
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 


 

 
 



 

  ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اِهللا الرَّْمحَ 
   العدوان بعد ووقفات ودروس حقائقغزة  :عنوان الخطبة

 حممد مهدي بن نذير قشالن :بقلم
يف  -رضي اهللا عنه - بالل بن رباح مسجد سيدنا  :مكان اإللقاء

  م٨/٨/٢٠١٤لـ  هـ املوافق١٤٣٥/شوال/١٢ -  األردن –عمان 
  

إن احلمد هللا حنمده ،ونستعني به ونسرتشده، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فهو املهتد،ومن يضلل 

 ...فلن جتد له ولياً مرشدا

ملا .هُ دينَ  ن رفعَ مَ ، ورفع َ هُ دينَ  ن أعزَّ مَ  أعزَّ  :وأشهد أن ال إله إال اهللا
َصلَّى اللَّهُ قال النيب  ،غمار معركة أحدالكرام خاض النيب وأصحابه 

فقام أبو   َمْن يَْأُخُذ َهَذا السَّْيَف ِحبَقِِّه؟" :ألصحابه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
فأخرج  إياه، فأعطاه ،..يا رسول اهللا أنا آخذه حبقه :فقال دجانة

ا رأسه عُ رضي اهللا عنه  يقاتل س هأنا يريد (صابة محراء فعصب 
مث فانطلق رضي اهللا عنه ففلق بسيفه هام املشركني، ، )حىت املوت

رسول رافعًا رأسه، معتزًا بدينه، فنظر إليه .راح يتبخرت بني الصفوف
ا ملشيةٌ {:قالو  اهللا صّلى اهللا عليه وسلم  ثلِ ال يف مِ إ يبغضها اهللاُ  إ

ا عزة باهللا وعزة بدينه })١(هذا املوطن  ؛وحيق ألبطال غزة اليوم ،..أل



 

معتزين  معتزين برجاهلم،معتزين بدينهم،  أن يرفعوا رؤوسهم،
م   ...، معتزين بنصر اهللا هلمبتضحيا

ــــا تبلج عن مكنونه السحر   ـــٍة   كمــ ــ ـــ ــَن اِهللا واىف بعـــَد داجيـ   نصٌر ِمــ
ا الظَّفرُ  ُ   ملثِل هذا اليوِم كانت غزُة تنتظر فاسعدي يا غزُة بدولٍة عنوا

ـــوُف ُمنشمُر  ــ ـــُن ُمنَسدٌل واخلــ ــ   فالعدُل منبسٌط واجلوُر منقبٌض   واألمـ
بشر يُ  :محمدًا رسول اهللاوقائدنا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا 

على اهللا من األعداء املتكربين املتجربين  حني يتهددهم عدوٌّ  أمتهُ 
يِن {  :فيقول صلوات اهللا عليه َال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت َعَلى الدِّ

ظَاِهرِيَن، لَِعُدوِِّهْم َقاِهرِيَن، َال َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم ِإالَّ َما َأَصابـَُهْم ِمْن 
اللَِّه، َوأَْيَن  يَا َرُسولَ : قَاُلوا".أَْمُر اللَِّه َوُهْم َكَذِلكَ  َألَْواَء َحىتَّ يَْأتِيَـُهمْ 

  })٢(»بِبَـْيِت اْلَمْقِدِس َوَأْكَناِف بـَْيِت اْلَمْقِدسِ " :ُهْم؟ َقالَ 
 .يامن فتحت القلوب قبل احلدود، ..صلى عليك اهللا يا علم اهلدى

دي يرلنإذا كان الكاتب اإل ..وارتقيت بالنفوس قبل اخلطوب.
لو كان حممد بيننا حلل مشاكل  :"يقول برنارد شوالربيطاين 

  :فإنا نقول يا سيدي " وهو حيتسي فنجان من القهوة العامل
  منتهى اخلطوات حتماً  فإليكَ     وغربوا  ارُ ــالكب القومُ  لو شّرقَ 

ــــوتعرضوا ملهالك خط   هم برغم نبوغهم ت علومُ ضلَّ  ــ ـــ ــ   .راتــ
ــما غري دينك ُسلم   السالم ألسلموالو أحسنوا فهم    لنجاة اً ـــ

  َونُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا﴿:أما بعد فيا أحباب رسول اهللا



 

ًة َوَجنَْعَلُهُم اْلوَارِِثنيَ   نعم لقد من اهللا }٥: القصص{﴾ِيف اْألَْرِض َوَجنَْعَلُهْم أَئِمَّ
اهدين يف غزة بالصرب نعم ، النصرمثَّ  والثبات ورباطة اجلأش على ا

أكدته أكثر  وهذا ما، ....احلق على اخلنوع واالستسالملقد  انتصر 
 أن إسرائيل مل تنتصر يف غزة ؛ :)٣(الصحف الغربية اليت اعتربت وُجلُّ 

واحلق ، ..بل إن هيبتها ضاعت مرة أخرى أمام صمود املقاتلني فيها
بالرغم ما نزل بإخواننا يف غزة من قتل ، ..األعداءما شهدت به 

ومشاهدة من العامل  ةعلى مرآ، وتدمري وإحراق لألخضر واليابس
قتيل حنسبهم شهداء عند اهللا  )١٨٧٥( قرابةاألولية احلصيلة  ..أمجع
جريح معظمهم إصابته  )١٠٠٠٠(أما عدد اجلرحى فقد قارب .. 

كما - س املسلمنيهدموا البيوت واملساجد على رؤو لقد  ..خطرية
م يف محص وحلب وريف الشام وغريها وأمطروهم  -فعل تالمذ

، كل ذلك على شعب ...بأسلحة الدمار من الرب والبحر واجلو
وحسبنا اهللا ونعم ، ..مثاين سنواتحماصر يف أرض ضيقة أكثر من 

ياسر وهم يعذبون يف آل  واسيإذا كان احلبيب األعظم يُ  ..الوكيل
صب عليهم والبالء يُ  وهم ال حول هلم وال قوة، ،بطحاء مكة آنذاك

فإنا نقول ألهل " )٤(موعدكم اجلنة صربا آل ياسر فإنَّ ":فيقول .اً صب
          ."آل غزة فإن املوعد اجلنة صرباً : "-طمعًا بوعد اهللا-غزة 



 

نقف أمام  امسحوا يل يف هذه الدقائق املباركة أن :أيها األحبة الكرام
على  ،لنفهم جيدًا ما يدور على على أرض الشام؛ حقائق قرآنية

ا مجيعًا إجابات ألسئلة مل جيُ ، ..أرض فلسطني بالذات ب سنجد 
سنجد إجابات ألسئلة كثرية  .والعسكريونعليها احملللون السياسيون 
سنجد في كتاب اهللا إجابات واضحة  ..تدور يف خلدنا ونفوسنا

  )٥( ..وحقائق ثابتة

﴿لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَـُهوَد  :الحقيقة األولى
قة اك هذه احلقيولن جيد املؤمن مشقًة يف إدر ،]٨٢: املائدة[َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا﴾

ازر الوحشية يف تاريخ اليهود املعاصر فقط، فضًال عن -فعشرات ا
كافية يف بيان   -تارخيهم الغابر منذ بعثة نبينا صلى اهللا عليه وسلم

ويف هذه احلرب القائمة يفتخر جندي يهودي ـ قبل أيام ـ بأنه ! ذلك
 ..!قتل ثالثة عشر طفًال فلسطينياً 

﴿ُكلََّما َأْوَقُدوا نَارًا لِْلَحْرِب أَْطَفَأَها اللَُّه َوَيْسَعْوَن ِيف :احلقيقة الثانيةأما 
فهم كلما عقدوا ،]٦٤: املائدة[اْألَْرِض َفَساًدا َواللَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدين﴾

ا اإلسالَم وأهَله؛أسبا هيأ اهللا من يبطلها اهللا ويرد كيَدهم باً يكيدون 
منوذج واضح يف جتلي هذه احلقيقة،  وهذه احلرب األخريةُ .عليهم

م أن مسلمي فلسطني شعٌب ميكن جتويع ه فلقد ظن اليهود وأعوا



 

فإذا به يكون أقوى ما كان طوال وقهره وإذالله بأساليب احلصار،
  ..سنوات اجلهاد والرباط واملقاومة 

َسى َأْن َوعَ  ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم،:الحقيقة الثالثة
ٌر َلُكْم َوَعَسى أَْن حتُِبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَّهُ  َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ

يف سياق فرض وهذه اآلية جاءت ،]٢١٦: البقرة[يـَْعَلُم َوأَنْـُتْم َال تـَْعَلُموَن﴾
-فلقد ذاق الفلسطينيون! اجلهاد كما هو ظاهر،وصدق اهللا

رض عليهم األمرّين من احلصار الظامل الذي ف -والغزاويون حتديداً 
 يف غزة مبدأ املقاومة فاختار الفلسطيينم،٢٠٠٦ابتداًء منذ عام 

الشهادة " على أن فنشأ جيٌل كبري ـ من أطفال احلجارة ـ ترىبوالدفاع،
داد من ميوت منهم يف هذا فصار هذا اجليل يفتخر بأع،"طريق احلياة

عاتقه اِجلدَّ يف إتقان العمل العسكري  فأخذ هذا اجليُل علىالسبيل،
وَمْن تابع أخباَر القتال يف هذه احلرب .من جانبيه امليداين والتقين

التقين الذي أدهش العامل رغم احلصار  األخرية أدرك التقدمَ 
  :يوّضح ما سبق!! والتجويع

 ِيف اْألَْرضِ وا ﴿َونُرِيُد أَْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُ :الحقيقة الرابعة
ًة َوَجنَْعَلُهمُ   صريح،والتاريخ فالقرآن]٥: القصص[اْلَوارِِثَني﴾ َوَجنَْعَلُهْم أَئِمَّ

شاهد بأن التمكني ال ميكن أن ينتج يف بيئات املرتفني، املنغمسني 
بل ال ميكن أن يقوم إال على أيدي أناس ! يف اللذات والشهوات

كما يعشق عدوهم   يسرتخصون املوت يف سبيل اهللا، ويعشقونه



 

﴿َال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِيف : احلياة، وال يتحقق التمكني إال على أيدي َمنْ 
وفلسطني عامة ـ لن  ـ واألقصى املبارك ].٨٣: القصص[اْألَْرِض َوَال َفَساًدا﴾

﴿الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف :تتحرر من رجس يهود إال على أيدي
الصََّالَة َوآتـَوُا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر اْألَْرِض أََقاُموا 

  ].٤١: احلج[َولِلَِّه َعاِقَبُة اْألُُموِر﴾
نتصار احلقيقي هو انتصار املبدأ،والصربُ أن اال:الحقيقة الخامسة
فقد  - وإن أثخن العدو فيه اجلراح، وقتَل ما قتل،عليه أمام العدو،

) ٤٥٠٠(فأكرم اهللا أهل غزة يف ذات الوقت ) ١٨٠٠(قتلوا 
ُِنوا ِيف :األمل موجود يف الطرفني، كما قال اهللا لكن -..مولود َ ﴿َوَال 

ابِْتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكونُوا تَْأَلُموَن َفِإنـَُّهْم يَْأَلُموَن َكَما تَْأَلُموَن َوتـَْرُجوَن ِمَن 
 إال أن أناساً ،]١٠٤: النساء[ُجوَن وََكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما﴾اللَِّه َما َال يـَرْ 

فقاسوا االنتصار العسكري بعدد عميت بصائرُهم عن حقائق القرآن،
والقرآُن يبطل هذا الفهم، فإن اهللا وصَف ! من يقتل من الطرفني

، وقال "بالفوز الكبري": كرة أبيهمإحراق أصحاب األخدود عن بَ 
ـ قُتل): وهي الشاهد(: ةويف قراء يِّْن ِمْن َنِيبٍّ َقاَتَل﴾﴿وََكأَ :تعاىل

﴿َمَعُه رِبـِّيُّوَن َكِثٌري َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابـَُهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا 
ويأيت بعُض املنافقني ].١٤٦: آل عمران[َوَما اْسَتَكانُوا َواللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبرِيَن﴾

م بعض اجلهال ـ ليتحدث بكل  من صهاينة العرب والعجم ـ واغّرت 
اهدين من أهل الرباط، وقاحة، متجردًا من كل مروءة  ليشمت با



 

وليقف صفاً واحداً مع الصهاينة املعتدين، فصار من حيث يشعر أو 
وهذا التصهني املخزي ظهرت . ال يشعر ردءًا لليهود على املسلمني

  :أخرى، وهيمعه حقيقة قرآنية 
دورهم يف تثبيط  فقد مارس املنافقون األوائل :الحقيقة السادسة

م والتسخر منهم   حني دعى داعي اجلهاد،-املسلمني وخذال
وما رسوا بعد  - والبذل  صلى اهللا عليه وسلم على النفقةوحّث النيب

مل جيد بعُضهم هوايتهم املفّضلة بالسخرية من املتصدقني الذين ذلك 
من  - أحفاد املنافقني–سخر أحفاُدهم واليوَم يَ  الشيء القليل،إال 

اهدين   :املتواضعة قياساً على الرتسانة اليت متلكها إسرائيلأسلحة ا
﴿الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعَني ِمَن اْلُمْؤِمِنَني ِيف الصََّدَقاِت َوالَِّذيَن َال 

ُهْم َوَهلُْم َعَذاٌب جيَُِدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم فَـَيْسَخرُ  ُهْم َسِخَر اللَُّه ِمنـْ وَن ِمنـْ
ما أشبه  ﴿َوالَِّذيَن َال جيَُِدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم﴾ :،فتأمل يف}٧٩: التوبة{أَلِيٌم﴾

﴿أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َأْن  :وصدق اهللا! الليلة بالبارحة
ِْم " }٢٩: حممد{ َلْن ُخيْرَِج اللَُّه َأْضَغانـَُهم﴾ أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف قـُُلوِ

أحسب هؤالء أن اهللا لن يُهيئ الفرصة املناسبة لفضحهم " َمَرضٌ 
أخرج اهللا ما يف  فقدلقد خّيب اهللا ظنهم؛ ..وكشف أقنعتهم

كشف اهللا ما خيبؤه احلاقدون من ساسة وإعالمني ..صدورهم
ه ممن وغري  )٦(توفيق عكاشةفضح اهللا املتصهني ..وغريهم
اهدين هناك..تعرفون   ..كله بفضل صرب ورباط ا



 

ويف كل مكان يقاتل فيه ..اللهم انصر إخواننا املستضعفني يف غزة
الوقت مير بنا مسرعاً، وال أريد أن ... لنصرة كتابك وسنة حبيبك

  ..أطيل على حضراتكم
  ....أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم فيا فوز املستغفرين 

  

  :ختريج وضبط خلطبة




  

  حتقيق طه عبد الرءوف سعد ١٣./٤السرية النبوية البن هشام) ١(
  هــ ١٤١١سنة النشر . الناشر دار اجليل

َعْن َأِيب  َورَِجاُلُه ثَِقاتٌ الطَّبَـرَاِينُّ أخرجه : قال احلافظ اهليثمي)  ٢(
  . أَُماَمةَ 
 حسام: احملقق )١٢٢٤٨(برقم.٢٨٨ /٧الفوائد  ومنبع الزوائد جممع
: النشر عام.القاهرة  القدسي، مكتبة: الناشر.القدسي  الدين

  م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤



 

قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية األسبق،  )٣(
، إن احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة مل حتقق "عاموس يدلني"

من » قوية«خرجت » محاس«أهدافها اليت وضعت هلا وأن حركة 
  ...املعركة

http://www.palestineafree.com/index.php?
l76ON_tE8-id=25968#.U  

، أخرجه احلارث كما ىف بغية الباحث: السيوطيقال احلافظ  )٤(
  )٣٢٠٣٣(برقم جامع األحاديث .، وابن عساكروأبو نعيم ىف احللية

حقائق قرآنية يف  "املقبلعمر بن عبد اهللا "لدكتورامقال انظر  )٥(
   تصرف ب.. .حرب غزة

شن اإلعالمي توفيق عكاشة، هجوًما ضاريًا على املقاومة فقد  )٦(
الفلسطينية، مستنكرًا متسك حركة محاس، بفتح املعابر ووضعها حتت 

 .راف الدويلاإلش
، املذاع عرب فضائية »مصر اليوم«، خالل برناجمه »عكاشة«وقدم 

، الشكر إلسرائيل على ما تفعله يف الشعب الفلسطيين »الفراعني«
أنا برفع القبعة إلسرائيل، وأقول جليش وشعب وقيادة : من قتل، قائًال 

: وسخر اإلعالمي من الدم الفلسطيين، قائًال .»اسرائيل أنتم رجال
  مش عارف .. ٣٠٠قتلتوا قصادهم .. ٣أنتم أتقتل من عندكم «



 

  .»ميوتوا زي ما ميوتوا

  

  
 


