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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ُقْلَّيَاَّأَْهَلَّاْلِكَتاِبَّتَ َعاَلْواَِّإىَلََّّوتعاىلَّيفَّكتابهَّالكرمي:َّتباركاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّاملسلمون؛َّيقولَّربناَّأم َّ
َّ َنُكْمََّأَّل  نَ َناََّوبَ ي ْ َّالل َهََّوََّلَُّنْشرَِكَِّبِهََّشْيًئاََّوََّلَّيَ ت ِخَذَّبَ ْعُضَناَّبَ ْعًضاَّأَْربَابًاَِّمْنَُّدوِنََّكِلَمٍةََّسَواٍءَّبَ ي ْ نَ ْعُبَدَِّإَّل 

َوِمَنَّالن اِسََّمْنَّيَ ُقوُلََّآَمن اَّبِالل ِهََّوبِاْليَ ْوِمَّ:َّويقولَّسبحانهَّالل ِهَّفَِإْنَّتَ َول ْواَّفَ ُقوُلواَّاْشَهُدواَّبِأَن اَُّمْسِلُمونَّ
َّأَنْ ُفَسُهْمََّوَماََّيْشُعُرون8َّرِِخِرََّوَماَُّهْمَُّمُْمِمِن  ََََّّ اْلََّ قالَّوَّ،َّ(َُُّيَاِدُعوَنَّالل َهََّوال ِذيَنََّآَمُنواََّوَماََُّيَْدُعوَنَِّإَّل 

َّمنهم َّحمذرًا :َّ َّيَ ب ُْغوَنُكُم َّرِِخََلَلُكْم ََّوََلَْوَضُعوا َّرَِخَباًَّل َِّإَّل  َّزَاُدوُكْم ََّما َِّفيُكْم َّرَِخَرُجوا ََّوِفيُكْمََّلْو َنَة اْلِفت ْ
َّالرُّْشُدَِّمَنَّاْلَغيََِّّّسبحانه:َّوقالَََّس اُعوَنَََّلُْمََّوالل ُهََّعِليٌمَّبِالظ اِلِم  ََّ َ يِنََّقْدَّتَ بَ   َ  َّ.ََّلَِّإْكرَاَهَّيفَّالدِّ

َّاملسل َّمأيُّها َّون؛ َّاملنورة َّاملدينة َّوالذي-جمتمع َّوالسَلم، َّالصَلة َّأفضل َّساكنها َّباَلجرةََّّعلى ولد
نَّاليهود،َّوهمَّكانَّيتكونَّمنَّثَلثةَّأصناف؛َّاملسلونَّمنَّاملهاجرينَّواَلنصار،َّومََّّ-املباركةالنبويةَّ

َّاَلرِخطر َّهو َّآرِخر َّوصنف َّاليهودية، َّصفة َّجتمعهم َّوجهتنا َّمنها َّقبيلة َّلكل َّقبائل َّهذهََّّعدة من
َّوعل ََّلمَّمالنا َّاملواطنَّاملسلم؛ َّمعاملة َّاليهودَّعاملهمَّاإلسَلم َّأرِخطرَّمنَّاليهود، يهمَّماَّاَلصناف،

مَّوالتحذيرَّمنهم،َّهذاَّيفَّبيانَّصفاهتَّوجل ََّّا،َّأم اَّالصنفَّالثالثَّفهوَّالذيَّأفاضَّكتابَّاهللَّعز َّعلين
َّاإل َّيظهر َّالكفر، َّيبطن َّو َّاإلميان َّيظهر َّاحمبالصنف َّيظهر َّايخيانة، َّويبطن َّالبغضَّرِخَل  َّويبطن ة

كتابَّاهللَّأفاضَََّّّوالكراهية،َّحتالفَّمعَّاليهودَّضدَّاملسلم  َ،َّبلَّحتالفَّمعَّالرومَّضدَّاملسلمون،َّوقد
سورةَّكاملةَّفضحَّهباََّّعنهمَّيفَّمطلعَّسورةَّالبقرة،َّورِخص همَّبتعاىلَّيفَّبيانَّصفاهتم،َّحتدثَّطويًَلَّ

َّ َّثنايا َّويف َّبواطنهم، َّهبا َّوكشف ََّّأسرارهم َّوجل َّصفحات َّعز  َّاهلل َّالَّكتاب َّمنالكثري التحذيرََّّكثري
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مَّمنَّاجملتمعَّأهنَّرِخطرهمَّومكائدهمَّومكرهم،َّيتحالفونَّمعَّالعدوَّضدَّاجملتمعَّاإلسَلميَّويتظاهرون
َّاَل َّعزمية َّلتثبيط َّأداة َّهم َّاملواقف، َّبأرِخطر َّوُيذلوهنم َّللمسلم  َ َّيكيدون َّساعةَّاإلسَلمي، َّيف مة

صفهمَّالنيبَّقدَّوَّايخطر،َّوأداةَّلتمزيقَّصفوفهمَّوتشتيتَّكلمتهم،َّوَّ  َّاتصفَّبصفاتَّأمجلهاَّبأربعَّ
َِّفيِهََّكاَنَُّمَناِفًقاَّرَِخاِلًصا،ََّوَمْنََّكافقال:َّ ُهن ََّكاَنْتَِّفيِهَّرَِخْصَلٌةَِّمْنَّالن َََِّّّنْتَِّفيِهَّرَِخْصَلةٌَّأَْرَبٌعََّمْنَُّكن  َفاِقَِّمن ْ

ََّيَدَعَها:َِّإَذاَّاْؤُتَُِنَّرَِخانَّ يثهَّمعَّالناس،َّيقولََّّيكذبَّيفَّحد–ََّوِإَذاََّحد َثََّكَذبََّّ-رِخانَّاَلمانةَّ–ََّحَّت 
َوِإَذاَّرَِخاَصَمََّّ-درَّبكيغيوقعهَّاملعاهدةَّواَّلتفاقيةَّمعكَّمثََّّ–َوِإَذاََّعاَهَدََّغَدَرََّّ-كَلًماَّواحلقَّخبَلفه

وزَّاحلدودَّيفَّطغيانهَّويفَّتكونَّايخصومةَّفيماَّبينكَّوبينهَّرِخَلفًاَّبسيطًا؛ََّّلكنهَّيطغىَّويتجاَّ–ََّفَجرَّ
 عدائهَّويفَّرِخصومته.

َََّّّ َّالنيب  وأرادَّإجَلءهم؛َّوقفَّرأسَّالنفاقَّمعَّاليهودَّضدََّّكماَّذكرتَّلكمَّعندماَّرِخانَّاليهوُد
َّرِخريََّّالنيبَّ وأصحابه،َّويفَّأوارِخرَّالعدَّالنبويَّعندماَّشعرَّبأنَّاإلسَلمَّقدَّاستتبَّأمره،َّوجدَّأن 

َّوقاعدةَّللت َّ آمرَّعلىَّاإلسَلمَّواملسلم  ََّيفَّدارِخلَّاملدينةَّمَلذََّلمَّأنَّيتحالفَّمعَّالرومَّوينشئَّوكرًا
َّمسجدَّالضرَّ َّكتابَّاهللَّوَساه َّالوكرَّمسجًدا،َّكشفَّاللثامَّعنَّحقيقته َّوهنىَّاراملنورة،َّوَسىَّهذا ،

َّعلوهَّإرصاًداَّملنَّحاربَّاهللَّورسوله.أنَّيصليَّفيه،َّجَّالنيبَّ

َّاجملتمعَّ َّاملسلمون؛َّضمنَّهذا َّالنيبَّأي ها يبينَّدولتهَّويواجهَّأعداءه،َّمنَّمشرك  ََّوغريهم،ََّّبدأ
باحمضنَّالرتبويَّالعظيم،ََّّ،اليق  َالربانيةَّبضمنَّهذاَّاجملتمعَّالذيَّوطدَّبناءهَّباملمارِخاة،َّووطدَّتربيتهَّ

جدَّالذيَّتتَلقىَّفيهَّاَلسجادَّفتتعانقَّفيهَّاَلرواح،َّنعمَّقو ىَّإمياهنمَّووطدَّاحمبةَّفيماَّبينهمَّهوَّاملس
َّوتعاىلَّمنَّرِخَلل َّوجل ،َّووثقَّصلتهمَّبرهبمَّسبحانه مراقبتهَّودوامََّّقائمةَّعلىَّالعَلقةَّمعَّرهبمَّعز 

َّنََُّّذكره، َّالدنيوجعل َّمن َّيقينهم َّيف َّأرسخ َّالرِخرة َّغدت َّحَّت َّوالرِخرة، َّاملوت َّأعينهم َّاليتَّصب ا
َّويسمعوهنا،َّذلكََّلن َّ َّويروهنا َّفانيةَّوَّلَّيعيشوهنا َّفأمرَّتركهاََّّالدنيا َّويغادرها، يدريَّاملرءَّمَّتَّيرتكها

أملَّيقلَّربناَّتباركَّوتعاىلَّعنَّالرِخرةََّّنا َّمنهاَّوَّلَّمفرَّمنَّاملآلَّإليها،ليسَّبيدهنَّأماَّالرِخرةَّفَلَّم
َّ ََّوَرِّبِّ َِّإي َُّقْل َُّهَو ََّأَحقٌّ َّحلََقٌََّّوَيْستَ ْنِبُئوَنَك َّبىنََِّّإن ُه َّالذي َّبالرِخرة، َّاملوقنَّباهللَّاملوقن َّاجملتمع هبذا

هبمَّلءَّالذينَََّّّ،صراعهَّمعَّالطغيانَّوالبغيَّوالعدوانَّعَلقتهَّفيماَّبينهَّعلىَّاحمبةَّواإليثار؛َّبدأَّالنيبَّ
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َّالعد َّالعدوَّمعَّكثرةَّعددهَّومعَّقلةَّعددهم،َّملَُّيافوا وَّكانواَّموضعَّتأييدَّاهللَّجل َّشأنهَّفلمَُّيافوا
املشرك  ََّبثَلمثئةََّّوستةَّعشرَّرجًَلَّرِخرجواَّملواجهةَّقافلة،ََّّبكثرةََّعددهَّوُعدده،َّهبمَّلءَّواجهَّالنيبَّ

َّمدججَّ َّجيًشا َّهبم َّالكثرةََّّاواجه َّعلى َّالقليلة َّالقلة َّوانتصرت َّونيف، َّأضعاف َّثَلثة َّيبلغ بالسَلح
وكلةَّعليه،َّورِخذلَّأولئكَّالبغاةَّاهللَّمعَّالقلةَّالقليلةَّاملخلصةَّلهَّاملوقنةَّبهَّاملتَّالباغيةَّاملستكربة،ََّلن َّ

َّأَُّ َّيف َّاملشرك  َ َّواجه َّهبمَّلء َّاملستكربين، َّالطغاة َّاملنافق  َََّّ،حداملعتدين َّرِخذَّلن َّمن َّكان َّما فكان
حدَّأرجوَّأنَّأوفقَّلَلستفاضةَّفيهَّيفَّقابلَّاَليامَّومشاتتهمَّومشاتتَّاليهودَّمعهم،َّواحلديثَّعنَّبدرَّوأَُّ

َّإنَّشاءَّاهللَّتعاىل.

َّالنف َّظاهرة َّاملسلمون، َّاجملتمعَّأي ها َّلكن َّكله، َّتارُيهم َّيف َّاملسلمون َّله َّيتعرض َّما َّأرِخطر َّ اق
َّالربانية،اإلسَل َّوتربية َّوعيه َُّمقدار َّمكائدََّّومتانةَّمي َّيتجاوز َّواَلرِخَلقي َّوالعقدي َّالرتبوي بنائه

املنافق  َ،َّوُييبَّمكرهم،َّظاهرةَّالنفاقَّبكلَّصفاهتاَّورِخصائصهاَّظاهرةَّمستمرة،َّنعمَُّمقدارَّوعيناَّ
َّنتمكن َّواَلرِخَلقي َّالرتبوي َّبنائنا َّومتانة َّبربنا َّصلتنا َّوصدق َّوفضهََّّ؛ويقظتنا َّمكائدهم َّكشف من

همََّّ،صطلحاتَّهذاَّالعصرَّباَّلنتهازيةَّوالعمالةَّوايخيانةمساوئهم،َّهمَّتلكَّالظاهرةَّاليتَّتسمىَّيفَّم
َاَََّنُْنَّوتتظاهرَّباإلصَلحَّلنشرَّالفسادََّّ،تلكَّالفئاتَّاليتَّتتسرتَّباإلسَلمَّلتحاربَّاإلسَلم قَاُلواَِّإَّن 

َّاْلُمْفِسُدوَنََّوَلِكْنَََّّلََّيْشُعُرونََُّّمْصِلُحوَنَّ َُّهُم َِّإن  ُهْم الفتنةََّّيسعونَّلتمزيقَّكلمةَّاَلمةَّونشرََّأََّل
َّب  ََّأبنائها.

َّملاَّ َّوبوعيها َّاهلل َّمع َّبصدقَّصلتها َّالظاهرة َّمنَّهذه َّاحلذر َّبأشد َّجيبَّأنَّتكون َّاليوم َّاَلمة إن
ُيططََّلاَّمنَّمكائدَّوماَّأشبهَّاليومَّباَلمس،َّيكيدَّاليهودََّلمتناَّوتنفذَّأدواهتمَّيفَّأمتناَّمكائدهم،َّ

َّالتنازَّلتَّعنَّ َّمنَّيقدم َّاليومَّهتددَّالقدسَّوهنا َّاليومَّتسعىَّقوىَّالبغيَّوتنفذَّخمططاهتم، القدس،
بإعمالَّمبضعَّالتشتيتَّوالتمزيقَّب  َََّّوالعدوانَّلتمزيقَّكلمةَّاَلمةَّوهناكَّمنَُّيدمَّهذاَّاَلدفَّالقذر

أبناءَّهذهَّاَلمة،َّفتكرهَّاَلخَّبأرِخيهنَّواجلارَّجباره،َّوتفسدَّفيماَّب  ََّأبناءَّاجملتمعَّالواحدَّبأبناءَّالبيتَّ
إىلَّتوثيقَّهويتناَّاإلميانيةَّوصلتناَّبربناَّتباركَّاهللَّوتعاىلَّالواحدَّوكلكمَّيشعرَّبذلك،َّاليومََّننَّحباجةَّ

َّفاليومَّعملَّوَّلَّحسابَّوغًداَّحسابَّوَّلَّعمل.
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َََّّّ..َّيباعدناَّعنَّمراقبته.رًداَّمجيَل،َّوأنَّيطهرَّقلوبناَّمنَّكلَّأسألَّاهللَّأنَّيردناَّإىلَّديننا


