
 

 
 

 نبض الثورة السورية

  

 مثل له , لـ هلل الذي ال مثل له سبحانه وتعاىل أبدأ ابهلل سبحانه وتعاىل , وأتقدم ابلشكر اجلزيل الذي ال
, إذ ال أحد يتكلم يف أرض هللا سبحانه , وال أحد يوفق لشيء إال إبذن هللا , أسأل هللا سبحانه وتعاىل 
أن جيعل هذا العمل موفق منه , متقبل منه , منه وإليه خالصاً لوجهه الكرمي وأصلي وأسلم على أشرف 

 يب وأمي عليه الصالة والسالم .من وطئت قدمه الثرى أب

 أما بعد ...

,  )وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تـَْفِصياًل( الذي حيدث اآلن شيء؟ إذاً هو شيء )وَُكلَّ َشْيٍء( يقول هللا عز وجل
َياانً( هذا الكتاب نزل قال هللا عزو جل َياانً ِلُكلِّ َشْيٍء( ملاذا ؟ تبيان ألشياء وأشياء ال ؟ ال )تِبـْ ,  )تِبـْ

 )َوتـَْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء( وعن هذا الكتاب قال هللا عزو جل

 ) َبْل َأْكثـَرُُهْم ( حسناً ملاذا حنن ال نرجع للتفصيل هذا كله قال هللا عز و جل

أنظر اآلن اإلحصائية أكثرهم يغردون وأكثر من ابلفيس بوك , وأكثر الذين يف كل مكان يتكلمون , 
يقول هللا رأيت هؤالء الناس ألق نظرة من فوق إىل األرض , هذا الكالم من العليم احلكيم ليس إحصائية 

منظمة قالت لك هذه إحصائية عملناها على مخسني ألف وتبقى مليون مل نعملها عليهم , ال .. 
)َبْل  حصائيةإحصائية على األرض كلها , على أهل األرض كلهم , يقول هللا عز و جل نتيجة هذه اإل

)َبْل َأْكثـَرُُهْم اَل يـَْعَلُموَن  ماذا هبم أكثرهم؟ مل يقل نصفهم وال ربعهم ال قال أهل األرض كلهم َأْكثـَرُُهْم (
) إًذا ال تعلم احلق فأنت مثل الذين قلت عنهم مشوشني ال نعلم أين نذهب فإذا ما عرفت احلق  احلَْقَّ

)َبْل َأْكثـَُرُهْم اَل  مل أعرف احلق أين سأذهب أكمل اآلية ستعرف الباطل , حسناً ماهي النتيجة إذا
يعين مثل الطفل عمره سنتني حينما تعطيه حلوى أو شيك خبمسة مليار  يـَْعَلُموَن احلَْقَّ ۖ فـَُهْم ُمْعرُِضوَن(

ال حتاول تقنعه ابلشيك هو عقله يعرف احللوى , أما الشيك تعطيه إايه سيبكي ال يريده يريد احللوى 
سناً لو أجربته عليه سيقطعه أو يكتب عليه ألنه ال يعرف بل أكثرهم ال يعلمون احلق فهم معرضون ح



َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم( النتيجة قال هللا عزوجل ِلَك َمبـْ هو آخر قضيته جيلس أمام الشاشة يرى حمللني  )ذََٰ
 سياسيني وهذا كالمه مجيل وهذا صح!

 سبحانه وتعاىل به النصرة ألجل ذلك هللا سبحانه وتعاىل حينما حسًنا أين يف القرآن الذي علمك هللا
تكلم عن اجلهاد وعظم أمر اجلهاد أتى عند قضية من قضااي اجلهاد ومساها كبرية , والكبري إذا وصف 
شيء أنه كبري فهو كبري , يعين حينما أييت إليك شخص ليس معه شيء فقري ويقول لك فالن اتجر 

أن الذي لديه مخسني ألف اتجر , هذا صحيح , لكن حينما أييت شخص  تقول على مقياسه يرى
 عنده األموال واملليارات و يقول لك عن شخص أن اتجر فهو حًقا اتجر.. وهلل املثل األعلى.

مل يقل جهاًد  )َوَجاِهْدُهْم بِِه( أكرب جهاد يف العامل ما هو ؟ قال هللا سبحانه وتعاىل عن هذا الكتاب قال
أقسم ابهلل لن تشحن مهة هذا املؤمن حىت يقاتل ألف أمامه بدون  َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكِبريًا() وانتهى

 هذا الكتاب , و لن خيذل هذا الكافر إال إذا علم أن هذا الذي أمامه يفهم القرآن ..

ة الربامج من قال هذا الكالم ؟! الكفار , يعرفون كيف يقيسون النبض , اآلن هم القائمني على قضي
مثل الواتس أب وغريها , فهم لديهم إحصائيات فهم أيخذون عينات عشوائية يرون أحاديث الناس 

فيجدون هذا يتكلم بكالم ليس فيه فائدة , وهذه قد أرسلت صورة , فيقول الكافر اآلن أفضل وقت 
 أنك تعدمهم , الن ليس عندهم شيء..

مة و أانس فامهني القرآن , يبدأ حيسب لك مليون لكن حينما يرون الرسائل كلها عن اآلايت واهل
حساب , من الذي قال هذا الكالم ؟ هللا سبحانه وتعاىل يقول وهللا إن الكافر يعلم قيمة القرآن أكثر 

منك ويعلم يقيناً أنك وهللا لن تنتصر إال إذا فهمت هذا الكتاب وإذا أتكد الكافر أنك تقرأ وال تفهم أو 
يعرف أنك هش وأصاًل ال حيسب لك حساب من قال هذا الكالم؟ يقول هللا عزو أنك ال تقرأ أصاًل 

ليس فيه كالم  )َواِبحلَْقِّ أَنـْزَْلَناُه( واعلم أنه إذا قال هللا فإن وعد هللا حق )َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا( جل
من ؟ أصحاهبم يعلمون لو قرؤوا القرآن أو قرأه يكلمون  )َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا هِلَََٰذا اْلُقْرآِن( غبش

شغل بين  )َواْلَغْوا ِفيِه( أي إنسان قراءة بقلب انتهت قضيته , حسناً و ابلنسبة للمسلمني؟ أكمل اآلية
علمان وأذانهبم قل هلم واجهوا احللقات هي اليت خترج اإلرهاب املهم واجه القرآن بكل وسيلة اعملوا كل 

, الكفار  )تـَْغِلُبوَن( كلمة تقسم اجلبل لعلكم ماذا ؟ )َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم( ملاذا ؟شيء ضد هذا القرآن 
يعلمون أنه وهللا لن يغلبك مادام أنك تواجهه وأنت ما بينك وبني اجلنة إال أن الكافر يقتلك وتذهب 

تقتلوه هو  يواجهك إن أصبحت خائف أو تقول عن أحد ابنائك ال للجنة , وهللا ال يواجهك , 
مسكني اتركوه أيكل ويشرب عندكم , وما علم أن هناك أانس ذهبت أتكل وتشرب عند رهبم يرزقون , 

فالشاهد حينما أقول لك عندي مسامهة , املسامهة هذه خترج منها إما كسبان مليار أو كسبان مليار 



ألنك أنت إما كسبان ومخس مئة أو كسبان عشرون مليار فأنت تدخل أو ال ؟ تدخل ألنك واثق به و 
أو كسبان أو كسبان ألجل ذلك هللا سبحانه وتعاىل يتكلم عن الذين يفهمون القرآن وذهب إىل املعركة 

)ِإنََّك َميٌِّت  وهو فاهم القرآن و ال يقاتل من أجل أرض ألنه سيرتكها إن مل يرتكها اليوم سيرتكها غًدا
ُْم َميِّتـُْوَن( )ُقْل َهْل تـََربَُّصوَن بَِنا ِإالَّ   عز و جل هؤالء يقول هللا سبحانه عنهم, لكنه يقاتل لوجه هللا َوِإَّنَّ

 يقول أان إما كسبان أو كسبان فإذاً أان ليس لدي قضية أخسرها ِإْحَدى احْلُْسنَـَينْيِ(

فنحن اآلن مشكلتنا هي قضية بعدان عن القرآن جعلنا مشتتني أصبح الشخص يفعل أعمال ومقتنع أَّنا 
)َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر الرَّْْحَِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَاانً   و وهللا ليس على الصواب قال هللا عزوجلصحيحة وه

 فـَُهَو َلُه َقرِيٌن(

أتركه ضائع بني احملللني السياسيني وكل يوم يغري رأيه , لكن الذي لديه قضية واضحة كل األحداث اليت 
 أن نرجع هلذا الكتاب , وأسأل هللا أن جيعله ربيع قلوبنا.. حتصل يعرفها مسبقاً , فعلينا اي مجاعة

اي أخي ادع هللا وهذا أعظم شيء تقدمه هلم , لكن ال تقل مالنا غري الدعاء ! أنت دعوت رب العاملني 
 الذي سبحانه وتعاىل إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون..

م اليوم "بعضهم" مثل حال الدجاج إذا دخل لكن القضية هل فعاًل حال أمة حممد عليه الصالة والسال
عليهم أحد قاموا يصارخون ويهجمون وإذا خرج عاد لوضعه الطبيعي حىت لو جلس عند الباب وضعه 
طبيعي فقط ال يدخل , وإذا دخل أحد عليه تسمع كل الضجيج وبعده خالص يهدؤون , لكن هذا 

م جداً ملا نسأل هذا السؤال :هل تربأ ذميت ؟ وهل ليس الذي قاله هللا يف القرآن , السؤال أعتقد أنه مه
هؤالء الذين اثروا قضية ثوران إذا قتلوا اثروا وصاحوا وإذا رجع الوضع رجع للمعاصي والعياذ ابهلل وكلنا 

)أمََلْ تـََر ِإىَل  لدينا معاصي نسأل هللا العفو , يقول هللا عز وجل نفس الوضع احلاصل اليوم يف سورة البقرة
ُُم(اْلَمَلِ  هؤالء قوم بين إسرائيل أصاهبم قرح أصاهبم بالء   ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل ِمن بـَْعِد ُموَسىَٰ ِإْذ قَاُلوا لَِنِبِّ هلَّ

)أملَْ تـََر ِإىَل  يف أنفسهم وأمواهلم , قتل وجرح وتعذيب وإهاانت و انتهاك أعراض فقال هللا عز وجل هلم
ُُم(اْلَمَلِ ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل  يقولون حنن ال نريد شيء نريد فقط أن تفتح  ِمن بـَْعِد ُموَسىَٰ ِإْذ قَاُلوا لَِنِبِّ هلَّ

أبواب اجلهاد وانظر للروح هل أتركها أو ال وانظر هل أجلس مع أهلي اليوم أو ال , افتح ابب اجلهاد 
( فقط تريدون اي بين إسرائيل ؟ نفس الذي نريده الحظت ؟ ماذا  )ابـَْعْث لََنا َمِلًكا نُـَّقاِتْل يف َسِبيِل اَّللَِّ

اليوم والذي نطالب فيه اليوم نقاتل يف سبيل هللا , فقط هذا الذي تريدون؟ نعم هذا الذي نريد , اآلن 
هم مستعدين لتقدمي أرواحهم مثل اليوم الذين يقولون افتحوا ابب اجلهاد نقول ممتاز , قال هللا عز 

ُتْم ِإن وجل لو اليوم جاء قرار فتحنا أبواب اجلهاد تعالوا ماذا  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل (  )قَاَل َهْل َعَسيـْ
ُتْم ِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ تـَُقاتُِلوا( سيحدث؟ أخاف أقولك هذا ابب اجلهاد وهذا  )قَاَل َهْل َعَسيـْ



ُتْم ِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ )قَالَ  ابب التربع ! وتقول ال وهللا ال أستطيع أان عندي التزامات  َهْل َعَسيـْ
ملاذا ال نقاتل ؟ أنتم فقط افتحوا ابب اجلهاد وانظروا ماذا   )قَاُلوا َوَما لََنا َأالَّ نـَُقاِتَل( ماذا قالوا تـَُقاتُِلوا(

هاد , تعال أنت اآلن حريص تعال تفضلوا فتحنا ابب اجل )فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتال( سنفعل , قال تعاىل
أران كم مرة دعيت يف سجودك هلم ,كم دقيقة خاصة يف سجودك , كم دقيقة يف قيامك , كم من 

 أموالك مجعتها اآلن كنت تريد أن تسافر الصيفية وجئت هبذه األموال وتربعت هبا لسوراي ؟

)فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم  ماذا حصل ؟ كانوا كثريين بين إسرائيل فماذا حصل )فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل (
ُهْم( احسب تولِّوا هذه , هل قال إال نصفهم؟ ال , إال ربعهم؟ ال , قال اْلِقَتاُل تـََولَّْوا( يعين  )ِإالَّ قَِلياًل مِّنـْ

ُهْم( قكانت جمرد عواطف سنتربع وجناهد وافتح لنا الطريق فلما فتح هلم الطري انظر  )تـََولَّْوا ِإالَّ قَِلياًل مِّنـْ
ُهْم( كل مرحلة يصفها هللا يسميهم ابسم قال مباذا مسِّاهم هللا الذين اثرت عواطفهم  )تـََولَّْوا ِإالَّ قَِلياًل مِّنـْ

ُ َعِليٌم اِبلظَّ  والحظ أَّنم قالوا نقاتل يف سبيل هللا يعين كانت النية هلل مباذا مسِّاهم هللا يقول أان  اِلِمنَي()َواَّللَّ
تركت البالء ميتدِّ لكي أريك أن هؤالء أصاًل لو أين نصرهتم يف ذلك الوقت لكانوا ابلشوارع واختالط 

ورقص فأان جعلت يريدون مَلك يريدون طريق نصرة وهللا ألفتح هلم طريق نصرة , يف نفسك أنت حىت 
ُ َعِليٌم  يف دعائك بينك وبني نفسك وننظر ,قال سبحانه مسِّى الذين اثروا للدِّين ظاملني  اِبلظَّاِلِمنَي ()َواَّللَّ

ألَّنا مل تتعدى العواطف , شاهدوا وبكوا ورجعوا فقط ومن اليوم التايل رجع الوضع طبيعي ومسِّاهم هللا 
كبار السن واألطفال قُتلوا واليوم الذي  الظاملني , اي مجاعة هذا الكالم يل أان ألين أان أفعل مثلكم , 

بعد فرتة إىل أن صار األمر ليس فيه شيء ,إذاً ما الذي حصل؟ قال هللا  اذا فعلنا؟ بعد أسبوع ؟ بعده م
إذا كنا فقط عواطف مساان هللا ظاملني مع أَّنم قالوا يف سبيل هللا , كم بقي اآلن ؟ بقي قليل ثبتوا وأسأل 

تفضلوا  )ِإنَّ اَّللََّ َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا( ملك ماذا تريدون )َوقَاَل هَلُْم نَِبيـُُّهْم ( هللا أن يثبتنا وقال هللا
َنا( اذهبوا للجهاد انصر الدين اختلفت القضية اآلن ,أنتم قلتم أعطنا ملك  )قَاُلوا َأَّنََّٰ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَليـْ

َنا()قَاُلوا َأَّنََّٰ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعلَ  فقط ! أتينا لكم مبلك اآلن تفضلوا )َومَلْ يـُْؤَت َسَعًة مَِّن  ماهي مشكلته؟ يـْ
أنتم تريدون التجارة أم اجلهاد يف سبيل هللا ؟ أنتم قلتم جناهد ومل تقولوا نتاجر فليس لديه مال ,  اْلَماِل(

ايمجاعة حتركوا أمل  ْصطََفاُه َعَلْيُكْم () َوحَنُْن َأَحقُّ اِبْلُمْلِك ِمْنُه َومَلْ يـُْؤَت َسَعًة مَِّن اْلَماِلۚ  قَاَل ِإنَّ اَّللََّ ا قالوا
َ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم  تقولوا فقط نريد ملك وافتح ابب اجلهاد؟ فتحناه حتركوا , قال هللا عز وجل )قَاَل ِإنَّ اَّللَّ

ُ يـُْؤيت ُمْلَكُه َمن َيَشاءُ  مجاعة أومل حيدث؟ أمل ( هذا الذي حدث ايَوزَاَدُه َبْسطًَة يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِمۖ  َواَّللَّ
يقول نريد أن نثبت  )َوقَاَل هَلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه( حيدث يف بداية الثورة ؟ تضاربوا على املناصب ,

ُل ُموَسىَٰ َوآُل َهاُروَن )آيََة ُمْلِكِه َأن أَيْتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة مِّن رَّبُِّكْم َوبَِقيٌَّة ممَِّّا تـََرَك آ ملكه لكن حتركوا
ِلَك آَليًَة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي( حتمله املالئكة ألجل أن تصدقون حَتِْمُلُه اْلَماَلِئَكُة( اي هللا! إىل  )ِإنَّ يف ذََٰ

اآلن مل يسمِّيهم هللا ابملؤمنني , إذاً هؤالء ليسوا مبؤمنني وسقط منهم الكثري ومن بقي؟ قال هللا عز وجل 



مل يسمِّيهم ابملؤمنني إىل اآلن  )فـََلمَّا َفَصَل طَاُلوُت اِبجْلُُنوِد( ملا جاوز طالوت وجنوده مل يقل املؤمنني قال
)آٓلٓر*ِكَتٌب أُحِكَمت  حىت وهم ميشون يف احلرب مل يقل عنهم مؤمنني , انظر سبحان هللا كالم مفصل

انظر لالختبار الثالث ,األول  َل طَاُلوُت اِبجْلُُنوِد قَاَل ِإنَّ اَّللََّ()فـََلمَّا َفصَ  قال هللا عز وجل آاَيتُه ُُثَّ ُفصِّلت(
ثوران عواطف الثاين مناصب وسقطوا الثالث قضية شهوات يقول أنت صادق ستنصر إذاً سأختربك , 

َتِليُكم بِنَـ ) قال هللا يف اختبار الشهوات أنك ترتك شهوة ألجل هللا وإال ال َهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه قَاَل ِإنَّ اَّللََّ ُمبـْ
إذا مل ترتك شربة ماء ألجل هللا كيف ستقدم  (فـََلْيَس ِمينِّ َوَمن ملَّْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمينِّ ِإالَّ َمِن اْغرَتََف ُغْرَفًة بَِيِدهِ 

ُهْم( روحك يف سبيل هللا ,  انظر سقوط  مَّا َجاَوزَُه()فـَلَ  قال  , انظر للعظمة هنا  )َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ قَِلياًل مِّنـْ
الفرتة هذه احملن اليت تسقط فيها تنظيف صف أسأل هللا أن ال ينظفنا معهم وجيعلنا مع املؤمنني 

اآلن مسِّاهم  ) آَمُنوا َمَعُه( معه ؟ ال )ُهَو َوالَِّذيَن( الحظت اآلية )فـََلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه( فقال
)َوحَنُْن َأَحقُّ اِبْلُمْلِك ِمْنُه  الذين قبل كلهم مسِّاهم جنود مسِّاهم ظاملني مسِّاهم أصحاب مناصبمؤمنني , 

اآلن يوم أن تركوا الشهوة مسِّاهم مؤمنني فهل تركنا الشهوة هلل؟ قلنا : اي ريب أان اآلن أخواين يقتَّلون وأان  (
)فـََلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا  على أنفسنا قال هللاعندي ذنب يوميًّا أفعله اي رب هذا اليوم اي رب تعيننا 

جاء اختبار أصعب من األول جاء اختبار قضية ما فيه قدرات ما معنا أسلحة ! وهؤالء يسمُّوَّنم  َمَعُه(
ُنوَن( العماليق واحد فيهم انظر اآلن ماذا يبنون ؟ مير واحد على اجلبل يبين من طبًعا غريهم لكم  )أَتـَبـْ

ُنوَن ِبُكلِّ رِيٍع ( كربهم يعين أييت واحد منهم ماشي  )تـَْعبَـثُوَن( القصر )آيًَة( الريع : الذي هو اجلبل )أَتـَبـْ
يعين مثل الطفل أييت يلعب على الرمل  )تـَْعبَـثُوَن ( ورأى جبل قام حفِّر فيه طلِّع قصر وتركه يقول هللا 

ُنوَن ِبُكلِّ رِيٍع آيًَة تَـ  يعين يلعب تقصم الواحد قصم تقصه  ْعبَـثُوَن * َوِإَذا َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن ()أَتـَبـْ
)قَاُلوا اَل طَاَقَة لََنا اْليَـْوَم ِِبَاُلوَت  هكذا نعم إمكانيات , ما فيه أسلحة واجلهة املقابلة كثرية , اآلن املؤمنني

يعين حنن قدران أننا نتجاوز كل هذه األشياء لكن هذا ال نقدر , خالص سنموت , من الذين  َوُجُنوِدِه (
)قَاَل الَِّذيَن  قالوا هذا الكالم ؟ الذين غرِّفوا من النهر الذين غرِّفوا من املؤمنني , الذين ما غرِّفوا قال هللا 

) ُم مُّاَلُقو اَّللَِّ عد هذه املعركة الصورة عنده كاملة ليست نصف عارف أين هو ذاهب وماذا ب َيظُنُّوَن َأَّنَّ
مات سرطان قل : مات , مات حادث قل :  ) َوالَ تـَُقْوُلوا ( صورة , وأنه ال ينتهي ابملوت , هللا يقول

)قَاَل  سبحان هللا !–  أنت ستموت لكن هو ال ميوت )َوالَ تـَُقْوُلوا ( مات مات شهيد يف سبيل هللا انتبه
ُم مُّاَلُقو اَّللَِّ َكم مِّن ِفَئٍة قَِليَلٍة (الَِّذيَن َيظُنُّونَ  مل يتبقى معنا أحد انس تصفِّت دولة كاملة مل يتبقى منها   َأَّنَّ

)إبِِْذِن  ما معهم أسلحة ! )َكم مِّن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة( إال قليل كل فرتة يسقطون وهؤالء اثبتني
ُ َمَع الصَّ  يقولون : حنن أقل لكن َمَعنا الذي ال إله إال هو َمَعنا من بيده الدنيا واآلخرة  اِبرِيَن(اَّللَِّ ۗ َواَّللَّ

ُ َمَع الصَّاِبرِيَن ( قال ُث انظر اآلن من أسباب الثبات وأوصي كل من يف جيش احلر وأمتىن أن يغريَّ  )َواَّللَّ
)َوِإنَّ ُجنَداَن هَلُُم  ز وجل ؛ ألن هللا يقولهذا االسم ويسمَّى جند هللا أسأل هللا أن جيعلكم من جنود هللا ع



فأسأل هللا أن تكونون جند هللا وأن يتغري هذا االسم من اليوم وبدل هذين اإلصبعني اللِّذين  اْلَغالُِبوَن(
 يُرفعان يصري دائًما يُرفع إصبع واحد ال إله إال هللا .

َنا َصرْبًا( ند هللا قالاحفظها أخي الغايل يف جيش ج )قَاُلوا َربّـََنا أَْفرِْغ( ألَّنم رأوا الناس  )قَاُلوا َربّـََنا أَْفرِْغ َعَليـْ
َنا َصرْبًا َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا َوانُصْراَن َعَلى  يتساقطون مع هذه االختبارات يسقط الكثري )قَاُلوا َربّـََنا أَْفرِْغ َعَليـْ

رب العاملني اليت ال ترجو إال هللا وال تبتغي إال من يوم صفت الصفوة املصفِّاة من عند  اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن(
الفاء الفورية يعين أان أريد منكم هذا ما أريد كثرتك وال  )فـَــ( هللا مباشرة جاء حرف يقصم الظهر قال

( ماذا ؟ )فـََهَزُموُهم( قال -أريد أسلحتك أريدك أن يكون كل اجليش مهه هللا  ما قال :  )إبِِْذِن اَّللَِّ
( م ! قالأبسلحته هذا ال يتناىف مع فعل السبب لكن هللا ما يؤاخذك أبكثر من  )إبِِْذِن اَّللَِّ
عندك بندقية وهللا ألنصرك لكن أهم شيء أنت مع رب العاملني قال  )َوأَِعدُّوا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم( ِوسِعك

( هللا هو صواعق هذا القرآن صواعق مسِّاه هللا سبحان هللا ! هنا آية هتز اجلبال  )فـََهَزُموُهم إبِِْذِن اَّللَِّ
 صواعق يف سورة البقرة .

يف جندي من اجليش كان مع األولني الذين قالوا : نقاتل يف سبيل هللا ُث صدق يوم جاء املرحلة الثانية 
ورأى الناس على املناصب صدق وثبت يوم الناس غرَّفوا صدق وثبت ما َغَرف يوم جاءت قضية ال طاقة 

 مع هذا الثبات كلِّه يوم ثبت مع الثابتني الذين يف املرحلة األخرية عنده ثبات غري طبيعي صدق وثبت ُث
فذهب نصى أخطر بؤرة يف اجليش اليت فيها رئيس الكفار كان جندي عادي امسه داوود ال نب وال مِلك 

ن دولة وال شيء ما كان شيء كان جندي عادي فلما كان هذا الرجل اثبت ماذا قال هللا؟ صفَّى م
ُ  ماذا أعطاه هللا ؟ )َوقـََتَل َداُووُد َجاُلوَت( يعين انظر خرب عظيم )َوقـََتَل( كاملة رجل واحد قال : )َوآاَتُه اَّللَّ

حيتاج علم ؟  )َواحلِْْكَمَة( امللك حيتاج حكمة ؛ ألن بعض امللوك بسوء حكمته خيسر ُملكه قال اْلُمْلَك(
بحان هللا ! مجع له كل شيء , ما هو هذا الثبات الذي عند داوود عليه السالم س )َوَعلََّمُه ممَّا َيَشاُء( قال

؟ ُث يريد أن يعلِّمه يف القرآن ما هو ثبات داوود ؟ ما هو أثبت شيء يف األرض ؟ بل السؤال بشكل 
 أوضح ما الذي ثبِّت األرض ؟ ما هو الشيء الذي ثبِّت األرض ؟ يعين هللا ثبَّتها مباذا ؟ ابجلبال صح ؟

يعين هللا ملا خلق األرض اهتزت فثبِّتها ابجلبال يقول هللا  )َوأَْلَقىَٰ يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأن مَتِيَد ِبُكْم( قال هللا
)اَي ِجَباُل َأوِِّيب َمَعُه   : داوود أثبت من اجلبال , فأنت اي جبال هناك شخص أثبت منك إذا سبِّح

ما الذي أقوى من اجلبال ؟ احلديد الذي يُكسر اجلبل ؟  إذا تكلم تكلم معه أثبت منك َوالطَّرْيَ(
هو أقوى وأثبت من احلديد , ماذا فعل اجلندي وأعطاه هللا كل شيء , صدق مع  )َوأَلَنَّا َلُه احْلَِديَد(  قال

 هللا ..

ر أهم السؤال األهم حنن أين يف أي مرحلة ؟ اثرت عواطفنا وسكتنا إًذا وهللا امسنا ظاملني هل قضيتنا ندو 
شيء ماذا آخذ ؟ الذي يقاتل اآلن يف اجليش احلر وإال منشق عميد أو عقيد ُث قال أهم شيء أكون أان 



وزير . هناك انس اآلن صاروا ملوك وقليل رؤساء ُث بعدها سقطوا وجاء العكس إًذا السؤال مهم كل 
رْحين رب العاملني وأسأل هللا أن واحد مسع اآلية وأولكم هذا املسكني وهللا إين يف املرحلة األوىل إن مل ي

)َربّـََنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسرَافـََنا يف أَْمراَِن َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا  يرحم ضعفي وضعفكم ؛ ليثبِّتنا دائًما حنن ندعو هللا
رأينا األمر نثور  فهذا حبيب الغايل جواب سؤالك هل قضية أنه فقط َوانُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن (

 وننتهي ال .

)أَفـََتْطَمُعوَن َأن يـُْؤِمُنوا  جملس األمن اليهودي إلسرائيل هو جملس أمن ُوضع ؛ ألجل أن حيمي إسرائيل
) ُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اَّللَِّ أعطاان إايها كبرية عظيمة – سبحانه وتعاىل – اي مجاعة هللا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق مِّنـْ

( فقط؟  )َوَلن تـَْرَضىَٰ َعنَك اْليَـُهوُد( ال؛ ق , فقط حالة واحدة سريضون عنك  )َواَل النََّصاَرىَٰ َحىتََّٰ
)ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اهْلَُدىَٰ َولَِئِن اتّـَبَـْعَت أَْهَواَءُهم  , ماذا قال بعدها؟ )َحىتََّٰ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم( ويدافعون عنك

يقول إذا اتبع اهوائه بعد الذي جاءك من العلم؛ إنك إًذا ملن اخلاسرين,  بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم(
وهللا أان أسى واأتمل  سبحان هللا إًذا أنت وهللا خسران, كل واحد صدق اآلن كويف عنان وغريه, اي مجاعة

عندما أرى االخوة أحبابنا يف سوراي يذهبون وراء )اجليب( وسيارات املراقبني!, املراقب هذا جاء حيميك؟ 
وهللا املراقب هذا جاء ليقيس النبض ويرى هؤالء , و إذا رأى بشار يسقط , أخرج رسالة هناك " بشار 

 البد أن يسقط اليوم"

هللا عند إسرائيل؟ كلب احلراسة اآلمني هو بشار , إىل اآلن مل جيدوا منافَقا من هو كلب احلراسة أجَلكم 
يتَقبله الشعب , ركز على القضيتني هذه , هم منافقني كثر , لكن مل جيدوا منافق يوافق عليه الشعب 

فيبدأ يطبق أجندة كلب احلراسة األول فيمسك معهم وحيميهم , هم يريدون شخص منافق كأمثال 
  الذين وضعوهم , والشرط الثاين أن يَقبله الشعب , هم وجدوا منافقني ولكن الشعب مل يقبلهماملنافقني

القضية أن هؤالء جاءوا لينظروا ما هو الوضع؟, هل اجليش احلر لديِه شيء, ُجند هللا نسميهم, هل 
ين جرائم لديهم شيء فعاًل؟ وأين مواقعهم؟, ملا أتيت الطيارات الستكشاف قال يبحثون وينظرون أ

احلرب! هو أييت لينظر إذا اضطربت الدعوة يعرف من يقاِتل, فيا مجاعة طردوهم طرد هؤالء!, وهللا 
العظيم لن ينفعوان بشيء , اي مجاعة ثورة سوراي خمتلفة عن الثورات األخرى, و خذوها قاعدة "إذا أراد 

)قَاَل َربِّ ِإينِِّ اَل  ان ", قال:هللا سبحانه أن ينصرك نصرًا مؤزر قاصم ؛ يَصفي الصف الذي معك تعب
انتصر وال ما انتصر؟, هو ليس جيش حر! ال مها اثنان فقط !, يقول ما  أَْمِلُك ِإالَّ نـَْفِسي َوَأِخي(

أملك؛ دوليت كلها سقطت, أقول ادخلوا عليهم الباب, إًذا إن دخلتموه فإنكم غالبون فقط!, 
, اي مجاعه هللا سبحانه وتعاىل ألجل أن ينصران  اَل ِإانَّ َهاُهَنا قَاِعُدوَن()فَاْذَهْب أَنَت َوَربَُّك فـََقاتِ  قالوا:

أقول إذا بقي عشرين يف املئة, مثانني يف املئة هلل, وعشرين يف املئة تقول عسى الدول أتيت تنقذان؛ وهللا ال 



يوم مشاكل, لكن ينصرك هللا نصرًا مؤزرًا, نعم قد خيذل مثل ما صار يف الثورات األخرى, وتعب وكل 
 , قضيتنا اي مجاعة ليست قضية الكثرة! )اَل حَتَْزْن ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا( حىت ينصر هللا نصرًا مؤزرًا؛ قال

وحىت نَلخص املوضوع ابلقرآن , هللا سبحانه وتعاىل يكره أمور وحيب أمور, يكره أن قلب املؤمن يتعلق 
 بغري هللا, خاصة يف اجلهاد..

بدر, هل كان املسلمني عندهم عدد؟ ال, ثالمثائة, يقول أحدهم: "وهللا كنا سبعة نتناوب  ملا كان يف يوم
على البعري الواحد", يعين منشي ستة , ويف رواية قال ثالثة, ميشون متعبني على أرجلهم, ُث ينزل هذا 

خرجوا بطرًا ورائء ويركب الثاين, قال وسيوفنا مثلوِّه يعين ليست حادة اصاًل!, مكسورة, ثالمثائة وأولئك 
 الناس, ال يوجد أم يف مكة إال وألقت بفلذة كبدها وقالت: اذهب قاتل حممد عليه الصالة والسالم

انظر اآلن الوجهة أين!, ال يوجد عشرة ابملئة ) َربَُّكمْ  َتْسَتِغيثُونَ  )ِإذْ   يقول هللا عز وجل
ليس معهم أحد من  )َلُكمْ  فَاْسَتَجابَ  َربَُّكمْ  َتْسَتِغيثُونَ  )ِإذْ   حتت,
( َلُكمْ  )فَاْسَتَجابَ  ,!األرض هذا جيش وسريَة ُجهزت  اْلَماَلِئَكِة( مِّنَ  )أِبَْلفٍ  بكم؟ )ممُِدُُّكم( توحيد, َأينِِّ

, يقول عليه النب عليه الصالة والسالم يف البخاري وغريه: النب صل هللا عليه وسلم يبكي !يف السماء
اي رسول هللا,  هللا عنه وحضنه من وراء أبيب أنت وأمي أبو بكر رضي من الدعاء حىت سقط إزاره, جاء

, أزمة, النب صل هللا عليه وسلم يقول: اي ريب !كفاك مناجاة ربك اي رسول هللا, يف وضع سيء للغاية
قال  -هؤالء أحسن انس ويدافعون عن اإلسالم -إن هتلك هذه الطائفة

ينظر إىل  واحد بعد واحد , يقول النب صل هللا عليه وسلم) ُمْرِدِفنيَ  اْلَماَلِئَكةِ  مِّنَ  أِبَْلفٍ  مُمِدُُّكم )َأينِِّ  هللا
السماء والصحابة ال يَرون شيء, يقول: ها هو أخي جربيل معتجر بعمامة صفراء وبيده سيفه, قال 
وراءه اآلن تسع مائة وتسعة وتسعني ملك!, القلوب أين ذهبت؟, أين ذهبت القلوب؟ القلوب يف 

قرآن ذهبت للمالئكة؛ هل تعرف الذي جاء ما هو وصفه عليه السالم؟ يف البخاري تقول عائشة ال
وال  رضي هللا عنها: له ستمائة جناح, إذا بسط جناح واحد سد األفق!, يعين ال ترى ال مشس وال قمر

, .اجتث بطرف جناح سبع قرى لقوم لوط!2.لديه ستمائة جناح, 1سحب انتهى كلها ِبناح جربيل, 
سافلها, طرف جناح من الستمائة  عاليها اجتثها من األرض, ِبباهلا ومساكنهم وأهلهم كلها؛ فجعلنا

وتسعني جناح فاضية!, ليس جملس آمن كذابني؛ ال مالئكة, فالقلوب  جناح, يعين مخسمائة وتسعة
اجتهت للمالئكة قلياًل, قال هللا عز وجل بعدها مباشرة يف اآلية اليت 

لكن القلوب ال يريدها أن تذهب هنا للمالئكة  قـُُلوبُُكْم( بِهِ  َولَِتْطَمِئنَّ  ُبْشَرىَٰ  ِإالَّ  اَّللَُّ  َعَلهُ جَ  َوَما (بعده
( ِعندِ  ِمنْ  ِإالَّ  النَّْصرُ  َوَما (قال جلربيل وال غريه عليهم السالم مع قوهتم, خيربهم  يعين ال يذهب قلبك اَّللَّ

( ِعندِ  ِمنْ  ِإالَّ  النَّْصرُ  )َوَما النصر ليس من عند أحد هللا أن هذه فقط بشرى أطمئنكم فيها أما , بعدها اَّللَِّ
انظر للدرس اآلن  )يُوِحي )ِإذْ  آبية قال هللا عز وجل



يعين افهم أيها املسلم , املؤمن أين لو مل أكن معه لن  َمَعُكم( َأينِِّ  اْلَماَلِئَكةِ  ِإىَل  َربُّكَ  يُوِحي )ِإذْ  للمؤمنني
يقدر أن ينصرك, امللك بذاته ال يقدر أن يفعل شيء إال ابهلل , ُث قال هللا عز 

هذه األوامر ملن؟ للمالئكة,  فَاْضرِبُوا( الرُّْعبَ  َكَفُروا الَِّذينَ  قـُُلوبِ  يف  َسأُْلِقي آَمُنوا ۚ الَِّذينَ  )فـَثـَبُِّتوا وجل
ُهمْ  َواْضرِبُوا اأْلَْعَناقِ  فـَْوقَ  )فَاْضرِبُوا ن؟ من رب العاملنيمم أحد الصحابة:  يف الصحيح يقول بـََناٍن( ُكلَّ  ِمنـْ

وهللا إين رأيت هذه اآلية رأي العني, وهللا إين كنت على إثر أحد املشركني أالحقه مسعت فوقي من 
ما انظر إىل ذلك الكافر حىت قطعت  هللايضرب سوطًا بفرس ويقول أقدم حيزوم , أقدم حيزوم , فو

وقد جاء بواحد عن ألف من املشركني! ُمقَيد, جاء  عنقه وقطعت أانمله, جاء واحد من الصحابة
يل سبيه, ألتفت عليه املشرك وقال: كذب اي حممد, وهللا ما قَيدين هذا, هذا  اي رسول هللا هذا :وقال

من قَيدك؟, قال: قَيدين  :قَيده, قال النب صل هللا عليه وسلمأكل عشره مثله!!, قال: اي رسول هللا أان م
رجل بعمامة بيضاء, فأعطاين إايه, فقال النب صل هللا عليه وسلم للصحايب: اسكت, هو وهللا ملك من 

 .السماء قًيده فأعطاك إايه

قال هللا   بعدها؟,هللا سبحانه وتعاىل ال حيتاج أن يصبح لدينا ُعدة مثلهم أو ال ينصران, ماذا قال هللا
من قُتل, وحز رأس أاب جهل, قال هللا  سبحانه وتعاىل بعدها, يف سياق اآلايت بعد انتهاء املعركة, وقـَُتل

ال, ال وهللا ما ذحبت وال تذبح شاة , لكن هللا ألجل ذلك يريدك هللا أن  تـَْقتـُُلوُهْم( )فـََلمْ سبحانه وتعاىل
تتأدب معه, وأان أوصي جيش احلر؛ بل جند هللا إذا قتلتم أحد قولوا هللا سبحانه وتعاىل قتله على أيدينا 

ه ما , حىت ترى النصر بعد النصر إي وريب, ردوا األمر لصاحبه مل نقل لك جامل رب العاملني, وهللا لوال
و  قـَتَـَلُهْم( اَّللََّ  )َولََِٰكنَّ  فمن ذبح هؤالء؟! تـَْقتـُُلوُهْم( )فـََلمْ قتلتم أحًدا, وال أسرمت احًدا, قال هللا عز وجل

( اَّللََّ  َولََِٰكنَّ  َرَمْيتَ  ِإذْ  َرَمْيتَ  )َوَماالذي رميته أان؟ قال يقول وهللا لو كانت على يدك ال تصل  َرَمىَٰ
( اَّللََّ  )َولََِٰكنَّ  هلم ألجل ذلك النب عليه الصالة والسالم يعرف كيف يستنزل النصر من هللا عز وجل  َرَمىَٰ

, ملا جلس يف الصفا املكان الذي طرده منه أبو هلب وقال: تًبا لك, فأنزل 
( هَلَبٍ  َأيب  يََدا )تـَبَّتْ هللا يش طردُه وارجعه هللا يف نفس املكان, و بعد أن كان مطرود , كل كفار قر  َوَتبَّ

وضعوا رؤوسهم حتت, أٌخ كرمي وابن أخ كرمي, ماذا قال النب صل هللا عليه وسلم؟ قال: ال إله إال هللا, 
يستشعرها, يف نفس املكان الذي طُرد فيه, يف نفس املكان الذي  انظر حنن نقوهلا يف العمرة وبعضنا ال

تـُْؤيت اْلُمْلَك َمن ( ر يقلبها هللا,ويصبح أعلى واحد, يعين أمو   طُردت منه! أان اآلن أقف ملك على مكة
 )َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ممَّن َتَشاء

فالنب صلى هللا عليه وسلم أول ما رأى املشهد, ما تذكر أحد ما قال إيه وهللا رأيتم كيف أدبناكم, بل 
حىت ما قال رسوله ألن املقام مقام أان الفقري وهو الغين  – ال إله إال هللا وحده, نصر عبدهقال : ))



ُ آِمِننيَ ( قال يل– وأجنز وعده ,-سبحانه  ودخلتها آمن, كنت  )لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم ِإن َشاَء اَّللَّ
 (( وهزم األحزاب وحده – مطرود منها خائف

ل وهزم األحزاب وحده أان ما هزمتهم وهللا أان هذا األدب مع هللا عز وجل, هكذا تنتصرون اي مجاعة, قا
مطرود!, أان نفسي وهؤالء اللذين معي كانوا ُمقطِّعني يف الشوارع, كانوا جيروَّنم جر بالل وغريه رضي هللا 

 عنهم, لكن ملا نصرين هللا, هو وحده الذي هزم األحزاب وحده.

أان أقول جلند هللا وللكل: أعدوا هلم ما اي مجاعة ال نركز على قضااي هللا ما كلفنا هبا, نعم نسعى و 
استطعتم, لن يكلفك هللا إنك حتضر داببة أو ال ينصرك! إذا قدرتك كلها مسدس وهللا لينصرك هللا إذا 

 صلحت نيتك.

)َلَقْد َنَصرَُكُم مىت كان املسلمني أكثر من الكفار؟ اي مجاعة يوصفها لنا هللا حىت نتأدب, قال هللا عزوجل
)ُ ُ يف َمواِطَن َكِثريٍَة( ظر الدقة ما قال لقد انتصرمتان اَّللَّ )َويـَْوَم  بدر وغريها, قال هللا )َلَقْد َنَصرَُكُم اَّللَّ

ما الذي حصل يف يوم حنني؟ أول مرة يف التاريخ يقاتل املسلمون األعداء بعدد أكرب من  ُحَننْيٍ(
تقطيع, فالتفت أحد املسلمني و رأى األعداء, اثنا عشر ألف مقابل أربعة آالف! يعين سيقطِّعوَّنم 
انظر حلظة فقط أعجبين فيها أن معي  –اجليش انزل و وراء اجلبل الوفود, فقال: وهللا لن نُغلب اليوم!

أبطال و معنا جملس األمن , إذا هللا مل جيعل قلوبنا تتعلق مبالئكة كيف نتعلق ببشر! , ففي يوم حنني 
التمام املسلمني عليكم؟ فاْحدوا ربكم, وإن كانت فضيحة لكل دولة تعلقوا يف كثرهتم! قال هللا أعجبكم 

 مسلمة سكتت وهللا ليحاسنب هللا كٌل على دائرته وهللا.

يعين وابلكثرة هذه ومل تقتلوا  )َويـَْوَم ُحَننْيٍ ِإْذ َأْعَجبَـْتُكْم َكثْـَرُتُكْم فـََلْم تـُْغِن َعْنُكْم َشْيئاً( قال هللا عز وجل
ُتْم( كافر واحد ! أمام أربعة آالف!, اتكلتم على أنفسكم  )َوضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض مبا َرُحَبْت ُُثَّ َولَّيـْ

ُتْم ُمْدِبرِيَن( وكثرتكم  . )َولَّيـْ

ما بقي إال النب عليه الصالة والسالم!, وِبانبه العباس رضي هللا عنه, يعين ختيل اثنا عشر ألف أمام 
 االثنا عشر الف إال اثنني! أمام أربعة آالف. أربعة آالف, ُث ما بقى من

يعرف أين يذهب فاهم القرآن أبيب وأمي عليه الصالة والسالم  - النب عليه الصالة والسالم أخذ ببغلته
 ((.أان ابن عبد املطلب أان النب ال كذبينطلق يقول: )) -

حلجارة من اجلبل, هم يف فأخذ العباس يصيح ابجليش, حىت اخليول صارت ختاف فارِّة ملا جاءت ا
ُ وادي, من كل مكان, فسمع العباس منهم من قفز من على اخليل ورجع برجليه!, قال )ُُثَّ أَنَزَل اَّللَّ

الذين معه, يعين يوم كانوا كثرة اي ريب ما َغلبوا, ويوم بقى الرسول  َسِكينَـَتُه َعَلىَٰ َرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي(



ُ َسِكينَـَتُه َعَلىَٰ َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَنَزَل ُجُنوًدا ملَّْ تـََرْوَها( ) صلى هللا عليه وسلم , واالثنا  ُُثَّ أَنَزَل اَّللَّ
 عشر ألف؟ هللا يف غىن عنهم, هللا يف غىن عن الناس

اليهود  املهم أن نعرف أنه إذا هللا مل يريد منا أن نتعلق ابملالئكة فكيف نتعلق مبجلس نعرف أنه من 
) َودَّ َكِثرٌي ِمْن  يتمىن أمنية )َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواًء( والنصارى الذين هم أعداء الدين

حىت حرف  ) َوالَ يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتََّ( , قال هللا أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا(
 غاية يعين مستحيل يقف قبلها )َحىتََّ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعواْ(.

فيا مجاعة كفاان ذلك الشخص)عنان( كفاان تفاهات من معه كلهم, ال نتعلق إال ابهلل وأرجوكم أحبيت قد 
ثر علينا ألن هللا ال يريدك أن تتعلق مبؤمن فكيف تتعلق بكافر! هللا تكون هذه األشياء خفيفة تؤ 

 املستعان.

هللا عز وجل إذا أراد أن ينصرك نصرًا مؤزرًا جيعل الناس أمامك يتفرقون!, وإذا أحبك هللا ُيصفِّيك من كل 
كثري   َمن سيتعلق بك بعد النصر يقول وأان معك, يعين لو أن هللا سبحانه نصر اآلن, هناك أشخاص

)ِإْذ َجاُءوُكم مِّن  مثل بشار اآلن موجودين يف الصف من املنافقني, ألجل هذا هللا سبحانه وتعاىل ملا قال
ِلَي ُنواَن, ُهَناِلَك ابـْتُ فـَْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوِإْذ زَاَغِت اأْلَْبَصاُر َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر َوَتظُنُّوَن اِبَّللَِّ الظُّ 

ملاذا مل يقل الكفار؟ املنافقني؟ ال املؤمن يُبتلى , اآلن أسألكم ابهلل لو أن الثروة انتهت قبل  اْلُمْؤِمُنوَن(
سنة؟ هل سيتضح عندان حزب الالت أَّنم ضدان وأَّنم مع الشبيحة ؟ ال!, هل ستتضح عندان إيران 

 هو الذي وقف ضد إسرائيل! وتنكشف؟, قبل سنتني الناس كانوا يقولون جناد و حسن نصر الالت

هل سيخرج مشاخيهم املفتني الذين كانوا معهم؟ ال, هل ستنكشف الدول؟ ال, هل سينكشف جملس 
اخلوف اإلسرائيلي هذا؟, هل ستنكشف حقوق اإلنسان؟, حقوق احليوان حقهم هذا هو حقوق 

اي مجاعة انس كثري االنسان اإلسرائيلي والنصراين واليهودي فقط , ليس عندهم مسلم , هل ينكشف 
من الذين معنا اليوم؟ انس كثري اآلن من بين علمان الذي امتحنا بتعرية املرأة و مل يتكلم عن قضية 

 سوراي, هل سينكشف الرافضة؟ عداؤهم وحقدهم عليك وخططهم؟

 سوراي بعد هللا سبحانه وتعاىل وإن شاء هللا نذكركم بكالمي هذا, هي الصخرة إبذن هللا اليت ستتكسر
عليها آمال الرافضة واليهود والنصارى إبذن الواحد األحد, وأان أقول أبشروا وهللا اي مجاعة أبشروا, إذا 

 أحب هللا عبد أصاب منه.

صحيح حصل قتل وقتل األطفال أمر يؤملك مساعه , فكيف لو ترى مقطع أو تسمع صراخ الطفل!, 
و أنك اآلن رأيت شخص أمامك سحبوه و و لكن اي أخي القرآن هذا علمنا ما أنخذ الصورة ابلنص, ل

ذهبوا به خارج هذا املكان , ُث بعد أن أخرجوه خارج املكان الذي حنن فيه قالوا له فقط كنا خنتربك!, 



وأعطوه بنوك اململكة كلها ابمسه, و مخسة قصور , هل تتمىن ان تكون مكانه؟, ابلتأكيد نعم , لكن لو 
فقط يوم أن سحبوه وانتهت القضية ومل نعلم ماذا حصل بعد ذلك , أننا فقط رأينا املشهد يف بدايته 

ستقول مسكني احلمد هلل إن هللا عافاين ما كنت مكانه؟, القرآن جاء يعطيك الصورة كاملة, كيف؟, ملا 
يعين أصال هي انر   )النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد( أصحاب األخدود يقول هللا -ُحرِّق "وأسوأ شيء التحريق

َها قـُُعوٌد( ُمتوقدة أيتون بطفل رضيع و أمه و يرمون به أمام والدته , هللا مل يسمي يف كتابه  )ِإْذ ُهْم َعَليـْ
كله " الفوز الكبري " إال يف ذلك املوقف, من سقط هنا فقد فاز فوزًا كبري , وهذه الصورة ال يراها إال 

 مؤمن ..

سوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِبابر , فقال : مر ر  هللا وصف النب عليه السالم أبنه "حريٌص عليكم" ,
اي جابُر , مايل أراَك منكسرًا ؟ قْلُت : اْسُتْشِهَد أيب , وترَك عيااًل وَديـًْنا . قال : أفال أبشُِّرَك مبا َلِقَي هللاُ 

, وأحيا أابك به أابك ؟ قال : بلى , اي رسوَل هللِا . قال : ما كلََّم هللاُ أحًدا قطُّ إال من وراِء حجاٍب 
فكلََّمه ِكَفاًحا, فقال : اي عبدي مَتَنَّ عليَّ أُْعِطَك . " ماذا تتوقع الطلب؟ " قال : اي ربِّ حُتِْييين فأُقْـَتَل 

الطعم الذي ذقته اآلن أريد أن أذقه مرة أخرى , فأنت تبكي على الشهيد و هو يضحك  فيك اثنيًة . "
: إنه قد سبَق مين أَّنم إليها ال  -تعاىل  -" قال الربُّ , أنت تبكي على واحد هو أسعد منك اآلن 

يـُْرَجُعوَن . فنزَلت: "َواَل حَتَْسنَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَوااًت" , فأنت ترى فقط ربع الصورة ال ترى 
و مل ميت , أنت تبكي املشهد كامل ! أين بقية الصورة؟ " َبْل َأْحَياٌء" أنت تبكي ألنه مات ؟ اطمئن ه

تعتقد أنك أسعد منه ؟ ال وهللا , أنت تتعشى يف بيتكم وأتكل من أكل األرض , هو أيكل من أكل 
ْم " لو انتهت السورة هنا , لو قال هللا عندي فقط , لكفى ! ْم  السماء , "َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِِِّ )ِعْنَد َرهبِِِّ

ُ ِمْن َفْضِلِه()َفرِحِ  , أنت حزين , هم يـُْرَزُقوَن( )َوَيْستَـْبِشُروَن  فقط فرحني أبنفسهم ؟ ال نَي مبَا آاَتُهُم اَّللَّ
فإذا كان هو أفضل مين ومنك ملاذا  اِبلَِّذيَن ملَْ يـَْلَحُقوا هِبِم مِّْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم وال هم حيزنون(

 تبكي عليه ؟

" وددتوما هي أمنيته , النب عليه الصالة والسالم يقول :" تعال ننظر ألحسن واحد يف اخللق من هو
وددت أين أقاتل  هو عنده املقام احملمود موعود أبعظم مكان يف اجلنة , إذاً ماذا يريد رسول هللا ؟ يقول "

يا ُث ُث أُْحيا ُث أُقْـَتُل ُث ُأحْ " هذه أمنية أفضل اخللق عليه السالم , ماذا قال بعدها؟ "يف سبيل هللا فأقتل
النب عليه الصالة والسالم !   " اي أخي أنت حتزن على شخص حصل على أمنية أُقتُل , ُث أُحيا ُث أُقتلُ 

وال حرية , بل نقاتل   ال يقاتل ْحية وال شجاعةلكن انتبه حبيب الغايل هذا من كان مهه يف سبيل هللا, 
 فيا أخي ملاذا حتزن!يف سبيل هللا , 

 12قال من عمره  , 1٤قاتلون عند النب صلى هللا عليه وسلم ملا مسح ملن عمره األطفال جاؤوا يت
قال النب صلى هللا عليه وسلم ال هو أكرب منك , فقال دعين للرسول أان أريد أن أخرج معكم للجهاد 



 أقاتله فأصرعه , فتقاتال فصرعه الصغري , فسمح له الرسول عليه الصالة والسالم أبن يذهب معهم ,
فقال ما فرحت بشيء مثل ما فرحت به , و عمري أخو سعد بن أيب وقاص جاء ليتوسط له عند الرسول 

ففرح بقبوله و يهنئه أخوه يقول الصحابة أنه أتى بسيفه خيط على األرض ال يستطيع أن حيمله فيقبله , 
لكن على ماذا سعد يقول له هنيئاً لك , فيا مجاعة حنن املساكني , سنجلس إىل مىت ؟ سنموت و 

)َواَل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت اَل َأِجُد َما  سنموت ! هذه اليت دمعت هلا أعني الرجال
ُدوا َما يـُْنِفُقوَن( ُلُكْم َعَلْيِه تـََولَّوا وَّأَْعيـُنـُُهْم تَِفيُض ِمَن الدمع َحَزانً َأالَّ جيَِ ن يقدم روحه يبكي ألنه ُرد عن أ َأْحِْ

)ِإنَّ اَّللََّ اْشرَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي  ال يوجد صفقة مثلها أبداً   يف سبيل هللا , الصفقة هذه من أدارها ؟
َعَلْيِه َحقِّاً يف يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعداً   )أبَِنَّ هَلُُم اجْلَنَّةَ  والثمن ؟ أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم(

يِل َواْلُقْرَآِن( قال ابكوا ألنك بعت  )َوَمْن َأْوىَف بَِعْهِدِه ِمَن هللا( انظر للمواثيق , وما الضمان ؟ التـَّْورَاِة َواإْلِجنِْ
ِلَك ُهَو  نفسك وزهقت يف سبيل هللا ؟ ال , قال  اْلَفْوُز )فَاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي اَبيـَْعُتم بِِهۚ  َوذََٰ

فيا مجاعة حنتاج ننظر للصورة كاملة , يف سورة ايسني ابلوجه الثاين , ملا قتل الرجل كيف قتلوه ؟  اْلَعِظيُم(
هذه  )ِقيَل اْدُخِل اجْلَنََّة( يقول السعدي يف التفسري: دفنوه حياً ابلرتاب إىل أن مات , ماذا قال له هللا ؟

و عليهم ؟ يريك هللا املشهد الذي ال تراه " قَاَل " ماذا قال وهو الثواين بعدها ذهب للجنة ! ماذا يرد ه
)َواَل تـَُقوُلوا ِلَمن يـُْقَتُل يف َسِبيِل اَّللَِّ  ميت اآلن مدفون حتت األرض , ال ال تقول ميت انتبه قل مقتول

نََّة قال لَْيَت قـَْوِمي )ِقيَل اْدُخِل اجلَْ  قل مقتول ال تقل ميت , أنت متوت وهو ال ميوت , قال هللا  أَْمَواٌت(
( يعلمون ماذا ؟ يـَْعَلُموَن( ْكَرِمنَي( فقط ؟ ال )مبَا َغَفَر يل َريبِّ

ُ
)َوَما أَنزَْلَنا  اآلية اليت تليها )َوَجَعَليِن ِمَن امل

انظر اإلكرام , ماقال هللا عز وجل )على قومهم( ثالث رٌسل هم جالسني معه يف نفس  َعَلىَٰ قـَْوِمِه(
)قـَْوِمِه ِمن بـَْعِدِه ِمن ُجنٍد  هذا غايل عندي ألجل تضحيته يف تلك املدة )قـَْوِمِه( يقول ال , قال ! املوقف

 .. مَِّن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمنزِِلنَي*ِإن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة(

  

من  دَّ النَّاِس َعَداَوًة لِِّلَِّذيَن آَمُنوا()َلَتِجَدنَّ َأشَ  مشكلتنا حنن ال نريد احلق واحلق هنا كله قال هللا عز وجل
من هم الذين أشركوا ؟! الذين يشركون مع هللا سبحانه  )َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا( فقط , ال ! )اْليَـُهوَد( هم ؟!

)ِإْن  وتعاىل مثل احلسني وعلي رضي هللا عنهما , هؤالء مشركني أو ال ؟! نعم مشركني , يقول هللا
إذن هو شرك ! ,  َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَُِعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم(

يًعا ُُثَّ  ليس كالم عبدالوهاب رْحه هللا هذا كالم هللا عز وجل , هللا عز وجل يقول )َويـَْوَم حَنُْشرُُهْم مجَِ
ُتْم إِ نَـ  نَـُهْم َوقَاَل ُشرََكاُؤُهْم َما ُكنـْ اَن تـَْعُبُدوَن(ُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا َمَكاَنُكْم أَنـُْتْم َوُشرََكاؤُُكْم فـََزيّـَْلَنا بـَيـْ سيجحدك  ايَّ

اَن تـَْعُبُدونَ ) , مثل ما قال هناك يكفرون بشرككم , سيجحدك , قال َنُكْم  * مَّا ُكنُتْم ِإايَّ نَـَنا َوبـَيـْ َفَكَفىَٰ اِبَّللَِّ َشِهيًدا بـَيـْ

َكالَّ ۚ  َواختََُّذوا ِمن ُدوِن اَّللَِّ آهِلًَة لَِِّيُكونُوا هَلُْم ِعزًّا *) ويف سورة مرمي يقول هللا عز وجل (ِإن ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُكْم َلَغاِفِلنيَ 
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ا فوهللا ايمن اتبعت الرافضة وهللا هذا حكم هللا يف من دعاء غري هللا من دون  (َسَيْكُفُروَن بِِعَباَدهِتِْم َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ
 فهؤالء أذانب هلؤالء . )اْليَـُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا(  يقولهللا سبحانه وتعاىل أو مع هللا , فهو شرك فاهلل

, وال نقول سينتصر الشعب , نقول سينتصر أهل احلق , جند هللا ,   احلرب اليوم ليست حرب شعوب
وجل ملا  ما قال شعب , قال هللا عز )َوِإنَّ ُجْنَداَن هَلُُم اْلَغالُِبوَن( الن هللا سبحانه وتعاىل يقول يف القرآن

)َوَما  مستغربني ! أنه كيف تلومين أين ال أصرب )َوَما لََنا( يستقر االميان يف القلوب قال هللا سبحانه وتعاىل
) اَّللَِّ َوَقْد َهَدااَن ُسبـَُلَنا ۚ َولََنْصربَنَّ َعَلىَٰ َما آَذيـُْتُمواَنۚ  َوَعَلى ) أان أتوكل على هللا , لََنا َأالَّ نـَتَـوَكََّل َعَلى اَّللَِّ

ُلوَن * )لَُنْخرَِجنَُّكم مِّْن  هذا كالم بشار وغريه روسيا وغريه ماذا قالوا ( َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا فـَْليَـتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكِِّ
ُْم ) انظر اخليار الثالث ما خطر على قلبهم قال )َأْو لَتَـُعوُدنَّ يف ِملَِّتَنا( اخليار الثاين أَْرِضَنا( فََأْوَحىَٰ ِإلَْيِهْم َرهبُّ

ِلَك ) ما هو الشرط ؟ (ِكنَـنَُّكُم اأْلَْرَض ِمن بـَْعِدِهْم َۚولَُنسْ ) أقسم ابهلل ليهلكن الظاملني , ُث ماذا (لَنـُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ  ذََٰ
 ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد(

َرُسوَل هللِا  الشهيد ال جيد األمل ستقول يبكي نعم يبكي فتنة يل و لك لكن الشهيد ال جيد األمل يقول
ُد َأَحدُُكْم َمسِّ اْلَقْرَصةِ ) :َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ُد الشَِّهيُد ِمْن َمسِّ اْلَقْتِل, ِإالَّ َكَما جيَِ  (َما جيَِ

 إبراهيم عليه السالم يف النار و مل حيدث له شيء برداً وسالًما ..

هذه قضااي إميانيه , هذا كالم النب عليه الصالة و السالم , عندما أييت املسيح الدجال لديه جنة و لديه 
انر قال النب جنته انراً و انره جنة من رأى منكم انراً فليدخل فيها , حسًنا دخلت هذه فتنة يل ولك , 

)َحىتََّٰ مَيِيَز اخْلَِبيَث ِمَن  امتحان إميان هي القضية كلها ليمحِّص ما يف قلوبكم , يقول هللا عز وجل
ُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلغَ  أان أول مرة أرى شخص يبكي ألن ولده انجح , أنت تبكي  ْيِب(الطَّيِِّب ۗ َوَما َكاَن اَّللَّ

 إذا كنت انجح أم راسب؟!

رأيت أشخاص يف األردن من أهلنا يف سوراي أقسم ابهلل فعال لو تقول ان هللا مل خيرج إال هذه الكلمة اليت 
 قاهلا أن تكون شافعة له عند رب العاملني سبحانه و تعاىل .

ُْم أَيَْلُمون()ِإْن َتُكونُوا أَتْلَ  اليهود لديهم أطفال ميوتون و أطفال يتقطِّعون هذا لديه غرغرينا وهذا  ُموَن فَِإَّنَّ
أقسم ابهلل من بكت اليوم على ولدها الشهيد  )َوتـَْرُجوَن ِمَن اَّللَِّ َما ال يـَْرُجوَن( قطعت رجله , لكن الفرق

ا مع السبعني , ألَّنا أمِّه ابلتأكيد أول ستقف يوم القيامة على رؤوس اخلالئق وهي تفتخر , سيشفع هل
شخص يشفع له , قال أييت الشهيد يوم القيامة ِبروحه تنزف اللون لون دم و الريح ريح مسك ميشي 

 أمام الناس ..

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura19-aya82.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura14-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura14-aya14.html


)يـَتَِّخَذ ِمنُكْم  ممكن يعطيك هللا ملك أعطاه فرعون لكن الشهادة أقسم ابهلل ال يعطيها أي أحد
عند هللا عز وجل أانس يعلم هللا أنه لو عاش و بعد النصر سيكون عالة على  فالقتلى هؤالء ُشَهَداَء(

املسلمني فيقتله هللا اآلن , و أانس يقتله هللا سبحانه وتعاىل ألنه يريد أن يعجل به حيبه يريد أن يوصله 
 الفردوس األعلى .

ل الصادق املصدوق عليه عندما جاءت امرأة عند النب عليه الصالة و السالم يف احلديث البخاري قا
يسوى عندها دم قلبها  -الصالة و السالم يف خرب من السماء عندما جاءت املرأة ليس لديها إال واحد 

يوسف عليه السالم والده حيزن عليه ولديه إحدى عشر غريه يقول ليحزنين أن تذهبوا به متعلق قلب  -
ل يف حب أم لولدها قالوا مثل حب أم حارثة هذه ليس لديها إال واحد إذا أرادوا أن يضربوا مث -به

, فحارثه هذا عمره يف العشرينات فالنب عليه صلى هللا عليه وسلم سيخرج اجليش يف بدر  -حلارثة 
فذهب معهم , قلبها ذهب , قلبها ليس معها , فؤادها وهللا أصبح فارغا , فخرج احلارثة مع النب عليه 

مئن عليه وال شيء , ال تدري ماذا حدث له قُتل ُجرح عاش ! الصالة و السالم ال يوجد هواتف تط
عندما رجعت اجليوش كل أم تنتظر ولدها , وهي تنتظر و كل ما جاء أحد تظنه هو وليس هبو إىل أن 
انتهى اجليش , أين احلارثة؟ قالو احلارثة مات , قالت احلمد هلل الذي تقبله شهيًدا فجاءها واحد من 

, فقال هلا  -كلمة شهيد ليست سهله تطلق على من قاتل لتكون كلمة هللا العليا   -الصحابة قال ال , 
ال , احلارثة مل يُقتل يف املعركة , قالت إذاً ما حصل ؟ قال قبل املعركة النب على الصالة والسالم وكِّل 

أحد املسلمني  أقوام حيرسون البئر حىت ال أيتون الكفار عند البئر قال فجاء حارثه ليشرب يف الليل فرأه
فظن أنه من املشركني فأخذ السهم و ما استقر إال يف صدره وخرج من ظهره فمات لكن مل ميت يف 

املعركة , الذي قتله مسلم , القلب كان فارغ اآلن , القلب انر فذهبت تركض إىل النب عليه الصالة و 
رسول هللا ؟ , قبل أن يتكلم تقول له , اآلن أين هو اي  قالت اي رسول هللا , أين حارثه الساع السالم ,

أان حمرتقة ممكن تكسرين اآلن بكلمة تتقطع أمامك اآلن. قالت: اي رسول هللا , هي سألت ملاذا مل تنتظر 
وهللا ال تنزل دمعة ,  قالت: اي رسول هللا إن كان يف اجلنة اآلن سعيد صربت و احتسبت اجلواب ؟! ,

مل تقدر أن تقول يف النار  ..  قالت : و إن كان من بيتها , ألَّنا اطمئنت أنه ذهب يف مكان أفضل
, هذا أغلى واحد عندي واان قدِّمته ليذهب اجلنة إذا  قالت : وإن كان يف األخرى لريينِّ هللا ما أصنع ,

يف نص احلديث قال  مل يذهب اجلنة و هللا لرينِّ هللا ما أصنع , ماذا قال هلا النب عليه الصالة و السالم ؟
قال: أهبليت؟ أبعقلك جنون ؟ أهي جنِّة  أطلعه هللا أين حارثه اآلن قال قل هلا أين هو اآلن أهبليت؟: 

, أعطاها هللا أعظم سقف يف اجلنة , فلماذا  واحدة بل هي جنان إنِّ حارثة قد أصاب الفردوس األعلى
 تبكي ؟!



ُلُكْم َعَلْيِه  ) َواَل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا و الذين مل يذهبوا وبكوا , قال هللا َما أَتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت اَل َأِجُد َما َأْحِْ
ُدوا َما يُنِفُقوَن ( ْمِع َحَزاًن َأالَّ جيَِ ليس ألَّنم مل جيدوا مااًل يسامهون يف مسامهة  تـََولَّوا وَّأَْعيـُنـُُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ

)  هم يف سبيل هللا , يقول هللا سبحانه و تعاىلأو يطلع هلم بنك عقاري ال , بل يذهبون ليقدموا أرواح
, يقول عمر بن  َواَل َيطَُئوَن َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َواَل يـََناُلوَن ِمْن َعُدوٍِّ نّـَْياًل ِإالَّ ُكِتَب هَلُم بِِه َعَمٌل صاحل(

هللا من شدة احلر خياف اخلطاب اي رسول هللا وهم يف املدينة ُكتب هلم كل موطأ وطئناه وأحدان اي رسول 
يلتفت تنقطع عنقه ُث ينزل من دابته فينحرها يقول أمشي على رجلي لكن ال أموت من اجلوع و 

العطش فينحرها ويشرب من مائها وهم يف املدينة حصل هلم أجر هذا كله ؟! قال النب عليه الصالة و 
 يـََناُلوَن ِمْن َعُدوٍِّ نّـَْياًل ِإالَّ ُكِتَب هَلُم بِِه َعَمٌل صاحل )ما وطئتم َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َواَل  السالم إي وهللا

 قال من حدِّث نفسه ابجلهاد كتب هللا له سبحانه له الشهادة و لو مات على فراشه. (

حديث اليوم كنت أتكلم فيه مع أحد اإلخوان يقول سبحان هللا من أعجب األحاديث اليت تفجر املخ 
)إن هللا ليدخل الثالثة ابلسهم   ه العقل , ثالثة يقول النب عليه الصالة والسالمفعال يعين ال يتصور 
ثالثة يدخلون اجلنة بسهم واحد , األول و الثالث معقول يستحقون أما الثاين ال  الواحد إىل اجلنة (

لديه  , قال أما األول فصانعه يركب العقل لو أان عندي و عندك أو عند شركة وهللا ال تعطيه شيء ,
 خربه وتعب عليه و بذل جمهود و خربه .

ليس فقط خربه , خربه وشجاعة و قدِّم حياته أمام الناس واجه اجليش  الثالث ماذا فعل ؟ واجه الكفار
. 

فقط ؟! فقط , لكنه صادق هذا مايسعه  قال أمِّا الثاين فأخذه من هذا وأعطاه هذا الثاين ماذا فعل ؟
أن يفعل , ليس لديه شيء ويريد أن يقدم لكن هذا الذي يقدر أن يفعله أنه حيمل من هنا و يضعه هنا 

. 

 فالذي ال يقدر أن يتربع ليس لديه مال أوصل املال للذي يقدر عليه.

رأيت أقوام يف األردن جاؤوا من أماكن بسيارات حىت يُقدِّم , امرأه هللا جيعلها يف الفردوس األعلى هي و 
 زوجها أتو حبلوى لألطفال أسعدوا هبا أطفال أهلنا يف سوراي .

انظر إىل الطفل يفرح و أتذكر أحب األعمال إىل هللا سرور تدخله على قلب مسلم وإذا أدخلته هلل وهللا 
 ن هللا السرور على قلبك .ليدخل



فيوجد أشخاص ليس لديهم مال , نقول له امجع وأعط , أرسل وصية للناس يدعون إلخواَّنم وأنت 
تقف يف املسجد ذكر الناس إبخواَّنم بكلمتني , حنن يف أمن و إخواننا يُقتلون وهللا سبحانه وتعاىل 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ( يقول  .. )ِإمنَّ

ُ َفال َغاِلَب َلُكْم( وجل انظر للضمان قال هللا عز  ) ِإْن يـَْنُصرُْكُم اَّللَّ

 مشكلتنا إذا ما نعرف من هو هللا !! افتح سورة القصص حىت نعلم من هو هللا , 

 ذبح األطفال مذكور يف القرآن؟ نعم ..

أسكت  إذا تظن أن ماهلا معىن اسكت وأان سورة تزلزل اجلبال , ط س م  )طسم( يقول هللا عز وجل
 ..  )تِْلَك آاَيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي( ألن هللا قال بعدها

ُلو َعَلْيَك ( اي أخي ختيل مؤمن قائم ابلليل يقرأها وهللا العظيم تلملم جراح كل السوريني بل كل  )نـَتـْ
ُلو َعَلْيكَ  املسلمني ألن جراحهم جراحنا ألجل اإلسالم ألجل ال إله إال هللا فقط قال هللا ِمن نّـََبِإ  )نـَتـْ

خذ ورقه اآلن وقارن يل من هو موسى ؟ ومن هو فرعون ؟ ألجل نعرف من هو هللا ,  ُموَسىَٰ َوِفْرَعْوَن(
موسى يف القوة هو أضعف واحد يف مصر , فرعون يف القوة هو أقوى واحد يف مصر , من جهة املال 

بعد هللا ؟ ال أحد , الذي موسى أفقر واحد , وأغىن واحد من هو ؟ فرعون , من الذي حيمي موسى 
حيمونه خائفني فكيف هو ؟ , من أكثر واحد ْحايه ؟ هو فرعون , من الذي عنده ظهري ونصري ؟ 

 فرعون , من الذي أيمر ويقتل ؟ فرعون , من املهدد ابلقتل ؟ موسى

تقول ليس , لكن لتعلم أن هللا خيربك لكي ال  هناك كثري من املقارانت بني فرعون و موسى عليه السالم 
ُلو َعَلْيَك ِمن نّـََبِإ ُموَسىَٰ َوِفْرَعْون  عندي سالح , وهللا لو كنت كموسى وعدوك كفرعون هذا الطاغية ) نـَتـْ

 ال يستفيد من القصة هذه غري املؤمنون .. )لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن( ملن ؟ ما قال للناس وال قال للقارئ اِبحلَْقِّ (

وأي دكتاتور يف العامل هذا سياسته , يقولك هللا سياسة  ْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيعاً()ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل يف اأْلَ 
الدكتاتورين يف العامل إَّنم جيعلون أقوامهم شيعا ألجل إذا خافوا يسلطون هذا على هذا , و أول عمل 

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن  قال بعدها ُمْفِسِديَن()يَُذبِّح أَبـَْناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن الْ  فعله )َونُرِيُد َأن منَّ
َن  سبحان هللا )َوجَنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنَي( يقدر هللا يقلبها أم ال يقدر اْسُتْضِعُفوا يف اأْلَْرِض َوجَنَْعَلُهْم أَئِمًَّة ( ) َومُنَكِِّ
ُهْم َما َكانُوا حَيَْذُروَن(هَلُْم يف اأْلَْرِض َونُرَِي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن وَ  هو كان يقتل الناس كلهم لكي  ُجُنوَدمُهَا ِمنـْ

 يصل ملوسى فقتل كل الناس إال موسى..

اقرؤوا سورة القصص وانظروا أين ذهب موسى و أين ذهب فرعون , لكي نعرف أنه ممكن هللا يقلب 
ذركم و افعلوا لكن ال ختذل وتظن الدنيا كلها بدون سالح , ال أقول لكم ال أتخذوا حذركم بل خذوا ح



أنك مهزوم ألنه ليس عندك سالح , واستعينوا ابلذي بيده النصرة وهللا الذي ال إله غريه لينصرنكم هللا , 
و وهللا الذي ال إله غريه ليخذلن هللا الظاملني وأسأل املوىل جل جالله أن يصبحهم بـ أأبس أايمهم وأن 

   على ذلك والقادر عليه..هللا الويل  ينصر املسلمني عليهم
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