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﷽
إنَّ َّأعداءَّاإلسالمَّيفَّكلَّ َّزمانَّومكانَّملَّيكفَّواَّ-ولنَّيكفواَّ -عنَّاستخدامَّكافةَّالوسائلَّواألساليبَّ
إلطفاءَّنورَّاإلسالمَّوحماربةَّدعاتهَّ،ورّبَّاَّجدَّدتَّاألساليبَّوالوسائلَّ،ولكنهاَّالَّخترجَّيفَّمضموهناَّعنَّتلكَّ
َّ
األساليبَّاليتَّمارسهاَّكفارَّقريشَّوحلفاَّؤهمَّمنَّاليهودَّضدَّاملسلمنيَّ .
إنَّماَّتواجههَّالدولةَّاإلسالميةَّمنَّهجومَّمنَّأعداءَّاإلسالمَّمنَّطعنَّوتشويهَّوحتالفَّصلييبَّطاغويتَّ
رافضيَّتركي؛ َّهليَّسنَّةَّ َّمنَّسننَّاهللَّيفَّمتحيصَّالصفوفَّومتايزهاَّ،فلقدَّحتملَّاملسلمونَّمنَّاملشركنيَّيفَّ
عشرةَّسنةَّيفَّمكةَّ،
قريشَّأشدََّّأنواعَّاألذىَّواالبتالءَّاملاديَّواملعنويَّ،واستمرَّاالبتالءَّعلىَّاملسلمنيَّثالثَّ َّ
كفاحهمَّأعظمَّاآلثارَّيفَّانتشارَّاإلسالمَّ،وجناحَّالدعوةَّإىلَّالتوحيدَّ،بعدَّأنَّ
َّ
وقدَّكانَّلتحملهمَّوصربهمَّو
علمهم َّإمياهنم َّالقوي َّوعقيدهتم َّالثابتة َّمقتضى َّحكمة َّاهلل َّتعاىل َّيف َّامتحان َّالنفو َّوابتالئهاَّ ،ليظهرَّ
باالمتحانَّالطيبَّمنَّاخلبيثَّ،ولتقويةَّتلكَّالنفو َّعلىَّالقيامَّبأمرَّالدعوةَّوواجباهتاَّ،فكانَّماَّأصاهبمَّمنَّ
اَّإلمياهنمَّودافعاَّهلمَّإىلَّالتضحيةَّواجلهادَّيفَّسبيلَّالدعوةَّونشرهاَّ .
املشقةَّمتحيص
األذىَّو
ً
ً
هتونَّعليهمَّالشدائدَّ،ومتدهمَّبالصربَّوالثباتَّيفَّاألزماتَّ،
كانتَّهذهَّالروحَّاملعنويةَّالعاليةَّعندَّاملؤمننيَّ َّ
َّ
و
وهبذاَّالوالءَّللمسلمنيَّوحبهمَّوالرباءَّمنَّاملشركنيَّوبغضهم؛ َّبدأتَّمرحلةَّجديدةَّللمسلمنيَّيفَّاهلجرةَّإىلَّ
املدينة َّالنبويةَّ ،والتمكني َّفيها َّوإنشاء َّأول َّلبنات َّدولة َّاإلسالمَّ ،وبعدها َّبسنَّةَّ َّجاء َّنصرَّ َّمعركة َّ"بدر"َّ،
وبعدهاَّبدأَّاالمتحانَّوالتمحيصَّواالبتالءَّيفَّهذهَّاملرحلةَّ،فلقدَّواجهَّالنيبَّ‘َّوأصحابهَّأزماتَّوابتالءاتَّ
شديدةَّوهمَّيفَّبدايةَّإقامةَّالدولةَّاإلسالميةَّ،ففيَّالسنةَّالثالثةَّللهجرةَّأصيبواَّيفَّغزوةَّ"أحدَّ"َّإصابةَّبليغةَّ،
وقتِلَّمنهمَّسبعونَّصحابيًّاَّ،مماَّكانَّلهَّاألثرَّالكبريَّيفَّإضعافَّهيبتهمَّيفَّنفو َّأعدائهمَّ،وظهورَّالشماتةَّ
منَّاليهودَّواملنافقنيَّهبمَّ،فأظهرَّاملنافقونَّالسرورَّوالفرحَّوصارواَّيظهرونَّأقبحَّالقولَّويقولونَّ:ماَّحممدَّإالَّ
طالبَّملكَّ،وماَّأصيبَّّبثلَّهذاَّنيبَّقطَّ،أصيبَّيفَّبدنهَّويفَّأصحابهَّولوَّكانَّمنكمَّمنَّقتلَّعندناَّماَّ
قتلَّ .
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وبعدَّمضيَّشهرينَّعلىَّهذهَّالغزوةَّ،هتيأَّبنوَّأسدَّلإلغارةَّعلىَّاملدينةَّاملنورةَّ،مثَّقامتَّقبائلَّعضلَّ
وقارةَّّبكيدةَّيفَّالسنةَّالرابعةَّللهجرةَّ،تسببتَّيفَّقتلَّعشرةَّمنَّالصحابةَّفيماَّع ِرفَّيفَّالسريةَّالنبويةَّبسريةَّ
الرجيعَّ ،ويف َّالعام َّنفسه َّوقعت َّفاجعة َّبِْئ ِر َّمعونةَّ ،اليت َّتعد َّمن َّأشد َّالفواجع َّاليت َّمرت َّباملسلمنيَّ ،فقدَّ
ِ
ِ
اَّغدرا َّوخيانةَّ،لقدَّحزنَّالنيب َّ‘ َّحزَّنًاَّ
استشهد َّفيهاَّسبعونَّصحابيًّاَّمنَّقراءَّالقرآنَّالكرميَّ،حيثَّقتلو ًَّ
كبرياَّ،حىتَّقالَّأنس َّ"َّ:¢فماَّرأيْتهَّوجد َّعلىَّأحدَّ
شديداَّ،وتأثرَّملقتلَّأصحابه ََّّ €
ًَّ
يفَّبئرَّمعونةَّتأثراََّّ ًَّ
ًَّ
ماَّوجدَّعلْي ِه َّْم"(َّ،)1فقدَّكانَّعددهمَّيساويَّعددَّشهداءَّأحدَّ،إضافةَّإىلَّأهنمَّمنَّالقراءَّالعبادَّ،وقدَّقتِلواَّ
كامال(َّ،)2مثَّجاءَّبعدهَّاالبتالء َّالعظيمَّيفَّ
يدعوَّعلىَّمنَّقتلهمَّشهراََّّ ًَّ
غدرا َّوخيانةَّ،ومنَّمثَّظلَّالنيب َّ‘ َّ
ًَّ
ًَّ
غزوةَّاألحزابَّ .
خرجَّنفرَّمنَّاليهودَّقاصدينَّديارَّغطفانَّوهيَّقبيلةَّحربيةَّهلاَّخطرهاَّيفَّصحراءَّبالدَّالعربَّوتقعَّعلىَّ
ينَّكيلوَّمتاَّإىلَّالشمالَّالغريبَّمنَّاملدينةَّفدعوهمَّإىلَّحربَّالرسولَّ‘َّ،وطافواَّيفَّالقبائلَّ
بعدَّمائةَّوعشر
ًَّ
األخرىَّمثلَّبينَّفزارةَّوبينَّمرةَّوبينَّأسدَّوأشجعَّوسليمَّوعرضَّعليهمَّمشروعَّغزوَّاملدينةَّوموافقةَّقريشَّ
عليه َّفأجابوهم َّإىل َّذلكَّ ،وبذلك َّجنح َّساسة َّاليهود َّوقادهتم َّيف َّتأليب َّأحزاب َّالكفر َّعلى َّاإلسالمَّ
واملسلمني َّوبلغ َّجمموع َّاألحزاب َّعشرة َّآالف َّمقاتلَّ ،واجتمع َّاألحزاب َّوحاصروا َّاملدينة َّاملنورةَّ ،وحفرَّ
كةَّبدرَّ
املسلمونَّخندَّقًاَّحولَّاملدينةَّأشارَّبهَّعليهمَّسلمانَّالفارسيََّّ،¢مرتَّاآلنَّأربعَّسنواتَّبعدَّمعر َّ
صعبَّابتالءَّ،املدينةَّحماصرةَّمنَّ
َّ
كلهاَّابتالءاتَّللنيب َّ‘ ََّّوأصحابه َّ-رضوانَّاهللَّعليهمَّ،-وهمَّاآلنَّيفَّأ
كفارَّقريشَّومنَّاليهودَّ،واملرجفنيَّواملنافقنيَّبينهمَّوكانَّيظنَّهؤالءَّاملنافقنيَّأنَّالنيبَّ‘ََّّوأصحابهَّسوفَّ
يستأصلونَّبعدماَّرأواَّاألحزابَّوكثرةَّعددهمَّوسالحهمَّ،مثَّقالَّأنا َّمنَّاملنافقني"َّ:قدَّكانَّحممدَّيعدناَّ
فتح َّفار َّوالروم َّوقد َّحصرنا َّها َّهنا َّحىت َّما َّيستطيع َّأحدنا َّأن َّيربز َّحلاجته َّما َّوعدنا َّاهلل َّورسوله َّإالَّ

غرورا"(َّ ،)3ولكنَّاملؤمننيَّيفَّشدةَّالبأ َّوالضررَّوالبالءَّعلمواَّأنَّنصرَّاهللَّقريبَّ،قالَّتعاىلَ {َّ :ولَ َّما َرأَى
ًَّ
(َّ)1أخرجهَّالبخاريَّ(َّ)100َّ/4برقمَّ .3170َّ:

َّ،ومسلمَّ(َّ)468َّ/1برقمَّ .677َّ:
(َّ)2متفق عليهَّ:أخرجهَّالبخاريَّ(َّ)107َّ/5برقمَّ 4096َّ:
(َّ)3تفسريَّالطربيَّ(َّ .)223َّ/20
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ِ
َمانا َوسَ ْللِيما}َّ
ص َد َق اللَّهُ َوَر ُسولُهُ َوَما َز َ
ال ُْم ْؤمنُو َن ْاْل ْ
اب قَالُوا َه َذا َما َو َع َدنَا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ َو َ
َح َز َ
اد ُه ْم إَِّّل إِ َ
[األحزابَّ،]22َّ:وبعدَّاالبتالءاتَّجاءتَّالفتوحاتَّفكانَّفتحَّخيربَّمثَّاحلديبيةَّمثَّفتحَّمكة(َّ .)4
فاالبتالءَّبعدَّالنصرَّسنةَّاهللَّيفَّعبادهَّحىتَّالَّيغتواَّبالنصرَّ،واليومَّها َّهيَّالدولةَّاإلسالميةَّ ،تتعرضَّ
لتحالفاتَّصليبيةَّوطاغوتيةَّعربيةَّوتركيةَّورافضيةَّجموسيةَّ ،وقدَّاجتمعَّاألحزابَّيفَّأكثرَّمنََّّ 65دولةَّ،
جهزوا َّكلَّ َّأنواع َّاألسلحة َّواجليوش َّالربية َّوالبحرية َّواجلويةَّ ،ويتقدمهم َّيف َّالصفَّ َّاألول َّمطاياهم َّمنَّ
الصَّحواتَّاملفحوصنيَّواألكرادَّامللحدينَّواجليشَّالتكيَّاملرتدَّ،وجهزواَّمنافقيهمَّيفَّوسائلَّاإلعالمَّووسائلَّ
التواصل َّاالجتماعيَّ ،يبثون َّاألراجيف َّوالتسريبات َّاملخابراتيةَّ ،ويفعلون َّكما َّفعل َّأجدادهم َّاملنافق َّون َّيفَّ
معركةَّاألحزابَّاألوىلَّ،وعلىَّرأ َّهؤالءَّاملنافقنيَّاملرتدينَّ"يهودَّاجلهاد" َّتنظيمَّالظواهريَّاملرتدَّ،يقولونَّ:
"البغداديَّيعدناَّبفتحَّروماَّوباريسَّوهاَّهوَّعلىَّوشكَّأنَّخيسرَّاملوصلَّعاصمةَّخالفتهَّاملزعومة"َّ،وهاَّهوَّ
قدرَّاهللَّجيريَّاآلنَّيفَّدولةَّاخلالفةَّكماَّكانَّجيريَّيفَّبداية َّدولةَّاإلسالمَّأيامَّالنيب َّ‘ َّوصحابتهَّالكرامَّ،
وكماَّبدأَّاإلسالمَّغرَّيبًاَّفسيعودَّغرَّيبًاَّوطوىبَّللغرباءَّ .
هاَّقدَّاجتمعَّاألحزابَّيصرحونَّبقربَّمعركةَّاملوصلَّ ،فهاَّهوَّقائدَّالقيادة المركزَة اْلميركية َّاجلنرالَّ
الصلييب َّ(جوزيف َّفوتيل) َّيصل َّبغداد َّلبحث َّاستعدادات َّمعركة َّاملوصلَّ ،وسط َّتدابري َّأمنية َّمشددة َّيفَّ

العاصمةَّ ،واللفير اللعودي المرسد َّيف َّاجتماع َّمع َّاملرتد َّملعود برزاني َّلبحث َّاستعدادات َّحربَّ
املوصلَّ،ورئيس وزراء العراق الرافضيَّيفَّاجتماعَّمعَّالمرسد الليليَّلبحثَّاستعداداتَّمعركةَّاملوصلَّ،
والمرسد أردوغان َّيف َّاجتماع َّمغلق َّباألمم َّاملتحدة َّلبحث َّاستعدادات َّهجوم َّاملوصلَّ ،واملرتد َّاللفير
اإلماراسي بواشنطن َّلبحتَّاستعداداتَّاحلربَّعلىَّاملوصلَّ ،وقواتَّمنَّالجيش اْللماني الصليبي َّتدربَّ
البشمركة َّحلرب َّاملوصل َّوالبغال َّواحلمري َّبالوعات َّالقيء َّاإلعالمي َّمن َّصحوات وَهود جهادََّّ ،وأذنابَّ
جَّويشوهونَّاإلسالمَّاألمريكيَّاملعتدلَّ .
َّ
طواغيت؛َّاجتمعواَّعلىَّأنَّالدولةَّاالسالميةَّخوار

(ََّ)4نظرَّ:فقهَّالسريةَّللغزايلَّ(صََّّ،)267َّ:والرحيقَّاملختومَّ(صََّّ،)274َّ:والسريةَّالنبويةَّ"عرضَّوقائعَّوحتليلَّأحداث"َّ(صَّ .)599َّ:
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َّوإعدادهم َّوحشودهم َّالعسكرية َّالضخمة َّوتسخري َّاإلعالم َّالعاملي َّهلذه َّاحلرب َّيفَّ
من َّيتابع َّجهيزاهتم َّ
محلةَّإعالميةَّغريَّمسبوقةَّ،وظهورَّأبواقهمَّاإلعالميةَّيفَّمواقعَّالتواصلَّاالجتماعيَّمنَّأصحابَّاألقالمَّ
املأجورةَّواحلساباتَّاملليونية؛ََّّكلهاَّمنَّأجلَّجسَّنبضَّالدولةَّاإلسالميةَّ،ومعرفةَّماذاَّيعدونَّ،وماَّهيَّردةَّ
فعلهمَّ ،هلذا َّأعطوا َّأوامرهم َّلعمالئهم َّوجواسيسهم َّيف َّمواقع َّالتواصل َّاالجتماعي َّبتكثيف َّالنشر َّحولَّ
املوصلَّومعركتهاَّونشرَّاألراجيفَّبنيَّالنا َّ،ونصيبَّاملؤسساتَّاإلعالميةَّالتابعةَّللصليبينيَّواملرتدينَّهوَّ
اختاعَّقصصَّورواياتَّعنَّانتفاضةَّوثوراتَّداخلَّاملوصلَّ،وكلهاَّكذبَّالَّأصلَّهلاَّ .
هذهَّاحلملةَّاإلعالميةَّاملسعورةَّواليتَّيشاركَّفيهاَّكلَّأعداءَّالدولةَّاإلسالميةَّدونَّاستثناءَّألحدَّمنهمَّ،
يستطيع َّاملرء َّمن َّخالهلا َّأن َّيرى َّبوضوح َّاحلالة َّالنفسية َّالسيئة َّاليت َّيعيشها َّقادة َّالتحالف َّالصلييب َّمنَّ
اخلوف َّوالرعب َّوالتقب َّبسبب َّهذه َّاملعركةَّ ،بل َّويشعر َّأهنم َّمتيقن َّون َّأهنم َّقادمونَّعلىَّحمرقة َّهلمََّّ ،وأهناَّ
معركةَّفاصلةَّولنَّيكونَّخوضهاَّباألمرَّالسهلَّهلمَّ،فالتصرحياتَّالعنتيةَّليسَّهلاَّتأثريَّيفَّجنودَّأشداءَّيفَّ
القتالَّباعواَّأرواحهمَّهللَّويفَّسبيلَّاهللَّ .
قادةَّالتحالفَّالصلييبَّوأذناهبمَّمنَّالطواغيتَّوصحواهتمَّمنَّاملفحوصنيَّويهودَّاجلهادَّومحريَّ
َّ
وماَّيغيظ َّ
العلمَّهوَّصمتَّوسكوتَّوتعتيمَّالدولةَّاإلسالميةَّ ،فيضاعفَّذلكَّخماوفهمَّويغذيهاَّ،هلذاَّنقولَّللكالبَّ
اصلَّاالجتماعيَّوأصحابَّالتسريباتَّالصليبيةَّاملفتعلةَّ :
َّ
الناحبةَّيفَّمواقعَّالتو
اَّخرياَّ،ولنَّتنالواَّممنَّجعلَّحياتهَّهللَّ
مهماَّضخمتمَّاألخبارَّ،ومهماَّنشرمتَّمنَّأراجيف؛َّفإنكمَّلنَّتنالو ًَّ
ويفَّسبيلَّاهللَّ،وستونَّ-بإذنَّاهللَّ -احملرقةَّاليتَّسيَّشوىَّفيهاَّجنودَّ َّالصليبَّوجنودَّالطواغيتَّوالرافضةَّ،
وستشيبَّرؤوسكمَّورؤو َّقادةَّالتحالفَّالصلييبَّمنَّاملفاجآتَّاليتَّتعدهاَّلكمَّالدولةَّاإلسالميةَّ .
وليسَّاملسلمونَّاليومَّبأكرمَّعلىَّاهللَّتعاىلَّمنَّرسولهَّ‘َّوصحابتهَّالكرامَّ،الذَن ابتلوا َّ
أشد اّلبتالءَّ،
فثبتواَّعلىَّدينهمَّ،وبذلواَّنفوسهمَّوأرواحهمَّهلل َّ¸َّ،وماَّحيدثَّهلؤالءَّالصليبينيَّومنَّمعهمَّهوَّاستدراجَّ
اهلمَّوأوضاعهمَّاالقتصاديةَّواملعيشيةَّ،وهدفهمَّمنَّمعركةَّاملوصل َّهوَّكسرَّ
منَّاهللَّهلمَّ،فهمَّيفَّأسوأ َّأحو َّ
َّ
آخر َّحاجز َّألهل َّالسنةَّ ،حىت َّميكنوا َّالرافضة َّمن َّرقاب َّاملسلمني َّيف َّاخلليج َّويف َّمصر َّوالشام َّوالعراقَّ،
وهيهاتَّهيهاتَّياَّعبادَّالصليبَّ ،فدونَّذلكَّضربَّالرقابَّ،إنَّاملؤمنني َّااجماهدينَّثابتونَّعلىَّإمياهنمَّ،
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ًّ
َّ
{فأجمعواِكيدكمِثمِائتواِصفا}
ِ

واثقونَّمنَّوعدَّرهبمَّهلمَّبإحدىَّاحلسنينيَّ ،ويعلمونَّأنَّحفظ َّالدينَّمقدَّمَّعلىَّحفظَّالنفسَّوالعرضَّ
واملالََّّ،وأنَّالصربَّعلىَّعذابَّاملشركنيَّهلمَّيفَّالدنياَّبالقصفَّوالتدمريَّأهونَّمنَّالصربَّعلىَّعذابَّاهللَّيفَّ
اآلخرةَّ .
َّوفعالَّ،قالَّتعاىلَ {َّ :وَّل ََ َزالُو َن
اَّمناَّبأقلَّمنَّالكفرَّباهللَّقوال ًَّ
ًَّ
وأنناَّلوَّعصيناَّاهللَّفتكناَّقتاهلمَّملاَّقبلو
ِ
ك
استَطَاعُوا َوَم ْن ََ ْرسَ ِد ْد ِم ْن ُك ْم َع ْن ِدَنِ ِه فَ يَ ُم ْ
ت َو ُه َو َكافِ ٌر فَأُولَئِ َ
َُ َقاسِلُونَ ُك ْم َحتَّى ََ ُردُّوُك ْم َع ْن دَنِ ُك ْم إِ ِن ْ
ت أَ ْع َمالُ ُه ْم فِي ُّ
اب النَّا ِر ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن}َّ[البقرةَّ .]217َّ:
َحبِطَ ْ
الدنْ يَا َو ْاْل ِخ َرةِ َوأُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
واحلمدََّّاهللَّربََّّالعاملنيَّ .
َّ

ِ
ِ
ِ
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