مشارق  يف  تحته  هم  لما  عجزا 
الاليكي«))).  ويف هذا السياق تطرق اإلمام إلى كيل أمريكا بمكيالين يف قضية فلسطين 
بالقانونية  المتحدة األمريكية نصيرة حقوق اإلنسان  قائال رحمه اهلل: »تتدرع الواليات 
لتفرض  العالمية،  الفضيلة  وأخالقية  إلرادهتا،  الموالي  األمن  مجلس  وإجماع  الدولية 
بالحديد والنار وجهة نظرها وقضاء مصلحتها على الشعوب المستضعفة. كأن فلسطين، 
البوسنة  يف  المسلمين  إبادة  وكأن  حق.  لشعبها  وتشريدهم  لربوعها،  اليهود  واحتالل 
والهرسك حق. تتدخل هناك منذ خمس وأربعين سنة لتتمم صنع االستعمار الربيطاين، 

وتمسك هناك تاركة للصرب المتوحشين مهمة المجزرة«.))) 

إعالن  ضد  األمن  مجلس  قرار  وجه  يف  التحفظ  حق  تستعمل  اليوم  أمريكا  وهاهي 
الذي  القرار  مشروع  أن  المصري  النظام  خبث  ومن  اسرائيل،  عاصمة  القدس  ترامب 

تقدم به لم يكن ضد قرار أمريكا مما سمح لها بحق استعمال حق التحفظ.

ن والتحدي املستقبلي للدعوة: فلسط�ي

إلى  ينبه  اهلل،  رحمه  اإلمام  نجد  الفلسطينية،  للقضية  البارزة  المكانة  هذه  بجانب 
التحدي المستقبلي للدعوة بعد التحرير ليضع األمور يف نصاهبا فيقول: »ليَس التحدي 
وترويض  العلوم  قبيـل...كسب  من  وتواجهه  الدعوة  له  تتجند  أن  ينبغي  الذي  الثقيل 
هو  وال   ... المديونية  »فاتورة«  ألداء  الجهاد  حدود  يف  ينتهي  هو  وال   ... التكنولوجيا 
المحوري  المعضل  هذا  هو  وال  التبعية.  من  وتحريرها  اإلسالم  بالد  تنمية  واجُب 

المركزي، الهم الدائم، هم فلسطين وكارثة فلسطين.

وزُننا  متعطش.  لعالم  الرسالة  حمل  هو  الدعوة  حق  يف  الثقيل  المستقبلي  التحدي 
السياسي، ولو ثُقَل بعد زوال وصمة الغثائية، ال يوازي وزننا األخالقي الروحي بوصفنا 

حملة الرسالة الخالدة. بوصفنا مبلغين عن رب العالمين وعن رسوله األمين«)3).

)))   ياسين، عبد السالم. اإلحسان، )/))).
)))   ياسين، عبد السالم. محنة العقل المسلم، ص 80.

)3)   ياسين، عبد السالم. العدل، ص 8).
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إهنا القضية، المعضلة، المحورية، المركزية، الهم الدائم. وإنه التحدي المستقبلي يف 
حق الدعوة بعد التحرير هو حمل الدعوة إلى اهلل للعالمين لإلنسانية المتعطشة. 

. ن الشعر والن�ث ن ب�ي فلسط�ي

لم يكتف، رحمة اهلل عليه، بالكتابة عن فلسطين نثرا بأسلوبه األدبي البديع، بل كتب 
عنها شعرا، ليفي الشعر بما عجز عنه النثر. يقول رحمه اهلل يف قطوف )):

إِْسِفين الُعْرِب  فلسطيـُن      ****      َبَجنِْب  فِلِْسطيُن 
مشحـوُن الُعْرِب  تمييز      ****      وُفْلُك  للُعْرِب  وَلْو 
هتـــــــويـُن بالــــــــديِن  ِشعاراٍت      ****      لها  مِن  ألَْلَقْوا 
بالـــــــدين تمكـــــــيــُن وقالوا: نحن إسالٌم      ****      لنا 
مسجـــــــوُن اهلل  َنْفِديه      ****      َفُقْدُس  اهللِ  وُقْدُس 
ومسنـــــــوُن مذهُبنا      ****      ومفـــــروٌض  الُكْفِر  ِجهاُد 
تأميـــــُن األمـــــالِك  ُنهديها      ****      مَِن  اهلل  صالُة 

ن والتنفيذ. •  املور الثالث: فلسط�ي

الفلسطينية عند األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل يف  لم ينحصر حضور القضية 
التنظير، بل كانت حاضرة يف عمله وجهاده وبنائه، ونعرض نماذج لهذا الحضور على 

مستويات ثالثة.

على مستوى الخطاب، وعلى مستوى المواقف، وعلى مستوى البناء.

طاب: ن والن فلسط�ي

ن واقتحام العقبة: فلسط�ي

لم يكن اإلمام رحمه اهلل يقتصر على الكتابة والتنظير للقضية، بل كان يتكلم عنها يف 
مجالسه ولقاءاته، مربيا ومعلما ومستنهضا للهمم، ففي مجالسه األولى التأسيسية التي كان 
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يعقدها ببيته، يف بدايات الثمانينات، وكانت تسمى مجالس المنهاج النبوي، قال رحمه 
اهلل يف المجلس الرابع المنعقد يوم الثالثاء 9) رمضان سنة )0))هجرية تحت عنوان 
المسلمين؟  يحكم  من  الذمة.  تحت  مستعبدون  فالمسلمون  اليوم،  »أما  العقبة:  اقتحام 
فلسطين  يحكم  من  الغربية؟  الضفة  يحكم  من  واليهود.  وروسيا  أمريكا  تحكمهم 
المحتلة؟ من يحكم القدس؟ الصهاينة أعداء اهلل؛ فنحن عبيد بحاجة إلى من يفك رقابنا.

فباهلل عليكم كيف نلقى اهلل عز وجل، فيسألنا المالئكة: ﴿فِيَم ُكنُتْم ﴾؟ )النساء: 97(. 
أفُيْقبل منا جواب ﴿ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن فِي الَْرِض﴾؟ يف حرم اهلل يف القدس الشريف اليهود 
يحكمون، يقتلون أولياء اهلل، يقتلون العلماء، ينكلون بالمسلمين والمسلمات، يهتكون 
يمثلون  أذناهبم  مادام  المسلمين،  أرض  سائر  يحكمون  أذناهبم  دام  ما  لكن  األعراض. 
االستعمار الصهيوين والغزو الصليبي والغزو الفكري بين ظهرانينا ونحن ساكتون فلن 
يريده اهلل  الذي  المستوى  إلى  الذل ونعود  يكون إال هذا! ال يرفع اهلل عز وجل عنا هذا 
عز وجل لنا ونكون نحن األحرار، نحرر اإلنسانية ونفك الرقاب، إال عندما نغير سلوكنا، 
عندما نسير إليه تائبين متقربين مجاهدين. ولن يغير اهلل ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا. وهذا 
يرجع بنا إلى العقبة النفسية التي قال فيها اإلمام الحسن البصري: عقبة واهلل شديدة!«. 
فالفرتة الزمنية لهذه الكلمة، وهي بداية التأسيس، والسياق الذي جاءت فيه، وهو الحديث 
عن موجبات اقتحام العقبة، يؤكد هتمم الرجل بالقضية وأولويتها يف تفكيره وحمله لعبء 
استنهاض األمة القتحام العقبة تحريرا لألرض والرقاب دنيا وأخرى على المنهاج النبوي.

وطان:
أ
ن بتحر�ي ال ر�ي فلسط�ي

ة
�

يف تصريح لإلمام رحمه اهلل لقناة الحوار بمناسبة الحصار على غزة ))-)-009)، 
يسأل المذيع األستاذ عبد السالم ياسين ماذا تعني كلمته »ينبغي أن نساعدهم بكل قوة« 
ما هي هذه المساعدة على األرض التي يمكن أن نقدمها للفلسطينيين المحاصرين بعيدا 
عن الشعارات خاصة أننا لم نسمع أن مصر ستفتح المعرب وأن العرب سيكسرون رسميا 

الحصار يف قمة الكويت؟

يكفي،  لكن هذا ال  نستطيع،  ما  نعمل كل  القريب  المدى  اهلل: »على  فأجابه رحمه 
علينا  ليحكموا  المنافقون  هؤالء  أتونا  أين  من  البالء،  أصل  إلى  تنظر  أن  لألمة  ينبغي 



21 القضية الفلسطينية يف فكر اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل

ولكي يحكموا يف صالح األعداء، هؤالء ليسوا منا بل مدسوسون يف األمة، من أين أتانا 
منه  حذرنا  الذي  والجربي  العاض  الحكم  الحكم،  فساد  عن  سكوتنا  من  الدس،  هذا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، جاءنا وخلط األوراق وجعل األمة غثاء تسير مع كل 
ناعق. ينبغي أن نصحح، على المدى البعيد، المبادئ التي نبدأ هبا، وهو أن يكون الحكم 
صادرا منا وأال نرتك للمنافقين مجاال يعيثون فيه فسادا ويتحالفون فيه مع األعداء. على 
المدى القريب كان هناك فرقان بين المنافقين والصادقين، بين المجاهدين والقاعدين، 
لكن على المستوى البعيد ينبغي أن نصحح المسار من أوله وأال نرتك مجاال للمنافقين 
ليحكمونا، هؤالء العاضون هؤالء الجربيون هؤالء المنافقون ينبغي أن تتخلص األمة 
منهم، ينبغي أن تتخلص األمة منهم«. كالم قوي يضع األصبع على مكمن الداء ويرسم 
خط التحرير، بأن تحرير فلسطين رهين بتحرر األوطان، وأن أي عمل يف إطار محاربة 
النداء  وهو  الشريف.  والقدس  فلسطين  تحرير  طريق  يف  عمل  هو  والفساد  االستبداد 
الدول  العربي، فكانت  الربيع  الميادين يف  العربية يف  الشعوب  به أصوات  الذي تعالت 
العدوان،  وأثناء  الثورة  إبان  فلسطين، خاصة مصر وقادهتا  معين لشعب  المحررة خير 
مما دفع جحافل الفساد لالنقالب العسكري على خيار الشعب مدعمة من طرف قوى 
وال  مبدلين  غير  صامدين  الظلم  سجون  يف  القابعين  عن  بالفرج  اهلل  عجل  االستكبار، 

مغيرين، وإهنا جولة للباطل يأيت النصر بعدها قريبا إن شاء اهلل.

لق: ن والصدع �ب فلسط�ي

قوي  بموقف  حاضرة  القضية  كانت  المغرب،  لحكام  الشهيرة  اإلمام  رسائل  يف 
وشجاع، وبكلمة حق صادعة ال تخشى يف اهلل لومة الئم.

سالم أو الطوفان:  الإ

الحسن  الملك  إلى  اهلل،  رحمه  أرسلها،  التي  الطوفان«  أو  »اإلسالم  رسالة  ففي 
بين  معتقال  ونصف  سنوات  ثالث  إثرها  على  وقضى  السبعينيات،  بداية  يف  الثاين 
الصهيونية  عن  اهلل  رحمه  تحدث  الصدرية،  األمراض  ومستشفى  المجانين  مستشفى 
البنا رحمه اهلل وجهاد اإلخوان المسلمين  يف مواطن ثالثة، عند إشادته باإلمام حسن 
للمستعمرين والمحتل، وتنديده باضطرار الحاكم للتحالف من أجل الحماية واألمن 
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السياسي  المجال  وفتح  الصهيوين،  للمال  الوطني  االقتصاد  فتح  مقابل  الشخصي، 
الصهيونية. للدعاية 

973) بالجوالن والسمعة الطيبة التي  وبعد ذكر انتصار الجيش المغربي يف حرب 
خلفتها بطوالته على جبل الشيخ االسرتاتيجي، ومحاولة الملك توظيف ذلك يف التعبئة 
لتحرير الصحراء، يقف رحمه اهلل للتأكيد على أن األمر يحتاج إلى ثقة األمة بقائدها، 
قال  المسلمين،  بالد  تحرير  وجوب  على  التأكيد  مع  الدولة.  هيكل  يف  جذري  وتغيير 
األمة  واقتصاد  المسلمين  بالد  هتديد  يف  تمادت  إن  إسبانيا  مع  حربًا  »وإن  اهلل:  رحمه 
إسالمية  لضرورة  المسلمين  وثغور  اإلسالم  أرض  احتالل  يف  واستمرت  المغربية، 
اضطهدوا  أينما  المسلمين  بالد  كل  وعلى  القدس  على  اإلسالم  أعداء  قتال  كضرورة 

حين تتوحد الدول اإلسالمية على لواء اإلسالم«))).

مر:
أ
مه ال مذكرة إىل من �ي

الملك  إلى  اهلل  رحمه  ياسين  األستاذ  أرسلها  التي  األمر  يهمه  من  إلى  مذكرة  أما 
تلميحا  الوالد  للملك  الموجهة  الرسالة  إليه  بما أشارت  فبعد اإلقرار  السادس،  محمد 
يف السبعينيات، حين كان األمر سرا، لكنه أصبح اليوم علنا ومكشوفا، كشفته الصحافة 
األمريكية من مصادقة ومساندة وتوادٍّ مع الصهيونية العالمية واهتمامه الكبير هبا ..دعت 
الملك االبن »يجب أن ينعتق محمد السادس بتربئه الصادق الواضح من حماقات والده 

المهينة للدين والخلق.. ومن الخطايا القاتلة التي لن يمحوها إال توبة صادقة إلى اهلل.

الذي  الفلسطيني  الشعب  تقوم على خيانة  التي  الممقوتة  السياسة  وإن مجافاة هذه 
تجمعنا به األخوة اإلسالمية لن تكون مهمة سهلة«.

ن والبناء: فلسط�ي

الواقع ويسير  النظرية على أرض  بتنزيل  يتكفل  قويا  تنظيما  اهلل  اإلمام رحمه  أسس 
على خطى المنهاج النبوي. ومادامت القضية الفلسطينية مركزية يف التنظير، فقد كانت 
التنفيذ والتنظيم، من خالل تربية جند اهلل على حب فلسطين والدفاع  حاضرة بقوة يف 

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم أو الطوفان، طبعة )، 000)، ص 0)).
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الوسائل  بكل  وتحريرها  لنصرهتا  األمة  واستنهاض  بطرا،  وال  رياء  ال  هلل  تعبدا  عنها 
الممكنة والمشروعة.

سواء  واإلحسان  العدل  جماعة  هبا  اضطلعت  التي  النصرة  جوانب  بعض  ونعرض 
جامعة  قضية  الفلسطينية  القضية  تعترب  إذ  أخرى،  أطراف  مع  بالمشاركة  أو  بمفردها 

والعمل على جمع كل المكونات من أجل نصرهتا شكل من أشكال النصرة:

وتأطيرا  تعليما  والنصرة  التضامن  بمهمة  تنهض  داخلية  مؤسسة  الجماعة  أسست 
وتدافعا، لها برامجها ولجنها وإنجازاهتا المشهودة. سميت بـ»هيئة النصرة« وهي تابعة 
العامة للدائرة السياسية. كما أن مكتب العالقات الخارجية للجماعة ال تغيب  لألمانة 

القضية عن اهتماماته وبرامجه وفق أدواته وآلياته.

حيث  المغربي،  المجتمع  مكونات  بمشاركة  المليونية  المسيرات  الجماعة  نظمت 
االقتصادية،  أو  اإلدارية  العاصمة  قلب  يف  المسيرات  من  العشرات  المغرب  عرف 
المنع يف بعض األحيان. مسيرات قال  المغربي رغم قرارات  الشارع  مسيرات حررت 
عنها أحمد ياسين رحمه اهلل: »مسيرة يف المغرب بالرباط تعادل عندي عملية استشهادية 
يف تل أبيب«، وكان اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل يقول للمشاركين فيها فيما معناه: 

»انظروا إلى فضل اهلل وكرمه عليكم، كتب لكم أجر المجاهدين بأقل جهد«

تنظيم تظاهرات وجمعات الغضب تلبية لنداء النصرة للمسجد األقصى، والتي تشهد 
العشرات من المظاهرات، قد تتجاوز أحيانا مائة مظاهرة يف اليوم الواحد بمساجد مدن 

المغرب، تنديدا بالعدوان وتضامنا مع المحاصرين والمضطهدين من أبناء فلسطين. 

للهمم،  واستنهاضا  للعقول،  تنويرا  والندوات  والملتقيات  المهرجانات  تنظيم 
والخاصة  العامة  والفضاءات  والجامعات  المدارس  يف  المقاومين،  مع  وتضامنا 
لطلبة  الوطني  االتحاد  بين  بتنسيق  بالجامعات  ينظم  الذي  القدس  كملتقى  والبيوت، 

المغرب والهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة.

من  أميال  أو  الحياة  شرايين  سواء  الحصار،  كسر  قوافل  يف  الجماعة  وفود  مشاركة 
االبتسامات، أو أسطول الحرية، الذي حرص اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل على 

استقبال المشاركين فيه، قبل الذهاب وبعد العودة، يمدهم بنصائحه وتوجيهاته.
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تأسيس إطارات تنسيقية جامعة مع فاعلين يف المجتمع هتتم بالقضية الفلسطينية، مثل 
مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، شباب من أجل القدس، والمرصد المغربي 
لمناهضة التطبيع، واالئتالف المغربي للتضامن، واالئتالف المغربي من أجل فلسطين 

ومناهضة التطبيع... 

المشاركة يف االئتالفات والمنظمات الدولية الخادمة للقضية الفلسطينية، كمؤسسة 
الدولية  والهيئة  وفلسطين،  القدس  لنصرة  العالمي  واالئتالف  الدولية،  القدس 

إلعمار غزة. 

الشرعية بغزة،  للعلوم  ببناء مؤسسة  العربية إلعمار غزة،  الدولية  الهيئة  قيام  كما أن 
باسم اإلمام المجدد عبد السالم ياسين، معلمة شاهدة على ارتباط الرجل بالقضية، على 

مستوى الفكر والفعل.

ة:
ة
خا�

اإلمام رحمه  فكر  القضية وموقعها يف  أهمية  التأكيد على  البحث  كان همي يف هذا 
اهلل وتتبع حضورها يف كتاباته وأعماله، على أمل أن يخصص بحث آخر، إن شاء اهلل، 
أن  اهلل  بعضها عرضا. وأسأل  والتي عرجنا على  اإلمام،  فكر  القضية يف  معالم  لعرض 
على  لتعكف  واألقالم،  والعقول  القلوب  وحفزت  المراد،  تحقيق  يف  وفقت  قد  أكون 
هذا اإلرث الضخم، لدراسته وتفصيله وعرضه على أبناء األمة واألجيال القادمة تنويرا 

للقلوب والعقول واستنهاضا للهمم والعزائم.
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ن س�ي ن روس وعبد السالم �ي لك�ي ن جا القضية الهصيونية ب�ي

أحمد الفراك
أستاذ الفلسفة بجامعة عبد الملك السعدي/ المغرب

مقدمة

كتبُت قبل عشر سنوات تقريبا مقاال عن الصهيونية يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين 
رحمه اهلل )8)9)-))0)(، تحت عنوان »الصهيونية العائق األكرب«، حاولُت فيه إبراز 
رؤية هذا العالم وموقفه من القضية الصهيونية، حيث أثارتني مناقشته لعشرات الُكتاب 
والقادة والفالسفة الذين تناولوا تاريخ وفلسفة وإنجازات الحركة الصهيونية، يف أغلب 
فصول كتابه »ُسنة اهلل« الذي كتبه سنة 988)م، والذي خصصه على غير عادته لموضوع 
ويتناول  998)م)))،  عام  إال يف  ُيطبع  لم  الكتاب  »الصهيونية«، ولكن  تقريبا هو  واحد 
يف معظم فصوله مسألة الصهيونية وتجذرها يف العالقات بين األمم وتجلي روحها يف 
جسم النظام الدولي المعاصر وسعيها يف إثارة الفتن والحروب يف العالم، وبعد اطالعي 
على كتاب »القضية الصهيونية«))) للفيلسوفة اليهودية جاكلين روس، بدا لي أهنا -هي 
األخرى- المست بطريقتها الخاصة جوهر المشكلة نفسها يف القضية، واستطاعت أن 
تراعي مسافة معقولة بين ديانتها اليهودية والحركة الصهيونية التي درستها يف نصوص 
مؤسسيها ومن خالل مقابالت ميدانية مع قادة االحتالل الصهيوين وقراءة تصريحاهتم 

يف مناسبات مختلفة، وانتهت إلى خالصات مهمة تستحق أن تذكر يف موضوعنا.

الشهيرة  رسالته  كتب  لما   (97( منذ  وتداولها  كتبه  طبع  تمنع  المغربية  الدولة  ألن  نظرا  الطبع  تأخر     (((
)اإلسالم أو الطوفان« إلى الملك المغربي الحسن الثاين )9)9)-999)( وما تزال ممنوعة إلى اليوم.

 ،( القضية الصهيونية، ترجمة محمد عصفور، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط  )))   جاكلين، روس. 
.(007
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كل  تعرب  مختلفتين،  فكريتين  تجربتين  خالل  من  الصهيونية  القضية  إلى  إذن  ننظر 
واحدة منهما عن مسؤولية العالم والمثقف والفيلسوف يف الكشف عما يجري يف العالم 
ما يحدثه اإلنسان لإلنسان والطبيعة وباقي األحياء من أضرار  إلى  من شرور، والتنبيه 
روس،  جاكلين  عرب  اليهودية  الذات  داخل  من  والصهيونية  لليهودية  فننظر  وشرور. 
وننظر لليهودية والصهيونية من داخل الذات المسلمة عرب عبد السالم ياسين، فالنظرتان 

تجيبان عن نفس السؤال وتتناوالن نفس الموضوع تقريبا.

الهصيونية جاهلية وجرثومة فساد

معلوم أن »الصهيونية منذ بداياهتا هي حركة قومية تقوم على العرقية إذ تعترب اليهود 
الوطن  داخل  إرادي  اندماج مدين  إمكانية  أية  منظورها وتقصي  وفق  تاريخي«  »شعب 
المسيري بكوهنا  الوهاب  أو كما عرفها عبد  برنامجها«)))،  لتكوينه حسب  الذي تعمل 
باعتبارها  فلسطين  يف  اليهود  توطين  بإعادة  تطالب  الحديث  العصر  يف  سياسية  »حركة 

أرض الميعاد كوسيلة لحل المسألة اليهودية«))).

خالص  »حركة  إهنا  كلمات،  ثالث  يف  تعريفها  لخصت  فقد  روس  جاكلين  أما 
يهودية«)3)، وهو التعريف الذي يتشابه مع ما ذهبت إليه الفيلسوفة اليهودية حنا أرندت 
على  المزعوم  استقاللها  بنَت  يهودية«  سياسية  »حركة  تعتربها  التي   )(97(-(90((
سنة  تأسست  متطرفة  عنصرية  يهودية  حركة  إذن  فهي  آخر،  لشعب  المادية  المصالح 
897) لتعرب عن رغبات وتلخص طموحات اليهود يف العصر الحديث، أي أهنا عبارة 
غايات  ويرصد  وأدوات  وسائل  ضوئها  على  ويرتب  وأهدافا  رؤية  يحمل  تنظيم  عن 
خالصية محددة تتخذ من تأويل نصوص الدين اليهودي مرجعا لها ومن الواقع مجاال 
تسميتها  اتخذت  وقد  إسرائيل«،  »أرض  إلى  العودة  مقدمتها  ويف  والتطبيق،  للتجريب 

(((   Sand, Shlomo. Comment le peuple juif fut inventé de la bible au sionisme? traduit de 
l´hébreu par Sivan Cohen Wiesenfled et Levana Frenk -fayard, France : 2008, P : 355 - 356.

)))   المسيري، عبد الوهاب. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، القاهرة، ط )، 999)م، 
ص 89 - 90.

)3)   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، مرجع سابق، ص 8).
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مملكة  إقامة  ثم  المقدس،  بيت  جنوب  يقع  الذي  صهيون  جبل  اسم  من   )Zionism(
إسرائيل الكربى التي تمتد إلى هنر النيل، والسيطرة من خاللها على العالم تحت ملك 

يهودا المنتظر! 

على  تقوم  عنصرية«  يهودية  دولة  »إقامة  وهو  البداية  منذ  واضح  الصهيونية  مقصد 
العرق والدين والعنف، تسمح لنفسها باستعمال مختلف الوسائل الشنيعة الممكنة من 
أجل الوصول إلى صناعة »وطن قومي« يجمع شتات اليهود الموزعين يف العالم، لذلك 
سواريز  توماس  األمريكي  الكاتب  يؤكد  كما  والرتهيب  الرعب«)))  من  »ولدت  فهي 
أدى »خلق  كتابه )State of Terror: How Terrorism Created Israel)))). وقد  يف 
تنتظر اإلحقاق«)3)  تزال  الفلسطينيين ال  تاريخية بحق  إلى مظلمة   (9(8 إسرائيل سنة 

إلى يومنا هذا.

العدو الدائم للصهيونية هم العرب، وهم قوم »بدائيون يخضعون إذا ُغلبوا وأهينوا«، 
وإن كانوا هم أهل األرض وسكاهنا الذين يملكون شهادات ميالد أجداد أجدادهم هبا. 
لذلك تتفنن الصهيونية يف استعمال أبشع طرائق الفتك والتعذيب واإلذالل والحط من 
الكرامة اآلدمية يف حق الفلسطينيين، لتهجيرهم أو إخضاعهم أو إطماعهم، وسرقة األرض 
اإلرهابيين«.  لـ»ردع  بِفعالهم:  العالم  ُفجع  إذا  الجواب  نفس  يكررون  ما  منهم. وغالبا 
ليصير كل من يتشبث بأرضه إرهابيا، تنقل جاكلين روس تصريح أحد قادة الحرب على 
غزة لما ُسئل عن تقتيل األطفال ببشاعة، قائال: »أنا أتذكر المحرقة، ونحن أمام خيارين: 
بقولها: »هذه هلوسة  ثانية«، وتعلق عليه  المحرقة  نواجه  أن  أو  اإلرهابيين  نحارب  أن 
مثلما هي أيضا استغالل للمحرقة لتسويغ عنف الدولة«))). هلوسة يف التفكير لتضليل 

الرأي العام اليهودي وإقناعه بجدوى التقتيل الجماعي يف حق الفلسطينيين.

)))   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، مرجع سابق، ص 0).
)))   سواريز، توماس. دولة اإلرهاب: كيف خلق اإلرهاب إسرائيل الحديثة، ترجمة محمد عصفور، سلسلة 

عالم المعرفة )عدد 0))(، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ط)، 8)0)م.
)3)   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص )).

)))   المصدر نفسه، ص ))).
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ُحْكم جاكلين روس على الصهيونية ينم عن عمٍق فلسفي صادر من كاتبة أكاديمية 
ودرست  اليهودي  األدب  أصول  على  بتأنٍّ  اطلعت  متحررة،  ومثقفة  بارزة  وأديبة 
الالوعي  الحديث يف كشف  النفس  اليهودية مستعينة بخربات مدارس علم  الشخصية 
الصهيوين المتحكم يف تفكير وتخطيط القادة الصهاينة يف العالم، إذ »للشجرة الملعونة 

جذور سارية يف األرض، ساكنة يف أرجاء المعمور«))) حسب تعبير األستاذ ياسين. 

)00)، من  وقد استمدت روس عنوان كتاهبا »القضية الصهيونية« الذي كتبته عام 
روح ورحم كتاب إدوارد سعيد »القضية الفلسطينية« الذي طبع عام 979)م، كما تعرتف 
هي نفسها بذلك)))، بل إهنا جعلت إهداء الكتاب له اعرتافا بفضله، وعنوانه تكريما له 
بعد وفاته بأسابيع قليلة. وهي من المفكرين الذين تخلصوا من سجن الغطرسة الغربية 
نعوم  بالمناسبة  أمثالها  من  ونذكر  النهار،  واضحة  يف  الباطل  وتنصر  للحق  تتنكر  التي 

تشومسكي وجورج شتاينر وحنا أرندت وشاحاك وبارنباوم وغيرهم كثير.

وربما  واقعية)3)،  وغير  مسؤولة  غير  حركة  أهنا  على  نفسها  الصهيونية  تقدم  أحيانا 
إلى  الذهاب  فكروا يف  لما  يكونوا مجانين  لم  لو  بأهنم مجانين، ألهنم  الصهاينة  يفتخر 
فلسطين، كما قال فايتسمان أول رئيس لدولة »إسرائيل«)))، ويقومون باألعمال الفاحشة 
أهنم  عنها  قالوا  ونبوؤاٍت  ديني  حلم  تحقيق  وراء  ويسعون  عاقل،  عليها  يقدم  ال  التي 
تلقوها يف منامهم من رسل بني إسرائيل، وتخص قومهم وحدهم، قصد سرقة »أرض 
بال شعب لشعب بال أرض«، وهي مقولة مشهورة وإن كانت يف الحقيقة هي مجرد كذبة 
مفضوحة)))، إذ الصوت القديم الجميل الذي كان ينادي بوطن موعود جديد »لم يدع 

إلى إقامة دولة على أشالء اإلنسانية«))).

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط)، 007)م، ص ))).
)))   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص 0).

)3)   المصدر نفسه، ص )).
)))   فايتسمان، حاييم. السياسة الصهيونية، ص ))، نقال عن جاكلين روس، القضية الصهيونية، ص )).

)))   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص )9.
 ،3 ط  بيروت،  الكشاف،  دار  هواري،  وياسر  نحولي  حبيب  ترجمة  إسرائيل،  ثمن  ألفريد.  ليلينتال،     (((

))9)، ص ).
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دولة النالص أم دولة الرعب؟

إذ نجدهم يف كل  الناس،  اليهود عموما بحفاظهم على خصوصيتهم من دون  تفرد 
زمان ومكان احتفظوا بشخصيتهم وثقافتهم وديانتهم)))، غير أهنم لم يعيشوا مطمئنين 
إال يف فرتات قصيرة جدا، لذلك تجتمع يف العقيدة الصهيونية فكرة الخالص واالستيالء 
على العالم بفكرة الرعب والحرب والدمار، ومنه تستنتج روس بأن »النظرة الخالصية 
السكين«)))،  يعيش على حافة  أن  بد من  اليهودي ال  الشعب  أن  العالم هي  تاريخ  إلى 
د، ليس معه أي سند شرعي أو سبب أرضي معقول الحتالل أرض فلسطين  د ومهدِّ مهدَّ
بالعنف واإلرهاب، فقط هناك إيديولوجية متشددة، هي إيديولوجية الخالص والبعث 

الديني بتأويالهتا المختلفة، ولكنه يندفع إلى ذلك بجهالة.

حق  يف  صهيون  بني  عصابات  عليه  تقدم  ما  هاله  من  وحدهم  المسلمون  ليس 
تقتيل  من  الصهيونية  العصابات  عليه  ُتقِدم  ما  راعه  من  أيضا  اليهود  من  بل  اإلنسان، 
شريعة  تناقض  اليهودية  السياسة  أن  واعترب  وتربأ  فاستنكر  وحصار،  وسجن  واغتيال 
النبي موسى عليه السالم، بل تناقض جميع الديانات والشرائع والقوانين. يقول األستاذ 
المشروع الصهيوين وال تعرتف  تتفق مع  اليوم ال  اليهود قلة  ياسين: »المالحظ أن من 
صاحب  نيوزنر  الحاخام  للصهيونية  الرافضين  اليهود  من  ويذكر  اليهودية«)3)،  بالدولة 
كتاب »اليهودية األمريكية« الصادر سنة)97)، والذي يحذر من الخلط بين الصهيونية 
أخذت  الصهيونية  النزعة  أن  يري  كما  االستيطانية،  الصهيونية  ويرفض  واليهودية، 
اليهودي وعلى  الديني  الخطاب  اليهودي، حتى استولت على  الدين  تعوض تدريجيًا 

رموز اليهودية الدينية.

وبالمناسبة فقد عرب األستاذ عبد السالم ياسين عن موقف مبدئي من إدانة اإلجرام 
النازي يف حق اليهود، كما اتخذ نفس الموقف يف التمييز بين اليهود والصهيونية، إذ قال: 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص)0).
)))   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص 0).

)3)   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص )8.
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»ولئن غضب اهلل عز وجل على اليهود ُجملة فإنه استثنى حيث قال عن أهل الكتاب، 
ُأمة   ،)(( )المائدة:  َيْعَمُلوَن﴾  َما  َسآَء  نُْهْم  مِّ َوَكثِيٌر  ْقَتِصَدٌة  مُّ ٌة  ُأمَّ نُْهْم  ﴿مِّ منهم:  واليهود 
َيْعِدُلوَن﴾ َوبِِه  بِاْلَحقِّ  َيْهُدوَن  ٌة  ُأمَّ ُموَسٰى  َقْوِم  ﴿َوِمن  تعالى:  وقال  معتدلة.  أي  مقتصدة 
قبل عقولهم  بفطرهتم  يدينون  الناس  يجعل  السليم  الحس  9)))«))). ألن  )األعراف: 
حوادث العنف المنظم الذي مارسه النازيون يف ألمانيا والنمسا ضد اليهود ليلتا التاسع 

.(Kristallnacht( والعاشر من نونرب 938)، والمعروفة باسم

بارتكاب  الواقع  وانتهاك  المستحيل  نشدان  بين  الجمع  نجد  الصهيونية  العقيدة  يف 
الحماقات والمجازر، و«تحقيق الحلم يتطلب عمل الكثير بعنف«)))، ذلك أن مذهب 
ومقامرة  مغامرة  بل  ودائمة،  كبيرة  تضحية  معتنقيه  من  يتطلب  التصهُين  أو  الصهيونية 
غير معقولة وال عقالنية، إذ »الصهيونية تطلب أكثر مما يطاق«)3) كما كانت تردد امرأة 
هي  »الصهيونية  اليوم  إلى  تزال  وال  يطاق؟  ما  الوحشية  من  أكثر  يوجد  وهل  هيرتزل. 

مفتاح المأساة التي تتكشف فصولها كل يوم«))).

ذكر السلطان عبد الحميد الثاين يف مذكراته يف نيسان أبريل 7)9)م: »ولدت يف أمريكا 
العالم وسعوا عن  فتية قوية وكانت إسبانيا قد أخرجت مستعمراهتا وانتظم يهود  دولة 
طريق المحافل الماسونية للعمل يف سبيل على األرض الموعودة وجاءوا إليَّ بعد فرتة 
وطلبوا مني أرضا لتوطين اليهود يف فلسطين مقابل أموال طائلة وبالطبع رفضت«)))، هذا 
الرفض السلطاين كسر الُحلم الذي أبداه الكاتب المسرحي هيرتزل)0)8)م )90)م( 
يف روايته »األرض القديمة الجديدة«، وأفشل خطته التي قدمها بنفسه أمام السلطان، يف 
شكل طلٍب بجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود مقابل أداء ديون تركيا، وزادته معاناته من 

انتحار ولديه، ووضع ابنته يف مصحة لألمراض العقلية جنونا وهرطقة.

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص )8.
)))   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص 8)).

)3)   المصدر نفسه، ص 9)).
)))   المصدر نفسه، ص )).

)))   عبد الحميد الثاين، مذكرات السلطان عبد الحميد، تقديم وترجمة محمد حرب، دار القلم، دمشق، ط 
3، )99)م، ص ))).
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وال شك أن هذه الحالة النفسية لهيرتزل ستؤسس لقناعة نفسية مفادها أن األحالم 
بوعود  يبدأ  الواقع  يف  للفعل  اسرتاتيجي  تخطيط  يدعمها  ذهنية  مرجعية  هي  واألوهام 
رسمية من قبيل وعد بلفور المشؤوم الذي »غرر باليهود أكثر من أي شيء آخر«)))، ففي 
خاتمة روايته يخاطب الراوي كتابه بوصفه طفال صغيرا: »أبو يعتقد بأن الحلم طريقة 
جيدة لقضاء وقتك على األرض مثل أية طريقة أخرى، والحلم والفعل ال يختلفان كثيرا 
كما يظن يف كثير من األحيان؛ فكل أفعال البشر كانت حلما يوما ما وستصبح حلما مرة 

ثانية«))). والواقع أن الحلم تحقق بالدماء واألشالء.

كل حرب أو عذاب يعيشه اليهود يؤوله القادة باالبتالء الذي يسبق النصر والخالص، 
واالنتظار  العذاب  كوارث  يف  الناس  ويعيش  الخالص،  وُينتظر  العذاب  يطول  وقد 
والوعد اليومي بقرب الخالص، وقد وصف مارتن بوبر )878)-))9)( إنشاء الدولة 
8)9) بـ«الكارثة«)3)، ولهذا ُعدت الصهيونية يف أصلها »وعد بالكوارث  اليهودية عام 
برتاب  للظفر  الحسابات،  وتصفية  واالنتقام  الكوارث«)))  من  أصال  خرجت  دامت  ما 
وخيرات »المكان الكوين« أي فلسطين، »أرض الحقيقة والشعر، أرض الورود والرؤى 
النبوية«)))، ومن ثمة قيادة اليهود للعالم كله وخالص اإلنسانية كلها من جميع الشرور 
محاصر  شعب  يف  فعلها  فعلت  قد  الصهيونية  اإليديولوجية  دامت  ما  هبا،  المحدقة 

بمعتقداته، ُلقن أن »اليهود وحدهم هم القادرون على تنقية خبث العالم«))).

توصيف اليهود بالقسوة التي رافقت أفعالهم يف التاريخ، استنتجته جاكلين روس من 
تتبع تصريحات قادهتم وأفعالهم يف األرض، إذ تأكدت بأن »اليهود هم النتاج التاريخي 
الكريم،  القرآن  من  ياسين  السالم  عبد  استمده  الذي  الوصف  نفس  وهو  للقسوة«)7)، 

)))   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص )3.
)))   المصدر نفسه، ص )).
)3)   المصدر نفسه، ص 3).
)))   المصدر نفسه، ص 8).
)))   المصدر نفسه، ص 80.

)))   شولم، سبتاي سيفي. نقال عن جاكلين روس، القضية الصهيونية، ص )7.
)7)   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص 3)).



فلسطين يف فكر اإلمام عبد الســالم ياســين 32

األنبياء واألتقياء، قلوهبم قاسية على غيرهم  قتلة  العاقون،  اليهود  فالقاسية قلوهبم هم 
َكاْلِحَجاَرِة  ﴿َفِهَي  والديني،  العرقي  تفوقهم  وادعاء  وعنصريتهم  استكبارهم  نتيجة 
فيها  تؤثر  ال   ،)7( )البقرة:  الَْنَهاُر﴾  ِمنُْه  ُر  َيَتَفجَّ َلَما  اْلِحَجاَرِة  ِمَن  َوإِنَّ  َقْسَوًة  َأَشدُّ  َأْو 
موعظة وال ُتنصت لوحٍي من الغيب، ويف هذا الجنس من البشر »تركزت فيه كل معاين 
المنتجون  فهم  األمم،  لداء  المتخصصون  الحضنة  فهم  الفتنة،  أسباب  الجاهلية، وكل 

الرئيسيون له«))). 

واالفرتاء  والتزوير  التحريف  على  والجسارة  الجرأة  وتيسر  تزين  القلوب  وقسوة 
لما  وذلك  والرهبان،  األحبار  عند  األمانة  خيانة  الكريم  القرآن  فضح  ولقد  واإلفساد، 
»كانوا يفتون بما يرضي الحاكم أو الراشي، يحملون أوزارهم وأوزار من ائتموا هبم«))). 
وهناك نصوصا كثيرة يف التلمود )بشقيه: الهلكة والحقدا( تحولت مع تأويالت األحبار 
ياسين  األستاذ  أورد  سخافات  على  وتشتمل  وأخالق«،  قومي  »تاريخ  إلى  الالمتناهية 

نصوصا موثقة منها:
ودمائها«.)سفرج -   الشعوب  كل  ممتلكات  على  السلطة  لليهود  اهلل  »أعطى 

ب،92،1)
»إنه عمل صالح أن يستولي اليهودي على ممتلكات أّمي«. )سلخان أروش(. -  
»بيوت األميين بيوت حيوانات«. )لب. طوب. ))، ))-  
»رغم أن شعوب األرض تشبه اليهود يف المظهر، فهي يف الحقيقة بالنسبة لليهود -  

كالقردة بالنسبة لإلنسان«. )شين لوكوهوط هابرت(
»كل النساء غير اليهوديات زانيات«. )ابن حيزر(-  
)أبودا -   األميـين«.  بنات  من  سنوات  ثالث  بنت  يغتصب  أن  لليهـودي  »يمكن 

شارا 37أ.()3) 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مرجع سابق، ص)).
)))   المصدر نفسه، ص)7.

)3)   المصدر نفسه، ص 99-97.
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ياك  مر
أ
رسائيل، وإرسائيل مفتاح البقاء ل يكي لإ مر

أ
الدمع ال

على  الربيطاين«  بـ»االنتداب  سمي  ما  فرض  َثم  األمم  عصبة  اتخذته  قرار  بموجب 
فلسطين سنة ))9)، وقسمت بموجبه أرض فلسطين، وعومل الغرباء اليهود بحفاوة 
األمم  إحصائيات  حسب  الـ»%7«  تعدادهم  يتجاوز  لم  الذين  وهم  خاص  واهتمام 
اليهود والسكان األصليين.  بين  بالتساوي  فلسطين  العادل  القرار غير  فقسم  المتحدة، 
»ضرورة  يافطة  االنتداب تحت  قرار  السنة على  نفس  األمريكي يف  الكونغرس  ووافق 
إنشاء وطن قومي لليهود«، واستمر يف دعم إيجاد وإمداد الكيان اليهودي إلى اليوم سرا 
السابق يف  اإلسرائيلي  السفير  يؤكده  الذي  الالمحدود  الدعم  هذا  يخفى  وعالنية. وال 
الواليات المتحدة زالمان شوفان بقوله »أمريكا تناصر إسرائيل ألن شعبيهما يشرتكان يف 
صفات أخالقية فريدة«))). لهذا تجد إسرائيل اليوم ال تعير اهتماما للقوانين الدولية وال 

لمنظومة األخالق اليهودية نفسها يف تنفيذ بربريتها على أرض وإنسان فلسطين.

أورد صاحب كتاب »ثمن إسرائيل« أنه »يف سنة ))9)، اتخذ الكونغريس قرارا آخر 
بالموافقة على فتح أبواب فلسطين أمام اليهود والسماح لهم باستغالل أقصى إمكانات 
البالد الزراعية واالقتصادية« ليتمكنوا من المباشرة بحرية مطلقة يف إعداد فلسطين لكي 
تصبح »وطنا قوميا لليهود«، وقد جاء قرار الكونغريس هذا أكثر شموال من التعهد الوارد 

يف وعد بلفور وصك االنتداب الذي أقرته عصبة األمم«))).

أما منظمة األمم المتحدة -يقول األستاذ ياسين- »فلطالما أصدرت قراراهتا بإدانة 
إسرائيل لتنقضها الواليات المتحدة ولتضرب هبا الدولة العربية ُعرض الحائط معتربة 
الربوتستانتية  ألمريكا  المدللة  البنت  هي  يهود  دولة  وألن  تافهة.  أوراق  مجرد  إياها 
الهائمة باألساطير التوراتية، فهي ال ترتدد -مستقوية بجهاز دعايتها األخطبوطي التنفيذ 
يف أمريكا- يف تضخيم أعداد ضحايا هتلر، مقتبسة من الخزان التورايت المشرتك مفاهيم 

)))   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص ))).
)))   ليلينتال، ألفرد. ثمن إسرائيل، ترجمة ياسر هواري وحبيب نحولي، منشورات دار اآلفاق الجديدة، ط 

)، )00)، ص )8.
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معبئة مثل الخروج، والمحرقة...«))). وولألسف نجد »الدنيا بمجالس أممها ومواقف 
منظماهتا وتآمر مؤتمراهتا، ال تحرك ساكنا«))).

بعنوان:  ونصف  ساعة  دام   (9(3 يف  أمريكي  تلفزيوين  برنامج  على  ياسين  يعلق 
البقاء ألمريكا« يدعو إلى توقيع وثيقة »إعالن مباركة دولة إسرائيل«،  »إسرائيل مفتاح 
ووقع عليها أكثر من مليون أمريكي وُرفعت إلى البيت األبيض. بقوله: »هنالك دعم بال 
حدود للكيان الصهيوين المتمثل دولة يف فلسطين، ورغم أن هذا الدعم يخضع لعوامل 
داخلية وخارجية وظرفية ومصلحية أيضا، فإن الباحث المتأين المتأمل يمكنه أن يميز 
الدافع األساسي والجوهري لرؤية صهيون. لم تغْب هذه الرؤيا لحظة عن الميدان، وما 
تزيد رمزيتها إال تعمقا يف ضمير النصرانية المصهينة كلما حصل اليهود على انتصارات 

وتمكن يف أرض الواقع.«)3)

ويتساءل أيضا عن »جدوى االحتجاجات والنقض األمريكي َكنََس أكثر من ثالثين 
جدوى  ما  مماثل؟  قرار  كل  لنقض  استعداده  ويبدي  العربية  الدولة  يدين  أمميًا  قرارًا 
االحتجاج وقد أصبحت مكاتب البيت األبيض أكثر سخاء نحو إسرائيل. اآلن وقد تكاثر 
المستشارون اليهود يف اإلدارة الديمقراطية وتضاعف عددهم حتى تعذر إحصاؤهم؟«))) 

من  وأمريكا  إسرائيل  بين  تجمع  التي  الحمية  إلى  أيضا  روس  جاكلين  تنبهت  وقد 
خالل تقديمها للفيلم الوثائقي »العالقة الخطرة: إسرائيل وأمريكا« الذي ُبثَّ يف القناة 
الرابعة بإنجلرتا عام )00)م، وهو األمر الذي سبقتها إلى استنتاجه حنا أرندت بقولها: 
بينما  للحماية  البعيدة  االمربيالية  بالقوى  تثق  سياسة  تملي  التي  هي  وحدها  »الحماقة 

تستعدي الجيران«))).

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، مطبوعات الهالل وجدة، المغرب، ط )، 000)، ص7)).
)))   دحالن، أحمد. التوراة والشرعية الفلسطينية، مطبعة النجاح الجيدة، الدار البيضاء، ط)، 003)، ص))

)3)   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص: )3) ـ 37).
)))   المصدر نفسه، ص 0)).

)))   أرندت، حنا. نظرة ثانية إلى الصهيونية، ص )))، نقال عن جاكلين روس، القضية الصهيونية، ص )))
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إن الصهيونية يف القرن العشرين تمثل خالصة »الشر الجذري«))) الذي ينم عن خبث 
النية يف اإلجرام وإلحاق األذى باآلخرين، فهي تلخص مفاسد عصرنا كله كما تؤكد حنا 
أرندت، ونموذجا للتدهور األخالقي من خالل تفكير وتخطيط الزعماء الصهاينة فيما 
تسميه بـ«تفاهة الشر«))) الذين أسسوا نظاما توليتاريا ال أخالقيا، ومشاركتهم يف العنف 

األعمى والمستمر ضد المسلمين. 

كتاب  يف  ليفي  أوسكار  اليهودي  الكاتب  فلسطين  يف  اليهود  إدانة  على  ويشهد 
»The world significance of the Russian revolution«)3) يقول: »نحن الذين قدمنا 
اإلنسانية  أعطينا  أننا  للعالم  زعمنا  الذين  نحن  العالم،  منقذو  أننا  على  للعالم  أنفسنا 
»منقذًا« )يقصد المسيح عليه السالم(. نحن لسنا اليوم إال الـُمْغِرين للعالم، والهادمين 
له، والمحرقين له، والقاتلين )...( نحن الذين وعدنا العالم بأن نرشده إلى جنة جديدة، 
نحن قدناه إلى جحيم جديد )...( لم يكن هنالك أي تقدم، وباألخص التقدم الخلقي 
أخالقيتنا  أن  ذلك  من  وأقبح  أخالقياتنا.  إال  للبشرية  الخلقي  التقدم  عاق  وما   )...(
تتعرض يف طريق إعادة بناء عالم محطم بناء مستقبليا طبيعيا. إين أنظر إلى العالم وأرتعد 

لهول ما أرى. ويزداد ُرعبي أنني أعرف اآلباء الروحيين لهذه الفظائع«))).

ي ل يطويه الزمن
الق الفلسطي�ن

يتضح جليا من قراءة موقفي عبد السالم ياسين وجاكلين روس أهنما يؤيدان الحق 
الفلسطيني يف أرض فلسطين، ويدحضان الحجة الصهيونية يف االستيطان كما يفضحان 
إسرائيل  دولة  ترتكبه  مما  فزعي  جانب  »إلى  روس:  تقول  اليومية،  اليهودية  الغطرسة 
يوميا باسم اليهود، وتأييدي لحق الفلسطينيين يف تقرير مصيرهم أو المساواة التامة يف 
الحقوق السياسية والمدنية«)))، والمشروع اليهودي يف فلسطين هو مشروع استعماري. 

)))   عبارة مشهورة للفيلسوف األلماين إيمانويل كانط.
(2)   Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme. Vol. III, Le système totalitaire Paris, Seuil, 

1972, p. 201.
(3)   Levy, Oscar. The world significance of the Russian revolution, Oxford: B. Blackwell, 1920.

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 0)).
)))   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص 0).
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أرض فلسطين مباركة ومقدسة عند اليهود وعند المسلمين، يف ذاهتا ولذاهتا. لذلك 
يسعى اليهود إلقامة »دولة التوراة«))) بينما يسعى المسلمون إلقامة »دولة القرآن«، 

إذا كانت الدولة اليهودية تحل القضية اليهودية فكيف تحل القضية الفلسطينية؟ 

اليهود  على  آثاره  ترتد  أن  بد  ال  المسلمين  الفلسطينيين  على  مورس  الذي  والظلم 
أيضا، فالصهيونية ستفشل دوما يف أن تسقط الصورة التي تسعى بحفاوة إلى أن تسقطها 
التي تدمر هبا األرض وهتجر سكاهنا  عن نفسها، وستفشل أيضا يف إيجاد روح للدولة 

أو تقتلهم.

كثير من اليهود أنفسهم يرون بأن الصهيونية هي خطيئة دينية، وأن إقامة دولة قومية 
األخرى... الدنس  أنواع  »دنس يضم كل  أهنا  قيل  اليهود، حتى  نكبة  لليهود هي  دينية 

اهلل،  به  يختص  ما  كل  تغتصب  فـ»الصهيونية  األخرى«،  الهرطقات  كل  تضم  وهرطقة 
وهي يف نظر األرثدوكس تخالف األيمان الثالثة التي تشكل قلب المعتقد الخالصي: 
كأهنم  األرض  إلى  يندفعوا  أال  إسرائيل  بني  على  يجب  )أي  الحائط  تسلق  يجري  أال 
يتمردوا على  السماء(، وأال  النهاية )فهذه ترتك إلرادة  وحدة واحدة(، وأال يستعجلوا 

األمم )يجب أال يقفوا ضد إرادة العالم(«)))

الخالص  يلتقي  حيث  بالدماء،  خة  ُمضمَّ ألهنا  اليهودي  التصور  يف  مقدسة  األرض 
بالدعر والخوف، فيكون علم الظهور متوازنا مع علم القبور، 

فالحلم الذي رآه تيودور هيرتزل، والذي كان يعاين من مرض أنيميا المخ ومن حاالت 
ن قصته يف رواية مليئة بالتخيالت واألحالم، قد  من الغيبوبة)3)، يف منامه وبشر به وضمَّ
تحقق يف أرض الواقع بصورة ما، لكن أفال توجد أحالم أخرى تمحو ذلك الحلم البئيس 

أو تنسخه بما هو أفضل منه لإلنسانية، أو ُتنهي صالحيته التاريخية؟

الجماعية«،  الالعقالنية  صور  »إحدى  روس  جاكلين  نظر  يف  تشكل  الصهيونية 
حق  يف  حدود  بال  الهذيان  فمارست  السماء  من  ودعما  صالحية  ُمنحت  أهنا  تدعي  إذ 

)))   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص 88.
)))   المصدر نفسه، ص 80.
)3)   المصدر نفسه، ص 78.
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المستضعفين يف األرض، وتسببت يف معاناة كبيرة ومستمرة لليهود والمسلمين معا، بناء 
على الرواية الخيالية للُمنظر الكئيب))) تيودور هرتزل التي كتبها عام )90)، وغيره من 
الرواد األوائل للصهيونية والذين كانوا يعانون بحسب روس من أمراض نفسية رهيبة. 
وكما ينبغي أن نعرتف ببشاعة المذابح التي وقعت يف التاريخ يجب أن نعرتف بأن الحركة 

الصهيونية حركة إرهابية نفذت وال تزال مذابح بشرية يف حق الفلسطينيين. 

العاَلم يف  هذا الموقف الجريء يصنف صاحبه يف قائمة »أعداء الصهيونية«، حيث 
الصهيونية«، مما جر على  أو »ضد  أن يكون »صهيونيا«  إما  المعاصر  الصهيوين  الفكر 

جاكلين روس انتقادات كثيرة من المتعصبين للصهيونية.

ة
ة
خا�

أسست الصهيونية كيانا يمتزج فيه تخيل النصر بواقع الدمار، غير أهنا لم تستطع أن 
تصنع جنة لليهود، فال يزال سكان المستوطنات اليوم يعيشون الرعب ويرقبون األشباح 
تطاردهم يف الليل)))، وبالتالي هتاوي فكرة الخالص األبدي التي حرضت أحالم اليهود 
بال  فلسطين  استطيان  يف  والالمعقول  الالأخالقي  ل  لتحمُّ النفسي  الدعم  لهم  ووفرت 
هوادة، والعيش بخيرات أهلها بعد سرقتها منهم، بناء على تأويل فاسد للنصوص الدينية 

القديمة ووعود الزعماء وهلوساهتم. 

لما  نفسه  اليهودي  التفكير  أدانا  بل  الصهيونية،  الحركة  ياسين وروس  أدان كل من 
ضدا  والرعب،  والهمجية  األعمى  والعنف  للدمار  مصوغا  الدين  نصوص  من  اتخذ 
على األخالق والقوانين مادامت »كلمة اهلل تعلو على قوانين الدول« كما قال الحاخام 
اليهودي نير بن آرتسي وهو يربط رضا اهلل باستيطان األرض وطرد المسلمين منها)3). 
كما الحظا معا تراجع فكرة الخالص الديني، و»إمكانية التوقف عن الوجود«))). ولئن 

)))   جاكلين، روس. القضية الصهيونية، ص 7)).
)))   المصدر نفسه، ص 7).
)3)   المصدر نفسه، ص 8).
)))   المصدر نفسه، ص 0).
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كان هناك صهاينة علمانيون فهم أيضا مشبعون بفكرة الخالص اليهودية وما تفرضه من 
تضحية ومغامرة ورعب.

لم ألمس عند جاكلين روس استشرافها لمستقبل القضية الفلسطينية، غير أهنا تستبعد 
كما عبد السالم ياسين وإدوارد سعيد إمكانية تعايش الفلسطينيين والصهاينة يف دولتين 
متجاورتين، ألن اليهودي فقد إيمانه ولم يعد له انتماء لليهودية سوى أرض فلسطين، 
و«ال يوجد أبشع من أن يستغني صاحب اإليمان عن إيمانه«، أما الفلسطيني - يف نظري- 

فهو متسلح بإيمانه الذي ال يفارقه، وُيقبل على االستشهاد إقباله على الحياة.

ويف األخير نقول: ال تزال فلسطين هي القضية))). وال تزال الصهيونية هي جرثومة 
على  القضاء  خالل  من  إال  الحقيقة  وجه  على  خالص  ال  لذلك  األرض،  يف  الفساد 
التفوق  وادعاء  للعنصرية  مكان  وال  ممكن  مستقبل  تأسيس  يف  واالشرتاك  الجرثومة 
قامت وفق تخطيط معين وتطبيق يف األرض  التي  الجرثومة  أن  والقومي، غير  العرقي 
وقابلة  بديلة  عملية  خطة  بإعداد  وإنما  واآلمال  باألماين  تزول  ال  ياسين  نظر  يف  هي 

لإلنجاز والتحقق.

الوعد،  يتحقق  أن  بد  وال  جهاالهتا،  عن  لصدها  الجاهلية  مع  المواجهة  من  بد  ال 
معركة  وال  جزئية  موقعة  ليس  المؤمنون.  ينتظره  ضخم  »حدث  عن  عبارة  وسيكون 
نمني  أال  و«يجب  فلسطين«)))،  يف  المغلوبون  المكبوتون  العرب  يحسب  كما  جانبية 
أنفسنا باألحالم وننتظر اهنيار المعتدي بفعل سحر خفي! يجب أن نفهم ونتحرك! علينا 

فهم التاريخ واالستعداد لموعود اهلل بالشرط المذكور يف القرآن«)3). 

فالمسألة يف القرآن؛ وعي يف األذهان وحركة يف الميدان. 

وكتب يف تطوان )) غشت 8)0)).

)))   يمكن االطالع على بعض ما يؤكد هذا من خالل الفيلم: فلسطين ال زالت هي القضية لإلعالمي جون 
https://www.youtube.com/watch?v=17rppuSZeng  بيلجر

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص ))).
)3)   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، مرجع سابق، ص)3).
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ن س�ي مام عبد السالم �ي ت الإ ي كتا�ب
ن

»بيت املقدس« �

البروفيسور عبد الفتاح العويسي )المقدسي(
مؤسس المشروع المعريف لبيت المقدس/تركيا

ي أصل مصطلح »بيت املقدس«
ن

مقدمة �

ظهور  -بعد  الماضي  يف  استخدم  شريف  نبوي  مصطلح  المقدس«  »بيت  مصطلح 
بشكل  لإلشارة  المبكرة  اإلسالمية  العربية  والروايات  المصادر  من  كثير  يف  اإلسالم- 
للباحث  تتوفر  ولم  »إيلياء«))).  بـ  الوقت  ذلك  يف  يعرف  كان  الذي  اإلقليم  إلى  خاص 
استخدموا  قد  يكونوا  أن  يمكن  العرب  أن  إلى  تشير  شواهد  أو  أدلة  أية  الطل  عثمان 
أن  ويبدو  نفسه.  اإلقليم  إلى  ليشيروا  اإلسالم  قدوم  قبل  المقدس«  »بيت  مصطلح 
المقدس«  »بيت  مصطلح  استخدم  من  أول  كان  وآله وسلم  عليه  اهلل  صلى  المصطفى 

ليشير إلى إقليم »إيلياء«. 

ومع أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم استخدم كال من »إيلياء« و»بيت المقدس« 
يف كثير من أقواله، ولكنه لم يستخدم »القدس« هنائيًا ولو حتى لمرة واحدة يتيمة. وبعد 
البحث والتدقيق، وجد أن عدد الروايات التي ورد هبا االسم الروماين البيزنطي »إيلياء« 
الذي  المقدس«  »بيت  بمصطلح  مقارنة  جدًا،  قليالً  كان  الشريفة  النبوية  األحاديث  يف 
تجده شائعًا يف األحاديث النبوية الشريفة، لن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يضع 
لبناء  الساس  الولى وحجر  المقدس« النواة  »بيت  الجديد  والمصطلح  المفهوم  بهذا 
المقدسة تؤصل لتشكيل  تصور ورؤية ومرجعية، وهوية وثقافة وروح جديدة لألرض 

)))   الطل، عثمان. الفتح اإلسلمي الول إليلياء )بيت المقدس( دراسة نقدية تحليلية للروايات والمصادر 
التاريخية األولى، الناشر األكاديمي لمعهد آل مكتوم، اسكتلندا، ط)، 003)، ص ).
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يف  مركزية  كخطوة  المسلمة  بالمة  والخاصة  والمتميزة  المتكاملة  اإلسلمية  الرواية 
اإلعداد والسيما اإلعداد المعريف لتحرير هذه البقعة المقدسة المباركة. وهكذا، أضحى 
مصطلح »بيت المقدس« مصطلحًا نبويًا شريفًا أصيلً ومحوريًا يف التخطيط للتاريخ 

المستقبلي لألمة المسلمة.

ولقد أكد خالد عبد الفتاح العويسي )يوم 26/9/2018( أن »أغلب األحاديث ان 
لم يكن كلها على لسان رسول اهلل استخدمت اسم بيت المقدس، وهناك حديث واحد 
يف الصحاح )صحيح مسلم( يذكر مسجد إيلياء وربما كان أيضا قد روي بالمعنى، لكن 
هناك عدد من الروايات التي يذكرها الصحابة والتابعون يذكرون هبا مسجد إيلياء، وقد 
هنى بعض التابعين عن استخدام اسم ايلياء واستخدام بيت المقدس مكانه«. هذا النهي 
- الذي أشار إليه خالد العويسي - عن تسمية بيت المقدس بإيلياء - كما سيرد معنا عند 
الحديث عن قومة المصطلح يف هذا المقال - ورد - على سبيل المثال - عن معاوية بن 

صالح قوله »ال تدع المدينة يثرب وال بيت المقدس ايلياء«))). 

حدود بيت املقدس

أما تحديد حدود »بيت المقدس«، فمبني على دراسات علمية أكاديمية رصينة بدأت 
بماجستير يف دراسات بيت المقدس ثم طورت إلى دكتوراه يف دراسات بيت المقدس، 
قام هبا خالد عبد الفتاح العويسي تحت عنوان »إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت 
المباركة«،  واألرض  المقدسة  واألرض  المقدس  بيت  أرض  حدود  بيان  المقدس: 
الجغرايف  وامتداده  المقدس  بيت  إقليم  فكرة  حول  المتميز  البحث  هذا  تمحور  حيث 
يف الموروث الجغرايف اإلسالمي. وناقش هذا البحث العلمي باألدلة وبأسلوب نقدي 
لم  المقدس  بيت  كون  بالتفصيل  ناقش  كما  اإلقليم.  هذا  المتداد  تشير  التي  الروايات 

الفتاح يف  العويسي، عبد  »إعادة اكتشاف حدود بيت المقدس« فصل يف كتاب حرره  العويسي، خالد     (((
العربي،  العالم  الجديد يف  المعريف  الحقل  بأركان  التعريف  المقدس:  لبيت  والمعريف  األكاديمي  البعد 
مركز البحوث االجتماعية واإلنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، ومجمع البحوث اإلسالمية 

)إسراء( يف المملكة المتحدة، ط)، 008).



43»بيت المقدس« يف كتابات اإلمام عبد السالم ياسين

فيه  يدخل  إقليما  ليكون  ذلك  تعدى  بل  المسورة/العتيقة،  المدينة  على  فقط  يقتصر 
عدة مدن ومناطق شاسعة. وبحث كذلك الحدود اإلدارية المتغيرة لهذا اإلقليم وشدد 
على أهنا مختلفة عن حدود اإلقليم الثابتة. وخلص هذا البحث إلى إعادة رسم خارطة 
ناقش أيضا اإلطار  يقارن بحدود حرمي مكة والمدينة. كما  الذي  المقدس  إقليم بيت 
األوسع الذي يوجد فيه إقليم بيت المقدس ويشمل دراسة االمتداد الجغرايف لمفهومين 
عبد  خالد  بحوث  أهمية  وتكمن  المباركة«،  و»األرض  المقدسة«  »األرض  قرآنيين: 
الفتاح العويسي أهنا حاولت إعادة اكتشاف هذه الحدود التي تم تالشي المعرفة هبا، وتم 

إهمالها بعد أن كانت معروفة يف العصور اإلسالمية المبكرة.

دندي  أبرتيه  بجامعة  للماجستير  رسالته  يف  العويسي  الفتاح  عبد  خالد  عمل  فلقد 
)بريطانيا( عام 003) وعنواهنا »الحدود الجغرافية لبيت المقدس«، ورسالته للدكتوراه 
بيت  ألرض  الجغرافية  الحدود  »بيان  وعنواهنا   (00( عام  )بريطانيا(  أبردين  بجامعة 
المقدس، واألرض المقدسة، واألرض المباركة« التي نشرت عام 007) تحت عنوان 
»إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس«، وبحوثه العلمية التالية التي نشرها، 
وإثباهتا  المقدس،  بيت  إلقليم  والمقدسة  الثابته  الجغرافية  الحدود  اكتشاف  إعادة  من 
بأدلة عديدة ومتنوعة، انظر الخريطة التي أمامك إلقليم بيت المقدس، حيث خلص إلى 

التأكيد على النقاط التالية:

يمتد  األوائل  والمسلمين  العرب  العلماء  عند  ورد  كما  المقدس  بيت  إقليم  ).  إن 
حول المدينة المقدسة العتيقة يف »حد أقصاه 0) ميالً عربيًا ))0,)8 كم( منها يف بعض 
االتجاهات، وهذا يشمل إلى الغرب الرملة والبلدات والقرى التي حولها، ومن ساحل 

البحر اثني عشر ميالً عربيًا ))),)) كم( داخل البحر المتوسط«))).

بتغير  متغيرة  أو سياسية  إدارية  ليست حدودًا  إليها  التي توصل  الحدود  ).  إن هذه 
الزمن أو بتغير السلطة السياسية، »بل هي حدود ثابتة لهذا اإلقليم المقدس« و«مماثلة 

)))   العويسي، خالد.  إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس، الناشر األكاديمي لمعهد آل مكتوم، 
اسكتلندا، ط)، 007)، ص 00)-)0).
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لحدود حرمي مكة والمدينة ... وتعود كما يشير األثر الوارد عن عبد اهلل بن عمر إلى 
السموات واألرض،  بمقداره من  »الحرم محرم  يقول:  فهو  الخليقة كحرم مكة،  بداية 
وبيت المقدس مقدس بمقداره من السموات واألرض«)))، ولقد لعن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم من يغير الحدود، بقوله: »َلَعَن اهللُ َمْن َغيََّر َمنَاَر اْلَْرِض«)))، ويف رواية 

أخرى »ملعون من غير تخوم الرض«)3).

)))   العويسي، خالد.  إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس، الناشر األكاديمي لمعهد آل مكتوم، 
اسكتلندا، ط)، 007)، ص 07)-08).

)))   رواه مسلم.
)3)   مسند اإلمام أحمد.
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إذًا »بيت المقدس« ليس مجرد مدينة محاطة بأسوار أو مدينة كبيرة، بل منطقة لها 
حدود ثابتة مقدسة تعرف بالمصطلح القرآين »األرض المقدسة«، التي حدودها ليست 
حدودًا إدارية متغيرة بتغير الزمن، »بل هى حدود ثابتة لهذا اإلقليم المقدس« و»مماثلة 
المقدس من عدة مدن صغيرة وكبيرة  بيت  يتكون  لحدود حرمي مكة والمدينة«. كما 
وقرى، مركزها »مسجد بيت المقدس« أو »البيت المقدس« )المسجد األقصى( »مركز 

مركز الربكة«، ومدينة بيت المقدس )المدينة المقدسة(.

وبإيجاز، »بيت المقدس« - يف ضوء الدراسات العلمية الحديثة - هو مصطلح لمفهوم 
وجيوبولتيكية،  وجغرافية  تاريخية  معرفية  خلفيات  ويحمل  ومتطلبات،  دالالت  له 
ودينية وثقافية، ويتجاوز حدود »مسجد بيت المقدس« أي »البيت المقدس« )المسجد 
التي عفا  المسورة/العتيقة كما تدعي بعض األطروحات  المقدسة  األقصى( والمدينة 
إقليمًا مكونًا من عدة قرى ومدن صغيرة ومدن  بل  مدينة  ليس  أنه  الزمن. كما  عليها 
الذي  المقدس  الشاملة والمتعددة. وال يمكن فهم مصطلح بيت  كبيرة، ويتميز برؤيته 
هو صدى لمفهوم بيت المقدس من غير وضعه يف السياق المعريف الحضاري التاريخي 

والجغرايف والديني والثقايف.

ُس«
َّ

د
َ
ق ُ ِدِس« و»الَبْيُت الْ

ْ
ق َ ن »َبْيُت الْ ن ب�ي التمي�ي

بعد اطالع وتدقيق ما هو بين أيدينا يف هذا الزمان من أحاديث رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم، وجدت أنه يجب علينا أن نفرق بين مصطلحين:
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المصطلح الول: بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة »َبْيُت اْلَمْقِدِس«))) 
بيت  إقليم  أو  المقدس«  بيت  المقدسة«/»مدينة  »المدينة  الغالب األعم  يعني يف  الذي 
المقدس )»األرض المقدسة« بالمصطلح القرآين( حسبما يرد يف نص الحديث النبوي 
الشريف. بمعنى آخر، »إقليم بيت المقدس« )المصطلح النبوي( هو »األرض المقدسة« 

)المصطلح القرآين(، و»مدينة بيت المقدس« هي »المدينة المقدسة«. 

ُس«  اْلُمَقدَّ »الَبْيُت  دة  المشدَّ والدال  القاف  وفتح  الميم  بضم  الثاين:  المصطلح  أما 
فيعني »المسجد األقصى المبارك«.

ويعود هذا الخلط يف جزء أساسي منه، إلى عدم التفريق يف الضبط وتشكيل الكلمات 
يف النصوص والنقوش والمخطوطات التي ندرسها. وهذا األمر، يتطلب أن نعود إلى 
مخطوطات الكتب المطبوعة التي نعتمد عليها، ونعيد تدقيق تلك المخطوطات للتأكد 

)))   لفتت انتباهي سوار عبد الكريم قربي -من الجليل وطالبة لغة عربية بجامعة حيفا وخريجة دبلوم دراسات 
بيت المقدس- يف 9)/0)/))0) أن »ُقْدس« يف المعاجم العربّية »يشتق منها النسبة وهي »ُقدسّي«، 
المكان  النّسبة وهي مقدسّي. واسم  منها  »ُيشتق  العربّية  المعاجم  اْلَمْقِدس« يف  و«َبْيُت  »اْلَمْقِدس«  أما 
»َمقِدس« على وزن َمفِعل«. ثم أضافت »من الـُملفت لالنتباه أّن المصطلح الّدارج اليوم البن الُقدس 
قاطني  تنسب  النّاس  إذن  اْلَمْقِدس«.  »َبْيُت  وهو  وحقيقته  الُمصطلح  ألصل  ُيعيدنا  مّما  »مقدسّي«  هو 
القدس للتسمية الصحيحة دون أن تعي ذلك. وقد رأينا أّن »َمقِدس« أكثر مالئمًة لوصف مكان )على 
ا منه كالحديث  وزن َمفعل(. صيغة النسبة لقدس هي ُقدسّي ونرى أّنها أكثر ُمناسبة لوصف ألوهية أو مدًّ
الُقدسّي مثاًل. ُكل هذه أسباب )لغوّية( تجعل مصطلح بيت المقدس األكثر صّحًة واألجدر استعمااًل«. 
ثم طورت هذا يف أحد بحوثها أثناء دراستها يف دبلوم دراسات بيت المقدس، بعنوان »بيت المقدس« أم 
»القدس«؟ التأسيس لمصطلح بيت المقدس والتأصيل له لغًة واصطالًحا«، حيث قالت »والجميل يف 
األمر أّن اسَم النّسبة إليه »َمقدسّي« وهو ما تبّقى يف ملكتنا الّلغوّية المحكّية من هذا المصطلح. فنقول 
الكريم  القرآت  آيات  استعراض عدد من  وبعد   .)(  :(0(( )قربي،  »مقدسّيون«  المقدس  بيت  ألهل 
تحاجج »إذن نستنتج أّن استخدام المصطلح »بيت المقدس« أصّح لغويًّا باالعتماد على المصدر األّول 
يف العربّية أي القرآن الكريم«. وتضيف تعليل لغوّي صريفّ إلستخدام بيت المقدس ال الُقدس )قربي، 
))0): 8(. ثم تخلص يف هناية بحثها أنه »بعد الفحص والتمحيص يمكننا أن نرى ملًيا أّن مصطلح »بيت 
الكريم  بالقرآن  باالستعانة  ذلك  إثبات  استطعنا  »الُقْدس«.  من  وداللًة  واصطالًحا  لغَة  أدّق  المقدس« 
القرآن  الكلم وتّتبع مشتقاته واستخداماته يف  الُمعتمدة.  وذلك من خالل تفكيك  اللغوّية  بالمعاجم  و 
الكريم. من ثّم التطّرق إلى الجانب الّداللي لكّل مصطلح وتّتبع معانيه يف المعاجم الجغرافية الُمعتمدة 

ومقابلته مع القرآن الكريم« )قربي، ))0): ))).
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ُس«. ولعل بعض المتخصصين يف تحقيق  هل ذكر لفظ »َبْيُت اْلَمْقِدِس« أم »الَبْيُت اْلُمَقدَّ
المخطوطات يتولى أمر هذه المهمة البحثية الجليلة.

ن »القدس« و»بيت املقدس« ب�ي

اسم  أن  يتضح  ومصكوكات،  تاريخية  ووثائق  معلومات  من  متوفر  هو  ما  ضوء  يف 
»القدس« ظهر ألول مرة يف زمن الخليفة المأمون )عبد اهلل بن هارون الرشيد(، والسيما 
المشرفة  الصخرة  قبة  برتميم  وأمر  هـ/)83م   ((( عام  يف  المقدس  بيت  زار  عندما 
الخراب«.  من  »شيء  أصاهبا  قد  كان  حيث  وإصالحها،  المبارك  األقصى  بالمسجد 
وكذكرى لهذا الرتميم، ضرب يف عام 7)) هجرية فلسًا حمل اسم »القدس« ألول مرة 

يف تاريخ األرض المقدسة. 

ويبدو أن هذا االستبدال لالسم، جاء ضمن سيطرة وهيمنة فكر المعتزلة على مفاصل 
الدولة، ويرتبط بعصر الفتنة العقائدية. فمن المعلوم أن عصر المأمون - منذ أن تولى 
واضحًا  ازدهارًا  شهد  هجرية/3)8-833م(   ((8-(98(  - هجرية   (98 الحكم 
وأكرمهم.  وأدناهم  قرهبم  حيث  وقراراهتا،  الدولة  يف  الكبير  وتأثيرهم  المعتزلة  لفكر 
ويقال إن سبب ذلك أنه كان تلميذًا ألبي الهذيل العالف - من رؤوس المعتزلة، وتقريبه 
جرت  المعتزلة  فكر  من  وبتأثير  المعتزلة.  رؤوس  من  أخر  رأس  دؤاد  أبي  بن  ألحمد 
العقائدية  والفتنة  والظروف  األجواء  هذه  ويف  الناس.  هبا  ألزم  التي  القرآن  خلق  محنة 
التي رافقت محنة خلق القرآن التي بدأت يف ))) هجرية، ثم تصاعدت يف 8)) هجرية 
عندما فرضها المأمون بقوة اإلجبار واإلكراه والتهديد والوعيد، والسيما على العلماء 
مخلوق،  القرآن  أن  قبول  رفض  من  على  العقاب  وأنزل  امتحاهنم  خالل  من  والفقهاء 
ومنهم اإلمام أحمد بن حنبل رضى اهلل عنه، يف هذه األوضاع، ظهر اسم »القدس« ألول 
مرة يف 7)) هجرية. والشك أن أجواء تلك الفتنة العقائدية يف محنة خلق القرآن الكريم 
وما صاحبها من إجراءات استبدادية قاسية بخصوص قضية تمس بشكل مباشر القرآن 
الكريم - المصدر األول للمسلمين- قد سهلت تمرير استبدال المصطلح النبوي »بيت 

المقدس« ب«القدس« دون إعرتاض من أحد يف ذلك الزمان.
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»بيت  من  األسماء:  استبدال  ومنه  المأمون،  زمن  الذي جري  االستبدال  ويف سياق 
المقدس« إلى »القدس«، لعل من المناسب التوقف عند استبدال اسم »عبد الملك بن 
الكويف  بالخط  نقش  هنالك  حيث  المشرفة،  الصخرة  قبة  يف  »المأمون«  باسم  مروان« 
يضم النقش التذكاري )لوحة اإلنشاء( لمبنى قبة الصخرة زمن عبد الملك بن مروان، 
تم  الرتميم  أثناء  ولكن  الرائعة،  المعمارية  التحفة  هذه  إنشاء  تاريخ  إلى  يشير  والذي 
قبة  يف  حاليًا  الموجود  فالنص  الصخرة.  لقبة  الباين  هو  أنه  ليظهر  المأمون  اسم  حشر 
المؤمنين يف سنة  أمير  المأمون  القبة عبداهلل اإلمام  المشرفة، يقول: »بنى هذه  الصخرة 
اثنتين وسبعين تقبل اهلل منه«. ويالحظ أن االسم واللقب »اإلمام« و«أمير المؤمنين« قد 
كتب ونقش بخط ضيق شكالً يخالف الخط المستعمل يف هذا النص ويف سائر أجزائه، 
النص  باقي  عن  داكن  بلون  وكتب  النص  يف  حشرًا  حشر  »المأمون«  اسم  أن  ويوضح 
األصلي. ولكن األهم يف عملية االستبدال أو التزوير الفاضحة هذه أنه نسي تغيير السنة 
أو صعب عليهم تغييرها لتتالءم مع سنة حكم المأمون وتركها على حالها )سنة )7 هـ( 
وهذا العام ال يقع يف فرتة حكم المأمون العباسي )98)-8)) هجرية/3)8-833م( 
تم  أنه  يعني  وهذا  األموية(.  الدولة  )زمن  مروان  بن  الملك  عبد  حكم  فرتة  يف  يقع  بل 
استبدال اسم عبد الملك بن مروان باين القبة الحقيقي باسم المأمون ولكنهم أبقوا سنة 

البناء الحقيقية )7 هجرية.

إضافة إلى أن لفظ »القدس« قد يكون المعتزلة نقلوه عن اليهود تأثرًا بما ورد عندهم 
يف العهد القديم اإلصحاح التاسع، هنالك إشكالية أخرى عند تعريف ما هو المقصود 
بالقدس. فهل »القدس« هي المدينة المسورة/العتيقة التي تبلغ مساحتها 8)8 دونم أي 
يبلغ حوالي  الذي  المقدس )المسجد األقصى(  البيت  8000)8 مرت مربع؟ أم منطقة 
))) دونم أي حوالي 000))) مرت مربع، ويشكل سدس المدينة المسورة/العتيقة؟ 
أم »القدس الشريف«؟ أم هي »متصرفية القدس« يف هناية العهد العثماين؟ هل هي »قدس 
اإلنتداب الربيطاين« كما حددها اإلحتالل الربيطاين؟ أم »القدس الغربية« التي احتلت 
»القدس  هي  أم  7)9)؟  سنة  احتلت  التي  الشرقية«  »«القدس  هي  أم  8)9)؟  سنة 

الكربى«؟ هل هي كل فلسطين أو جزء منها؟
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تحرير  إلى  ماسة  حاجة  فهنالك  التسمية،  يف  النظر  إعادة  من  أكرب  األمر  أن  ويبدو 
»آن األوان لكي  بأنه  الرحمن  المغربي طه عبد  الفيلسوف  أو كما يحاجج  المصطلح، 
نخوض معركة اصطالحية نواجه فيها مصطلحات الفضاء الفلسفي المتهّود بمصطلحات 
السالح«))). وهذا  تقّل عن قوة  فإّن قوة االصطالح غدت ال  التهويد  تدفع عنّا شروط 
التي تبدأ بحرير  يعني - بإيجاز - أن تحرير األرض المحتلة يبدأ أواًل بتحرير العقول 
المصطلحات. فالمصطلحات هي صدى للمفاهيم، والمفاهيم بحاجة إلى مصطلحات 
بناء  عن  أهمية  يقل  ال  المصطلحات  اختيار  ألن  والدقيق،  الصحيح  التعبير  عنها  تعرب 
عنها  ينبثق  التي  التصورات  بناء  يف  األساس  وحجر  األولى  النواة  تمثل  التي  المفاهيم 
المفاهيم  تلك  إلى وضوح  ماسة  وبالتالي هنالك حاجة  التغيير.  وقيادة  اإلعداد  عملية 
وآثار  إلى خلل  يؤدي  المحوري واألساسي  الجانب  هذا  إهمال  والمصطلحات، ألن 

كارثية يف الوعى المجتمعي ويف مسيرته اإلعدادية للتغيير والتحرير. 

»قومة« املصطلح أو حاجتنا املاسة إىل إعادة إحياء املصطلح النبوي 

»بيت املقدس«

استعرت مصطلح »قومة« من كتابات اإلمام عبد السالم ياسين الذي أوضح األسباب 
المنهجية التي دفعته إلى تبني هذا المصطلح واإلصرار على استخدامه، والتي ناقشها يف 
عدد من كتبه ويف سنوات متتالية، بداية من )98)، ثم 989)، و998)، و)00). ففي 
معرض دفاعه عن مصطلح »قومة«، يحاجج بأنه »نريد أن نتميز يف التعبير ليكون جهادنا 
»ثورة«  بداًل من  أنه يستخدم مصطلح »قومة«  النبوي«))). ويوضح  منوالنا  نسجًا على 
»تأصيلً للنهضة واليقظة والتعبئة واإلعداد والزحف«.)3) ويضيف »أتحاشى أن أستعمل 
وحقائقها  معانيها  من  تفيض  السماء  فإن  غيرنا،  مصطلح  أوافق  لكيال  »ثورة«  كلمة 

)))   طه ، عبد الرحمن. الحق العربي يف االختلف الفلسفي، المركز الثقايف العربي، بيروت، ط)، )00)، 
ص 79.

)))   ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي: تربية وتنظيمًا وزحفًا، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
ط)، )98)، ص 3)

ياسين، عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ، ص)).  .(3(
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الذي  العام  التيار  مسايرة  من  تحريًا  اإلسم  أستعمل  استعيرت...  إن  المسميات  على 
يستهلك مصطلحاهتم كما يستهلك منتجاهتم الصناعية، فينبت لحم فكرة ويتكون عظمه 
ويجري دمه بعناصر هي خليط من ذاته وذات غيره«))). ويحاجج بقوة »ولسنا نتنقل بين 
الكلمات لمجرد التميز يف اللفظ. فللكلمة والتعبير وأسلوب التخاطب انعكاس مباشر 
على العمل. ولئن لم نستغن عن العبارات التي نشأت يف تاريخ غير تاريخنا، وأرض غير 
أرضنا، وصدرت عن ذهنية مخالفة لفكرنا، ووظفت يف وظائف ال عالقة لها بأهدافنا، 

نوشك ألن يجرفنا التعبير المنحرف عن قصدنا، إلى انحراف يف جهادنا«))).

المنجد  صالح  محمد  الشيخ  يحاجج  وأهميتها،  المصطلحات  ضبط  إطار  ويف 
)يف موقعه الرسمي على اإلنرتنيت( »وتغيير السماء الشرعية وإبدالها هو تحريف، وأمر 
خطير جدًا، لن السماء التي سماها اهلل ورسوله يجب أن تبقى، فهي من دالالت الشرع، 
أو  معانيها،  بتغيير  الكلمات  ألفاظها، وتغيير دالالتها، وظلم  تغيير  الكلمات  ومن ظلم 
أمثلة منها:  ألفاظها أعظم خطرًا من ظلم الحياء بتشويه خلقتهم« ويضرب عدة  تغيير 

تسمية طيبة والمدينة بداًل من يثرب، والجمعة بداًل من يوم العروبة. 

ويف هذا اإلطار هنى بعض التابعين عن استخدام لفظ »إيلياء«، وحثوا على استخدام 
»بيت المقدس« مكانه، فعلى سبيل المثال، ورد عن التابعي اإلمام الحافظ معاوية بن 
الثمانين  الملك بن مروان يف حدود  8)) ه/)77م( - ولد يف زمن عبد  صالح )توىف 
َتْدُع  »ال  قوله  الثوري وغيره -  العلم وحدث عنه سفيان  أوعية  الهجرة، وكان من  من 
المدينة يثرب وال بيت المقدس ايلياء«)3)، كما كره كعب األحبار )توىف )) هـ/)8)( أن 
يسمى بيت المقدس بإيلياء، وحث على أن يسمى »بيت المقدس«، فلقد روى الواسطي 
»ال تقوال  قوله:  األحبار  كعب  عن  الساجد  إعالم  كتابه  يف  والزركشلي  فضائله  يف 
اهلل...«،  عند  المقدس  بيت  مثل  ما  تدرون  المقدس...ما  اهلل  بيت  قوال  ولكن  إيلياء 

ياسين، عبد السالم. اإلحسان، ج)،  ص.00)-)0).  .(((
)))   ياسين، عبد السالم. رجال القومة واإلصلح، منشورات الصفا لإلنتاج، الدار البيضاء، ط )، )00)، 

ص 8.
)3)   العويسي، خالد. إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس، مرجع سابق، ص ))).



51»بيت المقدس« يف كتابات اإلمام عبد السالم ياسين

إيلياء ولكن سموه باسمه  ويف رواية أخرى لياقوت الحموي »ال ُتسموا بيت المقدس 
)بيت المقدس(««))) ))). 

ويف معرض دعوته إلعادة إحياء مصطلح بيت المقدس )فيديو نشر يف 8/4/2018(، 
يحاجج همام سعيد -أستاذ الحديث وعلومه - بأنه »الشك أن المصطلحات اإلسلمية 
تأخذ مكانها يف الشريعة إلى حد ما كما تأخذ الحكام مكانها أيضًا«، ويؤكد بأن »النبي 
صلى اهلل عليه وسلم أطلق على هذه المنطقة وهذا الجزء المقدس يف بالد الشام »بيت 
المقدس«. ويضيف بأنه »ال شك أن هذا المصطلح دائمًا مرتبط بكلمة بيت«... وينفي 
أن يكون الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد استعمل كلمة »القدس«، بتأكيده »أما إفراد 
كلمة القدس، فهذا لم يأِت يف حديث صحيح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم«، ويختم 
بقوله: »وبذلك حري بنا العودة إلى هذا المصطلح كما ورد يف السنة عن النبي، ليكون 

خاصًا بنا وخاصًا بهذه المة، وأن ال تأخذ مصطلحات الخرين يف هذه المسألة«.

ن س�ي مام عبد السالم �ي بيت املقدس عند الإ

فيما اطلعت عليه من كتابات اإلمام عبد السالم ياسين وجدته يستعمل المصطلح 
النبوي »بيت المقدس« مرات عديدة، ففي مقالته »قراءات وتأمالت« بمجلة الجماعة، 
أن يقطع وصلته  تعالى: »فمن كان ممن يرجو اهلل واليوم اآلخر فالبد  كتب رحمه اهلل 
بالباطل ويعلن وجهته ويتطهر مما يلبس إيمانه. ذلك وحده كفيل أن يعيد لألمة األمن 
مما يحيط هبا من هتديدات الجاهلية الغازية للديار المحتلة لبيت المقدس، الجالبة علينا 
يف مدارسنا وكلياتنا وبيوتنا بكل وسائل التكفير. ذلك وحده كفيل أن يزهق باطل الظلم 
الذي يكفر األمة حين يتيح للمرتفين أن يزدادوا ماال ويتيح بذلك للشعب أن يرتدى يف 

حمأة الفقر والجهل والمرض«.)3)

)))   الحموي، ياقوت بن عبد اهلل. معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، )د. ط. ت(، )/7)).
)))   العويسي، خالد. إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس، مرجع سابق، ص )3).

)3)   ياسين، عبد السالم. مجلة الجماعة، العدد )، الرباط، 979)، ص 07).
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ال نتحدث يف هذا الموضوع عن فلسطين يف فكر اإلمام ياسين، بل فقط عن مصطلح 
األمة  تحليله ألوضاع  أبرزها سياق  والذي ذكره يف سياقات مختلفة،  المقدس،  »بيت 
اليوم ونظام الكيل بمكيالين يف العالم، وسياق نظره يف المستقبل الذي يتنظر العالم. ويف 
كتابه اإلحسان الجزء الثاين، كتب »أيُّ مستقبل يهيئه هذا الوالء الصادق لُحْلم سماوي 
يمثل للناس أن »تطبيق الشريعة« دواء عاجل حاسم، يقع على المكروه الملعون وينَقضُّ 
متساوقة  متسلسلة  متالحقة  أمل  خيبات  أيُّ  سحرية!  بعصًا  الِزٍب  ضربَة  وُيبيُده  عليه 
تنتظر هذا الحماس المثالي يوم ُتلقي األقدار اإللهية السلطان يف األيدي المتوضئة على 
نّية الصالة يف بيت المقدس العشية الثانية أو الثالثة من إعالن الحكم اإلسالمي بإمامة 

فارس هو صورة سيف اإلسالم!«))). 

الفة ن يدي الن بيت املقدس ب�ي

جعل اإلمام ياسين حديث الخالفة نصب عينه وهو ينظر يف ما تستقبله األمة اإلسالمية 
من نصر وتمكيٍن إبان إقامة الخالفة الثانية الموعودة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يف الحديث الصحيح الذي رواه اإلمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي اهلل عنه اهلل، قال: 
كنا جلوسًا يف المسجد فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف األمراء، فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو 
ثعلبة، فقال حذيفة: »قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل 
أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلفة على منهاج النبوة فتكون ما 
شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملًكا عاًضا فيكون ما شاء 
اهلل أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء اهلل أن يرفعها، ثم تكون ملًكا جبرية فتكون ما شاء اهلل أن 
تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلفة على منهاج النبوة، ثم سكت«))). 

ويف هذا السياق قال يف كتابه إمامة األمة، مستشرفا مستقبل المسلمين وهو يتأسف 
على ما آل إليه بيت المقدس: »وهنا أصل عظيم نحتفظ به لأليام البيض، أيام الخالفة 

)))   ياسين، عبد السالم. اإلحسان، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، 989)، )/37).
)))   رواه اإلمام أحمد عن النعمان بن بشير، وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة، رقم ).



53»بيت المقدس« يف كتابات اإلمام عبد السالم ياسين

كان،  ُيسرا كما  الدين  يعود  أن  يتعين  تعالى، حين  اهلل  إن شاء  النبوة  منهاج  الثانية على 
ِزيَّة أن َيْشَتِغَل المسلمون بالنـزاع يف  َي أسباَب الخالف. وإنَّ من الرَّ ويجتهد اإلمام ليَسوِّ
الفروع والمستحبات ويضيعوا الواجَب األعظم، وهو تآُلف القلوب، ووحدة الصف، 
وبيُت  المنرب  َدَرِج  عدد  على  بعُضهم  يتقاتل  كيف  الدين.  من  المهدوم  الصرح  وإقامُة 

المقدس تلعب فيه بِذمتنا وأعراضنا ِصْبَيُة اليهود؟«)))

وثقة.  ونجدة  وفاٍء  أهَل  األولون  كان  كما  إال  اهلل  شاء  إن  نكون  »لن  أيضا:  وقال 
ُنْبِرُم من  وما  والشعوِب،  اإلنسان  دولية، وقوانين تضمن حقوق  أعراف  نجده من  وما 
اتفاقيات، فَلْن يزداد ما يتضمنه من مروءة وخير إال شدة واستحكاما بمساندتنا ووفائنا، 

ال سيما الوفاء للمستضعفين يف األرض، واألماُن للخائفين، والَكفالُة لكل ذي َعْيَلٍة.

األموال  على  نحافُظ  بل  ديننا،  دخول  على  الناس  ُنْكِرُه  سيافون  مخربون  نحن  ما 
والدماء واألديان والمروءات. كتب عمُر رضي اهلل عنه، واألمُة يف عزِّ قوهتا، عهدًا ألهل 
المؤمنين  أمير  اهلل  عبُد  أعطى  ما  هذا  الرحيم.  الرحمن  اهلل  »بسم  قال:  المقدس،  بيِت 
أهَل إيلياَء من األمان. أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم وكنائسهم وُصْلباهنم، وسقيِمها 
وَبريئها وسائِر ملتها: أنه ال ُتسكُن كنائُسهم، وال هتَدُم، وال ُينَتَقُص منها، وال مِْن َحيِِّزها، 
ُيَضارُّ أحٌد  ُيْكَرُهوَن على دينهم، وال  وال من صليبهم، وال من شيء من أموالهم. وال 

منهم««))).

ويف كتابه »سنة اهلل« يؤكد على مستقبلية بيت المقدس ومركزيته يف بناء األمة المسلمة 
وراء ما تعيشه من فتن كقطع الليل المظلم، وغثائية قلت فيها الجندية، إذ يقول: »تخطينا 
أبواب »الفتن« التي قرأنا منها يف أول هذا الكتاب، ونحن ننظر إلى المستقبل الزاهر بإذن 
اء بشارته غير الـُمْخلفة، ال يغرنا تقلب  اهلل. ننظر إلى موعود اهلل ورسوله، نتقلب يف سرَّ
اتخاذ  إلى رسوله عن  اهلل  أوحى  بما  والثقة  البشارة  تقعدنا  البالد، وال  كفروا يف  الذين 
عليه  عيسى  نزول  أعيننا  أمام  واضعين  الموروثة،  الغثائية  من  باألمة  لنخرج  األسباب 

السالم، نكون يومئذ خلفا له عن حوارييه، وهي مرتبة صحبة األنبياء. جعلنا اهلل معهم.

)))   ياسين، عبد السالم. إمامة المة، ص 7)).
)))   ياسين، عبد السالم. إمامة المة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط)، 009)، ص )7).
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...ومن كتاب »شهود يهوه«، أنقل هذه النبذة ينسبها الكتاب للمسيح عليه السالم، 
كما يف إنجيل ماثيو )14-22-24( وإنجيل مرقس )13-14-20( على ما قال. قال: 
»وهذه البشارة بتشييد المملكة الجديدة ستعلن يف جميع األرض المسكونة لتسمعها كل 
الشعوب. وعندئذ تكون النهاية. عندما ترون إذن الشيء النجس الـُمفسد الذي أخرب به 
دانيال ينتصب يف أرض مقدسة، عندئذ ليهرب سكان أرض يهود إلى الجبال. ال ينـزل 
الحقول  يف  المشتغل  الرجل  يرجع  وال  أمتعته.  ليأخذ  البيت  سطح  فوق  الذي  الرجل 
إلى البيت ليأخذ عباءته. ويل للنساء الحوامل والمرضعات تلك األيام! واصلوا الدعاء 
والتضرع لكيال يكون ذلك الهروب يف فصل الشتاء وال يف يوم السبت، ألنه ستحدث 
يومئذ فتنة كبيرة لم يحدث مثلها منذ بدء الخليقة إلى اآلن. ال ولن يحدث مثلها بعدها. 
األيام ستكون  لكن هذه  الهالك.  من  بشر  نجا  لما  األيام قصيرة  تلك  تكن  لم  لو  نعم، 

قصيرة بشفاعة األخيار«.

أرض  يف  ينتصب  الذي  المفسد  النجس  »الشيء  النص  هذا  ذكر  يف  عندنا  النكتة 
مقدسة«. هم أولوا هذا الشيء بالجيوش الرومانية التي دخلت على اليهود بيت المقدس 
يف  نقرأه  كما  اإلسراء  سورة  يف  اليقين  الخرب  نقرأ  ونحن  النصارى.  تاريخ  من   (( سنة 
الحديث الصحيح الذي بشرنا بأننا نقاتل اليهود حتى إن الشجر والحجر يقاتلهم معنا. 
ولعل هروب اليهود و»الفتنة الكبيرة التي لم يحدث مثلها منذ بدء الخليقة« هو إخبار 
الموضوع. روى مسلم  نعيد عرض حديث مسلم يف  الوحي بقي لديهم محفوظا.  من 
يقاتل  حتى  الساعة  تقوم  »ال  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  هريرة  أبي  عن 
المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، 
فيقول الحجر والشجر: يا مسلم! يا عبد اهلل! هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله! إال الغرقد 

فإنه شجر اليهود«. ذلك يوم »وعد الخرة««))).

ن عن ضياع بيت املقدس مسؤولية املسمل�ي

كتـب عبـد السـالم ياسـين عـن مسـؤولية المسـلمين الذاتيـة وعـن ضيـاع وحدهتـم 
وضعـف قوهتـم وهـوان سـلطتهم فقـال: »عالـم متحـرك عنيـف. مسـتقبل اإلنسـانية 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط)، 007)، ص ))3 -3)3.
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معلـق علـى تـوازن الـردع والردع المضـاد النووييـن. أموال المسـلمين تصبح رشـوة 
يف  يعيـث  المسـتعمر  األوربـي  الخاسـرة.  صفقتهـم  يف  العـرب  تؤيـد  دول  لمكافـأة 
األرض فسـادا. ولـم تذكـر األخبـار بحريـق بيـروت المهـول وقـد مضـى عليـه اآلن 
أقـل مـن خمسـة أشـهر. لـم تذكـر األخبـار فلسـطين المحتلـة واالحتالل االسـتيطاين 
اليهـود كمـا  تبتلعـه عصابـة  لمـا  الـذي  الجـزء  المحتلـة«. هكـذا سـمي  لـ»األراضـي 
العـرب  وضيعهـا  اهلل  باركهـا  أرضـا  حولـه،  التـي  واألرض  المقـدس  بيـت  ابتعلـت 

إسـرائيل«))). تسـمى  فأصبحـت 

لكن ما العمل؟ هل يرضى المسلمون بضعفهم وتبعيتهم فيستقيلوا من مسؤوليتهم؟ 

كتابه  قال يف  المستقبل لإلسالم،  بأن  كتبه  ما موضع من  ياسين يف غير  اإلمام  يؤكد 
إمام  للمسلمين  يربز  أين  من  يشك:  »وقائٍل   :(973 عام  كتبه  الذي  غدا«  »اإلسالم 
وخليفة وسوق اإلسالم بائرة، وأهل اإلسالم يف نزاع على إسالمهم، ويكفر »علماؤهم« 
الطاغوت كبسا ويشرد ويقتل، وبيت  يكبسهم  الدعوة  المذهب، وأهل  من خالفهم يف 
اهلل الحرام يف القدس يطأه اليهود األنجاس؟ فكيف يقدر المسلمون على مبايعة خليفة 
يوحد صفوفهم وهم ال يقدرون حتى على توحيد مدافع وطيارات يستخلصون هبا البيت 
المقدس من عدوهم؟! وخاله ذم ذلك الشاك إن كان يف قلبه حنين وأنين! ورغم أنفه إن 

كان من الضالين المشككين!«)))

عطاء  ألهله،  المقدس  بيت  عودة  من  البد  ظالم،  من  العالم  على  يخيم  ما  ورغم 
متجددا لهذه األمة، »قال عليه الصالة والسالم فيما رواه البخاري ومسلم: »لما كذبتني 
قريش قمت يف الحجر فجلى اهلل لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر 
إليه«. هذا الكشف وهذه التجلية اإللهية عطاء من اهلل ما يزال يتجدد لصالحي هذه األمة، 

وال يزال يكذب المكذبون«)3). 

)))   ياسين، عبد السالم. القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط)، 0)0)، ص)).
)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم غدا، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط)، 973)، ص 890.

)3)   المصدر نفسه، ص ))).
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فبعد دراسة متأنية وطويلة - استمرت حوالي 30 عامًا - وجدت أن مصطلح »بيت 
وأشملها  المصطلحات  أفضل  وهو  لها،  تحرير  بل  للتسمية،  إعادة  ليس  المقدس«، 

وأعمقها وأعمها وأقواها، ويجب علينا أن نستخدمه ونعممه لألسباب التالية:

). عودة إلى النبع األصيل ومصدره من خالل إحياء المصطلحات القرآنية والنبوية، 
والسيما إعادة إحياء المصطلح النبوي الذي استخدمه قدوتنا رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم الذي قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى: ﴿لََّقْد َكاَن َلُكْم فِي َرُسوِل 
اهللِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمن َكاَن َيْرُجوْا اهللَ َواْلَيْوَم الِخَر َوَذَكَر اهللَ َكثِيرًا﴾ )األحزاب: ))(، 
وآله  عليه  اهلل  صلى  المصطفى  الحسنة  القدوة  من  إضافية  خطوة  نقرتب  وبذلك 
يتثاقل  ربما  والتي  والمغيبة،  والمنسية  بل  المهجورة  وسلم ونحيي سنة من سننه 
بعضنا أو يتفلسف حتى ال يعملها أو يستخدمها. قال تعالى: ﴿ُقْل إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن 
ِحيٌم﴾ )آل عمران: )3). بُِعونِي ُيْحبِْبُكُم اهللُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللُ َغُفوٌر رَّ اهللَ َفاتَّ

). شمولية المصصلح وقوته، والسيما داللته على الحدود الجغرافية المقدسة والثابتة 
- كحدود مكة المكرمة والمدينة المنورة كما ورد عن عبد اهلل بن عمر رضى اهلل 
السياسية، فما  السلطة  بتغير  الزمان أو  بتغير  تتغير  الدينية ال  عنهما. فهذه الحدود 

بالك إذا كانت هذه الحدود دينية مقدسة ثابته.

3. هيبته وتأثيره النفسي والعاطفي يف المسلمين، والسيما ما توحيه كلمة »بيت« من 
دالالت وعالقة شخصية وثيقة هبذا المكان المقدس، وكذلك االرتقاء إلى الشعور 

بروحانية الصحابة الفاتحين.

). يغير الحراك ويؤسس لصناعة الفعل بداًل من ردة الفعل، ويسهم يف وضوح البوصلة 
وتوجيهها.

اإلسالمي  بعدها  للقضية  يعيد  هبا،  خاصًا  قويًا  ومصطلحًا  مفهومًا  لألمة  يقدم   .(
العقدي ويربزه.

الهوية  تشكيل  يف  ويسهم  للمسلمين،  والتاريخي«  القيمي  »الرصيد  إحياء  يعيد   .(
والرواية اإلسالمية لهذه األرض المقدسة المباركة. 
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7. يمنح خلفيات ومنطلقات وركائز جديدة لالستدالل والفهم واالستنباط، واإلدراك 
والعمل.

8. له دالالت ومتطلبات، وجزء أصيل يف اإلعداد، حيث إنه يضع لبنة أساسية ألمتنا 
يف بنائها المعريف للتحرير القادم لبيت المقدس بل النواة األولى وحجر األساس 

لهذا اإلعداد.

ة
ة
خا�

هو  الذي  العظيم-  -اإلسالم  الفطرة  دين  إلى  باالنتماء  أفتخر  أين  أسجل  أن  أود 
إنتمائي األول واألخير. وأترحم على من علمني منذ نعومة أظافري مقولة عمالق الفكر 
اإلسالمي المعاصر الشهيد سيد قطب »جنسية المسلم عقيدته«، خاصة يف زمن تكثر به 
أعشقه  الذي  »الفلسطنة«. فموطني  منها  والتي  الضيقة،  القطرية  والهويات  االنتماءات 
كمسلم ويعشقه كل مسلم، لم يرسم حدوده المستعمر الصليبي. فحدوده ثابته مقدسة، 
ال تتغير بتغير الزمان، وال بتغير السلطة السياسية. كما أن اسمه لم يخرتعه حاكم أو زعيم 
يف زمن فتنة عقائدية، بل نطق به الحبيب المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم، وورد يف 
العديد من أحاديثه الشريفة. وعلمه ليس علم الثورة العربية الكربي التي قادها الشريف 
حسين بن علي وتحالف هبا مع »بريطانيا العظمي« ضد الدولة العثمانية، ومهد الحتالل 
هذا الموطن المقدس المبارك. موطني الذي أتشرف باالنتساب له، ويتشرف كل مسلم 
باالنتساب إليه، هو بيت المقدس كما سماه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، و»األرض 
المقدسة« بالمصطلح القرآين، و»مركز الربكة والقداسة« ويف قلبه، »مركز مركز الربكة« 

البيت المقدس )المسجد األقصي المبارك(. 
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ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدًا، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط)، 973)   
ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي: تربية وتنظيمًا وزحفًا، الشركة العربية للنشر    

والتوزيع، القاهرة، ط3، )98)
ياسين، عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار    

البيضاء، ط)، 989)
ياسين، عبد السالم. اإلحسان، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، 989)   
الدار     لإلنتاج،  الصفا  منشورات  واإلصالح،  القومة  رجال  السالم.  عبد  ياسين، 

البيضاء، ط)، )00)
العربي، تطوان،     الخليج  السالم. مقدمات لمستقبل اإلسالم، مطبعة  ياسين، عبد 

ط)، )00)
ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط)، 007)   
ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط)، 009)   
ياسين، عبد السالم. القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط)، 0)0)   

•  مراجع أخرى
الحموي، ياقوت بن عبد اهلل. معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، )د. ط. ت(.   
الطل، عثمان. الفتح اإلسالمي األول إليلياء )بيت المقدس( دراسة نقدية تحليلية    

مكتوم،  آل  لمعهد  األكاديمي  الناشر  األولى،  التاريخية  والمصادر  للروايات 
اسكتلندا، ط)، 003).

العربي،     الثقايف  المركز  الفلسفي،  االختالف  يف  العربي  الحق  الرحمن.  عبد  طه، 
بيروت، ط)، )00).
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العويسي، خالد إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس، الناشر األكاديمي    
لمعهد آل مكتوم، اسكتلندا، ط)، 007).

حرره     كتاب  يف  فصل  المقدس«  بيت  حدود  اكتشاف  »إعادة  خالد.  العويسي، 
العويسي، عبد الفتاح )008)( البعد األكاديمي والمعريف لبيت المقدس: التعريف 
اإلجتماعية  البحوث  )مركز  العربي  العالم  يف  الجديد  المعريف  الحقل  بأركان 
اإلسالمية  البحوث  ومجمع  بصنعاء،  والتكنولوجيا  العلوم  بجامعة  واإلنسانية 

)إسراء( يف المملكة المتحدة، ط)، 008).
قربي، سوار عبد الكريم، »بيت المقدس« أم »القدس«؟ التأسيس لمصطلح بيت    

بيت  دراسات  دبلوم  منشور:  غير  )بحث  واصطالًحا  لغًة  له  والتأصيل  المقدس 
المقدس - الدفعة الرابعة(، ))0).
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د. عادل ضباغ
أستاذ باحث يف علوم الرتبية/ المغرب

لإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعّلق شديد بالقضية الفلسطينية؛ تراه باسطا ذكرها 
يف مؤلفاته جميعها، عاّدًا إياها قضية مركزية يف نسقه المنهاجي، وقضية مصيرية لألمة يف 

مواجهة الباطل، استشرافا للخالفة على منهاج النبوة، موعود اهلل ورسوله الكريم.

فنقرأ له رحمه اهلل ورفع قدره أن: »قضية فلسطين بداية المواجهة الحاسمة بين الحق 
األلفية.  صهيون  بمملكة  يهودي  تنَبٌؤ  الجاهلية  مع  واإلسالم.  الجاهلية  بين  والباطل، 
ومع اإلسالم وعد اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه بالنصر المبين، 
النبوة، وبظهور هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون،  وبالخالفة على منهاج 
المانعة لخص اإلمام رحمه اهلل مآالت  ولو كره الكافرون«.))) هبذه الكلمات الجامعة 

المواجهة، بين الحق الفلسطيني وباطل بني صهيون وما يأفِكون.

َثم صراع قديم بين الحق والباطل، ومواجهة عظيمة تلوح عالئمها يف األفق القريب. 
كما  النّدين،  بين  العنيف  التالحم  لحظة  بدنو  لتنبئ  األرض  على  المعارك  نتائج  وإن 
الكريم  القرآن  به  أخرب  بما  المؤمن  القارئ  أعاليه،  من  التاريخ  متن  الراكب  القارئ  أن 
وبشارات الصادق المصدوق صلى اهلل عليه وسلم من تفاصيل عن لحظة المواجهة يف 
فلسطين أرض »وعد اآلخرة«، ليدرك بحق حساسية هذه المرحلة من تاريخ األمة ومن 

تاريخ اإلنسانية جمعاء.

عاشتها  التي  بالمحطات  دقيق  وعي  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  المرشد  ولإلمام 
قضية  عرفتها  التي  المواجهة  بلحظات  يرتبط  فيما  وله  وانكساراهتا،  اإلسالمية  األمة 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، )00)، ص 9)).
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يدرك  ريثما  مؤقتا،  االبتالء  إسرائيل  »ستظل  إذ  تفصيلية؛  مواقف  ومستقبلها  فلسطين 
المليار ونصف المليار مسلم المتشرذمون هويتهم الحقيقية، ألن االبتالء مفهوم مركزي 
لكن  اهلل،  كتاب  يف  جلي  اهلل  وعد  الكافرين.  من  آمنوا  الذين  به  اهلل  يميز  اإلسالم  يف 
بالمقاومة  تحقيقه رهين ببضعة شروط؛ باإليمان، بالمؤهالت السياسية واالجتماعية، 
رهين  فالنصر  »التداول«،  يوم  يحل  أن  إلى  المتأنِي  الطويل  وباإلعداد  واالستشهاد، 

باالستحقاق!«.)))

وفيما يأيت نبسط بعض الخطوط العريضة لهذه الشروط، مسرتشدين يف ذلك بما نثره 
اإلمام المرشد رحمه اهلل يف مؤلفاته. على أننا سنقتصر يف بسطنا هذا على ذكر ما يتعلق 
بالعقد  بالشروط الخمسة عند اإلمام رحمه اهلل حصرا؛ لتحديد نطاق الدراسة والوفاء 
بتحقيق  القمينة  الشروط  بيان  بحدود  المسّيجة  الصفحات،  ِذِه  قارئ  وبين  بيننا  المربم 

»وعد اآلخرة«.

ي
ا�ن �ي ط الإ ال�ث

الذي  األساس  اإليماين  الشرط  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  المرشد  اإلمام  جعل 
اإلنسان  حركة  تكون  بغيابه  وجود؛  شرط  عنده  اإليمان  األخرى.  الشروط  عليه  تقوم 
موعودون  المؤمنون  »ما  فـ  اإليمان؛  يف  المتمثل  جوهرها  من  مفرغة  المواجهة  ساعة 
باالستخالف، وهو طلب، إال بشرط أن يقرنوا اإليمان القلبي بالعمل الصالح العقلي 
الجوارحي التنظيمي السياسي إلخ. وما المؤمنون موعودون بالنصر يف »وعد اآلخرة« 
إال إذا كانوا ﴿ِعَبادًا لَّنَآ ُأْولِي َبْأٍس َشِديٍد﴾ )اإلسراء:)). فالعبودية معنى قلبي روحاين 
والبأس الشديد له وسائل اتخاذه األسبابية األرضية الكونية. ثم إن اهلل تعالى ال يريد منا 
إن استخلفنا يف األرض أن يمتعنا بزهرة الدنيا للدنيا، لكنه يريد أن يصطنعنا لنمكن لدينه. 
يريد أن نتمكن يف األرض لنعمل لآلخرة يف حق أنفسنا فرادى ويف حق كل جن وإنسان 

ُنبلغه رسالة اهلل ليعبد اهلل ويعرف اهلل«. )))

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 000)، ص 3).
)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص )7).
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والتمكين  االستخالف يف األرض،  الغاية من  يبين  لطيف  وتنبيه  توجيه سلوكي  إنه 
إعدادا  الكونية،  باألسباب  األخذ  يستدعي  جهادي  إحساين  ومطلب  فيها.  اهلل  لدين 
وتخطيطا وبرمجة. كما يستوجب االتصال القلبي باهلل عز وجل والجثو على باب كرمه 

الواسع، وتوّسد الصرب تحت ميزاب قدره يف خلقه وسنته فيهم. سبحانه.

أعمال  الحياة يف  بنفث روح  كفيل  -إذن-  الرتبوي  والوازع  اإليماين  الشرط  وجود 
المجاهد بميدان التدافع، وغياب هذا الشرط أو إغفاله مفض -بال ريب- إلى تضعضع 
الهمة والميل عن سبيل الرشاد؛ فـ»ما كل من حمل السالح مجاهد ولو رفع شعارا، ما 
دام الشعار اإلسالمي ال ينبعث من سويداء قلبه صادقا يحيى معاين »يف سبيل اهلل«. يف 
سبيل اهلل. يف سبيل اهلل. قل لي: ما هي سبيلك؟ أنت صائر إلى اهلل قهرا وهو القاهر فوق 
إليه طاعة وسمعا،  إليه طوعا، متقرب  يتوىف األنفس حين موهتا. فهل أنت سائر  عباده 

بالفرض والنفل، بكرة وعشيا، من آناء الليل وأطراف النهار؟«.)))

مفرتق  على  بالمجاهد  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  يقف  ذلك،  أجل  من 
إلى  والتثاقل  النفير  داعي  إجابة  يف  اإلبطاء  إلى  وغنجا  غواية  تدعوه  أوالهما  طريقين، 
الفراش الّدعة وعافية الجبناء. وأخراهما تستنهض همته إلى ارتقاء سلم الوالية واالنتماء 

إلى الموكب النوراين، موكب اإليمان والجهاد.  

ينخرط المؤمن يف الموكب الجهادي حين تفيض من قلبه رياحين حب اهلل وحب 
رسوله صلى اهلل عليه وسلم وحب عباد اهلل وإمائه؛ بذا »تصاغ الشخصية اإليمانية التي 
ال يزدهيها اإلطراء، وال يستميلها اإلغراء، وتقاِسُم جند اهلل مصيرهم يف السراء والضراء. 
تصاغ شخصيٌة جهادية َتْقوى على تحمل المسؤوليات العظام بروح اإلخالص هلل عز 
وجل، وبباعث الشوق إلى اهلل، وبوازع الخشية من اهلل. شخصيُة المؤمن القويِّ األمين 
المواقف  ويف  قدرها.  حق  وجل  عز  أمامه  المسؤوليَة  وَيْقُدُر  اهلل،  حقوق  يرعى  الذي 

الخطيرة لن يثُبَت إال الرجاُل ذوو الخَطِر والَقْدِر عند اهلل«.)))

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 9)).
)))   المصدر نفسه، ص 79.
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وقد بّين اإلمام رحمه اهلل مالمح الشخصية اإليمانية لجند اهلل، شخصية لها مجموع 
طيب من القوة واألمانة والرعاية لحقوق اهلل والناس والثبات على المبادئ يف المنشط 

والمكره.

ونقرأ يف كتاب اهلل عز وجل وصفا لجند اهلل الظاهرين على الحق، المرابطين يف بيت 
المقدس ويف أكناف بيت المقدس، رجال مرحلة المواجهة. يقول اهلل تعالى: ﴿َوَقَضْينَا 
َجاَء  َفإَِذا  َكبِيًرا.  ا  ُعُلوًّ َوَلَتْعُلنَّ  َتْيِن  َمرَّ اْلَْرِض  فِي  َلُتْفِسُدنَّ  اْلكَِتاِب  فِي  إِْسَرائِيَل  َبنِي  إَِلٰى 
َياِر َوَكاَن َوْعًدا  َوْعُد ُأواَلُهَما َبَعْثنَا َعَلْيُكْم ِعَباًدا َلنَا ُأولِي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَلَل الدِّ
َة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدَناُكْم بَِأْمَواٍل َوَبنِيَن َوَجَعْلنَاُكْم َأْكَثَر َنِفيًرا. إِْن  َمْفُعواًل. ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرَّ
ُوُجوَهُكْم  لَِيُسوُءوا  اْلِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  َفإَِذا  َفَلَها  َأَسْأُتْم  َوإِْن  ِلَْنُفِسُكْم  َأْحَسنُْتْم  َأْحَسنُْتْم 

ٍة َولُِيَتبُِّروا َما َعَلْوا َتْتبِيًرا﴾ )اإلسراء:7-4). َل َمرَّ َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَّ

إهنا آيات مبشرات بموعود اهلل وحتمية اللقاء بين أهل الحق وأنصار الباطل، ألهل 
الحق من عالمات العبودية والشدة يف اهلل والفطنة واليقين يف وعد اهلل حظ وافر طيب. 

وعلى أنصار الباطل غضب من اهلل وخذالن محيق.

أحاديث  الكريم وفصلتها  القرآن  ذكرها  متعاقبة  كثيرة  مراحل  المواجهة  يدي  وبين 
مرتين،  اإلسراء  سورة  يف  وجل  عز  اهلل  ذكره  وقد  اآلخرة«،  »وعد  و»إن  شريفة،  نبوية 
حَدث ضخم ينتظره المؤمنون. ليس موقعة جزئية وال معركة جانبية كما يحسب العرب 
المكبوتون المغلوبون يف فلسطين. قضية اإلسالم واحدة، واجهتها الصدام المحتوم مع 
الجاهلية  واليهود فص  اآلخرة.  لوعد  مقدمتان  إال  وأفغانستان  فلسطين  الجاهلية. وما 

وروحها«.)))

وال مرية يف أن اليهود روح الجاهلية والعنصرية يف هذا العالم. ووراء الركب الجاهلي 
َعددهم  من  الرغم  على  اليهود  أن  غير  والهوان،  الجهل  أوحال  يف  غارقة  أمتنا  تنتكس 
وُعددهم أذلُّ من أن تكون لهم أمة جامعة. حتى إذا آن ميعاد المواجهة، وحانت ساعة 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص ))).
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اْسُكنُوا  إِْسَرائِيَل  لَِبنِي  َبْعِدِه  ِمن  ﴿َوُقْلنَا  لفيفا،  »وعد اآلخرة« جاء هبم اهلل جلت عظمته 
اْلَْرَض َفإَِذا َجاَء َوْعُد اْلِخَرِة ِجْئنَا بُِكْم َلِفيًفا ﴾ )اإلسراء:)0)( .

ط السياسي ال�ث

يتصل الشرط السياسي بتاريخ المسلمين اتصاال وثيقا؛ فما تزال األمة اليوم تعاين من 
ابتليت به مبكرا، إثر االنقالب الدموي األموي على  ويالت االنكسار التاريخي الذي 
لملكيات  والتأسيس  المنتنة،  القبلية والعصبيات  النّعرات  الراشدة، واستنبات  الخالفة 
وراثية عاّضة وأخرى جربية، سيماها البارزة سلطة مطلقة وديمقراطية مزيفة واستنزاف 

لخيرات البالد وأرزاق العباد.

تقف أنظمة الحكم المتلّونة يف أثواهبا تلّون الغول سّدًا منيعًا دون قومة األمة وانبعاثها، 
لتنفض عن نفسها غبار الخمول وهوان التقليد القروين. حصار مقيد ألي إرادة سياسية 

حرة، تعمل َوفق فقه سياسي يحتكم إلى ضوابط الشرع وأصول التجديد المنهاجي. 

وقد نتج عن ذلك كله ما نراه اليوم من تشرذم األمة، وتخّبط المسلمين يف دركات 
البطالة واألمية والجريمة والفساد الطبقي والهدر بأنواعه جميعها. مع تخلف اقتصادي 
مهول تنخره مديونية دولية، وتلك نتيجة حتمية الستحكام قبضة البنك الدولي وتسلط 
المؤسسات الصهيونية على مدخرات األمة اإلسالمية، وتدخلها يف هيكلة ميزانياهتا بما 

يقوي روح اإلمربيالية الصهيونية العالمية وجشعها.

ما المخرج من هذه الحال اآلزمة؟ وبم سيواجه المسلمون ُعتّو األخطبوط الصهيوين 
المستحكم يف الُبنى العميقة ألغلب دول العالم -وعلى رأسها الدول العربية- ومؤسساته 

الحكومية وغير الحكومية، السياسية واالقتصادية والعلمية واإلعالمية والثقافية إلخ؟

ستة  حوالي  يسندها  واشنطن  يف  يهودية  ضغط  مجموعة  »وجود  ظل  يف  ذلك،  كل 
أنواع  تتعدد  هكذا  بالنشاط.  ويتمتعون  والقوة،  الثراء  يملكون  اليهود  من  ماليين 
يهود  فزيادة على دعم  اليهودية.  الدولة  إلى  المقدمة  األوربية واألمريكية  المساعدات 
وإسرائيل  المتحدة  الواليات  بين  المشرتك  الدفاع  حلف  يتجسد  األثرياء،  الشتات 
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والتكفير األوربي يف أنبوب يمد الدولة العربية بالدعم العسكري والمالي، والتكنولوجي 
والدبلوماسي واألمني«.)))

جرثومة  واجتثات  القرآن  دولة  إلقامة  العاملين  على  تطرح  محرجة  حارقة  أسئلة 
الظلم، أولئك الذين أيقنوا بموعود اهلل لعباده باالستخالف يف األرض، إن هم استحقوا 

النصر وتحققوا بصفات جند اهلل. 

نقـرأ بتـؤدة فقـرة منيـرة مـن كتـاب فريد نفيـس لإلمام عبد السـالم ياسـين رحمه اهلل 
هـو كتـاب »نظـرات يف الفقـه والتاريـخ«، ونلفـي يف الفقـرة جوابـا جامعـا عـن األسـئلة 
فينـا. ال يكفـي  الجهاديـة  السـابقة؛ فمنـاط األمـر عنـده »يتوقـف علـى إحيـاء اإلرادة 
مقدمـة  بالمـرض  المعرفـة  كانـت  وإن  الداخليـة  وقوانـا  ذاتنـا  ينخـر يف  مـا  نعـرف  أن 
ضروريـة للعـالج. وال يكفـي أن نعـرف الحمولـة التاريخيـة ومراحـل تطارحهـا علينـا 
المتوغـل ونتحـرر  المـرض  نـربأ مـن  إنمـا  المعرفـة شـرطا أساسـيا.  وإن كانـت هـذه 
مـن الحمـل القاصـم للظهـور باليقظـة اإليمانيـة والهبـة اإلحسـانية والتعبئـة الجهادية. 
تاريخنـا  تجـارب  مـن  االسـتفادة  إلـى  نحتـاج  الجهـاد  إلـى  وهبتنـا  يقظتنـا  ومـع 
إيجابيـة  دروسـا  منـه  نسـتخرج  وسـلبياته  الماضـي  أوزار  عـن  نتـج  مـا  عـرض  وإلـى 

(( لتاريخ مسـتأنف«.)

يبين خطوطه  أزمتها،  بإخراج األمة من  يعرض اإلمام رحمه اهلل مشروع حل قمين 
والهبة  اإليمانية  باليقظة  فينا  الجهادية  اإلرادة  بإحياء  ابتداء  واضح؛  بشكل  الكربى 
الداخلية.  الضعف  ونقط  العجز  لمواطن  تشخيص  من  ذلك  يرافق  ما  مع  اإلحسانية، 
الحكمة  التحررية وطلب  التاريخ وحركاته  اإلفادة من تجارب  اهلل على  ويحثنا رحمه 
فيها، والنظر إليها بمنظار  الفقه المنهاجي؛ وهو منظار متكامل األركان والخصائص، 
تجد له -أيها القارئ العزيز- تفصيال دقيقا يف كتاب »اإلسالم غدا«، ويف مؤلفات اإلمام 

رحمه اهلل تفاصيل أخرى.  

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص ))).
)))   ياسين، عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ط)، 989)، 

ص 0).
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عي
ط الج�ة ال�ث

كيف يمكننا حث المستضعفين يف أوطاننا المسيَّجة على التخلص من ربقة الخوف؟ 
كيف نبين لهم أن المطالبة بحقوقهم ليست جريمة يف ميزان العدل؟ هل نملك اآلليات 

الحجاجية القادرة على دحض بروباغندا األنظمة االستبدادية؟

كيف؟ وقد نجحت أنظمة االستبداد باسرتاتيجيات طويلة األمد يف تدجين المواطن 
مع  معارك وهمية  ودفعه لخوض  االستهالكية،  العادات  مستنقع  وإغماسه يف  العربي، 
حتى  إلخ،  الخارجية  والمؤامرات  واألمن  والبطالة  كالفقر  المصطنعة  الهواء  طواحين 
صار يسمي خنوعه صربا وتشبثه بقيد الحياة نصرا!. عقبة نفسية كأداء، ُحّول المواطن 
بموجبها إلى رقم تافه يف خضم سوق المعامالت السياسية الضخمة. بل جعلته يعتقد 
بدونيته؛ فينسب علة االهنزام لنفسه مقتنعا بعجزه وقصوره عن مسايرة تطلعات الحاكم 

الملهم المسدد. 

وبانفكاك هذه العقدة النفسية تنحل عقد سلوكية ترتى، تقعد بشباب األمة ورجالها 
الذل ونعود  اهلل عز وجل عنا هذا  »يرفع  الموعودة. ولن  الغاية االستخالفية  بلوغ  عن 
إلى المستوى الذي يريده اهلل عز وجل لنا ونكون نحن األحرار، نحرر اإلنسانية ونفك 
الرقاب، إال عندما نغير سلوكنا، عندما نسير إليه تائبين متقربين مجاهدين. ولن يغير اهلل 
ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا. وهذا يرجع بنا إلى العقبة النفسية التي قال فيها اإلمام الحسن 

البصري: عقبة واهلل شديدة!«.)))

لذلك، ال ينبغي لنا أن نروغ عن إرادة التغيير يف هذا العالم المّوار، عالم مختل التوازن 
تسوس الطغمة الصهيونية مؤسساته االقتصادية والثقافية واإلعالمية جميعها، وتحرك يف 
الخفاء أنظمته الدبلوماسية الدولية، تمنّي المستضعفين يف األرض بأمن مزعوم. وألهلنا 
يف فلسطين من هذا »األمن« النصيب األكرب، فما زال جزء مهم من الشعب يتجرعون 
مرارات الشتات والتهجير والتنكيل يف المعابر، والحصار واإلذالل المشفوعين بحقد 

أنظمة االستبداد العربي، وحكامها دهاقنة الرأسمالية وسماسرة األعداء.      

)))   ياسين، عبد السالم. اقتحام العقبة )سلسلة دروس المنهاج النبوي )(، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 
989)، ص 0).
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وإن ألهل فلسطين يف رقاب شباب األمة دينا ووعدا هم ناجزوه، وعلى القائمين لبناء 
فإن »مهمة دعوة  لموافقة سنة اهلل يف تحقيق »وعد اآلخرة«؛  السعي حثيثا  القرآن  دولة 
القرآن ودولة القرآن أن تغير كل هذا البؤس األسود، والموت األصفر، بسعادة الجهاد، 
أعيُن  نامت  فال  ِغالٌب  الدنيا  اهلل.  موعود  نحو  وباطنا  ظاهرا  المتحركة  الهجرة  وحياة 
الجبناء! الدنيا حركة وتجديد ونشاط دائب، فال أمَِن الخاملون! الدنيا منافسة اقتصادية 
فون! الدنيا ِصراع وحيلة ومدافعة بالتي هي  تكنولوجية، فال عاش الجَهَلُة العاَلة المتكفِّ
أحسن تارة والتي هي أخشُن إن اقتضى الحال، فال كان الحالمون المثاليون العاجزون! 

]...[ فحيى اهلل أهل اإليمان، أهل الهجرة والجهاد!«.)))

بتوجيه  صفوفه،  ورّص  الداخلي  البيت  ترتيب  بإعادة  االجتماعي  الشرط  يتحقق 
الشعب  كرامة  يضمن  بما  جميعها،  الحيوية  المجاالت  وبناء  التصور  وتوحيد  المسار 
»مورادنا  تكون  حتى  والشغل،  والصحة  التعليم  وأوالها  المجاالت  وأهم  وأريحيته. 

البشرية« على قدر كاف من األهلية واالستعداد لمواجهة رهانات الغد.

اإلنسان  لتوفير حاجيات  تنمية منسجمة، تسعى  العمل على تحقيق  إذن من  بد  فال 
القرآن  وإلى  المسجد  إلى  العودة  و»إن  مستمر.  اجتماعي  توازن  لضمان  وأولوياته، 
ولم  حياتنا  عن  غابت  التي  الجماعية  للحياة  المثالي  بالنموذج  االلتقاء  من  ستمكننا 
تبَق حية إالَّ يف ثنايا النصوص ويف قلوب األتقياء والتقيات. سيرتدد النداء الداعي إلى 
هذا النموذج ليبلغ اآلذان: أن هلموا إلى العمل الصالح إلنقاذ أنفسكم، وقوموا لتبنوا 
لنموذج  الجماعية  فالروابط  والشريعة!  بالعقيدة  بالقسط،  الوزن  وأقيموا  مجتمعاتكم، 
البذل واإليثار وخدمة الغير، والنواة الحية للجماعة هي  المجتمع اإلسالمي جوهرها 

األسرة«.)))

نخلص مما سبق إلى أن األساس المتين الذي نبني المجتمع اإلسالمي عليه قوامه 
السيرة  الغير. وركنه األعظم ونواته الحية األسرة. نقرأ يف كتب  البذل واإليثار وخدمة 

ص   ،(009 األولى،  الطبعة  بيروت،  والنشر،  للطباعة  لبنان  دار  المة،  إمامة  السالم.  عبد  ياسين،     (((
.93 - 9(

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص )9).
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وتوكال  وسكينة  ومحبة  إيمانا  تفيض  المسلمة،  لألسرة  وضيئة  نماذج  الشريفة  النبوية 
على اهلل يف األمور كلها. حال بيننا وبين هذه النماذج أمواج المادية المتالطمة وأصنامها 
وأفكار الغرب الملحد المتفلسف، مبيداٌت تبيد الفطرة السليمة تشوهها يف قلوبنا. فما 

السبيل إلى االرتقاء بمجتمعنا اإلسالمي اليوم لبلوغ ذلك النموذج الخالد؟    

يلقي اإلمام رحمه اهلل الضوء على حال اإلنسان المذبذب الحائر، المقّيد إلى دوالب 
الحياة المادية االستهالكية الهوجاء. فـ»يف أذن الجائع ال يسلك إال صوت يبشر بالخبز، 
يف وعي المقهور المحقور ال يتضح إال برهان الحرية، ]...[ فمن كان شغل يومه وهناره 
ْين، ومرض األطفال، ومصير األسرة،  القوت، والمأوى، والكسب والشغل، والدَّ هم 
استعداد، ال  له، ال  به، ال وقت  يؤمن  دينا  العليا ولو كانت  المبادئ  لن يستمع لعرض 

مناسبة«.)))

النابض بالحياة، المحلق بجناحي  إن أحوج ما نحتاجه هو بناء النموذج اإلسالمي 
العدل واإلحسان. نموذج يستلهم من السلوك النبوي يف شموله مادة الكينونة مع اهلل، 
حتى يقوم بواجب البناء واإلعداد لمستقبل اإلسالم. وإن القراءة المتأنية الواعية للنسق 
المنهاجي لدى اإلمام المرشد عبد السالم ياسين رحمه اهلل لهي المفتاح لباب فهم سنة 
المقصد األسنى، والرفيق على طريق  أبدًا، والدليل يمشي بك إلى  التي ال تتحول  اهلل 

الجهاد. والموعد اهلل.  

ط املقاومة  رسث

العمليات  وتسمى  إرهابا!  األرض  يف  المستكربين  قاموس  يف  المقاومة  تسمى 
االستشهادية عند الغرب عمليات انتحارية! هكذا صنعت قوى االستكبار العالم صيحة 
بمقتضاها  الناس  االستعبادية. وصار  اإلنسان« لخدمة مصالحها االستعمارية  »حقوق 
طبقات بشرية بعضها فوق بعض، يف أعالها يعيش المواطن الغربي المرتف ذي الجلدة 
المستضعفين  تتكدس أجساد  اإلنسانية، ويف سفسافها  الكرامة  بسياج  البيضاء، محاطا 

المحتقرين من شعوب العالم السفلي.

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم وتحدي الماركسية اللينينية، دار اإليمان، ط)، 987)، ص )).
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الوحشية  القوة  مجدت  إلحادية  فلسفية  إديولوجيات  على  تتغذى  استعبادية  ذهنية 
اهلل  »شعب  قدر  من  تعلي  وشعائر  شرائع  سن  يف  وأبدعت  اإلنسان  يف  السادية  واللذة 
النظرية  تسميهم  كما  »الجويم«  أو  األخرى،  والملل  األقوام  حساب  على  المختار« 

اليهودية العنصرية. 

على أن االستكبار الصهيوين العالمي »ال يكاُد ُيخفي من احتقاره لإلنسان واستهانته 
ف، عاَلم المستكربين،  بحقوقه ما تكشفه األحداث كل يوم. فإنساٌن واحد من العالم المشرَّ
تقوم الدنيا وتقعد لخرب شوكٍة أصابته يف أَحِد تخوم العالم. مذابح الفلسطينيين يف َصْبرا 
وشاتيال، وتقتيل أطفال الحجارة يعرض على أنظار العالم كل مساء: أخباٌر دارجة! أسيٌر 

واحد يهودي ُيفدى بكذا مائٍة من الدجاج الفلسطيني: أمر ال يحتاج لتعليق«.))) 

ازدواجية يف الخطاب الحقوقي التربيري وسياسة دولية تكيل بمكيالين وميزان غير 
مستقيم، وأنظمة »ديمقراطية« حربائية تؤمن بقانون الغاب وتعمل به، وأخرى مسلطة 

على رقابنا انتحلت »نحلة الغالب« واتخذت سياساته هنجا ودينا. 

إن الطريق أمام رجال المقاومة المجاهدين غير مفروشة بالورود، وإن قومة القائمين 
وانبعاث دولة القرآن ألمر يقلق راحة كل مؤمن بموعود اهلل، حامل رسالة االستخالف 
يف األرض. كيف السبيل إلى شحذ الهمم واإلرادات والعزائم، وقد »َشلَّْت قرون من 
ذهن  يف  وضوَح  وال  للخاملين،  إراَدَة  فال  نفوسنا،  يف  واإلباء  المقاومة  روَح  االستبداد 
ُة اليوم  العامة، وهم يرون علماَء القصور الفصحاَء المتحذلقين بجانب الطاغوت. فعامَّ
يتعايشون بإسالم مشلول، نصُفه العباديُّ من صالٍة َميَِّتٍة، أو مخطوفٍة َخطفا، أو مرتوكٍة 

َمنِْسيٍَّة، يناسب شلَل نصفه التعاملّي وموَته«))).

خّيم الخمول على األمة اإلسالمية أمدا طويال، ونجحت قوى االستكبار وذراريها 
الرهان، رهان معركة بث الوهن يف نفوس شباب  أبناء جلدتنا يف كسب  الحاكمين من 
الخالفة  قرن  يف  النصر،  بشائر  طالئع  والمنة-  الحمد  -وهلل  اليوم  نرى  لكننا  أمتنا. 
القنوات اإلخبارية  النبوة إن شاء اهلل. يف مقدمتها ما نشاهده على شاشات  على منهاج 

 ،(000 ط)،  البيضاء،  الدار  األفق،  مطبوعات  والحكم،  اإلسلميون  العدل:  السالم.  عبد  ياسين،     (((
ص))3.

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص )3.
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الفلسطينية على رشاشات جنود االحتالل الصهيوين،  انتصار للمقاومة  التلفزيونية من 
جنود أغرار أشربوا يف قلوهبم الخوف بظلمهم. قاتلهم اهلل، أنى يوفكون.

والشيوخ  والنساء  الرجال  من  فئاما  المباركة  الُجمع  ويف  الساعة  مدار  على  ونرى 
والعجائز واألطفال الفلسطينيين العّزل، ليس لهم من درع تقيهم نيران العدو غير إيماهنم 

بقضيتهم وحقهم يف العيش الكريم اآلمن.

لهذه المقاومة الفلسطينية الغراء تاريخ مجيد أثله شهداء عظام، منهم من قضى نحبه، 
شحاذة  وصالح  الرنتيسي  العزيز  وعبد  ياسين  وأحمد  القساُم  الدين  ِعز  رأسهم  وعلى 
وفتحي الشقاقي وسعيد صيام وأحمد الجعربي. ومنهم من ينتظر من أمثال خالد مشعل 
ورائد صالح ورمضان عبد اهلل شلح وإسماعيل هنية، وغير أولئك من رجال المقاومة 

الفلسطينية الكرام، الذين لم يبدلوا تبديال وال يرضون بغير المقاومة بديال.

من  مؤمن  لكل  اهلل.  أرض  يف  كانوا  حيثما  الجهاد  ورجال  فلسطين  أهل  اهلل  حيى 
المقاومة حظ؛ الرجل يف عمله والمرأة يف بيتها والشاب يف جامعته، لكل منهم نصيب 
ظاهرة  منافذ  من  إلينا  المتسربة  والفساد  والخنوع  والتمييع  الظلم  ألوان  مقاومة  من 
وخفية. وقانا اهلل شرها وبأسها. يهيب اإلمام رحمه اهلل هبؤالء الرجال يف فصول عديدة 
من مؤلفاته، يستحثني وإياك لنسلك درب مقاومة الظلم كما سلكوا، لنستعصم بحبل 

الجهاد يف سبيل اهلل، فيقول: 
الماِجــِد نِـــداَء  اخَلــــع  ثِيــاَب  َمــهانــــٍة    ****    واسَمْع 
حاِشــــــــِد اُء  َقْد  َبدأْت    ****    بـــــركـــٍب  حلُة  الَغرَّ الرِّ
فاْشَهْق وُمت َموَت الَجبا   ****   ِن  أْو  الحَقنَّ  َوجاِهِد)))

ي
عداد املتأ�ن ط الإ رسث

قال اهلل عز وجل: ﴿إِنَّ اهللَ اَل ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّٰى ُيَغيُِّروا َما بَِأْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اهللُ بَِقْوٍم 
ُسوًءا َفَل َمَردَّ َلُه َوَما َلُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل﴾ )الرعد:))). لنا يف طريقنا لتحقيق موعود 

)))   ياسين، عبد السالم. شذرات )ديوان شعر(، ط)، )99)، ص 73.
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الخالفة الثانية على منهاج النبوة صوى واضحة، موضحة للمطلوب من جند اهلل بذله 
الستحقاق النصر لحظة مواجهة أنصار الباطل.

إن  بل  البدين،  واإلعداد  العسكري  التدريب  على  العكوف  منا  المطلوب  وليس 
»أهم من كل هذا أن نبني الدولة الخالفية النموذجية، ال شيء أفصح خطابا لإلنسانية 
الصفراء،  الشعوب  بروز  الزمان  نعيش يف هذا  الناس.  جمعاء من نجاحنا حيث يخفق 
تتقدم اليابان موكبها. نجاح اليابان باهر يف ميادين العلوم والتكنولوجيا والتنظيم. اليابان 
اليوم تشكل خطرا تخشى أمريكا وأوربا عواقبه. ]...[ وهناك »التنينات األربعة« كوريا 
سنة  أربعين  منذ  الصناعية  مسيرهتا  بدأت  وسنغافورة.  وتايوان  كونغ  وهونغ  الجنوبية 

فقط. وهي اآلن بَصَدِد أن تصبح نِّدًا لليابان نفسه«.)))

النجاح يف مختلف المجاالت الحيوية، سربا لميادين  القرآن على قاعدة  نبني دولة 
العلوم بمختلف توجهاهتا، وإتقانا للتكنولوجيات الحديثة بشتى صورها. ثم اإلفادة من 
علوم التدبير والتنظيم التي أبدع الغرب يف التنظير لها، فخلق لها مجموعات بحثية تسعى 
دائبة إليجاد تطبيقات عملية لها. وإذا كان اإلمام المجدد رحمه اهلل يشير إلى صعود دول 
شرقية كاليابان و»التنينات األربعة«؛ فإننا نفهم عنه رفع اهلل قدره ضرورة تتبع مسارات 
تطور الدول الصاعدة، واستكناه أسباب تطورها ومواطن قوهتا، حتى نبني ألمتنا على 

هدى من اهلل أساسا متينا وركنا شديدا. 

وقد تطالعنا اليوم مؤشرات االقتصاد بمراتب االقتصاديات الكربى عالميا، تراجع 
أخرى  دول  لصالح  مراتبها  وتحول  اليورو،  ومنطقة  األمريكية  المتحدة  الواليات 
إفريقيا  وجنوب  والهند  الصين  الصاعدة  الدول  رأس  وعلى  اهلل،  أيام  من  نستقبله  فيما 
والربازيل وتركيا وإندونيسيا. فأين نحن من هذا التسابق المادي والمنافسة االقتصادية؟

ماذا نملك و»مع الجاهلية التفوق العددي والتكنولوجي والمالي والعسكري، معها 
الخربة والصناعة والتنظيم، معها السبق الزمني يف كل الميادين، تطرق اآلن وتلج عصر 
ما بعد الصناعة، عصر المعلوماتية والفضاء واإلنتاج األوتوماتكي والتحكم يف الخاليا 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 7)3.
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متخلفين،  مسبوقين  خطانا،  تتعثر  الجاهلي  الركب  ووراء  والحيوان.  للنبات  الوراثية 
اهلل  سنة  عزائمنا.  واهنة  عقولنا،  محتلة  أرضنا،  مَقطعة  أموالنا،  مبذرة  أوصالنا،  ممزقة 

ال تجامل أحدا، وحكمه على الغثاء أن ال ينهضوا لجليل من األمر ما داموا غثاء«.)))

تكون لنا وراثة األرض إن كنا أمناء على الرسالة اإللهية، أقوياء على أدائها وحمل 
َبِعّي هو قيادة  أعبائها، إن بذلنا دماءنا ثمنا لتحقيق موعود اهلل يف األرض. وإن مكاننا الطَّ
المستضعفين يف األرض، نصرة لهم على أعداء الكرامة اإلنسانية، من دول االستكبار 
الجرب  حكام  من  وذراريهم  والشرق،  الغرب  من  وحلفائهم  صهيون  بني  العالمي، 

المسلطين علينا. 

وإن تعبئة المستضعفين وإمامتهم تقتضي امتالك ناصية التنمية، والمنافسة االقتصادية 
المؤسسي، والدخول يف سرب  التنظيم والتدبير  التكنولوجي، والتدرب على  والتطور 
التنظير  فضاء  يف  تائهين  وال  حالمين  لسنا  الكربى.  واالقتصاديات  المتقدمة  الدول 
المجرد، لكننا نؤمن بوعد اهلل لعباده العاملين، المعتقدين بأثر التغيير األنفسي يف التغيير 
﴿إِنَّ اهللَ  بالتغيير ما جاء يف كتاب ربنا جل جالله، بقوله:  اآلفاقي الكوين. وإنما نقصد 
ُيَغيُِّروا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾ )الرعد:))). تغيير األحوال مقرتن بتغيير ما  ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّٰى  اَل 
العبودية،  قيود  من كل  اإلنسان  تحرير  غايته  له،  اإلنسان محورا  يتخذ  تغيير  باألنفس، 

حتى يرقى ألن يكون عبدا هلل وحده. 

ة
ة
خا�

لقد قرن اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تحقق موعود اهلل بخمسة شروط، تؤهل 
جند الحق الستحقاق النصر المبين. وقد حدد رحمه اهلل هذه الشروط يف ضرورة وجود 
المقاومة  وجود  ثم  االجتماعية،  والقاعدة  السياسية  والمؤهالت  اإليماين  األساس 
متأنٍّ  إعداد  من  التاريخي  التغّير  صيرورة  تفرضه  ما  مع  القضية.  سبيل  يف  واالستشهاد 
استشرافا ليوم اللقاء المرتقب، وانخراطا يف سلك العاملين لمستقبل اإلسالم، وعمال 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 9)).
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بالنواميس الكونية واألسباب األرضية، وسعيا للتمكين لدين اهلل وتحقيق سنته التي ال 
تحابي أحدا من خلقه. 

المقاومة  وإن  اإلسالم،  لمستقبل  العاملين  مشروع  يف  القضايا  أم  فلسطين  وستبقى 
المجيدة ألهلنا يف فلسطين للعتّو الصهيوين، وكذلك مقاومة أبناء األمة ألنظمة االستبداد 
إسرائيل«  »أبناء  من  الصهيوين،  العالمي  استكبار  دابر  بقطع  كفيل  لجهاد  كانت،  حيث 
وأشياعهم من النصارى والحاكمين من بني جلدتنا. فما حظي وحظك من هذه المقاومة 
المباركة؟ وهل بذلنا الوسع إنكارا للظلم وحربا على أهله؟ كيف ننسنى فلسطين وقد 

مات على شعبة من النفاق من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد لتحريرها؟

املراجع املعتمدة

القرآن الكريم.   

ياسين، عبد السالم )987)( اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية )ط. )(. دار اإليمان.   
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الخطابي للطباعة والنشر.
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املنظور السن�ن

د. مجدي محمد قويدر
عضو رابطة علماء فلسطين/ فلسطين

الفلسطينية وأبعاد الصراع  تميزت قراءة اإلمام عبد السالم ياسين ألحداث القضية 
األمم  قيام  تحكم  التي  الربانية  السنن  ضوء  يف  لجذورها  فاحصة  متعمقة  قراءة  بكوهنا 
وهنوضها، وعوامل سقوطها واندثارها، وَبّين طبيعة العدو الماكرة يف ضوء رؤية القرآن، 
اليهود إلى أرض فلسطين لفيفًا، لتحقيق موعود اهلل بالجوس  ووعد اآلخرة، ومجيء 

خالل ديارهم، وتتبير ما علوا تتبيرًا، ورسم منهج التحرير على ضوء سنة اهلل.

أو  المفكريـن  إليهـا أحـد مـن  يسـبقه  لـم  الفلسـطينية  للقضيـة  السـننية  القـراءة  هـذه 
المنظريـن للقضيـة؛ فيعتـرب اإلمـام ياسـين يف كتابـه )سـنة اهلل( أوعـى مـن جمـع، وأعمق 
الـذي  الغثائيـة  واقـع  ظـل  ويف  اهلل،  سـنة  إطـار  يف  الفلسـطينية  القضيـة  إلـى  نظـر  مـن 
تعيشـه األمـة، وتكالـب األمـم عليهـا، وعـرض فيـه أحـداث األمـة المؤسـفة، وهواهنـا 
علـى النـاس، وأبـان أن النصـر ال يتحقـق بالسـنن الخارقـة، وال بالقعـود عـن اإلعـداد 
والجهـاد، وإنمـا يتنـزل بعـد الثقـة بـاهلل علـى مـن أخـذوا بالسـنن الجاريـة، وأعـدوا مـا 
اسـتطاعوا مـن األسـباب، يقـول رحمـه اهلل: »ينصـر اهلل رسـله والذيـن آمنـوا، إن آمنـوا 
وعملـوا الصالحـات، ال إن أخلـوا بالشـرط الجهـادي حالميـن بالمـدد اإللهـي الخارق 
للعـادة، وهـو مـدد ال يتنـزل علـى القاعديـن بـل يخـص بـه اهلل مـن قـام وشـمر وتعب يف 

األسـباب حقها«))). وأعطـى  الجهـد،  بـذل 

ويف هذه المقالة أسلط الضوء على المنظور السنني للقضية الفلسطينية يف فكر اإلمام 
ياسين عرب محورين:

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، )00)، ص 07).
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•  المحور الول: مكانة القضية الفلسطينية يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين.
•  المحور الثاين: الفقه السنني للصراع على أرض فلسطين.

. ن س�ي مام عبد السالم �ي ي فكر الإ
ن

ول: ماكنة القضية الفلسطينية �
أ
املور ال

أرض  فهي  الشرعية؛  وأهميتها  لقداستها  نظرًا  مرموقة،  بمكانة  فلسطين  تحظى 
النبوات، ومهبط الرساالت، ومهد المسيح، ومهاجر الخليل، ومحراب داوود، وملتقى 
مواضع  خمسة  يف  بالربكة  اهلل  خصها  وقد  المعراج،  ومبدأ  اإلسراء،  ومنتهى  األنبياء، 
كما  المنصورة)))،  الطائفة  وموئل  والجهاد،  الرباط  أرض  وهي  الكريم)))،  القرآن  من 
انتصاراهتا المجيد؛ فقد اختزلت  التليد، وتاريخ  تجسد فلسطين ذاكرة األمة، ومجدها 
بطوالت عمر بن الخطاب، وتضحيات صالح الدين، وأمجاد قطز، إضافة إلى موقعها 
العربي  الوطن  بين  وصل  وحلقة  العالم،  قارات  بين  جسرًا  جعلها  الذي  االسرتاتيجي 
الكبير، ومركز ارتباط بين الجناح اإلسالمي اآلسيوي واإلفريقي، فهي بمثابة القلب من 
العالم اإلسالمي على وجه الخصوص، ولهذا كانت هدف العدو، ومحل أطماعه؛ ففي 
غفلة من تاريخ أمة اإلسالم، استطاع الصهاينة االستيالء على فلسطين، وهزيمة العرب 
يف حروب متتالية، والسيطرة على قبلة المسلمين األولى، وأصبح المسجد األقصى يف 

خطر داهم، وأسر دائم يرتقب صالحًا جديًدا يفك قيوده ويحطم أغالله.

ْقَصى الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه  َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد الَْ )))   قال تعالى: ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى بَِعْبِدِه َلْيلً مِّ
ُيْسَتْضَعُفوَن  َكاُنوا  الَِّذيَن  اْلَقْوَم  ﴿َوَأْوَرْثنَا  )(، وقال:  اْلَبِصيُر﴾ )اإلسراء:  ِميُع  السَّ ُهَو  ُه  إِنَّ آَياتِنَا  ِمْن  لِنُرَِيُه 
ْينَاُه َوُلوًطا إَِلى اْلَْرِض الَّتِي  َمَشاِرَق اْلَْرِض َوَمَغاِرَبَها الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها﴾ )األعراف:37)(، وقال: ﴿َوَنجَّ
يَح َعاِصَفًة َتْجرِي بَِأْمرِِه إَِلى اْلَْرِض الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها  َباَرْكنَا فِيَها لِْلَعاَلِميَن﴾ )األنبياء:)7(، ﴿َولُِسَلْيَماَن الرِّ
ْرَنا  َوُكنَّا بُِكلِّ َشْيٍء َعالِِميَن﴾ )األنبياء:)8(، ﴿َوَجَعْلنَا َبْينَُهْم َوَبْيَن اْلُقَرى الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها ُقًرى َظاِهَرًة َوَقدَّ

ْيَر ِسيُروا فِيَها َلَيالَِي َوَأيَّاًما آِمنِيَن﴾ )سبأ: 8)). فِيَها السَّ

ُهْم َمْن َخاَلَفُهْم  ِهْم َقاِهرِيَن الَ َيُضرُّ تِي َعَلى اْلَحقِّ َظاِهرِيَن َلَعُدوِّ )))   حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الَتَزاُل َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ
إاِلَّ َما َأَصاَبُهْم ِمْن َلَْواَء َحتَّى َيْأتَِيُهْم َأْمُر اهللِ َوُهْم َكَذلَِك َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللِ َوَأْيَن ُهْم َقاَل بَِبْيِت اْلَمْقِدِس 

َوَأْكنَاِف َبْيِت اْلَمْقِدس«.ِ
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إن قضية فلسطين قضية األمة المركزية، وجرحها النازف، وجسدها الدامي، لذلك 
احتلت مساحة تعبيرية واسعة يف كتابات وفكر اإلمام عبد السالم ياسين باعتبارها قضية 
وأمته،  لدينه  مخلص  لكل  ومؤرقة  حر،  مسلم  كل  وجدان  يف  مركوزة  محورية  عقدية 
وكارثة  فلسطين،  هم  الدائم،  »الهم  فيعتربها:  ياسين،  اإلمام  يؤرق  همًا  كانت  ولهذا 
فلسطين«)))، ويؤكد على أن قضية فلسطين ليست هامشية أو محلية، وإنما هي قضية 
مركزية مصيرية، فقال: »ليست »قضية فلسطين« قضية محلية، بل هي قضية مصيرية«)))، 
المشروع  مشروعين:  بين  والعقائدي  الحضاري  الصراع  أبعاد  تختزل  اليوم  فهي 
اإلسالمي والمشروع الصليبي الغربي الذي مّكن لليهود يف أرض فلسطين، صراع بين 
أصحاب الحق المسلمين، والغرباء الصهاينة المحتلين، ففلسطين عنوان الملحمة بين 
الحق والباطل، واإليمان والكفر، والنور والظالم، وعلى ثراها تدور المعركة المرتقبة 
أعدائهم،  على  المسلمين  يدل  والشجر  الحجر  ينطق  حيث  واليهود،  المسلمين  بين 
يقول اإلمام: »قضية فلسطين بداية المواجهة الحاسمة بين الحق والباطل، بين الجاهلية 
واإلسالم. مع الجاهلية تنَبٌؤ يهودي بمملكة صهيون األلفية. ومع اإلسالم وعد اهلل الذي 
ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه بالنصر المبين، وبالخالفة على منهاج النبوة، 

وبظهور هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون«)3).

وهذه المواجهة الحاسمة على أرض فلسطين مؤذنة بعودة الخالفة الثانية على منهاج 
النبوة، لكنها تخضع لسنن اهلل يف المجتمعات، وسنته يف النصر والهزيمة، وهو ما نتحدث 

عنه يف المحور الموالي.

. ن ي للرصاع عل أرض فلسط�ي
: الفقه السن�ن ي

املور الثا�ن

تميز اإلمام ياسين بقدرته على قراءة األحداث وقضايا األمة المعاصرة يف ضوء سنن 
اهلل يف المجتمعات، وقد حظيت القضية الفلسطينية )أم القضايا( بقراءة متأنية مستبصرة 

)))   ياسين، عبد السالم. العدل: اإلسلميون والحكم، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، 000)، ص 8).
)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص8)).

)3)   المصدر نفسه، ص9)).
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ويمكن  وأبعاده،  والباطل  الحق  بين  الصراع  وسنن  العدو،  وطبيعة  التاريخ،  بحقائق 
الوقوف على فقه سنن الصراع يف فكر اإلمام يف النقاط الموالية: 

يهود  توراتية كانت وراء تحريك  دينية  نتيجة رؤية  إسرائيل جاء  قيام دولة  إن  أوالً: 
للوصول  متعددة  مستويات  وعلى  مختلفة،  وبوسائل  العالم،  أنحاء  جميع  يف  وشدهم 
مكثفة،  جهود  ثمرة  هي  وإنما  وليلة،  يوم  وليدة  القضية  تكن  ولم  إسرائيل،  دولة  إلى 
على  وقدرة  الدولية،  المسارات  يف  خفي  وتحكم  مستمر،  وتعاون  مدروسة،  وخطط 
فيه  القضية، يحكم ذلك ويتحكم  الكثير من األشخاص واألحداث لمصلحة  توظيف 
إرادة عامة وليدة عقيدة تلمودية صنعها حاخامات ورجال دين يهود، مؤسسة على نبوءة 
اليهود بمملكة بني صهيون األلفية التي تقوم على جبل صهيون الحقيقي يف فلسطين، 
هذه العقيدة يشاركهم فيها النصارى الربوتستانت الداعمين للمشروع الصهيوين، يقول 
اإلمام: »أن حلول مملكة صهيون عقيدة يشارك اليهود فيها الربوتستانتيون المنكبون على 
تالوة التوراة«)))، ويقول: »منذ كتب لوثر عبارته البليغة يف تمجيد اليهود، والربوتستانت 
لليهود تقديسًا كبيرًا. تقديس يعرب عنه كل جيل منهم  -خاصة األمريكيون- يحملون 
وكل صنف من زاوية اهتمامه« ويضيف ُحلم »صهيون« و»مجد مملكة اإلله« مقرتن يف 
الضمائر، مدفون فيها مخزون، هبداية اليهود إلى النصرانية وخالصهم من االضطهاد، 
وجمعهم من الشتات، وإعادة تأسيس مملكتهم«)))، ويؤكد اإلمام أن السيطرة الصهيونية 
»لكن  يقول:  والفرات،  النيل  أرض  إلى  أبصارهم  تمتد  بل  فلسطين،  عند  تتوقف  لن 
الكربى«  »إسرائيل  نحو  انتقالية  مرحلة  سوى  ليست  المسرتجعة  الموعودة«  »األرض 
التي ترسمها الخرائط الصهيونية والتي تحتوي جزءًا كبيرًا من المشرق العربي، األردن 
لها، وال حدود،  يهود ال هناية  أطماع  أن  اإلمام  والعراق ومصر«)3)، ويكشف  وسوريا 
فهم يتطلعون إلى العودة إلى أرض الجدود يف المدينة المنورة »لكنهم لم َينَْسـوا أبًدا هذا 
الفصل من تاريخ شعبهم، ولذا ال يقنع الصهاينة بالطمع يف األراضي التوراتية الممتــدة 

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص))).
)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص7).

)3)   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص7)).
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من فلسطين إلى سوريا والعراق ومصر، بل يرنون ببصرهم إلى المدينة المنـورة حيث 
موطن األجداد من قينقاع وقريظة والنضير. فال حدود لجشع الدويلة اإلسرائيلية«))).

األمم  وتسليط  وانقراضها،  األمم  وبناء  وسقوطها،  الحضارات  قيام  إن  ثانيًا: 
بعضها على بعض يخضع لقوانين وسنن ربانية ال تحيد وال تتخلف، وال يمكن ألحد 
النظر  السنن، وطلب  للمرتكزات األساسية لهذه  الكريم  القرآن  تجاوزها، وقد عرض 
والتأمل والسير يف األرض واالعتبار بأحوال األمم الغابرة وسبب انقراضها وتداعيها؛ 
اإلمام  أكد  ولهذا  أقدامها؛  بمواقع  وبصيرة  أمرها،  من  بينة  على  المسلمة  األمة  لتكون 
على ضرورة التحقق بالرؤية القرآنية، وإدراك السنن التي يخضع لها الصراع بين الحق 
أبعادها  يف  القضية  نبصر  القرآن  وبمنظار  القرآن  إزاء  من  ننظر  »عندما  بقوله:  والباطل 
باهلل  إيماهنم  جهة  من  آدم  بني  قلوب  يف  الجذر  العميقة  اهلل،  سنة  يف  األعماق  الضاربة 
وتصديقهم لرسله أو تكذيبهم...«)))، ويقول: »من إزاء القرآن ال يحجب عنا حقائق سنة 
اهلل، وشروط نقمة اهلل، وفتنة الناس، ونصر اهلل طول األمد، وال تسلسل التاريخ الطويل، 
يكون  أزمتنا  من  للخروج  السبيل  أن  على  اإلمام  ويلح   ،(3( وتخلفنا...«  تدهورنا  وال 
إزاء  »من  فيقول:  السليم لإلسالم،  والتطبيق  العرب،  فاحصة ألخذ  قراءة  التاريخ  بقراءة 
القرآن عقيدة وعبادة وسلوكًا وعمالً على  التاريخ وعيًا، وبتطبيق  القرآن نشرف على 
التي أردانا فيها نسيان اهلل، وقساوة  الفتنة  أنفسنا من قبضة  المقاصد وطلبًا لها نستعيد 
القلوب من عدم ذكر اهلل«)))، فالقرآن خالد، ومجرد عن حدود الزمان والمكان، وهو 
معين ال ينضب، وعطاؤه ال ينفد، لكن السؤال المطروح إلى أي مدى يستطيع المسلم 
المعاصر أن يرتجم عقيدته إلى واقع عملي، وتنتظم حياته وفق رؤية القرآن وحكمته، 

ويتعامل مع قضاياه وفق معطيات السنن الربانية.

اليهودية، وطبيعتها،  الشخصية  الكريم عن حقيقة  القرآن  تعالى يف  اهلل  ثالثًا: حدثنا 
وموقفهم  والفضيلة،  الحق  على  األسود  وحقدهم  وانحرافهم،  نفوسهم،  وخفايا 

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص39).
)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص7).

)3)   المصدر نفسه، ص7).
)))   المصدر نفسه، ص8).
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﴿َواهللُ  سبحانه:  فيقول  البشرية،  على  وخطورهتم  والمسلمين،  اإلسالم  من  العدائي 
َأْعَلُم بَِأْعَدائُِكْم َوَكَفٰى بِاهللِ َولِيًّا َوَكَفٰى بِاهللِ َنِصيًرا﴾)النساء:))(، ويخرب سبحانه وتعالى 
اْلَيُهوَد  آَمنُوا  ِذيَن  لِّلَّ َعَداَوًة  النَّاِس  َأَشدَّ  ﴿َلَتِجَدنَّ  فيقول:  للمؤمنين  اليهود  عداوة  عن 
بالشخصية  يذكر  القرآن  من  انطلق  ياسين  واإلمام  )المائدة:)8(،  َأْشَرُكوا﴾  َوالَِّذيَن 
اليهودية الماكرة وأمراضها، فيقول: »ونذكر باليهود وبكوهنم معدنًا بشريًا تركزت فيه 
هم  األمم،  لداء  المتخصصون  الحضنة  فهم  الفتنة،  أسباب  وكل  الجاهلية،  معاين  كل 
المنتجون الرئيسيون له، وهم موزعوه بما خصهم اهلل عز وجل به من عنده وبما أجرموا 
إيغار  وال  النفوس،  حفيظة  إذكاء  ليس  التذكير   هذا  من  اإلمام  وهدف  ويجرمون«)))، 
الصدور، وإنما الكشف عن طبيعة هذا العدو، وكيفية التعامل معه يف ضوء رؤية دستورنا 
واحتالل  السياسة  حسبان  اعتبارنا  يف  »يأيت  فيقول:  فيهم،  الماضية  اهلل  وسنة  الخالد، 
الموحى  وعناصرها  اهلل  سنة  اعتبار  بعد  الثانية،  المرتبة  يف  الهزائم  ومذالت  فلسطين 
اليهود جرثومة الفساد ومادته، كانوا كذلك، لن ينفكوا كذلك إلى  هبا مسبقًا من كون 

يوم الفصل«))).

لالنتصار  الطريق  بداية  وهو  المعركة،  من  يتجزأ  ال  جزء  العدو  شخصية  معرفة  إن 
عليه، يؤكد اإلمام ياسين على هذا المعنى فيقول: »لن يكون لنا النفس الطويل، وال الثقة 
بنصر اهلل، وال القدرة على إعداد العدة يف األمد البعيد، إن لم نجعل جوهر القضية يف 
وعينا وحركتنا مطابقًا لتعليم القرآن يف المسألة، مستنيرًا هبديه، مسايرًا له يف تفسيره إلى 
القلوب، وكفر  اليهودي األشد قسوة من كل  والقلب  الخبيثة،  اليهودية  النفس  أعماق 
يهود ونفاقهم ومكرهم وصدهم عن سبيل اهلل«)3)، ولهذا ليس عبثًا أن تكون المساحة 
التي تناولت  القرآن  اليهود كبيرة، واستغرقت السور الطويلة يف  التعبيرية للحديث عن 
صفاهتم، وأخالقهم، وجرائمهم، وقتلهم األنبياء، ونكثهم العهود، وأكلهم أموال الناس 
وكيدهم،  ومكرهم،  سبيالً،  المؤمنين  من  أهدى  أهنم  للكافرين  وشهادهتم  بالباطل، 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص)).
)))   المصدر نفسه، ص)).

)3)   المصدر نفسه، والصفحة.
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وخيانتهم، وخديعتهم...، فهذه الرذائل متأصلة يف جبلتهم تنتقل من جيل إلى جيل، ال 
يختلف فيها األحفاد عن األجداد؛ ذلك ألن اليهود يشكلون الخطر الحقيقي الذي يهدد 

األمة التي تحمل رسالة اإلسالم إلى اإلنسان.

اليهود، وأبصروا مقدار عداوهتم،  القرآن عن  المسلمون األوائل حديث  وقد وعى 
وشدة خطورهتم، فأحسنوا التعامل معهم، وانتصروا عليهم، لكن المسلمين المعاصرين 
ما يزالون دون الرؤية القرآنية السوية التي تبصرهم بأعدائهم، وتحملهم إلى مواقع التبصر 
التنكر والعقوق  فنرى  المستويات  العام، وأما يف بعض  المستوى  واالعتبار، هذا على 
والعمل على سلخ األمة من عقيدهتا ودرع صمودها وعدة كفاحها، إذ ال يمكن بحال من 
األحوال أن تلتزم األمة بعقيدهتا وتعيش مواقع الرؤية القرآنية، وتحسن تحقيق اإلسالم 

يف حياهتا ويسلط اهلل عليها أعداءها.

رابعًا: ناقش اإلمام عبد السالم ياسين اإلفسادين المذكورين يف سورة اإلسراء)))، 
وربط أول سورة اإلسراء بآخرها ليصل بنا إلى رؤية تجديدية، وحتمية سننية، وهي أن 
وعد اآلخرة المذكور يف قوله تعالى: ﴿إِْن َأْحَسنُْتْم َأْحَسنُْتْم ِلَْنُفِسُكْم َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها َفإَِذا 
َولُِيَتبُِّروا  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َدَخُلوُه  َكَما  اْلَمْسِجَد  َولَِيْدُخُلوا  ُوُجوَهُكْم  لَِيُسوُءوا  اْلِخَرِة  َوْعُد  َجاَء 
بُِكْم َلِفيًفا﴾  ِجْئنَا  اْلِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  ﴿َفإَِذا  تعالى:  وقوله  )اإلسراء:7(،  َتْتبِيًرا﴾  َعَلْوا  َما 

أفسد  التي  األولى  المرة  فسروا  أهنم  إسرائيل:  بني  إفساد  حول  المفسرين  أقوال  ياسين  اإلمام  ذكر     (((
نبيا  حبسوا  حين  وقيل  أشعياء،  هلل  نبيا  قتلوا  حين  هي  كبيرا  علوا  وعلوا  األرض  يف  إسرائيل  بنو  فيها 
هم  الديار  خالل  جاسوا  الذين  بالعباد  المقصود  وأن  التوراةـ،  أحكام  خالفوا  حين  وقيل  أْرمياء،  هلل 
عند  المفسرين  وقول  بابل.  من  جند  وقيل  فارس،  من  جند  وقيل  جالوت،  وقيل  وجنوده،  ُبْخَتنَّصر 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  زمن  يف  تحقق  قد  اإللهي  الوعيد  إن  ُعْدَنا﴾:  ْم  ُعدتُّ ﴿َوإِْن  تعالى:  قوله 
قينقـاع  والنضير وبني  قريظة  بني  الثانية، فجرى على  للمرة  اإلفساد يف األرض  إلى  اليهود  حيث عاد 
بني  إلى قضية  أسالفنا  نظر  الجزية، وهكذا  عليهم  قتل وسبي وإجالء، وضربت  من  ما جرى  وخيرب 
تقتيالً. ويذكر  وُقتِّلوا  دوا يف األرض  ُشرِّ أن  بعد  لذكرهم موضوع  يعد  ولم  انتهى  أمر  إسرائيل وكأهنا 
اليهود يف هذا الزمان لم يكن المفسرون يتصوروه ألهنم  اإلمام ياسين أن العلو والفساد الذي يعيشه 
كان  أّيام  الِعزِّ  منصة  يف  ثاٍو  خالله  ومن  فيه  ناظر  النص  على  قابض  مجتهد  مفسر  إما  رجلين:  أحد 
للمسلمين الغلبة، وكان اليهود تحت الذمة يرتعون يف حماية اإلسالم دون أن يشكلوا قوة تستحق، يف 
َنظر المفسر الثاوي يف زمانه، أن يخاطبها القرآن. أو كان المفسر مقلدا يف عصور الرقاد واالنحطاط 

فال يجرؤ على تجاوز ما قاله السابقون. ياسين، سنة اهلل 8)-9).
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لموعد  اليهود  »جاء  فيقول:  اليهود،  يف  ماضية  وسنة  رباين،  قانون  )اإلسراء:)0)( 
اآلخرة لفيفًا بمقتضى قانون إلهي من صميم سنته تعالى، لكن ال يبصره من عشا عن 
حاسمة  معركة  مرتين،  اإلسراء  سورة  يف  المذكور  اآلخرة  وعد  وأن  الرحمن«)))،  ذكر 
المؤمنون، وليس موقعة جزئية وال معركة جانبية كما يحسب  ينتظره  و»حَدث ضخم 
العرب المكبوتون المغلوبون يف فلسطين«)))، وإنما هي مواجهة شاملة »واسعة بين أهل 
بَعَدِدهم وُعَدِدهم أقلُّ وأَذلُّ من أن يشكلوا جبهة تقارن  اإليمان وأهل الكفر، واليهود 
بأمة اإلسالم«)3)، لكن يف هذه المواجهة الحتمية بين المسلمين وبين اليهود حيث يجمع 
اهلل شتات اليهود يف األرض، ويأيت هبم يساقون إلى قدرهم المحتوم يقول اإلمام: »أن من 
عالمات الجولة اآلخرة أن يجمع اهلل بني إسرائيل من شتاهتم يف األرض وأن يجيء هبم 
لفيفا لميقات يوم معلوم«)))، ويف موضع آخر يؤكد اإلمام أن اليهود يكونون »مدفوعين 
ثابتة  يعتربوهنا -عقيدة  أرض  إلى  واالنتظام، واإلسراع  االلتفاف  إلى  قويًا  ذاتيًا  دفعًا 
لديهم- أرض الميعاد. وهي هي أرض »وعد اآلخرة« يف ديننا وقرآننا«)))، ومضت إرادة 
أكثر  باألموال، وأصبحوا  بإمدادهم  الكرة علينا  أن تكون لهم  العصر  تعالى يف هذا  اهلل 
نفيرًا، وأوسع دهاء ومكرًا رغم قلة عددهم قياسًا بالمسلمين، يقول اإلمام: »وأن تكون 
تِهم علينا ومقوماهتا قدرهتم المالية حيث أمدهم اهلل باألموال التي اكتسبوها  ثمرات كرَّ
بالربا وبمساعدة حلفائهم، وقدرهتم البشرية حيث أمدهم اهلل بالبنين من الطراز األول 
تعوض نوعيتهم الممتازة ضآلة العدد النسبية، وقدرهتم السياسية والدعائية على حشد 

العالم ليكون معهم ضدنا. فهم أكثر نفيرًا وصديقًا وحليفًا منا«))).

ويرى اإلمام أن وعد اآلخرة بينهم وبيننا يقرتب، ونحن نرى تقدمهم التكنولوجي، 
الشرق  يف  قوة  كأكرب  والصاروخية  الذرية  القتالية  وإمكانياهتم  العسكرية،  وقوهتم 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص))).
)))   المصدر نفسه، ص))).
)3)   المصدر نفسه، ص8)).

)))   المصدر نفسه، ص)).
)))   المصدر نفسه، ص39).

)))   المصدر نفسه، ص)).
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إال  العسكرية  وقدرهتم  المالية  قوهتم  من  الرغم  وعلى  الدولي)))،  ومكرهم  األوسط، 
األخيار  عباده  بدخول  اإللهي  الموعود  تحقيق  هي  اهلل  بإذن  المواجهة  هذه  نتيجة  أن 
علوهم  ويتربوا  إسرائيل،  بني  وجوه  يسوؤون  مرة،  أول  دخلوه  كما  األقصى  المسجد 
اَعُة َحتَّى ُيَقاتَِل  اإلفسادي تتبيرًا، فتتحقق البشارة النبوية الواردة يف الحديث »اَل َتُقوُم السَّ
َجِر،  اْلُمْسلُِموَن اْلَيُهوَد، َفَيْقُتُلُهُم اْلُمْسلُِموَن َحتَّى َيْخَتبَِئ اْلَيُهوِديُّ مِْن َوَراِء اْلَحَجِر َوالشَّ
َجُر: َيا ُمْسلُِم َيا َعْبَد اهللِ َهَذا َيُهوِديٌّ َخْلِفي، َفَتَعاَل َفاْقُتْلُه، إاِلَّ اْلَغْرَقَد،  َفَيُقوُل اْلَحَجُر َأِو الشَّ
َفإِنَُّه مِْن َشَجِر اْلَيُهوِد«)))، ولكن البد أن يسبق هذه المعركة إعداد القوة، وامتالك القدرة، 
التام بطبيعتها كما يقول اإلمام: »ال بد من فقه كل ذلك ووعيه  المعركة والوعي  وفقه 
إعداد  ليمكننا  اسرتاتيجيًا؛  وعسكريًا  وثقافيًا  وصناعيًا  وعلميًا  واقتصاديًا  سياسيًا 

القوة المالئمة، وإعداد الخطة ليوم المواجهة«)3).

ويرى اإلمام ياسين رحمه اهلل تعالى أن مواجهة وعد اآلخرة ليست معركة عسكرية 
اآلخرة«  »وعد  »بل  فيقول:  والمعنوي،  المادي  ببعديها  شاملة  مواجهة  بل  فحسب، 
وقِوامِه  وروحه  بذهنيته  الباطل،  كل  الباطل،  ليزهق  القرآن  يف  المنـزل  الحق  يجيء  أن 
باطل  ليزهق  وعنايته  تعالى  اهلل  برعاية  المحفوظ  علينا  المنـزل  الحق  ويجيء  المادي. 
الجاهلية، كل الباطل: ظنه وحميته وتربجه وحكمه وتزيينه الشيطاين. وإهنا لكبيرة إال أن 
يسدد اهلل ويؤيد ويبارك وينصر«)))، وحتى تكون مواجهتنا على بصيرة يجب أن نتحقق 
العبودية هلل تعالى  فالشرط األول: تحقيق  الغثائية،  بشرطين مهمين يخرجان األمة من 
التي هبا تطبب القلوب من الوهن الذي أصيبت به األمة جراء غثائيتها، والشرط الثاين: 

إعداد القوة الشاملة والبأس الشديد الذي يرهب أعداء اهلل.

خامسًا: سنة التداول لأليام بين األمم واألقوام، هي سنة ثابتة راسخة واردة يف قوله 
تعالى: ﴿َواَل َتِهنُوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِيَن إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص)7 )بتصرف(.
)))   صحيح مسلم )))9)).

)3)   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص8)).
)))   المصدر نفسه، ص))).
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اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوتِْلَك اْلَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َولَِيْعَلَم اهللُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداَء 
َواهللُ اَل ُيِحبُّ الظَّالِِميَن ﴾ )آل عمران: 39) - 0))(، فاألحوال تتبدل، والمواضع تتغير، 
فال الضعيف يبقى ضعيفًا أبد الدهر، وال القوي يبقى قويًا طول الوقت، والصدام بين 
الحق والباطل مستمر وال ينفك عن جراح وآالم، وتضحيات باألنفس واألموال، واآلية 
تشير إلى أن صاحب الحق أثناء صراعه ونزاله ألعدائه معرض أن يمسه القرح واآلالم، 
وهذا القرح ال يمسه وحده، بل يمس عدوه أيضًا يقول اإلمام: »سنة إلهية: ألم نقـرأ من 
إنه شرط سابق والزم  القرح يمس معسكري الحق والباطل؟  القـرآنية أن  قبل يف اآلية 
ق سنة »تداول األيام«)))، فالمتاعب مشرتكة، واآلالم موزعة بيننا وبينهم، والمعاناة  لتحقُّ
لنا ولهم، لكن شتان بين من يعاين يف سبيل الحق والفضيلة والعدل، وبين من يعاين يف 

سبيل الطاغوت والباطل. 

ويؤكد اإلمام ياسين أن اإلدالة من عدونا وفق الرؤية القرآنية ال تتحقق باالستغراق يف 
األماين، والسباحة يف الخيال، واالستلقاء على فراش الجربية الوثير، واالحتماء باألقدار 
عدونا  على  لنا  الدولة  تكون  وإنما  باألسباب،  أخذ  دون  الغيب  ومنتظرين  متواكلين 
بالعمل الجاد، وجمع الطاقات، وتوحيد الجهود، والقيام بواجب الوقت، والرتكيز على 
للسنة  »الخضوع  فيقول:  الصراع  لجزئيات  المرحلية  والمعالجة  المصيرية،  المعركة 
قبول  تعني  التاريخ  أسلمة  متواكل.  انتظار  يف  الخالد  االستغراق  أبدا  يعني  ال  اإللهية 
شروط المعركة كما قبلها رسل اهلل عليهم صلوات اهلل وسالمه، والتشبث مثلهم بواجب 
الوقت، واإلعراض عن المعارك الجانبية وآثارها، بذا يصبح »تداول األيام« يف حقك 
قدرًا مقدورًا. أن تعالج الجزيئات بكل تواضع خطوة خطوة، مدافعا المعتدي، مواجها 

التكالب العدواين باستماتة من يوقن أنه على حق«))).

ٌص للصفوف، دافع إلمعاِن العقل وإرسال الفكر،  إن تداول األيام بين الناس ممحِّ
مميِّز لصالح الخطط من فاسدها، وسليم اآلراء من سقيمها، وال ينبغي للمؤمن أن َيِهن 
وما  صراع،  مِن  وعاناه  قتال،  من  واجهه  ومهما  القرح،  من  أصابه  مهما  يحزن  أن  وال 

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص)3).
)))   المصدر نفسه، ص)3).
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بذله من تضحيات، وما تعرض له من جراح، وال أن يخاف أو يخش أحدًا إال اهلل، وأن 
يثق باهلل وبنصره، يقول اإلمام: »لسنا يف َمأَمن من ضربات العدو، لذلك توصينا اآليات 
السابقة أن ال هنن وال نحزن حين يمسنا القرح، أن نستطلع تاريخ األنبياء القدوة، فننظر 
كيف أن األقوام الذين تمردوا على اهلل قبل أن يزيحهم »تداول األيام« من خط التاريخ، 

آذوا رسلهم، أهانوهم، طردوهم، عذبوا أتباعهم، سطوا على ممتلكاهتم« ))).

ويوجهنا اإلمام إلى قراءة القرآن قراءة متدبرة للوقوف على أبعاد سنة التداول وفقهها، 
وإدراك مقصد القدر اإللهي الذي جاء باليهود إلى أرض فلسطين ليكون هناية علوهم 
أبعاد سنة »تداول األيام«، ولنتوقف  القرآن حتى ندرك  فيقول: »لنقرأ  فيها،  وإفسادهم 
عند قصة العاقين من بني إسرائيل، متمردي العصور الحديثة على اهلل، الغارقين يف ُلجج 

األوهام.

لنا  لينكشف  اليهودية،  مخلوقاته  على  الخالق  شهادة  على  نطَّلَِع  حتى  القرآن  لنقرأ 
طرف من الحجب التي تلف القدر اإللهي«))).

والقراءة الصائبة لكالم اهلل يف ضوء معطيات العصر وفقه الواقع كفيلة أن تحدد لنا 
أرضنا،  ونستعيد  يلين،  ال  وعزم  بثقة  لننطلق  األولويات،  لنا  وترسم  العمل،  مسارات 

ونكبت عدونا، ونطهر قدسنا.

سادسًا: إن اهلل يمهل أعداء دينه، ويملي لهم، ويكيد لهم حتى إذا أخذهم لن يفلتهم، 
يقول اإلمام: »رتََّب يف ُسنَّته أن يمهل القوم الكافرين الظالمين، وأن ُيملي لهم، وأن يزين 
يكيدون  أهنم  يحسبون  عليهم من حيث  يكيد  وأن  يروه حسنا،  لهم سوء عملهم حتى 
ُهْم َيكِيُدوَن َكْيًدا  كيدا لمصلحتهم ومكر اهلل عز وجل وكيده أمتن«)3) مصداقًا لقوله: ﴿إِنَّ
ِل اْلَكافِرِيَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا ﴾ )الطارق:))-7)(، فإمهال اهلل للكافرين  َوَأكِيُد َكْيًدا َفَمهِّ
سنة إلهية ماضية، يبينها لنا سبحانه حتى ال نستبطىء هناية المعركة، وال تخدعنا مظاهر 

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص37).
)))   المصدر نفسه، ص37).

)3)   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص39).
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أعداء  من  السابقين  يف  اهلل  فعل  عنا  وتحجب  أعداؤنا،  يملكها  التي  والجربوت  القوة 
الدين، يقول اإلمام: »يخيل لليهود ولكل غافل عن سنة اهلل تعالت قدرته، غافل عن سنته 
جل وعال، غافل عن مكره وكيده المتين واستدراجه، أن الدنيا أصبح زمامها يف قبضة 
اليهود وحلفائهم، يمثل األمريكيون، وهم نصير الصهيونية ونفيرها، الشطر األرجح يف 
أن  يف  أمالً  ُيربّر  ما  البعيد  وال  القريب  الغافلين  أفق  يف  يظهر  فال  العالمية،  القوة  ميزان 
ترجح يومًا كفة المسلمين عباد اهلل، فيمكن تصور دخولهم إلى المسجد المبارك حوله 
يجوسون خالل الديار ويقتلون عدو اهلل وعدوهم وراء األشجار واألحجار تتنكر لهم 

وتتظاهر عليهم حتى هذه المخلوقات«))).

الذين عادوا رسوله محمدا ملسو هيلع هللا ىلص وأخرجهم  اليهود  بأعدائه  إن اهلل جلت قدرته مكر 
من ديارهم وحصوهنم، وكتب عليهم الجالء، وقذف يف قلوهبم الرعب، وخربوا بيوهتم 
وإخراجهم  لفلسطين،  المحتلين  باليهود  النكاية  على  قادر  المؤمنين،  وأيدي  بأيديهم 
أذلة وهم صاغرون، يقول اإلمام ياسين مستحضرًا داللة أول سورة الحشر: »إن  منها 
الذي أخرج يهود خيرب ليوم حشرهم وإجالئهم، وهم كانوا يظنون أن حصوهنم مانعتهم 
أمة  نصرة  على  قادر  وحلفائهم،  العصر  هذا  يهود  خذالن  على  يزال  ال  قادر  اهلل،  من 
اإلسالم المستضعفة يف األرض كما نصر محمدا عبده ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته رضي اهلل عنهم. 
قبلي  تشتت  من  األعزة،  أولئك  والجهاد  باإليمان  سبحانه  رفع  الجاهلية  حضيض  من 
وجهالة وفوضى رفعهم حتى تفوقوا يف زمن مطِويٍّ لهم على أعتى وأقوى دول ذلك 

الزمان))).

إن األمل معقود على هذه األمة أن تنهض من كبوهتا، وتصحو من غفوهتا، وتستعيد 
عافيتها، وتنتقل من الضعف إلى القوة، ومن الذلة إلى العزة، ومن الخوف إلى األمن، 
اإلسالمية  فاألمة  التمكين،  إلى  التشريد  ومن  االستخالف،  إلى  االستضعاف  ومن 
يغير  بقدرته  تعالى  واهلل  تتالشى،  ال  لكنها  تضعف،  وقد  تموت،  ال  لكنها  تمرض،  قد 
الكبوة  بعد  تكون  أن  اإلمام: »وعد سبحانه  يقول  بنفسها،  ما  األمة  إذا غيرت  األحوال 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص0)).
)))   المصدر نفسه، ص))).
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ينقذنا  الفتنة  من  ثانية.  والجربي خالفة  العاض  الحكم  بعد  تكون  أن  التاريخية هنضة، 
المولى القوي العزيز كما أنقذ أسالفنا من الجاهلية، إن سمعنا ما أنزل إلينا كما سمعوا، 
واحرتمنا  غيروا،  كما  بأنفسنا  ما  وغيرنا  عبدوا،  كما  الكاملة  العبادة  سبحانه  وعبدناه 

ناموسه وسنته وأسبابه الموضوعة يف الكون كما احرتموا))).

وخاتمة هذه السنن الربانية يف الصراع مع اليهود أن اهلل سبحانه وتعالى قد خصهم 
بخزي الدنيا واآلخرة، وتوعدهم العذاب يف كتابه العزيز، إعالنًا صارمًا متلوا إلى يوم 
اْلَعَذاِب﴾ )األعراف:7))(،  َيُسوُمُهْم ُسوَء  اْلِقَياَمِة َمن  َيْوِم  إَِلى  َعَلْيِهْم  ﴿َلَيْبَعَثنَّ  القيامة 
»فهو إْذُن األبد الذي تحقق منذ صدوره فبعث اهلل على اليهود يف فرتات من الزمان من 
يسومهم سوء العذاب. والذي سيظل نافذًا يف عمومه، فيبعث اهلل عليهم بين آونة وأخرى 
وانتفشوا وطغوا يف األرض وبغوا، جاءهتم  انتعشوا  العذاب، وكلما  من يسومهم سوء 
الضربة ممن يسلطهم اهلل من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة، الناكثة العاصية، التي 
ال تخرج من معصية إال لتقع يف معصية وال تثوب من انحراف حتى تجنح إلى انحراف.

ولقد يبدو أحيانًا أن اللعنة قد توقفت، وأن يهود قد عزت واستطالت! وإن هي إال 
فرتة عارضة من فرتات التاريخ.. وال يدري إال اهلل من ذا الذي سيسلط عليهم يف الجولة 

التالية، وما بعدها إلى يوم القيامة«))).

وأخيرًا أتمنى أن أكون وفقت لتجلية المنظور السنني للقضية الفلسطينية عند اإلمام 
ياسين، سائالً المولى عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفق شعبنا الفلسطيني ومعه أمتنا 
للتحقق بالرؤية القرآنية السننية يف الصراع مع العدو، فإهنا كفيلة بإضاءة طريق التحرير 

وتوضيح سبيل النصر.

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص))).
)))   قطب، سيد. يف ظلل القرآن، 3/ )38).
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المبدعين  من  نخبة  إليه  آوت  شديدا  ركنا  الفلسطينية،  القضية  ثقل  ل  شكَّ َما  َلَشدَّ
ظلها  يف  تحدثوا  التي  المظلة  لِحجم  نظرا  الكبير،  الصدى  الفنية  ألعمالهم  كان  الذين 
الوارف، وبريقها الوامض، ناهيك عن الكسب االعتباري الذي تضفيه هذه المظلة على 
خديم رحاهبا والواقف على أعتاهبا. وهذا يعيدنا للنقاش الذي دار حول الفنانين الذين 
صنعتهم القضية الفلسطينية، إذ لوالها لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من ِصيت وتقدير. 

وهنا نتساءل هل يلوذ اإلمام الشاعر عبد السالم ياسين بالقضية الفلسطينية ويتمسح 
الرجل  هذا  وقف  لو  السؤال  هذا  نطرح  أن  يمكن  كان  ِذْكرا؟  ليعلو  الهياب  بسحرها 
لقبه  كان  أو  درويش.  محمود  بتعبير  العابرة«  الكلمات  بين  »المارين  مع  التاريخ  يف 
لكن  والمعاصر.  الحديث  التاريخ  صفحات  طوهتا  التي  األلقاب  ماليين  ضمن  نكرة 
أقولها، وبال مواربة، هل يحتاج النهاُر حين يربز من بين ُسحب الليل الداكنة إلى نقطة 

ضوء ُتَجلِّيه؟ 

بلساهنا  ينطق  حين  وافرا  سيكون  الفلسطينية  القضية  حظ  إن  أقول:  الحق  والَحّق 
الناقد  يقول  والعلم.  الشعر  يتكامالن ويتواشجان هما:  معينين  يغرف من  عالم عارف 
العلم  أصناف  كسائر  العلم،  أهل  يعرفها  وثقافة  صناعة  »وللشعر  الُجَمحي:  ابن سالم 
المشرتطة  العلمية  الثقافة  بمؤهل  التأمل،  عند  تشي،  عبارة  وهي  والصناعات.«))) 

)))   الُجمحي، ابن سالم. طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدين المؤسسة السعودية، 
مصر، )د.ط.ت(، ص ). 



فلسطين يف فكر اإلمام عبد الســالم ياســين 90

فيمن يتصدى لقول الشعر ونظمه، بله نقده ودراسته وتحليله. ومن ثم فنحن أماَم إماٍم 
عالم يحمل يف شخصيته شاعرا، أو بتعبير ياقوت الحموي: »عالم محقق شائع الشعر 

نبيه الذكر.«)))

: ن س�ي مام عبد السالم �ي ي شعر الإ
ن

ن � صورة لفلسط�ي

ياسين  السالم  عبد  الشاعر  اإلمام  عند  لفلسطين  صورة  عن  للكشف  اتجاهنا  يف 
اخرتُت يف هذا المقال أن أنبه على بضعة أبيات من شعره، لننتقل يف إضاءة الموضوع 
تلك  من  للخروج  األوان  آن  قد  أنه  وأظن  التخصيص.  زاوية  إلى  التعميم  دائرة  من 
اإلنصات  إلى  الفنية،  العلماء  أعمال  هبا  َنِسُم  ما  غالبا  التي  الفضفاضة  العامة  األلفاظ 
قرأُت  وقد  الواقع.  أسئلة  مع  وتساوقها  الشكلية،  هويتها  يف  نصوصهم  إلى  برتكيز 
هذا  يكون  ما  الغالب  ويف  اهلل.  رحمه  ياسين  اإلمام  شعر  عن  ُكتب  الذي  البعض  من 
وهو  لديه.  الفنية  الصناعة  بأدواِت  بجهٍل  ممزوجة  عاطفة  عن  أو  سريعا،  المكتوب 
اه األستاذ محمد مندور »نقدا موضعيا«  ما يدعو للقول بأنَّا يف حاجة ماسة إلى ما سمَّ

ليكون عملنا منتجا ومثريا. 

بالتفصيل  الحقة  مقالة  يف  إليه  عدنا  فلربما  الموضوع،  هذا  يف  الحديث  ولنرتك 
والتمثيل بمشيئة اهلل، لننظر يف نموذج من شعر اإلمام ياسين يجلي لنا صورة عن فلسطين 
قراءة  يتطلب  قد ال  المقرتح  الشعري  النص  اإللمام هبذا  أن  الكارثة، علما  بعد سقوط 
مسبقة لمكتوبات اإلمام، غير أن إحاطًة ما هبذه األعمال تسعف على جعل هذه القصيدة 
يف  نه  ودوَّ اإلمام  كتبه  بما  الدارس  القارئ  يستعين  أن  المفيد  من  يكون  وهنا  شفافة. 
منهاجه عن القضية الفلسطينية ككتابي »سنة اهلل«، و«اإلسالم والحداثة« وغيرهما. بيد 
أنِّي يف هذه المقالة سأقصر نظري على النص الشعري المختار لإلمام، دون أن أثقل على 
اإلنصات  لخاصية  تحقيقا  القضية  المنثور عن  من كالمه  النقول  بكثرة  الكريم  القارئ 

ز للنص.   الُمَركَّ

ص.   ،(993 ط)،  اإلسالمي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان  تحقيق  الدباء،  معجم  ياقوت.  الحموي،     (((
.(3(0
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يقول اإلمام رحمه اهلل يف قصيدة من قطوفه »الدانية الِحكم«))): 
إِْسِفيُن الُعــْرِب  فلـــسطيُن   ****  َبَجنِْب  فِلِْسطيُن 
مشحـــــــوُن الُعْرِب  تمييز   ****  وُفْلُك  للُعـــــْرِب  وَلْو 
هتــــــويـــُن بالديـــــــــِن  ِشعـاراٍت   ****  لها  مِن  ألَْلَقْوا 
تمكــــــــــيُن بالديــــــــن  إسالٌم   ****  لنا  نحـن  وقالوا: 
مسجـــــــــــوُن اهلل  َنْفــــِديه   ****  َفُقــْدُس  اهللِ  وُقـْدُس 
ومسنـــــــوُن مذهُبنا   ****  ومفــــــــُروٌض  الُكْفـِر  ِجـهاُد 
تأميـــــــُن األمـــــالِك  ُنهــديها   ****  مِــَن  اهلل  صـــالُة 

هذه القصيدة من الشعر الوطني، مما يسميه الدارسون يف النقد الحديث والمعاصر 
ه »أدبا خالدا أم ال، ويف فنائه  بأدب المناسبات الذي كثيرا ما يتم النقاش حول إمكان َعدِّ
َتْبَقى الوثائق  بانقضاء ظروفه أم بقائه بعدها، بل ويف طبيعة هذا البقاء أهو على نحو ما 

التاريخية مغربة يف دار المحفوظات أم كأدب دائم الحياة دائم الهز للنفوس.«))) 

ما  لكن  العابرة،  اإلثارة  أطول من مجرد  نقاشا  منا  تستحق  القضية  أن هذه  ال ريب 
يمكن أن أقوله سريعا بصددها: إن أدب المناسبات من الُمصادرة أن نجرده من األدبية، 
مادام يحمل معنى، ويسائل واقعا، ويتوسل بعناصر الصنعة الفنية، ويخاطب قيما عليا 
لمناسبات محددة.  قيل  أنه  من  الرغم  والديمومة على  الخلود  له  ثابتة وخالدة تضمن 
واآلَن لنرجع إلى قصيدتنا بغاية البحث يف هويتها األدبية الفنية، وحركيتها يف معانقة أسئلة 
الواقع. ولتحقيق ذلك، سنبسط الحديث يف شأهنا بتقسيم أبياهتا إلى أربع لحظات دالة. 

ية البتداء ي شعر
ن

وىل �
أ
اللحظة ال

إِْسِفيُن الُعــْرِب  فلـــسطيُن     ****    َبَجنِْب  فِلِْسطيُن 

)))   ياسين، عبد السالم. ديوان قطوف، الجزء األول، ط)، 000)، ص 0). 
)))   مندور، محمد. يف الميزان الجديد، مكتبة هنضة مصر، ط3، القاهرة، )د.ت(، ص 9) - 70.
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يف هذا البيت الشعري المجزوء من بحر الَهزج يركز اإلمام الشاعر عبد السالم ياسين 
مأساة فلسطين وقضيتها يف خمس كلمات بيِّنَات واضحات ومعدودات، اثنتين منها يف 
الشطر األول، وثالث يف الشطر الثاين. ومن المنطقي يف دائرة التحليل الشعري أن نلج 
عالم القصيدة الشعرية من مطلعها، لنرى أن اإلمام يضعنا منذ البداية بمحاذاة الموضوع، 

أو لنقل أمام نقطة االنطالق التي تمثل المدخل إلدراك باقي مفاصل النص.

ويختصره  إلماما،  بموضوعه  يلم  بَِباثٍّ  أشبه  المطلع  هذا  يف  الشاعر  اإلمام  بدا  لقد 
اختصارا يف بيت شعري واحد. هو إلماٌم بقضيِة أزمٍة تمثل فيها فلسطين محوَر االرتكاز 
ُرها يف سياق هذا البيت الَمطَلع: فهي من جهة ُأولى محوُر أزمِة  من جانبين كما أتصوُّ
األنظمة العربية، وإخفاقاهتا يف سياساهتا التي تضع نفسها بنفسها يف خانة النقض والّذم، 

حيال البيت الفلسطيني الذي استحالت محنُته كالحديدة المغروسة يف جنب الُعرب. 

العربية؟  األنظمة  هذه  فعلت  ماذا  سؤال:  الشعري  البيت  هذا  ُيضمر  ْمن  وبالضِّ
واألراضي  الفلسطيني،  واإلنسان  الفلسطيني،  الدم  إزاء  حققت  وماذا  أنجزت؟  وماذا 
والتدمير؟  والتهجير  والتقتيل  التنكيل  ُيمارس يف حقها من صور  ما  الفلسطينية يف ظل 
رون يف الشتات،  وعن هذا المسار العدواين، َفْلُتسأِل الدموع والدماء واألنقاض والُمهجَّ

وهلم جرا.

واأللم  والحسرة  الفقد  ألحاسيِس  منبعا  فلسطين  محورية  تمثل  ثانية  جهة  ومن 
اإلمام  يذهب  ولهذا  والمسلمين،  الَعرب  عموم  على  وتداعياهتا  أزمتها  من  الناشب 
)فِلِْسطيُن  األول  الشطر  يف  مرتين  فلسطين  لفظ  تكرار  إلى  ياسين  السالم  عبد  الشاعر 
فلسطيُن(. وهذا التكرر أيكون من قبيل التوزين الشعري الذي يوفره هذا اللفظ لتفعيلة 
»َمَفاِعيُلْن« بصيغتْيها الصحيحة »َمَفاِعيُلْن« والمكفوفة »َمَفاِعيُل«، أم هي المصادفة، أم 

هو قصد مقصود؟ 

وإذا علمنا أن »األسلوب يف القصيدة يعتمد مبدأ االختيار، فأعراف اللغة تضع أمام 
المبدع جملة من االحتماالت لقول الشيء نفسه بطريقة صحيحة«)))، زال الجدل وتبين 

)))   أحمد، محمد فتوح. جدليات النص، عالم الفكر، م. 3)، ع. 3-)، )99)، ص )). 
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أن التكرار مقصود لذاته بما يمثله من توكيد وإلحاح ممزوجين بالحسرة واألسف على 
ضياع أرض فلسطين وقدسها الشريف.  

ط املمتنع ية ال�ث ي شعر
ن

اللحظة الثانية �

مشحوُن الُعْرِب  تمييز     ****    وُفْلُك  للُعـــــْرِب  وَلْو 
هتـــــــويُن بالـديـــِن  ِشعاراٍت     ****    لها  مِن  ألَْلَقْوا 
تمكـــــيُن بالــديــــن  إسالٌم     ****    لنا  نحـن  وقالوا: 

تمثل هذه اللحظة بأبياهتا الثالثة جملة واحدة هي جملة الشرط الممتنع فعال وجوابا، 
وهي أيضا جملة ُأْشِرَبْت أداهتا )لو( معنى التمني. والمالحظ كذلك أن هذه األداة يف لغة 
النحو العادية هي خاصة بالفعل، وقّل مجيء اسٍم بعدها على ما أفاد به »مغني اللبيب« 
البن هشام))). والذي يبدو أن األبيات أعاله َعَدلت عن األصل يف استعمال هذه األداة، 
بالخروج عن الرتكيب النمطي للجملة الشرطية. ولعل هذا االختيار يخضع العتبارات 
هنا)َميَُّزوا(،  الشرط  فعل  فتغييُب  النمطية.  بالقاعدة  يتأتى  ال  قد  ربما  وداللية،  جمالية 
وتعويضه باالسم )تمييز(، له داللة يف اإلمعان بعدم وجود هذا الفعل أصال لدى أصحابه.

صميم  من  هو  السابقة،  الفقرة  يف  إليه  أشرُت  ما  فإنَّ  اللبيب!!  القارئ  أيها  ُرَوْيَدَك 
النزوع نحو خرق  تتمثل، يف  الشعر  أن إحدى سمات  ُتلِح على  التي  الُعدول«  »شعرية 
المألوف وعرض لغته وأسلوبه بطريقة وترتيب ونظام مختلف إلى حد بعيد عن الكالم 
المنثور. وإلى هذا المعنى ألمح الدكتور عز الدين الذهبي بقوله: »ينزع النص البليغ نحو 
الخروج عن المألوف والمعتاد. واالتيان بالغريب والمدهش تارة بتقوية قواعد المعيار، 
النمطية.«)))  القواعد  باتباع  يتأتى  ال  دقيق  معنى  لتوليد  القواعد...  تلك  بانتهاك  وتارة 
وهذه قضية أدبية فنية أسلوبية طريفة أخرى، ليس الحين لطرحها، ولنكتف بما قيل فيها.   

)د.ت(،  العربي  الرتاث  إحياء  دار  الحميد،  عبد  الدين  محيي  تحقيق  ج)،  اللبيب،  مغني  هشام،  ابن     (((
ص. 8)).

ط.)،  مراكش،  المحمدي،  الحي  والوراقة  المطبعة  والنحو،  السلوبي  اإلعجاز  الدين.  عز  الذهبي،     (((
)00)، ص 7.
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بعد هذا اإليضاح نرجع إلى بعض دالالت األبيات. فالشرط هنا بأداة )لو( أفاد امتناع 
األنظمة العربية عن ترك الشعارات المستهينة بالدين وامتناعهم عن تبني اإلسالم ِشْرعة 
طياته  يف  يحمل  وهذا  باطل،  من  حق  تمييِز  بوصلِة  فقدان  هو  والسبب  حياة،  ومنهاَج 
﴿َفَلْو َصَدُقوا  دعوًة للتعقل وحسن االختيار. يف هذا الشرط أيضا صدى لقوله تعالى: 
اهللَ َلَكاَن َخْيًرا َلُهْم﴾ )محمد:))( ، وفيه أيضا توبيخ وتبكيت، وإشارة بأن يعودوا قبل 
َلهم إن كان فيهم  فوات األوان. وكأن اإلمام الشاعر هبذا القول اللطيف يستثير فيهم تعقُّ

بقية عقل. 

ية اللتفات  ي شعر
ن

اللحظة الثالثة �

مسجــوُن اهلل  َنْفــــِديه     ****    َفُقــْدُس  اهللِ  وُقْدُس 
ومسنـــــــوُن مذهُبنا     ****    ومفـروٌض  الُكْفِر  ِجهاُد 

القول  أدبيِّة  ترسيخ  يف  هام  بعمل  االلتفات  أسلوب  يقوم  الشعرية  اللحظة  هذه  يف 
الشعري وفنِّيَّته لدى اإلمام عبد السالم. وأسلوب االلتفات هو أحد المسالك التعبيرية 
والكالم  الشعر  يف  يحدث  الذي  اللطيف  التحول  صور  ليشمل  مفهومها  يتسع  التي 
البليغ. يقول حازم القرطاَجنِّي: »والصورة االلتفاتية هي أن يجمع بين حاشيتي كالمين 
متباعدي المآخذ واألغراض، وأن ينعطف من إحداهما إلى األخرى انعطافا لطيفا من 
غير واسطة، تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى اآلخر على جهة التحّول... نحو 

قول جرير:
َناِضِر))) َوأْيٍك  َغَلٍل  فِي  ِزْلَت  َفَهاَجنِي   ****  اَل  األََراِك  بِِذي  الَحَماُم  َطِرَب 

على هذا الضوء، فإن تحليل الخواص األسلوبية المميزة ألنماط االلتفات يف الشعر 
بالعبارة  التلطف  يف  الشعراء  شاعرية  الكتشاف  األدبي  النقد  مسالك  من  ُيعد  العربي 
وتوليد المعنى. وهي أنماط التفاتية متنوعة ومتعددة المستويات منها التحول من ضمير 
إلى ضمير، أو من فعل إلى فعل. ويف الصدد قّسم ابن األثير االلتفات إلى ثالثة أقسام: 
إلى  الخطاب  الخطاب، وعن  إلى  الغيبة  الرجوع عن  الضمائر »وهما  األول والثاين يف 

الغرب اإلسالمي،  دار  الخوجة،  بن  الدباء، تحقيق محمد  البلغاء وسراج  منهاج  القرطاجني، حازم.     (((
)د.ت(، ص ))3 .
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الغيبة. وأما الثالث فبالعدول »عن الفعل المستقبل إلى فعل األمر، وعن الفعل الماضي 
إلى فعل األمر، واإلخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل، وعن المستقبل بالماضي.«)))

هذا المنحى األسلوبي اللطيف هو ما نجده واضحا يف اللحظة الثالثة من قصيدة اإلمام 
الشاعر قيد النظر، فقد نقل اإلماُم حديثه عن األنظمة العربية، بصيغته الضميرية من الَغْيبة 
)ألقوا- قالوا( يف أبيات اللحظة الشعرية الثانية، إلى صيغة ضمير المتكلم الجمع )َنْفديه 
- مذهُبنا(، ومن الماضي إلى الزمن المضارع حاضرا ومستقبال. هذا التحول األسلوبي 
القارئ وتطرية سمعه كما هو معروف  مداورة  باب  تقديري- من  ليس -يف  الشعري، 
يف شعرية االلتفات، وإنما هو عدول يؤدي دوره يف تجسيد المبالغة يف عتاب األنظمة 

العربية واإلعراض عنها، بما فرطوا يف واجب الدفاع عن القدس الشريف السجين.  

تام ي حسن الن
ن

اللحظة الرابعة �

تأميُن األمــالِك  ُنهديها      ****     مِــَن  اهلل  صـــالُة 

أن  على  تؤكد  التي  النقدية  الذائقة  اهتمام  محط  الشعري  الختام  مسك  شكل  لقد 
ويحاول  األولى،  الشعرية  بكلمته  المتلقي  جذب  على  »حريصا  يكون  مثلما  الشاعر 
سوية  يصال  حتى  المتلقي  هذا  عن  يفرتق  ال  ألن  مدعو  فإنه  إليه،  الفكري  وثاقه  شد 
الشاعر عبد  اإلمام  ُوفق  قلبه آخر إضاءة شعرية.«))) فهل  المطاف خاتما يف  إلى هناية 
من  ذلك  أعتقد  المتلقي؟  قلب  على  اإلضاءة  هذه  ختم  يف  اهلل  رحمه  ياسين  السالم 

خالل مؤشرات دالة. 

منها اتساق البيت األخير مع سابقيه بغير أداة، بصورة تحسم قرار فداء القدس الشريف 
بالصالة والسالم على خير األنام، ومنها أيضا امتزاج المديح بالدعاء والتأمين، يف صورة 
يلتقي فيها عالم األفالك بعالم األمالك. وبذلك تنبئنا هذه اللحظة الشعرية بانتهاء ما تم 

البوح به، واكتمال البث الشعري هبذا البيت الذكي يف تركيبه، الشريف يف معناه.

)))   ابن األثير، ضياء الدين. المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، دار هنضة مصر، الفجالة القاهرة، )د.ت(، 
ص )))-9)).

)))   صالح. قحطان رشيد، الخاتمة يف شعر المتنبي، مجلة المورد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، عدد )، 
)00)، ص 8). 
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وقبل الختام نسارع إلى القول، إن عالقة اإلمام الشاعر بالقدس وفلسطين، يف هذه 
القصيدة الشعرية أكثر من مجرد عالقة تضامنية أو تعريفية، لسبب وجيه هو أن اإلمام 
عبد السالم ياسين رحمه اهلل هو صاحب رسالة تضع قضية تحرير أرضهما من العدوان 

على رأس األهداف والمطالب، وهلل در القائل:
ــزام ــزم َكَع ــي َع ــَك فِ ــا أَعاَن ــى أرٍض كَعالِِمها    ****   َوَم ــداَك إل ــا َه َوَم

ة املصادر واملراجع
أ

ل�

وتخريج     تقديم  دمشق،   - القلم  دار  اليهود،  إفحام  يف  المجهود  بذل  المغربي،  السموأل 
النصوص عبد الوهاب طويلة، الطبعة: األولى، 0)))هـ - 989)م.

ابن األثير، ضياء الدين. المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، دار هنضة مصر، الفجالة    
القاهرة، )د.ت(.

الُجمحي، ابن سالم. طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدين المؤسسة    
السعودية بمصر، )د.ط.ت(.

الطبعة     اإلسالمي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان  تحقيق  األدباء،  معجم  ياقوت.  الحموي، 
األولى 993).

ياسين، عبد السالم. ديوان قطوف، الطبعة األولى، 000).   
)د.ت(،     الثالثة،  الطبعة  القاهرة،  مصر،  هنضة  مكتبة  الجديد،  الميزان  يف  محمد.  مندور، 

ص.9)-70.
محمد، فتوح أحمد. جدليات النص، عالم الفكر، م. 3)، ع.3-)، )99).   
ابن هشام، مغني اللبيب، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء الرتاث العربي )د.ت(.   
المحمدي،     الحي  والوراقة  المطبعة  والنحو،  األسلوبي  اإلعجاز  الدين.  عز  الذهبي، 

مراكش، ط.)، )00).
القرطاجني، حازم. منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق محمد بن الخوجة، دار الغرب    

اإلسالمي،  )د.ت(.
قحطان، رشيد صالح. الخاتمة يف شعر المتنبي، مجلة المورد، دار الشؤون الثقافية العامة،    

بغداد، عدد )، )00).
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لعدو لتحر�ي وفقه �ب ن وبيت املقدس.. وعي �ب س�ي عبد السالم �ي

ذ. هشام توفيق
باحث يف الشؤون الفلسطينية/ المغرب

مقدمة 

كثرت الدراسات والتفسيرات حول واقع المواجهة بين األمة والمشروع الصهيوين 
العالمي، وألفت الكتب يف القضية الفلسطينية، واهتمت المراكز البحثية هبا، التي تعد 
قضية محورية يف األمة ومصيرية يف معركتنا مع االستكبار الصهيوين العالمي. لكن، قليل 
من سرب أغوار القضية بشكل شمولي ودقيق وعميق، ولم نجد من هؤالء الذين نجحوا 
يف تقديم قراءات فاحصة ومجددة وفاعلة غير المجددين والعظماء، من فطاحل األمة 
وأوتادها ورجالها، الذين ذادوا عن القضية بأقالمهم وتنظريهم وفعلهم وحراكهم، ما 
مكنهم من قراءة مصير المعركة من أعالي التاريخ ومن مناظير أكثر شمولية وموضوعية 

وواقعية.
من هؤالء الرجال المتهممين بمصير بيت المقدس والمسجد األقصى قلما وتنظيرا 
فحصا  القضية  يف  حقق  الذي  اهلل،  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  وفعال  وحركة 
أخطائنا  معرفة  وربط  باألمة  ربطها  حين  وشموليا  جامعا  آخر  بعدا  فأعطاها  وتفصيال؛ 
والتاريخ  الوحي  منظار  من  القضية  إلى  بالنظر  المقدس  بيت  تحرير  ومصير  وأعدائنا 
والواقع، لرصد أسباب انحطاط األمة وسقوط فلسطين ورصد الحلول واالسرتاتيجية 
األوائل  والفاتحين  المحررين  مشاريع  إلى  استنادا  والتحرير،  الميدان  يف  المطلوبة 

لبيت المقدس.
يف بحثنا هذا سنرصد فهم اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل للقضية، وكيف نظر إلى 
الرؤية التحريرية لفلسطين ووعى هبا كل الوعي، من خالل التحليل اإليماين والتحليل 

التاريخي، ومن أجل ذلك سنخصص محورين للتفصيل يف هذا العنوان من خالل:
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•  الوعي برؤية التحرير.. كيف نحرر بيت المقدس وبأي منظار؟
•  الوعي بالعدو ومآله

ي منظار؟
أ
رر بيت املقدس و�ب

ن
.. كيف � ؤية التحر�ي ول: الوعي �ب

أ
املور ال

عن  فضال  القرآن  ورؤية  السماء  منظار  من  ونكباهتا  األمة  أحداث  ننظر إلى  حين 
التكالب األممي للمستضعفين  إلى مواجهة   اجتهادات األرض وأفكار اإلنسان، وننظر 
تمزيقا لألمة وحصارا للمسجد األقصى منعا وقمعا نتيجة االستكبار وتكالباته والسطوة 
والعلو الصهيوين على بيت المقدس، من الرؤية التي رأى منها النبي صلى اهلل عليه، ونرى 
تقلبات مجريات األمور من خالل سنن اهلل ومن رؤية العطاء اللدين »من لدنا« التي رأى هبا 
ومنها »عبده« محمد  صلى اهلل عليه وسلم الكون والملكوت بفضل مدرسة سماء المعراج 
اْلَمْسِجِد  ِمَن  َلْيًل  بَِعْبِدِه  َأْسَرى  الَِّذي  ﴿ُسْبَحاَن  تعالى  اهلل  قول  يف  وخربا  نورا  المتجلية 
اْلَبِصيُر﴾  ِميُع  السَّ ُهَو  ه  إِنَّ َآَياتِنَا  ِمْن  لِنُرَِيُه  َحْوَلُه  َباَرْكنَا  الَِّذي  اْلَْقَصى  اْلَمْسِجِد  إَِلى  اْلَحَراِم 
)اإلسراء:))، ثم ننظر إلى حالنا بنور النبوة ومن المعالي التاريخية اإليمانية، ونرى برؤية 
السماء والكون الشمولي ننجح أيما نجاح يف معرفة الداء واستخالص الدواء. نرى كشوف 
الماضي والحاضر والمستقبل، نرى التاريخ ونفسره ونصنعه ونحلل الواقع ونسرب أغواره 
بدقة وعمق دون زيغ، نرى الداء والدواء ومشروع التحرير والتغيير والتجديد إلزالة الداء 
يف عصر تشتت فيه األفكار يف التحرير والتغيير لتشتت القلوب والنفوس واألهواء، وعوج 

اإلرادات والتحركات، وخلل يف المنهاج والخطط.

هي إذن أربعة مستويات من النظر للقضية الفلسطينية واألمة تخول لنا الوعي بعمق 
دقيق وصحيح، ورصد للوقائع واألحداث بشكل يسرب األغوار ويفسرها من األعالي، 
دون سقوط يف نظرة سطحية أو قراءة جزئية أو مواقف خاطئة تجاه التعامل مع العدو 

والتماس الدواء إلزالة الداء.

ويمكن أن نجمل معالم الوعي والفقه بمسار قضيتنا المركزية من خالل أربعة مناظير 
ومقومات وظفها اإلمام عبد السالم ياسين للتنظير للقضية ومسار المواجهة بين العلو 

اليهودي واألمة:
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•  من منظار القرآن وإزائه
•  منظار التاريخ.. لكن دون انقطاع

•  بيت المقدس بمنظار النبوة والسيرة
•  منظار الواقع والواقعية

أول: من منظار القرآن وإزائه

حين ننظر بمنظار القرآن والوحي نبصر األمة وقضية بيت المقدس يف أبعادها العميقة 
يف  األحداث  ونرصد  فكري،  تشتت  دون  الموعود  وانتصارها  المستقبلية  وتحدياهتا 
فكرة  وإلى  رؤية سلبية،  إلى  تفضي  أرضية  تحليالت  انزالق يف  دون  التاريخي  سياقها 

تغلب المشروع الصهيوين وإجهازه على األمة ومقدساهتا.

يؤكد اإلمام عبد السالم ياسين على هذه الوجهة يف التحليل بالنظر لموضوع القضية 
التي تقدم رؤية من األعالي  النظرة  الوحي والسماء، هذه  بنظرة من  الفلسطينية واألمة 

تنقلنا من نقلة إلى نقلة، من رؤية إلى أخرى:

•  من الرؤية السطحية إلى الرؤية العميقة: 
يقول اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل: »عندما ننظر من إزاء القرآن وبمنظار القرآن 
نبصر القضية يف أبعادها الضاربة األعماق يف سنة اهلل، العميقة الجذر يف قلوب بني آدم 
اهلل وال  ننسى  القرآن ال  إزاء  من  تكذيبهم.  أو  لرسله  باهلل وتصديقهم  إيماهنم  من جهة 

ينسينا اهلل أنفسنا«.)))

اتجاه  النسبية  اإلنسانية  للرؤية  المتحدية  المطلقة  والرؤية  السماء  بنظرة  ننظر  لما 
الدولي  الصهيوين  واالستكبار  المسلمين  بين  المواجهة  أحداث  نرى  األولى،  قبلتنا 
من  األحداث  ونرى  الحقيقي،  والوجود  األصل  وحقيقة  اهلل  سنة  بحقائق  المتكالب 
األعالي دون تيه وغرق يف األحداث والتفسيرات األرضية، فهذه رؤية وسنة النبي صلى 
اهلل عليه يف التخطيط والتدبير ووسيلته لفتح األمة وبيت المقدس من خالل فعل رباين 

﴿لِنُرَِيُه ِمْن َآَياتِنَا﴾ )اإلسراء: )(. 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص. 7).
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والرؤية  القرآن  دور  على  اإلمام  يؤكد  األعالي  من  ثانية  نقلة  ويف  ثانية  زاوية  ومن 
الربانية التي تنقلنا من تعويم القضية إلى الفقه الصحيح للقضية المحورية يف األمة وهي 

ما اصطلحنا عليها: 

•  من فكرة تعويم القضية إلى المعنى الحقيقي:
ومشروعهم  اليهود  مع  التعامل  يف  والفلسطينيين  العرب  السياسيين  أزمة  ظل  يف 
الصهيوين، ويف غضون الشتات العقلي والتعويم الفكري للنخب والقوى السياسية التي 
زلت يف قرارات  وانشغلت بدوامة التطبيع وعقد اتفاقيات مع اليهود، ويف غياب رؤية 
واضحة تنهل من منهاج القرآن كي تسرب أغوار العدو وتتعرف بصدق على حقيقة اليهود، 
يأيت الوحي ليوضح ويكشف الداء والمرض الذي سيعلو على األمة، ويبين جليا الدواء 
المخلص من هذا المرض، الشتات الذي سيزرع وسط األمة ككيان عازل بعد جمعه 
لفيفًا من قبل أوروبا والغرب المستبد، لتحقيق خطة تفكيك األمة اإلسالمية والدولة 
الجهاد  روح  بدل  والغثائية،  الوهن  ينخرها  األوصال  ممزقة  منقسمة  العثمانية، قصعة 

والتجديد وحب الموت والشهادة. 

إن أزمة الشتات التحليلي وغياب الفقه الشمولي لفهم مسار التاريخ ومعناه وسياقه، 
المعارف  بنظر  تنظر  برؤية  أو  منزلقة  برؤية  والتاريخ  الواقع  قراءة  دوامة  يف  يسقطنا 
أحداث  لمجريات  الناظرة  العقلية  األزمة  هذه  وعن  المغرضة،  الغربية  أو  الصهيونية 
اهلل:  رحمه  ياسين  السالم  عبد  يقول  وعلوها.  استكبارها  وأطراف  الفلسطينية  القضية 
»تاريخ نعيشه دون أن نفقه له معنى غير معنى »الهجوم اإلمربيالي« وكون دولة اليهود 
بيدقا يف رقعة أمريكا. لو كان القرآن دليلنا وكنا أهل القرآن نتلو لفظه ونحمل أمانته ونحيا 
به لرأينا بنور اهلل إمساك اليهود بزمام القضية كلها، وتحكمهم يف مصائر الشعوب، من 
خلف ستار الدولة العظمى والمتوسطة والصغيرة، بل من ُعْقِر دار المسلمين، لهم من 

بعض الحكام على المسلمين نصراء ونظراء ومعجبون. 

م المتكلمون العرب المسألة تبعا للمتكلمين من أطراف الجاهلية وتقليدا غائبا  ُيعوِّ
عن الحق ناسيا هلل، ويدخنوهنا بلغتهم المفتونة، فإذا هي »قضية الشرق األوسط«، صراع 
اإلمداد  لها  تؤمن  سياسة  عن  تبحث  كلتاهما  وقوميتين  شعبين  بين  مصلحي  جغرايف 



101 عبد السالم ياسين وبيت المقدس.. وعي بالتحرير وفقه بالعدو

إلى  لتصل  القوية،  الدول  والدبلوماسي من  العسكري واالقتصادي  السالحي والدعم 
»كامب  صلح  إلى  باإلياب  الغنيمة  من  يقنع  حل  إلى  أو  العارم  لطموحها  مرض  حل 
الفلسطينيين  جراح  ويضمد  العرب  الحكام  وجه  ماء  يوفر  هنائي  حل  إلى  أو  دافيد«، 

المنكوبين المعطوبين المستضعفين يف أرض لبنان ومخيمات الذل والهوان«.))) 

.. دون انقطاع ن نيا: من منظار التار�ي �ث

للقراءة  ومنظارًا  للمعلومة  بوابة  بوصفه  التاريخ  مع  التعامل  هنا  اإلمام  ينف  لم 
والتحليل، ولم يستنكف البتة عن عنصر التاريخ مرجعا ومصدرا، بل هو يدعو بحكمة 
وشمولية إلى تعزيز قراءة حركة التاريخ بصحبة الوحي، فهو الموجه والمرشد والممهد 

ألي استنباط أو قراءة أو دراسة أو توثيق أو تأريخ.

من  نفوس  يعلم  الذي  المصور  البارئ  الخالق  هو  سبحانه  واهلل  هلل  هو  اهلل  فكالم 
خلقهم ودواخلها، ويعلم األدواء التي أصابت بعضهم فعَلوا يف األرض وفسدوا ودنسوا 
حرمات المساجد والمقدسات تدميرا وتخريبا، وانتهكوا حرمة اإلنسان الفلسطيني قتال 

وسفكا وهتجيرا كما فعل أرباب الفكر الصهيوين.

وهذا ما نجده جليا يف حديث اإلمام عن تاريخ دون انقطاع: »تاريخ نعيشه منقطعين 
عن القرآن مع أنَّ قليال من الرتوي يف القراءة ومن االستدالل يشرح لنا بآيات اهلل ميالد 
لها  إنكلرتا  حلف  ثم  المرجوة،  لدولتها  مهدا  لفلسطين  واختيارها  الصهيونية،  الحركة 
ومساعدهتا حتى تمكنت يف األرض، ثم أحداث االستيطان، وكرة 8)9) )هكذا أصبحنا 
وتاريخهم(،  حضارهتم  هامش  على  غثاء  أصبحنا  منذ  تبعية  النصارى  بتاريخ  نؤرخ 

و»نكسة« 7)9)، وما صحب ذلك وتاله من هزائم العرب وتنازالهتم«.))) 

ة نظار النبوة والس�ي لثا: بيت املقدس �ب �ث

يقدم لنا اإلمام رحمه اهلل وجهة أخرى ومنظارا آخر ننظر به ونسرتشد به يف مواجهتنا 
مع المشروع الصهيوين اإلسرائيلي وأوراقه الغربية والعربية، وهو السنة النبوية وسيرة 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص. 7).
)))   المصدر نفسه، والصفحة.



فلسطين يف فكر اإلمام عبد الســالم ياســين 102

أرض  إلى  والمعراج  اإلسراء  رحلة  يف  خصوصا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  المصطفى 
بيت المقدس.

المعالم  من  جملة  قدمت  والمعراج  اإلسراء  يف  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  سيرة 
والصوى لتحرير األمة وبيت المقدس، وأظهرت كاشفة فاضحة لعداء بني إسرائيل يف 
الماضي والحاضر والمستقبل، وجاءت مبشرة بوعد مستقبلي قادم، ويمكننا أن نجمل 

معاين اإلسراء والمعراج يف ثالثة تجليات وثمار وعطاءات:

•  اإلسراء خطاب موجه للنبوة
تأيت سورة اإلسراء شارحة مفصلة لمسيرة وسيرة النبوة يف التغيير وفعل األسباب، 
لمفاتيح  وملهمة  وألصحابه،  له  وموجهة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  للنبي  ومخاطبة 
التمكين والغلبة على العدو، ومباركة لخطوات رحلة النبوة لنيل فقه التغيير وارتشاف 
مشروع السماء والمعراج لتنزيله على أرض جاهلية، توقفت معها األسباب لتستكمل 
مفصال  للنبوة  وخطابا  مقدما  وفتحا  اهلل،  من  ونصرا  وعناية  تمكينا  السماء  بناموس 
»نعود  اإلمام:  يقول  والمنذر  المبشر  الخطابي  األسلوب  هذا  وعن  وكاشفا،  ومرشدا 
إلى سورة اإلسراء لنقرأ كلمة اهلل الحق المبين على بني إسرائيل. قال اهلل جل سلطانه: 
إاِلَّ  َأْرَسْلنَاَك  َوَما  َنَزَل  َوبِاْلَحقِّ  َأنَزْلنَاُه  َوبِاْلَحقِّ  َلِفيًفا.  بُِكْم  ِجْئنَا  َوْعُد الِخَرِة  َجاَء  ﴿َفإَِذا 

ًرا َوَنِذيًرا﴾ )اإلسراء: 105-104(. ُمَبشِّ

الخطاب موجه إلى بني إسرائيل أن ُيجاء هبم لفيفا ليوم وعد اآلخرة. وبالحق نزل 
القرآن بذلك، وبالحق أنزله اهلل تقدست أسماؤه. والخطاب بعد ذلك موجه إلى الرسول 

المصطفى صلى اهلل عليه وسلم أنه ما ُأْرسل إال بالبشارة والنذارة«.))) 

القرآن،  الذي وظفه اإلمام رحمه اهلل وفهمه تدبرا من  النبوي هو المصطلح  التبليغ 
حين أخرب النبي صلى اهلل وسلم وبلغ بالبشارة والنذارة له وألمته ولصحبه وجيله الخالد 
عن الوعد اآلخر، ولفيف اليهود حين يجتمعوا يف أرض غير أرضهم ويعلون يف األرض 
فسادا وعلوا كبيرا: »يف السياق الشريف معان متتالية مرتبطة يتبّينها من أراد أن يّدبَّر. فيه 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص. 38).
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أن لبني إسرائيل موعدا ثانيا بعد أن يعلوا يف األرض ُعلوا كبيرا ويفسدوا فيها. فيه أن ذلك 
حق ال ريب فيه. فيه أن البشارة والنذارة يتضمنهما اإلخبار اإللهي والتبليغ النبوي«.))) 

•  الرحلة مصدر رؤية وخطة للتغيير
لنا مسار تحرير بيت المقدس وحدث عظيم ننهل منه أسلوبنا  الرحلة تاريخ يرسم 
يتحرك ويعلو ويعربد  التحرير وقراءة األحداث وتجليات عدونا وكيف  كيفية  لمعرفة 

وينسق ويكرب.

المستقبلي، ومظاهر عمق من  اهلل  للرحلة، وتجليات وعد  العظيم  الحدث  ومعالم 
نواجه مبثوث يف هذه اآليات المباركة من سورة اإلسراء، قال اهلل عز وجل: ﴿َوَقَضْينَا 
ا َكبِيًرا. َفإَِذا َجاَء َوْعُد  َتْيِن َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّ إَِلى َبنِي إِْسَرائِيَل فِي اْلكَِتاِب َلُتْفِسُدنَّ فِي الَْرِض َمرَّ
ْفُعوالً.  َياِر َوَكاَن َوْعًدا مَّ ُأوالُهَما َبَعْثنَا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لَّنَا ُأولِي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخلَل الدِّ
َأْحَسنُتْم  إِْن  َنِفيًرا.  َأْكَثَر  َوَجَعْلنَاُكْم  َوَبنِيَن  بَِأْمَواٍل  َوَأْمَدْدَناُكم  َعَلْيِهْم  َة  اْلَكرَّ َلُكُم  َرَدْدَنا  ُثمَّ 
َولَِيْدُخُلوْا  ُوُجوَهُكْم  لَِيُسوُؤوْا  الِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  َفإَِذا  َفَلَها  َأَسْأُتْم  َوإِْن  َأْحَسنُتْم لَنُفِسُكْم 
ْم  ٍة َولُِيَتبُِّروْا َما َعَلْوا َتْتبِيًرا. َعَسى َربُُّكْم َأن َيْرَحَمُكْم َوإِْن ُعدتُّ َل َمرَّ اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَّ
ُر اْلُمْؤِمنِيَن  تِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبشِّ ُعْدَنا َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلَكافِرِيَن َحِصيًرا. إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي لِلَّ
ُيْؤِمنُوَن بِالِخَرِة َأْعَتْدَنا َلُهْم  الَِحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكبِيًرا. َوَأنَّ الَِّذيَن الَ  الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ

َعَذاًبا َألِيًما﴾.)اإلسراء:8))

نستنبط  القرآن عربة وعظة  آياهتا وأحداثها يف  التي فصلت  والمعراج  اإلسراء  سيرة 
بيت  لتحرير  المعتمدة  النبوية،  اإلسرتاتيجية  والخطة  الشمولية  الرؤية  اهلل  بفضل  منها 

المقدس واألمة وتكوين الدولة األم والجماعة األولى. 

وعن هذا المعنى يؤكد اإلمام عبد السالم ياسين يف تفسيره لحادثة اإلسراء والمعراج: 
»كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف وما القى من عنت وشدة 
على يد المشركين، وال ولي إال اهلل وال ناصر بعد موت أبي طالب ووفاة أمنا خديجة 
رضي اهلل عنها، أحوج الناس إلى رحمة من اهلل تجدد اليقين وتثبت األقدام وتدفع لجهاد 

مستأنف. فكانت المعجزة السماوية والرحلة الخارقة بلسم الرحمة وباعث اليقين.

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص. 38).
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وَلنَْحُن، المستضعفين يف األرض، تألبت علينا قوى الجاهلية من خارج متآزرة مع 
أنظمة الفتنة من داخل، أحوج إلى تجديد إيماننا بما يتجدد به اإليمان من صحبة يف اهلل 

وذكر هلل وإخالص وصدق يف اتباع سنة رسول اهلل عليه صالة اهلل وسالم اهلل«.))) 

عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  دعوة  مسار  يف  واستضعاف  وغيرها  مكة  يف  كانت  شدة 
االستبداد واالستكبار،  األمة وتقويض عروش  العمران األخوي، وتحرير  لبناء  وسلم 
اهلل وعناية  بسنة  الطائف  بالياها يف  انتهت  نبوية وفعل وتحرك مع محنة شديدة  جهود 
منه ومعجزة ورحلة إسرائية معراجية تخرق األسباب، لتمد النبي صلى اهلل عليه وسلم 
وشأن  ومستقبلها  وتاريخها  وأحوالها  لألمة  الشمولية  والنظرة  الكونية  الربانية  بالرؤية 

عدوها وعبادها، نظرة اقتبسها النبي صلى اهلل عليه وسلم من معين ﴿لِنُرَِيُه ِمْن آَياتِنَآ﴾.

الرؤية هنا عطاء وعلم وخطة ومعرفة ارتشفها النبي صلى اهلل عليه وسلم من مصفاة 
والموجهة  والمبشرة  المنذرة  اإلسراء  آيات  ومشكاة  األنبياء  ولقاء  اهلل  ولقاء  المعراج 
اللفيف  فبناء  العلو،  مرحلة  إلى  األول،  اإلفساد  مرحلة  من  إسرائيل  بني  مع  للمعركة 

والدولة، فالوعد اآلخر وزوال هذا المشروع والداء المؤقت.

•  اإلسراء والمعراج الكاشفة للداء
يقول اإلمام عبد السالم ياسين: »عن هذا الجربوت اليهودي يحدثنا القرآن الكريم يف 
َتْيِن َوَلَتْعُلنَّ  سورة اإلسراء: ﴿ َوَقَضْينَا إَِلى َبنِي إْسرائِيَل فِي اْلكَِتاِب َلُتْفِسُدنَّ فِي اْلَْرِض َمرَّ

ا َكبِيًرا ﴾. ُعُلوًّ

مبادئ  أظافرها  نعومة  مند  ُتلَّقن  التي  اليهودية  الشخصية  يف  متجذر  االستكبار  هذا 
العنصرية، وتجعل من بني إسرائيل شعب اهلل المختار. وذلك ما تردده توراهتم: »ففي 
حيا.  فيها  يدع  لم  للسيف.  وملَِكها  وأباحها   Maqqeda ماقدة  يوشع  فتح  اليوم،  ذلك 
عامل ملكها بمثل ما عامل به ملك أريحا من قبل«). وتستطرد توراهتم تحكي لنا قصة 
 ،Lakish Livra، القش  ليفرا  وأبيد ملوكها وأهلوها عن آخرهم:  أبيحت  التي  المدن 

غزة Guezu، عجلون Eglon، حربون Hebron )الخليل حاليا(«.)))

)))   ياسين، عبد السالم. رسالة تذكير، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، )99)، ص ص. )-).
)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 000)، ص. ))).
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•  الرحلة وفقه تنزيل مشروعها
منهاج  آياهتا  بل  تحكى،  قصص  أو  تاريخية  روايات  تعد  ال  اإلسراء  سورة  آيات 
ومشروع نبوي كان ثمرة دعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم يف الطائف، وثمرة حركة السير 
السببي بالرباق، وثمرة اجتماع األنبياء والرسل بالمسجد األقصى، وثمرة رحلة اإلسراء 

والمعراج. 

يقول اإلمام عبد السالم ياسين عن المشروع والمنهاج الذي ينبغي أن نرثه ونتبعه لما 
ارتشفه النبي صلى اهلل عليه وسلم فيضا من رحلة اإلسراء والمعراج ونفحاهتا: »استقامتنا 
ُيفيضها اهلل سبحانه على  الكرامة  النبوي هي  المنهاج  النبوي وسيرنا على  الهدي  على 
قلوب العباد الصادقين. وتلك عربة الذكرى وأسوهتا، وتلك نتيجة التعرض يف الليالي 
المباركة المنورة لنفحات اهلل، حين َيْغُفُل الغافلون ويرقد على وسادة الهوى واستطابة 

الهوان الـَمهينون«.)))

وبفضل  وفتحا،  ووجهة  قصدا  األقصى  المسجد  قصد  الذي  النبوة  مشروع  ومن 
التاريخ  على  نشرف  وفعال،  سببا  تحركت  التي  بالمعراج  السماء  ولقاء  الرباق  حركة 
االسرتاتيجي  والتحرير  التغيير  مالمح  ونضع  الواقع  الحاضر ونعي  لنقرأ  وفهما،  وعيا 

المطلوب، لتطبيق القرآن عقيدة وعبادة وسلوكا وعمال على المقاصد وطلبا لها.

يقول اإلمام عبد السالم ياسين تأكيدا على ذلك: »أكتب هذه الصفحات ليلة الجمعة 
المطابقة لذكرى اإلسراء والمعراج، ليلة منورة بما هي جمعة، مباركة، بما هي ذكرى 
برسوله  عنايته،  سبحانه  الكريم  المولى  فيها  وجلَّى  حبيبه،  الحبيب  فيها  ناجى  معجزة 

رحمة العالمين. صلى اهلل عليه وسلم. 

ماذا يف ذكرى اإلسراء والمعراج من عربة وأسوة للعاملين على نصر دين اهلل عز وجل 
يف عالم يموج فتنة، ويستنسر فيه األعداء، يتآمرون على أهل اإليمان؟ وماذا يف الجمعات 

تمر بنا ونحن غافلون عن اهلل من استنارة ترجى للقلوب المتعرضة لنفحات اهلل؟«.))) 

)))   ياسين، عبد السالم. رسالة تذكير، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط )، )99)، ص )-7.
)))   المصدر نفسه، ص. )-).
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هبذه الرؤية المعراجية النبوية الشمولية نستعيد أنفسنا من الغثائية والجمود الفكري 
واالنحطاط الحركي واإليماين، ونخرج سالمين من قبضة الفتنة التي أردانا فيها نسيان 

اهلل، وقساوة القلوب من عدم ذكر اهلل.

رابعا: منظار الواقع 

ومنظار  التاريخ  من  القراءة  منظار  عن  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  تحدث 
هو  رابع  منظار  عن  الثالثية  هذه  اهلل  رحمه  يفصل  ولم  النبوية،  والسيرة  والسنة  القرآن 
الواقع، فُجل الرؤى لوقائع وأحداث األمة من قبل المفكرين والمنظرين تكون منفصمة 
والسنة  بالقرآن  الواقع  ربط  تغييب  أو  غياب  بسبب  والقراءة  التفسير  مكتملة  غير  أو 

والتاريخ لصناعة ما سماها اإلمام النظرة الشمولية.

الذي كشفت معالمه  العدو  ماهية  لمعرفة  فيه  النظر  اإلمام عن واقع البد من  يقول 
الوحي: »نرى يف واقع هذا الزمان كيف عال بنو إسرائيل علوا كبيرا حتى أصبحوا بشهادة 
وأقواها يف  دولة  أكرب  يتحكمون يف جهاز  تنظيم عالمي  أعظم  له عقل واطالع  كل من 
العالم. وما نعت اهلل تعالى وتقدس علوهم الموعود بالكرب عبثا. ويعلم وحده عز وجل 
إلى أي مدى سيستمر علو اليهود وإفسادهم فوق ما نشاهد.نرى علـوهم رأي العين ال 

نرتاب. وبالحق نزلت البشارة بذلك يف كتاب اهلل والنذارة«.)))

ويف إشارة فاحصة وجليلة يخربنا اإلمام رحمه اهلل عن موضوع الفهم عن اهلل، الذي 
العدو  ألدواء  واستنباطا  تدبرا  القرآن  يف  والنظر  الفحص  بين  وخبيره  صاحبه  يجمع 
الصهيوين  العدو  لمشروع  وتفسيرا  وتتبعا  رصدا  الواقع  إلى  والنظر  علوه،  ومراحل 
النذارة  اإلسرائيلي: »يبقى أن نفهم عن اهلل تعالى، رجوعا إلى أول سورة اإلسراء، أن 
موجهة للفسقة الفجرة المفسدين يف األرض. وأن البشارة معنِيٌّ هبا »عباد لنا أولي بأس 

شديد« يدخلون المسجد المقدس كما دخله أسالفهم من قبل«.)))

والعطل  الزلل  تعرف  قراءة شمولية كونية ال  النظر وخالصته وثمرته  ومحض هذا 
والنقص، بل هي نظرة جامعة ربطت بين األرض والسماء وبين الواقع والوحي: »ويبقى 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص. 38).
)))   المصدر نفسه، والصفحة.
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أن نقرأ آيات اهلل يف الكتاب العزيز وآياته جل شأنه يف الكون على ضوء سنته تعالى يف 
الواقع  من  جناح  عن  الطرف  نغض  ال  شمولية،  متزامنة  قراءة  تتخلف  ال  التي  التاريخ 

المنكشف أمامنا وال ننسى آية من الحق الذي أنزل إلينا«.))) 

ويقدم لنا اإلمام مثاال واضحا عن واقع حاضر عن إسراع صهيوين وانتظام يف قوة 
لكن  نشهده،  حاصل  واقع  وهو  ميعاد،  أرض  يسموهنا  بأرض  الصهيوين  المشروع 
يقول  الصحيحة،  األنبياء  والسنة وأخبار  القرآن  يكذهبا  كاذبة ومزيفة  اليهودية  نبوءاته 
يكون  أن  هنا،  هتمنا  التي  للمسألة  بالنظر  الكون،  يف  العظمى  اهلل  آيات  »من  اإلمام: 
اليهود مدفوعين دفعا ذاتيا قويا إلى االلتفاف واالنتظام واإلسراع إلى أرض يعتربوهنا 
الميعاد. وهي هي أرض »وعد اآلخرة« يف ديننا وقرآننا.  ثابتة لديهم- أرض  -عقيدة 
اهلل  أنبياء  عن  النبوءات  من  َيـْرُوونه  ما  صحة  إلى  عندهم  الواقع  هذا  وجود  ننسب  ال 
وعند  عندهم  األلفية  العقيدة  هذه  ظهور  لكن  كذابون.  محرفون  فهم  السالم.  عليهم 
حلفائهم، ومكانتها وأهميتها يف تحفيزهم ظاهرة عظيمة برزت آثارها يف الكون الربوز 
على  األنبياء،  عن  بروايتهم  ثقة  لنا  تكن  لم  فإن  السابقة.  الفقرة  يف  عنه  تحدثنا  الذي 
نبينا وعليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، فالنتيجة ماثلة أمامنا، ناصعة مطابقة 

إلينا. للحق المنـزل 

ما كان ألنبياء اهلل عليهم السالم وهم أمناء الوحي بعثوا مبشرين ومنذرين بالحق أن 
يفرتوا على اهلل الكذب وأن يخربوا اليهود أن دولتهم يوما ما ستكون »مملكة اإلله« التي 
تخلص البشرية. حاشاهم ثم حاشاهم عليهم السالم. إن رب العزة جل وعال أخربنا يف 
كتابه الكريم أنه سبحانه رتََّب يف ُسنَّته أن يمهل القوم الكافرين الظالمين، وأن ُيملي لهم، 
وأن يزين لهم سوء عملهم حتى يروه حسنا، وأن يكيد عليهم من حيث يحسبون أهنم 

يكيدون كيدا لمصلحتهم ومكر اهلل عز وجل وكيده أمتن«.)))

ويف إشارة لطيفة من اإلمام وتأدبا مع المفسرين الذين ربما رأوا علو اليهود حسب 
فسادا،  عاتوا  أو  األنبياء  فقتلوا  اليهود  فيها  عال  ألحداث  وتفسيرهم  للتاريخ  نظرهتم 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص. 38).
)))   المصدر نفسه،  ص. 38)-39).
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تفسير  يف  واجتهاده  نظرته  حسب  كل  المفسرين  آراء  من  أنواعا  هنا  اإلمام  ويصنف 
َلُتْفِسُدنَّ  اْلكَِتاِب  فِي  إِْسَرائِيَل  َبنِي  إَِلى  ﴿َوَقَضْينَا  تعالى:  اهلل  قول  يف  إسرائيل  بني  علو 
لَّنَا  ِعَباًدا  َعَلْيُكْم  َبَعْثنَا  ُأوالُهَما  َوْعُد  َجاَء  َفإَِذا  َكبِيًرا.  ا  ُعُلوًّ َوَلَتْعُلنَّ  َتْيِن  َمرَّ الَْرِض  فِي 
َة َعَلْيِهْم  ْفُعوالً. ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرَّ َياِر َوَكاَن َوْعًدا مَّ ُأولِي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخلَل الدِّ
َوإِْن  لَنُفِسُكْم  َأْحَسنُتْم  َأْحَسنُتْم  إِْن  َنِفيًرا.  َأْكَثَر  َوَجَعْلنَاُكْم  َوَبنِيَن  بَِأْمَواٍل  َوَأْمَدْدَناُكم 
َدَخُلوُه  َكَما  اْلَمْسِجَد  َولَِيْدُخُلوْا  ُوُجوَهُكْم  لَِيُسوُؤوْا  الِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  َفإَِذا  َفَلَها  َأَسْأُتْم 
ْم ُعْدَنا َوَجَعْلنَا َجَهنََّم  ٍة َولُِيَتبُِّروْا َما َعَلْوا َتْتبِيًرا. َعَسى َربُُّكْم َأن َيْرَحَمُكْم َوإِْن ُعدتُّ َل َمرَّ َأوَّ
َيْعَمُلوَن  الَِّذيَن  اْلُمْؤِمنِيَن  ُر  َوُيَبشِّ َأْقَوُم  تِي ِهَي  لِلَّ َيْهِدي  اْلُقْرآَن  إِنَّ َهَذا  لِْلَكافِرِيَن َحِصيًرا. 
الَِحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكبِيًرا. َوَأنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمنُوَن بِالِخَرِة َأْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاًبا َألِيًما﴾. الصَّ

)اإلسراء: 10-4( 

ومن آرائهم: 

•  الرأي الول: علو يف قتل االنبياء
ويف هـذا الـرأي قـال »المفسـرون مـن القـرون الماضيـة، ولـم يكـن أمـام أعينهـم مـا 
نشـاهده مـن باهـر الحقائق: إن المقصود بالعباد الذين جاسـوا خالل الديـار هم ُبْخَتنَّصر 
وجنـوده، وقيـل جالـوت، وقيـل جنـد مـن فـارس، وقيـل جنـد مـن بابـل. وفسـروا المـرة 
األولـى التـي أفسـد فيهـا بنـو إسـرائيل يف األرض وعلـوا علـوا كبيـرا هـي حيـن قتلـوا نبـي 
اهلل أشـعياء، وقيـل حيـن حبسـوا نبـي اهلل أْرميـاء، وقيـل حيـن خالفـوا أحـكام التـوراة«.))) 

•  الرأي الثاين: علو يف عهد النبوة 
﴿َوإِْن  تعالى:  قوله  عند  عنهم  اهلل  رضي  األقدمون  »المفسرون  قال  الرأي  هذا  ويف 
ْم ُعْدَنا﴾ إن الوعيد اإللهي قد تحقق يف زمن محمد صلى اهلل عليه وسلم حيث عاد  ُعدتُّ
ما  قينقـاع وخيرب  وبني  والنضير  قريظة  بني  اإلفساد يف األرض فجرى على  إلى  اليهود 

جرى من قتل وسبي وإجالء، وضربت عليهم الجزية«.))) 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص. 8).
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•  رأي اإلمام رحمه اهلل
أسالفنا  نظر  »وهكذا  فيه:  فيقول  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  رأي  عن  أما 
رحمهم اهلل ورضي اهلل عنهم إلى قضية بني إسرائيل وكأهنا أمر انتهى ولم يعد لذكرهم 

دوا يف األرض وُقتِّلوا تقتيال«.))) موضوع بعد أن ُشرِّ

لعدو ومآل : الوعي �ب ي
املور الثا�ن

•  مقابلة اإلمام بين الوحي والواقع والتاريخ
اليوم وما كانوا عليه  اليهود  بين واقع  ياسين  السالم  هي مقابلة ومقارنة لإلمام عبد 
قبل النبوة وفيها وبعدها، يقدمها بوصفه خبيرا وفقيها بالعدو وتاريخ العدو وشخصيته 
الحاضر  الواقع  الوحي مع نظرة  بنظرة  لليهود  الكبير  العلو  لنتعرف عن  ومسار تكونه، 

واألحداث المتصارعة يف األكوان، يقول اإلمام رحمه اهلل:

حية  قراءة  العزيز  اهلل  كتاب  من  الصفحة  هذه  رحمهم  كما  اهلل  رحمنا  نحن  »ونقرأ 
تنبض بالتوتر مع األحداث الهائلة التي رفعت بني إسرائيل إلى ُعُلو كبير. مكنهم وال 
يزال يمكنهم من اإلفساد يف األرض. علو وفساد ما كان ألسالفنا أن يتصوروه وهم كانوا 
أحد رجلين: إما مفسر مجتهد قابض على النص ناظر فيه ومن خالله ثاٍو يف منصة الِعزِّ 
أّيام كان للمسلمين الغلبة وكان اليهود تحت الذمة يرتعون يف حماية اإلسالم دون أن 
يشكلوا قوة تستحق، يف َنظر المفسر الثاوي يف زمانه، أن يخاطبها القرآن. أو كان المفسر 
مقلدا يف عصور الرقاد واالنحطاط فال يجرؤ على تجاوز ما قاله السابقون، وماذا يقول، 

ولو كان هو الشوكاين المجتهد المطلق، وال ذكر لليهود إال بالقلة والذلة؟

نقابل نحن هذه الصفحة من آيات اهلل يف القرآن بمرآة آيات اهلل يف األكوان. مصدر 
كتابه حق.  بالغيب يف  الواقع وهو حق، وإخباره  الكوين هو  اهلل  أمر  هذه وتلك واحد، 

والخطأ يف المقابلة ُيْعزى إلينا. واهلل أعلم«. )))

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص. 9).
)))   المصدر نفسه، والصفحة.
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الواقع واملنطق والتفس�ي

يدعو اإلمام رحمه اهلل إلى توظيف تمام النظر والمنطق يف توصيف وجود اليهود سابقا 
بالعلو الكبير، والخطر اليهودي يف زمن كانوا شتاتا وبددا، فنظرة المقارنة بين صوريت 
علو اليهود يف القرآن وعلوهم يف التاريخ ويف واقعنا الحاضر تقدم لنا صورة متكاملة عن 
العلو الحقيقي وزمانه. يقول اإلمام رحمه اهلل: »إذا أشرفنا على الساحة الواقعية من إزاء 
تطلبنا  الذي  الجهادي  بالمستوى  التاريخية  أهميتها  وقارنا  األحداث  وتصفحنا  القرآن 
به »التي هي أقوم«، وهي مطلقة ال تتقيد بصوابنا أو خطإنا يف التفسير، رأينا كيف كان 
التكليف خفيفًا على مفسرينا األولين الذين عاشوا يف ظل شوكة اإلسالم المنتصرة ال 
وجود تحتها لما يشبه ولو يف الخيال شيئا مثل: »الخطر اليهودي«. وأنى لليهود، يف رأي 
العين يومئذ، أن يشكلوا قوة تعلو يف األرض وهم َبَدٌد، هل ُتحس منهم من أحد أو تسمع 

لهم ِركزا؟

لذلك طفق مفسرونا يرددون قتل اليهود ألشعياء وحبسهم ألرمياء عليهما السالم. 
قتل أنبياء اهلل من أشنع جرائم اليهود لعنهم اهلل، لكننا ال نحِسبه من حيث مصير اإلنسانية 

إفسادا يقارب ما نعرفه ونشاهده ونقاسيه من إفساد بني إسرائيل يف عصرنا«.))) 

الواقع واملثال الغرقدي

من عالمات الوعد اآلخر وهو انتصار المسلمين على اليهود بمشاركة جند اهلل من 
الحجر والشجر، كائنات وفية للوعد ولعباد اهلل حقا، قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:  
»ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهود 
يهودي  هذا  اهلل!  عبد  يا  مسلم!  يا  والشجر:  الحجر  فيقول  والشجر.  الحجر  وراء  من 

خلفي، فتعال فاقتله. إال الغرقد فإنه شجر اليهود«.))) 

اليهود  سيغرسه  الذي  الغرقد  شجر  وجود  مع  يتزامن  نصر  عن  اهلل  رحمه  يتحدث 
مسبقا، ليصمت عن فضح مكاهنم، حديث يقر بانتصار المسلمين يف الوعد اآلخر مع 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص. 70.
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انتصار عمر بن  الغرقد وغرسه وهو ما نشهده يف عصرنا، وليس هو زمن  ظهور شجر 
الخطاب رضي اهلل عنه وال عهد صالح الدين األيوبي رحمه اهلل.

بعد  وزواله  اليهود  مشروع  هزيمة  زمن  على  كذلك  الحديث  يؤكد  الحال  وبطبيعة 
علوهم الكبير وإفسادهم العالي مع غرسهم شجر الغرقد، والحديث هو داللة أن العلو 
المسلمين،  وانتصار  اليهودي  الصهيوين  المشروع  هناية  قرب  إلى  إشارة  لليهود  الكبير 
بعد  اليوم  نشهده  الذي  هو  والمتناهي  الكبير  اليهودي وعلوهم  الخطر  أن  ودليل على 

غرس الغرقد وليس الذي كان يف عهد جالوت أو عهد النبوة.

رجال  إلينا  نقله  األهمية  غاية  يف  الحديث  من  نص  »معنا  اهلل:  رحمه  االمام  يقول 
آخر  فتن  عن  الحديث  أعقاب  يف  إال  مكانا  المفسرون  يجد  ولم  العلم  أمناء  الحديث 
الزمان، ال يمس الحديث قضية معينة وال يرسم خطا عمليا واقعيا. روى اإلمام أحمد 
ومسلم يف صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »ال تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهود من وراء 
الحجر والشجر. فيقول الحجر والشجر: يا مسلم! يا عبد اهلل! هذا يهودي خلفي، فتعال 
مولعون  فلسطين  يف  اليوم  اليهود  أن  قرأت  وقد  اليهود«.  شجر  فإنه  الغرقد  إال  فاقتله. 

بغرس شجر قال عنه الكاتب اإلسالمي إنه الغرقد المعني يف الحديث«.)))

وتاريخه  بشخصيته  الواعي  الخبير  فحص  قد  اهلل  رحمه  اإلمام  يكون  العرض  هبذا 
وواقعه ومستقبله، متمكنا من قراءة عقلية اليهود وأطرافهم وأحجامهم ومكوناهتم، التي 
القرآن  مناظير  إلى  شك-  -دون  ذلك  يف  مستندا  التاريخ  مدار  على  العلو  من  تمكنهم 
وبدايته  الصهيوين  للمشروع  الحقيقي  للمعنى  والكاشفة  الفاحصة  والتاريخ  والسنة 
وربط  الواقعية  الرؤية  عن  هنا  اإلمام  يغفل  أن  دون  إسرائيل  بني  تطرف  منذ  وهنايته، 
المناظير الثالثة بالواقع وما وصل إليه اليهود يف يومنا وواقعنا من علو بأحجام وطرق 
مختلفة وهو ما يؤكده اإلمام رحمه اهلل، يف كون التفسير للوحي الذين تحدث عن اليهود 

وعلوهم البد من ربطه دائما بالتاريخ وخصوصا بالواقع وشهود ما نشهده اليوم.

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص. 9).
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ذ. عبد الهادي المهادي
أستاذ باحث يف الفكر اإلسالمي/ المغرب

تقد�ي

ال يمكـن أن ُتذكـر لفظـة »اليهوديـة« أو«الصهيونيـة« يف عالـم الفكر واألدب دون أن 
َيسـتدعي الذهـن يف اللحظـة والتَّـوِّ عبـد الوهـاب المسـيري رحمـه اهلل؛ ذلـك أن الرجـل 
قضـى شـطرا طويـال مـن عمـره يفتـش وينقـب ويدقـق ويحقـق يف أوراق اليهـود وكتبهم 
وتاريخهـم ومـا ُكتـب حولهـم حتـى خـرج علينـا برؤيـة معرفيـة مغايـرة تمامـا، صّرفهـا 
يف العديـد مـن مكتوباتـه خاصـة »موسـوعته« الشـهيرة الموسـومة باألصالـة والوضـوح 
وصفـاء الرؤيـة. وعلـى حـد تعبيـر تلميذتـه سـوزان حـريف)))، فقـد كان الرجـل يمتلـك 
قـوة مالحظـة اسـتثنائية، تجعلـه يتوقـف أمـام مـا يعتـربه اآلخـرون »شـيئا طبيعيـا«، ليراه 
هـو تعبيـرا عـن نسـق أو تحيـز أو نمـوذج ما. كمـا ـ وهنا مكمـن قوته ـ »كانـت لديه قدرة 

فائقـة علـى وضـع النظرية«.

رؤية  بأن  االعرتاف  إال  ـ  تحيزه  كان  مهما  ـ  الناقد  القارئ  أمام  ليس  الحقيقة،  يف 
المسيري ـ يف كل القضايا التي تناولها، وأجملها وأمتعها ما تعلق بقضايا النقد واألدب))) 
ـ تتميز بـ»العمق والرتكيب«، فهو دائما ضد التسطيح والتبسيط. ومن َثّم فإنه من الصعب 
حول  ره  تصوَّ ما  بعض  مقابلة  على  سنعمل  ولكننا  الحجم،  هذا  من  مقال  يف  اختزالها 

)))   انظر المقدمة التي أعدهتا لحواراهتا مع المسيري ونشرهتا يف أربعة أجزاء دار الفكر سنة 009).
)))   من المعلوم أن تخصص المسيري األكاديمي هو النقد األدبي، فقد كانت أطروحته للدكتوراه يف األدب 
اإلنجليزي واألمريكي والمقارن .وقد أبدع فيه مقاالت وكتبا، نذكر منها: يف األدب والفكر، دراسات يف 

الشعر والنثر. ودراسات يف الشعر. والمالح القديم، دراسة يف قصيدة كولرديج. 
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السالم  عبد  نها  ضمَّ التي  تلك  والنتائج؛  المنطلق  يف  مختلفة  أخرى  برؤية  الصهيونية 
ياسين كتابه »سنة اهلل«.)))

ن ن رؤيت�ي الهصيونية ب�ي

يالحـظ عبـد السـالم ياسـين ـ رحمـه اهلل ـ أن اليهـود حافظـوا علـى خصوصيتهـم يف 
كل زمـان ومـكان، واحتفظـوا بشـخصيتهم وثقافتهـم وديانتهـم، مقتنعيـن بأهنـم »شـعب 
اهلل المختـار«، صامديـن أمـام رفـض الشـعوب التـي حلُّـوا هبـا. ويشـير إلـى أن شـعوبا 
قابعيـن  اليهـوُد  البشـرية، يف حيـن ظـل  المجتمعـات  تغيَّـر وجـه  انقرضـت، كمـا  كثيـرة 
يف«جيتوهاهتـم« الخاصـة، وينقـل يف هـذا الصدد قـول المؤرخ اليهودي شـيمون دوبنوف 
الـذي يؤكـد أن »هنـاك أمثلـة عديـدة يف التاريـخ عـن أمـم اختفـت مـن الوجـود بعـد أن 
فقـدت أرضهـا وتفرقـت بيـن شـتى األمـم. ولكـن ليـس لدينـا سـوى حالـة وحيـدة فقـط 
لشـعب أمكنـه أن يسـتمر علـى قيـد الحيـاة آلالف السـنين رغـم تشـتته وضيـاع وطنـه. 
وهـذا الشـعب الفريـد هـو شـعب إسـرائيل »))). والسـببـ  حسـب مـا يعتقـد األسـتاذـ  أن 
القـدرَة اإللهيـة ادَّخـرت هـذا »الشـعب الفريـد« بـالًء يف الدنيـا لباقـي الشـعوب وخاصـة 

اإلسـالمية منها.

يف حين يختلف عبد الوهاب المسيري مع هذه الرؤية، ويؤكد أن الدعاية الصهيونية 
نجحت ـ بالفعل ـ يف ترسيخ بعض المفاهيم يف الوجدان الغربي والعربي والتي تصب 
عي بأن »الجماعات اليهودية« المختلفة التي كانت تعيش  كلُّها يف خدمة الرؤية التي تدَّ
يف أوربا هي يف واقع األمر »أمة يهودية« واحدة ال بد من جمع شمل أعضائها لتأسيس 
دولة يهودية يف فلسطين. وينصحـ  تبعا لذلكـ  بالبعد عن استخدام مصطلحات عامة مثل 
»اليهود« بشكل عام أو »الشخصية اليهودية« أو »التاريخ اليهودي«، فهذه المصطلحات 
كلها تنبع من المفهوم الصهيوين المحوري الخاص بالوحدة اليهودية، وأن اليهود شعب 
التواريخ  عن  مستقل  واحد  تاريخ  وله  األخرى،  الشعوب  عن  مستقل  كيان  له  واحد 

)))   ُكتب الكتاب منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وصدرت طبعته األولى سنة )00).

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، )00)، ص )0).
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الواقع  لكن  يهودية،  خصوصيٌَّة  ثمة  وأن  مستقلة،  شخصية  له  اليهوديَّ  وأن  األخرى، 
التاريخي ـ يقول المسيري ـ يكذب كل هذا.)))

المكبوت  الشعور  هو  وأصَلها  الصهيونية  منبَع  بأن  يرى  ياسين  األستاذ  كان  وإذا 
لدى يهود الشتات ـ األوربي خاصة ـ باالنتماء والصمود التاريخي والحنين الدائم إلى 
العودة ألرض الميعاد. وعلى هذا األساس فإهنا ـ أي الصهيونية ـ نقلة نوعية من »ذهنية 
المنظم، أي  المتحرك  الفاعل  اليهودي«  الشتات إلى »ذهنية  اليهودي« الخامل يف بالد 
أهنا تشخيٌص عمليٌّ لفكرة »العودة« وإحياء »القومية اليهودية« التي كانت تدور آلالف 
السنين يف أذهان بائسة حاقدة محتقرة للعالم محقورة. أي أنه يعتربها ـ يف هناية التحليل ـ 

»حركة قومية يهودية هدفها عودة اليهود ألرض األجداد«.)))
الشائع للصهيونية ويطرح بديال له صيغًة مركبة  التعريف  فإن المسيري يرفض هذا 
نون  يسميها »الصيغة الصهيونية السياسية الشاملة«، والتي تعترب اليهود يف ظاهر األمر ُيكوِّ
األمر  واقع  يف  لكنها  الميعاد،  بأرض  الرتباطه  ألوربا  ينتمي  ال  متماسكا  عضويا  شعبا 
تعتربه »جماعات وظيفة« أصبحت فجأة بال وظيفة، ولذا أصبح أعضاؤها فائضا بشريا 
يجب التخلص منه، على أن يتم إبادة السكان األصليين أو طردهم أو تسخيرهم عمالة 
رخيصة، وتقوم الكتلة البشرية الوافدة بخدمة المصالح الغربية، ويف المقابل يقوم الغرب 
بويِّة  بحمايتها، ومن َثمَّ فقد أوكلت لليهود هنا وظيفٌة قتالية بدال من وظيفتهم التجارية الرِّ
التي فقدوها، وهبذا َتمَّ حل المسألة اليهودية. وكانت الصهيونيُة واعيًة تماما بنفسها كحل 
َدْت هذه الصيغة من خالل مجموعة من الديباجات  استعماري لهذه المسألة. وقد ُهوِّ
الدينية من أجل مقدرهتا التعبوية. والصهيونية هبذه الصيغة هي األرضية التي يستند إليها 

ما يسميه بـ»العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية«.)3)

اليهود  من  نخبة  اجتمعت  عشر  الثامن  القرن  يف  أنه  على  يتفقان  الرجالن  كان  وإذا 
حول هدف »العودة إلى عهد مجيد واسرتجاع عصر اليهود الذهبي«، وأن حركَتهم يف 
)))   لخص المسيري  رؤيته هذه يف كتيبه: »التجانس اليهودي والشخصية اليهودية«، والذي صدر  يف سلسلة 

»كتاب الهالل«، شهر نونرب )00)، دار الهالل المصرية.
)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص )0).

)3)   هذه الرؤية مبثوثة يف العديد من كتاباته، ولكنه لخصها يف كتابه: الجماعات الوظيفية اليهودية، نموذج 
تفسيري جديد. وكذا كتابه: الصهيونية والحضارة الغربية.
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البداية كانت مثالية، ثم ما لبثت أن تفاعلت هذه النخبة مع  الفلسفة األوربية ومذاهبِها 
مع  أوربا،  يف  االندماج  إلى  تدعو  األولى  كبيرتين:  طائفتين  إلى  فانقسمت  السياسية، 

الحفاظ على الهوية، أما الثانية فدعت إلى إقامة وطن قومي لليهود.

فإهنما يختلفان كثيرا يف العالقة السائدة اليوم بين الغرب و»إسرائيل«، ومن ثم اإلجابة 
على سؤال »من يتحكم يف من؟«

صت المبدأ  األستاذ ياسين مؤمن بأنه يف النهاية انتصرت »اليهودية السياسية« التي َتقمَّ
ة بسالحْي العنصرية والرأسمالية. وعلى هذا األساس هاجر  االستعماريَّ ألوربا مدججَّ

نون حتى أسسوا دولتهم.))) الصهاينُة المقتنعون بالفكرة إلى فلسطين، وأخذوا يتمكَّ

يفقهوا  أن  التاريخ دون  يعيشون هذا  الذين  العرب)))  المفكرين  بشدة بعض  وينتقد 
اليهود  دولة  واإلسالمية، وكون  العربية  البالد  االمربيالي« على  »الهجوم  غير  معنى  له 
َبْيدقا يف رقعة أمريكا، يف حين أن القرآن يتحدث عن »إمساك اليهود بزمام القضية كلِّها«. 
الصهيونية وجها من وجوه  َيعترب  الذي  المسيري   يناقش  ـ  أدنى شك  بدون  ـ  هنا  وهو 
التَّشكيل االستعماري الغربي وقد أضيفت لها ديباجات يهودية من أجل قدرهتا التعبوية 
ـ كما سبق القول ـ، فلوال االمربيالية لما أمكن وضع الصهيونية موضع التنفيذ. وهوـ أي 

المسيري ـ  ال يرى يف إسرائيل سوى »جماعة وظيفية« يف خدمة الغرب. 

زوال »إرسائيل«: الفكرة والسياق

الطريق  تشخيص  يف  يختلفان  ولكنهما  إسرائيل«،  »زوال  فكرة  على  الرجالن  يتفق 
المؤدية إلى ذلك.

الغياب  ذلك  هو  والصهيونية  واليهودية  اليهود  حول  المسيري  كتابات  يف  المحير 
عن  حديثا  ـ  مثال  ـ  له  نقرأ  فلم  للقضية،  القرآنية«  بـ«الرؤية  نسميه  أن  يمكن  لما  الكلي 
اليهود يف القرآن. )هو على أية حال يعترب اليهود المذكورين يف القرآن »يهودا تاريخيين« 
انقرضوا، وهم ليسوا اليهود الحاليين( ولم يتطرق لذلك الصراع المستقبلي بين اإلسالم 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص )0) ـ )0)
)))   المصدر نفسه، ص 09) و)3)
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واليهود الذي يفهم من بعض اآليات واألحاديث، وال يرى يف تجمع اليهود يف فلسطين 
دالَّ  أن  إلى  ـ  ـ بشكل غير مسبوق  يذهب  إنه  إمربيالي غربي. حتى  إال خدمة لمشروع 
»يهودي«، كما وردت يف القرآن، لها مجال متحرر من الزمان والمكان، فاليهودي هبذا 
المعنى هو أي شخص تتوفر فيه مجموعة من السمات المذكورة يف القرآن بغض النظر 

عن انتمائه العقدي أو اإلثني.

من أجل ذلك جاء تشخيصه منسجما مع رؤيته؛ فهو يؤكد أن التاريخ علَّمنا أن كل 
وهذا  الزوال،  مآلها  كان  األصليين  السكان  إبادة  يف  فشلت  التي  االستيطانية  الجيوب 
الكيان ال يحتوي على أي من مقومات الحياة داخله، وال يمكنه االستمرار دون الدعم 
الخارجي، لكنه يؤكد على أن لحظة انتهائه تتوقف على عناصر عديدة ومركبة بعضها 

مجهول لدينا.)))

من  ينطلق  ياسين  األستاذ  فإن  خالصة،  أكاديمية  المسيري  منطلقات  كانت  وإذا 
اهلل  آيات  من  أنه  على  ويؤكد  ونفسيتهم،  اليهود  لتاريخ  الواصفة  القرآنية«  »المرجعية 
يف الكون أن يكون اليهود مدفوعين ذاتيا إلى االلتفاف واالنتظام واإلسراع إلى »أرض 

الميعاد«، وهي نفسها أرض »وعد اآلخرة« يف ديننا وقرآننا.)))

بين  وحاسمة  كربى  مواجهة  ـ  تصوره  ـ يف  هو  القرآن  يف  المذكور  اآلخرة«  »وعد  فـ 
اإلسالم والجاهلية، لكنه يميز ـ وبشكل غير مسبوق ـ بين روح الجاهلية وجسمها؛ أما 
روحها فاليهودية وكل مشتقاهتا من صهيونية وماسونية ... يف حين يشكل جسدها باقي 

األمم، وخاصة النصارى.

نفيـرا  أكثـر  اليهـود  فأصبـح  الجسـَد،  الـروُح  َصـِت  َتَقمَّ فقـد  نظـره،  وجهـة  ومـن 
(3 ( وأوسـع حيلة.

اليهود على  ـ يف قدرة  ـ يف نظره  اليهودي لإلسالم يتمثل  التحدي  وهبذا المعنى فإن 
ص األجسام الجماعية لألمم، ومن ثم فإن »وعد اآلخرة« ليس أن يحارب المسلمون  تقمُّ

)))   انظر الفصل الثالث: »الدولة الصهيونية« من الباب األول، من الجزء الرابع، من »حوارات مع المسيري«. 
دار الفكر.

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 38) ـ 39).
)3)   المصدر نفسه، ص 8)).
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العالَم بعد أن تكون الروح اليهودية قد استولت عليه، لكن التحدي أن يستخلصوا من 
الروح اليهودية هذه األجسام لتسمع دعوة اإلسالم. ولن يستطيع المسلمون ذلك حتى 
المسيحيين  يتقمصوا عقل وشعور  أن  اليهود  استطاع  التالي: كيف  السؤال  يجيبوا عن 

رغم كرههم وعدائهم التاريخي لهم، واهتامهم لهم بقتل »مسيحهم«؟

ة
ة
خا�

وكما ترى، فإن األستاذ ياسين يجتمع عنده الشاغل المعريف الفكري بالَهمِّ الرساليِّ 
استشرايفٍّ لمستقبل  اجتهاٍد  تغييرية، وصاحب  الدعوي، فهو صاحب مدرسة تجديدية 
عند  نجده  ال  ما  وهذا  للكلمة.  اإليجابي  بالمعنى  أيديولوجي،  رجل  أنه  أي  اإلسالم، 
مشروعا  يطرح  بأنه  يوما  ع  يدَّ ولم  أكاديمي.  وعالّمة  بّحاثة  فهو  اهلل؛  رحمه  المسيري 
دائما  المتحّيز  و«التفسير«  و«النقد«  »القراءة«  بـ  مشغوال  عمره  طول  كان  بل  تغييريا، 
يرتجمونه  أبرارا  تالمذة  ينتظر  فريدا  معرفيا  جهدا  لنا  فرتك  وهمومها،  األمة  لقضايا 

استجابًة يف مستوى التحدي الصهيوين.
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ديده ب
ة

ن وصناعة الوعي و� قضية فلسط�ي

د. عبد الرحيم خطوف
أستاذ باحث يف الفكر اإلسالمي/المغرب

مقدمة:

إن القضيـة الفلسـطينية ليسـت قضيـة اإلنسـان المظلـوم المغتصب يف أرضـه ومصير 
حياتـه، المحـروم مـن تقريـر مصيـر كرامـة العيش تحت سـقف سـماء الحرية السـماوية 
وفـوق أرض أجـداده ووطنـه التاريخـي، بـل هـي قضيـة أمـة شـهد تاريخهـا انكسـارا يف 
فلسـطين فـكان لـه وقـع علـى كل البـالد العربيـة واإلسـالمية، وصـل إلـى حـد تصفيـة 
القضيـة الفلسـطينية أو مـا يعـرف بصفقـة القـرن بمباركـة دول عربية، فضاعت فلسـطين 
ألسـباب تاريخيـة، وحـدث جرح عميق يف جسـم األمـة، فرض التفكيـر يف المخرج من 

هـذه األزمـة التاريخيـة العميقة. 

من  للخروج  مختلفة  مشاريع  واقرتحوا  فلسطين،  بقضية  المفكرين  من  كثير  اهتم 
األزمة التاريخية، من ضمن هؤالء اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل. كانت فلسطين 
عنده مركز القضايا العربية واإلسالمية، ومشروعا أساسيا يف تراثه الفكري والسياسي، 
المسلمين  معضلة  الفلسطينية  القضية  جعل  وقد  ال  كيف  كتاباته،  يف  بقوة  حضرت 
المركزية، تبدأ معركتها الطويلة بصناعة الوعي وتجديد التوعية هبا عند أجيال الحاضر 
والمستقبل، فما هي حدود معركة تجديد الوعي؟ وما دوره وأهميته يف قضية شهدت 
مؤامرات عالمية وأحداثا تاريخية كبيرة؟ ولماذا الرتكيز على األسباب التاريخية لضياع 
والمستقبل؟  الحاضر  واقعنا  يف  الوعي  بتجديد  األسباب  هذه  عالقة  وما  فلسطين؟ 
األجيال  وعي  لتجديد  مشروعه  يف  ياسين  األستاذ  اعتمدها  التي  األساليب  هي  وما 

الجديدة  بالقضية؟ 
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الوعي  صناعة  مشروع  لمعرفة  السابقة،  األسئلة  عن  الجواب  إلى  المقال  يهدف 
وتجديده عند اإلمام، وإدراك أهمية التوعية باعتبارها مقدمة ضرورية يقوم عليها مشروع 

تحرير فلسطين، وستنتظم مقاربة الموضوع يف محورين: 

نجاح  يف  عليه  المعول  ألن  فلسطين،  لضياع  التاريخية  باألسباب  الوعي  األول: 
أقطاب  بين  وعلنية  سرية  مؤامرات  من  جرى  بما  بالتاريخ،  الوعي  هو  الوعي  مشروع 

االستكبار العالمي.  

بأساليب  والمستقبل،  الحاضر  يف  الوعي  تجديد  وأهمية  التاريخي  الجرح  الثاين: 
متنوعة ومتناسبة مع نفسية وواقع األجيال الجديدة.

ي
ية للجرح الفلسطي�ن ن سباب التار�ي

أ
ل أول: الوعي �ب

أساسيا  عامال  الفلسطيني  للجرح  التاريخية  باألسباب  الوعي  ياسين  اإلمام  يرى 
فلسطين يف  إلى ضياع  أدت  التي  العوامل  الحضارية اإلسالمية، وقد حدد  المعركة  يف 
ثالثة أسباب تاريخية، كانت وما تزال عوامل حاسمة يف القضية الفلسطينية، وهي: دعم 

االستكبار العالمي، وخيانات زعماء العرب، وقوة إرادة اليهود وتخطيطهم المحكم. 

 : 1.  دمع الستكبار العاملي

قضية فلسطين ليست قضية صغيرة وبسيطة، بل هي قضية كبيرة ومعقدة، تستدعي 
العودة للذاكرة التاريخية للوعي بأسباهبا الحقيقية، وإدراك تجذرها يف التاريخ؛ إذ تمتد 
قرون،  »تسعة  فبعد  حروهبا،  منذ  أصحاهبا  قلوب  يف  سكنت  التي  الصليبية  الروح  إلى 
ويحتلون  الكفر  أهل  يتصالح  عالميتين  بحربين  انتهت  النصارى  بين  حروب  وبعد 

األرض المقدسة يف فلسطين ُيسكنون فيها حلفاءهم اليهود«))). 

فحاولت  بالذنب،  أوربا  وشعرت  الصليبية،  الروح  تجددت  الحديث  العصر  يف 
تعويض اليهود على ما حصل لهم، حيث »أن األوربيين عرضوا على اليهود أن يقيموا 

)))   ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط )، )99)، ج )، ص 8.
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واستكربوا  فلسطين  على  وأصروا  أكثرهم،  وأَبى  بعضهم  فرضي  أسرتاليا  يف  دولتهم 
استكبارا، وكان ما كان«))) من إصرار على أرض فلسطين. 

الربيطاين،  االنتداب  حصل  بعدما  لليهود  فلسطين  لتسليم  جاهزة  المؤامرة  كانت 
و«التقى االضطهاد العنصري بالفرصة التاريخية لتسكت السياسة االستعمارية الربيطانية 

الطموح اليهودي«)))، فاالنتداب الربيطاين كان مدخال الستيطان اليهود يف فلسطين.

جـاءت اللحظـة الحاسـمة لتنفيـذ خطـة المؤامـرة الماكـرة باالنسـحاب الربيطـاين 
الغـادر وتوطيـن اليهـود يف فلسـطين، فحدثـت النكبـة؛ »حـدث ذلـك يف فلسـطين عـام 
الشـعب  ليـرتك  األصابـع،  رؤوس  علـى  الربيطـاين  الجيـش  غادرهـا  عندمـا   (9(8
الفلسـطيني تحـت رحمـة رشاشـات المنظمـات اإلرهابيـة الصهيونيـة«)3)، منـذ ذلـك 
لفلسـطين  اليهـود  لدخـول  الطريـق  مهـدت  التـي  الكـربى  الـدول  أصبحـت  الوقـت 

ورعاية مصالحهـم.  بحمايتهـم  ملزمـة 

2.  خيانة زمعاء العرب: 

الفلسطينيين  فإن  الغربيين،  حلفائهم  من  القوي  الدعم  وجدوا  قد  اليهود  كان  إن 
وجدوا من حولهم كيانات عربية ضعيفة ساهمت إلى حد كبير يف تقوية العنصر اليهودي، 
الدول  غرسته  مصطنع  كيان  أمام  المتتالية  الهزائم  كبير  بشكل  تتحمل  العربية  فالدول 
فلسطين،  يف  الصهيونية  لمحاربة  عربية  دول  سبع  »اجتمع  حيث  فلسطين،  يف  الكربى 
وكانت هذه الدول العربية عليلة الروح«)))، فكانت »حقيقة الهزيمة يف حرب 7)9)م 
يف فلسطين، وهكذا ضاع ما كان لهذه الصدمة من أمل يف بعث الرؤية الجديدة لمستقبل 

األمة العربية«))).     

)))   السموأل المغربي، بذل المجهود يف إفحام اليهود، دار القلم - دمشق، تقديم وتخريج النصوص عبد 
الوهاب طويلة، الطبعة: األولى، 0)))هـ - 989)م، ص: ))).

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 000)، ص ))).
)3)   ابن نبي، مالك. بين الرشاد والتيه، دار الفكر، ط)، دمشق، 978)، ص 3.

)))   الندوي، أبو الحسن. إلى اإلسلم من جديد، دار القلم للنشر والتوزيع، ط )، دمشق، 979)، ص 8.
)))   ابن نبي، مالك. بين الرشاد والتيه، ص 0).
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وإنما  فلسطين،  وجرح  محنة  يف  ساهمت  هزيلة  كيانات  وجود  عند  األمر  يقف  لم 
»القيادة  خيانات  عرب  فلسطين  ضياع  يف  تسببوا  الذين  العرب  زعماء  إلى  ذلك  تعدى 
السياسية التي قادتنا يف معركة فلسطين، وإال ما كان يستطيع تشرشل أن ينفذ خطته وال 
االستعمار أن يحقق أهدافه«)))، وهكذا توالت الخيانات العربية لفلسطين، »فبعد خيـانة 
القـادة الذين سلحوا جنودهم سنة 8) ببنادق معطوبة وذخائر فاسدة، غاَب الجنراالت 
لذاهتا  يف  واهنمكت   (7 سنة  الصاعق  إسرائيل  هجوم  أثناء  القتال  ميدان  عن  المصرية 

اآلثمة«))). 

النصارى  العربية من  القومية  العرب لفلسطين، خيانة  الزعماء  ينضاف إلى خيانات 
العرب، »فها هم يتحالفون مع اليهود، ويعود النصر إلى معسكر أهل الكتاب متجسدا يف 

تركيز دولة اليهود«)3). 

ودي:  3.  قوة التخطيط ال�ي

يف المعارك الكربى يحتاج مشروع صناعة الوعي إلى العمل باألولويات، فاألحداث 
التاريخية لها أهميتها يف اسرتجاع الذاكرة الجماعية، لكن األولى منها معرفة قوة الخصم 
والعدو يف المعركة، فتحقق المعرفة الدقيقة به شرط يف تشكيل الوعي الحقيقي، لذلك 
معروفة  فهي  األحداث،  على  »سريعا  ويمر  فلسطين  قضية  يعرض  ياسين  اإلمام  نجد 
واألساليب  الصهيونية  والنفسية  الصهيوين  الربنامج  لقراءة  لنتفرغ  محزنة،  مأساوية 

الصهيونية استعدادا لوعد اآلخرة«)))   

قوة اليهود تكمن يف التخطيط والتنظيم والنفوذ، ففي سنة 897)م اجتمعت يف مدينة 
بال بسويسرا الجمعيات الصهيونية برئاسة زعيم الصهيونية ومؤسسها وموحدها هرتزل، 
واتخذوا قرارات سرية جعلوها برنامجهم المستقبلي. من كتاهبم العنصري المقدس، 

)))   ابن نبي، مالك. الصراع الفكري يف البلد المستعمرة، دار الفكر الجزائر، ط 3، 988)، ص 08).
)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص ))).

ط)،  البيضاء،  الدار  والنشر،  للطباعة  الخطابي  دار  العلمانية،  والقومية  اإلسلم  السالم.  عبد  ياسين،     (3(
989)، ص ))).

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، )00)، ص 07).
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استمد اليهود القوة يف إعداد الربامج وتخطيط المشاريع المستقبلية، فتسربت األصول 
اليهودية إلى أعماق العقلية الغربية.

العنصر  لصالح  فلسطين  قضية  حسمت  التي  هي  السابقة  الثالثة  التاريخية  العوامل 
اليهودي، وتسببت يف حدوث الجرح الفلسطيني الذي ما زال نزيفه إلى حد اآلن، فبعد 

تحالف ثالوث العداء والخيانة ضاعت فلسطين، وتأسست دولة اليهود الدينية.

ديد الوعي ب
ة

ي وأمهية �
ن رح التار�ي نيا: الب �ث

: ي
ديد الوعي القرآ�ن ب

ة
�  .1

مشروع الوعي له أهمية كبيرة يف كسب المعارك التاريخية، خصوصا إن تعلق األمر 
بمعرفة طبيعة النفس البشرية الماكرة، لذلك اهتم القرآن الكريم بقصص بني إسرائيل، 
كما أحصى جرائم اليهود عرب التاريخ، لتحقيق الوعي وتجديده عند المسلمين استعدادا 
للمعركة الفاصلة مع اليهود الذين اعتدوا على فلسطين أرضها وسكاهنا، فدور قصص بني 
إسرائيل يف القرآن مهم يف تحقيق االعتبار، وتجديد الوعي، حيث »لن يسلحنا للمعركة 

المصيرية مع بني إسرائيل إال الوعي القرآين بمن هم اليهود يف تاريخ النبوات«))). 

بني  اليهودية الصهيونية، وقسوة قلوب  الكريم صورة حية للغطرسة  القرآن  لنا  نقل 
قال  التاريخ،  يف  األمم  من  أمة  هبا  توصف  لم  القسوة  هذه  عديدة،  قصص  يف  إسرائيل 
تعالى: ﴿ ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة 
ُق َفَيْخُرُج ِمنُْه اْلَماُء َوإِنَّ ِمنَْها َلَما َيْهبُِط ِمْن َخْشَيِة  قَّ ُر ِمنُْه اْلَْنَهاُر َوإِنَّ ِمنَْها َلَما َيشَّ َلَما َيَتَفجَّ

ا َتْعَمُلوَن ﴾ )البقرة:)7( .   ُه بَِغافٍِل َعمَّ ِه َوَما اللَّ اللَّ

 : ن ية فلسط�ي ركز 2.  الوعي �ب

لقد أصبحت قضية فلسطين قضية مركزية عند أغلب رواد الفكر اإلسالمي الحديث 
التاريخي  »المحور  فلسطين  ويجعل  العام،  الوعي  يوقظ  أن  كفيل  فذلك  والمعاصر، 

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم وتحدي الماركسية اللينينية، دار اإليمان، ط)، 987)، ص 8).
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ذهب  بل  جديد«))).  إيجابي  اتجاه  عن  باحثًا  حوله  يدور  اإلسالمي  العالم  أخذ  الذي 
الدائم، هم فلسطين  الهم  المركزي،  بأن »المعضل المحوري  القول  اإلمام ياسين إلى 
وكارثة فلسطين«)))، فينبغي أن تدور عليها كل جهود الصادقين من أهل الفكر وجهاد 
االستعمارية  المؤامرات  مخلفات  من  اإلسالمية  البالد  لتحرير  والسياسة  الكلمة 

والخيانات العربية.

من شروط المعركة الفاصلة يف فلسطين امتالك مشروع تحرري واستنهاض اإلدراك 
متناقضين:  مشروعين  معركة  إهنا  مشروع؛  صاحبة  العربية  اليهود  دولة  ألن  والوعي، 
مشروع صهيوين مقابل مشروع إسالمي، فمعادلة المعركة الحقيقية بين التنبؤ اليهودي 
والوعد اإللهي؛ فمع اليهود »تنبؤ يهودي بمملكة صهيون األلفية، ومع اإلسالم وعد اهلل 

بالخالفة على منهاج النبوة«)3).

: 3.  تنوع أساليب الوعي

التاريخية لضياع فلسطين وطول الصراعات يف حصول حالة من  ساهمت العوامل 
اليأس واالستسالم لما وقع ويقع يف فلسطين، فتسببت يف الهزيمة الحقيقية أمام المشروع 

اليهودي الصهيوين، فكيف نواجه هذه الحالة المرضية؟ 

ما دام اإلمام ياسين يرى أن المدخل الحقيقي للمواجهة الحضارية يكمن يف صناعة 
الوعي وتجديده يف كل حين، فإنه يقرتح تنويع أساليبه:   

بالقضيـة،  وعينـا  يجـدد  التاريـخ  أحـداث  اسـرتجاع  إن  التاريـخ:  أحـداث  فقـه   -
ويعيدنـا إلـى المسـار الصحيح وبداية الجرح الفلسـطيني، لرسـم خطة المسـتقبل، وإال 
أخطأنـا الطريـق، لـذا »علينـا فهـم التاريـخ واالسـتعداد لموعـود اهلل بالشـرط المذكـور 

القـرآن«))).  يف 

)))   ابن نبي، مالك. وجهة العالم اإلسلمي، دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان، طبعة )00)، ص 07).
)))   ياسين، عبد السالم. العدل اإلسلميون والحكم، دار اآلفاق، لبنان، ط3، )00)م، ص: 8).

)3)   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص: )9).
)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص: )3).
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ليست  فلسطين  أن  اليهودية  األصول  خالل  من  يظهر  اليهودي:  المشروع  إدراك   -
سوى مقدمة نحو تأسيس مشروع )إسرائيل الكربى( المرسوم يف خرائطهم، حيث يضم 

جزءا كبيرا من المشرق العربي، مثل دول مصر وسوريا واألردن والعراق وغيرها.

- االهتمام بالحداث المعاصرة: معلوم أن األحداث المعاصرة يف فلسطين مرتبطة 
الوعي  كمال  يحصل  هبا  واالهتمام  لها  المتابعة  خالل  ومن  التاريخ،  يف  حدث  بما 
التاريخي بين الماضي والحاضر، فصفقة القرن الحالية أو تصفية قضية فلسطين مؤامرة 

لم تأت من فراغ، إنما سبقتها مؤامرات كربى تم عرض بعض منها فيما سبق.

- مقاومة الرجال التاريخية: رجال التاريخ هم وقود المعركة يف الحاضر، لذا وجب 
التذكير بمقاومة الرجال يف التاريخ، أمثال صالح الدين األيوبي، وِعز الدين القسام أب 
المقاومة ضد اليهود يف فلسطين، والمقاومات السياسية أبرزها مقاومة السلطان الرتكي 
عبد الحميد الذي رفض بيع فلسطين، مسجال بذلك موقفا جد مشرف تجاه فلسطين، 
قطع  إباء  الرجل  فأبى  فيها،  يهود  بوجود  ليسمح  الذهب  قناطير  اليهود  إليه  »فقد ساق 
كل محاوالت اإلغراء، وأحبط جميع المؤامرات لشطر العالم اإلسالمي هبذا العنصر 
المؤتمر  يوغنده، ولكن  أو  إقامة وطن مؤقت يف سيناء  اليهود يف  الغريب«)))، ف«فكر 
اليهودي السادس المنعقد سنة 903)م رفض هذه الفكرة وأصر على أرض فلسطين«))). 

خططهم  فدبروا  اليهود  حرك  اليهودي،  المشروع  على  السلطان  موقف  خطورة 
بليل، وتسارعت األحداث الحاسمة بعد ذلك، فتم خلع السلطان عبد الحميد، ثم جاء 
إعالن وعد بلفور سنة 7)9)م بمنح فلسطين لليهود، ثم هجرة اليهود لفلسطين يف ظل 
االنتداب الربيطاين، أعقبها انسحاب بريطانيا سنة 8)9)م من فلسطين، »ليتمكن منها 
بإسرائيل  االعرتاف  على  والرأسمالي  الشيوعي  المعسكرين  واتفاق  ذلك،  بعد  اليهود 

وتدعيمها«)3).

)))   الغزالي، محمد. قذائف الحق، دار القلم، ط)، دمشق، )99) م ص: ))).
اإلسالمية  الجامعة  منشورات  المعاصرة،  الهدامة  والحركات  اإلسلم  البدر.  المحسن  عبد  العباد،     (((

بالمدينة المنورة، السنة السابعة، العدد الثالث، يناير )97)، ص 8).
)3)   جريشه، محمد علي. أساليب الغزو الفكري للعالم اإلسلمي، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، ط3، 

979)، ص )).
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- إدراك تناقضات معايير حقوق اإلنسان: الوعي هبذه التناقضات له أهميته الخاصة 
يف إحراج العنصر اليهودي واالستكبار العالمي الداعم لقضيتهم، »ففلسطين شاهد أول 
على ازدواج المعيار الذي به تكال حقوق اإلنسان، لليهود المستهرتين بمآت القرارات 
من األمم المتحدة الحق يف هتك المسلمين«)))، وإذا أحصينا االنتهاكات التي لحقت 
حق اإلنسان يف الماضي والحاضر نصل إلى خالصة مفادها: ال توجد قضية من قضايا 
حقوق اإلنسان يف التاريخ اإلنساين يظهر فيها انتهاك حقوقه، واإلعراض عن قيم العدل 

والمساواة، وتحدي القوانين واألعراف الدولية مثل القضية الفلسطينية.

ة: 
ة
خا�

المسلمين  معضلة  فاعتربها  ياسين،  اإلمام  عند  كبيرة  مكانة  فلسطين  قضية  احتلت 
األمة  قضية  لتحرير  أساسيا  شرطا  وتجديده  الوعي  صناعة  مشروع  وجعل  المركزية، 
هبويتهم  مسلم  المليار  ونصف  المليار  وعي  انتظار  يف  مؤقتا  اليهود  قبضة  من  فلسطين 
المقال  ختام  يف  ويمكن  الفاصلة.  للمعركة  واإلعداد  المصيرية،  وقضيتهم  الحقيقية، 

تسجيل بعض الخالصات:
-  قضية فلسطين قضية مركزية يف الفكر اإلسالمي المعاصر، وهي المعضلة الكربى 

أمام األمة اإلسالمية.  
اليهود وتخطيطهم  إرادة  العرب، وقوة  العالمي، وخيانات زعماء  -  دعم االستكبار 
اليهودي واحتالله فلسطين، ويف  العنصر  تقوية  المحكم عوامل ثالثة ساهمت يف 

إضعاف الطرف الفلسطيني.
الفلسطيني سالح أساسي يف  الجرح  التي ساهمت يف  التاريخية  باألسباب  -  الوعي 

معركة فلسطين. 
التي  اليهود  جرائم  معرفة  خالل  من  القرآين  الوعي  بتجديد  الشامل  الوعي  -  يبدأ 

أحصاها القرآن الكريم الفاضحة لعلوهم وقسوهتم. 

)))   ياسين، عبد السالم.  حوار مع الفضلء الديمقراطيين، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، )99) م 
ص: ))).
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مشروع  يف  يكمن  الحضارية  للمواجهة  الحقيقي  المدخل  أن  ياسين  اإلمام  -  يرى 
بقضية  الوعي  ُتعدد مداخل  متنوعة  بأساليب  الوعي وتجديده يف كل حين  صناعة 
فلسطين، منها فقه أحداث التاريخ، وإدراك المشروع اليهودي، ومتابعة األحداث 

المعاصرة، ومقاومة الرجال التاريخية، وإدراك تناقضات معايير حقوق اإلنسان..
لتحرير  ياسين  اإلمام  مشروع  يف  أساسيا  مدخال  يشكل  وتجديده  الوعي  -  صناعة 

فلسطين من االحتالل اليهودي.  

ة املصادر واملراجع
أ

ل�

السموأل المغربي، بذل المجهود يف إفحام اليهود، دار القلم - دمشق، تقديم وتخريج    
النصوص عبد الوهاب طويلة، الطبعة: األولى، 0)))هـ - 989)م 

أبو الحسن الندوي، إلى اإلسالم من جديد، دار القلم للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة:    
الرابعة،979)م

مالك بن نبي، الصراع الفكري يف البالد المستعمرة، دار الفكر الجزائر، الطبعة: الثالثة،    
08)) هـ ، 988)م 

الطبعة:     لبنان،   - بيروت  المعاصر  الفكر  دار  اإلسالمي،  العالم  وجهة  نبي،  بن  مالك 
)00)م / ط): )98)م

مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، دار الفكر - دمشق سورية، الطبعة: األولى، 978)م   
محمد الغزالي، قذائف الحق، دار القلم، دمشق، الطبعة: األولى، )99)م    
الجامعة     المعاصرة، منشورات  الهدامة  العباد، اإلسالم والحركات  البدر  عبد المحسن 

اإلسالمية بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة السابعة، العدد الثالث، محرم )39)هـ يناير 
)97)م
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محمد علي جريشه، أساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، دار الوفاء للطباعة والنشر    
- مصر، الطبعة: الثالثة 979)م

عبد السالم ياسين، اإلسالم وتحدي الماركسية، ط). 987)م.    
عبد السالم ياسين، إلسالم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 000)م.    
عبد السالم ياسين، سنة اهلل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط )، )00)م.     
عبد السالم ياسين، تنوير المومنات، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، )99)م.    
عبد السالم ياسين، محنة العقل المسلم، مؤسسة التغليف والطباعة والتوزيع للشمال،    

ط)، )99)م.    
الدار     والنشر،  للطباعة  الخطابي  دار  العلمانية،  والقومية  اإلسالم  ياسين،  السالم  عبد 

البيضاء، ط)، 989)م.
عبد السالم ياسين، العدل اإلسالميون والحكم، دار اآلفاق، لبنان، ط3، )00)م.       
البيضاء،     الدار  الديمقراطيين، مطبوعات األفق،  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء 

ط)، )99)م.    



129

ن س�ي مام عبد السالم �ي ي فكر الإ
ن

ن � مستقبل فلسط�ي

د. عماد الدين عشماوي
باحث يف الشؤون السياسية والثقافية/مصر

يعـد اإلمـام عبد السـالم ياسـين )) ربيع الثـاين 7)3) هـ/ 9) سـبتمرب 8)9)م- 8) 
محـرم )3)) هــ/ 3) ديسـمرب ))0)م(، مـن أهـم دعـاة التغييـر والتجديـد يف المغـرب 
العربـي خاصـة، ويف عالمنـا العربـي اإلسـالمي يف الثلـث األخيـر مـن القـرن العشـرين 
عامـة. ويسـتحق مشـروعه التغييـري وتراثه العلمـي والعملي منا كل اهتمـام وتقدير، عرب 
دراسـته وبيـان مفرداتـه، وكيفيـات تنزيلهـا واقعـًا يف حيـاة الفـرد والمجتمعات المسـلمة 
اليـوم. فهـذا العالـم العابـد العامل، الـذي مأل األرض علمًا وعمالً وجهادًا يف سـبيل اهلل، 
قـدم للمسـلمين والعـرب ولإلنسـانية، أفـكارًا نيـرة لـم تسـتفد منهـا األمة-حتـى اليـوم-

حق االستفادة.

فقد ترك اإلمام، فكرًا، وتاريخًا نضاليًا، وعمالً دعويًا وتربويًا واجتماعيًا، يمثل 
بارك  ولقد  جبارة؛  طاقة  وكان  الرباين.  والعالم  المسلم  لإلنسان  حقيقيًا  نموذجًا 
قضايا  من  كثيرًا  وأجلى  والسياسة،  الفكر  مجاالت  من  كثير  يف  فكتب  عمره،  يف  اهلل 
وإمامتها  المسلمة  لألمة  بعث جديد  والواقع، وكان علمًا حقيقيًا يف  والتاريخ  الدين 

المنتظرة للعالم. 

األمة  وضع  خالصة  تمّثل  ألهنا  األولى،  والمسلمين  العرب  قضية  هي  وفلسطين، 
المسلمة المرتاجع. ولهذا، كانت يف عقل وقلب اإلمام الراحل، ويف مركز تفكيره، وهو 
يرسم المنهاج القرآين النبوي للتغيير  الحضاري، وتحقيق القومة الحقيقية، التي تحقق 
إمامة أمة اإلسالم للبشرية يف ضوء سنة اهلل يف الخلق. ويحاول هذا المقال، تلمس معالم 

رؤية اإلمام لمستقبل فلسطين.
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البداية: العدل والإحسان 

أمراض  من  األمة  بأنفس  ما  لتغيير  الراحل،  اإلمام  لرؤية  النظري،  األساس  ُبني 
يف  اهلل  سنة  قواعد  من  يحتويان  وما  والسنة،  القرآن  خالل  من  انحرافات،  من  وواقعها 
بأنفس المسلمين انطالقًا  لتغيير ما  العدل واإلحسان، محاولة  الكون. فكانت جماعة 
من المغرب، من خالل: الدعوة، والرتبية، والممارسة العملية، والبناء الشامل لنفسية 
بإيمان  أمته،  تواجه  التي  والتحديات  زمانه  قضايا  ليواجه  المسلم،  اإلنسان  وعقلية 

وإحسان اإلنسان المستخلف الذي أسلم وجهه له حنيفًا غير مشرك. 

الجاهلية؛  موارد  عن  باالنقطاع  يبدأ  الذي  النبوي«،  »المنهاج  اكتشاف  خالل  فمن 
فيما يرجع للعقيدة والخلق والذاتية ومنهاج العلم والعمل. ليكون الوحي مصدر فكرنا، 
وتكليف اهلل سبحانه وتعالى حافزنا للعمل، وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم رائدنا))). 
مصيرهم  تعني  التي  اإلحسانية؛  الغاية  إلى  والجهاد  اإليمان  طريق  المسلمون،  يسلك 
الفردي عند اهلل يف دار اآلخرة، وإلى الغاية االستخالفية، التي ندبوا إليها ووعدوا هبا متى 

سلكوا على المنهاج واستكملوا الشروط«))).

ومن خالل »قبول هذه الشروط« التي وضعها اهلل عز وجل يف المجتمعات البشرية، 
التاريخ، يتعرض المسلمون بذلك لوعده بالنصر. فالقبول اإليماين  واحرتام قوانينه يف 
اإليماين،  فالقبول  النجاح.  الراحل-، هما ضمان  اإلمام  يقول  العملي-كما  واالحرتام 
يثبت  العملي،  واالحرتام  هنا.  بأعمالنا  اآلخرة  يف  مصيرنا  ويربط  بآخرتنا  دنيانا  يصل 
أقدامنا على األرض، ويضع يف أيدينا وسائل القوة التي أمرنا بإعدادها، ويعطينا صفات 
المؤمنين المجاهدين الذين يستخلفهم اهلل يف األرض ويمكنهم فيها رغم قوة من يريد 

أن يستفزهم ويخرجهم منها)3).

)))   ياسين، عبد السالم. مقدمات لمستقبل اإلسلم، تطوان، مطبعة الخليج العربي، الطبعة األولى، )00)م، 
ص)).

للنشر  اإلفريقية  العربية  الشركة  الرباط،  تربية وتنظيمًا وزحفًا،  النبوي:  المنهاج  السالم.  ياسين، عبد     (((
والتوزيع، ط)، 989)م، ص3 .

)3)   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، تطوان، مطبعة الخليج العربي، ط)، )00)م، ص8 .
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مام الراحل ي عند الإ وع التغي�ي ي امل�ث
ن

ن � فلسط�ي

أرض  على  الراحل  اإلمام  وتحركات  كتابات  من  واف  نصيب  لفلسطين،  كان  لقد 
فقد شدد يف  إخواننا هناك،  للتضامن مع  الواقع، من خالل دروسه وحواراته ودعواته 
»المنهاج النبوي«، على أن تحرير األمة وبناء الخالفة، ليس له سوى طريق واحد، يمر 
المنهاج ومطلب  القدس هدف  مقدمتها  المسلمين ويف  أراضي  فتحرير  عرب تحريرها، 

نظرية التغيير))). 

هي  بل  وحدهم(،  فلسطين  أهل  )تخص  محلية  قضية  ليست  فلسطين«،  ف»قضية 
قضية مصيرية))) )تخص أمة اإلسالم، ومستقبل األمة القطب، الشاهدة على العالمين، 
الموكلة بإمامتهم لتحقيق الحياة الطيبة المؤمنة(. فقضية فلسطين، هي بداية المواجهة 
الحاسمة بين الحق والباطل، بين الجاهلية واإلسالم. فمع الجاهلية، تنَبٌؤ يهودي بمملكة 
صهيون األلفية. ومع اإلسالم، وعد اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه 
بالنصر المبين، وبالخالفة على منهاج النبوة، وبظهور هذا الدين على الدين كله ولو كره 

المشركون، ولو كره الكافرون)3). 

ن ر�ي فلسط�ي
ة

القومة و�

وانطالقًا من هذه المكانة المركزية لفلسطين يف المشروع التغييري لإلمام الراحل، 
من  المسلم  والمجتمع  اإلنسان  بتحرير  تتعلق  كلها  تحريرها،  طريق  على  معالم  بسط 

)))   فتحي، عبد الصمد.القضية الفلسطينية يف فكر اإلمام المجدد عبد السلم ياسين رحمه اهلل، على الرابط 
التالي:

https: / /www.al jamaa.net /ar /201721 /12 //%D8%A7%D984% %D982% %D8
% B 6 % D 9 8 %A % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 8 4 % %D 9 8 1 % %D 9 8 4 % %D 8 % B
3 % D 8 % B 7 % D 9 8 %A % D 9 8 6 % %D 9 8 %A % D 8 % A 9 - % D 9 8 1 % %D 9 8 %A -
%D981% %D983% %D8%B1-%D8%A7%D984% %D8%A5%D985% %D8%A7
%D985-%%D8%A7%D984%%D985%%D8%AC%D8%AF/

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مصدر سابق، ص8)).
)3)   المصدر نفسه، ص ))).
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التحقق بصفات اإلنسان  التي تعوقه عن  القلبية  أمراضه  التي تكبله وشفاؤه من  القيود 
َنُعوَد  أن   : القومة اإلسالمية، والتي تعني  ينطلق من مفهوم  المستخلف واألمة اإلمام، 
ُر مصيَرها بإرادهتا الحرة، وتفرض قرارها بقوة الساعد  أمًة مجاهدة كما كنا، راشدًة، تقرِّ
البشرية  الطاقات  الخرافة وفلسفة اإللحاد، وتنظيم  المتحرر من  العقل  الُمنتج، وتدبير 
واالقتصادية. فالقومُة، تعني أن يصبح أمُرنا شورى بيننا، أن تحمل األمة عبء الحاضر 

والمستقبل))).

ن نبدأ؟ من أ�ي

وهام من خالل:
أ
: نفض ال

ً
أول

)-قراءة القضية يف إطار سنة اهلل بأن ينصر اهلل رسله والذين آمنوا، إن آمنوا وعملوا 
الصالحات، ال إن أخلوا بالشرط الجهادي حالمين بالمدد اإللهي الخارق للعادة، وهو 
مدد ال يتنزل على القاعدين بل يخص به اهلل من قام وشمر وتعب يف بذل الجهد، وأعطى 
منهاج  بدون  المقدس  لبيت  تحرير  ال  أن  ذلك،  شروط  أول  ومن  حقها))).  األسباب 

وبدون تخطيط اسرتاتيجي وبدون علم ومعرفة)3). 

)- أال نمني أنفسنا باألحالم، وننتظر اهنيار المعتدي بفعل سحر خفي، بل يجب أن 
نفهم ونتحرك وعلينا فهم التاريخ واالستعداد لموعود اهلل بالشرط المذكور يف القرآن: 
﴿ َواَل َتِهنُوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِيَن. إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم 

)))   عن مفهوم القومة، راجع ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، مصدر سابق، ص9-)).
والمصدر السابق، ص90)-300 .

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مصدر السابق، ص 07) .
)3)   فتحي، عبد الصمد. القضية الفلسطينية، مصدر سابق، على الرابط:

https://www.yassine.net/ar/201712//%D8%A7%D984%%D982%%D8%B6%D98%A
%D8%A9-%D8%A7%D984%%D981%%D984%%D8%B3%D8%B7%D98%A%D
986%%D98%A%D8%A9-%D981%%D98%A-%D981%%D983%%D8%B1-%D8%-
A7%D984%%D8%A5%D985%%D8%A7%D985-%%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D984%/
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َقْرٌح ِمْثُلُه َوتِْلَك اْلَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َولَِيْعَلَم اهللُ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواهللُ 
اَل ُيِحبُّ الظَّالِِميَن ﴾ )آل عمران:39)-0))( ))).

الغثاء أن ال ينهضوا لجليل  3- أن نوقن أن سنة اهلل ال تجامل أحدًا، وحكمه على 
من األمر ما داموا غثاء. إهنا مواجهة كونية هائلة بين حق الوحي و«ظن الجاهلية«، بين 
الناس جميعًا والتسامح والرحمة وبين  أخالق اإلسالم و«تربج الجاهلية«، بين أخوة 

»حمية الجاهلية«، بين »عدل اإلسالم وشورى اإلسالم وبين »حكم الجاهلية«))). 
ن : أسملة التار�ي

ً
نيا �ث

خالل  من  لألمة  عسيرًا  وامتحانًا  ابتالًء  تمثل  فلسطين  أن  الراحل،  اإلمام  يؤكد 
النكبات واالنتكاسات التي عرفتها، ومن هنا حاجتنا ألسلمة التاريخ حتى ننظر البتالئنا 
يف سياقه التاريخي النسبي)3). وأسلمة التاريخ، كما يقصد اإلمام-رحمه اهلل-، تقتضي 
ألن  الواقع،  تستنطق  متفحصة  لنظرة  موازية  الحكيم،  العزيز  اهلل  لكالم  صائبة  قراءة 
الخضوع للسنة اإللهية ال يعني أبدًا االستغراق الخالد يف انتظار متواكل. لكن، أسلمة 
المعركة، كما قبلها رسل اهلل عليهم صلوات اهلل وسالمه،  التاريخ، تعني قبول شروط 
والتشبث مثلهم بواجب الوقت، واإلعراض عن المعارك الجانبية وآثارها، وبذا يصبح 

تداول األيام يف حقك قدرًا مقدورًا))).

جاهلية  روح  هم  اليهود  كان  ولما  والجاهلية،  اإلسالم  بين  ،مواجهة  اآلخرة  فوعد 
عصرنا خوطبت روح الجاهلية يف القرآن، وعلينا أن نفهم عن اهلل عز وجل ما جسم هذه 

)))   الفراك، أحمد. الصهيونية: السس الفكرية والتآمر الغربي، على الرابط:
h t t p s : / / w w w. a l j a m a a . n e t / a r / 2 0 1 2 1 7 /0 5 // % D 8 % A 7 % D 9 8 4 % %D 8
% B 5 % D 9 8 7 % %D 9 8 %A % D 9 8 8 % %D 9 8 6 % %D 9 8 %A % D 8 % A 9 -
%D8%A7%D984%%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D984%%D981%%D9%
83%D8%B1%D98%A%D8%A9-%D988%%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%A2%
D985%%D8%B1-%D8%A7%D984%%D8%BA%D8%B14-/

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مصدر سابق، ص 8))-9)).
)3)   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، المغرب، دار اآلفاق، ط)، 000)م، ص ))) .

)))   المصدر نفسه، ص)3).
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التي أمد اهلل هبا بني إسرائيل  الجاهلية، وما كتلتها؟ ومن هم األبناء؟ وما هي األموال 
لنا بين يدي وعد اآلخرة؟  وكيف أصبحوا أكثر نفيرًا وحيلة؟  وكيف تمت  ابتالء منه 
ووعيه  ذلك  كل  فقه  من  بد  ال  قنوات؟  أي  خالل  ومن  النصرانية،  وبين  بينهم  الوالية 
سياسيًا واقتصاديًا وعلميًا وصناعيًا وثقافيًا وعسكريًا اسرتاتيجيًا ليمكننا إعداد القوة 

المالئمة وإعداد الخطة ليوم المواجهة))).

ا  لقضية والوعي �ب ان �ب �ي : الإ
ً
لثا �ث

وأسـلمة  فلسـطين  قضيـة  مـع  التعامـل  يف  والتوهمـات،  األوهـام  عـن  البعـد  إن 
التاريـخ، سـينتجان-ال محالـة- وعينـا بدورنـا يف هـذه الحيـاة كمسـلمين، ومـا لدينـا 
الوفـاء هبـا والقيـام بحقهـا، وسـاعتها سـنعلم: ورثـة  مـن نعمـة عظيمـة علينـا واجـب 
مـن نحـن، وورثـة مـاذا، وخلفـاء موعـودون بمـاذا؟  ومن تـم سـتنجلي أمامنـا الطريق 

فلسـطين.  لتحريـر 

الطريق، معرفة أن داء األمم يعالج، وأن له عالجًا واحدًا، وحيدًا، موحدًا.  وبداية 
إن عالج داء األمم هو اإليمان، والرتبية على اإليمان، والتشوف لإلحسان، وإخالص 
الوجه للملك الديان))). وهذا اإليمان الصادق باهلل، هو الذي سينتج لنا اإليمان بالقضية 

والوعي عليها وعيًا إيمانيًا غيبيًا تاريخيًا واقعيًا ال دخن فيه وال تزوير. 

فتحقيق العبودية هلل تعالى، التي هبا يتم تطبيب القلوب من الوهن الذي أصيبت به 
األمة جراء غثائيتها، سيجعلنا ندرك هويتنا الحقيقية. كما أن العاطفة الدينية، الموجهة 
والمحددة على هذا النحو، ستنتج إيمانًا جديدًا يحقق القومة الحقيقية لألمة ويسهم يف 

التحرير الحقيقي لفلسطين.

فاإلمام، يؤكد أنه »لن يكون لنا النفس الطويل، وال الثقة بنصر اهلل، وال القدرة على 
إعداد العدة يف األمد البعيد، إن لم نجعل جوهر القضية يف وعينا وحركتنا مطابقًا لتعليم 
القرآن يف المسألة، مستنيرًا هبديه، مسايرًا له يف تفسيره إلى أعماق النفس اليهودية الخبيثة، 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مصدر سابق، ص8)) .
)))   المصدر السابق، ص)) .
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والقلب اليهودي األشد قسوة من كل القلوب، وكفر يهود ونفاقهم ومكرهم وصدهم 
عن سبيل اهلل))).

وطان من الستبداد
أ
ر�ي ال

ة
� :

ً
رابعا

عندمـا تتحقـق األمـة بحقيقـة اإليمـان، وتتخلـص مـن األوهـام، وتؤسـلم تاريخهـا، 
أن  بسـهولة  سـيمكنها  العامـل،  العالـم  العابـد  المسـتخلف  المسـلم  إنسـاهنا  وتنتـج 
تتخلـص مـن الحكـم العـاض المسـتبد يف بالدنـا، الـذي هـو سـبب رئيسـي لالحتـالل 
الصهيـوين الغاصـب واسـتمراره. وسنتسـاءل سـاعتها: مـن أيـن أتـى هـؤالء المنافقـون 
ليحكمـوا علينـا، ولكـي يحكمـوا يف صالـح األعـداء، وسـنوقن أن هـؤالء ليسـوا منـا 
بـل  مدسوسـون يف األمـة، وسنتسـاءل: مـن أيـن أتانـا هـذا الـدس،  وسـنجيب صادقيـن 
أنـه يعـود إلـى سـكوتنا عـن فسـاد الحكـم. فالحكـم العـاض والجـربي، الـذي حذرنـا 
منـه رسـول اهلل صلـى اهلل عليـه وسـلم، جاءنـا وخلـط األوراق وجعـل األمـة تسـير مـع 
الحكـم  يكـون  أن  وهـو  هبـا،  نبـدأ  التـي  المبـادئ  وسـنصحح،  وسـاعتها.  ناعـق.  كل 
صـادرًا منـا وأال نـرتك للمنافقيـن مجـااًل يعيثـون فيـه فسـادًا ويتحالفون فيه مـع األعداء. 
ونصحـح المسـار مـن أولـه ولـن نـرتك مجـااًل للمنافقيـن ليحكمونـا، هـؤالء العاضون، 
األمـة  تتحـرر  حتـى  منهـم،  األمـة  سـتتخلص  المنافقـون،  هـؤالء  الجربيـون،  هـؤالء 

 .(( فتتحرر فلسـطين)

هب أعداء الل. : إعداد القوة الشاملة والبأس الشديد الذي �ي
ً
خامسا

عندما تتحقق الشروط السابقة، ستخرج األمة من غثائيتها ويخرج اإلنسان المسلم 
من حالة الموات الحضاري التي طالت، وستستطيع األمة أن تكتل قواها وتعد عدهتا 
وعتادها وتسخر كل إمكانياهتا من أجل تحرير فلسطين، ألهنا ستكون أمة العباد أولي 
َبَعْثنَا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لَّنَا ُأولِي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا  البأس الشديد ﴿َفإَِذا َجاَء َوْعُد ُأواَلُهَما 

ْفُعواًل﴾ )اإلسراء:)(.  َياِر َوَكاَن َوْعًدا مَّ ِخَلَل الدِّ

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مصدر سابق، ص.)).
(2)   https://www.maghress.com/hespress/10647
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ن وحتمية النرص: مستقبل فلسط�ي

بإيمان المسلم المحسن، وبعزيمة اإلنسان الرباين المستخلف، تحدث اإلمام الراحل 
وعمل على إشاعة األمل الصادق بين أبناء األمة بحتمية زوال الكيان الصهيوين، فقط 
إن تحققنا بحقيقة اإليمان اإلسالمي. وكتب، من منطق الثقة بالغيب الرباين وموعوده 
المليار  المليار ونصف  ابتالء مؤقتًا، ريثما يدرك  الصادق، مؤكدًا أن« إسرائيل ستظل 
مسلم المتشرذمون هويتهم الحقيقية، ألن االبتالء مفهوم مركزي يف اإلسالم يميز اهلل به 
الذين آمنوا من الكافرين. ووعد اهلل جلي يف كتاب اهلل، لكن تحقيقه رهين ببضعة شروط: 
باإليمان، بالمؤهالت السياسية واالجتماعية، بالمقاومة واالستشهاد، وباإلعداد الطويل 

المتأنِّي إلى أن يحل يوم »التداول«، فالنصر رهين باالستحقاق))).

بعد  تكون  أن  هنضة،  التاريخية  الكبوة  بعد  تكون  أن  سبحانه  اهلل  وعد  أن  ومؤكدًا، 
أنقذ  العزيز كما  القوي  المولى  ينقذنا  الفتنة  ثانية. من  العاض والجربي خالفة  الحكم 
أسالفنا من الجاهلية، إن سمعنا ما أنزل إلينا كما سمعوه، وعبدناه سبحانه العبادة الكاملة 
كما عبدوه، وغيرنا ما بأنفسنا كما غيروا، واحرتمنا ناموسه وسننه وأسبابه الموضوعة يف 

الكون كما احرتموا))).

أن  الصهيوين،  الكيان  داخل  الشقاق  وازدياد  العودة،  مسيرات  تدلنا  كما  ريب،  وال 
رؤية اإلمام ثاقبة وواقعة يف أفق المستقبل، تعضدها وعود اهلل الصادقة بنصر المؤمنين، 
والكتابات والرؤى الواقعية عن طبيعة هذا الكيان اللقيط. وإن يوم األمة المسلمة قادم، 
وفجر فلسطين العربية طالع، مهما عال نجم الصهيونية الكاذب المدعوم من االستكبار 
العالمي الظالم، وأيام اهلل ستأيت بتبدالت جوهرية على كل األصعدة يف عالمنا العربي 
واإلسالمي، وستصبح المستحيالت ممكنات وتتحرر فلسطين، وستصبح الممكنات 

مستحيالت وتنتهي إسرائيل.

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، مصدر سابق،  ص)3).
)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مصدر سابق، ص))) .
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ة
ة
خا�

منابعه  نقائه ومن  اإلسالم؛ يف  مدافعًا صلبًا عن  ياسين،  السالم  عبد  اإلمام  عاش، 
المسلم  اإلنسان  وصبغ  صياغة  إعادة  على  القادر  الحياة  إسالم  إلى  وداعيًا  األولى، 
بصبغة اهلل وفطرته الصافية، التي يتحقق من خاللها بحقيقة الخالفة على األرض، ويفي 
أمة أخرجت  إمامة خير  الذر، فتحقق  الذي عاهدنا عليه ربنا يف عالم  العهد  بمتطلبات 

للناس ويتحقق شهودها الحضاري بعد طول مشهوديتها، ويكون الدين كله هلل.

فقد أنفق اإلمام، رحمه اهلل، حياته العامرة، داعيًا إلى لم شمل األمة، معتربًا أن قضية 
فلسطين هي ركن أصيل ألي هنضة مرتقبة ألمتنا، ومؤكدًا أن هذا هو الطريق المستقيم 
القويم  االتباع  أن  المستكربين يف األرض، مشددًا على  والعالم من ظلم  األمة  لتحرير 
حقيقي  جهد  ألي  الطبيعية  المحاضن  هي  بالتاريخ،  والوعي  والسنة،  القرآن  لهدي 
المستكربين.  من  يدعموهنم  ومن  الصهاينة  وظلم  غصب  من  وفلسطيننا  أمتنا  لتحرير 
وأنه ال سبيل لدحر هذا العدوان الصهيوين، ولصد هجمات هذا االستكبار الغربي، إال 

المقاومة المتسلحة باإليمان والمسنودة من كل قوى األمة.

فقد أسس اإلمام- رحمه اهلل- جماعة دعوية شاملة، جعلها تطبيقًا ألفكاره يف تغيير 
األمة. وكانت فلسطين-ومازالت وستظل-حاضرة يف كل فعاليات وخطط وتحركات 
بالرتبية  الواقع:  أرض  على  والمتاحة  الممكنة  واألدوات  السبل  بكافة  الجماعة،  هذه 
على الوعي بالقضية، ودعم أبناء فلسطين ماديًا ومعنويًا، بل إنه خصص داخل الجماعة 
مؤسسة داخلية تنهض بمهمة  التضامن والنصرة تعليمًا وتأطيرًا وتدافعًا، لها برامجها 
ولجنها وإنجازاهتا المشهودة. سميت ب«هيئة النصرة«، وهي تابعة لألمانة العامة للدائرة 
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السياسية يف الجماعة. كما أن  مكتب العالقات الخارجية للجماعة، ال تغيب القضية عن 
اهتماماته وبرامجه وفق أدواته وآلياته))).

مشروعه  ضوء  يف  وتحررها،  فلسطين  لمستقبل  الراحل  اإلمام  رؤية  إن  وأخيرًا، 
التغييري، تعطي كل إنسان مسلم األمل وتشحذ قلبه وتنير عقله وتدفع إرادته ليتحقق 
وتحرير  بأمته  النهوض  يف  دوره  ويؤدي  األرض،  على  المستخلف  اإلنسان  بحقيقة 
بحق  عالمًا  ظل  الذي  اهلل،  الرباين-رحمه  العالم  هذا  درب  على  ويسير  فلسطين، 
األمة وال تحدياهتا  يجبن، ولم يخف يف مواجهة قضايا  يكتم علمًا، ولم  لم  وبالحق: 
أنار  وأعدائها. وكان نورًا هاديًا للناس، وعابدًا تقيا، وعامالً مخلصا لرسالة اإلسالم، 
»رجل  بحق  صار  حتى  لألمة،  التغييري  المشروع  يف  وموقعها  فلسطين  قضية  جوانب 

األمة والقومة واإلصالح«. 

 

الرابط  ياسين، مصدر سابق، على  السالم  اإلمام عبد  الفلسطينية يف فكر  القضية  الصمد.  فتحي، عبد     (((
التالي:

https://www.yassine.net/ar/201712//%D8%A7%D984%%D982%%D8%B6%D98%A
%D8%A9-%D8%A7%D984%%D981%%D984%%D8%B3%D8%B7%D98%A%D
986%%D98%A%D8%A9-%D981%%D98%A-%D981%%D983%%D8%B1-%D8%-
A7%D984%%D8%A5%D985%%D8%A7%D985-%%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D984%/
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ة لنرصة الق ن ابتالء للتمحيص وموا�ب قضية فلسط�ي

د. عمار حكمت الحديثي
أستاذ بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة بغداد/العراق

املقدمة

الحمد هلل حق حمده والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه 
وحزبه: وبعد:

عندما نتكلم عن القضية الفلسطينية فنحن نتكلم عن أمر عظيم؛ فلفلسطين الحبيبة 
أهمية عظمى يف الشريعة اإلسالمية ومكانة كبيرة يف نفوس المسلمين. هذا من جانب، 
بات  إذ  تعالى؛  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  المقال  هذا  يف  اآلخر  والجانب 
يعود  الذي  المجتمعي،  لهم اإلصالح  كان حامال  اإلمام  أن  للمجتمع اإلسالمي  جليا 
تركيزا  الفلسطينية  القضية  على  ركز  كما  الشريف،  النبوي  المنهاج  إلى  بالمسلمين 

واضحا، فربط بين العودة الى المنهاج النبوي وبين النصر يف فلسطين. 

يف  نبحث  فإننا  المجدد  اإلمام  فكر  يف  الحبيبة  فلسطين  موضوع  يف  نبحث  وعندما 
موضوع يحمل األهمية من أكثر من محور؛ فاإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل اهتم 
اهتماما كبيرا بالتجديد والتطوير يف المجتمع اإلسالمي، من خالل حديثه عن إصالح 
المرأة والطفل والرجل واألسرة والمجتمع وصوال إلى إصالح الحاكم. وهذه الشمولية 
التي كانت يف كالم اإلمام المجدد رحمه اهلل ليس لها أن تغيب عن صيرورة قضية فلسطين 

الحبيبة، وعن أسباب ما وصلت إليه.

وانطالقا من أهمية المحورين، وارتباطا بقضية فلسطين يف فكر اإلمام المجدد رحمه 
اهلل تعالى من خالل البحث يف موضوع: )قضية فلسطين.. ابتالء للتمحيص.. ومواجهة 
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لنصرة الحق.. قراءات يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل(. ومن يقرأ يف مؤلفات 
اإلمام رحمه اهلل تعالى سيظهر له جليا أن فلسطين الحبيبة لم تغب عن قلمه كما لم تغب 
عن قلبه، نستشف ذلك من خالل ما ورد مفصالً يف كتبه حول أهمية القضية الفلسطينية 
بكافة مراحلها، من أجل الوصول إلى طريقة لإلنقاذ وللحل، نصرة لفلسطين التي تمثل 
قضية جوهرية من قضايا اإلسالم، التي تشرفت بورودها يف آي القرآن الكريم وأحاديث 

النبي األمين عليه الصالة والسالم.

ية ن ر�ي أول: ملة �ة

تتضمن  أهنا  له  سيتضح  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  كتب  يقرأ  من  إن 
من  اآلن،  فلسطين  حال  إليها  وصلت  التي  لآللية  ومنصفا  ومنطقيا  متسلسال  عرضا 
عدة  اليهود  »عاش  اهلل:  رحمه  يقول  إذ  األندلس،  يف  اليهود  أحوال  عن  حديثه  خالل 
أن  أكدوا  الذين  أنفسهم  اليهود  المؤرخين  باعرتاف  األندلس  خليفة  كنف  يف  قرون 
فبينما  المسلمة.  إسبانيا  يف  وتاريخيا  جغرافيا  يقع  اليهودي  للشعب  الذهبي  العصر 
البن  قاتال  تعتربه  مجتمعات  من  منبوذا  مطاردا  أوربا  أصقاع  باقي  يف  اليهودي  كان 
إسبانيا  يف  والنصارى  اليهوُد  كان  وصلبه،  المسيح  خان  الذي  للجنس  وسليال  اإلله 
خاصًة  الكتاب  -أهِل  الذمة  ألهل  اإلسالم  أعطاها  التي  بالحقوق  يتمتعون  المسلمة 

ولألقليات عامة«)))
كما أشارت كتب التاريخ إلى التعاون بين اليهود والعرب أثناء فتح األندلس؛ فحين 
يتم فتح أية مدينة من قبل المسلمين، كانوا يعمدون إلى ضم سكاهنا اليهود إلى جملة 
المدافعين عنها. إضافة إلى أن التضييق الشديد الذي القاه اليهود على يد ملوك القوط 
الغربيين، جعلهم يميلون إلى العرب والمسلمين، الذين وثقوا هبم، وعاملوهم معاملة 
طيبة جدًا« »، وقد أكدت المصادر: »أن موقف العرب النبيل، والتسامح الذي مارسوه 
يف  اإلسالمية  العربية  الدولة  شملتها  التي  المناطق  معظم  يف  بل  إسبانيا،  يف  اليهود  مع 

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 000)، ص 3)).
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التي  العالمية  الصهيونية  قبل  بنكران وجحود من  قوبل مع األسف  الوسطى،  العصور 
شردت أبناء العرب واغتصبت أرضهم يف فلسطين.«)))

وبعد أن تعرض اليهود للقتل والتهجير من قبل أوربا لم يجدوا لهم منفذا أو ملجأ 
يأوون إليه إال المشرق والمغرب اإلسالميين، وبعد أن أصبح لليهود قدرة على الضغط 
على أمم أوربا من أجل منحهم حقوقهم وتمليكم أرضا تطلع عليها الشمس، أصبحت 
التقى  وهنا  اليهودي،  العنصر  من  عنها  فاض  ما  يستقبل  حوض  إلى  بحاجة  أوربا 
من  الربيطانية  االستعمارية  السياسة  لتتخلص  التاريخية  بالفرصة  العنصري  االضطهاد 

الطموح اليهودي عن طريق إيوائهم يف فلسطين.)))
يتضح مما سبق أن اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى يحلل أسباب احتالل 
تتبجح  بدأت  أوربا وكيف  أمم  إلى  اإلشارة  منطقيا، من خالل  واقعيا  تحليال  فلسطين 
بالحقوق والحريات ثم أصبحت يف مأزق يفرض عليها البحث عن حل لليهود، مأزق 
فلسطين  أعطتهم  لذلك  منهم،  بالفائض  ذرعا  ضاقت  قد  األمم  هذه  أن  إلى  ينضاف 
أن  بعد  ذنبها  عن  التكفير  أجل  من  وكذلك  المأزقين،  هذين  من  الخروج  أجل  من 

قتلتهم وشردهتم.

نيا: القضية الفلسطينية.. البتالء من أجل التمحيص �ث

قال اهلل تعالى: ﴿إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوتِْلَك اْلَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن 
َص اهللُ  النَّاِس َولَِيْعَلَم اهللُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواهللُ اَل ُيِحبُّ الظَّالِِميَن. َولُِيَمحِّ

الَِّذيَن آَمنُوا َوَيْمَحَق اْلَكافِرِيَن﴾ )آل عمران: 141-140).

ذكر العلماء أن يف هذه اآلية تسلية عما أصاب المسلمين يوم أحد من الهزيمة بأن 
ذلك غير عجيب يف الحرب، إذ ال يخلو جيش من أن يغلب يف بعض مواقع الحرب، 
وقد سبق أن العدو غلب. والمس هنا اإلصابة، وهو هنا مستعمل يف غير حقيقته، بل 

)))   السامرائي، خليل إبراهيم وآخرون. تاريخ العرب وحضارتهم يف الندلس، دار الكتاب الجديد المتحدة، 
بيروت، ط)، 000)، ص )3.

ياسين، عبد السالم. اإلسالم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 000)، ص ))).  (((
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هو استعارة للهزيمة التي أصابتهم، فإن الهزيمة تشبه بالثلمة وباالنكسار، فشبهت هنا 
تصيب  التي  الجراح  ألن  الحقيقة  به  يراد  أن  يصح  وال  الجسد،  يصيب  حين  بالقرح 
من  أصاهبم  عما  وقعت  التسلية  أن  شك  فال  النصر،  معها  كان  إذا  هبا  يعبأ  ال  الجيش 

الهزيمة.)))

»التنقية  بمعنى:  وهو  التمحيص  على  يؤكد  الكريم  القرآن  أن  نجد  ذلك  وبعد 
والتخليص من العيوب. والمحق: اإلهالك. وقد جعل اهلل تعالى مس القرح المؤمنين 
والكفار فاعال فعال واحدا: هو فضيلة يف جانب المؤمنين، ورزية يف جانب الكافرين، 
فجعله للمؤمنين تمحيصا وزيادة يف تزكية أنفسهم، واعتبارا بمواعظ اهلل تعالى، وجعله 
للكافرين هالكا، ألن ما أصاهبم يف بدر تناسوه، وما انتصروه يف أحد يزيدهم ثقة بأنفسهم 
فيتواكلون يظنون المسلمين قد ذهب بأسهم، على أن المؤمنين يف ازدياد، فال ينقصهم 
من قتل منهم، والكفار يف تناقض فمن ذهب منهم نفد. وكذلك شأن المواعظ والنذر 

والعرب قد تكسب بعض النفوس كماال وبعضها نقصا«)))  

عنهم،  اهلل  رضي  الكرام  الصحابة  خاطبت  البينات  اآليات  هذه  أن  نجد  وهنا 
التمحيص  قبيل  من  ثم أخربهتم هبذا  للخسارة،  تعرضوا  أن  بعد  واستنهضت عزائمهم 
اليوم  المسلمون  له  يتعرض  ما  وهذا  ابتالء،  كانت  فالخسارة  العيوب؛  ودفع  للتنقية 
السبيل  وهي  اهلل،  عن  البعد  بسبب  تكون  فالخسارة  الحبيبة،  فلسطين  عرب  ابتالء  من 
وهبذه  تعالى،  اهلل  إلى  والعودة  الرذائل  من  والتخلص  التمحيص  أجل  من  الواضحة 
العودة يأيت النصر. وإلى هذا المعنى أشار اإلمام  عبد السالم ياسين رحمه اهلل بالقول: 
 ،(9(7 ))9)، طامة  بلية   ،(9(8 دمار مخيم: مصيبة  دائمة،  معاناة  »امتحان عسير، 
كارثة 973)... والبقية تأيت. أظهرت الهزائم العربية أمام دويلة إسرائيل  مدى تفكك 
المجتمعات العربية ورعونة حكوماهتا، حقائق مؤلمة! فبعد خيانة القادة الذين سلحوا 
جنودهم سنة 8) ببنادق معطوبة وذخائر فاسدة، غاَب الجنراالت المصرية عن ميدان 
القتال أثناء هجوم إسرائيل  الصاعق سنة 7) واهنمكت يف لذاهتا اآلثمة. قد تكون تلك 

)))   ابن عاشور، الطاهر. التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، )98)، ج)، ص 99.
)))   المرجع نفسه، ص )0)-)0).
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للدخول  يستعد  سام  العم  كان  إذ  لندٍّ  نِّدًا  الصهيونية  الدولة  مصر  لتحارب  فرصة  آخر 
ودوت  الوطنية  الشعارات  عن   73 سنة  المصري  الجيش  تخلى  وحين  الميدان.  إلى 
لتبني جسرا جويا  أمريكا حامية صهيون  المعارك صيحة اهلل أكرب تحركت  يف ساحات 

ضخما أغرق الميدان بالطائرات والدبابات.«)))

وبين  إسرائيل   بين  تدور  كانت  عندما  الحرب  أن  هنا  يوضح  اهلل  رحمه  فاإلمام  
العربية  المجتمعات  ضعف  فيها  ظهر  متكافئة  غير  حربا  كانت  العربية  الحكومات 
وتمزقها، ألهنم بعيدون عن اهلل تعالى لكن عندما التجأ الناس إلى اهلل تعالى، وأصبحت 
كلمة )اهلل أكرب( هي التي تحركهم اختلفت المعادلة هنا وبدأت إسرائيل  بطلب العون 

من الدول العظمى.

المتمثل  االبتالء  من  نتخلص  متى  لنا  يوضح  ذلك  بعد  اهلل  رحمه  اإلمام   نجد  ثم 
المليار  المليار ونصف  يدرك  ريثما  مؤقتا،  االبتالء  إسرائيل   بقوله: »ستظل  بإسرائيل  
مسلم المتشرذمون هويتهم الحقيقية، ألن االبتالء مفهوم مركزي يف اإلسالم يميز اهلل به 
الذين آمنوا من الكافرين. وعد اهلل جلي يف كتاب اهلل، لكن تحقيقه رهين ببضعة شروط؛ 
باإليمان، بالمؤهالت السياسية واالجتماعية، بالمقاومة واالستشهاد، وباإلعداد الطويل 

المتأنِي إلى أن يحل يوم »التداول«، فالنصر رهين باالستحقاق!«)))

وعلى المسلمين اليوم أن يعرفوا من هم أعداؤهم وماهي حقيقتهم، وهذا لن يحصل 
إال بالوعي القرآين بمن هم اليهود يف تاريخ النبوات، وبمن نحن يف هذا التاريخ، وبما 
هي جريمتهم، بل جرائمهم التي أحصاها القرآن الكريم، وبما هي الرسالة التي نحملها، 

رسالة نحن مأمورون بنشرها يف المجتمع من أجل االرتقاء باألمم والحضارات.)3)

بنسف  مأمورون  المسلمون  نحن  أننا  يعني  هذا  هل  للتساؤل،  وقفة  من  البد  وهنا 
الديانة اليهودية والتشنيع عليها من أولها إلى آخرها ؟

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 000)، ص ))).
)))   المصدر نفسه، ص )3).

)3)   ياسين، عبد السالم. االسلم وتحدي الماركسية اللينينية، ط)، 978)، ص 8).
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يف  روي  الذي  للحديث  نقله  خالل  من  وتنبيه  وقفة  اهلل  لإلمام رحمه  أن  نجد  وهنا 
مسند اإلمام  الرتمذي: »حدثتنا صفية بنت حيي، قالت: دخل علي رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كالم فذكرت ذلك له، فقال: أال قلت: فكيف 

تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى«)))

ونص كالم اإلمام  عبد السالم رحمه اهلل هو: »اشتكت صفية أم المؤمنين إلى رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم من نسوة عيرهتا بأصلها اإلسرائيلي، فعّزاها النبي الكريم حيث 
نبهها إلى أهنا لو شاءت الفتخرت عليهن بخاليها النبيين الكريمين موسى وهارون. ما 

للعنصرية العربية مجال يف البغض اإلسالمي لقوم غضب اهلل عليهم.«)))

مما سبق يتضح لنا أن أمور العقيدة المجال للمجاملة فيها أو للمداهنة، واإلسالم 
دين السالم والسماحة مع المسالم ودين التعايش والتواصل واإلخاء، وهذا ما أمرنا اهلل 
تعالى به إذ نحن مطالبون بالرجوع إلى الشريعة والتعامل مع الناس يف ضوئها؛ لذلك من 
يقرأ يف كتب اإلمام رحمه اهلل تعالى يجده دائما ما يؤكد على أهمية العودة إلى اهلل تعالى 
وسنبني  تعالى  اهلل  مايريده  إلى  سنصل  ومنه  النبوة،  منهاج  إلى  والعودة  شريعته،  وإلى 
المجتمع اإلسالمي المتماسك المتعلق باهلل تعالى، ولن يتحقق النصر يف فلسطين إال 

بعد ذلك.

لذلك علينا أن هنتم بكماالت البناء المجتمعي، كما إن علينا: »أن نمحص تاريخنا 
ونفسيتنا الغثائية لنستبصر بالمقابلة والتضاد الخصال اإليمانية اإلحسانية التي فقدناها. 
ولن نكون أهال أن تخفق على رؤوسنا رايات النصر يف الدنيا والفتات السعادة يف درجات 
اآلخرة إن لم نستعدها. كماالت العلم، وحيوية العمل، وصدق اإلرادة، والصرب على 
الشدائد يف نصر اهلل. كل هذه أخالق عليها يعطينا اهلل النصر، وعلى األخالق الغثائية من 

َوهن وخوف ال يتنزل علينا القدر إال بما نكره.«)3)

 )(  ،( )))   الرتمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى، سنن الرتمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج 
ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج 3(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس يف األزهر الشريف )ج )، )(، شركة 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط)، )97)م.
)))   ياسين، عبد السالم. االسلم وتحدي الماركسية اللينينية، ط)، 978)، ص 8) .

)3)   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)، ص 8) .
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لذلك، نستطيع القول أن االبتالء هنا يلزمنا باالستعداد وإتقان الجانب العلمي على 
التغيير،  إرادة  الصادقة يف  النية  واستحضار  العمل،  إتقان  إلى  إضافة  المستويات،  كافة 
والصرب على كل ما يواجهنا من أجل بناء مجتمع إسالمي صحيح، يستطيع أن يبحث 

عن النصر ورفع راية اإلسالم يف فلسطين وجميع أصقاع األرض.

سالم اهلية والإ ن الب ة ب�ي لثا: القضية الفلسطينية .. املوا�ب �ث

ما الذي تعنيه فلسطين بالنسبة للعرب والمسلمين؟ هل هي دولة اغتصبت، ومن ثم 
ثار غضب العرب ألن قطعة من أرضهم أخذت بالقوة وعليهم أن يقوموا باستعادهتا؟ أم 
هو تجاوز على مجموعة من المسلمين مما أثار حفيظة المسلمين ووقفوا منادين بنصرة 

هؤالء المستضعفين؟

المجتمعان العربي واإلسالمي يناديان ليل هنار بنصرة فلسطين، لذلك نستطيع القول 
إن فلسطين قد أخذت حيزا كبيرا من تفكير العرب والمسلمين، وهو ما يدعو للتساؤل 

عن سبب هذا الصدى الذي أخذته فلسطين الحبيبة.

السـؤال  نوجـه هـذا  أن  فيكفينـا  التسـاؤل  لهـذا  البحـث عـن جـواب  أردنـا  مـا  وإذا 
لإلمـام عبدالسـالم ياسـين رحمـه اهلل تعالـى، لنجـده يجيـب بالقـول: »ليسـت »قضيـة 
فلسـطين« قضيـة محليـة، بـل هـي قضيـة مصيرية. اآلن أخـذ العرب يدركـون خطورة ما 
ال قِبـل لهـم بـه... قضيـة فلسـطين بدايـة المواجهـة الحاسـمة بيـن الحـق والباطـل، بيـن 
الجاهليـة واإلسـالم. مـع الجاهليـة تنَبٌؤ يهـودي بمملكة صهيون األلفية. ومع اإلسـالم 
وعـد اهلل الـذي ال يأتيـه الباطـل مـن بيـن يديـه وال مـن خلفـه بالنصـر المبيـن، وبالخالفة 
علـى منهـاج النبـوة، وبظهـور هـذا الديـن علـى الديـن كلـه ولـو كـره المشـركون، ولـو 
كـره الكافـرون. مـع الجاهليـة التفـوق العـددي والتكنولوجـي والمالـي والعسـكري، 
معهـا الخـربة والصناعـة والتنظيـم، معهـا السـبق الزمنـي يف كل المياديـن، تطـرق اآلن 
األوتوماتكـي  واإلنتـاج  والفضـاء  المعلوماتيـة  عصـر  الصناعـة،  بعـد  مـا  عصـر  وتلـج 
تتعثـر  الجاهلـي  الركـب  ووراء  والحيـوان.  للنبـات  الوراثيـة  الخاليـا  يف  والتحكـم 
خطانـا، مسـبوقين متخلفيـن، ممزقـة أوصالنـا، مبـذرة أموالنـا، مَقطعـة أرضنـا، محتلـة 
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عقولنـا، واهنـة عزائمنـا. سـنة اهلل ال تجامـل أحـدا، وحكمـه علـى الغثـاء أن ال ينهضـوا 
لجليـل مـن األمـر مـا دامـوا غثـاء.«)))

وهذا جواب جامع مانع، فلسطين هي قضية الحق التي يجب أن يقف معها من أراد 
أن يدحر الباطل، فلسطين قضية الحق التي يجب أن يقف معها المسلمون من أجل أن 

يبتعدوا عن الجاهلية.

االنتصار  أجل  من  مواجهة  فهي  العرب  أنظار  عن  غابت  حقيقة  المواجهة  ولهذه 
لإلسالم وإقامة شريعة اهلل وتنفيذ وعده الذي ورد يف قوله تعالى: ﴿َوُقْلنَا ِمْن َبْعِدِه لَِبنِي 
إسرائيل  اْسُكنُوا اْلَْرَض َفإَِذا َجاَء َوْعُد اْلِخَرِة ِجْئنَا بُِكْم َلِفيًفا﴾ )اإلسراء: )0)(. »إن 
ينتظره  »وعد اآلخرة«، وقد ذكره اهلل عز وجل يف سورة اإلسراء مرتين، حَدث ضخم 
المؤمنون. ليس موقعة جزئية وال معركة جانبية كما يحسب العرب المكبوتون المغلوبون 
وهنا  الجاهلية.«)))  مع  المحتوم  الصدام  واجهتها  واحدة،  اإلسالم  قضية  فلسطين.  يف 
نجد أن اإلمام  المجدد رحمه اهلل يؤكد على أن فلسطين الحبيبة هي من أهم المقدمات 

لتنفيذ وعد اهلل الوارد يف اآلية الكريمة. 

قاصرة  الوصل،  مقطوعة  آنِيَّة  قضية  ليست  الصهيونية  مع  فلسطين  قضية  إن  نعم، 
الداللة عن مجمل سير التاريخ البشري، وتاريخ اإلسالم، ونظام الكون، بل هي قضية 
دينية مصيرية مستمرة إلى أن يتحقق النصر، ومن قال غير ذلك فما عرف سنة اهلل، وما 

قرأ القرآن القراءة الفقيهة.)3)

لذلك، ففلسطين ليست تشدقا بالكالم وصراخا بأصوات مدوية، فلسطين يجب 
الجانبية  المعارك  وأما  المجتمعات،  ويبني  يخدم  الذي  الجاد،  بالعمل  ُتنصر  أن 
البحث  باإلمكان  تقدير  أقل  على  أو  مفتعلة  تكون  قد  التي  الداخلية  والصدامات 
النصر  طريق  يف  نضعها  معوقات  إال  هي  فما  القتال،  غير  الصدامات  لهذه  حل  عن 
ون من الكويَت من َعَجَزٍة ونساء  الحقيقي. يقول اإلمام رحمه اهلل تعالى: »مأل الفارُّ

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، 007)،  ص 9)) .
)))   المصدر نفسه، ص ))).
)3)   المصدر نفسه، ص )7) .
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من  بالمسلمين  الصدامية  العساكر  تفعله  مما  الشكوى  من  الدنيا  أسماَع  وأطفال 
آالف  خمسة  فَحرُق  غْرو  وال  اإلنسانية.  جبين  له  َينَْدى  الذي  الوحشي  العذاب 
دماء  واسرتخاص  صدام  الرئيس  بأمر  الرهيبة  الكيماوية  باألسلحة  َحَلْبَجَة  يف  كرديٍّ 
العنف  العساكر  علمت  ثورية  مدرسة  إيران  ضد  المسعورة  الحرب  يف  مسلم  مليون 
أطفال  يف  ومذابحهم  القدس  يف  اليهود  إفساد  مع  الصدامي  العُتوُّ  وتزامن  الثوري. 

الحجارة.«)))

هذا التزامن يضع عالمات استفهام كثيرة حول ما كان يدور يف أرض العرب يف الوقت 
الذي كان أطفال الحجارة يتعرضون فيه للقتل والتعذيب من قبل الصهاينة الذين احتلوا 
لذلك  كبيرا ومتشعبا وعرب وسائل عدة،  للصهاينة مشروعا  أن  يؤكد  ما  فلسطين. وهو 
علينا أن نفهم أن القضية الفلسطينية هي قضية حق وقضية أمة: »فالدولة العربية صاحبة 
الحتالل  بمستقبلهم  مخاطرين  يجتهدون  المستحيل،  يطلبون  وحماهتا  المشروع، 
المقدم  بالدعم  مهتمين  غير  اقتصادهم  على  واالستيالء  عربي  مليون  ثالثمائة  أراضي 
الفلسطيني  الرهان  الذين سيدركون مدى أهمية  المليار مسلم  المليار ونصف  غدا من 

ويهبون لتلبية نداء إخوهتم.«)))

لذلك، نحن اليوم مطالبون بمضاعفة الجهود من أجل إدراك هذا الرهان الذي بفهمنا 
النبوية نفوز به  القران الكريم والسنة  المنبثق من  له واستعدادنا له االستعداد الصحيح 

بعد أن نلبي النداء نصرة للحق ومواجهة للباطل.

يقول اإلمام  عبد السالم رحمه اهلل: »أفإن أرهقنا الظلم االجتماعي الغازي المحتل 
لبؤبؤ عيننا القدس طلقنا أمل حمل رسالتنا اإلسالمية العالمية، وهي يف نيتها ومحتواها 
سالم يف العالم وأخوة يف المجتمع، لنتسلح بسالح اإلديولوجية الصراعية، ولو اقتباسا 
لن  أرعن  هجينا  يكون  بل  اإلسالم،  من  الثوري  المولود  يكون  لن  وعندئد  بعيد،  من 

يحّمله اهلل عز وجل مصير رسالته.«)3)

)))   ياسين، عبد السالم. العدل: اإلسلميون والحكم، مطبوعات اآلفاق، ط)، 000)، ص ))) .
)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 000)، ص 9)) .

)3)   ياسين، عبد السالم، االسلم وتحدي الماركسية اللينينية، ط)، 978)، ص)) .
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والتنبيه على ضرورة فهم المنهج اإلسالمي وتطبيقه أمر أكد عليه اإلمام رحمه اهلل 
النبوي نرتقي وننتصر،  المنهاج  الذي يجعلنا نعود إلى  فبالتغيير  تعالى يف كل مؤلفاته، 
والمتتبع لكتب اإلمام رحمه اهلل يجد هذا األمر واضحا يف كتاباته، بل حتى يف أشعاره، 

وننقل هنا قطفًاً لإلمام رحمه اهلل حول فلسطين والسير على المنهاج النبوي: 

لَعْقِد ســــــــالِم الكالِم     ****    وتداعِت األعدا  أبطاُل  َفاَوَض عنِك  قْدُس  يا 

ِضَخاِم الزعيم  زْعقاِت  بعد  خلْت     ****    من  »وثورات«  اٍت  َهـــزَّ بعد  من 

ُهمـــــــــــاِم قياَم  ا  الَغرَّ الحصا،     ****    للنجدة  مِْلُء  ه  بَِكفِّ الصبي،  قام 

الّرامي العدو  َوْجَه  لنا  ًة     ****    رجمْت  ِذلَّ َتابـــــــــَى  الَعـــْزالُء  والمــــرأُة 

اإلســـــالِم عن  همسًا  عا  غدا     ****    ُمَتسمِّ جيالً  فْت  شرَّ المروءُة  هذي 

بتمـــــــــــام أجيـــالنا  اْنَتَمْت     ****    لــمـحــمــد  إذا  »بالصالح«  البشائر  هذه 
اآلكــــاِم))) على  ُتها  أشعَّ حى     ****    طلعت  الضُّ شمَس  يا  اهلل  عليك  صلى 

واإلمام رحمه اهلل يمدح الطفل ويصفه بالهمام، ثم يمدح المرأة ويصفها بأهنا عزيزة 
القضية  نصرة  أجل  من  الرجل،  جنب  إلى  والمرأة  الطفل  لنا  يصور  لذلك  الذلة،  تأبى 
صالح  بأن  إليه  يشير  ما  وهو  الباطل،  ضد  الحقة  المواجهة  يف  والتوحد  الفلسطينية 
إلى  واالنتماء  اإلسالم  نداء  سماع  بعد  الواجبات  آكد  العدو  بوجه  وتوحده  المجتمع 

النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم.

ة
ة
ا� الن

السالم  عبد  اإلمام   كالم  رياحين  بين  الممتعة  والسياحة  المباركة  الجولة  هذه  بعد 
ياسين رحمه اهلل، وشم عبق شذا كلماته حول قضية هي من األهمية بمكان يطيب لي أن 

)))   ياسين، عبد السالم. ديوان قطوف، الجزء األول، مطبوعات الهالل، ط)، 000)، ص3) .
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أختم هذا المقال بشكر اهلل تعالى على الوصول إلى الختام، وعلى النفع الذي حصلت 
عليه بعد البحث يف هذا الموضوع المهم.

وقد اتضح جليا أن قضية فلسطين أخذت عدة أبعاد يف فكر اإلمام  عبدالسالم ياسين 
إلى  وعدنا  اهلل  واتبعنا  صربنا  إن  ابتالء  قضية  أهنا  األبعاد؛  هذه  ومن  تعالى،  اهلل  رحمه 
المنهاج النبوي الصحيح فسنصل إلى مرحلة النصر التي وعدنا اهلل تعالى هبا يف القرآن 
ونساء  رجاال  كافة،  عباده  قبل  من  تعالى  اهلل  بنصر  إال  النصر  هذا  يكون  ولن  الكريم، 

وأطفاال، كي نخلق مجتمعا متماسكا يعي المطلوب إليه.

والبعد اآلخر تمثل يف ضرورة اإليمان بأن المواجهة يف قضية فلسطين هي مواجهة 
أمام األعداء، بل  التنازل  إلى الصرب والثبات وعدم  بين الحق والباطل، وهو ما يدفعنا 
يف  المسلمين  عن  والحيف  الجور  ورفع  الحق  لنصرة  العدة  إلعداد  جاهدين  نسعى 

فلسطين بكل الوسائل التي نملكها.

ويف الختام نقول: نسأل اهلل تعالى أن يجعلنا ممن انتصر لهذه القضية المباركة، ورحم 
اهلل اإلمام  عبدالسالم ياسين رحمه اهلل الذي غرس يف نفوسنا حب فلسطين وأرشدنا إلى 

كيفية نصرة هذه القضية المباركة.



فلسطين يف فكر اإلمام عبد الســالم ياســين 150

ة املصادر
أ
قا�

،  تحقيق:     ابن الخطيب، محمد بن عبد اهلل بن سعيد، اإلحاطة يف أخبار غرناطة 
محمد عبد اهلل عنان، القاهرة، 973)م،.

الدار     والتنوير،  التحرير  الطاهر،  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  ابن عاشور، 
التونسية للنشر - تونس، سنة النشر: )98) ه.

الرتمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى، سنن الرتمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد    
شاكر )ج )، )( ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج 3(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس 
يف األزهر الشريف )ج )، )(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، 

الطبعة: الثانية، )39) ه - )97)م. 
السامرائي، د. خليل إبراهيم وآخرون، تاريخ العرب وحضارهتم يف األندلس،  دار    

الكتاب الجديد المتحدة - بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 000) م.
مارس     األولى،  الطبعة   - اآلفاق  دار  والحداثة،  اإلسالم  عبدالسالم،  ياسين، 

000)م.
ياسين، عبدالسالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، الطبعة االولى، 978)م.   
الطبعة     اآلفاق،  مطبوعات   ، والحكم،  اإلسالميون   : العدل  عبدالسالم،  ياسين، 

االولى، 000)م.
الثانية،     الطبعة  تطوان،   - العربي  الخليج  مطبعة  اهلل،  سنة  عبدالسالم،  ياسين، 

)00)م.
ياسين، عبدالسالم، قطوف )، مطبوعات الهالل، الطبعة االولى، 000)م.   



151

ي القضية الفلسطينية
ن

 معامل التجديد �

ن رمحه الل س�ي مام عبد السالم �ي عند الإ

محمد الخواتري
باحث يف الفكر اإلسالمي/ المغرب

: ي
ن ر�ي مدخل �ة

الغائر يف جسد األمة الواهن، ووصمُة العار على واقع المسلمين  فلسطين، الجرُح 
المعاصر، وفاضحة تخاذل حكام العض والجرب أمام قوى االستكبار العالمي. تخاذٌل 

تجاوز كل الحدود ليصبح تآمرا على األرض، ومقامرة بمقدسات األمة ومقدراهتا.

لقد استيقظ الغرب بعد الحرب العالمية الثانية على مشاعر الندم والحسرة، جراء ما 
ُصدموا به من اهتامات الحركة الصهيونية ألروبا بدعم حمالت التطهير يف حق العرق 
اليهودي. وتحت تأثير دهاء اللوبي الصهيوين تالزم الساسة والنخب الغربية على حد 
سواء، باإلضافة لعقدة الشعور بالذنب عند األوربيين اتجاه العرق اليهودي، إلى جانب 
حركات التمرد اليهودي يف أوربا األثر البالغ يف التعجيل بإيجاد وطن قومي بديل لليهود 

ولم يكن ذلك الوطن سوى قلب األمة اإلسالمية فلسطين.

المجزأ    المنهك  األمة  يعمل عمله يف جسد  المسلسل االستعماري على أشده  كان 
إلى دويالت وضع لها مخطط سايس بيكو حدودها الوهمية ، وكان لألنظمة االستبدادية 

القائمة األثر الكبير يف التمهيد لالستيطان اليهودي يف أرض فلسطين .

إن اختيار اليهود ألرض فلسطين لتكون وطنا قوميا لهم، لم يكن يف واقع األمر وليد 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، وما أفرزته من اضطهاد وقمع وتشريد للعنصر اليهودي، 
ولم يكن اختيار فلسطين بدافع جغرايف أو سياسي أو اقتصادي، وإن كان حضور هذه 
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نظرا  كثيرة  خارجية  أطماع  محط  كانت  القدم  ومنذ  فلسطين  لكون  موجودا  الدوافع 
للموقع الجيوسرتاجي الذي تتميز به منطقة الهالل الخصيب عموما من إمكانات فالحية 
وثروات بحرية ومعدنية وفالحية كبيرة، وتعد فلسطين جزءا من هذه الرقعة الجغرافية 
الزاخرة بالثروات، لذلك كانت محط أطماع  اليهود المتطلعين لدولة إسرائيل التاريخية 

من النيل إلى الفرات.

ولكن يبقى البعد العقدي هو المحرك األساس للحركة الصهيونية منذ مؤتمر بازل 
سنة 897)، حيث كان من أهم توصيات هذا المؤتمر استعادة مملكة إسرائيل يف أرض 

الميعاد ))فلسطين((. وتوطين اليهود يف أرضهم القديمة وإعادة بناء هيكل سليمان...

الربيطاين  الجيش  احتالل  من  شهر  وقبيل   ،(9(7 سنة  المشؤوم  بلفور  وعد  صدر 
ألرض فلسطين، وخالله تعهد آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا آنذاك بجعل 
فلسطين وطنا قوميا لليهود وبتأييد الحكومة الربيطانية ومعها حكومات الغرب مجتمعة 
الوطن  أو  الميعاد  إلى أرض  الهجرة  اليهودية وبدء حمالت  إسرائيل  دولة  قيام  إعالن 
القومي حسب العقيدة اليهودية . لتكون سنة 8)9)  عام النكبة الكربى لفلسطين وأهلها 
ولألمة  كافة بإعالن  »دولة الكيان الصهيوين« المزعومة، وتبدأ معها معاناة شعب بأكمله 
العالمي  المتغطرس بدعم وتغطية من االستكبار  الصهيوين  الظلم والعدوان  نير  تحت 

وصمت وتخاذل، بل وتآمر من حكام العرب والمسلمين. 

لقد شغلت القضية الفلسطينية حيزا واسعا من اهتمام المسلمين وانشغاالهتم، بالرغم 
من كل األزمات التي تعيشها األمة. وبالرغم كذلك من المحاوالت الرامية إلى طمس 
القضية من وجدان األجيال المتالحقة،  فقد كان للحركة اإلسالمية بعلمائها ومفكريها  
على  امتداد الوطن العربي واإلسالمي، األثر الملموس يف إبقاء وهج القضية يف عقول  
المسلمين وقلوهبم باعتبارها القضية المركز، والعنوان األبرز يف واقع األمة المعاصر. 
وقد كان اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل من العلماء العاملين الذين هتمموا 
بجرح فلسطين ونكبتها الكربى، تجلى ذلك يف كتابات الرجل حول الموضوع وتبوؤها 
المكانة البارزة يف مشروعه الفكري، ولعل ما يميز تناول اإلمام للقضية الفلسطينية، هو 

كونه وضعها ضمن النسق التجديدي يف مشروعه التغييري رحمه اهلل.
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أهم  على  المرور  خالله  من  حاولنا  الذي  المختصر   التاريخي  المدخل  هذا  بعد 
اإلرهاصات التي مهدت لظهور كيان االحتالل الصهيوين، وسطوه على الحق التاريخي 
هذه  صفحات  من  يأيت  فيما  ننطلق  ومقدساته،  أرضه  يف  األعزل  الفلسطيني  للشعب 
عبد  اإلمام  عند   ومالمحها  التجديدية  الرؤية  معالم   واستجالء  لبسط  البحثية  المقالة 
السالم ياسين رحمه اهلل. ومن خالل هذا البسط نروم الوقوف عند النظر الكلي الشمولي 
للقضية الفلسطينية يف تماٍه مع سنة اهلل يف اآلفاق واألنفس واألمم عرب التاريخ، مع واجب 

اإلعداد واالستعداد لموعود اهلل عز وجل لألمة بالنصر والتمكين.

النبوي.  بُعَدد المنهاج  وعلى هذا الصعيد ننظر مستبصرين بمنظار الوحي، معتدين 
ميراث  ونطالع  الفلسطينية،  للقضية  المشكلة لجذور  التاريخية  األحداث  ننظر يف هذه 
حول  وتطوره  الصراع  نشوء  إلى  نظر  وكيف  اهلل،  رحمه  السالم  عبد  المجدد  اإلمام 
فلسطين الجريحة،  وكيف يقرأ اإلمام رحمه اهلل تعالى القضية، والتفاصيل المؤثرة يف 
األحداث مسرتشدا بسنة اهلل تعالى يف األمم والشعوب. نتابع إذن، من خالل هذه المقالة 
الفلسطينية وتحليلها  القضية  قراءة  المنهاجية يف  للرؤية  الكربى  والمحددات  المالمح 

كما نّظر لها اإلمام عبد السالم ياسين يف كتاباته ومؤلفاته.

ول: املرجعية القرآنية مؤطرا للقضية الفلسطينية  
أ
املور ال

إذا كانت القضية الفلسطينية وما واكبها ورافقها من صراعات، قد شغلت حيزا مهما 
لها  فأفردوا  الطويلة،  الصراع  عقود  مدى  على  اإلسالميين  المفكرين  انشغاالت  من 
كتابات حاولت تحديد جذورها دينيا وسياسيا وعسكريا وفكريا، انطالقا من محددات 
الملمح  فإن  حدة،  على  مفكر  كل  لتصورات  موجه  نسق  يحكمها  ومعرفية  منهجية 
التجديدي الذي ميز تناول اإلمام عبد السالم ياسين لنكبة فلسطين، أعاد تحديد طبيعة 
الماضية،  اهلل  سنة  ضمن  المناسب،  سياقه  يف  ووضعه  وتأطيره  وتوصيفه  الصراع  هذا 

وقدره النافذ ووعده الناجز.

ينتقد اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل العديد ممن كتبوا وناقشوا الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي على اختالف مشارهبم واهتماماهتم الفكرية.   ولعل سبب هذا 
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االنتقاد يعود ل »التعويم يف الكالم »حسب تعبير األستاذ ياسين لـــكون  أغلِب هؤالء 
بالغلبة  حصروا الصراع  يف جغرافيا تتطاحن فيها قوتان أو قوميتان على رقعة سينتهي 

لألكثر عدة وقوة وعتادا وحلفاء. 

أطراف  من  للمتكلمين  تبعا  المسألة  العرب  المتكلمون  م  »ُيعوِّ اهلل:  رحمه  يقول 
الجاهلية وتقليدا غائبا عن الحق ناسيا هلل، ويدخنوهنا بلغتهم المفتونة، فإذا هي »قضية 
عن  تبحث  كلتاهما  وقوميتين  شعبين  بين  مصلحي  جغرايف  صراع  األوسط«،  الشرق 
من  والدبلوماسي  واالقتصادي  العسكري  والدعم  السالحي  اإلمداد  لها  تؤمن  سياسة 

الدول القوية.«)))

القرآن  منظار  تحت  األساسي  موضعها  الفلسطينية  القضية  اهلل   رحمه  اإلمام  يضع 
الكريم، وسنن اهلل عز وجل يف التاريخ العام، وتاريخ األمم، وتداول األيام بين الناس،  
مقدمة لفهم األحداث الجارية حولنا، ووضع ما نحن فيه من ضعف، وما هم فيه من 
تلهينا  تتبدل لكي ال  التي ال  الماضية  اهلل وسنته  ميزان شرع  المناسب يف  قوة، موضعه 
األحداث عن اهلل عز وجل، وليكون لنا الصرب واإلعداد واالستعداد واألخذ باألسباب، 

لنكون أهال لوعد اآلخرة المتنزل على عباده المنسوبين لحضرته سبحانه.

يقول رحمه اهلل:« لن يكون لنا النفس الطويل، وال الثقة بنصر اهلل، وال القدرة على 
إعداد العدة يف األمد البعيد، إن لم نجعل جوهر القضية يف وعينا وحركتنا مطابقا لتعليم 
القرآن يف المسألة، مستنيرا هبديه، مسايرا له يف تفسيره إلى أعماق النفس اليهودية الخبيثة، 
والقلب اليهودي األشد قسوة من كل القلوب، وكفر يهود ونفاقهم ومكرهم وصدهم 

عن سبيل اهلل.«)))

أرض  يف  الجارية  األحداث  اهلل  رحمه  اإلمام  تناول  القرآنية  المرجعية  خالل  من 
اإلسراء والمعراج، بإزاء مرجعية القرآن، وعلى منظاره يكشف اإلمام عن خبث النفسية 
اليهودية ودهائها والقلب اليهودي األشد قسوة ليس غرضه من ذلك إيغار القلوب حقدا 
على العرق اليهودي، وإذكاء حفيظة الباحث، وإنما الغرض األساس كما يقول رحمه 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، )00)، ص 7) .
)))   المصدر نفسه، ص.)). 
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اهلل: »التذكير باهلل عز وجل وبالحق المنـزل الخالد يف الحكم على بني إسرائيل، ليكون 
عليهم  نغضب  التعامل معهم.  إياهم دستورنا يف  ولعنته  عليهم  فيهم وغضبه  اهلل  حكم 

لغضب اهلل عليهم ثم لعدواهنم علينا«.)))

لتكون  النسبية  والتاريخية  الجغرافية  التحيزات  تتجاوز  )إذن(،  الفلسطينية  القضية 
بحق المعركة الدائرة بين المسلمين والعدو الصهيوين، »هي بداية المواجهة الحاسمة 
بين الحق والباطل، بين الجاهلية واإلسالم. مع الجاهلية تنَبٌؤ يهودي بمملكة صهيون 
األلفية. ومع اإلسالم وعد اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه بالنصر 
كره  ولو  كله  الدين  على  الدين  هذا  وبظهور  النبوة،  منهاج  على  وبالخالفة  المبين، 

المشركون، ولو كره الكافرون.«))) 

إن ما يميز استناد اإلمام المجدد على المرجعية القرآنية يف تناوله للجرح الفلسطيني، 
هو َتْينَِك المواءمة والمالءمة بين النصوص القرآنية والوقائع التاريخية المتجددة. وهو 
بذلك يتجاوز التحجير والجمود الذي طبع تناول المفسرين للعديد من اآليات القرآنية 
التي ال يمكن تأويلها بمعزل عن السياق التاريخي لألمة، وسنن اهلل المتحكمة يف حركة 
الكون. ومن هذه النصوص اآليات األولى من سورة اإلسراء من قوله تعالى:﴿َوَقَضْينَا 
ا َكبِيًرا.  َفإَِذا َجاَء َوْعُد  َتْيِن َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّ إَِلى َبنِي إْسرائِيَل فِي اْلكَِتاِب َلُتْفِسُدنَّ فِي اْلَْرِض َمرَّ
َياِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعواًل.   ُأواَلُهَما َبَعْثنَا َعَلْيُكْم ِعَباًدا َلنَا ُأولِي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَلَل الدِّ
َأْحَسنُْتْم  إِْن  َنِفيًرا.  َأْكَثَر  َوَجَعْلنَاُكْم  َوَبنِيَن  بَِأْمَواٍل  َوَأْمَدْدَناُكْم  َعَلْيِهْم  َة  اْلَكرَّ َلُكُم  َرَدْدَنا  ُثمَّ 
َولَِيْدُخُلوا  ُوُجوَهُكْم  لَِيُسوُءوا  اْلَِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  َفإَِذا  َفَلَها  َأَسْأُتْم  َوإِْن  ِلَْنُفِسُكْم  َأْحَسنُْتْم 
ٍة َولُِيَتبُِّروا َما َعَلْوا َتْتبِيًرا. َعَسى َربُُّكْم َأْن َيْرَحَمُكْم َوإِْن ُعْدُتْم  َل َمرَّ اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَّ

ُعْدَنا َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلَكافِرِيَن َحِصيًرا﴾ )اإلسراء: 8-4)

ويعذر  اآليات،  هذه  يف  وأقوالهم  المفسرين  آراء  اهلل  رحمه  ياسين  األستاذ  يناقش 
تعبير  حسب  وعذرهم  عنهم.  المتالحقة  التاريخية  األحداث  لغياب  )لها(،  تفسيراهتم 
اإلمام أهنم لم يكن أمام أعينهم ما نشاهده من باهر الحقائق التاريخية واألحداث الواقعة 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط)، )00)،  ص )). 
)))   المصدر نفسه، ص ))).
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التي تكون لنا هداية، لنعرف كيف عال بنو إسرائيل ومكنوا وتمكنوا بعد أن كانوا شتاتا 
مستضعفين، ولنسلك التي هي أقوم يف إعداد المسلمين للتمكين والظهور بعد الهزيمة، 
»نقرأ نحن رحمنا اهلل كما رحمهم هذه الصفحة من كتاب اهلل العزيز قراءة حية تنبض 
يزال  وال  مكنهم  كبير.  ُعُلو  إلى  إسرائيل  بني  رفعت  التي  الهائلة  األحداث  مع  بالتوتر 

يمكنهم من اإلفساد يف األرض. علو وفساد ما كان ألسالفنا أن يتصوروه.«)))

من خالل رؤية القرآن الجامعة إذن، نقرأ تفاعل األحداث وتصارعها، وتداول سنة اهلل 
بين األمم ومنها أمة اليهود وظهورها وعلوها يف هذا الزمان أمام ضعف شوكة المسلمين 
التاريخ وعيا،  القرآن وتحت منظاره: »نشرف على  بإزاء  المهزومين داخليا وخارجيا، 
وبتطبيق القرآن عقيدة وعبادة وسلوكا وعمال على المقاصد وطلبا لها نستعيد أنفسنا من 

قبضة الفتنة التي أردانا فيها نسيان اهلل، وقساوة القلوب من عدم ذكر اهلل.«)))

حقيقة  لنعرف  الحكيم،  الذكر  يف  النظر  على  دائما  ويحث  اهلل  رحمه  اإلمام  ويذكر 
النفس اإلسرائيلية العاقة الساقطة يف سلم التاريخ والمندحرة يف درك الشقاء والخسران 
دنيا وآخرة. يقول رحمه اهلل: »لنقرأ القرآن حتى ندرك أبعاد سنة »تداول األيام«، ولنتوقف 
عند قصة العاقين من بني إسرائيل، متمردي العصور الحديثة على اهلل، الغارقين يف ُلجج 
األوهام. لنقرأ القرآن حتى نطَّلَِع على شهادة الخالق على مخلوقاته اليهودية، لينكشف 

لنا طرف من الحجب التي تلف القدر اإللهي.«.)3) 

قصص  من  فيه  وما  القرآين،  المعريف  األساس  من  منطلقة  فاحصة  قرآنية  قراءة  هذه 
منبئ عن خبث اليهود ومكرهم وقتلهم أنبياء اهلل بغير حق وتبديلهم الكلم عن مواضعه 
وإفسادهم يف األرض المتجدد يف كل زمان ومكان. مرجعية القرآن الواضحة، تفتح لنا 
فهم القضية الفلسطينية يف عمقها التاريخي المتجاوز لكبوات الحاضر وهزائمه الستلهام 

دروس  الماضي وعربه استشرافا لوعد اهلل: وعد اآلخرة.

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 9).
)))   المصدر نفسه، ص 8). 

)3)   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص 37). 
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م الرصاع
ن

ي �
ن

ي ووظيفته �
ن : النظر التار�ي ي

املور الثا�ن

قراءة  تعيننا  وتجاوزه،  الواقع  فهم  أجل  من  ضرورة  السننية  وعربه  التاريخ  دروس 
الطبعي من سنة اهلل عز وجل دون  التاريخ بمنظار قرآين يف وضع األحداث يف مكاهنا  
تضخيم أو تحقير أو عزل، فإن مما أضر بالقضية الفلسطينية والعاملين لها أهنم وقفوا 
مع األحداث المتسارعة والمآسي المتعاقبة، فكانت ردة الفعل بمثابة غضبة آنية تغلب 

عليها العاطفة، والنفس الممتلئة حقدا وغضبا على الجرائم الصهيونية النكراء.

ابتالء لألمة  َخَره اهلل  ادَّ الذي  الصهيوين  التحدي  الجرائم، وهذا  إذا عزلنا هذه  لكننا 
-يقول األستاذ ياسين رحمه اهلل-: »وضخمناها متأثرين هبمومنا وآالمنا، أصبح عائقا 
يصعب تجاوزه، أما إذا وضعناه يف السياق التاريخي اإلسالمي وقسناه بمقياس التاريخ 

اإلسالمي فإنه يصبح مجرد هبة ريح عابرة.«)))

قراءتنا الفاحصة لتاريخنا تجعلنا ننظر كيف كان اليهود مضطهدين منبوذين مشتتين 
والرومان.  واآلشورين  البابليين  يد  على  العذاب  سوء  اهلل  سامهم  أن  بعد  األرض،  يف 
حكم  مراحل  جميع  يف  الحقوق  لها  وكفل  اليهودية  األقلية  فاحتضن  اإلسالم  جاء  ثم 
من  لقوا  ما  اليهود  لقي  حيث  األوربيين،  يد  يف  األندلس  سقوط  حدود  إلى  اإلسالم 
والمشرق  المغرب  صوب  للهجرة  اضطرهم  مما  التفتيش،  محاكم  يف  جماعي  تقتيل 
اإلسالميين، حيث أمكنهم أن يعيشوا يف سلم تام وتعايش أهلهم ليكونوا مهرة متفوقين 

يف التجارة وعالم المال.

وكان مطلع القرن العشرين ـ،كما ذكرنا يف مدخل هذا المقال، بداية انعطاف تاريخ 
إلى أرض فلسطين مجرد حدث  عاٍد  العالم  بقاع  إْذ لم يكن نزوحهم من كل  اليهود؛ 
أو مجرد اختيار ألرض من أجل االستيطان فيها واالستفادة من خيراهتا، بل كان بداية 
المعركة الحاسمة بين الحق والباطل، بين نبوءات اليهود، مجسدة يف وعد مملكة صهيون 
األلفية من النيل إلى الفرات، ومع المسلمين المؤمنين وعد اهلل الناجز بالتمكين لعباده 
المؤمنين، حتى ال يبقى بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. 

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص. )3).   
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هي بداية »مواجهة كونية هائلة بين حق الوحي و«ظن الجاهلية«، بين أخالق اإلسالم 
و«تربج الجاهلية«، بين أخوة الناس جميعا والتسامح والرحمة، وبين »حمية الجاهلية«، 

بين عدل اإلسالم وشورى اإلسالم وبين »حكم الجاهلية.«)))

بني  فيها  يخاطب  وجل،  عز  اهلل  كتاب  يف  نطالعها  بشرى  أيدينا  بين   اآلخرة  وعد 
إسرائيل مؤذنا لهم بأن بعد اإلفساد األول والثاين يف األرض يبتعث اهلل عز وجل عبادا له 
أولي  بأس شديد، يدخلون المسجد األقصى كما دخلوه أول مرة ويسومون اليهود سوء 

العذاب بما أفسدوا وعلوا وتجربوا يف األرض.

قال عز وجل: ﴿إِْن َأْحَسنُْتْم َأْحَسنُْتْم ِلَْنُفِسُكْم َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها َفإَِذا َجاَء َوْعُد اْلَِخَرِة 
َتْتبِيًرا﴾  َعَلْوا  َما  َولُِيَتبُِّروا  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َدَخُلوُه  َكَما  اْلَمْسِجَد  َولَِيْدُخُلوا  ُوُجوَهُكْم  لَِيُسوُءوا 

)اإلسراء:7)

كنا قد تحدثنا عن رؤية اإلمام التجديدية لآليات األولى من سورة اإلسراء، وكيف 
تجاوز من خاللها نظر المفسرين  المحدود بأحداث زماهنم. ويف أثناء حديثه عن وعد 
اآلخرة يؤكد رحمه على أن هذا الوعد ليس معركة جانبية على هامش، وإنما هو فيصل 
بين الحق والباطل. وعد اآلخرة »ليس موقعة جزئية،  كما يحسب العرب المكبوتون 
المغلوبون يف فلسطين.  قضية اإلسالم واحدة، واجهتها الصدام المحتوم مع الجاهلية. 
وما فلسطين وأفغانستان إال مقدمتان لوعد اآلخرة. واليهود فص الجاهلية وروحها.«)))

القراءة التاريخية لألحداث وفق منظار سنة اهلل عز وجل وقدره الماضي يف الخلق، 
يرفع نظرنا عن االنشغال باألحداث يف جزئياهتا اليومية، إلى النظر يف أصل البالء، كيف 
انحدرنا االنحدار المريع بانتقاض عروة الحكم فينا، كيف صار لليهود، وهم قلة قليلة 
ال تتعدى بضع ماليين، كل هذا التمكن والظهور والغلبة على أمة غثاء ورثت غثائياهتا 

من قرون الملك العض والجرب المتعاقبة.

واهنزاميتنا  حالنا  من  والقنوط،  اليأس  حال  من  يرفعنا  اإلسالمي  لتاريخنا  قراءتنا 
على  ثانية  بخالفة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  نبيه  وبشارة  وجل،  عز  اهلل  بشارة  إلى  لنتطلع 

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 9)).
)))   المصدر نفسه، ص ))).
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الفرقان  النبوة، بعد قرون الظلم والجور، وبين يدي بشارة االستخالف معركة  منهاج 
اهلل  أبي هريرة رضي  المؤمنين. عن  لعباده  المبين  اهلل  بنصر  إيذانا  والباطل،  الحق  بين 
عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: » ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
فيقول  والشجر،  الحجر  وراء  من  اليهودي  يختبئ  حتى  المسلمون،  فيقتلهم  اليهود 
الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد اهلل هذا يهودي خلفي فتعال!! فاقتله، إال الغرقد فإنه 

من شجر اليهود.« )))

يقول اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل: »على مِحك العرض نستطيع أن نمحص 
اإلحسانية  اإليمانية  الخصال  والتضاد  بالمقابلة  لنستبصر  الغثائية،  ونفسيتنا  تاريخنا 
الدنيا والفتات  النصر يف  أن تخفق على رؤوسنا رايات  التي فقدناها. ولن نكون أهال 
وصدق  العمل،  وحيوية  العلم،  كماالت  نستعدها.  لم  إن  اآلخرة  درجات  يف  السعادة 
اإلرادة، والصرب على الشدائد يف نصر اهلل. كل هذه أخالق عليها يعطينا اهلل النصر، وعلى 

األخالق الغثائية من َوهن وخوف ال يتنـزل علينا القدر إال بما نكره.«)))

و التحر�ي
ن

يق � املور الثالث: الطر

ليس قصدي يف هذا المقال اإلحاطة بجوانب تصور اإلمام عبد السالم ياسين رحمه 
من  جزئية  كل  مع  وأعمق  أوسع  وقفات  يحتاج  فهذا  فلسطين.  قضية  حول  كلها  اهلل 
الجزئيات التي أثارها اإلمام يف هذا الموضوع، وإنما قصدي أن أالمس بعض القضايا 
والمالمح التي شكلت وجه التمييز والتجديد الذي طبع كتابات األستاذ ياسين رحمه 
اهلل يف الموضوع، وجعلها تتميز عن باقي الرؤى المتداولة على الساحة الفكرية العربية.

دنس  من  اإلسالمية  المقدسات  وتحرير  الفلسطينية،  القضية  حل  عن  الحديث 
االحتالل الصهيوين، هو حديث يتجاوز يف فكر األستاذ ياسين المرحلة التاريخية التي 
الموسوم  لإلمام  الشمولي  التغيري  المشروع  مع  وينسجم  لينصهر  اليوم  األمة  تعيشها 

بالمنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا.

)))   رواه مسلم. 
)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص )7.     
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يقول اإلمام رحمه اهلل جوابا على سؤال حول ماذا يمكن تقديمه للقضية الفلسطينية 
يف الوقت الراهن؟ فــــــعلى المدى القريب نعمل ما نستطيع، لكن هذا ال يكفي. ينبغي 
المنافقون،  أين أتى هؤالء  المنافقون، ومن  البالء عندما ظهر  لألمة أن تنظر إلى أصل 
هم  بل  منا،  ليسوا  هؤالء  األعداء،  اآلخرين  صالح  يف  وليحكموا  علينا  ليحكموا  أتوا 
مدسوسون يف األمة، من أين أتانا هذا الدس؟ هو من سكوتنا على فساد الحكم، الحكم 
العاض والجربي الذي حذرنا منه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، جاءنا فخلط األوراق 
وجعل األمة غثاء تسير مع كل ناعق، إذن ينبغي أن نصحح على المدى البعيد المبادئ 
التي نبدأ هبا وهو أن يكون حكمنا شورى بيننا، وأن ال نرتك للمنافقين مجاال يعيثون فيه 

فسادا ويتحالفون فيه مع األعداء.)))

القدس  الطريق لتحرير  ويف سياق آخر متصل هبذا السؤال، ويف معرض حديثه عن 
واألمة من ربقة االستعمار وترميم التفتت الحاصل يف صرح األمة، يقول اإلمام رحمه 
اهلل: »ال يكفي لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية إال إعادة بناء األمة ابتداء من 
تربية الفرد المؤمن الذي نذر صالته ونسكه ومحياه ومماته لّله رب العالمين ال شريك 
له. ابتداء من الرتبية يجب أن ننطلق، ثم نعيد التفكير يف كل جزئية يف حياتنا االجتماعية 
على  ونصرب  الواقع،  ونصانع  النبوي،  المنهاج  على  نعرضها  والسياسية،  واالقتصادية 

طول اإلعداد، حتى تتوج جهودنا إن شاء الّله بتوحيد األمة.«)))  

َسة للمشروع الفكري التغييري عند األستاذ  إن نظرية المنهاج النبوي بصفتها المؤسِّ
عبد السالم ياسين رحمه اهلل، وبوصفها أيضا اآللة المنهاجية الناقدة لتاريخ األمة ماضيا 
وحاضرا ومستقبال، أسهمت يف بناء موقف اإلمام ونظرته لمستقبل قضيٍة هي جزء من 

مستقبل األمة  كله

فمن خالل النصين السابقين نقف عند تحديين وعقبتين يف وجه تحرير فلسطين من 
االحتالل الغاصب لألرض والمقدسات: األول ويتمثل يف رأب صدع االنكسار التاريخي 

)))   مقتطف من مداخلة لإلمام عبد السالم ياسين على قناة الحوار بتاريخ )) يناير 009) . 
)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والقومية العلمانية، دار البشير للثقافة والعلوم اإلسالمية، طنطا، مصر، ط)، 

)99)، ص )9.
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الذي حول النظام السياسي يف األمة من خالفة راشدة على منهاج النبوة أساسها عدل 
اإلسالم، وشورى اإلسالم، ورحمة اإلسالم، إلى ملك عضوض، ثم ملك جربي رزح 
ويرزح المسلمون تحت سلطته وجربوته وسيفه المصلت على الرقاب حسيا ومعنويا 
حين  مثالبه  وتكشفت  عورته  ظهرت  جربي  حكم  مضت،  قرنا  عشر  أربعة  مدى  على 
أعداء األمة، وسلموا فلسطين هدية للصهاينة، وطّبعوا  يد  أيديهم يف  الحاكمون  وضع 
مع العدو، وطعنوا المقاومة من الخلف، وفاوضوا على األرض والعرض والمقدس، 

مقابل الكراسي والمناصب والمكتسبات.

الرؤية المنهاجية حين تطرح القضية الفلسطينية، فإهنا تالمس جوهر البالء الذي نزل 
بالمسلمين وأصله وهو الحكم، حين استولت فئة مستبدة ممالئة للعدو الصهيوين مطبعة 
األراضي  واستبيحت  الداء  استفحل  هنا  من  المسلمين.  بالد  يف  األمر  زمام  على  معه 
المقدسة، وال سبيل لالنعتاق من ربقة هذا البالء دون إرجاع األمر إلى أصله، بإرجاع 
هلل  ويتحزبون  أهمنا،  ما  يهمهم  منا،  حكامنا  يكون  حتى  والعدل  الشورى  إلى  الحكم 

ولرسوله وللمؤمنين. 

نتاجها،  بالعقبة األولى بل هي  ترتبط وجودا وعدما  التحرير  الثانية يف طريق  العقبة 
فالحكم العاض والجربي الذي تناوب على المسلمين طوال قرون مضت فتت األمة، 
وشتت جهودها وبدد طاقاهتا يف صراعات طائفية ومذهبية، أفشلت جسد األمة الواهن 

وأذهبت ريحه.

أن كانت سائدة،  بعد  تابعة  الحضيض فغدت  إلى  باألمة  التاريخي  االنحدار  وصل 
مستهلكة بعد أن كانت منتجة، مغلوبة على أمرها بعد أن كانت غالبة مع الجاهلية اليوم. 
يقول اإلمام ياسين: »التفوق العددي والتكنولوجي والمالي والعسكري، معها الخربة 
والصناعة والتنظيم، معها السبق الزمني يف كل الميادين، تطرق اآلن وتلج عصر ما بعد 
الصناعة، عصر المعلوماتية والفضاء واإلنتاج األوتوماتكي والتحكم يف الخاليا الوراثية 
ممزقة  متخلفين،  مسبوقين  خطانا،  تتعثر  الجاهلي  الركب  ووراء  والحيوان.  للنبات 

أوصالنا، مبذرة أموالنا، مَقطعة أرضنا، محتلة عقولنا، واهنة عزائمنا.«)))

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 9)).
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تربية الفرد المسلم والرتقي به يف مدارج السلوك إلى اهلل وطلب وجهه، ودوام الذكر 
وبذل النفس جهادا لألعداء يف مواطن الجهاد، والدفع شرط الزم من شروط تنزل نصر 
اهلل الموعود على هذه األمة المرحومة. ومن الجهاد بل من أعظم الجهاد إعداد القوة 
ريثما  مؤقتا،  االبتالء  إسرائيل  »ستظل  اهلل:  رحمه  المجدد  اإلمام  يقول  معانيها.  بكل 
يدرك المليار ونصف المليار مسلم المتشرذمون هويتهم الحقيقية، ألن االبتالء مفهوم 
مركزي يف اإلسالم يميز اهلل به الذين آمنوا من الكافرين. وعد اهلل جلي يف كتاب اهلل، لكن 
بالمقاومة  تحقيقه رهين ببضعة شروط؛ باإليمان، بالمؤهالت السياسية واالجتماعية، 
رهين  فالنصر  »التداول«،  يوم  يحل  أن  إلى  المتأنِي  الطويل  وباإلعداد  واالستشهاد، 

باالستحقاق.«)))

ة 
ة
خا�

كان همُّ األمة وتحدياُتها الكربى  حاضرين يف فكر اإلمام المجدد عبد السالم ياسين 
رحمه اهلل، وكان لفلسطين ولجرحها النازف المكانة البارزة يف مواقفـــــــه وكتاباته.

لقد انسحبت الرؤية التجديدية التي ميزت مشروع األستاذ عبد السالم ياسين رحمه 
قضية  وأهمها  بينها  ومن  األمة،  وتشغل  شغلت  التي  المصيرية  القضايا  كل  على  اهلل 
األمة  لقضية  إشارة  وفيه  إال  الرجل  مؤلفات  كتاب من  يخل  لم  التي  السليبة   فلسطين 

المركزية، وأفق تحررها المنشود.

و يف هذه الورقات حاولت  باقتضاب الوقوف على بعض  مالمح الرؤية التجديدية 
يف القضية الفلسطينية عند اإلمام عبد السالم ياسين وأهم تجلياهتا، والحق أن الموضوع 
لجذور  المجدد  اإلمام  تصور  تكاملية  يف  النظر  إجالة  أجل  من  متأنية  لوقفات  يحتاج 
القضية وأبعادها التاريخية وأفقها المستقبلي، كل ذلك انطالقا من مرجعية قرآنية محددة 

شارحة لألحداث )و( موضحة لألفق الجهادي التحرري.

التأثر  يرتفع النظر المنهاجي بجند اهلل وبالعاملين لمستقبل اإلسالم، يرتفع هبم من 
التاريخ  أعالي  من  النظر  إلى  المتسرعة  األفعال  ردود  ومن  هبا،  واالنفعال  باألحداث 

)))   ياسين، عبد السالم. اإلسلم والحداثة، ص )3). 
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بمنظار القرآن الكريم والسنة المباركة، والنظر يف أصل البالء ومنبعه، ال يشغلنا شاغل 
عن  سعينا الحثيث لتلقي موعود اهلل عز وجل على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم بخالفة 
ثانية على منهاج النبوة، يرضى عنها أهل األهل والسماء، يكون استحقاقنا لهذا الوعد. 
ولهذا إن نحن هيأنا لها يف أنفسنا وقلوبنا يقينا وتصديقا، ويف ميدان التدافع عمال وأخذا 
باألسباب، وإعدادا للقوة حتى نكون بحق أهال للتمكين يف األرض وأهال لتنزل رحمة 

اهلل للعالمين على أيدينا.

»سنة اهلل أن ينصر رسله والذين آمنوا يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة. إن آمنوا وعملوا 
الصالحات، ال إن أخلوا بالشرط الجهادي حالمين بالمدد اإللهي الخارق للعادة، وهو 
مدد ال يتنـزل على القاعدين بل يخص به اهلل من قام وشمر وتعب يف بذل الجهد، وأعطى 
األسباب حقها، وأعد القوة وبذل المال والنفس، وحزب جند اهلل وجيشهم وسلحهم 

وتربص بالعدو وخادعه وماكره وغالبه.«)))

)))   ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، ص 9.





165

الشيخان الياسينان عبد السالم وأمحد

د. مصطفى يوسف اللداوي
باحث وإعالمي فلسطيني/فلسطين

يف  والذين سينظمون  ياسين،  السالم  عبد  الشيخ  الذين سيرثون  أولئك  هم  كثيرون 
ذكرى رحيله أعظم قصائد الشعر، وسيكتبون عنه أجمل الكلمات، وسيقولون فيه أطيب 
الكالم، ولهم الحق فيما يقولون، وسيطالهم الشرف فيما سينظمون من شعٍر مدحًا به، 
واستعراضًا  لمآثره،  وعرضًا  لفضائله،  وتعدادًا  لمنجزاته،  وبيانًا  بأعماله،  إشادًة  أو 

لدوره، وتأكيدًا على أثره.

فهو رجٌل يستحق الرثاء، ويستأهل اإلشادة والمدح، وبمثله يحتفى الناس ويحتفلون، 
ويرفعون الرأس ويفاخرون، ويتيهون ويعجبون، فقد استحق بعمله هذه المكانة، ونال 
بجدارته هذه المنزلة، فارتقى بين الدعاة، وتميز بين القادة والعظماء، وتفرد بين الشيوخ 

والعلماء.

أفكاره،  بدراسة  رحيله،  بعد  عمره  يف  نمد  وأن  وفاته،  ذكرى  نحيي  أن  بنا  ويليق 
والتعمق يف مناهجه، والتعرف على اجتهاداته، والغوص يف آرائه، إذ كان للشيخ رأٌي يف 
كل مسألة، واجتهاٌد يف كل قضية، يؤيد حيث ينبغي، ويعرتض حيت تجب المعارضة، 
ويغوص يف كل المسائل، يستنبط غرائبها، ويفند غامضها، ويحيي بقلمه الحر الجسور، 

ولسانه الصادق الذلق، الميت منها.

فهذه  بقادهتا،  وتحتفل  رجاالهتا،  وتقدر  علماءها،  تجل  أن  اإلسالمية  باألمة  حرٌي 
لألمة  ومن  وتجرد،  إخالٍص  وأمارات  ووفاء،  صدٍق  ودالئل  وصحٍة،  خيٍر  عالئم 
اإلسالمية مثل الشيخ عبد السالم ياسين لتحتفي به وتحتفل، وتذكره وال تنساه، وتحيي 
سننه وتتداول علومه، فقد فاض فضله يف بالد المغرب، وعمت علومه بالد المشرق، 
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وجهوده،  دوره  عن  وسمعوا  المغربيون،  عرفه  الذي  القدر  بذات  المشرقيون  وعرفه 
وقرأوا له واستمعوا إليه.

وامتدت  وينَع،  أنبَت  أصيالً،  طيبًا  نبتًا  غرس  قد  ياسين  السالم  عبد  الشيخ  وكان 
جذوره يف األرض وتشعبت، لتكون معه ويف عهده، جماعة العدل واإلحسان، تتمسك 
بكتاب اهلل، وتدعو إلى اهلل بالهدى وبالكتاب المنير، وتحمل هم األمة، وتعيش هموم 

الوطن، وتتطلع إلى أن يكون لها دوٌر يف اإلنقاذ، ومساهمٌة يف الفوز والنجاة.

إطالالٌت  الشيخ، وهي  الفقه يف حياة  الذين سيتناولون جوانب  أولئك  كثيرون هم 
والقدماء،  المعاصرين  العلماء،  كبار  اجتهادات  تحاكي  عديدة،  ومساهماٌت  كثيرة، 
وغيرهم سيتحدث عن كتبه ومؤلفاته، ورسائله وخطبه ونصائحه، وهي مؤلفات تفوق 
العمر، وتزيد على أيام حياة الشيخ، األمر الذي جعل منه عالمًا مجتهدًا، وفقيهًا عصريًا 

متنورًا.

كما قد يتناول آخرون دور الشيخ عبد السالم ياسين يف المجتمع، وأثره يف الناس، 
ورأيه يف المرأة والموسيقى والفن، والحرية والديمقراطية والحكم، أو تكوينه لحركٍة 
التي امتدت يف السماء، وتجاوزت المغرب  ثابٌت يف األرض وفروعها  عظيمٍة، أصلها 
التي صنعها خيرة المغاربة، رجااًل  الطيبة،  يف أثرها وفعلها، وكان لها صيتها وسمعتها 
ونساًء، شيبًا وشبابًا، الذين حملوا الفكر اإلسالمي الحركي الواعي المتقد، وانطلقوا 
لنا، وأن شمس  المستقبل  بأن  يبشرون ويعدون،  الوطن،  األمة، وسوح  باحات  إلى  به 
اإلسالم التي أشرقت قرونًا، ستعود لتسطع من جديد، أشد نورًا، وأكثُر هباًء، وأعمق 

أثرًا، وأوسع انتشارًا.

أما أنا فسأتناول جانبًا آخر من حياة الشيخ عبد السالم ياسين، جانبًا يخصني، وإليه 
يشدين، وبه يعلقني، وبفكره يقنعني، وبأتباعه يربطني، وبأصالة مشروعه يوحدين، أرى 
الجانب  يبقى  ولكنه  ومشرقة،  ناصعة  حياته  جوانب  وكل  نصاعًة،  األكثر  الجانب  أنه 

األكثر إشراقًا، واألقدر على توحيد األمة، وجمع كلمتها، ورص صفوفها.

الشيخ  وعن  المغربي،  قبل  الفلسطيني  ياسين  السالم  عبد  الشيخ  عن  سأتحدث 
المقاوم، والعالم المحرض، والمسلم الغيور، والمغربي الثائر من أجل إسالمية القدس 
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وعروبة فلسطين، سأتحدث عن الشيح الطامح إلى العودة إلى شارع المغاربة يف مدينة 
القدس، والمتطلع إلى الشهادة يف سبيل اهلل من أجل فلسطين.

يف  فكره  ومساهمة  الصهيوين،  العدو  مع  اإلسالمية  األمة  معركة  يف  أثره  وسأتناول 
الصلبة، وذلك  الثابت، وتأصيل عقيدهتا  المقاوم، وتحصين فكرها  األمة  تكوين عقل 
والعالمين  الكبيرين،  والمؤسسين  العظيمين،  الشيخين  بين  مقارنة  دراسة  خالل  من 
األجلين، والياسينين العلمين، الشيخ الجليل عبد السالم ياسين، والشيخ الشهيد أحمد 

ياسين، الشيخ المغربي والشيخ الفلسطيني.

ولعل مساهمتي يف الذكرى األولى لغياب الشيخ عبد السالم ياسين، تأيت يف الذكرى 
أخوه  أسسها  التي  »حماس«،  اإلسالمية  المقاومة  حركة  إلنطالق  والعشرين  السادسة 
الربط  من  يجعل  الذي  األمر  ياسين،  أحمد  الشهيد  الشيخ  الدعوة  دربه يف هذه  ورفيق 
بينهما منطقيًا، ال لجهة االسم فقط، وال الشرتاكهما يف الدعوة، واتفاقهما على القضية، 
بل لمناسبة الذكرى العظيمة أيضًا، وهي ذكرى عزيزة على األمة، وذات أثٍر كبيٍر عليها، 
عند  مكانتها  على  وبقيت  عنده،  عظيمًة  وكانت  السالم،  عبد  الشيخ  على  عزيزٌة  وهي 
بعدهما صنوان، جماعٌة وحركة، يف  وبقيتا من  بعده،  الصادق من  أتباعه، ولدى خلفه 

المغرب وفلسطين، جماعة العدل واإلحسان، وحركة المقاومة اإلسالمية »حماس«.

ياسين،  السالم  فهذا عبد  اهلل قد وحدت هدفيهما،  قدُر االسم قد جمعهما، وإرادُة 
المشرق  أقصى  يف  وفلسطينٌي  العربي،  الوطن  أقصى  يف  مغربٌي  ياسين،  أحمد  وذاك 

العربي، عالمان جليالن، ومربيان فاضالن، وأستاذان قديران، ومؤسسان عظيمان.

بدأ  ومنهجًا،  سلوكًا  والواضح  علمًا،  والعظيم  تجربًة،  القدير  السالم  عبد  الشيخ 
القوية، والسلطات  اإلرادات  الصعبة، ومواجهًا  الظروف  المغرب، متحديًا  دعوته يف 

الحاكمة.

وأغالل  السجان،  قيد  من  تعاين  االحتالل،  تحت  وهي  غزة،  يف  بدأ  ياسين  وأحمد 
وتأنى،  وصرب  وتحمل،  تجلد  ولكنه  القاسية،  الصهيوين  الكيان  وممارسات  االعتقال، 

حتى كانت النتيجة التي كان إليها يتطلع.
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جماعة  لألول  فكانت  أصيل،  عمٍل  قواعد  وأرسى  قويًا،  تنظيمًا  أسس  كالهما 
العدل واإلحسان، الرتبوية الحركية، والسياسية التعبدية، وكانت للثاين حركة المقاومة 
الدنيا وبصرها،  اإلسالمية »حماس«، كلتاهما، الجماعة والحركة، أصبحتا ملء سمع 

قد ذاعتا شهرًة، وامتدتا نجاحًا، وتغلغلتا عمالً وإبداعًا.

ولعل اليوم يصادف الذكرى السادسة والعشرين النطالق حركة المقاومة اإلسالمية 
العربية  األمة  وإلى  كلها،  فلسطين  إلى  غزة،  قطاع  من  شرارهتا  أطلق  التي  »حماس«، 
أقوى مما  بعده  ياسين، وها هي حركته من  الشهيد أحمد  الشيخ  واإلسالمية، سماحة 
امتدادًا وأثبت وأكثر رسوخًا من قدرة  اتساعًا مما ظن وتخيل، وأعمق  يتوقع، وأكثر 

العدو على استئصالها والنيل منها.

ولعلني ال أبالغ كثيرا،ً وال أذيع سرًا خطيرًا، إذا قلت إن لجماعة العدل واإلحسان دوٌر 
كبيٌر يف هذه الحركة، ومساهمٌة عظيمٌة يف انطالقها واستمرارها، إذ ما تأخرت يومًا هذه 
الجماعة وأبناؤها عن دعم حركة حماس وإسنادها، فقد أعطت من حر مالها، وقدمت 
دعمًا لها الكثير مما تملك، ولم تبخل عليها بجهٍد وال بنصٍح ومال، فنظمت المسيرات 
تضامنًا معها، ونصرًة لقضاياها، وعقدت المهرجانات واالحتفاالت إحياًء لمناسباهتا، 
رفع  يف  ومساهمًة  أهلها،  مع  وتضامنًا  لغزة،  نصرًة  القوافل  وسيرت  لشهدائها،  ووفاًء 
ومواصلًة  حماس،  لحركة  امتدادًا  واإلحسان،  العدل  جماعة  جعل  ما  عنها،  الحصار 

لدورها الجهادي، وهو الذي جعل من حماس امتدادًا لعمق المغرب، وتواصالً معه.

كالهما مجدٌد يف بالده، وباعُث دعوة اإلسالم من جديٍد يف أوطانه، قد أحسنا الدعوة، 
وتميزا يف نقل الفكرة، وجاهدا يف الدعوة إلى اهلل، وتحمال الصعاب والشدائد، وتحديا 
كانت عظيمة،  بدعوهتما  ويقينهما  غالبًا،  كان  باهلل  إيماهنما  ولكن  والمحن،  الخطوب 
فقدر اهلل لهما النجاح يف مهمتهما، والفالح يف مسعاهما، وما أصاهبما القنوط، وال حل 

هبما السأم، وال سيطر عليهما التعب، وال هيمن عليهما اليأس.

بل انطلقا هبمٍة وحيوية، يعمالن يف كل األوساط، ووسط جميع الصفوف، فكان لهما 
والمحامين  والمهندسين  األطباء  من  والمتعلمين  المربين،  األساتذة  بين  الدور  عظيم 
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وغيرهم من حملة الشهادات، ولم ينسيا العمال وال الفالحين، ولم يهمال الطالب وال 
التالميذ، بل انتشرا بين جميع الطبقات، ونشطا يف كل االتجاهات، حتى قدر اهلل لهما 

النجاح الذي نحتفي به اليوم، وتتغنى به أجيالنا غدًا.

قد آمنا باإلسالم دينًا وعقيدة، ومنهجًا وطريقًا، وقائدًا وموجهًا، وأحسنا الدعوة 
إلى اهلل سبحانه وتعالى بالحسنى والموعظة الحسنة، ولم يفرطا يف شيء من دينهما، ولم 
يساوما على حقيقٍة من إسالمهما، ولم يضيعا حقًا، ولم يسقطا فرضًا، ولم يهمال من 

اإلسالم ركنًا صغيرًا أو كبيرًا.

فهما  بالتمكين،  ولدعوهتما  لهما  اهلل  بقدر  مطلٍق  وتسليٍم  بالنصر،  يقيٍن  على  وكانا 
يسيران على هدي المصطفى محمد صلى اهلل عليه وسلم، يقتديان به، ويتأسيان بسيرته، 
والذي نصر نبيه، هو ناصرهما وحافظهما، وهو الذي يرعاهما ويكألوهما، وهذه كانت 

لديهما عقيدًة وإيمانًا، لم تزعزعها الخطوب، ولم تضعفها المحن واالبتالءات.

وقد آمن الشيخان بأن الخير يف أمتهما، وأن المستقبل لدينهما، وأن وعد اهلل سيتحقق، 
ونوره الذي بدأ سيتواصل، ورسالته التي حملها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ستعم 
العالم، وستنتشر بين الخلق، فلم يشكا يف إيمان األمة وخيريتها، وال يف أفضليتها وال 

وسطيتها، فهي التي نص عليها اهلل سبحانه وتعالى يف كتابه.

للعرب  المأمولة  والغايات  المرجوة،  األهداف  أجل  من  ومعها،  لألمة  عمال 
والمسلمين معًا، ووظفا قدرات األمة كلها، واستفادا من أبنائها، وسخرا كَل من يستطيع 
يقاطعا  أن يقدم ويساهم، فلم يعزال أحدًا، ولم يستثنيا طاقة، ولم يستبعدا جهدًا، ولم 
والكفاءات،  األلوان والطاقات  المقدرات، واستوعبا كل  استفادا من كل  بل  مجتهدًا، 

ليكون للجميع دوٌر يف اسنتهاض األمة، وتحقيق أهدافها التي تتطلع لها.

إلى  يسعيان  التي  والمهمة  كبيرة،  عاتقهما  على  الملقاة  األمانة  بأن  الرجالن  آمن 
ويتخلص  القديم،  اإلرث  يتجاوز  جديد،  جيٍل  إلى  بحاجٍة  فالمغرب  شاقة،  تحقيقها 
من المعوقات الموروثة، ويكون قادرًا على القيام بالمهام الموكولة إليه، وهذه المهمة 
ليست سهلة، فهي تتعلق بالنفوس والقلوب، وتتعامل مع األمزجة واألهواء، والطبائع 
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وفهمًا  عليهم، سلوكًا  آثاره  وترك  الناس،  االستعمار يف  أثر  وقد  والعادات،  والتقاليد 
واعتقادًا، األمر الذي جعل المهمة صعبة، والتحدي كبير.

يتوقع،  مما  أصعب  فلسطين  يف  مهمته  أن  أدرك  الذي  ياسين  أحمد  الشيخ  وكذا 
وأخطر مما يعتقد، فهو يواجه احتالاًل صهيونيًا غاصبًا خبيثًا وماكرًا، قد تغلغل وسط 
الصفوف، وأثر يف الناس، وربط بعضهم، وتعامل مع آخرين، وتعاقد على تغيير سلوك 

الشعب، وحرفه عن مساره ومعتقداته.

من  أقوى  كان  باإلسالم،  وتزنر  باإليمان،  تسلح  الذي  ياسين  أحمد  الشيخ  ولكن 
خبثهم، وأصلب من مكرهم، فمكنه اهلل عليهم، وأنبت غرسه، وقوى عوده، ومد فروع 

حركته يف أرجاء األمة.

معًا،  وكأهنما  الصعاب  وتجاوزا  معًا،  فنجحا  والحركة،  الدعوة  يف  اهلل  وفقهما  قد 
الذي  باإلسالم  ومحمدية  تحمل،  الذي  بالحق  نورانية  ربانية،  أجيااًل  لألمة  وأخرجا 
تؤمن، فكانت أجياٌل مختلفة، ال تعرف الخوف وال الجزع، وال تؤمن بالمستحيل، وال 

تقف عند الصعاب، بل تؤمن بالوعد اإللهي وتعتقد به، وتعمل ألجله وبمقتضاه.

قيادية عديدة، ومؤهالٍت عالية،  بقدراٍت  ياسين  السالم وأحمد  الشيخان عبد  تميز 
مكنتهما من المشاركة يف قيادة المرحلة، والمساهمة يف عملية النهوض اإلسالمي الكبير 
معها،  التعامل  وحسن  الجماهير،  مخاطبة  فن  أتقن  فكالهما  المنطقة،  شهدته  الذي 
وأبدعا يف عرض أفكارهما على الناس، فكانا مقنعين وشيقين، وصادقين ومخلصين، 
معهما  وكانوا  بدعوهتما،  وآمنا  كالمهما،  وصدقا  الناس،  أحبهما  ومقبلين،  ومنفتحين 
رائد  من  الصدق  مستلهمين  السواء،  على  والحركة  الجماعة  يف  دعوهتما،  يف  جنودًا 

الدعوة األول، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

واالنطالق  دورها،  واستعادة  كبوهتا،  من  النهوض  إلى  األمة  حاجة  الشيخان  أدرك 
هبمٍة وقوٍة من جديد، فقد أصاب األمة اإلسالمية الوهن، واعرتاها الضعف، وحل يف 
من  ونالوا  سيادهتا،  على  واعتدوا  األعداء،  وتناوشها  كبير،  واضطراٌب  خلٌل  جوانبها 
أجيالها، وغيروا مسار األمة،  كرامتها، وسرقوا خيراهتا، وغزوا عقول شباهبا، وحرفوا 
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الواقع،  الحال، ومواجهة  تغيير  استدعى  ما  ذليالً، وخادمًا خائفًا،  تابعًا  منها  وجعلوا 
والتصدي للمتآمرين على األمة، ولم يكن إمكانية لذلك، سوى أن يرفعا لواء استنهاض 
واحد،  مشروعهما  كان  فقد  واحدة،  دعوهتما  كانت  فكما  جديد،  من  وبعثها  األمة، 

وهدفهما واحد، وغايتهما واحدة.

تعيشها  التي  الظروف  وصعوبة  التحديات،  وشدة  المرحلة،  خطورة  أدركا  لكنهما 
وإلحاقها  دينها،  وإبعادها عن  األمة  لتغريب  مستميتة  الغرب محاوالٌت  ففي  المنطقة، 
بركب الغرب، والتشبه باألوروبيين، واالرتباط بالفرنسيين تحديدًا، ويف الشرق احتالٌل 
واغتصاٌب وسجوٌن ومعتقالٌت، وقتٌل وطرٌد وإبعاد، فلم يأبه الرجالن إلى الخطورة التي 
تكتنف مهمتهما، ولم يستسلما لنصائح التثبيط، ودعوات االستسالم، كما لم يخضعا 
بعزم،  بيقين، وتحديا  للتهديد والوعيد، ولم يخافا من بطٍش وقوٍة وإرهاب، بل مضيا 
وانطلقا بقوٍة، بإرادٍة صادقٍة، وعزٍم أكيد، وتحدي صارٍخ ال يعرف المستحيل، ما جعل 
دعوهتما قوية، وتنظيمهما الجماعة والحركة، من أقوى التجمعات اإلسالمية وأقدرها، 

مستمدين االنطالق من إرادة الشيخين التي ال تعرف سبيالً غير الثورة واالنعتاق.

الشيخ عبد السالم ياسين محاصٌر وممنوع من حرية االنتقال والسفر، وتفرض عليه 
عليه  ويضيق  إليه،  واالستماع  معه،  والجلوس  زيارته،  من  الناس  ويمنع  جربية،  إقامٌة 
محاصٌر  ياسين،  أحمد  والشيخ  المواطنين،  مع  التواصل  وسبل  االتصال،  وسائل  يف 
ومعتقل، وسجيٌن ومعزول، ال يتصل بأحد، وال يراه غير مساعديه، ويف بيته تفرض عليه 

اإلقامة الجربية، ويعتقل كل من يتصل به أو يحاول زيارته.

الطريق لهما معبدة، ولم تكن  الرجلين، ولم تكن  أمام  كما لم تكن األرض ميسرة 
التي يحمالهنا سهالً،  الناس لألفكار  التي يواجهاهنا ميسورة، ولم يكن قبول  الظروف 

فالحريات يف المغرب كانت مقيدة وصعبة.

على  وانتصر  اإلجراءات،  وواجه  القوانين،  تحدى  ياسين  السالم  عبد  الشيخ  لكن 
يريد رغم  ما  والموانع، وحقق  الحدود  الجربية، وتجاوز بصوته  اإلقامة  العزل، وهزم 

صعوبة ما يواجه.
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أما الشيخ أحمد ياسين فقد انتصر على مرضه، وهزم شلله، وانطلق كالمارد العظيم 
من على كرسيه المتحرك، الذي أصبح للعالم رمزًا، ولألمة مثااًل، يظهر انتصار اإلرادة 

على العجز الجسدي، واإلعاقة الصحية.

والكارهون،  المرجفون  عليهما  حقد  إذ  واحدًا،  وكرهًا  حقدًا  الشيخان  واجه  وقد 
األمة،  أعداء  هالكهما  وتمنى  والمنافسون،  والحاسدون  والمنافقون،  والسيئوون 
والمناؤون لهذا الدين، فقد كانا خطرًا على الطرفين، إذ هددا مشروع اآلخرين، وعرضا 
األعداء  عليهما  وتآمر  جلدهتما،  أبناء  من  بعٌض  فحسدهما  للخطر،  العدو  مخططات 

ليقتلوهما أو يثبتوهما أو ينفوهما من األرض.

ولم تخُل حياة الشيخين الشخصية والدعوية من المحن واالبتالءات، فعلى المستوى 
الشخصي ضيق عليهما، وحبست حريتهما، وابتلي األول بغربٍة يف بالده، وعزٍل له عن 
أهله وأحبابه، يف محاولٍة لكتم صوته، وحجب نوره، ومنع خيره من الوصول إلى الناس، 
وابتلي اآلخر بعجٍز وشلل، ومعاناٍة دائمٍة أبد الدهر، فضالً عن السجون والمعتقالت 

التي طال بقاؤه فيها، واستمر حبسه رغم ظروفه الصحية، ووضعه الجسدي.

السجون  يف  منهم  بالكثير  فزج  وامتحنهم،  اهلل  ابتالهم  فقد  وأتباعهما  رجالهما  أما 
أقل،  السنوات، وإن كانت محنة األول  بالسجن عشرات  والمعتقالت، وحكم عليهم 
وابتالء أتباعه يف بالده أخف، إال أن ما تعرض له ال يربر، وهو أمٌر مستغرٌب ومستنكر، 
وليس له ما يشرعه أو يبيحه، كونه قد صدر عن سلطاٍت وطنية، وليس كأخيه الذي كان 

يعاين من سلطات احتالل.

ولم تكن حياة الشيخين حياَة رغٍد وترف، ولم يعيشا بين الناس كالملوك واألمراء، 
بل كانوا جزءًا من الشعب، وقطعًة منه، عاشوا بينهم، وتعاملوا معهم، وأكلوا طعامهم، 
وشربوا مما يشربون، ولبسوا مما يلبسون، ولم يميزوا أنفسهم عنهم يف شئ، ولم يعيشوا 
تتوسط  بسيطة،  متواضعة  بيوهتم  كانت  بل  عنهم،  مفصولين  أو  معزولين  عنهم،  بعيدًا 
بيوت الناس وتتشابه معها وال تختلف عنها، لم تغيرها المسؤولية، ولم تبدلها األمانة، 
فال شئ فيها يميزها، أو يجعلها تختلف عن بيوت العامة، أو تتشابه مع بيوت المسؤولين 

والحكام، فال أثاث فخم، وال متاع ثمين، وال زينة وال تفاخر، وال زخرف وال نمارق.
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ثريين وال  يكونا  لم  إذ  بسيطان،  فقيران  أمتهما وهما  مودعين  الدنيا  وقد رحال عن 
غنيين، وال صاحي ماٍل وال جاه، فلم يورثا خلفهما مااًل كثيرًا، وال ملكًا عريضًا، وال 
إرثًا كبيرًا، بل ورثاهما أمانًة وعهدًا، وسيرًة عبقًة، وماضيًا طاهرًا نظيفًا، ملؤه العطاء 
بالمال والنفس، وتضحياٌت بأعز ما يملكان، وأنفس ما يحوزان، فكان إرثهما لخلفهما 
ثقيالً، ولمن بعدهما متعبًا ومرهقًا، أضنى خلفهما، وأتعب من مضى على عهدهما، 

وأقسم أن يواصل طريقهما، وأن يتبع هنجهما.

أدرك الشيخان عبد السالم وأحمد ياسين صعوبة الظروف التي يعيشوهنا، واستثنائية 
قيود  عن  فضالً  الموجودة،  األعباء  وحجم  وتربصهم،  األعداء  وخبث  المرحلة، 
السلطات، ومحددات الدولة، فلم يستسلما لكل هذه العراقيل، بل اجتهدا وأبدعا، وفكرا 
وتميزا، ولم يعتمدا يف عملهما على الطرق التقليدية، والوسائل القديمة المعروفة، وإن 
كان للقديم أثر، وللموروث قيمة، إذ كان لهما إلى جانب الخطب وجلسات الوعظ، 
وحلقات النقاش والفكر، والحوار والدراسة، كتٌب ومؤلفات، وسالسٌل فكريٌة منهجية، 

تعنى بمختلف جوانب الحياة التي هتم المواطن يف بلده، والمسلم يف أمته.

عشرات  فألف  والفقه،  الفكر  يف  عميقًا  توغل  قد  ياسين  السالم  عبد  الشيخ  ولعل 
وصد  التحديات،  لمواجهة  وتصدى  الموضوعات،  من  العديد  فيها  وتناول  الكتب، 
الهجوم، وتفنيد التهم واألباطيل التي تروم باألمة، فكانت له كتاباٌت عن الديمقراطية 
له،  تحفظ  التي  الهامة،  العناوين  من  وغيرها  اإلسالمي،  والفكر  واالقتصاد  والمرأة 

وتذكر عنه، وعلها تكون يف ميزان أعماله يوم القيامة.

كما وجها أتباعهما نحو دراساٍت معينة، واالهتمام بمجاالٍت مطلوبة، فكانت بعثاٌت 
تعليمة،  مؤسساٍت  بناء  يف  ومساهمة  دراسية،  لمنٍح  وتمويٌل  ثقافية،  ورعاياٌت  علمية، 
الوطن، وتطلبه األمة، مما يخدم  وصروٍح علمية، ونواٍد رياضية، وغيرها مما يحتاجه 

المشروع اإلسالمي، ويحقق الغايات المطلوبة.

إخماد  المقصود  كان  إذ  الشكل،  تباين  وإن  واحدًا،  مصيرهما  كان  الرجلين  كال 
على  وحرصًا  لتأثيرهما،  منعًا  الساحة،  عن  وتغيبهما  فعاليتهما،  وإهناء  أصواهتما، 
داعية،  شيٌخ  األول  كان  فإن  المجتمع،  يف  آثارهما  من  والحد  فعاليتهما،  من  التقليل 
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الثاين كان قائد ثورة، ومؤسس حركة، وداعية جهاد،  ومربي أجيال، وموجه فكر، فإن 
ورائد مقاومة، فاألول اغتالته إجراءات الحصار واإلقامة الجربية، ومحاوالت التكميم، 

وكتم الصوت، والثاين نالت منه أباتشي إسرائيلية بصواريخها فقتلته.

ال يعني أن الرجلين قد غابا عن األنظار، ووريا الرتاب، أن دعوهتما قد انتهت، وأن 
فكرهما قد خبا، وأن أتباعهما قد تفرقا وتبعثرا، وأن أثرهما يف المجتمع قد زال، ولم 
يعد لفكرهما أثر، وال لدعوهتما وجود، بل عكس ذلك هو الكائن، ونقيضه هو القائم، 
فجماعة العدل واإلحسان تزداد وتكرب، وتتعمق وتتسع، ينتمي إليها الجدد، ويتمسك 

بفكرها القدماء، ويضحي يف سبيلها األبناء، ويعطي من أجلها كل األتباع.

أما حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« فإن غياب الشيخ أحمد ياسين، قد فجر فيها 
بالثوابت، وتحافظ وال تفرط،  تتمسك  قيادة جديدة، قوية وثائرة، عنيدة وصلبة،  ثورة 
تعرتف  وال  الحال،  بواقع  تقر  وال  بالهزيمة،  تعرتف  وال  وتقاتل  تستلم،  وال  وتقاوم 
بقوة العدو وتفوقه، وال تعرتف بوجوده، وال تقر بكيانه، وقد أقر اإلسرائيليون أنفسهم 
أو  معهم،  التعامل  يصعب  وأنه  سلفهم،  من  عنادًا  وأكثر  مراسًا  أشد  الجدد  القادة  أن 

التأثير عليهم.

عطاءهما  منهما  وتقبل  جناته،  فسيح  وأسكنهما  العظيمين،  الشيخين  اهلل  رحم 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  مع  معًا  وجمعهما  حسناهتما،  ميزان  يف  وجعله  وجهادهما، 
أبناء  من  بأحبتهما  وجمعهما  العظام،  اإلسالم  أمة  وشهداء  الكرام،  وصحابته  وسلم، 
جماعتهما، ممن سبقوهما وهم على العهد والدرب، ومضوا وهم يحملون الوعد، فلم 

ينكثوا عهدًا، ولم يفرطوا يف أمانة، ولم يبدلوا تبديالً.

وحفظ اهلل من بعدهما دعوهتما، وجعلها برة هبما ماضيًة بيسر، ومنطلقًة بأمان، فال 
محن وال ابتالءات، وال صعاب وال تحديات، بل رفعًة وتقدمًا، ونجاحًا وتوفيقًا، فهي 
دعوًة هلل، تبغي وجهه، وتعمل ألجله، وتبتغي فضله، وتسعى إلى رضاه، وتتمسك هبداه، 

وتمضي هبا على هنج رسول اهلل.

وحقق اهلل أمنيتهما، عدٌل وإحساٌن يف مغرب األرض، ومنه ينطلق إلى مشارق األرض 
ومغارهبا، يحققان به وعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عدٌل يسود بين الناس، يحكم 
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به أولو األمر بالسوية، ويطبقون هنج اهلل العلي القدير عداًل وفصالً، وإحساٌن يكون سمة 
التعامل بين الخلق، فال ظلم وال قهر، وال اعتداء وال انتهاك، وال حقد وال حسد، وال 
ظلم وال جور، بل صدٌق وعدل، وسماحٌة ولين، وطيبٌة وخلق، وشهامٌة ونبل، وصفاٌء 

وإخاء.

وحقق اهلل أمنية الياسين اآلخر بتحرير أرضه، وعودة شعبه، وتمكين أهله، وهزيمة 
عدوه، وطرده من بالده، لتقوم يف فلسطين دولًة تقيم العدل، وتنصف الخلق، وتحقق 
أمنيات األمة، وتعوض التضحيات التي بذلت، وتكرم المجاهدين الذين أعطوا وبذلوا، 
سواء،  كلمٍة  على  واتفاقهم  وتنظيماته،  قواه  كلمة  واجتماع  شعبه،  بوحدة  اهلل  وأكرمه 

تكون خيرًا لهم، ورخاًء على شعبهم، ونارًا الهبة على عدوهم.

وجزى اهلل من حمل الراية من بعدهما، وواصل المسيرة، وتصدر لتحمل األعباء، 
والتصدي للصعاب، والمضي باألمانة طاهرًة نقية، كما تسلموها من الشيخين، ليسلموها 
بدورهم لمن بعدهم، ليواصلوا المسيرة، ويعلوا الراية التي يرفعون، ويصدحون بالحق 

الذي يؤمنون.
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ي غزة
ن

ون � الصا�ب

غزة، أحداث  بخصوص  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  المرشد  اإلمام  مع   )حوار 
 بتاريخ 0) يناير 009) مع قناة »الحوار«،  بلندن(

1.  ما هو المطلوب من المة الن والحال أن الحصار مستمر حتى الساعة؟

وعن  أرضهم  عن  ودافعوا  وثابروا  صابروا  هم  ياسين،  السلم  عبد  شيخ  2.  يا 
هناك  به،  أعلم  وأنت  العربية  الدول  يف  الحال  ولكن  الكثيرون،  يقول  كما  المة 
حتى  تنزع  عربية  سلطات  هناك  غزة،  لجل  المظاهرات  حتى  تمنع  عربية  دول 
»الشاش« الفلسطيني من على أكتاف الشباب وتدخلهم إلى السجون بسبب هذا 
»الجرم الكبير«، هناك دول مازالت تفرض الحصار على غزة، يعني نحن العرب 
الرسميون، على القل، يبدو أننا من يريد ذبح الفلسطينيين وليس فقط إسرائيل؟

3.  هو هذا السؤال الشيخ عبد السلم ياسين، سؤالي الخير لك، بعيدا عن الشعارات 
التعاطف، أنت قلت كلمة  المظاهرات وحيث  ترفعها  التي  الكثيرون  يقول  كما 
مهمة: أن نساعدهم بكل ما أوتينا من قوة، ما هو شكل هذه المساعدة على الرض 
لن الحصار مستمر وال شيء يف القريب أن مصر ستفتح معبر رفح الرئيسي وأن 

العرب سيعلنون كسرا رسميا للحصار، لم نسمع هذا الكلم يف قمة الكويت؟

ما هو المطلوب من المة الن والحال أن الحصار مستمر حتى الساعة؟    

بسم اهلل الرحمن الرحيم، هو ال محالة نصر والمطلوب من األمة أن تشكر اهلل عز 
من  سبيله  يف  للمجاهدين  ادخره  ما  وعلى  الضيق  هذا  بعد  عليها  وسع  ما  على  وجل 
لها رجاال يف  مهد  بأن  األمة  إلى هذه  اهلل  تجارة أحسن  تلك  يبعثون،  ليوم  فضل وكرم 



فلسطين يف فكر اإلمام عبد الســالم ياســين 178

غزة، الرجال العظام الصابرين المجاهدين المرابطين يف سبيل اهلل عز وجل ، صابرين 
الناس، يقول اهلل عز وجل يلوم  الغيظ والعافين عن  على الألواء والضراء والكاظمين 
القاعدين لما استنفر النبي صلى اهلل عليه وسلم القبائل من حول المدينة المنورة يف غزوة 
ِه َوالَ  ُسوِل اللَّ ُفوْا َعن رَّ َيَتَخلَّ َن الَْعَراِب َأن  تبوك:﴿َما َكاَن لَْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهْم مِّ
ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصٌة فِي َسبِيِل  ُهْم الَ  ْفِسِه ٰذلَِك بَِأنَّ َيْرَغُبوْا بَِأْنُفِسِهْم َعن نَّ
ْيلً إاِلَّ ُكتَِب َلُهْم بِِه َعَمٌل َصالٌِح  اَر َوالَ َينَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّ ِه َوالَ َيَطُأوَن َمْوطِئًا َيِغيُظ اْلُكفَّ اللَّ
َه الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسنِيَن َوالَ ُينِفُقوَن َنَفَقًة َصِغيَرًة َوالَ َكبِيَرًة َوالَ َيْقَطُعوَن َواِديًا إاِلَّ  إِنَّ اللَّ

ُه َأْحَسَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن﴾ )التوبة: 121-120). ُكتَِب َلُهْم لَِيْجِزَيُهُم اللَّ

هذا ما كتبه اهلل عز وجل للمجاهدين المرابطين منه ما اهلل به عليم يف غزة المباركة، 
نسأل اهلل أن يزيدنا ويزيدهم من فضله. فهم صربوا وصابروا وأدوا ما فرضه اهلل عليهم، 

وعلى األمة أن تشكر لهم هذا الجميل الذي أسدوه لألمة.

يا شيخ عبد السلم ياسين، هم صابروا وثابروا ودافعوا عن أرضهم وعن المة كما     
يقول الكثيرون، ولكن الحال يف الدول العربية وأنت أعلم به، هناك دول عربية تمنع 
حتى المظاهرات لجل غزة، هناك سلطات عربية تنزع حتى »الشاش« الفلسطيني 
الكبير«، هناك  »الجرم  السجون بسبب هذا  إلى  الشباب وتدخلهم  أكتاف  من على 
دول مازالت تفرض الحصار على غزة، يعني نحن العرب الرسميون، على القل، 

يبدو أننا من يريد ذبح الفلسطينيين وليس فقط إسرائيل؟

هذا تمحيص من اهلل سبحانه وتعالى وفرقان بين المنافقين والصالحين الصادقين من 
عباد اهلل، الصابرون يف غزة يصيبهم ظمأ ويصيبهم نصب كبير، تصيبهم مخمصة وهو 
المجاعة الكبيرة ويطئون موطأ يغيظ الكفار كل هنار، فموقعهم وموقفهم وصمودهم يف 
غزة يغيظ الكفار وينالون به من عدوهم نيال كبيرا، وكلها أعمال تكتب يف صحائفهم، 
نسأل اهلل أن ال نكون من المتخلفين عن النصرة، وأن تنهض األمة كما ظهر ذلك يف بالد 
العرب والعجم من المسلمين وغير المسلمين، هذه الهبة لنصرة أهل غزة، نسأل اهلل عز 
الجهاد والمساهمة يف نصرة أصحابنا وإخواننا يف غزة أن  وجل أن ال يكون حظنا من 
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هنب ونقوم ونذرع الطريق ونذرع الشوارع ونصيح ونلعن الكافرين اليهود، بل نساعد 
بكل ما أوتينا من قوة لكي نكون من الذين يغيظون الكفار.

هو هذا السؤال الشيخ عبد السلم ياسين، سؤالي الخير لك، بعيدا عن الشعارات     
كما يقول الكثيرون التي ترفعها المظاهرات وحيث التعاطف، أنت قلت كلمة مهمة: 
المساعدة على الرض لن  ما هو شكل هذه  قوة،  أوتينا من  ما  بكل  نساعدهم  أن 
الحصار مستمر وال شيء يف القريب أن مصر ستفتح معبر رفح الرئيسي وأن العرب 

سيعلنون كسرا رسميا للحصار، لم نسمع هذا الكلم يف قمة الكويت؟

تنظر  أن  لألمة  ينبغي  يكفي،  ال  هذا  لكن  نستطيع  ما  نعمل  القريب  المدى  على 
ألصل البالء عندما ظهر المنافقون، ومن أين أتى هؤالء المنافقون، أتوا ليحكموا علينا 
األمة،  يف  مدسوسون  هم  بل  منا  ليسوا  هؤالء  األعداء،  اآلخرين  صالح  يف  وليحكموا 
من أين أتانا هذا الدس؟ من سكوتنا على فساد الحكم. الحكم العاض والجربي الذي 
حذرنا منه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، جاءنا فخلط األوراق وجعل األمة غثاء تسير 
مع كل ناعق، إذا ينبغي علينا أن نصحح على المدى البعيد، المبادئ التي نبدأ هبا وهو 
أن يكون حكمنا شورى بيننا وأن ال نرتك للمنافقين مجاال يعيثون فيه فسادا ويتحالفون 
بين  والصادقين،  المنافقين  بين  فرقان  هناك  كان  القريب  المدى  على  األعداء،  مع  فيه 
أن  ينبغي  األمة  لمستقبل  وهذا  البعيد  المستوى  على  لكن  والقاعدين،  المجاهدين 
هؤالء  علينا،  يحكموا  لكي  للمنافقين  مجاال  نرتك  ال  وأن  أوله  من  المسار  نصحح 
العاضون، هؤالء الجربيون، هؤالء المنافقون ينبغي أن تتخلص األمة منهم، ينبغي أن 

تتخلص األمة منهم.
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