
 غزة

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

معنا هنا فً األستدٌو الداعٌة اإلسالمً الشٌخ الدكتور 
عن كٌف  عبدالمحسن األحمد الداعٌة اإلسالمً لٌحدثنا

 ٌمكن للشارع العربً أن ٌنصر أهل غزة ..

فضٌلة الشٌخ مرحباً بن معنا فً هذه الساعة لعلنا 
نستطٌع أن نمدم شًء ألهل غزة نحن نشاهد كثٌر من 
صور المتل والدمار والذبح الذي ٌحدث ألهل غزة 

 وأطفال غزة إبتداًء :

أرٌد أن أسأل ماهً مسؤولٌة األفراد؟ لبل أن أتحدث 
لحكومات وعن المجتمع ماهً مسؤولٌة الفرد تجاه عن ا

 ما ٌشاهده على شاشات التلفاز وماٌجري ألهل غزة؟

..أوالً أحمد هللا سبحانه وتعالى وأثنً علٌه بما هو أهله 
ثم أصلً على خٌر خلمه بأبً وأمً علٌه الصالة 

 والسالم وعلى آله وصحبه أجمعٌن

 نغفل أمرٌنالبد فً حدٌثنا أن ال..طبعاً 



هو كتاب هللا سبحانه وتعالى ألن الناس  ألمر األولا
 اآلن فً منأى عن كتاب هللا عز وجل

وعشرٌن ساعة عند المنوات األخبارٌة  وتجده أربعة
وٌسمع وٌوجه وكل ماسمع محلل سٌاسً وافك لال نعم 
هذا صحٌح واذا سمع اآلخر ٌرد علٌه لال نعم هذا 

 صحٌح فتجده مشتت

المسلم الٌوم أو أكثر المسلمٌن الٌوم مشتت ذهنٌاً هو 
ٌعلم ,, كل ٌوم ٌسمع ثم ٌكتشف بعد سنه أن هذا كان ال

كذاب وأن هذا كان عمٌل الشاهد أننا نعمل فً منأى عن 
 كتاب هللا سبحانه وتعالى

وهذا هوا المطلب األساسً للكفار ٌمول هللا عز 
َمعُوا ِلَهذَا اْلمُْرآِن َواْلغَْوا )َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ال تَسْ  وجل
 ألفلوا حلمات التحفٌظ ولولوا هذه مفارق إرهاب فٌِِه (

 طٌب لماذا؟

هللا سبحانه ٌعطٌن األمور ونهاٌاتها لماذا ٌاربً دائما 
 ٌحاولون منع الناس من المرآن؟

ْوا ) َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ال تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلمُْرآِن َواْلغَ  لال
 فٌِِه لَعَلَُّكْم تَْغِلبُوَن (

ٌمول مستحٌل تغلبه وهو ٌرجع لهذا الكتاب فإن أصٌب 
ابِِرٌَن(بجرح لال  ) َوبَِشِّر الصَّ

) َوالَ تَِهنُوا َوالَ تَْحَزنُوا َوأَنتُُم  فإن أرٌد به إهانة لال
ْؤِمنٌَِن(  األَْعلَْوَن ِإن ُكنتُم مُّ

 وجل فً لضٌة مثل لضٌة غزة ٌمول هللا عز

 )إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ(



أصدلاء فتجده متفاعل مع هذه المضٌة ال لٌس أصحاب و
كل مالالوا ٌاخً تعال لماذا ال نعمل سالم مع إسرائٌل؟ 

 ٌاجماعة أنتم تنظرون لها نظرة

) َولَن  وهنان كتاب ٌنظر لها نظرة سماوٌة ٌمول هللا هلالج لج
 تَْرَضٰى َعنَن اْلٌَُهودُ(

هذي اآلٌة نحن مازلنا ندفع ثمنها أكثر من ستٌن سنه 
 ألننا لم نفهم اآلٌة هذه

)َولَْن تَْرَضى َعْنَن اْلٌَُهودُ َواَل  هللا سبحانه ٌمول
 النََّصاَرى َحتَّى(

 انظر حرف غاٌة ,,

 ٌعنً مستحٌل تصل معهم إلى نتٌجة

َّبَِع ِملَّتَُهْم( لال  ) َحتَّى تَت

 نت فً آخر اآلٌةإذا اتبعت ملتهم إذاً أ

ِ ِمْن َوِلًٍّ َوال نَِصٌٍر(  لال) َما لََن ِمَن اَّللَّ

أنً أغٌر دٌنً آل فإذاً أنا أرضً هؤآلء مستحٌل إ
 فأغضب رب العالمٌن الذي شك سمعً وبصري

ٌعنً ربما ٌمول السائل نحن أضعف من أن نواجه 
ء وبالتالً ٌعنً نرضٌهم فً هذه المرحلة وربما آلهؤ

نتبع اآلٌة المرآنٌة أو نستمع إلى توجٌه  فً مرحلة الحمة
 هؤالء..

إن كنت فً مرحلة إعداد فال بأس لٌس هنان  ألجل هذا
 مانعاً أن تصالح

ولكن أنت تصالحهم وأنت جالس والسنٌن تمر ثم 
ٌضربون مرة ثانٌة وأنت على وضعن وهذا وضع 
 المسلمٌن الٌوم حتى صارت المضٌة اآلن



 صار الخٌر شر والشر خٌر

ن نسمع من المسلمٌن من ٌتكلم كما لال النبً صلى واآل
هللا علٌه وسلم ٌتكلمون بألسنتنا من بنً جلدتنا هم دعاة 

 على أبواب جهنم...

ٌتبنى الفكر الصهٌونً وٌتبنى الفكر النصرانً ثم ٌأتً 
 وٌتكلم..

 الٌوم نسمع ناس تمول حماس مخطئه

 نسمع ناس ٌحملون حماس لتل األطفال

ونسمع مبادرات وعرب ومسلمٌن ٌتعاملون مع حماس 
وإسرائٌل كأنهم طرفٌن وٌمفون فً المنطمة الوسط بٌن 

 ء الطرفٌن ..آلهؤ

تعدت هذه المضٌة حتى صارت اإلتهامات اآلن 
للضعٌف اآلن تأتً برشاش تطلك علٌه ثم أشر علٌن 
 عصا تمول هذا إرهابً لماذا تؤشر بالعصا ؟

ع الكرٌم أطفىء الكهرباء على أخً الغالً أٌها المستم
أهلن خمس دلائك حتى تشعر بشًء مما ٌحس إخواننا 
 لضٌة اتهام اآلن أهل الباطل أهل الحك وأهل الدٌن

 على أنهم هم الذٌن ٌمربون هذا الكالم

 لٌس جدٌداً 

هللا عز وجل ٌمول عن فرعون إمام الطغاة الذي ٌمتل 
ٌر هذا األطفال ذبحاً لٌل فً بعض التفاسٌر بالمناش
 الطاغٌة كٌف كان ٌكلم موسى

نحتاج نرجع لكتاب هللا عز وجل كٌف كان ٌكلم موسى 
ٌذكره بالعطاٌا أنا  )أَلَْم نَُربَِّن فٌِنَا َوِلٌداً( ٌمول لموسى

 نحن أعطٌناكم وفتحنالكم المعبر لال



 انظروا الصاعمة )َولَبِثَْت فٌِنَا ِمْن ُعُمِرَن ِسنٌَِن(

 ْعلَتََن الَّتًِ فَعَْلَت () َوفَعَْلَت فَ  ٌمول

التً فعلت انظروا خطاب فرعون الطاغٌة الذي ذبح 
 العالم ٌمول لموسى وفعلت فعلتن التً فعلت ٌعنً

 أنت مجرم ,,ماهً فعلته التً فعل ؟؟

 لتل واحد موسى ..موسى لتل واحد !

 وهذا المتكلم كم لتل ؟

.لتل مالٌٌن األطفال لكن ٌعلمن هللا سٌاستهم أنهم 
ٌنظرون ألفعالهم هم والدمار الذي أحدثوه لكن ٌنظر ال

 لمضٌة بسٌطة فُعلت ثم بكل بجاحة ٌمول لموسى

وفعلت فعلتن التً فعلت أنت لتلت مالٌٌن وهذا لتل 
واحد كٌف ٌكون عندن وجه وجراءة تتكلم عنه فً 

 المضٌة هذه؟

 فَّ لَْوَمهُ فَأََطاُعوهُ() فَاْستَخَ  الحظ

)َوفَعَْلَت فَْعلَتََن الَّتًِ فَعَْلَت َوأَنَت  ٌمول فرعون لموسى
 ِمَن اْلَكافِِرٌَن(

 سبحان هللا موسى هوا الكافر اآلن وأنت ماذا؟؟

 )َولَاَل فِْرَعْوُن ذَُرونًِ أَْلتُْل ُموَسى( ..

 لماذا نحاربهم فً كل مكان ؟ما الذي فعلوه ؟

 ْرَعْوُن ذَُرونًِ أَْلتُْل ُموَسٰى َوْلٌَْدُع َربَّهُ()لَاَل فِ 

ما الذي الترحه لال إنً أخاف ماذا تخاف منه أٌها 
 الحمل الودٌع

) إِنًِّ أََخاُف أَن ٌُبَِدَّل ِدٌنَُكْم أَْو أَن ٌُْظِهَر فًِ اأْلَْرِض لال
 اْلفََسادَ(



ٌمول هذا إرهابً هذا طٌب وأنت ٌافرعون هذا لتل 
واحد للت إنه سٌظهر فً األرض الفساد طٌب أنت 

) َما أُِرٌُكْم إاِل َما الذي لتلت مالٌٌن لٌم لنا نفسن لال
َشاِد(  أََرى َوَما أَْهِدٌُكْم إِال َسبٌَِل الرَّ

بالضبط نفس الذي حصل فً حماس ألم ٌمل فرعون 
سحرة إن كانوا هم الغالبون نمول أبداً لمومه لعلنا نتبع ال

نحن عندنا سٌاسة الدٌممراطٌة تعالوا انتخبوا إما أنا 
أوموسى ٌكلم موسى السحرة ٌمول موسى ساحر الناس 
عندما رأوا َمن الفاسد َمن الذي غلب موسى علٌه السالم 

 عندما ألمى العصا

خالص المفروض الناس اآلن ٌتوجهون لموسى أول ما 
 ة و الناس توجهت بدأ اإلعالمرأى المضٌ

إنه لكبٌركم طٌب أنت الذي للت لنا إذا غلب هو نحن 
 سنتبعه

زم ننظر السٌاسة هذه كٌف فً المرآن .. ال..ٌاجماعة 
فضٌلة الشٌخ أرٌد أن أسال عن لضٌة توجٌهات كثٌر 
من الدعاة حول لضٌة الدعاء والرجوع إلى هللا سبحانه 

ظر إلى والع غزة لكن آخذ وتعالى ونتائج هذا الدعاء بالن
 بعض المشاركات الهاتفٌة..

س/كٌف ننصر إخواننا وهل علٌنا إثم وهل نحاسب ٌوم 
 المٌامة عنهم ؟

س/ )َولَْن تَْرَضى َعْنَن اْلٌَُهودُ َوال النََّصاَرى َحتَّى تَتَّبَِع 
ِملَّتَُهْم ( هل هو ٌشكن فً هذه اآلٌة أو زعماء ورؤساء 

اآلٌة وماهو المعنى الواضح العرب ٌشككوا فً هذه 
 والصرٌح لهذه اآلٌة ؟



ردنٌة ألس/ إذا نفذت عملٌات تسلل عبر الحدود ا
 الفلسطٌنٌة أهؤالء شهداء أم لٌسوا شهداء ؟

 نبدأ بأول سؤال:

حدٌث النبً المدسً فٌما معناه: ) استنصرتن فلم 
 تنصرنً واستطعمتن فلم تطعمنً(.

 نصرة أهل غزة؟هل نحن آثمون بأننا ال نستطٌع  ٌمول

 الشٌخ:

 الحمد هلل والصالة والسالم على الرسول

سؤالن األول الذي هو ماذا نعمل؟ وهل نحن مخطؤون 
 وهل لم نفهم اآلٌة؟

كل هذه األسئلة تصب تحت محور السؤال األول مالذي 
ٌجب علً أن أفعله كمسلم اآلن نسمع ناس تتكلم فً 

 الحكام

وهللا لن ٌجاوز أحد الصراط حتى ٌسأله هللا عز وجل 
عن حٌاته كلها لكن أهم شًء أنً لن ٌسألنً هللا عن أي 
 أحد آخر سٌسألنً هللا عن نفسً أنا, مالذي فعلته أنا؟

ٌُْكُم النَّْصُر(ٌمول هللا :  )َوإِِن اْستَْنَصُروُكْم فًِ الِدٌِّن فَعَلَ

انتهٌنا منه ونعلم  هذا واجب اآلن النصر نعلم أنه واجب
أن النبً علٌه الصالة والسالم لال فً الصحٌحٌن: مثل 

 المؤمنٌن

هذا الحدٌث معروف عند الناس لكن تعال وانظر إلٌه 
 نظرة طبٌة بحتة لال النبً علٌه الصالة والسالم

) مثل المؤمنٌن فً توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
 الواحد(



ٌفصل تفصٌالت فً ثم بدأ النبً علٌه الصالة والسالم 
 الطب اآلن ستفهمها لال: إذا اشتكى منه عضو

ٌعنً لٌس عنده فشل فً الملب وفشل فً الكلى وأعمى 
 وأصم, ال!

عنده فشل فً عضو واحد. لال: إذا اشتكى منه عضو, 
األعضاء البالٌة ال تمول وهللا نحن سنجلس نحترق وماذا 

ال إذا نفعل؟ ال . علمنا النبً علٌه الصالة والسالم ل
 اشتكى منه عضو

تداعى له سائر الجسد بماذا؟ بالطرب واألغانً الٌوم 
والتبرج الذي نراه فً كل مكان ودعاء غٌر هللا سبحانه 

 وتعالى؟ ال

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تجد الجسم حار 
 هذه أول خطوة نجدها اآلن فً حالة المتصلٌن

 لكن حار فمط! ال , تجد الملب ال ٌمول..

كلنا جربنا التهاب الحنجرة, كل واحد فٌنا جرب إلتهاب 
الحنجرة ثم فوجئ أن الحرارة ارتفعت لٌس فً الحنجرة 
 فمط بل فً الجسم كله, سائر الجسد كله احترق الجسم,

الملب لم ٌكن ٌتفرج ٌمول ال أدري ماذا أفعل! المشكلة 
المشكلة الرجلٌن ما ذهبت إلى الرئة لم تتحرن أو 

 المستشفى ما حملتنً! ال ال

كل عضو ٌتحرن بما عنده تجد الملب لما ٌأتٌنا فً 
 اإلسعاف ونأخذ ضربات الملب ال تجدها مئة!

من الستٌن للمئة طبٌعً, تجد النبضات  تجدها زادت
 زادت



فكل عضو بما عنده زاد, الملب ال ٌنتمل ٌذهب لمكان 
ال ٌنتمل مكان المدم وٌذهب  المخ وٌفكر, الملب

 للمستشفى! ال

كل عضو هو مسؤول عن نفسه, فتجد الملب اآلن بدأ 
 ٌنبض لماذا ٌنبض؟ لماذا ٌنبض بسرعه؟

ألنن حٌنما تأخذ تحلٌل الدم تجد كرٌات الدم البٌضاء من 
 ألف المعدل الطبٌع11ًآالف إلى 6

 ألف لماذا؟ 11تجدها صارت 

هذا, لكنه أٌن ذهب  كان سبب ذالن الجهاز المناعً
 االن؟

الملب ضخ هذا بسرعة لكً ٌوصل األجهزة المناعٌة 
 هذه والكرٌات البٌضاء إلى منطمة التً بها المشكلة

األنفاس ال تجد األنفاس طبٌعٌة تجد األنفاس زادت عن 
 المعدل الطبٌعً

سواء كان طفل أو كان كبٌر زادت عن المعدل الطبٌعً 
 انٌة تلحمه بالماء وهكذا!تجد الٌد تأخذ الدواء والث

 ٌعنً تغٌرت حٌاته كلها األلدام تحمله ..

 ثم بدأ والعمل ٌفكر كٌف؟

تعال خذ هذا الرجل أو المرأة المصاب بالحمى اآلن 
لعضو واحد, تعال لل له أنت كل ٌوم كنت تطلع على 
اإلنترنت وعلى الموالع اإلباحٌة, تعال الٌوم واطلع, 

 ماذا ٌمول لن؟

 س لدي رغبه!.ٌمول لن: لٌ



ألنه اآلن مشغول فً اإللتهاب, هل نحن ٌا جماعة 
عندما جاءت األزمة راجعنا حساباتنا مع عاللاتنا مع 

 رب العالمٌن؟

 وبدأنا نولف فً المضٌة هذه وتركنا الشهوات؟

أنت إذا جاءن ارتفاع فً درجة الحرارة وهللا إن عٌنن 
تحرمها من النظر للحرام وهللا إن أذنن لتحرمها عن 
الحرام ولومثال تأتً التمول ألحد من األشخاص ودرجة 

 ونصف فً المستشفى وال فً البٌت93حرارته 

له تعال نخرج لدٌنا فتٌات لدٌنا حفلة  مطروح تمول
 طرب وو!

عن ألنه مشغول اآلن إلراحة جسمه وهللا لن ٌخرج م
 بسبب هذا العضو

 فتجده مشغول بألمه, هل نحن فعلنا هكذا؟

هذا الذي طلبه منا النبً علٌه الصالة والسالم فألول 
ألخً المسلم المدخن ٌاحبٌبً الغالً ال تبكً على غزة 
ال تبكً لكن الخمسة رٌاالت والخمسة جنٌهات وسمها 

 ا ٌومٌاما شئت بالعملة التً تدفعه

ملٌون دوالر ٌومٌا فمط فً الصباح ٌدفعها المسلمٌن  11
لمن؟ أٌن تذهب؟ شركات الدخان لمن؟ للٌهود ثم ٌأتً 
من أموالن ومالً ومال األخت التً هنان التً تشتري 

 الماركات الٌهودٌة,

ٌا أخً تغٌر دعً كل شىءٌدعم الٌهود, حتى األماكن 
 ها ,الٌهودٌةمثل أماكن تناول المهوة وغٌر

 ٌعنً تترن كل المماهً وتذهب إلى مماهً الٌهودي



وتترن الماركات جمٌعها وتمتنً الماركات الٌهودٌه, ٌا 
 أخً ال تدعمهم بأي طرٌمة كانت

أنا اجاوب هذا الذي ٌسأل عن برنامج عملً ألول له 
الدخان الذي بٌدن اللع عنه الٌوم والخمسة لاير التً 

فً كفالة ٌتٌم ولل  كنت تدفعها للٌهود تعال ادفعها
 ٌاربً, هنا ٌؤثر دعاءن

وسلم )إن هللا  أما تدعو هللا؟, ٌمول النبً صلى هللا علٌه
ٌدعوه وهو بالً على ال ٌستجٌب من للب عبد الٍه(

 وضعه , ال غٌّر

تعالً أختً المتبرجة فً كل مكان التً فتنتً الناس 
كلهم, أصال أنِت لباسن لباس ٌهود ٌعنً موضات 
الٌهود أنِت تطبمٌنها, دعونا ننصر أنفسنا على 

 الموضات واألشٌاء الٌهودٌة,

تجد مالبسها مالبس ٌهودٌه وبرنامجها برنامج ٌهودي 
ما  والٌهود كل ما أعطوها لّصة شعر غرٌبه فعلتها وكل
أعطوها موضة فً اللباس وتبرج وُعري ذهبت إلٌه 

 وكل ما أعطوها فٌلم ذهبت تشترٌه!

ال ٌا جماعة ال...... هذا المرابً الذي ٌرابً بأمواله 
اآلن..والتاجر الذي ٌتعامل بالربا نمول له ال تبكً على 
فلسطٌن, تعال أنت ,أنت تحارب رب العالمٌن فلسطٌن 

 ب هللا ورسولهٌحاربون الٌهود وأنت تحار

ِ َوَرُسوِلِه ( َن اَّللَّ  ٌمول هللا ) فَأْذَنُوا بَِحْرٍب ِمّ

 نرٌد برنامج عملً, نرٌد أناس تعمل و تعلم أن تُغٌر ..

 سؤال من المذٌع لفضٌلة الشٌخ



المذٌع: عندما ٌصبح المسلمون فً أزمة وفً محنة مثل 
هذه المحنة نشاهد كثٌر من الناس ٌعودون إلى دٌن هللا 

وجهون إلى الدعاء ٌسمعون كالم الدعاة والخطباء ٌت
 والوعاظ,

 هل هذه عالمة صحٌة أم عالمة سلبٌة؟

الشٌخ: هذه عالمة خٌر اآلن لكن البد من أن تبدأ وتعم 
لوتعرف عالمة لبول العمل, هنان أناس تحركها 

 العواطف فمط

تعال معً أخً الغالً نرى المضٌة فً المرآن, اآلن 
آن الناس على أربعة مراحل ثم نرى كٌف رتب المر

ذكر كٌف نصرهم رب العالمٌن , فنحن وأنا وأنت أخً 
 الغالً وأختً الغالٌة

نحن فً مرحلة من هذه المراحل اآلن, هللا سبحانه 
وتعالى لما فّصل المراحل هذه حتى تختبر نفسن, هللا 
عز وجل ما أنزل المرآن حتى نمرأ كل حرف بعشر 

 نه وتعالى لال:حسنات ال ....هللا سبحا

" ٌعنً ٌُغٌر من حٌاتن لال هللا عز "إِنَّ َهذَا اْلمُْرآَن ٌَْهِدي
 وجل:

 ُ بٌٌِن ٌَْهِدي بِِه اَّللَّ ِ نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ َن اَّللَّ "لَْد َجاَءُكم ِمّ
 ماذا؟ لرأ؟ ال, سمع؟ ال َمن"

َن الظُّ  لَُماِت "َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّاَلِم َوٌُْخِرُجُهم ِمّ
تعال حبٌبً الغالً وانظر كٌف وصف هللا  إِلَى النُّوِر" ,

 لنا المرآن كٌف األربعة مراحل ؟



وأنا أذكر كل أخ وأخت وهللا أنا وأنتم فً إحدى هذه 
المراحل, نبدأ فٌها هً متتابعه خلف بعضها تباًعا , 

 آٌات متتابعه

"أَلَْم تََر إِلَى اْلَمََلِ ِمن بَنًِ إِْسَرائٌَِل ِمن بَْعِد  لال هللا:
 ُموَسٰى إِْذ لَالُوا ِلنَبًٍِّ لَُّهُم"

ماذا ستفعلون  "اْبعَْث لَنَا َمِلًكا" انظر مطلبهم ماذا لالوا؟
ِ" إذا بعثنا لكم ملكا؟ , انظر عواطف  "نُّمَاتِْل فًِ َسبٌِِل اَّللَّ
ِ""نُّمَاتِ  كلها ثائرة لالوا  , فاهلل ٌذكرهم ْل فًِ َسبٌِِل اَّللَّ

بانه ٌخشى إن تكون لضٌة ولت مثلما نمول أزمة 
 وتذهب

ٌُْكُم اْلِمتَاُل" ٌْتُْم إِن ُكتَِب َعلَ وهذا ال أعنً فٌه  "لَاَل َهْل َعَس
فمط الجهاد بالنفس , الجهاد بالمال الجهاد بالنفس الجهاد 

ائب تكون بالتوبة النصوحة ثم اذا دعوت هللا وأنت ت
 غالً عند رب العالمٌن,

 الدعاء بمماطعة األعداء كٌل بوسعه

ٌُْكُم" ٌْتُْم إِن ُكتَِب َعلَ لو فتح لن مجال اآلن  "لَاَل َهْل َعَس
أنن تنصر الدٌن بمالن بنفسن بتوبة أي شًء هل 

 ستشارن؟

ٌُْكُم اْلِمتَاُل أاَلَّ تُمَاتِلُوا" ٌْتُْم إِن ُكتَِب َعلَ ماذا  "لَاَل َهْل َعَس
 كان الرد؟ مازالت العوطف ثائره

"ِ الحظ اآلن لالوا  "لَالُوا َوَما لَنَا أاَل نُمَاتَِل فًِ َسبٌِِل اَّللَّ
نرٌد ننصر ونجاهد فً سبٌل هللا,انظر اآلن فً المراحل 

"لَالُوا َوَما لَنَا أاَل نُمَاتَِل فًِ  كٌف تتغٌر النواٌا والمماصد
ِ َولَْد أُْخرِ   ْجنَا ِمْن ِدٌَاِرنَا َوأَْبنَائِنَا"َسبٌِِل اَّللَّ



نحن أناس نرى أخواننا متمطعٌن وال نحرن ساكنا ابدا 
وهللا سوف ندعمهم بدفع األموال واألنفس 
 ووو..........و ٌكون ذلن مجرد كالم

ٌِْهم" ماذا لال هللا عز وجل؟ لال ا ُكتَِب َعلَ أي لما  "فَلَمَّ
 شًء فُتح لهم المجال ٌشاركون فً الدٌن بأي

كما الحال الٌوم عندما اردت انت ان تشارن فً الدٌن 
للنا له ٌا أخً هذا ممهى ٌهودي كل ٌوم تأخذ بدال من 

 ذالن خذ من ممهى مسلم

 هنا

 أشٌاء بسٌطة تفعلها لنصرة الدٌن .

ٌِْهُم اْلِمتَاُل"لال " ا ُكتَِب َعلَ , أٌن "تََولَّْوا" ماذا حصل؟ فَلَمَّ
أن تتكلم .. ال تعال وافعل العواطف؟ فمط ناس ترٌد 

وهنا التصفٌة؟ هذه المرحلة "تَولَّْوا إِال لَِلٌال ِمْنُهْم" لال
 األولى

اٌتها األمم المشتعلة نرٌد أشٌاء على األرض نرٌد كل 
واحد منا ٌترن ذنب نرٌد كل واحد منا ٌحمك التوحٌد 
سمعنا لبل للٌل ٌمال لم ٌبمى لنا إال غزة ما لنا كرامة إال 

 الااااا...... ما لنا كرامة إال بالدٌنغزة, 

 اآلن المرحلة األولى مرحلة تنظٌر

"تََولَّْوا إِال لَِلٌال  ماذا سماهم هللا عز وجل هؤالء؟ لال
ُ َعِلٌٌم"  بماذا؟ بالمحترلٌن بالعاطفٌٌن؟ ال ِمْنُهْم َواَّللَّ

ُ َعِلٌٌم بِالظَّاِلِمٌَن" لال فمط عنده هذا اللسان ٌحركه  "َواَّللَّ
لكن عندما تفتح له مجال تمول له مطلوب منن تترن 
الدخان الذي أنت تاخذه من الٌهود تترن الربا الذي أنت 

 تحارب فٌه المسلمٌن



تترن المنوات التً فٌها مجون وفٌها سفور لناة عربٌة 
تدعو للٌهودٌة وغٌرها الكثٌر ...عجٌب, تترن؟ ٌمول 

 (لمٌن)وهللا علٌم بالظا لن الاااا..... هللا لال
 اآلن الملٌل هؤالء ال حظ كانوا أمة !! اآلن للٌل

 انظر للمرحلة الثانٌة

َ قَْد بَعََث لَُكْم َطالُوَت َمِلًكا "  " َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ اَّللَّ
ألم تمل لً أعطنً برنامج عملً , افتح لً الطرٌك , 

 هٌا أتٌنا لن بملن , ماذا لالوا ؟

 " قَالُوا أَنَّٰى يَُكونُ  "
بدأت اآلن ,,فً البداٌة كانوا ٌمولون فً سبٌل هللا , اآلن 

أَنَّٰى يَُكوُن لَهُ  "بدأت الحظوظ النفسٌة , لالوا
.. اآلن ال ٌرٌدون نصرة دٌن هللا ,  " َعلَْينَا اْلُمْلكُ 

َونَْحُن أََحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنهُ َولَْم يُْؤَت " ٌرٌدون المناصب !
نَ   " اْلَمالِ  َسعَةً ِمّ

 ما عاللة المال إذا كنت ذاهب لنصرة دٌن هللا؟!

 أم أنت اآلن ترٌد منصب ومال ؟!

فخرج , ورجع أكثرهم , انظر كٌف ٌثبتهم 
إِنَّ آيَةَ ُمْلِكِه أَْن يَأْتِيَُكُم التَّابُوُت فِيِه  لَُهْم نَبٌُُِّهمْ  "َولَالَ  هللا

ا تََرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن  َسِكينَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوبَِقيَّةٌ ِممَّ
ٌعنً ٌا جماعة انصروا  " تَْحِملُهُ اْلَمالئَِكةُ إِنَّ فِي ذَِلكَ 

 الدٌن ..

 ُمْؤِمنِيَن "إِنَّ فِي ذَِلَك ََليَةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم  "

 
 المرحلة الثالثة :



ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ  " وصلوا البحر فَلَمَّ
 َ َ ُمْبتَِليُكْم بِنََهٍر فََمْن  " اآلن المرحلة الثالثة , " اَّللَّ ِإنَّ اَّللَّ

.. ٌا رب هذا لٌس خمر نستمتع به ! إنما ماء "ِمْنه َشِربَ 
 لال :عصب الحٌاة.. ولٌس سٌجارة 

َ ُمْبتَِليُكْم بِنََهرٍ  "  " إِنَّ اَّللَّ
فََمْن َشِرَب  " انظر إلى الدرس العظٌم فً المرآن ,

طٌب أنت ٌا المائد خرجت بالملٌل فلم  " فَلَْيَس ِمنِّي ِمْنهُ 
تخسرهم , هو ٌعلم أن النصرة لٌست بالعدد ؛ النصرة 
هً إذا أراد هللا أن ٌنصرهم, لكن ال بد من التمحٌص , 
وأكثر الذٌن خرجوا معه فمط للكالم , فجاء عند النهر 

فََمْن َشِرَب  " لال -هم عطشى-فمال من شرب منه 
.. لماذا ؟ ما  " ْن لَْم يَْطعَْمهُ فَِإنَّهُ ِمنِّيفَلَْيَس ِمنِّي َومَ  ِمْنهُ 

الفائدة من هذا الدرس ؟ إذا لم ٌكن لدٌن استعداد تترن 
شهوة من شهوات نفسن هلل عز وجل , إذن الدٌن ال 

 ٌحتاج أن تنصره ,,

 الحظت؟!

إاِل  " أنا ذاهب للجهاد ما عاللة الماء أن أتركه ؟ لال
أي الذي أخذ للٌل ٌأتً معنا ؛  " ِدهِ اْغتََرَف ُغْرفَةً بِيَ  َمنِ 

كم  " فََشِربُوا ِمْنهُ إاِل قَِليال ِمْنُهمْ  " ماذا لال هللا تعالى ؟
 بمً ! أرأٌت التمحٌص؟

فاهلل عز وجل لن ٌنصر بالكالم ٌجب أن ٌكون هنان 
 والع عملً .

آخر مرحلة ,, اآلن الذٌن لم ٌشربوا للٌل , كانوا كثٌر! 
شربوا إال للٌل, وتولوا إال للٌل ,, ال ٌضر , هللا لن 
ٌنظر لعدون , عدون أصال لٌس شًء عند رب 



ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذيَن  " العالمٌن , لال هللا تعالى هنا فَلَمَّ
كون لبل أن ٌتر -لبل ذلن هم جنود  " آَمنُوا َمعَهُ 
أسماهم جنود,, اآلن سماهم مؤمنٌن , عندما  -شهواتهم 

تركوا الشهوات من أجل هللا , هنا سماهم مؤمنٌن لال 
ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ  " تعالى :  .." فَلَمَّ

ظنن أن البمٌة نجحوا ! ال.. بمً تمحٌص 
لالوا  َت َوُجنُوِدِه "َطاقَةَ لَنَا اْليَْوَم بَِجالُو ال قَالُوا " لالوا

 ما هذه العدة والعتاد ال نستطٌع علٌه ,,

 -مأل اإلٌمان للوبهم  - " قَاَل الَِّذيَن يَُظنُّونَ  " كم بمً ؟
هذا الذي سٌنصر هللا حك , ٌضحً بأي شًء, ٌترن 
شهواته, ٌنسى هموم نفسه .. أهم شًء ٌنصر هذا 

أَنَُّهْم ُمالقُوا  " أي ٌولنون " قَاَل الَِّذيَن يَُظنُّونَ " الدٌن,
ِ َكمْ  .. لم " ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً بِِإْذِن اَّللَِّ  اَّللَّ

ُ َمَع  " ٌمولوا بعدتها وعتادها بل ِ َواَّللَّ بِِإْذِن اَّللَّ
ابِِرينَ  هذا الذي نرٌده ٌا جماعة , نحن ال نرٌد أن  " الصَّ

ن نرٌد أن ٌكون معنا رب تكون معنا أمم متحدة ! نح
أصبحت  " َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلَةٍ " العالمٌن , بمٌت آٌة لال

 مصدر لوة ..

ابِِريَن " َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً بِِإْذِن اَّللَِّ " ُ َمَع الصَّ اآلن  َواَّللَّ
َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَبِّْت  " هنا دعوا ولالوا

ما الحرف األول  "َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ  أَْقدَاَمنَا
 بعدها ؟ ف .. ٌعنً فاء الفورٌة, هللا تعالى ٌرٌد هؤالء

طٌب ٌا رب أٌن العدة والعتاد  " فََهَزُموُهْم بِِإْذِن اَّللَِّ  "
هؤالء ٌسمون عمالٌك أٌن عدتهم ؟ وأٌن ضعف هؤالء 

.داوود كان جندي  "َوقَتََل دَاُودُ  فََهَزُموُهْم بِِإْذِن اَّللَِّ " لال



علٌه السالم , الناس تتزحزح وتسمط فً شهواتها وهو 
ٌتمدم .. من أمة كاملة ذُكر شخص ! ما أعدل هللا 

ُ اْلُمْلكَ  " هلالج لج كان جندي  " َوقَتََل دَاُودُ َجالُوَت َوآتَاهُ اَّللَّ
عادي, لكن ٌوم مأل اإلٌمان للبه وثبت ٌوم تزلزل الناس 

ا  " لال تعالى ُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمهُ ِممَّ َوآتَاهُ اَّللَّ
 " يََشاءُ 

ماذا تتولع ثبات داوود علٌه السالم أم الجبل ؟ ال وهللا 
ثبات داوود بنص كتاب هللا عز وجل , ٌمول هللا تعالى 
للجبال, كلها جبال الدنٌا , ٌعلمها هللا وٌؤدبها أن هنان 

بِي َمعَهُ  " من هو أثبت منن ,ٌمول للجبال  " يَا ِجبَاُل أَِوّ
 هللا عز وجل:وما األلوى من الجبال ؟ الحدٌد , ٌمول 

  هو أشد من الجبال! " َوأَلَنَّا لَهُ اْلَحِديدَ  "
الممدم : فضٌلة الشٌخ سؤال فً السٌاق , عبٌر تحدثت 
كأنها وصلت إلى مرحلة الٌأس والجزع , ما الذي 
أوصلنا إلى هذه المرحلة , نحن نشاهد التنظٌر والدعاة 
لن والكالم الكثٌر من الناس والتوجه إلى هللا لكن مع ذ

الٌهود إلى أٌن وصلوا ؟هنان لتل وذبح مستمر فً أهل 
  غزة وتلن الحلول التً تطرحونها غٌر مجدٌة !

الشٌخ : وهللا الحلول التً نطرحها لٌست من عندنا ,لم 
ألل هذا الكتاب أنا مؤلفه , "ولتل داوود جالوت" هذا أنا 
مؤلفه , وماء شربوا منه لست مؤلف كل هذا الكالم ! 

رب العالمٌن, وإذا لم تمتنع بكالم رب العالمٌن  هذا كالم
 فأنت فً مشكلة أعظم من حروب ومن لتل !

إذن أنت خسرت الدٌن فلٌس عندن شًء.. لضٌتنا ٌا 
جماعة لضٌة إٌمان , لما ٌأتً النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صحٌح 



مسلم وٌرى جابر بن عبد هللا الصحابً الجلٌل ممسن 
أباه ممطع ,هو صحابً عبد هللا  بأبٌه ٌبكً بكاء, ٌرى

, لال النبً علٌه الصالة  بن حرام رضً هللا عن الجمٌع
والسالم : " ما ٌبكٌن ٌا جابر ؟ ال تبكً " لال كٌف , 

هذه مسائل  هذا أبً ! لال " أتدري ما فعل هللا بأبٌن ؟
اإلٌمان بالغٌب , نحن نمول مؤمنٌن بالغٌب وما ندري 

, فمال له " أتدري ما فعل هللا  ما الغٌب ! هذا التمحٌص
بأبٌن ؟ لال : ما فعل ٌا رسول هللا ؟ لال " ما كلم هللا 
أحدا كفاحا بال ترجمان إال أبان , فمال له ٌا عبد هللا إنً 

عبد هللا بن حرام  ماذا طلب رضٌت عنن فتمنى علً "
رضً هللا عنه ؟ هو عنده تسع بنات وولد هل لال ٌا 

 رب فمط تغنً أبنائً وتعطٌهم؟

" ٌا رب أتمنى  وجد أمر أنساه بناته وأنساه أوالده لال:
فً  جرب الجرح أن تعٌدنً إلى الدنٌا فأُلتل فٌن ثانٌة "

سبٌل هللا سبحانه وتعالى.. فٌا جماعة أنا ما آسى على 
لذٌن بإذن هللا شهداء وإن كان فً الملب ما فٌه , هؤالء ا

ولكن وهللا ٌأتً الفرح بما هم فٌه بإذن هللا , ٌا أخً 
النبً علٌه الصالة والسالم تمنى الشهادة , أنت تموت 
وأنا أموت كلنا الذٌن اتصلوا كلهم سٌموتون , لكن كٌف 
سنموت ؟! أنا آسى على الذي مات على مخدرات , هذا 

الٌهود لتل بطٌئ , أنا آسى على الذي مات  الذي لتله
وهو فً مرلص سكران , أنا آسى على أخً الُمبتعث 
الذي مات فً أمرٌكا أو برٌطانٌا وهو واضع سلسال 
للصلٌب وانتكس , هؤالء الذٌن تأسى علٌهم , أما الذي 



لتل دون ماله فهو شهٌد , من لتل دون عرضه فهو 
 شهٌد , ما معنى شهٌد ؟

جل ساق لنا هذه المضٌة لال : فلما لتلوا هللا عز و
صاحب لرٌة آل ٌاسٌن , أتعرف كٌف لتلوه ؟! لال أهل 
التفسٌر : أخرجوا أمعاءه من دبره وأخرجوا حنجرته 
من مكانها ثم دهسوه بخٌولهم ,الرجل مطروح مثل ما 
نراهم الٌوم بدمائهم , وهللا ٌمول أن هذا المطروح ٌمول 

ٌْتَ  "ٌَا :  ماذا ٌعلمون وأنت ممطع ؟! " يَْعلَُمونَ قَْوِمي  لَ

وهللا نحتاج أن نراجع أنفسنا , ألول لن وألول ألختً 
هذه الكلمة لالها  -الغالٌة وكل من ٌسمعنً اآلن : تخٌل 

تخٌل أن هنان ولدٌن  -الشٌخ الطنطاوي رحمه هللا 
توأمٌن فً الرحم , الرحم هذا مظلم هللا 

وٌا لٌت الرحم ما فٌه ماء  " ُظلَُماٍت ثاََلثٍ  فِي" ٌمول
هذا الظالم  -السائل المشٌمً -ونظٌف , فٌه السوائل 

الذي هم فٌه أحد ٌحسدهم علٌه ؟ ال , وال ٌأتٌهم حتى 
الغذاء ٌتذولونه ؛ الغذاء ٌأتً من الحبل السري للنمو 
فمط , تخٌل لو أن أحدا لال لهم : خارج هذا الرحم 

هم أنوار عندهم المظلم هنان ألوام عندهم مكاتب وعند
مكٌفات وعندهم فرش وأسرة وٌأكلون فواكه 

وخضروات وطٌارات نفاثة ! عمولهم فً تلن المرحلة 
ال تعً هذا الكالم ألنها أبعد مما ٌتفكروا فٌه , تخٌل 
أحدهم خرج لبل اآلخر بساعة تجد الذي فً الداخل 
ٌبكً ألنه ٌرى أن أخاه فمد األمل وفمد األكل وما علم 

ذي خرج ذاق النور ! بالضبط مثل أن ذان ال
فِي َسبِيِل اَّلّلِ أَْمَواتاً بَْل  َوالَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُواْ  " لضٌة



َربِِّهْم  ِعندَ  " نحن أحٌاء عند أهلنا وهم " أَْحيَاء
 فرق بٌن "نرزق عند أهلنا" و " هم ٌرزلون ""يُْرَزقُونَ 

. 
الكلمة األخٌرة ألول ختاما ال نرٌد من أحد أن ٌنطرح 
عند لبر وٌمول ٌا فالن انصر المسلمٌن ؛ وال نرٌد من 
أحد أن ٌعلك تمٌمة وٌعتمد بأن هذا الحبل ٌنجٌه , وٌترن 
رب العالمٌن , نرٌد ألوام تغٌر عمٌدتها وتصحح 
عمٌدتها هلل عز وجل ,وهذا الذي ٌدخن ٌترن الدخان , 

ستطٌع أن ٌفعل ألمته , وألول ألختً الغالٌة وكل واحد ٌ
عندن أوالد ربٌهم على الدٌن وعلمٌهم حمٌمة الٌهود 
,وال أنسى أشكرن أخً الغالً وكل من لام بهذا اللماء 

 والمناة أسأل هللا أن ٌنفع بها .
الممدم ؛ نشكرن على هذه التوجٌهات و نرجوا أن ٌكون 

 لها صدى تسمع عند كثٌر من المسلمٌن .

 

 لالستماع على الرابط التالي

http://abdelmohsen.com/play-2312.html 

 


