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المذاهب المعا ر
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شــــــــكــر تة ــــر
الشكر هلل أوالً وآخ اًر أن َم َّن علي بنعمة اإليمان واإلسالم ,وأن جعلني من أتباع نبيه محمداً
وشرفني بحمل أمانة علمه وتبليغه ,قال رسول هللا ( :م ال شكر
 ,وأكرمني بحفظ كتابهّ ,
الناس ال شكر هللا) (.)1
بناء ع ه:
ً
الشكر كل الشكر ألبي الذي يكرمني أينما كنت ووقتما كنت بدعائه وعطفه.
ومن ثم أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري وعرفاني إلى
الح ح

تاذي الفاضل األ تاذ ال كت ر

ما الرقب ,المشرف على هذه الدراسة لما لجهوده وتوجيهاته من أثر كبير في

إتمامها على ما هي عليه ,وأسأل هللا تعالى أن يثيبه على هذا الجهد خير الثواب ,وأن يجعل عملي

وعمله خالصاً لوجهه الكريم.

كما أتقدم بالشكر للمناقشين الكريمين ٍ
كل من:
األ تاذ ال كت ر................................................ :

حفظه هللا

األ تاذ ال كت ر............................................... :

حفظه هللا

اللذين أثريا هذه الدراسة بنصائحهما ,وتوجيهاتهما.
ْ
وأشكر الجامعة اإلسالمية والقائمين عليها ,وأخص بالذكر قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
عميداً ورئيس قسم وهيئة تدريس ,وعاملين.
وأشكر كل اإلخوة الذين قدموا لي العون في إنجاز هذه الرسالة وخصوصاً :األستاذ حسني

محمد العطار على جهوده المتواصلة طيلت مدة البحث.

كما أنني أتقدم بالشكر لزوجتي التي شجعتني على مواصلة الدراسة في هذا العمر ,والشكر

موصول ألبنائي األعزاء.

جزى هللا تعالى كل هؤالء خير الجزاء ,وأجزل لهم خير الثواب.
إنه سميع مجيب الدعاء

( ) 1سنن الترمذي  :كتاب البر والصلة ,باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ,ح ( .228/3 ,)2020قال
الترمذي :هذا حديث صحيح .

-أ-

إهــــــ اء
إلى ال ال العط ف طا هللا في عمره
إلى ر ح ال ال الحن
إلى ال ج ال ف

رحمها هللا

ال ابر  :ل عب هللا

إلى ر ح الةائ الشه

حم

ع الجعبري

إلى بنائي :عب هللا نع ل ع مي
إلى ابنتي الحب ب فاطم
إلى األ

الرابض

في معتة

إلى األ ي المت ضئ التي بك

-ب-

بني
مها بني

ه
ه

المةـ مـ
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ,ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات

أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ,ومن يضلل فال هادي له ,وأشهد أن ال إله إال هللا وحده
محمدا عبده ورسوله.
ال شريك له وأشهد أن
ً
ما بع :
فإن من أعظم نعم هللا  على هذه األمة أن أنزل إليها خير كتبه ,وأرسل إليها أفضل

خلقه ,وجعلها خير أمة أخرجت للناس ,تأمر بالمعروف ,وتنهى عن المنكر ,وتؤمن باهلل ,كما
تكفل لها بحفظ دينها الذي ارتضاه لها ,وكّلفها حمل هذه الرسالة ,والجهاد في سبيلها ,لتكون

كلمة هللا هي العليا ,وكلمة الذين كفروا السفلى .فحازت هذه األمة بشرف هذه الرسالة زمام
القيادة للبشرية جمعاء.

لقد ابتليت البشرية باليهود الذين َّيدعون أنهم شعب هللا المختار ,وأنهم المهيمنون على

هذه البشرية ,وأنها لم تخلق إال من أجلهم ولخدمتهم ,فلما جاء اإلسالم ,واستضاءت بنوره

مشارق األرض ومغاربها ,وتدفقت أفواج البشرية من كل حدب وصوب في الدخول في هذا
النور الجديد ,ثم قامت هذه األمة على يد رعيلها األول بإيصال كلمة الحق إلى أطراف
اجا ,وتقوضت هيمنة اليهود ,لكن لما َب ُعد الناس
المعمورة ,عند ذلك دخل الناس في دين هللا أفو ً
عن دين هللا تعالى عاد اليهود للفساد في األرض وللهيمنة على األرض ,وزعامة قوى الشر

فيها.

في الوقت الذي نجاهد اليهود بكافة الوسائل ,وجدت من واجبي أن أجاهد اليهود من
خالل هذا البحث المتواضع ,والذي ُيلقي الضوء على حقيقة اليهود وأخالقهم وعقائدهم ,من
ال ار ي م األخ ق العةائ
خالل مكتبة اإلمام فخر الدين الرازي بعنوان( :م قف فخر ال

ال ه

).

من هنا كانت هذه الدراسة لتعطي ُبعداً جديداً وتفتح باباً من األبواب التي توضح
حقيقة اليهود وعقائدهم الباطلة من خالل عالم قدير ومفسر معروف وتفسير مشهور ,وذلك
ساع إلى معرفة دينه كما
بقدر استطاعتـي لعلهـا تتضح لطالب الحق ,ولكل ذي ُلب ,ولكل ٍ

ليشمروا عن سواعد
أنزله هللا  ,وكما سار عليه السلف الصالح رضوان هللا عليهم أجمعينّ ,
الجد من أجل إقامة شرع هللا  الذي أُبعد عن الواقع العملي في كثير من العصور.

-ج-

الً :هم

الم ض ع :تظهر هم

الم ض ع م خ

ما ي:

 .1جاءت الدراسة إثراء للمكتبة اإلسالمية ,برسالة علمية محكمة ,تبين حقيقة اليهود وعقائدهم
الباطلة من خالل أهم التفاسير المشهور ,ومؤلفاته األخرى .

 .2إن معرفة حقيقة اليهود وعقائدهم الباطلة من أهم ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم والدعاة
عامة ,وطالب العقيدة والمذاهب المعاصرة خاصة في زماننا هذا.

 .3بيان جهد أحد أئمة العلم والتفسير في كشف الوجه الحقيقي لليهود .

ثان اً:

باب اخت ار الم ض ع :

 .1تبصرة الناس بحقيقة اليهود وعقائدهم الفاسدة من خالل كتب الرجل وتفسيره المشهور.
 .2كشف اللثام عن الوجه الحقيقي ,والصورة البشعة لليهود وجرائمهم.
 .3من سبل مقارعة األعداء التعرف على لغاتهم وعقائدهم وعاداتهم ,فوجب التعرف على أخالق
وعقائد اليهود باعتبارهم هم العدو األول للمسلمين.
 .4إضافة دراسة جديدة للمكتبة اإلسالمية ,لم يتناولها الباحثون من قبل.
ثالثاً :منهج البحث :سيعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

رابعاً :طرية البحث:
 .1سيقوم الباحث بعزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ,ورقم اآلية ,وتمييز اآليات القرآنية
بوضعها بين هاللين بهذا الشكل ﴿ ﴾ وجعلت العزو في متن الرسالة ,وعند إيراد اآلية ألول

مرة ,أذكر اسم السورة ورقم اآلية ,ثم إذا وردت مرة أخرى بشكل متسلسل ,اكتفي بذكر اآلية

دون اسم السورة ورقمها.

 .2سيخرج الباحث األحاديث النبوية واآلثار األخرى وذلك بعزوها إلي مظانها من كتب السنة,

ونقل حكم العلماء عليها ما أمكن ,باستثناء ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أو

أحدهما وتمييزها بوضعها بين هاللين بهذا الشكل ( ).
 .3سيتم توثيق نصوص الكتاب المقدس بذكر اسم السفر ثم اإلصحاح وتمييز نصوصه بوضعها
بين قوسين بهذا الشكل { }.

 .4سيتم توثيق المعلومات في الحاشية علي النحو التالي :ذكر اسم الكتاب ,اسم المؤلف,

اسم

المحقق إن وجد ,رقم الطبعة ,تاريخ النشر ,دار النشر ,بلد النشر ,الجزء والصفحة ,فإن لم
يوجد رقم طبعة أذكر بدون رقم طبعة ,وهكذا إن لم يوجد تاريخ نشر سأذكر بدون تاريخ نشر.
-د-

 .5عند االقتباس من المرجع أكثر من مرة فإنه يتم اختصار التوثيق بذكر اسم الكتاب ورقم
الصفحة.

 .6حين االقتباس من الشبكة العنكبوتية سأذكر اسم الموقع ثم تاريخ االقتباس ثم الرابط ,فإن
تكرر االقتباس من نفس الموقع اذكر اسم الموقع وتاريخ االقتباس فقط.

 .7سأقوم بترجمة الشخصيات المهمة الواردة في البحث.
 .8سأشرح المفردات الغريبة الواردة في البحث.
 .9سأضع فهارس لآليات القرآنية ,وترتيبها حسب ورودها في المصحف واآلثار الواردة,
واألعالم ,وترتيبها حسب األحرف األبجدية ,وفهرس نصوص الكتاب المقدس وترتيبها حسب
ورودها في الكتاب المقدس ,ثم إفراد قائمة بالمراجع وترتيبها حسب األحرف األبجدية ,ثم

فهرس للموضوعات.

خام اً :ال ار ا ال ابة :
إن المكتبات العلمية تزخر بالكتب المؤلفة في حقيقة اليهود وعقائدهم ,وما ذلك إال ألن
العلماء والباحثين استشعروا خطرهم على العالم بشكل عام ,وعلى المسلمين بشكل خاص ولم أجد

من كتب أو جمع كالم اإلمام الرازي حول اليهود فكانت هذه الرسالة .ومن خالل البحث تبين
وجود ثالث رسائل علمية متعلقة باليهود .ولكن ال توجد اية رسالة متعلقة بموقف اإلمام فخر

الدين الرازي منهم .والرسائل العلمية الثالث هي:

 -1اآلثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري جمعاً ودراسة عقدية للباحث :د .يوسف
بن حمود الحوشان ,رسالة دكتوراه ,قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين

بالرياض ,والذي تحدث عن حقيقة اليهود ,وأبرز صفاتهم ,وعقيدتهم في أصول اإليمان,

ثم موقفهم من مريم عليها السالم ومن عيسى  ,ثم موقفهم من النصارى ,ثم تحدث

عن موقف اليهود من الرسول  ,وما صحب ذلك من مواجهة قتالية بين اليهود وأصحاب
النبي  ,ثم انتقل في ا لحديث عن موقفهم من المسلمين ,وختم رسالته العلمية بالحديث عن
موقف اليهود من المنافقين.

 -2عقائد اليهود من خالل الحوار مع النبي  للباحث عدنان أحمد العبد البرديني,

رسالة ماجستير ,قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية –

غزة .

-ه-

 -3األثار الواردة عن السلف في موقف اليهود من النصارى والمسلمين في تفسير السيوطي
للباحث عمار غازي محمود عبد العال ,رسالة ماجستير  ,قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
بكلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية – غزة .

خط البحث :تتك

ربع ف

م تمه

.

التمه  :ف ه:
ح ا فخر ال

ال ار ي عة ته

 اسمه ونسبه.
 حياته العلمية.
 مكانته العلمية :شيوخه وتالميذه ,وأقوال العلماء فيه.
 موجز عقيدته.
الف ل األ
م قف فخر ال

ال ار ي م حة ة ال ه

وفيه أربعة مباحث:

المبحث األ  :نشأ ال ه

ماؤهل ,هل الفرق ال ه

.

المط ب األ  :نشأة اليهود وأسماؤهم.
المط ب الثاني :عالقة اليهود ببني إسرائيل.
المط ب الثالث :أهم الفرق اليهودية.

المبحث الثاني :من ل ال ه

نعل هللا ع هل.

المط ب األ  :منزلة اليهود عند هللا تعالى.
المط ب الثاني :نعم هللا تعالى عليهم

المبحث الثالث :عةاب هللا تعالى ل ه .
المط ب األ  :عقاب هللا تعالى لليهود في الحياة الدنيا
المط ب الثاني :عقاب هللا تعالى لليهود في اآلخرة.
-و-

الف ل الثاني
م قف ال ار ي م عة

األ ل ه

عن ال ه

وفيه مبحثان:

المبحث األ  :م قف ال ه

م الذا ا له .

المط ب األ  :نسبة الولد الى هللا تعالى.
المط ب الثاني :عبادة آلهة الشعوب األخرى.
المط ب الثالث :التمرد على أوامر هللا وتعليماته.
المط ب الرابع :الزعم بأن هللا خاص بهم.

المبحث الثاني :م قف ال ه

م ال فا ا له .

المط ب األ  :عقيدة التجسيم عند اليهود
المط ب الثاني :اتهام هللا تعالى بالنقائص والمعائب.

الف ل الثالث
م قفه م عة

ال ه

في األنب اء الم ئك

الكتب ال ما

وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األ  :م قفه م عة

ال ه

في النب

األنب اء ع هل ال

المط ب األ  :موقفهم من األنبياء مطلقاً.
المط ب الثاني :إيذاء وتكذيب األنبياء عليهم السالم.
المط ب الثالث :قتل األنبياء عليهم السالم.
المط ب الرابع :وصف األنبياء عليهم السالم بالنقائص والمعائب.

المبحث الثاني :م قفه م عة

ال ه

في الم ئك .

المط ب األ  :موقفه من عقيدتهم في حقيقة المالئكة.
المط ب الثاني :موقفه من عقيدتهم في المالئكة عامة.
المط ب الثالث :موقفهم من جبريل وميكال خاصة.
-ز-

ل:

المبحث الثالث :م قفه م عة

ال ه

بال ل اآلخر.

في الكتب ال ما

المط ب األ  :موقفه من عقيدة اليهود في الكتب السماوية.
المط ب الثاني :موقفه من عقيدة اليهود في اليوم اآلخر.

الف ل الرابع
م قف ال ار ي م ع ق ال ه

بغ رهل م األمل

وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األ  :م قف ال ار ي م م قف ال ه

م الن ارى.

المط ب األ  :عداؤهم للنصارى.
المط ب الثاني :تحريفهم لرسالة عيسى .

المبحث الثاني :م قف الرا ي م م قف ال ه

م الم م

ق ماً ح ثاً.

المط ب األ  :بث الفتن بينهم ,واشعال الحروب ضدهم.
المط ب الثاني :تأليب المنافقين ضد المسلمين.
المط ب الثالث :دورهم في نشأة الفرق الخارجة عن اإلسالم.
المط ب الرابع :عقيدة اليهود في فلسطين.

المبحث الثالث :م قف ال ه

م الشع ب األخرى.

المط ب األ  :بث الفتن بينهم ,واشعال الحروب بينهم.
المط ب الثاني :دورهم في نشأة المذاهب الفكرية.

-ح-

التمه
ا مال فخر ال

ال ار ي ح اته ,عة ته

وفيه:
 ا مه ن به م ل ه.
 ح اته الع م .
 مكانته الع م  :ش خه ,ت م ذه ,ق ا الع ماء ف ه.
 عة ته.
 مؤلفاته.
 فاته.

-1-

الً :ا مه ن به :هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي القرشي التيمي الرازي ,ولد

بالري بطبرستان( ,)1واليها ُينسب ,الطبرستاني( ,)2كنيته أبـو عبـد هللا ,وقيـل أبـو المعـالي ,ولقبـه فخـر
وعرف بابن الخطيب(.)3
الدينُ ,

فينســب إلــى الــري وهــي مــن أعمــال خرســان ,والتابعــة لطبرســتان ,قيــل أنــه
ن ـــبه :أمــا عــن نســبه ُ
أعجمي ,قاله علي بن الوداعي( ,)4وذكر الداوودي أنه عربي( ,)5أما المحدثون من الباحثين فقالوا أنه
عربي األصل( .)6فهو في أصله قرشي ومن قبيلة بني تيم العربية.

م ل ـ ه :ممــا اتفــق عليــه المؤرخــون بخصــوص مولـد ال ـرازي ,اتفقـوا علــى مكــان والدتــه ,وعلــى تــاريخ
وفاتــه ,إال أنهــم اختلفـوا فــي تــاريخ مــيالده ,قيــل فــي أربــع وأربعــين وخمســمائة ,قالــه ابــن خلكــان وقــال

بمثله السبكي(.)7

قاله ابن حجر العسقالني(" )8كانت والدته في ثالث وأربعين وخمسمائة".
والراجح ما ذهب إليه ابن خلكان في وفيات األعيان ,ألنه أقدم الروايات في ذلك .
ثان اً :ح اته الع م  :تميـزت حيـاة الـرازي بأنهـا حيـاة ثريـة مـن الناحيـة العلميـة ,وقـد كـان ذلـك منـذ

نعوم ــة أظ ــافره .ويمك ــن تقس ــيم حي ــاة الـ ـرازي إل ــى ث ــالث م ارح ــل  :مرحل ــة النش ــأة ,ومرحل ــة الترح ــال

والمناظرات ,ومرحلة العزلة.

المرح

األ لى :فـي هـذه المرحلـة لعبـت مجموعـة مـن العوامـل دو اًر كبيـ اًر فـي حيـاة الـرازي العلميـة,

منها عوامل داخلية ,ومنها عوامل خارجية.

( )1الري :مدينة فارسية ,تقع جنوب سلسلة الجبال اإليرانية  ,وهي اليوم جزء من طهران( .معجم البلدان :ياقوت
الحموي ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,األولى1991 ,م.)116/3 ,
( ) 2طبرستان  :إقليم يقع شمال دولة إيران ,ويمتد على الساحل الجنوبي لبحر قزوين ,من أهم مدنه مدينة جرجان,

فتحها المسلمون سنة  30هـ ,زمن خالفة عثمان بن عفان ,وهي مناطق جبلية وعرة( .الكامل في التاريخ :ابن

األثير – دار الطباعة المنيرية – القاهرة . )109/1 .

( ) 3انظر  :وفيات األعيان  :ابن خلكان :أحمد بن محمد ,تحقيق إحسان عباس ,دار صادر ,بيروت,248/4 ,
وسير أعالم النبالء  :الذهبي ,تحقيق بشار عواد ,مؤسسة الرسالة ,بيروت ,الثالثة1986 ,م,500/21 ,
ولسان الميزان  :ابن حجر العسقالني  :ت حقيق عادل عبد الموجود ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,األولى,

1996م.504/4 ,

( )4الوافي بالوفيات  :صالح الدين خليل الصفدي ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت2000 ,م.248/20 ,
( )5طبقات المفسرين  :محمد بن علي الداوودي ,دار الكتب العلمية ,بيروت. 215/2 ,
( )6فالسفة اإلسالم  :فتح هللا خليف  ,دار الجامعات المصرية ,اإلسكندرية 1976 ,م ,ص. 282
( )7وفيات األعيان  :ابن خلكان. 249/4 ,

( )8لسان الميزان  :ابن حجر العسقالني. 504/4 ,
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 .1الع امل ال اخ  :وتتمثل في قدراته العقلية وملكاته النفسية .


رزق هللا الـرازي مــن الملكــات العقليــة والمواهــب الفطريــة وتوقــد للــذكاء مــا جعلــه يلفــت النظــر إليــه
منذ صغره ,يقول الصفدي " :اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها هللا لغيره فيما علمته من أمثالـه,
وهــي  :ســعة العبــارة فــي القــدرة علــى الكــالم ,وصــحة الــذهن ,واالطــالع الــذي مــا عليــه مزيــد,
والمحافظــة المســتوعبة ,والــذاكرة التــي تعينــه علــى مــا يريــده فــي تقريــر األدلــة والب ـراهين ,فيــه قــوة

جدلية ونظرة دقيقة"(. )1

وقال الذهبي " :إنه كبير األذكياء"( ,)2وقال العسقالني " :رأس الذكاء والعقليات"(. )3
للغزالي

وم ــن هن ــا ك ــان تميـ ـزه ب ــالحفظ والفه ــم واالس ــتيعاب ,وال ــذاكرة القوي ــة ,فق ــد حف ــظ المستص ــفى

()4

والشامل إلمام الحرمين الجويني( ,)5والمعتمد البن الحسن البصري(. )6

 البنــاء النف ــي :تميــز ال ـرازي منــذ طفولتــه بقــوة شخصــيته ورغبتــه بالتحــدي ,وارادتــه القويــة فــي
تنمية قدراته العقلية وتسخيرها في طلب العلوم والفنون حتى أصبح فريد عصره(. )7

وهكــذا نشــأ ال ـرازي علــى طلــب العلــم ,واســتمر فــي ذلــك ط ـوال حياتــه ,حيــث تنقــل فــي ســن

الشــباب مــن أجلــه بــين شــيو وعلمــاء كثيـرين ,وهــو كثيــر الترحــال ال يســتقر لــه حــال فــي مكــان لمــدة
طويلة .

 .2الع امــل الخارج ـ  :لقــد كــان للبيئــة التــي عــاا فيهــا الـرازي أكبــر األثــر علــى نبوغــه وتحصــيله
للعلم.

 اهتمال األ ر ح

الرعا

الت ج ـه :ولـد الـرازي فـي بيـت علـم فوالـده هـو فقيـه الرعـي وامامهـا

وخطيبها ,ومن علماء الكالم واألصول ,ولوالده مؤلفات مشهورة ذائعة الصيت .

( )1طبقات الشافعية الكبرى  :عبد الوهاب السبكي ,مصر ,الثانية1992 ,م. 86/8 ,
( )2سير أعالم النبالء  :الذهبي. 501/21,
( )3طبقات الشافعية  :السبكي. 85/8 ,
( )4الغزالي  :محمد بن محمد الطوسي505 -450( :هـ) ,أبو حامد ,حجة اإلسالم ,صاحب التصانيف الكثيرة
والمشهورة ,ألف في ذم الفلسفة ,له إحياء علوم الدين ,والمنفذ من الضالل( .األعالم :الزركلي – .)22/7

( )5الجويني  1085-1028( :م) ,عبد الملك بن عبد هللا ,أبو المعالي ,فقيه ومتكلم شافعي ,ولد في جوين التابعة
لنيسابور ,سافر إلى بغداد ثم إلى مكة والمدينة ,مكث للتدريس في المدينة المنورة ,اه مصنفات كثيرة منها:
غياث األمم ,واإلرشاد والشامل(.المورد  :البعلبكي.)28/6 -
( )6انظر  :وفيات األعيان  :ابن خلكان. 250/4 ,

( )7انظر  :منهج الرازي في الرد على النصارى  :سميحة الواحدي ,رسالة ماجستير ,جامعة الحاج لخضر ,باتنة,
الجزائر ,كلية أصول الدين2010 ,م ,ص. 30
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وبــال شــك كــان لهــذه األس ـرة األثــر الكبيــر فــي فصــاحة لســانه ,وحبــه للعلــم ,والعــيا الك ـريم,

فالولد ثمرة أبيه(. )1

 م ن الري :يقـول الحمـوي " :هـي بـالد مليئـة بالعلمـاء وبأهـل الفضـل والثـراء ,ينسـب إليهـا خلـق
من األئمة النبهاء ,خرج منها ما ال يحصى من أهل العلم واألدب والفقه"(. )2
وعرفــت بالمنـاظرات بــين أصــحاب
انتشـرت فــي هـذه المدينــة المـدارس الكثيـرة وحلقــات العلـمُ ,
الملــل ,تعــددت فيهــا العلــوم ,ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن كــل هــذه العوامــل اجتمعــت لصــقل شخصــية

وفكر ال ارزي ,وأمام كل هذه المعطيات ال بد لمثل الرازي من أن يبرز وينبغ ,وتتكون ملكاته الذهنية
والعقلية .

المرح الثان  :مرح الظه ر النضج الترحا

المناظ ار :

ذكـر المؤرخـون( )3أن الـرازي كـان فـي غايــة الحـرص والرغبـة علــى تحصـيل العلـوم الشــرعية,
وعل ــى الخ ــوض ف ــي عل ــم الك ــالم ,مت ــأث اًر ف ــي ذل ــك بوال ــده ,وم ــن هن ــا ج ــاء اهتمام ــه بد ارس ــة الفلس ــفة
الكراميـة( )4الـذين يتسـلحون بهـذا السـالح,
والمنطق ,وذلك الحتياجه لهما في مناظراته لخصـومه مـن ّ
كل هذا في سبيل الدفاع عن المذهب السني والقضاء على المذهب الشيعي(. )5
له ــذا اس ــتوجب عل ــى الـ ـرازي كثـ ـرة الترح ــال واألس ــفار وه ــي ع ــادة العلم ــاء ف ــي زمان ــه ,فأخ ــذ

منذ بداية ظهوره بالتنقل بين البلدان لتحصيل العلم من شـيوخه البـارزين ,وكـان بدايـة تحصـيله العلـم
على يد والده ,ثم عل ـى ي ـد ش ـيخه الكم ـال الس ـمناني

(،)6

ثم على ي ـد الشـيخ المج ـد الجيلي( ,)7ثم انتقل

( )1انظر  :طبقات الشافعية ,السبكي. 166/3 ,
( )2معجم البلدان  :ياقوت الحموي ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,األولى1991,م. 132/3 ,
( )3وفيات األعيان  :ابن خلكان ,261/4 ,ومعجم البلدان  :الحموي. 135/3 ,

( )4الكرامية  :فرقة كالمية تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني ,وهي من فرق المرجئة ,يزعمون أن اإليمان هو
اإلقرار والتصديق باللسان دون القلب ,لهم معتقدات كثيرة خالفت ما عليه عقيدة أهل السنة( .الفرق بين الفرق :
البغدادي .)215 -

( )5انظر :التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني  :عبد المجيد بدوي ,مكتبة عالم المعرفة ,جدة ,األولى,
1983م ,ص. 223

( )6الكمال السمناني  :أحمد بن إسماعيل بن يوسف القزويني559-512(,هـ) ,عالم وفقيه وصوفي وواعظ ,إمام
في التفسير وعلم األصول ,شيخ وأستاذ الفخر الرازي ( .ويكيبيديا  :الموسوعة الحرة ).

( )7المجد الجيلي  :من علماء القرن الخامس الهجري ,كان متمي اًز في علم الكالم والفلسفة ,الزمه الفخر الرازي
طويالً ,وأخذ عنه علم غزير ,تأثر به غاية التأثر وخصوصاً أن الجيلي كان عالماً متعدد المعارف( .ويكيبيديا:
الموسوعة الحرة ).
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إلى م ارغة ,وهناك درس الفارابي( )1وابن سينا( )2والتقى بالسهروردي( )3صاحب الفلسفة اإلشرافية(. )4
من هذا نفهم أن الرازي جلس للتدريس في سـن مبكـرة لـم تتجـاوز السادسـة عشـرة مـن عمـره,
ألن وال ــده ت ــوفي س ــنة  ,559والـ ـرازي ل ــم يتج ــاوز الرابع ــة عشـ ـرة ,بع ــدها مباشـ ـرة انتق ــل إل ــى الكم ــال
السمناني ,ثم إلى المجد الجيلي الذي صحبه إلى أذربيجان( )5للتدريس والمناظرة هناك.
ويــذكر الشــيخ بــن عاشــور أن الـرازي انتقــل إلــى الــبالد العربيــة وتنقــل بــين مــدنها وخصوصـاً

العـراق والشــام( ,)6وفــي خـوارزم جــرت بينــه وبــين المعتزلــة منــاظرات عــدة" ,وعبــر إلــى خـوارزم فجــرى
بينه وبين المعتزلة مناظرات أدت إلى خروجه منها ,ثم قصد ما وراء النهر ,فجرى له نحو مـا جـرى
في خوارزم"(. )7
ننتهــي إلــى أن ال ـرازي تصــدى فــي هــذه المرحلــة بــالرد علــى الفــرق األخــرى وبيــان بطالنهــا
انطالقاً من مهمته في الدفاع عن العقيدة اإلسالمية ,وكان له فضل كبير في رجوع كثيـر مـن أتبـاع

هــذه الفــرق واألديــان إلــى مــذهب أهــل الســنة ,كــذلك عمــل علــى حمايــة الــبالد مــن الغــزو الخــارجي
(التتار) ,ومحاربة أهل البدع المتربصين بالبالد ,يقول السبكي " :انتظمـت بقـدره العظـيم عقـود الملـة

( )1الفارابي :محمد بن محمد أبو نصر (950-878م) ,فيلسوف عربي مسلم ,من ألمع الشخصيات في تاريخ
الفكر العربي واإلسالمي ,يلقب بالمعلم الثاني ,حاول أن يوفق بين الشريعة اإلسالمية والفلسفة اليونانية ,له
أقوال مخالفة ,تأثر به ابن سينا كثي اًر ,من أهم مصنفاته كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة( .موسوعة المورد :
البعلبكي – . )102/4
( )2ابن سينا428-370( :هـ) ,الحسين بن عبد هللا بن سينا( ,أبو علي) ,رأس الفالسفة ,حاد الذكاء ,صاحب
كفريات ذكرها الغزالي في كتابه المقاصد ,ورد عليه في كتابه التهافت ,له مصنفات كثيرة منها الشفاء والقانون
واإلشارات وسالمان وحي بن يقظان وغيرها ,قيل إنه تاب قبل موته( .سير أعالم النبالء :الذهبي –
 ,)241/12واألعالم  :الزركلي – .)241/2

( )3السهروردي :شهاب الدين يحيى بن حبا (1191-1155م) ,حاول أن يوفق بين الفلسفة والتصوف ,صاحب
الفلسفة اإلشراقية ,له معتقدات ومقوالت كفرية ,صاحب تصانيف عدة منها حكمة اإلشراقُ ,يعرف بالمقتول,
قتله الملك الظاهر ابن صالح الدين األيوبي( .موسوعة المورد  :البعلبكي – . )134/9
( )4انظر :التاريخ السياسي ,بدوي ,ص. 230

( )5أذربيجان :بالفتح ثم السكون و فتح الراء ,وكسر الباء الموحدة ,وياء ساكنة وجيم .قيل أذر اسم النار فمعناه
بيت النار ,وكانت من قبل ھي مراغة ,الغالب على الجبال ,فيها خيرات كثيرة وقالع واسعة ,لغة أهلها األذرية,

وھي بالد فتنة .وحروب ,ما خلت قط منها ,لذلك لحق أكثر مدنها الخراب( .معجم البلدان  :ياقوت الحموي –
.)152/1

( )6التفسير ورجاله  :محمد الفاضل بن عاشور ,دار الكتب العلمية ,الثانية ,بيروت1972 ,م ,ص. 140
( )7طبقات الشافعية  :السبكي. 85/8 ,
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اإلســالمية ,وابتســمت بــدره النظــيم ثغــور الثغــور المحمديــة"( ,)1وهكــذا شــارك ال ـرازي مجتمعــه وأمتــه
أحداثها الجسام ,فكان عالماً فارساً .
"ويرج ــع بع ــض الب ــاحثين المح ــدثين الفض ــل لفخ ــر ال ــدين الـ ـرازي وتالمي ــذه ف ــي توحي ــد كلم ــة
المسلمين عامتهم وخاصتهم من أمثال حكام الخوارزمشاهية الذين وقفوا كسد منيع حال دون اجتياح
التتار للبالد اإلسالمية مدة قرن من الزمن"(. )2
المرح الثالث م ح اته :مرح الت

ف الع ل :

بعــد رحل ــة الـ ـرازي إل ــى الهن ــد ع ــاد مـ ـرة أخ ــرى إل ــى مدين ــة "هـ ـراة" واس ــتقر به ــا إل ــى أن انتق ــل
إلــى الرفيــق األعلــى ,فبعــد أن بلــغ ال ـرازي أوج مجــده ,وتنقــل فــي الــبالد ش ـرقاً وغرب ـاً ,يحــاور وينــاقا
ويعل ــم وي ــتعلم ويكت ــب المؤلف ــات ف ــي ك ــل عل ــم ,واذا ب ــه يتغي ــر م ازج ــه النفس ــي" ,وف ــي أواخ ــر أيام ــه,
وبلــوو أوج كمالــه العلمــي حــدث لل ـرازي مــا حــدث ألبــي حامــد الغ ازلــي مــن قبــل ,فقلــت ثقتــه بالعقــل
اإلنس ــاني ,وأح ــس بعجـ ـزه وأدرك تمامـ ـاً أن ــه ال يس ــتطيع اإلطاح ــة ب ــالوجود ف ــي ذات ــه ,فأدركت ــه حال ــة

صوفية"(. )3

وهذا األمر لم يكن مستغرباً عن الرازي ,فكثي اًر ما كانـت تنتابـه حالـة مـن الخشـوع فيأخـذ فـي

البكــاء والص ـ ار مســتغيثاً بــاهلل تعــالى ,فيبكــي كــل مــن يحضــر مجلــس وعظــه مــن صــغير أو كبيــر,
عامة وخاصة ,يذكر ابن خلكان "كان له في الوعظ اليد البيضاء ,ويعظ باللسانين العربي والعجمي,

وكان يلحقه الوجد"(. )4
هكـ ــذا وبعـ ــد رحلـ ــة طويلـ ــة بـ ــين الفلسـ ــفة وعلـ ــم الكـ ــالم والمنطـ ــق يعـ ــود ال ـ ـرازي إلـ ــى النبـ ــع
األص ــيل إل ــى القـ ـرآن الكـ ـريم ,ويج ــد في ــه ارح ــة العق ــل و ارح ــة ال ــنفس والفـ ـؤاد ,ينه ــل م ــن نبع ــه ال ــذي
ال ينض ــب وق ــد ذك ــر ف ــي وص ــيته "لق ــد اختب ــرت الط ــرق الكالمي ــة ,والمن ــاهج الفلس ــفية ,فم ــا وج ــدتها
تشــفي العليــل وال تــروي الغليــل ,و أريــت أصــح الطــرق طريقــة الق ـرآن"( ,)5فكــان نتــاج هــذا الطريــق أن
ف ـ ــتح هللا علي ـ ــه بتأليف ـ ــه لتفس ـ ــيره الكبي ـ ــر (مف ـ ــاتيح الغي ـ ــب) ,ال ـ ــذي ُيع ـ ــد م ـ ــن أعظ ـ ــم كن ـ ــوز العل ـ ــوم
اإلسالمية .
( )1الوافي بالوفيات  :الصفدي. 251/8 ,

( )2منهج الرازي في الرد على النصارى  :سميحة الواحدي ,ص. 23
( )3نظرية المعرفة  :بوعزيزي ,ص. 50

( )4وفيات األعيان  :ابن خلكان. 249/4 ,
( )5طبقات المفسرين  :الداوودي. 217/2 ,
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ثالثاً :مكانته الع م  :ش خه ت م ذه ق ا الع ماء ف ه:
 .1مكان ال ار ي الع م :
العص ــر ال ــذي ع ــاا في ــه الـ ـرازي ك ــان بداي ــة االنهي ــار للحض ــارة العربي ــة اإلس ــالمية ,الق ــرن
الخامس والسادس الهجريين ,انقسامات سياسية ودينية وانحطاط اقتصادي(. )1
ع ى الم ت ى الع كري :حروب صليبية وبدايات غزو التتار.
ع ى الم ت ى ال ا ي :خالفة لم يبـق لهـا إال بغـداد ,ودول تتصـارع فيمـا بينهـا  :الدولـة الغزنويـة
والدولة السلجوقية ,والدولة الخوارزمية ,والدولة الغورية.
ع ى الم ت ى االقت ا ي :فقر شديد ,وفئات قليلة تمتلك مقدرات البالد .
في خضم هذا كلـه بـزو نجـم الـرازي الـذي "كـان فريـد عصـره ,ومـتكلم زمانـه ,جمـع كثيـ اًر مـن

العلوم ,ونبغ فيها ,فكان إماماً في التفسير والكالم ,والعلـوم العقليـة ,وعلـوم اللغـة ,ولقـد أكسـبه نبوغـه
العلمـ ــي شـ ــهرة عظيمـ ــة فكـ ــان العلمـ ــاء يقصـ ــدونه مـ ــن الـ ــبالد ,ويشـ ــدون إليـ ــه الرحـ ــال مـ ــن مختلـ ــف
األقطار"(.)2
يرجع تم

ال ار ي في تح

ه ل ع ل لأل باب التال

:



أنه تعلم على مشايخ أجالّء .



كان صاحب حافظة قوية .



مواظبته على طلب العلم واالنشغال به تدريساً ووعظاً ومناظرة .
إال أن ما لحق باألمة اإلسالمية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً "لم يـؤثر علـى النهضـة العلميـة

والثقافية في البالد آنذاك ,بل على العكس من ذلك ,فقد دب فيها روح التنـافس بـين السـالطين علـى

اســتجالب العلمــاء إلــى بالطهــم وتعهــدهم بالرعايــة ,واغــداق العطايــا لهــم ,فنشــطت الحركــة العلميــة
والثقافيــة فــي الــبالد ,وازدهــرت العلــوم الرياضــية والطبيعيــة والفلســفية ,وشــاعت حركــة الترجمــة مــن

اللغــات المختلفــة إلــى اللغــة العربيــة ,ونضــجت كــذلك ملكــات العلمــاء فــي البحــث والتــأليف لمواجهــة
الضعف السياسي واالجتماعي"(. )3

( )1انظر  :المنطلق الفكري عند الرازي  :محمد العربي ,دار الفكر اللبناني ,بيروت ,األولى1992 ,م ,ص. 15
( )2التفسير والمفسرون  :محمد حسين الذهبي  -مكتبة وهبة  -القاهرة – السابعة2000 -م 06/1 -

( )3موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير  :رسالة ماجستير  -إعداد أنفال يحيى إمام  -جامعة
أم القرى – 2011م  -ص. 12
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 .2ش خه:
تلقى الرازي العلم على يد جماعة من خيرة علماء عصره وزمانه ,في البداية كان والده عمر بـن

الحســين ابــن الحســن صــاحب غايــة المـرام فــي علــم الكــالم ,قــال عنــه الســبكي " :كــان فصــيح اللســان

قوي الجنان ,فقيهاً أصولياً ,متكلماً صوفياً ,خطيباً محدثاً أديباً"(. )1

بعد موت والده اتصل بالشيخ الكمال السـمناني" ,وكـان شـيخ زمانـه ,ثـم عـاد إلـى الـري ولـزم

الشــيخ المجــد الجيلــي ,وكــان إمــام زمانــه ومــن كبــار الفضــالء والحكمــاء ,انتقــل إلــى م ارغــة( ,)2فتبعــه
الرازي ,تلقى على يديه علم الكالم

والحكمة"

()3

.

بعدها سافر الـرازي إلـى خرسـان وتلقـى العلـم علـى علمائهـا هنـاك ,وخصوصـاً الحكمـة ,وقـ أر

فيها ابن سينا ,والفارابي .

 .3ت م ذه:
امتــاز الـرازي بكثـرة التالميــذ ,يــأتون إليــه مــن كــل مكــان لمــا كــان يتصــف بــه مــن ســعة العلــم

وحسن الخلق ,حتى أن عددهم زاد عن الثالثمائة طالب(. )4

وكان لكثرة تالميذ الرازي دو اًر فـي شـهرته وتناقـل علمـه ومنهجـه ,ومـن هـؤالء التالميـذ الـذين

أصبحوا ذوي شهرة كبيرة :


األرموي  :صاحب كتاب الحاصل من المحصول ,توفي سنة 656هـ .



ابــن البلــودي  :محمــد بــن عبــدان الطيــب ,تــوفي ســنة 621هــ ,ولــه شــرح الملخــص فــي الحكمــة



األبهري  :المفضل بن عمر السمرقندي ,توفي سنة 663هـ ,وله تصانيف مشهورة .

للرازي .

وغيرهم كثيرُ " ,يروى أنه إذا ركب مشى معه من تالمذته ثالثمائة تلميذ"(. )5

( )1طبقات الشافعية  :السبكي. 242/7 ,

( )2مراغة  :مدينة تقع شمال غرب إيران ضمن محافظة أدربيجان ,تشتهر بأنها منطقة زراعية تكثر فيها زراعة
الفواكه والتمور بأنواعها ,وتشتهر بأبراج القبور الخمسة  ( .ويكيبيديا  :الموسوعة الحرة ).
( )3الوافي بالوفيات  :ابن خلكان. 382/3 ,
( )4انظر  :الوافي بالوفيات  :الصفدي. 248/42 ,

( ) 5شذرات المذاهب  :البن عماد  :عبد الحي بن أحمد الحنبلي ,دار ابن كثير ,دمشق ,األولى1986 ,م40/8 ,
.
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 .4ق ا الع ماء ف ه:
شــهد العلمــاء والبــاحثون لل ـرازي بكــل خيــر ,ووصــفوه بأفضــل األوصــاف ,وجعلــوه فــي أعلــى

ثناء حسناً ,قديمهم ومعاصرهم .
المراتب ,وأثنوا عليه ً

يقول ابن األثير (ت 630هـ) عن الرازي " :وكان إمام الدنيا في عصره"(. )1

ويقول القفطـي (ت 668هــ) " :أفضـل المتـأخرين وسـيد الحكمـاء المحـدثين ,قـوي النظـر فـي

صناعة الطب ومباحثها ,ويتكلم على المنبر بأنواع الحكمة"(. )2

ويقــول ابــن خلكــان (ت 681ه ــ) " :فريــد عص ـره ,ونســيج وحــده ,فــاق أهــل زمانــه فــي علــم

الكالم والمقوالت وعلم األوائل"(. )3

ويقول الذهبي (ت 648هـ) " :وكل تصانيفه ممتعة ,ورزق فيها سعادة عظيمة وانتشرت في
اآلفاق"(. )4
ويقـ ــول الس ـ ــبكي (ت 771ه ـ ــ) " :إم ـ ــام المتكلم ـ ــين ,ذو البـ ــاع الواس ـ ــع فـ ــي تعلي ـ ــق العل ـ ــوم,

واالجتم ــاع بالشاس ــع م ــن حق ــائق المنط ــوق والمفه ــوم ,واالرتف ــاع ق ــد اًر عل ــى اآلف ــاق وه ــل يج ــري م ــن

األقدار إال األمر ,بحر ليس للبحر ما عنده من الجواهر ,وحبر سما على السـماء وأيـن للسـماء مثـل

ما له من الزواهر ,روضة علم تستقل الرياض نفسها أن تحاكي ما لديه من األزاهر"(. )5

ويقــول الــدكتور محمــد حســين الــذهبي (ت 1978م) " :كــان رحمــه هللا فريــد عصـره ,ومــتكلم

زمانه"(.)6

رابعاً :عة ته:
ك ــان الـ ـرازي أشـ ــعري العقي ــدة ,ش ــافعي المـ ــذهب ,جم ــع فـ ــي كتب ــه م ــا قالـ ــه المتق ــدمون مـ ــن
األشاعرة ,وزاد عليهم زيادات كثيرة.

()7

( )1الكامل في التاريخ  :عز الدين ابن األثير ,دار الطباعة المنيرية ,القاهرة. 302/9 ,
( )2طبقات األطباء  :أحمد بن أبي أصيبعة ,مكتبة الحيلة ,بيروت1965 ,م ,ص. 462
( )3الوافي بالوفيات  :ابن خلكان. 381/3 ,

( ) 4تاريخ اإلسالم  :أبو عبد هللا الذهبي :محمد بن أحمد بن عثمان مؤسسة الرسالة ,بيروت ,األولى1988 ,م,
. 206/61
( )5طبقات الشافعية  :السبكي. 81/8 ,

( )6التفسير والمفسرون  :محمد الذهبي. 206/1 ,

( )7فخر الدين الرازي والتصوف  :منشأة المعارف ,اإلسكندرية ,األولى1998 ,م ,ص22

-9-

ومما أضافه الرازي لعلم الكالم أنه مزجه بمسائل الفلسـفة ,ولـه اجتهـادات خـالف فيهـا شـيو

األشاعرة ,وله انتقادات كثيرة نقد فيها علماء كبار من األشاعرة(. )1

انتةا الع ماء ل ار ي:
ومــن انتقــادات العلمــاء لــه مــا يقولــه ابــن تيميــة "وأمــا ال ـرازي فهــو فــي الكتــاب الواحــد بــل فــي
الموضـوع الواحــد منــه ينصــر قـوالً ,وفـي موضــع آخــر منــه أو فــي كتـاب آخــر فينقضــه ,ولهــذا اســتقر
أمره على الحيرة والشك"( ,)2وفي موضع آخر يقـول ابـن تيميـة "هـذا الرجـل كثيـر السفسـطة والتشـكيك
فهــو مــن أعظــم المتكلمــين سفســطة وتشــكيكاً ,ال ُيعــرف مــن جــنس المتكلمــين مــن هــو أعظــم تقري ـ اًر
للشكوك والشبهات الباطلة ,وأضعف جواباً عنها منه"(. )3
()4

وكــذلك زياداتــه علــى علــوم مــن ســبقه " زاد علــيهم مــن أقـوال المعتزلــة

والجهميــة والفالســفة

والصوفية"(. )5
و" ُيعلل اضطراب الرازي إلى كثرة تعمقه في علـم الكـالم والفلسـفة واختالطهمـا فـي فكـره ,فقـد
أورثــه ذلــك حيـرة واضــطراباً ,فتـراه يميــل إلــى المتكلمــين تــارة ,والــى المتفلســفة تــارة ,ويحــار ويقــف تــارة

أخــرى ,ولــيس هــذا تعمــداً منــه لينصــر الباطــل ,بــل يقــول بحســب مــا توافقــه األدلــة العقليــة فــي نظ ـره
وبحثه"(.)6

وهــذا الــذي قالــه ابــن تيميــة أرى أنــه مــن بــاب التعصــب مــن قبــل الخصــوم ,فمــا أشــيع عــن

تنــاقض واضــطراب إنمــا نشــأ لعــدم معرفــة ترتيــب تــأليف ال ـرازي لكتبــه ,ولكــي نخــرج هــذا االضــطراب
علينـا العـودة إلـى الترتيــب الزمـاني لمؤلفـات الـرازي ,ليتضــح األمـر بأنـه لـيس تناقضـاً بـل هـو تطــو اًر,
فتطور الرازي ليس إال انتقاله من خانة المتكلمين إلى خانة الفالسـفة ,ثـم وقوفـه عنـد حـدود الخـانتين
(الفلسفة والكالم) ,ثم قفزه خارج الخانتين معاً ,واتجاهه إلى التمسك بطريقة القرآن(. )7

( )1مناظرات جرت في بالد ما وراء النهرين  :اإلمام فخر الدين الرازي ,مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية,
حيدر آباد ,الهند ,األولى1355 ,هـ ,ص . 28

( )2منهاج السنة  :ابن تيمية ,تحقيق محمد رشاد سالم ,طبعة الهيئة العلمية ,األولى1986 ,م. 370/5 ,
( )3بيان تلبيس الجهمية  :ابن تيمية  ,مطبعة مجمع الملك فهد1426 ,هـ. 465/8 ,

( )4المعتزلة  :يسمون أصحاب العدل والتوحيد ,ويلقبون بالقدرية ,والعدلية .وهم الذين قالوا بأن هللا قديم ,والقدم
أخص وصف ذاته ,ونفوا الصفات القديمة أصال ,فقالوا ھو عالم بذاته ,قادر بذاته ,ونفوا الصفات القديمة

أصال واتفقوا أن كالمه تعالى محدث مخلوق في محل (.الملل والنحل ,الشهرستاني ,تحقيق  :أبو عبد هللا
السعيد المندوه ,ط , 1لبنان  :مؤسسة الكتب الثقافية – 1994م – .)35/1

( )5فخر الدين الرازي والتصوف  :منشأة المعارف ,اإلسكندرية ,األولى1998 ,م ,ص. 22
( )6موقف الرازي من القضاء والقدر  :أنفال يحيى إمام ,ص. 26

( )7انظر  :المنطلق الفكري عند الرازي  :محمد العريبي ,ص. 32
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الر ع ى نة ق

اب ت م  :يـرى الباحـث أن عالمـاً كـابن تيميـة كـان يتصـف بـالتقى والموضـوعية

في نقده لخصومه ويشهد على ذلك مؤلفاته الكثيرة ,صحيح أنه كان شـديداً فـي نقـد الخصـوم إال أنـه
ال يخضــع لهــوى الــنفس أو الحســد والغي ـرة ,أمــر آ أنــه يصــعب علينــا أن نــتهم عالم ـاً كــابن تيميــة
بالجهل في تآليف الكتب أيها أسبق من غيره.

خام اً :مؤلفا ال ار ي:
للرازي مؤلفات كثيرة ,أوصلها المؤرخون إلى قرابة المائتي كتاب( .)1لقد كان الرازي صـاحب

همة كبيـرة فـي التـأليف ,لـم تقـف أمامـه المشـاغل واالضـطرابات السياسـية وال مناظ ارتـه وخالفاتـه مـع

الفرق المخالفة ,وعزيمته الشديدة وحبه للتأليف والكتابة .

لقــد أحصــى كثيــر مــن المــؤلفين األقــدمين مؤلفــات الــرازي ,مــنهم القفطــي وابــن خلكــان وابــن

العماد الحنبلي ,وغيرهم من المعاصرين مثل المستشرق بروكلمان ,في كتابه (تاريخ األدب العربي),
والدكتور علي سامي النشار في مقدمـة تحقيـق كتـاب الـرازي (اعتقـادات فـرق المسـلمين والمشـركين).
من هذه الكتب ما طبع ومنها ما زال ينتظر الطباعة .
م كتبه التي طبع :
 .1األربعين في أصول الدين ,طبع أول مرة في الهند سنة 1934م .
 .2أساس التقديس في علم الكالم ,طبعه مصطفى البابي الحلبي ,القاهرة1935 ,م .
 .3اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ,حققه د .علي سامي النشار ,طبع سنة 1938م .
 .4أسرار التنزيل وأنوار التأويل (بالفارسية) ,طبع سنة 1301هـ .
 .5الخمسين في أصول الدين ,طبع سنة 1328هـ .
 .6مفاتيح الغيب ,أو التفسير الكبير ,في القاهرة سنة 1933م ,في اثنين وثالثين جـزءاً ,ثـم توالـت
طبعاته ,آخرها طبعة المكتبة التوفيقية في القاهرة2002 ,م بتحقيق :عماد البارودي .

 .7محصــل أفكــار المتقــدمين والمتــأخرين مــن العلمــاء والحكمــاء والمتكلمــين ,طبــع فــي القــاهرة ســنة
1323هـ .
 .8مناظرات فخر الدين الرازي في بالد ما وراء النهر.
 .9المباحث المشرقية.

( )1انظر  :البداية والنهاية  :إسماعيل بن كثير -دار الفجر للتراث -القاهرة -األولى2003 -م. 59/13-
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 .10عصمة األنبياء .
 .11معالم في أصول الدين .
 .12لوامع البينات شرح أسماء هللا تعالى والصفات .
 .13المطالب العالية في علم الكالم .
 .14شرح اإلشارات والتنبيهات البن سينا .
وغيرها مما ال مجال لذكرها كلها .

ا اً :فاته:
كانت وفاته رحمه هللا يوم االثنين ,األول من شهر شوال سنة ست وستمائة ,بمدينة هراة(,)1
()2

ودفن بقرية "مزوجان

"(.)3

الكراميـة السـم فـي السـقاء ,فلمـا شـرب منـه مـات ,وقيـل
قيل أنه مـات مسـموماً بـأن وضـع لـه ّ
مات في ظروف عادية دون تجني أحد عليه(. )4

( )1ھراة  :بالفتح ,ھي مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خرسان ,لم ُير بخراسان مدينة أجل وال أعظم و ال
أفخم وال أحسن وال أكثر أھال منها ,فيها بساتين كثيرة ,محشوة بالعلماء ,مملوءة باألفاضل ,بناه اإلسكندر
األكبر ).معجم البلدان ,الحموي.)396/5 ,

( )2مزدخان :بضم الميم وسكون الزاي وفتح الدال المھملة وبعد األلف خاء معجمة مفتوحة ,وبعد األلف الثانية
نون ,وھي قرية بالقرب من ھراة  ).معجم البلدان :الحموي . )14/5 -

( )3انظر  :النجوم الزاهرة  :ابن تغري بردي -دار الكتب العلمية -بيروت -األولى1992 -م . 175/6 -
( )4انظر  :طبقات المفسرين  :الداوودي. 216/2 ,
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الف ل األ
م قف فخر ال

ال ار ي م حة ة ال ه

فاتهل

ف ه ث ث مباحث :
المبحث األ  :نشأ ال ه
المبحث الثاني :من ل ال ه

ماؤهل  ,هل الفرق ال ه
نعل هللا ع هل .

المبحث الثالث :عةاب هللا تعالى ل ه
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.

.

المبحث األ
نشأ ال ه

ماؤهل ,هل الفرق ال ه

ف ه ث ث مطالب:
المط ب األ  :نشأ ال ه
المط ب الثاني :ع ق ال ه

ماؤهل .
ببني إ رائ ل .

المط ب الثالث :هل الفرق ال ه

.
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المط ب األ
نشأ ال ه
الً :نشأ بني إ رائ ل ,ال ما

ماؤهل

المكا :

كلمـة غايـة فـي دقـة الوصـف قالهـا الشـيخ الشـوادفي عـن اليهـود " :أصـولهم حميـدة عريقـة

وفروعهم خبيثة فاسدة"

()1

.

بنو إسـرائيل هـم أتبـاع موسـى عليـه السـالم ,مـن أبنـاء يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم علـيهم
السالم ,هاجر جدهم إبراهيم من بالد العراق ,سكن في فلسـطين وفيهـا بشـرته المالئكـة بإسـحق ومـن
ِ
َ َ َعةـ َب﴾( .ســورة هــود  .)71 :فــي زمــن
وراء إســحاق يعقــوب َ ﴿ :فَب َّشـَـرَن َ
َ َ ِمـ َ َ َراء ِإ َ ـ َ
اها ِبِس َ ـ َ
ـح َ
ـح َ
يعقوب نزحوا إلى مصر بـدعوة مـن نبـي هللا يوسـف بـن يعقـوب ,اسـتمرت حيـاتهم المسـتقرة منـذ عهـد
يوسف حتى َبعث هللا موسى نبياً ,تكاثروا خاللها وأصبحوا يمثلون الطبقة العاملة عند المصريين(.)2

اسـ ــتمر حـ ــال بنـ ــو إس ـ ـرائيل فـ ــي مصـ ــر ,وقـ ــد أصـ ـ ّـروا أن يعيش ـ ـوا فـ ــي عزلـ ــة عـ ــن المجتمـ ــع
القبطــي( ,)3ممــا جعــل القــبط وحكــامهم ينظــرون إلــيهم نظـرة ريبــة وخــوف ,ممــا نــتج عنــه مــا نــزل بهــم
م ــن الع ــذاب ,وقت ــل أبن ــائهم ,له ــذا يم ــن هللا تع ــالى عل ــيهم ق ــائالً  َ ﴿ :اِ َذ َن َّجَ َنــــاك َل ِمــــ َ ع ِ ِفَر َعــــ َ َ
ِ
ِ ِ
ـاءك َل َ ِفـي َذلِك َـل َبـ ء ِمـ َ َربِك َـل َع ِظـ ل﴾.
ـاءك َل َ َ َ َـت َح َ ن َ َ
َ م َنك َل َء اَل َع َذاب َذبح َ ََبَن َ

(سورة البقرة )49 :

.

الحـ ــق أن هنـ ــاك تـ ــداخل فـ ــي تـ ــاريخ بنـ ــي إس ـ ـرائيل واليهـ ــود يصـ ــعب الفصـ ــل فيـ ــه تاريخي ـ ـاً,

وتحديــد الفت ـرة الزمنيــة الفاص ــلة بــين بنــي إسـ ـرائيل واليهــود تاريخي ـاً ,ك ــذلك إذا تحــدثنا عــن م ــوطنهم

األصلي في القرآن الكريم ,فكأننا نقول إن إبراهيم واسحاق ويعقوب كانوا يهوداً ,وهذا مخـالف للـنص
القرآنـي﴿ :ما َكـا ِإبـر ِ
اه ل َ ه ِ ـاً َال َن َ َـرِان اً َ َل ِكـ َ َكـا َ َحِن فـاً م َ ـِماً َ َمـا َكـا َ ِمـ َ اَلم َش ِـرِك َ ﴾
َ َ ََ
(سورة آل عمران . )67 :
"على هذا فكل من انتهى نسـبه إلـى نبـي هللا يعقـوب فهـو إسـرائيلي مـن بنـى إسـرائيل ,وهـذا
()4

نسب رفيع ,وشرف عريض دمره اليهود بأيديهم ,ونسفوه بإعراضهم وضاللهم".

( )1اليهود  :نشأة وتاريخاً  :صفوت الشوادفي ,دار التقوى للنشر والتوزيع ,القاهرة1420 ,هـ ,ص.48
( )2انظر  :اليهود في تفسير الطبري  :إعداد يوسف بن حمود الحوشان -رسالة دكتوراه -جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية1424-هـ  -ص. 36
( ) 3القبط  :هم أهل مصر وساكنوها ,والنسبة إليهم قبطي (.انظر  :تهذيب اللغة  ,33/9 -و مقاييس اللغة:
ابن فارس – ).51/5

( )4اليهود  :نشأة وتاريخاً  :صفوت الشوادفي ,ص .48
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اســتقر يعقــوب وهــو األب المباشــر لليهــود فــي أرض كنعــان مــع جميــع أوالده ,هــذا مــا تــذكره

توراتهم { :وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان}( ,)1ثم كانت قصة يوسف كما ذكرها
القـرآن كاملــة فــي ســورة يوســف عليــه الســالم ,ثــم كــان مــن نتــائج هــذه القصــة أن أصــبح يوســف أمينـاً
على خزائن مصر ,وأنه جاء بأبيه واخوته من فلسطين إلى مصر(. )2

اســتقر بنــو إس ـرائيل فــي مصــر كمــا جــاء فــي التــوراة { :ســكن إس ـرائيل فــي أرض مصــر فــي

أرض جاران ,وتمكنوا فيها وأثمروا ,وأكثروا جداً}(.)3

استمرت بهم الحياة حتى جاءهم موسى عليه السالم ,وأنزل هللا عليه التوراة فيها هدى ونـور
اءة وفهماً وتطبيقاً وامتثاالً ,فـأبوا وتمـردوا وادعـوا العجـز وعـدم
وأمر موسى قومه أن يأخذوا التوراة قر ً
القدرة ,فرفع هللا جبل الطور فوق رءوسهم تهديـدا وتخويفـا ,فنظـروا فـإذا الجبـل قـد ارتفـع حتـى صـار

فـوقهم فـي موضـع السـحاب ,وعنـد هـذا فقـط أذعنـوا ألمـر هللا ,وأعطـوا العهـد والميثـاق علـى التمسـك
عتَ َنـاك َل ِبةـ َّ
بـالتوراة ,)4(.قـال هللا عـز وجـل ِ َ ﴿ :ا َذ َ
َخـ َذَنا ِم َثـا َقك َل َ َرَف َعَنـا َفـ َ َقك َل الطـ َر خـذ ا َمـا َ
ِ ِ
ِ
ِ
ك﴾(.سورة البقرة )64-63 :
َ ا َذكر ا َما ف ه َل َعَّك َل َت َّتة َ  ,ث َّل َت َ َّلَ ت َل م َ َب َع َذلِ َ

كان مما أمرهم به موسى عليه السـالم الـدخول إلـى األرض المقدسـة ,أرض فلسـطين  َ﴿ :ـا
َّ ِ
ــب َّ َلكـ َــل﴾ (ســورة المائــدة  ,)21 :وحــدث لهــم مــا حــدث بعــد
َقـــ َ لِ ا َ خ ـــ ا األََر َ
م اَلمَةَّ َ ـــ َ التـــي َك َتـ َ
خروجهم مصر ,والتيه في سيناء لمـدة أربعـين عامـاً ,ومـوت هـارون وموسـى عليهمـا السـالم ,وتـولي
يوشع بن نـون أمـر بنـي إسـرائيل ودخولـه فلسـطين ,وفتحهـا ,ومكـن هللا لـه فيهـا ,وهـم أهـل إيمـان فـي
زمانهم ,إال أن بني إسرائيل كعـادتهم فسـدت عقائـدهم وأخالقهـم ,وكـان بدايـة ذلـك زمـن حكـم القضـاة
"ففيــه انتشــرت بيــنهم الرذائــل والمنك ـرات ,حتــى أن بعضــهم عبــد األصــنام ,وقتــل الصــالحين ,وانتشــر

فيهم الزنا وغيره من الذنوب"(. )5

ثم جاء عهد الملوك والذي كان في بدايته عهد إيمان (داود وسليمان) ,والذي انتهى بانقسام

المملكة إلى مملكتين:

مم ك ـ إ ـرائ ل :وتتشــكل مــن عش ـرة أســباط مــن أســباط بنــي إس ـرائيل ,وشــملت الجــزء الشــمالي مــن
فلسطين ,وعاصمتها (نابلس) ,واستمر حكمها من ( )722-935ق.م ,ودمرت هذه الدولة على يد

( )1سفر التكوين .1/37 :
( )2انظر :عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين  :محمد آل عمر ,مجلة البيان  ,الرياض2003 ,م ,األولى ,ص.20
( )3سفر التكوين .27/47 :

( )4انظر  :اليهود  :نشأة وتاريخاً  :صفوت الشوادفي ,ص .52
( )5عقيدة اليهود  :محمد آل عمر  ,ص. 37
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الملك سرجون الثاني (.)1

مم ك

ه ذا :وتنسب إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب عليه السالم ,وتتكون مـن سـبطي يهـوذا وبنيـامين

وش ــملت الج ــزء الجن ــوبي م ــن فلس ــطين ,وعاص ــمتها الق ــدس ,واس ــتمرت م ــن س ــنة ( )586-935ق.م,
وسقطت على يد الحاكم البابلي بختنصر ,والذي قام بسبيهم إلى بابل في العراق(.)2
أعود للحديث عن فلسطين وخصوصاً عمن سكنها قبل بني إسرائيل ,يذكر د .أحمـد شـلبي:

أنــه ســكنها مجموعــة القبائــل العربيــة فــي حــدود األلــف الثالثــة قبــل المــيالد ,وقــد ســبقهم إلــى ســكناها

الفينيقي ــون ,اس ــتقروا عل ــى شـ ـواطض البح ــر األب ــيض المتوس ــط ,وال ــى الجن ــوب م ــنهم اس ــتقرت قبائ ــل
الكنعانيين حوالي سنة ( )2500ق.م ,لهذا سميت باسمهم (أرض كنعان) ,وفي الشمال سـكنت قبائـل

اآلراميون الوافدون من حوض الفرات ,وفي الشرق سكن اآلراميون(. )3

لقد تشتت اليهود في كثير من البالد ,الجزيرة العربية والـيمن ,ومـن رجـع مـنهم إلـى فلسـطين

تنـاولتهم يــد الدولــة اليونانيــة الرومانيـة فــي زمــن القائــد الرومـاني (تــيطس) ,ســنة (70م) ,ممــا زاد مــن
ش ــتاتهم وض ــعفهم وفـ ـرقتهم ,وه ــذا تص ــديقاً لم ــا ورد ف ــي القـ ـرآن َ ﴿ :ق َّ
ط َعَنـــاه َل ِفـــي األََر ِ
م َممــــاً﴾
َ
(سورة األعراف . )168 :
وقد دخلت أمم في اليهودية ,وليسوا من أصل بني إسرائيل الذين تم القضاء علـى كثيـر مـن

أصــولهم أثنــاء الســبي األول والســبي الثــاني ,ومــا جــرى مــن حــروب بــين اليهــود وغيــرهم مــن الشــعوب

المجاورة .

"يــرجح أن بدايــة إطــالق لقــب يه ــودي كــان أيــام داود عليــه الس ــالم ,وقيــل فــي عهــد س ــيدنا
سليمان عليه السالم حينما كانت الغلبـة علـى اإلسـرائيليين لسـبط يهـوذا ,وهنـاك مـن يـذكر أن الفـرس

هم الذين أطلقوا هذه التسمية أو اللقب على شعب مملكة يهوذا"(. )4

بعد أن سبى بختنصر بني إسرائيل إلى بابل سنة ( )587ق.م ,أصبح يطلق عليهم اليهود,

ومن ذلك التاريخ أصبحت لفظة اليهود تعني مـن اعتنـق اليهوديـة ,ولـو لـم يكـن مـن بنـي إسـرائيل(.)5

يقــول حســن ظاظــا" :مــن الصــعب التحقيــق فــي بــدايات التــاريخ اليهــودي ,حيــث إن يهــود يكــادون أن
( )1انظر  :بنو إسرائيل في القرآن والسنة  :الطنطاوي  -دار الشروق -القاهرة1997 -م . 242
( )2انظر  :المصدر السابق  :ص. 43
( )3انظر  :اليهود  :أحمد شلبي  ,ص. 41
( ) 4تأثر اليهودية باألديان الوثنية  :فتحي محمد الزغبي  ,دار البشير للثقافة والعلوم اإلسالمية  ,طنطا  ,األولى ,
1994م  ,ص. 90

( )5انظر  :اليهودية  :أحمد شلبي  ,ص. 86
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يكونوا هم األمة الوحيـدة التـي كتبـت تاريخهـا بيـدها ,ووضـعته فـي إطـاره اإلنسـاني حسـب هواهـا ,بـل

وضــعته فــي إطــار مــن المقدســات والغيبيــات وجعلتــه كلــه وحي ـاً مــن الســماء نــازالً بــإرادة هللا ,وبألفــا
فمه ,بحيث يعلو فوق الجدل والنقاا"(. )1

ثان اً:

ماؤهل:
أُطل ــق عب ــر الت ــاريخ عل ــى اليه ــود ع ــدة أس ــماء ,لك ــل واح ــد منه ــا مدلول ــه ومعن ــاه ,وعالقات ــه

التاريخية والدينية ,منها العبرانيون ,وبنو إسرائيل ,واليهود ,وحديثاً الصهاينة ,ومـا يعنينـا فـي د ارسـتنا
هو األسماء الثالثة األولى .

 .1العبران

 :ومفردها عبري ,وهي مشتقة مـن األصـل الثالثـي (عبـر) ,بمعنـى قطـع مرحلـة مـن

الطريق ,أو عبر الوادي أو النهر أو عبر السبيل شقه

()2

.

وقــد وصــفت التــوراة إب ـراهيم بــالعبراني ألنــه عبــر نهــر الف ـرات { :فــأتى مــن نجــا وأخبــر أب ـرام
العبراني وكان ساكناً عند بلوطات حم ار األموري}(. )3
"وقد كان المصريون يسمون اإلسرائيليين بالعبرانيين على اعتبـارهم مـن القبائـل والجماعـات

البدوية"(. )4
والقبائل.

وليس مهماً أن يكون أصل االسم مـن فعـل العبـور والتنقـل ,أو ممـا ُيطلـق علـي الجماعـات
و"في الفكر اليهودي تستعمل لفظة عبراني للداللة علي اليهود المقيمين في فلسـطين والـذين

حــافظوا علــي عــاداتهم ولغــاتهم وتقاليــدهم ,أمــا اليهــود المتغربــون الــذين فقــدوا لغــتهم العبريــة وعــاداتهم
القديمة ,وكذلك الدخالء في اليهودية فيطلق عليهم يهوداً فقط"

()5

.

 .2ال ه ُ :يعتبر هذا االسم مـن أكثـر األسـماء اسـتعماال عنـد اليهـود ,وذلـك ألنـه يـدل فـي زعمهـم
علــى كــل مــن يتبــع موســي  بخــالف األســماء األخــرى ,وقــد ورد ذكــر هــذا اللفــظ فــي الق ـرآن
ثماني مرات ,وللعلماء في أصل هذا االسم رأيان:
الري األ  :أنه مشتق من الهود ,وهو التوبة والندم ,الوارد ذكره في القرآن (ِإَّنا ه َ َنا ِإَلَ َك) حين
تابوا عن عبادة العجل .قال ابن منظور الهود هو التوبة ,هاد يهود هودا وتهود  :تاب ورجع إلى
( )1الساميون ولغاتهم  :حسن ظاظا  ,دار القلم  ,دمشق  ,األولى 1987 ,م  ,ص. 67

( )2انظر  :الساميون ولغاتهم  :حسن ظاظا -منشأة المعارف -اإلسكندرية1971 -م -ص. 71
( )3العهد القديم  :دار الكتاب المقدس – قبرص – 1998م -سفر التكوين ,إصحاح . 13/1

( )4مفصل العرب واليهود في التاريخ  :أحمد سوسة -دار الحرية للطباعة -الخامسة1981 -م -ص. 505
( )5الكتب التاريخية في العهد القديم  :مراد كامل -القاهرة1968 -م -ص. 14
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وسميت اليهودية اشتقاقاً من هادوا أي
الحق فهو هاد ,والهود  :اليهود هادوا يهودون هوداً ُ
تابوا(َ َ ﴿,)1قال ا َل َ َ َ خ َل اَل َجَّن َ ِإالَّ َم َ َكا َ ه اً﴾( .سورة البقرة . )111 :
ـابع ج ِ ِ
وفـي التـوراة ورد لفـظ اليهـود { :وِفـي َّ
يش َـم َع ِم َـن
الش ْـه ِر َّ
يل ْب ُـن َنثَ ْن َيـا ْب ِـن أَلِ َ
ـاء إ ْس َـماع ُ
َ
الس ِ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ين َم َعـ ُـه فــي
النسـ ِـل الملِ ِكـ ِ
ضــا اْل َي ُهـ ُ
ضـ َـرُبوا َجـ َـدْل َيا َف َمـ َ
ين الــذ َ
ـود َواْلكْلـ َـدانّي َ
ـاتَ ,وأ َْي ً
ـيَ ,و َع َشـ َـرةُ ِر َجــال َم َعـ ُـه َو َ
ْ َْ ّ
ِ ()2
ِ
صَفاة}.
اْلم ْ
قا الفخر ال ار ي " :والهود جمع هاود كعائذ ولموذ" ( ,)3وبهذا يكون أصل اللفظ عربي.

الري الثاني :أنه نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب  ,وهو بمعنى الحمد ,فيكون أصـله عبـري ,والقـول
األرجح أنه بمعنى التوبة والندم والرجوع إلى الحق ,وهذا ما عليه الكثير من العلماء .
قـ ــال الشهرسـ ــتاني" :هـ ــاد الرجـ ــل :أي رجـ ــع وتـ ــاب ,وانمـ ــا لـ ــزمهم هـ ــذا االسـ ــم لقـ ــول موسـ ــي

ـك)") ,)4وتعـددت صـيغ اليهـود فـي القـرآن ,فمـرة تـأتي هـادوا ,ومـرة هـدنا,
عليه السالم ِ ) :إَّنا ه َ َنا ِإَلَ َ

ومرة هود .

 :تُنسب كلمة إسرائيلي إلى نبـي هللا يعقـوب  ,وهـو حسـب دعايـات اليهـود اسـم
 .3ا رائ
ال مخفف عن إسرائيل ,ومعناه  :صفوة هللا,
سمى هللا به يعقوب .جاء في تاج العروس " :وا ْس َر ُ
وقبــل عبــد هللا"( ,)5واس ـرائيل كلمــة عبريــة مكونــة مــن "إس ـرا" بمعنــي عبــد أو صــفوة ,ومــن "إيــل "
بمعني الرب أو اإلله .
اس ُم َك ِفي َما َب ْعُد
الَ :ي ْعُق ُ
وبَ .فَق َ
اس ُم َك َفَق َ
ورد في سفر التكوين َ{ :فَق َ
ال :الَ ُي ْد َعى ْ
ال َل ُهَ :ما ْ
ِ ِ
ـاس وَقـ َـد ْر َت .وسـأَل َي ْعُقــوب وَقــال :أ ْ ِ ِ ِ
اهـ ْـد َت مـ َـع هللاِ و َّ ِ
اسـ ِـم َك.
يل ,ألََّنـ َ
ـك َج َ
َي ْعُقـ َ
ُ َ َ
ََ َ
ـوب َبـ ْـل إ ْسـ َـرائ َ
َخب ْرنــي ب ْ
النـ َ
َ
َ
َفَقال :لِما َذا تَسأَل ع ِن ِ
اك} (.)6
اسمي َوَب َارَك ُه ُه َن َ
ْ ُ َ ْ
َ َ
فــي الق ـران الك ـريم ورد هــذا االســم وهــو األغلــب فــي إحــدى وأربعــين موضــعاً ,منهــا ﴿ :كــل
َّ
الط َعا ِل َكا َ ِح ًّ لَِبِني ِإ َ َرِائ َل ِإالَّ َما َحَّرَل ِإ َ َرِائ ل َعَ ى َن َف ِ ِه﴾( .سورة آل عمران. )93 :
ذكر الفخر ال ار ي المف ري  :اتفقوا على أن إسرائيل هو يعقـوب بـن إسـحاق وأن معنـى

إسـ ـرائيل عبد هللا ألن "إس ـ ـرا" فـ ـي لغته ـ ـم ه ـ ـو العبـ ـد و"إيـ ـل" ه ـو هللا ,ويا بنـ ـي إس ـ ـرائيل خطاب إلى
( )1انظر :لسان العرب  :محمد بن مكرم بن منظور  -دار الجيل – بيروت – األولى – 1988م. 155/15 ,
( )2سفر الملوك الثاني.25/25 :
( )3مفاتيح الغيب :الرازي3/4 ,
( )4الملل والنحل :الشهرستاني. 250/1 ,

( )5تاج العروس من جواهر القاموس :المرتضى الزبيدي  -دار الفكر – بيروت – 1994م. 275/38 ,
( )6سفر التكوين .29-27/32 :
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جماعة اليهود(.)1
وح ــديثا أطل ــق اليه ــود اس ــم إسـ ـرائيل عل ــى دول ــتهم المزعوم ــة التـ ـي أقاموه ــا  :ف ــي  15م ــايو

1948م ,وذلــك زعم ـاً مــنهم علــى ربــط ماضــي أنبيــائهم بحاضــر أحفــادهم ,وتأكيــداً علــى قداســة هــذه
الدولة المنتمية لألنبياء.

المط ب الثاني

ع ق ال ه

ببني إ رائ ل

تزوج يعقوب عليه السالم بأربع نسوة ,وأنجب منهن أبناءه اإلثني عشرة (:)2
 .1راوبين ,وشمعون ,والوي ,ويهوذا ,ويساكر ,وزبولون ,أنجبهم من زوجته "ليئة بنت البان.
 .2يوسف ,وبنيامين ,أنجبهم من راحيل بنت البان .
 .3دان ,ونفتالي ,أنجبهم من "بلهة" .
 .4جاد ,وعشير أنجبهم من "زلفة" .
ه ـؤالء اإلثنــا عشــر هــم مــن األســباط الــذين ورد ذكــرهم فــي الق ـران الك ـريم َ َ﴿ :ل َتة ل ـ
ِ
ِ
َ َ َ َعة َب َ األَ َ َبا َ
َعَ ل ََل َّ َ َم َ
ط َكان ا ه اً َ َ َن َ َارى ق َل َََنت َل َ
ِإَبَراه َل َ اِ َ َماع َل َ اِ َ َح َ
ِم َّم َ َك َتل َشها َ ً ِعَن َ ه ِم َ َّ ِ ما َّ ِب َغ ِ
افل َع َّما َت َع َم َ ﴾( .سورة البقرة . )140 :
َ َ
ََ
ةـ

َ ِإ َّ
َ َظَ ل

الفخــر ال ـ ار ي" :الســبط فــي بنــي إس ـرائيل كالقبيلــة فــي العــرب ,واألســباط الحفــدة ,وهــم

حفدة يعقوب عليه السالم وأبنائه اإلثني عشر"(.)3
"واليهــود هــم أبنــاء يهــوذا فقــط ,أي أنهــم فــي الحقيقــة جــزء مــن اثنــي عشــر جــزءاً مــن بنــي

()4
بناء على من يقول بانتسابهم ليهوذا .
إسرائيل"  ،هذا ً

دخـ ــل ه ـ ـؤالء األسـ ــباط مصـ ــر بطلـ ــب مـ ــن أخـ ــيهم يوسـ ــف  , وعاش ـ ـوا فـ ــي مصـ ــر فت ـ ـرة

رخ ــاء ف ــي ب ــاد األم ــر ,ث ــم م ــع م ــرور ال ــزمن اعتنقـ ـوا ديان ــة المصـ ـريين ,حت ــى ج ــاء زم ــن موس ــى
.)5(
( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الرازي. 21/3 ,
( )2انظر :بنو إسرائيل  :محمد بيومي مهران -دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية1999 -م .96/1 -
( )3مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 92/4 ,
( )4ما عالقة اليهود بيعقوب عليه السالم  :مصطفي فهمي أبو المجد – مقال نشر في مجلة التوحيد – العدد
الثامن السنة الثالثة والعشرون – سنة 1993م – ص. 26

( )5انظر :بنو إسرائيل  :محمد مهران. 244/1 -

-20-

جــاء فــي ســفر التكــوين َ{ :ف َكَّلــم هللا ِإســرِائ ِ
َّ ِ
ـال:
ـوبَ ,ي ْعُقـ ُ
ـالَ :ي ْعُقـ ُ
ـوبَ .فَقـ َ
يل فــي ُرَؤى الل ْيــل َوَقـ َ
َ ُ َْ َ
ِ
ِ
ِ
يك .الَ تَ َخ ْف ِم َن ُّ ِ ِ
ـاك .أ ََنـا
ـك أ َّ
يمـ ًة ُه َن َ
َج َعُل َ
له أَِب َ
ال :أ ََنا هللاُِ ,إ ُ
ص َر ,ألَّني أ ْ
هأ ََن َذاَ .فَق َ
الن ُزول إَلى م ْ
ُمـ ًة َعظ َ
أ َْنـ ِـزل معــك ِإَلــى ِمصــر ,وأَنــا أ ِ
ـوب ِمـ ْـن ِب ْئـ ِـر
ضــاَ .وَي َ
ُصــعُد َك أ َْي ً
ـف َيـ َـدهُ َعَلــى َع ْي َن ْيـ َ
ُ ََ َ
وسـ ُ
ـام َي ْعُقـ ُ
ْ َ ََ ْ
ضـ ُـع ُي ُ
ـكَ .فَقـ َ
ِ ِ
ِ
ـاء ُه ْم ِفـي اْل َع َجـالَ ِت َّالِتـي أ َْرَس َـل ِف ْرَع ْـو ُن لِ َح ْملِ ِـه.
ـوب أ ََب ُ
يل َي ْعُق َ
َس ْـب ٍعَ ,و َح َم َـل َبُنـو إ ْس َـرائ َ
ـاه ْم َوأ َْوالََد ُه ْـم َون َس َ
ض َك ْنعــان ,وجـ ِ ِ
ِ
ـاهم اَّلـ ِـذي ا ْقتََنـ ْـوا ِفــي أ َْر ِ
ـوب َوُكـ ُّـل َن ْســلِ ِه
َوأ َ
صـ َـرَ .ي ْعُقـ ُ
ـاءوا إَلــى م ْ
َ َ ََ ُ
َخـ ُذوا َم َواشـ َـي ُه ْم َو ُمْقتََنـ ُ ُ

م َع ُه}(.)1

َ

خــرج موســى ببنــي إسـرائيل مــن مصــر ,ثــم دخلـوا فلســطين بعــد وفاتــه ,بقيــادة يوشــع بــن نــون

وأقــاموا لهــم دولــة زمــن داود  ,ثــم انقســمت إلــى دولتــين ,دولــة الشــمال ,ودولــة الجنــوب (مملكــة
يهــوذا) ,حــدث هــذا االنقســام بعــد مــوت ســليمان  ,وســاءت العالقــة بــين الــدولتين لدرجــة أن ملــك

دولة إسرائيل صنع عجلين من ذهب وقال لشعبه { :هذه آلهـتكم التـي أصـعدكم مـن مصـر فاذبحوهـا
وأقيموا أعيادكم عندها ,وال تصعدوا إلى أورشليم فاستجاب له الشعب}

()2

.

هناك من العلماء من يفرق بين اليهود وبني إسرائيل ,فبنـو إسـرائيل هـم الـذين يتصـل نسـبهم
إلـــى يعقـــوب عليـ ــه السـ ــالم ,وهـ ــم سـ ــاللة األنبيـ ــاء ,أمـــا اليه ــود الـ ــذين عاش ـ ـوا زمـ ــن النبـــي  ,فهـ ــم

مكونــات مــن أجنــاس وقبائــل متنوعــة ,ومختلفــة ,والق ـرآن حينمــا كــان يخــاطبهم ببنــي إس ـرائيل ,فهــذا

خطــاب فيــه تلطــف بهــم ,وتــذكير لهــم بــأنهم أحفــاد األنبيــاء الــذين كــانوا فــي زمــانهم الممثلــين للحــق
والمتبعــين للهــدى واإليمــان ,لهــذا اســتحقوا هــذا النســب العظــيم ,فلمــا كفــروا بــالنبي محمــد  اســتحقوا

لعنة هللا وسخطه .

محا ل ال ه

ا تغ

ا ل إ رائ ل:

يحــرص اليهــود أن يظهــروا أمـام العــالم أنهــم شــعب مــؤمن ,وريــث األنبيــاء ,متمســك بــالتوراة,
وأنهم هم الشعب المختار ,وأبناء هللا ,وأحباؤه ,وأنهم الشعب الذي فضله هللا على العالمين .
ِ
ِ ِ
ِ
ُّ ِ
ـك َوالَ
ـيم َوالَ َعـاقالر في َ
جاء في سفر التثنية ُ { :م َب َارًكا تَ ُكو ُن َف ْو َق َجمي ِـع الش ُـعوب .الَ َي ُكـو ُن َعق ال
ض ,وُك َّـل أَدو ِاء ِمصـر َّ ِ َِّ
ِِ
ِ
ـك ُك َّـل م َـر ٍ
ـك,
الرِد َيئـة التـي َع َرْفتَ َهـا الَ َي َ
ض ُـع َها َعَل ْي َ
ـكَ .وَي ُـرُّد ال َّـر ُّب َع ْن َ
فـي َب َهائم َ
ْ َ
َْ
َ
َ
الشـع ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ُّ
ِ
ـاك
ـيكَ .وتَأ ُ
وب الـذ َ
ـك .الَ تُ ْشـف ْق َع ْي َن َ
ـك َي ْـدَف ُع ِإَل ْي َ
له َ
َب ْـل َي ْج َعُل َهـا َعَلـى ُك ِّـل ُم ْبغض َ
ْك ُـل ُك َّـل ُ
ين ال َّـر ُّب إ ُ
(.)3
عَلي ِهم والَ تَعب ْد آلِهتَهم ,أل َّ ِ
ك َل َك}
َن ذل َك َش َر ال
َ ْ ْ َ ُْ َ ُْ

( )1سفر التكوين .6-2/42:

( )2سفر الملوك األول . 25/12 :
( )3سفر التثنية.16-14/7 :
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ويتجلى هذا في ربط كل ما يتعلق بهم بإسرائيل عليه السالم ,فكل مالـه شـأن عظـيم عنـدهم

يلصــقونه بإسـرائيل مــن ذلــك  :دولــة إسـرائيل ,إذاعــة صــوت إسـرائيل ,بنــك إسـرائيل ,أرض إسـرائيل,

الجيا اإلسرائيلي ,وهم في حقيقة األمر كاذبون يساريون علمانيون ملحدون.
والقرآن يكذبهم أشد تكذيب ََ ﴿ :ل َتة ل
َعَ ل ََل َّ َ َم َ
َكان ا ه اً َ َ َن َ َارى ق َل َََنت َل َ
َع َّما َت َع َم َ ﴾( .سورة البقرة . )140 :

ِ
ِ
ط
َ َ َ َعة َب َ األَ َ َبا َ
َ ِإ َّ ِإَبَراه َل َ اِ َ َماع َل َ اِ َ َح َ
َ َظَ ل ِم َّم َ َك َتل َشها َ ً ِعَن َ ه ِم َ َّ ِ ما َّ ِب َغ ِ
افل
َ َ
ََ

وقوله تعالىِ ﴿ :تَ َك َّم َق َ َخَ َ َل َها َما َك َ َب َ َ َلك َل َما َك َ َبت َل َال ت َ أَل َ َع َّما َكان ا
َ َع َم َ ﴾ (سورة البقرة . )133 :
ليس هناك أدنى صلة بين اليهود وبين بني إسرائيل ,وقد كان للحروب التي خاضـها اليهـود

علــى مــدار تــاريخهم القــديم والحــديث ,وتــدمير مــدنهم وتشــتيتهم المتكــرر ,الســبب الكبيــر فــي انقطــاع

صلة اليهود بأصول اآلباء السابقين .

المط ب الثالث
هل الفرق ال ه
حينما تعرض القرآن الكريم للحديث عن اليهود ,من جملة ما ذكره عنهم أنهم تفرقوا في
دينهم إلى فرق وجماعات ,وقد نهانا هللا أن نكون مثلهم َ ﴿ :ال َتك ن ا َك َّال ِذ َ َت َفَّرق ا َ َ
اخَتَ ف ا ِم َ
ِ
اءه َل اَلَبِ َنا َ َ َل ِئ َك َله َل َع َذاب َع ِظ ل﴾( .سورة آل عمران . )105 :
َب َع َما َج َ
قال النبي " :افترق ال ه

ري الفخر ال ار ي

تفرق ال ه

ع ى إح ى

اثنت

بع

فرق "(. )1

يعود ألسباب:

 .1واختلفوا (يقصد اليهود) ,قيل  :تفرقوا بالعداوة واختلفوا في الدين.
 .2قيل تفرقوا بسبب استخراج التأويالت الفاسدة "تلك النصوص ,ثم اختلفوا بأن حاول كل واحد
منهم نصره مذهبه وقوله.

 . 3وقيل تفرقوا بأبدانهم بأن صار كل واحد منهم يدعي أنه على الحق وأن صاحبه على
الباطل (.)2
( )1أخرجه أبو داود في سنته – كتاب السنة -باب شرح كتاب السنة  -197/4قال الترمذي حديث حسن
صحيح .

( )2انظر  :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي ,185/8 ,بتصرف .
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ذكر الرازي أن اليهود تفرقوا إلى فرق كثيرة كلهم يؤمنون بموسى وهارون ويوشع بن نون,

وأكثرهم يؤمنون باألنبياء الذين جاءوا بتقرير شريعة موسى ,واألغلب على هذه الفرق القول
بالتشبيه.
م الفرق التي ذكرها ال ار ي:
فرق العنان  :وهي تنسب إلى عنان بن داود ,ال يذكرون عيسى ابن مريم بسوء ,بل يقولون إنه
كان من أولياء هللا تعالى ,وان لم يكن نبياً ,وتعرف هذه الفرقة بالقرائيين.
 :وهم أتباع عيسى بن يعقوب األصفهاني ,وهؤالء يثبتون نبوة محمد  ,إال أنهم

فرق الع

يقولون إنه نبي للعرب ,ال للعجم وال إلى بني إسرائيل.
ق ظهر في ال ه
 .1الفري

(شا

()1

فرق كث ر ق ماً ح ثاً؛ م هذه الفرق :

ل) :معناها االنقياد ,وهم المعترفون بالحياة اليهودية ,وكلمة الفريسيون

تعني المنعزلون باللغة اآلرامية( ,)2وتسمي هذه الفرقة نفسها باألحبار أو األخوة في هللا أو

الربانيون .

"نش ــأت ه ــذه الفرق ــة ف ــي الق ــرن الث ــاني قب ــل الم ــيالد ,ومص ــادرهم الت ــوراة بأس ــفارها الخمس ــة,

باإلضافة إلي الروايات الشفوية (التلمود) ,وللتلمود قداسة عندهم تفوق أحياناً قداسة التوراة

" ()3

.

م عةائ هل:


اإليمان بالبعث والمالئكة واليوم اآلخر .



اإليمان بخلود النفس وعصمة الحاخامات .



اإليمان بالمسيح المخلص ,والعمل على قيام دولتهم .



ال يؤمنون باألنبياء الذين ظهروا في زمن السبي .
هــذه الفرقــة "تعتبــر هــي القاعــدة الصــلبة لليهوديــة ,وعليهــا يعتمــد جمهــور اليهــود ,فيتمســكون

بحرفية النص إلى أبعد الحدود ,لهذا هم من أكثر اليهود تعصباً"(. )4

( )1انظر :اعتقاد فرق المسلمين والمشركين  :فخر الدين الرازي – مكتبة النهضة المصرية – القاهرة – األولى –
1938م – ص .83

( )2انظر :موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية  :عبد الوهاب المسيري – دار الشروق – القاهرة – الثانية –
2005م. 120/2 -

( )3اليهودية :أحمد شلبي – مكتبة النهضة المصرية – القاهرة – الثامنة – 1988م – ص. 218

( )4الفرق والمذاهب اليهودية :عبد المجيد همو  -األوائل للنشر  -دمشق  -الثانية  2004 -م ,ص. 54
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ولهــذه الفرقــة امتــداد مــن خــالل فــرق ظهــرت فيمــا بعــد مثــل  :الربــانيون أو علمــاء الش ـريعة,

والحسيديم وهم المتصوفون الزهاد ,وفرقة المتعصبين إال أن الفرقة األخيـرة امتـازت عـن غيرهـا بشـدة
العدوانية ضد المتهمين بالالدينية أو غير الخاضعين لليهود(. )1
 .2ال

ق

 :قيل أنهـا تنتسـب إلـى الكـاهن "صـدوق" ,الـذي عـاا فـي القـرن الثالـث المـيالدي,

وقيل إلى "صدوق" أحد أتباع سليمان 

()2

.

"تقوم عقائدهم على إنكار البعث والحساب والجزاء ويقولون أن الجزاء إنما يتم في الـدنيا"(.)3

كذلك ينكرون التلمود ,وال يعتقدون إال بأسفار العهد القديم .

وهـذه الفرقـة تُؤلـف كبــار الكهـان فـي فتـرة مــا بعـد السـبي ,وانضـموا للمكــابيين فـي الثـورة ضــد
الرومان ,كان لهم دو اًر كبي اًر في األذى الذي لحق بالمسيح  على يد الرومان .
ك ــان الص ــدوقيون مح ــافظين ,ويرفض ــون أي ش ــكل للتط ــور ف ــي شـ ـرائعهم وعقائ ــدهم ,مرك ــز
اهتمامهم األمور المادية وحرصهم على االمتيازات األرستقراطية في نظام الطبقات(. )4
وأعداء هذه الفرقة يطلقون عليها "األبيقوريون" أي الشاكين المكذبين بالروايات الشفوية .
مـ عةائـ هل :إنكـار المالئكـة والشـياطين ,وينكـرون القضـاء والقـدر ,ويقولـون بحريـة االختيـار وأن

اإلنسان هو الذي يخلق أفعاله ,وينكرون أيضاً المسيح المنتظر .

تأثير كبي اًر خصوصاً على فرقة القرائيين(. )5
كان لهذه الفرقة
اً
 .3فرقـ الة ـرائ

 :تعتبــر هــذه الفرقــة امتــداداً لفرقــة الفريســيين ,وتســميتهم ترجــع إلــى العهــد القــديم

الــذي يســمى "المقـرا" .نشــأت هــذه الفرقــة علــى يــد رجــل ُيــدعى عنــان بــن داود ,ظهــر فــي أواخــر
القــرن الثــامن بعــد المــيالد فــي بغــداد زمــن الخليف ـة العباســي أبــي جعفــر المنصــور ,ولهــا تســمية

أخرى "العنانية" ,نسبة لنشأتها .

تعتبر هـذه الفرقـة الكتـاب المقـدس هـو المرجـع الوحيـد عنـدهم ,ينكـرون التلمـود ,وال يعترفـون

بسلطة الحاخامات وال يلتزمون بقوانين الربانيين(. )6

( )1انظر :الفرق اليهودية المعاصرة  :أسماء السويلم ,ص. 7

( )2انظر :اليهودية والمسيحية  :محمد ضياء الرحمن األعظمي  -مكتبة الدار  -المدينة المنورة  -األولى –
1988م  ,ص. 189
( )3بنو إسرائيل :الطنطاوي. 81 ,

( )4انظر :الفرق والمذاهب اليهودية :عبد المجيد همو ,ص. 52
( )5انظر :الفرق اليهودية المعاصرة :أسماء السويلم ,ص. 10
( )6انظر :المصدر السابق :أسماء السويلم ,ص. 18
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م عةائ هل:
 يخالفون اليهود في األعياد ويوم السبت .
 يؤمنون بعيسى عليه السالم ,إال أنهم ال يعترفون بنبوته ,بل هو رجل من الصالحين .
اســتمر وجــودهم بشــكل قــوي ,وظهــر مــن بيــنهم مــدارس علميــة كثي ـرة ,اهتمــت بتعلــيم اللغــة

العبرية ,وتفسير التوراة ,أكثر انتشارها كان في مصر والعراق والشام وتركيا وايران .

و"يرج ــع الفض ــل إل ــيهم ف ــي ظه ــور الفك ــر اإلص ــالحي اليه ــودي"( , )1ك ــان للفك ــر االعت ازل ــي

اإلسالمي تأثي اًر كبي اًر على فكر هذه الفرقة ,فهم يرفضون االلتزام بالتقاليد الربانية ,ومن شدة تـأثيرهم
وانتشارهم ,انقسم اليهود إلى قسمين في زمانهم  :المعسكر التلمودي ,والمعسكر القرائي ,إال أن هـذه

الحركة بدأ يظهر عليهـا الـذبول حينمـا أخـذ اليهـود فـي االنتقـال إلـى أوروبـا والمغـرب العربـي ,وبـدأت

تظهر سيطرة اليهود األوروبيون (الربانيون) على الفكر اليهودي(. )2

هذه الفرقة تعتبر من أحدث الفرق اليهودية ظهو اًر في التاريخ الديني والفكري لليهودي .
 .4فرق الكتب  :هذه الفرقة وظيفة أتباعها كتابة التوراة ,وكتابة الشريعة لمـن يرغبهـا ,فهـم يقـابلون
وعرفوا بأنهم مـن أكثـر اليهـود إلمامـاً بأحكـام شـريعتهم ,مـن ثـم اتخـذوا الـوعظ والتـدريس
النسا ُ ,
مهنة لهم(. )3
أدت هــذه الفرقــة دو اًر بــار اًز فــي حيــاة عيســى  , ولــم يصــفهم باألمانــة { :حينئــذ جــاء إلــى

يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين  :لماذا يتعدى تالميذك تقليد الشيو  ,متى} (.)4

"وقــد نــدد المســيح عيس ــى  بالكتبــة والفريســيين أيم ــا تنديــد {:لكــن وي ــل لكــم أيهــا الكتب ــة

والفريسـ ــيون الم ـ ـراءون ألنكـ ــم تغلقـ ــون ملكـ ــوت السـ ــماوات واألرض قـ ــدام الن ـ ـاس ,فـ ــال تـ ــدخلون أنـ ــتم

وال تدعون الداخلين يدخلون}(. )6(")5

{وي ــل لك ــم أيه ــا الكتب ــة والفريس ــيون المـ ـراءون ألنك ــم ت ــأكلون بي ــوت األ ارم ــل ,ولعل ــه تطيل ــون

صلواتكم ,لذلك تأخذون دينونة أعظم .ويل لكم أيها الكتبـة والفريسـيون المـراءون ألنكـم تطوفـون البـر
والبحر لتكسبوا دخيالً واحداً ,ومتى حصل تضعونه ابناً لجهنم أكثر منكم مضاعفاً}

( )1الفرق اليهودية المعاصرة :أسماء السويلم ,ص. 12

( )2انظر :الفرق والمذاهب اليهودية  :عبد المجيد همو ,ص. 114
( )3انظر :بنو إسرائيل  :طنطاوي ,ص. 82
( )4إنجيل متى. 2-1/15 :
( )5إنجيل متى.13/23 :

( )6الفرق والمذاهب اليهودية :عبد المجيد همو ,ص. 79
( )7إنجيل متى :دار الكتاب المقدس – قبرص – 1998م. 15-14/23 -
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()7

.

"وبم ــرور الوق ــت واألي ــام ت ــولى الكتب ــة المناص ــب الديني ــة العلي ــا ,وع ــاونوا الحك ــام ف ــي بل ــوو

غاياتهم ,وأصبحوا للمدارس والمعابد رعاة ومشرفون"(. )1

 .5فرق ال امر  :فرقة أصولها أشورية تدعى (شمرونيم) ,وهـم مـن غيـر بنـي إسـرائيل ,دخلـوا فـي

الديانــة اليهوديــة ,بنـوا لهــم مدينــة ســميت بالســامرة ,يســكنون اآلن فــي جريـزيم بــالقرب مــن مدينــة
نابلس.

لهم توراتهم الخاصة بهم تتكون من خمسة أسفار فقط ,وهي أسفار موسـى  :سـفر التكـوين,
وسفر الخروج ,وسفر العدد ,وسفر التثنية ,وسفر الالويين .

()2

والسامريون "ال يؤمنون بنبي غير موسى وهارون ,وال بكتاب غير التوراة"

()3

هناك فرق خرى إال نها قل تأث اًر انتشا اًر م الفرق ال ابَ ذكرها ,منها(: )4
 .1الربان
 .2الفرقــ ا

 :وأغلبهم يسكنون أوروبا الشرقية وتركيا .

مندلسون .

ــ ح  :عاش ـوا فــي أوروبــا الش ـرقية ,وكــان مقــرهم ألمانيــا ,نشــأت علــى يــد موســى

 .3الفرقـ المحافظـ  :وهــم اليهــود األرثــوذكس الــذين تمســكوا باليهوديــة والربانيــة القديمــة ,فــي نفــس
اللحظة رفضوا العنصرية والتعصب ,من أبرز رجالها "زكريا فرانكل" .

( )1بنو إسرائيل  :طنطاوي ,ص. 82

( )2انظر :السامريون  :األصل والتاريخ  :إياد هشام الصاحب – مكتبة دنديس – عمان – األولى – 2000م –
ص.23

( )3اعتقاد فرق المسلمين والمشركين  :فخر الدين الرازي ,ص.83
( )4انظر  :الفرق اليهودية  :أسماء سويلم ,ص. 35
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المبحث الثاني
من ل ال ه

عن هللا ,نعل هللا ع هل

ف ه مط با :
المط ب األ  :من ل ال ه

عن هللا .

المط ب الثانيِ :نعل هللا تعالى ع ى ال ه
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.

المط ب األ
من ل ال ه

عن هللا تعالى

لليه ــود دع ــاوى كثيـ ـرة ,منه ــا أنه ــم أص ــحاب منزل ــة عظيم ــة عن ــد هللا تع ــالى ,فه ــم أبن ــاء هللا

وأحباؤه ,وأن النار لن تمسهم إال أياماً معدودة ,وأن ذنوبهم مغفورة لهم ,وأن الهدى في إتباع سـبيلهم
وبين بطالنها ,وأوضح فسادها .
واإليمان بما أُنزل عليهم ,ودعاوى كثيرة تناولها القرآن الكريم ّ

فــي هــذا المطلــب ســأتناول بالبحــث هــذه الــدعاوى ,مبين ـاً حقيقــة مكــانتهم ومن ـزلتهم عنــد هللا
تعالى ,مسترشداً بتفسير وتحليل اإلمام الفخر الرازي لها ,م هذه ال عا ى :

 .1بناء هللا حباؤه:
ادعى اليهود من بداية ظهورهم وحتى زماننا أنهم أبناء هللا وأحباؤه ,فقد ورد في سفر التثنية
مباركة هللا لليهود وتفضيلهم على كل خلقه { :واِن س ِمعت سمعا لِصو ِت َّ ِ ِ ِ ِ
َن
ص أْ
الر ّب إله َك لتَ ْح ِر َ
َ ْ َ ْ َ َ ًْ َ ْ
َِّ
ِ
يك ِبها اْل َيومَ ,ي ْجعلُ َك َّ ِ
يع َق َب ِائل
له َك ُم ْستَ ْعلًِيا َعَلى َج ِم ِ
تَ ْع َم َل ِب َج ِم ِ
َ
الر ُّب إ ُ
يع َو َ
ص َاياهُ التي أ ََنا أُوص َ َ ْ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األ َْر ِ
ِ
الر ِّب ِإل ِه َكُ .م َب َارًكا تَ ُكو ُن ِفي
ص ْو ِت َّ
ضَ ,وتَأْتي َعَل ْي َك َجم ُ
يع هذه اْل َب َرَكات َوتُْدرُك َك ,إ َذا َسم ْع َت ل َ
ِِ ِ
اْلمِدين ِة ,ومبارًكا تَ ُكون ِفي اْلحْق ِل.ومبارَك ًة تَ ُكون ثَمرة ب ْ ِ
ِ
ك
ُ
اج َبَق ِر َ
طن َك َوثَ َم َرةُ أ َْرض َك َوثَ َم َرةُ َب َهائم َك ,نتَ ُ
ُ َ َُ َ
َ َ َُ َ
َ َ َ َُ َ
واِن ُ ِ
ك .مبارَك ًة تَ ُكو ُن سَّلتُ َك و ِمعجُن َك .مبارًكا تَ ُكو ُن ِفي ُد ُخوِل َك ,ومبارًكا تَ ُكو ُن ِفي ُخر ِ
ك.
ََ
وج َ
ُ
َ َُ َ
َُ َ
َ َْ
اث َغ َنم َ ُ َ َ
َ
ِِ
ط ِريق و ِ
اح َد ٍة َي ْخ ُرُجو َن َعَل ْي َكَ ,وِفي َس ْب ِع
َي ْج َع ُل َّ
ام َكِ .في َ
ين َعَل ْي َك ُم ْن َه ِزِم َ
اء َك اْلَقائم َ
الر ُّب أ ْ
َ
َم َ
ين أ َ
َع َد َ
ُق
الر ُّب ِباْل َب َرَك ِة ِفي َخ َزِائِن َك َوِفي ُك ِّل َما تَ ْمتَُّد ِإَل ْي ِه َيُد َكَ ,وُي َب ِارُك َك ِفي
ْم ُر َل َك َّ
ام َكَ .يأ ُ
َم َ
ط ُر َي ْه ُرُبو َن أ َ
()1
ِ
األَر ِ َِّ
يك َّ ِ
لهك}.
ض التي ُي ْعط َ
ْ
الر ُّب إ ُ
لهذا يزعم اليهود في كـل محفـل أنهـم أبنـاء هللا وأحبـاؤه ,ويعملـوا علـى نشـر ترسـيخ مثـل هـذه
الدعاوى المختلقة في عقول األمم األخرى ,حتى يبرروا ألنفسهم فعل ما يرغبون.

وقـ ــد رد الق ـ ـرآن الك ـ ـريم علـ ــيهم رداً قاصـ ــماً لـ ــدعواهم هـ ــذه ,قـ ــال تعـ ــالى َ َ ﴿ :قاَلــــ َ اَلَ هــــ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ َّ
ـَ َ َغ ِفـر لِ َمـ َ َ َشـاء
الن َ َارى َن َح ََبَناء َّ َ َحَّباؤه ق َل َف َل َعذبك َل ِبذن ِبك َل َب َل ََنت َل َب َشر م َّم َ َخَ َ
ع ِذب م َشاء َِّ ِ
ّلِل مَ ك ال َّ م َ ا ِ َ األََر ِ
م َ َما َبَ َنه َما َ ِاَلَ ِه اَل َم ِ ر﴾ (سورة المائدة – . )18
َ َ ََ َ
َ
َ
ب

ا مال ال ار ي بط

ع ى ال ه

بة له :اآلية فيها حـذف للمضـاف تقـديره نحـن أبنـاء

رسل هللا فأضيف إلى هللا ما هو في الحقيقة مضاف إلى رسل هللا .
ثــل قــا إن زعــم اليهــود أن عزي ـ اًر ابــن هللا ,والنصــارى زعم ـوا أن المســيح ابــن هللا ,والمســيح

والعزير منهم ,صار ذلك كأنهم قالوا نحن أبناء هللا .
( )1سفر التثنية. 8-1/28 :
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بب ع اهل :وجملة القول أن اليهود والنصارى كانوا يرون أنفسهم فضالً على سائر الخلق بسـبب

أسالفهم األفاضل من األنبياء ,حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم إلى أن قالوا نحن أبناء هللا وأحباؤه .

عـ اهل :ثـم أجـاب أن مـا يبطـل هـذه الـدعوى عـذاب هللا لهـم فـي الـدنيا ,وقـد حـدث لهـم

ب ا بط

العذاب والمسخ ,وان كان الخطاب موجه ليهـود المدينـة ,مـع أن الـذين عـذبوا هـم أسـالفهم ,والجـواب
أن يهود المدينة لما كانوا من أسالف المتقدمين حسنت هذه اإلضافة(. )1

وهكذا يبطل الرازي أن يكون لليهود منزلة عند هللا بكونهم أبناء هللا وأحباؤه .

 .2ع ى

النار لل تمس ال ه

إال اماً مع

ا :

منطلــق هــذه الـدعوى مبنــي علــى أن لليهــود مكانــة عنــد هللا تعــالى ,ومنزلــة منــه ,وأن هللا لــن

يقسو عليهم ,بل سيالطفهم ,ويتغاضى عن سيئاتهم َ َ ﴿ :قال ا َل َ َتم َّ َنا َّ
النار ِإالَّ ََّ اماً َم َعـ َ ً ق َـل
َ
ِ
ِ
َّ
ف َّ َع َه َ ه ََل َتة ل َ َعَ ى َّ ِ َما ال َت َعَ م َ ﴾ (سورة البقرة . )80 :
َات َخ َذت َل عَن َ َّ َع َه اً َفَ َ َخِ َ
م قف ال ار ي م ع اهل هذه  :رد اإلمام الرازي بنقضه لدعواهم من خالل :
الً :اســتنكار الق ـرآن علــيهم فــي قولــه تعــالى ﴿ َّ
َات َخــ َذت َل﴾ وهــو اســتفهام إنكــاري ,ألنــه ال ســبيل إلــى
معرفة هذا التقدير إال بالسمع ,فلما لم يوجد الدليل السمعي ,وجب بطالن هذا التقدير(. )2
ثان اً :الر ع ى م اعل اليهود بأنه لن تمسنا النار إال أياماً معـدودة ,أن هـذا القـول مـن قبـائح أقـوالهم
وأفعــالهم ,وهــذا الجــزم ال يكــون عــن طريــق العقــل أبــداً ,إنمــا يكــون عــن طريــق الســماع ,والســماع لــم
يثبت فيبطل أساس دعواهم .

يســتفاد مــن اآليــة أنــه ُيمنــع القــول بغيــر دليــل ,وأن مــا جــاز وجــوده وعدمــه عق ـالً لــم يجــز
المصير إلى اإلثبات أو النفي إال بدليل سمعي(.)3
بهذا تكون اآلية قد ردت على اليهود أبلغ رد حيث كذبتهم ,وأبطلت زعمهم أنهـم ذوو حظـوة

عنــد هللا تعــالى ,وبالتــالي لــن يعــذبهم إال أيام ـاً معــدودة قيــل هــي أقــل مــن عش ـرة أيــام ,وقيــل أربعــين

يوماً.

 .3عمهل نه ل

خل الجن إال م كا

ه اً:

من مزاعم اليهود والتي أبطلها القرآن الكريم دعواهم أنهم المقربـون إلـى هللا ,دون غيـرهم مـن

األمم ,وهو أقرب إلى الغرور واألماني الباطلة ,لهذا نجد القرآن يرد عليهم رداً يبكـتهم ويبـدد آمـالهم:
( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 198/11 ,
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي.150/3 ,

( )3انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 153/3 ,

-29-

﴿ َقــال ا َل ـ ـ َ خل اَلجَّن ـ َ ِإالَّ م ـ َكــا ه ـ اً َ َن ــارى ِتَ ــك َمـ ِ
ـان ه َل قـ َـل َهــات ا بَرَهــاَنك َل ِإ َ كنــت َل
ََ َ
َ َ َ َ
َ َ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َجــره عَنــ َ َربِــه َال َخــ َ ف َعَ ــَ ِه َل َال ه َــل
َ ــا ق َ َ ,بَ ــى َمــ َ َ َ ــَ َل َ َج َهــه َّّلِل َ هــ َ م َح ــ َفَ ــه َ
َ َح َ ن َ ﴾( .سورة البقرة . )112-111 :
رى الفخر ال ار ي ف ا هذه ال ع ى م ال ه

م ع

ج ه:

 .1إن هذا القول من اليهود إنما هو تخليط من اليهود والقاء الشبه في قلوب المسلمين.
 .2إن هذا ليس وعداً ربانياً لهم ,إنما هو من جملة أمانيهم الكاذبـة ,ولشـدة تمنـيهم كـذلك قـدروه حقـاً
في نفسه.

 .3جاء لفظ أمانيهم بالجمع ,ألن لليهـود جملـة مـن األمـاني ولـيس أمنيـة واحـدة ,وهـي جميعـاً أمـاني
باطلة

 .4ليس مع اليهود دليل واحد يدل على صدقهم .
 .5إن مــن يــدخل الجنــة هــو مــن انقــاد واستســلم هلل تعــالى طاعــة وعبــادة ,واليهــود ليس ـوا كــذلك فقــد
أشركوا مع هللا آلهة أخرى ,وعبدوا العجل من دون هللا ,وأحلوا ألنفسهم ما حرمه هللا عليهم.

 .6لقــد توعــدهم هللا بالعــذاب األلــيم فــي جهــنم فــأنى لهــم
()1
ِ
َه ِـل
يدخلها أحد غيرهم ِ﴿ :إ َّ َّالـذ َ َك َفـر ا ِمـ َ َ
ِف َها َ َل ِئ َك ه َل َشر اَلَب ِرَّي ِ ﴾( .سورة البينة . )6 :

 .4ع اهل

دخــول الجنــة ,فض ـالً عــن دع ـواهم بأنــه لــن
ِِ
اَل ِك َت ِ
ـاب َ اَلم َش ِـرِك َ ِفـي َن ِ
ـار َج َه َّـن َل َخالـ َ

ذن بهل مغف ر لهل:

مـ ــن مــ ـزاعمهم الفاسـ ــدة وأقـ ـ ـوالهم الباطل ـ ــة ,قـ ــولهم إن ذن ـ ــوبهم مغف ـ ــورة لهـ ــم ,وه ـ ــذه ال ـ ــدعوى

مبنيــة علــى أســاس أن لهــم منزلــة خاصــة عنــد هللا ,فهــي حــق لهــم دون النــاس ,وأن هللا ال يعــاملهم
ـف ِمـ َ َب َعـ ِ ِه َل َخَ ـف
كما يعامل بقية البشر ,لهذا كـان رد القـرآن علـيهم واضـحاً ,قـال تعـالى َ ﴿ :ف َخَ َ
ِ
م َه َذا األََ َنـى َ َ ة لـ َ َ ـ َغ َفر َلَنـا َ اِ َ َ ـأ َِت ِه َل َع َـرم ِم َث ـه َ أَخـذ ه ََل َـل
اب َ أَخذ َ َعَر َ
َ ِرث ا اَلك َت َ
ِِ
ِ
َ َ ر ا ما ِف ِه الَّار ِ
َؤ َخ َذ َعَ َ ِهل ِم َثاق اَل ِك َت ِ
اآلخَر َخَ ر لَّـذ َ
َ
اب َ َ ال َ ة ل ا َعَ ى َّ ِإالَّ اَل َح َّ َ َ
َ
َ
ِ
َ َّتة ـ َ َ َف ـ َت َع ِة ـ َ َّ َ ,الـ ِـذ َ م ِ ــك َ ِباَل ِك َتـ ِ
َجـ َـر اَلم َ ـِ ِح َ ﴾.
ـاب َ َ َقــام ا ال َّ ـ َ ِإَّنــا ال نض ـ ع َ
َ

(سورة األعراف )170-169 :

.

م قف ال ار ي م هذه ال ع ى:
 .1وضــح ال ـرازي أن ظــاهر اآليــة أن الخلــف األول ممــدوح والخلــف الثــاني مــذموم ,ولفظــة الخلــف
تستعمل للذم ,ألن معناهـ ـا الفسـ ـاد ,وأن هـ ـذا الخل ـف كانـ ـوا يفعلـ ـون اآلث ـام ,ويأخ ـذون الرشـ ـاوي,

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 3/4 ,
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ويستحقرون الذنوب ثم يقولون سيغفر لنا .
 .2إن في اآلية إخبار على إصرارهم على الذنوب ,واليهود كانوا يقطعون أن ذنوبهم الكبيرة ستغفر,
فهــل اإلص ـرار علــى الــذنب دليــل علــى تــوبتهم واســتغفارهم ,ويخــالفهم المســلمون االعتقــاد بــأنهم
يرجون الغفران(. )1

 .3إن في اآلية توبيخ على اليهود الفترائهم الكذب على هللا ولقولهم عليه سبحانه من تلقاء أنفسهم.
 .4رد هللا عليهم دعواهم أنهم ستغفر ذنوبهم مع كونهم يصرون على أكل أموال الناس بالباطل .

 .5ق لهل ل س ع نا في األم

ب ل:

تميــزهم ,وبــأنهم األمــة المفضــلة عنــد هللا تعــالى,
أصــاب اليهــود غــرور بعنص ـريتهم ,فزعم ـوا ّ
س َعَ َ َنــا ِفـي األ ِمِ ـ َ َ ـ ِب ل
وأنـه يحـق لهـم مـا ال يحـق لغيــرهم مـن األميـين َ ﴿ :ذلِ َ
ـك ِبـأََّنه َل َقـال ا َلـَ َ
َ َ ة ل َ َعَ ى َّ ِ اَل َك ِذ َب َ ه َل َ َعَ م َ ﴾ (سورة آل عمران . )75 :
ق ر الفخر ال ار ي ع ى ع ى ال ه

هذه:

الً :وضح الرازي أن اآلية دلت على أن اليهود ينقسمون إلى قسمين:
 .1بعضهم أهل أمانة :أما أهل األمانة فهم الذين أسلموا وصدقوا محمداً في نبوءته.
 .2بعضهم أهل خيانة :أما الذين بقوا على يهوديتهم فهم المصرون على الخيانة.
س َعَ َ َنا ِفي األ ِمِ َ َ ِب ل﴾ ,معنـاه اسـتحالل الخيانـة ,وأنـه لـيس فيمـا أصـبنا مـن
ثان اً :قوله َ﴿ :لَ َ
أموال العـرب سـبيل ,وهـذا لـه عالقـة بتعصـبهم لـدينهم مـن اسـتحالل قتـل المخـالف وأخـذ مالـه .سـبب
دعواهم هذه قولهم َ﴿ :ن َح َبَناء َّ ِ ِ
َحَّباؤه﴾ والخلق لنا عبيد ,وال سـبيل وال تبعـة شـرعية فـي أكـل
َ
َ
()2
مال العبد ,وهذا االستحالل مع كل األمم ,وليس مع العرب على وجه الخصوص .
هذه بعض دعاوى اليهود في أن لهم المنزلة العظيمة عند هللا دون بقية الخلق والبشر ,ومن

هنا يظهـر اسـتعالؤهم علـى األمـم األخـرى ,ومـا زال هـذا األمـر مسـتم اًر فـيهم حتـى زماننـا المعاصـر,
فهــم يزعمــون أنهــم أصــحاب الحــق فــي فلســطين ,ولــيس لغيــرهم الحــق فيهــا ,ومــن حقهــم أن يقتل ـوا
ويشردوا ويصادروا أموال اآلخرين دون أن يسألهم أحد .

إال أن القرآن يكذبهم في كل دعاويهم هـذه ,ويأخـذ علـيهم الحجـة بكـذبها وبطالنهـا ,والتـاريخ

يثبــت أن اليهــود يتصــفون علــى مــدار الــزمن كلــه بعــدم الوفــاء بالعهــد ,وبعــدم تقــوى هللا تعــالى ,واآليــة
الكريم تفضحهم في ذلك بإثبات كذبهم على هللا تعالى.

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 48/15 ,
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 112/8 ,
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المط ب الثاني
نعل هللا تعالى ع ى ال ه
إن القار للقرآن الكريم يـرى بوضـوح أن هللا قـد تفضـل علـى بنـي إسـرائيل بـألوان مـن الـنعم,
فهو سبحانه يذكر تفضيلهم على العالمين ,وانجائهم من عـدوهم ,وكثـرة رسـله وأنبيائـه لهـم ,كـل ذلـك
ليحملهم على أن يقوموا بواجب الشكر لخالقهم ,وليحذرهم من ارتكاب معاصيه .
ا َذكــر ا ِن َع َم ِتــي َّال ِتــي ََن َع َمـ
م َ ـ ِ قاً لِ َمــا َم َعك َـل َال َتك

ا ِبعهـ ِ ي ِ
ف
ََ
ِبـ ِـه َال َت َشـ َـتر ا

فقـد قــال تعــالى َ﴿ :ــا َبِنــي ِإ َ ـَـرِائ َل
ِبعهـ ِ كل اَِّ ــاي َفـارهب ِ ِ ,
عمنـ ا ِب َمـا َن َ َلـ
ََ َ َ َ َ َ
َ
ـَ ِباَلب ِ
ِ ِ
ِ
ـاي َف َّ
ـَ َ ََنـت َل َت َعَ مـ َ َِ َ ,ق مـ ا
اط ِـل َ َت َكتمـ ا اَل َح َّ
ـاتة ِ َ ,ال َتَ ِب ـ ا اَل َح َّ َ
بآَ اتي َث َمناً َق ـ ً َ ِاَّ َ
الر ِ
اك ِع َ ﴾ (سورة البقرة .)43-40 :
ال َّ َ َ عت ا ال َّ َكا َ َ َارَكع ا َم َع َّ
َعَ ـَ ك َل َ َ َ فـ
نـ ا َ َّ َك ِ
ـافر
َ

ففي هذه اآليات ذكر هللا جملة من النعم التي أنعمها على بنـي إسـرائيل ,كمـا اشـتملت علـى
بع ــض التح ــذيرات واألوام ــر ,ففيه ــا تنبي ــه لعق ــولهم وقل ــوبهم نح ــو تل ــك ال ــنعم الت ــي أت ــت عل ــى س ــبيل
اإلحســان ,وليقومـوا بحقوقهــا ,وأكثــروا مــن الحــديث عنهــا بألســنتكم ,فــإن المتحــدث بــنعم هللا عليــه فيــه
إغراء بشكرها .
هذا تف

ل ذكر بعم نعل هللا تعالى ع ى بني إ رائ ل:

 .1تفض هل ع ى العالم :
قــال تعــالى َ﴿ :ـــا َبِنـــي ِإ َ ـ َــرِائ َل ا َذكــر ا ِن َع َم ِتـــي َّال ِتـــي ََن َع َمـــ َعَ ــَ ك َل َ َِنـــي َف َّضـــَ تك َل َعَ ـــى
اَل َعاَل ِم َ ﴾ (سورة البقرة . )47 :

بب تذك ر ال ه

بالنعل:

ذكر اليهود بالنعم مرة إثر مرة:
ذكر ال ار ي أن هللا ُي ّ
 .1توكيداً للحجة عليهم.
 .2وتحذي اًر من ترك إتباع محمد  مع اقترانه بالوعيد .
 .3أن تفضــيلهم علــى العــالمين إنمــا هــو عــالمين زمــانهم ,فــال يلــزم منــه تفضــيلهم علــى محمــد عليــه
الصالة والسالم .
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 .4قصــد باألفضــلية المــؤمنين مــنهم ,فهــي لــيس علــى عمومهــا ,ألن مــنهم القــردة والخنــازير ,وعبــدة
العجل ,وقتلة األنبياء.

()1

.

ويكثــر فــي التــوراة ذكــر أفضــلية اليهــود علــى غيــرهم ,وأنهــم المفضــلون علــى كــل األمــم ومــن

ذلــك{ :ومــن أجــل أنكــم تســمعون هــذه األحكــام ,وتحفظــون ,وتعلمونهــا ويحفــظ لــك الــرب إلهــك العهــد

واإلحســان الــذي أقســم آلبائــك ويحبــك ويباركــك ويكثــرك ,ويبــارك ثم ـرة بطنــك وثم ـرة أرضــك ,مبارك ـاً
تكون فوق جميع الشعوب ,وتأكل كل الشعوب الذين يدفع إليك الرب إلهك ,ال تشفق عيناك علـيهم,
وال تعبد آلهتهم ,ألن ذلك شر لك} (.)2

 .2نعم إنجائهل م ع هل:
أنجى هللا موسى ومن معه من بني إسرائيل ,من فرعون وجنوده وفي هـذا فضـل ونعمـة مـن
هللا علــيهم ,يــذكرهم هللا بهــا ,يقــول تعــالى ِ َ ﴿ :ا َذ َن َّجَ َنــاكل ِم ـ َ ع ِ ِفَر َع ـ َ َ َ ـ م َنكل ـ ء اَل َع ـ َذ ِ
اب
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
اءك َل َ ِفي َذلِك َل َب ء ِم َ َربِك َل َعظ ل﴾( .سورة البقرة . )49 :
اءك َل َ َ َ َت َح َ ن َ َ
َذبح َ ََبَن َ
ب

ا مال ال ار ي الفائدة من ذكر هذه النعمة والذي يتأتى من وجوه ,همها:

 .1أن مــا لحــق ببنــي إسـرائيل علــى يــد فرعــون وجنــوده هــو مــن أعظــم مــا ُيمــتحن بــه النــاس ,وصــار
تخلــيص هللا لهــم مــن هــذه المحــن مــن أعظــم الــنعم ,وعظــم النعمــة يوجــب المبالغــة فــي الطاعــة,
والبعد عن المعصية ,لذا ذكر هللا هذه النعمة العظيمة ليلزمها الحجة وليقطع عذرهم .
 .2أنهم لما عرفوا أنهـم كـانوا فـي نهايـة الـذل ,وكـان عـدوهم فـي نهايـة العـز ,إال أنهـم كـانوا محقـين,
وك ــان خص ــمهم مـ ــبطالً ,فكأن ــه تعـ ــالى يق ــول له ــم  :ال تغتـ ــروا بكث ــرة أم ـ ـوالكم وال بق ــوة مركـ ــزكم,
وال تستهينوا بالمسـلمين لقلـة ذات يـدهم ,فـإن الحـق إلـى جـانبهم ,ومـن كـان الحـق إلـى جانبـه فـإن

العاقبة ال بد أن تكون له(. )3

 .3اآليــة خطــاب لليهــود الــذين كــانوا زمــن النبــي  وفيهــا أن نجــاة أســالفهم نجــاة لهــم حــال إيمــانهم
وطاعتهم.

 .3نعم انف ق البحر لهل:
هــذه النعمــة أتــم هللا بهــا نجــاتهم مــن عــدوهم ِ َ ﴿ :ا َذ َفَرَقَنـــا ِبكـ َــل اَلَب َحـ َــر َفأََن َجَ َنـــاك َل َ َ َغَرَقَنـــا
ع َ ِفَر َع َ َ َ ََنت َل َتنظر َ ﴾ (سورة البقرة .)50 :
( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 56/3 ,
( )2سفر التثنية16-12/7 :

( )3انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 71/3 ,
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من على آبائهم من النعم والفضل ,وكيف أنه أنجاهم من عـدوهم
ُي ّ
ذكر هللا يهود المدينة بما ّ
وأقر عيونهم بهالك هذا العدو أمامهم ,وتخليصهم من سوء عذابه لهم .
ـذكر الـ ار ي الف ائـ ال ن ـ المترتبـ ع ــى نعمـ نجـاتهل ,غـرق عـ هل فةـا  :أعلــم أن
هذه الواقعة تضمنت نعماً كثيرة على بني إسرائيل في الدين والدنيا ,أما نعم الدنيا فمن وجوه ,منها:
 .1أنهم لما اقتربوا من البحر أصبحوا فـي موقـف حـرج ألن فرعـون وجنـوده مـن ورائهـم ,والبحـر مـن
أمامهم ,فحصل لهم خوف عظيم ,جاءهم بعده الفرج ,بانفالق البحر وهالك عددهم .
 .2أن هللا تعالى خصهم بهذه النعمة العظيمة ,والمعجزة الباهرة تكريماً ورعاية لهم .
 .3أنهم بإغراق فرعون وجنده تخلصوا من العـذاب ,وت ّـم لهـم األمـن علـى حالـه ,وذلـك نعمـة عظمـى
ألنهم لو نجوا دون هالك فرعون لبقـي خـوفهم علـى حالـه ,فقـد يعـود لتعـذيبهم مسـتقبالً ,فلمـا تـم
الغرق ,تم األمان واالطمئنان لبني إسرائيل .
ثل ب

ال ار ي الف ائ ال ن

المترتب ع ى نعم نجاتهل هي م

ج ه :منها :

 .1أن قوم موسى لما شاهدوا تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشـكوك والشـبهات ,علـى صـدق
موسى تقترب من العلم الضروري .
 .2أنهم لما شاهدوا ذلك صار داعياً لهم على الثبات واالنقياد ألوامر نبيهم .
 .3أنهم عرفوا أن األمور كلها بيد هللا تعالى ,وذلك يوجب انقطاع القلب عن عالئق الدنيا ,واإلقبال
كلية على إتباع أوامر الخالق(. )1
اض ِـر َب
وقد تكرر ذكر هذه النعمة مرة أخرى في سورة الشـعراء َ ﴿ :فأَ َ َحَ َنـا ِإَلـى م َ ـى َ َ َ
انفَ َ َف َكا َ كل ِفَرق َك َّ
اآلخ ِري َ ََ َ ,ن َجَ َنا م َ ى َ َمـ َ َم َعـه
الط َ ِ اَل َع ِظ لَِ َ َ َ ,ل َفَنا َث َّل َ
ِب َع َ َ
اك اَلَب َحَر َف َ َ
ِ
ـك آلَ ـ ً َ َمـا َكـا َ َ َك َثـره َل م َـؤ ِمِن َ ﴾ (سـورة الشـعراء ,)67-63 :
َج َم ِع َ  ,ث َّل َ َغَرَقَنا َ
اآلخ ِـري َ ِ ,إ َّ فـي َذلِ َ
َ
وهي دعوة لهم ألن يستمروا على شكر هللا واتباع دينه الحق ,دين محمد .

 .4نعم بعثهل بع م تهل:
تستمر اآليات القرآنية تذكر اليهود بالنعم الكثيرة علـى أسـالفهم ,ومنهـا نعمـة بعـثهم مـن بعـد
َخ َذ َتكل ال َّ ِ
ِ
ـاعَة َ ََنـت َل
موتهم ,قال تعالى  َ ﴿ :اِ َذ قَ ت َل َ ا م َ ى َل َ ن َؤم َ َل َك َح َّتى َنَرى َّ َ َج َهَرً َفأ َ َ
َتنظر َ  ,ث َّل َب َع َثَناك َل ِم َ َب َع ِ َم َ ِتك َل َل َعَّك َل َت َشكر َ ﴾ (سورة البقرة . )56-55 :
( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 75/3 ,
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مجمـــل معنـــى اآل تـــ " :واذك ــروا يــا بنــي إس ـرائيل وق ــت أن تجــاوزتم حــدودكم وتعنــتم ف ــي

الطلب ,فقلتم لنبيكم موسى بجفاء وغلظة  :لن نؤمن لك ,ولن نقر بما جئتنا به حتـى نـرى هللا عيانـاً
وعالنية ,فيأمر باإليمان بك ,وبما جئت به ,فأخذتكم العقوبة التي صعقتكم بسـبب جهلكـم وتطـاولكم

وأنــت تشــاهدونها بعيــونكم ,ثــم مننــا علــيكم بلطفنــا ورحمتنــا فأحيينــاكم مــن بعــد أن أخــذتكم الصــاعقة,

لكي تشكروا هللا على نعمه التي من جملتها إعادتكم إلى الحياة من بعد موتكم"(. )1
ع

ال ار ي م خ

تف ر لآل

ما ف ها م نعل ع ى ال ه  ,هي م

جه:

 .1تذكير لليهود بهذه النعمة العظيمة لما فيها من تخليص عن العقاب وفوز بالثواب .
 .2فيها تحذير ليهود المدينة أن يفعلوا ما يستحقوا بسببه ما ُفعل بأسالفهم .
 .3تشــبيههم فــي جحــودهم معجـزات النبــي محمــد صــلى هللا عليــه وســلم بأســالفهم فــي جحــودهم لنبــوة
موسى .

 .4في اآلية تسلية للنبي مما يالقي من اليهود وتثبيت لقلبه على الصـبر كمـا صـبر أولـو العـزم مـن
الرسل .

ـحت لكــان أولــى باإليمــان بهــا اليهــود ,فــال
 .5فــي اآليــة إ ازلــة لشــبهة مــن يقــول إن نبــوة محمــد لــو صـ ّ
عجب من مخالفتهم له عليه الصالة والسالم .
 .6إخبار النبي عن هذه القصص وهو األمي ,ولم يشتغل بـالتعليم ,وجـب أن يكـون ذلـك عـن وحـي
من هللا .

وهذه الواقعة (اإلحياء بعد اإلماتة) ,وقعت لليهود حينما أوجب هللا على َعبدة العجل قتل
أنفسهم(.)2

 .5نعم عف ه عنهل بع عبا تهل ل عجل:

ظالِم َ  ,ث َّل َع َف َ َنا َعَنك َل
اع َ َنا م َ ى ََرَب ِع َ َلَ َ ً ث َّل َّات َخ َذت َل اَل ِع َج َل ِم َ َب َع ِ ِه َ ََنت َل َ
﴿ َ اِ َذ َ َ
ِم َ َب َع ِ َذلِ َك َل َعَّك َل َت َشكر َ ﴾ (سورة البقرة . )52 :
ب

ا مال ال ار ي أن اآلية ذكرت إظهار هللا تعالى لدرجة موسى  وذلك في حضور

عالء لدرجة بني إسرائيل وتعريف الناس بمقامهم.
ميقات هللا وانزال التوراة ,وا ً
إال أنهم أتوا بأقبح أنواع الجهل والكفر .كذلك نبهت اآلية على أن ضرر الكفر ال يعود إال
على أهله.
( )1بنو إسرائيل :طنطاوي. 364 ,
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 88/3 ,
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انتهت اآلية لبيان نعمة هللا على بني إسرائيل وذلك في عفوه عنهم مع معصيتهم هلل تعالى,

كل ذلك في مقابل شكرهم هلل وعودتهم للطاعة وبعدهم عن المعصية.

()1

 .6نعم إ تاء م ى الت ار له ا تهل:
ِ
اب َ اَلفَرَقا َ َل َعَّك َل َت َه َت َ ﴾
﴿ َ اِ َذ َ
عتَ َنا م َ ى اَلك َت َ

 .7نعم إرشا هل إلى ما به تخ
﴿ َ اِ َذ َقا َ م َ ى لَِة َ ِم ِه
ِ
َفا َقت ا َنف َ ك َل َذلِك َل َخَ ر َلك َل عَن َ

(سورة البقرة )53 :

.

م ذن بهل:

ظَ َمت َل َنف َ ك َل ِب ِات َخ ِاذك َل اَل ِع َج َل َفت ب ا ِإَلى َب ِارِئك َل
َ ا َق َ لِ ِإَّنك َل َ
اب َعَ َ ك َل ِإَّنه ه َ َّ
الر ِح ل﴾ (سورة البقرة . )54 :
الت َّ اب َّ
َب ِارِئك َل َف َت َ

 .8نعم تظ هل بالغمال ان ا الم

ى ع هل:

ال

طِ َبا ِ َما َرَ َقَناك َل َ َما
َ َن َ َلَنا َعَ َ ِه َل اَل َم َّ َ ال َّ َ َ ى ك ا ِم َ َ
َ ﴾ (سورة البقرة . )57 :

﴿ ََّ
ِ
ال
َ
ظ َ َنا َعَ َ ه َل اَل َغ َم َ
ظَ م َنا َ َل ِك َ َكان ا َنف َ ه َل َ َظِم
َ
ذكر ا مال ال ار ي أن هذه النعمة هي النعمة السابعة من نعم هللا على بني إسرائيل.

سخر هللا لهم السحاب يسير
وأن هذا اإلظالل كان بعد بعثهم من موتهم في التيه .فقد ّ
بسيرهم ,يظللهم من الشمس ,فيحميهم من حر الصحراء ,مع كل هذه النعم إال أن بني إسرائيل
ظَم َنا َ َل ِك َ َكان ا َنف َ ه َل
ظلموا أنفسهم بكفرهم وعصيانهم  ,فكان العقاب الواقع عليهم َ َ ﴿ :ما َ
()2
َ َظِم َ ﴾ .

 .9نعم تمك نهل م
َن َغ ِفَر
ِ
َّالذ َ

خ

ب

المة س نك

هل ع ذلك:

ِِ
ِ
ِ
اب َّج اً
﴿ َ اِ َذ قَ َنا ا َ خ ا َهذه اَلَةَرَي َ َفك ا مَن َها َحَ ث شَئت َل َر َغ اً َ ا َ خ ا اَلَب َ
ظَ م ا َق َ الً َغَ َر َّال ِذي ِق َل َله َل
طاَ اك َل َ َ َن ِ ي اَلم َح ِ ِن َ َ ,فَبَّ َ َّال ِذ َ َ
َلك َل َخ َ
ظَ م ا ِرج اً ِم َ ال َّ م ِ
اء ِب َما َكان ا َ َف ة َ ﴾ (سورة البقرة . )59-58 :
َ
َ
َ

ق ل ا ِحطَّ
َ
َفأَن َ َلَنا َعَى

ذكر ا مال ال ار ي أن هذه النعمة هي الثامنة من نعم هللا على بني إسرائيل ,وهي نعمة

تختلف عن سابقاتها من النعم ,حيث أن النعم السابقة كلها نعم عاجلة ,تتعلق بالدنيا من جوانب

متعددة ,أما هذه النعمة فهي نعمة متعلقة بأمر الدين ومحو الذنوب.

واألمر في اآلية أمر تكليف ال أمر إباحة ,والقرية هي بيت المقدس ,استدلوا عليه بقوله
م اَلمَةَّ َ﴾( .سورة المائدة .)21:أما قوله تعالى ( ق ل ا ِح َّ
ط ) ,هي
تعالى َ﴿ :ا َق َ لِ ا َ خ ا َاألََر َ
َ
َ
كلمات فيها إشعار بالتوبة .
( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 80/3 ,
( )2انظر :المصدر السابق  :الفخر الرازي. 92/3 ,
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حاصل األمر أن هللا أمر القوم بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع وأن يذكروا بلسانهم

التماس حط الذنوب حتى يكونوا جامعين بين ندم القلب وخضوع الجوارح واالستغفار باللسان.
 .10نعم إغاثتهل بالماء بع

()1

اشت بهل العطش :

﴿ َ اِ َذ ا َ َت َ َةى م َ ى لَِة َ ِم ِه َفةَ َنا َ
اك اَل َح َجَر َفان َف َجَر َ ِمَنه ا َثَن َتا َع َشَرَ
اض ِر َب ِب َع َ َ
اشَرب ا ِم َ ِرَ ِق َّ ِ َال َت َع َث َ ا ِفي األََر ِ
م م َف ِ ِ َ ﴾
َعَ ناً َق َ َعِ َل كل َناس َم َشَرَبه َل ك ا َ َ
(سورة البقرة . )60 :
ب

ال ار ي أن هذه النعمة هي التاسعة من نعم هللا على بني إسرائيل ,وهي جامعة لنعم

الدنيا والدين .
أما الدنيا فألن هللا أزال عنهم الحاجة الشديدة للماء ,ولواله لهلكوا في التيه ,واإلنعام بالماء
في التيه أعظم من اإلنعام بالماء في الوضع المعتاد ,الشتداد حاجة الناس إليه .
أما كونها من نعم الدين فذلك إلظهارها الدالئل على وجود الصانع وقدرته وعلمه ,وأنها من
أصدق الدالئل على صدق موسى . 

م قف ال ه

()2

م نعل هللا تعالى:

مما أنعم هللا به على بني إسرائيل ,فقد كانوا أسرع ما يعودوا لكفرهم وجحودهم ,ومعصيتهم
هلل تعالى ,لهذا ﴿ ض ِرب َ عَ ِهل ِ
الذَّل َ اَل َم َ َكَن َ َباء ا ِب َغ َضب ِم َ َّ ِ َذلِ َك ِبأََّنه َل َكان ا َ َكفر َ
َ َ ََ َ
ِبآَ ا ِ َّ ِ َ َ َةت َ َّ
الن ِبِ َ ِب َغَ ِر اَل َح َِ َذلِ َك ِب َما َع َ َ ا َ َكان ا َ َع َت َ ﴾ (سورة البقرة . )61 :
ة الفخر ال ار ي  :قوله تعالى ﴿ ض ِرب َ عَ ِهل ِ
الذَّل ﴾ بمعنى جعلت الذلة محيطة بهم
َ َ ََ َ
مشتملة عليهم .
وأما المسكنة فالمراد بها الفقر والفاقة وتشديد المحنة عليهم.
وأماَ َ ﴿ :باء ا ِب َغ َضب ِم َ
االنتقام(.)3

َّ ِ﴾ أي استولى عليهم غضب هللا ,والغضب هنا إرادة

وهكذا يجلي لنا اإلمام الفخر الرازي حقيقة اليهود ,وبيان ما أنعم هللا به عليهم ,وما خصهم

به دون األمم ,إال أنهم مردوا على الجحود والنكران ,وأشربوا في قلوبهم الكفر والمعصية.

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي.93/3 ,

( )2انظر :المصدر السابق :الفخر الرازي.101/3 ,
( )3انظر  :المصدر السابق :الفخر الرازي. 109/3 ,
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المبحث الثالث
عةاب هللا تعالى ل ه
ف ه مط با :
المط ب األ  :عةاب هللا تعالى ل ه

في ال ن ا .

المط ب الثاني :عةاب هللا تعالى ل ه

في اآلخر .
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المط ب األ
عةاب هللا تعالى ل ه

في الح ا ال ن ا

عاا اليهود حياة ردة على دينهم وتمرد على أنبيائهم ,تركوا عبادة اإلله الواحد الحق إلى

المحرمات ,لهذا توعدهم هللا
عبادة العجل واألصنام ,كذبوا الرسل ,وقتلوا األنبياء ,واستحلوا كل
ّ
بالعذاب واالنتقام ,هذا العذاب منه ما كان في الدنيا ومنه ما كان في اآلخرة .
ما ي:

في هذا المطلب سيكون الحديث عن عقاب اليهود في الدنيا ,ومن صنوف هذا العذاب

 .1غضب هللا ع هل في الح ا ال ن ا:
ط َّال ِذ َ ََن َع َم َ َعَ َ ِه َل َغَ ِر اَل َم َغض ِب َعَ َ ِه َل﴾.
قال تعالى َ ِ ﴿ :ار َ
وقال تعالى َ ﴿ :فَباء ا ِب َغ َضب َعَ ى َغ َضب﴾( .سورة البقرة  ,)90 :قال قتادة  :غضب هللا
(سورة الفاتحة )7 :

.

()1

عليهم بكفرهم باإلنجيل بعيسى ,وغضب عليهم بكفرهم بالقرآن وبمحمد صلى هللا عليه وسلم

.

 ﴿ :ا َ ها َّال ِذ َ عمن ا ال َت َت َّل ا َق ماً َغ ِضب َّ عَ ِهل َق َ ِئ ا ِم َ ِ
اآلخَرِ
َ َ َ
ََ َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ َح ِ
اب اَلةب ِر﴾( .سورة الممتحنة  ,)13 :وقد تكرر ذكر الغضب واللعنة بحق

وقوله تعالى
ِ
س اَلك َّفار ِم َ
َك َما َ ئ َ
اليهود في القرآن الكريم م ار اًر .
ب

ا مال الفخر ال ار ي مر الغضب فةا (:)2



أن المغضوب عليهم هم اليهود.



غضب هللا عليهم يدل على كونهم فاعلين للقبائح باختيارهم .

 .2لعنهل م هللا تعالى:
قال تعالى ﴿ :ل ِع َ َّال ِذ َ َك َفر ا ِم َ َبِني ِإ َ َرِائ َل َعَ ى لِ َ ا ِ َ ا َ َ ِع َ ى َاب ِ َمَرَي َل َذِل َك
ِب َما َع َ َ ا َ َكان ا َ َع َت َ ﴾( .سورة المائدة . )78 :
عن ابن عباس رضي هللا عنهما ﴿ :ل ِع َ َّال ِذ َ َك َفر ا ِم َ َبِني ِإ َ َرِائ َل﴾ .قال  :لعنوا بكل
لسان ,لعنوا على عهد موسى  في التوراة ,ولعنوا على عهد داود  في الزبور ,ولعنوا على
عهد عيسى  في اإلنجيل ,ولعنوا على عهد محمد  في القرآن
( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 217/1 ,
( )2المصدر السابق :الفخر الرازي .264/1 ,
( )3جامع البيان  :الطبري .317/6 :
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()3

.

ل ال ع  :الطرد واإلبعاد عن الخير ,وهو الطرد واإلبعاد على سبيل السخط ,وذلك من
هللا تعالى في اآلخرة عقوبة ,وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه ,ومن اإلنسان دعاء على
()1

غيره

.

وقد تكرر ورود اللعنة لليهود في القرآن الكريم أكثر من مرة وألسباب مختلفة ,وقد استحقوا

اللعنة لعدة أسباب ,منها:


لعن ا ب بب كفرهل َ َ ﴿ :قال ا ق بَنا غَ ف َب َل َل َعَنه َل َّ ِبك َف ِرِه َل َفَةِ ً َما َؤ ِمن َ ﴾
(سورة البقرة . )88 :



ِ
لعن ا ب بب تفض هل ل شرك عبا األ ثا ع ى ما جاء م عن هللا ََ﴿ :ل َل َتَر ِإَلى َّالذ َ
الطاغ ِ
ِ
ة ل َ لَِّ ِذ َك َفر ا هؤ ِ
َّ
ت ا َن ِ باً ِم َ اَل ِك َت ِ
َه َ ى
الء َ
َ
َ
ََ
اب َؤ ِمن َ ِباَل ِجَب َ
ِ َّ ِ
عمن ا َ ِب ًَ َ ,ل ِئ َك َّال ِذ َ َل َعَنه َل َّ َ َم َ َ َ َع َ َّ َفَ َ َت ِج َ َله َن ِ اًر﴾
م َ الذ َ َ
(سورة النساء  :اآلية . )52-51



لعن ا ل فهل هللا بال فا التي ال ت َ َ َ ﴿ :قاَل َ اَلَ ه َ َّ ِ َم َغ َل غَّ َ ََ ِ ِه َل َ ل ِعن ا
ِ
ف َ َشاء َ َلَ ِ ي َ َّ َك ِث اًر ِمَنه َل َما ن ِ َ ِإَلَ َك ِم َ َربِ َك
ِب َما َقال ا َب َل َ َ اه َمَب َ
ط َتا ِ نفَ َكَ َ
ط َغ اناً ك َف اًر ََلَة َنا ب َنهل اَلع ا َ اَلب َغ َضاء ِإَلى لِ اَل ِة ِ
َها
ام كَّ َما َ َ َق ا َنا اًر لَِ َحَر ِب َ َط َفأ َ
ََ
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ
َ َ
َ
َ َ
َّ َ َ َ َع َ َ ِفي األََر ِ
م َف َ ا اً َ َّ ال ِحب اَلم َف ِ ِ َ ﴾ (سورة المائدة . )64 :



لعن ا لتحريفهل ك ل هللا مع تهل مع معرفتهل ل حَ ِ ﴿ :م َ َّال ِذ
اض ِع ِه ة ل َ ِمعَنا ع َنا ا مع َغ ر م مع ر ِ
م ِ
اعَنا َل اً
ََ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
ََ
ط َعَنا َ ا َ َم َع َ انظَرَنا َل َكا َ َخَ اًر َله َل َ َ َق َ َل
َ َل َ ََّنه َل َقال ا َ ِم َعَنا َ َ َ
َؤ ِمن َ ِإالَّ َقِ ً﴾ (سورة النساء . )46 :

َ َها ا َح ِرف َ اَل َكِ َل َع َ
ط َعناً ِفي ال ِ ِ
ِبأََل ِ َن ِت ِه َل َ َ
َ َل ِك َ َل َعَنه َل َّ ِبك َف ِرِه َل َف

قا الفخر ال ار ي :يعني أصحاب السبت وهم أهل "آيلة" لما اعتدوا في السبت بأخذ
الحيتان ,قال داود  :اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة ,وأصبحوا خنازير ,وكانوا خمسة
آالف رجل ما فيهم امرأة وال صبي.
قا بعم الع ماء  :إن اليهود يفتخرون بأنا من أوالد األنبياء ,فذكر هللا تعالى هذه اآلية

لتدل على أنهم ملعونون على ألسنة األنبياء.

قيل إن داود وعيسى عليهما السالم بش ار بمحمد  ,ولعنا من يكذبه .
( )1انظر  :مختار الصحاح  :محمد الرازي– دار المعارف – مصر –  -1973مادة ل ع ن ,ومفردات القرآن :
الراغب األصفهاني(. ,الحسين بن علي) ,مكتبة نزار الباز -بيروت. 451 -
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كان لعنهم بسبب أنهم يعصون ويبالغون في ذلك العصيان ,وهذه المعصية هي أنهم كانوا

ال يتناهون عن منكر فعلوه ,فكانوا ال ينهى بعضهم بعضاً .

ثم قال :لما وصف أسالفهم بما تقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفار وعبدة

()1

األوثان

.

 .3عذبهل بال اعة :
َخ َذ َتكل ال َّ ِ
ِ
اعَة َ ََنت َل
قال تعالى  َ ﴿ :اِ َذ قَ ت َل َ ا م َ ى َل َ ن َؤم َ َل َك َح َّتى َنَرى َّ َ َج َهَرً َفأ َ َ
َتنظر َ ﴾( .سورة البقرة . )55 :
حة ة ال اعة " :كل أمر هائل رآه أو عاينه أو أصابه ,حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى
الهالك والعطب ,والى ذهاب عقل وغمور فهم ,أو فقد بعض آالت الجسم ,صوتاً كان ذلك أو نا اًر

أو زلزلة ,أو رجفاً

"()2

.

قا الفخر ال ار ي :للمفسرين في الصاعقة ق ال :
األ  :أنها الموت.
الثاني :الصاعقة هي سبب الموت ,وقيل هي نار وقعت من السماء فأحرقتهم ,وقيل صيحة جاءت
من السماء ,وقيل جنوداً سمعوا نجسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة .
وقال﴿ :ث َّل َب َع َثَناك َل ِم َ َب َع ِ َم َ ِتك َل﴾ ,البعث ال يكون إال بعد الموت(. )3

 .4الت ه:
قال تعالىَ ﴿ :قا َ َفِسَّن َها م َحَّرَم
(سورة المائدة .)26 :

ِ
َعَ َ ِه َل ََرَبع َ

َ َن ً َ ِت ه َ

ِفي األََر ِ
م﴾.

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :لما دعا موسى عليه السالم قال هللا َ ﴿ :فِسَّن َها

م َحَّرَم َعَ َ ِه َل﴾ ,قال  :فدخلوا التيه ,فكل من دخل التيه ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه,
قال فمات موسى  في التيه ,ومات هارون عليه السالم قبله ,قال  :فلبثوا في تيههم أربعين
سنة ,فناهض يوشع بمن بقي معه مدينة الجبارين فافتتح يوشع المدينة(. )4

( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 68/12 ,
( )2جامع البيان :الطبري. 330/1 ,

( )3انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 90/3 ,
( )4جامع البيان :الطبري . 183/6 :
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قا الفخر ال ار ي :قوله تعالى َ ( :فِسَّن َها) ,أي األرض المقدسة حرمها هللا عليهم أربعين
سنة ,هذا إذا نصبت بالتحريم ,ثم فتح هللا عليهم تلك األرض من غير محاربة .
أما إذا نصبت بقوله تعالى ِ َ﴿ :ت ه َ ِفي األََر ِ
م﴾ فيكون المعنى أنهم يبقون في التيه
أربعون سنة واألرض تبقى محرمة عليهم ,فماتوا جميعاً ودخلها أوالدهم .
وقيل أن موسى لما دعا على قومه بقوله ﴿ َفا َفر َق
جنس هذا العذاب ,فلما علم به حزن فأنزل هللا تعالى َ ﴿ :ف

َبَ َنَنا َ َبَ َ اَلَة َ لِ اَل َفا ِ ِة َ ﴾ لم يقصد
َس َعَ ى اَلَة َ لِ اَل َفا ِ ِة َ ﴾ .
َتأ َ

وجائز أن يكون الخطاب لمحمد  :أي ال تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصي

ومخالفة الرسل.

ثم يتساءل الرازي هل بقي موسى وهارون مع القوم في التيه ,أم ال ,أجاب  :قيل أنهما ما

كانا في التيه وذلك ل ج ه :


أنه دعا هللا أن يفرق بينه وبينهم فاستجاب هللا دعاءه .



أن التيه عذاب واألنبياء ال يعذبون .



القوم عذبوا ألنهم تمردوا ,وموسى وهارون عليهما السالم لم يكونا كذلك .

إبراهيم.

وقال جماعة أنهما كانا في التيه إال أن هللا سهل عليهما األمر كما سهل أمر النار على
تع

األق ا في م

م ى هار  :إال أن المتفق عليه أن هارون مات في التيه,

لكن موسى قيل أنه مات بعد سنة من موت أخيه هارون.

وفي مسألة تحريم دخول األرض المقدسة ,هل هو تحريم منع أم تحريم عبادة:
أجاز الرازي أن يكون تحريم عبادة ,ألن هللا أمرهم أن يمكثوا في الصحراء مع سوء أحوالهم
لسوء صنيعهم .
وألن التحريم كان تحريم تعبد ما استطاع اليهود أن يخرجوا من التيه ,مع كثرة عددهم,

وصغر األرض التي تاهوا فيها  ,وقد كانت حركتهم دائرية ,كانوا يصيحون حيث أمسوا ويمسون

حيث أصبحوا(. )1

ثناء الت ه ح ث مع ال ه

ح اث كث ر  ,منها:

( )1انظر  :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 206/11 ,
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 .1ق

البةر :

﴿ اِ َذ َقا م ى لَِة ِم ِه ِإ َّ َّ أَمركل َ َت َذبح ا بَةرً َقال ا ََت َّت ِخذَنا ه اً َقا َع ذ ِب َّ ِ
اّلِل
َ
َ َ َ َ َ
ََ
َ
َ َ
َ
َ َك َ ِم اَلج ِ
اهِ َ َ ,قال ا ا َ ع َلَنا َرَّب َك َبِ َ َلَنا َما ِهي َقا َ ِإَّنه َ ة ِإَّن َها َبَةَر ال َف ِارم َال
َ
َ َ
َ
ِب َكر َع َ ا َبَ َ َذلِ َك َفا َف َع ا َما ت َؤ َمر َ َ ,قال ا ا َ ع َلَنا َرَّب َك َبِ َ َلَنا َما َل َ ن َها َقا َ ِإَّنه َ ة ِإَّن َها
الن ِ
بَةر َفراء َف ِ
اقع َل َ ن َها َت ر َّ
اظ ِري َ َ ,قال ا ا َ ع َلَنا َرَّب َك َبِ َ َلَنا َما ِهي ِإ َّ اَلَبَةَر َت َش َاب َه َعَ َ َنا
ََ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
م َال َت َ ةي اَل َحَر َث م َ َّ َم
اء َّ َلم َه َت َ َ ,قا َ ِإَّنه َ ة ِإَّن َها َبَةَر ال َذل تث ر األََر َ
َ ِاَّنا إ َ َش َ
ال ِشَ َ ِف َها َقال ا اآل َ ِجَئ َ ِباَل َح َِ َف َذَبح َها َ َما َكا ا َ َف َع َ  َ ,اِ َذ َقَتَ ت َل َن َف اً َفا َ َ
َّارت َل ِف َها َ َّ
اض ِرب ه ِبَب َع ِض َها َك َذلِ َك َح ِي َّ اَل َم َ َتى َ ي ِريك َل عَ ِات ِه َل َعَّك َل َت َع ِة َ ﴾
م َخ ِرج َما كنت َل َت َكتم َ َ ,فةَ َنا َ
(سورة البقرة . )76-67 :

 .2فا هار

:

حسب زعم التوراة الموجودة بين أيدي اليهود { :ص ِعد هارون اْل َك ِ
اه ُن ِإَلى َج َب ِل ُه ٍ
ور َح َس َب
َ َ َُ ُ
()1
ِ ِ
السن ِة األَرب ِعين لِخرو ِج بِني ِإسرِائ ِ
الر ِب ,ومات هن ِ
ص َر} .
اك في َّ َ
َق ْو ِل َّ ّ َ َ َ ُ َ َ
َْ َ ُُ َ
َْ َ
يل م ْن أ َْرض م ْ

 .3ق

م ى الخضر ع هما ال

ل:

﴿ َ اِ َذ َقا َ م َ ى لِ َف َتاه ال َبرح ح َّتى َب غ مجمع البحري ِ َ
َم ِضي حةباًَ ,فَ َّما َبَ َغا َم َج َم َع
ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اءَنا َلَة َ َل ِة َنا ِم َ
َبَ ن ِه َما َن َ ا ح َته َما َف َّات َخ َذ َ ب َ ه في اَلَب َح ِر َ َرباًَ ,فَ َّما َجا َ َا َقا َ ل َف َتاه عتَنا َغ َ َ
َر َ ِإ َذ َ يَنا ِإَلى ال َّ َخرِ َفِسِني َن ِ
اَلح َ َ ما ََن َ ِاني ِإالَّ َّ
الشَ َ
طا َ َ
ََ
َ َف ِرَنا َه َذا َن َ باًَ ,قا َ َ ََ
َ
َ
َ َذكَره َ َّات َخ َذ َ ِب َ ه ِفي اَلَب َح ِر َع َجباًَ ,قا َ َذلِ َك َما كَّنا َنَب ِغ َف َارَتَّا َعَ ى ع َث ِارِه َما َق َ اًَ ,ف َ َج َ ا َعَب اً
عتَ َناه َر َح َم ً ِم َ ِعَن ِ َنا َ َعَّ َمَناه ِم َ َل َّنا ِعَ ماً﴾(.سورة الكهف . )65-60 :
ِم َ ِعَبا ِ َنا َ

 .4فا م ى :
عن أبي هريرة  قال" :أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السالم ,فلما جاءه صكه

فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد ال يريد الموت ,فرد هللا عليه عينه ,وقال  :ارجع فقل له يضع

يده على متن نور ,فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة ,قال :أي رب ثم ماذا قال ثم الموت,
قال :فاآلن ,فسأل هللا أن يدنيه من األرض المقدسة رمية بحجر" ,قال  :قال رسول هللا " :فلو
كنت ثم ألريتكم قبره ,إلى جانب الطريق ,عند الكثيب األحمر"(. )2

( )1سفر العدد .38/33 :

( )2أخرجه البخاري في صحيحه  :المكتبة العصرية  -بيروت  -األولى – 1997م ,كتاب الجنائز باب  :من
أحب الدين في األرض المقدسة ,ح (. 397/1,)1339
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الر ِّب ِفي أ َْر ِ
وآب
وسى َع ْبُد َّ
ذكرت العهد القديم وفاة موسى َ{ :ف َم َ
ات ُه َن َ
ض ُم َ
اك ُم َ
ِ
ِ
الر ِّب .وَدَف َن ُه ِفي اْل ِجو ِاء ِفي أ َْر ِ
ان َق ْب َرهُ ِإَلى
َح َس َب َق ْو ِل َّ
ورَ .وَل ْم َي ْع ِر ْف ِإ ْن َس ال
وآبُ ,مَقاب َل َب ْيت َف ُغ َ
ض ُم َ
َ
َ
()1
ِ ٍ
ِ
ِ
ض َارتُ ُه}
ين َم َ
اتَ ,وَل ْم تَك َّل َع ْيُن ُه َوالَ َذ َه َب ْت َن َ
ين َس َن ًة ح َ
وسى ْاب َن م َئة َو ِع ْش ِر َ
ه َذا اْل َي ْو ِمَ .وَك َ
ان ُم َ

ط ع هل تشري هل في األرم:

 .5الت

قال تعالى  ﴿ :اِ َذ تأ ََّذ ربك َل بع َث َّ عَ ِهل ِإَلى لِ اَل ِة ِ
ََ
ام َم َ َ
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
َ َ
َرَّب َك َل ِريع اَل ِعَة ِ
اب َ اَِّنه َل َغف ر َر ِح ل﴾( .سورة األعراف . )167 :
َ

مه َل

ء اَل َع َذ ِ
اب ِإ َّ
َ

قال ابن عباس رضي هللا عنهما  :قوله ﴿ َ اِ َذ َتأ ََّذ َ َرب َك َلَ َب َع َث َّ َعَ َ ِه َل﴾ ,قال اليهود  :وما
ضرب عليهم من الذلة والمسكنة(. )2

أما قوله تعالىَ ﴿ :ل ال َ َ َك َتب َّ عَ ِهل اَلج ء َلع َّذبهل ِفي ال َن ا َلهل ِفي ِ
اآلخَرِ َع َذاب
َ َ
َ
َ َ َ
ََ َ َ َ ََ َ
َّ
النار﴾( .سورة الحشر . )3 :
ذكر الفخر ال ار ي :بعد أن وضح هللا أعمال اليهود وقبائح أفعالهم ,ذكر هذه اآلية

( اذ تأذ ) ,وأنه سبحانه حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة .

تأذن بمعنى أذن أي علم ,والضمير في (ع هل) ارجع إلى الذين عتوا عما نهوا عنه.
 .1قيل بعد أن مسخوا قردة وخنازير ,يعود إلى نسلهم والذين بقوا منهم.
 . 2قيل بل هو راجع إلى كل اليهود ,واألقرب أن الضمير راجع إلى يهود المدينة الذين دعاهم
النبي لدينه ,ألن المقصود من هذه اآلية تخويف اليهود الذين كانوا زمن النبي  وزجرهم عن

البقاء على اليهودية .
 .3المراد من اليهود الذين ثبتوا على الكفر واليهودية ,أما الذين آمنوا باإلسالم فخارجون عن هذا
الحكم.
قوله تعالى( :إلى

ل الة ام ) ,تنغيص على أن العذاب ممدود إلى يوم القيامة ,فهو

نصيبهم من عذاب الدنيا.
هذا العذاب هو :االستخفاف واإلهانة واإلذالل.
()3

قيل القتل ,وقيل اإلخراج واإلبعاد من الوطن
( )1سفر التثنية .7-5/34 :

(  )2جامع البيان  :الطبري . 102/9 :
( )3انظر  :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 44/15 ,
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.

الباحث رى أنه ال مانع من أن يكون العذاب كل ما ذكر العلماء مجتمعاً ,فهو حيناً قتالً

وحيناً آخر إبعاد من الوطن ,وحيناً آخر استخفاف وهوان ومذلة واهانة ,وهذه مشاهدة فيهم .

 .6الم خ قر

خنا ير:

ِ
ِ
اع َت َ َ ا ِمَنك َل ِفي ال َّ َب ِ َفةَ َنا َله َل ك ن ا ِقَرَ ً َخا ِ ِئ َ ﴾.
قال تعالى َ َ ﴿ :لَة َ َع َمت َل َّالذ َ َ
(سورة البقرة  ,)65 :وهذا حدث في زمن داود .
وقال تعالى َ َ ﴿ :ج َع َل ِمَنه َل اَل ِةَرَ َ َ اَل َخَنا ِ َير﴾( .سورة المائدة .)60 :

هؤالء جعلهم هللا أشر خلقه ﴿ :ق َل َه َل َن ِبئك َل ِب َشر ِم َ َذلِ َك
َغ ِضب َعَ َ ِه َجعل ِمَنهل اَل ِةرَ َ اَل َخَنا ِ ير َعب َ َّ
الطاغ َ َ َل ِئ َك
َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ ََ
ال َّ ِب ِل﴾( .سورة المائدة . )60 :

َمث َب ً ِعَن َ َّ ِ َم َ َل َعَنه َّ
َضل َع َ َ َ ِاء
َشٌّر َم َكاناً َ َ

"والمسخ تحويل الصورة إلى أخرى أقبح ,ومسخه هللا قرداً فهو ِم ْسخ ,ومسيخ ,والمسيخ :
()1
المشوه الخلق".
والمسخ وقع حقيقة ,فهو مادي وليس معنوي ,ولم يعا الممسوخين أكثر من ثالثة أيام,
لم يأكلوا أو يشربوا أو يتناسلوا ,)2( .روت أم حبيبة أنها ذكرت القردة عند الرسول  فقال:

"والخنازير ِمن َمسخ ,فقال إن هللا لم يجعل لمسخ نسالً وال عقباً"( ,)3وقد كانت القردة والخنازير
قبل ذلك.
قا الفخر ال ار ي :المسخ حدث في زمن داود عليه السالم ,عقوبة لهم لمعصيتهم عن
الصيد يوم السبت ,فعاقبهم هللا بهذا المسخ لمدة ثالثة أيام ثم هلكوا .

المة

م الة

م ار :

األ  :إظهار معجزة محمد  في إخباره لهم عن هذه الواقعة مع أنه أمي ال يق أر وال يكتب ,ولم
يخالط القوم فيسمع منهم ,فهذا دليل على أنه وحي من السماء .
الثاني :هو من باب التخويف ليهود المدينة أن ينزل فيهم ما نزل بأسالفهم حينما عصوا من
العذاب ,فال تغتروا بإمهال هللا لكم .
( )1مختار القاموس  :الطاهر الرازي – ص  ,574ومختار الصحاح  :الرازي – ص .624
( )2انظر  :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 117/3 ,

( )3أخرجه مسلم في صحيحه  :كتاب القدر ,ح (.162/6 ,)2663
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وهللا سبحانه جمع لهؤالء المعذبين ما بين كونهم أصبحوا قردة وما بين الخسوء وهو

الصغار والطرد.

()1

هناك عذاب ن له هللا بحانه بال ه

غ ر ما ذكر  ,منه:

طِ َبا
 تحريل بعم الط با َ ﴿ :ف ِبظَ ل ِم َ َّال ِذ َ َها ا َحَّرَمَنا َعَ َ ِه َل َ
(سورة النساء . )160 :
وقوله تعالىَ َ ﴿ :عَ ى َّال ِذ َ َها ا َحَّرَمَنا ك َّل ِذي ظفر﴾.

(سورة األنعام )146 :

ِحَّ َ َله َل﴾

.

وقوله تعالىِ َ ﴿ :م َ اَلَبَة ِر َ اَل َغَن ِل َحَّرَمَنا َعَ َ ِه َل شح َمه َما ِإالَّ َما َح َمَ َ ظه ره َما﴾
(سورة األنعام . )146 :
ظَ َمَناه َل َ َل ِك َ َكان ا
وقوله تعالىَ َ ﴿ :عَ ى َّال ِذ َ َها ا َحَّرَمَنا َما َق َ َ َنا َعَ َ َك ِم َ َقَبل َ َما َ
َنف َ ه َل َ َظِم َ ﴾( .سورة النحل . )118 :
ظَ م ا ِرج اً ِم َ ال َّ م ِ
اء ِب َما َكان ا َ َف ة َ ﴾.
 الرج  :قال تعالىَ ﴿ :فأَن َ َلَنا َعَ ى َّال ِذ َ َ
َ
َ
(سورة البقرة . )59 :

ظَ م ا ِمَنهل َق الً َغ ر َّال ِذي ِق ل َلهل َفأَر َ َنا عَ ِهل ِرج اً ِم َ ال َّ م ِ
اء
وقال تعالىَ ﴿ :فَبَّ َ َّال ِذ َ َ
ََ َ َ
َ َ ََ
َ َ ََ
َ
ِب َما َكان ا َ َظِم َ ﴾( .سورة األعراف . )162 :

ذكر الرازي أن الجز وقع عليهم لكفرهم وظلمهم ,ووصفهم بالظلم زيادة في قبحهم ,قال ابن
عباس رضي هللا عنهما :مات منهم بالفجأة أربعة وعشرون ألفاً في ساعة واحدة ,وقال ابن زيد:
بعث هللا عليهم الطاعون حتى مات من الغداة إلى العشي خمس وعشرون ألفاً ولم يبق منهم

أحد(. )2

 ما جرى لهل ع ى

ي الحكال الفرس الر ما  :في سنة ( )320ق.م ,هاجمهم بطليميوس

فهدم القدس وأرسل منهم مائة ألف أسير إلى مصر .
خليفة اإلسكندرّ ,
وفي سنة ( )586ق.م قام نبوخذ نصر البابلي بغزو مملكة اليهود وتدميرها عن بكرة أبيها

وسب اليهود إلى بابل.

وفي عام ( )200ق.م ,وقع اليهود تحت سيطرة السلوقيين فدمروا مدنهم وحصونهم ما بين

سنة( )198-170ق.م .

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 117/3 ,
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي.98/3 ,
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وفي عام ( )63ق.م ,أغار الرومان عليهم واحتلوا القدس واستمر احتاللهم لها حتى سنة

()614م وفي زمن حكم الرومان وما أوقعوا في اليهود من العذاب ,تسبب في هروبهم ,وهجرتهم إلى
الجزيرة العربية ومصر وشمال أفريقيا وأسبانيا ,ومع كل هذا إال أنهم استمروا في الخيانة والعزلة

عن االختالط بشعوب هذه البالد ,واشاعتهم للفتن ,ونشرهم للرذائل مما سبب لهم زيادة في نقمة

شعوب هذه البالد منهم .

صحيح أن هذه الدول (فارس والروم) ,دول كافرة إال أن هللا يعذب بها عباده المؤمنين إن

كفروا وطغوا.

()1

المط ب الثاني
عةاب هللا تعالى ل ه

في اآلخر

رغم كل ما وقع لليهود من عذاب في الدنيا إال أنهم لم يرتدعوا ,ولم يتراجعوا عن فسادهم

وضاللهم ,وكذبوا حينما قالوا فيما حكاه هللا عنهم ( :إنا ه نا إل ك) ,فتاريخهم تاريخ شرك وكفر,
ومعصية ,وفتن ورذيلة وفساد .
ألجل هذا توعدهم هللا بمزيد من العذاب في اآلخرة ,م

ن ف عذابهل ل الة ام :

 .1ع ل نظر هللا إل هل:
قال تعالى ِ﴿ :إ َّ َّال ِذ َ َ َش َتر َ ِب َع َه ِ َّ ِ َ ََ َم ِان ِه َل َث َمناً َقِ ً َ َل ِئ َك
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ام ِ َال َ ِك ِه َل َ َله َل
في اآلخَر َال َك مه َل َّ َال َ َنظر إَلَ ه َل َ َ َل اَلةَ َ
(سورة آل عمران . )77 :

ق َله َل
ال َخ َ
َع َذاب َلِ ل﴾.

قا الفخر ال ار ي  :اشتملت اآلية على:
وعيد من ُيقدم على األيمان الكاذبة من أجل أن يأكل أموال الناس بالباطل ,ومن العلماء
من خص هذه اآلية باليهود ,الذين خانوا مواثيقهم مع هللا ومع الرسول صلى هللا عليه وسلم ,هؤالء

اليهود محرومون من المنافع يوم القيامة :

 .1منها أن هللا ال يكلمهم أي ال ُيعظمهم وال يعزهم ,فهم ال نصيب لهم من نعيم اآلخرة وخيرها.
ُ .2ينزل عليهم سخط هللا تعالى.
 .3ال ينظر إليهم باإلحسان .
( )1اليهودية المغضوب عليهم :محمد عبد العزيز منصور ,دار االعتصام ,القاهرة ,ص ,261-249باختصار,
1980م
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 .4ال ُيطهرهم من دنس ذنوبهم بالمغفرة ,وال يثنى عليهم كما يثنى على أوليائه.
 .5فوق هذه جميعاً لهم العذاب األليم الشديد المؤلم(. )1

 .2عذاب النار الخ

ف ها:

َِّ ِ
ِ
اب ِبأََ ِ ِه َل
قال تعالى َ ﴿ :ف َ َيل ل ذ َ َ َكتب َ اَلك َت َ
َث َمناً َقِ ً َف َ َيل َله َل ِم َّما َك َتَب َ ََ ِ ِه َل َ َ َيل َله َل ِم َّما َ َك ِ ب

ث َّل َ ة ل َ َه َذا ِم َ ِعَن ِ َّ ِ لَِ َش َتر ا ِب ِه
َ ﴾( .سورة البقرة . )79 :

 .3ك هل النار في بط نهل:
قال تعالى ِ﴿ :إ َّ َّال ِذ َ َ َكتم َ ما َن َ َّ ِم َ اَل ِك َت ِ
اب َ َ َش َتر َ ِب ِه َث َمناً َقِ ً َ َل ِئ َك َما
َ
َ
النار ال َكِمهل َّ ل اَل ِة ام ِ ال َ ِك ِهل َلهل ع َذاب َلِ لَ ,ل ِئك َّالذِ
ِ
َ َ
َ
َ َ َ َ
ََ َ َ َ َ
َ أَك َ في بط ِن ِه َل ِإالَّ َّ َ َ
َ
ِ
اب ِباَلم َغ ِفَرِ َفما َ َ َبَره َل َعَ ى َّ
َّ
النار﴾( .سورة البقرة .)175-174 :
َ
َ
اش َتَر َ ا الض َل َ باَله َ ى َ اَل َع َذ َ َ
ذكر ال ار ي أنها نزلت في رؤساء اليهود في المدينة ,وأنهم كانوا يكتمون صفة النبي محمداً,

ونعته والبشارة به ,وسبب ذلك خوفهم انقطاع المنافع ,وما كانوا يأخذونه من أتباعهم من الهدايا,
أيضاً الصد عن دين هللا.
وقوله تعالى َ َ ﴿ :ل ِئ َك ما َ أَك َ ِفي بط ِن ِه َل ِإالَّ َّ
الن َار﴾ ,معناه  :أن أكلهم المال في الدنيا
َ
()2
عاقبته النار في اآلخرة ,وذلك ألنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار.
ة

الفخر ال ار ي :الويل كلمة يقولها كل مكروب.

ِ
اب ِبأََ ِ ِه َل﴾ أنهم هم الذين باشروا ذلك بأنفسهم ,وليس على
وقوله تعالىَ َ﴿ :كتب َ اَلك َت َ
سبيل األمر ,وقيل وردت للتأكيد على فعلهم ,فهؤالء في غاية الرداءة ألنهم ضلوا عن الدين وأضلوا
وباعوا آخرتهم بدنياهم فذنبهم أعظم من ذنب غيرهم ,وخصوصاً أن كذبهم على هللا تعالى ,وعظيم
ذنب هؤالء أنهم جمعوا على الكذب على هللا اإلضالل وضموا إليه حب الدنيا ,واالحتيال في

تحصيلها وضموا إليه أنهم مهدوا طريقاً في اإلضالل باقياً على وجه الدهر ,لهذا عظم هللا تعالى

ذنبهم وعقوبتهم(.)3

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 114/8 ,
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي.28/5 ,

( )3انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 150/3 ,
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الف ل الثاني
م قف ال ار ي م عة

األل ه

عن ال ه

ف ه مبحثا :
المبحث األ  :م قف ال ه

م الذا ا له .

المبحث الثاني :م قف ال ه

م ال فا ا له .
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المبحث األ
م قف ال ه

م الذا ا له

ف ه ربع مطالب:
المط ب األ  :ن ب ال ل إلى هللا تعالى .
المط ب الثاني :عبا

عله الشع ب األخرى .

المط ب الثالث :التمر ع ى امر هللا تع ماته .
المط ب الرابع :ال عل بأ هللا خاص بهل .
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المط ب األ
ن ب ال ل إلى هللا تعالى
الباحث في عقيدة اليهود في هللا تعالى خاصة ,وفي حقيقة معتقداتهم عامة ,يجد أنهم

قطعوا شوطاً طويالً في الجحود والكفر ,ومن أكثر صور هذا الكفر والجحود االدعاء بأن هللا
أبناء له ,سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبي اًر .
اتخذهم ً
الن ارى َن َح َبَناء َّ ِ ِ
َحَّباؤه﴾.
َ
َ
ولقد شهد القرآن عليهم بما قالوا َ َ ﴿ :قاَل َ اَلَ ه َ َّ َ َ
(سورة المائدة  ,)18 :وقال تعالى َ َ ﴿ :قاَل َ اَلَ ه ع َ َير َاب َّ ِ َ َقاَل َ َّ
الن َ َارى اَل َم ِ ح
اه ِهل َض ِ
ِ ِ
ِ ِ
اهئ َ َق َ َ َّال ِذ َ َك َفر ا ِم َ َقَبل َق َاتَ ه َل َّ ََّنى َؤَفك ﴾.
َاب َّ َذل َك َق َ له َل بأَ َف َ َ

(سورة التوبة .)31 :

عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النبي  قال " :قا هللا كذبني اب ع ل لل ك له

ذلك ,شتمني لل ك له ذلك ,فأما تكذ به إ اي ف عل ني ال ق ر
شتمه إ اي فة له لي ل  ,ف بحاني

تخذ

احب

ل اً"

()1

ع ه كما كا  ,ما

بطل ا مال الفخر ال ار ي هذه الدعوى من عدة وجوه:
ال جه األ  :أن لفظ االبن كما يطلق على ابن الصلب فقد يطلق أيضاً على من ُيتخذ ابناً,
واتخاذه ابناً بمعنى تخصيصه بمزيد الشفقة والمحبة ,فالقوم لما ادعوا عناية هللا بهم وأكمل من

عبر هللا تعالى عن دعواهم كمال عناية هللا بهم أنهم ادعوا أنهم
عنايته بكل ما سواهم ,ال جرم ّ
أبناء هللا .
ال جه الثاني :أن اليهود لما زعموا أن عزي اًر ابن هللا ,صار ذلك كأنهم قالوا نحن أبناء هللا .
خ

الة  :أن اليهود والنصارى كانوا يرون ألنفسهم فضالً على سائر الخلق بسبب أسالفهم

األفاضل من األنبياء ,حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم إلى أن قالوا  :نحن أبناء هللا وأحباؤه .

ثم إنه تعالى أبطل عليهم دعواهم وقال﴿ :ق َل َفِ َل َع ِذبك َل ِبذن ِبك َل﴾ ,وحاصل هذا الكالم
أنهم لو كانوا أبناء هللا وأحباؤه لما عذبهم ,لكنه عذبهم ,فهم ليسوا أبناء هللا وال أحباؤه(. )2
اَلم ِ
َ
َؤَفك

الن َ َارى
وأما بخصوص العزير ففي قوله تعالىَ َ ﴿ :قاَل َ اَلَ ه ع َ َير َاب َّ ِ َ َقاَل َ َّ
اه ِهل َض ِ
ِ ِ
ِ ِ
اهئ َ َق َ َ َّال ِذ َ َك َفر ا ِم َ َقَبل َق َاتَ ه َل َّ ََّنى
ح َاب َّ َذل َك َق َ له َل بأَ َف َ َ
﴾ (سورة التوبة .)31 :

( )1أخرجه البخاري في صحيحه  :كتاب التفسير ,باب( :وقالوا اتخذ هللا ولدا سبحانه) ,ح (.1354/3 ,)4482
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 196/11 ,
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ب

الفخر ال ار ي فساد قول اليهود والنصارى من خالل عدة وجوه منها:

ال جه األ  :أن اآلية جاءت بياناً على أن اليهود ال يؤمنون باهلل وذلك بإثباتهم هلل ابناً ,وهذا أعظم

الكفر باهلل .

ال جه الثاني :الذي قال عزير ابن هللا هو فنحاص بن عازوراء ,إال أنه ُنسب لليهود على عمومهم
وذلك على عادة العرب حينما يوقعون اسم الجماعة على الفرد ,كما يقال فالن يركب الخيول ,ولعله
لم يركب إال واحداً منها .
ِ
في نهاية اآلية ّبين هللا أن ما قالت اليهود والنصارى ما هو إال قول ﴿ َضاهئ َ َق َ َ
َّال ِذ َ َك َفر ا ِم َ َقَبل﴾( .سورة التوبة  ,)31 :من عدة جوانب :
األ  :أن المراد أن هذا القول من اليهود والنصارى يضاهي قول المشركين بأن المالئكة هم
بنات هللا.
الثاني :أن الضمير للنصارى أي قولهم المسيح ابن هللا يضاهي قول اليهود عزي اًر ابن هللا ألنهم
أقدم منهم .

الة

األخ ر :أن هذا القول من النصارى يضاهي قول قدماؤهم ,يعني أنه كفر قديم غير

مستحدث(. )1
بهذا يبطل الرازي هذا الزعم الكاذب.
ِ
يدخل في جملة ما سبق ذكره قوله تعالى َ َ ﴿ :ج َع ا َبَ َنه َ َبَ َ اَل ِجَّن َن َ باً َ َلَة َ َعِ َم َ
اَل ِجَّن ِإَّنه َل َلم َح َضر َ ﴾ (سورة الصافات .)158 :
الخير الكريم,
رجح اإلمام الرازي أن هذا قول الزنادقة الذين قالوا إن هللا وابليس أخوان ,هللا ّ
()2
وابليس األ الشرير الخسيس ,وهو قول المجوس.
اس َي ْكثُُرو َن َعَلى األ َْر ِ
ورد مثل هذا القول في سفر التكوين َ { :و َح َد َث َل َّما ْابتََدأَ َّ
ضَ ,وُوِل َد
الن ُ
ِِ ِ
َن أَبناء هللاِ أرَوا بن ِ
اس أََّنه َّن َحس َن ال َّ
الن ِ
ات َّ
اختَ ُاروا .
اء ِم ْن ُك ِّل َما ْ
َل ُه ْم َب َن ال
َ ْ ََ
َ
ُ
اتَ .فات َخ ُذوا أل َْنُفسه ْم ن َس ً
ات ,أ َّ ْ َ َ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ين
ال َّ
َّام ُه م َئ ًة َو ِع ْش ِر َ
الر ُّب :الَ َيد ُ
َفَق َ
ين ُروحي في اإل ْن َسان إَلى األ ََبد ,ل َزَي َغانهُ ,ه َو َب َشالرَ .وتَ ُكو ُن أَي ُ
طغاة ِفي ِتْلك األَيَّامِ .وبعد ذلِك أَيضا ِإ ْذ دخل بنو هللاِ عَلى بن ِ
الن ِ
ان ِفي األ َْر ِ
ات َّ
اس
ض ُ َ ال
َ ََ
َ َ َ َُ
َََْ َ ْ ً
َس َن ًةَ .ك َ
َ
َّ ِ
ِ
ين ُم ْن ُذ َّ
اس ٍم.)3( }.
هؤالَء ُه ُم اْل َج َباِب َرةُ الذ َ
َوَوَل ْد َن َل ُه ْم أ َْوالًَداُ ,
الد ْه ِر َذ ُوو ْ
( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 34/16 ,

( )2انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي.168/26 ,
( )3سفر التكوين.4-1/6 :
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لهذا يرد هللا عليهم افتراءاتهم وكذبهم بقوله تعالى َ َ ﴿ :قال ا َّات َخ َذ َّ َ َل اً
ِ
ما ِفي ال َّ م َ ا ِ َ األََر ِ
م ك ٌّل َله َقانت َ ﴾( .سورة البقرة  ,)116 :وقال تعالى ﴿ :ق َل ه َ
َ
َ
ِ
َح ﴾( .سورة اإلخالص .)4-1 :
ال َّ َم َ ,ل َل َ َ َ َل َل َل َ َ َ ,ل َل َ ك َ َله كف اً َ

َب َحاَنه َب َل َله
َح َّ ,
َّ َ

من هذا المنطلق العنصري ,والمستعلي على بقية البشر ,وألنهم أبناء هللا وأحباؤه ,جعلوا

الهداية مقصورة عليهم وحدهم ,وأما غيرهم فهم أميون ال يعلمون الكتابَ َ ﴿ ,قال ا ك ن ا ه اً َ َ
َن ارى َته َت ا قل بل ِمَّ َ ِإبر ِ
اه َل َحِن فاً َ َما َكا َ ِم َ اَلم َش ِرِك َ ﴾( .سورة البقرة  ,)135 :ثم نراهم
َ
ََ
َ َ
َ ََ
يزدادون غلواً في عنصريتهم حتى جعلوا الجنة مقصورة عليهم َ َ ﴿ :قال ا َل َ َ َ خ َل اَل َجَّن َ ِإالَّ َم َ
ىِ
َم ِان ه َل ق َل َهات ا بَرَهاَنك َل ِإ َ كنت َل َ ا ِ ِق َ ﴾( .سورة البقرة  ,)111 :أما عن
َكا َ ه اً َ َ َن َ َار تَ َك َ
بينت َ َ ﴿ :قال ا َل َ َتم َّ َنا َّ
النار ِإالَّ ََّ اماً َم َع َ ً﴾ ,فرد هللا زعمهم الكاذب
النار فقالوا كما سبق أن ُ
َ
ِ
ِ
هذا ﴿ :ق َل َّ
ف َّ َع َه َ ه ََل َتة ل َ َعَ ى َّ ِ َما ال َت َعَ م َ ﴾.
َات َخ َذت َل عَن َ َّ َع َه اً َفَ َ َخِ َ
(سورة البقرة . )80 :
اعتمد اليهود في دعواهم أنهم أبناء هللا وأحباؤه على ما ورد في كتبهم { :أنتم أوالد للرب

مقدس للرب إلهك وقد اختارك الرب لتكون شعباً خاصاً فوق
إلهكم ال تخمشوا أجسادكم ,ألنك شعب ّ
جميع الشعوب الذين على وجه األرض}. )1( .
ملكاً}(.)2

ويقول لداود { :أنت ابني أنا ولدتك اسألني فأعطيك األمم ميراثاً وأقاصي األرض
أما عن أنبيائهم فماذا يقولون في كتبهم :حين خاطب موسى فرعون بأمر من الرب :

{يقول الرب إسرائيل ابني البكر ,أطلقه ليعبدني فإن أبيت أن تطلقه ,ها أنا أقتل ابنك البكر}.)3( .

وعن داود ماذا يقول هللا في توراتهم { :أنا أكون لداود أباً ,وهو يكون لي ابناً}.

()4

.

أما عن اليهود فيقول الرب في توراتهم " :أنتم يا أبناء إسرائيل رجال ,وأما األغيار غير

اليهود ,فال يمتون إلى الرجولة بنسب ,نفوسكم متسلسلة من روح هللا ,أما نفوسهم فمنحدرة من الروح

النجس".

()5

( )1سفر التثنية .2-1/14 :
( )2سفر المزامير.7/2 :
( )3سفر الخروج23-21/4 :

( )4سفر صموئيل الثاني.13/7 :
( )5التلمود :زهدي الفاتح  -ص.140
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من أجل هذا ال عجب أن نرى من اليهود هذا اإلجرام ,وهذا القتل وهذا االستعالء ,فهذه

عقيدتهم وهذه ديانتهم تُرسخ فيهم مثل هذه القيم والسلوكيات المنحرفة.

المط ب الثاني
عبا

عله الشع ب األخرى

لم تتقلب أمة في عبادتها هلل تعالى رب العالمين كما تقلبت اليهود ,ولم تتمرد أمة على

أنبيائها كما تمردت اليهود ,ولم تتعدد آلهة أمة كما تعددت آلهة اليهود التي عبدوها من دون هللا
تعالى ,فاإلله عندهم هو مرة  :ألوهيم ,ومرة ياهو ,ومرة يهوه ,ومرة أدوني ,ومرة بعاليم ,ومرة إيل,
ومرة بعل ,وكأنما اإلله يتطور معهم مع تطور حياتهم.

ومن األمور التي يجدها الباحث في تاريخ الديانة اليهودية أن اليهود عبدوا آلهة األمم

التي عاشوا في ظلها ,أو اختلطوا بها ,وأن عقائد هذه األمم كان لها تأثيرها الواضح عليهم .ففي

مصر عاا اليهود زماناً طويالً ذاقوا فيه سوء العذاب حتى جاء موسى عليه السالم فأنقذهم مما
هم فيه ,وخالل إقامتهم في مصر ألفوا عبادة األوثان ,وعبادة العجل "بعل" ,فلما أنجاهم هللا من

فرعون وأغرقه هو وجنوده في البحر ,فإذا بهم يطلبون من موسى أن يجعل لهم أصناماً آلهة كما
لهذه القبائل والشعوب التي يمرون بها .
عب ال ه

معب ا ع غ ر هللا تعالى:

 .1فقد طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهاً كما لألقوام األخرى آلهة.
 .2عبدوا العجل من دون هللا .
 .3اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً.
وقد شهد القرآن الكريم عليهم بهذا َ َ ﴿ :جا َ َ َنا ِبَبِني ِإ َ َرِائ َل اَلَب َحَر َفأ ََت َ ا َعَ ى َق َ ل َ َعكف َ
عَ ى َ َنال َلهل َقال ا ا م ى اجعل َلَنا ِإَلهاً َكما َلهل علِه َقا ِإَّنكل َق ل َتجه َ ِ ,إ َّ هؤ ِ
الء
َ
َ
َ َ َ ََ
َ َ َ
َ
ََ
َ
َ
َ
م َتَّبر ما هل ِف ِه ب ِ
اطل َما َكان ا َ َع َم َ َ ,قا َ َ َغَ َر َّ ِ ََب ِغ ك َل ِإَلهاً َ ه َ َف َّضَ ك َل َعَ ى اَل َعاَل ِم َ  َ ,اِ َذ
ََ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اءك َل َ ِفي َذلِك َل
َ
اءك َل َ َ َ َت َح َ ن َ َ
َنجَ َناك َل م َ ع فَر َع َ َ َ م َنك َل َء اَل َع َذاب َةت َ ََبَن َ
ِ
ِ
َب ء م َ َربِك َل َعظ ل﴾( .سورة البقرة  ,)141-138 :وكأنهم نسوا اإلله الذي أنجاهم من عذاب أهل
مصر لهم .
﴿ َ َّات َخ َذ َق َ ل م َ ى ِم َ َب َع ِ ِه ِم َ حِِ ِه َل ِع َج ً َج َ ًا َله خ َ ار ََل َل َ َر َ ا ََّنه ال َكِمه َل َال
ظالِ ِم َ ﴾(.سورة األعراف .)148 :
َ َه ِ ِه َل َ ِب ً َّات َخذ ه َ َكان ا َ
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﴿ َلَة َ جاءكل م ى ِباَلبِ نا ِ
َ
َ
َ َ
﴿ َ َش ِرب ا ِفي ق بِ ِه َل اَل ِع َج َل
(سورة البقرة .)93 :

ث َّل َّات َخ َذتل اَل ِع َج َل ِم َ َب َع ِ ِه
ِبك َف ِرِه َل ق َل ِبَئ َ َما َ أَمرك َل

َ ََنت َل ظالِم َ ﴾(.سورة البقرة .)92 :
ِب ِه ِإ َمانك َل ِإ َ كنت َل م َؤ ِمِن َ ﴾.

ِ َّ ِ َ اَل َم ِ َح َاب َ َمَرَي َل َ َما ِمر ا ِإالَّ لَِ َعب ا
َحَب َاره َل َ رَهَباَنه َل ََرَباباً ِم َ
﴿ َّات َخذ ا َ
ِإَلهاً ِ
اح اً ال ِإَل َه ِإالَّ ه َ َب َحاَنه َع َّما َش ِرك َ ﴾(.سورة التوبة.)31 :
َ
لهذا نج الفخر ال ار ي ب

جانباً م طب ع ال ه

:

 . 1من المستحيل أن يقول العاقل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ,واألقرب أنهم طلبوا من
موسى  أن ُيعين لهم أصناماً وتماثيل يتقربون بعبادتها إلى هللا تعالى.

 .2هذا القول كان لبعضهم وليس لكل بني إسرائيل.
 .3كان جواب موسى لهم (إنكل ق ل تجه

) ,فال تليق العبادة إال بمن صدر عنه اإلنعام ,وأن ما

عليه القوم هو مهلك مدمر ,وال يعود عليهم من ذلك العمل (العبادة) نفع أو دفع ضرر.
 .4حينما طلب قوم موسى أن يجعل لهم آلهة كما لألمم األخرى آلهة ,رد عليهم بعدة ردود:
 .1أنهم قوم جهالء.
 .2أن هؤالء متبر ما هم فيه.
 .3أنهم باطل ما يعملون.
 .4توبيخ وتعجب ﴿َ َغَ َر َّ ِ ََب ِغ ك َل ِإَلهاً َ ه َ َف َّضَ ك َل َعَ ى اَل َعاَل ِم َ ﴾ ,أي أن اإلله ليس شيئاً
ويتخذ ,بل اإلله هو هللا الذي يكون قاد اًر على اإلنعام باإليجاد واعطاء الحياة
ويلتمس ُ
ُيطلب ُ
وجميع النعم . )1( .
ورغم خروج بنو إسرائيل من مصر ,إال أن قلوبهم ظلت متعلقة بها ونفوسهم بقيت تهفو

إليها ,يدل على ذلك{ :فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية ,وقال لهما
بنو إسرائيل  :ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل الخبز

للشبع ,فإنكما أخرجتمانا إلى الفقر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع}(. )2
حتى أنهم فكروا أن ُينصبوا عليهم قائداً غير موسى ويعودوا تحت زعامته إلى مصر:

{أليس خير لنا أن نرجع إلى مصر فقال بعضهم لبعض نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر}(. )3
( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 231/14 ,
( )2سفر الخروج. 3-1/16 :
( )3سفر العدد. 4-1/14 :
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وزعم كتابهم المقدس أن سليمان عليه السالم صاهر فرعون مصر ,وتزوج ابنته ,وأتى بها

إلى مدينة داود { :وصعد فرعون مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين في
المدينة وأعطاها مه اًر البنته امرأة سليمان}(. )1
واستمرت عالقة بني إسرائيل بمصر على مدى تاريخهم بين مد وجزر ,وكلما لحقت بهم

داهية الذوا بمصر وهاجروا إليها ,وكانت أكبر هجراتهم إليها حين سقطت مملكة يهوذا تحت يد

البابليين ,جاء في سفر الملوك الثاني أن اليهود الذين نجوا من السبي وبقوا في أورشليم قتلوا الوالي

البابلي فخافوا من االنتقام فخرجوا إلى مصر{ :فقام جميع الشعب من الصغير إلى الكبير ورؤساء
الجيوا وجاءوا إلى مصر ألنهم خافوا من الكلدانيين}(. )2

كان فيما بعد خروج بني إسرائيل من مصر أن دخلوا أرض كنعان (فلسطين) ,حاول

موسى  أن يدخل فلسطين (األرض المقدسة) ,إال أنه لم يتمكن من دخولها ,وأن هللا حسب
زعمهم قد سمح له رؤيتها من بعيد دون الدخول إليها { :وقال له الرب هذه األرض التي أقسمت
إلبراهيم واسحاق ويعقوب قائالً لنسلك أعطيها ,قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك ال تعبر}(. )3

ثم جاء يوشع بن نون ابن أخت موسى عليه السالم فدخل األرض المقدسة ,ومع كل

األحداث التي كانت من حروب وانتصارات وهزائم ,إال أن اليهود نظروا إلى معبودات هؤالء األقوام

ومنهم من عبد آلهتهم "إن تفهم الديانة العبرية مستحيل ما لم تؤخذ بعين االعتبار وبشكل مستمر

الديانات والثقافات األخرى التي نمت وترعرعت في وادي الفرات .

وعلى ذلك فإن التراث اليهودي المتمثل في كتبهم وأسفارهم المقدسة ال يمثل العقلية
اليهودية فحسب بل يحمل في ثناياه ثقافات وحضارات ومعتقدات وعادات وطقوس األمم التي عاا

اليهود بينها غير تاريخهم الطويل ,واستوعب اليهود هذه الحضارات المختلفة وصبغوها بصبغة
يهودية حتى وكأنها من نتاج العقلية اليهودية .

تأثر ال ه

بآله األق ال األخرى:

مما سبق نرى أن اليهود واليهودية تأثرت بمعتقدات وطقوس أمم مختلفة وساهمت أجيال

عديدة في تطوير وتكوين فكر وشريعة وطقوس هذه الديانة(. )4

( )1سفر الملوك األول. 16/9 :
( )2سفر الملوك الثاني. 26-22/25 :
( )3سفر التثنية. 4/34 :

( )4انظر :اليهودية  :محمد بحر عبد الحميد  -مكتبة سعيد رأفت  -القاهرة  -األولى  -ص. 180

-56-

"ومن أكثر الديانات الوثنية تأثي اًر في اليهودية كانت الديانة الكنعانية ,وتأثيرها هذا واضح

وبشكل كبير في أسفارهم المقدسة ,وفي طقوس عبادتهم ,وأبرز هذا التأثير كان في المزامير
واألشعار والتراتيل"(. )1

ونحن نرى تأثر عقيدة اليهود بآلهة األقوام واألمم األخرى من خالل نظرة اليهود إلى الذات
اإللهية ,ومن خالل خلعهم على هللا سائر صفات اإلنسان "فهو يأكل ويشرب ويتعب ويستريح
ويغار من منافسيه وهو يصارع ويدفن الموتى ويتمشى في الجنة"(. )2
يذكر ول ديورانت :أن اليهود بعد أن غزوا كنعان وبعد أن نسوا عقيدتهم في ربهم كما
جاءهم بها موسى  عمدوا إلى أحد آلهة كنعان ,فصاغوه في الصورة التي كانوا هم عليها
وجعلوه إلهاً صارماً ذا نزعة حربية صعب المراس ,ثم جعلوا هذا اإلله ال يطالب الناس بأن يعتقدوا
أنه عالم بكل شيء ,وشاهد ذلك أنه يطلب إلى اليهود أن يميزوا بيوتهم بأن يرشوها بدماء الكباا

المضحاة لئال يهلك أبناءهم على علم منه مع من يهلكهم من أبناء المصريين .
ُ
كذلك فإن هذا اإلله ليس معصوماً من الخطأ ,بل إن أشنع ما وقع فيه من األخطاء هو

خلق اإلنسان ,ولذلك تراه يندم بعد فوات الفرصة على خلق آدم وعلى ارتضائه أن يكون شاول
ملكاً ,وتراه من حين إلى حين شرهاً غضوباً متعطشاً للدماء ,متقلب األطوار نزقاً نكداً ,إنه لم يكن
لألمم القديمة إله آدمي في كل شيء كإله اليهود هذا(. )3

بخصوص اليهود حول هذه القضية ,تأثر اليهود بغيرهم وبعبادتهم آللهة األقوام اآلخرين
ويقول الباحث حسن ظاظا  :إن الفكر الديني لدى اليهود يتسم بظاهرة وهي بقاء بابه مفتوحاً على
مصراعه كل ألوان التطور بحيث أصبح اليهودي اليوم ال يشبه ما كان عليه اليهود أيام داود

وسليمان عليهما السالم ,فضالً عن أولئك األقوام الذين عاشوا في البداوة تحت حكم القضاة أو

الرعيل األول الذي اتبع موسى وهارون عليهما السالم فالنصوص تغيرت ,والظروف التاريخية كذلك
والعقائد والطقوس أيضاً بحيث يجد مؤر الفكر اليهودي نفسه أمام عدة أديان ومجتمعات مختلفة
غريبة بعضها عن بعض ال تتفق إال في االسم وتدخل بسببه في ركام متكتل(. )4

( )1مفصل العرب واليهود في التاريخ  :أحمد سوسة  ,ص. 459
( )2اليهود واليهودية والمسيحية  :فؤاد حسنين علي  -دار النهضة العربية  -القاهرة  -األولى . 15/6 -

( )3انظر :قصة الحضارة  :ول ديورانت  – :دار الجيل – بيروت -األولى – 1988م -مجلد. 339/2 ,
( )4انظر :الفكر الديني اإلسرائيلي  :حسن ظاظا  -مكتبة دار القلم  -دمشق  -الثانية – 1987م  -ص. 152
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ولقد حذرهم الكتاب المقدس من اتخاذ غير هللا معبوداً { :أنا الرب إلهك الذي أخرجك من

أرض مصر من بيت العبودية ال تكن لك آلهة أخرى أمامي ,ال تصنع لك تمثاالً منحوتاً وال صورة
مما في السماء من فوق ,وما في األرض من تحت ,وما في الماء من تحت ,أال تسجد لهن وال
تعبدهن ,ألني أنا الرب إلهك إله غيور}.

()1

ومثلها{ :ال تصنعوا معي آلهة فضة ,وال تصنعوا لكم آلهة ذهب}(. )2
ولكن على الرغم من هذه التحذيرات إال أنهم عبدوا آلهة األمم األخرى من "األموريين

()3

والحيثيين( )4والفرزيين( )5والكنعانيين( )6والحويين( )7واليبوسيين"(. )9(. )8
يقول زكي شنودة " :ظل اليهود طوال عهودهم أو أغلبها يتمردون على عبادة هللا ,ويعبدون
آلهة الشعوب الوثنية المخالطة لهم ,أو المحيطة به ,أو المتعاملة معهم ,أو المسيطرة عليهم ,فعبدوا

( )1سفر الخروج. 1-5/20 :
( )2سفر الخروج. 23/20 :

( )3األموريون :شعب كان يتكلم السامية ,حكموا أجزاء من فلسطين وسوريا وبابل ,قبل الميالد (القرن الثالث),
أطلقوا على سوريا وفلسطين أرض األموريين ,من أشهر ملوكهم حمورابي الذي وضع التشريعات والقوانين,
أصل هم يرجع إلى كنعان ,كانوا زمن إبراهيم عليه السالم من أهم القبائل التي تحكم جنوب فلسطين ( .قاموس
الكتاب المقدس ,مجمع الكنائس في الشرق األدنى – بيروت – الثانية – 1971م .ص. )119

( )4الحثيون :ال ُيعرف بالضبط األصل الذي يتصل به الحثيون ,إال أن المتفق عليه أنهم ليسوا ساميين ,لغتهم لغة
آرامية ,كونوا إمبراطورية في آسيا الوسطى أواسط القرن الثاني قبل الميالد ,اشتهروا بالقوة وشكلوا إقطاعية
أرستقراطية ,ورد ذكرهم في التوراة كثي اًر ,خاضوا كثي اًر من الحروب مع الدول المحيطة بفلسطين ( .المصدر

السابق ,ص. )289

( )5الفرزيون :اسم كنعاني ُيطلق على طائفة سكنت الريف ,سكنوا فلسطين منذ زمن إبراهيم عليه السالم ,لم تحرم
شريعة موسى التزاوج بينهم ,ورد ذكرهم في التوراة م ار اًر ( .المصدر السابق ,ص. )675
( )6الكنعانيون :سكان أرض فلسطين منذ القدم ,يتصلون بسام بن نوح ,ولغتهم لغة سامية ,كانوا على صراع
متواصل مع بني إسرائيل ,حروب وغزوات  ,تذكرهم التوراة بالشر والقبح ,يشكلون أشد أعداء اليهود ,لهم آلهة

كثيرة ,منها بعل وعشتاروت وايل (.قاموس الكتاب المقدس ,ص. )790

( )7الحويون :من فصائل الكنعانيين ,سكنوا فلسطين في المناطق الجبلية الشمالية ,تفرقوا ,واستملكهم ملوك اليهود
كخدم وحطابين لهم ,استعملهم سليمان عليه السالم كعمال بناء ( .المصدر السابق ,ص. )329

( )8اليبوسيون :قبيلة كنعانية سكنت القدس قبل دخول بني إسرائيل إليها ,هزمهم يشوع بن نون واحتل رجال يهوذا
مدينتهم ,وسكنوا المدينة مع اليهود ,وعلى أرضهم أقام داود مدينته وبنى مسجده (الهيكل) ,اشتهروا بالشدة
والقوة والثبات ,استعملهم سليمان عليه السالم بالسخرة في خدمته (.المصدر السابق ,ص. )1052

( )9سفر الخروج . 25-24/23 :
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آلهة المصريين ,والكنعانيين واآلشوريين

()1

والفلسطينيين

()4

واألدوميين

()5

والمؤابين

()6

والبابليين

()2

والعمونيين

()7

والحيثيين واألموريين واألراميين

()3

والفرزيين واليبوسيين والصيدونيين

()8

والعقرونيين( ,)9كما عبدوا آلهة كوث وحوا وحماة وسفراديم وبني سعير وغيرهم من األمم والشعوب

( )1اآلشوريون :من الشعوب التي سكنت آسيا الوسطى (سوريا وفلسطين) ,ورد ذكرهم في التوراة عدة مرات ,كانوا
أصحاب حضارة ,اشتهروا بالقوة وكثرة اآللهة ,تأثر اليهود بآلهة األشوريين ,وعبدوها ( .قاموس الكتاب
المقدس ,مجمع الكنائس في الشرق األدنى ,ص. )80
( )2البابليون :سكنوا البالد الواقعة بين نهري الفرات ودجلة ,وعاصمتهم بابل ,حكموا هذه البالد على مدار قرون
نصر,
طويلة ,اشتهروا بالصناعة والعلم والقوة الحربية ,واعتنوا بعلوم الفلك ,من أشهر ملوكهم مردو  ,ونبوخذ ّ

اشتهرت بالدهم بالخيرات والنعم الكثيرة ,ديانتهم ديانة وثنية ,ولهم آلهة كثيرة ,منها  :بيل ونيو ومردو  ,اهتموا

بإنشاء األبراج العالية والقوية ,كان لهم صوالت وجوالت مع اليهود واحتاللهم مملكاتهم وسبي الشعب اليهودي

نصر ( .قاموس الكتاب المقدس ,ص. )152
إلى بابل زمن نبوخذ ّ
( )3األراميون :وهم نسل آرام بن سام وقد سكنوا جبال لبنان أرض آرام ,المسمى بسوريا حالياً ,ولغتهم اللغة اآلرامية
وهي سامية األصل ,وقد كتبت التوراة باللغة اآلرامية ,وتكلم اليهود اللغة اآلرامية بعد أن وقعوا في األسر,
وكانت هي لغة التخاطب بينهم – (المصدر السابق  ,ص. )42
( )4الفلسطينون :هم القبائل التي سكنت أرض فلسطين وخصوصاً السهل الممتد على البحر ما بين يافا إلى غزة

وكان فيها مدن عريقة ,ويعبر بها عن البالد الواقعة جنوباً ,وحسب الكتاب المقدس عند اليهود ,أصل
الفلسطينيين من جزيرة كريت ,دخلوها في القرن الثاني عشر قبل الميالد ,وتذكرهم التوراة بأنهم كانوا شعب ًا
عظيماً ذا بأس ,مدنهم حصينة وهي غزة وأشكلون وأسدود وعقرون ,قامت بينهم وبين اليهود على مدار عقود

طويلة حروب كثيرة  (.قاموس الكتاب المقدس ,مجمع الكنائس في الشرق األدنى ,ص. )685
( )5األروميون :وهم نسل عيسو أخو يعقوب عليه السالم ,سكنوا في أرض الحوريين ويعتبرون أخوة للعبرانيين,

حاربهم شاول ,وداود عليه السالم  ,واستمرت الحروب بينهم وبين ملوك بني إسرائيل ,ولغتهم األرومية قريبة

من اللغة العربية ,ولهم آلهة متعددة ,منها  :قوس ,وهدد ( .المصدر السابق  ,ص. )39
( )6المؤابيون :ينتسبون إلى موآب ,سكنوا بالقرب من البحر الميت ,وهم من أشد أعداء اليهود ,والتوراة تذكرهم

بالشر والقبح ,حاربهم شاول وأصبحوا عبيداً لسليمان عليه السالم ,ووضع عليهم الجزية ,من آلهتهم  :كموا .
(قاموس الكتاب المقدس  ,ص. )927
( )7العمونيون :وهم من نسل عمي بن لوط سكن شرق بالد األردن ,كانوا في صراع ال ينتهي مع األمونيين ,من
أشهر ملوكهم سيمون ,كانت حياتهم غير مستقرة مع اليهود ,حاربوهم في كثير من المواقع ,وتحالفوا مع
الموآبيين ضد اليهود ,اشتهروا بالقسوة ,من أشهر آلهتهم  :مولك ,وكموا ( .المصدر السابق  ,ص. )640
( )8الصيدونيون :وهم ساميون ,سكنوا مدينة صيدا ,وهي مدينة فينيقية قديمة على البحر المتوسط ,خضعت لحكم
مصر خالل القرن الخامس عشر قبل الميالد ,عبد اليهود إله صيدا (بعل) ,ومن آلهتهم  :عشتروت ,ال
تذكرهم التوراة بالخير (.المصدر السابق  :ص. )565
( )9العقرونيون  :ساميون سكنوا وسط فلسطين ,وهي عاقر اآلن ,دخل أهلها في حروب مع اليهود ,كانت بالدهم
محاذية لمملكة يهوذا ,وبينهم حدود مشتركة ,من آلهتهم  :زيون ,وقد عبده اليهود في زمن الملك أخذيا ,ورد
ذكرهم في التوراة ( .المصدر السابق  :ص. )633
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الكبيرة والصغيرة ,ثم حين خضعوا أخي اًر لليونان والرومان عبدوا أيضاً آلهتهم"(. )1
ومن اآللة األخرى التي عبدها اليهود اإلله "بعل" ,وهو كبير آلهة الكنعانيين ,عبده اليهود
واتخذوه من دون هللا وأشركوا به في بعض األحيان ,وفي بعض األحيان كانوا يرتدون تماماً عن

عبادة الرب ويعبدون بعل لوحده ,فكان يحل محل "يهوه" رب إسرائيل(. )2

{وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجد
آللهتهن ,وتعلق إسرائيل ببعل فاغور}(. )3
وعبد اليهود آلهة األشوريين{ :وسار الملك آحاز للقاء (نغالت فال سر) ملك آشور ,ورأى
المذبح الذي في دمشق وأرسل األشوريين " :وسار الملك آحاز من دمشق ,رأى المذبح فتقدم إليه
وأصعد عليه وأوقد محرقته وسكب سكيبه ورا دمه ذبيحة السالمة التي على المذبح}(. )4

اآلله التي عب ها ال ه :
 .1ا له تم  :كانت عبادة اإلله (تموز) تتضمن طقوساً داعرة يزاول فيها الرجال والنساء الدعارة
في هيكله ,وكانت النسوة تبكين مرة كل سنة حزناً على موته في األسطورة التي كانوا

يتداولونها عنه(" .)5وكان اليهود يفعلون كل ذلك في عبادة "تموز" داخل هيكل أورشليم
نفسه"(.)6
 .2ا له عشتر  :عبدوا اإلله (عشتروت) التي كانت تعبدها أغلب الشعوب الوثنية مع البابليين,
وكانوا يعتقدون أنها ملكة السماوات وآلهة القمر ,وأنها زوجة اإلله (تموز) ,وعبادتها كانت
تتضمن طقوساً داعرة ,وقد أدخلت عبادتها في بني إسرائيل في بداية عصر االنقسام وظلوا
يعبدونها في كل مراحل تاريخهم القديم({ .)7واْلمرتََفع َِّ
ُورَشِليمَّ ,الِتي َع ْن َي ِم ِ
ين َج َب ِل
َ ُْ َ ُ
ات التي ُق َباَل َة أ ُ َ
()8
اْلهالَ ِكَّ ,الِتي بناها سَليمان ملِك ِإسرِائيل لِع ْشتُور َث رج ِ ِ
ين}.
الص ُيدوِنِّي َ
اسة ّ
ََ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ
( )1موسوعة تاريخ األقباط (اليهودية)  :زكي شنودة  -مطبعة أطلس  -القاهرة  -األولى – 1966م. 483/8 -
( )2انظر  :تأثر اليهودية باألديان الوثنية  :الزغبي ,ص. 704
( )3سفر العدد . 2-1/25 :

( )4الملوك الثاني . 13-10/16 :
( )5انظر  :قصة الحضارة  :ول ديورانت . 219/1 -
( )6موسوعة تاريخ األقباط  :زكي شنودة  ,اليهود. 484/8 ,
( )7انظر  :قاموس الكتاب المقدس  :ص. 628
( )8سفر الملوك الثاني .13/23 :
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ِ ِ
إلج َ ِ
ِِ
ازة لِ ُموَل َك لِ َئالَّ تَُدِّن َس
 .3ا له م لك :عبد اليهود اإلله (مولك) ,العموني { َوالَ تُ ْعط م ْن َزْرِع َك ل َ
ب}.)1(.
الر ُّ
اس َم ِإل ِه َك .أ ََنا َّ
ْ

ان وراء َع ْشتُور َث ِإله ِة ِ ِ ِ
ين ,ومْل ُكوم ِر ْج ِ
س
َ
ّ
َ
الص ُيدونّي َ َ َ َ
 .4ا له كم ش :المؤابيَ{,ف َذ َه َب ُسَل ْي َم ُ َ َ َ
الر َّب تماما كداود أَِب ِ
ِ
ان َّ
يهِ .ح َينِئٍذ َب َنى
الش َّر ِفي َع ْي َن ِي َّ
الر ِّبَ ,وَل ْم َي ْت َب ِع َّ َ َ ً َ َ ُ َ
ين َو َعم َل ُسَل ْي َم ُ
اْل َع ُّموِنِّي َ
ِ َّ ِ
ُورَشلِيم ,ولِموَل َك ِر ْج ِ
وا ِر ْج ِ
س َبِني
ان ُم ْرتََف َع ًة لِ َك ُم َ
س اْل ُموآِبِّي َ
ُسَل ْي َم ُ
ين َعَلى اْل َج َبل الذي تُ َج َ
اه أ ُ َ َ ُ
هك َذا َفعل لِج ِم ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
اللو ِاتي ُك َّن يوِق ْدن وي ْذبحن ِ
آلل َهِت ِه َن} ( ,)2وقدموا لها
ُ َ ََ َ ْ َ
َع ُّمو َنَ .و َ َ َ َ
يع ن َسائه اْل َغر َيبات َ
القرابين .
 .5اإلله زفس واإلله جوبيتر  :عبدوا من آلهة اليونان اإلله (زفس) ,وعبدوا اإلله الروماني
(جوبيتر){ ,وقال الرب لي توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان أورشليم قد رجعوا إلى آثام آبائهم

األولين الذين أبوا أن يسمعوا كالمي وقد ذهبوا وراء آلهة أخرى ليعبدونها}(. )3

يقول العقاد " :وال ُيفهم من حادث من حوادث رحلة خروج بني إسرائيل من مصر أنهم
كانوا ُيؤثرون الفرار حرصاً على عقيدتهم (السماوية) ,فإنهم أسفوا على ما تعودوه من المراسم

الدينية في مصر ,وودوا لو أنهم يعودون إليها أو يعبدونها منسوخة ممسوخة في الصحراء"

()4

.

المط ب الثالث
التمر ع ى امر هللا ,تع ماته
القار للقرآن الكريم من ناحية ,والمتأمل في تاريخ اليهود الطويل ينتهي إلى أن هؤالء

اليهود ليس لهم مثيل في كل األمم في مستوى جحودهم وكفرهم وتمردهم ,مع كثرة إمهال هللا لهم,
وبعث األنبياء الكثيرين فيهم ,لقد ترسخت فيهم القيم األخالقية القبيحة والطباع السيئة ,والمسالك
الخبيثة ,مما جعل هللا سبحانه يصفهم بأخس األوصاف ,وأذم الخصال ,فهم أهل كذب ومخادعة,
وتعدي وقسوة قلب ,وانحراف طبع ,ومسارعة في اإلثم والعدوان ,وفي هذا المطلب يتناول الباحث

صو اًر من تمردهم على هللا تعالى ,وأوامره ودينه وأنبياءه :

الً :نةضهل ل عه

الم اث َ:

إن أصدق من تكلم عن نقض اليهود للعهود والمواثيق هو القرآن الكريم ,قال تعالى:
ِ
اه َ َ ِمَنه َل ث َّل َ نةض َ َع َه َ ه َل ِفي ك ِل َمَّر َ ه َل ال َ َّتة َ ﴾( .سورة التوبة .)31 :
﴿ َّالذ َ َع َ
( )1سفر الالويين 22-19/18 :
( )2سفر الملوك األول 8-5/11 :
( )3سفر أرميا . 10-9/11 :

( )4مطلع النور  :عباس العقاد  -دار نهضة مصر للطباعة – القاهرة – 1980م -ص. 104
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وقال تعالىَ ﴿ :ف ِب َما َن َة ِض ِه َل ِم َثا َقه َل َل َعَّناه َل َ َج َعَ َنا
م ِ
اض ِع ِه َن ا َحظاً ِم َّما ذ ِكر ا ِب ِه ال َت َا َت َّ
طِع َعَ ى َخ ِائَن
َ
َ
ََ
َ ا َ َف َح ِإ َّ َّ َ ِحب اَلم َح ِ ِن َ ﴾ (سورة المائدة .)13 :

ق َبه َل َقا ِ َ ً َح ِرف َ اَل َكِ َل َع َ
ِ ِ
ِ
اعف َعَنه َل
مَنه َل ِإالَّ َق ً مَنه َل َف َ

اه ا َع َه اً َنَب َذه َف ِريَ ِمَنه َل َب َل َ َك َثره َل ال َؤ ِمن َ ﴾.
وقال تعالى  َ َ﴿:كَّ َما َع َ
(سورة البقرة .)100 :
ِ
اق َبِني ِإ َ َرِائ َل ال َت َعب َ ِإالَّ َّ َ َ ِباَل َ الِ َ َ ِ ِإ َح َ اناً َ ِذي
وقال تعالى ِ َ ﴿:ا َذ َ
َخ َذَنا م َث َ
اَلةربى اَل َتامى اَلم ِ
اك ِ َ ق ل ا لِ َّن ِ
اس ح َ ناً َ َِق م ا ال َّ َ َ عت ا ال َّ َكا َ ث َّل َت َ َّلَ ت َل ِإالَّ َقِ ً
ََ َ َ َ َ َ َ
ِمَنك َل َ ََنت َل م َع ِرض َ ﴾( .سورة البقرة .)83 :

ذكر الرازي عند قوله تعالىََ َ ﴿ :نت َل م َع ِرض َ ﴾ ,فهو مختص باليهود الذين عاصروا
النبي  , فأنتم بمنزلة المتقدمين الذين تولوا بعد أن أخذ هذه المواثيق ,فإنكم بعد اطالعكم

على دالئل صدق محمد أعرضتم عنه وكفرتم به فكنتم في هذا اإلعراض بمثابة أولئك المتقدمين

في ذلك التولي(. )1
مث لنةم ال ه

ل عه :

تعددت أشكال نقض اليهود للعهود :منها ما كان مع هللا سبحانه ,ومنها ما كان مع
األنبياء ,ومنها ما كان مع الناس:

الً :نةضهل العه

مع هللا:

ِ
ِ
قال تعالى ﴿ :اِ َذ َ ِ
اءك َل َال ت َخ ِرج َ َنف َ ك َل ِم َ
َ
َخ َذَنا م َثا َقك َل ال َت َ فك َ َم َ
َ َقَرَرت َل َ ََنت َل َت َش َه َ  ,ث َّل ََنت َل َهؤالء َت َةت َ َنف َ ك َل َ ت َخ ِرج َ َف ِريةاً ِمَنك َل ِم َ ِ َ ِارِه َل
َعَ َ ِه َل ِبا ِ َثلِ َ اَلع َ َ ا ِ َ اِ َ َ أَت ك َل َ َارى ت َفا ه َل َ ه َ م َحَّرل َعَ َ ك َل ِإ َخَراجه َل َ َفت َؤ ِمن َ ِبَب َع ِ
م
اب ت َكفر َ ِببعم َفما ج اء م َفعل َذلِك ِمَنكل ِإالَّ ِخ َي ِفي اَلح ا ِ ال َن ا ي ل اَل ِة ام ِ
اَل ِك َت ِ َ َ
َ
ََ
ََ
َ ََ َ َ َ َ
َ
َ َََ َ َ َ
ِ ِ
ِ
اش َتر ا اَلح ا َ ال َن ا ِب ِ
َش ِ اَل َع َذ ِ
اآلخَرِ َف
َر َ ِإَلى َ
َ
اب َ َما َّ ِب َغافل َع َّما َت َع َم َ َ َ ,لئ َك َّالذ َ َ َ َ َ َ
َخ َّفف َعَنه َل اَل َع َذاب َال ه َل ن َ ر َ ﴾.

ِ َ ِارك َل ث َّل
َت َت َ
اهر َ
ظ َ

(سورة البقرة )86-84 :

.

ذكر ال ار ي أن هللا أمر بني إسرائيل بجملة من األوامر منها :عدم قتل بعضهم بعضاً,

وعدم إخراج وطرد بعضهم من ديارهم ,وقد أشهدهم على ذلك وأقروا به ,إال أنهم كعادتهم

الحاضرون منهم والماضون خالفوا أمر ربهم ,بل وتعاونوا على فعل هذه المعاصي.

( )1انظر :مفاتيح الغيب ,الفخر الرازي. 159/3 ,
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ثم ّبين الرازي أن فعلهم هذا من أشد الكفر باهلل ,وكونهم باعوا آخرتهم بدنياهم ,لهذا
()1
توعدهم هللا بالعذاب الشديد في اآلخرة وعدم النصرة في الدنيا.

مع األنب اء:

ثان اً :نةم العه

ومن أخطر أشكال نقضهم للعهود مع األنبياء نقضهم للعهود مع النبي محمد  ,وهي
كثيرة ,ومن أخطرها نقض بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي  ,بتحريض من حيي بن

أخطب ,وكان ذلك في أواخر ذي القعدة من العام الخامس الهجري.

كانت ظروف المسلمين حينها عصيبة بعد انتهاء غزوة األحزاب ,فكان لهذا النقض أثره

على المسلمين ,مما حذا بالنبي أن يغزوهم مباشرة ,ويتوجه إليهم مسرعاً  " :ال

إال في بني قريظ "

ح الع ر

()2

ثالثاً :نةم العه

مع الناس:

إن نقض اليهود العهود مع الناس هي كثيرة ال تُحصى ,وأكبر شاهد على ذلك ما نشاهده
نحن اآلن من خالل صراعنا مع اليهود.
من أمثلته ما نعيشه يومياً من نقضهم العهود مع الفلسطينيين الذين وقعوا معهم اتفاقية

(أوسلو) ,واتفاق (باريس) االقتصادي ,وغيرها كثير.

ثان اً :تحا هل ع ى ا تح

محارل هللا تعالى:

حرمه هللا من صور تمردهم على دين هللا وعلى شريعته ,التي
إن التحايل على استحالل ما ّ
هي من رذائلهم المتأصلة في نفوسهم على مدار تاريخهم الطويل ,التي هي نتاج الجهل والفسوق

والجشع وضعف اإلرادة والتحايل ,كل هذا ليحققوا شهواتهم وهواهم ظانين أنهم سيفلتون من العقاب

والمؤاخذة.

من الصور الكثيرة للتحايل قصة أصحاب السبت كما ذكرها هللا سبحانه وتعالى َ ﴿ :ا َ أََله َل
ع َ اَلَةري ِ َّال ِتي َكاَن َ ح ِ
اضَرَ اَلَب َح ِر ِإ َذ َ َع َ ِفي ال َّ َب ِ ِإ َذ َتأ َِت ِه َل ِح َتانه َل َ َ َل َ َب ِت ِه َل شَّرعاً
َ
َ
ََ
َ َي َ َل ال َ َ ِبت َ ال َتأ َِت ِه َل َك َذلِ َك َنَب ه َل ِب َما َكان ا َ َف ة َ  َ ,اِ َذ َقاَل َ َّم ِمَنه َل لِ َل َت ِعظ َ َق َ ماً َّ
م َهِكه َل َ َ م َع ِذبه َل َع َذاباً َش ِ اً َقال ا َم َع ِذَرً ِإَلى َربِك َل َ َل َعَّه َل َ َّتة َ َ ,فَ َّما َن ا َما ذ ِكر ا ِب ِه
ظَ م ا ِب َع َذاب َب ِئ س ِب َما َكان ا َ َف ة َ ﴾.
َخ َذَنا َّال ِذ َ َ
ََن َجَ َنا َّال ِذ َ َ َن َه َ َ َع َ ال ِء َ َ

(سورة األعراف)165-163 :

.

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي.182/3 ,

( )2أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب المغازي ,باب  :مرجع النبي من األحزاب ,ح (.1255/3 ,)4120
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ب

لنا الفخر ال ار ي األمر ف ة :

 .1المقصود تقرير أن كفرهم بمحمد  ومعجزاته ليس شيئاً جديداً ,بل هذا الكفر واإلصرار كان
حاصالً في أسالفهم من الزمان القديم ,ثم لما كان محمد رجالً أمياً لم يق أر ولم يطالع كتاباً ,ثم
يذكر هذه القصص على وجهها من غير تفاوت وال زيادة وال نقصان ,كان ذلك جارياً مجرى

المعجزة .

 .2نهى أهل هذه القرية عن الصيد يوم السبت إال أنهم تجاوزوا نهى هللا ,ويعدون من اإلعداد,
يعدون آالت الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن يشتغلوا فيه بالعبادة .

كانت النهاية أن الذين ينهون عن السوء أنجاهم هللا ,وأخذ الظالمين المقدمين على فعل
المعصية بالعذاب الشديد .
يقول ابن عباس :أصبح القوم وهم قردة صاغرون ,فمكثوا كذلك ثالثاً فرآهم الناس ثم
هلكوا ,وفي رواية أن شباب القوم صاروا قردة وشيوخهم صاروا خنازير ,إال أن الرازي يقول وهذا

القول األخير البن عباس خالف الظاهر

()1

.

ِ
ِ
في سورة البقرة ورد ذكر قصة أصحاب السبت ,ولكن بصورة مجملة َ َ ﴿ :لَة َ َع َمت َل َّالذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اها َن َكاالً لِ َما َبَ َ َ َ َ َها َ َما َخَ َف َها
اع َت َ َ ا مَنك َل في ال َّ َب َفةَ َنا َله َل ك ن ا قَرَ ً َخا ِ ئ َ َ ,ف َج َعَ َن َ
َ
ظ ً لَِ م َّت ِة َ ﴾( .سورة البقرة .)66-65 :
َ َم َ ِع َ
جاء الخطاب بقوله ( لة ع متل):

 .1كون القصة معروفة عند اليهود ,مع حرصهم على إخفائها عن عامتهم.
 .2معروفة لدى المسلمين ألن سورة األعراف أسبق في النزول من سورة البقرة .

اخَتَ ف ا ِف ِه
كذلك ورد ذكر هذه القصة في سورة النحل ِ﴿ :إَّن َما ج ِع َل ال َّ َب َعَ ى َّال ِذ َ َ
ِ
ام ِ ِف َما َكان ا ِف ِه َ َخَتِف َ ﴾( .سورة النحل . )124 :
َ اِ َّ َرَّب َك َلَ َحكل َبَ َنه َل َ َ َل اَلةَ َ
ِ
ِ
ت ا اَل ِك َتاب ِ
عمن ا ِب َما َن َّ َلَنا م َ قاً ِل َما َم َعك َل ِم َ َقَب ِل َ َ
وقال تعالى  َ﴿ :ا َ َها َّالذ َ
َ
ِ
ِ
َمر َّ ِ َم َفع الً﴾.
َن َطم َ
س ج هاً َفَنرَّ َها َعَ ى َ َ َب ِارَها َ َ َنَ َعَنه َل َك َما َل َعَّنا َ َ َح َ
اب ال َّ َب َ َكا َ َ
(سورة النساء . )47 :
إن هللا تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما تحايلوا على إباحة

ما حرمه هللا تعالى عليهم من الصيد ,بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة فلما وقع فيها الصيد أخذوه
يوم األحد.
( )1انظر  :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 39/15 ,
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وعن أبي هريرة  أن رسول هللا  قال" :قاتل هللا ال ه

ك ا ثمنها"

()1

.

حرم ع هل الشح ل فباع ها

دمغت اآليات السابق ذكرها اليهود بهذه الرذيلة وهي استحالل ما َح ّرم هللا عليهم ,وقد
اعتادوا على التحايل في شؤون حياتهم الدينية والدنيوية ,ونحن أهل فلسطين في هذا الزمان من
أكثر الشعوب معاناة من تحايلهم على حقائق األمور ,وعلى المقررات الدولية واإلنسانية ,إال أن هللا

كما أنزل في أسالفهم العذاب والمسخ ,فإنه سبحانه قادر على أن ُينزل في هذا الخلف اللئيم
وتعديهم وظلمهم لنا.
والخبيث وبأيدينا نحن أهل فلسطين أشد صنوف العذاب جزاء إجرامهم ّ

ثالثاً :تحريفهل ل ك ل ع م اضعه ل شتر ا به ثمناً ق ً:
إن من أبرز رذائل اليهود على مدار التاريخ ,من زمن إسحاق ويعقوب وموسى وهارون

إلى زماننا الذي نعيا فيه ,تحريف الكالم وحمله على غير وجهه الصحيح ,وهذا ناتج عن قسوة

القلوب وانطماس البصيرة ,وانعدام اإليمان ,وبيعهم دينهم بالقليل من حطام الدنيا الزائل .

ونحن في فلسطين اآلن نرى ونلمس كل يوم تحريفهم للكالم عن غير مقصده ,نراه بصورة

توضح الطبيعة والجبّلة التي ُجبل وطبع عليها هؤالء القوم .

قال تعالىَ َ﴿ :ف َت َط َمع َ َ َ َؤ ِمن ا َلك َل َ َق َ َكا َ َف ِريَ ِمَنه َل َ َ َمع َ َك َل َّ ِ ث َّل َح ِرف َنه
َّ ِ
ِ
ِ
عمَّنا َ اِ َذا َخ َب َعضه َل ِإَلى َب َعم َقال ا
عمن ا َقال ا َ
م َ َب َع َما َعَة ه َ ه َل َ َعَم َ  َ ,اِ َذا َلة ا الذ َ َ
َت َح ِ ث َنه َل ِب َما َف َت َح َّ َعَ َ ك َل لِ َحاج ك َل ِب ِه ِعَن َ َربِك َل َ َف َت َع ِة َ َ َ ,ال َ َعَ م َ َ َّ َّ َ َ َعَ ل َما
ِِ
ِ ر َ ما عِن َ ِ ,مَنهل ِم َ ال عَ م َ اَل ِك َتاب ِإالَّ ِ
َمان َّي َ اِ َ ه َل ِإالَّ َ ظن َ َ ,ف َ َيل لَّذ َ
ََ
ََ َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
اب ِبأََ ِ ِه َل ث َّل َ ة ل َ َه َذا ِم َ ِعَن ِ َّ ِ لَِ َش َتر ا ِبه َث َمناً َقِ ً َف َ َيل َله َل ِم َّما َك َتَب َ
َ َكتب َ اَلك َت َ
ََ ِ ِه َل َ َ َيل َله َل ِم َّما َ َك ِ ب َ ﴾( .سورة البقرة . )79-75 :
افتتح هللا اآليات بالحديث عن اليأس من دخول اليهود في اإلسالم ,وهذا اليأس مبني على
وقائع تؤيده ,منها موقف اليهود الجاحد من نعم هللا ,ومنها تنطعهم في الدين ,وقساوة قلوبهم
وجهلهم عن إدراك مقاصد الشريعة .بعدها جاء الحديث عن اليأس من إيمانهم واستجابتهم للحق

المتمثل في دعوة محمد .
ب

الفخر ال ار ي من خالل تفسيره لآليات قبائح اليهود زمن نبوة محمد  فيقول:

ذكر هللا في ما سبق هذه اآليات قبائح اليهود مع ما سبق مع رسلهم ,وهنا بيان لقبائح أفعال اليهود
مع المؤمنين زمن رسالة محمد .

( )1أخرجه البخاري في صحيحه  :كتاب البيوع ,باب ال يذاب شحم الميتة ,ح (. 655/2 ,)2224
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* قولهَ َ﴿ :ف َت َط َمع َ َ َ َؤ ِمن ا َلك َل﴾:
 .1قيل الخطاب لمحمد خاصة ألنه الداعي لهم لإليمان.
 .2قيل لمحمد والمؤمنين وهو األليق بظاهر النص ,والكالم عن اليهود الذين عاصروا النبي .
وسبب استبعاد اإليمان بدعوة محمد أن اليهود لم يؤمنوا لموسى الذي هو سبب خالصهم من

عذاب فرعون وقومه لهم.

وبدلوه.
 .3قيل كيف يطمعون وقد علموا الحق إال أنهم غيروه ّ
 .4قيل كيف يؤمن هؤالء وقد كان أسالفهم يسمعون كالم هللا ,ويعلمون أنه حق ثم يعاندونه
ويحرفونه .

قيل إن اليأس من إيمانهم هو استبعاد له منهم ,وهم المحرفون والمبدلون والمعاندون ,فهو

استفهام على سبيل اإلنكار ,فكان ذلك جزماً بأنهم ال يؤمنون البتّة وخصوصاً أنهم يعلمون صحته
وفساد ما هم عليه من المخالفة.
والذين عقلوه هم العلماء الذين يشترون به ثمناً قليالً ,وهم الذين يعرفونه كما يعرفون
أبنائهم ,وقد ذكر هللا سبحانه لفظتين تدالن على جحود هؤالء اليهود( :عة ه) ,و(هل ع م ) ,فقد

عقلوا ُمراد هللا ,ويعلمون تأويلهم أنه فاسد ويكسبهم الوزر والعقوبة من هللا تعالى لهذا كانت قسوتهم
أشد وجرأتهم أعظم (.)1

ثم تستمر اآليات في بيان خداع اليهود وكذبهم وحسدهم فقد ذكرت اآلية التالية فعالً من
آمنا بالذي آمنتم به
أقبح أفعال اليهود الذين كانوا زمن النبي محمد  ,كانوا يقولون للمؤمنين أننا ّ
ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ونجده بنعته وصفاته في كتابنا ,ثم إذا خال بعضهم إلى

بعض قال الرؤساء لهم أتحدثونهم بما فتح هللا عليكم في كتابه من نعته وصفاته ليحاجوكم به ,فال

جرم كان بعضهم يمنع بعضاً من االعتراف بذلك عند محمد  ,وأصحابه .

م قف ال ار ي م فرق ال ه

تجاه ع ا

ل:

المراد م ن يكتب هذه الكتابة ويكسب هذا الكسب في غاية الرداءة ألنهم ضلوا عن الدين,

وأضلوا وباعوا آخرتهم بدنياهم فذنبهم أعظم من ذنب غيرهم ,فإن المعلوم أن الكذب على الغير بما
يضر إثمه ,فكيف بمن يكذب على هللا ويضم إلى الكذب اإلضالل ,ويضم إليهما حب الدنيا

واالحتيال في تحصيله ـا ,ويض ـم إليه ـا أنه مهـ ـد طريقـ ـاً فـ ـي اإلض ـالل باقيـ ـاً عل ـى وجه الدهر ,فلذلك
( )1انظر  :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي141/3 ,
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عظم تعالى ما فعلوه .
هؤالء الكتبة جزاؤهم الويل بما كسبوا(. )1
وقد ورد في سورة النساء ِ ﴿ :م َ َّال ِذ ها ا ح ِرف َ اَل َكِل ع َ م ِ
اض ِع ِه َ َ ة
َ َ
َ
َ َ ََ
ِمعَنا ع َنا ا مع َغ ر م مع ر ِ
ط َعناً ِفي ال ِ ِ َ َل َ ََّنه َل
اعَنا َل اً ِبأََل ِ َن ِت ِه َل َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
ط َعَنا َ ا َ َم َع َ انظَرَنا َل َكا َ َخَ اًر َله َل َ َ َق َ َل َ َل ِك َ َل َعَنه َل َّ ِبك َف ِرِه َل َف َؤ ِمن َ ِإالَّ َقِ ً﴾.
َ ِم َعَنا َ َ َ
(سورة النساء. )46 :
ل َ
َقال ا

ل كتاب:

جه تحريف ال ه

ح ها :أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر.
الثاني :أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويالت الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه الحق
إلى معنى باطل بوجوه من الحيل اللفظية.
الثالث :أنهم كانوا يدخلون على النبي  ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به ,فإذا خرجوا من
حرفوا كالمه
عنده ّ

()2

.

ذكر الرازي أمثلة على تحريفهم منها :تحريفهم للرجم ووضعهم بدالً منه الحد ,وتحريفهم

السم (ربعة) بوضعهم (آدم طويل) ,ومنها أن النبي محمداً كان إذا أمرهم بأمر قالوا في الظاهر

سمعنا وقالوا في أنفسهم وعصينا.

()3

ننتهي إلى أن "اآليات الكريمة قد سجلت على اليهود تحريفهم لكالم هللا تعالى ,ولكالم

سجلت عليهم سوء أدبهم مع الرسول  ,ومع كل من يدعو
الذين يأمرون بالقسط من الناس ,كما ّ
إلى الهدى والرشاد ,ووصفهم هللا بااللتواء في القول ,والتوقح في الفعل ,والقدح في الدين مع

استعمال للعبارات التي تحمل التوقير ,لكنهم يفتلون بها ألسنتهم ليصلوا إلى مرادهم وهو التحقير,
ومن كانت هذه صفاته حقت عليه اللعنة وسوء المصير"(. )4

وهكذا يتبين لنا من خالل عرض اإلمام الرازي وتفسيره صورة جديدة من صور تمرد اليهود

وجحودهم على أوامر هللا تعالى وشريعته وكتبه.

( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 147/3 ,
( )2انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 110/10 ,

( )3انظر :المصدر السابق  :الفخر الرازي.122/10 ,
( )4بنو إسرائيل  :طنطاوي ,ص. 477
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رابعاً :كذبهل ع ى هللا ,ع ى األنب اء:
مدمر ومرض خطير ,واذا تعمق هذا الكذب في نفس شخص
الكذب خلق ذميم وانحراف ّ
وصار له خلقاً نضبت معاني الخير في نفسه ,وتمكن هذا المرض منه واستعصى على العالج .
وتمثّل هذا الكذب في اليهود أينما كانوا ,ومارسوا الكذب واالفتراء في كل المجاالت ,كذبوا
على هللا سبحانه وكذبوا على أنبيائهم ,وكذبوا على صالحيهم ,وكذبوا على األمم األخرى .
والعجيب أنهم جعلوا هذا الكذب ديناً وعقيدة وعبادة وقربى ,تقربوا به لربهم ,وطبقوا فيه

دينهم ,وحاربوا بهذا الكذب الحق والخير والصدق والرسل والدعاة والمصلحين(. )1

الً :الكذب ع ى هللا تعالى:
وقد فضحهم هللا سبحانه في القرآن الكريم وأبان عن سوء ُخلقهم بكثرة كذبهم:

قال تعالى  َ َ ﴿ :ة ل َ َعَى َّ ِ اَل َك ِذ َب َ ه َل َ َعَ م َ ﴾( .سورة آل عمران .)75 :
َ ِباَلب ِ
َ َ ََنت َل َت َعَ م َ ﴾( .سورة البقرة .)42 :
اط ِل َ َت َكتم ا اَل َح َّ
وقال تعالى َ ﴿ :ال َتَ ِب ا اَل َح َّ َ
عخ ِري َ َل َل َ أَت َك
وقال تعالى ِ َ ﴿ :م َ َّال ِذ َ َها ا َ َّماع َ ِلَ َك ِذ ِب َ َّماع َ لَِة َ ل َ
ح ِرف َ اَل َكِل ِم َ بع ِ م ِ
اض ِع ِه﴾( .سورة المائدة .)41 :
َ
َ َ ََ
َ
انظَر
َؤ ِمن

وقال تعالى ََ﴿ :ل َل َتَر ِإَلى َّال ِذ َ َ ك
ف َ َف َتر َ َعَ ى َّ ِ اَل َك ِذ َب َ َك َفى ِب ِه
َكَ َ
ِ
َّ
الطاغ ِ َ َ ة ل َ لَِّ ِذ
َ ِباَل ِجَب َ

(سورة النساء . )51-49 :

َ َنف َ ه َل َب َل َّ َ ِكي َم َ َ َشاء َال َظَم َ َف ِت ً,
ِإ َثماً م ِب ناًََ ,لل َتَر ِإَلى َّال ِذ َ ت ا َن ِ باً ِم َ اَل ِك َت ِ
اب
َ
ِ َّ ِ
َك َفر ا هؤ ِ
عمن ا َ ِب ً﴾
الء َ
َ
َ
َه َ ى م َ الذ َ َ

م قف الفخر ال ار ي م كذب ال ه :
ادعى اليهود أنهم أوتوا من المناصب الدينية ما لم يؤت أحد غيرهم مثله ,ثم إنه تعالى بين

أن الخيانة مستقبحة عند جميع أرباب األديان ,وهم (اليهود) ,مصرون عليها ,فدل هذا على كذبهم.
وعن قوله تعالى ﴿ َ َ ة ل َ َعَ ى َّ ِ اَل َك ِذ َب َ ه َل َ َعَ م َ ﴾ ,ف ه ج ه:

األ  :أن اليهود قالوا :إن جواز الخيانة مع المخالف مذكور في التوراة ,وكانوا كاذبين في ذلك,
وعالمين بكونهم كاذبين فيه ,ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم وجرمه أفحا .
الثاني :أنهم يعلمون كون الخيانة محرمة .

( )1انظر :الشخصية اليهودية  :الخالدي ,ص. 196
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الثالث :أنهم يعلمون ما على الخائن من إثم .
قال اليهود من قبل ليس علينا فيما نفعل جناح ,وهو مثل قولهم نحن أحباء هللا وأبناؤه,

فذكر هللا تعالى أن أصل الوفاء بالعهد والتقي هم الذين يحبهم هللا تعالى ال غيرهم(. )1

استمروا هذا الكذب ورضوه لهم
أ
إن هذه اآليات وغيرها تقرر أن اليهود قوم كاذبون ,وأنهم

ُخلقاً ودنيا وسلوك حياة ,وأنهم شملوا بكذبهم كل شيء ,ووجهوه إلى كل شيء .

تمكن منهم وسيطر عليهم,
والقرآن حينما يقول عنهم ﴿ َ َّماع َ لَِ َك ِذ ِب﴾ ,معناه أن الكذب ّ
وهي صيغة مبالغة ,ألنهم أصبحوا يتلذذون بالكذب ويستمتعون به .

أخبر ابن وهب قال :قال ابن زيد في قوله تعالىَّ َ ﴿ :ماع َ لَِ َك ِذ ِب َ َّماع َ لَِة َ ل
سماعون ألولئك القوم اآلخرين الذين
َ
عخ ِري َ ﴾ ,قال  :لقوم آخرين لم يأتوك من أهل الكتاب هؤالء ّ
لم يأتوه ,يقولون لهم الكذب ,محمد كاذب ,وليس هذا في التوراة فال تؤمنوا به(. )2
ورد في السنة الكثير من األحاديث تذكر كذب اليهود ,روى أبو سعيد الخدري قال  :قالت

اليهود العزل الموءودة الصغرى ,فقال النبي " :كذب
تطع ح

رفه".

ه  ,إ هللا ل

ار

خ َ ش ئاً لل

()3

وحديث عائشة رضي هللا عنها قال  :إن يهودية كانت تخدمها فال تصنع عائشة لها شيئاً

من المعروف إال قالت لها اليهودية وقاك هللا عذاب القبر ,قالت فدخل رسول هللا  علي ,فقلت

يا رسول هللا هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة قال " :ال عل ذاك" ,قالت  :هذه اليهودية ال نصنع
إليها من المعروف شيئاً إال قالت ِ :
وقاك هللا عذاب القبر ,قال " :كذب ه  ,هل ع ى هللا 
كذب ,ال عذاب

ل الة ام " ,قالت  :ثم مكث بعد ذاك ما شاء هللا أن يمكث فخرج ذات يوم

نصف النهار مشتمالً بثوبه ,محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته " ها الناس ظ تكل الفت

كةطع ال ل المظ ل ,ها الناس ل تع م ما ع ل لبك تل كث اًر ضحكتل ق ً ,ها الناس
ا تع ذ ا باهلل م عذاب الةبر فس عذاب الةبر حَ"(. )4

ثم يتبع هللا قول اليهود هذا
َقِ ً َل ِئ َك ال َخ ق َلهل ِفي ِ
اآلخَرِ
َ
َ َ
َع َذاب َلِ ل﴾ (سورة آل عمران .)77 :

َش َتر َ ِبعه ِ
ِ
ََ
بقوله سبحانهِ﴿ :إ َّ َّالذ َ َ
ال كِمهل َّ ال َنظر ِإَل ِهل ل اَل ِة ام ِ
َ َ
َ َ َ
َ َ ََ َ َ َ

( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 113/8 ,
( )2جامع البيان  :الطبري. 236/6 ,

( )3أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ,429/2 :ح (108/10 ,)11227والحديث صحيح .
( )4أخرجه اإلمام أحمد في مسنده , 81/6 :ح ( ,356/17 ,)24401إسناده صحيح .
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َّ ِ َ ََ َم ِان ِه َل َث َمناً
َال َ ِك ِه َل َ َله َل

من صور الكذب على هللا اتهامهم أن هللا سبحانه وتعالى يكذب كما ورد في سفر التكوين

من قصة خلق آدم { :وأخذ الرب اإلله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وأوصاه قائالً :

من جميع شجر الجنة تأكل أكالً ,وأما شجرة معرفة الخير والشر فال تأكل منها ,ألنك حين تأكل

منها موتاً تموت}

()1

.

ض َوُك ُّل ُج ْنِد َهاَ .وَف َروَ هللاُ ِفي اْل َي ْو ِم
وذكر في اإلصحاح الثاني {َفأُ ْك ِمَل ِت َّ
الس َم َاو ُ
ات َواأل َْر ُ
ِ ِ َّ ِ
ِ
الس ِ ِ
يع َع َملِ ِه َّالِذي َع ِم َلَ .وَب َار َك هللاُ اْل َي ْوَم
ابع ِم ْن َج ِم ِ
الس ِ
اح ِفي اْل َي ْو ِم َّ
َّ
استَ َر َ
ابع م ْن َع َمله الذي َعم َلَ .ف ْ
ِِ
ِ
يه استَر ِ
يع عملِ ِه َّالِذي ع ِمل هللا َخ ِ
الًقا} (. )2
َّ
ابع َوَقَّد َس ُه ,ألَنَّ ُه ف ْ َ َ
َ َ ُ
الس َ
اح م ْن َجم ِ َ َ
نجد من خالل هذا الكالم مدى االفتراء على هللا تعالى مما ال يقره عاقل ,ففيها نسبة

المخادعة والكذب إلى هللا سبحانه ,فقد اتهموه بأنه كذب على آدم وامرأته ,فنهاهما عن األكل من

الشجر كي ال يموتا ,وهو إنما يريد إبقاءهما جاهلين كي ال يشاركاه في صفة من أخص صفاته,
وهي معرفة الخير والشر ,لكن الحية كشفت هذه الكذبة والخدعة فأكال ولم يموتا .

فقد اتهموا هللا سبحانه بالخيانة والكذب{ :فقلت  :آه يا سيد الرب ,حقاً إنك خداعاً خادعت
هذا الشعب وأورشليم قائالً  :يكون لكم سالم ,وقد بلغ السيف النفس}(. )3

ثان اً :الكذب ع ى األنب اء:
لقد ك ّذب اليهود على أنبيائهم ,حتى وصلوا بهؤالء األنبياء األطهار إلى صورة من االزدراء

ال تليق بأسوأ وأفجر الناس ,وصفوهم كذباً بالوثنية ,وبالزنا والغواية والسرقة وشرب الخمر ,وغيرها
من الموبقات ,فما أبقوا لهؤالء األنبياء من شرف وال فضيلة ,قاتلهم هللا عما يقولون .
فقد ورد الكثير في توراتهم المزعومة ,وفي قصة يعقوب مع أبيه إسحاق كذب كثير ,فقد

نسبوا الكذب إلى يعقوب عليه السالم في ربع م اضع:

جسه سأله { :هل أنت عيسو فقال:
األ  :في قوله ألبيه عندما دخل عليه{ :أنا عيسو بكرك} ولما ّ
()4
أنا هو} ,فهنا كذبتان في سياق واحد ,فهو لم يكن عيسو وال كان بكره .
الثاني :قوله ألبيه{ :قد فعلت كما كلمتني ,اجلس وكل من صيدي}( ,)5وهنا أيضاً كذبتان في نفس
السياق ,فإسحاق لم يكن قد قال ليعقوب شيئاً ,ثم يعقوب لم يصطد شيئاً.

( )1سفر التكوين. 17-15/2 :
( )2سفر التكوين3-1/2 :
( )3سفر إرميا. 10/4 :

( )4سفر التكوين.21/27 :
( )5سفر التكوين.25/27 :
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وافتراءات الكذب على األنبياء في التوراة كثيرة ال حصر لها ,فهم أمة استمرأت الكذب حتى

صدقت كذبها وظنته حقيقة.

ومن الحكايات الملفقة والكاذبة قصة يعقوب عليه السالم مع خاله البان بعد أن تزوج من

ابنتيه ,وهرب بقطيع األغنام ,والقصة طويلة مذكور في سفر التكوين .21-1/31 :

لقد شمل الكذب حياة اليهود في كل مرافقها ,وسرى في كل جوانبها  .فاليهود كاذبون في
حياتهم الدينية وعباداتهم ونظرتهم إلى هللا .
اليهود كاذبون في حياتهم السياسية ,واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية والعلمية والنفسية,

اليهود كاذبون على األعداء وعلى األصدقاء ,وعلى المحالفين والمحاربين والمعارضين .

وفي العصر الحديث كذب اليهود حتى الثُمالة ,كذبوا في أن فلسطين أرض بال شعب وأنهم
شعب بال أرض ,كذبوا في عهود هللا لهم في امتالك فلسطين ميراثاً إلهياً ,كذبوا في أنها أرض
الميعاد ,كذبوا في أنهم شعب مضطهد ,كذبوا في قصة المحرقة (الهولوكوست) ,كذبوا في أن

العرب يريدون أن يلقوا بهم في البحر.

كذبوا حتى صدقنا نحن كذبهم ,وأصبحنا نردد كذبهم على أنه حق وحقيقة.

م

ر كذبهل ع ى األنب اء:

 .1كذبهل ع ى م ى :
ا .من أشهر أكاذيبهم التي صدقها كثير من الناس ,أن موسى  بعد أن أقام أربعين عاماً في
صحراء التيه عمد خاللها إلى إحصاء بني قومه استعداداً لغزو أرض كنعان ,فوجد أن عددهم

كان يربو حين ذاك على ستمائة ألف مقاتل ُجلهم من الجيل الجديد الذي ترعرع في ظل
نساء ورجاالً كان على األقل خمسة
تعاليمه ,ومن هنا نعلم أن عدد الذين خرجوا من مصر
ً

أَضعاف هذا العدد ,وبذلك يفرض أن عدد من نزحوا مع موسى كان يربو على ثالثة ماليين

نسمة ,مع أنهم لما دخلوا مصر مع يعقوب كان عددهم فقط سبعون نسمة ,وأنهم مكثوا في

مصر أربعة قرو ٍن ( )400فقط ,وحياتهم كانت عسف وظلم ,وتعرضت مصر إلى كثير من
األوبئة واألمراض ,حتى سماها بعض المؤرخين أرض األمراض واألوبئة ,وهنا تطرح أسئلة

كثيرة نهايتها إما أن نقبل بهذه المغالطات بكل بساطة وغباء ,واما أن نقرن اإلجابة بالتفكير
الصحيح ,والمنطق السليم ,فعندها ال بد لنا من رميها بما تستحقه من االزدراء(. )1

( )1انظر  :اليهودية عبر التاريخ  :سهيل زكار  -دار قتيبة للطباعة والنشر  -بيروت  -األولى – 2007م-
ص.63
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ب .ومن كذبهم على موسى في أنه أمر اليهود أن يسرقوا المصريين بأمر من هللا ,فيأخذوا ذهبهم
ُع ِطي ِن ْع َم ًة لِه َذا
وفضتهم ,فنفذ اليهود األمر اإللهي فسلبوا المصريين ذهبهم وفضتهم َ { :وأ ْ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
طُل ُب ُك ُّل
ينَ .ب ْل تَ ْ
ضو َن َف ِارِغ َ
ضو َن أََّن ُك ْم الَ تَ ْم ُ
ين َ.ف َي ُكو ُن ح َين َما تَ ْم ُ
ص ِرّيِ َ
الش ْعب في عُيون اْلم ْ
ام أرٍَة ِمن جارِتها و ِمن ن ِزيَل ِة بيِتها أَمِتع َة ِف َّ ٍ ِ
يك ْم
ون َها َعَلى َبِن ُ
ض ُع َ
َْ ْ َ َ َ َ ْ َ
ضة َوأ َْمت َع َة َذ َه ٍب َوِث َي ًاباَ ,وتَ َ
َْ َ ْ َ
()1
ِ
وب َن ِات ُكمَ .ف ِ
ين}. .
ص ِرّيِ َ
تسلُبو َن اْلم ْ
ََ ْ ْ
{وَفعل بنو ِإسرِائيل ِبحس ِب َقو ِل موسىِ ِ َ .
ين أ َْمِت َع َة ِف َّ
ض ٍة َوأ َْمِت َع َة َذ َه ٍب َوِث َي ًابا.
ص ِرّيِ َ
طَلُبوا م َن اْلم ْ
ْ ُ َ
َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ
()2
طى َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ين}.
َع َ
ص ِرّيِ َ
ص ِرّيِ َ
َوأ ْ
َع ُار ُ
ين َحتَّى أ َ
وه ْمَ .ف َسَلُبوا اْلم ْ
الر ُّب ن ْع َم ًة للش ْعب في عُيون اْلم ْ
هنا الكذب واالفتراء مزدوج ,افتراء على هللا وافتراء على نبيه موسى عليه السالم ,فأي كتاب

مقدس هذا وعن أي إله يتحدثون ,وعن أي أنبياء يتكلمون ؟؟ .

ج .من أكاذيبهم المفضوحة ما ذكره سفر التثنية ,وهو من األسفار الخمسة التي نزلت على موسى
 ,فهو وحي السماء الذي سلم حسب زعمهم من التحريف والتبديل والتغيير أو الزيادة
والنقص ,يقول هذا السفر أن موسى مات في أرض موآب ,ودفن في الوادي مقابل فاغور

وال يعرف قبره ,كيف ينزل هذا على موسى من عند هللا قبل أن يموت موسى ,أليس هذا الخبر
الر ِّب ِفي أ َْر ِ
وآب َح َس َب َق ْو ِل
وسى َع ْبُد َّ
دليل على كذبهم وافترائهم َ{ :ف َم َ
ات ُه َن َ
ض ُم َ
اك ُم َ
ِ
ِ
الر ِّب.وَدَف َن ُه ِفي اْل ِجو ِاء ِفي أ َْر ِ
ان َق ْب َرهُ ِإَلى ه َذا
ورَ .وَل ْم َي ْع ِر ْف ِإ ْن َس ال
وآبُ ,مَقاب َل َب ْيت َف ُغ َ
ض ُم َ
َ
َّ َ
()3
ِ ٍ
ِ
ِ
ض َارتُ ُه}.
ين َم َ
اتَ ,وَل ْم تَك َّل َع ْيُن ُه َوالَ َذ َه َب ْت َن َ
ين َس َن ًة ح َ
وسى ْاب َن م َئة َو ِع ْش ِر َ
اْل َي ْو ِمَ .وَك َ
ان ُم َ

 .2كذبهل ع ى هار

:

جاء في سفر الخروج استبطاء عودة موسى من الجبل ,فطلبوا من أخيه هارون أن ينصب
لهم إلهاً يعبدونه حتى يرجع موسى { :قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا ألن موسى أخرجنا من مصر
وال نعلم ماذا أصابه ,فقال لهم هارون  :انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم,
وأتوني بها ,فأخذها وصورها باألزميل ,وصنع منها عجالً مسبوكاً ,فقالوا  :هذه آلهتك يا إسرائيل
التي أصعدتك من أرض مصر ,فلما نظر هارون ذلك اإلله بنى له مذبحاً ,ونادى قائالً  :غدا عيد
الرب ,فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات ,وقدموا ذبائح سالمة وجلسوا ليأكلوا ,ويشربوا ثم قاموا

ليلعبوا}(. )4
( )1سفر الخروج.22-21/3 :
( )2سفر الخروج.36-35/12 :
( )3سفر التثنية7-5/34 :

( )4سفر الخروج. 6-3/32 :
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"هذه فرية على هارون يدحضها القرآن الكريم ,ويبطلها العقل السليم ,فهارون عليه السالم

نبي معصوم شارك أخاه موسى عليه السالم في الدعوة للتوحيد ,والنهي عن عبادة األصنام وغيرها,
وقد استخلفه موسى على قومه فترة من الزمان فمن المستحيل أن يساعد على عبادة العجل"(. )1

 .3كذبهل ع ى ل ط :
أما عن شرب األنبياء للخمر وسكرهم وفعلهم للفاحشة فحدث وال حرج ,ابنتا لوط تسقيان

أباهما خم اًر ,ثم تفعالن الفاحشة.

طها ,الدالة على فساد طويتهم
من أكاذيبهم التي يندى لها الجبين ويرتجف القلم وهو يخ ّ

وخالء قلوبهم من اإليمان أن يصفوا أنبياء هللا بالزنا ,ومع َم ْن ,مع بناتهم أو زوجات أبنائهم أو
زوجات قادة جيوشهم ,فهذا لوط عليه السالم يزني بابنتيه ,فيحمالن سفاحاً منه ,ويلدان له ولدين,
وال يتحرك فيه عرق ينبض ,فأي نبوة عنها يتحدثون ,وعن أي رجولة يخبرون وبأي شرف
يفتخرون.

بعد أن دمر هللا مدينتي سدون وعمورة عقاباً ألهليهما على فعل إتيان الذكران ,ونجاة لوط
وابنتيه ,صعد لوط إلى الجبل ,فأقام هو وابنتاه في مغارة ,فقالت الكبرى للصغرى  :قد شا أبونا
فنحي من أبينا
وليس هنا رجل ليدخل علينا كعادة كل األرض ,هلم نسقي أبانا خم اًر ونضطجع معه ُ
نسالً ....

{وص ِعد ُل ال ِ
وغ َر َو َس َك َن ِفي اْل َج َب ِلَ ,و ْاب َنتَاهُ َم َع ُهَ ... ,وَقاَل ِت اْلِب ْك ُرَ .هُل َّم َن ْس ِقي أ ََب َانا
ص َ
َ َ َ
وط م ْن ُ
طجع معهَ ,فنحِيي ِمن أَِبينا نسالًَ.فسَقتَا أَباهما خم ار ِفي ِتْلك َّ
اللْيَل ِةَ ,وَد َخَل ِت اْلِب ْك ُر
َخ ْم ًار َوَن ْ
َ
ض َ ُ ََُ ُ ْ
َ َُ َ ًْ
ْ َ َْ
َ
طجعت مع أَِبيها ,وَلم يعَلم ِب ِ ِ
ِِ ِ
ِ
لص ِغ ِ
امها.وح َد َث ِفي اْل َغِد أ َّ ِ
يرة
اض َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ْ
َو ْ
َن اْلب ْك َر َقاَل ْت ل َّ َ
اضط َجاع َها َوالَ بق َي َ َ َ
ِِ
ِ ِ
َّ
ِ
ط ِج ِعي َم َع ُهَ ,فُن ْحِيي ِم ْن
اض َ
اض َ
ضا َف ْاد ُخلي ْ
ِإّني َقد ْ
ط َج ْع ُت اْل َب ِار َح َة َم َع أَِبيَ .ن ْسقيه َخ ْم ًار اللْيَل َة أ َْي ً
َ
ِ ِ
الليَل ِة أَيضا ,وَقام ِت َّ ِ
َّ
ط َج َع ْت َم َع ُهَ ,وَل ْم َي ْعَل ْم
اض َ
الصغ َيرةُ َو ْ
أَِب َينا َن ْسالًَ.ف َسَقتَا أ ََب ُ
اه َما َخ ْم ًار في تْل َك ْ ْ ً َ َ
امهاَ ,فحِبَل ِ
ِب ِ ِ
ِِ ِ
ت ْاب َنتَا ُلو ٍط ِم ْن أَِبي ِهما} (. )2
ْ
اضط َجاع َها َوالَ بق َي َ َ
َ
هذا ما تقوله التوراة ,الكتاب المنزل من عند هللا تعالى على موسى عليه السالم ,فهو وحي

سماوي ,في حين أن افجر ُكتاب الروايات الساقطة يخجل أن يكتب مثل هذا االفتراء.

أما عن حديث القرآن الكريم عن لوط عليه السالم فنجد فيه التكريم والتبجيل والتوقير:
عتَ َناه ح َكماً َ ِعَ ماً َ َن َّجَ َناه ِم َ اَلَةَرَي ِ َّال ِتي َكاَن َ َت َع َمل اَل َخَب ِائ َث ِإَّنه َل َكان ا َق َ َل َ َ ء
﴿ َ ل طاً َ
َفا ِ ِة َ َ َ َ َ ,خَ َناه ِفي َر َح َم ِتَنا ِإَّنه ِم َ ال َّ الِ ِح َ ﴾( .سورة األنبياء. )75-74 :
( )1حجية التوراة  :أحمد الحوفي  -مؤسسة الخليج العربي  -األولى – 1989م  -ص. 48
( )2سفر التكوين 38-30/19 :
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 .4كذبهل ع ى ا

:

وقصة نبي هللا داود مع (بتشيع) بنت ألبعام زوجة القائد (أوريا الحثي) ,ورد ذكرها كاملة

في سفر صموئيل الثاني ،وھي من القصص التي يندى لها الجبين ،فال يمكن أن يعقل عاقل أن نبيا ً
ان ِفي َوْق ِت
من األنبياء يتعلق قلبه بزوجه أحد قادته ،فيتحايل على ذلك بوسائل خبيثة ودنيئة َ { :وَك َ
ِ
َن َداوَد َقام َع ْن س ِر ِ
ام َأرًَة تَ ْستَ ِح ُّم.
الس ْ
يرِه َوتَ َم َّشى َعَلى َس ْ
ط ِح َب ْي ِت اْل َملِ ِكَ ,ف َأرَى ِم ْن َعَلى َّ
ط ِح ْ
َ
اْل َم َساء أ َّ ُ َ
احد :أََليست ِ
ِ
وَك َان ِت اْلم أرَةُ ج ِميَل َة اْلم ْن َ ِ
هذ ِه َب ْث َش َب َع ِب ْن َت
ال َو ِ ال ْ َ ْ
َْ َ
ظ ِر جًّداَ .فأ َْرَس َل َد ُاوُد َو َسأَ َل َع ِن اْل َم ْ أرَةَ ,فَق َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام َأرََة أ ِ
ط َّه َرةال م ْن
ط َج َع َم َع َها َوِه َي ُم َ
اض َ
ُوريَّا اْلحثّ ِّي؟َ.فأ َْرَس َل َد ُاوُد ُرُسالً َوأ َ
َخ َذ َهاَ ,ف َد َخَل ْت ِإَل ْيهَ ,ف ْ
أَل َ
ام ْ
يع َ
ِ
ِ
َ ِ
َخ َب َر ْت َد ُاوَد َوَقاَل ْتِ :إِّني ُحْبَلى}.)1(.
ط ْمث َها .ثُ َّم َر َج َع ْت ِإَلى َب ْيت َهاَ .و َحِبَلت اْل َم ْأرَةَُ ,فأ َْرَسَل ْت َوأ ْ
وفيما بعد زنا ابن النبي داود (أمنون) مع أخته من أبيه (ثامار) .

()2

فأي بيوت هذه التي تتكلم عنها التوراة ,هل يعقل أن هؤالء أنبياء مرسلون من قبل هللا

تعالى ,وهل يصدق عاقل أن هذه البيوت هي بيوت لهؤالء األنبياء.

إن اليهود لم ُيبقوا لألنبياء أي شرف أو منزلة أو كرامة أو فضيلة ,لعنة هللا عليهم وعلى
كذبهم وافكهم وضاللهم .

 .5كذبهل ع ى

ما :

أما عن سليمان بن داود عليهما السالم وحبه للنساء ,وكيف أن هؤالء النساء أملن قلبه
لعبادة آلهتهن الوثنية الكثيرة ,فصار غير خالص للرب ,فارتكب سليمان الشر في وجه الرب

وعصى ربه إله إسرائيل فغضب عليه(. )3

 .6كذبهل ع ى ن ح :
كذبوا على نوح واتهموه بشرب الخمر حتى ظهرت عورته فسخر منه ابنه (حام):
ِ ِ ِِ
ِ ِ
َّ
ِ
ِ
ص َر
{ َو ْابتََدأَ ُنوالح َي ُكو ُن َفال ًحا َو َغ َر َس َك ْرًماَ .و َشر َب م َن اْل َخ ْمر َف َسك َر َوتَ َع َّرى َداخ َل خ َبائهَ.فأ َْب َ
يه ,وأَخبر أ ِ
ِ
ام وَياَف ُث ِّ
ض َعاهُ َعَلى أَ ْكتَ ِاف ِه َما
َخ َوْيه َخ ِارًجاَ.فأ َ
ان َع ْوَرَة أَِب َ ْ َ َ َ
اء َوَو َ
ام أَُبو َك ْن َع َ
َح ال
َخ َذ َس ال َ
الرَد َ
ِ
ِ
ِ ِ
وم َش َيا ِإَلى اْلورِاء ,وستَ ار َعورَة أَِبي ِهما وو ْجه ُ ِ
ظ ُنوالح
استَ ْيَق َ
ََ َ َ َ َْ
اه َما إَلى اْل َوَراءَ .فَل ْم ُي ْبص َار َع ْوَرَة أَبيه َماَ.فَل َّما ْ
َ ََ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
ِم ْن َخ ْم ِرهَ ,عل َم َما َف َع َل به ْابُن ُه َّ
الَ :مْل ُعو الن َك ْن َع ُ
ان! َع ْب َد اْل َعبيد َي ُكو ُن إل ْخ َوتهَ .وَق َ
الصغ ُيرَ ,فَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
ك َّ
ُم َب َار ال
ان َع ْبًدا َل ُه ْم.ل َيْفتَ ِح هللاُ ل َياَف َث َف َي ْس ُك َن في َم َساك ِن َسامٍَ ,وْل َي ُك ْن َك ْن َع ُ
له َسامٍَ .وْل َي ُك ْن َك ْن َع ُ
الر ُّب ِإ ُ
( )1سفر صموئيل الثاني.5 -2/11 :

( )2سفر صموئيل الثاني .22-1/13 :
( )3سفر الملوك . 10-1/11 :
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َع ْبًدا َل ُه ْم}.

()1

.

أين هذا من حديث القرآن عن هؤالء األنبياء ,الذي ُيقدرهم حق قدرهم ويعطيهم من االحترام
والعصمة ما يليق بهم عليهم السالم.
الخلق الذميم الذي استحكم في قلوب وعقول اليهود منذ
أكتفي بهذا القدر في بيان هذا ُ
عرفهم التاريخ ,وحتى يومنا هذا الذي نعيشه .

المط ب الرابع
ال عل بأ هللا إله خاص بهل
أعتقد أن ُكتاب التوراة قد ظلموا َم ْن جاء ِمن بعدهم ِمن اليهود بما حشوا به هذا الكتاب من
كالم عجيب وغريب ,كله خرافات وضالالت ,ليس له أدنى عالقة بالدين ,فهم أمام نصوص

محرفة صاغها أحبارهم ,يزعمون من خاللها أنهم جنس متميز فوق سائر أجناس البشر جميعاً,
ويحب ساللتهم دون غيرهم ,ألن إسرائيل هو بكره ,وهم شعبه
روحاً وعقالً وحضارة ,وأن هللا ُيحبهم ُ
المختار ,بل هم أبناء هللا وأحباؤه ,وأن غيرهم من الشعوب واألمم بهائم ومطايا مسخرة لهم ال تبعة

في استغاللهم ,فهم (جوييم) ,أمميين ,وأرض كنعان ملك لهم بال منازع ,وهم أرفع من سائر األمم,

بل هم وحدهم الطاهرون ,فاهلل ال يختار األنبياء والصالحين إال منهم .

واإلله (يهوه) ,خاص بهم ,ومعرفتهم به محصورة فيما جاءت به التوراة والتلمود ,فهو

سبحانه بالنسبة لهم كاألب البشري الذي ال يغضب على أوالده مهما فعلوا ,فهم ذرية ابنه البكر

إسرائيل ,لهذا فهم يتعاملون مع هللا معاملة الولد المدلل الفاسد المفسد( .)2والتوراة والتلمود مليئة بهذه
العنصرية الممجوجة ,ومن ذلك :

الً :من جملة ما تحدث به القرآن الكريم عن اليهود أن هللا سبحانه قالَِ َ ﴿ :ني َف َّضَ تك َل َعَى
اَل َعاَل ِم َ ﴾( .سورة البقرة  ,)47 :وقد ورد عن قتادة قوله فضلهم على عالم ذلك الزمان(.)3
اخ َتَرَناه َل َعَ ى ِعَ ل َعَ ى اَل َعاَل ِم َ ﴾( .سورة الدخان .)32 :
وقوله تعالىَ َ ﴿ :لَة َ َ

م قف الفخر ال ار ي م

فض

بني إ رائ ل ع ى العالم :

قوله تعالىَِ َ ﴿ :ني َف َّضَ تك َل َعَ ى اَل َعاَل ِم َ ﴾ ,فيه سؤال وهو أنه يلزم أن يكونوا أفضل من
محمد علي ـه الص ـالة والس ـالم ,وه ـذا باطل باالتفاق ,والجواب عليه أن كلمة العالم الجمع الكثير من
( )1سفر التكوين.27-20/9 :

( )2انظر :مغالطات اليهود :عبد الوهاب طويلة ,ص. 1
( )3جامع البيان :الطبري. 264/1 ,

-75-

الناس ,والمراد منه الكثير وليس الكل.
ق ل :المراد فضلتكم على عالمي زمانكم ومحمد لم يكن موجوداً في ذلك الوقت ,لهذا

الملك والرسالة
ال يلزم أن يكونوا أفضل من محمد ,وانما كانوا أفضل من غيرهم بما أُعطوا من ُ
والكتب اإللهية .
ق ل :األفضلية عامة في العالمين لكنه مطلق في الفضل ,والمطلق يكفي في صدقه
صورة واحدة ,فاآلية تدل على أن بني إسرائيل فضلوا على العالمين في أمر ما وهذا ال يقتضي أن

يكونوا أفضل من كل العالمين في كل األمور ,بل لعلهم وان كانوا أفضل من غيرهم في أمر واحد

فغيرهم يكون أفضل منهم فيما عدا ذلك األمر.

اخ َتَرَناه َل َعَ ى ِعَ ل َعَ ى اَل َعاَل ِم َ ﴾.
* قوله تعالى َ َ ﴿ :لَة َ َ

قا الفخر ال ار ي" :وهذا يقتضي كونهم أفضل من كل العالمين ,فقيل المراد على عالمي
زمانهم ,وقيل هذا عام دخله التخصيص كقوله تعالى ﴿ :كَنت َل َخَ َر َّم َخ ِر َج َ لِ َّن ِ
اس﴾" (. )1

اخ َتَرَناه َل َعَ ى ِعَ ل َعَ ى اَل َعاَل ِم َ ﴾( .سورة الدخان .)32 :
* قوله تعالى َ َ ﴿ :لَة َ َ

قال ابن زيد َ :عاَلم أهل ذلك الزمان ,وهي لمن أطاعه واتبع أمره ,وقد كان فيهم القردة وهم
أبغض خلقه إليه(. )2
ِ
َح اً ِم َ اَل َعاَل ِم َ ﴾.
* قوله تعالى َ َ ﴿ :
عتاك َل َما َل َل َؤ َ
ب

(سورة المائدة )20 :

.

الفخر ال ار ي أن هللا "خص بني إسرائيل دون غيرهم من األمم بأنواع عظيمة من

اإلكرام:
ح ها :أنه فلق البحر لهم.
ثان ها :أنه أهلك عدوهم وأورثهم أرضهم.
ثالثها :أنه أنزل عليهم المن والسلوى.
رابعها :أنه أخرج لهم المياه العذبة من الحجر.
خام ها :أنه تعالى أظل فوقهم الغمام.
ا ها :أنه لم يجمع لقوم الملك والنبوة كما جمع لهم .

( )1مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 249/27 ,
( )2تفسير الطبري. 265/1 :
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()1

ابعها :أنهم في تلك األيام كانوا هم العلماء باهلل وهم أحباء هللا وأنصار دينه".

ي
عدد هللا عليه وجوه نعمه العظيمة
ومنع منهاّ ,
ذكر الفخر ال ار  :لما طلب موسى رؤية هللا ُ
التي له عليه ,وأمره أن يشتغل بشكرها ,كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية ,فقد أعطيتك من

النعم العظيمة كذا وكذا ,فال يضيق صدرك بسب منع الرؤية ,وانظر إلى سائر أنواع النعم التي
خصصتك بها واشتغل بشكرها .
والمقصود تسلية موسى  عن منع الرؤية ,وهذا أيضاً أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة

على هللا تعالى ,إذ لو كانت ممتنعة في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة .
الناس.

ط َفَ ت َك﴾ أي اتخذتك صفوة على
واعلم أن االصطفاء واستخالص الصفوة ,فقوله ﴿ا َ َ

قال ابن عباس :يريد فضلتك على الناس ,ولما ذكر أنه تعالى اصطفاه ذكر األمر الذي
به حصل هذا االصطفاء ,فقال ﴿ ِب ِر ِ
االتي َ ِب َك ِمي﴾ ,على الجمع وذلك أنه تعالى أوحى إليه مرة
َ
بعد أخرى .
الن ِ
ط َفَ ت َك َعَ ى َّ
اس﴾ ,ولم يقل على الخلق ,الن المالئكة قد تسمع كالم هللا
وانما قال ﴿ا َ َ
من غير واسطة كما سمعه موسى عليه السالم .
ِ
َح اً ِم َ اَل َعاَل ِم َ ﴾.
قوله تعالى َ َ ﴿ :
عتاك َل َما َل َل َؤ َ

(سورة المائدة )20 :

.

ذكرهم بما َم ّن عليهم من منزلة
هذه اآليات من كتاب هللا سبحانه وتعالى القرآن الكريمُ ,ي ّ
وفضل يوم أن آمنوا به وأطاعوه واتبعوا أنبياءه عليهم السالم.
وتفضيلهم على غيرهم كان بالتوحيد والطاعة ,وليس له عالقة بالساللة والجنس واألصل,

وهذا التفضيل حجة عليهم ,وليس حجة لهم ,فما قيمة أن كان أسالفهم أفضل األمم في زمانهم

وهم اآلن المعاصرون لبعثة محمد  ,أرذل الخلق وأخس الناس ,تالحقهم اللعنات والغضب

والمذلة.

{قال الرب لموسى  :إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم فنزلت

ألنقذهم}(. )2

{ألنك أنت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعباً أخص من

جميع الشعوب الذين على وجه األرض ,ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم
( )1مفاتيح الغيب :الفخر الرازي.201/11 ,
( )2سفر الخروج. 7/3 :
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واختاركم بل من محبته إياكم وحفظه القسم الذي أقسم آلبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة ,وفداكم من

بيت العبودية من فرعون مالك مصر}(. )1

{أنتم أوالد للرب إلهكم ال تخمشوا أجسامكم وال تجعلوا قرعة بين أعينكم ألجل ميت ,ألنك

شعب مقدس للرب إلهك قد اختارك لكي تكون له شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه

األرض}(. )2

وهم يعتمدون على ما ورد في أسفارهم{ :ألنك شعب مقدس للرب إلهك إياك اصطفى الرب

إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميع األمم التي على وجه األرض}(. )3

وتغافل اليهود عن شروط هذه األفضلية { :واآلن إن امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي}(,)4

وهو ما يدل حقيقة على أن التفضيل هو بسبب االمتثال لشرع هللا تعالى وأوامره ال لشيء آخر من

مظاهر تفضيل هللا لبني إسرائيل على عالمي زمانهم ,جمعه لهم من المحامد قبل بعثة محمد 
ما لم يجمع لغيرهم فقد حباهم بكثير من النعم وبعث فيهم عدداً كبي اًر من األنبياء ,ونجاهم من
عجل العقوبة عليهم رغم عصيانهم واعتدائهم ,واقترافهم شتى ألوان المنكرات عن تعمد
عدوهم ولم ُي ّ
واصرار ,ولم ُينزل بهم قارعة تستأصلهم بذنوبهم ,كما استأصل غيرهم كقوم عاد وثمود .
ولكن بني إسرائيل لم يقابلوا نعم هللا بالشكر والعرفان ,بل قابلوها بالجحود والطغيان ,فسلبها

هللا عنهم ,ومنحها لقوم آخرين لم يكونوا أمثالهم(. )5

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء َته
* قال تعالى َ َ ﴿ :ل َبِني إِ َ َرِائ َل َك َل َ
عتَ َناه َل م َ عَ َب َن َ َم َ َب َ ن َع َم َ َّ م َ َب َع َما َج َ
َفِس َّ َّ َش ِ اَل ِعَة ِ
اب﴾( .سورة البقرة . )211 :
َ
بهذا ج ي لنا ا مال الفخر ال ار ي أمر أفضلية بني إسرائيل على العالمين ,وكل ما يتعلق

بها من أمور وقضايا.
خ

ما تقرره اآليات أن هللا فضلهم على العالمين فعالً ,ولكن من هم هؤالء العالمون,

إنهم أولئك الكفار الذين كانوا في مصر وفلسطين في زمان بني إسرائيل المؤمنين الصالحين الذين
آمنوا باهلل واتبعوا أنبياءه.

( )1سفر التثنية. 8-6/7 :
( )2سفر التثنية. 2-1/14 :
( )3سفر التثنية. 6/7 :

( )4سفر الخروج. 5/19 :
( )5بنو إسرائيل :طنطاوي ,ص. 344
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إن هللا فضلهم على عالمي زمانهم الكافرين باعتبارهم وحدهم المؤمنون ,ولكن اليهود بعد

ذلك كفروا باهلل وقتلوا األنبياء فحقت عليهم سنة هللا ,ونزع عنهم التفضيل والتكريم وحكم عليهم

جزاء كفرهم وافسادهم بالذل والمسكنة واللعن والتشريد ,وهذا هو المالزم لهم حتى قيام الساعة
﴿ َ اِ َذ َتأ ََّذ َ َرب َك َلَ َب َع َث َّ َعَ َ ِهل ِإَلى َ َ لِ اَل ِةَ ام ِ م َ َ مهل ء اَل َع َذ ِ
اب﴾( .سورة األعراف ,)167 :
َ
َ
َ
َ َ
وبعد أن رفع هللا عنهم التفضيل جعله لألمة المسلمة الوارثة للصالح واإليمان ,المعترفة بمنهج هللا
نك ِر ت َؤ ِمن َ ِب َّ ِ
ِ
وشرعه﴿ ,كَنت َل َخَ َر َّم َخ ِر َج َ ِل َّن ِ
اّلِل﴾.
اس َتأَمر َ ِباَل َم َعر ف َ َتَن َه َ َ َع َ اَلم َ َ
(سورة آل عمران . )110 :
ورد في سفر الخروج { :كان الرب يسير أمامهم نها اًر في عمود سحاب ليهديهم في

الطريق ,وليالً في عمود نار ,ليضيء لهم ,لكي يمشوا نها اًر وليالً ,لم يبرح عمود السحاب نها ًار
وعمود النار ليالً من أمام الشعب}(.)1

ثان اً :م خ

ع قتهل باهلل

جعل منهل م كاً نب اء:

عاا بنو إسرائيل في بداية عهدهم بمصر حياة طيبة هنيئة ,تنعموا فيها بكرم المصريين
طرد
واحترامهم ,حتى أن بعضهم اعتلى أعلى المناصب وذلك في زمن ملوك الهكسوس ,ثم لما ُ
الهكسوس من مصر وانتقل الحكم آلخرين غيرهم تغير موقف المصريين من بني إسرائيل ,وذلك

لسوء طبيعة بني إسرائيل ,وسوء سلوكهم ,فانقلب األمن إلى خوف والراحة إلى شقاء ,وأصبحوا

موضع مقت المصريين يسومونهم سوء العذاب ويسخرونهم بأشق األعمال ,فالقوا عنتاً شديداً,
وازداد األمر سوءاً مع فرعون زمن موسى . )2( 
ِفي األََر ِ
ط ِائ َف ً ِمَنه َل َذ ِبح
َهَ َها ِشَ عاً َ َ َت َض ِعف َ
م َ َج َع َل َ
اَلم َف ِ ِ َ ( .سورة القصص . )4 :

وقال تعالى ِ﴿ :إ َّ ِفَر َع َ َ َع
ِ
اءه َل ِإَّنه َكا َ ِم َ
اءه َل َ َ َ َت َح ِي ن َ َ
ََبَن َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َ َج َعَ ك َل
* قال تعالى  َ ﴿ :اِ َذ َقا َ م َ ى لَة َ مه َ ا َق َ لِ ا َذكر ا ن َع َم َ َّ َعَ َ ك َل إ َذ َج َع َل ف ك َل ََنبَ َ
ِ
َح اً ِم َ اَل َعاَل ِم َ ﴾( .سورة المائدة .)20 :
م كاً َ َ
عتاك َل َما َل َل َؤ َ

ب ا الفخر ال ار ي لموعظة موسى  لقومه في قوله تعالى  َ ﴿ :اِ َذ َقا َ م َ ى لَِة َ ِم ِه﴾,
ف ها م ائل:
ِ
ِ
ِ
اء﴾ ,ألنه لم يبعث في
األ لى :أن هللا ّ
من على بني إسرائيل بأم ر ث ث  :لها ﴿إ َذ َج َع َل ف ك َل ََنبَ َ
أمة ما بعث في بني إسرائيل من األنبياء ,فمنهم السبعون الذين اختارهم موسى وانطلقوا معه إلى
( )1سفر الخروج . 22-20/13 :
( )2انظر :مغالطات اليهود  :عبد الوهاب الطويلة ,ص. 174
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الجبل ,ومنهم أوالد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ,وهم من أكبار األنبياء ,وهللا أعلم موسى أن النبوة

لن تكون إال في أوالد يعقوب واسماعيل .

الثاني :قوله َ َ ﴿ :ج َعَ ك َل م كاً﴾ ,ق ل جعلكم أح ار اًر تملكون أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط.
ق ل أن كل من كان رسوالً ونبياً كان ملكاً ,ألنه يملك أمر أمته ,وكان نافذ الحكم عليهم
فكان ملكاً.

ق ل كان في أسالفهم وأخالفهم ملوك وعظماء.
ِ
َح اً ِم َ اَل َعاَل ِم َ ﴾ ,فقد خص هللا بني إسرائيل بكث ر م
الثالث :قوله تعالىَ َ ﴿ :
عتاك َل َما َل َل َؤ َ
النعل.
* قال تعالىَ ﴿ :ل َل َتَر ِإَلى اَل َمإل ِم َ َبِني ِإ َ َرِائ َل ِم َ َب َع ِ م َ ى ِإ َذ َقال ا لَِن ِبي َله َل َاب َع َث َلَنا َمِكاً
نَة ِات َل ِفي َ ِب ِل َّ ِ﴾( .سورة البقرة . )246 :
ة

الفخر ال ار ي :إن المعاصي كثرت في بني إسرائيل والخطايا عظمت فيهم ,ثم غلب

عليهم عدو لهم فسبى كثي اًر من ذ ارريهم ,فسألوا نبيهم ملكاً تنتظم به كلمتهم ويجتمع به أمرهم,

ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم ,وقيل تغّلب جالوت على بني إسرائيل ,وكان قوام بني إسرائيل

بملك يجتمعون عليه يجاهد األعداء ,ويجري األحكام ,ونبي يطيعه الملك ويقيم أمر دينهم ويأتيهم
بالخبر من عند ربهم .

واآليات متعلقة بطالوت الذي جعله هللا ملكاً على بني إسرائيل ,فقد أجابهم هللا إلى ما سألوه

فبعث لهم طالوت ملكاً ,وأصل التسمية من الطول لما وصف به من البسطة في الجسم ,فأعرض
وتولى بنو إسرائيل واستبعدوا أن يكون عليهم ملكاً ,وسبب االستبعاد أن النبوة كانت مخصوصة
بسبط الوي بن يعقوب ,ومنه موسى وهارون ,والملك في سبط يهوذا ومنه داود وسليمان ,وطالوت

ما كان من أحد هذين السبطين ,بل كان من ولد بنيامين ,فلهذا أنكروا كونه ملكاً لهم ,وزعموا أنهم

أحق بالملك منه ,وذكروا سبب ذلك وهو أنه لم يؤت سعة من المال .

ورد هللا عليهم أنه هو الذي اصطفاه عليهم ,أي أخذه صافياً خالصاً ,وأما شبهة الفقر فرد

هللا عليهم أنه أهل للملك لحصول العلم والقدرة فيه ,وهما في مقابل المال وليس من بيت الملك,

فالعلم والقوة أنفع للملك في حفظة مصلحة البلد ودفع شر األعداء من النسب والمال ,فثبت أن

إسناد الملك إلى العالم القادر أولى من إسناده إلى النسيب الغني(. )1

( )1انظر  :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 183/6 ,
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" وتنتهي مهمة طالوت عند بني إسرائيل ,فقد جاءهم فجأة ,وغادرهم فجأة ,وكأنه لم يأت

رضي هللا عنه إال ليخوض بهم المعركة وينتصر بهم على أعدائهم ,وينهي بذلك فترة هزائمهم,

ويفتح لهم طريق النصر والتمكين والسلطان ,فيكون أول من يسير فيه .

وكأن حكم طالوت  كان تمهيداً لحكم داود وسليمان عليهما السالم ,ومقدمة للفترة

الذهبية في تاريخ بني إسرائيل التي تمثل أعلى قمة وصل إليها بنو إسرائيل"(. )1

ثم جاء من بعد طالوت داود عليه السالم نبياً كريماً وخليفة صالحاً وملكاً عادالً ,نزل
م َّ
عتَ َنا َ ا َ َ ب اًر﴾.
عليه كتاب هللا (الزبور)َ َ ﴿ ,لَة َ َف َّضَ َنا َب َع َ
الن ِبِ َ َعَ ى َب َعم َ َ
(سورة النساء  .)163 :كان حكم داود هو الحكم الرشيد ارتفعت في زمانه راية اإليمان ,ونهض
بنو إسرائيل في الصناعة واالقتصاد والبناء والعسكرية ,وكان عليه السالم يجيد صنعته الحديد,

لقد كان داود نموذجاً رائعاً للنبي الملك ,دعا إلى هللا من ناحية وشيد مملكة قوية مرهوبة الجانب
من ناحية أخرى.
من بعد داود جاء ابنه سليمان الذي ورث الحكم والنبوة ,فكان ملكاً نبياًَ َ َ ﴿ ,هَبَنا لِ َ ا َ
َ َ َما َ ِن َع َل اَل َعَب ِإَّنه َ َّ اب﴾( .سورة ص  ,)30 :وكانت فترة حكم سليمان امتداداً لنفس السياسة
والنهج واإليمان لدولة والده داوود إال أنه  زاد في رقيها وسيطرتها وسلطانها السياسي

واالقتصادي ,حتى وصلت حدود مملكته إلى اليمن ,دعا سليمان ربه أن يهبه ملكاً ال ينبغي ألحد
ِ
ِ
ِ ِ
َح ِم َ َب َع ِ ي ِإَّن َك
من بعده فاستجاب هللا له دعوته َ ﴿ :قا َ َر ِب ا َغفَر لي َ َه َب لي مَ كاً ال َ َنَبغي أل َ
ومكن هللا له
خاء حيث أصابّ ,
ََن َ اَل َ هَّاب﴾( .سورة ص  ,)35 :فقد سخر هللا له الريح تجري بأمره ُر ً
الصناعات المعدنية َ َ َ َ َ ﴿ :نا َله َعَ َ اَل ِة َط ِر﴾( .سورة ص  ,)36 :وهي النحاس المذاب .

وأخضع هللا له الجن فكانوا جنوداً مطيعين له ,استعملهم في توطيد ملكه ِ َ ﴿ :م َ اَل ِج ِ
ِ
ِ
الش ِ
اط َ ك َّل َبَّناء َ َغ َّ اص﴾( .سورة ص ,)37 :
َم َ َ َع َمل َبَ َ َ َ َ ه ِبِس َذ ِ َربِه﴾ (سورة سبأ  ,)12 :و﴿ َ َّ َ
ِ
ِ
نطَ َّ
وعّلمه منطق الطير والحشرات والدواب َ َ ﴿ :قا َ َ ا َ َها َّ
الطَ ِر َ ِت َنا ِم َ ك ِل
الناس ع َمَنا َم َ
﴿ح َّتى ِإ َذا ََت َ ا َعَ ى َ ا ِ ي َّ
الن َم ِل َقاَل َ َن َمَ
َش َيء ِإ َّ َه َذا َله َ اَل َف َضل اَلم ِب ﴾( .سورة النمل  ,)16 :و َ
النمل ا َ خ ا م ِ
اكَنكل ال َح ِطمَّنكل َ ما جن ه هل ال َشعر َ َ ,ف َتب َّ ل َض ِ
احك ًا ِم َ
َ َ َ
َ َ َ َ ََ َ
ََ
َ ا َ َها َّ َ
َ َ
َشكَر ِن َع َم َت َك َّال ِتي ََن َع َم َ َعَ َّي َ َعَ ى َ الِ َ َّي﴾( .سورة النمل . )19-18 :
َق َ لِ َها َ َقا َ َر ِب َ َ ِ َعِني َ َ َ

وكان جيشه يتكون من كل األصناف واألجناس ,يسيرون بانتظام وانضباط وانسجام:
َّ
﴿ َ ح ِشَر لِ َ َ ما َ جن ه ِم َ اَل ِج ِ َ ا ِ َن ِ
الطَ ِر َفه َل َع َ ﴾( .سورة النمل  ,)17 :وكان
س َ
َ
سليمان  كداود أبيه نبياً كريماً ,وحاكماً صالحاً ,وملكاً عادالً ,وكان حكمه خالفة راش ـ ـدة ,أرسى
( )1الشخصية اليهودية  :الخالدي ,ص. 98
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هللا بهما دائم الحق واإليمان ,ونزههما عن كل نقص وضالل .
لكننا إذا تفحصنا التوراة وجدناها تمتلض دعايات وتشويهات وافتراءات وأكاذيب ألصقوها
بهذين النبيين الكريمين من خنا وزنا وعبادة أصنام واتباع الشهوات والقتل.
بعد وفاة سليمان انقسمت المملكة اإلسالمية إلى مملكة الجنوب في أورشليم ,ومملكة

الشمال في أشكيم ,وقامت بينهما الحروب الطاحنة ثم كان أن سلط هللا عليهم أعدائهم فأزالوا
مملكاتهم وسبوهم إلى العراق ,ثم فيما بعد إلى الرومان ,عاشوا
ِ
ِ
﴿ض ِرَب َ َعَ َ ِه َل الذَّل ََ َ َما ث ِةف ا ِإالَّ ِب َحَبل ِم َ َّ َ َحَبل ِم َ
َ ض ِرَب َ َعَ َ ِه َل اَل َم َ َكَن َذلِ َك ِبأََّنه َل َكان ا َ َكفر َ ِبآَ ا ِ َّ ِ َ َ َةت

َع َ َ ا َ َكان ا َ َع َت
لِ اَل ِة ِ
ََ
ام َم َ َ
َ َ
األََر ِ
م َمماً ِمَنه َل

حياة الشتات والتيه من جديد:
اس باء ا ِب َغ َضب ِم َّ ِ
َّ
َ
الن ِ َ َ
ِ
اء ِب َغَ ِر َحَ َذلِ َك ِب َما
َ األَنبَ َ

َ ﴾( .سورة آل عمران  ,)112 :ويقول تعالى  َ ﴿ :اِ َذ َتأ ََّذ َ َرب َك َلَ َب َع َث َّ َعَ َ ِه َل ِإَلى
ِ
اب اَِّنه َل َغف ر ر ِح لَ ,ق َّ
مهل ء اَل َع َذ ِ
ط َعَناه َل ِفي
َ
َ
اب ِإ َّ َرَّب َك َل َ ِريع اَلعَة ِ َ
َ
َ
ال َّ الِح َ َ ِمَنه َل َ َذلِ َك َ َبَ َ َناه َل ِباَل َح َ َنا ِ َ ال َّ ِ َئا ِ َل َعَّه َل َ َرِجع َ ﴾.

(سورة األعراف .)168-167 :

ِذكر الفخر الرازي لما وقع على اليهود من العذاب :غير ما وقع في اليهود من الهزائم

ضربت عليهم الذلة ,ف ها م ائل:

األ لىُ :جعلت الذلة ملصقة بهم كالشض يضرب على الشيء فيلصق به .
الثان  :الذلة من الذل الم ار به ق ا :
وتمّلك أرضهم ,إال إذا عصمهم هللا

ثالثاً :م خ

()1

.

ويقتلوا وتغنم أموالهم وتسبى ذ ارريهم
لها أن ُيحاربوا ُ

ع قتهل بربهل تمك نهل م األرم المة

م المَةَّ َ َ َّال ِتي َك َت َب
* ﴿ َ ا َق َ لِ ا َ خ ا األََر َ
َخا ِ ِري َ ﴾(.سورة المائدة . )21 :

:

َلك َل َالَ َتَرَت ا َعَ ى َ َ َب ِارك َل َف َت َنةِب ا

ذكر ال ار ي :األرض المقدسة هي األرض المطهرة ,وهي دمشق وفلسطين وبعض

األردن.)2(.

لما خرج بنو إسرائيل من مصر فارين من ظلم فرعون وقومه ,ومكثوا في التيه لمدة أربعين

سنة ,مات جيل العصاة الذين أُشربوا روح المذلة والهوان في مصر ,وجاء جيل تربى على يد
موسى وهارون ,هنا جاء الطلب الرباني بأن يدخلوا األرض المقدسة َ ﴿ :اِ َذ قَ َنا ا َ خ ا َه ِذ ِه اَلَةَرَي َ
( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 200/8 ,
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي.202/11 ,
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ِ
ِ
اب
َفك ا مَن َها َحَ ث شَئت َل َر َغ اً َ ا َ خ ا اَلَب َ
اَلم َح ِ ِن َ ﴾( .سورة البقرة . )58 :

َّج اً ق ل ا ِحطَّ
َ

طاَ اك َل َ َ َن ِ ي
َن َغ ِفَر َلك َل َخ َ

فأثناء وجود اليهود في سيناء وتمردهم على هللا وأنبيائه وكفرهم وطلبهم من موسى أن
يجعل لهم آلهة كما لألمم األخرى لهم آلهة ,قال لهم هللاَ ﴿ :فِسَّن َها م َحَّرَم َعَ َ ِه َل ََرَب ِع َ َ َن ً
َ ِت ه َ ِفي األََر ِ
َس َعَ ى اَلَة َ لِ اَل َفا ِ ِة َ ﴾( .سورة المائدة  ,)26 :فلما انتهت مدة التيه قال
م َف َتأ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
اب
لهم ربهم ِ ﴿َ :إ َذ ق َل َله َل ا َ كن ا َهذه اَلَةَرَي َ َ ك ا مَن َها َحَ ث شَئت َل َ ق ل ا حط َ ا َ خ ا اَلَب َ
َّج اً َن َغ ِفَر َلك َل َخ ِط َئ ِاتك َل َ َن ِ ي اَلم َح ِ ِن َ ﴾( .سورة األعراف  ,)161 :فلما جاءهم األمر بالدخول
قالوا َ ﴿ :قال ا َ ا م َ ى ِإ َّ ِف َها َق َ ماً َجَّب ِاري َ َ اَِّنا َل َ َن َ خَ َها َح َّتى َ َخرج ا ِمَن َها َفِس َ َ َخرج ا ِمَن َها
َفِسَّنا َ ِ
اخ َ ﴾( .سورة المائدة  ,)22 :ثم كان الرد النهائي َ ﴿ :قال ا َ ا م َ ى ِإَّنا َل َ َن َ خَ َها ََب اً َما
ام ا ِف ها َفا َذهب ََن ربك َفَة ِات ِإَّنا هاهَنا َق ِ
اع َ ﴾ (سورة المائدة . )24 :
َ
َ
َ َ َ ََ َ
َ
هؤالء هم اليهود أصحاب الخصوصية مع هللا ,الذين ينظر هللا إليهم بغير العين التي ينظر

بها لألمم األخرى .
ق

الفخر ال ار ي في اآل  :هذا هو اإلنعام الثامن ,وهي معطوفة على النعم المتقدمة,

والنعم السابقة كلها نعم عاجلة ,أما هذه النعمة فهي متعلقة بالدين حيث أمرهم أن يمحو ذنوبهم
المخلص لهم من العقوبة

()1

.

إن هللا لم يكرم بني إسرائيل ألنهم بنو إسرائيل ,لم يكرمهم من أجل أشخاصهم أو أنسابهم

أو ألوانهم كما أن هللا لم يهزم الذين كانوا يقيمون في األرض المقدسة قبل بني إسرائيل لهذه
األسباب ,إن أساس التكريم والتمكين والتفضيل عند هللا هو اإليمان والعمل الصالح وعبادة هللا
وتقواه ,وما كان ضد هذا فهو أساس الذم واللعن والتعذيب .
إن هللا قد نصر بني إسرائيل ومكن لهم في األرض المقدسة زمن يوشع بن نون ,وزمن
طالوت ,وزمن داود وسليمان عليهم السالم ,بسبب إيمانهم وعبادتهم هلل ,فهم كانوا أصلح الناس في

زمانهم ,وكانوا الموحدين هلل العابدين له ,وسط أقوام وقبائل من المشركين والكافرين .

بقي بنو إسرائيل مؤهلين لإلقامة في األرض المقدسة طالما كانوا عابدين هلل متقين له ,فلما

سرى فيهم الكفر والشرك ,ولما عصوا أمر هللا ,وك ّذبوا وقتلوا رسله حقت عليه ُسنة هللا ,وكتب
عليهم اللعن والطرد والذم ,ولم تعد األرض المقدسة ملكاً لهم ,ولم يعد لهم حق فيها ,ولهذا أخرجهم
هللا منها ,وشردهم في األرض(. )2

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 93/3 ,
( )2انظر :الشخصية اليهودية :الخالدي ,ص. 94
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ماذا ح ث بع ذلك :انتكس بنو إسرائيل إلى ضاللهم وجهالتهم ,وعبدوا من دون هللا آلهة ومعبودات
األقوام األخرى ,حتى جاء طالوت ومن بعد طالوت داود سليمان عليهم السالم.
أقام داود مملكته في مدينة القدس{ :كان داود ابن ثالثين سنة حين ملك ,وملك أربعين

سنة ,في حبرون على يهوذا سبع سنين وستة أشهر ,وفي أورشليم ملك ثالثاً وثالثين سنة على

جميع إسرائيل ويهوذا}

()1

.

{ذهب داود ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسيين سكان األرض وأخذ حصن صهيون وأقام
وسماه مدينة داود وبنى مستدي اًر من القلعة فداخالً وكان يتزايد متعظماً والرب إله
في الحصن ّ
الجنود معه} (. )2
رغب داود  أن يبني بيتاً للعبادة ,إال أن البناء تم في عهد ابنه سليمان .
روى رافع بن عميرة  :أن داود  ابتدأ ببناء بيت المقدس ,ثم أوحى هللا إليه إني ألقضي

بناءه على يد سليمان(. )3

روى عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ,أن رسول هللا  قال{ :لما فرو سليمان

ابن داود من بناء بيت المقدس ,سأل هللا ثالثاً  :حكم ًا يصادف حكمه ,وملكاً ال ينبغي ألحد من

بعده ,وأال يأتي هذا المسجد أحد ال يريد إال الصالة فيه إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ,فقال

النبي  أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة}

()4

.

بهذا يتبين لنا كيف حاول اليهود أن يكذبوا على األمم والشعوب ,وأن يزيفوا كتب السماء

تحت زعم أنهم خاصة هللا من دون شعوب األرض ,إال أن الكتب السماوية والصحيحة منها

(القرآن) ,وما ُحرف منها (التوراة واإلنجيل) ,يثبت أن أخس الشعوب وأبعدها عن هللا تعالى
هم اليهود.

( )1سفر صموئيل الثاني. 5-4/5 :
( )2سفر صموئيل الثاني. 10-6/5 :
( )3فتح الباري :ابن حجر العسقالني ,كتاب أحاديث األنبياء ,ح (.62/7 ,)3371

( )4أخرجه ابن ماجه في سننه :كتاب إقامة الصالة  ,باب  :ما جاء في الصالة في مسجد بيت المقدس,
ح ( ,452/10 ,)1408المكتبة العلمية  -بيروت .
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المبحث الثاني
م قف ال ه

م ال فا ا له

ف ه مط با :
المط ب األ  :عة

التج ل عن ال ه .

المط ب الثاني :اتهال هللا تعالى بالنةائص المعائب.
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المط ب األ
عة

التج ل عن ال ه

إن الذي يق أر الكتب المقدسة عند اليهود( ,العهد القديم والتلمود) ,ربما يفاجأ من كثرة
أشياء ما كان في يوم من األيام يظن أنه سيجدها في
الخرافات الواردة فيها ,ألنه سيكتشف ويعرف
ً
كتاب مقدس ,المفترض فيه أن يدعو للتوحيد وتنزيه اإلله وتقديسه ,فاإلله عند اليهود خاص بهم
وحدهم ,ال يشاركهم فيه غيرهم ,هذا من ناحية ,ومن ناحية أخرى هم يصفون اإلله بأوصاف كثيرة
ال تليق بنا أن نصف بها األسوياء من البشر ,فضالً عن رب العالمين .وهللا سبحانه عما يقولون

علواً كبي اًر ,فهو يأكل ويشرب ,ويبكي ,ويتعب ويستريح ,ويندم ويصارع البشر ,وغيرها كثير من
الصفات المذمومة ,لقد صبغوا إلههم بالصبغة المادية البحتة ,حتى لم يعد يصلح أن يكون إلهاً .

حة ة ا له عن ال ه :
المتأمل في عقيدة األلوهية عند اليهود يجد أنها عقيدة مضطربة بشكل ظاهر ,فأحياناً
المتفرد بالخلق ,وأحياناً أخرى نجدهم يتحدثون عنه كإله خاص بهم ,لبني
يتحدثون عن هللا الخالق
ّ

إسرائيل وحدهم دون بقية األمم ,وقد أطلقوا على هذا اإلله الخاص اسماً خاصاً (يهوه) { :وقال هللا
أيضاً لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم واسحاق ويعقوب أرسلني إليكم ,هذا

اسمي إلى األبد}.

()1

وهكذا يتحول اسم اإلله من هللا إلى (يهوه) ,وهو اسم ال معنى له ,وال ُيعرف اشتقاقه على
التحقيق ,ومحاولة العقاد أن يجد له معنى أو مشتقاً غير مقنعة عندما قال " :يصح أنه من مادة الحياة,
ً
()2
ن
ن
ويصح أنه نداء لضمير الغائب ,ألن بني إسرائيل كانوا يتقو ذكره توقي اًر له ,ويكتفو باإلشارة إليه" ,
واضح أن التعليالت التي يشير إليها العقاد ال مفهوم لها ,فما العالقة بين لفظ (يهوه) وبين الحياة ,واذا

كان من باب ضمير الغائب ,هل ُيعقل أن ُينادى اإلله بضمير الغائب ,وهل ُيعقل أن يكون ذلك توقي اًر

له ,والذي نعرفه أن اإلنسان ال يعدل عن ذكر اسم شخص إلى الحديث عنه بضمير الغائب إال تحقي اًر
له ,فمن أين يأتي التوقير ,وهكذا يتضح لنا أنه اسم ال معنى له وال مفهوم له(. )3

ولو تأملنا صفات اإلله (يهوه) كما هي في أسفار اليهود سنجد أنها ال صلة لها باإلله الحق

خالق السماوات واألرض ,فاإلله (يهوه)  :إله خاص ببني إسرائيل كما سبق ,وهم شعبه من دون سائر
( )1سفر الخروج.15/3 :
( )2هللا :عباس العقاد ,دار المعارف ,مصر ,السابعة1976 ,م ,ص. 108

( )3انظر :العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية  :سعد الدين السيد صالح ,دار الصفا للطباعة والنشر ,القاهرة,
الثانية1990 ,م ,ص. 254
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الخلق ,وهو إله الحرب ,واله االنتقام من أعداء بني إسرائيل ,سريع الغضب ,المتغير ,المتقلب,

المتجسد ,فهو ُيمثل انعكاساً لصفات اليهود وأخالقهم ,فهو ليس خالقاً لهم وانما هو مخلوقاً لهم ,وهو
ال يأمرهم ,بل يسير على هواهم ,وكثي اًر ما يأتمر بأمرهم بالسرقة إذا أرادوا أن يسرقوا(. )1

لقد تعامل ُكتاب العهد القديم مع هللا بدون أدب وبدون حياء ,فكذبوا عليه في كل شيء.
ويأبى هللا إال أن يفضحهم من خالل نفس كتبهم ,يقول إرميا{ :من النبي إلى الكاهن ,كل واحد
يعمل بالكذب ,إنهم عملوا رجساً ,ولم يعرفوا الخجل ,إنهم شعب متمرد ,أوالد كذبة ,حادوا عن الطريق,
وحالوا عن السبيل ,وعزلوا قدوس إسرائيل} (. )2

تج ل ا له تشب هه عن ال ه :
لقد تجنى اليهود على هللا كثي اًر في أسفارهم ,ونسبوا إليه ما ال يليق بجالله تعالى هللا عما
ِ ِِ
ِ
الب ِ ر﴾( .سورة الشورى ,)11 :
س َكم َث ه َش َيء َ ه َ ال َّ م ع َ
يقولون علواً كبي اًر ,جعلوا اإلله الذي َ﴿ :لَ َ
ومشبهاً ,كآلهة المصريين التي عبدوها في مصر ,وآلهة األمم األخرى التي عبدوها بعد
جعلوه مجسماًُ ,
الخروج من مصر ودخول األرض المقدسة ,فقد طلبوا من موسى عليه السالم ﴿ :اجْ عَل لَّنَا إِ َٰلَ ًها َك َما
لَ ُه ْم آ ِل َهة قَا َل ِإنَّ ُك ْم قَ ْوم تَجْ َهلُونَ ﴾( .سورة أل عمران  ,)138 :آلهة يرونها ويجالسونها ويتكلمون معها,
مروا بها ,في حين
ويأكلون ويشربون ويتسامرون معها كمعبودات غيرهم من األمم األخرى التي ّ
أنه سبحانه وتعالى عند المسلمين ﴿ :ال ت َ ِركه األََب َ ار َ ه َ َ ِرك األََب َ َار َ ه َ الَّ ِط ف اَل َخ ِب ر﴾.
(سورة األنعام . )103 :

نظر ال ه هلل تعالى:
 .1ع اهل رؤ هللا جهر :
َخ َذ َتكل ال َّ ِ
ِ
اعَة َ ََنت َل
قال تعالى  َ ﴿ :اِ َذ قَ ت َل َ ا م َ ى َل َ ن َؤم َ َل َك َح َّتى َنَرى َّ َ َج َهَرً َفأ َ َ
َتنظر َ ﴾( .سورة البقرة .)55 :
وقال
َ َكَبَر ِم َ َذلِ َك

َهل اَل ِك َت ِ
اب َ َ تَن ِ
تعالى  َ َ﴿ :أَل َك َ
َخ َذ َتهل ال َّ ِ
اعَة
َفَةال ا َِرَنا َّ َ َج َهَرً َفأ َ َ

الرؤ عن الم م
﴿ ج ه م ِئذ َن ِ
اضَر ِ ,إَلى َربِ َها
ََ َ

عَ ِهل ِك َتاباً ِم َ ال َّ م ِ
اء َفَة َ َ أَل ا م َ ى
َ ََ َ
َ
ِبظَ ِم ِه َل﴾( .سورة النساء . )153 :

في الدنيا غير ثابتة شرعاً ,أما في اآلخرة فالرؤية واقعة للمؤمنين:
َن ِ
اظَر ﴾( .سورة القيامة . )23-22 :

( )1انظر :اليهودية  :أحمد شلبي ,مكتبة النهضة المصرية ,القاهرة ,الثامنة ,1988 ,ص. 184
( )2سفر إرميا. 16-13/8 :
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ضح ا مال ال ار ي موقف اليهود من رؤية هلل تعالى فيقول:
ذكر هللا بني إسرائيل بنعمه عليهم ,ومن ضمنها أنكم حينما سألتم موسى عليه السالم رؤية هللا
األ ُ :ي ّ
وعلقتم بذلك إيمانكم به فأخذتكم الصاعقة ,ثم أحييتكم لتتوبوا عن بغيكم ,وتتخلصوا من العقاب وتفوزوا

بالثواب .

الثاني :أن فيها تحذي اًر لمن في زمان النبي محمد  عن فعل ما يستحق بسببه أن يفعل به ما ُفعل
بأولئك .

الثالث :تشبيههم في جحودهم معجزات النبي محمد بأسالفهم في جحودهم نبوة موسى  ,مع
مشاهدتهم لعظم تلك اآليات الظاهرة ,وتنبيهاً على أنه تعالى إنما ال يظهر عن النبي مثلها ,لعلمه بأنه

لو أظهرها لجحدوها ,ولو جحدوها الستحقوا مثل ما استحقه أسالفهم .

الرابع :فيه تسلية للنبي  مما كان يالقي منهم وتثبيت لقلبه على الصبر كما صبر أولو العزم من
الرسل .
الخامس :فيه إزالة شبهة من يقول إن نبوة محمد لو صحت لكان أولى الناس باإليمان به أهل الكتاب
لما أنهم عرفوا خبره .
ال ا س :لما أخبر محمد عليه الصالة والسالم عن هذه القصص مع أنه كان أمياً لم يشتغل بالتعليم
البتة وجب أن يكون ذلك عن الوحي .
يذكر ال ار ي

ل ع ماء ق ا في هذه اآل ؛ فة ق ل إنها كانت بعد أن عبد بنو إسرائيل

العجل واختار موسى سبعين رجالً من قومه فلما خرجوا إلى الطور ,وقالوا لموسى سل ربك ُيسمعنا
كالمه ,فوقع عليهم عموداً من الغمام ,فلما انجلى الغمام عنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى هللا جهرة .

الثاني :قيل إنها بعد قتلهم ألنفسهم عقوبة لعبادة العجل ,اختار موسى سبعين رجالً منهم لميقات هللا
تعالى ,فلما أتوا الطور قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى هللا جهرة ,فأخذتهم الصاعقة ,ثم إنه تعالى

أحياهم.

وقوله (ل نؤم لك) ,معناه لن نصدقك وال نعترف بنبوتك حتى نرى هللا جهرة أي عياناً(. )1
ورد في سفر التكوين{ :فدعا يعقوب اسم المكان فنيل قائالً ألني نظرت هللا وجهاً لوجه ونجيت

نفسي}( ,)2وورد في سفر الخروج { :فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغداً وليغسلوا
ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث ,ألنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 88/3 ,
( )2سفر التكوين. 30/32 :
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جبل سيناء} ( ,)1وورد فيه { :ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيو إسرائيل ,و أروا

إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعه من العقيق األزرق الشفاف ,وكذات السماء في النقاوة ,ولكنه لم
يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل ف أروا هللا وأكلوا وشربوا} (. )2

هذا بعض ما تقوله التوراة عن رؤية بني إسرائيل لإلله ونزوله أمامهم ,وأكله وشربه معهم ,فأي

قداسة ,وأي جالل لهذا اإلله ,وهذا التجسيم هلل تعالى بحيث تحده أبصارهم وتسمعه آذانهم .

و"ألن طبيعة اليهود طبيعة مادية تميل إلى التجسيم والتشبيه والتمثيل ,وتخلو من التنزيه
والتجريد فلم يستطيعوا تصور إله منزه عن المادة وعالئقها ,ولم يعرفوا األلوهية وما يجب لها من

الكمال ,بل علقوا إيمانهم بموسى ورسالته على رؤية هللا تعالى"(. )3

والتوراة نفسها تُكذب كتبة األسفار { :ال تقدر أن ترى وجهي ,ألن اإلنسان ال يراني ويعيا}(.)4
وهذا الخطاب لموسى  ,النبي المرسل كليم هللا ,فما بالنا ببقية الشعب.

 .2ع اهل


هلل عضاء كأعضاء ا ن ا  ,منها:

ادعوا (لعنهم هللا) ,أن له لساناً وشفتين { :هو ذا الرب يأتي من بعيد غضبه مشتعل ,وشفتاه
ممتلئتان شخطاً ,ولسانه كنار ,ونفخته كنهر غامر} ( ,)5و{صعد دخان من أنفه ,ونار من فمه

أحكت كل حجر واشتعلت منه} (. )6


أن هلل سبحانه عيون وجفون {:الرب في هيكل قدسه ,عيناه تنظران ,أجفانه تمتحن بني آدم} (.)7



وسمع
أن صوته كصوت الطائر { :فامتأل البيت من السحابة ,وامتألت من لمعان مجد الربُ ,
صوت أجنحة الكروبيم إلى الدار الخارجية كصوت هللا القدير إذا تكلم} (. )8

وعقيدة المسلمين ترفض أن تسلم أن هلل لساناً وشفتين ,وأنف وفم وجفون وأن له أذن ,تعالى
هللا عما يقولون علواً كبي اًر ,عقيدة اإلسالم تقول أن هلل سمعاً وبص اًر ﴿َ َّ َّ َ َ ِم ع َب ِ ر﴾.
(سورة المجادلة  ,)1 :لكنه سمعاً وبص اًر يخالف سمعنا وبصرنا .
( )1سفر الخروج. 11-10/19 :
( )2سفر الخروج. 11-9/34 :

( ) 3دراسات في األديان :عماد الدين الشنطي  ,مكتبة دار المنارة  ,غزة  ,الثانية  , 2008 ,ص. 53
( )4سفر الخروج. 20 /33 :
( )5سفر إشعياء. 28-27/30 :
( )6سفر المزامير. 8/18 :
( )7سفر المزامير. 4/18 :
( )8سفر حزقيال. 6-4/9 :
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 .3ع ى ال ه

هللا أكل شرب:

إن قصة بشارة المالئكة إلبراهيم وزوجته سارة بإسحاق مشهورة عندنا وعند اليهود والحادثة
ف ِإبر ِ
ِ
ِ
اه َل
﴿ه َل ََت َ
وردت في القرآن الكريم في أكثر من موضع منها في سورة الذارياتَ :
اك َح ث َضَ َ َ
غ ِإَلى ِ ِ
ِ
اء ِب ِع َجل َ ِم ,
نكر َ َ ,فَار َ
اَلم َكَرِم َ ِ ,إ َذ َ َخ ا َعَ َ ه َفَةال ا َ ماً َقا َ َ ل َق َ ل م َ
َ
َه ه َف َج َ
َفَةَّربه ِإَل ِهل َقا َال َتأَك َ َ ,فأَ ج ِ
ِ
ِ
ِ
امَرَته
ََ َ
س مَنه َل خ َف ً َقال ا ال َت َخ َف َ َب َّشر ه بغ ل َع لَ ,فأَ َقَبَ َ َ
َ َ َ َ
َع ِة لَ ,قال ا َك َذلِ َك َقا َ َرب ِك ِإَّنه ه َ اَل َح ِك ل اَل َعِ ل﴾.
ِفي َ َّر َف َ َّك َ َ َج َه َها َ َقاَل َ َعج
(سورة الذاريات . )30-24 :

ضح الفخر ال ار ي األمر قائ ً :اآليات فيها تسلية لقلب النبي  ,وأن ما يجري له جرى على

غيره من األنبياء ومنهم إبراهيم  , وأن الضيوف كانوا عدداً من المالئكة ,قيل كان منهم

جبريل وميكائيل ,وكانت هيئتهم عظيمة فنكرهم ,ثم ازداد نكره لهم لما لم تمتد أيديهم إلى الطعام,
واآليات من بدايتها حتى النهاية ليس فيها ما يدل على أن هللا كان ضمن ضيوف إبراهيم بل الضيف
ويذكر أن األضياف امتنعوا عن الطعام والشراب ألنهم كانوا مالئكة
أخبره بالسالم من هللا تعالىُ ,
ال يأكلون وال يشربون ,وانما أتوه في صورة األضياف ليكونوا على صفة يحبها وهو كان شغوفاً
بالضيافة.

ورد في التوراة (المزعومة) ,بأن هللا نزل مع ملكين وظهر أمام إبراهيم وجلس الثالثة يستريحون
ظ َه َر َل ُه
لوطَ { :و َ
َوَن َ
ظ َر َواِ َذا ثَالَثَةُ

من تعب السفر ,واغتسلوا وأكلوا في ظل الشجرة ,ثم تركوه وذهبوا لتدمير مدن قوم
الر ُّب ِعند بلُّو َ ِ
ات مم ار و ُهو جالِ الس ِفي ب ِ
اب اْل َخ ْيم ِة َوْق َت َح ِّر َّ
الن َه ِارَ ,ف َرَف َع َع ْي َن ْي ِه
َّ
َ
َْ َ
ط َ َْ َ َ َ
َ
ض السِتْقبالِ ِهم ِم ْن ب ِ
اب اْل َخ ْيم ِة وس َج َد ِإَلى األ َْر ِ
الَ :يا َسِّيُدِ ,إ ْن
ِر َجال َو ِاقُفو َن َل َد ْي ِهَ .فَل َّما َن َ
َ
ضَ ,وَق َ
ظ َر َرَك َ ْ َ ْ
َ ََ
ُك ْنت َقد وجدت ِنعم ًة ِفي عينيك َفالَ تَتَجاوْز عبدك.لِيؤخ ْذ َقلِيل م ٍ
اغ ِسُلوا أ َْرُجَل ُك ْم َواتَّ ِكُئوا تَ ْح َت
اء َو ْ
َ َ َ َْ َ ُ ْ َ
َ َْْ َ
ُ َ
ُ ْ َ َْ ُ ْ َ
ِ
ِ
َّ
هك َذا تَْف َع ُل
وب ُك ْم ثُ َّم تَ ْجتَ ُازو َن ,ألََّن ُك ْم َق ْد َم َرْرتُ ْم َعَلى َع ْبِد ُك ْمَ .فَقاُلوا َ :
الش َج َرِةَ ,ف ُ
آخ َذ ك ْس َرَة ُخ ْب ٍزَ ,فتُ ْسنُدو َن ُقُل َ
َكما تَ َكَّلمتَ.فأَسر ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
اه ِ
اع ِجِني
ْ َ َْ َ
َس ِرِعي ِبثَالَث َك ْيالَت َدقيًقا َسمي ًذاْ .
يم إَلى اْل َخ ْي َمة إَلى َس َارَةَ ,وَق َ
ال :أ ْ
َ
ع إ ْب َر ُ
واصن ِعي خبز مَّل ٍة .ثُ َّم رَك ِ ِ
َخ َذ ِعجالً ر ْخصا وجِيدا وأَع َ ِ
ع لِ َي ْع َمَل ُه.ثُ َّم
َس َر َ
يم ِإَلى اْل َبَق ِر َوأ َ ْ َ ً َ َ ّ ً َ ْ
َ َ
طاهُ لْل ُغالَ ِم َفأ ْ
َ ْ َ ُ َْ َ
ض إ ْب َراه ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ان ُهو و ِاقًفا َل َد ْي ِهم تَ ْح َت َّ
َكُلوا}.)1(.
الش َج َرِة أ َ
أَ
َخ َذ ُزْبًدا َوَل َبًناَ ,واْلع ْج َل الذي َعمَل ُهَ ,وَو َ
ْ
ام ُه ْمَ .واِ ْذ َك َ َ َ
ض َع َها ُقَّد َ
"هكذا بدون خجل صور كاتب السفر الملكين ومعهما اإلله الخالق في صورة رجال ثالثة

يسيرون ويتعبون ويستريحون ,بل ويأكلون لحم عجل ودقيق ولبن يشربون"(.)2
( )1سفر التكوين.8-1/18 :
( )2قضية األلوهية في األسفار المقدسة :عبد المنعم فؤاد ,مكتبة الثقافة الدينية ,القاهرة ,األولى ,2004 ,ص.71
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 .4اال عاء بم ارع هللا ل عة ب :
وهذه من أعجب العجائب ,أن ينزل هللا (تعالى عما يقولون علواً كبي اًر) ,ليصارع عبداً من
عبيده ,والسؤال لِ َم ينزل الرب ليصارع إنساناً وعنده من المخلوقات الكثير ممن يقوم بهذه المهمة إن
أراد سبحانه ,لكنها العقلية اليهودية المادية ,والتي في نفس الوقت ترغب في تعظيم يعقوب عليه السالم

ِ
وب َو ْح َدهُ,
لحاجة في نفوس من كتب هذه األسفار ,والحادثة وردت في سفر التكوين َ{ :ف َبق َي َي ْعُق ُ
ِ
ِ
ض َر َب ُح َّق َف ْخِذ ِهَ ,ف ْان َخَل َع ُح ُّق َف ْخِذ
ان َحتَّى ُ
ص َارَع ُه ِإ ْن َس ال
طلُوِع اْلَف ْج ِرَ .وَل َّما َأرَى أََّن ُه الَ َيْقد ُر َعَل ْيهَ ,
َو َ
ِ
يعُقوب ِفي مصارعِت ِه معه .وَقال :أَ ْ ِ ِ
طَلع اْلَف ْجرَ .فَقال :الَ أُ ْ ِ ِ
ال
ُ
َْ َ
طلُق َك إ ْن َل ْم تَُب ِارْكنيَ .فَق َ
َ
طلْقني ,ألََّن ُه َق ْد َ َ
ُ َ َ َ ََُ َ َ
َله :ما اسمك َفَقال :يعُقوبَ .فَقال :الَ يدعى اسمك ِفي ما بعد يعُقوب بل ِإسرِائيل ,ألََّنك جاهدت مع هللاِ
ُْ َ ْ ُ َ
ُ َ ْ ُ َ َ َْ ُ
َ َ َْ َ َ َ
َ َُْ َْ َ َ ْ ْ َ َ
َ
َخِبرِني ِباس ِمكَ .فَقال :لِما َذا تَسأَل ع ِن ِ
الن ِ
َو َّ
اكَ .ف َد َعا
اسمي َوَب َارَك ُه ُه َن َ
ْ َ
ال :أ ْ ْ
َل َي ْعُق ُ
وب َوَق َ
اس َوَق َد ْر َتَ .و َسأ َ
ْ ُ َ ْ
َ َ
ِ ٍ
يعُقوب اسم اْلم َك ِ ِ ِ
ِ
ِ
َشرَق ْت َل ُه َّ
الش ْم ُس ِإ ْذ
يل َق ِائالً :ألَِّني َن َ
ظ ْر ُت هللاَ َو ْج ًها ل َو ْجهَ ,وُن ّج َي ْت َنْفسيَ .وأ ْ َ
ان َفنيئ َ
َْ ُ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
يل ِع ْر َق َّ
الن َسا َّالِذي َعَلى ُح ِّق اْلَف ِخِذ ِإَلى ه َذا
يل َو ُه َو َي ْخ َم ُع َعَلى َف ْخِذ ِه .لِذلِ َك الَ َيأ ُ
ْك ُل َبُنو إ ْس َرائ َ
َع َب َر َفُنوئ َ
()1
ِ
وب َعَلى ِع ْر ِق َّ
الن َسا}.
اْل َي ْومِ ,ألَنَّ ُه َ
ض َر َب ُح َّق َف ْخذ َي ْعُق َ
كيف لهذا اإلله الذي يصارع بش اًر إنساناً ثم يغلبه هذا اإلنسان ,كيف له أن يبقى رباً ُيدير شأن

ويشرفه ,واال لن
هذا الكون العظيم ,ثم كيف ليعقوب أم يطلب وهو المنتصر من المهزوم أن ُيعظمه ُ
يعفو عنه أو يطلقه ,فما كان من اإلله إال أن أعطاه لقب إسرائيل .
يقول ول ديورانت" :هللا كما يصفه التلمود متصف صراحة بصفات البشر ,فهو يحب ويبغض
ويغضب ,ويضحك ويبكي ,ويحس بوخز الضمير ,ويلبس التمائم ,ويجلس على عرشه يحيط به طائفة
من المالئكة المختلفي الدرجات يقومون على خدمته ,ويدرس التوراة ثالث مرات كل يوم "(. )2
واليهود من خالل دراسة كتبهم لم يستطيعوا أن يحتفظوا بنقاء عقيدتهم ,وتنزيه إلههم عن
المادية من التشبيه( )3والتجسيم( ,)4فاليهود لم يكن عندهم القدرة على التحرر من النزعة المادية التي
تأصلت فيهم بحكم طبيعتهم االنفرادية والمادية ,وبحكم التأثر المسبق بمعبودات المصريين القدماء
التي كانت تؤله مظاهر الطبيعة كالشمس أو الحيوانات كعجل إبيس .

( )1سفر التكوين32-24/32 :
( )2قصة الحضارة :ول ديورانت  :المجلد الرابع . 40/3 ,

( )3التشبيه :تشبيه صفات هللا تعالى بصفات المخلوقين( .موسوعة العقيدة اإلسالمية  :ص.)277
( )4التجسيم :جعل هلل جسماً ,ومحدداً ,وذو نهاية( .الموسوعة اإلسالمية العامة  :ص.)343
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فالديانة اليهودية بعد أن خالطتها المادية أخرجتها عن دورها في اإلصالح الفردي
واالجتماعي.
واذا كان ألحد أن يقول إن الديانة اليهودية استطاعت أن تُقيم دولة في العصر الحديث فإننا

يجب أن نتنبه إلى نقطتين أساسيتين :

األ لى :أن هذه الدولة لم تقم إال بعد زمن طويل منذ ما قبل الميالد حتى اليوم .
الثان  :أن الصهيونية التي أقامت هذه الدولة عبارة عن عقيدة سياسية أكثر منها عقيدة دينية ,فهي
حركة سياسية تنتمي إلى العصبية للتاريخ ,واألرض أكثر من انتمائها إلى عقيدة األلوهية الدينية(.)1

ن

ص ال ع ى التج ل م الت ار :

{ .1وكان الرب يسير أمامهم نها اًر في عمود السحاب ليهديهم في الطريق ,دليالً في عمود نار
ليضيء لهم لكي يمشوا نها اًر وليالً ,لم يبرح عمود السحاب نها اًر وعمود النار ليالً من أمام

الشعب} (. )2

{ .2يا رب ظهرت لهم عيناً لعين ,وسحابتك واقفة عليهم وأنت ساتر أمامهم بعمود سحاب نها اًر
وبعمود نار ليالً} (. )3

{ .3وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيداً عن المحلة ,ودعاها خيمة االجتماع ,فكان
كل من يطلب الرب يخرج إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته ,وينظرون وراء
موسى حتى يدخل الخيمة ,ويتكلم الرب مع موسى فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفاً عند
باب الخيمة ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه

كما يكلم الرجل صاحبه} (. )4

ِ
إَِلَ َك َقا َ َل َ َتَراني َ َل ِك َ
َج َعَ ه َ كاً َ َخَّر م َ ى

أين كل ما هذا من قوله تعالى َ ﴿ :قا َ َر ِب
ف َتَرِاني َفَ َّما َت َجَّى
اَل َجَب ِل َفِس َ ا َ َتَةَّر َم َكاَنه َف َ َ َ
اق َقا َ َب َحاَن َك تَب ِإَلَ َك َ ََنا َ َّ اَلم َؤ ِمِن َ ﴾ (سورة األعراف . )143 :
َ َف َ
َِرِني َنظَر
َربه لَِ َجَب ِل

انظَر ِإَلى
َ ِعةاً َفَ َّما

( ) 1انظر :أثر التيارات المادية في التصورات الدينية اليهودية والمسيحية :عبد المعطي محمد بيومي  ,دار
الطباعة الحديثة  ,القاهرة 1984 ,م  ,ص. 168
( )2سفر الخروج. 22-21/13 :
( )3سفر العدد. 14/14 :

( )4سفر الخروج. 11-7/37 :

-92-

 .5ع اهل

إله ال ه ( ه ه) إله حرب:

اإلله الحقيقي رحيم عطوف وودود ,إله سالم وأمن ,إال إله بني إسرائيل فهو إله حرب ,يأمرهم
بالحرب ويعدهم بسحق أعدائهم ,والتدخل لنصرتهم معتدين كانوا أو معتدى عليهم ,يطرب لرؤية
الدماء ,وينتشي حين رؤية الجثث والقتلى ,يأمر بالهدم والدمار والخراب ,ال يرحم إنساناً شيخاً أو امرأة
أو طفالً ,أو حيواناً ,يأمر بقطع الشجر وهدم البيوت .

{ألن الرب إلهكم هو المحارب عنكم} ({ ,)1قد طرد الرب من أمامكم شعوباً كثيرة وقوية ,رجل

واحد منكم يطرد ألفاً ألن الرب هو المحارب عنكم كما كلمكم}({ ,)2وجمع يشوع جميع أسباط إسرائيل

إلى شكيم ,ودعا شيو إسرائيل ورؤسائهم وقضاتهم وعرفائهم ,فمثلوا أمام الرب}{ ,)3ويكون عند أخذكم
المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار كقول الرب تفعلون} ({ ,)4وأخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم
دفعة واحدة ألن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل}(. )5
مثل هذا الحديث ال نجد له ذك اًر في القرآن الكريم ,بل نجد أن بني إسرائيل كانوا يهربون دائماً

من المواجهة ,منذ موسى  حتى جاءهم طالوت  ملكاً ,أما بخصوص معارك المسلمين مع
أعدائهم فكان نصر هللا للمؤمنين من خالل تثبيت أقدامهم وتأييدهم بجند من المالئكة ,أما هللا

ويعجبون بشجاعته واقدامه ,حاشاه  عما
فال يشترك في القتال بنفسه ,يراه الناس ويشاهدون أفعالهُ ,
يقولون علواً كبي اًر .

يعلق العقاد على ما ورد في سفر الخروج { :من مثلك بين اآللهة يا رب ,من مثلك معت اًز

في القداسة بالتسابيح}(ُ ,)6يعلق العقاد قائالً " :إن الوحدانية التي كان يدركها بنو إسرائيل في ذلك
الزمن لم تكن وحدانية تفكير ,لكنها وحدانية تغليب لرب من األرباب على سائر األرباب,
ولم يخط اليهود خطوة غير هذه الخطوة وهي أن لليهود إلهاً يعلو على آلهة غيرهم من

البشر"(. )7

( )1سفر يشوع. 3/23 :

( )2سفر يشوع. 10/23 :
( )3سفر يشوع. 2-1/24 :
( )4سفر يشوع. 8/8 :
( )5سفر يشوع. 44/10 :

( )6سفر الخروج. 11/5 :
( )7إبراهيم أبو األنبياء :عباس العقاد  ,دار الهالل  ,القاهرة  ,ص. 60
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من هذا الذي تقدم نرى أن اإلله التوراتي يدل على قصور عقل بني إسرائيل ,والكتبة الذين
دونوا هذه التوراة ,لم يدركوا حقيقة التوحيد وال عرفوها ,وهذا الذي أتوا به يتناقض كلياً مع ما أُوحي إلى

النبي موسى  ,ويتناقض حتماً مع نظرته كنبي موحد للذات اإللهية.

ولو عدنا إلى القرآن الكريم نجد أن صفات هللا كما عرفها موسى ليست هي صفاته التي وردت
في التوراة المدونة ,وطالما نسبوا لإلله أبناء يتزوجون من نبات الناس في األرض  ,فقد سهل عليهم أن

ينسبوا عزي اًر إلى هللا ,وأن َيّدعوا أنهم أحباء هللا وأبناؤه ,إال أن الحقيقة تقول َ ﴿ :فما عم َ لِم َ ى ِإالَّ
َ َ
ذ ِرَّي ِم َ َق َ ِم ِه َعَ ى َخ َ ف ِم َ ِفَر َع َ َ َ مَ ِئ ِه َل َ َ َ َف ِتَنه َل َ اِ َّ ِفَر َع َ َ َل َعا ِفي األََر ِ
م َ اَِّنه َل ِم َ
َ
اَلم َ ِرِف َ ﴾( .سورة يونس  ,)83 :لذا نجد أن موسى يتذمر منهم طوال دعوته بينهم ,وقد نصت التوراة
على هذا التذمر في سفر الخروج{ ,فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية}(,)1
و{أما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا}(. )2

المط ب الثاني
اتهال هللا تعالى بالنةائص المعائب
نظ اًر لطبيعة اليهود المادية نظروا إلى إلههم وخالقهم نظرة مادية ,وتعاملوا معه تعامالً بشرياً,

ويغير ويبدل ما ال يراه
فهو عندهم يتعب ويرتاح ,ويأكل ويشرب ,وينام ويحزن ويندم ,وينسى ويترددُ ,
مناسباً ,وهو خاص ببني إسرائيل دون غيرهم .

ومن هنا أساء اليهود هلل إساءة لم ُيقدم على مثلها أحد من األمم والقبائل ,ال قبلهم وال بعدهم .

وقد تحدث هللا عن نفسه في القرآن الكريم ﴿ :ال َ ِضل َربِي َال َ ن َ ى﴾( .سورة طه .)52 :

وقال تعالى  َّ ﴿ :ال ِإَل َه ِإالَّ ه َ اَل َحي اَلَة ل ال َتأَخذه ِ َن َال َن َ ل﴾( .سورة البقرة . )255 :
لقد وصف اليهود هللا بكثير من صفات النقص ,وألصقوا به كثي اًر من المعائب ,منها:

الً:

ف هللا بالتعب ا ع اء:

هذه دعوى يقولها اليهود على هللا انتقاصاً من جالله وقدره سبحانه ,يرد عليها القرآن
م َ َما َبَ َنه َما ِفي ِ َّت ِ ََّ ال َ َما َم َّ َنا ِم َ لغ ب﴾
الكريمَ َ ﴿ :لَة َ َخَ َةَنا ال َّ َم َ ا ِ َ األََر َ
(سورة ق . )38 :
( )1سفر الخروج. 2/16 :
( )2سفر الخروج. 7/16 :
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ذكر الفخر ال ار ي

الم ار م اآل :

 .1الر ع ى ال ه حيث قالوا بدأ هللا تعالى خلق العالم يوم األحد ,وفرو منه في ستة أيام آخرها
الجمعة ,واستراح يوم السبت ,واستلقى على عرشه ,فقال هللا رداً عليهم َ َ ﴿ :ما َم َّ َنا ِم َ
لغ ب﴾ ,أي ما تعبنا بالخلق حتى ال نقدر على اإلعادة والخلق الجديد كما قال تعالى  ( :فع نا
بالخ َ األ ).

 .2ما قاله اليهود ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف منهم ,أو لم يعلموا تأويله ,وذلك ألن األحد واالثنين
أزمنة متميزة بعضها عن بعض ,فلو كان خلق السماوات ابتدأ يوم األحد لكان الزمان متحققاً قبل
األجسام ,والزمان ال ينفك عن األجسام فيكون قبل خلق األجسام أجسام أخر ,فيلزم القول بقدم
العالم وهو مذهب الفالسفة .

 .3ثم إن اليهود في هذا الكالم جمعوا بين المسألتين ,فأخذوا بمذهب الفالسفة في المسألة التي هي
القدم ,حيث أثبتوا قبل خلق األجسام أياماً معدودة وأزمنة محدودة,
أخص المسائل بهم وهي ْ
وأخذوا بمذهب الشبهة في المسألة التي هي أخص المسائل بهم وهي االستواء على العرا
فأخطأوا وضلوا وأضلوا في الزمان والمكان جميعاً(. )1

تذكر التوراة أن هللا لما خلق الخلق والكون خلقه في ستة أيام ,فلما انتهى من هذا العمل حل
عليه سبحانه التعب واإلرهاق فاستراح في اليوم السابع ,لهذا يطلق اليهود على هذا اليوم يوم السبت,

أي يوم الراحة ,ويحرمون فيه العمل وأمور أخرى { :فأكملت السماوات واألرض وكل جندها ,وفرو هللا
في اليوم السابع من عمله الذي عمل ,فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك هللا
اليوم السابع وقدسه ألنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله هللا خالقاً}(. )2

وقد ورد مثل هذا الكالم في سفر الخروج { :اُ ْذ ُكر يوم َّ ِ ِ ِ
ِ َّ
ص َن ُع
الس ْبت لتَُقّد َس ُه .ست َة أَيَّا ٍم تَ ْع َم ُل َوتَ ْ
ْ َْ َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
ص َن ْع َع َمالً َما أ َْن َت َو ْابُن َك َو ْاب َنتُ َك َو َع ْبُد َك
َما اْل َي ْوُم َّ
يع َع َملِ َكَ ,وأ َّ
الس ُ
َجم َ
ابع َففيه َس ْب الت ل َّلر ّب إله َك .الَ تَ ْ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
وأَمتُ َ ِ
ض َواْل َب ْح َر َوُك َّل
ص َن َع َّ
الر ُّب َّ
يمتُ َك َوَن ِزيُل َك الذي َداخ َل أ َْب َواِب َ
اء َواأل َْر َ
ك .أل َْن في ستة أَيَّا ٍم َ
ك َوَبه َ
ََ
الس َم َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْبت َوَقَّد َس ُه}.
الساب ِع .لذل َك َب َار َك ال َّر ُّب َي ْوَم َّ
اح في اْل َي ْو ِم َّ
استَ َر َ
يهاَ ,و ْ
َما ف َ
فهذا االعتقاد عند اليهود هو عقيدة راسخة ,تأثرت بها فيما بعد شرائع اليهود التعبدية

والمعامالت والزواج والسفر وغيرها من صناعة وزارعة وصيد .

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 183/28 ,
( )2سفر التكوين. 3-1/2 :

( )3سفر الخروج11-9/20 :
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ثان اً:

فهل هللا تعالى بالضعف:
تحدث الباحث في المطلب السابق عن مصارعة اإلله سبحانه ليعقوب عليه السالم ,وكيف أن

يعقوب تمكن من هللا وقدر عليه لكن في الجانب اآلخر ,ماذا يقول القرآن الكريم عن هللا تعالى َ َ ﴿ :ما
ِ
ِ
َق َ ر ا َّ َح َّ ِ
ام ِ َ ال َّ م َ ا َم َط ِ َّ ا ِبَ ِم ِن ِه َب َحاَنه َ َت َعاَلى
َ
َ َق َ ِره َ األََرم َجم عاً َقَب َضته َ َ َل اَلةَ َ
َع َّما َش ِرك َ ﴾( .سورة الزمر . )67 :
بيان الفخر الرازي لجهل اليهود لقدر هللا ُ :يبين هللا للمشركين أنهم لو عرفوا هللا حق معرفته لما

عبدوا شيئاً آخ اًر سواه من هذه األشياء الخسيسة.

في اآل م ائل ,منها:
الم أل األ لى :االحتجاج باآلية على أن الخلق ال يعرفون هللا على الحقيقة ,إال أن هذا ُذكر عن

الكفار فال يلزم أن يوصف المؤمنون به .

الم أل الثان  :أن هذه اآلية وردت في القرآن في ثالثة مواضع ,فقد جاء ما بعدها داالً على كمال
عظمة هللا تعالىُ :روي أن يهودياً جاء إلى رسول هللا  , فقال  :يا أبا القاسم إن هللا ُيمسك السماوات
يوم القيامة على إصبع ,واألرض على إصبع ,والجبال على إصبع ,والشجر على إصبع ,والثرى على

إصبع ,وسائر الخلق على إصبع ,ثم يهزهن فيقول  :أنا الملك ,فضحك رسول هللا  تعجباً مما قال .
واعلم أنه تعالى لما ّبين عظمته من الوجه الذي تقدم قال َ ﴿ :ب َحاَنه َ َت َعاَلى َع َّما
َش ِرك َ ﴾ ,يعني أن هذا القادر القاهر العظيم الذي حارت العقول واأللباب في وصف عظمته ,تنزه

عن أن تجعل األصنام شركاء له في المعبودية(. )1

وقد تكررت ورود اآليات الدالة على قدرته تعالى في القرآن الكريم َ﴿ :ل َخَ َ ال َّ م ا ِ
ََ
الن ِ
الن ِ
َ األََر ِ
اس َ َل ِك َّ َ َك َثَر َّ
م َ َكَبر ِم َ َخَ َِ َّ
اس ال َ َعَ م َ ﴾( .سورة غافر .)57 :

ِ
َ ث َّل ِع ه َ ه َ َ
قوله تعالى  َ ﴿ :ه َ َّالذي َ َب َ اَل َخَ َ
َه َ
ال َّ م َ ا ِ َ األََر ِ
م َ ه َ اَل َع ِ ي اَل َح ِك ل﴾( .سورة الروم . )27 :
َ

ثالثاً:

ِ
َعَ ى ِفي
َعَ َ ه َ َله اَل َم َثل األ َ

ف هللا تعالى بالن ل اال ت ةاظ:

إن الرب الذي يعرفه المسلمون ال تأخذه سنة وال نوم  َّ ﴿ :ال ِإَل َه ِإالَّ ه َ اَل َحي اَلَة ل
ال َتأَخذه ِ َن َال َن َ ل َله ما ِفي ال َّ م َ ا ِ َ ما ِفي األََر ِ
م﴾( .سورة البقرة . )255 :
َ
َ
َ
( )1انظر :مفاتيح الغيب. 15/27 :
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فاهلل سبحانه ال يعتريه نقص وال غفلة ,وال ذهول عن خلقه ,بل هو قائم على كل نفس بما
كسبت ,لكن اليهود لم يقولوا ِ
بالسنة فقط ,بل قالوا بالنوم والسكر ,مع أنهم يعلمون أنه ملك السماوات
واألرض ,وهو المدبر والمحرك لكل ما فيها ,ولو غفل أو أصابته مجرد ِسنة من نوم النقلب الكون رأساً
على عقب ,لكن الواقع المشاهد يدلل على أن من ُيحرك الكون وينظمه لم يغفل عنه لحظة والدليل هذا

النظام البديع والترتيب العجيب والحركة المنتظمة في كل جوانب الحياة(. )1

األ ل العة

ل فخر ال ار ي ع ى ا تحال الن ل ع ى هللا:

 .1الدليل العقلي دل على أن النوم والسهو والغفلة محاالت على هللا تعالى ,ألن هذه األشياء إما أن
تكون عبارات عن عدم العلم ,أو عن أضداد العلم ,وعلى التقدير فجواز جريانها يقتضي جواز

زوال علم هللا تعالى .

 .2روى عن الرسول  أنه حكى عن موسى  أنه وقع في نفسه  :هل ينام هللا تعالى أم ال ,فأرسل
هللا إليه َملكاً فأرقه ثالثاً ,ثم أعطاه قارورتين في كل يد واحدة ,وأمره باالحتفا بهما ,وكان يتحرز
بجهده إلى أن نام في آخر األمر فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان ,فضرب هللا تعالى ذلك

مثالً له في بيان أنه لو كان ينام لم يقدر على حفظ السماوات واألرض(.)2

عةب الفخر ال ار ي قائ ً  :واعلم أن مثل هذا ال يمكن نسبته إلى موسى عليه السالم ,فإن من

جوز النوم على هللا أو كان شاكاً في جوازه كان كاف اًر ,فكيف يجوز نسبته هذا إلى موسى  ,بل إن

صحت الرواية فالواجب نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه(. )3

واستم ار اًر لمسلسل اليهود في وصف هللا بما ال يليق وصفه سبحانه بالنوم واالستيقا نق أر في

الكتاب المقدس ما يلي { :فاستيقظ الرب كنائم جبار معبط من الخمر ,فضرب أعدائه إلى الوراء
وجعلهم عا اًر أبدياً}( ,)4كيف لكتاب مقدس موحى به من السماء أن يصف هللا سبحانه وتعالى عما
يصفقون بأنه ينام نوم المخمور الغافل ,فلما يستيقظ يضرب أعداءه.

رابعاً :ن ب الن ا هلل تعالى:
َ ﴾( .سورة طه .)52 :
ب ََل يَ ِض ُّل َربِي َو ََل يَ ْن َ
قال تعالى ﴿ :قَا َل ِع ْل ُم َها ِع ْندَ َربِي فِي ِكتَا ٍ

( )1انظر :قضية األلوهية في األسفار اليهودية  :عبد المنعم فؤاد ,ص. 90

( )2أخرجه :أبو يعلى في مسنده ,)6669/12( :من حديث ألبي هريرة ,والحديث إنما ُروي أن بني إسرائيل سألوا
موسى عن ذلك .
( )3انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 6/7 ,
( )4المزامير. 66-65/78 :
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تستمر كتبهم المقدسة زعماً ,في نسبة المعائب إلى هللا تعالى ,ومن ضمنها النسيان والغفلة:

{سمع أنينهم ,فتذكر هللا بني إسرائيل وعلم هللا}( . )1و{إلى متى يا رب تنساني كل النسيان} (. )2

{فنادى الرب اإلله آدم وقال له  :أين أنت ,فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت ألني

عريان ,فاختبأت} (. )3

فأي إله هذا الذي ينسى وال يتذكر إال بعد وقت طويل ,ثم هو يغفل عن خلقه ,فال يعلم أين
هم ,وال ما هي أحوالهم ,سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبي اًرِ﴿ ,إ َّ َّ َ ال َ َخ َفى َعَ َ ِه َشيء ِفي
َ
م ال ِفي ال َّ م ِ
اء﴾( .سورة آل عمران .)5 :
األََر ِ َ
َ

م قف الفخر ال ار ي مما ذكره ال ه :

"لما ذكر هللا أنه قيوم ,والقيوم هو القائم بإصالح مصالح الخلق ومهماتهم ,وكونه كذلك ال يتم

إال بمجموع أمرين :

ح هما :أن يكون عالماً بحاجاتهم على جميع وجوه الكمية والكيفية.
الثاني :أن يكون بحيث متى علم جهات حاجاتهم قدر على دفعها ,واألول ال يتم
بجميع المعلومات ,والثاني ال يتم إال إذا كان قاد ًار على جميع الممكنات ,فقوله (ِإ َّ

إال إذا كان عالماً
َّ َ ال َ َخ َفى َعَ َ ِه
ال محالة مقادير

َش َيء) ,إشارة إلى كمال علمه المتعلق بجميع المعلومات ,فحينئذ يكون عالماً
الحاجات ومراتب الضرورات ال يشغله سؤال عن سؤال ,وال يشتبه األمر عليه بسبب كثرة أسئلة
()4

السائلين".

خام اً :ن ب ال ه

ال عب إلى هللا تعالى:

ورد في التلمود عدة نصوص تنسب إلى هللا عز وجل اللهو واللعب والرقص ويعري عورات

النساء ومن ذلك:

{ .1إن هللا تعالى في الثالث ساعات األخيرة من الليل يلعب مع ملك األسماك ,الالفاتين ,وطوله
( )3000قدمُ ,يدخل هللا رأسه في فمه دون أن يتضايق}(. )5

وسرح شعرها بنفسه}(. )6
{ .2رقص الرب مع حواء بعد أن برجها وزينهاّ ,
( )1سفر الخروج. 25-14/2 :
( )2سفر المزامير. 1/13 :
( )3سفر التكوين. 10-9/3 :
( )4مفاتيح الغيب :الفخر الرازي.175/7 ,
( )5التلمود :زهدي الفاتح  ,ص. 110

( )6المصدر السابق :زهدي الفاتح  ,ص. 110
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{ .3إن هللا تعالى امتنع عن الرقص ولم يرقص مع أحد ولم يلعب مع األسماك منذ تدميره لهيكل
سليمان}(. )1

{ .4ها أنذا أجمع جميع محبيك من حولك وأكشف عورتك ,ينزعون عنك ثيابك ,ويتركونك عريانة
وعارية}(. )2

{ .5من أجل بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات األعناق ويخشخشن بأرجلهن ويعري الرب
عوراتهن ,لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم ,ال أعاقب بناتكم ,ألنهن يزنين ,وال كناتكم ألنهن

يفسقن}(. )3

هذا بعض ما تقوله كتب اليهود التي يزعمون أنها مقدسة ,فهل بقي لها بعد هذا الكالم قداسة؟
"عجباً لرب ال يعاقب على جرم الزنا ,بل يبيحه وينكشف على العورات ,إنه رب غريب عجيب

اختلقته مخيلة اليهود وتصوره كتاب األسفار وظنوه أنه رب العالمين"(. )4

أين هذا اإلله من اإلله الحق الذي ﴿ :أَمر ِباَلع َ ِ ا ِ ح ا ِ اِ َت ِ ِ
اء ذي اَلةَرَبى َ َيَن َهى َع َ
َ
َ َ ََ َ
اَل َفح َش ِ
نك ِر َ اَلَب َغ ِي﴾( .سورة النحل . )90 :
اء َ اَلم َ
َ

طا ِ َ م َ َ َّت ِب َع خط َ ا ِ َّ
﴿َ ا َ َها َّال ِذ َ عمن ا ال َت َّت ِبع ا خط َ ا ِ َّ
طا ِ َفِسَّنه َ أَمر
الشَ َ
الشَ َ
َ
َ
ِباَل َفح َش ِ
اء َ اَلمَن َك ِر﴾( .سورة النور .)21 :
َ
َح  َّ ,ال َّ َم َ ,ل َل َ ِ َ َ َل َل
وقوله تعالى ﴿ :ق َل ه َ َّ َ

(سورة االخالص)4-1 :

َح ﴾.
َل َ َ ,ل َل َ ك َ َله كف ً ا َ

س َك ِم َثِ ِه َشيء َ ه َ ال َّ ِم ع اَلَب ِ ر﴾( .سورة الشورى .)11 :
وقوله تعالى﴿ :ل َ
َ
َ َق َ ِرِه﴾( .سورة الزمر .)67 :
وقوله تعالىَ ﴿ :ما َق َ ر ا َّ َ َح َّ

ف هللا بالح

ا اً:

الن ل:

إن من ضمن مخازي اليهود أنهم وصفوا هللا سبحانه وتعالى بأوصاف ال تليق ,منها

الحزن والندم.

إن مثل هذا الكالم ال يليق في حق ملوك ورؤساء البشر ,فكيف يليق باهلل تعالى ,إن المسلم

يرفض مث ـل ه ـذا الحديـ ـث ع ـن هللا تعال ـى ,بمثـل هذه األوصاف ال تليق باهلل العليم الخبير ,القادر مالك
( )1التلمود :زهدي الفاتح  ,ص. 110
( )2سفر حزقيال. 42-27/16 :
( )3سفر يوشع. 14-12/4 :

( )4قضية األلوهية في األسفار اليهودية :عبد المنعم فؤاد  ,ص. 99
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الملك الذي﴿ :ال َ أ َعما َ َف َعل ه َل َ أل َ ﴾( .سورة األنبياء.)23 :
ِ
ِ
ِ
لهذا ال عجب أن ينزل فيهم ﴿ :ل ِع َ َّالذ َ َك َفر ا ِم َ َبني ِإ َ َرائ َل َعَ ى لِ َ ا ِ َ ا َ
س َما َكان ا
اه َ َ َع َ م َ
َ ِع َ ى َاب ِ َمَرَي َل َذلِ َك ِب َما َع َ َ ا َ َكان ا َ َع َت َ َ ,كان ا ال َ َتَن َ
نكر َف َع ه َل ِبَئ َ
َ َف َع َ ﴾( .سورة المائدة . )79-78 :

حينما أق أر أو أسمع ما يقوله اليهود عن هللا يأخذني العجب ,كيف لهؤالء أن يصل بهم األمر

إلى هذا المستوى من قلة األدب مع هللا { :ورأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر في األرض وأن كل
تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم ,فحزن الرب أنه عمل اإلنسان في األرض وتأسف في قلبه,

فقال الرب امحوا عن وجه األرض اإلنسان الذي خلقته اإلنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء,
ألني حزنت أني عملتهم ,وأما نوح فوجد نعمة في عيني} (. )1
{إن الرب ندم على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه} (. )2
{فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم} (. )3
{الرب ندم ألنه مّلك شاول على إسرائيل} (. )4
أما ما ورد في التلمود فهو أشر وألعن { :منذ تدمير الهيكل لم ينقطع هللا عن البكاء والندم ألنه

ارتكب خطيئة ثقيلة ,وهو يطوي ثالثة أرباع الليل منكمشاً يصر كاألسد} ويقول { :الويل لي تركت
بيتي ينهب ,وهيكلي حرق ,وأوالدي يشتتون ,وكل يوم يذرف دمعتين في البحر على تركه بني
إسرائيل ,تسمع من أقصى العالم} ( ,)5ومنها {لم ينقطع هللا عن البكاء حتى اآلن ألنه ارتكب خطيئة
ثقيلة} (. )6

الت ار تكذب ال ه ف ما ع نه ع ى هللا:
{ليس هللا إنسان فيكذب وال ابن إنسان فيندم} (. )7
{أنا الرب تكلمت :ال أطلق وال أشفق وال أندم} (. )8

( )1سفر التكوين. 8-5/6 :
( )2سفر الخروج. 14/32 :
( )3سفر إرميا. 19/26 :

( )4سفر صموئيل األول. 19/26 :
( )5التلمود :زهدي الفاتح  ,ص. 112
( 6المصدر السابق :زهدي الفاتح  ,ص. 110
( )7سفر العدد. 19/23 :

( )8سفر حزقيال. 14/24 :
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{الرب ال يكذب وال يندم ألنه ليس إنساناً ليندم} ( . )1يكفي هذا تكذيباً لهم ولدعواهم .

ابعاً :ا عاؤهل

هللا أكل شرب:

ذكر الباحث في المطلب األول من المبحث الثاني للفصل الثاني أن اليهود عليهم ما

يستحقون من هللا ادعوا دعوى كاذبة ,وهي أن هللا ظهر إلبراهيم حينما بشره ,وأنه أكل عنده وشرب,
ِ ِ
اه ل ِباَلب َشَرى
واغتسل ,وقد رد هللا على كذبهم هذا بما أورده في سورة هود َ َ ﴿ :لَة َ َج َ
اء َ ر َنا إَبَر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ل َفما َل ِب َث َ َ ج ِ
س
اء ِبع َجل َحن ذَ ,فَ َّما َرَى ََ َ ه َل ال َت ل ِإَلَ ه َنكَره َل َ َ َ َج َ
َقال ا َ ماً َقا َ َ
َ َ
َ
ِ
اك
﴿ه َل ََت َ
مَنه َل ِخ َف ً َقال ا ال َت َخ َف ِإَّنا َرِ َ َنا ِإَلى َق َ لِ ل ط﴾( .سورة هود  )70-69 :وقوله تعالى َ :
ِ
ف ِإبر ِ
ح ِ ث َض ِ
غ ِإَلى
نكر َ َ ,فَار َ
اه َل اَلم َكَرِم َ ِ ,إ َذ َ َخ ا َعَ َ ه َفَةال ا َ ماً َقا َ َ ل َق َ ل م َ
َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س مَنه َل خ َف ً َقال ا ال َت َخ َف َ َب َّشر ه
َ
اء ِبع َجل َ م َ ,فَةَّرَبه ِإَلَ ِه َل َقا َ َال َتأَك َ َ ,فأَ َ َج َ
َه ه َف َج َ
ِ
ِ
امَرَته ِفي َ َّر َف َ َّك َ َ َج َه َها َ َقاَل َ َعج َع ِة ل﴾( .سورة الذاريات .)29-24 :
بغ ل َع لَ ,فأَ َقَبَ َ َ
ذكر الباحث في موضعه أن الرازي رحمه هللا ّبين أن األضياف امتنعوا عن الطعام والشراب
ألنهم مالئكة وأنهم جاءوا إليه على هذه الصفة ,إال لكون إبراهيم كان شغوفاً بالضيافة .
في نفس السياق نجد التوراة تكثر من ذكر القرابين المشوية المقربة إلى الرب ,والباحث في

التوراة ال يجد األنبياء من بني إسرائيل يعبدون هللا ,أو يدعون الناس إلى عبادة اإلله الواحد األحد ,وال
نراهم يأمرون بمعروف أو ينهون عن منكر ,بقدر ما نجدهم هم والكهنة مشغولون بقضية اللحم

المشوي والذي يحصلون بموجبه على جميع طلباتهم ,بمجرد أن يشتم الرب رائحة المشوي تنبسط

أساريره ,ويفعل لهم ما يشاءون من تعذيب لألمم األخرى وقتلها وحرقها والدخول معهم ألرض المعركة,
ويجعل الكل عبيداً لهم ,وال يهم إن عبد اليهود األوثان أو سرقوا األموال ,حتى أن هذا اللحم المشوي ال

يهم إن كان مسروقاً أو مأخوذاً بطريق الخداع(. )2

الر ُّب ِعند بُّلو َ ِ
ات مم ار و ُهو جالِ الس ِفي ب ِ
اب اْل َخ ْيم ِة َوْق َت َح ِّر َّ
الن َه ِارَ ,ف َرَف َع َع ْي َن ْي ِه
ظ َه َر َل ُه َّ
{ َو َ
َ
َْ َ
ط َ َْ َ َ َ
َ
ض السِتْقبالِ ِهم ِم ْن ب ِ
اب اْل َخ ْيم ِة وس َج َد ِإَلى األ َْر ِ
ض,
ظ َر َوِا َذا ثَالَثَ ُة ِر َجال َو ِاقُفو َن َل َد ْي ِهَ .فَل َّما َن َ
َوَن َ
ظ َر َرَك َ
َ
ْ َ ْ
َ ََ
وَقال :يا سِيدِ ,إن ُك ْنت َقد وجدت ِنعم ًة ِفي عينيك َفالَ تَتَجاوْز عبدكِ.ليؤخ ْذ َقِليل م ٍ
اغ ِسُلوا أ َْرُجَل ُك ْم
اء َو ْ
َ َ َ َْ َ ُ ْ َ
َ ْ َْ َ
ُ َ
َ َ َ َ ُّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
ِ
ِ
واتَّ ِكُئوا تَ ْح َت َّ
وب ُك ْم ثُ َّم تَ ْجتَ ُازو َن ,ألََّن ُك ْم َق ْد َم َرْرتُ ْم َعَلى َع ْبِد ُك ْم.
الش َج َ ِرةَ ,ف ُ
آخ َذ ك ْس َرَة ُخ ْب ٍزَ ,فتُ ْسنُدو َن ُقُل َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َس ِرِعي بثَالَث َك ْيالَت َدقيًقا
َفَقاُلوا َ :
َس َر َ
يم إَلى اْل َخ ْي َمة إَلى َس َارَةَ ,وَق َ
ال :أ ْ
هك َذا تَْف َع ُل َك َما تَ َكل ْم َتَ.فأ ْ
ع إ ْب َراه ُ
س ِمي ًذا .اع ِجِني واصن ِعي خبز مَّل ٍة .ثُ َّم رَك ِ ِ
اهيم ِإَلى اْلبَق ِر وأ ِ
طاهُ لِْل ُغالَ ِم
َع َ
َ َ َ
صا َو َجِّيًدا َوأ ْ
ْ
َ َ
َخ َذ ع ْجالً َر ْخ ً
َ ْ َ ُ َْ َ
َ
ض إ ْب َر ُ
( )1سفر صموئيل األول. 29/15 :

( ) 2انظر :هللا واألنبياء في التوراة والعهد القديم :محمد علي الباز ,الدار الشامية ,بيروت ,األولى1990 ,م,
ص. 38
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َّ ِ
ِ
ِ
ان ُه َو َو ِاقًفا َل َد ْي ِه ْم تَ ْح َت
ع لِ َي ْع َمَل ُه.ثُ َّم أ َ
َس َر َ
ام ُه ْمَ .وِا ْذ َك َ
َخ َذ ُزْبًدا َوَل َبًناَ ,واْلع ْج َل الذي َعمَل ُهَ ,وَو َ
َفأ ْ
ض َع َها ُقَّد َ
()1
َّ
َكُلوا}.
الش َج َ ِرة أ َ

ذكر الباحث أنه ال يمكن أن يكون هذا الكالم وحياً من هللا أُلقي على موسى عليه السالم ,فهو

افتراء وكذب على هللا وعلى مالئكته ,وهو من باب السخف أقرب .

ومن هذه الخرافات ما تذكره التوراة { :وبنى نوح مذبحاً للرب ,وأخذ من كل البهائم الطاهرة

ومن كل الطيور الطاهرة ,وأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا ,وقال الرب في قلبه

ال أعود ألعن األرض أيضاً من أجل اإلنسان}(.)2

نسي هؤالء الكاذبون المضلون أن هللا سبحانهَ﴿ :ل َ َ َنا َ َّ َ لح م َها َال ِ َماؤ َها َ َل ِك َ َ َناله
َّ
الت َة َ ى ِمَنك َل َك َذلِ َك َ َّخَرَها َلك َل لِت َك ِبر ا َّ َ َعَ ى َما َه َ اك َل َ َب ِشَر اَلم َح ِ ِن َ ﴾(سورة الحج . )37 :

ثامناً :ع اهل

هللا مغ ل

هللا فة ر:

سجل عليهم القرآن الكريم
ال غرابة أن نسمع اليهود يصفون هللا بكل صفات النقص ,وقد ّ
دعواهم أن هللا فقيرَ﴿ :لَة َ َ ِم َع َّ َق َ َ َّال ِذ َ َقال ا إِ َّ َّ َ َف ِة ر َ َن َح َ َغِنَ اء َ َن َكتب َما َقال ا
ِ
اب اَل َح ِر ِ
يَ﴾( .سورة آل عمران .)181 :
اء ِب َغَ ِر َحَ َ َنة ذ ق ا َع َذ َ
َ َق َتَ ه َل األَ َنبَ َ

سجل عليهم قولهمَ َ ﴿ :قاَل َ اَلَ ه َ َّ ِ َم َغ َل غَّ َ ََ ِ ِه َل َ ل ِعن ا ِب َما َقال ا َب َل
كما ّ
ِ
ف َ َشاء َ َلَ ِ ي َ َّ َك ِث اًر ِمَنه َل َما ن ِ َ ِإَلَ َك ِم َ َربِ َك ط َغَ اناً َ ك َف اًر َ ََلَةَ َنا
َ َ اه َمَب َ
ط َتا ِ نفَ َكَ َ
ب َنهل اَلع ا َ اَلب َغ َضاء ِإَلى لِ اَل ِة ِ
َها َّ َ َ َ َع َ َ ِفي األََر ِ
م
ام كَّ َما َ َ َق ا َنا اًر لَِ َحَر ِب َ َط َفأ َ
ََ
َ َ َ ََ َ َ َ
َ
َ َ
َف َ ا اً َ َّ ال ِحب اَلم َف ِ ِ َ ﴾( .سورة المائدة . )64 :
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :دخل أبو بكر  بيت المدراس فوجد يهوداً قد اجتمعوا

إلى رجل منهم يقال له (فنحاص) ,وكان من علمائهم وأحبارهم ,فقال أبو بكر ويلك يا فنحاص اتق هللا
وأسلم ,فوهللا أنك لتعلم أن محمداً رسول هللا ,وتجدونه مكتوباً عندكم في التوراة ,فقال فنحاص وهللا

يا أبا بكر ما بنا إلى هللا من فقر ,وانه إلينا لفقير ,ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا ,وانا عنه ألغنياء,
ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ,ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنياً ما

أعطانا الربا ,فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة ,وقال والذي نفسي بيده لوال العهد

الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو

هللا.

()3

( )1سفر التكوين.8-1/18 :

( )2سفر التكوين. 22-20/8 :
( )3الدر المنثور :جالل الدين السيوطي . 396/2 ,
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م قف الفخر ال ار ي م

ع ى ال ه

نهل غن اء هللا فة ر:

 . 1إنه تعالى لما أمر بإنفاق األموال في سبيله قالت الكفار إنه تعالى لو طلب اإلنفاق في تحصيل
مطلوبة لكان فقي اًر عاج اًز ,ألن الذي يطلب المال من غيره يكون فقي اًر ,ولما كان الفقر على هللا

محاالً ,كان كونه طالباً للمال من عبيده محاالً ,وذلك يدل على أن محمداً كاذب في إسناد هذا

الطلب إلى هللا تعالى .

 . 2ثم إن اليهود إذا أرادوا التقرب إلى هللا بأموالهم كانت تجض نار من السماء فتحرقها ,لهذا لم يكن
طلب محمد األموال في سبيل هللا حقاً ,ولو كان حقاً لحدث كما كان يحدث مع أسالفهم
بزعمهم.

 .3طلب موسى من قبل من اليهود أن يتبعوه في مجاهدة األعداء فقالوا له اذهب أنت وربك فقاتال,
لما أن هللا قادر لماذا يطلب منا الجهاد ,وكذا ههنا مع محمد حينما طلب منهم المجاهدة ببذل

المال قالوا لما كان اإلله غنياً فأي حاجة به إلى أموالنا ,وهذا القول منهم كان على سبيل الطعن

في نبوة محمد عليه الصالة والسالم(. )1
أما عن قوله تعالىَ َ ﴿ :قاَل َ اَلَ ه

ضح الفخر ال ار ي:

َ

َّ ِ َم َغ َل غَّ َ ََ ِ ِه َل﴾.

 .1القول بأن يد هللا مغلولة قول باطل ببديهة العقل.
 .2هذا ال يقوله عاقل ,ألن لفظ هللا اسم لموجود قديم قادر على خلق العالم وايجاده وتكوينه ,وهذا
الموجود يمتنع أن يكون يده مغلولة ,وقول اليهود هذا فيه ج ه:

األ  :على سبيل اإللزام :فهم لما سمعوا قوله تعالى َ ﴿ :م َ َذا َّال ِذي َة ِرم َّ َ َقَرضاً َح َ ناً﴾,
قالوا لو احتاج إلى القرض لكان فقي اًر عاج اًز ,فلما قالوا ذلك حكى القرآن عنهم .
ال جه الثاني :أن اليهود لما أروا أصحاب محمد فقراء وفي غاية الحاجة قالوا على سبيل السخرية
واالستهزاء إن إله محمد فقير مغلول اليد ,فلما قالوا ذلك حكى القرآن عنهم ذلك.
ال جه الثالث :اليهود أكثر الناس أمواالً وثروة فلما بعث محمداً وكذبوه ضيق هللا عليهم المعيشة
فعند ذلك قالت اليهود قولتهم ,وهذه الحكاية صحيحة عن اليهود ,بهذه العبارة استوجبوا اللعن لعدم

رعاية األدب مع هللا

()2

.

( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 120/9 ,
( )2انظر :المصدر السابق  :الفخر الرازي. 43/12 ,
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ر ال ار ي ع ى ال ه :

خ

 .1أن اليهود قد أساؤوا إساءة بالغة في فهمهم للذات العليا.
 .2أفسدوا فساداً عظيماً في تصورهم للخالق سبحانه وتعالى ,فنسبوا إليه سبحانه وتعالى أحط
الصفات ,وتحدثوا عنه بسخف واسفاف.

 .3انحرفوا بذلك انحرافاً شديداً عن التنزيه التام هلل سبحانه الذي أتى به نبي هللا سيدنا موسى ,
والذي نراه ونلمسه في كثير من آيات القرآن الكريم.

 .4جنحوا جنوحاً كامالً إلى التشبيه والتجسيم وأسرفوا إسرافاً شديداً في اتجاههم الحسي وتصورهم
المادي ,مندفعين في ذلك بتأثير الوثنيات التي كانت سائدة في الديانات القديمة(. )1

هذا معناه أنه ال يجوز بأي حال من األحوال التقول في أمر األسماء والصفات من عند
اإلنسان معتمداً على عقله أو علمه أو فطرته ,فهي أمور توقيفية نتبع فيها وال نبتدع .
وبناء على ذلك فإنه يلزم المؤمن أن يعتقد بأن أسماء هللا تعالى وصفاته ال تشبه أحداً من
ً
خلق هللا ,وال يشبهه أحد من خلقه ,وان وقع شيء من ذلك فهو اشتراك في اللفظ فقط دون المعنى
المدلول .
ثم إن صفاته وأسمائه توقيفية ,فما أثبته هللا لنفسه وأثبته نبيه له نثبته ,وهذا ال يكون إال
بالدليل .
هذا وصفات هللا تعالى كلها صفات كمال ,بدون نقص أو عجز ,وأن هذه الصفات معناها
معلوم ولكن كيفها مجهول(. )2
والحقيقة أن اليهود هم البخالء الذين ال ينفقون ,وأن أيديهم هي المغلولة ,هذه هي خبرة
التجربة وأحاديث التاريخ الطويل عنهم ﴿ :غَّ َ ََ ِ ِه َل َ ل ِعن ا ِب َما َقال ا﴾ ,وبخل اليهود أمر ظاهر
للعيان ََ ﴿ :ل َله َل َن ِ ب ِم َ اَلمَ ِك َفِسذاً ال َؤت َ َّ
اس َن ِة اًر﴾( .سورة النساء  ,)53 :وقوله تعالى:
الن َ
﴿ق َل َل َ َنت َل َت َمِك َ َخ َ ِائ َ َر َح َم ِ َربِي ِإذاً أل ََم َ َكت َل َخ َشَ َ ا ِ ن َف ِ
اق َ َكا َ ا ِ َن َ ا َقت اًر﴾
(سورة اإلسراء  . )100 :هذه هي طبيعة اليهود وأخالقهم على مدار تاريخهم الطويل .

تا عاً :عم ا

هلل ال ل

بحانه عما ة ل

ع اً كب ارً:

دحض هللا زعمهم الباطل بقوله َ ﴿ :قال ا َّات َخ َذ َّ َل اً بحاَنه بل َله ما ِفي ال َّ م ا ِ
ََ
َ
َ
ََ ََ
َ
َ األََر ِ
م ك ٌّل َله َق ِانت َ ﴾( .سورة البقرة  ,)116 :و قوله تعالى َ َ ﴿ :قاَل َ اَلَ ه َ َّ
الن َ َارى َن َح ََبَناء

( )1انظر :تأثير اليهودية باألديان الوثنية  :فتحي محمد الزغبي ,ص. 673
( )2انظر :مجموع الفتاوى  :ابن تيمية. 58/3 ,

-104-

َّ ِ ِ
َحَّباؤه﴾ (سورة المائدة  ,)18 :وبناء على هذا الزعم الباطل قالوا َ َ ﴿ :قال ا ك ن ا ه اً َ َ َن َ َارى
َ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َت َه َت ا ق َل َب َل مَّ َ ِإَبَراه َل َحن فاً َ َما َكا َ م َ اَلم َش ِرك َ ﴾( .سورة البقرة  ,)135 :ثم قالوا َ َ ﴿ :قال ا َل َ
ىِ
َّ ِ َّ
َم ِان ه َل﴾( .سورة البقرة . )111 :
َ َ خ َل اَل َجن َ إال َم َ َكا َ ه اً َ َ َن َ َار تَ َك َ
ِ ِ
ِ
َ َ َغ ِفر لِ َم َ َ َشاء
فكان رد هللا عليهم ﴿ :ق َل َف َل َعذبك َل ِبذن ِبك َل َب َل ََنت َل َب َشر م َّم َ َخَ َ
ع ِذب م َشاء َِّ ِ
ّلِل مَ ك ال َّ م َ ا ِ َ األََر ِ
م َ َما َبَ َنه َما َ اَِلَ ِه اَل َم ِ ر﴾( .سورة المائدة  ,)118 :ومن
َ َ ََ َ
َ
َ
ضمن زعمهم الباطل كذلك قولهم َ َ ﴿ :قاَل َ اَلَ ه ع َ َير َاب َّ ِ﴾( .سورة التوبة  ,)30 :قالها كبيرهم
(فنحاص) ,إال أنهم جميعاً ادمغوا بها لرضاهم عما قال ,وقولهم بمقولته .
واإلسالم ينظر إلى هذه الفرية التي افتراها ُكتّاب التوراة ,ورهبانهم وكهنتهم على أنها تعدي
﴿ب ِ ع ال َّ م َ ا ِ َ األََر ِ
م ََّنى َ ك َله
سافر على جالل هللا وقدره ,فاإلسالم ًينكر أن يكون هلل ولدَ :
َ
ِ
َ ك َّل َشيء َ ه َ ِبك ِل َشيء َعِ لَ ,ذلِك َل َّ َربك َل ال ِإَل َه ِإالَّ ه َ َخالَِ
َ َل َ َل َل َتك َ َله َ احَب َ َخَ َ
َ
َ
اعب ه َ ه َ َعَى ك ِل َشيء َ ِك ل ,ال ت َ ِركه األََب َ ار َ ه َ َ ِرك األََب َ َار َ ه َ الَّ ِط ف
ك ِل َش َيء َف َ
َ
اَل َخ ِب ر﴾( .سورة األنعام  ,)103-101 :فإن اتخاذ الولد عالمة على االحتياج والنقص ,وهللا سبحانه منزه
عن النقص واالحتياج .

فقد زعمت التوراة المحرفة أن هللا اتخذ ولد وأبناء ذكو اًرَ { :و َح َد َث َل َّما ْابتََدأَ َّ
اس َي ْكثُُرو َن
الن ُ
ِِ ِ
َن أَبناء هللاِ أرَوا بن ِ
اس أََّنه َّن َحس َن ال َّ
الن ِ
َعَلى األ َْر ِ
ات َّ
اء ِم ْن
ضَ ,وُولِ َد َل ُه ْم َب َن ال
َ ْ ََ
َ
ُ
اتَ .فات َخ ُذوا أل َْنُفسه ْم ن َس ً
ات ,أ َّ ْ َ َ
()1
اختَ ُاروا}.
ُك ِّل َما ْ
ورد في سفر التثنية { :أنتم أوالد الرب إلهكم}(.)2

وورد في سفر المزامير { :أنت ابني وأنا اليوم ولدتك ,سألني فأعطيك األمم ميراثاً وأقاصي

األرض ملكاً}(. )3

أما عن معتقد التلمود في هللا سبحانه وتعالى ,فهو أشد تطاوالً وأخس أسلوباً في الحديث عن

هللا تعالى " :إن هللا يتندم على تركه اليهود في حالة التعاسة ,حتى أنه يلطم ويبكي كل يوم ,فتسقط من
عينيه دمعتاه في البحر ,فيسمع دويهما من بدأ العالم إلى أقصاه ,وتضرب المياه وترتجف األرض في

أغلب األحيان فتحصل الزالزل"(. )4

( )1سفر التكوين.2-1/6 :
( )2سفر التثنية. 1/14 :

( )3سفر المزامير. 8-7/2 :
( )4الكنز المرصود في قواعد التلمود :نصر هللا  ,ص. 55
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وورد أن القمر خاطب هللا قائالً له" :أخطأت حيث خلقتني أصغر من الشمس فأذعن هللا لذلك

واعترف بخطئه وقال " :اذبحوا لي ذبيحة أكّفر بها عن ذنبي ألني خلقت القمر أصغر من الشمس"(,)1
وليس هذا فحسب ,بل أن هللا في زعم التلمود طائا يستولي عليه الغضب بدون دواعي حقيقية فيندم :

"إن هللا إذا حلف يميناً غير قانونية احتاج إلى من يحله من يمينه ,وقد سمع أحد العقالء من
اإلسرائيليين هللا تعالى يقول  :من يحللني من اليمين التي أقسمت بها ,فلما علم باقي الحاخامات أنه لم

يحلله منها اعتبروه حما اًر ,ألنه لم يحلل هللا من يمينه ,ولذلك نصبوا ملكاً بين السماء واألرض اسمه

(مي) لتحليل هللا من أيمانه ونذوره عند اللزوم"(. )2

وهكذا نجد أن اإلله عند اليهود في العهد القديم والتلمود هو إله متجسد بشري ,بل هو أسوأ

سيره اليهود
حاالً من البشر في أخالقه وقيمه ونفسيته وعلمه ورغباته وشهواته ,متقلب المزاج ,جاهلُ ,ي ّ

حسب اتجاهاتهم ورغباتهمُ ,يحب ما ُيحبون ,ويعمل على حمايتهم ليل نهار ,خلق الخلق كلهم ليكونوا
عبيداً لليهود وخداماً .

هذا اإلله الذي هو مرة هللا ,ومرة هو يهوه ,ومرة ألوهيم ,ومرة أدوني ,ومرة إيل ,ومرة بعل,
ومرة عشتروت ,وعشتارات ,ومرة العجل الذهبي ,ومرة ,ومرة ,ومرة ,من هو إلههم الحقيقي ,ال نعرف .
لكننا نعرف أن هللا هو سبحانه إله العالمين الذي خلق الخلق ,الواحد األحد ,الفرد الصمد الذي لم يلد
ولم يولد ,ولم يكن له كفواً أحد ,والذي ال تأخذه سنة وال نوم ,والذي هو غني ُينفق كيف يشاء ,والذي

يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور ,إنه هللا سبحانه وتعالى.

هذا هو اإلله الحق الذي نعتقد به ,ونؤمن بهُ ,ننزهه عن التمثيل والتشبيه والتعطيل والتجسيم,
س َك ِم َثِ ِه َشيء﴾ ,ونقول
نصفه بما وصف به نفسه ,وما وصفه به نبيه محمداً  ,نقول فيه أنه َ﴿ :لَ َ
َ
فيه أنه ﴿ :ال ت َ ِركه األََب َ ار َ ه َ َ ِرك األََب َ َار َ ه َ الَّ ِط ف اَل َخ ِب ر﴾ .
لذا أجمع العقالء والعلماء واألنبياء على أن هللا واحد في ذاته وواحد في صفاته ,متصف بكل

صفات الكمال والتنزيه عن أي نقصان ,ال تشابه بينه وبين المخلوقات ,أما ما جاءت به كتب اليهود

وأسفارهم ,فهو تجذيف على هللا سبحانه وتعالى ,ال يليق به .

( )1الكنز المرصود في قواعد التلمود :نصر هللا  ,ص. 55

( )2النصارى والمسلمون في تلمود اليهود :عبد العظيم إبراهيم  ,مكتبة وهبة  ,القاهرة  ,األولى 1996 ,م ,
ص.20
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الف ل الثالث
م قف الفخر ال ار ي م عة

ال ه في األنب اء
ال ل اآلخر

الم ئك الكتب ال ما
ف ه ث ث مباحث:
المبحث األ  :م قف الفخر ال ار ي م
األنب اء ع هل ال

ل.

المبحث الثاني :م قف الفخر ال ار ي م عة
المبحث الثالث :م قف الفخر ال ار ي م
ال ما

ال ل اآلخر.
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عة

ال ه

في النب

ال ه في الم ئك .
عة

ال ه

في الكتب

المبحث األ
م قف الفخر ال ار ي م عة

ال ه في النب
ل

األنب اء ع هل ال
ف ه ربع مطالب:
المط ب األ  :م قفهل م األنب اء مط ةاً.
المط ب الثاني :إ ذاء تكذ ب األنب اء ع هل ال
المط ب الثالث :قتل األنب اء ع هل ال
المط ب الرابع:

ف األنب اء ع هل ال
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ل.

ل.
ل بالنةائص المعائب.

المط ب األ
م قف ال ه م األنب اء مط ة ًا
إن المتتبع لعقيدة اليهود في النبوة واألنبياء ال بد وأن يقف حائ اًر أمام هذه المعتقدات ,يأخذه

العجب مرة والحيرة مرات ,فهؤالء األنبياء الذين هم أطهر البشر جميعاً ,والذين يصطفيهم هللا

اصطفاء ويصنعهم على عينه صناعة ,نجد عقيدة اليهود فيهم خالية من التقديس واالحترام
ً
معاقر للنساء أو متخذاً إلهاً غير هللا ,أو مخادعاً نصاباً أو
والتنزيه ,فهم ما بين شارب خمر أو
اً

كذاباً .

"فنظرة اليهود لألنبياء مزاجية ,يحكمها هواهم المريض ,ومزاجهم المنحرف ,ال يتبعون منهم

إال من وافق مزاجهم ,وال يصدقون ما جاءهم به األنبياء إال ما كان لهم فيه هوى وشهوة ومصلحة,
()1
َّ
ِب َما ال
اءك َل َر
وما سواه مرفوض باطل ولو كان هو الحق األصيل" قال تعالىَ َ﴿ :فك َما َج َ
َت َه َ ى َنف ك َل ا َ َت َكَبَرت َل َف َف ِريةاً َك َّذَبت َل َ َف ِريةاً َت َةت َ ﴾( .سورة البقرة .)87 :
أما عقيدتهم في النبوة فهي مزيج من الكهانة والعرافة والسحر والشعوذة ,يصل إليها

الشخص متى أراد ,فهي مكتسبة ,وهي خاصة وحكر لبني إسرائيل دون غيرهم من البشر ,فال يعقل

أن يكون نبياً َم ْن هو من غير بني إسرائيل حسب زعمهم.

فهي ال تقتصر على من اختارهم هللا لذلك ,وانما تتسع لكي تشمل كل من يدعي النبوة من

الكهنة والسحرة والمخادعين والكاذبين ,والمنجمين والمنافقين.
خ

()2

الة  :أننا ال نجد في عقيدة اليهود في النبوة واألنبياء شيئاً مما يليق بالنبوة واألنبياء من

التقدير والتنزيه واالحترام ,وهذا مخالف كل المخالفة لما عليه عقيدة المسلمين من تقديرهم

واحترامهم لألنبياء وتنزيههم عن أي منقصة ال تليق بكونهم رسل هللا وأنبياءه .

مفه ل النب :
خت ف مفه ل النب عن الم م

عما ه عن ال ه  ,فهي:

النبوة وهي المكان المرتفع أي الشرف والعلو ,أو من النبأ وهو
النب في ال غ  :مأخوذة إما من َ
الخبر ,والنبي هو المخبر عن هللا رسالته وهديه.
ويجوز ف يه األمران فالنبوة مهمة شريفة ال يحوز عليها إال أشرف الخلق وأفضلهم ,كذلك

هي إخبار عن السماء.

()3

( )1الشخصية اليهودية :صالح الخالدي.412 ,

( )2انظر :العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية  :سعد الدين صالح.265 ,
( )3انظر :لسان العرب :ابن منظور ,مادة :ن ب أ ,561/5 ,وانظر :مختار الصحاح .268/ 1
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في اال ط ح هي" :النبوة فضل إلهي ,وهبة ربانية ,يهبها هللا لمن يشاء من عباده ,ويختص لها
من يريد من خلقه ,وهي ال تدرك بالجد والتعب ,وال تنال بكثرة الطاعة والعبادة ,وانما بمحض
الفضل اإللهي"

()1

ِ ِ
وحينما تكلم القرآن الكريم عن الرسل قال تعالىَ َ َ َّ ﴿ :
ط ِفي ِم َ اَل َم ئ َك ر ً َ ِم َ
الن ِ
َّ
اس ِإ َّ َّ َ َ ِم ع َب ِ ر﴾( .سورة الحج  ,)75 :ويقول تعالى  َ ﴿ :اَِّنه َل ِعَن َ َنا َل ِم َ اَلم َ َ
ط َفَ َ
َخَ ار﴾( .سورة ص  ,)ِ 47 :فاألنبياء هم صفوة هللا من خلقه ,وصفهم هللا بأحسن األوصاف ,والنبوة
األ َ
اصطفاء من هللا وال تكون عن طريق من طرق التكسب .

والنبي إنسان ذكر بالغ عاقل حر أوحى إليه ربه بالنبوة والرسالة ,وأمره بالتبليغ.
له

تتحةَ ف ه هي :الصدق ,واألمانة ,والتبليغ ,والفطانة ,والسالمة من

فا ال ب

العيوب المنفرة ,والعصمة ,وبالتالي ال يمكن أن يدخل في دائرتها الشعوذة والكهانة والسحرة .
أما النبوة عند أهل الكتاب وخصوصاً اليهود فلها مفهوم آخر مختلف كلي ًة عن مفهوم

المسلمين.

خ ائ ها عن ال ه :

مفه ل النب

الً  :مفه ل النب :
النب

عن ال ه

هي" :اإلخبار عن هللا وخفايا مقاصده ,وعن األمور المستقبلة ومصير الشعوب

والمدن واألقدار ,بوحي خاص منزل من هللا على فم أنبيائه المصطفين" (.)2
عرف ال ه

النبي بأنه " :من يتكلم أو يكتب عما يجول في خاطره ,دون أن يكون ذلك الشض من

بنات أفكاره ,بل هو من قوة خارجة عنه ,وهي قوة هللا".
األنب اء عن ال ه

رجا

()3

متن ع  :منهم اآلباء وهم إبراهيم واسحاق ويعقوب ,ومنهم األنبياء

الرسل ,منهم موسى وهارون ,ومنهم األنبياء الملوك ,ثم األنبياء القضاة وهم الذين كانوا قبل السبي,
ثم أنبياء فترة السبي ,وأنبياء ما بعد فترة السبي.

()4

( )1الصابوني  :النبوة واألنبياء – ص .10
( )2قاموس الكتاب المقدس – ص .949
( )3المصدر السابق ,ص .949

( )4انظر :المصدر السابق ,ص .951
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ثان اً :خ ائص النب عن ال ه :
اخت ف خ ائص النب عن ال ه

عل ال ه

ع ى غ رهل م األمل:

النب :

 .1إ النب م األم ر التي اختص بها بن إ رائ ل

الخ َ:

لهذا فهم ال يعترفون بأي نبي من األنبياء من غير اليهود عدا أيوب عليه السالم ,لهذا

نجدهم ال يعترفوا بنبوة عيسى ومحمد عليهما السالم ,فهي ميراث يتوارثه األبناء عن اآلباء{ :أما أنا
فهذا عهدي معهم قال الرب :روحي الذي عليك وكالمي الذي وضعته في فمك ال يزول من فمك,

وال من فم نسلك وال من فم نسل نسلك ,قال الرب من اآلن والى األبد}.

()1

والمسلمون ينظرون إلى النبوة على أنها اختيار من هللا
ط ِفي ِم اَلم ِئك ِ
عائلة ,فهي اصطفاء من هللا َ َ َ َّ ﴿ :
َ َ َ
َب ِ ر﴾( .سورة الحج . )75 :

 .2ال فرق عن هل ب

النبي الر

سبحانه ال يختص بنسب أو دم أو
الن ِ
ر ً َ ِم َ َّ
اس ِإ َّ َّ َ َ ِم ع

 ,فهما ا ما لم مى اح :

كذلك ُيفرق علماء اإلسالم بين النبي والرسول ,فكل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً,
والرسول هو ما أنزل هللا عليه الوحي بشريعة جديدة وأمره هللا بالتبليغ ,أما النبي فهو الذي يبلغ شرع

الرسول الذي قبله.

()2

 .3ات ا النب بالم ك:
الملك ,فهم الذين يقررون مصائر أقوامهم في الحرب أو السلم,
فالنبي عندهم في منزلة َ
يذكر سفر الخروج { :فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجاالً واخرج حارب العماليق ,وغداً أقف أنا
على رأس التلة وعصا هللا في يدي ,ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق ,وأما موسى

وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة ,وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب ,واذا خفق يده

أن عماليق يغلب ,فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حج اًر ووضعاه تحته فجلس عليه ,ودعم
هارون وحور يديه الواحد من هنا واآلخر من هناك ,فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس ,فهزم
يشوع عماليق وقومه بحد السيف} (. )3

( )1سفر إشعياء.21-20/59 :
( ) 2انظر :بنو إسرائيل وموقفهم من الذات اإللهية واألنبياء  :عبد الشكور محمد العروسي ,رسالة دكتوراه ,جامعة
أم القرى ,قسم العقيدة ,السعودية ,سنة 1982م ,ص.519

( )3سفر الخروج.13-9/17– :
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أما في اإلسالم فهناك من األنبياء ما جعلهم هللا ملوكاً كسليمان وداود ,وهذا ليس ضرورياً
طا ِب﴾.
عتَ َناه اَل ِح َك َم َ َ َف َ َل اَل ِخ َ
لكل الرسل واألنبياء ,فعن داود يقول تعالى َ َ ﴿ :ش َ َ َنا مَ َكه َ َ
(سورة ص .)20/وعن سليمان يتحدث القرآن الكريم َ ﴿ :قا َ َر ِب ا َغ ِفَر لِي َ َه َب لِي مَ كاً ال َ َنَب ِغي
محمد صلى هللا
َح ِم َ َب َع ِ ي ِإَّن َك ََن َ اَل َ هَّاب﴾(.سورة ص ,)35/وال يكون هذا لكل نبي ,فقد ُخّير
ال
أل َ
عليه وسلم بين أن يكون نبياً ملكاً أو نبياً عبداً ,فاختار أن يكون نبياً عبداً.

 .4الخ ط ب

النب

()1

غ رها م الظ اهر:

فرق اإلسالم تماماً بين النبوة وغيرها من
مثل الكهانة والعرافة والسحر والتنبؤ ,وقد ّ
وجعل النبي مؤيداً من هللا تعالى بالمعجزات ,عكس الكهان والمشعوذين الذين يكذبهم هللا
الظواهرُ ,
ويخزيهم .

 .5ع ق األنب اء ف ما ب نهل هي ع ق

ل ن ب:

وذلك الختصاص النبوة فيهم وحدهم " .أما عن كون النبوة ميراثاً يتوارثه األبناء عن اآلباء,

قد يكون ذلك في قلة قليلة من األنبياء كإبراهيم ,واسحاق ,ويعقوب ,ويوسف ,وزكريا ويحيى ,ليس

معنى ذلك أنه استحقاق لهؤالء األبناء ,إنما هو اصطفاء قبل كل شض ,وأما أن يكون شرطاً فهذا ال
يقول به اإلسالم".

()2

 .6تنتةل النب م شخص إلى عخر بأي طرية حتى ع طريَ ال مس:
اختيار واختصاصاً من هللا
فبإمكان النبي أن يهب النبوة لشخص آخر ,فهي عندهم ليست
اً
تعالى{ ,فخرج موسى وكلم الشعب بكالم الرب ,وجمع سبعين رجالً من شيو الشعب ,وأوقفهم
حوالي الخيمة ,فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على السبعين

رجالً الشيو  ,فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا}

 .7ن

ال حي ع ى النبي باخت ار هللا تعالى,

العري غ رها:

()3

.

بالرقص الضرب ع ى اآلال الم

ة

{واآلن فأتوني بعواد ,ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب}(.)4
وفي موضع آخر{ :بعد ذلك تأتي إلى جبعة هللا حيث أنصاب الفلسطينيين ,ويكون عند
مجيئك إلى هن ـاك إل ـى المدينـ ـة أنـ ـك تصـ ـادف زمـ ـرة م ـن األنبيـ ـاء نازليـ ـن من المرتفعة وأمامهم رباب
( )1انظر :بنو إسرائيل وموقفهم من الذات اإللهية واألنبياء  :عبد الشكور محمد العروسي ,ص. 521
( ) 2محمد واألنبياء في المصادر اليهودية والنصرانية :السيد سالمة غنمي ,مطابع الوليد ,القاهرة ,2003 ,ص.36
( )3سفر العدد.25 – 24/11 :
( )4سفر الملوك الثاني.15/3 :
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ودف وناي وعود ,وهم يتنبأون فيحل عليك روح الرب ,فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر}

()1

.

اإلسالم يرى أنه ليس هناك أدنى عالقة بين النبوة وبين الذنوب والمعاصي كالطرب

التعري وحاالت الصرع التي تعتري بعض المهوسين أحياناً ,إنما النبوة والوحي حالة من
والرقص و ّ
ِ
ِ
َم ِرَنا َ َ َ َحَ َنا ِإَلَ ِه َل
الخشوع والروحانية العالية جداً ,لهذا قال هللا عنهم َ َ ﴿ :ج َعَ َناه َل َئ َّم ً َ َه َ بأ َ
ِفعل اَل َخ ار ِ اِ َقام ِ ال َّ ِ
اء ال َّ َكا ِ َ َكان ا َلَنا َعا ِب ِ َ ﴾(.سورة األنبياء.)73:
َ اِ َت َ
َ َ ََ َ َ

 .8النب في الرجا

في الن اء ضاً:

مثل مريم أخت موسى وهارون ,وخلدة امرأة شلوم ,وحنة أم صموئيل ,وحنة بنت فنوئيل,

ودبورة ,وبنات فيلبس األربعة :

()2

{فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها ,وخرجت جميع

ظم الفرس وراكبه طرحهما في
النساء وراءها بدفوف ورقص ,وأجابتهم مريم رنموا للرب فإنه قد تع ّ

البحر} (. )3

أما عن كون النبوة في النساء كما هي في الرجال ,فقد ورد في القرآن الكريم خالف ذلك
َه َل
في أن األنبياء ال يكونون إال رجاالً َ َ ﴿ :ما ََر َ َ َنا ِم َ َقَبِ َك ِإالَّ ِر َجاالً ن ِحي ِإَلَ ِه َل َفا َ أَل ا َ
ِ
الذ َك ِر ِإ َ كَنت َل ال َت َعَ م َ ﴾ (سورة النحل ,)43/وقوله تعالى َ َ ﴿ :ما ََر َ َ َنا ِم َ َقَبِ َك ِإالَّ ِر َجاالً ن ِحي
َه ِل اَلةَرى﴾ (سورة يوسف. )109/
ِإَلَ ِه َل ِم َ َ

 .9النبي تةاضى جر النب م الناس:
وهي ما تُسمى عندهم النبوة االحترافية {فقال له هو ذا رجل هللا في هذه المدينة والرجل

مكرم ,كل ما يقوله يصير ,لنذهب اآلن إلى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيها ,فقال
شاول للغالم هو ذا نذهب فماذا نقدم للرجل ,ألن الخبز قد نفذ من أوعيتنا وليس من هدية نقدمها

لرجل هللا ,ماذا معنا ,فعاد الغالم وأجاب شاول وقال هو ذا يوجد بيدي ربع شاقل فضة فأعطه
لرجل هللا فيخبرنا عن طريقنا}.)4( .

والحقيقة أن مهمة األنبياء والرسل مهمة واحدة وهي دعوة الناس لعبادة هللا وحده َ َ ﴿ :ما
ِ
اعب ِ ﴾( .سورة األنبياء  .)25 :وقال
ََر َ َ َنا ِم َ َقَبِ َك ِم َ َر
ِإالَّ ن ِحي ِإَلَ ه ََّنه ال ِإَل َه ِإالَّ ََنا َف َ
ِ
اج َتِنب ا َّ
الطاغ َ َف ِمَنه َل َم َ َه َ ى َّ َ ِمَنه َل
تعالىَ َ ﴿ :لَة َ َب َع َثَنا في ك ِل َّم َر الً َ َ ا َعب ا َّ َ َ َ

( )1سفر صموئيل األول.6-5/10 :
( )2انظر :قاموس الكتاب المقدس – ص .952
( )3سفر الخروج.21-20/15 :

( )4سفر صموئيل األول. 8-6 /9 :
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َم َ

َحَّة َ

َّ
الض َل
َعَ َ ِه

(سورة النحل .)36 :

م َفاَنظر ا َك ف َكا ع ِ
َف ِ ر ا ِفي األََر ِ
اقَب
َ َ
َ َ

اَلم َك ِذ ِب َ ﴾.

 .10التنبؤ ع طريَ التعري:
فقد كان شاول ال يتنبأ إال بعد أن يتجرد من مالبسه ويتعرى بين الناس كعادة غيره من
األنبياء .وكأن العري هو إحدى وسائل استجالب النبوة وقرين من قرائن حلول روح هللا { :فذهب
أيضا روح هللا فكان يذهب ويتنبأ حتى جاء إلى
"شاول" إلى هناك إلى نايوت في الرامة فكان عليه ً
يانا ذلك النهار
أيضا أمام صموئيل ,وانطرح عر ً
أيضا ثيابه ,وتنبأ هو ً
نايوت في الرامة ,فخلع هو ً

كله وكل الليل}.)1(.

يانا بين الرجال والنساء ,واألطفال بعورته الغليظة لمدة ثالثة أعوام
وكذلك سار أشعياء عر ً
قائال :اذهب
استجابة للوحي -كما يدعون{ :في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد أشعياء بن آموص ً
وحل المسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك ,ففعل هكذا ومشى معرى
وحافيا.فقال الرب :كما
ً
()2
مشى عبدي أشعياء معرى
وحافيا ثالث سنين آية وأعجوبة}.
ً

إط قا ال ه

ع ى النب :

يطلق اليهود على النبي مجموعة من االطالقات منها:
 .1رجل هللا{ :فقال له هو ذا رجل هللا في هذه المدينة والرجل مكرم ,كل ما يقوله يصير}.

()3

 .2الرائي{ :هلم نذهب إلى الرائي ,ألن النبي اليوم كان يدعى سابقاً الرائي} (.)4
 .3اآلباء{ :ي ُكون أَبا لِج ِم ِ َّ ِ
ين ُي ْؤ ِمُنو َن}
يع الذ َ
َ َ ً َ

()5

بهذا نرى الفرق بين نظرة اإلسالم والمسلمين للنبوة واألنبياء القائمة على اإليمان بعصمتهم
وتنزيههم عن المعاصي واآلثام ,والبعد بهم عن كل ما يمكن أن يزري من األخالق والسلوكيات
المشينة ,على خالف ما ينظر اليهود إلى أنبيائهم .

( )1سفر صموئيل األول .24-23 :19
( )2سفر إشعياء .4-2 :20
( )3سفر صموئيل األول.6 /9 :
( )4سفر صموئيل األول.9 /9 :
( )5سفر رومية.11/4 :
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تعب ار في منتهى الحةار الخ

ال قاح :

كان بنو إسرائيل يطلقون على األنبياء في بداية عهدهم بالنبوة لقب (رجال اإلله المخلص

يهوه) ,ثم ُدعي فيما بعد (عرافاً) ,أو (شيخاً) ,أو (رائياً) ,وفي زمن صموئيل األول أطلقوا لقب
النبي على الرجال الذكور ,ونبيه على من حمله من النساء ,وقد سبقت (دبورة) أول من حمل هذا
اللقب صموئيل األول ,حيث عاشت في عصر القضاة ,أما صموئيل فكان في أوائل عصر

الملوك(. )1

وقد ظهرت أنواع كثيرة من النبؤات ,منها نبؤة السحر ,ونبؤة الرؤيا واألحالم ,ونبؤة الكهانة,

ونبؤة الجذب ,أو الجنون المقدس ,ونبؤة التنجيم وطوالع األفالك ,وكلها مما يدعيه المتنبؤون

ويدعون معه العلم بالغيب والقدرة على تسخير نواميس الطبيعة ولكنها على اتفاقها في هذه الدعوة
ّ
تختلف بمصادرها وفطرة الناس إليها أيما اختالف(. )2
ومن أنواع النبوات واألنبياء ,األنبياء المحترفون { :الكهنة لم يقولوا أين هو الرب وأهل
الشريعة لم يعرفوني والرعاة عصوا علي واألنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما ال ينفع} ,)3(.وهم
ّ
القررات التي تصدرها السلطة ,وكان
التابعون للهيئات الحكوميةُ ,يسبغون هالة من القداسة على ا
من واجبهم إخبار المواطنين العاديين باألشياء التي يطيب لهم سماعها ,ليؤكدوا على أن كل شيء

على ما يرام ,وأنه ليس في اإلمكان أبدع مما كان(. )4
الباحث رى أن هؤالء يشبهون في زماننا ما نسميهم علماء السلطة والحكومة .
ومن األنبياء الذين كثر انتشارهم في بني إسرائيل من سمتهم التوراة باألنبياء الكذبة ,وهم

الذين يدعون كذباً أنهم مرسلون من عند هللا { :قد سمعت ما قالته األنبياء الذين تنبأوا باسمي
بالكذب قائلين حلمت ,حلمت ,حتى متى يوجد في قلب األنبياء المتنبئين بالكذب بل هم أنبياء

خداع قلبهم} (.)5

"وهؤالء األنبياء حسب زعم التوراة شأنهم شأن غيرهم في العالم القديم يزعمون أنهم يتكلمون

باسم "يهوه" رب إسرائيل وأنهم كانوا يبدأون كالمهم في الغالب بجملة "وحي من يهوه" وهكذا تكلم

ليهوه" ,وال حاج ـة بن ـا إلـ ـى الق ـول أن أكثره ـم ق ـد تكل ـم ف ـي جو من الغفلة ,دون أن يكون لكالمهم أي
( )1انظر :بنو إسرائيل  :محمد بيومي مهران ,دار المعرفة الجامعية ,اإلسكندرية1999 ,م ,ص. 31/5
( )2انظر :حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ,عباس العقاد ,ص. 89
( )3سفر أرميا8/2 :

( )4انظر :المدخل لدراسة التوراة  :محمد البار ,ص. 62
( )5سفر أرميا27-25/23 :
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تأثير ,واذا وجد منهم من نجح في فرض شخصيته فكم وكم غيره مروا ولم يشعر الناس بهم"(. )1

م

ظائف األنب اء عن بني إ رائ ل:
تخت ف ظائف األنب اء عن ال ه

ع غ رهل م األمل فهي عن هل(:)2

الخلقي.
 .1باإلضافة لدورهم الديني هم حراس وحماة لتقاليد اليهود ووجدانهم ُ
 .2تقديم القرابين :ما من نبي إال بنى مذبحاً للرب لتقديم األضاحي والقرابين -,حسب زعمهم -
{ابن مذبحاً للرب إلهك على رأس هذا الحصن بترتيب}

()3

.

 .3هو الوسيط بين هللا وبين الشعب ليتضرع للرب من أجل األفراد والجماعات{ :فصر موسى
إلى الرب قائالً ,ماذا أفعل بهذا الشعب ,بعد قليل يرجمونني}

()4

.

 .4كانوا موضع استشاراتهم قبل الحرب والرحلة واإلقامة لعلمهم أنهم األقرب إلى الرب ومطلعون
على الغيب .

 .5التغني باألناشيد المصاحبة للرقص والموسيقى { :ويكون عند مجيئك إلى هناك إلى المدينة
أنك تصادف زمرة من األنبياء نازلين من المرتفعة وأمامهم رباب ودف وناي وهم يتنبأون}

()5

.

طا ِ
طا َفأَن َ اه َل ِذ َكَر َّ ِ َ َل ِئ َك ِح َ ب َّ
هؤالء هم اليهود الذين ﴿ا َ َت َح َ َذ َعَ َ ِه َل َّ
الشَ َ
الشَ َ
َال ِإ َّ ِح َ َب َّ
طا ِ ه َل اَل َخا ِ ر َ ﴾ (سورة المجادلة . )19 :
الشَ َ

المط ب الثاني
إ ذاء تكذ ب ال ه

لألنب اء ع هل ال

ل

يتعرض أي نبي من أنبياء هللا تعالى لألذى البهتان والتكذيب واالفتراء كما حدث مع
لم ّ
أنبياء بني إسرائيل من بدايتهم حتى آخرهم ,فقد كانت سيرة بني إسرائيل مع أنبيائهم على كثرتهم
س يرة مذمومة ,لم تخلو منها فترة من الزمن ,وال نجا منها نبي من األنبياء عليهم السالم ,فعالقاتهم
مع األنبياء من بني جلدتهم ,عالقة ما بين قتل وتكذيب وتشويه ,حتى لما أرادوا أن يكتبوا توراتهم

فقد مألوها بكل كذب وافتراء على هؤالء األنبياء.

( )1المدخل لدراسة التوراة :محمد البار  ,ص. 75
( )2المصدر السابق :ص . 75
( )3سفر القضاة. 25/6 :

( )4سفر الخروج. 4/17 :
( )5سفر صموئيل األول. 5/10 :
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حتى سيدنا محمد  حرص اليهود على أن تكون سيرتهم معه كما كانت سيرتهم مع أنبيائهم

حرضوا
لوال عناية هللا بهذا النبي عليه الصالة والسالم ,فقد تعرض للتكذيب واألذى قوالً وفعالًّ ,

وجيشوا الجيوا ,وتآمروا مع الغزاة للمدينة المنورة ,وشوشوا على رسالته ,ودسوا له
عليه القبائل ّ
السم في الطعام مرة وحاولوا قتله بإلقاء الصخرة على رأسه مرة أخرى .
وفي هذا المطلب سأركز على دراسة حالة األذى والتكذيب من قبل اليهود لألنبياء عليهم
السالم.
لقد شمل أذى اليهود األنبياء جميعاً ,ومن ضمن هذا األذى التشهير بهم واتهامهم باألفعال

المشينة ,التي ال تليق باإلنسان العادي فما بالك باألنبياء ,وقد امتألت التوراة الموجودة بين أيدي
اليهود بالقصص والحكايات المفتراة عليهم ,ويعتبر هذا من أشد االبتالء لهؤالء األنبياء ,فقد

اتهموهم بالكذب وعبادة آلهة غير هللا ,والزنا ,والسرقة ,والقتل ,والخيانة وشرب الخمر والتعري,
وغير ذلك من كبائر الذنوب .
ومما ورد في التوراة على لسان أرميا { :صرت للضحك كل النهار ,كل واحد استه أز بي

اغتصابَّ ,
ألن كلمة الرب صارت لي للعار والسخرية كل
ظلم و
ال
ألني كلما تكلمت حرضت ناديت ال
النهار} (. )1
فاألنبياء عند اليهود "ليسوا معصومين من الخطأ الذي هو مظهر من مظاهر الضعف
البشري ,فليس معصوماً من الخطأ إال هللا وحده ,في حين أن األنبياء بشر"(. )2
ومن هنا ال يستهجن اليهود ما تذكره التوراة عن أنبيائهم من اتهامات باطلة كاذبة ,في نفس

الوقت ينظر المسلمون إلى األنبياء بعمومهم على أنهم صفوة الخلق ,وهم على أعلى درجة من

الخلق واالنضباط ,وال يجوز أن تحدث منهم الصغائر فضالً عن الكبائر والكفر ,واال كان صاحب
ُ
هذا القول كاف اًر كف اًر صريحاً.

ر م إ ذاء ال ه

ألنب ائهل:

وتعرى دون أن ينتبه لنفسه,
 .1فقد افتروا على نوح الكذب بأن اتهموه بشرب الخمر حتى سكر ّ
مما جعل أبناءه يطلعون على عورته{ :وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر
حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخوته خارجاً}

()3

( )1سفر أرميا. 8 -7/20 :

( )2المجتمع اليهودي :زكي شنودة ,مكتبة الخانجي ,القاهرة .
( )3سفر التكوين. 21-20/9 :
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.

اه ِب َط ِب َ ل ِمَّنا
إال أننا نجد القرآن الكريم يتحدث عن نوح حديثاً طيباً ِ ﴿ :ق َل َ ا ن ح َ
َ َبَرَكا َعَ َ َك َ َعَ ى َمل ِم َّم َ َم َع َك َ َمل َ ن َم ِتعه َل ث َّل َ َم ه َل ِمَّنا َع َذاب َلِ ل﴾ (سورة هود . )48 :

األذى الذي لحَ ب ط :

 .2ونفس األمر حدث مع لوط عليه السالم ,واتهمته التوراة بالزنا بابنتيه ,أي زنا محارم وهو أشد
وألعن أنواع الفاحشة ,وهو الذي كان ينكر على قومه فعل الفاحشة {فسقتا أباهما خم اًر في تلك

الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها وال بقيامها} ( ,)1وهكذا فعلت

الصغرى مثل ما فعلت الكبرى{ ,فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب وهو أبو المؤابيين إلى
اليوم ,والصغيرة أيضاً ولدت ولداً ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمي إلى اليوم}

 .3األذى الذي لحَ ب

()2

.

ف  :ومن األذى ما اتهم به بنو إسرائيل يوسف عليه السالم كما يذكر

ذلك ابن القيم " :ونسبوا إلى يوسف عليه السالم أنه حل تكة سراويله وتكة سراويل سيدته ,وأنه

قعد منها مقعد الرجل من امرأته ,وأن الحائط انشق له فرأى أباه يعقوب عليه السالم عاضاً
على أنامله ,فلم يقم حتى نزل جبريل  فقال  :يا يوسف تكون من الزناة ,وأنت معدود عند
ٍ
حينئذ .
هللا تعالى من األنبياء ,فقام
ومعلوم أن ترك الفاحشة من هذا ال مدح فيه ,فإن أفسق الناس لو رأى هذا لولى هارباً

تاركاً الفاحشة(. )3

فهذا الك ل م

ش األذى حَ نب اً م

نب اء هللا تعالى.

ولقد آذى اليهود داود وسليمان عليهما السالم أشد األذى ,والتوراة الموجودة بين أيديهم فيها

من األكاذيب والحكايات المفتراة ما ال يمكن أن يصدقه عاقل.

األذى الذي لحَ ب ا :
 .4فقد آذوا داود بعدة نقائض ,منها :
أنه نظر إلى امرأة أجنبية نظرة شهوة ,ثم طلبها وزنى بها ,وهي جارة له وهذا أشد وقعاً في

الجرم ,ثم محاولته للخداع بأن طلب من زوج المرأة أن يبيت مع زوجته حتى إن ظهر حمل ينسب

للزوج ,فلما لم يفعل الزوج ذلك أمر تدبير خطة لقتل الزوج ,فلما ولدت المرأة من الزنا بارك المولود
وصام ألجله( ,)4كل هذا قالوه عن نبيهم األواب ذي األيدي .
( )1سفر التكوين. 33/19 :
( )2سفر التكوين. 37/19 :

( )3انظر :إغاثة اللهفان  :ابن القيم الجوزية. 345/2 ,
( )4انظر :إظهار الحق  :رحمة هللا الهندي ,اإلدارة العامة للطبع والترجمة ,السعودية1989 ,م. 1245/4 ,
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 .5األذى الذي لحَ ب

ما :

أما سليمان  فكذب عليه اليهود وآذوه أذى شديداً حينما اتهموه بالردة في آخر أيامه,

وأنه قام ببناء المعابد لألصنام واستمر اليهود يعبدونها لمدة ثالثمائة وثالثين سنة من بعده(. )1

وهذا غير مستبعد من شعب نسب هلل الخالق ما ال يليق ,فهم مع األنبياء يسلكون نفس
المسلك ,وسيرتهم مع موسى من قبل أشد وأنكى .

 .6األذى الذي لحَ بم ى :
ِ
َّ ِ
ِ
عمن ا ال َتك ن ا َك َّالذ َ ع َذ َ ا م َ ى َفَبَّرَه َّ ِم َّما َقال ا َ َكا َ عَن َ
﴿َ ا َ َها الذ َ َ
َ ِج هاً﴾ (سورة األحزاب . )69 :

َّ ِ

روى أبو هريرة  قال  :قال رسول هللا " :إن موسى كان رجالً حيياً ستي اًر ,ال ُيرى من
استحياء منه ,فآذاه من آذاه من بني إسرائيل ,فقالوا  :ما يتستر هذا التستر إال من عيب
جلده شيء
ً
بجلده ,إما برص أو أدرة ,واما آفة ,وان هللا أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى ,فخال يوماً وحده فوضع
ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرو أقبل إلى ثيابه ليأخذها ,وان الحجر عدا بثوبه ,فأخذ موسى
عصاه وطلب الحجر فجعل يقول  :ثوبي حجر ,ثوبي حجر ,حتى انتهى إلى مأل من بني إسرائيل

فرأوه عرياناً أحسن ما خلق هللا وأبرأه مما قالوا ,وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً
ِ
بعصاه فوهللا إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثالثاً أو أربعاً أو خمساً ,فذلك تعالى  َ﴿ :ا َ َها َّالذ َ
عمن ا ال َتك ن ا َك َّال ِذ َ ع َذ َ ا م َ ى﴾(. )2
َ
م

شكا األذى الذي تعرض له موسى  اتهام اليهود له بالكذب وذلك أن هللا أمر

موسى أن يتوجه إلى مصر إلخراج قومه منها وذلك أثناء وجوده في مدين ,إال أنه أخبر حميه أنه

إنما يذهب إلى مصر ليرى أخوته أحياء أم ماذا{ ,فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه ,وقال له

أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر ألرى هل هم بعد أحياء فقال يثرون لموسى اذهب
بسالم}

()3

.

"هل يعقل أن يكون موسى  قد قال هذا الكالم ,هو قد علم من ربه أن أخوته أحياء

وأنه ينبغي أن يعود إليهم ليخرجهم من مصر ,وقد سأل ربه أن يرسل معه أخاه هارون قبل أن

يعود من مكان الوحي إلى حميه يثرون ,فكيف يقول بعد ذلك ( :ألرى هل هم أحياء بعد) وهو

( )1انظر :إظهار الحق  :رحمة هللا الهندي ,اإلدارة العامة للطبع والترجمة ,السعودية1989 ,م.1245/4 ,
( )2أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب أحاديث األنبياء ,باب ( ,)28ح (. 1055/2 ,)3404
( )3سفر الخروج. 18/4 :
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على يقين أنهم أحياء ,وحاشا أن يكون هذا من كالم موسى ,وانما الالئق به أنه ال يقول إال صدقاً
وحقاً ,بل أنه لم يكن يرعى الغنم حينما خوطب بالرسالة ,بل كان سائ اًر مع أهله ,مفارقاً حماه بعد

أن قضى األجل الذين اتفق عليه معه في رعي الغنم"(. )1

م األذى الذي لحةته الت ار إلى م ى  :أن موسى أرسل رجاله إلى مدين حيث
قتلوا الذكور وسبوا النساء واألطفال ونهبوا الماشية وحرقوا المنازل ,ثار موسى عليهم عند عودتهم

ال بسبب بشاعة جرائمهم ولكن ألنه كان يريد أن ال يتم استثناء حتى النساء من القتل ,قائالً :

{اقتلوا كل ذكر من األطفال وكل امرأة عرفت رجالً بمضاجعة ذكر اقتلوها ,ولكن كل األطفال من
النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكن حيات}

()3()2

.

ويتهم اليهود موسى وهارون عليهما السالم أنهما عصيا هللا تعالى فغضب عليهما كما

تقول الرواية وعاقبهما بحرمانهما من دخول األرض المقدسة ببني إسرائيل { :فقال الرب لموسى

وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل كذلك ال تدخالن هذه
الجماعة إلى األرض التي أعطيتهم إياها}

()4

.

من أجل هذا العصيان الذي ذكروه  ,قالوا إن موسى وهارون عليهما السالم عوقبا بالموت
قبل دخول أرض فلسطين ,وأن موسى أشار إلى هذا الغضب اإللهي فقال { :وغضب الرب علي

بسببكم وأقسم أني ال أعبر األردن ,وال أدخل األرض الجيدة التي الرب إلهك يعطيك نصيباً ,فأموت
أنا في هذه األرض ال أعبر األردن ,وأما أنتم فتعبرون وتمتلكون تلك األرض الجيدة} (.)5
هكذا هو حال اليهود مع بقية األنبياء :هم ما بين تكذيب وقتل ,يتعاملون مع هؤالء األنبياء

معاملة ال ترقى لمعاملة اإلنسان المحترم والموقر ,بل أجزم أنهم كانوا يتعمدون اإلساءة تعمداً,
ألنهم ال يرغبون باإليمان والطاعة ,بل يريدون لشهواتهم أن تكون هي القائد لحياتهم والمحرك

لسلوكهم ,واال ما بالهم يفترون على هؤالء األنبياء كل هذه المفتريات .
أين هم من قول هللا تعالى ََ ﴿ :ل كنت َل
ِ
ِ
عب ِائ َك
َت َعب َ م َ َب َع ي َقال ا َن َعب ِإَل َه َك َ اَِل َه َ
م َ ِم َ ﴾ (سورة البقرة . )133 :

اء
ش َه َ َ
ِإبر ِ
اه َل
ََ

ِإ َذ َح َضَر َ َعة َب اَل َم َ ِإ َذ َقا َ لَِبِن ِه َما
ِ
اع ل اِ حَ ِإَلهاً ِ
اح اً َ َن َح َله
َ اِ َ َم َ َ َ َ َ
َ

( )1بنو إسرائيل وموقفهم من الذات اإللهية واألنبياء :عبد الشكور محمد العروسي ,رسالة دكتوراه ,جامعة أم القرى,
قسم العقيدة ,السعودية ,سنة 1982م ,ص. 550
( )2سفر العدد. 18-17/31 :
( )3انظر :تاريخ اليهود من تشويه األنبياء إلى  11سبتمبر :أحمد فؤاد أنور ,مركز الراية للنشر واإلعالم ,ص.21
( )4سفر العدد. 12/20 :

( )5سفر التثنية. 27-26/3 :
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األذى الذي لحَ جم م األنب اء:
وقد ورد في العهد القديم ذكر لعدد كبير من األنبياء لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم ,ولهم

تعرضوا وعانوا كما عانى األنبياء الكبار من تحريف الكهنة واألحبار لتاريخهم,
أسفار بأسمائهمّ ,
واتهامهم بالفجور والزنا ,فعلى سبيل المثال يشوع تزوج من زانية (راحاب) ,وعاموس تزوج من

عاهرة وهبت نفسها لكهنة وعباد معبد وثني ,وأنه اشترك معها في الطقوس الوثنية ثم تزوجها ,واذا

كانوا قد اتهموا هارون  بصناعة العجل وعبادته ,واتهموا داود بالزنا بحليلة جاره ,واتهموا

سليمان بعبادة األوثان الكثيرة واقامة المذابح والمعابد لها ,فال ُيستغرب أن يتهموا عاموس بالزواج
من عاهرة ,وقد فعلوا أكبر من ذلك ,واتهموا لوطاً عليه السالم بأنه سكر وشرب الخمر ثم زنا
بابنتيه .

ودعواهم أن هللا أمر النبي هوشع بأن يتزوج من زانية ,وأن يتخذ من أوالد الزنا أوالداً له,

ألن إسرائيل زنت وراء اآللهة الكثيرة ,وسارت وراء البعل( ,)1وبما أن إسرائيل تركت إلهها وزنت,

فإن على النبي هوشع أيضاً أن يزني ويتزوج عاهرة ,والرب ذاته (تعالى هللا عن ذلك) قد اتخذ له

زوجة زانية هي إسرائيل ,وأنه اتخذ بنيها أوالد الزنا أوالداً(. )2

تكذ ب ال ه

لألنب اء:

فضح هللا اليهود لتكذيبهم الرسل واألنبياء
ِِ
عت َنا ِع ى اب مريل اَلبِ َنا ِ
ِ
م َ َب َع ه ِبالر ِل َ َ َ
َ َ َ ََ َ َ َ
ال َت َه َ ى َنف ك َل ا َ َت َكَبَرت َل َف َف ِريةاً َك َّذَبت َل َ َف ِريةاً َت َةت

ِ
اب َ َق َّفَ َنا
فقال تعالى َ َ ﴿ :لَة َ َ
عتَ َنا م َ ى اَلك َت َ
ََّ َ َناه ِبر ِح اَلة ِ َّ
ِب َما
اءك َل َر
َ
س َ َفك َما َج َ
َ ﴾(.سورة البقرة .)87 :

ِ ِ ِ
ِ
َّ
ِ
اءه َل َر
ومنهاَ﴿ :لَة َ َ
َخ َذَنا م َث َ
اق َبني إ َ َرائ َل َ ََر َ َ َنا إَلَ ِه َل ر ً ك َما َج َ
ال َت َه َ ى َنف ه َل َف ِريةاً َك َّذب ا َ َف ِريةاً َ َةت َ ﴾ (سورة المائدة .)70 :
ة

ِب َما

الفخر ال ار ي مبيناً ذلك:

 . 1أعلم أن المقصود بيان عتو بني إسرائيل وشدة تمردهم عن الوفاء بعهد هللا ,وهو متعلق بما
ِ
اق َبِني ِإ َ َرِائ َل﴾
افتتح هللا به السورة ,وهو قوله َ َ﴿ :ف ا ِباَلعة ِ ﴾ ,فقالَ﴿ :لَة َ َ
َخ َذَنا م َث َ
يعني خلقنا الدالئل وخلقنا العقل الهادي إلى كيفية االستدالل ,وأرسلنا إليهم رسالً بتعريف
َّ
ِب َما ال َت َه َ ى َنف ه َل﴾ التقدير :كلما جاءهم
اءه َل َر
الشرائع واألحكام ,وقوله﴿ :ك َما َج َ
رسول منهم بما ال تهوى أنفسهم أي بما يخالف هواهم وما ُيضاد شهواتهم من مشاق التكاليف.
( )1بعل  :وثن كان ُيعبد في كنعان ومنطقة لبنان.
( )2انظر  :المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم  :محمد علي البار ,دار القلم ,دمشق ,األولى,1990 ,ص.222
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 .2ذكر هللا الفعل كذبوا بالماضي ويقتلون بالمضارع ,ألنه تعالى ّبين أنهم كانوا يكذبون عيسى
وموسى في كل مقام ,وكيف كانوا يتمردون على أوامره وتكاليفه ,وأنه عليه السالم إنما توفي
في التيه على قول بعضهم لشؤم تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الجبارين
 .3أجاب الرازي على سؤال ما فائدة تقديم المفعول في قوله ﴿ َف ِريةاً َك َّذب ا َ َف ِريةاً َ َةت َ ﴾ ,أجاب
رحمه هللا أن التقديم إنما يكون لشدة العناية ,فالتكذيب والقتل وان كانا منكرين إال أن تكذيب
األنبياء عليهم الصالة والسالم وقتلهم أقبح .

وعن قول هللا تعالى َ ﴿ :ما َةا َل َك ِإالَّ َما َق َ ِق َل لِ ر ِل ِم َ َقَبِ َك﴾ (فصلت .)43 :

قا الفخر ال ار ي :في اآلية وجهان:

األ  :وهو األقرب أن المراد ما تقول لك الكفار من قومك إال مثل ما قد قال للرسل كفار قومهم
من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة .
الثاني :أن يكون المراد ما قال هللا لك إال مثل ما قال لسائر الرسل وهو أنه تعالى أمرك وأمر كل
األنبياء بالصبر على سفاهة األقوام ,فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته ويخافه أهل معصيته(.)1
وفي قوله تعالى َ ﴿ :فِس َ َك َّذب َك َفَة َ ك ِذ َب ر ل ِم َ َقَبِ َك َجاء ا ِباَلَبِ َنا ِ َ ال ب ِر َ اَل ِك َت ِ
اب

اَلمِن ر﴾ (آل عمران .)184 :

ال ار ي :فإن كذبوك ,فيه وجوه:

ة

ح ها :فإن كذبوك في قولك أن األنبياء المتقدمين جاءوا إلى هؤالء اليهود بالقربان الذي
تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم ,فقد ُكذب رسل من قبلك ,نوح وهود وصالح وابراهيم ,وشعيب
وغيرهم .
الثاني :إن المراد فإن كذبوك في أصل النبوة الشريفة فقد ُكذب رسل من قبلك ,ولعل هذا الوجه
أوجه ألنه تعالى لم يخصص ,وألن تكذيبهم في أصل النبوة أعظم ,وألنه يدخل تحته التكذيب
في ذلك الحجاج ,والمقصود من هذا الكالم تسلية رسول هللا  ,وبيان أن هذا التكذيب ليس

أم اًر مختصاً به من بين سائل األنبياء ,بل شأن جميع الكفار تكذيب جميع األنبياء والطعن

فيهم

(..)2

( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي.133/27,
( )2انظر :المصدر السابق  :الفخر الرازي127/9 ,
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المط ب الثالث
ل

قتل األنب اء ع هل ال

من أعظم وأكبر الجرائم التي تشددت األديان جميعاً في أمرها ,هي جريمة وكبيرة القتل,
قتل النفس التي حرم هللا قتلهاَ ﴿ :ال َت َةت ا َّ
س َّال ِتي َحَّرَل َّ ِإالَّ ِباَل َح َِ﴾ (سورة األنعام ,)151 :
الن َف َ
لهذا نجد األديان جميعاً تنفر من هذه الجريمة في حق اإلنسان العادي ,فما بالنا في حق أشرف
الناس وهم األنبياء والرسل ,قال رسول هللا  " :ش الناس عذاباً
()1

قتل نب اً "

ل الة ام رجل قت ه نبي

ولقد كان موقف اليهود من األنبياء موقفاً غريباً وعجيباً ,ومن أخطر هذه المواقف كان

قتلهم ألنبيائهم النبي تلو النبي { :لماذا تخاصمونني .كلكم عصيتموني يقول الرب .لباطل ضربت
بينكم ,ولم يقبلوا تأديباً ,أكل سيفكم أنبياءكم كأسد مهلك}

()2

.

والبشرية لم تعرف أمة قتلت من أنبيائها كما قلت اليهود من أنبيائهم ,وكتبهم شاهدة على
ذلك ,والقرآن الكريم أكبر شاهد على ذلك ,وقد وردت كثير من الشواهد على ذلك في ثوراتهم :

{وكان حينما قطعت ايزابل أنبياء الرب على عوبديا أخذ مائة نبي وخبأهم خمسين رجالً في مغارة,
()3

وعالهم بخبز وماء}.

كما ورد {ألم يخبر سيدي بما فعلت حين قتلت ايزابل أنبياء الرب إذ خبأت من أنبياء الرب
()4

مائة رجل خمسين ,خمسين رجالً في مغارة وعلتهم بخبز وماء}.

وجاء{ :فمن اليوم الذي خرج فيه آباؤكم من أرض مصر إلى هذا اليوم أرسلت إليكم كل

عبيدي األنبياء مبك اًر كل يوم ومرسالً ,فلم يسمعوا لي ولم يميلوا أذنهم بل صلبوا رقابهم وأساءوا
()5

أكثر من آبائهم}.

وأكثر فترة زمنية قتل فيها أنبياء هي فترة حكم الملك آخاب بن عمري هذا الملك الذي

توغل في عبادة األصنام وشيد المعابد لعبادتها(.)6

( )1أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ,407/1 :ح (  ,65/4 ,) 3868واسناده صحيح .
( )2سفر إرميا.30-29/2 :
( )3سفر الملوك األول.4/18 :
( )4المصدر السابق.13/18 :
( )5سفر أرميا.26-25/7 :

( )6انظر :بنو إسرائيل وموقفهم من الذات اإللهية ـ عبد الشكور العروس ـ .426
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في الةرع الكريل جاء ذكر قتل األنب اء في ت ع م اضع منه ,قا تعالى:
 ﴿ .1ض ِرب َ عَ ِهل ِ
الذَّل
َ َ ََ َ
َ َ َةت َ َّ
الن ِبِ َ ِب َغَ ِر
َّ
اءك َل َر
َ َ﴿ .2فك َما َج َ

َ اَل َم َ َكَن
اَل َح َِ َذلِ َك

(سورة البقرة . )87 :

ِب َما ال

باء ا ِب َغ َضب ِم َّ ِ َذلِك ِبأََّنهل َكان ا َكفر َ ِبآ ا ِ َّ ِ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
ِب َما َع َ َ ا َ َكان ا َ َع َت ﴾( .سورة البقرة .)61 :
َت َه َ ى َنف ك َل ا َ َت َكَبَرت َل َف َف ِريةاً َك َّذَبت َل َ َف ِريةاً َت َةت َ ﴾.

ِ
ِ
اء َّ ِ ِم َ َقَبل ِإ َ كنت َل م َؤ ِمِن َ ﴾( .سورة البقرة . )91 :
﴿ .3ق َل َف َل َت َةت َ ََنبَ َ

ِ
ِ
ِ﴿ .4إ َّ َّال ِذ َ َ َكفر َ ِبآَ ا ِ َّ ِ َ َ َةت َ َّ
الن ِبِ َ ِب َغَ ِر َحَ َ َ َةت َ َّالذ َ َ أَمر َ ِباَل ِة َ ط ِم َ
الن ِ
َّ
اس َفَب ِشَره َل ِب َع َذاب َلِ ل﴾( .سورة آل عمران . )21 :
﴿ .5ض ِرَب َ
َ ض ِرَب َ

ِ
ب َما َع َ

َّ ِ

الن ِ
ث ِةف ا ِإالَّ ِب َحَبل ِم َ َّ ِ َ َحَبل ِم َ َّ
اس َ َباء ا ِب َغ َضب ِم َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اء ِب َغَ ِر َحَ َذلِ َك
بأََّنه َل َكان ا َ َكفر َ بآَ ا َّ َ َ َةت َ األَنبَ َ

عَ ِهل ِ
الذَّل ََ َ َما
ََ َ
َعَ َ ِه َل اَل َم َ َكَن َذِل َك
َ ا َ َكان ا َ َع َت َ ﴾( .سورة آل عمران . )112 :

اءك َل ر ل ِم َ َقَبِي ِباَلَبِ َنا ِ َ ِب َّال ِذي قَ ت َل َفِ َل َقَتَ تم ه َل ِإ َ كَنت َل َ ا ِ ِق َ ﴾.
﴿ .6ق َل َق َ َج َ
(سورة آل عمران . )183 :

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء
َ﴿ .7لَة َ َ م َع َّ َق َ َ الذ َ َقال ا إ َّ َّ َ َفة ر َ َن َح َ َغنَ اء َ َن َكتب َما َقال ا َ َق َتَه َل األَ َنبَ َ
اب اَل َح ِر ِ
يَ﴾( .سورة آل عمران . )181 :
ِب َغَ ِر َحَ َ َنة ذ ق ا َع َذ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اء ِب َغَ ِر َحَ َ َق َ لِ ِه َل ق بَنا غَ ف َب َل
َ ﴿ .8فب َما َن َةض ِه َل م َثا َقه َل َ ك َف ِره َل بآَ ا َّ َ َق َت ِه َل األَ َنبَ َ
عَ َ َها ِبك َف ِرِه َل َف َؤ ِمن َ ِإالَّ َق ِ ً﴾( .سورة النساء . )155 :
َ
طَب َع َّ َ
َخ َذَنا ِم َث ِ ِ ِ
َّ
ِ
اءه َل َر
َ﴿ .9لَة َ َ
َ
اق َبني إ َ َرائ َل َ ََر َ َ َنا إَلَ ِه َل ر ً ك َما َج َ
َف ِريةاً َك َّذب ا َ َف ِريةاً َ َةت َ ﴾( .سورة المائدة . )70 :

ِب َما ال َت َه َ ى َنف ه َل

والمتأمل لكل هذه اآليات يجد أن القرآن الكريم لم يذكر اسم نبي من األنبياء الذين قتلوا,

وال الزمن الذي قتل فيه هؤالء األنبياء ,وال على يد من قتلوا ,وذلك ألنه يريد أن يبين لنا أن كل
األنبياء ,في كل أزمان اليهود وعلى كل فئات الشعب اليهودي ,كلهم تعرضوا للقتل أو قتلوا .
ة الفخر ال ار ي في قوله تعالىَ ﴿ :ذلِ َك ِبأََّنه َل َكان ا َ َكفر َ ِبآَ ا ِ َّ ِ َ َ َةت َ َّ
الن ِبِ َ
ِب َغَ ِر اَل َح َِ﴾ (سورة البقرة  ,)61 :هو عله لما تقدم ذكره من ضرب الذلة والمسكنة عليهم والحاق
الغضب بهم .
أما قول تعالى ( :ةت

البن

بغ ر الحَ) ,المعنى أنهم يستحقون ما تقدم ألجل هذه

األفعال أيضاّ .
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ب

ال ار ي األ

لما قال تعالى (بغير حق) ,وقتل األنبياء ال يكون إال على هذا الوجه ,وال

شك أن الثاني أقبح ,فقوله  ( :ةت

النب

بغ ر الحَ) أي أنهم قتلوهم من غير أن كان القتل

حقاً في اعتقادهم وخيالهم ,بل كانوا عالمين بقبحه  ,ومع ذلك فعلوه.
إن هللا تع الى لو ذمهم على مجرد القتل لقالوا أن هللا يقتلهم ولكنه تعالى قال  :القتل
الصادر من هللا قتل بحق ومن غير هللا قتل بغير حق .
واعلم أنه تعالى لما ذكر إنزال العقوبة بهم ّبين علة ذلك فبدأ أوالً بما فعلوه في حق هللا
تعالى وهو جهلهم به وجحودهم لنعمه ,ثم تناه بما يتلوه في العظم وهو قتل األنبياء ,ثم قتله بما

تخصهم ,ثم رّبع بما يكون منهم من المعاصي المتعدية إلى الغير
يكون منهم من المعاصي التي ّ
مثل االعتداء والظلم وذلك في نهاية حسن الترتيب(. )1
ِ
وعن قوله تعالىِ﴿ :إ َّ َّال ِذ َ َ َكفر َ ِبآَ ا ِ َّ ِ َ َ َةت َ َّ
الن ِبِ َ ِب َغَ ِر َحَ َ َ َةت َ َّالذ َ
الن ِ
َ أَمر َ ِباَل ِة َ ِط ِم َ َّ
اس﴾ (سورة آل عمران . )21 :

قا الفخر ال ار ي :اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل من يعرض ويتولى أردفه بصفة المتولي

قوله تعالى ﴿ َ َ َةت َ َّ
الن ِبِ َ ِب َغَ ِر َحَ﴾ ,روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال  :قلت
يا رسول هللا أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ,قال " :رجل قتل نب اً رج ً مر بالمعر ف نهى

ع المنكر ,قا هذه اآل

ثل قا  :ا با عب

قت

بن إ رائ ل ث ث

ربع

نب اً م

النهار في اع اح  ,فةال مائ رجل اثنا عشر رج ً م عبا بني إ رائ ل فأمر ا م قت هل
بالمعر ف ,نه هل ع المنكر فةت ا جم عاً م عخر النهار في ذلك ال ل فهل الذ ذكرهل هللا

تعالى"(. )2

وأيضاً القوم قتلوا يحيى بن زكريا ,وزعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم فعلى قولهم يثبت أنهم
كانوا يقتلون األنبياء .
الن ِ
ثل ذكر ال ار يَ َ َ ﴿ :ةت َ َّال ِذ َ َ أَمر َ ِباَل ِة َ ِط ِم َ َّ
اس﴾ ,تدل هذه اآلية على أن
مقام القائم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوف تلي منزلته في العظم منزلة األنبياء .
ثم يذكر الرازي أن هللا بعد أن وصف اليهود بهذه الصفات الثالث ت ع هل م
ث ث جها  :األ لى :قوله ﴿ َفَب ِشَره َل ِب َع َذاب َلِ ل﴾ .
ِ
ِ
اآلخَرِ ﴾ .
ال جه الثاني :قولهَ َ ﴿ :ل ِئ َك َّال ِذ َ َح ِب َ
طَ َ
َع َماله َل في ال َنَ ا َ
( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 110/3 ,
( )2تفسير الطبري. 291/5 :
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ال جه الثالث :قوله تعالىَ َ ﴿ :ما َله َل ِم َ
أسباب اآلالم والمكروهات في حقهم ,وبين

َنا ِ ِري َ ﴾ ,وقد بين هللا في الوعيد األول اجتماع
بالنوع الثاني زوال أسباب النافع عنهم بالكلية ,وبين

بال جه الثالث :لزوم ذلك في حقهم على وجه ال يكون لهم ناصر وال دافع(. )1
وعند تفسير قوله تعالى﴿ :ض ِرب َ عَ ِهل ِ
الذَّل ََ َ َما ث ِةف ا﴾( .سورة آل عمران .)112 :
َ ََ َ
ة الفخر ال ار ي :وأعلم أنه تعالى لما ّبين أنهم إن قاتلوا رجعوا مخذولين غير منصورين,
ذكر أنهم مع ذلك قد ضربت عليهم الذلة ,في اآل م ائل :
الم أل األ لى :جعلت الذلة ملصقة بهم كالشيء ُيضرب على الشيء ُفيلصق به .
الم أل الثان  :الذلة هي الذل والمراد به أن يحاربوا ويقتلوا وتغنم أموالهم وتسبى ذ ارريهم وتملك
أراضيهم إال بحبل من هللا ,والمراد إال بعهد من هللا ,وعصمة وذمام من هللا ومن المؤمنين ألنه عند
ذلك تزول األحكام فال قتل وال غنيمة وال سبي.
وقيل الذلة الجزية ,ألن فيها ما يوجب الذلة والصغار.
وقيل المراد بالذلة أنك ال ترى فيهم ملكاً قاه اًر وال رئيساً معتب اًر بل هم يستخفون في جميع

البالد ذليلون مهانون .

ثم قال رحمه هللا  :وقوله ﴿ َ َباء ا ِب َغ َضب ِم َ َّ ِ﴾ معناه أنهم مكثوا ولبثوا وداموا في
غضب هللا ,والمعنى أنهم مكثوا في غضب من هللا وحلوا فيه .
أما قوله تعالى َ ﴿ :ض ِرَب َ َعَ َ ِه َل اَل َم َ َكَن ﴾ ,األكثرون على أنها الجزية .وقال اآلخرون
المراد بالمسكنة أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وان كان غنياً موس اًر .
ثم ّبين

ِبآَ ا ِ َّ ِ َ َ َةت

رحمه هللا أن هللا لما ذكر هذه األنواع من الوعيد قال َ ﴿ :ذلِ َك ِبأََّنه َل َكان ا َ َكفر َ
ِ
اء ِب َغَ ِر َحَ﴾ ,فاهلل ألصق باليهود ث ث ن اع م المكر ها :
َ األَنبَ َ

لها :جعل الذلة الزمة لهم .
ثان ها :جعل غضب هللا الزماً لهم .
ثالثها :جعل المسكنة الزمة لهم ,وعلة هذا اإللصاق أنهم كانوا يكفرون بآيات هللا ويقتلون األنبياء
بغير حق .
( 1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 231/7 ,
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يت اء الفخر ال ار ي :هذه الذلة والمسكنة إنما التصقت باليهود بعد ظهور اإلسالم,
والذين قتلوا األنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد بأدوار وأعصار ,فعلى هذا :الموضع الذي

حصلت فيه العلة وهو قتل األنبياء لم يحصل فيه المعلول الذي هو الذلة والمسكنة ,والموضع الذي
حصل فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة ,فكان اإلشكال الزماً.
الج اب :أن هؤالء المتأخرين وان كانوا لم يصدر عنهم قتل األنبياء عليهم السالم ,لكنهم كانوا
راضين بذلك فإن أسالفهم هم الذين قتلوا األنبياء ,وهؤالء المتأخرون كانوا راضين بفعل أسالفهم,

فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعالً آلبائهم وأسالفهم مع أنهم كانوا
مصوبين ألسالفهم في تلك األفعال

()1

.

وهكذا بقية اآليات األخريات التي تكلمت عن قتل بني إسرائيل لألنبياء وجميعها تدور في
نفس الدائرة ,وتتحدث عن نفس الطبائع الخربة واألخالق الخسيسة .

ب ا م قت هل ال ه

م األنب اء:

قتل اليهود كثي اًر من األنبياء على مدار تاريخهم ,إال أن الذين ُعرفوا من هؤالء األنبياء قلة
قليلة ,وهذا باعترافهم أنفسهم في كتبهم ,فهم خير شاهد على جرائمهم تجاه هؤالء األنبياء.
م هؤالء األنب اء :أشعياء وهو حسب التوراة أحد األنبياء الذين ُبعثوا بعد موسى ,
وكان دائم التوبيخ لقومه على معاصيهم ,قتله الملك منسي ,نشر بمنشار خشب(. )2
ومن األنبياء الذين قتلهم اليهود أيضاً أوريا بن شمعيا ,وكان يتنبأ باسم الرب ,فلما علم أن

الملك (يهو ياقيم) يريد قتله هرب إلى مصر ,إال أن الملك أرسل من أتى به من هناك فضرب رأسه
بالسيف(. )3
ومنهم النبي حزقيال ,وأرميا.
مم

خذ شهر كب ر النبي كريا ,ابنه ح ى:
فأما زكريا كما تروي كتبهم فقد اتهموه بمريم وقالوا أنها حملت منه ,فهرب منهم فانفتحت له

شجرة فدخل فيها ,فبقي عن ردائه هدب فجاءهم الشيطان فدلهم عليه ,فقطعوا الشجرة بالمنشار

وهو فيها(. )4

( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 200/8 ,
( )2انظر :موسوعة تاريخ األقباط والمسيحية  :زكي شنودة . 129/7 ,
( )3انظر :سفر أرميا . 23-20/26 :

( )4انظر :اليهود في تفسير الطبري  :يوسف الحوشان . 316 ,
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أما عن يحيى بن زكريا عليه السالم ,فقد ذكر الطبري أن ملكاً من ملوك الرومان

(هيرودوس)

()1

أراد أن ينكح امرأة أخيه (هيروديا) ,وهي ال تحل له فنهاه يحيى عن ذلك فحنق

(هيرودوس) على يحيى ,فعمدت إلى ابنتها وزينتها وأرسلتها إلى الملك حين جلس إلى الشراب,
وأمرتها أن تسقيه ,وأن تعرض له ,فإن أرادها على أنفسها أبت حتى يؤتى برأس يحيى بن زكريا في

طست ,ففعلت ذلك فقال لها ويحك سليني غير هذا ,فقالت  :ما أريد إال هذا ,فأمر فأتى برأسه
والرأس يتكلم ويقول ال تحل لك ال تحل لك(. )2

وقد ورد ذكر قصة مقتل يحيى عليه السالم في إنجيل متى  , 12-3/14 :وكذلك في
إنجيل مرقس . 29-17/6 :

المط ب الرابع
ف األنب اء ع هل ال

ل بالنةائص المعائب

وميزهم عن بقية الناس بمميزات
األنبياء رجال اصطفاهم هللا واختارهم من بين الخلقّ ,
الخلقي منه في الجانب
تؤهلهم لحمل أعباء الرسالة ,وكان هذا التميز أكثر وضوحاً في الجانب ُ

الخلقي ,فهم في الدرجة العليا في حسن الخلق والبعد عن المعائب والرذائل والنقائص ,وهللا سبحانه
َ
طَن َعتك لَن َف ي﴾(.سورة طه  ,)41 :وهي جارية على كل األنبياء ,وقد
يقول عن موسى  َ ﴿ :ا َ َ
عصم هللا هؤالء األنبياء عن أي عمل ُيخل بالدعوة والنبوة.

ثناء حسناً ,وجعلهم قدوة البشر على مدار
وقد أعلى هللا من قدر هؤالء األنبياء فأثنى عليهم ً
حياتهم ,وحياة اإلنسانية ,ومع هذا فما "أن تعجب من أمر أعجب من قصص وُقصاص التوراة
الذين أطلقوا العنان لخيالهم المريض ,وأفكارهم الخبيثة التي تبث سمومها وأمراضها على صفحات

كتاب ُيفترض أن يكون مقدساً(كما يزعمون) ,وال ندري مصدر القداسة في هذه القصص القبيحة,
الخلق,
الخلق و ُ
أو الحكايات األسطورية الفاضحة ,والخياالت الماجنة عن أشخاص أكمل هللا لهم َ
وجعلهم للناس قادة وللبشر سادة ,فما لهؤالء القوم يجعلون منهم أضحوكة األجيال".

()3

خاص يختص هللا به شخصاً دون
أمر
ال
واإلسالم والمسلمون ينظرون إلى النبوة على أنها ال
الناس جميعاً ,فهي اصطفاء رّباني ال عالقة له بجنس أو عائلة أو دم أو لون ,وأن األنبياء رجال
( )1هيرودس أنتيباس21( :ق.م – 39م) ,ابن هيرودوس الكبير ,حكم الجليل في عهد المسيح عليه السالم ,أمر
بقطع رأس يوحنا المعمدان الذي اعترض على زواجه من هيرودياس ,رفض محاكمة المسيح وأعاده إلى
بيالطس النبطي( .انظر :موسوعة المورد :البعلبكي.)99/5 ,

( )2انظر :جامع البيان  :الطبري . 20/15 ,

( ) 3محمد واألنبياء في المصادر اليهودية والنصرانية :السيد سالمة غنمي ,مطابع الوليد ,القاهرة ,2003 ,ص.30
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مطهرون معصومون عن كل ما يشين ويعيب ويخدا في المروءة والكرامة ,حياتهم قبل النبوة
خالية من كل الدنس والمعايب ,فال شربوا خم ًار وال ارتكبوا فاحشة ,وال سجدوا لصنم ,أو قتلوا أو

ظلموا أو سرقوا ,ولم ُيعرف عنهم األخالق البذيئة من كذب أو غا أو حسد أو غيبة.

ولقد اختلط عند اليهود األنبياء الصادقون واألنبياء الكاذبون ,حتى أن تقديسهم للكذبة كان

أعظم وأكثر من إجاللهم واحترامهم لألنبياء الصادقين ,يؤكد ذلك ما نقرأه في كتابهم المزعوم:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجم ْع ِإَل َّي ُك َّل ِإسرِائ ِ
اء
اء اْل َب ْع ِل أ َْرَب َع اْلم َئة َواْل َخ ْمس َ
{َف َ
َْ َ
اآلن أ َْرس ْل َو ْ َ
ينَ ,وأ َْنب َي َ
يل إَلى َج َبل اْل َك ْرَملَ ,وأ َْنب َي َ
()1
ِ ِ َّ ِ
ْكُلو َن َعَلى َم ِائ َد ِة ِإ َيزَاب َل}.
َّ
ين َيأ ُ
الس َو ِاري أ َْرَب َع اْلم َئة الذ َ

م

خطر ما

 .1االتهال بعبا

ف ال ه

به األ نب اء ع هل ال

ل:

األ نال:

أ .فقد زعموا أن سليمان  عبد آلهة عشتورت آلهة الصيدونيين ,وملكوم آلهة العمونيين ,وأنه

الوثنيات { :وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ,ولم
تزوج من
ّ
يكن قلبه كامالً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه ,فذهب سليمان وراء عشتورت آلهة الصيدونيين,

وملكوم رجس العمونيين ,وعمل سليمان الشر في عيني الرب ,ولم يتّبع الرب تماماً كداود
أبيه}(. )2
أين هذا مما ذكره القرآن الكريمَ َ َ ﴿ :هَبَنا لِ َ ا َ
(سورة ص .)30 :

َ َ َما َ ِن َع َل اَل َعَب ِإَّنه َ َّ اب﴾

َع َم َل َ الِحاً َتَر َضاه﴾ ,وأما طلب ثواب
قا الفخر ال ار ي رحمه هللا  :قوله تعالى َ َ َ َ ﴿ :
اآلخرة فقوله ِ َ َ َ ﴿ :خَ ِني ِبَر َح َم ِت َك ِفي ِعَبا ِ َك ال َّ الِ ِح َ ﴾ ,والصالح الكامل الذي ال يعصي هللا
تعالى ,وال يهم بمعصية وهذه درجة عالية(. )3

كذبهل ع ى عة ب بنائه:
ب .زعم اليهود كذلك أن أبناء يعقوب  عبدوا األصنام وبرضاء من يعقوب{ :فقال يعقوب لبنيه
وتطهروا ,وأبدلوا ثيابكم ,ولنقم ونصعد إلى
وكل من كان معه اعزلوا اآللهة الغريبة التي بينكم,
ّ
بيت إيل فأصنع هناك مذبحاً هلل الذي استجاب لي في ضيقتي ,وكان معي في الطريق الذي

ذهب ـت في ـه ,فأعط ـوا يعق ـوب ك ـل اآللهة الغريبة التي في أيديهم واألقراط التي كانت في آذانهم,
( )1سفر الملوك األول .19 /18 :
( )2سفر الملوك األول.6-4/11 :

( )3انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 185/24 ,
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فمطرها تحت البطمة التي عند شكيم}

()1

.

اء ِإ َذ َح َضَر َ َعة َب اَل َم َ ِإ َذ َقا َ لَِبِن ِه َما
لك الةرع ة ش ئاً عخ اًرََ ﴿ :ل كنت َل ش َه َ َ
ِ
ِ
َتعب َ ِم بع ِ ي َقال ا َنعب ِإ ََٰلهك ِا ََٰله ِ
اع ل ِا حاق ِإ ََٰلها ِ
احً ا َ َن َح َله
َ
ََ
َ
ََ َ َ َ
عبائ َك ِإَبَراه َل َ ِا َ َم َ َ َ َ َ ً َ
ِ
م َ م َ ﴾( .سورة البقرة .)133 :
ة

الفخر ال ار ي :وعن وصية يعقوب ألبنائه حينما حضرته الوفاة فاآلية تتحدث عن

مبالغة يعقوب في وصية بنيه في الدين واإلسالم ,ومن قبل هذه الوصية وصية إبراهيم  ,وفي

ذلك حجة على اليهود والنصارى .

﴿ما َت َعب َ ِم َ َب َع ِ ي﴾ ,فيها جواز تقليد األبناء لآلباء في العبادة
وفي قوله تعالىَ :
الحقة ,وفيها طريق التعليم عن الرسل ,فال مجال لمعرفة هللا إال بالتعليم من الرسول أو اإلمام,

وقيل أن يعقوب لما دخل مصر رأى أهلها يعبدون النيران واألوثان فخاف على بنيه بعد وفاته ,فقال

لهم هذا القول تحريضاً لهم على التمسك بعبادة هللا تعالى ,والمعنى أني قصصت عليكم أخبارهم
وما كانوا عليه من اإلسالم والدعوة إلى اإلسالم ,فليس لكم نفع في سيرتهم دون أن تفعلوا ما فعلوه,

فإن أنتم فعلتم ذلك انتفعتم ,وان أبيتم لم تنتفعوا بأفعالهم(. )2

ويقرب هارون التيس الذي
ج .ومنها أيضاً دعواهم أن هارون  كان ُيقدم قرباناً للشيطانّ { :
خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية .وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لع اززيل
فيوقف حياً أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى ع اززيل إلى البرية}

 .2اتهال األنب اء ع هل ال

()3

.

ل ب ناع األ نال:

أ .منها اتهام موسى بصناعة موسى  تمثال حية من النحاس وذلك بأمر من هللا لشفاء
المرضى { :فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على الراية ,فكل من ُلدو ونظر

إليها يحيا ,فصنع موسى حية من نحاس ,ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية إنساناً
ونظر إلى حية النحاس يحيا} (. )4

ب .زعمهم أن هارون هو الذي صنع العجل الذهبي وأمرهم بعبادته { :فقال لهم هارون انزعوا
أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وآتوني بها ,فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في
آذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره باألزميل ,وصنعه عجالً مسبوكاً فقالوا

( )1سفر التكوين4-2/35 :

( )2انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي . 81/4 ,
( )3سفر الالويين.10-9/16 :
( )4سفر العدد.9-8/21 :
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هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر ,فلما نظر هارون بنى مذبحاً أمامه,
عيد لرب} (.)1
ونادى هارون وقال  :غداً ال

َخَ َفَنا م ِع ك ِبمَ ِكَنا َل ِكَّنا ح ِمَ َنا َ ا اًر ِم ِ يَن ِ
إال أن القرآن يفضح أكاذيبهمَ ﴿ :قال ا َما َ
ََ
َ
َ
ََ َ َ َ
اَلَة لِ َفَة َذ َفَناها َف َك َذلِك ََلَةى ال َّ ِ
َخَر َج َله َل ِع َج ً َج َ اً َله خ َ ار َفَةال ا َه َذا ِإَلهك َل َ اَِله
امرِيَ ,فأ َ
َ
َ
َ
م َ ى َفَن ِ يَ َ ,ف َ َر َ َ َالَّ َ َرِجع ِإَلَ ِه َل َق َ الً َال َ َمِك َله َل َض اًر َال َن َفعاً﴾( .سورة طه .)89-87 :
َ

اها﴾ ,قذفوها في موضع أمرهم السامري بذلك ,ثم قالوا
يقول الفخر الرازي :قوله ﴿ َفَة َذ َفَن َ
َخَر َج َله َل ِع َج ً َج َ ًا
فكذلك ألقى السامري أي فعل ,السامري مثل ما فعلنا ,أما قوله تعالى َ ﴿ :فأ َ
َله خ َ ار﴾ ,اختلفت األقوال في أنه هل كان ذلك الجسد حياً أم ال. )2( .

 .3اتهال األ نب اء ع هل ال

ل بالكذب في التب غ ع هللا:

ومنها زعمهم أن نبيهم حنينيا كذب في مسألة من عند نفسه مدعياً أنها وحي من الرب:
{ فقال أرميا النبي لحنينيا النبي  :اسمع يا حنينيا إن الرب لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب
يتكّلم على الكذب ,لذلك هكذا قال الرب ها أنا ذا طاردك عن وجه األرض ,هذه السنة تموت ألنك

تكلمت بعصيان على الرب فمات حنينيا النبي في تلك السنة في الشهر السابع} (. )3

ِ ِ ِ
اء َّ ِ
ومنها{ :وَقد أرَيت ِفي أ َْنِبي ِ
امرِة حماَق ًة .تَنبَّأُوا ِباْلبع ِل وأ ُّ
يلَ .وِفي
َ
َ ْ َُْ
َْ َ َ
َ
َضلوا َش ْعبي إ ْس َرائ َ
الس َ َ َ
اء أُورَشلِيم أرَيت ما يْق َشع ُّر ِمنه .يْف ِسُقون ويسُل ُكون ِباْل َكِذ ِب ,وي َشِددون أَي ِادي َف ِ
أ َْنِبي ِ
اعلِي َّ
الش ِّر َحتَّى الَ
َ ََْ َ
ُ َ َْ ُ َ ُ َ ُْ َ
َ
َُ ُّ َ َ َ
ِ ِ ()4
يرِجعوا اْلو ِ
احُد َع ْن َش ّره}. .
َْ ُ َ

اع َت َ َله َل َ َما َ َعب
أما القرآن الكريم فيصف األنبياء بالصدق فيقول َ ﴿ :فَ َّما َ
ِ
َ َ َ َعة َب َ ك ًّ َج َعَ َنا َن ِب اًَ َ َ ,هَبَنا َله َل ِم َ َر َح َم ِتَنا َ َج َعَ َنا َله َل
َّ َ َهَبَنا َله ِإ َ َح َ
َعِ اً﴾( .سورة مريم .)50-49 :
ة

َ ِم َ
لِ َ ا َ ِ َ ق
ِ

الفخر ال ار ي" :اعلم أنه ما خسر على هللا أحد ,فإن إبراهيم عليه السالم لما اعتزلهم

في دينهم وفي بلدهم ,واختار الهجرة إلى ربه حيث أمره لم يضره ذلك ديناً وال دنيا ,بل نفعه

فعوضه أوالداً أنبياء ,وال حالة في الدين والدنيا للبشر أرفع من أن يجعل هللا له رسوالً إلى خلقه,
ويلزم الخلق طاعته واالنقياد له مع ما يحصل فيه من عظيم المنزلة في اآلخرة ,فصار جعله إياهم

( )1سفر الخروج6-2/32 :
( )2انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 100/22 ,
( )3سفر إرميا.17-15/28 :

( )4سفر أرميا.14-13 /23 :

-131-

أنبيا ء من أعظم النعم في الدنيا واآلخرة ,ثم وهب لهم من رحمته مع النبوة ما وهب من المال والجاه
()1

واألتباع والنسل الطاهر والذرية الطيبة"

 .4اتهال األنب اء ع هل ال
أ.

.

ل بالةتل التمث ل ا ةاع المجا ر ال حش :

منها أن موسى  أمر بمذبحة ال ُيبقي أحداً ذك اًر أو أنثى { :وقال لهم موسى هل أبقيتم كل
أنثى حية إن هؤالء كن لبني إسرائيل حسب كالم بلعام سبب خيانة الرب في أمر فقور فكان
الوباء في جماعة الرب فاآلن اقتلوا كل ذكر من األطفال وكل امرأة عرفت رجالً بمضاجعة
ذكر اقتلوها ,لكن جميع األطفال من النساء اللواتي لم يعرفن ذكر أبقوهم لكم حياة} (.)2

ب .ومنها أن داود تآمر على قتل أوريا الحثي ليحظى بزوجته { :وكان في وقت المساء أن داود
الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة
قام عن سريره
ّ
وتمشى على سطح بيت ُ
جميلة المنظر جداً ,فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة
أوريا الحثي  ...وفي الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب وأرسله بيد أوريا وكتب في المكتوب
يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت}.

()3

ج .كذلك زعمهم أن سليمان قتل أخاه أدونيا أول ما تولى الحكم ,وكذلك قتل أوالد يعقوب ألهل
شكيم غد اًر وهم جرحى .
َشكَر ِن َع َم َت َك َّال ِتي ََن َع َم َ َعَ َّي َ َعَ ى
وعن سليمان قال تعالى َ َ ﴿ :قا َ َر ِب َ َ ِ َعِني َ َ َ
ِ
َع َم َل َ الِحاً َتَر َضاه َ َ َ ِخَ ِني ِبَر َح َم ِت َك ِفي ِعَبا ِ َك ال َّ الِ ِح َ ﴾(.سورة النمل .)19 :
َ ال َ َّي َ َ َ َ
ة

الفخر ال ار ي :لما طلب في الدنيا اإلعانة على الخيرات طلب أن يجعله هللا في

اآلخرة من الصالحين ,دليل على أن دخول الجنة برحمة هللا وفضله ال باستحقاق من جانب العبد,
وسليمان طلب ما يكون وسيلة إلى ثواب الجنة أوالً ,ثم طلب ثواب اآلخرة ثانياً.

 .5اتهامهل األنب اء ع هل ال

()4

.

ل بالفاحش :

والحديث في هذا الجانب طويل وكله مليء بالمخازي واألكاذيب ,وحاشا أن يفعل اإلنسان
السوي مثل ذلك فكيف بأنبياء هللا مثل هذا ,ومن األمثلة على ذلك :
( )1مفاتيح الغيب :الفخر الرازي.231/21 ,
( )2سفر العدد.18-15/31 :

( )3سفر صموئيل الثاني .15-2/11 :مختصر .

( )4انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 118/24 ,
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أ .زعمهم أن آدم زنى بشيطانة اسمها ليليت لمدة  130سنة  .في حين يتحدث عنه القرآن الكريم
ِ
ه َ ى﴾( .سورة طه .)122 :
اب َعَ َ ه َ َ
حديث تكريم وهداية ﴿ :ث َّل َ
اج َتَباه َربه َف َت َ
ب الفخر ال ار ي :ثم اصطفاه فتاب عليه أي عاد عليه بالعفو بالمغفرة ,وهداه رشده حتى
رجع إلى الندم واالستغفار ,وقبل هللا منه ذلك ,روي عن النبي  أنه قال " :لو جمع بكاء أهل
الدنيا إلى بكاء داود كان بكاؤه أكثر ,ولو جمع بكاء كل ذلك إلى بكاء نوح لكان بكاء نوح أكثر,

وانما سمى نوحاً لنوحه على نفسه ,ولو جمع كل ذلك إلى بكاء آدم لكان بكاء آدم على خطيئة

أكثر"

()2()1

.

ب .أن يعقوب زنى بابنة خاله وأنجب منها { :وكان في المساء أنه أخذ ليئة ابنته ,وأتى بها إليه
فدخل عليها ,وفي الصباح إذا هي ليئة فقال لآلبان ,ما هذا الذي صنعت بي أليس براحيل

خدمت عندك فلماذا خدعتني}

()3

.

ج .زعمهم أن لوطاً زنى بابنتيه {" :وقالت البكر للصغرى أبونا قد شا وليس في األرض رجل

فنحيي من أبينا نسالً
هلم نسقي أبانا خم اًر ونضطجع معه ُ
ليدخل علينا كعادة كل األرضّ ,
فسقتا أباهما خم اًر تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ..,وقامت الصغرى
واضطجعت معه ,فحبلت ابنتا لوط من أبيهما} (. )4

د .زعمهم أن داود زنى بزوجة قائده أوريا الحثي كما سبق ذكره { :فأرسل داود رسالً وأخذها فدخلت
إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت

داود وقالت إني حبلى}

()5

.

وغير هذه المخازي الكثير ,منها أن النبي يوشع أخذ لنفسه امرأة زنا بأمر الرب ,ومنها أن

أمنون ابن داود زنى بأخته ثامار ,ومنها أن عيسى ابن مريم هو ابن زنا ,أتت به أمه عن طريق

الفاحشة .

 .6اتهامهل األنب اء ع هل ال

ل بشرب الخمر ال كر:

وتعرى { :وابتدأ نوح يكون فالحاً وغرس كرماً ,وشرب
منها أن نوحاً شرب الخمر وسكر ّ
وتعرى} (. )6
من الخمر فسكر ّ
( )1الزهد :أحمد بن حنبل – دار الحديث – القاهرة – األولى – 2004م – ح (.73 – )258
( )2انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي . 126/22 ,
( )3سفر التكوين.25-22/29 :
( )4سفر التكوين.26-21/19 :

( )5سفر صموئيل الثاني.5-4/11 :
( )6سفر التكوين21-20/9 :

-133-

في حين أن القرآن يذكر نوح بكل خيرِ :
اه ِب َط ِب َ ل ِمَّنا َ َبَرَكا َعَ َ َك َ َعَى
﴿ق َل َ ا ن ح َ
مل ِم َّم َ معك﴾( .سورة هود  . )48 :قوله ِ :
اه ِب َط ِب َ ل﴾ ,وعد هللا نوح  في اآل
﴿ق َل َ ا ن ح َ
َََ
َ
بأمري :
األ  :السالمة.
البرك  ,والبركة عبارة عن الدوام والبقاء الثابت ,ونيل األمل ,ومن هذا أيضاً أنه جعل

ثان اً :ح

نوحاً أبا للبشر ,ألن جميع من بقي كانوا من نسله ,فكل من كان على األرض مات بالغرق ,ولم
يحصل النسل إال من ذرية نوح ,فالخلق كلهم من نسله وذريته ,وقال البعض أن من كان في

السفينة كان من نسله وذريته ,وعلى كال التقديرين فالخلق كلهم إنما تولدوا منه ومن أوالده ,وهذا
هو المراد من البركات التي وعده هللا بها .
ثم انتهت اآلية ببيان أن من يستولدون من نسل نوح سيكون منهم المؤمنون وهم الذين
سينالون سالم هللا وبركاته وهم أهل اإليمان ,ومنهم من سيمتعهم مدة في الدنيا ثم في اآلخرة يمسهم
عذاب أليم(. )1
وقد سبق الحديث عن ابنتي لوط  وسقيهما أباهما خم اًر ومضاجعتهما والحمل

منه سفاحاً.

كذلك شرب إ سحاق للخمر على يد ابنه يعقوب حينما خدعه يعقوب وأوهمه أنه عيىسو:
{فقدم له فأكل وأحضر له خم اًر فشرب}

()2

.

َ َن ِب اً ِم َ ال َّ الِ ِح ,
والقرآن حينما يتحدث عن إسحاق  يقولَ َ ﴿ :ب َّشَرَناه ِبِس َ َح َ
ِ
الصافات.)113-112 :
َ َب َارَكَنا َعَ َ ه َ َعَ ى ِإ َ َح َ
َ﴾( .سورة ّ

َ َن ِب اً ِم َ ال َّ الِ ِح َ ﴾ ,البركة هنا فيها
يقول الفخر الرازي  :وأما قوله ﴿ َ َب َّشَرَناه ِبِس َ َح َ
وجهان :األ  :أن هللا أخرج جميع أنبياء بني إسرائيل من صلب إسحاق.
الثاني :أنه أبقى الثناء الحسن على إبراهيم واسحاق إلى يوم القيامة ,ألن البركة عبارة عن الدوام
والثبات(.)3

( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي . 7/18 ,
( )2سفر التكوين25/27 :

( )3انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 159/26 ,
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.7

ف األنب اء ع هل ال

ل بالرقص ال ه

ال عب:

ومن ذلك أن داود كان يرقص أمام الرب بكل قوة { :وكان داود يرقص بكل قوته أمام
الرب}(.)1
ومنها زعمهم أن داود  يستخدم المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج { :وأفرز داود

رؤساء الجيا للخدمة بني آساف وهيمان ويدوثون المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج}

()2

.

عَب َ َنا َ ا َ َذا األََ ِ ِإَّنه َ َّ اب﴾(.سورة
وأما داود  قال تعالى في القرآن الكريم  َ ﴿ :ا َذكَر َ

ص  ,)17 :وقال  َ ﴿ :اِ َّ َله ِعَن َ َنا َل َل َفى َ ح َ َ َمآب﴾( .سورة ص .)25 :
قا الفخر ال ار ي :أما قوله  َ ﴿ :ا َذكَر َعَب َ َنا َ ا َ َذا األََ ِ ِإَّنه َ َّ اب﴾ ,في اآلية رفع لقدر
داود حينما وصفه بكونه عبداً له ,ففي ذلك غاية التشريف ,وهذا دليل على علو درجته ,وهي
مشعرة بأنه حقق معنى العبودية بسبب االجتهاد في الطاعة ,وأما ﴿ َذا األََ ِ ﴾ أي ذا القوة على أداء
رجاعاً في أموره كلها إلى
الطاعة واالحتراز عن المعاصي ,وقوله ﴿ِإَّنه َ َّ اب﴾ أي أن داود كان ّ

طاعة هللا(. )3

.8

ف األنب اء ع هل ال

ل بالجفاء

ء األ ب مع هللا تعالى:

ومنها زعمهم أن موسى واجه الرب بجرأة قاسية وأسلوب صادم على تعذيب فرعون لبني

إسرائيل{ :فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب لماذا أرسلتني فإنه منذ
دخلت إلى فرعون ألتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تُخّلص شعبك}

()4

.

إن نبي هللا موسى هذا يقول عنه القرآن  َ ﴿ :ا َذكَر ِفي اَل ِك َت ِ
اب م َ ى ِإَّنه َكا َ م َخَ اً
َخاه
َ َكا َ َر الً َن ِب اًَ َ ,نا َ َ َناه ِم َ َج ِان ِب الط ِر األََ َم ِ َ َقَّرَبَناه َن ِج اًَ َ َ ,هَبَنا َله ِم َ َر َح َم ِتَنا َ
َهار َ َن ِب اً﴾(.سورة مريم.)53-51/
ومنها ما حدث من النبي إيليا الذي صر في وجه الرب{ :وصر إلى الرب وقال أيها

الرب إلهي أأيضاً إلى األرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها فتمدد على الولد ثالث
مرات ,وصر إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه فسمع الرب لصوت إيليا

فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاا} (. )5
( )1سفر صموئيل الثاني.14/6 :
( )2سفر أخبار األيام األولى.1/25 :

( )3انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 184/26 ,
( )4سفر الخروج.23-22/5 :

( )5سفر الملوك األول.22-20/17 :
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 .9اتهال األنب اء ع هل ال

ل بالتحريم ع ى ال رق

اغت اب م ا الناس:

وذلك كما حدث من موسى  حينما أمر اليهود بأخذ أموال المصريين وخداعهم  { :بل
تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب ,وثياباً وتضعونها على بنيكم
وبناتكم فتسلبون المصريين} (.)1

 .10اتهال األنب اء ع هل ال

ل بالغ ب

الج ر الظ ل:

{وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها ألنه كان قد اتخذ
أيضا فسمع الرب؟ وأما الرجل
امرأة كوشيه فقاال :هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن ً
موسى فكان حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه األرض} (. )2

َهِيَ ,هار َ ِ
َخي,
لك بماذا ف الةرع هار
اج َع َل لِي َ ِ ي اًر ِم َ َ
م ىَ َ ﴿ :
ِ
َمرِيَ ,كي ن َ ِب َح َك َك ِث اًرَ َ ,ن َذكَر َك َك ِث اًر﴾( .سورة طه .)34-29 :
اش َ ِب ِه َ َ رِيَ َ ,
َ
َش ِرَكه في َ
َ

 .11اتهال األنب اء ع هل ال

ل بغ ظ الة ب فظاظ الر ح:

زعموا أن عيسو بكر إسحاق عليه السالم كان جائعاً جداً ,وكان يطلب الخبز من أخيه
يعقوب عليه السالم الذي يمتنع أن يقدم له شيئاً إال بمقابل منح فضيلة بكورية عيسو له{ :فقال
عيسو ليعقوب :أطعمني من هذا األحمر ألني قد أعييت ,لذلك دعا اسمه أدوم ,فقال يعقوب :بعني

اليوم بكوريتك ,فقال عيسو :ها أنا ماض إلى الموت ,فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب :احلف لي
خبز وطبيخ عدس ,فأكل وشرب وقام
اليوم فحلف له ,فباع بكوريته ليعقوب ,فأعطى يعقوب عيسو اً

ومضى ,فاحتقر عيسو البكورية}

 .12اتهال األنب اء ع هل ال

()3

.

ل بالب

الح

حب الذا :

قالوا عن إسحاق  :إنه رجل بليد وضعيف الفهم ال يستطيع التمييز بين ولديه عيسو

حبا
ويعقوب ,فتنطلي عليه حيلة يعقوب وأمه ,فيباركه ويورثه البركة ,ويعقوب يحتال على أبيه ً

وحسدا ألخيه{ :فقال إسحاق ليعقوب :تقدم ألحسك يا ابني ,أأنت هو ابني عيسو أم ال؟ فتقدم
لذاته
ً
يعقوب إلى إسحاق أبيه فحسه ,وقال :الصوت صوت يعقوب ,ولكن اليدين يدا عيسو .ولم يعرفه
ألن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه ,فباركه ,وقال :هل أنت هو ابني عيسو؟ فقال :أنا هو,

فقال قدم لي األكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي} (.)4
( )1سفر الخروج.22/3 :
( )2سفر العدد.3-1/12 :

( )3سفر التكوين.33-30/25 :
( )4سفر التكوين.25-21/27 :
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 .13اتهال األنب اء ع هل ال

ل بحب الشه ا

الخض ع ل ما :

جاء في التوراة حديث طويل عن حب اليهود للمال والشهوات ألنهم من الصغير إلى الكبير

كل واحد مولع بالربح من النبي إلى الكاهن ,إلى كل واحد يعمل بالكذب ,لم يتحرجوا ولم يعرفوا

الخجل{ ,لذلك أعطى نساءهم آلخرين ,وحقولهم لمالكين ألنهم من الصغير إلى الكبير كل واحد
مولع بالربح من النبي إلى الكاهن ,كل واحد يعمل بالكذب ,ويشفون كسر بنت شعبي علي قائلين:
ّ
رجسا ,بل لم يخزوا خزيا ,ولم يعرفوا الخجل ,لذلك
سالم سالم ,وال سالم ,هل خزوا ألنهم عملوا ً
يسقطون بين الساقطين في وقت معاقبتهم يعثرون قال الرب} (.)1

 .14اتهال األنب اء ع هل ال

ل بال اث :

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اك,
ص َر ل َيتَ َغ َّر َب ُه َن َ
ومنها اتهام إبراهيم َ { :و َح َد َث ُجوعال في األ َْرضَ ,ف ْان َح َد َر أ َْب َرُام إَلى م ْ
َن اْلجو ِ
ض َكان َشِديدا .وحد َث َل َّما َقرب أَن ي ْد ُخل ِمصر أََّنه َق ِ
ام َأرَِت ِهِ :إِّني َق ْد
ً َ ََ
أل َّ ُ َ
ع في األ َْر ِ َ
َُ ْ َ َ َْ ُ َ
اي ْ
ال ل َس َار َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ونِني
ام َأرالَة َح َس َن ُة اْل َم ْن َ
ام َأرَتُ ُهَ .ف َيْقُتُل َ
ص ِريُّو َن أََّن ُه ْم َيُقوُلو َن :هذه ْ
ظ ِرَ .ف َي ُكو ُن إ َذا َرآك اْلم ْ
َعل ْم ُت أََّنك ْ
ُخِتي ,لِ َي ُكو َن لِي َخ ْيالر ِب َس َبِب ِك َوتَ ْح َيا َنْف ِسي ِم ْن اَ ْجلِ ِك}(.)2
ون ِكُ .قولِي ِإَّن ِك أ ْ
َوَي ْستَ ْبُق َ
ِ ِ
ض اْلجُن ِ
اهيم ِم ْن ُه َن َ ِ
وبَ ,و َس َك َن
اك إَلى أ َْر ِ َ
ومنها أيضاً اتهام نفس النبي َ { :و ْانتََق َل إ ْب َر ُ
اهيم عن سارة ِ ِ ِ
بين َق ِادا و ُشور ,وتَغ َّرب ِفي جرار .وَق ِ ِ
ُخِتيَ .فأَرسل أَِبيم ِال ِ
ك
ام َأرَته :ه َي أ ْ
َْ َ
ك َمل ُ
ََْ َ ُ
َ َ َ َ َ َ
ََ َ َ َ
ال إ ْب َر ُ َ ْ َ َ َ ْ
ِ
جرار وأَخ َذ سارةَ .فجاء هللا ِإَلى أَِب ِ ِ
َّ ِ
َج ِل اْل َم ْأرَِة َّالِتي
ال َل ُهَ :ها أ َْن َت َمِّي الت م ْن أ ْ
يمال َك في ُحْل ِم الل ْيل َوَق َ
َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ
َ
لكن َلم ي ُكن أَِبيمالِ ِ
ِ
ِ
ُم ًة َب َّارًة تَْقتُ ُل؟ أََل ْم
الَ :يا َسِّيُد ,أَأ َّ
أَ
َخ ْذتَ َهاَ ,فِإَّن َها ُمتَ َزِّو َج الة ِب َب ْعلَ .و ْ ْ َ ْ َ ُ
ك َقد ا ْق َت َر َب إَل ْي َهاَ ,فَق َ
ُخِتي ,وِهي أَيضا َنْفسها َقاَل ْت :هو أ ِ
َخي؟ ِب َسالَ َم ِة َقْلِبي َوَنَق َاوِة َي َد َّي َف َعْل ُت ه َذا.
َيُق ْل ُه َو لِيِ :إَّن َها أ ْ
َ َ ًْ
َُ
َُ
ِ
ِ
ِ
َن
ضا أ َْم َس ْكتُ َك َع ْن أ ْ
ضا َعل ْم ُت أََّن َك ِب َسالَ َمة َقْلِب َك َف َعْل َت ه َذاَ .وأ ََنا أ َْي ً
ال َل ُه هللاُ في اْل ُحْلمِ :أ ََنا أ َْي ً
َفَق َ
ِ
الرج ِلَ ,فِإَّنه َنِب ٌّيَ ,في ِ
ِِ
َجلِ َك َفتَ ْح َيا} (.)3
ض ِإَل َّي ,لذل َك َل ْم أ ََد ْع َك تَ َم ُّس َهاَ .ف َ
ُ
صّل َي أل ْ
ام َأرََة َّ ُ
تُ ْخط َ
اآلن ُرَّد ْ
َُ
ان ع ِن ام أرَِت ِهَ ,فَقالِ :هي أ ِ
ام َأرَِتي
َ َ ْ
اف أ ْ
ومنها أيضاًَ { :و َسأََل ُه أ ْ
ُختي .ألََّن ُه َخ َ
َه ُل اْل َم َك ِ َ ْ َ
َن َيُق َ
ولْ :
ان :يْقُتلُ ِ ِ
اك
ظ ِرَ .و َح َد َث ِإ ْذ َ
َج ِل ِرْفَق َة ألََّن َها َك َان ْت َح َس َن َة اْل َم ْن َ
َه َل اْل َم َك ِ َ َ
َل َع َّل أ ْ
َّام ُه َن َ
ونني م ْن أ ْ
طاَل ْت َل ُه األَي ُ
َن أَِب ِ ِ ِِ ِ ِ
َشر ِ
ظر ,واِ َذا ِإسحاق يالَ ِعب ِرْفَق َة ام أَرتَهَ .فدعا أَِب ِ
ِ
ك
يمال َك َمل َك اْلفل ْسطينِّي َ
يمال ُ
ين أ ْ َ َ
ْ َ ُ ُ ُ
ف م َن اْل ُك َّوة َوَن َ َ َ
َْ ُ َ َ َ
أ َّ َ
ِ
ِإسحاق وَقالِ :إَّنما ِهي ام أرَتُك! َف َكيف ُقْلتِ :هي أ ِ
ِ
وت
َ ْ
َم ُ
َْ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ
ال َل ُه ِإ ْس َح ُ
ُختي؟ َفَق َ
اق :ألَّني ُقْل ُتَ :ل َعّلي أ ُ
َّ ِ
ِ
ِبسبِبهاَ .فَقال أَِب ِ
َّ ِ
ام َأرَِت َك َف َجَل ْب َت
الض َ
يل ْ
يمال ُ
ص َن ْع َت ِب َنا؟ َل ْوالَ َقل ال
ط َج َع أ َ
َحُد الش ْعب َم َع ْ
كَ :ما ه َذا الذي َ
َ َ
ََ َ
عَلي َنا َذ ْنباَ .فأَوصى أَِب ِ
ك ج ِميع َّ
ِ
وت} (.)4
الش ْع ِب َق ِائالًَّ :الِذي َي َم ُّس ه َذا َّ
ام َأرَتَ ُه َم ْوتًا َي ُم ُ
يمال ُ َ َ
الرُج َل أَو ْ
َ
َْ ً ْ َ
( )1سفر إرميا.12-10/8 :
( )2سفر التكوين13-10/12 :
( )3سفر التكوين.7-1/20 :

( )4سفر التكوين.11-7/26 :
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ِ ِ ةاً َن ِب اً﴾

ِ
وعن إبراهيم  قال تعالى َ ﴿ :ا َذكَر ِفي اَل ِك َت ِ
اب ِإَبَراه َل ِإَّنه َكا َ

(سورة مريم.)41/

ِ
ِ
ِ
عالِ ِم َ ﴾( .سورة األنبياء.)51/
وقوله تعالىَ َ ﴿ :لَة َ َ
عتَ َنا ِإَبَراه َل ر َش َ ه م َ َقَبل َ كَّنا ِبه َ

 .15اتهال األنب اء ع هل ال

ل بالكذب بعضهل ع ى بعم:

نبيا من أنبياء يهوذا أمره الرب أن يسافر إلى يربعام ملك إسرائيل إلنذاره وتخويفه
زعموا أن ّ
ماء داخل حدود مملكة إسرائيل ,فكذب
بسبب شركه ,وأمره الرب بأن ال يأكل اً
خبز وأن ال يشرب ً
عليه نبي آخر وأطعمه وسقاه ونسب ذلك كذباً إلى مالك الرب الذي أوحى له بذلك من الرب ,فهو

بهذا يكذب على الرب وعلى النبي ,ونص ذلك{ :وسار وراء رجل هللا ,فوجده جالساً تحت البلوطة
فقال له :أأنت رجل هللا الذي جاء من يهوذا؟ فقال :أنا هو ,فقال له :سر معي إلى البيت وكل

ماء في هذا
خبز ,فقال :ال أقدر أن أرجع معك وال أدخل معك ,وال آكل اً
اً
خبز وال أشرب معك ً
سائر في الطريق
ماء ,وال ترجع
اً
الموضع ألنه قيل لي بكالم الرب :ال تأكل اً
خبز وال تشرب هناك ً

الذي ذهبت فيه ,فقال :أنا أيضاً نبي مثلك ,وقد كلمني مالك بكالم الرب قائالً :ارجع به معك إلى
ماء} (.)1
ماء ,كذب عليه .فرجع معه أكل اً
بيتك يأكل اً
خبز في بيته وشرب ً
خبز ويشرب ً

 .16ال عل بأ هللا غضب ع ى نب ائه ع هل ال

ل

بهل:

أيضا غضب الرب بسببكم ,قائالً :وأنت
فقد غضب الرب على موسى { :
وعلي ً
ّ
ال تدخل إلى هناك} (.)2
ِ
َ
َإبَراه َل َ اِ َ َح َ
َل ِم َ اَلم َ َ
ط َفَ َ

وفي حق هؤالء جميعاً قال تعالى في القرآن الكريم  َ ﴿ :ا َذكَر ِعَبا َ َنا
َخَ َ َناه َل ِب َخالِ َ ِذ َكَرى ال ِ
َّار َ ,اَِّنه َل ِعَن َ َنا
َ َ َعة َب َ لِي األََ ِ ي َ األََب َ ِارِ ,إَّنا َ
َخ ِار ,ا َذكر ِإ م ِ
َخَ ِ
ار﴾( .سورة ص .)48-45 :
اع َل َ اَلَ َ َع َ َذا اَل ِك َف ِل َ ك ٌّل ِم َ األ َ
األ َ َ َ َ َ َ

وعن عيسى بن مريم بقول هللا تعالىَ ﴿ :قا ِإِني عب َّ ِ َ ِ
ِ
اب َ َج َعَِني َن ِب اً,
ََ
عتاني اَلك َت َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ َج َعَِني مَب َاركاً ََ َ َما كن َ َ َ َ ِاني ِبال َّ ِ َ ال َّ َكا ِ َما َم َح اًَ َ ,ب اًر ِب َ ال َ تي َ َل َل َ َج َعَ ني َجَّبا اًر
ِ
ح اً﴾( .سورة مريم.)33-30/
َشة اً َ ,ال َّ ل َعَ َّي َ َ َل لِ َ َ َي َ َل َم َ َي َ َل َب َعث َ
تلك هي عقيدة اليهود في النبوة واألنبياء ,وفي المقابل نجد عقيدة اإلسالم والمسلمين,

القائمة على التقدير واالحترام والتنزيه عن النواقص ,مع إيماننا بكونهم بشر يسري عليهم ما يسري
عت َناها ِإبر ِ
اه َل َعَ ى َق َ ِم ِه َنَرَفع
على البشر من سنن الحياة ,قال عنهم هللا تعالى ِ َ ﴿ :تَ َك حجَّتَنا َ َ َ َ َ
( )1سفر الملوك األول.19-14/13 :
( )2سفر التثنية.37/1 :
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ِ
ِ
َ َ َ َعة َب ك ًّ َه َ َ َنا َ ن حاً َه َ َ َنا ِم َ َقَبل
َ َر َجا َم َ َن َشاء ِإ َّ َرَّب َك َحك ل َع لَ َ َ ,هَبَنا َله ِإ َ َح َ
ِِ
ف َ م َ ى َ َهار َ َ َك َذلِ َك َن َج ِي اَلم َح ِ ِن َ َ َ َ ,ك ِرَّيا
َ ِم َ ذ ِرَّيته َ ا َ َ َ َ َما َ َ َ َب َ ي َ
ِ
ِ
ِِ
س َ ل طاً َ ك ًّ َف َّضَ َنا
اس ك ٌّل م َ ال َّ الح َ  َ ,اِ َ َماع َل َ اَلَ َ َع َ ي ن َ
َ َ َحَ ى َ ِع َ ى َ اَِلَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َتَبَ َناه َل َ َه َ َ َناه َل ِإَلى ِ َراط م َ َت ِة ل﴾
عبائ ِه َل َ ذ ِرَّيات ِه َل َ اِ َخ َ ان ِه َل َ َ
َعَ ى اَل َعاَلم َ ِ َ ,م َ َ
(سورة األنعام .)87-83 :
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المبحث الثاني
م قف ال ار ي م عة
تك

ال ه

في الم ئك

م ث ث مطالب:

المط ب األ  :م قفه م عة تهل في حة ة الم ئك .
المط ب الثاني :م قفه م عة تهل في الم ئك عام .
المط ب الثالث :م قف ال ه

م جبريل م كا خا
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.

المط ب األ
م قف ال ار ي م عة
حة ة الم ئك في ال غ

ال ه

في حة ة الم ئك

اال ط ح:

تعريف الم ئك في ال غ  :المالئكة جمع ملك ,وأصله مألك ,وقيل مألك على وزن مفعل ,قلبت

الهمزة إلى الالم ثم أسقطت ,فهو على وزن فعل ,وقيل مأخوذ من ألك إذا أرسل ,فمألك مفعل ,ثم
نقلت الحركة وسقطت الهمزة ,فوزن ملك فعل ,وهي مشتقة من األلوك وقيل من المألك(. )1

والقول بأن اشتقاق االسم من األلوكة وهي الرسالة أقرب وأصوب من جهة اللغة والمعنى,

أما المعنيان اآلخران فهما من صفات المالئكة عليهم السالم(. )2

عرفهم ابن حجر " :هي أجسام علوية لطيفة خلقت من نور ,أعطيت قدرة
الم ئك في اال ط حّ :
على التشكل بأشكال مختلفة"(. )3
وعرفهم السيد سابق بأنهم" :عالم لطيف غيبي غير محسوس ,ليس لهم وجود جسماني
ّ
يدرك بالحواس ,وهم من عوالم ما وراء الطبيعة ,أو غير المنظور التي ال يعلم حقيقتها إال هللا ,وهم

مطهرون من الشهوات الحيوانية ,ومبرءون من الميول النفسية ,ومنزهون عن اآلثام والخطايا"(. )4

ا ما بالم ئك  :اإليمان بالمالئكة ركن من أركان اإليمان الستة ,وهو الركن الثاني من أركان
ِب َما ن ِ َ ِإَلَ ِه
الر
عم َ َّ
اإليمان ,ال يصح وال ُيقبل إيمان الشخص إال بتحققه لقوله تعالى َ ﴿ :
ِِ
ِ
ِ ِِ
ِم ربِ ِه اَلم َؤ ِمن َ ك ٌّل عم ِب َّ ِ
َح ِم َ ر ِ ِه َ َقال ا َ ِم َعَنا
ََ
اّلِل َ َم ئ َكته َ كت ِبه َ ر ه ال ن َف ِرق َبَ َ َ
َ َ َ
ط َعَنا غ َفَارَن َك َرَّبَنا َ اَِلَ َك اَل َم ِ ر﴾ (سورة البقرة . )285 :
ََ َ
فاإليمان بالمالئكة واجب ,وانكارهم كفر" ,فمن كفر بالمالئكة بعد هذا وأنكر وجودهم أو

تأوله بأخيلة القوى العقلية والنفسية ,وأنهم ال وجود ألعيانهم في الخارج ,فهو مكذب هلل ولرسوله,
وهذا حاله والعياذ باهلل ,فهو كافر"(. )5

( )1انظر :المصباح المنير  :أحمد الفيومي ,دار المعارف ,األولى1977 ,م  ,ص ,19وانظر  :لسان العرب :
ابن منظور.392/10 ,

( )2انظر :المالئكة المقربون  :محمد عبد الوهاب العقيل  ,دار أضواء السلف  ,الرياض  ,األولى 2002 ,م ,
ص. 15
( )3فتح الباري :ابن حجر العسقالني . 31/1 ,

( ) 4العقائد اإلسالمية :السيد سابق  ,دار الفتح لإلعالم العربي  ,القاهرة  ,الخامسة عشر  2011 ,م ,ص. 84
( )5المالئكة المقربون :محمد العقيل  ,ص. 17
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فإذا عدنا إلى حقيقة عقيدة اليهود في المالئكة نجد أنها تفيض بأخبار المالئكة ,وأعدادهم,

وأسمائهم ,ووظائفهم ,وعالقاتهم بالبشر .

يذكر المسيري أن المالئكة رمز للغيب ,وتعبير عن قدرة اإلله الالنهائية التي تتجاوز

مقدورات البشر وادراكهم .وتصورهم األسفار اليهودية على هيئة بشر ,ولهم أعمال عديدة ,ومع
تدوين التوراة بعد السبي البابلي ,ترسخ مفهوم المالئكة ,وأصبح لهم أسماء وطبقات في كتب

"اإلبوكريفا" مثل سفر "أخنو " ويوجد فرق يهودية أنكرت المالئكة ,وذلك جزء من إنكارهم فكرة

البعث ,وهناك فرق غالت في مفهوم المالئكة كالصوفية اليهودية وكتابهم الزوهار ,فكتبهم مليئة
بقوائم ألسماء المالئكة ,ومهمة كل واحد منهم ,ومكانتهم في األبراج السماوية ,واستخدمت أسماء

المالئكة في إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة ,بل رفعوا بعضها إلى مستوى اآللهة الصغيرة التي لها

إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع من دخول أدعية البشر لإلله(. )1

عرفهم قاموس الكتاب المقدس" :أرواح سماوية مرسلة طاهرون وعالمون,
تعريف ال ه ل م ئك ّ :
وأنهم يأتون بخدماتهم في كل عصر من عصور شعب هللا" (. )2
وعرف المسيري المالئكة عند اليهود" :المالئكة شخصيات روحية عاقلة لهم تفكيرهم
ّ
()3
وشعورهم وحرية إرادتهم" .
ويعرفونهم أيضاً بالرسل{ :الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميالدي,

والذي كلمني والذي أقسم لي قائالً لنسلك أعطي هذه األرض هو يرسل مالكه أمامك}(. )4
ع

الم ئك  :ورد عندهم أنهم ألوف كثيرة{ :قد رأيت الرب جالساً على كرسيه ,وكل جند السماء

وقوف لديه عن يمينه وعن يساره}(. )5

كما ورد في سفر دانيال{ :نهر نار جرى وخرج من قدامه ,ألوف ألوف تخدمه وربوات,
ربوات وقوف قدامه}(. )6

( )1انظر :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :عبد الوهاب المسيري  ,دار الشروق  ,القاهرة  ,األولى ,
2003م . 103/2 ,

( )2قاموس الكتاب المقدس :ص. 920
( )3موسوعة اليهود واليهودية. 58/1 :
( )4سفر التكوين. 7/24 :

( )5سفر الملوك األول. 19/22 :
( )6سفر دانيال. 10/7 :
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ماء الم ئك عن ال ه :
الً :أسماء عامة وهي كثيرة منها  :المالئكة ,ومالك الرب ,ورب الجنود ,وجند السماء ,والكروبيم,
والسرافيم ,ومعناها الكائنات المشتعلة ,هذه األسماء
ثان اً :أسماء خاصة منها  :مثل جبريل ,وميخائيل ,ورفائيل ,وصورئيال ,وكونيل(. )1
تحدث القرآن الكريم عن موقف اليهود من اإليمان بالمالئكة ,وقولهم بأنهم أوالد هللا تعالى
ِ
حيناً ,والقول بأنهم إناث حيناً آخ اًر ,ذكر هللا ذلك في قوله َ َ﴿ :فأَ َ َفاك َل َربك َل ِباَلَبن َ َ َّات َخ َذ ِم َ
اَل َم ِئ َك ِ ِإَناثاً ِإَّنك َل َل َتة ل َ َق َ الً َع ِظ ماً﴾ (سورة الصافات . )158 :

الر َح َم
أما بخصوص قوله تعالى َ َ ﴿ :قال ا َّات َخ َذ َّ
متعلقة بقول آخر وهو ﴿ َ َج َع ا َبَ َنه َ َبَ َ اَل ِجَّن ِ َن َ باً﴾,
ألن الولد البد وأن يكون شبيهاً بالوالد من وجوه ,وأن يخالفه من وجوه ,وهنا يقع التركيب في ذات
َ َل ًا﴾ ,يبين الرازي رحمه هللا أن اآلية
وهللا سبحانه ينزه نفسه عن كال األمرين,

هللا وكل مركب ممكن ,وهذا مخرج هلل عن حد األلوهية ,ويدخله في حد العبودية ,لهذا نزه هللا نفسه

عن ذلك .

ثم وضح الرازي أن من جملة تنزيه هللا تعالى نفسه أن يكون له ولد ,أتبع ذلك ببيان أن

المالئكة عباد وأنهم مكرمون مفضلون عن سائر الخلق ,وأنهم ال يعملون عمالً ما لم يؤمروا به(.)2

الر َح َم َ َل اً﴾ قال  :قالت اليهود إن هللا
ورد عن قتادة في قوله تعالى َ َ ﴿ :قال ا َّات َخ َذ َّ
تبارك وتعالى صاهر الجن ,فكانت منهم المالئكة ,والمالئكة ليسوا كما قالوا ,إنما هم عباد أكرمهم
هللا بعبادته(.)3
ويوضح الرازي :أن هللا نبه على فساد قول من قال بالشريك والنظير هلل تعالى ,وأثبت جهل

من قال بالولد على هللا ,وبين الرازي أن القائلين بهذا القول علموا أن الولد قسمان ,بنون وهم
األشرف ,وبنات وهم األخس ,فأثبتوا ألنفسهم األشرف ,وأثبتوا هلل األخس وهو البنات ,مع علمهم

أن هللا موصوف بالكمال الذي ال نهاية له والجالل الذي ال غاية له ,وهذا يدل على نهاية جهل
القائل بهذا القول ونظيره ﴿َل َله اَلبَنا َلكل اَلبن َ ﴾ ,و﴿ََلكل َّ
الذ َكر َ َله األ ن َثى﴾(.)4
َ َ َ
َ
َ
َ
بهذا يظهر لنا أن حقيقة عقيدة اليهود في المالئكة مشوهة وغير صحيحة وفاسدة ,بما نقل

القرآن الكريم عنهم.
( )1انظر :المالئكة المقربون  :محمد العقيل  ,ص. 284
( )2انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي . 159/22 ,
( )3تفسير القرطبي. 281/11 :

( )4انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي . 216/20 ,
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المط ب الثاني
م قف الفخر ال ار ي م عة

ال ه

في الم ئك عام

في المطلب السابق توصل الباحث إلى أن عقيدة اليهود في حقيقة المالئكة على أنهم أبناء هللا
من ناحية ثم هم إناث من ناحية ثانية ,أما بخصوص إيمانهم بالمالئكة فقد اختلف اليهود في هذا

اختالفاً كبي اًر ,مع العلم أن المالئكة قد ورد ذكرهم في التوراة والتلمود (كتابي اليهود المقدسين)

كثي اًر.

"وقد استبعدت كتب اليهود اإلصالحية أية إشارة إلى المالئكة تقريباً"(.)1
والعقيدة التي جاء بها موسى كأي عقيدة جاء بها أي رسول آخر ,من مكوناتها األساسية

اإليمان بالمالئكة ,واليهود الذين عاصروا موسى عليه السالم ,كانوا يؤمنون بالمالئكة ,يدل على
ِ ِ ِ
ِ
جاء م َعه اَلم ِئ َك م َة َت ِرِن َ ﴾ (سورة
َ
ذلك قول هللا تعالى َ ﴿ :فَ َ ال َلة َي َعَ َ ه َ َ َر م َ َذ َهب َ َ َ َ َ
الزخرف  , )53 :ثم ادعاؤهم بأن هللا اصطفى من المالئكة الولد ,وأن لهم البنين وهلل البنات ,فهذه كلها
أدلة على إيمانهم بوجود المالئكة ,مع كونه اعتقاد منحرف وضال ,ثم موقفهم من جبريل وميكال

وهو ما سنفرد له مطلباً مستقالً إن شاء هللا تعالى ,هو أيضاً دليل على اإليمان بالمالئكة.
من المالحظ أن اليهود انحرفوا في عقيدتهم اإليمان بالمالئكة انحرافاً كبي اًر ,وهو جزء من

االنحراف العام الذي دخل على مجمل عقائدهم ,في اإللهيات والنبوات والغيبيات .
م

انحراف ال ه

في إ مانهل بالم ئك  :فهم يشبهونهم بالبشر في أجسامهم وأنهم غير

معصومين من فعل المعصية خالفاً لما ذكر القرآن الكريم عنهم﴿ :ال َ َع
َ َ َف َع َ َما َؤ َمر َ ﴾ (سورة التحريم . )6 :

َ

َمَره َل
َّ َ َما َ

فمفهوم المالئكة عند اليهود مضطرب اضطراباً واضحاً ,فتارة يعبرون عنها بالشخصيات
وأخرى باألرواح ,وتارة يقولون أنهم جنس خاص ,وللتقريب قارنوه باإلنسان في الخلقة والقوة
واإلرادة ,وهذا الذي ذكروه ال يعطي صورة واضحة عن مفهوم المالئكة عندهم(. )2
هذا األمر مغاير تماماً لمفهوم المالئكة عند المسلمين ,المبني على الوضوح التام.
هذا وقد اختلف اليهود فيما بينهم في أمر خلق المالئكة  :فمنهم من يقول أن وجودهم كان
في اليوم األول ,وقيل في اليوم الثاني ,وقيل في اليوم الخامس" ,في اليوم الثاني أبدع الرب أربعة

( )1الكنز المرصود :يوسف نصر هللا  ,ص. 59

( )2انظر :المالئكة والجن دراسة مقارنة :مي حسن المدهون ,رسالة دكتوراه  ,جامعة أم القرى  ,كلية أصول الدين,
قسم العقيدة 1430 ,هـ  ,ص. 21
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أشياء ,الفلك والجحيم والنار والمالئكة ,وكان ثالث ما خلق في اليوم الثاني هو أسراب المالئكة

سواء المالئكة المستوزرين ,أو مالئكة التسبيح ,والسبب الذي لم يخلقوا ألجله في اليوم األول كان

مخافة أن يظن البشر أن المالئكة قد ساعدت الرب في خلق السماوات واألرض"(. )1
ثم يذكر (لويس جينز) فيقول" :وفي التلمود والمدراس اختلفوا في طبيعة المالئكة وزمن

خلقهم هل خلقوا في اليوم الثاني أو الخامس من الخلق"(. )2

وهناك أقوال على أن هللا خلق المالئكة في اليوم األول للخلق " :أيام الخلق ستة ,في اليوم

األول خلق السماوات في األعلى واألرض والمياه وكل روح خادمة أمامه  :مالئكة الوجه ومالئكة
التقديس ,كما ومالئكة الريح التي تهب"(. )3
في حين
َقا ربك لَِ م ِئك ِ
ََ َ َ َ

أن أمر خلق المالئكة واضح في القرآن الكريم فهو سابق على اإلنسان  َ ﴿ :اِ َذ
ِإِني ج ِ
اعل ِفي األََر ِ
م َخِ َف ً ﴾ (سورة البقرة . )30 :
َ

ما ع ع ا هل فتحدث الباحث في المطلب السابق أن أعدادهم كثيرة َ َ ﴿ :ما َ َعَ ل جن َ
َربِ َك ِإالَّ ه َ ﴾ (المدثّر . )31 :

ق ال الم ئك :
إن الباحث في مصادر الفكر الديني والعقائدي عند اليهود ,يجد أمو اًر كثيرة تحتاج إلى
مناقشة ووقفة ,فهم حسب ذكر التلمود ينقسمون إلى قسمين:
الة ل األ  :مالئكة ال يط أر عليها الموت ,ورد في العهد القديم { :في البدء خلق هللا السماوات
واألرض ,وكانت األرض خربة وخالية وعلى وجه القمر ظلمة ,وروح هللا يرف على وجه المياه,

وقال هللا ليكن نور فكان نور}(. )4

الة ل الثاني :وهم الذين يموتون في يوم خلقهم بعد أن يتلوا هللا التوراة ويسبح التسابيح " :يخلق هللا

كل يوم ملكاً جديداً عند كل كلمة يقولها ,فهؤالء المالئكة يأتون إلى عالم الوجود بسرعة كما
يخرجون منه"(.)5

( )1أساطير اليهود :لويس جينز :ترجمة حسن حمدي السماحي ,دار الكتاب العربي ,دمشق ,األولى 2007 ,م,
.35/1
( )2المصدر السابق :لويس جينز . 40/1 ,

( )3مخطوطات قمران –  , 11/2نقالً عن دراسة  :المالئكة والجن  :مي المدهون  ,ص. 24
( )4سفر التكوين. 3-1/1 :

( )5موسوعة األديان السماوية والوضعية :يوسف عبيد (اليهودية) ,دار الفكر العربي ,بيروت  ,الثانية .146/5 ,
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أما عن أعمال المالئكة حسب ما يورد التلمود فهي كثيرة  :مالئكة لحفظ األعشاب التي

تنبت في األرض ,ومالئكة البرد ,ومالئكة النار ,ومالئكة لبث المحبة ونشر الخير ,ومن هنا نجد
مخالفة كبيرة بين أعمال المالئكة الواردة في القرآن الكريم وبين ما يرد في التلمود كتاب اليهود .
والناظر في عقيدة اليهود عن المالئكة يجد بوضوح مدى تأثرهم بأفكار ومعتقدات األقوام

الذين احتكوا بهم وتعاملوا معهم ,أمثال العقائد الفرعونية والبابلية ,ومن بعدهم الفكر اليوناني ,وكان
أكبر تأثير على عقيدة اليهود الثقافة اإلسالمية(. )1
كذلك فإن المتابع للعهد القديم يجد أن ُكتابه يقسمون المالئكة إلى مجموعتين :

الكر ب ل ,ال راف ل:
 .1أما الكروبيم فقال بعضهم من الكرب أي الشق والحرث وقيل من القرب(. )2
في اال ط ح" :الكروبيم  :مخلوق سماوي وهم من المالئكة المقربين ,ويأتي بمعنى الحارس" (.)3
ورد ذكر الكروبيم في العهد القديم في مواضع متعددة ,منها { :فلما دخل موسى إلى خيمة

االجتماع ليتكلم معه كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين
الكروبيم فكلمه}(. )4
وحسب زعم العهد القديم هؤالء الكروبيم هم حراس الجنة ,وهم أكثر المالئكة قدرة ,وهم

أكثر المالئكة قرباً ,لهذا يسمونهم بمالئكة الحضرة ,وهم حماة العرا { :ثم نظرت واذا على المقبب
الذي على رأس الكروبيم شيء كحجر العقيق األزرق كمنظر شبه العرا}(. )5
صورت التوراة الكروبيم على صور وجه بشر ,ووجه حيوان أحياناً ,ذات وجهين ,وفي
صور أخرى على أربعة أوجه ,وجه إنسان ووجه أسد ,ووجه ثور ووجه نسر(. )6
 .2أما السرافيم فمعناه بالعبرية "الكائنات المشتعلة أو الشرفاء الالمعون الساطعون"

( )1انظر :المالئكة والجن  :مي المدهون  ,ص. 29

()7

.

( )2انظر :السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم  :مكتبة الكنائس في الشرق األدنى  ,بيروت 1973 ,م ,
 , 60/1نقالً عن  :المالئكة والجن  :مي المدهون  ,ص. 37

( )3قاموس الكتاب المقدس :ص. 2
( )4سفر العدد. 89/7 :
( )5سفر حزقيال. 1/3 :

( )6انظر :المالئكة والجن :مي المدهون  ,ص. 38
( )7قاموس الكتاب المقدس :ص. 461
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ورد ذكرهم مرتين في سفر إشعياء فقط في اإلصحاح السادس فقط ,من مهامهم العبادة
ِ ِ ٍِ ِ
ِ
والتسبيح وحراسة العرا ِ َّ { :
طي َو ْج َه ُه,
َجِن َح ٍةِ ,با ْث َن ْي ِن ُي َغ ِّ
يم َواقُفو َن َف ْوَق ُه ,ل ُك ّل َواحد ستَّ ُة أ ْ
الس َراف ُ
)1(.
طي ِر ْجَل ْي ِهَ ,وَبا ْث َن ْي ِن َي ِط ُير}
َوِبا ْث َن ْي ِن ُي َغ ِّ
الباحث رى أن حكاية الكروبيم والسرافيم هي من األساطير والخرافات التي دخلت إلى
اليهودية نتيجة تأثرهم بعقائد األمم التي اختلطوا بهم ,فأثرت على عقائدهم ,ومما يؤسف له أن
بعض كتب التفسير عندنا قد تأثرت بهذه اإلسرائيليات ,فذكرتها في تفسيراتها .
اه ِهل َض ِ
ِ ِ
ِ
اهئ َ َق َ َ َّال ِذ َ َك َفر ا ِم َ َقَبل َق َاتَ ه َل
أين هم من قوله تعالىَ ﴿ :ذل َك َق َ له َل بأَ َف َ َ
َّ ََّنى َؤَفك َ ﴾ (سورة التوبة . )30 :
ف ال ه

ل م ئك  :وصفت العهد القديم المالئكة حملة العرا بأوصاف تدل على نظرتهم

المادية المجسمة والحسية في سفر حزقيال بتفصيل كبير ,فهذه الحكاية وطريقة عرضها وما فيها
من أوصاف ,وما جاء بعدها مما هو أبشع منها ,كل ذلك يدل على أنها مستلهمة من أحد أساطير
الهند أو اليونان الذين يتجرأون على هللا عز وجل وال يفرقون بين صفاته وصفات المخلوقين(. )2
ذكر الةرع العرش م ئك العرشَ َ ﴿ :تَرى اَل َم
ِِ
ِ
ِ
َ قض َي َبَ َنه َل ِباَل َح َِ َ ِق َل اَل َح َم َّّلِل َر ِب اَل َعاَلم َ

م قف الفرق ال ه

ِئ َك َ ح ِ
اف َ ِم َ َح َ ِ اَل َعَر ِ
ش َ ِبح َ ِب َح َم ِ َربِ ِه َل
َ
﴾ (سورة الزمر . )75 :

م ا ما بالم ئك :

مع أن عقيدة اإليمان بالمالئكة ركن أساسي من عقيدة الدين السماوي ,وهي ليست محط
اختالف بين أتباع هذا الدين ,إال أننا نجد فرق اليهود اختلفت بشكل واضح حول حقيقة وجود
المالئكة ,وسبب اختالفهم يرجع إلى موقفهم من اإليمان باليوم اآلخر والبعث .
لهذا نجد فرقة السامرة ,وهي فرقة ال تعترف إال باألسفار الخمسة األولى ,على أنها توراة
موسى المنزلة عليه ,هؤالء من عقائدهم اإليمان باليوم اآلخر وبالبعث ,لهذا فهم يؤمنون بوجود
المالئكة ,ويعتمدون على بعض النصوص في التوراة الدالة على وجودهم " :واليهود السامريون
واليهود العبرانيون متفقون في أمور ومختلفون في أمور ,متفقون في وحدانية هللا وعظمته وأنه
يصطفي من المالئكة رسالً"(. )3
( )1سفر أشعياء. 2/6 :

( )2انظر :المالئكة المقربون :محمد العقيل  ,ص. 288
( )3التوراة السامرية :أحمد السقا  ,دار األنصار  ,القاهرة 1978 ,م  ,ص. 14
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ومن الفرق التي تؤمن بوجود المالئكة فرقة الفريسيين ,وهي بمعنى الربانيين ,فمن عقائدهم

التي يؤمنون بها إيمانهم بالقيامة والروح والمالئكة(. )1

ورد في سفر أعمال الرسل { :لسنا نجد شيئاً رديئاً في هذا اإلنسان وان كان روح أو مالك

قد حكمه فال نحاربن هللا}(. )2

ومن الفرق المؤمنة بوجود المالئكة فرقة القرائيين ,وهي فرقة متأثرة كثي اًر بالفكر الفلسفي,
إال أنهم يقولون أن المالئكة هي التي خلقت هذا الكون(. )3
ومن ضمن الفرق التي تؤمن بوجود المالئكة أيضاً فرقة اآلسينيون أي المطهرون ,ظهروا
في القرن الثالث الميالدي ,من عقائدهم اإليمان باألرواح والمالئكة والسحر ,وكانوا يميلون إلى

التصوف كثي اًر .

ومن جملة الفرق التي آمنت بوجود المالئكة فرقة القباليين (الزوهر) ,وهي من الفرق التي

تأثرت كثي اًر باألفكار االشتراكية ,واألديان الفارسية ,ومن أشهر رجال هذه الفرقة موسى بن ميمون,
فمن عقائد هذه الفرقة اإليمان بالبعث والمالئكة .

أما الفرق التي أنكرت وجود المالئكة منها  :فرقة الصدوقيين ,وهي "فرقة ال تؤمن بالقيامة

وال بالروح وال بالمالئكة وتعتقد أن عقاب العصاة واثابة المحسنين إنما يحصالن في حياتهم"(. )4

فالصدوقيون ينكرون وجود األرواح والمالئكة" ,ألنهم يقولون إنه ليس قيامة وال مالك
وال روح"(.)5
أيضاً اليهود اإلصالحية استبعدت أي إشارة إلى ذكر المالئكة باإلضافة لليهودية

المحافظة(. )6
عما

ظائف الم ئك  :للمالئكة أعمال كثيرة ال يعلمها إال هللا ,إال أن البحث في أسفار اليهود

يوقفنا أمام مجموعة من األعمال ,هذه األعمال تتفق في كثير من جوانبها بما ورد في األديان

األخرى ,ومنها اإلسالم ,من هذه األعمال:

( )1انظر :الفكر الديني اليهودي :حسن ظاظا  ,ص. 217
( )2أعمال الرسل. 9/23 :
( )3انظر :األسفار المقدسة :علي عبد الواحد  ,ص. 71
( )4المصدر السابق :علي عبد الواحد  ,ص. 64
( )5أعمال الرسل. 8/23 :

( )6انظر :اليهودية والمسيحية :محمد األعظمي  ,ص. 102
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 ال حي :فمن مهام المالئكة تنزيل الوحي على الرسل واألنبياء ,إال أننا نجد أن هذا الوحي

قد يكون ألنبياء صادقين أو كذبة ,أو لعامة الناس { :فقال له أنا أيضاً نبي مثلك وقد كلمني
مالك بكالم الرب قائالً أرجع به معك إلى بيتك فيأكل خب اًز ويشرب ماء ,كذب عليه}(. )1

وكما ذكر الباحث في المطالب السابقة فإن الوحي عند اليهود يشمل الرجل والمرأة,
والصادق والكاذب ,حتى العبد والمجنون ,وهذا يخالف ما ورد في القرآن الكريم َ َ ﴿ :ما ََر َ َ َنا ِم َ
َقبِك ِإالَّ ِرجاالً ن ِحي ِإَل ِهل َفا أَل ا َهل ِ
الذ َك ِر ِإ َ كَنت َل ال َت َعَ م َ ﴾ (سورة األنبياء . )7 :
َ َ
َ
َ َ َ
ََ
الفخر ال ار ي أن من عادة هللا تعالى في الرسل قبل محمد أن يكونوا رجاالً من البشر,

ب

ولم يكونوا مالئكة وقد اختار موسى سبعين رجالً من قومه ولم يكن معهم أحداً من النساء(. )2

 البشار  :ورد في القرآن الكريم حكاية بشارة المالئكة إلبراهيم عليه السالم َ ﴿ :فَ َّما َرَى ََ ِ َ ه َل ال
َت ِ ل ِإَل ِه َن ِكرهل َ ج ِ
ِ
ِ ِ ِ
امَرَته َق ِائ َم
َ َ َ َََ َ
س مَنه َل خ َف ً َقال ا ال َت َخ َف إَّنا َر َ َنا إَلى َق َ لِ ل ط (َ َ )70
ِ
َ َ َعة َب﴾ (سورة هود . )71-70 :
َف َض ِح َك َ َفَب َّشَرَن َ
َ َ ِم َ َ َراء ِإ َ َح َ
اها ِبِس َ َح َ
أما بشارة التوراة في حكاية إبراهيم  ففيها كثير من الخلل ,حيث تذكر التوراة أن هللا

تعالى كان ضمن الوفد الذين وفدوا على إبراهيم{ :وقالوا أين سارة امرأتك ,فقال :ها هي في الخيمة,

فقال :إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن ,وكانت سارة سامعة في باب
الخيمة ,وهو وراء . )3(}..
هنا المالك مرة يتكلم كأنه مالك ومرة كأنه الرب ,ثم حديث الرب عن ضحك سارة,
وتعجبه من ضحكها ,واستعالمه عن سبب الضحك .
الخ

 :أن المالئكة من ضمن أعمالها البشارة ,وهذا وارد في القرآن كما هو وارد في

التوراة على اختالف في أسلوب العرض والطرح .
 الشفاع  :شفاعة المالئكة أمر مقرر عندنا في القرآن والسنة ,إال أنه خاص بالمؤمنين يوم
َِّ ِ
ِ
عمن ا َرَّبَنا َ ِ َع َ ك َّل َشيء َر َح َم ً َ ِعَ ماً َفا َغ ِفَر لَِّ ِذ َ َتاب ا َ َّاتَبع ا
القيامةَ َ َ َ ﴿ :ت َغفر َ ل ذ َ َ
َ
اب اَل َج ِح لِ﴾ (سورة غافر . )7 :
َ ِب َ َك َ ِق ِه َل َع َذ َ
كما ورد في حديث الشفاعة" :فيشفع النبيون والمالئكة والمؤمنون"(. )4

( )1سفر الملوك األول. 18/13 :
( )2انظر :مفاتيح الغيب. 144/22 :
( )3سفر التكوين. 15-9/18 :

ٍ
يومئذ ناضرة)  ,ح (, )7439
( )4أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب التوحيد  ,باب :قوله تعالى (وجوه
. 2321/4
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إال أن الشفاعة الواردة في كتب اليهود هي بمعنى البركة ,وكل عالقاتها بالدنيا واألمور
الحياتية المادية{ ,المالك الذي خلصني من كل شر يبارك الغالمين}(.)1
فهنا من ضمن أعمال المالئكة الشفاعة والتي تعني الطلب والرجاء والبركة .
جاء في التوراة الموجودة بين أيدي اليهود أن من ضمن أعمال المالئكة الحراسة ,وهذه
الحراسة متعددة ومتنوعة ,منها حراسة جنة عدن التي طرد منها آدم وحواء عليهما السالم{ ,فطرد
اإلنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ,ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة}(. )2
ولم يذكر القرآن الكريم مثل هذه الحكاية ,إنما كان خروج آدم من الجنة بعد التوبة وألمر
اقتضاه هللا تعالى .
 الح ار

:

ص َن ُع
م ضم الح ار  :حراسة التابوت حتى ال يقترب منها أحد غير األحبارَ { :وتَ ْ
كروبي ِن ِمن َذه ٍب .صنع َة ِخ ار َ ٍ
الطر ِ
طرَف ِي اْل ِغ َ ِ
َّ
ِ
ف
ْ َ
َ ُ َْ
اص َن ْع َك ُر ً
وبا َواحًدا َعَلى َ
ص َن ُع ُه َما َعَلى َ َ
َ َْ َ
طاءَ.ف ْ
طة تَ ْ
ف ِمن هناكِ .من اْل ِغ َ ِ
الطر ِ
ِ
َّ
ط َرَف ْي ِهَ .وَي ُكو ُن
وب ْي ِن َعَلى َ
وبا َ
ْ َُ َ َ
ص َن ُعو َن اْل َك ُر َ
م ْن ُه َناَ ,وَك ُر ً
آخ َر َعَلى َ
طاء تَ ْ
طي ِن أ ِ
ظّلَِلي ِن ِبأَجِنحِت ِهما عَلى اْل ِغ َ ِ
اْل َكروب ِ ِ
اء ,ووجهاهما ُك ُّل و ِ
احٍد ِإَلى
ْ َ َ َ
َجن َحتَ ُه َما ِإَلى َف ْو ُقُ ,م َ ْ
ان َباس َ ْ ْ
ُ َ
َ
ط ََ ْ َ َُ
ِ
ِ ِ
اآلخ ِر .نحو اْل ِغ َ ِ
ض ُع
وب ْي ِنَ .وتَ ْج َع ُل اْل ِغ َ
اء َعَلى التَّ ُابوت م ْن َف ْو ُقَ ,وِفي التَّ ُابوت تَ َ
طاء َي ُكو ُن َو ْج َها اْل َك ُر َ
َ َ َْ
طَ
( )
الشهادة َّالِتي أ ِ
يك3 }.
َّ َ َ َ
ْ
ُعط َ

إال أن هذا مخالف لما ورد في قصة طالوت عليه السالم َ َ ﴿ :قا َ َله َل َن ِب ه َل ِإ َّ عَ َ مَ ِك ِه
َ َ َ أ َِتَ ك َل َّ
التاب ِف ِه َ ِك َن ِم َ َربِك َل َ َب ِةَّ ِم َّما َتَر َك ع م َ ى َ ع َهار َ َت َح ِم ه اَل َم ِئ َك ِإ َّ
ِفي َذلِ َك آلَ ً َلك َل ِإ َ كنت َل م َؤ ِمِن َ ﴾ (سورة البقرة . )248 :
ذكر الفخر ال ار ي أن التابوت كان صندوقاً خشبياً يضع فيه موسى  التوراة ,فلما سخط

هللا على بني إسرائيل رفع هذا التابوت ,حتى جاء زمن طالوت ,فكان التابوت عالمة على صدق
ملكه على بني إسرائيل ,فهو معجزة دالة على صدق طالوت نزل من السماء تحفظه المالئكة
والناس ينظرون ,فحمل المالئكة بمعنى حفظه(. )4
( )1سفر التكوين16/48 :
( )2سفر التكوين24/3 :

( )3سفر الخروج22-18/25 :

( )4انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 190/6 ,
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م

الح ار

ليحفظك في الطريق}

 :حراسة بني إسرائيل من األعداء { :وها أنا مرسل مالكاً أمام وجهك

()1

وهنا
َ َح َفظ َنه ِم َ

.

ال يخالف ما ورد عندنا في القرآن الكريم َ﴿ :له م َع ِةَبا ِم َ َبَ ِ َ َ َ ِه َ ِم َ َخَ ِف ِه
َم ِر َّ ِ﴾ (سورة الرعد  , )11 :إال أن هذا عام لإلنسان على عمومه ,بخالف ما عند
َ

اليهود ,فهو حفظ خاص لبني إسرائيل وحدهم دون غيرهم .

ومن أعمال المالئكة تنفيذ أمر هللا تعالى من خالل حفظ األنبياء واجابة الدعاء ,وهالك

العصاة ,وهذا يتوافق مع ما عندنا في ديننا على خالف في بعض التفصيالت .

هذه هي عقيدة اليهود في المالئكة ,حاول الباحث اإللمام بها دون اإلطالة .

المط ب الثالث
م قف ال ه

م جبريل م كا خا

من المواقف الغريبة لليهود موقفهم من الملك الكريم جبريل عليه السالم ,فقد ناصبوه العداوة
والكراهية ,وبالتالي

﴿ق َل َم َ َكا َ
َ ب َشَرى لَِ م َؤ ِمِن

َع
َ,

وقع عليهم كراهية هللا والمالئكة جميعاً ,وقد بين هللا هذا األمر
ِ
ِ ِ
ِِ
يل َفِسَّنه َن َّ َله َعَ ى َقَ ِب َك ِبِس َذ ِ َّ م َ قاً ل َما َبَ َ
اً لجَب ِر َ
ِ ِِ
ِِ
ِِ ِ
يل َ ِم َكا َ َفِس َّ َّ َ َع
َم َ َكا َ َع اً َّّلِل َ َم ئ َكته َ ر ه َ جَب ِر َ

(سورة البقرة . )98-97 :

بقوله تعالى:
َ َ َ ِه َ هً ى
ٌّ لَِ َك ِ
اف ِري َ ﴾

روى أنس بن مالك قال :سمع عبد هللا بن سالم بقدوم رسول هللا  وهو في أرض

يخترف ,فأتى النبي فقال إني سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نبي ,فما أول أشراط الساعة,

وما أول طعام أهل الجنة ,وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ,قال أخبرني بهن جبريل آنفاً,
قال جبريل :قال نعم ,قال  :ذاك عدو اليهود من المالئكة ,فق أر هذه اآلية ﴿ :ق َل َم َ َكا َ َع اً
ِِ
يل . )2(﴾....
لجَب ِر َ
وروى ابن عباس رضي هللا عنهما" :حضرت عصابة من اليهود نبي هللا  يوماً ,فقالوا:

يا أبا القاسم ,حدثنا عن خالل نسألك عنهن ال يعلمهن إال نبي ,قال سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا
لي ذمة هللا وما أخذ يعقوب  على بنيه لئن حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على اإلسالم ,قالوا :

حرم
فذلك لك ,قال فسلوني عما شئتم ,قالوا أخبرنا عن أربع خالل نسألك عنهن ,أخبرنا أي الطعام ّ

إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ,وأخبرنا كيف ماء المرأة وما الرجل ,كيف يكون الذكر

( )1سفر الخروج.20/23 :

( )2أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب التفسير ,باب قوله (من كان عدواً لجبريل) ,ح (.1353/3 ,)4480
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منه ,وأخبرنا كيف هذا النبي األمي في النوم ,ومن وليه من المالئكة ,قال فعليكم عهد هللا وميثاقه

لئن أنا أخبرتكم لتتابعني ,قال فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق ,قال فأنشدكم بالذي نزل التوراة على

موسى  هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب  مرض مرضاً شديداً وطال سقمه فنذر هلل نذ اًر لئن
شفاه هللا تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه ,وكان أحب الطعام إليه

لحمان اإلبل ,وأحب الشراب إليه ألبانها ,قالوا :اللهم نعم قال :اللهم اشهد عليهم ,فأنشدكم باهلل الذي

ال إله إال هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون ماء الرجل أبيض غليظ ,وأن ماء المرأة

أصفر رقيق ,فأيهما عال كان له الولد والشبه بإذن هللا ,وان عال ماء الرجل على ماء المرأة كان
ذك اًر بإذن هللا ,وان عال ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن هللا ,قالوا  :اللهم نعم ,قال :اللهم
اشهد عليهم ,فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي األمي تنام عينه,
وال ينام قلبه ,قالوا  :اللهم نعم ,قال :اللهم اشهد ,قالوا وأنت اآلن فحدثنا من وليك من المالئكة,

فعندها نجامعك أو نفارقك ,قال :فإن وليي جبريل  ,ولم يبعث هللا نبياً قط إال وهو وليه ,قالوا:

فعندها نفارقك ,لو كان وليك سواه من المالئكة لتابعناك ,وصدقناك ,قال :فما يمنعكم من أن
ِِ
يل َفِسَّنه َن َّ َله
تصدقوني  ,قالوا  :إنه عدونا  ,قال  :فعند ذلك قال هللا ﴿ : ق َل َم َ َكا َ َع اً لجَب ِر َ
ك ِبِس َذ ِ َّ ِ .)1(﴾ ...
َعَ ى َقَ ِب َ

مكان جبريل :

قا ال ار ي :ثبت أن جبريل أعلم من محمد عليهما السالم ,فوجب أن يكون أفضل منه,
لقوله تعالى﴿ :ق َل َه َل َ َ َت ِي َّال ِذ َ َ َعَ م َ َ َّال ِذ َ ال َ َعَ م َ ﴾( .سورة الزمر ,)9 :وقوله تعالى:
َك ِريل﴾( .سورة التكوير.)19 :
﴿ِإَّنه َلَة َ َر
وقد وصف هللا سبحانه جبريل  بستة من صفات الكمال:

 .1كونه رسوالً من عند هللا.
 .2كونه كريماً عند هللا.
 .3كونه ذا قوة عند هللا ,وهي غير حاصلة لغيره.
 .4كونه مكيناً عند هللا.
 .5كونه مطاعاً في عالم السماوات ,وهذا يقتضي أن يكون مطاعاً لكل المالئكة.
 .6كونه أميناً في كل الطاعات ,وفي تبليغ وحي هللا تعالى إلى األنبياء.

()2

( )1أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ,278/1 :ح ( ,142/3 ,)2514واسناده صحيح .

( )2انظر :األربعين في أصول الدين  :الفخر الرازي ,تحقيق أحمد السقا ,مكتبة الكليات األزهرية ,القاهرة ,األولى,
1986م.191/2 ,
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وبين
ذهب ا مال الفخر ال ار ي :إلى أن هذا من قبائح اليهود ومنكرات أقوالهم وأفعالهمّ ,
سبب عداوتهم لجبريل :
 .1أنه كان ُيطلع محمداً على أسرارهم.

 .2أنه كان صاحب كل خسف وعذاب ,وأن ميكال صاحب رحمة يجيء بالخصب والسلم.
 .3من سبب عداوتهم لجبريل أن هللا بزعمهم أمر أن تكون النبوة فيهم ,فجعلها جبريل في غيرهم.
ثم بين الفخر الرازي أنه ال وجه لعداوة اليهود لجبريل ,ألنه كان ينزل بما يأمره به ربه,

وال يستطيع أن يعصي هللا بما يأمر ,فهذه العداوة عداوة ال أساس لها ,وأن ميكال الذي يحبونه
لو أمره هللا أن ينزل بالوحي على محمد فيطيع أمر هللا تعالى ولن يعصيه .
واليهود يعادون جبريل ألنه نزل بالكتاب برهاناً على صدق نبوة محمد .

بع ذلك ذكر الفخر ال ار ي أن من كان عدواً لجبريل بسب إنزال القرآن عليه وجب أن يكون

عدواً هلل تعالى ,ومن كان عدواً هلل كان عدواً لمحمد وسائر المالئكة والمؤمنين ,وبالتالي فإن هذه
العداوة ال تؤثر وال تضر باهلل وال بالمالئكة وال بمحمد وال بالمؤمنين ,إنما تجلب على اليهود العذاب

الدائم الذي ال ضرر أعظم منه عليهم(. )1
ورد اسم جبريل صريحاً في العهد القديم مرتان { :وسمعت صوت إنسان بين األي فنادى

وقال يا جبريل فهم هذا الرجل الرؤيا}(.)2

أما جبريل  فهو بمعنى رجل هللا ,وقيل أن معنى جبريل (هللا ذاته جبا اًر)(,)3
كما ورد بصفة مالك حضرته (الرب) ,مرة أخرى { :مالك حضرته خلقه لمحبته ورأفته}(,)4
كما ذكر باسم روح القدس { :ولكنهم تمردوا واحزنوا روح قدسه ,فتحول لهم عدواً وهو حاربهم}(.)5

وجبريل عندهم رئيس من رؤساء المالئكة ,لكنه ليس رئيسهم ,أما ميكال والذي تطلق عليه التوراة

لفظ ميخائيل ,فهو أيضاً رئيس من رؤساء المالئكة ,ومع زعمهم أنهم يحبون ميكال ألنه ينزل
بالرحمة عليهم إال أنه لم يرد ذكره كثي اًر في أسفارهم { :وفي ذلك اليوم يقوم ميخائيل الرئيس العظيم

القائم لبني شعبك}(.)6

( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 210/3 ,
( )2سفر دانيال16/8 :
( )3قاموس الكتاب المقدس :ص. 245
( )4سفر أشعيا.9/93 :

( )5سفر أشعيا.10/63 :
( )6سفر دانيال.1/12 :
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" فعدد ذكر ميخائيل في كتبهم لم يبلغ إال ثالث عشرة مرة ,وهو بمعنى عبد هللا ,أو من

مثل هللا" (.)1

من أسباب عداوة اليهود لجبريل  حسب زعمهم ما رواه ابن عباس  :أن نبيهم أخبرهم

أن بختنصر سيخرب بيت المقدس ,فبعثوا رجالً ليقتله فوجده شاباً ضعيفاً فمنعه جبريل من قتله,

وقال له إن كان هللا أراد هالككم على يده فلن تسلط عليه ,وان كان غيره فعلى أي حق تقتله,

فتركه ,فكبر بختنصر وغ از بيت المقدس ,فقتلهم وخربه ,فصاروا يكرهون جبريل لذلك(. )2

"ومن عجيب تهافت اعتقاد اليهود أنهم يثبتون أنه ملك مرسل من عند هللا ,ومع ذلك
يبغضونه ,وهذا أحط ودركات االنحطاط في العقل والعقيدة ,وال شك أن اضطراب العقيدة من أكبر

مظاهر انحطاط األمة ,ألنه ينبيء عن تضافر آرائهم على الخطأ واألوهام"(. )3

عقيدة اليهود هذه من أكبر عوامل فسادها أنها قائمة على المصلحة فقط ,فهم ال يوالون
إال من عاد عليهم بالنفع ,حتى ولو كان من المالئكة األطهار ,فإنهم عادوا جبريل  ألنه يأتي

إيذاناً بالحروب ,وأحبوا ميكائيل ألنه موكل بالماء ,وان كتب اليهود المقدسة لم تخل من تلك
العقائد ,فالعقيدة اليهودية تكاد تقوم على الخرافات واألباطيل ,والتي تجدها في كتبهم ومعتقداتهم(.)4

هكذا يتبين أن عقيدة اليهود بخصوص اإليمان بالمالئكة يشوبها كثير من الخرافات

والتصورات الوثنية المادية ,القائمة على حساب المصالح والمنافع ,أحياناً قليلة يلتقون مع المسلمين

في بعض جوانب العقيدة ,وأحياناً يأخذهم الشطط كثي اًر ,وان دل هذا على شيء فإنما يدل على أن
مصادرهم في عقائدهم مصادر غير صحيحة في أغلبها وعمومها ,وأنها إنما هي أفكار وأهواء من

كتبها .

( )1المالئكة والجن :مي المدهون. 32 ,
( )2فتح الباري :ابن حجر العسقالني ,ح (. 18/9 , )4480
( )3التحرير والتنوير :الطاهر بن عاشور ,الدار التونسية للنشر ,تونس1984 ,م. 621/1 ,

( ) 4انظر :عقائد اليهود من خالل الحوار مع النبي  :عدنان أحمد البرديني ,رسالة ماجستير ,كلية أصول الدين,
قسم العقيدة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة2010 ,م ,ص. 75
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المبحث الثالث
م قف ال ار ي م عة
في الكتب ال ما
تك

ال ه

 ,ال ل اآلخر

م مط ب :

المط ب األ  :م قف ال ار ي م عة

ال ه

في الكتب ال ما

المط ب الثاني :م قف ال ار ي م عة

ال ه

في ال ل اآلخر .
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.

المط ب األ
م قف ال ار ي م عة

ال ه

في الكتب ال ما

جعل هللا سبحانه اإليمان بالكتب السماوية ركناً أساسياً من أركان اإليمان ,من لدن آدم

حتى سيدنا محمد صلى هللا عليهم جميعاً ,ألن في هذه الكتب بيان للعقيدة الصحيحة ,وبيان
للتشريعات الربانية ,ومنهج حياة لألمم ,فمن آمن بها استقامت عقيدته ,ومن أنكرها انهدمت

عقيدته.
والكتب السماوية كثيرة ,إال أن أكثرها شهرة وأتباعاً ,التوراة واإلنجيل والقرآن ,أنزل هللا

كل في زمانه ,وأمر أقوامهم بإتباعهم ,والسير على ما جاء فيها من
سبحانه هذه الكتب على رسله ال
هدى ورشاد .
ولقد كان موقف اليهود من هذه الكتب موقفاً غريباً وعجيباً .

الً :م قف ال ه

م الت ار :

ِِ
ِ
الت َ َار َ ِف َها هً ى َ ن ر َ َحكل ِب َها َّ
قال هللا سبحانهِ﴿ :إَّنا َن َ َلَنا َّ
الن ِب َ َّالذ َ َ َ َ م ا لَّذ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ها ا َّ ِ
ِ
ِ
اء﴾ (سورة المائدة , )44 :
َ
الرَّبان َ َ األ َ
َ
َحَبار ب َما ا َ ت َحفظ ا م َ ك َتاب َّ َ َكان ا َعَ َ ه ش َه َ َ
ِ
اء َ ِذ َك اًر ِلَ م َّت ِة َ ﴾
وقال سبحانه واصفاً التوراةَ َ ﴿ :لَة َ َ
عتَ َنا م َ ى َ َهار َ اَلفَرَقا َ َ ضَ ً
(األنبياء  ,)48 :ذكر اإلمام الرازي أن المراد من كون التوراة هدى ونور كونه هدى ونو اًر في أصول

الشرع وفروعه ,وقد وصف هللا هؤالء األنبياء بالمسلمين ,وهذا دليل على أنهم ما كانوا موصوفين
باليهودية أو النصرانية ,بل كانوا مسلمين منقادين لتكاليفه ,وأنهى هللا اآلية بقوله َ َ ﴿ :كان ا َعَ َ ِه
اء﴾ ,أي هؤالء النبيون والربانيون واألحبار كانوا شهداء على أن كل ما في التوراة حق وصدق
ش َه َ َ
من عند هللا(. )1

وتعددت اآليات القرآنية الدالة على دعوة هللا لليهود لإليمان والعمل بما في التوراة ,إال أنهم
انقسموا على أمرهم إلى طوائف منها:
َ .1م ْن أقر بما في التوراة وبنزولها من عند هللا .
 .2من أنكر اإليمان بالكتب السماوية على موسى وعيسى ,ومحمد صلى هللا عليهم جميعاً.
 .3من آمن بما أنزل هللا من كتب سماوية على أنبيائه .
( )1انظر :مفاتيح الغيب  :الفخر الرازي. 3/12 ,
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روى محمد بن كعب القرظي قال  :جاء ناس من يهود إلى النبي  وهو محتب فقالوا :يا

أبا القاسم أال تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى ألواحاً يحملها من عند هللا ,فأنزل هللا
اب َ َ تَن ِ عَ ِهل ِك َتاباً ِم َ ال َّ م ِ
َهل اَل ِك َت ِ
اء﴾ ,فجثا رجل من يهود فقال :ما أنزل هللا
﴿َ َ أَل َك َ
َ ََ َ
َ
َ َق َ ِرِه﴾,
عليك وال على موسى وال على عيسى وال على أحد شيئاً ,فأنزل هللاَ َ ﴿ :ما َق َ ر ا َّ َ َح َّ
قال محمد بن كعب  :ما علموا كيف هللاِ﴿ :إ َذ َقال ا َما َن َ َ َّ َعَ ى َب َشر ِم َ َشيء﴾ ,فحل
َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبوته وجعل يقول :وال على أحد(. )1
َ َق َ ِرِه﴾ ,ذكر ال ار ي أن جمهور العلماء على أنها نزلت
وقوله تعالىَ َ ﴿ :ما َق َ ر ا َّ َ َح َّ
في اليهود ,روي عن ابن عباس أن مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم ,وكان رجالً
سميناً فدخل على رسول هللا  ,فقال له رسول هللا :أنشدك هللا الذي أنزل التوراة على موسى هل
تجد فيها أن هللا يبغض الحبر السمين وأنت الحبر السمين وقد سمنت من األشياء التي تطعمك

اليهود ,فضحك القوم فغضب مالك بن الصيف ,ثم التفت إلى عمر فقال  :ما أنزل هللا على بشر
من شيء ,فقال له قومه  :ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك ,فقال  :إنه أغضبني ,ومعنى اآلية  :أن

اليهود ما عظموا هللا حق تعظيمه ,وما وصفوه حق وصفه ,وذلك من خالل إنكارهم بعث هللا

النبيين وأنزل الكتب عليهم(. )2

كان تعامل اليهود مع كتابهم المنزل على موسى  تعامالً ال يدل على تقديسهم له

واهتمامهم به ,فقد تعرضت التوراة للسرقة ,والخطف على أيدي القبائل التي حاربتهم اليهود في

فلسطين ,وحين استردادها لم تكن كاملة كما أُخذت من قبل ,وكان أخطر هذه المحاوالت حينما

دمر بختنصر بيت المقدس ,وأهلك كل شيء ,من ضمنها التوراة ,وغيرها من الكتب(. )3

فلما أراد أحبار اليهود إعادة كتابة التوراة "أدخلوا فيها ما ليس منها من ميولهم ونزعاتهم وما
أشربوا في قلوبهم من وثنية ورثوها من األمم التي خالطوها ,وأساءوا على هللا أبلغ اإلساءة ,ونعتوه

بما ال يليق بذاته وصفاته ,وطعنوا في أنبيائه الطاهرين الذين اصطفاهم هللا واختارهم ,فجعلوهم من
أشرار البشر ,وأكثرهم وقوعاً في الفحشاء والمنكر ,ورك از على الكراهية والحقد على جميع األمم إلى

آخر ما دسوه من تحريف وتبديل"(. )4
( )1تفسير الطبري :الطبري . 267/7 ,

( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 77/13 ,
( ) 3انظر :إظهار الحق :محمد رحمة هللا الهندي ,الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية ,السعودية,
1989م. 43 ,

( ) 4دراسات في اليهودية والمسيحية :محمد ضياء الرحمن األعظمي ,مكتبة الرشد ,الرياض ,الثانية2002 ,م,
ص 186بتصرف .
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وقد أكد القرآن الكريم هذا التحريف في أكثر من موضع ,قال تعالىَ َ﴿:ف َت َط َمع َ َ َ َؤ ِمن ا
َلك َل َ َق َ َكا َ َف ِريَ ِمَنه َل َ َ َمع َ َك َل َّ ِ ث َّل َح ِرف َنه ِم َ َب َع ِ َما َعَة ه َ ه َل َ َعَ م َ ﴾
( سورة البقرة .)76 :
والتحريف الذي جرى على التوراة ,تحريف متنوع ,تحريف بالزيادة ,وتحريف بالنقصان .
َِّ ِ
ِ
اب ِبأََ ِ ِه َل ث َّل َ ة ل َ َه َذا
فالتحريف بالزيادة ذكره القرآن الكريمَ ﴿:ف َ َيل ل ذ َ َ َكتب َ اَلك َت َ
ش َتر ا ِب ِه َثمناً َق ِ ً َف َ َيل َله َل ِم َّما َك َتَب َ ََ ِ ِه َل َ َ َيل َله َل ِم َّما َ َك ِ ب َ ﴾.
ِم َ ِعَن ِ َّ ِ لَِ َ
َ
(سورة البقرة. )79:
()1

أمثلة التحريف بالزيادة في التوراة كثيرة { :خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق}

 ,وفي

موضع آخر من نفس السفر { :في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها ألنه بإسحاق يدعي لك

نسل}( ,)2فكيف يكون إسحاق وحيد أبيه ,واسماعيل يكبره حسب التوراة نفسها بأربعة عشر سنة.

روى البراء بن عازب قال  :مر على النبي  يهودي محمم مجلود  ,فدعا النبي رجالً من
علمائهم فقال  :أهكذا تجدون حد الزاني فيكم ,قال  :نعم ,قال  :أنشدك بالذي أنزل التوراة على

موسى أهكذا تجدون حد الزاني فيكم ,قال  :ال ,ولوال أنك أنشدتني بهذا لم أحدثك ,ولكن الرجم,

ولكن كثر الزنا في أشرافنا ,فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه واذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ,فقلنا

تعالوا نجتمع فنضع شيئاً مكان الرجم ,فيكون على الشريف والوضيع ,فوضعنا التحميم والجلد مكان

الرجم  ,فقال النبي صلى هللا عليه وسلم  :اللهم إني أنا أول من أحيا أمرك إذا أماتوه فأمر به فرحم,
فأنزل هللا ﴿ :ال َ َح َن َك َّال ِذ َ َ ِارع َ ِفي اَلك َف ِر﴾ (سورة آل عمران . )3()179 :

فهذا الحديث دال على تحريف اليهود لما في كتبهم ,وزيادتهم على ما فيها من عند أنفسهم
ظلماً وكذباً .
أما تحريف النقصان فهو كثير ,حيث ذكر القرآن أمره وفضحهم فيه قال تعالى﴿ :ق َل َم َ
ِ
َّ ِ
ِ
اء ِب ِه م َ ى ن اًر َ هً ى لِ َّن ِ
س تَب َن َها َ ت َخف َ َك ِث اًر﴾
اس َت َج َع َنه َقَراط َ
َن َ َ اَلك َت َ
اب الذي َج َ
(سورة األنعام  , )91 :فاآلية بينت أن اإلخفاء كثي اًر .
وب ّعضوه ,وأبدوا
ّبين اإلمام الرازي أن هللا ذم اليهود حينما جعلوا التوراة قراطيس ,ففرقوه َ
البعض منه وأخف ـوا البعض اآلخـ ـر ,وه ـ ـو المتعلق بصفة محمد  ,ومن ذلك أيضاً تحريفهم للتوراة

( )1سفر التكوين.2/22 :

( )2سفر التكوين.16/16 :
( )3أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ,286/4 :ح (199/14 ,)18434م ,إسناده صحيح .
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بالوجوه الباطلة الفاسدة ,واخفاء اآليات المشتملة على األحكام التي ال يرغبون في إظهارها(. )1
من أمثلة التحريف بالنقص في التوراة { :وكلم قابين هابيل أخاه وحدث إذ كانا في
()2

الحقل أن قابين قام على هابيل أخيه وقتله}

قابين لهابيل أخيه نمضي إلى الصحراء}

()3

والسامرية .

 ,وفي موضع آخر من التوراة السامرية { :فقال

 ,فهذا تحريف بالنقص بين النسختين اليونانية

ومن أمثلته{ :وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى}

()4

السامرية{ :وأخذ عمرام يوكايد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى ومريم أختها}

()5

وفي النسخة
.

هكذا تعامل اليهود مع كتابهم ,منهم من كفر به جملة وتفصيالً ,ومنهم من آمن به ,إال
أنهم قاموا بتحريفه ,تبعاً لهواهم ومصالحهم ,وصدق هللا فيهم ِ :
﴿م َ َّال ِذ َ َها ا َح ِرف َ اَل َكِ َل
عَ م ِ
اض ِع ِه﴾ (سورة النساء . )46 :
َ ََ

ثان اً :م قف ال ه

م ا نج ل:

بعث هللا سبحانه عيسى بن مريم رسوالً إلى بني إسرائيل ,وأنزل عليه اإلنجيل فيه هدى
ونور ,قال تعالىَ َ ﴿:ق َّفَ َنا َعَ ى ع َث ِارِه َل ِب ِع َ ى َاب ِ َمَرَي َل م َ ِ قاً لِ َما َبَ َ َ َ َ ِه ِم َ َّ
عتَ َناه
الت َ َار ِ َ َ
اِ ِ
نج َل ِف ِه هً ى َ ن ر َ م َ ِ قاً لِ َما َبَ َ َ َ َ ِه ِم َ َّ
ظ ً لَِ م َّت ِة َ ﴾
الت َ َار ِ َ هً ى َ َم َ ِع َ

(سورة المائدة.)46:

ذكر الفخر ال ار ي أن عيسى  كان ُمق اًر ومصدقاً بالتوراة على أنها كتاب منزل من عند
هللا ,وأنه كان واجباً العمل بها قبل ورود النسخ ,وقد أمرهم هللا أال يفعلوا باإلنجيل مثل ما فعل

اليهود من تحريف وتغيير واخفاء ألحكامه ,وليق أروا اإلنجيل على الوجه الذي أنزله هللا فيه من غير
تحريف وال تبديل(.)6

من اللحظة األولى التي بعث هللا فيها عيسى ابن مريم نبياً كان موقف اليهود العداوة له,

وقليل منهم من آمن به ,وعمل أحبارهم على أن يمنعوا الناس عن دعوته وصد الناس عنه ,فأخذوا

يكي ـدون ل ـه ويحرض ـون الحاك ـم الرومان ـي علي ـه ,وك ـان لهم ما أرادوا ,فأوقعوا بينه  وبين الحاكم
( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي. 82/13 ,
( )2سفر التكوين.8/4 :
( )3سفر التكوين.8/4 :
( )4سفر الخروج.20/6 :
( )5سفر الخروج.20/6 :

( )6انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 12/12 ,
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الروماني الذي أصدر أوامره بالقبض عليه ثم الحكم عليه باإلعدام صلباً كما يزعمون(. )1
لقد كانت دعوة المسيح  دعوة أخالقية ,لتهذيب النفس والعودة بها إلى تغليب الروح

على المادة التي طغت على حياة اليهود في زمانه ,إال أن هذه الدعوة لم ترق ألحبار اليهود فبدأوا

رحلة الكيد له" ,وكان قادة اليهود الدينيون قد أروا أن قتله ضروري للمحافظة على الشعب اليهودي,

فأصدر رئيس كهنتهم واسمه (قيافا) الفتوى باستباحة العمل على قتله ,إذ قال في شأنه :ألن يموت
رجل واحد خير من أن يذهب الشعب بأسره ,فأجمع عظماء يهود على العمل على قتله وتحريض

الحاكم الروماني لتنفيذ صلبه"(.)2

ويبين مخازيهم في موقفهم من المسيح
لهذا نجد القرآن الكريم ُينزل عليهم لعنة هللا وغضبهُ ,
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اء ِب َغَ ِر َحَ َ َق َ لِ ِه َل
وأمه عليهما السالمَ ﴿ :فب َما َن َةض ِه َل م َثا َقه َل َ ك َف ِره َل بآَ ا َّ َ َق َت ِه َل األَ َنبَ َ
ق بَنا غَ ف َب َل َ
طَب َع َّ َعَ َ َها ِبك َف ِرِه َل َف َؤ ِمن َ ِإالَّ َقِ ًِ َ ,بك َف ِرِه َل َ َق َ لِ ِه َل َعَ ى َمَرَي َل ب َه َتاناً
َع ِظ ماًَ َ ,ق َ لِ ِه َل ِإَّنا َقَتَ َنا اَل َم ِ َح ِع َ ى َاب َ َمَرَي َل َر َ َّ ِ َ َما َقَت ه َ َما َ َ ب ه َ َل ِك َ ش ِب َه َله َل
ِ
ِ
ِ
ِ
اع َّ
الظ ِ َ َما َقَت ه َ ِة ناًَ ,ب َل َرَف َعه
َ اِ َّ َّال ِذ َ َ
اخَتَ ف ا ِف ه َل ِفي َشك ِمَنه َما َله َل ِبه ِم َ عَ ل ِإالَّ اتَب َ
َّ ِإَلَ ِه َ َكا َ َّ َع ِ ي اً َح ِك ماً﴾ (سورة النساء .)158-155 :
واستمر عداء اليهود للنصرانية حتى جاء بولس الطرطوسي ,والذي تربى تربية دينية,

وخصوصاً على يد الفريسيين ,وكان رجالً معروفاً بالحيل والمكر والخداع ,فهو يتبع فرقة شديدة

العداء للمسيح  ,وفجأة تحول إلى المسيحية وأصبح من كبار دعاتها ومعلمها األول ,وأخذ
ينشر تعاليمه التي يدعي أنه يتلقاها إلهاماً ,ومنها فكرة ألوهية المسيح(. )3

باب ع اء ال ه

ل م ح  بح ب عمهل(:)4

 .1كان اليهود ينتظرون نبياً ملكاً يخوض بهم الحرب ضد أعدائهم ,فلما جاء المسيح بدعوة السلم
والمحبة ,كأن هذا لم يعجب اليهود فناصبوه العداء .

 .2تقديس اليهود ليوم السبت {اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما
اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك ,ال تصنع عمالً ما أنت وابنك وابنتك}(.)5

( ) 1انظر :المجامع النصرانية ودورها في تحريف المسيحية  :سلطان عبد الحميد سلطان ,مطبعة األمانة ,القاهرة,
األولى1990 ,م ,ص. 27

( )2دور اليهود في إفساد العقيدة اإللهية :حسن محمد إبراهيم  ,رسالة ماجستير  ,جامعة أم القرى  ,فرع العقيدة ,
1985م  ,ص. 107
( )3انظر :المصدر السابق :حسن ابراهيم  ,ص. 130

( )4انظر :دراسات في اليهودية والمسيحية :األعظمي  ,ص. 287
( )5سفر الخروج .10-8/20 :
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فلما ُبعث عيسى نبياً لم ير اليهود منه تعظيماً للسبت ولم ُيحرم العمل فيه ,بل قدس اليوم
الثامن يوم األحد.
ٍ
فحينئذ
 .3زعمهم أن المسيح دعا على أورشليم بالحراب{ :ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوا
اعلموا أنه قد اقترب خرابها}(.)1

{يا أورشليم يا قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين إليها ,كم مرة أردت أن أجمع أوالدك كما

تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك خراباً}(.)2

 .4زعمهم أن أتباع المسيح ال يغسلون أيديهم عند تناول الطعام{ :واجتمع إليه الفريسيون وقوم من
الكتبة قادمين من أورشليم ولما أروا بعضاً من تالميذه يأكلون خب اًز بأيد دنسة أي غير مغسولة
المو ,ألن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء ال يأكلون}(.)3

وقد عرض القرآن لموقف اليهود من المسيحية حينما قال تعالى َ َ ﴿ :قاَل َ اَلَ ه
َّ
الن َ َارى َعَ ى َشيء﴾ (البقرة . )113 :
َ

َلَ َ َ

ذكر الفخر ال ار ي:

وبين أن كل طائفة تنكر دين الطائفة األخرى.
فصل في هذه اآليةّ ,
 .1أن هللا ّ

 .2وتتهم كل طائفة األخرى على أنها ليست على شيء يصح ويعتد به ,وهذه مبالغة عظيمة .
 .3اآلية تفيد العموم ,أي أن كل اليهود قالوا هذا القول ,وكل النصارى قالوا هذا القول ,وليس في
زمن محدد معين بل من بعثة عيسى  حتى بعثة محمد .

روى أن وفد نجران لما قدموا على رسول هللا  أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت

أصواتهم  ,فقالت اليهود  :ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى  واإلنجيل ,وقالت

النصارى لهم نحوه ,وكفروا بموسى  والتوراة(. )4

قال ابن تيمية" :تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ هللا عليهم على لسان موسى

بالتصديق بعيسى  ,وفي اإلنجيل بإجابة عيسى بتصديق موسى وبما جاء به من التوراة من
عند هللا ,وكل يكفر بما في يدي صاحبه ,فاليهود ك ّذبوا بدين النصارى ,وقالوا ليسوا على شيء,
والنصارى ك ّذبوا بجميع ما تميز به اليهود عنهم حتى كذبوا بما جاء به عيسى  من الحق ,لكن

( )1إنجيل لوقا.20/21 :
( )2إنجيل متى.39-37/23 :
( )3إنجيل مرقس.2-1/7 :

( )4انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 8/4 ,
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النصارى وان بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب عما ابتدعوه من الغلو والضالل,
فال ريب أن اليهود لما ك ّذبوا المسيح صاروا كفا اًر كما قال هللا تعالىِ﴿ :إ َذ َقا َ َّ َ ا ِع َ ى ِإِني
ِ ِ
ِ
ِ
ق َّال ِذ َ َك َفر ا ِإَلى َ َ لِ
م َت َ ِف َك َ َر ِافع َك ِإَل َّي َ م َ
ط ِهر َك م َ َّالذ َ َك َفر ا َ َجاعل َّالذ َ َّاتَبع َك َف َ َ
ِ
ام ِ ﴾ (سورة آل عمران . )1(")55 /
اَلةَ َ

تحريف ال ه

لألناج ل ح ثاً:

لم يكتف اليهود بما فعلوه من افتراء على المسيح وأمه عليهما السالم قديماً ,ومن تحريف
وعداء للدين الذي جاء به المسيح عيسى ابن مريم ,إال أنهم يواصلون العداء والكيد لهذا الدين
ولكل دين ,فبعد أن أصدر الفاتيكان في الستينات من القرن الماضي ما ُسمي بوثيقة تبرئة اليهود
من دم المسيح ,قامت دولة االحتالل الصهيوني عام 1970م بإصدار طبعة جديدة ألسفار العهد
الجديد عن دار النشر اليهودية بمدينة القدس باللغة اإلنجليزية وتقوم بتوزيعها وكالة ريد بلندن:

Reed's Agency, 29 , Arch Way RD , London , N.G.
هذه الطبعة تم تحريف كل ما له عالقة باليهود ,حتى أنها تسمى بالنسخة اإلسرائيلية,
وتهدف هذه الطبعة لألناجيل إلى التخلص مما تحويه الترجمات السابقة من بذر العداء بين

المسيحيين واليهود.

نماذج لهذه التحريفا :
مرة ,واستبدالها بلفظة
 .1محو كلمة اليهود من أسفار العهد الجديد والبالغ عددها (ّ )159
(مواطني والية اليهودية) ,أو الرعاع أو المنعزلين أو العامة .
 .2استبدال أي لفظة لها عالقة تاريخية باليهود مثل( :الناموس) استبدلت بالكتاب المقدس,
والمجمع بالمحكمة ,والشيو بالمشرعين ,ورؤساء الكهنة بالقسس ,والفريسيين بالمنعزلين,
والالويين بالمساعدين .

 .3استبدال كلمة الصلب وكل ماله عالقة بها بكلمات تقترب منها مثل خذه أو أبعده أو اشنقه .
 .4استبدال كلمة القتل وما يشتق منها بكلمات أقل حدة مثل يدين أو ينفى ,أو يضايق .
 .5محو الفقرات التي ُتلقي مسؤولية دم المسيح على اليهود وأوالدهم من بعدهم بفقرات تحمل
المصلوب وزر دمه .
 .6تحمل الرومان مسؤولية حادث الصلب بعد تخليص اليهود منه ,وذلك بتحريف الفقرات التي
تلصق المسؤولية باليهود أو الشعب اليهودي.
( ) 1الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :أحمد بن تيمية ,مطبعة المدني ,القاهرة1964 ,م. 113/1 ,
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 .7تحريف الفقرات التي خاطب بها تالميذ المسيح اليهود مباشرة وأدانوهم فيها لمواقفهم اإلجرامية
ضد المسيح.

لة ب غ جم هذه التحريفا ( )636تحريفاً(.)1
إن ما فعله بولس قديماً من تحريف للمسيحية ,وجعلها مزيجاً من المفاهيم اليهودية

والفلسفات القديمة والباسها لباس الدين الرباني الموحى به ,وهو ما عرف فيما بعد بالنصرانية
()2

البوليسية

.

يقول ول ديورانت" :لقد أنشأ بولس الهوتاً ال نجد له إال أسانيد غامضة أشد الغموض في

أقوال المسيح ,وكانت العوامل التي أوحت إليه باألسس التي أقام عليها ذلك الالهوت هي أنقباض

نفسه وندمه ,والصورة التي استحال إليها المسيح في خياله ,ولعله قد تأثر بنبذ األفالطونية والرواقية
للمادة والجسم واعتبارها ش اًر وخبثاً ,ولعله تذكر السنة اليهودية والوثنية ,سنة التضحية الفدائية
()3

للتكفير عن خطايا الناس"

.

وهكذا استمرت محاوالت اليهود على مراحل تاريخ النصرانية ,تحرف وتزيف ,حتى وصلت

بالمسيحية إلى صورة مخالفة تماماً لما نزلت على عيسى ابن مريم ,ولم يعد للموجود بين أيدي
النصارى من صلة بما أوحى به هللا من اإلنجيل .

ثالثاً :م قف ال ه

م الةرع الكريل:

كما ذكرت سابقاً ,من أن عقيدة اإليمان بالكتب السماوية هي ركن أساسي في دين
ِ
اإلسالم ,قال تعالى ﴿ :ق ل ا عمَّنا ِب َّ ِ
ِ
َ
اّلِل َ َما ن ِ َ ِإَلَ َنا َ َما ن ِ َ ِإَلى ِإَبَراه َل َ اِ َ َماع َل َ اِ َ َح َ
َ
عة ب األَ ب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اط َ ما ِتي م َ ى َ ع َ ى َ ما تي َّ
َح مَنه َل
النب َ م َ َربِ ِه َل ال ن َف ِرق َبَ َ َ
َََ َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
َ َن َح َله م َ ِم َ ﴾ (سورة البقرة . )136 :
معنى ا ما بالكتب" :التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند هللا عز وجل على رسله
إلى عباده بالحق المبين والهدي المستبين ,وأنها كالم هللا عز وجل ال كالم غيره ,وأن هللا تعالى

تكلم بها حقيقة كما شاء ,وعلى الوجه الذي أراد ,فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة,
()4

ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ,ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري"

.

( )1انظر :الصهيونية تحرف اإلنجيل :سهيل الثغلبي ,مكتبة السائح ,الموصل1999 ,م ,ص. 61
( )2انظر :دور اليهود في إفساد العقيدة اإللهية :حسن إبراهيم ,ص. 137
( )3قصة الحضارة :ول ديورانت. 263/11 ,

( ) 4معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول :حافظ بن أحمد حكمي ,دار ابن القيم ,الدمام ,األولى,
1990م. 672/2 ,
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بهذا نزلت عقيدة اإلسالم على سيدنا محمد  ,فعظم التوراة واإلنجيل أيما تعظيم,
واعتبرهما اإلسالم هدى ونور ,إال أن اليهود لم يقابلوا إحسان اإلسالم ,والنبي لهم بإحسان ,فبدل أن
يؤمنوا بهذا الدين وبهذا النبي الذي يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم ,اتجهوا عكس ذلك بأن كفروا
بهذا الدين وعادوا نبيه ,ومكروا ألصحابه أيما مكر وعداء .
عن ابن عباس رضي هللا عنهما" :أتى رسول هللا  محمود بن سيحان وعمر بن أصان
وبحري بن عمرو وعزيز بن أبي عزيز وسالم بن مشكم ,فقالوا أخبرنا يا محمد بهذا الذي جئتنا به
حق من عند هللا عز وجل ,فإنا ال نراه متناسقاً كما تناسق التوراة ,فقال لهم رسول هللا  :أما وهللا

إنكم لتعرفون أنه من عند هللا تجدونه مكتوباً عندكم ,ولو اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثله
ما جازوا به ,فقال عند ذلك وهم جميع ,فخاص وعبد هللا بن صويا وكنانة بن أبي الحقيق وأشيع
وكعب بن أسد وسموءل بن زيد وجبل بن عمر  :يا محمد ما يعلمك هذا إنس وال جان ,فقال صلى
هللا عليه وسلم  :أما وهللا إنكم لتعلمون أنه من عند هللا تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة واإلنجيل,

فقالوا  :يا محمد إن هللا يصنع لرسوله إذا بعثه ما شاء ,ويقدر منه على ما أراد ,فأنزل علينا كتاباً
ِ
نقرؤه ونعرفه ,واال جئناك بمثل ما تأتي به ,فأنزل هللا عز وجل فيهم ,وفيما قالوا ﴿ :ق َل َلئ َ
اج َت َم َع َ ا ِ نس َ اَل ِج َعَ ى َ َ َ أَت ا ِب ِم َث ِل َه َذا اَلةَرع ِ ال َ أَت َ ِب ِم َثِ ِه َ َل َ َكا َ َب َعضه َل لَِب َعم
َ
ظ ِه اًر﴾
َ

(سورة اإلسراء )88 :

()1

.

مر ً قل َك َفى ِب َّ ِ
َّ ِ
ِ
اّلِل َش ِه اً َبَ ني َ َبَ َنك َل َ َم َ
َ
وقال تعالى َ َ ﴿ :ة الذ َ َك َفر ا َل َ َ َ َ
ِعَن َ ه ِعَ ل اَل ِك َت ِ
اب﴾ (سورة الرعد . )43 :
ذكر ابن عباس رضي هللا عنهما أنها نزلت في الذين آمنوا من أهل الكتاب من اليهود
والنصارى

()2

.

لم يكن موقف اليهود من اإلسالم إال موقف الرفض واالستعالء حسداً من عند أنفسهم,

واستكبا اًر عن الحق ,وكانوا يرون أنفسهم فوق العرب الوثنيين ,وكثي اًر ما رددوا على مسامعهم أن

نبياً سيخرج وسيتبعونه ويقاتلون معه أولئك العرب ,وكانوا ينتظرون مبعثه ,فلما أرسل هللا رسوله
اءه َل ِك َتاب ِم َ ِعَن ِ َّ ِ م َ ِ ق
محمداً من العرب إلى الناس كافة كانوا أول من كفر بهَ َ ﴿ :ل َّما َج َ
لِما معهل َكان ا ِم َقبل َت َف ِتح َ عَ ى َّال ِذ َك َفر ا َفَ َّما جاءهل ما عرف ا َك َفر ا ِب ِه َفَ عَن َّ ِ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ََ
َ ََ َ َ
َ َ ََ
عَ ى اَل َك ِ
اف ِري َ ﴾ (سورة البقرة . )89 :
َ
( )1تفسير الطبري :الطبري . 158/15 ,
( )2تفسير ابن كثير :ابن كثير . 522/2 ,
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ذكر الفخر ال ار ي:
 .1أن المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم.
 .2أن كفرهم بما جاء في هذا الكتاب هو من قبح اليهود ,ألن هذا الكتاب جاءهم بتصديق ما في
كتابهم من األمر باتباع محمد وموافقته وتصديقه,
 .3أنهم كانوا من قبل يطلبون من هللا الفتح والنصرة بالنبي األمي .
 .4أنهم كانوا يسألون العرب عنه وعن مولده ويصفونه للعرب ,إال أنهم لما جاءهم كفروا به.
بب كفرهل بالنبي محم :
 .1سبب كفرهم أنهم أرادوه أن يكون النبي منهم ,ألنه ال يعقل في ظنهم أن يكون نبياً من خارج
اليهود .

أصروا
 .2ثم من أسباب كفرهم أنهم خافوا إن آمنوا به واتبعوه أن تزول رياستهم وأموالهم ,فكفروا و ّ
()1

على كفرهم ,كل هذا مع علمهم أنه نبي صادق  ,لهذا كانت لعنة هللا حالة عليهم

.

لقد كان موقف اليهود من الدعوة اإلسالمية موقفاً غريباً ,ال يتناسب مع ما عندهم من العلم
الدقيق على نبوة محمد وصدق كتابهَ َ ﴿ ,لَة َ َن َ َلَنا ِإَلَ َك عَ ا َبِ َنا َ َما َ َكفر ِب َها ِإالَّ اَل َفا ِ ة َ ﴾
(سورة البقرة .)99 :
ب الفخر ال ار ي أن هذه اآلية ذكرت نوعاً آخ اًر من قبائح وفضائح اليهود ,روى ابن
عباس أن اليهود كانوا يستفتحون على األوس والخزرج برسول هللا  قبل مبعثه ,فلما بعث من

العرب كفروا به ,وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ,فقال لهم معاذ بن جبل :يا معشر اليهود اتقوا هللا

وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفون لنا صفته,
()2

فقال بعضهم  :ما جاءنا بشيء من البينات وما هو بالذي كنا نذكر لكم ,فأنزل هللا هذه اآلية

.

ذكر بعض المفسرين أن اآليات البينات هي ما حواه كتاب هللا من خفايا علوم اليهود

ومكنونات أسرار أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل ,والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن
حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة
يعلمها إال أحبارهم وعلماؤهم ,وما ّ
فأطلع هللا في كتابه الذي أنزله على نبيه محمداً  ,فكان في ذلك من أمره اآليات البينات لمن
()3

أنصف من نفسه ولم يدعها إلى هالكها الحسد والبغي

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 193/3 ,
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 215/3 ,
( )3انظر :تفسير ابن كثير :ابن كثير . 178/1 ,
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.

وقد ذكر الباحث في المبحث الثاني كيف أن اليهود لكراهيتهم ما ينزل على محمد صلى

هللا عليه وسلم كرهوا الملك جبريل الذي يحمل هذا الوحي من السماء وينزل به على محمد ﴿ :ق َل
ِِ
يل َفِسَّنه َن َّ َله َعَ ى َقَ ِب َك ِبِس َذ ِ َّ ِ م َ ِ قاً لِما َبَ َ َ َ َ ِه َ هً ى َ ب َشَرى
َم َ َكا َ َع اً لجَب ِر َ
َ
لَِ م َؤ ِمِن َ ﴾ (سورة البقرة . )97 :
ومن ضمن محاوالت اليهود الكيدية ضد القرآن والنبي والمسلمين محاوالتهم الخداعية التي
كانوا يمارسونها باستمرار مع النبي ومنها حرف النبي عن الحكم بما أنزل هللا تعالى ,عن ابن
عباس رضي هللا عنهما قال  :قال كعب بن أسيد وعبد هللا بن صوريا وشاس بن قيس اذهبوا بنا

إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه ,فجاؤوه فقالوا  :يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار اليهود ,وأشرافهم,
وساداتهم ,وأنا إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم يخالفونا ,و ّأنا بيننا وبين قومنا خصومة ,فنحاكمهم إليك
احك َل َبَ َنه َل
فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ,فأبى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,وأنزل فيهم َ َ َ َ ﴿ :

ِب َما َن َ َ َّ ﴾

()1

.

فأحبار اليهود يريدون من النبي أن يحكم بغير ما أنزل هللا ,فهي محاولة تحريف لما في

القرآن الكريم من أحكام أنزلها هللا .

ولقد تكرر تحذير هللا لليهود من الكفر بما أنزله على محمد  ,ودعاهم لإليمان به
ِ
ِ
ت ا اَل ِك َتاب ِ
عمن ا ِب َما َن َّ َلَنا م َ قاً لِ َما َم َعك َل ِم َ َقَب ِل َ َ
تك ار اًر وم ار اًر  َ﴿ :ا َ َها َّالذ َ
َ
ِ
ِ
َمر َّ ِ َم َفع الً﴾
َن َطم َ
س ج هاً َفَنرَّ َها َعَ ى َ َ َب ِارَها َ َ َنَ َعَنه َل َك َما َل َعَّنا َ َ َح َ
اب ال َّ َب َ َكا َ َ
(سورة النساء . )47 :
وضح اإلمام الفخر الرازي أن هذه اآلية جاءت بعدما سبقها آيات تحدثت عن مكر اليهود

وايذائهم للنبي والمسلمين ,تدعوهم هذه اآلية لإليمان بما جاء به محمد  ,وخصوصاً من كان

عالماً منهم بالتوراة المشتملة على الدالئل الدالة على نبوته  ,والذي جاء مصدقاً لما عندكم من
()2

هذه الدالئل ,واال فإن الوعيد بالطمس واللعن هو مصير من يكفر به
ومنها قوله تعالى ِ ﴿ :
عمن
َ
ِ ِ
ِ
اي َف َّاتة
َت َش َتر ا بآَ اتي َث َمناً َق ً َ اَِّ َ

.

ا ِبما َن َ َل م ِ قاً لِما معكل ال َتك ن ا َ َّ َك ِ
افر ِب ِه َال
َ ََ َ َ
َ
َ
َ
ِ ﴾ (سورة البقرة . )41 :

ومنها قوله تعالى ِ﴿ :إ َّ َّال ِذ َ َك َّذب ا ِبآَ ِاتَنا َ ا َ َت َكَبر ا َعَن َها ال ت َف َّتح َله َل ََب َ اب
اء ال َ خ َ اَلجَّن َ ح َّتى ِج اَلجمل ِفي لِ اَل ِخ ِ
ِ
اط َ َك َذلِ َك َن َج ِي اَلم َج ِرِم َ ﴾
َ
َ
َ
ال َّ َم َ َ
َ
َ َ ََ
(سورة األعراف. )40 :
( )1أسباب النزول :جالل الدين السيوطي ,دار الفجر للتراث ,القاهرة2003 ,م ,األولى. 73 ,
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 124/10 ,
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مع كون اآلية مكية وتتحدث عن المشركين ,واليهود من جملة الذين كذبوا واستكبروا,

وبالتالي ينتظرهم نفس الوعيد .

هكذا نجد أن اليهود كما وقفوا في وجه الدعوة اإلسالمية بالتآمر مع المشركين في حربها

والقضاء عليها ,كذلك وقفوا في وجه القرآن الكريم ,ومن جملة أسباب رفضهم لإليمان بصدقه أنهم
وجدوه غير متسق كما تتسق التوراة ,وهذا فيه مكابرة ,واستعالء ,فهو كالم ال تدعمه الحجة,

فقد أجمع كل من سمع القرآن أنه قد بلغ قمة اإلعجاز في اتساقه وبالغته وروعة بيانه ,وهذه

الميزة خاصة بالقرآن الكريم تميز بها عن بقية كتب السماء ,ولنا في عجز العرب من أن يأتوا
ِ ِ
َه َ ى ِمَنه َما ََّت ِب َعه ِإ َ كنت َل َ ا ِ ِق َ ﴾
بمثله دليل على ذلك ﴿ :ق َل َفأَت ا ِب ِك َتاب ِم َ ِعَن َّ ه َ َ
(سورة القصص .)1()49 :
ومما يدحض مزاعم اليهود عن القرآن ما شهد به أحبار اليهود الذين أسلموا قديماً وحديثاً

بموافقة القرآن لكثير مما في التوراة من عقائد وشرائع وأحكام وعبادات ,ومن ضمن هذه الشهادات
شهادة عبد هللا بن سالم .
ولن تتوقف محاوالت اليهود الطعن في الدين والقرآن ألن العداوة عداوة أبدية َ َ ﴿ :ل َ
َِّ ِ
الن َ َارى﴾ ,وقوله تعالى َ﴿ :ل َت ِج َ َّ َ َّ ِ
َتَر َضى َعَن َك اَلَ ه َال َّ
عمن ا اَلَ ه َ
َشَّ الناس َع َ ا َ ً ل ذ َ َ
َشَرك ا﴾ .
َ َّال ِذ َ َ

المط ب الثاني
م قف ال ار ي م عة

ال ه

في ال ل اآلخر

َيعتبر المسلمون اإليمان باليوم اآلخر ركناً من أركان اإليمان الستة ,واإلخالل بهذا الركن
اآلخرِ ه َل ِقن َ ﴾ (سورة البقرة . )4 :
يعتبر نقضاً لإليمان بمجمله ِ َ ﴿ :ب َ
ذكر الفخر ال ار ي أن اآلخرة صفة الدار اآلخرة ,وسميت بذلك ألنها متأخرة عن الدنيا,

وقيل للدنيا دنيا ألنها أدنى من اآلخرة ,وقد مدح هللا هؤالء المؤمنين كون علمهم علم يقين ,وصفتهم

صفة المتيقن المفلحين(. )2

واليوم اآلخر يطلق على يوم القيامة الذي تنتهي به الدنيا ,وتبدل األرض غير األرض

والسماوات.

( )1انظر :مكايد يهودية عبر التاريخ :عبد الرحمن الميداني ,دار القلم ,دمشق ,الثانية1978 ,م ,ص. 36
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 37/2 ,
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عرف اإلنسان بمصيره
إن اإليمان باليوم اآلخر ركيزة من ركائز اإليمان ,ألنه ُي ّ
ونهايتهَّ َ ﴿ :اتة ا َ َ ماً تَر َجع َ ِف ِه ِإَلى َّ ِ ث َّل ت َ َّفى كل َن َفس َما َك َ َب َ َ ه َل ال َظَ م َ ﴾
(سورة البقرة .)281 :
والمتتبع للقرآن الكريم والسنة النبوية يجدهما قد اهتمتا اهتماماً كبي اًر بيوم القيامة ,ومشاهده

والبعث والحساب والنعيم والعذاب ,فلم يعد ذلك العالم اآلخر الذي ِ
وعده الناس بعد هذا العالم
الحاضر موصوفاً فحسب ,بل أصبح مصو اًر محسوساً وحياً متحركاً وبار اًز شاخصاً وعاا

المسلمون مع هذا العالم (اآلخر) عيشة كاملة في شعورهم ووجدانهم ,أروا مشاهده وتأثروا بها

اقشعرت جلودهم تارة ,وسرى في نفوسهم الفزع مرة وعاودهم االطمئنان أخرى,
وخفقت قلوبهم تارة و ّ
ولفحهم من النار شوا ورف إليهم من الجنة نسيم ,ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم تمام المعرفة
قبل اليوم الموعود(. )1
هذا الذي نجده في القرآن والسنة نفتقده تماماً في كتب اليهود ,حتى ال يكاد الباحث أن

يضع يده على شيء من حديث اآلخرة ,مع أن القرآن ذكره من خالل قصص أنبيائهمِ﴿ :إ َّ

ال َّ اع َ ِ
عتَ ََكا َخ ِف َها ِلت َج َى كل َن َفس ِب َما َت َ َعىَ ,ف َ َّ َّن َك َعَن َها َم َ ال َؤ ِم ِب َها َ َّاتَب َع
َ
َه َ اه َف َتَرَ ى﴾ (سورة طه .)16-15 :
وذكر على لسان عيسى ابن مريم َ ﴿ :ال َّ ل َعَ َّي َ َ َل لِ َ
(سورة مريم .)33 :

َ َي َ َل َم

َ َي َ َل َب َعث َح اً﴾

وعلى لسان يوسف َ ﴿ :ف ِ
ِ
ِ
اطَر ال َّ م َ ا ِ َ األََر ِ
اآلخَرِ َت َ َّفِني
م ََن َ َ لِ ِي في ال َنَ ا َ
َ
م ِماً ََل ِح َةِني ِبال َّ الِ ِ
ح َ ﴾ (سورة يوسف .)101 :
َ
َ
والحديث في القرآن الكريم عن أماني اليهود بدخول الجنة ,وأنهم لن ُيعذبوا في النار إال

أياماً معدودة َ ﴿ :ذلِ َك ِبأََّنه َل َقال ا َل َ َتم َّ َنا َّ
النار ِإالَّ ََّ اماً َم َع َ ا َ َغَّره َل
َ
ِ
ف ِإ َذا َج َم َعَناه َل لَِ َ ل ال َرَي َب ِف ه َ ِفَ َ كل َن َفس َما َك َ َب َ
َ َف َتر َ َ ,ف َكَ َ
(سورة آل عمران .)25-24 :
وقوله تعالىَ َ ﴿ :قال ا َل َ
ف َّ َع َه َ ه ََل َتة ل َ َعَ ى
َخِ َ
الن ِار هل ِف ها َخالِ
َفأ َ َل ِئ َك َ َ َحاب َّ
َ َ

ِفي ِ ِن ِه َل َما َكان ا
َ ه َل ال َظَ م َ ﴾

ِ
ِ
َتم َّ َنا َّ
النار ِإالَّ ََّ اماً َم َع َ ً ق َل َّ
َات َخ َذت َل عَن َ َّ َع َه اً َفَ َ
َ
ِ
ط َ ِب ِه َخ ِط َئته
َحا َ
َّ َما ال َت َعَ م َ َ ,بَ ى َم َ َك َ َب َ ِ َئ ً َ َ
َ ﴾ (سورة البقرة .)81-80 :

( )1انظر :مشاهد القيامة :سيد قطب ,دار الشروق ,القاهرة ,ص. 37

-168-

ذكر الفخر ال ار ي أن قول اليهودَ﴿ :ل َ َتم َّ َنا َّ
النار ِإالَّ ََّ اماً َم َع
َ
أقوالهم وأفعالهم ,وهذا الجزم ال سبيل إليه بالعقل البتة ,ألن هللا يفعل ما يشاء

َ ً﴾ ,هو من قبائح
ويحكم ما يريد ,ومثل

هذا القول ال يكون إال سماعاً ,ولم يرد عندنا فهو زعم كاذب ,وهل هذا الذي تزعمونه عهد من هللا
لكم ,وهذا العهد ال يمكن أن يكون ألنه ما دل عليه دليل سمعي(,)1
وألن اإليمان باليوم اآلخر يستلزم اإليمان الصادق باهلل تعالى ,ووصفه بكل الكماالت
الواجبة بحقه وتنزيهه عن كل النقائص والعيوب ,وتوقير األنبياء واإلذعان لما جاءوا به من الحق,

وهذا يتعارض تماماً مع تصورهم لأللوهية الحقة ,وموقفهم من األنبياء ,وفعلهم المنكرات ,لهذا كان

كفرهم باليوم اآلخر(. )2

من هنا جاء تحريف اليهود لما جاء من ذكر أو إشارة ليوم القيامة في كتبهم التي كتبوها

بأيديهم ,والحق أن اليهود كانوا يؤمنون بيوم القيامة ,وذلك بنص القرآن على ذلك َ َ﴿ :أَل َن َك َع َ
ال َّ ِ
اها﴾ (سورة األعراف . )187 :
اع ََّ ا َ مَر َ َ
َ

ذكر الفخر ال ار ي عن ابن عباس إن قوماً من اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى تقوم

الساعة ,فنزلت هذه اآلية( ,)3وهذا دليل على إيمان اليهود بيوم القيامة ,إال أن كفرهم باهلل وعبادة
ف َن َ ما ه َ ِبم َ َح ِ ِح ِه ِم َ اَل َع َذ ِ
اب﴾
غيره ,جعلهم يكفرون بهذا اليوم و﴿َ َ َ
َح ه َل َل َ َع َّمر ََل َ َ
َ
(سورة البقرة . )96 :
واليهود يؤمنون في أصل دينهم بالجنة والنارَ َ ﴿ :قال ا َل َ َ َ خ َل اَل َجَّن َ ِإالَّ َم َ َكا َ ه اً
ىِ
َم ِان ه َل ق َل َهات ا بَرَهاَنك َل ِإ َ كنت َل َ ا ِ ِق َ ﴾ (سورة البقرة . )111 :
َ َ َن َ َار تَ َك َ
ب

ال ار ي أن هذا القول من تخليط اليهود والقاء الشبه في قلوب المسلمين ,وكل فريق من

اليهود والنصارى يقول أنه هو وحده الذي سيدخل الجنة ,وأن غيره لن يدخلها ,ثم بينت اآلية أن
ذلك من أمانيهم الباطلة وأنه ليس معهم البرهان على قولهم هذا .
هذه نصوص من القرآن والسنة تبين أن من عقائد اإليمان عند اليهود كغيرهم اإليمان
باليوم اآلخر ,إال أن المتتبع للتوراة الموجودة بين أيديهم وكذلك التلمود يجدهما يخلوان من الحديث
عن هذا اليوم ,وما يرد على ألسنة أحبارهم لم يذكر اليوم اآلخر على أنه يوم الحساب والجزاء ولم

يصرح به ,وهذا ما شهدت به فالسفتهم(. )4
( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 152/3 ,

( )2انظر :أثر االنحراف العقدي والفكري عند اليهود :نجيب حماد المعايطة ,رسالة ماجستير ,جامعة أم القرى,
قسم العقيدة1409 ,هـ ,ص. 153

( )3انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 84/15 ,
( )4انظر :اليوم اآلخر في األديان السماوية :يسر محمد مبيض ,دار الثقافة ,قطر ,األولى1992 ,م ,ص. 52
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و"اليهود عندما تكلموا عن اآلخرة ,لم يكونوا في أكثر األحوال يعنون ما تعنيه األديان
األخرى من وجود دار للحساب على ما قدم اإلنسان في حياته األولى إنما كانوا يعنون بها شيئاً
آخر ,فالشعب اليهودي عند الباحثين اليهود قسمان :قسم عاا حياته الدنيا سعيداً ح اًر ,وهؤالء
يعدهم الفكر اليهودي قد حصلوا على الجانب المادي من رضا إلههم ,أما القسم اآلخر وهم الذين

فقدوا هذا الجانب ,وعاشوا تحت سلطان الجوييم ,أو عاشوا في المنفى مشردين ,فهؤالء يرى الفكر
اليهودي أن من حقهم أن يعودوا للحياة مرة أخرى ,لينالوا نصيبهم من المتعة أو النعيم".

()1

أما ما ورد في التوراة عن يوم القيامة فهي إشارات بسيطة ,وأن الجنة والجحيم يكونان في
الدنيا{ :أليس ذلك مكنو اًز عندي مختوماً عليه في خزائني ,لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم,
إن يوم هالكهم قريب والمهيآت لهم مسرعة}(.)2

وأمر الجنة والنار مختلط في التوراة ,فأحياناً يوحي اللفظ بأنها الجنة الموعودة ,وأحياناً بأنها

جنة الدنيا ,وقد ورد ذكر الجنة في الحديث عن بدء الخليقة { :وغرس اإلله جنة في عدن شرقاً}(,)3
ومنها{ :وكثيرون من الراقدين في تراب األرض يستيقظون هؤالء إلى الحياة األبدية ,وهؤالء إلى

العار لالزدراء األبدي}(.)4
وعن البعث{ :تحيا أمواتك تعدم الجثث استيقظوا ترنموا يا سكان التراب}(.)5
هذه وغيرها إشارات قليلة ال تعطي فكرة واضحة عن اليوم اآلخر ,وما فيه من أحداث
بالقياس لما ورد في القرآن الكريم.

م قف فرق ال ه

م ال ل اآلخر:

الً :فرقة الصدوقين ينكرون قيام األموات ويعتقدون أن عذاب العصاة واثابة المتقين ,إنما

يحصالن في حياتهم الدنيا.

ثان اً :فرقة الفريسيين تعتقد أن الصالحين من األموات ينتشرون في هذه األرض ليشتركوا مع ملك
المسيح الذي سيأتي آخ ـر الزمـ ـان لينق ـذ الناس من ضاللهم ويدخله ـم جميعـ ـاً في ديانة موسى أي أن

( )1اليهودية :شلبي ,ص. 206
( )2سفر التثنية35-34/32 :
( )3سفر التكوين8/2 :

( )4سفر دانيال2/12 :
( )5سفر أشعياء19/26 :
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بعث هؤالء سيحصل في الحياة الدنيا(. )1
إن الباحث في عقيدة اليهود باإليمان باليوم اآلخر ما أسرع أن يستنتج بأنها عقيدة غير

واضحة ,إنما هي فكرة مضطربة ال تزيد عن إشارات متناثرة في التوراة على قلتها ,يصعب الجزم

من خاللها هل هي حديث عن الدنيا أم عن اآلخرة ,هذا الذي حدث إنما هو نتيجة التحريف
والتزييف الذي وقع على كتب اليهود ,وما تأثروا به من عقائد األمم والشعوب الذين وقعوا تحت

سيطرتهم ,أو احتكوا بهم" ,فليس في التوراة ذكر ذو شأن عن اآلخرة والجنة والنار ,وجنة عدن التي
يذكرونها باعتبار خروج آدم وحواء منها ,ال باعتبارها مآل المتقين ,وال باعتبار وجوب اإلعداد لها,
وهم يرونها حسب األوصاف الواردة في التوراة أنها جنوب لبنان ,ولهذا كثر الوعد في التوراة بأيلولة

لبنان كلها لليهود ,ولكن في الدنيا ال في اآلخرة .

" ومفهوم الثواب في التوراة مثل مفهوم العقاب ,محصو ار بالحياة الدنيا ,فالعلو في األرض

واذالل األمم وامتالك المال والثروات وكثرة اإلنتاج الحيواني والزراعي ,هذا هو ثواب الطاعة ,أما
العقاب فهو التشتيت في الدنيا والفقر .وحصر العقاب والثواب في هذين المفهومين يوحي بأن

اليهود ال يؤمنون بالحياة اآلخرة ,أو يعولون عليها في شيء ,فدورة العمل وثوابه وعقابه في التوراة
ال تتعدى الحياة الدنيا بحال"(. )2
يدل على ذلك{ :أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك
خير على األرض التي يعطيك الرب إلهك}

()3

.

منها{ :ومن أجل أنكم تسمعون هذه األحكام وتحفظونها وتعلمونها يحفظ لك الرب إلهك

العهد واإلحسان الذين أقسم آلبائك ويحيك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك ,قمحك

وخمرك وزيتك ونتاج بقرك واناث غنمك على األرض التي أقسم آلبائك أنه يعطيك إياها مباركاً
تكون فوق جميع الشعوب}(.)4
هذه الفقرات المنقولة من التوراة ,دليل واضح على عدم إيمان اليهود باليوم اآلخر,

وبالعقاب والثواب والجنة والنار ,بل نتائج الطاعة واإليمان القوة والنصر والعلو في الدنيا.

لهذا فإن ما أورثته التوراة المحرفة لليهود ,ولما علموا واعتقدوا من خالل هذه النصوص في

أن الجزاء ال يكون إال بمعنى اللعن والموت والمرض ,وليس هناك عقاب أخروي ,تركوا ألنفسهم
( )1انظر :اليوم اآلخر في األديان السماوية :يسر مبيض ,ص. 54
( ) 2اإلسالم في مواجهة االستشراق العالمي :عبد العظيم المطعني ,دار الوفاء ,المنصورة ,األولى1987 ,م,
ص. 248

( )3سفر التثنية.17-16/5 :
( )4سفر التثنية.14-12/7 :
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الزمام واستباحوا عمل كل قبيح ,وأصبحوا عنواناً للشر والفسق والفجور والرذيلة ,وسلكوا سبل
الشيطان الكثيرة ال يردعهم خوف من هللا وعقابه(. )1

الة

بتنا خ األر اح:

جاء في التلمود أن اليهودي إذا مات فإن روحه تخرج وتشغل جسماً آخ اًر ,فإذا مات أحد
الجدود مثالً تخرج روحه وتشغل أجسام نسله الحديثي الوالدة ,وأما اليهود الذين يرتدون عن دينهم

بقتلهم يهودياً فإن أرواحهم تدخل بعد موتهم في الحيوانات أو النباتات ,ثم تذهب إلى الجحيم

وتعذب عذاباً أليماً مدة اثني عشر شه اًر ,ثم تعود ثانياً ,وتدخل في الجمادات ثم في الحيوانات ثم
في الوثنيين ثم ترجع إلى جسد اليهود بعد تطهيرها ,وكل هذا رحمة من هللا باليهود(. )2

هذه هي عقيدة اليهود في اليوم اآلخر ,وهذه بعض ما وردت عندهم في كتبهم من حديث
عن هذا اليوم ,وكلها تدور حول المتعة الدنيوية من انتصار على األعداء وكثرة األوالد ونماء
الزرع ,أما الوعود على المعاصي والكفر فكلها تدور حول انتصار األعداء عليهم وسبي ذ ارريهم

وهالك زرعهم وموت ماشيتهم ,وهي في الحقيقة دليل على عدم إيمانهم باليوم اآلخر(. )3

( )1انظر :أثر االنحراف العقدي والفكري عند اليهود :عطا هللا نجيب المعايطة  ,ص. 158
( )2انظر :الكنز المرصود :يوسف نصر هللا ,ص. 66

( )3انظر :دراسات في األديان :سعود الخلف ,مكتبة أضواء السلف ,الرياض ,األولى1997 ,م ,ص.119
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الف ل الرابع
م قف ال ار ي م ع ق ال ه

بغ رهل م األمل

ف ه ث ث مباحث:
المبحث األ  :م قف ال ار ي م م قف ال ه
المبحث الثاني :م قف ال ار ي م
ق ماً ,ح ثاً .

المبحث الثالث :م قف ال ه

م الن ارى .

م قف ال ه

م الشع ب األخرى .
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م

الم م

المبحث األ
م قف ال ار ي م م قف ال ه
ف ه مط با :
المط ب األ  :ع ا تهل ل ن ارى.
المط ب الثاني :تحريفهل لر ال ع ى .
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م الن ارى

المط ب األ
ع اء ال ه

ل ن ارى

كانت دعوة المسيح  تحارب اتجاهين تأصال عند الجمهور اليهودي ,وهما  :شغفهم

بالمادة ,واهمالهم الناحية الروحية فيهم ,وادعاؤهم أنهم شعب هللا مختار ,وادعاء أحبارهم أنهم
الصلة بين هللا وبين الناس( ,)1ومما كان عليه السيد المسيح أنه ليس هناك شعب مختار وأن هللا

ال يخصص بعضاً بالرعايات( ,)2كما عرف عن المسيح أنه كان ينتقد كهنة اليهود ومشايخهم

في المجامع وفي المعبد أحياناً لخروجهم على تعاليم موسى ,لهذا ولغيره أعلن اليهود عداءهم

لعيسى 

()3

.

إن عداء اليهود للسيد المسيح هو امتداد لعدائهم ألنبياء بني إسرائيل ,والذي جاء ليثبت

ال لينقض ,إال أنه "مع نمو تعاليم الدعوة وتصاعد نجاح المعلم يتفاقم الخطر على الجماعات

اليهودية أكثر فأكثر ,فينظر عمالء الرومان إلى الدين الجديد بحذر وقلق ثم يعمقون نفس الشعور
في نفوس بني إسرائيل جميعاً ,وكل طوائف الشعب اليهودي إلى أن يصرفوا الشعب جميعه عن
فرصة االستماع واإلنصات إلى الداعي الجديد ,وبتأثير فعل الكهان وممثلي الطبقات االجتماعية

المتناقضة المتصارعة تذمر جميع بني إسرائيل من الدين الجديد ومن صاحب الدعوة إلى هذا
الدين"(. )4

ق تمثل ع اء ال ه

الً :الع اء لمريل ع ها ال

م خ

ع اءهل ل م ح مه ألتباع نه.

ل:

وصف اليهود مريم عليها السالم بأوصاف ال تليق مع امرأة ُعرفت عند قومها بالعفاف
والطهر ,فقد اتهموها بالزنا ,والحمل سفاحاً ,وقد فضحهم القرآن الكريم في هذا القول واالدعاء,
قال تعالىِ َ ﴿ :بك َف ِرِه َل َ َق َ لِ ِه َل َعَ ى َمَرَي َل ب َه َتاناً َع ِظ ماً﴾( .سورة النساء  ,)156 -وقوله تعالى:
ِ ِ
ِ
امَ َر َ َ ء َ َما َكاَن َ م ِك
﴿ َقال ا َ ا َمَرَيل َلَة َ جَئ َشَ ئاً َف ِرياً َ ,ا َخ َ َهار َ َما َكا َ َب ك َ
َب ِغ اً﴾(.سورة مريم . )28-27 :
ذكر ال ار ي أن اليهود نسبوا مريم إلى الزنا إلنكارهم قدرة هللا تعالى على خلق الولد من دون

األب ,وقد وصف هللا نسبتهم مريم بالزنا بالبهتان العظيم ,وقد ظهر بهتان قولهم حينما ظهر عند
( )1انظر :المسيحية :أحمد شلبي  ,ص. 53
( )2انظر :الماسونية :محمد علي الزغبي  ,بيروت  ,المكتبة الثقافية  ,ص. 15

( )3انظر :التاريخ اليهودي العام :صابر طعيمه  ,بيروت  ,دار الجيل  ,الثالثة 1411 ,ه ـ  ,ص. 338
( )4المصدر السابق :صابر طعيمه :ص. 327
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دل على براءتها ,ومن ذلك هز النخلة وتساقط الرطب
والدة عيسى من الكرامات والمعجزات ما ّ
وكالم عيسى في المهد(. )1
كما ذكر ال ار ي أن اليهود اتهموا مريم بالمجيء باألمر المنكر والعظيم ,وذلك منهم على
وجه الذم والتوبيخ(. )2
وبين طهارتها وعفتها ,قال تعالى:
وقد رد القرآن الكريم على اتهامات اليهود لمريم ّ
اك عَ ى ِن ِ
ط َّهرِك ا َ ِ
﴿ اِ َذ َقاَل َ اَلم ِئ َك ا مريل ِإ َّ َّ ا َ ِ
اء اَل َعاَل ِم َ  َ ,ا َمَرَيل
ط َف َ
َ ََ َ
ط َفاك َ َ َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ
الر ِ
اك ِع َ ﴾( .سورة آل عمران . )43-42 :
ا َقن ِتي لَِربِ ِك َ ا َ ج ِ ي َ َارَك ِعي َم َع َّ
ِ
اب َ َج َ ِعَن َ َها ِرَ قاً َقا َ َ ا َمَرَيل
َ َك ِرَّيا اَلم َحَر َ
شاء ِب َغَ ِر ِح َ اب﴾ (.سورة آل عمران ,)38 :
ََ

كما ذكر بعض كراماتها ﴿ :كَّ َما َ َخ َل َعَ َ َها
ِ ِ ِ
ََّنى َل ِك َه َذا َقاَل َ ه َ ِم َ عَن َّ ِإ َّ َّ َ َ َر ق َم َ
ذكر الرازي  :أن حصول ذلك الرزق عند مريم دليل على علو شأنها وشرف درجتها وامتيازها على
سائر الناس بتلك الخاصية.

()3

ِ
ِ
ِ
َح َ َن َ َفَر َج َها َفَن َف َخَنا ِف ه ِم َ ر ِحَنا َ َ َّ َق َ
وقوله تعالىَ َ ﴿ :مَرَي َل َابَن َ ع َمَار َ َّالتي َ
ِب َكِما ِ ربِها كت ِب ِه َكاَن َ ِم اَلَة ِ
ان ِت َ ﴾( .سورة التحريم . )12 :
َ
َ
َ َ َ َ

المح ر الثاني :الع اء لع ى :
بعث هللا عيسى  في مجتمع يهودي ,وقد بلغوا حينها قمة االنحراف عن الشريعة
الربانية ,التي أنزلها هللا على موسى  ,كما أنهم عبثوا في دين هللا كما شاء لهم الهوى ,وتالعبوا
فيه حتى مست تحريفاتهم أصول شريعة هللا ,وقام عيسى  بتبليغهم أوامر هللا ونواهيه كما كلفه
ربه ,إال أنه اصطدم بجدال الرؤساء الدينيين المنحرفين في مفاهيمهم الدينية عن أصول الشريعة

الربانية ,وفي تطبيقاتهم العملية عن السلوك السوي ,ولبث  يجاهر بدعوته ,ويجادل المنحرفين

()5
()4
ويبين فساد طريقتهم ,ويفضح
من كهنة وكتبة وفريسيين  ,ويدلهم على هللا ويأمرهم باالستقامةّ ,
رياءهم وخبثهم حتى ضاقوا به ذرعاً ,فاجتمع عظماء اليهود وأحبارهم ,وقال رئيس كهنتهم ألن

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الرازي . 100/11 ,

( )2انظر :المصدر السابق :الرازي . 208/21 ,
( )3انظر :المصدر السابق :ال ارزي .31/8 ,

( )4الكتبة :وهي مصطلح يطلق على علماء اليهود الذين قاموا بتدريس وشرح الشريعة في الفرق الخامس قبل
الميالد ,اتخذوا الوعظ وظيفة لهم ,ويطلق عليهم الحكماء والسادة ,كان لهم مكانة كبيرة عند الشعب اليهودي.
( الموسوعة المفصلة . ) 65/2 :

( )5الفريسيون :طائفة أو فرقة يهودية ظهرت في القرن الثاني قبل الميالد ,عرفت بتمسكها بالطقوس والتقوى
الكاذب ,عادوا المسيح فذمهم ,فنقموا عليه وعلى النصرانية ( موسوعة المورد – البعلبكي – . ) 20/8
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يموت رجل واحد خير أن يذهب شعب بأسره ,فكأنه بهذا القول يستبيح قتل المسيح  ,فاجتمع

عظماء اليهود وأحبارهم على قتله(.)1

ومن هنا نجد َّ
أن اليهود من اللحظة األولى لدعوة المسيح وقفوا منه موقف المعارض,
عندما لم يروا فيه المسيح المخلص الذي ينتظرونه من وجهة نظرهم ,وبدا ذلك لعمالء الرومان من
الجماع ات اليهودية الذين ارتابوا من خطر الدعوة ,وما يمكن أن تفضحهم ,ومن هنا استطاعوا أن
يوقعوا الدسيسة بين المسيح وحكام الدولة الرومانية ,مع أن المسيح لم يتعرض للدولة سياسياً بأي
ضرر ,من خالل وشاية اليهود بالمسيح عند الحكام الرومان(. )2

في الجانب اآلخر واجه اليهود دعوة عيسى  بعدة أساليب ,منها  :المجادلة ,والتشكيك
به ,والتشكيك بدعوته ,ومالحقته بطرح األسئلة من قبل الفريسيين والصدوقيين ,حتى يسقط في
أعين سامعيه ,وحاولوا أن يفتنوا الناس عنه عندما صاروا يلصقون به ادعاء األلوهية أو النبوة ,ومن
هنا رفض اليهود معجزات عيسى  ,وحكموا عليه بأنه ساحر وأنه تعلم السحر بمصر(. )3
انتهى أمر معارضة اليهود للمسيح  بما َك َذبوا عليه للوالي الروماني من أنه يحرض

الناس على عدم إعطاء الجزية لقيصر ,وأنه يثير الشعب ضد الدولة ,وأنه ّيدعي أنه ملك اليهود
وأنه يهدف إلى االستقالل عن الحكم الروماني والتبعية لقيصر ,فحملوا الوالي الروماني على أن
يصدر األمر بالقبض على المسيح ثم الحكم عليه باإلعدام صلباً(. )4
َقاَل َ اَل َم ِئ َك
ِ
اآلخَرِ َ ِم َ
َ

َ ا َمَرَيل ِإ َّ
اَلمَةَّربِ َ َ ,

ح ث الةرع الكريل ع ع ى اب مريل :قال تعالىِ﴿ :إ َذ
َب ِشرِك ِب َكِ َم ِمَنه ا َ مه اَل َم ِ ح ِع َ ى َاب َمَرَي َل َ ِج هاً ِفي ال َنَ ا
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ
الن َ
اس في اَل َم َه َ َك َه ً َ م َ ال َّ الح َ ﴾( .سورة آل عمران  ,)46-45 :ويقول تعالى َ ﴿ :قا َ
َ ِاني ِبال َّ ِ ال َّ كا ِ
ِ
ِ
عب َّ ِ َ ِ
ِ
َ َ
ََ
عتاني اَلك َت َ
اب َ َج َعَ ني َن ِب اًَ َ ,ج َعَني مَب َاركاً ََ َ َما كن َ َ َ
َما َم َح اًَ َ ,ب اًر ِب َ الِ َ ِتي َ َل َل َ َج َعَ ِني َجَّبا اًر َش ِة اً َ ,ال َّ ل َعَ َّي َ َ َل لِ َ َ َي َ َل َم َ َي َ َل َب َعث

َّ َ
َكِل
ِإِني

َح اً﴾( .سورة مريم . )33-30 :

ذكر ال ار ي بخ

ص ع ق بني إ رائ ل بع ى:

 .1جاء عيسى لبني إسرائيل ودعاهم فتمردوا عليه وعصوه فخاف منهم واختفى عنهم.
( )1انظر :مكايد اليهود عبر التاريخ :عبدالرحمن حسن الميداني ,دار القلم ,بيروت ,الثانية1978 ,م ,ص. 32
( )2انظر :تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ  :بسمة أحمد جستينه ,دار القلم ,دمشق ,األولى2000 ,م ,ص.60
( )3انظر :المصدر السابق :بسمة جستينه  ,ص. 61

( )4انظر :التاريخ اليهودي العام :صابر طعيمه . 340 ,
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 .2كان بنو إسرائيل يعرفون أن المسيح هو المبشر به في التوراة وأنه ينسخ التوراة ,فكانوا أول
األمر طاعنين فيه وطالبين قتله ,فلما أظهر الدعوة اشتد غضبهم وأخذوا في إيذائه.

ورداً
َله َل َ اِ َّ َّال ِذ

()1

على االدعاء بقتل عيسى وصلبه ,قال تعالى َ َ ﴿ :ما َقَت ه َ َما َ َ ب ه َ َل ِك َ ش ِب َه
ِ
ِ
ِ
ِ
اع َّ
الظ ِ َ َما َقَت ه َ ِة ناً﴾
َ َ
اخَتَ ف ا ِف ه َل ِفي َشك ِمَنه َما َله َل ِبه ِم َ عَ ل ِإالَّ اتَب َ

(سورة النساء . )157 :

ة

الفخر ال ار ي :اليهود كانوا كافرين بعيسى ,أعداء له عامدين لقتله ,يسمونه الساحر

ابن الساحرة ,والفاعل ابن الفاعلة ,إال أن القرآن رد عليهم فاضحاً كذبهم بقوله َ َ ﴿ :ما َقَت ه َ َما
َ َ ب ه َ َل ِك َ ش ِب َه َله َل﴾ ,فالذي ُقتل ليس هو عيسى ابن مريم ,إنما رجل آخر وقع شبه عيسى
 ,وقد تعددت األقوال في هذا األمر ,وهذه الوجوه متعارضة متدافعة وهللا أعلم بحقائق
األمور(.)2

المح ر الثالث :الع اء ل ن ارى:
بعد أن رفع هللا عيسى  إليه ,انتقل عداء اليهود ألتباعه ,فلم يتركوا فرصة إال تعرضوا

من خاللها بالتعذيب والتضييق على النصارى قوالً
﴿ َ َقاَل َ اَلَ ه َلَ َ َ َّ
الن َ َارى َعَ ى َش َيء َ َقاَل َ
ِ
اب َك َذلِ َك َقا َ َّال ِذ َ ال َ َعَ م َ ِم َث َل َق َ لِ ِه َل
اَلك َت َ
َ َخَتِف َ ﴾( .سورة البقرة . )113 :

وفعالً ,وقد أثبت القرآن الكريم ذلك ,قال تعالى:
َّ
الن َ َارى َلَ َ َ اَلَ ه َعَ ى َش َيء َ ه َل َ َت َ
ِ
ام ِ ِف َما َكان ا ِف ِه
َف َّ
اّلِل َ َحكل َبَ َنه َل َ َ َل اَلةَ َ

ذكر ال ار ي :أنهم اختلفوا فيمن هم الذين عناهم هللا تعالى ,أهم الذين كانوا من بعثة عيسى

عليه السالم أو في زمن محمد  , والظاهر الحق أنه ال دليل في الظاهر عليه ,وان كان األولى

أن يحمل على كل اليهود وكل النصارى بعد بعثة عيسى  ,وقوله َ ( :وَقاَل ْت اْل َي ُهود) ,يفيد
العموم ,ومعلوم أن طريقة اليهود أنهم منذ كانوا فهذا قول كل فريق منهما في اآلخر( .)3بعد ذلك
"انتهزوا كل فرصة وافتهم لذبح النصارى ,وتعاونوا مع الرومان والفرس والبيزنطيين في ذلك"(.)4
بعد رفع المسيح  اضطر جميع أتباع المسيح باستثناء رؤساء الحواريين إلى الهرب من
بيت المقدس إلى المناطق المجاورة(. )5
( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي .57/8 ,

( )2انظر :المصدر السابق :الفخر الرازي . 102/11 ,
( )3انظر :المصدر السابق :الفخر الرازي . 4/8 ,

( )4اآلثار الواردة من السلف في اليهود في تفسير الطبري :يوسف الخوشان  ,ص. 443
( )5انظر :قصة الحضارة  ,ول ديورانت . 343/11 ,
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في هذه الفترة توالت اضطهادات اليهود والدولة الرومانية ألتباع المسيح  , فقد تزعم
()1

"اغريباس"

حملة القضاء على النصرانية ,ومالحقة أتباع المسيح عليه السالم ,مهما كانت

صفتهم ,وأينما كانوا يوجدون كانت االضطهادات والسجون والقاء التهم الكاذبة عليهم بهدف إيجاد
المبرر للقضاء عليهم(.)2
ورد في سفر أعمال الرسل{ :وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد الهيكل
والصدوقيون

()3

متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من األموات ,فألقوا

عليهما األيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد}
األ َخ
ِمَنه َل

()4

.

وقد ورد الحديث عن هذا االضطهاد في القرآن الكريم ,يقول تعالى﴿ :ق ِت َل َ َ َحاب
ِ َّ ,
الن ِار َذا ِ اَل َ ق ِ ِ ,إ َذ ه َل َعَ َ َها قع  َ ,ه َل َعَ ى َما َ َف َع َ ِباَلم َؤ ِمِن َ شه َ َ ,ما َنَةم ا
ِإالَّ َ َؤ ِمن ا ِب َّ ِ
اّلِل اَل َع ِ ي ِ اَل َح ِم ِ ﴾ (سورة البروج . )8-4 :
َ
ذكر ال ار ي أنه كان في نجران رجل من أتباع المسيح  ,دعا الناس لدين النصرانية,

فأجابوه ,فصار إليهم ذو نواس اليهودي من حمير فخيرهم بين النار واليهودية ,فأبوا فأحرق منهم
عدداً كثي اًر ,قيل سبعين ألفاً ,وقيل اثني عشر ألفاً

()5

.

فهذا شيء مما لحق بالنصارى بعد رفع عيسى  ,وكان ما يلحق بهم يأخذ شكل األفراد
والمحليات إال أنه فيما بعد بدأ يأخذ شكالً عاماً على مستوى الدولة الرومانية ,وكان أول اضطهاد

()6
شن عليهم
جماعي لحق بهم في زمن (نيرون –  64ق.م) حينما اتهم النصارى بإحراق روما "ف ّ
حملة شعواء في كل أرجاء المملكة الرومانية ,متفنناً في تعذيبهم ,مبتدعاً أبشع الوسائل في الفتك

( )1اغريباس :ملك يونان ولد عام 27م في روما ونشأ فيها وتربى في قصر االمبراطور تولى الحكم في عدة
مقاطعات حتى استقر به االمر في منطقة الشرق وخصوصا فلسطين والشام ,واجه اليهود بالحروب حين
تمردهم على الدولة الرومانية  :مات سنة 100م ( انظر :قاموس الكتاب المقدس – ص . ) 89
( )2انظر :تحريف رسالة المسيح بسمة جستينه  ,ص. 79

( )3الصدوقيون :فرقة يهودية ظهرت في القرن الثاني قبل الميالد ,قاومت الفرنسيين ,انكرت خلود الروح والبعث,

والحشر ووجود المالئكة ,ال تعترف بغير االسفار الخمسة االولى من الكتاب المقدس ( موسوعة المورد –

.)183/8
( )4أعمال الرسل :اإلصحاح الرابع – .3/1

( )5انظر :مفاتيح الغيب :الرازي . 118/31 ,

( )6نيرون :امبراطور روماني ( )68 - 37تميز عهده بالطغيان والوحشية ,كان مضطرب الشخصية قتل امه,
وأحرق روما واتهم المسيحين بذلك ,انتحر بعد الثورة العسكرية ضده (موسوعة المورد :البعلبكي – .)116/7

-179-

بهم ,وفي عهده قتل (بولس 68م) ( ,)1كما حكم على (بطرس 65م)

()2

بالصلب ,لذلك اضطر

النصارى إلى نقل الدعوة خارج المناطق اليهودية ,إلى الشعوب الوثنية المحيطة ,وتتابعت حمالت
االضطهاد على دعاة النصارى فشملت (مرقص 68م) ( ,)3وطائفة كبيرة من األساقفة الذين تتابعوا
على رئاسة بيت المقدس"(. )4
ومما تجدر اإلشارة إليه أن االضطهاد للنصرانية كان له مصدران كما وضحناه  :اليهود
شكل سلسلة من االضطهادات تتصاعد أحياناً,
والرومان ,الرومان وان لم يكن متواصالً ,لكنه ّ

وتخف أحياناً ,حين اعترفت االمبراطورية بالنصرانية فيما بعد ,أما بالنسبة لليهود ,إنه عداء مستمر
وقائم كلما سنحت لهم الفرصة ,حتى وان لم يكن مباش اًر ,فيساهم فيه بدور الوشاية عند السلطات

ضد النصارى ,واستمر حتى بعد االعتراف الرسمي من قبل الدولة بالنصرانية ,بل إن البعض ذهب
إلى أن االضطهادات التي تعرض لها النصارى على أيدي الرومان كانت بوشايات من اليهود(. )5

المط ب الثاني
تحريف ال ه

لر ال الم ح 

بينت في المطلب السابق موقف اليهود من اإلنجيل ومن عيسى ابن مريم  ,وسبب

عداوتهم له ,في هذا المطلب اختصر في الحديث عن تحريف اليهود للمسيحية ,وهو جانب من

جوانب التحريف ,فقد كانت هناك عوامل أخرى غير اليهودية ,منها تأثر النصرانية بالوثنيات

القديمة التي احتكت بها ,وتعاملت مع شعوبها ,كذلك كان للفلسفة اليونانية تأثي اًر كبي اًر في انحراف

وتحريف العقيدة النصرانية ,أيضاً كان لفقدان نصوص اإلنجيل األصلية دو اًر أكبر في هذا
التحريف ,هذا غير تأثير الفرق النصرانية ,والتي كان لها دورها في تحريف أصول الدين المسيحي,
وقد لعبت المجامع النظرية دو اًر مهماً وخطي اًر في هذا التحريف ,إال أنني سأقتصر في الحديث على
تأثير اليهود في هذا الجانب .

( )1بولس :يهودي المولد والمنشأ ,اضطهد النصارى في بداية حياته تنصر وانصرف للتبشير فأصبح أحد وقائم
المسيحية الجديدة ,اعتقل واعدم زمن نيرون عام  67م  ( .موسوعة المورد البعلبكي – . ) 213 / 7

( )2بطرس :توفى سنة  63م ,كبير رسل المسيح االثنى عشر ,يعتبر أول الباباوات اسمه األصلي سمعان كان
يعمل في صيد السمك  ,سماه المسيح ( كيفا ) أي الصخرة  ,هيمن على مقدرات الكنسية لمدة (  ) 15سنة,

لقى مصرعه زمن نيرون  ( .موسوعة المورد – البعلبكي – . ) 16/8

( )3مرقس صاحب انجيل مرقس ,عاا في القرن األول ,كتب االنجيل في روما سنة 68م ,ركز فيه على اعمال
المسيح اكثر من اقواله ( .موسوعة المورد – البعلبكي – . ) 199 / 6

( )4تحريف رسالة المسيح :بسمة جستينه  -ص . 87
( )5انظر :قصة الحضارة :ول ديورانت . 244/11 ,
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والحق أنني بذلت جهداً كبي اًر في البحث عن كالم لإلمام الفخر الرازي حول هذا الموضوع

فما وجدت.

كان لليهود دو اًر خطي اًر في تحريف رسالة عيسى  ,منذ البدايات األولى لهذا الدين,

وقام بهذا الدور الخطير شخصية يهودية اعتنقت النصرانية ,وقلبت النصرانية رأساً على عقب بما
أدخلته فيها من تحريفات جعلتها مقطوعة الصلة بالدين األصلي والحقيقي الذي نزل على السيد

المسيح  ,هذه الشخصية هي (شاول الطرسوسي) ,والمسمى بـ (بولس) ,وتمثل تحريفه
للنصرانية من ناحية العقيدة والشعائر التعبدية ,وسأقتصر حديثي على الجانب العقدي .
()1

ا مه م ل ه :شاول الطرسوسي

 :من سبط بنيامين ,وهو بمعنى المرغوب ,من أحبار اليهود,

أطلق عليه اسم بولس واشتهر به ,ولقب ببولس الرسول(. )2
ويرى ول ديورانت أن اسم بولس كان هو اللفظ اليوناني المرادف لالسم العبري شاول,

ولهذا ظل االسمان يطلقان على هذا الرسول منذ طفولته .

ولد في مدينة طرسوس ,ولها ُنسب ,كان مولده بعد المسيح قيل بـ ( )10أو ( )15سنة,
والمتفق عليه أنه لم ير أو ِ
يلتق بالمسيح . )3(
وقد اتصف هذا الرجل بصفات كثيرة جعلته متمي اًز بين أقرانه ,يقول ول ديورانت " :أماعن

عقله ,فكان من طراز شائع بين كثير من اليهود فيه من نفاذ البصيرة ,وشدة االنفعال ,أكثر مما

فيه من الدماثة ,وفيه من اإلحساس القوي والخيال أكثر مما فيه من نزاهة الحكم والنظرة
الموضوعية لألشياء"(. )4
وذكر جينبير أن بولس كان من أسباب نجاحه الروح الحماسية الوثابة ,والمنطق المدرب
على المناقشة وعزيمة ال يقهر(.)5

م قفه م الم ح :
تنصره على
اشتهر بتعصبه ليهوديته ,فخو اًر بها ,وفريسيته ,عدواً لدوداً للكنيسة ,عمل قبل ّ
اضطه ـاد النصارى ,معروف ـاً بحنقـ ـه علـى تالميذ المسيح وحوارييه ,وكان شغله الشاغل نيلهم باألذى
( ) 1طرسوس :مدينة في الجزء الجنوبي من تركيا ,مدينة قديمة من أهم مدن االمبراطورية الشرقية وأكثر ازدها اًر ولد
فيها بولس الرسولي ( .موسوعة المورد – البعلبكي. ) 174/9 ,

( )2انظر :قاموس الكتاب المقدس  ,ص. 169
( )3انظر :قصة الحضارة :ول ديورانت . 249/11 ,
( )4قصة الحضارة :ول ديورانت . 246/11 ,

( )5انظر :المسيحية :جينبير  ,ترجمة عبد الحليم محمود  ,ص. 90
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واالضطهاد واإلبادة(.)1
ذكر سفر أعمال الرسل { :أما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر
ونساء ويسلمهم إلى السجن}
رجاالً
ً

()2

.

وقد ذكر ابن حزم" :وفيما سمعنا علماءهم يذكرونه وال يتناكرونه ,معنى أن أحبارهم الذين

أخذوا عنهم دينهم والتوراة وكتب األنبياء عليهم السالم ,اتفقوا على أن رشوا بولس البنياميني لعنه
هللا وأمروه بإظهار دين عيسى  ,وأن ُيضل أتباعه ويدخلهم إلى القول باإللهية وقالوا له :نحن
نتحمل إثمك في هذا ,ففعل وبلغ من ذلك حيث قد ظهر"(.)3

اعتناق ب لس الن ران :
فجأة وبدون مقدمات تحول شاول من ألد أعداء النصرانية إلى داعية من دعاتها ,ليس هذا
فقط ,بل تبوأ مركز الصدارة ,مما جعله مصد اًر من أهم مصادر ومراجع النصرانية قديماً وحديثاً,
ويوجه هذه الديانة إلى الوجهة التي يريدها .

وكان السبب المباشر لهذا التحول رؤية رأى فيها عيسى  يلومه على اضطهاد أتباعه,

وجد فيها برهاناً على خطأه في حق عيسى  ,واعتقد منذ ذلك الحين أن الشخص الذي كان
يعتبره رجالً يتمتع في الحقيقة بتأييد إلهي ,وهكذا جعلت هذه الرؤية من المضط ِهد تلميذاً ,ومن

الفريسي ابن الفريسي ,رسول األمم على حد تعبيره(. )4

وقد ورد ذكر هذه الحادثة في سفر أعمال الرسل ,بعد هذه الرؤية استقر بولس في جنوب
دمشق لمدة ثالث سنوات ,بعدها انطلق إلى كنيسة أنطاكية ,التقى خاللها ببطرس الرسول,

وبيعقوب ,وهم من حواريي المسيح  ,ولم يمكث عندهم سوى خمسة عشر يوماً ,لم يتلق خاللها

منهم علماً ,وهذا ما ذكره بولس عن نفسه .

"ولكن هناك من العلماء من ينظر إلى ما ذكره بولس عن نفسه من حادثة الرؤيا,

وما يترتب عليها من نتائج ,ينظر إلى ذلك نظرة التشكيك ,ويعلق عليها تعليقات أخرى
تدحضها وتشكك فيها وفي نتيجتها"(. )5

( )1انظر :تحريف دين المسيح  ,بسمة جستينه  ,ص. 140
( )2سفر أعمال الرسل.3/8 :
( )3الفصل في الملل واألهواء والنحل :ابن حزم . 325/1 ,

( )4انظر :حياة بولس :مرقس داود  ,مكتبة المحبة  ,القاهرة  ,ص. 91
( )5تحريف رسالة المسيح :بسمة جستينه  ,ص. 150
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من ذلك ما ذك ره الشيخ محمد أبو زهرة " :إن ذلك ليس له نظير ,وليس له مشابه ,ولم

يعهد ذلك في أنبياء ورسل قط ,وهذا العهد القديم الذي يؤمن به المسيحيون لم يذكر لنا رسوالً بعث
من غير أن يكون في حياته األولى استعداداً لتلقي الوحي ,وصفاء نفس يجعله أهالً لإللهام ,ال

يجعل االتهام والتكذيب يغلبان على رسالته ,واذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيها ,ال يكون
على األقل قبلها ما ينافيها ويناقضها"(. )1

خطر ما عا إل ه ب لس:
كما هو معروف أن ما جاء به المسيح  هو عقيدة التوحيد ,وقد ذكر ذلك القرآن الكريم,

ومصححاً لما فسد من عقيدة اليهود ,ومخففاً عنهم بعض األحكام الشرعية الواردة في شريعة موسى

 , إال أن المشاهد أنها تحولت من التوحيد إلى التثليث ,كل هذا وغيره كان بتدبير من بولس
اليهودي ,م

 .1عة

الح

خطر ما خ ه ب لس ع ى الن ران :

التج  :وما نتج عنها من القول بألوهية المسيح عليه السالم ,وما كان اليهود

من قبل يقولون بهذا القول ,ولم يقل به أحد من أتباع المسيح عليه السالم ,وعقيدة التجسد عند

النصارى هي األساس الذي تدور حوله العقائد النصرانية ,ومعناه أن يظهر هللا للبشر في

صورة ما من صور المخلوقات ,وعند النصارى ظهور هللا تعالى في المسيح ظهو اًر بشرياً

واضحاً ملموساً( ,)2يقول بولس " :فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً ,الذي إذ
كان في صورة هللا لم يحسب خلسة أن يكون معادالً هلل ,لكنه أخلى نفسه آخذاً صور عبد

صائ اًر في شبه الناس ,واذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت ,موت
الصليب ,كذلك رفعه هللا أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم ,لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة
ممن في السماء ,ومن على األرض ,ومن تحت األرض ,ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح

هو رب لمجد هللا األب"(. )3

يقرون بهذا ,أن بولس هو أول من قال بالتجسد في النصرانية ,حيث لم تظهر
"والنصارى ّ
هذه العقيدة في قول أحد قبله ,ال من الحواريين ,وال من غيرهم في رواية مكتوبة أو شفوية"(. )4
َّ ِ
ِ
ِ
رد هللا هذه العقيدة وأبطلها بقوله َ﴿:لَة َ َك َفَر الذ َ َقال ا إ َّ َّ َ ه َ اَل َم ح َاب َمَرَي َل َ َقا َ
ِ
ِ
اعب ا َّ َ َربِي َ َرَّبك َل﴾( .سورة المائدة . )72 :
اَل َم ِ ح َ ا َبني ِإ َ َرائ َل َ
( )1محاضرات في النصرانية :محمد أبو زهرة  ,ص. 87
( )2انظر  :تحريف رسالة المسيح :بسمة جستينه  ,ص. 165
( )3رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي. 11-5/2 :

( )4النصرانية تاريخاً وعقيدة :مصطفى شاهين  ,دار االعتصام  ,القاهرة  ,األولى 1993 ,م  ,ص. 276
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وقد ذكر الرازي أن "اليعقوبية من النصارى قالت إن مريم ولدت إلهاً ,وأن هللا حل في ذات

عيسى ,واتحد في ذات عيسى ,وقول هللا السابق دليل على فساد قول النصارى ,وذلك في أن

عيسى عليه السالم لم يفرق بين نفسه وبين غيره في أن دالئل الحدوث ظاهرة عليه"(.)1

 .2الة بالتث ث :بداياتها كانت من عند بولس الذي قال " :نعمة ربنا يسوع المسيح ,ومحبة هللا
وشركة الروح القدس مع جميعكم"( ,)2وقد أبطلها هللا تعالى بقوله َ﴿ :لَة َ َك َفَر َّال ِذ َ َقال ا ِإ َّ
َّ َثالِث َث َث ما ِم َ ِإَله ِإالَّ ِإَله ِ
نته ا َع َّما َ ة ل َ َلَ َم َّ َّ َّال ِذ َ َك َفر ا ِمَنه َل
اح َ اِ َ َل َل َ َ
َ
َ
ََ
َع َذاب َلِ ل﴾( .سورة المائدة . )73 :
ّبين الرازي فساد هذا القول" واعلم أن هذا معلوم البطالن ببديهة العقل ,فإن الثالثة ال تكون
واحداً ,والواحد ال يكون ثالثة ,وال يرى في الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر بطالناً من مقالة
()3

النصارى".
 .3عة

ب الم ح :وهذا المعتقد محور رئيسي يقوم عليه دين النصارى ,بل هو رأس

اإليمان عندهم ,وهي ما أدخله بولس على النصرانية ,والذي لم يقل به أحد ممن سبقه من

أتباع المسيح ,صحيح أن اليهود قالته وذكره القرآن على لسانهم ,لكن الذي رّسخه عقيدة
عندهم هو بولس الرسول" :نعمة لكم وسالم من هللا األب ومن ربنا يسوع المسيح ,الذي بذل
نفسه ألجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة هللا وأبينا"(.)4

وقد رد القرآن هذه العقيدة بقوله تعالى َ َ ﴿ :ق َ لِ ِه َل ِإَّنا َقَتَ َنا اَل َم ِ َح ِع َ ى َاب َ َمَرَي َل َر
َّ ِ َ َما َقَت ه َ َما َ َ ب ه َ َل ِك َ ش ِب َه َله َل﴾( .سورة النساء . )157 :

َ

أعداء له عامدين لقتله ويسمونه بالساحر ابن
ذكر الرازي أن اليهود كانوا كافرين بعيسى
ً
الساحرة والفاعل ابن الفاعلة ,ومن شدة االستهزاء به قالوا قتلنا عيسى ابن مريم رسول هللا ,وقد

ك ّذبهم هللا في هذه الدعوى.

()5

تأثر بولس بهذه العقيدة من القبائل الوثنية ,ومن هنا حاول أن يتقرب بها إلى هذه الشعوب

فداء للخطايا البشرية(. )6
حين يدعوهم إلى النصرانية ,فصور عيسى في صورة المصلوب ً
( )1مفاتيح الغيب :الفخر الرازي .63/12 ,
( )2رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنتوس. 14/13 :
( )3مفاتيح الغيب :الفخر الرازي .64/12 ,

( )4رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية. 4-3/1 :
( )5انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي .101/11 ,

( )6انظر :مشكالت العقيدة النصرانية :سعد الدين صالح ,دار األرقم للطباعة ,القاهرة ,الثالثة1992 ,م ,ص. 66
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 .4عة

الم ح اب هللا  :تعتبر هذه العقيدة طارئة على دين النصارى ,فلم يثبت أن قال

ك

بها أياً من أتباع المسيح األوائل ,ولم تصلنا أياً من الروايات مكتوبة أو شفوية بهذا ,بل كان
العكس ,فقد ذكر بطرس { :أيها الرجال اإلسرائيليون اسمعوا هذه األقوال يسوع الناصري رجل
قد برهن لكم من قبل هللا بقوات وعجائب وآيات صنعها هللا بيده في وسطكم ,كما أنتم

تعلمون}()1

.

ويعتبر بولس هو أول من نادى بتلك العقيدة ,فقد ورد التعبير عن المسيح في رسائله بلفظ
(ابن هللا) ,أربع مرات ,وبلفظ (ابنه) مضافاً إلى ضمير الغائب ( )11مرة ,وبلفظ (االبن) معرفاً بأل

العهدية

مرتين()2

.

من ذلك {وتعين ابن هللا بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من األموات يسوع المسيح

ربنا}( , )3وال يختلف اثنان في أن بولس هو أول من أطلق لفظ البنوة على عيسى عليه السالم,
سواء كان يعلم مسبقاً بما سيؤول إليه هذا التعبير عند النصارى في المستقبل من عقائد باطلة أو لم
يكن يتوقع

ذلك()4

.

الن ارى اَلم ِ ح اب َّ ِ َذِلك َق لهل ِبأَ َف ِ
اه ِه َل
َ
َ َ َ َ
وقد رد هللا هذا القول الباطل َ َ ﴿ :قاَل َ َّ َ َ
َ
َض ِ
اهئ َ َق َ َ َّال ِذ َ َك َفر ا ِم َ َقَبل َق َاتَ ه َل َّ ََّنى َؤَفك َ ﴾( .سورة التوبة . )30 :
 .5الة

بأل ه

الم ح  :ذكرت فيما سبق أن بولس قال ببنوة المسيح هلل ,إال أنه ورد في

رسائله القول بألوهية المسيح{ ,المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلهاً مباركاً إلى األبد

آمين}()5

.

بناء على أنه أثبت بنوته هلل ,فبمجرد إثبات بنوة المسيح
وقد وصف بولس المسيح باأللوهية ً
هلل يعتبر من وجهة النظر قوالً بألوهيته ,بل نجده يستعمل اللفظ الواضح في الداللة واالعتبار :

{ألنكم تخدمون الرب

المسيح}()6

.

إن بولس يرى أن هناك شركة بين هللا والمسيح في الطبيعة اإللهية ,فهذا هو مقتضى األبوة

والبنوة بينهما ,ومقتضى الحلول والتجسد من هللا في المسيح ,كون المسيح صورة لإلله ,باإلضافة
( )1أعمال الرسول. 2/22 :
( )2انظر :معجم الكتاب المقدس  :ص. 70
( )3رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية . 4/1 :
( )4انظر :تحريف رسالة المسيح بسمة جستينه  ,ص. 176
( )5رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية. 5/9 :

( )6رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي. 24/3 :
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إلى كونه رباً تُقدم له العبادة وبه تكون جميع األشياء ,بل إن وظيفته كفادي ومخلص ال يقوم بها
كائن عادي(. )1
رد هللا هذه العقيدة الباطلة بقوله تعالى ِ َ ﴿ :ا َذ َقا َ َّ َ ا ِع َ ى َاب َ مَرَيل ََن َ قَ َ لِ َّن ِ
اس
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
س لي ِب َحَ ِإ َ كن
َّات ِخذ ِني َ ِمي ِإَل َهَ ِ ِم َ
َّ َقا َ َب َحاَن َك َما َ ك لي َ َ َق َ َما َلَ َ
ِ
ِ
ِ
َعَ ل ما ِفي َن َف ِ َك ِإَّن َك ََن َ َع َّل اَلغ ِب ,ما قَ َله َل ِإالَّ
َ
قَ ته َفَة َ َع َم َته َت َعَ ل َما في َن َف ي َال َ َ
ِ ِ
ِ
اعب ا َّ َ َربِي َ َرَّبك َل َ كن َعَ َ ِه َل َش ِه اً َما َم ِف ِه َل َفَ َّما َت َ َّفَ َتني كن َ ََن َ
َمَرَتني ِبه َ َ َ
َما َ
الرِق َب َعَ َ ِه َل َ ََن َ َعَ ى ك ِل َشيء َش ِه ﴾( .سورة المائدة . )117-116 :
َّ
َ

 .6ق ب لس بعالم الن ران  :مما ورد على لسان المسيح  كما ّتدعي كتبهم ,قوله :
{وقال لم أرسل إال إلى خراف بيت إسرائيل الضالة} ( ,)2وقوله { :ال تظنوا أني جئت ألنقض
()3

الناموس أو األنبياء ,ما جئت ألنقض بل ألكمل}

 ,فهو تابع مكمل لمن سبقه .

إال أننا نرى أن النصرانية تحولت إلى دين عالمي لكل أنحاء األرض ,وجميع الشعوب,
ويرجع تأصيل دخول فكرة العالمية للنصرانية إلى بولس الذي يعتمد في زعمه على رؤية المسيح

عليه السالم وأمره إياه بتبليغ النصرانية إلى جميع األمم { :منقذاً إياك من الشعب ومن األمم الذين
أنا اآلن أرسلك إليهم}

ديانة

()4

.

"فبولس هو المسؤول األول عن تحويل الديانة النصرانية من مجرد ملة لطائفة يهودية إلى

كبرى"()5

.

فهو القائل{ :ألنكم جميعاً أبناء هللا باإليمان بالمسيح يسوع ,ألن كلكم الذين اعتمدتم

بالمسيح قد لبستم المسيح ,ليس يهودي وال يوناني ,ليس عبد وال حر ,ليس ذكر وأنثى ,ألنكم

جميعاً واحد في المسيح

يسوع}()6

.

تقدم بيانه يتحقق لي أن بولس قام بجهد كبير وغير مسبوق صرف من خالله العقيدة
مما ّ
التي جاء بها المسيح  ,وأن النصرانية المعاصرة ليست بذات صلة بالسيد المسيح ,إنما هي من
غير مسار هذه الدعوة وطمس معالمها الحقيقية .
صنع هذا اليهودي الذي ّ
( )1انظر :تحريف رسالة المسيح :بسمة جستينه  ,ص. 182
( )2إنجيل متى.17/15 :
( )3المصدر السابق.17/5 :
( )4أعمال الرسل.17/26 :

( )5الميزان في مقارنة األديان :عزت الطهطاوي ,دار القلم ,دمشق ,األولى1413 ,هـ ,ص.131
( )6رسالة بولس إلى أهل غالطية. 28-25/3 :
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هذا ما فعله بولس في الجانب العقدي ,وهناك تحريفات أخرى تمس شعائر وشريعة

النصرانية اكتفيت بها .

وصار بولس في تاريخ المسيحية أحد الرسل السبعين الذين نزل عليهم روح القدس في

اعتقاد النصارى بعد رفع المسيح ,وألهموا بالتبشير بالمسيحية ,كما ألهموا مبادئها ,وتفاقم تأثير

بولس حتى صار معلماً لـ (مرقص) أحد كتّاب األناجيل األربعة ,إذ الزمه مالزمة التلميذ لألستاذ,
كما صار معلماً لـ (لوقا) ( ,)1وهو أيضاً أحد كتّاب األناجيل ,وتأثروا به كثي اًر ,ظهر ذلك من خالل
األناجيل التي

كتبوها()2

.

( )1لوقا  :ولد في انطاكيا وكان طبباً رافق بولس في رحالته إلى بالد اليونان  ,ينسب إليه انجيل لوقا اعمال
الرسل ,مات في بالد اليونان  ( .موسوعة المورد – البعلبكي – . ) 152/6
( )2انظر  :مكايد اليهود عبر التاريخ  :عبد الرحمن الميداني ,ص. 35
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المبحث الثاني
م قف ال ار ي م م قف ال ه

م الم م

ق ماً ح ثاً

ف ه ربع مطالب:
المط ب األ  :بث الفت ب نهل اشعا الحر ب ض هل .
المط ب الثاني :تأل ب المنافة
المط ب الثالث:
المط ب الرابع :عة

ض الم م

.

رهل في نشأ الفرق الخارج ع ا
ال ه

في ف ط
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.

ل.

المط ب األ
بث الفت ب

الم م  ,اشعا الحر ب ض هل

شر فضيحة حينما أظهر حقيقة خفاياهم وما يكنونه لغيرهم وخصوصاً
فضح هللا اليهود ّ
َها َّ
المسلمين من كراهية وحقد وحصول الشر فيهم ,قال تعالى ﴿ :كَّ َما َ َ َق ا َنا اًر لَِ َحَر ِب َ َط َفأ َ
َ َ َ َع َ َ ِفي األََر ِ
م َف َ ا اً َ َّ ال ِحب اَلم َف ِ ِ َ ﴾( .سورة المائدة . )64 :
َِّ ِ
﴿ َل َت ِج َ َّ َ َّ ِ
عمن ا اَلَ ه َ ﴾( .سورة المائدة .)82 :
َشَّ الناس َع َ ا َ ً ل ذ َ َ

ِ
ِ
َه ِل اَل ِك َت ِ
﴿ َ َّ َك ِث ر ِم َ َ
اب َل َ َ ر َنكل ِم َب َع ِإ َمانك َل ك َّفا اًر َح َ ًا ِم َ
ِ
ِ
ِ
َم ِرِه ِإ َّ َ َعَ ى ك ِل
اعف َا َ ا َ َفح َا َح َّتى َ أ َِتي
م َب َع َما َتَبَّ َ َلهل اَل َحَ َف َ
بأ َ
َ

(سورة البقرة.)109 :

َهل اَل ِك َت ِ
اب لِ َل َتَ ِب
﴿ َا َ َ

(سورة آل عمران.)71 :

ِعن ِ َنف ِ ِهل
َشيء َق ِ ر﴾
َ

َ ِباَلب ِ
َ َ ََنت َل َت َعَ م َ ﴾
اط ِل َ َت َكتم َ اَل َح َّ
َ اَل َح َّ
َ

نةم َ ِمَّنا ِإالَّ َ عمَّنا ِب َّ ِ
اب هل َت ِ
َهل اَل ِك َت ِ
اّلِل َ َما ن ِ َ ِإَلَ َنا َ َما َن ِ َ ِم َ َقَبل
ََ
﴿ ق َل َ ا َ َ
َ َ
َ َ َّ َ َك َثَرك َل َفا ِ ة َ ﴾( .سورة المائدة .)59 :

ذكر ال ار ي:


أن اليهود كلما هموا بأمر من أمور الشر والفتنة رجعوا خائبين خاسرين مقهورين ملعونين,



ثم ذكر أنه ال يحصل في أمرهم قوة من العزة والمنعة إال أنهم يسعون في األرض فساداً وذلك

ألنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ,لهذا ال تلق اليهود في بلدة إال وجدتهم من أذل الناس

بأن يخدعوا ضعيفاً ويستخرجوا نوعاً من المكر والكيد على سبيل الخفية.

()1

بعث هللا محمداً  هادياً ومبش اًر ونذي اًر ,ومن اللحظة األولى للدعوة أعلن إيمانه بما سبقه

من األنبياء والرسل ,وكان موقف أهل مكة من الدعوة الرفض والمعاندة ,فكان ال بد من البحث عن

مكان آخر يحتضن الدعوة الجديدة ,فكانت المدينة المنورة ,فهاجر إليها النبي وصحبه الكرام ,وكان
من مكونات المجتمع المدني قبائل يهودية ,سكنت المدينة منذ المئات من السنين ,فتمكنوا منها

اقتصادياً وسياسياً ,وكان لهم تحالفاتهم مع القبائل العربية ,ومنها على الخصوص األوس والخزرج,
وحينما كان يحدث بينهم وبين العرب قتال وخصومات يتوعدونهم بنبي آن زمانه سيتبعونه
َّ ِ
عمَّنا َ اِ َذا َخ َب َعضه َل ِإَلى َب َعم َقال ا َت َح ِ ث َنه َل
عمن ا َقال ا َ
وينتصرون به عليهم َ ﴿,اِ َذا َلة ا الذ َ َ

( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي .48/12 ,
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ِب َما َف َت َح َّ َعَ َ ك َل لِ َحاج ك َل ِب ِه ِعَن َ َربِك َل َ َف َت َع ِة َ َ َ ,ال َ َعَ م َ َ َّ َّ َ َ َعَ ل َما ِ ر َ َ َما
َعِن َ ﴾( .سورة البقرة . )77-76 :

﴿ َل َّما جاءهل ِك َتاب ِم ِعَن ِ
َ
َ
َ َ َ
ك َفر ا َفَ َّما جاءهل ما عرف ا ك َفر ا ِبهِ
َ َ َ َ ََ َ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ م َ ق ل َما َم َعه َل َ َكان ا م َ َقَبل َ َ َت َفتح َ َعَى َّالذ َ
َفَ عَن َّ ِ عَ ى اَل َك ِ
اف ِري َ ﴾( .سورة البقرة . )89 :
َ
َ

مصدقاً لما عندهم من داللة
ذكر ا مال ال ار ي أن هذا من قبائح اليهود ,وأن القرآن جاء
ّ
النبوة لمحمد عليه السالم ,ومن نعوته وصفاته .
ثل ذكر ال ار ي أن اليهود كانوا:



يستفتحون بالدعاء هلل أن ينصرهم بهذا النبي األمي .



كانوا يقولون لمخالفيهم عند القتال هذا نبي قد أظل زمانه ,فينصرنا عليكم .



كانوا يسألون العرب عن مولده ,ويصفونه بأنه نبي من صفته كذا وكذا .
قيل أنها نزلت في أحبار اليهود كانوا إذا ذكروا محمداً في التوراة وأنه مبعوث وأنه من

العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حال هذا المبعث.

ومع معرفة اليهود بالنبي محمد  وصفاته إال أنهم كفروا به لكونه لم يبعث فيهم ,وبعث

في العرب(. )1

أمرهم على دينهم وأموالهم ,وشرط لهم واشترط
لما استقر الوضع للنبي  كتب كتاباً لليهود ّ
عليهم ,إال أن اليهود استشعروا القلق وساورتهم الهموم وشرعوا يفكرون في الكيد لهذا الدين
والتربص بأتباعه(. )2
ونحن نعرف أن الغدر ونقض العهد من صفات اليهود والمالزمة لهم أبداً ,فإبرام العهود
ونقضها عندهم إنما يكون حسب المصلحة والمنفعة التي يحرزها هذا العهد عليهم(. )3
ومن هنا عمل اليهود ما وسعهم الجهد على إيجاد بواعث الفتن والشقاق والخالف بين

المسلمين ,ومن ذلك شق صف وحدة المسلمين ممثلة في المهاجرين واألنصار من ناحية ,وتأجيج
الثارات القديمة بين األوس والخزرج من ناحية أخرى ,ذكر ابن اسحاق "مر شاس بن قيس وكان

شيخاً قد عسا ,عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين ,شديد الحسد لهم ,على نفر من أصحاب
رس ـول هللا  من األوس والخزرج في مجلس ق ـد جمعهـ ـم ,يتحدثـ ـون فيـ ـه ,فغاظ ـه ما رأى من ألفتهم
( )1انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 194/1 ,

( )2انظر :فقه السيرة :محمد الغزالي ,دار القلم ,دمشق ,الخامسة1994 ,م ,ص. 185
( )3انظر :أثر عقيدة اليهود في موقفهم من األمم األخرى  :هند القتامي ,ص. 249
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وجماعتهم وصالح ذات بينهم على اإلسالم بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية"

()1

.

ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
اب
عمن ا ِإ َ تط ع ا َف ِريةاً م َ الذ َ ت ا اَلك َت َ
ثم نزل قول هللا تعالى َ﴿ :ا َ َها الذ َ َ
ِ
ِ
ف َت َكفر َ َ ََنت َل ت َتَ ى َعَ َ ك َل عَ ا َّ ِ َ ِف ك َل َر له َ َم َ َ َع َت ِ َل
َ ر ك َل َب َع َ ِإ َمانك َل َكاف ِري َ َ َ ,كَ َ
ِب َّ ِ
اّلِل َفَة َ ه ِ َي ِإَلى ِ َراط م َ َت ِة ل﴾( .سورة آل عمران . )101-100 :

ذكر الفخر ال ار ي:


أن هللا حذر في هذه اآلية المؤمنين من إغواء واضالل اليهود لهم ,وحذرهم من االلتفات إلى
قولهم ,وذكر قصة شاس بن قيس .



ثم ّبين أن قبول المؤمنين إلغواء اليهود سيؤدي حاالً بعد حال إلى الكفر ,وهو موجب للهالك
في الدنيا واآلخرة ,ففي الدنيا يوقع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة ,وثوران المحاربة المؤدية
إلى سفك الدم .



ثم وضح أن مقصد اليهود والمنافقين أن يردوا المسلمين عن

اإلسالم()2

.

أظهر القرآن الكريم من خالل كثير من اآليات العالقة المشبوهة بين اليهود والمنافقين,
منها:
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
﴿ َ الذ َ َّات َخذ ا َم َ ج اً ضَار اًر َ ك َف اًر َ َت َف ِريةاً َبَ َ اَلم َؤمن َ َ اَِر َ ا اً ل َم َ َح َار َب َّ َ
َ َر َله ِم َ َقَبل﴾ (سورة التوبة .)107 :

ِِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
َّ
َّ ِ
ّلِل اَلم َش ِرق
﴿ َ َ ة ال َف َهاء م َ الناس َما َاله َل َع َ قَبَ ته َل التي َكان ا َعَ َ َها ق َل َّ َ
َ اَل َم َغ ِرب﴾( .سورة البقرة . )142 :

﴿ َف َتَرى َّال ِذ َ ِفي
ِ
َّ َ َ َ أَت َي ِباَل َف َت ِح َ َ
(سورة المائدة. )52:
﴿ِإ َذ َ ة

ق بِ ِه َل َمَرم َ ِارع َ ِف ِهل َ ة ل َ َن َخ َشى َ َ ت ِ َبَنا َ ِائَر َف َع َ ى
َمر ِم َ ِعَن ِ ِه َف َ ِبح ا َعَ ى َما َ َ ر ا ِفي َنف ِ ِه َل َنا ِ ِم َ ﴾
َ

افة َ َّال ِذ ِفي ق بِ ِهل مرم َغَّر هؤ ِ
اَلمَن ِ
الء ِ نه َل﴾( .سورة األنفال . )49:
َ
َ َ
َ ََ

لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة تحة َ ع


غرام ,منها:

محاولة هدم ما بناه النبي  من األخوة اإليمانية بين األوس والخزرج.

( )1السيرة النبوية :ابن هشام ,مكتبة آفاق ,غزة. 140/2 ,
( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 174/12 ,
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محاولة خلخلة الصف الداخلي في المدينة المنورة ,والذي توحد بـ (األنصار) من جراء اجتماع

(األوس)


()1

و(الخزرج)

()2

على اإلسالم .

محاولة الحصول على سبيل للسيطرة مرة أخرى بين توازن القوى المتعادية (األوس)
و(الخزرج) ,كما كان شأنهم قبل

إسالمهم()3

.

وكان لليهود دو اًر خطي اًر في تأليب القبائل العربية على المسلمين ,ففي غزوة الخندق ظهر
تعاون اليهود جلياً مع قريا والقبائل العربية األخرى في تحريضهم على غزو المدينة ,يقول ابن
القيم" :كان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما أروا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا

بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل وخرج أشرافهم كسالم بن

أبي الحقيق ,وسالم بن مشكم ,وكنانة بن الربيع ,وغيرهم إلى قريا بمكة ,يحرضونهم على غزو

رسول هللا  ,ويؤلبوا فيهم عليه ,ووعدهم من أنفسهم النصر لهم ,فأجابتهم قريا ثم خرجوا إلى
غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم ,ثم كانوا في القبائل العربية ,يوعدونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من
()4

استجاب فخرجت قريا وقائدهم أبو سفيان

في أربعة آالف ووافقتهم بنو سليم بمر الظهران,

وخرجت بنو أسد وف ازرة وأشجع وبنو ُمرة ,وجاءت غطفان وقائدهم عيينة ابن حصن( ,)5وكان من
وافى الخندق من الكفار عشرة آالف"(. )6

ذكر ابن اسحاق في السيرة" :خرج القوم حتى قدموا على قريا في مكة ,فدعوهم إلى حرب

رسول هللا  ,وقالوا إنا سنكون معكم عليه ,حتى نستأصله ,فقالت لهم قريا  :يا معشر يهود إنكم
أهل الكتاب األول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه ,قالوا بل دينكم

( ) 1األوس :قبيلة عربية من األزل  ,يمانية ارتحلت فنزلت المدينة  ,كانت هجرة النبي والمسلمين إليهم في المدينة,
سمي المجتمع باألنصار  ,ناصروا النبي حتى وفاته ( المنجد ص . ) 86
( ) 2الخزرج :قبيلة عربية من األزر  ,ارتحلت إلى المدينة إثر تصدع سد مأرب ,واستوطنوا فيها هم األنصار الذين
نزل بينهم النبي ( ص ) بعد هجرته من مكة  ,يشكلون هم والخزرج األنصار  ( .المنجد  :ص. ) 23

( )3انظر :العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع اإلسالمي  :أحمد بن عبدهللا الزغبي ,مكتبة العبيكان ,الرياض,
األولى1998 ,م. 381/2 ,

( )4أبو سفيان :صخر بن حرب بن أمية ( ,ت31هـ ) ,ثرى مكي قريشي ,كان من أشد المناوئين لإلسالم,

قاد المشركين يوم أحد والخندق ,أسلم يوم فتح مكة ,شارك في عدة معارك وحسن إسالمه ,والد معاوية بن

أبي سفيان ( .المنجد ص . )19
( ) 5عيينه بن حصين :سيد بني ف ازرة ,أسلم قبل الفتح بزمن يسير ,أرتد بعد وفاة النبي ولحق بطلحة األسدي ,وقع
اسي اًر بيد خالد بن الوليد ,أرسله إلى أبي بكر ,فكلمه أبو بكر فرجع لإلسالم ,فقد بصره ومات في عهد عثمان
ابن عفان( .سير أعالم النبالء :محمد بن أحمد الذهبي ,مكتبة الصفا ,القاهرة األولى2003 ,م. ) 173/2 ,
( )6زاد المعاد :ابن قيم الجوزية  ,127/3 ,المكتبة المصرية ,القاهرة .
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خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه ,فلما قالوا ذلك لقريا سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب

رسول هللا  ,فاجتمعوا لذلك واستعدوا له"(. )1

المط ب الثاني
تأل ب المنافة

ض الم م

فض َح القرآن الكريم المنافقين وأبان دخيلة نفوسهم وكراهيتهم للرسول والمسلمين ,قال تعالى:
َ
﴿ اِ َذا َلة ا َّال ِذ عَمن ا َقال ا عَمَّنا اِ َذا َخَ ا ِإَلى َش ِ
اط ِن ِه َل َقال ا ِإَّنا َم َعك َل ِإَّن َما َن َح م َ َت َه ِئ َ ﴾.
َ
َ
َ َ
َ َ
(سورة البقرة . )14 :
وضحت اآلية مدى االرتباط الكلي بين المنافقين واليهود ,وتُبين دور اليهود في تكوين فرق
المنافقين ,وال شك أن النفاق أمر تعود عليه اليهود منذ القدم ,إذن ال عجب واألمر كذلك أن
فيكونوا الطائفة التي عرفت بالمنافقين ,والتي كان لها دورها
يستخدم اليهود النفاق مع المسلمينُ ,
الكبير في كثير من األحداث التي حصلت للمسلمين فيما بعد بتوجيه من اليهود الذين عجزوا عن

االختراق المباشر لصفوف المسلمين فبدأوا يوجهون األحداث عن بعد عن طريق المنافقين الذين
كان على رأسهم  :عبد هللا بن أبي بن سلول(. )2
وقد حرص اليهود على إيجاد طائفة المنافقين ,فعمدوا إلى بعض حلفائهم من عرب يثرب

ممن لم يدخل بعد في ٍ
اإلسالم ,والى آخرين دخلوا فيه مع التيار العام دون أن يتمكن اإلسالم في
قلوبهم ,فجعلوا يوسوسون لهؤالء وهؤالء أن يكونوا مع المسلمين ظاه اًر ليدفعوا عن أنفسهم نقمة
إخوانهم وأن ينقلوا إليهم باستمرار ما يجري مع الرسول ومع المسلمين ,وصاروا يلتقون بهم في

خلواتهم بعيداً عن مراقبة المسلمين الصادقين لهم .

بذلك استطاع اليهود أن ُيكونوا حزباً مستو اًر من المنافقين من عرب يثرب مع بعض أفراد

من يهود أسلموا نفاقاً ,وصاروا يغذونهم بعوامل النفاق ,ويؤكد ذلك أنه لما ثم جالء اليهود عن
المدينة خفتت أصوات المنافقين وتجمدت معظم حركاتهم وصلح بال الرسول والمؤمنين الصادقين

من جهة سالمة الصف الداخلي من عوامل الفتنة ومسببات التخلخل(. )3
﴿ َ اِ َذا َلة
َعَ َ ك َل لِ َحاج ك َل

ِ
ا َّالذ َ
ِ ِ
ِبه عَن َ

(سورة البقرة . )77-76 :

عمَّنا
عمن ا َقال ا َ
َ
ربِكل َ َف َتعةِ
َ
َ َ

َ اِ َذا َخ
َ َ َ ,ال

َب َعضه َل ِإَلى َب َعم َقال ا َت َح ِ ث َنه َل ِب َما َف َت َح َّ
َ َعَ م َ َ َّ َّ َ َ َعَ ل َما ِ ر َ َ َما َعِن َ ﴾.

( )1السيرة النبوية :ابن هشام . 129/3 ,

( )2أثر عقيدة اليهود في موقفهم من األمم األخرى :هند القتامي  ,ص. 263
( )3انظر :مكائد اليهود عبر التاريخ :عبد الرحمن الميداني  ,ص. 94
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ضح ال ار ي أن "هذا النوع من أقبح أفعال اليهود الذين كانوا زمن النبي محمد  ,قالوا
للمؤمنين آمنا بالذي آمنتم به ,ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ,ونجده بنعثه وصفته في
كتابنا ,ثم إذا خال بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم أتحدثونهم بما فتح هللا عليكم في كتابه من
()1

نعثه وصفته ليحاجوكم"

توثقت العالقة بين اليهود والمنافقين حتى كادوا أن يشكلوا جبهة في مواجهة المسلمين,

وظهر هذا جلياً في غزوة بني النضير ,حينما أرسل المنافقون لليهود أن يثبتوا فنحن معكم ننصركم
ِ
ِ
ِ
على محمد وأصحابه ,فيفضحهم القرآن الكريم ََ﴿ :ل َل َترى ِإَلى َّالذ َ َنا َفة ا َ ة ل َ ِ َخ َ ان ِه َل َّالذ َ
َه ِل اَل ِك َت ِ ِ
ِ ِ
َح اً ََب اً َ ِا َ ق ِتَ ت َل َلَنَن َرَّنك َل
َك َفر ا ِم َ َ
اب َلئ َ َخ ِر َجت َل َلَن َخر َج َّ َم َعك َل َال نط ع ف ك َل َ
َ َّ َ َش َه ِإَّنه َل َل َك ِاذب َ َ ,ل ِئ َ َخ ِرج ا ال َ َخرج َ َم َعه َل َ َل ِئ َ ق ِت ا ال َ َن ر َنه َل َ َل ِئ َ َن َ ر ه َل
َل َ ل َّ األََ َب َار ث َّل ال َن َ ر َ ﴾( .سورة الحشر . )12-11 :
ذكر ا مال الفخر ال ار ي  :المقصود بالمنافقين عبد هللا بن سلول واخوانه من المنافقين .

اليهود لهم إخوة في الكفر ألنهم كانوا مشتركين في عموم الكفر بمحمد .قيل األخوة بمعنى

المواالة والمعاونة ,واآلية شاهدة على كذبهم باإلجمال ثم فصلت الشهادة عن كذبهم(. )2

"وغرض اليهود أن يجعلوا من المنافقين جيشاً داخلياً معادياً لإلسالم والمسلمين ,يتخاذل
عن الرسول عند األزمات الحاسمة كما فعل المنافقون في غزة أحد ,ويكون سنداً لليهود متى
تعرضوا لنقمة الرسول كما فعل رئيس المنافقين عبد هللا بن أبي بن سلول يوم حاصر المسلمون
بني قينقاع ,فقذف هللا الرعب في قلوبهم فلما استطاعوا الظهور ونزلوا على حكم الرسول فتقدم

ويؤمنهم ,ففعل الرسول ذلك ,واكتفى
عبد هللا بن أبي بن سلول وألح على الرسول أن يكف عنهم ّ
بإجالئهم عن المدينة فذهبوا إلى الشام ,ونزلوا بأذرعات وفيها هلكوا"(. )3
لقد كان المنافقون في المدينة ألعوبة في يد اليهود يتم من خاللهم تحقيق مصالح اليهود

وأغراضهم ,فكا المنافة :


عيوناً لليهود ينقلون إليهم أوالً بأول ما يحدث مع النبي  ومع المسلمين من خير أو شر,
وينقلون إليهم المعلومات واألحداث ساعة بساعة .



جعلوا من المنافقين سنداً لهم يحمونهم من المسلمين إن تعرض لهم المسلمون بأمر ما ,وقد
تحةَ ل ه ذلك في ع م اقف ,منها:

( )1مفاتيح الغيب :الفخر الرازي .146/3 ,

( )2انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 290/29 ,
( )3مكايد اليهود عبر التاريخ :عبد الرحمن الميداني  ,ص. 95
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 .1في غزة بني قينقاع لما نقضوا العهد مع النبي  عمل عبد هللا بن أبي بن سلول على
إصدار عفو عنهم بصفتهم حلفاء له ,وتحقق لهم ذلك(. )1

 .2يوم غزوة بني النضير حرص ابن سلول على مناصرة اليهود ووعدهم بالنصرة إال أنهم خذلوه
وأعلنوا تمردهم على النبي ,وتم جالؤهم عن المدينة(. )2

جعل اليهود من المنافقين جيشاً عميالً يفث في عضد جيا المسلمين ,مثا ذلك:
 .1ما حدث يوم أحد لما تمرد ابن سلول وانسحب بثلث الجيا وذلك بهدف إحداث البلبلة
واالضطراب في جيا المسلمين على مرأى ومسمع من أعدائهم القرشيين ,ليكون ذلك أمضى

في القضاء عليهم(. )3

 .2في غزة تبوك تمرد ابن سلول وانسحب بجماعة من المنافقين راجعاً إلى المدينة من أجل
تمزيق وحدة جيا المسلمين(. )4

وفيهم نزل قوله تعالى َ ﴿ :ل َ َخَرج ا ِف ك َل َما َا ك َل ِإالَّ َخَباالً َألَ َ َضع ا ِخ َلك َل َ َبغ َنك َل
اَل ِف َتَن َ ِف كل َّماع َ َلهل َّ َعِ ل ِب َّ
الظالِ ِم َ ﴾( .سورة التوبة . )47 :
َ َ
َ َ َ
ذكر الفخر ال ار ي :أن اآلية بينت مفاسد خروج المنافقين في جيا المسلمين وهي:

 .1زيادة جيا المسلمين الخبال وهو الشر والفساد والمكر والغدر ,وقيل االضطراب في الرأي
ليختلف جيا المسلمين وتفترق كلمتهم.

 .2اإليضاع بين المسلمين بالنميمة فيكون االفساد أكثر.
 .3فيكم عيون ينقلون إليهم ما يسمعون منكم ,ويحملون على السعي بالفساد بسبب القاء الشبهات
واالراجيف.

()5

والمتابع لحياة المسلمين في المدينة المنورة يرى بوضوح كم كان للمنافقين من أعمال وأقوال

ويفشل مخططاتهم
سلبية أثرت بال شك على الحياة العامة ,لوال أن هللا كان دائماً لهم بالمرصادُ ,
ومؤامراتهم ,عن تحويل القبلة إلى كل المعارك والغزوات ,فيوم تحويل القبلة قال المنافقون" :ما
بال محمد يحولنا مرة ها هنا ,ومرة ها هنا"( ,)6وطبعاً مقصدهم الطعن واالستهزاء .
( )1انظر :البداية والنهاية :ابن كثير . 4/4 ,
( )2انظر :المصدر السابق. 86/4 :
( )3انظر :المصدر السابق :ص. 11/3
( )4انظر :السيرة النبوية :ابن هشام . 117/4 ,

( )5انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي .83/16 ,
( )6تفسير الطبري :الطبري. 8/2 ,
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ويوم بدر غاظهم انتصار المسلمين وهزيمة قريا فبدأوا يروجون اإلشاعات واألراجيف

حول المعركة وقالوا قولتهم  " :قتل صاحبكم ومن معه ,قد تفرق أصحابكم تفرقاً ال يجتمعون فيه
أبداً ,وقد قتل عليه أصحابه ,قتل محمد ,وهذه ناقته نعرفها ,وهذا زيد ال يدري ما يقول من

الرعب"(.)1

على مدار تاريخ الصراع بين المسلمين وغيرهم ,كان يظهر دور المنافقين واضحاً جلياً ,فقد
كانوا منذ بزغت شمس اإلسالم ووصل شعاع هذا الدين إلى المدينة ,يشكلون مع اليهود جبهة قوية

مناوئة للرسالة والرسول .

وان كان دور المنافقين يكشف قناع قلوبهم عن الجبن والهلع والخور والجزع ,فإننا قد عرفنا

أن هذه الخصائص مستمدة من خصائص اليهود ,ومن ثم كان التجمع بين هؤالء وأولئك .

واذا كان اليهود يمثلون المعارضة الصريحة والمعاداة السافرة ,فإن المنافقين يقفون وراء
هؤالء اليهود كعناصر سرية مساندة تشجعهم على التحرا بالمسلمين وتشد من عضدهم بل وتمد

إليهم يد العون بكل ما تستطيع .

وقد أوجد هذا الطابور الخامس من المنافقين للمسلمين متاعب كثيرة ,ومشاكل معقدة

بالتواطؤ مع العناصر اليهودية ,عندما كان كيانها الدخيل ال يزال قائماً في المدينة .

المط ب الثالث
ر ال ه

في نشأ الفرق الخارج ع ى ا

ل

يؤمن اليهود أن الخطر الحقيقي عليهم وعلى مخططاتهم ينبع من الدين الحق الصحيح,

لهذا يعملون جاهدين على تشويه هذا الدين من خالل إثارة الفرقة وزعزعة الصف ,ونشأة فرق
جانبية تنحرف في غالب األحيان عن النبع والمصدر الحقيقي للدين .
رح

اب

بأ :من البدايات األولى حرص اليهود على زرع الفرقة بين المسلمين من خالل العمل

على تفريق كلمتهم وجماعتهم ,فقد خرج أحدهم من اليمن (عبد هللا بن سبأ) ( ,)2متجهاً إلى أرض

الفتن في العراق ,ونزل في البصرة ,عند زعيم المتمردين ,رجل من قبيلة عبد القيس الذي فرض

( )1البداية والنهاية :ابن كثير . 339/3 ,
( )2عبد هللا بن سبأ :ولد في صنعاء من عائلة يهودية ,أسلم في العام السابع من خالفة عثمان بن عفان ,انتقل
إلى الشام وهناك التقى بأبي ذر الغفاري ,تنقل بعدها إلى البصرة والكوفة ومصر والحجاز ,أول من نادى

بالرفض ,أشاع أفكار رجعة النبي (ص)  ,وكون علي وصياً للنبي ,شكل النواة االولى لفرقة الخوارج ثم
الشيعة( .موسوعة الفرق والمذاهب في العالم اإلسالمي  :المجلس األعلى للشئون اإلسالمية.)395 ,
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عليه عثمان بن عفان اإلقامة الجبرية ,فجعل ابن السوداء يبث في الناس أفكا اًر غامضة يتالعب

فيها بعقائد الناس ,ومن أخطر ما كان يقول  :مقولة رجعة محمد عليه السالم ,والثانية أن لكل نبي
وصي وعلي هو وصي محمد  ,فتكاثر حوله الناس حتى ضاق به والي البصرة ,فأخرجه منها,
()1

فذهب إلى الكوفة ,وهناك التقى باألشتر

(مالك بن الحارث النخعي) ,وبث فيهم سمومه ,فما كان

من والي الكوفة إال أن أخرجه منها ,فرحل إلى مصر ,وتواصل مع أهل البصرة والكوفة من هناك
بالرسائل ,وفي مصر وجد أرضاً خصبة ,حرك روح الشر والفتنة والتمرد في الناس ,وكان يثيرهم
على عثمان بن عفان ووالته ,ويختلق عليهم األكاذيب واالفتراءات ويدس عليهم الدسائس ويوقد

النار وقد انخدع به بعض المسلمين(. )2
ثم ما كان من استغالل السبئيين لما حدث من فتنة واقتتال بين علي بن أبي طالب,
ّ
ومعاوية ابن أبي سفيان رضي هللا عنهما ,وما انتهوا إليه من أمر التحكيم ,وقد كانت صرخة حق

أريد بها باطل ,زادت من فرقة المسلمين وأصبحت ميداناً لتدخل منها األفكار والعناصر األخرى

بين المسلمين مستغلة إسالم الموالي الحديث تماماً كما استغل ابن سبأ الفرصة من قبل ,فسلل

مباد الرجعة والوصية(. )3

من المسائل التي روجها اليهود في المجتمع اإلسالمي مسألة خلق القرآن التي أول من قال

بها هو المغيرة بن سعيد العجلي ,وقد كان من أتباع عبدهللا بن سبأ(. )4

كذلك مسألة نفي الصفات اإللهية والتي تصدر للحديث عنها كل من الجعد بن درهم,

والجهم بن صفوان الراسبي ,واألول تأثر بالرهبان النصارى في الشام ,والثاني تلقاها على أيدي
شيو الكوفة والتي كانت مرتعاً للسبئية(. )5
ثم مسألة الجبر واالختيار فتسللت من خالل يهود الشام( ,)6وهكذا نجد كيف أن أهل الكتاب

وخصوصاً اليهود استغلوا ما سمحت به سماحة اإلسالم من حرية في نشر أفكارهم المدسوسة من

أجل زيادة االضطراب والفتنة في المجتمع اإلسالمي .

( )1األشتر النخعي( :ت37هـ) ,مالك بن الحارث النخعي أمير ورئيس قومه ,سكن الكوفة ,شهد اليرموك ,اشترك
في فتنة عثمان بن عفان وممن حاصره ,شهد يوم الجمل وصفين مع علي واله علي إمارة مصر إال أنه مات
في الطريق ,قال عنه علي رحم هللا مالكاً كان لي كما كنت لرسول هللا (.األعالم – الزركلي – )259/5
( )2انظر :مكايد اليهود عبر التاريخ  :ص. 162

( )3انظر :أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب األهلية في القرن األول الهجري  :جميل عبد هللا المصري  ,مكتبة
الدار ,المدينة المنورة  ,األولى 1989 ,م  ,ص. 288

( )4انظر :عيون األخبار :ابن قتيبة الدنيوري  ,دار الكتب المصرية 1996 ,م . 148/1 ,
( )5انظر :أثر أهل الكتاب في الفتن  ,جميل المصري  ,ص. 317
( )6انظر :العقيدة والشريعة  :جولد زهير  ,ص. 95
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ع ق ال ه

بالفرق ا

م :

الً :الخ ارج(:)1
كانت النبتة األولى للخوارج من فرقة السبئية الغالة ,والذين كانوا شركاء في مقتل عثمان
()2

ابن عفان  ,وقد جاهروا بذلك وكان من زعمائهم حرقوص بن زهير
عثمان()3

.

الذي اشترك في قتل

وقد انقسم السبئية في جماعة علي بن أبي طالب إلى فئتين  :فئة ال ترى التحكيم ,وفئة

تدعوا إليه ,وهكذا اضعفت هذه الجماعة علي وجماعته ,وفي الكوفة اجتمعوا وقرروا الخروج عن
()4

علي وبايعوا شبت بن ربعي وخرجوا إلى قرية حروراء

فسموا

بالحرورية()5

.

ومن خالل متابعة األحداث نجد أن الخوارج تسللت إلى أفكارهم أفكار أهل الكتاب

واتجاهات هم ,وقد تميزوا في التشدد في فهم النصوص الدينية بأن اتخذوا صورة التطرف والقسوة في
معاملة الغير من المسلمين ,واعتبروا غيرهم من المسلمين ديار حرب فاستحلوا قتالهم وسبيهم,

فكانوا إذا وجدوا مسلماً امتحنوه ,فإذا وجدوه مخالفاً قتلوه ,وهذا ما ُيعرف عندهم

باالستعراض()6

وقد أجاد أهل الكتاب استغالل حركات الخوارج وأفكارهم وخصوصاً في أيام
م

السلم()7

.

.

كثر الفرق التي تأثر بأهل الكتاب:

فرق ال ي

 :وهم أصحاب يزيد بن أنيسة والذي كان يدعو إلى التزام شرائع اليهود والنصارى(.)8

( ) 1الخوارج :فرقة إسالمية خرج اصحابها على اإلمام علي بن أبي طالب لقبوله بالتحكيم ,انسحبوا إلى مدينة
الحاروراء بالقرب من الكوفة ,عينوا الراسبي خليفة عليهم  ,لهم افكار وآراء تتعلق بالحكم والخالفة ,قاتلوا علي
ابن أبي طالب ,اشتهروا بالتشدد  ,قتل أحد افرادها علي عام 661م ( موسوعة المورد  :البعلبكي – ) 80/1
( )2ذو الخويصرة :حرقوص بن زهير السعدي (37هـ) ,من بني تميم صحابي ,أمره عمر بن الخطاب بقتال
الهرمزان فهزمه ,شهد صفين مع علي بن ابي طالب ,خرج على علي يوم التحكيم ,وصار من أشد خصوم

علي ,قتل يوم الهرمزان (األعالم – الزركلي .)173/2-

( )3انظر :الفرق بين الفرق :البغدادي  ,ص. 72

( ) 4الحروراء :قرية بظاهر الكوفة ,وقيل موضع على ميلين منها ,اجتمع فيها الخوارج الذين خرجوا على علي بن

أبي طالب فنسبوا إليها( .مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع – صفي الدين البغدادي – دار الجيل –

بيروت -االولى – 1992م-ص.)394/1

( )5انظر :تاريخ الطبري :الطبري . 57/5 ,

( )6انظر :أثر أهل الكتاب :المصري  ,ص. 341
( )7المصدر السابق . 343 :

( )8انظر :الفصل في الملل والنحل :ابن حزم . 144/4 ,
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فرق الم م ن  :وهي من العجاردة الصفرية ,وكانت جذورها السبئية واضحة ,خصوصاً أنهم كانوا
ُيحرمون قتل من انتمى لليهودية أو النصرانية( ,)1وهم يجوزون نكاح البنات( ,)2وزعموا أن سورة
()3

يوسف ليست من القرآن ,وأن أطفال المشركين في الجنة
ومن المؤثرات اليهودية في فكر األ ازرقة

()4

.

قولهم بجواز ارتكاب األنبياء للكبائر

والصغائر( ,)5وكان من أخطر األفكار الدخيلة على الخوارج القول بالقدر الذي زاد من انقسامهم
وتفرقهم ,وعمل على زيادة تقويض الدولة اإلسالمية(. )6
()7

الكوفة

ولقد تمكن أهل الكتاب من استغالل الخوارج استغالالً خطي اًر ,من خالل تواجدهم في
()9

والبصرة( ,)8واليمامة

وغيرها فأشاعوا من خاللهم أفكارهم الهدامة ,كالقول بالتشبيه

والقدر.

ثان اً :الش ع :
ليس هناك تاريخ محدد متفق عليه بين الباحثين حول ظهور الشيعة كفرقة متميزة وجماعة

خاصة لها فكرها وعقائدها ,إال أن حادثة مقتل الحسين رضي هللا عنه كانت مفصالً بار اًز لظهور

هذه الفرقة .

وقد وجد دعاة الفتنة وأصحاب األطماع في هدم الصرح اإلسالمي األحداث ما يسر لهم

األمر ,فأنبثّوا بين الشيعة يورثون بينها العداوة والبغضاء ,فظهرت بجهود ابن سبأ وبمن ورثه في
( )1الفصل في الملل والنحل :ابن حزم. 153/1 :

( )2انظر :اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ,الفخر الرازي .48 ,
( )3انظر :الموسوعة المفصلة.125/1 :

( )4األ ازرقة :فرقة من الخوارج عرفت بتكفير كل من يخالفها  ,وتهدر دم كل مخالف لها  ,انتخبوا قطري ابن
الفجاءة خليفة لهم عام  668م (موسوعة المورد – . ) 228/1

( )5انظر :الملل والنحل  :الشهرستاني . 129/1 ,
( )6المصدر السابق :ص. 136/1

( ) 7الكوفة :مدينة عراقية تقع وسط البالد الجزء الجنوبي ,على ضفاف نهر الفرات انشأها الخليفة عمر بن
الخطاب عام 638م وتقرب من مدينة النجف ,اتخذها علي بن أبي طالب مق اًر له ,كانت مرك اًز عظيماً للعلم
والثقافة واألدب ( موسوعة المورد – . ) 73/6
( ) 8البصرة :ميناء عراقي تقع في جنوب البالد ,يطل على شط العرب ,اسسها الخليفة عمر بن الخطاب عام
638م ,كانت من أبرز مراكز األدب والشعر والعلم عند العرب ,تعتبر اآلن من أكثر المناطق انتاجاً للتمور
في العالم  ( .موسوعة المورد . ) 36/2

( ) 9اليمامة :تقع في منطقة نجد في بالد الحجاز ,تنسب إليها زرقاء اليمامة ,من مدنها العينية والدرعية.
( موسوعة المورد . ) 180/10
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حركاته السرية الهدامة فئة الشيعة المناهضة للفرق اإلسالمية األخرى ,مستغلة الشعور اإلسالمي
تجاه بيت النبوة ,فكون ابن سبأ فرقة شيعية ارتبطت بحب آل البيت والتشيع لهم(. )1

ويرى الباحثون أن فكرة الشيعة بدأت على يد مؤسسها ابن سبأ من يهود اليمن الذي بلغ به

األمر أن أله علي حينما قال له " :أنت ,أنت" يعني أنت اإلله ,وتبعه جماعة من الناس فما كان
ً
()2
من علي إال أنه أحرقهم بالنار .

قا اب ت م " :وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة فإنهم إن يتبعون إال الظن

وما تهوى األنفس ففيهم جهل وظلم ال سيما الرافضة فإنهم أعظم ذوي األهواء جهال وظلما يعادون

خيار أولياء هللا تعالى من بعد النبيين من السابقين األولين من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم

بإحسان  ورضوا عنه ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف
الملحدين كالنصيرية واإلسماعيلية وغيرهم من الضالين  ..وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى

جعلهم الناس لهم كالحمير" (.)3

قا في م ضع عخر :إن محنة الرافضة محنة اليهود قالت اليهود ال يصلح الملك إال في
آل داود وقالت الرافضة ال تصلح اإلمامة إال في ولد علي وقالت اليهود ال جهاد في سبيل هللا حتى
يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء وقالت الرافضة ال جهاد في سبيل هللا حتى يخرج

المهدي وينادي مناد من السماء واليهود يؤخرون الصالة إلى اشتباك النجوم وكذلك الرافضة
يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم والحديث عن النبي  أنه قال ال تزال أمتي على الفطرة مالم
يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم واليهود تزول عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة واليهود تنود في

الصالة وكذلك الرافضة واليهود تسدل أثوابها في الصالة وكذلك الرافضة واليهود ال يرون على
النساء عدة وكذلك الرافضة واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن واليهود قالوا افترض

هللا علينا خمسين صالة وكذلك الرافضة واليهود ال يخلصون السالم على المؤمنين إنما يقولون

السام عليكم والسام الموت وكذلك الرافضة واليهود ال يأكلون الجري والمرماهى واألرنب وكذلك

الرافضة واليهود ال يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة واليهود يستحلون أموال الناس كلهم
وكذلك الرافضة وقد أخبرنا هللا عنهم بذلك في القرآن أنهم قالوا ليس علينا في األميين سبيل ,وكذلك

الرافضة واليهود تسجد على قرونها في الصالة وكذلك الرافضة واليهود ال تسجد حتى تخفق

برؤوسها م ار ار شـ ـبه الركـ ـوع وكذلـ ـك الرافض ـة واليهود تبغض جبريل ويقولون هو عدونا من المالئكة

( )1انظر :أثر أهل الكتاب :المصري  ,ص. 362
( )2انظر :الملل والنحل :الشهرستاني . 12/2 ,

( )3منهاج السنة النبوية :أحمد بن تيمية ,دار الحديث ,القاهرة ,األولى2004 ,م.73/1 ,
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وكذلك الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد .

()1

من خالل البحث والتقصي ال نكاد نجد فكرة من أفكار الشيعة إال ولها أصل كتابي ,وعلى
األخص ه ي ,منها :
 .1ا مام بالنص" :وهي أن النبي نص على إمامة علي بن أبي طالب من بعده ,وهذه الفكرة
من أفكار اليهود التي سللها ابن سبأ إلى الفكر اإلسالمي ,واعتبرها الشيعة عقيدة من
عقائدهم"(.)2
ذكر البغدادي" :إن محنة الرافضة محنة اليهود ,قالت اليهود ال يكون الملك إال في آل داود,
وقالت الرافضة ال يكون الملك إال في آل علي بن أبي طالب"(.)3
 .2ع م األئم  :اعتقد الشيعة عصمة األئمة من الخطأ والخطيئة والنسيان ,وتسللت هذه الفكرة
من اليهود والنصارى الذين اختلطوا بالمسلمين ,وتظاهروا باإلسالم .
 .3عة

الرجع  :وهي عودة الميت أو المختفي إلى الظهور أو الحياة من جديد ,وهي فكرة

سبئية تسللت للمسلمين عن عودة محمد  بعد الموت ,ثم قيلت عن علي ومن بعده عن
محمد بن الحنفية( ,)4أول من لقب بالمهدي في الفكر الشيعي( ,)5وليس هناك شك بتسرب فكرة
الرجعة من اليهود والنصارى( ,)6وجميع فرق الشيعة تعتقد هذه العقيدة ما عدا فرقة الزيدية(. )7
 .4التة  :وهي إعالن الشيعي عكس ما يبطن من عقائد تحاشياً لألخطار ,وهذه الفكرة تسربت
من أهل الكتاب الذين برعوا فيها أيام اضطهادهم ,وتمسك فرق الشيعة بالتقية جعلها مخالفة

لغيرها من الفرق ,فأصبحت مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد ,أو من

( )1انظر :منهاج السنة النبوية :أحمد بن تيمية ,دار الحديث ,القاهرة ,األولى2004 ,م.75/1 :
( )2أثر أهل الكتاب :المصري . 372 ,

( )3الفرق بين الفرق :البغدادي  ,ص. 144

( )4محمد بن الحنفية81-21( :هـ) ابن علي بن ابي طالب من زوجة خولة ,اختاره بعض الشيعة إماماً بعد مقتل

الحسين وعرفوا بالكيسانية ,قيل عنه أنه المهدي المنتظر ,غالى فيه أتباعه حتى قالوا أنه لم يمت إنما احتجب

عن الناس ( .المنجد.)524 -
( )5انظر :العبر في خبر من غبر :محمد بن أحمد الذهبي ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,األولى1985 ,م.93/1,
( )6انظر :العقيدة والشريعة  :جولد زهير  ,ص. 215
( )7انظر :أثر أهل الكتاب  :المصري  ,ص. 378
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()1

كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزرادشتية

وهندوسية( ,)2وكل من يريد

استقالل بالده والخروج عن مملكة اإلسالم ,كل أولئك اتخذوا حب أهل البيت ستا اًر يخفون
وراءه كل ما شاءت

أهواؤهم()3

.

 .5فكر تأل ه ا مال :وبدايتها من عبد هللا بن سبأ ,وهي من األفكار المتوارثة عند الفرس
والهنود()4

.

وهناك أفكار أخرى غير ما سبق ,منها فكرة الحلول والتناسخ ,وفكرة التجسيم ,والبراءة
والبراء .
خ

ما

بَ :أنه بحجة االنتصار لعلي وآل البيت ألب ابن سبأ الناس على عثمان

وأثار الفتنة ,حتى قتل رضي هللا عنه ,ثم في الجانب اآلخر يحرضون بني أمية على آل البيت

بحجة أنهم متمردون ,والهدف من كل ذلك إضعاف الدولة اإلسالمية.

م

خطر فرق الش ع :

فرق ال بئ  :ومؤسسها عبد هللا بن سبأ الذي نص على إمامة علي وألوهيته( ,)5ولما ُقتل علي بن

أبي طالب زعم أن الذي ُقتل ليس علياً إنما هو شيطان تصور في صورة علي ,وأن علي صعد إلى
السماء وسينزل كما ينزل عيسى ابن مريم ,وزعم بعض السبئية أن علي في السحاب وأن الرعد

صوته والبرق تبسمه ,ومن سمع صوت الرعد قال عليك السالم يا أمير المؤمنين.

()6

فرق الك ان  :نسبة لكيسان مولى علي بن أبي طالب ,وهي منفصلة عن السبئية ,قالوا بفكره
المهدي لمحمد بن الحنفية ,والتناسخ ,والتبرؤ من الخلفاء الراشدين الثالثة( ,)7وقالوا أن اإلمامة

لمحمد بن الحنفية( ,)8وقد انقسموا فيما بينهم إلى فرق كثيرة غلت كثي اًر

()9

.

( ) 1الزرادشتية :ديانة أرضية شرقية تنسب لمؤسسها زرادشت ,وهي من الديانات الهندية القديمة واإليرانية ,تأسست
نحو عام  3000ق.م ,وهم يدعون أن زرادشت من األنبياء ,وهم من عبدة النار( .انظر  :موسوعة الفرق
واألديان  :دربالة  -موسوعة الفرق واألديان – ص .)201

( )2الهندوسية :ديانة الهند الرئيسية أكثر تواجدها في الهند وباكستان وسيريالنكا  ,يؤمنون بتناسخ األرواح  ,لها
طقوس وشعائر خاصة بهم  ( .موسوعة المورد :البعلبكي. ) 107/5 ,
( ) 3انظر :فجر اإلسالم :أحمد أمين ,مكتبة النهضة المصرية ,القاهرة ,الثانية عشرة1977 ,م ,ص .276
( )4انظر :الفرق بين الفرق  ,البغدادي  ,ص. 223
( )5انظر :الملل والنحل  :الشهرستاني . 12/2 ,
( )6انظر :الموسوعة المفصلة :اشراف حسن عبد الحفيظ أبو الخير.154/1 ,
( )7انظر :الفصل في الملل والنحل :ابن حزم . 137/4 ,

( )8انظر :اعتقادات فرق المسلمين والمشركين  :الفخر الرازي  ,ص.62
( )9انظر :الموسوعة المفصلة .156/1 :
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فرق الغراب  :التي قالت بنبوة علي بن أبي طالب( ,)1قالوا علي بمحمد أشبه من الغراب بالغراب,
وأن هللا أرسل جبريل لعلي فغلط وأدى الرسالة لمحمد(. )2
فرق المغ ري  :أتباع المغيرة العجلي التي قالت بنبوة محمد بن الحنفية ,ثم ادعى النبوة لنفسه( ,)3ثم

األلوهية ,أحرق بالنفط والنار( ,)4ويظهر أثر اليهودية في أفكار المغيرة فيما ذكره اإلمام الصادق أن
المغيرة تعلم من يهودية كان يختلف إليها(. )5
وهناك فرق كثيرة غير ما ذكرت تأثرت بالفكر اليهودي ,وجعلته عقيدة من عقائدها ,من

هذه الفرق :

الةرامط ( :)6المنسوبة ألحمد قرمط الذي تلقى كثي اًر من أفكاره من صديقه اليهودي ميمون بن
ديصان القداح ,وقد أثاروا فوضى كثيرة في العالم اإلسالمي ,وقاموا بدور خطير في محاربة

اإلسالم( ،)7ضل بسببه خلق كثير  ،قطعوا طريق الحج واعتدوا على مكة وأرادوا اإلضرار بها(.)8
فرق ا

ماع

( ,)9الذين يسوقون اإلمامة إلى جعفر بن محمد ,ثم جعلها إلسماعيل ابنه ,من

رجاالت هذه الفرقة  :عبد هللا بن ميمون القداح ,والفرج بن عثمان القاشاني ,والحسن بن بهرام,
والكثير من المؤرخين يذهبون إلى أن مؤسس هذه الفرقة هم اليهود(.)10
مستخدمين أفكا اًر ييهيي يهودية

()11

.

( )1انظر :الفرق بين الفرق  :البغدادي . 239 ,

( )2انظر :اعتقادات فرق المسلمين والمشركين :الفخر الرازي  ,ص.59
( )3انظر :الملل والنحل :الشهرستاني . 14/2 ,

( )4انظر :اعتقادات فرق المسلمين والمشركين  :الفخر الرازي ,ص.58
( ) 5انظر :معرفة أخبار الرجال :محمد الحسن الطوسي ,مؤسسة النشر اإلسالمي ,إيران ,األولى1427 ,هـ,
ص. 147

( ) 6القرامطة :فرقة شيعية اسماعيلية أسسها في جنوب العراق حمدان قرمط  ,سنة  89م – أسس القرامطة لهم
دولة في األحساء  ,عاشوا فسا اًر في الشام والعراق واستولوا على مكة ونزعوا الحجر االسود من الكعبة  ,يعتبر
أبو سعيد الحناني من أبرز زعمائهم (موسوعة المورد – البعلبكي – . ) 105/8

( )7انظر :البداية والنهاية :ابن كثير . 16/8 ,

( )8انظر :اعتقادات فرق المسلمين والمشركين :الفخر الرازي ,ص.79

( )9اإلسماعيلية :وهم الذين يسوقون اإلمامة إلى جعفر  ,ومن بعده إلى ولده إسماعيل وتفرقوا إلى عدة فرق فيما
بينهم إلى فرق كبيرة ( الموسوعة المفصلة . ) 161/1

( )10انظر :الموسوعة المفصلة .161/1 :

( )11انظر :نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم :علي النشار . 69/1 ,
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في العصور األخيرة ظهرت فرق مثل الباب

()1

البهائ

()2

الةا ان

()3

ال تخفي صلتها

باليهودية والصهيونية .
ما ع

البهائ

بال ه ن

()4

وقيام دولة إسرائيل فحدث وال حرج ,وهذا معلن في

أقدس كتبهم ,قال البهاء في كتاب (األقدس) " :هذا يوم فيه فاز الكلم بأنوار القديم ,وشرب زالزل
الوصال من هذا القدح الذي به سجرت البحور ,وقل تاهلل الحق إن الطور يطوف حول مطلع

هلموا تعالوا يا أبناء الغرور هذا يوم فيه سرع كرم هللا شوقاً
الظهور والروح ينادي به الملكوت ّ :
للقائه ,وصاح صهيون قد أتى الوعد ,وظهور ما هو المكتوب في ألواح هللا تعالى العزيز

المحبوب"(. )5
لهذا ال غرابة أن تعلن البهائية عام (1968م) في مؤتمر عقد بمدينة القدس أن دعوتها
مستمدة من الصهيونية(. )6
تحركات الدولة العثمانية للصهاينة(.)7
وال غرابة أن نرى البهائيين اشتغلوا كجواسيس ينقلون ّ

يقول الدكتور السيوطي" :البهائيون ال يخجلون من عمالتهم إلسرائيل ,إن لم يكونوا يفخرون

بذلك ,فكان عبد البهاء يبشر في جوالته بالنبوة البهائية بتحقيق الوعد اإللهي لشعب هللا المختار,

وتطهر القدس لورثة موسى الكليم ,وفي سنة (1951م) ,صرح زعيم البهائيين ومدعي ولي أمر هللا
( )1البابية :مذهب ديني أسسه في ايران علي محمد الشيرازي  ,الذي زعم أنه المهدي المنتظر وتأثرت دورته
بالزرادشتية  ,ونادت بتحرير المرأة ,من البابية ظهرت البهائية ( موسوعة المورد :البعلبكي. ) 8/2 ,

( )2البهائية :المنشأة حسين علي الملقب بالبهاء سنة 1863م علي أسس الدين البابي ,انتقل من ايران إلى العراق
واستقر بهم المقام في فلسطين ,تنادى بوحدة األديان ووحدة اللغة وتحرم الجهاد ولهم طقوس خاصة مختلفة
كلياً من اإلسالم ( موسوعة المورد – البعلبكي – . ) 14/2

( )3القاديانية :حركة دينية نشأت سنة 1900م بتخطيط من االستعمار البريطاني ,أسسها أحمد القادياني ,أنكر
فريقه الجهاد وحرم محاربة بريطانيا ,تعتبر الهند أكبر أماكن تواجدها وهي تنتشر اآلن في كثير من بالد العالم

بمباركة من دول الغرب( موسوعة الفرق واألديان – درباله ,ص . ) 346

( ) 4الصهيونية :حركة سياسية عنصرية متطرفة  ,ترمي إلى اقامة دولة لليهود في فلسطين  ,اشتقت من اسم جبل

صهيون في القدس من أهم مؤسسيها هرتزل اليهودي النمساوي  ,أول ما ظهر هذا المصطلح على يد الكاتب
األلماني ( ناشان برنياوم ) سنة 1893م ( .موسوعة الفرق واألديان  :درباله ,ص ) 285

( )5البهائية والبابية :محمد إبراهيم الجيوا ,المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ,القاهرة1998 ,م ,ص.242/2
( )6انظر :السلفية بين العقيدة اإلسالمية والفلسفة الغربية ,مصطفى حلمي ,دار الدعوة ,الطبعة الثانية1991,م,
ص.177

( ) 7انظر :البهائية صليبية الغرس إسرائيلية التوجيه :محمود ثابت الشاذلي مكتبة وهبة ,الطبعة األولى99 ,م,
ص.104

-204-

شوقي أفندي بأن سلفه في زعامة البهائيين عباس أفندي عبد البهاء كان قد دعا إلقامة دولة

إسرائيل في فلسطين فنراه يقول " :لقد كتب عبد البهاء منذ أكثر من خمسين عاماً بأن فلسطين
ال بد أن تكون وطناً قومياً لليهود"( ,)1وليت األمر توقف عند حد تأييد إقامة دولة إسرائيل على
أنقاض دولة فلسطين بل أصبح احتالل اليهود لفلسطين من أهم أدلة صدق ألوهية البهاء ,يقول
عبد البهاء" :وفي زمان ذلك الغصين الممتان ,وفي تلك الدورة سيجتمع بنو إسرائيل في األرض

المقدسة  ,وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق والغرب والجنوب والشمال مجتمعه ,فانظروا
اآلن تأتي طوائف اليهود إلى األرض المقدسة ويمتلكون األرض والقرى ويسكنون فيها ويزدادون
تدريجياً إلى أن تصير فلسطين جميعاً وطناً لهم"(. )2
ومن الخزايا التي تلحق بالبهائية والبهائيين أنهم جعلوا صدق عقيدتهم قائماً على مجيء

اليهود من شتى أنحاء العالم ,واحتالل اليهود ألرض فلسطين ,وهي خدمة جليلة لليهود ال ريب أنهم
درؤوها ,ووصل تعصب البهائيين لليهود إلى ادعائهم بأن بني إسرائيل بعد أن كانوا جهلة مثل
موسى أصبحوا أصحاب حضارة ووصلوا إلى أعلى درجة في المدنية حتى علموا اليونان ,وذاع
صيتهم في العالم كله ,وهي دعوة ليس فقط زائفة ,وانما تدل على الشر األعمى ,والصلة الوثيقة

التي تربط بين اليهود والبهائيين ,ألن اإلسرائيليين لم يكن لديهم يوماً ما حضارة(. )3

وعن دعم اليهود للبهائية والترويج لها يقول جولد زيهر" :إن األمر بلغ ببعض اليهود
المتحمسين أن استخلصوا من رقائق العهد القديم وتنبؤات أسفاره ما ينبض بظهور بهاء هللا وعباس,
وزعموا أن كل آية تشيد "بمجد يهودا" ,إنها تعني ظهور مخلص للعالم في شخص بهاء هللا ,وقد
تقدمت البهائية بظهور عباس أفندي خطوة أخرى في استعانتها بالتوراة واإلنجيل"(.)4

ومن األمور التي يالحظها الدارسون والباحثون لمسيرة البهائية عمق العالقة والود الكبير

المتبادل بين زعماء دولة إسرائيل وبين ممثلي البهائية ,من رئيس دولة إسرائيل ورئيس الوزراء
ورئيس بلدية حيفا والكثير من زعماء إسرائيل .
يقول دخيل األزوري" :على المسلم أن يعرف تمام المعرفة أن حركة البهائية منذ نشأتها إلى
زماننا ه ـذا مسخرة من قب ـل أعـ ـداء اإلسـ ـالم له ـدم مب ـاد اإلسـ ـالم وتشتيت الوجود اإلسالمي بإدخال

( ) 1البهائية وعالقتها بالصهيونية وقيام دولة إسرائيل :خالد السيوطي ,مركز الكتاب للنشر ,القاهرة ,األولى ,ص35
.2004
( )2بهاء هللا والعصر الحديث :أسلمنت ,دار العصور للطبع والنشر ,القاهرة  ,ص. 216
( )3المصدر السابق :ص.37

( )4العقيدة والشريعة :جولد زيهر  ,دار الكتب ,مصر  ,ص280
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التشكيك في عقائدهم"(.)1
أختم حديثي بكالم للدكتور عبد المنعم النمر ":ولذلك نجد البابية ثم البهائية ,ربيبة
االستعمار ,والماسونية والصهيونية ,تجد باستمرار المعاونة الصادقة منهما في كل مكان ,في

الشرق الواقع تحت سيطرة االستعمار ,وفي الغرب الواقع تحت سيطرة الصهيونية ,وكانت السهام

كلها موجهة ضد اإلسالم ومحاولة إضعاف تأثيره في نفوس المسلمين ,وادعاء هؤالء العمالء بنسخ
شريعته واحالل شريعة بهائية أو بابية محلها ,تعفيهم من تعاليم اإلسالم وفروضه ,وتقيم عقيدة وأمة
جديدة ,تنافس أمة محمد ,وتضعف شبابها ,وتبدد قوتها ,وتكون في خدمة أعدائها"(.)2

المط ب الرابع
عة

ال ه

في ف ط

ألسباب عديدة تشتت وتفرق اليهود في كثير من بالد العالم ,وكان منها بالد الغرب

أوروبا ,إال أنهم ما استطاعوا أن يندمجوا مع شعوب تلك البالد ,وهذا طبعهم على مر الزمن ,ولم

يستطيعوا أن يتخلصوا من عاداتهم وفساد أخالقهم ,وتآمرهم على المكان الذي يقيمون فيه ,فقد

مارسوا كل الخطايا من ربا وزنا وقتل وخيانة ورشوة ,مما جعل أهل هذه البالد تبادلهم الكراهية
والبغضاء باإلضافة إلى ما تمتلض كتبهم من قبائح تجاه النصرانية والمسيح 

()3

.

من هنا كرهت أوروبا وكل الشعوب الذين نزل اليهود عندهم ,كرهوا اليهود وبدأوا ُيضيقون
عليهم ويضطهدونهم مما جعل قادة اليهود يفكرون في أماكن بديلة لهم يقيمون فيها دولة لهم وفكروا
في عدة أماكن منها األرجنتين أو أوغندا أو شبه جزيرة سيناء ,ولم تكن فلسطين ضمن مخططاتهم,

ولكن ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأ البعض يفكر في فلسطين ,فهو المكان الذي يجمع كل
المواصفات المطلوبة تجارياً وسياسياً وعسكرياً بما تملكه من الموقع المتميز الذي يجعل اليهود
يمخرون عباب البحر األحمر ويسيطرون على تجارة الهند والجزيرة العربية ,وجنوب أفريقيا ,كما أن
البحر المتوسط سوف يسهل اتصالهم بدول أوروبا(. )4

ومن خالل البحث في سجل كل الزعامات الصهيونية التي نادت ودعت لدولة لليهود نجد

أنهم يساريون شيوعيون علمانيون ال قيمة للدين عندهم ,إال أنهم استغلوا الدين ليمرروا فكرتهم على
( )1البهائية وموقف اإلسالم منها :دخيل هللا محمد األزوري ,رسالة ماجستير ,جامعة أم القرى ,جدة1981 ,م,
ص. 310
( ) 2النحلة اللقيطة البابية والبهائية :عبد المنعم النمر ,مكتبة التراث اإلسالمي ,القاهرة ,.ص. 42
( )3انظر :العقيدة اليهودية وخطرها  :سعد الدين صالح  ,ص. 71
( )4انظر :المصدر السابق  ,ص. 75
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عموم الشعب اليهودي في كل مكان ,وكانت تركيزهم في دعواتهم على يهود الغرب ولم يكن يهود

الشرق في حساباتهم أو مخططاتهم.

يقول د .محسن صالح :قاوم يهود روسيا عمليات الدمج والتحديث الروسية التي تميزت

بالفوقية والقسر واإلرهاب ,وزادت مشاركة الكثير من اليهود في الحركات الثورية اليسارية من عداء

الحكومة العنصرية الروسية لهم ,وانفجرت العداوة ضدهم بشكل مكشوف إثر اغتيال قيصر روسيا
( 1881م) ,والذي اتهم به اليهود ,وبدأت موجة من اإلجراءات العنيفة القاسية ضدهم ,وكانت هذه

فرصة الحركة الصهيونية للظهور والدعوة لحل المشكلة اليهودية وانشاء كيان آمن مستقل لليهود
في فلسطين ,وتعاطف الكثير من األوروبيين واألمريكان مع هذه الدعوة سواء لخلفياتهم الدينية أو

تخلصاً من أعباء التدفق اليهودي على

أراضيهم()1

.

يعتمد اليهود والصهاينة في دعواهم إقامة دولة لهم في فلسطين من منطلقين ديني
وتاريخي ,الديني يعتمد على ما ورد في كتبهم الدينية ,والتاريخي على ذكريات التاريخ .

الً :اال عاءا ال ن :
ورد في التوراة الموجودة بين أيدي اليهود مجموعة وعود أطلقها هللا سبحانه وتعالى

لمجموعة من أنبياء بني إسرائيل وآبائهم ,إبراهيم ,واسحاق ,ويعقوب ,وموسى عليهم السالم .

ص:

م هذه الن

 .1في حق إبراهيم { :في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائالً  :لنسلك أعطي هذه
األرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر

الفرات}()2

.

ومنها" :وقال الرب إلبرام بعد اعتزال لوط عنه{ :ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه
شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً ألن جميع األرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى األبد}(.)3

 .2في حق إسحاق بن إبراهيم{ :وظهر له الرب وقال  :ال تنزل إلى مصر ,اسكن في األرض

التي أقول لك تغرب في هذه األرض ,فأكون معك وأباركك ألني لك ولنسلك أعطي جميع هذه

البالد}()4

.

( )1انظر :فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية :محسن صالح  ,مركز اإلعالم العربي  ,بيروت ,
األولى  , 2003 ,ص.27
( )2سفر التكوين. 18/15 :

( )3المصدر السابق. 15-14/13 :
( )4المصدر السابق. 3-2/26 :
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 .3في حق يعقوب بن إسحاق  :ومنها { :وظهر هللا ليعقوب أيضاً حين جاء من فدان أرام
وباركه ,وقال هللا له :اسمك يعقوب ال يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل

فدعا اسمه إسرائيل ,واألرض التي أعطيت إبراهيم واسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك
أعطي األرض}(. )1
 .4في حق موسى { :أنظر قد جعلت أمامكم األرض ادخلوا وتملكوا األرض التي أقسم الرب
آلبائكم إبراهيم واسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم}(. )2
هذه بعض ما يعتمد عليه اليهود الصهاينة في استحقاقهم الديني لفلسطين ,وهناك غيرها,
وهي دعوى باطلة من أساسها يستمدون خيوط نسيجها المهلهل من نصوص أوردوها في توراتهم
المزيفة المليئة بالخرافات واألكاذيب واألوهام ,قائلين أنها ميراث إبراهيم واسحاق ويعقوب وموسى,
مع العلم أن األنبياء والرسل ال يورثون نسلهم حطام الدنيا شيئاً ,وانما يورثون التقوى واإليمان
ألتباعهم من المؤمنين(. )3

ِ
اه ل ربه ِب َكِما َفأ ََت َّمه َّ َقا ِإِني ج ِ
اع َك لِ َّنا ِ
س ِإ َماماً َقا َ َ ِم َ
َ
قال تعالىِ َ ﴿ :ا َذ َابَتَ ى ِإَبَر َ َ
َ
َ
ذ ِرَّي ِتي َقا ال َنا َع َه ِ ي َّ
الظالِ ِم َ ﴾( .سورة البقرة . )124 :
َ َ
من خالل دراسة هذه الوعود يصل الباحث إلى بطالنها وتهافت دعوى اليهود أنها خاصة بهم
وحدهم ,فمثالً الوعود إلبراهيم :


بعضها كان قبل أن ُيرزق إبراهيم بالولد" ,وعلى هذا فإن لفظ "نسلك" الواردة في النصين تشمل
ولديه وذريتهما دون تفرقة ,وهذه اللفظة "نسلك" وردت عامة مطلقة لم تقيد"(. )4



بعض هذه الوعود إن صدقت أُعطى إلبراهيم قبل أن يرزق بإسحاق ,وكان له ولد وهو
إسماعيل ,والعقل والمنطق يقول إن إسماعيل هو صاحب الوعد فيها ,وليس المعدوم الذي
لم يلد .

( )1سفر التكوين. 12-9/35 :
( )2سفر التثنية. 8/1 :
( )3انظر :األديان المعاصرة  :راشد عبد هللا الفرجان  ,جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية ,بنغازي ,الثانية,
1985م ,ص. 63

( ) 4ليس لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين :صالح الرقب ,جمعية أهل السنة ,غزة ,الثانية2013 ,م,
ص.14
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عّلل هللا الوعود إلبراهيم ولمن بعده من األنبياء عليهم السالم بإقامة الدين والعبادة هلل تعالى:

{من أجل أن إبراهيم سمع قولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي}( ,)1وهذه الوعود
ال يستحقها الظلمة والمجرمون والقتلة .

أعطى هللا هذه األرض لبني إسرائيل لفترة محدودة عندما كانوا مستقيمين على أمر هللا,

وعندما كانوا يمثلون أمة التوحيد في األزمان الغابرة ,وهذه حقيقة ال نخجل من ذكرها واال خالفنا
م اَلمَةَّ َ َ َّال ِتي َك َت َب َّ َلك َل َال َتَرَت ا َعَ ى َ َ َب ِارك َل
القرآن الكريم َ﴿ :ا َق َ لِ ا َ خ ا األََر َ
َف َتَنَةِب ا َخا ِ ِري َ ﴾( .سورة المائدة  ,)20:إال أن هذه الشرعية ارتبطت بمدى التزامهم بالتوحيد وااللتزام
بمنهج هللا(. )2

فحرفوا كتاب هللا ,وك ّذبوا رسله وأنبياءه ,وقتلوا
ومن المعلوم أنهم لم يلتزموا بدين هللا وأوامرهّ ,
بعضهم ,وتمردوا على تنفيذ ما أمرهم به هللا ,وما زالوا حتى اآلن يتكبرون على هللا بغير الحق,

وفي األرض يفسدون ويسفكون الدماء البريئة.

وهكذا الوعود إلسحاق  ,فقد وعده هللا أن يكِثّر نسله ,إال أن الواقع يثبت عكس ذلك,
فكثرة النسل شملت إسماعيل وليس إسحاق ,هذا غير كون إسماعيل هو بكر إبراهيم ,وهو األولى
بميراثه إن صدقت الوعود(. )3

وبمتابعة الوعود ليعقوب وموسى ومن جاء بعدهم نجد فيها نفس االضطراب الموجود في

وعود إبراهيم عليه السالم ,من استحقاق يعقوب دون أخيه عيسو وهو بكر أبيه إسحاق ,باإلضافة
لما فيها من اتهام لألنبياء بالكذب والتحايل والتزوير ,وكذلك نجد اختالفات بين الوعود ,فوعد

إبراهيم من النيل حتى نهر الفرات ,أما وعد موسى عليه السالم فهو فلسطين فقط ,وهذا الخلل

واالضطراب يطعن في أساس الدعوى ويبين أنها غير صادقة

وحقيقية()4

.

إن هذه الوعود باطلة حتى ولو ثبت صحتها وصدقها ألنها وردت فيها لفظة نسلك ونحن

العرب نسل إبراهيم  ,فالوعد عندئذ يكون لنا وليس لآلخرين الذين انقطعت صلتهم باألجداد

أو الصالحين .

كل هذا الكالم على أن حديث التوراة حديث صحيح ,لكن ما بالنا وقد أثبت البحث العلمي

الدقيق أن التوراة وه ـي المرجـ ـع األول لليهـ ـود ف ـي إثبـ ـات حقهـ ـم الدينـ ـي ف ـي فلس ـطين باطلـة جملـ ـ ـة
( )1سفر التكوين. 6/26 :
( )2انظر :القضية الفلسطينية :محسن صالح  ,ص. 58
( )3انظر :ليس لليهود حق :صالح الرقب  ,ص. 20
( )4انظر :المصدر السابق :ص. 25-21
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وتفصيالً كمرجع تاريخي ,ذلك م خ

()1

:



تصادم بعض روايات التوراة بالحقائق العلمية مثل تاريخ خلق العالم ومراحله ,وتاريخ ظهور



وجود الكم المتراكم من األخطاء والتناقضات واألمور غير المعقولة في بعض القصص



الصفات غير األخالقية ,واألخبار الكاذبة ,والقصص الداعرة المنسوبة لألنبياء ,وآباء شعب

اإلنسان األول على األرض ,وقصة الطوفان .
التوراتية .
إسرائيل.


البين في اللغة واألسلوب والفكر بين أجزاء
تعدد أساليب اإلنشاء في أسفار التوراة ,والفرق ّ
مختلفة من هذه األسفار .



انقطاع السند الموصل إلى موسى  ,فليس هناك ما يثبت اتصال التوراة الموجودة بموسى



االعتداء الصار على هللا وعلى األنبياء الوارد في التوراة .

أو غيره من األنبياء عليهم السالم.

كل هذا وغيره يثبت أن ما بين أيدي اليهود ليس هو التوراة الحقيقية المنزلة على موسى,
وبالتالي فإن ما ورد فيها هو محل طعن واضح وشك مريب ,ومن ضمن ذلك هذه الوعود التي

يستند إليها اليهود في حقهم في فلسطين .

ثان اً :ا عاء الحَ التاريخي:
إن فكرة الحق التاريخي تُعد من أهم الدعائم التي تسوو بها الحركة الصهيونية احتالل
أرض فلسطين ,فتصور الصهيونية لليهود على أنهم شعب فلسطين األصيل ,وترى أن الدولة
اليهودية القديمة صبغت البالد بالطابع اليهودي في العقيدة الدينية والتاريخ واللغة والحضارة(. )2

ومن هنا فإن اليهود المعاصرين ووسائل إعالمهم دائماً ما تربط بين فكرة الحقوق التاريخية

وفكرة أرض الميعاد التي يبدو وكأنها تعطي اإلسرائيليين حقاً إلهياً لتملك فلسطين والسيطرة عليها,
لذلك فقد كانت هذه الحجة التاريخية إحدى األسس التي استندت إليها الحكومة البريطانية في

إصدار وعد بلفور ,واحدى الذرائع التي ركنت إليها في النص على هذا الوعد في صك انتدابها

على فلسطين ,كما كانت األساس الذي أقيم عليه تشريع قانون العودة بعد قيام دولة اليهود على

( )1انظر :التناقض في التوراة  :حامد عيدان الجبوري :دار الكتب العلمية ,بيروت ,األولى2007 ,م ,ص. 41

( ) 2انظر :عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين :محمد بن علي آل عمر ,مجلة البيان ,الرياض ,األولى2003 ,م,
ص.236
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أرض فلسطين المسلمة ,والذي كفل لكل يهودي العودة إلى فلسطين ليسهم مع يهود العالم في بناء

دولتهم فيها(.)1

بينت سابقاً أنها ال ترقى لتكون
واليهود يعتمدون في هذا الحق على كتبهم المقدسة وقد ُ
سنداً قانونياً يعتمد عليه ألنها مشكوك في أصل ثبوتها وصدقها ,ألن سنده ليس متوات اًر وال

متصالً(. )2

هذا باإلضافة إلى أن كثي اًر من المعلومات التاريخية الواردة في التوراة ثبت بالبحث العلمي

كذب الكثير منها.

إن تاريخ اليهود في فلسطين تاريخ مزور وليس تاريخ إقامة وحضارة ,إال حقبة قصيرة من

عمر
حياتهم تخللها الصراع واالقتتال مع أهل األرض األصليين ,وأكبر شاهد على هذا أن كل من َّ
في هذه البالد ما زالت آثارهم باقية شاهدة عليهم إال اليهود مع كل بحثهم وحفرياتهم لم يجدوا ولن

يجدوا أث اًر يدل على أنه كان لهم تاريخ في هذه البالد.
لهذا ولغيره فليس ليهود العالم اليوم أي حق في المطالبة بأرض فلسطين وما حولها على
أساس الحق التاريخي لبني إسرائيل ,فيهود اليوم فجرة كفرة ,كفروا باهلل رباً وعصوا رسله ,ورفضوا
اتباع الرسالة اإلسالمية التي جاء بها محمد  ,والذي بشر بها أنبياء بني إسرائيل( ,)3وفجره

بارتكابهم المجازر الوحشية تجاه األطفال والنساء والعجائز ,ولم تسلم من فجورهم الحيوانات األليفة

واألشجار .

( )1عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين :محمد بن علي آل عمر ,مجلة البيان ,الرياض ,األولى2003 ,م ,ص.238
( )2انظر :ليس لليهود حق :صالح الرقب  ,ص. 63

( )3انظر :عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين :محمد بن علي آل عمر  ,ص. 251
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المبحث الثالث
م قف ال ه
يتك

م الشع ب األخرى

م مط ب :

المط ب األ  :بث الفت ب نهل ,اشعا الحر ب ب نهل .
المط ب الثاني:

ر ال ه

في نشأ المذاهب الفكري .
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المط ب األ
بث الفت ب نهل ,اشعا الحر ب ب نهل
منعم عليها بأن تكون جزءاً من هللا ,فهي منبثقة
إن من قناعات اليهود الثابتة أن نفوسهم ّ
من جوهر هللا كما ينبثق الولد من جوهر أبيه ,وهذا السبب يجعل نفس اليهودي أكثر قبوالً وأعظم

شأناً عند هللا من نفوس سائر شعوب األرض ,ألن هؤالء تشتق نفوسهم من الشيطان ,وهي مشابهة
لنفوس الحيوانات والجماد ,لهذا يقول التلمود" :إن زرع الرجل غير اليهودي هو زرع حيواني"(.)1

واليهود يعتمدون دائماً على أسلوب اإليقاع بين األمم والشعوب حتى تحدث الفرقة

جيرونها لصالحهم في الغالب األعم ,وهذه هي سياساتهم التي ال يحيدوا عنها في
والحروب التي ُي ّ
م راء ذلك إلى :
كل زمان وأينما وجدوا ,هل أم


ضمان العيا بسالم ,ألن الشعب الذي يختلطون به سيكون في حالة انشغاله بالحروب
والفتن ,لن يلتفت إلى اليهود ومساوئهم .



ضمان المكاسب االقتصادية ,وذلك ألن الشعوب في حالة الحرب تضطر إلى االستدانة من
البنوك اليهودية ,وبالتالي هم الرابحون من وراء هذه الفتن وهذه الحروب(. )2
ومن هنا فإننا نجد اليهود يحرصون أشد الحرص على بث الشائعات واألكاذيب ,وزرع

المؤامرات ,ومن أقوالهم  :يجب أن ننشر في سائر األقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة,
فإن في هذا فائدة مزدوجة فأما:
الً :فهذه الوسائل ستتحكم في أقدار كل األقطار التي تعرف حق المعرفة أن لنا القدرة على خلق

االضطرابات كما نريد ,مع قدرتنا على إعادة النظام .

ما الثان  :فبالمكائد والدسائس سوف نصطاد بكل أحابيلنا وشباكنا التي نصبناها في و ازرات جميع
الحكومات(.)3
يقول البروتوكول الخامس" :هذه السياسة ستساعدنا أيضاً في بذر الخالفات بين الهيئات ,وفي

تفكيك كل القوى المتجمعة"(.)4

( )1همجية التعاليم الصهيونية :بولس حنا سعيد  ,المكتب اإلسالمي ,بيروت ,الثانية1983 ,م ,ص. 54
( )2انظر :العقيدة اليهودية :سعد الدين صالح  ,ص. 236

( )3انظر :الخطر اليهودي :محمد خليفة التونسي  ,ص. 141
( )4المصدر السابق :ص .136
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وكما يقول (غاي كار)" :اليهود هم الذين ساعدوا على إشعال نيران الحرب العالمية األولى
والثانية ,وهم الذين يعدون اآلن للحرب الثالثة"(. )1
ومما هو معلوم أن اليهود يعدون العدة لهذه الحرب التي سوف تتحطم فيها الدول الكبرى,
وال يخرج منها منتص اًر إال اليهود وحدهم ,عن طريق بنوكهم وأرباحهم ,واستغاللهم لحاجات
()2

المتحاربين ,ففي عام 1944م عقد في بودابست

(عاصمة المجر) اجتماع صهيوني ضم

حاخامات اليهود في أوروبا واستطاعت صحيفة (كومن سنس) األمريكية الوقوف على ما دار في
هذا المؤتمر من النوايا الخبيثة لليهود ,وقد أعلن الحاخام (عمانويل دابينوفتا) عما يريده ,ومنه:


إشعال نيران حرب عالمية ثالثة .



تحريض الواليات المتحدة األمريكية ضد االتحاد السوفييتي .



القضاء على الجوييم (األجناس غير اإلسرائيلية) .
وقال الحاخام ما نصه" :إننا وجهنا جميع مخترعات الرجل األبيض نحو دماره ,وال تكف

صحافته ومحطات إذاعته من إعالن ذلك ,بل إن مصانعه تمد آسيا وأفريقيا باألسلحة إلشعال
حرب عالمية"(. )3
إن الفتنة واشعال الحروب بين األمم طبع من طبائع اليهود ,وقد فضحهم هللا  حين قال:
﴿ ََلَة َنا ب َنهل اَلع ا َ اَلب َغ َضاء ِإَلى لِ اَل ِة ِ
َها َّ َ َ َ َع َ َ ِفي
ام كَّ َما َ َ َق ا َنا اًر لَِ َحَر ِب َ َط َفأ َ
ََ
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ
َ
َ َ
األََر ِ
م َف َ ا اً َ َّ ال ِحب اَلم َف ِ ِ َ ﴾ (سورة المائدة . )64 :
ذكر الفخر ال ار ي أن اليهود لما رجحوا الدنيا على اآلخرة ,حرمهم هللا سعادة الدنيا والدين
من خالل وقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم ,حتى انتهى بهم األمر أن يكفر بعضهم
بعضاً ,ويغزوا بعضهم بعضاً ,حتى وصل بهم األمر من الضعف أن يسعون في األرض فساداً

وذلك بأن يخدعوا ضعيفاً ويستخرجوا نوعاً من المكر والكيد على سبيل الخفية ,ومن هنا سلط هللا

عليهم أعدائهم(. )4

( )1أحجار على رقعة الشطرنج :غاي كار  ,ص. 18

( )2بودابست :عاصمة هنغاريا تقع في شمال البالد ,وهي تتكون من مدينتين غرب النهر وشرقه ,بودا وبست,
يعود تاريخها للعهد الروماني القديم( .موسوعة المورد  :البعلبكي.)128/2 ,

( ) 3اليهودية المغضوب عليهم :محمد عبد العزيز منصور  ,دار االعتصام  ,القاهرة 1980 ,م
( )4انظر :مفاتيح الغيب :الفخر الرازي . 38/12 ,
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وقد ورد في البروتوكول الخامس ما نصه " :لقد بذرنا الخالف بين كل واحد وغيره في

جميع أغراض األمميين الشخصية والقومية ,بنشر التعصبات الدينية والقبلية خالل عشرين قرناً"(.)1

وبال شك كان نتيجة هذه البذور أن قامت الصراعات الداخلية والتي نتج عنها حروب بين

الدول مع بعضها البعض ,وكل ذلك لمصلحة اليهود ,وورد في البروتوكول السابع ما نصه:

"في كل أوروبا وبمساعدة أوروبا يجب أن ننشر في سائر األقطار الفتنة والمنازعات والعداءات

المتبادلة"(. )2
وأصبح من الحقائق الثابتة أن اليهود عاشوا طوال حياتهم بؤرة فساد ومنكر وفحشاء,

ينشرون الرذيلة في العالم ,ويحاربون الفضيلة في كل مكان ,تنفيذاً لما ورد في توراتهم وتلمودهم من
دعوة سافرة إلى الفسوق والفجور والدعارة ,فقد كان اليهود وما زالوا مصد اًر للمنكر والفحشاء ,وأنهم

أصحاب بيوت الدعارة في العالم ,وناشروا االنحالل الجنسي في كل مكان(. )3

وهذه بعض النماذج من كتابهم المقدس تدعو للمنكر والقتل والسرقة والزنا:
ال .وك َّل ام أرٍَة عرَفت رجالً ِبمض ِ
اآلن ا ْقُتُلوا ُك َّل َذ َك ٍر ِم َن األَ ْ ِ
وها}(.)4
{َف َ
اج َعة َذ َك ٍر ا ْقُتُل َ
طَف َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ
ِ
{وأََق ِ ِ
ات موآبَ .ف َد َعو َن َّ
َّ
الش ْع َب ِإَلى َذ َب ِائ ِح
يل ِفي ِش ِّ
يمَ ,و ْابتََدأَ الش ْع ُب َي ْزُنو َن َم َع َب َن ُ َ
ام إ ْس َرائ ُ
ْ
طَ
َ َ
()5
ِ
ِ
َّ
الشعب وسجُدوا آللِهت ِه َّن .وتَعلق ِإسرائ ِ ِ
آلِهِت ِه َّنَ ,فأ َ َّ
ور} .
يل ب َب ْعل َف ُغ َ
َك َل ْ ُ َ َ َ
َ َ َ َْ ُ
َ
َ
{وأ ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ضو َن
ضو َن أََّن ُك ْم الَ تَ ْم ُ
ِينَ .ف َي ُكو ُن ح َين َما تَ ْم ُ
ص ِرّي َ
َ ْ
ُعطي ن ْع َم ًة له َذا الش ْعب في ُعُيون اْلم ْ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ام َأرَة ِم ْن َج َارِت َها َو ِم ْن َن ِزيَلة َب ْيِت َها أ َْمِت َع َة ِف َّ
ون َها
ينَ .ب ْل تَ ْ
ض ُع َ
ضة َوأ َْمت َع َة َذ َه ٍب َوِث َي ًاباَ ,وتَ َ
َف ِارِغ َ
طُل ُب ُك ُّل ْ
()6
ِ
ِ
يكم وب َن ِات ُكمَ .ف ِ
ِين}.
ص ِرّي َ
تسلُبو َن اْلم ْ
َعَلى َبن ُ ْ َ َ ْ ْ
()7

يحذر الشعب األمريكي

ولهذا ليس غريباً أن نجد الرئيس األمريكي (بنيامين فرانكلين)
من اليهود ودسائسهم فيقول " :حيثما استقر اليهود نجدهم يوهنون من عزيمة الشعب ,ويزعزعون

الخلق التجاري الشريف ,إنهم ال يندمجون بالشعب ,لقد أقاموا حكومة داخل حكومة ,وحينما يجدون
( )1الخطر اليهودي :التونسي  ,ص. 205
( )2المصدر السابق :ص. 189

( )3انظر :التناقض في التوراة :حامد الجبوري  ,ص. 205
( )4سفر العدد.17/31 :
( )5المصدر السابق.3-1/25 :
( )6سفر الخروج.22-21/3 :

( )7فرانكلين :سياسي أمريكي (1790 – 1706م) عالم ومخترع ومؤلف ,من ألمع رجال أمريكا ,ناضل من أجل
االستقالل ,شارك في صياغة الدستور األمريكي ,له تجارب في مجال الكهرباء ( المورد :البعلبكي –.)160/3
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معارضة من أحد فإنهم يعملون على خنق األمة مالياً"(. )1
ِ َّ ِ
ِ
ِ
اب َ ر ك َل
علق األستاذ سيد قطب على قوله تعالىِ﴿ :إ َ تط ع ا َف ِريةاً م َ الذ َ ت ا اَلك َت َ
بع َ ِإ م ِانكل َك ِ
اف ِري َ ﴾ (سورة آل عمران  ,)100 :علق قائالً" :فأهل الكتاب ال يحرصون على شيء
ََ َ َ
حرصهم على إضالل هذه األمة عن عقيدتها ,فهذه العقيدة هي صخرة النجاة ,وخط الدفاع,
ومصدر القوة الدافعة لألمة المسلمة وأعداؤها يعرفون هذا جيداً ,ويبذلون في سبيل تحويل هذه األمة

عن عقيد تها كل ما في وسعهم من مكر وحيلة ومن قوة كذلك وعدة وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه

العقيدة ظاهرين يدسون لها ماكرين"(. )2

ويد اليهود ممدودة دائماً وفي شتى المجاالت للتخريب والفتنة ,وان عجزوا فبيد غيرهم ,فهم

وراء كل ثورة أو حرب ,فلهم اليد الطولى في التخطيط والتمهيد واالشتراك غير المباشر في تنفيذها
واقتناص مغانمها ,وذلك بدفع وكالئهم وعمالئهم إلشعال تلك الحروب وتلك الثورات ,ومدهم بالمال

وتسخير اإلعالم لخدمة أهدافهم ,ومن هذه الثورات التي كان لليهود فيها دو اًر بار اًز ,منها:
()3

 .1الث ر ا نج ي (1660-1640م) انتقاماً من الملك ادوارد األول
مما جعلهم يدعمون المعارضة ضد الملك وساندوهم بالمال.
.2

منها الث ر الفرن

 .3الث ر الش ع

الذي طردهم من البالد,

(1789م) وذلك من خالل المال.
في ر

ا (1917م) فهي من تدبيرهم وتصميمهم ,وكان غالبية مجلس

الثورة يهود .
 .4وكذلك الثورة األمريكية(. )4
والمتابع لألحداث يجد أن اليهود في طريقهم إلى فلسطين لينطلقوا منها للسيطرة على العالم

كله ,قد هدموا كثي اًر من الدول والتيجان والعروا ,وحطموا كثي اًر من قوى المقاومة ,وتكاد تكون
الحرب العالمية األولى والثانية من مخططات توسيع الطريق الحتالل السيطرة العالمية ,وقد أعلن

رجال حكومتهم الخفية أنهم يمهدون للحرب الثالثة للقضاء على كل نفوذ ,وامتالك السيطرة
العالمية ,ولم يتحقق لهم ذلك إال عن طريق الدس والمكر والخداع والتآمر وشراء الذمم واستعمال

( )1بنو إسرائيل في القرآن والسنة :محمد سيد طنطاوي  ,ص. 751

( )2في ظالل القرآن :سيد قطب  ,دار الشروق  ,القاهرة  ,السابعة 1978 ,م . 438/1 ,
(. )3الملك ادوارد :ملك بريطانيا ( 1307 – 1239م) عرف بالحزم واالقدام وحصافة الرأي والتدين ,يعتبر أفضل
ملوك بريطانيا ,أهتم باإلصالحات اإلدارية  ( ,موسوعة المورد :البعلبكي. )27/4 ,

( )4انظر :التطرف والعنف في الفكر اليهودي  :مجدي أبو عويمر  ,مركز اإلعالم العربي ,القاهرة ,األولى,
2008م ,ص. 306
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سالح المرأة والمال واإلغواء والترهيب إلى طوابع التحلل واإللحاد واإلباحة ,وأدواتهم في ذلك هي
()1

دعوات القومية والعنصرية والفكر الشيوعي

()2

والوجودية

والفرويدية والمادية والصراع الطبقي

والطوابع اإلباحية المتصلة بالعري والفساد واألغاني والفن والمسرح الذي هو عندهم بديل عن دور

العبادة()3

.

وهكذا نجد أن اليهود حاولوا في العالم اإلسالمي جاهدين أن ينشروا األفكار والمعتقدات

الضالة التي كان نتيجتها تفتيت األمة وتمزيقها ,من خالل الفرق والجماعات الخارجة ,نفس
األمر قاموا به في بالد الغرب على بث الفتن والصراعات بين مكونات كل دولة ثم بين الدول فيما

بينهم ,وقد نجحوا إلى حد كبير إلى ما قصدوا ,إال أن أالعيبهم ال تخفى على الشعوب فهم لهم

بالمرصاد .

وتنفيذاً للمخطط اليهودي الشيطاني العام الهادف إلى تجزئة الشعوب واألمم وبثها بثاً إلى

جزئيات صغيرة متنافرة كان لليهود ولجميع مؤسساتهم نشاط واسع مخرب في ميادين العالقات

االجتماعية بين األفراد والجماعات والمؤسسات والشعوب واألمم والدول في شتى أنحاء األرض(.)4

المط ب الثاني
ر ال ه

في نشأ المذاهب الفكري

تحدثت سابقاً عن دور اليهود في إيجاد الجماعات الباطنية والخارجة عن اإلسالم,
كاإلسماعيلية والبهائية والقاديانية ,وما غرسته من أفكار ضالة عند فرق الشيعة والخوارج وغيرها,

هذا كان على المستوى اإلسالمي ,وعلى المستوى النصراني كيف نجحوا من خالل (بولس) عن

صرف النصرانية عما نزلت عليه إلى ديانة أخرى ليس لها أي صلة بالنصرانية الحقة .

وهكذا كان تعاملهم مع العالم حديثاً حيث عملوا على تمزيقه وافساده من خالل المذاهب

الفكرية واألدبية والفنية وغيرها ,يقول اليهود في بروتوكوالتهم " :كنا قديماً أول من صاح في الناس
( )1الشيوعية :مذهب فكري يقوم على االلحاد وأن المادة هي أساس كل شض ويفسر التاريخ بصراع الطبقات
وبالعامل االقتصادي ,وتسمى بالنظرية المادية الجدلية ويسمون تفسيرهم للتاريخ بالتفسير المادي للتاريخ ,من
ابرز رجالها كارل ماركس ( الموسوعة المفصلة )923/2 :

( )2الوجودية :مذهب فلسفي أدبي من أبرز المذاهب األدبية في القرن العشرين ,يركز على الوجود اإلنساني الذي
هو الحقيقة الوحيدة ,من أبرز مفكريها جان بول ساتر وجبريل مارسيل ,تعتبر فرنسا أكثر البالد تواجداً للفكر
الوجودي ( .موسوعة الفرق واألديان  :اسالم  .درباله. )433 ,

( )3انظر :المخططات التلمودية :أنور الجندي  ,دار االعتصام  ,القاهرة  ,الثانية 1977 ,م  ,ص. 135
( )4انظر :مكايد اليهود عبر التاريخ  :عبد الرحمن المدني  ,ص. 329
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الحرية واإلخاء والمساواة ,وهي كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة

من كل مكان ,وقد حرمت بتردادها من نجاحه وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التي
كانت من قبل"(. )1
طلع على الفكر اليهودي يكتشف أن هدف اليهودية العالمية الماثل في السيطرة على
إن الم ّ

العالم ,عن طريق حصر المال والجنس والقوة والسياسة في أيدي حفنة من اليهود وجعل هذه القوى
الخاصة بين البشر وسائل تتحكم عن طريقها االجتماعية اليهودية من أجل تغيير تركيب العالم

اإلسالمي واالقتصادي والفكري بما يتفق مع المخططات اليهودية( ,)2واليهود يؤمنون أن أشد الخطر
يأتيهم من ناحية الدين ,فهو الذي يغرس القيم األخالقية ,ويزرع المباد والحساب والثواب والعقاب,

وبالتالي يؤدي الدين دو اًر كبي اًر في استقامة األفراد والجماعات ,ينشر الفضيلة ويحارب الرذيلة ,وهذا
ما ال يريده اليهود ,لهذا ركز اليهود على زعزعة القيم الدينية في النفوس والتشكيك من مباد الدين

وعقائده ,في المقابل يعملون على نشر األفكار المناقضة للدين وتزويقها وتجميلها ,ومن خالل

البحث نجد أن اليهود يقفون خلف أغلب النظريات الحديثة مادية أو غير مادية مثل الماركسية
()3

والوجودية ونظريات داروين

()4

ودوركايم

وفرويد(.)6( )5

()7

ورد في البروتوكول الثاني" :والحظوا هنا أن نجاح داروين وماركس ونيتشه

قد رتبناه من

قبل ,واألث ـر غيـ ـر األخ ـالق التجاه ـات ه ـ ـذه العلـ ـوم فـ ـي الفكـ ـر األممي س ـيكون واضح ـاً لن ـا عل ـ ـى
( )1الخطر اليهودي :التونسي  ,ص. 128

( )2انظر :اإلسالم والفلسفات القديمة  :أنور الجندي  ,دار االعتصام  ,القاهرة  ,األولى 1977 ,م  ,ص. 315

( )3الداروينية :تنسب إلى (شارلز دارون) صاحب كتاب أصل األنواع الذي تكلم فيه عن نشوء الحياة وتطورها ,لها
أثار سلبية على الفكر وزعزعة القيم الدينية ,من أفكارها أن الحياة تطورت في الكائنات من السهولة إلى الدقة

والتعقيد ,وأنها توجت من األحط إلى األرقى ,تنكر وجود إله خالق لهذه الحياة (موسوعة الفرق واألديان –
دربالة – . )240

( )4دوركايم :فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي ( 1917 – 1858م) مؤسس علم االجتماع الحديث – نظريته تعتمد
على النظرية والتجريب ,له مؤلفات كثيرة ( موسوعة المورد :البعلبكي. )11/4 ,
( )5فرويد1939-1856( :م) عالم نفسي نمساوي ,مؤسس مدرسة التحليل النفسي ,كان يعالج مرضاه بالمخدرات
حتى أنه أخذ جرعة زائدة فأدت إلي موته ,صاحب القول بعقدة أديب ,له كتب كثيرة منها (تفسير األحالم),

و(مدخل إلى التحليل النفسي) ,وغيرها كثير( الموسوعة العربية. )1297/2,

( )6انظر :استشراف مستقبل الصراع اإلسالمي الصهيوني ,حسني العطار ,كتاب المؤتمر العلمي الدولي السادس,
كلية صول الدين ,الجامعة اإلسالمية ,غزة2014 ,م. 276/1 ,
( )7نيتشه :فريدريك (1900-1844م) ,فيلسوف ألماني ,من رواد الفلسفة الفاشية ,سيطرت على فكره ونظرياته
الكراهية ,يعتبر الصراع من أجل الوجود إرادة القوة ,يقول بنظرية التطور الداروينية ( .انظر  :موسوعة أعالم

الفلسفة ,روني ليلي ألفا ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,األولى1992 ,م.512/2 ,
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التأكيد"(.)1
وجاء في البروتوكول السابع عشر" :قد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين

من األمميين في أعين الناس ,وبذلك نجحنا في اإلضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة

كبرى في طريقنا ,إن نفوذ رجال الدين على الناس يتضاءل يوماً فيوم"(.)2

ع ق ال ه
.1

ار ي

بالمذاهب الفكري :
نظري التط ر :ولد داروين في بريطانيا عام (1809م) ,وأصدر كتابه في أصول

األنواع عام (1859م) ,وداروين ليس يهودياً ,ولكن اليهود استغلوا نظريته على نطاق واسع

وعملوا على نشرها في األرض ,لما رأوه من إمكان االستفادة بها في تحطيم عقائد األمميين(,)3

ومن ثم وجدت فيه اليهودية المتربصة فرصة سانحة لتقويض عقائد األمميين وازالة ما بقي من

أثر للدين في حياة البشر(. )4

ونظرية داروين كان باإلمكان أن تبقى في طي صفحات الكتب والنسيان لوال أن صاحبها

وجد من اليهود من يتبنون أفكاره ,وأن يستغلوها في تحطيم الدين" ,إن السر في دفع نظرية

داروين ذلك الدفع القوي هو قيامها على مفهوم مادية الكون ,فقد كان داروين يرى أن العالم
وجد صدفة ,ويقول بمادية الكون ,وهو أول من صور اإلنسان على أنه حيوان"(. )5

 .2ماركس الش ع  :ماركس يهودي ألماني ,ولد عام (1812م) ,صاحب كتاب الدين أفيون
الشعوب ,انطلق من جوهر نظرية داروين المادية ,وجعلها أساساً لنظريته االقتصادية ,ومع أنه

تنصر إال أن تأثيرات اليهودية الزمته طوال حياته ,وكان لعالقاته مع المفكرين الصهاينة أث اًر

كبي اًر عليه(. )6

"والتاريخ يحدثنا أنه قبل قيام الثورية الشيوعية في روسيا كان هناك جماعات يهودية تدعو إلى

الشيوعية ,وأن الماركسيين استفادوا منها كثي اًر ,وأن الفكر الماركسي هو في أساسه فكر يهودي
بحكم كون ماركس من أصول يهودية وأعوانه يهوداً ,فالشيوعية في أصلها فكر يهودي بحث,
وال يه ـدف اليهـ ـود مـ ـن وراء الدعـ ـوة الماركسـ ـية إلـ ـى إصـ ـالح وال إلـ ـى مسـ ـاواة ,ألنهم هم كب ـ ـار

( )1الخطر اليهودي :التونسي  ,ص. 123
( )2المصدر السابق :ص. 178

( )3انظر :مذاهب فكرية معاصرة  :محمد قطب  ,دار الشروق  ,القاهرة  ,األولى 1983 ,م  ,ص. 93
( )4المصدر السابق :ص. 97

( )5اإلسالم والتكنولوجيا :أنور الجندي  ,دار االعتصام  ,القاهرة  ,األولى 1977 ,م  ,ص. 118
( )6انظر :الموسوعة المفصلة . 125/2 ,
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الرأسماليين في العالم ,وانما هدفهم التخريب والتحطيم للوصول إلى السيطرة على العالم .
والتاريخ يحدثنا أن األحزاب الشيوعية في العالم العربي وخصوصاً مصر وسوريا والعراق

وفلسطين أن من أنشأها هم اليهود ,والمال الذي دعمها ومولها هو المال اليهودي"(. )1

ولقد حكم روسيا بعد الثورة اليهود ,وحتى الحزب الشيوعي األمريكي أغلب زعماؤه من اليهود

الصهاينة(. )2
.3

ارتر ال ج

 :الوجودية اتجاه فلسفي إلحادي يغلوا في قيمة اإلنسان ويبالغ في التأكيد

على تفرده وأنه صاحب تفكير وحرية إرادة واختيار وال يحتاج إلى موجه ,فهو ُيلغي رصيد
اإلنسانية من األديان وقيمها األخالقية(. )3
"وقد ظهرت الوجودية بعد الحرب العالمية الثانية كردة فعل لآلثار الخطيرة التي أحدثتها

الحروب في أوروبا والنتائج الضخمة التي أصابت األسر واألمم بفقد زهرة شبابها وخيرة

أبنائها"(.)4

ومن أشهر مفكريها جان بول سارتر( ,)5ولد من أم يهودية عام (1905م)ُ ,عرف بميوله
للصهيونية واليهودية ,شارك في المظاهرات المؤيدة لليهود والكيان الصهيوني ,زار الكيان
الصهيوني ,وأظهر انحيا اًز لليهود ,ومنحته الجامعة العبرية عام (1979م) الدكتوراه الفخرية(. )6
المالحظ على فكره أنه اعتمد كلياً على نفي فكرة الدين واأللوهية ,فليس لهذا الكون الذي

يعيا فيه خالق ,ألن الوجود عنده أسبق على الماهية.

( ) 1مصطفى محمود وآراؤه االعتقادية :رسالة ماجستير  ,مقدمة لكلية أصول الدين  ,الجامعة اإلسالمية  ,غزة ,
للباحث حسني العطار 2014 ,م  ,ص. 218

( )2انظر :الشيوعية والشيوعيين :عبد الجليل شلبي  ,دار الشروق  ,القاهرة  ,األولى 1976 ,م  ,ص. 252

( )3ان ظر :مشكلة الحرية في الفلسفة الوجودية :سعد عبد العزيز صابر  ,مكتبة األنجلو المصرية  ,القاهرة ,
1970م  ,ص. 36
( )4مصطفى محمود :حسني العطار  ,ص. 228

( )5جان بول سارتر1980-1905( :م) ,فيلسوف فرنسي معاصر ,ولد في باريس بفرنسا ,تلقى تعليمه الثانوي

والجامعي في نفس المدينة ,تنقل بين كثير من البالد ,منح جائزة نوبل في األدب فرفضها ,اشتهر بالفلسفة
الوجودية ,وعمل على نشرها في العالم بأسره ,وذلك من خالل مجموعة الكتب الكثيرة التي قام بنشرها,
وترجمت إلى لغات عدة ,منها اللغة العربية ,رفض فكرة الدين ,ودعا إلى الحرية المطلقة من أي قيود
اجتماعية أو دينية ,كان من المناصرين للكيان الصهيوني ,يجمع له التبرعات ويدافع عن احتالله لألرض

الفلسطينية ( .موسوعة أعالم الفلسفة  :روني ألفا.) 531/1 ,
( )6المصدر السابق :ص. 231
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م

خطر فكاره(:)1



جعل الوجودية مذهباً إلحادياً ,ال يؤمن بإله أو قيم دينية على اإلطالق .



اإلنسان هو الذي يخلق الماهية ,فالوجود عنده أسبق من الماهية .



اإلنسان هو الذي يصنع مقاييس الحق والخير والجمال ,فهذه ليس لها مرجعيات غير اإلنسان
نفسه .
ويتصف إلحاد سارتر بميزة قد تكون الصفة الغالبة على اإللحاد الحديث ,أال وهي أنه ليس

مجرد إنكار هلل سبحانه ,بل هو أبعد من هذا وأعمق ,إنه رفض لفكرة اإلله ,ومحاولة إلبعاد فكرة هللا

واحالل فكرة اإلنسان ,وتمرد على اإليمان من أجل الدعوة إلى تأليه اإلنسان(. )2

وهكذا نجد أن اليهود عملوا كل جهودهم في خلق وايجاد أو استغالل كل األفكار والمباد
والنظريات التي ظهرت في عالم الغرب في شتى المجاالت ,في علم االجتماع ,وعلم النفس ,وعلم

األخالق ,ومفاهيم ونظريات التربية الحديثة ,أو في المجاالت االقتصادية االشتراكية والشيوعية,
()3

والبرجماتية

أو النظريات السياسية ,الديموقراطية ,والميكافيلية( ,)4وحتى علم مقارنة األديان,

حاولوا أن يستغلوه لصالح أفكارهم ومخططاتهم ,هذا غير النظريات األدبية والفنية ,والسينما

والمسرح ,كل هذا من أجل فرض سيطرتهم على العالم ,والتحكم في سياسته ومقدراته.
 .4ال ه

النظري

الفر ي

 :الفرويدية مدرسة للتحليل النفسي ,مؤسسها العالم اليهودي

سيجموند فرويد ( 1939-1856م) ,تنقل بين العديد من البلدان ما بين بولندا وألمانيا والنمسا
وفرنسا ثم استقر به المقام في لندن (انجلترا) حتى وفاته.

نشأ فرويد نشأة يهودية ما بين األسرة واألصدقاء ,وكان ال يخجل من اإلعالن عن يهوديته,

تلقى تعليمه الجامعي في فيينا (النمسا) ,إال أنه مارس المهنة في باريس في عيادات العالج
( )1انظر :دراسات في الوجودية  :عبد الرحمن بدوي ,دار الثقافة ,بيروت ,الثالثة1973 ,م ,ص. 214
( )2انظر :أخطاء المنهج الغربي الوافدة :أنور الجندي  :دار الكتاب اللبناني ,بيروت ,األولى1974 ,م ,ص.405
( )3البرجماتية :مذهب فلسفي اجتماعي نفعي وهي مشتقة من اليونانية بمعنى العطاء والفعل لو واصبحت طابعاً
للسياسة األمريكية  ,وهي تعتبر الفائدة العملية هي معيار للتقدم بعيداً عن الفكر واألخالق والدين ( الموسوعة
المنفصلة . ) 979/2 :

( )4المكيافيلية :تنسب إلى (نيكولو ماكيافلى) سياسي وأديب ايطالي (1527-1469م) تولى مهمات دبلوماسية
متعددة ,اشتهر بكتابه األمير الذي دعا فيه إلى نظام جديد ,حر دينياً وأخالقياً ,ترادف الدهاء والمكر والخداع,
عنده الغاية تبرر الوسيلة (.المنجد  :دار المشرق بيروت ,الثانية والعشرون1986 ,م ,ص. )514
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بالتنويم المغناطيسي ,ثم تركها للعمل في عيادات العالج بالتحدث مع المرضى ,انضم اثنائها

لجمعية (بناي بيرث) ,أي أبناء العهد وهي جمعية ال تقبل بين أعضائها غير اليهود ,تعرف

على (تيودور هرتزل) الزعيم الصهيوني وعمال سوياً على تحقيق أفكار واحدة لخدمة
الصهيونية التي ينتميان إليها ,ومنها فكرة معاداة الصهيونية.

()1

كان فرويد يحرص أن تكون دائرة معارفه وأصدقائه في أغلبها من اليهود والصهيونيين على
الخصوص ,اشتهر باإللحاد ليعطي لنظريته بعداً علمياً ,مع حرصه الشديد على يهوديته.
تقوم نظريته في التحليل النفسي على ثالثة دعائم رئيسية  :الجنس والكبت والطفولة.
وبرر عشق المحارم كون اليهود أكثر
كذلك تقوم نظريته على فكرة اشباع الرغبة الجنسيةّ ,
من يمارسه بسبب اغالق المجتمعات اليهودية والتي تحرم الزواج على أفرادها من خارج دائرة

اليهود.

استفاد اليهود والصهاينة من النظرية الفرويدية من خالل الدعوة للتحلل من القيم الدينية

واالجتماعية بعيداً عن تعذيب الضمير.

كذلك اهتم اليهود بحليل فرويد لفكرة العداء للسامية التي تقوم على غيرة الشعوب األخرى

من اليهود ,وكون اليهود يتميزون عن بقية الشعوب بالختان.

فدم اليهود فكر ونظرية فرويد للعالم وعملوا على نشرها بكل الوسائل ,وفرضوا تدريسها في
ّ
أغلب جامعات العالم وذلك تسهيالً وتبري اًر انشر الرذيلة والفساد ولكي يسهل عليهم السيطرة على
الشعوب بعد تحللها من قيمها الدينية واالجتماعية.

()2

( )1انظر :الموسوعة المفصلة :حسن أبو الخير.906/2 ,

( )2انظر :موسوعة الفرق واألديان :إسالم دربالة ,ص.341
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النتائج الت

ا

الحمد هلل رب العالمين ,الذي أتم علي نعمة إتمام هذه الدراسة ,وهداني إلى الحق ,فهو

صاحب الفضل والمنة ,والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين محمد صلى هللا عليه وسلم,
وعلى أصحابه األطهار ,وبعد :

هذه هل النتائج الت

ا

ثبتها هنا لتمال المنفع

الفائ :

الً :النتائج:
 .1أكثر القرآن الكريم من الحديث عن اليهود صفاتهم وأخالقهم ,حتى زادت عدد اآليات التي
تحدثت عنهم عن خمسمائة آية.

 .2يعتبر اإلمام فخر الدين الرازي من العلماء القالئل الذين فضحوا مواقف اليهود وأبان صفاتهم
وأخالقهم وطبائعهم.

 .3خاطب هللا سبحانه اليهود بعدة أسماء منها بنو إسرائيل واليهود.

 .4وضح اإلمام فخر الدين الرازي أن القرآن الكريم أكثر من ذكر النعم التي أنعم هللا بها على
اليهود.

 .5وضح اإلمام فخر الدين الرازي أن اليهود حال كفرهم وعصيانهم عاقبهم هللا بأشد صنوف
العذاب ,وبأنواع متعددة ومختلفة منه.

ّ .6بين اإلمام فخر الدين الرازي موقف اليهود من اإليمان باهلل وكفرهم به.
ّ .7بين اإلمام فخر الدين الرازي موقفهم من اإليمان بالمالئكة واألنبياء والرسل ,واالفتراء عليهم
باألكاذيب.

ّ .8بين اإلمام فخر الدين الرازي موقفهم من رسالة محمد صلى هللا عليه وسلّم ,ومعاداتهم للدعوة
الجديدة.
ّ .9بين اإلمام فخر الدين الرازي موقفهم طبائع اليهود المتأصل فيهم من بث الفتن والمنازعات بين
األمم والشعوب.

ّ .10بين اإلمام فخر الدين الرازي موقفهم من تحريف التوراة واإلنجيل وكفرهم بعيسى ابن مريم عه
وطعنهم في أمه ,وكفرهم بالقرآن الكريم.
 .11فضحهم اإلمام فخر الدين الرازي من ناحية حبهم للدنيا وتميزهم بالغرور والكذب ونقض
العهود.
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ّ .12بين اإلمام فخر الدين الرازي موقفهم من اإليمان باليوم اآلخر والقضاء والقدر ,وركونهم
إلى الدنيا.
 .13مادية اليهود التي تظهر في كل ناحية من نواحي حياتهم الدينية والدنيوية.

 .14صناعتهم ووقوفهم خلف المذاهب والتيارات واألفكار الهدامة والمفسدة قديماً وحديثاً.
 .15عالقتهم المريبة بكثير من الفرق والجماعات الباطنية المنتسبة لإلسالم.

 .16عدم استحقاقهم لقيام دولة في فلسطين ,وبطالن دعوى حقهم الديني والتاريخي فيها.
 .17أهمية معرفة عقائد اليهود وصفاتهم حتى يتسنى لنا مواجهتهم على علم ودراية.
 .18فضحهم من خالل بيان فساد دينهم ومعتقداتهم.

 .19بيان أننا نحن المسلمين األحق واألولى برسل هللا وأنبيائه جميعاً من اليهود وغيرهم.
 .20بيان أن العرب والمسلمين هم أصحاب الحق في فلسطين.

ثان اً :الت

ا :

 .1أوصي نفسي واخواني بتقوى هللا ولزوم طاعته.

 .2اهتمام الجامعة والجهات الرسمية في البالد بالتركيز على بيان فساد عقائد اليهود وأخالقهم.
 .3توصية بدراسة صفات اليهود من خالل التوراة والتلمود.

 .4إف ارد بعض الدراسات عن كتاب بروتوكوالت حكماء صهيون.
 .5دراسة صفات اليهود وأخالقهم عند العلماء المعاصرين.

 .6التركيز على دراسة الفكر اليهودي والصهيوني وبيان فساده.
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الفهارس
أولً  :ثبت آيات القرآن الكريم.
ثانيا ً  :ثبت األحاديث النبوية.
ثالثا ً  :فقرات التوراة.
رابعا ً  :فقرات اإلنجيل.
خامسا ً  :ثبت األعالم المترجم لهم.
سادسا ً  :األماكن والبلدان.
سابعا ً  :الفرق والجماعات.
ثامنا ً  :القبائل واألمم.
تاسعا ً  :المصطلحات.
عاشرا ً  :ثبت المراجع والمصادر.
حادي عشر  :ثبت الموضوعات.
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َ ض ِرَب َ َعَ َ ِه َل
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الر
عم َ َّ
َ
ِإ َّ َّ َ ال َ َخ َفى َعَ َ ِه َشيء ِفي األََر ِ
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َذلِ َك ِبأََّنه َل َقال ا َل َ َتم َّ َنا َّ
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ما َكا ِإبر ِ
اه ل َ ه ِ اً َال َن َ َرِان اً
َ َ ََ
ِ
س َعَ َ َنا ِفي األ ِمِ َ َ ِب ل
َذل َك ِبأََّنه َل َقال ا َلَ َ
َ َ ة ل َ َعَ ى َّ ِ اَل َك ِذ َب َ ه َل َ َعَ م َ

ِإ َّ َّال ِذ َ َ َش َتر َ ِب َع َه ِ َّ ِ َ ََ َم ِان ِه َل
كل َّ
الط َعالِ َكا َ ِح ًّ لَِبِني ِإ َ َرِائ َل
ِ َّ ِ
ِ
ِ
اب َ ر ك َل
ِإ َ تط ع ا َف ِريةاً م َ الذ َ ت ا اَلك َت َ
ِ
ِ
اءه َل
َال َتك ن ا َك َّال ِذ َ َت َفَّرق ا َ َ
اخَتَ ف ا م َ َب َع َما َج َ
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192

البقرة

174
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80

البقرة

248

151

البقرة

255

96+94

البقرة
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169

البقرة

285

142

آل عمران

5

98

آل عمران

21

126+125

آل عمران

25 -24

169

آل عمران

38

177

آل عمران

43-42

177

آل عمران

46-45

178

آل عمران

55

163

آل عمران

67

15

آل عمران

75

31

آل عمران

76

68

آل عمران

77

69+47

آل عمران

93

19

آل عمران

101-100

192

آل عمران

105

22

.66
.67

كَنت َل َخَ َر َّم َخ ِر َج َ لِ َّن ِ
اس
ض ِرب َ عَ ِهل ِ
الذَّل ََ َ َما ث ِةف ا
َ ََ َ

.68

ال َ َح َن َك َّال ِذ َ َ ِارع َ ِفي اَلك َف ِر
َلَة َ َ ِم َع َّ َق َ َ َّال ِذ َ َقال ا ِإ َّ َّ َ َف ِة ر

.71

ِم َ َّال ِذ ها ا ح ِرف َ اَل َكِل ع َ م ِ
اض ِع ِه
َ َ
َ
َ َ ََ
ِ
ت ا اَل ِك َتاب ِ
عمن ا ِب َما َن َّ َلَنا
َ ا َ َها َّالذ َ
َ

.69
.70
.72
.73
.74
.75

َفِس َ َك َّذب َك َفَة َ ك ِذ َب ر ل ِم َ َقَبِ َك

ََل َل َتَر ِإَلى َّال ِذ َ َ ك َ َنف َ ه َل َب َل َّ َ ِكي
ََلل َتَر ِإَلى َّال ِذ َ ت ا َن ِ باً ِم َ اَل ِك َت ِ
اب
َ
ََل َله َل َن ِ ب ِم َ اَلمَ ِك َفِسذاً ال َؤت َ

آل عمران

110

79

آل عمران

112

127+125+82

آل عمران

179

159

آل عمران

181

125+102

آل عمران

184

122

النساء

46

167+67+40

النساء

47

167+64

النساء

51-49

68

النساء

52-51

40

النساء

53

104

النساء

153

87

-155

161

.76

َهل اَل ِك َت ِ
اب َ َ تَن ِ َ َعَ َ ِه َل ِك َتاباً
َ َ أَل َك َ
َف ِبما َن َة ِض ِهل ِم َثا َقهل ك َف ِرِهل ِبآ ا ِ َّ ِ
َ َ
َ َ
َ
َ

النساء

.78

طِ َبا
َف ِبظَ ل ِم َ َّال ِذ َ َها ا َحَّرَمَنا َعَ َ ِه َل َ

.80

َف ِب َما َن َة ِض ِه َل ِم َثا َقه َل َل َعَّناه َل

.77

.79
.81

م َّ
الن ِبِ َ َعَ ى َب َعم
َ َلَة َ َف َّضَ َنا َب َع َ
َ َقاَل َ اَلَ ه

الن ارى َن َح َبَناء َّ ِ ِ
َحَّباؤه
َ
َ
َ َّ َ َ

.82

ِ
ِ
ِ
ََ
َح اً م َ اَل َعاَلم َ
عتاك َل َما َل َل َؤ َ
م اَلمَةَّ َ َ َّال ِتي َك َت َب َّ َلك َل
َ ا َق َ لِ ا َ خ ا األََر َ

.85

َب
َقال ا َ ا م َ ى ِإَّنا َل َ َن َ خَ َها َ

.83
.84

ِ
َقال ا َ ا م َ ى ِإ َّ ف َها َق َ ماً َجَّب ِاري َ

.86

َقا َ َفِسَّن َها م َحَّرَم َعَ َ ِه َل ََرَب ِع َ َ َن ً
َ ِم َ َّال ِذ َ َها ا َ َّماع َ لَِ َك ِذ ِب

.87
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158
النساء

160

46

النساء

163

81

املائدة

13

62

املائدة

18

105+51+28

املائدة

20

79+77+76

املائدة

21

82+36+16

املائدة

22

83

املائدة

24

83

املائدة

26

83+41

املائدة

41

68

.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98

ِإَّنا َن َ َلَنا َّ
الت َ َار َ ِف َها هً ى َ ن ر

َف َتَرى َّال ِذ َ ِفي ق بِ ِه َل َمَرم َ ِارع َ ِف ِهل
ِ
قل َ ا َ ِ ِ
ِ َّ ِ َّ
عمَّنا
َ
َه َل اَلك َتاب َه َل َتنةم َ منا إال َ َ َ
قل هل َن ِبئكل ِب َشر ِم َذلِك مث ب ً ِعَن َّ ِ
َ
َ َ َ َ
َ ََ
َ
َ َقاَل َ اَلَ ه َ َّ ِ َم َغ َل غَّ َ ََ ِ ِه َل

َلَة َ َ ِ
اق َبِني ِإ َ َرِائ َل َ ََر َ َ َنا ِإَلَ ِه َل ر ً
َخ َذَنا م َث َ
ِ
ِ
ِ
ل ِع َ َّالذ َ َك َفر ا ِم َ َبني ِإ َ َرائ َل َعَ ى لِ َ ا ِ َ ا َ
ق َل َفِ َل َع ِذبك َل ِبذن ِبك َل َب َل ََنت َل َب َشر
عت َناها ِإبر ِ
اه َل َعَ ى َق َ ِم ِه
َ ِتَ َك حجَّتَنا َ َ َ َ َ
قل م َن َ اَل ِك َت َّ ِ
اء ِب ِه م َ ى
َ ََ
َ
اب الذي َج َ
َ
َب ِ ع ال َّ م َ ا ِ َ األََر ِ
م ََّنى َ ك َله َ َل
َ

َ َ .99عَ ى َّال ِذ َ َها ا َحَّرَمَنا ك َّل ِذي ظفر
َ .100ال َت َةت ا َّ
س َّال ِتي َحَّرَل َّ ِإالَّ ِباَل َح َِ
الن َف َ
ِ .101إ َّ َّال ِذ َ َك َّذب ا ِبآَ ِاتَنا َ ا َ َت َكَبر ا َعَن َها

َ .102قا َ َر ِب َِرِني َنظَر ِإَلَ َك َقا َ َل َ َتَرِاني
َّ َ .103ات َخ َذ َق َ ل م َ ى ِم َ َب َع ِ ِه ِم َ حِِ ِه َل ِع َج ً

ِ .104إ َذ ِق َل َله َل ا َ كن ا َه ِذ ِه اَلَةَرَي َ َ ك ا ِمَن َها
ظَ م ا ِمَنه َل َق َ الً َغَ َر َّال ِذي ِق َل َله َل
َ .105فَبَّ َ َّال ِذ َ َ
 .106ا أََلهل ع َ اَلَةري ِ َّال ِتي َكاَن َ ح ِ
اضَرَ اَلَب َح ِر
َ
َ َ َ َ
ََ
 َ .107اِ َذ َتأ ََّذ َ َرب َك َلَ َب َع َث َّ َعَ َ ِه َل

َ .108ق َّ
ط َعَناه َل ِفي األََر ِ
م َمماً
َ
ِِ
ِ
َ .109ف َخَ ِ
اب
َ
ف م َ َب َع ه َل َخَ ف َ ِرث ا اَلك َت َ
أَل َنك ع ال َّ ِ
اها
َ ََ
اع ََّ ا َ مَر َ َ
َ
َ َ .110
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157

املائدة
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192

املائدة
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املائدة
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املائدة
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102+40

املائدة
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125+122

املائدة
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األنعام
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140

األنعام
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159

األنعام
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األنعام
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46

األنعام

151

124

األعراف

40

167

األعراف

143

92

األعراف

148

54

األعراف

161

83

األعراف

162

46

األعراف

165-163

63

األعراف

167

79+44

األعراف

168

17

األعراف

170-169

30

األعراف

187

170

َ َ .111قاَل َ اَلَ ه

ع َ َير َاب

َّ ِ

التوبة

30

105

َ َ .112قاَل َ اَلَ ه

ع َ َير َاب

َّ ِ َ َقاَل َ َّ
الن َ َارى اَل َم ِ ح

التوبة

31

51

التوبة

47

196

التوبة

107

192

األنفال

49

192

يونس

83

94

هود

48

135+118

هود

70-69

101

هود

71

15

يوسف

109

113

يوسف

101

169

الرعد

11

152

النحل

36

114

النحل

43

113

النحل

90

99

النحل

118

46

النحل

124

64

اإلسراء

88

165

اإلسراء

100

104

الكهف

65-60

43

مريم

28-27

176

مريم

33-30

178+139

مريم

41

139

َ .113ل َ َخَرج ا ِف ك َل َما َا
َّ َ .114ال ِذ َ َّات َخذ ا َم َ ِج اً
ِ .115إ َذ َ ة

ك َل ِإالَّ َخَباالً
ِضَار اًر َ ك َف اًر َ َت َف ِريةاً

ِ
ِ
اَلمَنافة َ َ َّالذ َ

ِفي ق بِ ِه َل َمَرم
ِم َ َق َ ِم ِه

عم َ لِم َ ى ِإالَّ ذ ِرَّي
َ .116ف َما َ
اه ِب َط ِب َ ل ِمَّنا َ َبَرَكا َعَ َ َك
ِ .117ق َل َ ا ن ح َ
ِ ِ
اه ل ِباَلب َشَرى
َ َ .118لَة َ َج َ
اء َ ر َنا إَبَر َ

ِ
َ َ َعة َب
َ .119فَب َّشَرَن َ
َ َ ِم َ َ َراء ِإ َ َح َ
اها ِبِس َ َح َ
َ َ .120ما ََر َ َ َنا ِم َ َقَبِ َك ِإالَّ ِر َجاالً ن ِحي ِإَلَ ِه َل
َ .121ف ِ
اطَر ال َّ م َ ا ِ َ األََر ِ
م ََن َ َ لِ ِي
َ
َ .122له م َع ِةَبا ِم َ َبَ ِ َ َ َ ِه َ ِم َ َخَ ِف ِه

ِ ِ
َ َ .123لَة َ َب َع َثَنا في كل َّم َر الً َ َ ا َعب ا َّ َ
َ َ .124ما ََر َ َ َنا ِم َ َقَبِ َك ِإالَّ ِر َجاالً ن ِحي ِإَلَ ِه َل
 .125أَمر ِباَلع َ ِ ا ِ ح ا ِ اِ َت ِ
اء ِذي اَلةَرَبى
َ
َ َ ََ َ
َ َ .126عَ ى َّال ِذ َ َها

ا َحَّرَمَنا َما
ِ
َعَ ى َّالذ َ

ِ .127إَّن َما ج ِع َل ال َّ َب
ِ
اج َت َم َع َ ا ِ نس َ اَل ِج
 .128ق َل َلئ َ َ

َق َ َ َنا َعَ َ َك
اخَتَ ف ا ِف ِه
َ

 .129ق َل َل َ َنت َل َت َمِك َ َخ َ ِائ َ َر َح َم ِ َربِي
 َ .130اِ َذ َقا َ م َ ى ِل َف َتاه ال ََبَرح َح َّتى ََب َغ َم َج َم َع
َ .131قال ا َ ا َمَرَيل َلَة َ ِجَئ ِ َشَ ئاً َف ِرياً

َ .132قا ِإِني عب َّ ِ َ ِ
ِ
اب َ َج َعَِني َن ِب اً
ََ
عتاني اَلك َت َ
َ
اب ِإبر ِ
ِ ِ
اه َل ِإَّنه َكا َ ِ ِ ةاً َن ِب اً
 َ .133ا َذكَر في اَلك َت ِ َ َ
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ِ َّ ِ

اع َت َ َله َل َ َما َ َعب َ ِم َ
َ .134فَ َّما َ
 َ .135ا َذكَر ِفي اَل ِك َت ِ
اب م َ ى ِإَّنه َكا َ م َخَ اً

مريم

50-49

132

مريم

53-51

136

ِ .136إ َّ ال َّ اع َ ِ
عتَ ََكا َخ ِف َها لِت َج َى
َ

طه

16-15

169

َهِيَ ,هار َ ِ
َخي
اج َع َل لِي َ ِ ي اًر ِم َ َ
َ َ .137

طه

34+29

137

طَن َعتك لَن َف ي
 َ .138ا َ َ
ب ََل يَ ِض ُّل
 .139قَا َل ِع ْل ُم َها ِع ْندَ َربِي فِي ِكتَا ٍ

طه

41

129

طه

52

97

َخَ َفَنا َم َ ِع َ َك ِب َمَ ِكَنا َ َل ِكَّنا ح ِمَ َنا َ َ َا اًر
َ .140قال ا َما َ

طه

89-87

132

 .141ال َ أ َعما َ َف َعل ه َل َ أل َ
ِإالَّ ن ِحي ِإَلَ ِه
َ َ .142ما ََر َ َ َنا ِم َ َقَبِ َك ِم َ َر

األنبياء

23

100

األنبياء

25

114

األنبياء

48

157

األنبياء

51

139

األنبياء

73

113

األنبياء

75+74

73

الحج

37

102

الحج

75

111+110

النور

21

99

الشعراء

67-63

34

النمل

16

81

النمل

17

81

النمل

19-18

81

القصص

4

79

القصص

49

168

الروم

27

96

عتَ َنا
َ َ .143لَة َ َ
عتَ َنا
َ َ .144لَة َ َ

م َ ى َ َهار َ اَلفَرَقا َ
ِإبر ِ
اه َل ر َش َ ه ِم َ َقَبل
ََ

ِ
ِ
َم ِرَنا َ َ َ َحَ َنا ِإَلَ ِه َل
َ َ .145ج َعَ َناه َل َئ َّم ً َ َه َ بأ َ
عتَ َناه ح َكماً َ ِعَ ماً
 َ .146ل طاً َ
َ .147ل َ َ َنا َ َّ َ لح م َها
ط ِفي ِم َ اَل َم
َ َ َ َّ .148

َال ِ َماؤ َها
الن ِ
ِئ َك ِ ر ً َ ِم َ َّ
اس

طا ِ
 َ .149ا َ َها َّال ِذ َ عمن ا ال َت َّت ِبع ا خط َ ا ِ َّ
الشَ َ
َ

اك اَلَب َحَر
َ .150فأَ َ َحَ َنا ِإَلى م َ ى َ َ َ
اض ِر َب ِب َع َ َ
ِ
ِ
نطَ َّ
َ َ .151قا َ َ ا َ َها َّ
الطَ ِر
الناس ع َمَنا َم َ
 َ .152ح ِشَر لِ َ َ ما َ جن ه ِم َ اَل ِج ِ َ ا ِ َن ِ
س
َ
َ .153ح َّتى ِإ َذا ََت َ ا َعَ ى َ ا ِ ي َّ
الن َم ِل َقاَل َ َن َمَ
ِ .154إ َّ ِفَر َع َ َ َع ِفي األََر ِ
َهَ َها
م َ َج َع َل َ

ِ ِ
َه َ ى ِمَنه َما
 .155ق َل َفأَت ا ِب ِك َتاب ِم َ ِعَن َّ ه َ َ
ِ
َ ث َّل ِع ه
 َ .156ه َ َّالذي َ َب َ اَل َخَ َ
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َّ ِ
عمن ا ال َتك ن ا َك َّال ِذ َ ع َذ َ ا م َ ى
 َ .157ا َ َها الذ َ َ
ِ َ .158م َ اَل ِج ِ َم َ َ َع َمل َبَ َ َ َ َ ِه
َ َن ِب اً ِم َ ال َّ الِ ِح
َ َ .159ب َّشَرَناه ِبِس َ َح َ

َّات َخ َذ ِم اَلم ِئك ِ
ِ
َ َ َ
َ َ .160فأَ َ َفاك َل َربك َل ِباَلَبن َ َ
 َ .161ا َذكَر َعَب َ َنا َ ا َ َذا األََ ِ ِإَّنه َ َّ اب

ط ِ
اب
عتَ َناه اَل ِح َك َم َ َ َف َ َل اَل ِخ َ
َ َ .162ش َ َ َنا مَ َكه َ َ
ِ َ .163ا َّ َله ِعَن َ َنا َل َل َفى َ ح َ َ َمآب
َ َ َ .164هَبَنا لِ َ ا َ

َ َ َما َ

َ .165قا َ َر ِب ا َغ ِفَر لِي َ َه َب لِي مَ كاً
َ َ َ َ َ .166نا َله َعَ َ اَل ِة َط ِر
الش ِ
اط َ ك َّل َبَّناء َ َغ َّ اص
َ َّ َ .167

ِ
ِ
َ َ َ َعة َب َ لِي األََ ِ ي
 َ .168ا َذكَر عَبا َ َنا َإبَراه َل َ اِ َ َح َ
 .169ق َل َه َل َ َ َت ِي َّال ِذ َ َ َعَ م َ َ َّال ِذ َ ال َ َعَ م َ

َ َق َ ِرِه
َ َ .170ما َق َ ر ا َّ َ َح َّ
َ .171ترى اَلم ِئ َك َ ح ِ
اف َ ِم َ َح َ ِ اَل َعَر ِ
ش
َ
ََ
َ
َِّ ِ
ِ
عمن ا َرَّبَنا َ ِ َع َ ك َّل َش َيء َر َح َم ً
َ َ َ َ .172ت َغفر َ ل ذ َ َ
الن ِ
َ .173ل َخَ َ ال َّ م َ ا ِ َ األََر ِ
م َ َكَبر ِم َ َخَ َِ َّ
اس
َ
َ .174ما َةا َل َك ِإالَّ َما َق َ ِق َل لِ ر ِل ِم َ َقَبِ َك
س َك ِم َثِ ِه َشيء
َ .175لَ َ
َ
َ .176فَ َ ال َل ِةي َعَ َ ِه َ َ ِ َر ِم َ َذ َهب
َ
ِ
ِ
َ َ .177لَة َ َ
اخ َتَرَناه َل َعَ ى عَ ل َعَ ى اَل َعاَلم َ
م َ َما َبَ َنه َما
َ َ .178لَة َ َخَ َةَنا ال َّ َم َ ا ِ َ األََر َ
ِ
ِ
ِ
َ .179ه َل ََت َ
اك َح ث َضَ ف ِإَبَراه َل اَلم َكَرِم َ

-233-

األحزاب

69

119

سبأ

12

81

الصافات

113-112

135

الصافات

158

144

ص

17

136

ص

20

112

ص

25

136

ص

30

130+81

ص

35

112+81

ص

36

81

ص

37

81

ص

48-45

139

الزمر

9

153

الزمر

67

99+96

الزمر

75

148

غافر

7

150

غافر

57

96

فصلت

43

122

الشورى

11

99+87

الزخرف

53

145

الدخان

32

76+75

ق

38

94

الذاريات

29-24

90

طا َفأَن اهل ِذ َكر َّ ِ
 .180ا َ َت َح َ َذ َعَ َ ِه َل َّ
الشَ َ
َ َ َ

َ َ .181ل َ ال َ َ َك َت َب َّ َعَ َ ِه َل اَل َج َء َل َع َّذَبه َل ِفي ال َنَ ا
ََ .182ل َل َترى ِإَلى َّال ِذ َ َنا َفة ا َ ة ل َ ِ َخ َ ِان ِه َل
َّ ِ
عمن ا ال َت َت َ َّل َ ا َق َ ماً َغ ِض َب َّ َعَ َ ِه َل
 َ .183ا َ َها الذ َ َ
َمَره َل َ َ َف َع َ َما َؤ َمر َ
 .184ال َ َع َ َّ َ َما َ
ِ
ِ
َح َ َن َ َفَر َج َها
َ َ .185مَرَي َل َابَن َ ع َمَار َ َّالتي َ
َ َ .186ما َ َعَ ل جن َ َربِ َك ِإالَّ ه َ
اضر ِ ,إَلى ربِها َن ِ
ِ ِ
اظَر
َ َ
 .187ج ه َ َ َمئذ َن َ
ِ .188إَّنه َلَة َ َر

َك ِريل

الن ِار َذا ِ اَل َ ق ِ
 .189ق ِت َل َ َ َحاب األ َخ ِ َّ ,
ِ
ِ
َه ِل اَل ِك َت ِ
ِ .190إ َّ َّالذ َ َك َفر ا ِم َ َ
اب َ اَلم َش ِرك َ
َح  َّ ,ال َّ َم
 .191ق َل ه َ َّ َ

-234-

المجادلة

19

116

الحشر

3

44

الحشر

12-11

195

الممتحنة

13

39

التحريم

6

145

التحريم

12

177

المدثر

31

146

القيامة

23-22

87

التكوير

19

153

البروج

8-4

180

البينة

6

30

اإلخالص

4-1

99+53

ثان ًا :فهرس األحا ث
م

ر

طرف الح ث

1
2

أخبرني بهن جبريل آنفاً

أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السالم,

3
4

أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي

افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين

5

إن هللا لم يجعل لمسخ نسالً

الح ث
البخاري

152

البخاري

43

اإلمام أحمد

124

أبو داود

22

مسلم

45

البخاري

119

اإلمام أحمد

159

اإلمام أحمد

69
97
150

6
7

إن موسى كان رجالً حيياً ستي اًر
أهكذا تجدون حد الزاني فيكم

8

أيها الناس أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم

9

حكى عن موسى عليه السالم أنه وقع في نفسه

أبو يعلى

10

فيشفع النبيون والمالئكة والمؤمنون

11

قاتل هللا اليهود ُح ّرمت عليهم الشحوم
قال هللا كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك

البخاري
البخاري

12

ال فح

65

البخاري

51

13

قال سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا

اإلمام أحمد

152

14

كذبت يهود ,إن هللا لو أراد

15

ال ُيصلين أحد العصر إال في بني قريظة
لما فرو سليمان بن داود من بناء بيت المقدس

اإلمام أحمد
البخاري

69

17

من ال يشكر الناس ال يشكر هللا
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وص ِعد ُل ال ِ
وغ َر َو َس َك َن ِفي اْل َج َب ِل
ص َ
َ َ َ
وط م ْن ُ
ِ ِ
ض اْلجُن ِ
اهيم ِم ْن ُه َن َ ِ
وب التكوين 7-1/20 :
اك إَلى أ َْر ِ َ
َو ْانتََق َل إ ْب َر ُ
التكوين 2/22 :
خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق
الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي التكوين 7/24 :
-236-

101+90
150

138
159
143

24

فقال عيسو ليعقوب :أطعمني من هذا

25

وظهر له الرب وقال  :ال تنزل إلى مصر

26

29

التكوين 33-30/25 :
التكوين 3-2/26 :

137
208

من أجل أن إبراهيم سمع قولي
َه ُل اْلم َك ِ
ام َأرَِت ِه
ان َع ِن ْ
َو َسأََل ُه أ ْ َ
فقال إسحاق ليعقوب :تقدم ألحسك

التكوين 6/26 :

210

التكوين 11-7/26 :

138

التكوين 25-21/27 :

137

وكان في المساء أنه أخذ ليئة ابنته

ِ
ان
ص َارَع ُه ِإ ْن َس ال
َف َبق َي َي ْعُق ُ
وب َو ْح َدهَُ ,و َ
فدعا يعقوب اسم المكان فنيل

التكوين 25-22/29 :

134

التكوين 32-24/32 :
التكوين 30/32 :

91

32

فقال يعقوب لبنيه وكل من كان معه

التكوين 4-2/35 :

130

33
34

وظهر هللا ليعقوب أيضاً

التكوين 12-9 /35 :

209

وسكن يعقوب وهو اآلب المباشر

التكوين 1/37 :

16

35

فكلم هللا إسرائيل في رؤى الليل

التكوين 6-2/42 :

21

36

وسكن إسرائيل في أرض مصر

التكوين 27/47 :

16

37

المالك الذي خلصني من كل شر

38

سمع أنينهم ,فتذكر هللا بني إسرائيل

التكوين 16/48 :
الخروج 25-14/2 :

151

27
28
30
31

88

98

39

قال الرب لموسى  :إني قد رأيت مذلة

الخروج 7/3 :

77

40

وقال هللا أيضاً لموسى هكذا تقول

الخروج 15/3 :

76

ُع ِطي ِن ْعم ًة لِه َذا َّ
الش ْع ِب
َوأ ْ
َ
فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه

الخروج 22-21/3 :
الخروج 18/4 :

43

يقول الرب إسرائيل ابني البكر

44

من مثلك بين اآللهة يا رب

الخروج23-21/4 -
الخروج 11/5 :

45

فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد

46

وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له

الخروج 23-22/5 :
الخروج 20/6 :

وَفعل بُنو ِإسرِائ ِ ِ ِ
وسى
َ ََ َ َْ َ
يل ب َح َسب َق ْول ُم َ
كان الرب يسير أمامهم نها اًر

الخروج 36-35/12 :

72

الخروج 22-20/13 :

92+79

41
42

47
48
49
50
51

فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها
الخروج 21-20/15 :
فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى الخروج 3-1/16 :
الخروج 7/16 :
أما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا

-237-

216+72
120
53
93
136
160

113
94+55
94

52

فصر موسى إلى الرب قائالً

الخروج 4/17 :

116

الخروج 13-9/17 :

111
78

53
54

فقال موسى ليوشع انتخب لنا رجاالً

واآلن إن امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي

الخروج 5/19 :

55

فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب

الخروج 11-10/19 :

88

56

أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض

الخروج 1-5/20 :

58

57

اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام

الخروج 10-8/20 :

الس ْب ِت لِتَُقِّد َس ُه
اُ ْذ ُك ْر َي ْوَم َّ
ال تصنعوا معي آلهة فضة

161

الخروج 11-9/20 :
الخروج 23/20 :

95

60

وها أنا مرسل مالكاً أمام وجهك

الخروج 20/23 :
الخروج 25-24/23 :

62

وب ْي ِن ِم ْن َذ َه ٍب
ص َن ُع َك ُر َ
َوتَ ْ
فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب

الخروج 22-18/25 :

58
59
61
63

األموريين والحيثيين

64

إن الرب ندم على الشر الذي قال إنه يفعله

الخروج 6-2/32 :
الخروج 14/32 :

58
152
58
151
131+72
100

65

ال تقدر أن ترى وجهي

الخروج 20 /33 :

89

66

ثم صعد موسى وهارون وناداب

الخروج 11-9/34 :

89

67

وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة الخروج 11-7/37 :

92

68
70

ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه
ّ
والَ تُ ْع ِط ِم ْن َزْرِع َك لِ ِ
إل َج َازِة
َ

فلما دخل موسى إلى خيمة االجتماع

69

الالويين 10-9/16
الالويين 22-19/18 :

131
61

العدد 89/7 :

147

71

فخرج موسى وكلم الشعب بكالم الرب

العدد 25 – 24/11 :

112

72

وتكلمت مريم وهارون على موسى

73

أليس خير لنا أن نرجع إلى مصر

العدد 3-1/12 :
العدد 4-1/14 :

137

74
75

يا رب ظهرت لهم عيناً لعين

العدد 14/14 :

92

فقال الرب لموسى وهارون من أجل أنكما

العدد 12/20 :

120

76

فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة

77

ليس هللا إنسان فيكذب وال ابن إنسان فيندم

العدد 9-8/21 :
العدد 19/23 :

131

55

100

78

وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب

العدد 2-1/25 :

60

79

وقال لهم موسى هل أبقيتم كل أنثى حية

العدد 18-15/31 :

133

-238-

80

ص ِعد هارون اْل َك ِ
اه ُن ِإَلى َج َب ِل ُه ٍ
ور
َ َ َُ ُ
أنظر قد جعلت أمامكم األرض ادخلوا

العدد38/33-
التثنية 8/1 :

82

أيضا غضب الرب بسببكم
وعلي ً
ّ
وغضب الرب علي بسببكم

التثنية 37/1 :
التثنية 27-26/3 :

84

أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب

85

ألنك أنت شعب مقدس للرب إلهك

التثنية 17-16/5 :
التثنية 8-6/7 :

86

ومن أجل أنكم تسمعون هذه األحكام

87
88

مباركاً تكون فوق جميع الشعوب

التثنية 14-12/7 :
يوشع 16-14/7 :

أنتم أوالد للرب إلهكم ال تخمشوا أجسادكم

التثنية 2-1/14 :

89

وان سمعت سمعاً لصوت الرب

التثنية 8-1/28 :
التثنية 35-34/32 :

91

وقال له الرب هذه األرض التي أقسمت

81
83

43
209
139
120
172
78
172+33
21
105+78+53
28

90

أليس ذلك مكنو اًز عندي مختوماً عليه

92

الر ِّب ِفي أ َْر ِ
ض
وسى َع ْبُد َّ
َف َم َ
ات ُه َن َ
اك ُم َ
من أجل بنات صهيون يتشامخن ويمشين

التثنية7-5/34-
يوشع 14-12/4 :

94

ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون

يشوع 8/8 :

93

95

وأخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم

يشوع 44/10 :

93

96

ألن الرب إلهكم هو المحارب عنكم

يشوع 3/23 :

93

97

قد طرد الرب من أمامكم شعوباً كثيرة وقوية

يشوع 10/23 :

93

93

98
99

التثنية 4/34 :

وجمع يشوع جميع أسباط إسرائيل إلى شكيم يشوع 2-1/24 :
القضاة 25/6 :
ابن مذبحاً للرب إلهك على رأس هذا

171
56
72+44
99

93
116

 100فقال له هو ذا رجل هللا في هذه المدينة

صموئيل األول8-6/9:

114

 101هلم نذهب إلى الرائي

صموئيل األول9 /9 :

114

 102بعد ذلك تأتي إلى جبعة هللا

صموئيل األول6-5/10:

113

 103الرب ال يكذب وال يندم ألنه ليس إنساناً ليندم صموئيل
األول29/15:
صموئيل
 104الرب ندم ألنه مّلك شاول على إسرائيل
األول19/26:
صموئيل الثاني5-4/5:
 105كان داود ابن ثالثين سنة حين ملك
 106ذهب داود ورجاله إلى أورشليم إلى

صموئيل الثاني10-6/5:

-239-

101
100
84
84

 107وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب

صموئيل الثاني 14/6 :

 108أنا أكون لداود أباً ,وهو يكون لي ابناً
 109وَكان ِفي وْق ِت اْلمس ِ
اء أ َّ
ام
َ َ
َ
ََ
َن َد ُاوَد َق َ
 110وصعد فرعون مصر وأخذ جازر وأحرقها

صموئيل الثاني13/7 :

53

صموئيل الثاني5 -2/11:

133+74

الملوك األول 16/9 :

56

الملوك األول 6-4/11 :

130

الملوك األول8-5/11:

61

الملوك األول25/12:

21

الملوك األول 18/13 :

150+139

 115وصر إلى الرب وقال أيها الرب إلهي

الملوك األول22-20/17 :

136

 116وكان حينما قطعت إيزابل أنبياء الرب

الملوك األول .4/18 :

124

 117ألم يخبر سيدي بما فعلت حين قتلت ايزابل

الملوك األول 13/18 :

124

الملوك األول 19 /18 :

130

الملوك األول 19/22 :

143

 120واآلن فأتوني بعواد ,ولما ضرب العواد

الملوك الثاني 15/3 :

113

 121وسار الملك آحاز للقاء نغالت فال سر

الملوك الثاني13-10/16:

60

الملوك الثاني 13/23 :

60

الملوك الثاني26-22/25 :

56

الملوك الثاني 25/25 :

19

 125وأفرز داود رؤساء الجيا للخدمة

أخبار األيام األولى1/25:

136

 126أنت ابني وأنا اليوم ولدتك

المزامير 8-7/2 :

105

 127إلى متى يا رب تنساني كل النسيان

المزامير 1/13 :

98

 128صعد دخان من أنفه ,ونار من فمه

المزامير 8/18 :

89

 129الرب في هيكل قدسه ,عيناه تنظران

المزامير 4/18 :

89

 130فاستيقظ الرب كنائم جبار معبط من الخمر

المزامير 66-65/78 :

97

أشعياء 2/6

148

 132في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد أشعياء

إشعياء 4-2 /20
أشعياء 19/26 :

114

 134هو ذا الرب يأتي من بعيد غضبه مشتعل

إشعياء 28-27/30 :

 111وكان في زمان شيخوخة سليمان

ِ
له ِة
َ 112ف َذ َه َب ُسَل ْي َم ُ
اء َع ْشتُ َ
ور َث إ َ
ان َوَر َ
 113هذه آلهتكم التي أصعدتكم من مصر
 114فقال له أنا أيضاً نبي مثلك

ِ ِ
اآلن أ َْرِس ْل و ْ ِ
يل
َ 118ف َ
اج َم ْع إَل َّي ُك َّل إ ْس َرائ َ
َ
 119قد رأيت الرب جالساً على كرسيه

 122واْلمرتََفعات َّالِتي ُقباَل َة أ ِ
يم
َ ُْ َ ُ
َ
ُ
ُورَشل َ
 123فقام جميع الشعب من الصغير إلى الكبير
24

وفي الشهر السابع جاء إسماعيل

ِ ِ ٍِ ِ
السرِاف ِ
َجِن َح ٍة
131
يم َواقُفو َن َف ْوَق ُه ,ل ُك ّل َواحد ستَّ ُة أ ْ
َّ َ ُ

 133تحيا أمواتك تعدم الجثث
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136

171
89

 135أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب

إشعياء21-20/59 :

111

 136ولكنهم تمردوا واحزنوا روح قدسه

أشعيا .10/63 :

154

 137مالك حضرته خلقه لمحبته ورأفته

أشعيا 9/93 :

154

 138الكهنة لم يقولوا أين هو الرب

أرميا 8/2 :

115

 139لماذا تخاصمونني ,كلكم عصيتموني

إرميا 30-29/2 :

124

 140فقلت آه يا سيد الرب

إرميا 10/4 :

70

 141فمن اليوم الذي خرج فيه آباؤكم

أرميا 6-25/7 :

124

 142لذلك أعطى نساءهم آلخرين ,وحقولهم

إرميا 12-10/8 :
إرميا 16-13/8 :

138

 144وقال الرب لي توجد فتنة بين رجال يهوذا

أرميا 10-9/11 :

61

 145صرت للضحك كل النهار ,كل واحد استه أز

أرميا 8 -7/20 :

117

أرميا14-13 /23 :

132

أرميا 27-25/23 :

116

إرميا 17-15/28 :
إرميا 19/26 :

132

 143من النبي إلى الكاهن ,كل واحد يعمل بالكذب

الس ِ
 146وَقد أرَيت ِفي أَ ْنِبي ِ
ام َرِة َح َماَق ًة
اء َّ
َ ْ َُْ
َ
 147قد سمعت ما قالته األنبياء الذين تنبأوا
 148فقال أرميا النبي لحنينيا النبي
 149فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم

 150ثم نظرت واذا على المقبب الذي على رأس حزقيال 1/3 :
حزقيال 6-4/9 :
 151فامتأل البيت من السحابة ,وامتألت من
حزقيال 42-27/16 :
 152ها أنذا أجمع جميع محبيك من حولك
 153أنا الرب تكلمت  :ال أطلق وال أشفق وال أندم حزقيال 14/24 :
دانيال 10/7 :
 154نهر نار جرى وخرج من قدامه

87

100
147
89
99
100
143

 155وسمعت صوت إنسان بين األي فنادى

دانيال 16/8 :

154

 156وفي ذلك اليوم يقوم ميخائيل الرئيس

دانيال 1/12 :
دانيال 2/12 :

154

 157وكثيرون من الراقدين في تراب األرض
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171

رابعاً :كشاف فة ار ا نج ل
ال فر

ال فح

1

حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون

متى 2-1/15 :

25

2

وقال لم أرسل إال إلى خراف بيت إسرائيل

متى 17/15 :

187

3

ال تظنوا أني جئت ألنقض الناموس

متى 17/15 :

187

4

يا أورشليم يا قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين

متى 39-37/23 :

162

5

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون

متى 15-13/23 :

25

6

واجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة

مرقس 2-1/7 :

162

7

ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوا

لوقا 20/21 :

162

8

وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة

أعمال الرسل 3-1 /4 :

180

9

أما شاول فكان يسطو على الكنيسة

أعمال الرسل 3/8 :

183

10

أيها الرجال اإلسرائيليون اسمعوا

أعمال الرسول 2/22 :

186

11

لسنا نجد شيئاً رديئاً في هذا اإلنسان

أعمال الرسل 9/23 :

149

أعمال الرسل 17/26 :

187

رسالة بولس إلى أھل
رومية 4/1 :

186

رومية 11/4 :

115

رسالة بولس إلى أھل
رومية . 5/9 :
رسالة بولس الثانية إلى أھل
كورنتوس 14/13 :
رسالة بولس إلى أھل
غالطية 4-3/1 :
رسالة بولس إلى أھل
غالطية 28-25/3 :
رسالة بولس إلى أھل فيلبي
11-5/2 :
رسالة بولس إلى أھل
كولوسي 24/3 :

186

م

الفةر

12
13

منقذاً إياك من الشعب ومن األمم

وتعين ابن هللا بقوة من جهة روح القداسة

14

ي ُكون أَبا لِج ِم ِ َّ ِ
ين ُي ْؤ ِمُنو َن
يع الذ َ
َ َ ً َ
المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلهاً

16

نعمة ربنا يسوع المسيح ,ومحبة هللا

17

نعمة لكم وسالم من هللا األب ومن ربنا يسوع

18

ألنكم جميعاً أبناء هللا باإليمان بالمسيح يسوع

19

فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح

20

ألنكم تخدمون الرب المسيح

15
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185
185
187
184
186

خام اً :كشف األع ل
اال ل

ل

ال فح

1

ابن سينا

5

2

أبو سفيان

193

3

ادوارد ملك بريطانيا

217

4

األشتر النخعي

198

5

اغريباس

180

6

بطرس

181

7

بولس

181

8

جان بول سارتر

221

9

الجويني

10

حرقوص بن زهير (ذو الخويصرة)

199

11

دوركايم

119

12

السهروردي

13

عبد هللا بن سبأ

197

14

عيينه بن حصين

193

15

الغزالي

3

16

الفارابي

5

17

فرانكلين

216

18

فرويد

219

19

الكمال السمناني

20

لوقا

21

المجد الجيلي

22

محمد بن الحنفية

202

23

مرقس

181

24

نيتشه

219

25
26

3

5

4
188
4

نيرون

180

هيرودوس

129
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ا اً :كشف بالب ا
اال ل

م

ال فح
5

1

أذربيجان

2

البصرة

200

3

بودابست

215

4

الحروراء

199

5

الري

2

6

طبرستان

2

7

طرسوس

182

8

الكوفة

200

9

مراغة

8

10

مزدخان

12

11

ھراة

12

12

اليمامة

200
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ابعاً :كشف الفرق الجماعا
الم ط ح

ل

ال فح

1

األ ازرقة

200

2

اإلسماعيلية

204

3

البابية

205

4

البرجماتية

222

5

البهائية

205

6

الخوارج

199

7

الداروينية

219

8

الزرادشتية

203

9

الشيوعية

218

10

الصدوقيون

180

11

الصهيونية

205

الفريسيون

177

13

القاديانية

205

14

القبط

15

15

القرامطة

204

16

الكتبة

177

17

الكرامية

4

18

المعتزلة :

10

19

المكيافيلية

222

20

الهندوسية

203

21

الوجودية

218

12
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ثامناً :كشف الةبائل األمل
ل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اآلشوريون

اال ل

ال فح
59

األراميون

59

األروميون

59

األموريون

58

األوس

193

البابليون

59

الحثيون

58

الحويون

58

الخزرج

193

الصيدونيون

59

العقرونيون

59

العمونيون

59

الفرزيون

58

الفلسطينيون

59

الكنعانيون

58

المؤابيون

59

اليبوسيون

58
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تا عاً :كشف الم ط حا
الم ط ح

ل

ال فح

1

بعل

121

2

التجسيم

91

3

التشبيه

91

4

العهد القديم

18
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عاشراً :المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

العهد القديم :دار الكتاب المقدس – قبرص – 1998ل.

اإلنجيل :دار الكتاب المقدس – قبرص – 1998م.
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 -لبنان – األولى1994 -م
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 .151النحلة اللقيطة البابية والبهائية  :عبد المنعم النمر ,مكتبة التراث اإلسالمي ,القاهرة
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م خص البحث
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد.
وبعد:
تناولت في بحثي (م قف فخر ال

في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول ,ما ي :

ال ار ي م األخ ق العةائ ال ه

) ,والذي جاء

الً :المقدمة وتحتوي على أهمية الموضوع ,وأسباب اختياره والصعوبات التي واجهها الباحث أثناء
بحثه ,وخطة البحث ,ومنهج البحث الذي اتبعته أثناء الدراسة .

ثان اً :التمه  :تناولت من خالله حياة اإلمام الرازي وعقيدته ومكانته العلمية ,شيوخه وتالميذه
ومؤلفاته وأقوال العلماء فيه.

ثالثاً :الف ل األ  :تنا ولت الحديث فيه عن اليهود من حيث نشأتهم وأسماؤهم ,وأهم فرقهم,
ومنزلتهم ونعم هللا عليهم ,وعقاب هللا تعالى لهم .

رابعاً :الف ل الثاني :بينت فيه موقف الرازي من عقيدة األلوهية عند اليهود ,من الذات اإللهية,
ومن الصفات اإللهية.

خام اً :الف ل الثالث :بينت فيه موقف الرازي من عقيدة اليهود في األنبياء والمالئكة والكتب

ا لسماوية ,عقيدة اليهود في النبوة واألنبياء عليهم السالم ,عقيدة اليهود في المالئكة ,عقيدة اليهود
في الكتب السماوية واليوم اآلخر.

ا اً :الف ل الرابع  :بينت فيه موقف الرازي من عالقة اليهود بغيرهم من األمم ,موقف اليهود

من النصارى ,موقف اليهود من المسلمين قديماً وحديثاً ,موقف اليهود من الشعوب األخرى.

ابعاً :الخاتم  :وتتضمن أهم النتائج ,والتوصيات التي توصل إليها الباحث من خالل دراسته .
 .1أكثر القرآن الكريم من الحديث عن اليهود صفاتهم وأخالقهم ,حتى زادت عدد اآليات التي
تحدثت عنهم عن خمسمائة آية.

 .2يعتبر اإلمام فخر الدين الرازي من العلماء القالئل الذين فضحوا مواقف اليهود وأبان صفاتهم
وأخالقهم وطبائعهم.

 .3خاطب هللا سبحانه اليهود بعدة أسماء منها بنو إسرائيل واليهود.

 .4وضح اإلمام فخر الدين الرازي أن القرآن الكريم أكثر من ذكر النعم التي أنعم هللا بها على
اليهود.
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 .5وضح اإلمام فخر الدين الرازي أن اليهود حال كفرهم وعصيانهم عاقبهم هللا بأشد صنوف
العذاب ,وبأنواع متعددة ومختلفة منه.

ّ .6بين اإلمام فخر الدين الرازي موقف اليهود من اإليمان باهلل وكفرهم به.
ّ .7بين اإلمام فخر الدين الرازي موقفهم من اإليمان بالمالئكة واألنبياء والرسل ,واالفتراء عليهم
باألكاذيب.

ّ .8بين اإلمام فخر الدين الرازي موقفهم من رسالة محمد  ,ومعاداتهم للدعوة الجديدة.

ثامناً :الت

ا :

 .1أوصي نفسي وأخواني بتقوى هللا ولزوم طاعته.

 .2اهتمام الجامعة والجهات الرسمية في البالد بالتركيز على بيان فساد عقائد اليهود وأخالقهم.
 .3توصية بدراسة صفات اليهود من خالل التوراة والتلمود.

 .4إفراد بعض الدراسات عن كتاب بروتوكوالت حكماء صهيون.
 .5دراسة صفات اليهود وأخالقهم عند العلماء المعاصرين.

 .6التركيز على دراسة الفكر اليهودي والصهيوني وبيان فساده.
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ABSTRACT
Praise be to Allah , prays and peace to our prophet Mohammed peace be
upon hi m …
I explained in my research (Fakhr Al Deen Al Razy's point of view and his
attitude from the moral constitutions and dogma of Judaism) which I
mentioned in an introduction , preface and four chapters , as the following
:- Introduction : consists of the importance of subject , the reasons of
choice , the obstacles of researcher in his study , the plan of study and the
method of study which I follow .
- Preface : I explained the life of Imam Al Razi , his ideology , his academic
position , his old men and pupils , references , and the opinions of scholars
- The First Chapter : it consists of four parts , explained the early life and
the growth of Judaism , their names , bands , positions , and the bless of
GOD for them as well as his punishment .
- The Second Chapter : consists of two parts , explained . Al Razy's point of
view and his attitude for the Jewish's beliefs of GOD .
- The Third Chapter : consists of three parts :
The view of Al Razi for Jewish's dogma in messengers , angels , and the
monotheistic religions and the day of end for Jewish .
- The Fourth Chapter : consists of three parts :
The view and attitude of AL Razi for the realation of Jewish with other
nations , their attitudes with Christians , and Muslims now and the past .
-Conclusion : Includes , the important results and recommendations which
the research achieved as :
1. Holy Quran mentioned Jewish largely in many postion , their
characters , and features , and the verses which Quran
mentioned , reached five hundred ones .
2. Imam Fakher Al Deen Al Razi is considered one of most scholars
who wrote about Jewish and exposure their situation , and action ,
their feature , and habitsd .
-263-

3. Imam Fakher Al Deen Al Razi showed that Holy Quran largely
mentioned the blessing of GOD for Jewish .
4. Imam Fakher Al Deen Al Razi explained that when Jewish
disobedient and un believed in GOD , Allah punished them with the
greatest kind of torture in different ways .
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