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بسم هللا الرحمن الرحيم

إىل  تؤدي  الطرق  "كل  إن  قديما  قالوا 

أّن طريقا واحدا فقط  روما"، والصحيح 

يؤدي إىل روما، وهو نفس الطريق الوحيد 

والقدس  مكة  إىل  يؤدي  الذي  األوحد 

إىل  يوصل  الذي  نفسه  وهو  واألندلس، 

وقالع  عواصم  وسائر  ودمشق  بغداد 

املسلمني األسرية السليبة.

وينتظر منا الناس أن نتكلم عن القدس يف 

بيان أو خطاب أو صحيفة أو كتاب، ولو 

كان هذا سقف القدس عندنا ألغرقنا الدنيا 

بيانات وخطبا، لكّن القدس بالنسبة إلينا 

ِدين ننرصه، وَدين نسدِّده، ووعد سننجزه 

بإذن الله تعاىل طال الزمان أم قرص.

القدس  إىل  الطريق  اإلسالم  لنا  لقد رسم 

فيه  لبس  ال  طريق  ووضوح،  دقة  بكل 

وال غموض، ال اعوجاج فيه وال انحراف، 

قبل، وسار  من  األنبياء  عليه  طريق سار 

فيه  يتقدمهم  الفاتحون  الصحابة  عليه 

عليه  الله  صىل  محمد  املجاهدين  إمام 

تعاىل،  الله  سبيل  يف  الجهاد  إنه  وسلم؛ 

فهذا هو الطريق والحل الوحيد.

الجهاد  أن  يدركوا  أْن  الناس  عىل  لكن 

عّما  يختلف  تعاىل  الله  سبيل  يف 

الجهاد  بني  فالفرق  باملقاومة،  يسمى 

والباطل،  الحق  بني  كالفرق  واملقاومة 

والضاللة والهدى، وكالفرق بني طريق 

وطريق  املؤمنني،  وصالِح  األنبياء 

و"لينني"،  و"عرفات"  "جيفارا" 

وعمر  بكر  أبي  طريق  بني  وكالفرق 

عنهم-،  الله  -ريض  وعيل  وعثمان 

و"خامنئي"!  "سليماني"  وطريق 

والفريقني  الطريقني  بني  الُهّوة  وإن 

منها. كل  كعاقبة  تماما  جدا،  كبرية 

مسارهم،  يُصّححوا  أن  الناس  فعىل 

الجهاد  مؤرش  عىل  بوصلتهم  ويضبطوا 

املقاومة. ال 

يرتبص  الذي  املجاهد  أن  نحسب  وإننا 

القدس  إىل  أقرب  العراق  يف  بالرافضة 

صورتهم  وحّسن  الرافضة  واىل  مّمن 

وفتح  فلسطني  يف  املشهد  وصّدرهم 

واملقدسات  بالقدس  املتاجرة  سوق  لهم 

املجاهد  أن  نحسب  كما  مرصاعيه!،  عىل 

شعاب  أو  ننجرهار  قمم  عىل  املرابط 

بوصاصو أو صحاري نيجرييا أو أدغال 

يسري  الذي  موزمبيق؛  حتى  أو  الكونغو 

إىل  أقرب  املستقيم،  الله  رصاط  عىل 

ضّل  لكنه  نرصتها  يّدعى  ممن  القدس 

الجهاد،  إليها باتباعه طرقا غري  الطريق 

وسبال أخرى غري سبيل املؤمنني.

ُمْستَِقيًما  اِطي  رِصَ ذَا  َهٰ }َوأَنَّ  تعاىل:  قال 

ِبُكْم  َق  َفتََفرَّ بَُل  السُّ تَتَِّبُعوا  َواَل  َفاتَِّبُعوُه 

َعن َسِبيلِِه{]األنعام:153[، قال ابن كثري 

سبيله،  سبحانه  وّحد  "إنما  الله:  رحمه 

القدس  إىل  فالسبيل  واحد".  الحق  ألن 

ومكة واألندلس وغريها هو سبيل واحد، 

عليه  تركنا  يتعدد،  ال  واحد  بمنهاج 

رسول الله صىل الله عليه وسلم، ال يزيغ 

عنه إال هالك وال يتنّكبه إال ضال.

فلن يحرر القدس ولن يشّم رائحتها من 

ولن  املؤمنني!،  أمهات  يسّب  من  حالف 

يحرر القدس من فّرق بينها وبني العراق 

فّرق  َمن  وال  وخراسان،  واليمن  والشام 

القدس  يحرر  ولن  الشيشان،  وبني  بينها 

من خذل املسلمني يف املوصل والرقة وحلب 

وكلها  املسلمني  قضايا  فكلها  والباغوز، 

ديارهم، ولن تعود إليهم بغري اإلسالم.

بني  فّرق  من  القدس  يحرر  لن  وكذلك 

يف  الرافضة  فأطماع  واليهود!  الرافضة 

القدس وبالد املسلمني ال تقل عن أطماع 

يحلمون  اليهود  كان  وإن  فيها،  اليهود 

بدولة من النيل إىل الفرات، فإن الرافضة 

يحلمون بدولة من طهران إىل بريوت.

بني  فّرق  من  القدس  يحرر  لن  إنه  كما 

طواغيت  حراسهم  وقتال  اليهود  قتال 

وحتى  وأردوغان،  تميم  لدن  من  العرب 

النبي  قال  فقد  نهيان،  وآل  سلول  آل 

اَعُة  السَّ تَُقوُم  "ال  وسلم:  عليه  الله  صىل 

الَحَجُر  اليَُهوَد، حتَّى يَُقوَل  تُقاِتلُوا  حتَّى 

يَُهوِديٌّ  هذا  ُمْسِلُم،  يا   : اليَُهوِديُّ وراَءُه 

]البخاري[. فاْقتُْلُه"  َورائي 

فلسطني  أن  الصحيح  الحديث  يؤكد 

يفتحها  لن  املسلمون،  إال  يفتحها  لن 

خلف  َمن  وال  القوميون،  وال  الوطنيون 

رساب إيران ومحورها يلهثون، سينتهون 

القدس  يفتح  ولن  ويتالشون  جميعا 

الجيوش  جميع  ستسقط  املسلمون،  إال 

اليهود  يجد  ولن  املرتدة،  والحكومات 

اليوم،  الحال  هو  كما  به  يحتمون  أحدا 

لن يجدوا الجيش املرصي وال األردني وال 

هذه  كل  ستزول  النصريي،  وال  اللبناني 

بفلسطني  تحيط  التي  الكافرة  الجيوش 

إحاطة السوار باملعصم، ولن تزول إال عىل 

أيدي من يرى كفرها ووجوب قتالها، فمن 

حّقق هذا نال ذاك، وعندها لن يحول بيننا 

وبني اليهود إال الغرقد!

والحركات  األحزاب  جميع  ضلت  لقد 

ونسيت  القدس  إىل  والجماعات طريقها 

من  وسِخرت  األندلس  وباعت  روما 

أما  القسطنطينية،  بفتح  وكفرت  دابق 

طريقهم  يعرفون  فهم  الخالفة  جنود 

يتأخروا  لم  أنهم  ونحسب  إليها،  جيدا 

معاركهم  فكل  يوما،  املسري  يبطئوا  ولم 

محطات  إال  هي  ما  وغربا  رشقا  اليوم 

واألندلس  ومكة  القدس  إىل  الطريق  يف 

املسلمني  ديار  وسائر  ودمشق  وبغداد 

األسرية، فهي معركة واحدة.

فلم يضّل جنود الخالفة طريقهم إىل القدس 

كما ضّل غريهم، بل لم ينسوا القدس منذ 

قال  العراق؛  يف  املبارك  جهادهم  انطالق 

الله:  تقبله  العدناني  محمد  أبو  الشيخ 

"لقد َمّن الله علينا ففتح لنا باب الجهاد يف 

من  وتوافدوا  املهاجرون  فتسابق  العراق، 

التوحيد،  راية  فُرِفعت  كل حدب وصوب، 

قليلة  ثلة  وتصّدت  الجهاد،  سوق  وقامت 

من املهاجرين واألنصار ألعتى قوة عرفها 

عارية،  وصدور  بالية  بعّدة  التاريخ، 

الله عازمني عىل تحكيم  واثقني من نرص 

رشع الله، أجسادهم يف العراق، وأرواحهم 

يف مكة األسرية، وأفئدتهم يف بيت املقدس، 

وعيونهم عىل روما".

ويف املقابل، فإن جنود الخالفة لم يُغالوا 

استثناء  يجعلوها  ولم  فلسطني  يف قضية 

بيت  وضعوا  فهم  املسلمني،  قضايا  بني 

املقدس نصب أعينهم، لكنهم لم يُغمضوا 

وجراحات  قضايا  من  غريها  عن  أعينهم 

دماء  بني  يفّرقوا  ولم  األخرى،  املسلمني 

ودماء  فلسطني  يف  املسلمني  إخوانهم 

أخذوا  بل  البلدان،  من  إخوانهم يف غريها 

عنهم  والذود  نرصتهم  هّم  عاتقهم  عىل 

وال  ألحد،  مجاملة  أو  ِمنّة  ليس  جميعا، 

عاطفًة، فأهل العواطف ال ينرصون حقا 

باطال، ولكن عقيدة ونرصة  يدفعون  وال 

ووالء للمسلمني كل املسلمني.

أن  مكان  كل  يف  املجاهدين  وعىل 

إخوانهم  نرصة  يف  الوسع  يستفرغوا 

ما  بكل  عنهم  والتخذيل  فلسطني،  يف 

منه  فليأتوا  فهو واجب رشعي  يملكون، 

يرُتك  ال  كله  يُدرك  ال  فما  استطاعوا،  ما 

داخل  اليهود  قتال  عن  عجز  فمن  جله، 

وليقاتل  خارجها  فليقاتلهم  فلسطني 

من  وأوليائهم  اليهود  حلفاء  معهم 

أكثرهم. العرب والعجم، وما  طواغيت 

يف  املسلمني  بعبادك  الطف  اللهم 

رشد،  أمر  لهم  أبرم  اللهم  فلسطني، 

اللهم  عدوك،  فيه  وتُِذلُّ  وليّك  فيه  تُِعزُّ 

سّلط عىل اليهود سيف انتقامك، واشف 

صدور قوم مؤمنني.
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