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 صهيونيةمؤامرة 

 د. حممد توفيق رمضان البوطي

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا  أما بعد فيا أيها املسلمون، يقول اهلل جلَّ شأنه يف كتابه الكرمي: 
َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن أَف َْواِهِهْم َوَما ُُتِْفي ُصُدورُُهْم ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم ََل يَْأُلوَنُكْم َخَباًَل َودُّوا َما 
 . َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اْْلَيَاِت ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعِقُلوَن 

أيها املسلمون، لقد مرت يف األسبوع املاضي بوطننا أحداث خطرية ومؤملة، ضمن ما جيري يف 
ألحداث جيب أن نضعها يف إطارها ومدلوهلا الصحيح من خالل العودة إىل وطننا من أهوال، هذه ا

، املشهد األول: ما رواه السرية النبوية الشريفة، لذلك سأقف أمام ثالثة مشاهد من سرية النيب 
الطربي يف تفسريه جامع البيان عن زيد بن أسلم أن يهوديًا امسه شاس بن قيس، كان عظيم الكفر 

سد عل  املسلم،ن، أااهه ما  م يف هل اسإسالم ب،ن األوس وازخرر  من املودة واأللفة، شديد احلقد واحل
بعد أن كانوا يف اجلاهلية أعداء يتقاتلون، وَل تفتأ تنتهي حرب بينهم لتبدأ حرب أخرى، كما أشار بيان 

لك أااهه األمر، فأمر فىت من اليهود أن فلما رأى ذ ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفأَلََّف بَ ،ْنَ قُ ُلوِبُكمْ اهلل عرَّ وجل 
يأيت إىل األنصار من األوس وازخرر  فيجلس إليهم ويذكرهم بأشعار قيلت يوم حرب بعاث اليت استعرت 
ب،ن األوس و ازخرر ، مما ذّكرهم تلك املعارك والصراعات الدموية، وكان ما أراد هذا ازخبيث، تذكروا 

حىت ثارت احلمية يف صدورهم، وتنادوا: السالَح السالَح، وتواعدوا ذلك واستعرضوا األشعار اليت قيلت، 
"يا معشر املسلم،ن اهلَل اهلَل، أبدعوى اجلاهلية وأنا ب،ن أههركم بعد األمر، فقال:  يف احلرة، وبلغ النيب 

إذ هداكم اهلل إىل اسإسالم وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر اجلاهلية، واستنقذكم من الكفر وألف 
وأعاد األمر إىل نصابه، وأفاق األوس وازخرر  إىل مكيدة شاس  نكم ترجعون إىل ما كنتم عليه كفاراً !"بي

قال: كنا يف اراة فكسع رجل من املهاجرين  بن قيس. أما املشهد الثاين فقد روى البخاري عن جابر 
 ين، فسمعها رسول اهلل رجاًل من األنصار، فقال األنصاري: يا لألنصار، وقال املهاجري: يا للمهاجر 

. َلحظوا استغالل املنافق،ن "دعوها فإهنا منتنة": فأوضح الصحابة له األمر فقال "ما هذا؟" فقال: 
للحادثة، فقد وجدها فرصة عبد اهلل بن أيب بن سلول فقال: أوقد فعلوها ؟ واهلل لئن رجعنا إىل املدينة 

 نصار، وباألذل املهاجرين، ويومها أراد سيدنا عمر ليخرجن منها األعر منها األزل، يقصد باألعر األ
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"أتريد مل يأذن له بذلك وقال له:  أن يأذن له فيضرب عنقه، ألهنا عنق فتنة، لكن النيب  من النيب 
 يقتل أصحابه".  أن يقول الناس إن النيب 

به عنه، والترامهم مبنهج لرأس النفاق أدى إىل انفضاض املنافق،ن املتأثرين  حسن معاملة النيب 
حىت أمخدت فتنته. أما املشهد الثالث: فقد كان ب،ن املنافق،ن رجل يدع   اهلداية الذي دعا إليه النيب 

أبو عامر الراهب الصيفي، هذا الرجل ضاق صدره باسإسالم، فلم جيد فرصة للتخلص من اسإسالم سوى 
م، وإمنا لكي يكون عميالً؛ فيستفيد بعمالته للروم، أن يلتحق بالروم ويرتد إىل دينهم، ليس حبًا بدينه

باملصطلح املعاصر، طريقة يكيد هبا لإلسالم واملسلم،ن، فأمر املنافق،ن بإنشاء مسجد عل  مقربة من 
مسجد قباء، واحتج املنافقون بأن هذا املسجد للعجرة واري القادرين عل  الذهاب إىل مسجد قبا، أو 

أن  فيصبح من الصعب عليهم أن يذهبوا للصالة يف مسجد قبا، وكاد النيب لعله أحيانًا يسيل السيل 
َوالَِّذيَن اُتََُّذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوتَ ْفرِيًقا بَ ،ْنَ اْلُمْؤِمِن،َن خيدع بأكذوبتهم فنرل قوله سبحانه وتعاىل: 
، لََيْحِلُفنَّ ِإْن أََرْدنَا ِإَلَّ احلُْْسََن َواللَُّه َيْشَهُد ِإن َُّهْم َلَكاِذبُونَ َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسوَلُه ِمْن قَ ْبُل وَ 

وضد املسلم،ن،  انظروا!! إمنا أراد مبا مساه مسجدًا أن ينشئ وكرًا حتاك فيه املؤامرات ضد النيب 
 بالتعاون مع أسياده الروم.

تتمظهر باسإسالم لتحاربكم. تتظاهر باسإسالم القصة تتكرر، يتآمرون يف الغرب ضدكم، وأدواهتم 
لتكيد لكم ولدينكم، واملكيدة اليوم يف هاهرها شرسة وقذرة؛ ألهنا دمرت وطنًا وقتلت شعبًا وشردته، 
ولكن األسوأ من ذلك أهنا حاربت اسإسالم باسم اسإسالم، متامًا كما أراد أبو عامر الصيفي أن حيارب 

ًا وكان إرصادًا ملن حارب اهلل ورسوله، ووكرًا للكيد لإلسالم اسإسالم من خالل ما مساه مسجد
 واملسلم،ن.

أيها املسلمون؛ ها هو ذا شاس بن قيس يظهر من جديد، أجل يظهر شاس بن قيس من جديد 
من خالل شخصية برنارد ليفي الذي مس  نفسه الشيطان، بل إن الشيطان ليتعلم عل  يديه املكائد، ها 

ا فاستعرت الفتنة ب،ن اللييب وأخيه اللييب، لتصبح ليبا لقمة سائغة يف فم أعدائها، وها هو ذا قد أحرق ليبي
هو ذا يرسم ازخطة إثر ازخطة لتدمري أمتنا، ولقتل أبناء هذه األمة بأيدي أبنائها، توفرياً لدماء أبناء جنسه 

ص ، يدنسون املسجد وأبناء دينه، املسرتحي،ن اليوم عل  أرض فلسط،ن وعل  مقربة من املسجد األق
 األقص  بينما ترتع عصابات اسإرهاب يف بالدنا مؤمترة بأمر ليفي لكي تنشر القتل ب،ن أبناء الوطن.
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"أبعثكم عل  أن َل تغلوا، عندما وجه جيوشه للفتح وللغرو قال:  أيها املسلمون، وصية النيب  
أما ما جرى أمس فهو أن يفجر اً، وَل تعقروا خنالً" وَل جتبنوا، وَل متثلوا، وَل تقتلوا وليداً، وَل حترقوا كنيس

إنسان نفسه أو يدخل سيارة مفخخة فيفجرها ب،ن أطفال ونساء وأبرياء يقتلهم دون متيير، وزيادة يف 
الكيد انتحاريون آخرون يقفون عل  باب ذلك الكرا ، هم يدركون أن الناس سيفرون من املنطقة 

انًا يف القتل، ملن!! وآخر يدخل إىل اسإسعاف يف املشف ، هكذا فيفجرون أنفسهم عل  أبواهبا، إمع
خطط له برنارد، ألنه يدرك أن الناس سيلوذون باملشف  سإسعاف  اجلرح ، فيفجر نفسه يف ارفة 

 اسإسعاف ليقتل أطباء اسإسعاف كلهم.
!!  أي أي جرمية سطرها التاريخ منذ فجره إىل اليوم أبشع من هذه اجلرمية، وباسم اسإسالم  

إنسان ميكن أن يتقبل مثل هذا الفعل باسم املعارضة أم باسم اسإسالم أم باسم أي شيء ميكن أن 
يوصف إَل شيئاً واحدا، تنفيذ خمطط  شيطان التآمر يف املنطقة برنارد ليفي وعصابته الستة يف فرنسا، أما 

ن يسريون؟ وماذا ينفذون من آن هلؤَلء األابياء أن يدركوا أهنم أدوات بيد من يثريون؟ وبتوجيه م
خمططات؟ هم أدوات ابية، ينتحرون لتنفيذ ما خيطط هلم، يكيدون ألنفسهم، يكيدون لوطنهم، 

 يكيدون ألهلهم... وباسم اسإسالم. 
هل دعوهم إىل  -وكالمهم طبعاً اري صحيح –أيها املسلمون، قد يقول هؤَلء كفرة؛ ولنقل كفرة 

وة؟ أم نفروهم من اسإسالم؟ ونفروا العامل كله من اسإسالم جبرائمهم؟  اسإسالم؟ هل وجهوا هلم رسالة دع
كل الناس أصبحوا يقولون إذا كان هذا هو اسإسالم فكيف ميكن أن نقدم عليه؟ كيف ميكن أن نقدم 

هن  عن قتل الطفل  عل  هذا الدين الذي يدعو للقتل واسإجرام ؟ هذه واحدة، الشيء الثاين، النيب 
خ، الشيء الثالث، هل يقتل الكافر لكفره؟! أريد منكم أن تدركوا جيدًا أن الكافر َل يقتل واملرأة والشي

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِك،َن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ُُثَّ لكفره، أومل يقل ربنا تبارك وتعاىل 
مقاتل مشرك عدو جاءك َلجئاً واستجار بك، إذا كان الكافر  قَ ْوٌم ََل يَ ْعَلُمونَ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَن َُّهْم 

َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع  يقتل لكفره إذًا عليك أن تضرب عنقه، لكن اهلل سبحانه وتعاىل ماذا قال؟ قال: 
هبذا أمرنا ديننا َل بقتله، هذه واحدة، أوصله إىل حيث يأمن عل  نفسه،  َكاَلَم اللَِّه... ُُثَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنهُ 

والثانية، كلكم يعلم أن هذه البلدة كان فيها نصارى وَل يرالون، وأن بالد العراق وإيران كان فيها جموس 
وأن بالد اهلند وأفغانستان وتلك املناطق كان فيها بوذيون، سلوا التاريخ هل قتل أحد من هؤَلء بسبب  
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،ن وحتت سلطان املسلم،ن قائمة إىل يومنا هذا، َل يقتل الكافر لكفره، يدع  كفره؟ َل ترال معابد البوذي
ينِ إىل اسإسالم، واهلل تعاىل يقول  هذا إذا حكمنا أن املقتول،ن كفرة، وهم أطفال  ََل ِإْكرَاَه يف الدِّ

ىل الساحل، ونساء وأبرياء، ومنهم من األهايل الالجئ،ن الذين دفعت هبم عصابات اسإرهاب إىل اللجوء إ
فآواهم الساحل ومحاهم وأنرهلم منازل األمان. أمنهم الساحل، وقتلهم هؤَلء، محاهم الساحل ودمر 
وجودهم هؤَلء. ليثريوا الفتنة ب،ن أبناء األمة، أما آن لنا أن نستيقظ؟ أما آن هلؤَلء األابياء أن يدركوا 

إخواهنم ؟! أعتقد أن هذه العملية األخرية أهنم أدوات يف تنفيذ خمطط تدمري وطنهم وتشويه دينهم وقتل 
هي القرب الذي ستدفن فيها هذه الفتنة بإذن اهلل، أعتقد أهنا بداية هنايتهم، وَل بقاء هلذه الفتنة يف أرض 

َل بقاء ملن حيارب اسإسالم باسم اسإسالم. هذا "إن اهلل تكفل يل بالشام وأهله" تكفل اهلل عرَّ وجل به، 
رفة والوعي والعلم، ولئن انساق بعض اجلهلة وأشباه املتعلم،ن وراء هذه الفتنة فإن البلد متمير باملع

 جمريات األحداث كافية سإيقاظ من لديه بقية دين أو بقية عقل.
أسأل اهلل أن يعيد األمن واألمان، والسالم والطمأنينة إىل البالد والعباد، وأن يطهر بالدنا وبالد 

 ملتآمرين من يوقدون الفنت، فر  اهلل عن األمة .املسلم،ن من شر الفنت ومن ا
 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين.

 الثانيةالخطبة 

إجنازات هؤَلء: تقتيل األبرياء تفجري املشايف حتطيم ملرافق البلد تدمري للجسور، وإفساد تدمري 
اسإرعاب...كل ذلك وباسم اسإسالم،  مؤسسات الكهرباء اليت توفر اسإضاءة والتدفئة.. اسإحراق القتل

وباسم اسإسالم يدخلون املسجد فيقتلون العامل املسن الداعية ومعه أكثر من مخس،ن من خرية طلبة العلم 
باسم اسإسالم، أي إسالم هذا! هذا إسالم نتنياهو إسالم أوباما، إسالم ازخونة وليس اسإسالم الذي أنرله 

ولتنتبه ولرتكل هذه املؤامرة هذه اجلرائم بوعيها بيقظتها بتوبتها بعودهتا  ، فلتستيقظ األمةاهلل عل  نبيه 
 إىل رهبا بعودهتا إىل رشدها.

 2016/05/27   خطبة الجمعة


