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 ؟ اليهود سبب الفنت

ُق َكْيَف َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوْا ِبَا قَاُلوْا َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن يُنفِ )
ُهم مَّا  نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء ِإََل َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثرياً مِّن ْ َنا بَ ي ْ أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغَيانًا وَُكْفراً َوأَْلَقي ْ

ُُِب  يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما َأْوَقُدوْا نَارًا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها الّلُه َوَيْسَعْوَن ِف اأَلْرِض َفَسادًا َوالّلُه لَ   
 . [46: املائدة]( نَ اْلُمْفِسِدي

وينفر بعضهم  اً،خيرب تعاَل أن طوائف اليهود سيظلون إَل يوم القيامة يعادي بعضهم بعض
 ،كلما تآمروا على الكيد باملسلمني بإثارة الفنت وإشعال نار احلرب ردَّ اهلل كيدهم  ،من بعض

 . وفرَّق مشلهم
فساد كبري بني الناس  وسبب ذلك يعود إَل ما يرتكبونه من معاصي وآثام وما ينشرون من

 . ب غضب الرب عز وجل عليهمو ما أوجوه
 : فائدة جليلة

فليحذر املسلمون من اتباع هذا السبيل من نشر للفساد وخروج عن اجلادة أن يوردهم هذه 
اليوم من  . وحال املسلمنية وهي من سنن اهلل تعاَل ِف خلقهاملوارد ويؤول أمرهم إَل هذه النهاي

وما نشب بينهم من فنت وبغضاء وعداوة هي من جراء اقرتافهم للذنوب واآلثام  الشتات والضياع
. جيب علينا أن سبب مقت اهلل وغضبه وأليم عقابه والسعي احلثيث إلفشائها ونشرها وهذا ما

مثل هذه اآليات ولتكن مشكاة تضيء لنا ما حنن عليه من ظلمات بعضها فوق  نعي جيداً 
 هي من جراء ما تصنعه أيدي اليهوديدور من حولنا من أحداث واليت بعض. وعلينا أن ننتبه ملا 

ذرة اليت تنبعث من وسط هذه املتلبسة باخلبائث وليس بلبيب من مل يشتم هذه الروائح النتنة والق
 . ا تقشعر لنتنه جلود أهل العافية. وقد يتلذذ مريض القلب ِبالفنت

 . .. وأخو اجلهالة ِف الشقاوة ينعمه ..: ذو العقل يشقى ِف النعيم بعقلوصدق من قال
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 من وسائل املكر: 
إن من مكر اليهود وكيدهم ما صنعوه من وسائل وأجهزة أزالت عقول كثري من الناس من 

الباطل هلم  ينيأماكنها وهي شبيهة بعجل السامري الذي اختذه من أجل التلبيس عن الناس وتز 
اهلدف ورِبا نتيجتها  دة عن هذا املقصد وهذا. ووسائل اليوم ليست ببعيوتشكيكهم ِف احلق

ممن انبهروا بزخرفها وليس هلم أدىن دراية عن نوايا  فقد ضلوا هبا وأضلوا كثرياً  ،أخطر وأكرب
 . ، واهلل ل ُب املفسدينأصحاهبا من نشر للفساد

ِف حنالل اخللقي والفساد الذي عم وانتشر انتشار النار إن واقع أمتنا الذي يشكو من ال
هلا هذه الوسائل نقل اهلشيم بسرعة فائقة هي بفعل ما تصنعه هذه األيدي اخلبيثة واليت سهلت 

 . ونشر الفساد
 : لفتة

املتتبع لتحاليل احملللني ونقاش وحوار املتخصصني أو غريهم ل يلتمس أدىن إشارة إَل هذه 
نناقش وحناور بالقرآن  فلماذا لاآليات اليت تبني أن املفتعل هلذه احلروب والفنت هم اليهود ...! 

الكرمي وبالسنة املطهرة ..؟! ملاذا هنجر كالم الباري سبحانه وتعاَل العليم بأحوال اليهود وقد 
َوَل يَ زَاُلوَن ) :ومكائد أهل الكتاب وقال جل وعال أنزل ِف كتابه وفصل لنا طرق وحيل
. فمن الواجب على أمة [212: البقرة] (ِإِن اْسَتطَاُعواْ يُ َقاتُِلوَنُكْم َحَّتََّ يَ ُرد وُكْم َعن ِديِنُكْم 

يهم أن اإلسالم أن ل تغفل عن كيد اليهود املتآمرين على املسلمني ِف كل عصر ومصر وعل
اولوا إفشال خمططاهتم اهلادفة للقضاء على شوكة املسلمني وإثارة الفنت بينهم  يتتبعوا أخبارهم ُو

عتصام به وينذروهنم من الفرقة والتنازع الذي حببل اهلل وال وذلك بدعوة املسلمني إَل التمسك
. إن ما ط إل ِف األجواء واملياه العكرةيؤول للفتنة وهي مستنقع اليهود فهم كاجلراثيم اليت ل تنش

ُدث اليوم ِف بالد العرب واملسلمني من إثارة للفنت وترويج للفرقة هي من خمططات اليهود 
 . ب الفتنة والرتويج هلاقلوهبم حبوأعواهنم ممن أشربت 

وليس ببعيد ويرى املخدرون بأفيون الفتنة مصريهم احلتمي والذي آل إليه الذين من قبلهم 
من اخلزي والعار والشنار وهذا بصدهم عن سبيل املخلصني من علماء ودعاة اخلري الذين يالقون 
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شكيك ِف ما يدعون إليه من نفس مصري األنبياء من قبل من التكذيب والقذف بالباطل والت
. ويا خليبة هؤلء حينما تراهم بعد أن ختمد نار الفتنة بإذن من لوحدة والرتابط والعودة إَل اهللا

من أوطاهنم خشية العار مث يكون مصريهم قول  اهلل تراهم يتبعون أذناب البقر ويتسللون لواذاً 
َها فَأَتْ بَ َعُه َواْتُل َعَلْيهِ ) :الباري سبحانه وتعاَل ِف أمثاهلم َناُه آيَاتَِنا فَانَسَلَخ ِمن ْ ْم نَ َبَأ الَِّذَي آتَ ي ْ

إَل اهلل فلما  أو داعياً  أو عارفاً  . كان شيخاً [121: األعراف]( طَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ الشَّيْ 
 عرضت عليه الفتنة انقلب على وجهه و اتبع هواه وراح ينبح فيها نبح الكالب وسل لسانه لهثاً 

 . عمياء خيبط ِف الفتنة خبط عشواء ء كل دعوة مضلة جيري حتت كل رايةورا
 : إخوة اإلميان

قال آمنت حَّت مير على  إن من أعظم دروس هذه الفنت هو أن اهلل تعاَل ليس بتارك أحداً 
احل من الطاحل والصادق من قالب الفتنة فيميز اخلبيث من الطيب واملؤمن من املنافق والص

 .[2 – 1:العنكبوت] (آَمنَّا َوُهْم َل يُ ْفتَ ُنونَ  َأَحِسَب النَّاُس َأن يُ ت ْرَُكوا َأن يَ ُقوُلوا أمل *). الكاذب
 : أخي

وأنت تتبع سري الناس ِف هذه األحداث ترى بأم عينيك كيف خيّون األمني ويأمتن اخلائن 
اِدُلوَن ِف َوُهْم جيَُ ) :ا تعلم قول الباري سبحانه وتعاَلويكّذب الصادق ويصّدق الكاذب وحينه

، وهو شديد احلول والقوة والبطش ِبن عصاه. وموقفك [13: الرعد] (ِه َوُهَو َشِديُد اْلِمَحالِ اللّ 
أنت يا عبد اهلل هو التمسك ِبنهج الصاحلني الذين من حولك من مشايخ وعلماء وخملصني ممن 

فقد واهلل جهم . واحذر أن ختالف هنح يهتدي هبا الناس ِف وقت ظالمهمجعلهم اهلل مصابي
فَ ْلَيْحَذِر ) :هنج األنبياء وبالتايل فماذا عساك تنتظر سوى هناية أليمة وعاقبة وخيمة خالفت

َنٌة أَ  . اللهم جنبنا [43: النور] (ْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ
 .. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبككن لنا ول تكن علينا  الفنت ما ظهر منها وما بطن . اللهم

. وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله هداة مهديني غري ضالني ول مضلنياللهم اجعلنا 
 .دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. وآخر ومن والهم بإحسان إَل يوم الدينوصحبه 


