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ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء
د .حممد توفيق رمضان البوطي
جل شأنه يف كتابه الكرمي:
أما بعد فيا أيها املسلمون  ،يقول ربنا َّ
يا أيها الَّ ِذين آمنُوا ال ت ت ِ
َّخ ُذوا ع ُد ِّوي وع ُد َّوُكم أولِياء تُل ُقون إِلي ِهم بِالموَّدةِ وقد كف ُروا ِِبا
الر ُسول وإِيَّا ُكم أن تُؤِمنُوا بِاللَّ ِه ربِّ ُكم إِن ُكنتُم خرجتُم ِجه ًادا ِيف سبِيلِي وابتِغاء
جاء ُكم ِّمن اْل ِّق ُُي ِر ُجون َّ
السبِ ِيل
مرض ِات تُ ِسُّرون إِلي ِهم بِالموَّدةِ وأنا أعل ُم ِِبا أخفيتُم وما أعلنتُم ومن ي فعلهُ ِمن ُكم ف قد ض َّل سواء َّ
وروى البيهقي يف دالئل النبوة بإسناده :أن بين قينقاع كانوا أول اليهود نقضاً للعهد بينهم وبني رسول اهلل
 وحاربوه بني غزوت بدر وأحد ،حاصرهم النيب  حىت نزلوا على حكمه ،فقام عبد اهلل بن أيب بن
سلول إىل رسول اهلل  حني أمكنه اهلل تعاىل منهم قال ( :يا حممد أحسن يف موايل ) – وكان اليهود
متحالفني مع اخلزرج – فأبطأ عليه رسول اهلل  ،فقال (:يا حممد أحسن يف موايل) ،فأعرض عنه
فأدخل يده يف جيب درع رسول اهلل  ،فقال رسول اهلل  " :أرسلين " وغضب حىت رؤي لوجه
رسول اهلل  ظالل ،فقال له ":وحيك أرسلين" فقال ( :واهلل ال أرسلك حىت حتسن يف موايل ،أربعمائة
حاسر وثالمثائة دارع منعوين من األمحر واألسود حتصدهم يف غداة واحدة إي واهلل إين المرؤ أخشى
الدوائر ) فقال رسول اهلل  ": هم لك " .والنيب  يف األصل من خالل جمريات األمر مل يكن
يقصد أن يقتلهم ،وال أن يستأصلهم ،ولكن املسألة كشفت هوية هذا الرجل املنافق ،وحقده على
اإلسالم ووالءه ألعداء اإلسالم .بينما مشى عبادة بن الصامت إىل رسول اهلل يوم اا – يوم أراد طرد
بين قينقاع – وكان أحد بين عوف بن اخلزرج ،هلم من حلفهم مثل الذي كان من حلف عبد اهلل بن أيب
فخلعهم إىل رسول اهلل  وتربأ من الك اْللف ،تربأ إىل اهلل ورسوله من حلفهم .ويف رأس النفاق نزل
قوله تعاىل :ف ت رى الَّ ِذين ِيف قُلُوِبِِم َّمرض يسا ِرعون فِي ِهم ي ُقولُون َنشى أن تُ ِ
صيب نا دآئِرة ف عسى اللّهُ أن
ُ ُ
يأِت بِالفت ِح أو أمر ِّمن ِع ِ
ندهِ ف يُصبِ ُحوا على ما أسُّروا ِيف أن ُف ِس ِهم ن ِاد ِمني ونزل يف عبادة  قوله تعاىل:
ِ ِ
َّ ِ ِ
َّ ِ
الصالة ويُؤتُون َّ
الزكاة وُهم راكِعُون ومن ي ت وَّل اللّه
يمون َّ
إََّّنا وليُّ ُك ُم اللّهُ ور ُسولُهُ والذين آمنُوا الذين يُق ُ
ور ُسولهُ والَّ ِذين آمنُوا فِإ َّن ِحزب اللّ ِه ُه ُم الغالِبُون 
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أيها المسلمون ،حنن يف العام اخلامس من حمنة اشتد أوارها وأحكمت حلقاهتا ضد بالدنا
وضد أمتنا ،بدأت من بالد أخرى وحطت رحاهلا هنا ،كما أهنا بدأت تشتد على اليمن فيما نراه من
أخبار مؤملة ومؤسفة ،جمريات هذه األحداث بال شك إاا أصغينا إىل اآلية اليت قرأناها ،وإىل قصة طرد
بين قينقاع من املدينة ،وردة الفعل عند رأس النفاق والذي يسمى باملصطلح السياسي املعاصر العميل،
والذي أراد أن ُيدم اليهود يف مواجهة النيب  ،واشتد على النيب  وجتاوز اْلد األدىن من األدب ألنه
ال أدب عنده ،وألنه رأس النفاق ،فقد كان يظهر اإلميان ويبطن الكفر ،أقول إن جمريات األحداث تدل
على تشابه بني ما جرى يف عصر النبوة وما جيري يف عصرنا .فقد استنسخت يف هذا العصر عن عبد
اهلل بن أيب بن سلول نسخ كثرية ،تكرر موقفه وتتحالف مع العدو ضد األمة وضد الوطن ،ضد األمة
اليت ينتسبون إليها ،يتحالفون مع العدو ليحاربوا أمتهم ،وحياربوا بالدهم ،هنا ال بد أن أتساءل ،ترى هل
اهلدف شخص؟ ال واهلل ليس اهلدف شخصاً ،فقد قضوا على الشخص يف مصر ويف ليبيا فهل انتهت
الدوامة ،أم إهنا ابتدأت عندئذ! وقضوا على الشخص يف اليمن فهل انتهت الدوامة ؟! أم إهنا يف تفاقم
أكثر فأكثر ،اهلدف ليس الشخص ،اهلدف أن تشتعل البالد بفتنة تقضي عليها ،لتعيش إسرائيل يف
أمان وطمأنينة .اهلدف أن تستقر أوضاع إسرائيل ،وتتمكن من بيت املقدس كما تشاء ،ولكي تستطيع
أن متد سلطاهنا على املناطق احمليطة ِبا ما استطاعت إىل الك سبيالً ،هذا هو اهلدف وليس أكثر من
الك .وطبعاً هذا اهلدف لن يتحقق بسهولة؛ هنا خمططات ،ويشهد منرب هذا املسجد أن هذه
املخططات كان قد حتدث عنها خطيب هذا املسجد الشهيد رمحه اهلل ،عندما نقل عن تقرير جمللس
األمن القومي األمريكي ،والذي تنفذ بنوده اليوم يف توصيات منها :إشغال املسلمني بتناقضات ليحارب
كل منهم اآلخر للقضاء على قوهتم ،عدم السماح للمسلمني بالوصول إىل املواقع اْلساسة ،عدم
إحضار عمالة عربية مسلمة إىل اخلليج العريب واالكتفاء بالعمالة األسيوية غري املسلمة ،ليكون يف الك
تأثري على البنية السكانية وعلى الثقافة اليت يتمتع ِبا أبناء تلك املنطقة ،تغيري النظم اْلكومية الرافضة
للسري يف الفلك األمريكي ،توظيف الذين درسوا يف الغرب وأعطوا والءهم له ،خلق العداوات بني
التيارات اإلسالمية ،القضاء على كل الفعاليات اإلسالمية واْليلولة دون وصوهلا إىل اإلعالم .نعم هذا
هو املخطط ،ويف تقرير نشرته جملة الشؤون اخلارجية األمريكية عام ( )2991جيب تقطيع جسور
التواصل والتضامن بني الدول العربية ،يف هذا العصر تضامنوا على أن ال يتضامنوا ،تضامنوا على أن يقتل
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بعضهم بعضاً ،تواطؤوا على متزيق جسدهم حبربة إسرائيلية أُعطُوها لي ِ
عملوها يف أجسادهم ،جيب تقطيع
ُ
جسور التواصل والتضامن بني الدول العربية ،العمل على إجياد أكرب قدر من التشاكس واخلصومة
والصراع بني شعوب املنطقة وحكامها ،إجياد تناقضات بني اْلكام والشعوب ،ألن هذا يؤدي إىل عدم
االستقرار ،وعدم االستقرار يؤدي إىل ضعف األمة وختلفها وانتهائها ،والعمل على إجياد أكرب قدر من
التشاكس بني شعوب املنطقة وحكامها حىت يسود العنف والقلق واالضطراب ،هنا يهودي امسه (برنارد
لويس) مؤرخ شيخ هرم ،لكنه مل يهرم حقده ،يضيف إىل الك املخطط :تفكيك املنطقة من خالل إثارة
الفنت الطائفية.
أتساءل اليوم :هل تلون املنطقة بألوان متعددة من الطوائف هل هو أمر جرى يف
عام( ،1002أو يف عام )1020أم إنه موجود منذ فجر تاريخ املنطقة؟ هل املسيحيون حديثو عهد
ِبذه املنطقة ؟ هل هم شيء طارئ ؟ هل وجود سنة وشيعة وغري الك من فئات هل هو أمر جديد
طارئ على املنطقة؟ أم هو أمر موجود منذ القدم تعايش معه األجداد وأجداد األجداد  ،وعاشوا وهم
يبنون العالقة فيما بينهم على أساس اْلوار ،ومل جي ِر أن تكون العالقة قائمة على أساس سفك الدماء
وإثارة التناقضات .ولقد مرت بنا جتربة يعيها من يعيها امتدت حىت الثمانينات من القرن املاضي ،يوم
قامت الفتنة يف لبنان ،فمااا حصدت تلك الفتنة غري سفك الدماء ،رجعوا إىل املربع األول ليعيشوا بعد
الك جتديد أسباب تلك الفتنة مرة أخرى ،لعل اللبنانيني يعون الك جيداً .ولعل كل عاقل يدر مدى
خطورة بقاء هذا التشاكس والصراع اإلثين فيما بني أبناء املنطقة وإالم يهدف ،أجل يهدف إىل شيء
واحد إضعافكم ومتكني تلك الدويلة القذرة من مقدساتكم ومن مصاْلكم يف املنطقة.
أيها املسلمون ،هنا من ميد يده إىل أمريكا يستجدي منها ضرب سورية ،وهو حيمل امساً
مسلماً وعربياً ،وينتسب إىل بالدنا ،أي بلد كان سوريا مصر ليبيا أياً كان ،استجدوا من العدو ضد
الوطن والصديق ،فمااا جنوا ومااا سيجنون؟ أمل حيذر اهلل تعاىل من أن نتخذ العدو ولياً لنا وصديقاً يا
أيُّها الَّ ِذين آمنُوا ال ت ت ِ
َّخ ُذوا ع ُد ِّوي وع ُد َّوُكم أولِياء تُل ُقون إِلي ِهم بِالموَّدةِ وقد كف ُروا ِِبا جاء ُكم ِّمن اْل ِّق
الر ُسول وإِيَّا ُكم أن تُؤِمنُوا بِاللَّ ِه ربِّ ُكم إِن ُكنتُم خرجتُم ِجه ًادا ِيف سبِيلِي وابتِغاء مرض ِات تُ ِسُّرون
ُُي ِر ُجون َّ
السبِ ِيل ال،مل يعد هنا
إِلي ِهم بِالموَّدةِ وأنا أعل ُم ِِبا أخفيتُم وما أعلنتُم ومن ي فعلهُ ِمن ُكم ف قد ض َّل سواء َّ
موجب للسر أصبحت هنا وقاحة – ال أقول إعالن – أصبح الوالء بكل صفاقة ووقاحة ،أمل يكن
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موقف عبد اهلل بن أيب بن سلول أن يسارع يف والئه ألعدائه يقول َنشى أن تصيبنا دائرة؟ الصورة
متكررة ،هنا مستنسخ عن عبد اهلل بن أيب بن سلول ،ترى مااا سيجين هؤالء من عدونا والذين حتالفوا
معه؟ شيء معروف أن الذي ُيون أمته لن ينال ثقة عدوه ،العدو يستعملهم إىل أن يستنزفهم مث يركلهم
إىل اجلحيم ،مل يكن العدو يوماً وفياً لعمالئه ،بل مل يكن العدو يوماً وفياً بوعوده ،اتفاقية السالم مع
مصر مااا حققت ملصر؟ وكم كان اليهود األعداء أوفياء لتلك االتفاقية؟ إهنا جمرد تنازالت للعدو من
أجل بقاء الكرسي لصاحبه.
أيها املسلمون إَّنا هو امتحان إهلي ،لينكشف مدى اإلخالص والوعي أو مدى اخليانة والغباء،
أما ما سوف يكون :أيها املسلمون ،لن يكون هنا أشد مما كان ،اْلق سينتصر بنا أو بغرينا ،نقول
للنفوس املريضة اركعوا واسجدوا لعدوكم ما طاب لكم الركوع والسجود ،وستبيض وجوه عرفت اْلق
وأخلصت له ،وستسود وجه جتاهلت اْلق وخانته.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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