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 أضعف عباد هللا وأحوجهم إلى عفو هللا
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 دسبهي

ة َل ، والص  دُ بَ عْ ال يػُ  هُ ، وغّبُ دُ مَ اغبمد هلل الذي سواه ال وبُْ 
 ةِ ، عل  دِ سوؿ اؼبؤي  لـ على اؽبادي األؾبد، والر  والس  

، وعلى دٍ دان ؿبم  نا وموالان وسيِّ نبيِّ  ،قِّ اغبَ  وحبيبِ  ،قِ لْ اػبَ 
ذي ال ال   دِ د، واملْ رؼ اؼبخل  آلو وأصحابو أصحاب الش  

 أَلَ وتَلْ  مٌ ابعْب واتبعيهم ما طلع قبَ ، وعلى الت  دُ حَ هبُْ 
 .دٌ قَ رْ فػَ 

 ةٍ يكوف لكلِّ أم   كمة اإلؽبي ة أفْ ت اغبِ فقد قضَ  :أم ا بعد
ُيظهره سبحانو يف األزماف  ،وَحدٌّ ؿبدودٌ  ،أجٌل معدودٌ 
واألوقات اؼبؤج لة لو، واألُم ة اإلسرائيلي ة  ،اػباص ة بو

  .يها ابإلفساد والعلوِّ الكبّب يف األرضإلمقضيٌّ 
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 دارىامَ بور واإلقبيل والقرآف" وراة والز  ة "الت  والكتب اإلؽبي  
وفيها ، هاخطوطِ  ّب سائرُ شِ وإليها تُ  ،ةِ م  على تلك األُ 

سوؿ األعظم الر   يَ دْ وَمن أتم ل ىَ ، هاُجلُّ خيوطِ  َاؾُ ربُ 
إذل ىذه  ٍب ال تزاؿ انشبةً ظهرت لو اؼبعركة ال   ملسو هيلع هللا ىلص
الذِّكر علينا حظة بْب األُم ة اؼبسلمة وبْب ال ذين قص  الل  
 للباطل،م هُ بػَ تعصُّ هم و وتعنػُّتَ  مْ هُ ونفاقػَ  مْ ىُ كفرَ   مُ يْ كِ اغبَ 

هم على الت مادي يف مَ وعزْ  ،همل تِ ىم وخباثة ِجبِ واستهزاءَ 
وتعاقب  ،العناد مر ة بعد أخرى على مرِّ العصور

 الدُّىور!
 فمن ىم بنو إسرائيل؟ –

؟ وما موقع يطافالش  ا طبيعة العلقة بينهم وبْب وم –
 دولة إسرائيل من ىذه العلقة؟

 ؟الراىنة من وبكم العادل يف ىذه اؼبرحلة –
 صارى يف القرآف الكرمي؟من اؼبقصود ابليهود والن   –
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ذي أخذه حدة ابؼبيثاؽ ال  ما علقة ميثاؽ األمم اؼبت   –
 ة؟ماوي  هللا عليهم يف الكتب الس  
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 اي بِب إسرائيل

 ،يف كتابو الكرمي خاطب اؼبوذل سبحانو بِب إسرائيلَ 
بْب يَدْي ذلك  مه دَ  بعد أفْ  جليلٍ  وأقبل عليهم بنداءٍ 

وا بعهده فُ وْ ليػُ  وِ وآالئِ  وِ مِ فذك رىم بنعَ  ،ة آدـ وإبليسبقص  
من توحيده وعبادتو وعدـ  ،ذي أخذه عليهموميثاقو ال  

يف العودة  ورغبةً  ،اإلشراؾ بو، شكرًا على تفضيلو ؽبم
َِٰٓءيَي ﴿ وقولوكرمي. إذل مقاـ الت   ة ري  لذُّ  ابٌ طَ خِ  ﴾َيََٰتنِٓي إِۡشَر

ة، صراني  ة والن  ة اليهودي  م  تو اكبصرت األُ ي  رِّ ويف ذُ  ،يعقوب
 ها: اي أيُّ يقوؿَ  وقد خاطبهم هبذا الوصف دوف أفْ 

ة دين اليهودي  لمن كاف مّتبعًا  ألف   ؛صارىاليهود والن  
ألهنم  ؛أصلً  مهب عتدُّ ة من غّب بِب إسرائيل ال يُ صراني  والن  

 ،لف واؽبلؾيسوقوهنم إذل موارد الت   ،ٌع لبِب إسرائيلبَ تػَ 
 عٌ بَ قلِّد تػَ اؼب ف  إإذ  ؛همفلو آمن بنو إسرائيل آلمن أتباعُ 

ذكّب بنعم هللا على ىذا اػبطاب للت   وألف   ؛هدِ ؼبقل  
 يعقوبَ  فكاف لندائهم بعنواف كوهنم أبناءَ  أسلفهم،
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روا ا ذُكِ و ؼب   ترى أن  اَل أَ  ،لذلك مناسبةٍ  و مزيدُ وأعقابَ 
ذين ال  "روا بوصف ن موسى ذُكِ يْ ن بدِ ديُّ نواف الت  بعُ 

روا ذُكِ دّين بدين عيسى روا بعنواف الت  ، وؼبّا ذُكِ "ىادوا
  ".صارىالن  "بوصف 

ىم علماءَ  لُ يشمَ  وتوجيو اػبطاب إذل صبيع بِب إسرائيلَ 
ذكّب بعهد هللا وطبوا بو ىو من الت  ما خُ  ألف   ؛تهموعام  

نبيو على ؽبم، وعندما يكوف الغرض من اػبطاب الت  
ٖاْ ﴿علمائهم قِبد القرآف يُػَعْنِوهُنم بوصف  وحُ

ُ
َِ أ َِّذي ٱز

ٍُ ٱًِۡىَتََٰب ﴿ أو ﴾ٱًِۡىَتََٰب  ُٕ َِ َءاَتۡيَجَٰ َِّذي ستغُب وقد يُ  ﴾ٱز
عن ذلك بكوف اػبرب اؼبسوؽ فبا يناسب علماءىم 

ُؽَٖن  َومَۡد َشضَن قَرِيل  ﴿ :كقولو سبحانو،ة خاص   َُ ٍۡ يَۡص ُٕ ْۡ ِ َّ

ٖنَ  ُُ ٍۡ َحۡؽٌَ ُٔ ٖهُ َو ا َخَنٌُ ََ ِۢ َبۡؽِد  َِ ۥ  ُٓ ٍَّ ُيحَّرِقَُّٖ ِ ُث ٍَ ٱَّللَّ َٰ  ﴾َوَل
هم تِ هم وعام  لعلمائِ  شاملٍ  فإذا جاء اػبطاب أبسلوبٍ 

هبا.  ائفتْب ما ىو الئقٌ طائفة من الط   ُصِرَؼ إذل كلِّ 
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حو من اػبطاب ن لرتب البياف يف موارد ىذا الن  فطُّ والت  
  زيد العلم.يف القرآف من مفاتيح الفهم وبوادي مَ 

 صْب رضيَ مراف بن حُ أخرج اغباكم يف اؼبستدرؾ عن عِ 
ة ليلو عن بِب ثنا عام  دِّ وبُ ملسو هيلع هللا ىلص هللا عنو قاؿ: كاف النيب 

رعاؾ هللا   . فانظر اي1إسرائيل ال يقـو إال لعظيم صلةٍ 
أف وبدث أصحابو عن  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ و من عادة الن  كيف أن  

 وىذا إف دؿ   ،من لياليو طويلةٍ  زمنيةٍ  بِب إسرائيل بفَبةٍ 
ة وفيو إرشاد للم   ،علی خطر ىؤالء القـو ا يدؿُّ فإمبِّ 

من ال يعرؼ  ألف   ؛عرؼ علی بِب إسرائيلبضرورة الت  
 ال يتقيو. ر  الش  

 صارى قسماف: واليهود والن  

                                        
 ؛3596: رقم ،مسنده يف والبزار ؛19990: رقم ،مسنده يف أضبد رواه -1

 .صحيح إسناده: الزوائد ؾبمع يف قاؿو  ،3432: رقم ،واغباكم
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وىؤالء كما قاؿ اإلماـ  ،لو من جهة كتابٍ  ال علمَ  قسمٌ 
آابءىم   أبف   ،: ال يقع عليهم أىل الكتابافعيُّ الش  

  .1وِمن غّب نسب بِب إسرائيل ،كانوا غّب أىل الكتاب

وكاف  ،وىم بنو إسرائيل ،منو يعلم اغبق   لو كتابٌ  وقسمٌ 
بيل البعثة لوا قُ مث ربو   ،سةخلفتهم يف األرض اؼبقد   مقرُّ 

ىم إذل أف وآؿ أمرُ  ،إذل جزيرة العرب حو ثلشبائة عاـٍ بن
فنقض  ،ضّب وقريظةقبائل: قينقاع والن   صاروا ثلثَ 

 ،بعد طائفةٍ  طائفةٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلصىم مع رسوؿ هللا عهدلثة الث  
ريظة وسىب واستأصل قُ  ،لؿ دايرىمخِ  ملسو هيلع هللا ىلصفجاس 

  ضّب وقينقاع.ىم وذراريهم وأمر إبجلء الن  نساءَ 

 يٌ اؽبوى رأْ  ألف   ؛وقد عرب  تعاذل عن مناىجهم ابألىواء
َتۡؽَج ﴿ :فقاؿ ال عن دليلٍ  ،عن شهوةٍ  انشئٌ  ِِ ٱتَّ ِ َوًَه

 َِِ  ِ َِ ٱَّللَّ َِ ا لََه  ََ  ٍِ َِ ٱًۡؽٌِۡ َِ َِّذي َجآَءَك  ٍ َبۡؽَد ٱز ُٔ آَء َٖ ۡٔ
َ
أ

                                        
 .3/194 للشافعي األـّ  -1
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 ،ةاجع للمل  مّب الر  ابلض   تَ ؤْ دل يػُ  وؽبذا ﴾َولَا َِّصحرٍ  َولِّي  
 ىم اؼبناىجَ ت أىواؤُ لَ فشمِ  ،اىر عنها ابالسم الظ  وعرب  

ر  عٌ ْر ا ال ينقضها شَ ٍب وضعوىا واعتقدوا أهن  ال   آخر! وُفسِّ
، واؼبعُب أف  لؿ القَ وابلعلم بضَ  ،العلم ىنا ابلقرآف  ـو
 ألف   ؛دىن اؽبُ وما أنتم عليو ليس مِ  ،القرآف ىو اؽبدى

أكثره من الباطل، وأتكيُد اعبملة بضمّب الفصل 
اعبزأين يدّؿ على االختصاص واغبصر،  وتعريفُ 

هم وضلالهتم، ولذلك ا بدعُ وأضاؼ األىواء إليهم ألهن  
ي أصحاب البدع: أرابب األىواء، ويف صيغة اعبمع ظبُِّ 
﴿ٍ ُٔ َٖآَء ۡٔ
َ
وىذا يعِب  ،إذل كثرة اختلؼ ِفَرِقهم إشارةٌ  ﴾أ
لةٌ تهم مُ مل   أف   ما ىم عليو  وأف   ،لالتابلض   وبةٌ مشُ  بد 

ما ل  مناىجهم كُ  فوه ووضعوه، والواقع يشهد أف  حر   شيءٌ 
 إلی أحزابٍ  تلقائياً ىذا املتمع ؾبتمع ربّوؿ  دخلت يف

تُػَفتُِّت  ،دةتحاقِ وطوائف مُ  ،متباغضةٍ  وطبقاتٍ  ،متنافرةٍ 
 .ا علی اغبقِّ م أهن  وىي تتوى   ،املتمع
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َِّذي ﴿ تعاذل: وقولو ٍِ َبۡؽَد ٱز َِ ٱًۡؽٌِۡ َِ على  يدؿُّ  ﴾َجآَءَك 
و ال هبوز إجراء على أن   قليد، كما يدؿُّ طلف الت  بُ 

 بعد بلوغ بلة إال  من أىل القِ  ماألحكاـ على من تبعه
 ذر ابعبهل.فثبت بذلك العُ  ،العلم أوالً 
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 نفاؽ بِب إسرائيل

عن أىل  فاؽ بعيدٌ مفهـو النِّ  اس أف  يف أفهاـ الن   استقر  
صارى، وقد ساعد على ذلك الكتاب من اليهود والن  

ت دَ الٍب غَ  ،وؿَ لُ سَ  بنُ ا َبِّ أُ  ة عبد هللا بنُ ر شخصي  تصوُّ 
أبحواؿ  اطقةَ الن   تلـز خياؿ اؼبسلم حْب يتلو اآلايتِ 

ا نا إذل الفرع وغاب عن  تْ نا التفَ اؼبنافقْب، واغبقيقة أن  
أحبار بِب إسرائيل  فاؽ ىو نفاؽُ فأصل النِّ األصل! 

لة عليو الص   وِ مِ دِ قْ ذين تظاىروا ابإلسلـ عند مَ ال  
 م ليصنعوا صنيعهم!هُ وغر روا أتباعَ  ،لـ إذل اؼبدينةوالس  

وىم أصحاب اػبربة  ،زمافٍ  رور يف كلِّ وىم أصل الشُّ 
العقائد  وإدخاؿِ  ،ينعن يف الدِّ فاؽ والط  ويلة يف النِّ الط  

 الية:اآلايت الت  إذل ذلك كما تشّب   ،الباطلة فيو
ٍۡ إِلَيَٰ ﴿ ُٕ َّْا َوِإَذا َخلَا َبۡؽُظ ََ ْ َءا ا ٖٓ ُ ْ مَال ٖا ُْ ََ َِ َءا َِّذي ْ ٱز ٖا َوِإَذا ًَُن

ُٖكٍ  َبۡؽض   ٍۡ لُِيَدآجُّ ُ َؼٌَۡيُل ا َفَخَح ٱَّللَّ َُ ِ ٍ ة ُٕ ذَُٖج ُتحَّدِ
َ
ْ أ ا ٖٓ ُ مَال

قَلَا َتۡؽنٌُِٖنَ 
َ
ۚۡ أ ٍۡ   .﴾ةِِٓۦ ِؼَْد َرّبُِل
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آنَِكث  ﴿ ِي ٱًِۡىَتَٰ  َومَاًَج طَّ ۡٔ
َ
ِۡ أ ِ ّزَِل عَلَى َّ

ُ
َِّذٓي أ ْ ةِٱز ٖا ُْ َِ ِب َءا

 ٍۡ ُٕ ٌَّ ْ َءاِخَرهُۥًََؽ ارِ َوٱۡكُكُرٓوا َٕ َٓ ٱلنَّ ْ وَۡج ٖا ُْ ََ َِ َءا َِّذي ٱز
 .﴾يَرِۡجُؽٖنَ 

َّبُِّئُلٍ بَِشّر  ﴿
ُ
ۡي أ َٔ ُرَٖبثً  مُۡي  ََ َٰلَِه  ِِ َذ َّ  ِ ََ  ِۡۚ ِؼَْد ٱَّللَّ
 ُ ُٓ ٱَّللَّ َْ َْازِيَر ًََّؽ ٍُ ٱًۡنَِرَوةَ َوٱدۡزَ ُٕ ْۡ َِ  وََؿِظَب َؼٌَۡيِٓ وََجَؽَي 

ْوَلَٰٓهَِه َشّر  
ُ
َٖتۚۡ أ ـُ َٰ ّ   وََخَتَد ٱًطَّ صَض ََّ َٖ َطيُّ َؼِ َش

َ
آِء ا َوأ

بِيِي  ْ ةِٱًُۡلۡكرِ  *ٱلصَّ ٖا ٌُ َخ َّْا َومَد وَّ ََ ْ َءا ا ٖٓ ُ ٍۡ مَال َوِإَذا َجآُءوُك
ٖنَ  ُُ ٖاْ يَۡلُخ ا َشضُّ َُ ِ ٍُ ة ۡؼٌَ

َ
ُ أ ٖاْ ةِِٓۚۦۡ َوٱَّللَّ ٍۡ مَۡد َخرَُج ُٔ  . ﴾َو

لوا وكاف غرض كبار منافقي أىل الكتاب أف يشكِّ 
كما حصل يـو   ،دائدجيشًا لتخذيل اؼبؤمنْب يف الش  

هللا  فدعا رسوؿُ  ،ف اؼبنافقوف عن الغزوةحْب زبل   ،دٍ حُ أُ 
 نَ يْ ذِ ال   ةَ رَ فَ كَ الْ  لِ اتِ قَ  م  هُ الل  )على أىل الكتاب وقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص 

 مْ هِ يْ لَ عَ  لْ عَ اجْ وَ  ،كَ لِ يْ بِ سَ  نْ عَ  فَ وْ دُّ صُ يَ وَ  كَ لَ سَ رُ  فَ وْ بػُ كذِّ يُ 
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 ابَ تَ كِ الْ  اوْ تػُ وْ أُ  نَ يْ ذِ ال   ةَ رَ فَ كَ الْ  لِ اتِ قَ  م  هُ ، الل  كَ ابَ ذَ عَ وَ  ؾَ زَ جْ رِ 
 .1(قِّ اغبَ  وَ لَ إِ 

اّي، ورافع ورِ صُ  نانة بنُ ومن كرباء منافقي بِب إسرائيل: كِ 
ذي قاؿ حْب وىو ال   ،يتِ صِ زيد بن الل  و  ،ريبلةبن حُ 

و أيتيو خرب يزعم ؿُبَم د أن  ملسو هيلع هللا ىلص: رسوؿ هللا  انقةُ  تْ ضل  
ملسو هيلع هللا ىلص: ماء وىو ال يدري أين انقتو؟ فقاؿ رسوؿ هللا الس  

 ،اهَ يػْ لَ عَ  هللاُ  ِِبْ ل  دَ  دْ قَ ، وَ هللاُ  ِِبْ مَ ل  ا عَ  مَ ال  إِ  مُ لَ عْ  أَ اَل  هللاوَ )
 (اهَ امِ مَ زِ بِ  ةٌ رَ جَ ا شَ هَ تػَ سْ بَ حَ  دْ قَ  بِ عْ ا الشِّ ذَ ىَ  يفْ  يَ هِ فَ 

ومنهم  .2من اؼبسلمْب فوجدوىا كذلك فذىب رجاؿٌ 
 ابوت: وىو الذي بُعثت ؼبوتو ريحٌ بن الت   فاعة بن زيدٍ رِ 

فقاؿ:  من تبوؾَ ملسو هيلع هللا ىلص رجع رسوؿ هللا عند مَ  شديدةٌ 
                                        

 ،، عن عبد هللا الزَُّرقي هنع هللا يضر مرفوعاً 15492مسند اإلماـ أضبد، حديث رقم  -1
ورواه اغباكم  ،رجاؿ الصحيح أضبد رجاؿ: ئدالزوا ؾبمع يف اؽبيتمي قاؿ

  .ىبرجاه ودل الشيخْب شرط على صحيح وقاؿ، 1868وصححو، رقم: 

  ، عن عاصم بن عمر بن قتادة.523/ 2سّبة ابن ىشاـ،  -2
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فلما قدموا اؼبدينة  1(قٍ افِ نَ مُ  تِ وْ مَ لِ  حُ يْ الرِّ  هِ ذِ ىَ  تْ ثَ بُعِ )
. و وجدوا رِ  نفر من ىناؾ فاعة قد مات يف ذلك اليـو

 ؛ةبو  فاؽ بعد عصر النُّ امتهنوا النِّ غّب ىؤالء  بِب إسرائيل
بعْب خطوات ولّيهم اإلسلـ مت  وا ظبومهم يف دين سُّ ليدُ 

 .إبليس

َِ ﴿ :وجل   و عز  قاؿ اإلماـ القرطيب يف تفسّب قولِ  َِ َو
 َ ُِٕد ٱَّللَّ ۡجَيا َوُيۡش ةِ ٱزدُّ َٰٖ زُُرۥ فِي ٱدۡرََي ٖۡ ِ ُحۡؽِجُتَه مَ ََ اِس  ٱلنَّ

زَدُّ ٱدۡزَِصامِ 
َ
َٖ أ ُٔ ا فِي مٌَۡتِِٓۦ َو ََ قاؿ علماؤان: ويف " :﴾عَلَىَٰ 

ق أبمور على االحتياط فيما يتعل   وتنبيوٌ  دليلٌ ىذه اآلية 
 وأف   ،ضاةهود والقُ واسترباء أحواؿ الشُّ  ،نياين والدُّ الدِّ 

اس وما يبدو من اغباكم ال يعمل على ظاىر أحواؿ الن  
هللا  ألف   ؛ث عن ابطنهمحَ بْ  يػَ إيباهنم وصلحهم حٌب  

                                        
واللفظ لو؛  ،، عن جابر بن عبد هللا مرفوعاً 2782 رقم: مسلم، صحيح -1

 .6500: رقم حباف، ابن وصحيح
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قواًل صبيًل هر ظْ ن يُ منهم مَ  اس وأف   أحواؿ الن  تعاذل بْب  
وىو ينوي قبيحاً، فإف قيل: ىذا يعارضو قولو عليو 

  يقولوا ال إلو إال  اس حٌب  مرت أف أقاتل الن  أُ )لـ: الس  
 ا أظبعُ لو على كبٍو فب   فأقضيَ )اغبديث، وقولو:  1(هللا
حيث  ،ىذا كاف يف صدر اإلسلـ فاعبواب أف   2(منو

الفساد فل،  وقد عم   اوأم   ،كاف إسلمهم سلمتهم
عمل الظاىر يُ  حيح أف  : والص  3قلت .قالو ابن العرب

اب هنع هللا يضر يف لقوؿ عمر بن اػبط   ؛و خلفُ  يتبْب  عليو حٌب  
يف  يِ حْ لوَ ابِ  وفَ ذُ ؤخَ وا يُ انُ انسًا كَ أُ  إف  ): صحيح البخاريِّ 

ا وإمب   ،عطَ قَ قد انػْ  الوحيَ  وإف   ،ملسو هيلع هللا ىلصوؿ هللا سُ رَ  دِ هْ عَ 
لنا  فمن أظهرَ  ،مْ كُ لنا من أعمالِ  رَ هَ كم اآلف دبا ظَ ذُ أنخُ 

                                        
 .32 :رقموصحيح مسلم،  ؛392 :رقمصحيح البخاري،  -1

 كلنبا،  1713: رقمصحيح مسلم، و ؛ 6967البخاري، رقم:  صحيح -2
 ن أـ سلمة اهنع هللا يضر مرفوعاً.ع

 . القرطيب ىو: القائل -3
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هللا  ،رتو شيءٌ يْ رِ وليس إلينا من سَ  ،بناهُ وقر   اهُ ن  مِ ّبًا أَ خَ 
ودل  وُ نْ مَ وءًا دل أنْ أظهر لنا سُ  نْ ومَ  ،وباسبو يف سريرتو

انتهى كلـ  "1(ةٌ نسَ حَ  وُ سريرتَ  وإف قاؿ: إف   وُ قْ نصدِّ 
 .2يبالقرط

يف تفسّب قولو تعاذل  3نويرحرير والت  قاؿ صاحب الت  
﴿ ٍۡ ِٕ ۡي

ٌُۡظ َؼٌَ َجَٰكِنِيَن َوٱۡؿ ُُ ۡ اَر َوٱل ِِٕد ٱًُۡىكَّ ِبيُّ َجَٰ ا ٱلنَّ َٕ حُّ
َ
أ  :﴾َيَٰٓ

ب جِ وْ فاؽ يػُ النِّ  للمنافقْب أبف   إيذافٌ  وىذه اآليةُ "
وكاف  ،ْبمِ لِ سْ اؼب ْْبَ بػَ  نْ مِ  4مْ هِ تِ فَ أْ شَ طعًا لِ م قَ ىُ جهادَ 

                                        
، 16850: رقم ،للنسائي الكربى والسنن ؛2641 رقم: صحيح البخاري، -1

 .موقوؼ حديث وىو

 .3/16: القرطيب تفسّب -2

 دمحم بن دمحم بن الطاىر دمحم واظبو عاشور، ابن ىو والتنوير التحرير صاحب -3
 .ىػ1393: تونسيال عاشور بن الطاىر

 قرحةٌ  وىي الشأفة، تذىب كما أذىبهم أي شأفتهم، هللا استأصل يقاؿ -4
 .فتربأ ُتكوى القدـ أسفل يف تكوف
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 ،فهم غبذيفة بن اليمافمهم ويعرِّ يعلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
 وِ رت بوادر أحوالِ تكر   نْ وكاف اؼبسلموف يعرفوف منهم مَ 

لهم تْ سكًا عن قػَ فبُْ  يبُّ ا كاف الن  وإمب   ،مقالو اتُ تَ لَ وفػَ 
اخلْب يف يف األماف على الد   كِّ لذريعة دخوؿ الش   اً سدّ 

ؿُبَم داً  ف  أَ  اسُ الن   ثُ د  حَ تَ  يػَ اَل )اإلسلـ كما قاؿ لعمر: 
ة والغائبْب عن اؼبدينة ال العام   ألف   ؛1(وُ ابَ حَ صْ أَ  لُ تُ قْ يػَ 

 ،يبلغوف بعلمهم إذل معرفة حقائق األمور اعبارية ابؼبدينة
افعة دبا ىوا األعماؿ الن  تنة أف يشوِّ الفِ  فيستطيع دعاةُ 
ا  فلم   ،عند من ال يعلم اغبقيقة بشيعةٍ  فيها من صورةٍ 

ن أماف اؼبسلمْب واشتهر مِ  ،اخلوف يف اإلسلـر الد  ثُ كَ 
وشاع من أمر  ،فاء اؼبسلمْبيف وَ  وُ معَ  ما ال شك  

قو اؼبسلم وربق   ،اؼبنافقْب وخيانتهم ما تسامعتو القبائل
 ،فتهمأْ اؼبصلحة يف استئصاؿ شَ  تِ ضَ والكافر، سبح  

                                        
1- ،  كلنبا ،2584: الرقم مسلم، وصحيح ؛4905 رقم: صحيح البخاريِّ

 .مرفوعاً  عنو هللا رضي هللا عبد بن جابر عن
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م لِ وعَ  ،يف أماف اؼبسلمْب كِّ ؽ الش  يعة تطرُّ رِ وانتفت ذَ 
 ،قد اقَبب _لـلة والس  عليو الص  _و أجل رسولِ  هللا أف  

 ،ذات الفتنة تفاقم أمرىا ت بعده ىذه الفئةُ بقيَ  و إفْ وأن  
، ال ضٌ رَ يف قلبو مَ  نْ مَ  واقتدى هبا كلُّ  ،وعسر تداركها

ذي فاؽ، وال  عوا عن النِّ لِ قْ وا ويػُ عُ دِ لّبتَ  ؛جـر آذهنم حبربٍ 
ح  أي صر   ،رفْ رحوا بكلمات الكُ م ص  م أهن  تاؽبَ يوجب قِ 

وظبعها اآلخروف  ،و الكفرَ على إبطانِ  واحد دبا يدؿُّ  كلُّ 
 تدؿُّ  وأفعاؿٌ  منهم أقواؿٌ  وصدرت من فريقٍ  ،وا هباضُ فرَ 

بقرب  رسوؿ هللا وقد تويّفِ  ،ينوف ابلدِّ فُّ ستخِ م مُ على أهن  
 من حكمة اإلعلـ هبذا اعبهادِ  ولعل   ،نزوؿ ىذه اآلية

رى اإلسلـ ينقضوف عُ  قوـٍ  كلِّ   اؼبسلمْب عبهادِ  هتيئةَ 
 كاةَ ذين منعوا الز  كما فعل ال    ،م مسلموفموف أهن  عُ وىم يزْ 

سوؿ يف الر  كاة حق ّ ا الز  وإمب   ،روام دل يكفُ وا أهن  مُ وزعَ 
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" بعو دنباؤىممن قادهتم اتّ   نفاؽٌ وما ذلك إاّل  ،حياتو
 .1ىػا

  

                                        
 .10/267: والتنوير التحرير -1
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 مقدمة

 وأهبجَ  ،من اؼبرسلْب ابلقادةِ  ةَ ج  اغبُ  ألزـَ  ال ذيهلل  اغبمدُ 
على  الّسلـو  الّصلةُ و قْب، قِّ احملادة من ابلس   اؼبنهجَ 

وعلى آلو  الدِّْينمشل  لْب واآلخرين وجامعِ األو   دسيِّ 
 ا بعد:، أم  بْبنتخَ اؼبوصحابتو 

 ومن خفاايىا أف   ،ـدَ ضاربة يف القِ  اإلْسرائيلي ة األُم ة فإف  
 إذا عرفوا من أين هتدوا إذل حقيقتها إال  لن يَ  البشرَ 

 ال ذي؟ وؼباذا سارت يف اؼبسار تْ ؟ وكيف سارَ تْ بدأَ 
  إذا عرفوا ماسارت فيو؟ ولن يفهموا ما وبدث إال  

فريعات ودل ينشغلوا ابلت   ،ورجعوا إذل األصل ثَ دَ حَ 
ها بنو إسرائيل يف ثَ نفَ  ال ٍبف فاسِ فصيلت والس  والت  
صومًا عْ مَ  الّسلـولو دل يكن موسى عليو ، ماهنأذى
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ق ىائمًا على لَ طَ النْ  و عنو شيءٌ لُ ىِ ذْ ال يُ  ،ابألمر اإلؽبيِّ 
ها ْكلالبقرة ولوهنا وش مِ جْ وجهو يف األرض حبثًا عن حَ 

لبِب إسرائيل ما  قَ إذا حق  يظفر هبا؛ ف َحٌب   ،هانِّ وسِ 
قد نسي ما يريد! وإذا كاف القرآف  يكوفُ  ؛يريدوف

وفيو  ،من اػبالق إذل اػبلق هائيُّ الكرمي ىو البياف النِّ 
 بْبِّ اؼبىو  ملسو هيلع هللا ىلصادؽ اؼبصدوؽ الص   فإف   ،شيء ُكلِّ  تبيافُ 

 ال ٍبما شرع من معاين دينو وأحكامو فيهللا  عن مرادِ 
 ُكلُّ ها، و قص   ال ٍبوالقصص  ،هابث   ال ٍبوآاثره  ،حكم هبا

 األُم ةيف ربديد  ملسو هيلع هللا ىلصاألعظم  الر ُسوؿعن ىدي  خروجٍ 
فضي عن اؼبسار يُ  واكبراؼٌ  ،ضائعٌ  ثٌ بَ ىو عَ  اإلْسرائيلي ة
ال ـبرج  ويوقع يف متاىةٍ  ،عن فهم الكتاب إذل ضلؿٍ 

  منها.
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 يّ ربِْ اعبَ  كِ لْ اؼب ةُ لَ مرحَ 

ـُ  هللا  رسوؿُ  هنع هللا يضر: قاؿَ  عن حذيفةَ  أضبدُ  أخرج اإلما
 مُث  ، أف تكوفَ  م ما شاء هللاُ فيكُ  الّنبو ةُ  تكوفُ ): ملسو هيلع هللا ىلص
 على منهاجِ  خلفةٌ  تكوفُ  مُث  ها، أف يرفعَ  ها إذا شاءَ يرفعُ 

ها إذا شاء يرفعُ  مُث  ، أف تكوفَ  ما شاء هللاُ  ، فتكوفُ الّنبو ةِ 
ما شاء  ، فيكوفُ اً عاض   لكاً مُ  تكوفُ  مُث  ها، أف يرفعَ  هللاُ 

 تكوفُ  مُث  ها، أف يرفعَ  ها إذا شاءَ يرفعُ  مُث  ، هللا أف يكوفَ 
ها يرفعُ  مُث  ، هللا أف تكوفَ  ما شاءَ  ، فتكوفُ ةً ربي  جَ  لكاً مُ 

 (الّنبو ةِ  على منهاجِ  خلفةٌ  تكوفُ  مُث  ها، أف يرفعَ  إذا شاءَ 
 .1سكت مُث  

                                        
أو ؿ مسند الكوفيْب، عن حذيفة  ،18406 :رقم ،مسند اإلماـ اضبد -1

: 5/189 الزوائد ؾبمع يف ميثاؽبي قاؿ ؛2796: رقم البزار، ومسند ؛مرفوعاً 
 .ةثقا ورجالو
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 َ  ال ٍب األطوارَ يف ىذا اغبديث  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسوؿُ  لقد بْب 
 وىي: وأُم تُ هبا  سبرُّ 

 .الّنبو ةِ  مرحلةُ .1
 .اشدةِ الر   اػبلفةِ  مرحلةُ .2
فيو َدَخن، وىي  ال ذي، أو اػبّب العاضِّ  لكِ اؼبمرحلة .3

ولة ت إذل سقوط الد  حيث امتد   ،ةمني  اؼبراحل الز   أطوؿُ 
 ة. اني  ثمالعُ 
ظاـ منذ أتسيس النِّ وقد بدَأْت احملض  رِّ مرحلة الش  .4

ْلك اؼببقيادة بِب إسرائيل، وىي مرحلة  ورلِّ الدُّ  العاؼبيِّ 
الكبّب  نْب اػبد اعة والعلوِّ والسِّ  الس اَعة وأشراطِ  اعبربيِّ 

 لبِب إسرائيل يف األرض.
  .بو ةالنُّ  على منهاجِ  خلفةٌ .5

هبا  رُّ أخطر مرحلة سبُ ىي نشهدىا  ال ٍبة ومرحلة اعبربي  
كما   ،الد ج اؿقبا منها قبا من فتنة  نْ ، ومَ ةي  م داحملَ  األُم ة

رضي  ذيفةَ من حديث حُ  افَ ب  حِ  جاء يف صحيح ابنِ 



 

29 

 

 كم أخوؼُ بعضِ  تنةُ فِ لَ )قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  هللا عنو أف  
وال   صغّبةٍ  من فتنةٍ  ا ليستْ ، إهن  الد ج اؿ عندي من فتنةِ 

، فمن قبا من فتنة ما الد ج اؿلفتنة  عُ ضِ ت   تػَ إال   كبّبةٍ 
بْب  مكتوبٌ  ،مسلماً  رُّ ضُ ال يَ  وُ ها قبا منها، وإن  قبلَ 

 .1(ؾ ؼ ر :اةً هج  مُ  كافرٌ   :عينيو

 نعيشها اليـو استدعت نزوؿَ  ال ٍبىذه اؼبرحلة الغامضة 
على  ًل بصورة رجلٍ متمثِّ  الّسلـجربيل عليو دان سيِّ 

لحظ اؼبالكراـ! و  الص حابَةمن  صبعٍ  يفىو و  ملسو هيلع هللا ىلص النيبِّ 
، أعظم فتنة يف الد ج اؿ اغبديث دل يرد فيو ذكر أف  

 .2األرض

  

                                        
 .2807ومسند البزار، رقم:  ؛6807 :رقم ،صحيح ابن حباف -1

فيو إشارة إذل حديث جربيل عليو الس لـ الذي أخرجو البخاري ومسلم،  -2
 وسنأيت على ذكره قريباً. 
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 القرآف الكرمي

وأرشدىا إذل  ،من بعده ًَبُ فتػَ ستُ  أُم َتو أف   ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبُّ أخرب 
لَا ﴿ ال ذيكتاب هللا   َأاَل َوُىو ّباثها األصيل،مسك دبالت  

 ِۡ َِ ِۢ َبيِۡن يََديِۡٓ َولَا  َِ تِيِٓ ٱًَۡبَِٰطُي 
ۡ
روى فقد  ﴾َخٌۡكِِٓ  يَأ

عن علي بن أب واللفظ لو  أضبدوأبو يعلى و  البزار
أاتين )يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصطالب هنع هللا يضر قاؿ: ظبعت رسوؿ هللا 

جربيل فقاؿ: اي دمحم إف أمتك ـبتلفة بعدؾ قاؿ: فقلت 
لو: فأين اؼبخرج اي جربيل؟ قاؿ: فقاؿ: كتاب هللا 
تعاذل، بو يقصم هللا كل جبار، من اعتصم بو قبا ومن 

قوؿ فصل وليس ابؽبزؿ، ال  -مرتْب  -تركو ىلك 
زبتلقو األلسن وال تفُب أعاجيبو، فيو نبأ ما كاف قبلكم 
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روى و  1(بينكم وخرب ما ىو كائن بعدكموفصل ما 
عن طَْلَحَة بِن ُمَصرٍِّؼ قاؿ: سألت عبد هللا الش ْيخاف 

أْوَصى؟ فقاؿ: ال،  ملسو هيلع هللا ىلصبن أب َأْوََف: ىل كاف الّنيبُّ 
أو أُِمُروا  - فقلت: كيَف ُكِتَب على الن اِس الوصي ةُ 

ويف رواية  .2أَْوَصى بكتاِب هللاِ قاؿ:  -ابلوصيِة؟ 
للَبمذي والبيهقي والدارمي والبزار عن علي هنع هللا يضر قاؿ: 

قاؿ:  (إهنا ستكوف فتنة)يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصظبعت رسوؿ هللا 
هللا  كتاب  )قلت فما اؼبخرج منها اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: 

نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم، ىو  فيو  
الفصل ليس ابؽبزؿ من يَرّده من جبار قصمو هللا، ومن 

                                        
 مرفوعاً، عنو هللا رضي طالب أب بن علي عن مسنده يف أضبد اإلماـ رواه -1

 ،367 رقم:يف مسنده عن علي بن أب طالب مرفوعا،  أبو يعلىو  ،704 رقم:
 .834 قم:ر  مرفوعا، طالب أب بن علي عن مسنده يف والبزار

 كلنبا ،1634 :رقم ،صحيح مسلمو  ؛2740 :رقم ،صحيح البخاريِّ  -2
 .عن عبد هللا بن أب أوَف مرفوعاً 
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ابتغى اؽبدى يف غّبه أضلو هللا، ىو حبل هللا اؼبتْب 
والذكر اغبكيم وىو الصراط اؼبستقيم الذي ال تزيغ بو 

وال  األىواء وال تشبع منو العلماء وال ىبلق عن ردٍّ 
تنقضي عجائبو وىو الذي دل تنتو اعبن حْب ظبعتو أف 

عجباً، من قاؿ بو صدؽ ومن قالوا: إان ظبعنا قرآاًن 
عمل بو ُأِجر ومن حكم بو عدؿ ومن دعا إليو َىدى 
إذل صراط مستقيم ومن اعتصم بو ُىدي إذل صراط 

 .1(مستقيم

أُم َتو إذل الت نبُّو والت حقُّق والت جرُّد والسَُّؤاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأرشد و 
كبُن  والن ظر على كبو ما ورد يف اغبديث اؼبت فِق عليو: )

أحقُّ ابلش ّك من إبراىيَم إْذ قاَؿ: ربِّ أرين كيف رُبيي 
 ،2(اؼبوتى؟ قاَؿ َأَودلَْ تُػْؤِمْن قاؿ: بَلى وَلِكْن لَِيْطَمِئن  قَػْليب

                                        
 الدارمي، سنن ؛1788 رقم: ،شعب اإليباف ؛2906 رقم: ،الَبمذي سنن -1

 .752رقم:  البزار مسند ؛3374 رقم:

 .151: رقم ومسلم، ؛4573: ورقم 3372: رقم البخاري -2
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ننطلق يف الت حقُّق من قضي ة بِب إسرائيل من وكبن 
الش ّك يف حقيقتهم، وال يُتصو ر اليوـَ سبييُز ُدعاِة 
اإلسلـ عن أعدائِِو ال ذين تظاىروا بو إال  بعد الش كِّ 
فيهم وإعادِة الن ظر وإعماؿ الفكر يف أفعاؽبم؛ ألف  دليَل 

لـ إماماً الس ورِء فعُلُو، وؽبذا كاف إبراىيم عليأصِل اؼب
 للن اس كاف ًة ال للُمت قْب َفَحْسُب...
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 لـالسحديث جربيل عليو 

ت ك لو، وتشاتِ ي  ُكلِّ و  الدِّْينعلى أصوؿ  اغبديثُ  اشتملَ 
 ،واإليبافُ  ،وىي: اإلسلـُ  األربعةُ  الدِّْين فيو معادلُ 
ذلك  ُكل   ملسو هيلع هللا ىلص، وقد جعل الس اَعة وأشراطُ  ،واإلحسافُ 

  أ.ز  جَ تَ ال تنفصل وال تػَ  مَبابطةً  ةً وقضي  ، واحدةً  دةً حْ وَ 

 عليو الس لـ جربيل فإف   السَُّؤاؿَ م لْ العِ  وإذا كاف مفتاحُ 
م علِّ يُ -مًا علِّ اه مُ ، ومع ذلك ظب  السَُّؤاؿ منو رَ دَ قد صَ 
على  تْ نَ بػَ انػْ  من اغبديثِ  الفائدةَ  ف  إ إذْ  ؛-دينهم الن اس

العلم، وىذا  فُ صْ نِ  السَُّؤاؿواعبواب معاً، ف السَُّؤاؿ
نو ؼبا تضم   ؛الدِّْيناغبديث يصلح أف يقاؿ لو: أساس 

 . واليقْبِ  اغَبقِّ والبحث عن  ظرِ لن  وا السَُّؤاؿِ و  من الفقوِ 
 نذكر منها: ديدةٌ عَ  وللحديث رواايتٌ 
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فظ حيحْب والل  يف الص  هنع هللا يضر رواية أب ىريرة  -1
إذ  ،اسِ كاف يومًا ابرزًا للن    ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  أف   :للبخاريِّ 
؟ قاؿ: هللا ما اإليبافُ  يبشي، فقاؿ: اي رسوؿَ  أاته رجلٌ 

ورسلو، وملئكتو، وكتبو،  ابّلل ِ  تؤمنَ  فْ أَ  اإليبافُ )
ما  ،قاؿ: اي رسوؿ هللا (ابلبعث اآلخرِ  نُ مِ ؤْ ولقائو، وتػُ 

بو  : أف تعبد هللا، وال تشرؾَ اإلسلـُ )؟ قاؿ: اإلسلـُ 
 اؼبفروضة، وتصوـَ  الز َكاة يتَ ؤْ تػُ ، الّصلةَ  ، وتقيمَ شيئاً 

؟ قاؿ: ما اإلحسافُ  ،قاؿ: اي رسوؿ هللا (رمضاف
 تراهُ  ، فإف دل تكنْ تراهُ  كَ هللا كأن   أف تعبدَ  اإلحسافُ )

ما )؟ قاؿ: الس اَعةمٌب  ،قاؿ: اي رسوؿ هللا (و يراؾَ فإن  
 
َ
عن  كَ ثُ حدِّ ، ولكن سأُ الس اِئلمن  عنها أبعلمَ  ئوؿُ سْ اؼب

ها، فذاؾ من أشراطها، تَ ربػ   اؼبرأةُ  تِ أشراطها: إذا ولدَ 
، فذاؾ من الن اس رءوسَ  العراةُ  اغبفاةُ  وإذا كافَ 

َ ِؼَْدهُۥ﴿: إال هللاُ  ن  هُ ال يعلمُ  ها، يف طبسٍ أشراطِ   إِنَّ ٱَّللَّ
رَۡخامِ 

َ
ا فِي ٱلۡأ ََ  ٍُ ۡيَد َوَيۡؽٌَ ـَ اَؼثِ َوُيجَّزُِل ٱًۡ ٍُ ٱلصَّ

اآلية  ﴾ِؼٌۡ
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 (وا علي  دُّ رُ )، فقاؿ: انصرؼ الرجلُ  مُث   ([34لقماف: ]
 جاءَ  ىذا جربيلُ )، فقاؿ: ا شيئاً وْ رَ فلم يػَ  ،وادُّ رُ فأخذوا ليػَ 

  .1(همدينَ  الن اس مَ لِّ عَ ليػُ 

 م  الصُّ  اةَ رَ العُ  اةَ فَ اغبُ  تَ يْ أَ رَ وإذا ): ؼبسلمٍ  روايةٍ ويف  -2
 أرادَ )وفيها:  (هااطِ رَ شْ أَ  نْ مِ  ، فذاؾَ ضِ رْ اأْلَ  لوؾَ مُ  مَ كْ البُ 

 .2(والُ أَ سْ تَ  دلَْ  إذْ  ؛وامُ ل  عَ أف تػَ 

يح اإلماـ حِ هنع هللا يضر يف صَ  اػَبط اب بنِ  رَ مَ عُ  روايةُ  -3 
، إذ يوـٍ  ذاتَ  ملسو هيلع هللا ىلص: بينما كبن عند رسوؿ هللا مسلمٍ 
سواد  ياب، شديدُ الثِّ  بياضِ  شديدُ  علينا رجلٌ  طلعَ 
، ا أحدٌ ن  و مِ فُ فر، وال يعرِ الس   رى عليو أثرُ عر، ال يُ الش  
ركبتيو إذل ركبتيو،  ، فأسندَ ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبِّ إذل  جلسَ  َحٌب  

أخربين عن  ؿُبَم دُ يو على فخذيو، وقاؿ: اي ووضع كف  

                                        
 .4777 :رقم ،البخاري صحيح -1

 .10 :رقم ،مسلم صحيح -2
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أف  أف تشهدَ  اإلسلـُ ): ملسو هيلع هللا ىلصاإلسلـ، فقاؿ رسوؿ هللا 
، لةالص   ، وتقيمَ ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسوؿُ  اً ؿُبَم د  هللا وأف  ال إلو إال  

استطعت  إفِ  البيت ج  وربُ رمضاف،  ، وتصوـَ الز َكاة وتؤيتَ 
و، يسألُ  ،، قاؿ: فعجبنا لوقاؿ: صدقتَ  (إليو سبيلً 

أف تؤمن )و، قاؿ: فأخربين عن اإليباف، قاؿ: قُ ويصدِّ 
اآلخر، وتؤمن ، وملئكتو، وكتبو، ورسلو، واليـو ابّلل  

، قاؿ: فأخربين عن ، قاؿ: صدقتَ (هابلقدر خّبه وشرِّ 
، فإف دل تكن ك تراهُ أف تعبد هللا كأن  )اإلحساف، قاؿ: 

ما )، قاؿ: الس اَعةقاؿ: فأخربين عن  (و يراؾَ فإن   تراهُ 
قاؿ: فأخربين عن  (الس اِئلمن  عنها أبعلمَ  اؼبسئوؿُ 

 ترى اغبفاةَ ها، وأف تَ ربػ   ةمَ األَ  تلدَ أف )ا، قاؿ: هتِ ارَ مَ أَ 
 مُث  ، قاؿ: (يتطاولوف يف البنياف الش اءِ  عاءَ رِ  العالةَ  راةَ العُ 

أتدري من  اي عمرُ )قاؿ رل:  مُث  ، اً انطلق فلبثت ملي  
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 جربيلُ  وُ فإن  )، قاؿ: و أعلمُ قلت: هللا ورسولُ  (؟الس اِئل
 .1(كمكم دينَ مُ علِّ أاتكم يُ 

ف ابن أب صن  رواية ابن عمر رضي هللا عنهما يف مُ  -4
ياب، الثِّ  دُ جيِّ  لٌ جُ ، فأاته رَ ملسو هيلع هللا ىلصا عند رسوؿ هللا ن  شيبة: كُ 

عليك اي  الّسلـالوجو، فقاؿ:  يح، حسنُ الرِّ  بُ طيِّ 
 وْ نػُ دْ فقاؿ: اي رسوؿ هللا، أَ  (وعليك)رسوؿ هللا، قاؿ: 

رجًل  فقلنا: ما رأينا كاليـو قطُّ  (فدْ اُ )منك؟ قاؿ: 
وال  ،وال أحسن وجهاً  ،روباً  وال أطيبَ  ،ثوابً  أحسنَ 

 وْ نػُ دْ قاؿ: اي رسوؿ هللا، أَ  مُث  ، ملسو هيلع هللا ىلصتوقّبًا لرسوؿ هللا  أشدّ 
 مُث  ، فقلنا مثل مقالتنا، هُ و  نػُ فدان دُ  (نعم) منك؟ قاؿ:

 (نعم) نو منك اي رسوؿ هللا؟ قاؿ:دْ الثة: أَ قاؿ لو الث  

فقاؿ: اي رسوؿ  ملسو هيلع هللا ىلصزؽ ركبتيو بركبة رسوؿ هللا لْ أَ  َحٌب  
، لةالص  تقيم ): ملسو هيلع هللا ىلصهللا، ما اإلسلـ؟ قاؿ رسوؿ هللا 

                                        
 .8: رقم ،مسلم صحيح -1
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 البيت، وتغتسلَ  ، وتصـو رمضاف، وربج  الز َكاةوتؤيت 
 قطُّ  صدقت، فقلنا: ما رأينا كاليوـِ  :قاؿ (من اعبنابة

 .1ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسوؿَ  مُ لِّ عَ يػُ  وُ رجًل، وهللا لكأن  

سند اإلماـ رضي هللا عنهما يف مُ  ابن عباسٍ رواية  -5
، جربيلُ  لو، فأاتهُ  ؾبلساً  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  أضبد: جلسَ 

يو على كف    ، واضعاً ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  يْ دَ بْب يَ  لسَ فجَ 
ثِب ما هللا، حدِّ  ، فقاؿ: اي رسوؿَ ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  ٍَبْ بػَ ركْ 

 مَ لِ سْ أف تُ  اإلسلـُ ) :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ؟ قاؿ رسوؿُ اإلسلـُ 
ه ال شريك  هللا وحدَ أف ال إلو إال   هلل، وتشهدَ  كَ هَ جْ وَ 

ذلك  تُ لْ عَ فإذا فػَ قاؿ:  (وه ورسولُ عبدُ  اً ؿُبَم د لو، وأف  
 ،(تَ مْ لَ سْ ذلك، فقد أَ  لتَ عَ إذا فػَ ) ؟ قاؿ:تُ مْ لَ سْ فقد أَ 

 اإليبافُ ) ؟ قاؿ:ثِب ما اإليبافُ هللا، فحدِّ  قاؿ: اي رسوؿَ 

                                        
 مطوالً  أخر موضع يف ورواه 14696: رقم ،فومصن يف شيبة أب ابن رواه -1

 .30429: رقم
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، ، والكتابِ ، واؼبلئكةِ رِ اآلخِ  ابهلل، واليوـِ  أف تؤمنَ 
اؼبوت، وتؤمن  دَ ابؼبوت، وابغبياة بعْ  ْب، وتؤمنَ الّنبيّ و 

و ُكلِّ ابلقدر   ، وتؤمنَ ، واؼبيزافِ ار، واغبسابِ ة والن  ابعبن  
 ؟ قاؿ:ذلك فقد آمنتُ فَػَعْلُت قاؿ: فإذا  (هوشرِّ  هِ خّبِ 

قاؿ: اي رسوؿ هللا،  (ذلك فقد آمنتَ  إذا فعلتَ )
 اإلحسافُ ) :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ؟ قاؿ رسوؿُ ثِب ما اإلحسافُ حدِّ 

 (يراؾَ  وُ ه فإن  رَ دل تػَ  ك إفْ ، فإن  ك تراهُ هلل كأن   أف تعملَ 

 ؟ قاؿ رسوؿُ الس اَعةُ ثِب مٌب قاؿ: اي رسوؿ هللا، فحدِّ 
 هن  مُ من الغيب ال يعلَ  هللا يف طبسٍ  سبحافَ ) :ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ۡيَد ﴿: إال ىو ـَ اَؼثِ َوُيجَّزُِل ٱًۡ ٍُ ٱلصَّ
َ ِؼَْدهُۥ ِؼٌۡ إِنَّ ٱَّللَّ

ا حَۡدرِي َجۡكس   ََ رَۡخاِمِۖ َو
َ
ا فِي ٱلۡأ ََ  ٍُ اۖ  َوَيۡؽٌَ اَذا حَۡلِصُب َؿد  ََّ

ۡرض  
َ
ّيِ أ

َ
ا حَۡدرِي َجۡكُسۢ ةِأ ََ ُٖتۚۡ إِنَّ ٱ َو ُُ ۢ َت ٌٍ َختِحُر َ َؼٌِي  ﴾َّللَّ

قاؿ:  (ذلك ؽبا دوفَ  ادلَِ عَ ك دبَ ثتُ حد   تَ شئْ  إفْ  ولكنْ 
صلى هللا هللا  قاؿ رسوؿُ  ،ثِباي رسوؿ هللا، فحدِّ  لْ جَ أَ 

 -اأو رهب  - هاتَ ربػ   تْ دَ ولَ  ةُ مَ األَ  إذا رأيتَ ) :عليو وسلم



 

43 

 

 يت اغبفاةَ وا ابلبنياف، ورأتطاولُ  الش اء ورأيت أصحابَ 
 ، فذلك من معادلِ الن اس وسَ ءكانوا رُ   ةَ العالَ  اعبياعَ 

 قاؿ: اي رسوؿ هللا، ومن أصحابُ  (هاوأشراطِ  الس اَعة
  .1(بُ رَ العَ ) ؟ قاؿ:العالةُ  اعبياعُ  اةُ فَ واغبُ  الش اءِ 

 الس اَعة أشراطُ  تْ ن ُخصّ ال ذيىم اغبفاة العراة  نْ فمَ 
قة هم من األمور اؼبتعلِّ معرفتُ  تْ ُجعلَ ابلتنبيو عليهم، و 

 ؟الدِّْين رِ أبمْ 

وبكم فيها اغبفاُة العراُة  ال ٍب-ىذه اؼبرحلة  تْ عَ دَ تَ اسْ  دلَِ وَ 
 ؟ الّسلـجربيل عليو دان سيِّ  نزوؿ -العادلَ 

 نقاط اغبديث: سأستعرض لبياف ذلك بعضَ 

 نَ مِ  عٌ صبَْ  م: ىذا دليل على أهن  "بينما كبن جلوس"
كانوا   الص حابَة، و واحداً  اً وليس صحابي   الص حابَة

                                        
 .2924: رقم ،اإلماـ أضبد رواه -1
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صلى هللا عليو  يبّ الن   يِ دْ على ظباع ىَ  الن اسأحرص 
 الّسلـعليو  لُ تمعوف إذ نزؿ جربي، وبينما ىم ؾبُ وسلم

 رى عليو أثرُ وال يُ  ،ال يعرفونو لٍ جُ ل يف صورة رَ ث  وسبَ 
 ياب شديدُ بياض الثِّ  إذ طلع علينا رجل شديدُ " فرالس  

مّنا و فر وال يعرفُ الس   رى عليو أثرُ ال يُ  ،عرسواد الش  
 أحٌد".

كبتيو، كبتيو إذل ُر ُر  دَ نَ سْ فأَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبّ إذل  جلسَ  َحٌب  "
ويف ىذه  ُد":ؿُبَم  و، وقاؿ: اي يْ ذَ يو على فخِ كف    عَ ووضَ 

م!  سلِّ يُ دل و  يستأذفْ  إذ دل ؛األعرابِ  صنيعَ  واية صنعَ رِّ ال
 !هللا ودل يقل: اي رسوؿَ  ،ريحو خاطبو ابظبو الص  كما أن  
 ثُ بعَ ت الٍب يةمِ عْ من التػ   وىذا فيو نوعٌ  !ؿُبَم دُ اي  :بل قاؿ

  .عنهم د ثِ تحاؼبعن  البحثَ  ستمعِ اؼبيف 

 :سالةو بوصف الرِّ وخاطبَ  استأذفَ  واية األخرىلرِّ اويف 
فما زاؿ  (فُ دْ اُ ) قاؿ: "و منك؟نُ دْ هللا أَ  اي رسوؿَ قاؿ: "
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 ل وفيو تنبيوٌ  (اُْدفُ ) :أدنو ويقوؿ لو :يقوؿ
َ
ا لحاضرين ؼب

  م.هُ مُ لِّ عَ سيػُ 

 ":وِ يْ ذَ خِ يو على فَ كف    عَ ضَ ووَ  ،يوتَ بػَ كْ و إذل ُر يْ كبتػَ ُر  دَ نَ سْ أَ "ف
صلى  الّنيبّ ماـ مقاـ وقّب واألدب أَ وذلك من كماؿ الت  

 الس اِئلُ فكاف  ،الص حابَةمن  دٍ هَ شْ يف مَ  هللا عليو وسلم
 .هبيبُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ورسوؿُ  ،الّسلـعليو  جربيلَ 

سبة لنِّ اب اإلسلـ كاف واضحاً  ـ":ين عن اإلسلخربْ "أ
كانت   ىذه اغبادثةَ  ف  إإذ  ؛عليهمحابة رضواف هللا للص  

ابن  يف روايةذلك د رَ وَ كما   ملسو هيلع هللا ىلص النيبِّ ياة ر حَ آخِ  يف
على شرط مسلم  ال ذيه يف كتاب اإليباف إبسناده دَ نْ مَ 

 أف  " :ولُ أو   ،مريف حديث عُ  ميِّ يت  الليماف من طريق سُ 
صلى إذل رسوؿ هللا  جاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبِّ  رِ مُ رجًل يف آخر عُ 
 :رهمُ آخر عُ و  ،1فذكر اغبديث بطولو "هللا عليو وسلم
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 ،واتِ رَ فَ سَ  ا آخرُ فإهن   ،ة الوداعج  تمل أف يكوف بعد حَ وبُ 
، ملسو هيلع هللا ىلص ماتَ  رٍ أشهُ  ثلثةِ  فَ وْ دُ  بعد قدومو بقليلٍ  مُث  

 إذل مرحلةٍ  يف ىذا اغبديث، يشّبُ  الّسلـعليو  فجربيلُ 
اة، ىذه اؼبرحلة يعود فيها رَ اة العُ فَ ق ابغبُ تتعل   جديدةٍ 

 الّسلـ، وجربيل عليو غريباً  أَ دَ كما بَ   اإلسلـ غريباً 
  .ها بعدُ زمنُ  دل أيتِ  عن مرحلةٍ  ستخربُ يَ 

وبْب  راةِ فاة العُ بْب اغبُ  واضحةٍ  ربط بصورةٍ واغبديث يَ 
اة فَ عن اغبُ ليبحث  مسلمٍ  ُكلِّ إذل   سلـ، وفيو رسالةٌ اإل
يف اإلسلـ  مُ هْ فل يبكن فػَ  ،حقيقتهم ويعرؼَ  ،اةرَ العُ 

 اإلسلـإذ أظهروا  ؛واقعهم مِ هْ عن فػَ  بعيداً ىذه اؼبرحلة 
  .الدِّْينوا اؼبسلمْب يف وخاصمُ  ،ر وأضمروهفْ وا الكُ وأسرُّ 

قاؿ: ما "حيحْب: يف الص  هنع هللا يضر ريرة وجاء يف رواية أب ىُ 
بو  ؾَ رِ شْ هللا، وال تُ  اإلسلـ: أف تعبدَ ) قاؿ: "اإلسلـ؟

 :نْ ة مِ لي  مَ ة العَ لوكي  طبيقات السُّ بذكر الت   عَ بْ تػَ استػْ  مُث   (شيئاً 
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 ج  ودل يذكر اغبَ  وصـو رمضاف، الز َكاةوإيتاء  الّصلةإقاـ 
 !!واية!يف ىذه الرِّ 

: اإلماـ مسلمٍ  دَ نْ عِ هنع هللا يضر  اػَبط ابر بن مَ ويف رواية عُ 
قد قاؿ و  ( هللاال إلو إال   تشهد أفْ  فْ اإلسلـ أَ ) :قاؿ
صلى هللا  رسوؿَ  عَ بفطرتو وسليقتو حْب ظبِ  جل العربُّ الر  

 هللا ال إلو إال   إذل شهادة أفْ  الن اسيدعو  هللا عليو وسلم
وقاؿ لو  !1اؼبلوؾ وُ تكرىُ  اً رسوؿ هللا: ىذا أمرٌ ؿُبَم د وأف  

لقد  م!جَ والعَ  بُ رْ رجل آخر من العرب: إذف رباربك العُ 
على  ا ثورةٌ وحيد، وأهن  مة الت  كل مدلوؿَ  مَ هِ أدرؾ وفَ 
أف  ! ومن ىنا كانت لشهادةِ اؼبْبالظ   اغباكمْب

كانوا   أِلَنػ ُهم ؛برَ ّس العَ تها يف حِ ي  دِّ  هللا جَ إال   إلو ال
إِِن ﴿ قاؿ جل  شأنو يفهموف مدلوؿ لغتهم جيداً!

َّٓا  َّا َتۡؽُتُدٓواْ إِل ل
َ
َمَر أ

َ
ِ أ َّا َّلِلَّ ٍُ إِل  .﴾إِيَّاهُ ٱدۡرُۡل
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ىو  الّسلـو  الّصلةعليو  الّنيبّ  (هللا رسوؿُ  اً ؿُبَم د وأف  )
إلقرار   ةً اس كاف   للن  العاؼبْب  وىو اؼببعوث من ربِّ اؼببْبِّ 

كما قاؿ   ،فهو اغباكم أبمر هللا تعاذل ،وحيدالت   مةَكلِ 
َّا ﴿ :سبحانو َِِ رَُّشٍٖل إِل َْا  رَۡشٌۡ

َ
آ أ ََ ِ لُِيَطاَع َو  ﴾بِإِۡذِن ٱَّللَّ

هللا، اعًا إبذف طَ  حاكمًا مُ إال   وما أرسلنا من رسوؿٍ  أي
ٍُ ﴿ :األنبياء وقاؿ تعاذل يف حقِّ  ُٕ َِ َءاَتۡيَجَٰ َِّذي ْوَلَٰٓهَِه ٱز

ُ
أ

ٍَ ٱًِۡىَتََٰب  َّٖةَ  َوٱدۡرُۡل ُت كانت بنو ) ويف اغبديث: ﴾َوٱلنُّ
 ُكلُّ أي ربكمهم فكاف   1(إسرائيل تسوسهم األنبياء

ذا األنبياء ، وىكمن أنبياء بِب إسرائيل حاكماً  نيبٍّ 
 ليقيموا ؛يدفعُ  وسيفٍ  ،وعُ دْ يَ  كتابٍ بعثوف بسل يُ والرُّ 

  حكم هللا يف األرض.

 ج  ، وتصـو رمضاف، وربَُ الز َكاةوتؤيت  لةالص  وتقيم )
. صدقتَ "قاؿ:  (إليو سبيلً  تَ البيت إف استطعْ 
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و قيل: كيف يسألُ  فإفْ  ".وقُ ويصدِّ و فعجبنا لو يسألُ 
: ، واعبوابُ : صدقتَ ال يقوؿُ  يسأؿُ  ال ذيو  و؟قُ صدِّ ويُ 
بل ىو  ،ْبائلالس   ليس كسائرِ  وُ إذل أن   اإلشارةَ  أرادَ  وُ أن  

 .َعز  وَجل  من هللا  مرسلٌ 

ك هللا كأن   أف تعبدَ ) قاؿ: ،قاؿ: فأخربين عن اإلحساف
أف تعمل ) ويف رواية ،(يراؾ وُ فإن   ، فإف دل تكن تراهُ تراهُ 

 فاإلسلـُ  (اؾرَ يػَ  وُ فإن   هُ رَ إف دل تػَ  كَ ك تراه فإن  هلل كأن  
ؤية، أو كالرُّ  يةٌ ؤْ رُ  واإلحسافُ  ،تصديقٌ  ، واإليبافُ عملٌ 

فحقيقة اإلسلـ: االنقياد، وحقيقة اإليباف: االعتقاد، 
أف  إذا أرادَ . واؼبوذل سبحانو هودوحقيقة اإلحساف: الشُّ 

وىو  ،سليم واالنقياد لواه إذل الت  دَ يوصل عبده إليو ىَ 
مأنينة إليو بنور حلوة الطُّ  وُ يتوج   مُث  مقاـ اإلسلـ، 

إليو بنور حلوة  وُ يتوج   مُث  صديق وىو مقاـ اإليباف، والت  
 شاىدة وىو مقاـ اإلحساف.اؼب
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: قاؿ: اي يِّ ائِ سَ ويف رواية للن   (الس اَعةفأخربين عن )
و شيئاً، بْ ؟ قاؿ: فَنَكس فلم هبُ الس اَعةأخربين مٌب  ؿُبَم دُ 

فلم هببو شيئاً، ورفع  أعادَ  مُث  و شيئاً، بْ أعاد فلم هبُ  مُث  
، الس اِئلمن  ما اؼبسؤوؿ عنها أبعلمَ ) رأسو فقاؿ:

 ويف ىذا تنبيوٌ  1(تُعرؼ هبا... ؽبا علماتٌ  ولكنْ 
 أَنػ ُهمابعتبار  راةفاة العُ ظر والبحث عن اغبُ ؤاؿ والن  للسُّ 

عن حقيقة  الّسلـعليو يُل رب ج ، فلو أابفَ اراهتامَ من أَ 
 عنهم. السَُّؤاؿالبحث و  إذل القـو ؼبا كاف ىناؾ حاجةٌ 

ك ثُ حدِّ ولكن سأُ  ،الس اِئلمن  عنها أبعلمَ  ما اؼبسؤوؿُ )
االىتماـ عن  واالستدراؾ انشئٌ  (اهَ عن أشراطِ 

 ؿْ واسأَ  الس اَعةعن  ؿْ ها، على معُب: ال تسأَ أبشراطِ 
القـو  بيافِ ، فانتقل اعبواب إذل أَنػ ُهمئك بشنبِّ عم ن سأُ 

 .ذين عليهم مدار الكلـال  

                                        
 .4991 رقم: النسائي، رواه -1



 

51 

 

واؼبراد  (اهَ اطِ رَ شْ ن أَ مِ  اؾَ ها فذَ تَ ربػ   ةُ اأَلمَ  تْ دَ لَ إذا وَ )
ة م  كانت أُ   أفْ  فبعدَ  ،انعكاس األحواؿ وانقلب األمور

، يةَ زْ اعبِ  الكتابِ  ؽبا أىلُ  فعُ دْ ويَ  ،األرض مُ كُ اإلسلـ ربَْ 
َبعُ تػَ  ؿبكومةٌ  تْ حَ أصبَ  ساهتا قد  سوف مُ دنِّ اة، يُ رَ اة العُ فَ اغبُ  تػْ
 إذل غّبِ  د األمرُ سِّ إذا وُ ) :ملسو هيلع هللا ىلص، كما قاؿ ىاأَ يْ وف فػَ ُكلُ وأي
داللة على انعكاس سائر  ،1(الس اَعةِ  رِ ظِ تَ و فانػْ أىلِ 

 نُ سبََ ؤْ ويػُ  ،ادؽُ ب الص  وُيكذ   ،الكاذبُ  ؽُ د  فُيصَ  :األحواؿ
 ،األشرارُ  رفعُ ويُ  ،يارُ خْ األَ  عُ وضَ ويُ  ،األمْبُ  فُ وىُبو   ،اػبائنُ 

 ويظهرُ  ،العلم قبضُ يُ و  ،ادلُِ العَ  ويسكتُ  ،م اعباىلل  كَ تويَ 
 اعبهل.

 الن اس وسَ ءرُ  اةُ فَ اغبُ  اةُ رَ العُ  تِ كانَ   وإذا) ولفظ مسلم:
وبكموف  ال ٍبأي يف ىذه اؼبرحلة  (هااطِ رَ شْ من أَ  فذاؾَ 

 . ادلََ فيها العَ 
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واؼبقصود ِمن  (مكْ البُ  مُّ اة الصُّ رَ اة العُ فَ اغبُْ ) :ويف رواية
من  نف العايتىذا الصِّ  لبكم بياف أف  ا مِّ هم ابلصُّ وصفِ 
يف  أَنػ ُهمو  ،َعز  وَجل  عند هللا  الن اس شرُّ  مار ىف  الكُ 

 ،اغَبقّ عن ظباع  اءُ أصم   أِلَنػ ُهم ؛اؼبنازؿ لديو أخسِّ 
، وىذا اؼبعُب ىو طق بو رغم معرفتهم بوعن النُّ  اءُ مَ كَ بُ 

ٍُ ﴿ :اآليةاؼبراد يف  ٍُّ ٱلُۡبۡل ِ ٱلصُّ َوآّبِ ِؼَْد ٱَّللَّ إِنَّ َشرَّ ٱزدَّ
َِ لَا  َِّذي ٌٍ ﴿ :و تعاذلىذا قولُ  ونظّبُ  ﴾َحۡؽنٌُِٖنَ ٱز ۢ ةُۡل ٍُّ ُص

ٍۡ لَا يَرِۡجُؽٖنَ  ُخۡمي   ُٕ  استماع عن مٌّ صُ : قتادة قاؿ ﴾َف
. قاؿ 1عن اإلبصار لو يٌ مْ م بو، عُ كلُّ ن الت  ع مٌ كْ بُ  ،اغبقِّ 

اإلماـ القرطيب يف تفسّبه: وىذا اؼبعُب ىو اؼبراد يف 
 ماف يف حديث جربيل:والة آخر الز   ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ وصف الن  
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 ضِ رْ اأْلَ  لوؾَ مُ  مَ كْ البُ  م  الصُّ  راةَ العُ  اةَ فَ اغبُ  تَ وإذا رأيْ )
  .1وهللا أعلم (من أشراطها فذاؾَ 

 الش اءاء عَ رِ وَخص   (الش اء عاءَ رِ  ةَ الَ العَ ) ويف رواية:
من  أَنػ ُهمومعناه  ،أىل البادية أضعفُ  أِلَنػ ُهم؛ كرابلذِّ 
 وُ بَ ؤْ ة واغبضارة ال يػُ ىم عن أسباب القو  دِ عْ م وبػُ هِ فِ عْ ضَ 
لبذاذهتم  ؛نوفوال تلحقهم الظُّ  ،وال يُفطن إليهم ،ؽبم
ىؤالء اؼبهازيل سينقلب هبم  ه أف  تهم، ومقصودُ ل  وقِ 

ملوكًا مع بُعدىم عن أسباب  اغباؿ إذل أف يصّبوا
 ذلك.

عاء ابلبُػُهم ووصف الرِّ  2(مهُ عاة اإلبل البػُ رُ ) ويف رواية: 
سب اعبهالة يف الن   وىذه - األنساب ؾبهولو أِلَنػ ُهم

أهُِبم األمر  ومنو - الش ْيخوآؿ  على آؿ سعود منطبقةٌ 
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 :هم بقولوفَ و، ووصَ حقيقتُ  ؼْ رَ عْ : إذا دل تػُ مٌ هَ بػْ فهو مُ 
 أي األعراب. (الُعَريب) :ويف رواية (العرب)

أراد  1(الن اس وسَ رء اغبفاةُ  الةُ وعاد العَ ) :ويف رواية
ِِ لُّ م على األمر وسبَ ىاستيلءَ  مع  ،ابلقهر م البلدَ ىُ َك

وىذا األمر  -وهللا ورسولو أعلم  - هم لذلكتِ ي  عدـ أىلِ 
ىي من أشراط  ال ٍبموافق ؼبرحلة انقلب اؼبوازين 

 . الس اَعة

 (همدينَ  الن اسَ  مَ لِّ عَ جاء ليػُ  ىذا جربيلُ ) وقاؿ يف آخره:

ىؤالء  معرفةَ  ملسو هيلع هللا ىلصفجعل  (دينكم معادلَِ ) :ويف روايةٍ 
هم من حقيقتِ  وإدراؾَ  ،همواقعِ  وفهمَ  ،راةالعُ  اغبفاةِ 
من  قُّ احملويظهر  ،بيّ من الط   ز اػببيثُ مي  تَ ليػَ  ؛الدِّْين

 .لبطِ اؼب
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ۖ ﴿ :قاؿ تعاذل َخث  ـۡ ٍ َب ُٕ تَِي
ۡ
ن حَأ

َ
اَؼَث أ َّا ٱلصَّ ۡي يَُْغُروَن إِل َٕ  َف

ٍۡ  َفَندۡ  ُٕ َٰ ٍۡ ذِۡوَرى ُٕ ٍۡ إَِذا َجآَءۡت ُٕ َ َّيَٰ ل ن
َ
ۚۡ قَأ ا َٕ ۡشَراُط

َ
 ٲَجآَء أ

 ُ َّا ٱَّللَّ َٓ إِل َٰ ۥ لَٓا إَِل ُٓ َّّ
َ
ٍۡ أ أي  ،للمنافقْبمّب والض   ﴾قَٱۡؼٌَ

وإف كانوا ىم  ،الس اَعة انتظارُ ىو يف نفسو  الواقعُ  األمرُ 
ما يف أنفسهم غّب  ألف   ؛ذلك يف أنفسهم ينتظروف غّبَ 

وف إال رُ ظُ نْ يػَ  ـ: فهلْ َكَل ال مُ ظْ ونَ  لبطلنو، ؛راعىً مُ 
 ؟كراىمم ذِ هتْ  ؽبم إذا جاءَ فأّن   ؟أف أتتيهم بغتةً  الس اَعة

ا َفَندۡ ﴿ها، وتقدمي صبلة فقد جاء أشراطُ  َٕ ۡشَراُط
َ
 ﴾َجآَء أ

راطها يف اغبديث نبيو على أشيفيد االىتماـ، وجاء الت  
فذاؾ من  الن اس وسَ رء اةُ رَ اة العُ فَ إذا كانت اغبُ ) :ـتقدِّ اؼب

شكاة بس من اؼبِ تَ قْ اؼبها ت أيُّ نْ وإذا تيق   (أشراطها
آتية وقد جاء أشراطها  الس اَعة ة أف  ي  م داحملَ ة ي  وِ فَ صطَ اؼب

 ة اؼبلكِ العلم بوحداني   :ما هبب عليك ؿُ أو   وُ فإن  
 راة فل بد  فاة العُ ك يف زمن اغبُ قت أن  وإذا ربق   ،األعظم

ى رَ عُ  ضُ نقَ إمبا تُ ف ؛شفًا وبياانً ااًن وكَ يَ لمًا وعَ هم عِ فَ رِ عْ تػَ  أفْ 
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 عرؼِ يَ  ال  نْ مَ  يف اإلسلـِ  شأَ إذا نَ  روةً عُ  روةً عُ  اإلسلـِ 
 حبصوؿ لم إال  العِ  وال يتمُّ اؼبطلوب اليقْب،  ألف   ،ةاعباىلي  

 فَ دَ يْ دَ  ألف   ؛قليدظر، وذلك ال وبصل ابلت  الن   اليقْب بعد
 لبيس عليهم.أىل الكتاب إضلؿ اؼبسلمْب والت  

معادل  يرشد إليو اغبديث: أف   ال ذيوالقوُؿ الفصُل 
 البناء، اثبتةُ  ةُ الوضع، سوي   كمةُ كاملة األجزاء، ؿبُ   الدِّْين

ال يبكن فصل بعضها عن  ،ظمسقة الن  ت  سس، مُ األُ 
الفصل بينها ضرٌب من العبث، وفيها  بعض، بل إف  
، اغَبقّ  الدِّْينسبة إذل راة ابلنِّ ين اغبفاة العُ بياٌف لبطلف دِ 

فاؽ، وىتٌك ووصٌف ؼبا ىم عليو من فنوف الكفر والنِّ 
لشبههم الواىية  ألسرارىم وإزاحةٌ ألستارىم، وكشٌف 

ت فلم ة قد سب  ج  اغبُ  على أف   وتنبيوٌ  ،نات الواضحةابلبيِّ 
  ةٌ بعد ذلك عل   يبق

ُ
  ل وال عذرٌ لِّ تعَ ؼب

ُ
 ...رعتذِ ؼب

 عركةٍ عن ميلد اإلسلـ، وعن مَ  ئُ نبِّ وىذا اغبديث يُ 
على اإلسلـ، ال خيار للمسلمْب يف  مفروضةٍ 
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بْب وجودين ال  طبيعيٍّ  خوضها، ويكشف عن صراعٍ 
، وال يبكن فهم اإلسلـ عايش بينهما طويلً يبكن الت  
الواقع  قَ فْ ة وِ ن   دبراجعة نصوص الكتاب والسُّ إال   بوضوحٍ 

ٌؽ بعيد بْب رْ راة، وفػَ ؽبؤالء اغبفاة العُ  اغبركيِّ  ارىبيِّ الت  
صوص يف ، والنُّ فراغٍ يف  ا قوالبٌ صوص كأهن  ة إذل النُّ ظر الن  

ة، وىذا يقودان إذل اغبكم على أصحاب صورهتا اغبركي  
 ريف.وف ابغبديث الش  اؼبعنيُّ  نػ ُهمأبَ  الدِّْرِعي ةميثاؽ 

  



 

58 

 

 



 

59 

 

 ونُ رْ وقػَ  افيطالشّ 

، ويقاؿ غبدِّ الرأس وجانبو: الن اسف: اعبيل من رْ القَ 
اعببل:  فُ رْ بّب القرنْب، وقػَ أي ك فُ قرَ أَ  شٌ بْ قاؿ: كَ ف، ويُ رْ قػَ 

و و وأعوانُ زبُ ه وحِ : أولياؤُ الش ْيطَافراد بقرف اؼبو أعله، 
، وىم بنو فورُّ صَ و وتَ كِ لْ مُ  وؿبلُّ  ووقتِ  و وأىلُ مانُ وز 

هم يف تِ ص  ل أشتات قِ ؼبن أتم   وىذا واضحٌ  ،إسرائيل
 القرآف الكرمي. 

و يعل ة مع أبينا آدـص  ىو صاحب القِ  الش ْيطَافو 
ة يغوي ذري  سو ة هللا وسلطانو أن  بعزِّ  ، وقد أقسمَ لـالس  

 :1يف سورة بِب إسرائيل كما حكى تعاذل  ،صبعآدـ أَ 
َّٓا إِةٌِۡيَس ﴿ ْ إِل ْ ٓأِلَوَم قََصَجُدٓوا َلَٰٓهَِىثِ ٱۡشُجُدوا َُ َْا لٌِۡ َوِإۡذ مٌُۡ

                                        
 . اإلسراء لسورة اسم ىو: إسرائيل بِب سورة -1
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 ِۡ َُ ِ ۡشُجُد ل
َ
ْ  مَاَل َءأ َرَءۡحَخَه َهَٰ  ١ا َخٌَۡنَج ِطي

َ
َِّذي مَاَل أ َذا ٱز

 َِّ ۡخَخَِْل
َ
ثِ لَأ َُ ِٖۡم ٱًۡنَِحَٰ ِِ إِلَيَٰ يَ ۡرحَ خَّ

َ
ِۡ أ ِ َج عَلَىَّ ًَه َۡ َورَّ

َّا مٌَِيل   ۥٓ إِل ُٓ َخ ٍۡ قَإِنَّ  ٦٢ا ُذّرِيَّ ُٕ ْۡ َِ ِ حَتَِؽَه  َُ ۡب َف َٔ مَاَل ٱۡذ
ٍۡ َجَزآء   ٍَ َجَزآؤُُك َّْ َٕ قُٖر   َج ٖۡ ِِ ٱۡشَخَطۡؽَج  ٦٣ا ََّ ََ َوٱۡشَخۡكزِۡز 

 ٍۡ ُٕ ٍِٕ ِبخَۡيٌَِه َورَِجٌَِه وََشارِۡك ۡي
ۡجٌِۡب َؼٌَ

َ
حَِه َوأ ٖۡ ٍ ةَِص ُٕ ْۡ َِ

َّا  ُِ إِل ۡيَطَٰ ٍُ ٱلشَّ ُٔ ا يَؽُِد ََ ۚۡ َو ٍۡ ُٔ ۡوَلَِٰد وَِؼۡد
َ
َِٰل َوٱلۡأ َن َۡ

َ
فِي ٱلۡأ
عَقدي ًة  واآلايت تصف يف عمومها شراكةً  ﴾ُؿُروًرا
 تقـو بْب إبليسَ  ة...ة عسكري  سياسي   ةً تصادي  اق ةً إعلمي  
حدة ت  اؼبشعوب األمم  يضمُّ  يف ميثاؽٍ  خصُ و تتل  وأوليائِ 

لو يف  مأذوفٌ  ووبكم األرض من خللو! وإبليسُ 
  اعة.ها، ومنها الوعود اؼبغرية اػبد  ُكلِّ استخداـ وسائلو  

 إبلزاـ أىل الكتاب وتبكيتهم ببياف أف ؼبّا أُِمر ملسو هيلع هللا ىلصو 
مدار نقمهم للدين إمبا ىو كفرىم دبا ىو مسّلم ؽبم أُِمر 
عقيبو أبف يبكتهم ببياف أف اغبقيق ابلنقم واللعنة 

ما ىم عليو من االستهزاء والغضب واؼبسخ حقيقة 
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وينعى عليهم يف ضمن البياف عبادهتم الشيطاف ابلدين 
ۡي ﴿ َٔ َّبُِّئُلٍ بَِشّر  مُۡي 

ُ
ُرَٖبثً  أ ََ َٰلَِه  ِِ َذ َّ  ِ ََ  ِۡۚ ِؼَْد ٱَّللَّ

َْازِيَر  ٍُ ٱًۡنَِرَوةَ َوٱدۡزَ ُٕ ْۡ َِ ُ وََؿِظَب َؼٌَۡيِٓ وََجَؽَي  ُٓ ٱَّللَّ َْ ًََّؽ
ْوَلَٰٓهَِه َشّر  

ُ
َٖتۚۡ أ ـُ َٰ ّ   وََخَتَد ٱًطَّ صَض ََّ َٖ َطيُّ َؼِ َش

َ
آِء ا َوأ

بِييِ  وََخَتَد ﴿فسّبه: قاؿ اإلماـ اؼباتريدي يف ت ﴾ٱلصَّ
َٖت  ـُ َٰ . وىو قوؿ ابن عباس 1يعِب الشيطاف ﴾ٱًطَّ

واغبسن. وقاؿ اإلماـ اػبازف يف تفسّبه: وجعل منهم 
عبد الطاغوت يعِب من أطاع الشيطاف فيما سوؿ لو 

وقاؿ اإلماـ النسفي: أي  .2والطاغوت ىو الشيطاف
العجل أو الشيطاف ألف عبادهتم العجل بتزيْب 

َٖت وََختُ ﴿وقُرئ  . اىػ.3الشيطاف ـُ َٰ بضم الباء وجر  ﴾َد ٱًطَّ
صبع َعْبد وىو على ىذه  ﴾دََََختُ ﴿الطاغوت على أف 

                                        
 .3/549تفسّب اؼباتريدي  -1

 .2/58تفسّب اػبازف  -2

 .1/458النسفي تفسّب  -3
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َْازِيرَ ﴿القراءة معطوؼ على  قاؿ اإلماـ  ﴾ٱًۡنَِرَوةَ َوٱدۡزَ
القرطيب: ؼبا نزلت ىذه اآلية قاؿ اؼبسلموف ؽبم "اي إخوة 

. واؼبقصود 1القردة واػبنازير" فنكسوا رؤوسهم افتضاحاً 
من ذكر ذلك ىنا تعيّبىم دبساوئ أسلفهم إبكااًت ؽبم 
عن التطاوؿ على أنو إذا كانت تلك شنشنتهم أزماف 
قياـ الرسل والنبيْب بْب ظهرانيهم فهم فيما بعد ذلك 
ـّ  أسوأ حااًل وأجدر بكوهنم شرًا فيكوف الكلـ من ذ
القبيل كلو على أف كثّبًا من موجبات اللعنة والغضب 

اؼبسخ قد ارتكبتها األخلؼ حْب خادعوا اؼبسلمْب و 
َوِإَذا ﴿واستهزؤوا بدينهم كما يرشد إليو قولو بعده 

ٖاْ  ٍۡ مَۡد َخرَُج ُٔ ْ ةِٱًُۡلۡكرِ َو ٖا َخٌُ َّْا َومَد وَّ ََ ْ َءا ا ٖٓ ُ ٍۡ مَال َجآُءوُك
ٖنَ  ُُ ْ يَۡلُخ ٖا ا َشضُّ َُ ِ ٍُ ة ۡؼٌَ

َ
ُ أ فيحق شتمهم دبا  ﴾ةِِٓۚۦۡ َوٱَّللَّ

األعظم صلى هللا  اؼبفّسريهم. وقد أرشدان نعتقده ف

                                        
 .6/236تفسّب القرطيب  -1
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يف  عليو وسلم إذل مكاهنم فيما رواه اإلماـ البخاري
: قاؿ رسوؿ اّللِ  اعبامع الصحيح عن ابن عمر قاؿ

قاؿ: قالوا:  (ابرؾ لنا يف شامنا، ويف يبننا الل ُهم  ) :ملسو هيلع هللا ىلص
ابرؾ لنا يف  الل ُهم  ) :ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبُّ ؟ قاؿ: قاؿ قبدانويف 

 ؟ قاؿ: قاؿ:قبدان: ويف قالواقاؿ:  (شامنا، ويف يبننا
 . 1(الش ْيطَافقرف  عُ لُ طْ الزؿ والفًب، وهبا يَ ىناؾ الز  )

 (تْبنا مر  نِ نا ويبََ لنا يف شامِ  ابرؾْ  الل ُهم  ) ويف رواية ألضبد:

هللا  نا اي رسوؿ هللا؟ فقاؿ رسوؿُ : ويف مشرقِ فقاؿ رجلٌ 
 ةُ عَ سْ وهبا تِ  ،الش ْيطَافف رْ قػَ  عُ لُ طْ الك يَ نَ ىُ  نْ مِ ) :ملسو هيلع هللا ىلص

 . 2(ر  الش   ارِ شَ عْ أَ 

                                        
: رقم الكبّب، اؼبعجم يف الطرباين رواه وكذا؛ 1037 :رقم ،البخاري رواه -1

19422.  

  .5642 :رقم ،رواه اإلماـ أضبد يف مسنده -2
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 قرفُ َيْطُلُع من ىنالك  إف  ) يف األوسط: رباينِّ وعند الط  
اء وبو الد   فرِ الكُ  أعشارِ  وبو تسعةُ  ،الش ْيطَاف

 . 1(ضاؿالعُ 

رأيت رسوؿ هللا : قاؿ: عن ابن عمر حيحْبيف الص  و 
 الفتنة ىاىنا، إف   ىا إف  ) فقاؿ: اؼبشرؽ يشّب إذل ملسو هيلع هللا ىلص

والقرف:  2(الش ْيطَافقرف  عُ لُ طْ ىنا من حيث يَ الفتنة ىا
ب أي ب  سَ بب للمُ ة وىو من استعماؿ اسم الس  و  القُ 

 .الش ْيطَافة و  من حيث قػُ َيْطُلُع 

ىنا، من حيث رأس الكفر من ىا) :ويف رواية ؼبسلم
رايسة  واؼبعُب أف   .3يعِب اؼبشرؽ (الش ْيطَافقرف َيْطُلُع 

ِقَبل  عُ ة تطلُ ة يف أُم  صراني  ة والن  الكفر وَمنشأ اليهودي  

                                        
  .1889: رقم ،الطرباين، اؼبعجم األوسط -1

 . 2905 :رقموصحيح مسلم  ؛3279 :رقم البخاريّ  صحيح عليو، متفق -2

 .2905 رقم: مسلم صحيح -3



 

65 

 

وروى  .اؼبنورة وىي مشرؽ اؼبدينة اً قبد اؼبشرؽ، أرادَ 
صلى هللا عليو ظبع رسوؿ هللا  وُ عن ابن عمر أن   مسلم
 ،ىناالفتنة ىا ىا إف  ) :وىو مستقبل اؼبشرؽ يقوؿ وسلم

قران  َيْطُلعُ حيث ) ثلاثً  (الفتنة ىاىنا ىا إف  
هتما إذل و  فيكوف معناه ىنا إضافة قػُ  .1(الش ْيطَاف
 وويُّ بو، قاؿ اإلماـ الن   وعوهنما لو على ما يهمّ  الش ْيطَاف

ذاف يغريهما إبضلؿ نبا صبعاه الل  " رضبو هللا تعاذل:
ومن اؼبعلـو أف  .2"اس. وقيل: شعبتاه من الكفرالن  
وآؿ  : آؿ سعودٍ قبيلتْبة قامت على ولة السعودي  الد  

يثاؽ مِ ) يَ ا ميثاقاً ظبُِّ دَ قَ وقد عَ  (الش ْيخآؿ ) ابعبد الوى  
بن عبد الوىاب واإلماـ  ؿُبَم داإلماـ بْب  (الدِّْرِعي ة

 1744اؼبوافق  ،للهجرة 1157 :عاـ بن سعود ؿُبَم د

                                        
 .نفسو السابق اؼبرجع -1

  .2/34 :النووي لإلماـ مسلم صحيح شرح - 2
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للهجرة اؼبوافق  1158اإلعلف عنو عاـ  للميلد، وت  
ايض، تقع جبانب الرِّ  الدِّْرِعي ةوبلدة ، للميلد 1745

 .نَػو َرةاؼبوىي يف مشرؽ اؼبدينة 

صلى رداء قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا عن أب الد   يُّ مِ ارِ روى الد  
 ِئم ةَ عليكم األَ  ما أخاؼُ  أخوؼُ  إف  ) :هللا عليو وسلم

 . 1(ْبلِّ ضِ اؼب

 (اىناىَ  نْ مِ  ذبيءُ  الفتنةَ  إف  ) :مسلمٍ  صحيح يفجاء و 

، الش ْيطَافان رْ قػَ َيْطُلُع من حيث ) بيده كبو اؼبشرؽ وأومأَ 
ويف اغبديث من  2(بعضٍ  م رقابَ كُ بعضُ  وأَنتم يضربُ 

م هُ قػَ ر  إذ فػَ  ؛شاىدة ما ال ينكرىا اؼبسلموفاؼب الّنبو ةة ل  أدِ 
 هم رقابَ بعضُ  عًا وأحزااًب يضربُ يَ شِ  الش ْيطَاف أولياءُ 

                                        
وقولو: أخوؼ ابلرفع خّب إف مقدـ، واألئمة اظبها  .215 رقم رواه الدارمي -1

 .اؼبضلْب وىو منصوب ابسم وصف ولذلك منصوب،مؤخر 

 . 2905رقم  ،صحيح مسلم -2



 

67 

 

فيما أيتوف  ،هم يبنوففصاروا على مناىجِ  ،بعضٍ 
 .ويذروف

صلى رسوؿ هللا  حيحْب: أف  ريرة يف الص  أب ىُ  حديث
 كبو اؼبشرؽ، والفخرُ  الكفرِ  رأسُ ) قاؿ: هللا عليو وسلم

ادِ واإلبل، والفَ ل يْ يف أىل اػبَ  يلءُ واػبُ  ، رِ بَ الوَ  ين أىلِ د 
 . 1(منَ يف أىل الغَ  كينةُ والس  

والفخر واػبيلء يف الفد ادين أىل ) زاد مسلم يف رواية:
 . 2(مسر، ِقَبَل مطلِع الش  بَ الوَ 

أشار رسوؿ هللا حيحْب: يف الص   أب مسعودٍ  حديث
  إف  اَل ىنا، أَ ىا يبافٍ  اإليبافُ ) :بيده كبو اليمن فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص

                                        
 .52 :رقموصحيح مسلم  ؛3301 :رقم ،البخاريّ  صحيح عليو، متفق -1

 .السابق الرقم مسلم، صحيح -2
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 أصوؿِ  عندَ  ،1ناديِ يف الفد   القلوبِ  ظَ لَ وغِ  وةَ سْ القَ 
 يف ربيعةَ  الش ْيطَافقران َيْطُلُع ، حيث اإلبلِ  انبِ أذْ 
 . 2(رَ ضَ ومُ 

كَبَْو  اْلِفًَبُ  َجاَءِت  ِمْن َىا ُىَنا ) ويف رواية للبخاري:
اِديَن َأْىِل اْلَوبَِر   اْلَمْشرِِؽ َواعْبََفاُء َوِغَلُظ اْلُقُلوِب يف اْلَفد 

ِبِل َواْلبَػَقِر يف َربِيَعَة َوُمَضرَ    .3(ِعْنَد ُأُصوِؿ أَْذاَنِب اإْلِ
  :يتبْب  ويف ىذه األحاديث 

الز الزُؿ والفًُب، تسعُة أعشار الكفر،  رأسُ  .1
قرُف ر، فأعشار الكُ  تسعةُ  الش رِّ،

  ِب إسرائيل.الش ْيطَاف...داللة على ب

                                        
 ال ِذين فهم الش ديد، الصوت وىو الفديد، من وىو فد اد، صبع: الفد ادين -1

 .ذلك وكبو وحروثهم وخيلهم إبلهم يف أصواهتم تعلو

  .51 :رقم ،وصحيح مسلم ؛3302 :رقم ،البخاريّ  صحيح عليو، متفق -2

 .3498: رقم البخاري، صحيح -3
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 ثنيةابلت   الش ْيطَافايت أخرى: قران ويف روا .2
 .الن َصاَرىداللة على اليهود و 

مس، مكاف اؼبشرؽ، قبد، ِقَبل مطلع الش   .3
 ،مَبادفةٌ  ظٌ اا ألفعلى أهن   ، فيو داللةٌ ربَ أىل الوَ 

ىبرج منو قرف  ال ذياؼبقصود ابؼبشرؽ  وأف  
 .جزيرة العرب قبدٌ  الش ْيطَاف

ادوف، أىل الوبر، أىل اػبيل واإلبل، الفد   .4
عاء وصفهم برِ  الّسلـويف حديث جربيل عليو 

، وىذه األوصاؼ منطبقة على أصحاب اإلبل
  .الدِّْرِعي ةميثاؽ 

لظ القلوب، قاؿ الفخر واػبيلء، القسوة وغِ 
ِۢ َبۡؽِد ﴿تعاذل  ِ َّ ٍَّ مََصۡج مٌُُُٖبُلٍ  َٰلَِه ُث َذ

َٖة   َشدُّ مَۡص
َ
ۡو أ
َ
 يف اػَبط ابو  ﴾قَِهَي َوٱدۡرَِجاَرةِ أ
يف  الش ْيطَاف ينَ رْ  عنهم بقَ عرب  اؼباآلية لبِب إسرائيل 

َأاَل إف  القسوَة وِغَلَظ القلوِب ) :ـتقدِّ اؼباغبديث 
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يف الفد ادِين، عنَد أصوِؿ أْذانِب اإلبِل، حيث 
 وعلُ والطُّ  ،(ربيعَة وُمَضرَ  َيْطُلُع قران الش ْيطَاف يف

يقاؿ: طَلَع إذا اختفى  ،وُبمل على االختفاء
أي يغيب وىبتفي  ،1وىذا من األضداد ،وغاب
ة ومضر، ويشّب إذل ذلك شيطاف يف ربيعالقران 

 ،"يف ربيعة ومضر" :حْب قاؿ "يف" اؼبعُب اغبرؼ
وآؿ سعود وآؿ  ودل يقل: من ربيعة ومضر.

الشيخ لبسوا جلدة بِب إظباعيل وانتحلوا نسب 
مسحة إسرائيلية  أَنػ ُهم اغَبقّ و ربيعة ومضر! 

 آؿُ ب سُ نْ ! حيث يػَ يف ربيعة ومضر اختفت
بن  ؿُبَم دبن  بن سعودِ  ؿُبَم دهم إذل أنفسَ  سعودٍ 

 ؿُبَم دمقرف بن مرخاف بن إبراىيم بن موسى بن 
بن ربيعة بن مانع بن اغبسيب بن اؼبقلد بن 

                                        
 .بعدىا وما 9/134 طلع، ماد ة منظور البن العرب لساف -1
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بدراف بن مالك بن سادل بن مالك بن حساف 
بن ربيعة بن مرة بن منقذ بن اغبارث بن سعد 
بن نباـ بن مرة بن ذىل بن شيباف بن ثعلبة بن 

،  بة بن صعب بن علي بن بكر بن وائلعكا
 ومعلـو أف   .1الن ْجِديّةكما ذكروه يف األجوبة 

بكر بن وائل من ربيعة، قاؿ ابن حـز يف كتاب 
صبهرة أنساب العرب: وبنو بكر بن وائل بن 
قاسط بن ىنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة 

أنفسهم ينسبوف آؿ الش ْيخ و  .2ربيعةبن أسد بن 
سليماف بن علي  ؿُبَم د بن عبد الوى اب بنإذل 

بن ؿُبَم د بن أضبد بن راشد بن بريد بن ؿُبَم د بن 
بريد بن مشرؼ بن عمر بن معضاد بن ريس بن 
زاخر بن ؿُبَم د بن علوي بن وىيب بن قاسم بن 

                                        
 .16/348الدرر السنية يف األجوبة النجدية:  -1

 .1/484صبهرة أنساب العرب:  -2
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موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن هنشل 
بن شداد بن زىّب بن شهاب بن ربيعة بن أب 

بن زيد مناة سود بن مالك بن حنظلة بن مالك 
 .1بن سبيم، كما ذكروه يف األجوبة الن ْجِديّة

: بنو  ومعلـو أف بِب سبيم من مضر، قاؿ ابن حـز
سبيم بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن 

 .2مضر
 ،(الفتنة ىاىنا إف  ) إبعادة ملسو هيلع هللا ىلصتوكيده  .5

ْب عن الس ائِلوعدـ إجابة  ،"ىا" نبيووأبداة الت  
 ،هةائِ الغافلة الت   أُم َتو ملسو هيلع هللا ىلص وَ فنب   ة األوذل،يف اؼبر   قبدٍ 

 ر.طَ ن اػبَ مَ كْ وأرشدىا إذل مَ 

                                        
 .16/315الدرر السنية يف األجوبة النجدية:  -1

 .1/480صبهرة أنساب العرب:  -2
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أي يف جهة  "يف ربيعة ومضر" :وُ قولُ  .6
حيث مسكن  ،نَػو َرةاؼبسبة للمدينة ابلنِّ اؼبشرؽ 

 ىاتْب القبيلتْب. 
الفد اد: ىو الشديد الصوت رحب  .7

اعبوؼ، يقاؿ: فدا إذا رفع صوتو وىو دأب 
وحكى أبو عبيدة معمر "اغبفاة العراة وعادهتم، 

أف الفدادين ىم أصحاب اإلبل  :بن اؼبثُب
ذَكَره اغبافظ ابن  "الكثّبة من اؼبائتْب إذل األلف

الوبر بفتح الواو أىل "وقاؿ:  1حجر يف الفتح
  ،ةدَ واؼبوح  

َ
ب رَ العَ  ألف   ؛ردَ أي ليسوا من أىل اؼب

  رِ ضَ عن أىل اغبَ  تعربُِّ 
َ
أىل  نْ وعَ  ،ردَ أبىل اؼب

ومعُب قولو: عند  .2اىػ ."البادية أبىل الوبر

                                        
 .6/352: الباري فتح -1

 .نفسو السابق اؼبرجع -2
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 ،أصوؿ أذانب اإلبل والبقر أي ىم تبع ألصوؽبا
ابع والت   ،م جعلوا اؼبتبوع اتبعاً إذل أهن   وفيو إيباءٌ 

 ،وا اؼبؤمنْبعُ وخادَ  ،فقلبوا اؼبوازين ،متبوعاً 
وأىل  موضوعًا ومشروعاً، وعكسوا ما ىو معتربُ 

ا كانوا وإمب   ،رٍ قَ جزيرة العرب دل يكونوا أصحاب بػَ 
، وىذا اغبديث من دالئل وغنمٍ  أصحاب إبلٍ 

 ووافق الواقعَ  ،غّيباؼبو أخرب عن ألن   ؛ملسو هيلع هللا ىلصتو نبو  
ظ القلوب لَ سوة وغِ حيث صار ألىل القَ  ،هخربُ 

  !!!األبقار يف العادلَ  مزارعِ  يف جزيرة العرب أكربَ 
لاي ىناؾ البَ أي  (ًبالزؿ والفِ ىناؾ الز  ) :وقولو

 ...الش ْيطَافىناؾ أولياء  واألمور العظاـ...
 رؾ...ىناؾ صناديد الشِّ  وس الكفر...ءىناؾ ر 
 لؿ...الض   أَِئم ةىناؾ  فاؽ...قادة النِّ ىناؾ 
ىناؾ  ...ئالكيد اػببيث واؼبكر السيِّ  سُّ دَ ىناؾ يُ 

 ىناؾ ُتدو ف العقائدُ  ايف الباطلة...ُتسطّر األدْ 
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 ب اؼبواثيقُ تَ كْ ىناؾ تُ  فة...رِ واؼبناىج اؼبنحَ  ائغةُ الز  
 ة اإلسلـ...م  اؼبصائب ألُ ىناؾ ُتدبّر  اعبائرة...

عندما كاف يسّب على  يّ غبَُ  بنَ  روَ مْ عَ  وقد أغرى إبليسُ 
على  قبديٍّ  شيخٍ  ل لو يف صورةمث  تف جِّ راحلتو يف اغبّ 

 الل ُهم   إبليس، لبيك لىب   مُث   ،فسايره ساعةً  ،أصهبَ  بعّبٍ 
ىو لك سبلكو   شريكاً لبيك، لبيك ال شريك لك إال  

على  الن اس ولىب   ،اىا عمرو بن غبيّ وما ملك، فلب  
 .1جاء اإلسلـ َحٌب  ذلك، فلم تزؿ تلبيتهم 

دوة مشهورة، حْب آتمروا ل إبليس بدار الن  وقصة سبثُّ 
ليس  وقالوا: ال يدخل معكم أحدٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبّ على 
من أىل  شيخيف صورة  الش ْيطَاففدخل معهم  ،منكم

                                        
 .1/179أخبار مكة للزرقي:  -1
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ذا عْب، ىذا فقاؿ بعضهم ليس عليكم من ى ،قبدٍ 
 . 1خلإ من أىل قبد... رجلٌ 

 شيخٍ يف صورة  ل إبليسُ لكعبة سبث  ل ويف بنياف قريشٍ 
 نْ كن مَ يف أمر الرُّ  ملسو هيلع هللا ىلصحْب حّكموا رسوؿ هللا  قبديٍّ 

معشر قريش، أقد  : ايالن ْجِديّ  الش ْيخ و، فصاحيرفعُ 
و ىذا الغلـ دوف أشرافكم وذوي ضيتم أف يليَ رَ 

  ؟2أسنانكم

الً يثّب تساؤُ  قبديٍّ  يف صورة شيخٍ  ؾبيء إبليسَ  كرارُ وتَ 
لة بْب إبليس وصورة ما ىي الصِّ  ه:فادُ مَ  يف أذىاننا

 ؟الن ْجِديّ  الش ْيخ
كم مع اغبفاة العراة على عرش اغبُ  إبليسُ  قد ترب عَ ل

بعد  ،ى بدولة إسرائيلن قاموا بزرع ما ُيسم  ال ذي
                                        

 .9743: رقم ،الصنعاينمصنف عبد الرزاؽ  -1

 .4/124الروض األنف للسهيلي:  -2
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ة ي  الدِّْينات واؼبرجعي   ،بقات اغباكمةاالنقلب على الط  
 لقيطةٍ  ، وتبديلها بعائلتٍ الرُّْوـو  ة يف فارسَ واالجتماعي  

ط إال شُ نْ ، وال تػَ ةٌ سلطوي   ليس ؽبا مطامعُ  ،نةٍ ج  ُمدَ 
راة، يادىا اغبفاة العُ رىا ؽبا أسوف   ال ٍبة ي  ات اغبسِّ للملذ  

 زٍ متميِّ  كلٍّ بش ؿببوكةً  ةً ابع مسرحي  تَ عوب تػُ بينما الشُّ 
 وء، وتظلُّ ط عليها الض  سلِّ وتُ  ،يها وسائل اإلعلـغطِّ تُ 

 ربت منظومةٍ  ،مزمنةٍ  رٍ كْ يف حالة سُ  عوب اتئهةً الشُّ 
 ةٍ سياسي   ةٍ ها على مرجعي  ُكلّ ق األرض  فِ ت  تػَ  جديدةٍ  ةٍ عاؼبي  

  وؿ!يف صبيع الدُّ  مستنسخةٍ  واحدةٍ  ةٍ واقتصادي  

ة بينهم وبْب ي  دِ قْ عَ  اكةٍ رَ راة من خلؿ شَ فاة العُ اغبُ  نَ ك  سبَ و 
عرب اعباليات  الرُّْوـيطرة على الفرس و من الس   الش ْيطَاف

انتظمت يف  ال ٍبو  ،ة وغّبىادة ذات األصوؿ اػبزري  اؼبتهوِّ 
 ذت من العمل الفكريِّ وازب   ،ةٍ ماسوني   وؿبافلَ  ماتٍ منظ  

وىي ربسب  ،ىالتخدـ أسيادَ  ؛ؽبا غطاءً  واالجتماعيِّ 
 بعد أف كانت ىذه اعبالياتُ  ،ا زبدـ نفسهاأهن  
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بسبب  ،يف أوروبة من ِقَبل اؼبلوؾ واألابطرة ضطهدةً مُ 
 ،رواتِ لة يف االستحواذ على الث  تمثِّ اؼبة أعماؽبا التخريبي  

يوف وإغراؽ املتمعات يف الدِّ  ،وفبارسة االحتكار
ر اعية إذل ربرُّ ة الد  ة، وظهرت اغبركة الفكري  وي  بَ الرَ 

وإذل إهناء حالة  ،ْبالشعوب من سطوة اإلقطاعيِّ 
، سيِّ ينِ ط الكَ سلُّ وحالة التَ  ،لك الفرديِّ اؼبة و الطبقي  

ت على فكرة اعبمهوراي   قائمٌ  عاؼبيٌّ  وأصبح ىناؾ نظاـٌ 
 
َ
وال  ،فيها اؼبلوؾُ  يسودُ  ال ٍبة ات الربؼباني  ي  كِ لَ أو اؼب

ورة ف الث  إاب   اً ملي  قت عَ بّ وبكموف! وىذه الفكرة طُ 
ؿ بدِ واستُ  ،ظاـ اؼبلكيِّ طيح ابلنِّ حيث أُ  ،ةالفرنسي  

جربة يف استنساخ ىذه الت   ، وت  ظاـ اعبمهوريِّ ابلنِّ 
 وسب   ،وؿالعديد من الدُّ 

َ
 باعاً...ات تِ لكي  ت اإلطاحة ابؼب

فاة وبْب اغبُ  الش ْيطَافقاـ بْب  إلشراؾٍ  و نتيجةً ُكلّ وىذا  
 راة!العُ 
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، لش ْيطَافبِب إسرائيل اب علقةَ  اؼبؤمنُ  ويكفي أف يعرؼَ 
و فإن   ،برْ أحدثها يف دوؿ الغَ  ال ٍبخمة الض  قلة النُّ  درؾَ ليُ 

ة يطرة الفكري  ن من الس  وسبك   ،الرُّْوـخ يف فارس و فر  قد 
 ريها.فكِّ ة على زعماء تلك األمم ومُ والعقائدي  
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 ْجدػنَ 

 ما اؼبراد بنجد؟
يثُّب اغبفاُة العراُة ُشْبهًة مفاُدىا أف  اؼبقصوَد بنجد يف 

جزيرة العرب،  األحاديث الن بوي ة قبُد العراؽ، وليس قبدَ 
 فما حقيقة ذلك؟

ما ر: وىو وْ خبلؼ الغَ  د ىو ما ارتفع من األرض،جْ الن  
 قبدٍ  أرضَ  أف   ضرورةً  من اؼبعلوـِ و  1البفض من األرض

على  عريف ال ينطبقُ وىذا الت  ، نػَو َرةاؼبشرؽ اؼبدينة  تقعُ 
ها ، وأىلُ فيها سهوؿٌ  منخفضةٌ  أرضٌ  العراؽ، فالعراؽُ 

 .وذبارةٍ  راعة وصناعةٍ زِ  أىلُ 

                                        
 .5/34لساف العرب البن منظور:  -1
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سلم حديث ابن عمر يف صحيح اإلماـ مُ  وقد أاثر
عن عبد هللا بن مسلٌم ، فقد روى بعض اإلشكاالت

ف، وواصل بن عبد األعلى، وأضبد بن عمر ابَ عمر بن أَ 
 يلضَ ثنا ابن فُ قالوا: حد   -بن أابف واللفظ ال - الوكيعيّ 

عن أبيو، قاؿ: ظبعت سادل بن عبد هللا بن عمر، 
 !غّبةكم عن الص  لَ أَ سْ ما أَ  ،يقوؿ: اي أىل العراؽ

يقوؿ:  مرَ عُ  هللا بنَ  أب عبدَ  عتُ ظبَ  !م للكبّبةكُ بَ وأركَ 
من  ذبيءُ  الفتنةَ  إف  ) يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسوؿَ  ظبعتُ 
قران  عُ طلُ من حيث يَ ) اؼبشرؽِ  بيده كبوَ  وأومأَ  (ىاىنا

 قتلَ  ا، وإمب  بعضٍ  كم رقابَ بعضُ  ربُ ضْ وأنتم يَ  (الش ْيطَاف
َعز  فقاؿ هللا  ،خطأً  من آؿ فرعوفَ  لَ قتَ  ال ذيموسى 

ََٰه َوَقَخٌَۡج َجۡكص  ﴿لو:  وَجل   ٍِّ َوَفَخجَّ ـَ َِ ٱًۡ َِ ۡيَجََٰه  َْجَّ ا َف



 

83 

 

ّ ا  : دل يقلْ يف روايتو عن سادلٍ  مرَ عُ  بنُ  قاؿ أضبدُ . ﴾ُفُخٖ
 .1تُ عْ ظبَِ 

تنبيو وإيقاظ ألىل العراؽ ىو  توبيخ سادلٍ يبدو أف و  
قرين الشيطاف اليهود  انجٌم عن اتِّباع اقتتاؽبموإيذاف أبف 

اعْب يف األرض الس  بِب إسرائيل والنصارى من 
م فإهن   ؛اية واإلفسادعَ ابلفساد، اؼبتنقلْب بْب الناس ابلسِّ 

من جزيرة  بعد أف جرى عليهم ما جرى من اإلجلء
ظهرين مُ  إذل أىل العراؽ وادمَ اـ عَ العرب إذل الش  

قاً رَ فجعلوا اؼبسلمْب فِ  ،الكفرنطوين على اإلسلـ ومُ 
 ،ؽ واالقتتاؿفرُّ ت  اثروا الفًب واالختلؼ واليعًا وأَ وشِ 

عراقنا" ويف وعليو رُبَمل رواية " ،ىذا ما فهمو سادلٌ  لعل  ف
إف  اىرها يف الظ  ضَ يل تعارُ زِ دبا يُ  واايتالرِّ بْب  صبعاً  

ؼ وقد ُعرِ  .أعلموهللا ورسولو  ت لفظة "عراقنا"صح  

                                        
 .2905 :رقم صحيح مسلم، -1
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الوساوس ابإلفساد وإاثرة الفًب وبث بنو إسرائيل 
والدسائس حٌب كانت األنصار وغّبىم من القبائل يف 

حٌب ب و ر اغبالتنافر والتقاطع ؼبا أوقعوا بينهم من  غاية  
وال ىبفى ما كاف وأشرافهم!  دىمىلك كثّب من صنادي

مر حْب  القينقاعي اإلسرائيليقيس  بن  شاس   من أمر
يومًا على األنصار األوس واػبزرج وىم ؾبتمعوف 
يتحدثوف فغاظو ما رأى من ألفتهم بعد ما كاف بينهم 
من العداوة فقاؿ: قد اجتمع بنو قيلة وهللا ما لنا معهم 
إذا اجتمعوا من قرار فأمر فٌب شااًب من يهود فقاؿ: 
اعمد إليهم فاجلس معهم مث اذكر يـو بعاث وما كاف 

دىم ما كانوا يتقاولوف بو من األشعار ففعل فيو وأنش
 وتنازعوا وتواعدوا على اؼبقاتلة فتكلم القـو عند ذلك

 وافعرفوعظهم و فخرج إليهم  ملسو هيلع هللا ىلص ك رسوؿ هللافبلغ ذل
فبكوا وعانق  من الشيطاف وكيد من عدوىم ةأهنا نزغ
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سامعْب  ملسو هيلع هللا ىلص مث انصرفوا مع رسوؿ هللا بعضهم بعضاً 
 عدوىم.قد أطفأ هللا عنهم كيد  مطيعْب

 فضل العراؽ، بْبِّ أحاديث تُ  فبا يؤيد ما ذكرانه ورودو  
هللا  رسوؿُ  رَ ظَ ، قاؿ: نَ أنس بن مالكعن  رباينِّ ففي الط  

 لَ بَ ر قِ ظَ ونَ  (بقلوهبم لْ قبِ أَ  الل ُهم  ) من فقاؿ:اليَ  لَ بَ قِ  ملسو هيلع هللا ىلص
 الش اـوَنَظر ِقَبَل  (بقلوهبمأَقِبْل  الل ُهم  ) فقاؿ: العراؽ
بقلوهبم، وابرؾ لنا يف صاعنا أَقِبْل  الل ُهم  ) فقاؿ:

هم عاء وحسبُ ابلدُّ  ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبُّ هم ص  فقد خَ  .1(اندِّ ومُ 
صلى ن امتنع ال ذي، خبلؼ أىل قبد ومنزلةذلك فضًل 

 عاء ؽبم.عن الدُّ  هللا عليو وسلم

 اؼبعروؼ بعينو ىو قبد اؿ أف يكوف العراؽُ احمل ومن
ا أِلَنػ ُهم ؛اؼبشهور اؼبعروؼ بعينو ب اؼبكافَ رَ العَ  جزيرةِ 

                                        
 ؛14690ورواه أضبد، رقم:  ؛4790: رقم الكبّب، اؼبعجم يف اينالطرب رواه  -1

 .482: رقم اؼبفرد، األدب يف والبخاري
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 عليو هللاى صل تق  مكاانف ـبتلفاف منفصلف، وقد وَ 
راؽ وألىل العِ  ،وف منولُّ هِ ف اؼبنازؿ يُ رْ قػَ  ألىل قبدٍ  وسلم

 وّقتَ  :عن عائشة قالت :يِّ ائِ سَ نن الن  ففي سُ  رٍؽ ذات عِ 
 الش اـ وألىلِ  ،ةِ يفَ لَ ألىل اؼبدينة ذا اغبُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

 وألىل قبدٍ  ،ؽٍ رْ عِ  ذاتِ وألىل العراؽ  ،ةفَ حْ اعبُ  صرَ ومِ 
صريح ال  وىذا نصٌّ  1ملَ مْ لَ يمن يػَ وألىل ال ،اؼبنازؿِ  فَ رْ قػَ 

قرف  العراؽ ليست قبداً، كما أف   أويل يف أف  وبتمل الت  
وف اؼبنازؿ ميقات أىل قبد جزيرة العرب فهم اؼبعنيُّ 

 ال العراؽ. ملسو هيلع هللا ىلصأبحاديث رسوؿ هللا 

صلى بعث رسوؿ هللا ) :وجاء يف صحيح اإلماـ مسلمٍ 
 فجاءت برجلٍ  ،قبدٍ لو كبو أرض  خيلً  هللا عليو وسلم

 (ة...امَ مَ أىل اليَ  دُ سيّ  نفيّ اغبَ  ؿٍ اثَ بن أُ  ةُ امَ شبَُ لو  يقاؿُ 

صلى  الّنيبّ بعث ) :الُبَخارِيّ ويف صحيح اإلماـ  .2خلإ
                                        

 .2656رقم  ،النسائي سنن -1

 . 1764 :رقمصحيح مسلم،  -2
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بِب من  ، فجاءت برجلٍ قبدل بَ قِ  خيلً  هللا عليو وسلم
د اغبديثاف فقد حدّ  1(اثؿبن أُ  امةُ شبَُ يقاؿ لو:  ةيفَ نِ حَ 

إذ  ؛س فيو وال غموضَ بْ ديداً ال لَ رب قبدٍ أرض ابقاف الس  
 .بِ رَ العَ  جزيرةِ  بِب حنيفة يف قبدِ  ف  إ

ىا من الكفر دة وغّبُ ىؤالء ظهرت الرِّ  نْ مِ  أف   بَ يْ وال رَ 
باعو تْ اب وأَ سيلمة الكذ  صياف، من جهة مُ وؽ والعِ سُ والفُ 
ومنها ها، وأتباعِ  احَ جَ تباعو، وسَ وأَ  يحة األسديّ لَ وطُ 

 ،رأس اػبوارج بن زىّبٍ  وصِ قُ رْ حُ مثل وارج أغلب اػبَ 
 وىي قبيلةٌ  ،ةَ فَ يػْ نِ حَ ذل بِب نسبة إ اغبنفيّ  دة بن عامرٍ قبَْ و 

فرساف  اءة أشرِّ جَ بن الفُ  يّ رِ طْ قِ و  من قبد اليمامة،
 !الدِّْرِعي ةميثاؽ قد ، وفيها عُ األزارقة اػبوارج

اإلماـ سوى ما ورد عند اليمامة  دَ كوهنا قبْ عن   ودل يشذّ 
: دٌ قبَْ " يف كتاب أعلـ اغبديث: (ػػى833:ت) اػَبط اب

                                        
 .462 :رقمصحيح البخاري،  -1
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اؽ رَ ابدية العِ  هُ دُ قبَْ  ن كاف ابؼبدينة كافانحية اؼبشرؽ، ومَ 
 :وورد يف آخر الكتاب 1"أىلهاوىي مشرؽ  ،ونواحيها

 ر دائماً الش كّ ولو  على تسهيلو، هِ دِ واغبمد هلل حق  ضب"
ادى األوذل ووافق الفراغ منو يف شهر صبُ على ربصيلو، 

ت كتابة سب  أي  2"ْب وطبسمائةوستِّ  سنة ثلثٍ 
من موت  وسبعْب ومائة عاـٍ  ةٍ طبس بعد اؼبخطوطة

 الر ضْبَنبن سعد بن عبد  ؿُبَم درًا قها مؤخ  حق  و  !اػَبط اب
 آؿ سعود!!!

 
 

                                        
 .4/2330: اغبديث أعلـ -1

 سليماف أبو: ، اؼبؤلف4/2359شرح صحيح البخاري(: ) أعلـ اغبديث -2
 آؿ الرضبن عبد بن سعد بن دمحم. د: احملقق( ىػ 388 ت) اػبطاب دمحم بن ضبد

 الَباث وإحياء العلمية البحوث مركز) القرى أـ جامعة: الناشر سعود،
 .ـ 1988- ىػ 1409 األوذل،: الطبعة( اإلسلمي



 

89 

 

 
 
 
 
 



 

91 

 

 بنو إسرائيل

ه من بنيو أبناؤُ  رادُ اؼب، و الّسلـإسرائيل ىو يعقوب عليو 
َِٰٓءيَي َيََٰتنِٓي ﴿ :هم تعاذل بقولون خاطبَ ال ذيو تُ وذريػ   إِۡشَر

ٍۡ عَلَى  ٌُۡخُل نِّي قَظَّ
َ
ٍۡ َوأ ُج َؼٌَۡيُل ُۡ ۡجَؽ

َ
تَِي ٱًَّتِٓي أ َُ ٱۡذُوُرواْ ِّۡؽ

ُِينَ  َ ٌَٰ انداىم هبذا الوصف لكونو اظبًا للقبيلة،  وقد ﴾ٱًَۡع
اينة. وقد ة والدِّ لَ حْ فاسٌم للنِّ  الن َصاَرىا وصُف اليهود و أم  

ا بعد ىلؾ فيه هم خلفاءَ وجعلَ  األرضَ  أورثهم هللاُ 
، الش اـبِب إسرائيل يف  خلفةِ  قرُّ و، وكاف مَ وحزبِ  فرعوفَ 

  ثة إذل جزيرة العرب.عْ البِ  بيلَ قُ  انتقلَ  مُث  

، فقد أخرج مأنساهبيف  كذهبممشهوروف بوبنو إسرائيل 
ىديت  أُ رَب يػْ تحت خَ عن أب ىريرة، قاؿ: ؼبا فُ  الُبَخارِيّ 

 وا إرل  عُ اصبَْ ) :ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبُّ ، فقاؿ مٌّ فيها سُ  شاةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص للنيبِّ 
 إيّنِ ) وا لو، فقاؿ:عُ مِ فجُ  (نا من يهودىُ من كاف ىا
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فقالوا:  (؟عنو قي  ادِ صَ  ، فهل أنتمْ كم عن شيءٍ سائلُ 
، قالوا: فلفٌ  (؟أبوكم نْ مَ ) :ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبُّ نعم، قاؿ ؽبم 

 .1تَ قْ دَ قالوا: صَ  ،(، بل أبوكم فلفٌ مْ تُ بػْ ذَ كَ ) فقاؿ:
 يفويكذبوف يباكروف ويساتروف  ما كاف سلفهموك

 (الش ْيخ وآؿُ  سعودٍ  آؿُ ) خلفهم ذلك فعلكأنساهبم  

 وراً.ابً وزُ ذِ ومضر كَ  انتسبوا إذل ربيعةَ الذين 

أنو شرح من أحواؿ بِب الكرمي معجزات القرآف  ومن
إسرائيل ما ال يعلمو إال أحبارىم وخاصتهم مع حرصهم 
على كتمانو واالستئثار بو خشية اؼبزاضبة يف اعباه 
واغبكم فجاء القرآف صادعًا دبا ال يعلمو غّب خاصتهم 

ۥ لََتجِزيُي َرّبِ ﴿فبا يقصوف منو العجب! قاؿ تعاذل  ُٓ َوِإَّّ
ُِيَن  َ ٌَٰ َِيُن  ١٩٢ٱًَۡع

َ
وُح ٱلۡأ عَلَىَٰ مٌَۡتَِه لَِتُىَٖن  ١٩٣ََّزَل ةِِٓ ٱلرُّ

 َِ ِْذرِي ُُ ۡ َِ ٱل تِين   ةٌَِِصاٍن َؼَربِّي   ١٩٤َِ ۥ ١٩٥َُّ ُٓ ًَِفي ُزُبرِ  َوِإَّّ

                                        
 .6827 :رقم أضبد، ومسند ؛3169 :رقم صحيح البخاري، -1
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ًِيَن  وَّ
َ
ٍۡ َءايًَث  ١٩٦ٱلۡأ ُٕ َّ ٍۡ يَُلِ ل َ َول

َ
ْ أ ُؤا ۥ ُؼٌََمَٰٓ ُٓ َُ ن َحۡؽٌَ

َ
ةَنِٓي  أ

َِٰٓءيَي  عائد إذل القرآف الكرمي،  ﴾يَُلِ﴿والضمّب يف  ﴾إِۡشَر
ٍۡ ﴿وقرأ الشامي بتاء التأنيث ورفع التاء  ُٕ َّ ٍۡ حَُلِ ل َ َول

َ
أ

موؿ على ؿبذوؼ وىي قراءة متواترة، والتأنيث ؿب ﴾َءايَثٌ 
تقديره: "قصة االستخلؼ" واؼبعُب: أودل تكن ؽبم 
القصة ِعلُم علماء بِب إسرائيل بو آية؟ واالستخلؼ: 
ىو تفويض حبكم األرض وسياسة الناس وفق عقد بْب 
ملك اؼبلوؾ وبْب اؼبفوضْب ابغبكم يف األرض. وقد 

ْ إِذۡ ﴿استخلف هللا قـو نوح مث استخلف عادًا   َوٱۡذُوُرٓوا
ِٖۡم ُّٖح   ِۢ َبۡؽِد مَ َِ ٍۡ ُخٌََكآَء  ٍۡ فِي ٱدۡ  َجَؽٌَُل زٌَِۡل َوَزاَوُك

َطث   ۡ
ٍۡ ﴿واستخلف بعدىم شبود  ﴾ةَص  ْ إِۡذ َجَؽٌَُل َوٱۡذُوُرٓوا

ِۢ َبۡؽِد عَاو   َِ ٍۡ  ُخٌََكآَء  ُك
َ
أ َّٖ َِِ َوَب ۡرِض َتخَِّخُذوَن 

َ
فِي ٱلۡأ

ا مُُصٖر   َٕ ِ ٖل ُٕ يكة واستخلف قـو لوط وأصحاب األ ﴾اُش
وقـو تبع وقـو فرعوف، واستخلف بعدىم بِب إسرائيل  

ِۢ ﴿كما حكى تعاذل  َِ َْا َو حَِي
ۡ
ن حَأ

َ
َِِ َقۡتِي أ َْا  وذِي

ُ
ْ أ ا ٖٓ ُ مَال
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 ٍۡ ٌَِه َؼُدوَُّك ٕۡ ن ُح
َ
ٍۡ أ ۚۡ مَاَل َؼَصيَٰ َربُُّل َْا ا ِجۡئتَ ََ َبۡؽِد 

ٌُٖنَ  َُ ۡرِض َفَيُْغَر َوۡيَف َتۡؽ
َ
ٍۡ فِي ٱلۡأ  ﴾َوَيۡصَخۡخٌَِكُل

تخلف كذلك بِب إظباعيل وخص قريشًا ابلتفضيل واس
الناس تبع لقريش يف )على كبو ما ورد يف الصحيحْب: 

وعلى ىذا انعقد إصباع الصحابة ومن  1(ىذا الشأف
بعدىم. وهللا يؤيت ملكو من يشاء من عباده وىبتار من 
يشاء من الناس غبمل األمانة، وؼبا ضبلها بنو إسرائيل 
نقضوا اؼبيثاؽ واتّبعوا الشيطاف وأشركوا ابلرضبن. وقد 
ذكر سبحانو يف كتابو الكرمي تسع أمم استخلفها يف 

سرائيل فازبذت شركاء من األرض كما استخلف بِب إ
دوف هللا مث برزت كل أمة يف معصية ذباىر هبا فبارز 
قـو شعيب رهبم ببخس اؼبكياؿ وقـو لوط ابللواط 
وىكذا...وبنو إسرائيل ابرزوا رهبم اؼبنعم عليهم بكل ما 

                                        
 .1818 :رقم ،صحيح مسلمو  ؛3305 :رقم صحيح البخاري، -1
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لدى تلك األمم من الفواحش واؼبعاصي! وحبسب 
داخل االستقراء ألماكن األمم الغابرة تبّْب أهنا تقع 

، وقد تكلَمْت تلك األمم  اؼبنطقة العربية اليـو
اؼبستخلفة ابلعربية الٍب نزلت هبا الكتب اإلؽبية، روى 
اإلماـ الطرباين يف اؼبعجم األوسط عن أب ىريرة قاؿ: 

والذي نفسي بيده ما أنزؿ هللا )قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
ة مث يكوف ىو وحيًا قط على نيب بينو وبينو إال ابلعربي

واؼبقصود من التبيلغ تبيْب ما  1(بعد يبلغو قومو بلسانو
يف الكتب اإلؽبية من اؼبعاين والكشف عن اؼبراد منها 
وليس اؼبقصود الَبصبة إذل األلسنة األخرى وذلك 
ألمور: منها: تنافر حالٍب الكتاب واؼبرسل إليهم، 

ربية ومنها: أف الكتب اإلؽبية ىي كلـ هللا اؼبنزؿ ابلع
ليست كذلك، ومنها: لو فرضنا أف بِب  والَبصبة  

                                        
 .4635، رقم: اؼبعجم األوسط -1
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إسرائيل ليسوا من العرب لكانوا أوذل الناس ابلَبصبة إذ 
َِٰٓءيَي ﴿اػبطاب القرآين  موجو إليهم ودل يثبت  ﴾َيََٰتنِٓي إِۡشَر

عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو ترجم القرآف الكرمي إذل اللساف 
و فرضنا نزوؿ الكتب العرباين أو إذل غّبه، ومنها: ل

اإلؽبية إذل أعاجم ألدى إذل أشد الفرقة وردبا قالوا 
لرسوؽبم عند اختلؼ األلسنة: ال نفهم ما نزؿ إذ قالوا 
ذلك مع اتفاؽ اللغات فقد قاؿ قـو شعيب عليو 
السلـ: ما نفقو كثّبًا فبا تقوؿ! ىذا ىو عليو السلـ 
 ىباطبهم بلساهنم فكيف لو كاف على خلؼ ذلك؟

وعليو فإف معُب قولو "مث يكوف ىو بعد يبلغو قومو 
َّزلَۡنآ إِلَۡيَه ﴿بلسانو" التبيْب على حد قولو تعاذل 

َ
َوأ

 ٍۡ ِٕ ا ُّّزَِل إِلَۡي ََ َّْاِس  ۡوَر لُِتبَيَِّن لٌِ وعلى حد قولو  ﴾ٱزّذِ
ّبَِهۖ َوِإن﴿سبحانو  َِِ رَّ ّزَِل إِلَۡيَه 

ُ
آ أ ََ ا ٱلرَُّشُٖل ةٌَِّۡؾ  َٕ حُّ

َ
أ  َيَٰٓ

اِسِۗ إِنَّ  َِ ٱلنَّ َِ َه  ُُ ُ َحۡؽِص ۚۥۡ َوٱَّللَّ ُٓ َج رَِشالََت ـۡ ٌَّ ا ةَ َُ ٍۡ َتۡكَؽۡي َف ًَّ
 َِ َٰكِرِي َٖۡم ٱًَۡك ِدي ٱًَۡن ٕۡ َ لَا َح َي ٱًِۡىَتَِٰب  ٦٧ٱَّللَّ ۡٔ

َ
أ مُۡي َيَٰٓ
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ّزَِل 
ُ
آ أ ََ ََٰث َوٱلِۡإنِجيَي َو َرى ٖۡ ْ ٱلتَّ ٖا ُُ ٍۡ عَلَىَٰ َشۡيٍء َختَّيَٰ حُنِي لَۡصُخ

ٍۡ  إِلَۡيُلٍ ّبُِل ِِ رَّ أي لستم على شيء مستقيم حٌب  ﴾َّ
تقيموا التوراة واإلقبيل والقرآف الكرمي وىذا يناسب قولو 

ْ ﴿قبلو  ٖا مَاُم
َ
ٍۡ أ ُٕ جَّ

َ
ٖۡ أ َ ٍِٕ  َول ّزَِل إِلَۡي

ُ
آ أ ََ ََٰث َوٱلِۡإنِجيَي َو َرى ٖۡ ٱلتَّ

 ٍۡ ِٕ ِ ّب ِِ رَّ ًََنۡد ﴿واؼبقصود بنو إسرائيل بقرينة قولو بعده  ﴾َّ
َخذۡ 

َ
ٍۡ رُُشل  َّا أ ِٕ َْآ إِلَۡي

رَۡشٌۡ
َ
َِٰٓءيَي َوأ والرسل  ﴾اۖ َِيَثََٰل ةَنِٓي إِۡشَر

إمبا أرسلوا حبسب ما وقع عليو التواطؤ يف لساف 
اؼبستخلفْب اؼبرسل إليهم وىو اللساف العرب كما أشار 

آ ﴿قولو تعاذل  ََ َِِٓۦ لُِيبَيَِّن َو ٖۡ َّا ةٌَِِصاِن َم َِِ رَُّشٍٖل إِل َْا  رَۡشٌۡ
َ
أ

 ٍۡ ُٕ َ ُٓ إِلَۡيَه ﴿وىو معطوؼ على  ﴾ل َّزًَۡجَٰ
َ
أي  ﴾وَِتٌَٰب أ

القرآف النازؿ ابللساف العرب اؼبصدؽ ؼبا بْب يديو من 
الكتب اؼبهيمن على صبيعها وكأف ىذا من سباـ قولو 

َْا رُُشل  َوًََنۡد ﴿سبحانو  رَۡشٌۡ
َ
ِِ َقۡتٌَِه أ َّ أي كما أرسلنا  ﴾ا 

ابلعربية كذلك قبلك اؼبرسلْب وأنزلنا الكتب عليهم 
أنزلنا إليك ىذا القرآف مث أعقب ابلتمثيل ابلنظّب 
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﴿ َِ َِ َمَه  ٖۡ ۡخرِۡج مَ
َ
ۡن أ

َ
َْآ أ َٰخِ َْا ُمَٖسيَٰ أَـِبَي رَۡشٌۡ

َ
َوًََنۡد أ

ٌَُمَِٰج إِلَي ٱلنُّٖرِ  فابتدأ بذكر القرآف وأردؼ بذكر  ﴾ٱًغُّ
التوراة دليًل على أنو تعاذل يضل من يشاء إضللو 

لو ويهدي من يشاء ىدايتو دبقتضى حسب قهره وجل
لطفو وصبالو وىو يف ذاتو العزيز الغالب على عمـو 

فشرؼ  مشيئتو، اغبكيم يف فعلو على مقتضى إرادتو.
اؼبوذل سبحانو العرب على غّبىم من األمم إذ أنزؿ كتبو 
بلساهنم وجعل أنبياءىم منهم فإف آدـ عليو السلـ ؼبا 

اغبمد هلل( وىي كلمة نفخ هللا فيو الروح عطس فقاؿ )
عربية تتعذر ترصبتها دبفردات من اللغات األخرى تؤدي 
اؼبراد منها أي ال يوجد ؽبا مقابل يف صبيع األلسنة وأما 
حديث أب ذر هنع هللا يضر )وأربعة من العرب: ىود وصاحل 

ففي إسناده إبراىيم بن ىشاـ وقد  1وشعيب ونبيك(

                                        
 .361رواه ابن حباف رقم:  -1
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رضو ما ىو أقوى تكلم فيو أئمة اعبرح والتعديل، ويعا
منو وىو عمـو اآلايت واألخبار السابقة. واالستفهاـ 

ٍۡ َءايًَث ﴿يف اآلية  ُٕ َّ ٍۡ يَُلِ ل َ َول
َ
ْ أ ُؤا ۥ ُؼٌََمَٰٓ ُٓ َُ ن َحۡؽٌَ

َ
ةَنِٓي  أ

َِٰٓءيَي  فيو تنويو ابلقرآف وحجة على التنويو السابق  ﴾إِۡشَر
ًِينَ ﴿ وَّ

َ
ۥ ًَِفي ُزُبرِ ٱلۡأ ُٓ ففي سفر التثنية من كتب  ﴾َوِإَّّ

موسى عليو السلـ يف اإلصحاح الثامن عشر قوؿ 
قاؿ رل الرب: أقيم ؽبم نبيًا من وسط إخوهتم )موسى: 

مثلك، وأجعل كلمي يف فمو فيكلمهم بكل ما أوصيو 
فدؿ ىذا على أمرين؛ األوؿ: أف بِب إسرائيل من  (بو

وال  (فيكلمهم بكل ما أوصيو بو)العرب لقولو: 
قيم أف يكلمهم بغّب لغتهم، والثاين: أف ىذا النيب يست

فإف  (من وسط إخوتك)من غّب بِب إسرائيل لقولو: 
اػبطاب لبِب إسرائيل وال يكونوف إخوة ألنفسهم، 
وإخوهُتم ىم أبناء أخي أبيهم: إظباعيل أخي إسحاؽ 
وىم صبيعًا من العرب، وكلـ هللا املعوؿ يف فمو ىو 
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بو إليو وىو يتلوه...وىذا دليل  القرآف العرب اؼبوَحى
على أف بِب إسرائيل من العرب ويف إقبيل يوحنا قوؿ 

وأان أطلب من )اؼبسيح يف اإلصحاح الرابع عشر: 
 -أي رسواًل  -فيعطيكم ُمَعزاًي  -أي الرب  -األب 

آخَر ليمكث معكم إذل األبد...مث قاؿ: فهو يُعلمكم  
دليل على  وىذا (كل شيء ويذكركم بكل ما قلُتو لكم

أهنم من العرب فلو نزّلو ابللساف األعجمي لتجافوا عنو 
أصًل ولقالوا: ما نصنع دبا ال نفهمو فيتعذر التذكّب بو، 
وىذا التعليم لكل شيء ىو تنزيلو بلساهنم، ومعلـو أف 
لساف بِب النضّب وقينقاع وقريظة كاف عربيًا وكاف ؽبم 

العلم ما ال يف اؼبدينة وخيرب من الفصاحة والبلغة و 
وبتاج َمن طالع السّبة فيو إذل توقف وكاف منهم 
الشعراء اؼبربزوف ومع ذلك دل يَقِدر أحد منهم على 
الطعن يف القرآف وال عارضو منهم إنساف. ونظم اآلايت 
وسياقها يؤكد ذلك، والسياؽ عُبّة ال ساحل ؽبا، يَبرُّ بو 
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الباب الكثّب فبن ال وبسن الَعـو فيو ساىْب عنو، وىذا 
ؼبن يستفتحو من أنفع فواتح الفهم يف القرآف، مث بّْب 
اؼبوذل سبحانو عناد بِب إسرائيل وأقاـ اغبجة عليهم 
ودعاىم إذل التفكر وكأنو يقوؿ: إف ىذا القرآف أنزلتو 
إليكم بلغتكم ال بلغة أجنبية عنكم، فأزاح عنهم العلة 
ودمغهم ابغبجة، وأخرب أنو لو نزلو على األعاجم دل 

ُٓ عَلَىَٰ َبۡؽِض ﴿يفهموه وكانوا أجهل الناس بو  ًَۡجَٰ ٖۡ َّزَّ َ َول
ُِينَ  ۡؼَج

َ
َِِْينَ  ١٩٨ ٱلۡأ ْ ةِِٓۦ ُمۡؤ ٖا ا َشضُّ ََّ  ٍِٕ ۡي

ُهۥ َؼٌَ
َ
أي  ﴾َفَنَرأ

ولو نزلناه على غّب العرب من أصحاب اللساف العربي 
أو غّبه ما كانوا بو مصدقْب، فانبْب، عارفْب...مث 

علماء بِب إسرائيل بو، وسبَّكنو  أخرب سبحانو عن معرفة
يف قلوهبم أشد التمّكن، وأخرب عن سابق ُحكمو 
ابلشقاوة عليهم، وصادؽ علمو هبم وأهنم ال يؤمنوف بو 
حٌب يروا العذاب يـو القيامة، حْب ال ينفعهم إيباف وال 

َِينَ ﴿ندامة، فقاؿ  ۡجرِ ُُ
ۡ ُٓ فِي مٌُُِٖب ٱل أي  ﴾َوَذَٰلَِه َشٌَۡىَجَٰ
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قرآف يف قلوهبم لتقـو اغبجة عليهم، فإهنم ىكذا نوجل ال
يعرفونو ويفهمونو ويدركوف خصائصو إذ ىو بلغتهم 
وإمبا يكابروف ويعاندوف ملرد اؼبكابرة والعناد، ال 

ۥ ﴿لضعف اغبجة وال لقصور الدليل. ومعُب قولو  ُٓ َوِإَّّ
ًِينَ  وَّ

َ
أي أف ذكر القرآف وارد يف كتب  ﴾ًَِفي ُزُبرِ ٱلۡأ

األولْب، وكلها ابلعربية على كبو ما جاء يف اغبديث 
اؼبتقدـ وأما السراينية أو العربانية فهذه ألسنة شركاء بِب 
إسرائيل وقد ترصبوا ؽبم الكتب اإلؽبية وفّرقوىا عليهم مث 
فسروىا ابلعربية ألىل اإلسلـ تشغيبًا كما جاء يف 

ب ىريرة قاؿ: كاف أىل الكتاب صحيح البخاري عن أ
يقرؤوف التوراة ابلعربانية ويفسروهنا ابلعربية ألىل 

ال تصدقوا أىل )اإلسلـ، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
الكتاب وال تكذبوىم وقولوا: آمنا ابهلل وما أنزؿ إلينا 

. ويؤيده ما رواه البخاري يف 1اآلية (وما أنزؿ إليكم
                                        

 .4485صحيح البخاري، رقم:  -1
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أـ اؼبؤمنْب أهنا قالت يف ورقة بن صحيحو عن عائشة 
وكاف يكتب الكتاب العرب ويكتب من )نوفل: 

ويف رواية:  1(اإلقبيل ابلعربية ما شاء هللا أف يكتب
وكاف يكتب الكتاب العرباين فيكتب من اإلقبيل )

وذلك أف الكتب  2(ابلعربانية ما شاء هللا أف يكتب
ربانية فكاف نزلت ابلعربية مث ترصبها أىل الكتاب إذل الع

ورقة يكتب الكتاب العرب والكتاب العرباين لتمكنو 
من الكتابْب واللسانْب، ولذلك أمر ملسو هيلع هللا ىلص زيد بن اثبت 
بتعلم السراينية معلًل ذلك أبنو ال أيمن اليهود على  

وقد نزؿ القرآف الكرمي ليصحح البناء الذىِب  كتابو.
ذبيد اؼبداورة  للبشر ويكشف ويفضح ىذه الفئة الٍب

وتتقن اؼبراوغة وتنفذ من األسوار وتتبادؿ األدوار ويُبْب 

                                        
 .4953صحيح البخاري، رقم:  -1
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مداخلها ومسارهبا ويقطع الطريق عليها من خلؿ رسم 
خريطة عامة تُبّْب مسار اكبرافها وضلؽبا يف عقائدىا 
وانعكاس ذلك على األمم الٍب سارت 

واؼبقصود بوصف الكتاب أبنو عرب …بسّبىا
تنويو ابلقرآف ومدحو أبنو منسوج غرضاف: أحدنبا: ال

على منواؿ أفصح لغة يف أعلى طبقات اللساف العرب 
وأبعدىا عن التكليف مع فخامة األلفاظ وجللة 
اؼبعاين وعلو النظم ورصافة السبك ووجازة العبارة ودقة 
اإلشارة مع سهولة الفهم وقرب اؼبتناوؿ، واثنيهما: 

دل ينتفعوا هبديو التوّرؾ على اؼبعاندين من العرب حْب 
فكانوا كمن يسمع كلماً بلغة غّب لغتو، وفيو تقبيح ؽبم 
حْب أنبلوا التدبر فيو، وأف كمالو يف البياف واإلفصاح 
يستأىل العناية بو ال اإلعراض عنو، والتعرض لكوف 
القرآف عربيًا لإلشارة إذل أف ذلك إحدى مواد اؼبوافقة 

ان موسى وعيسى للكتب السابقة، ويشّب إليو َشَبو سيد
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أف  أب ىريرةعليهما السلـ فقد روى اإلماـ مسلم عن 
وقد رأيتِب يف صباعة من األنبياء )رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنو من 
رجاؿ شنوءة، وإذا عيسى ابن مرمي عليو السلـ قائم 

مسعود الثقفي،  يصلي أقرب الناس بو شبهًا عروة بن
وإذا إبراىيم عليو السلـ قائم يصلي أشبو الناس بو 

 1(فحانت الصلة فأفبتهم -يعِب نفسو  -صاحبكم 
وشنوءة وثقيف قبيلتاف شهّباتف من العرب، ويعضد 

َِ ﴿ذلك قولو تعاذل  ِْذرِي ُُ ۡ َِ ٱل َِ  ةٌَِِصاٍن َؼَربِّي   ١٩٤لَِتُىَٖن 
تِين   أي لتكوف من الذين أَنذروا ابللساف العرب على  ﴾َُّ

َِِ َقۡتسِرِۦ وَِتَُٰب ُمَٖس ﴿كبو ما ورد يف قولو سبحانو  يَٰٓ َو
  َ ا ََ ِ ۚۡ َوَهََٰذا وَِتَٰب  إ ق   ا َوَرۡحمَث  َصّدِ ا لُِّيِْذرَ  َُّ  ًَِّصاًّا َؼَربِّي 

ۡدِصنِينَ  ُُ ْ َوُبۡشَرىَٰ لٌِۡ ٖا ُُ َِ َعٌَ َِّذي والتصديق هبـز أبف  ﴾ٱز
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رآف حاكم على ما اختلف فيو، فإنو بلغة العرب الٍب الق
جاءت هبا صحف إبراىيم وموسى واللغة الٍب تكلم هبا 
عيسى وأتباعو أصحاب اإلقبيل، واؼبصدؽ: اؼبخرب 
بصدؽ غّبه، وُحذؼ مفعوؿ اؼبصدؽ ليشمل صبيع 
الكتب السماوية. ويف مطلع سورة يوسف إشارة إذل 

ُٓ مُۡرَٰءًّا َؼَربِّي  إِجَّ ﴿أف بِب إسرائيل من العرب  َّزًَۡجَٰ
َ
ا آ أ

ٍۡ َتۡؽنٌُِٖنَ  ٌَُّل وتنزيل القرآف ابلعربية الٍب ىي لساف  ﴾ًََّؽ
بِب قينقاع وقريظة والنضّب، ىو تنزيل لو على قلب 
سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألنو يفهمو ويفهمو قومو، إذ لو كاف 

ف أعجميًا فل يكادوف يفطنوف للمعاين واأللفاظ كي
ّي  ﴿جرت، قاؿ تعاذل  ُِ ۡؼَج

َ
ُٓ مُۡرَءاًّا أ ٖۡ َجَؽٌَۡجَٰ َ لَا َول ٖۡ َ ٖاْ ل ُ ا ًََّنال

ۥٓۖ  ُٓ َُٰخ ٌَۡج َءاَي واؼبعُب: كيف يلتقي  ﴾وََؼَربِّي   ۡؼَجِمّي  َءا   قُّصِ
أعجمي وعرب، أي كيف يكوف اللفظ أعجمياً 
واؼبخاطب عربياً، وكيف يُلقى لفظ عرب إذل ـباطب 

إلنكار على تنافر حالٍب الكتاب أعجمي؟ إذ أف مبُب ا
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واؼبكتوب إليو! فلو جعلو هللا قرآاًن أعجميًا العَبضوا 
عليو وقالوا: لوال جاء عربيًا فصيحًا مفصًل حٌب 
نفهمو، وكذلك لو جعل بعضو أعجميًا وبعضو عربياً 
العَبضوا وقالوا: ءأعجمي وعرب؟ وكذلك الكتب 

اجم لكاف السابقة لو نزلت بلساف أعجمي أو إذل أع
منافيًا ؽبذا اؼبقصود ويؤدي إذل أشد الفرقة ويكوف 
فهمهم ألحكامها ووقوفهم على حقائقها أصعب، 
ويكونوف إذل الغلط واػبطأ أقرب، وتؤدي هبم الَباصبة 
إذل التنازع والتحريف، فانتهض الدليل على اؼبنكرين، 
وظهر أف نزوؿ الكتب ابلعربية أقرب وأقطع لعذر 

وحاصل معُب اآلية: أهنا تؤذف بكلـ اإلسرائيليْب. 
مقدر داخل يف صفات القرآف، وىو أنو بلساف عرب 
بلغة من استخلفهم هللا يف األرض إسبامًا ؽبديهم فتعنتوا 
وتعللوا ابلتعّللت الباطلة، فاآلية تبْب طريقتهم يف 

وحكى تعاذل على لساف  .التعنت واؼبراء واعبدؿ
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َِ وَجَ ﴿ :يوسف ِ َّ ت قَ إذا أُطلِ  ودْ والبَ  ﴾ٱلَۡبۡدوِ آَء ةُِلٍ 
طلق تدؿُّ على العرب الرُّح ل، أم ا العجم الرُّح ل فيُ 

واستشكل بعضهم خرب ابن عباس رضي  جر.الغَ عليهم 
وأجاب  1(أوؿ من نطق ابلعربية إظباعيل)هللا عنهما: 

شيخ اإلسلـ ابن حجر دبا رواه الزبّب بن بكار يف 
أوؿ من )النسب من حديث علي إبسناد حسن قاؿ: 

وهبذا القيد  2(فتق هللا لسانو ابلعربية اؼببينة إظباعيل
هبمع بْب اػبربين فتكوف أوليتو يف ذلك حبسب الزايدة 
يف البياف ال األولية اؼبطلقة فيكوف بعد تعلمو أصل 

من جرىم أؽبمو هللا العربية الفصيحة اؼببينة فنطق  العربية
هبا ويشهد ؽبذا ما حكاه ابن ىشاـ عن الشرقي بن 
قطامي: إف عربية إظباعيل كانت أفصح من عربية 
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يعرب بن قحطاف وبقااي ضبّب وجرىم. قاؿ النحاس: 
عربية إظباعيل ىي الٍب نزؿ هبا القرآف وأما عربية بقااي 

ة وليست بفصيحة وإذل ىذا ماؿ ضبّب فغّب ىذه العربي
صباعة من األئمة. فالعربية اؼببينة الفصيحة لغة إظباعيل 

وورثها عنو بنوه مث صارت إذل قريش عليو السلـ 
لمًا ابلغلبة عليهم كما جاء خاصة وصار لفظ العرب عَ 

 «حب العرب إيباف وبغضهم نفاؽ»ر: يف اػبرب األطه
وقريش ارتفعت يف الفصاحة عن عنعنة سبيم وكشكشة 
ربيعة وكسكسة ىوازف وتضجع قيس وعجرفية ضبة 
وتلتلة هبراء. وعلى ىذا تكوف لغة العرب على قسمْب: 
قسم يرجع إذل ما قبل إظباعيل، والقسم اآلخر العربية 
الفصيحة اؼببينة الٍب هبا نزؿ القرآف وأوؿ من أطلق 

ك انطلق لسانو من الكلـ يف لسانو هبا إظباعيل وبذل
مذىٍب أوسع منحى وأوضح داللة وأبْب معُب وأجود 

وهبذا يتبْب أف لغة العرب أسبق اللغات  فصاحة.
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وجودًا وىي اللساف األوؿ الذي نزؿ بو آدـ من اعبنة 
وىي لساف عاد وشبود وجديس وضبّب وجرىم وقحطاف 
والعماليق ولساف إبراىيم وإسحاؽ ويعقوب واألمم 

 ستخلفة الٍب كانت قبل اػبليل عليو السلـ.اؼب

 بِب إسرائيل كر قصةبعد ذ قاؿ تعاذل يف سورة طو و 
ُٓ مُۡرَءاًّا ﴿ َّزًَۡجَٰ

َ
اَوَكَذَٰلَِه أ َْ  َؼَربِّي  ۡف َِٖخيِد َوَصرَّ ۡ َِ ٱل َِ ا فِيِٓ 

ٍۡ ذِۡور   ُٕ َ ۡو ُيحِۡدُث ل
َ
ٍۡ َحخَُّنَٖن أ ُٕ ٌَّ إليهم و ج  وَ مُ  فهو ﴾اًََؽ

وجاء يف حديث سيدان  إليقاظهم، - َعَربِي اً  - بلغتهم
، مَ إذل أبواب جهن   دعاةٌ ) حيحْب:هنع هللا يضر يف الص   حذيفةَ 

قلت: اي رسوؿ هللا،  (من أجاهبم إليها قذفوه فيها
 فَ وْ َكل مُ تَ يػَ ا وَ نَ تِ دَ لْ جِ  نْ مِ  مْ ىُ ) لنا، فقاؿ: مْ هُ فْ صِ 
اىر على وأهنم يف الظ   ،برَ العَ  نَ أراد أَنػ ُهم مِ  .1(ناتِ نَ سِ لْ أبَِ 
 نا ويف الباطن ـبالفوف.تِ مل  
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الكفر  ِئم ةوأبَ  الن َصاَرىابؼبنافقْب وابليهود و  ما اؼبقصودُ 
 ؟ميرِ الكَ  يف القرآف ابِ رَ عْ وابألَ 

رضي  ْْبٍ صَ حُ  بنِ  مرافَ أخرج اغباكم يف اؼبستدرؾ عن عِ 
و عن بِب ليلِ  ةَ نا عام  ثُ وبدِّ  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ الن  هللا عنو قاؿ: كاف 

 .1صلةٍ   لعظيمِ إال   ال يقوـُ  ،إسرائيل
صلى هللا  الّنيبّ و من عادة فانظر اي رعاؾ هللا كيف أن  

 فَبةً أصحابو عن بِب إسرائيل  ثَ دّ أف وب عليو وسلم
على  ا يدؿُّ فإمب   وىذا إف دؿ   ،من لياليو طويلةً  ةً زمنيّ 

 عرؼِ ة بضرورة الت  للم   وفيو إرشادٌ  ،خطر ىؤالء القـو
 .قيوِ ال يت   ر  الش   ال يعرؼُ  نْ مَ  ف  أل ؛على بِب إسرائيل
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 نافقوفاؼب

إَِذا ﴿ "يت بسورة "اؼبنافقوفظبُِّ  كاملةً   سورةً تعاذل  هللاُ  أنزؿَ 
ِ َجآَءَك  ُد إََِّّه لَرَُشُٖل ٱَّللَّ َٕ ْ نَۡش ٖا ُ َجَٰكُِنَٖن مَال ُُ ۡ  واؼبقصود ﴾ٱل

أحواؽبم، وخالفوا بقلوهبم  بظاىرِ  اغَبقّ وافقوا  أَنػ ُهم
 وأفعاؽبم!

 ف: وىم صنفا

وىؤالء  ،ؿَ وْ لُ سَ  بنِ ا َبٍّ أُ  نِ هللا بْ  كعبدِ   ،األتباع ؿ:األو  
 ،أبمرىموائتمروا  ،هم بوسوسة أىل الكتابطابت نفوسُ 

 عن حقيقةٍ  دٍ حُ أُ  ضت معركةُ سبخ   وقد وازبذوىم أولياء،
كانت   ال ٍبعينة صبة الل  العُ ىي انكشاؼ و أال  ،عظيمةٍ 

خلف  وارى اليوـَ تَ كما تػَ   لوؿَ سَ  تتوارى خلف ابنِ 
قاؿ:  قيِّ رَ ة الزُّ اعَ فَ ، فقد روى اإلماـ أضبد عن رِ هاشركائِ 
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صلى قاؿ رسوؿ هللا  ،اؼبشركوف أَ وانكفَ  أحدٍ  ا كاف يوـُ ؼب  
فصاروا  (على ربِّ  ثِبَ أُ  َحٌب  وا وُ استػَ ) :هللا عليو وسلم

ن ال ذي الكفرةَ  قاتلْ  الل ُهم  ....) فوفًا فقاؿ:و صُ خلفَ 
واجعل عليهم  ،وف عن سبيلكدُّ صُ ويَ  كَ لَ سُ بوف رُ يكذِّ 
وتوا ن أُ ال ذي الكفرةَ قاتل  الل ُهم  ك، ؾ وعذابَ رجزَ 

 ال ذي ابن سلوؿَ  ومن اؼبعلـو أف   1(اغَبقِّ  وَ إلَ  ،الكتابَ 
 .أىل الكتاب دل يكن مناعبيش  ثِ لُ فّر بثػُ 

وف نُ اؼبعلِ  ،من أىل الكتاب اؼبتبوعوفنف اآلخر: والصِّ 
فُعذبوا ابلقتل واإلخراج من جزيرة العرب  ،ابألراجيف

وآزر  ،زيد بن اللصيتك ،انكشاؼ معظم أحواؽبمبعد 
ن أظهروا ال ذي ،ابوتورفاعة بن زيد بن الت   ،بن أب آزر

ٍۡ ﴿ :اإليباف وأبطنوا الكفر كما قاؿ تعاذل َوِإَذا َجآُءوُك
ْ ةِِٓ  ٖا ٍۡ مَۡد َخرَُج ُٔ ْ ةِٱًُۡلۡكرِ َو ٖا ٌُ َخ َّْا َومَد وَّ ََ ْ َءا ا ٖٓ ُ  ﴾مَال
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صلى هللا رسوؿ هللا  عن جابر أف   روى اإلماـ مسلمٌ و 
اؼبدينة  ربَ ا كاف قُ فلم   ،من سفرٍ  ـَ دِ قَ  عليو وسلم

 أف   مَ عَ فزَ  ،اكبَ الر   نَ فِ دْ أف تَ  تكادُ  شديدةٌ  ريحٌ  تْ ىاجَ 
 (نافقٍ مُ  يح ؼبوتِ بُعثت ىذه الرِّ ) قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

من اؼبنافقْب قد  عظيمٌ  اؼبدينة فإذا منافقٌ  ـَ دِ ا قَ فلم  
 .1ماتَ 

صلى هللا عليو رسوؿ هللا  ـَ دِ ا قَ فلم  ": قاؿ ابن ىشاـٍ  
ذلك  ابوت ماتَ بن الت   زيدِ  بنَ  فاعةَ اؼبدينة وجد رِ  وسلم
رفاعة كهفاً وكاف  .ىػا .2"يحت فيو الرِّ ىب   ال ذياليـو 

و يف العاـ وكاف موتُ  يهود بِب قينقاع!من للمنافقْب 
 صل ى وقد! ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبّ  ُيصلِّ عليو ادس، ولكن دلالس  

 ،ونفث عليو من ريقو ،اسعيف العاـ الت   سلوؿَ  على ابنِ 
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 السَُّؤاؿو هي، قبل نزوؿ آية الن   ، وذلكقميصووألبسو 
على رفاعة  الّصلةعن  ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبُّ اؼبطروح: ؼباذا امتنع 

 اؼبنافقْب وقتها؟  لىع لةالص  عن  يادل يكن منه وُ مع أن  

على رفاعة  لةالص  عن  ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبِّ امتناع  ف  أواعبواب: 
اؼبنافقْب من بِب إسرائيل  إذل عظيم شرِّ  يشّبُ  اإلسرائيليِّ 

 مُث   ،وعرفوا ما فيها ،ةب اإلؽبي  تُ ن نزلت عليهم الكُ ال ذي
وأعظم ضررًا من  اً أكثر شرّ  أَنػ ُهمو  عاندوا وخالفوا،

 ؿ عليهم الكتبن دل تتنز  ال ذي ،اؼبنافقْب من بِب إظباعيل
من عظماء فاعة رِ كاف لذلك  و  ؛القرآفة قبل ي  اإلؽب

 ...رافع بن ُحريبلةومثلو  من بِب إسرائيل وُ ألن   ؛اؼبنافقْب
رسوؿ هللا ، قاؿ: كاف روى اإلماـ أضبد عن جابر وقدْ 
ىذِه ) يف َسَفٍر، قاؿ: فهب ت ريٌح شديدٌة، فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص
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قاؿ: فلم ا قدمنا اؼبدينة إذا ىو قد مات  (ؼبوِت منافقٍ 
 .1اؼبنافقْبَ  من عظماءِ  عظيمٌ منافٌق 

يف مطلع سورة البقرة بقولو  َعز  وَجل  وقد وصفهم هللا 
﴿ ٍ ُٔ ا  ََ ِٖۡم ٱٓأۡلِخرِ َو ِ َوبِٱلَۡي َّْا ةِٱَّللَّ ََ ِ َحُنُٖل َءا ََ اِس  َِ ٱلنَّ َِ َو

َِِْيَن  ۡؤ ُُ ِ َ  ٨ة ا َيخَۡدُؼَٖن يَُخَِٰدُؼَٖن ٱَّللَّ ََ ْ َو ٖا ُْ ََ َِ َءا َِّذي َوٱز
ا يَۡشُؽُروَن  ََ ٍۡ َو ُٕ ُّكَص

َ
َّٓا أ َرض   ٩إِل ََّ  ٍِٕ ِ ُ  فِي مٌُُٖب ٍُ ٱَّللَّ ُٔ قََزاَو
ْ يَۡلِذةَُٖن َمَرط   ٖا ا َشضُّ َُ ِ ۢ ة ٍُ لِي

َ
ٍۡ َؼَذاٌب أ ُٕ َ ۖ َول َوِإَذا قِيَي  ٪ا

 َُ اْ إِجَّ ٖٓ ُ ۡرِض مَال
َ
ٍۡ لَا ُتۡكِصُدواْ فِي ٱلۡأ ُٕ َ ُِ ُمۡصٌُِدَٖن ل لَٓا  ٫ا َنحۡ

َ
أ

َّا يَۡشُؽُروَن  ۡكِصُدوَن َوَلَِٰلِ ل ُُ ۡ ٍُ ٱل ُٔ  ٍۡ ُٕ َوِإَذا قِيَي  ٬إِجَّ
 َِ ََ آ َءا َُ ُِ َو َِ ُّۡؤ

َ
ْ أ ا ٖٓ ُ اُس مَال َِ ٱلنَّ ََ آ َءا َُ ْ َو ٖا ُْ َِ ٍۡ َءا ُٕ َ ل

 ُُ َّا َحۡؽٌَ آُء َوَلَِٰلِ ل َٕ َك ٍُ ٱلصُّ ُٔ  ٍۡ ُٕ لَٓا إِجَّ
َ
ُۗ أ آُء َٕ َك  ٭َٖن ٱلصُّ

 ٍۡ ِٕ اْ إِلَيَٰ َشَحَِٰطيِْ ٖۡ
َّْا َوِإَذا َخٌَ ََ اْ َءا ٖٓ ُ ٖاْ مَال ُْ ََ َِ َءا َِّذي ٖاْ ٱز َوِإَذا ًَُن
زُِءوَن  ٕۡ ُِ ُمۡصَخ ا َنحۡ َُ ٍۡ إِجَّ َؽُل ََ ْ إَِّّا  ا ٖٓ ُ زُِئ  ٮمَال ٕۡ ُ يَۡصَخ ٱَّللَّ
َٖن  ُٕ َُ ٍۡ َحۡؽ ِٕ ِ َحَْٰ ـۡ ٍۡ فِي ُط ُٔ دُّ ُُ ٍۡ َوَي ِٕ ِ َّ  ٯة ْوَلَٰٓهَِه ٱز

ُ
َِ أ ِذي
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ٖاْ  ا َشضُّ ََ ٍۡ َو ُٕ ا َربَِدج حَِّخََٰرُت َُ َدىَٰ َف ُٕ ۡ ََث ةِٱل ٌَٰ َل ْ ٱلظَّ ٱۡشتََرُوا
 َِ َخِدي ٕۡ مََد َّار   ُٰم ٖۡ َِّذي ٱۡشَخ َرِي ٱز َُ ٍۡ َو ُٕ َرٌُ َطآَءۡت ََ

َ
آ أ َُّ ٌَ ا قَ

ٍۡ فِي ُعٌَُمَٰج   ُٕ ٍۡ َوحََرَك ُْٖرِِٔ ِ ُ ة َب ٱَّللَّ َٔ زَُرۥ َذ ٖۡ ا َخ َّا  ََ ل
ٌٍ ُخۡمي   ٱُحۡتِطُروَن  ۢ ةُۡل ٍُّ ٍۡ لَا يَرِۡجُؽَٖن  ُص ُٕ ۡو  ٲَف

َ
أ

آِء فِيِٓ ُعٌَُمَٰج   َوَصّيِب   َُ َِ ٱلصَّ ِ َيجَۡؽٌَُٖن  َوَبۡرق   َورَۡؼد   َّ
ٍِٕ ِ ٍۡ فِٓي َءاَذاّ ُٕ َصَٰتَِؽ

َ
ُ  أ ِٖۡتِۚ َوٱَّللَّ َُ ۡ َِٰؼِل َخَذَر ٱل َن َِ ٱلصَّ ِ َّ

 َِ َٰكِرِي آ يَصَضُو ٱًۡبَۡرُق َيخۡ  ٳُمحِيُۢط ةِٱًَۡك َُ ۖ ُشطَّ ٍۡ ُٔ ةَۡصََٰر
َ
َطُف أ

 ُ ٖۡ َشآَء ٱَّللَّ َ ْۚۡ َول ٖا ٍۡ مَاُم ِٕ ۡي
ٍَ َؼٌَ ۡعٌَ

َ
ٖۡاْ فِيِٓ َوِإَذآ أ َش ََّ  ٍ ُٕ َ َطآَء ل

َ
أ

َ عَلَىَٰ ُشّظِ َشۡيء   ۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ ٍۡ ةَۡصَٰرِِٔ
َ
ٍۡ َوأ ِٕ ؽِ ُۡ َب بَِص َٔ  مَِدير   زََذ

 .﴾ٴ

رشاد العقل السليم إذل مزااي صاحب تفسّب إقاؿ 
بعض َمن ُحكيت  شروٌع يف بياف أف  "الكتاب الكرمي: 

الفة ليسوا دبقتصرين على ما ذُكر من ؿبض أحواؽبم الس  
 وف إليو فنواًن ُأَخرَ بل يضمُّ  ،اإلصرار على الكفر والعناد

عة وتعديٌد عبناايهتم الشنيعة اؼبستتبِ  ،والفساد رِّ من الش  
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َوِإَذا ﴿عبّب بقولو والت  . اىػ. 1"ة عاجلة وآجلةىائل ألحواؿٍ 
 ْ ٖا و ، وقولُ ـبصوصٍ  ذلك يف وقتٍ  على أف   داؿٌّ  ﴾ًَُن

﴿ ْ ا ٖۡ  ،احة واػبلوصمعُب االستكانة والر   نَ تضم   ﴾َوِإَذا َخٌَ
اػبلوة كانت يف  إذل أف   إذل ليشّبَ ػ: ىنا ب يَ دِّ وقد عُ 
ا ىو للمؤمنْب إمب  ىم لقاءَ  ف  وأ ،مآهبم ومرجعهم مواضعِ 
م مات، وقوؽبُ كل، وىذا من بديع فصاحة القليلةٌ  حملاتٌ 

زُِءونَ ﴿ ٕۡ ُِ ُمۡصَخ ا َنحۡ َُ ٍۡ ﴿ :لقوؽبم تقريرٌ  ﴾إِجَّ َؽُل ََ  ؛﴾إَِّّا 
إذا كانوا معهم كاف ما أظهروه للمؤمنْب على  أِلَنػ ُهم

حقّب واالستخفاؼ هبم وبدينهم وجو االستهزاء والت  
زُِءونَ ﴿وبرسوؽبم، فجملة  ٕۡ ُِ ُمۡصَخ ا َنحۡ َُ يف  واقعةٌ  ﴾إِجَّ

سائًل يعجب من دعوى  كأف    ،رٍ قد  مُ  جواب سؤاؿٍ 
فاؽ يف ؼبا أتقنوه من مظاىر النِّ  ؛بقائهم على دينهم

ويسأؿ: كيف أمكن اعبمع بْب  ،عاملة اؼبسلمْبمُ 

                                        
 .1/39(: السليم العقل إرشاد) السعود أب تفسّب -1
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ة للمؤمنْب؟ فأجابوا البقاء على دينهم وإظهار اؼبود  
ُِ ُمصۡ ﴿ ا َنحۡ َُ زُِءونَ إِجَّ ٕۡ ح وجو اإلتياف أبداة ضِ وبو يت   ﴾َخ

َٰلَِه لَٓا ﴿ىذا يف اآلية  ونظّبُ ، القصر... َذةَۡذبِيَن َبيَۡن َذ َُ

ُؤلَآءِ إِلَيَٰ َهَٰٓ  اف عن أب الش ْيخروى  ﴾ُؤلَآِء َولَٓا إِلَيَٰ َهَٰٓ
ذو  الن اسشر   إف  ) يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ظبع رسوؿَ  وُ ىريرة أن  

روى و  ،1(وىؤالء بوجوٍ  أييت ىؤالء بوجوٍ  ال ذيالوجهْب 
 لُ ثَ مَ ) قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبّ اإلماـ مسلم عن ابن عمر عن 

إذل ىذه  عّبُ تَ  ،بْب الغنمْب العائرةِ  اةِ الش   لِ ثَ اؼبنافق كمَ 
رضبو هللا تعاذل:  قاؿ اإلماـ النوويُّ  .2(ةً ر  وإذل ىذه مَ  ةً مر  

ومعُب  ،هما تتبعدة اغبائرة ال تدري أليِّ اؼبَبدِّ  "العائرةُ 
 .3د وتذىب"تعّب أي ترد  

                                        
 .2526 :رقم ،وصحيح مسلم؛ 7179 :مرق ،صحيح البخاري -1

 .2784 :رقم ،صحيح مسلم -2
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ٍۡ ﴿ اؼبنافقوفو تعاذل إذل خطورهتم يف سورة ونب   ُٕ ۡحَخ
َ
َوِإَذا َرأ

 ْ ٖا ُ ۖ َوِإن َحُنٖل ٍۡ ُٕ ۡجَصاُم
َ
ۖ ُتۡؽِجُتَه أ ٍۡ لِِٕ ٖۡ ۡػ ًَِن َُ ٍۡ تَۡص ُٕ جَّ

َ
َوأ

ۖ  َيحَۡصُتَٖن ُشظَّ َصۡيَدثٍ  ُخُشب   ََّْدة َص َُّ  ٍُ ُٔ  ۡۚ ٍۡ ۡيِٕ
 ٱًَۡؽُدوُّ َؼٌَ

َّيَٰ يُۡؤقَُىٖنَ  ن
َ
ۖ أ ُ ٍُ ٱَّللَّ ُٕ ََٰخٌَ ۚۡ َق ٍۡ ُٔ  أي أهنم ذووا ىياكلَ  ﴾قَٱۡخَذۡر

يستميلوف  ،ةٍ بَ رِ ذَ  وألسنةٍ  ،وسيمةٍ  وأشكاؿٍ  ضخمةٍ 
وفصاحة   ،فيصغوف إليهم غبسن إابنتهم ،اسالن  

ة ن  والسُّ  مع تغريرىم ابّدعائهم العمل ابلكتابِ  ،كلمهم
اؽبم على اؼبسلمْب. قاؿ أبو حياف: ضّمن غب اً سبويه

معُب ُيْصِغ ويُبِْل تعد ى ابللـ وليست زائدة  "يسمع"
روى اإلماـ أضبد عن عمر  .1فيكوف قوؽبم ىو اؼبسموع

 أخوؼَ  إف  ) قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  هنع هللا يضر أف   اػَبط اببن 
 . 2(سافِ اللِّ  عليمِ  منافقٍ  ُكلُّ ٍب  م  على أُ  ما أخاؼُ 

                                        
 .10/180: احمليط البحر -1
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ـ فاً ابأللف والل  عر  مُ  أيتِ  دل ﴾ٱًَۡؽُدوُّ ﴿ لفظ والعجيب أف  
 فاضحةٍ  هم بصورةٍ صُ تشخِّ  ال ٍبسوى يف ىذه اآلية 

نف اؼبمسوخ توجب أخذ اغبذر من ىذا الصِّ  ساخرةٍ 
ف! ختبئ يف الص  اؼبن اؼباكر الكامِ  اػباوي اعبباف اغباقد

اوة دَ صفة العَ  رِ صْ قَ  أتكيدَ  يفيد ﴾ٱًَۡؽُدوُّ ﴿ يفعريف والت  
بتنزيل عداوة غّبىم  ؾبازيٌّ  عائيٌّ ادِّ  وىو قصرٌ  ،عليهم

دى األعادي عْ أَ  فإف  ـ، دَ يف جانب عداوهتم منزلة العَ 
! وعلى ىذا ويُّ اء الد  وربت ضلوعو الد   ،اريدَ اؼب العدوّ 

راد: اغبذر من اؼبابغبذر منهم، و  عليو األمرَ  بَ اؼبعُب رت  
ل ىبلص اؼبسلموف إليهم لئ   ؛بةاالغَبار بظواىرىم اػبل  

 لوا نصائحهم خشية اؼبكائد.وال يتقب   ،ىمبسرِّ 
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 ىصار الن  اليهود و أىل الكتاب 

ي ٱًِۡىَتَٰبِ ﴿اسم  ۡٔ
َ
ليهود  لقبٌ  الكرمي يف القرآف ﴾أ

 نْ سلـ، ومَ دل يتديّنوا ابإلِ  نال ذي ونصارى بِب إسرائيل
ىل الكتاب يف أو من وصف أبن  ال يُ  منهمصار مؤمنًا 

 ،صاروا مؤمنْب نػ ُهمإِ إذ  ؛اصطلح القرآف الكرمي
وبقي الوصف  ،فانسلخ عنهم وصف أىل الكتاب

 َِ  وانتدي   ذينال  ا أم   .ن دل يؤمن منهمدبَ  اً بذلك خاص 
فهؤالء ة من غّب بِب إسرائيل صرانيّ ابلن  ابليهودية أو 

عن عمر  روى اإلماـ البيهقيُّ كما   أبىل كتابٍ  واليس
 ،كتابٍ  أبىل  ب رَ ما نصارى العَ "قاؿ: بن اػبطاب هنع هللا يضر 

موا أو لِ سْ  يُ وما أان بتاركهم حٌب   ،هملنا ذابئحُ  وما وبلُّ 
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عن عطاء قاؿ:  أيضاً وروى البيهقي  .1أضرب أعناقهم
ا أىل الكتاب ، إمب  ليس نصارى العرب أبىل الكتابٍ "

وراة واإلقبيل، فأما من ذين جاءهتم الت  وال   ،بنو إسرائيل
و ومن اؼبعلـو أن   2."اس فليسوا منهمدخل فيهم من الن  

 نوفلٍ  بنِ  كورقةَ بعض العرب من بِب إظباعيل   رَ نص  قد تَ 
ر يف و تنص  أن   ح اإلماـ البخاريِّ كما جاء يف صحي

د  ن هتو  ومنهم مَ  3.ةة وكاف يقرأ اإلقبيل ابلعربي  اعباىلي  
قاؿ:   عن ابن عباسٍ ن نَ يف السُّ  سائيُّ روى الن  كما 

كانت اؼبرأة من األنصار ال يكوف ؽبا ولد ذبعل على 
، فلما أسلمت األنصار وُ دن  لتهوّ  نفسها لئن كاف ؽبا ولد 

لَٓا إِۡوَراهَ ﴿قالوا: كيف نصنع أببنائنا؟ فنزلت ىذه اآلية 

                                        
 .19169 :ورقم 18798 للبيهقي رقم: الكربى السنن -1

 .13987 للبيهقي الكربى السنن -2
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 ِِ ي من   صباعةً   ّبة أف  كر ابن إسحاؽ يف السِّ وذ  1﴾فِي ٱزّدِ
على  واسٍ ب يوسف ذو نُ لَ دوا ؼبا غَ ن كانوا هتو  مَ اليَ  

فجاء اإلسلـ وىم على  ،عنها اغببشة دَ رَ طَ اليمن فَ 
ا من دخل من العرب يف فأم  وقاؿ ابن األثّب: . ذلك

ة من اليهودي   كاف دخل يف؛ فقد  دين اليهود والنصارى
انة وبِب اغبارث نَ  وبِب كِ ّبمن ضِبْ  العرب قبل اإلسلـ:

ة: من ربيعة صراني  بن كعب وكندة، ودخل يف الن  
قبراف دخلوا يف  وذَكَر النس ابوف أف أىل  .2وغساف

فعل مهم  ،ة برجل أاتىم من جهة ملوؾ غسافصراني  الن  
َذين قدما على رسوؿ هللا والعاقب الل   د يِّ الس   وأف   ،ىاإاي  

بن سبيم بن  بن اغبصْب يف وفدنبا ِمن ولد األفعى  ملسو هيلع هللا ىلص
رىم بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن  

                                        
 .10982 :رقم ،للنسائي الكربى السنن -1
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. كهلف بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطاف
صارى أىل الكتاب ُيطَلق على اليهود والن   وابعبملة فإف  

بقريظة  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ الذين ُعرِفوا يف عهد النػ  من بِب إسرائيل 
ابن  باب عنصاحب اللّ  ذَكركما  وقينقاعضّب والن  

وما " ىل الكتاب الذين كانوا بيثربأ": و قاؿأن عباس
  .1"قينقاعبنو ضّب، و وىم: قريظة، والن   "حوؽبا

َي ٱًِۡىَتَٰبِ مُۡي ﴿ :قاؿ تعاذل ۡٔ
َ
أ ۡن  َيَٰٓ

َ
َّٓا أ َّْآ إِل َِ َٖن  ُُ ۡي حَْنِ َٔ

 ٍۡ ۡكثََرُك
َ
نَّ أ

َ
َِِ َقۡتُي َوأ ّزَِل 

ُ
آ أ ََ َْا َو ّزَِل إِلَۡي

ُ
آ أ ََ ِ َو َّْا ةِٱَّللَّ ََ َءا

َِٰصُنَٖن  َّبُِّئُلٍ بَِشّر   ٥٩َف
ُ
ۡي أ َٔ ُرَٖبثً  مُۡي  ََ َٰلَِه  ِِ َذ ِؼَْد  َّ

ُ وََؿِظَب َؼٌَۡيِٓ وَجَ  ُٓ ٱَّللَّ َْ ِ ًََّؽ ََ  ِۡۚ ٍُ ٱًۡنَِرَوةَ ٱَّللَّ ُٕ ْۡ َِ َؽَي 
ْوَلَٰٓهَِه َشّر  

ُ
َٖتۚۡ أ ـُ َٰ َْازِيَر وََخَتَد ٱًطَّ ّ   َوٱدۡزَ صَض َطيُّ َؼِ ََّ

َ
ا َوأ

 َٖ بِيِي َش ٖاْ  ٦٠آِء ٱلصَّ َخٌُ َّْا َومَد وَّ ََ ْ َءا ا ٖٓ ُ ٍۡ مَال َوِإَذا َجآُءوُك
ا شَ  َُ ِ ٍُ ة ۡؼٌَ

َ
ُ أ ْ ةِِٓۚۦۡ َوٱَّللَّ ٖا ٍۡ مَۡد َخرَُج ُٔ ٖاْ ةِٱًُۡلۡكرِ َو ضُّ

                                        
 .20/435: الكتاب علـو يف للبابا -1
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ٖنَ  ُُ ى أتباعهم يف وىذا الوصف ال ينطبق عل ﴾يَۡلُخ
َومَد ﴿ :، ومعُب قولوـوأو الفرس والرّ ربية ولة العِ الد  

ْ ةِِٓ  ٖا ٍۡ مَۡد َخرَُج ُٔ ْ ةِٱًُۡلۡكرِ َو ٖا َخٌُ اإليباف دل  أي أف   ﴾وَّ
فهم  ،ة قسوة قلوهبملشد   ؛ىبالط قلوهبم طرفة عْبٍ 

 دخلوا بو كافرين وخرجوا كذلك.
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 الكفر ةأئم

أخرج اغباكم وابن أب شيبة والطربيُّ وابن أب حات 
َث ٱًُۡلۡكرِ ﴿ وغّبىم عن حذيفة هنع هللا يضر أن ُو قرأ َُّ ِ ن

َ
ْ أ ا ٖٓ  ﴾قََقَٰخٌُِ

ولعل و يشّب إذل  .1(ما ُقوِتَل أىُل ىذه اآلية بعدُ ) فقاؿ:
 اؼبرحلة الزمني ة.قتاؽبم يف ىذه 

كانت  -يعِب سورة التوبة  -قاؿ قتادة: وىذه السورة 
فضحت  ا يعِب أهن   ،ى الفاضحة واؼببعثرة واؼبثّبةتسم  

عن  تْ رَ وأسفَ  ،اهتْ اثرَ وبعثرت عن أخبارىم وأَ  ،اؼبنافقْب 
يف  بقتاؽبم  اإلذف  فيها وقد أَنزؿ هللا .ـبازيهم ومثالبهم

                                        
 حديث وقاؿ ،332 رقم حديث الصحيحْب، على اغباكم مستدرؾ -1

 37148: رقم شيبة، أب ابن ومصنف ؛ومسلم البخاري شرط عىب صحيح
  .لو واللفظ
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ٖاْ ﴿ :قولو  َٰخٌُِ ِٖۡم ٱٓأۡلِخرِ َولَا َق ِ َولَا ةِٱلَۡي َُْٖن ةِٱَّللَّ َِ َِ لَا يُۡؤ َِّذي ٱز
 َِ َِ َِ ٱدۡرَّلِ  َُْٖن وِي ُ َورَُشٖزُُرۥ َولَا يَِدي ا َخرََّم ٱَّللَّ ََ ُيحَّرُِمَٖن 

ْ ٱدِۡذۡزَيَث َؼِ يَد   ٖا ْ ٱًِۡىَتََٰب َختَّيَٰ ُحۡؽُط ٖا وحُ
ُ
َِ أ َِّذي ٍۡ  ٱز ُٔ َو
ُِرونَ   األمدِ  ويلةَ اؼبعركة الط   إذل أف  تشّب  ورةوالسُّ  ﴾َصٰـَ

 ىي مع أىل الكتاب.
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 ابرَ عْ األَ 

ذلك قولو  يل نشؤوا يف البادية كما نّص علىبنو إسرائ
َِ ٱلَۡبۡدوِ وَجَ ﴿ :تعاذل ِ َّ صلى هللا  الّنيبُّ  أشارو  ﴾آَء ةُِلٍ 

عند  لـالس  يف حديث جربيل عليو  مإليه عليو وسلم
 راةَ العُ  فاةَ اغبُ  العالةَ  إذا رأيتَ ) اف يف صحيحو:ب  ابن حِ 

 فاةُ اغبُ  قاؿ: ما العالةُ  (يتطاولوف يف البناء وكانوا ملوكاً 
البادية،  اب أىلَ رَ عْ األَ  يعِب 1(بُ يْ رَ العُ ) ؟ قاؿ:راةُ العُ 

اؼبقصود اإلخبار عن تبدؿ اغباؿ أبف  :القرطيبقاؿ 
األمر ويتملكوا البلد  على  البادية  أىل  يستورل  

والعرب أىل األمصار،  . وقاؿ ابن منظور:2ابلقهر

                                        
 .17509: رقم وأضبد لو؛ لفظلوا 173 :رقم  حباف ابن رواه -1
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قاؿ تعاذل  .1واألعراب منهم سكاف البادية خاصة 
َشدُّ ُكۡكر  ﴿

َ
ۡؼَراُب أ

َ
اٱلۡأ ِۡ ﴿وقاؿ سبحانو  ﴾ا َوَِّكاق  َُّ َوِم

 َِ ِ َّ ًَُلٍ  ٖۡ َْثِ َمَرُوواْ َخ ِدي َُ ۡ ِي ٱل ۡٔ
َ
ِۡ أ َِ َجَٰكُِنَٖنۖ َو َُ ۡؼَراِب 

َ
ٱلۡأ

 ٍۡ ُٕ ُُ ُِ َجۡؽٌَ ۖ َنحۡ ٍۡ ُٕ ُُ د على َمرَ  ومعُب ﴾عَلَى ٱلّنَِكاِق لَا َتۡؽٌَ
  األمر أي َمرِف عليو وَدِرب بو.

َشدُّ ُكۡكر  ﴿ الوصفوىذا 
َ
ۡؼَراُب أ

َ
اٱلۡأ  ينطبق ﴾ا َوَِّكاق 

حيحْب يف الص   اؼبوصوفْبالكفر  أَِئم ةو  فاؽعلى قادة النِّ 
 ،(اغبفاة العراة) ،(ررأس الكف) الية:ابلعبارات الت  

 ،(الش ْيطَافقران ) ،(الن اسوس رء) ،(ملوؾ األرض)
 (ادينالفد  ) ،(واػبيلء يف أىل اػبيل واإلبلالفخر )

 .الش ْيخوىي منطبقة على آؿ سعود وآؿ 
يسعوف أبدًا إذل إيقاد اغبرب واإلفساد يف  وىؤالء القـو

 اروة االستبداد واعبربوت سر  موا ذُ ليتسنّ  ؛األرض

                                        
 .1/587 لساف العرب - 1
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موا يف ويتحك   ،اسحوؽبم من الن   نْ ويقهروا مَ  ،وعلنيةً 
وينقادوا عبربوهتم،  ،رقاهبم على أف يذعنوا ألمرىم

روة لث  وا دبنابع انباء وسفههم، فاستبدُّ ْب جهل الدُّ مستغلِّ 
ا عليهم، أكلو  اس عالةً وجعلوا الن   ،وخّبات األرض

غبلفائهم، يلعبوف  ةٍ مود   بوفَ رْ موىا عُ وقدّ  ،أمواؽبم ابلباطل
ألغراضهم وشهواهتم وىم  ؛اس ويستعبدوهنمبعقوؿ الن  
 غافلوف.
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 ملسو هيلع هللا ىلص األعظم وؿسالر  وصية 

رضي هللا عنهما  اف عن ابن عباسٍ الش ْيخأخرج 
برسوؿ  اػبميس؟ اشتد   اػبميس وما يوـُ  : يوـُ قاؿَ  وُ أن  

لكم كتااًب لن  كتبْ ائتوين أ) فقاؿ: ،وُ وجعُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
، عٌ تنازُ  فتنازعوا وال ينبغي عند نيبٍّ  (أبداً  هُ وا بعدَ لُّ ضِ تَ 

وف دُّ رُ وه؟ فذىبوا يػَ استفهمُ  1رَ جَ ىَ أَ  ،وُ فقالوا: ما شأنُ 
ا تدعوين فب   أان فيو خّبٌ  ال ذيدعوين ف) فقاؿ: ،عليو
: أوصيكم بثلثٍ ) قاؿ: ،وأوصاىم بثلثٍ  (إليو

بنحو  وأجيزوا الوفدَ  ،وا اؼبشركْب من جزيرة العربأخرجُ 

                                        
وإمبا جاء ىذا من قائلو استفهاماً "قاؿ اإلماـ النووي يف شرحو على مسلم:  -1

وذبعلوه كأمر  ملسو هيلع هللا ىلصأي ال تَبكوا أمر رسوؿ هللا  ،ال تكتبوا :لإلنكار على من قاؿ
 .11/93 "ال يهجر ملسو هيلع هللا ىلصألنو  ؛ر يف كلموجَ ىَ  نْ مَ 
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أو قاؽبا  ،الثةوسكت عن الث   (مىُ جيزُ أُ  ما كنتُ 
 .1هاسيتُ فنَ 

ويف  ،2: ىي الوصية ابلقرآفال تْبي وابن اودقاؿ الد  
فتنة  ُكلِّ  ىؤالء اؼبشركْب مصدرُ  اللة على أف  اغبديث دَ 

خفاء أشخاصهم  ، وأف  ةٍ وبلي   نزاعٍ  ُكلّ ومورد   ،وضللة
فساد  ُكلِّ ، وسبب  ّبةٍ وحَ  تيوٍ  ُكلِّ وغموض حاؽبم أصل  

َىّم أف يكتبو  ال ذيىذا الكتاب  ويبدو أف   وفرقة...
من بِب  فيو على اؼبشركْب ص  أراد أف ينُ  ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبُّ 

ووبصل االتفاؽ على  األُم ة زاع عنإسرائيل لّبتفع النِّ 
 وحيَ ىم  ابلكتاب حْب أُ  ملسو هيلع هللا ىلصوكاف  ،اؼبنصوص عليو

ـ عمر رضي كلاؼبصلحة تركو، و  إليو بذلك أو ظهر أف  
الئل على فقهو رواية األخرى من الد  هللا عنو يف الِّ 

                                        
 .1697رقم:  ،وصحيح مسلم؛ 4431 رقم:البخاري  صحيح -1

 .8/135العسقلين: فتح الباري البن حجر  -2
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صلى رسوؿ هللا  حيث قاؿ: إف   ،ودقيق نظره ،وفضائلو
 ،وعندكم القرآف ،عجَ ب عليو الوَ لَ قد غَ  هللا عليو وسلم

هللا تعاذل حفظ دينو يف  م أف  حسبنا كتاُب هللا. فعلِ 
 . األُم ةلؿ على ن الض  وأمِ  ،القرآف الكرمي

 اؼبراد ابؼبشركْب: يهودُ  تكم على أف  ج  فإف قيل: ما حُ 
على وجو اػبصوص؟ فاعبواب:  ونصارى بِب إسرائيل

 الُبَخارِيِّ واايت األخرى؛ ففي صحيح ت عليو الرِّ ما دل  
من حديث أب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: بينما كبن يف اؼبسجد 

 َحٌب  فخرجنا  (انطلقوا إذل يهود) فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبّ خرج 
 وا أف  مُ واعلَ  ،وامُ لَ سْ وا تَ مُ لِ أسْ ) فقاؿ: ،راسدْ اؼبِ  جئنا بيتَ 

م من ىذه كُ يَ جلِ أُ  أفْ  أريدُ  وإيّنِ  ،وِ ورسولِ  هللِ  األرضَ 
 فاعلموا وإال   ،وُ فليبعْ  و شيئاً منكم دبالِ  دْ هبَِ  نْ فمَ  األرضِ 

 ىنا لبِب إسرائيل. ابطَ اػبِ و  1(وهلل ورسولِ  ف األرضَ أ  

                                        
 .1765رقم: مسلم  وصحيح ؛3167 :رقم ،البخاري صحيح -1
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من جزيرة  أخرجوا اليهودَ ) رباين:ويف اؼبعجم الكبّب للط  
 الن َصاَرىو  أخرجوا اليهودَ ) ار:سند البز  ويف مُ  1(العرب

إف  شتُ لئن عِ ) :مذيِّ نن الَبِّ ويف سُ  2(من جزيرة العرب
 3(من جزيرة العرب الن َصاَرىو  اليهودَ  ن  جَ رِ خْ ألُ  شاء هللاُ 

من  الن َصاَرىو  اليهودَ أُلْخرَِجن  ) ويف صحيح مسلم:
 سند أضبدَ ويف مُ  4(سلماً  مُ إال   ال أدعَ  َحٌب  جزيرة العرب 

عنها قالت: كاف آخر ما  هللاُ  رضيَ  من حديث عائشةَ 
جبزيرة العرب  َبؾُ ال يُ ) أف قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصهللا  د رسوؿُ عهِ 

من حديث أب  نن الكربى للبيهقيِّ ويف السُّ  5(دينافِ 
خيرب دعا يهود  ملسو هيلع هللا ىلصىريرة هنع هللا يضر قاؿ: ؼبا افتتح رسوؿ هللا 

                                        
 .560: رقم ،لطرباينلالكبّب،  اؼبعجم -1

 . 230 البزار، مسند -2

مذيِّ  -3  .1606 :رقم ،سنن الَبِّ

 .1767 :رقم ،صحيح مسلم -4

 .26352مسند اإلماـ أضبد،  -5
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م كُ قرُّ ر على أف تعملوىا، أُ ث مَ نعطيكم نصف ال) فقاؿ:
قاؿ يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  إف   مُث   (َعز  وَجل   م هللاُ كُ قر  ما أَ 

َ  ال ذيمرضو  يف جزيرة العرب  ال هبتمعُ ) فيو: تويّفِ
بعد زواؿ دولتهم  1عمر هنع هللا يضرسيدان فأجلىم  (ديناف

ولة ـ الد  عادوا إذل جزيرة العرب أاي   مُث  ؿ، يف الوعد األو  
ق الوعد اىرة بشارة بتحقُّ صوص الظ  ة، ويف النُّ اني  ثمالعُ 

إبخراجهم وذلك  اآلية ﴾قَإَِذا َجآَء وَۡؼُد ٱٓأۡلِخَرةِ ﴿ اآلخر
 ال يبكن زبصيص جزيرة العرب إال  و  من جزيرة العرب،

ال يبكن أف ربكم األرض، كما  على وجو قياـ دولةٍ 
من داير  واحدةٍ  يكوف اإلخراج ؿبصورًا يف بقعةٍ 

  على وجو اػبلفة واغبكم. اؼبسلمْب إال  

بفتح جزيرة العرب، ففي صحيح  ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبُّ  رَ وقد بش  
يف ابب ما يكوف من فتوحات اؼبسلمْب )اإلماـ مسلم 

                                        
 .11622: رقم للبيهقي، الكربى السنن -1



 

141 

 

 - ةبَ تػْ عُ  بنِ  عن انفعِ  ةَ رَ ظبَُ  بنِ  عن جابرِ  (جاؿقبل الدّ 
رسوؿ هللا  ا معَ ن  قاؿ: كُ  - كاف قد أسلم يـو فتح مكةو 

 من ِقَبلِ  قوـٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الّنيب  ، قاؿ: فأتى يف غزوةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص
، ةٍ مَ كَ وه عند أَ وؼ، فوافقُ عليهم ثياب الصُّ  ،اؼبغربِ 
، قاؿ: فقالت رل قاعدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ورسوؿُ  اـٌ قيَ لَ  فإنػ ُهم

 مُث  و، قاؿ: بينهم وبينو ال يغتالونَ  مْ م فقُ هِ تِ نفسي: ائْ 
بينهم وبينو،  هم فقمتُ يٌّ معهم، فأتيتُ قبَِ  وُ : لعل  قلتُ 

 يف يدي، قاؿ: ن  ىُ دُّ عُ أَ  ماتٍ كلقاؿ: فحفظت منو أربع  
ها فيفتحُ  فارسَ  مُث  ، ها هللاُ فيفتحُ  جزيرة العرب تغزوف)

 الد ج اؿتغزوف  مُث  ها هللا، فيفتحُ  الرُّْوـَ  تغزوفَ  مُث  ، هللاُ 
الباب عبميع  ح أبف  صرِّ وىذا اغبديث يُ  1(هللاُ  وُ فيفتحُ 

فارس وال  حُ فتَ فل تُ  ،الفتوحات ىو فتح جزيرة العرب
 أَِئم ةِ إال بعد غزو جزيرة العرب وتطهّبىا من  الرُّْوـُ 

                                        
 .2900: رقم، صحيح مسلم -1
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م ، وزواؽبُ الرُّْوـاـ األماف لفارس و ىم صم  الكفر، فبقاؤُ 
 .الرُّْوـِ و  للفرسِ  اؼبوتِ  إسفْبُ 
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 بنو إسرائيل وفرعوف

ِب َءاِل ﴿ :تعاذلقاؿ 
ۡ
ٍۡ َوَدأ ِٕ َِِ َقۡتٌِ  َِ ِذي

َّ َن َوٱز ٖۡ  ﴾قِرَۡؼ
و عليو عاملُ  يدأبُ  ال ذيّبة والعادة والعمل : السِّ بأْ الد  

 ؼببتدأٍ  شبيو موقع خربٍ ه، وموقع كاؼ الت  رُ و ويكرِّ ويلزمُ 
بِب  قدير: دأبُ و بو، والت  شب  اؼبعليو  يدؿُّ  ؿبذوؼٍ 

 كشأفِ   مأهنُ م وشأي عادهتُ  ،آؿ فرعوف إسرائيل كدأبِ 
 :فرعوفآؿ فرعوف، كما حكى تعاذل يف آؿ 

ٍۡ َشٌَك  ﴿ ُٕ َِ قََجَؽٌَۡجَٰ َرل ا ًٓأِّۡلِخرِي ََ شأف بِب  : أف  أي ﴾ا َو
  إسرائيل اآلخرين كمثل أسلفهم قـو فرعوف.

 واؼبعُب: سيصّب شأف بِب إسرائيل كشأف آؿ فرعوف
 .لْباألو  
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الكبّب لبِب إسرائيل  العلوّ 
 واإلفساد الثاين

ۡرِض ﴿
َ
َِٰٓءيَي فِي ٱًِۡىَتَِٰب لَُتۡكِصُدنَّ فِي ٱلۡأ َْآ إِلَيَٰ ةَنِٓي إِۡشَر َومََظۡي

  ّٖ َِّ ُؼٌُ َتيِۡن َولََتۡؽٌُ تشّب إذل حوادث  اآلية ﴾اَوتِحر   اَمرَّ
 .ة اإلسلـم  عظيمة بْب بِب إسرائيل وبْب أُ 

 وىذه اغبوادث تنقسم إذل وعدين: 

لْب واآلخرين د األو  سيِّ  هم معتْنَدرج فيو حوادثُ  :ؿاألو  
 لغرِّ صحابتو او  ،العاؼبْب عليو صلوات وسلـ ربِّ 

  .يف زمن البعثة ،اؼبيامْب
 .ة اإلسلـ يف ىذه اؼبرحلةم  مع أُ  همحوادثُ  واآلخر



 

147 

 

ّٖ  ﴿ :قولوو  َِّ ُؼٌُ انية، وىذا ة الث  أي يف اؼبر   ﴾اَوتِحر   اَولََتۡؽٌُ
َن ﴿فرعوف يف اآلية  كعلوِّ   العلوُّ  ٖۡ ۡرِض  َؼلَاإِنَّ قِرَۡؼ

َ
فِي ٱلۡأ

ا ِشَيؽ   َٕ ٌَ ۡٔ
َ
ٍۡ  َطآنَِكث  ا يَۡصَخۡظؽُِف وََجَؽَي أ ُٔ َْآَء ۡب

َ
ٍۡ يَُذةُِّح أ ُٕ ْۡ ِ َّ

ۥ َشضَن  ُٓ ۚۡ إَِّّ ٍۡ ُٔ َِ َوَيۡصَخۡحِيۦ نَِصآَء ۡكِصِدي ُُ ۡ َِ ٱل  ومعُب العلوِّ  ﴾َِ
ىنا: الِكرْب أبف يستشعر نفسو عاليًا على موضع غّبه 

ه بدين استهزاؤُ  :ذلك الِكرب ، وأعظمُ ساويو أحدٌ ليس ي
فرعوف يف الدنيا  ت عظمةُ رَ وِّ رسلو، وقد صُ  هللا وشريعةِ 

ۡرِض ﴿ :بقولو
َ
لتكوف العربة هبلكو بعد  ؛﴾َؼلَا فِي ٱلۡأ

ۥ َشضَن ﴿ :أكرب العرب، وقولو ذلك العلوِّ  ُٓ َِ إَِّّ َِ
 َِ ۡكِصِدي ُُ ۡ  ،ُخلقون اإلفساد من ة سبكُّ على شد   داؿٌّ  ﴾ٱل

الفعل من اظبو فحصل  خربٍ  نُ إفادة سبكُّ  ﴾َشضنَ ﴿ولفعل 
فعلو  وذلك أف   ،ن اإلفساد من فرعوفؼبعُب سبكُّ  أتكيدٌ 

 كربُّ الت   منها:، ىذا اشتمل على مفاسد عظيمةٍ 
د منها مفاسد تتول   عظيمةٌ  ةٌ نفسي   مفسدةٌ  وُ فإن   ،جربُّ والت  
وسوء  ،واالستخفاؼ حبقوقهم ،الن اسة من احتقار صب  
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ال  وأفْ  ،و هبموسوء ظنِّ  ،عداوتو فيهم وبثِّ  ،معاشرهتم
 يبتز   وأفْ  ،فيهم سوى ما يرضي شهوتو وحقده بُ قُ رْ يػَ 

استطاع منهم ػبدمة  نِ ر مَ خ  سَ ويُ  ،منافعهم لنفسو
عب يف نفوسهم من بطشو الرُّ  ث  بُ يػَ  وأفْ  ،أغراضو

على اعتبار  استضعف طائفةً  وُ أن   ومنها:وجربوتو، 
ال  اعبانبِ  مهضومةَ  رةً ق  ة فجعلها ؿبُ لي  بَ ة والقَ العنصري  

أخرى، وجعل أىل األرض  ؽٍ رَ مساواة بينها وبْب فِ 
وفّرؽ أىل  ،ة دينها ومعتقدىام  أُ  ُكلِّ ل ،شيعًا وأحزاابً 

َومَاًَِج ﴿ :نواؿ، على مِ وأحزابٍ  احد إذل ِفَرٍؽ الو  الدِّْين
َصََٰرىَٰ عَلَىَٰ َشۡيء   ُٖو ًَۡيَصِج ٱلنَّ ُٕ َصََٰرىَٰ  ٱلَۡي َومَاًَِج ٱلنَّ

ُٖو عَلَىَٰ َشۡيء   ُٕ ۡو ﴿ :وعلى منواؿ ﴾ًَۡيَصِج ٱلَۡي
َ
ًٖوا أ ُٔ  ْ ٖا ُوُّٖ

 ْ َخُدوا ٕۡ  ﴾ََّصََٰرىَٰ َت
! * فيهم إماـُ  صباعةٍ  ُكلِّ ل  ولكّن اعبميع بل إماـِ

جعل أن ُو فهم منو ويُ  ،بْب منووجعل منهم شيعًا مقر  
ثّب يُ  ألن وُ  ؛األُم ةيف  ذلك، وذلك فسادُ  بعضهم بضدِّ 
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وائر ص الد  وهبعل بعضها يَبب   ،باغضحاسد والت  بينها الت  
 ماف يف مكائد بعضهمٍ ، وىكذا يذىب الز  ببعضٍ 
خدع أن ُو  ومنها:، فتنةً  فيكوف بعضهم لبعضٍ  ،لبعضٍ 
 اغَبق  س ؽبم ولبّ  ،وغسل أدمغتهم ،ه عليهمومو   الن اس

عهم ػبدمة مصاغبو أىل اإليباف وطو   واستفز   ،ابلباطل
ٍۡ ﴿أن ُو  ومنها:ة، واالقتصادي   الّسياسّية ُٔ َْآَء ۡب

َ
 ﴾يَُذةُِّح أ

 بُ ىَ ذْ يَ  نْ و سيولد منهم مَ و ُأخرب أن  ألنّ  ؛ا فعل ذلكوإمب  
فاجتهد يف إىلكهم، وبعد مبعث موسى عليو  ،وِ دبلكِ 

وكاف أيمر بقتل  ،السلـ أوقع الفتنة واغبروب بينهم
جمع والت   ،عليو اؼ منهم اػبروجَ ذين ىبَ جاؿ ال  الرِّ 

َُْنّخُِي ﴿ :إلفساد أمره حسبما نطق بو قولو  مَاَل َش
 ٍۡ ُٔ َْآَء ۡب

َ
فوذ يف األرض وقصده من ذلك أف يكوف النُّ  ﴾أ

ٍۡ ﴿ :وقولو ة،لو خاص   ُٔ يستبقي  أي ﴾َوَيۡصَخۡحِيۦ نَِصآَء
قومو  بصدِّ  ن  ىُ بغااي، وإذ كاف احتقارُ  فَ ليصرْ  ؛نحياهتَ 

 من رجاؿ القـو إال   حظٌّ  ن  فلم يبق ؽبُ  زوج هبن  عن الت  
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هوة، وابعتبار ىذا اؼبقصد انقلب االستحياء قضاء الش  
على  ذلك اعتداءٌ  ُكلّ إذ   ؛دبنزلة قتل األبناء مفسدةً 

 .اغَبقّ 

ٍۡ لَا ﴿ :بقولووقد وصف تعاذل اؼبنافقْب  ُٕ َ َوِإَذا قِيَي ل
ُِ ُمۡصٌُِدَٖن  ا َنحۡ َُ ْ إِجَّ ا ٖٓ ُ ۡرِض مَال

َ
ْ فِي ٱلۡأ ٍۡ  ٫ُتۡكِصُدوا ُٕ لَٓا إِجَّ

َ
أ

 ٍُ ۡكِصُدونَ ُٔ ُُ ۡ َّا يَۡشُؽُرونَ  ٱل ما حكاه  ونظّبه ﴾َوَلَِٰلِ ل
ۥ َشضَن ﴿ :فرعوفسبحانو عن  ُٓ َِ إَِّّ ۡكِصِدي ُُ ۡ َِ ٱل  واليـو ﴾َِ

سوا هبا على لب   ال ٍبة ابي  روف فسادىم بدعوهتم الوى  ظهِ يُ 
عاة إذل ابلباطل، فظهروا يف مظهر الدُّ  اغَبق   الن اس

 :تعاذلكما قاؿ   ،هيقة أعداؤُ اغبَقّ وىم يف  ،اإلسلـ
﴿ ٍۡ ۡؼَدآنُِل

َ
ٍُ ةِأ ۡؼٌَ

َ
ُ أ   .﴾َوٱَّللَّ

ظاـ الكبّب بعد قياـ النِّ  بنو إسرائيل العلو  وقد بلغ 
 -ربكم العادل  واحدةٍ  ورل من خلؿ إنشاء حكومةٍ الدّ 

ي غطِّ تُ  عملقةٍ  ساتٍ على مؤس   وتقـو -حدة اؼبتّ  األمم
ة ة واألمني  واالقتصادي   ةياسي  السِّ صبيع ؾباالت اغبياة 
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ة، ة واإلعلمي  قافي  ة والث  عليمي  ة والت  حي  ة والصِّ والقضائي  
تتبع  دولةٍ  ُكلِّ يف   فروعٌ  ساتِ عن ىذه اؼبؤس   عُ ويتفر  
 بقوانْب اتبعةٍ  وسبارس نشاطها منضبطةً  ،سات األـّ اؼبؤس  

وؿ! من الدُّ  دولةٍ  حدة! ال زبرج عنو أيُّ ؼبيثاؽ األمم اؼبت  
ظاـ اؼبفروض ، والفروع تتبع النِّ ، وىناؾ فروعٌ فهناؾ مركزٌ 

وؿ حسب طبيعة الدُّ  طفيفةٍ  اختلفاتٍ من اؼبركز مع 
فل  عوب، لكن اػبطوط العريضة تبقى اثبتةً ة الشُّ وعقلي  

، أو ترفض ظاـ العاؼبيِّ على النِّ  دولةٌ  دَ يبكن أف تتمر  
 ...العاؼبيِّ  عليميِّ ة أو اؼبنهج الت  الورقي   ةِ عامل ابلعملَ الت  

 ياسيِّ و السِّ مبوذجَ  عاؼبيُّ ظاـ الض النِّ رَ وىكذا فػَ 
على صبيع  بويِّ والَب   واإلعلميِّ  واألمِبِّ  واالقتصاديِّ 

عوب طوعًا أو كرىاً، والبرطت فيو صبيع الشُّ  ،وؿالدُّ 
أف يعيش خارج  فردٍ  عوبة على أيِّ وصار من الصُّ 

ظاـ وضماف خضوع إطاره، ولضماف استمرار ىذا النِّ 
 كلً لشركائهم ش اعبُددُ  عوب لو، وضع الفراعنةالشُّ 
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وف ثورة وؿ دُ ربَ  ةٍ عرب ديبقراطي   لطةالسُّ جديدًا النتقاؿ 
وال يبكن أف  ىو من وبكم! وُ أونبوه أبن   ال ذي ،عبالش  

و، لَ اختاره ليمثِّ  نِ يثور اإلنساف على نفسو أو على مَ 
جاـ غضبو على حكومتو،  بُّ صُ يَ سَ  وُ ولو اثر فإن  
َ ل الش  وحينها تتدخ    ،الربؼباف وربل   غباتولو رَ  ياطْب لتليبِّ

 من خلؽبا تعبيده مرةً  يتمُّ  ،جديدةً  انتخاابتٍ  وتعيدَ 
  أخرى.

إخراجو  ت   ال ذي األُـّ  طُ ودولة إسرائيل ىي اؼبخطِّ 
على إشغاؿ اؼبسلمْب  أىل الكتابوقد عمل  ،للعادل

ة سبهيدًا إلعلف وإيقاد اغبرب العاؼبي   ،ابؼبسجد األقصى
نوا من استنفار أتباعهم بدولة إسرائيل! وسبك  ما أظبوه 

هم إذل قِ وْ وسَ  ،من جليد سيبّباي إذل أحراش إثيوبيا
 ةٍ وفق نبوءَ  ،األرض اؼبوعودة على حسب زعمهم

ولتصبح  ،ؿ إذل مصدر أفكارىملتتحو   ،وضعوىا ؽبم
 سالةَ والرِّ  ،للعلوج العقائديِّ  ارىبيِّ الت   واؽبدؼَ  ىي الغايةَ 
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حركة اترىبهم   ورَ وؿِب  ،ربملها جيوشهم ال ٍبسة اؼبقد  
 ال ٍب (ركاءدولة الشُّ ) أف يُطلق عليها و! واألصحُّ ُكلّ 
 ،ونصبوا حبائلهم ،مهِ العراة فيها برواقِ  ب اغبفاةُ رَ ضَ 

 ،اإلسلـ حبلُ  اضطربَ فوأعملوا مكايدىم وـباتلهم، 
بِب إسرائيل  اؼبسلموف أف   ه وماج أىلو، وظن  دُ هْ عَ  ومرجَ 

ىم ىؤالء األخلط من اػبزر والفلشا واألشكناز 
وف أكثر من كِّلن يشومبة وغّبىم فب  والسفاردمي والدُّ 

قوؿ  ساىْب عنيف فلسطْب، انسْب أو  ةً سبعْب قومي  
الكفر من ىاىنا، من  رأسُ ) :ملسو هيلع هللا ىلصاغببيب األعظم 

 الش ْيطَافو  .1يعِب اؼبشرؽ (الش ْيطَافِ  قرفُ  عُ يطلُ  حيثُ 
ؿ العلقات بْب بِب إسرائيل وأتباعهم وىو أو   مهندسُ 

َِّ ﴿ :القائلوىو  ،رؾمن سن  الكفر والشِّ  ۡخَخَِْل
َ
لَأ

َّا مٌَِيل   ۥٓ إِل ُٓ َخ بشدة احتيارل    عليهمألستولْب   أي ﴾اُذّرِيَّ
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 يف حنكو،كما يستورل اآلكل على ما أخذه 
ـَ يف َحَنك الد  اكب اللِّ واالحتناؾ: وضع الر   ة اب  جا

ة آدـ إذل مراده ي  عبلب ذرِّ  لّبكبها ويسّّبىا، فهو سبثيلٌ 
ة على اب  من اإلشراؾ ابهلل واإلفساد واإلغواء بتسيّب الد  

 راكبها.ما يريد 
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 حكومة األمم اؼبتحدة

وىي حكومة  ،ربكم العادل اليـو واحدةٌ  ىناؾ حكومةٌ 
  صبيع دوؿ العادل. وتضمُّ  ،حدةت  اؼباألمم 

ينازعوف  واإلنس من اعبنِّ  شركاءَ ذ بنو إسرائيل وقد ازب  
ل ذلك يف ميثاؽ األمم ث  فيهم حكم هللا يف األرض، وسبََ 

 .ت حدةاؼب
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  لطات اآلتية:على السُّ  ميثاؽ األمم اؼبتحدةويقـو 

ف من صبيع أعضاء وتتأل   :ةاعبمعية العام   .1
يدخل  أو أمرٍ  وتناقش أي مسألةٍ ت حدة اؼباألمم 

  يف نطاؽ ىذا اؼبيثاؽ.
ف من طبسة ويتأل   :ورلِّ ؾبلس األمن الدُّ  .2

منها طبسة ت حدة اؼبعشر عضوًا من األمم 
ْب وىم أمريكا وروسيا والصِّ  ،دائمْب أعضاءٍ 

أعضاء  25د وفق اؼبادة وبريطانيا وفرنسا، ويتعه  
 ،بقبوؿ قرارات ؾبلس األمنت حدة اؼباألمم 

ومللس األمن وفق  .وتنفيذىا وفق ىذا اؼبيثاؽ
ة ات اعبوي  أف يتخذ بطريق القو   42اؼبادة 
م لْ ة من األعماؿ ما يلـز غبفظ السِّ ي  ة والربِّ والبحري  

وهبوز أف  ،أو إلعادتو إذل نصابو ،ورلِّ واألمن الدُّ 
  ظاىرات.اؼبتتناوؿ ىذه األعماؿ؛ 
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ويقـو  :واالجتماعيُّ  امللس االقتصاديُّ  .3
ة يف أمر ولي  عن اؼبسائل الدُّ  وتقاريرَ  بدراساتٍ 

 ،حةعليم والصِّ قافة والت  االقتصاد واالجتماع والث  
وعليو  ،ؾبلس األمن دبا يلـز من اؼبعلومات ويبدُّ 

 . 65أف يعاونو مٌب طلب إليو ذلك وفق اؼبادة 
تو وضع ومهم   :ورلِّ ؾبلس الوصاية الدُّ  .4

  .ت حدةاؼبوإخضاع األقاليم ربت منظومة األمم 
وىي األداة  :ةولي  ؿبكمة العدؿ الدُّ  .5

 ُكلُّ ويتعهد   ،ت حدةاؼبة للمم ة الرئيسي  القضائي  
 94وفق اؼبادة ت حدة اؼبمن أعضاء األمم  عضوٍّ 

ة ة يف أي  ولي  أف ينزؿ على حكم ؿبكمة العدؿ الدُّ 
  فيها. فاً رَ ة يكوف طَ قضي  

 اً عام   حيث يكوف ؽبا أميناً  :ةاألمانة العام   .6
 العاـ واألمْبعلى توصية ؾبلس األمن.  بناءً 

 يف األكرب اإلداريُّ  اؼبوظف ىو ت حدةاؼب للمم
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 األمن ؾبلس وينبِّ  أف وعليو ت حدةاؼب األمم ىيئة
 ددِّ هتُ  اأهن   يرى مسألةٍ  ةأي   إذل 99 اؼبادة وفق

 .ورلِّ الدُّ  واألمن لمالسِّ  حفظ

ٍۡ ﴿ :تعاذلقوؿ هللا  ذلك وصدؽ يف ُٔ ۡىَر ََ  ْ َىُروا ََ َومَۡد 
 ٍۡ ُٔ ۡىُر ََ  ِ ُٓ  وَِؼَْد ٱَّللَّ ْۡ َِ ٍۡ ًِتَُزوَل  ُٔ ۡىُر ََ  ﴾ٱدِۡذَتاُل َوِإن َشضَن 

ُٓ ٱدِۡذَتاُل  تَُزولًَََُ ﴿ وقُرئ ْۡ َِ﴾. 
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 ِب إسرائيلن بَ نَ اتباع سَ 

من  الن اسائدة لدى ح اؼبفاىيم الس  القرآف الكرمي يصحِّ 
 ومائلةٌ  فاسدةٌ  ة اغبفاة العراة للغرب، وىذه ظنوفٌ تبعي  

تشهد لو طرؽ االعتبار وتنطق بو  ال ذيبل  ،اغَبقِّ عن 
 معُب ملوؾ األرض، ومن ىنا يتبْب   أَنػ ُهماآلايت واآلاثر 

 ،مكُ من كاف قبلَ  نَ نَ سَ  ن  عُ بػَ تػْ تػَ لَ ) فق عليو:ت  اؼباغبديث 
 بٍّ ضَ  رَ حْ لو دخلوا جُ  َحٌب   ،وذراعًا بذراعٍ  ،ربًا بشربشِ 
 ؟ قاؿ:الن َصاَرىاليهود و هللا:  قلنا: اي رسوؿَ  ،(موىُ مُ تُ عْ بِ تَ 
: بضم نُ نَ والس  يعِب فمن يكوف غّبىم؟  .1(ن؟مَ فَ )

 واؼبراد: طرقهم ومناىجهم وسبلُ  ،ةٍ ن  السْب صبع سُ 
ٍب ابتدعوىا من تغّب دينهم. ويف نسخة بفتح أفعاؽبم ال  
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وهللا  -ْب أي: على منواؽبم وطبق حاؽبم. واؼبعُب السِّ 
أهنم الغالبوف اؼبشهوروف من بِب  -ورسولو أعلم 

 يبِّ الن   ألف   ؛"َمن قبلكم" فهم اؼبراد طلقفإذا أُ  ،إسرائيل
فكاف غّبىم من األمم   ،ةً ث إذل قومو خاص  عَ بػْ كاف يػُ 

عليو  يف االعتبار عند اإلطلؽ كما دؿ   كل شيءً 
"َمن قبلكم" فاؼبراد هبم: يهود ونصارى  بويُّ فظ الن  الل  

بِب  نَ نَ سُ  ن  عُ بِ ت  تػَ لَ ) بِب إسرائيل كما جاء يف مسند أضبد:
 لو دخل رجلٌ  َحٌب   ،وذراعًا بذراع ،شربًا بشربٍ إسرائيل 

 :ةً ر  وقاؿ مَ  (م فيووىُ مُ تُ عْ بِ تَ لَ  ضبٍّ  حرَ جُ  من بِب إسرائيلَ 
ة اؼبوافقة ؽبم يف عن شد   وىذا كنايةٌ  .1(فيو وهُ مُ تُ عْ بِ تَ لَ )

ٍب ابتدعوىا أبصوؽبا وفروعها، ال يف ايانت ال  أمور الدِّ 
، كأنو قيل: ذي وضعوه لفارس والرُّ الكفر ال  ظاىر  ـو

وأنتم تقتفوف آاثرىم وتّتبعوهنم فيما  أمرٍّ  َمْتبوعوف يف كلِّ 
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ع واألىواء كما اتّبعتهم دَ أحدثوا لكم من األمور والبِ 
ٍب اختلقوىا ؽبم، ـو يف العوائد والعقائد ال  فارس والرُّ 

 ابب يف صحيحو يف ويؤيّده ما أخرجو اإلماـ البخاريُّ 
ثنا كاف قبلكم" حد    نْ : "لتتبعن سنن مَ ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ قوؿ الن  

  ،حدثنا ابن أب ذئبٍ  ،أضبد بن يونس
َ
عن  ،قربيِّ عن اؼب

الس اَعُة ال تقوـُ ) قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ عن الن   ،أب ىريرة هنع هللا يضر
َحٌب  أتُخَذ أُم ٍب أبخذ القروف قبَلها، شربًا بشرب، وذراعاً 

؟ فقاؿ: كفارسَ فقيل: اي رسوؿ هللا   (بذراعٍ  َوَمِن ) والرُّْوـِ
: 1(الن اُس إال  أولئك؟ دبا أخذ ) ويف رواية األصيليِّ

ويف رواية اإلظباعيلي: كما فعلت فارس  (القروف قبلها
؟ واؼبعُب: ال تقـو الس   اعة حٌب تسّب أمٍب بسّب والرـو
بِب إسرائيل  أو أف   ،ـووالرُّ  بِب إسرائيل كما وقع لفارسَ 

ليغزوا هبا أذىاف  ؛ـو عوائدسّنوا يف الفرس والرُّ 
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صلى على اتّباع أمتو  اؼبسلمْب، ومفهـو اغبديث يدؿُّ 
تاف م  كما فعلت األُ   ،سنن بِب إسرائيل هللا عليو وسلم

 ،يف بِب إسرائيل ُملك البلد منحصرٌ  ألف   ؛اؼبشهوراتف
وصبيع من عداىم من األمم ربت ُحكمهم، وىو فبا 

جو يف ابب: ذكر بِب إسرائيل. إذ خر   ؛فهمو البخاريُّ 
م ليسوا تبعًا للغرب كما يتبادر إذل أذىاف واػبلصة أهن  

 بُّ والض   ب تبٌع ؽبم، وهللا ورسولو أعلم.بل الغر  ،العمـو
ة ضيقو حره لشد  شبيو جبُ ، والت  جزيرة العربمعروؼ يف 

كما جاء   ،ملسو هيلع هللا ىلص الّنيبُّ ًب روبو وخبثو، وقد عافو ورداءتو ونَ 
ت من مَ دِ ة بنت اغبارث قَ يدَ فَ حُ  أف   :حيحْبالص   يف

وأخرج اإلماـ مسلم  .1عنو يدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفرفع  ،بضبٍّ  قبد
صلى هللا رسوؿ هللا  يتَ عن جابر بن عبد هللا قاؿ: أُ 

ال ) وقاؿ: ،منو ُكلَ فأىب أف أي ،بضبٍّ  عليو وسلم
                                        

 كلنبا،  1946: رقم ،وصحيح مسلم ؛5391 رقم: ،صحيح البخاري -1
 مرفوعاً. مطو اًل  اؼبعُب بنفسعن خالد بن الوليد هنع هللا يضر 
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 رَ كِ ذُ ) ويف رواية: 1(تْ خَ سِ مُ  ال ٍبمن القروف  وُ أدري لعل  
 إف  ) ويف رواية: 2(تسخَ مُ  بِب إسرائيلمن  ةً م  أُ  رل أف  

من بِب إسرائيل  طٍ بسِ  على - غضبَ : أو - هللا لعنَ 
ىذا  فل أدري لعل   ،وف يف األرضِ بُّ دِ يَ  م دواب  هُ فمسخَ 

ذلك  ويبدو أف   3(وال أهنى عنها ،هاُكلُ فلست آ ،منها
العرب قبل البعثة  بط ُمسخ على إثر دخوؽبم جزيرةالسِّ 

 ىم إذل أف صاروا ثلثةَ أمرُ  ! وآؿَ بنحو ثلثة قروفٍ 
صلى  الّنيبُّ استأصل  مُث  ضّب وقينقاع! ريظة والن  قُ  أسباطٍ 

 ضّب وبنو قينقاع.وبقي بنو الن   بِب قريظةَ  هللا عليو وسلم

  

                                        
 .1949: رقم ،صحيح مسلم -1

 .1951رقم:  ،صحيح مسلم -2

 انظر زبريج اغبديث الس ابق. -3
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اغبفاة العراة يتظاىروف 
 ابإلسلـ!

اىرة لبِب إسرائيل تكمن يف تظاىرىم الظ  ة ىذه القو  
َِ ﴿ :ابإلسلـ كما حكى تعاذل ۡح

َ
ًَُّث أ ٍُ ٱزّذِ ِٕ ۡي

ُضِرَبۡج َؼٌَ
ۡتي  
َّا ِبحَ ْ إِل ا ٖٓ ا ذُنُِك َِ ٱ ََ ِ ِ وََخۡتي  َّ اِس  َّللَّ َِ ٱلنَّ ِ َوَبآُءو َّ

ـََظب   ِ َِ ٱ ة ِ َٰلَِه َّ ۚۡ َذ َُْث ۡصَى َُ ۡ ٍُ ٱل ِٕ ۡي
ِ َوُضِرَبۡج َؼٌَ ٍۡ َّللَّ ُٕ جَّ

َ
ةِأ

 ِۚ حِۡر َخّل  ـَ ِ ۢنتَِيآَء ة
َ
ِ َوَيۡنُخٌَُٖن ٱلۡأ ْ يَۡلُكُروَن أَـِبَيَِٰج ٱَّللَّ ٖا  َشضُّ

ْ َحۡؽَخُدونَ  ٖا ْ وََّشضُّ ٖا ا َؼَص َُ ِ َٰلَِه ة أي  لةَ اؼبعُب أُلزموا الذِّ و  ﴾َذ
راري وأخذ اؼباؿ وإغباؽ الذ   القتل واألسر وسيبَ 

ل خلص ؽبم منها لة فيهم فوثبتت تلك الذِّ  ،ارغَ الص  
نة والفهم يف إدراؾ طْ ؽ والفِ ذَ قف: اغبَ أين ما ثقفوا، والث  

ٍۡ ﴿ :حقيقة حاؽبم كقولو تعاذل ُٔ ٖ ُُ ٍۡ َخۡيُد ذَنِۡكُخ ُٔ  ﴾َوٱۡقُخٌُٖ
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وإخفاء  ،وألجل ذلك حرصوا على تغيّب أنساهبم
ولزاؿ  ،ىمرُ حْ إذ لو انكشف أمرىم لبطل سِ  ؛حقيقتهم
ر حبل هللا ابإلسلـ،  ،سلطاهنم ولتلشى ُملكهم. وُفسِّ

 ،ركاء، واالستثناء ظاىره االنقطاعاس ابلشُّ وحبل الن  
 ،األحواؿ غًا من أعمِّ رَ فْ صًل مُ ووبتمل أف يكوف مت  

 ة يف حاؿٍ ل  موف من الذِّ لَ سْ أي ال يَ  ،فيواؼبعُب على الن  
 يف حاؿ تظاىرىم ابإلسلـ إال   ،من األحواؿ

ا ىم يف أنفسهم فل نصر ركاء، وأم  واعتصامهم ابلشُّ 
اؽبابطة  ةَ ل  بِ كة واعبِ ة اؼبفك  سي  فْ ة النػ  يَ نػْ البػُ  ألف   ؛ؽبم

اؼبتداعية أبت على القـو أف يرتفعوا إذل مستوى الغاية 
 وؼبّا أخرب اؼبوذل سبحانو أف   ٍب خلقوا من أجلها...ال  

ب سَ وبُ  ظاىرةٌ  ةٌ وقو   ،كبّبٌ   ىؤالء القـو سيكوف ؽبم علوٌّ 
يف نفوس  مأهنل القرآف بتهوين شحساهبا، فقد تكف  

عيفة بسبب كفرىم وإبراز حقيقتهم الض   ،اؼبسلمْب
وما كتب هللا  ،قاً رَ عًا وفِ يَ قهم شِ وتفرُّ  ماهنوجرائمهم وعصي
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تبدو وتظهر إببراز حقيقتهم ونزع  ال ٍبالذِّل ة عليهم من 
داء اإلسلـ ودروع أقنعتهم حْب ينكشفوف من ر 

ظاىر ابإلسلـ يف حاؿ  دعاىم إذل الت   ال ذيو ركاء، الشُّ 
 :كما قاؿ  ،صفوف بصفة اعُبنبت  مُ  أَنػ ُهمكفرىم: 

﴿ ٍۡ ُٕ ِ إِجَّ ٍۡ َوَيۡدٌُِكَٖن ةِٱَّللَّ ُُِْل َ ٍۡ  ل ُٕ َّْ ٍۡ َوَلَِٰى ُِْل َّ  ٍ ُٔ ا  ََ َو
ٖۡم   واختيار صيغة  ديد،اػبوؼ الش  والَفَرؽ:  ﴾ٖنَ َحۡكَرمُ  مَ

، همذلك وصفُ  وأف   ،دجدُّ اللة على الت  لد  اؼبضارع ل
ٖۡم  ﴿ :ومقتضى االستدراؾ يف قولو ٍۡ مَ ُٕ َّْ  ﴾ٖنَ َحۡكَرمُ  َوَلَِٰى

ؾ رَ ستدْ اؼبليسوا منكم أي كافروف، فُحذؼ  أَنػ ُهم
ستدراؾ، وذُكر ما ىو كاعبواب عن أبداة اال استغناءً 

 ال ذي وأبف   ،ابطلٌ  تظاىرٌ  وُ ظاىر حاؽبم من اإليباف أبن  
صفوف بصفة ت  مُ  أَنػ ُهمظاىر ابإلسلـ: دعاىم إذل الت  

يف  بديعٌ  وف من اؼبؤمنْب، فحصل إهبازٌ اعُبنب فيفَرقُ 
ابؼبذكور عن صبلتْب ؿبذوفتْب،  غِبَ استُ  إذِ  ؛ـَكلال

أي ىبافوف من  ،لظهوره ﴾ٖنَ َحۡكَرمُ ﴿ق علَ تَ ذؼ مُ وحُ 
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ولذلك  ،ىم أو إخراجهموقتاؽبم إاي  عداوة اؼبسلمْب ؽبم 
 ،واعتقادٍ  ف، ال عن إيبافٍ وف أنفسهم يف الص  يدسُّ 

وبلفوف  مُث   ،بٍ ورىَ  وعن طمعٍ  ،ةٍ ي  قِ وتَ  ولكن عن خوؼٍ 
 من اؼبسلمْب! أَنػ ُهم

كما جاء يف   ،ثلثٍ  هللا بصفاتٍ  وقد وصفهم رسوؿُ 
أييت من  مُث  ) حو:حديث أب ىريرة عند اغباكم وصح  

اؼبنافُق الكافُر اؼبشرُؾ ابهلل  هبادؿُ  ذلك زمافٌ  (بعد
 عن زايدِ  ارميُّ وروى اإلماـ الد   1(ما يقوؿُ  دبثلِ اؼبؤمَن 

 : ىل تعرؼُ اػَبط اببن  قاؿ: قاؿ رل عمرُ  رٍ بن ُحَديْ 
 ،العادلِِ  ةُ ل  زَ  وُ مُ دِ هْ يػَ ) ؟ قلت: ال، قاؿ:اإلسلـَ  ما يهدـُ 
  .2(ْبَ لِّ اؼبضِ  ِئم ةِ األَ  مُ كْ وحُ  ،ابلكتابِ  نافقِ اؼب وجداؿُ 

                                        
 :رقم ،الصحيحْب على مستدركو يف اغباكم أخرجو حديث من جزء -1

8633. 

 .220 :رقم ،سنن الد ارمي -2
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صلى  الّنيب  قاؿ: ظبعت  وروى اإلماـ أضبد عن أب ذرٍّ 
ٍب م  على أُ  أخوؼُ  الد ج اؿِ  غّبُ ) يقوؿ: هللا عليو وسلم

 أخوؼُ  شيءٍ  هللا، أيُّ  قلت: اي رسوؿَ  (الد ج اؿِ  منَ 
 . 1(ْباؼبضلِّ  ِئم ةَ األَ ) ؟ قاؿ:الد ج اؿمن  كَ تِ م  على أُ 

ث  ﴿ :تعاذلقاؿ  َُّ ِ ن
َ
ٍۡ أ ُٕ ارِ  وََجَؽٌَۡجَٰ ـ تقد   وقد ﴾يَۡدُؼَٖن إِلَي ٱلنَّ

َث ٱًُۡلۡكرِ ﴿ تعاذلمعُب قولو  َُّ ِ ن
َ
ْ أ ا ٖٓ لنا  ويكشف ﴾قََقَٰخٌُِ

ات نوف كاغبي  وىم يتلو   رةنفِّ زرية مُ اؼبوذل سبحانو صورة مُ 
ٍۡ َفۡخح  ﴿ والثعابْب ٍۡ قَإِن َشضَن ًَُل َِ َحتََربَُّصَٖن ةُِل َِّذي  ٱز
َِ ٱ ِ َّ َِ َٰكِرِي ٍۡ َوِإن َشضَن لٌَِۡك َؽُل ََّ ٍۡ َُّلِ  َ ل

َ
ْ أ ا ٖٓ ُ ِ مَال َّللَّ

ْ  َِّصيب   ا ٖٓ ُ ٍۡ مَال ٍۡ نَۡصَخۡدِٖۡذ َؼٌَۡيُل َ ل
َ
َِ أ ِ َّ َْۡؽُلٍ  ُۡ َوَج

ۡؤَِِْينَ  ُُ ۡ و ال أييت فإن   ،واؼبنافق على صورة الشيطاف ﴾ٱل
 ،و صديقوا أيتيو على أن  وإمب   ،هو عدوُّ اؼبؤمن على أن  

، ف قوةً لوُّ أف يتخلص للمخادعة! وبسب الت   ويظنُّ 

                                        
 .21297 :رقم ،مسند اإلماـ أضبد -1
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! ةٌ س  وخِ  ، وىو يف حقيقتو ضعفٌ اعةً رَ ئ بػَ واؼبكر السيِّ 
ٍۡ ﴿ فةالصِّ وىذه  َِ َحتََربَُّصَٖن ةُِل َِّذي  للمنافقْب ﴾ٱز
َِ َِّصيب   َوِإن﴿ :قولوبدليل  ،وحدىم َٰكِرِي  ﴾َشضَن لٌَِۡك

لبِب إسرائيل يف  إذ ال حظ   ؛ابلكافرين: شركاؤىم واؼبراد
 ،ِظرلغّب اؼبنتَ  ص: انتظار حصوؿ شيءٍ والَببُّ  .اغبرب

ٍۡ ﴿ :قولووترّقب ما وبدث لو، وتفصيلو  قَإِن َشضَن ًَُل
َِ ٱ َفۡخح   ِ َّ ِ ما وبصل للمسلمْب فتحاً،  وُجعل ﴾...َّللَّ

 ،ةٍ ه ومريده أبسباب خفي  رُ دِّ ُمقَ  وُ ألن   ؛وُنسب إذل هللا
نة، وجعل ما وبصل ؽبم من الفوز يف ومعجزات بيِّ 

َِ ﴿ ومعُبالقتاؿ نصيبًا ربقّبًا لو.  ِ َّ َْۡؽُلٍ  ُۡ َوَج
َِِْينَ  ۡؤ ُُ ۡ مبنعكم من أف ينالكم أبس اؼبؤمنْب من  أي ﴾ٱل

إلمساؾ  ؛بْب صفوفهم خلؿ تشكيل معسكراتٍ 
وإلقاء األراجيف  ،س عليهمجسُّ والت   ،العصا من الوسط

  ...ادهتمحكم بقوؿباولة الت   ،والفًب بْب جيوشهم
 واػبََوؿْ  مْ هُ لَ يػْ وا خَ وإف غّب  *  نبوعرفنا نْ مَ  سوىوما ىم 
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 واسَم اغبُللْ  الش كلوإف غيػ َر  * فعبد اػبنا، نفس عبد اػبنا

َِِْيَن َشبِيلًا﴿ :وقولو ۡؤ ُُ ۡ َِ عَلَى ٱل َٰكِرِي ُ لٌَِۡك  ﴾َوًَِ َيجَۡؽَي ٱَّللَّ
مثيل ىذه األخبار عن دخائل  ألف   ؛للمؤمنْب تثبيتٌ 

 مصانعٍ  وعدوٍّ  ،بكفره ؾباىرٍ  عدوٍّ  نْ مِ  ،همبِّ األعداء وأتلُ 
البالغة ة ي  الش ْيطَانة، وبياف ىذه األفعاؿ للخو   ُمظِهرٍ 

وقد  ،يف نفوس اؼبؤمنْب ثّب ـباوؼَ أقصى اؼبكر واغبيلة يُ 
ىُبيِّل ؽبم َمهاوي اػبيبة واليأس يف مستقبلهم، فكاف من 

على  دِّ حذير ابلش  ذلك الت   بَ ف هبم أف يعقِّ لطُّ شأف الت  
سن العاقبة، فوعدىم هللا أبف ال العضد، والوعد حبُ 

هتم واختلفت مناحي  ت عصااببَ أتل   للكافرين وإفْ  هبعلَ 
 بيل طريقَ كفرىم سبيًل على اؼبؤمنْب، واؼبراد ابلس  

ػ: بقرينة تعديتو بِ  ؛الوصوؿ إذل اؼبؤمنْب ابؽبزيبة والغلبة
عي إذل ه ىو الس  إذل عدوِّ  سبيل العدوِّ  وألف   ؛عَلى
 .تومضر  
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وكبن نرى  ،فوزبلُّ  زْ فإف قيل: إذا كاف وعدًا دل هبَُ 
ا وردب   ،ناً الكافرين ينتصروف على اؼبؤمنْب انتصارًا بيِّ 

كوا بلدىم، فكيف أتويل ىذا الوعد؟ قلنا: اؼبقصود سبل  
ودل  ،همنبيِّ  ـَ َكلم و رهبِّ  وا كتابَ لُ قَ ن عَ ال ذيمن اؼبؤمنْب: 

م، ولو استقاـ وا على رهبِّ َكلوتو  ،ىميستعينوا بعدوِّ 
، انؿ الكافروف منهم مناالً اؼبؤمنوف على ذلك ؼبا 

 ...ولدفعوا عن أنفسهم خيبة وخباالً 

 رفع الفتةٍ اغبرص على  ُكل  لقد حرص أىل الكتاب  
 ال ٍبوؿ واغبركات واألحزاب واألفكار على الدُّ  ةٍ إسلمي  

لنوف اغبرب عليها لسحق عْ يػُ  مُث   ،يقيموهنا ويطلقوهنا
اعة لتكوف ىذه اللفتة اػبد   ؛اإلسلـ يف أرجاء األرض

ة القابعة ؼبواجهة اعباىلي   يقيِّ اغبَقمن االنطلؽ  مانعةً 
من اؼبسلمْب ىُبدعوف!  وراء تلك اللفتة الكاذبة! وكثّبٌ 

عاة إذل اإلسلـ يف األرض! من الدُّ  ومن ىؤالء كثّبٌ 
ة، يقي  اغبَقجوف من وصف أوضاعهم بصفتها فيتحر  
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فاة العراة دبا وصفهم بو هللا جوف من وصف اغبويتحر  
رأس  خ يف عقوؽبم أف  سَ عاة رَ ىؤالء الدُّ  ألف   ؛ورسولو

  ة!ولة العربي  الكفر أمريكا أو الدُّ 

الكامل ؼبواجهة  يقيِّ اغبَقّ ىذا وبوؿ دوف االنطلؽ  ُكلُّ و 
فيها وال  جَ رُّ ال ربََ  صروبةً  ة بِب إسرائيل مواجهةً جاىلي  

ة الواقعة! وبذلك تقـو يقي  اغبَقوصفها بصفتها  نْ مِ  مُث  أت
وعلى  ،للمسلمْب خطّبةً  ة زبديرً بعملي  تلك اللفتة 

، كما تقـو حاجزًا دوف وجو اػبصوص للمجاىدين
ؼبواجهة  يقيّ اغبَقودوف االنطلؽ  يقيِّ اغبَقالوعي 

  !ة أىل الكتابجاىلي  

ؿ خطوات االنتصار ىي صناعة الوعي، وأو   ؿَ إف أو  
رسالتها وتعرؼ  األُم ة خطوات ىذا الوعي أف تعيَ 

 ا أسّبةُ فتدرؾ أهن   ،اشاتىا وتقطع ارتباطها ابلش  عدو  
عاع! فلة الرّ يديرىا اغبفاة العراة الس   ،ةوىٍم عاؼبي   منظومةِ 

 ،ائفداء الز  من الرِّ  تعرية املرمْبنقطة البدء ىي  وإف  
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فراً، وربذير اؼبسلمْب كًا وكُ ْر وإظهارىم على حقيقتهم شِ 
َّا َخَتال  ﴿ منهم ٍۡ إِل ا َزاُووُك ََّ ْ فِيُلٍ  ٖا ٖۡ َخرَُج َ ٖاْ ل ۡوَطُؽ

َ
ا َولَأ

 ٍُ َُّٖل ـُ ٍۡ َحۡت َُل ٍۡ ِخَلٌَٰ ُٕ َ َُٰؽَٖن ل ٍۡ َشمَّ ََْث َوفِيُل  ﴾ٱًۡكِۡخ
لو خرجوا يف اؼبسلمْب لزادوىم اضطراابً  فهؤالء

خذيل، فرقة والت  وألسرعوا بينهم ابلوقيعة والت   ،وفوضى
يف  شاىدٌ مُ  ويف اؼبسلمْب من يسمع ؽبم، وىذا أمرٌ 

 ة...ورات واغبركات اعبهادي  صبيع الث  
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 فرعوف وىاماف

 ،ىا يقتسموف األدوارة أفرادُ ي  الدِّْينو  ةياسي  السِّ  لطةالسُّ 
ما أيتوف وما  ُكلِّ يف   واحدةٍ  مةٍ َكلفقوف على  وىم مت  

امى، دَ عند الفراعنة القُ  دٌ رِ ط  مُ  وف! وىذا األمرُ رُ يذَ 
 .ةياسي  السِّ لطة للسُّ  ةَ رعي  ي الش  طِ عْ ة تػُ ي  الدِّْين لطةالسُّ ف

 الدِّْرِعي ةوىاىم الفراعنة اعبُدد أصحاب ميثاؽ 
 باكهمشِ  الش ْيخِ  آؿُ  بُ فينصِ  ،يقتسموف األدوار

باكهم آؿ سعود شِ  بُ ، ويف اؼبقابل ينصِ ةالعقدي  
خذوف ! يت  بعضها ببعضٍ  األُم ة، ويضربوف ةياسي  السِّ 

فرًا وتفريقًا بْب رارًا وكُ وحيد واعبهاد ضِ منابر اإلسلـ والت  
وف ووبلفوف إف أردان إال اغبسُب! يتسمُّ  ،اؼبؤمنْب

اعات مع وأيتوف بصور الط   ،يف أنفسهم وىً ة ؽبَِ لفي  ابلس  
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بعوا أىواءىم ، ات  فاسدةٍ  وىم أىل إراداتٍ  ،اتي  فساد النِّ 
ة عليها؛ ن  وأخذوا يف تسوية نصوص الكتاب والسُّ 

 ِعّميةً  ةً جهادي   ! يعقدوف راايتٍ غَبقِّ مع العلم ابًا يّ غَ 
يضربوف هبا رقاب املاىدين بعضهم  ،ىنا وىناؾ لةً ضلِّ مُ 

ينفقوف أمواؽبم ألصحاب األدايف واؼبذاىب  مُث  ، ببعضٍ 
أنشؤوىا إيقادًا للحروب بينهم وبْب  ال ٍبالباطلة 

ويثّبوف  ،اؼبؤامراتسائس و اؼبسلمْب، ويكيدوف الد  
األانـ فيحرفوهنم عن  ةِ فَ عَ على ضَ  وف األمرَ سُ بِ لْ يػَ وَ  ،الفًب
  يد واإلسلـ.وحة الت  جاد  
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من  ياؼبنجكتاب هللا ىو 
 الفًب

روى الدارقطِب وأضبد والبزار وأبو يعلى أبلفاظ متقاربة 
أاتين جربيل )عن علّي هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

فقاؿ اي دمحم: إف األمة مفتونة بعدؾ، قلت لو: فما 
اؼبخرج اي جربيل؟ قاؿ: كتاب هللا فيو نبأ ما كاف قبلكم 
وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم وىو حبل هللا اؼبتْب 
وىو الصراط اؼبستقيم وىو قوؿ فصل ليس ابؽبزؿ إف 
 ىذا القرآف ال يليو من جبار فيعمل بغّبه إال قصمو هللا

وال يبتغى علمًا سواه إال أضلو هللا وال ىبلق عن رده 
وىو الذى ال تفُب عجائبو من يقل بو يصدؽ ومن 
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وبكم بو يعدؿ ومن يعمل بو يؤجر ومن وبكم بو 
 .1(يقسط

أنو  لحظي والناظر فيوواؼبتأمل ؽبذا الكتاب العزيز 
يلفت األنظار إذل اؼبسجد اغبراـ ويُذّكر القارئ بْب 

ض اؼبؤمنْب على رّ الفينة واألخرى دبكانة ىذا البيت ووبُ 
رشدىم إذل ربريره بل إف معظم سور القرآف تطهّبه ويُ 

ث عن ىذا البيت ابلتصريح أو ابلتلميح والتلويح تتحدّ 
ذكر سوى مرة واحدة مقَباًن بذكر بينما األقصى دل يُ 

أف اؼبشكلة ابتداء ىي يف  ىذا يعِبو  !اؼبسجد اغبراـ
  .تلك البقاع اؼبعظمة

                                        
؛  وانظر جامع األحاديث رقم: 176/1، 889انظر كنز العماؿ رقم:  -1

325 ،203/1. 
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