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مـن الرحيـه الرحمـم اللـبس  
 

  ةـة الدعويـة بنـاء الشخصيـسلسل
  

  
  

  القضـايـا اإلسالميـة المصيريـة
  ونيـصهيـي الـالمـراع اإلسـصـال -أ

  بنـو اسـرائيل في الـقرآن الكـريم
  

  عبد اهللا بن علي صغير.م :إعداد
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  الفـھـرسالفـھـرس
  

  رقم الصفحـةرقم الصفحـة املوضوع
  44 املقدمة

  55  أو العربانيون أو اليهود ومن أين أتت هـذه األمساء ؟  نمـن هـم اإلسرائيليو 
  66ملـحة تارخيية عن اليهـود

  77                                             تاريخ اليهود يف فلسطني 
  1010بين إسرائيل يف القرآن الكرمي

ذلك وأدعو اهللا أن يوفقين يف -صفات بين إسرائيل كما وردت يف القرآن الكرمي
  1111 ::الصفات هي وهذه -فينطلق لساين باحلق 

  1111  . االستكبار على الرسل والوقاحة وعدم التأدب مع اهللا عز وجل -1
  1111 .قتل األنبياء والرسل وكل من خيالفهم -2
  1212 .قسوة القلب وإنكار احلق -3
  1313  . الكذب على اهللا عز وجل وحتريف كالمه وعدم اإلميان به -4
  1414  . ظهور النيب صلى اهللا عليه وسلم وحتريفهم لصفاتهمعرفة  - 5
  1515 .حب احلياة حباً مجاً وكراهة املوت -6
مســخ اهللا مــن بــين إســرائيل مجاعــات عاصــية معتديــة جعــل مــنهم قــردة و -7

 . خنازير
1616  

جعــل اهللا عــز وجــّل بــني اليهــود العــداوة والبغضــاء إىل يــوم الــدين وكلمــا – 8
  1717  .ة ضد اإلسالم واملسلمني منعهم اهللا عز وجلأرادوا حرباً شامل

اليهـود قــوم ال ينهــى بعضــهم بعضــا عـن املنكــر الــذي يقرتفونــه وهــذه مــن -9
  2121  . أسوء األعمال اليت تغضب اهللا عّز وجّل

  2222  . إّن أشد الّناس عداوة للمؤمنني هم اليهود و املشركون -10
مكـــّن اليهـــود املستضـــعفني يفيف املاضـــي القـــدمي إن اهللا عـــّز وجـــّل قـــد -11

  2323  .مشارق ومغارب األرض املباركة

  2525  . ضعف اإلميان باهللا عّز وجّل و عبادة العجل وفساد العقيدة -12
إن الشــريعة الســماوية املفروضــة علــى اليهــود تتميــز بوجــود الكثــري مــن -13

م وإن حممــد صــلى اهللا  األغــالل واإلصــر وذلــك بســبب ظلــم اليهــود وطغيــا
  . ه وسلم جاء بشريعة سهلة بسيطة ختفف الكثري عن اليهودعلي

2525  
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إّن مـن األصـول الثابتــة الـيت جعلهــا اهللا عـّز وجـّل كعقوبــة لبـين إســرائيل -14
م  يف هــذه احليــاة هــي وجــود أقــوام علــى مــر الزمــان يعــّذبون اليهــود ويســومو

  . سوء العذاب 
2626  

أّن بين إسرائيل سوف يفسدونإّن اهللا عّز وجّل خيرب يف كتابه احلكيم -15
  2727  . يف األرض مرتني فساداً كبرياً 

اليهود قوم خـانوا اهللا ورسـوله عليـه وعلـى آلـه الصـالة والسـالم فتحـّول -16
م   3434  .حكمهم من أهل كتاب إىل كفار مّكن اهللا املسلمني من رقا

إن اليهود قوم جبناء ال يقدرون على مواجهة املسلمني وقتاهلم  -17
م بط ريقة مباشرة وإّن من عدالة اهللا وحكمته أن جعل قلوب اليهود وأعوا

 . خمتلفة متفرقة
3535  

  3636 واألسئلة  اتاملناقش
  4545  التوصيات

  4646 املراجع اليت اعتمدت يف البحث
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 :لكلمةهذه اب أتوّجه إلى من

  د الناس عداوة للذين آمنوا اليهـود أش لتجدنّ  ((قرأ قوله تعاىل إىل كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة
 . ولو للحظات ومل يدرك معىن عداوة اليهود للمؤمنني ار ومل يتفكّ  ,82املائدة ))  ..... أشركوا والذين

  ّنهج البشـر ونسـي أن اهللا تعـاىل قـد جعـل السـالمة يف الـدنيا واآلخـرة م بإتباعأن السالمة  إىل من ظن
 .ى اهللا عليه وسلمقرآنه وبتطبيق سنة نبيه صل بإتباع

  َجـادة الصـواب ويدخلـه اهللا إىل  هعسـى أن يـردّ  ,منـري جن يعيش يف هذه احلياة بال مبدأ وال سرا إىل م
 .يف معادلة التغيري اإلسالمي

 إىل رواد النهضة اإلسالمية إىل ثقل التغيري اإلسالمي القومي , إىل شباب الصحوة اإلسالمية العاملية.  

 حتريــر فلســطني مــن يــد اليهــود الغاصــبني  إىل مــن يــؤمن أنّ  ,المي القــويإىل أصــحاب الطمــوح اإلســ
  .يكون بالكلمة احلق واجلهاد احلق 

 النفســي الضـعفىل نفســه شـيء مـن إىل كـل مـن يـؤمن بـاهللا وبرســوله صـلى اهللا عليـه وسـلم وتسـرب إ 
زم وراح يتخّ نظرة متشائمة  هذا الواقع ورضي بواقع املسلمني ونظر إىل ه احلياة دون حسـيب بط يف هذوا

 .أو رقيب

  ّ   .....ا خملوقة فقط من أجل حفظ الفرج وطاعة الزوج وتربية األوالدإىل كل امرأة مسلمة ظنت أ
  األرض يرثهـــا  ولقـــد كتبنـــا يف الزبـــور مـــن بعـــد الـــذكر أنّ  ((إىل كـــل مســـلم ومســـلمة قـــرأ اآليـــة الكرميـــة

وليـــدرك أّن  هلـــا إىل واقـــع عملـــيللحظـــات ليحوّ   يتوقـــف عنـــدها ولـــوملو  ,105األنبيـــاء  ))عبـــادي الصـــاحلون
  .للمؤمنني الصادقني سوف يكون طال الزمن االنصر والتمكني ال حمالة ومهم
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  : ـهمقدم
وعليه نتوكل و به نستعني ونشهد أن ال إله إال اهللا حممد رسول ونشكر ونرتحم ونثين على   نبدأ بسم اهللا 

ــدي كــل مــن نصــر دعــوة حممــد عليــه الصــالة والســالم تــدي  الصــالة  وعلــى آلــه حممــد عليــه ونقتــدي و
واحلمد  وهو املعصوم األمني سالم اهللا عليه وعلى آل بيته وعلى أصحابه الطاهرين غريه يد الوالسالم 

  .هللا رب العاملني
ــا  أخــوة اإلميــان والعقيــدة أمــا بعــد فــإنين مــذّكر نفســي ومــذّكركم بكلمــات عســى اهللا أن ينفعــين ويــنفعكم 

  :علنا خري خلف خلري سلف وجي
أو داع إىل  اهللا عز وجـل مل يرسـل مـن رسـول اهللا عز وجل مل خيلقنا عبساً ومل يرتكنا سدى وأنّ  علموا أنّ ا 
  : فئات ثالث إىلاس من حوله النّ انقسمت إال و  اهللا
سـها وأوالدهـا ي مباهلـا ونفوجتاهد املشركني وتضـحّ ور الذي جاء به وتنصره دة تتبع النّ موحّ  : ةـة مؤمنـفئ -

مـــن املـــؤمنني رجـــال ((وأولئـــك هـــم الـــذين وصـــفهم اهللا تعـــاىل مبحكـــم تنزلـــه يف ســـبيل هـــذا الـــدين العظـــيم 
وهـذه  , 23األحـزاب  ))صدقوا مـا عاهـدوا اهللا عليـه فمـنهم مـن قضـى حنبـه ومـنهم مـن ينتظـر ومـا بـدلوا تبـديال

هـذه اآليـة تشـمل عامـة املـؤمنني يف كـل  اوإّمنـ فقـط اآلية ال ختص أهل البيت أو الصحابة رضي اهللا عـنهم
  .مكان وزمان

ر أحكـام وتسـخّ  تضمر الكفر والفسق والظلم والعصيان وتظهر الدين واحلب واإلخالص : ةـة منافقـفئ -
االدين  الذين وصـفهم اهللا تعـاىل أيضـاً  هم وأولئك ,وتتبع أهوائها دون حسيب وال رقيب ملصاحلها ونزوا

م مــرض فــزادهم اهللا مرضــا وهلــم عــذاب ألــيم مبــا كــانوا يكــذبون(( اىل بقولــه تعــ حمكــم تنزيلــهيف   )) يف قلــو
  .10البقرة 

وال تــألو جهـداً يف حماربــة دعــوة التوحيــد ,  الــدين واملبــدأ بشــكل علـين و حتــارب الفئــة هـذه :رة ـة كافـــفئــ -
 ...سل فساد األرض وقتل من عليها و إهالك احلرث والنص برجاهلا ويف السعي إلويف الرتبّ 

راً أتباعه املؤمنني منها فيقول وقد ذكر اهللا تعاىل هذه الفئة اخلبيئة يف أكثر من موطن يف القرآن الكرمي حمذّ 
 .32التوبة  ))يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون((اهللا تعاىل 

اهللا عن فئة خبيثة جمرمة قد مجعت صـفات الكفـر وصـفات وسوف نتحدث اليوم يف هذا اللقاء إن شاء  
 األمـة احملمديـةوكانت عرب تارخيهـا مـن أنـد أعـداء , النفاق فكانت أشد الفئات خطورة على أمة اإلسالم 

قـد كـم لعلّ  و , الفنت بني املسلمني وهي من حاربت املسـلمني ظـاهراً وباطنـاً  تمن زرع فهذه الفئة هي, 
اليهود الصهاينة لعنهم اهللا ولعن كل مـن يتعامـل معهـم  طائفة :وهيأال جملرمة الكافرة ا طائفةعرفتم هذه ال
  .فعليهم لعنة اهللا ورسوله واملالئكة والناس أمجعني. ...يلعنهم مل ولعن كل من

م اليهود قتلت األنبياء والرسل اخلونة الغدّ  ّ ّ ارين الّ نعم إ شـد م أذين وصفهم اهللا تعاىل يف حمكـم تنزيلـه بـأ
اس عــداوة أشــد النّـ لتجـدنّ  ((النـاس عـداوة للمــؤمنني وأكثـر النـاس خطــراً علـى املسـلمني فيقــول اهللا تعـاىل 
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ــم اليهــود ,82املائــدة ....)) للــذين آمنــوا اليهــود والــذين أشــركوا ّ ــ ,نعــم إ ّ م اليهــود الــذين تــآمروا علــى قتــل إ
....  ريش علـى قتـل املسـلمني يـوم األحـزابوتـآمروا مـع كفـار قـ, رسولنا الكرمي صلوات ريب عليـه وسـالم 

يف العـراق وفلسـطني واجلـوالن  ...وهم اليوم من يقتل املسلمني ويغتصب النساء ويذبح األطفال والشـيوخ
ا  ولبنان وأفغانستان ويف كشمري ويف مجيع مشارق األرض و   .مغار

وواجـب  اجملـرمني الصـهاينة على كل مسلم أن يعرف ولو الشـيء اليسـري عـن أولئـك اليهـود واجبلذلك ف
هـــذه  عـــرب قين يف احلـــديثولعـــّل اهللا يـــوفّ  ,علـــى كـــل داع إىل اهللا عـــّز وجـــّل أن يبصـــّر املســـلمني حبقيقـــتهم

ومعتمــداً ة وســرية رســول اهللا ســنّ  مثّ  اهللا الكلمـات املــوجزة عــن الصــراع اإلســالمي اليهــودي مسـتعيناً بكتــاب
د اً بفكر كل مسلم ومسلمة ذلـك الفكـر احلـر الـذي ال يعّقـومستعين, على آراء أساتذيت العلماء األفاضل

ــــدي املقــــاومني اجملاهــــدين  ,وال مييــــع األمــــور فيوصــــف باالســــتهتار, األمــــور فيوصــــف بــــالتنطع  ومهتــــدياً 
  .وجمتهداً مبا وفقين اهللا

عـن  و كاشـفاً  فاطر السموات واألرض أن يطلـق لسـاين فـأنطق بفضـله باحلكمـة وجلّ  و أمتىن من اهللا عزّ  
واهللا علـى كـل شـيء , بعه إن شـاء اهللا وأرى الباطـل بـاطًال وأجتّنبـه إن شـاء اهللا اً وأتّ بصرييت فأرى احلق حقّ 

  .هم على حممد وآله  وسلمقدير ولن خيّيب اهللا رجًال يدعو إليه واهللا على كل شيء قدير وصلي اللّ 
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   ؟ ذه األسماءـن أتت هومن أي أو اليهود أو العبرانيون نم اإلسرائيليو ـن هـم :أوالً 

   سبب تسميتهم بالعربيني؟ و واإلسرائيليون ويهود واليهود إسرائيل العربيون بينأشهر أمساء  منإن  

نو إسرائيل ىف الكتاب املصدرب(  هذه اآلراء هي سبب تسميتهم بالعربيني أو العربانيني كثرية يف هناك آراء -أ
  .)يو حممد سيد طنطا/ لفضيلة اإلمام د والسنة

ارا أخرى نسبة إىل إبراهيم :الرأي األول  ر الفرات وأ   .نفسه ألنه عرب 

   .إلبراهيم عليه السالم نسبة إىل ِعْرب وهو اجلد اخلامس :الرأي الثاين 
 بــالعربيني لــيس ســببها حادثــة بعينهــا أو شخًصــا بعينــه وإمنــا ســببها معيشــتهمإن تســميتهم : الــرأي الثالــث 

ـإفمعـىن كلمـة عـرب  للرعـيهم وعبـور  الصـحراء يف مـن  عـرب مبعـىن قطـع مرحلـة الثالثـيا مشـتقة مـن الفعـل ّ
                                  .أو النهـر أو عـرب السـبيل الـواديالطريـق أو عـرب 

واهللا أرجحهـا  إسـرائيل بـالعربيني أو العربانيـني، ويبـدو أنّ  بـينتعرضت لسـبب تسـمية  اليتهذه بعض اآلراء 
                 .األول ألنـــه هـــو رأى معظـــم العلمـــاء وفحـــوهلم الـــرأيهـــو أعلـــم 

                                                :  إسـرائيل بـينباإلسـرائيليني أو  سـبب تسميتهــم -ب

إسحاق بـن إبـراهيم علـيهم الصـالة والسـالم وإسـرائيل كلمـة  مسوا بذلك نسبة إىل إسرائيل وهو يعقوب بن
 مبعــىن عبــد أو صــفوة، إيــل وهــو اهللا فيكــون معــىن الكلمــة عبــد اهللا أو صــفوة نيــة مركبــة مــن جــزأين إســراعربا
                                                 .اهللا

    :ذه التسميةـة آراء يف هوهناك عدّ : ودـسبب تسميتهم بيه -ج
ّ  :الرأي األول   .تبنا إليك يا هدنا إليك ألعجل وقالوا إنّ عبادة ا م مسوا بذلك حني تابوا عنقيل أ
ّ  : الرأي الثاين                     .يتحركون عند قراءة التوراةي م يتهودون أأل

ّ  :الرأي الثالث      .الرابع ليعقوب عليه السالم م مسوا يهودا نسبة إىل يهوذا االبنقيل أ
  

وف أحتــدث وبشــكل مبســط عــن تــاريخ اليهــود ســ هــذه الفقــرة ف :لمـــحة تاريخيــة عــن اليهـــود  –ثانيــاً 
مبنظـور عقائـدي  سـألة الصـراع اإلسـالمي الصـهيوينم إىل وقلت بشكل مبسط ألنّه حبثي هذا سوف أنظـر

وسـوف أدع التفصـيل يف مسـألة ,  إسالمي والـيت سـوف أقتـبس أفكارهـا مـن القـرآن والسـنة النبويـة املطهـرة
شابه ذلك لعلماء التاريخ طبعاً العلمـاء الثقـات مـن املسـلمني تاريخ اليهود وفرتة وجودهم يف فلسطني وما 

  .أما من غري املسلمني وخصوصاً اليهود فاألمر فيه نظر وحيتاج احلذر والدقة, 

أحـدمها سـيدنا إمساعيـل مـن زوجـه هـاجر ، ويعـد سـيدنا إمساعيـل ن يأجنب سيدنا إبراهيم عليه السالم ولد
، والثاين سيدنا إسـحاق مـن  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممد جد العرب الذي جاء من نسله سيدنا حم

،  لزوجـــه ســـارة ، والـــذي يُعـــد جـــد بـــين إســـرائيل فقـــد أجنـــب يعقـــوب عليـــه الســـالم الـــذي يُلقـــب بإســـرائي
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                                        .وإسـرائيل مـن معانيـه عبـد اهللا
وكــان مــن بيــنهم يوســف عليــه   ببــين إســرائيل ،  رِفــواأجنــب ســيدنا يعقــوب عليــه الســالم أثــىن عشــر ولــداً عُ 

 0000السالم الذي حظي باهتمام خاص من أبيه مما أثار حفيظة إخوته عليـه ففكـروا يف الـتخلص منـه 
يف  و....ومـــذكورة بالتفصـــيل يف القـــرآن الكـــرمي يف ســـورة يوســـف  املهـــم بقيـــة القصـــة معروفـــة لـــدى اجلميـــع

دخول بـين إسـرائيل إىل  بدايةوكان ذلك  وأخوته إىل مصر ليعيشوا معه هاية األمر استدعى يوسف والدي
                                                         .مصـر

مــن ( ســنة  430مل يشــر القــرآن الكــرمي إىل املــدة الــيت قضــوها يف مصــر ، ولكــن التــوراة ذكــرت أن املــدة 
لنلــزم اليهــود مبــا ألزمــوا بــه  –ســفر اخلــروج  –توراة مالحظــة استشــهدنا بــال" 0)  12/40ســفر اخلــروج 

ة املوجـودة بـني يـدي اليهـود اليـوم هـي اأنفسهم وهذا ال يعين بأي شكل من األشكال أننا نـؤمن بـأّن التـور 
ـا مـن سـلطان                      ".صـحيحة ال وألـف ال بـل كلهـا كـذب وافـرتاءات مـا أنـزل اهللا 

أسـوأ معاملـة وسـامهم سـوء العـذاب ، حيـث قـام بتـذبيح أبنـائهم واسـتحياء وقد عامل فرعون بين إسـرائيل 
إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعا يستضعف ((وبني اهللا عّز وجّل ذلك يف كتابه العزيز  نسائهم

، فأرسـل اهللا عـّز وجـل  4القصـص ))طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من املفسـدين
ليــه الســالم ، وشــد عضــده بأخيــه هــارون وأمــره اهللا عــز وجــل بــاخلروج مــن مصــر إىل األرض هلــم موســى ع

البحـــر وغـــرق فرعـــون مـــروا علـــى القـــوم يعبـــدون  إســـرائيلاملقدســة ، فلمـــا اجتـــاح موســـى عليـــه الســـالم ببـــين 
دة هلـم أصناماً هلم ، فطلبـوا مـن موسـى عليـه السـالم أن جيعـل هلـم إهلـاً كمـا هلـم آهلـة ، فكانـت هـذه أول ر 

ملا طلب مـنهم موسـى عليـه و                0وملا يُدفن فرعون بعد ، ومل تنشف مالبسهم من بلل البحر 
لن ندخلها ألّن فيها قوماً جبارين ، فكانت نتيجة ذلـك أن حكـم اهللا : السالم أن يدخلوا فلسطني قالوا 

د رباهم موسى عليـه السـالم ودخلـوا عليهم التيه يف سيناء أربعني سنة ، كانت كافية حىت خيرج جيل جدي
                                     0بعــد ذلــك فلســطني 

                                                :مالحظــة 
يتضــح لنــا مــن الســطور الســابقة ، أن بــين إســرائيل مل يكــن هلــم وجــود يف مصــر وإن الفراعنــة هــم مــن كــان 

ك أنه عندما طلب منهم موسى عليه السـالم دخـول األرض املقدسـة حيكم مصر ، وكذلك يتضح من ذل
ـــــارون هـــــم مـــــن يســـــكن األرض املقدســـــة ـــــا ، كـــــان اجلب املصـــــدر شـــــبكة املـــــزن اإلســـــالمية ( وحيكمو

www.almuzn.net (                 .  
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                                                 :تـاريخ اليهـود يف فلسـطني  
           .قبـل املـيالد 1095وميتـد مـن القـرن الثالـث عشـر قبـل املـيالد إىل السـنة  :قضـاة عهـد ال - 1
             0 قبــل املــيالد  975قبـل املــيالد إىل  1095وميتــد مــن  :عهـد امللــوك األول  - 2
                       0قبل امليالد  135قبل امليالد إىل سنة  975وميتد سنة  :عهد امللوك الثاين  - 3
      .ميالدياً  135قبل امليالد إىل  586من سنة  :فرتة ما بعد خراب أورشليم األول  - 4

                                                                                 :  عهد القضاة - 1 

هم لـدخول فلسـطني حيـث بين إسـرائيل وقـاد بعد وفاة موسى وهارون عليهما السالم ترأس يوشع بن نون
ـــادوا معظـــم أهلهـــا واســـتعبدوا  أغـــاروا علـــى الكنعـــانيني العـــرب واحتلـــوا أراضـــيهم وســـكنوا فيهـــا ، بعـــدما أب

وحيكـم هـذه     ، ولكن مل تقـم هلـم خـالل هـذه الفـرتة دولـة وإمنـا كـان يعـيش كـل سـبط يف واليـة ،  البقية
                     0الواليــة كبــار العشــائر الــذين مسّــي عصــرهم بعصــر القضــاة 

ومــن يقــرأ ســفر اخلــروج يتضــح أن عهــد القضــاة كــان مــن أســوأ عهــود بــين إســرائيل ، حيــث ارتــدوا فيــه عــن 
عبـــادة اهللا عـــّز وجـــّل وعبـــدوا األصـــنام ، وقتلـــوا األنبيـــاء واملصـــلحني وانتشـــرت بينـــتهم الفـــواحش واملوبقـــات 

الشــعوب اجملــاورة فتعرضــوا لغــارات وغــزوات  وفشــا فــيهم الزنــا ، فكــان مــن نتيجــة ذلــك أن ســلط اهللا علــيم
       0ومن بينها غزو شعنائيم ملك النهرين ، وحجلون ملك املؤابيني ويابني ملك الكنعـانيني وغـريهم 

                                             
بـة عنـه ولكـنهم وكان آخر قضاة بين إسرائيل صموئيل ألنـه بعـدما شـاخ أوكـل إىل أبنـاءه شـؤون القضـاة نيا
حممـد سـيد (  0فسدوا وارتشوا وجاروا يف أحكامهم مما دفع بين إسرائيل للثورة على صموئيل وزال عهـده 

عهـد  - 2                   )شـبكة املـزن اإلسـالمية( .  )يف الكتـاب والسـنة  إسـرائيلطنطـاوي ، بنـو 
بدأ ذلـك  و                                                                            :الملوك األول 
وبعد وفاته  وقد حكم فيهم أربعني سنة يف فلسطني ملكهم طالوت الذي أسس مملكة يهودالعهد بقيادة 

خلفــــه ابنــــه داود عليــــه الســــالم وخــــاض فيهــــا معــــارك مــــع اجملــــاورين هلــــم وقــــد عــــم الرخــــاء مملكــــة يهــــود يف 
احلكــم بعــده ابنــه ســليمان وحكــم أربعــني ســنة وامتــاز عهــده  واتســع نشــاطها االقتصــادي ، وتــوىل عهــده

عهـد  - 3              .قبـل املـيالد انتهـى عهـد امللـوك األول  975الرخـاء واالسـتقرار وبوفاتـه سـنة 
بعـد وفـاة                                                                              :الملـوك الثـاني 
السالم أعلن ابنه رحبعام نفسه ملكاً على بين إسرائيل فبايعه سبطا يهوذا وبنيامني ، اللـذين   سليمان عليه

كانا يقيمان يف منطقة أورشليم وما حوهلا إىل جنوب فلسطني ، ورفض األسباط العشرة اآلخرون مبايعتـه 
  :خلالف نشب بينهم ، وهكذا انقسمت مملكة إسرائيل إىل مملكتني 
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وهـــو لـــيس مـــن بيـــت داود عليـــه  -وكـــان أول ملـــوكهم يربعـــام بـــن نبـــاط  :ل يف الشـــمال مملكـــة إســـرائي -أ 
ــا بــدًال  و، وعاصــمتها الســامرة ، -الســالم  أشــرك يربعــام وبــين أوثانــاً وهياكــل ودعــا بــين إســرائيل إىل عباد

ا قبـل املـيالد حينمـ 721سـنة وانتهـت سـنة  250من الذهاب إىل أورشليم ، فأجـابوه ، ودامـت دولـتهم 
ــر الفــرات  غــزاهم ســرجون ملــك آشــور واســتوىل علــى الســامرة وســىب األســباط وأجلــى اليهــود إىل مــا وراء 

                                            0وبذلك انتهت هذه الدولة ومل تقم هلا قائمة 

                                                  :مملكـة يهـوذا يف اجلنـوب : ب  
كـــان أول ملوكهـــا رحبعـــام بـــن ســـليمان عليـــه الســـالم وعاصـــمتها أورشـــليم وقـــد عاشـــت أكثـــر مـــن أختهـــا و 

الــذي   نبوخــذ نصــر ملــك بابــل وتعرضــت لغــزوات مــن الشــمال واجلنــوب وكــان آخرهــا علــى يــد إســرائيل
نة هــذه املــرة ســ فأتاهــا مث ثــارت عليــهقبــل املــيالد ، وتغلــب عليهــا ودفعــت لــه اجلزيــة ،  606غزاهــا ســنة 

                                0قبل امليالد وهدم أسوارها وأحرق اهليكل وسىب اليهـود إىل بابـل  586

      
                                                          :فتـرة مـا بعـد خـراب أورشـليم األول  - 4
سـر مخسـني سـنة يف بابـل ، قلـدوا عـاش اليهـود يف األو خلت فلسطني من اليهود بعد سقوط أورشـليم ،  -

ــم واشــرتكوا يف وظــائف الدولــة حتــت رقابــة  فيهــا عــادات البــابليني وأخــذوا عــنهم الكثــري مــن شــعائرهم وآدا
                                                                 0البـابليني 

اليـــة مـــن واليـــات و وغـــدت يهـــوذا وأعيـــد اليهـــود إىل فلســـطني يف عهـــد قـــورش الـــذي تـــوىل ملـــك فـــارس  -
ب ، حيث انتقلت إىل ملك االسكندر املكدوين بعـد أن هـزم الفـرس واحتـل 0ق 332الفرس حىت سنة 
                                              0سـورية وفلسـطني 

س قبــل املــيالد ، اقتســم قــوادة امللــك ، فحكــم ســلوقس ســورية وأســ 536وبعــد وفــاة امللــك االســكندر  -
فيهـــا دولـــة الســـلوقيني ، وحكـــم بطليمـــوس مصـــر وأســـس فيهـــا دولـــة البطالســـة وكانـــت يهـــوذا مـــن نصـــيب 
البطالسة ، وحكم البطالسة اليهود رغم مقاومتهم العنيفة اليت أكرهت بطليموس األول على هدم القدس 

  0قبـــــــــل املـــــــــيالد  320ودك أســـــــــوارها ، وإرســـــــــال مائـــــــــة ألـــــــــف أســـــــــري مـــــــــن اليهـــــــــود إىل مصـــــــــر ســـــــــنة 
قبل امليالد انتقلت يهـوذا إىل حكـم السـلوقيني حينمـا احتلهـا انطوخيـوس وهـدم أسـوارها  168سنة  و يف

ب هيكلها وقتل مـن اليهـود مثـانني ألفـاً يف ثالثـة أيـام ، وحـني دب اخلـالف بـني السـلوقيني والبطالسـة   و
ألنـــه دب بيــــنهم  م مل يـــدم طـــويالً هـــجتمـــع اليهـــود واســـتقلوا حبكـــم أورشـــليم بقيـــادة املكــــابيون ولكـــن حك
   0قبل امليالد  63اخلالف وضعف مركزهم واحتلهم اجليش الروماين بقيادة بوميب سنة 
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وكـانوا يسـتعملون علـيهم والة ممـن خيتـارون مـن اليهـود ، إال أن اليهـود   خضعت فلسطني حلكم الرومان -
س ســنة ســبعني ميالديــة كــانوا يشــقون عصــا الطاعــة فيقــوم الرومــان بتــأديبهم يف كــل مــرة وجــاء القائــد تــيط

  ودمر أورشليم وأسر من أسر وذاق اليهود على يده الويل واهلوان 

مــن املــيالد عــاد اليهــود إىل القــدس وأخــذوا يف اإلعــداد للثــورة  106ويف عهــد اإلمرباطــور ترجــان ســنة  -
ميالديـــة حـــول  138 - 117وأعمـــال الشـــغب مـــن جديـــد ، فلمـــا تـــوىل أدريـــانوس عـــرش الرومـــان ســـنة 

مســـتعمرة رومانيـــة وحظـــر علـــى اليهـــود االختتـــان وقـــراءة التـــوراة واحـــرتام الســـبت ، وثـــار اليهـــود  إىل ينـــةاملد
ميالديـة ، فأرسـلت رومـا الـوايل يوليـوس سـيفريوس فاحتـل املدينـة وقهـر اليهـود  135بقيادة باركوخيا سـنة 

كـل كوكـب ، ولكـي ألف نسـمة وتشـتت األحيـاء مـن اليهـود حتـت   580وقتل باركوخيا وذبح من اليهود 
ــا مدينــة مسيــت إيليــاء ، وكــان هــذا آخــر عهــد اليهــود بفلســطني  ينســى اليهــود أورشــليم هــدما وبــين مكا
حيــــث تشــــتت يف بقــــاع األرض ومل تقــــم هلــــم قائمــــة إال يف القــــرن احلــــايل حيــــث اغتصــــبوا فلســــطني نتيجــــة 

لدولــة العثمانيــة وعــودة دول والتفرقــة الــيت أصــابت األمــة اإلســالمية وخاصــة بعــد ســقوط ا  الضــعف واخلــور
           ) www.almuzn.netاملصدر شبكة املزن اإلسالمية )) (الطوائف

  :بني إسرائيل في القرآن الكريم:ثالثاً 
نـا نتحـدث عـن قـوم لـديهم عقيـدة فكريـة أو اليهـود جيـب أن ال ننسـى أنّ  لإسـرائينتحدث عن بين  عندما 

لــذلك جيــب علينــا معرفــة , اســي واالقتصــادي واالجتمــاعي حمــددة تكــون احملــرك األساســي لنشــاطهم السي
فمـــن أســـس االنتصـــار علـــى العـــدو معرفتـــه ومعرفـــة خصائصـــه ,  الطغـــاةمســـات وخصـــائص وفكـــر هـــؤالء 

  .ن كان حركة دينية إومنهجه السياسي إن كان حركة سياسية ومعرفة أسس عقيدته 
حركـــة علمانيـــة  هـــي حـــركتهم السياســـية أنّ كثـــري مـــن األحيـــان بـــيف  الصـــهاينة رغـــم ادعـــائهم  وكمـــا نعلـــم أنّ 

ـــة تفصـــل الـــدين عـــن  إال أنـــه ال خيفـــى علـــى أي إنســـان عاقـــل ومتـــابع لنشـــاط الكيـــان الصـــهيوين يف الدول
على استغالل تعاليم الدين اليهـودي  ةقائم ةديني حركة يحركة الصهاينة والكيان الصهيوين ه فلسطني أنّ 

  .على أرض فلسطني لبناء دولتهم املزعومة
م العدوانيــة  بــين إســرائيل لنــا يف القــرآن الكــرمي خصــائص الــذي بــّني  احلمــد هللا مث احلمــد هللا فــال ختلــو ومســا

لـذلك  ,ويبـني لنـا مكائـدهم فيها بين إسرائيل وحيذرنا مـنهم عّز وجلّ  سورة يف القرآن الكرمي إال ويذكر اهللا
ــا ومفكريهــا أن يبحثــوا يف القــرآن الكــرمي  والســنة النبويــة املطهــرة عــن الطريقــة املثلــى علــى قــادة األمــة ودعا

حيـارب الصـهاينة وجيعـل مـن  هنفسـه أنـ للتعامل مع اليهود عامة والصـهاينة خاصـة وإنـين أعجـب ممـن يظـنّ 
هـذه اخلصـائص والسـمات الـيت أخربنـا  !نفسه مقاوماً هلم وال يعرف ما هي مسات وخصائص بين إسـرائيل

  .العزيز احلكيمالغيب  عامل وجلّ  ا رب العزة عزّ 
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كالم اهللا عـز وجـل ال يقـارن بكـالم البشـر وال باسـتنتاجات البشـر   كل من يؤمن بال إله إال اهللا يدرك أنّ و  
 ((حـني قـال  رضـي اهللا عنـه وقد صدق ذلك الصحايب اجلليـل عبـداهللا بـن مسـعود ,و ال بتحليالت البشر

ـٍد والشـِقيُّ مـن َشـِقَي يف َبطْـِن أُمِّـِه وِإنَّ َشـرَّ الرَّوايَـا إنَّ أْصَدَق الَقْوِل قـَْوُل اللَِّه وإنَّ أحَسَن اهلَ  ْدِي َهْدُي ُحمَمَّ
ا وُكلُّ ما هَو آٍت قريبٌ  ُ   .رواه الدرامي ))َرَوايَا الكِذِب وشرُّ األُُموِر ُحمَْدثَا

و نعلّـم غرينـا علـى أسـس بنا أن نقرأ القرآن الكرمي قراءة التفّكر والتدبر قراءة العلـم واملعرفـة لنـتعّلم  فحريٌّ  
ــا اإلســالم أســس تنقــل البشــرية مــن ظلمــات الكفــر والفســوق والعصــيان إىل نــور  ,صــحيحة أســس جــاء 

واعلمـــوا أخـــويت وأخـــوايت املـــؤمنني أحبــــاب اهللا ورســـوله الكـــرمي عليـــه وعلـــى آلـــه الصــــالة  ..احلـــق واهلـــدى 
 عنهـــا وفقـــين اهللا وإيـــاكم ملـــا حيـــب والســـالم أّن هـــذه الكلمـــات موجهـــة يل يف الدرجـــة األوىل ولســـت بغـــين

  .ويرضى
وأدعــو  -عــن صــفات بنــي إســرائيل كمــا وردت فــي القــرآن الكــريمدأ اآلن باحلــديث وامسحــوا يل أن بــ 

  :هذه الصفات هيو   - اهللا أن يوفقني في ذلك فينطلق لساني بالحق
يف قوله تعاىل وهذا يتضح  :االستكبار على الرسل والوقاحة وعدم التأدب مع اهللا عز وجل  -1

وإذ قلتم يا موسى لـن نـؤمن  ((ذين اختارهم موسى عليه السالم أخيار بين إسرائيل الّ  متحدثاً على لسان
فـــنالحظ كيـــف وصـــل العنـــاد ,  55البقـــرة  ))لـــك حـــىت نـــرى اهللا جهـــرة فأخـــذتكم الصـــاعقة وأنـــتم تنظـــرون

مأخيار  بوالتكّرب  رؤيـة  هـو ط اإلميان مبوسى عليـه السـالمإىل جعل شر ت التعنّ  بين إسرائيل إىل أن وصل 
أخيـــار بـــين إســـرائيل يف عهـــد موســـى عليـــه الســـالم كـــانوا معانـــدين للحـــق  كـــان  إذافـــ ,جهـــرة وجـــلّ  اهللا عـــزّ 

  !فما بال األشرار يف عهد موسى عليه السالم ؟ متكربين وقحني مع اهللا
 لـذلك نـراهمليهـود لـن جيـدي نفعـاً و اء مـع هـؤالء اإقامة احلجـة والنقـاش البنّـ لذا جيب علينا أن ندرك أنّ  

م يه هاليوم يف نقاشهم يتكربون ويراوغون فهذا هو حاهلم وهذ    .منذ قدمي األزل صفا
يرتكبهــا   والرســل أعظــم جرميــة نكــراءإن قتــل األنبيــاء  :قتــل األنبيــاء والرســل وكــل مــن خيــالفهم  -2 

جرميـة قتـل األنبيـاء  وإنّ , بـه غضـب اهللا عـز وجـل وحيـل املرء واليت جتعلـه يعـذب يـوم القيامـة عـذاباً شـديداً 
ــا بــين إســرائيلوالرســل قــد متّيــ وال حــىت بــال منــازع فهــم مــن قتــل األنبيــاء والرســل دون رمحــة وال هــوادة  ,ز 
ة يف سـلوك اليهـود أو بـين إسـرائيل هـذه الصـفة واضـحة جليّـ مـن يقـرأ التـاريخ جيـد أنّ  إنّ  و, تأنيب ضمري 

بــاؤوا بغضــب مــن اهللا ذلــك  و ...((عــز وجــل يف حمكــم تنزيلــه واصــفاً حــال اليهــود  مــع الرســل ويقــول اهللا
 ّ ـــأ  ,61البقـــرة )) م كـــانوا يكفـــرون بآيـــات اهللا ويقتلـــون النبيـــني بغـــري احلـــق ذلـــك مبـــا عصـــوا وكـــانوا يعتـــدونب

فالغضب حّل بكل من قتل نيب وبكل من رضي بذلك وبكل من اشرتك به وبكل من سكت علـى ذلـك 
لــذلك , ع علــى القتــل وفريقــاً يســكت ويرضــى بــذلك هــي صــفات اليهــود فريقــاً يقتــل وفريقــاً يشــجّ وهــذه , 
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أشد الناس عذاباً يـوم القيامـة ، رجـل قتلـه ((اس عذاباً يوم القيامة لقوله صلى اهللا عليه وسلم فهم أشد النّ 
  , رواه أمحد يف مسنده)) ضاللة ، وممثل من املمثلني  وإمامنيب أو قتل نبياً ، 

لذلك نرى اليهود يف العامل عمومـاً ويف فلسـطني خصوصـاً يقتلـون ويـذحبون دون رقيـب وال حسـيب ودون 
أدىن تأنيــب ضــمري فقــد اعتــادوا علــى ذلــك فكــانوا يقتلــون األنبيــاء يف الصــباح ويــذهبون إىل أســواقهم يف 

حــــىت يســــلموا مــــن  !؟ ...املســــاء فــــإن كــــان األنبيــــاء مل يســــلموا مــــنهم فمــــن الشــــيخ أمحــــد ياســــني وأمثالــــه
م  مث لذلك جيب على املسلمني احلذر ,اليهوداغتياالت وجرائم  احلذر من أولئك اليهـود املعتـدين و أعـوا

ــم جيــب أن يكــون العنــوان األساســي للتعامــل وال ســالم وال صــداقة معهــم وإّمنــ ا احلــذر واالنتبــاه والشــك 
  .معهم

وحــــىت القصــــص والروايــــات البشــــرية  ماويةمجيــــع الكتــــب الســــ إنّ  :قســــوة القلــــب وإنكــــار احلــــق  -3
  .تتحدث وبشكل كبري عن قسوة قلوب اليهود وصرامتهم وقّلة رمحتهم 

ّـــ ه ال يتعامـــل مـــع بشـــر لـــديهم شـــيء مـــن ه ســـوف يـــدرك ويشـــعر بأنّـــفمـــن رأى يهوديـــاً أو تعامـــل معـــه فإن
املسلمني فقط يف وإمنا يتعامل مع حجارة قاسية ال متتلك شيء من العواطف هذا ليس رأي , اإلحساس 

ــم فجميــع املفكــرين يف العــامل متّ , اليهــود وأضــحت تلــك  فقــون علــى هــذه احلقيقــةوإمنــا رأي العــامل كلــه 
ــا حممــد عليــه الصــالة والســالم قبــل ألــف وأربعمائــ ســنة قاعــدة أساســية يرتكــز عليــه  ةاحلقيقــة الــيت جــاء 

  .الفكر االجتماعي يف تشخيص الشخصية اليهودية
ّ فــــاهللا تعــــاىل   اآليــــات شــــاهدون معانــــدة للحــــق يم أصــــحاب قلــــوب قاســــية يصــــفهم يف حمكــــم تنزيلــــه بــــأ

ا بــل أشــد مــن ذلــك ولعــّل بعــض احلجــارة مفيــد  م كاحلجــارة بقســو ــا فأصــبحت قلــو والرباهــني مث ينكرو
 وبعــض احلجــارة يهــبط مــن خشــية اهللا وقلــب اليهــود مــن احلجــارة الــيت ال نفــع هلــا فيقــول اهللا ختـرج منــه املــاء

مـن احلجـارة ملـا  مث قسـت قلـوبكم مـن بعـد ذلـك فهـي كاحلجـارة أو أشـد قسـوة وإنّ ((خماطباً اليهـود  تعاىل
ــار وإنّ  منهــا ملــا يهــبط مــن خشــية اهللا ومــا اهللا بغافــل  منهــا ملــا يشــقق فيخــرج منــه املــاء وإنّ  يتفجــر منــه األ

  74البقرة  ))عما تعملون
يـع أحنـاء العـامل يقومـون جبـرائم ينـدى هلـا اجلبـني فيقتلـون الطفـل لذلك نرى اليوم اليهود يف فلسطني ويف مج

أمــام أبيــه تلــذذاً بــذلك ويقتلــون املــرأة العجــوز والشــيخ الكبــري أمــام أبنــائهم دون شــفقة وال رمحــة بــل علــى 
  .العكس ترى اليهودي وهو يذبح الطفل يضحك ويفرح دون أدىن تأثر 

اليهـود دون غـريهم جعلـتهم منبـوذين يف مجيـع أحنـاء  ماص هذه النفس اللئيمة والقلب القاسي الذي خيت
  ,روا اليهود من أراضيهملذلك نرى الكثري الكثري من الدول يدفعون املبالغ الطائلة لكي يهجّ  ,العامل

يقـول يف خطابـه أمـام القـادة  بنيـامني فـرانكلنينسـمع الـرئيس األمريكـي  وجيب علينا أن ال نتعّجـب عنـدما
الســادة ،  وإنــين أحــذركم أيهــا :((م عنــد وضــع الدســتور األمريكــي اجلملــة التاليــة 1789األمريكــان عــام 

يتخـذوا  اليهـود لـن وأحفـادكم يف قبـوركم ، إنّ  ائيـاً ، فلسـوف يلعـنكم أبنـاؤكم وا اليهـوددن مل تبعـإإنكـم 
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 جملـة أرض)) رقـطيسـتطيع إبـدال جلـده األ أجيال ، فإن الفهـد ال ظهرانينا عشرة ولو عاشوا بني االعليمثلنا 

   .87العدد  م1985عام  اإلسراء
فانظروا يا أخويت املؤمنني الصادقني إىل قول الرئيس األمريكي األسبق حمذراً من خطـر اليهـود علـى اجملتمـع 

وإنـــين أســـتغرب كـــل االســـتغراب مـــن بعـــض املســـلمني , األمريكـــي يف أمريكـــا والـــذي غالبيتـــه مـــن النصـــارى
 .... !توجيهـات القـرآن ؟ نو لكيـف يتجـاهوتطبيـع العالقـات معهـا   لإسـرائي الذين يدعون إىل السـالم مـع

 ... !يــف نســوا حقــائق التــاريخ؟كو ...  !اجملــرمني؟مل يســتفيدوا مــن جتربــة رســولنا الكــرمي مــع أولئــك  وكيــف
ــ...  !؟ وأفعــاهلم القبيحــة وكيــف نســوا عنصــرية اليهــود ّ ا ال تعمــى األبصــار ولكــن تعمــى علــى كــل حــال إ

  .ب اليت يف الصدورالقلو 
فتطمعـون  أ (( فيقـول اهللا تعـاىل : به وعدم اإلميان الكذب على اهللا عز وجل وحتريف كالمه -4

 البقــرة ))أن يؤمنــوا لكــم وقــد كــان فريــق مــنهم يســمعون كــالم اهللا مث حيرفونــه مــن بعــد مــا عقلــوه وهــم يعلمــون

الون اليهــود الّضــأولئــك ون أن يــؤمن أتظنّــ : الســابقة للمــؤمنني الكرميــة يقــول يف اآليــة وجــلّ  فــاهللا عــزّ  .75
فــوا احلــق وأنكــروا احلــق بعــد أن عرفــوه الــذين مســع آبــاؤهم اهللا عــز وجــل وهــو يكلــم موســى ومــع ذلــك حرّ 

  .وضّلوا عن علم ومعرفة 
فلم يعرف تاريخ البشرية مجعاء منـذ خلـق آدم عليـه السـالم قـوم أكـذب وأضـل مـن اليهـود فسـيدنا موسـى 

م موسـى ومسعـوا أوامـر اهللا عـز وجـّل ونواهيـه وعنـدما وصـلوا خذهم ومسعوا كالم اهللا وهو يكلّ عليه السالم أ
احلــوار والنقــاش مــع  لــذلك فــإنّ , بوا موســى بــل وحرفــوا مــا مسعــوا إىل قــومهم أنكــروا الكثــري ممــا مسعــوه وكــذّ 

  .اليهود غري جمد والعهود واملواثيق معهم غري نافعة
وهـذا مـا عـاىن منـه مجيـع األنبيـاء ,لوه معـك علـى شـيء مث يبـدّ  ونيّتفْقـ نْ م مَ قول مث ينكر وهاليهود من يف 

فـإذا قامـت احلجـة علـيهم الرسـول بنقاشـهم وبإقامـة احلجـة علـيهم  مفيقـو ,  الذين قاموا بدعوة بـين إسـرائيل
رضـي اهللا عنـه  كلـابن حبان يف صحيحه عن أنس بـن ماومثال ذلك القصة اليت يرويها  ,يقولون ال نؤمن

رسول اهللا  سألَ ف جاء الذيالذي كان أحد زعماء اليهود و بن سالم رضي اهللا ااهللا  وهي قصة إسالم عبد
يقـــوم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بـــدعوة  عـــن بعـــض األمـــور وأســـلم بعـــدها وأراد ذلـــك الصـــحايب أنْ 

ُعـوا بِإميـاين قـَـْوٌم بـُْهـتٌ  اليهـودَ يـا رسـوَل اللَّـِه، ِإنَّ (( فقـالنة ة والبيّ اليهود وأن يقيم عليهم احلجّ  ـُم ِإْن مسَِ َّ ، وإ
؟ »مــا عبــُد اللَّــِه بــُن َســَالمٍ «: فُأِحــبُّ َأين أَبـَْعــُث إلــيهْم، فبَـَعــَث، فجــاؤوا، فقــالَ  بـََهُتــوين، وَوقـَُعــوا يفَّ، بــَك،
رُنا وابُن َخْريِنا، فقالَ : قالوا ؟ »أَرَأَيـْـُتم إن َأْسـَلَم أَُتْسـِلُمونَ «:  َسيُِّدنا وابُن َسيِِّدنا، وعاِلُمنا وابُن عاِلمنا، وَخيـْ
: ، فخــرََج إلــيهم، فقــال»اْخــرُْج يــا ابــَن َســالمٍ «: ، فقــالأعــاَذُه اللَّــُه أن يقــوَل ذلــك، مــا كــاَن لِيَـْفَعــلَ : فقــالوا

ــداً رســوُل اللَّــِه، فقــاُلوا ــه إالَّ اللَّــُه وأشــَهُد أن ُحمَمَّ ــا وابــُن  َشــرِّنا، و بــل هــو َشــرُّنا وابــنُ : َأْشــَهُد َأْن ال إٰل جاِهلُن
  )) .أنـَُّهم قوٌم بـُْهتٌ َأملَْ ُأْخِربَْك، يا رسوَل اللَِّه : جاِهلنا، قال

  :ما يلي  ستنتجهللا بن سالم رضي اهللا عنه وموقف اليهود ن ة إسالم عبدفمن قصّ 
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  ّت اليهود لعنهم اهللا ففي نفـس اجللسـة ونفـس احلـديث كـانوا يشـهدون أنّ نالحظ مدى تعن 
ه قد أسـلم حـىت قـالوا ه زعيمهم وسيدهم و قائدهم وعاملهم وما إن عرفوا أنّ بأنّ هللا بن سالم  عبد

وهــذه عنــد العــرب تعتــرب مــن املشــينات الــيت تصــيب مــروءة .... عكــس ذلــك ويف نفــس اجمللــس 
 . حمتقراً  الرجل وجتعله صاغراً ذليالً 

    ّدة رســـوله الكـــرمي وبشـــهادة اليهـــود عـــرب تـــارخيهم الطويـــل وبشـــهادة اهللا عـــز وجـــل وبشـــها إن
ت وكذب وحتريف ال ميسكون من طرف  .املسلمني وغري املسلمني قوم 

ــ يــدرك  اءة ويســمع حــواراً مــع أحــد قــادة اليهــودوإن مــن يتــابع الفضــائيات املضــبوطة والــربامج البّن
ويكـذبون كـذب , فنراهم يراوغـون مراوغـة الثعالـب  ,معىن صفة البهت املوجودة يف عروق اليهود

مــع ذلــك نالحــظ بعــض األغبيــاء مــن املســلمني  و.... الــدجالني وحيرفــون احلــق حتريفــاً واضــحاً 
م و   ينخــدع مبكــر اليهــود وخــداعهم رغــم وضــوح السياســينيوحــىت بعــض القــادة  مكــذ فيــا  تــا

  .!سبحان اهللا 
نــدما ه عجيــب أن ال ننســى أنّــ :معرفــة ظهــور النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وحتــريفهم لصــفاته  - 5

رغــم  –لــة مــن اهللا تعــاىل نتحــدث عــن قــوم لــديهم كتــب مقدســة منزّ  فإننــا, نــتكلم علــى اليهــود لعــنهم اهللا
ة صــفات النــيب الــذي ســوف يظهــر بعــد  لكــل أّمــأن يبــّني  وجــلّ  ومــن عدالــة اهللا عــزّ  -الكثــري منهــاحتريــف 
  .ليقيم احلجة عليهمنبيهم 

الة والســالم  قبــل ظهــور الرســول عليــه الصــالة والســالم وكــان اليهــود يف املدينــة املنــورة علــى ســاكنها الصــ
أي  -ه اقـــرتب ظهـــور نـــيب آخـــر الزمـــان وحنـــنيتوعـــدون أهـــل املدينـــة مـــن األوس واخلـــزرج وســـائر النـــاس بأنـّــ

ولكــن بعــد ظهــور الرســول الكــرمي عليــه الصــالة ,  نّتبعــه ونقتــل كــل مــن خيالفنــا شــر قتلــة ســوف –اليهــود 
بل وعادوه وحاولوا قتله لـذلك أنـزل اهللا تعـاىل قولـه  –أي اليهود  –يظهر منهم ه مل تبعوه ألنّ يوالسالم مل 

وملــا جــاءهم كتــاب مــن عنــد اهللا مصــدق ملــا معهــم وكــانوا مــن قبــل يســتفتحون علــى الــذين كفــروا فلمــا ((
 ,روهــذه اآليــة نزلــت يف اليهــود واألنصــا.  89البقــرة  ))جــاءهم مــا عرفــوا كفــروا بــه فلعنــة اهللا علــى الكــافرين

هـــم األوس  ذين كفـــروا الّـــو , اليهود هـــم مـــن جـــاءهم كتـــاب مـــن عنـــد اهللا مصـــدق ملـــا معهـــم مـــن التـــوراة فــ
  .لعن اهللا اليهود لعدم إتباعهم للرسول عليه الصالة والسالمفواخلزرج ممن كان يشرك باهللا 

سـالم ويعلمـون الصـالة والعلـى آلـه  اليهـود يعرفـون الرسـول عليـه و لذلك جيب علينا أن ندرك ونؤمن بـأنّ 
ــا وبــأن املسـلمني ســوف يقتلــون  بـأنّ  النصــر يف النهايــة سـوف يكــون للمســلمني يف مشـارق األرض ومغار

  .ه لن يرتك اهللا شجر وال حجر إال وأنبأنا عن مكان اليهود املعتدين ليقتلهم املسلمنياليهود وأنّ 
م يعلمــون بظهــور علــم اليهــود ســابقاً بظهــور وصــفات الرســول عليــه الصــالة والســالم وكمــا  وأنكروهــا فــإ

املهــدي رجــل آخــر الزمــان ويــدركون بــأّن نصــر أمــة حممــد عليــه الصــالة والســالم ســوف يكــون علــى يديــه 
  .  مهما طال الزمن



 

 16

  فيقول اهللا عز وجل يف حمكم تنزيله واصفاً حال اليهود  :حب احلياة حباً مجاً وكراهة املوت  -6
ولـــن  , خالصـــة مـــن دون النـــاس فتمنـــوا املـــوت إن كنـــتم صـــادقنيإن كانـــت لكـــم الـــدار اآلخـــرة عنـــد اهللا ((

م أحرص الناس علـى حيـاة ومـن الـذين أشـركوا , يتمنوه أبدا مبا قدمت أيديهم واهللا عليم بالظاملني ولتجد
 ))البقــرة   يــود أحــدهم لــو يعمــر ألــف ســنة ومــا هــو مبزحزحــه مــن العــذاب أن يعمــر واهللا بصــري مبــا يعملــون

  .البقرة 94-96
م أفضل األمم السـابقة والالحقـة م شعب اهللا املختار وأ  ,فاليهود قوم الكذب والضالل دوماً يّدعون بأ

م وضـالهلم ولكـّن  ويبــني حقيقـتهم فاإلنســان الـذي يــوقن اهللا عـز وجــل يقـيم علــيهم احلجـة ويكشــف كـذ
ـار بأنّ  ال ترتعـد فرائصـه مـن املـوت  له يف اآلخرة مكانة عظيمة وفوز ورضوان وجّنات جتـري مـن حتتهـا األ
ه جيد يف اآلخرة ويف لقاء اهللا عّز وجّل راحة لنفسه من مهوم ومتاعـب الـدنيا فالـدنيا بل على العكس فإنّ , 

اآلخرة هلم خالصة من دون  يّدعون بأنّ  بينما اليهود, دار عمل بال حساب واآلخرة دار عطاء بال عمل 
م يف صميم أنفسـهم يعلمـون الناس ومع ذلك تراهم خيافون من املوت خو  ف الغزال من الليث اجلائع أل

ــم لكــاذب ّ م ضــالون  ونأ أكثــر مــا خييــف اليهــود هــو كلمــة  إنّ فــلــذلك  ,األنبيــاء والرســل قتلــواويعلمــون بــأ
ولكـن , منهم يرغـب لـو يـدفع كـل ثروتـه يف سـبيل أن يعـيش ولـو ليـوم واحـد فـوق عمـره املوت وكل واحد 

فاطر السموات واألرض سيموت اليهود وسوف يـدخلون النّـار  الذي ال إله إال هو واهللاِ  !هيهات هيهات
  .صاغرين

, خوف اليهـود مـن املـوت من  ويف الصراع اإلسالمي الصهيوين جند أن احلركات اإلسالمية اليت استفادت
لهـم فحـب اليهـود للـدنيا وكراهـة املـوت هـو الـذي جع, قـت علـى أرض الواقـع الشـيء الكثـري هي الـيت حقّ 

فال جند إسرائيلي إال ومعه من السالح الشـيء الكثـري فنـراهم يف  ,متقوقعني خائفني من أي هجوم عليهم
فلسطني ويف اجلوالن ويف فلسطني مدججني باألسلحة وإنـين ال أقصـد بـذلك اجلـيش اإلسـرائيلي ألنـه مـن 

ــ, األســلحة  االطبيعــي عناصــر اجلــيش أن حيملــو  ّــ انيا أقصــد اليهــود املــدنيوإّمن  اذين مــن املفــرتض أن يكونــو ل
ولكـــن خـــوفهم مـــن املـــوت جعلهـــم ,عـــّزل مـــن الســـالح وخصوصـــاً أن اجلـــيش اإلســـرائيلي يقـــوم حبمـــايتهم 

  .ينامون والسالح معهم يف الفراش 
وإن حــب الــدنيا وكراهــة املــوت أبــرز خصــائص اليهــود فســمعنا عــن التضــحيات الــيت قــدمها اجلــيش األملــاين 

م يف سـبيل مبـدأهمم ومسعنا عن ومسعنا عن معارك الفيتنا  ,تضحيات اجليوش يف احلروب العاملية وعن مـو
يف التاريخ احلديث أو القدمي عن التضحيات البشرية الـيت قـدمها الصـهاينة يف سـبيل حىت اآلن  ومل نسمع 

ا يقتلون ويصلبون ويـذحبون كـ نبعكس املسلمني الذي, مبدأهم الباطل  ل نراهم يف مشارق األرض ومغار
وهذا كله بفضل اهللا وكرم اهللا الذي وعد الشهداء بـاخللود يف اآلخـرة , ذلك يف اهللا وهللا دون حزن أو ندم 

ار فهو القائـل يف حمكـم تنزيلـه  وال حتسـنب الـذين قتلـوا يف سـبيل اهللا ((ووعدهم جبنات جتري من حتتها األ
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ـم يرزقـون ـم مـن فـرحني مبـا آتـاهم اهللا مـن ف, أمواتا بل أحياء عنـد ر ضـله ويستبشـرون بالـذين مل يلحقـوا 
  .170-169آل عمران  ))خلفهم أال خوف عليهم وال هم حيزنون

  .يف اجلّنة وقتال اليهود يف النار واهللا ناصرنا وال ناصر هلم -اجملاهدين يف سبيل اهللا -فقتال املسلمني
ـــم مـــن العـــرب والغـــرب هـــو حـــب املســـلم املـــؤمن ل لجهـــاد يف ســـبيل اهللا وحـــب وإّن مـــا يغـــيظ اليهـــود وكال

م ينبهـرون مـن النفسـية االستشـهادية الـيت نف, املسلم للشهادة يف سبيل اهللا  م وصحفهم وجمال رى إذاعا
ا املسلمون ويسمّ  ـا املسـلمون بعمليـات انتحاريـة ويسـمّ يتحلى  ون ون العمليات االستشهادية اليت يقوم 

ــا بانتحــاري كــل ذلــك مــن أجــل مــاذا ؟ كــل ذلــك مــن أجــل أن جيعلــوا املســلم يشــك ...! ..مــن يقــوم 
خالد فيهـا واجلهادي االستشهادي يف جناّن اخللد  ,بعقيدته ومبدأه فاملنتحر يف نار جهّنم خالد فيها أبدا

ــــم أيضــــاً يســــّمون تلــــك , أبــــدا  وإن مــــا يؤســــف أن نــــرى بعــــض القنــــوات اإلخباريــــة العربيــــة واإلســــالمية أ
ال إله إال اهللا حممـد رسـول  سبيل فيا سبحان اهللا من ميوت يف! انتحارية ؟ بعليات العمليات االستشهادية

بل هو شـهيد رغـم أنـف الكبـري والصـغري ورغـم أنـف الطغـاة واملعتـدين ورغـم ال واهللا !...اهللا يكون منتحراً 
  .الوكيلونعم أنف أصحاب الفتاوى املأجورة وحسيب اهللا 

  
عـز  إن اهللا: ة معتدية جعل منهم قردة و خنازير مسخ اهللا من بين إسرائيل مجاعات عاصي -7

ة آيــات تشــري وجـل مل يــذكر قــوم قــد مســخوا إىل قـردة وخنــازير يف حمكــم تنزيلــه إال اليهــود فقـد جــاءت عــدّ 
  :إىل ذلك ومجيعها ختتص ببين إسرائيل وهي 

قـل هـل أنبـئكم (( ,65البقـرة  ))ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف السبت فقلنا هلـم كونـوا قـردة خاسـئني((
بشــر مــن ذلــك مثوبــة عنــد اهللا مــن لعنــه اهللا وغضــب عليــه وجعــل مــنهم القــردة واخلنــازير وعبــد الطــاغوت 

ـوا عنـه قلنـا هلـم كونـوا قـردة (( ,60املائدة   )) أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل فلمـا عتـوا عـن مـا 
  .166األعراف  ))خاسئني

د وإنكـارهم للحــق وكفـرهم وخمــالفتهم ألمـر اهللا عـز وجــل قـد مســخهم اليهـو مــن  فمـن شـدة معانــدة الكثـري
اليهــود دون  علــى األرجــح هلم إىل قــردة وخنــازير وهــذا النــوع مــن العــذاب والعقوبــة الدنيويــة ختــتصاهللا وحــوّ 

قـــد أرســـل صـــاعقة علـــى عـــاد ومثـــود  وجـــلّ  فمـــن يقـــرأ القـــرآن نـــرى أن اهللا عـــزّ , ســـواهم مـــن األمـــم مجعـــاء 
فيه مجيع الكفار يف عهـد نبـوة نـوح عليـه  كأرسل طوفان عظيم أهلقد  وجلّ  اهللا عزّ  وأنّ  ودمرهم بكفرهم

أمـــا املســـخ إىل قـــردة وخنـــازير فإنـــه فقـــط خيـــص بـــين إســـرائيل ألن آيـــات املســـخ يف القـــرآن الكـــرمي , الســـالم
ـ ىن مـن اهللا ونتمـ ا نزلـت مجيعهـا يف حـق كفـار اليهـود ومل تنـزل فـيمن سـواهمجاءت مقيدة وغري مطلقة ألّ

  . فاطر السموات واألرض أن ال حيل مثل ذلك البالء والعقاب على األمة احملمدية
الـذين  مـن نسـل اليهـود املمسـوخني مهل أصل القـردة واخلنـازير املوجـودة اآلن هـ :ويقولوقد يسأل سائل 

  لعنهم اهللا عز وجل يف حمكم تنزيله؟ 
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رمي الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى إن هــو إال وحــي يــوحى الــدقيق رســولنا الكــهــذا الســؤال العلمــي  جييــب علــى
أهـذه املخلوقـات  :وسـؤال الصـحايب اجلليـل كـان هـو وذلك عندما سأله أحد أصحابه عن القردة واخلنازير

 نَّ اللّـِه َعـزَّ َوَجـلَّ ملَْ يـُْهلِـْك قـَْومـاً، َأْو يـَُعـذِّْب قـَْومـاً،إِ (( به الرسول األعظم بكل ثقـة فيقـولمما مسخ ؟ فيجي
واحلـديث السـابق يشـتمل  .رواه مسـلم يف صـحيحه .)) َوِإنَّ اْلِقَرَدَة َواْخلَنَـازِيَر َكـانوا قـَْبـَل َذٰلـكَ . فـََيْجَعَل َهلُْم َنْسالً 

  :على عدة أمور علمية وشرعية جيب االنتباه إليها 
 توجد القردة واخلنازير على كوكب األرض من قبل عهد سـيدنا موسـى عليـه السـالم الـذي جـرى - 1

  .عهدهاملسخ يف 
م العذاب  هي أن ال جيعل لقوم مسخوا هذا الكونمن سنن اهللا عز وجل الثابته يف  - 2 أو حل 

ا ينقطــع والعيــاذ بــاهللا ال يتكــاثرون وإّمنــ وعقــوبتهم ا بعــد مســخهمنســل أو عقــب وإّمنــ والنقمــة
 . نسلهم

 
حربـاً شـاملة  والمـا أرادجعل اهللا عز وجّل بني اليهـود العـداوة والبغضـاء إىل يـوم الـدين وك – 8

  :وجلضد اإلسالم واملسلمني منعهم اهللا عز 
وقالـت اليهـود يـد اهللا مغلولـة غلـت  ((فيقول اهللا عـز وجـل يف حمكـم تنزيلـه واصـفاً حـال اليهـود وضـالهلم  

مـنهم مـا أنـزل إليـك مـن ربـك  ليزيـدن كثـرياً  أيديهم ولعنوا مبا قالوا بـل يـداه مبسـوطتان ينفـق كيـف يشـاء و
يانا وكفرا وألقينا بينهم العـداوة والبغضـاء إىل يـوم القيامـة كلمـا أوقـدوا نـارا للحـرب أطفأهـا اهللا ويسـعون طغ

  . 64املائدة  ))يف األرض فسادا واهللا ال حيب املفسدين
 وجــلّ  همــون اهللا عــزّ يتّ  –يلعــنهم  مل ولعــن كــل متعــاون معهــم ولعــن كــل مــن وجــلّ  لعــنهم اهللا عــزّ  -فــاليهود

ّ بــفون أنفســهم بالبخــل ويصــ ال واهللا بــل اهللا الواحــد القهــار هــو الكــرمي  !يــا ســبحان اهللا م كرمــاء أســخياءأ
  .اجلبناءالعطاء العزيز املهيمن وهم البخالء األذالء 

  :ومهاأساسني يف الصراع اإلسالمي اليهودي أال  أصلنيعلى  كذلك اشتملت اآلية السابقة  و
 :لبغضاء بني اليهود أنفسهم إىل يوم القيامةقد جعل العداوة وا وجلّ  اهللا عزّ  إنّ    - أ

م اهلزمية أكثر ما يثين عزمية األمم  إنّ  رقـة الداخليـة واالنقسـام الـداخلي وانتشـار العـداوة الفُ  :ويلحق 
وهــذا واحلمــد هللا موجــود بــني اليهــود إىل يــوم , والبغضــاء بــني عناصــر اجلــيش املقاتــل والطبقــة احلاكمــة 

م وفسقهم وفجورهمالقيامة وذلك لكفرهم وط ز وهذا يف الوقـت نفسـه عـامًال قويـاً جيـب أن حيّفـ غيا
ا على عدم اخلوف من اليهود    .املسلمني يف مشارق األرض ومغار

إن مـــن يـــدخل إىل داخـــل الكيـــان الصـــهيوين أو يـــدرس إســـرائيل مـــن الـــداخل دراســـة واقعيـــة جيـــد أّن  
دومـاً هنـاك  لألسـف ولكن ,الكثري الكثرين الفنت ال يعد وال حيصى وأّن هناك م اهناك من اجلرائم م
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لـــذلك عنـــدما حنـــارب إســـرائيل جيـــب أخـــذ هـــذا املوضـــوع بعـــني , هـــذه احلقـــائق  لـــىتعتـــيم إعالمـــي ع
  .االعتبار واعتباره ثقًال مرجحاً يف كفة املسلمني

منهـا  نقـاط ضـعفهم ليسـتفيدواو ) اليهـود( إسـرائيلعلى قادة األمة اإلسالمية معرفة خصائص بـين  و
  .ويستثمروها

ـــه فقـــط إىل صـــراع د الصـــراع اإلســـالمي اليهـــودي مـــن مضـــمونه العقائـــدي وحنوّ و مـــن اخلطـــأ أن جنـــرّ  ل
وننظـــر إليـــه مبنطلـــق مـــادي حبـــت نعزلـــه عـــن مـــا ورد يف القـــرآن مـــن أصـــول يف هـــذا  مصـــاحل وقوميـــات

  .الصراع
ل كلمـة يف القـرآن الكـرمي مـا هـي إال كـ  و أنّ  فاملؤمن احلـق يـوقن يقينـاً تامـاً مبـا جـاء يف القـرآن الكـرمي 

وكـــان أهـــل بيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وأصـــحابه الكـــرام  أصـــل ثابـــت مـــن أصـــول احليـــاة
يؤمنون باحلقائق الغيبية اليت وردت يف القرآن إمياناً مطلقاً دون أدىن شك أو تأويل فاسد ومثـال علـى 

  :ذلك 
يف أدىن  ,غلبــت الـــروم ,مل أ(( اهللا وســـلم اآليــات الكرميــة ملــا أنــزل اهللا تعــاىل علـــى نبيــه الكــرمي صــلى 

يف بضـــع ســـنني هللا األمـــر مـــن قبـــل ومـــن بعـــد ويومئـــذ يفـــرح ,  األرض وهـــم مـــن بعـــد غلـــبهم ســـيغلبون
  .4-1الروم  ))املؤمنون

ــ ــ يكمشــر  ون أن يظهــر أهــل فــارس علــى الــروم ألنّ فكــان املشــركون حيّب ة وأهــل فــارس يف اإلشــراك مّك
  .كتابن املسلمون حيبون أن يظهر الروم على الفرس ألن الروم أهل  سواء بينما كا

وف ينتصــرون ال حمالــة علــى الفــرس خــالل الفــرتة عــد نــزول اآليــات الســابقة الــيت تبــني بــأن الــروم ســبف
يف اللغة العربية على عدد مابني الثالثة ومـا دون  دلسنني وكلمة بضع ت القادمة اليت ال تتجاوز بضع

د هلــم بــأّن الــروم ســوف تنتصــر أبــو بكــر الصــديق رضــي اهللا عنــه مشــركي مكــة و أّكــحتــدى ,  العشــرة
تـه مخـس سـنوات فـإن على الفرس يف الفرتة القادمة اليت هي بضع سـنني وجعـل بينـه وبيـنهم عهـداً مد

,  أليب بكـر رضـي اهللا عنـه كـذا وكـذا انتصر الفرس فإن ملشركني مكة كـذا وكـذا وإن انتصـر الـروم فـإنّ 
خلمــس ســنني ومل ينتصــر الــروم  علــى الفــرس فــذهب أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه إىل رســول اهللا فانتهــت ا

دق األمــني الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى إن هــوى إال وحــي يــوحى ليستشــريه مــاذا يفعــل مــع كفــار االصــ
لتـه إىل فقـال لـه عليـه الصـالة والسـالم أال أجّ  ...!مكة وقـد انتهـت اخلمـس سـنوات ومل ينتصـر الـروم 

 انتصـرت الـروم علـى أهـل فـارس بعـد سـبع قـد و فعـالً  ,اه قال العشر ألّن البضع مادون العشردون أر 
وآمــن الكثــري مــن كفــار قــريش , مــن نــزول اآليــة الكرميــة الســابقة وفــرح املســلمون كثــرياً أو تســع ســنوات 

 اً ه يف وقـــت نـــزول اآليـــة الكرميـــة كانـــت الفـــرس هـــي املنتصـــرة وكـــان جـــيش الفـــرس جيشـــاً كبـــري علمـــاً أنـّــ
  .صر قد يكون يوماً يف األجل القريب لصاحل الرومالنّ  حد كان يشك أدىن شك أنّ أوال  اً ضخم

  :توضيحها من ذكرها و نستفيد من القصة السابقة عّدة نقاط ال بدّ  و
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ســواء أكــان  اً إميــان الصــحابة رضــي اهللا عــنهم بكــل مــا أنــزل اهللا تعــاىل علــى نبيــه إميانــاً مطلقــ  - أ
لدنيويـــة أو يف املغيبـــات دون الفصـــل بينهمـــا فـــال يقولـــون نأخـــذ مـــن ذلـــك يف شـــؤون احليـــاة ا

ا عليه الصالة والسالم أمّ  ,القرآن والسنة الدين والعقيدة والتشريع ا األمور الغيبية اليت جاء 
ـا وحنكـم عقولنـا ال وإمنـا يقولـون مـا ينطـق عـن اهلـوى إن هـو إال  !بوحي مـن اهللا فـال نـؤمن 

 .وحي يوحى

تـدل علـى ) بضـع سـنني( رس أمام الروم يف الفرتة الزمنيـة الـيت حـددها اهللا تعـاىل إن هزمية الف  -  ب
عي بعـض صدق نبينا الكرمي فلو كان القرآن من تأليف حممد عليه الصـالة والسـالم كمـا يـدّ 

لتجنــب الرســول عليــه الصــالة والســالم اخلــوض يف املغيبــات الــيت ال يعلمهــا البشــر , الكفــرة 
ولكــن هــو الصــادق األمــني , لواقــع وتــؤدي إىل نتــائج غــري متوقعــة وخصوصــاً عنــدما تنــايف ا

الصـــادق يف اجلاهليـــة والصـــادق يف اإلســـالم هـــو حممـــد رســـول اهللا عليـــه وعلـــى آلـــه الصـــالة 
 .والسالم 

ــذه اآليــة  .....))غلبــت الــروم يف أدىن األرض(( د وحتقــق قــول اهللا تعــاىل كمــا تأّكــ  -  ت وآمــن 
كل ما يذكر يف القرآن الكـرمي هـو   ا أن نؤمن وندرك بأنّ الصحابة رضي اهللا عنهم جيب علين

حقـــائق وأصـــول ثابتـــة غـــري قابلـــة للتشـــكيك أو النقـــاش ومـــن هـــذه األصـــول األصـــل الـــذي 
 .كرههم لبعضهم البعضو رقة اليهود نتحدث عنه يف هذه الفقرة عن فُ 

 
بـــني اليهـــود إىل يـــوم  وجـــلالـــيت جعلهـــا اهللا عـــز رقـــة والفُ إن العـــداوة والبغضـــاء فيقـــول : ســـائلقـــد يســـأل  و

صــفة خاصــة بــاليهود فاألمــة اإلســالمية اليــوم متفرقــة وهنــاك مــن النــزاع والصــراع بــني الــدول  القيامــة ليســت
الذي يقول فيه عليـه الصـالة والسـالم  الصحيح احلديث نا يعرفوكلّ د ذلك واجلماعات اإلسالمية ما يؤكّ 

رقة وافرتقـت النصـارى علـى إحـدى أو اثنتـني وسـبعني افرتقت اليهود على إحدى أو اثنتني وسبعني ف.((..
رواه احلــاكم يف مســتدركه علــى الصــحيحان ورواه الكثــري مــن رواة األحاديــث  ))فرقــة وتفــرتق أمــيت علــى ثــالث وســبعني فرقــة 

مــن خصوصـيات اليهــود  فلمــاذا جعلنـا العـداوة البغضــاء والفرقـة اإلسـالمية يؤكــد تفـّرق األمــةالـذي  , .الصـحيحة
  اهللا ؟  لعنهم

  :اجلواب
فــاهللا عــّز , 9الفرقــان  ))لنــا الــذكر وإنــا لــه حلــافظونا حنــن نزّ إنّــ((يف حمكــم يقــول  وجــلّ  اهللا عــزّ  إنّ   -أ

وحفظـاً عمليـاً بـأّن , د حبفظ القرآن حفظاً مادياً بأن حفظه من أي نقصان أو زيـادة وجّل قد تعهّ 
حيملـون تعـاليم هـذا القـرآن  ونساء ن رجاليف كل مكان وزما ألمة حممد عليه الصالة والسالم يهّيأ

و هــؤالء  ,صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وســلم تطبيقــاً يرضــى اهللا ورســوله ويطّبقونــه علــى أرض الواقــع
هم املعنيون بالصـراع اإلسـالمي الصـهيوين فـال خيلـو زمـن وال عصـر إال ويوجـد مثـل  والنساء الرجال
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ذين يعيثـون بعكس اليهود لعنهم اهللا الّـ, م اهللا ورسوله ون اهللا ورسوله وحيبههؤالء الرجال الذين حيبّ 
 .عن منكر ىيف األرض فساداً فالصاحل فيهم تراه ساكت عن احلق ال يأمر مبعروف أو ينه

ال تـزال طائفـة مـن أمـيت ظـاهرين حـىت يـأتيهم أمـر  ((ويؤيد اآليـة السـابقة احلـديث النبـوي الشـريف 
هـــؤالء هـــم احلـــديث يؤكـــد وجـــود فئـــة مؤمنـــة يف كـــل زمـــان  وهـــذا,  رواه خبـــاري )) اهللا وهـــم ظـــاهرون

وبالتــــايل فمهمــــا افرتقــــت األمــــة احملمديــــة , املعنيــــون بالدرجــــة األوىل بالصــــراع اإلســــالمي الصــــهيوين 
وجود تلـك الفئـة املؤمنـة سـيكون مفتـاح التغـري االجتمـاعي وثقـل  ومهما حدث بينها خالفات فإنّ 

  .الصراع اإلسالمي الصهيوين
مـا حـاول اليهـود كلّ ن اليهود من شـن حـرب شـاملة علـى املسـلمني فاهللا عز وجل لن ميكّ  إنّ   -ب

 اهللا عز وجل بقدرتـه لعنهم اهللا القيام مبعركة شاملة الجتثاث املسلمني وتوجيه ضربة قاسية هلم فإنّ 
 :نياملسلم قتال يثين عزمية اليهود على سوف

أطفأها اهللا ويسعون يف األرض فسادا واهللا ال حيب كلما أوقدوا نارا للحرب ((... فيقول اهللا تعاىل
 وجـلّ  فاهللا عـزّ  وهذه اآلية أصل جيب معرفته يف الصراع اإلسالمي اليهودي, 64املائـدة   ))املفسدين
واحلمــد هللا هــذه  ,يلقــي الرعــب واخلــوف ويفــّرق كلمــة اليهـود كلمــا أرادوا حربــاً ضــد اإلســالمسـوف 

ة نـراهم زون العـدّ نـوي اليهـود اجملـرمني شـن حـرب شـاملة و جيّهـمـا يفكلّ ما حيدث على أرض الواقـع 
  .معنا  اختلفوا وتراجعوا عن ذلك خوفاً من املسلمني وحباً لدنياهم الزائفة وكراهة للموت كما مرّ 

  
ن اليهود مـن القيـام حبـرب شـاملة علـى املسـلمني كِّ إن كان اهللا عز وجّل بّني بأنّه لن ميُ : وقد يسأل سائل 

ــــا اليهــــود علــــى شــــعبنا يف فلســــطني واجلــــوالن ولبنــــان فمــــا تفســــري وهــــل هــــذه ؟  االعتــــداءات الــــيت يقــــوم 
  ؟مطلقاً ال ريب فيه االعتداءات تتناقض مع ما ورد يف اآلية الكرمية وحنن نؤمن مبا أنزل اهللا تعاىل إمياناً 

ــا اليهــود ضــد امل اآليــة الســابقة تتحــدث عــن حــرب شــاملة إنّ  :اجلــواب ــينــوي أن يقــوم  ا عــن ســلمني أّم
ــا إســرائيل اليــوم وبشــكل متكــرر فــال تــدخل ضــمن نطــاق هــذه اآليــة  التحرشــات واالعتــداءات الــيت تقــوم 

ملعرفة املراد من اآليـات الكرميـة ولنعـرف العـام منهـا , وجيب علينا معرفة أحكام ألفاظ القرآن بشكل جيد 
غ ما أنزل إليـك مـن ربـك وإن ها الرسول بلّ أيّ يا ((ومثال ذلك قوله تعاىل , عن اخلاص واملطلق عن املقيد 

, 67املائــــدة  ))مل تفعــــل فمــــا بلغــــت رســــالته واهللا يعصــــمك مــــن النــــاس إن اهللا ال يهــــدي القــــوم الكــــافرين
فوضعت هذه اآلية أصـًال مـن أصـول اإلسـالم وخاصـية مـن خصـائص رسـولنا الكـرمي فديتـه بـأيب وأمـي أال 

ــ: وهــو  عليــه الصــالة والســالم فــالواقع العملــي يثبــت أّن معــىن العصــمة  ن النــاس مــن قتــل الرســولعــدم متكُّ
  .ة والسالم اليت أعطاها اهللا عز وجل لنبيه هي عدم متكني الناس من قتله عليه الصال
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لـبعض االعتـداءات يف املعـارك ويف حياتـه اليوميـة   ض الرسول عليه الصالة والسـالمولكن هذا ال ينفي تعرُّ 
 عــارك فمــا مــن معركــة خاضــها الرســول عليــه الصــالة والســالم إال وســال دمــهكمــا كــان حيــدث يف أغلــب امل

  .يف سبيل اهللا الطاهر الزكي
أّن اهللا عـــّز وجـــّل لـــن ميّكـــن اليهـــود مـــن القيـــام مبعركـــة شـــاملة ضـــد  يهـــ: إذاً اخلالصـــة الـــيت جيـــب معرفتهـــا 

ــــام اليهــــود لعــــنهم اهللا مــــن الق ــــع قي ــــا ولكــــن هــــذا ال مين م  ــــبعض التحرشــــات املســــلمني يستأصــــلو ــــام ب ي
  . تواالعتداءا

ينهى بعضهم بعضا عن املنكر الذي يقرتفونه وهذه من أسوء األعمال الـيت اليهود قوم ال  -9
فـاهللا عـز وجـل  اليهود لعنهم اهللا هو عدم التناهي عن املنكر مساوئإن من أبرز  :تغضب اهللا عّز وجلّ 

الـذين كفـروا مـن بـين إسـرائيل علـى لسـان  نَ عِـلُ ((  زمنيقول يف حمكم تنزيله واصفاً حال اليهود من قـدمي الـ
 كــانوا ال يتنــاهون عــن منكــر فعلــوه لبــئس مــا كــانوا , داود وعيســى ابــن مــرمي ذلــك مبــا عصــوا وكــانوا يعتــدون

ويقول الرسول األعظم عليـه الصـالة والسـالم شـارحاً تلـك اآليـة للصـحابة رضـي , 79 -78 املائدة ))يفعلون
ـتهم علمـاؤهم فلـم ينتهـوا ، فجالسـوهم يف جمالسـهم ، ـ ملـا وق((اهللا عـنهم  عـت بنـو إسـرائيل يف املعاصـي 
ولعنهم  شاربوهم ، فضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض ، واكلوهم و وأسواقهم ـ و: أحسبه قال : قال يزيد 

 وكــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه }لســان داود وعيســى ابــن مــرمي ذلــك مبــا عصــوا وكــانوا يعتــدون {  علــى
رواه الرتمـــذي  ))ال والـــذي نفســـي بيـــده حـــىت تـــأطروهم علـــى احلـــق أطـــراً : وســـلم متكئـــاً فجلـــس ، فقـــال 

  .وأمحد
أال نستغرب اليـوم وحنـن نـرى اجلـيش اإلسـرائيلي يقـوم بـاجلرائم البشـعة مـن قتـل لألطفـال  لذلك جيب علينا

الـذين يـّدعون  –لعـنهم اهللا والشيوخ واغتصاب للنساء إىل ما شابه ذلك دون أن يقوم حاخامات اليهـود 
بنهيهم أو منعهم فهـذا هـو حـاهلم منـذ قـدمي الـزمن يفعلـون اجلـرائم  –كهم وتطبيقهم للكتاب املقدس متسّ 

  .واملنكرات دون حسيب أو رقيب
يــؤدي  ال مــع االنتبــاه إىل أنجيــب علــى املســلم النهــي عــن املنكــر ه أنّــ نياآليــة واحلــديث الســابق نفهــم مــنو 

  :إىل ارتكاب منكر أشّد منه فالقاعدة الشرعية العامة يف هذا السياق تنص على  يه عن املنكر
األصــل وجــوب األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر شــريطة أن ال يــؤدي النهــي عــن املنكــر إىل ارتكــاب (( 

  .))منكر أشد
يهم النهي عــن املنكــر واجــب علــى كــل مســلم ومســلمة قــادرين علــى ذلــك فــإن مل يســتطيعوا فيجــب علــفــ 

اجملالسـة واملخالطـة دليــل الرضـا بالعمــل ودليـل املــودة  اعتـزال مـن يقــوم بـاملنكر وعــدم جمالسـته وخمالطتــه ألنّ 
  .والقرب وحنن مأمورين باالبتعاد عن العاصني املصممني على ارتكاب املعاصي
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سـيات معنـا بأنـه مـن أساكمـا مـّر  :ون املشـرك اليهـود و هـم اس عداوة للمـؤمننيأشد النّ  إنّ  -10
أن يــؤمن إميانــاً مطلقــاً بكــالم اهللا عــز وجــل وبالســنة الصــحيحة الثابتــة عــن رســول اهللا صــلى عقيــدة املســلم 
  .اهللا عليه وسلم

 لتجــدنَّ  ((التعامــل مــع اليهــود الــيت علــى املســلم معرفتهــا هــي قولــه تعــاىل مــن أهــم أصــول وأساســيات  وإنّ 
د بشـكل فـاهللا عـز وجـّل يبـني ويؤّكـ, 82ملائـدة  .....))وا عداوة للذين آمنـوا اليهـود والـذين أشـرك أشد الناسِ 

والشـر الـدفني الـذي يضـمره اليهـود واملشـركني إزاء املـؤمنني  ميتلكها اليهود واضح حقيقة النفس اخلبيثة اليت
ثت عـن اليهـود بشـكل مطلـق ومـن قواعـد وهـذه اآليـة حتـدّ وهذه اآلية أصل من أصـول التعامـل مـع اليهـود 

  . ))طلق جيري على إطالقه ما مل يقّيد بنص أّن امل(( الفقه
قــد يقــول الـــبعض حنــن خنشــى علـــى أنفســنا مــن الصـــهاينة املعتــدين وال خنشــى علـــى أنفســنا مــن اليهـــود  و

  ه هناك فرق بني اليهودي والصهيوين؟ أنفسهم ألنّ 
ثت بيـنهم بـل حتـدّ اآليـة الكرميـة أطلقـت اللفـظ علـى مجيـع اليهـود ومل متيّـز  بـأنّ  :األخـوة  هـؤالء على جنيب

كتـاب اهللا وسـّنة رسـول اهللا عليـه   كـل مـا ورد يفلواملسلم مطالب باإلميـان والتسـليم املطلـق  ,بشكل مطلق
وال يفهـم مـن اآليـة السـابقة أن نضـمر الكراهيـة والعـداء لكـل يهـودي علـى وجـه األرض , الصالة والسـالم

اليقظـة هـي و ا احلـذر واحليطـة حملبة و اإلخـاء وإّمنـال وألف ال ألّن اإلسالم دين التقريب ودين األلفة ودين ا
  .حيكم العالقة بني املسلمني واليهود أنالطابع األساسي الذي جيب 

إّن مــا نــراه اليــوم مــن متييــع لقضــية الصــراع اإلســالمي اليهــودي وحتويلهــا إىل صــراع إقليمــي خيــص فقــط  و
مـا هـي إال حماولـة ... وين أو ما شابه ذلكعريب صهي عأو حتويلها إىل صرا , بعض الدول احمليطة بفلسطني

به ويصّدق به سوف يدرك أّن الصراع مع اليهود هو صراع وجود  فاشلة ألّن أي مسلم يقرأ القرآن ويؤمن
  .وصراع مبدأ وصراع حق وحقيقة

يف مشــارق ومغــارب  املستضــعفني قــد مكــّن اليهــود عــّز وجــلّ  إن اهللايف املاضــي القــدمي  -11
  :األرض املباركة
ــا الــيت باركنــا فيهــا ومتــت   (( فيقــول اهللا تعــاىل وأورثنــا القــوم الــذين كــانوا يستضــعفون مشــارق األرض ومغار

 )) كلمة ربك احلسـىن علـى بـين إسـرائيل مبـا صـربوا ودمرنـا مـا كـان يصـنع فرعـون وقومـه ومـا كـانوا يعرشـون
أنّ   -رضـي اهللا عـنهم ة التـابعنيومها من أئم –قال احلسن البصري وقتادة رضي اهللا عنهما , 137األعراف 

ـــا الـــيت باركنـــا فيهـــا ((...املقصـــود بقولـــه تعـــاىل  فـــاألرض املباركـــة  هـــي الشـــام ...))مشـــارق األرض ومغار
أّن األرض املباركـة الـيت  وقيـل أيضـاً , هـي الشـام ومصـر  حسب رأي بعض العلماء هي الشام وقيـل أيضـاً 

ّن داود وســـليمان عليهمـــا الســـالم كانـــا مـــن أنبيـــاء بـــين األرض بصـــفة عامـــة ألحكمهـــا بـــين إســـرائيل هـــي 
  .إسرائيل وحكما مجيع األرض
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ــا جــزء مــن بــالد فــإذاً  , الشــامالقرآن الكــرمي يثبــت أنــه كــان لليهــود وجــود يف الشــام وطبعــاً يف فلســطني ألّ
ا ملكاً قدمياً مها حق لليلكن هذا ال يعين أّن الشام ومصر  ّ   :أسبابعّدة هلم وذلك ل أزلياً  هود أو أ

ودعا إىل اهللا فيها وانتشر الدين املسيحي بـني إّن نيب اهللا عيسى عليه السالم ولد يف بني املقدس   - أ
والســـالم مث بعــد ذلـــك جـــاء حممــد عليـــه الصـــالة اليهــود أنفســـهم وحكـــم النصــارى بيـــت املقـــدس 

الدعويــة حــىت  ودعــا إىل اهللا وأكمــل أهــل بيتــه الكــرام وأصــحابه النجبــاء مســريتهأيب وأمــي بــ يتــهفد
متّكن املسلمون من فتح بيت املقدس وحتريرها من الصليبيني يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

يــد إىل أخــرى مــن قبــل ظهــور الــدين  فكانــت الســيطرة و احلكــم يف القــدس ينتقــل مــن إذاً , عنــه 
باطــل فإدعــاء اليهــود بــأن القــدس هلــم هــذا إدعــاء  ,اليهــودي حــىت اســتقر احلكــم اإلســالمي فيهــا

 .فالقدس مدينة من املدن اليت ينتشر فيها أي دين 

مــن املعلــوم أّن للقــدس خصوصــية بالنســبة لليهــود والنصــارى واملســلمني ولكــن هــذا ال يعــين بــأي   - ب
ا هــي ملــك لإلســالم الــدين وإّمنــ,شــكل مــن األشــكال أن تكــون ملكــاً قــدمياً لليهــود أو للنصــارى 

وكل األديان واملعتقدات غـري اإلسـالم فهـي  ,ن السماويةالدين اخلامت لألديا, الذي ال دين بعده 
الـــدين عنـــد اهللا  إنّ ((باطلـــة مبـــا فيهـــا الـــدين اليهـــودي و الـــدين املســـيحي فـــاهللا عـــّز وجـــّل يقـــول 

اإلســالم ومــا اختلــف الــذين أوتــوا الكتــاب إال مــن بعــد مــا جــاءهم العلــم بغيــا بيــنهم ومــن يكفــر 
ومـن يبتـغ غـري اإلسـالم دينـا فلـن يقبـل منـه  ((, 19عمـران  آل ))بآيات اهللا فإن اهللا سريع احلسـاب

 .85آل عمران )) وهو يف اآلخرة من اخلاسرين

االجتيــاح اإلســرائيلي  حــىت مــيالدي 638يشــهد التــاريخ بــأّن املســلمون قــد حكمــوا القــدس مــن   -ج
 نبوخـذ نصـر  أنّ  فلو خلّصنا تاريخ القدس بشـكل مـوجز لوجـدنا ميالدي  1948احلديث عام 

 586هجومـــاً علــى فلســطني واســتوىل علـــى القــدس عاصــمة يهــوذا ويف عـــام  قــد شــنّ  الكلــداين
 تيتـوسدّمرهـا الرومـان بقيـادة  و رض بابـلأم دمر نبوخذ نصر القدس ثانيـة، وسـبا اليهـود إىل .ق

عــام  كابيتولينــا  إيليــاعليهــا اســم  وأطلــقهادريــانس  اإلمرباطــوربنائهــا يف عهــد  أعيــدم مث  70عــام 
م يف عصـر اخلليفـة  638  عـام  املسـلمونم وسيطر عليهـا  614م، احرقها الفرس عام  135

 مث اهــا العــرب القــدسومسّ  صــفرونيوس هــا كحيــث اســتلم مفاتيحهــا مــن بطرير  عمــر بــن اخلطــاب
بعــد  يــويباألصــالح الــدين م واســرتجعها املســلمون بقيــادة  1099ســيطر عليهــا الصــليبيون عــام 

  .م 1187عام  معركة حطني

العثمــــانيني  املســــلمني خضــــعت القــــدس لســــيطرة 20وحــــىت بدايــــة القــــرن الـــــ 15مــــن القــــرن الـــــو  
م حـــىت اجتيـــاحهم هلـــا عـــام .ق 586لليهـــود يف القـــدس مـــن  ا وجـــود فـــنالحظ أنـــه ال ,األتـــراك

 م حـىت 638مـن  ها ملدة حـوايل ثالثـة عشـر قرنـاً مـن الـزمنم وأّن املسلمون قد حكمو  1948
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بينما مل يكـن هنـاك أي م  1187م وحىت  1099باستثناء الفرتة اليت هي من عام م  1948
ن أن تكــون القـدس ملكـاً وحقــاً فكيـف ميكـ... م 1948م وحــىت .ق 586سـيطرة لليهـود مـن 

  ....! ؟ لليهود تصوروا يرعاكم اهللا

ة بـأّن اهللا عـّز وجـّل قـد سـّن سـنّ  وهـو:وجـل يف هـذه احليـاة  تعطينا أصـًال مـن أصـول اهللا عـزّ اآلية السابقة و 
 ونريـد أن (( يقـول فاهللا عّز وجلّ  منذ بدء احلياة على هذه األرض املستضعفني يف األرض هالتمكني لعباد

 وصـحيح أّن هـذه اآليـة, 5القصـص  ))ضعفوا يف األرض وجنعلهـم أئمـة وجنعلهـم الـوارثنيعلى الذين استُ  مننّ 
نزلــت يف حــق بــين إســرائيل ولكــّن هــذه اآليــة عامــة لكــل زمــان ومكــان وتنطبــق عليهــا القاعــدة  املباركــة قــد

  ."العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب " القرآنية العظيمة  
ن اهللا عـــز وجـــّل يف هـــذا الكـــون ويف دعـــوات األنبيـــاء والرســـل وأتبـــاع األنبيـــاء والرســـل هـــي أن إذاً مـــن ســـن 

وهــذه احلقيقــة جيــب أن يعرفهــا مجيــع  ,وأن تكــون اإلمامــة بعــد الفتنــة والــبالء, يكــون التمكــني بعــد الــبالء 
  .دون فنت ومصاعب ال إمامة بدون بالء وتضحيات وال متكني بالدعوة ب الدعاة ومجيع األئمة ليعلموا أنّ 

ـــزام الكثـــري مـــن الـــدعاة والـــداعيات وابتعـــادهم عـــن الـــدعوة إىل اهللا وطلـــب العلـــم مـــن  إنّ   أكثـــر أســـباب ا
ـم عنــدما يـدعون إىل اهللا فـإّن احليــاة سـوف تفـتح هلــم فيظنّـ, الشـرعي هـو عــدم معـرفتهم هلـذه احلقيقــة ّ ون أ

م الدنيويــة ســوف تســري علــى أكمــل وجــه و رب حممــد عليــه الصــالة  واهللا الال !... ؟ ذراعيهــا وأّن حيــا
  .والسالم

أمل يضـرب حممـد عليـه الصـالة .... .تضحية إمامة دون والفال دعوة دون بالء وال علم شرعي دون عناء 
أمل جيلـد اإلمـام مالـك !.... أمل يقتـل الصـحابة يف حادثـة بئـر معونـة ومـاء الرجيـع !...والسالم يف الطائف

 بــن عــديا وقــد صــدق ســيدنا خبيــب !...أمل يســجن اإلمــام أمحــد وجيلــد !...رهــر احلمــاظويســاق علــى 
  : -عندما صلبه املشركون وكانوا يستعّدون لقتله – رضي اهللا عنه حني قال

  على أيِّ ِشّق كان ِهللا َمْصَرعي         ولسُت أُبايل حَني أُقَتل ُمسِلماً 
  ى أوصاِل ِشْلو ُممزَّعيُبارِْك عل         وذلك يف ذاِت اإللِه، وإن َيشأْ 

  
  :وفساد العقيدة عبادة العجل  و ضعف اإلميان باهللا عّز وجلّ  -12

ـم اليهود باهللا عـّز وجـلّ غالب  يشهد القرآن الكرمي بضعف إميان ّ عبـدوا العجـل مـن دون اهللا  قـد وكيـف أ
حلـيهم عجـال جسـدا واختذ قوم موسى من بعـده مـن ((تنزيله فيقول اهللا عّز وجل يف حمكم  الواحد القهار

ويقــول اهللا عــّز   148األعــراف  )) ه ال يكلمهــم وال يهــديهم ســبيال اختــذوه وكــانوا ظــاملنيلــه خــوار أمل يــروا أنّــ
أفال يـرون أال يرجـع  , فأخرج هلم عجال جسدا له خوار فقالوا هذا إهلكم وإله موسى فنسي((وجّل أيضاً 

صـمة عـار يف وجـه اليهـود الكـاذبني و وهـذا التصـرف , 89-88طـه  ))إليهم قوال وال ميلك هلم ضـرا وال نفعـا
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م شـعب اهللا املختـار الذين يزيّفون التاريخ  ّ فمـا هـذا التـاريخ الـذي يفتخـر بـه اليهـود , وحيرفـوه ويـّدعون بـأ
صــحيح أّن العــرب قــد عبــدوا األصــنام ولكــن مــىت ذلــك , !أم قتــل األنبيــاء والرســل  ! أعبــادة العجــل فخــر

عرب األصنام قد البعثة النبويـة املباركـة ومل يـرد يف كتـب التـاريخ أّن أحـداً مـن املسـلمني لقد عبدت ال ....؟
مل حــىت املرتــدين الــذين ارتــدوا عــن اإلســالم قــد تــرك عبــادة اهللا الواحــد القهــار وعبــد األصــنام بعــد إســالمه 

م اهللا غـاب عـنهم نبـيهم موسـى بينما اليهـود لعـنه, يعبدوا األصنام ومل يشركوا وإّمنا منعوا الزكاة ومل يدفعوها
فقــاموا بعبــادة العجـل وكــان عــدد , عليـه الســالم أربعــني يومـاً واســتخلف علــيهم أخـاه هــارون عليــه السـالم 

اليهــود الــذين أطــاعوا  كــان عــدد  بينمــا -انظــر تفســري القــرطيب –مليــونني يهــودي الــذين عبــدوا العجــل مــن اليهــود 
فواضـح كـل الوضـوح الفسـاد ,  عـّز وجـّل حـوايل اثنـا عشـر ألفـاً ومسعوا من هارون عليه السـالم وأخلصـوا هللا

غالبية اليهود يف املاضي القدمي فهم بني ظهور نبيهم وهو معهم ويستخلف  العقائدي واإلتباع الديين عند
ــم إال واحنرفــوا عــن عقيــدة التوحيــد  ,بــاهللا مــن يــذّكرهم فــأي مــاض لليهــود .......... ومــع ذلــك مــا كــان 
  .!؟يفتخرون به 

  
الشــريعة الســماوية املفروضــة علــى اليهــود تتميــز بوجــود الكثــري مــن األغــالل واإلصــر  إن -13

ـــه وســـلم جـــاء بشـــريعة ســـهلة وذلـــك  م وإن حممـــد صـــلى اهللا علي ـــا بســـبب ظلـــم اليهـــود وطغي
مــن عدالــة اهللا عــّز وجــّل أن جيعــل الشــريعة واألحكــام تتناســب مــع :بســيطة ختفــف الكثــري عــن اليهــود 

ـاصـفات وخصــا ونفـوس بســيطة بعيـدة عــن  فــإذا كـان املكلفــني ذو طبيعـة متســاحمة, ئص النـاس املكلفــني 
  .األحكام تكون بسيطة أيضاً سهلة  التعقيد فإنّ 

تفّكـر وقـراءة املتبّصـر يف دينـه ويفهـم قّصـة بـين إسـرائيل مـع البقـرة يسـتنتج إّن من يقرأ سـورة البقـرة قـراءة املو 
األحكام اخلاصـة بـاليهود أحكامـاً قاسـية تتناسـب  مما جعل ,كثرياً دون األمور  عون يعقّ بأّن اليهود قوم متنطّ 
وأرادوا التوبـة فكـان مـن اهللا الواحـد القّهـار  دون فمثًال عندما عبد اليهود العجل مـن , مع طبيعتهم اجملرمة

كـم ظلمـتم وإذ قال موسى لقومـه يـا قـوم إنّ  ((أن يقتل بعضهم بعضا لقوله تعاىل  وشروط التوبة عليهم ه
أنفســكم باختــاذكم العجــل فتوبــوا إىل بــارئكم فــاقتلوا أنفســكم ذلكــم خــري لكــم عنــد بــارئكم فتــاب علــيكم 

 ه يف يـوم واحـد قتـل مـن بـين إسـرائيل سـبعون ألفـاً ويـذكر املفّسـرون بأنّـ,  54البقـرة  ))إنه هو التـواب الـرحيم
  .العجل ادةعبتاب إىل اهللا تعاىل عن ممن 
هــو ديــن عليــه وعلــى آلــه الصــالة والســالم  –فديتــه بروحــي وأيب وأمــي  -اء بــه حممــدلــدين الــذي جــفا الــذ

الـذين يتبعـون  ((فيقـول اهللا عـّز وجـّل يف حمكـم تنزيلـه  سهل بسيط جاء لريفع اإلصر واألغالل عـن اليهـود
ن املنكـر الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيـل يـأمرهم بـاملعروف وينهـاهم عـ
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وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم فالـذين آمنـوا بـه 
  .157األعراف  ))وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون

وا فمـــن إحـــدى يســـروا وال يعســـروا ويبشـــروا وال ينفـــر اخلطبـــاء والوّعـــاظ أن يو لـــذلك فواجـــب علـــى الـــدعاة 
ليضـــع اإلصـــر واألغـــالل عـــن البشـــرية ولعـــّل اهللا يـــوفقين صـــفات نبينـــا الكـــرمي يف التـــوراة واإلجنيـــل أنـــه جـــاء 

ويكــرمين باحلــديث عــن ســيد اخللــق حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم يف احملاضــرة القادمــة الــيت ســتكون إن شــاء 
  ."شباب هذا هو نبيكم يا" اهللا بعنوان 

  
ثابتة اليت جعلها اهللا عّز وجّل كعقوبة لبين إسرائيل يف هذه احليـاة هـي من األصول الإّن  -14

م سوء يعذّ وجود أقوام على مر الزمان      :العذاببون اليهود ويسومو
فــإن اهللا عــّز وجــّل توّعــدهم بــأن يســّلط  لمهــم ولتجــاوزهم حــدود اهللا عــّز وجــلّ لظنتيجــة لطغيــان اليهــود و 

م ومن يذللهم  م  ومنعليهم من يعذ على مر الزمان منذ عهد موسـى عليـه السـالم وحـىت اليـوم يطأ رقا
ـوا عنـه قلنـا هلـم كونـوا قـردة خاسـئني ((فيقول اهللا تعاىل احلايل  وإذ تـأذن ربـك ليبعـثن  ,فلما عتـوا عـن مـا 

األعــراف    )) ه لغفــور رحــيمربــك لســريع العقــاب وإنّــ علــيهم إىل يــوم القيامــة مــن يســومهم ســوء العــذاب إنّ 
166-167.  
بعض املفسرون رمحهم اهللا بأّن املقصود سوء العذاب هـو دفـع اجلزيـة للمسـلمني إىل يـوم القيامـة ألّن  وقال

وقـال مفسـرون آخـرون بـأّن العـذاب ال يقتصـر علـى دفـع اجلزيـة وإمنـا ,  األمة احملمدية باقية إىل يوم القيامـة
ال الـبعض اآلخـر إّن هـذه اآليـة عامـة ال ختـص وقـ, يشمل الكثري من أصناف العذاب لعموم اآليـة الكرميـة

بل قد يسّلط اهللا على اليهـود مـن يظلمهـم و  ,فحسباألمة احملمدية فقط والعذاب ال يشمل دفع اجلزية 
م ســواء مــن املســلمني أم مــن غــري املســلمني  ولعــّل هــذا التفســري هــو األرجــح واألقــرب إىل الصــحة , يعــّذ

  .واهللا تعاىل أعلم
ابقة بشـــــارة للمســـــلمني املستضـــــعفني يف فلســـــطني وجنـــــوب لبنـــــان ويف مجيـــــع أحنـــــاء العـــــامل ويف اآليـــــة الســـــ

بل سيعاقبهم علـى أفعـاهلم السـيئة يف  ,واهللا اإلسالمي بأّن اهللا عّز وجّل لن يرتك اليهود وظلمهم سدى ال
 نياليهـود اجملـرم وكم أمتّىن من اهللا أن ال تدركين منييت قبل أن أشفي صدري من أولئـك, الدنيا قبل اآلخرة 

  .واهللا على كل شيء قديرمغتصيب النساء وقاتلي الرجال 
  :فيقولوقد يسأل سائل 

السياســية احلاليــة وخصوصـــاً أّن إســرائيل هــي مـــن  الظــروف هــل مــن تفســري واقعـــي لآليــة الســابقة يف ظـــل
  ؟اإلسالمي جنوب لبنان وفلسطني ويف املناطق األخرى من العامل  يف يعتدي على املسلمني

يف فلسطني وجنوب لبنان واجلوالن وغريها يتعرضـون العتـداءات مـن صحيح أّن املسلمني اليوم  :اإلجابة 
يعيشــون حيــاة ســعيدة ال بــل اليهــود الصــهاينة لعــنهم اهللا ولكــن هــذا ال يعــين مطلقــاً أن اليهــود يف إســرائيل 
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ب صـــباحاً ومســاًء فيكفـــي هنــاك املقاومــة اإلســـالمية محــاس وحـــزب اهللا وغــريهم مـــن يســومهم ســـوء العــذا
أو من قادة محاس حىت جيعـل الصـهاينة ال ينـامون الليـل وال  -نصره اهللا -واحد من حسن نصر اهللا ديد

ديـد و يف املقابل,  يرتاحون طول النهار مني إال قـوة أوملـرت وبـوش وغـريهم ال تزيـد املسـل اتتصرحيات و
ك أّن ما يصيب املسلمني أحيانـاً مـن قتـل وتشـريد ومن جهة ثانية جيب أن ندر ونشاط هذا من جهة أوىل 

اخلطايــا وذلــك تصــديقاً لقولــه صــلى اهللا مــا هــو إال بــالء مــن اهللا عــّز وجــّل لريفــع املســلمني وليطّهــرهم مــن 
ــــٌر َولَــــْيَس َذاَك َألَحــــٍد ِإالَّ لِْلُمــــْؤِمِن إِ ((عليــــه وســــلم  ْن َأَصــــابـَْتُه َســــرَّاُء َعَجبــــاً َألْمــــِر اْلُمــــْؤِمِن ِإنَّ أَْمــــَرُه ُكلَّــــُه َخيـْ

بينما ما يصـيب اليهـود , رواه مسلم يف صحيحه ))َوِإْن َأَصابـَْتُه َضرَّاُء َصبَـَر، َفَكاَن َخْرياً َلهُ  ,َفَكاَن َخْرياً َلهُ ,َشَكرَ 
الصــهاينة مــن قتــل وتــدمري مــا هــو إال انتقامــاً مــن اهللا وذلــك تصــديقاً لقولــه تعــاىل يف اآليــة الســابقة وشــّتان 

م هأتبـاع تالنا  يف اجلّنة وقتال اليهود الصهاينة يف الدرك األسفل مـن النـار هـم وقالبالء وبني العقوبة فبني 
م املنافقني من املسلمني وغري املسلمني     .إىل جهنم و بئس املصري وأعوا

  
مـرتني يف األرض سوف يفسدون بين إسرائيل أّن اهللا عّز وجّل خيرب يف كتابه احلكيم  إنّ  -15
  : ساداً كبرياً ف

التــوراة عنــد اليهــود ألّن املقصــود بالكتــاب  ثابتــة يف  -إفســاد بــين إســرائيل يف األرض مــرتني -هــذه احلقيقــة
قضـينا إىل بـين إسـرائيل يف  و((يف سـورة اإلسـراء بقولـه تعـاىل القرآن الكـرمي  هي ثابته أيضاً يف هو التوراة و

فـإذا جـاء وعـد أوالمهـا بعثنـا علـيكم عبـادا لنـا أويل  * بـرياالكتاب لتفسدن يف األرض مـرتني ولـتعلن علـوا ك
مث رددنــا لكــم الكــرة علــيهم وأمــددناكم بــأموال  * بــأس شــديد فجاســوا خــالل الــديار وكــان وعــدا مفعــوال

إن أحســـنتم أحســـنتم ألنفســـكم وإن أســـأمت فلهـــا فـــإذا جـــاء وعـــد اآلخـــرة  *  وبنـــني وجعلنـــاكم أكثـــر نفـــريا
عسـى ربكـم أن يـرمحكم  * املسجد كمـا دخلـوه أول مـرة وليتـربوا مـا علـوا تتبـريا ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا

  .8-4 اإلسراء )) وإن عدمت عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصريا
وإمنـا هـو إخبـار مـن اهللا تعـاىل مبـا  ,وإلـزاماهللا على بين إسرائيل باإلفساد مـرتني لـيس قضـاء قهـر وإن قضاء 

  . األزيل  اإلهلي سيكون منهم حسب ما وقع يف علمه
  :ومن هذه التفاسري  حدث خالف كبري يف تفسري اآليات السابقة قد و

 اعترب أصحاب هذا الرأي أّن الفساد األول والثاين قد وقعـا قبـل اإلسـالم: ومضمونه :الرأي األّول 
الســالم  فســاد الثــاين هــو قتــل حيــىي عليــهواإل,هــو قتــل نــيب اهللا زكريــا عليــه الســالم : فســاد األّول فاإل

خبتنصـــر ملـــك بابـــل فقتـــل مـــنهم ســـبعني ألفـــا حـــىت كـــاد  اإلفســـاد األول وقـــد ســـّلط اهللا علـــيهم بعـــد
و بعـد اإلفسـاد الثـاين سـّلط اهللا علـى بـين إسـرائيل جمـوس الفـرس فشـردوهم يف  ,يفنيهم هو وجنـوده

قــد رحــم اهللا اليهــود  و, )انظــر صــفوة التفاســري حملمــد علــي الصــابوين(.األرض وقتلــوهم ودمــروا مملكــتهم تــدمريا
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بعــد القتــل والتشــريد الثــاين الــذي أعقــب اإلفســاد الثــاين ولكــنهم عــادوا إىل اإلفســاد والظلــم فســّلط 
فقتلوا من اليهود الظاملني الكثري وشـّردوا وعلى آله الصالة والسالم وأصحابه عليه  اهللا عليهم حممد

  .  )نيانظر تفسري اجلالل(منهم الكثري وفرضوا اجلزية على كثري 
  

 قـــد وقـــع قبـــل اإلســـالم اعتـــرب أصـــحاب هـــذا الـــرأي أّن اإلفســـاد األّول :ومضـــمونه : الـــرأي الثـــاين 
  : واإلفساد الثاين سوف يقع يف اإلسالم

قــــام املفســــر عبــــد الكــــرمي :)اخلطيــــب عبــــدا لكــــرميحســــب تفســــري الشــــيخ (الفســــاد األول والعلــــو األول ف
فيمـا يـرى حـول الفسـادين  –كافة االلتباسـات  بإيضاح) التفسري القرآين للقرآن(اخلطيب يف كتابه 

اآليـات  ألمهيتـه يف إيضـاح معـاين هـذه وذلـكونورد هنا الـنص  العلوين لبين إسرائيل باحلجة البينة و
 –مــرد لــه  وهــو قضــاء ال -فقــد حكــم اهللا ســبحانه وتعــاىل علــيهم أن يفســـدوا يف األرض مــرتني 

ـ و ..))لَتـُْفِسـُدنَّ ((وهلـذا جـاء الفعـل مؤكـدا  ... حتـت هـذا القضـاء الـذي ال يـرد م واقعـونذلـك ألّ
عــن بطــر وكــرب وكفــر بــنعم اهللا الــيت  إســرائيل هــو فســاد جيــئ بــينوالفســاد الــذي ينضــح مــن كيــان 

 علــى هــذا الفســاد مؤكــداً  مطوفــاً  ))َولَــتَـْعُلنَّ ُعلُــوًّا َكِبــريًا(( وهلــذا جــاء قولــه تعــاىل ,يفيضــها علــيهم

يفسدون  ئن منه ومتولد من كيانه فهو علو فاسد نتاج غرس فاسد ، فهم إمنالتأكيده حيث أنه كا
أن املــــراد  ويــــرى الزخمشــــرى... حــــني ميكــــن اهللا هلــــم يف األرض ويفــــيض علــــيهم الكثــــري مــــن نعمــــه 

الـرأي مـن جـاء بعـده  بالكتاب هو التوراة متابعا يف هذا من سبقه من املفسرين وقد تبعه علـى هـذا
خــرب حمقــق بــأن اإلفســاد الــذي يقــع مــن القــوم  ))لَتـُْفِســُدنَّ ِيف اَألْرِض َمــرَّتـَْنيِ (( وىف قولــه تعــاىل... 

والـذي ينظـر يف قولـه تعـاىل .. .األرضإسـرائيل يف هـذه  بـينحياة  سيكون مرتني يقعان على امتداد
ــتَـْعُلنَّ ُعُلــوًّا َكِبــريًا لَتـُْفِســُدنَّ ِيف (( إســرائيل  بــينمــن  فســاد الــذي يقــعيــرى إن اإل  ))اَألْرِض َمــرَّتـَْنيِ َوَل

متمكنـة وسـلطان  وهـى أن يكونـوا يف حـال هـم فيهـا أصـحاب قـوة... مصـاحب لصـفة دالـة عليـه 
... مسـتنبته يف أرض فاسـدة إمنـا هـو نعـم... ظاهر وعلو يف األرض وأن هذا السـلطان الظـاهر هلـم

يف كيانــه معــاول هدمــه فاســد حيمــل  هــو بنــاء... ومــن هنــا يكــون البنــاء الــذي أقــاموا منــه ســلطانا
  .وتدمريه

 بينإىل  فإذا نظرنا :يليكما   –يف رأيه  –اخلطيب الفساد األول  عبد الكرمييوضح األستاذ  و
ّ  لىجند أن تاريخ القوم حيدث ع... إسرائيل سليمان عليه  م قد كانوا على تلك الصفة بعدأ

فسلط اهللا ... وطغوا مث بغوا... عريضاً  واسعاً  السالم الذي أقام هلم دولة وأنشأ فيهم ملكاً 
يهوذا يف اجلنوب وتضم بيت  مملكة -:سبحانه وتعاىل بعضهم على بعض فانقسموا إىل مملكتني 

  .املقدس ومملكة إسرائيل يف الشمال وتضم سامريا
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ما الضربة القاضية ويقضي عليهما القضاء التام، فقام مث سلط   اهللا على اململكتني من يضر

ائيا إىل آشور.ق 853عام  اآلشوريون يف ورث  ملا و... م وقضوا على مملكة إسرائيل وضموها 
مملكة إسرائيل، ففي  البابليون دولة اآلشوريني يف العراق فعلوا يف مملكة يهوذا ما فعله اآلشوريون يف

واستولوا عليها ودمروا اهليكل  م غزا البابليون مملكة يهوذا بقيادة ملكهم خبتنصر.ق 586سنة 
 .وقادوا القوم ورؤساءهم أسرى

فَِإَذا َجاء َوْعُد (( وعلى هذا ميكن أن نقول أن هذا األسر البابلي هو الذي يشري إليه قوله تعاىل
يَاِر وََكاَن َوْعًدا مَّْفُعوالً  أُوالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََّنا أُْوِيل  - سراءاإل ))بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخَالَل الدِّ

َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكم بَِأْمَواٍل َوبَِنَني َوَجَعْلَناُكْم  ُمثَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرَّةَ (( تعاىلمث جاء بعد هذا قوله ..  5
عاد .. اهللا سبحانه وتعاىل بعد أن أخذهم بعقابه هذا إشارة إىل أنّ  ويف ,6 اإلسراء ))نَِفريًا َأْكثـَرَ 

م أخذوا  أي ومعىن رد الكرة عليهم ...يهم وأخرجهم من هذا البالءبفضله عل اهللا سبحانه أ
م إىل حال أشبه بتلك احلالة اليت كان عليها مكان القوة  على حني نزل القوم الذين ابتالهم اهللا 

م وجعلوهم  اليهود من الذلة واهلوان، وذلك حني أغار الفرس على البابليني واستولوا على أوطا
القوة اليت لبسوها بعد هذا  إشارة إىل )) َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـََر نَِفريًا((وىف قوله تعاىل  , غنيمة هلم

م أصبحوا أصحاب شوكة أكثر من شوكة البابليني  انتهى .الذين ساموهم اخلسف الضياع وأ

ويوضــح األســتاذ ):بالكــرمي اخلطيــ حســب تفســري الشــيخ عبــد(فســاد الثــاين والعلــو الثــاين اإل -أمــا 
إســرائيل بعــد األســر  بــينإىل  مث إذا أعــدنا النظــر(الكــرمي اخلطيــب الفســاد الثــاين بــالنص التــايل  بــدع

ختــرج مــن ... هــم دويــالت ممزقــة متقاتلــة و إمنــا.. قائمــاً  البــابلي مل جنــد هلــم دولــة ظــاهرة وال ملكــاً 
لـذي أدخـل الرومـان، إىل أن جـاء الفـتح اإلسـالمي ا حكم البابليني إىل حكـم الفـرس مث إىل حكـم

األقصـى مـن مسـاجد اإلسـالم لـيس لبـىن إسـرائيل شـأن بـه  بيـت املقـدس يف دولتـه فأصـبح املسـجد
 .)هذا منذ ذلك الوقت إىل يوم الناس

َأْحَسنُتْم َألِ◌نُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُمتْ  ِإْن َأْحَسنُتمْ ((فهناك املرة الثانية وهى اليت أشار إليها قوله تعاىل  إذً 
َأوََّل َمرٍَّة َولِيَُتبـُِّروْا َما  اآلِخَرِة لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوهُ  ا َجاء َوْعدُ فـََلَها فَِإذَ 
 يكن قد جاء فمىت مل إذا وعد اآلخرة، أي املرة الثانية، و فهل جاء... 7-اإلسراء ))َعَلْوْا تـَْتِبريًا
فاآليتان تتحدثان عن املستقبل الذي (ستاذ عبد الكرمي اخلطيب األ اجلواب كما حدده جييء ؟ و

 .)...أن املرتني على سواء يف تعليقهما باملستقبل ينوهذا يع "إذا" يدل عليه الشرط
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وقع منهما  وعند النظر يف اآليتني الكرميتني جند أن النظم القرآين قد خالف بينهما فجعل ما(
اليت مل تقع بلفظ  على حني جعل املرة) بعثنا ، جاسوا(ملاضيعنه بلفظ ا عند نزول القرآن معرباً 

ولو تساوت املرتان يف الوقوع أو  ,) اْلَمْسِجَد ، َولِيَُتبـُِّرواْ  لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم ، َولَِيْدُخُلواْ ( املسـتقبل 
عن  النظم فيهما سبب ظاهر وهذا أبعد ما يكون عدم الوقوع عند نزول القرآن مل يكن الختالف

إذا تقرر أن املرة الثانية مل جتئ حىت نزول القرآن الكرمي ،  وثانياً .. بالغة القرآن الكرمي وإعجازه
ا ال تزال معلقة باملستقبل مل تقع بعد ؟ فهل وقعت بعد هذا أم  .  أ

على هذا  والقرآن الكرمي هو دليلنا يف اإلجابة(الكرمي اخلطيب بقوله  ويستطرد األستاذ عبد
، يف  ))َأوََّل َمرٍَّة َولِيَُتبـُِّروْا َما َعَلْوْا تـَْتِبريًا َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوهُ (( ففي قوله تعاىل  السؤال

عن املسجد، واملسجد كما هو معروف معلم من معامل اإلسالم ومسة من حديثا ً  هذه اآلية جند
  . اهللا اليت يتعبد املسلمون فيها مسات بيوت

اهللا  ا فلقد كان االسم الذي يعرف به املسجد األقصى هو بيت املقدس حىت إذا أسرىوهلذ
ذا االسم  سبحانه وتعاىل بالنيب الكرمي إليه أمساه اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ املسجد األقصى وجعله 

ذه التسمية مسجداً  فذكر بيت ... اهللا فيه  هلم يعبدون القبلة األوىل للمسلمني كما جعله 
إسرائيل هذا  بيناليت يقع فيها من  املرة الثانية قدس باسم املسجد يشري إشارة واضحة إىل أنّ امل

 الذي يكون فيه بيت املقدس مسجداً  الوقت ا تكون يف العهد اإلسالمي، ويفاإلفساد إمنّ 
اآلية األوىل إىل املسجد من بعيد أو  للمسلمني على خالف ما كان عليه من قبل حيث مل تشر

يَارِ  َفَجاُسوْا ِخَاللَ ((، بل جاءت اآلية هكذا قريب ا )) الدِّ ويستطرد  ,أي تنقلوا وختللوا طرقا
وهل جاء وعد اآلخرة  هل وقعت املرة الثانية ؟: ونسأل مرة أخرى (الكرمي اخلطيب  األستاذ عبد

نظر مرة أحداث التاريخ ون قبل يومنا هذا ؟ واجلواب هنا نأخذه أيضا من القرآن الكرمي مث من
َمرٍَّة  لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَّلَ  فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرةِ ((أخرى يف اآلية 

 .)7:اإلسراء( ))َولِيَُتبـُِّرواْ َما َعَلْواْ تـَْتِبريًا

   :يوهفهناك حقائق تقررها اآلية الكرمية 

أول مره  إسرائيل يف هذه املرة سيدخلون املسجد األقصى كما دخلوه بينالذين يتسلطون على  إنّ 
 :وهذا يعىن أموراً 

إمنا يفعلون  مإالذين يدخلون املسجد األقصى هذه املرة قد كان هلم دخول إليه من قبل و  إنّ  -أ
  .يف هذه املرة ما فعلوا يف املرة السابقة
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 اهللا يرض( ن يف خالفة عمر بن اخلطاب دخول املسلمني املسجد األقصى أول مرة كا و -ب

ومثانني  يف عام ألف وثالمثائة وسبعة... وقد ظل يف أيديهم إىل أن دخله بنو إسرائيل) عنه 
إليهم مره أخرى  نعم خرج املسجد األقصى من يد املسلمني إىل يد الصليبني مث أعيد. للهجرة 

 .األمر ير يف هذاإسرائيل حساب أو تقد على يد صالح الدين ومل يكن لبين

 دخول املسلمني إىل املسجد األقصى وانتزاعه من يد الصليبني ليس له شأن بالدخول و -ج

إسرائيل مل  بين ألنّ  ,إسرائيل بينالذي سيدخله املسلمون بعد أن ينتزعوا هذا املسجد من يد 
عام (األيام هذه  يدخلوا املسجد ومل يستولوا عليه منذ الفتح اإلسالمي حىت وقع بأيديهم يف

1967(. 

األقصى يف يد  فهذه إرهاصة من إرهاصات املرة الثانية أو وعد اآلخرة وهى أن يكون املسجد -د
الذين كان املسجد  مث جيئ إليهم من خيرجهم منه وينتزعه من أيديهم وهم أولئك إسرائيل بين

يدخله للمرة  الذي وليس املسجد إال مسجد املسلمني وليس. مسجدهم، الذي دخلوه أول مره
 .املسلمنيالثانية وينتزعه من اليهود إال 

اليت  واإلرهاصة الثانية هي احلال اليت عليها اليهود أنفسهم وهى أن يكونوا على الصفة -و
ا حني يفسدون يف األرض ويعلون علواً  املسجد   وحني يدخل عليهم أصحاب كبرياً   وصفهم اهللا 

 ...كما دخلوه أول مرة

 -: إسرائيل اليوم جيد بينوالذي ينظر يف واقع فيقول الكرمي اخلطيب  ذ عبدويستطرد األستا

ا خبتنصر حىتإ:  أوالً  قامت هلم دولة  م منذ عهد سليمان مل تقم هلم دولة بعد الدولة اليت خر
 .يف هذه األيام هي املعروفة باسم إسرائيل

اإلنسانية من أدوات  معها كل ما عرفتحتمل ... إن هذه الدولة اليت أقامها بنو إسرائيل : ثانياً 
اخلبيثة اليت مكنتها من تلك  من الوسائل فقد ملكت بكيدها ومكرها كثرياً  ,الشر والبغي والعدوان

ا هذه الدولة و ,القوة هذه الدولة هو عصارة تلك الدماء اليت  فاملال الذي أقيمت به ,أقامت 
األرض مبا أشعلوا من حروب ومبا أثاروا من  امتصها اليهود من األمم والشعوب يف شىت أقطار

 .فنت، ومبا اشرتوا من ضمائر وذمم

أيديهم على  فهم يضعون.. من علو  هذه الدولة هي غاية ما ميكن أن يبلغه بنو إسرائيل: ثالثاً 
 .وعلى مرتفعات اجلوالن من سوريا.. فلسطني كلها
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إىل أبعد مداه  رض وعلو واستكبار، فساداآلن من فساد يف األ املرة الثانية إذن ما فيه إسرائيل
  .وعلو واستكبار إىل غاية حدودمها

فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة ((لقوله تعاىل  فهو ما يقع تأويالً  إسرائيل بعد هذا بينأما الذي ينتظر 
... 7-اإلسراء )) يَُتبـُِّروْا َما َعَلْوْا تـَْتِبريًاَولِ  ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرَّةٍ  لَِيُسوُؤواْ 

هم املسلمون أصحاب املسجد الذين دخلوه أول مرة أيام عمر بن  والذي سيتوىل هذا بال شك
  . شاء اهللا كما دخلوه أول مرة  نوالذين سيدخلونه اليوم إ اهللا عنه رضياخلطاب 

َولِيَـْدُخُلواْ اْلَمْسـِجَد َكَمـا َدَخلُـوُه َأوََّل َمـرٍَّة  لَِيُسـوُؤواْ ُوُجـوَهُكمْ  فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرةِ ((وىف قوله تعاىل 
اإلسـالمية  إشـارة إىل صـحوة جديـدة سـتبعث القـوة وتعيـد احليـاة إىل األمـة ))َعلَـْواْ تـَْتبِـريًا َولِيَُتبـِّـُرواْ َمـا

ا وإذا هي أقرب ما تكون إىل عهد الفتح األول َعَسى َربُُّكـْم َأن ((  تعاىل قولهوىف ... وجتدد شبا
معرضــون لرمحــة اهللا إن نزعــوا عمــا هــم عليــه مــن شــر وفســاد  فــاليهود ))ُعــْدنَايـَــْرَمحَُكْم َوِإْن ُعــدمتُّْ 

 عـاد اهللا سـبحانه وتعـاىل علـيهم.. فـإن عـادوا.. واسـتقاموا علـى طريـق احلـق واخلـري ورجعـوا إىل اهللا

تفسـري انظـر ( .انتهـى )والضـراء ن عباده من يأخـذهم بالبأسـاءبالبالء ورماهم بالنقم وسلط عليهم م
  .) التفسري القرآين للقرآن الشيخ عبد الكرمي اخلطيب يف

 وقعا اعترب أصحاب هذا الرأي أّن اإلفساد األّول واإلفساد الثاين قد: ومضمونه  :الرأي الثالث 
  :بعد جميء اإلسالم

َولَتَـْعُلنَّ ُعُلواًّ   لَتُـْفِسُدنَّ ِيف اَألْرِض َمرَّتـَْنيِ ...  (( :تعاىل شارحًا قوله :فيقول الدكتور زغلول النجار
  , اختلف املفسرون يف حتديد َمرََّيت اإلفساد الذي قام به بنو إسرائيل يف األرض (( :))... َكِبريًا 

ض أصبح ؛ ألن اإلفساد يف األر  ولكن الراجح أن هاتني املرتني مها من أبشع ما قاموا به من إفساد
بعد ذلك  - جزءًا ال يتجزأ من تكوينهم النفسي والعقدي، ولذلك قال ربنا ـ تبارك وتعاىل 

 .)8- اإلسراء( ))َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن َحِصرياً  ُعدمتُّْ ُعْدنَا  إن...((

انـت يف املدينـة املـرة األوىل مـن اإلفسـاد الكبـري لبـين إسـرائيل يف األرض ك والراجح عند املفسرين أنّ 
وتـآمروا   , املنـورة حـني عـادى اليهـود رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ورفضـوا دعوتـه إىل ديـن اهللا

  , وألَّبـــوا عليـــه القبائـــل  , وتعـــاونوا مـــع الـــوثنيني مـــن أعدائـــه عليـــه  , ونقضـــوا كـــل عهـــودهم معـــه  , عليـــه
م علـى  ولكن اهللا تعاىل جناه من كيدهم،  , وحاولوا مسه وقتله ونصره علـيهم بعـد أن تكـررت خيانـا

ويهــود خيــرب، فــأمر رســول اهللا ـ   , وبــين قريظــة  , ويهــود بــين النضــري  , أيــدي كــٍل مــن يهــود بــين قينقــاع
 . صلى اهللا عليه وسلم ـ بإجالئهم عن جزيرة العرب إجالًء كامًال، فتطهرت األرض من أرجاسهم
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األرض قــد بــدأ بالتــآمر علــى أرض فلســطني بــدءاً مــن ســنة وكــان اإلفســاد الكبــري الثــاين لليهــود يف 
م حني أقاموا يف بريطانيا حركة صـليبية صـهيونية تـدعو إىل عـودة اليهـود إىل فلسـطني بعـد   1649 

ومــن أجــل ذلــك خططــوا إلســقاط دولــة اخلالفــة اإلســالمية   , طــردهم منهــا قبــل ألــف وســتمائة ســنة
اكها يف سلسلة من املعارك اليت      . دولة ودويلة  57 وقسموا تركتها إىل أكثر من  , مل تتوقفبعد إ

وظــل الضــغط الــدويل علــى حكومــات املنطقــة حــىت   , م  1948 ومت إعــالن دولــة للصــهاينة يف ســنة 
وتركــت هــذا   , ســلمت بــاألمر الواقــع، وقبلــت بوجــود كيــان صــهيوين غريــب يف قلــب املنطقــة العربيــة

ـدد املنطقـة بأسـرها بالـدمار الشـاملالكيان ينمو عسكرياً حىت أصبح خ ومـا   , لية سرطانية مـدمرة 
حـــدث علـــى أرض فلســـطني طـــوال القـــرن املاضـــي واالجتيـــاح اإلســـرائيلي ألرض لبنـــان الشـــقيق يف 
هجمة تدمريية مهجية شاملة يف استعالء وكرب وغطرسة فاقت كل احلدود هو جتسيد لقول ربنا مـن 

هــــذه اآليــــات نزلــــت مــــن قبــــل ألــــف , 8-4ســــراء اآليــــات يف ســــورة اإل قبــــل ألــــف وأربعمائــــة ســــنة
واهلمجية اإلسرائيلية يف قلب املنطقة العربية اليـوم واالسـتعالء والكـرب املمارسـان بـال   , وأربعمائة سنة

والغطرسة العسـكرية واإلحسـاس بالعلويـة الكاذبـة والتـدمري الشـامل للبنيـة األساسـية يف كـٍل   , حدود
...  ((،  شاهد على صدق القرآن الكرمي، وعلى أن الوعـد احلـق قـد قـربمن فلسطني ولبنان خري 
ـــَر النَّـــاسِ  َواللَّـــُه َغالِـــٌب َعَلـــى أَْمـــرِهِ  زغلـــول النجـــار .انتهـــى د))  21-يوســـف()) َال يـَْعَلُمـــوَن  َوَلِكـــنَّ َأْكثـَ

 .بتصّرف 24/7/2006جريدة األهرام 

يف الصـــراع اإلســـالمي ســـابقة نظـــراً ألمهيتهـــا ت االســـتطراد يف نقـــل شـــروح اآليـــة العمـــدّ ت: نبيـــه هـــامت
   .الصهيوين

ل حكمهـم مـن أهـل  الصالة والسالم فتحوّ  وعلى آله اليهود قوم خانوا اهللا ورسوله عليه -16
مكتاب إىل كفار مّكن اهللا املسلمني من    :رقا

   آلــه الصــالة والســالمالــذين خــانوا اهللا ورســوله عليــه وعلــى  فيقــول اهللا عــّز وجــّل يف حــق يهــود بــين النضــري  
ـم (( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتـاب مـن ديـارهم ألول احلشـر مـا ظننـتم أن خيرجـوا وظنـوا أ

م  م الرعــــب خيربــــون بيــــو م مــــن اهللا فأتــــاهم اهللا مــــن حيــــث مل حيتســــبوا وقــــذف يف قلــــو مــــانعتهم حصــــو
  ,2حلشرا ))بأيديهم وأيدي املؤمنني فاعتربوا يا أويل األبصار

  :هيو  أالمن اآلية السابقة يوجد عّدة نقاط جيب االنتباه إليها 
إن كل من خين اهللا ورسوله صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن أهـل الكتـاب يتحـول حكمـه مـن أهـل ذمـة  -أ

هــو الــذي أخــرج الــذين كفــروا مــن أهــل ((وكتــاب إىل كفــار حتــل دمــاؤهم وهــذا واضــح يف قولــه تعــاىل 
 ذلـك ألنّ  و ..))الذين كفروا مـن أهـل الكتـاب(( هللا عّز وجّل قد قال فنالحظ أّن ا .....))الكتاب
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وهـذه , اليهود قد نقضوا العهد الذي بينهم وبني الرسـول األعظـم عليـه الصـالة والسـالم وحـاولوا قتلـه
ال واهللا  ,!اليهــود الصــهاينة لعــنهم اهللا أهــل كتــاب وليســوا كفــار  اآليــة فيهــا رد علــى كــل مــن يقــول أنّ 

ـ اربل هم كفـ علـيهم وعلـى كـل مـن يتعـاون م يكفـرون بـالقرآن ويهينونـه ويهـزؤون مـن نبينـا الكـرمي ألّ
  .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممعهم لعنة اهللا ورسوله 

جيــب علــى املســلم أن ال ينخــدع بظــاهر قــّوة اليهــود فــاملؤمنون يف عهــد رســول اهللا عليــه الصــالة  -ب
م ســـوف حتمـــيهم مـــن ضـــربات جنـــود اهللا  والســـالم طنّـــوا أن اليهـــود أقويـــاء وأنّ  ولكـــن عنـــد , حصـــو

وهذا واضح يف فقذف اهللا يف قلوب اليهود الرعب وجعلهم خائفني صاغرين  املواجهة تغري كل شيء
ــ.((..قولــه تعــاىل  ّ م مــن اهللا فأتــاهم اهللا مــن حيــث مل مــا ظننــتم أن خيرجــوا وظنــوا أ م مــانعتهم حصــو

  .)) ...حيتسبوا
ــذه اآليــة الكرميــةواحلــرب األخــرية   الــيت خاضــتها املقاومــة اإلســالمية يف لبنــان مــع اليهــود تزيــد إمياننــا 

الرتسـانة النوويـة سـوف تفيـد  سـالمية سـوف تنهـزم وأنّ املقاومـة اإل ففي بداية املعركة ظّن املسـلمون أنّ 
ولكن احلمد هللا ما هي سويعات حىت قذف اهللا الرعب يف , إسرائيل وحتميها من ضربات حزب اهللا 

قتلـــوا اليهـــود شـــر قتلـــة  الـــذين قلـــوب اليهـــود وأصـــبحوا فريســـة ســـهلة أمـــام مقـــاتلي حـــزب اهللا املـــؤمنني
  . قينقاع وبين قريظةروهم بنتائج غدر بين النضري وبينوذكّ 
بــون خير ((... تعــاىل اهللا عــّز وجــّل يأمرنــا بدراســة غــزوة بــين النضــري و أخــذ العــربة منهــا بقولــه إنّ  -ج

م بأيــديهم وأيــدي املــؤمنني فــاعتربوا يــا أويل األبصــار فأصــحاب البصــر والبصــرية يتعلمــون مــن  ))بيــو
للمـــؤمنني  ســـتكون الغلبـــة وأنّ  ,للمســـلمني النصـــر ال حمالـــة ويؤمنـــون أنّ هـــذه الغـــزوة الـــدروس الكثـــرية 

طبعــاً هـــم الــذين يكونــون مــع اهللا يف الســراء والضــراء والـــذين  .....ولكــن مــن هــم أولئــك املؤمنــون ؟
هم رجال ولكن ليسوا ككل الرجال وهم نساء وليسوا ككل النساء نسـاء طـاهرات , يوفون بعهد اهللا

وصـفهم اهللا تعـاىل  ذينهـم الّـ....اسـيات عاريـات وليسـوا ك نقيات يفقهون فقه الواقع غري متنطعـات
واملؤمنـــون واملؤمنـــات بعضـــهم أوليـــاء بعـــض يـــأمرون بـــاملعروف وينهـــون عـــن املنكـــر  ((مبحكـــم تنزيلـــه 

التوبـة  )) اهللا عزيـز حكـيم ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله أولئك سريمحهم اهللا إنّ 
71.  

رون مالحــم اجلهــاد والبطولــة أولئــك الرجــال والنســاء الــذين ســوف يســطّ  نــدعو اهللا أن جيعلنــا مــن و 
  .لنكون خري خلف خلري سلف

مـن  بطريقـة مباشـرة وإنّ لمني وقتـاهلم إن اليهود قوم جبناء ال يقدرون على مواجهة املسـ -17
م خمتلفة  جعل وحكمته أن عدالة اهللا    :متفرقةقلوب اليهود وأعوا

ال يقـاتلونكم مجيعـا إال يف قـرى حمصـنة أو مـن وراء جـدر ((ق يهـود بـين النضـري يقـول يف حـ فاهللا عّز وجـلّ 
 ّ م شـىت ذلـك بـأ ولعـّل هـذه اآليـة , 14 احلشـر ))م قـوم ال يعقلـونبأسهم بينهم شديد حتسبهم مجيعـا وقلـو
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وأقصــــد بــــذلك اليهــــود الصــــهاينة احملتلّــــون  -وكــــل مــــن ميــــاثلهم باحلــــال واملقــــال تشــــمل يهــــود بــــين النضــــري 
أجـــنب مـــن أن ينتشـــروا يف الـــبالد  وناليهـــود اجملرمـــ أولئـــك فيخربنـــا اهللا عـــّز وجـــّل أنّ   -و العـــراق لفلســـطني
لعّلهـــا حتمـــيهم مـــن ورب حممـــد بـــل يتحّصـــنون يف حصـــون وقـــالع ويبنـــون أســـوار عاليـــة  نعـــم,  اإلســـالمية

دهم للمســـلمني اليهـــود رغـــم حقـــ ونالحـــظ أنّ  , عـــنهم املـــوت والقتـــلضـــربات املســـلمني و لعّلهـــا تـــؤخر 
ـــــ ّ خيتبئـــــون يف واالنتشـــــار فيهـــــا بـــــل دخـــــول غـــــزّة م ال يتجـــــرؤون علـــــى وحـــــبهم للســـــيطرة والـــــتحكم إال أ

م   .مستعمرا
م على قلـب رجـل واحـد ال واهللا ال ورب الكعبـة فقـد  وتبني لنا اآلية الكرمية أنّ  اهللا لن جيعل اليهود وأعوا

م مــن  أنّ  نظــن متحــدين متماســكني ولكــن يف حقيقــة األمــر هــم  ملســلمنيصــليبني وأشــباه االاليهــود وأعــوا
ــم  ,متشــتتون متفرقــون يــبغض بعضــهم بعضــاً  و إن اجتمعــوا علــى أمــر واحــد أال وهــو قتــال املســلمني إال أ

وخري مثال على ذلك ما جـرى للـرئيس األمريكـي األسـبق بيـل كلينتـون  ,خمتلفني فيما بينهم على ألف أمر
اً قويــاً هلــم وعنــدما فّكــر يومــاً أن خيــالفهم دبــروا لــه فضــيحة كانــت ســبباً يف فكــان مناصــراً للصــهاينة وســند

  .فأولئك الطغاة ال آمان هلم وال حب بينهم واحلمد هللا الذي فّرقهم, إقصائه عن احلكم 
  

  :والعقيدةأخوة اإليمان 
يف القـــرآن  باحلـــديث عـــن صـــفات اليهـــود أو بـــين إســـرائيل كمـــا وردتاآلن بعـــد أن وفقنـــا اهللا عـــّز وجـــّل  و

ــدي حممــد عليــه  مــن التســاؤالتبعضــاً  بطــرح بــدأ آلنن الكــرمي وجنيــب عليهــا بــإذن اهللا تعــاىل و اهتــداء 
  :واقتداء بآل بيته املطهرين وأصحابه املخلصني وعلى آله الصالة والسالم

  
  :األّولالسؤال 

 به يعدلون مة يهدون باحلق وومن قوم موسى أ((يقول اهللا عّز وجّل يف حمكم تنزيله مادحاً بعض اليهود  
والســؤال هــل معــىن ذلــك أّن مــن اليهــود اليــوم مــن هــو علــى حــق وهدايــة ويعــدل بــاهللا عــّز  ,159األعــراف ))

   الكتاب ؟ وجل ويعترب من أهل
 بـدون علـم و دون الرجـوع إىل كتـب التفسـريأن ال نتكلم عن أية آية يف القـرآن دوماً أوًال جيب  :اإلجابة 

  .يف آيات القرآن الكرمي هناك الناسخ واملنسوخ والعام واخلاص واملطلق واملقيد املعتمدة ألنّ 
  :رمحه اهللا فيقول  الطربيورد تفسري هذه اآلية يف تفسري : حث يف تفسري هذه اآلية بلناآلن  و

ر إن ه الة عليـه وعلـى آلـه الصـ آمنـوا مبحمـدوالعدل ن اهللا باحلق عبدو يؤالء قوم من وراء الصني من وراء 
ملــا وقــع  أحــد فــروي أنــها إلــيهم وال منّــ, مــنهم أحــد ال يصــل إلينــا الســبت يســتقبلون قبلتنــا وتركــوا  والســالم

ختالف بعد موسى كانت منهم أمة يهـدون بـاحلق ومل يقـدروا أن يكونـوا بـني ظهـراين بـني إسـرائيل حـىت اال
ونصـف األرض فمشـوا فيـه سـنة من أرضـه يف عزلـة مـن اخللـق فصـار هلـم سـرب يف إىل ناحية أخرجهم اهللا 
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. ووري أّن هؤالء القوم قد آمنوا رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم ليلة املعراج وعلمهم سـوراً مـن القـرآن 
  .انتهى

إذا فاآليـــة الســـابقة هـــي آيـــة خاصـــة بـــاليهود الـــذين آمنـــوا بـــاهللا وبرســـوله عليـــه وعلـــى آلـــه الصـــالة والســـالم 
أمـا مـن بقـي إىل اليهـود علـى , الكـرمي واتّبـع شـريعة اإلسـالم د برسـولنا وتشمل فقط كل من آمن من اليهو 

ومــن يبتــغ غــري اإلســالم دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو يف ((الــدين اليهــودي فــال تشــمله هــذه اآليــة لقولــه تعــاىل 
  .85آل عمران  )) اآلخرة من اخلاسرين

  
  :الثانيالسؤال 

ــم شــعب اهللا ــم أفضــل خلــق اهللا وأ ّ  املختــار وأّن اهللا عــّز وجــّل قــد فّضــلهم علــى العــاملني يــّدعي اليهــود أ
   :كثرية من القرآن الكرمي منها   ويستشهدون بآيات

  , 47البقرة  ))يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العاملني((
  ,122 البقرة ))العاملنييا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على ((
اخرتناهم على علم على  دولق(( ,140البقرة  ))قال أغري اهللا أبغيكم إهلا وهو فضلكم على العاملني((

  .16اجلاثية  ))ولقد اخرتناهم على علم على العاملني((, 32الدخان  )) العاملني
  فما حقيقة هذا اإلدعاء وما معىن التفضيل الوارد يف اآليات السابقة ؟

كتـب التفسـري ملعرفـة تفسـري اآليـات القرآنيـة وجيـب كما اتفقنا سابقاً بأنـه جيـب دومـاً الرجـوع إىل  :اجلواب 
  :واآلن لنجيب عن السؤال السابق  .....علينا عدم تفسري أي شيء بناء على آرائنا وأهوائنا

أمرون باملعروف كنتم خري أمة أخرجت للناس ت((مجيع اآليات السابقة وغريها منسوخة بقوله تعاىل :أوًال 
 وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا ولو آمن أهـل الكتـاب لكـان خـريا هلـم مـنهم املؤمنـون وأكثـرهم الفاسـقون

  110آل عمران  ))
ــم أفضــل البشــرية هــذا إدعــاء باطــل ألّن أفضــل م شــعب اهللا املختــار وأ  حقيقــة هــذا االدعــاء اليهــودي بــأ

جيـل  ذرية سيدنا حممد عليه وعلى آله الصالة والسالم مث صأخرجت للناس هي أمة اإلسالم وباألخ أمة
كنـتم خـري أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـاملعروف ((الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم وذلـك لقولـه تعـاىل 

 هلـم مـنهم املؤمنـون وأكثـرهم الفاسـقون وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا ولو آمن أهـل الكتـاب لكـان خـرياً 
  . 110آل عمران  ))

  :أما تفسري اآلية السابقة فهناك عدة آراء وهي 
ز بن حكيم عـن أبيـه عـن جـده أنـه مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول يف  - روى الرتمذي عن 
 ))اهللا علـىقال أنتم تتمون سبعني أمة أنتم خريهـا وأكرمهـا  ))قوله تعاىل كنتم خري أمة  أخرجت للناس((

  .وقال هذا حديث حسن
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  .أبو هريرة حنن خري الناس للناس نسوقهم بالسالسل إىل اإلسالم  قالو  -
  .بن عباس هم الذين هاجروا من مكة إىل املدينة وشهدوا بدرا واحلديبية اوقال  -
  .كان مثلهم   -فعل الصحابة املهاجرين -وقال عمر بن اخلطاب من فعل فعلهم -
حلني مـنهم وأهـل الفضـل وهـم الشـهداء علـى النـاس وقيل هم أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم يعين الصا -

  .يوم القيامة 
تــأمرون  للنــاس علــى الشــرائط املــذكورة يف اآليــة أمــة أخرجــتكنــتم خــري   -أحــد التــابعني -وقــال جماهــد -

  .وتؤمنون باهللا باملعروف وتنهون عن املنكر
وسـلم خــري النـاس قــرين  هـذا ألصــحاب رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم كمـا قــال صـلى اهللا عليــهوقيـل  -

وإذا ثبـــت بـــنص التنزيـــل أن هـــذه األمـــة خـــري األمـــم فقـــد روى األئمـــة مـــن  بعثـــت فـــيهم الثانيـــةأي الـــذين 
م مث ((حديث عمـران بـن حصـني عـن النـيب صـلى اهللا عليـة وسـلم أنـه  قـال خـري النـاس قـرين مث الـذين يلـو

م    .بعدهم وإىل هذا ذهب معظم العلماء وهذا يدل على أن أول هذه األمة أفضل ممن  ))الذين يلو
هـم إذا فاآلية الكرمية السابقة على اختالف أقوال املفسرين فيها تدّل وتبني بشكل قاطع أّن أفضل األمـم 

أناس من أمـة حممـد عليـه وعلـى آلـه الصـالة والسـالم فجميـع اآليـات السـابقة الـيت نزلـت حبـق بـين اسـرائيل 
وذلــك إن كــان معناهــا أن اليهــود كــانوا  .....)) أمــة أخرجــت للنــاسكنــتم خــري((منســوخة باآليــة الســابقة 
  .اإلسالمأفضل األمم قبل جميء 

  :ونشرح معىن التفضل الوارد يف اآلية السابقة لنبحث اآلن يف تفسري اآليات السابقة  :ثانياً 
  :إّن لتفسري اآليات السابقة عّدة وجوه منها 

ين فضلتكم على العـاملني قـال مبـا أعطـوا مـن امللـك والرسـل قوله تعاىل وأقال أحد املفسرين يف  -1
وروي عن جماهد والربيع بن أنس , والكتب على عامل من كان يف ذلك الزمان فإن لكل زمان عاملا

  .وقتادة حنو ذلك
م فإذاً   وجيــب احلمــل علــى هــذا ألن هــذه األمــة أفضــل مــنهم تفضــل اليهــود كــان علــى عــامل زمــا

كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر ((ذه األمة لقوله تعاىل خطابا هل
  . كما تقدم)) وتؤمنون باهللا ولو آمن أهل الكتاب لكان خريا هلم

 ويف املسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشـريي قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم -2
كثـــرية   اخلصـــوص واألحاديـــث يف هـــذا ))هـــا علـــى اهللاأنـــتم توفـــون ســـبعني أمـــة أنـــتم خريهـــا وأكرم ((

  .فهذا دليل آخر على أّن األمة احملمدية هي أفضل األمم وأكرمها على اهللا 
ونعيـد  وغضبه علـيهمليهود ومسخهم لاهللا عّز وجل يوجد الكثري من اآليات تتحدث عن عقاب   :ثالثاً 
  :بعضها للفائدة  ذكر
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 55البقـرة  ))حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصـاعقة وأنـتم تنظـرونوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك ((   - أ
.  
ّ  و ((.....  - ب م كــانوا يكفــرون بآيــات اهللا ويقتلــون النبيــني بغــري احلــق بــاؤوا بغضــب مــن اهللا ذلــك بــأ

 .61البقرة )) ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون

   .65البقرة  ))نيولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف السبت فقلنا هلم كونوا قردة خاسئ((  - ت
قــل هــل أنبــئكم بشــر مــن ذلــك مثوبــة عنــد اهللا مــن لعنــه اهللا وغضــب عليــه وجعــل مــنهم القــردة ((  - ث

 .60املائدة   )) واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل

وا عنه قلنا هلم كونوا قردة خاسئني((  - ج   .166األعراف  ))فلما عتوا عن ما 
اهللا املختـــار وقـــد مســـخ اهللا الكثـــري مـــنهم إىل قـــردة وخنـــازير ولعـــنهم وغضـــب  يكونـــون شـــعبفكيـــف 

  . ..!عليهم وباؤنا بغضب من اهللا؟
 فهوينكره  كل منلى اإلسالم هو دين باطل وهذا واضح بصريح القرآن و كل دين أو معتقد خ :رابعاً 
  :جاهًال فاهللا عّز وجّل يقول  فهويعرفه  كل من الو  كافراً 

ذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم عند اهللا اإلسالم وما اختلف الّ الدين  إنّ ((
  .19آل عمران  ))ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع احلساب

  .61الصف )) ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين((
م فال يأتينا اليهود ـبعد ذ أو بعض أعوا ّ ـلك ويقولـون أ ّ م أهـل معتقـد صـحيح م شـعب اهللا املختـار أو أ

بــل أمــة حممــد عليــه وعلــى آلــه الصــالة والســالم أفضــل األمــم ودينهــا هــو ديــن اهللا عــّز وجــّل رغــم  ,واهللا ال
واحلمـد هللا رب العـاملني علـى نعمـة اإلسـالم  أنف من ينكر ذلك وكل دين خال اإلسـالم فهـو باطـل باطـل

  . .والتوحيد
  
  :الثالثلسؤال ا

  يف إسرائيل وغريها من دول العامل يرفعون شعاراً يقول ظهرت حديثاً بعض اجلماعات من اليهود 
 و ينـادون حبقـوق الشـعب الفلسـطيينويظهـرون التقـارب والـود مـن املسـلمني  "حنن يهـود ولسـنا صـهاينة " 

 بدقـة أرجو اإلجابة ؟ م أم ماذاوالسؤال هل نتعاون معهم ونتقارب منهم ونصدق أقواهل ....وما إىل ذلك
  مدعومة باألدلة النقلية والعقلية؟

هــذا الســؤال حيتــوي علــى الكثــري مــن القضــايا نطلــب مــن اهللا عــّز وجــّل أن يلهمنــا الصــواب يف  :اإلجابــة 
  :دير ولن خييب اهللا من يدعو إليه واهللا على كل شيء ق اإلجابة ويسدد خطانا وينطق لساننا باحلق
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  :جيب أوًال أن منيز بني اليهودي والصهيوين يف النقاط التالية : وىلالقضية األ
ت بالشــريعة ســخَ والــيت هــي حمرفــة وباطلــة فقــد نُ إن  اليهــودي هــو الــذي يــدين بالديانــة اليهوديــة   - أ

سـبب بطـالن  اً وقـد بينـا سـابق احملمدية علـى رسـولنا الكـرمي وعلـى آل بيتـه أذكـى الصـالة والسـالم
 .هذه الديانة 

هـو اليهـودي الـذي لـه أطمـاع اسـتيطانيه يف فلسـطني أو  -بشكل مبسط -نعّرفه لصهيوين ا اأم 
لــيس بالضــرورة أن يكــون كــل يهــودي صــهوين ولكــن غالبــاً  إذاً , غريهــا مــن دول العــامل اإلســالمي

معتــدين لعــنهم اهللا ولعــن مــن آواهــم  وبنســبة كبــرية الغالبيــة العظمــى مــن يهــود العــامل هــم صــهاينة
ــا ميــددون الكيــان الصــهيوين بــالقوة فــن, ونصــرهم  الحظ اليهــود يف مجيــع مشــارق األرض ومغار

  .والرجال والسالح واملال
ّ   - ب م أهل حرب ضد اإلسالم واملسلمني وبالتـايل فيحـل إن التعامل مع الصهاينة يتم على أساس أ

ــم معتــدين وحمــاربني لإلســالم و دمــه إال حيــل  بينمــا اليهــودي ال ,املســلمني قــتلهم أينمــا ثقفــوا أل
م ه يقاتل املسـلمني وحيـرّ ت أنّ بُ إذا ثَـ  لـذلك إذا قصـفت املقاومـة اإلسـالمية محـاس , ض علـى حـر

لــيس هــذا ال ف يف الكيــان الصــهيوين جــراء ذلــك القصــف يونســقط مــدن و أو حــزب اهللا إســرائيل
دنني إلســــرائيليون الصــــهاينة يســــتحقون القتــــل ســــواء العســــكريني مــــنهم أم املــــفا ,ذنــــب املســــلمني

وهـم مـن جلـب النسـاء واألطفـال وأسـكنهم بالدنـا وديارنـا  ماداموا حمتلني ألرضـنا ويعتـدون علينـا
  .املقدسة

م لإلسـالم وكـرههم للمـؤمنني   - ت وهـذا الـذي , إّن القاسم املشرتك بـني اليهـود والصـهاينة هـو عـداو
 قولهب م الغيوبعال ا أخربنا به اهللا عّز وجلّ نقوله ليس إدعاء أو قول بغري علم ال وإمنّ 

 فـاهللا عـزّ , 82ملائـدة  .....))عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا  أشد الناسِ  لتجدنَّ ((تعاىل  
وجــّل يبــني ويؤّكــد بشــكل واضــح حقيقــة الــنفس اخلبيثــة الــيت ميتلكهــا اليهــود والشــر الــدفني الــذي 

لــذلك , ثبــت يف الواقــع العملــيوهــذا مــا  ,يضــمره اليهــود واملشــركني إزاء املــؤمنني كمــا تقــدم معنــا
   .جيب علينا احلذر من التعامل مع اليهود سواء أكانوا يهوداً أم صهاينة 

  
أن نتعـــاون مـــع املشـــركني طبعـــاً ومـــنهم اليهـــود يف الصـــراع اإلســـالم  مـــدى جـــوازوالـــيت هـــي  :القضـــية الثانيـــة

  :الصهيوين
   :فر املأمون وفيها عدة نقاط وهيميكن معرفتها وذلك مبعرفة حكم االستعانة بالكا هذه املسألة

الرســـول عليـــه  وذلـــك لقـــول القاعـــدة واألصـــل عـــدم االســـتعانة بغـــري املســـلم يف األمـــور العامـــة - 1
 و, يف غــزوة بــدر يلحــق جبــيش املســلمني الــذي أراد أنمشــرك للوعلــى آلــه الصــالة والســالم 
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هلـذه القاعـدة  ولكـن ,حاديـثرواه ابن حبان يف صحيحه وغريه مـن رواة األ)) ارجع فلن أستعني مبشرك((
  :استثناء، وهو جواز االستعانة بغري املسلم بشروط معينة وهي

ذه االستعانة  - أ ا    .حتقق املصلحة، أو رجحا
 .وأال يكون ذلك على حساب الدعوة ومعانيها  - ب

وأن يتحقق الوثوق الكـايف مبـن يسـتعان بـه، وأن يكـون تابًعـا للقيـادة اإلسـالمية، ال   - ت
 .فيها ال قائًدا هلا متبوًعا، ومقوًدا

وأال تكـــون هـــذه االســـتعانة مثـــار شـــبهة ألفـــراد املســـلمني، وأن تكـــون هنـــاك حاجـــة   - ث
ــــه، فــــإذا حتققــــت هــــذه الشــــروط جــــازت  ــــة هلــــذه االســــتعانة ومبــــن يســــتعان ب حقيقي

 . االستعانة على وجه االستثناء، وإذا مل تتحقق مل جتز االستعانة

 عليه وسلم اشرتاك املشـرك مـع املسـلمني يف ويف ضوء هذا األصل رفض رسول اهللا صلى اهللا
ويف ضــوء االســتثناء وحتقــق شــروطه اســتعان , مســريهم إىل عــري قــريش إذ ال حاجــة بــه أصــالً 

النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم باملشــرك عبــد اهللا بــن أريقــط الــذي اســتأجره النــيب صــلى اهللا عليــه 
مــا إىل املدينـة؛ ليــدهلما علـى ال وضــبط هـذه القاعــدة .. طريــق إليهـاوسـلم وأبــو بكـر يف هجر

ــــــــق ــــــــق وإميــــــــان عمي ــــــــاج إىل فقــــــــه دقي ــــــــاة حيت   .مــــــــع فهــــــــم شــــــــروط االســــــــتثناء يف واقــــــــع احلي
لذلك ويف ضوء ما سبق جيوز للمسلمني التعاون مـع املشـركني واليهـود الـذين يظهـرون تقاربـاً 

ولـــه  ووداً مـــن املســـلمني وتأيـــداً لقضـــايا هـــم وذلـــك ضـــمن الضـــوابط الســـابقة وأن ال ننســـى ق
علمـاً , 82ملائـدة  .....))عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا  أشد الناسِ  لتجدنَّ ((تعاىل 

أنّه ليس لدي ثقة باليهود مطلقاً فغدرهم معروف خيانتهم قدمية لذلك احلذر واحليطة وقوله 
 ,تعاىل السابق جيب أن يكون الضـابط األساسـي ألن تعامـل مـع اليهـود مهمـا كـان ظـاهرهم

تعــــاطفهم مــــع قضــــايانا لتحقيــــق مكاســــب وخصوصــــاً أن اليهــــود الصــــهاينة يظهــــرون أحيانــــاً 
املصـدر السـرية ( .سياسية ولكن سرعان ما تنكشف حقيقتهم بعد استالمهم مقاليـد السـلطة 

  )علي الصاليبحممد النبوية وقفات وعظات لألستاذ 
  :السؤال الرابع 

بأية طريقه ولعل  إسرائيل أعانما حكم من : وبركاتهعليكم ورمحة اهللا السالم :سائل يسأل فيقول 
 :اهللا بانتظار طرحكم للبحث بقوة  ؟ الكالم ابسطاها

 :اإلجابة  

 : أخي الكرمي اهللا عّز وجّل يقول يف كتابه احلكيم : أوالً 

ءهم أو يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنا ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر(( 
م م أو عشري م اإلميان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات جتري من حتتها  إخوا أولئك كتب يف قلو
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ار اجملادلة  ))املفلحون خالدين فيها رضي اهللا عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم األ
22. 

ء اإلسالم فكيف مبن يناصرهم على باهللا واليوم اآلخر هي التودد ألعدا فمن عالمات ضعف اإلميان
 ! أخيه املسلم

منحرف حيل دمه بال أدىن  وكل من يتعاون مع أعداء اإلسالم ويناصرهم ضد املسلمني فهو فاسق ضال
فسادا أن يقتلوا أو  إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض (( لقول اهللا عّز وجلّ  شك

هلم خزي يف الدنيا وهلم يف  هم من خالف أو ينفوا من األرض ذلكيصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجل
 .33املائدة  ))  اآلخرة عذاب عظيم

  .ن وأصحابه املخلصنيالطاهري الصهاينة ودمر كل من يتعاون معهم حبق حممد وآله اللهم دمر اليهود
  :الخامس السؤال 

                                                     : أخـي الكـرمي عبـداهللا

ـــــــــــا مجيعـــــــــــاً إ ـــــــــــى نن   اإلســـــــــــالمأن اليهـــــــــــود عـــــــــــدو  حنـــــــــــن املســـــــــــلمون متفقـــــــــــون عل

 الصـهاينة بعـدم نصـرة حـزب اهللا يف حربـه ضـد اليهـود اإلسـالمكيـف يفـيت مـن هـم يـدعون :هـو  وسـؤايل

م يف فلسطني   فما حكم هؤالء املدعني أصحاب الفتوى ؟ ؟ والدفاع عن أرضهم وأخو
  

  :ةـابـاإلج
ل يرمـي بفتـواه وأقوالـه أن يناصـر الكفـار واملشـركني واليهـود املتقـوّ  يت الكرميـة الغاليـة إن كـان ذلـكأخـ : أوالً 

 ا جـزاء الـذينإّمنـ (( لقـول اهللا عـّز وجـلّ  ضـال منحـرف حيـل دمـه بـال أدىن شـك على املسـلمني فهـو فاسـق
وأرجلهـم مـن خـالف  ديهمأيـ حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصـلبوا أو تقطـع

                  .33املائدة  )) عظيم الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف

                                    
  

م  إن : ثانياً  إميانـه  فهـذا يـدل علـى نفاقـه وضـعف: كان يهـدف بفتـواه التقـرب والتـودد مـن اليهـود وأعـوا
ولـو كـانوا  يوادون مـن حـاد اهللا ورسـوله ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر((  عّز وجل لقوله تعاىلباهللا 

م أولئــك م أو عشــري م اإلميــان آبــاءهم أو أبنــاءهم أو إخــوا وأيــدهم بــروح منــه ويــدخلهم  كتــب يف قلــو
ار ك حزب اهللا أال إن حـزب اهللا ورضوا عنه أولئ خالدين فيها رضي اهللا عنهم جنات جتري من حتتها األ

                        .      22اجملادلـــة ))املفلحـــون هــم

 
كفــاراً فهــذا داللــة علــى ضــعف علمــه أو كذبــه  إن كــان يعتــرب حــزب اهللا أولئــك اجملاهــدون املــؤمنني :ثالثــاً 

ـــاً دليـــل للكتفـــري فالرســـول عليـــه الصـــالة والســـال وتدليســـه وكفـــره إن مل يكـــن لديـــه تأوليـــل أو م حـــدد أركان
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                                                       : لإلسـالم هـي

 
الّلِه، َوإقاِم الصالِة، وِإيتاِء الزَّكاِة،  َشهاَدِة َأْن ال ِإلَه إالّ الّلُه، َوَأنَّ حممداً رسولُ : اِإلسالُم َعلى َمخْسٍ  ُبِينَ (( 

                                .خبــاري رواه)) َرَمضــان واحلَــجِّ، وَصــْومِ 

ــــــــــــــرب ــــــــــــــدما ينكــــــــــــــر حــــــــــــــزب اهللا أو غــــــــــــــريه أحــــــــــــــد هــــــــــــــذه األركــــــــــــــان يعت  . كــــــــــــــافراً؟؟ فعن

كفـاراً     األركـان السـابقة فكيـف يصـبحون ولكن كلنا يعـرف أن حـزب اهللا منظمـة إسـالمية يؤمنـون جبميـع
 , راً وأبنــــــاؤهم يف ســــــبيل اهللا يعتــــــربون كفــــــا يــــــا ســــــبحان اهللا رجــــــال جياهــــــدون هــــــو ونســــــاءهم

م يــا ســبحان اهللا مــا هــذا وحكــام يهــادنون االســتعمار وتولــون الكفــار  يصــبحون أويل أمــر جيــب طاعــا

                                                              .الضـالل

 كـــافر لقـــول رســـولنا الكـــرمي فالـــذي يكفـــر املســـلم دون دليـــل أو هـــدي صـــحيح أو تأويـــل صـــحيح فهـــو

ـَــا رَ ((  حـــديث حســـن صـــحيح رواه الرتمـــذي وقـــال. ))فـََقـــْد بَـــاَء بِـــِه َأَحـــُدُمهَا ُجـــٍل قـــاَل َألِخيـــِه َكـــاِفرٌ أَميُّ

 .وصلي اللهم على حممد وعلى آله وسلم

 
  :السادسالسؤال 

 :عبد اهللا  األخوعلى  األعزاء إخويتالسالم عليكم 

 :لدي األسئلة التالية أمتىن أن توضحها يل وهي 

 .الصهيوين اإلسالمي صراعاجلذور التارخيية لل-

  . البالد اليهود واحلكام العرب الذين باعوا -
 .حقاً  إسرائيلاحملتلة للفلسطني هل حتمل اسم بين  اإلسرائيليةالدولة  -

  .خري اسأل اهللا لك التوفيق يف كل عمل
  :ةـابـاإلج

  :عليها أخي الكرمي السؤال السابق حيتوي على عّدة أقسام ونبدأ إن شاء اهللا باإلجابة 
                                                   :الصـهيوين اإلسـالمي اجلـذور التارخييـة للصـراع :أوًال 

  :                                                  أخـي الفاضـل الصـراع اإلسـالم الصـهيوين بإجيـاز

 عـــداوة والســـالم إىل املدينـــة املنـــورة وســـبببـــدأ قـــدوم الرســـول األعظـــم عليـــه وعلـــى آلـــه الصـــالة  قـــدمي منـــذ
 .    العـرب وبغض اليهود لشـخص الرسـول عليـه الصـالة والسـالم هـو ألنـه عـريب خـرج مـن بـني أصـالب

 وهــم ســكان -فكــانوا يتوعــدون األوس واخلــزرج فكــان اليهــود يظّنــون أن نبينــا الكــرمي ســوف خيــرج مــنهم
ـــة غـــري اليهـــود وهـــم عـــرب    .     النـــيب العظـــيم وقـــتلهم هـــذا بالتحـــالف مـــع –املدين

اليهـود  آمنـت بـه األوس واخلـزرج ومل تـؤمن بـه ن ظهـر رسـولنا الكـرمي ووصـل املدينـة املنـورة حـىتإولكـن مـا 
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  .                     اليهــودي وبــدأ منــذ ذلــك اليــوم الصــراع اإلســالمي

  :  البالد اليهود واحلكام العرب الذين باعوا :ثانياً 
 الصـهيوين  يف الصراع اإلسالمي الصهيوين وميارس هذا الدور من اجلانب اليهـودي هذا شق مهم وخطري

:  
 .املوساد اإلسرائيلي - 1

 الن ضـد اإلسـالممـر احلركـات هـي والصـهيونية شـيء واحـد ويعخطأ املاسونية اليهودية واليت هي - 2
. 

 
   :حقاً  إسرائيلاحملتلة للفلسطني هل حتمل اسم بين  اإلسرائيليةالدولة  -ثالثاً 

ـذا االسـم  باإلسـرائيليني  سـبب تسميتهــمإّن أخي الكـرمي بدايـة ال بـّد لنـا أن نتـذكر ملـا مسـي بـين إسـرائيل 
إسحاق بن إبـراهيم علـيهم الصـالة والسـالم  نسبة إىل إسرائيل وهو يعقوب بنذا االسم  إسرائيل بينأو 

إيـل وهـو اهللا فيكـون معـىن الكلمـة عبـد مبعىن عبـد أو صـفوة،  وإسرائيل كلمة عربانية مركبة من جزأين إسرا
  .اهللا اهللا أو صفوة

فمعىن ذلك أنّه ال ضرر وال خطأ يف تسمية اليهود يف فلسـطني ببـين إسـرائيل وذلـك إن كنّـا نقصـد بـذلك 
ّم ينحدرون من نسل سيدنا يعقـوب عليـه السـالم  مجيـع شـعوب  ولكـن جيـب أن نعـرف وننتبـه إىل أنّ , أ

هــا مــع بعضــها الــبعض فــال ميكــن أن نقــول أّن هــؤالء الطغــاة هــي فقــط مــن نســل العــامل قــد امتزجــت دماؤ 
بـل هـؤالء الطغـاة هـم مـن دمـاء خمتلفـة وعـروق خمتلفـة ولكـن ملـا كانـت بدايـة ظهـور , يعقوب عليـه السـالم

اليهود هي يف نسل يعقـوب عليـه السـالم وأطلقـت بعـد ذلـك كلمـة بـين إسـرائيل علـى اليهـود فـال ضـري يف 
  .هتسميتهم هذ

مـا … : (وسـنعرف ذلـك مـن هـذه القطعـة التارخييـةو ملعرفة أصل اليهود املوجـودون حاليـاً يف فلسـطني ((
علـى الطـرف الشـرقي مـن أوروبـا مـا ) اخلـزر(بني القرنني السـابع والعاشـر، سـيطر شـعب مغـويل هـو شـعب 

والدولـة املسـيحية احمليطـة  وكان يواجه الدولة اإلسالمية يف الشرق واجلنـوب الشـرقي) الفولغا والقفقاز(بني 
. د: (املــؤرخ اجملــري ()أحــد املــؤرخني(بــه، وهــو اختيــار حيــري املــؤرخني كمــا أنــه مل يكــن صــدفة كمــا يقــول 

علـى االحتفـاظ بشخصـيته اخلاصـة بـني القـوتني ) اخلـزر(ويفسره البعض بأنه حرص شـعب  )).انطال بارثا
 ).أي القوة اإلسالمية والقوة املسيحية(العامليتني حينذاك 

ـــارت دولـــة اخلـــزر، وفـــروا يف اجتـــاه الغـــرب إىل القـــرم وأوكرانيـــا ) الثالـــث عشـــر -الثـــاين عشـــر (ويف القـــرن  ا
يهـود  وبـذلك فـإنّ ) عرفهـا العصـر احلـديث الـيت(حيملون معهم ديـانتهم اليهوديـة  ,وهنغاريا وبولندا وليتوانيا

العامل اليـوم يف غـالبيتهم السـاحقة، ينحـدرون مـن هـذا الشـعب املغـويل خاصـة وإن اليهـود األصـليني الـذين 
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القبيلــة (ن كتـاب مـ( )يف التـاريخ القــدمي قـد ضـاعت آثـارهم) االثنـيت عشـرة(ينتمـون إىل القبائـل اإلسـرائيلية 
  .  حممد احلسيين الشريازي موقع  املصدر ))رأرثور كوستل(لـ) الثالثة عشر

ولكــن علــى العمــوم اليهــود هــم اليهــود خببــثهم وكفــرهم وضــالهلم وكــل مــا جــاء يف القــرآن الكــرمي حبــق بــين  
  .ينطبق على يهود اليوم ويهود غد وصّلي اللهم على حممد وعلى آله وسلم إسرائيل 

  و آخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني

  :التوصيات 

أوصي نفسي ومجيع أخويت املسـلمني بالعمـل علـى التوحـّد والـرتاص مـن أجـل مواجهـة العـدو الصـهيوين  -
اليهودي الذي يطمح للسيطرة على مجيع بالد املسلمني دون متييز بني شيعي أو سين وإّمنا هـدف اليهـود 

 .الصهاينة هو القضاء على كل من يقول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

ل حماربـة اليهـود الصـهاينة والتصـدي عـنفس ودعاة أمة حممـد عليـه وعلـى آلـه الصـالة والسـالم جب أوصي -
م وأن ال يغفلوا عن ذلك العدو اخلبيثهلم   .ومقاومتهم من أساسيات دعو

 أنصح أخويت الكرام صغاراً وكباراً بقراءة السرية النبوية قراءة العلم وقراءة البحـث لنـتعلم مـن نبينـا الكـرمي -
هم ومــن كتــب الســرية النبويــة املفيــدة والرائعــة هــي   وآل بيتــه وأصــحابه كيــف نتعامــل مــع اليهــود وكيــف جنــا
كتــاب الــدكتور حممــد علــي الصــاليب الــذي هــو بعنــوان الســرية النبويــة وقفــات وعــرب ومتــوفر هــذا الكتــاب 

 .بالشكل إلكرتوين يف موقع صيد الفوائد اإلسالمي 

  :ي وبناتي المؤمنات الطاهرات توصية خاصة ألمهاتي وأخوات

سالم اهللا عليكّن إنين أتوّجه لكّن بكلمة اهللا أخويت املؤمنات الطاهرات بنات خدجية وفاطمة وزينب 
  :ورسوله عليه الصالة والسالم أعلم مبا أهدف منها 

عروف خلقكـم اهللا عـّز وجـّل يف أحسـن تقـومي وجعلكـم شـركاء الرجـال يف األمـر بـاملأخـويت الطـاهرات لقـد 
واملؤمنـــون (( ويف طاعـــة اهللا ورســـوله األعظـــم فـــاهللا عـــّز وجـــّل يقـــول يف كتابـــه احلكـــيم  والنهـــي عـــن املنكـــر

واملؤمنـــات بعضـــهم أوليـــاء بعـــض يـــأمرون بـــاملعروف وينهـــون عـــن املنكـــر ويقيمـــون الصـــالة ويؤتـــون الزكـــاة 
فــال تغفلــّن عــن ذلــك وأعملــوا  ,71التوبــة ))ويطيعــون اهللا ورســوله أولئــك ســريمحهم اهللا إن اهللا عزيــز حكــيم

ا أبناؤكّن على اجلهاد والتضـحية وعلـى عـدم التنـازل عـن أي حق وهداية على جعل بيوتكّن منابر  تربني 
  .وتزرعن يف أنفسهم حب التضحية واإلباء شرب من بالد املسلمني 
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الم و ضــرب فيــه طريــق قتــل فيــه زكريــا عليــه الســ, واعلمــوا أن طريــق الــدعوة إىل اهللا طريــق صــعب وشــائك 
نبينا األعظم عليه الصالة والسالم و قتل فيه عمر وعلي وعثمان رضـي اهللا عـنهم وذبـح فيـه احلسـني وآل 

ومـا أمجـل التضـحية يف سـبيل ال إلـه إال اهللا  ,تضـحياتفالبـّد مـن  ..........بيته الكرام سالم اهللا عليهم
ــا أن  و وفقكــمفســريوا يف طريــق الــدعوة إىل اهللا وفقــين  حممــد رســول اهللا اهللا ملــا حيــب ويرضــاه وآخــر دعوان

  .احلمد هللا رب العاملني

  :المراجع و المصادر التي اعتمدت في هذا البحث 

 .القرآن الكرمي وقد ذكرت أرقام اآليات وأمساء السور )1

ا )2   .األحاديث النبوية وقد ذكرت روا
 .شرح ابن كثري للقرآن الكرمي )3

  .شرح القرطيب للقرآن الكرمي )4
 .يحممد سيد طنطاو / لفضيلة اإلمام األكرب د رائيل ىف الكتاب والسنةبنو إس )5

 .www.almuzn.netشبكة املزن اإلسالمية  )6

َنا ِإَىل بَــِين ِإْســرَائِيَل ِيف الِكتَــاِب لَتـُْفِســُدنَّ ِيف اَألْرضِ (( )7 اإلســراء )) بِــرياً َمــرَّتـَْنيِ َولَــتَـْعُلنَّ ُعلُــواًّ كَ  َوَقَضــيـْ
 24/7/2006 -جريدة األهرام –زغلول النجار . الكاتب د, 4

 .السرية النبوية وقفات وعظات لألستاذ حممد علي الصاليب )8

 ؟َمْن ُهْم الَيهود؟ وَمْن هي إسرائيلالفقرة بعنوان  العامل حممد حسن الشريازيموقع  )9
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