נספח :8
אל־קרֿדאווי :האמת ביחס לסכסוך עם היהודים
]תרגום+מקור בערבית[

1

השואל אבו מעאד׳ מאלג׳יריה
שאלה :כבוד השיח׳ קרדֿאווי ,האם הסכסוך בינינו לבין היהודים הינו סכסוך על אדמה או על האמונה
והאם הסכסוך על האדמה מבטל את האופי התיאולוגי של המאבק בינינו לבין היהודים?
עיקרי הדברים:
המערכה בינינו לבין היהודים איננה בשל יהדותם .האסלאם אינו כופה את עצמו על איש כאמור בקראן:
][3
״לכם דתכם ולי דתי״] [2״אין מַקנים דת בכפיה ,וכבר התברר ההבדל בין הבּינה לבין המַדוּחים.״
אולם ,מכיוון שהיהודים תקפו את אדמתנו ואת המקומות הקדושים לנו לא היה לנו מנוס אלא
להדוף את התוקפן החמדן עד שהוא יחזור בו מדרכו הסוטה .אם הם ]היהודים[ יחזרו בהם מסטייתם
ומשחיתותם כי אז הם יחשבו לאנשי הספר אשר מותר לנו לאכול ממאכליהם ולהינשא לנשותיהם.
יהודים חיו בקרב המוסלמים במשך מאות שנים כשווים להם בחובות ובזכויות ,אולם טבעם הנפסד
גבר עליהם ,ובשל כך הם נדונו על–פי האסלאם לגירוש ולהרחקה לעולמי עד כפי שנאמר בקראן:
״]אולי יואיל ריבּונכם לרחם עליכם[ ואולם אם תשובו לסורכם ,נשוב גם אנו ,וגיהנום יסגור על
][4
הכופרים.״
חובה עלינו להפנות נגדם את מירב המשאבים והכוח שברשותנו עד שיוחזרו האדמה והכבוד
][5
]שאבדו[ ועד שהחיוך יחזור לשפתותינו כאמור בקראן ״הכינו כוח לקראתם ככל שתוכלו...״
תשובת אל–קרדֿאווי:
אמרתי בעבר ואני חוזר ואומר שהסכסוך בינינו ובין היהודים הינו מאבק על האדמה ולא בשל יהדותם
משום שהם אנשי הספר שמותר לאכול ממאכליהם ולהתרועע עמם כדברי הפסוק :״]היום הותרו לכם
המאכלות הטובים[ ומותרים לכם מאכלותיהם של אלה אשר ניתַן להם הספר לפניכם ,ומאכלותיכם
1
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קוראן.6 :109 ,
קוראן.256 :2 ,
קוראן.8 :17 ,
קוראן.60 :8 ,

מותרים להם ,והנשואות לכם מקרב המאמינות ,וגם הנשואות לכם מקרב אלה אשר ניתן להם הספר
][1
לפניכם...״
היהודים חיו תחת חסות המוסלמים מאות רבות של שנים ,אולם מאז שהיהודים חשקו באדמתנו —
אדמת פלסטין — אדמת האסרא והמעראג׳] — [2אדמת מסגד אל אקצא ,ומאז שהם זממו להקים מדינה
על חורבות מסגד אל אקצא אז החל המאבק בינינו לבינם .אולם ,אין זה אומר שאין בכלל מאבק דתי
או אידיאולוגי בינינו .יש בלבול בסוגיה הזו .אינני מכחיש שישנו מאבק דתי תיאולוגי בינינו משום שאנו
אומה דתית והיהודים הם אומה דתית ועל כן הסכסוך בינינו על האדמה מעורב בדת.
כאשר המוסלמי מגן על האדמה אין הוא מגן על רגבי עפר בלבד ,הוא מגן על אדמה מוסלמית
על הטריטוריה של האסלאם )דאר אלאסלאם( לכן כאשר הוא נהרג במלחמה על אדמתו הוא עולה
לדרגת שהיד וגם אם הוא נהרג למען רכושו הרי שהוא שהיד ,וכך גם אם הוא מגן על בני משפחתו ועל
נפשו הוא .אם כך ,המלחמה למען כל המטרות לעיל ,נחשבת להקרבה למען אללה )שהאדה( ומכאן
שזו מערכה דתית.
אדם אשר מחויב ]לאמונה[ כל מלחמותיו מעורבות בדת ,ובמיוחד במערכה הספציפית הזאת
שהיא למען אדמת ׳כיוון התפילה הראשון׳ ,אדמת הנביאים ולמען המסגד השלישי בחשיבותו ואדמת
האסרא והמעראג׳ .אדמה זו יש לה מעמד מיוחד אצל המוסלמים ומכאן שהמוסלמי מגן על אדמה
שיש לה בעיניו קדושה רבה.
כך גם לגבי היהודי שעבורו מלחמתו היא דתית משום שגם הוא מחשיב את האדמה הזו כארץ
הגאולה .יש להם לגביה חזונות מהתורה וכללים מהתלמוד ויש להם שלושה עיקרים :אלוהים ,העם
והארץ; שחלקם מוזכרים בתורה ושלושתם מעורבים זה בזה ,לכן היהודי נלחם בנו בשם הדת ,ומסיבה
זו אני מבקר את מי שמבקש להוציא את הדת מהמערכה הזו .מסיבה זו אני מבקש שדבריי לא יובנו
כאילו שאני אומר שיש להוציא את ההיבט הדתי תיאולוגי מהבעיה .תהיה זו בגידה לומר זאת .אינני
רוצה בכך שדבריי יובנו שלא כהלכה כי אם ברצוני להסביר איך אנשים צריכים להבין את הפסוק
הבא :״מָצוא תמצא כי היהודים והמצרפים שותפים לאלוהים ,אֵיבתם למאמינים גדולה מכל...״] [3כך
היה באופן יחסי המצב בימי הנביא אולם לאחר מכן היהודים קיבלו את חסות האסלאם וחיו בקרב
המוסלמים כשהם בטוחים ותחת קורת הגג מעניקה להם מחסה והם חיו בין המוסלמים במצב כלכלי
ופוליטי משופר ,ולא היה בינינו ובינם מאבק ,למעט ,לעיתים ,מאבק תרבותי ,מאבק על טכסטים של
בני ישראל )אסראאיליאת( שהם זיהמו באמצעותם את התרבות האסלאמית והם הפיצו אותם ]את
תכני הטכסטים[ בקרב המוסלמים על–ידי כך שהמוסלמים שביניהם נהגו לקרוא ספרים לא מוסמכים
ולספר אגדות בע״פ ובעקבותיהם המוסלמים אבדו הרבה מתרבותם המקורית.
היהודים מלאו תפקיד זה בימי הח׳ליפים עת׳מאן ועלי כגון :עבדאללה אבן סבא היהודי ולאחריו
על–ידי מתאסלמים שיש לגביהם סימני שאלה כמו למשל כעב אלאחבאר.
] [1קוראן.5 :5 ,
] [2המסע הלילי של הנביא מחמד למסגד אל אקצא בירושלים ועלייתו השמימה.
] [3קוראן.82 :5 ,
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אין ספק שהיהודים ובני ישראל בכללותם יש להם ערכים העוברים בירושה ביניהם שהקראן
מפרט אותם :אכזריות ,בוגדנות ,אנוכיות וקנאות .הם אפילו הפכו את ספר התורה שלהם לספר
לאומני ואת דתם לדת לאומנית ,שכן היא מספרת על בני ישראל ועל מאורעותיהם ועל מלכיהם,
אולם היא איננה מספרת כלל על יום הדין ועל גן העדן והגיהינום .דברים אלו טבועים ביסוד הנפשי
והאידיאולוגי והמוסרי של היהודים והם נטמעו בתורה המזויפת שלהם ועוד יותר מכך בתלמוד ,שהוא
מערכת הנחיות סודית שלהם ,שהם מחשיבים יותר ממצוות התורה ,ואשר הן מגדירות את היהודים
כגזע מיוחד שנבחר מכל הברואים וכי כלל בני האנוש צריכים להיות עבדיהם.
היהודים מחשיבים את העמים האחרים כשפלים יותר מבהמות ומכלבים ואנו מכירים את
אמונותיהם אלה ואיננו יכולים להתכחש להן .על כן אני אומר מבחינה דתית ,אני כמוסלמי ,היהודי
כמוהו כנוצרי ]שניהם[ שייכים לאנשי הספר אפילו בתקופתנו זו למרות תוקפנותם ,לא אשנה את
העובדות בשל התוקפנות .היו זמנים ]תקופת מלחמות הצלבנים[ בהם הנוצרים היו אויבים קשים יותר
מהיהודים .בשעה שהיהודים עמדו לצד המוסלמים ועל כן עלינו להתייחס לכל אחד לפי מידתו.
המאבק נמשך והג׳האד הוא חובה עד שתושב הזכות והאדמה תחזור לבעליה ,וכפי שאמרתי
אנו לא דורשים ,וגם אללה לא דורש מאיתנו ,שיהיה לנו ארסנל גרעיני ,אלא כל מה שנדרש מאיתנו
הוא שנפנה נגדם את מה שיש ביכולתנו ונלחם מלחמת קודש בכל אמצעי העומד לרשותנו ולא ניכנע
לעולם ,יהא אשר יהא ,זו חובתנו ,משום שאנו סבורים שאנו בעלי הזכות ובסופו של דבר בעל הזכות
הוא זה שינצח ״מדינה הקמה באופן נפסד ימיה קצרים ואילו מדינת האמת תתקיים עד יום הדין״.
״אנו מטיחים את האמת בפני ההבל ,והיא תרסק את ראשו ,וחיש יימוג[1],...״; ״אֱמור ,הִנה באה
][2
האמת וההבל נמוג ,אכן ההבל נמוג לעד.״
אני סבור שהניצחון יהיה שלנו בעזרת אללה .יש לנו על כך נבואות בקראן ובסונה ועדויות בהווה
ובהיסטוריה ובמסורות האסלאם .אפילו היהודים יודעים זאת ,שהרי היו פלסטינים שאמרו למשה דיין
׳יש לנו סימנים שאנו ננצח ונחזיר את פלסטין׳ ,ודיין השיב להם :׳גם לנו יש סימנים אולם לא הדור
הנוכחי הוא שינצח אותנו...׳ .דור ההתעוררות האסלאמית בעזרת אללה אשר מאמין באסלאם ,באללה
ובשליחו ואשר מקריב את נפשו ואשר הופך את גופו לפצצת זמן שתתפוצץ בפני האויב ,זהו הדור
המיוחל  ,שאני מכנה אותו דור הניצחון המיוחל.

] [1קוראן.18 :21 ,
] [2קוראן.81 :17 ,
210

ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﺫ  -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺼـﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻬـﻮﺩ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ-ﻫﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ،ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ،ﻭﻫﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ؟
٠١/٠٤/٢٠٠٢
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ
][١

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺑﻌﺪ:
ﻓﺎﳌﻌﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻳﻬﻮﺩﻳﺘﻬﻢ ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﻝ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ" :ﻟﻜﻢ ﺩﻳﻨﻜﻢ ﻭﻟﻲ ﺩﻳﻦ" ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ" :ﻻ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻲ"
ﻭﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻨﺎ ﻭﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻏﻲ ﻭﺍﳌﻌﺘﺪﻱ ﺣﺘﻰ
ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﻏﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﻏﻴﻬﻢ ﻭﺇﻓﺴﺎﺩﻫﻢ ﻓﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺤﻞ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺆﺍﻛﻠﻬﻢ
ﻭﻧﻨﺎﻛﺤﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺷﻮﺍ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺮﻭﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﺒﻌﻬﻢ ﻓﺎﺷﺘﺎﻗﻮﺍ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻟﺬﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻨـﺔ
ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻄـﺮﺩ ﻭﺍﻹﺑﻌﺎﺩ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ "ﻭﺇﻥ ﻋﺪﰎ ﻋﺪﻧﺎ ﻭﺟﻌﻠﻨﺎ ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺣﺼـﻴﺮﺍ"
ﺼﺎﻥ
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺪ ﻟﻬﻢ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ُﻳ َ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺗﺮﺗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ "ﻭﺃﻋﺪﻭﺍ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ".

ﻭﺇﻟﻴﻚ ﻓﺘﻮﻯ ﻓﻀـﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺿـﺎﻭﻱ:
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ،ﻫﻞ ﻫﻮ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ،ﻭﻫﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ،ﺃﻧﺎ ﻗﻠﺖ ﻭﺃﻗﻮﻝ
ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻻ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻳﻬﻮﺩﻳﺘﻬﻢ ،ﻷﻧﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺠﻮﺯ
ﻣﺂﻛﻠﺘﻬﻢ ﻭﻣﺼﺎﻫﺮﺗﻬﻢ )ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺣﻞ ﻟﻜﻢ ﻭﻃﻌﺎﻣﻜﻢ ﺣﻞ ﻟﻬﻢ ،ﻭﺍﶈﺼﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ
ﻭﺍﶈﺼﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ( ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺮﻭﻧ ًﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻃﻤﻊ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻨﺎ ،ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﺃﺭﺽ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﺮﺍﺝ ،ﺃﺭﺽ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﻣﻨﺬ ﺧﻄﻄﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻤﻮﺍ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻘﺎﺽ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﺻﺮﺍﻋ ًﺎ ﺩﻳﻨﻴ ًﺎ ﻭﻻ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳ ًﺎ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻧﻔﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ،ﻻ ﻳﻨﻔﻲ
ﺃﻧﻪ ﺻﺮﺍﻉ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﻋﻘﺎﺋﺪﻱ ،ﻷﻧﻨﺎ ﺃﻣﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺃﻣﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ،ﻓﺼﺮﺍﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ.
]http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_ [١
.Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528615116
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ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺣﲔ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﺭﺽ ﻻ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺮﺍﺏ ،ﻫﻮ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﺭﺽ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻋﻦ ﺩﺍﺭ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﺭﺿﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺩﻭﻥ
ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺩﻭﻥ ﺩﻣﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ ،ﻭﺇﺫﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺓ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﺭﻛﻪ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻨﺒﻮﺍﺕ ،ﻭﺛﺎﻟﺚ ﺍﳌﺴﺠﺪﻳﻦ ﺍﳌﻌﻈﻤﲔ ﺃﺭﺽ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﺮﺍﺝ ،ﻓﻬﺬﻩ
ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎﺹ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ،ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﳌﻴﻌﺎﺩ ،ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻼﻡ
ﺗﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﻭﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺗﻠﻤﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﻫﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻷﺭﺽ ،ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻳﻘﺎﺗﻠﻨﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻼﻣﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻫﺬﻩ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ،ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ
ﺃﻗﻮﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﺍﻵﻳﺔ )ﻟﺘﺠﺪﻥ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺷﺮﻛﻮﺍ(
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ )ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ،ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ
ﺫﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻋﺎﺷﻮﺍ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺁﻣﻨﲔ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺗﺆﻭﻳﻬﻢ ﺇﻻ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺑﲔ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺛﺮﻭﺓ ﻭﻧﻔﻮﺫ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﺻﺮﺍﻉ ﺇﻻ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧ ًﺎ،
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺬﺭﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﻧﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮﻭﻫﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ
ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻭﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺷﻔﻮﻳﺔ ،ﺃﻓﺴﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ.
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺩﻭﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﺎﻡ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ
ﻭﺩﻭﺭﻩ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻣﺜﻞ ﻛﻌﺐ ﺍﻷﺣﺒﺎﺭ.
ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﻢ ﺃﺧﻼﻕ ﺗﻮﺍﺭﺛﻮﻫﺎ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ :ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ،ﺍﻟﻐﺪﺭ،
ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻬﻢ ﺣﻮﻟﻮﺍ ﻛﺘﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻮﻣﻲ ،ﻭﺩﻳﻨﻬﻢ ﻟﺪﻳﻦ ﻗﻮﻣﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺃﺣﺪﺍﺛﻬﻢ ﻭﻣﻠﻜﻬﻢ ﻭﻻ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﳋﻠﻘﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ،ﺗﺼﻨﻌﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺍﶈﺮﻓﺔ ،ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩ ،ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﺳﻮﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻘﺪﺳﻮﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺻﻨﻔ ًﺎ ﳑﻴﺰ ًﺍ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳋﻠﻖ ،ﻭﺃﻥ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﺒﻴﺪ ًﺍ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﺣﻂ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺃﺫﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﺏ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻭﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻨﻜﺮﻫﺎ ،ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻧﺎ ﻛﻤﺴﻠﻢ ،ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺗﻪ ،ﻻ
ﺃﻏﻴﺮ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ،ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﺷﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ )ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ( ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ.
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﻓﺮﻳﻀﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﺍﳊﻖ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﻄﻠﺐ ،ﻭﻟﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ،ﺇﳕﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﻭﳒﺎﻫﺪ
ﲟﺎ ﻧﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺃﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﺑﺪﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ،ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﻖ ،ﻭﺻﺎﺣﺐ
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ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﺮ )ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺳﺎﻋﺔ ،ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﳊﻖ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ) ،ﺑﻞ ﻧﻘﺬﻑ
ﺑﺎﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻴﺪﻣﻐﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﺯﺍﻫﻖ() ،ﻭﻗﻞ ﺟﺎﺀ ﺍﳊﻖ ﻭﺯﻫﻖ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻛﺎﻥ ﺯﻫﻮﻗ ًﺎ(
ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻨﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ،ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺳﲍ ﺍﷲ
ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﺬﺍ ،ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﳌﻮﺷﻰ ﺩﻳﺎﻥ ،ﺇﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺸﺎﺋﺮ ﺃﻧﻨﺎ
ﺳﻨﻨﺘﺼﺮ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﺪ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ….
ﺇﻧﻪ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺿﻲ ﺑﺎﷲ ﺭﺑﺎ ﻭﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ ﻭﲟﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮ ًﻻ
ﻭﻧﺒﻴ ًﺎ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺭﻭﺣﻪ ﻓﻲ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﺭﺃﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﻪ ،ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ ﻳﻘﺬﻑ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭ .ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﻴﺘﻪ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ
ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
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