
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اهلل    اصطفاها  التي  املقدسة  األماكِن  سه ومن  األقىص،    اوعظَّمه  اقدَّ املباركة  املسجد  والبقعة  املسجد  هذا 

 .الربكته  ا ، وبارك ما حول ا اهلل باركه 

لا   توجه  البقعة  وسلم  هذه  عليه  اهلل  اهلل صىل  بصالهتمورسول  عاما  املسلمون  ثالثة عرش  بمكة  وبعد  ،  ؛ 

 . الجرة سبعة عرش شهرا؛ حتى نزل القرآُن آمرا  بالتوجه إىل املسجد احلرام

إليه   الذى أرسى اهلل  العىل قالب هذا املسجد  السموات  به اىل  ى  }:  تعاىل  نبيه ومنه عرج  َأرْسَ الَِّذي  ُسْبَحاَن 

َن املَْْسِجِد احْلََراِم إِىَل  ِذي َباَرْكنَا َحْوَلهُ بَِعْبِدِه َلْيال  مِّ  [1اإلرساء: ]  {املَْْسِجِد األَْقىَص الَّ

تِي  } هذه األرض املقدسة هاجر إليها إبراهيُم ولوٌط عليهام السالم قال تعاىل: ْينَاُه َوُلوطا  إِىَل األَْرِض الَّ َوَنجَّ

لِْلَعاملَِيَ  فِيَها  بعد مئات السني أنجا اهلل تعاىل بني إرسائيل من ظلم فرعوِن وهاجر   . ثم[71]األنبياء:{َباَرْكنَا 

لكنهم أبوا، ثم إن اهلل كتب   هبم موسى عليه السالم من مرص إىل سيناء، وأمرهم بدخول األرض املقدسة 

 .عليهم التِيه يف األرض أربعي عاما؛ حتى خرج جيٌل آخر أكثر صدقا  من آبائهم؛ فدخلوا األرض املقدسة

الكفران  وك منهم  وتواىل  اهلل،  كتبه  ما  فكان  وطغوا؛  األرض  يف  أفسدوا  إذا  اإلخراج  عليهم  اهلل  تب 

  .والطغيان؛ حتى ُأخِرُجوا وترشذموا يف األرض بعد ثالثة قرون فقط

فكام كانت  من عباده،    األرض هلل يورثها من يشاءفأورث اهلل األرض املؤمني أتباَع عيسى عليه السالم؛    ثم

ف  مني  للمؤمن  إرسائيل؛  بغوا صارت  بني  بعدهملام  َأنَّ  } :للمؤمني  ْكِر  الذِّ َبْعِد  ِمن  ُبوِر  الزَّ يِف  َكَتْبنَا  َوَلَقْد 

احِلُونَ   . [105األنبياء: ]{األَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

ببعثة  تعاىل  اهلل  أذن  املقدسنبيه    حتى  بيت  فتح  وكان  عليه وسلم،  اهلل  اخلامسِة عرش يف    حممد صىل  السنِة 

بيَت املقدس، وجاء عمر ريض اهلل عنه إىل  صىل اهلل عليه وسلم؛ ودخل املسلمون ته  للهجرة؛ حتققت بشار

كانت وراثته ووراثة أمته لألرض املباركة هي سنة اهلل املمتدة عىل ف ،  فلسطي وتسلم مفاتيح بيَت املقدس 

 .العصورمرِّ 

 



 

 

 

املسلمي، وأرضى ما وقع من حروهبم عىل مر التاريخ حول تلك البقعة،  لذا كان أكثُر ما ُسِفك من دماء  

ويف  لينَضب  يكن  مل  يزالون  وال  املاضية  احلروب  أيام  املسلمون  سكبه  الذي  والدُم  الثرى،  ذلك  وعىل 

 . املسلمي أوردٌة تنبِض

ر    رض األ، ولكن أن ُتغتصَب  ه وال يريدأيكره السالم    ليس أحد من املسلمي  رس؛ وُينفى شعٌب؛  األوهُتجَّ

َر تاريٌخ؛   ملك    وكأهناثم يأيت من حيسب عىل اإلسالم واملسلمي ليقدمها لليهود  وُيعبَث بمقدساٍت؛ وُيزوَّ

املصلحة العامة للدولة واألمة يتم حتديدها عن طريق استشارة  مع أن  ويقولن ويل أمر يفعل ما يشاء،    أبيه

وواقع احلال أن أغلب احلكومات العربية تتخذ قراراهتا   ، والدينيأهل االختصاص السيايس واالقتصادي  

 فرديٍة، ومن ثم يتم إجبار الشعوب عىل اتباعها واخلضوع لا، و
ٍ
خيرج علامء باعوا دينهم بدنيا   بناء  عىل آراء

ال    هذا كالم سيايسوخروج عىل ويل األمر، ألنه يعترب عصيانا  هلل   ويل األمر أن رفض بعض قرارات غريهم 

  دين   وأي   رشع  فأي   ، (دين  رجل)   برتبة  دولة  أصل له يف الرشع، بل هي اسطوانة مرشوخة يكررها موظفو

  مرتبة  من  أعىل  مرتبة  يف  ويضعه  والدنيوي  الديني  اخلطأ   عن  معصوما    الدولة  رئيس  جيعل  الذي  هذا

قال    ن الدنيا بالدين والدين ويسوس والة االمر احلق هم الذين خيلفون رسول اهلل بأمته فيقيمون    ! األنبياء؟

 اما غريهم فلصوص متغلبة متسلطة عىل رقاب املسلمي   {وأويل االمر منكم }تعاىل  

أما فيام خيص احلكم الرشعي لذه االتفاقيات، فإن سّلمنا بوجود آراء لعلامء معارصين معتربين ومن أهل  

تعتمد عىل فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل،  الفتوى، يقولون بجواز ذلك، فإنا سنجدها يف جمملها  

 .يف حي أن مجهور العلامء يقولون بالتحريم 

املئات    من  شكل  بأي  وال  إرسائيل،  مع  سالم  معاهدات  إجراء  جواز  بعدم  القائلة  الفتاوى  من فقد صدر 

  من   أخرى  أرض  أي  أو  فلسطي،  أرض  من  جزء  أو  قطعة   أي  عن  لم  التنازل   أو  الّسلمية،  التسوية   أشكال

إنشاء الكيان االرسائييل، وترجع   أرايض  الفتاوى منذ إعالن قرار األمم املتحدة  املسلمي، وصدرت هذه 

فتوى علامء   الفتاوى  األمة اإلسالمية وفقهائها ومفكرهيا، فمن هذه  إىل عدد كبري من علامء  الفتاوى  هذه 

يناير  فلسطي الصادرة عن مؤمتر علامء فلسطي األ املنعقد يف  املوقعي عىل هذه 1935ول  العلامء  ، وأبرز 

الفتوى: مفتي القدس الشيخ حممد أمي احلسيني، ومفتي جني الشيخ حسن أبو السعود، ومفتي بئر السبع  

 .الشيخ حممد سليم بسيسو، وقايض اخلليل الشيخ أمحد النحوي



 

 

 

، ومن املوقعي عىل هذه الفتوى كل من  1956عام    وكذلك فتوى اجلامع األزهر يف اجتامع جلنته املنعقد يف

 .الشيخ عيسى منون، والشيخ حممود شلتوت، والشيخ حممد الطنيخي، والشيخ حممد عبد اللطيف السبكي 

عام   دويل يف  إسالمي  مؤمتر  انعقد  ثم  من  1989ومن  أكثر  من  اإلسالمية  األمة  علامء  دولة   19، حرضه 

املؤمترين، هؤالء  أهم  من  عمر    إسالمية،  والدكتور  الغزايل،  حممد  والشيخ  القرضاوي،  يوسف  الدكتور 

شبري،   عثامن  حممد  والدكتور  ياسي،  نعيم  حممد  والدكتور  الزحييل،  وهبة  والدكتور  األشقر،  سليامن 

والدكتور مهام سعيد، والدكتور عبد اهلل عزام، والدكتور فتحي يكن، والشيخ جاسم مهلهل، والشيخ أمحد  

 .والدكتور عبد اهلل إبراهيم، والشيخ راشد الغنويش، وغريهم كثريحممد اخللييل، 

وهبذا يمكن القول إنه قد انعقد اإلمجاع من قبل مجهور العلامء املعارصين عىل حرمة إبرام اتفاقيات سالم  

مع إرسائيل، وعىل حرمة بيع أي قطعة أرض فلسطينية لليهود، وحتريم السمرسة عىل هذا البيع والتوسط 

و والرسول فيه  هلل  خيانة  ارسائيل  بدولة  االعرتاف  أن  واعتربوا  األشكال،  من  شكل  بأي  أمره،  تسهيل 

 .واألمانة ولكل املسلمي. وعىل ذلك فإن أرض فلسطي أرٌض إسالمية وستبقى إسالمية

لا  وال يصح قياس الصلح عىل مصاحلة النبي عليه السالم مع اليهود يف املدينة او قصة صلح احلديبية فهذه  

 عىل واقع الرصاع مع اليهود املغتصبي.  غري املنطبق أحكامها اخلاصة وواقعها  

امء ترضنا وغرس االنأ ومعركتنا هي يف صدق متسكنا ب  ،وا فستبقى األرض أرضنارة وقرستكلم السا  مهامف

 . جيالنا أيف نفوس 

رض أ   ي رض االرساء واملعراج وهأ هي قبلتنا األوىل وهي  ، فالقدس  قضيتنا الكربى  ااألقىص مه القدس و 

 متنا ونبض حياتنا ومقياس والئنا وانتامئنا أ  ، وهي رمز كرامتنا وعزثالث احلرمي الرشيفي

 هو تفريط بالدين والدنيا واالخرة     باألقىصوالتفريط  

 واحلمد هلل رب العاملي 


