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  ملخص البحث
د الخليفة عمر بن الخطـاب      يتناول البحث جهود المسلمين المتمسكين بدينهم في تحرير فلسطين منذ فتحها على ي            

م وحتى الوقت الحاضر، وقد تبين من خالله أن فلسطين لم تحرر إال على أيدي المـؤمنين المجاهـدين                   ٦٣٧/هـ١٦سنة  
ـ ٤٩٢الملتزمين بدينهم، ولم تـسقط فـي قبـضة االحـتالل الـصليبي سـنة                 م ثـم فـي قبـضة المغـول         ١٠٩٩/هـ

م، إال بسبب انحـراف الحكـام   ١٩٤٨، ثم في قبضة اليهود سنة م١٩١٧م، ثم في قبضة اإلنجليز سنة      ١٢٦٠/هـ٦٥٨سنة
عن دينهم، وانتشار اللهو والترف بين المسلمين، وأنها لم تحرر من االحتالل الصليبي ثم من االحتالل المغولي إال علـى                    

ين قطز، وأن مـن     أيدي الملتزمين بدينهم المجاهدين، أمثال نور الدين محمود بن زنكي وصالح الدين األيوبي، وسيف الد              
تصدى لالحتالل اإلنجليزي ببسالة ومن وقف بصالبة وعناد، وما يزال ثابتاً على مبادئه، يجاهد من أجل تحريرهـا هـم                    

  .المؤمنون المجاهدون
Abstract 
This research considers the role of the devoted Muslims in the liberation of Palestine since its 
conquering by Caliph Omar Bin Al-khattab in 637 A.D until to today. It shows that Palestine was only 
liberated by those true believers and Mujahedeen who are dedicated to their religion. It also shows that 
Palestine only fell in the hand of the foreign invaders “the crusades in 1099 A.D, the Mongols in 1260 
A.D, the British in 1917 A.D” when the leaders have drifted away from their religion, and when 
extravagance and enjoyment have spread. It illustrates that Palestine was not liberated from the 
crusades and then the Mongols except on the hands of devoted Mujahedeen such as Nooradin 
Mahmood Bin Zinky, Slahadin Al-ayubi, and Saifadin Qutz. In Addition, it shows how those who 
stood up against the British Occupation and fought bravely remained firm and tough on their principles, 
are the true believer Mujahedeen. 

  المقدمة
وحتى اليوم أنهـا تعرضـت      ) م٦٣٦= هـ١٥(يالحظ المتأمل في تاريخ فلسطين منذ الفتح العربي اإلسالمي لها         

لالحتالل والتحرير مرات عدة، وأنها سقطت في كل مرة في يد األعداء بسبب المترفين العاصين لربهم، المنحرفين عـن                   
  .ا تحررت في كل مرة بجهود وجهاد الملتزمين بدينهمدينهم، المضيعين ألخالقهم ومبادئهم وأماناتهم، وأنه

كما يالحظ تشابهاً كبيراً في الصفات بين من ضيعوا فلسطين في الماضي ومن ضيعوها في الحاضر، وصـفات                     
مشتركة بين من فتحوها وحرروها في كل مرة، وأن أهم ما يجمع هؤالء الفاتحين المحررين في مختلف العـصور هـو                     

  .م، عقيدة وعبادة ومنهجاً وفكراً وسلوكاً وجهاداًتمسكهم باإلسال
  :وقد أقدمت على البحث في هذا الموضوع ألسباب عدة أهمها

للتعرف على السبب الرئيس الذي أدى إلى سقوط فلسطين مرات عدة في قبضة األعداء، ومحاولة تجنبه، حتى تؤخـذ                 -١
  .ار المسلمينالعبرة، ويتوقف تكرار هذه المأساة في فلسطين وغيرها من أقط

لكي يتبين المسلمون الطريق الصحيح المؤدي إلى تحرير فلسطين المحتلة، ويسلكوه، فيختصروا الوقت بعد أن سلكوا                 -٢
 .إلى تحريرها طرقاً متفرقة لم تؤد إال إلى الفشل وتكريس االحتالل

 .لمقدسات وتحريرهاحتى تدرك األمة اليوم أهمية اإليمان وااللتزام والجهاد في الحفاظ على األوطان وا -٣

  حدود الدراسة
، وتنتهـي بـالحرب الـصهيونية علـى قطـاع غـزة             )م٦٣٦=هـ١٥( تبدأ الدراسة من الفتح اإلسالمي لفلسطين سنة        

  ).م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠(
  منهج الدراسة 
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 أقف عند   اتبعت في هذا البحث المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي، فوثقت المعلومات المهمة من المصادر والمراجع، ولم              
تفاصيل األحداث التي تناولتها، واكتفيت ببعض النماذج من  محطات مفصلية في التاريخ الفلسطيني، ألدلل بها علـى دور              

  .المتمسكين باإلسالم في تحرير فلسطين في مختلف المراحل التاريخية
  .واهللا نسأل أن يحقق من هذا العمل المتواضع الدروس والعبر واألجر الجزيل

    البحث
المتأمل في تاريخ فلسطين عبر العصور يكتشف أنها لم تحتل إال في عهد الحكام المفرطين بدينهم، ولم تحرر إال                   
بجهود الحكام والقادة المؤمنين المجاهدين المتمسكين بدينهم، وأن الطريق إلى تحرير القدس هو التمسك باإلسـالم عقيـدة                  

  )١(" نبيهكت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنةتر:" rوسلوكاً ومنهجاً، مصداقاً لقول النبي 
وسوف يثبت الباحث ذلك من خالل النقاط الموجزة اآلتية التي سيتوقف فيها عند مفاصل مهمة من تاريخ فلـسطين، تبـدأ              

        .، وتمتد إلى وقتنا الحاضر)م٦٣٦=هـ١٥(منذ الفتح اإلسالمي العربي لها سنة 
، فقد فتح عمـرو بـن    الملتزمون بدينهم فلسطين والقدس وحررهما من أيدي الرومان هم العرب المسلمون         الذي فتح  :أوالً

القدس واستلم مفاتيحها في ربيع اآلخـر   t، وفتح عمر بن الخطاب     )٢(م٦٣٦/هـ١٥معظم مدن فلسطين سنة      t العاص
  .)٣(م٦٣٧مايو / هـ١٦سنة 

ناء وجوده في بيت المقدس، تبين أن هذه البالد فتحـت باإلسـالم،             وقد سجل التاريخ أقواالً لعمر بن الخطاب، أث       
إنكم كنتم أذلَّ الناس وأحقر الناس وأقلَّ الناس، فأعزكم اهللا باإلسـالم، فمهمـا              : "وأنها ال تضيع إال بالتخلي عنه، حيث قال       

يا أهل اإلسـالم، إن اهللا      :" صاهم قائالً ، وخطب في الناس قبل أن يغادر بيت المقدس، وأو         )٤("تطلبوا العزة بغيره يذلكم اهللا    
تعالى قد صدقكم الوعد، ونصركم على األعداء، وأورثكم البالد، ومكن لكم في األرض، فال يكون جزاؤه منكم إال الشكر،                   

      العمل بالمعاصي كفر وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن    لم يفرغوا          بالنعم، وقلما كفر قوم إلى التوبة إال    بما أنعم اهللا عليهم، ثم
  .)٥(سلبوا ِعزهم، وسلّط اهللا عليهم عدوهم

 ضاعت فلسطين من المسلمين مدة إحدى وتسعين سنة هجرية عندما انحرفوا عن دينهم، وانتشر بينهم اللهو، وسادت                  :ثانياً
 حرر فلـسطين هـم   والذي. )٦( )م١٠٩٩= هـ ٤٩٢(األفكار الضالة والفرق المنحرفة، حيث احتلها الصليبيون سنة   بينهم  
  .)٩(، وصالح الدين األيوبي)٨( ونور الدين محمود)٧(عماد الدين زنكيأمثال ، دينهمالملتزمون بوالجنود القادة 

طالعتُ تواريخ الملوك المتقدمين، إلى يومنا هذا، فلم أر بعد  الخلفاء الراشدين وعمر بن عبـد العزيـز                   :" يقول ابن األثير  
كان حريصاً على أداء السنن وقيام الليل باألسحار، ينـام بعـد صـالة              "، فقد   ")١٠(ادل نور الدين  أحسن سيرةً من الملك الع    

وكـان  . )١١(العشاء ثم يستيقظ في منتصف الليل، فيصلي ويتبتل إلى اهللا بالدعاء حتى يؤذن الفجر، كما كان كثير الـصيام                  
 العقيدة، كثير الذكر، شديد المواظبـة علـى صـالة           حسن:" صالح الدين األيوبي كما يقول أحد المؤرخين المعاصرين له        

الجماعة، ويواظب على السنة والنوافل ويقوم الليل، وكان يحب سماع القرآن، وينتقي إمامه، وكان رقيق القلـب خاشـع                   
وهو قـرب   وقال يوماً   . )١٢(الدمعِة، إذا سمع القرآن دمعت عيناه، شديد الرغبة في سماِع الحديث، كثير التعظيم لشعائر اهللا              

في نفسي أنه متى يسر اهللا تعالى فتح بقية السواحل قسمت البالد، وأوصيتُ وودعتُ، وركبـتُ هـذا البحـر إلـى                      :" عكا
  ".)١٣(جزائرهم، أتبعهم فيها حتى ال ُأبقي على وجه األرض من يكفر باهللا أو أموت

كثير أن عدد من قـتلهم المغـول مـن        ، وذكر ابن    )م١٢٥٨-٢-١٠/هـ  ٦٥٦( أيدي المغول سنة     بغداد في سقطت   :ثالثاً
   . وقتل الخليفة المستعصم باهللا ، وقيل أنه وضع في كيس وقتل رفساً ، وقيل مليونان، ألف٨٠٠بلغ فيها المسلمين 
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، عندما ضعف المسلمون وتخلوا عن مبادئ ديـنهم،         )م١٢٦٠/ هـ٦٥٨(سقطت بالد الشام وفلسطين في يد التتار سنة         ثم  
، وبلـغ   )١٤(يمة نفسية لم يسبق لها مثيل، وفروا من أمام التتار، وسلموا لهم البالد دون مقاومة تذكر               وأصيب المسلمون بهز  

واالنهزام بحكام المسلمين حداً جعل أحدهم يرسل صورته مرسومة على حذاء، هدية إلـى هوالكـو،           واالنحراف  الضعف  
  . )١٥(ليتشرف ذلك الحاكم بوضع قدمه على صورته عندما يلبس الحذاء

 فبعـث   ، التوجه إلـى مـصر      هؤالء معظم بالد الشام إلى المغول قرر     المنحرفون عن دينهم    سلم الحكام   بعد أن   و   
اتعظوا بغيركم، وأسلموا إلينا أمركم، فنحن ال نرحم مـن بكـى،      :"  يقول فيها  ،قطزحاكمها سيف الدين    هوالكو رسالة إلى    

جيكم؟ وأي بالٍد تحميكم، فما لكم من سيوفنا خالص، وال من مهابتنـا  وال نرق لمن شكا، أي أرٍض تؤويكم؟ وأي طريٍق تن    
عسم١٦(مناص، الحصون عندنا ال تمنع، والعساكر لقتالنا ال تنفع، ودعاؤكم علينا ال ي(.  

والذي وقف في وجه التتار، وتمكَّن من إلحاق الهزيمة بهم، وأخرجهم من فلسطين والشام هو قطز، الـذي كـان                    
كان قطز شجاعاً بطالً كثير الخير، ناصحاً لإلسـالم  " : صالحاً، حيث يقول فيه ابن كثيرمستقيماًمتمسكاً بدينه ماً حاكماً مسل 

وا "والشعار الذي رفعه قطز في معركة عين جـالوت وردده جنـوده هـو               ". )١٧(وأهله، وكان الناس يحبونه ويدعون له     
، أي بعد خمسة أشهر فقـط مـن   )م١٢٦٠ سبتمبر ٦= هـ ٦٥٨  رمضان٢٥(وكان االنتصار في عين جالوت  ". إسالماه

 مما يؤكد أن تحرير فلسطين ال يتأخر عندما يدخل إلى ساحة الجهاد الملتزمون بدينهم حكاماً                .)١٨(سقوط فلسطين في أيديهم   
  .وشعوباً
 لطان عبـد الحميـد     الذي حافظ على أرض فلسطين ومنع بيعها لليهود عندما ضعفت الدولة العثمانيـة هـو الـس                 :رابعاً

، حيث قال لهرتزل عندما عرض عليـه األمـوال          تدينه واستقامته ورجولته  ، الذي عِرف ب   )١٩()م١٧٨٩=  هـ١٢٠٣:ت(
ال أقدر أن أبيع ولـو      : " الطائلة، وأن يحل كل مشكالت الدولة العثمانية المالية مقابل سماحه بدولة لليهود في فلسطين قال              

نها ليست لي، بل لشعبي، ولقد حصل شعبي على هذه اإلمبراطورية بإراقة دمائهم، وقد غـذوها                قدماً واحداً من البالد، أل    
  .)٢٠("فيما بعد بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح ألحٍد باغتصابها منا

 حيـث يقـول   ،)٢١( المفرطـون بـدينهم  والذي مكّن لليهود في فلسطين هم العلمانيون في حزب االتحاد والترقي،         
إن سبب خلع االتحاد والترقي له من السلطة هو إصرارهم عليه أن يصادق على تأسـيس وطـن                  : " السلطان عبد الحميد  

  .)٢٢("قومي لليهود في األرض المقدسة فلسطين
نبـي  لم، وأعلنوا عن طبيعة هذا االحتالل عندما قال القائد البريطاني ال          ١٩١٧ديسمبر   ٩ القدس في    نجليز احتل اإل  :خامساً

دمشق بعد انتصاره فـي     ، وهذا ما فعله القائد الفرنسي غورو عندما احتلَّ          )٢٣("اليوم انتهت الحروب الصليبية   :"  خطابه في
 وقال بلهجة   ، وقد ركله بقدمه    قبر صالح الدين األيوبي    كان أول مكان يزوره فيها هو     ، حيث   م  ١٩٢٠معركة ميسلون سنة    

  .)٢٤("ها قد عدنا يا صالح الدين:"المنتشي المنتصر
وقد تمكن اإلنجليز من احتالل القدس بسبب بعض زعماء العرب والفلسطينيين الذين انحرفوا عن مبادئ ديـنهم،                    

وأعطوا والءهم ألعداء المسلمين اإلنجليز، وصدقوا وعودهم بأنهم سيقيمون للعرب دولة عربية كبرى، ورضوا بأن يقفوا                
 وبسبب الجهل الذي جعل بسطاء الناس من أهل فلسطين يـصدقون هـؤالء              إلى جانبهم ضد إخوانهم في الدين العثمانيين،      

  .    )٢٥(الزعماء، ويخرجون الستقبال اإلنجليز المحتلين استقبال الفاتحين المحررين
مفتـي  –فقد كان للحاج أمين الحسيني     .  ملتزمون بدينهم والذي وقف في وجه بريطانيا، وقاد المقاومة ضدها هم ال            

- إبريل   ١٠-٤( دور كبير في تأجيج انتفاضة موسم النبي موسى في القدس            -المجلس اإلسالمي األعلى  فلسطين ورئيس   
  . )٢٦(، التي حدثت عندما لوث يهودي أحد األعالم اإلسالمية لموكب الخليل)م١٩٢٠
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مبـادئ اإلسـالم     العديد من الهيئات الشعبية التي كان لها دور مهم في الحفـاظ علـى                ملتزمون باإلسالم أنشأ ال  :سادساً
والتوعية العامة والمطالبة بحقوق أبناء فلسطين، ومن أبرزها جمعية الشبان المسلمين، والمجلـس اإلسـالمي الـشرعي                 

  .)٢٧(م١٩٢٢األعلى سنة 
م أول تنظيم سري عسكري في فلسطين يعمل ضد االحـتالل البريطـاني             ١٩٢٨أنشأ الشيخ عز الدين القسام سنة        :سابعاً

أو " جماعـة القـسام   "، وغلب عليه بعد استشهاد القسام اسـم         "المنظمة الجهادية "طلق على هذا التنظيم اسم      واليهود، وقد أ  
هذا جهاد  "وكان شعار التنظيم    .   المستعدون للموت في سبيل اهللا     ،، ولم يقبل في هذا التنظيم إال الملتزمون دينياً        "القساميون"

م حوالي مائتي منتظم، أكثرهم يشرف على حلقات توجيهية مـن      ١٩٣٥م سنة   ، وقد بلغ عدد أفراد التنظي     "نصر أو استشهاد  
م كانت تملك ألف قطعة     ١٩٣٥عن نفسها سنة    " المنظمة الجهادية "األنصار الذين يصل عددهم إلى ثمانمائة، وعندما أعلنت         

  .)٢٨(سالح
لت معظم مناطق فلسطين دفاعـاً  ، وكانت انتفاضة إسالمية شم  )م١٩٢٩ - أغسطس ٣٠-١٥(حدثت انتفاضة البراق     :ثامناً

  .)٢٩(عن الحق اإلسالمي في حائط البراق، وكان للحاج أمين الحسيني دوره البارز في تنظيم هذه الثورة
للثورة على اإلنجليز، واختفى القسام وعدد من إخوانه، وحوصـر فـي       ) )٣٠(جماعة القسام  (الجهادية دعت المنظمة    :تاسعاً
  .)٣١(ة من الشرطة، وقاوم لساعات عدة، ثم قضى نحبه شهيداً مع عدد من إخوانهم بقوات كبير١٩٣٥ نوفمبر ٢٠

وقد أحدث استشهاد القسام هزة كبرى في فلسطين حيث زاد كره الناس لإلنجليز، وانخرط الكثير من الفلسطينيين                    
 القـسام، وهـو الـشيخ       في صفوف المقاومة العسكرية ضده، وواصل أتباع القسام جهادهم، تحت إمرة قائدهم الذي خلف             

  .فرحان السعدي
م في القدس منظمة المقاومة والجهاد، ووصل أعضاؤها إلى أربعمائة عضو،           ١٩٣٤ أنشأ عبد القادر الحسيني سنة       :تاسعاً

م، ودعاه إلى االتحاد مع منظمة كان يعد لها وشكال معـاً منظمـة الجهـاد                ١٩٣٥وقد التقى به الحاج أمين الحسيني سنة        
  .)٣٢(المقدس
م، وانتشرت في أوائل األربعينات من القرن الماضـي         ١٩٣٥ عرفت فلسطين دعوة اإلخوان المسلمين حوالي سنة         :عاشراً

فروع لإلخوان في العديد من المدن الفلسطينية، وقد نشطت الجماعة في مجاالت الدعوة والتربيـة والتوعيـة اإلسـالمية                   
  .)٣٣(والتعبئة للجهادوالتعريف بالخطر الصهيوني والمؤامرة على فلسطين 

م، وقد استمرت هذه الثورة حتـى  ١٩٣٦ إبريل -١٥ في  على اإلنجليز كان لجماعة القسام شرف تفجير الثورة     :أحد عشر 
م، وقد هزت الوجود البريطاني في فلسطين وسيطرت على الريف الفلسطيني وعدد من المدن خصوصاً فـي                 ١٩٣٨سنة  

كرية، ولم تستطع بريطانيا إخمادها إال بعـد أن اسـتعانت بـسدس جيـشها               م، ونفذت آالف العمليات العس    ١٩٣٨صيف  
  .)٣٤(اإلمبراطوري، وأفضل قادتها العسكريين، واستخدمت الدبابات والطائرات وكافة األسلحة

 وقد عمل معظمهم تحـت  ،عاد القساميون للمشاركة في ميادين الجهاد من جديد م١٩٤٨-٤٧عندما ُأعلنت الحرب عامي    و
وقد أوقعوا  .  لحاج أمين الحسيني ضمن جيش الجهاد المقدس، وظل القساميون يعملون وبالذات في مناطق الشمال             توجيه ا 

ومن أشهر المعارك التي خاضتها قوات الجهاد المقدس معركة القـسطل، وكـان عبـد               . في صفوف اليهود خسائر فادحة    
ية بالسالح السترداد القسطل، وعندما رفضوا خـرج مـن          القادر الحسيني قد طلب مساعدة اللجنة العسكرية للجامعة العرب        

أنتم خائنون، أنتم مجرمون، سيسجل التاريخ أنكم أضعتم فلسطين، سأحتل القسطل،           "عند رئيسها وهو يقول بصوت مرتفع       
م انتصر عبد القادر ورفاقه في معركة القسطل، وحرروها         ١٩٤٨-إبريل-٨، وفي   "وسأموت أنا وجميع إخواني المجاهدين    

  .)٣٥(واستشهد قائد قوات الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني في هذه المعركة.  يهوديا٣٥٠ًبعد أن قتلوا حوالي 



  
 

 ١٤

 كان اإلخوان المسلمون في مصر المنظمة األولى خارج فلسطين التي تتعاطف وتتعاون مع أهـل فلـسطين،                  :اثني عشر 
لسطين، وقد أخذت هذه اللجنة تنشر أفرادها فـي المـساجد           م اللجنة المركزية لمساعدة ف    ١٩٣٦حيث أسس حسن البنا سنة      

وغيرها، فعرف المصريون بما يجري في فلسطين من ظلم إلخوانهم على يد اإلنجليز واليهود، وتجمع التبرعات وترسـل             
  .)٣٦(بها إلى الحاج أمين الحسيني

 وإرسال البرقيات االحتجاجية    كما تولت الجماعة مخاطبة الحكومة المصرية وحضها على مساندة شعب فلسطين،             
 وقد حدث هذا االهتمام بفلسطين، في وقٍت لم يكن أحد من            .)٣٧(إلى المندوب السامي البريطاني في كل من مصر وفلسطين        

الحكام العرب يوليها أي اهتمام، وحين سئل رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، ماذا ستفعلون من أجل رفع الظلـم عـن                 
  .)٣٨(" إنني رئيس وزراء مصر ولستُ رئيس وزراء فلسطين:"ينيين؟ أجابسطالفل

 لم يكتف اإلخوان المسلمون بدورهم في مجال التعبئة اإلعالمية، وجمع التبرعات واألسـلحة، بـل قـرروا                  :ثالثة عشر 
م، ١٩٤٧-أكتـوبر -٣فأرسل حسن البنا برقية إلى جامعة الدول العربية في          .  المشاركة بأعداٍد كبيرة في تحرير فلسطين     

إلرسال عشرة آالف متطوع من اإلخوان كدفعة أولى، لكن جامعة الدول العربية رفضت، فخاطب الحكومـة المـصرية،                  
وطلب السماح لهؤالء بالدخول إلى فلسطين، لكنها رفضت، فاضطر للتحايل عليهم، إذ تظاهر عدد مـن اإلخـوان بـأنهم              

ناك تسربوا بأسلحتهم إلى فلسطين، ومع كثرة اإللحاح علـى          يرغبون في الذهاب إلى سيناء من أجل رحلة علمية، ومن ه          
  .)٣٩(جامعة الدول العربية، سمح لعدد آخر من اإلخوان بالمشاركة، ولكن تحت قيادة الجيوش النظامية

، وكان لهم دور مشهود فـي       م١٩٤٨ سنة    أبلى اإلخوان المسلمون المصريون بالء حسناً في حرب فلسطين         :أربعة عشر 
ين في مناطق غزة ورفح وبئر السبع، حيث كانوا يهاجمون المستعمرات ويقطعون مواصالت اليهود، ومـن                جنوب فلسط 

 التي يذكر العسكريون أنها هي التي حفظت قطاع غزة عربيـاً،            )٨٦التبة  (أبرز المعارك التي شاركوا فيها هناك معركة        
سهموا بدور مهم في تخفيف الحصار عـن القـوات          ومعركة كفار داروم، واحتالل مستعمرة ياد مردخاي وغيرها، كما أ         

كما كان لإلخوان المصريين مشاركتهم الفاعلة في معارك القدس وبيت لحـم والخليـل          .  المصرية المحاصرة في الفالوجا   
وخصوصاً صور باهر، وكان من أبرز المعارك التي شاركوا فيها في تلك المناطق معركة رامات راحيل، واسترجاع مار               

وتدمير برج مستعمرة بيوت قرب بيت لحم، والدفاع عن تبة اليمن التي سميت تبـة اإلخـوان المـسلمين، نظـراً          إلياس،  
  .)٤٠(للبطولة التي أبدوها، وقد استشهد من إخوان مصر في معارك فلسطين حوالي مائة، وجرح نحو ذلك وأسر بعضهم

موشي ديان بعد   رئيس األركان الصهيوني    دما سئل    شهد اليهود أنفسهم بدور اإلخوان المسلمين في قتالهم، فعن         وقد
إن الفـدائيين   : " أجـاب فالحرب بقليل عن السبب الذي من أجله تجنب اليهود محاربة المتطوعين في بيت لحم والقـدس،                 

ر يحاربون بعقيدة أقوى من عقيدتنا، إنهم يريدون أن يستشهدوا ونحن نريد أن نبني أمة، وقد جربنا قتالهم فكبـدونا خـسائ                    
كنا إذا علمنا أن فرقـة مـن    : "وقال في موضع آخر   . )٤١("فادحة، ولذا فنحن نحاول قدر اإلمكان أن نتجنب االشتباك معهم         

 وتحت عنوان اعرف عدوك نشرت مجلـة حائطيـة يـصدرها            ".اإلخوان المسلمين نتجنب قتالهم   الجيش بينها خمسة من     
إن "م، صورة للشيخ حسن البنا، كتـب تحتهـا          ١٩٧٠في حزيران   الطالب اليهود في الجامعة العبرية في عددها الصادر         

م من مصر ومن بعـض البلـدان        ١٩٤٨صاحب هذه الصورة كان من أشد أعداء إسرائيل، لدرجة أنه أرسل أتباعه عام              
ذاك العربية لمحاربتنا، وكان دخولهم الحرب مزعجاً إلسرائيل لدرجة مخيفة، ولوال أن أصدقاء إسرائيل في مصر تكفلوا آن                

  .)٤٢("بكبح أتباع حسن البنا وتخليص إسرائيل منهم، لكان وضع اليهود اآلن غير هذا الوضع
 :ود هي يه كانت المكافأة التي قدمها النظام الحاكم في مصر لإلخوان المسلمين على جهادهم المشرف ضد ال               :خمسة عشر 

سلمين من أسلحتهم، ووضعهم في المعتقالت في        األوامر إلى قائد الجيش المصري في فلسطين بتجريد اإلخوان الم          إصدار



  
 

 ١٥

 ، ثم سيقوا إلى المعتقالت والسجون في مـصر        ،رفح والعريش، ونفذ األمر، وسجن اإلخوان المسلمون في ساحة المعركة         
م، وعندما وصل بنفسه جريحـاً  ١٩٤٩فبراير سنة   -١٢اغتيال حسن البنا في     ، ثم   إلى سلسلة مريرة من التحقيق واإلذالل     و

  .)٤٣(مستشفى، أمر األطباء بعدم تقديم اإلسعاف له إلى أن لقى ربه شهيداًإلى ال
م، بالرغم من حداثة تنظـيمهم،  ١٩٤٨شارك اإلخوان المسلمون الفلسطينيون في الجهاد عندما اندلعت حرب  :ستة عـشر  

مانمائة مجاهد من أبنـاء     أن ث :" إذ يذكر كامل الشريف قائد متطوعي اإلخوان المسلمين في حرب فلسطين          . وقلة إمكاناتهم 
  .)٤٤("فلسطين معظمهم من المتأثرين باإلخوان المسلمين شاركوا معه بالجهاد في جنوب فلسطين

ويتحدث كامل الشريف أيضاً عن جهاد اإلخوان المسلمين معه في منطقة يافا، وعن مشاركتهم في الهجوم علـى                  
خوان المسلمين في يافا قوات متحركة يبلـغ عـددها ثالثـين            ويتحدث عارف العارف أنه كان لإل      .)٤٥(مستعمرة بتاح تكفا  

  .)٤٦(وقد شاركوا في العديد من العمليات ضد اليهود.  مجاهداً بقيادة حسن عبد الفتاح والحاج أحمد دولة
  .)٤٧(وفي منطقة القدس شارك إخوان فلسطين في القتال مع إخوانهم القادمين من البالد العربية

اإلخوان المسلمون السوريون بالجهاد في فلسطين، وكان عددهم حوالي مائة يقودهم المراقب العام              كما شارك    :سبعة عشر 
مصطفى السباعي، وقد اشتركوا ببسالة في معارك القدس مثل معركة باب الخليل ومعركة القـسطل ونـسف                 . لإلخوان د 

  .)٤٨(الكنيس اليهودي الذي اتخذه اليهود مقراً حربياً لهم
وان المسلمون في األردن في حرب فلسطين وكان قائدهم الحاج عبد اللطيف أبو قورة، وخاضوا العديد من                 كما شارك اإلخ  

  .)٤٩(المعارك ضد اليهود
وكان لإلخوان المسلمين العراقيين دور بالجهاد في فلسطين، فبعد أسبوع واحد من قرار التقسيم ساهم اإلخوان المـسلمون                  

في تأليف جمعية إنقاذ فلسطين في بغداد، وكان الكثير من اإلخوان بـين المتطـوعين               بقيادة الشيخ محمد محمود الصواف      
  .)٥٠(الذين توجهوا إلى فلسطين، وبين قوات جيش اإلنقاذ، وكانت لهم مشاركات فاعلة في المعارك بشمال فلسطين

نظمة التي رفعت شـعارات      انحسر التيار اإلسالمي في فلسطين ومصر وبقية الدول العربية بسبب بروز األ            :تسعة عشر 
تعلق الناس بـبعض هـؤالء      بسبب   و ،القومية والثورية، ومحاربة هذه األنظمة للتيار اإلسالمي واتهامه بالعمالة والرجعية         

  . أنهم صادقون جادون في تحرير فلسطين، واعتقادهمالزعماء
ودة إلى دينهـا، وقـد نـشط اإلخـوان          وعندما رأت الشعوب الهزائم المتتالية لهؤالء القادة والزعماء، بدأت بالع            

المسلمون في مصر وفلسطين وفي غيرهما من الدول العربية في توضيح الحقائق للجماهير ونشطوا في كسبهم وتوعيتهم                 
  .وتربيتهم على مبادئ وتعاليم اإلسالم، وأسهموا بشكل فاعل في بروز الظاهرة التي عرفت بالصحوة اإلسالمية

في العقدين التاليين لالحتالل الصهيوني للضفة الغربية وقطـاع غـزة بعـد        لمون في فلسطين     آثر اإلخوان المس   :عشرون
أن ال يبدءوا مرحلة قتال اليهود إال بعد أن يصنعوا جيالً مؤمناً ملتزماً بدينـه،               م،  ١٩٦٧هزيمة األنظمة العربية في حرب      

 سيطرة األنظمة الثوريـة بأفكـار إلحاديـة         أثناءثروا  محباً للجهاد في سبيله، وخصوصاً أن كثيراً من أبناء فلسطين قد تأ           
 حقبـة وب، اسـتمر طـوال      ء جاٍد ود   دعوي وفكري وتربوي   وعلمانية وابتعدوا عن دينهم، وقد استمر اإلخوان في عملٍ        

من القرن الماضي، وعندما تحققت أهدافهم، وأصبح التيار اإلسالمي هـو األقـوى واألكثـر            وأوائل الثمانينات   السبعينات  
  .)٥١(عبية في صفوف الفلسطينيين، بدأ اإلعداد للجهاد المسلح ضد اليهودش

م كشف الكيان الصهيوني تنظيم أسرة الجهاد في قرى المثلث وأم الفحم وكفر قاسم وقلنسوه وباقة                ١٩٨٠في سنة   ف
صادية، وإحراق الـسيارات    بتدمير العشرات من المرافق االقت    الذي أنشأته الحركة اإلسالمية     الغربية، وقد قام هذا التنظيم      

  .)٥٢(والمعامل و البساتين اإلسرائيلية



  
 

 ١٦

م، كشفت السلطات اإلسرائيلية أسلحة داخل قبو في أحد المساجد، وقبضت علـى الـشيخ أحمـد    ١٩٨٣وفي سنة      
جن ثالثـة   ياسين وعدد من اإلخوان المسلمين وحاكمتهم بتهمة االنتماء لتنظيم معاٍد إلسرائيل، وحكم على أحمد ياسين بالس               

  .)٥٣(م١٩٨٥مايو -٢٠ ثم خرج في عمليتي تبادل أسرى بين الجبهة الشعبية والكيان اإلسرائيلي في ،عاماً عشر
 حركة الجهاد اإلسالمي، وكان أبـرز قادتهـا          من القرن العشرين   أنشئت في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات     و   

عودة، وقد ركزت هذه الحركة على المعاني الجهادية وتحريـر الـوطن   الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي والشيخ عبد العزيز  
  .)٥٤(وتنظيم العناصر للقيام بالعمليات العسكرية، واستطاعت القيام بعدد من العمليات الجهادية

م، وواجهوا اليهود بحماس كبير، ونوعية مختلفـة مـن   ١٩٨٧ فجر اإلسالميون االنتفاضة في ديسمبر :إحدى وعـشرون  
 وقد حدث ذلك في وقت كانت إسرائيل تتهيأ          فقد تربت في المساجد على موائد القرآن الكريم،        م يعهدوها من قبل،   الشباب ل 

تحقق مصالحها فقط، وقد شارك في هذه االنتفاضة الشعب الفلسطيني بكافـة فـصائله،              ل. ف.ت.إلبرام اتفاقيات مع قادة م    
  .)٥٥(ن فيها كان األكثر بروزاًيلكن دور اإلسالمي

اإلسالم منهجها، منه تستمد    " د شكل اإلخوان المسلمون حركة المقاومة اإلسالمية حماس، وهي حسب ميثاقها تع           إذ
ـ تلهم  ، ومنـه تـس     في كـل تـصرفاتها     ، وإليه تحتكم   عن الكون والحياة واإلنسان    أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها   د يترش

  .)٥٦("خطاها
سالم عليها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتـرى حمـاس أن           وتهدف حماس إلى تحرير فلسطين وإقامة دولة اإل       

فلسطين أرض وقف إسالمي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، ال يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو                     
ى كل مسلم    وأن العمل على تحريرها فرض عين عل       ،عن جزء منها، وأنه ال حل لقضية فلسطين إال بالجهاد في سبيل اهللا            

  .)٥٧(حيثما كان
قامت حماس منذ انطالقتها بمئات العمليات النوعية ضد اليهود، وما زالت ترفع لواء الجهاد في فلسطين بالرغم                 و

 واستطاعت هذه الحركة وكذلك حركة الجهاد اإلسالمي أن تلحقا بـاليهود  ،من سجٍن وتعذيب وإبعاد  أبناؤها  مما تعرض له    
جيوش العربية، كما استطاعت أن تنقل الرعب إلى داخـل الكيـان اليهـودي              ال في حروبها مع     خسائر فادحة، لم تعرفها   

  .)٥٨(، ثم بصواريخها التي تتطور باستمرار، وتصل إلى قلب المدن الصهيونيةبعمليات أبنائها االستشهادية
ن لإلسـالميين فيهـا الـدور        انسحب الجيش الصهيوني من قطاع غزة بفعل المقاومة الفلسطينية التي كا           :اثنان وعشرون 

  .األكبر، وقد استمروا في جهادهم، وصد االجتياحات العديدة التي تعرض لها القطاع
 تمكنت حركة المقاومة اإلسالمية حماس من الفوز باالنتخابات التشريعية التي نظمتها السلطة الفلـسطينية         :ثالث وعشرون 

ية، وحاولت حركة فتح وأجهزة سلطتها السابقة األمنيـة أن تفـشل            م، وشكلت الحكومة الفلسطين   ٢٠٠٦بمراقبة دولية سنة    
حكومة حماس من خالل خلق الفوضى والعبث بأمن الفلسطينيين في قطاع غزة، وقد أدى ذلك إلى حـرب أهليـة سـنة                      

اس على  م، أريقت فيها الكثير من دماء الفلسطينيين من الطرفين ومن المدنيين، وانتهت في السنة نفسها بسيطرة حم                ٢٠٠٧
ففرضت دولة االحتالل على قطاع غزة حصاراً شديداً منعت فيه دخول معظم مـستلزمات              . قطاع غزة، واالنفراد بحكمها   

الحياة، ومنع الناس وحتى المرضى من السفر للخارج، بهدف إجبار حماس وحكومتها في غزة على االعتراف بإسرائيل،                 
ة على مبادئها، رافضة االعتراف بدولـة إسـرائيل، محافظـة علـى             والتخلي عن طريق المقاومة، لكن حماس ظلت ثابت       

سالحها، مصرة على خيار الجهاد والمقاومة، وقد نجحت حماس في أسر جندي صهيوني في عمليـة نوعيـة، وطالبـت                    
بتحرير األسرى الفلسطينيين من السجون، وصمدت أمام ضغوط اليهود السياسية واالجتياحـات العـسكرية، والهجمـات                

  . )٥٩(ية الهادفة إلى إجبارها على إطالق األسير الصهيوني، وتصدت ببسالة لكل هجمات الصهاينةالجو
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م اسـتمرت ثالثـة     ٢٠٠٨-١٢-٢٧ شنت دولة الكيان الصهيوني حرباً مدمرة على قطاع غزة بتـاريخ             :أربع وعشرون 
مود عباس، وقد قتل وأصـيب آالف       أسابيع، هدفها القضاء على حماس، وإسقاط حكمها، وإعادة حكم غزة إلى الرئيس مح            

الفلسطينيين في هذه الحرب، بينهم المئات من أفراد وقادة حماس، ووقعت خسائر فادحة في المساكن والمؤسسات األمنيـة                  
  . )٦٠(والمدنية، وقد تصدى الفلسطينيون وعلى رأسهم حماس ببسالة لهذه الحرب، فتوقفت دون أن تحقق أهدافها

  :هومن جهادهم هدف ال أن ميون يرى اإلسال:خمس وعشرون
 .أن ال يهنأ اليهود في فلسطين في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون الجئون مشردون في مخيمات الالجئين  . أ 

 .االنتقام من اليهود الذين قتلوا ويقتلون األطفال والنساء والشيوخ  . ب 

  .)٦١(قوم بدورها في تحرير فلسطينإحياء ضمير األمة، وإيقاظ روح الجهاد فيها كي تأخذ بأسباب النصر وت  . ج 
قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويـشف صـدور قـوٍم             :"  هذه األهداف من قوله تعالى     ونستمدي موه

    .)٦٢("مؤمنين
أنهم الطائفة المؤمنة المجاهدة الثابتة على الحق، المتمسكة به ، حينما يتخلى عنه غيرهم، الـصابرة                ون  يعتقدوهم  

على أذى المنحرفين عنه، والقاهرة ألعداء األمة إلى يوم القيامة، وأنهم المقصودون في الحديث الشريف الذي يقول فيـه                   
ال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين ال يضرهم من خالفهم إال ما أصابهم مـن                   : " rالنبي محمد   

  .   )٦٣("ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس:  أين هم يا رسول اهللا ؟ قال:ألواء حتى يأتيهم أمر اهللا وهم كذلك ، قالوا
  الخاتمة ونتائج البحث

  :تم بفضل اهللا تعالى االنتهاء من هذا البحث، وقد توصل الباحث من خالله إلى نتائج عدة أهمها
  .لمتمسكين بدينهمم على أيدي الصحابة المؤمنين ا٦٣٧/هـ ١٦أن فلسطين تحررت من االحتالل الروماني سنة  •
م بسبب انتـشار التـرف واللهـو وكثـرة المعاصـي،      ١٠٩٩/هـ٤٩٢أن فلسطين سقطت في قبضة الصليبيين سنة       •

 .دينهم وتنافسهم على الدنيا وشهواتها، وتركهم اإلعداد والجهاد وانحراف الحكام عن مبادئ

د القادة والجنود الملتزمين بدينهم     م من االحتالل الصليبي بفضل جهود وجها      ١١٨٧/هـ٥٨٣أن فلسطين تحررت سنة      •
 .أمثال نور الدين محمود بن زنكي وصالح الدين األيوبي وجنودهما

م بسبب االنحراف واللهو والترف، وأنهـا تحـررت بعـد     ١٢٦٠/هـ٦٥٨أن فلسطين سقطت في قبضة المغول سنة         •
ذي قاد المسلمين فـي معركـة عـين    خمسة أشهر فقط من احتاللها على يد الحاكم المؤمن الملتزم سيف الدين قطز ال     

 .جالوت رافعاً شعار واإسالماه، وهزم المغول هزيمة نكراء

م، بسبب الحكام الـضعاف المنحـرفين   ١٩٤٨م، ثم في قبضة الصهاينة    ١٩١٧أن فلسطين سقطت في قبضة اإلنجليز        •
 .عن دينهم

لوك الكثير من الحركات سـبالً غيـر   أن تحرير فلسطين قد تأخر بسبب تخلي الحكام عن طريق اإليمان والجهاد، وس         •
 .صحيحة إلى التحرير، ووقوف الحكام في وجه الذين اختاروا طريق اإليمان والجهاد

أن اإلسالميين قد لعبوا دوراً مهماً في مقاومة االحتالل اإلنجليزي، ثم االحتالل الصهيوني، وهم الذين يقـودون اآلن                   •
  .يق اإليمان والجهاد بهدف التحرير الكامل لكل فلسطينومنذ عقود عدة الفلسطينيين ويسلكون بهم طر
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