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يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

“ َبلُِّغوا َعنِّي َولَْو آَيًة ،

ُثوا َعْن َبِني إِْسَراِئيَل َوَل َحَرَج “ ))).  َوَحدِّ

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ُثوا َعْن َبِني إِْسَراِئيَل َوَل َحَرَج ،  “ َتَحدَّ

ُثوَن  َفإِنَُّكْم َل َتَحدَّ

َعْنُهْم ِبَشْيٍء إِلَّ َوَقْد َكاَن ِفيِهْم أَْعَجَب ِمْنُه “ ))).

َِّه ْبِن َعْمٍرو ، قَاَل : َعْن َعْبِد الل

ُثَنا َعْن َبِني ِ َصلَّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّ “ َكاَن َنِبيُّ اهللَّ

 إِْسَراِئيَل َحتَّى ُيْصِبَح َما َيُقوُم إِلَّ إِلَى ُعْظِم َصَلٍة “ ))).

مام البخاري ( 3461 ) والترمذي ( 2669 ) ، و�أحمد ، وابن حبان ( 6256 ). (1) رواه الإ
(2) رواه �أحمد في م�سنده ( 11092 ). 

سسناد ).  لباني ( صحيح الإ (3) رواه �أبو داود في سننه ( 3663 ) و�أحمد في م�سنده ( 19922 ) ، وقال الأ



يقول المؤرخ اليهودي الروماني يوسسيفوس فالفيوس ( القرن الأول الميالدي ) : 

“ ل توجد أمة في األرض ، في كل أجيال التاريخ ، 

منذ بدء الخليقة إلى اآلن ، تحملت ما تحمل بنو إسرائيل 

من الكوارث واآللم ، على أن هذه الكوارث واآللم 

لم تكن إل من صنع بنى إسرائيل أنفسهم “ إهـ.

دموند بيرك ( 1729 – 1797 ) : يقول المفكر الأيرلندي اإ

“ الشيء الوحيد اللزم لصعود الشر هو 

أن يقف األخيار مكتوفي األيدي “ إهـ.

نياذة ))) : يقول الشاعر الروماني Virgil فيرجيل ( 70 – 19 ق.م ) في ملحمة الإ

“ القدر يبتسم للشجعان “ إهـ.

لياذة. (1) الإ
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المقدمة 

المقدمة 
��م الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصالة وال�الم على �أشرف 
مام المتقين ورحمة الله للعالمين ، سسيد� محمد صلى الله عليه  المرسلين و�اتم النبيين واإ

�له وصحبه �أجمعين ، �أما بعد :  وسلم ، وعلى �

تَيِْن  لَُتْفِ�ُدنَّ ِفي اْل�ْرِض َمرَّ ْسَرائِيَل ِفي اْلِك�َاِب 
�
ا لَى بَِني 

�
ا يقول تعالى : ” َوقََضْينَا 

ا َكِبيًرا ” ( الإسراء- 4 ). َولََتْعلُنَّ عُلُو�

رادته في اللوح المحفوظ - وذ�ر ذلك في القر�ٓن  كتب الله عز و�ل بحكمته واإ
الكريم والتوراة - على بني اإسرائيل �أن يف�دوا في الأرض و�أن يت��روا ويتك�روا فيها 
مرتين .. وفي المرة الثانية يعلون علوًا �بيرًا على سا�ر الأمم وبخاصة الم�لمين والنصارى.

براهيم صلوات الله وسالمه عليهم  وبنو اإسرائيل هم �أولد يعقوب بن اإس�اق بن اإ
سرائيل هو اسم ع�ري يعني عبدالله ، وهو يعقوب عليه ال�الم .. و��مى  �أجمعين. واإ
سورة الإسراء ��ورة بني اإسرائيل .. وقد ورد ال�ديث عن بني اإسرائيل في القر�ٓن 
الكريم بما يعادل الخمس تقريبًا ، �أي بمقدار سستة �أجزاء مجتمعة ، وهذا مقدار �بير 
لى بقا� يهوذا الذين �ر�هم نبو�ذ نصر  لى اليهودية ، وقيل ��سبة اإ �دًا .. واليهود ��سبة اإ
بعد تدمير مملكة يهوذا .. وقد ساد العتقاد ب�أن كل اليهود من بني اإسرائيل ، لعتناقهم 
يمانهم �لتوارة التي �أ�زلت على موسى عليه ال�الم ، رغم هذا البون الشاسع  اليهودية واإ
بين يهود التوراة ( بني اإسرائيل التوراة ) ويهود العصر الذي نعيش فيه ( يهود العصر 
ال�الي بصفة �اصة والعصر ال�ديث بصفة عامة ). فاليهودية كلمة عامة تجمع بين ��ل 
بني اإسرائيل و��ل من تهود من الأمم والأعراق الٓخرى .. واليهود لفظ عام يطلق على 
بني اإسرائيل ومن تهود معهم من الأمم الٓخرى .. بمعنى �أن هناك من اعتنق اليهودية 
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من الأمم الٓخرى �ير بني اإسرائيل ، على الرغم من �أن الر�سة والصدارة – الدينية 
وال�سياسسية - ظلت قديمًا وحديثًا في بني اإسرائيل ومن تبقى منهم ، لذا �اءت �ٓ�ت 

لى قيام ال�اعة لتخاطب بني اإسرائيل في المقام الأول. الذ�ر الحكيم اإ

الف�اد  منها  الذميمة  الصفات  من  بك�ير  وتميزوا   ، اليهودية  اإسرائيل  بنو  اعتنق 
لى الباطل والشرك وسفك الدماء وق�ل الأن�ياء .. كتب  �كار الحق والميل اإ والجحود واإ
الله عليهم التيه �أربعين سسنة في زمن كليم الله موسى عليه ال�الم لعبادتهم الع�ل بعد 
�له وجنده .. ثم كتب الله عليهم التفرق والشستات في الأرض  ن�اتهم من بطش فرعون و�
ف�ادهم وبهتانهم ، وم�اولتهم الحثي�ة لق�ل �أن�ياء الله ورسله الكرام  ���ب ف�ادهم واإ

، ومن بينهم ال�سيد الم�سيح عي�ى بن مريم رسول الله .. 

ليه في ال�ماوات العال ،  وما ق�لوه وما صلبوه ولكن شُسبه لهم ))) ، بل رفعه الله اإ
لى الأرض عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ليشهد عليهم.  ول�وف ينزل مرة �ٓخرى اإ

هذه هى الحقيقة التي ل لبث فيها ول اخ�الف �أنهم ما ق�لوا عي�ى وما صلبوه ، 
بل صلبوا ر�ال ش�يهًا به ظنًّا منهم �أنه عي�ى. ومن ادَّعى قَْ�لَُه من اليهود ، ومن �أسلمه 
ل اتباع الظن ، وما  ليهم من النصارى ، كلهم واقعون في شك وَحيَْرة ، ل ِعلَْم لديهم اإ اإ
ليه ببدنه وروحه حيًّا، وطهَّره من  ق�لوه م�يقنين بل شاكين م�وهمين. بل رفع الله عي�ى اإ
نه ل يبقى �أحٌد  الذين كفروا. وكان الله عزيزًا في ملكه ، حكيمًا في تدبيره وقضائه. واإ
ل �ٓمن به قبل موته عليه ال�الم ، ويوم  من �أهل الك�اب بعد �زول عي�ى �ٓخر الزمان اإ
قه. به ، وتصديق َمن صدَّ القيامة يكون عي�ى - عليه ال�الم - شهيدًا بتكذيب َمن كذَّ

فبظهور عي�ى ابن مريم وحواريه برسالته ودعوته ، تفرق اليهود في الأرض �أشستاً� 

َِّذيَن اْخ�َلَُفوا ِفيِه لَِفي  نَّ ال
�
َه لَهُْم َوا َِّه َوَما قَ�َلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِكْن شُسّبِ �َّ قَ�َلْنَا الَْم�سِيَح ِعيَ�ى اْبَن َمْريََم َرُسوَل الل

�
(1) يقول تعالى : ” َوقَْوِلهِْم ا

ْن ِمْن ��ْهِل اْلِك�َاِب 
�
َُّه َعزِيًزا َحِكيًما (158) َوا لَْيِه َوَكاَن الل

�
َُّه ا ّنِ َوَما قَ�َلُوُه يَِقينًا (157) بَْل َرفََعُه الل َِّباَع الظَّ لَّ ات

�
َشّكٍ ِمنُْه َما لَهُْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم ا

لَّ لَُيْؤِمنَنَّ ِبِه قَْبَل َمْوِتِه َويَْوَم الِْقيَاَمِة يَُكوُن عَلَْيهِْم َشهِيًدا (159) ” ( الن�اء ).
�
ا
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�أشستا� .. وبظهور محمد صلى الله عليه وسلم و�أص�ابه برسالة الإسالم ال�م�ة ودعوته 
ال�لمية ، زادت غربة اليهود وتفرقهم بين الأمم ..

لهية �أرادت لهذه الشرذمة القليلة من ال�شر �أن تعود مرة �ٓخرى في  لكن العناية الإ
لى �أرض الموعد ” الأرض المقدسة ” ، و�أن تجتمع بعد تفرق ، و�أن تت�د  �ٓخر الزمان اإ
بعد �شرذم ، و�أن ��ستقوى بعد ضعف ، و�أن ��ستعلي بعد سفول ، وكان قدرًا مقدورًا.

ل لخالص �أ�يد ، وما هذه  ل لمصير محتوم ، وما هذا الج�ماع اإ وما هذه العودة اإ
َذا َ�اَء َوْعُد اْلِٓخَرِة ِليَُ�وُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُ�لُوا 

�
ل لنهاية مريرة .. يقول تعالى : ” فَا الرجعة اإ

ُروا َما عَلَْوا تَْتِ�يًرا ” ( الإسراء – 7 ). ٍة َوِلُيَت�ِّ َل َمرَّ الَْمْ�ِ�َد َكَما َدَ�لُوُه ��وَّ

ثم يعود ما تبقى منهم – سسبعون �ألفًا من يهود �أصفهان – مرة �ٓخرى مع الم�سيح 
لُي�اربهم  القادمة ،  نهاية الخالفة الإسالمية  الد�ال قرب قيام ال�اعة ، �لت�ديد في 
الم�لمون في بيت المقدس ، ويقضون عليهم عن بكرة �أبيهم ، فال يعودون مرة �أخرى 
لى قيام ال�اعة ، ويق�ل عي�ى ابن مريم الد�ال .. ويد�ل اليهود والنصارى في دين  اإ
الإسالم ، ويعيشون في �أمن و�ٓمان تحت حكم ال�سيد الم�سيح عي�ى ابن مريم ( ��وع 

الم�سيح ). 

ل الله وحده ل شريك له ، و�أن محمدًا عبده ورسوله ، و�أن  له اإ �شهد ))) �أن ل اإ
لى مريم وروح منه ، و�أن الجنة حق و�أن النار  عي�ى عبد الله ورسوله ، وكلمته �ألقاها اإ

حق .. 

َُّه َوْحَدُه َل َشرِيَك لَُه ، َو��نَّ  لَّ الل
�
لََه ا

�
ََّم ، قَاَل: ” َمْن َشهَِد ��ْن َل ا َُّه َعْنُه، َعِن النَِّب�ّيِ َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل (1) عن عبادة بن الصامت َرِضَي الل

َُّه الَجنََّة  لَى َمْريََم َوُروٌح ِمنُْه ، َوالَجنَُّة َحق� ، َوالنَّاُر َحق� ، ��ْدَ�لَُه الل
�
َِّه َوَرُسولُُه ، َوَكِلَمُتُه ��لَْقاَها ا ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ، َو��نَّ ِعيَ�ى َعْبُد الل ُمَحمَّ

عَلَى َما َكاَن ِمَن الَعَمِل ” ؛ م�فق عليه.



د. أحمد محمد صفوت

-17-

المقدمة 

اللهم ل مانع لما �أعطيت ، ول ُمعطى لما منعت ، ول ينفع ذا ال�د ))) منك ال�د .. 

وما كان من توفيق فمن الله وحده .. 

وما كان من خط�أ �أو سهو �أو ��سيان فمني ومن الشسيطان .. 

و�أعوذ �لله �أن �أذ�ركم به و�أ��اه .. 

و�ٓخر دعوا� �أن الحمد لله رب العالمين.

كتبه 

د. أحمد محمد صفوت
طبيب بيطري ومؤلف وباحث 

في مجال التاريخ ونبوءات آخر الزمان 
)44) هـ - ))0) م 

(1) ال�د : المشهور فيه ف�ح الجيم وهو الحظ والغنى والعظمة وال�لطان. قال النووي رحمه الله : ” �أي ل ينفع ذا الحظ في الدنيا �لمال 
نما ينفعه وينجيه العمل الصالح ، كقوله تعالى : [ الَْماُل َوالَْبُنوَن ِزينَُة  والولد والعظمة وال�لطان منك حظه ، �أي ل ينجيه حظه منك ، واإ
هـ. ومن العلماء من ضبطه �لك�ر ، ومعناه :  َِّك ثََواً� َوَ�يٌْر ��َماًل ] ( الكهف - 46 ) ” اإ اِلَ�اُت َ�يٌْر ِعْنَد َرب نَْيا َوالَْباِقيَاُت الصَّ الَْحَياِة الد�

نما ينفعه وينجيه رحمتك. والصحيح المشهور �أنه الَ�د �لف�ح. الج�هاد. �أي ل ينفع ذا الج�هاد منك اج�هاده ، اإ
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نبذة عن المؤلف 

التع�يف بالمؤلف 

- �أحمد بن محمد صفوت بن �سين.

- مصري ال�ن�سية.

- م�لم الد�نة ” �أهل ال�سنة والجماعة ”.

- من مواليد م�افظة الدقهلية ، بجمهورية مصر العربية ، سسنة 1408هـ - 1988م.

- خريج كلية الطب البيطري ، �امعة المنصورة ، جمهورية مصر العربية.

- طبيب بيطري ومؤلف وطالب علم و�حث في م�ال التاريخ ( وبخاصة �ريخ 
بني اإسرائيل ) ونبوءات �ٓخر الزمان لأك�ر من عشر سسنوات.

- تتميز كتا�ته �لجراءة في العرض والموضوعية والحيادية والبحث �ارج الصندوق 
م�لم  بكل  تليق  معتدلة  دينية  بصبغة  وتتميز   ، التوقعات  لكل  مخالفة  دائمًا  وهى   ،
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م�حضر.

- ل ين�مي لأي جماعة �أو حزب.

- يتبع الدليل من القر�ٓن الكريم وال�سنة النبوية الصحي�ة المطهرة ، بفهم ال�لف 
الصالح رضوان الله عليهم.

- يكن الحترام والتقدير لأئمة المذاهب الأربعة ، وكل علماء الم�لمين ( بما في 
ذلك علماء الأزهر الشريف والمملكة العربية ال�عودية ) ، و�أتباعهم ، ول يتعصب لأي 

منهم.

- تعلم القر�ٓن الكريم على يد الشسيخ حافظ الصانع.

- ت�أ�ر بك�ير من العلماء من بينهم الشسيخ الألباني وابن �ز وابن عثيمين و�اد الحق 
والشعراوي وسسيد طنطاوي و�أبو اإس�اق الحويني ومحمد صالح المن�د ومحمد المي�ر 
وجمال  الم�يري  وعبدالوهاب  الأثير  وابن  كثير  ابن  فال�افظ  المؤر�ين  من  �أما   ..
حمدان ومحمد ح�سنين هيكل وطه الباقر و�أحمد سوسة وراغب ال�ر�اني و�أحمد 
الم�لماني .. �أما من المفكرين فالعقاد ( الأسستاذ الكبير عباس محمود العقاد ) والدكتور 
سماعيل  محمد عمارة ومصطفى محمود والشسيخ محمد الغزالي والشسيخ الفقيه محمد بن اإ
�كم بعلمهم  المقدم و�أحمد بن عبدالرحمن النقيب ، .. و�يرهم و�يرهم .. نفعنا الله واإ
�كم على الحق المبين ح�ى نلقاه يوم الدين - اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  وثبتنا واإ

علمتنا.

- قر�أ للعديد من الأد�ء م�ل طه ح�ين و�أحمد �الد توفيق و�أحمد �الد مصطفى 
و�بلو �ويلو وج.ك. رولنغ.

- يعشق التاريخ وعلم النبوءات والقصص وروا�ت الفانتاز� والخيال العلمي.
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من أعمال المؤلف
1. كتاب العالم بين يديك قصة بني اإسرائيل، م�لد واحد.

2. كتاب ملخص �ريخ بني اإسرائيل ، م�لد واحد.

3. كتاب نبوءات الرسول في �ٓخر الزمان ، الطبعة الأولى ، ثالثة م�لدات.

4.  كتاب نبوءات الرسول في �ٓخر الزمان ، الطبعة الثانية ، �أربعة م�لدات.

5. كتاب �أساسسيات علم الأحياء ال�ديث ، ثالثة م�لدات. 

6. كتاب موسوعة �ريخ بني اإسرائيل ، �أربعة م�لدات.

7.  كتاب الأمريك�ان قبل �ر��ستفر �ولومبوس و�أمريكو ف�سبو�شي.

�س و�أبو بكر الثاني في العالم ال�ديد. 8. كتاب مالكوم اإ

9. كتيب الرقية الشرعية الم��طة.
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)1( العدو الحقيقي 
المؤامرة ، والمت�ٓمرين ،  المؤامرة ، ونظرية  ال�ديث عن  لقد ك�ر في هذه الأ�م 
والخونة والعمالء ، ح�ى �أصبحنا في حالة شديدة من الخوف والهلع والشك والريبة ، 
وصار الشك �لق ومشاعر وشعار ، ح�ى صر� جميعًا عمالء ، و�أصبحنا جميعًا خونة 
وم��أمرين ومدفوعين من الغرب �أو الأمريكان �أو اليهود الصهاينة �أو الروس �أو �ير ذلك.

ف�أردت �أن �أضع النقاط على الحروف ، و�أن �أجعل الأمور في نصابها الصحيح بعيدًا 
ليكم هذه الكلمات لعل الله �أن ينفع بها : عن الإفراط والتفريط �أو المزايدة والمبالغة ، واإ

ن الجميع في بالد� �أو في العالم كله �أصبح الٓن يتكلم عن المؤامرة ونظرية المؤامرة  اإ
الشرق  تق�سيم  مؤامرة  يقول  من  وهناك   ، العالمية  �ورو�  مؤامرة  يقول  من  فهناك   ،
الأوسط ، وهناك من يقول الصراع بين ال�سنة والشسيعة ، �أو بين الأ�راد والشسيعة ، �أو 
بين الأ�راد والأ�راك ، وهناك من يقول الف�نة الطائفية بين الم�لمين والنصارى .. الصراع 
بين فر��ا و�ألمانيا ضد ان�لترا .. الصراع بين �أورو� و�أمريكا .. الحرب العالمية الثالثة بين 
روسسيا والصين من �انب والول�ت المت�دة من �انب �ٓخر .. لكن هناك عدو واحد 
يعيش بيننا في سالم وينعم �لأمن والأمان الذي ُحرمت منه هذه الدول الم�كينة على 
تقدمها وقوتها ؛ عدو واحد ل �شكو �أبدًا من المؤامرة ول من الحرب ول من الخ�ا�ر 
نه  ول من �أي شيء مطلقًا ، بينما �شكو الجميع ؛ عدو ل يت�ألم بينما يت�ألم الجميع ؛ اإ
الكيان الصهيوني الذي يعيش بيننا كالج�م الغريب والورم الخبيث الذي ��كن ج�د 
لى شل حركتها وعزلها عن قوتها وواقعها ، فهو  هذه الأمة المريض ، و��عى بكل طاق�ه اإ
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لى كل �أعضائها الحيوية و�ال�ها العصبية دون �أن ي�د �أي مناعة �أو �أية مقاومة  يتمدد اإ
ل لأنه يتمدد في خفاء وخبث ودهاء بعد �أن �أقنع �ال� المقاومة وجهاز  ، وما ذلك اإ
الأمة المناعي ب�أنه لم يعد عدوًا �أبدًا بل صديق مخلص في �اية الوفاء ، و�أقنعهم جميعًا 
رهاب ورجعية وتطرف ،  عالمه المنتشرة في ج�د هذه الأمة �أن مقاوم�ه اإ بوسائل اإ
بينما هو يفعل ما �شاء ويقوم بما ي�لو له ، هو يهدم بيوت الٓمنين كما يريد ويق�ل من 
الأبر�ء والمدنيين كما �شاء و��رق من ال�روات ويفجر ويغتصب ويدمر كما ي�لو له.

لقد �أقنع العدو الصهيوني العالم �أجمع ب�أنه نصير لل�الم ، في الوقت الذي يمارس 
فيه جنده و�أعوانه الق�ل والغتصاب وسفك الدماء ال�ريئة والته�ير الجماعي على مر�أى 

وم�مع من العالم �أجمع .. ومع ذلك فالعالم يُصدقه ! �ل ق�وة الأقدار !

لقد �أقنع العدو الصهيوني العالم �أجمع ب�أنه ��عى للحفاظ على حقوق الإ��ان والقوانين 
والمعاهدات والمواثيق والشرعية الدولية ، وفي الوقت ذاته يت�الف مع الشسيطان لنشر 
الإ�حية والرذيلة والإل�اد ، و�أحدث �أساليب الق�ل والقمع والتعذيب ، وانتهاك حقوق 
�رة الحروب والضغا�ن والفتن ، والضغط على  لى بيع الأسل�ة ، واإ الإ��ان ، �لإضافة اإ
ف�يل الصراعات ال�سياسسية �رة والطائفية �رة �ٓخرى ، ودعم الأنظمة الفاسدة والقمعية 
في العالم �أجمع في مخالفة صري�ة لكل الأعراف والمعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية 
َُّه  َُّه َو�َْ�َعْوَن ِفي اْل�ْرِض فََ�اًدا َوالل ََّما ��ْوقَُدوا َ�ًرا ِللَْحْرِب ��ْطَف��َها الل ، يقول تعالى : ” ُكل
َل يُِحب� الُْمْفِ�ِديَن ” ( المائدة – 64 ) .. ومع ذلك فالعالم يُصدقه ! فهناك من يدعم 
منظمات حقوق الإ��ان ” المزيفة ” ، ومؤتمراتها ” الكاذبة ” ، وال�الم ” الزائف ” 
، وهم يُرددون شعاراتها ” الزائفة ” �سم العدل الذي لم يو�د و�سم العدالة التي لم 

تتحقق و�سم الحرية التي لم ت�دث ..

لقد اسستخدم الصهاينة اليهود الإعالم ال�راق والشسبكة العنكبوتية لتحقيق �أغراضهم 
الدني�ة في النيل من الرموز و�أص�اب الو�اهة والر�أي من الأمم الٓخرى ، التي يطلقون 
عليها مصطلح ” الجوييم ” ، م�ستغلين في ذلك سذا�ة العامة وقلة علمهم ، وهم ينفقون 
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من �أ�ل تحقيق ذلك الغالي والنفيس.

لى هذا ال�د  والحقيقة التي ل تقبل الشك هى �أنه على الرغم من تصاعد الأمور اإ
ل �أن جزء �بير من ن�اح ذلك يقع على  اإ لى ذروتها ،  اإ �ير المقبول ووصول المؤامرة 
عواتقنا نحن .. فلول ردود الأفعال ال�لبية تلك من هذه الأمم ، ولول هذه الحماقة 
وال�ذا�ة والعمى الذي �أصيب به العالم �أجمع في دعمه لكل هذا التزييف واست�المه 
من  والمن�لين  والف�دة  الف�قة  لهؤلء  واسستماعه  التحريضية  المخططات  هذه  لكل 
الصهاينة المجرمين – الذين يتاجرون ب�أحالم ومشاعر ال�شرية جمعاء بكالمهم المع�ول 

لى هذا ال�د. عالمهم الصهيوني الما�ر – لما وصلت الأمور اإ واإ

وقد يرى البعض منا – من �أص�اب الفهم ال�ديد والنظرة الإي�ابية - �أنه ل وجود 
للمؤامرة الحقيقية �لمعنى الصحيح على الإطالق ، بقدر ما تمتعت به الأمم من م�ستوى 
عالي من ال�ذا�ة والجهل ، مع غياب وتغييب للر�أي العام بقصد �أو بدون قصد في 

مواجهة ت�د�ت العصر �أو ما يمكن �أن نقول عنه في مواجهة مخططات الأعداء.

وبخاصة   – اليهود  �أن  والمعاصر  ال�ديث  للتاريخ  المت�أنية  الدراسة  علمتنا  لقد 
الصهاينة - وراء كل كارثة ت�ل بهذه الأمة وهذا العالم الف�سيح ، ولم ��ترح الفاتيكان ( 
الكني�ة الكاثوليكية ) في روما �أو الكرملين ( الكني�ة الأرثوذ��سية ) في روسسيا - على 
�اللة قدرهما وقوة ب�أسهما و�ريخهما الطويل - �أبدًا من شرور اليهود. وقد اسستهدفت 
منذ  سواء  حد  على  والأثوذ��سية  الكاثوليكية  الكني�ة  شعب  الصهيونية  المخططات 
القرن  ب�ٓواخر  مرورًا   ، لو�ر  مار�ن  بثورة  الذي حفل  ال�ادس عشر  القرن  منتصف 
الصهيونية  تهد�أ  ولم  النابليونية ،  الفر��سية والحروب  �لثورة  الذي حفل  الثامن عشر 
ح�ى طرقت �أبواب روسسيا القصيرية وف�حتها على مصراعيها �أمام ثورة دموية قضت على 
الأخضر واليا�س - لول عناية الله - و�أخرج�ها عن طريقها الصحيح ، �أل وهى الثورة 
ن كان هؤلء جميعًا في عناء م�ستمر ���ب اليهود ” الصهاينة ” ، فمن  البلشفية .. واإ
�ب �أولى �أن نؤكد على عناء الم�لمين الم�ستمر ���ب الصهيونية في كل من فل�طين 
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سقاط الخالفة العثمانية  والعراق وسور� ولبنان و�يرها .. وقد بد�أ هذا الأمر �لت�ٓمر على اإ
وتمزيق ممتلكاتها مع بداية القرن العشرين ، ثم اح�الل فل�طين عام 1948م.

فريقيا  ولم يتوقف الأمر عند هذا ال�د ، فقد عانت الهند وعانت الصين وعانت اإ
�الل القرون الماضية ولزالت تعاني.

نعم ل �أ�كر ول �أحد معي يُنكر �أن هناك من بين �أمة اليهود �أ�س عقالء وحكماء 
ليهم بعين ال�خرية  و�ص�ين للشعب اليهودي ، لكن ال�لطة اليهودية ال�اكمة تنظر اإ
والزدراء ومنطق الضعف وال��ن ، وهم ل شك بعيدون كل البعد عن صناعة القرار 
؛ ومن وجهة نظري المتواضعة �أن هؤلء اليهود المنصفين �أو الصال�ين ل يقلون ش�أً� 
ن  عن �أتباع موسى بن عمران �أو حواري عي�ى ابن مريم عليهما ال�الم ، ول �أ�لغ اإ
الك�ب  ولذ�رتهم   ، و�أحبارا  قد��ين  لأصبحوا  الأن�ياء  هؤلء  �أزمان  في  كانوا  لو  قلت 
المقدسة بما يليق بهم من الحفاوة والتقدير ، لكنهم ل�ٓسف الشديد في زمن يتحكم 
فيه الأقذام - من اليهود الصهاينة والماسون - ب�أقدارهم و�أقدار الشعب اليهودي كله. 
ل سفك الدماء ال�ريئة والمتاجرة بنصوص الك�اب المقدس  وهؤلء الأقذام ل يعرفون اإ
على  والحصول  الشخصية  م�ٓربهم  لتحقيق  الجماهير  ، واسستغالل مشاعر   ( التوراة   )
�أهدافهم الإم�ر�لية الخبي�ة ، وهم في ذلك يضعون العالم ب�أسره فى �أتون من الصراعات 

والحروب التي ل تن�ه�ي.

فالق�ل والف�اد اليوم �أصبح �سم الرب و�سم كتابه المقدس ، يتزعمه حفنة من 
اللصوص والف�دة والمجرمين ، لذا سمى بف�اد بني اإسرائيل الثاني في الأرض ، وعقابه 

من الله عز و�ل عظيم ول شك قريب.

ن قلنا �أن ما يفعله الكيان الصهيوني الٓن في فل�طين وفي الأمة العربية  ول نبالغ اإ
�أو  النازية  النازيون �ليهود فيما ��مونه �لمحرقة  �أشسبع بك�ير و�أفظع بمراحل مما فعله 
الهولو�وست �أثناء الحرب العالمية الثانية .. يقول �أوسكار ليفي – طبيب وكاتب يهودي 
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 ، فيه  الفتن  العالم ، وُمف�ديه ، وُمحر�ي  ل سادة  اإ ل�سنا  اليهود  نحن   ” :  - بريطاني 
هـ. وهذا القول �أشسبه �عتراف الشسيطان على نف�ه �ر�كاب الشرور والٓ�م. و�الديه ” اإ

)2( المؤامرة قديمة 
ن المؤامرة قديمة بقدم العالم وبقدم الحياة على ظهر الأرض. فمنذ اللحظة الأولى  اإ
بليس عليه لعنة الله على �أبو� �ٓدم و�أمنا حواء عليهما ال�الم و�أخرجهما من  للخليقة ت�ٓمر اإ
بليس �أول م��ٓمر في الوجود ، و�أصبح �ٓدم عليه ال�الم  الجنة. ومنذ ذلك ال�ين �أصبح اإ
�أول ضحية ، ومع ذلك اسستمرت ال�شرية و�اء الصالح والطالح ، والمؤمن والكافر ، 

والبار والفاجر ، والأمين والخا�ن.

وفي �أرض الدنيا وبعد الخروج من الجنة اسستمرت المؤامرات الشسيطانية على بني 
ما لإحياء الشرور والصراعات بينهم من العدم �أو لتعزيز �انب الشر على �انب  �ٓدم اإ
الخير في الطبيعة ال�شرية ، فهذا قابيل الطالح يزين له الشسيطان ق�ل �أخيه هابيل الصالح 
ح�دًا منه وحقدًا عليه ، ومع ذلك اسستمرت الحياة ، ولم تتوقف .. ووصلت قصتهم 
لى العالم �أجمع ، ومدح الله فعل هابيل وذم فعل قابيل وتوعده �لخ�ران المبين.  لينا واإ اإ
و�أصبح بذلك قابيل هو �أول قاتل في ال�شرية وفي ذرية �ٓدم عليه ال�الم يت�ٓمر على ق�ل 

�أخيه ، و�أصبح هابيل هو �أول ضحية في ال�شرية وفي ذرية �ٓدم عليه ال�الم.

ولم تخُل قصص الأن�ياء والرسل صلوات الله عليهم من المؤامرات ، فهذا يوسف 
ذا به يقبع في غياهب  ذ صار شاً� اإ الصديق يعاني الكيد ويكابد المؤامرة صغيرًا ، ويوم اإ

ال�جون.

لى �ألد �أعدائه ليكابد العناء ويعاني صنوفًا  وهذا موسى عليه ال�الم ت�أتي به الأقدار اإ
كثيرة من المؤامرات �رة من فرعون و�رة من حاشي�ه و�رة من سحرته و�هنته و�رة 
من المصريين و�رة من بني اإسرائيل �أنف�هم ، لكن هذا لم يُ�ني كليم الله موسى عن 
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لى الله تعالى في كل حالته ، الذي �ألهمه الح�ة و�أعطاه  ذا به يل��أ اإ دعوته ورسالته ، فاإ
لى مدين ، و�رة  طوق الن�اة في كل ضائقة و�أيده وشد عضده ب�أخيه هارون ، ف�ارة يفر اإ
لى البحر الأحمر ح�ى �أهلك الله فرعون وجنده  يتو�ه لمناظرة فرعون ، و�رة يتو�ه اإ

، ون�اه الله ومن معه بمنه و�رمه ، ثم �أورثهم الأرض من بعده.

ولم تلبث ر�ح بني اإسرائيل الت�ٓمرية �أن تُلقي بظاللها علينا في كل عصر ومصر .. 
ول يزال القر�ٓن الكريم يُذ�ر� بهم �ٓية تلو الٓخرى.

ليه الإنجيل ، و�أجرى على  وعندما �أرسل الله عز و�ل عي�ى بن مريم ، و�أوحى اإ
يديه المعجزات والٓ�ت البينات ، ت�ٓمر اليهود عليه وعلى �أمه ، وحاولوا ق�له وصلبه كما 
ق�لوا الأن�ياء من قبله ، فهذه طريق�هم في �كذيب الرسل والدعاة الصال�ين ، الغتيال 
ليه في ال�ماوات ال�سبع  والق�ل وتلويث ال�معة ، لكن الله �ل وعال ن�اه منهم ورفعه اإ
لى �أرض الدنيا عند المنارة البيضاء التابعة للم��د الأموي  ، ول�وف ينزل مرة �ٓخرى اإ
اليهود ،  الد�ال ومن معه من  ليشهد عليهم ، ويقاتل  الزمان  �ٓخر  شرقي دمشق في 

ويك�ر الصليب ويق�ل الخنزير.

برسالة  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  سسيد�  وتعالى  سسب�انه  الله  �أرسل  وعندما 
ليه من كفار قر�ش ، وت�ٓمر عليه  اإ �أقرب الناس  ت�ٓمر عليه  الإسالم و�لقر�ٓن الكريم ؛ 
المشر�ون واليهود والفرس والروم ، ومع ذلك انتصر نب�ي الإسالم و�أص�ابه في النهاية ، 

لينا بعد ذلك غضًا طرً�. وانتصرت �أمة الإسالم من بعده ، ثم وصل الإسالم اإ

دعوتهم  و�شر  الشاق  الإ��اني  طريقهم  مواصلة  من  الم�لمين  المؤامرة  تمنع  ولم 
ال�لمية ال�م�ة وتحقيق ال�الم والأمن في جنبات الأرض .. حقًا لقد كانوا ر�اًل ل 

يخافون الله ف�أ�اف الله منهم كل شيء.
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)3( الحرب النفسية 
�أحياً� يتعمد العدو �شر مخططات وهمية لممارسة نوع من الضغوط والتهيئة ل�الة 

ل شعورية من الإر�ك والتشستيت ، فيما يعرف �لحرب النف�سية.

ذ ينشر مخططاته الوهمية ، هو بذلك ي�اول �أن يرسم لنف�ه صورة توحى  والعدو اإ
بمدى سسيطرته وام�الكه لزمام الأمور ، وقد �كون الحقيقة عكس ذلك تمامًا ؛ فك�يرًا 
ما �كون هذه المخططات المعلنة بال �أدنى قيمة �أو يصعب تطبيقها على �أرض الواقع 
ر�ك الٓخرين و�شستيت انتباههم و�ركيزهم بعيدًا عن المصل�ة  ، و�كون �ل �أهدافها اإ

العامة لبالدهم ، ف��دث بلبلة و��قط بالدهم دون عناء يُذ�ر.

ن المت�ٓمر الحقيقي ل يكشف مخططاته للعلن ، ول ينشر �أبدًا �أساليبه في المكر  اإ
والخديعة لأن هذا يعرضه للُم�اءلة القانونية والم�اكمات الدولية ، وقبل ذلك يفضح 

سسياساته وتوجهاته الال�أ�القية ، و�لتالي يُعرضها للفشل والخ�ارة.

وقد ظهرت �الل هذه الأ�م �أنواع �ديدة من الحروب لم يكن م�عارف عليها فيما 
سسبق ، وهى �لطبع لي�ت كالحروب الع�كرية التقليدية ، م�ل :

- حروب الجيل الرابع ( حرب العصا�ت والتنظيمات الإرهابية ؛ يمكن �أن ��مى 
الحرب �لوكالة ، لكنها قد ل �كون �لوكالة ).

- حروب الجيل الخامس ( الحرب الإعالمية �أو ما ��مى �ح�الل العقول ). 

لى وسائل التواصل الج�ماعي  وهى حروب طويلة الأمد ، ويلعب الإعالم �لإضافة اإ
نترنت ) دورًا �بيرًا فيها. والحقيقة �أن هذه الأنواع من الحروب ل يمكن ال�سيطرة  ( الإ
عليها ، وهى تُمثل تهديدًا مباشرًا وم�ستمرًا �لن�سبة لصانعيها والم�ستهدفين منها على حد 
طار  سواء. ومن وجهة نظري فاإن هذه الأنواع من الحروب �ير التقليدية تخرج عن اإ
ن كانت تمثل نوعًا من الضغط على الحكومات سواء مادً� بما  الحروب النف�سية ، واإ
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زهاق الأرواح ال�ريئة ، �أو  لى اإ تلحقه من �أذى �لغ في مرافق الدولة وقد يتعدى الأمر اإ
معنوً� فيما �شكله من تهديد مباشر وم�ستمر لزوال هذه الحكومات.

)4( � تستمر المؤامرة 
ل يو�د شيء في هذا العالم يدوم �أو يبقى على حاله ، وهذه هى سسنة الله الماضية 

في هذا الكون وهذه الحياة.

ن المؤامرة ل ��ستمر �أبدًا ، فه�ى تتغير بتغير العدو – المت�ٓمر – والزمان والمكان  اإ
، وتختلف في فترتها الزمنية ، وطريق�ها ، وشدتها من م��ٓمر لٓخر ، لكن �أهدافها تظل 
�بتة ، وهى ال�سيطرة المطلقة على الٓخرين ، واضعافهم �سستمرار ، وتحطيمهم نف�سيًا 

ومعنوً�.

و�أتمنى �أن ي�أتي اليوم الذي يخلو فيه العالم من المؤامرات والمت�ٓمرين على حد سواء 
، ليصبح م�ل المدينة الفاضلة ( اليوتوبيا ) التي �دى بها كثير من الفالسفة والعلماء 
والمؤر�ين على مر العصور. هذه المدينة المثالية التي ��مى عند علماء الدين بمملكة 
الرب ، وهى من وجهة نظرهم مدينة �أو مملكة يحكمها المؤمنون والصالحون ظنًا منهم 
�أن ما يتمتع به هؤلء المؤمنون من النقاء والصالح والطهارة والعدل كفيل ب�أن يرد الأمور 
الإسالم.  صدر  في  الأوائل  الم�لمون  عاشها  المدينة  هذه  �أن  والحقيقة  نصابها.  لى  اإ
والمدينة الفاضلة كانت �أحد �أهم �أحالم الفيل�وف اليو�ني المشهور �أفالطون ، وتلميذه 
�أرسطو من بعده ، وهى من وجهة نظره مدينة م�الية يحكمها الفالسفة ظنًا منه �أنهم 
لحكمتهم سوف يجعلون كل شيء في هذه المدينة معيارً� ، وبناء عليه سستكون فاضلة. 
ن�ليزي توماس مور في رواية يوتوبيا �أن ي�د هذا المجتمع الفاضل.  وقد حاول ال�ير الإ

ومن هذا النوع في العربية ن�د المدينة الفاضلة للفاراب�ي ورسالة الغفران للمعري.

لى المدينة الفاضلة ، التي يُرفع فيها الظلم  وفي �أوقات الظلم والف�اد �زداد ال�ا�ة اإ
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و�أص�اب  والأخيار  الصالحون  فيها  وي�د   ، الأمور  فيها  و��ستقيم  العدل  فيها  و��ود 
الرؤى المتوازنة والتصورات المعتدلة راح�هم ومالذهم الٓمن ، ف�ك�ر المناداة بها و�زداد 

الك�ا�ت عنها.

)5( حينما يوجد رجال 
ل الله مهما كانت  ذا وقف لها ر�اًل ل يخافون اإ ن المؤامرة بال قيمة وبال �دوى اإ اإ
قوة هذه المؤامرة ، ومهما كان حجمها ، ومهما كان عدد هؤلء الر�ال قليل ، ومهما 
اخ�لت موازين القوى لصالح �أهل الباطل ، يقول تعالى : ” َكْم ِمْن ِف�ٍَة قَِليلٍَة �َلََبْت ِف�ًَة 
اِبرِيَن ” ( البقرة - 249 ). فمعارك الحق والباطل دائمًا �ير  َُّه َمَع الصَّ َِّه َوالل ْذِن الل

�
َكِثيَرًة ِ�

م�كاف�ة ، حيث �أص�اب الحق قليل مع قلة العدة والعتاد ، و�أص�اب الباطل كثير مع 
ك�رة العدة والعتاد ، ومع ذلك يكون النصر حليف �أهل الحق دائمًا في النهاية ، يقول 
ِ�ي يَُقاِتلُوَن عَلَى الَْحّقِ َظاِهرِيَن  رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” َل �ََزاُل َطائَِفٌة ِمْن ��مَّ

لَى يَْوِم الِْقيَاَمِة ” ))).
�
ا

منذ الوهلة الأولى والإسالم في مكة م�ارب ويتم الت�ٓمر عليه؛ حينما وقف النب�ي 
صلى الله عليه وسلم وحده في مكة ليعلن �أمام العرب و�أمام قر�ش �أنه رسول من عند 
الله )2)، وقف �أمامه صناديد الكفر في قر�ش ، وت�ٓمروا عليه ، و�أخرجوه من وطنه مكة 

لى قلبه ، لكن ذلك لم يُثنيه عن عزمه ودعوته �أبدًا. الذي هو �أحب البقاع اإ

والم�لمين حينما  الإسالم  على  �لية  المؤامرة  الأحزاب ظهرت هذه  وفي غزوة 
ت�الفت قوى الشر ضد الإسالم والم�لمين ؛ حيث ت�الف يهود الجزيرة العربية مع 
كفار قر�ش ضد نب�ي ال�الم محمد صلى الله عليه وسلم و�أص�ابه بعد �أن نقض اليهود 

(1) رواه م�لم في صحي�ه و�أحمد و�يرهما.
(2) ورد عنه صلى الله عليه وسلم �أنه قال في غزوة حنين [ �أ� النب�ي ل كذب ، �أ� ابن عبد المطلب ].
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�عادتهم معاهدة ال�الم معه ، لكن ر�ال الإسالم تصدوا لها ، ووقفوا �أمامها ، فانهارت 
بكل قوة وج�ارة ، وسقطت �أمامهم هذه المؤامرة العظيمة ك�أنها لم ت�دث.

وكان الفرس والروم من القوى العظيمة التي كانت تترقب �أخبار الم�لمين بكل 
الم�لمين  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى   ، والعمالء  الجواسيس  �رسل  وكانت   ، شغف 
وقفوا �أمام الفرس في عهد عمر بن الخطاب وهزموهم شر هزيمة ، ووقفوا �أمام الروم 
في غزوات عديدة منها غزوة مؤتة ، وكان النصر ال�احق حليف الم�لمين على الروم 
في عهد الدولة الأموية ، ثم الدولة العباسسية ، ثم الدولة العثمانية ، ح�ى مجئ الثورة 
العالم  �ارطة  تغيرت  الفر��سية  الثورة  وبمجئ  لو�ر.  مار�ن  ثورة  قبلها  ومن  الفر��سية 
ال�سياسسية بثورة ال�رو��ستانت على الكاثوليك بت�أييد الماسون واليهود الصهاينة ، وتغير 
مجرى التاريخ ليصب في صالح المعبد اليهودي ، وليس في صالح الكني�ة ، حيث 
الصهيونية  �لحروب  ��مى  �ديد  نوع  من  حروً�  وبد�أت  الصلي�ية  الحروب  توقفت 

اليهودية.

لى زمن الحمالت الصلي�ية ، هذه الحمالت التي كان يقودها  ذا رجعنا �لتاريخ اإ واإ
ال�لجوقي  البطل  ذلكم  الدين ز�كي  الملك عماد  �أن  ن�د   ، الشام  بالد  على  الفرن�ة 
ال�سني و�أبنائه �اصة الملك العادل نور الدين محمود بطل الجهاد والتوحيد ؛ قد قادا 
في  ال�ا�رة  الصلي�ية  الحمالت  وهذه  الفرن�ة  هؤلء  المتواصل ضد  الإسالمي  الجهاد 
العراق والشام. واسستطاع الم�اهدان العظيمان النتصار على الصليبيين ( الفرن�ة ) مرة 

بعد �ٓخرى ، ح�ى لم يكن �أمامهم �أي خيار سوى التراجع مرة تلو �أخرى.

وفي المقابل وقف الملك الناصر صالح الدين الأيوب�ي �أمام الصليبيين ح�ى حطم 
رؤوس الضالل ، وهدم معابد السستعمار ، و��ر الصليب ، واسترجع بيت المقدس 

لى الأبد. والقدس الشريف ، ومن بعده انتهت شوكة الصليبيين اإ



د. أحمد محمد صفوت

-31-

نظرية المؤامرة 

وعندما �اء التتار [ المغول ] – وكانوا �أمة عظيمة – من شرق �ٓسسيا ))) ، تصدى 
لهم الملك المظفر سسيف الدين قطز ، ثم من بعده الملك العظيم الظاهر بي�رس ح�ى 
د�ل التتار في الإسالم بعد هزائم م�تالية وم�الحقة على يد الم�لمين ال�سنة ، وحملوا 

لى شرق ووسط �ٓسسيا ... و�يرهم و�يرهم من الأبطال الم�لمين. رسالة الإسالم اإ

لى نهاية عهد بني �أمية ، �رى ذلكم الأمير الشاب عبدالرحمن  لى رجعنا �لذا�رة اإ واإ
لى  الدا�ل – صقر قر�ش - ، الذي خرج طريدًا شريدًا من بالد الشام ح�ى وصل اإ
لى بالد الأندلس هرً� من بطش الدولة العباسسية ، وهناك حيث  بالد المغرب ، ومنها اإ
�أقام وحده دولة عظيمة لالإسالم والم�لمين ظلت تحكم قرابة ثمانية قرون في قلب 

العالم الصليب�ي ، وهو لم يت�اوز الثالثين من عمره بعد.

و�أ�رم �لملك عبدالرحمن الناصر لدين الله ذلكم الشاب الم�لم الذي حطم �أحالم 
الصليبيين في الأندلس مرة تلو الٓخرى �نتصاراته المتتالية عليهم ح�ى كادت عقولهم �أن 

تطيش من هولها.

العثماني  ال�لطان  هذا  ن�د   ، العثمانية  الخالفة  زمن  لى  اإ �لتاريخ  ذهبنا  ذا  واإ
محمد الفاتح الذي سطر التاريخ ببطولته العظيمة ، ومن �أعظم هذه البطولت ف�ح 
الق�طنطينية ، وبذلك تحققت فيه �شارة النب�ي صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها : 
” لَُتْف�ََحنَّ الُْقْ�َطْنِطيِنيَُّة ، فَلَِنْعَم اْل�ِميُر ��ِميُرَها ، َولَِنْعَم الَْ�يُْش َذِلَك الَْ�يُْش ” )2) ، فهو 
نعم الأمير ، و�يشه نعم ال�يش .. و�أ�رم �ل�لطان سليمان القانوني الذي حارب الروم 

في قلب �أورو� والرافضة في العراق وقلب �ٓسسيا في �ٓن واحد ..

ذا تصدى لها ر�ال ل يخافون في الله لومة  فال قيمة �أبدًا للمؤامرة ول فائدة منها اإ
ل الله ، ح�ى لو كانوا قليل ، �أو بغير القوة المطلوبة ، فمقياس القوة  لئم ، ول يخشون اإ

(1) يقال منغوليا �أو الصين ، حيث كانت منغوليا حاليًا تتبع الصين قديمًا.
سسناده ضعيف. ر�ؤوط : اإ مام �أحمد ، وقال الشسيخ شعيب الأ (2) رواه الإ
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يمان. عند الم�لمين ليس في العدة والعتاد فح�ب ، ولكن في الإ

لكن لبد �أن نقف للشر و�أن نمنع �أهله من الصعود مهما كلف الأمر ، حفاظًا على 
دموند بيرك : ” الشيء  توازن الحياة و�يرية المجتمع ، يقول المفكر ال�سياسي الأيرلندي اإ

هـ. الوحيد الالزم لصعود الشر هو �أن يقف الأخيار مك�وفي الأيدي ” اإ

)6( الهجوم خير وسيلة للدفاع 
ل ينبغي �أبدًا �أن نن�ظر الأعداء ح�ى يعلنوا عن خططهم ومخططاتهم الخبي�ة �أو �أن 
لى وقف هذه الخطط  �شرعوا في تنفيذها ت�اهنا ، بل يجب علينا جميعًا �أن ��ارع اإ

فشالها قبل �أن تبد�أ ، وقبل �أن يفكروا هم في رسمها. واإ

ل ينبغي علينا �أبدا �أن نقف في موقف الدفاع و�أن نظل دائمًا م�ستهدفين ، ونن�ظر 
لى نقطة الهجوم ،  العدو ح�ى يق�حم علينا حصوننا المنيعة؛ بل ينبغي علينا �أن نن�قل اإ
ونبد�أ �لهجوم الفوري الذي ل يتوقف على العدو بحيث ل يتفرغ لصده ، و�لتالي يتحول 
لى الهجوم؛ �أي  لى موقف الدفاع ، ويتحول موقفنا من الدفاع اإ العدو من موقف الهجوم اإ

لى القوة. من الضعف اإ

نما  والحقيقة �أن هذا الأمر ل �شمل الحروب الع�كرية ” التقليدية ” فح�ب ، واإ
�شمل �أيضًا الحرب النف�سية والحرب الثقافية والحرب الإعالمية وكافة الحروب الٓخرى 

ال�ديدة التي ظهرت مؤخرًا.

ينبغي علينا �أيضًا توقع المخططات – �ير المعلنة – قبل حدوثها ، والتصدي لها 
�أيدي  في  �أورو�  وهل سقطت  خبثًا؛  و�أشد  �أك�ر خطورة  لأنها  وعلم  وروية  بحكمة 
الخالفة  سقطت  وهل  ؟!  المعلنة  �ير  الخفية  المخططات  هذه  ���ب  ل  اإ الصهاينة 
القيصرية  وهل سقطت  ؟!  المعلنة  �ير  الخفية  المخططات  هذه  ���ب  ل  اإ العثمانية 

ل ���ب هذه المخططات الخفية �ير المعلنة ؟! الروسسية اإ
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ينبغي توجيه ضر�ت علمية وفكرية و�أدبية وثقافية و�أمنية وع�كرية قاتلة للخصم 
�سستمرار تحط من قدره ، وتحبط من معنو�ته ، ح�ى يظل الخصم عاجزًا �سستمرار 
( الحرب النف�سية �أو الحرب الباردة ). �أما ال�الم الدافئ والعالقات الداف�ة فال تضر 

ل ب�أص�ابها. اإ

ينبغي علينا معال�ة ثغراتنا �سستمرار وذكاء ، والتركيز على ثغرات الخصم والأما�ن 
لى قلب الأحداث هناك ، ول يجب �أن نن�ى �أن  التي يمكن الت�ل�ل من �اللها اإ

الهجوم �ير وسسيلة للدفاع.

)7( � ُتعطي األمور أكبر من حجمها 
تهويل الأمور وتضخيمها قد يكون في مصل�ة الأعداء دون �أن �شعر .. التحقير من 
قدراتنا والتقليل من ش�أننا ( �أو ما ��مى ب�لد الذات ) قد يكون في مصل�ة الأعداء 
دون �أن �شعر .. �أحياً� يكون البعض جزءًا من المؤامرة على بلده دون �أن �شعر ؛ حينما 
يعمل على �رديد ما يقوله الأعداء ثم تهويله وتضخيمه ، بحيث يصبح في العقل الباطن 
لغزًا عظيمًا يعجز ح�ى المخلصين عن حله والتصدي له ، �أو حينما يعمل على �رويج 
الأخبار الكاذبة �أو الإشاعات دون الت�أكد من صحتها ، والتي يكون هدفها تهديد الأمن 
القومي و�كدير ال�لم العام؛ وسواء �أكان الإ��ان على علم بهذا الأمر �أم لم يكن ، فقد 
ذا عجز� عن  �أصبح بال شك �أداة لتنفيذ �أجندة الٓخرين و�أهدافهم دون �أن يدري. واإ
ذا �كررت المؤامرة  �شف المؤامرة والتصدي لها ، فاإن هذا يعني ن�احها وفشلنا ، واإ
بهذا النمط ، فاإن النتي�ة سوف �كون سلبية وواحدة في كل مرة. لذا ينبغي �أل نعطي 
�أك�ر من حجمها و�أن نضعها دائمًا في نصابها الصحيح ، و�أن نضع النقاط على  الأمور 
الحروف ، و�أل نصدق كل ما ��مع �أو �شاهد ، و�أل ننشر الأخبار الكاذبة ، و�أن نت�أكد 

منها �أوًل ؛ لأن هذا سوف يؤ�ر بال شك على حياتنا و�أمننا مباشرة.
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الشرق  الم�لمون في  �أستبعدها مطلقًا؛ فنحن  لكني ل  المؤامرة  نظرية  �أحب  ل 
بعد  فل�طين –  المقدسة –  الأرض  في  مؤامرة صهيونية عظيمة  من  نعاني  الأوسط 
ح�اللها من قبل الكيان الصهيوني. ونصارى العالم �أجمع يعانون من مؤامرة �بيرة ل تقل  اإ
ن الصهاينة المجرمين  جرامًا عما نعانيه - نحن الم�لمين- اليوم في بالد� .. اإ جرمًا ول اإ
لى الصراعات والحروب والطائفية ، والتي ل شك  يقودون العالم – النصارى خصوصًا - اإ
ق�صادية وم�اعات و�أمراض ، وهم ي��ون  سوف تلحق بها اضطرا�ت سسياسسية و�أزمات اإ
نترنت  لى العالم كله عن طريق الإعالم المو�ه الذي ��سيطرون عليه ، ثم الإ سمومهم اإ

العميق ، فهل هناك مؤامرة �أك�ر و�أعظم من هذا ... ؟!

ن اليهود الصهاينة يتاجرون بنزول الم�سيح عي�ى بن مريم عليه ال�الم ، ويتاجرون  اإ
الصهاينة   ] ال�رو��ستانت  جهل  و��ستغلون   ، المقدسة  والأرض  الفل�طينية  �لقضية 
في  الخبي�ة  �أهدافهم  لتحقيق  والأرثوذ�س  للكاثوليك  التاريخي  وبغضهم   [ الم�سيحيين 
نهم يقومون �ضطهاد و�شويه الم�لمين  ال�سيطرة على العالم؛ ليس هذا فح�ب ، بل اإ
ال�سنة حول العالم بمكر ودهاء عن طريق ال�ينما ( �أفالم هوليود وبوليود ) ، وعن 
لى م�ى  طريق بث الأخبار الكاذبة في الإعالم المضلل لديهم ؛ فماذا �أنتم فاعلون ؟ واإ

سوف يتم �شويه الأبر�ء والنيل منهم لتحقيق �أهداف الصهيونية العالمية ؟!

�أي مؤامرة �أشد و�أعظم على نصارى العالم ( الكاثوليك والأرثوذ�س ) من حصار 
الفاتيكان والكرملين وتطويق سسياسستهما بعد �شويه الق�اوسة والكني�ة والطعن فيهم 
على مر�أى وم�مع من العالم �أجمع وسط غياب �م للر�أي العام في �أمريكا و�أورو� وشرق 

�ٓسسيا؛ �أين �أنتم � قوم ؟!

ول يخفى على �أحد ما تفعله ميلشسيات الشسيعة الرافضة وقوات الحرس الثوري 
العراق  في  اللبناني  الشسيعي  الالت  وحزب  العراقية  الشسيعي  الحشد  وقوات  يراني  الإ
وسور� واليمن من ق�ل لأبر�ء الم�لمين ال�سنة الأطهار بدون س�ب سوى الطائفية 
والعجرفة المذهبية؛ الشسيعة الرافضة يق�لون الأطفال ويغتصبون الن�اء ويدمرون المنازل 
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ويحرقون الحضارة العربية �سم الدين وتحت شعار الإسالم ، والإسالم منهم براء براءة 
لى م�ى سسُيق�ل الأبر�ء بدم �رد ؟! الذئب من دم ابن يعقوب؛ اإ

يرانية ال�ديدة )))، لي�ت مصطل�ًا فار�ًا �أو من وحي الخيال �أو  الديك�اتورية الإ
يران ) يتصرفون تمامًا م�ل النازيين �ير �أنهم  ن الشسيعة الروافض ( اإ �ير ذي مدلول .. اإ
�ل البيت ورفع الشعارات الإسالمية الكاذبة ) لتحقيق  دعاء حب � ��ستخدمون الدين ( اإ
والتدمير  وال�لب  الق�ل  في  و��ارعون  الحرب  ي��دءون  حيث   ، الشخصية  م�ٓربهم 
واح�الل الأراضي التي لي�ت لهم وهدم البيوت على �أص�ابها دون و�ه حق .. ووسط 
يقافهم بكل  اإ �أمام الم�لمين ال�سنة سوى  المجتمع الدولي لم يعد  استنكار واسسته�ان 
يرانية ال�ديدة  ال�سبل والطرق مهما كلف الأمر ، ح�ى ل تتحول هذه الديك�اتورية الإ
لى وحش كاسر ي��لع المنطقة العربية ب�أسرها ، ثم ي��لع �أورو� كلها م�ل النازية ، ُمصدرًا  اإ
لى العالم �أجمع الطائفية والشمولية والفاشسية والديكاتورية البغيضة – التي هى سلعتهم  اإ

الرائ�ة - في �أعتى و�أخبث صورها.

يران ول مع �يرها ، ونحن نؤمن �ل�الم  الحقيقة �أننا ل �ريد �أبدًا �أن نُجر لحرب مع اإ
و�ريده للجميع ، لكن مع اسستمرار التعدي على الغير ومع اسستمرار العمليات الإرهابية 
الم�لمين  واليمن ضد  العراق وسور�  من  كل  في  الشسيعية  الميلشسيات  تقودها  التي 
لى �أتون الحروب التي ل تن�ه�ي ، و�أذ�ركم  ال�سنة ، فهذا بال شك سوف يدفع الجميع اإ

جميعًا �أن النصر سوف يكون حليفنا في النهاية لأننا �أص�اب الحق المغتصب.

(1) والبعض ��ميها �لمؤامرة الصفوية الشسيعية.
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1. الجبن والحمق 
نٍَة ��ْو ِمْن َوَراِء ُ�ُدٍر بَ��ُسهُْم  لَّ ِفي ُقًرى ُمَحصَّ

�
- يقول تعالى : ” َل يَُقاِتلُو�َُكْم َجِميًعا ا

َّهُْم قَْوٌم َل يَْعِقلُوَن ” ( الحشر – 14 ). بَيْنَهُْم َشِديٌد تَْح�سَُبهُْم َجِميًعا َوُقلُوبُهُْم شسَتَّى َذِلَك ِب��ن

ْذ َجَعَل ِفيُكْم 
�
َِّه عَلَْيُكْم ا ْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َ�قَْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة الل

�
- يقول تعالى : ” َوا

��نِْ�يَاَء َوَجَع لَُكْم ُملُوًكا َو�َٓ�ُكْم َما لَْم يُْؤِت ��َحًدا ِمَن الَْعالَِميَن (20) َ�قَْوِم اْدُ�لُوا اْل�ْرَض 
وا عَلَى ��ْدَ�ِرُكْم فَ�َْنَقِلُبوا َ�اِسرِيَن (21) قَالُوا َ�ُموَسى  َُّه لَُكْم َوَل �َْرتَد� َِّتي َكَتَب الل َسَة ال الُْمَقدَّ
�َّ َداِ�لُوَن 

�
ْن يَْخُرُجوا ِمنْهَا فَا

�
�َّ لَْن نَْدُ�لَهَا َح�َّى يَْخُرُجوا ِمنْهَا فَا

�
نَّ ِفيهَا قَْوًما َجبَّاِريَن َوا �

ا
َذا َدَ�لُْتُموُه 

�
َُّه عَلَْيهَِما اْدُ�لُوا عَلَْيهُِم الَْباَب فَا َِّذيَن يََخافُوَن ��نَْعَم الل (22) قَاَل َرُ�اَلِن ِمَن ال

�َّ لَْن نَْدُ�لَهَا ��بًَدا َما 
�
ْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن (23) قَالُوا َ�ُموَسى ا

�
َِّه فَ�ََوكَّلُوا ا �َُّكْم �َاِلُبوَن َوعَلَى الل �

فَا
لَّ 

�
ِّي َل ��ْمِلُك ا ن

�
�َّ َهاُهنَا قَاِعُدوَن (24) قَاَل َرّبِ ا

�
�َك فََقاِتاَل ا َداُموا ِفيهَا فَاْذَهْب ��نَْت َوَرب

َمٌة عَلَْيهِْم ��ْربَِعيَن سسَنًَة  َّهَا ُمَحرَّ ن
�
نَْفِ�ي َو��ِخي فَافُْرْق بَْينَنَا َوبَيَْن الَْقْوِم الَْفاِسِقيَن (25) قَاَل فَا

يَِتيهُوَن ِفي اْل�ْرِض فاََل تَ��َس عَلَى الَْقْوِم الَْفاِسِقيَن (26) ” ( المائدة ).

ْذ قَالُوا ِلنَِب�ّيٍ 
�
ْسَرائِيَل ِمْن بَْعِد ُموَسى ا

�
 ِمْن بَِني ا

�
لَى الَْماَل

�
- يقول تعالى : ” ��لَْم �ََر ا

ْن ُكِتَب عَلَْيُكُم الِْق�َاُل ��لَّ تَُقاِتلُوا 
�
َِّه قَاَل َهْل َعَ�يُْ�ْم ا لَهُُم ابَْعْث لَنَا َمِلًكا نَُقاِتْل ِفي َسِ�يِل الل

ا ُكِتَب عَلَْيهُِم الِْق�َاُل  َِّه َوقَْد ��ْخرِْجنَا ِمْن ِدَ�ِرَ� َو��بْنَائِنَا فَلَمَّ قَالُوا َوَما لَنَا ��لَّ نَُقاِتَل ِفي َسِ�يِل الل
اِلِميَن ” ( البقرة – 246 ). َُّه عَِليٌم ِ�لظَّ لَّ قَِلياًل ِمنْهُْم َوالل

�
َّْوا ا تََول
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2. قوم عصاة ومعتدون 
ْسَرائِيَل عَلَى ِلَ�اِن َداُووَد َوِعيَ�ى اْبِن 

�
َِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني ا - يقول تعالى : ” لُِعَن ال

َمْريََم َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعَتُدوَن (78) َكانُوا َل يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر فََعلُوُه لَِب�َْس َما 
َمْت لَهُْم ��نُْفُ�هُْم ��ْن  َِّذيَن َكَفُروا لَِب�َْس َما قَدَّ َّْوَن ال َكانُوا يَْفَعلُوَن (79) �ََرى َكِثيًرا ِمنْهُْم يََتَول

َُّه عَلَْيهِْم َوِفي الَْعَذاِب ُهْم َ�اِلُدوَن (80) ” ( المائدة ). َسِخطَ الل

ْذ ُقلْنَا اْدُ�لُوا َهِذِه الَْقْريََة فَُكلُوا ِمنْهَا َحْيُث ِش�ُْ�ْم َر�ًَدا َواْدُ�لُوا 
�
- يقول تعالى : ” َوا

َِّذيَن  ال َل  فََبدَّ  (58) الُْمْح�سِِنيَن  َوَسنَزِيُد  َخَطاَ�ُكْم  لَُكْم  نَْغِفْر  ٌة  ِحطَّ َوُقولُوا  ًدا  ُس�َّ الَْباَب 
َماِء ِبَما َكانُوا يَْفُ�ُقوَن  َِّذيَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن ال�َّ َِّذي ِقيَل لَهُْم فَ��ْ�َزلْنَا عَلَى ال َظلَُموا قَْوًل �َيَْر ال

(59) ” ( البقرة ).

ْذ ِقيَل لَهُُم اْسُكنُوا َهِذِه الَْقْريََة َوُكلُوا ِمنْهَا َحْيُث ِش�ُْ�ْم َوُقولُوا 
�
- يقول تعالى : ” َوا

َِّذيَن  َل ال ًدا نَْغِفْر لَُكْم َخِطيئَاِ�ُكْم َسنَزِيُد الُْمْح�سِِنيَن (161) فََبدَّ ٌة َواْدُ�لُوا الَْباَب ُس�َّ ِحطَّ
َماِء ِبَما َكانُوا يَْظِلُموَن  َِّذي ِقيَل لَهُْم فَ��ْرَسلْنَا عَلَْيهِْم ِرْجًزا ِمَن ال�َّ َظلَُموا ِمنْهُْم قَْوًل �َيَْر ال

(162) ” ( الأعراف ).

ٍة  ِبُقوَّ �ٓتَيْنَاُكْم  َما  ُ�ُذوا  وَر  الط� فَْوقَُكُم  َوَرفَْعنَا  ِميثَاقَُكْم  ��َ�ْذَ�  ْذ 
�
َوا  ” : تعالى  يقول   -

ِبِه  يَ��ُمُرُكْم  ِب�َْ�َما  ُقْل  ِبُكْفرِِهْم  الِْعْ�َل  ُقلُوِبهُِم  ِفي  َو��ْشرِبُوا  َوَعَصْينَا  َسِمْعنَا  قَالُوا  َواْسَمُعوا 
ْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ” ( البقرة – 93 ).

�
يَما�ُُكْم ا

�
ا

َسِمْعنَا  َويَُقولُوَن  َمَواِضِعِه  َعْن  اْلَكِلَم  يَُحّرِفُوَن  َهاُدوا  َِّذيَن  ال ِمَن   ”  : تعالى  يقول   -
َسِمْعنَا  قَالُوا  َّهُْم  ��ن َولَْو  يِن  الّدِ ِفي  َوَطْعنًا  ِب��لِْ�نَِ�هِْم  لَي�ا  َوَراِعنَا  ُمْ�َمعٍ  �َيَْر  َواْسَمْع  َوَعَصْينَا 
لَّ قَِلياًل 

�
َُّه ِبُكْفرِِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن ا َو��َطْعنَا َواْسَمْع َوانُْظْرَ� لََكاَن َ�يًْرا لَهُْم َو��ْقَوَم َولَِكْن لََعنَهُُم الل

” ( الن�اء – 46 ).
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3. يأمرون الناس بالبر و� يفعلونه 
- يقول تعالى : ” ��تَ��ُمُروَن النَّاَس ِ�لِْ�ّرِ َوتَنَْ�ْوَن ��نُْفَ�ُكْم َو��نُْتْم تَْتلُوَن اْلِك�َاَب ��فاََل 

تَْعِقلُوَن ” (البقرة – 44 ).

4. الجدال وكثرة األسئلة التعجي�ية والمرهقة 
ََّه يَ��ُمُرُكْم ��ْن تَْذبَُحوا بََقَرًة قَالُوا ��تَتَِّخُذَ�  نَّ الل �

ْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ا
�
- يقول تعالى : ” َوا

ِّْن لَنَا َما ِهَي قَاَل  ََّك يَُبي َِّه ��ْن ��ُكوَن ِمَن الَْ�اِهِليَن (67) قَالُوا اْدُع لَنَا َرب ُهُزًوا قَاَل ��ُعوُذ ِ�لل
َّهَا بََقَرٌة َل فَاِرٌض َوَل ِبْكٌر َعَواٌن بَيَْن َذِلَك فَافَْعلُوا َما تُْؤَمُروَن (68) قَالُوا اْدُع لَنَا  ن

�
َُّه يَُقوُل ا ن

�
ا

َّهَا بََقَرٌة َصْفَراُء فَاِقٌع لَْونُهَا �َُ�ر� النَّاِظرِيَن (69)  قَالُوا  ن
�
َُّه يَُقوُل ا ن

�
ِّْن لَنَا َما لَْونُهَا قَاَل ا ََّك يَُبي َرب

َُّه لَُمهَْتُدوَن (70) قَاَل  ْن َشاَء الل
�
�َّ ا

�
نَّ الَْبَقَر �ََشابََه عَلَْينَا َوا �

ِّْن لَنَا َما ِهَي ا ََّك يَُبي اْدُع لَنَا َرب
ََّمٌة َل شسَِيَة ِفيهَا قَالُوا اْلَٓن  َّهَا بََقَرٌة َل َذلُوٌل تُِثيُر اْل�ْرَض َوَل �َْ�ِقي الَْحْرَث ُمَ�ل ن

�
َُّه يَُقوُل ا ن

�
ا

ِجْ�َت ِ�لَْحّقِ فََذبَُحوَها َوَما َكاُدوا يَْفَعلُوَن (71) ” ( البقرة ).

َماِء فََقْد َس��لُوا  - يقول تعالى : ” �َْ���لَُك ��ْهُل اْلِك�َاِب ��ْن تُنَّزَِل عَلَْيهِْم ِكَتاً� ِمَن ال�َّ
ََّخُذوا الِْعْ�َل ِمْن  اِعَقُة ِبُظلِْمهِْم ثُمَّ ات ََّه َجهَْرًة فَ��َ�َذتْهُُم الصَّ ُموَسى ��ْك�ََر ِمْن َذِلَك فََقالُوا ��ِرَ� الل
ِّنَاُت فََعَفْوَ� َعْن َذِلَك َو�ٓتَيْنَا ُموَسى ُسلَْطاً� ُمِبينًا ” ( الن�اء – 153 ). بَْعِد َما َ�اَءتْهُُم الَْبي

- يقول تعالى : ” ��ْم �ُرِيُدوَن ��ْن �َْ���لُوا َرُسولَُكْم َكَما سُسِئَل ُموَسى ِمْن قَْبُل َوَمْن 
ِ�يِل ” ( البقرة – 108 ). يَماِن فََقْد َضلَّ َسَواَء ال�َّ

�
ِل اْلُكْفَر ِ�ْل يَتََبدَّ

5. النفاق والتقية وإظهار خ�ف الباطن
َِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء عَلَْيهِْم ����نَْذْرتَهُْم ��ْم لَْم تُْنِذْرُهْم َل يُْؤِمنُوَن (6)  نَّ ال �

- يقول تعالى : ” ا
َُّه عَلَى ُقلُوِبهِْم َوعَلَى َسْمِعهِْم َوعَلَى ��بَْصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َولَهُْم عََذاٌب َعِظيٌم (7) َوِمَن  َخ�ََم الل



د. أحمد محمد صفوت

-39-

صفات اليهود

َِّذيَن  َوال ََّه  الل يَُخاِدُعوَن  ِبُمْؤِمِنيَن (8)  ُهْم  َوَما  اْلِٓخِر  َوِ�لَْيْوِم  َِّه  ِ�لل �َٓمنَّا  يَُقوُل  َمْن  النَّاِس 
َُّه َمَرًضا َولَهُْم  لَّ ��نُْفَ�هُْم َوَما �َْشُعُروَن (9) ِفي ُقلُوِبهِْم َمَرٌض فََزاَدُهُم الل

�
�َٓمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن ا

ََّما نَْحُن  ن
�
َذا ِقيَل لَهُْم َل تُْفِ�ُدوا ِفي اْل�ْرِض قَالُوا ا

�
عََذاٌب ��ِليٌم ِبَما َكانُوا يَْكِذبُوَن (10) َوا

َذا ِقيَل لَهُْم �ِٓمنُوا َكَما 
�
َّهُْم ُهُم الُْمْفِ�ُدوَن َولَِكْن َل �َْشُعُروَن (12) َوا ن

�
ُمْصِلُحوَن (11) ��َل ا

َذا 
�
َفهَاُء َولَِكْن َل يَْعلَُموَن (13) َوا َّهُْم ُهُم ال�� ن

�
َفهَاُء ��َل ا �َٓمَن النَّاُس قَالُوا ��نُْؤِمُن َكَما �َٓمَن ال��

ََّما نَْحُن ُم�ْسَتهْزِئُوَن  ن
�
�َّ َمَعُكْم ا

�
لَى شسََياِطيِنهِْم قَالُوا ا

�
َذا َ�لَْوا ا

�
َِّذيَن �َٓمنُوا قَالُوا �َٓمنَّا َوا لَُقوا ال

اَللََة  َِّذيَن اْشتََرُوا الضَّ ُهْم ِفي ُطْغَياِنهِْم يَْعَمهُوَن (15) ��ولَِئَك ال َُّه �َ�ْسَتهِْزُئ ِبهِْم َويَُمد� (14) الل
ِ�لْهَُدى فََما َرِبَحْت ِتَ�اَرتُهُْم َوَما َكانُوا ُمهَْتِديَن (16) ” ( البقرة ). قيل هذه الٓ�ت �زلت 
في اليهود و�أحبارهم ومن والهم من المنافقين ( عبدالله بن �أب�ي بن سلول ) .. يقول 
الإمام البغوي في تف�يره : ” ( ومن الناس من يقول �ٓمنا �لله ) �زلت في المنافقين عبد 
الله بن ��بَ�ي بن سلول ، ومعتب بن قشير ، وَ�ّد بن قيس و�أص�ابهم ، حيث �أظهروا 
 ، واعتقدوا �الفها  و�أص�ابه  وسلم  عليه  الله  النب�ي صلى  من  ليَْ�لَُموا  الإسالم  كلمة 

هـ. و�أك�رهم من اليهود ” اإ

لَى بَْعٍض قَالُوا 
�
َذا َ�اَل بَْعُضهُْم ا

�
َِّذيَن �َٓمنُوا قَالُوا �َٓمنَّا َوا َذا لَُقوا ال

�
- يقول تعالى : ”  َوا

ُِّكْم ��فاََل تَْعِقلُوَن ” ( البقرة – 76 ). وُكْم ِبِه ِعْنَد َرب َُّه عَلَْيُكْم ِلُيَ�اج� ثُونَهُْم ِبَما فَ�ََح الل ��تَُ�ّدِ

َُّه  َذا َ�اُءوُكْم قَالُوا �َٓمنَّا َوقَْد َدَ�لُوا ِ�ْلُكْفِر َوُهْم قَْد َخَرُجوا ِبِه َوالل
�
- يقول تعالى : ” َوا

��ْعلَُم ِبَما َكانُوا يَْكُ�ُموَن ” ( المائدة – 61 ).

6. قسوة القلب 
نَّ 

�
- يقول تعالى : ” ثُمَّ قََ�ْت ُقلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد َذِلَك فَهِ�َي َكالِْحَ�اَرِة ��ْو ��َشد� قَْ�َوًة َوا

نَّ ِمنْهَا لََما يَهِْبطُ 
�
قَُّق فَيَْخُرُج ِمنُْه الَْماُء َوا نَّ ِمنْهَا لََما �َشَّ

�
نْهَاُر َوا ُر ِمنُْه اْل� ِمَن الِْحَ�اَرِة لََما يََتَفجَّ

ا تَْعَملُوَن ” ( البقرة – 74 ). َُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ َِّه َوَما الل ِمْن َخشْسَيِة الل
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- يقول تعالى : ” فَِبَما نَْقِضهِْم ِميثَاقَهُْم لََعنَّاُهْم َوَجَعلْنَا ُقلُوبَهُْم قَاسسَِيًة يَُحّرِفُوَن اْلَكِلَم َعْن 
لَّ قَِلياًل ِمنْهُْم فَاْعُف 

�
ِلُع عَلَى َ�ائِنٍَة ِمنْهُْم ا ُروا ِبِه َوَل �ََزاُل تَطَّ ا ُذكِّ ا ِممَّ َمَواِضِعِه َو�َُ�وا َحظ�

ََّه يُِحب� الُْمْح�سِِنيَن ” ( المائدة – 13 ). نَّ الل �
َعْنهُْم َواْصَفْح ا

ا يُْؤِمنُوَن ” (  َُّه ِبُكْفرِِهْم فََقِلياًل مَّ ََّعنَهُُم الل - يقول تعالى : ” َوقَالُوا ُقلُوبُنَا �ُلٌْف ۚ بَل ل
البقرة – 88 ).

نِ�يَاَء ِبَغيِْر َحّقٍ  َِّه َوقَْ�ِلهُِم اْل� يثَاقَهُْم َوُكْفرِِهم ِب�َٓ�ِت الل - يقول تعالى : ” فَِبَما نَْقِضهِم ّمِ
لَّ قَِلياًل ” ( الن�اء – 155

�
َُّه عَلَْيهَا ِبُكْفرِِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن ا َوقَْوِلهِْم ُقلُوبُنَا �ُلٌْفۚ  بَْل َطَبَع الل

.(

7. أكل الحرام والمسارعة في اإلثم والعدوان 
ْن َ�اُءوَك فَاْحُكْم بَيْنَهُْم ��ْو 

�
ْحِت فَا اُعوَن ِلْلَكِذِب ��كَّالُوَن ِلل�� - يقول تعالى : ” َسمَّ

نَّ  �
ْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيْنَهُْم ِ�لِْقْ�طِ ا

�
وَك َشيْ�ًا َوا ْن تُْعِرْض َعْنهُْم فَلَْن يَُضر�

�
��ْعِرْض َعْنهُْم َوا

ََّه يُِحب� الُْمْقِ�ِطيَن ” ( المائدة – 42 ). الل

ْحَت  ثِْم َوالُْعْدَواِن َو��ْكِلهُِم ال��
�
- يقول تعالى : ” َو�ََرى َكِثيًرا ِمنْهُْم �َُ�اِرُعوَن ِفي اْل

َو��ْكِلهُِم  ثَْم 
�
اْل قَْوِلهُِم  َعْن  َواْل�ْحَباُر  ِني�وَن  َّ� الرَّ يَْنهَاُهُم  لَْوَل   (62) يَْعَملُوَن  َكانُوا  َما  لَِب�َْس 

ْحَت لَِب�َْس َما َكانُوا يَْصنَُعوَن (63) ” ( المائدة ). ال��

- ال�حت؛ المال الحرام كالرشوة والر� وال�رقة و�ير ذلك.

لى المعاصي والذنوب والبغي والظلم. ثم والعدوان؛ �أي ��ارعون اإ - ��ارعون في الإ

في  محرم  وهو  بالباطل  الناس  وأموال  الربا  أكل   .8
ش�يعتهم 
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ِهْم  َباٍت ��ِحلَّْت لَهُْم َوِبَصّدِ ْمنَا عَلَْيهِْم َطّيِ َِّذيَن َهاُدوا َحرَّ - يقول تعالى : ”فَِبُظلٍْم ِمَن ال
َ� َوقَْد نُهُوا َعْنُه َو��ْكِلهِْم ��ْمَواَل النَّاِس ِ�لَْباِطِل  َِّه َكِثيًرا (160) َو��ْ�ِذِهُم الّرِ َعْن َسِ�يِل الل

َو��ْعَتْدَ� ِلْلَكاِفرِيَن ِمنْهُْم عََذاً� ��ِليًما (161) ” ( الن�اء ).

9. السعي في الفساد وإشعال الحروب والفتن 
َّْت ��يِْديهِْم َولُِعُنوا ِبَما قَالُوا بَْل يََداُه  َِّه َمْغلُولٌَة �ُل - يقول تعالى : ” َوقَالَِت الَْيهُوُد يَُد الل
َِّك ُطْغَياً� َوُكْفًرا  لَْيَك ِمْن َرب

�
َم�ُْ�وَطَتاِن يُْنِفُق َكْيَف �ََشاُء َولَيَزِيَدنَّ َكِثيًرا ِمنْهُْم َما ��ْ�ِزَل ا

َُّه َو�َْ�َعْوَن  ََّما ��ْوقَُدوا َ�ًرا ِللَْحْرِب ��ْطَف��َها الل لَى يَْوِم الِْقيَاَمِة ُكل
�
َو��لَْقْينَا بَيْنَهُُم الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاَء ا

َُّه َل يُِحب� الُْمْفِ�ِديَن ” ( المائدة – 64 ). ِفي اْل�ْرِض فََ�اًدا َوالل

10. اإلسراف في القتل وسفك الدماء الب�يئة بغير الحق 
َُّه َمْن قَ�ََل نَْفً�ا ِبَغيِْر نَْفٍس  ْسَرائِيَل ��ن

�
- يقول تعالى : ” ِمْن ��ْ�ِل َذِلَك َكَت�ْنَا عَلَى بَِني ا

ََّما ��ْحيَا النَّاَس َجِميًعا َولََقْد  ََّما قَ�ََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن ��ْحيَاَها فََك��ن ��ْو فََ�اٍد ِفي اْل�ْرِض فََك��ن
نَّ َكِثيًرا ِمنْهُْم بَْعَد َذِلَك ِفي اْل�ْرِض لَُمْ�رِفُوَن ” ( المائدة –  �

نَاِت ثُمَّ ا ِّ َ�اَءتْهُْم ُرُسلُنَا ِ�لَْبي
.( 32

11. قتلة األنبياء والرسل والمقسطين والمنصفين : الغدر 
ِّيَن ِبَغيِْر َحّقٍ َويَْقُ�لُوَن  َِّه َويَْقُ�لُوَن النَِّبي َِّذيَن يَْكُفُروَن ِب�َٓ�ِت الل نَّ ال �

- يقول تعالى : ” ا
َحِبَطْت  َِّذيَن  ال ��ولَِئَك   (21) ��ِليٍم  ِبَعَذاٍب  ْرُهْم  فَ�َّشِ النَّاِس  ِمَن  ِ�لِْقْ�طِ  يَ��ُمُروَن  َِّذيَن  ال

�ل عمران ). نَْيا َواْلِٓخَرِة َوَما لَهُْم ِمْن َ�ِصرِيَن (22) ” ( � ��ْعَمالُهُْم ِفي الد�

ُسِل َو�ٓتَيْنَا ِعيَ�ى اْبَن  - يقول تعالى : ” َولََقْد �ٓتَيْنَا ُموَسى اْلِك�َاَب َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه ِ�لر�
ََّما َ�اَءُكْم َرُسوٌل ِبَما َل تَهَْوى ��نُْفُ�ُكُم اسْسَتْك�َْرتُْم  َّْدَ�ُه ِبُروحِ الُْقُدِس ��فَُكل نَاِت َو��ي ِّ َمْريََم الَْبي
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بُْتْم َوفَرِيقًا تَْقُ�لُوَن ” ( البقرة – 87 ). فََفرِيقًا َكذَّ

نِْ�يَاَء ِبَغيِْر َحّقٍ  َِّه َوقَْ�ِلهُِم اْل� - يقول تعالى : ” فَِبَما نَْقِضهِْم ِميثَاقَهُْم َوُكْفرِِهْم ِب�َٓ�ِت الل
لَّ قَِلياًل ” ( الن�اء – 155 ).

�
َُّه عَلَْيهَا ِبُكْفرِِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن ا َوقَْوِلهِْم ُقلُوبُنَا �ُلٌْف بَْل َطَبَع الل

ََّما َ�اَءُهْم  لَْيهِْم ُرُساًل ُكل
�
ْسَرائِيَل َو��ْرَسلْنَا ا

�
- يقول تعالى : ” لََقْد ��َ�ْذَ� ِميثَاَق بَِني ا

بُوا َوفَرِيقًا يَْقُ�لُوَن ” ( المائدة – 70 ). َرُسوٌل ِبَما َل تَهَْوى ��نُْفُ�هُْم فَرِيقًا َكذَّ

12. غدرهم بعيسى ابن م�يم 
َِّه َوَما قَ�َلُوُه َوَما  �َّ قَ�َلْنَا الَْم�سِيَح ِعيَ�ى اْبَن َمْريََم َرُسوَل الل

�
- يقول تعالى : ” َوقَْوِلهِْم ا

َِّباَع  لَّ ات
�
َِّذيَن اْخ�َلَُفوا ِفيِه لَِفي َشّكٍ ِمنُْه َما لَهُْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم ا نَّ ال

�
َه لَهُْم َوا َصلَُبوُه َولَِكْن شُسّبِ

ْن ِمْن 
�
َُّه َعزِيًزا َحِكيًما (158) َوا لَْيِه َوَكاَن الل

�
َُّه ا ّنِ َوَما قَ�َلُوُه يَِقينًا (157) بَْل َرفََعُه الل الظَّ

لَّ لَُيْؤِمنَنَّ ِبِه قَْبَل َمْوِتِه َويَْوَم الِْقيَاَمِة يَُكوُن عَلَْيهِْم َشهِيًدا (159) ” ( الن�اء 
�
��ْهِل اْلِك�َاِب ا

.(

 
ً
 عظيما

ً
13. يقولون في م�يم بهتانا

- يقول تعالى : ” َوِبُكْفرِِهْم َوقَْوِلهِْم عَلَى َمْريََم بُهَْتاً� َعِظيًما ” ( الن�اء – 156 ).

14. التكذيب بالكتاب المقدس ( التوراة والقرآن ( 
- يقول تعالى : ” ��فَُ�ْؤِمنُوَن ِبَبْعِض اْلِك�َاِب َو�َْكُفُروَن ِبَبْعٍض فََما َجَزاُء َمْن يَْفَعُل َذِلَك 
ا  َُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ لَى ��َشّدِ الَْعَذاِب َوَما الل

�
نَْيا َويَْوَم الِْقيَاَمِة يَُرد�وَن ا لَّ ِخْزٌي ِفي الَْحَياِة الد�

�
ِمنُْكْم ا

تَْعَملُوَن ” ( البقرة – 85 ).

ٌق ِلَما َمَعهُْم َوَكانُوا ِمْن قَْبُل  َِّه ُمَصّدِ ا َ�اَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد الل - يقول تعالى : ” َولَمَّ
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اْلَكاِفرِيَن  َِّه عَلَى  الل فَلَْعنَُة  ِبِه  َكَفُروا  َما َعَرفُوا  ا َ�اَءُهْم  فَلَمَّ َكَفُروا  َِّذيَن  ال �َ�ْسَتْفِ�ُحوَن عَلَى 
َُّه ِمْن فَْضِلِه عَلَى  َُّه بَْغًيا ��ْن يُنَّزَِل الل (89) ِب�َْ�َما اْشتََرْوا ِبِه ��نُْفَ�هُْم ��ْن يَْكُفُروا ِبَما ��ْ�َزَل الل
َذا ِقيَل 

�
َمْن �ََشاُء ِمْن ِعَباِدِه فََباُءوا ِبَغَضٍب عَلَى غََضٍب َوِلْلَكاِفرِيَن عََذاٌب ُمهِيٌن (90) َوا

قًا ِلَما  َُّه قَالُوا نُْؤِمُن ِبَما ��ْ�ِزَل عَلَْينَا َويَْكُفُروَن ِبَما َوَراَءُه َوُهَو الَْحق� ُمَصّدِ لَهُْم �ِٓمنُوا ِبَما ��ْ�َزَل الل
ْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن (91) ” ( البقرة ).

�
َِّه ِمْن قَْبُل ا َمَعهُْم ُقْل فَِلَم تَْقُ�لُوَن ��نِْ�يَاَء الل

ٌق ِلَما َمَعهُْم نََبَذ فَرِيٌق ِمَن  َِّه ُمَصّدِ ا َ�اَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد الل - يقول تعالى : ” َولَمَّ
َّهُْم َل يَْعلَُموَن ” ( البقرة – 101 ). َِّه َوَراَء ُظهُوِرِهْم َك��ن َِّذيَن ��وتُوا اْلِك�َاَب ِكَتاَب الل ال

15. تح�يف الكتاب المقدس ( التوراة ( 
َِّه  - يقول تعالى : ” ��فَ�َْطَمُعوَن ��ْن يُْؤِمنُوا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَرِيٌق ِمنْهُْم �َْ�َمُعوَن َكاَلَم الل

ثُمَّ يَُحّرِفُونَُه ِمْن بَْعِد َما َعَقلُوُه َوُهْم يَْعلَُموَن ” ( البقرة – 75 ).

َِّه  َِّذيَن يَْكُ�ُبوَن اْلِك�َاَب ِب��يِْديهِْم ثُمَّ يَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد الل - يقول تعالى : ” فََويٌْل ِلل
ا يَْك�سُِبوَن ” ( البقرة –  ا َكَت�َْت ��يِْديهِْم َوَويٌْل لَهُْم ِممَّ ِليَْشتَُروا ِبِه ثََمنًا قَِلياًل فََويٌْل لَهُْم ِممَّ
79 ). وهذا التحريف المتعمد ��ستوجب العقوبة الشديدة من الله عز و�ل والخلود في 
ََّخْذتُْم ِعْنَد  ًما َمْعُدوَدًة ُقْل ��ت لَّ ���َّ

�
النار ، لذا قال تعالى بعد ذلك : ” َوقَالُوا لَْن تََم�سَّنَا النَّاُر ا

َِّه َما َل تَْعلَُموَن (80) بَلَى َمْن َكَ�َب  َُّه َعهَْدُه ��ْم تَُقولُوَن عَلَى الل َِّه َعهًْدا فَلَْن يُْخِلَف الل الل
�ًَة َو��َحاَطْت ِبِه َخِطي�َُ�ُه فَ��ولَِئَك ��ْصَ�اُب النَّاِر ُهْم ِفيهَا َ�اِلُدوَن (81) ” ( البقرة ). ِّ َسي

َسِمْعنَا  َويَُقولُوَن  َمَواِضِعِه  َعْن  اْلَكِلَم  يَُحّرِفُوَن  َهاُدوا  َِّذيَن  ال ِمَن   ”  : تعالى  يقول   -
َسِمْعنَا  قَالُوا  َّهُْم  ��ن َولَْو  يِن  الّدِ ِفي  َوَطْعنًا  ِب��لِْ�نَِ�هِْم  لَي�ا  َوَراِعنَا  ُمْ�َمعٍ  �َيَْر  َواْسَمْع  َوَعَصْينَا 
لَّ قَِلياًل 

�
َُّه ِبُكْفرِِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن ا َو��َطْعنَا َواْسَمْع َوانُْظْرَ� لََكاَن َ�يًْرا لَهُْم َو��ْقَوَم َولَِكْن لََعنَهُُم الل

” ( الن�اء – 46 ).

- يقول تعالى : ” فَِبَما نَْقِضهِْم ِميثَاقَهُْم لََعنَّاُهْم َوَجَعلْنَا ُقلُوبَهُْم قَاسسَِيًة يَُحّرِفُوَن اْلَكِلَم َعْن 
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لَّ قَِلياًل ِمنْهُْم فَاْعُف 
�
ِلُع عَلَى َ�ائِنٍَة ِمنْهُْم ا ُروا ِبِه َوَل �ََزاُل تَطَّ ا ُذكِّ ا ِممَّ َمَواِضِعِه َو�َُ�وا َحظ�

ََّه يُِحب� الُْمْح�سِِنيَن ” ( المائدة – 13 ). نَّ الل �
َعْنهُْم َواْصَفْح ا

َِّذيَن قَالُوا  َِّذيَن �َُ�اِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن ال ُسوُل َل يَْحُزنَْك ال �هَا الرَّ - يقول تعالى : ” َ���ي
اُعوَن ِلَقْوٍم �َٓخرِيَن  اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ َِّذيَن َهاُدوا َسمَّ �َٓمنَّا ِب��فَْواِههِْم َولَْم تُْؤِمْن ُقلُوبُهُْم َوِمَن ال
تُْؤتَْوُه  لَْم  ْن 

�
َوا فَُخُذوُه  َهَذا  ��وِتيُ�ْم  ْن 

�
ا يَُقولُوَن  َمَواِضِعِه  بَْعِد  ِمْن  اْلَكِلَم  يَُحّرِفُوَن  يَ��تُوَك  لَْم 

َُّه ��ْن يَُطهَِّر  َِّذيَن لَْم يُِرِد الل َِّه َشيْ�ًا ��ولَِئَك ال َُّه ِفْ�نََتُه فَلَْن تَْمِلَك لَُه ِمَن الل فَاْحَذُروا َوَمْن يُِرِد الل
نَْيا ِخْزٌي َولَهُْم ِفي اْلِٓخَرِة عََذاٌب َعِظيٌم ” ( المائدة – 41 ). ُقلُوبَهُْم لَهُْم ِفي الد�

16. العصيان وا�عتداء يوم السبت 
�ِْت  ْذ يَْعُدوَن ِفي ال�َّ

�
َِّتي َكانَْت َحاِضَرَة الَْبْحِر ا - يقول تعالى : ” َواْس��لْهُْم َعِن الَْقْريَِة ال

َكانُوا  ِبَما  نَْبلُوُهْم  َكَذِلَك  تَ��ِتيهِْم  َل  �َْ�ِ�ُ�وَن  َل  َويَْوَم  عًا  ُشرَّ َس�ِْ�هِْم  يَْوَم  ِحيَتانُهُْم  تَ��ِتيهِْم  ْذ 
�
ا

يَْفُ�ُقوَن ” ( الأعراف – 163 ).

�ِْت فَُقلْنَا لَهُْم ُكونُوا ِقَرَدًة  َِّذيَن اْعَتَدْوا ِمنُْكْم ِفي ال�َّ - يقول تعالى : ” َولََقْد عَِلْمُتُم ال
َ�اسسِِئيَن (65) فََجَعلْنَاَها �ََكاًل ِلَما بَيَْن يََديْهَا َوَما َ�لَْفهَا َوَمْوِعَظًة ِللُْمتَِّقيَن (66) ” ( البقرة 

.(

17. سماعون للكذب 
ْن َ�اُءوَك فَاْحُكْم بَيْنَهُْم ��ْو 

�
ْحِت فَا اُعوَن ِلْلَكِذِب ��كَّالُوَن ِلل�� - يقول تعالى : ” َسمَّ

نَّ  �
ْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيْنَهُْم ِ�لِْقْ�طِ ا

�
وَك َشيْ�ًا َوا ْن تُْعِرْض َعْنهُْم فَلَْن يَُضر�

�
��ْعِرْض َعْنهُْم َوا

ََّه يُِحب� الُْمْقِ�ِطيَن  ” ( المائدة – 42 ). الل

لى الكذب و�روي�ه والخوض فيه ، والإعالم الصهيوني اليوم  - يميلون لالسستماع اإ
لأك�ر دليل على هذا الأمر.
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18. عبادة العجل من دون هللا 
َو��نُْتْم  بَْعِدِه  ِمْن  الِْعْ�َل  ََّخْذتُُم  ات ثُمَّ  نَاِت  ِّ ِ�لَْبي ُموَسى  َ�اَءُكْم  َولََقْد   ” : تعالى  يقول   -
ٍة َواْسَمُعوا  وَر ُ�ُذوا َما �ٓتَيْنَاُكْم ِبُقوَّ ْذ ��َ�ْذَ� ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكُم الط�

�
َظاِلُموَن (92) َوا

ْن 
�
يَما�ُُكْم ا

�
قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َو��ْشرِبُوا ِفي ُقلُوِبهُِم الِْعْ�َل ِبُكْفرِِهْم ُقْل ِب�َْ�َما يَ��ُمُرُكْم ِبِه ا

ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن (93) ” ( البقرة ).

 � 
ً
 ابنا

ً
19. اتخذوا ع�يرا

َِّه  الل َِّه َوقَالَِت النََّصاَرى الَْم�سِيُح اْبُن  الل الَْيهُوُد ُعَزْيٌر اْبُن  - يقول تعالى : ” َوقَالَِت 
َّى يُْؤفَُكوَن ” (  َُّه ��ن َِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَْبُل قَاتَلَهُُم الل ِب��فَْواِههِْم يَُضاِهُئوَن قَْوَل ال َذِلَك قَْولُهُْم 

التوبة – 30 ).

20. ادعوا أنهم أولياء هللا وأحباؤه 
بُُكْم  َِّه َو��ِحبَّاُؤُه ُقْل فَِلَم يَُعّذِ - يقول تعالى : ” َوقَالَِت الَْيهُوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن ��بْنَاُء الل
َماَواِت  َِّه ُملُْك ال�َّ ُب َمْن �ََشاُء َوِلل ْن َ�لََق يَْغِفُر ِلَمْن �ََشاُء َويَُعّذِ ِبُذنُوِبُكْم بَْل ��نُْتْم �ََشٌر ِممَّ

لَْيِه الَْمِصيُر ” ( المائدة – 18 ).
�
َواْل�ْرِض َوَما بَيْنَهَُما َوا

َِّه ِمْن ُدوِن النَّاِس  ْن َزَعْمُتْم ���َُّكْم ��ْوِلَياُء ِلل
�
َِّذيَن َهاُدوا ا �هَا ال - يقول تعالى : ” ُقْل َ���ي

ْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن ” ( الجمعة – 6 ).
�
فَ�ََمنَُّوا الَْمْوَت ا



العالم بين يديك قصة بني إسرائيل

-46-

صفات اليهود

21. أحرص الناس على حياة 
َِّذيَن ��ْشَرُكوا يََود� ��َحُدُهْم  َّهُْم ��ْحَرَص النَّاِس عَلَى َحيَاٍة َوِمَن ال - يقول تعالى : ” َولََتِ�َدن
َُّه بَِصيٌر ِبَما يَْعَملُوَن ” (  َر َوالل ُر ��لَْف سسَنٍَة َوَما ُهَو ِبُمَزْحزِِحِه ِمَن الَْعَذاِب ��ْن يَُعمَّ لَْو يَُعمَّ

البقرة – 96 ).

َِّه ِمْن ُدوِن النَّاِس  ْن َزَعْمُتْم ���َُّكْم ��ْوِلَياُء ِلل
�
َِّذيَن َهاُدوا ا �هَا ال - يقول تعالى : ” ُقْل َ���ي

عَِليٌم  َُّه  َوالل ��يِْديهِْم  َمْت  قَدَّ ِبَما  ��بًَدا  يََتَمنَّْونَُه  َوَل   (6) َصاِدِقيَن  ُكْنُتْم  ْن 
�
ا الَْمْوَت  فَ�ََمنَُّوا 

لَى عَاِلِم الَْغْيِب 
�
َُّه ُماَلِقيُكْم ثُمَّ �َُرد�وَن ا ن

�
وَن ِمنُْه فَا َِّذي تَِفر� نَّ الَْمْوَت ال �

اِلِميَن (7) ُقْل ا ِ�لظَّ
�ُُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَْعَملُوَن (8) ” ( الجمعة ). ِّ هَاَدِة فَُينَ� َوالشَّ

نَْيا ِ�ْلِٓخَرِة فاََل يَُخفَُّف َعْنهُُم الَْعَذاُب  َِّذيَن اْشتََرُوا الَْحَياَة الد� - يقول تعالى : ” ��ولَِئَك ال
َوَل ُهْم يُْنَصُروَن ” ( البقرة – 86 ).

22. عداوتهم لجب�يل عليه الس�م 
قًا  َِّه ُمَصّدِ ْذِن الل

�
لَُه عَلَى قَلِْبَك ِ� َُّه �َزَّ ن

�
ا ِلِ��ْرِيَل فَا - يقول تعالى : ” ُقْل َمْن َكاَن عَُدو�

َِّه َوَماَل�َِكِ�ِه َوُرُسِلِه َوِ��ْرِيَل  ا ِلل ِلَما بَيَْن يََديِْه َوُهًدى َو�ُْشَرى ِللُْمْؤِمِنيَن (97) َمْن َكاَن عَُدو�
ََّه عَُدو� ِلْلَكاِفرِيَن (98) ” ( البقرة ). �نَّ الل

َوِميَكاَل فَا

23. عداوتهم للذين آمنوا 
��ْشَرُكوا  َِّذيَن  َوال الَْيهُوَد  �َٓمنُوا  َِّذيَن  ِلل عََداَوًة  النَّاِس  ��َشدَّ  لََتِ�َدنَّ   ”  : تعالى  يقول   -
يِ�يَن َوُرْهَباً�  �َّ نََصاَرى َذِلَك ِب��نَّ ِمنْهُْم ِقّ�ِ

�
َِّذيَن قَالُوا ا َِّذيَن �َٓمنُوا ال ًة ِلل َولََتِ�َدنَّ ��ْقَربَهُْم َمَودَّ

َّهُْم َل �َ�ْسَتْكِ�ُروَن ” ( المائدة – 82 ). َو��ن
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24. نقض العهود والمواثيق 
ََّما عَاَهُدوا َعهًْدا نََبَذُه فَرِيٌق ِمنْهُْم بَْل ��ْك�َُرُهْم َل يُْؤِمنُوَن ” (  - يقول تعالى : ” ��َوُكل

البقرة – 100 ).

ٍة َوُهْم َل يَتَُّقوَن  َِّذيَن عَاَهْدَت ِمنْهُْم ثُمَّ يَْنُقُضوَن َعهَْدُهْم ِفي ُكّلِ َمرَّ - يقول تعالى : ” ال
ا تََخافَنَّ ِمْن  مَّ

�
كَُّروَن (57) َوا َّهُْم يَذَّ ا تَثَْقَفنَّهُْم ِفي الَْحْرِب فََشّرِْد ِبهِْم َمْن َ�لَْفهُْم لََعل مَّ

�
(56) فَا

ََّه َل يُِحب� الَْخائِِنيَن (58) ” ( الأنفال ) .. هذه  نَّ الل �
لَْيهِْم عَلَى َسَواٍء ا

�
قَْوٍم ِخيَانًَة فَانِْبْذ ا

الٓ�ت �زلت خصيصًا في يهود بني قريظة وبني النضير الذين نقضوا العهد مع النب�ي صلى 
الله عليه وسلم ، وت�الفوا مع المشركين ضده ، لكنها تصف �أحوال اليهود و�أ�القهم 

عمومًا في كل زمان ومكان ، وتوضح �يفية التعامل معهم.

نِ�يَاَء ِبَغيِْر َحّقٍ  َِّه َوقَْ�ِلهُِم اْل� يثَاقَهُْم َوُكْفرِِهم ِب�َٓ�ِت الل - يقول تعالى : ” فَِبَما نَْقِضهِم ّمِ
لَّ قَِلياًل ” ( الن�اء – 155

�
َُّه عَلَْيهَا ِبُكْفرِِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن ا َوقَْوِلهِْم ُقلُوبُنَا �ُلٌْفۚ  بَْل َطَبَع الل

.(

يثَاقَهُْم لََعنَّاُهْم َوَجَعلْنَا ُقلُوبَهُْم قَاسسَِيًة ۖ يَُحّرِفُوَن اْلَكِلَم  - يقول تعالى : ” فَِبَما نَْقِضهِم ّمِ
نْهُْم ۖ  لَّ قَِلياًل ّمِ

�
نْهُْم ا ِلُع عَلَٰى َ�ائِنٍَة ّمِ ُروا ِبِه ۚ َوَل �ََزاُل تَطَّ ا ُذكِّ مَّ ا ّمِ َواِضِعِه ۙ َو�َُ�وا َحظ� َعن مَّ

ََّه يُِحب� الُْمْح�سِِنيَن ” ( المائدة – 13 ). نَّ الل �
فَاْعُف َعْنهُْم َواْصَفْح ۚ ا

25. إلباس الحق بالباطل وكتمان الحق
- يقول تعالى : ” َوَل تَلِْ�ُ�وا الَْحقَّ ِ�لَْباِطِل َو�َْكُ�ُموا الَْحقَّ َو��نُْتْم تَْعلَُموَن ” (البقرة 

.( 42 –
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26. أكثرهم الفاسقون 
َوتَْنهَْوَن َعِن  ِ�لَْمْعُروِف  تَ��ُمُروَن  ِللنَّاِس  ��ْخرَِجْت  ٍة  ��مَّ ُكْنُتْم َ�يَْر  - يقول تعالى : ” 
َو��ْك�َُرُهُم  الُْمْؤِمنُوَن  ِمنْهُُم  لَهُْم  َ�يًْرا  لََكاَن  اْلِك�َاِب  ��ْهُل  �َٓمَن  َولَْو  َِّه  ِ�لل َوتُْؤِمنُوَن  الُْمْنَكِر 

�ل عمران – 110 ). الَْفاِسُقوَن ” ( �

27. كثير منهم ساء ما يعملون 
ِّهِْم َل�َكلُوا  لَْيهِْم ِمْن َرب

�
نِْجيَل َوَما ��ْ�ِزَل ا

�
َّهُْم ��قَاُموا التَّْوَراَة َواْل - يقول تعالى : ” َولَْو ��ن

ٌة ُمْق�َِصَدٌة َوَكِثيٌر ِمنْهُْم َساَء َما يَْعَملُوَن ” ( المائدة  ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن تَْحِت ��ْرُ�ِلهِْم ِمنْهُْم ��مَّ
.( 66 –
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1. اللعن في الدنيا 
َُّه ِبِه  َِّه ِمْن بَْعِد ِميثَاِقِه َويَْقَطُعوَن َما ��َمَر الل َِّذيَن يَْنُقُضوَن َعهَْد الل - يقول تعالى : ” َوال
اِر ” ( الرعد – 25 ). َّْعنَُة َولَهُْم ُسوُء الدَّ ��ْن يُوَصَل َويُْفِ�ُدوَن ِفي اْل�ْرِض ��ولَِئَك لَهُُم الل

ْسَرائِيَل عَلَى ِلَ�اِن َداُووَد َوِعيَ�ى اْبِن 
�
َِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني ا - يقول تعالى : ” لُِعَن ال

َمْريََم َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعَتُدوَن ” ( المائدة – 78 ).

قًا ِلَما َمَعُكْم ِمْن قَْبِل  لْنَا ُمَصّدِ َِّذيَن ��وتُوا اْلِك�َاَب �ِٓمنُوا ِبَما �َزَّ �هَا ال - يقول تعالى : ”  َ���ي
َِّه  �ِْت َوَكاَن ��ْمُر الل َها عَلَى ��ْدَ�ِرَها ��ْو نَلَْعنَهُْم َكَما لََعنَّا ��ْصَ�اَب ال�َّ ��ْن نَْطِمَس ُوُجوًها فَنَُردَّ

َمْفُعوًل ” ( الن�اء – 47 ).

2. الذلة والمسكنة والغضب الشديد 
َّهُْم  َِّه َذِلَك ِب��ن َُّة َوالَْمْ�َكنَُة َوَ�ُءوا ِبَغَضٍب ِمَن الل ل - يقول تعالى : ” َوُضرِبَْت عَلَْيهُِم الّذِ
ِّيَن ِبَغيِْر الَْحّقِ َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعَتُدوَن ” (  َِّه َويَْقُ�لُوَن النَِّبي َكانُوا يَْكُفُروَن ِب�َٓ�ِت الل

البقرة – 61 ).

ِمَن  َوَحْبٍل  َِّه  الل ِمَن  ِبَحْبٍل  لَّ 
�
ا ثُِقُفوا  َما  ��ْيَن  َُّة  ل الّذِ عَلَْيهُِم  - يقول تعالى : ” ُضرِبَْت 

َّهُْم َكانُوا يَْكُفُروَن ِب�َٓ�ِت  َِّه َوُضرِبَْت عَلَْيهُِم الَْمْ�َكنَُة َذِلَك ِب��ن النَّاِس َوَ�ُءوا ِبَغَضٍب ِمَن الل
�ل عمران – 112 ). نِْ�يَاَء ِبَغيِْر َحّقٍ َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعَتُدوَن ” ( � َِّه َويَْقُ�لُوَن اْل� الل

َُّه  َُّه بَْغًيا ��ْن يُنَّزَِل الل - يقول تعالى : ” ِب�َْ�َما اْشتََرْوا ِبِه ��نُْفَ�هُْم ��ْن يَْكُفُروا ِبَما ��ْ�َزَل الل
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ِمْن فَْضِلِه عَلَى َمْن �ََشاُء ِمْن ِعَباِدِه فََباُءوا ِبَغَضٍب عَلَى غََضٍب َوِلْلَكاِفرِيَن عََذاٌب ُمهِيٌن ” 
( البقرة – 90 ).

3. التيه في زمن موسى عليه الس�م 
َمٌة عَلَْيهِْم ��ْربَِعيَن سسَنًَة يَِتيهُوَن ِفي اْل�ْرِض فاََل تَ��َس  َّهَا ُمَحرَّ ن

�
- يقول تعالى : ” قَاَل فَا

عَلَى الَْقْوِم الَْفاِسِقيَن ” ( المائدة – 26 ).

4. المسخ إلى قردة وخنا�ير ( زمن داود عليه الس�م على 
الراجح (

�ِْت فَُقلْنَا لَهُْم ُكونُوا ِقَرَدًة  َِّذيَن اْعَتَدْوا ِمنُْكْم ِفي ال�َّ - يقول تعالى : ” َولََقْد عَِلْمُتُم ال
َ�اسسِِئيَن ” ( البقرة – 65 ).

ا َعَتْوا َعْن َما نُهُوا َعْنُه ُقلْنَا لَهُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َ�اسسِِئيَن ” ( الأعراف  - يقول تعالى : ” فَلَمَّ
.( 166 –

َُّه َوغَِضَب  َِّه َمْن لََعنَُه الل �ُُكْم ِ�َشّرٍ ِمْن َذِلَك َم�ُوبًَة ِعْنَد الل ِّ - يقول تعالى : ” ُقْل َهْل ��نَ�
اُغوَت ��ولَِئَك َشر� َمَكاً� َو��َضل� َعْن َسَواِء  عَلَْيِه َوَجَعَل ِمنْهُُم الِْقَرَدَة َوالَْخنَاِزيَر َوَعَبَد الطَّ

ِ�يِل ” ( المائدة – 60 ). ال�َّ

5. التفرق والشتات في األرض 
َذا َ�اَء َوْعُد اْلِٓخَرِة 

�
ْسَرائِيَل اْسُكنُوا اْل�ْرَض فَا

�
- يقول تعالى : ” َوُقلْنَا ِمن بَْعِدِه ِلَبِني ا

ِجْ�نَا ِبُكْم لَِفيًفا ” ( الإسراء – 104 ).

َذِلَك  ُدوَن  َوِمنْهُْم  اِلُحوَن  الصَّ ِمنْهُُم  ��َمًما  اْل�ْرِض  ِفي  ْعنَاُهْم  َوقَطَّ  ”  : تعالى  يقول   -
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َّهُْم يَْرِجُعوَن ” ( الأعراف – 168 ). �َاِت لََعل ِّ ي َوبَلَْوَ�ُهْم ِ�لَْح�سَنَاِت َوال�َّ

6. تسليط العذاب عليهم في الدنيا إلى يوم القيامة
الِْقيَاَمِة َمْن �َُ�وُمهُْم ُسوَء  يَْوِم  لَى 

�
ا لََيْبَع�َنَّ عَلَْيهِْم  �َك  َرب َن  تَ��ذَّ ْذ 

�
َوا - يقول تعالى : ” 

َُّه لََغُفوٌر َرِحيٌم ” ( الأعراف – 167 ). ن
�
ََّك لََ�رِيُع الِْعَقاِب َوا نَّ َرب �

الَْعَذاِب ا

7. اله�يمة والتتبير في آخر الزمان ( المرة الثانية (
َذا َ�اَء َوْعُد اْلِٓخَرِة ِليَُ�وُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُ�لُوا الَْمْ�ِ�َد َكَما 

�
- يقول تعالى : ” فَا

ُروا َما عَلَْوا تَْتِ�يًرا ” ( الإسراء – 7 ). ٍة َوِلُيَت�ِّ َل َمرَّ َدَ�لُوُه ��وَّ

8. اله�يمة زمان المهدي عليه الس�م ( المرة الثالثة ( 
- يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تَُقاِتلُوَن الَيهُوَد، َح�َّى يَْخَتِب�َي ��َحُدُهْم 
يَهُوِدي� َوَرائِي ، فَاْقُ�لُْه ” ؛ رواه البخاري  َِّه ، َهَذا  الل َوَراَء الَحَجِر ، فَيَُقوُل : َ� َعْبَد 

وم�لم والترمذي و�أحمد.

اعَُة َح�َّى تَُقاِتلُوا الَيهُوَد ،  - يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” َل تَُقوُم ال�َّ
َح�َّى يَُقوَل الَحَجُر َوَراَءُه الَيهُوِدي� : َ� ُمْ�ِلُم، َهَذا يَهُوِدي� َوَرائِي فَاْقُ�لُْه ” ؛ رواه البخاري.

اعَُة َح�َّى يَُقاِتَل الُْمْ�ِلُموَن  - يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” َل تَُقوُم ال�َّ
فَيَُقوُل  َجِر ،  َوالشَّ الَْحَجِر  َوَراِء  ِمْن  الَْيهُوِدي�  يَْخَتِب�َئ  َح�َّى  الُْمْ�ِلُموَن  فَيَْقُ�لُهُُم  الَْيهُوَد ، 
لَّ الَْغْرقََد ، 

�
َجُر : َ� ُمْ�ِلُم َ� َعْبَد اللِه َهَذا يَهُوِدي� َ�لِْفي ، فَ�ََعاَل فَاْقُ�لُْه ، ا الَْحَجُر ��ِو الشَّ

َُّه ِمْن َشَجِر الَْيهُوِد ” ؛ رواه م�لم و�أحمد ، واللفظ لم�لم. ن
�
فَا
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�كارها �أن اليهود يتشابهون مع الوثنيين في كثير من الأمور ،  وهذه حقيقة ل يمكن اإ
م�ل؛ عبادتهم للع�ل – حرصهم على الدنيا و�راهيتهم للموت – عداوتهم الشديدة للذين 
�ٓمنوا وايذائهم المتعمد لهم – وقوعهم في كثير من �أمور الشرك .. وهذا التشابه يدفعهم 
لى الموالة ، فهم يوالون الكافرين والوثنيين من دون الصال�ين ح�ى من �أقوامهم  ل شك اإ

.. وسوف ��ستعرض بعضًا من الأدلة القر�ٓنية على ذلك : 

أوً� : حرصهم على الدنيا وكراهيتهم للموت
��ْشَرُكوا يََود�  َِّذيَن  ال ��ْحَرَص النَّاِس عَلَى َحيَاٍة َوِمَن  َّهُْم )))  َولََتِ�َدن - يقول تعالى : ” 
َُّه بَِصيٌر ِبَما يَْعَملُوَن  َر َوالل ُر ��لَْف سسَنٍَة َوَما ُهَو ِبُمَزْحزِِحِه ِمَن الَْعَذاِب ��ْن يَُعمَّ ��َحُدُهْم لَْو يَُعمَّ

” ( البقرة – 96 ).

َِّه ِمْن ُدوِن النَّاِس  ْن َزَعْمُتْم ���َُّكْم ��ْوِلَياُء ِلل
�
َِّذيَن َهاُدوا ا �هَا ال - يقول تعالى : ” ُقْل َ���ي

عَِليٌم  َُّه  َوالل ��يِْديهِْم  َمْت  قَدَّ ِبَما  ��بًَدا  يََتَمنَّْونَُه  َوَل   (6) َصاِدِقيَن  ُكْنُتْم  ْن 
�
ا الَْمْوَت  فَ�ََمنَُّوا 

اِلِميَن (7) ” ( الجمعة ). ِ�لظَّ

 : أشد الناس عداوة للمؤمنين 
ً
ثانيا

��ْشَرُكوا  َِّذيَن  َوال الَْيهُوَد  �َٓمنُوا  َِّذيَن  ِلل عََداَوًة  النَّاِس  ��َشدَّ  لََتِ�َدنَّ   ”  : تعالى  يقول   -
يِ�يَن َوُرْهَباً�  �َّ نََصاَرى َذِلَك ِب��نَّ ِمنْهُْم ِقّ�ِ

�
َِّذيَن قَالُوا ا َِّذيَن �َٓمنُوا ال ًة ِلل َولََتِ�َدنَّ ��ْقَربَهُْم َمَودَّ

سرائيل ( اليهود ).
�
(1) الخطاب هنا مو�ه لبني ا



د. أحمد محمد صفوت

-53-

تشابه اليهود مع الذين أشركوا 

َّهُْم َل �َ�ْسَتْكِ�ُروَن ” ( المائدة – 82 ). َو��ن

 : األذى المتعمد للمؤمنين 
ً
ثالثا

َِّذيَن ��وتُوا اْلِك�َاَب  - يقول تعالى : ” لَُتْبلَُونَّ ِفي ��ْمَواِلُكْم َو��نُْفِ�ُكْم َولَتَْ�َمُعنَّ ِمَن ال
�نَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْل�ُموِر ” 

ْن تَْصِ�ُروا َوتَتَُّقوا فَا
�
َِّذيَن ��ْشَرُكوا ��ًذى َكِثيًرا َوا ِمْن قَْبِلُكْم َوِمَن ال

�ل عمران – 186 ). � )

 : الشرك ونقل األمور الوثنية من الذين أشركوا مثل 
ً
رابعا

عبادة العجل واتخاذ األصنام وعمل التماثيل 
َِّه َذِلَك  َِّه َوقَالَِت النََّصاَرى الَْم�سِيُح اْبُن الل - يقول تعالى : ” َوقَالَِت الَْيهُوُد ُعَزْيٌر اْبُن الل
ََّخُذوا  َّى يُْؤفَُكوَن (30) ات َُّه ��ن َِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَْبُل قَاتَلَهُُم الل قَْولُهُْم ِب��فَْواِههِْم يَُضاِهُئوَن قَْوَل ال
لَهًا َواِحًدا 

�
لَّ ِلَيْعُبُدوا ا

�
َِّه َوالَْم�سِيَح اْبَن َمْريََم َوَما ��ِمُروا ا ��ْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَهُْم ��ْرَ�ً� ِمْن ُدوِن الل

ا �ُْشرُِكوَن (31) ” ( التوبة ). لَّ ُهَو سُسْبَ�انَُه َعمَّ
�
لََه ا

�
َل ا

َو��نُْتْم  بَْعِدِه  ِمْن  الِْعْ�َل  ََّخْذتُُم  ات ثُمَّ  نَاِت  ِّ ِ�لَْبي ُموَسى  َ�اَءُكْم  َولََقْد   ” : تعالى  يقول   -
ٍة َواْسَمُعوا  وَر ُ�ُذوا َما �ٓتَيْنَاُكْم ِبُقوَّ ْذ ��َ�ْذَ� ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكُم الط�

�
َظاِلُموَن (92) َوا

ْن 
�
يَما�ُُكْم ا

�
قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َو��ْشرِبُوا ِفي ُقلُوِبهُِم الِْعْ�َل ِبُكْفرِِهْم ُقْل ِب�َْ�َما يَ��ُمُرُكْم ِبِه ا

ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن (93) ” ( البقرة ).

ََّم ، قَاَل : ” ��َشد� النَّاِس عََذاً� يَْوَم الِْقيَاَمِة  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل - يقول َرُسوَل الل
مام  ِِّليَن ))) ”؛ رواه الإ َماُم َضاَللٍَة، َوُمَمثٌِّل ِمَن الُْمَمث

�
، َرُ�ٌل قَ�َلَُه نَِب�ي� ، ��ْو قَ�ََل نَِ�ي�ا ، َوا

�أحمد في م�سنده.

مر ، كما اشستهروا �أيضًا بت�ارة الٓ�ر. نها كانت تُعبد من دون الله ، وقد اشستهر اليهود بهذا الأ (1) المصورون الذين يصنعون التماثيل ، لأ
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بداية ظهور بني إسرائيل ( اليهود القدماء ( 
براهيم عليه ال�الم لأن �أمة بني اإسرائيل ( اليهود  لم يكن لبني اإسرائيل وجود قبل اإ
براهيم عليهم الصالة وال�الم. ويعقوب  القدماء ) هى من ��ل يعقوب بن اإس�اق بن اإ

سرائيل كلمة ع�رية تعني عبدالله �لعربية. عليه ال�الم هو اإسرائيل. واإ

لى �أن هناك بون شاسع بين بني اإسرائيل التوراة �أو ما يمكن �أن  وينبغي الإشارة اإ
��ميهم �ليهود القدماء ، وبين يهود العصر ال�الي ، الذين ل يمثلون سوى ��سبة ضئيلة 
�دًا ل تت�اوز 5 % من بني اإسرائيل و�أك�ر من 90 % من الأجناس الٓخرى. وهنا 
بني  الذين كان �لهم من  القدماء  اليهود  بين   [ الأن�روبولوجيا  الأجناس [  علماء  فرق 
اإسرائيل ، وبين يهود العصر ال�ديث وال�الي ، والذين �لهم من �أجناس �أخرى �ير 

بني اإسرائيل.

ع�قة بني ٍإسرائيل بالروم والعرب والمص�يين 
براهيم عليهما ال�الم ولدين ، قيل �أنهما تو�أم ، �أحدهما يعقوب  �أنجب اإس�اق ابن اإ
( اإسرائيل ) الذي �أنجب بني اإسرائيل ، والٓخر العيص �أو عيصو �أو عي�و ، وهو الذي 
�أنجب الروم. ويُطلق اليهود على الروم خطئًا اسم �أدوم في كتبهم المحرفة. لذا فاإن بني 

اإسرائيل هم �أبناء عمومة مع الروم. 
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سماعيل عليه  براهيم عليه ال�الم من ال�سيدة هاجر المصرية ، و�أنجب اإ �زوج اإ
سماعيل عليه ال�الم  اإ �أنجب  ثم  الأك�ر.  اإس�اق عليه ال�الم  ال�الم ، وهو شقيق 
العرب ، وهو ��مى ب�أب�ي العرب. لذا فاإن المصريين هم �أخوال العرب ، والعرب هم 

�أعمام الإسرائيليين والروم.

ولأن يهود العصر ال�الي من �أجناس مختلطة ومختلفة عن بني اإسرائيل �أو اليهود 
القدماء ، فاإن هذه القرابة قد �كون شسبه معدومة �أو م�ل نظر وفقًا لعلماء الأن�روبولوجيا.

و�ُ�مى يهود العصر ال�الي المتوا�دين في �أرض فل�طين المحتلة �لإسرائيليين 
�أو  �أصلهم  لى  اإ ��سبة  وليس  اإسرائيل  المحتل  الصهيوني  الكيان  دولة  لى  اإ ��سبة  م�ازًا 

لى بني اإسرائيل. نتمائهم اإ اإ

لى �نس  وال�دير �لذ�ر �أيضًا �أن الأمريكان لي�وا هم الرومان ، ول ين�مون �أبدا اإ
الروم ، ولكن من الأن�لوسا��ون ، وهم قبائل جرمانية كانت ��كن الأراضي ال�ريطانية 
قديمًا ، وقد كانوا في صراع دائم وشديد مع الإم�راطورية الرومانية قبل سقوطها. وفي 
العصر ال�ديث اعتنقوا مذهب ال�رو��ستانت ، واشستهروا بت�أييدهم للصهيونية اليهودية. 
الإ�دة  ل�د  الأصليين وصلت  �أمريكا  الحمر سكان  الهنود  بدماء  �أيديهم  تلطخت  وقد 
الجماعية �أو ما ��مى �لتطهير العرقي. وقد سقطت �أر�لهم بعد ذلك في وحل الحروب 
والعراق  فيتنام  حرب  م�ل   ، الأبر�ء  بدماء  �أيديهم  وتلطخت   ، م�رر  دون  الدامية 

و�أفغا��ستان والصومال و�يرها من الحروب الصهيونية الدامية الظالمة ..
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زمن يوسف عليه الس�م 
لى �أن خرج  خوة يوسف له اإ �ش�أ يعقوب عليه ال�الم في فل�طين. و�أدت مكيدة اإ
لى قصر الملك بعد قصة طويلة. وفي  لى مصر ، وهناك حيث وصل اإ من فل�طين وبيع اإ
لى  عهد يوسف عليه ال�الم لما ولى خزا�ن مصر ، انتقلت عائلة بني اإسرائيل كلها اإ
مصر ، وكانت عبارة عن �أسرة �بيرة ، ولي�ت شعبًا ، و�أما سكان فل�طين الأصليون  

فكانوا من الكنعانيين العرب.

ومع مرور الوقت زاد عدد بني اإسرائيل في مصر ح�ى وصل في تقدير المؤر�ين 
لى نصف مليون تقريبًا. اإ

ذلل الإسرائيليين  وبعد نهاية حقبة يوسف عليه ال�الم ، قام الفراعنة المصريون �إ
لى �أن ن�اهم الله بموسى عليه ال�الم. وقيل �أن هذا  واسستعبادهم فترة طويلة من الزمن اإ
يمانهم بموسى وما �اء به في مقابل �ر�هم لفرعون وما �اء  العذاب الشديد كان ���ب اإ
به. وقد ذاقوا في هذه الفترة صنوفًا من العذاب وضروً� من الذل والهوان؛ فكان الفراعنة 
يذبحون �أبناءهم ، و��ستحيون ��اءهم و��ستعبدون ر�الهم ( �أو يق�لونهم ) ، ح�ى قيل 

�أن الفرعوني كان ير�ب الإسرائيلي م�ل الحمار.

زمن موسى وهارون عليهما الس�م 
قيل �أن بني اإسرائيل كانوا من �أتباع فرعون ، وقيل �أنهم كانوا من سحرته ، وقيل 
�أنهم كانوا على عداوة شديدة معه ، لكن الثابت �أنهم كانوا يعيشون في مصر تحت حكمه 
�ل فرعون ��ومونهم سوء العذاب ويذبحون �أبناءهم  زمان موسى عليه ال�الم ، وكان �
يمانهم بموسى �أو بعده ، وفي كال ال�التين  و��ستحيون ��اءهم ، سواء �أكان ذلك قبل اإ

يُف�ر هذا مدى الظلم والشر والت��ر الذي وقع فيه فرعون وحاشي�ه :
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ُِّحوَن  يَُذب الَْعَذاِب  �َُ�وُمو�َُكْم ُسوَء  ِفْرَعْوَن  �ِل  � ِمْن  ْينَاُكْم  نَجَّ ْذ 
�
َوا تعالى : ”  - يقول 

ْذ فََرْقنَا ِبُكُم الَْبْحَر 
�
ُِّكْم َعِظيٌم (49) َوا ��بْنَاَءُكْم َو�َ�ْسَتْحُيوَن ِ�َ�اَءُكْم َوِفي َذِلُكْم باََلٌء ِمْن َرب

�َل ِفْرَعْوَن َو��نُْتْم تَْنُظُروَن (50) ” ( البقرة ). فَ��نَْجْينَاُكْم َو��ْغَرْقنَا �

يَُق�ِّلُوَن  الَْعَذاِب  ُسوَء  �َُ�وُمو�َُكْم  ِفْرَعْوَن  �ِل  � ِمْن  ��نَْجْينَاُكْم  ْذ 
�
َوا  ”  : تعالى  يقول   -

ُِّكْم َعِظيٌم ” ( الأعراف – 141 ). ��بْنَاَءُكْم َو�َ�ْسَتْحُيوَن ِ�َ�اَءُكْم َوِفي َذِلُكْم باََلٌء ِمْن َرب

والحقيقة التي ل تقبل الشك �أن الله عز و�ل ينجي المؤمنين ول يترك الظالمين 
يفرون ب�أفعالهم ، لكن كل شيء ي�أتي في وق�ه وموعده. فالله عز و�ل يُمهل ول يُهمل. 
فلما �ٓمن بنو اإسرائيل بموسى وهارون عليهما ال�الم �أنقذهم الله عز و�ل من بطش 
البحر  في  فرعون وجنده  فغرق   ، معه  لموسى ومن  البحر  بمعجزة شق  �له  و� فرعون 
الأحمر. ثم �أورث الله عز و�ل الأرض ( �أرض مصر ) من بعد هالكه لبني اإسرائيل 
ُهْم ِمَن اْل�ْرِض فَ��ْغَرْقنَاُه َوَمْن َمَعُه َجِميًعا (103) َوُقلْنَا  ، يقول تعالى : ” فَ��َراَد ��ْن �َ�ْسَتِفزَّ
َذا َ�اَء َوْعُد اْلِٓخَرِة ِجْ�نَا ِبُكْم لَِفيًفا (104) ” ( 

�
ْسَرائِيَل اْسُكنُوا اْل�ْرَض فَا

�
ِمْن بَْعِدِه ِلَبِني ا

الإسراء ).

هلك فرعون ، ونجى الله المؤمنين من بني اإسرائيل ، وذهب موسى لميقات ربه 
�أربعين ليلة ( قيل �أن ذلك حدث قبل التيه ). وهناك عند جبل الطور تلقى موسى 
الألواح ( قيل الوصا� العشر ، وقيل التوراة ). واتخذ بنو اإسرائيل الع�ل في غيابه ، 

ولعب ال�امري دورًا مشينًا في ذلك .. 

لبني  المباشر  له�ي  الإ الأمر  �أهمها  الأحداث ، وكان من  تلو  الأحداث  توالت  ثم 
لى الأرض المقدسة في فل�طين ، حيث بيت  اإ اإسرائيل على ل�ان موسى �لزحف 
المقدس ، مهبط الرسل والأن�ياء ، لكنهم رفضوا وتعللوا ب�أن فيها قومًا جبارين على حد 
وا عَلَى  َُّه لَُكْم َوَل �َْرتَد� َِّتي َكَتَب الل َسَة ال زعمهم ، يقول تعالى : ” َ�قَْوِم اْدُ�لُوا اْل�ْرَض الُْمَقدَّ
�َّ لَْن نَْدُ�لَهَا َح�َّى 

�
نَّ ِفيهَا قَْوًما َجبَّاِريَن َوا �

��ْدَ�ِرُكْم فَ�َْنَقِلُبوا َ�اِسرِيَن (21) قَالُوا َ�ُموَسى ا



العالم بين يديك قصة بني إسرائيل

-58-

ملخص تاريخ بني إسرائيل

َُّه  َِّذيَن يََخافُوَن ��نَْعَم الل �َّ َداِ�لُوَن (22) قَاَل َرُ�اَلِن ِمَن ال
�
ْن يَْخُرُجوا ِمنْهَا فَا

�
يَْخُرُجوا ِمنْهَا فَا

ْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 
�
َِّه فَ�ََوكَّلُوا ا �َُّكْم �َاِلُبوَن َوعَلَى الل �

َذا َدَ�لُْتُموُه فَا
�
عَلَْيهَِما اْدُ�لُوا عَلَْيهُِم الَْباَب فَا

�َّ َهاُهنَا 
�
�َك فََقاِتاَل ا �َّ لَْن نَْدُ�لَهَا ��بًَدا َما َداُموا ِفيهَا فَاْذَهْب ��نَْت َوَرب

�
(23) قَالُوا َ�ُموَسى ا

قَاِعُدوَن (24) ” ( المائدة ). فكانت العقوبة هى التيه في �أرض سيناء مدة �أربعين سسنة 
ذن الله دخولها ، يقول  والحرمان من دخول الأرض المقدسة التي كان من الي�ير �إ
لَّ نَْفِ�ي َو��ِخي فَافُْرْق بَْينَنَا َوبَيَْن الَْقْوِم الَْفاِسِقيَن (25) 

�
ِّي َل ��ْمِلُك ا ن

�
تعالى : ” قَاَل َرّبِ ا

َمٌة عَلَْيهِْم ��ْربَِعيَن سسَنًَة يَِتيهُوَن ِفي اْل�ْرِض فاََل تَ��َس عَلَى الَْقْوِم الَْفاِسِقيَن (26)  َّهَا ُمَحرَّ ن
�
قَاَل فَا

” ( المائدة ). فلم يد�ل بنو اإسرائيل الأرض المقدسة في زمن موسى وهارون عليهما 
ال�الم. وهناك في التيه تعلم قوم موسى الشريعة ( �أحكام التوراة ) ، و�أ�زل الله عليهم 
المن ( طعام �شسبه الصمغ لكن طعمه م�ل الع�ل ، بمثابة ال�لوى التي تقدم مع الطعام 
) وال�لوى ( لحم طا�ر شه�ي م�ل ال�مان ) ، وفجر لهم العيون ليشربوا منها ( عيون 

لى �ير ذلك من الأحداث. موسى الثنا عشر ) ، اإ

األسباط 

تكاثر بني إسرائيل إلى إثنتي عشر أمة 
اثنا عشر ر�اًل  �أولد يعقوب عليه ال�الم ، وهم  خوته  الأسسباط هم يوسف واإ
�أسسباطًا ) ))) ، وال�سبط  الناس ، ف�موا (  �أمة من  ُولد ( �اء )  ، ومن كل ر�ل 
م�ل القبيلة في المفهوم العرب�ي �أو الجماعة المترابطة في الرحم والن�ب ، وال�سبط في 
اللغة هو ولد الولد ( الحفيد ). ويجوز �أن يُطلق ال�سبط على الولد. والأسسباط في بني 

اإسرائيل كالقبائل عند العرب.

(1) راجع تف�ير الط�ري ( �امع البيان ) ، طبعة دار هجر ( 2 / 597 – 598 ).
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ِذ اْستَْ�َقاُه 
�
لَى ُموَسى ا

�
ْعنَاُهُم اثْنَ�َْي َعْشَرَة ��سْسَباًطا ��َمًما َو��ْوَحْينَا ا يقول تعالى : ” َوقَطَّ

قَْوُمُه ��ِن اْضِرْب ِبَعَصاَك الَْحَجَر فَانَْبَجَ�ْت ِمنُْه اثْنَ�َا َعْشَرَة َعْينًا قَْد عَِلَم ُكل� ��َ�ٍس َمْشَربَهُْم 
َباِت َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َظلَُموَ�  لَْوى ُكلُوا ِمْن َطّيِ َّلْنَا عَلَْيهُِم الَْغَماَم َو��ْ�َزلْنَا عَلَْيهُِم الَْمنَّ َوال�َّ َوَظل
َولَِكْن َكانُوا ��نُْفَ�هُْم يَْظِلُموَن ” ( الأعراف – 160 ). ومعنى قوله تعالى ( قطعناهم ) : 

�أي جعلناهم وصير�هم.

وهذا �أصبح ظاهرًا �أك�ر في عهد موسى عليه ال�الم.

أو�د يعقوب ( إسرائيل ( عليه الس�م 
�أولد يعقوب عليه ال�الم اثنا عشر ولدًا ، هم ( روبيل – شمعون – يهوذا – 
لوي – ��اخر – زيلون – �ادر �أو �اد – �أشيز – دان – نف�ال �أو نف�الي – يوسف 

– بنيامين ). وكانت له بن�ًا واحدة ��مى دينا.

يقول ابن الجوزي : ” و�أهل الك�اب يقولون ))) : َكانُوا �أن�ياء ، ومختلف ِفي �ألفاظ 
�أسمائهم ، ف�أما روبيل )2) فَهَُو �أك�ر ولد يعقوب ، ثُمَّ شمعون )3) ويقال سمعان ، ثم يهوذا 
وهو في الرئاسة �أعالهم ، َوَكاَن َداُود وعي�ى جميعا من ولد يهوذا ، ثُمَّ لوي َوَكاَن 
موسى وهارون من ولده ، ثُمَّ ��اخر ثُمَّ زيلون ويقال : ز�لون ، ويقال : زيولون ، َوقَْد 
يقال �لراء والباء ( ربولون ) ، ثُمَّ �ادر ، ثُمَّ �أشيز ، ثُمَّ ودان ثُمَّ نف�الي ، ويقال : نف�ال ، 
ويقال : نف�ول ، ثُمَّ بنيامين ويوسف ، وكانت �أم روبيل وسمعون ويهوذا ولوي و��اخر 
وزيلون اسمها ليا بنت ل�ن �ال يعقوب ، ولهؤلء �أخت منها ومن يعقوب �أبيهم يقال 
لَهَا دنيا ، وكانت امر�أة �أيوب ، وكانت �أم �اذر و�أشيرا اسمها بلها ، وكانت �أمها راحيل 

هـ.  كانت �أم يُوُسف وبنيامين اسمها راحيل ، َوِهَي �أخت ليا بنت ل�ن ” اإ

مم لبن الجوزي ( 1 / 309 – 310 ). (1) راجع المنتظم في �ريخ الملوك والأ
(2) رءوبين ( في العهد القديم ) �أو روبين.

(3) في �رتيب العهد القديم يقع لوي بعد شمعون.
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وقيل �أن �أولد يعقوب – الأسسباط – كانوا �أن�ياء ، والدليل على ذلك : 

ْسَماِعيَل 
�
َوا ْبَراِهيَم 

�
ا لَى 

�
ا ��ْ�ِزَل  َوَما  لَْينَا 

�
ا ��ْ�ِزَل  َوَما  َِّه  ِ�لل �َٓمنَّا  ُقولُوا  تعالى : ”  يقول   -

ُق  ِّهِْم َل نَُفّرِ ْسَ�اَق َويَْعُقوَب َواْل�سْسَباِط َوَما ��وِتَي ُموَسى َوِعيَ�ى َوَما ��وِتَي النَِّ�ي�وَن ِمْن َرب
�
َوا

بَيَْن ��َحٍد ِمنْهُْم َونَْحُن لَُه ُمْ�ِلُموَن ” ( البقرة – 136 ).

ْسَماِعيَل 
�
َوا ْبَراِهيَم 

�
ا عَلَى  ��ْ�ِزَل  َوَما  عَلَْينَا  ��ْ�ِزَل  َوَما  َِّه  ِ�لل �َٓمنَّا  ُقْل   ” : تعالى  يقول   -

ُق بَيَْن ��َحٍد  ِّهِْم َل نَُفّرِ ْسَ�اَق َويَْعُقوَب َواْل�سْسَباِط َوَما ��وِتَي ُموَسى َوِعيَ�ى َوالنَِّ�ي�وَن ِمْن َرب
�
َوا

�ل عمران – 84 ). ِمنْهُْم َونَْحُن لَُه ُمْ�ِلُموَن ” ( �

ِّيَن ِمْن بَْعِدِه َو��ْوَحْينَا  َوالنَِّبي لَى نُوحٍ 
�
لَْيَك َكَما ��ْوَحْينَا ا

�
�َّ ��ْوَحْينَا ا

�
- يقول تعالى : ” ا

َوَهاُروَن  َويُو�َُس  �وَب  َو��ي َوِعيَ�ى  َواْل�سْسَباِط  َويَْعُقوَب  ْسَ�اَق 
�
َوا ْسَماِعيَل 

�
َوا ْبَراِهيَم 

�
ا لَى 

�
ا

َوُسلَْيَماَن َو�ٓتَيْنَا َداُووَد َزبُوًرا ” ( الن�اء – 163 ). 

لى عدم �كليفهم �لنبوة  وقد ذهب ال�افظ ابن كثير والعالمة ابن تيمية و�يرهم اإ
�أخوة يوسف ، ولكن الأن�ياء من بطون بني  ، و�أن المقصود �لأسسباط ها هنا ليس 

اإسرائيل .. 

خوة  يقول الشسيخ سسيد طنطاوي ))) : ” �أ�ذ جمهور العلماء من هذه آلية �أن اإ
يوسف لم يكونوا �أن�ياء. قال ال�لوسى عند تف�يره لهذه الٓية ما ملخصه: ( والظاهر �أن 
خوة يوسف- كانوا بحيث يمكن �أن يكون للشسيطان عليهم س�يل، ويؤيد هذا  القوم- �أى اإ
نه لم ينقل عن  �أنهم لم يكونوا �أن�ياء ). وهذا ما عليه الأك�رون سلفا و�لفا. �أما ال�لف فاإ
�أحد من الص�ابة �أو التابعين �أنه قال بنبوتهم. و�أما الخلف فك�ير منهم نفى عنهم �أن يكونوا 
�أن�ياء ، وعلى ر�أى من قال بذلك الإمام ابن تيمية، في مؤلف له �اص بهذه الم��ألة ، 
خوة يوسف لي�وا ب�أن�ياء  وقد قال فيه : ( الذي يدل عليه القر�ٓن واللغة والعتبار، �أن اإ

(1) تف�ير الوسسيط ، محمد سسيد طنطاوي ( 7 / 319 ).



د. أحمد محمد صفوت

-61-

ملخص تاريخ بني إسرائيل

هـ.  لى �أنهم كانوا �أن�ياء ... ) ” اإ ، وليس في القر�ٓن ول في ال�سنة ما �شير اإ

هـ.  ن�ياء منهم ” اإ يمان بما �أ�زل الله من الوحى على الأ ويضيف ))) : ” والمراد : الإ

تفضيل بني إسرائيل على سائر األمم 
هذا التفضيل �اص بزمانهم ، فهم قد فضلوا على سا�ر الأمم في زمانهم ، ولي�وا 

�لطبع مفضلين اليوم على الم�لمين الموحدين �أو على حواري عي�ى قبل ذلك.

لُْتُكْم عَلَى  ِّي فَضَّ َِّتي ��نَْعْمُت عَلَْيُكْم َو��ن ْسَرائِيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي ال
�
يقول تعالى : ” َ�بَِني ا

الَْعالَِميَن ” ( البقرة – 47 ) ( البقرة  - 122 ).

ْذ َجَعَل ِفيُكْم 
�
َِّه عَلَْيُكْم ا ْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َ�قَْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة الل

�
يقول تعالى : ” َوا

��نِْ�يَاَء َوَجَعلَُكْم ُملُوًكا َو�َٓ�ُكْم َما لَْم يُْؤِت ��َحًدا ِمَن الَْعالَِميَن ” ( المائدة – 20 ).

فك�رة الأن�ياء من النعم العظيمة التي �أنعم الله بها على بني اإسرائيل .. وكذلك �أنعم 
الله عليهم �لحرية والملك بعد �أن كانوا عبيدًا م�ستضعفين في زمن فرعون موسى ، ثم 
�أصبحوا �أحرارًا بعد ذلك يمتلكون زمام �أمورهم .. وفي نهاية المطاف �أصبحت النبوة في 

فرع من بني اإسرائيل والملك في فرع �ٓخر. 

فكان داود وسليمان من ��ل يهوذا بن يعقوب عليهم ال�الم. وكان موسى وهارون 
من ��ل لوي. وكان يوشع بن نون من ��ل افرايم – ال�امر – بن يوسف بن يعقوب. 
وكان عي�ى بن مريم بنت عمران من بني اإسرائيل من ��ل سليمان ، وكان بينه وبين 
لى بني اإسرائيل.  موسى بن عمران �ألف ومائتي عام تقريبًا �أرسل بينهم الرسل والأن�ياء اإ

صلوات الله وسالمه عليهم �أجمعين.

ذن الله بين النبوة والملك. وقد جمع داود وسليمان عليهما ال�الم �إ

(1) تف�ير الوسسيط ، محمد سسيد طنطاوي ( 1 / 283 ).
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ليها وبي�ًا يعيش فيه  مر�أة ( زو�ة ) ي�أوي اإ وقد قيل على س�يل العموم �أن من له اإ
و�ادم ��اعده ودابة ير�ب عليها عُد من الملوك. وعن ابن عباس في قوله : ( وجعلكم 
ملوكًا ) قال : الخادم والمر�أة والبيت. وقال ال�دي في قوله : ( وجعلكم ملوكًا ) قال : 

يملك الر�ل منكم نف�ه و�أهله وماله.

إرسال النقباء على بني إسرائيل لترتيبهم
كان كل سسبط �أو قبيلة من �أسسباط بني اإسرائيل الثنا عشر م�ستقاًل بذاته ، وعلى 
ر�أس كل سسبط بعث الله رئي�ًا �أو قائدًا له ، سمى �لنقيب ، والجمع نقباء. فصار لبني 
اإسرائيل اثنا عشر نقيبًا ، �أي �أميرًا �أو رئي�ًا. و�لتالي �أصبح الأمر �أك�ر تنظيمًا و�رتيبًا. 
وقيل �أن هذا حدث في زمن موسى عليه ال�الم حينما تو�ه بقومه لق�ال العماليق في 

الشام. لكن بني اإسرائيل لم يذهبوا في النهاية لق�ال العماليق كما ذ�ر� �ٓنفًا.

ْسَرائِيَل َوبََعثْنَا ِمنْهُُم اثْنَْي َعَشَر نَِقيًباۖ  َوقَاَل 
�
َُّه ِميثَاَق بَِني ا يقول تعالى : ” َولََقْد ��َ�َذ الل

ََّه  ْرتُُموُهْم َو��ْقَرْضُتُم الل َكاَة َو�َٓمنُتم ِبُرُسِلي َوَعزَّ اَلَة َو�ٓتَيُْ�ُم الزَّ ِّي َمَعُكْم ۖ لَِ�ْن ��قَْمُتُم الصَّ ن
�
َُّه ا الل

نْهَاُرۚ  فََمن َكَفَر  �َاِ�ُكْم َوَل�ْدِ�لَنَُّكْم َجنَّاٍت تَْجرِي ِمن تَْحِتهَا اْل� ِّ �َكفَِّرنَّ َعنُكْم َسي قَْرًضا َح�سَنًا لَّ
ِ�يِل ” ( المائدة – 12 ). ِلَك ِمنُكْم فََقْد َضلَّ َسَواَء ال�َّ بَْعَد َذ�

يقول ال�افظ ابن كثير : ” يعني : عرفاء على قبائلهم �لمبايعة وال�مع ، والطاعة لله 
هـ. ولرسوله ولك�ابه ” اإ

تف�يق بني إسرائيل في األرض 
ثم فرقهم الله عز و�ل تفريقًا بين العالمين وشتت �أمرهم بعد ذلك في جميع �أن�اء 
العالم. ويمكن اعتبار انهيار مملكة اإسرائيل الموحدة عقب موت سليمان عليه ال�الم ، 
ثم تدمير مملكة اإسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا بداية هذا الشستات. ويمكن �أن نعزوه 
لى حد الشرك والإسراف في سفك الدماء  لى الف�اد والإف�اد الم�ستمر الذي وصل اإ اإ
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ال�ريئة.

اِلُحوَن َوِمنْهُْم ُدوَن َذِلَك َوبَلَْوَ�ُهْم  ْعنَاُهْم ِفي اْل�ْرِض ��َمًما ِمنْهُُم الصَّ يقول تعالى : ” َوقَطَّ
َّهُْم يَْرِجُعوَن ” ( الأعراف – 168 ). �َاِت لََعل ِّ ي ِ�لَْح�سَنَاِت َوال�َّ

العودة الثانية لبني إسرائيل إلى بيت المقدس في آخر الزمان
ثم يجمعهم الله تعالى مرة �نية في �ٓخر الزمان في �أرض الميعاد ، وحدث ذلك عام 

1948م : 

َذا َ�اَء َوْعُد اْلِٓخَرِة ِليَُ�وُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُ�لُوا الَْمْ�ِ�َد َكَما 
�
- يقول تعالى : ” فَا

ُروا َما عَلَْوا تَْتِ�يًرا ” ( الإسراء – 7 ). ٍة َوِلُيَت�ِّ َل َمرَّ َدَ�لُوُه ��وَّ

َذا َ�اَء َوْعُد اْلِٓخَرِة ِجْ�نَا ِبُكْم لَِفيًفا ” ( الإسراء – 104 ).
�
- يقول تعالى : ” فَا

زمن يوشع بن نون عليه الس�م 
انقضت فترة التيه ، وتوفي موسى وهارون عليهما ال�الم في التيه ، وبعث الله 
يوشع بن نون �أحد تالمذة موسى النجباء على بني اإسرائيل. وكان من �أهم ثمار التيه 
هو ظهور جيل �ديد من الإسرائيليين قادر على حمل الرسالة ، وهذا حدث لما �ب 
لى الله ، ظهر هذا الجيل الصالح ، فاسستطاع ف�ح بيت المقدس  بنو اإسرائيل ، وعادوا اإ

��الم في زمن يوشع بن نون عليه ال�الم. 

ْذ ُقلْنَا اْدُ�لُوا َهِذِه الَْقْريََة فَُكلُوا ِمنْهَا َحْيُث ِش�ُْ�ْم َر�ًَدا َواْدُ�لُوا 
�
يقول تعالى : ” َوا

ٌة نَْغِفْر لَُكْم َخَطاَ�ُكْم َوَسنَزِيُد الُْمْح�سِِنيَن ” ( البقرة – 58 ). ًدا َوُقولُوا ِحطَّ الَْباَب ُس�َّ

ٌة  ْذ ِقيَل لَهُُم اْسُكنُوا َهِذِه الَْقْريََة َوُكلُوا ِمنْهَا َحْيُث ِش�ُْ�ْم َوُقولُوا ِحطَّ
�
يقول تعالى : ” َوا

ًدا نَْغِفْر لَُكْم َخِطيئَاِ�ُكْم َسنَزِيُد الُْمْح�سِِنيَن ” ( الأعراف – 161 ). َواْدُ�لُوا الَْباَب ُس�َّ
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قال �أهل التف�ير : في زمن يوشع بن نون. وهذه القرية هى بيت المقدس على 
الراجح.

حقبة القضاة 
عاش بنو اإسرائيل بعد يوشع بن نون م�فرقين على شكل جماعات و�أحزاب م�ستقلة 
في ذاتها وبخاصة في �أرض الشام يقودهم القضاة ، فيما يعرف بحقبة القضاة. وتميزت 

هذه الحقبة بك�رة الإضطرا�ت والصراعات الدا�لية فيما بين الإسرائيليين �أنف�هم.

واسستمرت حقبة القضاة ح�ى �اء طالوت وداود عليهما ال�الم ، فقاما بتوحيد هذه 
الجماعات في نظام واحد. وفي عهد داود عليه ال�الم تم �كوين �أول مملكة اإسرائيلية 
سا�ر  على  نفوذها  و��طت  الإسرائيليين  كل  �ٓوت  والتي   ، المقدس  بيت  عاصمتها 

الممالك.

الفساد األول والثاني 
تميز �ريخ بني اإسرائيل الطويل منذ اللحظة الأولى �لف�اد والإف�اد ، �أي منذ 
عهد موسى وهارون عليهما ال�الم ، فبعد �أن ن�اهم الله عز و�ل من فرعون وحاشي�ه 
لى بيت المقدس ،  له�ي �لذهاب اإ عبدوا الع�ل و�أضلهم ال�امري ، وعصوا الأمر الإ
فحرمها الله عليهم وكتب عليهم التيه والشستات في الأرض �أربعين سسنة ح�ى خرج من 
المقدس في زمن يوشع بن نون عليه  �أن يد�ل بيت  �أصالبهم جياًل �ديدًا اسستطاع 
ال�الم .. ثم خرج جياًل �ٓخر في عهد طالوت وداود عليهما ال�الم اسستطاع �أن يحرر 
لف�ادهم  جزاء  عليهم  الله  سلطهم  الذين  المجرمين  العماليق  من  نهائيًا  المقدس  بيت 
ف�ادهم. وقد اسستمرت حلقات الف�اد ح�ى انق�ام مملكة اإسرائيل الموحدة وزوال  واإ
ممالك اإسرائيل بعد ذلك نهائيًا. وقد تميز هذا الف�اد بتعطيل �أحكام التوراة والشرك 
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وق�ل الأن�ياء والمنصفين من �أقوامهم والإسراف في سفك الدماء ال�ريئة والتش�ث �لعقائد 
الوثنية ح�ى بعد زوالها ، وانتشار الر� والبغا� وح�ى اشستهرت ��اء بني اإسرائيل دون 

لى �ير ذلك. �يرهم �لز� والفاحشة ، اإ

لى  اإ والحقيقة �أن القر�ٓن الكريم �شير في خطابه المو�ه في مطلع سورة الإسراء 
وجود ف�ادين عظيمين تميز بهما بنو اإسرائيل عن سا�ر الف�اد ، �أحدهما قبل الإسالم 
، والٓخر في نهاية الزمان ( بعد ظهور الإسالم ) ، ثم يلحق �لف�اد الثاني علو �بير 

في الأرض.

تَيِْن  لَُتْفِ�ُدنَّ ِفي اْل�ْرِض َمرَّ ْسَرائِيَل ِفي اْلِك�َاِب 
�
ا لَى بَِني 

�
ا يقول تعالى : ” َوقََضْينَا 

َشِديٍد  بَ��ٍس  ��وِلي  لَنَا  ِعَباًدا  عَلَْيُكْم  بََعثْنَا  ��وَلُهَما  َوْعُد  َ�اَء  َذا 
�
فَا َكِبيًرا (4)  ا  عُلُو� َولََتْعلُنَّ 

َ�ِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعوًل (5) ” ( الإسراء ). فََ�اُسوا ِ�اَلَل الّدِ

وقد اخ�لف المف�رون من ال�لف والخلف في هؤلء الم�لطين عليهم : من هم 
؟ فعن ابن عباس وق�ادة : �أنه �الوت الجزري وجنوده ، سلط عليهم �أول ثم �أديلوا عليه 
بعد ذلك. وق�ل داود �الوت ولهذا قال ” ثم ردد� لكم الكرة عليهم ” ( تف�ير ابن كثير 
/ سورة الإسراء / الٓية 5 ). وهذا يق�ضي �أن يكون الف�اد الأول قد حدث بعد يوشع 

بن نون عليه ال�الم وقبل طالوت.

 : اإس�اق  ابن  وقال  نينوى.  �أهل  من  سسن�اريب  يعني   : جبير  ابن  سعيد  وقال 
بختنصر البابلي و�أص�ابه ( تف�ير البغوي / سورة الإسراء / الٓية 5 ). وهذا يق�ضي 

�أن يكون الف�اد الأول قد حدث بعد سليمان عليه ال�الم.

قال المف�رون ( عبادًا لنا ) : كلمة تُطلق على الم�لمين و�ير الم�لمين ، وعلى 
الطائعين والعصاة ، فجميع ال�شر والمخلوقات عباد وعبيد لله سواء �أكان ذلك �خ�يارهم 

�أو م��رين عليه ، والأدلة على ذلك :

ََّك ��نَْت الَْعزِيُز الَْحِكيُم  ن
�
ْن تَْغِفْر لَهُْم فَا

�
َّهُْم ِعَباُدَك َوا ن

�
بْهُْم فَا ْن تَُعّذِ

�
1. يقول تعالى : ” ا
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” ( المائدة – 118 ).

َِّه ِعَباٌد ��ْم�َالُُكْم فَاْدُعوُهْم فَلْيَ�ْسَتِجيُبوا  َِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل نَّ ال �
2. يقول تعالى : ” ا

ْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن ” ( الأعراف – 194 ).
�
لَُكْم ا

 َّ�
�
��ْوِلَياَء ا يَتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدوِني  ��ْن  َِّذيَن َكَفُروا  ��فََحِ�َب ال 3. يقول تعالى : ” 

��ْعَتْدَ� َجهَنََّم ِلْلَكاِفرِيَن �ُُزًل ” ( الكهف – 102 ).

لَّ َكانُوا ِبِه �َ�ْسَتهْزِئُوَن 
�
4. يقول تعالى : ” َ� َحْ�َرًة عَلَى الِْعَباِد َما يَ��ِتيهِْم ِمْن َرُسوٍل ا

” ( �س – 30 ).

5. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ي�أجوج وم�أجوج ، وهم من �أف�د �أمم 
ِّي قَْد  ن

�
لَى ِعيَ�ى: ا

�
ْذ ��ْوَحى اللُه ا

�
الأرض و�أهلكهم على الإطالق : ” ... فََبْينََما ُهَو َكَذِلَك ا

وِر َويَْبَعُث اللُه يَ��ُجوَج  لَى الط�
�
ْز ِعَباِدي ا ��ْخَرْجُت ِعَباًدا ِلي ، َل يََداِن ِل�َحٍد ِبِق�َاِلهِْم ، فََحّرِ

َوَم��ُجوَج ، َوُهْم ِمْن ُكّلِ َحَدٍب يَنِْ�لُوَن ...  ” ؛ رواه م�لم والترمذي وابن ما�ه و�أحمد 
وصح�ه الألباني ، واللفظ لم�لم ، وكل الروا�ت يها لفظ ( عبادًا لي ).

ووفقا لبن عباس وكثير من �أهل التف�ير فاإن الف�اد الأول لبني اإسرائيل ��سبق 
قيام دولة اإسرائيل في عهد داود وسليمان عليهما ال�الم ، وليس كما يزعم البعض ب�أنه 
ل �أنه ل يزال �أمرًا محتماًل. يلي سقوط دولة اإسرائيل بعد موت سليمان عليه ال�الم ، اإ

�أنه بد�أ في العصر ال�ديث الذي تميز  جماع على  �أما الف�اد الثاني فهناك شسبه اإ
ذا كان القر�ٓن الكريم يخ�ر� في مطلع سورة الإسراء  بصعود نجم اليهود دون سواهم ، واإ
جماع  �أن هذا الف�اد مرتبط �لأرض ، والتي هى على الراجح الأرض المقدسة ، فهناك اإ
غرب�ي على �أنه بد�أ عام 1948م ، حينما �أصبح للكيان الصهيوني المحتل اإسرائيل دولة 
يعترف بها الشرق والغرب في �أرض فل�طين .. هذا على الرغم من �أن هذا الف�اد 
ذا دققنا النظر سوف �شاهد  يتعدى الأرض المقدسة ليشمل الك�ير من دول العالم ، واإ
�أمور  من  و�يرها  والغش  وال�رقة  والح�يال  والق�ل  والإل�اد  والإ�حية  الر�  انتشار 
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الف�اد والإف�اد ل في اإسرائيل وحدها ، ولكن في �البية دول العالم التي ي�اول بعضها 
ذا �أمعنا النظر مرة �ٓخرى سوف ن�د �أن  اليوم �أن يضع حدا لهذا الف�اد والإف�اد. واإ

ما بطريق مباشر �أو �ير مباشر. المرابين اليهود يقفون �لف ذلك كله اإ

الكرة األولى 

 من هللا ليقاتلوا العماليق 
ً
بنو إسرائيل يطلبون ملكا

الملك  فعله  لما  والعار  �لخزي  وشعروا  �لخيبة   ( اليهود   ) اإسرائيل  بنو  �أحس 
ليهم ملكًا يقودهم لق�ال العماليق  �الوت و�أتباعه بهم ، فطلبوا من نب�ي لهم ))) �أن يرسل اإ
، فيقاتلون معه في س�يل الله ضد �الوت و�أتباعه الظالمين ( الوثنيين ) لسترداد الأرض 

المقدسة.

ْذ قَالُوا ِلنَِب�ّيٍ لَهُُم 
�
ْسَرائِيَل ِمْن بَْعِد ُموَسى ا

�
 ِمْن بَِني ا

�
لَى الَْماَل

�
يقول تعالى : ” ��لَْم �ََر ا

ْن ُكِتَب عَلَْيُكُم الِْق�َاُل ��لَّ تَُقاِتلُوا قَالُوا 
�
َِّه قَاَل َهْل َعَ�يُْ�ْم ا ابَْعْث لَنَا َمِلًكا نَُقاِتْل ِفي َسِ�يِل الل

َّْوا  ا ُكِتَب عَلَْيهُِم الِْق�َاُل تََول َِّه َوقَْد ��ْخرِْجنَا ِمْن ِدَ�ِرَ� َو��بْنَائِنَا فَلَمَّ َوَما لَنَا ��لَّ نَُقاِتَل ِفي َسِ�يِل الل
اِلِميَن ” ( البقرة – 246 ). َُّه عَِليٌم ِ�لظَّ لَّ قَِلياًل ِمنْهُْم َوالل

�
ا

الملك طالوت 
ليهم طالوت عليه ال�الم ملكًا ، وزاده ��طة في العلم والج�م ، لكن  بعث الله اإ
بني اإسرائيل اسستك�روا ورفضوا ذلك �عادتهم م�عللين ب�أنهم �أحق �لملك منه ، وليس 
ََّه قَْد بََعَث لَُكْم َطالُوَت  نَّ الل �

لديه مال ، وهم �أغنى منه ، يقول تعالى : ” َوقَاَل لَهُْم نَِ�ي�هُْم ا

�أنه شمويل �أو  (1) يقول ابن جرير الط�ري هو شمويل بن �لي ( سمعون ) ، ويقول ابن الجوزي هو حزقيل بن بوذي. والصحيح 
صمويل بن �لي.
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َّى يَُكوُن لَُه الُْملُْك عَلَْينَا َونَْحُن ��َحق� ِ�لُْملِْك ِمنُْه َولَْم يُْؤَت َسَعًة ِمَن الَْماِل قَاَل  َمِلًكا قَالُوا ��ن
َُّه  َُّه يُْؤِتي ُمْلَكُه َمْن �ََشاُء َوالل ََّه اْصَطَفاُه عَلَْيُكْم َوَزاَدُه �َْ�َطًة ِفي الِْعلِْم َوالِْجْ�ِم َوالل نَّ الل �

ا
َواِسٌع عَِليٌم ” ( البقرة – 247 ).

ف�أرسل الله عز و�ل الٓ�ت على ل�ان ن�يهم ت�أ�يدًا ب�أنه قد اصطفاه عليهم ، وكان 
تحمله  وهارون  موسى  �ل  � �رك  مما  وبقية  فيه سكينة  الذي  التابوت   : ملكه  �ٓية  من 
نَّ �ٓيََة ُمْلِكِه ��ْن يَ��ِتَيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكينٌَة  �

ليهم. يقول تعالى : ” َوقَاَل لَهُْم نَِ�ي�هُْم ا المال�كة اإ
ْن 

�
نَّ ِفي َذِلَك َلٓيًَة لَُكْم ا �

�ُل َهاُروَن تَْحِملُُه الَْماَل�َِكُة ا �ُل ُموَسى َو� ا �ََرَك � ُِّكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّ ِمْن َرب
ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ” ( البقرة  - 248 ).

التابوت  الله عليكم  �أن يرد  ن عالمة بركة ملك طالوت عليكم  اإ ن�يهم لهم :  يقول 
الذي كان �أ�ذ منكم. ( فيه سكينة من ربكم ) قيل : معناه فيه وقار ، و�اللة. قال عبد 
الرزاق عن معمر عن ق�ادة ( فيه سكينة ) �أي : وقار . وقال الربيع : رحمة. وكذا روي 
عن العوفي عن ابن عباس وقال ابن جريج : س�ألت عطاء عن قوله : ( فيه سكينة من 
ليه ( تف�ير ابن كثير / سور البقرة  ربكم ) قال : ما يعرفون من �ٓ�ت الله في�كنون اإ

/ الٓية 248 ).

�ل هارون ) قال : عصاه  �ل موسى و� عن ابن عباس في هذه الٓية : ( وبقية مما �رك �
ورضاض الألواح. وكذا قال ق�ادة وال�دي والربيع بن �أ�س وعكرمة وزاد : والتوراة. 
وقال �أبو صالح ( وبقية ) يعني : عصا موسى وعصا هارون ولوحين من التوراة والمن. 
وقال عطية بن سعد : عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض 
�ل  �ل موسى و� الألواح. وقال عبد الرزاق : س�ألت الثوري عن قوله : ( وبقية مما �رك �
هارون ) فقال : منهم من يقول قفيز ِمْن َمّنٍ ، ورضاض الألواح. ومنهم من يقول : العصا 

والنعالن ( تف�ير ابن كثير / سور البقرة / الٓية 248 ).

وقوله : ( تحمله المال�كة ) قال ابن جريج : قال ابن عباس : �اءت المال�كة 
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تحمل التابوت بين ال�ماء والأرض ح�ى وضعته بين يدي طالوت ، والناس ينظرون ( 
تف�ير ابن كثير / سور البقرة / الٓية 248 ).

وقال ال�دي : �أصبح التابوت في دار طالوت ، ف�ٓمنوا بنبوة شمعون ، و�أطاعوا 
طالوت ( تف�ير ابن كثير / سور البقرة / الٓية 248 ).

ََّه ُمْبَتِليُكْم ِبنَهٍَر فََمْن َشِرَب  نَّ الل �
ا فََصَل َطالُوُت ِ�لُْجُنوِد قَاَل ا يقول تعالى : ” فَلَمَّ

لَّ قَِلياًل 
�
لَّ َمِن اْ�تََرَف ُغْرفًَة ِبَيِدِه فََشرِبُوا ِمنُْه ا

�
َُّه ِمنِّي ا ن

�
ِمنُْه فَلَيَْس ِمنِّي َوَمْن لَْم يَْطَعْمُه فَا

َِّذيَن  َِّذيَن �َٓمنُوا َمَعُه قَالُوا َل َطاقََة لَنَا الَْيْوَم ِبَ�الُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل ال ا َ�اَوَزُه ُهَو َوال ِمنْهُْم فَلَمَّ
اِبرِيَن ”  َُّه َمَع الصَّ َِّه َوالل ْذِن الل

�
َِّه َكْم ِمْن ِف�ٍَة قَِليلٍَة �َلََبْت ِف�ًَة َكِثيَرًة ِ� َّهُْم ُماَلُقو الل يَُظن�وَن ��ن

( البقرة – 249 ).

قال ال�دي : كان ال�يش ثمانين �ألفا ، فشرب سستة وسسبعون �ألفا ، وتبقى معه 
الثوري وم�عر بن  اإسرائيل وسفيان  ابن جرير من طريق  ... وقد روى  �لف  � �أربعة 
كدام عن �أب�ي اإس�اق ال��يعي ، عن ال�راء بن عازب قال : كنا نت�دث �أن �أص�اب 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر ثالثمائة وبضعة عشر على عدة �أص�اب 
ل مؤمن. ورواه البخاري عن عبد الله  طالوت الذين �ازوا معه النهر ، وما �ازه معه اإ
بن ر�اء عن اإسرائيل بن يو�س عن �أب�ي اإس�اق عن ال�راء قال : ” كنا �أص�اب محمد 
صلى الله عليه وسلم نت�دث �أن عدة �أص�اب بدر على عدة �أص�اب طالوت ، الذين 
ل مؤمن بضعة عشر وثالثمائة ” ( تف�ير ابن كثير  �ازوا معه النهر ، ولم ي�اوز معه اإ

/ البقرة / الٓية 249 ).

ذن الله ، وق�ل داود  وفي نهاية المطاف ، هزم الملك طالوت ب�يشه العماليق �إ
على  اإسرائيل  بني  انتصار  لهية  الإ العناية  �أعلنت  وهنا  الجزري.  �الوت  ال�الم  عليه 
عدوهم ، و�أصبح لبني اإسرائيل دولة �بيرة لأول مرة في بيت المقدس والشام بعد حقبة 
َّنَا ��فْرِْغ عَلَْينَا َص�ًْرا  ا بََرُزوا ِلَ�الُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َرب القضاة المتفرقين ، يقول تعالى : “ َولَمَّ



العالم بين يديك قصة بني إسرائيل

-70-

ملخص تاريخ بني إسرائيل

َِّه َوقَ�ََل َداُووُد َ�الُوَت  ْذِن الل
�
ِّْت ��ْقَداَمنَا َوانُْصْرَ� عَلَى الَْقْوِم اْلَكاِفرِيَن (250) فَهََزُموُهْم ِ� َوثَ�

َِّه النَّاَس بَْعَضهُْم ِبَبْعٍض لََفَ�َدِت  ا �ََشاُء َولَْوَل َدفُْع الل ََّمُه ِممَّ َُّه الُْملَْك َوالِْحْكَمَة َوعَل َو�َٓ�ُه الل
ََّه ُذو فَْضٍل عَلَى الَْعالَِميَن (251) ” ( البقرة ). اْل�ْرُض َولَِكنَّ الل

مملكة إسرائيل الموحدة 

الملك داود عليه الس�م 
�أصبح لليهود في عهد داود عليه ال�الم دولة �بيرة في بيت المقدس والشام لأول 
مرة في التاريخ ، و�أصبحت هذه الدولة محط �أنظار العالم ، ويخافها الأعداء في كل 
مكان بعد زمن طويل من التفرق والح�الل وال�سب�ي على �أيدي العماليق ، يقول تعالى 
َة عَلَْيهِْم َو��ْمَدْدَ�ُكْم ِب��ْمَواٍل َوبَِنيَن َوَجَعلْنَاُكْم ��ْك�ََر نَِفيًرا ” ( الإسراء  : ” ثُمَّ َرَدْدَ� لَُكُم اْلَكرَّ

.( 6 –

وكان هناك صراعًا طوياًل ل ين�ه�ي بين بني اإسرائيل والعماليق ، وقد انته�ى بعد 
ل بقا�  لى الأبد اإ مق�ل �الوت الجزري ملك العماليق العظيم ، وانهيار دولة العماليق اإ

منهم.

وبذلك �أصبح داود عليه ال�الم �ليفة في الأرض يحكم بين الناس �لحق ، يقول 
َِّبعِ الْهََوى  �َّ َجَعلْنَاَك َ�ِليَفًة ِفي اْل�ْرِض فَاْحُكْم بَيَْن النَّاِس ِ�لَْحّقِ َوَل تَت

�
تعالى : ” َ�َداُووُد ا

َِّه لَهُْم عََذاٌب َشِديٌد ِبَما �َُ�وا يَْوَم  َِّذيَن يَِضل�وَن َعْن َسِ�يِل الل نَّ ال �
َِّه ا فَُيِضلََّك َعْن َسِ�يِل الل

الِْحَ�اِب ” ( ص – 26 ). ولقد اصطفى الله عز و�ل داود عليه ال�الم بك�ير من 
َُّه  ن

�
الصفات الطيبة ، يقول تعالى : ” اْصِ�ْر عَلَى َما يَُقولُوَن َواْذُكْر َعْبَدَ� َداُووَد َذا اْل�يِْد ا

يَْر َمْحُشوَرًة  ْشَراِق (18) َوالطَّ
�
ْحَن ِ�لَْعِشّيِ َواْل ْرَ� الِْجَباَل َمَعُه �ُ�سَّبِ �َّ َسخَّ

�
اٌب (17) ا ��وَّ

اٌب (19) َوَشَدْدَ� ُمْلَكُه َو�ٓتَيْنَاُه الِْحْكَمَة َوفَْصَل الِْخَطاِب (20) ” ( ص ) ،  ُكل� لَُه ��وَّ
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يَْر َو��لَنَّا لَُه الَْ�ِديَد  ِب�ي َمَعُه َوالطَّ ويقول تعالى : ” َولََقْد �ٓتَيْنَا َداُووَد ِمنَّا فَْضاًل َ�ِجَباُل ��ّوِ
ِّي ِبَما تَْعَملُوَن بَِصيٌر (11) ”  ن

�
ْرِد َواْعَملُوا َصاِلً�ا ا ْر ِفي ال�َّ (10) ��ِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوقَّدِ

( سسب�أ ). �أنجب داود عليه ال�الم �أبناء كثيرة ، ومن بينهم سليمان عليه ال�الم الذي 
اصطفاه الله عز و�ل �لنبوة والملك هو الٓخر ، يقول تعالى : ” َوَوَهْبنَا ِلَداُووَد ُسلَْيَماَن 

اٌب ” ( ص – 30 ). َُّه ��وَّ ن
�
ِنْعَم الَْعْبُد ا

الملك سليمان عليه الس�م 
ورث سليمان عليه ال�الم الملك بعد وفاة �أبيه داود عليه ال�الم ، يقول تعالى : ” 
لَنَا عَلَى َكِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمِنيَن  َِّذي فَضَّ َِّه ال َولََقْد �ٓتَيْنَا َداُووَد َوُسلَْيَماَن ِعلًْما َوقَاَل الَْحْمُد ِلل
يِْر َو��وِتينَا ِمْن ُكّلِ َشْيٍء  ِّْمنَا َمنِْطَق الطَّ �هَا النَّاُس عُل (15) َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد َوقَاَل َ���ي

نَّ َهَذا لَهَُو الَْفْضُل الُْمِبيُن (16) ” ( النمل ). �
ا

وكانت مملكة سليمان عليه ال�الم ذروة الملك وال�لطة والقوة لبني اإسرائيل ، 
وسخر الله له الجن والإ�س والطير ، يقول تعالى : ” َوُحِشَر ِلُ�لَْيَماَن ُجنُوُدُه ِمَن الِْجّنِ 
يِْر فَهُْم يُوَزُعوَن ” ( النمل – 17 ). وسخر له الريح تجري ب�أمره م�ى �أراد ،  �ِْس َوالطَّ

�
َواْل

َِّتي َ�َرْكنَا ِفيهَا َوُكنَّا ِبُكّلِ  لَى اْل�ْرِض ال
�
يقول تعالى : ” َوِلُ�لَْيَماَن الّرِيَح عَاِصَفًة تَْجرِي ِب��ْمِرِه ا

َها َشهٌْر  َشْيٍء عَاِلِميَن ” ( الأن�ياء – 81 ) ، ويقول تعالى �أيضًا : ” َوِلُ�لَْيَماَن الّرِيَح �ُُدو�
ِِّه َوَمْن يَزِْغ  ْذِن َرب

�
َوَرَواُحهَا َشهٌْر َو��َسلْنَا لَُه عَيَْن الِْقْطِر َوِمَن الِْجّنِ َمْن يَْعَمُل بَيَْن يََديِْه ِ�

ِعيِر (12) يَْعَملُوَن لَُه َما �ََشاُء ِمْن َمَ�اِريَب َوتََماِثيَل  ِمنْهُْم َعْن ��ْمِرَ� نُِذْقُه ِمْن عََذاِب ال�َّ
ُكوُر  �َل َداُووَد ُشْكًرا َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ َوِجَفاٍن َكالَْجَواِب َوُقُدوٍر َراسسَِياٍت اْعَملُوا �
(13) ” ( سسب�أ ). وكان عليه ال�الم يفهم جميع اللغات ومنها لغة الحشرات ولغة الطير 
نَّ َهَذا لَهَُو  �

يِْر َو��وِتينَا ِمْن ُكّلِ َشْيٍء ا ِّْمنَا َمنِْطَق الطَّ �هَا النَّاُس عُل ، يقول تعالى : ” َوقَاَل َ���ي
الَْفْضُل الُْمِبيُن ” ( النمل – 16 ).

و�أعطى الله عز و�ل ل�ليمان عليه ال�الم ملكًا عظيمًا وسلطاً� ل ينبغي لأحد من 
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ََّك  ن
�
بعده ، يقول تعالى : ” قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا َل يَنَْبِغي ِل�َحٍد ِمْن بَْعِدي ا

ْرَ� لَُه الّرِيَح تَْجِري ِب��ْمِرِه ُرَ�اًء َحْيُث ��َصاَب (36) َوالشسََّياِطيَن  اُب (35) فََ�خَّ ��نَْت الَْوهَّ
ِنيَن ِفي اْل�ْصَفاِد (38) َهَذا َعَطاُؤَ� فَاْمنُْن ��ْو ��ْمِ�ْك  اٍص (37) َو�َٓخرِيَن ُمَقرَّ ُكلَّ بَنَّاٍء َوغَوَّ

نَّ لَُه ِعْنَدَ� لَُزلَْفى َوُحْ�َن َم�ٍٓب (40) ” ( ص ).
�
ِبَغيِْر ِحَ�اٍب (39) َوا

ِد ْبِن َكْعٍب ، قَاَل : ” بَلََغنَا ��نَّ ُسلَْيَماَن ْبَن َداُوَد ، َكاَن َعْ�َكُرُه ِمائََة فَْرَسٍخ  وَعْن ُمَحمَّ
�ِْس ، َوَخْمَ�ٌة َوِعْشُروَن ِللِْجّنِ ، َوَخْمَ�ٌة َوِعْشُروَن ِللَْوْحِش ، 

�
َخْمَ�ٌة َوِعْشُروَن ِمنْهَا ِلاْل

يِْر ، َوَكاَن لَُه ��لُْف بَيٍْت ِمْن قََواِريَر عَلَى الَْخَشِب ِمنْهَا ثاََلُث ِمائَِة  َوَخْمَ�ٌة َوِعْشُروَن ِللطَّ
ٍَّة ، فَ��َمَر الّرِيَح الَْعاِصَف فََرفََعْتُه فَ��َمَر الّرِيَح فََ�اَرْت ِبِه فَ��ْوَحى  َصرِيَ�ٍة ، َوسسَْبُع ِمائَِة َسرِي
ََّم ��َحٌد ِمَن  ِّي قَْد ِزْدُت ِفي ُمْلِكَك ��ْن َل يََتَكل ن

�
َماِء َواْل�ْرِض ا لَْيِه َوُهَو �َِ�يُر بَيَْن ال�َّ

�
َُّه ا الل

لَّ َ�اَءِت الّرِيُح فَ��ْ��ََرتَْك ” ؛ رواه ال�اكم في الم�ستدرك وسكت عنه 
�
الَْخاَلئِِق ِ�َشْيٍء ا

الذهب�ي في التلخيص.

َُّه َعْنهَُما ، قَاَل : ” َكاَن ُسلَْيَماُن ْبُن َداُوَد يُوَضُع لَُه ِست�  وَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي الل
ا يَِليِه ، ثُمَّ يَِجيُء ��ْشَراُف الِْجّنِ  �ِْس فَيَْ�ِلُ�وَن ِممَّ

�
ِمائَِة ُكْرِسّيٍ ، ثُمَّ يَِجيُء ��ْشَراُف اْل

�هُْم ، ثُمَّ يَْدُعو الّرِيَح فَ�َْحِملُهُْم  يَْر فَُ�ِظل �ِْس ، ثُمَّ يَْدُعو الطَّ
�
ا يَِلي ��ْشَراَف اْل فَيَْ�ِلُ�وَن ِممَّ

، قَاَل : فَيَِ�يُر ِفي الَْغَداِة الَْواِحَدِة َمِ�يَرَة َشهٍْر ” ؛ رواه ال�اكم في الم�ستدرك وقال 
الذهب�ي صحيح.

َِّه الَْواِدِعّيِ ، قَاَل : َسِمْعُت ُمَعاِويََة ( معاوية بن �أب�ي سفيان  وَعْن َعْمِرو ْبِن َعْبِد الل
) ، يَُقوُل :  ” َملََك اْل�ْرَض ��ْربََعٌة ُسلَْيَماُن ْبُن َداُوَد َوُذو الَْقْرنَيِْن َوَرُ�ٌل ِمْن ��ْهِل ُحلَْواَن 
َوَرُ�ٌل �َٓخُر ” ، فَِقيَل لَُه : الَْخِضُر ؟ فََقاَل : ” َل ” ؛ رواه ال�اكم في الم�ستدرك وسكت 

عنه الذهب�ي في التلخيص.

وعن ابن عباس رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” 
�أربعة : مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان : ذو القرنين وسليمان ، والكافران  ملك الأرض 
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: نمرود وبخت نصر ، وسسيملكها �امس من �أهل بي�ي ” ؛ �أخر�ه ابن الجوزي في 
�ريخه.

 : نفر  �أربعة  الأرض مشرقها ومغربها  : ملك  التف�ير  في  الط�ري  ابن جرير  وقال 
مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين ، والكافران بختنصر ونمرود 

بن كنعان ، لم يملكها �يرهم.

ويقول شسيخ الإسالم ابن تيمية في مجموع الف�اوى : قال م�اهد : ملك الأرض 
مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان : سليمان وذو القرنين ، والكافران : بختنصر ونمرود ، 

وسسيملكها �امس من هذه الأمة. 

وكان بنو اإسرائيل في عهده �أك�رهم بل �لهم من الصال�ين ال�رة الأطهار ، و�لطبع 
فاإن داود وسليمان عليهما ال�الم من بني اإسرائيل.

مرحلة اإلنقسام بعد وفاة الملك سليمان عليه الس�م 
طبيعتها  لى  اإ له  الله  سخرها  التي  الأمور  وعادت   ، ال�الم  عليه  سليمان  توفي 
لى مملك�ين  ونصابها ، وانق�مت مملك�ه العظيمة ( مملكة اإسرائيل الموحدة ) في الشام اإ

صغيرتين م�نافرتين وم�ناحرتين :

فرايم �أو ال�امرة ) ، وظلت  المملكة الأولى : مملكة اإسرائيل الشمالية ( مملكة اإ
صامدة قرابة مائتي عام ( 200 سسنة ) ، وكان �أول ملو�ها يُربعام بن نباط من سسبط 

فرايم بن يوسف بن يعقوب عليهم ال�الم. وكانت عاصمتها ال�امرة. اإ

المملكة الثانية : مملكة اإسرائيل الجنوبية �أو مملكة يهوذا ، والتي ظلت صامدة هى 
ل نصف تقريبًا ( 344 سسنة ). وكان �أول ملو�ها ُرحبعام بن  الٓخرى قرابة �أربعة قرون اإ

سليمان بن داود عليهما ال�الم. وكانت عاصمتها �أورشليم ( بيت المقدس ).
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لى  بعد انق�ام مملكة اإسرائيل الموحدة بد�أ نجم بني اإسرائيل في الزوال تدريجيًا اإ
�أن تم تدمير القدس تمامًا على يد بختنصر ، والقضاء على مملكة يهوذا ، ثم انتهت تمامًا 
بعد بعثة عي�ى بن مريم ، ثم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، و�أصبح اليهود �أشستاً� 
م�فرقين في الأرض بعيدًا عن بيت المقدس ل يربطهم رابط ، ولي�ت لهم حدود ، ول 
ال�الم  عليه  منذ عهد سليمان  مترابطة  م�ماسكة  اإسرائيل دولة  لبني  تقام  فلم  دولة؛ 
ل عام 1948م بعد اح�الل الكيان الصهيوني لدولة فل�طين الم�لمة ، على الرغم  �أبدًا اإ
يمان ( دولة سليمان ) ، بينما الدولة الثانية  من �أن الدولة الأولى كانت شرعية وفي اإ
لى �أنه كانت هناك  يمان و�لتالي لي�ت شرعية. وينبغي الإشارة اإ �كون في ف�اد و�ير اإ
تجمعات ���ية لليهود في بيت المقدس ، ظلت هذه التجمعات موجودة �الل بعثة 

عي�ى بن مريم ومحمد عليهما ال�الم تحت ظل الدولة اليو�نية ثم الرومانية.

�لف ال�سنين ، لكن �أحالمهم لم تتوقف عن العودة مرة �أخرى لفل�طين  لقد تفرقوا �
�أرض الموعد �أو �أرض الميعاد كما تقول التوراة.

زمن اآلشو�يين 

سرجون الثاني 
قام سرجون الثاني بحصار ال�امرة ، وتدمير مملكة اإسرائيل الشمالية ، وسسب�ى 
�لف من اليهود الشماليين ( الأسسباط العشرة ) ، وقدر المؤرخون عدد من سسباهم  �
سرجون بـ 27,280 نف�ًا. ثم �أعيد تنظيم مملكة اإسرائيل الشمالية ، وضمها لإم�راطورية 

الٓشوريين ، وتولية حاكم �ٓشوري عليها.

ويقال �أن شلمنصر الخامس هو الذي بد�أ حصار ال�امرة ، و�أن سرجون الثاني هو 
الذي ف�ح المدينة وقام �ل�سب�ي بعد وفاة شلمنصر.
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سنحا�يب 
لما تولى سسن�اريب الحكم �لفًا لوالده سرجون الثاني ، قامت الثورات العديدة من 
لى هناك لمعاقبتهم. وقد  اليهود عليه في مملكة يهوذا ، فقام �رسال الجيوش الٓشورية اإ
ق�ل وسسب�ى كثير من اليهود ، والذين يبلغ عددهم ح�ب تقدير المؤر�ين 200,150

يهودي. 

لكن يهوذا ظلت صامدة بعد ذلك ، بعد �أن د�لت في طاعة الٓشوريين وملكهم 
خماد ثورات  لى العراق بعد �أن تم اإ سسن�اريب ، ورجع ال�يش الٓشوري مرة �أخرى اإ

الإسرائيليين في يهوذا.

و�لجملة ، فاإن س�ب غزو الٓشوريين لممالك اليهود – وبخاصة مملكة اإسرائيل 
الشمالية - وتدميرها هو رفضهم دفع الجزية ، وعدم الإنصياع لأوامر الٓشوريين ، والقيام 

�لثورات الم�ستمرة ضد الٓشوريين و�أتباعهم.

زمن البابليين الكلدانيين 

نبوخذنصر ” بختنصر ” ( السبي البابلي (
قام نبو�ذ نصر الثاني �أو بختنصر الثاني بتدمير مملكة اإسرائيل الجنوبية ( مملكة 
سقاط مدينة �أورشليم ( القدس )  يهوذا ) نهائيًا ، والتي عاصمتها �أورشليم؛ حيث قام �إ
مرتين؛ المرة الأولى في سسنة 597 ق.م ، والثانية في سسنة 587 ق.م ( 586 ق.م ) .. 
ذ قام ��سب�ي سكان �أورشليم و�أنه�ى حكم ساللة داود ، فيما يعرف �ل�سب�ي البابلي؛  اإ
لى �بل ، وكان  فاسستولى على �أورشليم وهدم �أسوارها و�أحرق الهيكل وسسب�ى اليهود اإ
رميا و�يرهما ، وظلت الأرض  من بينهم النب�ي الحكيم دانيال ، وقيل؛ كان معه النب�ي اإ

خراً� خم�ين سسنة ، وبذلك �كون مملكة يهوذا قد انتهت.
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اإسرائيل في الأرض.  بني  الحقيقية لزوال ملك  النهاية  البابلي هو  ال�سب�ي  ويعت�ر 
وعلى الرغم من ذلك؛ فقد تبقت بعد ذلك على طول الحقبة اليو�نية والرومانية في بيت 
ل �أنه في بعض الأحيان  المقدس مجموعات قليلة من الكهنة واليهود بال دولة �أو نظام اإ

قد تتجمع لتدافع عن نف�ها ضد عدو واحد.

دفع  اليهود  رفض  لى  اإ لها  وتدميره  الجنوب  لمملكة  بختنصر  غزو  س�ب  ويرجع 
الضرائب التي يفرضها عليهم ، والثورات التي كان يقودها اليهود وملو�هم ضد حكمه 

وعدم النصياع للنظام الكلداني البابلي الذي كان قائمًا.

زمن الفرس 

كورش العظيم ( قورش الكبير ( 
وتعهد  اليهود.  مع  �لت�امح  العظيم  �ورش  عهد  في  الفارسسية  ال�سياسسية  تميزت 
�ورش العظيم لكهنة اليهود في بيت المقدس بعدم التعرض لهم �أو لبيت المقدس ��وء. 
لى القدس. وعاش  و�أعاد بناء بيت المقدس من �ديد ، و�أرسل الهدا� والعطا� النفي�ة اإ

اليهود في عهده في سالم و�ٓمان بعد �أن �لصهم من ال�سب�ي البابلي.

قمبيز 
صار قمبيز الثاني على منوال �أبيه فيما يخص يهود فل�طين. وكان �ورش يطلق لهم 
ليه لخدمة بيت الله من الحنطة والزيت والخمر والبقر والغنم ،  كل سسنة ما يحتاجون اإ
ويطلق لهم ماًل كثيرًا ، فلم يزل الأمر كذلك يجري طوال مملكة الفرس. ولم �زل اليهود 
تطيع �ورش ومن بعده ملوك الفرس. وقد عمد قمبيز ح�سبما �اء في �ريخ هيرودوت 

لى اسستخدام اليهود �جواسيس على مصر قبل �أن يقوم بغزوها. اإ
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زمن اليونان ( اإلغ�يق (

اإلسكندر األكبر 
لى �أن انهارت قوى الفرس �أمام �أعدائهم  مضى يهود فل�طين ينعمون برعاية الفرس اإ
الأك�ر ( 332 – 323 ق.م ) من  الإسكندر  الأغريق. وكان  اليهود لحكم  ، وخضع 
�أشهر حكام الإغريق ، وقد لعب دورًا �بيرًا في تقوية وتوسسيع الإم�راطورية اليو�نية ( 

الإغريقية ).

تعهد الإسكندر المقدوني لكهنة اليهود في بيت المقدس بعدم التعرض لليهود �أو 
لى القدس ، وطلب مشورة �بير  لبيت المقدس ��وء ، و�أرسل الهدا� والعطا� النفي�ة اإ
ليه لأنه  �هنة اليهود في ق�ال الفرس وملكهم الطاغية داريوس ، ف�أشار عليه �لذهاب اإ

سوف ين�صر كما قال النب�ي دانيال ( نبوءات دانيال �أو سفر دانيال ).

الهليني  العصر  �أثناء  تعرضوا  قد  اإسرائيل  بني  �أن  لى  اإ المؤر�ين  بعض  ويذهب 
والهلين�ستي قبل مجئ الإسكندر الأك�ر وبعد موته - على الترتيب - لل�سب�ي اليو�ني.

بطليموس المقدوني 
وكان   ، الحكمة  عن  �ح�ًا   ، �لك�ب  مولعًا   ، للعلوم  عاشقًا   ، للعلم  محبًا  كان 
يجمع الك�ب من كل مكان ، وكان ��كن مصر. قام بنقل كتب الشريعة اليهودية من 
لعازر ومجموعة من علماء اليهود وفقهائهم  لى اليو�نية بم�اعدة الكاهن اليهودي اإ الع�رية اإ
وحكمائهم سسبعين شسيخًا. ولما فرغ الحكماء والعلماء من عملهم؛ قام بطليموس �لت�أكد 
�أسيرًا  النفي�ة ، و�أطلق جميع من كان بمصر  �أ�دق عليهم �لهدا� والعطا�  منه ، ثم 
لى بالدهم .. كما ذ�ر  من سسب�ي اليهود ، و�أمر لهم بمال جزيل ، و�أذن لهم �لرجوع اإ

يوسسيفوس فالفيوس.
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أنطيوخوس الرابع 
لى �أورشليم ، فق�ل �لقًا كثيرًا  سار �أنطيوخوس الرابع المقدوني بع�كره العظيم اإ
لى الجبال وال�راري ف�أقاموا فيها ،  من اليهود ، وسسب�ى �لقًا �ٓخر ، وهرب من بقى منهم اإ
لى بالده ، و�رك �لفه على �أورشليم قائده المطيع  ثم ارت�ل �أنطيوخوس ب�يشه راجعًا اإ
( فليكس ) ، و�أمره �أن يطالب اليهود �ل�جود لأصنامه ، وي�أمرهم ب�أكل لحم الخنزير 
، ويمنعهم من الختان ، ومن حفظ ال��ت ، و�أن يق�ل كل من �الف �أمره ، ويح�ن 

لى كل من �أطاعه.  اإ

ففعل فليكس كما �أمره �أنطيوخوس ، وطالب اليهود بذلك؛ فام�نعوا منه ، فق�ل 
منهم �لقًا كثيرًا.

زمن عيسى بن م�يم عليهما الس�م 
عي�ى بن مريم بنت عمران عليهم ال�الم هو نب�ي من �أن�ياء بني اإسرائيل من ��ل 
سليمان عليه ال�الم ، وكان بينه وبين موسى بن عمران �ألف ومائتي سسنة تقريبًا ، ��رسل 

لى بني اإسرائيل. بينهم الرسل والأن�ياء اإ

ُولد ال�سيد الم�سيح ( ��وع الم�سيح ) ميالدًا معجزًا من �أم دون �أب ، م�له كمثل 
َِّه َكَمثَِل �َٓدَم َ�لََقُه ِمْن �َُراٍب  نَّ َم�ََل ِعيَ�ى ِعْنَد الل �

�ٓدم عليه ال�الم ، يقول تعالى : ” ا
�ل عمران – 59 ). وكانت �أمه مريم عليها ال�الم العذراء  ثُمَّ قَاَل لَُه ُكْن فَيَُكوُن ” ( �
�أمها هى  اإسرائيل؛  بني  �ل عمران ، وهى عائلة م�دينة من عائالت  � البتول من عائلة 
حنة بنت فاقوذا زو�ة عمران اليهودي ، و�أخوها هو هارون بن عمران ، وليس هارون 
�أخو موسى بن عمران عليهم ال�الم؛ لأن من عادة بني اإسرائيل الت�مي ب�أسماء الأن�ياء 

والتشسبه بهم.
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ُروي �أن حنة بنت فاقوذا زو�ة عمران و�أخت ز�ر� عليهم ال�الم كانت عاقرًا ل 
لى �أن عجزت ، فبينما هى في ظل شجرة ، �أبصرت بطا�ر يُطعم فر�ًا له ف�حر�ت  تلد اإ
ن رزق�ني ولدًا �أن  ن لك نذرًا ، شكرًا لك ، اإ عاطف�ها للولد وتمنته ، فقالت : � رب اإ
ْذ قَالَِت اْمَر��ُت 

�
�أتصدق به على بيت المقدس ، فيكون من �دمه ، يقول تعالى : ” ا

ِميُع الَْعِليُم ” (  ََّك ��نَْت ال�َّ ن
�
ًرا فَ�ََقبَّْل ِمنِّي ا ِّي نََذْرُت لََك َما ِفي بَْطِني ُمَحرَّ ن

�
ِعْمَراَن َرّبِ ا

�ل عمران – 35 ). �

يقول ال�افظ ابن كثير : ” فلما تحققت الحمل نذرته �أن يكون ( محررًا ) �أي : 
ني نذرت لك ما في  �الصًا مفر�ُا للعبادة ، ولخدمة بيت المقدس ، فقالت : ( رب اإ
نك �أنت ال�ميع العليم ) �أي : ال�ميع لدعائي ، العليم بني�ي ،  بطني محررًا ف�قبل مني اإ

هـ. ولم �كن تعلم ما في بطنها �أذ�را �أم �أنثى ؟ ” اإ

لهية.  ك�رت مريم عليها ال�الم و�رعرت في كنف بيت المقدس في ظل العناية الإ
ن�اً� ُمعجزًا بال �أب ، يقول تعالى : ” َواْذُكْر ِفي  ذن الله اإ و�أنجبت ال�سيد الم�سيح �إ
ََّخَذْت ِمْن ُدوِنهِْم ِحَ�اً� فَ��ْرَسلْنَا  ِذ انْتََبَذْت ِمْن ��ْهِلهَا َمَكاً� َشْرِقي�ا (16) فَات

�
اْلِك�َاِب َمْريََم ا

تَِقي�ا  ُكْنَت  ْن 
�
ا ِمنَْك  ْحَمِن  ِ�لرَّ ��ُعوُذ  ِّي  ن

�
ا قَالَْت  �ََشًرا َسِو�� (17)  لَهَا  فَ�ََمثََّل  لَْيهَا ُروَحنَا 

�
ا

َّى يَُكوُن ِلي �اَُلٌم  ِِّك ِل�َهَب لَِك �اَُلًما َزِكي�ا (19) قَالَْت ��ن ََّما ��َ� َرُسوُل َرب ن
�
(18) قَاَل ا

ٌِّن َوِلنَْجَعلَُه �ٓيًَة  �ِك ُهَو عَلَيَّ َهي َولَْم يَْمَ��ْسِني �ََشٌر َولَْم ��ُك بَِغي�ا (20) قَاَل َكَذِلِك قَاَل َرب
ِللنَّاِس َوَرْحَمًة ِمنَّا َوَكاَن ��ْمًرا َمْقِضي�ا (21) فََحَملَْتُه فَانْتََبَذْت ِبِه َمَكاً� قَِصي�ا (22) فَ��َ�اَءَها 
لَى ِ�ْذعِ النَّْخلَِة قَالَْت َ�لَْيتَِني ِمت� قَْبَل َهَذا َوُكْنُت �َ�ْسًيا َمنْ�سِي�ا (23) فَنَاَداَها 

�
الَْمَخاُض ا

لَْيِك ِبِ�ْذعِ النَّْخلَِة �َُ�اِقطْ 
�
�ِك تَْحَتِك َسِر�� (24) َوُهّزِي ا ِمْن تَْحِتهَا ��لَّ تَْحَزِني قَْد َجَعَل َرب

َّى يَُكوُن ِلي َولٌَد  عَلَْيِك ُرَطًبا َجِني�ا (25) ” ( مريم ). ويقول تعالى �أيضًا : ” قَالَْت َرّبِ ��ن
ََّما يَُقوُل لَُه ُكْن فَيَُكوُن  ن

�
َذا قََضى ��ْمًرا فَا

�
َُّه يَْخلُُق َما �ََشاُء ا َولَْم يَْمَ��ْسِني �ََشٌر قَاَل َكَذِلِك الل

�ل عمران – 47 ). � ) ”
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ليه ، فاتهموها �لزنى  فلما �اءت به قومها ( بني اإسرائيل ) ، لم تتكلم ))) و�أشارت اإ
ذن الله ، ليخ�ر  ، ف�دثت المعجزة الٓخرى و�كلم الصب�ي عي�ى بن مريم في المهد �إ
قومه من بني اإسرائيل بصدق والدته العذراء البتول وحقيقة ميالده المعجز و�أنه نب�ي من 
ليهم ، يقول تعالى : ” فَ��تَْت ِبِه قَْوَمهَا تَْحِملُُه قَالُوا َ�َمْريَُم لََقْد ِجْ�ِت َشيْ�ًا فَِر��  عند الله اإ
لَْيِه 

�
ِك بَِغي�ا (28) فَ��َشاَرْت ا (27) َ���ْخَت َهاُروَن َما َكاَن ��بُوِك اْمَر�� َسْوٍء َوَما َكانَْت ��م�

َِّه �َٓ�ِنَي اْلِك�َاَب َوَجَعلَِني  ِّي َعْبُد الل ن
�
ُِّم َمْن َكاَن ِفي الَْمهِْد َصِبي�ا (29) قَاَل ا قَالُوا َكْيَف �َُكل

ا  َكاِة َما ُدْمُت َحي�ا (31) َوبَر� اَلِة َوالزَّ نَِ�ي�ا (30) َوَجَعلَِني ُمَباَرًكا ��ْيَن َما ُكْنُت َو��ْوَصاِني ِ�لصَّ
اَلُم عَلَيَّ يَْوَم ُوِلْدُت َويَْوَم ��ُموُت َويَْوَم ��بَْعُث  ِبَواِلَدِتي َولَْم يَْجَعلِْني َجبَّاًرا َشِقي�ا (32) َوال�َّ

َحي�ا (33) ” ( مريم ).

وقد �أيد الله عز و�ل عي�ى بن مريم �لمعجزات والٓ�ت البينات ، يقول تعالى : 
يِن َكهَْيئَِة  ِّي ��ْ�لُُق لَُكْم ِمَن الّطِ ُِّكْم ��ن ِّي قَْد ِجْ�ُتُكْم ِب�ٓيٍَة ِمْن َرب ْسَرائِيَل ��ن

�
لَى بَِني ا

�
” َوَرُسوًل ا

َِّه  ْذِن الل
�
َِّه َو��ْبِرُئ اْل�ْكَمَه َواْل�ْبَرَص َو��ْحِي الَْمْوتَى ِ� ْذِن الل

�
يِْر فَ��نُْفُخ ِفيِه فَيَُكوُن َطيًْرا ِ� الطَّ

ْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن (49) 
�
نَّ ِفي َذِلَك َلٓيًَة لَُكْم ا �

ِخُروَن ِفي بُُيوِ�ُكْم ا �ُُكْم ِبَما تَ��ُكلُوَن َوَما تَدَّ ِّ َو��نَ�
َِّذي ُحّرَِم عَلَْيُكْم َوِجْ�ُتُكْم ِب�ٓيٍَة ِمْن  قًا ِلَما بَيَْن يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِل�ِحلَّ لَُكْم بَْعَض ال َوُمَصّدِ
�ُكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُم�ْسَتِقيٌم (51)  ِّ�ي َوَرب ََّه َرب نَّ الل �

ََّه َو��ِطيُعوِن (50) ا َُّقوا الل ُِّكْم فَات َرب
” ( �أل عمران ).

ا  وكانت نتي�ة ذلك �أن كذبه بنو اإسرائيل بما �اء من الحق ، يقول تعالى : ” فَلَمَّ
َِّه �َٓمنَّا  �وَن نَْحُن ��نَْصاُر الل َِّه قَاَل الَْحَواِري لَى الل

�
��َحسَّ ِعيَ�ى ِمنْهُُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن ��نَْصاِري ا

�ل عمران – 52 ) ، وقالوا اتخذ الله ولدًا ، يقول تعالى  َِّه َواْشهَْد ِب���َّ ُمْ�ِلُموَن ” ( � ِ�لل
َِّه ��ْن يَتَِّخَذ ِمْن  َِّذي ِفيِه يَْمتَُروَن (34) َما َكاَن ِلل : ” َذِلَك ِعيَ�ى اْبُن َمْريََم قَْوَل الَْحّقِ ال

ْحَمِن َصْوًما  ِّي نََذْرُت ِللرَّ ن
�
ا �ََرِينَّ ِمَن الْ�ََشِر ��َحًدا فَُقوِلي ا مَّ

�
ن ��ريل عليه ال�الم �أوصاها �أل تتكلم : ” فَُكِلي َواْشَرِب�ي َوقَّرِي َعْينًا فَا (1) لأ

�ْ�سِي�ا ” ( مريم - 26 ).
�
َِّم الَْيْوَم ا فَلَْن ��َكل
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�ُكْم فَاْعُبُدوُه  ِّ�ي َوَرب ََّه َرب نَّ الل
�
ََّما يَُقوُل لَُه ُكْن فَيَُكوُن (35) َوا ن

�
َذا قََضى ��ْمًرا فَا

�
َولٍَد سُسْبَ�انَُه ا

َِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشهَِد يَْوٍم  َهَذا ِصَراٌط ُم�ْسَتِقيٌم (36) فَاْخ�َلََف اْل�ْحَزاُب ِمْن بَيِْنهِْم فََويٌْل ِلل
اِلُموَن الَْيْوَم ِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن (38) ”  َعِظيٍم (37) ��ْسِمْع ِبهِْم َو��بِْصْر يَْوَم يَ��تُونَنَا لَِكِن الظَّ
ََّه ُهَو الَْم�سِيُح اْبُن َمْريََم ُقْل فََمْن  نَّ الل �

َِّذيَن قَالُوا ا ( مريم ) ، ويقول تعالى : ” لََقْد َكَفَر ال
ُه َوَمْن ِفي اْل�ْرِض َجِميًعا  ْن ��َراَد ��ْن يُهِْلَك الَْم�سِيَح اْبَن َمْريََم َو��مَّ

�
َِّه َشيْ�ًا ا يَْمِلُك ِمَن الل

َُّه عَلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر ” (  َماَواِت َواْل�ْرِض َوَما بَيْنَهَُما يَْخلُُق َما �ََشاُء َوالل َِّه ُملُْك ال�َّ َوِلل
ََّه ُهَو الَْم�سِيُح اْبُن َمْريََم  نَّ الل �

َِّذيَن قَالُوا ا المائدة – 17 ) ، ويقول تعالى : ” لََقْد َكَفَر ال
َُّه  َم الل َِّه فََقْد َحرَّ َُّه َمْن �ُْشِرْك ِ�لل ن

�
َُّكْم ا ِّ�ي َوَرب ََّه َرب ْسَرائِيَل اْعُبُدوا الل

�
َوقَاَل الَْم�سِيُح َ�بَِني ا

ََّه َ�ِلُث  نَّ الل �
َِّذيَن قَالُوا ا اِلِميَن ِمْن ��نَْصاٍر (72) لََقْد َكَفَر ال عَلَْيِه الَْجنََّة َوَم��َواُه النَّاُر َوَما ِللظَّ

َِّذيَن َكَفُروا ِمنْهُْم عََذاٌب  نَّ ال ا يَُقولُوَن لََيَم�َّ ْن لَْم يَنْ�َهُوا َعمَّ
�
لٌَه َواِحٌد َوا

�
لَّ ا

�
لٍَه ا

�
ثاََلثٍَة َوَما ِمْن ا

َُّه غَُفوٌر َرِحيٌم (74) َما الَْم�سِيُح اْبُن َمْريََم  َِّه َو�َ�ْسَتْغِفُرونَُه َوالل لَى الل
�
��ِليٌم (73) ��فاََل يَُتوبُوَن ا

ُِّن  َعاَم انُْظْر َكْيَف نَُبي يَقٌة َكاَ� يَ��ُكاَلِن الطَّ ُه ِصّدِ ُسُل َو��م� لَّ َرُسوٌل قَْد َ�لَْت ِمْن قَْبِلِه الر�
�
ا

ا  َِّه َما َل يَْمِلُك لَُكْم َضر� َّى يُْؤفَُكوَن (75) ُقْل ��تَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الل لَهُُم اْلَٓ�ِت ثُمَّ انُْظْر ��ن
ِميُع الَْعِليُم (76) ُقْل َ���ْهَل اْلِك�َاِب َل تَْغلُوا ِفي ِديِنُكْم �َيَْر الَْحّقِ  َُّه ُهَو ال�َّ َوَل نَْفًعا َوالل
ِ�يِل (77) ”  َِّبُعوا ��ْهَواَء قَْوٍم قَْد َضل�وا ِمْن قَْبُل َو��َضل�وا َكِثيًرا َوَضل�وا َعْن َسَواِء ال�َّ َوَل تَت

( المائدة ).

يقاع بين عي�ى بن مريم وبين الرومان ، فلما  وقد حاول بنو اإسرائيل ( اليهود ) الإ
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فشلت م�اولتهم ، خططوا لأمر �أعظم ، وهو ق�له – كما ق�لوا يحي�ى ))) وز�ر� )2)
ليه في ال�ماء  عليهما ال�الم من قبل – وصلبه ، لكن الله عز و�ل ن�اه منهم ورفعه اإ
الأن�ياء والرسل ، و�شويه  ق�ل   ، اإسرائيل  بني  عادة  فهذه  له.  العلى ، وصلبوا ش�يهًا 
سمعتهم كما فعلوا مع �أمه مريم العذراء ، يقول تعالى : ” َوِبُكْفرِِهْم َوقَْوِلهِْم عَلَى َمْريََم بُهَْتاً� 
َِّه َوَما قَ�َلُوُه َوَما َصلَُبوُه  �َّ قَ�َلْنَا الَْم�سِيَح ِعيَ�ى اْبَن َمْريََم َرُسوَل الل

�
َعِظيًما (156) َوقَْوِلهِْم ا

ّنِ  َِّباَع الظَّ لَّ ات
�
َِّذيَن اْخ�َلَُفوا ِفيِه لَِفي َشّكٍ ِمنُْه َما لَهُْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم ا نَّ ال

�
َه لَهُْم َوا َولَِكْن شُسّبِ

َُّه َعزِيًزا َحِكيًما (158) ” ( الن�اء ). لَْيِه َوَكاَن الل
�
َُّه ا َوَما قَ�َلُوُه يَِقينًا (157) بَْل َرفََعُه الل

؛  الكبار  الثالثة  الفرق  �أشهرها  فرقة  وسسبعين  بضع  لى  اإ النصارى  افترقت  وقد 
الكاثوليك والأرثوذ�س وال�رو��ستانت. وكلهم يعتقد �أن عي�ى هو ابن الله ، وكلهم يعتقد 
�أن الله �لث ثالثة ” عقيدة التثليث ” ( بمعنى �أن عي�ى هو الله ). ويرفعون الصليب 

ل �لله العلي العظيم. ، و��ست�لون الخنزير ، و�شربون الخمر ، ول حول ول قوة اإ

مم  (1) على الرغم من استشهاد �أئمة التف�ير والتاريخ [ ال�افظ ابن كثير في البداية والنهاية وابن الجوزي في المنتظم في �ريخ الملوك والأ
ثبات مق�ل نب�ي الله يحي�ي عليه  والإمام الط�ري في �ريخه وابن الأثير في الكامل ] بقصص من كتب �أهل الك�اب وبخاصة الإنجيل لإ
ل �أن القر�ٓن الكريم ذاته يُفرق بين الموت والق�ل ، ويُث�ت ب�أن يحي�ي عليه ال�الم مات ولم يُق�ل ، بدليل قوله تعالى : ” َوَساَلٌم  ال�الم ، اإ
عَلَْيِه يَْوَم ُوِلَد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُْبَعُث َحي�ا ” ( مريم - 15 ) ؛ فهذه الٓية الكريمة توضح �أن يحي�ي عليه ال�الم مات بكل سالم وطم�أنينة. 
ْذ 

�
�ِل يَْعُقوَب َواْجَعلُْه َرّبِ َرِضي�ا (6) ” ( مريم ) ، وقوله تعالى : ” َوَزَكِر�َّ ا وقوله تعالى : ” فَهَْب ِلي ِمْن لَُدنَْك َوِلي�ا (5) يَرِثُِني َويَِرُث ِمْن �

َّهُْم َكانُوا �َُ�اِرُعوَن ِفي الَْخيَْراِت  ن
�
َُّه َرّبِ َل تََذْرِني فَْرًدا َو��نَْت َ�يُْر الَْواِرِثيَن (89) فَاسْسَتَجْبنَا لَُه َوَوَهْبنَا لَُه يَْحيَ�ى َو��ْصلَْحنَا لَُه َزْوَ�ُه ا َ�َدى َرب

َويَْدُعونَنَا َرغًَبا َوَرَهًبا َوَكانُوا لَنَا َ�اِشِعيَن (90) ” ( الأن�ياء ) ؛ فهذه الٓ�ت تؤكد حقيقة دعاء ز�ر� ربه �لولد الذي يرثه ، واسست�ابة الله 
عز و�ل له ، كما �أن اسم يحي�ي ذاته الذي يدل على الحياة والعيش [ وقد سماه الله عز و�ل بنف�ه ] ، مما يؤكد على �أن يحي�ي عليه 
�هَا ِبَقُبوٍل َحَ�ٍن  ال�الم لم يُق�ل. وقد عاصر ز�ر� وابنه يحي�ي مريم العذراء �أم الم�سيح عليه ال�الم بنص القر�ٓن لقوله تعالى : ” فَ�ََقبَّلَهَا َرب
نَّ  �

َِّهۖ  ا َذاۖ  قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد الل َّٰى لَِك َه�� ََّما َدَ�َل عَلَْيهَا َزَكِر�َّ الِْمْحَراَب َوَ�َد ِعنَدَها ِرْزقًاۖ  قَاَل َ� َمْريَُم ��ن ۖ  ُكل َو��ن�َ�َهَا نََباً� َح�سَنًا َوَكفَّلَهَا َزَكِر�َّ
�ل عمران - 37 ). وورد في �أحاديث الإسراء والمعراج الصحي�ة �أن يحي�ي هو ابن �الة الم�سيح. ََّه يَْرُزُق َمن �ََشاُء ِبَغيِْر ِحَ�اٍب ” ( � الل
اَلُم ، َمْوً� ، ��ْو ُقِ�َل قَْ�اًل ؟ عَلَى ِرَوايََتيِْن ؛ فََرَوى َعْبُد الُْمْنِعِم  ٍه ، َهْل َماَت َزَكِر�َّ ، عَلَْيِه ال�َّ َوايَُة َعْن َوْهِب ْبِن ُمنَّبِ (2) َوقَِد اْخ�َلََفِت الّرِ
ا َوَصَل  َُّه قَاَل : َهَرَب ِمْن قَْوِمِه ، فََدَ�َل َشَجَرًة فََ�اُءوا فََوَضُعوا الِْمنَْشاَر عَلَْيهَا ، فَلَمَّ ٍه ، ��ن ْدِر�َس ْبِن سسِنَاٍن َعْن ��ِبيِه ، َعْن َوْهِب ْبِن ُمنَّبِ

�
ْبُن ا

لَْيِه : [ لَِ�ْن لَْم �َْ�ُكْن ��ِنينَُك َل�ْقِل�َنَّ اْل�ْرَض َوَمْن عَلَْيهَا ]. فََ�َكَن ��ِنينُُه َح�َّى ُقِطَع ِ�ثْنَتَيِْن. َوقَْد ُرِوَي 
�
َُّه ا لَى ��ْضاَلِعِه ��نَّ ، فَ��ْوَحى الل

�
الِْمنَْشاُر ا

َجَرُة ُهَو ��ْشِعَيا  َِّذي انَْصَدَعْت لَُه الشَّ َُّه قَاَل : ال ْدِر�َس ْبِن سسِنَاٍن ، َعْن َوْهٍب ، ��ن
�
ْسَ�اُق ْبُن ِ�ْشٍر ، َعْن ا

�
َهَذا ِفي َحِديٍث َمْرفُوعٍ ... َوَرَوى ا

َُّه ��ْعلَُم ... راجع البداية والنهاية لل�افظ ابن كثير ، ط. هجر ( 2 / 406 ). ورجح ابن الجوزي مق�ل ز�ر�  ا َزَكِر�َّ فََماَت َمْوً�. فَالل ، فَ��مَّ
عليه ال�الم ... راجع المنتظم في �ريخ الملوك والأمم ، ابن الجوزي ، دار الك�ب العلمية بيروت ( 2 / 6 ).
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لى الأرض مرة �ٓخرى في نهاية الزمان ليق�ل  ثم ينزل عي�ى بن مريم عليه ال�الم اإ
الخنزير ويك�ر الصليب ويقيم الحق والعدل ويطبق الشريعة الإسالمية ، يقول رسول 
اعَُة َح�َّى يَنِْزَل ِفيُكْم اْبُن َمْريََم َحَكًما ُمْقِ�ًطا،  الله صلى الله عليه وسلم : ” َل تَُقوُم ال�َّ
ِليَب، َويَْقُ�َل الِخنْزِيَر، َويََضَع الِجْزيََة، َويَِفيَض الَماُل، َح�َّى َل يَْقَبلَُه ��َحٌد ” ؛  فَيَْكِ�َر الصَّ
رواه البخاري وم�لم ، واللفظ للبخاري. وفي رواية �ٓخرى للبخاري �أيضًا ، يقول رسول 
َِّذي نَْفِ�ي ِبَيِدِه ، لَُيوِشَكنَّ ��ْن يَنِْزَل ِفيُكْم اْبُن َمْريََم َحَكًما  الله صلى الله عليه وسلم : ” َوال
ِليَب ، َويَْقُ�َل الِخنْزِيَر ، َويََضَع الِجْزيََة، َويَِفيَض الَماُل َح�َّى َل يَْقَبلَُه  عَْدًل ، فَيَْكِ�َر الصَّ
نَْيا َوَما ِفيهَا ”. ثُمَّ يَُقوُل ��بُو ُهَرْيَرَة : ”  ْ�َدُة الَواِحَدُة َ�يًْرا ِمَن الد� ��َحٌد ، َح�َّى �َُكوَن ال�َّ
لَّ لَُيْؤِمنَنَّ ِبِه قَْبَل َمْوِتِه َويَْوَم الِقيَاَمِة يَُكوُن 

�
ْن ِمْن ��ْهِل الِك�َاِب ا

�
ْن ِش�ُْ�ْم : ( َوا

�
َواْقَرُءوا ا

عَلَْيهِْم َشهِيًدا ) ( الن�اء : 159 ) ”.

ويخ�ر� القر�ٓن الكريم – وكذلك ال�ديث ال�ابق - عن �أن مجموعة �بيرة من اليهود 
الله عز و�ل  ال�ماء ، و�أن  الم�سيح فور �زوله من  والنصارى سوف تؤمن �ل�سيد 
لَّ لَُيْؤِمنَنَّ ِبِه 

�
ْن ِمْن ��ْهِل اْلِك�َاِب ا

�
يمانهم ، ويد�لهم الجنة ، يقول تعالى : ” َوا سوف يقبل اإ

قَْبَل َمْوِتِه َويَْوَم الِْقيَاَمِة يَُكوُن عَلَْيهِْم َشهِيًدا ” ( الن�اء – 159 ). ويجوز �أن نفهم من الٓية 
�أيضًا �أنهم يؤمنون بنزول الم�سيح الٓن ، �أي يؤمنون بعي�ى قبل �زوله عليه ال�الم ...

عليه  بعي�ى  ليؤمنن  ل  اإ الك�اب  �أهل  : وما من  �أي   ”  :  ((( البغوي  الإمام  يقول 
ال�الم ، هذا قول �أك�ر المف�رين و�أهل العلم ، وقوله ( قبل موته ) اخ�لفوا في هذه 
نها كناية عن الك�اب�ي ، ومعناه :  الكناية : فقال عكرمة وم�اهد والض�اك وال�دي : اإ
ذا وقع في الب�أس  ل ليؤمنن بعي�ى عليه ال�الم قبل موته ، اإ وما من �أهل الك�اب �أحد اإ
يمانه سواء احترق �أو غرق �أو �ردى في ب�ر �أو سقط عليه �دار �أو �أكله  حين ل ينفعه اإ
سسبع �أو مات ف��أة ، وهذه رواية عن �أب�ي طل�ة عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال : 

حياء التراث العرب�ي – بيروت ، تحقيق عبدالرزاق مهدي ( 1 / 719 ). (1) تف�ير البغوي ، دار اإ
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فقيل لبن عباس رضي الله عنهما : �أر�أيت اإن خر من فوق بيت ؟ قال : يتكلم به في 
الهواء ، قال : فقيل �أر�أيت اإن ضرب عنق �أحدهم ؟ قال : يتل�لج به ل�انه. وذهب قوم 
ن من �أهل الك�اب  لى �أن الهاء في ( موته ) كناية عن عي�ى عليه ال�الم ، معناه : واإ اإ
ل ليؤمنن بعي�ى قبل موت عي�ى عليه ال�الم ، وذلك عند �زوله من ال�ماء في �ٓخر  اإ

هـ. ل �ٓمن به ح�ى �كون الملة واحدة ، ملة الإسالم ” اإ الزمان فال يبقى �أحد اإ

ويقول ال�افظ ابن كثير ))) : ” قال ابن جرير : اخ�لف �أهل الت�أويل في معنى ذلك 
ل ليؤمنن به ) يعني بعي�ى (  ن من �أهل الك�اب اإ ، فقال بعضهم : معنى ذلك : ( واإ
ذا �زل  لى �أن جميعهم يصدقون به اإ قبل موته ) يعني : قبل موت عي�ى ، يو�ه ذلك اإ
براهيم ،  لق�ل الد�ال ، ف�صير الملل كلها واحدة ، وهي ملة الإسالم الحنيفية ، دين اإ
ل  ن من �أهل الك�اب اإ عليه ال�الم ..  قال ابن جرير : وقال �ٓخرون : معنى ذلك : ( واإ
ذا عاين علم الحق من  لى �أنه اإ ليؤمنن به ) قبل موت الك�اب�ي. ذ�ر من كان يو�ه ذلك اإ
الباطل؛ لأن كل من �زل به الموت لم تخرج نف�ه ح�ى يت�ين له الحق من الباطل في 
ل ليؤمنن  ن من �أهل الك�اب اإ دينه. قال علي بن �أب�ي طل�ة ، عن ابن عباس قوله : ( واإ
ل  به قبل موته ) قال : ل يموت يهودي ح�ى يؤمن بعي�ى .. وعن م�اهد في قوله : ( اإ
ليؤمنن به قبل موته ) كل صاحب كتاب يؤمن بعي�ى قبل موته - قبل موت صاحب 

هـ. الك�اب - وقال ابن عباس : لو ضربت عنقه لم تخرج نف�ه ح�ى يؤمن بعي�ى ” اإ

زمن الرومان 

تيتوس ( تيطس ( الروماني واإلمبراطور أد�يان ( هاد�يان ( 
اشستهر القرن الأول الميالدي ب�ادثة هامة في التاريخ اليهودي والروماني على حد 

(1) تف�ير ابن كثير ، دار الفكر ، تحقيق محمود ح�ن ( 1 / 711 ).
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سواء ، �أل وهى حادثة تدمير بيت المقدس من قبل القائد الروماني تي�وس ( تيطس ) 
سسنة 70 م ، وكان ذلك في عهد الإم�راطور ف�سباز�ن Vespasian ، حيث قضى 
هذا القائد على اليهود في فل�طين ، و�اصة القدس قضاء شسبه �م ���ب ثورتهم ضد 

الرومان ( التمرد اليهودي عام 70 م ).

ول شك �أن عملية الق�ل والإ�دة هذه قد طالت �أك�ر عدد من النصارى في ذلك 
�ن ذلك التاريخ ، كما �أن  الوقت ، لأنه لم يكن هناك فرق بين اليهودي والمتنصر اإ
البالء والق�ل والإ�دة كان شسبه عام لجميع المناطق التي يتوا�د فيها اليهود في فل�طين 

�اصة والمناطق الم�اورة لها.

ولم يلبث القرن الأول الميالدي �أن يمضي ح�ى �اء القرن الثاني الميالدي ليهل 
علينا ب�ادثة مماثلة بل �أشد وط�أة ، هى حادثة التدمير الثاني لبيت المقدس سسنة ( 130
– 135 م ) في عهد الإم�راطور الروماني �أدر�ن �أو هادر�ن ، وكان ذلك �أيضًا ���ب 
ثورة اليهود ضده تحت قيادة زعيم اليهود بر�و�با ، وزعموا �أنه الم�سيح المنتظر ، فخرج 
ل �أن �أرسل حملة ع�كرية  بهم على الرومان ، فما كان من الإم�راطور الروماني �أدر�ن اإ
�بيرة للقضاء عليهم ، و�أمرها بتدمير جميع الم�الت التي يمرون عليها ، واسستمرت عدة 
سسنوات ح�ى دمر بالد اليهود ، وقضى عليهم ، و�أعاد تدمير بيت المقدس ، وبني م�له 
هيكاًل للمشترى ��مى جوبتير ، معبود الرومان الوثني في ذلك الوقت ، وحرم على 

ل يومًا واحدًا في ال�سنة بعد دفع غرامة مالية �بيرة. اليهود دخول بيت المقدس اإ

ويرى بعض المفكرين �أن تدمير بيت المقدس وق�ل اليهود ، قد و�ه ضربة قاصمة 
للم�افظين على الشريعة والموجبون لاللتزام بها ، والذين كانوا من �أتباع الم�سيح ومن 
الديني  الثقل  تمثل  كانت  المقدس  بيت  �أن  �عتبار  و�أيضًا   ، الأول  المقام  في  اليهود 
لغاء العمل  في العالم ضد الوثنية الرومانية ، و�لتالي �أف�ح ذلك الم�ال �أمام بولس لإ
لى تضخم �أعداد المنت�سبين  �لشريعة الموسوية ، وتحريف النصرانية ، و�أيضًا �أدى ذلك اإ

لى الوثنية.  اإ



العالم بين يديك قصة بني إسرائيل

-86-

ملخص تاريخ بني إسرائيل

نزوح اليهود إلى الج�يرة العربية 
وتذ�ر المصادر التاريخية الموثقة �أن بعض اليهود ( ق�م منهم ) نتي�ة لالضطهاد 
لى الجزيرة العربية سسنة 70م وما بعدها. هذه الضطهادات التي �أدت  الروماني قد �زحوا اإ

�لف من اليهود و�يرهم. لى تدمير بيت المقدس وق�ل � �لفعل اإ

زمن البعثة النبوية 

عداء اليهود للنبي صلى هللا عليه وسلم وللرسالة المحمدية 
كان اليهود ��كنون جزيرة العرب قبل البعثة النبوية ، وكانوا يفخرون ويتفاخرون 
ليهم الك�ب والرسل. على �يرانهم العرب المشركين ب�أنهم من �أهل الك�اب و�أن الله �أرسل اإ

وكانت كتبهم المقدسة تخ�رهم بقدوم رسول في �ٓخر الزمان من جزيرة العرب اسمه 
�أحمد ، فكانوا يتطلعون �أن يكون هذا النب�ي منهم كما كان حال �أ�لب الأن�ياء والرسل 
الٓخرين ، وكانوا ��ستف�حون على الذين كفروا قبل قدومه ، فلما �اءهم َما َعَرفُوا كفروا 

به.

قَاَل ابن س�اق ))) : َوَحّدثَِني عَاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَ�َاَدَة ، َعْن ِرَ�اٍل ِمْن قَْوِمِه ، قَالُوا 
ْساَلِم ، َمَع َرْحَمِة اللِه تََعالَى َوَهَداُه ، لما كنّا ��مع من ر�ال يهود 

�
لَى اْل ّن ِمّما َدعَاَ� اإ : اإ

، ُكنّا ��ْهَل ِشْرٍك ��ْصَ�اَب ��َوَ�ٍن ، َوَكانُوا ��ْهَل ِكَتاٍب ، ِعْنَدُهْم ِعلٌْم لَيَْس لَنَا ، َوَكانَْت َل 
نه تََقاَرَب َزَماُن نَِب�ّي  َذا ِنلْنَا ِمنْهُْم بعض ما يكرهون ، قالوا لنا : اإ

�
�ََزاُل بَْينَنَا َوبَيْنَهُْم ُشُروٌر ، فَا

َرٍم ، فَُكنّا َكِثيًرا َما �َْ�َمُع َذِلَك ِمنْهُْم ، فَلَّما بََعَث اللُه 
�
يُْبَعُث اْلَٓن نَْقُ�لُُكْم َمَعُه قَْ�َل عَاٍد َوا

لَى اللِه تََعالَى ، َوَعَرفْنَا َما َكانُوا يََتَوعُّدونَنَا  َرُسولَُه َصلّى اللُه عَلَْيِه َوَسلَّم ��َجْبنَاُه ِحيَن َدعَاَ� اإ

حياء التراث العرب�ي - بيروت ( 2 / 326 ). نف تحقيق الو�يل ، دار اإ (1) الروض الأ
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لَْيِه ، فَ�َٓمنّا ِبِه ، َوَكَفُروا ِبِه ، فَِفينَا َوِفيهِْم �ََزَل َهُؤَلِء اْلَٓ�ُت ِمْن الَْبَقَرِة :  ِبِه ، فََباَدْرَ�ُهْم اإ
ٌق ِلما َمَعهُْم ، َوكانُوا ِمْن قَْبُل �َ�ْسَتْفِ�ُحوَن عَلَى  َِّه ُمَصّدِ ا �اَءُهْم ِكتاٌب ِمْن ِعْنِد الل ” َولَمَّ
َِّه عَلَى اْلكاِفرِيَن ” ( البقرة – 89 ). ا �اَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا ِبِه، فَلَْعنَُة الل َِّذيَن َكَفُروا فَلَمَّ ال

قَاَل اْبُن ِهَشاٍم ))) : �َ�ْسَتْفِ�ُحوَن : �َْ�تَنِْصُروَن ، َو�َ�ْسَتْفِ�ُحوَن ��يًْضا : يََتَ�اَكُموَن ، 
َّنَا افْ�َْح بَْينَنا َوبَيَْن قَْوِمنا ِ�لَْحّقِ ، َو��نَْت َ�يُْر الْفاِتِ�يَن ” (  َوِفي ِكَتاِب اللِه تََعالَى : ” َرب

الأعراف – 89 ).

ْزِدّيِ ، قَاَل :  وروى البيهقي في دلئل النبوة )2) َعِن اْبِن ��ِب�ي نَِجيٍح ، َعْن عَِلّيٍ اْل�
َكانَِت الَْيهُوُد تَُقوُل : اللهُمَّ ابَْعْث لَنَا َهَذا النَِّب�يَّ يَْحُكُم بَْينَنَا َوبَيَْن النَّاِس ، �َ�ْسَتْفِ�ُحوَن ِبِه : 

��ْي �َْ�تَنِْصُروَن ِبِه عَلَى النَّاِس.

وروى �أيضًا )3) َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبيٍْر ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل : َكانَْت يَهَُوُد َخْي�ََر تَُقاِتُل 
عَاِء ، فََقالَِت : اللهُمَّ  ََّما الَْتَقْوا ُهزَِمْت يَهَُوُد َخْي�ََر ، فََعاَذِت الَْيهُوُد ، ِبهََذا الد� غََطَفاَن ، فَُكل
لَّ نََصَرتْنَا 

�
َماِن ا َِّذي َوعَْدتَنَا ��ْن تُْخرَِ�ُه لَنَا ِفي �ِٓخِر الزَّ ّيِ ال ّمِ ٍد النَِّب�ّيِ اْل� �َّ �َْ���لَُك ِبَحّقِ ُمَحمَّ

�
ا

ا بُِعَث النَِّب�ي� ، َصلَّى  عَاِء ، فَهََزُموا غََطَفاَن. فَلَمَّ َذا الَْتَقْوا َدَعْوا ِبهََذا الد�
�
عَلَْيهِْم. قَاَل : فََكانُوا ا

ََّم ، َكَفُروا ِبِه ، فَ��ْ�َزَل اللُه تََباَرَك َوتََعالَى : َوكانُوا ِمْن قَْبُل �َ�ْسَتْفِ�ُحوَن  �له َوَسل اللُه عَلَْيِه و�
َِّه عَلَى اْلكاِفرِيَن. َوُرِوَي َمْعنَاُه  لَى قَْوِلِه : فَلَْعنَُة الل

�
َِّذيَن َكَفُروا ا ُد عَلَى ال يَْعِني ِبَك َ� ُمَحمَّ

��يًْضا ، َعْن َعِطيََّة ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس.

فلما بعث الله عز و�ل محمد صلى الله عليه وسلم ن�يًا من العرب ، وليس منهم 
– �أي من بني اإسرائيل- طارت عقولهم ، وغضبوا �أشد الغضب ، وانقلبوا على �أعقابهم 
لى العرب ، وهم كانوا يحتقرون  ح�دًا من عند �أنف�هم �أن النبوة خرجت منهم وذهبت اإ

حياء التراث العرب�ي - بيروت ( 2 / 326 – 327 ). نف تحقيق الو�يل ، دار اإ (1) الروض الأ
(2) دلئل النبوة للبيهقي محققًا ( دلئل النبوة ومعرفة �أحوال صاحب الشريعة ) ، دار الك�ب العلمية – بيروت ( 2 / 76 ).

(3) دلئل النبوة للبيهقي محققًا ( دلئل النبوة ومعرفة �أحوال صاحب الشريعة ) ، دار الك�ب العلمية – بيروت ( 2 / 76 – 77 ).
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ف�أجمعوا  ؛  المختار  الله  �أنهم شعب  ويعتقدون  �لفوقية  �شعرون  لأنهم  �عادتهم  العرب 
�أمرهم وقرروا �أل يؤمنوا بهذا النب�ي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرب�ي ، بل قرروا 
م�اربته وم�اربة �أتباعه الم�لمين بكل ما �أوتوا من قوة وسلطة ومال ، عنادًا واسستكبارًا 

، وحقدًا على الرسول وح�دًا على العرب الم�لمين.

ْسَ�اَق ))) : ” َونََص�َْت ِعْنَد َذِلَك ��ْحَباُر يَهُوَد - ِلَرُسوِل اللِه َصلّى اللُه عَلَْيِه  قَاَل اْبُن اإ
َوَسلَّم - الَْعَداَوَة ، بَْغًيا َوَحَ�ًدا َوِضْغنًا ، ِلَما َخّص اللُه تََعالَى ِبِه الَْعَرَب ِمْن ��ْ�ِذِه َرُسولَُه 
لَْيهِْم ِرَ�اٌل ِمْن الأوس والخزرج ، ممن كان عَلَى َ�اِهِلّيِتِه فََكانُوا ��ْهَل  ِمنْهُْم ، َوانَْضاَف اإ
ِبُظهُوِرِه  قَهََرُهْم  ْساَلَم 

�
اْل ��ّن  ّل  اإ ِ�لَْبْعِث ،  َوالتّْكِذيِب  الّشْرِك  ِمْن  �َٓ�ئِهِْم  ِديِن  ِنَفاٍق عَلَى 

ْساَلِم ، َوِاتَّخُذوُه ُجنًّة ِمْن الَْقْ�ِل َوَ�فَُقوا ِفي الّ�ّر ، 
�
َواْجِ�َماعِ قَْوِمهِْم عَلَْيِه ، فََظهَُروا ِ�ْل

ْساَلَم. 
�
َوَكاَن َهَواُهْم َمَع يَهُوَد ، ِلَتْكِذيِبهِْم النِّب�ّي - َصلّى اللُه عَلَْيِه َوَسلَّم - َوُجُحوِدِهْم اْل

َوَكانَْت �أحبار يهودهم الِّذيَن �َْ���لُوَن - َرُسوَل اللِه َصلّى اللُه عَلَْيِه َوَسلَّم - َويََتَعنُّتونَُه ، 
ّل  َويَ��تُونَُه ِ�للّ�ِْس ، ِلَيلِْ�ُ�وا الَْحّق ِ�لَْباِطِل ، فََكاَن الُْقْر�ُٓن يَنِْزُل ِفيهِْم ِفيَما �َْ���لُوَن َعْنُه ، اإ

هـ. قَِلياًل ِمْن الَْمَ�ائِِل ِفي الَْ�اَلِل َوالَْحَراِم كان الم�لمون ���ألون عنها ” اإ

ولم تتوقف مؤامرات اليهود منذ �أن �أعلن صلى الله عليه وسلم �أنه رسول من عند 
�أن  العرب�ي  الرسول  لهذا  يمكن  �أنه ل  �أنف�هم  قرارة  في  اليهود  العالمين. وقرر  لى  اإ الله 
ل فهذا يعني نهايتهم وضياعهم وفنائهم؛ ف�أوغروا الصدور عليه وت�الفوا مع  ��ستمر ، واإ

القاصي والداني ضده وضد رسالته.

قصة كعب األحبار 
�ِل ِذي ُرعَيٍْن  ْسَ�اَق ، َوُهَو ِمْن ِحْميََر ، ِمْن �

�
َكْعُب اْل�ْحَباِر )2) ْبُن َماِتعٍ َويُْكنَى ��َ� ا

حياء التراث العرب�ي - بيروت ( 4 / 305 ). نف تحقيق الو�يل ، دار اإ (1) الروض الأ
(2) الطبقات الك�رى لبن سعد ، طبعة صادر – بيروت ، تحقيق اإح�ان عباس ( 7 / 445 ).
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اِم ، فََ�َكَن ِحْمَص  لَى الشَّ
�
، َوَكاَن عَلَى ِديِن يَهُوَد ، فَ��ْسلََم ، َوقَِدَم الَْمِدينََة ، ثُمَّ َخَرَج ا

َي ِبهَا سسَنََة اثْنَتَيِْن َوثاََلِثيَن ، ِفي ِ�اَلفَِة ُعثَْماَن ْبِن َعفَّاَن. َح�َّى تُُوفِّ

، الَيَماِني� ، العالَّمة ، الَ��ْر  يقول الإمام الذهب�ي ))) : ” ُهَو َكْعُب بُن َماِتعٍ الِحْميَِري�
ََّم - َوقَِدَم الَمِديْنََة ِمَن  َُّه عَلَْيِه َوَسل َِّذي َكاَن يَهُوِدّ�ً فَ��ْسلََم بَْعَد َوفَاِة النَِّب�ّيِ - َصلَّى الل ، ال
ََّم ،  َُّه عَلَْيِه َوَسل ٍد َصلَّى الل ِم ُعَمَر - َرِضَي اللُه َعْنه - ، فََ�الََس ��ْصَ�اَب ُمَحمَّ الَيَمِن ِفي ���َّ
نََن َعِن الص�ابة  ْسَرائِْيليَِّة ، َويَْحَفظُ َعَ�ائَِب ، َويَ��ُ�ُذ ال��

�
ثُهُم َعِن الُكُ�ِب ال فََكاَن يَُ�ّدِ

ث َعْن ُعَمَر ، َوُصهَْيٍب  ، وكان ح�ن الإسالم ، َمِ�يَْن الّدَ�نَِة ، ِمْن نَُباَلِء الُعلََماِء. حدَّ
ث َعْنُه : ��بُو ُهَرْيَرَة ، َوُمَعاِويَُة ، َواْبُن َعبَّاٍس ، َوَذِلَك ِمْن قَِبيِل ِرَوايَِة  ، َو�َيِْر َواِحٍد. حدَّ
ث َعْنُه ��يْضًا : ��ْسلَُم َمْولَى ُعَمَر ، َوتُ�َْيٌع  َ�اِب�ّيِ َعِن التَّاِبِعّيِ ، َوُهَو َ�ِدٌر َعزِيٌز. وحدَّ الصَّ
ٌة ِمَن التَّاِبِعيَْن؛ َكَعَطاِء  الِحْميَِري� اْبُن اْمَر��ِة َكْعٍب ، َو��بُو َسالٍَّم ال�ْسَوُد ، َوَرَوى َعْنُه : ِعدَّ
بِن �ََ�اٍر ، َو�َيِْرِه ، ُمْرَساًل. َوَكاَن َخِبيْرًا ِبُكُ�ِب الَيهُْوِد ، لَُه َذْوٌق ِفي َمْعرِفَِة َصِحيِحهَا ِمْن 
ََّ�ائِّيِ  ِّْرِمِذّيِ ) ، َو( الن َ�ِطِلهَا ِفي الُجْملَِة. َوقََع لَُه ِرَوايٌَة ِفي ( ُسنَِن ��ِب�ي َداُوَد ) ، َو( الت

هـ. َ�ابَِة ” اإ اِم ِب��َخَرٍة ، َوَكاَن يَْغُزو َمَع الصَّ ). َسَكَن ِ�لشَّ

ِِّب )2) قَاَل : قَاَل الَْعبَّاُس ِلَكْعٍب : ” َما َمنََعَك ��ْن �ُْ�ِلَم عَلَى  وَعْن َسِعيِد ْبِن الُْمَ�ي
َعهِْد َرُسوِل اللَِّه صلّى الله عليه وسلم َو��ِب�ي بَْكٍر َح�َّى ��ْسلَْمَت اْلَٓن عَلَى َعهِْد ُعَمَر ؟ ” 
لَيَّ ، َوقَاَل : اْعَمْل ِبهََذا ، 

�
نَّ ��ِب�ي َكَتَب ِلي ِكَتاً� ِمَن التَّْوَراِة ، َوَدفََعُه ا �

فََقاَل َكْعٌب : ” ا
ا َكاَن  َوَخ�ََم عَلَى َسا�ِِر ُكُتِبِه ، َو��َ�َذ عَلَيَّ ِبَحّقِ الَْواِلِد عَلَى َولَِدِه ��ْن َل ��فُضَّ الَْخاتََم ، فَلَمَّ
ْساَلَم يَْظهَُر ، َولَْم ��َر بَ��ًسا قَالَْت ِلي نَْفِ�ي : لََعلَّ ��َ�َك غَيََّب َعْنَك ِعلًْما 

�
اْلَٓن ، َوَر��يُْت اْل

ِ�ِه ، فَِجْئُت  ٍد َو��مَّ َكَتَمَك ، فَلَْو قََر��تَُه ، فََفَضْضُت الَْخاتََم ، فََقَر��تُُه ، فََوَ�ْدُت ِفيِه ِصَفَة ُمَحمَّ
اْلَٓن ُمْ�ِلًما ” ، فََوالَى الَْعبَّاَس.

مام الذهب�ي ، طبعة دار ال�ديث �لقاهرة ( 4 / 472 ). (1) سير �أعالم النبالء – الإ
(2) الطبقات الك�رى لبن سعد ، طبعة صادر – بيروت ، تحقيق اإح�ان عباس ( 7 / 445 ).
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ثَنَا قَ�َاَدُة ” ��نَّ َكْعًبا  ثَِني ��ِب�ي قَاَل : َحدَّ ��ْ��ََرَ� ))) الَْخِليُل ْبُن ُعَمَر الَْعْبِدي� قَاَل : َحدَّ
َِّة  نَّ ِعْنَد اْبِن الِْحْميَرِي �

ْرَداِء َكْعًبا ، فََقاَل : ” ا ْمَرِة ُعَمَر ” ، قَاَل : َوَذَكَر ��بُو الدَّ
�
��ْسلََم ِفي ا

لَِعلًْما َكِثيًرا ”.

قصة حيي بن أخطب 
حي�ي بن �أخطب هو سسيد بنو النضير قبل الإسالم ، وهو والد �أم المؤمنين صفية 
رضى الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من �أعلم اليهود بدينهم ، كما 
كان من �أشد مقاتليهم. وكان على الرغم من �اهلته وكفره من بني اإسرائيل الذين سكنوا 

ليها �لت�ديد. الجزيرة العربية ، ول نعرف م�ى وصلوا اإ

قال ابن اس�اق )2) : ” َوَكاَن ُحيَ�ّي ْبُن ��ْخَطَب َو��ُخوُه ��بُو َ�ِسِر ْبِن ��ْخَطَب ، ِمْن 
ْذ َخّصهُْم اللُه تََعالَى ِبَرُسوِلِه َصلّى اللُه عَلَْيِه َوَسلَّم ، َوَكاَ�  ��َشّد يَهُوَد ِللَْعَرِب َحَ�ًدا ، اإ
ْساَلِم ِبَما اسْسَتَطاعَا. فَ��ْ�َزَل اللُه تََعالَى ِفيهَِما : َودَّ َكِثيٌر ِمْن 

�
َ�اِهَدْيِن ِفي َرّد النّاِس َعْن اْل

ََّن  يماِ�ُكْم ُكفَّارًا َحَ�دًا ِمْن ِعْنِد ��نُْفِ�هِْم ، ِمْن بَْعِد َما تََبي
�
و�َُكْم ِمْن بَْعِد ا ��ْهِل اْلِك�اِب لَْو يَُرد�

هـ. ََّه عَلى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر ” اإ نَّ الل �
َُّه ِب��ْمِرِه ، ا لَهُُم الَْحق� ، فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َح�َّى يَ��ِتَي الل

ْسَ�اَق )3) : ” َوَحّدثَِني َعْبُد اللِه ْبُن ��ِب�ي بَْكِر ْبِن ُمَحّمِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم  قَاَل اْبُن اإ
لَْيِه ،  قَاَل : ُحّدثْت َعْن َصِفيَّة ِبنِْت ُحيَ�ّي ْبِن ��ْخَطَب ��نّهَا قَالَْت : كنت �أحّب ولد ��ِب�ي اإ
ّل ��َ�َذاِني ُدونَُه. قَالَْت : فَلَّما قَِدَم َرُسوُل  لَى َعّمي ��ِب�ي َ�ِسٍر ، لَْم ��لَْقهَُما قَطّ َمَع َولٍَد لَهَُما اإ

�
َوا

ََّم الَْمِدينََة ، َو�ََزَل ُقَباَء ، ِفي بَِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ، �ََدا عَلَْيِه ��ِب�ي  َُّه عَلَْيِه َوَسل اللِه َصلَّى الل
، ُحيَ�ّي ْبُن ��ْخَطَب ، َوَعّمي : ��بُو َ�ِسِر ْبِن ��ْخَطَب ، ُمَغلَّ�يِْن. قَالَْت : فَلَْم يَْرِجَعا َح�ّى 
َكاَ� َمَع ُغُروِب الّشْمِس. قَالَْت : فَ��تََيا َكالّيِْن َكْ�اَلنَيِْن َساِقَطيِْن يَْمشسَِياِن الْهَُويْنَى. قَالَْت 

(1) الطبقات الك�رى لبن سعد ، طبعة صادر – بيروت ، تحقيق اإح�ان عباس ( 7 / 446 ).
حياء التراث العرب�ي - بيروت ( 4 / 349 ). نف تحقيق الو�يل ، دار اإ (2) الروض الأ

حياء التراث العرب�ي - بيروت ( 4 / 310 – 311 ). نف تحقيق الو�يل ، دار اإ (3) الروض الأ
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لَّي َواِحٌد ِمنْهَُما ، َمَع َما ِبهَِما ِمْن  لَْيهَِما َكَما كنت �أصنع ، فو الله َما الَْتَفَت اإ : فَهَِشْشُت اإ
الَْغّم. قَالَتْن : َوَسِمْعت َعّمي ��َ� َ�ِسٍر ، َوُهَو يَُقوُل ِل�ِب�ي : ُحيَ�ّي ْبِن ��ْخَطَب : ��ُهَو ُهَو ؟ 
قَاَل : نََعْم َوَاللِه ، قَاَل : ��تَْعرِفُُه : َوتُثِْ�ُ�ُه ؟ قَاَل : نََعْم ، قَاَل : فََما ِفي نَْفِ�ك ِمنُْه ؟ قَاَل : 

هـ. عََداَوتُُه َوَاللِه َما بَِقيُت ” اإ

قال ال�افظ العراقي : وهو منقطع ))) ، �أي بين عبدالله بن �أب�ي بكر وصفية.

شّداء  يقول الزركلي في الأعالم )2) : ” حي�ّي بن �أخطب النضري : �اهلي ، من الأ
العتاة. كان ينعت ��سيد ال�اضر والبادي. �أدرك الإسالم و�ٓذى الم�لمين ، ف�أسروه يوم 

هـ. قريظة ، ثم ق�لوه ” اإ

قصة إس�م عبدهللا بن س�م – حبر اليهود 
�أبو يوسف الإسرائيلي ) ، وهو ص�اب�ي �ليل  عبدالله بن سالم بن ال�ارث ( 
�أبو يوسف ، من ذرية النب�ي يوسف من بني اإسرائيل. كان يهودً� من بني  وكني�ه : 
قينقاع ف�أسلم. قال عنه الذهب�ي في ال�ير : ” الإمام ال��ر ، المشهود له �لجنة ، �أبو 

هـ.  ال�ارث الإسرائيلي ، حليف الأنصار ، من خواص �أص�اب النب�ي ” اإ

َِّه َصلَّى اللُه  َِّه ْبَن َساَلٍم َمْقَدُم َرُسوِل الل َُّه َعْنُه ، قَاَل: بَلََغ َعْبَد الل وَعْن ���ٍَس َرِضَي الل
ُل  لَّ نَِب�ي� قَاَل : َما ��وَّ

�
ِّي َسائِلَُك َعْن ثاََلٍث َل يَْعلَُمهُنَّ ا ن

�
ََّم الَمِدينََة فَ��َ�ُه ، فََقاَل : ا عَلَْيِه َوَسل

لَى ��ِبيِه 
�
ُل َطَعاٍم يَ��ُكلُُه ��ْهُل الَجنَِّة ؟ َوِمْن ��ّيِ َشْيٍء يَنْزُِع الَولَُد ا اعَِة ؟ َوَما ��وَّ ��ْشَراِط ال�َّ

ََّم : ” َ��ََّرِني  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل لَى ��ْخَواِلِه ؟ فََقاَل َرُسوُل الل
�
؟ َوِمْن ��ّيِ َشْيٍء يَنْزُِع ا

َِّه َذاَك عَُدو� الَيهُوِد ِمَن الَماَل�َِكِة ، فََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ِبهِنَّ �ِٓنًفا ِ��ْرِيُل ” قَاَل : فََقاَل َعْبُد الل

حياء علوم الدين للعراقي وابن ال�سبكي والزبيدي ، دار العاصمة للنشر – الر�ض ، تحقيق �أب�ي عبدالله محمود  (1) تخريج �أحاديث اإ
بن محمد ال�داد ( 4 / 1843 ).

عالم للزركلي ( 2 / 292 ). (2) الأ
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لَى 
�
اعَِة فَنَاٌر تَْحُشُر النَّاَس ِمَن الَمْشِرِق ا ُل ��ْشَراِط ال�َّ ا ��وَّ ََّم : ” ��مَّ َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل

ا الشسََّبُه ِفي الَولَِد :  ُل َطَعاٍم يَ��ُكلُُه ��ْهُل الَجنَِّة فَِزَ�َدُة َكِبِد ُحوٍت ، َو��مَّ ا ��وَّ الَمْغِرِب ، َو��مَّ
َذا سسََبَق َماُؤَها َكاَن الشسََّبُه 

�
َذا غَِشَي الَمْر��َة فَ�سََبَقهَا َماُؤُه َكاَن الشسََّبُه لَُه ، َوا

�
ُ�َل ا �نَّ الرَّ

فَا
ْن 

�
نَّ الَيهُوَد قَْوٌم بُهٌُت ، ا �

َِّه ا َِّه ، ثُمَّ قَاَل : َ� َرُسوَل الل ََّك َرُسوُل الل لَهَا ” ، قَاَل : ��ْشهَُد ��ن
َِّه الَبيَْت ،  ْساَلِمي قَْبَل ��ْن �َْ���لَهُْم بَهَُتوِني ِعْنَدَك ، فََ�اَءِت الَيهُوُد َوَدَ�َل َعْبُد الل

�
عَِلُموا ِ�

َِّه ْبُن َساَلٍم ” ، قَالُوا :  ََّم : ” ��ي� َرُ�ٍل ِفيُكْم َعْبُد الل َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل فََقاَل َرُسوُل الل
ََّم :  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل ��ْعلَُمنَا ، َواْبُن ��ْعلَِمنَا ، َو��ْ�يَُرَ� ، َواْبُن ��ْ�يَِرَ�، فََقاَل َرُسوُل الل
لَْيهِْم 

�
َِّه ا َُّه ِمْن َذِلَك ” ، فََخَرَج َعْبُد الل َِّه ” ، قَالُوا : ” ��عَاَذُه الل ْن ��ْسلََم َعْبُد الل

�
” ��فََر��يُْتْم ا

 �َ َ� ، َواْبُن َشّرِ َِّه ، فََقالُوا : َشر� ًدا َرُسوُل الل َُّه َو��ْشهَُد ��نَّ ُمَحمَّ لَّ الل
�
لََه ا

�
فََقاَل : ��ْشهَُد ��ْن َل ا

، َوَوقَُعوا ِفيِه؛ رواه البخاري و�أحمد وابن حبان واللفظ للبخاري.

إساءة اليهود األدب مع الرسول في التحية 
كان اليهود عليهم لعنة الله ��ي�ون الأدب في التحية مع رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم ، حيث روى البخاري في صحي�ه من حديث عروة بن الزبير �أن عَا�َِشَة 
ََّم ، قَالَْت : َدَ�َل َرْهطٌ ِمَن الَيهُوِد  َُّه َعْنهَا ، َزْوَج النَِّب�ّيِ َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل ، َرِضَي الل
اُم عَلَْيُكْم ، قَالَْت عَا�َِشُة : فََفهِْمُتهَا  ََّم ، فََقالُوا : ال�َّ َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل عَلَى َرُسوِل الل
ََّم : ” َمهْاًل  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل َّْعنَُة ، قَالَْت : فََقاَل َرُسوُل الل اُم َوالل فَُقلُْت : َوعَلَْيُكُم ال�َّ
َِّه ، ��َولَْم �َْ�َمْع َما  ِِّه ” ، فَُقلُْت : َ� َرُسوَل الل ََّه يُِحب� الّرِفَْق ِفي ال�ْمِر ُكل نَّ الل �

َ� عَا�َِشُة ، ا
ََّم : ” قَْد ُقلُْت : َوعَلَْيُكْم  ”. وفي رواية �ٓخرى  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل قَالُوا ؟ قَاَل َرُسوُل الل
َُّه َعْنهَا : ��نَّ يَهُوَد ��تَُوا  َِّه ْبِن ��ِب�ي ُملَْيَكَة ، َعْن عَا�َِشَة ، َرِضَي الل للبخاري �أيضًا َعْن َعْبِد الل
َُّه ،  اُم عَلَْيُكْم ، فََقالَْت عَا�َِشُة : عَلَْيُكْم ، َولََعنَُكُم الل ََّم فََقالُوا : ال�َّ النَِّب�يَّ َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل
ِك َوالُعْنَف َوالُفْحَش ” ،  َّ�

�
َُّه عَلَْيُكْم. قَاَل : ” َمهْاًل َ� عَا�َِشُة ، عَلَْيِك ِ�لّرِفِْق، َوا َوغَِضَب الل

قَالَْت : ��َولَْم �َْ�َمْع َما قَالُوا ؟ قَاَل : ” ��َولَْم �َْ�َمِعي َما ُقلُْت ؟ َرَدْدُت عَلَْيهِْم ، فَيُ�ْسَتَ�اُب 
ِلي ِفيهِْم ، َوَل �ُ�ْسَتَ�اُب لَهُْم ِفيَّ ”.
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مؤامرة اليهودي شاس بن قيس على المسلمين 
َِّقُة  ْسَ�اَق ، قَاَل : ثني الث

�
ِد ْبِن ا ثَنَا اْبُن ُحَمْيٍد ))) ، قَاَل: ثنا َسلََمُة ، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ

، َعْن َزيِْد ْبِن ��ْسلََم ، قَاَل : َمرَّ َشاُس ْبُن قَيٍْس ، َوَكاَن شسَْيًخا قَْد َعَ�ا ِفي الَْ�اِهِليَِّة ، 
ْغِن عَلَى الُْمْ�ِلِميَن َشِديَد الَْحَ�ِد لَهُْم ، عَلَى نََفٍر ِمْن ��ْصَ�اِب  َعِظيَم اْلُكْفِر ، َشِديَد الّضِ
ثُوَن  ََّم ِمَن اْل�ْوِس َوالَْخْزَرجِ ِفي َمْ�ِلٍس قَْد َجَمَعهُْم يََتَ�دَّ َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل َرُسوِل الل
َِّذي َكاَن  ْساَلِم بَْعَد ال

�
ِفيِه. فََغاَظُه َما َر��ى ِمْن َجَماَعِتهِْم َو��لََقِ�هِْم َوَصاَلحِ َذاِت بَيِْنهِْم عَلَى اْل

َِّه َما لَنَا  بَيْنَهُْم ِمَن الَْعَداَوِة ِفي الَْ�اِهِليَِّة ، فََقاَل : قَِد اْج�ََمَع َمَ�� بَِني قَْيلََة ِبهَِذِه الِْباَلِد ، َوالل
َذا اْج�ََمَع َملَُؤُهْم ِبهَا ِمْن قََراِر فَ��َمَر فَ�ًى َشا�� ِمَن الَْيهُوِد َوَكاَن َمَعُه ، فََقاَل : اْعِمْد 

�
َمَعهُْم ا

ْرُهْم يَْوَم بَُعاٍث َوَما َكاَن قَْبلَُه ، َو���ِْشْدُهْم بَْعَض َما َكانُوا تََقاَولُوا  لَْيهِْم ، فَاْ�ِلْس َمَعهُْم َوَذكِّ
�
ا

ِفيِه ِمَن اْل�ْشَعاِر. 

ْوِس عَلَى  ُفُر ِفيِه ِلْ�� َوَكاَن يَْوُم بَُعاٍث يَْوًما اْق�ََتلَْت ِفيِه اْل�ْوُس َوالَْخْزَرُج ، َوَكاَن الظ�
ََّم الَْقْوُم ِعْنَد َذِلَك ، فَ�َنَاَزُعوا َوتََفاَخُروا َح�َّى تََواثََب َرُ�اَلِن ِمَن  الَْخْزَرجِ ، فََفَعَل ، فَ�ََكل
َكِب ��ْوُس ْبُن قَْيِظّيٍ ��َحُد بَِني َحاِرثََة ْبِن الَْ�اِرِث ِمَن اْل�ْوِس ، َوَجبَّاُر ْبُن  الَْحيَّيِْن عَلَى الر�
َِّه  ْن ِش�ُْ�ْم َوالل

�
َصْخٍر ��َحُد بَِني َسِلَمَة ِمَن الَْخْزَرجِ ، فَ�ََقاَوَل ، ثُمَّ قَاَل ��َحُدُهَما ِلَصاِحِبِه : ا

اَلَح ، َمْوِعُدُكُم  اَلَح الّ�ِ َرَدْدَ�َها اْلَٓن َ�َذعًَة ، َوغَِضَب الَْفرِيَقاِن ، َوقَالُوا : قَْد فََعلْنَا ، الّ�ِ
لَى 

�
ِت اْل�ْوُس بَْعُضهَا ا لَْيهَا َوتََ�اَوَر النَّاُس ، فَانَْضمَّ

�
ُة - فََخَرُجوا ا اِهَرُة : الَْحرَّ اِهَرُة - َوالظَّ الظَّ

َِّتي َكانُوا عَلَْيهَا ِفي الَْ�اِهِليَِّة ، فََبلََغ َذِلَك  لَى بَْعٍض عَلَى َدْعَواُهُم ال
�
بَْعٍض َوالَْخْزَرُج بَْعُضهَا ا

لَْيهِْم ِفيَمْن َمَعُه ِمَن الُْمهَاِجرِيَن ِمْن ��ْصَ�اِبِه َح�َّى 
�
ََّم ، فََخَرَج ا َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل َرُسوَل الل

ََّه ، ��ِبَدْعَوى الَْ�اِهِليَِّة َو��َ� بَيَْن ��ْظهُرُِكْم  ََّه الل َ�اَءُهْم ، فََقاَل : ” َ� َمْعَشَر الُْمْ�ِلِميَن ، الل
ْساَلِم َو��َكَرُمُكْم ِبِه ، َوقََطَع ِبِه َعْنُكْم ��ْمَر الَْ�اِهِليَِّة ، َواْستَنَْقَذُكْم 

�
لَى اْل

�
َُّه ا ْذ َهَداُكُم الل

�
بَْعَد ا

َّهَا �َْزعٌَة  لَى َما ُكْنُتْم عَلَْيِه ُكفَّاًرا ” ، فََعَرَف الَْقْوُم ��ن
�
ََّف ِبِه بَيْنَُكْم �َْرِجُعوَن ا ِبِه ِمَن اْلُكْفِر َو��ل

(1) تف�ير الط�ري ( �امع البيان ) ، طبعة دار هجر ، ت عبدالله بن عبدالمح�ن التر�ي ( 5 / 627 ).
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اَلَح ِمْن ��يِْديهِْم ، َوبََكْوا َوعَانََق الّرَِ�اُل ِمَن  ِهْم ، فَ��لَْقُوا الّ�ِ ِمَن الشسَّْيَطاِن ، َوَكْيٌد ِمْن عَُدّوِ
ََّم َساِمِعيَن  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل اْل�ْوِس َوالَْخْزَرجِ بَْعُضهُْم بَْعًضا ، ثُمَّ انَْصَرفُوا َمَع َرُسوِل الل

َِّه َشاِس ْبِن قَيٍْس َوَما َصنََع. َُّه َعْنهُْم َكْيَد عَُدّوِ الل ُمِطيِعيَن ، قَْد ��ْطَف�� الل

َِّه  َُّه ِفي َشاِس ْبِن قَيٍْس َوَما َصنََع : ( َ� ��ْهَل اْلِك�َاِب ِلَم �َْكُفُروَن ِب�َٓ�ِت الل فَ��ْ�َزَل الل
َِّه َمْن �َٓمَن تَْبُغونَهَا  وَن َعْن َسِ�يِل الل َُّه َشهِيٌد عَلَى َما تَْعَملُوَن َ� ��ْهَل اْلِك�َاِب ِلَم تَُصد� َوالل
َُّه َعزَّ َوَ�لَّ ِفي ��ْوِس ْبِن قَْيِظّيٍ َوَجبَّاِر ْبِن َصْخٍر ، َوَمْن َكاَن َمَعهَُما  ِعَوً�ا ) اْلٓيََة ، َو��ْ�َزَل الل
ا ��ْدَ�َل عَلَْيهِْم َشاُس ْبُن قَيٍْس ِمْن ��ْمِر الَْ�اِهِليَِّة :  َِّذيَن َصنَُعوا َما َصنَُعوا ِممَّ ِمْن قَْوِمهَِما ال
يَماِ�ُكْم َكاِفرِيَن 

�
وُكْم بَْعَد ا َِّذيَن ��وتُوا اْلِك�َاَب يَُرد� ْن تُِطيُعوا فَرِيقًا ِمَن ال

�
َِّذيَن �َٓمنُوا ا �هَا ال ( َ� ��ي

�ل عمران: 105] ....  لَى قَْوِلِه : ( ��ولَِئَك لَهُْم عََذاٌب َعِظيٌم ) [ �
�
�ل عمران: 100] ا �] (

وروى ابن المنذر في تف�يره ))) عن ِعْكرَِمَة ، قَاَل: ” َكاَن بَيَْن َهَذْيِن الَْحيَّيِْن ِمَن 
ََّف اللُه بَيَْن  ْسالُم اْصَطلَُحوا ، َو��ل

�
ا َ�اَء ال ال�ْوِس ، َوالَْخْزَرجِ ِق�َاٌل ِفي الَْ�اِهِليَِّة ، فَلَمَّ

ُقلُوِبهِْم ، فََ��ََس ��ْو فََ�لََس يَهُوِدي� ِفي َمْ�ِلٍس ِفيِه نََفٌر ِمَن ال�ْوِس َوالَْخْزَرجِ ، فَ���َْشَد 
َُّهْم َدَ�لَهُْم ِمْن َذِلَك ، فََقاَل الَْحي� الَٓخُروَن : قَْد  ِشْعًرا قَالَُه ��َحُد الَْحيَّيِْن ِفي َحْرِبِه ، فََك��ن
اَلح ، َواْصَطف�وا ِللَْق�َاِل ،  قَاَل َشاِعُرَ� ِفي يَْوِم َكَذا َوَكَذا ، قَاَل : فَاْج�ََمُعوا ، َو��َ�ُذوا الّ�ِ
لَى قوله: 

�
َِّذيَن ��وتُوا اْلِك�َاَب ا ْن تُِطيُعوا فَرِيقًا ِمَن ال

�
َِّذيَن �َٓمنُوا ا �هَا ال فَنََزلَْت َهِذِه الٓيَُة ( يَ��ي

فَّيِْن ، فََقَر��ُهنَّ ،  ََّم َح�َّى قَاَم بَيَْن الصَّ َُّه عَلَْيِه َوَسل لََعلَُّكْم تَهَْتُدوَن ) ، فََ�اَء النَِّب�ي� َصلَّى الل
ََّم ِ�لُْقْر�ِٓن ��نَْصُتوا لَُه ،  َُّه عَلَْيِه َوَسل ا َسِمُعوا َصْوَت َرُسوِل اللِه َصلَّى الل َوَرفََع َصْوتَُه ، فَلَمَّ

الَح ، َوعَانََق بَْعُضهُْم بَْعًضا ، َوَج�َْوا يَْبُكوَن ”. ا فََرَغ ��لَْقُوا الّ�ِ َوَجَعلُوا �َ�ْسَتِمُعوَن ، فَلَمَّ

(1) تف�ير القر�ٓن لبن المنذر ، دار الما�ر �لمدينة المنورة ، تحقيق سعد بن محمد ال�عد ( 1 / 314 – 315 ).
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غدر اليهود بالرسول صلى هللا عليه وسلم 

أ( وضعوا له السم في الطعام 
ا فُِ�َحْت َخْي�َُر ��ْهِديَْت ِللنَِّب�ّيِ َصلَّى اللُه  َُّه َعْنُه ، قَاَل : لَمَّ - َعْن ��ِب�ي ُهَرْيَرَة َرِضَي الل
لَيَّ َمْن َكاَن َها 

�
ََّم : ” اْجَمُعوا ا ََّم َشاٌة ِفيهَا ُسم� ، فََقاَل النَِّب�ي� َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل عَلَْيِه َوَسل

ِّي َسائِلُُكْم َعْن َشْيٍء، فَهَْل ��نُْتْم َصاِدِقيَّ َعْنُه  ن
�
ُهنَا ِمْن يَهُوَد ” ،  فَُجِمُعوا لَُه ، فََقاَل : ” ا

ََّم : ” َمْن ��بُوُكْم ؟ ” ، قَالُوا :  ؟ ” ، فََقالُوا : نََعْم ، قَاَل لَهُُم النَِّب�ي� َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل
فاَُلٌن ، فََقاَل : ” َكَذبُْتْم ، بَْل ��بُوُكْم فاَُلٌن ” ، قَالُوا : َصَدْقَت ، قَاَل : ” فَهَْل ��نُْتْم َصاِدِقيَّ 
ْن َكَذبْنَا َعَرفَْت َكِذبَنَا َكَما 

�
ْن َس��لُْت َعْنُه ؟ ” ، فََقالُوا : نََعْم َ� ��َ� الَقاِسِم ، َوا

�
َعْن َشْيٍء ا

َعَرفْ�َُه ِفي ��ِبينَا ، فََقاَل لَهُْم : ” َمْن ��ْهُل النَّاِر ؟ ” ، قَالُوا : �َُكوُن ِفيهَا �َِ�يًرا ، ثُمَّ تَْخلُُفوَ� 
َِّه َل نَْخلُُفُكْم ِفيهَا ��بًَدا ” ،  ََّم : ” اْخ�سَُئوا ِفيهَا، َوالل ِفيهَا ، فََقاَل النَِّب�ي� َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل
ْن َس��لُْتُكْم َعْنُه ؟ ” ، فََقالُوا: نََعْم َ� ��َ� الَقاِسِم ، 

�
ثُمَّ قَاَل : ” َهْل ��نُْتْم َصاِدِقيَّ َعْن َشْيٍء ا

ا ؟ ” ، قَالُوا : نََعْم ، قَاَل : ” َما َحَملَُكْم عَلَى َذِلَك  اِة ُسم� قَاَل : ” َهْل َجَعلُْتْم ِفي َهِذِه الشَّ
َك ؛ رواه البخاري. ْن ُكْنَت نَِ�ي�ا لَْم يَُضرَّ

�
ْن ُكْنَت َكاِذً� �َْ�تَرِيُح ، َوا

�
؟ ” ، قَالُوا : ��َرْدَ� ا

ََّة َوَل  ََّم : ” يَْقَبُل الْهَِدي َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل - َعْن ��ِب�ي ُهَرْيَرَة ، قَاَل : َكاَن َرُسوُل الل
ِد ْبِن َعْمٍرو ،  ثَنَا َوْهُب ْبُن بَِقيََّة ِفي َمْوِضعٍ �َٓخَر َعْن َ�اِلٍد ، َعْن ُمَحمَّ َدقََة ” ، َحدَّ يَ��ُكُل الصَّ
ََّم : ” يَْقَبُل  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل َعْن ��ِب�ي َسلََمَة ، َولَْم يَْذُكْر ��َ� ُهَرْيَرَة قَاَل : َكاَن َرُسوُل الل
ْتهَا ، فَ��َكَل  ٌَّة ِبَخْي�ََر َشاًة َمْصِليًَّة َسمَّ َدقََة “ ، َزاَد : فَ��ْهَدْت لَُه يَهُوِدي ََّة َوَل يَ��ُكُل الصَّ الْهَِدي
َّهَا ��ْ��ََرتِْني  ن

�
ََّم ِمنْهَا َو��َكَل الَْقْوُم ، فََقاَل : ” اْرفَُعوا ��يِْديَُكْم فَا َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل َرُسوُل الل

َِّة : ” َما  لَى الَْيهُوِدي
�
َّهَا َمْ�ُموَمٌة ” ، فََماَت ِ�ْشُر ْبُن الْ�ََراِء ْبِن َمْعُروٍر اْل�نَْصاِري� ، فَ��ْرَسَل ا ��ن

ْن ُكْنَت 
�
َِّذي َصنَْعُت ، َوا َك ال ْن ُكْنَت نَِ�ي�ا لَْم يَُضرَّ

�
َِّذي َصنَْعِت ؟ ” قَالَْت: ا َحَملَِك عَلَى ال

ََّم فَُقِ�لَْت ، ثُمَّ قَاَل :  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل َمِلًكا ��َرْحُت النَّاَس ِمنَْك ، فَ��َمَر ِبهَا َرُسوُل الل
َِّتي ��َكلُْت ِبَخْي�ََر فَهََذا ��َواُن قََطَعْت  َِّذي َماَت ِفيِه ” َماِزلُْت ��ِ�ُد ِمَن اْل�ْكلَِة ال ِفي َوَجِعِه ال



العالم بين يديك قصة بني إسرائيل

-96-

ملخص تاريخ بني إسرائيل

��بْهَرِي ” ؛ رواه �أبو داود ، [قال الألباني]: ح�ن صحيح.

ََّم َشاًة  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل - َعِن اْبِن َعبَّاٍس : ��نَّ اْمَر��ًة ِمَن الَْيهُوِد ��ْهَدْت ِلَرُسوِل الل
لَْيهَا ، فََقاَل : ” َما َحَملَِك عَلَى َما َصنَْعِت ؟ ” قَالَْت : ��ْحَبْبُت - ��ْو 

�
َمْ�ُموَمًة ، فَ��ْرَسَل ا

ْن لَْم �َُكْن نَِ�ي�ا ��ِريُح النَّاَس ِمنْك ، قَاَل 
�
�نَّ اللََّه سسَُيْطِلُعَك عَلَْيِه ، َوا

ْن ُكْنَت نَِ�ي�ا فَا
�
�أَرْدُت - ا

َذا َوَ�َد ِمْن َذِلَك َشيْ�ًا اْح�ََجَم ” ، قَاَل : ” 
�
ََّم : ” ا َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل : َوَكاَن َرُسوُل الل

ا ��ْحَرَم ، َوَ�َد ِمْن َذِلَك َشيْ�ًا ، فَاْح�ََجَم ” ؛ رواه �أحمد. ًة ، فَلَمَّ فََ�افََر َمرَّ

ب( عملوا له السحر
حاول اليهود سحر النب�ي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور من قصة لبيد بن 

الأعصم اليهودي ال�احر.

وقد حدثنا القر�ٓن الكريم عن ت�ٓمر اليهود على الأن�ياء ، وم�اولتهم المتالحقة لق�لهم 
في �ٓ�ت عديدة من القر�ٓن التي تبين لنا �أن ق�ل الأن�ياء والغدر بهم هو منهج م�بع من 

اليهود وم�عاهم الثابت والم�ستمر في كل زمان ومكان.

حروب الرسول مع اليهود 
كان اليهود ��كنون المدينة المنورة مع الم�لمين على هيئة قبائل منها قبيلة بني 
قينقاع ، قبيلة بني النضير ، قبيلة بني قريظة ، قبيلة خي�ر ( وهى �أك�ر تجمع لليهود في 

شمال المدينة ).

يذاء اليهود �أو �أن يد�ل معهم �أبدًا في حرب  لم يتعمد النب�ي صلى الله عليه وسلم اإ
، وكان دائمًا ما ��المهم ، ويعقد معهم معاهدات ال�الم ، بينما كان اليهود على النقيض 
شعال �ر الف�نة والحرب بين الم�لمين وبعضهم  ي�اولون دائمًا نقض هذه المعاهدات واإ
، وبين الم�لمين و�يرهم؛ فلم تهد�أ المدينة النبوية يومًا منذ �أن و�دوا فيها ، ولم يكف 
اليهود يومًا عن �شر مكائدهم ودسا��هم بين الم�لمين؛ لم يكفوا عن الت�ٓمر عليهم وعلى 
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رسول ال�الم محمد صلى الله عليه وسلم ح�ى �اءت لحظات الح�م.

 من غزوات الرسول صلى هللا 
ً
وسوف نستعرض فيما يلي بعضا

عليه وسلم مع اليهود : 
)1( غزوة بني قينقاع 2 هـ

لى يهود بني قينقاع الذين كانوا ��كنون جنوب المدينة  وغزوة بني قينقاع ��سبة اإ
المنورة. وكانت هذه الغزوة بعد غزوة بدر حينما نقض يهود بني قينقاع العهد والمواثيق 
مع النب�ي صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : ” � محمد ل يغرنك من نف�ك �أنك ق�لت 
نك لو قاتلتنا  نفرًا من قر�ش – يعني في غزوة بدر - كانوا �أغمارًا ل يعرفون الق�ال؛ اإ
عالن الحرب على رسول ال�الم  لعرفت �أ� نحن و�أنك لم تلق م�لنا ”. وكان هذا بمثابة اإ

و�أص�ابه حماة الإسالم.

مر�أة م�لمة ذهبت لت��اع من سوق بني قينقاع  وس�ب هذه الغزوة الحقيقي �أن اإ
عند �أحد الصا�ة اليهود ، فجعل يريد منها �أن �كشف عن وجهها ، ورفضت المر�أة 
الم�لمة ذلك؛ ف�اء �أحد اليهود من �لفها وربط ثوبها بر�أسها دون �أن �شعر؛ وعندما 
الذي فعل  اليهودي  الم�لمين ، وق�ل  �أحد  ا�كشفت عورتها فصرخت. ف�اء  وقفت 
ذلك؛ فاج�مع يهود بني قينقاع على الم�لم وق�لوه ، فكانت هذه بوادر �أزمة ضخمة في 

دا�ل المدينة المنورة.

الله عليه وسلم ، فقام على الفور بتجهيز �يشًا  لى الرسول صلى  اإ ووصل الأمر 
من الم�لمين لق�ال يهود بني قينقاع ، و�لفعل ات�ه ال�يش وعلى ر�أسه رسول ال�الم 
لى حصون بني قينقاع ، وحاصر الحصون ، وفي دا�لها بنو قينقاع ، و�أصر على  سريعًا اإ

اسستكمال الحصار ح�ى ينزل اليهود على �أمره.

و�لفعل �زل اليهود على �أمره صلى الله عليه وسلم ، فكان حكمه فيهم �أن يخرجوا 
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من د�رهم من المدينة المنورة ، وكان عدد اليهود 700 ر�اًل تقريبًا.

)2( غزوة بني النضير  4 هـ 
لى يهود قبيلة بني النضير الذين كانوا ��كنون جنوب  غزوة بني النضير ��سبة اإ

المدينة المنورة. 

وس�ب هذه الغزوة �أن يهود بني النضير حاولوا ق�ل رسول ال�الم محمد صلى الله 
عليه وسلم ، لكن الله ن�اه؛ وذلك بعدما اضطربت صفوف الم�لمين في غزوة �أحد.

قام الرسول صلى الله عليه وسلم بق�ال يهود بني النضير بقيادة حي�ي بن �أخطب ، 
وكانت نتي�ة الغزوة �أن تم اإخراج يهود بني النضير من المدينة المنورة ، وكان عددهم 

1500 ر�ل.

)3( غزوة األحزاب أو الخندق 5 هـ 
وسميت بهذا الإسم لأن يهود بني النضير وبني قريظة ت�الفوا مع القبائل العربية 
الٓخرى ( قر�ش وحلفائها )، وتوجهوا لغزو الم�لمين في المدينة المنورة والقضاء على 

دولة الإسالم. 

وسميت بغزوة الخندق لأن رسول ال�الم تصدى لهذه الأحزاب عن طريق حفر 
خندق يحيط �لمدينة المنورة من الشمال لمنع المت�ٓمرين من دخولها.

ولما وصل الأحزاب حدود المدينة المنورة عجزوا عن دخولها ، فضربوا حصارًا 
والمشقة  ل�أذى  الم�لمين  تعرض  لى  اإ الحصار  هذا  و�أدى   ، �أسابيع  ثالثة  دام  عليها 

والجوع.

وانتهت غزوة الخندق ����اب الأحزاب ، وذلك ���ب تعرضهم للريح الباردة 
الشديدة ، ويؤمن الم�لمون �أن انتصارهم في غزوة الخندق كان لأن الله عز و�ل قد 
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زلزل �أبدان الأحزاب وقلوبهم ، وشتت جمعهم �لخالف ، و�ألقى الرعب في قلوبهم ، 
و�أ�زل جنودًا من عنده.

)4( غزوة بني ق�يظة 5 هـ
لى  وبعد انتهاء المعركة ، �أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم �أص�ابه �لتو�ه اإ
بني قريظة ، ف�اصروهم ح�ى است�لموا ، فقام الرسول محمد بتحكيم سعد بن معاذ 
فيهم ، فحكم بق�لهم وتفريق ��ائهم و�أبنائهم عبيدًا بين الم�لمين ، ف�أمر الرسول محمد 

بتنفيذ الحكم.

)5( غزوة خيبر 7 هـ
لى يهود خي�ر الموجودين في منطقة خي�ر في شمال المدينة المنورة وبلغ  ��سبة اإ
عددهم 10000 ��مة. وس�ب هذه الغزوة �أن الرسول صلى الله عليه وسلم �أراد القضاء 
على شوكة اليهود في خي�ر ، والتي تعت�ر �ٓخر معقل لليهود �لقرب منه ، بعدما اسستطاع 

�أن ي�أمن �انب قر�ش بعد عقد صلح ال�دي�ية سسنة 6 هـ.

وس�ب النصر هو �أن عليًا بن �أب�ي طالب ق�ل مرحب بن �أب�ي زينب قائد اليهود 
شارة عظيمة لنتصار الم�لمين. القوي والذي كان يتميز بضخام�ه ، وكانت هذه اإ

حم�ت اليهود اإلع�مية لتشويه اإلس�م ورسول الس�م
لقد شن اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم قديمًا وحديثًا حمالت �شويه 
عالمية ، لتنفير الناس منه ومن دينه ودعوته ، لعتقادهم الخاطئ ب�أن هذا الدين خطر  اإ
على مصالحهم ، وكانوا يتعمدون �شر عقائدهم المنحرفة القائمة على السستعالء واح�قار 

الناس عدا ال�نس اليهودي.

فقد �اء رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بعقيدة التوحيد ، وهم يقولون عزير 
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بن الله ، و�اء ينادي �لم�اواة ، وهم يرون �أنهم شعب الله المختار ويفضلون �أنف�هم 
على من سواهم لدر�ة �أنهم قد يتفاضلون فيما بينهم ، ومن ثم ك�رت مواقفهم ومؤامراتهم 
الخبي�ة ، لم�اولة ق�ل النب�ي صلى الله عليه وسلم ، والقضاء على الإسالم في مهده 
الأول في المدينة المنورة .. هذه المؤامرات تتكرر بين ال�ين والٓخر ، وتتغير �أشكالها 
بتغير الزمان والمكان ، لكنها ل تتوقف ، ولن تتوقف ، فقد �أوضح الله تعالى للم�لمين 
ذا  ل اإ لى الم�المة والمحبة اإ �أن عداوة اليهود لهم �أبدية ، ل تقبل التغيير ، ول تتحول اإ
ارتد الم�لمون عن دينهم ، فقال تعالى : ” َولَْن �َْرَضى َعْنَك الَْيهُوُد َوَل النََّصاَرى َح�َّى 
َِّذي َ�اَءَك ِمَن الِْعلِْم  ََّبْعَت ��ْهَواَءُهْم بَْعَد ال َِّه ُهَو الْهَُدى َولَِ�ِن ات نَّ ُهَدى الل �

ََّتهُْم ُقْل ا َِّبَع ِمل تَت
َِّه ِمْن َوِلّيٍ َوَل نَِصيٍر ” ( البقرة – 120 ). َما لََك ِمَن الل

هكذا ش�أن اليهود ، فالعداوة للحق م��أصلة فيهم يتوارثونها كابرًا عن كابر ، فهم ق�لة 
الأن�ياء و�أعداء الرسل و�أعداء �أتباعهم في كل عصر ومصر.

فتح بيت المقدس 

أ( في عهد عمر بن الخطاب 
لقد حدث ف�ح بيت المقدس للمرة الأولى بعد البعثة النبوية على �أيدى الم�لمين 
هزيمة  بعد   ،  ( هـ   16  – 15  ) سسنة  عنه  الله  الخطاب رضى  بن  عمر  في �الفة 

الم�لمين للروم في فل�طين.

القدس في  بم�اصرة  الجراح  �أبو عبيدة  الم�لم  القائد  قام  المعركة حينما  وبد�أت 
شوال عام 15 هـ ، وبعد سستة �أشهر وافق البطريرك صفرونيوس على الست�الم �شرط 
قدوم �ليفة الم�لمين بنف�ه لسستالم مفاتيح القدس ، فوافق الخليفة الراشد عمر بن 

لى القدس لت�لم مفاتيح المدينة بنف�ه. الخطاب ، و�لفعل سافر اإ
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وقد �أبرم الخليفة الراشد ))) عمر بن الخطاب عام 15 هـ ( وقيل عام 16 هـ ) اتفاقية 
الك�اب خصوصًا  �أهل  الم�لمين (  المقدس من �ير  بيت  �أهل  �أو معاهدة سالم مع 
نصارى الشام ) ، وُسميت بـ العهدة �أو المعاهدة العمرية ، وكان نص المعاهدة كما يلي 
يلياء  )2) : ” ��م اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما �أعطى عبد اللَّه عمر �أمير المؤمنين �أهل اإ

نف�هم و�أموالهم ، ولكنا��هم وصلبانهم ، وسقيمها وبريئها  مان ، �أعطاهم �أما� لأ )3) من الأ

وسا�ر ملتها ، �أنه ل ��كن كنا��هم ول تهدم ، ول ين�قص منها ول من حيزها ، ول 
من صليبهم ، ول من شيء من �أموالهم ، ول يكرهون على دينهم ، ول يضار �أحد منهم 
يلياء �أن يعطوا الجزية كما  يلياء معهم �أحد من اليهود )4)، وعلى �أهل اإ ، ول ��كن �إ
يعطي �أهل المدا�ن ، وعليهم �أن يخرجوا منها الروم )5) واللصوت )6)، فمن خرج منهم 
نه �ٓمن على نف�ه وماله ح�ى يبلغوا م�أمنهم ، ومن �أقام منهم فهو �ٓمن ، وعليه م�ل ما  فاإ
يلياء �أن ��ير بنف�ه وماله مع الروم  يلياء من الجزية ، ومن �أحب من �أهل اإ على �أهل اإ
نهم �ٓمنون على �أنف�هم وعلى بيعهم وصلبهم ، ح�ى يبلغوا م�أمنهم  ويخلي ِبَيعهم وصلبهم فاإ
، ومن كان بها من �أهل الأرض قبل مق�ل فالن ، فمن شاء منهم قعدوا عليه م�ل ما 
نه ل  لى �أهله فاإ يلياء من الجزية ، ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع اإ على �أهل اإ
يؤ�ذ منهم شيء ح�ى يحصد حصادهم ، وعلى ما في هذا الك�اب عهد اللَّه وذمة رسوله 

مام الط�ري. ويرجح  (1) واخ�لف العلماء في ت�ديد محتوي الرواية ونصها �لضبط ، وهذا النص الذي بين �أيديكم هو نص رواية الإ
العلماء والمحققون �أن سسيد� عمر بن الخطاب قد �أعطي العهد والميثاق والأمان لأهل بيت المقدس جميعًا من اليهود والنصاري معًا ، 
ن ث�ت �أنه منع دخول اليهود ، فمن المرجح �أن ذلك كان بناء علي رغبة �أهل مدينة بيت المقدس الذين كان �أ�لبهم من النصاري في  واإ
ذلك الوقت ، وذلك لعتقاد النصاري ب�أحقيتهم لبيت المقدس بعد بعثة عي�ي عليه ال�الم من اليهود ، الذين ل يكفون عن الت�ٓمر عليهم 

بداية بم�اولة ق�ل عي�ي عليه ال�الم. 
(2) �ريخ الط�ري ” �ريخ الرسل والملوك ” ، دار التراث - بيروت ، الطبعة الثانية ( 3 / 609 ). 

(3) مدينة القدس �أو بيت المقدس و��مى �أيضًا �أورشليم و�أورسالم. 
نهم كانوا يكرهون اليهود �شدة؛ وكان اليهود يذبحون �أسرى النصارى عند  (4) على الراجح �أن هذا كان طلب �أهل القدس �أنف�هم؛ لأ

نه ورد في رواية �أخرى للمعاهدة ( ولو مر بها يهودي ، ل يبيت فيها ليلة ) لأنهم كانوا يعادون اليهود عداء حقيقيًا. الفرس. ح�ى اإ
(5) يقصد الروم الم�اربين من ال�امية الع�كرية الذين ق�لوا الم�لمين وعاثوا الف�اد في بيت المقدس.

(6) اللصوت بمعنى اللصوص في لغة طي�ئ ، اإحدى قبائل العرب.
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ذا �أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك �الد ْبن  وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين اإ
الوليد ، وعمرو ْبن العاص ، وعبد الرحمن ْبن عوف ، ومعاوية ْبن �أب�ي سفيان وكتب 

هـ. وحضر سسنة خمس عشرة ” اإ

يلياء و�أرضها على يدي عمر في  وعن �أب�ي عثمان ))) و�أب�ي حارثة ، قال : اف�تحت اإ
ربيع الٓخر سسنة ست عشرة.

يلياء مع عمر رحمه اللَّه ،  وعن �أب�ي مريم )2) مولى سالمة ، قال : شهدت ف�ح اإ
يلياء ، ثم مضى ح�ى يد�ل الم��د ، ثم مضى  ف�ار من ال�ابية فاصاًل ح�ى يقدم اإ

نحو محراب داود ، ونحن معه ، فد�له ثم قر�أ س�دة داود ، ف��د وس�د� معه.

يلياء  لى اإ وعن ر�اء ْبن حيوة )3) ، عمن شهد ، قال : لما شخص عمر من ال�ابية اإ
، فد� من �ب الم��د ، قال : ارقبوا لي �عبا ، فلما انفرق به الباب ، قال : لبيك ، 
ليك ! ثم قصد المحراب ، محراب داود - عليه ال�الم - ،  اللهم لبيك ، بما هو �أحب اإ
قامة ، ف�قدم فصلى  وذلك ليال ، فصلى فيه ، ولم يلبث �أن طلع الفجر ، ف�أمر المؤذن �لإ
�لناس ، وقر�أ بهم ص ، وس�د فيها ، ثم قام ، وقر�أ بهم في الثانية صدر بني اإسرائيل 

، ثم ر�ع ثم انصرف ... 

وهكذا كان صل�ًا في �اية الت�امح مع �أهل المدينة ، وكل من ��كن معهم فيها. 
وبذلك سلمت مفاتيح القدس لعمر بن الخطاب نف�ه ، وبد�أت نفوس الم�لمين في 
لى دخول الأرض المقدسة ، ورؤية الم��د الأقصى ، ورؤية م�رى  ال�ابية �شستاق اإ
لدخول  الجيوش  وتحر�ت   ، الم�لمون  واسستعد   ، وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول 
القدس ف��ًا. وبعد ف�ح بيت المقدس انطلقت جيوش الم�لمين لسستكمال الف�وحات 

(1) �ريخ الط�ري ” �ريخ الرسل والملوك ” ، دار التراث - بيروت ، الطبعة الثانية ( 3 / 610 ). 
(2) �ريخ الط�ري ” �ريخ الرسل والملوك ” ، دار التراث - بيروت ، الطبعة الثانية ( 3 / 610 – 611 ).

(3) �ريخ الط�ري ” �ريخ الرسل والملوك ” ، دار التراث - بيروت ، الطبعة الثانية ( 3 / 611 ). 
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في الشام ، والقضاء على ما تبقى من الروم.

ب( في عهد ص�ح الدين 
�أورو� عامة  لى حدث هام ومحوري في �ريخ  اإ �أشير  �أن  �أحب  بدء  �دئ ذي 
و�ريخ النصرانية �اصة ، بعد الألفية الأولى؛ �أل وهو الإ�شاق العظيم عام 1054م ، 
لى نصارى غرب ( كاثوليك ) ، وتقوده الكني�ة الكاثوليكية  حيث انق�م نصارى العالم اإ
الأم في روما ، والتي ��مى �لفاتيكان ، ونصارى شرق ( �أرثوذ�س ) ، وتقوده الكني�ة 
البيزنطية الأرثوذ��سية التي كانت في الق�طنطينية ثم �أصبحت حاليًا في موسكو بروسسيا.

وفي عام 1099 م ، تو�ه نصارى الغرب ( �أورو� ) بحمالتهم الصلي�ية ت�اه الشام 
الفرن�ة ، وكان من محصلة ذلك هو  الأساس من  فل�طين ، وكانوا في  و�لت�ديد 

اح�الل بيت المقدس لمدة �زيد عن ثمانين عام؛ �لت�ديد 88 عام.

ل �أن المقاومة  وعلى الرغم من انق�ام الم�لمين ال�سنة في ذلك الوقت فيما بينهم اإ
الباسلة لم تتوقف يومًا ما ، وكانت �أولى طالئع هذه المقاومة الباسلة ال�يش الم�لم 
العرمرم بقيادة الأمير مودود بن التونتكين الذي اسستطاع �أن يُحرز التقدم و�أن يقترب من 
النصر الأ�يد لول يد الغدر الٓثمة التي طالته وطالت قلوب الم�لمين في ذلك الوقت 
، حيث تعرض الأمير الم�اهد لمؤامرة اغتيال �ٓثمة ، فا�كف�أت راية الجهاد ، ثم عادت 

�رفرف عالية شامخة مرة �ٓخرى مع بطل �ٓخر من �أبطال الم�لمين.

وهكذا ظلت المقاومة الإسالمية تُحرز تقدمًا يومًا بعد يوم ، وبخاصة بعد مجئ 
الملك العظيم عماد الدين ز�كي وابنه نور الدين محمود ، والأسرة الأيوبية التي �أحزرت 
النتصار  يوم  الموعود  اليوم  الصليبيين ، ح�ى �اء  على  وانتصارًا �ليًا  تقدمًا ملحوظًا 
الفاصل والظفر الأ�يد عام 583 هـ/ 1187 م ، حينما انتصر الم�لمون بقيادة �أبو المظفر 
الناصر صالح الدين الأيوب�ي على الصليبيين في موقعة حطين ، وكانت جموع الم�لمين 
ال�سنة في كل مكان �رهب �أعداء الله الغاصبين ، والذين اسستطاعوا بحمد الله استرداد 
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بيت المقدس بعد ذلك.

لى الأبد ،  كانت هزيمة الصليبيين في موقعة حطين منكرة سوف يذ�رها التاريخ اإ
حيث تم فيها �أسر الأمراء والملوك الصليبيين ، وفقدوا فيها زهرة فرسانهم ، وق�ل فيها 

�أعداد �بيرة من جنودهم و�أسر �أعداد �بيرة �أخرى.

و�أصبحت القدس في م�ناول الم�لمين ال�س�نة ( ولم يتم ف�حها بعد ) ، وكان من 
بين الأسرى ملك بيت المقدس ومعه م�ة وخم�ون من الفرسان الصليبيين ، وكذلك 
رينالد دي شاتيون ( �أر�ط ) صاحب حصن الكرك و�يره من �بار قادة الصليبيين ، 
�أر�ط ( حاكم  ف�أح�ن صالح الدين اسستقبالهم ، و�أمر لهم �لماء المثلج ، ولم يعط 

الكرك ).

بعد المعركة ( حطين ) سرعان ما د�لت قوات صالح الدين و�أخوه الملك العادل 
المدن ال�احلية كلها تقريبًا ( جنوب�ي طرابلس ، عكا ، بيروت ، صيدا ، �فا ، قي�ارية 
، ع�قالن ) ، وقامت بقطع الإتصالت بين مملكة القدس الالتينية مع �أورو� ، كذلك 
اسستولت قوات الم�لمين على �أهم قالع الصليبيين جنوب�ي ط�رية ، ما عدا الكرك و�راك 

دي مو�ر�ل. 

وفي النصف الثاني من س��م�ر عام 1187 م حاصرت قوات صالح الدين القدس 
، ولم يكن بمقدور حاميتها الصغيرة �أن تحميها من ضغط 60 �ألف ر�ل. فاست�لمت 
الأبواب وخفقت راية ال�لطان  �أكتوبر عام 1187 م ف�حت  �أ�م ، وفي 2  بعد سستة 
صالح الدين الصفراء فوق القدس. في نوفم�ر 1188 م است�لمت حامية الكرك ، وفي 
بريل – مايو 1189 م است�لمت حامية �راك دي مو�ر�ل ، وكان حصن بلفور �ٓخر  اإ

حصن ��قط.

ومنذ ذلك ال�ين صار ما كان يعرف بمملكة القدس الالتينية بمعظمها في يد صالح 
الدين ، ولم يبق للصليبيين سوى مدين�ي صور وطرابلس ، وبضعة اسستحكامات وحصن
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�راك دي شسيفاليه ( قلعة الحصن ) في شرق طرطوس.

عامل صالح الدين القدس وسكانها معاملة �أرق و�أفضل و�أرقى بك�ير من معاملة 
الغزاة الصلبيين. يقال �أن صالح الدين لما د�ل المدينة في ليلة المعراج يوم 27 رجب 
سسنة 583 هـ ، الموافق فيه 2 �أكتوبر سسنة 1187 م ، سمح لليهود �لعودة للمدينة ، 
وهو ما دفع سكان ع�قالن من اليهود لستيطان القدس. و�أ�لق صالح الدين كني�ة 
القيامة بو�ه الفرن�ة بعد ف�ح المدينة ، و�أمر بترميم المحراب العمري القديم وحمل من�ر 
نور الدين محمود ليوضع في الم��د الأقصى ، و�أزيل ما هناك من �ٓ�ر م�سيحية منها 
الصليب الذي رفعه الفرنج على قبة الم��د ، وغ�لت الصخرة المقدسة بعدة �أحمال 
به مدرسة  بوظائفه وجعلت  يقوم  الم��د من  ماء ورد وبخرت وفرشت ورتب في 
ليها  للفقهاء الشافعية ، ثم �أعاد صالح الدين ف�ح الكني�ة ، و�أقر ضريبة على من يرد اإ

من الفرنج يؤديها.
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أخطر يهوديان في التا�يخ 
الأول : بولس اليهودي ( شاؤول الطرسوسي ) ، الملقب بـ بولس الرسول ، الذي 

حرف العقيدة النصرانية وا�ترع �ألوهية عي�ى عليه ال�الم ( عقيدة التثليث ).

الثاني : عبدالله بن سسب�أ اليهودي الذي ا�ترع د�نة الشسيعة ، و���به قُ�ل سسيد� 
�أب�ي طالب وسسيد�  بن  الص�ابة؛ سسيد� علي  بين  الف�نة  بن عفان ، وحدثت  عثمان 

معاوية بن �أب�ي سفيان رضى الله عنهم و�أرضاهم جميعًا.

ومن هنا ن�د التشابه الواضح في الأفكار والعقائد بين الشسيعة ( خصوصًا الرافضة 
الفرس  خصوصًا   ) الروافض  �لشسيعة  التاريخية  اليهود  عالقة  تت�دد  كما  واليهود.   (

يرانيين ). الم�مون اليوم �لإ

يران لي�ت ضد  يقول الشسيخ صفوت الشوادفي رحمه الله ))) : ” كما يعتقد ب�أن اإ
يران واليهود عالقة �ريخية ، وهناك �رابط حضاري بين  اإ اإسرائيل؛ لأن العالقة بين 

هـ. الشعبين الفارسي واليهودي ” اإ

المحتل  الصهيوني  الكيان  ودولة  الشسيعية  يران  اإ دولة  بين  العداوة  �أن  يعني  وهذا 
اَل يَتَْبُعه ِمن يَهُوِد �أْصَبهاَن [ �أصفهان ]  َّ� عداوة مصطنعة و�ير حقيقية. ويكفي �أن الدَّ

ياِلَ�ُة. سسَْبُعوَن �ألًْفا عليهُم الطَّ

(1) اليهود �ش�أة و�ريخيًا ، ص 99.
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اليهود والدولة العثمانية ( يهود الدونمة ( 
كان اليهود قديمًا م�فرقون في العالم لكن �أ�لبهم كان يعيش في �أورو� ، وعلى عادة 
نهم دائمًا ما يثيرون العداوات ، وينشرون الر� والفجور والإ�حية في كل  اليهود ، فاإ
�رة الأحقاد والضغا�ن بين الملوك والأمراء  ليه ، والأدهى من ذلك هو اإ مكان يذهبون اإ
وال�اشسية وعامة الشعب في دول �أورو� ، عن طريق حيلهم ومكرهم ، مما كان يت��ب 

�لثورات والضطرا�ت والقالقل و�ير ذلك. 

بم�اكمات ظالمة ضد  الكاثوليكية  الكني�ة  قامت  المشينة  الأفعال  و���ب هذه 
اليهود في �أورو� تن�ه�ي �لإعدام ، وسميت هذه الم�اكمات �سم م�اكم التف�يش مما 
لى المشرق حيث الدولة العثمانية الإسالمية التي كانت تحكم  دفع معظم اليهود للهرب اإ
لى المغرب حيث الأرض ال�ديدة ( قارة �أمريكا ) حديثة النش�أة والتكوين.  �لعدل ، �أو اإ
نه كان يتحول عن دينه �أو يعلن كذً� �أنه قد �رك اليهودية  �أما من لم ��ستطع الهرب ، فاإ
وتنصر هرً� من الإعدام والق�ل ، و�لفعل نجحت هذه الفكرة وانطلت على الكني�ة 

الكاثوليكية في ذلك الوقت ، وتوقفت �أحكام الإعدام مؤق�ًا.

لى الدولة العثمانية وكان مقرها الرئي�ي في �ر�يا ( اسطنبول  عندما ذهب اليهود اإ
وم�اواة  وعدل   ، و�أمان  �أمن  في  الإسالم  ظل  تحت  هناك  اليهود  عاش   ،  ( حاليًا 
على  ويحقدون   ، الم�لمين  ويكرهون  الإسالم  يحبون  ل  �أنهم  اليهود  �عادة  لكن   ،
الدعوة الإسالمية ال�م�ة و�أبناءها الأبرار ، فكانوا يتربصون �لدولة العثمانية ور�الها 
م�راطوريتها. و�لفعل  الدوا�ر ، وكانوا يدبرون لل�سيطرة عليها وضربها في مق�ل وتفكيك اإ
كانوا �شعلون الفتن والثورات وقت ا�شغال سالطينها �لحروب الخارجية ح�ى فطن 
اليهود  وم�اكمة  الثورات  هذه  استيعاب  تم  الفور  وعلى   ، وحيلهم  لمكرهم  العثمانيين 
شعالها دون م�رر ، والذين شار�وا فيها على الرغم من �أنهم يتمتعون  الذين كانوا س�بًا في اإ

بكافة حقوقهم الدينية و�ير الدينية. 
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اليهود  فقام  ليهم �لإعدام ،  اإ الموجهة  التهم  ثبات  اإ بعد  اليهود  قادة  الحكم على  تم 
بتنفيذ نفس الحيلة التي قاموا بتنفيذها مع الكاثوليك في �أورو� ، وهى �أنهم ادعوا كذ� 
نما فعلوا ذلك  وزورًا �أنهم قد �ر�وا اليهودية ود�لوا في الإسالم ، وهذا طبعًا كذب ، اإ
يقاف �أحكام الإعدام  تعوذًا ، هنا فقط �أصدر الباب العالي ( ال�لطان العثماني ) �أمرًا �إ

الصادرة بحقهم.

ومن �أشهر هؤلء اليهود؛ سسبا�ي زيفي ( ش��اي ��في ) ، وكانت ثورته ضد 
القرن  في  و�لت�ديد  الرابع  محمد  الم�لم  العثماني  ال�لطان  عهد  في  العثمانية  الدولة 
ال�ابع عشر الميالدي. وكان حا�امًا يهودً�. ويعد سسبا�ي زيفي الأب الروحي ليهود 
الدونمة وهو �أول من �أسس لهذه الفرقة اليهودية التي اشستهرت بعد ذلك في كل جنبات 

الدولة العثمانية. وهم مجموعة من اليهود الذين يظهرون الإسالم ويبطنون اليهودية. 

مرت الأ�م وانخرط اليهود الذين ادعوا الإسالم كذً� بين �أبناء الم�لمين في الدولة 
لى المناصب العليا في ال�يش والوزارة  العثمانية ح�ى اسستطاعوا في النهاية �أن ينفذوا اإ

والشرطة.

ومن �أشهر يهود الدونمة : مدحت �شا – طلعت �شا – �اويد �شا – مصطفى 
كمال �أ�تورك. �أما اليهودي قرة صو ، فكان الأب الروحي والمحرك الرئي�ي للحركات 

الماسونية التي انتشرت في �ر�يا قبل انهيار الخالفة العثمانية انتشار النار في الهشسيم.

ومرت الأ�م �لف الأ�م وال�سنوات تلو ال�سنوات ح�ى �أ�ش�أ اليهودي الصهيوني 
العشرين  القرن  وبداية  التاسع عشر  القرن  نهاية  في  العالمية  الصهيونية  تيودور هر�زل 
�شاء وطن قومي لليهود في فل�طين كما  الميالدي ، والتي كان من �أهم �أهدافها هو اإ

تقول التوراة.

لى ال�لطان عبدالحميد الثاني يدعوه فيها للتنازل عن  بعث تيودور هر�زل رسالة اإ
�ء شديدًا  �أرض فل�طين مقابل مبلغ �بير من المال ، ف�أب�ي ال�لطان عبدالحميد الثاني اإ
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، ورفض رفضًا �مًا ، مما دفع تيودور هر�زل للت�ٓمر عليه وعزله بم�اعدة يهود الدونمة 
المتخفين في دا�ل الدولة العثمانية الهزيلة في ذلك الوقت ، وكانوا ذوي سلطة ونفوذ. 
ثم �اء الدمية وعبد اليهود مصطفى كمال �ٓ�تورك ، ليقضى على ما تبقى من مظاهر 
الإسالم في �ر�يا ب�أ�شع الوسائل و�أفظع الطرق ، وكان هذا هو الإرهاب الحقيقي والقمع 
الذي ل يُعرف له م�يل ، ح�ى خرجت �ر�يا �لكلية من طوق الخالفة العثمانية التي 
سقطت سقوطًا مدوً� نهائيًا عام 1922م بعد خوضها حرً� عالمية ��مى �لحرب العالمية 

الأولى عام 1914م.

اليهود والكنيسة الكاثوليكية األوروبية ( الكنيسة الغربية ( 

اشستهر يهود �أورو� كغيرهم من اليهود بت�ارة الرقيق الأبيض وت�ارة العبيد والبغاء 
والر� .. وقد س�ل التاريخ انتشار هذه الممارسات المشينة على �أيدي اليهود وحدهم 
في �أورو� و�يرها في العصور الوسطى. ولأ�ل ذلك �أقامت الكني�ة الكاثوليكية في 
�أفعالهم  النصارى من  على رعا�ها  منها  وقلقًا  فزعًا  لهم  م�اكمات �ا�رة وظالمة  �أورو� 

الشنيعة. وكانت هذه الم�اكمات تُعرف بـ [ م�اكم التف�يش ].

�أن تمكنوا من �كوين شسبكة ت�ارية  �أورو� بعد  �أن�اء  اليهود في  المرابون  انتشر 
سرية ضخمة ، وكانوا يُغرقون ملوك �أورو� وحاشي�هم وعام�هم في الديون الباهظة ���ب 
لى حروب  ارتفاع قيمة الفائدة واسستغالل فقرهم والمتاجرة بحوائجهم ، وقد �أدى ذلك اإ

�أهلية طاحنة واق�تال بين الأمراء ح�ى الموت.

ل محصلة ل�وء �أ�الق  لم يكن طرد اليهود من دول �أورو� واحدة تلو الأخرى اإ
اليهود و�راكم لعشرات ال�سنين من الممارسات اليهودية الخاطئة مع الشعوب الأوروبية 
وملو�ها. ولم يكن انتشار الر� والز� والعري والتعري [ الإ�حية ] في �أورو� �لشيء 
لى ر�ال الكني�ة ذاتها ورعا� الكني�ة المتدينين. ال�ديد على اليهود ، ح�ى وصل الأمر اإ
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ن عددهم كان ل يت�اوز �أربعة  ن�لترا في عام 1290م ( ويُقال اإ تم َطْرد اليهود من اإ
�لف ) ، كما ُطردوا من فر��ا عامي 1306 و 1394م ، فاسستقروا في �دئ الأمر في  �
سسبانيا في عام 1492م ثم  يطاليا وشسبه جزيرة �أي�ر� ، ولكنهم ُطردوا �أيضًا من اإ �ألمانيا واإ
يطاليا وصقلية. كما هاجرت �أعداد  لى اإ لى شمال �أفريقيا واإ من ال�رتغال ، فهاجروا �أساسًا اإ
لى الإم�راطورية العثمانية التي كانت �شجع اليهود على الهجرة  �بيرة ( نصفهم كما يُقال ) اإ
ليها لتنشسيط الت�ارة .. ومع �أواخر العصور الوسطى ، بد�أت الإمارات الألمانية في طرد  اإ
اليهود. وقد ساهمت حمالت الفرن�ة في اج�ثاث �ذور اليهود في وادي الراين و�يره 
لى بولندا. ومعنى هذا ، �أن هجرة اليهود مع  من المناطق ، فهاجرت �أعداد �بيرة منهم اإ
نها�ت العصور الوسطى ( ابتداًء من القرن الرابع عشر ) ت�أ�ذ مرة �أخرى شكل هجرة 
�ألمانيا  لى  اإ يطاليا  ن�لترا وفر��ا واإ اإ لى البالد المتخلفة ���يًا؛ من  اإ من البالد المتقدمة 
لى الماضي. وكان شرق �أورو� هو الجهة الأ�يرة تقريبًا  لى بولندا ، �أي �أنها هجرة اإ ومنها اإ
لى 1500م  لى اليهود الذين كانوا يُطردون من البالد .. وفي الفترة من 1300 اإ �لن�سبة اإ
ُطرد اليهود مائة وخم�ين مرة من �أما�ن في جنوب ووسط �أورو� ، ولكن ورغم ذلك 

، لم تخل هذه المنطقة منهم في �أية لحظة �ريخية.

المهم �أنه نتي�ة لكل ذلك تعرض اليهود للم�اكمات ال�ا�رة التي عرفت فيما بعد 
بم�اكم التف�يش كما تعرضوا للطرد و�أ��روا على الهجرة و�رك د�رهم و�أموالهم.

ما  اإ اليهود  من  التخلص  طريق  عن  الأوضاع  معال�ة  هدفها  الم�اكم  هذه  كانت 
�أنواع التعذيب. ولم  �أو الإعدام ، وفي ال�جون كان اليهودي يتعرض لكافة  �ل�جن 
ما الهرب من �أورو� و�رك كل شيء  يكن �أمام اليهودي سوي �أحد حلين ل �لث لهما؛ اإ
�لفه �أو التنصر والحفاظ على ما لديه. وكانت الغالبية تختار ال�ل الثاني على ما فيه 

جبار. من �راهية واإ

من  يهربوا  وتنصروا ح�ى  اليهودية  �ر�وا  قد  �أنهم  وزورًا  كذً�  يدعون  اليهود  كان 
الكاثوليك.  مع  تمامًا  الحيلة  هذه  ونجحت   ، ال�ا�رة  الإعدام  �أحكام  من  �أو  ال�جون 
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و�أطلق البعض عليهم اسم يهود المارانو.

وما فعله اليهود المتخفين ( يهود المارانو ) في �أورو� ( و�لت�ديد �أسسبانيا ) مع 
العثمانية. بل على  الدولة  تمامًا مع  الدونمة ) م�له  الكاثوليكية ، فعل ( يهود  الكني�ة 
العكس كان يهود المارانو المتخفين في �أورو� وسط النصارى �أسسبق من يهود الدونمة 

المتخفين في �ر�يا وسط الم�لمين و�أشد ت�أثيرًا.

ومرت الأ�م وال�سنوات ح�ى �أصبح اليهود المتخفون في زي النصارى �أص�اب 
نفوذ وسلطة في الكني�ة الكاثوليكية. الٓن �أصبح هؤلء اليهود قريبين من دوا�ر الحكم 

في �أورو� ومن صناعة القرار.

وفي القرن ال�ادس عشر الميالدي ومع ف�اد الكني�ة الكاثوليكية المالي وال�سياسي 
والأ�القي ، واشستهارها بم�اربة العلم والعلماء – فكان الكاثوليك ي�اربون العلم والعلماء 
ويقومون �عدامهم – ؛ صادف ذلك هوى في نفس هؤلء اليهود ، وسسنحت لهم الفرصة 

لالنتقام من �أسالفهم الكاثوليك الذين �أذاقوهم صنوفًا من العذاب وضروً� من ال�لم.

لى القس الألماني مار�ن لو�ر ( 1483 – 1546 م ) ، والذي  ات�ه اليهود مباشرة اإ
صالحات كثيرة دا�ل النظام الكن�ي  كان يعاني من اضطهاد الكني�ة ويريد �أن يقوم �إ
، و�لتالي اتفقت �أهواؤه مع �أهوائهم في وجوب الثورة على هذا النظام الكن�ي الم�تبد 

من وجهة نظرهم.

�أد�ل اليهود المتخفون الك�ير من التعديالت التي تالقت مع التعديالت التي قام 
�أورو� والنظام  الكني�ة في  اإصالح  تدفع نحو  ب�أنها سوف  منه  لو�ر ، ظنًا  بها مار�ن 
الكن�ي �كل. وكان من ضمن التعديالت التي �أد�لها اليهود؛ �أن الإنجيل محرف و�أن 
التوراة �ير محرفة ، و�أن اليهود هم �أسسياد العالم والنصارى لي�وا سوى عبيد ي�أكلون من 
لى فل�طين ... لى الأرض عندما يعود اليهود اإ ف�ات مائدتهم ، و�أن عي�ى سوف ينزل اإ

ومن يت�أمل هذه التعديالت التي �أضافها اليهود ي�د �أنها تحريف �ديد في صلب 
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لى الصهيونية بال شك ، وهذا هو ما حدث تمامًا  العقيدة النصرانية سوف يؤدي بها اإ
بعد ذلك.

في البداية لم يكن مار�ن لو�ر يدرك بعد خطورة هذه التعديالت التي �أضافها اليهود 
، وكان �ركيزه كله ُمنصب على الإصالح الإداري والديني دا�ل النظام الكن�ي م�ل 

صكوك الغفران – زواج الرهبان – عصمة البا� – �ل�ة العتراف - ... و�ير ذلك.

وسرعان ما كتب مار�ن لو�ر بكل هذه التعديالت لت�أييدها و�شرها بين �أبناء قومه 
من النصارى في كل مكان والذين كانوا ل يُحصون و�شار�ونه نفس الهتمام تقريبًا �أو 
�أشد. ونتي�ة لذلك �ش�أت طائفة �ديدة للنصارى ��مى �لمعترضين �أو ال�رو��ستانت ، 
و�ش�أ مذهب �ديد للنصرانية ��مى بمذهب ال�رو��ستانت ، وهم يقصدون �لمعترضين 
الثورة  نجحت  الوقت  ومع  الكاثوليكية.  والعقيدة  الكاثوليكي  الكن�ي  النظام  على  �أي 
وانتشر �أتباع هذا المذهب في كل من �أورو� و�أمريكا. وكان ذلك بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر البعير ، حيث اسستطاع اليهود في النهاية النيل من خصومهم الكاثوليك 
الذين �أذاقوهم ويالت العذاب فيما مضى ، والأ�ذ بث�أرهم دون �أن يظهروا في الأحداث 

مباشرة.

لى �أبعد حد وتحمل كل معاني  كانت كلمات اليهود التي لقنوها لمار�ن لو�ر عنصرية اإ
السستكبار والفوقية على كل النصارى ل في �أورو� وحدها ولكن في العالم كله ، وفي 
ر�أي�ي المتواضع فاإن لو�ر لم يفكر فيها جيدا ، بل نقلها كالبغبغاء دون تفكير في كتبه ، 
وبخاصة كتابه الشهير الذي انتشر كالنار في الهشسيم ( الم�سيح ُولد يهودً� ). وتعجبت 
خوانه النصارى  كثيرًا �يف لمار�ن لو�ر �أن يصف اليهود في كتا�ته ب�أنهم �أسسياد العالم و�أن اإ
ل عبيد ي�أكلون من ف�ات مائدتهم ، والأدهى من ذلك �أنه ��ب ال�سيد الم�سيح  ما هم اإ

لى ق�لته ، فك�ب يقول ( الم�سيح ولد يهودً� ! ) اإ

والحقيقة التي ل تقبل الشك �أن مار�ن لو�ر قد انخدع في بداية الأمر في هؤلء 
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اليهود ، وما �أن �أدرك حقيق�هم المؤسفة و�ديعتهم الك�رى ، و�يف �أنهم قد اسستخدموه 
و�أتباعه من النصارى المتحم�ين لالإصالح لتحقيق �أغراضهم الشخصية ، كتب كتابه 
المعروف ( اليهود و�أكاذيبهم ) ، لكنه ل�أسف لم يُحقق هذه الشهرة التي حققها كتابه 
الأول ( الم�سيح ولد يهودً� ) ، وكان الٓوان قد فات. ومات لو�ر بخيبة �أمله. وفي كل 
�أتباع  �أتباعه ويالت الألم والعذاب والضطهاد من  ش�ر انتشر مذهبه ال�ديد ، عانى 
�ش�أت   ، لو�ر  لثورة  التالية  القرون  والعكس صحيح. و�الل   ، الكاثوليكية  الكني�ة 

حروب دينية كاملة كان من ش�أنها �أن تقضي على الأخضر واليا�س لول عناية الله.

ن�لترا  اإ لهم ملك  �أن قيض  ال�ديد  المذهب  الله وتقديره لأتباع  توفيق  وكان من 
البداية مع هؤلء  تعاطف في  الذي  الثامن ( 1491 – 1547 م )  المعروف هنري 
مذهب  اعتنق  ما  ثم سرعان   ، على مصراعيها  بريطانيا  �أبواب  لهم  ليف�ح  المضطهدين 
بريطانيا  م�اعدة  في  اليهود  �أموال  لسستغالل  بي�ه  و�أهل  وحاشي�ه  هو  ال�رو��ستانت 
اق�صادً� ، وقد كان. وكان عجيبًا ما كان يلقاه �أتباع هذا المذهب ال�ديد من ت�أييد وك�أن 
لهية من �ب العدل والإنصاف �أرادت �أن تعادل بين كف�ي الميزان ، و�أن �رفع  العناية الإ
هؤلء الذين كانوا �لأمس القريب مضطهدين وتضع هؤلء الذين كانوا ظالمين وم���رين 
، فقد فعلت هولندا و�يرها نفس ما فعلت بريطانيا ، اسستقبلت اليهود و�أتباع المذهب 
ال�ديد المعذبين و�أح�نت معاملتهم. ومع مرور الوقت تحول اق�صاد بريطانيا وهولندا 
القوية. وكان علماء  ال�رو��ستانت  اليهود وسواعد  �أموال  بفعل  لى الأح�ن  اإ ال�ئ  من 
لى مذهب ال�رو��ستانت بفعل اضطهاد الكني�ة الكاثوليكية  النصارى البارعين يتحولون اإ
، فاسستطاع اليهود واسستطاعت هذه الدول �أن تجمع تحت رايتها �ألمع العقول من العلماء 
لى عصور  والأد�ء ، الذين قادوا �أورو� من القرون الوسطى حيث القمع والضطهاد ، اإ
النهضة والتنوير حيث الحرية والإبداع ، وظهرت الكتشافات والبتكارات التي �أذهلت 
العالم ح�ى يومنا هذا. وعلى الرغم من هذه النهضة العلمية والأدبية والثقافية ، انتشر 
ل  ل�اد اإ الإل�اد وهبت ر�ح الي�أس والقنوط كل �أن�اء �أورو�. وعلى الرغم من انتشار الإ
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�أن هؤلء المل�دين كانوا يتميزون بت�أييدهم المطلق للصهيونية ، وهذا �أمر ن�ده غريب 
الدين �لكلية.  �كار  اإ �أفكار دينية ، والإل�اد يقوم على  �دا. لأن الصهيونية تقوم على 

فكيف يجتمع هذا بذاك ؟!

مجموعات  تهاجر  �أن  الوقت  ذلك  في  اليهود  حظ  وح�ن  القدر  سخرية  ومن 
لى �أمريكا القارة ال�ديدة ، هرً� من م�اكم التف�يش ، فينتشر  �بيرة من ال�رو��ستانت اإ
المذهب ال�ديد الذي بُني في الأصل على �أفكار صهيونية �أك�ر ف�أك�ر. ومع مرور الوقت 
�أصبح �البية سكان �أمريكا يعتنقون ال�رو��ستانتية ويدينون �لعقيدة الصهيونية �أك�ر من 

اليهود �أنف�هم. لذا �أطلق البعض عليهم [ يهود الروح والهوى ].

قامت  �أن  و�أمريكا  �أورو�  في  ال�رو��ستانت  مذهب  انتشار  محصلة  من  وكان 
الثورة الفر��سية ، ثم الحروب النابليونية التي اسستطاعت الإطاحة بما تبقى من عروش 
الكاثوليك و�أعلنت الجمهورية التي �أعتقت اليهود و�بلت الكاثوليك �لأ�الل ، ووضعت 
الثورية ال�ديدة. وكان شعار  المبادئ  يُعيق  �أن  ��ان ي�اول  اإ ال�سيف على رقبة كل 
الثورة الفر��سية ( اشسنقوا �ٓخر ملك ” كاثوليكي ” ب�أمعاء �ٓخر قس ” كاثوليكي ” ). 
ومن شعار الثورة الفر��سية يمكن �أن ��ستدل على �أهدافها و�كشف النقاب عن حقيقة 
لى  منفذيها. والأدهى من ذلك �أن عمد المضطهدون القدامى - من العلماء والمفكرين - اإ
ل الدين اليهودي ور�اله ) ، وكانت  القيام بحملة شرسة ضد الأد�ن ور�ال الدين ( اإ
هذه هى روح الثورة الفر��سية م�اربة كل الأد�ن - ما عدا اليهودية - والنتقاص من 

جميع ر�ال الدين - ماعدا �أحبار اليهود -. وكنت تعجب �أين العلمانية في ذلك ؟!

وكانت العلمانية موجهة نحو طرف واحد فقط وهو الكني�ة الكاثوليكية ، ح�ى 
قيل �أن العلمانية واليهودية وجهان لعملة واحدة.

الكاثوليكية  الكني�ة  �أخرى ، وتم حصار  الأقدار �لكاثوليك مرة  تع�رت  وهكذا 
والإطاحة بر�الها ، وبد�أ لأول مرة في التاريخ الغرب�ي فصل الدين عن ال�سياسة وظهور 
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مصطلح ” العلمانية ” ، ثم انتشرت الثورة الفر��سية بمفاهيمها ال�ديدة في كل �أن�اء 
�أورو�.

ومنذ قيام الثورة الفر��سية عام 1789م ، وليس للكني�ة الكاثوليكية و�أتباعها ش�أن 
في ال�سياسة وتصريف شيءون الحكم ، لفصل الدين عن ال�سياسة وظهور العلمانية ، 
و�شويه اليهود وال�رو��ستانت لها ولر�الها ، والتشكيك في سسياسستها ح�ى اليوم مما �أدى 

لى حصار الكني�ة الكاثوليكية وا�زوائها عن الش�أن العام وا�كفائها على نف�ها. اإ

ومنذ ذلك ال�ين توقفت الحروب الصلي�ية ، وبد�أ نجم اليهود في ال�زوغ ، و�أصبح 
اليهود و�أتباعهم من ال�رو��ستانت هم الفاعل الرئي�ي في الأحداث ال�سياسسية في �أورو� 

و�أمريكا والعالم �أجمع. وهكذا ظلت الأقدار تبت�م لليهود مرة بعد �أخرى.

ويبدو �أن الأقدار التي تع�رت �لكاثوليك في الماضي ، سوف تتع�ر �ليهود لنفس 
الأسسباب في الم�ستقبل القريب؛ لأن ( ما بُني على �طل فهو �طل ). ويبدو �أن اليهود 
ل�خرية الأقدار سوف يتجرعون من نفس الك�أس التي تجرع منها مار�ن لو�ر و�أتباعه 
في الماضي؛ لأن الحكمة العربية تقول ( كما تدين تُدان ). لكن القضية هى قضية وقت 

فح�ب. وما �أسرع الوقت حين يمضي. وما �أسرع عقارب ال�اعة حينما تعود للوراء.

 ” الشرقية  الكنيسة   ) األرثوذكسية  والكنيسة  اليهود 
الكرملين ” ( 

كانت روسسيا القيصرية منذ بعيد الأمد دولة قوية وف�ية وغنية �ل�روات والر�ال 
، وفي الوقت ذاته تُمثل مركزًا للثقل الحضارى والثقافي وال�سياسي والديني لقارة �ٓسسيا 
، وكان شعبها يدين �لد�نة النصرانية الأرثوذ��سية التي تعادي اليهودية و�كن مشاعر 
كله ظلت عيون  .. ولأ�ل هذا  الم�سيح  فعلوه �ل�سيد  لما  لليهود  والكراهية  البغض 
اليهود ساهرة ومنصبة على روسسيا منذ القدم ، �راقب وتترقب وتتابع �أخبارها �سستمرار؛ 
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لأن ال�سيطرة على روسسيا المزدهرة يعني ال�سيطرة على شرق �ٓسسيا و�ٓواسطها ، بل �ٓسسيا 
كلها اإن صح التعبير. و�لفعل بعدما اسستقر اليهود في �أورو� بفعل الثورة الفر��سية ، 
خرجت الحملة النابليونية لتدق �أبواب روسسيا المنيعة وحصونها القوية في بداية القرن 
التاسع عشر ، لكنها روسسيا لي�ت كفر��ا ، والأرثوذ�س لي�وا كالكاثوليك ، كانت 
روسسيا كلها ر�الها و��اءها على قلب ر�ل واحد ، كان القيصر الروسي ��ستطيع �أن 

شارة اإصبع واحد ، فرجع �بليون بخفي حنين. يحتل �أورو� كلها لو �أراد �إ

وهكذا تع�رت �أقدار اليهود وقائدهم الشهير �بليون بو�برت في روسسيا ، وابت�مت 
الأقدار للشعب الروسي وقيصره من �ديد .. لم ��ستطع �بليون الفذ و�أتباعه من اليهود 
�أن يجعلوا روسسيا كفر��ا ، وفشلت الثورة الفر��سية في تحقيق �أدنى مبادئها في روسسيا 

القيصرية.

�أبدًا عن  لم يتخلوا  اليهود  القيصرية ، لكن  النابليونية على روسسيا  الحملة  فشلت 
�أحالمهم في ال�سيطرة عليها. وكان الشعب الروسي في ذلك الوقت يكن نفس مشاعر 
الماسونية  �شاء الم�افل  المعروفة .. فقاموا �إ لليهود لنفس الأسسباب  الحقد والكراهية 
والأحزاب الشسيوعية واسستغلوا الفوارق الج�ماعية بين طبقات المجتمع الروسي لتمزيقه 
من الدا�ل واشعال الثورات فيه ، ولم تمض مائة عام كاملة على حملة �بليون ح�ى 
حقق اليهود �أ�يرًا ما �أرادوا. وفي اليوم الذي اسستطاع فيه اليهود التفريق بين الأخ و�أخيه 
لى م�ٓربهم الخبي�ة و�لوا ما يريدون.  وبين الشعب وحاكمه في روسسيا القيصرية ، وصلوا اإ
فقامت الثورة البلشفية التي راح ضحيتها ماليين الروس �أنف�هم ، ولم يُصب يهودي 
ل القليل ، وتم اغتيال رومانوف قيصر روسسيا المعروف و�أسرته في  واحد ب�أدنى سوء اإ
ظروف �امضة �شفت ال�سنوات القليلة الماضية عن خ�ستها ود�ئتها وحقارتها ، كما 
اغتيل من قبل ( بل �أعدم ) لو�س ال�ادس عشر ملك فر��ا وزوج�ه ظلمًا. وكانت 
الدماء التي سالت في روسسيا هى تقريبًا نفس الدماء التي سالت في فر��ا منذ �أك�ر من 

ن كان هناك اخ�الف في الأشخاص المنفذين. مائة عام لنفس الأسسباب ، واإ
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وهكذا تع�رت الأقدار �لشعب الروسي وقيصرهم ، وابت�مت لليهود من �ديد 
، وحصدت الثورة البلشفية ماليين الأرواح من الروس المغرر بهم من كال ال�انبين. 
وظهر للجميع س�ب هذه المشاعر ال�افة والمتجمدة من الشعب الروسي ت�اه اليهود. 
انتشرت الثورة البلشفية وظلت روسسيا م�خنة �لجراح سسنوات عديدة. وعلى �أنقاض 
روسسيا القيصرية قام الت�اد ال�وفيتي ، وعلى جماجم الأبر�ء قامت الشسيوعية اليهودية 

لى الحياة من �ديد. ، ومن دمائهم الطاهرة انتعشت الصهيونية وعادت اإ

التالية ، وهى  ال�ادثة  ال�ديث  التاريخ  نوعها ���ل  الأولى من  وفي سابقة هى 
روسسيا  لى  اإ هر�زل  تيودور  المجري  الصحفي  العالمية  الصهيونية  زعيم  وصول  حادثة 
قناعه  لى روسسيا قبيل الثورة البلشفية لمقابلة القيصر واإ القيصرية ؛ حيث ذهب هر�زل اإ
�شاء وطن قومي لليهود في فل�طين لأن ذلك في  بضرورة دعم المبادئ الصهيونية واإ
المالية  القيصر ام�نع من مقابلته ، فقابله وزير  مصل�ة روسسيا على حد زعمه ، لكن 
�أي اهتمام �لموضوع بل على العكس اسستهز�أ �لأمر؛  يبد  لم  الذي  الروسي وايت ، 
�أن  اليهودية ، ومعلوم  تعادي  التي  الأرثوذ��سية  الكني�ة  �أتباع  كانت من  لأن روسسيا 
الأرثوذ�س م�ل الكاثوليك ل يحبون اليهود لأسسباب كثيرة منها م�اكمة ال�سيد الم�سيح 

وم�اولة ق�له ( قضية الصلب ) ظلمًا.

وقيل �أنه قابل وزير الدا�لية الروسي ( بيليفيه ) الذي حاول �أن يتخذ موقفًا وسطًا 
�أن روسسيا سوف تدعمكم في حال اق�صر �شاط الصهيونية على  فقال له ما ملخصه 
�شاء وطن قومي لليهود في فل�طين. ومع ذلك فقد اعت�ر هر�زل هذه الرسالة بمثابة  اإ
موافقة �ير مشروطة وتصريح رسمي من صاحب ال�اللة – القيصر الروسي – ذاته 

على دعم الصهيونية.

والحقيقة �أنه لم ��فر م�اعي هر�زل مع روسسيا القيصرية عن شيء عملي يخدم 
المشروع الصهيوني .. كما �أن عالقة الروس الأرثوذ�س �ليهود لم �كن على نحو جيد 
اليهود  الذي �ركه  الميراث الضخم  وكانت تمر بمنحنيات ومنعطفات شديدة؛ ���ب 
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الأمم وبخاصة  الأ�الق مع �قي  المعاملة وسسي�ئ  يهود روسسيا ) من سوء  ( وبخاصة 
الشعب الروسي. لقد شعر الروس �لدونية والح�قار وعانوا من السستغالل والفوائد 
الربوية والمجون والف�ق ���ب اليهود. ويكفي �أن �أحد قياصرة روسسيا - الذي اتصف 
�ر تعرضه لمؤامرة  �لعدل والكرم في تناوله للقضية اليهودية في روسسيا - قد لقى ح�فه اإ
اغتيال يهودية. وكانت هذه المشاعر هى نف�ها تقريبًا في كافة دول �أورو� قبيل الثورة 

الفر��سية.

�أشعل اليهود الثورة البلشفية في روسسيا عام 1917م ، وانتشرت الشسيوعية في 
جميع �أر�اءها ، وكانت الشسيوعية من ابتكار اليهودي المعروف كارل مار�س ، وكان 
م�لس قيادة الثورة يضم سسبعة �أفراد من بينهم �أربعة من اليهود ب�انب لينين وسستالين ( 
متزوج من يهودية ) ، وال�ابع ر�ل نصراني معارض للحكم الأرثوذ��ي ، و�ونت �أول 
ثنا وعشرين وزيرًا هى مجموع  وزارة شسيوعية تضم سسبعة عشر وزيرًا يهودً� من بين اإ
�أعداد الوزراء في الوزارة ، وكان اليهود يمتدحون لينين في كتبهم ويصفونه ب�أنه يهودي 

�أك�ر من اليهود �أنف�هم.

وهكذا ابت�مت الأقدار ليهود روسسيا في ذلك الوقت ، وسقطت روسسيا القيصرية 
لى الأبد ، و�كون الت�اد ال�وفيتي  تحت قبضتهم ، وتم تنحية الكني�ة الأرثوذ��سية اإ
على �أنقاض الحكم الروسي الأرثوذ��ي القيصري ، وتحكم اليهود في وسائل الإعالم ، 
وسسيطروا على ال�سياسة المالية والإق�صاد ، وبد�أت الهجرة المنظمة لليهود من الت�اد 
وفي  للصهيونية.  الرئي�ي  الداعم  ال�وفيتي  الت�اد  و�أصبح   ، فل�طين  لى  اإ ال�وفيتي 
عام 1948م قام الت�اد ال�وفيتي �لعتراف بقيام دولة اإسرائيل بعد الول�ت المت�دة 
لى الٓن تقدم روسسيا لليهود في دولة الكيان الصهيوني المحتل الدعم  الأمريكية مباشرة ، واإ
المالي والع�كري وال�سياسي على الرغم من تعارض المصالح ال�سياسسية والع�كرية بين 

البلدين.

وكان لينين وسستالين من �أشد الزعماء دموية وعنفًا؛ فقد ق�ل لينين حوالي 8 ماليين 
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روسي في بداية حكمه ، بينما ق�ل سستالين ما يقارب 20 مليون شخص. وقد قيل �أن 
هذه الأرقام قابلة للز�دة.

ومنذ ذلك الوقت والحروب الصلي�ية توقفت وانتهت بال رجعة ، وبد�أت حروً� 
اليهود وتنفيذ اتباعهم من  من نوع �ديد هى �أشد دموية و�أك�ر مكرًا وخبثًا بتخطيط 
ال�رو��ستانت الذين يعادون النصارى ( الكاثوليك والأرثوذ�س ) ويوالون اليهود. ويبدو 
لل�سيطرة على فر��ا و�ر�يا وروسسيا وفل�طين  �أن هذه الحروب الصهيونية ل تهدف 

فح�ب ، ولكن ال�سيطرة الكاملة على العالم �أجمع.

اليوم  عالم  نوعها ، حيث �شهد  الأولى من  المعاصر ظاهرة هى  التاريخ  و���ل 
لى حد الأفلول  �راجعًا ملحوظًا في الشسيوعية والصهيونية على حد سواء ، قد يصل اإ
والزوال. ويبدو �أن الأقدار التي ابت�مت لليهود فيما مضى سوف تتع�ر بهم عما قريب 

ويبدو �أن الأقدار التي تع�رت �لروس فيما سسبق سوف تبت�م لهم عما قريب.

روسيا   ) األرثوذكسية  واليهودية  األرثوذكسية  الصهيوينة 
 ) 

ً
ا�تحادية حاليا

وهناك في روسسيا الت�ادية ظهرت طائفة صهيونية �ديدة نتي�ة التزاوج بين اليهود 
لاللتفاف  الصهاينة  من  و�أ�يرة  ���ة  م�اولة  وكانت   ، الأرثوذ�س  ونصارى  الصهاينة 
على نصارى الأرثوذ�س وتحريف معتقداتهم وكذلك ال�سيطرة على الكرملين كما فعلوا 
مع الكاثوليك من قبل ( الثورة الفر��سية ) وسسيطروا على الفاتيكان في روما والكني�ة 

ن�لترا. الكاثوليكية في اإ

�شكل  الصهاينة  اليهود  �أهداف  بين  تجمع  �أنها  في  خطورتها  تمكن  الطائفة  هذه 
نصراني �أرثوذ��ي؛ بمعنى �أن الصهيونية تل�س ثياب النصرانية الأرثوذ��سية على الرغم من 
�أن هناك صراع �ريخي وعقائدي بين اليهود والأرثوذ�س في روسسيا و�يرها من الدول 
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وتحريف  النصرانية  لتدمير  الأصل  في  �اءت  والماسونية  الصهيونية  لأن  القديم؛  منذ 
معتقداتهم؛ لذا فالثابت والمعروف �أن اليهود ونصارى الأرثوذ�س ل يلتقيان �أبدا.

ويبدو �أن هذه الطائفة ال�ديدة هى التي تحكم روسسيا الت�ادية اليوم ، و��سيطر 
عليها بم�اعدة اللوب�ي اليهودي في روسسيا ، على الرغم من �أن �البية الشعب الروسي 

لى �انب عشرين مليون م�لم. يدين �لأرثوذ��سية اإ

رثوذ��سية ، التي  لى �أن هذه الطائفة هى بخالف اليهودية الأ وي�در الإشارة ))) اإ
هى اإحدى طوائف اليهود المعروفة.

البروتستانت ( اليهود الجدد ( [ يهود الروح والهوى ] 
ال�رو��ستانتية هى حركة اإصالحية �ش�أت في القرن ال�ادس عشر الميالدي على 
 ، النصارى  المتخفين في زي  اليهود  بم�اعدة  لو�ر  مار�ن  الألماني  الديني  المصلح  يد 
ف�ادها واسستغاللها للدين  والذي كان �قمًا على الكني�ة الكاثوليكية ���ب ف�ادها واإ
الوقت.  ذلك  في  الكاثوليكي  البا�  قبل  من  نفيه  لى  اإ �أدى  مما   ، للعلماء  واضطهادها 
�أتباع هذا المذهب ال�ديد. والبعض ��ميهم بـ ” اليهود ال�دد ”  وال�رو��ستانت هم 
لأنهم يقدمون العهد القديم ( التوراة ) على الإنجيل. ويقدمون �أحبار اليهود على رهبان 

النصارى ( الكاثوليك ).

كان هدف القس مار�ن لو�ر ن�يل ، وكان غرضه في الأساس هو اإصالح الكني�ة 
الكاثوليكية لكنه اكتشف بعد ذلك �أنه وقع ضحية لألعيب اليهود ومكرهم وحيلهم ، 
واكتشف �أنهم ت�ٓمروا عليه وعلى الكني�ة الكاثوليكية وعلى ال�رو��ستانت �أنف�هم ، كما 

ت�ٓمروا على الأن�ياء والرسل والملوك والأمراء من قبل ...

(1) للمزيد راجع موسوعة �ريخ بني اإسرائيل – الجزء الثاني ، د. �أحمد محمد صفوت �أو موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، د. 
عبدالوهاب الم�يري.
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ومعنى ال�رو��ستانت �أي المعترضين �أو العتراض على الكني�ة الكاثوليكية. 

يعتقد ال�رو��ستانت �أن الإنجيل محرف والتوراة �ير محرفة ، و�أن اليهود هم �أسسياد 
العالم عكس الكاثوليك والأرثوذ�س الذين يعتقدون �أن اليهود �أمة ملعونة ، كما يؤمن 
ل بعد عودة اليهود  ال�رو��ستانت �أن �زول ال�سيد الم�سيح عي�ى بن مريم لن ي�دث اإ
لى �أرض الميعاد [ لذا فهم �شجعون ويدعمون قيام دولة الكيان الصهيوني  اإ مرة �نية 
المحتل اإسرائيل ] ، عكس الكاثوليك والأرثوذ�س الذين يعتقدون �أن اليهود هم من 

ق�لوا عي�ى بن مريم وصلبوه؛ وما ق�لوه وما صلبوه ولكن شسبه لهم.

ومن وجهة نظر الك�يرين فاإن ال�رو��ستانت لي�وا نصارى على الحقيقة بل هم يهود 
، لأنهم اعترضوا على النصارى الأصليين وقاموا �لثورة ضدهم ، و�أيضًا لباقي الأسسباب 

التي ذ�رتها �ٓنفًا .. لذا في�ميهم البعض �ليهود ال�دد �أو يهود الروح والهوى.

ومن رحم ال�رو��ستانتية �ش�أت الصهيونية ، وقد قيل �أن ال�رو��ستانت �أك�ر تعصبًا 
 ] البيض  ال�رو��ستانت  �أن  للجميع  ومعلوم  ذاتهم.  اليهود  من  للصهيونية  ت�أييدًا  و�أشد 
الأن�لوسا��ون ] ��سيطرون على مقاليد الحكم في كل من الول�ت المت�دة وبريطانيا 
وكثير من دول �أورو�. وهناك تيارات ومدارس كثيرة دا�ل مذهب ال�رو��ستانت. كما 
ضافات �ديدة على مار�ن لو�ر قام بها مصلحون �ٓخرون من نفس  يو�د مراجعات واإ

المذهب.

العلمانية  من  وقوية  مضادة  تيارات  ظهرت  الأعمى  الديني  التعصب  لهذا  ونتي�ة 
ل�اد ل تقل ت�أثيرًا عن الصهيونية وال�رو��ستانتية بل �أحياً� كثيرة ما �كون �أشد ت�أثيرًا.  والإ
هذه التيارات كانت في بداية الأمر مرغوبة وتحظى بدعم وت�أييد �بيرين من الماسونيين 
والصهاينة ، لكنها سرعان ما خرجت عن ال�سيطرة ، و�أصبحت تهدد وجودهما كما تهدد 

وجود �قي الأد�ن.

لى العالقة بين ال�رو��ستانت واليهود على �أنها عالقة �كامل لكن  والبعض ينظر اإ
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الحقيقة التي ل يدر�ها الجميع �أنها عالقة تطفل واسستغالل �أو عالقة حياة �أو موت ، 
فكالهما ��ستغل الٓخر لتحقيق �أهدافه سواء ال�سياسسية �أو الدينية. صحيح �أن اليهود 
�أن  ل  اإ العالم  ال�رو��ستانت وحرفوا عقيدتهم وعزلوهم عن �قي نصارى  ا�ترقوا عقول 
ال�رو��ستانت �أيضًا اسستغلوا الصهيونية لعودة ال�سيد الم�سيح وتحقيق �أهدافهم ال�سياسسية. 
وهكذا ادعى ال�رو��ستانت لأنف�هم �أحقية في قيادة العالم وتوجيه سسياسسته لصالحهم �أو 

كما �شاؤون .. ولول عناية الله لضاعت البالد والعباد لكن الله سلم.

الماسونية
ظلت الماسونية مصطل�ًا �امضًا فترة طويلة من الزمن ، وذلك لأنها تتميز �ل�رية 
يمكن  ول   ، اليهودي  طارها  اإ في  ل  اإ الماسونية  تف�ير  يمكن  ول  والتك�م.  الشديدة 
�أنها  كما  اج�ماعية فح�ب ،  لي�ت حركة  والماسونية  اليهودية.  الماسونية عن  فصل 
لي�ت حديثة النش�أة كما يظن البعض. بل هى حركة سسياسسية سرية �طنية �أشسبه ما 
�كون بحزب سسياسي يهودي كت�ت له الأقدار �أن يكون عالميًا بعض الشيء. ويمكن 
�ش�يهها اإن صح التعبير بحركة تهويد �أو ّرِدة �ش�أت م�لية ثم �أصبحت عالمية. والحقيقة 
الم�لم والنصراني  فيها فح�ب ، فقد يد�لها  اليهود  الماسونية ل �شترط دخول  �أن 
واليهودي والبوذي والهندوسي و�ير ذلك ، لكنها تخدم في النهاية مصالح اليهود و�أتباعهم 
ليها بترك �أد�نهم مما �أ��سبها عالمية وسرعة انتشار ، لكنها  ، ول تلزم المنت�سبين ال�دد اإ
�أصبحت  وهكذا  على سريتها.  والحفاظ  اليهودية  ورموزها  وشعا�رها  بطقوسها  تُلزمهم 
�أو �ير مباشرة ، ل تتصادم مباشرة مع الدين. ويذ�ر  الماسونية حركة تهويد تدريجية 

ليها. ود اإ التاريخ الموثق �أنها ظلت ح�ى وقت قريب تُحرم انت�اب المر�أة وال��

طارها التنظيمي الهرمي ” الت�ل�لي ”  ل في اإ ول يمكن فهم الماسونية فهمًا صحي�ًا اإ
؛ فقمة الهرم و�شمل �أعدادًا قليلة �دًا وتمثل قادة التنظيم وهم على دراية عالية �لتنظيم 
ال�دد  المنت�سبين  الغالبية والأك�رية وتمثل  الهرم و�شمل  و�أهدافه وتوجهاته ، وقاعدة 
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وهم لي�وا على دراية كافية به ، ووسط الهرم و�شمل ��سبة م�وسطة بين قمته وقاعدته 
ويمثل الأعضاء العاملين وهم على دراية م�وسطة به. لذا ن�د الخ�الفات عميقة بينهم 

في فهم وتف�ير الماسونية و�أهدافها وتوجهاتها وحقيق�ها.

ليها �لماسون �أو البنائين الأحرار. وقادتها من اليهود. ومقرها  و�ُ�مى المنت�سبون اإ
الرئي�ي في اإسرائيل وقيل في نيويورك.

الميالدي  عشر  الثامن  القرن  �أوائل  لى  اإ تمتد  �أنها  الموثق  التاريخ  لنا  ويكشف 
�أن  والحقيقة  الميالدي.  الأول  القرن  لى  اإ لتصل  التاريخ  �أعماق  في  ب�ذورها  وتضرب 
الطور الثاني للماسونية هو الأك�ر توثيقًا ، حيث �أ�شيء عام 1717م في اإسك�لندا �أول 
لى �أورو�  محفل ماسوني ، ثم �أتبعه محفل �ٓخر في لندن ، ثم انتشرت الم�افل منها اإ

و�قي دول العالم. وبهذا تعت�ر بريطانيا �أول مرتع للماسونية في العالم.

لذا ن�د �أن الماسونية كانت موجودة قبل الثورة الفر��سية والثورة البلشفية والثورة 
التر�ية والثورة العربية الك�رى. وكانت الم�افل الماسونية هى النواة التي خرجت منها 
فيه  �أفكارها ورسمت  فيه  ُطبخت  الذي  ال�سياسي  المطبخ  وكذلك   ، الثورات  هذه 

خطواتها بدقة �لغة.

وتتميز الماسونية بعدة صفات أهمها :
1. ال�رية : فالماسونية تنظيم سري �ير معلن ، و�أعضاؤه �ير معروفين لك�ير من 
الناس ، وكلما صعد� في الت�ل�ل الهرمي كلما كانت سرية الأعضاء �أك�ر ، ويُحظر 
ال�رية. وال�ؤال  ال�ل�ات  �أعضائه كما يُحظر �شر م�اضر  �أو عن  �شر كتب عنه 
ذا كانت الماسونية على صواب ، فلماذا تخفي تنظيمها ؟ لماذا ل  الذي يطرح نف�ه : اإ

ل في الظالم ؟ لماذا ل ت�اهر ب�أهدافها وطقوسها ومخططاتها ؟ تعيش اإ

2. التنظيم : تتميز الماسونية عن �يرها من الأحزاب والمنظمات �لتنظيم الهرمي 
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والتدرج الت�ل�لي ح�ى 33 در�ة.

�أنهم يُظهرون �الف ما يُبطنون لخداع  3. الباطنية �أو التقية �أو النفاق : بمعنى 
الشعوب والمجتمعات. ف��دهم يرفعون شعارات الحرية والعدالة الإج�ماعية والم�اواة 
، لكنهم يبالغون في الظلم والقمع والعنف ، و��اندون الطواغيت ، والديك�اتور�ت 

ال�شعة. كما �أنهم يخفون حقيق�هم و�أهدافهم على ح�ب المكان الذين يتوا�دون فيه.

والحقيقة �أن الماسونية والصهيونية وجهان لعملة واحدة هى اليهودية. ومن المالحظ 
الجماهير  ثقة  الماسونية  فقدت   ، العشرين  القرن  بدا�ت  في  الصهيونية  مع ظهور  �أنه 
العربية وثقة �أتباعها. ومع �زايد حدة الصهيونية في منتصف القرن العشرين بعد قيام دولة 
الوسط  الأقل في  نهائيًا على  الماسونية  �راجعت  اإسرائيل ،  المحتل  الصهيوني  الكيان 
ن كثير  العرب�ي ، ولم تعد �أبدًا بنفس الثقل الذي كانت موجودة به من ذي قبل. بل اإ
�الق  من البلدان العربية �أقدمت �لفعل على حظر النشاط الماسوني فيها كما قامت �إ

لى �أ�ل �ير م�مى. الم�افل الماسونية اإ

بقى �أن نذ�ر �أن الماسونية ب�أسلوبها التقليدي لم تعد موجودة ، لأن قوة الماسونية 
�أما اليوم وقد �أصبحت معروفة للجميع ف�أصبح من  �كمن في سريتها وصعوبة فهمها ، 
نوادي  م�ل   ، و�داعًا  مكرًا  �أك�ر  لها  �أشكاًل  اتخذت  فقد  لذا   ، اسستمرارها  الع�ير 
يصعب  قد  مما   ، و�يرها  بيرث  بناي  وجمعية  يهوه  ومنظمة شهود  والليو�ز  الرو�ري 
ي�اد عالقة بينها وبين الماسونية  على العامي فهمها �أو م�اولة ربطها ببعضها البعض �أو اإ

واليهودية.

ومن �أشهر الشخصيات الماسونية المعروفة : �ان �اك روسو ، فولتير ، جرجي 
كثير من   ، فرا�كلين  بنيامين   ،((( بو�برت  �بليون   ، �أن�لز   ، مار�س  كارل   ، زيدان 

(1) يعد �بليون بو�برت من �أشهر ماسون القرن التاسع عشر ، ويعت�ره اليهود بمثابة محرر للشعب اليهودي ، وهو الذي �أعتقهم في 
كل �أورو� وبخاصة فر��ا و�أسسبانيا.
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رؤساء �أمريكا وملوك بريطانيا ، �أر�ر �و�ن دويل ، مصطفى كمال �أ�تورك ، جمال الدين 
در�س راغب ، ... و�يرهم. الأفغاني ، محمد عبده ، اإ

شخصية  مصالح  تحقيق  لأ�ل  ليها  اإ ينت�ب  من  هناك  �أن  لى  اإ الإشارة  وينبغي 
فح�ب؛ اج�ماعية �أو ت�ارية �أو �يرها. وهناك الك�ير �أيضًا ممن فضلوا الفرار منها بعد 

�أن اكتشفوا حقيق�ها.

الصهيونية العالمية
لى  الصهيونية العالمية هى اإحدى المنظمات اليهودية ال�سياسسية ال�رية التي ظهرت اإ
العلن في نهاية القرن التاسع عشر الميالدي. يقال ب�أن الصهيونية �ش�أت منذ �أمد بعيد 
و�أنها �كونت من رحم الماسونية ، ويقال ب�أن الماسونية ساعدت فقط على �كوينها. وكلتا 

المنظمتين وجهان لعملة واحدة هى اليهودية.

لى قوة  اإ لى فل�طين يرجع ول شك  اإ ويرى الأسستاذ العقاد ))) �أن نفاذ الصهيونية 
الميدان ،  تعمل وحدها في هذا  العالمية ل  الصهيونية  العالمية. ولكن هذه  الصهيونية 
بل تعمل معها قو�ن �أخر�ن �أك�ر منها ، وهما قوة المصالح السستعمارية ، والتعصب 

الشديد على الإسالم.

ويضيف )2) �أن الغربيين الذين ��اعدون الصهيونية العالمية ل ��اعدونها حبًا لها ، 
فما في الناس �أحد يحب الصهيونية ، والصهيونيون �أنف�هم ل يحبون بعضهم ح�ى في 
نما الم��ألة هنا �دمة للمصالح السستعمارية وعداوة لالإسالم ولي�ت محبة  فل�طين. واإ

للصهيونية. 

(1) راجع الصهيونية العالمية ، العقاد ، دار المعارف بمصر ، ص 36.

(2) راجع الصهيونية العالمية ، العقاد ، دار المعارف بمصر ، ص 37.
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الصهيونية  قوة   : فل�طين  قضية  في  تعمل  قوى  ثالث  هناك   ((( �أن  يرى  وهو 
العالمية ، وقوة المصالح السستعمارية ، وقوة التعصب على الإسالم ، ولهذا فهو يرى 
الخامس  الطابور  اإسرائيل ، فح�سبها  لى مشسيخة  اإ بها  العالمية ل حا�ة  الصهيونية  �أن 
ن لم تجتمع  المنتشر في كل مكان ، ومعه الطوابير الٓخرى التي تجتمع على البغضاء واإ

على المودة والولء.

وكان �أول ظهور للصهيونية العالمية في العصر ال�ديث ، عام 1897م ، في مدينة 
لى جبل صهيون  �زل ��و��را ، وهو الطور الأك�ر توثيقًا ، وُسميت بهذا السم ��سبة اإ
رض الميعاد فل�طين ، والذي هو �لطبع  )2) في فل�طين ، وهو رمز لعودة اليهود لأ

هدف المنظمة الأساسي. وعُين تيودور هر�زل �أول رئي�ًا لها ، وكان هر�زل �أول من 
الواقع في العصر ال�ديث ، لذا يعد تيودور هر�زل –  �أرض  الفكرة على  لهذه  تحرك 
ال�ديثة ، وهو مؤس�ها على  للصهيونية  الروحي  المجري – الأب  اليهودي  الصحفي 
�زعم  كما  فل�طين  لى  اإ اليهود  عودة  �أ�ل  من  جبارة  بجهود  هر�زل  قام  وقد  الحقيقة. 

التوراة ” المحرفة ”.

طارها اليهودي ، ويمكن القول ب�أنها  ل في اإ ول يمكن فهم الصهيونية فهمًا صحي�ًا اإ
تفرعت عن الماسونية �أو �أنها �أحد �أهدافها العليا.

عمد هر�زل في كتا�ته على توجيه الر�أي العام العالمي في �أورو� و�أمريكا وروسسيا ، 
�شاء وطن قومي لليهود في فل�طين. وفي كتابه الم�مى  لى ضرورة اإ بل والعالم �أجمع ، اإ
بـ ” الدولة اليهودية ” �أو ” الدولة الصهيونية ” وضع الأسس العلمية لقيام الدولة اليهودية 
�شاء دولة م�ستقلة  اإ الراهنة ، وطالب بضرورة  للصهيونية  ال�سياسسية  وكذلك الأسس 

(1) راجع الصهيونية العالمية ، العقاد ، دار المعارف بمصر ، ص 37.
لى �أرض الميعاد ،  (2) جبل صهيون هو جبل موجود في فل�طين ، �لت�ديد في بيت المقدس ، ويعت�ره الصهاينة رمزًا لعودة اليهود اإ

فتراء وجناية �بيرة على جبل صهيون وبيت المقدس. �شاء وطن قومي لهم هناك. وهذا �لطبع كذب واإ واإ
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تجمع اليهود من شستى بقاع الأرض ، وكان على العالم كله �أن يعترف بهذه الدولة اللقيطة 
التي و�دت من العدم فور قيامها.

�أما كتابه ” الأرض ال�ديدة القديمة ” فهو عبارة عن قصة �أو رواية خيالية تطرح 
رؤيته للدولة اليهودية في �أرض اإسرائيل ( فل�طين ) الموعودة؛ حيث تدور �أحداثها 
حول شاب يهودي من البندقية ي�اول الهرب من �أورو� حيث النحطاط الأ�القي 
 ، الهادئ  �لمحيط  ما  جزيرة  في  هادئ  مكان  لى  اإ والسستغالل  ال�كاني  والكتظاظ 
وفي �أثناء ال�فر يكتشف الشاب فل�طين؛ هذه الأرض المقدسة الهادئة �ير المك�ظة 
روائية  بطريقة  الميعاد  �أرض  على  الضوء  ��لط  �أن  هر�زل  ي�اول  وهنا   .. �ل�كان 
ذلك  س�ب  هم  اليهود  فاإن  و�لطبع  �لكذب.  ولو   ، لالنتباه  وملف�ة  �ذابة  وقصصية 
النحطاط الأ�القي والف�اد في �أورو� الذي يت�دث عنه هر�زل ، وهم لم يهربوا من 
�أورو� ولكن ُطردوا منها وشستان بين الأمرين ، كما �أن فل�طين لي�ت �أرضًا �الية ، 
بل م�أهولة �ل�كان العرب الذين طردهم اليهود - الصهاينة - منها �لقوة الغاشمة فيما 
بعد دون م�رر. وهكذا اسستطاع هر�زل �أن يجعل من فل�طين ، الأرض التي ل يملكها 

وليس له فيها �أدنى نصيب ، حقًا لمن ل ��ستحق من بني قومه و�أتباعه اليهود.

�أ�يرًا تبلورت جهود هر�زل الصهيونية على �أرض الواقع ، ونجحت منظمته العالمية 
�أرض  في  1948م  عام  العدم  من  اإسرائيل  المحتل  الصهيوني  الكيان  دولة  �كوين  في 
فل�طين بعد �أقل من خم�ين عامًا على وفاته ، ولأول مرة بعد مرور �أك�ر من �ألفي 

وخم�مائة عام على سقوطها وزوالها ...

المت�دة وبريطانيا  الول�ت  اعترفت كل من  نوعها ،  الأولى من  وفي سابقة هى 
والت�اد ال�وفيتي �لدولة ال�ديدة " اللقيطة " فور الإعالن عنها ، والعجيب �أن الت�اد 

ال�وفيتي كان شسيوعيًا مل�دًا ، فكيف يُقدم على ت�أييد فكرة دينية سسياسسية بحتة ؟!
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�ليات كثيرة من �أهمها : المنظمة الصهيونية  وتعمل الصهيونية المعاصرة من �الل �
العالمية – الوكالة اليهودية – المنظمة الصهيونية ال�ديدة. وتتلقى الدعم المالي وال�سياسي 
المت�دة  الول�ت  في  و�لت�ديد   ، الغرب�ي  العالم  في  اليهودية  الجماعات  �أعضاء  من 

الأمريكية وبريطانيا.

قامت الوكالة اليهودية بتكوين عصا�ت الها�ا�ه والبلماخ. �أما المنظمة الصهيونية 
ليها عصا�ت شستيرن ، كما قامت  رجون �أو ا��ل ، وانضمت اإ ال�ديدة فقامت بتكوين اإ
بتكوين منظمة بي�ار .. ومن هذه المنظمات الإرهابية والعصا�ت المتطرفة �كون ال�يش 

الصهيوني المحتل و�كونت الأحزاب ال�سياسسية الإسرائيلية.

الكيان  دولة  قامة  اإ بعد  النظير  منقطع  ازدهارًا  المعاصرة  الصهيونية  شهدت  وقد 
الصهيوني المحتل اإسرائيل عام 1948 ، وبعد النك�ة عام 1967 ، وبعد معاهدة كامب 

ديفيد عام 1978 – 1979.

وعلى الرغم من ذلك ، فقد شهدت الصهيونية المعاصرة �أيضًا معارضة شديدة من 
قبل اليهود �أنف�هم ، وبخاصة في بدايتها .. والأغرب من ذلك هو �أن الصهيونية ظلت 

تت�الف مع كل �أعداء اليهود لتحقيق المشروع الصهيوني واسستكماله ..

والواقع �أن الصهيونية ال�سياسسية �أو التيار الصهيوني المعاصر �أشسبه ما يكون بحزب 
سسياسي له مؤيدين ومعارضين .. ووجود المعارضة ل ينفي قوة التيار الصهيوني .. 

ومن الأدلة على وجود معارضة يهودية �أو عداء يهودي للصهيونية ، ما يلي : 

الدليل الأول : حدوث مجموعة من الغتيالت التي اسستهدفت بعض زعماء اليهود 
المعارضين للصهيونية.

الدليل الثاني من القر�ٓن الكريم ، يقول تعالى : ” ِمنْهُُم الُْمْؤِمنُوَن َو��ْك�َُرُهُم الَْفاِسُقوَن 
َذِلَك ” (  ُدوَن  َوِمنْهُْم  اِلُحوَن  الصَّ ِمنْهُُم   ” : �أيضا  110 ) ، ويقول  �ل عمران –  �  ) ”
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الأعراف – 168 ).

الدليل الثالث : ث�ت �لو�ئق �أن الصهيونية ت�الفت مع النازية في �ألمانيا والفاشسية 
يطاليا ضد اليهود. في اإ

الدليل الرابع : ورد في ال�سنة النبوية الشريفة ما يدل على دخول مجموعة �بيرة 
من اليهود في الإسالم في �ٓخر الزمان ، وهذا دليل على �أنه كان مغرر بهم من قبل 

الصهيونية �أو �يرها.

الدليل الخامس : ما ورد في كتا�ت اليهود �أنف�هم – وبخاصة المفكرين والمثقفين 
- عن مناهضتهم للصهيونية المعاصرة.

الدليل ال�ادس : �أن جوهر العقيدة اليهودية يعارض الأساس الذي قامت عليه 
ل بعد عودة الم�سيح المنتظر فح�ب. الصهيونية. فالعودة في العقيدة اليهودية ل �كون اإ

معارضة   ، فعلية  ومنظمات  سسياسسية  و�أحزاب  �يا�ت  وجود   : ال�ابع  الدليل 
للصهيونية ، سواء في اإسرائيل �أو في الول�ت المت�دة �أو في بريطانيا.

العنصرية  من  كتلة  اإسرائيل هى  المحتل  الصهيوني  الكيان  دولة  �أن  يؤكد  والواقع 
والتناقضات في محيط من الغضب .. هى مشروع حرب ل مشروع سالم.

هى  الٓن؛  ح�ى  بها  يقومون  يزالون  ول  الصهاينة  اليهود  بها  قام  �ديعة  �أك�ر  ن  اإ
بن  عي�ى  الم�سيح  بعودة  وال�رو��ستانت خصوصًا  عمومًا  للنصارى  الم�ستمر  �داعهم 
لى �أرض الميعاد فل�طين كما تقول التوراة ..  لى الأرض مرة �ٓخرى ، بعد عودتهم اإ مريم اإ
لكنهم يتناسون �أن التوراة �أيضًا تُقر بحقيقة �أن اليهود سوف يُذبحون في فل�طين على 
ماء ، ولن ي�دوا  �أيدي عباد الله ، وسوف �كون نهايتهم في مصر على هيئة عبيد واإ

ح�ى من �شتريهم لأنهم سوف يصبحون ح�الة.
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وحقيقة الأمر �أن العودة الثانية مرتبطة �لف�اد الثاني لبني اإسرائيل ، و�أن عي�ى لن 
ل في �ٓخر الزمان بعد خروج اليهود من �أرض فل�طين وقيام الخالفة الإسالمية  ينزل اإ
المعروفة بخالفة �ٓخر الزمان ، وليس بعد قيام دولة اإسرائيل المزعومة ، وهذا يق�ضي 
العودة  بعد  ل  اإ اليهود في فل�طين وطردهم منها شر طردة ، ول يكون ذلك  هزيمة 
رساء قواعد العدل ورفع الظلم  يمان ، واإ الحميدة للعقيدة الصحي�ة ، وتحقيق شروط الإ

بين �أص�اب القضية �أنف�هم. 

وعلى الرغم من ذلك كله ، فاإن عالم اليوم �شهد �راجعًا ملحوظًا وانحصارًا شديدًا 
للصهيونية ، ليس بين اليهود فح�ب ، بل �أيضًا بين �أنصارهم من ال�رو��ستانت ، ولن 
الكيان  دولة  وتصبح   ، برم�ها  الصهيونية  القضية  تن�ه�ي  ح�ى  معدودة  سسنوات  تمضي 
ن دولة اإسرائيل فقدت كل المقومات التي  الصهيوني المحتل اإسرائيل �أ�رًا بعد عين. اإ
قامت من �أ�لها ، و�أصبحت تمثل عبئًا ثقياًل على كل داعميها سواء في الدا�ل �أو في 

الخارج.

الصهيونية المسيحية 
الصهيونية الم�سيحية هى السم الذي يطلق عادة على معتقد جماعة من الم�سيحيين 
المن�درين �البًا من الكنا�س ال�رو��ستانتية الأصولية ، والتي تؤمن ب�أن قيام دولة الكيان 
الصهيوني المحتل اإسرائيل عام 1948م كان ضرورة ح�مية لأنها تُتمم نبوءات الك�اب 
لى الأرض  اإ الثاني  الم�سيح  المقدمة لمجئ  القديم وال�ديد ، و�ُشكل  بعهديه  المقدس 

لى الخالص والملك الأبدي. كملك منتصر يقود شعب الكني�ة اإ

يعتقد الصهاينة الم�سيحيون �أن من واجبهم الدفاع عن الشعب اليهودي �شكل عام 
، والدولة الع�رية �شكل �اص ، ويعارضون �أي نقد �أو معارضة لإسرائيل �اصة في 

الول�ت المت�دة الأمريكية ، حيث �شكلون جزءًا من اللوب�ي المؤيد لإسرائيل.
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لكن بعد اح�الل اإسرائيل لفل�طين ، وبعد تعرض اليهود لهزيمة �كراء في �أكتوبر 
عادة النظر في توجهاتها ،  1973 ، بد�أت الصهيونية الم�سيحية في تغيير �أفكارها ، واإ
�اصة بعد الصحوة العلمية ال�ديثة التي �شهدها العالم اليوم ، وبعد التطور التكنولوجي 

الهائل في وسائل التواصل الج�ماعي والإعالمي.

�راجعًا  �شهد  الٓخرى  هى  الم�سيحية  الصهيونية  حركة  ب�أن  القول  �أسستطيع  لذا 
خفاقات الصهيونية العالمية المتكررة والم�ستمرة  ملحوظًا في ال�سنوات الٓ�يرة ���ب اإ
حراز �أي تقدم ملحوظ على العرب.  �أو اإ لليهود في �أرض فل�طين  ثبات شرعية  اإ في 
ويبدو �أن الم�سيح عي�ى بن مريم عليه ال�الم هو الٓخر لم ينزل ح�ى بعد مرور ما 
لى �أرض الميعاد ! فهل �أخط�أ  يقرب من سسبعين عامًا على عودة اليهود ” المزعومة ” اإ

الم�سيح الطريق ؟! �أم �أن اليهود يكذبون ؟!

محرقة اليهود أو الهولوكوست 
يقصد �لهولو�وست الإ�دة الجماعية �أو المحرقة التي قيل �أن اليهود تعرضوا لها في 
�ألمانيا و�أورو� �أثناء الحرب العالمية الثانية على �أيدي هتلر ومعاونيه من النازيين الألمان.

ومن المعروف �أن هتلر فعل بهم ما فعل انتقاما منهم لما فعلوه �لشعب الألماني 
ف�اد للمجتمع الألماني على كافة  من سرقة ونهب لل�روات والأموال وان�الل للخلق واإ

طبقاته وم�ستو�ته.

لكن اليهود قاموا �سستغالل هذا ال�دث �أ�شع اسستغالل لرد الصاع صاعين للشعب 
�شاء وطن قومي لليهود في فل�طين بعد انتصار ال�لفاء في الحرب  الألماني ، وم�اولة اإ

العالمية الثانية.

وينبغي التن�يه على حقيقة �أن هناك مبالغة عظيمة من ال�انب الصهيوني وتضخيم 
م�عمد لأعداد اليهود الذين تعرضوا لهذه المحرقة ، والراجح �أنها ل تت�اوز نصف المليون 
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ن لم يكن 300 �ألف فح�ب. ��د �أقصى اإ

يقول سماحة الشسيخ صفوت الشوافي رحمه عن محرقة اليهود في الحرب العالمية 
الثانية ))) : ” يزعم اليهود ويعلنون ويكررون �أن هتلر – قائد الحكم النازي في �ألمانيا – 
قد �أ�د سستة ماليين يهودي في مع�كرات الإ�دة والعتقال ، وكان الهدف من وراء 
ذلك هو است�صال اليهود من على و�ه الأرض ، والعجيب �أن المؤر�ين ال�سياسسيين 
يؤكدون �أنه ل تو�د �أي و�ئق يقينية تدل على وجود هذه الإ�دة الجماعية بهذا الشكل 
ذن ما هو الهدف ؟ لقد �أطلق اليهود هذه الشائعة القوية قبل  الذي ذ�ره اليهود ... اإ
لهم  لهم بفل�طين تضمن  قامة دولة  اإ العالم عليهم في  ينالوا عطف  سسنة 1948م ح�ى 
البقاء وعدم التشرد ، ح�ى ل تتكرر الإ�دة المزعومة ول المذابح الوهمية .. لقد اسستطاع 
اليهود من �الل هذه الدعاية اسستنزاف الأموال الطائلة من �ألمانيا بصفة دورية م�كررة 
منذ �أك�ر من خم�ين عامًا ، وح�ى الٓن تعويضًا لهم عما حدث ! بل تمكن اليهود من 
الضغط على الحكومة الفر��سية و��ب تعاطف الر�أي العام ح�ى صدر في �ر�س سسنة 
1990م قانون يعرف �سم ( قانون �ي�و ) يقضى �ل�جن على كل من �شكك في 

هـ. رقم ال�ستة ماليين يهودي الذي يقال �أن هتلر و�أعوانه قد �أ�دوهم ” اإ

 صليبية 
ً
ليست حربا

�أن الحمالت الصلي�ية على د�ر الشام بد�أت عام 1096م (  �أحد  ل يخفى على 
1099م) ، وانتهت عام 1291م ، وكانت هذه الحمالت تقودها الكني�ة الكاثوليكية 
في �أورو� تحت رعاية البا�. ويعد البا� �أور�ن الثاني الأب الروحي لتلك الحمالت 
الصلي�ية ، وهو من �أصل فرنجي ، وكان مقر البا� في روما. وكانت هذه الحمالت 
المقدس  بيت  الشام حيث  الكاثوليك ، وقد اسستهدفت  �أورو�  يتزعمها ملوك و�أمراء 

(1) اليهود �ش�أة و�ريخيًا ، صفوت الشوادفي ، ص 101 – 102.
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في المقام الأول ، وكانت �رفع راية الصليب ، وكانت ��مى حروً� مقدسة برعاية البا� 
نف�ه ومباركته للدفاع عن بيت المقدس كما زعموا. وهى في الواقع حمالت ع�كرية 
البيت  وتدنيس  ال�روات  ونهب  الأبر�ء  ق�ل  ل  اإ لها  هم  ل   ، واسستعمارية  استبدادية 

المقدس ، ول يمكن لنا �أن ننخدع في هذه الشعارات ال�راقة الكاذبة.

لكن هذه الحمالت الصلي�ية بقيادة الفرن�ة الكاثوليك توقفت تمامًا منذ �أمد بعيد 
( قرون ) ���ب انتصارات الم�لمين المتتالية عليهم ح�ى عهد الناصر صالح الدين 
الأيوب�ي ، والتي كانت مقدم�ها هذا النتصار الذي حققه ال�يش الم�لم العرمرم بقيادة 
الأمير مودود بن التونتكين ، مرورًا �لنتصارات التي حدثت في عهد الملك عماد الدين 

ز�كي وابنه نور الدين محمود رحمهما الله جميعًا ورضى الله عنهما.

وهكذا تع�رت الأقدار �لفرن�ة الصليبيين بعدما ابت�مت لهم في الماضي ، وابت�مت 
للم�لمين بعدما تع�رت بهم في الماضي.

اسستمرت الحروب الصلي�ية على الم�لمين قرابة قرنين من الزمان ، وكان الفرن�ة 
��سيطرون على الشام خصوصًا فل�طين وبيت المقدس ))).

ول يمكن �أن نغض الطرف عن الدور الكبير الذي قام به البطل ال�سني ال�لجوقي 
عماد الدين ز�كي ، والذي �أحزر تقدمًا ملحوظا على الصليبيين في كل المعارك التي 
حدثت بينهما تقريبًا ، ولم يتوقف ابنه الملك العادل نور الدين محمود من بعده عن 
الدين  اإ�الص نور  المقدس. وكان من ثمرات  النصر وتحرير بيت  المضي قدمًا نحو 
محمود �أن اسستقام الملك لصالح الدين الأيوب�ي في مصر ، والذي اسستطاع في نهاية 
الأمر تحرير بيت المقدس وطرد الصليبيين من د�ر الم�لمين قاطبة بعد موقعة حطين 

( 583 هـ / 1187 م ) التي �لدها التاريخ الإسالمي والغرب�ي على حد سواء.

ليهم دينار ول مدى ، قلنا ( �أي الص�ابة ) : من �أين ذاك ؟ قال : من قبل  (1) قال صلى الله عليه وسلم : يوشك �أهل الشام �أل يجب�ى اإ
الروم .. قلت : والروم هم البيزنطيون على الراجح لأن الصليبيين من الفرن�ة في الأساس ولي�وا من الروم.
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ول يمكن �أن ين�ى التاريخ �أن القائد الذي حرر الم�لمين من الح�الل الصليب�ي 
كان من الأ�راد ولم يكن من العرب ، ليدل ذلك دللة واض�ة على �أن الم�لمين لُحمة 
واحدة وج�د واحد ، فالإسالم ل يُفرق بين العرب�ي و�ير العرب�ي ، ول بين الأبيض 

ل �لتقوى والعمل الصالح. والأسود ، اإ

لى الأبد ، وانتهت الحروب الصلي�ية بال رجعة  وهكذا سقطت الحمالت الصلي�ية اإ
لى الأبد ، ومنذ ذلك  لى قيام ال�اعة. وبعد قيام الثورة الفر��سية ، انته�ى عصر الكني�ة اإ اإ
ال�ين والفاتيكان بعيد كل البعد عن الحكم وسسياسة دول �أورو� ، وظهرت حروً� من 
نوع �ديد على د�ر النصارى في �أورو� والعالم كله ثم د�ر الم�لمين ، هى �أشد مكرًا 
ال�رو��ستانت. وتعرف هذه  اليهود و�أتباعهم من  لها  ودهاء ، يحر�ها ويقوم �لتخطيط 

الحروب بـ ” الحروب الصهيونية ”.

كيف يقوم اليهود بالسيطرة على العالم 
قلب  �ٓخر عفوي في  المت�ٓمرة حليف  للقوى  �أن  لى  اإ �أشير  �أحب  بدء  �دئ ذي 
لى ال�الم وينعم  الشعوب ال�ريئة ، ونعني به الشخص العادي الذي يؤمن �لله ويدعو اإ
مر�أة – ل ��ستطيع الق�ناع ب�أن  �لأمن والخير ، فمثل هذا الشخص – ر�ال كان �أو اإ
نتقام وضعه وينفذه مجموعة من الأو�اد ( الأشرار ) ،  هنالك مخططًا للشر والحقد والإ
الذين ل تعرف قلوبهم �أي معنى من معاني الإ��انية �أو الرحمة. كما يصعب على المؤمنين 
ف�طم�ن   ، الصلوات  قامة  واإ الدينية  الشعا�ر  لممارسة  الله  بيوت  على  يترددون  الذين 
لهية؛ يصعب عليهم �أن يتصوروا وجود  ضما�رهم لدين ينادي �لحق والخير وال�ركة الإ
دين �ٓخر شرير �أو مؤامرة خبيثة؛ تهدد ال�نس ال�شري ، وتحول دون اسستمرار الحياة 

على ظهر الأرض.

ولأ�ل ذلك ��ستمر المؤامرة الصهيونية ، و��ستمر اليهود في ال�سيطرة على الشعوب 
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، و�زيد هذه ال�سيطرة يومًا بعد يوم.

والحقيقة أن اليهود يقومون بالسيطرة على العالم بالوسائل التالية :

1. تفريغ المحتوى الديني للشعوب عن طريق الطعن في الرموز والثوابت الدينية؛ 
كما حدث في ثورة مار�ن لو�ر ، حينما طعنوا في الإنجيل و�أث��وا ص�ة التوراة ، وكذلك 
شككوا في ر�ال الكني�ة الكاثوليكية ، ونفس الأمر حدث في الثورة الفر��سية ( حينما 
الزمان  اخ�الف  مع  البلشفية  والثورة   ،  ( ال�ادس عشر وحاشي�ه  لو�س  في  طعنوا 
الم�لمين نفس الأسلوب ، حيث يطعنون في  والأشخاص. وكذلك ��ستخدمون مع 
القر�ٓن وال�سنة المطهرة و�شوهون العلماء والشسيوخ. و�لتالي تنعدم ثقة الجماهير بهم ، 

فيضلون ، ويصبحون �ألعوبة ب�أيدى اليهود و�أعوانهم.

2. �شر المناهج المنحرفة بين الجوييم �أو الأمميين لت�ل م�ل الدين ، م�ل : 

�أ) �شر العلمانية ، وقد حدث ذلك �أثناء الثورة الفر��سية ( حلت العلمانية م�ل 
الكاثوليكية ) ، وعقب سقوط الخالفة العثمانية ( حلت العلمانية م�ل الإسالم ) ، 
حيث انتشرت العلمانية والقومية كالنار في الهشسيم. وي�در الإشارة ب�أن العلمانية تعلقت 
ب�أفكار نيقول ميكافيللي الخاطئة التي تتدعى كذً� �أن الغاية ت�رر الوسسيلة ، و�رفع الدين 

والأ�الق وتفصلهما عن معامالت ال�شر.

ب) �شر الإل�اد والشسيوعية ، وكان لليهودي كارل مار�س ولينين وسستالين دور 
الشسيوعية  انطلقت منها  التي  النواة  البلشفية  الثورة  عظيم في حدوث ذلك ، وكانت 
لى قارة �ٓسسيا والعالم �أجمع لت�ل م�ل الأرثوذ��سية. وقد تنب�أ نيتشه - قبل ن�اح الثورة  اإ

البلشفية - ب�أن �كون روسسيا القيصرية هى مركز الشسيوعية في العالم.

ل�اد �ير برئ لأن اليهود على قدر عالي من العلم  ل�اد اليهود هو اإ ويمكن القول ب�أن اإ
والمعرفة ، لكنهم يضلون الناس ويف�دونهم لأهداف سسياسسية وشخصية. وقد قيل ب�أن 
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الكيان اليهودي لديه نواة صلبة وقوية من المالحدة ، وهذه النواة تضم كثير من زعماء 
اليهود وقادتهم المؤ�رين. كما قيل ب�أن زعماء الصهيونية المعاصرة وزعماء دولة اإسرائيل 

كانوا من المالحدة.

3. �شويه الأما�ن المقدسة ، خصوصًا عند الم�لمين والنصارى ، م�ل الم��د 
والكني�ة.

�رة العصبيات م�ل العصبيات الدينية والعرقية والقبلية و�يرها ، والعمل بقاعدة  4. اإ
فرق ��د ، ومن ذلك مشروع بر�رد لو�س - م�تشرق ومؤرخ يهودي بريطاني - 

لتف�يت العالم الإسالمي وتق�سيم المنطقة العربية.

5. ملئ الفراغ العقلي �لشسبهات.

البطن والفرج )؛ عن طريق تضليل  العاطفي �لشهوات ( شهوة  الفراغ  6. ملئ 
ف�اد المجتمع من حولها ، وكذلك عن طريق  المر�أة واسستخدامها ك�أداة لإف�اد نف�ها ثم اإ

�شر الإ�حية والرذيلة والف�ق والفجور في ال�ينما والإعالم.

7. اسستخدام الإعالم في تع�يز المجتمعات عن طريق �شر الإشاعات والرسائل 
ال�لبية وتضليل المجتمعات. ويكفي �أن نذ�ر �أن اليهود ��سيطرون على �أك�ر من 90 % 
من الإعالم والص�افة في العالم بما في ذلك وسائل التواصل الإج�ماعي. وهذه ��سبة 

�بيرة �دًا مقارنة ب�أعدادهم القليلة.

تمامًا ،  فارغ وضائع  ��ان  اإ النف�سية والم�اعدة على �كوين  الأمراض  انتشار   .8
شغال النفس والروح �لرسائل  نتي�ة لتشستيت العقل �لشسبهات والقلب �لشهوات واإ

ال�لبية.

9. تدمير التعليم وتفكيك الأسرة ، وهذا ل يعني �لضرورة القضاء على التعليم �أو 
المتطرفة  لتقبل الأفكار  �أسس منحرفة وتحريف مناه�ه  م�اربته ، ولكن وضعه على 
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والمن�لة والشذوذ و�ير ذلك.

10. و�أ�يرًا ال�سيطرة المالية والق�صادية ، وهذا ما يقوم به المرابون العالميون من 
اليهود. وقد تتعجب �أن هؤلء يتاجرون في كل ال�لع المحرمة والخطرة م�ل الأسل�ة 
والمخدرات وال�نس و�ير ذلك بكل حرية واسستقالل ، ول يو�د من يمنعهم �أو يقف 

�أمامهم.

هذا ما يقوم به اليهود لل�سيطرة على الشعوب �أو الجوييم .. فماذا يقومون لل�سيطرة 
على �أتباعهم ؟! هناك ثالث طرق شهيرة ��ستخدمها اليهود لل�سيطرة على �أتباعهم �أو من 
غوائه من قادة الأمم ، وهى المال وال�لطة وال�نس. وواحدة فقط من هذه  يريدون اإ

الطرق كافية لإحداث الفرق المطلوب.

يمان  والحقيقة التي ل تقبل الشك ، �أن هذه الطرق قد ل تُ�دي نفعًا مع �أهل الإ
والتقوى من الم�لمين ، وهو ما يضعهم في حيرة وذهول .. لذا يحرصون �سستخدام 

بعادهم عن دينهم �سستمرار. عالمهم المضلل على �شويه الم�لمين واإ اإ

وعلى الرغم من ذلك ، فاإن هذا ل يعني �أبدا �أن نضع كامل الم�سئولية واللوم دائما 
ال�لبية  �أفكارهم  نتقبل  �أن  ذاته  الوقت  في  يعني  و�أتباعهم فح�ب ، ول  اليهود  على 
ليها .. فلدينا حرية الخ�يار في رفض هذا الف�اد �أو قبوله  ومناهجهم المنحرفة �أو ��عى اإ
، وعن طريق استشارة �أهل العلم والخ�رة ��ستطيع التفريق بين الحق والباطل ، وبين 
الخط�أ والصواب. ف�أنت وحدك �أيها الإ��ان ��ستطيع �أن تقبل هذا �أو �رفضه ، �أنت فقط 
�أيها الإ��ان ��ستطيع �أن تفعل هذا �أو ل تفعله ، �أنت فح�ب �أيها الإ��ان ��ستطيع �أن 
�كون مع الخير �أو الشر. ول يمكن �أن نلوم اليهود وحدهم في النهاية لأن جزء �بير من 

الم�سئولية يقع على عواتقنا نحن في قبول ذلك كله �أو رفضه.
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فساد اليهود وعلوهم في األرض 
ن الله عز و�ل �أ��ر� في القر�ٓن الكريم �أن اليهود – بني اإسرائيل – عليهم لعنة  اإ
الله سوف يف�دون ف�ادًا عظيمًا في الأرض مرتين ، ثم يعلون على سا�ر الأمم علوًا 
تَيِْن  ْسَرائِيَل ِفي اْلِك�َاِب لَُتْفِ�ُدنَّ ِفي اْل�ْرِض َمرَّ

�
لَى بَِني ا

�
�بيرًا ، يقول تعالى : ” َوقََضْينَا ا

ا َكِبيًرا ” ( الإسراء – 4 ).  َولََتْعلُنَّ عُلُو�

وقد قيل �أن المقصود �لأرض الأرض المقدسة وقيل الشام وقيل الأرض كلها. �أما 
الك�اب فقد قيل اللوح المحفوظ وقيل التوراة وقيل القر�ٓن الكريم. والحقيقة �أن ف�اد 
اليهود في الأرض المقدسة يعم الأرض جمعاء ، و�أن هذا الوعد مذ�ور في التوراة والقر�ٓن 

الكريم مما يعني �أنه مذ�ور �أيضًا في اللوح المحفوظ.

وللعلم فاإن �ريخ اليهود الطويل قد تميز منذ القدم �لف�اد والإف�اد ، ولكن القر�ٓن 
الكريم يخ�ر� عن مرتين فقط؛ المرة الأولي حدثت قبل الإسالم وانتهت بزوال ملك 
بني اإسرائيل من الأرض المقدسة في القرن ال�ادس قبل الميالد تقريبًا ، والمرة الثانية 

�كون في �ٓخر الزمان ويصحبها علو �بير لبني اإسرائيل على سا�ر الأمم.

ول تحتاج المرة الثانية لمزيد من تعريف ، فف�اد اليهود في العصر ال�ديث الذي 
�شاء وطن قومي لليهود في فل�طين عام 1948م في سابقة �ريخية وسسياسسية هى  �أتبعه اإ
الأولى من نوعها ، وعلو اليهود على سا�ر الأمم ليس ب�ديد على �أهل التاريخ ول �يرهم.

وهناك حقيق�ان ينبغي �أن نقر بهما؛ الأولى �أن وجود اليهود في فل�طين لأوضح 
َذا َ�اَء َوْعُد اْلِٓخَرِة ِليَُ�وُءوا ُوُجوَهُكْم 

�
دليل مادي على اقتراب نهايتهم ، يقول تعالى : ” فَا

تَْتِ�يًرا ” ( الإسراء – 7 ) ،  َما عَلَْوا  ُروا  َوِلُيَت�ِّ ٍة  َمرَّ َل  ��وَّ َدَ�لُوُه  َكَما  الَْمْ�ِ�َد  َوِلَيْدُ�لُوا 
والثانية �أن ظهور الف�اد ( والمف�دين ) وارتباطه ب�أي مجتمع لأك�ر دليل على قرب 
َذا ��َرْدَ� ��ْن نُهِْلَك قَْريًَة ��َمْرَ� ُمتَْرِفيهَا فََفَ�ُقوا ِفيهَا فََحقَّ عَلَْيهَا 

�
زواله ، يقول تعالى : ” َوا
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َِّك ِبُذنُوِب  ْرَ�َها تَْدِميًرا (16) َوَكْم ��ْهلَْكنَا ِمَن الُْقُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َوَكَفى ِبَرب الَْقْوُل فََدمَّ
ِعَباِدِه َخِبيًرا بَِصيًرا (17) ” ( الإسراء ).

�أما الف�اد الأول فقد اخ�لف المف�رون في ت�ديد زمنه على الت�ديد ، فمنهم من 
ذهب �أنه حدث بعد يوشع بن نون ومنهم من ذهب ب�أنه حدث بعد سليمان عليه ال�الم.

وليس مهمًا �أن ن�دد �لضبط �أو نقف على الزمن الحقيقي لف�اد بني اإسرائيل الأول 
، لكن المهم �أن نتفق على �أن الف�اد الأول حدث قبل الإسالم.

و�أما الف�اد الثاني ، فقد بد�أ في العصر ال�ديث مع ظهور اليهود �لتزامن مع ثورة 
مار�ن لو�ر ، ثم الثورة الفر��سية ، ثم الثورة البلشفية ، ثم الثورة التر�ية ، وقد تم تتويج 

�شاء وطن قومي لليهود في فل�طين. ذلك كله بظهور الصهيونية العالمية واإ

ول يزال الح�الل الإسرائيلي موجودًا في فل�طين والأراضي المقدسة منذ عام 
1948م ح�ى الٓن.

والحقيقة �أن هذا الف�اد والإف�اد قد �رك بصماته ال�وداء على صف�ات التاريخ 
توقيعًا عن اليهود ، وشاهدًا على حضورهم في كل م�ال يمكن الإف�اد فيه.

يقول سماحة الشسيخ صفوت الشوادفي رحمه الله ))) : ” ومما ينبغي على كل م�لم 
�أن ينتبه له �أن اليهود هم �أصل كل ف�اد وقع في الأرض ، وهم الذين �أوقدوا نيران 
ََّما ��ْوقَُدوا َ�ًرا ِللَْحْرِب  نهم كما وصفهم الله؛ [ ُكل جميع الحروب التي وقعت في العالم ، فاإ
َُّه َل يُِحب� الُْمْفِ�ِديَن ] ( المائدة – 64 ).  َُّه َو�َْ�َعْوَن ِفي اْل�ْرِض فََ�اًدا َوالل ��ْطَف��َها الل
التنصير والتكفير وف�اد  الأ�الق وف�اد  الإل�اد وف�اد  اليهود وراء ف�اد  فقد كان 
والبيوت وف�اد  الأسر  الق�صاد وف�اد  والعصبيات وف�اد  القوميات  الأفكار وف�اد 

(1) اليهود �ش�أة و�ريخًا ، صفوت الشوادفي ، ص 6 – 8.
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الص�افة والإعالم. ولذلك �أطلق القر�ٓن صفة لهم �ل�عي في الأرض ف�ادًا ، ولم يخص 
هـ. طالقه على �أنهم وراء كل ف�اد ” اإ من الف�اد نوعًا معينًا ، ونبه �إ

شرف ) واليهودى (  ويضيف ))) : ” فاليهودى ( �أبو عفك ) واليهودي ( �عب بن الأ
ابن �أب�ى الحقيق ) كانوا من �أوائل من �ألبوا الأحقاد ، وقلبوا الأمور فى الدولة الإسالمية 
الناشيءة فى المدينة ، فجمعوا بين اليهود من بنى قريظة و�يرهم ، وبين قر�ش من مكة 
، وبين القبائل الأخرى في الجزيرة على م�اربة الم�لمين. واليهودى ( عبد الله بن سسب�أ 
) هو الذى �أ�ر العوام ، وجمع الشراذم و�أطلق الشائعات فى ف�نة مق�ل عثمان بن عفان 
( رضى الله عنه ) ، وما تال ذلك من النكبات. واليهودى ( مدحت �شا ) كان وراء 
�رة النعرات القومية ، واسستخدام المخططات الماسونية فى دولة الخالفة العثمانية ،  اإ
مما �أدى فى النهاية الى سقوط تلك الخالفة على يد اليهودى الأصل ( مصطفى كمال 

�أ�تورك ).

ل�ادية، التي �أصبحت  واليهودى ( كارل سار�س )2) ) هو الذى كان وراء المو�ة الإ
فيما بعد قوة ودولة ، بل مع�كرا دوليًا ، بنى نف�ه على �أنقاص بالد الم�لمين وشعوبهم. 
واليهودى ( فرويد ) كان وراء النزعة الحيوانية التي �أصبحت فيما بعد منه�ا تتلوث به 
عقول الناشيءة ، فيما يصنف تع�فًا على �أنه علم وتقدم. واليهودى ( �ان بول سار�ر 
( جولد  واليهودى  والجماعات.  الأفراد  فى عالقات  الن�الل  �أدب  �زعة  كان وراء   (
ظالمها.  واإ ف�ادها وعم ظلمها  استشرى  الى  الستشراق  كان وراء حركة   ( ��سيهر 
واليهودى ( صمويل زويمر ) هو الذى خطط لحركات الت�شير ، �أو �لأحرى: التكفير 
د�ال الم�لمين فى النصرانية ، بل لإخراجهم من الإسالم  فى بالد الم�لمين. ل لمجرد اإ
.واليهودى ( ثيودر هر�زل ) هو الذى وضع البذرة الأولى في محنة العصر الم�ماة ب�أزمة 

(1) المصدر ال�ابق : اليهود �ش�أة و�ريخًا ، صفوت الشوادفي.
(2) يقصد كارل مار�س.
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الشرق الأوسط ، عندما خطط ورسم معالم ( الدولة اليهودية ) فى كتابه الم�مى بهذا 
ف�اد في الأرض. السم ، تلك الدولة التي ولدت بعد مماته سفاحًا ، فكانت بؤرة لالإ

و�أ�يرًا ...

�أو صفة   ، والخيانة  الغدر  تخلصوا من صفة  قد  اليهود  �أن  نصدق  �أن  �أرد�  ذا  فاإ
مكان الجمل �أن يلج في رسم الخياط  نه ينبغي علينا التصديق �أن �إ الف�اد والإل�اد ، فاإ

هـ. ليه س�يل ! ” اإ ! وكالهما م�ستحيل ، وليس اإ

بروتوكو�ت حكماء صهيون 
ن�ليزية معناها محضر مؤتمر �أو م�ودة  ال�روتو�ولت : جمع بروتو�ول ، وهى كلمة اإ
�أصلية. والمراد بـ بروتو�ولت حكماء صهيون : و�ئق م�اضرة �أو خطة محكمة �ألقاها 
زعيم يهودي صهيوني - م�ل تيودور هر�زل - على مجموعة من الصهاينة من �أ�ل تنفيذ 

حكام سسيطرتهم على العالم �أجمع. مشاريعهم الصهيونية واإ

يراها  والبعض  مزيفة  يراها  فالبعض   ، ال�روتو�ولت  هذه  ال�دل حول  ك�ر  وقد 
حقيقية.

وفي كتابه الشهير ( اليهودي العالمي ) يتناول هنري فورد ( 1863 – 1947م ) ، 
اليهودي الأمريكي المعروف ، المعادي للصهيونية ، دراسة ت�ليلية لهذه ال�روتو�ولت ، 
مر الوحيد الذي يمكنني  وحينما سسئل عن صحتها و����ها لليهود ، رد قائاًل ))) : ” الأ
�أن �أقوله عن بروتو�ولت حكماء صهيون هو �أنها تتفق مع ما ي�دث الٓن .. وهى تتفق 

هـ. مع الموقف العالمي ح�ى الٓن ” اإ

ن الدليل الوحيد على ص�ة هذه ال�روتو�ولت قائم  وورد عن فورد �أيضًا قوله : ” اإ

(1) اليهودي العالمي ، هنري فورد ، �رجمة �أ�رم مؤمن ، ص 7.
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هـ. في ال�روتو�ولت نف�ها ” اإ

وفي كتاب ( الخطر اليهودي – بروتو�ولت حكماء صهيون ) بقلم الدكتور محمد 
الأسستاذ  وتقديم   ،  - العقاد  تالمذة  ومن  م�خصص  مصري  �حث   - التو��ي  �ليفة 
عباس محمود العقاد ، يٌقرر المؤلف هذه الحقيقة ))) : ” هذا الك�اب هو �أخطر كتاب 
ال�روتو�ولت كلها  ل من يدرس  اإ يقدره حق قدره  �أن  العالم ، ول ��ستطيع  ظهر في 
كلمة كلمة في �أ�ة وتبصر ، ويربط بين �أجزاء الخطة التي رسمتها على شرط �أن يكون 
بعيد النظر ، فقيها بتيارات التاريخ وسنن الج�ماع ، و�أن يكون ملمًا بحوادث التاريخ 
اليهودي والعالمي بعامة ل سسيما الحوادث ال�اضرة و�أصابع اليهود من ورائها ، ثم يكون 
خبيرًا بمعرفة الت�اهات التاريخية والطبائع ال�شرية ، وعندئذ فح�ب ستنكشف له 
ف�اد العالم وان�الله لإخضاعه كله لمصل�ة اليهود  لى اإ مؤامرة يهودية جهنمية تهدف اإ
ن هذا الك�اب لينضح بل يفيض �لحقد والح�كار  ول�سيطرتهم دون سا�ر ال�شر .. اإ
لى ما يمكن �أن تنطوي  والنقمة على العالم �أجمع ، ويكشف عن فطنة حكماء صهيون اإ
عليه النفس ال�شرية من خ�ة وق�وة ولؤم ، كما يكشف عن معرف�هم الواسعة �لطرق 
من  وتمكينهم   ، اليهود  لمصل�ة  العارمة  الشريرة  �زعاتها  اسستغالل  بها  ��ستطاع  التي 
اليهود  �أعدها  التي  الناج�ة  الوسائل  عن  يكشف  بل   ، جميعًا  ال�شر  على  ال�سيطرة 

هـ. لى هذه الغاية .. ” اإ للوصول اإ

ل اخ�فت على �أ�ر  والمالحظ )2) على هذه الو�ئق �أنها ل تظهر في لغة من اللغات اإ
لى الظهور مترجمة �أو مطبوعة من �ديد ، وهذه هى  ذلك ، و�أنها تختفي كلما عادت اإ
الشسبهة القوية التي �أقنعت بعض المشستغلين �لنشر والص�افة الك�رى بص�ة الو�ئق ، 

واهتمام الصهيونيين �خفائها ومنع تداولها. 

سستاذ عباس محمود العقاد ، ص  سستاذ الدكتور محمد �ليفة التو��ي ، تقديم الأ (1) الخطر اليهودي بروتو�ولت حكماء صهيون ، الأ
.30 – 29

سستاذ الكبير عباس محمود العقاد ، دار المعارف بمصر ، ص 33 – 34. (2) الصهيونية العالمية ، الأ
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ونحن ))) على بغضنا للصهيونية ل �ريد �أن نعطي هذه الو�ئق فوق حقها ، فنحن 
ل نجزم بنفيها ، ولكننا كذلك ل نجزم بصحتها ، ول �رى �أن الدلئل التاريخية كافية 

ثباتها والتعويل عليها. لإ

ننا ��ستك�ر على الصهيونية �أن يكون  لى الشك فيها كثيرًا ، لأ بل نحن نميل )2) اإ
لها �لق الطاعة والولء ، و�أن يتعودوا الإ�الص في �دمة هيئة علينة �أو سرية. فلم 
يُعرف في �ريخ هؤلء القوم قط �أنهم يخلصون في طاعة هيئة دنيوية �أو دينية ، وليس 
في �ريخهم كله عشر سسنوات م�واليات �لت من الف�نة والعصيان والتمرد على الرئاسة 
من �أبناء �لدتهم ومن �ير �أبناء �لدتهم ، ول فرق بين رئاسة دينية �أو دنيوية في هذه 

العاهة المزمنة بين هؤلء القوم.

لى عهد موسى ،  براهيم الخليل اإ بل هم )3) لم يُخلصوا في طاعة نب�ي قط من عهد اإ
لى ما بعد انقضاء عهد النبوات الإسرائيلية وظهور ال�سيد الم�سيح ، وقد وصفهم القر�ٓن  اإ
الكريم �أصدق وصف في قوله تعالى : ” بَ��ُسهُْم بَيْنَهُْم َشِديٌد تَْح�سَُبهُْم َجِميًعا َوُقلُوبُهُْم شسَتَّى 
له�ي صادق عليهم في جميع العصور ،  َّهُْم قَْوٌم َل يَْعِقلُوَن ” )4). وهذا وصف اإ ِب��ن َذِلَك 
ولكننا ل نحب �أن ندينهم بك�اب ل يؤمن به �أنصارهم من الغربيين ، وفي كتبهم المعتمدة 
كفاية وفوق الكفاية لتو�يد هذا الخلق الذي ��ميه عاهة مزمنة فيهم ما زالت ولن �زال.

لى حد بعيد ما ورد  وعلى الرغم من ذلك )5) فاإن ما ورد في ال�روتو�ولت يوافق اإ
في التوراة والتلمود ” المحرفة ” .. وقد وافق العقاد عن �شر تلخيص لل�روتو�ولت 
في نهاية كتابه الم�مى بـ ” الصهيونية العالمية ” ، كما قدم لك�اب ” الخطر اليهودي 

(1) الصهيونية العالمية ، العقاد ، دار المعارف بمصر ، ص 34.

(2) الصهيونية العالمية ، العقاد ، دار المعارف بمصر ، ص 34.

(3) الصهيونية العالمية ، العقاد ، دار المعارف بمصر ، ص 34.
(4) سورة الحشر آلية 14.

(5) راجع الكنز المرصود في قواعد التلمود ، �رجمة يوسف حنا نصر الله ، تقديم العالمة مصطفى بن �أحمد الزرقا رحمه الله.
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بروتو�ولت حكماء صهيون ” .. والح�ياط وال�ذر في م�ل هذه الأمور واجب.

العلو الكبير 
ا َكِبيًرا ” ( الإسراء – 4 ) ، وهذا العلو الكبير حدث  يقول تعالى : ” َولََتْعلُنَّ عُلُو�
مع �كوين ما ��مى �لصهيونية العالمية )))، وما ��مى �لنظام العالمي ال�ديد �أو حكومة 
العالم الخفية بعد الحرب العالمية الثانية. ول يخفى على كل ذي عقل ولب �أن النظام 
العالمي ال�ديد وكذلك الصهيونية العالمية ��سيطر عليها اليهود ، وبخاصة اللوب�ي اليهودي 

الصهيوني في الول�ت المت�دة الأمريكية المعروف بـ ( الٓيباك ).

وهذا النظام العالمي ال�ديد هو الم�سئول عن �كوين الأمم المت�دة �أو عصبة الأمم 
وم�لس الأمن وكذلك الت�اد الأوروب�ي واللجنة الثالثية و�يرها.

ول ينبغي �أن نن�ى �أن اليهود ��سيطرون على الق�صاد العالمي ( م�ل البنك الدولي 
عالم  وصندوق النقد الدولي ) والإعالم العالمي ( يمتلك اليهود �أك�ر من 90 % من اإ

العالم ).

يقول الشسيخ صفوت الشوادفي رحمه الله )2) : ” فقبل �أن �أبد�أ حديثي �أرجو من 
الكرام القارئين �أن يتدبروا ويتفكروا في هذه الحقيقة التي تقول ( �أمريكا = الأمم المت�دة 

هـ. نها ثالث كلمات مترادفة �أو هى ثالث �أو�ه لعملة واحدة ... ” اإ = اليهود ) اإ

ل سادة العالم ، ومف�ديه ، ومحر�ي  ويقول �أوسكار ليفي : ” نحن اليهود ل�سنا اإ
هـ. الفتن فيه ، و�الديه ” اإ

ول يخفى على �أحد �أن مؤس�ي �أمريكا وبريطانيا كانوا من اليهود م�ل عائلة رو�شسيلد 

رض ) ، والشسيوعية العالمية.  (1) وكذلك �كوين الماسونية ( التي انتشرت م�افلها في جميع ربوع الأ
(2) اليهود �ش�أة و�ريخًا ، صفوت الشوادفي ، ص 9.
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لي مؤسس �أمريكا  وروكفلر و�يرهم �أو م��الفة مع اليهود م�ل عائلة مور�ان ، ويرمز اإ
�لعم سام. ول يخفى على �أيضا على �أحد �أن �أمريكا وبريطانيا تقعا تحت قبضة ر�ال المال 
اليهود العالميين [ المرابين ]. و�أزيد من القصيدة بي�ًا ف�أقول �أن اللوب�ي الصهيوني ��ستخدم 
الول�ت المت�دة الأمريكية �عصا �ليظة للنيل من خصومهم والت�الف مع قوى الشر 
، و�أعجبتي مقولة الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون التي تقول : ” �أرتجف خوفًا على 

هـ. لى الأبد ” اإ بلدي حينما �أفكر �أن الرب عادل و�أن عدالته ل يمكن �أن تظل �ئمة اإ

ل �أن �أخ�م بقوله تعالى : ” َظهََر الَْفَ�اُد ِفي الْ�َّرِ َوالَْبْحِر ِبَما َكَ��َْت  ول ��عني اإ
َّهُْم يَْرِجُعوَن ” ( الروم – 41 ). َِّذي َعِملُوا لََعل ��يِْدي النَّاِس ِلُيِذيَقهُْم بَْعَض ال

الهدف الحقيقي من سيطرة اليهود على القدس 
لى  يعتقد النصارى – وبخاصة ال�رو��ستانت – �أنه بمجرد عودة اليهود مرة �ٓخرى اإ
لى �زول الم�سيح المخلص ��وع ( عي�ى  فل�طين ، فاإن هذا سوف يؤدي �لضرورة اإ
بن مريم ) الذي يقود العالم ، ويحقق لهم الملك الأبدي ! وبناء على هذا العتقاد فقد 
لى تحقيق كل الإجراءات وتذليل كل العقبات التي تمكن اليهود من اح�الل  سارعوا اإ
الأرض المقدسة فل�طين مرة �ٓخرى �الل القرون الثالثة الأ�يرة ، ولو على ح�اب 

الم�لمين �أص�اب الأرض الأصليين �أنف�هم.

لى القدس في نهاية العالم سوف ��اعد على خروج  بينما يعتقد اليهود �أن بعودتهم اإ
لى الملك الأبدي والحياة الأبدية.  م�سيح الضاللة ( الم�سيح الد�ال ) الذي يقودهم اإ
المضللة  التلمود  وتف�يرات  المحرفة  التوراة  نبوءات  على  ذلك  في  اليهود  اعتمد  وقد 
ذ�رها  التي  الصحي�ة  النبوية  ل�أحاديث  اليهود  الم�تشرقين  على دراسات  ، وكذلك 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأص�ابه ، والتي فيها �أن عي�ى ينزل في �ٓخر الزمان 

، و�أن الم�سيح الد�ال لديه قدرات �ارقة ، ويتبعه سسبعون �ألفًا من يهود �أصفهان.
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و�لتالي فاإن اليهود ين�ظرون الم�سيح الد�ال ( م�سيح الضاللة ) ، بينما ين�ظر 
النصارى الم�سيح عي�ى بن مريم عليه ال�الم ( م�سيح الهدى ).

ويؤكد ابن القيم ))) هذه الحقائق فيقول : ” ومن تالعبه )2) بهم )3) : �أنهم ين�ظرون 
مم ، و�أن هذا  ك شف�يه �لدعاء ماتت جميع الأ ذا حرَّ قائمًا )4) من ولد داود النب�ي ، اإ
نما  المنتظر بزعمهم هو الم�سيح الذي ُوعدوا به. وهم – �أي اليهود )5) - في الحقيقة اإ
ل فم�سيح الهدى عي�ى ابن  ين�ظرون م�سيح الضاللة الد�ال ، فهم �أك�ر �أتباعه ، واإ
مريم عليه ال�الم يق�لهم ، ول يُْبِقي منهم �أحًدا. والأمم الثالث )6) : تن�ظر منتظرًا يخرج 
نهم ُوعدوا به في كل ملَّة ، والم�لمون ين�ظرون �زول الم�سيح  فاإ في �ٓخر الزمان ، 
عي�ى ابن مريم من ال�ماء ، لَك�ر الصليب ، وق�ل الخنزير ، وق�ل �أعدائه من اليهود 
، وعبَّاده من النصارى ، وين�ظرون خروج المهدي من �أهل بيت النبوة ، يم�أ الأرض 

هـ. عدًل ، كما ملئت جورًا وظلمًا ” اإ

ولذا يُف�ر الكاتب التوراتي الأمريكي Hal Lindsey هال ليندسي ( 1929 - .. 
The ريخ الشرق الأوسط والعالم كله في كتابه ( الكرة الأرضية العظيمة ال�ابقة� (

التاريخي  الخط  اإسرائيل هى  ن دولة  اإ  ” : بقوله   (  Late, Great Planet Earth

�اثة اللهفان ( 2 / 1119 - 1120 ) ، طبعة عالم الفوائد. (1) اإ
(2) �أي ( ومن تالعب الشسيطان ب�أمة اليهود ).

(3) �أي �ليهود و�أمة بني اإسرائيل.
(4) قائمًا �أو قادمًا ، والقائم في اللغة ؛ هو الظاهر الناهض الم�تنهض ، وهو ما ��مى عندهم �لماشسيح �أو الم�سيح ، بينما ��مى هذه 

العقيدة �لماشسي�انية.
ن�لوسا��ون ) والمنظمات ال�رية ، م�ل ؛ الماسونية – منظمة العظام والجمجمة –  (5) �أي اليهود و�أتباعهم من ال�رو��ستانت ( الأ
المتنوريين ( خصوصًا المتنورين ) ، فهم �ُ�مون �أنف�هم ح�ى الٓن ب�أعداء ال�سيد الم�سيح ( antichrist ) ، وذلك لأنه عندما حملت 
لى الربوة ( ربوة  مريم العذراء �ل�سيد الم�سيح عي�ى ، قام اليهود بتشويه سمعتها ، وم�اولة ق�لها هى وابنها الذي في بطنها لكنها هربت اإ
ذات قرار ومعين ) في دمشق ، وعندما بعث الله الم�سيح عي�ى بن مريم حاول اليهود ق�له وصلبه لكن الله ن�اه منهم. وقد �ش�أت هذه 

التنظيمات ال�رية في جوهرها على معاداة النصارى والنصرانية الحقيقية ومعاداة ال�سيد الم�سيح ذاته.
سالمية واليهودية والنصرانية ( الم�سيحية ). مة الإ (6) �أي الأ



د. أحمد محمد صفوت

-147-

اليهود في العصر الحديث 

هـ. لمعظم �أحداث ال�اضر والم�ستقبل ” اإ

ويقول �أيضًا في نفس الك�اب : ” قبل �أن يُصبح اليهود �أمة لم يُكشف عن شيء 
تتعلق  التي  المؤشرات  العك�ي ل�دوث  العد  بد�أ  �أما الٓن وقد حدث ذلك ، فقد   ،
على  يتمركز  كله سوف  العالم  فاإن  النبوءات  لى  اإ واستنادًا   .((( النبوءات  �أنواع  بجميع 
ن كل الأمم سوف تضطرب  الشرق الأوسط و�اصة على اإسرائيل في الأ�م الأ�يرة. اإ
ن �سستطاعتنا الٓن �أن �رى ذلك يتطور  ، وسوف تصبح م�ورطة بما يجري هناك. اإ
في هذا الوقت ، وي�أ�ذ مكانه الصحيح في مجرى النبوءات تمامًا كما ت�أ�ذ الأحداث 

هـ. اليومية مواقعها في الصحف اليومية ” )2) اإ

و�أخ�م بما ورد في هذا الصدد عن الرئيس الأمريكي الأسسبق رو�لد ريغان )3) ( 
ن جميع النبوءات التي  Ronald Reagan ( 2004 – 1911 ، الذي يقول )4) : ” اإ
كانت يجب �أن تتحقق قبل هرمجيدون )5) قد تحققت ، ففي الفصل الثامن والثالثين 
، حيث  الوثنيين  بين  من  اإسرائيل  �أولد  سسي�أ�ذ  الرب  �أن   (6( من حزقيال   (  38  )
لى الأرض الموعودة. لقد تحقق ذلك  سسيكونون مشستتين ، ويعودون جميعهم مرة �نية اإ
�أ�يرًا بعد �ألفي سسنة ، ولأول مرة يبدو كل شيء في مكانه �نتظار معركة هرمجيدون 

هـ. والعودة الثانية للم�سيح ” اإ

لى الأرض المقدسة (  ولأول مرة في التاريخ منذ �أك�ر من �ألفي عام يعود اليهود اإ
ع�از قر�ٓني ونبوءة من الله للم�لمين  �أرض الميعاد ) في فل�طين. وهذا في حد ذاته اإ

(1) يقصد النبوءات التي وردت في الك�اب المقدس ( التوراة ).
(2) كتاب النبوءة وال�سياسة – غر�س هال�ل ، �رجمة محمد ال�ماك ، دار الشروق ، ص 5 – 6.

(3) كتاب النبوءة وال�سياسة ، غر�س هال�ل ، �رجمة ؛ محمد ال�ماك ، دار الشروق ، ص 48.
(4) وفي ذلك في العشاء الذي �أقيم له عام 1971م ، بمصاحبة صديقه ( جيمس ميلز ) ؛ الرئيس ال�ابق لم�لس الشسيوخ في ولية 

كاليفورنيا.
(5) هرمجيدون �أو �أرم�دون.

(6) حزقيال : هو ِسفر موجود في الك�اب المقدس ( التوراة ).
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لتحقيق  والعك�ي  التنازلي  العد  ب�أن  القول  ويمكن  النتهاء.  على  و�أوشكت   ، تحققت 
�لعودة  �لفعل  بد�أ  قد   ، الخاصة �لم�لمين  الم�شرات  الإسالمية وحدوث  النبوءات 
ن شاء الله  لى فل�طين حيث الأرض المقدسة ، لكنه سوف يك�مل اإ الثانية لليهود اإ
بف�ح الم�لمين لبيت المقدس ، ليبد�أ عهٌد �ديٌد للم�لمين من العزة والنصر والنتصار 
والتمكين ل انتكاس فيه ( العالمية الثانية لالإسالم ). ويكون هذا نذير قوي �قتراب 

قيام ال�اعة.

الهيكل بين الوهم والحقيقة والخيال 
له. و��ميه اليهود بـ ” هيكل سليمان ”. الهيكل في اللغة الع�رية بمعنى بيت الإ

�أهم مكان  �أنه  يزعمون  اليهود وعقولهم ، حيث  قلوب  منزلة �اصة في  وللهيكل 
لعبادة اليهود قد بناه سليمان عليه ال�الم خصيصًا لبني اإسرائيل ( اليهود ) ، لذا فهم 
يعتقدون �أنه لبد عليهم من استر�اعه مهما كلف الأمر ح�ى ��ستقيم د�نتهم و��ستقيم 

ملكهم.

يعتقد اليهود �أن داود عليه ال�الم هو من �أسس لبناء الهيكل ، لكنه مات قبل �أن 
�شرع في بنائه ( وقيل قبل �أن ين�ه�ي من بنائه ) ، فقام ابنه سليمان �سستكمال بنائه 
فوق جبل مور� المعروف �سم هضبة الحرم ، وهو المكان الذي يو�د فوق الم��د 
الأقصى ، لذا لبد من هدم الم��د الأقصى ، وبناء الهيكل مكانه ح�ى ��ترجع اليهود 

عظمتهم وم�دهم مرة �ٓخرى على حد زعمهم.

لى  اإ يتطلعون  اليهود  �أن   ”  :  ( 1926م  طبعة   ) ال�ريطانية  المعارف  دا�رة  تقول 
عادة بناء الهيكل  اج�ماع الشعب اليهودي في فل�طين ، واسستعادة الدولة اليهودية ، واإ

هـ.  قامة عرش داود في القدس �نية ، وعليه �أمير من ��ل داود ” اإ ، واإ

وهذا كله يف�ر لنا �أهمية هذا الهيكل المزعوم �لن�سبة لليهود وسر الهتمام به 
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لى �أن اليهود يهدفون من قضية الهيكل المزعوم  والحرص على بنائه. ويذهب البعض اإ
لى قطع عالقة الم�لمين �لأرض المقدسة  لى تدمير الم��د الأقصى ، مما قد يؤدي اإ اإ

نهائيًا ، واسستعادة العالقة اليهودية القديمة به ، وهذا �د خطير.

ل في التوراة ” المحرفة  والحقيقة �أنه ل يو�د �أي �أ�ر �أو ذ�ر لهذا الهيكل المزعوم اإ
” فقط ، فال يو�د ذ�ر له بين كتب التاريخ المعروفة �أو المصادر الموثقة المتعارف 
نما يدل على �أن  ن دل فاإ عليها �أو القر�ٓن الكريم �أو كتب ال�سنة النبوية المطهرة ، وهذا اإ
قصة الهيكل المزعوم لي�ت سوى خرافة ل �أصل لها ول وجود لها على الحقيقة .. يقول 
ن بناء الهيكل هو خرافي وخيالي ، ��سبه اليهود  صاحب موسوعة بيت المقدس : ” اإ
ل  لى سسيد� سليمان ، وقصة بناء الهيكل ل يعترف بها التاريخ ، وليس لها مصادر اإ اإ

هـ. كتب اليهود ” اإ

لى الك�اب المقدس ) �أنه ل وجود  ويؤكد المؤرخ حبيب سعيد في كتابه ( المد�ل اإ
ل في سفري الملوك الأول والثاني – في التوراة - ، ويزعم اليهود  لذ�ر الهيكل المزعوم اإ
�أن ارميا النب�ي هو كاتب هذه الأسفار ، وهذا �طل ، لأن ال�فر الثاني تمتد �أحداثه 

لى ما بعد عصر ارميا النب�ي فال يُعقل �أن يكون هو كاتبه. اإ

المقدسة في  الك�ب  بوكاي في كتابه دراسة  الفر��ي مور�س  الطبيب  وقد ذ�ر 
ضوء المعارف ال�ديثة �أن �أسفار صموئيل والملوك قد شكك العلماء في قيمتها التاريخية 
ال�دث  و�أن  م�عددة ،  �أخطاء  فيها  و�أن  فيها �لأساطير ،  الأحداث  تختلط  ، حيث 

الواحد له روا�ت مزدو�ة وح�ى ثالثية.

كما شكك علماء كثيرون من اليهود والنصارى في العهد القديم ” التوراة ” كله 
ديورانت صاحب  ويليام  الشهير  الأمريكي  المؤرخ  ، ومن هؤلء  به  موثوق  كمصدر 
كتاب قصة الحضارة ، و�روخ سسبينوزا الفيل�وف اليهودي ، ومور�س بوكاي الطبيب 

الفر��ي المعروف و�يرهم.



العالم بين يديك قصة بني إسرائيل

-150-

اليهود في العصر الحديث

والعجيب في قصة هذا الهيكل المزعوم �أن اليهود �أنف�هم يختلفون فيما بينهم في 
ت�ديد الهيكل ومكانه؛ فيهود مملكة ال�امرة يزعمون �أن هيكلهم في مدينة �بلس ، 
وليس في القدس ، و�ٓخرون يزعمون �أنه في قرية بيتين شمال القدس ، ومجموعة �لثة 
ل  �زعم �أن هيكلهم �أقيم على تل القاضي دان ، وهذا كله يؤكد �أن قصة الهيكل ما هى اإ
ل في �أذهان اليهود  محض �أسطورة ، لأن كل هذه الهياكل ل وجود لها على الحقيقة اإ

وعقولهم ، ولم يع�ر لها على �أي �أ�ر على �أرض الواقع.

ذا كان اليهود �أنف�هم يذ�رون في كتبهم المحرفة �أن مدينة القدس قد تم تدميرها  واإ
�لكامل عدة مرات بما في ذلك الهيكل المزعوم؛ مرة في عهد نبو�ذ نصر في القرن 
ال�ادس قبل الميالد ، ومرة في عهد تي�وس ( تيطس ) عام 70 م ، ومرة �لثة في عهد 
�أدر�نوس عام ( 130 – 135 م ). لذا فاإن البحث عن بناء قد تم تدميره نهائيًا منذ �ألفي 

ن لم يكن ضرً� من الجنون. عام هو �أمر عبثي اإ

وقد ث�ت �أن �أول من بني الم��د الأقصى هو �ٓدم عليه ال�الم؛ بناه بعد الكعبة 
الغفاري  �أب�ي ذر  البخاري وم�لم و�يرهما من حديث  ب�أربعين عامًا ، وروى  المشرفة 
َل ؟ قَاَل : ”  َِّه ، ��ي� َمْ�ِ�ٍد ُوِضَع ِفي ال�ْرِض ��وَّ رضى الله عنه �أنه قال : قلت َ� َرُسوَل الل
الَمْ�ِ�ُد الَحَراُم ” ، قَاَل : ُقلُْت : ثُمَّ ��ي� ؟ قَاَل : ” الَمْ�ِ�ُد ال�ْقَصى ” ، ُقلُْت : َكْم َكاَن 
�نَّ الَفْضَل ِفيِه ” 

ِّْه ، فَا اَلُة بَْعُد فََصل بَيْنَهَُما ؟ قَاَل : ” ��ْربَُعوَن سسَنًَة ، ثُمَّ ��يْنََما ��ْدَرَكْتَك الصَّ
سماعيل عليهما ال�الم ليقوما �سستكمال البناء والترميم ب�أمر  براهيم وولده اإ ))). ثم �اء اإ

ْسَماِعيُل 
�
ْبَراِهيُم الَْقَواِعَد ِمَن الَْبيِْت َوا

�
ْذ يَْرفَُع ا

�
من الله سسب�انه وتعالى ، يقول تعالى : ” َوا

ًة  َِّتنَا ��مَّ َّنَا َواْجَعلْنَا ُمْ�ِلَميِْن لََك َوِمْن ُذّرِي ِميُع الَْعِليُم (127) َرب ََّك ��نَْت ال�َّ ن
�
َّنَا تََقبَّْل ِمنَّا ا َرب

البقرة ).  ِحيُم (128) ” (  الرَّ اُب  التَّوَّ ��نَْت  ََّك  ن
�
ا عَلَْينَا  َوتُْب  َمنَاِسَكنَا  َو��ِرَ�  لََك  ُمْ�ِلَمًة 

وس�ب ذلك هو الطوفان الذي حدث �أ�م سسيد� نوح عليه ال�الم.

(1) رواه البخاري وم�لم والن�ائي وابن ما�ه و�أحمد وابن خزيمة وابن حبان. 
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وعندما تولى سليمان عليه ال�الم مملكة بني اإسرائيل الموحدة �لفًا لوالده داود 
لأن   ، �أيضًا  البناء  واسستكمال  الترميم  بعمليات  قام   ، المقدس  بيت  في  ال�الم  عليه 
براهيم عليه ال�الم ، يقول رسول الله صلى الله عليه  الم��د كان موجودًا منذ زمان اإ
ََّه ثاََلً� : ُحْكًما  ِبنَاِء بَيِْت الَْمْقِدِس ، َس��َل الل ا فََرَغ ُسلَْيَماُن ْبُن َداُوَد ِمْن  لَمَّ وسلم : ” 
يَُصاِدُف ُحْكَمُه ، َوُمْلًكا َل يَنَْبِغي َل�َحٍد ِمْن بَْعِدِه ، َو��لَّ يَ��ِتَي َهَذا الَْمْ�ِ�َد ��َحٌد َل يُرِيُد 
ََّم  ُه ” ، فََقاَل النَِّب�ي� َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل لَّ َخَرَج ِمْن ُذنُوِبِه َكَيْوِم َولََدتُْه ��م�

�
اَلَة ِفيِه ، ا لَّ الصَّ

�
ا

َّاِلثََة ” ))). وفي رواية �أخرى  ا اثْنَ�َاِن فََقْد ��ْعِطَيهَُما ، َو��ْرُجو ��ْن يَُكوَن قَْد ��ْعِطَي الث : ” ��مَّ
ََّه َعزَّ َوَ�لَّ  ا بَنَى بَيَْت الَْمْقِدِس َس��َل الل ََّم لَمَّ : ” ��نَّ ُسلَْيَماَن ْبَن َداُوَد َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل
ِ�اَلًل ثاََلثًَة ... ” )2). فهذا دليل صريح من ال�سنة النبوية الصحي�ة على �أن سليمان عليه 
ال�الم قد قام ب�ناء الم��د الأقصى – �أو اسستكمل بناءه – ول وجود للهيكل المزعوم.

لباني ]: صحيح. (1) رواه ابن ما�ه ، [ قال الأ
لباني ]: صحيح. (2) رواه الن�ائي ، [ قال الأ
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العلقة بين اليهود القدماء والروم
براهيم  اإ بن  اإس�اق  سسيد�  �أن  لو�د�  المقدسة  والك�ب  التاريخ  م�ار  تتبعنا  لو 
عليهما ال�الم له ولدان ، يقال �أنهما تو�أمان هما يعقوب ( اإسرائيل ) والعيص ( عي�و ).

أوً� : يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الس�م 
يعقوب عليه ال�الم هو اإسرائيل ، وقيل معناه عبدالله ، ومنه �اء بنو اإسرائيل ، 
وبنو اإسرائيل هم اليهود. ويت�دث خمس القر�ٓن الكريم عن بني اإسرائيل �أي ما يعادل 
6 �أجزاء مك�ملة. و��مى سورة الإسراء ��ورة ( بني اإسرائيل ). وقد ورد قصة بني 

اإسرائيل في سور كثيرة منها البقرة – يوسف - الإسراء – طه – النمل – ص - ...

�أنجب اإسرائيل �أو يعقوب عليه ال�الم اثنا عشر ولدًا ، وهؤلء �ونوا الأسسباط 
خوة يوسف ، الذين �ونوا فيما بعد  ( اثنا عشر سسبطًا ) ، وقد قيل �أن الأسسباط هم اإ
�أمة بني اإسرائيل الكبيرة التي وصل تعدادها حوالي نصف مليون ��مة في زمن موسى 

عليه ال�الم.

وينبغي �أن نفرق بين اليهود القدماء �أو ما يعرفون بـ بني اإسرائيل التوراة ، وبين 
يهود العصر ال�الي؛ فعلماء الأن�روبولوجيا يؤكدون �أن �أ�لب اليهود في العصر ال�الي 
ين�درون من شعوب مختلطة ، و�ُشكلون �أك�ر من 90 % من مجموع اليهود في العالم 
، بينما ل تت�اوز �أعداد بني اإسرائيل ��سبة 5 – 10 % من مجموع اليهود في العالم ، 

وهى ��سبة قليلة �دًا.
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 : العيص ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم 
ً
ثانيا
الس�م 

عليه  يعقوب  ل�سيد�  التو�أم  الأخ  وهو   ، عيصو  �أو  عي�و  ويقال   ، العيص  يُقال 
ال�الم ، ومنه �اء الروم الأوائل. يقول الص�اري ))) : ” و�كح العيص بن اإس�اق 
وم بن العيص  براهيم ، فولدت له الر� سماعيل ابن اإ عليهما ال�الم ، ابنة عمه ��مة بنت اإ
، وكان العيص ر�اًل �أحمر �أشعر ال�لد ، وكان الروم ر�اًل �أصفر في بياض شديد 
َر العيص مائة وسسبعة و�أربعين  يت الروُم بنو الأصفر ، وَعمَّ الصفرة ، فمن �أ�ل ذلك ُسّمِ

َر يعقوب ، ودفنا في المزرعة عند ق�ر �أبيهم عليه ال�الم. سسنة ، وكذلك َعمَّ

قال وهب بن منبه : ولي�ت الروم كلها من ولد العيص بن اإس�اق قد كانت الروم 
براهيم ، وهم اليو�نيون ، منهم الإسكندر وحكماء اليو�نيين م�ل بطليموس  قبله وقبل اإ
ليهم ولد العيص ، واخ�لطوا بهم  و�أرسطا طاليس ، وهم من ولد �فث ، ولكنه �زوج اإ

هـ. ليه ” اإ ، فك�ر ولده فيهم. فن�سبوا اإ

يقول )2) صاحب قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان : ” واليو�ن ، قيل 
: هم من ولد يو�ن ، وهو �وان بن �فث. وقال البيهقي : من بني يو�ن بن عل�ان بن 
�فث ، وشذ الكندي فقال : يو�ن بن عابر ، وذ�ر �أنه خرج من بالد العرب مغاضبًا 
لأخيه قحطان ، فنزل شرقي الخليج الق�طنطيني ، ف�ناسل بنوه هناك. ورد عليه �أبو 

العباس الناشيء بقوله :

ًَّة ... لعمري لقد �عدَت بينهما �ّدًا تُخلِّط يو�ً� بَقْحطان ِضل

��اب للص�اري ( المك�بة الشاملة ) ، ص 51. (1) الأ
بياري ، دار الك�اب المصري ، دار الك�اب اللبناني  براهيم الإ (2) قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، القلقشسندي ، تحقيق اإ

، الطبعة الثانية ( 32 – 33 ).
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َّلطين بن يو�ن ؛ والإغريقيون  َّلطينيون ، وهم بنو ال واليو�نيون على ثالثة �أصناف : ال
لى هذه الفرقة منهم  غريقن بن يو�ن ، والكيتم ، وهم بنو �يتم ابن يو�ن ، واإ ، وهم بنو اإ

هـ. يرجع ��ب الروم فيما قبل ” اإ

قلت : ويذكر المؤرخون أن الروم على قسمين : 
الق�م الأول : وهم اليو�نيون ، ويطلق عليهم الروم الأوائل ، وكانوا موجودين قبل 
براهيم عليه ال�الم ، وهم من �أبناء �فث بن نوح عليه ال�الم؛ من ��ل رومي بن  اإ

ليطي بن يو�ن بن �فث بن نوح عليه ال�الم.

حمد ) )2) من  وروى الإمام الترمذي في سننه ))) و�أحمد في م�سنده ( واللفظ لأ
ََّم قَاَل : ” َساُم  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل حديث َسُمَرَة ( سمرة بن جندب ) ، ��نَّ َرُسوَل الل
وِم ، َوَحاُم ��بُو الَْ��َِش ”. َوقَاَل َرْوٌح ِبَبْغَداَد ِمْن ِحْفِظِه : ”  ��بُو الَْعَرِب ، َوَ�ِفُث ��بُو الر�
َولَُد نُوحٍ ثاََلثٌَة َساُم َوَحاُم َوَ�ِفُث ”. َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصيٍْن َوَسُمَرَة ْبِن ُجنُْدٍب ��نَّ النَِّب�يَّ 
َُّه عَلَْيِه َوَسلََّم – قَاَل : ” َولََد نُوٌح ثاََلثًَة : فََ�اُم ��بُو الَْعَرِب ، َوَحاُم ��بُو الَْ��ََشِة  - َصلَّى الل
�ََراِني�  وِم ” ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )3) : َرَواُه الطَّ ، َوَ�ِفُث ��بُو الر�

َُّقوَن. ِفي اْلَكِبيِر ، َوِرَ�الُُه ُمَوث

براهيم عليه ال�الم ، وهم  والمقصود �لروم في هذا ال�ديث هم الروم الأوائل قبل اإ
اليو�نيون ، قاله ابن كثير في البداية والنهاية.

براهيم عليهم ال�الم ،  الق�م الثاني : وهم الروم من �أبناء العيص بن اإس�اق بن اإ
وهم بنو الأصفر ، ويغلب عليهم النصرانية ، وهم �أبناء عمومة مع يهود التوراة ( بني 

سسناده ضعيف. لباني : اإ مام ال�سيوطي في كتابه ( ال�امع الصغير من حديث ال�شير النذير ) ، وقال الأ (1) صح�ه الإ
سسناده ضعيف. ر�ؤوط : اإ مام ال�سيوطي في كتابه ( ال�امع الصغير من حديث ال�شير النذير ) ، وقال شعيب الأ (2) صح�ه الإ

(3) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ، تحقيق ح�ام الدين القدسي ، مك�بة القدسي - القاهرة ( 1 / 193 ).
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اإسرائيل ) ، وفيهم �اءت الأحاديث النبوية الشريفة.

 : ََّم - : ” َولَُد نُوحٍ  َُّه عَلَْيِه َوَسل الل َِّه - َصلَّى  الل ��ِب�ي ُهَرْيَرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل  َوَعْن 
وَم َوالَْخيُْر ِفيهِْم ، َوَولََد َ�ِفُث يَ��ُجوَج  َساُم َوَحاُم َوَ�ِفُث ، فََولََد َساُم الَْعَرَب َوفَاِرَس َوالر�
وَداَن ” ))). رواه  َقاِلَبَة َوَل َ�يَْر ِفيهِْم ، َوَولََد َحاُم الِْقْبطَ َوالْ�َْربََر َوال�� �ْرَك َوالصَّ َوَم��ُجوَج َوالت
ال�زار في م�سنده ، و�أبو بكر الزبيدي في الفوائد ، وفي سسنده ضعف ، لكن م�نه ل 

ب�أس به ، وله شواهد من التاريخ والواقع. 

بن  اإس�اق  بن  العيص  �أبناء  من  الروم  : هم  ال�ديث  في هذا  �لروم  والمقصود 
لى سام بن نوح عليه ال�الم. براهيم عليهم ال�الم الذي ين�ه�ي ��سبه اإ اإ

 : النتائج 
ً
ثالثا

- �أن اليهود القدماء ( بني اإسرائيل التوراة ) هم �أولد عمومة مع الروم)2)؛ فاليهود 
من ولد يعقوب عليه ال�الم ، والنصارى من الروم ولد العيص بن اإس�اق عليه ال�الم.

براهيم  سماعيل ابن اإ - �أن العرب �أعمام اليهود القدماء والروم؛ لأن العرب من �أبناء اإ
�أبناء  اليهود والروم من  �أن  الأك�ر لإس�اق عليه ال�الم. ومعلوم  عليهما ال�الم الأخ 

براهيم عليهما ال�الم. اإس�اق بن اإ

سماعيل عليه ال�الم. - �أن المصريين هم �أخوال العرب لأن هاجر المصرية هى �أم اإ

- �أن العرب القدماء والروم القدماء والفرس �شتر�ون في نفس ال�د ، وهو سام 

ٌد  َهاِوي� َعْن ��ِبيِه. فَُمَحمَّ ُد ْبُن يَزِيَد ْبِن سسِنَاٍن الر� اُر ، َوِفيِه ُمَحمَّ (1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( 1 / 193 ) : ” َرَواُه الْ�َزَّ
ْدُق.  �ُه الّصِ ََّقُه ��بُو َحاِتٍم ، فََقاَل : َمَ�ل . َويَزِيُد ْبُن سسِنَاٍن َوث َفُه يَْحيَ�ى ْبُن َمِعيٍن َوالُْبَخاِري� ََّقُه اْبُن ِحبَّاَن ، َوقَاَل ��بُو َحاِتٍم : َصُدوٌق ، َوَضعَّ : َوث

هـ. قال الألباني : ضعيف ( سل�لة الأحاديث الضعيفة ). َفُه يَْحيَ�ى َوَجَماعٌَة ” اإ َوقَاَل الُْبَخاِري� : ُمَقاَرُب الَْ�ِديِث ، َوَضعَّ
سالم ، ف�فريقهم يكون  يمان والإ (2) مع مالحظة العداوة الشديدة – التاريخية والدينية – بين اليهود والنصارى ، واج�ماعهم على �أهل الإ

على �راهية وعداوة ، واج�ماعهم يكون على �راهية وعداوة �أيضًا.
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براهيم عليه ال�الم بقرون. بن نوح عليه ال�الم ، وكان قبل اإ

 : تعقيب هام 
ً
أخيرا

لتباس �بير في العصر الذي نعيش فيه بين الروم  مما ل شك فيه �أن هناك ل�س واإ
والأمريكان ( وال�ريطان ) ، فك�ير من المفكرين والباح�ين يخلطون بين العرقين ، وهذا 
خط�أ بين .. وهناك �أيضًا ل�س والتباس �بير بين يهود العصر ال�الي ويهود بني اإسرائيل 
علم  ولهذا ظهر  �أيضًا خط�أ واضح.  بين هؤلء وهؤلء ، وهذا  يخلطون  منا  فك�ير   ،
الأجناس �أو الإ��انيات �أو ما يعرف �لأن�روبولوجيا – وهو علم حديث - ليضع النقاط 

على الحروف.

والحقيقة التي ل تقبل الشك �أن الأمريكان ( وال�ريطان ) من الأن�لوسا��ون �أو ما 
يعرفون �ل�رو��ستانت البيض ، وهم من �أصول جرمانية مختلفة تمامًا عن �أصول الرومان 
يدينون  الذين   ،  ( واليو�نيين  الإيطاليين  وبخاصة   ) �لأوروبيين  عليهم  يطلق  ما  �أو 
�لنصرانية المثلثة المعروفة �لكاثوليكية ، وهم بخالف ال�رو��ستانت ( اليهود ال�دد ). 
ل �أن هناك صراع عرقي طويل  لى الجرمان اإ وعلى الرغم من �أن الألمان ين�مون �أيضًا اإ
بين الألمان والأن�لوسا��ون ( الأمريكان ) ، وقد ظهر هذا الصراع �ليًا في الحرب 

لى الفرس �أحياً�. العالمية الثانية. وقد يمتد هذا الصراع العرقي ليصل اإ

لى  اإ �أصولهم  الذين تعود  القدماء ”  التوراة ”  �أن هناك فرق شاسع بين يهود  كما 
اإسرائيل ( يعقوب ) عليه ال�الم ، لذا �أطلق عليهم بنو اإسرائيل ، وبين يهود العصر 
لى شعوب مختلطة ، و��سبة  ال�الي الذين تعود �أصول �أ�لبهم ( بن�سبة تت�اوز 90 % ) اإ
لى بني اإسرائيل. لذا فعلماء الأن�روبولوجيا يجزمون ب�أن يهود العصر  5 – 10 % �أو �أقل اإ
ل بن�سبة ضئيلة �دًا. و�لتالي ليس  لى بني اإسرائيل �أو يهود التوراة اإ ال�الي ل ين�مون اإ

لهم حق شرعي - �عتبار ��سبهم - في فل�طين.
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وعلى الرغم من ذلك فاإن الف�اد في الأرض مرتبط ارتباطًا مباشرًا ب�ني اإسرائيل 
ْسَرائِيَل ِفي اْلِك�َاِب لَُتْفِ�ُدنَّ ِفي اْل�ْرِض 

�
لَى بَِني ا

�
دون �يرهم ، يقول تعالى : ” َوقََضْينَا ا

ا َكِبيًرا ” ( الإسراء – 4 ) ، ويقول تعالى �أيضًا : ” َوُقلْنَا ِمْن بَْعِدِه ِلَبِني  تَيِْن َولََتْعلُنَّ عُلُو� َمرَّ
َذا َ�اَء َوْعُد اْلِٓخَرِة ِجْ�نَا ِبُكْم لَِفيًفا ” ( الإسراء – 104 ).

�
ْسَرائِيَل اْسُكنُوا اْل�ْرَض فَا

�
ا

فكيف ذلك ؟! 

ذا �أدركنا �أن �أمة بني اإسرائيل على الرغم من قلة �أعدادها  وقد �زول هذه الدهشة اإ
�أصوله  اخ�الف  على  اليهودي  الشعب  بين  والدينية  ال�سياسسية  الزعامة  تحتل  �أنها  ل  اإ

و�أعراقه.

مع  �لتزامن  الأوروب�ي  الم�رح  على  الظهور  في  اليهود  بد�أ   ، الثاني  الف�اد  وفي 
ثورة مار�ن لو�ر ، ثم قامت الثورة الفر��سية لتكبل الكاثوليك �لأ�الل ، وفي روسسيا 
وشرق �ٓسسيا قامت الثورة البلشفية التي �أحاطت �لأرثوذ�س و�ر�ت العنان للشسيوعيين 
 ، العالم  ربوع  في  و�يرهما  ونيتشه  مار�س  كارل  �أفكار  انتشرت  ، وهكذا  والمالحدة 
وظهرت الصراعات الدينية وال�سياسسية التي كانت محصلتها الحروب النابليونية والحرب 

العالمية الأولى والثانية.

�أما العلو الكبير ف�دث مع انتشار الم�افل الماسونية في جميع �أن�اء العالم ، ثم 
�كوين ما ��مى �لصهيونية العالمية في بداية القرن العشرين ، ثم �كوين النظام العالمي 
لى سسيطرة اليهود على كل من  ال�ديد بعد الحرب العالمية الثانية ، وهكذا مما �أدى اإ
الكاثوليك  من  كل  تطويق  بعد  و�أورو�  المت�دة  والول�ت  قديمًا  ال�وفيتي  الت�اد 
عالميًا وثقافيًا ودينيًا ، وهذا كله سمح لهم �ح�الل فل�طين  والأرثوذ�س وحصارهم اإ
وتدنيس القدس الشريف بمعاونة الروس والأمريكان؛ ولم يث�ت في التاريخ اإطالقًا �أن 
يعلو اليهود على النصارى و�أمم الأرض بهذا الشكل وهذا الوضع المخيف ، ح�ى يصبحوا 

هم المتحكمين الأساسسيين والرئي�سيين في الأحداث. 
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في  بهم  تتع�ر  سوف  ما  سرعان  الماضي  في  لليهود  ابت�مت  التي  الأقدار  لكن 
الم�ستقبل ، ولما ل وهم المغضوب عليهم الذين كتب الله عز و�ل عليهم الذلة والم�كنة 
ذا ب�أعدائهم يغلبون عليهم ، و��ومونهم سوء العذاب .. ول�وف ين�صر  �أبد الأبدين ، فاإ
َوِلَيْدُ�لُوا  ِليَُ�وُءوا ُوُجوَهُكْم  اْلِٓخَرِة  َوْعُد  َذا َ�اَء 

�
فَا الم�لمون عليهم ، لقوله تعالى : ” 

ُروا َما عَلَْوا تَْتِ�يًرا ” ( الإسراء – 7 ). ثم ت�أتي الهدنة  ٍة َوِلُيَت�ِّ َل َمرَّ الَْمْ�ِ�َد َكَما َدَ�لُوُه ��وَّ
مع الغرب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ” ثُمَّ ُهْدنٌَة �َُكوُن بَيْنَُكْم َوبَيَْن بَِني ال�ْصَفِر ” 
وَم ُصلًْ�ا �ِٓمنًا ، َوتَْغُزوَن ��نُْتْم  )))، ويقول صلى الله عليه وسلم �أيضًا : ” سسَُتَصاِلُحوَن الر�

ا ِمْن َوَرا�ُِكْم ” )2). َوُهْم عَُدو�

والحقيقة �أن هدنة الم�لمين مع بني الأصفر لم ت�دث بعد ، ولعلها سوف ت�دث 
في الم�ستقبل القريب �أو في �أزمان �ير �أزماننا .. وهذا الك�اب فيه جزء يت�دث عن 

مصير اليهود ، وهو م�علق �أك�ر �لم�ستقبل ونهاية الزمان.

(1) رواه البخاري وابن ما�ه و�أحمد وابن حبان ، واللفظ للبخاري.
ب�ي داود. (2) رواه �أبو داود وابن ما�ة و�أحمد وابن حبان ، واللفظ لأ
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ن الإسالم دين الحب وال�الم ومكارم الأ�الق ، وليس دين العنف �أو الحروب  اإ
�أو التطرف �أو الإرهاب ب�أي شكل من الأشكال �أو ب�أي حال من الأحوال. ولم ينتشر 
لى الله �لحكمة والموعظة  الإسالم �أبدًا ب�د ال�سيف ، ولكن �لأ�الق الحميدة والدعوة اإ
الح�سنة. ويبدو �أن �أعداء الأمة قد اج�معوا على �راهية الإسالم والم�لمين دون م�رر 
ذا بهم يف�علون الأحداث ، ويُؤججون الصراعات ، ويُو�دون النزاعات والظروف  ، فاإ
الصعبة في البلدان الإسالمية ، ودا�ل حدود الم�لمين ، ح�ى يفرضون على الم�لمين 
خوض الحروب والدخول في �زاعات جهادًا في س�يل الله ودفاعًا عن �أنف�هم و�أموالهم 
و�أعراضهم ومقدساتهم. فعندما تحتل �أرضك من قبل عدو �اشم ظالم فال يو�د �أمامك 
س�يل سوى خوض غمار الحروب جهادًا في س�يل الله ورفعة لالإسالم والم�لمين. 
وقد �كون الحرب هى ال��يل الوحيد لتحقيق ال�الم لأنك لبد و�أن تهزم عدوك الظالم 
الأمن  الحرب ، ح�ى ��ستتب  لى وقف  اإ المحتل ، وت��ره على الست�الم واللجوء 
ل �لقوة. والعالقات الداف�ة الخانعة هى س�يل  ويتحقق ال�الم. فما �أ�ذ �لقوة ل ��ترد اإ
لل�سيف ول م�رر فيها  ل  اإ التي ل م�ال فيها  الضعفاء. فهناك بعض الأوقات الم�ددة 

للخمول والخنوع.

خوض  على  دل  ما  ال�اعة  و�أشراط  والمالحم  الفتن  �أحاديث  في  وردت  وقد 
الم�لمين بعض الحروب وصناعة الك�ير من الت�الفات لتحقيق ال�الم والحفاظ على 
الأمن والأمان و�شر العدل. وهذه الأحاديث الصحي�ة تحمل بين طياتها ال�شرى �نتصار 
ل بعد  الم�لمين على �أعدائهم من اليهود والشسيعة الرافضة. فال يمكن تحقيق ال�الم اإ
قهر الأعداء والقضاء عليهم ، و��ر شوكتهم. وليس مهمًا م�ى سسي�دث ذلك �لت�ديد 
، لكن المهم �أنه سسي�دث في النهاية مهما طال الزمان �أو قصر. وبعد دراسة المعادلت 
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ال�سياسسية في العالم ، وبخاصة الشرق الأوسط؛ هذه البقعة الأك�ر سخونة والتهاً� بين 
بقاع الأرض هذه الأ�م ���ب الصهيونية و���ب المطامع الفارسسية ))) المغلفة ب�أ�لفة 
م�ياز ، وهى  وشعارات دينية �داعة ، تبين �أن الحروب القادمة هى حروب دينية �إ
صراع عقيدة ودين ، و�أننا في �ٓخر الزمان على الرغم من �أن هذه الحروب لم ت�دث بعد.

لى هدنة  لى ثالثة حروب ك�رى �لإضافة اإ ويمكن تق�سيم هذه الحروب القادمة اإ
م�تالية  الحروب سوف �كون  �أن هذه  �أربع مراحل م�الحقة. والحقيقة  شهيرة ، على 
ولكنها لي�ت في وقت واحد ، بمعنى �أنها ل ت�دث في عام واحد ، بل �كون م�باعدة 
، ويفصل بينها سسنوات عديدة. والحمد لله �أن الله عز و�ل قد وعد الم�لمين ال�س�نة 
ليه سسب�انه  �لنصر المبين على �أعدائهم في كل هذه الحروب ، �شرط العودة الصحي�ة اإ

وتعالى وتحقيق الإيمان الكامل به عز و�ل والأ�ذ ب�أسسباب القوة.

في  اليهود  ضد  السنة  المسلمين  حرب   : األولى  المرحلة 
فلسطين 

واهم من يعتقد �أن اليهود [ الصهاينة ] يمكن �أن يقبلوا �ل�الم �أو يعترفوا بحقوق 
العرب في �أرض فل�طين .. واهم من يعتقد �أن اليهود يمكن �أن يتر�وا فل�طين ��هولة 

ودون حرب.

فهذا عبدالله بن سالم �أحد �أهم �أحبار اليهود وعلمائهم المعدودين في زمان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قبل �أن يد�ل الإسالم قد شهد على قومه شهادة حق قال فيها : 
ن اليهود قوم بهت ” )2). �أي يفترون الكذب ويختلقونه وينكرون الحق. وهى شهادة  ” اإ
تصدق على واقع اليهود اليوم وتطابقه كما كان ش�أنهم في الماضي ، وهو نفس الواقع الذي 

يراني. (1) النظام الماللي الشسيعي الإ
(2) رواه البخاري.
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سسيكونون عليه طالما �أنهم يهود.

فليس ))) عجيبًا ول غريبًا �أن يتنكر اليهود لحقوق الم�لمين في فل�طين �أو �أن 
الم�رمة ،  �أن يغدروا �لمعاهدات والتفاقيات  �أو  ن اسستطاعوا  اإ القدس  تهويد  ي�اولوا 
لكن العجيب �أن يتعجب العرب ، والغريب �أن ��ستغرب العرب من �أفعال اليهود ك�أنهم 

ل يعلمون.

ننا لم )2) ولن �رى من اليهود وفاء �لعهود والمواثيق. �أما المتعجبة فه�ى �أم رئيس  اإ
وزراء اإسرائيل ال�الي )3) التي �أعلنت �أنها في �اية الحرج والخ�ل ، وهى �رى ابنها 
لبنًا يحرم هذا الصلح كما يُحرم الزواج  �أرضعته  بينما هى  ي�اول الصلح مع العرب ، 

ب�أخت الرضاع !

وحل القضية الفلسطينية � يكون إ� بتحقيق ما يلي : 
�أوًل : اإ�الص العبادة لله ، والتم�ك بما �أمر� به سسب�انه وتعالى ، واتباع س�يل 

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ( القر�ٓن الكريم وال�سنة النبوية المطهرة ).

�نيًا : م�اسسبة �أنف�سنا.

�لثًا : رفع راية الجهاد في س�يل الله لأنه الطريق الذي اخ�اره الله عز و�ل للنصر 
ن  ، والحفاظ على الأرض والعرض ، فلقد جربنا كل ال�لول فلم تفلح ولم تنجح. واإ
لى اليوم الذي يعلن فيه حكامها  الشعوب الم�لمة في مشارق الأرض ومغاربها لتتطلع اإ
وقادتها عن ف�ح �ب الجهاد في س�يل الله ، ويومها فقط سوف يلتزم اليهود �لعهود 
والمواثيق والتفاقات الم�رمة التزام قهر وصغار �أو يقضي الله �أمرًا كان مفعول ، ويفرح 

(1) اليهود �ش�أة و�ريخًا ، ص 63.

(2) اليهود �ش�أة و�ريخًا ، ص 63.
(3) يقصد اس�اق رابين الذي �أبرم سالم مع العرب ، وتم اغتياله جراء ذلك في 4 نوفم�ر 1995م.
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المؤمنون بنصر الله.

َذا َ�اَء 
�
وها هو القر�ٓن الكريم يؤكد حقيقة هذا النصر المبين ، فيقول تعالى : ” فَا

ُروا َما عَلَْوا  ٍة َوِلُيَت�ِّ َل َمرَّ َوْعُد اْلِٓخَرِة ِليَُ�وُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُ�لُوا الَْمْ�ِ�َد َكَما َدَ�لُوُه ��وَّ
تَْتِ�يًرا ” ( الإسراء – 7 ).

 : الأمد ، ف�قول  بهم  اليهود مغلوبون مهما طال  �أن  التوراة تؤكد حقيقة  وها هى 
لى مصر مرة �نية في سفن في الطريق التي قلت ل تعد �راها ،  ” ويردك ))) الرب اإ

ماًء ، وليس من �شتري ” )2). فُ�باعون هناك لأعدا�كم عبيدًا واإ

لى مصر مرة �نية؛ فقد  يقول الشسيخ �أحمد ديدات رحمه الله )3) : ” ويردكم الرب اإ
لى مصر مرة �نية في  خرج اليهود منها ، وموسى الٓن يقول لليهود �أن الله سسيعيدهم اإ
ليها  سفن في الطريق التي قلت ل تعد �راها ، برغم �أن موسى �أ��رهم �أنهم لن يعودوا اإ
ماء؛ �أي �أ�كم �أيها اليهود  لى مصر -. ف�باعون هناك لأعدا�كم عبيدًا واإ مرة �أخرى – اإ
سستعودون لمصر �ي تباعون كالعبيد والإماء ، ر�الكم و��اؤكم سيباعون كالرقيق. الرب 
لى مصر مرة �أخرى �ي تباعوا فيها كالعبيد ، فقد كنتم عبيدا فيها مرة  يقول �أنه سسيعيدكم اإ
سابقًا قبل �أن يحرركم موسى من مصر. �أما هذه ف�ستكون المرة الثانية التي يتوعد فيها 
لى مصر �عبيد. وليس من �شتري؛ سستكونون ح�الة لدر�ة �أن الناس  الله عودة اليهود اإ

هـ. لن �رضى �أن �شتريكم �عبيد ح�ى ” اإ

�كم بعد موتي  ويقول موسى عليه ال�الم : ” �أ� �أعرف تمردكم وقلوبكم الصلبة .. اإ
تف�دون و�زيغون عن الطريق الذي �أوصيتكم ، ويصيبكم الشر في �ٓخر الأ�م ” )4).

(1) يردك �أيها الشعب اليهودي �أو يردكم �أيها اليهود.
(2) سفر التثنية [ 28 : 68 ].

مريكي بول فيندلي صاحب كتاب�ي (  (3) م�اضرة ( هل تتهي�أ اإسرائيل للدمار ) ، الشسيخ �أحمد ديدات رحمه الله �شاركه ال�يناتور الأ
ومن يجرؤ على الكالم ) و( ل سكوت بعد اليوم ).

(4) سفر التثنية [ 31 : 27 ، 29 ].
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ثم دلت ال�س�نة الصحي�ة على خروجهم �أذلة صاغرين في المرة الثانية والأ�يرة من 
بيت المقدس على �أيدى الم�لمين ، ثم عودتهم مرة �أخرى مع الد�ال ، وفي هذه المرة 
يران ، ول يكون لهم �أي سلطة �أو  ل ي�أتون من شستى بقاع الأرض ، ولكن فقط من اإ
علو ، ويخرجهم الله عز و�ل للقضاء عليهم. يقول صلى لله عليه وسلم : ” عمران بيت 
المقدس خراب ي�رب ، ... ” ال�ديث ، رواه �أحمد و�أبو داود عن معاذ بن جبل ، 

وصح�ه الألباني.

ل بعد طرد اليهود من فل�طين والقضاء  و�لطبع فاإن عمران بيت المقدس ل يكون اإ
ن شاء الله عا�اًل �أم �ٓ�اًل. عليهم. ويبدو �أن هذا الأمر سوف ي�دث في الم�ستقبل اإ

وهناك �أحاديث �أخرى ل يت�ع الوقت لذ�رها دلت على خروج اليهود من فل�طين 
، ومن �أراد المزيد فعليه بك�اب ( نبوءات الرسول في �ٓخر الزمان ) �أو ( موسوعة �ريخ 

بني اإسرائيل ).

الشيعة  ضد  السنة  المسلمين  حرب   : الثانية  المرحلة 
الخليج  حرب   ]  ) اليمن   ، العراق   ، لبنان   ، سو�يا   ) الرافضة 

الرابعة ]
يران ( فارس ) والعراق  ن مجمل الأمر �أن الشسيعة الرافضة الموجودين في كل من اإ اإ
�أيدي  المقدس من  بيت  يريدون تحرير  لكنهم ل  اإسالمية �داعة ،  يرفعون شعارات 
لى اح�الل مكة والمدينة ، وهذا �أمر عجيب ، ويدل  نما يهدفون اإ اليهود المجرمين ، واإ
دللة واض�ة على �أن الشسيعة الرافضة دين �ٓخر �ير الإسالم ، وهو يدل دللة واض�ة 
��عون من  �أتباعه  و�أن   ، الإسالم  دين  �ير  �ٓخر  دين  الرافضة  الشسيعة  دين  �أن  على 
�أ�ل حطام الدنيا الفاني [ سلطة �أو مال ] ، ول �اية لهم فيما عند الله. وهذا المذهب 
الشسيعي هو ما ابتدعه عبد الله بن سسب�أ اليهودي ، ثم بعد ذلك توارثه الخميني و�امنئي 



العالم بين يديك قصة بني إسرائيل

-164-

الحروب القادمة 

عليهم من الله ما ��ستحقون ، بعدما تطور تدريجيا على مر الأزمان والعصور.

وقد ورد في ال�سنة النبوية الصحي�ة ما يدل على ف�ح الشام وهزيمة الشسيعة الفرس 
اللبناني ، وسوف  ب�أيدي الم�لمين ال�سنة من العلويين وحز�له الشسيعي  ، وتخليصه 
�أذ�ر حديثًا واحدًا في ذلك ، ومن �أراد المزيد فليراجع نبوءات الرسول �أو موسوعة �ريخ 

بني اإسرائيل.

لَى ��ْن �َُكونُوا ُجنُوًدا ُمَجنََّدًة 
�
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” سسََيِصيُر اْل�ْمُر ا

َِّه  اِم ، َوُجنٌْد ِ�لَْيَمِن ، َوُجنٌْد ِ�لِْعَراِق ” ، قَاَل اْبُن َحَوالََة : ِخْر ِلي َ� َرُسوَل الل ُجنٌْد ِ�لشَّ
لَْيهَا 

�
ا َِّه ِمْن ��ْرِضِه ، يَْجَتِب�ي  َّهَا ِ�يَرُة الل ن

�
اِم ، فَا ��ْدَرْكُت َذِلَك ، فََقاَل : ” عَلَْيَك ِ�لشَّ ْن 

�
ا

ََّه تََوكََّل  �نَّ الل
ْن ��بَيُْ�ْم ، فََعلَْيُكْم ِبَيَمِنُكْم ، َواْسُقوا ِمْن �ُُدِرُكْم ، فَا

�
ا ا ِ�يَرتَُه ِمْن ِعَباِدِه ، فَ��مَّ

اِم َو��ْهِلِه ” ))). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم �أيضًا : ” تغزون فارس  ِلي ِ�لشَّ
فيف�حها الله ” )2).

المرحلة الثالثة : الهدنة مع الغرب
هناك �دل كثير و�لط �بير حول الهدنة التي ت�دث في �ٓخر الزمان. فالبعض 
يراها قد حدثت �لفعل ، والبعض يراها ت�دث في الوقت ال�اضر ، والبعض يراها 
لم ت�دث ح�ى الٓن. والصحيح �أنها لم ت�دث ح�ى الٓن. وحقيقة الأمر �أن هذه الهدنة 
�كون مع نصارى الغرب دون سواهم ، ومع �نس الروم دون �يرهم. و�كون في �ير 
موالة ، وذلك ���ب اتفاق الأهداف والمصالح ، وهو ما لم ي�دث قط على مر التاريخ 
ح�ى الٓن. وقد ت�دث في الم�ستقبل القريب �أو البعيد ، �أو �أنها لي�ت �اصة بزماننا 

هذا والله �أعلم.

لباني : صحيح. (1) رواه �أبو داود في سننه ، وقال الأ
لباني : صحيح. (2) رواه م�لم في صحي�ه و�أحمد في م�سنده ، وقال الأ
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وقد ورد في صفات هذه الهدنة �أنها لي�ت مجرد سالم ، بل هى صلح �ٓمن ، 
نما يدل على وجود الثقة ووضوح  ن دل فاإ ي�أمن فيه كال الطرفين بعضهم البعض ، وهذا اإ
الرؤ� والأهداف. و�أعتقد �أن هذه الهدنة قد �شستمل على ت�الف سسياسي �أو ع�كري �أو 
كالهما بين الم�لمين ونصارى الغرب. والراجح �أن كلمة نصارى الغرب هذه كلمة عامة 
لى مزيد من تف�ير؛ لأنها تخص طائفة واحدة فقط ، وليس كل نصارى الغرب. تحتاج اإ

وقد ورد في ال�سنة النبوية الصحي�ة ما يدل على هذا الأمر ، وسوف �أكتفي بذ�ر 
حديث واحد ، ومن �أراد المزيد فليراجع الك�ب ال�ابق ذ�رها.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ثُمَّ ُهْدنٌَة �َُكوُن بَيْنَُكْم َوبَيَْن بَِني ال�ْصَفِر 
.((( ”

المرحلة الرابعة : الملحمة ( هرمجدون (
�أنهم سوف ين�صرون على  يُردد اليهود منذ خم�سينيات القرن الماضي ويعتقدون 
العرب و�قي الأمم في معركة فاصلة يطلقون عليها هرم�دون �أو �أرم�دون ، ويعتقد 
�كون  الفاصلة سوف  المعركة  هذه  �أن   - التدبيريين  وبخاصة   - البيض  ال�رو��ستانت 
حرً� عالمية �لثة ، و�البًا ما سستكون نووية ، وهم يضعون كل �أعدائهم – م�ل الروس 
والصينيين - في الطرف المقابل ، ويؤمنون �لنصر الأ�يد عليهم .. ول �أحد يعلم �يف 

يف�رون ذلك �أو �يف يؤمنون بذلك ؟! 

والراجح عندي �أنهم يعتمدون في تف�يراتهم المتطرفة هذه على نصوص ” محرفة 
” من الك�ب اليهودية المحرفة �أيضًا م�ل التوراة والتلمود ، كما يتر�ون العنان لأهوائهم 

وتخيالتهم ال�اذ�ة لتف�ير هذه النصوص ، كل على ح�ب راح�ه.

(1) رواه البخاري و�أحمد و�يرهما.
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والحقيقة �أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ل ينطق عن الهوى قد �أ��ر� عن 
حدوث معركة في �ٓخر الزمان ، والتي تعت�ر بمثابة الحرب النهائية بين الأمم ، وهى 
نهاية المالحم. وهذه المعركة سوف �كون بعد هزيمة الكيان الصهيوني المحتل اإسرائيل 

وتدميره تدميرًا. وليس لها �أي عالقة من قريب �أو بعيد �ليهود �أو �أتباعهم.

نما يدل على مدى كذب اليهود وتلبي�هم الأمور على �أتباعهم من  ن دل فاإ وهذا اإ
ال�رو��ستانت البيض. وهذا يدل �أيضًا على نهاية اليهود ال�الكة ، والتي �البًا ما سستكون 
على �أيدي �أتباعهم من ال�رو��ستانت الُمغرر بهم ل بيد �أحد سواهم. ويبدو �أن اليهود من 
شدة مكرهم ��ستخدمون ال�رو��ستانت ح�ى الٓن كدرع قوي لهم في مواجهة �أعدائهم 
وبخاصة نصارى الغرب .. لأن �أعداد ال�رو��ستانت �أك�ر بك�ير من �أعداد اليهود في �أمريكا 

و�أورو� و�يرها.

نما هى  واإ بزماننا ،  لي�ت �اصة  المعركة  �أن هذه  الشك  تقبل  التي ل  والحقيقة 
�اصة بنهاية العالم. و�أقول لهؤلء الذين يتاجرون بهذه المعركة منذ الثمانينيات من القرن 
الماضي ( م�ل رو�لد ري�ان و�أتباعه ) كفاكم كذً� و�داعًا ، فهذه المعركة لن ت�دث �أبدًا 
هذه الأ�م ولن يصبح اليهود فيها طرفًا مطلقًا ، وسوف ين�صر فيها الم�لمون العرب [ 

ال�س�نة ] على من سواهم.
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سنن هللا الكونية
ن لله عز و�ل سننًا �ونية ل تتبدل ول تتغير ، وهذه ال�نن هى التي تحكم هذا  اإ
�أو بتغير  �أو المكان  الكون وهذه الأرض ، ول تختلف هذه ال�نن �خ�الف الزمان 

الأمم والأشخاص.

َِّه النَّاَس بَْعَضهُْم  ومن هذه ال�نن الكونية سسنة الدفع ، يقول تعالى : ” َولَْوَل َدفُْع الل
 ،  (  251  – البقرة   )  ” الَْعالَِميَن  عَلَى  فَْضٍل  ُذو  ََّه  الل َولَِكنَّ  اْل�ْرُض  لََفَ�َدِت  ِبَبْعٍض 
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصلََواٌت  َِّه النَّاَس بَْعَضهُْم ِبَبْعٍض لَهُّدِ ويقول تعالى �أيضًا : ” َولَْوَل َدفُْع الل
لََقِوي� َعزِيٌز ” (  ََّه  الل نَّ  �

ا يَْنُصُرُه  َمْن  َُّه  الل َولََيْنُصَرنَّ  َكِثيًرا  َِّه  الل اْسُم  ِفيهَا  يُْذَكُر  َوَمَ�اِ�ُد 
الحج – 40 ). والمعنى �أن الله عز و�ل يدفع الناس بعضهم ببعض بقضائه وقدره وعلمه 
وحكمته للحفاظ على هذه الأرض التي نعيش فيها ولسستقامة الحياة بدا�لها وللحفاظ 

على المقدسات ولمنع الف�اد.

الظالمين بعضهم على بعض ،  تعالى �ُ�لط  الله  �أن  �أيضًا  الدفع  ويد�ل في سس�نة 
و�ُ�لط الفاسدين بعضهم على بعض لت�ستقيم شيءون الحياة ، و��لط �أهل الحق على 

�أهل الباطل ليقل الف�اد وتتزن الأمور.

ذا انتشر الف�اد والف�ق في �أمة من الأمم ، فاإن ذلك  ومن سنن الله الكونية �أنه اإ
َذا ��َرْدَ� ��ْن نُهِْلَك قَْريًَة ��َمْرَ� 

�
ينذر بهالك هذه الأمة عن بكرة �أبيها ، يقول تعالى : ” َوا

ْرَ�َها تَْدِميًرا ” ( الإسراء – 16 ) ، ويقول  ُمتَْرِفيهَا فََفَ�ُقوا ِفيهَا فََحقَّ عَلَْيهَا الَْقْوُل فََدمَّ
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نَّ ��ْ�َذُه ��ِليٌم َشِديٌد ” (  �
َذا ��َ�َذ الُْقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ا

�
َِّك ا تعالى �أيضًا : ” َوَكَذِلَك ��ْ�ُذ َرب

هود – 102 ) ، وعن زينب بنت جحش رضى الله عنها �أنها قالت لرسول الله صلى 
َذا َك�َُر الَخَبُث ” ))). وقد ورد 

�
اِلُحوَن ؟ قَاَل : ” نََعْم ا الله عليه وسلم : ” ��نَهِْلُك َوِفينَا الصَّ

عن �أمنا عا�شة �أم المؤمنين رضى الله عنها ��سياق �ٓخر )2).

ومن سنن الله الكونية �أن الله ��تبدل الظالمين والطغاة مهما طال بهم الأمد ، فاإن 
نَّ  �

الله يمهل ول يهمل ، فعن �أب�ي موسى �أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ا
َذا ��َ�َذ 

�
َِّك ا َذا ��َ�َذُه لَْم يُْفِلْتُه ” ، قَاَل : ثُمَّ قََر�� : ( َوَكَذِلَك ��ْ�ُذ َرب

�
اِلِم َح�َّى ا ََّه لَُيْمِلي ِللظَّ الل

نَّ ��ْ�َذُه ��ِليٌم َشِديٌد ) [هود - 102] ” )3). فعاقبة الظلم وخيمة في  �
الُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ا

الدنيا والٓخرة. والله عز و�ل قد حرم الظلم على عباده وجعله بينهم محرمًا.

ومن سنن الله الستبدال ، فالله عز و�ل ��تبدل الذين يتقاع�ون عن العمل 
َمْن  �َٓمنُوا  َِّذيَن  ال �هَا  َ���ي  ”  : تعالى  يقول   ، ويُحبونه  يُحبهم  �ٓخرين  ب�أ�س  ودعوته  لدينه 
ٍة عَلَى  ٍَّة عَلَى الُْمْؤِمِنيَن ��ِعزَّ َُّه ِبَقْوٍم يُِحب�ُهْم َويُِحب�ونَُه ��ِذل يَْرتَدَّ ِمنُْكْم َعْن ِديِنِه فََ�ْوَف يَ��ِتي الل
َِّه يُْؤِتيِه َمْن �ََشاُء  َِّه َوَل يََخافُوَن لَْوَمَة َلئٍِم َذِلَك فَْضُل الل اْلَكاِفرِيَن يَُ�اِهُدوَن ِفي َسِ�يِل الل
َُّه َواِسٌع عَِليٌم ” ( المائدة – 54 ). وهو ��تبدل الظالمين �لصال�ين والأخيار : ”  َوالل
َوَكْم قََصْمنَا ِمْن قَْريٍَة َكانَْت َظاِلَمًة َو���َْش��َ� بَْعَدَها قَْوًما �َٓخرِيَن ” ( الأن�ياء – 11 ). والله 
عز و�ل قادر على استبدال الناس جميعًا ول يُعجزه شيء في الأرض ول في ال�ماء 
َُّه عَلَى َذِلَك قَِديًرا ”  �هَا النَّاُس َويَ��ِت ِب�َٓخرِيَن َوَكاَن الل ْن �ََش�� يُْذِهْبُكْم ��ي

�
، يقول تعالى : ” ا

ْن �ََش�� يُْذِهْبُكْم 
�
ْحَمِة ا �َك الَْغِني� ُذو الرَّ ( الن�اء – 133 ) ، ويقول تعالى �أيضًا : ” َوَرب

َِّة قَْوٍم �َٓخرِيَن ” ( الأنعام – 133 )  َو�َ�ْسَتْخِلْف ِمْن بَْعِدُكْم َما �ََشاُء َكَما ���َْش��ُكْم ِمْن ُذّرِي
ْن �ََش�� يُْذِهْبُكْم 

�
َماَواِت َواْل�ْرَض ِ�لَْحّقِ ا ََّه َ�لََق ال�َّ ، ويقول تعالى �أيضًا : ” ��لَْم �ََر ��نَّ الل

(1) رواه البخاري وم�لم والترمذي وابن ما�ه و�أحمد وابن حبان.
لباني : صحيح. (2) راوه الترمذي ، قال الأ

(3) رواه البخاري وم�لم و�يرهما واللفظ للبخاري.
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�هَا النَّاُس ��نُْتُم الُْفَقَراُء  براهيم – 19 ) ، ويقول تعالى �أيضًا : ” َ���ي َويَ��ِت ِبَخلٍْق َ�ِديٍد ” ( اإ
ْن �ََش�� يُْذِهْبُكْم َويَ��ِت ِبَخلٍْق َ�ِديٍد (16) َوَما َذِلَك 

�
َُّه ُهَو الَْغِني� الَْحِميُد (15) ا َِّه َوالل لَى الل

�
ا

َِّه ِبَعزِيٍز (17) ” ( فاطر ). عَلَى الل

ومن ال�نن الكونية �أن الدنيا ل ��ستقيم على حالها ول تدوم لأحد ، و�أنها دار ام��ان 
واخ�بار وابتالء ل دار نعيم �أو قرار ، و�أن الله ��ستخلف عباده المؤمنين الصال�ين في 
النهاية مهما كان ضعفهم واسستضعافهم ، ومهما كانت قوة الباطل ، ومهما كانت سسيطرة 
َِّذيَن اسْسُتْضِعُفوا ِفي اْل�ْرِض َونَْجَعلَهُْم  �أهل الشر ، يقول تعالى : ” َو�ُرِيُد ��ْن نَُمنَّ عَلَى ال
َِّذيَن �َٓمنُوا  َُّه ال ًة َونَْجَعلَهُُم الَْواِرِثيَن ” ( القصص – 5 ) ، ويقول تعالى �أيضًا : ” َوعََد الل ��ئِمَّ
َِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمكِّنَنَّ  اِلَ�اِت لَيَ�ْسَتْخِلَفنَّهُْم ِفي اْل�ْرِض َكَما اسْسَتْخلََف ال ِمنُْكْم َوَعِملُوا الصَّ
لَنَّهُْم ِمْن بَْعِد َخْوِفهِْم ��ْمنًا يَْعُبُدونَِني َل �ُْشرُِكوَن ِب�ي َشيْ�ًا  َِّذي اْرتََضى لَهُْم َولَُيَبّدِ لَهُْم ِدينَهُُم ال

َوَمْن َكَفَر بَْعَد َذِلَك فَ��ولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن ” ( النور – 55 ).

فالله عز و�ل كتب في التوراة والك�ب ال�ماوية الأخرى �أن الأرض يرثها عباده 
الصالحون ، مهما كانوا ضعفاء �أو م�ستضعفين ، فالع�رة لي�ت �أبدًا �لقوة ول �لضعف 
بُوِر ِمْن  يمان والعمل الصالح ( التقوى ) ، يقول تعالى : ” َولََقْد َكَت�ْنَا ِفي الزَّ ، ولكن �لإ
اِلُحوَن ” ( الأن�ياء – 105 ) ، ويقول تعالى �أيضًا  ْكِر ��نَّ اْل�ْرَض يَرِثُهَا ِعَباِدَي الصَّ بَْعِد الّذِ
َِّه يُوِرثُهَا َمْن �ََشاُء ِمْن ِعَباِدِه  نَّ اْل�ْرَض ِلل �

َِّه َواْصِ�ُروا ا : ” قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اسْسَتِعيُنوا ِ�لل
َوالَْعاِقَبُة ِللُْمتَِّقيَن ” ( الأعراف – 128 ).

َِّه  نَّ ��ْكَرَمُكْم ِعْنَد الل �
فالع�رة �لتقوى ولي�ت �لقوة �أو الضعف ، يقول تعالى : ” ا

َِّه َل َخْوٌف عَلَْيهِْم َوَل  نَّ ��ْوِلَياَء الل �
��تَْقاُكْم ” ( الحجرات – 13 ) ، ويقول تعالى : ” ��َل ا

َوِفي  نَْيا  الد� الَْحَياِة  ِفي  الْ�ُْشَرى  لَهُُم  يَتَُّقوَن (63)  َوَكانُوا  �َٓمنُوا  َِّذيَن  ال يَْحَزنُوَن (62)  ُهْم 
َِّه َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم (64) ” ( يو�س ) ، ويقول تعالى  اْلِٓخَرِة َل تَْبِديَل ِلَكِلَماِت الل
َِّذيَن  َِّذيَن �َٓمنُوا َمَعُه قَالُوا َل َطاقََة لَنَا الَْيْوَم ِبَ�الُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل ال ا َ�اَوَزُه ُهَو َوال : ” فَلَمَّ
اِبرِيَن ”  َُّه َمَع الصَّ َِّه َوالل ْذِن الل

�
َِّه َكْم ِمْن ِف�ٍَة قَِليلٍَة �َلََبْت ِف�ًَة َكِثيَرًة ِ� َّهُْم ُماَلُقو الل يَُظن�وَن ��ن
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( البقرة – 249 ).

النهاية في كفة عباده  لتصب في  الخير والشر  الأقدار من  يُقدر  فالله عز و�ل 
المؤمنين الصال�ين. فال تقلق من تدابير ال�شر )))، فاإن �أقصى ما ��ستطيعون فعله هو 
ذن الله.  ل �إ ��ان ول يعيش �ٓخر على و�ه الأرض اإ رادة الله فيك. ول يموت اإ تنفيذ اإ
رادة  ل �إ ل بمشي�ة الله ، ول يُعز �أقوام ويُذل �ٓخرين اإ لى ملك �أو يتركه اإ ��ان اإ ول يصل اإ
ل �شيء قد كتبه الله لك  الله. ولو اج�معت الأمة على �أن ينفعوك �شيء لم ينفعوك اإ
ل �شيء قد كتبه الله عليك ، فعن  ، ولو اج�معوا على �أن يضروك �شيء لم يضروك اإ
ابن عباس رضى الله عنه ، قال : كنت �لف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا ، 
ََّه تَِ�ْدُه تَُ�اَهَك ،  ََّه يَْحَفْظَك ، اْحَفظِ الل ُِّمَك َكِلَماٍت ، اْحَفظِ الل ِّي ��عَل ن

�
فقال : ” َ� �اَُلُم ا

َة لَْو اْج�ََمَعْت عَلَى  َِّه ، َواْعلَْم ��نَّ ال�مَّ َذا اسْسَتَعْنَت فَاسْسَتِعْن ِ�لل
�
ََّه ، َوا َذا َس��لَْت فَاْس��ِل الل

�
ا

وَك  َُّه لََك ، َولَْو اْج�ََمُعوا عَلَى ��ْن يَُضر� لَّ ِ�َشْيٍء قَْد َكَتَبُه الل
�
��ْن يَْنَفُعوَك ِ�َشْيٍء لَْم يَْنَفُعوَك ا

ُحُف ” )2). َُّه عَلَْيَك ، ُرِفَعِت ال�ْقاَلُم َوَجفَّْت الص� لَّ ِ�َشْيٍء قَْد َكَتَبُه الل
�
وَك ا ِ�َشْيٍء لَْم يَُضر�

الدين –  الدنيا من يُحب ومن ل يُحب ، ول يعطي  يُعطي  الله عز و�ل  ن  واإ
ن الفقراء ليد�لون الجنة قبل الأغنياء. وقد دعا رسولنا الكريم  ل من يحب. واإ يمان - اإ الإ
ن �أفضل  صلى الله عليه وسلم �أن يحشره الله عز و�ل يوم القيامة في زمرة الم�اكين. واإ
منازل الدنيا غني عالم ، فهو يرعى الله في ماله ، وينفقه في مصارفه الشرعية ، ول يعصى 
لى  نما الأعمال �لنيات ، فالمؤمن ��ستطيع �أن يصل بني�ه الطيبة والح�سنة اإ ربه فيه. واإ
ن ف�نة �أمة محمد صلى الله عليه وسلم في  �أعلى عليين رغم قلة عمله �أو فقره الشديد. واإ
المال ، وف�نة بني اإسرائيل كانت في الن�اء. وليعلم كل م�لم �أن �ب التوبة مف�وح ح�ى 
�ُشرق الشمس من مغربها ، و�أن الله عز و�ل يقبل التوبة عن عباده ويرفع الدر�ات. 

(1) الشسيخ محمد م�ولي الشعراوي رحمه الله.
لباني : صحيح. (2) رواه الترمذي ، وقال الأ
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و�أن من رضى بقضاء الله فله الرضا ، ومن سخط فله ال�خط.

و�يرها و�يرها من سنن الله الكونية التي تدل في مجملها على �أن الله يدبر الأمور 
لعباده المؤمنين ، و�أنه سسب�انه وتعالى ��تبدل الظالمين والفاسدين والطغاة مهما طال 
لى زوال ، و�أن علوهم  لى هالك ، و�أن دولتهم اإ بهم الأمد ، و�أن ف�اد بني اإسرائيل اإ

لى فناء وتَْتِ�ير. الكبير اإ

نهاية ح�ينة 
�أن   - ال�ابق  فر��ا  ورئيس  المعروف  الفر��ي  ال�نرال   - ديجول  شارل  يعت�ر 

اج�ماع اليهود في الأرض المقدسة دليل على قرب زوالهم.

وتؤكد ال�نن الكونية �أن علو اليهود سوف يصحبه ل م�الة سقوط مدوي. 

ويقرر القر�ٓن الكريم حقيقة �أن الله عز و�ل جمعهم في نهاية الزمان ليذيقهم الهزيمة 
والعذاب الأليم. و�أن الله عز و�ل قد كتب عليهم الذلة والم�كنة �أبد الٓبدين. و�أنه �ل 
وعال قد وصفهم �لمغضوب عليهم. و�أنه سوف �ُ�لط عليهم �سستمرار من ��ومهم سوء 

العذاب ح�ى قيام ال�اعة.

و�شهد التوراة �أن اليهود سوف يُذبحون في الأرض المقدسة على �أيدي عباد الله 
ماء في مصر ، ولن يكون لهم �أي قيمة. في نهاية الزمان. وسوف يباعون �عبيد واإ

والحقيقة �أن الله عز و�ل يتوعد اليهود ( وبخاصة بني اإسرائيل ) �لهزيمة والذل 
والم�كنة في الدنيا ، ب�انب الخزي في الٓخرة والعذاب الأليم والخلود في جهنم �أبد 

الأبدين ، وهذه هى الطامة الك�رى.
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الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة 
واخ�لف �أهل العلم في تف�ير الطائفة المنصورة التي ذ�رها الرسول صلى الله عليه 
وسلم في ال�سنة النبوية الصحي�ة؛ فقال البعض هم �أهل ال�ديث ، وقال البعض الٓخر 
هم الم�اهدون في س�يل الله ، وقال �ٓخرون هم طلبة العلم ، وقال �ٓخرون هم الدعاة 

لى الله عز و�ل. اإ

والحقيقة �أن معنى الطائفة المنصورة شامل وعام؛ فهم �أهل ال�س�نة والجماعة الذين 
يلتزمون بدينهم وي�افظون عليه ويدافعون عنه ، ول يخافون في الله لومة لئم؛ فالداعية 
لى الله على بصيرة وحكمة من �أتباع الطائفة المنصورة؛ وطالب العلم الذي يتم�ك  اإ
�لحق ويعلمه للناس هو �أيضًا من �أتباع الطائفة المنصورة؛ والم�اهد في س�يل الله الذي 
ل الله ، ول يضره  خرج من بي�ه ليجود بنف�ه مدافعًا عن الإسالم والم�لمين ل يريد اإ
من �ذله ، هو �أيضًا من الطائفة المنصورة؛ والذا�رين الله كثيرًا والذا�رات هم �أيضًا من 

الطائفة المنصورة ، والُعباد من الطائفة المنصورة.

وقد اخ�لف �أهل العلم في ت�ديد مكانها ، وقالوا �أنها �لشام وبيت المقدس وما 
�أو مكان  لها زمان معين  الطائفة ليس  حوله. لكن ل دليل صحيح على ذلك ، فهذه 
لى �زول عي�ى بن مريم وقيام ال�اعة.  م�دد؛ وهى من زمن النب�ي صلى الله عليه وسلم اإ

ويبدو �أن كل م�لم في �أي مكان يقف على ثغر من ثغور الإسالم ، ويذب عنه 
بنف�ه وماله وعرضه و�أهله فهو من الطائفة المنصورة؛ فالم�لم الذي يدافع عن دينه في 
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فريقيا ل يقل ش�أً� �أو �أجرًا عن الم�لم  �أمريكا �أو الصين �أو الهند �أو روسسيا �أو �أورو� �أو اإ
الذي يدافع عن دينه في مصر �أو الشام �أو العراق �أو الح�از.

وقد ورد في ال�سنة النبوية الصحي�ة كثير من الأحاديث الخاصة �لطائفة المنصورة 
، سوف �أذ�ر منها ما يلي : 

ِ�ي يَُقاِتلُوَن عَلَى  ََّم : ” َل �ََزاُل َطائَِفٌة ِمْن ��مَّ - يقول َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل
لَى يَْوِم الِْقيَاَمِة ”؛ رواه م�لم.

�
الَْحّقِ َظاِهرِيَن ا

ِ�ي يَُقاِتلُوَن عَلَى  - يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” َل �ََزاُل َطائَِفٌة ِمْن ��مَّ
اَل ” ؛ رواه �أبو داود  َّ� الَْحّقِ َظاِهرِيَن عَلَى َمْن َ�َو��ُهْم ، َح�َّى يَُقاِتَل �ِٓخُرُهُم الَْم�سِيَح الدَّ

، قال الألباني : صحيح.

ِ�ي عَلَى الَْحّقِ  - يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” َل �ََزاُل َطائَِفٌة ِمْن ��مَّ
َِّه ، َويَنِْزَل ِعيَ�ى اْبُن َمْريََم ” ؛ رواه �أحمد. َظاِهرِيَن ، عَلَى َمْن َ�َو��ُهْم َح�َّى يَ��ِتَي ��ْمُر الل

الوعد اإللهي بالتمكين 
يمان الصحيح والعمل الصالح. فمن �ير ، �ير الله عليه.  وهذا الوعد قائم شريطة الإ

ومن مكر ، مكر الله به. ومن سخط ، فله ال�خط. ومن رضى فله الرضى.

اِلَ�اِت لَيَ�ْسَتْخِلَفنَّهُْم ِفي اْل�ْرِض  َِّذيَن �َٓمنُوا ِمنُْكْم َوَعِملُوا الصَّ َُّه ال يقول تعالى : ” َوعََد الل
لَنَّهُْم ِمْن بَْعِد  َِّذي اْرتََضى لَهُْم َولَُيَبّدِ َِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَهُْم ِدينَهُُم ال َكَما اسْسَتْخلََف ال
َخْوِفهِْم ��ْمنًا يَْعُبُدونَِني َل �ُْشرُِكوَن ِب�ي َشيْ�ًا َوَمْن َكَفَر بَْعَد َذِلَك فَ��ولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن ” 

( النور – 55 ).

يقول الإمام ابن كثير في تف�يره : ” هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم 
ب�أنه سسيجعل �أم�ه �لفاء الأرض ، �أي : �أئمة الناس والولة عليهم ، وبهم تصلح البالد ، 
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هـ. وتخضع لهم العباد ، وليبدلن بعد خوفهم من الناس �أمنًا وحكمًا فيهم .. ” اإ

و�اء في التف�ير المي�ر : ” وعد الله �لنصر الذين �ٓمنوا منكم وعملوا الأعمال 
الصال�ة ، ب�أن يورثهم �أرض المشركين ، ويجعلهم �لفاء فيها ، م�لما فعل مع �أسالفهم 
من المؤمنين �لله ورسله ، و�أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم - وهو الإسالم - دينًا 
ذا عبدوا الله وحده ، واسستقاموا  لى الأمن ، اإ عزيزًا مكينًا ، و�أن يبدل حالهم من الخوف اإ
على طاعته ، ولم �شر�وا معه شي�ًا ، ومن كفر بعد ذلك السستخالف والأمن والتمكين 

هـ. وال�لطنة التامة ، وج�د ِنَعم الله ، ف�أولئك هم الخارجون عن طاعة الله ” اإ

َِّه  َِّذيَن �َٓمنُوا ِ�لل َُّه ال ويقول الإمام الط�ري في تف�يره : ” يقول تعالى ذ�ره : ( َوعََد الل
اِلَ�اِت ) يقول : و�أطاعوا الله ورسوله فيما  َوَرُسوِلِه منكم ) �أيها الناس. ( َوَعِملُوا الصَّ
�أمراه ونهياه. ( لَيَ�ْسَتْخِلَفنَّهُْم ِفي الأْرِض ) يقول : ليورثنهم الله �أرض المشركين من العرب 
َِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ) ، يقول : كما فعل  والعجم ، فيجعلهم ملو�ها وساسستها ( َكَما اسْسَتْخلََف ال
ذ �أهلك الجبابرة �لش�أم ، وجعلهم ملو�ها وسكانها. (  مْن قبلهم ذلك ب�ني اإسرائيل ، اإ
َِّذي اْرتََضى لَهُْم ) يقول : وليوط�ّن لهم دينهم ، يعني : ملتهم التي  َولَُيَمكِّنَنَّ لَهُْم ِدينَهُُم ال
ارتضاها لهم ، ف�أمرهم بها. وقيل : وعد الله الذين �ٓمنوا ، ثم تلقى ذلك بجواب اليمين 
بقوله : ( لي�ستخلفنهم ) لأن الوعد قول يصلح فيه ( �أن ) ، وجواب اليمين كقوله : 

هـ.  وعدتك �أن �أ�رمك ، ووعدتك لأ�رمنك ” اإ

اسْسَتْخلََف )  َكَما   )  : قوله  قراءة  القّراء في  : ” واخ�لف  الط�ري  الإمام  ويضيف 
فقر�أته عامة القّراء ( َكَما اسْسَتْخلََف ) بف�ح التاء والالم ، بمعنى: كما اسستخلف الله الذين 
من قبلهم من الأمم. وقر�أ ذلك عاصم ( َكما اسْسُتْخِلَف ) بضم التاء و��ر الالم ، على 
مذهب ما لم ��ّم فاعله. واخ�لفوا �أيضا في قراءة قوله : ( وليبدلنهم ) فقر�أ ذلك عامة 
قّراء الأمصار سوى عاصم ( وليبدلنهم ) بتشديد الدال ، بمعنى : وليغيرّن حالهم عما 
ذا �يرت حاله ، ولم  لى الأمن ، والعرب تقول : قد بّدل فالن اإ هي عليه من الخوف اإ
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ي�أت مكان �يره ، وكذلك كّل مغير عن حاله ، فهو عندهم مبدل �لتشديد. وربما 
ذا جعل مكان الشيء المبدل �يره ، فذلك  قيل �لتخفيف ، وليس �لفصيح ، ف�أما اإ
�أبدلته فهو مبدل. وذلك كقولهم : �أبدل هذا الثوب : �أي ُجعل مكانه �ٓخر  �لتخفيف 
�يره ، وقد يقال �لتشديد �ير �أن الفصيح من الكالم ما وصفت. وكان عاصم يقرؤه ( 
َولَُيْبِدلَنَّهُْم ) بتخفيف الدال. والصواب من القراءة في ذلك التشديد ، على المعنى الذي 
لى  وصفت قبُل ، لإجماع الح�ة من قّراء الأمصار عليه ، و�أن ذاك تغيير حال الخوف اإ
لى �أنه  ه المعنى اإ لى �أن الأمن لما كان �الف الخوف و�َّ الأمن ، و�أرى عاصما ذهب اإ

هـ. ذهب ب�ال الخوف ، و�اء ب�ال الأمن ، فخفف ذلك .. ” اإ

نة هللا الماضية ه�ك الظالمين والمفسدين سُّ
َذا ��َرْدَ� ��ْن نُهِْلَك قَْريًَة ��َمْرَ� ُمتَْرِفيهَا فََفَ�ُقوا ِفيهَا فََحقَّ عَلَْيهَا الَْقْوُل 

�
- يقول تعالى : ” َوا

ْرَ�َها تَْدِميًرا ” ( الإسراء – 16 ). فََدمَّ

- عن زينب بنت جحش رضى الله عنها �أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
َذا َك�َُر الَخَبُث ” ))).

�
اِلُحوَن ؟ قَاَل : ” نََعْم ا : ” ��نَهِْلُك َوِفينَا الصَّ

عذاب اليهود يستمر إلى قيام الساعة  
لَى يَْوِم الِْقيَاَمِة َمْن �َُ�وُمهُْم ُسوَء الَْعَذاِب 

�
�َك لََيْبَع�َنَّ عَلَْيهِْم ا َن َرب ْذ تَ��ذَّ

�
يقول تعالى : ” َوا

َُّه لََغُفوٌر َرِحيٌم ” ( الأعراف – 167 ). ن
�
ََّك لََ�رِيُع الِْعَقاِب َوا نَّ َرب �

ا

ذ ت�أذن ربك ) �أي : �ٓذن و�أعلم ربك ، يقال  يقول الإمام البغوي في تف�يره : ” ( واإ
: ت�أذن و�ٓذن ، م�ل : توعد و�أوعد. وقال ابن عباس : ( ت�أذن ربك ) قال ربك. وقال 

(1) رواه البخاري وم�لم والترمذي وابن ما�ه و�أحمد وابن حبان.
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لى يوم القيامة ) �أي : على  م�اهد : �أمر ربك. وقال عطاء : حكم ربك. ( ليبع�ن عليهم اإ
اليهود ، ( من ��ومهم سوء العذاب ) بعث الله عليهم محمدًا - صلى الله عليه وسلم 
نه لغفور  ن ربك ل�ريع العقاب واإ - و�أم�ه يقاتلونهم ح�ى ��لموا �أو يعطوا الجزية ، ( اإ

هـ. رحيم ) ” اإ

ويقول الشسيخ محمد سسيد طنطاوي – الإمام الأك�ر وشسيخ ال�امع الأزهر - في 
ن  تف�يره : ” واذ�ر � محمد وقت �أن �أعلم الله - تعالى - هؤلء اليهود و�أسالفهم ب�أنهم اإ
لى يوم القيامة من يذيقهم سوء العذاب  �يروا وبدلوا ولم يؤمنوا ب�أن�يائهم ، لي�لطن عليهم اإ
ن ربك ل�ريع العقاب لمن �أقام  كالإذلل وضرب الجزية و�ير ذلك من صنوف العذاب اإ
نه لغفور رحيم لمن �ب و�ٓمن وعمل صال�ا. وهذا  على الكفر ، و�انب طريق الحق ، واإ
الله ���ب ذنوبه  من �ب قرن الترغيب �لترهيب ح�ى ل يي�أس العاصي من رحمة 
ِّي لََغفَّاٌر ِلَمْن  ن

�
ذا هو �أقبل على الله �لتوبة والعمل الصالح كما قال - تعالى - َوا ال�ابقة اإ

�َب َو�َٓمَن َوَعِمَل صاِل�ًا ثُمَّ اْهَتدى. ولقد يبدو للبعض �أن هذا الوعيد لليهود قد توقف 
���ب ما �رى لهم الٓن من دولة وصولة ، ولكن الذي نعتقده �أن هذا الوعيد ما توقف 
نهم ما زالوا م�ل اح�قار الناس وبغضهم ، وح�ى الدول التي  مع ما لهم من دولة ، فاإ
نما تناصرهم لأن ال�سياسة تق�ضي ذلك ، بينما شعوب هذه الدول �كره �أولئك  تناصرهم اإ
ل لأن الم�لمين قد فرطوا  اليهود و�زدريهم وتنفر منهم. وما قامت لليهود تلك الدولة اإ
في حق �القهم، وفي حق �أنف�هم ، ولم ي�أ�ذوا �لأسسباب التي شرعها الله لهم لحرب 
�أعدائهم ، فكانت النتي�ة �أن �أقام اليهود دولة لهم في قلب البالد الإسالمية ، وعندما 
لى مباشرة الأسسباب التي شرعها  لى الأ�ذ التام الكامل بتعاليم دينهم واإ يعود الم�لمون اإ
ليهم عزتهم الم�لوبة و�رام�هم المغصوبة  الله مباشرة سليمة ، عندما يفعلون ذلك تعود اإ
.. هذا ، وما �أ��ر به القر�ٓن من �أن الله - تعالى - قد توعد بنى اإسرائيل و�أ��رهم ب�أنه 
لى يوم القيامة من ��ومهم سوء العذاب ���ب كفرهم وف�وقهم قد  اإ سي�لط عليهم 

هـ. شهد بصدقه التاريخ ، و�أيدته الحوادث .... ” اإ
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ويقول المؤرخ اليهودي يوسسيفوس فالفيوس : ” ل تو�د �أمة في الأرض ، في كل 
لى الٓن ، تحملت ما تحمل بنو اإسرائيل من الكوارث  �أجيال التاريخ ، منذ بدء الخليقة اإ
هـ. ل من صنع بنى اإسرائيل �أنف�هم ” اإ وال�لم ، على �أن هذه الكوارث وال�لم لم �كن اإ

فتح الشام 
خرج  كما  طردة  شر  منها  وطردهم  اليهود  هزيمة  بعد  ل  اإ الشام  ف�ح  يكون  ول 
موقعة حطين. وكذلك هالك  بعد  فل�طين  وبخاصة  الشام  ذلك من  قبل  الصلي�يون 
العلويين في سور� بعد المذابح والإرهاب الذي قاموا به �أو على الأقل تمكين ال�س�نة من 
سور� لنشر العدل ورفع الظلم. والحقيقة �أن الوضع في سور� اليوم قد �أ�ذ منحنى �ير 
��اني وخرج عن ال�سيطرة ���ب ك�رة التد�الت الأجنبية في الدا�ل ال�وري ، ولو  اإ
�ُرك النظام ال�وري للشعب ال�وري ، و�ُرك الشعب ال�وري للنظام ال�وري لما 
حدث كل هذا التعقيد ، ولما ُسفكت كل هذه الدماء ، ولما حدث كل هذا الخروج عن 
النص .. لكن المؤامرات الرافضية الشسيعية من �انب والمؤامرات الصهيونية من �انب 
التد�الت  �أحذر من  �أحذر ثم  تفاقم الأوضاع ال�ورية. لذا  �ٓخر ؛ قد ساعدت على 
الخارجية في �أي بلد عرب�ي. وعلى ال�وريين �أن ي�ل�وا على مائدة المفاوضات ، و�أن 
يتراضوا فيما بينهم بحيث ل يدعوا م�اًل للمؤامرات الصهيونية والشسيعية الرافضية من 

التمكن من الأرض والعرض في سور� الشقيق.

ْرتُُم الَْمنَاِزَل  ِّ َذا ُ�ي
�
اُم ، فَا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” سسَُتْف�َُح عَلَْيُكُم الشَّ

َّهَا َمْعِقُل الُْمْ�ِلِميَن ِمَن الَْماَلِحِم ، َوفُْ�َطاُطهَا  ن
�
ِفيهَا ، فََعلَْيُكْم ِبَمِدينٍَة يَُقاُل لَهَا : ِدَمْشُق ، فَا

ِمنْهَا ِب��ْرٍض يَُقاُل لَهَا : الُْغوَطُة ”؛ رواه �أحمد في م�سنده.

لَى ��ْن �َُكونُوا ُجنُوًدا 
�
ََّم �أيضًا : ” سسََيِصيُر اْل�ْمُر ا َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل ويقول َرُسوُل الل
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اِم )))، َوُجنٌْد ِ�لَْيَمِن )2)، َوُجنٌْد ِ�لِْعَراِق )3) ” ، قَاَل اْبُن َحَوالََة : ِخْر ِلي  ُمَجنََّدًة ُجنٌْد ِ�لشَّ
َِّه ِمْن ��ْرِضِه ،  َّهَا ِ�يَرُة الل ن

�
اِم )4) ، فَا ْن ��ْدَرْكُت َذِلَك ، فََقاَل : ” عَلَْيَك ِ�لشَّ

�
َِّه ا َ� َرُسوَل الل

�نَّ 
ْن ��بَيُْ�ْم ، فََعلَْيُكْم ِبَيَمِنُكْم ، َواْسُقوا ِمْن �ُُدِرُكْم ، فَا

�
ا ا لَْيهَا ِ�يَرتَُه ِمْن ِعَباِدِه ، فَ��مَّ

�
يَْجَتِب�ي ا

اِم َو��ْهِلِه “ ؛ رواه �أبو داود و�أحمد وابن حبان ( واللفظ لأب�ي داود )  ََّه تََوكََّل ِلي ِ�لشَّ الل
، [قال الألباني] : صحيح.

فتح بيت المقدس 
ُعْمَراُن   ”  : ََّم  َوَسل عَلَْيِه  اللُه  َصلَّى  َِّه  الل َرُسوُل  قَاَل   : قَاَل   ، َجَبٍل  ْبِن  ُمَعاِذ  َعْن 
بَيِْت الَْمْقِدِس َخَراُب يَ�ِْرَب ، َوَخَراُب يَ�ِْرَب ُخُروُج الَْملَْحَمِة ، َوُخُروُج الَْملَْحَمِة فَْ�ُح 
َِّذي  اِل ” ، ثُمَّ َضَرَب ِبَيِدِه عَلَى فَِخِذ ال َّ� ُقْ�َطْنِطيِنيََّة ، َوفَْ�ُح الُْقْ�َطْنِطيِنيَِّة ُخُروُج الدَّ
ََّك قَاِعٌد  ََّك َهاُهنَا ” ، ��ْو ” َكَما ��ن نَّ َهَذا لََحق� َكَما ��ن �

ثَُه - ��ْو َمنِْكِبِه - ، ثُمَّ قَاَل : ” ا َحدَّ
”، يَْعِني ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ؛ رواه �أبو داود و�أحمد ، [قال الألباني]: ح�ن.

بيت  عمران  يكون  فال   ، اليهود  هزيمة  على  الصري�ة  الأدلة  من  ال�ديث  وهذا 
ل بعد خروج اليهود �لكلية من فل�طين �أذلة صاغرين. �أما خراب ي�رب فهو  المقدس اإ
خراب مؤقت. وقد يكون ذلك في الم�ستقبل القريب �أو في زمن �ير زماننا الذي نعيش 
فيه. و�أتمنى �أن يكون ذلك في الم�ستقبل القريب لأن ذلك شرف عظيم ل تناله �أي �أمة.

(1) ي�ارب اليهود و�أعوانهم من العلويين وحز�له ، وين�صر للم�لمين.
(2) ي�ارب الرافضة و�أعوانهم من الحوثيين الذي ق�لوا وبدلوا وحرفوا.

(3) ي�ارب الشسيعة الرافضة الذين اح�لوا العراق وسلبوا م�دها.
نهم سوف يتعرضون لبالء وابتالء شديد ���ب المؤامرات الصهيونية والمؤامرات الشسيعية الرافضية. (4) لأ
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رجوع خ�فة آخر الزمان 
ََّم : ”  َِّه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل عن ُحَذيَْفُة بن اليمان رضى الله عنه قال : قَاَل َرُسوُل الل
َذا َشاَء ��ْن يَْرفََعهَا ، ثُمَّ �َُكوُن ِ�اَلفٌَة 

�
َُّه ��ْن �َُكوَن ، ثُمَّ يَْرفَُعهَا ا ُة ِفيُكْم َما َشاَء الل �َُكوُن الن�ُبوَّ

َُّه ��ْن يَْرفََعهَا ،  َذا َشاَء الل
�
َُّه ��ْن �َُكوَن ، ثُمَّ يَْرفَُعهَا ا ِة ، فَ�َُكوُن َما َشاَء الل عَلَى ِمنْهَاجِ الن�ُبوَّ

َذا َشاَء ��ْن يَْرفََعهَا ، ثُمَّ 
�
َُّه ��ْن يَُكوَن ، ثُمَّ يَْرفَُعهَا ا ا ، فَيَُكوُن َما َشاَء الل ثُمَّ �َُكوُن ُمْلًكا عَاض�

َذا َشاَء ��ْن يَْرفََعهَا ، ثُمَّ 
�
َُّه ��ْن �َُكوَن ، ثُمَّ يَْرفَُعهَا ا ًَّة ، فَ�َُكوُن َما َشاَء الل �َُكوُن ُمْلًكا َ��ْرِي

ا قَاَم ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعزِيِز  ٍة ” ، ثُمَّ َسَكَت. قَاَل َحِبيٌب : ” فَلَمَّ �َُكوُن ِ�اَلفًَة عَلَى ِمنْهَاجِ نُُبوَّ
ُه ،  َّ� �

ُرُه ا لَْيِه ِبهََذا الَْ�ِديِث ��َذكِّ
�
، َوَكاَن يَزِيُد ْبُن الن�ْعَماِن ْبِن �َِشيٍر ِفي َصَ�ابَِتِه ، فََك�َْبُت ا

َِّة  ِّي ��ْرُجو ��ْن يَُكوَن ��ِميُر الُْمْؤِمِنيَن ، يَْعِني ُعَمَر ، بَْعَد الُْملِْك الَْعاّضِ َوالَْ��ْرِي ن
�
فَُقلُْت لَُه : ا

، فَ��ْدِ�َل ِكَتاِب�ي عَلَى ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَْعزِيِز فَُ�رَّ ِبِه َو��ْعَجَبُه ”؛ رواه �أحمد في م�سنده.

ال�ديث من الأدلة الصري�ة على  �أن هذا  لى  اإ �أشير  �أن  �أحب  �دئ ذي بدء ، 
زوال ملك بني اإسرائيل. والبعض يفهم قضية الخالفة فهمًا �اطئًا ، مما يدفعه لعداوتها 
�أو �راهيتها ، والإ��ان عدو ما يجهل. وهى تعني ب��اطة دولة م�لمة قوية �أو حكومة 
اإسالمية قوية ت��ط نفوذها وتمنع الأعداء ، وتنشر العدل و�رفع الظلم وت�ترم حقوق 
الأقليات �ير الم�لمة ، ويكون شرع الله هو المعيار �أو المقياس الذي يرجع الم�لمون 
وتحي�ى  الحياة  جوانب  من  كثير  في  �لإسالم  تنعم  اليوم  بالد�  �أن  لله  والحمد  ليه.  اإ
ل القليل. بقى �أن ي�أذن الله عز و�ل لشرعه �أن ��ود. والحقيقة �أن هذا  �لأمن والأمان اإ
ال�ديث و�يره من الأمور التي �أ��ر النب�ي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها في �ٓخر 
الزمان ، قد ت�دث في الم�ستقبل القريب �أو البعيد �أو قد �كون في زمان �ٓخر �ير 

زماننا. لكن �رجو من الله عز و�ل �أن ت�دث قريبًا.
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ً
فتح فارس والقضاء على الشيعة الرافضة نهائيا

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تَْغُزوَن َجزِيَرَة الَْعَرِب فَيَْف�َُحهَا اللُه ، ثُمَّ 
اَل فَيَْف�َُ�ُه اللُه ”؛  َّ� وَم فَيَْف�َُحهَا اللُه ، ثُمَّ تَْغُزوَن الدَّ فَاِرَس فَيَْف�َُحهَا اللُه ، ثُمَّ تَْغُزوَن الر�

رواه م�لم وابن ما�ه و�أحمد وابن حبان ، واللفظ لم�لم.

يران حاليًا التي تدين �لمذهب الشسيعي الرافضي الثنا عشري  وفارس هى دولة اإ
يران ، وين�صرون على الشسيعة الرافضة  اإ الخبيث ، والمقصود �أن الم�لمين يف�تحون 
ويك�رون شوكتهم ، و��حقونهم سحقًا شديدًا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
نما هو غزو  ذا هلك ��رى فال ��رى بعده ”. �أما غزو جزيرة العرب فاإ وسلم �أيضًا : ” اإ
لى ذلك  دون غزو ، م�ل حرب الخليج الثانية ( 1990 - 1991 ) ، ويمكن �أن �شير اإ
بـ [ حرب الخليج الرابعة ] .. وقد ورد في ال�سنة النبوية الصحي�ة ما يؤكد انتشار الغنى 
واسستتباب الأمن وحدوث ازدهار اق�صادي ونهضة اإسالمية هائلة عند الم�لمين ال�سنة 
ليه زكاة �أمواله ..  لدر�ة يختفي معها الفقراء ، ول ي�د الم�لم ( ال�س�ني ) من يُخرج اإ
حيث روى م�لم في صحي�ه ( 60 - (157)) و�أحمد في م�سنده ( 9395 ) ، واللفظ 
ََّم قَاَل : ” َل تَُقوُم  لم�لم ، من حديث ��ِب�ي ُهَرْيَرَة ، ��نَّ َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه عَلَْيِه َوَسل
ُ�ُل ِبَزَكاِة َماِلِه فاََل يَِ�ُد ��َحًدا يَْقَبلُهَا ِمنُْه  اعَُة َح�َّى يَْك�َُر الَْماُل َويَِفيَض ، َح�َّى يَْخُرَج الرَّ ال�َّ

، َوَح�َّى تَُعوَد ��ْرُض الَْعَرِب ُمُرو�ًا َو��نْهَارًا ”. 

لى  وينبغي �أن نقول لهؤلء المتع�لين في كل �أمورهم �أن هذا �أيضًا سوف يحتاج اإ
ل �أن �شاء الله عز  عداد مادي ومعنوي ، وقد ل ي�دث في الم�ستقبل القريب اإ وقت واإ

رادته فوق كل الإرادات. و�ل الذي �لبت مشسي��ه كل المشي�ات ، وسمت اإ
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وعد اآلخرة 
تَيِْن  لَُتْفِ�ُدنَّ ِفي اْل�ْرِض َمرَّ ْسَرائِيَل ِفي اْلِك�َاِب 

�
ا لَى بَِني 

�
ا يقول تعالى : ” َوقََضْينَا 

ا َكِبيًرا ” ( الإسراء – 4 ). َولََتْعلُنَّ عُلُو�

َكَما  الَْمْ�ِ�َد  َوِلَيْدُ�لُوا  ُوُجوَهُكْم  ِليَُ�وُءوا  اْلِٓخَرِة  َوْعُد  َ�اَء  َذا 
�
فَا  ”  : تعالى  يقول 

ُروا َما عَلَْوا تَْتِ�يًرا ” ( الإسراء – 7 ). ٍة َوِلُيَت�ِّ َل َمرَّ َدَ�لُوُه ��وَّ

ذا حان موعد الإف�اد الثاني َسلَّْطنا عليكم �أعداءكم مرة �أخرى؛ ليذلوكم  والمعنى : فاإ
ويغلبوكم ، ف�ظهر �ٓ�ر الإهانة والمذلة على وجوهكم ، وليد�لوا عليكم ” بيت المقدس 

” ، وليدمروا كل ما وقع تحت �أيديهم تدميرًا كاماًل.

وهذه الٓية الكريمة تبين لنا �أن الله عز و�ل سوف �ُ�لط على اليهود في نهاية 
الزمان من يُذلوهم ويُخرجوهم من فل�طين �أذلة صاغرين ، و��ترد بيت المقدس منهم 
، ويُدمر هذا العلو الذي صار لهم ، وذلك بعد سقوط النظام العالمي ال�ديد. وهؤلء 
عداد .. ول شك �أنه  لى وقت واإ ن شاء الله ، لكن هذا الأمر يحتاج اإ هم الم�لمون اإ
لى الله تبارك وتعالى ،  سسي�دث كما �أ��ر الله عز و�ل به .. �شرط العودة الصحي�ة اإ

وتحقيق شروط النصر ( الأ�ذ ب�أسسباب النصر ).
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��م الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصالة وال�الم على �أشرف 
مام المتقين ورحمة الله للعالمين ، سسيد� محمد صلى الله عليه  المرسلين و�اتم النبيين واإ

�له وصحبه �أجمعين ، �أما بعد : وسلم ، وعلى �

وهكذا يكون الله عز و�ل قد كتب على بني اإسرائيل ومن ولهم الذلة والصغار 
في الدنيا والٓخرة بما ���ت �أيديهم ، فالله عز و�ل ل يظلم �أحدًا. وهكذا تتع�ر �أقدار 
اليهود في الم�ستقبل بعدما ابت�مت لهم فيما مضى ، ويجنون ثمارهم الُمرة ، ويحصدون 

�لمهم التي زرعوها في الأرض المقدسة بين �أبنائها. �

ويبدو �أن اج�ماع هذا الشعب الفاسد في الأرض الموعودة في كل مرة لأك�ر دليل 
التي جمعتهم في الماضي هى نف�ها التي سوف  �أن الأقدار  على قرب زوالهم. ويبدو 

تفرقهم وتدمر دولتهم في الم�ستقبل.

وعلى القارئ العرب�ي ))) �أن يعلم تمام العلم �أن اليهود شعب مخطط ، ل يتورع 
عن سلوك �أنذل ال�سبل لتنفيذ مخططاته وتنفيذ م�ٓربه .. ولكننا �ريده �أن يعلم �أيضًا �أن 
الصهيونية لي�ت قدرًا ل بد منه ، كما يدعي ” شعب الله المختار ” .. ولكن التنظيم 
يمان ل يقابل �لتواكل ، والتعاون ل  ل يقابل �لفوضى ، والعلم ل يقابل �لجهل ، والإ

يقابل �لفرقة.

ن اح�الل )2) اليهود للقدس نذير بتدمير �ديد ، وقضاء نهائي علي مهزلة ” شعب  اإ

ولى 1970 ، �رجمة سعيد جزا�رلي ، ص 261.  (1) راجع �أح�ار على رقعة الشطرنج ، وليام �اي كار ، دار النفا�س ، الطبعة الأ
ولى 1970 ، �رجمة سعيد جزا�رلي ، ص 261.  (2) �أح�ار على رقعة الشطرنج ، وليام �اي كار ، دار النفا�س ، الطبعة الأ
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الله المختار ” ، وذلك يجب �أن �ُشكل حافزًا للعمل ال�ّدي لإعادة الأمور الشاذة في 
لي وضعها الطبيعي ، لأن النصر ل ينزل من ال�ماء ، ول يخرج من �طن  فل�طين اإ
نما تصنعه �أيدي العاملين المخلصين ، تلك سس�نة الله في �لقه ولن ت�د ل�سنة  الأرض ، اإ

الله تبدياًل.

لى الله عز و�ل والأ�ذ ب�أسسباب  ف�حقيق النصر على اليهود يق�ضي العودة الصادقة اإ
المتعلقة �لنصر. والعودة  الكونية  �أحدًا في سننه  يُ�اب�ي  الله عز و�ل ل  القوة ، لأن 
وسلم  عليه  الله  صلى  ن�يه  وسسنة  بك�ابه  التم�ك  تق�ضي  و�ل  عز  الله  لى  اإ الصادقة 
وسؤاله   ، وذلل  تقصير  كل  عن  الم�ستمرة  والتوبة  النفس  م�اسسبة  لى  اإ �لإضافة   ،
سسب�انه وتعالى العون والتوفيق والقبول. �أما الأ�ذ ب�أسسباب القوة فيشمل الإعداد المادي 
والمعنوي للمعركة الفاصلة. وينبغي �أن ندرك حقيقة �أن تحرير فل�طين واسترداد بيت 
المقدس – الم��د الأقصى - يقع على عواتق الم�لمين دون �يرهم ، وهو مرتبط بهم 
ارتباطًا وثيقًا ل ب�أحد سواهم ، وهو ليس �لأمر الم�ستحيل كما �أنه ليس �لأمر الهين. 
فالله عز و�ل يمتحن قلوب المؤمنين اليوم �ليهود كما ام�حن قلوبهم �لأمس البعيد 
�لصليبيين والمغول ( التتار ). وال�شرى ال�ارة �أن مؤمني الأمس قد نجحوا في الخ�بار 
ن�احًا فائقًا ، و�أحرزوا الدر�ات العلى على الرغم من صعوبة الم��ان ، و�لفعل ُهزم 
لى الأبد بفضل  الصلي�يون والمغول [ التتار ] ، وخرجوا من د�ر الإسالم وا�كف�أ شرهم اإ

الله ومنه.

لى  و�أ�يرًا �أحب �أن �أخ�م بهذه الٓ�ت الكريمة التي تلخص قصة اليهود من البداية اإ
النهاية ، وتصف حال بني اإسرائيل - ومن والهم - من الذلة والعار والضعف والصغار 

ح�ى قيام ال�اعة : 

َّهُْم  َِّه َذِلَك ِب��ن َُّة َوالَْمْ�َكنَُة َوَ�ُءوا ِبَغَضٍب ِمَن الل ل - يقول تعالى : ” َوُضرِبَْت عَلَْيهُِم الّذِ
ِّيَن ِبَغيِْر الَْحّقِ َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعَتُدوَن ” (  َِّه َويَْقُ�لُوَن النَِّبي َكانُوا يَْكُفُروَن ِب�َٓ�ِت الل
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البقرة – 61 ).

ِمَن  َوَحْبٍل  َِّه  الل ِمَن  ِبَحْبٍل  لَّ 
�
ا ثُِقُفوا  َما  ��ْيَن  َُّة  ل الّذِ عَلَْيهُِم  - يقول تعالى : ” ُضرِبَْت 

َّهُْم َكانُوا يَْكُفُروَن ِب�َٓ�ِت  َِّه َوُضرِبَْت عَلَْيهُِم الَْمْ�َكنَُة َذِلَك ِب��ن النَّاِس َوَ�ُءوا ِبَغَضٍب ِمَن الل
�ل عمران - 112). نِْ�يَاَء ِبَغيِْر َحّقٍ َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعَتُدوَن ” ( � َِّه َويَْقُ�لُوَن اْل� الل

َذِلَك  ُدوَن  َوِمنْهُْم  اِلُحوَن  الصَّ ِمنْهُُم  ��َمًما  اْل�ْرِض  ِفي  ْعنَاُهْم  َوقَطَّ  ”  : تعالى  يقول   -
َّهُْم يَْرِجُعوَن ” ( الأعراف – 168 ). �َاِت لََعل ِّ ي َوبَلَْوَ�ُهْم ِ�لَْح�سَنَاِت َوال�َّ

نٍَة ��ْو ِمْن َوَراِء ُ�ُدٍر بَ��ُسهُْم  لَّ ِفي ُقًرى ُمَحصَّ
�
- يقول تعالى : ” َل يَُقاِتلُو�َُكْم َجِميًعا ا

َّهُْم قَْوٌم َل يَْعِقلُوَن ” ( الحشر – 14 ). بَيْنَهُْم َشِديٌد تَْح�سَُبهُْم َجِميًعا َوُقلُوبُهُْم شسَتَّى َذِلَك ِب��ن

الِْقيَاَمِة َمْن �َُ�وُمهُْم ُسوَء  يَْوِم  لَى 
�
ا لََيْبَع�َنَّ عَلَْيهِْم  �َك  َرب َن  تَ��ذَّ ْذ 

�
َوا - يقول تعالى : ” 

َُّه لََغُفوٌر َرِحيٌم ” ( الأعراف – 167 ). ن
�
ََّك لََ�رِيُع الِْعَقاِب َوا نَّ َرب �

الَْعَذاِب ا

َذا َ�اَء َوْعُد اْلِٓخَرِة ِليَُ�وُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُ�لُوا الَْمْ�ِ�َد َكَما 
�
- يقول تعالى : ” فَا

ُروا َما عَلَْوا تَْتِ�يًرا ” ( الإسراء – 7 ). ٍة َوِلُيَت�ِّ َل َمرَّ َدَ�لُوُه ��وَّ

ل �أن �أقول: اللهم وفقنا لما تحبه و�رضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا  وفي النهاية ل ��عنى اإ
وانفعنا بما علمتنا وزد� علمًا. وما كان من توفيق فمن الله وحده. وما كان من خط�أ �أو 
سهو �أو ��سيان فمني ومن الشسيطان. و�أعوذ �لله �أن �أذ�ركم به و�أ��اه .. و�ٓخر دعوا� 

�أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه 

د. أحمد محمد صفوت 
طبيب بيطري ومؤلف وباحث 

في التاريخ ونبوءات آخر الزمان 
) )44) هـ - ))0) م )
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المراجع 
- القر�ٓن الكريم ، مصحف المدينة المنورة ( رواية حفص عن عاصم ).

- الم�سند الموضوعي ال�امع للك�ب العشرة ( 22 جزء ) ، الشسيخ صهيب عبد الجبار.

- ال�امع الصحيح لل�نن والم�انيد ( 38 جزء ) ، الشسيخ صهيب عبد الجبار.

- �شف المشكل من حديث الصحي�ين ، �أبو الفرج بن الجوزي ، تحقيق على ح�ين البواب ، 
دار الوطن – الر�ض ، 4 �أجزاء.

- كتاب نبوءات الرسول في �ٓخر الزمان ، د. �أحمد محمد صفوت ، الناشر : مؤس�ة علوم الأمة 
لالإست�مارات الثقافية – القاهرة ، الطبعة الأولى.

- موسوعة �ريخ بني اإسرائيل ، د. �أحمد محمد صفوت ، موقع لولو الأمريكي و�أمازون �يندل ، 4
�أجزاء ، الطبعة الأولى 2021.

- تف�ير ابن كثير ( تف�ير القر�ٓن العظيم ) ، ال�افظ ابن كثير ، تحقيق محمود ح�ن ، دار الفكر 
، الطبعة ال�ديدة 1414 هـ / 1994 م.

- تف�ير البغوي ( معالم التنزيل في تف�ير القر�ٓن ) ، الإمام البغوي ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، 
حياء التراث العرب�ي – بيروت ، الطبعة الأولى 1420 هـ. اإ

براهيم  واإ ال�ردوني  �أحمد  تحقيق   ، القرطب�ي  الإمام   ،  ( القر�ٓن  ال�امع لأحكام   ) القرطب�ي  تف�ير   -
�أطفيش ، دار الك�ب المصرية – القاهرة ، الطبعة الثانية 1384 هـ - 1964 م.

- تف�ير الط�ري ( �امع البيان في ت�أويل القر�ٓن ) ، الإمام �أبو جعفر الط�ري ، تحقيق �أحمد شا�ر ، 
مؤس�ة الرسالة ، الطبعة الأولى 1420 هـ - 2000 م.



العالم بين يديك قصة بني إسرائيل

-186-

المراجع

- تف�ير الط�ري ( �امع البيان في ت�أويل القر�ٓن ) ، الإمام �أبو جعفر الط�ري ، تحقيق عبدالله بن 
عبدالمح�ن التر�ي ، دار هجر ، الطبعة الأولى 1422 هـ – 2001 م.

- تف�ير الوسسيط ( التف�ير الوسسيط للقر�ٓن الكريم ) ، محمد سسيد طنطاوي ، دار نهضة مصر 
�لف�الة – القاهرة ، الطبعة الأولى من عام 1997 – 1998 م.

- التف�ير المي�ر ، ت�أليف نخبة من �أساتذة التف�ير ، الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف – ال�عودية ، الطبعة الثانية 1430 هـ - 2009 م ، جزء واحد.

- كتاب تف�ير القر�ٓن لبن المنذر ، دار الم�ٓ�ر �لمدينة المنورة ، تحقيق سعد بن محمد ال�عد ، 
قدم له الأسستاذ الدكتور: عبد الله بن عبد المح�ن التر�ي ، الطبعة الأولى : 1423 هـ - 2002 م.

- كتاب �ريخ الط�ري �أو التاريخ للط�ري ( �ريخ الرسل والملوك ) ، طبعة دار التراث – بيروت ، 
الطبعة الثانية 1387 هـ ، 11 جزء.

- كتاب المنتظم في �ريخ الملوك والأمم لبن الجوزي ، دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطا – 
مصطفى عبدالقادر عطا ، راجعه وصح�ه نعيم زرزور ، طبعة دار الك�ب العلمية – بيروت ، الطبعة 

الثانية 1415 هـ - 1995 م.

- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية في ثمانية �أجزاء ، د. عبد الوهاب الم�يري ، دار الشروق 
، الطبعة الأولى 1999.

الوهاب  عبد  د.   : شراف  واإ ت�أليف   ، نقدية  رؤية   - الصهيونية  والمصطل�ات  المفاهيم  موسوعة   -
الم�يري ، مركز الدراسات ال�سياسسية والستراتيجية �لأهرام ، 1975.

- كتاب قصة الحضارة ، ت�أليف الفيل�وف والكاتب والمؤرخ الأمريكي ويل ديورانت ( ويليام جيمس 
ديورانت ) ( 1885 – 1981 ) ( William James Durant / Will Durant ) ، تقديم الدكتور 
محي�ي الدين صابر ، �رجمة الدكتور ز�ي نجيب محمود و�ٓخرين ، الناشر : دار الجيل ( بيروت - لبنان 
) ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( تو�س ) ، عام النشر : 1408 هـ - 1988 م ، عدد الأجزاء 
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42 جزء وملحق عن عصر �بليون.

- الصحيح الم�سند من �ٓ�ر حذيفة بن اليمان رضى الله عنه في الزهد والرقائق والأدب والفتن ، 
عبدالله بن فهد الخليفي.

- كتاب الأعالم للزركلي ، الناشر : دار العلم للماليين ، الطبعة الخام�ة عشرة ( 2002 م ) ، 
عدد الأجزاء 8.

حياء التراث العرب�ي/ بيروت  - كتاب الرونف الأنف تحقيق الو�يل ، �أبو القاسم ال�هيلي ، ط. دار اإ
، الطبعة الأولى 1412 هـ ، 7 �أجزاء.

حياء علوم الدين ، المؤلفون: الِعراقي (725 - 806 هـ) ، ابن ال�سبكى  - كتاب تخريج �أحاديث اإ
(727 - 771 هـ) ، الزبيدي (1145 - 1205 هـ ) ، اسسِتخَراج : �أب�ي عبد اللَّه َمحُمود ِبن ُمَحّمد الَ�ّداد 
، الناشر: دار العاصمة للنشر – الر�ض ، الطبعة: الأولى ، 1408 هـ - 1987 م ، عدد الأجزاء : 7 (6

وم�لد للفهارس).

- دلئل النبوة للبيهقي محققًا ( دلئل النبوة ومعرفة �أحوال صاحب الشريعة ) ، دار الك�ب العلمية 
– بيروت.

الشسيخ شعيب  شراف  �إ المحققين  من  مجموعة   : المحقق   ، للذهب�ي  النبالء  �أعالم  كتاب سير   -
الأر�ؤوط ، الناشر : مؤس�ة الرسالة ، الطبعة الثالثة ( 1405 هـ - 1985 م ) ، عدد الأجزاء 25 ( 23

وم�لدان فهارس ). 

- كتاب الكامل في التاريخ لبن الأثير ، تحقيق عمر بن عبد ال�الم تدمري ، دار الك�اب العرب�ي 
– بيروت ( لبنان ) ، الطبعة الأولى ( 1417 هـ - 1997 م ) ، عدد الأجزاء 10.

- كتاب الطبقات الك�ري لبن سعد ، تحقيق : اإح�ان عباس ، دار صادر – بيروت ، الطبعة 
الأولى ( 1968 م ) ، عدد الأجزاء 8.

- كتاب البداية والنهاية لبن كثير ، ط. دار الفكر ( 1407 هـ - 1986 م ) ، عدد الأجزاء 15.
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- كتاب الأ��اب للص�اري ، المك�بة الشاملة.

- كتاب قالئد الجمان في التعريف بقبائل العرب ، لأب�ي العباس القلقشسندي المتوفى عام 821 هـ ، 
يباري ، الناشر دار الك�اب المصري ، دار الك�اب اللبناني ، الطبعة الثانية ( 1402 هـ  براهيم الإ تحقيق اإ

/ 1982 م ).

- كتاب المفصل في �ريخ العرب قبل الإسالم ، ت�أليف الدكتور جواد علي ( المتوفي 1408 هـ ) ، 
الناشر : دار ال�اقي ، الطبعة الرابعة 1422 هـ / 2001 م ، عدد الأجزاء 20 جزء.

- كتاب مقدمة في �ريخ الحضارات القديمة ( الجزء الأول : الو�يز في �ريخ حضارة وادي الرافدين 
) ، طه الباقر ، الناشر : دار الوراق للنشر الم�دودة ، الطبعة الأولى 2009.

- موسوعة �ريخ العالم ، وليام لنجر ، �أشرف على الترجمة الدكتور محمد مصطفى ز�دة ، الناشر 
العرب �لإشتراك مع  بواسطة مك�بة ل�ان  الموسوعة  عادة �شر  اإ تم  المصرية ،  النهضة  : مك�بة  الأصلي 
مؤس�ة فرا�كلين للطباعة والنشر ( القاهرة – نيويورك ) ، عبارة عن 8 �أجزاء ، صدرت في ال�ستينيات 
من القن الماضي تحت اإشراف الدكتور محمد مصطفى ز�دة ماعدا الجزء الأ�ير ( الثامن ) الذي صدر 

في عام 1971م ، تحت اإشراف الدكتور عبدالمنعم �أبو بكر.

- كتاب �أح�ار علي رقعة الشطرنج ، ت�أليف وليام �اي كار ، �رجمة سعيد جزا�رلي ، الطبعة الأولى 
1970 م ، طبعة دار النفا�س للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

لى  - كتاب الخطر اليهودي بروتو�ولت حكماء صهيون ، الأسستاذ محمد �ليفة التو��ي ( ��سبة اإ
قرية تو�س بصعيد مصر ) ، تقديم الأسستاذ الكبير عباس محمود العقاد.

- كتاب الصهيونية العالمية ، عباس محمود العقاد ، دار المعارف بمصر ، تقديم محمد �ليفة التو��ي.

- كتاب اليهود �ش�أة و�ريخًا ، الشسيخ صفوت الشوادفي رحمه الله ( رئيس تحرير م�لة التوحيد ، 
و�ئب الرئيس العام لجماعة �أنصار ال�سنة المحمدية �لقاهرة ) ، دار التقوى للنشر والتوزيع.

- كتاب زوال اإسرائيل عام 2022 م نبوءة �أم صدف رقمية ، د. ��ام نهاد جرار.
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لى هذا اليوم ، جرجي زيدان ، مؤس�ة هنداوي للتعليم  - كتاب �ريخ الماسونية العام منذ �ش�أتها اإ
والثقافة ، 2012. 

- كتاب �ريخ مصر ال�ديث ، جرجي زيدان ، مطبعة الهالل ، 1911. 

- كتاب الحقائق الأصلية في �ريخ الماسونية العملية ، شاهين مكاريوس ، مؤس�ة هنداوي.

- كتاب �ريخ الإسرائيليين ، شاهين مكاريوس ، مؤس�ة الهنداوي.

- كتاب الٓداب الماسونية ، شاهين مكاريوس ، مطبعة المق�طف ، عام 1895.

- كتاب �ريخ الماسونية القديم و�ٓ�رها ، شاهين مكاريوس ، مطبعة المق�طف ، 1903. 

- كتاب اليهود والماسون في مصر دراسة �ريخية ، د. علي شلش ، الزهراء لالإعالم العرب�ي ، الطبعة 
الأولى عام 1407 هـ - 1986 م.

- كتاب الماسونية والماسونيون في الوطن العرب�ي ، الدكتور ح�ين عمر حمادة ، دار الو�ئق – 
دمشق ، خزانة الو�ئق الماسونية ، طبعة مزيدة ومنق�ة : 1438 هـ - 2016 م.

- كتاب اليهود المتخفون و�ٓ�رهم في الم�سيحية والإسالم قديمًا وحديثًا ، يوسف رشاد ، دار الك�اب 
العرب�ي ، الطبعة الأولى 2010.

- كتاب التوراة ، الدكتور مصطفى محمود.

- كتاب اسرائيل البداية والنهاية ، الدكتور مصطفي محمود.

- كتاب التلمود �ريخه وتعاليمه ، ت�أليف ظفر الإسالم �ان ، الطبعة الثانية 1972 م ، دار النفا�س 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت.

لكترونية ) ، مك�بة شسبكة الفاروق  - كتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود ، الطبعة الثانية ( طبعة اإ
الإسالمية ، تقديم العالمة مصطفى بن �أحمد الزرقا رحمه الله ، �رجمة الدكتور يوسف حنا نصر الله من 
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�بار نصارى مصر.

- كتاب اليهود �أن�روبولوجيا ، د. جمال حمدان ، تقديم عبدالوهاب الم�يري ، دار الهالل للنشر 
– القاهرة ، طبعة 1996 م.

شيريب  الأمير   : ت�أليف   ، والنشر  للطباعة  النفا�س  دار  طبعة   ، الخفية  العالم  حكومة  كتاب   -
سسبيريدوفيتش ( Cherep Spiridovich ) سليل لأسرة حاكمة �أعطت لروسسيا اسمها ، �رجمة : م�أمون 

سعيد.

- كتاب �ريخ الم�سيحية فجر الإسالم ، حبيب سعيد.

- موسوعة الملل والأد�ن – الدرر ال�نية ، اإشراف علوي بن عبد القادر ال�قاف ، 1433 هـ ، 
2 جزء.

- كتاب الحضارة الرومانية ، الأسستاذ الدكتور سسيد محمد عمر ، كلية الٓداب – �امعة عين شمس.

- كتاب م�اضرات في معالم التاريخ الأوروب�ي الوسسيط ، الأسستاذة الدكتورة نه�ى عوض العجمي ( 
مدرس �ريخ العصور الوسطى ) – كلية التربية ، ق�م المواد الإج�ماعية ، �امعة المنصورة.

نهيار ، ت�أليف : دكتور �أحمد �انم حافظ ( مدرس  لى الإ - كتاب الإم�راطورية الرومانية من النش�أة اإ
التاريخ القديم ، كلية الأداب ، �امعة الإسكندرية : ق�م الأ�ر والدراسات اليو�نية والرومانية - التاريخ 
اليو�ني والروماني ) ، تقديم : الأسستاذ الدكتور ح�ين �أحمد الشسيخ ( �أسستاذ التاريخ القديم ، كلية الٓداب 

، �امعة الإسكندرية ) ، طبعة دار المعرفة ال�امعية للطبع والنشر �لإسكندرية ، عام 2007.

- كتاب �ريخ يوسسيفوس اليهودي ( �ريخ اليهود �أو �ريخ حرب يهودا ضد الرومان �أو �ريخ الحروب 
الناشر : بيروت - المك�بة  اليهودي الروماني يوسسيفوس فالفيوس ،  اليهودية ضد الرومان ) ، المؤرخ 

براهيم صادر. العمومية ل�ليم اإ

- م�اضرات وكتب الشسيخ �أحمد ديدات : ( كتاب الصلب وهم �أم حقيقة – كتاب م��ألة صلب 
الم�سيح - .... – م�اضرة هل تتهي�أ اإسرائيل للدمار - ... ).
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- بر�مج المك�بة الشاملة.

- بر�مج �ٓ�ت القر�ٓن ، مشروع المصحف الإلكتروني ب�امعة الملك سعود.

www.marefa.org      موسوعة المعرفة الإلكتروني -

www.wikipedia.org      الموسوعة الحرة -

- موقع الدرر ال�نية ، اإشراف الشسيخ علوي بن عبدالقادر ال�قاف.

- موقع قصة اإسالم ، اإشراف د. راغب ال�ر�اني.

- موقع الإسالم سؤال وجواب ، اإشراف د. محمد صالح المن�د.

www.britannica.com [ دا�رة المعارف ال�ريطانية ] الموسوعة ال�ريطانية -

.( St-Takla.Org : موقع الأنبا �كال هيمانوت ) : [ العهد القديم ] التوراة -

.( St-Takla.Org : موقع الأنبا �كال هيمانوت ) : [ العهد ال�ديد ] الإنجيل -
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