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َّ ِ
ين آَ َمنُوا اذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ اللَّ ِه َعلَْي ُك ْم إِ ْذ
أما بعد فيا أيُّها املسلمون؛ يقول ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي :يَا أَيُّ َها الذ َ
جاءتْ ُكم جنُود فَأَرس ْلنَا علَي ِهم ِرحيا وجنُودا َل تَروها وَكا َن اللَّه ِِبَا تَعملُو َن ب ِ
ص ًريا * إِ ْذ َجاءُوُك ْم ِم ْن فَ ْوقِ ُك ْم َوِم ْن
ُ َْ َ
ََ ْ ُ
ْ َ َ ْ ْ ً َ ُ ً ْ َْ َ َ
ِ
ت الْ ُقلُوب ْ ِ
ت ْاْلَبصار وب لَغَ ِ
أَس َفل ِمْن ُكم وإِ ْذ َزا َغ ِ
ك ابْتُلِ َي الْ ُم ْؤِمنُو َن َوُزلْ ِزلُوا ِزلَْز ًال
اْلَنَاجَر َوتَظُنُّو َن بِاللَّ ِه الظُّنُونَا * ُهنَال َ
ُ
ْ َ ُ ََ
ْ َ َْ
َّ ِ
ِ
ِِ
ت طَائَِفة ِمْن ُه ْم يَا
يدا * َوإِ ْذ يَ ُق ُ
َش ِد ً
ين ِيف قُلُوِب ْم َمَرض َما َو َع َدنَا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ إَِّل غُُر ًورا * َوإِ ْذ قَالَ ْ
ول الْ ُمنَاف ُقو َن َوالذ َ
ِ
ِ
ِ
يدو َن إَِّل فَِر ًارا
َّب يَ ُقولُو َن إِ َّن بُيُوتَنَا َع ْوَرة َوَما ِه َي بِ َع ْوَرة إِ ْن يُِر ُ
ب َل ُم َق َام لَ ُك ْم فَ ْارجعُوا َويَ ْستَأْذ ُن فَ ِريق مْن ُه ُم النِ َّ
أ َْه َل يَثْ ِر َ
ِ
ص َد َق اللَّهُ َوَر ُسولُهُ َوَما َز َاد ُه ْم إَِّل
 وقال سبحانهَ  :ولَ َّما َرأَى الْ ُم ْؤمنُو َن ْاْل ْ
اب قَالُوا َه َذا َما َو َع َدنَا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ َو َ
َحَز َ
َّ ِ
ِ
وهم ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
ِ
اب ِم ْن
ين ظَ َ
اه ُر ُ ْ ْ
إميَانًا َوتَ ْسل ً
يما ،مث ذكر مصري اخلونة من يهود بين قريظة فقالَ :وأَنْ َزَل الذ َ
ِ
ِ
صي ِ
ف ِيف قُلُوِبِِ ُم ُّ
اصي ِه ْم َوقَ َذ َ
ض ُه ْم َوديَ َارُه ْم َوأ َْم َوا ََلُ ْم َوأ َْر ً
ب فَ ِري ًقا تَ ْقتُلُو َن َوتَأْس ُرو َن فَ ِري ًقا * َوأ َْوَرثَ ُك ْم أ َْر َ
ضا َلْ
ََ
الر ْع َ
وها َوَكا َن اللَّهُ َعلَى ُكل َش ْيء قَ ِد ًيرا 
تَطَئُ َ
أيُّها املسلون؛ قبل أن أبدأ بالتعليق على اآليات ومتابعة اْلديث عن غزوة اْلحزاب؛ أبارك للمسلمني بقدوم شهر
رمضان املبارك الذي سيطل علينا إن شاء اهلل ،وحيل ضيفاً مع بشائر العفو واملغفرة والنصر والتأييد بإذن اهلل تعاىل
والفرج واْلمن واْلمان بعد أيام قليلة إن شاء اهلل تعاىل مع القبول وبشائر الرمحة إن شاء اهلل ،وأسأل اهلل أن يرزقنا
حسن الستعداد لستقباله باإلنابة الصادقة إليه والندفاع إىل انتهاز فرصة هذا الضيف الذي حيل علينا لكي نكون
وجل.
أثناء هذا الشهر أصفى أفئدة وأصدق إقبالً وأخلص قلوباً مع اهلل َّ
عز َّ
وبعد ،فقد ذكرنا يف اْلسبوع املاضي أن زعماء بين النضري متكنوا من إقامة حتالف بني قبائل قريش وغطفان وبين مرة
ُ
وبين فزارة حملاربة النب  جبيش كبري اَلدف من إنشاء هذا اجليش وهذا التحالف استئصال املسلمني والقضاء عليهم
مرة واحدة ،لكنهم فوجئوا أن الصحابة الكرام حفروا خندقاً من جهة جبل سلع ،وهي اجلهة اليت كان ميكنهم دخول
املدينة منها ،و َّ
متكن يهود بين النضري من إقناع يهود بين قريظة أن ينقضوا العهد مع النب  وخيونوه يف أخطر مرحلة
من مراحل وجود الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،فغدروا ونقضوا العهد وجعلوا املسلمني يف حالة من الرتباك
ت ْاْلَبصار وب لَغَ ِ
وجل عندما قال :إِ ْذ جاءوُكم ِمن فَوقِ ُكم وِمن أَس َفل ِمْن ُكم وإِ ْذ َزا َغ ِ
ت
الشديد وصفها اهلل َّ
عز َّ
ْ َ ُ ََ
َُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ
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ِ
الْ ُقلُوب ْ ِ
يدا هذا ما حصل نتيجة هذه
ك ابْتُلِ َي الْ ُم ْؤِمنُو َن َوُزلْ ِزلُوا ِزلَْز ًال َش ِد ً
اْلَنَاجَر َوتَظُنُّو َن بِاللَّ ِه الظُّنُونَا * ُهنَال َ
ُ
اخليانة الوقحة اليت بدرت من بين قريظة ،مع أن النب ص كان وفياً َلم وكان حمسناً يف معاملتهم ،انتصر املسلمون
على املشركني دون قتال ،وذلك من خالل أمرين تكامال فأحدثا هزمية قريش وأحالفها ،عندا أوقع الريبة بني هؤلء
املتحالفني وفيما بينهم وبني يهود بين قريظة ،ومث بتلك الريح العاصفة اليت سلطها عليهم ،فاقتلعت خيامهم وأكفأت
قدورهم ،وأحدثت بني صفوفهم حالة من الذعر واخلوف والفزع ،وقذف اهلل يف قلوِبم الرعب فولوا تاركني ساحة
املعركة خالية من أي وجود يهدد املسلمني.
عندئذ وقد خلت الساحة من مشركي قريش وأحالفهم؛ جاء جربيل إىل النب  بأمر إَلي يأمره لفيه بأن يتوجه إىل
بين قريظة اخلونة ،روى الشيخان أنه أتاهم النب  وبعد مناوشات معهم نزلوا على حكمه فرد اْلكم إىل حليف َلم
قبل اإلسالم وهو سعد بن معاذ رضي اهلل عنه ،الذي قال( :أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسىب نساؤهم
وذراريهم وأن تقسم أمواَلم ،املقاتلون يقتلوا ،والبقية أسرى حيكم رسول اهلل  بشأهنم) ،ل يكن مقاتلوا بين قريظة
وجل
أبرياء بل كانوا جمرمي حرب وخونة يف أحلك ساعة من تاريخ البعثة النبوية كلها ،وقد مسعتم وصف اهلل َّ
عز َّ
لتلك الساعات اخلطرة اليت عاشها الصحابة مع النب ص ،لقد ارتكبوا أخطر خيانة تعرضت َلا اْلمة يف عهد النبوة
وجل -أن تقضي على اْلمة برمتها وكان القضاء املربم فيهم ما قد تلوناه عليكم.
وكادت -لول لطف اهلل َّ
عز َّ
أيها املسلمون؛ لنعد إىل موضوع غزوة اْلحزاب تلك ،غزوة اْلحزاب مؤامرة يهودية انصاع َلا مشركوا قريش وغطفان
وبين فزارة وبين مرة؛ لكي يئدوا الدولة السالمية يف مهدها وليقضوا على اإلسالم مع بداية انطالقته وولدة دولته ،إذاً
فالتآمر اليهودي على اْلمة اإلسالمية قدمي ولد مع ولدة الدولة اإلسالمية واليوم نعيش امتداً لتلك املؤامرات ،فما
حيي بن أحطب إل برنالد ليفي يف هذا العصر ،وأعراب اليوم هم املتحالفون هم اْلحزاب الذين ميثلون دور
اْلحزاب بالنسبة لألمة اإلسالمية ل أقول بالنسبة لبلدنا ،الذين صفقوا للعدوان اإلسرائيلي على سورية من أعراب
تلك املنطقة هم أبناء اخلونة من اْلحزاب الذين تكالبوا للقضاء على اإلسالم ،ولئن نصر اهلل تبارك وتعاىل نبيه يف
غزوة اْلحزاب ِبا نصرهم به؛ فهو الذي سينصر أمتنا على يهود هذا العصر وعمالء هذا العصر ،أل تتجلى الصورة؟
أل يتضح اْلمر؟؟ دعونا من موضوع السالح النووي وغري السالح النووي ،أكذوبة السالح النووي عرفناها يوم غزو
العراق ،تبني وانكشف وتعرى أن أمريكا كانت تفرتي على دولة إسالمية لكي تربر القضاء عليها لتقضي على
حضارة عمرها ألف وثالمثئة سنة أو ألف وأربعمئة سنة ،تقضي على حضارة إسالمية يف العراق امتداداً لغزو التتار
واملغول قام الغزو العراقي ليخرب ما بقي من تلك اْلضارة ،نعم ،إنه اْلقد على اإلسالم وليس اْلقد على شخص،
أما غطاء النووي وغري ذلك فهو غطاء لفرض الوصايا على بالدنا ولفرض خطوط محراء ضد تطور أمتنا وتطور
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نظل حتت ال ِوصايا ،ينبغي أن نظل حتت اَليمنة ،وإل فالعقوبة جاهزة ،والذين يهرولون يف
حضارتنا ،ينبغي أن َّ
اخلضوع لتلك ال ِوصايا ويصفقون َلا جاهزون هم جاهزون للتصفيق لكل عمل عدواين على أمتنا ،ماذا استفادوا؟؟
هم اآلن أذلء يدفعون اجلزية ْلسيادهم ،هم أذلء قدموا التنازل عن شرفهم ودينهم وثوابت عقيدهتم ،هم اآلن
يريدون أن جيددوا للجاهلية وجودها يف جزيرة العرب اليت ما ينبغي أن جيتمع فيها دينان ،ل تعد املسألة خفية ،ل
يعد اْلمر حيتاج إىل شرح وبيان ،هذه مسألة.
واملسألة الثانية يفيض قلب خائن عميل ينتسب إىل اإلسالم وليس من اإلسالم مقيم يف أملانيا وله سيد يف املنطقة
هنا كان حاجباً عنده يفيض قلبه حناناً على يهود بين قريظة كيف يقتلون وما هذه الشدة والقسوة اليت عوملوا ِبا،
أنا لن أحتدث عن فظائع الغرب جتاهنا حنن سأحتدث بشكل خمتصر ومقتضب عن فظائع الغرب بشكل عام ،عدد
قتلى اْلرب العاملية الثانية جتاوز مخسني مليون إنسان جلهم من املدنيني ،مع الدمار الذي حاق بساحة املعركة
املمتدة من شرق روسيا إىل غرب أوربة ،عدد القتلى الفيتناميني بسبب العدوان اْلمريكي مخسني ماليني إنسان ل
ذنب َلم سوى أهنم ل خيضعوا للهيمنة اْلمريكية ،بغض النظر عن عقيدهتم ودينهم ،عدد الذين قتلوا يف ساعة
واحدة يف اليابان نتيجة القصف اْلمريكي – ل يستعمل سالح الدمار الشامل إل تلك الدولة اليت تدعي أهنا تريد
أن حتمي البشرية من سالح التدمري الشامل ،ل يستخدم تلك اْلسلحة إل هم ،قتلوا ربع مليون إنسان يف دقيقة
واحدة يف نغزاكي وهريوشيما لكي يفرضوا هيمنتهم على اليابان ،دولتهم قامت على أشالء شعب يعيش يف تلك
القارة – اَلنود اْلمر -أبادوهم أربعة ماليني إنسان الذين سجلت اإلحصائيات إبادهتم ستقوم دولتهم القذرة على
أشالء أولئك اَلنود اْلمر ،هؤلء أبناء حضارة؟؟ هؤلء وحوش بشرية حضارهتم تقوم على أشالء الشعوب وعلى
حطام اْلضارات ،أما فرنسا الدولة اإلنسانية املتمدنة فعهدنا بوحشيتها قريب ما بني سبعة إىل تسعة مليون جزائري
قرى برمتها ،يريدونا أن يعلمونا
الذين قتلوا على يد الستعمار الفرنسي يف اجلزائر ،نعم ،حرب إبادة أبيدت فيها ً
حقوق اإلنسان!! يريدون أن يُصدروا إلينا حضارهتم الوحشية اَلمجية!! يريدون أن يرمسوا لنا خطوط محراء يف طريق
عدم ممارسة أساليب غري إنسانية!! فلينظروا إىل تارخيهم القذر ،تارخيهم اململوء يف بالسواد ،يف مسجد واحد يف
اجلزائر ارادوا أن حيولوه إىل كنسية أبادوا مخسة آلف جزائري ،أبادوهم عن بكرة أبيهم ْلهنم أصروا أن يبقى املسجد
مسجداً ،هذا عدا القرى واملدن اليت أشرت إليها ،عدد القتلى املباشرة يف العراق نتيجة الغزو اَلمجي الترتي املغوي
اْلمريكي زاد على مليون عراقي مع تشرين أربعة ماليني ونصف عراقي ،نعم ،حضارة العُهر السياسي ،وحقوق
اإلنسان املزيفة باللغة اْلمريكية واللغة الغربية ،ما ينبغي أن نكون مغفلني يف شعارات اإلصالح وشعارات اْلرية
وشعارات تصدير الدميقراطية ،فدميقراطيتهم هي أن نكون عبيداً َلم ،وحقوق اإلنسان هي حق اإلنسان الصهيوين يف
أن يستلب أرض اإلنسان الفلسطيين وأن يغتصب املسجد اْلقصى وقبة الصخرة ،حقوق اإلنسان هي حقوق
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اإلنسان الصهيوين الذي يغتصب اْلرض ،ويعتدي على العرض ،ويعتدي على الشعب الفلسطيين يف فلسطني ،هذه
هي حقوق اإلنسان ،أما اإلنسان املسلم فهو وحقوقه هدر ،إىل مىت نبقى غافلني عن تلك املصطلحات املزيفة اليت
يطرحوهنا لكي يضللوا املغفلني!! لقد آن اْلوان أن تستيقظ أمتنا وتعود إىل ديننا وتدرك معىن كالم سيدنا عمر( :حنن
قوم أعزنا اهلل باإلسالم ،فمهما ابتغينا العزة بغري ما أعزنا اهلل أذلنا اهلل) إن فرض أن نكون أذيال َلم هو فرض أن
نكون أذلء ولن نكون أذلء بإذن اهلل تعاىل ،مادمنا نقول ل إله إل اهلل فإننا نرفض العبودية ْلي متسلط أو أي
غاشم أو أي ظال ،وستبقى معىن العزة والكرامة اليت علمناها وغرست يف قلوبنا مع ل إله إل اهلل ستبقى دافعاً لنا
وجل أن تنحين رقابنا إل له سبحانه
وجل أن نتبوأها ،ول يرضي اهلل َّ
لكي نستعيد مكانتنا اليت يرض اهلل َّ
عز َّ
عز َّ
وتعاىل.
أسأل اهلل أن يردنا إىل دينا رداً مجيالً ،وأن حيررنا من أهواء أنفسنا أولً ومن هيمنة عدونا ثانياً.
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