
بسم ال الرحن الرحيم

نداء لنصرة الخوة الفلسطينيي 

الشيخ/ سفر بن عبد الرحن الوال

- مكانة الهاد ف سبيل ال:

المد ل رب العالي والصلة والسلم على خات الرسلي أما بعد: 

لسطي التلة ط ف ف اب سلم الر نا ال يه شعب ص ما يعان اجب بصو لحق الو مة وأداء8 ل  فإبراء8 للذ
أذك@ر با يلي: 

لة هو جهاد عظيم ف سبيل ال تعال، للدفاع عن مقدسات نا ف فلسطي الت  إن جهاد إخوان
 السلمي ولرفع الظلم عن أنفسهم ولسترداد أرضهم وأرض السلمي، يتسبون فيه ما أصابم من أل
 أو ̂هم[ أو نصب، ول أعلم اليوم جهادا\ ف سبيل ال هو أفضل من الهاد معهم لن قدر عليه بال أو

نفس أو قول أو دعاء. 

صوص الكتاب ضى ن سلمي بقت يع ال صرهم فرض لزم لم اجب ون تم حق و  ولذا فإن ند
سنة، قال تعال: )) ن0 إ.خ-و,ة+وال م,ا ال5م2ؤ-م.ن2و ت[ وقال: ))10(( ]الجرات:إ.ن6 ن0 و,ال5م2ؤ-م.ن,ا  و,ال5م2ؤ-م.ن2و

 [ وقال: ))و,م,ا ل0كGم- ل ت2ق0ات.لGون0 ف.ي س,ب.يل. اللDه. و,ال5م2س-ت,ض-ع,ف.ي, م.ن71ب,ع-ض2ه2م- أ0و-ل.ي,اء? ب,ع-ض( ]التوبة:
[.75(( ]النساء:الرOج,ال. و,النOس,اء. و,ال5و.ل5د,ان

{. السلم أخو السلم ل يظلمه ول يذله ول يسلمهوقال ص̂لmى الq ع̂لpيoهn ̂و̂سلmم^: }

فضل الهاد بالال:

يث ف فضائل الهاد والرباط والشهادة ف ان بعموم اليات والحاد  أذك}ر نفسي وجيع إخو
ظم القربات نه من أع ضل الهاد بالال، فإ من ذلك ف مد. و مة ول ال هي معلو  سبيل ال تعال. و
 وأفضل أنواع الهاد ف كل حي، فكيف وقد حيل بي السلمي وبي الهاد بأنفسهم ف فلسطي؟!
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ي على الهاد اضع من القرآن الكر ثر الو مه ال تعال ف أك نة الهاد بالال قد ظم مكا  ولع
فس كقوله تعال: )) بة:ان-ف.ر2وا خ.ف0افاX وث.ق0الX وج,اه.د2وا ب.أم-وال.كGم وأن-فGس.كGم- ف س,ب.ي-ل. البالن (( ]التو

 الDذ.ين, آم,ن2وا و,ه,اج,ر2وا و,ج,اه,د2وا ف.ي س,ب.يل. اللDه. ب.أ0م-و,ال.ه.م- و,أ0ن-فGس.ه.م- أ0ع-ظ0م2 د,ر,ج,ةX ع.ن-د[ وقوله: ))41
 ي,ا أ0يcه,ا الDذ.ين, آم,ن2وا ه,ل5 أ0د2لbكGم- ع,ل0ى ت.ج,ار,ة[. وقال تعال: ))20(( ]التوبة:اللDه. و,أGول0ئ.ك, ه2م2 ال5ف0ائ.ز2ون

 ت2ن-ج.يكGم- م.ن- ع,ذ0ابe أ0ل.يمe * ت2ؤ-م.ن2ون0 ب.اللDه. و,ر,س2ول.ه. و,ت2ج,اه.د2ون0 ف.ي س,ب.يل. اللDه. ب.أ0م-و,ال.كGم- و,أ0ن-فGس.كGم
[.11-10(( ]الصف:ذ0ل.كGم- خ,ي-رh ل0كGم- إ.ن5 كGن-ت2م- ت,ع-ل0م2ون

موقوله: )) م- ي,ر-ت,اب2وا و,ج,اه,د2وا ب.أ0م-و,ال.ه. م6 ل0 Gس2ول.ه. ث ه. و,ر, Dن, آم,ن2وا ب.الل ن0 الDذ.ي م,ا ال5م2ؤ-م.ن2و  إ.ن6
[. 15(( ]الجرات:و,أ0ن-فGس.ه.م- ف.ي س,ب.يل. اللDه. أGول0ئ.ك, ه2م2 الص6اد.قGون

يع يم، وتضي نب عظ هم ذ فع الظلم والضطهاد عن صرتم ور ن ف منا نم أو التهاو  إن خذل
 لفرصة كبية ف تطيم آمال الصهيونية، وتعريض للمسلمي والعرب جيعا\ لطر م�دoلpهnم[، فإن ل يغتنم
 السلمون اليوم الفرصة فسيندمون على فواتا إل أمد� ال أعلم به، وإن تغييب المة عن ذلك وإشغالا

باللهو واللعب يبلغ درجة الجرام ف حقها وحق قضاياها.

الث على النفاق ف سبيل ال:

 إن التعاون على نصرتم بكل أنواع النصرة المكنة - مع كونه واجبا\ على السلمي كما تقدم
 و,ت,ع,او,ن2وا ع,ل0ى ال5ب.روكونه من الهاد ف سبيل ال - هو أيضا داخل دخول\ أو[ليا\ تت قوله تعال: ))

 [، ولذا فإن2(( ]الائدة:و,الت6ق5و,ى و,ل ت,ع,او,ن2وا ع,ل0ى الث و,ال5ع2د-و,ان. و,ات6قGوا اللDه, إ.نD اللDه, ش,د.يد2 ال5ع.ق0اب
مل صال } انم هو ع سخاء لخو تبع ب سلمي على ال جرحض ال من دل على خي فله مثل أ  و

 { وف ذلك اقتداء بالنب ص̂لmى الq ع̂لpيoهn ̂و̂سلmم^ حي كان يض أصحابه على النفاق ف سبيل الفاعله
صحيحي صته ف ال سرة الشهورة ق يش الع صل ف غزوة تبوك ف ج يز اليوش، كما ح  تعال وته

وغيها، وف كتب السية. 

  إن إيصال العونات الالية والادية من سلح وغيه إليهم داخل إن شاء ال تعال ف قوله ص̂لmى
 { متفقمن جهز غازياX ف سبيل ال فقد غزا، ومن خلفه ف أهله بي فقد غزاالq ع̂لpيoهn ̂وس̂لmم: }

 عليه، ولذا فإن كفالة من يوجد من أسر الاهدين ورعايتهم فيه هذا الفضل العظيم، بل وف إيصال
 ذلك إليهم إنقاذ لنفس مسلمة، فليجتهد السلمون ف ذلك وليتسابقوا فيه،كما أن الهتمام بإخواننا
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جب على الدعاة إل ال إعطاء ذلك ية في هم للغا لسطينيي من سكان الخيمات ف دول الوار م  الف
حقه.

تقدي الهم ف النفاق ف سبيل ال:

قة ي نف من ذلك تقد سنة، و ته ال هم بسب ما بين غي ف النفاق ف سبيل ال أن يقدم ال  ينب
ة حج التطوع وغيه من التطوعات كبناء ق اجب على نف طن الو  الهاد ف سبيل ال ف هذا الو

قد سئل: } هn ̂و̂سلmم^ و oيpع̂ل qى الmفر البار لقوله ص̂ل ساجد وح ضل؟ فقال: إيان بالال مل أف  أي الع
{. متفق عليه. ورسوله؛ قيل: ث أي؟ قال: الهاد ف سبيل ال، قيل: ث أي؟ قال: حج مبور

- النصر مع الصب:

 أبش¥ر إخوان السلمي ف أرض فلسطي وغيها بأن مع العسر يسرا\ وأن النصر مع الصب، وأن
 موقف العدو الصهيون اليوم هو أكثر ما يكون حرجا\ وشدة\، فقد انصرت اليارات أمامه ف خيار
 واحد، هو الستمرار ف العنف والبادة إن تراجع عنه فهو إقرار بالزية وبداية للنقسام، وإن استمر
نت ما كا ضة مه فه بإيقاف النتفا نا ل يوز إنقاذ موق من ه ية -بإذن ال- و سيقع ف الاو يه ف  ف

التضحيات. 

سكرية اعد الع تة القو ستوطنات ومباغ ثل اقتحام ال عي ف أساليب الهاد -م  وإن التطور النو
ستشهادية مق الختراق ف العمليات ال قة والحكام وع ها- وكذلك الد سلحة وتطوير صناعة ال  و

ليؤكد ذلك.

حقيقة التمع الصهيون:

 ل ينبغي أن تول متابعة الحداث اليومية بيننا وبي الطلع على حقيقة التمع الصهيون من
 الداخل. إنه متمع يي[م عليه الرعب، وتسيطر عليه الشحناء، وعند كل عملية استشهادية يزداد فقد
 الثقة بالستقبل لديه، ويتدهور اقتصاده باستمرار، وقد وصل الال إل احتجاج طائفة من اليش على
ند كل طف الارجي ع قد التعا عد سابقة خطية، كما أنه يف هو ما ي ته، و سفاح شارون وحكوم  ال
ستثناء بل با ها من ق ية ل يشهد يش عزلة عال نه يع اقب أن يقول: إ ستطيع أي مر لية اجتياح، وي  عم
مت ماولة صر ال، وحر ة ف ن ق بت الث نا وج من ه لة، و ية الظا كا الطاغ مة أمري ة ف حكو صهاين  ال
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إخراجه من عزلته وإنقاذه من مأزقه.

نتائج اللهثي وراء سراب السلم:

سكر نذ مع سلم مع هذا العدو م ين يلهثون وراء سراب ال فت الحداث الخية أن الذ  كش
لسلطة ية ل ن جنود الجهزة المن ها نن أولءn نرى ماذا ج سارة، ف بة وال ا سوى الي  داود ل ينو
هم هم جنود يهود بل قpتلوا أو سلmموا بعض ا لم ودل@وا علي صدو ين، وتر لا لحقوا الاهد ين طا  الذ

للعدو، فهل يعتبون ويتوبون وهل يتعظ بم الخرون؟! 

ير الذين انازوا إل نا لكتائب القصى وللشرفاء من منظمة التحر  وهنا نسجل تقديرنا وشكر
عب ح[د الش مة لتو جو أن يكون ذلك مقد سلميي شرف القتال، ونر مة، وشاركوا ال  خيار القاو

الفلسطين بكل فصائله تت راية السلم والهاد وإقامة الكم السلمي على أرضه الباركة. 

- الهاد هو الل:

هد بذلك كتاب ال ما يش نة والتمل@ص والماطلة -ك طبيع مع عدو طبيعته الغدر واليا  إن الت
نه خطرا\ عظيما ي التناقضات، وفوق كو بض للريح وجع ب بت لليهود- هو ق سلوك التاريي الثا  وال
 على العقيدة والقدسات والقيم والخلق والقتصاد والثقافة، ولشدة وضوح ذلك ومنافاته للبدهيات
 والضروريات رفضته الشعوب الت ابتليت به منذ موافقة حكوماتا عليه وهي الن أشد له رفضا\، فما
 جدوى أن تبتدئ الشعوب الخرى من حيث بدأت، ومن هنا ل يبق للمة من مرج -واقعا\- إل ما
ته، وإذا كان هنالك استمرار انتفاض سلم و نا ال عم صمود شعب هو الهاد ود  هو الخرج شرعا\ و
نه بالبذل ـب¥ر ع ى يب أن ت�̂ع صاخب فإن متمعات أخر هر ال ها بالتظا ـب¥ر عن شعور  متمعات ت�̂ع

السخي والنفاق الستمر.

جواز الدنة مع العدو لتحقيق الصلحة الشرعية:

يق مة لتحق سية الكي ية والدبلوما سياسة الشرع ن إغلق أبواب ال ن ما قررناه آنفا\ ل يع  إ
عة الطهرة  مصلحة المة ومساندة الهاد، أو التهيئة لـه والتربص بالعدو..، ومن هنا أجازت الشري
ته ها إظهار تعن[ ية، ومن صلحة الشرع يق ال ية ولتحق سياسة الشرع ته على سبيل ال نة العدو ومناور  مهاد
ته، أو القرار ته وترك عداو تب على ذلك موال كن دون أن يتر ته، ل شف حقيق فه وك  وإحراج موق
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 لـه بشيء من القوق الثابتة الت ل يلك السلمون - ولو أجعوا - التنازل عنها، لن ال هو الذي
من ذلك كون أرض ين، و ين وماهدة العتد ـزل وفرض معاداة الكافر ها كما أن ـزلا وفرض  أن
 فلسطي كلها وقفا\ إسلميا\ ل يلك غي السلمي شيئا\ منه إل بعقد ذمة، وكون أملك اللجئي حقا
يه بشيء، ول مة ل يوز لغيهم -كائنا\ من كان- أن يتصرف ف هم إل يوم القيا  شرعيا\ متوارثا\ لبنائ

يق له أن يتنازل عنه. 

الاتــة:

Xسارعوا لنجدةختاما سلمي أن ي نا ال كل عزم ف الطلب ورجاء ف الستجابة نيب بإخوان  : ب
 شعبنا الصابر ف الرض القدسة، ونذك@ر من جاهدوا بأموالم عند بداية النتفاضة الباركة أن الاجة
 الن أشد والال أشق، ونذك@ر من ل يفعل ذلك أن يستدرك ويسابق ف هذه التجارة الرابة، وسوف
 يعوضكم ال بإذنه عما تنفقون راحة ف الضمي وبركة ف الرزق ونورا\ ف القلب، وما عند ال خي

 [ وإن20(( ]الزمل:و,م,ا ت2ق0دOم2وا ل.أ0ن-فGس.كGم- م.ن- خ,ي-رe ت,ج.د2وه2 ع.ن-د, اللDه. ه2و, خ,ي-راX و,أ0ع-ظ0م, أ0ج-راXوأبقى ))
اتب ة من الر ت  ما يعي السلم على اللتـزام ويضاعف لـه الجر -بإذن ال- أن يصص نسبة ثاب

-أو غيه- يقدمها شهريا\ ويث أقرباءه وأصدقاءه على ذلك. 

 نسأل ال الكري رب العرش العظيم الذي لـه اللق والمر وبيده اللك وإليه يرجع المر كله
ته وخذلن نه وعلو كلم نا بعزة دي قر أعين سلمي ف كل مكان، وأن ي ستضعفي من ال صر ال  أن ين

أعدائه من أهل الكتاب والنافقي والفسدين ف الرض إنه على كل شيء قدير. 

كتبه: سفر بن عبد الرحن الوال

هـ21/1/1423
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