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وهم  نسمة رمليا ١،٢٦ يبلغ نحاء العالمأن عدد المسلمين في جميع إ
ية وينتشرون من المملكة يجلاستراتايسكنون في معظم المناطق 

 يترال قابل في خل ايسية شرق  نندواال إلي مارويك اب  المغربية غر
 .ابوأمريكا و أور

خصوبة في العالم مثل أندونيسيا وكذا  ثرأكوغنية ه المناطق ذفه
 يتوالكو ستغلالها مثل المملكة العربيةايتم  يالت يضابعض الأر

 .طفغنية بالن يضاوهي أر هاغيروالجزائر ووليبيا والعراق وإيران 
ي وامأسوضع المسلمين في  كثرأن للأسف الشديد أن حال ولك

ثرواتهم وخيراتهم ريدهم من جا لتقر  ف هم أشد الناسجدا حيث 
 .الطبيعية
الحالية  همتبمشكلا واعين ي فأكثرهم غيرينالد انبجالوأما من 

لي إن وقمتفر همعدائهم وأش تحت سيطرة يلعبامهم رضوا ظومع
 .فرحونيهم ب بما لدزح لكواب أحز
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الذي هو  الأقصين المسجد أاليا حهم تمشكلا أهم بعض من هنإو
 ،ةيناعدائهم وهم اليهود الصهأ وعداء الّل أسيطرة  تحتقبلتهم الأوىل 

ة فلسطين في حالفي  اصوص  خويف الوقت نفسه نرى المسلمين 
وإذا سألنا ما سبب هذه  ،وطنهم وأهليهم عنف مفصولين استضعا

في الأرض كما  المممنين ليستللفنهم المشكلات وقد وعد الّل 
ضي لهم تلهم دينهم الذي ار ّن  مكنياستللف الذين من قبلهم ول

من سورة  :٥٥ آية)كما قاله تعالي في  اخوفهم أمن  بعد من هم دلّن  بولي
قال  كمان سبب مشكلات المسلمين أ علي تدلالآية  هذه و ،(النور

في تناسب الآيات  ررنظم الدّ "في  (ـه ٨٨٥ المتويف)قاعي بال
مانهم إيل اق  ت تصديالحالوا الصميعولم  اق  حهم لم يممنوا أنل "ورسوال

 .وغيرها ذعان للأحكامأمن ال

 لمسلمين إلى وحدة األمة واإلمامةدعوة ا

نحاء أالمسلمين في  (حزب الّل )دعت جماعة المسلمين ولذلك 
العالم إلي توحيد صفوفهم ولكماتهم لأن تحرير المسجد الأقصي 

وذلك كما عرفنا عندما  ،الأمة والإمامةوفلسطين يحتاج إلي وحدة 
 .و صلاح الدين الأيويب a فتح القدس عمر بن اللطاب



  

3 

  

 تأكيدا علي أهمية وحدة الأمة والإمامة a وقال عمر بن اللطاب
أنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا " :بقوله
علوان أن صلاح   ناصحوقد ذكر الأستاذ الدكتور عبد الّل  ،"بطاعة

ن المسجد الأقصي من أيدى الصليبيي ديعتسالدين الأيويب قبل أن ي
قام بتوحيد المسلمين في الشام واليمن ومصر وغيرها من البلاد وبعد 
أن اتحدوا تحت قيادته استطاعوا فتح المسجد الأقصي بعد أن كانت 

 .تحت سلطة الصلبيبيين حوالي سبعين سنة
وهذا ما أحس به المسلمون عندما كانوا متحدين تحت رعاية الدولة 

 ١٦١١) اعام   ٢٨٨ن في تاريلها الطويل وهو إحيث  ،العثمانية التركية
وعندما حاولت الحركة  ،استطاعوا رئاسة العالم (م ١١٦٦ /ـه

ان تطلب من السلط أنه الصهيونية تحت قيادة هيرتزل بكل الوسائل
فض ر ،تأسيس دولة لليهود في أرض فلسطينعبد الحميد الثاني 

ها ا منولا شبر   (أرض فلسطين)لا أبيع هذا الأرض "السلطان قائلا 
وهم حصلوا عليها بالجهاد  ،لأنها ليست لي ولكنها للمسلمين

يْن  لها  دماءهم يْهرقون ّحِّ وسأحمي هذه الأرض بدمي  ،همأنفسلها ُمض 
نها العثمانية ليست لي ولكوإن الللافة التركية  ،ب منيصقبل أن تغ

ا فليدخر اليهود أموالهم  للمسلمين ولن أعطي أي قطعة من أرضها أبد 
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سيحصلون عليها  اليهود وإذا تمزقت وانقسمت هذه الللافة فلعل
 ".بدون مقابل

 ؟لماذا نترك القدس" :ويف وقت آخر قال السلطان عبد الحميد الثاني
لك وهي جزء من المدن القدس أرض المسلمين للأبد وستظل علي ذ

و هي من أرضنا الإسلامية ولذلك يجب أن تكون معنا  ،المقدسة
ميد الثاني للدفاع عن القدس ولكن أمل السلطان عبد الح "دائم ا
ي يد مصطف عليعلي إثر سقوط الللافة التركية العثمانية  خاب
وقال هيرتزل في الممتمر  ،ل باشا من أبناء الصهاينة اليهوديةاكم

إن سلب فلسطين إلي يد " :م ١٨١١الصهيوين الدوىل في مدينة باسل 
شعب اليهود له علاقة قوية بسقوط الللافة العثمانية وبسقوطها 

وعلي إثر ذلك  ،"ليست هناك قوة لتوحيد المسلمين وحمايتهم
اطت البلاد الأسلامية واحد  سق في يد الأعداء وسقطت  ا فواحد 

ويف هذا إشارة إلي أن وحدة الأمة  ،ةنياالقدس الشريف في يد الصه
والإمامة هي طريقة هامة لتحرير المسجد الأقصي والدفاع عن 

 .مستضعفين في فلسطين ويف كل مكانالمسلمين ال

 والله 
 
الصواب  ا  علم ب 


