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وألن القضية كما قلنا هي هذه يتحدث من جديد عن 
اليهود والنصـــاري تيـباي باحلدي  عن تالي و ية  
اإلمام علي )عليه الســ(مد دا ا احلدي  عن اليهود 
والنصاري، وحتذيال األمة من اوليهم، ثم اتجه اآلية 

ِيذووا  } من جـديـد   تيقول  يـاا أييههاا الذذيينا ممانووا   ااتخ
الـذذيينا ااخِـاذووا دييناْممه هوزوواو واليعيبــاو مينا الــذذيينا ْأواووا   

 ْكنهتومه اْلميتاابا مينه قيبهليْممه وااْلْمفذارا أيوهلييااءا واااخْقوا اللذها ِإنه
 .د75)املائدة  {موؤهمينينيا

لي اليهـود يف بداية اآليات؟ ثم بعد أمل حيّذر عن او
أن حتدث عن احلا واملِالج، ثـم مـن جديـد حيـذر 
عن اولي اليهود والنصـــاري. وهي املةـــملــة ال   
 نواجهها اآلن اولي زعامات املسلمني لليهود والنصاري.
ثم قال ببن هـؤ ء الذين اتولونهـم هم أناس ليسوا 

مه وا  ـْأو ءي اوحيبهوناهومه ـا أينهتوـها} جدياليـن بتوليمـم 
هم   حيبونمم، هم  د229)مل عمالان  من اآليــة {يوحيبهوناْممه

واِإذاا ناادايهتومه }أعـداء لمم، هم يســـِالون حتك منمم  
ِاذووهاا هوزوواو  ــخ(ةي ااخ تلماذا  د72)املائدة  من اآلية {ِإليك الص

ليك واِإذاا ناادايهتومه ِإ}  اتولونهم؟ أمل يقـا هنـا بعـدهـا    
الصـــخ(ةي ااخِـاذووهــاا هوزوواو واليعيبـاو ذالــيهي بــيبينخهومه قيوهم      

تميف اتولون من هم   حيبونمم؟  د72)املائدة  {ياعهقيْلونا
من هم   يودون لمم أي  ري؟ من يودون أن يضلوكم؟ 
من يودون أن امونوا كفــاراو؟ من يعملون كــا جهــدهم 

ثم أنتم عــلــك إذ لمم من حتك يســـِالون منمم؟ 
 اتولونهم وحتبونهم.
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ْقاه ياا أيههاا اْلميتاابي هااه } ثم حتـدث عن أهـا المتاب   
وهمذا متةـــي اآليات  د79)املائدة  من اآلية {اانهقيموونا مينخا

إىل أن يقول سـبحانه واعاىل من جديد ليبمال الالسول  
)صلوات اهلل عليه وعلك ملهد بإع(ن و ية اإلمام علي 

حتدث عن تتـباي اآليـات بعد أن   )عليـه الســـ(مد،  
َْفيبيهاا اللذهو    } اليهود أنهم ْكلذمـاا أيوهقـيدووا نـااراو ليْلحاالهبي أي

ــهعاوهنا تيي اْلبيرهِي تيســااداو وااللذهو   يوحيله اْلموْفســيديينا  واياس
مه اَئااايِهواليوه أينخ أيههاا اْلميتاابي ممانووا واااخقيوها ليميفذالهناا عانههومه سايِّ

ــواليبيده اْلنااهومه جانخاتي النخعيي واليوه } ثم قال  د57)املائدة  {ِمـ
ِزلا ِإلييهِهمه مينه ـْأنه اـاا واماـنهجييِإوهرااةي وااْلـالتخوا ـمه أيقياموـأينخهو

َي أيرهجوليِهمه مينههومه ْأمــخٌة ــه  رابِِّهمه لــيبيكيْلوا مينه تيوهقيِهمه وامينه ااح
ــوولو  ياا ثيري  مينههومه ســااءا ماا ياعهماْلوناموْقتاصــيداٌة واكي أييههاا الالخس

ـههي مينه رابِـّهي واِإنه ليمه ااْفعـااه تيمـاا بالذ      َا بالِّغه مـاا ْأنهِزلا ِإليي غه
ِرســـااليتاهو وااللذهو ياعهصـــيموهي مينا النخاِس ِإنخ اللذها   ياههديي 

 .د55 -57)املائدة  {اْلقيوهما اْلمياتياِلينا
 ثم يعود من جـديـد إىل احلـديـ  عن أهـا المتاب      

ــهتومه عاليك ْـــايهءى حاتخك اوقييمووا } ْقاه ياا أيههاا اْلميتاابي ليسـ
)املائدة   {ْممهِزلا ِإلييهْممه مينه رابِّـا ْأنهـاا واماـنهجييِإالتخوهرااةي وااْل

ـ   د52 من اآليـة   يتحدث اتوهمـذا شةـــي يف م ال اآلي
، يبمال رسوله )صلوات اهلل ئيااحلدي  عن بين إسالاب

يــاا أييههــاا }عليــه وعلك ملــهد بــبن يعلن و يــة علي  
ااْفعااه تيماا  ِزلا ِإلييههي مينه رابِّهي واِإنه ليمهـا ْأنهـالالخسوولو بالِّغه ما

َا ِرسااليتاهو وااللذهو ياعهصيموهي مينا النخاِس  )املائدة  من اآلية {بالذغه
؟ أليسَ هذه هداية اهدي األمة ي هذاـاذا يعنـم د55

إىل أنهم   بــد أن يعودوا إىل اهلل؟   بــد أن يعودوا 
ه ـودوا إىل رسولـد أن يعـه؟   بـإىل كتابه ليهتدوا ب
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ليســـتوحوا من حالكـة جهاده ودعواه كيف يواجهون  
ــال   ــي واحلاض أعداءهم التارخييني، يف التاريخ املاض

 اب؟، الذين سيمونون هم أها المتواملستقبا
ثم يتحـدث بـبنـه أـل أن يتولوا عليـا بعد أن أمال      

هد أن يعلن علك ـه وعلك ملـوات اهلل عليـه )صلـرسول
 نه وليهم و ليفته عليهم من بعده.رؤوسهم أ

س هذا هو اهلدي؟ وهذا هو ما أل أن نقطع به؛ ـألي
ن ـدث اهلل عـأن يتح -َ سابقاو ـكما قل -ه   أوز ـألن

البـالغـة يف كـا اتا ت، عن عملهم     طورة اليهود 
ة، يف امفري األمة، يف أن   ـ(ل األمـدؤوب يف إضـال

حتصـــا األمة علك أي  ري، يف أن يعملوا كا ما شمن 
ال عن هذا المتاب أنه ـو قـة، وهـعمله ضد هذه األم

ياههديي }، أنه د95)مل عمالان  من اآليـة  {هـودي  ليْلعـااليمينيا  }
،   بد أن يهدي وقد د9  من اآليةاإلسالاء) {واموليلذتيي هييا أيْق

(و. لمن يف هذه األيام ها اســمعون من ــــدي تعــــه
 د إىل القالمن؟يدعو األمة إىل أن اعود من جدي

ك املفسالين، اعود إىل ـس إلـالمن وليـالق كـد إلـلتع
القالمن وليس إىل املفســالين من أها السنة، لتتعال  

ة ـالمن، وورثـاء القـق قالنـن َاليـالمن عـك القـــعل
ن َاليق ]الطربي[ و ]ابن كثري[ ـس عـالمن، وليـالق

وغريهمـا من املفســـالين الذين يعطون وثائق لليهود  
ي كتل اهلل لمم هي أري الةام وليس ـبن األري التـب

لةــام اةــما ســوريا ولبنان   تقط تلســطني، أري ا
 وتلسطني.

ن  (ل ادبال ـم مـالمن الماليـك القـاس إلـود النـليع
المن الذين أرْد إليهم ـاء القـميااه، ومن َاليق قالن
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د يف حدي  صـــلوات اهلل عليـه وعلك مله الالســـول )
تيمم مــا إن متســـمتم بــه لن  ))إني اــارٌ الثقلني  

 اضــلوا من بعدي أبداو كتاب اهلل وعياي أها بي دد
وعن َاليق القالمن الـذي يؤكـد يف ســـورة الفاحتة    

ـهتا } ِــّالاا ي اْلموسـ ــيالاا ي الذذيينا أينهعا قييمااههديناا الص َا ص مه
من هم الذين ليبحـ  الناس ع  د5-5)الفـاحتـة    {عالييهِهمه

 او لدينه، وهداة لعباده،ـأنعم عليهم ببن جعلهم أع(م
 وقادة خللقه.

اههديناا الصِــّالاا ي }  أل أن يبحثوا وهم يقالؤون دائماو
ــهتاقييما لمن  . أقصـــك ما شمن أن  د5)الفاحتة  {اْلموسـ

يعملوه أن يقنتوا يف الصـــلوات ]اللهم أهله أماليما، 
اللـهم أهله إســـالائيا[ ثم يدعون يف القنوت لولي  
األمال ولســـ(َني املســـلمني، يــدعون هلم، وهم من 
يتولون اليهود والنصـــاري. ليعود الناس إىل القالمن، 
ــوهوا   ــالين الذين لعبوا بالقالمن، وْ وليس إىل املفس

 المن، وحالتوا القالمن. الق
ــياء  هذا تيما يتعلق بهذه اآليات،  ــياَئاو من األْ ذكال ْ

داو، ثم أرْد إىل القيادة ال  ـالة جـال  اعترب  طي
 أل أن يلتجئ املسلمون إليها.

هنا  أْياء أ الي ذكال تيما يتعلق بوضع حٍا لألمة إذا 
مـا ابنتـه   بـد أن اقهال أعـداءهـا حتَ و ية اهلل      

ادة عية رســوله )صــلوات اهلل وســ(مه ورســوله، وقي
عليـه وعليهمد، دعـا إىل ااهاد، دعا إىل اإلنفايف يف   
ســـبيا اهلل. مد من األْـــياء العجيبة يف كتاب اهلل 
احلميم يتحدث عن اإلنفايف يف ســـبيله، يتحدث عن 
ااهاد يف سـبيله يف إَار احلدي  عن بين إسالائيا،  
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ل لنا  أنتم وما يعالضــه من أ بار بين إسالائيا؛ ليقو
حبـاجـة إىل أن االبوا أنفســـمم، واالبوا األجيال من   
بعدكم، إىل أن حيملوا روح ااهاد، روح العطاء، روح 

م أيها املسلمون أن ـد لمـا اهلل،   بـايف يف سبيـاإلنف
انفقوا يف ســبيا اهلل، أن امونوا هاهدين يف سبيا 

 استطيعوا أن اقهالوا هذه الطائفة.اهلل، وإ  تلن 
العجيـل أيضـــاو أن اباي اآليات ال  ابمال الناس  من 

بالتوحد وا عتصام حببا اهلل أيضاو يف إَار احلدي  
عن بين إســالائيا، يف ]ســورة مل عمالان[ اآلية ال  

وا ياا أييههاا الذذيينا ممانو} يقول اهلل ســبحانه واعاىل تيها 
ـهليمووناوا ااخْقوا اللذها حاقخ اوقياايهي وا  ااموواونخ ِإلذا  {أينهتومه موسـ

ن أها المتاب، ـ  عـاءت بعد احلديـــج د208)مل عمالان 
وهـذا من الســـال يف أن ورد احلـديـ  كثرياو عن أها    
المتاب يف القالمن الماليم أنهم سيمونون هم األعداء 

قــال  احلقيقيون، واملؤثالون، واخلطالون علك األمـة، 
 عانه ما ااصــودهوناْقاه ياا أيههاا اْلميتاابي لي} عن أها المتاب 

ْوهادااءو واماا او واأينهـا عيواجـنا اابهغووناهاـِا اللذهي مانه مماـسابيي تومه 
 .د99)مل عمالان  {اللذهو بيغااتيٍا عامخا اعهماْلونا

ون؟ ماذا اعين هذه ـا املسلمـة أيهـماذا اعين هذه اآلي
اآلية؟ أن اليهود يصـدون عن سبيا اهلل وهم يعالتون  

ســـبيـا اهلل يعالتون أن اإلســـ(م هو دين اهلل  مـا هو  
حقيقة، إمنا حســـداو وكالاهية كما  حقيقـة، يعالتون 

عما الةـــيطان، أليس الةـــيطان يعال  اهلل؟ أليس 
ــيطان يعال  اانة ويعال  النار؟ أليس يعال  أن  الة
أمال اهلل له بالسجود آلدم حق؟ ويعال  أن عما امل(ئمة 

رب تتمالد رغم يف سجودهم آلدم َاعة هلل؟ لمنه استم
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علمــه، وهمــذا حيصـــا من اليهود، وحيصـــا من  
الةــيطان، وحيصــا من كثري من البةــال أن يصد عن 

 احلق وهو يعال  احلق.
ن،   يتحدث ثم عندما يتحدث عن اليهود أنهم يعملو

ال وإن ـا أي ابثيـون هلـ  يمعــن أي َائفـة شمـن أ 
اجتهدت؛ يتحدث عن اليهود أنهم  طريون جداو، ولن 

در علك مواجهتهم إ  أها بيَ رســول اهلل )صلوات يق
اهلل عليـه وعلك ملـهد، لن يعال  تضـــا هططااهم   
وإحبـا  كيـدهم، لن يعال  أن يقهالهم إ  أهـا بيَ    
رسول اهلل، وحتَ قيادة أها بيَ رسول اهلل، والتاريخ 

 يةهد علك ذله، واحلاضال يةهد علك ذله.
ــتطاعَ أن   ــائية حلزب اهلل اس معا قناة واحدة تض

إسـالائيا اعي  ببن أ طال ْيء عليها يف هذه الدنيا  
ــائية حلزب اهلل، حلزب واحد يقودها  هو القناة الفض
واحد من أها بيَ رســول اهلل، من أولياء علي، وليس 
من أوليـاء اآل الين الـذين انهزموا أمام يهود  يرب،   

 ليس من أوليائهم، من أولياء علي.
، و  قضية أسامة وما قضية نيويور يصال ون  وتع(و

الذين  -ة من أعمال اليهود ـذه إ  حماولـاء هـواألْي
أن  -حمك اهلل عنهم أنهم يلبســـون احلق بــالبــاَــا 

يصـــنعوا لألمـة، هـذه األمة ال  قد لعبوا بعقوهلا   
يصنعون هلا قدوات  -لعبوا ببتمارها، لعبوا بتوجهااها 

 اخلطريون جداو مزيفة، يوهمون املسلمني أن هؤ ء هم
 علينا.

أسامة يةما  طالاو علك أماليما! أسامة وَالبان اصيا 
منهم أماليمـا وهي اعال ، أماليما اعال  أن أســـامة    
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وحنن  -يةـــما أي  طال علك أماليما، اليهود يعالتون 
أن أماليما واليهود يعالتون ببن أسامة وَالبان  -نقطع 

ــملون أي  طورة حقيقية علك أماليما؛ ألنهم      ية
ؤية هلذه األمة لتمون مبســتوي املواجهة حيملون أي ر

ألماليمـا إَ(قـاو؛ وهلذا عملوا علك االميزهم، عملوا   
علك االميز أســـامـة ليحـا أســـامـة يف ذهنية األمة    

 حقيقي، مخيين الز مخيينـه بـف؛ ألنـي مزيـكِمين
 حقيقي.

أربمهم أذهلم  -رمحــة اهلل عليــه  -اإلمــام اخلميين 
س ـه الالئيـال عنـك قـحت ون،ـم يتيهـم جعلهـقهاله

ا إهلي[ قال عن اخلميين رئيس ـاألماليمي  ]هذا رج
ذا رجا إهلي[. عجزت أماليما ـه  ]هـا يف أيامـأماليم

ــياَئاو معه، حتك عندما عملوا علك ا تطاته  أن اعما ْ
من منـزله اضاربَ الطائالات ال  أرسلوها   تطاته 
َيباس أو قبس يف إيالان.   يف صحالاء يسمونها صحالاء 

م يعالتون ببن أتمارنا ـد وهـن جديـود مـه اليهـتام
حتـَ أيـديهم وحتـَ اـبثري إع(مهم وكّتابهم وحتَ     

  ييكونها  -اـبثري دعـااهم إىل أن يصـــنعوا لألمـة    
قدوات مزيفة، أع(م مزيفة،  -استقال يوم من األيام 

اصـــيا منهم أماليمــا وهي اعال  أنهم   يةـــملون 
 م. طورة عليها؛ لتتجه أذهاننا حنوه

مـاذا عملوا بطـالبـان؟ مـاذا عملوا بـبســـامة يف هذه      
عال  الغالبيون وقــال رئيس وزراء  احلــالب؟ لــقــد

  أعالته بالتحديد  -سيا[ وقال وزيال إيالاني نيو]إند
ان و  أسامة هي ـَ َالبـه ليسـال أنـد ظهـه قـ]أن -

املستهد [. كانَ حالب أضحوكة، كانَ حالب عجيبة، 
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يتوقع لطــالبــان أن اعود من  َــالبــان يتوقع هلــا،
 جديد.

وأسامة بن  دن كان مالّمزاو من أيام ]كاراال[ من قبا، 
وكـان األماليميون دائماو يالمزونه، ويف هذه األيام يف  
ْــهال ْــعبان رأيَ يف التلفزيون السعودي يقول  ببن 
مســاَئول ســوداني، أو وزيال ســوداني قال  أن الالئيس  

دن، عالضوا كاراال رتض عالضــاو بتســليم أســامة بن  
عليه أن يســلموا أســامة تالتض.   ناليده، ناليد أن  
يبقك نصـــنعــه رمزاو لمم أيهــا األغبيــاء املســـلمون 
ــامــة، وانصـــالتون عن احلقيقيني  اتجهون حنو أسـ
الذين حيملون رؤية حقيقية، من حيملون رؤية صائبة 
ضــد أماليما وإســالائيا، من حيملون قوة نفســية، من 

 حيملون رؤية قالمنية.
. كما ْدوا و طال وهمي ن بهم إىل رموز وهمينييتجهو

ــدام، تــالتفوا حنوه  العالب يف يوم من األيــام إىل صـ
ا األمة ـة[، ]وبطـة الةالقيـارس البوابـ]ح وقالوا 

العالبية[، ]وبطا القومية العالبية[، وْدوهم سابقاو 
إىل مجـال، وهمـذا يلعبون بـبتمار املســـلمني، أحياناو    

القومية للقوميني، وأحياناو  ينصبون لنا علماو يف هال
 -ا علماو وهمياو ون لنـاو ينصبـاو دينيـا رأوا اوجهـمتك م
ك ـورة علـا  طـه يةمـباسم أن -ه ـه، بعمامتـبدقنت
 ا، وأنه إنسان قوي، وأنه. وأنه. إىل م اله.أماليم

أســامة ماذا أصــابه؟ إذا مل امن املســبلة اســتغناء عن 
د َالبان من جديد َالبان وعن أســامة تباوقع أن اعو

 وأن يعود أسامة من جديد، ولن يفالَوا يف أسامة.
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ــعود،   ــاه مس األماليميون عالتوا كيف يقتلون أمحد ْ
ويعالتون كيف يقتلون أعــداءهم يف أي بقعــة، علك 
مدي هذه الســنوات الطويلة مل يعالتوا كيف يقتلون 

مل يصبه  . ماذا أصــاب أســامة يف هذه احلالب؟أســامة
أن يمون أســامة يف أي بلد من  ْــيء. من يدري رمبا

البلدان ال  هي صديقة ألماليما، من يدري قد يمون 
الفنـاديف بتمويـا أماليمي، من   أســـامـة يف تنـديف من   

 أنا   أستبعد كا هذا. يدري!
هـذه من األْـــياء اخلطرية جداو علك املســـلمني، أن  
امهوا إىل أن يصنعوا قدوات، قدوات. عندما وجدوا 

يف هــذه الفية األ رية،  ]حســـن نصـــال اهلل[ بالز
وأصــبحَ قناة حزب اهلل اب  إىل بلدان أوروبا، وبالز 

زب اهلل ـام حـزة أمـكقائد قوي، وبالزت إسالائيا عاج
وأمام صــيحات حسن نصال اهلل، وبدأ صيته ينتةال يف 
الب(د العالبيـة بـدأ الناس حتك يف صـــنعاء يب ذوا   
األقمـار ال  اســـتقبا قناة حزب اهلل الفضـــائية،  

ن هم الــذين بثالوا بنصـــال اهلل. اليهود يعالتون مواـ 
 يةملون  طورة عليهم.

ليس يف دقنته، ليس يف االكعه، يف رؤيته بالنهوي 
بـهــذه األمــة، كـيف شمن أن اتوقع رن   يالي   

مسواكاو أن أعا األمة إلس(م إ  دقنة وثوباو قصرياو وا
 مبستوي املواجهة ضد اليهود وضد الغالب. 

رن يالي أن اهلل قــد أنعم علينــا أن جعــا الغالبيني 
والمفار يصــنِّعون لنا وحنن نعبده ونسري يف عباداه، 
وهم يصــنعون لنا كا ْيء! ها هذا شمن أن يواجه 

الغالب؟
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