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التطبيع يف ال�سريعة واأخطاره على الق�سية الفل�سطينية

التطبيع يف ال�صريعة واأخطاره على الق�صية 

الفل�صطينية والدول وال�صعوب العربية والإ�صالمية

1
د. حممد عبد الرحمن عا�صور

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

َوَمْن  ْولِيَاُء َبْع�ٍشۚ 
َ
اأ َبْع�ُشُهْم   ۘ ْولِيَاَء 

َ
اأ اآَمنُوا َل َتتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنَّ�َشاَرٰى  يَُّها الَِّذيَن 

َ
اأ َيا 

امِلنَِي( ]املائدة: 51[. َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْمۗ  اإِنَّ اهللَ َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ

ْخِرَجنَّ اليَُهوَد، والنَّ�شاَرى ِمن 
ُ
عن عمر بن اخلطاب T قال: قال ر�شول اهلل x: “لأ

2
َجِزيَرِة الَعَرِب حتَّى ل اأَدَع اإلَّ ُم�ْشلًِما”.

ملخ�س:

بقوة،  ع�رشنا  يف  املطروقة  امل�شتجدة،  امل�شائل  من  جداً  مهمة  م�شاألة  البحث  تناول 

به،  ال�شلة  ذات  والألفاظ  التطبيع،  ومعنى  حقيقة  الباحث  بنّي  حيث  التطبيع،  وهي:  األ 

عليه  ال�رشعية  الأدلة  و�رشد  التطبيع  حكم  الباحث  ذكر  ثم  ومن  بينهما،  العالقة  ووجه 

مع بيان وجه الدللة منها، وكذلك ذكر فتاوى العلماء يف حكم التطبيع، ثم ذكر طائفة من 

اأخطار التطبيع واآثاره على الق�شية الفل�شطينية من جهة، وعلى الدول وال�شعوب العربية 

املف�رشين  القراآنية واأقوال  الأدلة  اأخرى، ثم ذكر من خالل بع�ش  والإ�شالمية من جهٍة 

فيها، لطيفة واإ�شاءة قراآنية؛ تفيد باأن التطبيع وبالرغم من �رشره فاإنه �شيقّرب ويعّجل 

زوال الكيان “اإ�رشائيل”، ومن ثم ختم بطائفة من النتائج والتو�شيات، ومن اأبرزها اأن 

اأهلها،  من  تبقى  ما  وت�رشيد  و�شياعها،  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شفية  اإىل  يوؤدي  التطبيع 

تغيري  اإىل  و�شولً  ومقد�شاتها،  فل�شطني  باأر�ش  باأحقيّته  ال�شهيوين  للعدو  ويعرتف 

بكلية  امل�شاعد  واأ�شوله  الفقه  اأ�شتاذ  واأ�شوله.  الإ�شالمي  الفقه  يف  دكتوراه  عا�صور:  الرحمن  عبد  حممد  د.   
1

ال�رشيعة والقانون باجلامعة الإ�شالمية – غزة. كتب بحثني حمكَّمني.

اأخرجه م�شلم يف �شحيحه: كتاب اجلهاد وال�شري، باب اإخراج اليهود من جزيرة العرب، 1388/3، ح 1767.  
2
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�شورة العدو ال�شهيوين يف نظر ال�شعوب العربية والإ�شالمية من عدٍو لدود اإىل �شديٍق 

حميم. اأما اأهم التو�شيات فهي اأن التطبيع كارثة وطاّمة كبى على الأمة باأ�رشها ب�شكل 

وتن�شيق  اجلميع  من  مواجهته  اإىل  يحتاج  مما  خا�ش،  ب�شكل  الفل�شطينيني  وعلى  عام، 

وتبيني  مكافحته  يف  واملقروءة  امل�شموعة  الو�شائل  كل  وا�شتعمال  بينهم،  فيما  اجلهود 

انت�شاراً،  اأو�شع  لأنه  الإنرتنت  هي  الو�شائل  هذه  واأهم  منه،  النا�ش  وحتذير  اأخطاره، 

عن  �شغرية  كتيّبات  تاأليف  وكذلك  النا�ش،  من  قدر  لأكب  الفكرة  و�شول  اإىل  ويوؤدي 

عند  والفهم  للقراءة  اأدعى  ال�شغري  الكتيّب  لأن  النا�ش،  على  باملّجان  وتوزيعها  التطبيع 

العامة، واهلل اأعلم. 

كلمات مفتاحية:

الق�شيةالألفاظالتطبيع

الدولال�شعوباأ�رشار

مقدمة:

حممد �شيدنا  املر�شلني  اأ�رشف  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رّب  هلل   احلمد 

ال�شهيوين  العدو  مع  التطبيع  فاإن  وبعد:  اأجمعني،  و�شحبه  اآله  وعلى  عليه  اهلل  �شلى 

للتطبيع  العربية  الدول  الكثري من  ب�شدة، فقد هرولت  ت�شارع  املحتل يف وقتنا احلا�رش 

والذي  املحتل  الفل�شطيني  ال�شعب  حلقوق  مراعاٍة  بدون  باملجان،  ال�شهيوين  العدو  مع 

اإقامة  البغي�ش. والتطبيع يعني  ال�شهيوين  لنيل حريته والنعتاق من الحتالل  ي�شعى 

جهة  من  الغا�شب  ال�شهيوين  والكيان  جهة  من  وامل�شلمني  العرب  بني  طبيعية  عالقات 

اأخرى؛ بدايًة بفتح ال�شفارات وتبادل الزيارات، مروراً بالتبادل التجاري والقت�شادي 

والجتماعي والثقايف وغريه، هذا وقد حّذرت العديد من الن�شو�ش القراآنية من مداهنة 

َل  اآَمنُوا  الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ )َيا  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  اليهود،  وخ�شو�شاً  وموالتهم  الأعداء 

َفاإِنَُّه  ِمنُْكْم  َيتََولَُّهْم  َبْع�ٍشۚ  َوَمْن  ْولِيَاُء 
َ
اأ َبْع�ُشُهْم   ۘ ْولِيَاَء 

َ
اأ َوالنَّ�َشاَرٰى  الْيَُهوَد  َتتَِّخُذوا 

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا 
َ
امِلنَِي( ]املائدة: 51[، وقوله تعاىل: )َيا اأ ِمنُْهْم  ۗ اإِنَّ اهللَ َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ
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قِّ  احْلَ ِمَن  َجاَءُكْم  مِبَا  َكَفُروا  َوَقْد  ِة  ِبامْلََودَّ اإِلَيِْهْم  ُتلُْقوَن  ْولِيَاَء 
َ
اأ ُكْم  َوَعُدوَّ ي  َعُدوِّ َتتَِّخُذوا  َل 

ْن ُتوؤِْمنُوا ِباهللِ َربُِّكْم اإِْن ُكنْتُْم َخَرْجتُْم ِجَهاًدا يِف �َشبِيلِي َواْبتَِغاَء 
َ
�ُشوَل َواإِيَّاُكْمۙ  اأ ُيْخِرُجوَن الرَّ

ْعلَنْتُْمۚ  َوَمْن َيْفَعلُْه ِمنُْكْم َفَقْد 
َ
ْخَفيْتُْم َوَما اأ

َ
ا اأ ْعلَُم مِبَ

َ
َنا اأ

َ
ِة َواأ َمْر�َشاِتيۚ ُت�رِشُّوَن اإِلَيِْهْم ِبامْلََودَّ

اأن التطبيع امل�شوؤوم له اأ�رشار بالغة  اإىل  1[، بالإ�شافة  ]املمتحنة:  بِيِل(  �َشلَّ �َشَواَء ال�شَّ

على الق�شية الفل�شطينية، وعلى الدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية، وحتدث الباحث 

ثَم  الإ�شالمية، ومن  ال�رشيعة  ال�شلة به، وحكمه يف  التطبيع، والألفاظ ذات  عن تعريف 

اأ�رشاره واأخطاره على الق�شية الفل�شطينية والدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية، وقد 

تناول الباحث هذه الدرا�شة املهمة حتت عنوان: “حكم التطبيع يف ال�رشيعة واأخطاره على 

الق�شية الفل�شطينية والدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية”.

اأولً: طبيعة املو�صوع:

البحث درا�شة �رشعية تاأ�شيلية حلقيقة التطبيع، وحكمه يف ال�رشيعة الإ�شالمية، من 

خالل الأدلة ال�رشعية من القراآن وال�شنة وبيان وجه الدللة منها، ثم ذكر ما يرتتب على 

اأم ما يخ�ّش الدول  الفل�شطينية،  التطبيع من خماطر واأ�رشار، �شواء ما يخ�ّش الق�شية 

وال�شعوب العربية والإ�شالمية.

ثانياً: اأهمية املو�صوع:

تتلخ�ش اأهمية املو�شوع يف النقاط التالية:

طرح مو�شوع التطبيع وتداوله حالياً ب�شكل كبري، لقيام بع�ش الدول به، فاأ�شبح هو   .1

ال�شغل ال�شاغل للنا�ش واأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم.

ق�شية  وامل�شلمني،  للعرب  الأوىل  بالق�شية  تعلقه  خالل  من  املو�شوع  اأهمية  تزداد   .2

فل�شطني والتي تعني ق�شية القد�ش وامل�شجد الأق�شى املبارك.

اإىل  حتتاج  فهي  ال�شهيوين،  املحتل  مع  التطبيع  على  ترتتب  التي  الكبى  الكوارث   .3

تو�شيح وتف�شيل، ولفٍت لأنظار الدول وال�شعوب.
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ثالثاً: اأ�صباب اختيار املو�صوع:

ما ذكره الباحث من اأهمية للمو�شوع؛ �شبٌب رئي�شٌي يف اختياره.  .1

حتى  منها،  الدللة  وجه  وبيان  عليه  الأدلة  بتحبري  للتطبيع،  ال�رشعي  احلكم  جتلية   .2
الإعالم  �شموم  ب�شبب  عليهم؛  الأمر  تلبّ�ش  ملن  خ�شو�شاً  للجميع،  وا�شحة  تكون 

والف�شائيات، وبع�ش ال�شخ�شيات.

واأهلها  الفل�شطينية،  الق�شية  يفيد  عمل  يف  الي�شري  بال�شيء  ولو  امل�شاركة  حماولة   .3
ال�شابرين املحت�شبني، من خالل حماربة التطبيع وجترمي من يقوم به.

“ل للتطبيع” �شعياً لإجناحها ورفعتها وظهورها، وا�شتفادة  اإثراء امل�شابقة البحثية   .4
اأكب كمٍّ من النا�ش منها.

رابعاً: م�صكلة البحث:

وتتمثل  م�شكلة،  حلل  و�شولً  مهمة،  ت�شاوؤلت  عن  جتيب  اأن  الدرا�شة  هذه  حتاول 

الت�شاوؤلت يف الآتي:

ما هو التطبيع واأين ن�شاأ؟  .1

ما هو احلكم ال�رشعي للتطبيع؟  .2

هل هناك اآثار وخماطر مرتتبة على التطبيع فيما يخ�ّش الق�شية الفل�شطينية، وكذلك   .3
الدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية؟

خام�صاً: جهود ال�صابقني:

بعد البحث والتنقيب عن مو�شوع الدرا�شة مل اأعرث على كتاب اأو بحث م�شتقل يلملم 

وما  ال�رشعي  احلكم  يخ�ّش  فيما  خ�شو�شاً  مفرداته  جميع  ويعر�ش  املو�شوع،  �شتات 

يتعلق به من اأدلة، ومبا اأنه مو�شوع م�شتجد فاإن الكتابة عنه قليلة، ومن هذه الكتابات:

الراجحي، عادل، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً!. د.م: د.ن، د.ت.  .1

�شالح الرقب، “حكم التَّطبِيع مع العدو اليهودي املحتل لفل�شطني وبيان خماطره على   .2
امل�شلمني،” املوقع الر�شمي لالأ�شتاذ الدكتور �شالح ح�شني الرقب، 2020/8/29.

ملكافحة  الفل�شطيني  املركز  موقع  الثقايف،  التطبيع  مكافحة  دليل  الأ�شقر،  اأ�شامة   .3
التطبيع، 2018/4/20.
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ق�شم الأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، تطور التطبيع   .4
 ،2020/10/26-2018/1/1 الفل�صطينية  الق�صية  على  واأثره  الإ�رشائيلي  العربي 

�شل�شلة ملف معلومات 27. بريوت: مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 2020.

الباحث  فاأراد  اجلوانب،  جميع  من  البحث  مبو�شوع  ط  حُتِ مل  الكتابات  هذه  ولكن 

ال�رشعي  باحلكم  يتعلق  فيما  الدرا�شة؛ خ�شو�شاً  مفردات  بجمع  البحث  بهذا  امل�شاركة 

للتطبيع، وترتيبها وتاأليفها، وو�شعها يف قالب ب�شكٍل مي�رّش ومنظم.

�صاد�صاً: خطة البحث:

ا�شتمل البحث على ثالثة مباحث وخامتة، على النحو الآتي:

املبحث الأول: حقيقة التطبيع والألفاظ ذات ال�شلة به.  .1

املبحث الثاين: حكم التطبيع يف ال�رشيعة والأدلة عليه.  .2

الدول  وعلى  الفل�شطينية،  الق�شية  على  واأخطاره  التطبيع  اأ�رشار  الثالث:  املبحث   .3
وال�شعوب العربية والإ�شالمية.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�شيات.  .4

�صابعاً: منهج البحث:

ا�شتقراء  خالل  من  وذلك  التحليلي،  الو�شفي  املنهج  هو  الباحث  اتبعه  الذي  املنهج 

مبو�شوع  العالقة  ذات  الأدلة  جمع  ثم  به،  ال�شلة  ذات  والألفاظ  التطبيع  حقيقة  وتتبع 

الدرا�شة، وو�شفها وعر�شها وحتليلها، وقد اتبع اخلطوات الآتية:

با�شم  مبتدئاً  املنت  يف  وتوثيقها  امل�شحف،  بخط  وكتابتها  �شورها،  اإىل  الآيات  عزو   .1
ال�شورة، ثم رقم الآية. 

تخريج الأحاديث من مظانها الأ�شلية، مع كتابتها بخط مميز، فما كان يف ال�شحيحني   .2
مّت توثيقه يف احلا�شية بدون احلكم عليه، وما كان يف غريهما، ُوِثّق وُذِكَر احلكم عليه 

غالباً. 

مّت توثيق امل�شادر واملراجع يف احلوا�شي بدايًة مبا ا�شتهر به املوؤلف من ا�شم اأو لقب اأو   .3
كنية، ثم ا�شم الكتاب مقت�شباً، ثم رقم اجلزء اإن وجد ثم ال�شفحة، ويف قائمة امل�شادر 

واملراجع مّت تف�شيل البيانات اخلا�شة باملوؤلِف والكتاب؛ وذلك لعدم اإثقال احلوا�شي 

بذلك. 
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املبحث الأول: حقيقة التطبيع والألفاظ ذات ال�شلة به:

راأينا  وقد  ع�رشنا،  يف  بقوة  الواقعة  الق�شايا  من  ال�شهيوين  العدو  مع  التطبيع  اإن 

باملجان،  ال�شهيوين  العدو  مع  للتطبيع  هرولت  والإ�شالمية  العربية  الدول  من  العديد 

اإقامة العرب وامل�شلمني  على ح�شاب حقوق ال�شعب الفل�شطيني املحتل، والتطبيع يعني 

واجتماعي،  واقت�شادي،  جتاريٍ،  تبادل  من  ال�شهيوين،  الكيان  مع  طبيعية  عالقات 

وثقايف، وخباتي، وغرِي ذلك، والباحث و�ّشح املق�شود بالتطبيع، ثم ذكر بع�ش الألفاظ 

ذات ال�شلة به، وَبنيَّ وجه العالقة بينهما، وذلك يف مطلبني، كما يلي: 

املطلب الأول: حقيقة التطبيع:

اأولً: تعريف التطبيع يف اللغة وال�صطالح: 

3
1. التطبيع يف اللغة: ا�شتق من )طبع(، وجاء يف ل�شان العرب لبن منظور:

باُع  والطِّ الإن�شان،  عليها  ُجبَِل  التي  جيُّة  وال�شَّ اخَللِيقُة  بِيعُة  والطَّ الطبُْع 

كالنِّحا�ِش  مذكر  واحٌد  باُع  الطِّ الزجاجي  القا�شم  اأَبو  وقال  مُوؤَنثة،  كالطَّبِيعةِ 

من  عليه  ُطبَِع  ما  وهو  ِطباعاً  الإن�شان  َطبُْع  وُيجمع  زهري: 
َ
الأ قال  والنِّجاِر، 

ِطباِع الإِن�شان يف ماأَْكلِه وَم�رْشَِبه و�ُشهولِة اأخالِقه وُحزوَنتِها وُع�رْشِها وُي�رْشِها 

وحكى  الإِن�شان....  ِطباِع  واحد  باُع  والطِّ و�َشخائه،  وُبْخلِه  وَرخاَوِته  و�شّدِته 

عليه  َيْجري  طاِبٌع  له  ن�شد 
َ
واأ َطبِيعٌة،  ي 

َ
اأ الباء  بك�رش  ح�شن  طاِبٌع  له  اللحياين 

مِر َيْطبَُعه طبْعاً َفَطَره، 
َ
بائُِع، وَطبََعه اهللُ على الأ ا ُتفا�ِشُل ما َبنْيَ الّرجاِل الطَّ واإِنَّ

هم عليها وهي َخالئُِقهم َيْطبَُعهم 
َ
ن�شاأ

َ
وطبَع اهللُ اخَللَْق على الطبائِع التي خلقها فاأ

طبْعاً َخلََقهم، وهي َطبِيَعتُه التي ُطبَِع عليها وُطبَِعها والتي ُطبَِع، عن اللحياين مل 

الإِن�شان  يف  َب  ُركِّ ما  باُع  والطِّ عليها....  �شاحبها  ُطبَِع  التي  راد 
َ
اأ ذلك،  على  يزد 

بْع ابتداَء �شنْعِة  ْخالق التي ل يكاُد ُيزاِولُها من اخلري وال�رش، والطَّ
َ
من جميع الأ

ال�شيء تقول َطبعت اللَِّبَ طبْعاً، وَطبَع الدرهم وال�شيف وغريهما يْطبَُعه طبْعاً؛ 

و 
َ
اأ يناً  �ِشكِّ و 

َ
اأ َفيَْطبَُع منها �شيفاً  امل�شتطيلة  ياأْخذ احلديدَة  الذي  بّاُع  �شاَغه، والطَّ

بّاُع  ًة َعِملُْت، والطَّ باعُة، وَطبَْعُت من الطني َجرَّ و نحو ذلك؛ و�شنعتُه الطِّ
َ
اأ �ِشناناً 

الذي يعَملها، والطبُْع اخَلتْم وهو التاأْثري يف الطني ونحوه.

حممد بن منظور، ل�صان العرب، حتقيق عامر اأحمد حيدر )بريوت: دار �شادر، د.ت(.  
3
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4
وجاء يف تاج العرو�ش من جواهر القامو�ش لأبي الفي�ش حممد مرت�شى الزبيدي:

والطاِبع كهاَجر وُتك�رَشُ الباُء )....(؛ ما َيْطبَُع وَيْختِم، كاخلامَت واخلامِت، ويف 

 اأي اخلامَت، 
حيفِة”5 حديِث الدعاء: “اْختِْمه باآمني، فاإّن اآمنَي مثُل الطاَبِع على ال�شَّ

بَاَعة  الطِّ عليه،.....  َيِعزُّ  مبا  الإن�شاُن  َيْفَعُل  كما  وُترَفُع  عليها،  ُيختَُم  اأّنه  يريُد 

كِكتاَبٍة، ِحرَفتُه على القيا�ِش فيما جاَء من َنظائِره..... والتَّْطبيُع: التَّنْجي�ُش، قال 

�رِشْباً  املاأِبّي  الَكِدر  َبيْنَنا من  لَيَْل  يا  ِب  ال�رشِّ َتْخلِطي يف  “وعن  رَثيَّة:  الطَّ بُن  يزيُد 

�َش، واملَاأِْبّي: الذي تاأبى  ُمطبَّعاً” اأراَد: اأن َتْخلِطي وهي لغُة مَتيٍم، واملُطبَّع الذي جُنِّ

الإبُل �رُشَبه.

اإذاً التطبيع اأي�شاً يحمل معنًى �شالباً م�شتقذراً وهو التنجي�ش.

يوؤخذ من التعريف اللغوي للطبع الذي ا�صتق منه التطبيع: اأنه اخلليقة وال�شجية 

الدرهم  وطبع  اللب،  طبعت  تقول  ال�شيء  �شنعة  والطبع  الإن�شان،  عليها  ُجبل  التي 

وال�شيف يطبعه طبعاً؛ اأي �شاغه، والطباع هو الذي يطبع هذه الأ�شياء و�شنعته الطباعة، 

التاأثري يف الطني ونحوه، وكذلك من معانيه التنجي�ش، وهذه املعاين  والطبع اخلتم وهو 

اأ�شياء  على  وتعويدهم  وحملهم  النا�ش  بجبل  املَُطبِع  يقوم  بحيث  للتطبيع  الأقرب  هي 

ال�شيف  الطباع بطبع  يقوم  التطبيع وخمرجاته كما  معينة هو يريدها، ويقوم ب�شياغة 

اأهم  الطني ونحوه، ومن  يوؤثر اخلتم يف  النا�ش كما  يوؤثر يف  وال�شكني ونحوه، والتطبيع 

املعاين التي تخدم البحث هو التنجي�ش وكاأن املَُطبِع يقوم بتنجي�ش وتلويث اأفكار النا�ش 

ومعتقداتهم بحيث ي�شبحون يرون العدو �شديقاً. 

مع مالحظة اأنه ل يوجد مادة تطبيع يف املعاجم العربية؛ لأنها كلمة م�شتحدثة، فاملعنى 

Normal مبعنى العادي، Normalization ا�شتق من الكلمة الإجنليزية   احلايل للتطبيع 

6
اأو املتعارف عليه.

فطبّعته  واجَلْعل،  الت�شيري  معنى  طيّاته  يف  يحمل  املعا�رش  التطبيع  م�شطلح  اأن  كما 

اأي جعلته طبيعياً، وهذا املعنى م�شتحدث ولكن جممع اللغة العربية يف القاهرة اأجاز هذا 

حممد مرت�شى الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، حتقيق علي �شريي )بريوت: دار الفكر للطباعة   
4

والن�رش والتوزيع، 1994(. 

اأخرجه اأبو داود يف �شننه: كتاب ال�شالة، باب التاأمني وراء الإمام، 310/1، ح 938، قال ال�شيخ الألباين: �شعيف.  
5

عادل الراجحي، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً! )د.م: د.ن، د.ت(، �ش 1.   
6
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فهو  “الطبيعة”  هنا  وهو  الأجنا�ش،  اأ�شماء  من  ال�شتقاق  كرثة  على  قيا�شاً  ال�شتخدام، 

7
ي�شبه قولهم: التم�شري والتمدين والتجني�ش.

تعريف  ويكن  حادث  م�شطلح  التطبيع  ذكرنا  كما  ال�صطالح:  يف  التطبيع   .2

 
8
التطبيع: باأنه العودة بالأ�شياء اإىل طبيعتها و�شابق عهدها.

اأو  ر�شمي،  غري  اأو  ر�شميٍّ  اتفاٍق  “كلُّ  فيعني:  ال�صهيوين  العدو  مع  التطبيع  اأما 

9
تبادل جتاري، اأو ثقايف، اأو تعاون اقت�شادي، مع اإ�رشائيليني ر�شميني اأو غري ر�شميني”.

بني  العالقات  يف  النتقال  فيعني  ال�شهيوين  العدو  مع  احلايل  التطبيع  مفهوم  اأما 

التناق�ش  حالة  فيها  وتنتفي  طبيعية،  مرحلة  اإىل  العداء  مرحلة  من  املتنازعني  الطرفني 

امليادين  يف  والتعاون  اجلوار  وح�شن  املتبادلة  امل�شالح  اأ�شا�ش  على  وتقوم  احلرب،  اأو 

10
واملجالت كافة.

العربي  اجلانب  على  تغيري  اإحداث  هو  ال�شهيوين  العدو  مع  التطبيع  وجوهر 

والإ�شالمي، على اأن يبداأ هذا التغيري بالت�شليم بوجود “اإ�رشائيل” كـ“دولة يهودية” يف 

ال�شيا�شية،  معتقداته  وتغيري  الع�شكرية  العربي  العامل  قدرات  تقييد  اإىل  ويتد  املنطقة، 

اإىل  و�شولً  واإقليمية،  اأمنية  مطالب  حتقيق  اإىل  اإ�شافة  عالقاته،  �شبكة  �شياغة  واإعادة 

 كالإقرار بوجوده واأحقيته يف الأر�ش، 
11

تغيري املواقف جتاه هذا الكيان ب�شورة جذرية،

والهوية اليهودية وغري ذلك.

لتحقيق  ال�شهيونية  ال�شرتاتيجية  اأهداف  من  هدفاً  ذاته  يف  التطبيع  يبدو  ما  وبقدر 

اأدوات  مع  ويتكامل  العمل،  يف  اأدواتها  من  اأداة  يعّد  اأي�شاً  فاإنه  املنطقة  يف  العدو  اأهداف 

 فالتطبيع يفتح الباب على م�رشاعيه للعدو، 
12

العمل الأخرى من ع�شكرية وديبلوما�شية،

ويجعله يحقق اأهدافه من خالل فّك العزلة عنه وانخراطه يف املنطقة العربية والإ�شالمية 

اأ�شامة الأ�شقر، دليل مكافحة التطبيع الثقايف، موقع املركز الفل�شطيني ملكافحة التطبيع، 2018/4/20، انظر:   
7

 http://panc.ps/166063  

عادل الراجحي، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً!، �ش 1.   
8

املرجع نف�شه.  
9

اأ�شامة الأ�شقر، دليل مكافحة التطبيع الثقايف، املركز الفل�شطيني ملكافحة التطبيع، 2018/4/20.  
10

املرجع نف�شه.  
11

املرجع نف�شه.  
12

http://panc.ps/166063
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الذي هو حمروٌم منها منذ زمن بعيد ب�شبب احتالله لفل�شطني بغري وجه حّق، وتع�شفه 

وا�شطهاده ل�شعبها، وم�شادرة حقوقه وممتلكاته وكيانه وهويته.

املطلب الثاين: الألفاظ ذات ال�صلة بالتطبيع:

لقوة  منها  ثالثة  الباحث  اختار  وقد  بالتطبيع،  ال�شلة  ذات  الألفاظ  من  العديد  هناك 

وبني  بينها  العالقة  وجه  َبنّيَ  ثم  والهدنة،  واملداهنة،  املوالة،  وهي:  بالتطبيع  �شلتها 

التطبيع.

اأولً: املوالة: 

1. تعريف املوالة يف اللغة وال�صطالح:

قول  ومنه  والدُُّنْو،  الُقْرب  وهو  الالم،  ب�شكون  الَويْل،  من  املوالة  اأ�شل  اللغة:  يف  اأ. 

 اأي مما يقاربك، وواىل بني �شيئني: تاَبَع بينهما بال 
13

النبي w للغالم: “ُكْل مما يليك”؛

تفرقة؛ ومنه املوالة يف اأعمال الو�شوء اأي املتابعة بينها بال تفرقة، فاأ�شل املوالة: القرب 

واملتابعة، واملوالة هي املحبة بغ�ّش النظر عن درجة هذا احلّب ومرتبته، فكل من اأحببته 

 والَويِلُّ واملَْوىَل 
14

واأعطيته ابتداًء من غري مكافاأة فقد اأوليته، وواليته اأي اأدنيته اإىل نف�شك،

ي�شتعمالن يف ذلك كلُّ واحٍد منهما يقال يف معنى الفاعل؛ اأي: املَُوايِل، ويف معنى املفعول؛ 

َويِلُّ اهللِ عّز وجّل ومل يرد َمْوَلُه، وقد يقال: اهللُ تعاىل َويِلُّ  اأي: املَُواىَل، يقال للموؤمن: هو 

واملعني،  النا�رش،  وهو  العدو،  �شّد  والَويلّ  املعاداة  �شّد  واملوالة   
15

وَمْوَلُهْم، املوؤمنني 

الن�شب، واملِعتق، واملعتَق، والَعبْد، وكل من  واحلليف، واملحب، وال�شديق، والقريب يف 

16
قام باأمر فهو َولِيُّه: كويل الأمر، وويل املراأة يف النكاح وويل اليتيم ونحوه.

والإعانة،  واحللف،  واملودة،  واملحبة،  الن�رشة،  وتعني  املعاداة  �شّد  املوالة  اإذاً 

وال�شداقة، وهذه املعاين هي الأقرب اإىل املعنى ال�شطالحي.

الأ�رشبة، كتاب  وم�شلم:  ح5377،   ،68/7 يليه،  مما  الأكل  باب  الأطعمة،  كتاب  �شحيحه:  يف  البخاري  اأخرجه   
13 

باب حديث الطعام وال�رشاب واأحكامهما، 1599/3، ح 2022.

عطار، الغفور  عبد  اأحمد  حتقيق  العربية،  و�صحاح  اللغة  تاج  ال�صحاح:  اجلوهري،  حماد  بن  اإ�شماعيل   
14 

ط 4 )بريوت: دار العلم للماليني، 1990( ج 7، �ش 378.

اأبو القا�شم الراغب الأ�شفهاين، املفردات يف غريب القراآن، حتقيق �شفوان عدنان داوودي )بريوت: دار القلم،   
15

1992(، �ش 885.

حممد بن يعقوب الفريوز اآبادي، القامو�س املحيط، ط 8 )بريوت: موؤ�ش�شة الر�شالة، 1998(، �ش 1344.  
16



26

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

ب. يف ال�صطالح: من خالل املعنى اللغوي تبني اأن املوالة تعني الن�رشة، واملحبة، 

والتقرب،  الدنو  وكذلك  وباطناً،  ظاهراً  املحبوبني  مع  والكون  والحرتام،  والإكرام، 

والولية �شّد العداوة، والويل عك�ش العدو، واملوؤمنون اأولياء الرحمن، والكافرون اأولياء 

اإِىَل  لَُماِت  الظُّ ِمَن  ُيْخِرُجُهْم  اآَمنُوا  الَِّذيَن  َويِلُّ  )اهللُ  الطاغوت وال�شيطان، ومنه قوله تعاىل: 

�ْشَحاُب 
َ
وٰلَئَِك اأ

ُ
لَُماِتۗ اأ اُغوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر اإِىَل الظُّ ْولِيَاوؤُُهُم الطَّ

َ
النُّوِر ۖ َوالَِّذيَن َكَفُروا اأ

النَّاِر ۖ ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن( ]البقرة: 257[.

َل  اآَمنُوا  الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ )َيا  تعاىل:  قال  والن�شارى،  اليهود  موالة  عن  النهي  ذلك  ومن 

ْولِيَاُء َبْع�ٍشۚ  َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم ۗ  
َ
ْولِيَاَءۘ  َبْع�ُشُهْم اأ

َ
َتتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنَّ�َشاَرٰى اأ

امِلنَِي( ]املائدة: 51[. اإِنَّ اهللَ َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ

قال الطبي:

وال�شواب من القول يف ذلك عندنا اأن يقال:

اإن اهلل تعاىل ِذْكُره نَهَى املوؤمنني جميعاً اأن يتخذوا اليهود والن�شارى اأن�شاراً 

وحلفاَء على اأهل الإيان باهلل ور�شوله وغرَيهم، واأخب اأنه من اتخذهم ن�شرياً 

اهلل  على  التحزُّب  يف  منهم  فاإنه  واملوؤمنني،  ور�شوله  اهلل  دون  من  ووليّاً  وحليفاً 

 
17

وعلى ر�شوله واملوؤمنني، واأن اهلل ور�شوله منه بريئان.

وقال الطبي اأي�شاً:

يعني تعاىل ذكره بقوله: )َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم(، ومن يتولَّ اليهود 

على  ون�رَشهم  تولهم  من  فاإن  يقول:  منهم.  فاإنه  املوؤمنني،  دون  والن�شارى 

املوؤمنني، فهو من اأهل دينهم وملتهم، فاإنه ل يتوىل متوّل اأحداً اإل وهو به وبدينه 

و�َشِخطه،  خالفه  ما  عادى  فقد  دينَه،  ور�شي  ر�شيه  واإذا  را�ٍش.  عليه  هو  وما 

 
18

و�شار حُكمه ُحكَمه.

اتخاذ  عن  الآية  بهذه  املوؤمنني  تعاىل  اهلل  “نهى  الوجيز:  املحرر  عطية يف  وقال ابن 

 اليهود والن�شارى اأولياء يف الن�رشة واخللطة املوؤدية اإىل المتزاج واملعا�شدة، وحكم هذه

�شاكر  حممد  اأحمد  حتقيق  القراآن،  اآي  تف�صري  يف  البيان  جامع  الطربي:  تف�صري  الطبي،  جرير  بن  حممد   
17

)بريوت: موؤ�ش�شة الر�شالة، 2000(، ج 10، �ش 398.

املرجع نف�شه، �ش 400.  
18
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الآية باق، وكل من اأكرث خمالطة هذين ال�شنفني فله حظه من هذا املقت الذي ت�شمنه قوله 

 
19

تعاىل: َفاإِنَُّه ِمنُْهْم”.

بالنوايا  لهم،  الوّد  واإظهار  اإليهم  التقرب  تعني:  الكفار  موالة  اأن  يتبني  هنا  ومن 

20
والأقوال والأفعال.

ومن مظاهر موالة الكفار، ومنهم اليهود والن�شارى، اتباع اأهوائهم ومن ذلك قوله 

ُهَو  ُهَدى اهللِ  اإِنَّ  ُقْل   ۗ ِملَّتَُهْم  َتتَّبَِع  َحتَّٰى  النَّ�َشاَرٰى  َوَل  الْيَُهوُد  َعنَْك  َتْر�َشٰى  )َولَْن  تعاىل: 

ْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعلِْمۙ  َما لََك ِمَن اهللِ ِمْن َويِلٍّ َوَل َن�ِشرٍي(
َ
الُْهَدٰىۗ  َولَئِِن اتَّبَْعَت اأ

]البقرة: 120[. 

ُتِطيُعوا  اإِْن  اآَمنُوا  الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ )َيا  قال تعاىل:  ياأمرون وي�شريون،  ومنه طاعتهم فيما 

وُكْم َبْعَد اإَِياِنُكْم َكاِفِريَن(] اآل عمران: 100[.  وُتوا الِْكتَاَب َيُردُّ
ُ
َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن اأ

ُد َقْوًما ُيوؤِْمنُوَن ِباهللِ َوالْيَْوِم  ومنه الركون اإليهم واإظهار الوّد لهم، قال تعاىل: )َل جَتِ

ْو َع�ِشرَيَتُهْم 
َ
ْو اإِْخَواَنُهْم اأ

َ
ْبنَاَءُهْم اأ

َ
ْو اأ

َ
اْلآِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللَ َوَر�ُشولَُه َولَْو َكاُنوا اآَباَءُهْم اأ

تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َوُيْدِخلُُهْم  ِمنُْه ۖ    ِبُروٍح  يََّدُهْم 
َ
َواأ اْلإَِياَن  ُقلُوِبِهُم  يِف  َكتََب  وٰلَئَِك 

ُ
اأ  ۚ

َل اإِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم 
َ
ۚ اأ وٰلَئَِك ِحْزُب اهللِ 

ُ
ْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها ۚ َر�ِشَي اهللُ َعنُْهْم َوَر�ُشوا َعنُْه ۚ اأ

َ
اْلأ

امْلُْفلُِحوَن(]املجادلة: 22[.

ويدخل يف جملة ما تقدم اإكرام الكفار، وتقريبهم وخ�شو�شاً من احلكام، وم�شاورتهم 

يف الأمور املهمة، واتخاذهم بطانة من دون املوؤمنني، ومعاونتهم على ظلمهم، ون�رشتهم، 

والرتهيب  الرتغيب  بو�شائل  الأمة  واأخذ  وتقاليدهم،  وعاداتهم  باأعمالهم  والت�شبه 

والإعالم للت�شبه بهم وتقليدهم يف �شوؤون احلياة.

تنظيماتهم  يف  والدخول  خمططاتهم،  وتنفيذ  معهم،  والتاآمر  معاونتهم  فيه  ويدخل 

واأحالفهم، والتج�ش�ش من اأجلهم، ونقل عورات امل�شلمني واأ�رشار الأمة اإليهم، والقتال يف 

21
�شفهم، وحت�شني اأفكارهم ومناهجهم وقيمهم وت�شوراتهم والدعوة اإليها.

اأبو حممد عبد احلق بن عطية، املحرر الوجيز: يف تف�صري الكتاب العزيز، حتقيق عبد ال�شالم عبد ال�شايف حممد   
19

)بريوت: دار الكتب العلمية، 2001(، ج 2، �ش 203.

اخلطاب(، بن  عمر  دار  )الإ�شكندرية:  نواق�صه   – حقيقته   – اأركانه  الإميان:  يا�شني،  نعيم  حممد   
20 

�ش 111-110.

املرجع نف�شه.  
21
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2. العالقة بني املوالة والتطبيع:

من خالل تعريف املوالة يف اللغة وال�شطالح ظهر لنا متام الظهور والو�شوح العالقة 

الظاهرة بني املوالة والتطبيع، فكما تقوم املوالة على املحبة، والن�رشة، والدنو،  القوية 

والتقرب من الأعداء وم�شاملتهم وموؤازرتهم، فاإن هذه املعاين بعينها موجودة يف التطبيع؛ 

ومعاونته،  ومنا�رشته،  وحمبته،  العدو،  من  الدنو  يعني  الذي  التطبيع،  �شلب  هي  بل 

ومظاهرته على امل�شلمني، و�شطب القيم واملبادئ والأفكار املتعلقة مبعاداته؛ بل وقلب هذه 

املبادئ والقيم واحلقائق، وحمل النا�ش للت�شديق بها، وكل ذلك ي�شّب يف �شالح اليهود، 

وي�شهل لهم تنفيذ خمططاتهم، بابتالع ما تبقى من اأر�ش فل�شطني، وال�شيطرة على املنطقة، 

بل على الأمة العربية والإ�شالمية باأ�رشها؛ لكن مع مالحظة اأن التطبيع اأعّم من املوالة، 

فاملوالة ممكن اأن تكون يف جوانب حمددة، اأما التطبيع فال حدود له.

ثانياً: املَُداَهَنة: 

1. تعريف املداهنة يف اللغة وال�صطالح: 

واملُداَهنَة  والأدمي،  بالُدهن  التََّطلِي  وهو  الدَّْهن  من  ماأخوذة  اللغة:  يف  املَُداهنة  اأ. 

 
22

والإدِّهان: امل�شانعة، واإظهار خالف ما ُت�ْشِمر.

 
23

واملُدِهن: هو الذي ظاهره خالف باطنه، ومنه املُناِفق الذي ُيلنَيِّ جانبه ليُْخِفي ُكفره.

 
24

وداهنت الرجل: اإذا واريته واأظهرت له خالف ما ُت�ْشِمُر له.

 
25

والإدهان: الغ�ش، والتليني واملُقاربة يف الكالم ملن ل ينبغي له التليني.

وا لَْو ُتْدِهُن َفيُْدِهنُوَن (]القلم: 9[. ومن ذلك قوله تعاىل: )َودُّ

�شون لك، اأو ت�شاِنُعُهم  �ش لهم فرُيَخِّ اأْي تلني لهم يا حممد w، فيلينون لك، اأو ُتِرخِّ

 
26

يف دينهم، فيُ�شانعونك يف دينك.

معاملتهم،  بح�شب  وعاملتهم  احلق،  وتركت   w حممد  يا  اإليهم  ركنت  لو  واملعنى: 

 
27

فيُمالِئونك ويعاملونك مبثلها.

حممد بن اأبي بكر الرازي، خمتار ال�صحاح، ترتيب حممود خاطر )بريوت: مكتبة لبنان، 1995(، �ش 218.   
22

املرجع نف�شه.  
23

اأحمد بن فار�ش، مقايي�س اللغة، حتقيق عبد ال�شالم هارون )بريوت: دار الفكر، 1979(، ج 2، �ش 308.   
24

حممد بن منظور، ل�صان العرب، ج 2، �ش 1447.   
25

اأحمد بن فار�ش، مقايي�س اللغة، �ش 308.   
26

حممود بن عمر الزخم�رشي، الك�صاف عن حقائق التنزيل )بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي(، ج 6، �ش 181.  
27
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ب. املُداهنة يف ال�صطالح: عرفها العلماء بعدة تعريفات متقاربة منها هذه الثالثة، 

وهي كما يلي: 

جانب  اأو  مرتكبه،  جلانب  حفظاً  تدفعه،  ومل  دفعه،  على  وتقدر  ُمنكراً  ترى  اأن  “هي   •
 
28

غريه؛ لقلة مبالٍة يف الدين”.

 
29

“هي بذل الدين ل�شالح الدنيا”.  •

َفتُوؤَالُِفُه، وُتوؤَاِكلُُه، وَتْر�َشى باأفعاله املُنَْكَرة، ول  اأن تلقى الفا�شق املُظِهر للف�شق  “هي   •
 
30

ُتنِْكُرَها ولو بالقلب؛ وهو اأ�شعُف الإيان”.

ُيالحظ من هذه التعريفات اأن املَُداَهنَة هي اإظهار خالف ما ُيبِطن الإن�شان، من خالل 

منفعة  حت�شيل  اأجل  من  َمَوِدِتهم؛  واإظهار  لهم،  والتُملُّق  والَظلََمة،  اق،  للُف�شَّ التَّ�َشنُِّع 

دنيوية ُمعينة، ك�شداقة، اأو مال، اأو نحو ذلك. 

2. العالقة بني املداهنة والتطبيع:

املداهنة تعني بذل الدين من اأجل الدنيا، من خالل م�شايرة الظامل يف ظلمه، وموافقة 

وهذه  املنكرة،  باأفعاله  وتر�شى  مودته،  وتظهر  وتوؤاكله،  فتوؤالفه  ف�شقه،  على  الفا�شق 

الظامل، واملوافقة على  ال�شهيوين  العدو  التطبيع من خالل م�شايرة  املعاين موجودة يف 

ظلمه واأفعاله املنكرة بحق الفل�شطينيني، واظهار مودته ون�رشته، وغري ذلك من املنكرات 

والأ�رشار التي ل ح�رش لها.

ثالثاً: الهدنة:

1. تعريف الهدنة يف اللغة وال�صطالح:

اأ. الهدنة يف اللغة: مبعنى ال�شكون بعد الهيجان، وهدن مبعنى �شكن، وهادنه مهادنة 

اأي �شاحله، وا�شم الهدنة يقال لل�شلح بعد القتال، واملوادعة بني امل�شلمني والكفار، وبني 

 
31

كل متحاِرَبنْي.

علي بن حممد اجلرجاين، التعريفات، حتقيق ن�رش الدين تون�شي )القاهرة: �رشكة القد�ش للت�شدير، 2007(،   
28

�ش 326.

حممد عبد الرحمن املباركفوري، حتفة الأحوذي: ب�رشح جامع الرتمذي )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج 6،   
29

�ش 113. 

اأحمد بن علي بن حجر، فتح الباري �رشح �صحيح البخاري )بريوت: دار املعرفة(، ج 10، �ش 528.  
30

حممد بن منظور، ل�صان العرب، ج 6، �ش 4638.   
31
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معنى  حول  تدور  متقاربة  بتعريفات  الفقهاء  عرفها  ال�صطالح:  يف  الهدنة  ب. 

املوادعة، واملعاهدة، وامل�شاملة، وامل�شاحلة، فهي:

عند احلنفية: ال�شلح على ترك القتال مدة، مبال اأو غري مال اإذا راأى الإمام م�شلحة 

32
يف ذلك.

حكم  حتت  فيها  هو  لي�ش  مدة  امل�شاملة  على  احلربي  مع  امل�شلم  عقد  املالكية:  وعند 

33
الإ�شالم.

وعند ال�صافعية: م�شاحلة اأهل احلرب على ترك القتال ملدة معينة، بعو�ش اأو غري 

34
عو�ش.

امل�شلمني مدة معلومة  القتال مع غري  اأو نائبه على ترك  وعند احلنابلة: عقد لإمام 

35
بقدر احلاجة.

2. �رشوط الهدنة:

ل بّد ل�شحة عقد الهدنة من توفر ال�رشوط الآتية:

36
اأن يعقدها الإمام اأو نائبه دون غريهما، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. اأ. 

اأن تكون مل�شلحة امل�شلمني، كالعجز عن القتال مثالً، ول بّد فيها من حتقيق امل�شلحة  ب. 

للم�شلمني، والأغرا�ش املق�شودة �رشعاً، واإذا مل تتحقق كل املنافع فال حاجة لعقدها 

 
37

بالتفاق.

عالء الدين حممد ال�شمرقندي، حتفة الفقهاء )بريوت: دار الكتب العلمية، 1984(، ج 3، �ش 297.  
32

حممد بن يو�شف العبدري، التاج والإكليل ملخت�رش خليل )بريوت: دار الفكر، 1978(، ج 3، �ش 386.  
33

حممد اخلطيب ال�رشبيني، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج 6،   
34

�ش 86.

من�شور بن اإدري�ش البهوتي، ك�صاف القناع عن منت الإقناع، حتقيق هالل هالل )بريوت: دار الفكر، 1982(،   
35

ج 3، �ش 111.

اإبراهيم بن علي ال�شريازي، املهذب يف فقه الإمام ال�صافعي، حتقيق حممد الزحيلي، ط 2 )بريوت: دار القلم،   
36

2001(، ج 3، �ش 322.

كمال الدين حممد بن الهمام، �رشح فتح القدير على الهداية �رشح بداية املهتدي )بريوت: دار الفكر(، ج 5،   
37

�ش 455.
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اأن تكون مدتها حمددة يحددها الإمام باجتهاده، فال تنعقد هدنة مطلقة لأن اإطالقها  ج. 

38
بال حتديد املدة يوؤدي اإىل ترك اجلهاد؛ وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

حمظورة  �رشوط  على  يعقدها  اأن  لالإمام  يجوز  فال  فا�شد،  �رشط  اأي  من  تخلو  اأن  د. 

�رشعاً ت�رش بامل�شلمني، كاأن ي�شرتط الكفار على امل�شلمني منع فّك الأ�رشى، اأو معاونة 

39
امل�رشكني على امل�شلمني، وغري ذلك من ال�رشوط الفا�شدة.

3. العالقة بني الهدنة والتطبيع:

يتفق ُكلٌّ من الهدنة والتطبيع باأنهما �شلٌح مع العدو، ولكن الهدنة حمددة ب�رشوط 

واأن  �رشعاً،  املق�شودة  الأغرا�ش  وحتقق  امل�شلمني،  مل�شلحة  تكون  اأن  اأهمها  من  معينة 

تكون مدتها حمددة، واأن تخلو من اأّي �رشط فا�شد ي�رّش بامل�شلمني؛ كالتعاون مع العدو 

وم�شاعدته ومنا�رشته �شّد امل�شلمني، اأما التطبيع فعالوة على اأنه ل يحقق اأّي م�شلحة 

واملدمرة؛  الفا�شدة  ال�رشوط  كل  طياته  يف  يحمل  فهو  احلقيقية،  امل�شلمني  م�شالح  من 

كالتعامل مع العدو ومنا�رشته وم�شاملته ومعاونته يف كل املجالت، والوقوف معه �شّد 

باأحقيته  له  والت�شليم  لفل�شطني،  احتالله  على  اإقراره  هي  الأكب  اجلرية  بل  امل�شلمني، 

بها، وكذلك الت�شليم بجرائمه، وبالتايل �شياع اأر�ش فل�شطني املباركة ومقد�شاتها وعلى 

راأ�شها امل�شجد الأق�شى املبارك، فيا لها من جرية.

املبحث الثاين: حكم التطبيع يف ال�شريعة والأدلة عليه:

َبنيَّ الباحث يف املبحث الأول حقيقة التطبيع، واأ�شبح معناه وا�شحاً جلياً، وات�شح لكل 

ذي لّب اأن التطبيع حمرٌم �رشفاً؛ بل هو جرية كبى؛ وهو من اأكب املنكرات واملوبقات، 

املظلومني واملقهورين وامل�شت�شعفني من  الأعداء ومنا�رشتهم على  ملا فيه من مظاهرة 

امل�شلمني، وقد تظافرت وتكاثرت الأدلة ال�رشعية من الكتاب وال�شنة واملعقول على حرمة 

التطبيع، وكذلك فتاوى العلماء بخ�شو�ش التطبيع، وقد اختار الباحث بع�شاً منها جتنباً 

لالإطالة، وذلك يف مطلبني، الأول يتناول الأدلة على حرمة التطبيع، والثاين يتناول فتاوى 

العلماء بحرمة التطبيع.

حممد بن عرفة الد�شوقي، حا�صية الد�صوقي على ال�رشح الكبري، حتقيق حممد علي�ش )بريوت: دار الفكر،   
38

2002(، ج 2، �ش 602.

حممد بن يو�شف العبدري، التاج والإكليل ملخت�رش خليل، �ش 386.  
39
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املطلب الأول: الأدلة على حرمة التطبيع:

اأولً: من القراآن:

ْولِيَاُء 
َ
ْولِيَاَءۘ  َبْع�ُشُهْم اأ

َ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا َل َتتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنَّ�َشاَرٰى اأ

َ
1. قال تعاىل: )َيا اأ

امِلنَِي(]املائدة: 51[. َبْع�ٍشۚ  َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم ۗ  اإِنَّ اهللَ َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ

ل  مبعنى:  وليّاً،  والن�شارى  اليهود  من  اأحداً  منكم  اأحد  يتخذ  ل  الدللة:  وجه 

ت�شافوهم ول تعا�رشوهم م�شافاة الأحباب ومعا�رشتهم، َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم، 

الدين، فهو بدللة احلال  اأنه خمالف لهم يف  اأي: من جملتهم، وحكمه حكمهم واإن زعم 

اأكب  لالأعداء  وحماباة  وم�شافاة  موالة  يوجد  وهل  املوافقة،  كمال  على  لدللتها  منهم 

40
واأعظم من التطبيع.

َم  2. قال تعاىل: )َقاِتلُوا الَِّذيَن َل ُيوؤِْمنُوَن ِباهللِ َوَل ِبالْيَْوِم اْلآِخِر َوَل ُيَحرُِّموَن َما َحرَّ

ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم  وُتوا الِْكتَاَب َحتَّٰى ُيْعُطوا اجْلِ
ُ
قِّ ِمَن الَِّذيَن اأ اهللُ َوَر�ُشولُُه َوَل َيِدينُوَن ِديَن احْلَ

�َشاِغُروَن( ]التوبة: 29[. 

 
41

ُل هذه الآية. وجه الدللة: اأمرنا اهلل بقتال الكفار واأوجبه علينا، والتَّطبِيع ُيعطِّ

َجاِل َوالنِّ�َشاِء  َوامْلُ�ْشتَ�ْشَعِفنَي ِمَن الرِّ 3. قال تعاىل: )َوَما لَُكْم َل ُتَقاِتلُوَن يِف �َشبِيِل اهللِ 

ْهلَُها َواْجَعْل لَنَا ِمْن لَُدْنَك َولِيًّا 
َ
امِلِ اأ ْخِرْجنَا ِمْن َٰهِذِه الَْقْرَيِة الظَّ

َ
َوالِْولَْداِن الَِّذيَن َيُقولُوَن َربَّنَا اأ

َواْجَعْل لَنَا ِمْن لَُدْنَك َن�ِشرًيا( ]الن�شاء: 75[. 

وجه الدللة: اإذا كان اهلل قد اأوجَب القتاَل لإنقاذ امل�شت�شعفني فكيف ن�شالُِح اليهود 

ا يت�شمنه التَّطبِيع.  وهذا ممَّ
42

نَهم من امل�شت�شعفني من امل�شلمني يف فل�شطني، ِكّ �شلحاً ُيَ

ِدَياِرُكْم  ِمْن  ْخَرُجوُكْم 
َ
َواأ الدِّيِن  يِف  َقاَتلُوُكْم  الَِّذيَن  َعِن  اهللُ  َينَْهاُكُم  ا  َ )اإِنَّ 4. قال تعاىل: 

امِلُوَن( ]املمتحنة: 9[. وٰلَئَِك ُهُم الظَّ
ُ
ْن َتَولَّْوُهْم ۚ َوَمْن َيتََولَُّهْم َفاأ

َ
َوَظاَهُروا َعلَٰى اإِْخَراِجُكْم اأ

حممد بن حممد القا�شمي، تف�صري القا�صمي امل�صمى حما�صن التاأويل، حتقيق با�شل عيون ال�شود )بريوت:   
40

دار الكتب العلمية، 1998(، ج 4، �ش 162.

اأبو عبد اهلل القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، حتقيق ه�شام �شمري البخاري )الريا�ش: دار الكتب، 2003(،   
41

ج 8، �ش 109.

حممد بن جرير الطبي، تف�صري الطربي: جامع البيان يف تف�صري اآي القراآن، ج 8، �ش 543.  
42
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وجه الدللة: والتَّطبِيع مع اليهود يعني وقف قتالهم، وهم يقاتلوننا يف الدين، وقد 

اأخرجوا ماليني امل�شلمني من اأر�شهم فل�شطني، وما زالوا يخرجون �شعب فل�شطني من 

43
ديارهم، وينعون عودتهم.

َة الُْكْفِر  ئِمَّ
َ
اَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا يِف ِدينُِكْم َفَقاِتلُوا اأ ْيَ

َ
5. قال تعاىل: )َواإِْن َنَكثُوا اأ

ْيَاَن لَُهْم لََعلَُّهْم َينْتَُهوَن(]التوبة: 12[. 
َ
ۙ اإِنَُّهْم َل اأ

وجه الدللة: اأمر اهلل تعاىل مبقاتلة الناق�ش والطاعن يف الدين، فكيف نعقُد معهم ما 

ي�شمونه �شلحاً؛ يف الوقت الذي يحرم عقده كما يف الآيات ال�شابقة.

ثانياً: الأدلة من ال�صنة النبوية:

مل يثبت اأنَّ الر�شول w اأو اخللفاء الرا�شدين V �شاحلوا كفاراً �شيطروا على اأر�ش 

التي �شيطر عليها  الأر�ش  امل�شلمون جزءاً من هذه  ياأخذ  اأن  اإ�شالمية ف�شاحلوهم على 

الكفار ليقيموا عليها حكماً علمانياً اأو دينياً يهودياً؟

من  والن�شارى  اليهود  باإخراج  تاأمر  التي  ال�شحيحة  الأحاديث  ي�شاد  والتطبيع 

العرب.  جزيرة  اإىل  والن�شارى  اليهود  اأدخلوا  اليوم  املزعوم  وبال�شلح  العرب،  جزيرة 

وقد جاءت عدة اأحاديث، تدلُّ على هذا املعنى ومنها:

عن عمر بن اخلطاب T قال: قال ر�شول اهلل w: “لأخرجنَّ اليهود والن�شارى من   .1
44

جزيرة العرب، حتى ل اأدُع اإل ُم�شلماً”.

اأهل  “اأخرجوا يهوَد   :w النبيُّ  اآخُر ما تكلَّم به  T قال:  اح  اأبي عبيدة بن اجلرَّ عن   .2

احلجاز، واأهل جنران من جزيرة العرب، واعلموا اأنَّ �رشاَر النَّا�ِش الذين اتخذوا قبوَر 

45
اأنبيائهم م�شاجَد”.

واملراد بجزيرة العرب يف هذه الأحاديث: اجلزيرة العربية كلها، التي يحيط بها البحر 

46
الأحمر واخلليج العربي واملحيط الهندي، وتنتهي �شمالً اإىل اأطراف ال�شام والعراق.

اأبو عبد اهلل القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، ج 18، �ش 60.  
43

اأخرجه م�شلم يف �شحيحه: كتاب اجلهاد وال�شري، باب اإخراج اليهود من جزيرة العرب، 1388/3، ح 1767.  
44

اأخرجه اأحمد يف امل�شند: 195/1، ح 1694، قال �شعيب الأرنوؤوط: اإ�شناده �شحيح.  
45

اأبو زكريا النووي، �صحيح م�صلم ب�رشح النووي، ط 2 )بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، 1972(، ج 11،  
46 

�ش 93.
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وهذه التفاقيات التطبيعية مع العدو املحارب املحتل لأر�ش امل�شلمني باطلٌة للحديث:   .3

 فهذا ال�شلح املزعوم املذموم لي�ش عليه 
47

“من عمل عمالً لي�ش عليه اأمرنا فهو رّد”،
اأمُر الر�شول w بل هو م�شاٌد له.

يف  جاء  وقد  لالإ�شالم،  امل�شادة  الباطلة  ال�رشوط  من  فيه  ملا  باطل  �شلٌح  والتطبيع   .4

 فالتطبيع 
48

“كل �رشط لي�ش يف كتاب اهلل فهو باطل واإن كان مائة �رشط”، احلديث: 

فيه من ال�رشوط الباطلة ما فيه، من اعرتاف بكيان يهود، ون�رشتهم، واإلغاء اجلهاد 

�شدهم، ونحوه. 

ثالثاً: الأدلَّة العقلية على حرمة التَّطِبيع:

بها  و�رشب  نبذها  ودينهم  غريهم،  مع  واملواثيق  باملعاهدات  اليهود  يوؤمن  ل   .1

َوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا َنبََذُه َفِريٌق ِمنُْهْمۚ  
َ
 عر�ش احلائط، وقد اأخب اهلل عنهم بذلك، قال تعاىل: )اأ

100[، وقال �شبحانه:)َفبَِما َنْق�ِشِهْم ِميثَاَقُهْم لََعنَّاُهْم  ]البقرة:  ْكرَثُُهْم َل ُيوؤِْمنُوَن( 
َ
اأ َبْل 

ُروا ِبِهۚ  َوَل  ا ُذكِّ ا مِمَّ ُفوَن الَْكلَِم َعْن َمَوا�ِشِعِهۙ  َوَن�ُشوا َحظًّ َوَجَعلْنَا ُقلُوَبُهْم َقا�ِشيًَة ۖ  ُيَحرِّ

لُِع َعلَٰى َخائِنٍَة ِمنُْهْم اإِلَّ َقلِياًل ِمنُْهْم ۖ  َفاْعُف َعنُْهْم َوا�ْشَفْحۚ  اإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ امْلُْح�ِشننَِي( َتَزاُل َتطَّ

]املائدة: 13[.

اأن نقيم معهم �شلحاً جمانياً من خالل  التحذيرات من اهلل عز وجل  فكيف بعد هذه 

التطبيع امل�شوؤوم. 

ما  واأنَّ  املطالبة،  اأو  وال�شتنكار  ال�شجب  ملنطِق  ي�شتجيبون  ل  اأنَّهم  اليهود  اأثبت   .2

“�شالٍم”  باإقامة عالقاِت  بالقوة، ل  اإّل  منه  �شيئاً  يُردوا  اأن  الأمة ل يكن  اغت�شبوه من 

وتطبيٍع معهم، وتاريخهم كله قدياً وحالياً ينطق بهذه احلقيقة الثابتة، والقراآن الكرمي 

ْن  ِه اإِلَيَْك َوِمنُْهْم َمْن اإِ ْهِل الِْكتَاِب َمْن اإِْن َتاأَْمنُْه ِبِقنَْطاٍر ُيوؤَدِّ
َ
ُي�شري اإليها بقوله تعاىل: )َوِمْن اأ

يِّنَي  مِّ
ُ
نَُّهْم َقالُوا لَيْ�َش َعلَيْنَا يِف اْلأ

َ
ِه اإِلَيَْك اإِلَّ َما ُدْمَت َعلَيِْه َقائًِما ۗ َٰذلَِك ِباأ َتاأَْمنُْه ِبِدينَاٍر َل ُيوؤَدِّ

�َشبِيٌل َوَيُقولُوَن َعلَى اهللِ الَْكِذَب َوُهْم َيْعلَُموَن( ]اآل عمران: 75[. فكيف للعرب امل�شلمني 

اأخرجه البخاري يف �شحيحه: كتاب ال�شلح، باب اإذا ا�شطلحوا على جور فال�شلح مردود، 184/3، ح 2697،   
47

وم�شلم: كتاب الأق�شية، باب نق�ش الأحكام الباطلة، 1343/3، ح 1718.

 ،456 ح   ،98/1 امل�شجد،  يف  املنب  على  وال�رشاء  البيع  ذكر  باب  ال�شالة،  كتاب  �شحيحه:  يف  البخاري  اأخرجه   
48

وم�شلم: كتاب العتق، باب اإنا الولء ملن اأعتق، 214/4، ح 3852. 
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اأن يقيموا مع اليهود تطبيعاً وهم بهذه ال�شفات املقيتة، فالأ�شل اأن ناأخذ منهم ما اأخذوه 

بالقوة والقتال، ل اأن نكافئهم على ظلمهم وبغيهم بالتطبيع معهم.

ول  عدة،  وبلدان  اأطراف  من  ُجلِبوا  قد  ودخالء،  غرباء  فل�شطني  يف  اليهود  اإنَّ   .3

الأنبياء  من  باأحد  لهم  عالقة  ول  فل�شطني،  باأر�ش  واأجدادهم  لآبائهم  ول  لهم  عالقة 

عليهم ال�شالم، ومعلوم اأنَّ حكم اأر�ش فل�شطني ينطبق على حكم الأر�ش املفتوحة عنوًة 

اأنها  على  الإ�شالمية  الأمة  علماء  من  ال�شلف  اتفق  وقد  امل�شلمني،  اأرا�شي  من  �شلحاً  اأو 

تعّد داخلة يف دار الإ�شالم، وبالتايل ل يجب التنازل عنها، بل يجب الدفاع عنها والقتال 

49
دونها.

وهكذا فالن�شو�ش القراآنية والأحاديث النبوية والأدلة العقلية متوافرة ومت�شافرة 

وتدل مبجموعها على عدم جواز اإقرار الظامل على ظلمه، وهذا يف احلقيقة موقف النقل 

اأنهم  طاملا  اليهود،  مع  التطبيع  حترمي  يف  عاقل  ي�شّك  ل  الأدلة  هذه  خالل  ومن  والعقل، 

م�شتمرون يف ظلمهم لل�شعب الفل�شطيني باغت�شاب اأر�شه—بل اأر�ش فل�شطني العربية 

والإ�شالمية—وت�رشيده منها.

املطلب الثاين: فتاوى العلماء بحرمة التطبيع:

يف هذا املطلب تناول الباحث طائفة من فتاوى العلماء بحكم التطبيع وبيان حرمته؛ 

فلقد �شدرت فتاوى عديدة من كبار العلماء امل�شلمني يبيّنون فيها احلكم ال�رشعي فيمن 

الإ�شالم،  نواق�ش  من  ناق�شاً  فعله  عّدوا  وقد  وي�شاعدهم،  ويواليهم  الكافرين  يظاهر 

وحكموا بكفره وردته، ما دام عمله فيه منا�رشة ومعاونة للكفار يف حتقيق اأهدافهم، واأنَّ 

50
حكمه القتل كفراً لتوليه الكفار، واإليك هذه الفتاوى:

الذي  1. فتوى لعلماء وق�شاة وخطباء فل�شطني �شادرة عن موؤمتر علماء فل�شطني 

الأرا�شي  بيع  حرمة  على  ن�شت  1935م،  �شنة  املوافق  1355هـ  �شنة  القد�ش  يف  انعقد 

من  واأن  فل�شطني،  اأر�ش  تهويد  يف  ال�شهيونية  املقا�شد  يحقق  لأنه  لليهود،  الفل�شطينية 

باع الأر�ش عاملاً بنتيجة ذلك را�شياً بها، فهذا ي�شتلزم الكفر والردة، واأ�شاروا اإىل فتاوى 

�شالح الرقب، حكم التَّطبِيع مع العدو اليهودي املحتل لفل�شطني وبيان خماطره على امل�شلمني، املوقع الر�شمي   
49

لالأ�شتاذ الدكتور �شالح ح�شني الرقب، 2020/8/29، انظر:

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&id=143  

املرجع نف�شه.  
50

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&id=143
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علماء امل�شلمني يف العراق، وم�رش، والهند، واملغرب، و�شورية، والأقطار الأخرى باأنها 

اأي�شاً حتّرم بيع الأر�ش يف فل�شطني لليهود، ثم ذكروا الأدلة يف ذلك.

اليهود والعرتاف بدولتهم ال�شلح و“ال�شالم” مع  اإقامة  الأزهر يف   2. فتوى علماء 

�شنة 1956:

على  للغا�شب  اإقرار  من  فيه  ملا  �رشعاً  يجوز  ل  اإ�رشائيل  مع  ال�شلح  اإن 

على  بالبقاء  باأحقيته  والعرتاف  ومتكينه،  اغت�شبه  ما  غ�شب  يف  ال�شتمرار 

عدوانه، فال يجوز للم�شلمني اأن ي�شاحلوا هوؤلء اليهود الذين اغت�شبوا اأر�ش 

اأن  امل�شلمني  على  يجب  بل  اأموالهم،  وعلى  اأهلها  على  فيها  واعتدوا  فل�شطني 

يتعاونوا جميعاً على اختالف األ�شنتهم واألوانهم واأجنا�شهم لرّد هذه البالد اإىل 

اإىل  اأو دعا  امل�شلمني عن اجلهاد  اأو خذل  اأو فرط فيه،  اأهلها، ومن ق�رّش يف ذلك 

ما من �شاأنه تفريق الكلمة وت�شتيت ال�شمل والتمكني لدول ال�شتعمار من تنفيذ 

مفارق  الإ�شالم:  حكم  يف  فهو  فل�شطني  و�شّد  والإ�شالم  العرب  �شّد  خمططهم 

جماعة امل�شلمني، ومقرتف اأعظم الآثام.

3. وفتوى علماء املوؤمتر الدويل الإ�شالمي املنعقد يف باك�شتان �شنة 1388هـ/1968م.

4. فتوى جلنة الفتوى يف الأزهر ال�شادرة �شنة 1375هـ بتحري التَّطبِيع مع اليهود.

5. اأ�شدر جمموعة من العلماء �شنة 1409هـ/1989م، بلغ عددهم 63 عاملاً من 18 دولة 

فتوى بتحرمي التنازل عن اأي جزء من فل�شطني.

6. جاء يف مو�شوعة املفاهيم ملجمع البحوث التابع لالأزهر ال�رشيف:

الذي يدلُّ اليهود على عورات امل�شلمني، ويت�شبب يف قتل الأبطال على اأيدي 

اليهود يعّد حمارباً، ي�شتوجب قتله؛ لأّنه ت�شبب يف قتل امل�شلمني، و�شبب ال�شبب 

اأي�شاً، على اأن  ياأخذ حكم ال�شبب، ومن اأعان على القتل ومل يبا�رشه كان قاتالً 

 ،w هذا الأمر الذي قام به من التعاون مع الأعداء يعّد خيانة هلل وخيانة لر�شوله

وخيانة لهذا الدين، وخيانة للم�شلمني... .

7. فتوى ال�شيخ العالمة املحقق اأحمد �شاكر: 

اأما التعاون مع الإجنليز باأي نوع من اأنواع التعاون، قّل اأو كرث، فهو الرّدة 

تاأول، ول ينجي  اعتذار، ول ينفع معه  ال�رّشاح، ل يقبل فيه  اجلاحمة، والكفر 

�شواء  النفاق،  هي  جماملة  ول  خرقاء،  �شيا�شة  ول  حمقاء،  ع�شبية  حكمه  من 
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اإل من  اأو زعماء. كلهم يف الكفر والردة �شواء،  اأو حكومات  اأفراد  اأكان ذلك من 

جهل واأخطاأ، ثم ا�شتدرك اأمره فتاب واأخذ �شبيل املوؤمنني، فاأولئك ع�شى اهلل اأن 

يتوب عليهم، اإن اأخل�شوا من قلوبهم هلل ل لل�شيا�شة ول للنا�ش...... ول يجوز 

اأنواع  من  نوع  باأي  اليهود  مع  يتعاون  اأن  الأر�ش  بقاع  من  بقعة  اأي  يف  مل�شلم 

التعاون مع الإجنليز الردة واخلروج  التعاون معهم حكمه حكم  التعاون، واإن 

من الإ�شالم جملة، اأياً كان لون املتعاون معهم اأو نوعه اأو جن�شه. وما كنت يوماً 

بالأحمق ول بالغّر... ولكني اأراين اأب�رش امل�شلمني مبواقع اأقدامهم، ومبا اأمرهم 

اأنف�شهم  اإذا اأعطوا مقاد  اأعّد لهم من ذّل يف الدنيا وعذاب يف الآخرة  اهلل به، ومبا 

وعقولهم لأعداء اهلل، واأريد اأن اأعرفهم حكم اهلل يف هذا التعاون مع اأعدائهم، الذين 

ا�شتذلوا وحاربوهم يف دينهم ويف بالدهم، واأريد اأن اأعرفهم عواقب هذه الردة 

التي يتمرغ يف حماأتها كل من اأ�رش على التعاون مع الأعداء.

8. فتوى ال�شيخ �شليمان العلوان، حتت ف�شل: الناق�ش الثامن من نواق�ش الإ�شالم؛ 

على  ومعاونتهم  امل�رشكني  “ومظاهرة  امل�شلمني:  على  ومعاونتهم  امل�رشكني  مظاهرة 

امل�شلمني فتنة عظيمة قد عمَّت فاأعَمت، ورزيِّة رمت فاأ�شمَّت، وفتنة دعت القلوب فاأجابها 

كل قلب مفتون بحب امل�رشكني، ول �شيّما يف هذا الزمن، الذي كرث فيه اجلهل، وقلَّ فيه 

ال�شنن  اأعالم  وانطم�شت  وا�شتحكم،  الهوى  وغلب  الفنت،  اأ�شباب  فيه  وتوفَّرت  العلم، 

والآثار”.

9. فتوى ال�شيخ الأ�شتاذ الدكتور يو�شف القر�شاوي: 

هوؤلء  والعدوان.  الإثم  على  اأمتهم  اأعداء  يعاونون  الذين  اخلونة،  هوؤلء 

 حكمهم حكم اليهود املحتلني، لأن ولءهم لهم، وعونهم لهم، واهلل تعاىل يقول:

امِلنَِي( ]املائدة: 51[.  )َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم ۗ اإِنَّ اهلل َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ
عدو  اليهودي  فاإن  املعتدين،  الغزاة  اليهود  من  �رشاً  هوؤلء  اأرى  اأين  احلق  بل 

وا�شح معروف، وهذا عدو من جلدتنا، ويتكلم بل�شاننا، فهو من املنافقني الذين 

َد لَُهْم َن�ِشرياً( �ْشَفِل ِمَن النَّاِر َولَْن جَتِ
َ
 قال اهلل عنهم: )اإِنَّ املُنَاِفِقنَي يِف الدَّْرِك اْلأ

]الن�شاء: 145[. فاملنافق �رش من الكافر.

ولالأرا�شي  للدين،  واإ�شاعة  �شاأنهم،  وعلّو  للكفار  ال�شت�شالم  يعني  والتَّطبِيع 

الإ�شالمية، واإذا عرفنا ذلك فاإنَّ التَّطبِيع مع اليهود حمرٌم �رشعاً، ول يجوز لأحد كائناً 

من كان اأن يعقده بتلك ال�شورة، واإذا وقع كذلك فاإنَّه يقُع �شلحاً باطالً. وهو يت�شمن عدََّة 

منكراٍت حُمرمٍة، بل من هو كبائر الذنوب، وبع�شها قد ي�شل للكفر، والعياذ باهلل تعاىل.
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10. اأ�شدر جمموعة كبرية جداً من علماء اليمن فتوى يف حترمي التَّطبِيع مع اليهود.

يف  امل�شاركة  بحرمة  اأفتوا  1412هـ؛  �شنة  املنعقد  فل�شطني  علماء  موؤمتر  فتوى   .11

موؤمتر مدريد، واأفتوا اأي�شاً بحرمة التَّطبِيع مع اليهود ثم ذكروا الأدلة ال�رشعية يف ذلك.

فتوى   2007/1/25 يف  فل�شطني  علماء  رابطة  خالل  من  فل�شطني  علماء  اأ�شدر   .12

بتحرمي التنازل عن حّق عودة ال�شعب الفل�شطيني اإىل اأر�شه فل�شطني: معلِّلني ذلك باأنه 

يعني التنازل عن ملكية امل�شلمني لالأر�ش وتبعيَّتها للوقف الإ�شالمي، وقالوا:

يجوز،  ل  امل�شلمني  لغري  ال�شام  بالد  يف  املقد�شة  الأرا�شي  بيع  كان  فاإذا 

اأنحاء  جميع  يف  امل�شلمني  علماء  اأفتى  اأن  �شبق  وقد  احلكيم،  ال�شارع  ويحرِّمه 

املعمورة بتجرمي من فعله وكفَّروا من اعتقد ِحلّه؛ فكيف مبن تنازل عن الأر�ش 

عب التنازل عن حق عودة �شعبنا الفل�شطيني امل�شلم اإىل اأر�شه املقدَّ�شة؟ فال يحق 

لأحد مهما كان موقعه اأن يتنازل اأو يبيع �شيئاً منها، واإن فعله فهو مردود عليه.

وخل�شوا يف نهاية الفتوى اإىل عدَّة نقاط:

ال�شام على  املوؤمنني لأر�ش  اأمري  يلغي وقف  العودة  املتنازل عن حّق  اإن  اأولً: 

ذراري امل�شلمني.

من  امل�شلمني  اإخراج  على  وُمظاِهر  عامٌل  العودة  حّق  عن  املتنازل  اإن  ثانياً: 

وُمقر  غريه،  اإىل  الإ�شالمي  الوقف  ملكية  من  فل�شطني  وخروج  ديارهم، 

بحق ملكية اليهود لها.

اإنه ظامل ومانع مل�شاجد اهلل، وعلى راأ�شها الأق�شى قبلة امل�شلمني الأوىل،  ثالثاً: 

ْن َمنََع  ْظلَُم مِمَّ
َ
اأن يذكر فيها ا�شمه و�شاٍع يف خرابها. قال اهلل تعاىل: )َوَمْن اأ

ْن ُيْذَكَر ِفيَها ا�ْشُمُه َو�َشَعٰى يِف َخَراِبَهاۚ ( ]البقرة: 114[.
َ
َم�َشاِجَد اهللِ اأ

اإنه متخذ اليهود اأولياء؛ لأن عمله يعّد م�شاعدة ون�رشاً لهم على امل�شلمني:  رابعاً: 

ْولِيَاءَ ۘ 
َ
اأ َوالنَّ�َشاَرٰى  الْيَُهوَد  َتتَِّخُذوا  َل  اآَمنُوا  الَِّذيَن  يَُّها 

َ
اأ )َيا  تعاىل:  قال 

ْولِيَاُء َبْع�ٍشۚ  َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْمۗ  اإِنَّ اهلل َل َيْهِدي الَْقْوَم 
َ
َبْع�ُشُهْم اأ

امِلنَِي(]املائدة: 51[. الظَّ

اإنه موؤٍذ وخائن هلل ولر�شوله وللموؤمنني. خام�شاً: 

اإنه كافر ومرتد عن دين اهلل، وبذلك ي�شبح اأحد الثالثة الذين يحل دمهم. �شاد�شاً: 
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واختتموا فتواهم بقولهم: 

اأن  نوؤكد على  املوؤمتر  فل�شطني ومن خالل هذا  رابطة علماء  فاإننا يف  وعليه 

حق امل�شلمني يف فل�شطني التاريخية كاملة حق مقد�ش ثابت ل يلك اأحد التنازل 

عنه، ول ُت�شقطه معاهدة، ول وثيقة، ول وعد، ول يجوز ال�شلح عليه، ول على 

اأي جزء منه. واإن حق العودة اإىل فل�شطني مقد�ش، ل ينبغي لفل�شطيني اأن يهاجر 

من بالده خمتاراً بدون حق ول وجه �رشعي، اأو اأن يتنازل عن هذا احلق، واأن 

51
ير�شى بتعوي�ش اأو توطني يف مكان اآخر، ومن اعتقد ِحل ذلك فهو كافر مرتد.

الق�شية على  واأخطاره  التطبيع  اأ�شرار  الثالث:   املبحث 

وال�شعوب الدول  وعلى  الفل�شطينية،         

      العربية والإ�شالمية:

بو�شوح  تبنّي  ال�رشيعة  يف  وحكمه  التطبيع  حلقيقة  الباحث  ا�شتعرا�ش  خالل  من 

مدى �رشر التطبيع وخطورته العظمى، �شواء على الق�شية الفل�شطينية، اأم على الدول 

وال�شعوب العربية والإ�شالمية، وقد تزاحمت اآثار التطبيع من كرثتها وعظم اأمرها، لذا 

ذكر الباحث اأهم هذه املخاطر والأ�رشار، وذلك يف مطلبني على النحو الآتي:

املطلب الأول: اأ�رشار التطبيع واأخطاره على الق�صية الفل�صطينية:

يف هذا املطلب �رشد الباحث عدة اأ�رشار وخماطر للتطبيع على الق�شية الفل�شطينية يف 

عدة نقاط وهي:

الإ�شالمية،  فل�شطني  اأر�ش  حترير  تعطيل  وبالتايل  اجلهاد  وقف  اإىل  يوؤدي  التطبيع   .1

وهذا اأهم مقت�شيات التطبيع، ويف ذلك خمالفة لأوامر اهلل ور�شوله القا�شية باجلهاد 

فل�شطني  راأ�شها  وعلى  الأعداء  دن�ش  من  الإ�شالمية  واملقد�شات  الأرا�شي  وحترير 

املباركة.

�شالح الرقب، حكم التَّطبِيع مع العدو اليهودي املحتل لفل�شطني وبيان خماطره على امل�شلمني، املوقع الر�شمي   
51

لالأ�شتاذ الدكتور �شالح ح�شني الرقب، 2020/8/29.
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التطبيع يوؤدي اإىل ت�شويه �شورة اجلهاد واملجاهدين يف فل�شطني ونعتهم بـ“الإرهاب”   .2

والتطرف، وهذا �شيوؤدي اإىل وقف الدعم وامل�شاندة العربية والإ�شالمية الواجبة لهم، 

خذلنهم  اإىل  �شيوؤدي  مما  واآلته،  ال�شهيوين  العدو  مواجهة  يف  مبفردهم  وتركهم 

وهزيتهم.

على  ال�رشعية  واإ�شفاء  “اإ�رشائيل”  ال�شهيوين  الكيان  وجود  ب�رشعية  الت�شليم   .3

اغت�شابه لأر�ش فل�شطني املباركة.

منها  ُهّجروا  التي  ديارهم  اإىل  املقد�شة  عودتهم  من  الفل�شطينيني  الالجئني  حرمان   .4

ق�رشاً بفعل الإجرام ال�شهيوين.

الأق�شى  امل�شجد  راأ�شها  وعلى  فل�شطني  يف  وامل�شيحية  الإ�شالمية  املقد�شات  �شياع   .5

املبارك، عب العرتاف للعدو ب�شيادته وملكيته لأر�ش فل�شطني املباركة ومقد�شاتها.

اإقامة املزيد من امل�شتوطنات التي �شتلتهم ما تبقى من اأر�ش فل�شطني التاريخية على   .6
م�شمع ومراأى؛ بل ومباركة من بع�ش الدول العربية والإ�شالمية.

جلب املزيد من ال�شهاينة املهاجرين لأر�ش فل�شطني املباركة، لأن التطبيع �شيمنحهم   .7
اأر�شهم وهم  الأر�ش  اأن  “املطبعني”  الكامل، وُي�شلِّم لهم اجلريان والأحباب  الأمان 

اأحق ال�شعوب بها.

وقف كافة اأ�شكال الدعم �شواء املادي اأم املعنوي عن الفل�شطينيني، حتت حجة التطبيع   .8
وبالتايل  �شموده،  مقومات  وهدم  الفل�شطيني،  �شعف  اإىل  �شيوؤدي  مما  العدو،  مع 

طرده من اأر�شه.

ال�شفارات  خالل  من  وق�شيتهم  الفل�شطينيني  على  والتاآمر  التج�ش�ش  نطاق  تو�شيع   .9
وتنفيذ  للتج�ش�ش  اأوكاراً  وت�شبح  املطبّعة،  البلدان  يف  �شتفتح  التي  ال�شهيونية 

واجلوانب  اجلهات  من  حما�رشاً  الفل�شطيني  ي�شبح  وبالتايل  ال�شهاينة،  خمططات 

كافة.

حتويل الفل�شطيني من �شاحب حّق واأر�ش، ومقاتل جماهد، اإىل مت�شّول مغت�شب،   .10
“اإرهابي متطرف”، مت�شلط على امل�شاكني الآمنني من بني �شهيون.

اإحياء حلم اإقامة “دولة اإ�رشائيل” الكبى من خالل ما �شيمنحه التطبيع لل�شهاينة   .11
من امتيازات يف جميع املجالت.
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وديارهم  واأر�شهم  الفل�شطينيني  و�شياع  برّمتها،  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شفية   .12
ويحولها؛  والقلوب  العقول  �شيلّوث  الذي  الكارثي  التطبيع  هذا  خالل  من  بالكلية 

بحيث ي�شبح العدو ال�شهيوين �شديقاً حميماً، ول حول ول قوة اإل باهلل.

الفل�شطيني  ال�شعب  على  واأ�رشاره  التطبيع  خماطر  بع�ش  بذكر  الباحث  اكتفى 

لكتب  بل  عدة،  لأبحاث  حاجة  يف  لكان  الأ�رشار  �رشد  يف  تو�ّشع  ولو  العادلة،  وق�شيته 

وجملدات.

 املطلب الثاين: اأ�رشار التطبيع واأخطاره على الدول العربية والإ�صالمية

     و�صعوبها:

�شار الباحث يف هذا املطلب على النهج نف�شه يف املطلب ال�شابق، حيث �رشد عدة اأ�رشار 

واأخطار للتطبيع يف �شيغة نقاط، وذلك فراراً من الإطالة، ورغبًة يف تغطية املو�شوع من 

غالب النواحي بقدر امل�شتطاع، واإليك الأ�رشار واملخاطر:

 وقد نهى اهلل عز وجل 
52

التطبيع يوؤدي اإىل اتخاذ اليهود والن�شارى اأعواناً واأن�شاراً،  .1

ْولِيَاُء 
َ
ْولِيَاَء ۘ َبْع�ُشُهْم اأ

َ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا َل َتتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنَّ�َشاَرٰى اأ

َ
عن ذلك فقال: )َيا اأ

امِلنَِي( ]املائدة: 51[، اإِنَّ اهلل َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ  ۗ َفاإِنَُّه ِمنُْهْم   َبْع�شٍۚ  َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم 

الدنيا  يف  املبني  اخل�رشان  اإىل  ويوؤدي  وتعاىل  �شبحانه  الرّب  غ�شب  يجلب  وبالتايل 

والأخرة.

)َوَل  فقال:  ذلك  عن  وجل  عز  اهلل  نهى  وقد   
53

الغا�شبني، املحتلني  للظاملني  الركون   .2

ْولِيَاَء ُثمَّ َل ُتنْ�رَشُوَن(
َ
ُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اهللِ ِمْن اأ َتْرَكنُوا اإِىَل الَِّذيَن َظلَُموا َفتََم�شَّ

]هود: 113[.

اليهود،  جتاه  والإ�شالمية  العربية  للنظرة  جذرية  قلب  عملية  اإىل  يوؤدي  التطبيع   .3

بحيث ين�شاأ عربي م�شلم جديد مبفاهيم جديدة، تتوافق مع اآراء اليهود وتوجهاتهم 

ومزاعمهم بالأحقية بفل�شطني واأر�شها.

يوؤدي اإىل تغييب وعي ال�شعوب وتلويثه، وحتريف التاريخ والهوية والأ�شول.  .4

دار طيبة،  الرزاق عفيفي، ط 8 )الريا�ش:  الإ�صالم، تقدمي عبد  الولء والرباء يف  القحطاين،  حممد بن �شعيد   
52

1993(، �ش 233. )بت�رشف(

املرجع نف�شه، �ش 238. )بت�رشف(  
53
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وقوف الأمة العربية والإ�شالمية جتاه الق�شية الفل�شطينية؛ م�شلولة مقيدة مبلوثات   .5

التطبيع وخمرجاته.

54
�شطب كلمة “عدو” من الذاكرة العربية والإ�شالمية، وا�شتبدالها ب�شديق وحميم.  .6

اإ�شعاف النتماء العربي والإ�شالمي لفل�شطني واأر�شها و�شعبها ومقد�شاتها، وترك   .7

�شعب فل�شطني يعارك ال�شهاينة وحيداً بال مدد ول �شند.

والبديهيات  احلقائق  تزييف  عب  العربية،  للمنطقة  احل�شاري  التاريخ  كتابة  اإعادة   .8

التاريخية املتعلقة بالطريقة الحتاللية ال�شتعمارية، التي اأقحمت الكيان ال�شهيوين 

يف الوطن العربي.

التوقف عن تدري�ش الأدبيات والوثائق والن�شو�ش املعادية للكيان ال�شهيوين، مبا يف   .9

ذلك الوارد منها يف القراآن الكرمي وال�شنة النبوية.

املنطقة  يف  ال�شهيوين  للتغلغل  الأجدر  والرافعة  الأف�شل  الو�شيلة  يعّد  التطبيع   .10

العربية، وغزوها اقت�شادياً وفكرياً وثقافياً.

غزو العقل العربي امل�شلم الذي ينا�شب اليهود العداء، وتغيري ت�شورات امل�شلمني يف   .11

املزاعم اليهودية، على اأن اليهود �شعب وديع، يريد ويع�شق ال�شالم.

الغا�شب،  وكيانهم  اليهود  جتاه  الإ�شالمي  ال�شلوك  نط  يف  جذري  تغيري  اإحداث   .12

وذلك مب�شاملتهم ومداهنتهم.

تهويد عقلية العرب وامل�شلمني واإف�شاد عقائدهم، واإزالة حاجز الباء عنهم.  .13

بّث مزاعم اليهود وادعاءاتهم الباطلة باأحقيتهم بفل�شطني املباركة، وذلك عن طريق   .14

الأبواق املاأجورة للدول املطبّعة، �شواء الف�شائيات، اأم الكتّاب، اأم ال�شحف واملجالت، 

اأم مواقع الإنرتنت وغريها من املن�شات، وقد خرج بع�شهم على الف�شائيات ليدافع 

عن اأحقية ال�شهاينة باأر�ش فل�شطني.

تطور التطبيع العربي الإ�رشائيلي  الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات،  ق�شم الأر�شيف واملعلومات، مركز   
54

مركز  )بريوت:   27 معلومات  ملف  �شل�شلة   ،2020/10/26-2018/1/1 الفل�صطينية  الق�صية  على  واأثره 

الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 2020(، �ش 113-112.



43

التطبيع يف ال�سريعة واأخطاره على الق�سية الفل�سطينية

يف  لهم،  ومنا�رشين  وحماة  لل�شهاينة،  خدم  اإىل  وحكوماتها  املطبّعة  الدول  حتّول   .15

كل املجالت، وقد حدث ذلك جلياً مع دولة الإمارات العربية حيث قامت با�شترياد 

منتجات امل�شتوطنات املحرم ا�شتريادها دولياً، عالوة على حتريها �رشعياً.

الغزو الفكري لل�شعوب من خالل بّث اأفكار ال�شهاينة وعاداتهم واأطباعهم املنحلة،   .16

مما يوؤثر على ال�شعوب والدول اأخالقياً ودينياً.

بحيث  ال�شهاينة،  وبني  والإ�شالمية  العربية  ال�شعوب  بني  النف�شي  احلاجز  ك�رش   .17

يتقبل العرب وامل�شلمون دولة الكيان ال�شهيوين، كما يتقبلون اأي دولة اأخرى.

على  للق�شاء  ال�شهاينة  مع  املعلومات  تبادل  خالل  من  الأمنية  باملطالب  الت�شليم   .18

املجاهدين اأينما وجدوا.

فل�شطني  لتحرير  ي�شعى  م�شتقبلي،  اأو  حايل  واإ�شالمي،  عربي  حترك  اأي  قتل   .19

وا�شتعادة اأر�شها ومقد�شاتها الإ�شالمية.

من  وجهاده،  الفل�شطيني  لل�شعب  والإ�شالمية  العربية  ال�شعوب  نظرة  حتويل   .20

جمموعة  اإىل  حقوقه؛  نيل  اأجل  من  املتغطر�ش  عدوه  ويقاوم  يجاهد  حمتل  �شعب 

اأمثال: املرجفني  من  الكثري  اأفواه  من  ذلك  �شدح  وقد  الإرهابيني،  املتطرفني   من 

55
�شاحي خلفان واأمثاله.

اإهداء اأر�ش فل�شطني املباركة للكيان ال�شهيوين الغا�شب بال مقابل، وت�رشيد بقية   .21

الفل�شطينيني، وت�شفية ق�شيتهم.

ومنها  معهم،  املتعددة  التفاقيات  عقد  خالل  من  املالية  ال�شهاينة  ميزانية  زيادة   .22

مما  والإ�شالمية،  العربية  الدول  يف  وت�شويقها  وب�شائعهم،  منتجاتهم  ترويج 

ي�شاعف قوتهم القت�شادية والع�شكرية، ويزيد من نفوذهم يف املنطقة باأ�رشها.

التطبيع واأخطاره، مع  بالرغم من كرثتها مل�شار  القليلة  النقاط  الباحث بهذه  اكتفى 

العلم اأن الإعياء والتعب واحلزن اأ�شاب الباحث خالل �رشده لهذه امل�شائب، فح�شبنا اهلل 

ونعم الوكيل على كل من طبّع وخان وفّرط وباع، ومّكن ال�شهاينة من اأر�ش فل�شطني 

و�شعبها.

املرجع نف�شه، �ش 95 و211-210.  
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لطيفة واإ�صاءة مهمة:

�رشر،  على  �رشٌر  وباطنه،  وظاهره  اآخره،  اإىل  اأوله  من  فهو  نراه  ما  ح�شب  التطبيع 

و�رشٌر يف �رشر، وخطٌر ما بعده خطر، ولكن الذي يقرر ويقدر هو رُبّ الب�رش �شبحانه 

ْن 
َ
ْن َتْكَرُهوا �َشيْئًا َوُهَو َخرْيٌ لَُكْم  ۖ  َوَع�َشٰى اأ

َ
وتعاىل وهو يقول يف كتابه العزيز: )َوَع�َشٰى اأ

اأي�شاً:  216[، ويقول  َتْعلَُموَن(]البقرة:  ْنتُْم َل 
َ
َواأ َيْعلَُم  َواهللُ   ۗ بُّوا �َشيْئًا َوُهَو �رَشٌّ لَُكْم  حُتِ

ْن َتْكَرُهوا �َشيْئًا َوَيْجَعَل اهللُ ِفيِه َخرْيًا َكثرِياً( ]الن�شاء: 19[.
َ
)َفَع�َشٰى اأ

“اإ�رشائيل”  الغا�شب  الكيان  على  بالق�شاء  موعودون  امل�شلمني  اأن  عاقل  ي�شّك  ول 

وا�شتعادة اأر�ش فل�شطني املباركة؛ ولكن الق�شاء املوعود على تلك “الدولة” �شياأتي بعد 

الإف�شاد والعلو الكبري يف الأر�ش الذي �شيفعلونه، وقد اأخب عنه املوىل �شبحانه وتعاىل 

ا  ُعلُوًّ َولَتَْعلُنَّ  َتنْيِ  َمرَّ ْر�ِش 
َ
اْلأ يِف  لَتُْف�ِشُدنَّ  الِْكتَاِب  يِف  ائِيَل  اإِ�رْشَ َبنِي  اإِىَلٰ  )َوَق�َشيْنَا  يف قوله: 

َكبرًِيا(]الإ�رشاء: 4[، قال املف�رشون يف معنى هذه الآية: لتف�شدّن يف الأر�ش بقتل النا�ش 

 وجاء 
56

النا�ش، اأي تتجبون عن طاعة اهلل، وتطغون وتفجرون على  وظلمهم، ولتعلّن 

 
57

يف التحرير والتنوير لبن عا�شور: “ولتعلّن علواً كبرياً جماٌز يف الطغيان والع�شيان”،

وجاء يف الظالل ل�شيد قطب رحمه اهلل: “واأنهم—اأي بني اإ�رشائيل—�شيعلون يف الأر�ش 

املقد�شة وي�شيطرون، وكلما ارتفعوا فاتخذوا الرتفاع و�شيلة لالإف�شاد �شلّط اهلل عليهم 

 وجاء يف مو�شع اآخر 
58

من عباده من يقهرهم، وي�شتبيح حرماتهم، ويدمرهم تدمرياً”،

اأذاقت  التي  “اإ�رشائيل”  �شورة  يف  الإف�شاد  اليهود—اإىل  عادوا—اأي  “ولقد  الظالل:  يف 

العذاب،  �شوء  ي�شومهم  من  عليهم  اهلل  ولي�شلطّن  الويالت،  الأر�ش  اأ�شحاب  العرب 

 من 
59

لناظره قريب”. ت�شديقاً لوعد اهلل القاطع ووفاقاً ل�شنته التي ل تتخلف، واأن غداً 

خالل ا�شتعرا�ش هذه التفا�شري تاأكد اأن تدمري الكيان ال�شهيوين وزواله لن يتم اإل بعد 

حتقق الإف�شاد والعلو الكبري.

َما  ْيَن 
َ
اأ الذِّلَُّة  َعلَيِْهُم  َبْت  )�رُشِ يهود:  عن  خمباً  اأخرى  اآيٍة  يف  تعاىل  اهلل  قال  كذلك 

َبْت َعلَيِْهُم امْلَ�ْشَكنَةُ ۚ   ُثِقُفوا اإِلَّ ِبَحبٍْل ِمَن اهللِ َوَحبٍْل ِمَن النَّا�ِش َوَباُءوا ِبَغ�َشٍب ِمَن اهللِ َو�رُشِ

عبد احلق بن عطية، املحرر الوجيز، ج 3، �ش 438.  
56

حممد الطاهر بن عا�شور، التحرير والتنوير )تون�ش: الدار التون�شية للن�رش، 1984(، ج 15، �ش 30.  
57

�شيد قطب اإبراهيم، يف ظالل القراآن )القاهرة: دار ال�رشوق(، ج 4، �ش 2213.  
58

املرجع نف�شه، �ش 2214.  
59
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َوَكاُنوا  َٰذلَِك مِبَا َع�َشْوا    ۚ ِبَغرْيِ َحقٍّ ْنبِيَاَء 
َ
اْلأ َوَيْقتُلُوَن  ِباآَياِت اهللِ  َيْكُفُروَن  َكاُنوا  نَُّهْم 

َ
ِباأ َٰذلَِك 

َيْعتَُدوَن(]اآل عمران: 112[، جاء يف تف�شري هذه الآية: �رشبت عليهم الذلة فهي مت�شلة 

بهم ول ي�شلمون منها اإل بحبٍل اأي عهٍد من اهلل باأن ي�شلموا، اأو عهٍد من النا�ش اأي حلفهم 

 هذا وقد انقطع حبلهم وعهدهم من اهلل لأنهم كفروا 
60

ون�رشهم بقبائل اأويل باأ�ش �شديد،

وفجروا، فلم يبَق لهم اإل حبل النا�ش، وهو ن�رشتهم من قبائل اأو دول اأويل باأ�ش وقوة، 

ومن  بريطانيا  بحبل  ابتداءً  هذا،  يومنا  اإىل  ن�شاأته  منذ  ال�شهيوين  للكيان  حدث  ما  وهو 

والها، وانتهاءً بحبل اأمريكا ومن تاآمر معها، وعلى راأ�شهم رئي�ش اأمريكا دونالد ترامب 

Donald Trump الذي رعى اتفاقيات التطبيع الأخرية؛ من اأجل حتقيق م�شالح الكيان 

ال�شهيوين العليا.

بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن التطبيع من الأهداف ال�شرتاتيجية للحركة ال�شهيونية، واأداة 

فاعلة من اأدواتها يف العمل، ويتكامل مع اأدوات العمل الأخرى الع�شكرية والديبلوما�شية، 

من  مهم  جزء  حتقيق  عن  عاجزاً  يبقى  وقدراته  طاقاته  كانت  مهما  الع�شكري  فالعمل 

الأهداف احليوية الأخرى للحركة ال�شهيونية، فهو عاجٌز عن حتقيق اإدماج “اإ�رشائيل” 

يف املنطقة، وعن تلبية احتياجاتها مل�شادر املياه، وعن تلبية احتياجات النمو القت�شادي، 

اأ�رشُب مثالً يو�شح  الكيان، وعن هذا الأخري  العربية والإ�شالمية عن  العزلة  وعن فّك 

معنى العلو امل�شار اإليه فيما �شبق: فهب لو اأن اأحداً من النا�ش ي�شكن يف حارٍة ما وتتوفر 

له كل اإمكانيات احلياة ومتعها؛ ولكنه مقاطٌع من جريانه وحميطه بالكامل، فهل �شيكون 

مرتاح البال، اأو هل �شيو�شف باأنه ذو �شاأٍن عظيم؟ بالقطع ل، فكل هذه الأمور تكّفل بها 

اإليها يف قوله تعاىل: ولتعلّن...،  امل�شار  العلو ومتامه وعظمته  التطبيع، مما يحقق كمال 

اليهود، واقرتب  العلو ومتامه فاإنه يكون قد حتقق �رشط زوال كيان  ومع حتقق كمال 

ودنا هالكهم، و�شيعجل بالعباد املوحدين الذين �شيدخلون امل�شجد الأق�شى كما دخلوه 

اأول مرة، ويتّبوا ويدّمروا ما عال الكيان ال�شهيوين تدمرياً �شديداً ل مثيل له.

هذا ما ا�شتنتجه الباحث من خالل الآيات وربطها بالوقائع والأحداث، فاإن التطبيع 

ُهَو   َمتَٰى  )َوَيُقولُوَن  “اإ�رشائيل”؛  الكيان ال�شهيوين  �شتكون معه، باإذن اهلل نهاية دولة 

ْن َيُكوَن َقِريبًا( ]�شورة الإ�رشاء: الآية 51[، واهلل اأعلم.
َ
ُقْل َع�َشٰى اأ

حممد الطاهر بن عا�شور، التحرير والتنوير، ج 4، �ش 65.  
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خامتة:

وتت�شمن اأبرز النتائج واأهم التو�شيات:

اأولً: اأبرز النتائج:

والعقول  والقلوب  الأفكار  ينج�ش  فاملطبع  التنجي�ش،  اللغة  يف  التطبيع  معاين  من   .1

ويخرجها عن طهارتها وفطرتها ويجعلها غري �شاحلة للتمييز بني ال�شواب واخلطاأ، 

واحلق والباطل، كما تفعل النجا�شة باملاء بحيث تخرجه عن طهارته وفطرته وجتعله 

غري �شاحلاً لال�شتعمال.

كلمة التطبيع كلمة م�شتحدثة ا�شتقت من الكلمة الإجنليزية Normal مبعنى العادي   .2

اأو املتعارف عليه.

جوهر التطبيع مع العدو ال�شهيوين يعني اإحداث تغري جذري على اجلانب العربي يف   .3

اأفكاره ومعتقداته ونظرته للعدو، على اأن ينتهي بالإقرار باأحقية الكيان ال�شهيوين 

باأر�ش فل�شطني املباركة.

من اأكرث الألفاظ �شلة بالتطبيع املوالة، وهي حمّرمة بالإجماع، ولكن التطبيع اأعّم من   .4

املوالة واأكرث خطراً منها، لأن املوالة ممكن اأن تكون يف جوانب حمددة، اأّما التطبيع 

فال حدود له.

التطبيع حمرٌم �رشعاً بالقراآن وال�شنة واإجماع الأمة واملعقول.  .5

اأجمع العلماء املعا�رشين يف فتاويهم على حرمة التطبيع، وباأنه جرية كبى.  .6

ال�شبل  ب�شتى  ملواجهتها  اجلميع  جهود  تظافر  اإىل  حتتاج  كبى  كارثة  التطبيع   .7

الإعالم  و�شائل  و�شتى  واملجالت،  وال�شحف  الف�شائيات  عب  واملتاحة،  امل�رشوعة 

املقروءة وامل�شموعة.

الق�شية  ت�شفية  اأهمها  الفل�شطينية  الق�شية  على  مدّمرة  وخماطر  اآثار  للتطبيع   .8

و�شياعها وت�رشيد ما تبقى من �شعبها، والت�شليم للكيان ال�شهيوين باأر�ش فل�شطني 

املباركة.

التطبيع يحّول الدول املطبّعة وحكوماتها ومن اقتنع من �شعوبها اإىل خدم لل�شهاينة   .9
ومنا�رشين لهم يف كل املجالت.
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التطبيع يزيد من نفوذ العدو يف املنطقة، ويجعله ي�شيطر عليها بالكامل مما يحقق   .10
لل�شهاينة حلم “اإ�رشائيل” الكبى ولو معنوياً، وبدون حروب ول خ�شائر.

اليهود م�رشوٌب عليهم الذلة وامل�شكنة بن�ّش القراآن الكرمي اإىل يوم القيامة، ولكنهم   .11
يتغلبون عليها بتحالفاتهم مع الدول العظمى كاأمريكا ومن والها من الدول املطبّعة، 

وهو ما يوؤدي اإىل رفعتهم وعلو �شاأنهم بالرغم من هذه الذلة.

التطبيع يوجد به معنًى خفّي وهو كمال علّو اليهود اأو ما ي�شمى “اإ�رشائيل” وكمال   .12
العلّو ومتامه يقّرب من زوالهم وهالكهم، وهذا ما نرجوه من اهلل عز وجل.

ثانياً: اأهم التو�صيات:

التطبيع  ملكافحة  والفعاليات  واملوؤ�ش�شات  كاجلمعيات  الأمة  من  اأج�شام  ت�شكيل   .1
ومقاومته وبيان اآثاره التدمريية.

تاأليف الكتيبات ال�شغرية يف خماطر التطبيع وتوزيعها على النا�ش جماناً، لأن الكتيب   .2
ال�شغري اأقرب لتقبّل النا�ش له وقراءته وفهمه، وهذا الأمر يحتاج اإىل جهد يف التاأليف 

والتمويل والن�رش والتوزيع، لذا فليِجْد كل قادر مبا عنده من اأجل اإجناح هذا امل�رشوع 

وجعله �شدقًة خال�شًة لوجه اهلل تعاىل.

دعم املقاومة واجلهاد يف فل�شطني، واإبقاء جذوتهما م�شتعرة مع العدو، حتى ينف�شح   .3
يعيق  وهذا  املنطقة،  �شعوب  اأمام  حا�رشة  حيّة  فل�شطني  ق�شية  وتبقى  العدو  هذا 

التطبيع ب�شكل كبري.

ت�شدر العلماء ملواجهة التطبيع من خالل اإ�شدار الفتاوى الدورية، وعقد املوؤمترات   .4
العلمية ب�شكل دوري وم�شتمر؛ لتجرمي التطبيع وتعرية القائمني عليه.

تغطية  يف  امل�شاركة  واجلمعيات  والوزارات  الر�شمية  اجلهات  بع�ش  تواطوؤ  مهاجمة   .5
م�رشوعات التطبيع واملرّوجة لها وف�شحها.

�شمن  الإ�رشائيليني  مع  لقاءات  تقيم  التي  الدول  يف  والحتجاجات  املظاهرات  اإقامة   .6
العدو ومن  ي�شعر  الجتماعات، بحيث  تلك  اأماكن  اأمام  بالعت�شام  التطبيع،  خمطط 

معه من املطبّعني اأن هناك مقاومة حقيقية ورف�ش كبري للتطبيع معه.

طلبة،  من  التطبيع؛  مقاومة  يف  والإ�شالمي  العربي  املجتمع  �رشائح  كافة  اإ�رشاك   .7

ومثقفني، وكتّاب، ورجال دين، وعلماء، وجتار، وتن�شيق اجلهود فيما بينهم.
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ال�شتفادة من الإنرتنت وخ�شو�شاً يف ن�رش ثقافة مكافحة التطبيع.  .8

كثقافة  تعميمها  اإىل  و�شولً  ال�شبابية،  الأو�شاط  يف  التطبيع  مناه�شة  ثقافة  تعميم   .9

�شعبية عامة.

ودح�شها  التطبيع  ب�شاأن  الباطلة  ادعاءاتهم  على  والرد  وتعريتهم  املطبّعني  ف�شح   .10

اأولً باأّول.

املوؤ�ش�شات كاّفة؛ من مدار�ش، وجامعات، وم�شاجد،  “ل للتطبيع” يف  تعميم ثقافة   .11

ووزارات، واأماكن عامة يرتادها النا�ش، كلما جاءوا لتلك الأماكن وجدوا تلك العبارة 

ب�شكل  الأمر  وي�شبح  التطبيع  حماربة  النا�ش  اأذهان  يف  يعلق  حتى  للتطبيع”  “ل 
فطري وعفوي.
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Abstract

Normalization in Shari‘ah and Its Dangers to the Palestine Issue, 

and the Arab and Muslim Countries and Their Peoples

The research deals with a very important emerging issue that is 

strongly raised in our time, which is normalization. It explains its actual 

meaning, terms and the relations between them, then mentions the 

Islamic rulings of normalization and the evidences from the Shariah, in 

addition to the related fatwas of scholars. The study discusses a range of 

the normalization risks and their impact on the Palestine issue, on one 

hand, and on the Arab and Muslim countries and peoples, on the other 

hand. After that, it mentions some Quranic evidences and interpretations 

indicating that normalization despite its harm, will accelerate the demise 

of the mutant entity, Israel.

Finally, the researcher presents some results and recommendations.

Keywords:

Normalization Terms The Issue

Risks Peoples Countries
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