
      زةزةــغغ  --  اإلســالميةاإلســالمية  الجــامعةالجــامعة
    ااــــــالعليالعلي  اتاتالدراســالدراســ  عمــادةعمــادة

                                                                                                            ديندينــــــللاا  ولولــــــــأصأص  ـــةـــةكليكلي
    المعاصرةالمعاصرة  ذاهبذاهبــــوالموالم  العقيدةالعقيدة  قسمقسم

    
  

  اليهوداليهود  عقائدعقائد
  خاللخالل  منمن

  وسلموسلم  عليهعليه  اهللاهللا  صلىصلى  النبيالنبي  معمع  احلواراحلوار
  
  

  إعدادإعداد
  البردينيالبرديني  ددالعبالعب  أحمدأحمد  عدنانعدنان

  
  

    إشرافإشراف
  السميريالسميري  عبدعبد  زايدزايد  جابرجابر  //دد..أأ

 

الً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اقدم هذا البحث استكم
 العقيدة والمذاهب المعاصرة

  
  ))مم22001100  --  هـهـ11443311((



ِبسم ِ
ِبسمْ ِ
ْ
ِالرحمن  ِاِهللاهللا  

ْ ِالرحمنَّ
ْ َّ

ِالرحيم   ِ
ِالرحيمَّ ِ
َّ

  

  

  تعالَواْتعالَواْ  لِْكتاِبلِْكتاِباا  أَهلَأَهلَ  يايا  قُلْقُلْ  ﴿﴿

  وبينكُموبينكُم  يننايننابب  سواٍءسواٍء  مٍةمٍةكَِلكَِل  ِإلَىِإلَى

  ِبِهِبِه  نشِركنشِرك  والَوالَ  اللّهاللّه  ِإالَِّإالَّ  نعبدنعبد  أَالَّأَالَّ

  بعضاًبعضاً  بعضنابعضنا  يتِخذَيتِخذَ  والَوالَ  شيئاًشيئاً

  تولَّواْتولَّواْ  فَِإنفَِإن  اللِّهاللِّه  دوِندوِن  منمن  أَرباباًأَرباباً

  ﴾﴾  مسِلمونَمسِلمونَ  ِبأَناِبأَنا  اشهدواْاشهدواْ  فَقُولُواْفَقُولُواْ
  

  ٦٤٦٤::عمرانعمران  آلآل
  

        



        اإلهـــداءاإلهـــداءاإلهـــداءاإلهـــداءاإلهـــداءاإلهـــداءاإلهـــداءاإلهـــداء

  هذههذه  علىعلى  ييوجودوجود  سببسبب  هوهو  الذيالذي  أبيأبي  إلىإلى  

  ليلي  نصحهنصحه  عنعن  يوماًيوماً  ترددتردد  ماما  والذيوالذي  األرض،األرض،

  ..……إيايإياي  ومساعدتهومساعدته

  أميأمي  الكون،الكون،  هذهذ  فيفي  أمأم  وأغلىوأغلى  أعزأعز  وإلىوإلى  

  ،،  ينينممالداِئالداِئ  وحنانهاوحنانها  بعطفهابعطفها  حبتنيحبتني  التيالتي  الحنونةالحنونة
  ....……  بدعائهابدعائها  عنيعني  تنقطعتنقطع  لملم  والتيوالتي

  سهرتسهرتوو  القرين،القرين،  بمثابةبمثابة  ليلي  كانتكانت  منمن  وإلىوإلى  

  جتيجتيزوزو  البحث،البحث،  هذاهذا  فيفي  عمليعملي  طوالطوال  اللياليالليالي  معيمعي

  ،،وأنسوأنس  ،،وزهرةوزهرة  ،،أفنانأفنان  أوالدي؛أوالدي؛  إلىإلىوو  ،،  ))أنسأنس  أمأم((
  …………وآيةوآية

  ..اليهوداليهود  يديد  علىعلى  استشِهداستشِهد  أوأو  ِتلِتلقُقُ  منمن  كلكل  إلىإلى  ثمثم  

  

  

  



        والتقديروالتقديروالتقديروالتقديروالتقديروالتقديروالتقديروالتقدير        الشكرالشكرالشكرالشكرالشكرالشكرالشكرالشكر

  بهبه  أستنيرأستنير  ونوراًونوراً  ونبراساًونبراساً  دستوراًدستوراً  ليلي  وجعلهوجعله  لإلسالم،لإلسالم،  هدانيهداني  الذيالذي  هللاهللا  الحمدالحمد

  كلكل  ولهوله  ف،ف،السلالسل  منهجمنهج  التباعالتباع  الطريقالطريق  ليلي  يسريسر  أنأن  الحمدالحمد  تعالىتعالى  فلهفله  الظلمات،الظلمات،  فيفي

  ..العلمالعلم  طالبطالب  مسلكمسلك  بيبي  سلكسلك  أنأن  الشكرالشكر

  زايدزايد  بنبن  جابرجابر  ::الدكتورالدكتور  األستاذاألستاذ  العظيم،العظيم،  أستاذيأستاذي  إلىإلى  والعرفانوالعرفان  بالشكربالشكر  أتقدمأتقدم  

  خاللخالل  خاصةخاصة  عنايةعناية  منمن  إياهإياه  أعطانيأعطاني  ولماولما  رسالتي،رسالتي،  علىعلى  اإلشرافاإلشراف  لقبولهلقبوله  السميري؛السميري؛

  نهرنهر  بمثابةبمثابة  ليلي  فكانفكان  العلم،العلم،  منمن  اهللاهللا  أعطاهأعطاه  ممامما  شيءشيء  فيفي  عليعلي  يبخليبخل  ولمولم  إشرافه،إشرافه،

  اهللاهللا  وأسألوأسأل  حين،حين،  كلكل  أكلهاأكلها  تؤتيتؤتي  مثمرةمثمرة  وكنخلةوكنخلة  عطشت،عطشت،  متىمتى  منهمنه  أنهلأنهل  مستفيضمستفيض

  والمسلمين،والمسلمين،  اإلسالماإلسالم  بهبه  ينفعينفع  وأنوأن  وذريته،وذريته،  وعملهوعمله  وعلمهوعلمه  دينهدينه  فيفي  لهله  يباركيبارك  أنأن  تعالىتعالى

دويسدآمينآمين  ……عملعمل  وحسنوحسن  عمرعمر  طولطول  معمع  العقيدة،العقيدة،  ثغورثغور  منمن  ثغراًثغراً  بهبه  تعالىتعالى  اهللاهللا  ويس..  

  جابرجابر  أحمدأحمد  //الدكتورالدكتور  الفاضلين؛الفاضلين؛  ستاذينستاذيناألاأل  إلىإلى  الجزيلالجزيل  بالشكربالشكر  وأتقدموأتقدم  كماكما  

  الرسالةالرسالة  هذههذه  مناقشةمناقشة  لقبولهمالقبولهما  الشنطي؛الشنطي؛  اهللاهللا  عبدعبد  الدينالدين  عمادعماد  //والدكتوروالدكتور  العمصي،العمصي،

  ..والمسلمينوالمسلمين  اإلسالماإلسالم  بهمابهما  ونفعونفع  خيراًخيراً  اهللاهللا  فجزاهمافجزاهما  أعبائهما،أعبائهما،  كثرةكثرة  علىعلى  المتواضعةالمتواضعة

  نينييرافقايرافقا  زاالزاال  ماما  اللذَيناللذَين  األعزاء،األعزاء،  والديوالدي  إلىإلى  الكبيرالكبير  بالشكربالشكر  وأتقدموأتقدم  كماكما

  ماداممادام  الجزاء،الجزاء،  خيرخير  عنيعني  اهللاهللا  وجزاهماوجزاهما  ونهاراً،ونهاراً،  ليالًليالً  العظيمةالعظيمة  ونصائحهماونصائحهما  بدعائهمابدعائهما

  أنأن  تعالىتعالى  وأسألهوأسأله  هللا،هللا،  يسبحيسبح  ملَكملَك  السماءالسماء  فيفي  دامدام  وماوما  يرزق،يرزق،  كائنكائن  األرضاألرض  هذههذه  علىعلى

  ..آمينآمين  ……  العملالعمل  حسنحسن  معمع  العمرالعمر  طولطول  يرزقهمايرزقهما

  غاليةغاليةالال  زوجتيزوجتي  أوالدي،أوالدي،  وأموأم  دربي،دربي،  رفيقةرفيقة  إلىإلى  بالشكربالشكر  أتوجهأتوجه  أنأن  أنسىأنسى  ولنولن  

  العدد،العدد،  ذواتذوات  اللياليالليالي  معيمعي  وسهرتوسهرت  الدراسة،الدراسة،  مشاقمشاق  معيمعي  تحملتتحملت  التيالتي  ))أنسأنس  أمأم((

      ..  الجزاءالجزاء  خيرخير  عنيعني  اهللاهللا  فجزاهافجزاها  لالستراحة،لالستراحة،  ويدويد  للزادللزاد  يديد  يداها؛يداها؛  ليلي  وبسطتوبسطت

  فيفي  يوماًيوماً  يقصروايقصروا  لملم  الذينالذين  وأخواتي؛وأخواتي؛  إخوانيإخواني  إلىإلى  الشكرالشكر  وأوصلوأوصل  كماكما  

  ::األستاذةاألستاذة  أختيأختي  لشكرلشكربابا  وأخصوأخص  أصغرهم،أصغرهم،  أنيأني  وخصوصاًوخصوصاً  وتعليمي،وتعليمي،  عليعلي  اإلنفاقاإلنفاق
  المدرسيةالمدرسية  دراستيدراستي  أثناءأثناء  والوقتوالوقت  الجهدالجهد  منمن  معيمعي  بذلتهبذلته  لمالما  ))محمدمحمد  أمأم((  نائلةنائلة



  قامتقامت  والتيوالتي  ))اسماعيلاسماعيل  أمأم((  سميرةسميرة  ::األستاذةاألستاذة  أختيأختي  إلىإلى  موصولموصول  والشكروالشكر  والجامعية،والجامعية،

    ..اإلنجليزيةاإلنجليزية  اللغةاللغة  إلىإلى  البحثالبحث  ملخصملخص  بترجمةبترجمة

  الكبير،الكبير،  البيتالبيت  ةةبمثاببمثاب  ليلي  كانتكانت  التيالتي  اإلسالميةاإلسالمية  الجامعةالجامعة  جامعتي،جامعتي،  أنسىأنسى  والوال  

  وعمادةوعمادة  الدينالدين  أصولأصول  كليةكلية  بالشكربالشكر  وأخصوأخص  وعاملين،وعاملين،  تدريسيةتدريسية  وهيئةوهيئة  إدارةًإدارةً

  الجامعةالجامعة  مكتبةمكتبة  علىعلى  القائمينالقائمين  وإلىوإلى  ..العقيدةالعقيدة  قسمقسم  وباألخصوباألخص  العليا،العليا،  الدراساتالدراسات

  ..بالكتببالكتب  لالنتفاعلالنتفاع  تسهيالتتسهيالت  منمن  ليلي  قدموهقدموه  لمالما  اإلسالمية؛اإلسالمية؛

  أمامهأمامه  ثَنَيتُثَنَيتُ  الذيالذيوو  السبل،السبل،  بيبي  ضاقتضاقت  إذاإذا  أستشيرهأستشيره  منمن  إلىإلى  والعرفانوالعرفان  والشكروالشكر  

تَيركبتَيحفظهحفظه  ))  الرحمنالرحمن  عبدعبد  أبوأبو  ((  ماضيماضي  نهادنهاد  ::األستاذاألستاذ  الفاضلالفاضل  األخاألخ  للعلم،للعلم،  طلباًطلباً  ركب  

  ..ورعاهورعاه  اهللاهللا

  أثناءأثناء  معيمعي  وقفتوقفت  التيالتي  ))أأ((العلياالعليا  الحريةالحرية  مدرسةمدرسة  إدارةإدارة  إلىإلى  بالشكربالشكر  وأتقدموأتقدم  كماكما  

  ححتنقيتنقي  منمن  ليلي  قدمهقدمه  ماما  علىعلى  ))مزيدمزيد  الفتاحالفتاح  عبدعبد((  الفاضلالفاضل  األستاذاألستاذ  وإلىوإلى  ..الدراسةالدراسة  فترةفترة
    ..  وذريتهوذريته  ووقتهووقته  علمهعلمه  فيفي  لهله  اهللاهللا  فباركفبارك  للرسالة،للرسالة،  لغويلغوي

  سواءسواء  البحث،البحث،  هذاهذا  كتابةكتابة  فيفي  ساعدنيساعدني  منمن  كلكل  إلىإلى  بالشكربالشكر  أتقدمأتقدم  وأخيراًوأخيراً  

  اهللا،اهللا،  فيفي  إخوانيإخواني  منمن  الغيبالغيب  ظهرظهر  فيفي  ليلي  دعادعا  منمن  كلكل  وإلىوإلى  أذكره،أذكره،  لملم  أوأو  ذكرتهذكرته

  ..الجزاءالجزاء  خيرخير  عنيعني  يجزيهميجزيهم  أنأن  وجلوجل  عزعز  المولىالمولى  وأسألوأسأل



 أأ   

  المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

  إنه  هللاهللا  الحمدالحمد  إنهنحمدنحمد،،  ونستعينُهه،  ونستعينُهتغفره،ونَستغفرئات  ومنومن  أنفسنا،أنفسنا،  شرورشرور  منمن  باهللاباهللا  ونعوذونعوذ  ونَسئاتسيسي  

  الال  وحدهوحده  اهللاهللا  إالَّإالَّ  إلهإله  الال  أنأن  وأشهدوأشهد  له،له،  هاديهادي  فالفال  يضلليضلل  ومنومن  له،له،  مضلمضل  فالفال  اُهللاُهللا  يهدهيهده  منمن  أعمالنا،أعمالنا،
    ..ورسولهورسوله  عبدهعبده  محمداًمحمداً  أنأن  وأشهدوأشهد  له،له،  شريكشريك
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  ........  بعدبعد  أماأما

  مبيناً،مبيناً،  برهاناًبرهاناً  صحتهصحته  علىعلى  الداللةالداللة  لنالنا  ونصبونصب  ديناً،ديناً،  اإلسالماإلسالم  لنالنا  رضيرضي  الذيالذي  هللاهللا  الحمدالحمد  

  أجراًأجراً  حدودهحدوده  وحفظوحفظ  بأحكامهبأحكامه  قامقام  منمن  ووعدووعد  يقيناً،يقيناً،  حقاًحقاً  واعتقادهواعتقاده  معرفتهمعرفته  إلىإلى  السبيلالسبيل  لنالنا  وأوضحوأوضح

  وألحكامه،وألحكامه،  لهله  االنقياداالنقياد  عليناعلينا  وفرضوفرض  عظيماً،عظيماً،  وفوزاًوفوزاً  جزيالًجزيالً  ثواباًثواباً  بهبه  وافاهوافاه  ننلملم  وذخروذخر  جسيماً،جسيماً،

  وألنبيائهوألنبيائه  لنفسه،لنفسه،  ارتضاهارتضاه  الذيالذي  دينهدينه  فهوفهو  وأسبابه،وأسبابه،  بعراهبعراه  واالعتصامواالعتصام  نه،نه،وأركاوأركا  بدعائمهبدعائمه  والتمسكوالتمسك

  ..والمرسلونوالمرسلون  األنبياءاألنبياء  دعادعا  وإليهوإليه  المهتدون،المهتدون،  اهتدىاهتدى  فبهفبه  قدسه،قدسه،  ومالئكةومالئكة  ورسله،ورسله،

��IM:  ��  ::تعالىتعالى  قالقال � � �:IM�� � � �  OO	�	�   ������  #�IB�� � � �#�IB�� � � �  ���� ������ ��   %D�� �� � %D�� �� �  	��	��  PP  Q��8&�� � � �Q��8&�� � � �  R+?�� � � �R+?�� � � �  �A�S9 � ��A�S9 � �  �TH<�9 � � ��TH<�9 � � �  �@��� � �  ��@��� � �  �  

'#�U5H�� � � � �'#�U5H�� � � � ��	  ��  ::فقالفقال  ،،واآلخرينواآلخرين  األوليناألولين  منمن  سواه،سواه،  ديناًديناً  أحدأحد  منمن  يقبليقبل  فالفال  ))٤٤((�� �	��� �  V!B� � � �V!B� � � �  :W� � �:W� � �  >XDY� � � >XDY� � �   

���O9 ���O9   	%M� �	%M� �  ZB��� � � �ZB��� � � �  ���� � ���� �   �T�� � ��T�� � �  PP  2H-[� �2H-[� �  	�� 	��   	�\�]��   � �	�\�]��   � �  ''))٥٥((..  

                                                            
  ..١٠٢١٠٢::عمرانعمران  آلآل    ))11((
  ..١١::النساءالنساء    ))22((
  ..٧١٧١--٧٠٧٠::األحزاباألحزاب    ))33((
  ..٨٣٨٣::عمرانعمران  آلآل    ))44((
  ٨٥٨٥::عمرانعمران  آلآل    ))55((



 بب   

  منمن  كثيركثير  فيفي  اعتقادهماعتقادهم  وفسادوفساد  اليهود،اليهود،  كفركفر  عنعن  النبويةالنبوية  والسنةوالسنة  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  تحدثتحدث  لقدلقد  

  ..  السحتالسحت  وأكلةوأكلة  األنبياءاألنبياء  قتلةقتلة  وهموهم  والمكر،والمكر،  والغدروالغدر  البهتالبهت  أهلأهل  وهموهم  الال  كيفكيف  عتقادية،عتقادية،االاال  القضاياالقضايا

  األنبياءاألنبياء  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  وواضحةوواضحة  جليةجلية  بصورةبصورة  الفاسدةالفاسدة  العقائدالعقائد  تلكتلك  وتظهروتظهر  

  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  اًاًبعضبعض  بعضهمبعضهم  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  ومنومن  ،،��  محمدمحمد  نبينانبينا  خاصةخاصة  والرسل،والرسل،

  الحوارتالحوارت  تلكتلك  خاللخالل  فمنفمن  والتلمود،والتلمود،  كالتوراةكالتوراة  عندهم؛عندهم؛  لمقدسةلمقدسةاا  الكتبالكتب  خاللخالل  ومنومن  النبوية،النبوية،  والسنةوالسنة

  ..  ��  نبينانبينا  اهللاهللا  بعثبعث  حتىحتى  األولاألول  الزمنالزمن  منذمنذ  اليهوديةاليهودية  العقائدالعقائد  فسادفساد  لنالنا  تبينتبين

  وأحفاديوأحفادي  وأبنائيوأبنائي  وأجدادي،وأجدادي،  آبائيآبائي  ديندين  العظيم،العظيم،  اإلسالمياإلسالمي  الدينالدين  خدمةخدمة  منطلقمنطلق  منمن  وإننيوإنني  

  واليهود،واليهود،  ��  النبيالنبي  بينبين  دارتدارت  التيالتي  الحواراتالحوارات  بجمعبجمع  قمتقمت  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  شاءشاء  إنإن  بعديبعدي  منمن

  وشرحهاوشرحها  بتوضيحهابتوضيحها  وقمتوقمت  ،،الحواراتالحوارات  تلكتلك  منمن  بالعقيدةبالعقيدة  تتعلقتتعلق  التيالتي  المسائلالمسائل  واستخلصتواستخلصت

  القرآنالقرآن  خاللخالل  منمن  عليهاعليها  الردودالردود  أذكرأذكر  ثمثم  والسيرة،والسيرة،  والحديث،والحديث،  والتفسير،والتفسير،  العقيدة،العقيدة،  بكتببكتب  مستعيناًمستعيناً

  ،،��  النبيالنبي  زمنزمن  فيفي  العقائدالعقائد  لتلكلتلك  اليهوداليهود  التزامالتزام  مدىمدى  أبينأبين  ثمثم  المسلمين،المسلمين،  علماءعلماء  وأقوالوأقوال  والسنة،والسنة،
    ..الحاضرالحاضر  وقتناوقتنا  وفيوفي

  العقيدةالعقيدة  فيفي  الماجستيرالماجستير  درجةدرجة  الستكمالالستكمال  مقدممقدم  بحثبحث  عنعن  عبارةعبارة  كانكان  العملالعمل  وهذاوهذا  

  وهذهوهذه  ..  ))��������  النبيالنبي  معمع  الحوارالحوار  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عقائدعقائد((  بعنوانبعنوان  لهله  عنونتعنونت  المعاصرة،المعاصرة،  مذاهبمذاهبوالوال

  استطعتاستطعت  ماما  أستوعبأستوعب  بأنبأن  تعهدتتعهدت  حيثحيث  فنها،فنها،  ييفف  ــ  علميعلمي  حسبحسب    ــ  األولىاألولى  تعدتعد  الرسالةالرسالة

  الفصولالفصول  تخصتخص  عقائدهم،عقائدهم،  عنعن  الحديثالحديث  تتناولتتناول  ،،اليهوداليهود  معمع  ��  للنبيللنبي  حواراتحوارات  منمن  استيعابهاستيعابه

  ..  الِخطةالِخطة  فيفي  ماجاءماجاء  حسبحسب  المرتبةالمرتبة  والمباحث،والمباحث،

  وأسفارهموأسفارهم  كتبهمكتبهم  منمن  العقائدالعقائد  بتلكبتلك  يتعلقيتعلق  ماما  بذكربذكر  قمتقمت  ؛؛بتوراًبتوراًمم  البحثالبحث  يكونيكون  الال  وحتىوحتى

    ..استطعتاستطعت  ماما  عليهاعليها  والردوالرد  عندهم،عندهم،  المقدسةالمقدسة

  تجمعتجمع  فهيفهي  واحد،واحد،  كتابكتاب  فيفي  مجتمعةمجتمعة  تكونتكون  الال  قدقد  لليهودلليهود  عقائدعقائد  علىعلى  الرسالةالرسالة  تتشتملشتملواوا  

  ..  وفاتهوفاته  حتىحتى  بعثتهبعثته  وقتوقت  منمن  ،،��  النبيالنبي  وبينوبين  بينهمبينهم  فيهافيها  الحوارالحوار  تمتم  التيالتي  اليهوداليهود  عقائدعقائد

  ::الموضوعالموضوع  أهميةأهمية  ::أوالًأوالً

  تغييرتغيير  فيفي  األكبراألكبر  األثراألثر  لهالها  فإنفإن  الناس،الناس،  حياةحياة  فيفي  العقيدةالعقيدة  أهميةأهمية  منمن  الموضوعالموضوع  يةيةممأهأه  تنبعتنبع  ))١١

  ..والبالدوالبالد  العبادالعباد  لنجاةلنجاة  الوحيدالوحيد  السبيلالسبيل  وهيوهي  األمور،األمور،  مجرياتمجريات

  ،،للمسلمينللمسلمين  األولاألول  العدوالعدو  أنهمأنهم  حيثحيث  ؛؛اليهوداليهود  عقائدعقائد  علىعلى  للتعرفللتعرف  الماسةالماسة  المسلمينالمسلمين  حاجةحاجة  ))٢٢
  ..وفلسطينوفلسطين  الشامالشام  أهلأهل  وخاصةوخاصة



 جج   

  بإقامةبإقامة  حصونهم،حصونهم،  ودكودك  اليهوداليهود  بمقارعةبمقارعة  ��  النبيالنبي  اهتماماهتمام  منمن  الموضوع،الموضوع،  أهميةأهمية  رزرزوتبوتب  ))٣٣

  .  معهممعهم  الحوارالحوار  خاللخالل  منمن  عليهمعليهم  الحجةالحجة

  ::الموضوعالموضوع  اختياراختيار  أسبابأسباب  ::ثانياًثانياً

  ..العقيدةالعقيدة  عنعن  والدفاعوالدفاع  الدينالدين  خدمةخدمة  فيفي  الشديدةالشديدة  الرغبةالرغبة  ))١١

  ..عليهاعليها  الدخيلةالدخيلة  األفكاراألفكار  منمن  سليمةسليمة  ،،اإلسالميةاإلسالمية  العقيدةالعقيدة  علىعلى  الحفاظالحفاظ  فيفي  المشاركةالمشاركة  ))٢٢

  فكانفكان  --االفلسطينييناالفلسطينيين--األرضاألرض  بأصحاببأصحاب  واختالطهمواختالطهم  فلسطين،فلسطين،  ألرضألرض  اليهوداليهود  احتاللاحتالل  ))٣٣

  الباطلالباطل  وبيانوبيان  كفرهم،كفرهم،  فيفي  االنزالقاالنزالق  منمن  ألهلناألهلنا  تحذيراًتحذيراً  عقيدتهمعقيدتهم  عنعن  نتحدثنتحدث  أنأن  منمن  البدالبد

  ..اليهوداليهود  عليهعليه  الذيالذي

  منمن  أنهاأنها  ننويعتقدوويعتقدو  المسلمين،المسلمين،  بعضبعض  عندعند  وشبهةوشبهة  لَبسلَبس  تسببتسبب  قدقد  التيالتي  األموراألمور  بعضبعض  بيانبيان  ))٤٤

  ..وغيرهاوغيرها  اإلسرائيلياتاإلسرائيليات  منمن  هيهي  إنماإنما  الدين،الدين،  منمن  هيهي  وماوما  الدينالدين

  ..الزمانالزمان  هذاهذا  فيفي  وعقائدهموعقائدهم  ،،  قبلهقبله  وماوما    ��  النبيالنبي  زمنزمن  فيفي  اليهوداليهود  عقائدعقائد  بينبين  المقارنةالمقارنة  ))٥٥

  التعرفالتعرف  فوجبفوجب  وعاداتهم،وعاداتهم،  وعقائدهموعقائدهم  لغاتهملغاتهم  علىعلى  التعرفالتعرف  األعداءاألعداء  مقارعةمقارعة  سبلسبل  منمن  ))٦٦

      ..  العصورالعصور  مرمر  علىعلى  للمسلمينللمسلمين  األولاألول  العدوالعدو  همهم  الذينالذين  اليهوداليهود  عقائدعقائد  علىعلى

  ::السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  ::ثاًثاًثالثال

  اإلسالمياإلسالمي  التراثالتراث  وإحياءوإحياء  العلميةالعلمية  البحوثالبحوث  معهدمعهد  منمن  واالستفسارواالستفسار  العلم،العلم،  أهلأهل  سؤالسؤال  بعدبعد  

  اإلسالميةاإلسالمية  والدراساتوالدراسات  للبحوثللبحوث  فيصلفيصل  الملكالملك  ومركزومركز  المكرمة،المكرمة،  بمكةبمكة  القريالقري  أمأم  جامعةجامعة  فيفي

  المتخصصه،المتخصصه،  الكلياتالكليات  وو  الجامعات،الجامعات،  ومكتباتومكتبات  المكتبات،المكتبات،  فهارسفهارس  علىعلى  الوقوفالوقوف  وبعدوبعد  بالرياض،بالرياض،

  قاعدةقاعدة  ضمنضمن  يوجديوجد  الال  البحثالبحث  هذاهذا  أنأن  علمتُعلمتُ  العليا،العليا،  بالدراساتبالدراسات  تعنيتعني  التىالتى    العلميةالعلمية  المؤسساتالمؤسسات  وو

    ::  إالّإالّ  اللهماللهم  العنوان،العنوان،  بهذابهذا  رسالةرسالة  توجدتوجد  الال  أنهأنه  ليلي  وظهروظهر  المتوفرة،المتوفرة،  المعلوماتالمعلومات

  ساميسامي  ::الدكتورالدكتور  تأليفتأليف  واالقتصادية،واالقتصادية،  االجتماعيةاالجتماعية  أحوالهمأحوالهم  ،،  المدينةالمدينة  يهوديهود((  بعنوانبعنوان  رسالةرسالة  ..١١

    بغزة،بغزة،  االسالميةاالسالمية  بالجامعةبالجامعة  التاريخ،التاريخ،  فيفي  الماجستيرالماجستير  درجةدرجة  لنيللنيل  مقدمةمقدمة  رسالةرسالة  زهري،زهري،  أبوأبو

  يسيريسير  جزءجزء  فىفى  رسالتيرسالتي  تشاركتشارك  لكنهالكنها  لرسالتي،لرسالتي،  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  منمن  تعدتعد  الرسالةالرسالة  وهذهوهذه

  جتماعيةجتماعيةاالاال  اليهوداليهود  بحياةبحياة  عِنيتعِنيت  فقدفقد  يخ،يخ،التارالتار  تخصصتخصص  فىفى  أنهاأنها  كماكما  مباحثها،مباحثها،  بعضبعض  منمن

  ..  العقائديةالعقائدية  األموراألمور  الىالى  الباحثالباحث  فيهافيها  يتطرقيتطرق  ولمولم  واالقتصادية،واالقتصادية،  والسياسيةوالسياسية



 دد   

  ::للدكتورللدكتور  ،،المدينةالمدينة  ويهودويهود  وسلموسلم  عليهعليه  اهللاهللا  صلىصلى  النبيالنبي((  بمسمىبمسمى  أخريأخري  رسالةرسالة  وهناكوهناك  ..٢٢
  الرسالةالرسالة  هذههذه  منمن  الهدفالهدف  لكنلكن  موضوعها،موضوعها،  فيفي  جيدةجيدة  رسالةرسالة  وهذهوهذه  ))الجميلالجميل  فارسفارس  محمدمحمد

  ونوعيتها،ونوعيتها،  المدينةالمدينة  ويهودويهود  ��  النبيالنبي  بينبين  سائدةسائدة  كانتكانت  التيالتي  العالقةالعالقة  تاريختاريخ  إلىإلى  التعرفالتعرف  هوهو

  ولمولم  للهجرة،للهجرة،  عشرةعشرة  الحاديةالحادية  السنةالسنة  فيفي  ،،األعلىاألعلى  بالرفيقبالرفيق  لحقلحق  حتىحتى  إليهاإليها  هجرتههجرته  نذنذمم

  ..  العقائديةالعقائدية  األموراألمور  إلىإلى  تتعرضتتعرض

  جمعاًجمعاً  ،،الطبريالطبري  تفسيرتفسير  فيفي  اليهوداليهود  فيفي  السلفالسلف  عنعن  الواردةالواردة  اآلثاراآلثار  ::بعنوانبعنوان  ورسالةورسالة  ..٣٣

  ،،المعاصرةالمعاصرة  والمذاهبوالمذاهب  العقيدةالعقيدة  فيفي  الدكتوراهالدكتوراه  درجةدرجة  لنيللنيل  مقدمةمقدمة  رسالةرسالة  عقدية،عقدية،  ودراسةودراسة
  أصولأصول  بكليةبكلية  ،،المعاصرةالمعاصرة  والمذاهبوالمذاهب  العقيدةالعقيدة  قسمقسم  الحوشان،الحوشان،  حمودحمود  بنبن  يوسفيوسف  ::إعدادإعداد

  هـهـ١٤٢٤١٤٢٤  ،،بالرياضبالرياض  الدين،الدين،

  وأعيدتوأعيدت  ترجمترجم  ثمثم  ،،  مم١٩٧٦١٩٧٦  عامعام  لندنلندن  فيفي  مرةمرة  أولأول  صدرصدر  عشر،عشر،  الثالثةالثالثة  القبيلةالقبيلة::كتابكتاب  ..٤٤

  ارثركوستلر،ارثركوستلر،  ::المجريالمجري  اليهودياليهودي  والمؤرخوالمؤرخ  الكاتبالكاتب  تأليفتأليف  منمن  وهووهو  مرات،مرات،  عدةعدة  طباعتهطباعته

  هذههذه  حقيقةحقيقة  يكتشفيكتشف  أنأن  قبلقبل  ..المحتلةالمحتلة  فلسطينفلسطين  فيفي  هيونيةهيونيةالصالص  كةكةالحرالحر  معمع  عملعمل  الذيالذي

  بنيبني  نسلنسل  منمن  أنهمأنهم  أوأو  ،،ساميونساميون  الحاليينالحاليين  اليهوداليهود  أنأن  مقولةمقولة  ينقدينقد  فهوفهو  ..ومشروعهاومشروعها  الحركةالحركة

  ..القدامىالقدامى  إسرائيلإسرائيل

  ::  البحثالبحث  منهجمنهج  ::رابعاًرابعاً

  أننيأنني  حيثحيث  التاريخي،التاريخي،  النقديالنقدي  االستقرائياالستقرائي  المنهجالمنهج  علىعلى  ململتتتشتش  أنأن  البحثالبحث  طبيعةطبيعة  اقتضتاقتضت  

  إلىإلى  التوصلالتوصل  ثمثم  ومنومن  الرسالة،الرسالة،  عليهاعليها  نىنىببتُتُ  سوفسوف  التيالتي  لألحاديثلألحاديث  بهبه  متوصالًمتوصالً  ج،ج،المنهالمنه  هذاهذا  سأسلكسأسلك

  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار  عنعن  تتحدثتتحدث  التيالتي  باآلياتباآليات  األحاديثاألحاديث  لتلكلتلك  مقدماًمقدماً  اليهود،اليهود،  عقائدعقائد  علىعلى  الحكمالحكم

  ::  التاليةالتالية  األموراألمور  مراعياًمراعياً  السابقينالسابقين  أنبيائهمأنبيائهم

  ..  منهامنها  الضعيفالضعيف  ذكرذكر  وأتجنبوأتجنب  ،،والحسنةوالحسنة  الصحيحةالصحيحة  يثيثدداألحااألحا  اختياراختيار  ..١١

  استنباطاستنباط  ثَمثَم  ومنومن  حديثياً،حديثياً،  جمعاجمعا  ؛؛  ��  النبيالنبي  معمع  اليهوداليهود  بحواربحوار  تتعلقتتعلق  التيالتي  األحاديثاألحاديث  معمعجج  ..٢٢

    ..الشروحالشروح  كتبكتب  منمن  األحاديثاألحاديث  تلكتلك  شرحشرح  إلىإلى  بالرجوعبالرجوع  منها؛منها؛  العقائديةالعقائدية  األحكاماألحكام

  ،،التفسيرالتفسير  كتبكتب  منمن  بشرحهابشرحها  وأقوموأقوم  اليهود،اليهود،  عقائدعقائد  عنعن  تتحدثتتحدث  نزلتنزلت  التيالتي  اآلياتاآليات  تناولتناول  ..٣٣
  ..  اآلياتاآليات  لتلكلتلك  النزولالنزول  أسبابأسباب  وأبينوأبين

  والبابوالباب  الكتابالكتاب  إلىإلى  أعزوهأعزوه  ثمثم  روايات،روايات،  منمن  السنةالسنة  وكتبوكتب  الحديثالحديث  كتبكتب  فىفى    وردورد  ماما  جمعجمع  ..٤٤

  ..  اإلمكاناإلمكان  حسبحسب  الحديثالحديث  ورقمورقم  والصفحةوالصفحة  والجزءوالجزء



   �� 

    ..عندهمعندهم  المقدسةالمقدسة  مصادرهممصادرهم  منمن  البحثالبحث  فيفي  سأتناولهاسأتناولها  التيالتي  اليهوداليهود  عقائدعقائد  أذكرأذكر  ..٥٥

    ..  والطوائفوالطوائف  الفرقالفرق  لبعضلبعض  موجزموجز  تعريفتعريف  ..٦٦

  ..  منهامنها  المكررالمكرر  ككوكذلوكذل  تسلسلياً،تسلسلياً،  ترقيماًترقيماً  األحاديثاألحاديث  ترقيمترقيم  ..٧٧

  اسماسم  إلىإلى  الهامشالهامش  فيفي  وأشيروأشير  ،،العريضالعريض  بالخطبالخط  وأميزهاوأميزها  العثماني،العثماني،  بالرسمبالرسم  اآلياتاآليات  أنقلأنقل  ..٨٨

  ..اآليةاآلية  ورقمورقم    السورةالسورة

  ..العريضالعريض  وبالخطوبالخط  قوسينقوسين  بينبين  بوضعهبوضعه  ��  الرسولالرسول  كالمكالم  تمييزتمييز  ..٩٩

  ..عريضعريض  وخطوخط  تنصيصتنصيص  بعالمةبعالمة  وأميزهاوأميزها  اإلمكان،اإلمكان،  قدرقدر  مشكّلةمشكّلة  التوراةالتوراة  نصوصنصوص  نقلنقل  ..١٠١٠

  ..األثراألثر  غريبغريب  وكتبوكتب  والمعاجم،والمعاجم،  اللغةاللغة  كتبكتب  منمن  ةةالغريبالغريب  الكلماتالكلمات  معانيمعاني  توضيحتوضيح  ..١١١١

  ..  ))طط((  وللطبعةوللطبعة  ،،))حح((  وللحديثوللحديث  ،،))صص((  والصفحةوالصفحة  ،،))جج((  برمزبرمز  الكتابالكتاب  منمن  للجزءللجزء  أرمزأرمز  ..١٢١٢

  ::  البحثالبحث  خطةخطة  ::خامساًخامساً

  ومطالب،ومطالب،  مباحثمباحث  إلىإلى  مقسمةمقسمة  فصول،فصول،  وخمسةوخمسة    تمهيدي،تمهيدي،  وفصلوفصل    مقدمةمقدمة  ::علىعلى  وتشتملوتشتمل  

    ..  وخاتمةوخاتمة  الحاجة،الحاجة،  تقتضيهتقتضيه  ماما  حسبحسب

  للموضوع،للموضوع،  اختيارياختياري  أسبابأسباب  فيهافيها  أبينأبين  ثمثم  الموضوع،الموضوع،  هميةهميةأأ  علىعلى  تحتويتحتوي  ::المقدمةالمقدمة  

  ..  البحثالبحث  وخطةوخطة  البحث،البحث،  ومنهجومنهج  السابقة،السابقة،  والدراساتوالدراسات

  

  

  

  

  

  

  



 وو   

  التمهيدالتمهيد

  ::  مباحثمباحث  ثالثةثالثة  وفيهوفيه

  ..  وآدابهوآدابه  وأهدافهوأهدافه  الحوارالحوار  تعريفتعريف  ::األولاألول  مبحثمبحثالال

  ::  مطلبانمطلبان  وفيهوفيه

  ..  الحوارالحوار  تعريفتعريف  ::  األولاألول  المطلبالمطلب

  ..  وآدابهوآدابه  الحوارالحوار  أهدافأهداف  ::  الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ..  باليهودباليهود  تعريفتعريف  ::الثانيالثاني  لمبحثلمبحثاا

  ::  مطالبمطالب  ثالثةثالثة  وفيهوفيه

  ..  أسمائهمأسمائهم  وأشهروأشهر  باليهودباليهود  تعريفتعريف  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ..  اليهوديةاليهودية  والفرقوالفرق  المذاهبالمذاهب  أهمأهم  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ..اليهوداليهود  عندعند  المقدسةالمقدسة  الكتبالكتب  ::الثالثالثالث  المطلبالمطلب

  ..بعضبعض  بعضهمبعضهم  ومعومع  أنبيائهم،أنبيائهم،  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  ::  مطالبمطالب  أربعةأربعة  وفيهوفيه

  ..  السالمالسالم  عليهعليه  يعقوبيعقوب  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::  األولاألول  المطلبالمطلب

  ..  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ..  السالمالسالم  عليهماعليهما  مريممريم  وأمهوأمه  عيسىعيسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::الثالثالثالث  المطلبالمطلب

  ..  بعضبعض  بعضهمبعضهم  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار  ::الرابعالرابع  المطلبالمطلب

  

  



 زز   

  األولاألول  الفصلالفصل

  ��������  النبيالنبي  معمع  الحوارالحوار  اللاللخخ  منمن  اليهوداليهود  عندعند  التوحيدالتوحيد

  ::  مبحثانمبحثان  وفيهوفيه

  ..عليهمعليهم  والردوالرد  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  األلوهيةاأللوهية  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  :وفيه أربعة مطالب 

  ..  بالتوحيدبالتوحيد  تعريفتعريف  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ..  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  األلوهيةاأللوهية  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ..  اليهوداليهود  ببكتكت  فيفي  األلوهيةاأللوهية  ::الثالثالثالث  المطلبالمطلب

  ..  األلوهيةاأللوهية  فيفي  اليهوداليهود  انحرافاتانحرافات  علىعلى  الردالرد  ::الرابعالرابع  المطلبالمطلب

    ..  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  والصفاتوالصفات  األسماءاألسماء  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  :وفيه مطلبان 

   .تعالىتعالى  اهللاهللا  صفاتصفات  فيفي  ��  النبيالنبي  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار: المطلب األول

  .كتب اليهود صفات اهللا تعالى كما وردت في : المطلب الثاني

  الثانيالثاني  الفصلالفصل

  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  المالئكةالمالئكة

  ::مباحثمباحث  ثالثةثالثة  وفيهوفيه

  ..  عقيدة اليهود في المالئكة  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  ..  بالشياطينبالشياطين  باالستعانةباالستعانة  بالمالئكةبالمالئكة  اإليماناإليمان  يستبدلونيستبدلون  اليهوداليهود  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  . الرد على أقوال اليهود في المالئكة: المبحث الثالث



 حح   

  الثالثالثالث  فصلفصلالال

  ��������  النبيالنبي  معمع  الحوارالحوار  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  السماويةالسماوية  الكتبالكتب

  ::  مبحثانمبحثان  وفيهوفيه

  .����من خالل حوارهم مع النبي لتوراة واإلنجيل ا  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  :وفيه مطلبان 

  .إنكار وتحريف اليهود للتوراة : المطلب األول

  .عقيدة اليهود في اإلنجيل : المطلب الثاني

  .عليهمعليهم  والردوالرد  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  :: الثانيالمبحث

  :وفيه مطلبان 

    ..  الكريمالكريم  للقرآنللقرآن  اليهوداليهود  إنكارإنكار  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  .الرد على اليهود في هذا اإلنكار : المطلب الثاني

  الرابعالرابع  الفصلالفصل

  ��������  النبيالنبي  معمع  الحوارالحوار  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  النبوةالنبوة

  ::  ثثمباحمباح  ثالثةثالثة  وفيهوفيه

  ..  عامةعامة  األنبياءاألنبياء  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  ::  مطلبانمطلبان  وفيهوفيه

  ..  بينهمابينهما  والفرقوالفرق  والرسولوالرسول  النبيالنبي  تعريفتعريف  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ..  ببعضببعض  ويكفرونويكفرون  األنبياءاألنبياء  ببعضببعض  يؤمنونيؤمنون  اليهوداليهود  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  



 طط    

  خاصةخاصة  نبينبي  كلكل  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  ::  مطلبانمطلبان  وفيهوفيه

  ..  ��  محمدمحمد  سيدناسيدنا  بوةبوةنن  فيفي  عقيدتهمعقيدتهم  ::األولاألول  المطلبالمطلب

   .عقيدة اليهود في نبوة سيدنا عيسى عليه السالم:المطلب الثاني

  النبيالنبي  معمع  اليهوداليهود  حوارحواروو  ��������  موسىموسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  بينبين  المقارنةالمقارنة  ::الثالثالثالث  المبحثالمبحث

    ..  ��������محمدمحمد

  الخامسالخامس  الفصلالفصل

  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  اآلخراآلخر  اليوماليوم

  ::مبحثانمبحثان  وفيهوفيه

  ..  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  بعثبعثالال  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  ..  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  والناروالنار  الجنةالجنة  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  ..  إليهاإليها  توصلتتوصلت  التيالتي  النتائجالنتائج  أهمأهم  علىعلى  وتشملوتشمل  ::الخاتمةالخاتمة  ثمثم

  ::الفهارسالفهارس  ثمثم

  ..  القرآنيةالقرآنية  اآلياتاآليات  فهرسفهرس  --١١

    ..  واآلثارواآلثار  األحاديثاألحاديث  فهرسفهرس  --٢٢

  ..  والمراجعوالمراجع  المصادرالمصادر  فهرسفهرس  --٣٣

..  ضوعاتضوعاتالموالمو  فهرسفهرس  --٤٤
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  التمهيــديالتمهيــدي  الفصــلالفصــل

  

  ::  مباحثمباحث  ثالثةثالثة  وفيهوفيه

  

  

  ..  وآدابهوآدابه  وأهدافهوأهدافه  الحوارالحوار  تعريفتعريف  ::  األولاألول  بحثبحثالمالم

  ..  باليــهودباليــهود  تعــريفتعــريف  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  بعضهمبعضهم  ومعومع  أنبيائهمأنبيائهم  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  ..  البعضالبعض
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  األولاألول  المبحثالمبحث

  وآدابهوآدابه  دافهدافهوأهوأه  الحوارالحوار  تعريفتعريف

  

  ::  مطلبانمطلبان  وفيهوفيه

  

  

  ..  الحوارالحوار  تعريفتعريف  ::  األولاألول  المطلبالمطلب

  ..  وآدابهوآدابه  الحوارالحوار  أهدافأهداف  ::  الثانيالثاني  المطلبالمطلب
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  األولاألول  المطلبالمطلب

  الحـــوارالحـــوار  تعــريفتعــريف

    ::واصطالحاًواصطالحاً  لغةلغة  الحوارالحوار  ::أوالًأوالً

  ومنهومنه  والتردد،والتردد،  الشيءالشيء  وإلىوإلى  الشيءالشيء  عنعن  الرجوعالرجوع  وهووهو  الحور،الحور،  منمن  المادةالمادة  أصلأصل  ::لغةلغة

���"�  ::تعالىتعالى  قولهقوله � �"��� �   	^� �	^� �  #��#��  	��	��  '+�_� � �'+�_� �   مراجعةمراجعة  ::والمحاورةوالمحاورة  ..البعثالبعث  فيفي  وذلكوذلك  ،،يرجعيرجع  لنلن  ::أيأي  ))١١((�

  أحارأحار  وماوما  محورة،محورة،  عليعلي  ردرد  فمافما  متهمتهوكلّوكلّ  ،،التجاوبالتجاوب  والتحاوروالتحاور  ..المخاطبةالمخاطبة  فيفي  والكالموالكالم  المنطقالمنطق

    ::األخطلاألخطل  قالقال  ..رجعرجع  ماما  ::أيأي  جواباًجواباً

  ))٢٢((""سؤاالسؤاال  أحرنأحرن  فمافما  سألتسألت  ولقدولقد                      األطالالاألطالال  فتسألفتسأل  ربعتربعت  هالهال""

  فإنهمافإنهما  الكلمتانالكلمتان  تتفقتتفق  إنإن  ويحور،ويحور،  يرجعيرجع  ومعناهاومعناها  ،،ةةبالحبشيبالحبشي  كلمةكلمة  يحوريحور""  ::القرطبيالقرطبي  قالقال

  أدريأدري  كنتكنت  ماما  ::عباسعباس  ابنابن  وقالوقال  ياض،ياض،البالب  إلىإلى  يرجعيرجع  ألنهألنه  الحوارى؛الحوارى؛  الخبزالخبز  ومنهومنه  اشتقاق،اشتقاق،  كلمةكلمة

  العربالعرب  كالمكالم  فيفي  فالحورفالحور  إلي،إلي،  ارجعيارجعي  أيأي  ،،حوريحوري  ::لهالها  ةةيينَنَبب  تدعوتدعو  أعرابيةأعرابية  سمعتسمعت  حتىحتى  يحوريحور  ماما

  إلىإلى  الرجوعالرجوع  منمن  ::يعنييعني  ))٣٣(())الكورالكور  بعدبعد  الحورالحور  منمن  بكبك  أعوذأعوذ  إنيإني  اللهماللهم((  ::��������  قولهقوله  ومنهومنه  ،،الرجوعالرجوع

    ..))٤٤((""  ادةادةالزيالزي  بعدبعد  النقصانالنقصان

  نستطيعنستطيع  للحوار،للحوار،  اللّغوياللّغوي  المعنىالمعنى  علىعلى  الوقوفالوقوف  خاللخالل  منمن  ::اإلصطالحاإلصطالح  فيفي  الحوارالحوار  أماأما  

وهو كالم : الحوار والحويرمنه و ،،اللغوياللغوي  المعنىالمعنى  نفسهنفسه  هوهو  االصطالحياالصطالحي  معناهمعناه  بأنبأن  القولالقول

                                                            
  .١٤١٤::االنشقاقاالنشقاق)  1(
--صادرصادر  داردار  ،،))٢١٨٢١٨صص//٤٤جج((  المصري،المصري،  األفريقياألفريقي  منظورمنظور  بنبن  مكرممكرم  بنبن  لمحمدلمحمد  العرب،العرب،  لسانلسان  ::انظرانظر    ))22((

، وتاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  بيروت،بيروت،
مجموعة من المحققين، دار الهداية، وتفسير القرآن العظيم، إلسماعيل بن : ، تحقيق)٩٨ص/١١ج(

  البالغة،البالغة،  وأساسوأساس  هـ،هـ،١٤٠١-بيروت-، دار الفكر)٤٩٠ص/٤ج(عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، 

--الفكرالفكر  داردار  ))١٤٦١٤٦صص//١١جج((  الزمخشري،الزمخشري،  الخوارزميالخوارزمي  عمرعمر  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عمرعمر  بنبن  محمودمحمود  القاسمالقاسم  بيبيألأل
  .مم١٩٧٩١٩٧٩  هـهـ١٣٩٩١٣٩٩

  ::تحقيقتحقيق  ،،))٤٩٧ص/٥:ج(  السلميالسلمي  الترمذيالترمذي  عيسىعيسى  أبوأبو  عيسىعيسى  بنبن  لمحمدلمحمد  الترمذي،الترمذي،  سننسنن  الصحيحالصحيح  الجامعالجامع)  3(
 وصححه حسن صحيح،:  وقال..لبنانلبنان--بيروتبيروت––العربيالعربي  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار  وآخرون،وآخرون،  شاكرشاكر  محمدمحمد  أحمدأحمد

  .٣٤٣٩األلباني، حديث رقم 
  ..القاهرةالقاهرة––الشعبالشعب  داردار  ،،))٢٧٣٢٧٣صص//١٩١٩جج((  القرطبي،القرطبي،  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  اهللاهللا  عبدعبد  ألبيألبي  القرآن،القرآن،  ألحكامألحكام  الجامعالجامع    ))44((



  44 

  للكالمللكالم  مراجعةمراجعة  ::إذاًإذاً  فهوفهو  .هما اآلخر أي يراجعه القول يحاور كل واحد منالمتحاورين، اللذين

    ..))١١((بالضرورةبالضرورة  بينهمبينهم  خصومةخصومة  وجودوجود  دوندون  ،،أكثرأكثر  أوأو  طرفينطرفين  بينبين

  ::فقطفقط  مواضعمواضع  ثالثةثالثة  فيفي  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  الحوارالحوار  لفظةلفظة  وردتوردت  وقدوقد  

�>�#تعالىتعالى  قولهقوله  ::أحدهاأحدها�� � �#�<��� � �  ��� ���� �  H$`a � �H$`a � �  b��M� � �b��M� � �  �B��G�   ��B��G�   �  �T�� � ��T�� � �  c+��_� �  � �c+��_� �  � �  �"�� ��"�� �  H;<�� � � �H;<�� � � �  d��� d���   ���9 ����9 �  eA��� � ��eA��� � ��  '�H0"9 � �'�H0"9 � �))٢٢((..  

��b�Cتعالىتعالى  قولهقوله  ::والثانيوالثاني �b�C�� �  ��� ���� �  �B��f� � ��B��f� � �  �T�� � ��T�� � �  c+��_� �  � �c+��_� �  � �  QH0<�� �� � �QH0<�� �� � �  ,
��* � ,
��* �   d�%-� � � �d�%-� � � �  	�	�  g�H�1 � �g�H�1 � �   `� � `� �  	�	�  h0K"1 � � �h0K"1 � � �   `� � `� �  

i��D� � �i��D� � �  X5+9 � �X5+9 � �  ''))٣٣((..  

��3Cتعالىتعالى  قولهقوله  ::والثالثوالثالث �3C�� �  L$D�  �L$D�  �  � �������  b�C� � �b�C� � �  j!�� �j!�� �  d�O�k� �  � �d�O�k� �  � �  PP  �45�6�  � ��45�6�  � �  j)!l�� � �� �j)!l�� � �� �  m�� m��    ������  � �����������  L$&�� � � �L$&�� � � �  8<+��n� � � � � �8<+��n� � � � � �  

#�� #��   � �������  L@$Da  �L@$Da  �  ':G*a  �':G*a  �))٤٤((..  

  ::الحوارالحوار  معنىمعنى  منمن  القريبةالقريبة  المصطلحاتالمصطلحات  ::ثانياًثانياً

    ::المجادلةالمجادلة  أوأو  الجدلالجدل  --أأ

  استحكاماستحكام  بابباب  منمن  وهووهو  واحد،واحد،  أصٌلأصٌل  والالموالالم  والدالوالدال  الجيمالجيم  الجدل،الجدل،  منمن  ::اللغةاللغة  فيفي  أصلهاأصلها  

  فتله،فتله،  شددتشددت  إذاإذا  جدالًجدالً  أجدلهأجدله  الحبلالحبل  جدلتجدلت  وو  الفتل،الفتل،  شدةشدة  والجدلوالجدل  فيه،فيه،  يكونيكون  استرساٍلاسترساٍل  فيفي  الشيءالشيء

  ورجٌلورجٌل  الكالم،الكالم،  ومراجعِةومراجعِة  الخصومةالخصومة  وامتداِدوامتداِد  ،،الجديلالجديل  الناقةالناقة  لزماملزمام  قيلقيل  ومنهومنه  محكماً،محكماً،  فتالًفتالً  وفتلتهوفتلته

  ..))٦٦((اشتداشتد  إذاإذا  جاِدٌلجاِدٌل  وغالموغالم  ..هزالهزال  غيرغير  منمن  ))٥٥((الِخلْقةالِخلْقة  قَِضيفقَِضيف  كانكان  إذاإذا  مجدوٌل،مجدوٌل،

                                                            
اكمال األعالم بتثليث الكالم، لمحمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني، :   انظر))11((

المملكة السعودية، -مكة المكرمة-جامعة أم القرى  ،،ديسعد بن حمدان الغام:  تحقيق،،)١٦٨ص/١ج(
  ألحمدألحمد  وآدابه،وآدابه،  وشروطهوشروطه  مشروعيتهمشروعيته  األدياناألديان  أصحابأصحاب  معمع  الحوارالحوار  وو. ١٩٨٤هـ ١٤٠٤األولى، : الطبعة

  ..  ٩٩صص  تركستاني،تركستاني،  الدينالدين  سيفسيف  بنبن
  ..  ٣٤٣٤::الكهفالكهف    ))22((
  ..  ٣٧٣٧::الكهفالكهف    ))33((
  ..  ١١::المجادلةالمجادلة    ))44((
  الرازي،الرازي،  عبدالقادرعبدالقادر  بنبن  بكربكر  أبيأبي  بنبن  لمحمدلمحمد  الصحاح،الصحاح،  ررمختامختا: انظر(الدقة، قضيف أي نحيف، : القضف)  5(

  ..  هـهـ١٤١٥١٤١٥  جديدة،جديدة،  ::الطبعةالطبعة--بيروتبيروت--ناشرونناشرون  لبنانلبنان  مكتبةمكتبة  خاطر،خاطر،  محمودمحمود  ::تحقيقتحقيق  ،،  ))٢٢٥٢٢٥صص//١١جج((
  السالمالسالم  عبدعبد  ::تحقيقتحقيق  ،،  ))٤٣٣٤٣٣صص//١١جج((  زكريازكريا  بنبن  فارسفارس  بنبن  أحمدأحمد  الحسينالحسين  ألبيألبي  اللغة،اللغة،  مقاييسمقاييس  معجممعجم  ::انظرانظر    ))66((

  ).).١٠٣١٠٣صص//١١١١جج((  العرب،العرب،  ولسانولسان  ..مم١٩٧٩١٩٧٩  --  هـهـ١٣٩١٣٩٩٩  ::الطبعةالطبعة  الفكر،الفكر،  داردار  هارون،هارون،  محمدمحمد
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  ::القيسالقيس  ؤؤامرامر  يقوليقول

  ))١١((""المذلَّلالمذلَّل  السِقيالسِقي  كُأنْبوبكُأنْبوب  وساٍقوساٍق                  مخَصٍرمخَصٍر  كالجِديلكالجِديل  لطيٍفلطيٍف  وكَشٍْحوكَشٍْح""

  وجادَلوجادَل  ..))٢٢((""وتقريرهاوتقريرها  المذاهبالمذاهب  بإظهاربإظهار  يتعلقيتعلق  مراءمراء  عنعن  عبارةعبارة""  ::االصطالحاالصطالح  فيفي  والجدلوالجدل  

  ثمثم  أصله،أصله،  هذاهذا  ..الصوابالصواب  ووضوحووضوح  الحقّالحقّ  ظهورظهور  عنعن  يشغليشغل  بمابما  خاصمخاصم  إذاإذا  وِجداالً،وِجداالً،  مجادلَةًمجادلَةً

  للوقوفللوقوف  كانكان  إنإن  محمودمحمود  وهووهو  أرجحها،أرجحها،  لظهورلظهور  األدلةاألدلة  مقابلةمقابلة  فيفي  الشرعالشرع  حملةحملة  لسانلسان  علىعلى  استعملاستعمل

�pO�5   ��::تعالىتعالى  لقولهلقوله  الحقّ،الحقّ،  علىعلى��  � � pO�5���  � �  j!��* � j!��* �   jT� jT�   	&��� �� �	&��� ��     ..فمذمومفمذموم  وإالّوإالّ  ،،  ))٣٣((''  �

  واحدواحد  كلكل  يفتليفتل  المتجادلينالمتجادلين  فكأنفكأن  ظاهرة؛ظاهرة؛  واالصطالحيواالصطالحي  غويغوياللالل  المعنىالمعنى  بينبين  والعالقةوالعالقة  

  ..))٤٤((رأيهرأيه  عنعن  اآلخراآلخر  منهمامنهما

  ::ةةالمحاجالمحاج  --بب

  والحجةوالحجة  والتردد،والتردد،  ختالفختالفاإلاإل  وكثرةوكثرة  بالحجةبالحجة  والغلبةوالغلبة  والكفوالكف  القصدالقصد  وهووهو  ،،الحجالحج  منمن  ::لغةًلغةً  

  ..))٥٥((الجِدلالجِدل  ::والمحجاجوالمحجاج  البرهان،البرهان،  ::بالضمبالضم

  المحاجةالمحاجة  وتطلقوتطلق  ..ومحجتهومحجته  حجتهحجته  عنعن  اآلخراآلخر  يرديرد  أنأن  واحدواحد  كلكل  يطلبيطلب  ::االصطالحاالصطالح  فيفي  أماأما

  ..))٦٦((التخاصمالتخاصم  ::والتحجاجوالتحجاج  جدل،جدل،  أيأي  ::حجاجحجاجمم  رجلرجل  ::يقاليقال  والتجادل،والتجادل،  التخاصمالتخاصم  علىعلى  وشرعاًوشرعاً  لغةًلغةً

  

                                                            
  . بيروت–عمر فاروق الطباع، دار األرقم :  ، تحقيق٨٣جمهرة أشعار العرب، ألبي زيد القرشي، ص)  1(
--العربيالعربي  الكتابالكتاب  داردار  األبياري،األبياري،  إبراهيمإبراهيم  ::تحقيقتحقيق  ١٠١١٠١صص  الجرجاني،الجرجاني،  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  بنبن  لعليلعلي  التعريفات،التعريفات،    ))22((

    ..  هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة--بيروتبيروت
  .١٢٥:النحل)  3(
  الفيوميالفيومي  المقريالمقري  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  بنبن  ألحمدألحمد  للرافعي،للرافعي،  الكبيرالكبير  الشرحالشرح  غريبغريب  فيفي  المنيرالمنير  المصباحالمصباح  ::انظرانظر)  4(

  بنبن  المباركالمبارك  السعاداتالسعادات  ألبيألبي  واألثر،واألثر،  الحديثالحديث  غريبغريب  فيفي  والنهايةوالنهاية  ..بيروتبيروت––العلميةالعلمية  المكتبةالمكتبة  ،،))٩٣٩٣صص//١١جج((

--العلميةالعلمية  المكتبةالمكتبة  الطناحي،الطناحي،  محمدمحمد  محمودمحمود--الزاوىالزاوى  أحمدأحمد  طاهرطاهر  ::تحقيقتحقيق  ،،))٢٤٨٢٤٨صص//١١جج((  الجزري،الجزري،  محمدمحمد
، ٨٩المفردات في غريب القرآن، ألبي القاسم الحسين بن محمد، صوو  ..مم١٩٧٩١٩٧٩--هـهـ١٣٩٩١٣٩٩--بيروتبيروت
  .  لبنان–محمد سيد كيالني ، دار المعرفة : تحقيق

 ، فصل الحاء مادة حج، مؤسسة ٢٣٤القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ص: انظر) 5(
  .بيروت-الرسالة

  .١٠٨والمفردات في غريب القرآن، ص . ))٢٢٨٢٢٨صص//٢٢جج((  العربالعرب  لسانلسان:   انظر)6(
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  ::المناظرةالمناظرة  --جج

  ..حكمحكم  ::بينهمبينهم  ونظرونظر  ..بعينهبعينه  تأملهتأمله  أيأي  ::إليهإليه  ونظرونظر  ،،وسمعهوسمعه  كنصرهكنصره  نظره،نظره،  منمن  ::لغةًلغةً  
  ::وتناظراوتناظرا  ..منهمنه  تلقحتلقح  حتىحتى  تلقيحتلقيح  ينفعهاينفعها  فلمفلم  الفحلالفحل  إلىإلى  منهمامنهما  األنثىاألنثى  نظرتنظرت  ::النخلتانالنخلتان  وتناظرتوتناظرت

  ::والمناظرةوالمناظرة  والنظيروالنظير  األمر،األمر،  فيفي  راوضراوضالتالت  ::والتناظروالتناظر  ..عليهعليه  تأنىتأنى  ::وانتظرهوانتظره  ونظرهونظره  ..تقابالتقابال
  ..))١١((المثلالمثل

  هيهي  ::وقيلوقيل  ..تأتيانهتأتيانه  كيفكيف  معامعا  فيهفيه  نظرتمانظرتما  إذاإذا  أمرأمر  فيفي  أخاكأخاك  تناظرتناظر  أنأن  ::االصطالحاالصطالح  فيفي  أماأما  

    ..))٢٢((للصوابللصواب  إظهاراًإظهاراً  الشيئينالشيئين  بينبين  النسبةالنسبة  فيفي  الجانبينالجانبين  منمن  بالبصيرةبالبصيرة  النظرالنظر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  . ، فصل النون، مادة نظر٦٢٣القاموس المحيط، ص: انظر)  1(
  ).٢١٧ص/٥ج(، ولسان العرب ٢٩٨التعريفات، باب الميم، ص: انظر)  2(
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  الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  وآدابهوآدابه  الحوارالحوار  أهدافأهداف

  ::))١١((ررالحواالحوا  أهدافأهداف  ::أوالًأوالً

  محاولةمحاولة  بابباب  منمن  هوهو  ذلكذلك  أنأن  إذإذ  واإلفحام،واإلفحام،  المجابهةالمجابهة  ليسليس  الحوارالحوار  منمن  المقصودالمقصود  إنإن

  ::بعضهبعضه  أوأو  يأتييأتي  ماما  كلكل  يحصليحصل  أنأن  المقصودالمقصود  وإنماوإنما  ..  الردالرد  عنعن  وتعجيزهوتعجيزه  الخصمالخصم  علىعلى  الظهورالظهور

  والرأي،والرأي،  القولالقول  منمن  والفاسدوالفاسد  الشبهةالشبهة  ودفعودفع  الحجةالحجة  إقامةإقامة  الحوارالحوار  منمن  الغايةالغاية  ::الحجةالحجة  إقامةإقامة  --  ١١

  ..الحقالحق  إلىإلى  للوصولللوصول  الصحيحالصحيح  للالستدالالستدالاا  بطرقبطرق  والسيروالسير

���qO  ::تعالىتعالى  قالقال  ،،النفوسالنفوس  إلىإلى  وطريقوطريق  ،،للقلوبللقلوب  مفتاحمفتاح  الهادئالهادئ  الحوارالحوار  ::الدعوةالدعوة  --  ٢٢ �qO��� �  m�� m��   Z@BD  �Z@BD  �  

d*+� . �d*+� . �  h$)r�* � � � h$)r�* � � �   hNA�s�� � � �� �hNA�s�� � � �� �  h�&r� � � � �h�&r� � � � �   pO�5�� ��  � � pO�5�� ��  � �  j!��* � j!��* �   jT� jT�   '	&��� �� �'	&��� �� �))٢٢((..    

  النظر،النظر،  وجهاتوجهات  وتقريبوتقريب  الخالف،الخالف،  هوةهوة  تضييقتضييق  ؛؛الحوارالحوار  ثمراتثمرات  منمن  ::النظرالنظر  وجهاتوجهات  تقريبتقريب  --  ٣٣

  ..والتناحروالتناحر  التباغضالتباغض  فيهفيه  كثركثر  زمنزمن  فيفي  األطرافاألطراف  يرضييرضي  وسطوسط  حلحل  وإيجادوإيجاد

  ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  الباطل،الباطل،  وإزهاقوإزهاق  الحقالحق  إلظهارإلظهار  ::األباطيلاألباطيل  علىعلى  والردوالرد  الشبهاتالشبهات  كشفكشف  --  ٤٤
d�
<���  � � �d�
<���  � � �  ZG0"� . � �ZG0"� . � �  Q��[� � �Q��[� � �  tB!&!���  � ��  �tB!&!���  � ��  �  Z@BD�  �Z@BD�  �  't�Hus��   � ��'t�Hus��   � ��))٣٣((..  

  بهابها  واالعترافواالعتراف  ،،وإيجابياتوإيجابيات  حقائقحقائق  منمن  اآلخراآلخر  الطرفالطرف  لدىلدى  ماما  استكشافاستكشاف  علىعلى  للالعمالعم""  ––  ٥٥

  ..منهامنها  واالستفادةواالستفادة  وقبولهاوقبولها

  

  

  

                                                            
  فيفي  وأثرهوأثره  بطه،بطه،وضواوضوا  أصوله،أصوله،  والحواروالحوار  ،،١٥١٥صص  تركستاني،تركستاني،  ألحمدألحمد  ،،األدياناألديان  أصحابأصحاب  معمع  الحوارالحوار  ::انظرانظر    ))11((

--فلسطينفلسطين--النصيراتالنصيرات--والثقافةوالثقافة  العلمالعلم  مركزمركز  ،،١١١١--١٠١٠صص  فرحات،فرحات،  عليعلي  ليوسفليوسف  اإلسالمية،اإلسالمية،  الدعوةالدعوة
  ..  مم٢٠٠٦٢٠٠٦--هـهـ١٤٢٧١٤٢٧

  ..١٢٥١٢٥::النحلالنحل    ))22((
  ..٥٥٥٥::األنعاماألنعام    ))33((
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  ::))١١((الحوارالحوار  آدابآداب  ::ثانياًثانياً

  نفسهنفسه  وينفعوينفع  ثمارهثماره  يجنييجني  حتىحتى  الحوارالحوار  فيفي  لالنخراطلالنخراط  مؤهالًمؤهالً  المسلمالمسلم  المحاورالمحاور  كانكان  ماما  متىمتى

  منه،منه،  فائدةفائدة  أعلىأعلى  بهابها  تتحققتتحقق  لتيلتياا  بمعاييرهبمعاييره  ويلتزمويلتزم  ،،الحوارالحوار  بآداببآداب  يأخذيأخذ  أنأن  عليهعليه  فإنفإن  منه،منه،  ودينهودينه

  ::اآلداباآلداب  هذههذه  أهمأهم  ومنومن

  ماما  كلكل  فيفي  تعالىتعالى  هللاهللا  اإلخالصاإلخالص  علىعلى  ويروضهاويروضها  نفسهنفسه  يوطِّنيوطِّن  أنأن  المحاورالمحاور  فعلىفعلى  ::اإلخالصاإلخالص  --١١

  علىعلى  والتميزوالتميز  الظهورالظهور  حبحب  نفسهنفسه  عنعن  يدفعيدفع  أنأن  ومنه؛ومنه؛  وحلبته،وحلبته،  الحوارالحوار  ميدانميدان  فيفي  يذريذر  وماوما  يأتييأتي

  ..ددواألنداواألندا  النظراءالنظراء  علىعلى  لتعاليلتعاليواوا  الثقافة،الثقافة،  وعمقوعمق  البراعةالبراعة  وإظهاروإظهار  األقران،األقران،

    ..عليهعليه  الخروجالخروج  وعدموعدم  الحوارالحوار  بموضوعبموضوع  االلتزامااللتزام  --٢٢

  ألنألن  ؛؛جيداًجيداً  مدلوالتهامدلوالتها  وشرحوشرح  الحوارالحوار  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  المصطلحاتالمصطلحات  تحديدتحديد  ضرورةضرورة  --٣٣

  عماعما  المتحدثالمتحدث  يعلنيعلن  أنأن  بدبد  الال  وهناوهنا  ..الطرفينالطرفين  كالكال  عندعند  مختلفاًمختلفاً  شيئاًشيئاً  يعنييعني  قدقد  الواحدالواحد  المصطلحالمصطلح

  ..الحوارالحوار  خاللخالل  حديثهحديثه  حولهحوله  يدوريدور  لذيلذياا  يسيسالرئالرئ  بالمصطلحبالمصطلح  تحديداًتحديداً  يعنييعني

  علىعلى  لفرعيةلفرعيةاا  المسائلالمسائل  تضخيمتضخيم  الحوارالحوار  آدابآداب  منمن  فليسفليس  ::أهميتهاأهميتها  حسبحسب  المسائلالمسائل  مناقشةمناقشة  --٤٤

  ..األصليةاألصلية  المسائلالمسائل  حسابحساب

  والتقديروالتقدير  حترامحتراماإلاإل  عباراتعبارات  بعضبعض  بإسداءبإسداء  وذلكوذلك  ::حينحين  بعدبعد  حيناًحيناً  الحوارالحوار  أجواءأجواء  تلطيفتلطيف  --٥٥

  جموحهجموحه  وتهدئةوتهدئة  ،،اآلخراآلخر  الطرفالطرف  لدىلدى  نفعالنفعالاإلاإل  جماحجماح  كبحكبح  إلىإلى  أدعىأدعى  ذلكذلك  فإنفإن  ر،ر،اآلخاآلخ  للطرفللطرف

  ..الموضوعيةالموضوعية  وعدموعدم  ييالتعدالتعد  نحونحو

  يظهريظهر  أنأن  فاألفضلفاألفضل  ..اآلخراآلخر  الطرفالطرف  مشاعرمشاعر  يجرحيجرح  ممامما  ذلكذلك  ألنألن  ؛؛اإلقناعاإلقناع  فيفي  التسرعالتسرع  عدمعدم  --٦٦

  كانكان  ولوولو  حتىحتى  --  اآلخراآلخر  للطرفللطرف  كاملةكاملة  الفرصةالفرصة  ويعطيويعطي  واضحة،واضحة،  بصورةبصورة  نظرهنظره  وجهةوجهة  المحاورالمحاور

  ..نظرهنظره  وجهةوجهة  ليظهرليظهر  ؛؛  --  خصماًخصماً

  منمن  إرسالإرسال  مجردمجرد  وليسوليس  ،،لآلراءلآلراء  تبادلتبادل  مسألةمسألة  فالحوارفالحوار  ::اآلخراآلخر  للطرفللطرف  ماعماعاالستاالست  حسنحسن  --٧٧

  ..الثانيالثاني  الطرفالطرف  منمن  واستقبالواستقبال  واحدواحد  طرفطرف

  
                                                            

  ليوسفليوسف  وضوابطه،وضوابطه،  أصوله،أصوله،  والحواروالحوار  ،،  ٥٥٥٥صص  تركستاني،تركستاني،  ألحمدألحمد  األديان،األديان،  أصحابأصحاب  معمع  الحوارالحوار  ::انظرانظر    ))11((

  ..١١١١--١٠١٠صص  فرحات،فرحات،  عليعلي
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  الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  باليــهودباليــهود  تعــريفتعــريف
  

  

  ::مطالبمطالب  ثالثةثالثة  وفيهوفيه

  

  

  

  ..  أسمائهمأسمائهم  وأشهروأشهر  باليهودباليهود  تعريفتعريف  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ..  اليهوديةاليهودية  والفرقوالفرق  المذاهبالمذاهب  أهمأهم  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ..  اليهوداليهود  عندعند  المقدسةالمقدسة  الكتبالكتب  ::لثلثالثاالثا  المطلبالمطلب
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  األولاألول  المطلبالمطلب

  أسمائهمأسمائهم  وأشهروأشهر  باليهودباليهود  تعريفتعريف

  ::اليهوداليهود  تعريفتعريف  ::أوالًأوالً

  مشيمشي  وهووهو  ::التَّهويدالتَّهويد  ومنهومنه  الحق،الحق،  إلىإلى  والرجوعوالرجوع  التوبةالتوبة  ::والهودوالهود  هود،هود،  منمن  ::لغةلغة  اليهوداليهود  

  يهدان،يهدان،  علىعلى  يجمعيجمع  ويهودويهود  نبي،نبي،  اسماسم  اليهوداليهود  وبالضموبالضم  ،،التوبةالتوبة  ::التعارفالتعارف  فيفي  الهودالهود  وصاروصار  كالدبيب،كالدبيب،

  ..))١١((يهودياًيهودياً  ارارصص  وتهودوتهود  الصالح،الصالح،  بهبه  يرجىيرجى  وماوما  الليناللين  وادةوادةوالهواله  يهود،يهود،  ملةملة  إلىإلى  حولهحوله  وهودهوهوده

هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السالم، وقد   ::اإلصطالحاإلصطالح  فيفي  اليهوداليهود  أماأما  
نسبة إلى يعقوب عليه السالم، / وردت تسميتهم في القرآن الكريم بقوم موسى، وبني اسرائيل

  ..))٢٢((وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء اهللا. كذلك أهل الكتاب واليهودو

  ::اليهوداليهود  بهابها  اشتهراشتهر  التيالتي  األسماءاألسماء  ::ثانياًثانياً

  حواليحوالي  ريمريمالكالك  القرآنالقرآن  فيفي  اليهوداليهود  مصطلحمصطلح  ذكرذكر  وردورد  وقدوقد  ،،المشهورةالمشهورة  األسماءاألسماء  منمن  ::اليهــوداليهــود  --أأ

  ::))٣٣((آراءآراء  عدةعدة  إلىإلى  الكلمةالكلمة  هذههذه  اشتقاقاشتقاق  فيفي  اختلفاختلف  وقدوقد  ،،مراتمرات  ثمانثمان

���"�  ::تعالىتعالى  لـهلـهقوقو  فيفي  المذكورالمذكور  وهووهو  ،،والتوبةوالتوبة  الندمالندم  صفةصفة  لىلىإإ  نسبةنسبة  أنهاأنها  ::األولاألول �"���   �"3T� � ��"3T� � �  'd@��� � � 'd@��� � � ))٤٤((..  

    ..  التوراةالتوراة  قراءةقراءة  عندعند  يتحركونيتحركون  أىأى  يتهودونيتهودون  ألنهمألنهم  ::الثانيالثاني

                                                            
  اإلنسان،اإلنسان،  حاجةحاجة  معرفتهمعرفته  إلىإلى  تمستمس  ممامما  العجالنالعجالن  ولقطةولقطة  ..  ))٥٤٦٥٤٦صص//١١جج((  القرآن،القرآن،  غريبغريب  فيفي  المفرداتالمفردات  ::ررانظانظ    ))11((

  م،م،١٩٨٥١٩٨٥--هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  ––لبنانلبنان  --بيروتبيروت  --  العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  ،،  ))١١١١١١صص//١١جج((  خان،خان،  حسنحسن  صديقصديق  لمحمدلمحمد

    ..  ))٤٢٠٤٢٠صص//١١جج((  المحيطالمحيط  والقاموسوالقاموس  ..  األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة
، مكتبة ٣٦رانية، للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف، صدراسات في األديان اليهودية والنص  ::انظرانظر)  2(

م، والموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب ١٩٩٧-هـ١٤١٨-الطبعة األولى-الريض-أضواء السلف
: ، إشراف وتخطيط ومراجعة)٤٩٥ص/١ج(واألحزاب المعاصرة، للندوة العالمية للشباب اإلسالمي، 

وموجز تاريخ اليهود، الجامعة اإلسالمية . مية، الطبعة الرابعةمانع حماد الجهني، دار الندوة العال
  .بالمدينة المنورة، موقع الجامعة على اإلنترنت

: ، تحقيق) ٢١٠ص/١ج(الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، : انظر)  3(
  . هـ ١٤٠٤ – بيروت -محمد سيد كيالني، دار المعرفة 

  .١٥٦: فاألعرا)  4(
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  .وهي المودة، لمودتهم في بعضهم لبعض) الهوادة(سموا يهوداً من : قيل  ::الثالثالثالث

  معناهمعناه  عبريعبري  اسماسم  ويهوذاويهوذا  ،،��  ليعقوبليعقوب  الرابعالرابع  االبناالبن  وووهوه  يهوذا،يهوذا،  اسماسم  إلىإلى  نسبةنسبة  أنهأنه  ::الرابعالرابع

    ..))٢٢((العلماءالعلماء  أكثرأكثر  عندعند  األرجحاألرجح  وهووهو  ..))١١((حمدحمد

  عزعز  اهللاهللا  كقولكقول  الذم،الذم،  مواطنمواطن  فيفي  إالّإالّ  اابهبه  يذكَروايذكَروا  لملم  ––  اليهوداليهود  ––  التسميةالتسمية  هذههذه  أنأن  والمالحظوالمالحظ""  

��C�v  ::وجلوجل� � � �v��C�� � � �  O�4@��� � � �O�4@��� � � �  3�� �3�� �   ������  h��%I�a � � � �h��%I�a � � � �  v%W� � �v%W� � �  �3��  � ��3��  � � � �  ���U��� �  � ����U��� �  � �  8*� 8*�   ����C� ������C� ��  Z*� �Z*� �  c�3�� � �c�3�� � �  '#�!S�&B� � � � ��'#�!S�&B� � � �   ::وقولهوقوله  ،،))٣٣((��
��v��C� � � �v��C� � � �  O�4@��� � � �O�4@��� � � �  H�eAa � � �H�eAa � � �  	*�� �	*�� �   ���  حالهمحالهم  فسدفسد  أنأن  بعدبعد  اللقباللقب  بهذابهذا  تلقبواتلقبوا  أنهمأنهم  علىعلى  يدليدل  وهذاوهذا  ،،))٤٤((''  ���

  ..))٥٥((""أعلمأعلم  واهللاواهللا  ..  اهللاهللا  ديندين  عنعن  وانحرفواوانحرفوا

  مواموافسفس  النهر،النهر،  جانبجانب  األصلاألصل  فيفي  وهووهو  راء،راء،  ثمثم  ثانيهثانيه  وسكونوسكون  أولهأوله  بكسربكسر  العبرالعبر  ::العبرانيونالعبرانيون  --بب

  تكنتكن  لملم  حيثحيث  العبريينالعبريين  باسمباسم  القديمالقديم  تاريخهمتاريخهم  فيفي  اليهوداليهود  عِرفعِرفوو  ..))٦٦((البحرالبحر  لعبورهملعبورهم  العبرانيينالعبرانيين

  علىعلى  التسميةالتسمية  أصلأصل  ولولحح  الباحثينالباحثين  آراءآراء  واختلفتواختلفت  بعد،بعد،  شاعتاشاعتا  قدقد  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  أوأو  اليهوداليهود  لفظتيلفظتي

  ::أهمهاأهمها  أقوالأقوال

    ..أخرىأخرى  وأنهاراًوأنهاراً  الفراتالفرات  نهرنهر  عبرعبر  ألنهألنه  ؛؛نفسهنفسه  إبراهيمإبراهيم  إلىإلى  ةةنسبنسب  --١١

    ..السالمالسالم  عليهعليه  إلبراهيمإلبراهيم  الخامسالخامس  الجدالجد  وهووهو  ؛؛ِعبرِعبر  إلىإلى  نسبةنسبة  --٢٢

  معيشتهممعيشتهم  سببهاسببها  وإنماوإنما  ؛؛بعينهبعينه  شخصاشخصا  أوأو  بعينهابعينها  حادثةحادثة  سببهاسببها  ليسليس  بالعبريينبالعبريين  إسرائيلإسرائيل  بنىبنى  تسميةتسمية  --٣٣

  بمعنىبمعنى  ،،عبرعبر  الثالثىالثالثى  لفعللفعلاا  منمن  مشتقةمشتقة  أنهاأنها  ::عبرعبر  كلمةكلمة  فمعنىفمعنى  للرعى،للرعى،  وعبورهموعبورهم  ،،الصحراءالصحراء  فىفى

  تطلقتطلق  التسميةالتسمية  هذههذه  ظلتظلت  قدقدفف  ..السبيلالسبيل  عبرعبر  أوأو  النهر،النهر،  أوأو  الوادىالوادى  عبرعبر  أوأو  الطريق،الطريق،  منمن  مرحلةمرحلة  قطعقطع

  هذاهذا  وعلىوعلى  مصر،مصر،  إلىإلى  فلسطينفلسطين  جهةجهة  ومنومن  البادية،البادية،  منمن  النازحةالنازحة  القبائلالقبائل  منمن  الجماعاتالجماعات  علىعلى

  الجماعاتالجماعات  تلكتلك  منمن  باعتبارهمباعتبارهم  بالعبرانيينبالعبرانيين  اإلسرائيلييناإلسرائيليين  ونونيسميسم  المصريونالمصريون  صارصار  األساساألساس

                                                            
  صدرصدر  ،،١٠٨٥١٠٨٥صص  الالهوتيين،الالهوتيين،  ومنومن  االختصاص،االختصاص،  ذويذوي  األساتذةاألساتذة  منمن  لنخبةلنخبة  المقدس،المقدس،  الكتابالكتاب  قاموسقاموس  ::انظرانظر    ))11((

      ..  مم٢٠٠١٢٠٠١--لبنانلبنان--بيروتبيروت--الحريةالحرية  مطبعةمطبعة--القاهرةالقاهرة––  العائلةالعائلة  مكتبةمكتبة  عنعن

: ، الناشر١٤٣، ص١٠٧مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، موجز تاريخ اليهود، العدد: انظر)  2(
   .لجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةا

  ..  ٦٤٦٤::المائدةالمائدة    ))33((
  ..  ٣٠٣٠::التوبةالتوبة    ))44((
  ..٣٥٣٥صص  الخلفالخلف  لسعودلسعود  والنصرانية،والنصرانية،  اليهوديةاليهودية  األدياناألديان  فيفي  دراساتدراسات    ))55((
  .بيروتبيروت  --  الفكرالفكر  داردار، ) ٧٨ص/٤ج(  ،،  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  الحمويالحموي  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  لياقوتلياقوت  البلدان،البلدان،  معجممعجم  ::انظرانظر)  6(
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  ..البدويةالبدوية

  ..العبرانيونالعبرانيون  إسرائيلإسرائيل  لبنيلبني  قيلقيل  ،،الفراتالفرات  بهمبهم  وعبروعبر  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  سبىسبى  لمالما  نصرنصر  بختبخت  إنإن  ::وقيلوقيل    --٤٤
  ..))١١((أعلمأعلم  واهللاواهللا  ..العبرانيةالعبرانية  ولسانهمولسانهم

  إيلإيل  صفوة،صفوة،  أوأو  عبدعبد  بمعنىبمعنى  إسراإسرا  ؛؛زأينزأينجج  منمن  مركبةمركبة  عبرانيةعبرانية  كلمةكلمة  إسرائيلإسرائيل  ::إسرائيلإسرائيل  بنوبنو  --تت

   ..اهللاهللا  صفوةصفوة  أوأو  اهللاهللا  عبدعبد  الكلمةالكلمة  معنىمعنى  فيكونفيكون  ..اهللاهللا  وهووهو

، السالم  أبناء يعقوب عليه،ثنا عشراالفهم األسباط  :وأما بنو إسرائيل في االصطالح  
  .))٢٢((جاء من نسلهمومن 

�>��Z  ::تعالىتعالى  فقالفقال  ..إسرائيلإسرائيلبب  ��  إبراهيمإبراهيم  بنبن  إسحقإسحق  بنبن  يعقوبيعقوب  نبيهنبيه  اهللاهللا  وسمىوسمى �Z<� �  >�UK�� � �>�UK�� � �  

#�<� �#�<� �  X�w X�w   j�B� � .j�B� � .  Z@x�\��  � � Z@x�\��  � �   ��� ���   ������  >H�� � �>H�� � �  Z@x�\��  � � Z@x�\��  � �   yA� �yA� �  �&0"  � ��&0"  � �  	�	�  ZBC � �ZBC � �  #��#��  bez��� � � �bez��� � � �  2�+�!��� � � �2�+�!��� � � �  ZC� �ZC� �  ���{M� � � ����{M� � � �  2�+�!��* � � � 2�+�!��* � � �   �M��M��T�%�� � ��T�%�� � �  

#�#�   !�<� � � !�<� � �  tCO�f�   �tCO�f�   �''))٣٣((..  

  لهم،لهم،  المدحالمدح  معرضمعرض  فيفي  يكونيكون  هذاهذا  فإنفإن  ،،إسرائيلإسرائيل  بنيبني  لفظلفظ  يهميهمعلعل  القرآنالقرآن  يطلقيطلق  وعندماوعندما

  ::تعالىتعالى  اهللاهللا  يقوليقول  عليه،عليه،  يكونوايكونوا  أنأن  وماينبغيوماينبغي  عنهم،عنهم،  ورضاهورضاه  ،،عليهمعليهم  تعالىتعالى  اهللاهللا  بفضلبفضل  والتذكيروالتذكير
j�*��� � �j�*��� � �  Z@x�\��  � � Z@x�\��  � �   ��H<J�� � ���H<J�� � �  j!$U"� � �j!$U"� � �  j!�� �j!�� �  v$U"�� � � � �v$U"�� � � � �   )@%A� �� � � )@%A� �� � �  ��M���� � ����M���� � ��  ,34U* � � ,34U* � �   |�� �|�� �   <34U*� �  � �  <34U*� �  � �   �� ��� �,��� �,��� �  #�BT+�M � � � �#�BT+�M � � � �  

�������  ��������  �  8*� 8*�   ez"�� � �ez"�� � �v�� �v�� �  �C3G�9 . � ��C3G�9 . � �  �s��s�   )U�� �� � )U�� �� �''))٤٤((..  

  حيثحيث  ،،الخاصةالخاصة  الدينيةالدينية  للدالالتللدالالت  وذلكوذلك  ؛؛إسرائيلإسرائيل  بنيبني  أنفسهمأنفسهم  علىعلى  يطلقونيطلقون  اليوماليوم  واليهودواليهود""

  واكتسابواكتساب  ،،والقدرةوالقدرة  ،،القوةالقوة  معنىمعنى  الوصفالوصف  بهذابهذا  أنفسهمأنفسهم  علىعلى  يخلعوايخلعوا  وحتىوحتى  نسباً،نسباً،  بيعقوببيعقوب  تربطهمتربطهم

  بهبه  وتتعلقوتتعلق  يحبونه،يحبونه،  الذيالذي  وباألسلوبوباألسلوب  يريدون،يريدون،  التيالتي  الحياةالحياة  يحيوايحيوا  أنأن  لهملهم  ليتيسرليتيسر  الغلبة،الغلبة،  صفاتصفات

  ..))٥٥((""عواطفهمعواطفهم

                                                            
  سوسة،سوسة،  أحمدأحمد  ::للدكتورللدكتور  التاريخ،التاريخ،  فيفي  واليهودواليهود  العربالعرب  ومفصلومفصل  ،،  ))٧٨ص/٤ج(معجم البلدان : انظر)  1(

ومجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،   ..مم١٩٨١١٩٨١  الخامسةالخامسة  ::الطبعةالطبعة  للطباعة،للطباعة،  الحريةالحرية  داردار  ،،٥٠٥٥٠٥صص
  .٢٣٩، ص١٠٧موجز تاريخ اليهود، العدد

  .٢٤٠خ اليهود، ص، موجز تاري١٠٧مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد: انظر)  2(
  ..٩٣٩٣::عمرانعمران  آلآل    ))33((
  ..٤٠٤٠::البقرةالبقرة    ))44((
  ..  الحديثةالحديثة  القاهرةالقاهرة  مكتبةمكتبة  ،،٥٤٥٤صص  طعيمة،طعيمة،  لصابرلصابر  التاريخ،التاريخ،  موكبموكب  فيفي  اليهوداليهود    ))55((
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  وردورد  وقدوقد  ،،النصارىالنصارى  فيهفيه  معهممعهم  ويشتركويشترك  ،،اليهوداليهود  علىعلى  أطلقأطلق  ممامما  سمسماالاال  هذاهذا  ::الكتابالكتاب  أهلأهل  --ثث

  ..))١١((والشريعةوالشريعة  الحنيفيةالحنيفية  لةلةالمالم  عنعن  الخارجونالخارجون  وهموهم  ،،مرةمرة  وثالثينوثالثين  إحدىإحدى  القرآنالقرآن  فيفي  ذكرهذكره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ..  ))٢٤٧٢٤٧صص//١١جج((  والنحلوالنحل  المللالملل  ::انظرانظر    ))11((
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  الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  اليهوديةاليهودية  والمذاهبوالمذاهب  الفرقالفرق  أهمأهم

  القرنالقرن  منتصفمنتصف  فيفي  بابلبابل  بأرضبأرض  ظهرواظهروا  قرأ،قرأ،  الفعلالفعل  منمن  اسمهماسمهم  ::))١١((العنانيةالعنانية  أوأو  القراؤونالقراؤون  ::أوالًأوالً

  ..سلطانهسلطانه  وانتشاروانتشار  سالم،سالم،اإلاإل  قوةقوة  تعاظمتعاظم  معمع  ظهورهمظهورهم  وتزامنوتزامن  ،،))  الميالديالميالدي  الثامنالثامن  ((  للهجرةللهجرة  الثانيالثاني
  أبيأبي  العباسيالعباسي  الخليفةالخليفة  أيامأيام  ،،داوودداوود  بنبن  عنانعنان  ::يدعىيدعى  اليهوداليهود  عظماءعظماء  منمن  ظيمظيمعع  الفرقةالفرقة  هذههذه  أنشأأنشأوو

  تدهورتدهور  فلمافلما  ليهود،ليهود،اا  بينبين  القلةالقلة  يمثلونيمثلون  القراؤونالقراؤون  كانكانوو  ..  ))  مم٧٧٥٧٧٥  --  هـهـ١٥٨١٥٨  ((  المنصورالمنصور  جعفرجعفر

  ..))٢٢((ونفوذهمونفوذهم  الفريسيينالفريسيين  أتباعأتباع  القراؤونالقراؤون  وِرثَوِرثَفف  ،،القرائينالقرائين  فريقفريق  نمانما  الفريسيينالفريسيين  شأنشأن

  والتقنين،والتقنين،  التشريعالتشريع  يفيديفيد  فقهيفقهي  كمصدركمصدر  بالتلمودبالتلمود  اإلعترافاإلعتراف  عدمعدم  ::القرائينالقرائين  تعاليمتعاليم  أهمأهم  ومنومن

  وهموهم  ،،))التلمودالتلمود  واتركواواتركوا  التوراةالتوراة  اقرأووااقرأووا((  شعارهمشعارهم  كانكانوو  الشفوية،الشفوية،  للشريعةللشريعة  مطلقمطلق  ورفضورفض

  تسميتهمتسميتهم  هناهنا  ومنومن  التأويل،التأويل،  ويحرمونويحرمون  ،،الحرفيةالحرفية  ومعانيهاومعانيها  النصوصالنصوص  بظواهربظواهر  بالتمسكبالتمسك  يتمايزونيتمايزون

  باالختيارباالختيار  القولالقول  إلىإلى  والقدروالقدر  ءءالقضاالقضا  مسائلمسائل  فيفي  القراؤونالقراؤون  يميليميلوو  والحرفيين،والحرفيين،  النصالنص  بأهلبأهل

  ..))٣٣((األرواحاألرواح  بتناسخبتناسخ  أيضاًأيضاً  ويعتقدونويعتقدون  رادة،رادة،اإلاإل  وحريةوحرية  اإلنسانياإلنساني

  والذينوالذين  ،،المدحالمدح  تعنيتعني  التيالتي  ))PPEERRUUSSHHIIMM((  العبريةالعبرية  الكلمةالكلمة  منمن  الفرقةالفرقة  هذههذه  اسماسم""  ::الفريسيونالفريسيون  ::ثانياًثانياً

  تبرواتبرواواعواع  غيرهم،غيرهم،  منمن  والمفصولونوالمفصولون  المنفصلونالمنفصلون  أيأي  ::والذموالذم  القدحالقدح  بداللةبداللة  أوأو  غيرهم،غيرهم،  اعتزلوااعتزلوا

  ..))٤٤((""دقةدقة  للتوراةللتوراة  المفسرينالمفسرين  أكثرأكثر  ويعدونويعدون  بالتوراة،بالتوراة،  التزاماًالتزاماً  اليهوديةاليهودية  الجماعاتالجماعات  أكثرأكثر  أنفسهمأنفسهم
  األخوةاألخوة  أوأو  األحباراألحبار  أنفسهمأنفسهم  ويسمونويسمون  ،،يكرهونهايكرهونها  فهمفهم  ولذلكولذلك  التسمية،التسمية،  هذههذه  أعداؤهمأعداؤهم  عليهمعليهم  أطلقأطلقوو""

    ..))٥٥((""الربانيينالربانيين  أوأو  اهللاهللا  فيفي

                                                            
  وهذهوهذه  ويكذبونهم،ويكذبونهم،  األحباراألحبار  قولقول  منمن  ويتبرؤنويتبرؤن  اليهودي،اليهودي،  الداوديالداودي  عانانعانان  أصحابأصحاب  وهموهم  ::العنانيةالعنانية  عليهمعليهم  ُأطلقُأطلق)  1(

الفصل في الملل واألهواء : انظر (..وطليبرهوطليبره  بطليطلهبطليطله  األندلساألندلس  منمن  وهموهم  والشام،والشام،  ومصرومصر  بالعراقبالعراق  الفرقةالفرقة
  ..القاهرة-، مكتبة الخانجي)٨٢ص/١ج(والنحل، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد، 

  النهضةالنهضة  مكتبةمكتبة  م،م،١٩٨٨١٩٨٨  سنةسنة  ،،  ٨٨طط  ،،  ٢٢٣ص  شلبي،شلبي،  أحمدأحمد  للدكتورللدكتوراليهودية، –مقارنة األديان: انظر)  2(

  ..القاهرةالقاهرة  --مصرمصر  --للنشرللنشر  ةةالمصريالمصري
عرفان عبد الحميد فتاح، : اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية، للدكتور: انظر)  3(

  . دار عمار –دار البيارق– ماليزيا–كواالالمبور–، الجامعة االسالمية العالمية٩٤ص
   .٩٨اليهودية عرض تاريخي ص)  4(

   .٢١٨ألحمد شلبي، ص اليهودية، –مقارنة األديان )  5(
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  مريم،مريم،  بنبن  عيسىعيسى  المسيحالمسيح  أعداءأعداء  ألدألد  منمن  كانواكانوا  الفريسيينالفريسيين  أنأن  المسيحيينالمسيحيين  أناجيلأناجيل  وتذكروتذكر  

  وكانواوكانوا  قيصر،قيصر،  علىعلى  الطاعةالطاعة  عصاعصا  شقشق  إلىإلى  الداعيالداعي  بمظهربمظهر  يظهروهيظهروه  أنأن  حاولواحاولوا  الذينالذين  همهم  وأنهموأنهم

  فيفي  وردورد  فقدفقد  ..بالصلببالصلب  عليهعليه  حكمحكم  حتىحتى  الكيدالكيد  لهله  يدبرونيدبرون  واواينفكّينفكّ  ولمولم  به،به،  المتآمرينالمتآمرين  رأسرأس  علىعلى

  لَنَالَنَا  َأيجوزَأيجوز((  ::لهله  فقالوافقالوا  ))١١(())..ِبكَِلمٍةِبكَِلمٍة  يصطَادوهيصطَادوه  ِلكَيِلكَي  وتَشَاورواوتَشَاوروا  الْفَريِسيونالْفَريِسيون  ذَهبذَهب  ِحينَِئٍذِحينَِئٍذ((  ::اإلنجيلاإلنجيل

َأنَأن  ِطينُعِطيةً  نُعيةًِجزيِجز  رصِلقَيرصِلقَي  َأموِني((  ::لهملهم  فقالفقال  ..))٢٢(())الَ؟الَ؟  َأموِنيَأرا  َأراِدينَارِنلِِل  ..ِدينَارِنمةُ  مورةُالصورةُ؟  الصالِْكتَابةُ؟والِْكتَابوا  وابوافََأجابفََأج  

  علَيِهعلَيِه  يشْتَكُونيشْتَكُون  وابتَدُأواوابتَدُأوا((  ((33))..))هللاِِهللا  هللاِِهللا  وماوما  صرصرِلقَيِلقَي  ِلقَيصرِلقَيصر  ماما  ِإذًاِإذًا  َأعطُواَأعطُوا  ::لَهملَهم  فَقَاَلفَقَاَل  ِلقَيصر،ِلقَيصر،  وقَالواوقَالوا

قَاِئِليننَا  ِإنَّنَاِإنَّنَا  ::قَاِئِليندجنَاودجهذَاهذَا  و  فِْسديفِْسدةَ،  يةَ،اُألماُألم  نَعميونَعميو  َأنطَى  َأنطَىتُعةٌ  تُعيةٌِجزيِجز  ،رصِلقَي،رصقَاِئالًقَاِئالً  ِلقَي::  ِإنَّهِإنَّه  وهوه  ِسيحمِسيحم  

ِلكمِلكخُوا((  ..))٤٤(())مرخُوافَصرفَص::  خُذْهخُذْه!!  خُذْهخُذْه!!  هِلباصهِلبقَاَلقَاَل  !!اص  لَهلَهمم  ِبيالَطُسِبيالَطُس  ِلبَأَأصِلب؟  َأَأصِلكَكُم؟مِلكَكُمم  ابَأجابَأج  اءَؤسراءَؤسر  

!!قَيصرقَيصر  ِإالَِّإالَّ  مِلكمِلك  لَنَالَنَا  لَيسلَيس  ::الْكَهنَِةالْكَهنَِة ..(())٥٥((..  

  لهله  يقاليقال  رجلرجل  إلىإلى  نسبوانسبوا  الفرقةالفرقة  هذههذه  أصحابأصحاب  أنأن  ::اهللاهللا  رحمهرحمه  حزمحزم  ابنابن  يذكريذكر  ::الصدوقيونالصدوقيون  ::ثالثاًثالثاً

  بجهةبجهة  وكانواوكانوا  ذلك،ذلك،  عنعن  اهللاهللا  لىلىتعاتعا  اهللا،اهللا،  ابنابن  هوهو  العزيرالعزير  أنأن  اليهوداليهود  سائرسائر  بينبين  يقولونيقولون  وهموهم  صدوق،صدوق،

  المقابلالمقابل  النقيضالنقيض  علىعلى  الصدوقيينالصدوقيين  فإنفإن  الشعبيةالشعبية  الجماهيرالجماهير  يمثلونيمثلون  الفريسيونالفريسيون  كانكان  وإذاوإذا  ""  ..))٦٦((اليميناليمين

  ولمولم  ،،وحدهموحدهم  األغنياءاألغنياء  ثقةثقة  موضعموضع  لذلكلذلك  تبعاًتبعاً  فكانوافكانوا  األرستقراطية،األرستقراطية،  الطبقاتالطبقات  يمثلونيمثلون  كانواكانوا  لهم،لهم،

  منمن  فحسبفحسب  الثريةالثرية  والنخبةوالنخبة  القلةالقلة  فيفي  تعاليمهمتعاليمهم  فانحصرتفانحصرت  اليهود،اليهود،  عامةعامة  صفوفصفوف  فيفي  أتباعأتباع  لهملهم  يكنيكن

  ديناًديناً  كمكمالحالح  لنفسهالنفسها  احتكرتاحتكرت  التيالتي  الكهنةالكهنة  كباركبار  وهيئةوهيئة  ،،الدينيةالدينية  واألرستقراطيةواألرستقراطية  الثرواتالثروات  أصحابأصحاب

    ..  الفارسيالفارسي  الحكمالحكم  عهدعهد  إلىإلى  بداياتهابداياتها  ترجعترجع  طويلةطويلة  فترةفترة  منذمنذ  ودنياودنيا

  ::منهامنها  أمورأمور  جملةجملة  الصدوقيينالصدوقيين  يجمعيجمع  والذيوالذي

  ..واألرواحواألرواح  ئكةئكةالمالالمال  وإنكاروإنكار  الجسماني،الجسماني،  للبعثللبعث  التامالتام  إنكارهمإنكارهم  --١١

  التمسكالتمسك  هوهو  الدينالدين  لحفظلحفظ  الوحيدالوحيد  السبيلالسبيل  بأنبأن  الصارمالصارم  العتقادهمالعتقادهم  بالتلمود؛بالتلمود؛  العملالعمل  رفضرفض  --٢٢

  ..بالكاملبالكامل  فرضهافرضها  ووجوبووجوب  ،،المدونةالمدونة  التوراةالتوراة  بأحكامبأحكام  الشديدالشديد  الحرفيالحرفي

  ..مستحدثةمستحدثة  بدعةبدعة  باعتبارهباعتباره  بنص،بنص،  يثبتيثبت  لملم  أمرأمر  كلكل  ومناهضةومناهضة  رفضرفض  --٣٣

                                                            
   ..١٥١٥/:/:٢٢٢٢  متىمتى  انجيلانجيل    )1(
  .٢٠/٢٢انجيل لوقا )  2(
  ).٢٥-٢٤/(٢٠انجيل لوقا )  3(

  .٢٣/٢انجيل لوقا )  4(
  .١٩/٥جيل يوحنا ان)  5(
  ) .٨٢ص/١ج(الفصل في الملل واألهواء والنحل : انظر)  6(
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  نتيجةنتيجة  األخالقيةاألخالقية  اإلباحيةاإلباحية  ييفف  والسقوطوالسقوط  واللهو،واللهو،  الترفالترف  حياةحياة  فيفي  التامالتام  بعضهمبعضهم  استغراقاستغراق  --٤٤

    ..والقيامةوالقيامة  البعثالبعث  إلنكارهمإلنكارهم
  حصراً،حصراً،  إسرائيلإسرائيل  ربرب  وأنهوأنه  قومي،قومي،  إلهإله  نظرهمنظرهم  فيفي  فاإللهفاإلله  لأللوهية،لأللوهية،  القوميالقومي  تصورهمتصورهم  --٥٥

  ..األخرىاألخرى  األقواماألقوام  معاملةمعاملة  فيفي  التشددالتشدد  عنهعنه  لزملزم  ممامما  شعبهشعبه  وهموهم  ،،اختارهماختارهم  الذيالذي  فهوفهو
  خلقخلق  فيفي  المطلقةالمطلقة  سانساناإلناإلن  بحريةبحرية  القولالقول  إلىإلى  مالوامالوا  فقدفقد  ،،والقدروالقدر  القضاءالقضاء  مسائلمسائل  فيفي  أماأما  --٦٦

  ..))١١((""عنهاعنها  الكاملةالكاملة  ومسؤوليتهومسؤوليته  أفعالهأفعاله

  ويقدرويقدر  --الروحانيونالروحانيون  المعالجونالمعالجون  ––  تعنيتعني  التيالتي  ))IISSII((  كلمةكلمة  منمن  مشتقمشتق  اسمهماسمهم  ""  ::األسينيوناألسينيون  ::رابعاًرابعاً

  دينيةدينية  فرقةفرقة  ننلألسينييلألسينيي  يكنيكن  لملم  المنطقة،المنطقة،  بقاعبقاع  كلكل  فيفي  منتشرينمنتشرين  نوانواكاكا  نسمة،نسمة،  آالفآالف  بأربعةبأربعة  عددهمعددهم

  دينيةدينية  ظاهرةظاهرة  مثلوامثلوا  وإنماوإنما  كالصدوقيين،كالصدوقيين،  األولىاألولى  بالدرجةبالدرجة  سياًسياًسياسيا  حزباًحزباً  أوأو  كالفريسيين،كالفريسيين،  خالصةخالصة

  بالطببالطب  اهتمامهماهتمامهم  همهمعنعن  وعِرفوعِرف  المسيحية،المسيحية،  الرهبنةالرهبنة  منمن  وسلوكهاوسلوكها  مهامهانظنظ  فيفي  قريبةقريبة  اجتماعيةاجتماعية

  والمعادنوالمعادن  وباألحجاروباألحجار  ،،وتصنيفهاوتصنيفها  الطبيةالطبية  باألعشابباألعشاب  واهتمامهمواهتمامهم  اشتغالهماشتغالهم  هناهنا  ومنومن  الروحاني،الروحاني،

  والوال  يمنعوه،يمنعوه،  لملم  وإنوإن  الزواجالزواج  يحبذونيحبذون  الال  وكانواوكانوا  ،،ياءياءواألغنواألغن  للمالللمال  بكراهيتهمبكراهيتهم  وعرفواوعرفوا  الكريمة،الكريمة،

  إلىإلى  وطريقاًوطريقاً  للظلمللظلم  مدعاةمدعاة  باعتبارهباعتباره  اإلنكاراإلنكار  أشدأشد  العبوديةالعبودية  نظامنظام  نكروننكرونويوي  بينهم،بينهم،  النساءالنساء  تقيمتقيم

  عادةعادة  تبدأتبدأ  المهاونة،المهاونة،  تقبلتقبل  الال  صارمةصارمة  عامةعامة  لقواعدلقواعد  تخضعتخضع  اليوميةاليومية  حياتهمحياتهم  وكانتوكانت  ..اقترافهاقترافه

  قواعدقواعد  منمن  وكانوكان  ،،جتماعجتماعلاللال  يعودونيعودون  الخامسةالخامسة  الساعةالساعة  وعندوعند  ،،العملالعمل  إلىإلى  الذهابالذهاب  ثمثم  بالصالةبالصالة

  ..))٢٢((""باألغيارباألغيار  اإلتصالاإلتصال  وعقبوعقب  طعام،طعام،  وجبةوجبة  كلكل  قبلقبل  االغتسالاالغتسال  عندهم،عندهم،  السلوكالسلوك

  لمنلمن  الشريعةالشريعة  كتابةكتابة  مهمتهممهمتهم  كانتكانت  اليهوداليهود  منمن  مجموعةمجموعة  علىعلى  التسميةالتسمية  هذههذه  تطلقتطلق""  ::الكتبةالكتبة  ::خامساًخامساً

  المعلوماتالمعلومات  بعضبعض  فوافواعرعر  الشريعة،الشريعة،  بكتابةبكتابة  صلتهمصلتهم  طريقطريق  وعنوعن  بالنساخ،بالنساخ،  شيءشيء  أشبهأشبه  فهمفهم  يطلبها،يطلبها،

  وكانواوكانوا  ..  الشريعةالشريعة  كتابةكتابة  بجواربجوار  لهملهم  أخرىأخرى  وظيفةوظيفة  الوعظالوعظ  فاتخذوافاتخذوا  نسخوها،نسخوها،  التيالتي  الكتبالكتب  منمن

  عندعند  ))أبأب((  بلقببلقب  ينادىينادى  منهممنهم  الواحدالواحد  كانكان  كماكما  ،،السادةالسادة  وأحياناًوأحياناً  بالحكماء،بالحكماء،  أحياناًأحياناً  يسمونيسمون

  ..))٣٣((""المخاطبةالمخاطبة

  كانواكانوا  الذينالذين  الفريسيينالفريسيين  منمن  وأتباعهوأتباعه  الجليليالجليلي  دادايهويهو  ابتداءابتداء  الحركةالحركة  أسسأسس""  ::الغيوريونالغيوريون  ::سادساًسادساً

  المثابةالمثابة  بهذهبهذه  فهمفهم  حال،حال،  أيةأية  وفيوفي  صورةصورة  بأيةبأية  والمهادنةوالمهادنة  للمساومةللمساومة  تتسعتتسع  الال  ثورية،ثورية،  حريةحرية  دعاةدعاة

  الحريةالحرية  لنيللنيل  أوحداًأوحداً  طريقاًطريقاً  المسلحالمسلح  بالكفاحبالكفاح  آمنواآمنوا  الفريسيين،الفريسيين،  منمن  العسكريالعسكري  الجناحالجناح  كانواكانوا

  الراسخالراسخ  الدينيالديني  تقادهمتقادهمالعالع  اليهود؛اليهود؛  علىعلى  الرومانيةالرومانية  السلطاتالسلطات  فرضتهافرضتها  التيالتي  العبوديةالعبودية  منمن  والتخلصوالتخلص

                                                            
  .١٠٢عرفان عبد الحميد فتاح، ص: اليهودية عرض تاريخي، للدكتور)  1(
  . ١٠٤المصدر السابق ص)  2(

  .٢٢٤ اليهودية ص–مقارنة األديان )  3(
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  الغيوريونالغيوريون  ومثَّلومثَّل  ..كانكان  سببسبب  أليألي  لغيرهلغيره  الخضوعالخضوع  ينبغيينبغي  الال  الذيالذي  المتفردالمتفرد  الحاكمالحاكم  هوهو  اهللاهللا  بأنبأن

  سياسيةسياسية  أبعادأبعاد  علىعلى  ورهاورهاتطتط  أثناءأثناء  انطوتانطوت  وإنوإن  دينياً،دينياً،  كانكان  والمباشروالمباشر  األولاألول  باعثهاباعثها  ثوريةثورية  حركةحركة

  التيالتي  ددووالنقالنق  قطعقطع  فكانتفكانت  للحرية،للحرية،  أتباعهاأتباعها  تعطشتعطش  الحركةالحركة  بهبه  اختصتاختصت  ماما  وأهموأهم  واجتماعية،واجتماعية،

  وانبعثوانبعث  ،،))لصهيونلصهيون  الخالصالخالص  حانحان((  وو  ))لصهيونلصهيون  الحريةالحرية((  عباراتعبارات  تحملتحمل  الحربالحرب  انانإبإب  أصدروهاأصدروها

  كلمةكلمة  منمن  المغتالون،المغتالون،  وهموهم  البقيةالبقية  ننمم  عنفاًعنفاً  وأكثروأكثر  تطرفاًتطرفاً  أشدأشد  جماعةجماعة  الغيوريينالغيوريين  صفوفصفوف  منمن

))SSIICCAA((  كانواكانوا  الذيالذي  المعكوفالمعكوف  الخنجرالخنجر  تعنيتعني  التيالتي  خْفونَهيخْفونَهفيفي  ويستعملونهويستعملونه  ،،مالبسهممالبسهم  تحتتحت  ي  

  ..))١١((""  الوثنيةالوثنية  الرومانيةالرومانية  السلطاتالسلطات  معمع  تعاونهمتعاونهم  فيفي  المشكوكالمشكوك  أوأو  فعالً،فعالً،  المتعاونينالمتعاونين  خصومهمخصومهم  الالاغتياغتي

  وللسامريينوللسامريين  اليهودية،اليهودية،  تاريختاريخ  فيفي  دينيديني  انشقاقانشقاق  ممأقدأقد  السامريينالسامريين  فرقةفرقة  تمثلتمثل""  ::السامريونالسامريون  ::سابعاًسابعاً

  لىلىعع  السامرةالسامرة  عقيدةعقيدة  وتقوموتقوم  اليهود،اليهود،  عامةعامة  عندعند  المعتبرةالمعتبرة  لتوراةلتوراةاا  عنعن  تختلفتختلف  بهم،بهم،  الخاصةالخاصة  توراتهمتوراتهم

  ونبوةونبوة  والتجزأة،والتجزأة،  القسمةالقسمة  يقبليقبل  والوال  بجسمبجسم  ليسليس  تعالىتعالى  وأنهوأنه  تعالىتعالى  اهللاهللا  وحدانيةوحدانية  ::هيهي  أركان،أركان،  خمسةخمسة

  اعتبارهاعتبارهوو  جرزيمجرزيم  جبلجبل  وقداسةوقداسة  ،،وضياؤهوضياؤه  العالمالعالم  نورنور  فهوفهو  ،،األنبياءاألنبياء  أفضلأفضل  وأنهوأنه  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى

  ..النسخالنسخ  يقبليقبل  الال  إلهيإلهي  وحيوحي  الخمسةالخمسة  األسفاراألسفار  وأنوأن  وقطبه،وقطبه،  العالمالعالم  مركزمركز

  يبلغيبلغ  إذإذ  تعدادها،تعدادها،  فيفي  جداًجداً  صغيرةصغيرة  طائفةطائفة  الحاضرالحاضر  الوقتالوقت  فيفي  يمثلونيمثلون  والسامريونوالسامريون  

  والتأليفوالتأليف  العربيةالعربية  باللغةباللغة  العنايةالعناية  شدةشدة  علمائهمعلمائهم  منمن  وعرفوعرف  شخصاً،شخصاً،  ٣٣٧٣٣٧  أفرادهاأفرادها  مجموعمجموع

    ..))٢٢((""فيهافيها

  عشرعشر  ثمانيةثمانية  علىعلى  المقدسالمقدس  بيتبيت  منمن  وهيوهي  نابلس،نابلس،  هيهي  القدسالقدس  مدينةمدينة  إنإن  يقولونيقولون  وهموهم""  

  سائرسائر  بأيديبأيدي  التيالتي  التوراةالتوراة  غيرغير  توراةتوراة  ولهمولهم  ونه،ونه،يعظميعظم  والوال  المقدسالمقدس  لبيتلبيت  حرمةحرمة  يعرفونيعرفون  والوال  ميالً،ميالً،

  السالم،السالم،  عليهماعليهما  يوشعيوشع  وبعدوبعد  موسىموسى  بعدبعد  اسرائييلاسرائييل  بنيبني  فيفي  كانتكانت  نبوةنبوة  كلكل  ويبطلونويبطلون  اليهود،اليهود،

  وزكرياوزكريا  وحبقوقوحبقوق  وعاموصوعاموص  وإلياسوإلياس  واليسعواليسع  واشعياواشعيا  وسليمانوسليمان  وداودوداود  شمعونشمعون  بنبوةبنبوة  فيكذبونفيكذبون

  ..))٣٣((""عنهاعنها  خروجخروجالال  يستحلونيستحلون  الال  بالشامبالشام  وهموهم  ،،بالبعثبالبعث  يقرونيقرون  والوال  وغيرهم،وغيرهم،  ااوإرميوإرمي

  
  

                                                            
  .١٠٨عرفان عبد الحميد فتاح، ص: اليهودية عرض تاريخي، للدكتور)  1(
  .١١٢:المصدر السابق ص)  2(
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  الثالثالثالث  المطلبالمطلب

  اليهوداليهود  عندعند  المقدسةالمقدسة  الكتبالكتب

  ::  هماهما  قسمينقسمين  إلىإلى  اإلجمالاإلجمال  وجهوجه  علىعلى  تنقسمتنقسم  اليهوداليهود  عندعند  المقدسةالمقدسة  الكتبالكتب  إنإن  

  ::  التوراةالتوراة  ::أوالًأوالً

هي كلمة عبرانية بمعنى الشريعة والتعليم، وتسمى بكتب موسى أو األسفار :  في اللغة-أ
وهي كلمة يونانية تعني  ) Pentateuch(  أو البنتاتيك )ومعناه القانون ( الخمسة أو الناموس 

  .)١(األسفار الخمسة

  األكبر،األكبر،  المجمعالمجمع  رجالرجال  جمعهاجمعها  التيالتي  األسفار،األسفار،  مجموعةمجموعة  عنعن  عبارةعبارة  فهيفهي  ::االصطالحاالصطالح  فيفي  أماأما  --بب

      ..))٢٢((اليوماليوم  إلىإلى  المتَّبعةالمتَّبعة  اليوميةاليومية  الصلواتالصلوات  فوضعوافوضعوا  الشعبالشعب  شؤونشؤون  فيفي  ينظرونينظرون  الذينالذين  وهموهم

  العددالعدد  ،،  الالويينالالويين  ،،  الخروجالخروج  ،،  التكوينالتكوين((  الخمسةالخمسة  األسفاراألسفار  هيهي  لتوراة،لتوراة،فافا  ::اليهوداليهود  اصطالحاصطالح  فيفي  وأماوأما

  ..))٣٣((يعتقدونيعتقدون  كماكما  ،،والسالموالسالم  عليهعليه  موسىموسى  كتبهاكتبها  التيالتي  ))  يةيةالتثنالتثن  ،،

  وأساطير،وأساطير،  وقصص،وقصص،  وأمثال،وأمثال،  وحكم،وحكم،  ونثر،ونثر،  شعر،شعر،  سجلسجل  أنهأنه  إذإذ  اليهود؛اليهود؛  لدىلدى  مقدسمقدس  وهووهو  

    ..))٤٤((ورثاءورثاء  وغزل،وغزل،  وتشريع،وتشريع،  وفلسفة،وفلسفة،

  ::))٥٥((ةةالتوراالتورا  أسماءأسماء  وأشهروأشهر  أهمأهم  --جج

  منمن  اختصاراختصار  حروفحروف  وهيوهي  ))ت،ن،كت،ن،ك((  بالعبريةبالعبرية  ويكتبونهاويكتبونها  ،،  ))التناخالتناخ((  وأشهرهاوأشهرها  أهمهاأهمها  --١١

  التيالتي  الكبيرةالكبيرة  الثالثةالثالثة  األجزاءاألجزاء  وهيوهي  ))الكتبالكتب((  كتوبيمكتوبيم  ،،))األنبياءاألنبياء((  نبوئيمنبوئيم  توراة،توراة،  األلفاظاأللفاظ

  ..تعالىتعالى  اهللاهللا  شاءشاء  إنإن  تفصيلهتفصيله  سيأتيسيأتي  كماكما  القديمالقديم  العهدالعهد  منهامنها  يتألفيتألف

                                                            
  .٢٣٠، واليهودية لشلبي ص٦٥دراسات في األديان اليهودية والنصرانية، لسعود الخلف ص: انظر)  1(
  .٧١، صعرفان عبد الحميد فتاح: للدكتوراليهودية عرض تاريخي، : انظر)  2(
 ، وتاريخ اليهود وآثارهم في مصر، ٦٦ اليهودية والنصرانية، لسعود الخلف صدراسات في األديان)  3(

  .مصر الجديدة-القاهرة-عبد المجيد دياب، دار الفضيلة. د: لتقي الدين المقريزي، تحقيق
  .م٢٠٠١، ١طنطا ، ط- ، دار البشير للثقافة والعلوم٣٠تاريخ اليهود، لمحمد سعيد مرسي، ص)  4(
  .٧٢-٧١عرفان عبد الحميد فتاح، ص: ة عرض تاريخي، للدكتوراليهودي: انظر)  5(



  1199 

  إلىإلى  والرجوعوالرجوع  ،،عباداتهمعباداتهم  فيفي  بقراءتهبقراءته  لبونلبونمطامطا  ألنهمألنهم  المقروء؛المقروء؛  النصالنص  ::ومعناهومعناه  ))المقراالمقرا((  --٢٢

  ..حياتهمحياتهم  تنظمتنظم  التيالتي  فيهافيها  الشرعيةالشرعية  األحكاماألحكام
  المقدسالمقدس  النصالنص  بذلكبذلك  يعنونيعنون  خاصة،خاصة،  علميةعلمية  صفةصفة  عندهمعندهم  وهووهو  ))الِمسوِرتْالِمسوِرتْ((  أوأو  ))الِمسورهالِمسوره((  --٣٣

  العلماءالعلماء  أجيالأجيال  ارتضتهاارتضتها  --زعمهمزعمهم  حدحد  علىعلى--  متواترةمتواترة  روايةرواية  األسالفاألسالف  عنعن  المرويالمروي

  ..عداهاعداها  ماما  ورفضتورفضت
  ::  التلمودالتلمود  ::ثانياًثانياً

  والدينوالدين  الفقهالفقه  يعلّميعلّم  ألنهألنه  تعلّم؛تعلّم؛  بمعنىبمعنى  فضم،فضم،  بفتحبفتح  لَمد،لَمد،  مصدرمصدر  منمن  عبريةعبرية  كلمةكلمة  التلمودالتلمود""    

  ::قسمانقسمان  وهووهو  ..ذلكذلك  وغيروغير  التوراةالتوراة  وتفسيروتفسير
  ..  الميالديالميالدي  الرابعالرابع  القرنالقرن  أواخرأواخر  فيفي  أورشليمأورشليم  فيفي  اليهوداليهود  أحبارأحبار  وضعهوضعه  ::األورشليمياألورشليمي  ::األولاألول
  ..))١١((""الميالديالميالدي  الخامسالخامس  القرنالقرن  فيفي  بابلبابل  فيفي  اليهوداليهود  أحبارأحبار  وضعهوضعه  ::البابليالبابلي  التلمودالتلمود  ::الثانيالثاني

  عامعام  بوضاسبوضاس  الحاخامالحاخام  جمعهاجمعها  حتىحتى  الحاخامات،الحاخامات،  تناقلهاتناقلها  شفويةشفوية  رواياتروايات  عنعن  عبارةعبارة  وهووهو""

  كاإليضاحكاإليضاح  موسىموسى  توراةتوراة  فيفي  لمالما  المكررة؛المكررة؛  الشريعةالشريعة  ::أيأي  المشنا،المشنا،  ::أسماهأسماه  كتابكتاب  فيفي  مم١٥٠١٥٠

  رحرحشش  تمتم  وقدوقد  شفوية،شفوية،  ورواياتوروايات  زياداتزيادات  تدوينتدوين  مم٢١٦٢١٦  سنةسنة  يهوذايهوذا  الراويالراوي  أتمأتم  وقدوقد  والتفسير،والتفسير،

  ::  جزئينجزئين  منمن  وهووهو  ..))٢٢((""التلمودالتلمود  يتكونيتكون  والجماراوالجمارا  المشناالمشنا  ومنومن  جمارا،جمارا،  سميسمي  كتابكتاب  فيفي  المشناالمشنا

  ..المتنالمتن  بمثابةبمثابة  وهووهو  ..المكررةالمكررة  الشريعةالشريعة  أوأو  المعرفةالمعرفة  بمعنىبمعنى  المشْنَة،المشْنَة،  أوأو  الِمشْناالِمشْنا  يسمىيسمى  ::األولاألول
  ..للمتنللمتن  الشرحالشرح  بمثابةبمثابة  وهووهو  ..اإلكمالاإلكمال  ومعناهومعناه  الجمارة،الجمارة،  أوأو  الجماراالجمارا  ::الثانيالثاني

  أقدسأقدس  أنهأنه  ويرونويرون  بلبل  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  عندعند  منمن  وأنهوأنه  اليهود،اليهود،  مقدساتمقدسات  أقدسأقدس  منمن  التلمودالتلمود  ويعتبرويعتبر    

  المقدسةالمقدسة  أسفارهمأسفارهم  ومنومن  اليهودياليهودي  التشريعالتشريع  مصادرمصادر  منمن  مصدراًمصدراً  اليهوداليهود  ويعتبرهويعتبره  ،،))٣٣((التوراةالتوراة  منمن

  درسدرس  ومنومن  عليها،عليها،  المكافأةالمكافأة  يستحقيستحق  الال  فضيلةفضيلة  فعلفعل  التوراةالتوراة  درسدرس  منمن  إنإن""  ::فيهفيه  فيقولونفيقولون  ..لديهملديهم

  ..))٤٤((""فضيلةفضيلة  أعظمأعظم  فعلفعل  الجامارهالجاماره  درسدرس  ومنومن  عليها،عليها،  أةأةالمكافالمكاف  يستحقيستحق  فضيلةفضيلة  فعلفعل  المشناالمشنا
  منهامنها  سيدرسيدر  كلكل  يعالجيعالج  ))SSEEDDAARRIIMM  السيدريمالسيدريم((بـبـ  تعرفتعرف  وأقساموأقسام  كتبكتب  إلىإلى  التلمودالتلمود  وينقسموينقسم""

  للالفصوالفصو  منمن  عددعدد  إلىإلى  سيدرسيدر  كلكل  وينقسموينقسم  ::ستةستة  السيدريمالسيدريم  وعددوعدد  الشريعة،الشريعة،  مواضيعمواضيع  منمن  موضوعاًموضوعاً
))MMAASSSSEECCHHOOTT((  فصالًفصالً  وستونوستون  ثالثةثالثة  مجموعهامجموعها..  
  ..المحصولالمحصول  منمن  الحاخامالحاخام  ونصيبونصيب  والغرسوالغرس  بالزراعةبالزراعة  يعنييعني  وهووهو  ::  ZZEERRAAIIMM  زراعيمزراعيم  --  أأ

                                                            
  .. ٦٦دراسات في األديان اليهودية والنصرانية، للمقريزي ص)  1(
  .٣٠-٢٨تاريخ اليهود لمحمد مرسي ص)  2(
 واليهودية، ألحمد شلبي ١٠٠دراسات في األديان اليهودية والنصرانية، لسعود الخلف، ص: انظر)  3(

  .٢٦٥ص
  .٥٠ المرصود في قواعد التلمود، ليوسف نصر اهللا، صالكنز)  4(
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  رأسرأس  وعيدوعيد  الغفران،الغفران،  وعيدوعيد  الفصح،الفصح،  وعيدوعيد  السبت،السبت،  أحكامأحكام  عنعن  ويتحدثويتحدث  ::  MMOOEEDD  موعدموعد  --  بب

  ..والصوموالصوم  السنة،السنة،

  الزواجالزواج  وعقدوعقد  وأحكامه،وأحكامه،  والطالقوالطالق  والنذور،والنذور،  الخطبة،الخطبة،  عنعن  النساء،النساء،::  NNAASSHHIIMM  ناشيمناشيم  --  تت

  ..الزوجيةالزوجية  والخيانةوالخيانة

  ..المعامالتالمعامالت  بابباب  منمن  وسواهاوسواها  ضرار،ضرار،واألواأل  الثلثالثلث  كتابكتاب  ::  NNAAZZIIKKNN  نزقيننزقين  --  ثث

  والزكاةوالزكاة  منها،منها،  والحراموالحرام  والحاللوالحالل  الذبائحالذبائح  كتابكتاب  وهووهو  المقدسات،المقدسات،  ::  KKOODDAASSHHIIMM  قدشيمقدشيم  --  جج

  ..والقرابينوالقرابين  والنذوروالنذور

  ووسائلووسائل  المرأةالمرأة  ونجاسةونجاسة  والمغاطسوالمغاطس  والحماموالحمام  الطهارةالطهارة  كتابكتاب  ::  TTOOHHAARROOTTHH  طهاروتطهاروت  --  حح

    ..))١١((""الطهارةالطهارة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .٨٦عرفان عبد الحميد فتاح، ص: اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية، للدكتور)  1(
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  الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  بعضبعض  بعضهمبعضهم  ومعومع  همهمأنبيائأنبيائ  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار
  

  

  ::  مطالبمطالب  أربعةأربعة  وفيهوفيه

  

  

  ..  السالمالسالم  عليهعليه  يعقوبيعقوب  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::  األولاألول  لمطلبلمطلباا

  ..  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  عليهماعليهما  مريممريم  وأمهوأمه  عيسىعيسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::الثالثالثالث  المطلبالمطلب

    ..السالمالسالم

  ..  بعضبعض  بعضهمبعضهم  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار  ::الرابعالرابع  المطلبالمطلب
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  فيفي  وإفسادهموإفسادهم  فسادهمفسادهم  لكثرةلكثرة  ؛؛كثيرينكثيرين  أنبياءأنبياء  --  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  --إلىإلى  تعالىتعالى  اهللاهللا  بعثبعث  لقدلقد  

  حوارحوار  خاللخالل  منمن  اإلنحرافاتاإلنحرافات  تلكتلك  تعالىتعالى  اهللاهللا  وبينوبين  كماكما  ،،األنبياءاألنبياء  دعوةدعوة  عنعن  وانحرافهموانحرافهم  ،،األرضاألرض

  بعضبعض  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار  منمن  مجموعةمجموعة  البحثالبحث  هذاهذا  فيفي  نذكرنذكر  وسوفوسوف  أنبيائهم،أنبيائهم،  معمع  إسرائيلإسرائيل  بنيبني

  قهمقهموأخالوأخال  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  أحوالأحوال  يتناوليتناول  سوفسوف  القسمالقسم  هذاهذا  فيفي  والكالموالكالم  ،،إليهمإليهم  أرسلواأرسلوا  ينينالذالذ  األنبياءاألنبياء

  إسرائيل،إسرائيل،  بنيبني  أنبياءأنبياء  أكثرأكثر  عنعن  لكريملكريماا  القرآنالقرآن  تحدثتحدث  حيثحيث  ،،  ��  محمدمحمد  نبينانبينا  بعثةبعثة  قبلقبل  وسيرتهموسيرتهم

  ::تعالىتعالى  فقالفقال  ورسله،ورسله،  أنبياءهأنبياءه  ليكونواليكونوا  اختارهماختارهم  الذيالذي  هوهو  سبحانهسبحانه  واهللاواهللا  صورة،صورة،  بأفضلبأفضل  فصورهمفصورهم
����������  KG�� � �KG�� � �j0j0  	�� 	��   h)xXs� � � ��h)xXs� � � ��  XD+9 � �XD+9 � �  	��� �	��� �  (���� �(���� �  #�� #��   � �������  L@$Da  �L@$Da  �  :G*a  �:G*a    فيفي  رداؤهمرداؤهم  هيهي  فالعصمةفالعصمة  ))١١((''  �

    ..األخرىاألخرى  الكتبالكتب  بهبه  صورتهمصورتهم  ماما  بخالفبخالف  الكريم،الكريم،  القرآنالقرآن

  أمأم  المكيالمكي  منهمنه  سواءسواء  كبيراً،كبيراً،  حيزاًحيزاً  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  إسرائيلإسرائيل  وبنووبنو  اليهوداليهود  شغلشغل  فقدفقد  

  سورة،سورة،  خمسينخمسين  فيفي  مقتضباًمقتضباً  أوأو  ومسهباًومسهباً  وتلميحاً،وتلميحاً،  تصريحاًتصريحاً  كرهمكرهمذذ  وردورد  قدقد  أنهأنه  حتىحتى  المدني،المدني،

  قصصهمقصصهم  صددصدد  فيفي  األغلباألغلب  فيفي  هوهو  المكيالمكي  القرآنالقرآن  فيفي  وردورد  ماما  أنأن  يجديجد  فيهمفيهم  وردورد  ماما  فيفي  والمتمعنوالمتمعن

  ماما  ومنهومنه  بعدها،بعدها،  وماوما  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  وبعثةوبعثة  مصرمصر  فيفي  وجودهموجودهم  لدنلدن  منمن  النبويةالنبوية  للبعثةللبعثة  السابقةالسابقة

  ..المكيالمكي  عهدهاعهدها  فيفي  النبويةالنبوية  الدعوةالدعوة  ننمم  بعضهمبعضهم  موقفموقف  إلىإلى  صريحةصريحة  إشارةإشارة  فيهفيه

  عليهمعليهم  أنبيائهمأنبيائهم  معمع  وقفوهاوقفوها  التيالتي  والتعجيزوالتعجيز  التمردالتمرد  مواقفمواقف  بعضبعض  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  ذكرذكر  فقدفقد  

  مواقفمواقف  منمن  لهملهم  كانكان  وماوما  السالم،السالم،  عليهعليه  موسىموسى  اهللاهللا  نبينبي  الخصوصالخصوص  سبيلسبيل  وعلىوعلى  عامة،عامة،  السالمالسالم

  ..))٢٢((بعدهبعده  ومنومن  قبلهقبله  منمن  األنبياءاألنبياء  منمن  غيرهغيره  ومعومع  معهمعه  مستحبةمستحبة  غيرغير

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ..  ٧٥٧٥::  الحجالحج    ))11((
  ..١٣٠١٣٠صص  --اليهوديةاليهودية  --األدياناألديان  مقارنةمقارنة  ::انظرانظر    ))22((
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  األولاألول  لبلبالمطالمط

  السالمالسالم  عليهعليه  يعقوبيعقوب  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار

  ::التاليالتالي  النحوالنحو  علىعلى  السالمالسالم  عليهعليه  وبوبيعقيعق  سيدناسيدنا  معمع  اليهوداليهود  مواقفمواقف  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  ذكرذكر  
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  أبناءأبناء  معظممعظم  حقدحقد  منمن  صورةصورة  واضحواضح  هوهو  كماكما  وفيهاوفيها  إسرائيل،إسرائيل،  بنيبني  إلىإلى  دةدةعائعائ  فاآلياتفاآليات""  

  خطةخطة  منمن  منهممنهم  كانكان  فيمافيما  أبيهمأبيهم  علىعلى  والكذبوالكذب  ،،بهبه  والغدروالغدر  لهله  وحسدهموحسدهم  ،،يوسفيوسف  أخيهمأخيهم  علىعلى  يعقوبيعقوب

      ..))٢٢((""عليهعليه  واحتيالهمواحتيالهم  الغدرالغدر  هذاهذا

  يدليدل  يوسف،يوسف،  بأخيهمبأخيهم  يعقوبيعقوب  أبناءأبناء  فعلفعل  إلىإلى  والناظروالناظر  السابقة،السابقة،  القرآنيةالقرآنية  لآلياتلآليات  المتتبعالمتتبع  وإنوإن  

  يردهيرده  وهذاوهذا  أنبياء،أنبياء،  كانواكانوا  أنهمأنهم  البعضالبعض  قالقال  كماكما  ليسليس  الوقت،الوقت،  ذلكذلك  فيفي  أنبياءأنبياء  غيرغير  كانواكانوا  أنهمأنهم  علىعلى

  والتآمروالتآمر  للهالكللهالك  مؤمنمؤمن  وتعريضوتعريض  اآلباء،اآلباء،  عقوقعقوق  وعنوعن  الدنيوي،الدنيوي،  الحسدالحسد  عنعن  األنبياءاألنبياء  بعصمةبعصمة  القطعالقطع

  هذههذه  أنأن  إالّإالّ  ،،نبينبي  زلةزلة  العقلالعقل  فيفي  يستحيليستحيل  والوال  أنبياء،أنبياء،  كانواكانوا  إنهمإنهم  قالقال  منمن  لقوللقول  التفاتالتفات  والوال  قتله،قتله،  فيفي

  فيفي  اختلفوااختلفوا  وإنماوإنما  منها،منها،  عصمتهمعصمتهم  علىعلى  المسلمونالمسلمون  أجمعأجمع  وقدوقد  ،،الكبائرالكبائر  منمن  أنواعاًأنواعاً  جمعتجمعت  قدقد  الزلةالزلة

  ..))٣٣((الصغائرالصغائر

  بينهبينه  الفرقةالفرقة  علىعلى  وأجمعواوأجمعوا  بينهمبينهم  وتآمرواوتآمروا  البئرالبئر  فيفي  وطَرحهوطَرحه  أخذهأخذه  علىعلى  تواطؤواتواطؤوا  فلمافلما  

  ::لهله  فقالوافقالوا  ��  يعقوبيعقوب  أباهمأباهم  جاءواجاءوا  روبيل،روبيل،  الكبيرالكبير  أخوهمأخوهم  عليهمعليهم  أشارأشار  كماكما  يعقوبيعقوب  والدهوالده  وبينوبين
  يريدونيريدون  وهموهم  ،،وسلفوسلف  توطئةتوطئة  وهذهوهذه  }}لَنَاِصحونلَنَاِصحون  لَهلَه  وِإنَّاوِإنَّا  سفَسفَيويو  علَىعلَى  تَْأمنَّاتَْأمنَّا  الال  لَكلَك  ماما  َأبانَاَأبانَا  يايا{{

                                                            
  ..))١٨١٨--١١١١:(:(يوسفيوسف    ))11((
  ..للنشرللنشر  اإلسالمياإلسالمي  المكتبالمكتب  ،،١٠١٠صص  دروزة،دروزة،  ةةعزعز  لمحمدلمحمد  الكريم،الكريم،  القرآنالقرآن  فيفي  اليهوداليهود    ))22((
  ).).١٢٧١٢٧صص//٩٩جج((  القرطبيالقرطبي  تفسيرتفسير  ::انظرانظر    ))33((
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  غَداغَدا{{  معنا،معنا،  ابعثهابعثه  ::أيأي  }}  معنَامعنَا  َأرِسلْهَأرِسلْه  {{له،له،  أبيهأبيه  لحبلحب  الحسدالحسد  منمن  قلوبهمقلوبهم  فيفي  لهله  لمالما  ذلك؛ذلك؛  خالفخالف

تَعنَرتَعنَر  بنَلْعوبنَلْع{{  بالياءبالياء  بعضهمبعضهم  وقرأوقرأ  }}  و  ييتَعرتَعر  بلْعيوبلْعي١١((ونكلؤهونكلؤه  نحوطهنحوطه  ناصحونناصحون  لهله  وإناوإنا  }}  و((..  

  ::  مراتمرات  عدةعدة  أبيهمأبيهم  علىعلى  كذبواكذبوا  أنهمأنهم  يجديجد  يعقوبيعقوب  ألبيهمألبيهم  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  لحوارلحوار  والمتتبعوالمتتبع  

  أنهمأنهم  تقتِضيتقتِضي  اآليةاآلية  وهذهوهذه  ))لناصحونلناصحون  لهله  وإنّاوإنّا  يوسفيوسف  علىعلى  التأمناالتأمنا  مالكمالك  أباناأبانا  يايا((  ::تعالىتعالى  قولهقوله  ::أوالًأوالً

  قديمةقديمة  مخاوفمخاوف  هناكهناك  أنأن  علىعلى  دليلدليل  ))  تأمناتأمنا  الال  مالكمالك  ((  لهلهقوقو  خاللخالل  منمن  ذلكذلك  بعلمهبعلمه  منهمنه  همهم  علمواعلموا

  ..))٢٢((أخوتهأخوته  منمن  يوسفيوسف  علىعلى

  التيالتي  اللعباللعب  أدواتأدوات  فمنفمن  ))لحافظونلحافظون  لهله  وإناوإنا  ويلعبويلعب  يرتعيرتع  غداًغداً  معنامعنا  أرسلهأرسله((  ::تعالىتعالى  قولهقوله  ::ثانياًثانياً

  كذبهمكذبهم  صورصور  ومنومن  !!أسفلأسفل  إلىإلى  أعلىأعلى  منمن  واإللقاءواإللقاء  لسحب،لسحب،واوا  ،،الضربالضرب  يوسف؛يوسف؛  معمع  استخدموهااستخدموها

  منمن  عليهمعليهم  نادىنادى  فلمافلما  قتله،قتله،  يريدونيريدون  بأيديهمبأيديهم  البئرالبئر  فيفي  ألقُوهألقُوه  وإنّماوإنّما  فقط،فقط،  حفظهحفظه  فيفي  يقصروايقصروا  لملم  أنهمأنهم

  منمن  منعهممنعهم  أحدهمأحدهم  لكنلكن  األبد،األبد،  إلىإلى  تسكتهتسكته  كبيرةكبيرة  بصخرةبصخرة  عليهعليه  يلقييلقي  أنأن  أحدهمأحدهم  أرادأراد  البئرالبئر  داخلداخل

    ..  ))٣٣((ذلكذلك

  الجبالجب  فيفي  يوسفيوسف  طرحواطرحوا  لمالما  أنهمأنهم  ويبدوويبدو  ))يبكونيبكون  عشاءاًعشاءاً  أباهمأباهم  وجاءواوجاءوا((  ::تعالىتعالى  قالقال  ::ثالثاًثالثاً

  ..))٤٤((بالكذببالكذب  االعتذاراالعتذار  علىعلى  أجرأأجرأ  الظلمةالظلمة  فيفي  ليكونواليكونوا  العشاءالعشاء  وقتوقت  همهمأبيأبي  إلىإلى  رجعوارجعوا

  يوسفيوسف  اغتالوااغتالوا  أنهمأنهم  بهمبهم  يظنيظن  لئالّلئالّ  أبيهمأبيهم  علىعلى  للتمويهللتمويه  بكاء؛بكاء؛  التباكيالتباكي  علىعلى  هناهنا  وأطلقوأطلق  

  منمن  عجائبعجائب  الناسالناس  وفيوفي  ..موجبهموجبه  وجدانوجدان  عدمعدم  معمع  البكاءالبكاء  علىعلى  مقدرةمقدرة  لهملهم  كانتكانت  ولعلّهمولعلّهم  ،،��

    ..))٥٥((والكيدوالكيد  التمويهالتمويه

                                                            
  يزيديزيد  بنبن  جريرجرير  بنبن  لمحمدلمحمد  القرآن،القرآن،  آيآي  تأويلتأويل  عنعن  البيانالبيان  وجامعوجامع  ،،  ))٣٧٣٣٧٣صص//٤٤جج((  كثيركثير  ابنابن  تفسيرتفسير  ::انظرانظر    ))11((

  ..هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  ––  بيروتبيروت  --  الفكرالفكر  داردار  ،،))٥٦٨٥٦٨صص//١٥١٥جج((  جعفر،جعفر،  أبوأبو  الطبريالطبري  خالدخالد  بنبن
  ))٢٢٦٢٢٦صص//٢٢جج((  الثعالبي،الثعالبي،  مخلوفمخلوف  بنبن  محمدمحمد  بنبن  الرحمنالرحمن  لعبدلعبد  القرآن،القرآن،  تفسيرتفسير  فيفي  سانسانالحالح  الجواهرالجواهر  ::انظرانظر    ))2((

  .))٤٧١٤٧١صص//٢٢جج((  كثيركثير  ابنابن  تفسيرتفسيروو  بيروت،بيروت،  ––  للمطبوعاتللمطبوعات  األعلمياألعلمي  مؤسسةمؤسسة
، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ألبي محمد عبد ) ٨٠ص/١٨ج(التفسير الكبير : انظر)  3(

عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب : ، تحقيق)٢٢٥ص/٣ج(الحق بن غالب بن عطية األندلسي، 
م، وتفسير القرآن، لعبد الرحمن بن محمد بن ١٩٩٣ -هـ١٤١٣األولى، :  الطبعة- لبنان -العلمية 

  . صيدا –أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية : ، تحقيق)٢١٠٩ص/٧ج(إدريس الرازي، 
  .))٨١٨١صص//١٨١٨جج((  الكبيرالكبير  التفسيرالتفسير  ::انظرانظر    )4(
  السيدالسيد  الدينالدين  شهابشهاب  الفضلالفضل  أبيأبي  للعالمةللعالمة  المثاني،المثاني،  والسبعوالسبع  العظيمالعظيم  القرآنالقرآن  تفسيرتفسير  فيفي  المعانيالمعاني  روحروح  ::انظرانظر    ))55((

  ..  بيروتبيروت  --  العربيالعربي  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار  ،،))٧٥٧٥صص//١٣١٣جج((  البغدادي،البغدادي،  األلوسياأللوسي  محمودمحمود
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  يحتاجيحتاج  والوال  واضحواضح  المرةالمرة  هذههذه  والكذبوالكذب  ...)...)  كذبكذب  بدمبدم  قميصهقميصه  علىعلى  وجاؤواوجاؤوا((  ::تعالىتعالى  قالقال  ::رابعاًرابعاً

    ..))١١((القميصالقميص  لخرقلخرق  السبعالسبع  أكلهأكله  لولو  ::قالقال  عباسعباس  ابنابن  فعنفعن  دليل،دليل،  إلىإلى

  علىعلى  بهابها  احتالوااحتالوا  التيالتي  الحيلةالحيلة  منمن  يوسفيوسف  إخوةإخوة  يبرئونيبرئون  التوراةالتوراة  كتابهمكتابهم  فيفي  اليهوداليهود  ولكنولكن  

  فَقَاَلفَقَاَل  ..شَِكيمشَِكيم  ِعنْدِعنْد  َأِبيِهمَأِبيِهم  غَنَمغَنَم  يرعوايرعوالِِل  ِإخْوتُهِإخْوتُه  ومضىومضى((  ::التوراةالتوراة  كتابهمكتابهم  ذكرذكر  كماكما  يعقوب،يعقوب،  أبيهمأبيهم

  ::لَهلَه  فَقَاَلفَقَاَل  ..ِإلَيِهمِإلَيِهم  فَُأرِسلَكفَُأرِسلَك  تَعاَلتَعاَل  شَِكيم؟شَِكيم؟  ِعنْدِعنْد  يرعونيرعون  ِإخْوتُكِإخْوتُك  َألَيسَألَيس::ِليوسفَِليوسفَ  ))٢٢((ِإسراِئيُلِإسراِئيُل
  ..))٣٣((...)...)هَأنَذَاهَأنَذَا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل، لمحمد بن أحمد بن محمد ))٤٧٢٤٧٢صص//٢٢جج((  كثيركثير  ابنابن  تفسيرتفسير  ::انظرانظر    )1(

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الرابعة، :  الطبعة- لبنان-، دار الكتاب العربي)١١٥ص/٢ج( الكلبي، الغرناطي
  يدعىيدعى  الَالَ  :(:(التكوينالتكوين  سفرسفر  فيفي  جاءجاء  ماما  علىعلى  السالم،السالم،  عليهماعليهما  يوسفيوسف  أبيأبي  ليعقوبليعقوب  ثانثان  اسماسم  هوهو  وإسرائيلوإسرائيل)  2(

كماسكمِفيِفي  اس  ماام  دعبدعب  قُوبعيقُوبعْل  يْلباِئيَل،  براِئيَل،ِإسرِإس  َألنَّكتَ  َألنَّكداهتَجداهج  عمعالنَّاِس  اِهللاِهللا  مالنَّاِسوتَ  ورقَدتَورقَد٣٢/٢٨ سفر التكوين ).).و.  
  .١٣/ ٣٧سفر التكوين )  3(
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  الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار

  جدلجدل  منمن  فيهفيه  وقعواوقعوا  ماما  وبينوبين  ،،��  موسىموسى  اهللاهللا  لنبيلنبي  اليهوداليهود  حوارحوار  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  ذكرذكر  ددلقلق  

  منمن  اليهوداليهود  كتبكتب  ذكرتهذكرته  ماما  وكذلكوكذلك  ،،سبحانهسبحانه  ربهمربهم  نعمةنعمة  بهبه  جحدواجحدواوو  الحقالحق  فيهفيه  أنكرواأنكروا  مذموممذموم

  هذاهذا  وراءوراء  منمن  الخبيثةالخبيثة  النواياالنوايا  تلكتلك  يؤكديؤكد  ماما  ،،  ��  موسىموسى  وبينوبين  بينهمبينهم  دارتدارت  التيالتي  الحواراتالحوارات

  ::القرآنيةالقرآنية  الحواراتالحوارات  ومنومن  جيل،جيل،  بعدبعد  جيالًجيالً  ألبنائهمألبنائهم  هاهايورثونيورثون  همهمعندعند  باتتباتت  والتيوالتي  الحوار،الحوار،

�5�6"�  ::تعالىتعالى  قالقال  ::أوالًأوالً��� � � � ��"6��5��� � � � �  j�B* � j�B* �   Z@x�\��  � � Z@x�\��  � �   H~B��� � � �H~B��� � � �  ���{M� � � � ����{M� � � � �  yA� �yA� �  >�C1 � �>�C1 � �  #�0)U�� � � � �#�0)U�� � � � �  yA� �yA� �  >��f�1 � � �>��f�1 � � �   p� �� p� ��  ����C� ������C� ��  ������  �D��� ��D��� �  

ZU5�� �ZU5�� �  ���� ����� �  �4z��9 � �4z��9 �   8<� �8<� �   p� �� p� ��  hp�a �hp�a �  b�C� �b�C� �  "�� "��  )� � )� �  >�Ca � �>�Ca � �  '#�%4k� � � � �'#�%4k� � � � �))١١((..  

��J  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  ::ثانياًثانياً�  �J���  �  b�C� �b�C� �  �D��� ��D��� �  �����  � ������  � �  ������  >�C � �>�C � �  ��H<J�� � � ���H<J�� � � �  h$U"� � � h$U"� � �    ������   )@%A� �� � � )@%A� �� � �  J�� J��   ZU5� � �ZU5� � �   )@M� �  )@M� �   =�@B"��  �=�@B"��  �  

 )%U5�� � � � � )%U5�� � � � �  �<�%�9 � ��<�%�9 � �   <����� � � <����� � �  ������  �� ��� �  Q�� � �Q�� � �  �3��9 � ��3��9 � �  	�.	�.  ts�U���  � � �ts�U���  � � �  ,,  ������  >�C � �>�C � �  %-O�� � �%-O�� � �����  R+?�� � �R+?�� � �  hD3�s�� �� � �hD3�s�� �� � �  j!�� �j!�� �  �!<� � ��!<� � �  � �������   )�� � � )�� � �  

��� ���� �  ��3�H�� � ����3�H�� � ��  yA� �yA� �   <+�*O�� �  � � � <+�*O�� �  � � �  ��B%��!M�  � � ���B%��!M�  � � �  	�\�-�   �	�\�-�   �  ,,  ����C� �����C� �  ������  �D��� ��D��� �  #�� #��   �4@M� �4@M�   ���C9 �����C9 ��  	�+�B5� � �	�+�B5� � �  �"���  ��"���  �  	��	��  �4%-3"� � � � ��4%-3"� � � � �  �!�� � ��!�� � �  

��5H�� � � � ���5H�� � � � �  �4��� � �4��� �   #�M �#�M �  ��5H�� � � � ���5H�� � � � �  �4��� � �4��� �   �M ��M ��"��"�  #�%-�O� �  �#�%-�O� �  �  ,,  b�C� �b�C� �  #X5+ � � �#X5+ � � �  	�� 	��   	�
���  �	�
���  �  #�M��� � � �#�M��� � � �   U"�� � � � U"�� � � �  � �������  84@%A�  � � �84@%A�  � � �  ��%-O�� � � ���%-O�� � � �  

 4@%A� � � � 4@%A� � � �  g�B��� � �g�B��� � �  �J�M�  ��J�M�  �  c�$!%-O� �� � ��c�$!%-O� �� � ��   )"�M� � �  � )"�M� � �  �  #�B��W� �  �#�B��W� �  �  yA�� � �yA�� � �   ������  ��%<�!M� � � �� ���%<�!M� � � �� �  #�#�   !�<� � !�<� �  t�����   � �t�����   � �  ,,  ����C� ������C� ��  ������  �D��� ��D��� �  �"�� �"��   	��	��  

3"� �3"� ��4%-� � ��4%-� � �  �3*�9 � ��3*�9 � �  ������  ����O� � �����O� � �  �4@M� �4@M�   �TJ�M� � � ��TJ�M� � � �  v"�� �v"�� �  d*+�� � ��d*+�� � ��  X���M � �X���M � �  �"�� �"��   ��T�T� � ���T�T� � �  '#�3A�C� �  �'#�3A�C� �  �((22))
  ..  
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�� �  �T� ��T� �  �"O�� � ��"O�� � �  ,
��* � ,
��* �   �T� ��T� �  :-a � �:-a � �  

��KBT�� �  ���KBT�� �  �  ���9 � ���9 �   #�M�  �#�M�  �   )�� � )�� �  ������   !�{D� �� � � !�{D� �� � �  v*��� � � �v*��� � � �   4@%A� � � � 4@%A� � � �  h�
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��� � .  h�)&s��� � � � �� �h�)&s��� � � � �� �  ����*�� � � ������*�� � � ��  ��I*1 � � ��I*1 � �   	�� .	�� .   ������  d�J�  �d�J�  �   �{*� � � �  �{*� � � �   ��"�<� � ���"�<� � �  
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H)*a � H)*a �   #��Aa � �#��Aa � �  t*� � �t*� � �  d�J�  �d�J�  �  ��%UM�M� � � � ���%UM�M� � � � �  ������  ��� ���� �#�H�� �#�H�� �  ,,  ����C� ������C� ��  qO�� �qO�� �  ���� ����� �  d*+� � �d*+� � �  tB�. ��tB�. ��  ���� ����� �  ������  ����� � � ������ � � �  b�C� �b�C� �  �"�� � �"�� �   b���� � �b���� � �  ���� � ���� �   2H�*a � � �2H�*a � � �  

=�H0f� � �=�H0f� � �  LzC�Ma  �LzC�Ma  �  ����� � � ������ � � �  ��� � ���� � �  	�H^�����   �	�H^�����   �  ,,  ����C� ������C� ��  qO�� �qO�� �  ���� ����� �  d*+� � �d*+� � �  tB�. ��tB�. ��  ���� ����� �  ������  jT� jT�   #�� #��   H�B��� � �H�B��� � �  �*�l�� � � ��*�l�� � � �  ��@%A� � � ���@%A� � � �  "���  �"���  ���  #�#�  =���=���  � �������  

#�3!4s� � � � � �#�3!4s� � � � � �  ,,  b�C� �b�C� �  �"�� � �"�� �   b���� � �b���� � �  ���� � ���� �   2H�*a � � �2H�*a � � �  ����  b��Ja � �b��Ja � �  :;��  �:;��  �  R+?�� � �R+?�� � �  ��� ���� �  j�&� � �j�&� � �  �Hr�� � � ��Hr�� � � �  h$%&�a � � ��h$%&�a � � ��  ����  h@�� � h@�� �   �4@M� �4@M�   ����C� ������C� ��  #[��#[��  
v�5� � v�5� �   �r�*. �� �r�*. ��   �T�~*
M� � � � ��T�~*
M� � � � �  ���� ����� �  ��O�<� � ���O�<� � �  #�%U0�� � � � �#�%U0�� � � � �  ''))١١((..  

  أنهمأنهم  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  لحواراتلحوارات  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  ذكرذكر  خاللخالل  منمن  اتضحاتضح  

  ::منهامنها  كثيرةكثيرة  بعالماتبعالمات  أنفسهمأنفسهم  لّموالّمواعع

  ��������  ��  ::تعالىتعالى  قولهقوله  عندعند  ��  موسىموسى  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  علىعلى  ظاهرةًظاهرةً  سمةسمة  وهيوهي  ::الجهلالجهل

����C� ������C� ��  ������  �D��� ��D��� �  ZU5�� �ZU5�� �  ���� ����� �  �4z��9 � �4z��9 �   8<� �8<� �   p� �� p� ��  hp�a �hp�a �  b�C� �b�C� �   )"�� � �  )"�� � �   C�C�>�a �>�a �  #�%4k� � � � �#�%4k� � � �   لَنَالَنَا  اجعْلاجعْل  موسىموسى  يايا  قَالُواقَالُوا{{  ..اآليةاآلية  ���

  اهللاهللا  إلىإلى  بتعظيمهبتعظيمه  ونتقربونتقرب  نعظمهنعظمه  شيئاًشيئاً  لنالنا  اجعلاجعل  ::معناهمعناه  }}  آِلهةٌآِلهةٌ  لَهملَهم  كَماكَما  {{  نعبدهنعبده  تمثاالًتمثاالً  ::أيأي  }}ِإلَهاِإلَها

  قَومقَوم  ِإنَّكُمِإنَّكُم  {{  موسىموسى  }}قَاَلقَاَل{{  ..جهلهمجهلهم  لشدةلشدة  ذلكذلك  وكانوكان  الديانة،الديانة،  يضريضر  الال  ذلكذلك  أنأن  وظنواوظنوا  وجل،وجل،  عزعز

  ..))٢٢((اهللاهللا  عظمةعظمة  }}جهلُونجهلُونتَتَ

إن اهللا تعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيل، بأن أهلك عدوهم وأورثهم "  
أرضهم وديارهم، أتبع ذلك بالنعمة العظمى، وهي أن جاوز بهم البحر مع السالمة، ولما بين 

 ضرب  بأن فلق البحر عند سيرهم في البحر مع السالمة، وذلكتعالى في سائر السور كيف
ا شاهدوا قوماً يعكفون على عبادة بين أن بني إسرائيل لم، موسى البحر بالعصا وجعله يبساً

  لمالما  القومالقوم  أنأن  شكشك  وال، اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة: أصنامهم جهلوا وارتدوا وقالوا لموسى

  لىلىتعاتعا  أنهأنه  شاهدواشاهدوا  ثمثم  فرعون،فرعون،  علىعلى  لموسىلموسى  تعالىتعالى  اهللاهللا  أظهرهاأظهرها  التيالتي  الباهرةالباهرة  المعجزاتالمعجزات  شاهدواشاهدوا

  المواقفالمواقف  هذههذه  بعدبعد  إنهمإنهم  ثمثم  ،،والكرامةوالكرامة  السالمةالسالمة  بأنواعبأنواع  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  وخصوخص  وجنودهوجنوده  فرعونفرعون  أهلكأهلك

  .))٣٣((""الخالفالخالف  وغايةوغاية  الجهلالجهل  نهايةنهاية  فيفي  كانواكانوا  ،،الباطلالباطل  الفاسدالفاسد  الكالمالكالم  هذاهذا  يذكرونيذكرون  والمقاماتوالمقامات

    ::  باهللاباهللا  الشركالشرك

  ىىموسموس  منمن  الطلبالطلب  إلىإلى  ومسارعتهمومسارعتهم  ،،فيهمفيهم  الوثنيةالوثنية  رسوخرسوخ  منمن  كانكان  لمالما  صورةصورة  اآليةاآلية  وفيوفي""  
  الصورةالصورة  غيرغير  الصورةالصورة  وهذهوهذه  أصناماً،أصناماً،  يعبدونيعبدون  أناساًأناساً  رأوارأوا  ماما  حالحال  يعبدونهايعبدونها  أصناماًأصناماً  لهملهم  يجعليجعل  أنأن

                                                            
  ).٧١-٦٧: (البقرة)  1(

  عبدعبد  خالدخالد  ::تحقيقتحقيق  ،،))١٩٤١٩٤صص//٢٢جج((  ،،  للحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد  البغوي،البغوي،  تفسيرتفسير  ::انظرانظر    ))22((

  ..بيروتبيروت  ––  المعرفةالمعرفة  رردادا  العك،العك،  الرحمنالرحمن
  ).١٨٢ص/١٤ج(التفسير الكبير )  3(
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  لكلكذذ  ظلظل  ولقدولقد  الراسخ،الراسخ،  الحافزالحافز  لنفسلنفس  أثراًأثراً  كانتكانت  وإنوإن  ،،العجلالعجل  باتخاذهمباتخاذهم  أخرىأخرى  آياتآيات  احتوتهااحتوتها  التيالتي

  ..))١١((""كنعانكنعان  أرضأرض  فيفي  تاريخهمتاريخهم  دواردوارأأ  مختلفمختلف  فيفي  فيهمفيهم  راسخاًراسخاً  الحافزالحافز

  قالواقالوا  عندماعندما  وذلكوذلك  السالم؛السالم؛  عليهعليه  هارونهارون  اهللاهللا  نبينبي  إلىإلى  هذاهذا  شركهمشركهم  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  نسبنسب  وقدوقد  

  فيفي  وردورد  كماكما  ..الشركالشرك  هذاهذا  منمن  تبرئهمتبرئهم  التهمةالتهمة  هذههذه  لعللعل  ليعبدوه،ليعبدوه،  العجلالعجل  لهملهم  صنعصنع  الذيالذي  هوهو  أنهأنه

  ىىعلَعلَ  الشَّعبالشَّعب  اجتَمعاجتَمع  الْجبِل،الْجبِل،  ِمنِمن  النُّزوِلالنُّزوِل  ِفيِفي  َأبطََأَأبطََأ  موسىموسى  َأنَأن  الشَّعبالشَّعب  رَأىرَأى  ولَماولَما((  ::الخروجالخروج  سفرسفر
ونارهونارقَالُوا  هقَالُواوو  لَهقُِمقُِم  ::لَه  نَعاصنَعةً  لَنَالَنَا  اصةًآِلهآِله  تَِسيرنَا،  تَِسيرامنَا،َأمامَأم  َألنى  هذَاهذَا  َألنوسىموسَل  مجَلالرجنَا  الَِّذيالَِّذي  الردعنَاَأصدعَأص  ِمنِمن  

  آذَاِنآذَاِن  ِفيِفي  الَِّتيالَِّتي  الذَّهِبالذَّهِب  َأقْراطََأقْراطَ  انِْزعواانِْزعوا  ::هارونهارون  لَهملَهم  فَقَاَلفَقَاَل  ..َأصابهَأصابه  ماذَاماذَا  نَعلَمنَعلَم  الَالَ  ،،ِمصرِمصر  َأرِضَأرِض

  ِبهاِبها  وَأتَواوَأتَوا  آذَاِنِهمآذَاِنِهم  ِفيِفي  الَِّتيالَِّتي  الذَّهِبالذَّهِب  َأقْراطََأقْراطَ  الشَّعِبالشَّعِب  كُلُّكُلُّ  فَنَزعفَنَزع  ..ِبهاِبها  واتُوِنيواتُوِني  وبنَاِتكُموبنَاِتكُم  وبِنيكُموبِنيكُم  ممِنساِئكُِنساِئكُ

  هِذِههِذِه««  ::فَقَالُوافَقَالُوا  ..مسبوكًامسبوكًا  ِعجالًِعجالً  وصنَعهوصنَعه  ِباِإلزِميِل،ِباِإلزِميِل،  وصورهوصوره  َأيِديِهمَأيِديِهم  ِمنِمن  ذِلكذِلك  فََأخَذَفََأخَذَ  ..هارونهارون  ِإلَىِإلَى

  ونَادىونَادى  ه،ه،َأمامَأمام  مذْبحامذْبحا  بنَىبنَى  هارونهارون  نَظَرنَظَر  فَلَمافَلَما  ..ررِمصِمص  َأرِضَأرِض  ِمنِمن  َأصعدتْكَأصعدتْك  الَِّتيالَِّتي  ِإسراِئيُلِإسراِئيُل  يايا  ِلهتُكِلهتُكآآ

ونارهونارقَاَل  هقَاَلوا  ::واغَدغَد  ِعيدِعيد  بِللربوا  ..ِللركَّروافَبكَّروا  الْغَِدالْغَِد  ِفيِفي  فَبدعَأصواودعَأصقَاٍت  ورحقَاٍتمرحوا  ممقَدواومقَدو  اِئحذَباِئحٍة  ذَبالَمٍةسالَمس..  
  ..))٢٢((.).)ِللَِّعِبِللَِّعِب  قَامواقَاموا  ثُمثُم  والشُّرِبوالشُّرِب  ِلَألكِْلِلَألكِْل  الشَّعبالشَّعب  سسوجلَوجلَ

  الكريم،الكريم،  القرآنالقرآن  فيفي  السالمالسالم  عليهعليه  هارونهارون  لذكرلذكر  والمتتبعوالمتتبع  الوراتي،الوراتي،  النصالنص  لهذالهذا  القارئالقارئ  إنإن

  ذكرذكر  فيمنفيمن  هارونهارون  ذكرذكر  قدقد  تعالىتعالى  اهللاهللا  فإنفإن  اهللا،اهللا،  نبينبي  علىعلى  كذباًكذباً  كونهكونه  يعدوايعدوا  الال  الكالمالكالم  هذاهذا  أنأن  سيعلمسيعلم

XD�a<  ::تعالىتعالى  فقالفقال  ،،المخلصينالمخلصين  األنبياءاألنبياء  منمن ��>XD�a ��  yA� �yA� �  �D��� ��D��� �  '#�+�T�� � � �'#�+�T�� � � ���3::وقالوقال  ))٣٣((��� � � �3����� � � �  ����� � ������ � �  yA� �yA� �  �D��� ��D��� �  

'#�+�T�� � � �'#�+�T�� � � ���3  ::تعالىتعالى  وقالوقال  ))٤٤((��� � � �3����� � � �  ��@��� ����@��� ��  �D��� ��D��� �  #�+�T�� � � �#�+�T�� � � �  #�CH0��� � � � �#�CH0��� � � � �  =�@���  �=�@���  �  �H<J�9 �  ��H<J�9 �  �  't�!$%��  � � � .'t�!$%��  � � �   وقالوقال  ))٥٥((.

���3  ::تعالىتعالى�� � � �3����� � � �  b�C� �b�C� �   p� �� p� ��  #�+�T� � �#�+�T� � �  	�	�  BC� �BC� �Z�Z�  ������  >�C � �>�C � �  8"�� � 8"�� �    !�!M�  � !�!M�  �  �* �*   #���  �#���  �   )*+� �� � )*+� �� �  	�H��� � � �	�H��� � � �  ��UB��M �  � ���UB��M �  � �  ��U@S��� � ���U@S��� � �  

',H�� � �',H�� � ���BT  ::وقالوقال  ))٦٦((���� � � � ���BT���� � � � �  ��� ���� �  	�	�  ��!�+�  � � ���!�+�  � � �  c�-�� � �c�-�� � �  #�+�T� � �#�+�T� � �  '�@B"9 �  �'�@B"9 �    عبادةعبادة  قصةقصة  التفسيرالتفسير  أهلأهل  ذكرذكر  فقدفقد  ،،))٧٧((�

��b�C  ::تعالىتعالى  فقالفقال  ،،))٨٨((امريامريالسالس  هوهو  العجلالعجل  لهملهم  صنعصنع  الذيالذي  وأنوأن  للعجل،للعجل،  اسرائيلاسرائيل  بنيبني �b�C�� �  �"�M�  ��"�M�  �  3C� �3C� �  ��!M� � ���!M� � �  

                                                            
  ..٢٦ص الكريم، القران في اليهود    ))11((
  ).٦-١/(٣٢:سفر الخروج االصحاح)  2(

  .١٢٠١٢٠::الصافاتالصافات)  3(
  .١١٤١١٤::الصافاتالصافات)  4(
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  :رفضهم الجهاد في سبيل اهللا 

  اهللا،اهللا،  سبيلسبيل  فيفي  للجهادللجهاد  رفضهمرفضهم  أنبيائهمأنبيائهم  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  فيفي  البارزةالبارزة  السماتالسمات  منمن  

  التيالتي  البلدةالبلدة  هذههذه  فيفي  بأنبأن  اعتذروااعتذروا  المقدسةالمقدسة  األرضاألرض  بدخولبدخول  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  أمرهمأمرهم  فعندمافعندما

  نقدرنقدر  الال  وإناوإنا  شديدة،شديدة،  وقوىوقوى  لة،لة،هائهائ  خلٍَقخلٍَق  ذويذوي  ::أيأي  جبارين،جبارين،  قوماقوما  أهلهاأهلها  وقتالوقتال  بدخولهابدخولها  أمرتناأمرتنا

  دخلناهادخلناها  منهامنها  يخرجوايخرجوا  فإنفإن  فيها،فيها،  دامواداموا  ماما  إليهاإليها  الدخولالدخول  يمكننايمكننا  والوال  مصاولتهم،مصاولتهم،  والوال  مقاومتهممقاومتهم  علىعلى

  ..))٣٣((بهمبهم  لنالنا  طاقةطاقة  فالفال  وإالّوإالّ

  وقدوقد  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  علىعلى  اعتمادهماعتمادهم  وعدموعدم  مموهلعهوهلعه  جبنهمجبنهم  منمن  كانكان  لمالما  صورةصورة  اآلياتاآليات  وفيوفي""  

  ..))٤٤((""السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  وبلسانوبلسان  للوجوج  عزعز  اهللاهللا  بقولبقول  الفسقالفسق  عليهمعليهم  سجلسجل

  كَلَّمكَلَّم  ثُمثُم  ((  ::العددالعدد  سفرسفر  فيفي  جاءجاءفف  اليهود،اليهود،  لدىلدى  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  فيفي  الحوارالحوار  هذاهذا  وردورد  وقدوقد  

بالربى  الروسىموسِسْل  ::قَاِئالًقَاِئالً  مِسْلَأراالً  َأراالًِرجوا  ِرجسستَجواِليسستَجِلي  ضَأرضَأر  انكَنْعانا  َأنَاَأنَا  الَِّتيالَِّتي  كَنْعِطيهعامِطيهعِني  مِنيِلباِئيَل  ِلبراِئيَلِإسرالً  ..ِإسجالًرجر  

  وتَجسسواوتَجسسوا  فَصِعدوافَصِعدوا  ................»»ِفيِهمِفيِهم  رِئيسرِئيس  واِحٍدواِحٍد  كُلُّكُلُّ  ..تُرِسلُونتُرِسلُون  آباِئِهآباِئِه  ِمنِمن  ِسبٍطِسبٍط  ِلكُلِِّلكُلِّ  واِحداواِحدا

ضاَألرضاَألر  ِمنِة  ِمنيرِةبيرب  ِصينِإلَىِإلَى  ِصين  وبحروبحخَِل  ِفيِفي  ردخَِلمداةَ  مماةَحموا..............  حاروافَسارتَّى  فَستَّىحا  حاَأتَوى  ِإلَىِإلَى  َأتَووسىموسم  

ونارهوونارهكُلِّ  وكُلِّوِة  واعمِةجاعمِني  جِنيبب  ِإساِئيَل،ِإساِئيَل،رِة  ِإلَىِإلَى  ريرِةبيرب  ،انفَار،انشَ،  ِإلَىِإلَى  فَارشَ،قَادوا  قَاددرواودرا  وِهماِإلَيِهما  ِإلَيراخَبرِإلَى  خَبِإلَىوكُلِّكُلِّ  و  

    ..))٥٥((.........).........)اَألرِضاَألرِض  ثَمرثَمر  وَأروهموَأروهم  الْجماعِةالْجماعِة

  ،،عدوهم من اهللا اهمنج أن بعد البحر من خروجهم بعيد  � موسى على اليهود شغب ثم  
  ::التوراةالتوراة  فيفي  جاءجاء  كماكما  ،،وبهارون به صائحين فرعون عند من ريةالب إلى خروجهم على محتجين

  وعلَىوعلَى  موسىموسى  علَىعلَى  وتَذَمروتَذَمر  ..اللَّيلَةَاللَّيلَةَ  ِتلْكِتلْك  الشَّعبالشَّعب  وبكَىوبكَى  وصرخَتْ،وصرخَتْ،  صوتَهاصوتَها  الْجماعِةالْجماعِة  كُلُّكُلُّ  فَرفَعتْفَرفَعتْ((

ونارهوناره  ِميعجِميعِني  جِنيباِئيَل،  براِئيَل،ِإسرقَاَل  ِإسقَاَلوا  ومالَهمِة  كُلُّكُلُّ  لَهاعمِةالْجاعمتَنَالَلَ««  ::الْجتَنَايتْنَا  يتْنَامِض  ِفيِفي  مِضَأرَأر  ،رِمص،رِمص  َأوتَنَا  َأوتَنَالَيلَي  

  ِنساُؤنَاِنساُؤنَا  تَِصيرتَِصير  ِبالسيِف؟ِبالسيِف؟  ِلنَسقُطَِلنَسقُطَ  اَألرِضاَألرِض  هِذِههِذِه  ِإلَىِإلَى  الربالرب  ِبنَاِبنَا  َأتَىَأتَى  وِلماذَاوِلماذَا  !!الْقَفِْرالْقَفِْر  هذَاهذَا  ِفيِفي  متْنَامتْنَا

                                                            
  .٨٥٨٥::طهطه)  1(
  .٨٧٨٧::طهطه)  2(
  ).).٣٨٣٨صص//٢٢جج((  كثيركثير  ابنابن  تفسيرتفسير  ::انظرانظر    ))33((
  ..٢٥ص الكريم، القرآن في اليهود    ))44((
  .١٤-١٣سفر العدد اإلصحاح )  5(
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  رِئيسارِئيسا  نُِقيمنُِقيم««  ::ِلبعٍضِلبعٍض  بعضهمبعضهم  لََلفَقَافَقَا  »»ِمصر؟ِمصر؟  ِإلَىِإلَى  نَرجعنَرجع  َأنَأن  لَنَالَنَا  خَيراخَيرا  َألَيسَألَيس  ..غَِنيمةًغَِنيمةً  وَأطْفَالُنَاوَأطْفَالُنَا

جعنَروجعنَرِإلَىِإلَى  و  رِمصر١١(())»»ِمص((..  

  نبياً ليس هو كأنما وتدبيره، بحكمته يشُكّون وكيف رسولهم، يوقرون مدى أي إلى فانظر  

 وهم  � موسى حول واالتفّ قد اسرائيل بني أن  نرى ولذا ! خبير؟ حكيم لدن من الوحي يتلقى

  هذههذه  منمن  التوراةالتوراة  فيفي  جاءجاء  ماما  فإنفإن ،الخالص يده على يرتجى وزعيم كقائد نولك كرسوٍل، ال بمصر

القصفيهفيه  ولماولما  ألوامرهمألوامرهم  نقيادنقياداالاال  ورفضهمورفضهم  يائهم،يائهم،ألنبألنب  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  جدالجدال  علىعلى  دليلدليل  لهولهو  ةةالقص  

  ..  لقومهملقومهم  ظاهرةظاهرة  وغيروغير  ظاهرةظاهرة  مصلحةمصلحة

    ::  بالنعمبالنعم  وكفرهموكفرهم  اهللاهللا  أنبياءأنبياء  علىعلى  وتمردهموتمردهم  صبرهمصبرهم  قلةقلة

  ::أيأي  ...)...)  واحدواحد  طعامطعام  علىعلى  نصبرنصبر  لنلن((  لموسىلموسى  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  قولقول  خاللخالل  منمن  ذلكذلك  ويظهرويظهر  
  بِدلُونبِدلُونَأتَستََأتَستَ{{  موسىموسى  لهملهم  فقالفقال  ،،لهالها  واالحتقارواالحتقار  اهللاهللا  لنعملنعم  التمللالتملل  وجهوجه  علىعلى  لموسىلموسى  قلتمقلتم  إذإذ  واذكرواواذكروا""

  الذيالذي  كانكانوو  ..والسلوىوالسلوى  المنالمن  وهووهو  }}خَيرخَير  هوهو  ِبالَِّذيِبالَِّذي{{  مذكورة،مذكورة،الال  األطعمةاألطعمة  وهووهو  }}َأدنَىَأدنَى  هوهو  الَِّذيالَِّذي

  جنسجنس  منمن  جازاهمجازاهم  ونعمه،ونعمه،  اهللاهللا  ألوامرألوامر  واحتقارهمواحتقارهم  صبرهمصبرهم  قلةقلة  علىعلى  دليلدليل  أكبرأكبر  فيهفيه  منهممنهم  جرىجرى

  فلمفلم  بقلوبهم،بقلوبهم،  }}  والْمسكَنَةُوالْمسكَنَةُ  {{  أبدانهمأبدانهم  ظاهرظاهر  علىعلى  تشاهدتشاهد  التيالتي  }}  الذِّلَّةُالذِّلَّةُ  علَيِهمعلَيِهم  وضِربتْوضِربتْ  {{  ::فقالفقال  عملهمعملهم

  اءوااءواوبوب  {{  الهمم،الهمم،  أردأأردأ  وهممهموهممهم  مهينة،مهينة،  أنفسأنفس  أنفسهمأنفسهم  بلبل  عالية،عالية،  هممهمم  لهملهم  والوال  عزيزة،عزيزة،  أنفسهمأنفسهم  تكنتكن

  عليهم،عليهم،  بسخطهبسخطه  رجعوارجعوا  أنأن  إالّإالّ  وفازوا،وفازوا،  بهابها  رجعوارجعوا  التيالتي  غنيمتهمغنيمتهم  تكنتكن  لملم  ::أيأي  }}  اللَِّهاللَِّه  ِمنِمن  ِبغَضٍبِبغَضٍب

  واواكَانُكَانُ  ِبَأنَّهمِبَأنَّهم{{  غضبهغضبه  بهبه  استحقوااستحقوا  الذيالذي  }}ذَِلكذَِلك  {{  ..حالتهمحالتهم  الحالةالحالة  وبئستوبئست  غنيمتهم،غنيمتهم،  الغنيمةالغنيمة  فبئستفبئست

ونكْفُريونكْفُراِت  ياِتِبآيعليهم،عليهم،  بغضبهبغضبه  عاقبهمعاقبهم  بهابها  كفرواكفروا  فلمافلما  لهم،لهم،  الموضحةالموضحة  الحقالحق  علىعلى  الداالتالداالت  }}اللَِّهاللَِّه  ِبآي  

  فمنفمن  وإالّوإالّ  شناعة،شناعة،  زيادةزيادة  }}  الْحقِّالْحقِّ  ِبغَيِرِبغَيِر  {{  ::وقولهوقوله  ..  }}  الْحقِّالْحقِّ  ِبغَيِرِبغَيِر  النَِّبيينالنَِّبيين  يقْتُلُونيقْتُلُون  {{  كانواكانوا  وبماوبما

  بأنبأن  }}  عصواعصوا  ِبماِبما  ذَِلكذَِلك  {{..علمهمعلمهم  وعدموعدم  جهلهمجهلهم  يظنيظن  لئالّلئالّ  لكنلكن  بحق،بحق،  يكونيكون  الال  النبيالنبي  قتلقتل  أنأن  المعلومالمعلوم

  بعضاً،بعضاً،  بعضهابعضها  يجريجر  المعاصيالمعاصي  فإنفإن  اهللا،اهللا،  عبادعباد  علىعلى  }}  يعتَدونيعتَدون  وكَانُواوكَانُوا  {{  اهللاهللا  معاصيمعاصي  ارتكبواارتكبوا

  والكفروالكفر  البدعالبدع  أنواعأنواع  عنهاعنها  ينشأينشأ  ثمثم  الكبيرالكبير  الذنبالذنب  عنهعنه  ينشأينشأ  ثمثم  الصغيرالصغير  الذنبالذنب  عنهاعنها  ينشأينشأ  فالغفلةفالغفلة

    ..))٢٢((""بالءبالء  كلكل  منمن  العافيةالعافية  اهللاهللا  فنسألفنسأل  ذلك،ذلك،  وغيروغير

  السالم،السالم،  عليهعليه  لموسىلموسى  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  ارارحوحو  منمن  السابقةالسابقة  اآلياتاآليات  فيفي  ذكرناهذكرناه  ماما  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  

  القصةالقصة  هذههذه  أحداثأحداث  جاءتجاءت  فقدفقد  األحداث،األحداث،  تلكتلك  ذكرتذكرت  اليوماليوم  أيديهمأيديهم  بينبين  الموجودةالموجودة  اليهوداليهود  كتبكتب  فإنفإن

                                                            
  ).٤-١٤/١: (سفر العدد اإلصحاح)  1(

  ابنابن  ::تحقيقتحقيق  ،،))٥٣٥٣//١١((  السعدي،السعدي،  ناصرناصر  بنبن  الرحمنالرحمن  لعبدلعبد  المنان،المنان،  كالمكالم  تفسيرتفسير  فيفي  الرحمنالرحمن  الكريمالكريم  تيسيرتيسير    ))22((

  ..مم٢٠٠٠٢٠٠٠  --هـهـ١٤٢١١٤٢١  --  بيروتبيروت  --  الرسالةالرسالة  مؤسسةمؤسسة  يمين،يمين،عثعث
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  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  بنُوبنُو  فَعادفَعاد  ..شَهوةًشَهوةً  اشْتَهىاشْتَهى  وسِطِهِموسِطِهِم  ِفيِفي  الَِّذيالَِّذي  واللَِّفيفُواللَِّفيفُ((  ::العددالعدد  سفرسفر  فيفي  القديمالقديم  العهدالعهد  فيفي

  مجانًا،مجانًا،  ِمصرِمصر  ِفيِفي  نَْأكُلُهنَْأكُلُه  كُنَّاكُنَّا  الَِّذيالَِّذي  السمكالسمك  تَذَكَّرنَاتَذَكَّرنَا  قَدقَد  لَحما؟لَحما؟  يطِْعمنَايطِْعمنَا  منمن  ::واواوقَالُوقَالُ  وبكَواوبكَوا  َأيضاَأيضا

الِْقثَّاءوالِْقثَّاءطِّيخَ  والْبطِّيخَوالْباثَ  والْكُراثَوالْكُرَل  وصالْبَلوصالْبو  الثُّوموالثُّومو..  اآلنواآلنو  قَدتْ  قَدِبستْيِبسنَا  ينَاَأنْفُسَأنْفُس..  سلَيسلَي  ءشَيءشَي  رغَيرغَي  َأنَأن  

  علىعلى  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  تمردتمرد  علىعلى  واضحةواضحة  داللةداللة  النصوصالنصوص  تلكتلك  تدلتدل  ..))١١(())!!الْمنالْمن  هذَاهذَا  ِإلَىِإلَى  عينَنَاعينَنَاأََأ

  منمن  القليلالقليل  أقلأقل  يقبلونيقبلون  المؤمنينالمؤمنين  الصالحينالصالحين  القومالقوم  فإنفإن  وعصيانه،وعصيانه،  تعالىتعالى  اهللاهللا  نعمنعم  وكفرهموكفرهم  أنبيائهم،أنبيائهم،

  بنيبني  منمن  القومالقوم  هؤالءهؤالء  موقفموقف  ولكنولكن  يتكبرون،يتكبرون،  والوال  منهامنها  يتذمرونيتذمرون  والوال  عليهمعليهم  تعالىتعالى  اهللاهللا  نعمنعم

  ..  تعالىتعالى  باهللاباهللا  إيمانهمإيمانهم  وعدموعدم  رهمرهمكفكف  علىعلى  يدليدل  اسرائيلاسرائيل

  جاؤوهجاؤوه  عندماعندما  السالم،السالم،  عليهعليه  موسىموسى  معمع  حوارهمحوارهم  فيفي  والمكابرةوالمكابرة  التعنتالتعنت  صورصور  ومنومن  ::التعنّتالتعنّت

  ويتباطؤون،ويتباطؤون،  ذبحهاذبحها  فيفي  يماطلونيماطلون  فأخذوافأخذوا  بقرة،بقرة،  يذبحوايذبحوا  أنأن  فأمرهمفأمرهم  الرجل،الرجل،  قاتلقاتل  عنعن  ليستخبرواليستخبروا

  ..ذهباًذهباً  وزنهاوزنها  الثمنالثمن  واواودفعودفع  عليهمعليهم  اهللاهللا  فشددفشدد  أهمية،أهمية،  لهالها  ليستليست  وصفاتوصفات  وعمرهاوعمرها  لونهالونها  عنعن  سائلينسائلين
  اآلياتاآليات  منمن  والواضحوالواضح  ....)....)  بقَرةًبقَرةً  تَذْبحواْتَذْبحواْ  َأنَأن  يْأمركُميْأمركُم  اللّهاللّه  ِإنِإن  ِلقَوِمِهِلقَوِمِه  موسىموسى  قَاَلقَاَل  وِإذْوِإذْ((  ::تعالىتعالى  قالقال

  ظنظن  البدايةالبداية  ففيففي  بذبحها،بذبحها،  أمرهمأمرهم  التيالتي  البقرةالبقرة  شأنشأن  فيفي  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  معمع  تحاورواتحاوروا  اليهوداليهود  أنأن

  بأحدبأحد  يهزءونيهزءون  الال  وأنهموأنهم  األنبياءاألنبياء  بصفاتبصفات  جهلهمجهلهم  علىعلى  ذلكذلك  ويدلويدل  بهم،بهم،  يهزأيهزأ  موسىموسى  أنأن  اسرائيلاسرائيل  بنوبنو

  البقرة،البقرة،  فيفي  موسىموسى  جادلواجادلوا  أنهمأنهم  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  منمن  والظاهروالظاهر  الجهال،الجهال،  صفةصفة  ألنهاألنها  الناس؛الناس؛  منمن

  البقرةالبقرة  إلىإلى  انتهواانتهوا  حتىحتى  عليهمعليهم  فشددفشدد  شددواشددوا  ولكنهمولكنهم  بقرة،بقرة،  أدنىأدنى  عنهمعنهم  ألجزأتألجزأت  يعترضوايعترضوا  لملم  فلوفلو

  ملءملء  منمن  أنقصهاأنقصها  الال  واهللاواهللا  ::فقالفقال  غيرها،غيرها،  بقربقر  لهله  ليسليس  رجلرجل  عندعند  فوجدوهافوجدوها  بذبحها،بذبحها،  أمرواأمروا  التيالتي

  ..))٢٢((فذبحوهافذبحوها  ذهباًذهباً  جلدهاجلدها

 حوارهم خالل من اليهود قبل من تعالى اهللا أنبياء على والسخط التعنت ذلك ظهر وقد  

 البحر، من خروجهم بعيد  � موسى على اليهود شغب فقد التوراة، كتاب في � موسى مع

 به صائحين فرعون، عند من البرية إلى خروجهم على محتجين  ،عدوهم من اهللا نجاهم إذ بعد

  خُبزاخُبزا  نَْأكُُلنَْأكُُل  اللَّحِماللَّحِم  قُدوِرقُدوِر  ِعنْدِعنْد  جاِلِسينجاِلِسين  كُنَّاكُنَّا  ِإذِْإذْ  ِمصر،ِمصر،  َأرِضَأرِض  ِفيِفي  الربالرب  ِبيِدِبيِد  متْنَامتْنَا  لَيتَنَالَيتَنَا(( : وبهارون

  ..))٣٣((ِبالْجوِعِبالْجوِع  الْجمهوِرالْجمهوِر  هذَاهذَا  كُلَّكُلَّ  ِميتَاِميتَاتُتُ  ِلكَيِلكَي  الْقَفِْرالْقَفِْر  هذَاهذَا  ِإلَىِإلَى  َأخْرجتُمانَاَأخْرجتُمانَا  فَِإنَّكُمافَِإنَّكُما  ..ِللشَّبِعِللشَّبِع

  

                                                            
  ).٦-٤/(١١سفر العدد)  1(

، والدر المنثور، لعبد الرحمن بن الكمال ) ٥٥ص/١ج(تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي : انظر)  2(
  .م١٩٩٣ – بيروت -، دار الفكر )١٨٧ص/١ج(جالل الدين السيوطي، 

  .١٦/٣سفر الخروج )  3(
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  الثالثالثالث  المطلبالمطلب

  السالمالسالم  عليهماعليهما  مريممريم  وأمهوأمه  عيسىعيسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار

  وبينهموبينهم  السالم،السالم،  عليهعليه  وعيسىوعيسى  اليهوداليهود  بينبين  كثيرةكثيرة  حواراتحوارات  أوردأورد  قدقد  وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  اهللاهللا  إنإن  

  ::الحواراتالحوارات  تلكتلك  ومنومن  السالم،السالم،  عليهاعليها  مريممريم  أمهأمه  وبينوبين
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  ::بالسحربالسحر  لعيسىلعيسى  اتهامهماتهامهم

  اتهموهماتهموهم  أنهمأنهم  القتل،القتل،  بعدبعد  السالمالسالم  عليهمعليهم  اهللاهللا  أنبياءأنبياء  علىعلى  اليهوداليهود  بهابها  تجرأتجرأ  التيالتي  الجرائمالجرائم  أبشعأبشع  منمن

  يكنيكن  لملم  بالسحربالسحر  لألنبياءلألنبياء  اتهامهماتهامهم  وإنوإن  ،،معهمعه  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  بوضوحبوضوح  ذلكذلك  هرهرويظويظ  بالسحر،بالسحر،

  وقدوقد  ..اهللاهللا  سبيلسبيل  فيفي  الجهادالجهاد  ورفضهمورفضهم  رائعرائعشش  منمن  بهبه  جاءواجاءوا  ماما  لرفضهملرفضهم  مقدمةمقدمة  كانكان  وإنماوإنما  ،،عبثاًعبثاً

  ماتمات  قدقد..شيطاناًشيطاناً  بكبك  أنأن  علمناعلمنا  اآلناآلن  اليهوداليهود  لهله  الالفقفق((  ::المقدسالمقدس  كتابهمكتابهم  منمن  ذلكذلك  علىعلى  الدليلالدليل  جاءجاء

  ..))٤٤(())األبداألبد  إلىإلى  الموتالموت  يذوقيذوق  فلنفلن  كالميكالمي  يحفظيحفظ  أحدأحد  كانكان  إنإن  تقولتقول  وأنتوأنت..واألنبياءواألنبياء  إبراهيمإبراهيم

                                                            
  .٦:الصف)  1(
  ).).٥٤٥٤--٥٣٥٣((  ::عمرانعمران  آلآل    ))22((

  ).).٣٣٣٣--٢٧٢٧:(:(مريممريم    ))33((

  ..٥٢٥٢//٨٨يوحنايوحنا    ))44((
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  ::بدعوتهبدعوته  وكفرهموكفرهم  لعيسىلعيسى  تكذيبهمتكذيبهم

  اهللاهللا  ذكرذكر  أنأن  فبعدفبعد  السالم،السالم،  عليهعليه  عيسىعيسى  نبيهمنبيهم  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حالحال  نتنتبيبي  السابقةالسابقة  اآلياتاآلياتفف

  بمثابةبمثابة  هيهي  والتيوالتي  اسرائيل،اسرائيل،  بنيبني  إلىإلى  نزولهنزوله  وقتوقت  وكانتوكانت  ،،عيسىعيسى  بهابها  أيدأيد  التيالتي  المعجزاتالمعجزات  تعالىتعالى

  إسرائيل،إسرائيل،  لبنيلبني  ذكرذكر  ماما  جميعجميع  فقالفقال  ،،بهبه  اهللاهللا  بشربشر  كماكما  السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  جاءجاء  نبوته،نبوته،  علىعلى  الدليلالدليل

  أحوالهمأحوالهم  قرائنقرائن  منمن  ورأىورأى  ،،تكذيبهتكذيبه  فيفي  أقوالهمأقوالهم  منمن  سمعسمع  بمابما  الحواسالحواس  جهةجهة  منمن  علمعلم  أيأي  ::أحسأحس  فلمافلما

  ..))١١((؟؟اهللاهللا  إلىإلى  أنصاريأنصاري  منمن  ::قالقال  وإعراضهموإعراضهم  عداوتهمعداوتهم  وشدةوشدة

  الكتبالكتب  منمن  قبلهقبله  منمن  جاءجاء  لمالما  مصدقاًمصدقاً  أنهأنه  السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  بهبه  جاءجاء  ماما  ضمنضمن  فمنفمن  

  لغيرلغير  يمكنيمكن  الال  التيالتي  المستغربةالمستغربة  والخوارقوالخوارق  والبراهينوالبراهين  اآلياتاآليات  منمن  بجنسينبجنسين  اهللاهللا  فأيدهفأيده  السماوية،السماوية،

  األنبياءاألنبياء  ودينودين  توراةتوراةالال  ديندين  وأنهوأنه  به،به،  جاءجاء  الذيالذي  والدينوالدين  والدعوةوالدعوة  والرسالةوالرسالة  بها،بها،  اإلتياناإلتيان  األنبياءاألنبياء

  بهبه  جاءتجاءت  ماما  لخالفلخالف  الكاذبينالكاذبين  منمن  كانكان  لولو  فإنهفإنه  الصادقين،الصادقين،  صدقصدق  علىعلى  األدلةاألدلة  أكبرأكبر  وهذاوهذا  السابقين،السابقين،

  ريبريب  الال  حقحق  بهبه  جاءجاء  ماما  وأنوأن  اهللاهللا  رسولرسول  أنهأنه  بذلكبذلك  فعلمفعلم  وفروعهم،وفروعهم،  أصولهمأصولهم  فيفي  ولناقضهمولناقضهم  الرسلالرسل

  كفركفر  منمن  ومنهمومنهم  ،،ههواتبعواتبع  بهبه  آمنآمن  منمن  فمنهمفمنهم  ؛؛عيسىعيسى  فيفي  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  أحزابأحزاب  اختلفتاختلفت  فحينئذفحينئذ  فيه،فيه،

  دعوتهدعوته  ردرد  علىعلى  تفاقتفاقواإلواإل  ))الكفرالكفر  منهممنهم  عيسىعيسى  أحسأحس  فلمافلما((  كاليهود،كاليهود،  بالفاحشةبالفاحشة  أمهأمه  ورمىورمى  وكذبهوكذبه  بهبه

  أنصارأنصار  نحننحن  ))٢٢((::الحواريونالحواريون  قالقال  اهللاهللا  إلىإلى  أنصاريأنصاري  منمن((  ::مؤازرتهمؤازرته  علىعلى  إسرائيلإسرائيل  لبنيلبني  نادباًنادباً  قالقال

  هؤالءهؤالء  ألهمألهم  يثيثحح  عيسى؛عيسى؛  وعلىوعلى  عليهمعليهم  اهللاهللا  منةمنة  منمن  وهذاوهذا  ))مسلمونمسلمون  بأنابأنا  واشهدواشهد  باهللاباهللا  آمناآمنا  اهللاهللا

  ..))٣٣((لرسولهلرسوله  والنصرةوالنصرة  لطاعتهلطاعته  واالنقيادواالنقياد  بهبه  اإليماناإليمان  الحواريينالحواريين

  فيفي  جاءجاء  فقدفقد  الجديد،الجديد،  العهدالعهد  كتابكتاب  السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  علىعلى  اليهوداليهود  تآمرتآمر  قصةقصة  علىعلى  ويشهدويشهد  

  َأَأصِلبَأَأصِلب::  ِبيالَطُسِبيالَطُس  لَهملَهم  قَاَلقَاَل  !!اصِلبهاصِلبه  !!خُذْهخُذْه  !!خُذْهخُذْه««  ::فَصرخُوافَصرخُوا((  ::اليهوداليهود  لدىلدى  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب

  ..))٤٤(())قَيصرقَيصر  ِإالَِّإالَّ  مِلكمِلك  لَنَالَنَا  لَيسلَيس  ::الْكَهنَِةالْكَهنَِة  رَؤساءرَؤساء  َأجابَأجاب  كَكُم؟كَكُم؟مِلمِل

                                                            
  ).٢٧٠ص/١ج(الجواهر الحسان في تفسير القرآن، : انظر)  1(

  عيسىعيسى  ألصحابألصحاب  وقيلوقيل  الثياب،الثياب،  لتبييضهملتبييضهم  القصارونالقصارون  ::والحواريونوالحواريون  التبييض،التبييض،  أيأي  التحويرالتحويرمن : الحواريون)  2(

  حوارياً،حوارياً،  حميمحميم  وكلوكل  ناصرناصر  كلكل  صارصار  حتىحتى  غلبغلب  ثمثم  قصارين،قصارين،  كانواكانوا  ألنهمألنهم  ::الحواريونالحواريون  السالمالسالم  عليهعليه

لسان العرب : انظر( فحواري عيسى الذين امنوا معه لهم،لهم،  خلصواخلصوا  قدقد  الذينالذين  األنبياءاألنبياء  صفوةصفوة  والحواريونوالحواريون
  ).٢٢٣ص/٢ج(، والدر المنثور ) ٦٧ص/١ج: (، ومختار الصحاح) ٢٢٠-٢١٩ص/٤ج(

 تفسير الكتاب  ، والمحرر الوجيز في١٣٠:تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص: انظر)  3(
  ).١٣٣ص/٢ج(العزيز،

   .١٩/٥انجيل يوحنا )  4(
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  وبالقتلوبالقتل  بالخطأبالخطأ  اتهموهاتهموه  فقدفقد  حد،حد،  لهله  ليسليس  السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  سيدناسيدنا  علىعلى  اليهوداليهود  قدقدفِحفِح  

  مراتمرات  خمسخمس  إسحاقإسحاق  بنبن  عيسىعيسى  أخطأأخطأ  قدقد((  ::التلمودالتلمود  فيفي  جاءجاء  وقدوقد  البعث،البعث،  وإنكاروإنكار  والكفروالكفر  والزناوالزنا

  يزعميزعم  كماكما  الموتىالموتى  قيامقيام  وأنكروأنكر  باهللا،باهللا،  وكفروكفر  نفساً،نفساً،  وقتلوقتل  خاطية،خاطية،  ببنتببنت  نىنىزز  ألنهألنه  واحد،واحد،  يوميوم  فيفي

  ٠٠))١١(())يعقوبيعقوب  إلىإلى  تركهاتركها  ألنهألنه  البكوريةالبكورية  بحقوقبحقوق  وسخروسخر  ثانياً،ثانياً،  المسيحالمسيح  حضورحضور  عندعند  البعضالبعض

    ::  بالزنابالزنا  واتهامهاواتهامها  السالمالسالم  عليهماعليهما  عيسىعيسى  ألمألم  اليهوداليهود  عداءعداء

  ماما  رغمرغم  مريم،مريم،  أمهأمه  لللينالينا  تعدىتعدى  ماماوإنّوإنّ  ،،السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  علىعلى  اليهوداليهود  عداءعداء  يقتصريقتصر  لملم  

  بنيبني  لموقفلموقف  صورةصورة  اآلياتاآليات  فيفيوو  وعفافها،وعفافها،  صدقهاصدقها  علىعلى  البيناتالبينات  آلياتآلياتاا  منمن  بهبه  تعالىتعالى  اهللاهللا  أيدهاأيدها

  عليهعليه  عيسىعيسى  حملتحملت  مريممريم  أنأن  وذلكوذلك  ..  اإلعجازيةاإلعجازية  عيسىعيسى  ووالدةووالدة  السالمالسالم  عليهاعليها  مريممريم  منمن  إسرائيلإسرائيل

  لقدلقد  مريممريم  يايا  ،،قومهاقومها  لهالها  قالقال  أيأي  ::قالواقالوا  صالحينصالحين  بيتبيت  أهلأهل  أهلهاأهلها  وكانوكان  أهلها،أهلها،  علىعلى  ودخلتودخلت  السالمالسالم

 ..))٢٢((  بيتكبيتك  أهلأهل  منمن  والوال  منكمنك  يعرفيعرف  الال  عظيماًعظيماً  منكراًمنكراً  أمراًأمراً  وفعلتوفعلت  أتيتأتيت  يعنييعني  ،،اافريفري  شيئاًشيئاً  جئتجئت
هكذا ظن بها أهلها السوء قبل أن يسألوها من أين جاءت به، وكان من الالزم لبتر حجتهم من 

عادياً بل نبي  ليعلموا أن هذا الطفل ليس طفالً ؛أساسها أن تحدث مثل هذه المعجزة فيكلمهم
 ، بل � أي أن الكتاب والنبوة والبركة ليست من المسيح ،مرسل، وها هو يعلن ذلك بنفسه

إنها معطاة له من اهللا الرحمن القدوس الذي أوصاه بالصالة والزكاة والبر بوالدته ألنه ليس له 
م عيسى وهو فكال  .. اآلية ...... )إني عبد اهللا(أمه وقال ثم نطق عيسى وهو على يد   .))٣٣((أب

  . ))٤٤((رضيع يدل على أنها بريئة

  والعتابوالعتاب  الشتمالشتم  بألفاظبألفاظ  وأغرقوهاوأغرقوها  بالزنا،بالزنا،  السالمالسالم  عليهاعليها  مريممريم  يتهمونيتهمون  كانواكانوا  أنأن  بعدبعد  ثمثم  

  ::تعالىتعالى  فقالفقال  وابنها،وابنها،  كفالتهاكفالتها  علىعلى  يتنافسونيتنافسون  وأخذواوأخذوا  عقب،عقب،  علىعلى  رأساًرأساً  انقلبواانقلبوا  ،،الشديدالشديد  القاسيالقاسي
d�J��  �d�J��  �  	�� 	��   =�B"�� �=�B"�� �  �@I�� � � ��@I�� � � �  �@��"  ��@��"  �  d@��� � d@��� �   ����������  v�<� �v�<� �   �3��  � � � �3��  � � �  J�� J��   #��%�� � �#��%�� � �   4�XC�� �� � � � 4�XC�� �� � � �   ��� � � � ��� � � �  Z0)�� � � �Z0)�� � � �   �H�� � � � �H�� � � �  ���� ����� �  v�<� �v�<� �   �3��  � � � �3��  � � �  

                                                            
  .١٦١٦//صص  بتراثبتراث)  1(
  السمرقندي،السمرقندي،  الليثالليث  أبوأبو  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  لنصرلنصر  العلوم،العلوم،  بحربحر  المسمىالمسمى  السمرقنديالسمرقندي  تفسيرتفسير  ::انظرانظر    ))22((

  ..بيروتبيروت  ––  الفكرالفكر  داردار  مطرجي،مطرجي،  محمودمحمود..دد  ::تحقيقتحقيق  ،،))٣٧٣٣٧٣صص//٢٢جج((
د موسى و عيسى ومحمد عليهم السالم، لسيف اهللا أحمد انجيل برنابا ودراسات حول وحدة الدين عن)  3(

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، :  الطبعة- كويت -، دار القلم )٣٠١ص/١ج(فاضل، 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، : انظر)  4(

هـ ١٤١٥ - بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر مكتب البحوث والدراسات،: ، تحقيق)٥٣٥ص/٥ج(
  .م١٩٩٥ -
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J�� J��   '#�$G!�� �  � � �'#�$G!�� �  � �   كبركبر  أنأن  بعدبعد  حصلتحصلت  التيالتي  فاألحداثفاألحداث  ؟؟  الكفالةالكفالة  هذههذه  استمرتاستمرت  هلهل  !!!!!!  ولكنولكن  ..  ))١١((�

  بلبل  الكفالةالكفالة  بهذهبهذه  للاسرائياسرائي  بنيبني  وفاءوفاء  عدمعدم  علىعلى  تدلتدل  إليهاإليها  ودعاودعا  نبوتهنبوته  وأعلنوأعلن  السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى

  ..  القتلالقتل  ومحاولةومحاولة  بالطردبالطرد  لهله  تعرضهمتعرضهم

�M%��8  ::تعالىتعالى  قولهقوله  عندعند  الطبريالطبري  اإلماماإلمام  السؤالالسؤال  هذاهذا  علىعلى  ويجيبويجيب   � �8%M� � �  /��� � �/��� � �  �&@A� �&@A�    4��� � �  4��� � �   H0)��� � � �H0)��� � � ���  
  العلمالعلم  أهلأهل  بينبين  فإنفإن  الحواريين،الحواريين،  منمن  استنصراستنصر  منمن  ��  عيسىعيسى  استنصاراستنصار  سببسبب  أماأما  ::فقالفقال  ..اآليةاآلية

  وأخرجوه،وأخرجوه،  إسرائيلإسرائيل  بنوبنو  نَفَتْهنَفَتْه  بالدعوة،بالدعوة،  فأمرهفأمره  ،،��  عيسىعيسى  اهللاهللا  بعثبعث  لمالما  ::بعضهمبعضهم  فقالفقال  اختالفًا،اختالفًا،

  ..))٢٢((......إليهمإليهم  وأحسنوأحسن  فضافَهمفضافَهم  رجلرجل  علىعلى  قريةقرية  فيفي  فنزلفنزل  األرض،األرض،  فيفي  يسيحونيسيحون  وأمهوأمه  هوهو  فخرجفخرج

  األنبياءاألنبياء  منمن  نبينبي  أمرأمر  فيفي  احتاروااحتاروا  ماما  إذاإذا  حين،حين،  كلكل  فيفي  الكفارالكفار  وجميعوجميع  اليهوداليهود  دأبدأب  هكذاهكذا  

  اتُهموااتُهموا  الذينالذين  األنبياءاألنبياء  هؤالءهؤالء  ومنومن  والجنون،والجنون،  بالسحربالسحر  اتهموهاتهموه  ماما  سرعانسرعان  محاجتهمحاجته  علىعلى  يقدروايقدروا  ولمولم

  بهذهبهذه  رموهرموه  نبوتهنبوته  علىعلى  دالةدالةالال  بالمعجزاتبالمعجزات  جاءهمجاءهم  فحينمافحينما  السالم،السالم،  عليهعليه  عيسىعيسى  والجنون؛والجنون؛  بالسحربالسحر

  ..التهمةالتهمة

  اآلناآلن  اليهوداليهود  لهله  فقالفقال((  ::يوحنايوحنا  سفرسفر  فيفي  جاءجاء  فقدفقد  ،،تهاماتتهاماتاإلاإل  تلكتلك  ذكرذكر  المقدسالمقدس  كتابهمكتابهم  إنإنوو  

  يذوقيذوق  فلنفلن  كالميكالمي  يحفظيحفظ  أحدأحد  كانكان  إنإن  تقولتقول  وأنتوأنت..واألنبياءواألنبياء  إبراهيمإبراهيم  ماتمات  قدقد..شيطاناًشيطاناً  بكبك  أنأن  علمناعلمنا

  ..))٣٣(())األبداألبد  إلىإلى  الموتالموت

    

    

  

  

  

                                                            
  ..٤٤٤٤::عمرانعمران  آلآل    ))11((
، والكامل في التاريخ، ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن ))٢٨٤٢٨٤صص//  ٣٣جج((  الطبريالطبري  تفسيرتفسير  ::انظرانظر    ))22((

 - بيروت -عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)٢٤٠ص/١ج(محمد بن عبد الكريم الشيباني، 
  .هـ١٤١٥الثانية، : طبعةال
  ..٥٢٥٢//٨٨يوحنايوحنا    ))33((
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  الرابعالرابع  المطلبالمطلب

  بعضبعض  بعضهمبعضهم  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار

  أحدأحد  أمامأمام  الكفرالكفر  منمن  بداخلهمبداخلهم  ماما  كلكل  يبدونيبدون  الال  والمنافقينوالمنافقين  الكفارالكفار  منمن  تعالىتعالى  اهللاهللا  أعداءأعداء  إنإن  

���  ::تعالىتعالى  قالقال  ينهم،ينهم،بب  فيمافيما  ولكنولكن  عقيدتهمعقيدتهم  بفسادبفساد  أحدهمأحدهم  يعترفيعترف  وقدوقد  المسلمين،المسلمين،  منمن�� ������� ��  =�l"� �=�l"� �  

 4<���+?� � �� � � � � 4<���+?� � �� � � � �   4!MHU%M� � � �� � � 4!MHU%M� � � �� � �   T8@&*� � �   T8@&*� � �     4�MHU!��� � � ��  � �� 4�MHU!��� � � ��  � ��  PP  	r ��	r ��  b���� � � �b���� � � �  � �����������   %U�� �� � %U�� �� �  ' )�8A�� � � � � �' )�8A�� � � � �   بنيبني  حوارحوار  خاللخالل  فمنفمن  ))١١((�

  ::منهامنها  طرفاًطرفاً  نذكرنذكر  الحقائقالحقائق  منمن  كثيركثير  لنالنا  يتضحيتضح  البعضالبعض  بعضهمبعضهم  معمع  اسرائيلاسرائيل

�  ::تعالىتعالى  قالقال  --أأ������J�� �J��   ����� � ������ � �  	�
���  �	�
���  �  ������ � ������� � �  ����C� ������C� ��  ����� ������ �  �J���  ��J���  �  X-� �X-� �   4�U*� � � � � 4�U*� � � � �  m�� � m�� �   �U*1 � ��U*1 � �  ����C� ������C� ��   ��`3n�� � � . � � � ��`3n�� � � . � � �  8*� 8*�   F!M� � �F!M� � �  � �������  

 )@%A� �� � � )@%A� �� � �   <�5�~@�� � � �  <�5�~@�� � � �   �* �*   3�A� 3�A�    )*+� �� . )*+� �� .  XM�� � �XM�� � �  '#�%�U�� �  � �'#�%�U�� �  � �))٢٢((  

��C�v  ��  ::تعالىتعالى  قولهقوله  --بب� � �v��C�� � �  h0x�Sa �  �h0x�Sa �  �  	�� .	�� .  ZT� � �ZT� � �  g�!)�� �  �g�!)�� �  �  ������ � ������ �   ,
��*�  � ,
��*�  �   be"��  �be"��  �  yA� �yA� �  	�
���  �	�
���  �  ������ � ������� � �  �5�� � ��5�� � �  +�4��� � �+�4��� � �  

��H0<��� � � � ���H0<��� � � � �  cH-�� � cH-�� �    4%U�� � � �� 4%U�� � � ��  #�U5H�� �  � �#�U5H�� �  � �  ''))٣٣((..  

  كذاكذا  التوراةالتوراة  فيفي  تعلمونتعلمون  أماأما  ::قالواقالوا  الشيءالشيء  عنعن  ئلوائلواسس  إذاإذا  كانواكانوا""  ::الطبريالطبري  اإلماماإلمام  قالقال  

  لكملكم  ماما  ::إليهمإليهم  يرجعونيرجعون  الذينالذين  رؤساؤهمرؤساؤهم  لهملهم  فيقولفيقول  --  يهوديهود  --  وهموهم  ::قالقال  !!بلىبلى  ::قالواقالوا  وكذا؟وكذا؟

  ::��  اهللاهللا  رسولرسول  قالقال  ::قالقال  تعقلون؟تعقلون؟  أفالأفال  ربكمربكم  عندعند  بهبه  فيحاجوكمفيحاجوكم  عليكمعليكم  اهللاهللا  أنزلأنزل  بالذيبالذي  تخبرونهمتخبرونهم
  فقولوافقولوا  اذهبوااذهبوا  ::والنفاقوالنفاق  الكفرالكفر  أهلأهل  منمن  رؤساؤهمرؤساؤهم  فقالفقال  مؤمن،مؤمن،  إالّإالّ  المدينةالمدينة  قصبةقصبة  عليناعلينا  ننيدخلَيدخلَ  الال

  وكانواوكانوا  العصر،العصر،  بعدبعد  إليهمإليهم  ويرجعونويرجعون  بكَربكَربالبال  المدينةالمدينة  أتونأتونيي  فكانوافكانوا  ::قالقال  رجعتم،رجعتم،  إذاإذا  واكفرواواكفروا  آمنا،آمنا،

  رجعوارجعوا  رجعوارجعوا  فإذافإذا  مره،مره،وأوأ  ��  اهللاهللا  رسولرسول  خبرخبر  ليعلمواليعلموا  ..مسلمونمسلمون  نحننحن  ::المدينةالمدينة  دخلوادخلوا  إذاإذا  يقولونيقولون

  الذينالذين  المؤمنونالمؤمنون  وكانوكان  يدخلون،يدخلون،  يكونوايكونوا  فلمفلم  عنهمعنهم  ذلكذلك  قطعقطع  بهم،بهم،  ��  نبيهنبيه  اهللاهللا  أخبرأخبر  فلمافلما  الكفر،الكفر،  إلىإلى

  ::فيقولونفيقولون  وكذا؟وكذا؟  كذاكذا  لكملكم  اهللاهللا  قالقال  قدقد  أليسأليس  ::لهملهم  فيقولونفيقولون  مؤمنون،مؤمنون،  أنهمأنهم  يظنونيظنون  ��  اهللاهللا  رسولرسول  معمع
  ..))٤٤((""اآليةاآلية  ،،عليكمعليكم  اهللاهللا  فتحفتح  بمابما  أتحدثونهمأتحدثونهم  ::ااقالوقالو  ]]الرؤساءالرؤساء  يعنييعني[[  قومهمقومهم  إلىإلى  رجعوارجعوا  فإذافإذا  بلى،بلى،

                                                            
  ٣٠:محمد)  1(

  .٧٦٧٦::البقرةالبقرة  )2(
  . ٧٢٧٢::عمرانعمران  آلآل  )3(
  .))٣٧١٣٧١صص//١١جج((  الطبريالطبري  تفسيرتفسير  )4(
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  فيهافيها  يظهريظهر  والتيوالتي  الكريم،الكريم،  القرآنالقرآن  فيفي  بعضبعض  بعضهمبعضهم  معمع  اليهوداليهود  حواراتحوارات  بعضبعض  هيهي  تلكتلك  

  عنعن  يتنازلوايتنازلوا  أنأن  جاهزونجاهزون  فهمفهم  ورغباتهم،ورغباتهم،  مطامعهممطامعهم  يقيقتحقتحق  سبيلسبيل  فيفي  وكذبهموكذبهم  اليهوداليهود  خبثخبث  مدىمدى

  ..المطامعالمطامع  تلكتلك  سبيلسبيل  فيفي  ضونهاضونهايقيق  أوقاتهمأوقاتهم  منمن  جزءجزء

  ماما  منهامنها  نذكرنذكر  بعض،بعض،  بعضهمبعضهم  معمع  اليهوداليهود  حواراتحوارات  بعضبعض  يةيةاليهوداليهود  التوراةالتوراة  ذكرتذكرت  وقدوقد  

  إلىإلى  كبيرهمكبيرهم  منمن  مسوحاًمسوحاً  ولبسواولبسوا  بصومبصوم  ونادواونادوا  باهللاباهللا  نينوىنينوى  أهلأهل  فآمنفآمن((  ::يونانيونان  سفرسفر  فيفي  وردورد

  وجلسوجلس  بمسحبمسح  وتغطىوتغطى  عنهعنه  رداءهرداءه  وخلعوخلع  كرسيهكرسيه  عنعن  فقامفقام  نينوىنينوى  ملكملك  األمراألمر  وبلغوبلغ  ..صغيرهمصغيرهم

  البهائمالبهائم  والوال  الناسالناس  تذقتذق  الال  قائالًقائالً  وعظمائهوعظمائه  الملكالملك  أمرأمر  عنعن  نينوىنينوى  فيفي  وقيلوقيل  ونوديونودي  الرمادالرماد  علىعلى

  إلىإلى  ويصرخواويصرخوا  والبهائموالبهائم  الناسالناس  بمسوحبمسوح  وليتغطوليتغط  ..ماءماء  تشربتشرب  والوال  ترعترع  الال..شيئاًشيئاً  الغنمالغنم  والوال  البقرالبقر  والوال

  يعوديعود  اهللاهللا  لعللعل  ..أيديهمأيديهم  فيفي  الذيالذي  الظلمالظلم  وعنوعن  الرديئةالرديئة  طريقهطريقه  عنعن  ددواحواح  كلكل  ويرجعواويرجعوا  بشدةبشدة  اهللاهللا

  طريقهمطريقهم  عنعن  رجعوارجعوا  إنهمإنهم  أعمالهمأعمالهم  اهللاهللا  رأىرأى  فلمافلما    نهلكنهلك  فالفال  غضبهغضبه  حموحمو  عنعن  ويرجعويرجع  ويندمويندم

  ..))١١(())  يصنعهيصنعه  فلمفلم  بهمبهم  يصنعهيصنعه  أنأن  تكلمتكلم  الذيالذي  الشرالشر  علىعلى  اهللاهللا  ندمندم  الرديئةالرديئة

  رؤساءهمرؤساءهم  أنأن  الغدالغد  فيفي  وحدثوحدث((  ::اليهوداليهود  بينبين  حوارحوار  وردورد  الرسلالرسل  أعمالأعمال  سفرسفر  وفيوفي  

  واالسكندرواالسكندر  ويوحناويوحنا  وقيافاوقيافا  الكهنةالكهنة  رئيسرئيس  حنانحنان  معمع  أورشليمأورشليم  إلىإلى  اجتمعوااجتمعوا  وكتبتهموكتبتهم  وشيوخهموشيوخهم

  يسألونهمايسألونهما  جعلواجعلوا  الوسطالوسط  فيفي  أقاموهماأقاموهما  ولماولما  ..الكهنةالكهنة  رؤساءرؤساء  عشيرةعشيرة  منمن  كانواكانوا  الذينالذين  وجميعوجميع

  يايا  لهملهم  وقالوقال  القدسالقدس  الروحالروح  منمن  بطرسبطرس  امتألامتأل  حينئٍذحينئٍذ  ..هذاهذا  أنتماأنتما  صنعتماصنعتما  اسماسم  وبأيوبأي  قوةقوة  بأيةبأية

  شفيشفي  بماذابماذا  سقيمسقيم  إنسانإنسان  إلىإلى  إحسانإحسان  عنعن  اليوماليوم  نفحصنفحص  كنّاكنّا  إنإن  اسرائيلاسرائيل  وشيوخوشيوخ  الشعبالشعب  اءاءرؤسرؤس

  الذيالذي  الناصريالناصري  المسيحالمسيح  يسوعيسوع  باسمباسم  ألنهألنه  اسرائيلاسرائيل  شعبشعب  وجميعوجميع  جميعكمجميعكم  عندعند  معلوماًمعلوماً  فليكنفليكن  هذاهذا

  ..))٢٢(())  صحيحاًصحيحاً  أمامكمأمامكم  هذاهذا  وقفوقف  بذاكبذاك..األمواتاألموات  منمن  اهللاهللا  أقامهأقامه  الذيالذي  أنتمأنتم  صلبتموهصلبتموه

  حيثحيث  واضح،واضح،  فيهافيها  الكفرالكفر  باتبات  المقدسةالمقدسة  الكتبالكتب  فيفي  بعضبعض  ممبعضهبعضه  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار  ::إذنإذن  

  يؤدييؤدي  عندهمعندهم  اإليماناإليمان  أنأن  يقولونيقولون  وهموهم  الال  كيفكيف  كفراً،كفراً،  يكونيكون  ماما  أشبهأشبه  اليهوداليهود  كتبكتب  فيفي  اإليماناإليمان  أنأن

  !.!.والبكاءوالبكاء  الندمالندم  إلىإلى  سبحانهسبحانه  بالخالقبالخالق

  

  

                                                            
  ).١٠-٥/ (٣سفر يونان )  1(

  ).١٠-٥/(٤ الرسلالرسل  أعمالأعمال  سفرسفر)  2(
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األولاألول  الفصلالفصل   

  ��������  النبيالنبي  معمع  الحوارالحوار  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  األلوهيةاأللوهية

  
  ::  مبحثانمبحثان  وفيهوفيه

  

  

  

  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  األلوهيةاأللوهية  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::ولولاألاأل  المبحثالمبحث

  ..  عليهمعليهم  والردوالرد  ��������  النبيالنبي

  خاللخالل  منمن  والصفاتوالصفات  األسماءاألسماء  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

    ..  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم
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  األولاألول  المبحثالمبحث

    ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  األلوهيةاأللوهية  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة
  

   : مطالبوفيه أربعة

  

  

  

  ..  بالتوحيدبالتوحيد  يفيفتعرتعر  ::األولاألول  مطلبمطلبالال

  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  األلوهيةاأللوهية  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ..��������النبيالنبي

  ..  اليهوداليهود  كتبكتب  فيفي  األلوهيةاأللوهية  ::الثالثالثالث  المطلبالمطلب

  ..األلوهيةاأللوهية  فيفي  ليهودليهوداا  انحرافاتانحرافات  علىعلى  الردالرد  ::الرابعالرابع  المطلبالمطلب
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  األولاألول  المطلبالمطلب

  ددــــوحيوحيــــبالتبالت  ريفريفــــتعتع

نتعرف على مقدمات قد تكون قبل الشروع بالكتابة في هذا المبحث يتوجب علينا أن   
  :محوراً رئيسياً يرتكز عليه هذا المبحث، منها

  :توحيد لغةً واصطالحاً ال:أوالً

    ..))١١((واحداًواحداً  جعلهجعله  أيأي  توحيداً،توحيداً،  يوحديوحد  وحدوحد  مصدرمصدر  التوحيدالتوحيد  :التوحيد لغة  

  تفردتفرد  برأيهبرأيه  توحدتوحد  وو  منفرد،منفرد،  أيأي  ووحيدووحيد  وكسرها،وكسرها،  الحاءالحاء  بفتحبفتح  أصل التوحيد من وحدوو""

  زمانه،زمانه،  واحدواحد  جعلهجعله  ::اهللاهللا  وأوحدهوأوحده  لهله  واحدواحد  الال  وفالنوفالن  له،له،  نظيرنظير  الال  ::أيأي  دهرهدهره  حدحدواوا  وفالنوفالن  به،به،

  .))٢٢((""زمانهزمانه  أوحدأوحد  وفالنوفالن

  ومعنىومعنى  ،،))٣٣((واحدواحد  إلهإله  اهللاهللا  بأنبأن  الشهادةالشهادة  وهووهو  عبادة،عبادة،بالبال  اهللاهللا  إفرادإفراد  هوهو: التوحيد اصطالحاً  

  ذاتذات  إثباتإثبات  ددالتوحيالتوحي  ::وقيلوقيل  ..))٤٤((شبيهشبيه  والوال  لهله  نظيرنظير  الال  وصفاتهوصفاته  بذاتهبذاته  منفرداًمنفرداً  اعتقدتهاعتقدته  ::اَهللاَهللا  وحدتُوحدتُ

  ..))٥٥((الصفاتالصفات  عنعن  معطَّلةمعطَّلة  والوال  بالذَّوات،بالذَّوات،  مشبهةمشبهة  غيرغير

                                                            
عبد الوهاب،  بن محمدتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد اهللا بن : انظر)  1(

  .م١٩٩٩األولى، : الطبعة– بيروت - الكتبمحمد أيمن الشبراوي، عالم : ، تحقيق)٢٦ص/١ج(
  .  ) ٢٩٦ص/١ج( الصحاح مختار    )2(
 أسماء اهللا تعالى الواحد، وهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، فالواحد منفرد بالذات منو")  3(

 ل يتجزأ وال يثنى وال يقبال وقيل الواحد هو الذي عنى،رد بالمفي عدم المثيل والنظير، واألحد منف
النهاية في غريب األثر " (االنقسام وال نظير له وال مثل، وال يجمع هذين الوصفين إال اهللا تعالى

  ).١٥٨ص/٥ج(

  ذاتهذاته  فيفي  وواحدوواحد  له،له،  شريكشريك  الال  وأفعالهوأفعاله  ملكهملكه  فيفي  واحدواحد  اهللاهللا  أنأن  علىعلى  مبناهمبناه  ننألأل  توحيداً؛توحيداً؛  اإلسالماإلسالم  ديندين  وسميوسمي)  4(

  األنبياءاألنبياء  توحيدتوحيد  ينقسمينقسم  الثالثةالثالثة  األنواعاألنواع  هذههذه  وإلىوإلى  له،له،  ندند  الال  وعبادتهوعبادته  إلهيتهإلهيته  فيفي  وواحدوواحد  له،له،  نظيرنظير  الال  وصفاتهوصفاته

  بنوعبنوع  أتىأتى  فمنفمن  اآلخر،اآلخر،  عنعن  ينفكينفك  الال  نهانهامم  نوعنوع  كلكل  متالزمة،متالزمة،  وهيوهي  اهللاهللا  عندعند  منمن  بهبه  جاؤواجاؤوا  الذينالذين  سلينسلينوالمروالمر

فتاوى مهمة لعموم : انظر(  المطلوبالمطلوب  مالمالالكالك  وجهوجه  علىعلى  بهبه  يأتيأت  لملم  أنهأنه  إالّإالّ  ككذاذا  اافمفم  باآلخر،باآلخر،  يأتيأت  ولمولم  منهامنها
 -إبراهيم الفارس، دار العاصمة : يق، تحق٨محمد بن صالح العثيمين، ص، األمة، لعبد العزيز بن باز 

  ).٢٦ص/١ج(هـ ، وتيسير العزيز الحميد ١٤١٣األولى، :  الطبعة-الرياض 

، دار )٨١ص/٢٥ج(مد العيني،  الدين محمود بن أحدر البخاري، لبحعمدة القاري شرح صحي: انظر)  5(
  ).٣٤٤ص/١٣ج( بيروت ، وكتاب التوحيد -إحياء التراث العربي 
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    :))١١(( أقسام التوحيد:ثانياً

  وخالقهوخالقه  ومالكهومالكه  شيءشيء  كلكل  ربرب  تعالىتعالى  اهللاهللا  بأنبأن  اإلقراراإلقرار  وهووهو  ::والملكوالملك  الربوبيةالربوبية  توحيدتوحيد  ::أوالًأوالً

  لهله  الذيالذي  االضطرار،االضطرار،  عندعند  الدعاءالدعاء  بإجابةبإجابة  المتفردالمتفرد  الضار،الضار،  النافعالنافع  المميتالمميت  المحييالمحيي  وأنهوأنه  ورازقه،ورازقه،

  ..))٢٢((والتدبيروالتدبير  والملكوالملك  بالخلقبالخلق  اهللاهللا  إفرادإفراد  وهووهو  الخير،الخير،  وبيدهوبيده  كلهكله  ألمرألمراا

  أحداًأحداً  اهللاهللا  معمع  اإلنساناإلنسان  يتخذيتخذ  الال  بأنبأن  بالعبادة،بالعبادة،  وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  اهللاهللا  إفرادإفراد  هوهو  ::األلوهيةاأللوهية  توحيدتوحيد  ::ثانياًثانياً

  ويرضاه،ويرضاه،  يحبهيحبه  ماما  وفعلوفعل  رسولهرسوله  وطاعةوطاعة  ..))٣٣((إليهإليه  ويتقربويتقرب  تعالىتعالى  اهللاهللا  يعبديعبد  كماكما  إليهإليه  ويتقربويتقرب  يعبدهيعبده

  ورسوله،ورسوله،  عنهعنه  اهللاهللا  نهىنهى  ماما  وتركوترك  استحباب،استحباب،  أمرأمر  أوأو  ايجابايجاب  أمرأمر  ورسولهورسوله  بهبه  اهللاهللا  ررأمأم  ماما  وهووهو

  الكفارالكفار  وجهادوجهاد  المنكر،المنكر،  عنعن  والنهيوالنهي  بالمعروفبالمعروف  واألمرواألمر  أعدائه،أعدائه،  ومعاداةومعاداة  أوليائهأوليائه  ومواالةومواالة

  وهؤالء،وهؤالء،  هؤالءهؤالء  بينبين  الفارقةالفارقة  الدينيةالدينية  الحقيقةالحقيقة  هذههذه  يشهديشهد  لملم  فمنفمن  واللسان،واللسان،  واليدواليد  بالقلببالقلب  والمنافقينوالمنافقين

 وهذا القسم يتضمن إخالص ..))٤٤((والنصارىوالنصارى  اليهوداليهود  منمن  شرشر  وهووهو  شركين،شركين،المالم  جنسجنس  منمن  فهوفهو
العبادة هللا وحده، واإليمان بأنه المستحق لها، وأن عبادة ما سواه باطلة، وهذا هو معنى ال إله 

��: إال اهللا، فإن معناها ال معبود بحق إال اهللا، كما قال اهللا عز وجل �r� �T ���� #{* d�J�� � � �� �� � �  �  � �� #� �
':B)�� �U�� �T ���� #�� ZS�B�� �T �"�O 	� #�A3� � � � � ��  � � � � � � � � �� ��     � �))٦٦(("))٥٥((.   

                                                            
، شرح كتاب التوحيد، وطريق الهجرتين وباب السعادتين، )٢٥٩ص/٢ج(شرح قصيدة ابن القيم : ظران)  1(

ار عمر بن محمود أبو عمر، د: ، تحقيق)٥٥ص/١ج(لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، 
  .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٤الثانية، :  الطبعة- الدمام-ابن القيم

  ).٢٦ص/١ج(فتاوى مهمة لعموم األمة، : انظر)  2(

 سبحانه وتعالى عنهم  المشركون واليهود والنصارى فيما ذكر اهللارهوتوحيد األلوهية هو الذي أنك")  3(
كَاِفرون هذَا ساِحر كَذَّاب، َأجعَل الْآِلهةَ ِإلَهاً واِحداً ِإن وعِجبوا َأن جاءهم منِذر منْهم وقَاَل الْ﴿: بقوله

﴾ابجع ءذَا لَشَياألثرية على العقيدة الطحاوية، لمحمد بن عبد العزيز بن مانع، التعليقات: انظر (ه 
 بن يحيى أحمد:  جمع وإعداد، ٦ بن باز ، محمد ناصر الدين األلباني صهللا بن عبد اعزيزعبد ال

  ).الزهراني

 شيخ اإلسالم ابن تيمية، ألحمد عبد الحليم بن تيمية اوى ورسائل وفتكتب  -مجموع الفتاوى: نظرا)  4(
 النجدي، يعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصم: ، تحقيق)٦٦٩ص/١٠ج(الحراني أبو العباس، 

حماد : ، تحقيق)١٠٢ص/١ج (تيمية، نبالثانية، والزهد والورع والعبادة، ال: مكتبة ابن تيمية، الطبعة
  . م١٤٠٧األولى، : الطبعة–األردن- عويضة، مكتبة المناردمحم ،سالمة 

  .٦٢:الحج)  5(
  . ٦ األثرية على العقيدة الطحاوية صالتعليقات)  6(
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  فإنفإن  بمجرده،بمجرده،  الربوبيةالربوبية  توحيدتوحيد  دوندون  الشركالشرك  منمن  المنجىالمنجى  هوهو  األلوهيةاأللوهية  توحيدتوحيد  كانكان  ولذلكولذلك""

  يأتوايأتوا  لملم  لمالما  ولكنولكن  ومليكه،ومليكه،  وربهوربه  شيءشيء  كلكل  خالقخالق  وحدهوحده  اهللاهللا  بأنبأن  مقرينمقرين  كانواكانوا  األصناماألصنام  عبادعباد

  ..))١١((""ربوبيتهربوبيته  توحيدتوحيد  ينفعهمينفعهم  لملم  له،له،  شريكشريك  الال  وحدهوحده  عبادتهعبادته  وهووهو  األلوهية،األلوهية،  بتوحيدبتوحيد

: قُلْتُ يا رسوَل اللَِّه َأى الذَّنِْب َأعظَم قَاَل((  ::قالقال  مسعودمسعود  ابنابن  عنعن  ومسلمومسلم  البخاريالبخاري  أخرجأخرج  
 خَلَقَك وها وَل ِللَِّه ِندعتَج قَاَل. َأن َأى َأ: قُلْتُ ثُم كعم مطْعي ِل َأنَأج ِمن كلَدتَقْتَُل و قُلْتُ . ن

اِركِليلَةَ جح اِنىتُز قَاَل َأن َأى ٢٢(()ثُم((..  

  بهبه  ووصفووصف  نفسه،نفسه،  بهبه  سمىسمى  بمابما  وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  اهللاهللا  إفرادإفراد  وهووهو""  ::والصفاتوالصفات  األسماءاألسماء  توحيدتوحيد  ::ثالثاًثالثاً

  تعطيل،تعطيل،  والوال  تحريفتحريف  غيرغير  منمن  أثبتهأثبته  ماما  بإثباتبإثبات  وذلكوذلك  ،،  ��  رسولهرسوله  لسانلسان  علىعلى  أوأو  كتابهكتابه  فيفي  نفسه،نفسه،

  .))٣٣((""نفسهنفسه  بهبه  ووصفووصف  نفسه،نفسه،  بهبه  اهللاهللا  سمىسمى  بمابما  اإليماناإليمان  منمن  بدبد  فالفال  تمثيل،تمثيل،  والوال  تكييفتكييف  غيرغير  ومنومن

وسوف نتناول في هذا المبحث الحديث عن توحيد األلوهية، وتوحيد األسماء والصفات عند 
رته الكتب المقدسة  ، ثم نقارن هذا التوحيد بما ذك�اليهود، من خالل حوارهم مع النبي 

  . إن شاء اهللا تعالى. عندهم قدر المستطاع

  

  

                                                            
: ، تحقيق٣٥عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، ص)  1(

  . بيروت–لي يوسف، دار الكتب العلمية زكريا ع
 خاري عليه، صحيح البخاري الجامع الصحيح المختصر، لمحمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البمتفق)  2(

 ،))٤٢٠٧٤٢٠٧حح//١٦٢٦١٦٢٦صص//٤٤جج((  ،،))تعلمونتعلمون  وأنتموأنتم  أنداداأندادا  هللاهللا  تجعلواتجعلوا  فالفال((  قولهقوله  :الجعفي، كتاب التفسير، باب
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،الثالثة: لطبعةا- بيروت-ةمامالي،  كثيرابنمصطفى ديب البغا، دار .د: تحقيق

  الشركالشرك  كونكون:  باب، النيسابوري، كتاب اإليمانلقشيري اسين مسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحصحيح  و

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحقيق)٨٦ح/٩٠ص/١ج (،بعدهبعده  أعظمهاأعظمها  وبيانوبيان  الذنوبالذنوب  أقبحأقبح
  . بيروت–التراث العربي 

  لمحمدلمحمد  نستعين،نستعين،  وإياكوإياك  ددنعبنعب  إياكإياك  منازلمنازل  بينبين  السالكينالسالكين  ارجارجمدمد  ::وانظروانظر  ،،١٠ لعموم األمة صفتاوى مهمة)  3(

  العربيالعربي  ببالكتاالكتا  داردار    الفقي،الفقي،  حامدحامد  محمدمحمد  ::تحقيقتحقيق    ،،))٢٤٢٤صص//١١جج((  اهللا،اهللا،  عبدعبد  أبوأبو  الزرعيالزرعي  وبوبأيأي  بكربكر  أبيأبي  بنبن

  الوهاب،الوهاب،  عبدعبد  بنبن  لمحمدلمحمد  الشخصية،الشخصية،  والرسائلوالرسائل  ،،مم١٩٧٣١٩٧٣--هـهـ١٣٩٣١٣٩٣الثانية،الثانية،::لطبعةلطبعةاا--بيروتبيروت--

  ::الطبعةالطبعة  الرياض،الرياض،  --  الرياضالرياض  مطابعمطابع وآخرون،وآخرون،  الرومي،الرومي،  زيدزيد  بنبن  العزيزالعزيز  عبدعبد  ::تحقيقتحقيق  ،)١٥٠١٥٠صص//١١جج((
    ..األولىاألولى
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  المطلب الثاني

  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  األلوهية عند اليهود

  ::مخلوقمخلوق  اهللاهللا  أنأن  اليهوداليهود  ادعاءادعاء  ::أوالًأوالً
ثني ابن إسحاق عن محمد : ثنا سلمة قال: حدثنا ابن حميد قال: قال اإلمام الطبري  

يا محمد هذا اهللا خلق الخلق فمن :  ، فقالوا����اليهود نبي اهللا أتى رهط من : "عن سعيد قال
خلقه؟  فغضب النبي صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم حتى انتقع لونه، ثم ساورهم غضباً لربه، فجاءه 

اخفض عليك جناحك يا محمد، وجاءه من اهللا جواب ما سألوه عنه، : جبريل فسكّنه وقال
قُْل هو اللَّه َأحد اللَّه الصمد لَم يِلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا ﴿ :يقول اهللا تبارك وتعالى: قال

﴾د٢٢((""))١١((َأح((.  

هكذا كان وما زال حال اليهود، التهجم على الذات اإللهية بجرأة عجيبة، وجرأتهم   
من خلق  (�لنبي هذه قادتهم إلى الكفر باأللوهية، بل بأخص خصائصها، فهم عندما سألوا ا

أنكروا وحدانية اهللا تعالى، بل وزعموا أن هناك خالق غير اهللا خلقه، تعالى اهللا عما ) اهللا
 هذا السؤال أنه لن يستطيع الرد عليهم، �يقولون علواً كبيراً، وظنوا عندما يسألوا النبي 

ر الصحيح فجاءه الرد اإللهي على الفور في سورة اإلخالص، ثم إن اليهود أهملوا المصد
للعقائد والتي هي من عند اهللا تعالى، واتبعوا مصادر أخرى من صنع البشر، فقد كتبوا 

  . التلمود ووضعوا التوراة، وأصبحت تلك المصادر هي المرجع األول لليهود

  أنأن  أرادواأرادوا  التيالتي  للمغالطةللمغالطة  كَشْفكَشْف  لسؤالهملسؤالهم  --اإلخالصاإلخالص  سورةسورة--اإللهياإللهي  الردالرد  هذاهذا  وفيوفي""

  بموسىبموسى  يؤمنونيؤمنون  أنهمأنهم  يزعمونيزعمون  اليهوداليهود  هؤالءهؤالء  ألنألن  وذلك؛وذلك؛  فلسفي،فلسفي،  إشكالإشكال  بصورةبصورة  يصوروهايصوروها

  فالبدفالبد  اإليماناإليمان  هذاهذا  باهللاباهللا  يؤمنيؤمن  كانكان  منمن  أنأن  ومعلومومعلوم  شيء،شيء،  كلكل  خالقخالق  اهللاهللا  بأنبأن  ويؤمنونويؤمنون  اهللا،اهللا،  رسولرسول

  بحالبحال  العقلالعقل  يقبليقبل  الال  ألنهألنه  شيء،شيء،  إلىإلى  وجودهوجوده  يفتقريفتقر  الال  الذيالذي  الثابت،الثابت،  الموجودالموجود  هوهو  اهللاهللا  أنأن  يعلميعلم  أنأن

  ..))٣٣((""وجودهوجوده  عدمعدم  األحوالاألحوال  منمن

                                                            
  .٤-١:اإلخالص)  1(
، السيرة النبوية البن هشام، لعبد ) ٦٧١ص/٨ج((  الدر المنثور: ، وانظر) ٢٨ص/٢٤ج( الطبري يرتفس)  2(

طه عبد الرءوف سعد، : قحقي، ت)١١٠ص/٣ج(الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد،
وأورده األلباني في صحيح الجامع بلفظ آخر، . هـ ١٤١١األولى،:  الطبعة– يروت ب-دار الجيل 

  .٨١٢٨حديث حسن رقم : وقال
  ..٤٤طط  بيروت،بيروت،  القلم،القلم،  داردار  الميداني،الميداني،  حبنكةحبنكة  حسنحسن  الرحمنالرحمن  لعبدلعبد  ٦١٦١صص  اريخ،اريخ،التالت  عبرعبر  يهوديةيهودية  مكايدمكايد)  3(
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  بهبه  أشركواأشركوا  أنَّهمأنَّهم  وبينوبين  اهللا،اهللا،  توحيدتوحيد  فيفي  اليهوداليهود  انحرافانحراف  عنعن  السيوطيالسيوطي  اإلماماإلمام  ثثتحدتحد  ثمثم  


,  ::قولهقوله  عندعند  المنثورالمنثور  الدرالدر  كتابهكتابه  فيفي  فقالفقال  له،له،  شريكشريك  الال  واحدواحد  إلهإله  أنهأنه  علمعلم  علىعلى  وهموهم  سبحانه،سبحانه،��� �,
��� �  

ZU5� � �ZU5� � �   )�� � � )�� � �  R+?�� � �R+?�� � �  ���HM9 � ���HM9 �   =8&���� � �=8&���� � �  =��*� =��*�   be"��� � � �be"��� � � �  	�� 	��   =8&�� � �=8&�� � �  =��9 �=��9 �  �H-{M� � � � ��H-{M� � � � �  �* �*   	�� 	��   Q�H$;�� � � �Q�H$;�� � � �  �C6+9 � �C6+9 �    )�� � � )�� � �  XM� �XM� �  ��%Uk� � � � ���%Uk� � � � �  

 � ���  �O�3"�9 � ��O�3"�9 � �   !"��� � � � !"��� � � �  #�$%U�� � � � �#�$%U�� � � �   أيأي  }}  أنداداًأنداداً  هللاهللا  تجعلواتجعلوا  فالفال  {{  اليهود،اليهود،  إلىإلى  موجهموجه  هناهنا  الخطابالخطاب  ::قالقال  ))١١((''  �

  ..))٢٢((لهله  ندند  الال  واِإلنجيلواِإلنجيل  التوراةالتوراة  فيفي  واحدواحد  إلهإله  أنّهأنّه  تعلمونتعلمون  قالقال  }}  تعلمونتعلمون  وأنتموأنتم  {{  عدالءعدالء

  سورةسورة  فيفي  تعالىتعالى  اهللاهللا  قولقول  إليهإليه  دعادعا  ماما  إلىإلى  أجابهمأجابهم  نؤمن؟نؤمن؟  بمنبمن  ::��  للنبيللنبي  اليهوداليهود  قالقال  ولماولما""  
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  اللعناللعن  منمن  بهبه  عوقبواعوقبوا  وماوما  ونقائصهمونقائصهم  اليهوداليهود  سماتسمات  منمن  جوانبجوانب  عنعن  ههكشفكشف  فيفي  شأنهشأنه  جلجل  قالقال
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8*� 8*�   ��"�<� � ���"�<� � �  #�$!)�� � �� �#�$!)�� � �� �  ,,  ¦H��� � �¦H��� � �  �:;<9  ��:;<9  �   4��� .� � 4��� .� �  #�A+�&�� �  � �#�A+�&�� �  � �  PP   `Y� �  `Y� �   #��3U��� � � �� �#��3U��� � � �� �   4%<���  � � � 4%<���  � � �  v~&��� � �v~&��� � �  /�B�� �  �/�B�� �  �  ������  ��"�<� � ���"�<� � �  

'#�%$U�� � � ��'#�%$U�� � � ��))٦٦((""))٥٥((..  

  ::اهللاهللا  أحباءأحباء  ممأنهأنه  اليهوداليهود  ادعاءادعاء  ::ثانياًثانياً
 نعمان  ����ى رسول اهللا    أت: ( رضي اهللا عنهما قال    عن ابن عباس  : "قال اإلمام الطبري  

 ودعاهم إلى اهللا    ����بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه، فكلمهم رسول اهللا             
ول النـصارى،   كق! نحن واهللا أبناء اهللا وأحباؤه    . ما تخوفنا يا محمد   : فقالوا. وحذرهم نقمته 

                                                            
  .٢٢٢٢البقرةالبقرة)  1(
 بن عبد مد الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ألحضاء، واقت) ٨٩ص/١١جج((  ثور،ثور،المنالمن  الدرالدر  ::انظرانظر)  2(

محمد حامد الفقي، مطبعة السنة : ، تحقيق)٤٦٦ص/١ج( بن تيمية الحراني أبو العباس، ليمالح
  .هـ ١٣٦٩الثانية، :  الطبعة- القاهرة -المحمدية 

  .١٣٦١٣٦  ::البقرةالبقرة)  3(
  ).٢٦٩ص/٧ج( الفتاوى موعمج)  4(

  ..٦٠٦٠::المائدةالمائدة    ))5((
  األول،األول،  القسمالقسم  ،،  ٨٨  صص  الصالح،الصالح،  أديبأديب  محمدمحمد  للدكتورللدكتور  خالئقهم،خالئقهم،  منمن  بعضبعض  والسنةوالسنة  القرآنالقرآن  فيفي  اليهوداليهود  ::انظرانظر    ))6((

  ..مم١٩٩٣١٩٩٣  ––  هـهـ١٤١٣١٤١٣  ولى،ولى،األاأل  الطبعةالطبعة  //  الرياضالرياض  --والتوزيعوالتوزيع  للنشرللنشر  الهدىالهدى  داردار
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*(  : فأنزل اهللا جل وعز فـيهم     zU�  z%M ZzC c��zB��� ��� =�z�*� 	z~" ¦+�Gz���� O�z4@�� vz��C� �� � �� � � � � � � � � � � �. � � � �  � � � �� �� �� � �
�8&z�� d%� ��� =�l� 	� g
U�� =�l� 	s H0I� �%- 	� �*  !"� Z*  )*�"
*� � � � � � � �� a� � � � � � � �� � � �� �� � � � �. ��  � � .� �� �   84�z@* �z�� R+?�� Q�� � � � � �� � � � 

':Gs� �@����  �� � �  �)٢())١(..  

 وإنّما  ����إن ادعاء اليهود بنوتهم هللا تعالى قديم جداً، فقولهم هذا لم يقتصر على زمان النبي                
فقد ذكرت التوراة اليهودية المحرفة جانباً من هذا االدعاء، فجاء في سـفر  . كان قبله وبعده 

ِعنْدما تَذْهب ِلتَرجع ِإلَى ِمصر، انْظُر جِميع الْعجاِئـِب الَِّتـي           : الرب ِلموسى وقَاَل  ( :الخروج
     نوعِفر اما قُدهنَعاصو ِدكا ِفي يلْتُهعج .        بطِْلـقَ الـشَّعتَّى الَ يح هقَلْب دلِكنِّي ُأشَدفَتَقُـوُل  . و

نوعقُوُل ا  : ِلِفرهكَذَا يبلر :  ِني الِْبكْراِئيُل ابرِإس . فَقُلْتُ لَك :       ـتَ َأنيِني، فََأبـدبعِني ِليَأطِْلِق اب
تُطِْلقَه .الِْبكْر نَكا َأنَا َأقْتُُل اب٣()ه( .  

وفيها أيضاً في قصة الطوفان أنه لما نظر بنو اهللا تعالى إلى بنات الناس وهم حسان   
ال : كحوا منهن ما أحبوا واختاروا، فولدوا جبابرة فأفسدوا، فقال اهللا تعالىجداً شُِغفوا بهن، فن

تحل عنايتي على هؤالء القوم، وأريد بأبناء اهللا تعالى أوالد هابيل، وبأبناء الناس أبناء قابيل، 
وهناك الكثير من . ))٤٤((وكن حساناً جداً فصرفن قلوبهن عن عبادة اهللا تعالى إلى عبادة األوثان

  .وص التي ذكرتها كتب اليهود والتي يضيق المقام لحصرهاالنص

���� � H�m : وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية تزكية اليهود ألنفسم، فقال تعالى  � � � � �
'X@!M #�$%N� �� =�l� 	� j<e� ���� Z*  4&0"� #�<e� 	�
��9  � � �� � � � � � � �� �� � � � �� � . � � � � � ماء أن هذه  كثير من العلوذكر .))٥٥((�

  .اآلية نزلت في اليهود

 اليهود يقدمون كان: أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قالفقد 
 .يا لهم وال ذنوبصبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم ال خطا

                                                            
  .١٨١٨::المائدةالمائدة)  1(
، لمحمد سيد الطنطاوي، بنو اسرائيل في القرآن والسنة: ، وانظر)١٦٤ص/٦ج(تفسير الطبري )  2(

م، ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠-٢ طالقاهرة،-دار الشروق: منشورة، دار النشر- ، رسالة دكتوراه٥٨٠ص
-١٢لبنان، ط-بيروت-، دار العلم للماليين٤٠واليهود في القرآن، لعفيف عبد الفتاح طبارة، ص

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥
  .٢٣-٤/٢١سفر الخروج )  3(
  ).١٠١ص/٦ج(وروح المعاني  ، ٣٠-١٦/١٤ر العدد  ، وسف٢١/٢٤سفر التكوين : انظر)  4(

  .٤٩:النساء)  5(



  4466 

يهود كانوا يقدمون ال: قالوأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 
  .فتلك التزكية:  قال،هم أمامهم في الصالة فيؤمونهم يزعمون أنهم ال ذنوب لهمصبيانا ل

 كان أهل الكتاب يقدمون الغلمان الذين لم يبلغوا :وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال
   ).ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم( : فأنزل اهللا،الحنث يصلون بهم يقولون ليس لهم ذنوب

ألم تر إلى الذين (ر وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله وأخرج عبد الرزاق وابن جري
  .))١١(() وأحباؤهقالوا نحن أبناء اهللا(  هم اليهود والنصارى : قال)يزكون أنفسهم

  ::اهللاهللا  ابنابن  عزيراًعزيراً  أنأن  اليهوداليهود  ادعاءادعاء  ::ثالثاًثالثاً

  ومحمدومحمد  أوفىأوفى  بنبن  ونعمانونعمان  مكشممكشم  بنبن  سالمسالم  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  أتىأتى""  ::قالقال  ��  عباسعباس  ابنابن  عنعن  

  تزعمتزعم  الال  وأنتوأنت  قبلتناقبلتنا  تركتتركت  وقدوقد  نتبعكنتبعك  كيفكيف  فقالوافقالوا  ضيفضيف  بنبن  ومالكومالك  قيسقيس  بنبن  وشاسوشاس  دحيةدحية  بنبن

  ..))٢٢(())اهللاهللا  ابنابن  عزيرعزير  اليهوداليهود  وقالتوقالت((  قولهمقولهم  منمن  ذلكذلك  فيفي  تعالىتعالى  اهللاهللا  فأنزلفأنزل  اهللا،اهللا،  ابنابن  عزيراًعزيراً  أنأن

رأيت فيما يرى النائم كأني مررت برهط مـن         " :وعن الطفيل أخي عائشة ألمها قال     
إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون عزيـر        : ود، فقلت اليهود ، فقلت من أنتم ؟ قالوا نحن اليه        

وأنتم القوم لوال أنكم تقولون ما شاء اهللا وشاء محمد، ومررت بـرهط مـن     : ابن اهللا، قالوا  
إنكم القوم لوال أنكم تقولون المـسيح       : نحن النصارى، فقال  : ما أنتم ؟ قالوا   : النصارى، قلت 
 تقولون ما شاء اهللا وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت          وأنتم القوم لوال أنكم   : ابن اهللا، قالوا  

هل أخبرت بها أحداً؟ فقلت نعم، فلما صـلى         :  فأخبرته بها، فقال   ����بها ناساً، ثم أتيت النبي      
إن طفيالً رأى الرؤيا فأخبر بها من أخبر        : ( الظهر قام خطيباً، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال        

منعني الحياء أن أنهاكم عنها، فال تقولوا ما شـاء اهللا          منكم ، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان ي       
  .)٣("وشاء محمد

                                                            
  ).٥١٢ص/١ج(، وتفسير ابن كثير ) ٥٦٠ص/٢ج( المنثور الدرتفسير : انظر)  1(

  ). ١٧٨١ص/٦ج(تفسير القرآن ، للرازي ). ١١١ص/١٠ج (الطبريتفسير : انظر)  2(

، األحاديث ٢١١٨ رقم ثرى حدي برواية أخصحيح: ، وقال األلباني)٦٨٥ص/١ج( ابن ماجه سنن) 3(
، )١٥٥ح/١٤٣ص/٨ج(المختارة، ألبي عبد اهللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، 

األولى، : الطبعة–مكة المكرمة-عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة: تحقيق
 أبو بكر، بي الحسن الفريا النبوة، لجعفر بن محمد بنالئل صحيح، ودسنادها: هـ، وقال١٤١٠

  .هـ١٤٠٦األولى،  : الطبعة- مكة المكرمة-عامر حسن صبري، دار حراء : ، تحقيق)٢٢ص/٧ج(
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  ذلكذلك  ويظهرويظهر  األلوهية،األلوهية،  توحيدتوحيد  فيفي  اليهوداليهود  عندعند  العقيدةالعقيدة  فسادفساد  السابقةالسابقة  األحاديثاألحاديث  بينتبينت  لقدلقد  

وينطلق الغلو   ،،اإللهاإلله  ابنابن  أوأو  اإللهاإلله  درجةدرجة  إلىإلى  ورفعوهورفعوه  عزير،عزير،  اهللاهللا  نبينبي  فيفي  اليهوداليهود  غالغال  عندماعندما  جلياًجلياً
هم فوق منزلتهم التي أنزلهم اهللا إياها، ويحدث هذا الغلو حينما يوصف في األنبياء من رفع

ولقد حدث في تاريخ بني . بعض األنبياء بصفات األلوهية، أو يوصف النبي بأنه ابن اهللا
قال . إسرائيل أن ادعى اليهود أن عزيراً ابن اهللا كما ادعت النصارى أن المسيح ابن اهللا

ابن اللَِّه ذَِلك قَولُهم ِبَأفْواِهِهم   د عزير ابن اللَِّه وقَالَِت النَّصارى الْمِسيحوقَالَِت الْيهو﴿: تعالى
﴾ْؤفَكُونَأنَّى ي اللَّه مُل قَاتَلَهقَب وا ِمنكَفَر َل الَِّذينقَو اِهُئونض١١((ي(( .  

يديه من معجزات، مثل أما اليهود فقد كان سبب غلوهم في عزير؛ هو ما وقع على   
كتابة التوراة من حفظه بعد أن نسخها اهللا من صدور اليهود، وما وقع له من إحيائه بعد موته 
مائة عام، فلما ضاقت عقولهم عن التمييز بين فعل اهللا وقدرته، وبين قدرة البشر المحدودة، 

  .))٢٢((نسبوا ذلك إلى عزيٍر، وقالوا عنه إنه ابن اهللا

  الملوكالملوك  تسلطتسلط  لمالما  أنهأنه  اهللا؛اهللا؛  ابنابن  أنهأنه  عزيرعزير  فيفي  ادعائهمادعائهم  سببسبب  إنإن  وقيلوقيل""  ::ييالسعدالسعد  الشيخالشيخ  قالقال  

  لهالها  حافظاًحافظاً  ذلكذلك  بعدبعد  عزيراًعزيراً  وجدواوجدوا  التوراة،التوراة،  حملةحملة  وقتلواوقتلوا  ممزق،ممزق،  كلكل  ومزقوهمومزقوهم  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  علىعلى

  وهذهوهذه، الشنيعةالشنيعة  الدعوىالدعوى  هذههذه  فيهفيه  فادعوافادعوا  واستنسخوها،واستنسخوها،  حفظهحفظه  منمن  عليهمعليهم  فأمالهافأمالها  أكثرها،أكثرها،  أوأو

  الخبثالخبث  منمن  اليهوداليهود  فيفي  أنأن  علىعلى  ذلكذلك  فيدلفيدل  منهم،منهم،  فرقةفرقة  قالهاقالها  فقدفقد  لعامتهملعامتهم  ةةمقالمقال  تكنتكن  لملم  وإنوإن  المقالةالمقالة

  عظمتهعظمته  وتنقَّصواوتنقَّصوا  اهللاهللا  علىعلى  فيهافيها  تجرأواتجرأوا  التيالتي  المقالةالمقالة  هذههذه  قالواقالوا  أنأن  إلىإلى  أوصلهمأوصلهم  ماما  والشروالشر

  ..))٣٣((""وجاللهوجالله

أقوال؛ قال عبيد بن ) وقَالَِت الْيهود عِزيز ابن اللَِّه: (في قوله: "قال اإلمام الرازي
ير إنما قال هذا القول رجل واحد من اليهود اسمه فنحاص بن عازوراء، وقال ابن عباس عم

 وهم؛ سالم بن �أتى جماعة من اليهود إلى رسول اهللا : في رواية سعيد بن جبير وعكرمة
كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا، وال تزعم : مشكم والنعمان بن أوفى ومالك بن الصيف، وقالوا

؟ فنزلت هذه اآلية، وعلى هذين القولين؛ فالقائلون بهذا المذهب بعض أن عزيراً ابن اهللا
 اليهود، إالّ أن اهللا نسب ذلك القول إلى اليهود بناء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة

على الواحد، يقال فالن يركب الخيول، ولعله لم يركب إالّ واحداً منها، وفالن يجالس 

                                                            
  .٣٠:التوبة)  1(
  ::الطبعةالطبعة  ،)١٩٩ص/١ج(  مان،مان،عثعث  محمدمحمد  الرؤوفالرؤوف  لعبدلعبد  بتداع،بتداع،واالواال  االتباعاالتباع  بينبين  الرسولالرسول  محبةمحبة  ::انظرانظر    ))2((

  . الرياضالرياض  ––  ةةوالترجموالترجم  الطبعالطبع  إدارةإدارة  واإلرشاد،واإلرشاد،  لدعوةلدعوةواوا  واإلفتاءواإلفتاء  العلميةالعلمية  لبحوثلبحوثاا  إدارةإدارة  رئاسةرئاسة  األولى،األولى،
  ).٣٣٤ص/١ج ( الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعديتيسيرتفسير )  3(
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لعل هذا المذهب كان فاشياً فيهم ثم انقطع، فحكى :  وقال،الّ واحداًالسالطين ولعله ال يجالس إ
اهللا ذلك عنهم، وال عبرة بإنكار اليهود ذلك، فإن حكاية اهللا عنهم أصدق، والسبب الذي ألجله 

أن اليهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق، فأنساهم : قالوا هذا القول، ما رواه ابن عباس
ونسخها من صدورهم، فتضرع عزير إلى اهللا وابتهل إليه، فعاد حفظ اهللا تعالى التوراة 

ما تيسر هذا لعزير إالّ : التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به، فلما جربوه وجدوه صادقاً فيه، فقالوا
  .))١١(("أنه ابن اهللا

 - رضي اهللا عنه -عن َأِبى سِعيٍد الْخُدِرى  (:في صحيحه وأخرج اإلمام البخاري  
 قَالُوا يا رسوَل اللَِّه ، هْل نَرى ربنَا يوم - صلى اهللا عليه وسلم -ن ُأنَاسا ِفى زمِن النَِّبى َأ

 ِة قَاَل النَِّبىامِس - صلى اهللا عليه وسلم -الِْقيِة الشَّمْؤيفي ر ونارْل تُضه ، منَع  
ا سِفيه سلَي ءوِة، ضِبالظَِّهير ابِر، . قَالُوا الَ . حدلَةَ الْبِر لَيِة الْقَمْؤيِفى ر ونارْل تُضهقَاَل و

 ابحا سِفيه سلَي ءوقَالُوا الَ . ض . ِفى - صلى اهللا عليه وسلم -قَاَل النَِّبى ونارا تُضم 
ما تُضارون ِفى رْؤيِة َأحِدِهما ، ِإذَا كَان يوم الِْقيامِة رْؤيِة اللَِّه عز وجلَّ يوم الِْقيامِة ، ِإالَّ كَ

 دبا كَانَتْ تَعٍة مكُلُّ ُأم عتَتْب َؤذِّنم نَاِم . َأذَّناَألص اللَِّه ِمن رغَي دبعي كَان نقَى مبفَالَ ي
حتَّى ِإذَا لَم يبقَ ِإالَّ من كَان يعبد اللَّه ، بر َأو فَاِجر واَألنْصاِب ِإالَّ يتَساقَطُون في النَّاِر ، 

 ناب ريزع دبقَالُوا كُنَّا نَع وندبتَع كُنْتُم نم مقَاُل لَهفَي ودهى الْيعدِل الِْكتَاِب ، فَياتُ َأهرغُبو
 ما اتَّخَذَ اللَّه ِمن صاِحبٍة والَ ولٍَد ، فَماذَا تَبغُون فَقَالُوا عِطشْنَا ربنَا فَيقَاُل لَهم كَذَبتُم ،. اللَِّه 

فَيشَار َأالَ تَِردون ، فَيحشَرون ِإلَى النَّاِر كََأنَّها سراب ، يحِطم بعضها بعضا . فَاسِقنَا 
ي في النَّاِر ، ثُم اقَطُونتَسفَي دبقَالُوا كُنَّا نَع وندبتَع كُنْتُم نم مقَاُل لَهى ، فَيارى النَّصعد

فَيقَاُل لَهم ماذَا . فَيقَاُل لَهم كَذَبتُم ، ما اتَّخَذَ اللَّه ِمن صاِحبٍة والَ ولٍَد . الْمِسيح ابن اللَِّه 
 ، حتَّى ِإذَا لَم يبقَ ِإالَّ من كَان يعبد اللَّه ِمن بر َأو فَاِجٍر ، َأتَاهم رب تَبغُون فَكَذَِلك ِمثَْل اَألوِل

الْعالَِمين في َأدنَى صورٍة ِمن التي رَأوه ِفيها ، فَيقَاُل ماذَا تَنْتَِظرون تَتْبع كُلُّ ُأمٍة ما كَانَتْ 
 دبتَع .قَالُوا فَار نَنْتَِظر ننَحو ، مهاِحبنُص لَمو ، ِهما كُنَّا ِإلَيلَى َأفْقَِر ما عنْيِفى الد قْنَا النَّاس

دبنَا الَِّذى كُنَّا نَعبًئا ،رِباللَِّه شَي الَ نُشِْرك قُولُونفَي ، كُمبقُوُل َأنَا رثَالَثًا.  فَي ِن َأوتَير٢٢(()م(( .  

هذا ) كنا نعبد عزيراً ابن اهللا: (قول اليهود: "ول اإلمام ابن حجر عند شرحه للحديثيق  
فيه إشكال؛ ألن المتصف بذلك بعض اليهود، وأكثرهم ينكرون ذلك، ويمكن أن يجاب بأن 

                                                            
، والدر المنثور ) ١٩٩-١٩٨ص/٣ج(أضواء البيان : ، وانظر) ٢٧ص/١٦ج (لكبيرالتفسير ا)  1(

  ).١٧١ص/٤ج(

  ).٤٣٠٥ح/١٦٧١ص/٤ج(  ذرةذرة  مثقالمثقال  يظلميظلم  الال  اهللاهللا  إنإن: بابصحيح البخاري، كتاب التفسير، )  2(
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خصوص هذا الخطاب لمن كان متصفاً بذلك، ومن عداهم يكون جوابهم ذكر من كفروا به 
نهم من أجاب بالمسيح ابن اهللا مع أن فيهم من كان بزعمه يعبد كما وقع في النصارى، فإن م

  . ))١١(("اهللا وحده، وهم اإلتحادية الذين قالوا إن اهللا هو المسيح بن مريم

فقد بين الحديث أن الشرك باهللا عند اليهود عقيدة راسخة فيهم، ولم يكن لفترة . إذن  
اهللا بعدها، فالحديث سجل اعترافات اليهود معينة جهلوا فيها حقيقة العبودية هللا ثم تابوا إلى 

بفساد اعتقادهم في توحيد األلوهية، وإقرارهم بذلك أمام رب العزة، ولم يذكر الحديث أن هذا 
حال اليهود في زمان دون زمان، بل كان التعميم على كل اليهود قبل وبعد اإلسالم، إالّ ما 

  .نبياء قبل أن تصل إليه يد التحريفكان من بعض من اتبع كتاب اهللا المنزل على أحد األ

��C�� v���G+¦  :عند قوله تعالى وذكر الرازي في تفسيره   ��� 	*� H�eA O�4@�� v��C��� a � �� � � � � � �� � � � �� ��
%��C ZBC 	� ��H0< 	�
�� b�C #��T���  4T��M{*  p�C d��J ��� 	*� F@&s�� � �� � �� � � � �� � � � � � � �     � � �� � � �  � �  �� � ��' #�)M�� �"� ����  4� �� �� � �� �))٢٢(( 

حكم اهللا تعالى على اليهود بالكفر، وذلك بأن نقل عنهم أنهم أثبتوا هللا ابناً، ومن جوز : "قال
ذلك في حق اإلله فهو في الحقيقة قد أنكر اإلله، وأيضاً بين تعالى أنهم بمنزلة المشركين في 

 إذ ال فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد الشرك، وإن كانت طرق القول بالشرك مختلفة،
المسيح وغيره؛ ألنَّه ال معنى للشرك إالّ أن يتخذ اإلنسان مع اهللا معبوداً، فإذا حصل هذا 

  ..))٣٣(("المعنى فقد حصل الشرك

  تلكتلك  صحةصحة  علىعلى  يدلليدلل  ماما  عندهمعندهم  المقدسةالمقدسة  اليهوداليهود  كتبكتب  فيفي  يوجديوجد  هلهل  ::قائلقائل  يقوليقول  وقدوقد  

  العزيرالعزير  يقولونيقولون  اليهوداليهود  أنأن  تفيدتفيد  إشارةإشارة  أيأي  يجديجد  لنلن  القديمالقديم  العهدالعهد  ألسفارألسفار  قارئقارئ  أيأي  وبالطبعوبالطبع  اآلية؟اآلية؟

  ))ِبَأفْواِهِهمِبَأفْواِهِهم  قَولُهمقَولُهم  ذَِلكذَِلك((  ::يقوليقول  وتعاليوتعالي  سبحانهسبحانه  اهللاهللا  أنأن  نجدنجد  الكريمةالكريمة  اآليةاآلية  بمراجعةبمراجعة  ولكنولكن    اهللا،اهللا،  ابنابن
  لملم  أيأي  بأفواههم،بأفواههم،  زعمهمزعمهم  هذاهذا  إنإن  يقوليقول  ولكنهولكنه  كتبهم،كتبهم،  فيفي  أنهاأنها  وجلوجل  عزعز  اهللاهللا  يقوليقول  لملم  وببساطةوببساطة  ::أيأي

  الذيالذي  اهللاهللا  ابنابن  عزيرعزير  اليهوداليهود  وقالتوقالت  [[  مثالمثال  وجلوجل  عزعز  يقليقل  فلمفلم  ،،الشفويالشفوي  الزعمالزعم  إطارإطار  عنعن  تخرجتخرج

  النَّصارىالنَّصارى  وقَالَتْوقَالَتْ  اللِّهاللِّه  ابنابن  عزيرعزير  الْيهودالْيهود  وقَالَِتوقَالَِت((  ::قالقال  ولكنهولكنه  ]]  التوراةالتوراة  فيفي  عندهمعندهم  مكتوبامكتوبا  يجدونهيجدونه

ِسيحالْمِسيحالْم  نابناللِّهاللِّه  اب  ذَِلكم  ذَِلكلُهمقَولُهقَو  اِهِهمِبَأفْواِهِهممنمن  كالكال  أنأن  إلثباتإلثبات  الحصرالحصر  الال  المثالالمثال  سبيلسبيل  عليعلي  وهذاوهذا  ))ِبَأفْو  
  فيفي  لالستغرابلالستغراب  وجهوجه  أيأي  يوجديوجد  والوال  ..كتبهمكتبهم  تقلهتقله  ولمولم  بأفواههمبأفواههم  هذاهذا  يقولونيقولون  إنماإنما  والنصارىوالنصارى  اليهوداليهود
  ومنومن  ،،المثالالمثال  سبيلسبيل  عليعلي  ويوحناويوحنا  زكريازكريا  مثلمثل  األنبياءاألنبياء  قتلقتل  فمنفمن  اهللا،اهللا،  ابنابن  عزيرعزير  بأنبأن  اليهوداليهود  ادعاءادعاء

                                                            
  ).٤٤٩ص/١١ج(  فتح الباري شرح صحيح البخاري )1(

  .٣٠:التوبة) 2(
  ).٢٧ص/١٦ج(التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ) 3(
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  الال  بقدمهبقدمه  عالقةعالقة  زالتزالت  الال  أعينهمأعينهم  وأماموأمام  اهللاهللا  بأمربأمر  المنشقالمنشق  البحرالبحر  ورمالورمال  ،،الذهبيالذهبي  العجلالعجل  عبدعبد
  قتلقتل  منمن  عليعلي  هذاهذا  تصديقتصديق  يصعبيصعب  هلهل  للنصاريللنصاري  ونقولونقول  بلبل  ولداً،ولداً،  للرحمنللرحمن  ييععيديد  أنأن  منهمنه  يستغربيستغرب

  واوايدعيدع  أنأن  أولىأولى  بابباب  فمنفمن  وأحباؤه،وأحباؤه،  اهللاهللا  أبناءأبناء  أنهمأنهم  سابقاًسابقاً  ادعواادعوا  اليهوداليهود  إنإن  ثمثم  م،م،زعمكزعمك  بحسببحسب  ربكمربكم

    ..))١١((اهللاهللا  ابنابن  أنهأنه  --نبينبي  وهووهو  ––  العزيرالعزير  أنأن

  أيأي  منمن  يصلنايصلنا  لملم  أنهأنه  --  اهللاهللا  ابنابن  عزيراًعزيراً  أنأن  قولهمقولهم  ––  الكالمالكالم  هذاهذا  صحةصحة  يثبتيثبت  ممامما  وإنوإن  

  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  مثلمثل  أسلمأسلم  منمن  ومنهمومنهم  المنورة،المنورة،  المدينةالمدينة  يملؤونيملؤون  كانواكانوا  الذينالذين  اليهوداليهود  منمن  أحدأحد  عنعن  طريقطريق

  بعضبعض  بزعمبزعم  أقرواأقروا  أنهمأنهم  ::أيأي  !!  آليةآليةاا  هذههذه  علىعلى  اعترضاعترض  أوأو  القولالقول  هذاهذا  أنكرأنكر  أنهأنه  وغيرهوغيره  سالمسالم

  ..أعلمأعلم  واهللاواهللا  اهللاهللا  ابنابن  عزيراًعزيراً  أنأن  اليهوداليهود
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  المطلب الثالث

  األلوهية في كتب اليهود

  :))١١(( األلوهية في التوراةمفهوم :أوالً
 بعيدة عن الحقيقة كل البعد،  اليهود فكرة األلوهية لدى أن التوراة خالل من يظهر

 النقص والضعف والكذب صفات من بكثير ووصفوه رة مجسمة،صو في تعالى فقدموا اهللا

 األصنام والحيوان، عبادة وارتدوا أحياناً إلى آخرين، آلهة معه وأشركوا ،))٢٢((والجهل والغفلة

 من ولغيرهم وأحباؤه، أوالده إلهاً خاصاً بهم، وهم واعتقد اليهود في كتبهم المحرفة أن لهم

  . ))٣٣((صراع مرير اآللهة نم الفريقين وبين أخرى، آلهة األمم

  في حتى ذلك كان وقد والحمل، والكبش العجل قط عن عبادة يتخلّوا لم إسرائيل بني وإن"

 ذاكرتهم  في حية تزال ال كانت العجول عبادة ألن الذهبي؛ العجل عبدوا  حيث �موسى حياة

 عبدوه الذي  عجلال قصة تقرر - اليوم أيديهم بين التي - نفسها مصر، والتوراة في كانوا منذ

 أمام عراة يرقصون وأخذوا مالبسهم خلعوا وكيف إليهم، العودة  في�موسى  بعد أن تأخر

   .))٤٤((!"الربل هذا

  ..داودداود  بيِتبيِت  ِإلَىِإلَى  الْمملَكَةُالْمملَكَةُ  تَرجعتَرجع  اآلناآلن  ::قَلِْبِهقَلِْبِه  ِفيِفي  يربعاميربعام  وقَاَلوقَاَل(: فقد جاء في نص التوراة -١
ِإنِإن  ِعدصِعدهذَاهذَا  ص  بالشَّعبالشَّع  بقَرِليبقَرواواِلي  اِئحذَباِئحِت  ِفيِفي  ذَبيِتبيب  بالربِفيِفي  الر  ،شَِليمُأور،شَِليمُأور  جعريجعري  قَلْبهذَاهذَا  قَلْب  

  مِلِكمِلِك  رحبعامرحبعام  ِإلَىِإلَى  ويرِجعواويرِجعوا  ويقْتُلُوِني،ويقْتُلُوِني،  يهوذَايهوذَا  مِلِكمِلِك  رحبعامرحبعام  ِإلَىِإلَى  سيِدِهم،سيِدِهم،  ِإلَىِإلَى  الشَّعِبالشَّعِب

                                                            
  .٢٦-٢٤ صسيتاريخ اليهود لمحمد مر: انظر) 1(
 ، ١١/٣٨ ص، علي البار مدمح: كتاب اهللا جل جالله واألنبياء في التوراة والعهد القديم، تأليف: انظر)  2(

 النبوي، العهد في المدينة يهودوم ، ١٩٩٠-هـ١٤١٠-١بيروت، ط- والدار الشاميةشق دم-دار العلم

 رسالة ،١٤٨-١٤٧ صزهري، أبو حمدان سامي للدكتور والثقافية، واالقتصادية االجتماعية أوضاعهم

 واإلكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا ،٧٨٥:رقم-ورياتالد قاعة- اإلسالمية الجامعة ماجيستير،
محمد . د : ، تحقيق) ٣٦٢ص/١ج( موسى الكالعي األندلسي، بنوالثالثة الخلفاء، ألبي الربيع سليمان 

 وبنو اسرائيل في هـ،١٤١٧األولى، :  الطبعة- بيروت -عالم الكتب ، كمال الدين عز الدين علي
  .٤١٧-٤١٦القرآن والسنة لطنطاوي، ص

 كلية الشريعة، جامعة النجاح ة، العقيدة في التوراة المحرفة عرض ونقد، لمحمد حافظ الشريدأصول    ))33((
--٢١٣٢١٣صص  سعفان،سعفان،  كاملكامل  للدكتورللدكتور  وعقيدةً،وعقيدةً،  تاريخاًتاريخاً  يهوديهودالال  ::وانظروانظر  ،،  ٢٨٥٢٨٥صص فلسطين -نابلس-الوطنية

  ..مم١٩٨٨١٩٨٨  ،،  الثانيةالثانية  الطبعةالطبعة  ،،االعتصاماالعتصام  داردار  ،،٢١٧٢١٧
  ).١٧٥-١٧٤(ص:  اليهودية- مقارنة األديان)  4(
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  ِإلَىِإلَى  تَصعدواتَصعدوا  َأنَأن  علَيكُمعلَيكُم  كَِثيركَِثير  ::لَهملَهم  وقَاَلوقَاَل  ذَهٍب،ذَهٍب،  ِعجلَيِعجلَي  وعِمَلوعِمَل  الْمِلكالْمِلك  فَاستَشَارفَاستَشَار  ،،  يهوذَيهوذَ

شَِليمُأورشَِليمذَا  ..ُأوروذَاهوه  تُكآِلهتُكا  آِلهاياِئيُل  يراِئيُلِإسرِإس  الَِّذينالَِّذين  وكدعَأصوكدعَأص  ِمنِض  ِمنِضَأرَأر  رِمصر١١(())ِمص((. 

 كانت الحية  وقد بقرن واحد،�سليمان  بعد األبقار  ملك إسرائيل) إهاب(عبد  وقد"  

  عمل حية من�موسى  أن القديم هدالع ويروي معروف، هو  كما�موسى  معجزة

 ألنها مقدساً؛ حيواناً عندهم   الحية تعتبر ذلك، وكانت بعد عبدوها إسرائيل بني وأن نحاس،

  .))٢٢(("يلتقيان طرفيها  تجعل أن تستطيع أنها عن فضالً واالنسياب، والدهاء الحكمة تمثل

  هوهو  ..َأبوهَأبوه  داودداود  عِمَلعِمَل  ماما  كُلِّكُلِّ  حسبحسب  ببالرالر  عينَِيعينَِي  ِفيِفي  الْمستَِقيمالْمستَِقيم  وعِمَلوعِمَل": وجاء في التوراة -٢

  عِملَهاعِملَها  الَِّتيالَِّتي  النُّحاِسالنُّحاِس  حيةَحيةَ  وسحقَوسحقَ  السواِري،السواِري،  وقَطَّعوقَطَّع  التَّماِثيَل،التَّماِثيَل،  وكَسروكَسر  الْمرتَفَعاِت،الْمرتَفَعاِت،  َأزاَلَأزاَل

  .))٣٣((""نَحشْتَاننَحشْتَان««  عوهاعوهاودود  لَهالَها  يوِقدونيوِقدون  اَألياِماَألياِم  ِتلْكِتلْك  ِإلَىِإلَى  كَانُواكَانُوا  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  بِنيبِني  َألنَألن  موسىموسى

كبيراً،  الكنعانيين تأثراً بمعبودات إسرائيل بنو تأثر القضاة، عهد  وفي�موسى وبعد  --٣٣
  ))٤٤((الْبعِليمالْبعِليم  وعبدواوعبدوا  الرب،الرب،  عينَِيعينَِي  ِفيِفي  الشَّرالشَّر  يعملُونيعملُون  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  بنُوبنُو  وعادوعاد((: وبنص التوراة

  وآِلهةَوآِلهةَ  عمونعمون  بِنيبِني  وآِلهةَوآِلهةَ  موآبموآب  وآِلهةَوآِلهةَ  ِصيدونِصيدون  وآِلهةَوآِلهةَ  َأرامَأرام  وآِلهةَوآِلهةَ  ))٥٥((والْعشْتَاروثَوالْعشْتَاروثَ

،ينِطيِنيالِْفِلس،ينِطيِنيكُوا  الِْفِلستَركُواوتَرو  بالربالر  لَمولَمو  وهدبعيوهدبع٦٦(())ي((..  

  فالفال  إسرائيلإسرائيل  أماأما  ،،  ههصاحبصاحب  معلفمعلف  والحماروالحمار  قانيهقانيه  يعرفيعرف  الثورالثور((  ::أشعياءأشعياء  سفرسفر  فيفي  ووردوورد  --٤٤

  الشرالشر  ييفاعلفاعل  نسلنسل  ،،  اإلثماإلثم  الثقيلالثقيل  ببالشعالشع  ،،  الخاطئةالخاطئة  لألمةلألمة  ويلويل  يفهميفهم  الال  شعبيشعبي  يعرفيعرف

  ..))٧٧((.....).....)الربالرب  تركواتركوا  مفسدينمفسدين  أوالدأوالد

  
                                                            

  .١٢/٢٦سفر الملوك األول )  1(
  .١٧٥ص: اليهودية لشلبي)  2(
  ).٤- ٣/(١٨سفر الملوك الثاني)  3(

معجم األلفاظ . تفسير كلمات الكتاب المقدس. (و إله وثني كنعانيبعليم جمع بعل، وهو رب أو سيد أ)  4(
مطبعة المركز المصري -مصر-القاهرة-المؤلف:  ، الناشر٧٧العسرة، لسعيد مرقص إبراهيم، ص

  ).حي السالم-للطباعة

 انت وهي ربة األمومة، وأم الربات، وكشور، بابل وآلتيالعشتاروت هي اآللهة الرئيسية في كل من دو)  5(
عبادتها تنطوي على الكثير من معالم الخالعة، وكانت كاكهناتها يتولين الدعارة رسمياً، وكانت تعبد 

  ).٧٧تفسير كلمات الكتاب المقدس ص. (دوماً مع إله ذكر هو البعل

  .١٠/٦سفر القضاة)  6(
  .٣٣//١١إشعياءإشعياء  سفرسفر)  7(
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  ::التلمودالتلمود  فيفي  األلوهيةاأللوهية  ::ثانياًثانياً

  أنأن  بعدبعد  رجالًرجالً  يخلقيخلق  أنأن  إمكانهإمكانه  فيفي  كانكان  التلمودالتلمود  ديانةديانة  مؤسسيمؤسسي  أحدأحد  إنإن((  ::التلمودالتلمود  فيفي  جاءجاء  

  يأكالنيأكالن  وكاناوكانا  آخرآخر  حاخامحاخام  بمساعدةبمساعدة  سنواتسنوات  ثالثثالث  عمرهعمره  عجالًعجالً  ليلةليلة  كلكل  يخلقيخلق  وكانوكان  ..آخرآخر  يقتليقتل

  ..))١١(())ومعيزومعيز  غزالنغزالن  إلىإلى  والشماموالشمام  القرعالقرع  يحيليحيل  أيضاًأيضاً  الحاخاماتالحاخامات  أحدأحد  وكانوكان  معاًمعاً  منهمنه

  االبناالبن  أنأن  كماكما  اهللا،اهللا،  منمن  جزءجزء  اليهودياليهودي  أنأن  منمن  حاخاماتهمحاخاماتهم  لهملهم  سطرهسطره  ماما  اليهوداليهود  ويعتقدويعتقد  

  األمطاراألمطار  خلقتخلقت  ولماولما  األرض،األرض،  منمن  البركةالبركة  النعدمتالنعدمت  اليهوداليهود  اهللاهللا  يخلقيخلق  لملم  لولو  وأنهوأنه  أبيه،أبيه،  منمن  جزءجزء

  أميأمي  ضربضرب  إذاإذا((  ::أنهأنه  التلمودالتلمود  فيفي  ذكرذكر  ولذلكولذلك  تعيش،تعيش،  أنأن  المخلوقاتالمخلوقات  قيقيبابا  أمكنأمكن  ولماولما  والشمس،والشمس،

  ..))٢٢(())الموتالموت  يستحقيستحق  فاألميفاألمي  إسرائيلياًإسرائيلياً

  بعثةبعثة  فقبلفقبل  تعالى،تعالى،  باهللاباهللا  الشركالشرك  فيفي  أوغلواأوغلوا  اليهوداليهود  أنأن  السابقةالسابقة  النصوصالنصوص  منمن  والظاهروالظاهر  

  ��  النبيالنبي  عهدعهد  فيفي  ثمثم  المقدس،المقدس،  كتابهمكتابهم  فيفي  وردورد  كماكما  متعددةمتعددة  آلهةآلهة  يعبدونيعبدون  اليهوداليهود  كانكان  ��  النبيالنبي

  فيفي  وردورد  كماكما  وتعجيزوتعجيز  تعنتتعنت  أسئلةأسئلة  ��  النبيالنبي  يسألونيسألون  فأخذوافأخذوا  آخر؛آخر؛  منحىمنحى  عندهمعندهم  العبادةالعبادة  ذتذتأخأخ

  التوراةالتوراة  منمن  أكثرأكثر  فقدسوهفقدسوه  كتاباًكتاباً  ورهبانهمورهبانهم  أحبارهمأحبارهم  لهملهم  كتبكتب  ��  النبيالنبي  عهدعهد  بعدبعد  ثمثم  السابق،السابق،  الحديثالحديث

  اتاًاتاًونبونب  وحيواناًوحيواناً  إنساناًإنساناً  يخلقوايخلقوا  أنأن  بإمكانهمبإمكانهم  الحاخاماتالحاخامات  أنأن  يدعييدعي  المزعومالمزعوم  فتلمودهمفتلمودهم  التلمود،التلمود،  وهووهو

  حتىحتى  تعالى،تعالى،  باهللاباهللا  الشركالشرك  فيفي  تقدمواتقدموا  اليهوداليهود  أنأن  السابقالسابق  التوراةالتوراة  نصنص  منمن  والمالحظوالمالحظ  منه،منه،  يأكلوايأكلوا  ثمثم

  علىعلى  أدلأدل  والوال  أسالفهم،أسالفهم،  منمن  أحدأحد  فيهافيها  يسبقهميسبقهم  لملم  خطوةخطوة  وهذهوهذه  والخلق،والخلق،  الربوبيةالربوبية  شركشرك  إلىإلى  وصلواوصلوا

    ..اإلدعاءاإلدعاء  هذاهذا  منمن  اليهوداليهود  شركشرك

  ::أخرىأخرى  أوقاتأوقات  فيفي  مانهممانهموإيوإي  ��������  النبيالنبي  زمنزمن  فيفي  اليهوداليهود  إيمانإيمان  بينبين  مقارنةمقارنة  ::ثالثاًثالثاً

  ظهورظهور  بعدبعد  تعالىتعالى  باهللاباهللا  آمنآمن  اليهوداليهود  بعضبعض  أنأن  ��  النبيالنبي  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار  خاللخالل  منمن  تبينتبين  

  فيفي  اليهوداليهود  إيمانإيمان  إلىإلى  نظرنانظرنا  ولوولو  ذلك،ذلك،  بعدبعد  إسالمهمإسالمهم  علىعلى  ثبتواثبتوا  وقدوقد  ،،  ��  النبيالنبي  صدقصدق  عالماتعالمات

  أخرى،أخرى،  وأزمانوأزمان  السالمالسالم  عليهماعليهما  وعيسىوعيسى  موسىموسى  زمنزمن  فيفي  بإيمانهمبإيمانهم  مقارنةمقارنة  ��  محمدمحمد  نبينانبينا  زمنزمن

  أماأما  اإليمان،اإليمان،  ذلكذلك  علىعلى  واستمرواستمر  إسالمهإسالمه  حسنحسن  قدقد  ��  النبيالنبي  زمنزمن  فيفي  منهممنهم  أسلمأسلم  منمن  أنأن  لوجدنالوجدنا

  بعضهمبعضهم  فإنفإن  كثيراً،كثيراً،  يدميدم  ممولول  حقيقياًحقيقياً  إيماناًإيماناً  إيمانهإيمانه  يكنيكن  لملم  منهممنهم  فكثيرفكثير  األخرىاألخرى  األزمنةاألزمنة  فيفي  إيمانهمإيمانهم

  دديعويعو  ماما  فسرعانفسرعان  العذابالعذاب  عنهعنه  يزوليزول  أنأن  ماما  لكنهلكنه  نازلة،نازلة،  بهمبهم  تنزلتنزل  أوأو  عذابعذاب  بهبه  يحليحل  عندماعندما  يؤمنيؤمن
�5�6"�  ::تعالىتعالى  قالقال  ..ثانيةثانية  الكفرالكفر  إلىإلى��� � � � ��"6��5��� � � � �  j�B* � j�B* �   Z@x�\��  � � Z@x�\��  � �   H~B��� � � �H~B��� � � �  ���{M� � � � ����{M� � � � �  yA� �yA� �  >�C1 � �>�C1 � �  #�0)U�� � � � �#�0)U�� � � � �  yA� �yA� �  >��f�1 � � �>��f�1 � � �   p� �� p� ��  

                                                            
   .))٧٠٧٠صص  سنهدرينسنهدرين((و  ،،  ))٢٢صص  رينرينسنهدسنهد((التلمود : انظر)  1(

  .٥٨٥٨صص  ،،  ٢٢  صص  ينينسنهدرسنهدر)  2(
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����C� ������C� ��  ������  �D��� ��D��� �  ZU5�� �ZU5�� �  ���� ����� �  �4z��9 � �4z��9 �   8<� �8<� �   p� �� p� ��  hp�a �hp�a �  b�C� �b�C� �   )"�� � �  )"�� � �   >�Ca � �>�Ca � �  '#�%4k� � � � �'#�%4k� � � �   الواحدالواحد  دةدةعباعبا  علىعلى  يصبروايصبروا  لملم  ..))١١((�

  عليهعليه  موسىموسى  لهملهم  بينبين  ثمثم  ،،يعبدونهيعبدونه  صنماًصنماً  لهملهم  يصنعيصنع  أنأن  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  منمن  فطلبوافطلبوا  األحداألحد

  العالمينالعالمين  علىعلى  فضلهمفضلهم  الذيالذي  اهللاهللا  هوهو  الحقالحق  اإللهاإلله  وأنوأن  عملهم،عملهم،  وبطالنوبطالن  أولئكأولئك  ضاللضالل  السالمالسالم

��#  ��  ::فقالفقال #��   =��zT � �=��zT � �  �!�a � � ��!�a � � �  ������   T� � T� �  �@M �@M   ZS�*�a  � �ZS�*�a  � �  ������  ��"�<� � ���"�<� � �  #�%$U�� � � ��#�%$U�� � � ��  ��  b�C� �b�C� �  :W�� � � �:W�� � � �   ������   )@I*�� �  � � )@I*�� �  � �  �4z��9 � �4z��9 �   �T�� � ��T�� � �   )%�M� � � � � )%�M� � � � �  

yA� �yA� �  ts�U���  � � �ts�U���  � � �  ''))٢٢((..  

أذناً صاغية،  لم يلقَ نصح موسى عليه السالم وتذكيره ووعظه من القوم قلباً واعياً أو  
ون بعده إلهاً من د فما أن تركهم عليه السالم وذهب إلى ربه يناجيه، حتى اتخذوا العجل من


 � �D�� >�C	 c3U* �: اهللا قال تعالى§��  � � � �� � � � � � � � �"� ��H� �� +��- �� �3&5 XuA  4@%� 	�� � � � � � � � �� � � � 9� � a � � .� � � � 9      4$%)�� � �� . �
ts�^ ��"�<� c�
§� X@BD  �3� ���  � � � � � � �� � � 9  � �  � � العجل ثم بين تعالى من تولى كبر إضاللهم وصناعة . )٣(' �

�b�C �: لهم � ',H��&��  4%��� i3U* 	� d��C ��!M 3C �"�M� � � � �   � � �� � � � � � � �� � �� �� ��H-{M � :إلى قوله تعالى )٤( � � � �  XuA  p9 �  � ��
�z���  )4z�� �
zT �����M +��- �� �3&5� � � � � �� � � � � a �� � � � � 9� � '¨�M �D���  � � � و ن الذي عمل لهم العجل هفبين تعالى أ )٥(�

العهد القديم ينسب هذا العمل الشنيع إلى هارون عليه السالم   ومن العجيب أن كتابالسامري،
 ولَما رَأى الشَّعب َأن موسى َأبطََأ ِفي النُّزوِل ِمن الْجبِل، اجتَمع  (:كما جاء في سفر الخروج

قَالُوا لَهو ونارلَى هع بلَ: الشَّع نَعَل الَِّذي قُِم اصجى الروسهذَا م نَا، َألنامَأم ةً تَِسيرنَا آِله
هاباذَا َأصم لَمالَ نَع ،رِض ِمصَأر نَا ِمندعَأص. وناره مِب الَِّتي ِفي : فَقَاَل لَهاطَ الذَّهوا َأقْرانِْزع

فَنَزع كُلُّ الشَّعِب َأقْراطَ الذَّهِب الَِّتي ِفي آذَاِنِهم . هاآذَاِن ِنساِئكُم وبِنيكُم وبنَاِتكُم واتُوِني ِب
ونارا ِإلَى ها ِبهَأتَووكًا. وبسالً مِعج هنَعصِميِل، وِباِإلز هروصو ِديِهمَأي ِمن فََأخَذَ ذِلك .

فَلَما نَظَر هارون بنَى مذْبحا . ك ِمن َأرِض ِمصرهِذِه آِلهتُك يا ِإسراِئيُل الَِّتي َأصعدتْ: فَقَالُوا
فَبكَّروا ِفي الْغَِد وَأصعدوا محرقَاٍت وقَدموا . غَدا ِعيد ِللرب: َأمامه، ونَادى هارون وقَاَل

 .)٦()اموا ِللَِّعِبشُّرِب ثُم قَوجلَس الشَّعب ِلَألكِْل وال. ذَباِئح سالَمٍة

                                                            
  .١٣٨:األعراف) 1(
  .١٤٠١٤٠--١٣٩١٣٩::األعرافاألعراف)  2(
  .٤٨:األعراف)  3(
  .٨٥:طه)  4(
  .٨٦:طه)  5(
  .٦-٣٢/١: الخروجسفر)  6(
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 وقد ورد ذكر .األصنام وعبادتها بعد موسى عليه السالم ولقد تكرر من القوم اتخاذ   
كَِثير علَيكُم َأن «: فَاستَشَار الْمِلك وعِمَل ِعجلَي ذَهٍب، وقَاَل لَهم(: ذلك في الكتاب المقدس
شَِليموا ِإلَى ُأوردعتَص .ذَا آِلهوهرِض ِمصَأر ِمن وكدعَأص اِئيُل الَِّذينرا ِإسي تُك« . عضوو

انِفي د َل اآلخَرعجِت ِإيَل، ويا ِفي باِحدِت ِإيَل  .....ويِمَل ِفي بِح الَِّذي عذْبلَى الْمع دعَأصو
ي الشَّهِر الَِّذي ابتَدعه ِمن قَلِْبِه، فَعِمَل ِعيدا ِفي الْيوِم الْخَاِمس عشَر ِمن الشَّهِر الثَّاِمِن، ِف

وِقدِح ِليذْبلَى الْمع ِعدصاِئيَل، ورِني ِإس(1).)ِلب.  
الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا األصنام  وأهل: "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  

  .))٢٢(("مرات، وقتلوا األنبياء

  :��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن   تعالىاهللااهللابب  اليهوداليهود  بعضبعض  إيمانإيمان  ::رابعاًرابعاً

  فقدفقد  ذلكذلك  ومعومع  ،،أنبياءأنبياء  إليهمإليهم  ُأرِسلُأرِسل  األمماألمم  أكثرأكثر  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  أنأن  إنسانإنسان  كلكل  لدىلدى  المعلومالمعلوم  ننمم  

  السماويةالسماوية  بالكتببالكتب  والتكذيبوالتكذيب  --بهبه  اشتهروااشتهروا  حتىحتى--  ألنبيائهمألنبيائهم  وقتلهموقتلهم  والشركوالشرك  الكفرالكفر  فيهمفيهم  كثركثر

  الكريم،الكريم،  كتابهكتابه  فيفي  --  وتعالىوتعالى  تباركتبارك  --  اهللاهللا  فصلهفصله  ذلكذلك  كلكل  اآلخر،اآلخر،  ممباليوباليو  اإليماناإليمان  وقلةوقلة  ،،والرسلوالرسل

  كفركفر  منمن  إالّإالّ  تعالىتعالى  يلعنيلعن  فلمفلم  الكفر،الكفر،  منمن  واستثناهواستثناه  نهمنهممم  آمنآمن  منمن  أنصفأنصف  فقدفقد  ،،بالعدلبالعدل  يأمريأمر  اهللاهللا  وألنوألن

���U	  ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  ..إسرائيلإسرائيل  بنيبني  منمن  �	U���  �  	�
���  �	�
���  �  ��H0<� � ���H0<� � �  	�� 	��   j�* �j�* �  Z@x�\��  � � Z@x�\��  � �   yA� �yA� �  #�&� � #�&� �   O���O� � �O���O� � �  �&@A��  ��&@A��  �  	*� �	*� �  

 �H�� � � � �H�� � � �  d�J�  �d�J�  �  8*� 8*�   ��GA� � ���GA� � �  ��"�<�� � ���"�<�� � �  '#�3!U�� � � � �'#�3!U�� � � �   عمومعموم  فيفي  يدخلهميدخلهم  فالفال  ،،منهممنهم  آمنآمن  ممنممن  القليلالقليل  ويستثنيويستثني  ،،  ))٣٣((�

��J  ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  ..الوعيدالوعيد  أوأو  الذمالذم��  �J����  �  �"
-�� � � ��"
-�� � � �   �;@�� �  �;@�� �   j�* �j�* �  Z@x�\��  � � Z@x�\��  � �   ��  #�3BU�� � �� �#�3BU�� � �� �  ��� ���   � �������  	�3�����*� � �  � �� 	�3�����*� � �  � ��   �"�&��9 � � �"�&��9 � �   

,J� �,J� �  �*H���� � � ��*H���� � � �  ���!@���� �� � ����!@���� �� � �  t<�&s��  � � � �t<�&s��  � � � �  ����C�� � �����C�� � �  (��%� � (��%� �   ��&�9 � ���&�9 � �  ��$@C���  � ���$@C���  � �  2XG��� �2XG��� �  ������ ������� �  2�<e��� � �2�<e��� � �   `� � `� �   !@���� �� �� � !@���� �� �� �  ��� ���   X@%C9  �X@%C9  �  

 )��� � �  )��� � �    !"��� � � � � !"��� � � � �  HU� � �HU� � �#��� �#��� ��	::تعالىتعالى  قولـهقولـه  عندعند  كثيركثير  ابنابن  ذلكذلك  أجملأجمل  وقدوقد  ))٤٤((''��� �	���� �  >�C � �>�C � �  �D��� ��D��� �  h��a � �h��a � �  #�3�� � � �#�3�� � � �  

�r�*. �� �r�*. ��   �*�  ��*�  �  '#��3U�� �  � �'#��3U�� �  � اً بالكتاب قبل النسخ فتناولت هذه اآلية من كان من قوم موسى متمسك  ))٥٥((�
 من الكفر �هم قبل محمد  وكذلك وصف أهل الكتاب بما كان متصفاً به أكثربغير تبديل،

 : فقال���* #����� , #�3u&�  T� Z@%�� =�"� ��� Q��� #�%!� h$x�C h�� g�!)�� ZT� 	� =��D ��&@�� � � � �� � � �   � � � � � � � � � . � � �� � � � � � � � � �� a � a �� �

                                                            
  .٣٢-١٢/٢٨ األول الملوك سفر)  1(
، )٩٣ص/٥ج(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ألحمد عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية،)  2(

  . مصر-مطبعة المدني : شربح المدني دار النعلي سيد ص: تحقيق
   .٧٨٧٨::المائدةالمائدة)  3(

  .٨٣٨٣::البقرةالبقرة)  4(
  .١٥٩١٥٩::األعرافاألعراف)  5(
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�&�� H)�s� 	A #�4��� |�HUs�* #�H�{�� H-[� >�@���� � � � � � � �� � � � � � � � � �� �� � �� �   � �'tr�G�� 	� d�z���� Q�:]� P #�A+�    � � � � �� � � � � ��  �))١١(( 
وهذا يتناول من كان متصفاً منهم بهذا قبل النسخ، فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل 

 .))٢٢(( فآمن به كان له أجره مرتين�ولم ينسخ، ومن أدرك من هؤالء محمداً 

  قالقال  كماكما  اهللاهللا  عندعند  منمن  منزلمنزل  القرآنالقرآن  أنأن  ننيعلمويعلمو  علماءهمعلماءهم  أنأن  --  وتعالىوتعالى  تباركتبارك  --  وأخبروأخبر  

���IM:  ::تعالىتعالى � � � �:IM��� � � � �   ������  jI!*� � � �jI!*� � � �  8)�9 � �8)�9 � �  �T�� � ��T�� � �  ,
�� �,
�� �  be"�� � �be"�� � �   )@��� �� �  )@��� �� �   g�!)��� �  �g�!)��� �  �  XG0�9 � � �XG0�9 � � �  	�
���� � �	�
���� � �   T��@��� �� � � T��@��� �� � �  g�!)��� �  �g�!)��� �  �  #�$%U�� � �� �#�$%U�� � �� �  

�"�� � ��"�� � �  be��a � � �be��a � � �  	�� 	��   d*+� . �d*+� . �  �r�*. �� �r�*. ��   XM�XM�  	"�)�� � � �	"�)�� � � �  	�� 	��   $s�� ��$s�� � �	�©�  �	�©�  �  ''))٣٣((..    

  ماما  حقيقةحقيقة  منمن  شكشك  فيفي  محمدمحمد  يايا  كنتكنت  فإنفإن  ::��  محمدمحمد  لنبيهلنبيه  ذكرهذكره  تعالىتعالى  يقوليقول""  ::الطبريالطبري  قالقال  

  خلقه؛خلقه؛  إلىإلى  رسوالًرسوالً  تبعثتبعث  أنأن  قبلقبل  نبوتكنبوتك  فيفي  يختلفوايختلفوا  لملم  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  أنأن  منمن  إليك؛إليك؛  وأنزلوأنزل  أخبرناكأخبرناك

  التوراةالتوراة  فيفي  كتابهمكتابهم  فيفي  موصوفموصوف  بهابها  أنتأنت  التيالتي  بالصفةبالصفة  ويعرفونكويعرفونك  مكتوباً،مكتوباً،  عندهمعندهم  يجدونكيجدونك  ألنهمألنهم

  سالمسالم  بنبن  اهللاهللا  كعبدكعبد  واإلنجيلواإلنجيل  التوراةالتوراة  أهلأهل  منمن  قبلكقبلك  منمن  الكتابالكتاب  يقرؤونيقرؤون  الذينالذين  فاسألفاسأل  واإلنجيل،واإلنجيل،

  ..))٤٤((""والكفروالكفر  الكذبالكذب  أهلأهل  دوندون  منهم،منهم،  واإليمانواإليمان  الصدقالصدق  أهلأهل  منمن  ونحوهونحوه

��ZC  ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  مكةمكة  مشركيمشركي  منمن  المعاندينالمعاندين  علىعلى  الكتابالكتاب  بأهلبأهل  القرآنالقرآن  واحتجواحتج   �ZC� �  ������ ������   

�* �*   ��� ���� �  ��  ������� � �������� � �  #�� #��   	�
���  �	�
���  �  ������ ������� �   %U��� � � %U��� � �  	�� 	��   �%BC  � ��%BC  � �  �J�� �J��   y!�� � �y!�� � �   4@%A� � � � 4@%A� � � �  #�H�� �  �#�H�� �  �  #�CJª� � � � #�CJª� � � �   �3uD9 � ��3uD9 � �  ,,  #������� � � � �#������� � � � �  #�~BD� � � �#�~BD� � � �  

��*+� . ���*+� . �  #�� #��   #�<� �#�<� �  3A�� � �3A�� � �  ��*+� . ���*+� . �  ��U0s9 � � � ���U0s9 � � � �  ,,  #�H��� �  � �#�H��� �  � �  #�CJª� � � � #�CJª� � � �   #�)B�� � � �#�)B�� � � �   T3�e��� �� ��  T3�e��� �� ��   '�A�l-9 � �'�A�l-9 � �))٥٥((..  

  منهممنهم  وكثيروكثير  منهممنهم  لحينلحينبالصابالصا  ويشيدويشيد  منهممنهم  المؤمنينالمؤمنين  وتعالىوتعالى  تباركتبارك  اهللاهللا  يستثييستثي  هكذاهكذا""

  األعماألعم  علىعلى  هناهنا  فالحكمفالحكم  اإليمان،اإليمان،  أركانأركان  منمن  موقفهمموقفهم  بيانبيان  عندعند  لهملهم  سنتعرضسنتعرض  منمن  وهموهم  كافرونكافرون

���  ��  ::قولـهقولـه  فيفي  وتعالىوتعالى  تباركتبارك  اهللاهللا  استثناهماستثناهم  منمن  ونستثنيونستثني  األغلب،األغلب،� ������ ��   ��� � � � ��� � � �  ����C�� � �����C�� � �  2�+�!��� � � �2�+�!��� � � �  Z@u"Y���   �Z@u"Y���   �  

���� ����� �  be"��  �be"��  �   4@��� � �  4@��� � �   	�� 	��    ¢+� . � ¢+� . �  ��%<?� � ���%<?� � �  	�� 	��    4C�M�   � � 4C�M�   � �  	��� �	��� �  vn � �vn � �   4%5+�� � � � 4%5+�� � � �   4��� � �  4��� � �   h��a � �h��a � �  23G!��a � � � �23G!��a � � � �  :;<�a  � �:;<�a  � �   4��� � �  4��� � �   =�D� �=�D� �  ������  
#�%$U�� � � ��#�%$U�� � �   وهووهو  مرتين،مرتين،  أجرهاأجرها  تؤتىتؤتى  الكتابالكتاب  أهلأهل  منمن  الطائفةالطائفة  هذههذه  أنأن  آخرآخر  موضعموضع  فيفي  وذكروذكر  ))٦٦((''  ��


�	  ::قولهقوله����  �	�
����  �   T��@��� �� � � T��@��� �� � �  g�!)��� �  �g�!)��� �  �  	�	�  BC� �BC� ��% �%    T� T�  �* �*   #������ ��  �#������ ��  �  ,,  �J���  ��J���  �  y!�� � �y!�� � �   4@%A� � � � 4@%A� � � �  ����C� �����C� �  ����� ������ �  �* �*   �"�� � �"�� �   �r�� ���r�� ��  	�	�  ��*+� . ���*+� . �  �"�� �"��   

                                                            
  ).١١٤-١١٣:( عمرانآل)  1(
  ).٢١٣-٢١٢(ص/٢ج(الجواب الصحيح : انظر)   2(

  ..١١٤١١٤::األنعاماألنعام)  3(
  ).٢٠٦ص/١ج(أضواء البيان :  ، وانظر))  ١٦٨١٦٨  صص//  ١١١١جج  ((  الطبريالطبري  تفسيرتفسير)  4(

  ).١٠٩-١٠٧ (سراءاال)  5(

  .٦٦:المائدة)  6(
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  السيَئةَالسيَئةَ  ِبالْحسنَِةِبالْحسنَِة  ويدرُؤونويدرُؤون  صبرواصبروا  ِبماِبما  مرتَيِنمرتَيِن  َأجرهمَأجرهم  يْؤتَونيْؤتَون  ُأولَِئكُأولَِئك  ،،  مسِلِمينمسِلِمين  قَبِلِهقَبِلِه  ِمنِمن  كُنَّاكُنَّا

ِمموِممااو  مقْنَاهزرمقْنَاهزر  نِفقُونينِفقُون٢٢((""))١١((﴾﴾  ي((..  

  يايا﴿﴿  ::تعالىتعالى  قولهقوله  تفسيرتفسير  فيفي  تعالىتعالى  اهللاهللا  رحمهرحمه  السعديالسعدي  الرحمنالرحمن  عبدعبد  العالمةالعالمة  اإلماماإلمام  وقالوقال  

  تَعِدلُواْتَعِدلُواْ  َأالََّأالَّ  علَىعلَى  قَوٍمقَوٍم  شَنَآنشَنَآن  يجِرمنَّكُميجِرمنَّكُم  والَوالَ  ِبالِْقسِطِبالِْقسِط  شُهداءشُهداء  ِللِّهِللِّه  قَواِمينقَواِمين  كُونُواْكُونُواْ  آمنُواْآمنُواْ  الَِّذينالَِّذين  َأيهاَأيها

  تشهدونتشهدون  كماكما  بلبل  (...(...  ))٣٣((  ﴾﴾  تَعملُونتَعملُون  ِبماِبما  خَِبيرخَِبير  اللّهاللّه  ِإنِإن  اللّهاللّه  واتَّقُواْواتَّقُواْ  ِللتَّقْوىِللتَّقْوى  َأقْربَأقْرب  هوهو  اعِدلُواْاعِدلُواْ

  فإنهفإنه  مبتدعا،مبتدعا،  أوأو  كافراكافرا  كانكان  فلوفلو  له،له،  فاشهدوافاشهدوا  عدوكم،عدوكم،  علىعلى  تشهدونتشهدون  وكماوكما  عليه،عليه،  فاشهدوافاشهدوا  لوليكملوليكم

  هذاهذا  فإنفإن  قوله،قوله،  ألجلألجل  الحقالحق  يرديرد  والوال  قاله،قاله،  ألنهألنه  الال  الحق،الحق،  منمن  بهبه  يأتييأتي  ماما  وقبولوقبول  فيه،فيه،  العدلالعدل  يجبيجب

  ::  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  أسلمواأسلموا  الذينالذين  هؤالءهؤالء  ومنومن  ..))٤٤((""للحقللحق  ظلمظلم

  ::سالمسالم  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد

  ونظراًونظراً  والكيد،والكيد،  والحسدوالحسد  العداءالعداء  موقفموقف  ولزمواولزموا  ��  النبيالنبي  اتباعاتباع  عنعن  استكبروااستكبروا  اليهوداليهود  إنإن""  

  والمكروالمكر  الدسالدس  أسلوبأسلوب  لهله  والكيدوالكيد  معاداتهمعاداته  فيفي  اتخذوااتخذوا  فقدفقد  العرب،العرب،  أرضأرض  فيفي  نزالءنزالء  أنهمأنهم  إلىإلى

  أحبارهم،أحبارهم،  منمن  كبيراًكبيراً  حبراًحبراً  كانكان  سالمسالم  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  فهذافهذا  ..منهممنهم  قليلقليل  نفرنفر  منمن  كانكان  ماما  إالّإالّ  والخديعة،والخديعة،

  ..))٥٥((""إسالمهإسالمه  بسبببسبب  شديدةشديدة  نقمةنقمة  اليهوداليهود  عليهعليه  نقمنقم  ولكنولكن  ،،لإلسالملإلسالم  قلبهقلبه  اهللاهللا  فهدىفهدى  بالتوراة،بالتوراة،  عالماعالما

ى حاِمد بن عمر عن ِبشِْر بِن حدثَِن((  ::قالقال  صحيحهصحيحه  فيفي  البخاريالبخاري  اإلماماإلمام  أخرجأخرج  فقدفقد  
النَِّبى مقْدم لَغَهالٍَم بس ناللَِّه ب دبع َأن ثَنَا َأنَسدح ديمثَنَا حدِل حفَضصلى اهللا عليه وسلم الْم 

الٍَث الَ يعلَمهن ِإالَّ نَِبى ما َأوُل الْمِدينَةَ، فََأتَاه يسَألُه عن َأشْياء ، فَقَاَل ِإنِّى ساِئلُك عن ثَ
َأشْراِط الساعِة وما َأوُل طَعاٍم يْأكُلُه َأهُل الْجنَِّة وما باُل الْولَِد ينِْزع ِإلَى َأِبيِه َأو ِإلَى ُأمِه قَاَل 

َأما َأوُل َأشْراِط :  قَاَل،دو الْيهوِد ِمن الْمالَِئكَِة قَاَل ابن سالٍَم ذَاك ع،َأخْبرِنى ِبِه ِجبِريُل آِنفًا
الساعِة فَنَار تَحشُرهم ِمن الْمشِْرِق ِإلَى الْمغِْرِب، وَأما َأوُل طَعاٍم يْأكُلُه َأهُل الْجنَِّة، فَِزيادةُ كَِبِد 

 ماء الرجِل ماء الْمرَأِة نَزع الْولَد، وِإذَا سبقَ ماء الْمرَأِة ماء الْحوِت، وَأما الْولَد، فَِإذَا سبقَ
لَدِت الْوعِل نَزجوُل اللَِّه،الرسر َأنَّكو ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه َأن دقَاَل َأشْه ، وَل اللَِّه، ِإنسا رقَاَل ي 
 صلى اهللا فَاسَألْهم عنِّى قَبَل َأن يعلَموا ِبِإسالَِمى، فَجاءِت الْيهود فَقَاَل النَِّبىالْيهود قَوم بهتٌ، 

                                                            
  ).٥٤-٥٢(القصص )  1(

  ).٢٠٧ص/١ج(أضواء البيان : انظر)  2(

  .٨٨::المائدةالمائدة) 3(
  ).٢٢٤ص/١ج (لسعدي الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لتيسيرتفسير ) 4(

  .٤١٤١صص  اليهوداليهود  مكائدمكائد) 5(
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 ، قَالُوا خَيرنَا وابن خَيِرنَا وَأفْضلُنَا وابن َأفْضِلنَا،َأى رجٍل عبد اللَِّه بن سالٍَم ِفيكُمعليه وسلم 
الٍَم  صلى اهللا عليه وسلمفَقَاَل النَِّبىس ناللَِّه ب دبع لَمَأس ِإن تُمَأيَأر،ذَِلك ِمن اللَّه اذَهقَالُوا َأع ، 

 َأنو ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه َأن داللَِّه فَقَاَل َأشْه دبع ِهمِإلَي جفَخَر ، فَقَالُوا ِمثَْل ذَِلك ،ِهملَيع ادفََأع
وُل اللَِّه مسا ردمنَا: قَالُوا. حشَر نابنَا وشَر . وهتَنَقَّصوَل . وسا رذَا كُنْتُ َأخَافُ يقَاَل ه

  ..))١١(()اللَِّه

  ::اليهودياليهودي  جريجرةجريجرة

  يقاليقال  كانكان  يهودياًيهودياً  أنأن((  ��  طالبطالب  أبيأبي  بنبن  علىعلى  حديثحديث  منمن  المستدركالمستدرك  فيفي  الحاكمالحاكم  أخرجأخرج  فقدفقد  

  ماما  يهودي،يهودي،  يايا  ::لهله  فقالفقال  ��������  النبيالنبي  فتقاضىفتقاضى  دنانير،دنانير،  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  علىعلى  لهله  كانكان  جريجرة،جريجرة،  لهله

  فجلسفجلس  معكمعك  أجلسأجلس  إذاإذا  ��������  فقالفقال  تعطيني،تعطيني،  حتىحتى  محمدمحمد  يايا  أفارقكأفارقك  الال  فإنيفإني  ::قالقال  أعطيك،أعطيك،  ماما  عنديعندي

  والغداة،والغداة،  اآلخرةاآلخرة  والعشاءوالعشاء  والمغربوالمغرب  والعصروالعصر  الظهرالظهر  الموضعالموضع  ذلكذلك  فيفي  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  فصلىفصلى  معهمعه

  الذيالذي  ماما  فقالفقال  ��������  اهللاهللا  سولسولرر  ففطنففطن  ويتوعدونه،ويتوعدونه،  يتهددونهيتهددونه  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  أصحابأصحاب  وكانوكان

  أظلمأظلم  أنأن  ربيربي  منعنيمنعني  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  فقالفقال  !!يحبسكيحبسك  يهودييهودي  اهللاهللا  رسولرسول  يايا  ::فقالوافقالوا  به،به،  تصنعونتصنعون

  محمداًمحمداً  أنأن  وأشهدوأشهد  اهللاهللا  إالإال  إلهإله  الال  أنأن  أشهدأشهد  ::اليهودياليهودي  قالقال  النهارالنهار  ترحلترحل  فلمافلما  غيره،غيره،  والوال  معاهداًمعاهداً

  ألنظرألنظر  إالّإالّ  بكبك  فعلتفعلت  الذيالذي  فعلتفعلت  ماما  واهللاواهللا  أماأما  اهللا،اهللا،  سبيلسبيل  فيفي  ماليمالي  شطرشطر  ::وقالوقال  ورسوله،ورسوله،  عبدهعبده

  ليسليس  بالشام،بالشام،  وملكهوملكه  بطيبة،بطيبة،  ومهاجرهومهاجره  بمكة،بمكة،  مولدهمولده  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  التوراة،التوراة،  فيفي  نعتكنعتك  إلىإلى

  إالإال  إلهإله  الال  أنأن  أشهدأشهد  الخنا،الخنا،  قولقول  والوال  بالفحشبالفحش  متزيمتزي  والوال  األسواقاألسواق  فيفي  سخابسخاب  والوال  غليظغليظ  والوال  بفظبفظ

  ..))٢٢((  ))المالالمال  يريركثكث  اليهودياليهودي  وكانوكان  اهللا،اهللا،  أراكأراك  بمابما  فيهفيه  فاحكمفاحكم  ماليمالي  هذاهذا  اهللا،اهللا،  رسولرسول  وأنكوأنك  اهللاهللا

  :: ����الغالم الذي كان يخدم النبي 

 قَاَل كَان غُالَم يهوِدى - رضى اهللا عنه -عن َأنٍَس  (:أخرج البخاري في صحيحه  
النَِّبى مخْدي  ِعنْد دفَقَع ،هودعصلى اهللا عليه وسلم ي النَِّبى فََأتَاه ،ِرضصلى اهللا عليه وسلم فَم

صلى اهللا عليه وسلم   فَنَظَر ِإلَى َأِبيِه وهو ِعنْده فَقَاَل لَه َأِطع َأبا الْقَاِسِم،فَقَاَل لَه َأسِلمرْأِسِه 
  هذاهذا""))٣٣(()َأنْقَذَه ِمن النَّاِر الْحمد ِللَِّه الَِّذى: وهو يقُوُل فََأسلَم، فَخَرج النَِّبى صلى اهللا عليه وسلم

                                                            
  ).٣٧٢٣ح/١٤٣٣ص/٣ج (  أصحابهأصحابه  بينبين    النبيالنبي  آخىآخى  كيفكيف  ::بابباب  مناقب،صحيح البخاري، كتاب ال) 1(

  ،،))٤٢٤٢٤٢٤٢حح//٦٧٨٦٧٨صص//٢٢جج((  النيسابوري،النيسابوري،  اكماكمالحالح  عبداهللاعبداهللا  أبوأبو  عبداهللاعبداهللا  بنبن  لمحمدلمحمد  الصحيحين،الصحيحين،  علىعلى  المستدركالمستدرك  )2(
  --  هـهـ١٤١١١٤١١  األولى،األولى،  ::الطبعةالطبعة  --  بيروتبيروت  --  العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  عطا،عطا،  القادرالقادر  عبدعبد  مصطفىمصطفى  ::تحقيقتحقيق

  ).).٥٧٧٥٧٧صص//٣٣جج((  المنثورالمنثور  الدرالدر  م،م،١٩٩٠١٩٩٠

  ).١٢٩٠ح/٤٥٥ص/١ج (عليهعليه  يصلىيصلى  هلهل  فماتفمات  الصبيالصبي  أسلمأسلم  إذاإذا  بابباب  الجنائز،الجنائز،  كتاب البخاري، صحيح)  3(
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  قالقال  ولذلكولذلك  ،،��  اهللاهللا  رسولرسول  نبوةنبوة  صدقصدق  منمن  يقينيقين  علىعلى  كانكان  الغالمالغالم  هذاهذا  والدوالد  أنأن  لىلىعع  يدليدل  الحديثالحديث

  ..))١١((""القاسمالقاسم  أباأبا  أطعأطع  البنهالبنه

  السالمالسالم  عليهعليه  يوسفيوسف  رآهارآها  التيالتي  النجومالنجوم  أسماءأسماء  عنعن  ��  النبيالنبي  سألسأل  الذيالذي  هوهو  ::اإلسرائيلياإلسرائيلي  بستانيبستاني

  ..))٢٢((فأسلمفأسلم  فأخبرهفأخبره  قالقال  نعمنعم  قالقال  تسلمتسلم  بهابها  أخبرتكأخبرتك  إنإن  لهله  قالقال  ��  النبيالنبي  أنأن  التفسيرالتفسير  فيفي  البغويالبغوي  وذكروذكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ..مصرمصر  --عمرعمر  ابنابن  داردار  ،،٨٥٨٥صص  السحماوي،السحماوي،  ددالصمالصم  عبدعبد  بنبن  رضارضا  وترتيبوترتيب  جمعجمع  الرعب،الرعب،  قلوبهمقلوبهم  فيفي  وقذفوقذف)  1(
، )٢٨٨ص/١ج(اإلصابة في تمييز الصحابة، ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،)  2(

م، ومجمع ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢األولى، :  الطبعة- بيروت -ر الجيل علي محمد البجاوي، دا: تحقيق
،  القاهرة-دار الكتاب العربي  ، دار الريان للتراث لهيثمي،الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر ا

  .هـ ١٤٠٧ –بيروت 
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  لرابعلرابعاا  المطلبالمطلب

  األلوهيةاأللوهية  فيفي  اليهوداليهود  انحرافاتانحرافات  علىعلى  الردالرد

  كثيرةكثيرة  ألسبابألسباب  ؛؛دليلدليل  أيأي  يرافقهايرافقها  الال  اهللا،اهللا،  ابنابن  العزيرالعزير  أنأنوو  اهللا،اهللا،  بناءبناءأأ  أنهمأنهم  اليهوداليهود  دعوىدعوى  إنإن  

  ::منهامنها  طرفاًطرفاً  نذكرنذكر  ولكنولكن  البحث،البحث،  هذاهذا  فيفي  لحصرهالحصرها  المقامالمقام  يتّسعيتّسع  الال

  عزعز  اهللاهللا  بتوحيدبتوحيد  يقرونيقرون  ��������  محمدمحمد  سيدناسيدنا  ددعهعه  إلىإلى  ��������  نوحنوح  لدنلدن  منمن  األنبياءاألنبياء  جميعجميع  إنإن  --  أأ

    ::تعالىتعالى  فقالفقال  ،،  ��  يعقوبيعقوب  لسانلسان  علىعلى  ذلكذلك  تعالىتعالى  ننبيبي  إذإذ  إسرائيل،إسرائيل،  بنيبني  أنبياءأنبياء  ومنهمومنهم  ::وجلوجل
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  إلهاًإلهاً  قالواقالوا  حينماحينما  تعالىتعالى  اهللاهللا  بوحدانيةبوحدانية  مقرونمقرون  وأوالدهوأوالده  ��  يعقوبيعقوب  أنأن  بينتبينت  فاآلياتفاآليات

  ..اسرائيلاسرائيل  بنيبني  أنبياءأنبياء  منمن  أيضاًأيضاً  وهووهو  اسحاقاسحاق  وكذلكوكذلك  واحداً،واحداً،

  فيفي  بالغبالغ  أنهأنه  السالمالسالم  عليهعليه  إبراهيمإبراهيم  عنعن  حكىحكى  لمالما  تعالىتعالى  أنهأنه  لملماعاع""  ::الرازيالرازي  اإلماماإلمام  قالقال    

  للحجةللحجة  تأكيداًتأكيداً  ذلك؛ذلك؛  بمثلبمثل  بنيهبنيه  وصىوصى  يعقوبيعقوب  أنأن  عقَيبهعقَيبه  ذكرذكر  واإلسالم،واإلسالم،  الدينالدين  فيفي  بنيهبنيه  وصيةوصية

  ..))٢٢((""ننالبياالبيا  فيفي  ومبالغةومبالغة  والنصارى،والنصارى،  اليهوداليهود  علىعلى

��C���  ::وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  قولهقوله  --بب�� �� �����C��� �� �  
§�� � �
§�� � �  � �������  �3��9 � ��3��9 � �  �"�~BD� � �� ��"�~BD� � �� �  Z*�Z*�  ��� ���� �  ������  PP  Q��8&�� � � �Q��8&�� � � �  R+?�� � � �R+?�� � � �  Z<¥ �Z<¥ �  ��� ���� �  
'#�!"�C� �  �'#�!"�C� �    لهله  ملكملك  جميعهجميعه  واألرضواألرض  السماواتالسماوات  فيفي  ماما  لهله  الذيالذي  أنأن  يعنييعني  وأبلغه،وأبلغه،  الردالرد  أعظمأعظم  فيهفيه  ))٣٣((�

  السماواتالسماوات  فيفي  ماما  جميعجميع  دامدام  وماوما  للجميع،للجميع،  مالكمالك  وهووهو  الولد،الولد،  فيفي  حاجةحاجة  لهله  ليسليس  واالختراع،واالختراع،  باإليجادباإليجاد

  العالمالعالم  منمن  يكونيكون  أنأن  يصلحيصلح  الال  إليهإليه  المنسوبالمنسوب  فالولدفالولد  مسخر،مسخر،  مطيعمطيع  خاضعخاضع  له،له،  ملكملك  واألرضواألرض

  لتخصيصلتخصيص  معنىمعنى  الال  حيثحيث  السماء،السماء،  منمن  والوال  األرضاألرض  منمن  الال  أيأي  السفلي،السفلي،  العالمالعالم  منمن  والوال  العلويالعلوي

                                                            
  .١٣٣١٣٣::البقرةالبقرة)  1(
فسير الطبري ، وت) ٩٤ص/٩ج (لبيان اواءأض: وانظر) ٦٧ص/٤ج(التفسير الكبير للرازي )  2(

  ).٥٦٩-٥٦٨ص/١٦ج(، ومجموع الفتاوى ) ٥٦٢ص/١ج(

  .١١٦:البقرة )  3(
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  ،،بالوحيبالوحي  األنبياءاألنبياء  كاختصاصكاختصاص  شاء،شاء،  اابمبم  شاءشاء  منمن  يختصيختص  سبحانهسبحانه  فإنهفإنه  إليه،إليه،  باالنتسابباالنتساب  منهممنهم  واحدواحد
    ..))١١((الخالقالخالق  بةبةمرتمرت  إلىإلى  بالمخلوقبالمخلوق  يرتقييرتقي  الال  التخصيصالتخصيص  هذاهذا  ولكنولكن

  أنأن  وهووهو  به،به،  بأسبأس  الال  توجيهاًتوجيهاً  ::اهللاهللا  رحمهرحمه))٢٢((الشهابالشهاب  وذكروذكر  ::عذبهمعذبهم  لمالما  اهللاهللا  أبناءأبناء  كانواكانوا  لولو  --جج

  وأرسلوأرسل  زعمهمزعمهم  علىعلى  االبناالبن  إليهمإليهم  أرسلأرسل  لمالما  أنهأنه  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  أبناءأبناء  بكونهمبكونهم  مرادهممرادهم  يكونيكون  أنأن  الالئقالالئق

  مناسبةمناسبة  تعالىتعالى  اهللاهللا  معمع  لهملهم  وأنوأن  الخلق،الخلق،  سائرسائر  عنعن  امتيازهمامتيازهم  علىعلى  ذلكذلك  دلدل  عباده،عباده،  رسلرسل  لغيرهملغيرهم

  جندهجنده  أحدأحد  قومقوم  لدعوةلدعوة  أرسلأرسل  إذاإذا  الملكالملك  أنأن  كماكما  فوقها،فوقها،  كرامةكرامة  الال  كرامةكرامة  تقتضيتقتضي  وزلفىوزلفى  تامةتامة

  الردالرد  ووجهووجه  غيرهم،غيرهم،  يطرقيطرق  سوءسوء  كلكل  منمن  آمنونآمنون  وأنهموأنهم  لتقريبهم،لتقريبهم،  مريدمريد  أنهأنه  علمواعلموا  ابنهابنه  وآلخرينوآلخرين

  المسخالمسخ  للوجعوجع  عذبكمعذبكم  لمالما  زعمتمزعمتم  كماكما  كانكان  لولو  فإنهفإنه  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  عندعند  غيركمغيركم  وبينوبين  بينكمبينكم  فرقفرق  الال  أنكمأنكم

  وإنوإن  ..الجوابانالجوابان  ويتعانقويتعانق  الردالرد  فيطابقهفيطابقه  خاصخاص  قربقرب  المرادالمراد  المقربين،المقربين،  بمعنىبمعنى  كونهكونه  علىعلى  وكذاوكذا  فيكم،فيكم،

  وحاصلوحاصل  مدحاً،مدحاً،  المتضمنالمتضمن  المعنىالمعنى  هوهو  ))وَأِحباُؤهوَأِحباُؤه  اهللاهللا  َأبنَاءَأبنَاء  نَحننَحن((  ::قولهقوله  فيفي  الفريقينالفريقين  مقصودمقصود

  وقالوقال  ذلك،ذلك،  ليهمليهمعع  سبحانهسبحانه  فردفرد  الخلق،الخلق،  سائرسائر  علىعلى  تعالىتعالى  اهللاهللا  عندعند  ومزيةومزية  فضالًفضالً  لهملهم  أنأن  دعواهمدعواهم

  فأليفألي  زعمتمزعمتم  ماما  صحصح  إنإن  ::أيأي  }}ِبذُنُوِبكُمِبذُنُوِبكُم  يعذّبكُميعذّبكُم  فَِلمفَِلم{{  وتبكيتاًوتبكيتاً  لهملهم  إلزاماًإلزاماً  }}قُْلقُْل{{  ::��  اهللاهللا  لرسوللرسول

  غيرغير  فيفي  بذلكبذلك  اعترفتماعترفتم  وقدوقد  العجل،العجل،  عبادتكمعبادتكم  أيامأيام  بعددبعدد  أياماًأياماً  بالناربالنار  القيامةالقيامة  يوميوم  يعذبكميعذبكم  شيءشيء

  ،،لكملكم  لمحبتهلمحبته  المستلزمةالمستلزمة  لهله  حبتكمحبتكممم  أوأو  لكملكم  تعالىتعالى  اهللاهللا  ومحبةومحبة  القربالقرب  دعواكمدعواكم  ينافيينافي  وهذاوهذا  موطن،موطن،
  مقاممقام  فيفي  ُأطلقُأطلق  إنإن  يطلقيطلق  إنماإنما  تعالىتعالى  اهللاهللا  وأبناءوأبناء  ستعذبون،ستعذبون،  أنكمأنكم  بدليلبدليل  أذنبتمأذنبتم  شيءشيء  فأليفألي  أوأو

  الال  الذيالذي  بالمسخبالمسخ  عذبكمعذبكم  فلمفلم  زعمتمزعمتم  ماما  صحصح  إنإن  أوأو  كتبكم،كتبكم،  بهبه  نطقتنطقت  كماكما  المطيعينالمطيعين  علىعلى  االفتخاراالفتخار
  الال  بأنهبأنه  ذلكذلك  واعترضواعترض  واألسر،واألسر،  كالقتلكالقتل  والمحنوالمحن  البالياالباليا  العذابالعذاب  منمن  بعضهمبعضهم  وعدوعد  إنكاره،إنكاره،  يسعكميسعكم
  ذكرهذكره  وردورد  لليهودلليهود  تعالىتعالى  اهللاهللا  وتعذيبوتعذيب،،))٣٣((الصلحاءالصلحاء  فيفي  كثرتكثرت  قدقد  والمحنوالمحن  البالياالباليا  فإنفإن  لإللزاملإللزام  يصلحيصلح

  ..الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  ذكرهذكره  عنعن  فضالًفضالً  عندهم،عندهم،  المقدسةالمقدسة  الكتبالكتب  فيفي

                                                            
 السوادي، مكتبة ،٢٧٢ صالدوسري، محمد بن الرحمن لعبد أسوأ، لخلف ءسي سلف األمس يهود: انظر)  1(

   . هـ ١٤١٣ األولى، الطبعة جدة،
ضي، العالمة نجم الدين أبو العباس  بن محمد بن خلف بن راجح بن بالل بن هالل بن عيسى القاأحمد)  2(

 علم الخالف، في ولد في نصف شعبان سنة ثمان وسبعين، واشتغل وبرع لشافعي،المقدسي الحنبلي ا
وارتحل هو وأخوه إبراهيم إلى بخارا، وصار له صيت بتلك البالد ومنزلة رفيعة، ومن جملة 

  وثالثينوثالثين  ثمانثمان  سنةسنة  وتوفيوتوفي.  ثلث القرآنوكان يقرأ كل ليلة. محفوظاته؛ الجمع بين الصحيحين للحميدي

  .)١٨ص/٨ج (يات بالوفيالواف: انظر (..بقاسيونبقاسيون  ودفنودفن  شوال،شوال،  فيفي  وستمائةوستمائة
 عبد الجبار بن وتفسير القرآن، ألبي المظفر منصور بن محمد ،)١٠١ص/٦ج(روح المعااني : انظر)  3(

 الرياض - دار الوطن م،ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غني: ، تحقيق)٢٤ص/٢ج(السمعاني، 
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ولى،األ:  الطبعة- السعودية -
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�#�  ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  ::والحدوثوالحدوث  الجنسيةالجنسية  تقتضيتقتضي  الولديةالولدية  --دد#�  Z<� �Z<� �  	��	��  PP  Q��8&�� � � �Q��8&�� � � �  ����R+?� � � �R+?� � � �  ��� ���   ����  
	�H�� � � �	�H�� � � �  �3BA9 � ��3BA9 �   للحقللحق  فكيففكيف  الوالد،الوالد،  جنسجنس  منمن  إالّإالّ  يكونيكون  الال  الولدالولد  ألنألن  الولد؛الولد؛  عنعن  اهللاهللا  تنزهتنزه  وإنماوإنما  ))١١((''�

  والعبوديةوالعبودية  الرقالرق  تنافيتنافي  النبوةالنبوة  إنإن  ثمثم  ..  شيءشيء  يشبههيشبهه  الال  وهووهو  مخلوقاتهمخلوقاته  منمن  ولداًولداً  يتخذيتخذ  أنأن  سبحانهسبحانه

  فهوفهو  المحالالمحال  الىالى  أدىأدى  وماوما  محال،محال،  هذاهذا  ؟؟  عبداًعبداً  ولدولد  يكونيكون  فكيففكيف  سواه،سواه،  منمن  علىعلى  فرضهافرضها  التيالتي

    ..))٢٢((محالمحال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .٩٣:مريم)  1(
  ).١٠١ص/٦ج(روح المعااني : نظرا)  2(
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  الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  والصفاتوالصفات  األسماءاألسماء  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة

    ��������  النبيالنبي

  
   :وفيه مطلبان

  

  

  .تعالىتعالى  اهللاهللا  صفاتصفات  فيفي  ��������  النبيالنبي  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار: المطلب األول

  .صفات اهللا تعالى كما وردت في كتب اليهود: المطلب الثاني
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  المطلب األول

  تعالىتعالى  اهللاهللا  صفاتصفات  فيفي  ��������  النبيالنبي  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار

  ::مخلوقمخلوق  أنهأنه  تعالىتعالى  هللاهللا  اليهوداليهود  وصفوصف  ::أوالًأوالً

 والمسلمين عن �لقد انحرف اليهود في وصف اهللا تعالى، فأخذوا بدايةً يسألون النبي   
صفاته، ولم يكتفوا بمعرفة صفاته التي وصف بها نفسه، بل أخذوا يسألون عن شكل عضده 

أتى رهط من : "عن سعيد رضي اهللا عنه قال  ::))١١((اهللاهللا  رحمهرحمه  الطبريالطبري  اإلماماإلمام  ذكرذكراعه، فقد وذر
يا محمد، هذا اهللا خلق الخلق، فمن خلقه؟ : اليهود نبي اهللا صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم، فقالوا

 جبريل فغضب النبي صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم حتى انتقع لونه، ثم ساورهم غضبا لربه، فجاءه
 يقول: اخفض عليك جناحك يا محمد، وجاءه من اهللا جواب ما سألوه عنه، قال: فسكّنه وقال

�� �(	 �� >�0� ��3': اهللا تبارك وتعالى 3��� �� 3%� � 3$G�� ���� 3�� ���� �T ZC�a � � � �� 9 � � � � � � � �� �� � � �� � � � �� � �� � �  فلما تالها ))٢٢((�
لَيلَّى اهللا علَّم قالواعليهم النبي صسصف لنا ربك، كيف خلقه، وكيف عضده، وكيف : ِه و

ذراعه؟ فغضب النبي صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم أشد من غضبه األول، ثم ساورهم، فأتاه جبريل 
��?+�BC �U@� R!فقال مثل مقالته، وأتاه بجواب ما سألوه عنه  c+3C �� ���� ��+3C ����� � �� � � � �� 9 � � � � � � �� �  � >�� �� �� �

'#�<�� 8A m�U�� �"�~BD ��@$@* Q���K� Q��8&��� h��@���� � � a � � � � � � � � � �� � � � � � � � �� ��       �))٣٣((.  

  صفةصفة  فيفي  اليهوداليهود  تكلمتتكلمت  ::قالقال  سعيدسعيد  عنعن  جعفرجعفر  عنعن  يعقوبيعقوب  ثناثنا  قالقال  حميدحميد  بنبن  حدثناحدثنا  ::وقالوقال  

  بينبين  ثمثم  قدره،قدره،  حقحق  اهللاهللا  قدرواقدروا  وماوما  ��  نبيهنبيه  علىعلى  اهللاهللا  فأنزلفأنزل  يروا،يروا،  ولمولم  يعلموايعلموا  لملم  ماما  فقالوافقالوا  الربالرب

  سبحانهسبحانه  بيمينهبيمينه  مطوياتمطويات  والسمواتوالسموات  القيامةالقيامة  يوميوم  قبضتهقبضته  جميعاجميعا  واألرضواألرض  ::فقالفقال  عظمتهعظمته  للناسللناس

  .))٤٤(("شركاًشركاً  بهابها  اهللاهللا  وصفواوصفوا  التيالتي  صفتهمصفتهم  فجعلفجعل  يشركون،يشركون،  عماعما  وتعالىوتعالى

  اهللاهللا  صفاتصفات  عنعن  يسألوهيسألوه  لملم  أنهمأنهم  السابق،السابق،  الحديثالحديث  فيفي  للنبيللنبي  اليهوداليهود  سؤالسؤال  منمن  والظاهروالظاهر  

  الفتنالفتن  يثيروايثيروا  وحتىوحتى  والتعنت،والتعنت،  الجدلالجدل  لمجردلمجرد  سألوهسألوه  بلبل  سبحانه،سبحانه،  بهبه  اناناإليماإليم  إلىإلى  بذلكبذلك  ليصلواليصلوا

  فيفي  يجدونهايجدونها  التيالتي  اهللاهللا  بصفاتبصفات  آلمنواآلمنوا  ذلكذلك  غيرغير  يريدونيريدون  أنهمأنهم  لولو  إذإذ  المسلمين،المسلمين،  قلوبقلوب  فيفي  والشبهاتوالشبهات

                                                            
 حسنه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير بلفظ يث، والحد) ٢٨ص/٢٤ج(تفسير الطبري )  1(

  .٨١٨٢آخر، حديث رقم 
  .٤-١:اإلخالص)  2(
  .٦٧:الزمر)  3(
  ).٦٧١ص/٨ج(الدر المنثور : ، وانظر) ٢٨ص/٢٤ج(تفسير الطبري )  4(
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3�#  ��  العزةالعزة  ربرب  وصفهموصفهم  كماكما  ولكنهمولكنهم  التحريف،التحريف،  يديد  إليهإليه  تصلتصل  أنأن  قبلقبل  التوراةالتوراة  كتابهمكتابهم�H�� �  �#�3�H�� �  �  #��#��  

���0K�� �  � ����0K�� �  � �  +�"� �+�"� �   ������   4T��M{*�   � � �  4T��M{*�   � � �   �*{��� �� ��*{��� �� �  � �������  ��� ���   #��#��   !�� � !�� �  c+�"� � �c+�"� � �  ���� ������ ��  cH<�  �cH<�  �  #�HM�)��� �  � �#�HM�)��� �  � �  ''))١١((..    

   :إبطال قول اليهود أن اهللا مخلوق
لمَ ِيرد أن أحداً قبل اليهود ادعى أن اهللا تعالى مخلوق، فهم بهذا السؤال وصلوا إلى "  

 رداً قاطعاً ألي -من خلق اهللا- �سؤالهم للنبي الذروة في الكفر، وقد كان الرد اإللهي على 
قيها عليه اليهود، ألن االدعاء بأن اهللا مخلوق أو مولود ممتنع عقالً، بدليل لشبهة ثانية قد ي

  :الممانعة المعروف وهو كاآلتي
لو توقف وجوده سبحانه على أن يولد لكان في وجوده محتاجاً إلى من يوجده، ثم   

  . وهذا باطل))٢٢(( إلى والد، وهكذا يأتي الدور والتسلسليكون من يلده في حاجة

وكذلك فإن الحاجة إلى الولد بنفيها معنى الصمدية المتقدم ذكره، ولو كان له والد   
من جانب الممانعة العقلية لو افترض :  وقد يقال،لكان الوالد أسبق وأحق، تعالى اهللا عن ذلك

لو : فنقول على هذا االفتراض. } فََأنَاْ َأوُل الْعـاِبِدينولَد قُْل ِإن كَان ِللرحمـِن{: على حد قوله
كان له ولد فما مبدأ وجود هذا الولد وما مصيره؟ فإن كان حادثاً فمتى حدوثه؟ وإن كان قديماً 

 ثم إن كان باقياً تعدد البقاء، وإن كان منتهياً فمتى انتهاؤه؟ وإذا كان ،تعدد القدم، وهذا ممنوع
إلى االنتهاء فما الحاجة إلى إيجاده مع عدم الحاجة إليه، فانتفى اتخاذ الولد عقالً ونقالً، مآله 

  .))٣٣(("كما انتفت الوالدة كذلك عقالً ونقالً 

  : تشبيه صفات اهللا تعالى بصفات البشر:ثانياً
  بيتبيت  دخلدخل  ��������  الصديقالصديق  بكربكر  أباأبا  أنأن((  ��  عباسعباس  ابنابن  عنعن  والطبريوالطبري  السيوطيالسيوطي  اإلماماإلمام  أخرجأخرج


,  �J��J�  �	�	 � ���  ::تعالىتعالى  قولهقوله  نزولنزول  بعدبعد  المدراسالمدراس�� �,
�� �  RH���  � �RH���  � �  � �������  ��HC9 ����HC9 ��  ��&�9 � ���&�9 � �  A��@M � � �A��@M � � ��0� ��0� �  ��� ���� �  �M�U��9 � � ��M�U��9 � � �  2:;<9 �  �2:;<9 �  �  

                                                            
  .٣٢٣٢::التوبةالتوبة)  1(
 ويسمى هذا الدور المعي االقتراني، ويراد به ذا، هذا إالّ مع هال به أنه ال يوجد هذا إالّ مع هذا ويراد)  2(

ول ممكن كاألمور فاأل.  الدور البعديهوأنه ال يوجد هذا إال بعد هذا وال هذا إال بعد هذا ونحو ذلك، و
 الواحد منها يوجد وكالمعلولين لعلة واحدة، وسائر األمور المتالزمة التي ال وة،البنوة واألب: المتضايقة مثل

 المتالزمة، وكصفاته مع ذاته، وكسائر الشروط، وكغير ذلك مما هو انهإال مع اآلخر، كصفات الخالق سبح
 بننقل، لتقي الدين أحمد بن عبد السالم بن عبد الحليم  تعارض العقل والدرء  .(من باب الشرط والمشروط

 -دار الكتب العلمية : عبد اللطيف عبد الرحمن دار النشر: ، تحقيق)١٤٣ص/٣ج( بن تيمية، المعبد الس
  ). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ -بيروت 

  ) .١٥٢ص/٩ج(أضواء البيان )  3(
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� �����������  �B���  � ��B���  � �  ¬&B��� � �� �¬&B��� � �� �  �@��� � �  ��@��� � �  �  '#�U5H�� � � �'#�U5H�� � �   فنحاصفنحاص  لهله  يقاليقال  منهممنهم  رجلرجل  إلىإلى  اجتمعوااجتمعوا  قدقد  يهوديهود  فوجدفوجد  ))١١((�

  عزعز  اهللاهللا  إتقإتق  فنحاصفنحاص  يايا  ويلكويلك  ::بكربكر  بوبوأأ  فقالفقال وأحبارهم،وأحبارهم،  علمائهمعلمائهم  منمن  وكانوكان  ،،))عازوراءعازوراء  بنبن((

  تجدونهتجدونه  اهللاهللا  عندعند  منمن  بالحقبالحق  جاءكمجاءكم  قدقد  اهللا،اهللا،  رسولرسول  محمداًمحمداً  أنأن  لتعلملتعلم  إنكإنك  فواهللافواهللا  وأسلم،وأسلم،  وجلوجل

  وإنهوإنه  فقرفقر  منمن  اهللاهللا  إلىإلى  بنابنا  ماما  بكربكر  أباأبا  يايا  واهللاواهللا  ::اهللاهللا  لعنهلعنه  فنحاصفنحاص  فقالفقال  التوراة،التوراة،  فيفي  عندكمعندكم  مكتوباًمكتوباً

  كانكان  ولوولو  ))بغنيبغني  عناعنا  هوهو  وماوما((  ألغنياءألغنياء  عنهعنه  إناإناوو  إلينا،إلينا،  يتضرعيتضرع  كماكما  إليهإليه  نتضرعنتضرع  وماوما  لفقير،لفقير،  إليناإلينا

  عناعنا  كانكان  ولوولو  ويعطيناهويعطيناه  الرباالربا  عنعن  ينهاكمينهاكم  صاحبكم،صاحبكم،  يزعميزعم  كماكما  أموالناأموالنا  منامنا  استقرضاستقرض  ماما  غنياغنيا  عناعنا

  نفسينفسي  والذيوالذي  ::وقالوقال  شديدةشديدة  ضربةضربة  فنحاصفنحاص  وجهوجه  فضربفضرب  بكربكر  أبوأبو  فغضبفغضب  ،الرباالربا  أعطاناأعطانا  ماما  غنياغنيا

  اهللاهللا  رسولرسول  إلىإلى  فنحاضفنحاض  فذهبفذهب ..  اهللاهللا  عدوعدو  أيأي  عنقكعنقك  لضربتلضربت  وبينكوبينك  بيننابيننا  الذيالذي  العهدالعهد  لواللوال  بيدهبيده

  ماما  علىعلى  حملكحملك  ماما  ::بكربكر  ألبيألبي  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  فقالفقال  ..صاحبكصاحبك  بيبي  فعلفعل  ماما  انظرانظر  محمد،محمد،  يايا  ::فقالفقال  ��������

  وجلوجل  عزعز  اهللاهللا  أنأن  زعمزعم  إنهإنه  ::عظيماًعظيماً  قوالًقوالً  قالقال  اهللاهللا  عدوعدو  إنإن  اهللا،اهللا،  رسولرسول  يايا  ::بكربكر  أبوأبو  فقالفقال  صنعت؟صنعت؟

  فنحاص،فنحاص،  ذلكذلك  فجحدفجحد  ..وجههوجهه  بتبتفضرفضر  قالقال  ممامما  هللاهللا  غضبتغضبت  ذلكذلك  قالقال  فلمافلما  أغنياء،أغنياء،  عنهعنه  وأنهموأنهم  فقيرفقير

�3C  ��َ:َ:��������  بكربكر  ألبيألبي  وتصديقاًوتصديقاً  ))عليهعليه  رداًرداً((  فنحاصفنحاص  قالقال  فيمافيما  تعالىتعالى  اهللاهللا  فأنزلفأنزل ..ذلكذلك  قلتقلت  ماما  ::وقالوقال �3C� �  
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�:;<9  ��:;<9  �  #�� �#�� �  ���G�� �  � ����G�� �  � �  ���!��� � � � ����!��� � � � �  #�M�  �#�M�  �  d�J�  �d�J�  �  	�� 	��   >eA � �>eA � �  '+��?� � �'+��?� � �))٤٤((""))٣٣((..  

  وأحبطوأحبط  بأخسبأخس  وصفوهوصفوه  فقدفقد  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  توحيدتوحيد  منمن  الثالثالثالث  القسمالقسم  فيفي  اليهوداليهود  ضلضل  لقدلقد  

  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  وذلكوذلك  الصفات،الصفات،  تلكتلك  قبلقبل  لمالما  البشرالبشر  أخسأخس  فيهافيها  وصفوصف  لولو  والتيوالتي  الصفات،الصفات،

صفات البشر، وزعموا أن له جوارح كجوارح البشر، وتارة يصفونه فتارةً يصفونه ب    ،،��  النبيالنبي
بالفقر، وأنه يستقرض من الناس، بل وصفوه بالربا تعالى اهللا عما يقولون علواً كبيراً، وذلك 

 ، كما وأن اليهود ذكروا صفات هللا تعالى في الكتب المقدسة �من خالل حوارهم مع النبي 

                                                            
  .٢٤٥٢٤٥::  لبقرةلبقرةاا  ) 1(
  .١٨١١٨١  ::عمرانعمران  آلآل  ) 2(
  .١٨٦١٨٦::عمرانعمران  آلآل  ) 3(
  خيرخير  سيرةسيرة  فيفي  والرشادوالرشاد  الهدىالهدى  سبلسبل  ::وانظروانظر  ))٣٩٦٣٩٦صص//٢٢جج((  المنثورالمنثور  الدرالدر، )١٩٤ص/٤ج(تفسير الطبري )  4(

، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد )٤٠٠ص/٣جج((الشاميالشامي  الصالحيالصالحي  يوسفيوسف  بنبن  لمحمدلمحمد  العباد،العباد،
 - هـ ١٤١٤دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، :  والشيخ علي محمد معوض، دار النشرود،الموج

   .م١٩٩٣
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  هذاهذا  أنأن  محالةمحالة  والوال  الغني،الغني،  منمن  الفقيرالفقير  يستقرضيستقرض  إنماإنما  ::اليهوداليهود  قالتقالت  مامافعندفعند  ،عندهم، كالتوراة والتلمود

  بهبه  يغلطيغلط  قولقول  وهووهو  اليهود،اليهود،  تقاولهاتقاولها  ثمثم  األحبار،األحبار،  منمن  وأشباههماوأشباههما  وحييوحيي  فنحاصفنحاص  عنعن  أوالًأوالً  صدرصدر  قولقول

  ماما  نحونحو  علىعلى  الكالمالكالم  تأويلتأويل  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  تحريفتحريف  وهذاوهذا  لكالم،لكالم،اا  بمقاصدبمقاصد  عندهعنده  علمعلم  الال  ومنومن  األتباعاألتباع

  فيفي  اشتركوااشتركوا  عندماعندما  جماعةجماعة  أنهمأنهم  علىعلى  دالدال  ))قالواقالوا  ماما  سنكتبسنكتب((  ::تعالىتعالى  ولهولهوقوق  توراتهم،توراتهم،  فيفي  صنعواصنعوا

  ..))١١((التأويلالتأويل  عمليةعملية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ) .٥٤٨ص/١ج( ، لعزيز الكتاب ايرالمحرر الوجيز في تفس: ظران)  1(
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  المطلب الثاني

  صفات اهللا تعالى كما وردت في كتب اليهود

  وهناكوهناك  ،،))ويهوهويهوه  ––  وإيلوهموإيلوهم  ––  أدونايأدوناي((  ::وهيوهي  الخالقالخالق  علىعلى  أسماءأسماء  عدةعدة  أطلقواأطلقوا  اليهوداليهود  إن  

 تعالى اليهود صوروا اهللا  أنأن  كماكما  ،،))إيلإيل((  وهووهو  الشعوبالشعوب  منمن  ممغيرهغيره  معمع  يستخدمونهيستخدمونه  خاصاًخاصاً  اسماًاسماً

والجهل،  والغفلة والكذب النقص والضعف صفات من بكثير مجسمة، ووصفوه صورة في
  .))١١(( كما سنبين ان شاء اهللا،والخروج التكوين سفري في جلياً هذا ويظهر

  . اليهود يصفون اهللا تعالى بالغفلة:أوالً

  صوتَكصوتَك  سِمعتُسِمعتُ  ::فَقَاَلفَقَاَل  ..َأنْتَ؟َأنْتَ؟  َأينَأين  ::لَهلَه  وقَاَلوقَاَل  آدمآدم  اِإللهاِإلله  الربالرب  ادىادىفَنَفَنَ(: ففي سفر التكوين  

 ّإنه مكان، كل عينيه في ترقب إلى  فانظروا.))٢٢(()فَاخْتَبْأتُفَاخْتَبْأتُ  عريانعريان  َألنِّيَألنِّي  فَخَِشيتُ،فَخَِشيتُ،  الْجنَِّةالْجنَِّة  ِفيِفي

  !!الفردوس شجرة وسط في اختفى حين آدم من االستفهام  إلى احتاج

  . اليهود يصفون اهللا تعالى بالضعف:ثانياً

 يستطع أن يستأصل  ولم الجبال وورث يهوذا مع الرب وكان(ورد في كتاب القضاة   

 على يقدر لم ّأنه  قدرته إلى فانظروا .))٣٣(()حديد من كثيرة مراكب لهم كانت ّألنه الوادي أهل

  !!حديد من كثيرة مراكب ذوي لكونهم الوادي، أهل استئصال

    ..بالندمبالندم  تعالىتعالى  اهللاهللا  يصفونيصفون  ودوداليهاليه  ::ثالثاًثالثاً

  ..))٤٤(())ِبشَعِبِهِبشَعِبِه  يفْعلُهيفْعلُه  ِإنَّهِإنَّه  قَاَلقَاَل  الَِّذيالَِّذي  الشَّرالشَّر  علَىعلَى  الربالرب  فَنَِدمفَنَِدم((  ::الخروجالخروج  سفرسفر  ذكرذكر  فقدفقد  

  َأنِّيَأنِّي  علَىعلَى  نَِدمتُنَِدمتُ««  ::قَاِئالًقَاِئالً  ))٥٥((صموِئيَلصموِئيَل  ِإلَىِإلَى  الربالرب  كَالَمكَالَم  وكَانوكَان((  ::األولاألول  صموئيلصموئيل  سفرسفر  وفيوفي  

قَدلْتُ  قَدعلْتُجعَل  جَلشَاوِلكًا،  شَاوِلكًا،مم  َألنَّهَألنَّه  عجرعجر  ِمناِئي  ِمنراِئيورو  لَمولَمو  ِقميِقم٦٦((  ))كَالَِميكَالَِمي  ي((..  

                                                            
  .٢٨٥أصول العقيدة في التوراة المحرفة عرض ونقد ص: انظر)  1(
  .١٠-٣/٩ التكوين سفر)  2(
   .١/١٩ القضاة   كتاب)3(

  ).٣٢/١٤(سفر الخروج )  4(

  ).٨٧تفسير كلمات الكتاب المقدس ص( اسم عبري معناه، اسم اهللا، وربما كان معناه سمع اهللا)  5(

  ).١٥/١٠( األول ئيلسفر صمو)  6(
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  عِنعِن  الربالرب  فَنَِدمفَنَِدم  ِليهِلكَها،ِليهِلكَها،  ُأورشَِليمُأورشَِليم  علَىعلَى  يدهيده  الْمالَكالْمالَك  وبسطَوبسطَ((  ::الثانيالثاني  صموئيلصموئيل  سفرسفر  وفيوفي  

،الشَّر،قَاَل  الشَّرقَاَلوالَِك  والَِكِللْمِلِك  ِللْمهِلِكالْمهاا  الْمبلشَّعبكَفَىكَفَى  ::لشَّع!!  اآلناآلن  دردر  كديكدي..  كَانوكَانو  الَكمالَكم  بالربالر  ِعنْدِر  ِعنْدديِربديونَةَ  بونَةََأرَأر  

وِسيبالْيوِسيب١١(())الْي((..  

  ..بالتعببالتعب  تعالىتعالى  اهللاهللا  يصفونيصفون  اليهوداليهود  ::رابعاًرابعاً

  ِفيِفي  راحراحفَاستَفَاستَ  ..عِمَلعِمَل  لَِّذيلَِّذياا  عمِلِهعمِلِه  ِمنِمن  السابِعالسابِع  الْيوِمالْيوِم  ِفيِفي  اُهللاُهللا  وفَرغَوفَرغَ  ((  التكوينالتكوين  سفرسفر  فيفي  جاءجاء  

  ..))٢٢((  .).)عِمَلعِمَل  الَِّذيالَِّذي  ِلِهِلِهعمعم  جِميِعجِميِع  ِمنِمن  السابِعالسابِع  الْيوِمالْيوِم

  ..الضبابالضباب  يسكنيسكن  الربالرب  ::خامساًخامساً

  قَدقَد  ِإنِّيِإنِّي  ..الضباِبالضباِب  ِفيِفي  يسكُنيسكُن  ِإنَّهِإنَّه  الربالرب  قَاَلقَاَل««  ::سلَيمانسلَيمان  تَكَلَّمتَكَلَّم  ِحينَِئٍذِحينَِئٍذ((  الملوكالملوك  سفرسفر  فيفي  كماكما  

  ..))٣٣(())اَألبِداَألبِد  ِإلَىِإلَى  ِلسكْنَاكِلسكْنَاك  مكَانًامكَانًا  سكْنَى،سكْنَى،  بيتَبيتَ  لَكلَك  بنَيتُبنَيتُ

  يقولونيقولون  --  ويهوذاويهوذا  إسرائيلإسرائيل  بنوبنو  --  ألنهمألنهم((  ::بالعمىبالعمى  الربالرب  يتهمونيتهمون  اليهوداليهود  حزقيالحزقيال  سفرسفر  وفيوفي

  ..))٤٤(())يرىيرى  الال  والربوالرب  األرضاألرض  تركترك  قدقد  الربالرب

  .. اإلله عندهم يأمر بالسرقة:سادساً

بْل تَطْلُب كُلُّ امرَأٍة ِمن جارِتها وِمن نَِزيلَِة بيِتها َأمِتعةَ ِفضٍة ((  الخروجالخروج  سفرسفر  ذكرذكر  كماكما  
ِتعَأمونَاِتكُمبو ِنيكُملَى با عونَهعتَضا، وابِثيٍب وةَ ذَه .ينِريالِْمص ونِلب٥()فَتس(.  

  ..متعصبمتعصب  مدمرمدمر  قاسقاس  عندهمعندهم  اإللهاإلله  ::سابعاًسابعاً

فَِإنِّي َأجتَاز ِفي َأرِض ِمصر هِذِه اللَّيلَةَ، وَأضِرب كُلَّ ِبكٍْر ((  ::الخروجالخروج  سفرسفر  فيفي  وردورد  كماكما  
اِئِمِفي َأرهالْبالنَّاِس و ِمن رِة . ِض ِمصا ِبكُلِّ آِلهكَامَأح نَعَأصوينِريالِْمص .ب٦()َأنَا الر(.  

  

                                                            
  ).٢٤/١٦(سفر صموئيل الثاني)  1(

  .))٢٢//٢٢((التكوينالتكوين  سفرسفر)  2(
  .))١٣١٣//٨٨((الملوكالملوك  سفرسفر)  3(
  ).٩/٩(لحزقيا)  4(

  ).٣/٢٢(سفر الخروج )  5(

  ).١٢/١٢(سفر الخروج )  6(
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  ..البشرالبشر  بصورةبصورة  تعالىتعالى  اهللاهللا  ذاتذات  تشبيهتشبيه  ::ثامناًثامناً

  نَعمُلنَعمُل  ::اُهللاُهللا  وقَاَلوقَاَل((  وشبههوشبهه  صورتهصورته  علىعلى  اإلنساناإلنسان  اهللاهللا  خلقخلق  عنعن  التكوينالتكوين  سفرسفر  يتحدثيتحدث  

اناِإلنْسانلَى  اِإلنْسلَىعِتنَا  عورِتنَاصورِهنَا  صِهنَاكَشَب١١((  ))كَشَب((..  

  فيفي  جاءجاء  ماما  ذلكذلك  ومنومن  القديم،القديم،  العهدالعهد  كتبةكتبة  رسمهارسمها  كماكما  التشابهالتشابه  صورصور  عنعن  النصوصالنصوص  وتتحدثوتتحدث  

  رأسهرأسه  شعرشعر  كالثلج،كالثلج،  أبيضأبيض  لباسهلباسه  األيام،األيام،  القديمالقديم  وجلسوجلس((  أبيضأبيض  شعرهشعره  رأساً،رأساً،  لهله  أنأن  دانيالدانيال  رؤيارؤيا

  ..))٢٢(())نارنار  لهيبلهيب  وعرشهوعرشه  النقي،النقي،  كالصوفكالصوف

  علَىعلَى  فَيتَسلَّطُونفَيتَسلَّطُون  كَشَبِهنَا،كَشَبِهنَا،  صورِتنَاصورِتنَا  علَىعلَى  اِإلنْساناِإلنْسان  لُُلنَعمنَعم  ::اُهللاُهللا  وقَاَلوقَاَل((  ::التكوينالتكوين  سفرسفر  فيفيوو

  الَِّتيالَِّتي  الدباباِتالدباباِت  جِميِعجِميِع  وعلَىوعلَى  اَألرِض،اَألرِض،  كُلِّكُلِّ  علَىعلَىوو  الْبهاِئِم،الْبهاِئِم،  لَىلَىوعوع  السماِءالسماِء  طَيِرطَيِر  وعلَىوعلَى  الْبحِرالْبحِر  سمِكسمِك

تَِدبلَى  تَِدبلَىعِض،اَألاَأل  عِض،راُهللاُهللا  فَخَلَقَفَخَلَقَ  ر  اناِإلنْساناِإلنْس  علَىلَىع  ورصورلَى  ِتِه،ِتِه،صلَىعو  عوصِةصِةراِهللاِهللا  ر  خَلَقَها  ،،خَلَقَهاذَكَرُأنْثَى  ذَكَرُأنْثَىوو  

مخَلَقَهم٣٣(())خَلَقَه((..  

 فمن بصفات النقص تعالى اهللا عن قولهم،أما في التلمود فقد وصف اهللا عز وجل   
 وأنه جل ،تعلم التلمود مع المالئكة واللعب مع الحوتزعمهم أن اهللا عز وجل شغله : كذل

  .)٤(ليهود من التعاسةوعال يبكي ألجل ما حل با

كثير من صفات هذه بعض الصفات التي وردت في كتب اليهود المحرفة، وهناك ال  
فإن هذه الصفات هي )٥( والتي يضيق المقام لذكرها،هللا تعالىا  بها اليهودالنقص التي وصف

من قبيل صفات البشر، حتى أن بعض الناس لو وصفته بواحدة من تلك الصفات ال يقبل، هذا 
 المخلوقين، بل يصفونه  مشابهة عنهيل جداً مما يعتقدون باهللا تعالى فإنهم ال ينزهونقل

                        . تعالى اهللا عن ذلك علو كبيراً،بأوصافهم

  وكماوكما  عندهم،عندهم،  المقدساتالمقدسات  أقدسأقدس  أنهاأنها  اليهوداليهود  يعتبرهايعتبرها  التيالتي  الكتبالكتب  فيفي  تعالىتعالى  اهللاهللا  صفاتصفات  هذههذه  

  عندهم،عندهم،  الصوابالصواب  جوانبجوانب  بيانبيان  يجبيجب  كذلككذلك  هم،هم،وأخطائوأخطائ  الخصومالخصوم  أقوالأقوال  وتفصيلوتفصيل  بيانبيان  يجبيجب  أنهأنه

  ::منهامنها  تعالىتعالى  هللاهللا  بصفاتبصفات  أقرواأقروا  ��  النبيالنبي  عهدعهد  فيفي  اليهوداليهود  بعضبعض  أنأن  وردورد  فقدفقد

                                                            
  ).١/٢٦(سفر التكوين )  1(

  .))  ٩٩//٧٧  ((  دانيالدانيال  سفرسفر)  2(
  ).٢٧-١/٢٦(سفر التكوين )  3(

  ).٤٩-٤٧(الكنز المرصود ص: انظر)  4(

 ..)٧٢-٥٧( صقارمنقذ بن محمود الس.  دهللا،، هل العهد القديم كلمة ا)١( الهدى والنور سلسلة :انظر  )55(
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  عنعن  منصورمنصور  عنعن  شيبانشيبان  حدثناحدثنا  آدمآدم  حدثناحدثنا  ::قالقال  صحيحهصحيحه  فيفي  البخاريالبخاري  اإلماماإلمام  ههأخرجأخرج  ماما  

  محمدمحمد  يايا((  ::فقالفقال  ��  اهللاهللا  رسولرسول  إلىإلى  األحباراألحبار  منمن  حبرحبر  جاءجاء  قالقال  ��  اهللاهللا  عبدعبد  عنعن  عبيدةعبيدة  عنعن  إبراهيمإبراهيم

  والماءوالماء  إصبعإصبع  علىعلى  والشجروالشجر  إصبعإصبع  علىعلى  واألرضينواألرضين  إصبعإصبع  علىعلى  السماواتالسماوات  يجعليجعل  اهللاهللا  أنأن  نجدنجد  إناإنا

  بدتبدت  حتىحتى  ��������  النبيالنبي  فضحكفضحك  ،،  الملكالملك  أناأنا  ::فيقولفيقول  إصبعإصبع  علىعلى  الخالئقالخالئق  وسائروسائر  إصبعإصبع  علىعلى  والثرىوالثرى

رض وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدِرِه والَْأ﴿  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  قرأقرأ  ثمثم  ،،الحبرالحبر  لقوللقول  تصديقاًتصديقاً  ،،نواجذهنواجذه
شِْركُونا يمالَى عتَعو انَهحبِميِنِه ساتٌ ِبيطِْوياتُ مماوالسِة وامالِْقي موي تُهضِميعاً قَب٢٢(())))١١((﴾ج((..  

  يهودييهودي  مرمر((  ::قالقال  عنهعنه  اهللاهللا  رضيرضي  عباسعباس  ابنابن  عنعن  وصححهوصححه  الترمذيالترمذي  اإلماماإلمام  أخرجهأخرجه  وماوما  

  اهللاهللا  وضعوضع  إذاإذا  القاسمالقاسم  أباأبا  يايا  تقولتقول  كيفكيف  ::فقالفقال  ،،  حدثناحدثنا  يهودييهودي  يايا  ��������  ::النبيالنبي  لهله  فقالفقال  ��������  بالنبيبالنبي

  ذهذه  علىعلى  الخلقالخلق  وسائروسائر  ذهذه  علىعلى  والجبالوالجبال  ذهذه  علىعلى  والماءوالماء  ذهذه  علىعلى  واألرضواألرض  ذهذه  علىعلى  السماواتالسماوات

���  ::اهللاهللا  فأنزلفأنزل  اإلبهاماإلبهام  بلغبلغ  حتىحتى  تابعتابع  ثمثم  أوالًأوالً  بخنصرهبخنصره  الصلتالصلت  بنبن  محمدمحمد  جعفرجعفر  أبوأبو  وأشاروأشار�� ������ �  

��+3C� � ���+3C� � �  � �������  ��� ���� �  c+3C  � �c+3C  � �  R+?��� � � � �R+?��� � � � �  �U@�9  ��U@�9  �  C�C��!�B� �� ��!�B� �� �  >��� ��>��� ��  h��@��� � � �h��@��� � � �  Q��8&���� � ��Q��8&���� � ��  Q���K�a � � �Q���K�a � � �  ��@$@*   � ��@$@*   �   �"�~BD� � �� ��"�~BD� � �� �  m�U��� � ��m�U��� � ��  8A� �8A� �  

#�<��� �  � �#�<��� �  � �''))٤٤(())))٣٣((..    

  تعالىتعالى  اهللاهللا  إنإن  ((  قولهقوله  فىفى  الحبرالحبر  صدقصدق  ��  النبىالنبى  أنأن  الحديثالحديث  ظاهرظاهر  ::النوويالنووي  اإلماماإلمام  يقوليقول  

  ماما  نحونحو  إلىإلى  االشارةاالشارة  فيهافيها  التىالتى  اآليةاآلية  قرأقرأ  ثمثم  ))  باألصابعباألصابع  والمخلوقاتوالمخلوقات  واألرضينواألرضين  السماواتالسماوات  يقبضيقبض

  أنهاأنها  الحديثالحديث  فيفي  المذكورةالمذكورة  اإللهيةاإللهية  الصفاتالصفات  تلكتلك  فيفي  اليهودياليهودي  هذاهذا  كالمكالم  فيفي  فالظاهرفالظاهر  ..))٥٥((يقوليقول

  هذاهذا  فيفي  اليهودياليهودي  نصدقنصدق  أنأن  يمنعيمنع  الال  وهذاوهذا  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  صفاتصفات  فيفي  المسلمينالمسلمين  كالمكالم  معمع  توافقتتوافقت

  اليهوداليهود  أنأن  الحبرالحبر  ذلكذلك  كالمكالم  ويدلويدل  يكون،يكون،  أينماأينما  الحقالحق  نقبلنقبل  فنحنفنحن  ،،  ��  النبيالنبي  صدقهصدقه  كماكما  الكالم،الكالم،

  اليهوداليهود  تحريفتحريف  علىعلى  كبيركبير  دليلدليل  وهذاوهذا  ويجحدون،ويجحدون،  يغالطونيغالطون  ولكنهمولكنهم  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  صفاتصفات  يعلمونيعلمون

  ..اليوماليوم  أيديهمأيديهم  بينبين  الموجودةالموجودة  للتوراةللتوراة

    

                                                            
  .٦٧:زمرال) 1(
  ).٤٥٣٣ح/١٨١٢ص/٤ج(قوله وما قدروا اهللا حق قدره :  بابسير،صحيح البخاري، كتاب التف)  2(

  .٦٧٦٧الزمرالزمر)  3(
 وضعفه ،صحيحصحيح  غريبغريب  حسنحسن  حديثحديث  هذاهذا  ::عيسىعيسى  أبوأبو  قالقالو) ٣٢٤٠ح/٣٧١ص/٥ج( الترمذي، ننس)  4(

  .األلباني
  داردار  .))١٣١١٣١صص//١٧١٧جج((  النووي،النووي،  مريمري  بنبن  شرفشرف  بنبن  يحيىيحيى  زكريازكريا  ألبيألبي  النووي،النووي،  بشرحبشرح  مسلممسلم  صحيحصحيح  ) 5(

  ..  هـهـ١٣٩٢١٣٩٢  الثانية،الثانية،  ::الطبعةالطبعة  ––  بيروتبيروت  --  العربيالعربي  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار  ::النشرالنشر
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  الثانيالثاني  الفصلالفصل

  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  المالئكةالمالئكة
  

  مباحثمباحث  ثالثةثالثة  وفيهوفيه

  

  

   .عقيدة اليهود في المالئكة: األولاألول  المبحثالمبحث

  باالستعانةباالستعانة  بالمالئكةبالمالئكة  اإليماناإليمان  يستبدلونيستبدلون  اليهوداليهود  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  ..بالشياطينبالشياطين

  ..  المالئكةالمالئكة  فيفي  اليهوداليهود  أقوالأقوال  علىعلى  الردالرد  ::الثالثالثالث  المبحثالمبحث
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  األولاألول  المبحثالمبحث

  عقيدة اليهود في المالئكة

    :))١١((جبريل عليه السالم عدو اليهود من المالئكة :أوالً

 المحسوسة، وإن هذا االعتقاد  باألمورال تؤمن إالّ التي ،إن اليهود من األمم المادية  
 ليجادلوا أو ليثيروا الفتن قادهم إلى اإلنكار بكل أمر غيبي، ولو ذكروه لم يذكروه إالّ

الوحي :  فيها�وجودها، ومن تلك الغيبيات التي جادلوا النبي األمور الغيبية و  حولوالشكوك
وما ُأوِتيتُم من الِْعلِْم (ف ينزل الوحي ليقول لهم فاليهود لم يتصوروا كي: جبريل عليه السالم

 وإلى جانب الوحي،وسعوا من وراء ذلك إلى تشكيك الصحابة رضي اهللا عنهم في ، )ِإالَّ قَِليالً
سؤالهم عن الروح ومناقشتهم للوحي نراهم أحيانا يسألون عن ماهية الروح، ويتساءلون عن 

، فهم يدركون أن الروح من  والعقول حيرةً والبحث تشعباًداًكيفية عذابها ليزيدوا األمور تعقي
األمور الغيبية التي ال يستطيع العقل المجرد أن يبحث فيها دون الرجوع إلى النص، ولذلك 

  . أكثر اليهود من السؤال عن الروح بطريقة تعمدوا فيها إثارة الشبهات 

  ��������  للنبيللنبي  قالواقالوا  اليهوداليهود  أنأن(( هماتفسيره عن ابن عباس رضي اهللا عنفقد ذكر الطبري في -١

  يكنيكن  ولمولم  وجلوجل  عزعز  اهللاهللا  منمن  الروحالروح  وإنماوإنما  الجسد،الجسد،  فيفي  التيالتي  الروحالروح  تعذبتعذب  وكيفوكيف  الروحالروح  ماما  أخبرناأخبرنا

  منمن  الروحالروح  قلقل  ::لهله  فقالفقال  السالمالسالم  عليهعليه  جبرائيلجبرائيل  فأتاهفأتاه  شيئاًشيئاً  إليهمإليهم  يحريحر  فلمفلم  شيء،شيء،  فيهفيه  عليهعليه  نزلنزل

  فقالفقال  ؟؟بهذابهذا  جاءكجاءك  منمن  ::لهله  قالواقالوا  بذلكبذلك  ��������  النبيالنبي  فأخبرهمفأخبرهم  ..قليالًقليالً  إالإال  العلمالعلم  منمن  أوتيتمأوتيتم  وماوما  ربيربي  أمرأمر

  اهللاهللا  فأنزلفأنزل  ،،لنالنا  عدوعدو  إالّإالّ  لكلك  قالهقاله  ماما  واهللاواهللا  ::فقالوافقالوا  ..اهللاهللا  عندعند  منمن  جبريلجبريل  بهبه  جاءنيجاءني  ��������  النبيالنبي  لهملهم

�ZC  ��  اسمهاسمه  تباركتبارك �ZC� �  	��	��  #�<� �#�<� �  ��3A9 � ����3A9 � ��  Z����  �  .Z����  �  .  �"�M� �  ��"�M� �  �  ��e"� � � ���e"� � � �  yA� �yA� �  dB%C�  � �dB%C�  � �  #J�* �  #J�* �     ������  �C3G�9 . � ��C3G�9 . � �  �s�.�s�.  t*� � �t*� � �  ��3� � ����3� � ��  ����¦3T9 �¦3T9 �  

¦�*�� � � �¦�*�� � � �  t���$%��   � � �t���$%��   � � �''))٣٣(()))٢٢(( .  

  السؤالالسؤال  ويدعويدع  والتعجيز،والتعجيز،  التعنتالتعنت  بهابها  يقصديقصد  التيالتي  المسائلالمسائل  يسأليسأل  منمن  لردعلردع  متضمنمتضمن  وهذاوهذا""  

  كلكل  وكيفيتهاوكيفيتها  وصفهاوصفها  يتقنيتقن  الال  التيالتي  الخفيةالخفية  األموراألمور  منمن  هيهي  التيالتي  الروحالروح  عنعن  فيسألونفيسألون  المهمالمهم  عنعن

  سؤالهمسؤالهم  يجيبيجيب  أنأن  رسولهرسوله  اهللاهللا  أمرأمر  ااولهذولهذ  العباد،العباد،  إليهإليه  يحتاجيحتاج  الذيالذي  العلمالعلم  فيفي  قاصرونقاصرون  وهموهم  أحد،أحد،

                                                            
  لساميلسامي  ،،يهود المدينة في العهد النبوييهود المدينة في العهد النبويوو  ،،٤٢٣٤٢٣--٤٢٢٤٢٢صص  لطنطاوي،لطنطاوي،  والسنة،والسنة،  القرآنالقرآن  فيفي  اسرائيلاسرائيل  بنوبنو  ::انظرانظر    ))11((

 ..١٥٠١٥٠صص  ،،  زهريزهري  أبوأبو

  .٩٧٩٧::البقرةالبقرة)  2(
  ).١٥٦ص/١٥ج(تفسير الطبري )  3(
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��&}��"d  ::تعالىتعالى  بقولهبقوله�� � � � � � �d"��{&���� � � � � � �  	A �	A �  �H�� ��H�� �  ZC �ZC �  �H��� ��H��� �  	�� 	��   H�� � �H�� � �  ®+. �®+. �  ���� ����� �   !@����  � !@����  �  	�.	�.   %U�� � � %U�� � �  ��� ���   'X@%C9  �'X@%C9    ::أيأي  ))١١((�
  عدمعدم  معمع  فائدةفائدة  كبيركبير  عنهاعنها  السؤالالسؤال  فيفي  فليسفليس  ..فكانتفكانت  تكونتكون  أنأن  أمرهاأمرها  التيالتي  مخلوقاتهمخلوقاته  جملةجملة  منمن

  ..))٢٢((  ))اابغيرهبغيره  علمكمعلمكم

 مترقبين أن يصدر عنه عليه الصالة �لقد وضع اليهود هذه األسئلة على الرسول "  
 ينطلقون منه لوضع مجموعة أخرى من األسئلة حول كيفية حلول الروح في والسالم جواباً

الجسد وخروجها منه، وهل يمكن للجسد أن يعذب دون أن تكون الروح حالّة به؟ وإذا تعذر 
 وإذا ما صدر عنه عليه ؟روح أن تنجوا من العذاب المسلط وهي حالّة بهذلك فهل يمكن لل

الصالة والسالم ما يفيد أن الروح تعذب فإنهم سيثيرون مجموعة من األسئلة تتعلق هذه المرة 
 وهكذا يستطيعون أن يشغلوا المسلمين ،وح وهي كما تعلم من اهللا عز وجلبكيفية تعذيب الر

رضوها على الفكر المسيحي عندما نشروا فيه قضية ماهية المسيح بقضايا شبيهة بتلك التي ف
واتحاد الناسوت بالالهوت، وما شابهها من قضايا صورية أدت بالمسيحية إلى أن تصبح ظالً 

قُِل : ( بقوله تعالى �ولما أجابهم الرسول ، ليونانية أو الطقوس الهنديةلبعض الفلسفات ا
مي وبِر رَأم ِمن وحن الِْعلِْم ِإالَّ قَِليالًالرمن جاءك بهذا؟ فقال لهم النبي : ( قالوا له )ا ُأوِتيتُم م

ا أفسد الجواب النبوي فلم ، ) عدونا واهللا ما قاله إالّ:  جاءني به جبريل من عند اهللا فقالوا�
ائهاً على اليهود المخطط الذي أعدوه، وأغلق أمامهم باب السؤال التشكيكي الذي يجعل العقل ت

والنفس حائرة ويساهم في هدر الطاقات البشرية، ولما أصابهم من الجواب النبوي ما 
مكن أصابهم، جرحوا جبريل عليه السالم، فادعوا أنه عدوهم، وأن بينهم وبينه خصومة فال ي

لقد أرادوا أن يطفئوا نور اهللا فيشككوا في مالك الوحي، فأنزل . ألخباره أن تكون حجة لديهم 
 �t* �s �C3G :  قوله�تعالى على نبيه اهللا ��� #J�* dB%C yA ��e" �"�M Z��� ��3A #�< 	� ZC �� � � �� � � � � � � ��. .9 � 9 �. � � � �   �  � � � � �� � �   �

't���$%� ¦�*� ¦3T� ��3��    � � � �� � � � � � �9 �))٤٤(("))٣٣((.  

دوهم من وقد اعترف أكثر من واحد من اليهود أن الوحي جبريل عليه السالم هو ع-٢
 عن َأنٍَس قَاَل سِمع عبد اللَِّه بن سالٍَم ِبقُدوِم رسوِل اللَِّه((  ::فقد أخرج اإلمام البخاريالمالئكة، 

فَقَاَل ِإنِّى  صلى اهللا عليه وسلم  فََأتَى النَِّبى،وهو ِفى َأرٍض يخْتَِرفُ صلى اهللا عليه وسلم
عثَالٍَث الَ ي نع اِئلُكسِإالَّ نَِبى نهِة،لَماعاِط السُل َأشْرا َأونَِّة، فَمِل الْجاِم َأهُل طَعا َأوما ، ومو 

                                                            
  .٨٥٨٥::اإلسراءاإلسراء) 1(
  ).٤٦٦ص/١ج (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعديتفسير ) 2(

  .٩٧:البقرة) 3(
  . ، دار الدعوة للنشر ـ الكويت٣٠حوار الرسول مع اليهود، لمحسن بن محمد بن عبد الناظر، ص) 4(
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 قَاَل ، نَعم: قَاَل، قَاَل ِجبِريُل، َأخْبرِنى ِبِهن ِجبِريُل آِنفًا: قَاَل،ينِْزع الْولَد ِإلَى َأِبيِه َأو ِإلَى ُأمِه
ودع الَِئكَِةذَاكالْم وِد ِمنهةَ، الْيِذِه اآليَأ هفَقَر ) dB%C yA ��e" �"�M Z��� ��3A #�< 	��  � � � �� � � � � w � �� � �� �  �   �  َأما َأوُل ��

اِم َأهُل طَعا َأوَأمغِْرِب ، وشِْرِق ِإلَى الْمالْم ِمن النَّاس شُرتَح ِة فَنَاراعاِط السنَِّة َأشْرِل الْج
فَِزيادةُ كَِبِد حوٍت ، وِإذَا سبقَ ماء الرجِل ماء الْمرَأِة نَزع الْولَد ، وِإذَا سبقَ ماء الْمرَأِة 

ِإن الْيهود قَوم  يا رسوَل اللَِّه ، قَاَل َأشْهد َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ، وَأشْهد َأنَّك رسوُل اللَِّه،نَزعتْ
صلى   فَجاءِت الْيهود فَقَاَل النَِّبى،بهتٌ، وِإنَّهم ِإن يعلَموا ِبِإسالَِمى قَبَل َأن تَسَألَهم يبهتُوِنى

 قَاَل ،ا وابن سيِدنَا قَالُوا خَيرنَا وابن خَيِرنَا ، وسيدنَ،َأى رجٍل عبد اللَِّه ِفيكُم اهللا عليه وسلم
 فَخَرج عبد اللَِّه فَقَاَل َأشْهد َأن ، فَقَالُوا َأعاذَه اللَّه ِمن ذَِلك،َأرَأيتُم ِإن َأسلَم عبد اللَِّه بن سالٍَم

 قَاَل فَهذَا الَِّذى ، وانْتَقَصوه،ابن شَرنَا فَقَالُوا شَرنَا و،الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه، وَأن محمدا رسوُل اللَِّه
  ..))١١(()كُنْتُ َأخَافُ يا رسوَل اللَِّه

 -قَاَل َأنَس قَاَل عبد اللَِّه بن سالٍَم ِللنَِّبى َ)وأخرج البخاري أيضا في باب ذكر المالئكة -٣
  ))٢٢(() عدو الْيهوِد ِمن الْمالَِئكَِة-  علَيِه السالَم- ِإن ِجبِريَل -صلى اهللا عليه وسلم 

إن لنا عدواً من المالئكة وسلما من : قالوا(..... � في حديث عمر بن الخطاب -٤
عدونا : ومن عدوكم، ومن سلمكم؟ قالوا: قلت. المالئكة، وإنه قرن به عدونا من المالئكة 

  .))٣٣(()جبريل، وسلمنا ميكائيل
  فقط،فقط،  المصلحةالمصلحة  علىعلى  قائمةقائمة  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  أنأن  ��  النبيالنبي  ععمم  اليهوداليهود  حوارحوار  خاللخالل  منمن  تبينتبين  

  جبريلجبريل  عادواعادوا  فإنهمفإنهم  األطهار،األطهار،  المالئكةالمالئكة  منمن  كانكان  ولوولو  حتىحتى  بالنفعبالنفع  عليهمعليهم  عادعاد  منمن  إالّإالّ  يوالونيوالون  الال  فهمفهم

  لملم  المقدسةالمقدسة  اليهوداليهود  كتبكتب  وإنوإن  بالماء،بالماء،  موكلموكل  ألنهألنه  ؛؛ميكائيلميكائيل  وأحبواوأحبوا  بالحروببالحروب  إيذاناًإيذاناً  يأتييأتي  ألنهألنه    ��

ة اليهودية تكاد تقوم على الخرافات واألباطيل، والتي تجدها في فالعقيد  العقائد،العقائد،  تلكتلك  منمن  تخُلتخُل
إن المالئكة ال تفهم اللغة : (جاء في التلمود:  ومنها على سبيل المثال؛كتبهم ومعتقداتهم

السريانية وال الكلدانية، حتى ال يحسدوا اليهود على صالتهم، وأنه من أراد شيئاً من المالئكة 
  ولذلك؛األجرام السماوية هي صالحو المالئكة. حدى هاتين اللغتينال يوجه إليهم الخطاب بإ

                                                            
  .))٤٢١٠٤٢١٠ح/١٦٢٨ص/٤ج(صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله من كان عدواً لجبريل ) 1(
  ).٣٠٣٤ح/١١٧٢ص/٣ج(  المالئكةالمالئكة  ذكرذكر  باببابالمصدر السابق ، كتاب بدء الخلق، ) 2(

  ).٤٣٣٤٣٣صص//١١جج((  طبريطبريالال  تفسيرتفسير  ))3((
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وتشتغل المالئكة ليالً ببث النوم في اإلنسان، وتصلي ألجله نهاراً، "!! ويفهمونتراهم يعقلون 
  ..))١١(()ولذلك يلزمنا أن نطلب منهم ما نريد

    ::  المالئكةالمالئكة  منمن  أكثرأكثر  اليهوداليهود  عندعند  معتبرمعتبر  اليهودياليهودي  ::ثانياًثانياً

  عملعمل  أنأنوو  ..  المالئكةالمالئكة  منمن  أكثرأكثر  اهللاهللا  عندعند  معتبرمعتبر  اليهودياليهودي  أنأن  ::ودهمودهمتلمتلم  فيفي  وردورد  كماكما  

  فإنهمفإنهم  النهارالنهار  فيفي  أماأما  الليل،الليل،  فيفي  وحراستهموحراستهم  البشر،البشر،  عيونعيون  علىعلى  النومالنوم  سكبسكب  الرئيسي،الرئيسي،  المالئكةالمالئكة

  ..  ))٢٢(())إليهمإليهم  نلتجئنلتجئ  أنأن  يجبيجب  ولذلكولذلك  البشر،البشر،  عنعن  يصلّونيصلّون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ).٥٩-٥٨(الكنز المرصود، يوسف نصر اهللا، ص : انظر    ))11((

  بيروت،بيروت،  القلم،القلم،  داردار  ،،١٥١٥  ::صص  الميداني،الميداني،  حبنكةحبنكة  حسنحسن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  التاريخ،التاريخ،  عبرعبر  يهوديةيهودية  مكايدمكايد  ::انظرانظر    ))22((

  ))٣٠٣٠صص//٢٢جج((  العالم،العالم،  علىعلى  اليهوديةاليهودية  المؤامرةالمؤامرةوو  ،،  الرابعةالرابعة  الطبعةالطبعة
..HHTTTTPP::////WWWWWW..AALLAARRGGAAMM ..CCOOMM //NNUUMMBBEERRSS//EENNDD//3300..HHTTMM  
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  الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  بالشياطينبالشياطين  تعانةتعانةباالسباالس  بالمالئكةبالمالئكة  اإليماناإليمان  يستبدلونيستبدلون  اليهوداليهود

    ::وماوتوماوت  هاروتهاروت  وسحروسحر  آصفآصف  بكتاببكتاب  واخذواواخذوا  التوراةالتوراة  نبذوانبذوا  اليهوداليهود  ::أوالأوال

����UB�  ��  ::تعالىتعالى  قالقال� � � ����UB���� � � ��  ������  ��%!�� � � ���%!�� � � �  tS�@l���  � �tS�@l���  � �  yA� �yA� �  d%� � �d%� � �  #8@%D� � � ��#8@%D� � � ��  ���� ����� �  H0<� � �H0<� � �  #8@%D� � � ��#8@%D� � � ��  	)z��� � �	)z��� � �  tS�@l���  � �tS�@l���  � �  ��H0<� � � ���H0<� � � �  

#�$%U�� � �. �#�$%U�� � �. �  (����� �(����� �  H~&��� .�H~&��� .�  ���� ����� �  be"��  �be"��  �  yA� �yA� �  t)%s� � � � ��t)%s� � � � ��  Z*�B*�  �Z*�B*�  �  Q�+�T� � �Q�+�T� � �  Q�+���� � � �Q�+���� � � �  ���� ����� �  #8%U� � . � �#8%U� � . � �  	�� 	��   3��1 � �3��1 � �  �!�� ��!�� �  ����� � ������ � �  8"�� � 8"�� �   

	~"� � �	~"� � �  h�!Ma � � h�!Ma � �   XM� �XM� �  H0)�� � � �H0)�� � � �  #�$%U!@M� � �� � � �#�$%U!@M� � �� � � �  84��� � � 84��� � �   ������  #�CH0�� � . ��#�CH0�� � . ��  �* �*   t*� � �t*� � �  =Hs� � � �=Hs� � � �  �5�6�  � ���5�6�  � ��  ���� ����� �   T� T�  	�+��*� . � 	�+��*� . �   �* �*   	�� 	��   ����3�1 �3�1 �  ��� ���   #J�* �  #J�* �    

 ������  #�$%U!��� � �� � ��#�$%U!��� � �� � ��  ������   T«�� �� � � T«�� �� � �  ��� ���� �   4U0��� �� � � 4U0��� �� � �  3���� � � �3���� � � �  ��$%A� �  ���$%A� �  �  	s ��	s ��  c�©��� � � �c�©��� � � �  ������  ��� ���� �  PP  2H-[� �2H-[� �  	�� 	��    X-1 � � X-1 � �  /�B��� ��  �/�B��� ��  �  ������  ��¤� �� ���¤� �� �  

�* �*    4&0"�� �� � � 4&0"�� �� � �  ��� ���� �  ��"�<� � ���"�<� � �  '#�$%U�� � �� �'#�$%U�� � �� �))١١((..    

  الذينالذين  الطائفةالطائفة  عنعن  تعالىتعالى  اهللاهللا  منمن  إخبارإخبار  هذاهذا""  ::اآليةاآلية  هذههذهلل  تفسيرهتفسيره  فيفي  الطبريالطبري  اإلماماإلمام  قالقال  

  بالتوراةبالتوراة  ��  محمداًمحمداً  اليهوداليهود  عارضتعارضت  فقدفقد  ،،اليهوداليهود  وهموهم  أيضاًأيضاً  السحرالسحر  اتبعوااتبعوا  ممبأنهبأنه  الكتابالكتاب  نبذوانبذوا

  لمالماوو  ،،وماروتوماروت  هاروتهاروت  وبسحروبسحر  آصفآصف  بكتاببكتاب  واخذواواخذوا  التوراةالتوراة  فنبذوافنبذوا  ،،والقرآنوالقرآن  التوراةالتوراة  فاتفقتفاتفقت

  كانكان  داؤدداؤد  بنبن  أنأن  محمدمحمد  يزعميزعم  ::أحبارهمأحبارهم  بعضبعض  الالقق  المرسلين،المرسلين،  فيفي  سليمانسليمان  ��  اهللاهللا  رسولرسول  ذكرذكر


	�  ������  ��  ::وجلوجل  عزعز  اهللاهللا  فأنزلفأنزل  ساحراً،ساحراً،  إالّإالّ  كانكان  ماما  واهللاواهللا  نبياً،نبياً،�	
  ��������  ��������  ������������  ���	
���	
  ��  
  ..))٢٢((""اآليةاآلية

  فجحدوافجحدوا  ��  اهللاهللا  رسولرسول  أدركواأدركوا  الذينالذين  اليهوداليهود  ألحبارألحبار  تعالىتعالى  اهللاهللا  منمن  توبيختوبيخ  اآليةاآلية  وفيوفي  

  وهجرهموهجرهم  تنزيلهتنزيله  رفضهمرفضهم  فيفي  لهملهم  منهمنه  وتأنيبوتأنيب  هللا،هللا،اا  منمن  مرسلمرسل  رسولرسول  أنهأنه  يعلمونيعلمون  وهموهم  نبوته،نبوته،

  وأسالفهموأسالفهم  أوائلهمأوائلهم  واتباعواتباع  واتباعهمواتباعهم  اهللا،اهللا،  كتابكتاب  أنهأنه  ويعرفونهويعرفونه  يعلمونهيعلمونه  ،،أيديهمأيديهم  فيفي  وهووهو  بهبه  العملالعمل

  ..))٣٣((سليمانسليمان  عهدعهد  فيفي  الشياطينالشياطين  تلتهتلته  ماما

  والشعوذةوالشعوذة  السحرالسحر  بطقوسبطقوس  مليءمليء  التلمودالتلمود  إنإن  ::للسحرللسحر  استخدامهماستخدامهم  تذكرتذكر  اليهوداليهود  كتبكتب  ::ثانياًثانياً

  ذريةذرية  منمن  والجنيات،والجنيات،  والشياطينوالشياطين  الشريرةالشريرة  األرواحاألرواح  أنأن  وفيهوفيه  بالجن،بالجن،  االتصالاالتصال  طرقطرقوو  والعرافة،والعرافة،

                                                            
  ..  ١٠٢١٠٢::البقرةالبقرة)  1(
  ).٤٢ص/٢ج(تفسير الطبري )  2(

مكتبة المنار االسالمية، ) ٩٤ص/٢ج( واليهود وجها لوجه، للدكتور سعد المرصفي، �الرسول ) 3(
  .مـ ١٩٩٢هـ ، ١٤١٣ ١حولي، ط-الكويت
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  يأكلونيأكلون  وهموهم  السمع،السمع،  باستراقباستراق  المستقبل،المستقبل،  أحوالأحوال  يعرفونيعرفون  وهموهم  اتجاه،اتجاه،  كلكل  فيفي  يطيرونيطيرون  وأنهموأنهم  ..  آدمآدم

  ..))١١((األسبوعاألسبوع  أيامأيام  آخرآخر  فيفي  الشيطان،الشيطان،  استشارةاستشارة  للناسللناس  ويجوزويجوز  اإلنسان،اإلنسان،  مثلمثل  ويتكاثرونويتكاثرون  ويشربونويشربون

إن أحد مؤسسي ديانة التلمود كان في إمكانه أن يخلق رجالً (: ))٢٢((دوجاء في التلمو  
بعد أن يقتل آخر، وكان يخلق كل ليلة عجالً عمره ثالث سنوات بمساعدة حاخام آخر، وكانا 

  .))٣٣(()يأكالن منه معاً

  .))٤٤(()وكان أحد الحاخامات أيضاً يحيل القرع والشمام إلى غزالن ومعيز(  

ل الماء إلى عقارب، وقد سحر يوماً ما امرأة وجعلها يحو) نياي((((وكان الرابي (  
  ))٥٥(()حمارة، وركبها ووصال إلى السوق

  لفعللفعل  الشياطينالشياطين  معمع  يتعاملونيتعاملون  أنهمأنهم  اليهوداليهود  منمن  اعترافاعتراف  بمثابةبمثابة  التلموديةالتلمودية  النصوصالنصوص  فهذهفهذه  

  فقدفقد  والسحرة،والسحرة،  والمنجمينوالمنجمين  للعرافينللعرافين  يسمعوايسمعوا  أنأن  حذرهمحذرهم  اهللاهللا  أنأن  معمع  للعادة،للعادة،  الخارقةالخارقة  األموراألمور  بعضبعض

  والوال  عرافةعرافة  يعرفيعرف  منمن  والوال  النارالنار  فيفي  ابنتهابنته  أوأو  ابنهابنه  يجيزيجيز  منمن  فيكفيك  يوجديوجد  الال((  ::لتوراةلتوراةاا  فيفي  جاءجاء

  يستشيريستشير  منمن  والوال  تابعةتابعة  أوأو  جانّاًجانّاً  يسأليسأل  منمن  والوال  رقيةرقية  يرقييرقي  منمن  والوال  ..ساحرساحر  والوال  متفائلمتفائل  والوال  عائفعائف

  طاردهمطاردهم  إلهكإلهك  الربالرب  األرجاساألرجاس  هذههذه  وبسببوبسبب  ..الربالرب  عندعند  مكروهمكروه  ذلكذلك  يفعليفعل  منمن  كلكل  ألنألن  ..الموتىالموتى

))٦٦(())أمامكأمامك  منمن
  

  بالخوفبالخوف  شعرشعر  إذاإذا  أنهأنه  درجةدرجة  إلىإلى  بالكواكببالكواكب  مرتبطةمرتبطة  اإلنساناإلنسان  قدرةقدرة  إنإن  ::كوهنكوهن..آيآي  يقوليقول  

  ..ذلكذلك  يدركيدرك  كوكبهكوكبه  فإنفإن  السببالسبب  يعرفيعرف  ولمولم

  المنجمالمنجم  إنهإنه  ،،تذهبتذهب  والوال  اذهباذهب  ويقولويقول  بعصىبعصى  يمسكيمسك  كمنكمن  التنجيمالتنجيم  يمارسيمارس  منمن  ::وقالوقال  

  ..العرافالعراف  بمهمةبمهمة  يقوميقوم  الذيالذي  بالعصىبالعصى

                                                            

  ٣٠٣٠  ::صفحةصفحة  الثانيالثاني  الجزءالجزء  العالم،العالم،  علىعلى  اليهوديةاليهودية  المؤامرةالمؤامرة  ::انظرانظر    ))11((

HHTTTTPP::////WWWWWW..AALLAARRGGAAMM ..CCOOMM //NNUUMMBBEERRSS//EENNDD//3300..HHTTMM  

  .))٦٢٦٢--٦٠٦٠((  صص  اهللا،اهللا،  نصرنصر  يوسفيوسف  التلمود،التلمود،  قواعدقواعد  فيفي  المرصودالمرصود  الكنزالكنز  انظرانظر)  2(
  .٢سنهدرين ص)  3(
  .٧٠سنهدرين ص)  4(
  .٢/٦٧سنهدرين )  5(
  .١٨/١٠سفر التثنية )  6(
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  عنعن  الحجابالحجاب  رفعرفع  لمحاوالتلمحاوالت  السحريةالسحرية  ساتساتالممارالممار  أنواعأنواع  بشدةبشدة  القديمالقديم  العهدالعهد  كتابكتاب  نددندد  لقدلقد  ::ويقولويقول

  ..))١١((األبحاثاألبحاث  علىعلى  السذاجةالسذاجة  تفوقتتفوقت  حيثحيث  بالفشلبالفشل  باءتباءت  الجهودالجهود  جميعجميع  لكنلكن  المستقبل،المستقبل،  استشراحاتاستشراحات

  وتلكوتلك  عندهم،عندهم،  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  التوراةالتوراة  تعاليمتعاليم  خالفواخالفوا  اليهوداليهود  أنأن  النصوصالنصوص  تلكتلك  منمن  يظهريظهر  

  غريباًغريباً  ليسليس  الصوابالصواب  فيهفيه  تقدتقديعيع  وماوما  دينهدينه  تعاليمتعاليم  يخالفيخالف  فمنفمن  اإلشكاالت،اإلشكاالت،  جميعجميع  لنالنا  تحلتحل  المخالفةالمخالفة

    ..أخرىأخرى  أديانأديان  تعاليمتعاليم  يخالفيخالف  أنأن  عليهعليه

  ::المالئكةالمالئكة  فيفي  المسلمينالمسلمين  عقيدةعقيدة  ::ثالثاًثالثاً

  إالّإالّ  المالئكةالمالئكة  جميعجميع  يبغضونيبغضون  فهمفهم  ..والشياطينوالشياطين  والجنوالجن  المالئكةالمالئكة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  هيهي  تلكتلك  

  مذهبمذهب  عنعن  تماماًتماماً  مختلفمختلف  مذهبهممذهبهم  فإنفإن  والمطر،والمطر،  بالخيربالخير  يأتيانيأتيان  ألنهماألنهما  وإسرافيلوإسرافيل  ميكائيلميكائيل

  كانكان  سواءسواء  تعالى،تعالى،  عنداهللاعنداهللا  منمن  جاءجاء  ماما  بكلبكل  اإليماناإليمان  علىعلى  نصنص  المسلمينالمسلمين  مذهبمذهب  فإنفإن  مسلمين،مسلمين،الال


�	  ��  ::المؤمنينالمؤمنين  عبادهعباده  واصفاًواصفاً  تعالىتعالى  فقالفقال  غيبياً،غيبياً،  أمأم  محسوساًمحسوساً  أمراًأمراً���  �	�
���  �  #������ ��  �#������ ��  �  �@I��* � � � �@I��* � � �   #�$@���� � � �#�$@���� � � �  

2XG��� �2XG��� �  ����  �����  �   T��C6+� �� � �� T��C6+� �� � ��  #��0��� �  �#��0��� �    وخروجوخروج  ونعيمه،ونعيمه،  القبرالقبر  وعذابوعذاب  نار،نار،والوال  بالجنةبالجنة  نؤمننؤمن  فنحنفنحن  ))٢٢((''  �

  فقالفقال  الموت،الموت،  بعدبعد  والبعثوالبعث  والقدر،والقدر،  وبالقضاءوبالقضاء  والشياطين،والشياطين،  والجنوالجن  المالئكةالمالئكة  ووجودووجود  الروح،الروح،

Q��5  ��  ::سبحانهسبحانه � �Q��5 � �  #3A1 � �#3A1 � �  j!�� �j!�� �  3A�� � �3A�� � �  	�H��� � � �	�H��� � � �  cO�BA� � � cO�BA� � �   �@I��* � � � �@I��* � � �   �"�� � �"�� �   #�<� �#�<� �  c3A�� � ��c3A�� � ��  �@�{�9 � � ��@�{�9 � � ومن حديث عمر   ))٣٣((''  �
  اآلخراآلخر  واليومواليوم  ورسلهورسله  وكتبهوكتبه  ومالئكتهومالئكته  باهللاباهللا  تؤمنتؤمن  أنأن  اإليماناإليمان: ( يح في الصح�بن الخطاب 

    ..))٤٤(())  وشرهوشره  خيرهخيره  بالقدربالقدر  وتؤمنوتؤمن

  فيفي  نحصيهانحصيها  أنأن  النستطيعالنستطيع  جداًجداً  كثيرةكثيرة  والشياطينوالشياطين  والجنوالجن  المالئكةالمالئكة  وجودوجود  علىعلى  واألدلةواألدلة  

    ::منهامنها  طرفاًطرفاً  نذكرنذكر  ولكنولكن  البحث،البحث،  هذاهذا

� ���z � :قال تعالى:  -١ �"� ���� 34� � � �� � � � � � e�eU�� �T �� �z�� � ¬&���* 8x�C  %U�� ������ h)xXs�� �T ��  � � � � � � � � �� � � � � �� � �      �  9 � � � � �� � ��
' @)r��  ��))٥٥((  

                                                            
القضاء، األخالق، واآلداب، والدين، والتقاليد، و: عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول: انظر)  1(

دار : سليم طنوس، دار النشر. د: جاك مارتي، نقله إلى العربية: ، ترجمة٣٦٠-٣٥٣كوهن، ص.آلي
  . م٢٠٠٥-١ط-بيروت-لبنان-الخيال

  .٣٣::البقرةالبقرة)  2(
  .٦١٦١::مريممريم)  3(
  ).٨ح/٣٧ص/١ج(  واإلحسان،واإلحسان،  واإلسالمواإلسالم  اإليماناإليمان  بيانبيان  بابباب  صحيح مسلم، كتاب اإليمان،)  4(

  .١٨:آل عمران) 5(
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  قالقال  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  أنأن((  ::هريرةهريرة  أبيأبي  حديثحديث  منمن  صحيحهصحيحه  فيفي  البخاريالبخاري  اإلماماإلمام  أخرجأخرج  --٢٢

  ثمثم  ،،  العصرالعصر  وصالةوصالة  لفجرلفجراا  صالةصالة  فيفي  ويجتمعونويجتمعون  ،،  بالنهاربالنهار  ومالئكةومالئكة  بالليلبالليل  مالئكةمالئكة  فيكمفيكم  يتعاقبونيتعاقبون

  وهموهم  تركناهمتركناهم  ::فيقولونفيقولون  ؟؟  عباديعبادي  تركتمتركتم  كيفكيف  ،،  بهمبهم  أعلمأعلم  وهووهو  فيسألهمفيسألهم  فيكمفيكم  بأتوابأتوا  الذينالذين  يعرجيعرج

  ..  ))١١(())يصلونيصلون  وهموهم  وأتيناهموأتيناهم  يصلونيصلون

  منمن  ولمةولمة  الملكالملك  منمن  لمةلمة  لمتانلمتان  ولهوله  إالإال  أحدأحد  ليسليس  إنهإنه  بنيةبنية  أيأي:(:(لعائشةلعائشة  بكربكر  أبيأبي  قولقول  --٣٣

  ..))٢٢(())الشيطانالشيطان

  بهبه  يحطيحط  لملم  بمابما  كذّبكذّب  فقدفقد  والشياطينوالشياطين  الجنالجن  منمن  موجودموجود  هوهو  مامابب  كذّبكذّب  فمنفمن((  ::االسالماالسالم  شيخشيخ  قالقال

  ..))٣٣(())علماًعلماً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول اهللا تعرج المالئكة والروح إليه، صحيح) 1(

  ).٢٩٩٢ح/٢٧٠٢ص/٦ج(

  ).٦٠٢١ح/٥٤٣ص/٣ج( ��  الصديقالصديق  بكربكر  أبيأبي  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  مناقبمناقب  ذكرذكر  المستدرك على الصحيحين،)  2(

  ).٢٤/٢٨٠ج(مجموعة فتاوى ابن تيمية، )  3(
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  الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  المالئكةالمالئكة  فيفي  اليهوداليهود  أقوالأقوال  علىعلى  الردالرد

  المالئكةالمالئكة  منمن  فوليهمفوليهم  أعداء،أعداء،  لهملهم  كماكما  المالئكةالمالئكة  منمن  أولياءأولياء  لهملهم  أنأن  اليهوداليهود  ادعىادعى  لقدلقد  

  المالئكةالمالئكة  منمن  السالمالسالم  عليهعليه  جبريلجبريل  ىىعلعل  وكراهيتموكراهيتم  حقدهمحقدهم  جامجام  وصبواوصبوا  بالخير،بالخير،  ينزلينزل  ألنهألنه  ميكائيل؛ميكائيل؛

  مردورةمردورة  هذههذه  عداوتهمعداوتهم  وإنوإن  ..والهالكوالهالك  بالحرببالحرب  ينزلينزل  أنهأنه  األسباب؛األسباب؛  تلكتلك  ومنومن  ادعوها،ادعوها،  ألسبابألسباب

  ::))١١((منهامنها  طرفاًطرفاً  نذكرنذكر  أسبابأسباب  لعدةلعدة  عليهمعليهم

  فيفي  شاركشارك  قدقد  وهووهو  الّرحمة،الّرحمة،  منمن  بهبه  واوانزلنزل  وِلماوِلما  م،م،أرسلهأرسله  لمنلمن  معاٍدمعاٍد  للمالئكةللمالئكة  المعاديالمعادي  إنإن  ::األولاألول

  ..عيداًعيداً  لهملهم  اليهوداليهود  جعلهجعله  والذيوالذي  ،،ربهربه  بإذنبإذن  ��  موسىموسى  بهبه  اهللاهللا  نجانجا  الذيالذي  مماليواليو  فيفي  فرعونفرعون  إهالكإهالك

  ،،الخفياتالخفيات  عالمعالم  تعالىتعالى  اهللاهللا  بإذنبإذن  ��  محمدمحمد  ونبيناونبينا  سيدناسيدنا  قلبقلب  علىعلى  القرآنالقرآن  أنزلأنزل  الذيالذي  هوهو  ::الثانيالثاني
  قبلهاقبلها  التيالتي  وللكتبوللكتب  لهالها  موافقاًموافقاً  التوراةالتوراة  منمن  يديهيديه  بينبين  لمالما  مصدقاًمصدقاً  جبريلجبريل  بهبه  نزلنزل  الذيالذي  القرآنالقرآن  وهذاوهذا

  ��  بمحمدبمحمد  البشارتالبشارت  ومنومن  السالم،السالم،  عليهعليه  موسىموسى  بشأنبشأن  التوراةالتوراة  فيفي  لمالما  ومطابقاًومطابقاً  د،د،التوحيالتوحي  أصولأصول  فيفي

  واجبكمواجبكم  فمنفمن  الصادقالصادق  المؤمن،المؤمن،  عملعمل  بهبه  عملتمعملتم  إذاإذا  اآلخرةاآلخرة  فيفي  أمانيكمأمانيكم  ويحققويحقق  شأنه،شأنه،  يعلييعلي  ماما  فيهفيه

  ..بهبه  نزلنزل  عمنعمن  صفحاًصفحاً  الذكرالذكر  ضربضرب  معمع  لذاته،لذاته،  تصديقكمتصديقكم

  وانطمستوانطمست  ..  الحقائقالحقائق  بهبه  ننيبصرويبصرو  الذيالذي  الروحي،الروحي،  الفطريالفطري  العقلالعقل  فقدوافقدوا  اليهوداليهود  إنإن  ::الثالثالثالث

  منمن  شيئاًشيئاً  يعمليعمل  الال  اهللاهللا  منمن  مأموراًمأموراً  ملكاًملكاً  يعادونيعادون  فكيففكيف  وإالّوإالّ  المضطرب،المضطرب،  الماديالمادي  بالعقلبالعقل  بصيرتهمبصيرتهم

  اهللاهللا  شاءشاء  منمن  علىعلى  بهبه  نزلنزل  وغيرهوغيره  المباركالمبارك  كالوحيكالوحي  رحمةرحمة  بإنزالبإنزال  اهللاهللا  أمرهأمره  فإنفإن  ..!..!؟؟  نفسهنفسه  تلقاءتلقاء

  حكايةحكاية  قالقال  كماكما  ..  هوهو  يريديريد  كماكما  الال  اهللاهللا  يريديريد  كماكما  ااأهلكهأهلكه  ومدنومدن  قرىقرى  بإهالكبإهالك  أمرهأمره  وإنوإن  عباده،عباده،  منمن
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  ..يصدقهايصدقها  بمابما  واإليمانواإليمان  الفرحالفرح  اجبكماجبكموو  فمنفمن  ،،للتوراةللتوراة  مصدقاًمصدقاً  لكونهلكونه  ::الرابعالرابع

  التيالتي  والخرافاتوالخرافات  البدعالبدع  منمن  عظيمةعظيمة  هدايةهداية  فيهفيه  ::أيأي  ))هدىهدى((  جبريلجبريل  بهبه  نزلنزل  ذيذيالال  أنأن  ::الخامسالخامس

  حتىحتى  ،،  واإلنسواإلنس  الجنالجن  شياطينشياطين  تلبيستلبيس  منمن    هيهي  التيالتي  والتأويالتوالتأويالت  بالتحريفبالتحريف  األدياناألديان  علىعلى  طرأتطرأت

                                                            
الشيطان، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، إغاثة اللهفان من مصائد : انظر)  1(
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  ،،  الضاللالضالل  منمن  تنقذهتنقذه  التيالتي  الهدايةالهداية  يرفضيرفض  الال  فطرياًفطرياً  عقالًعقالً  فالعاقلفالعاقل  ،،  والهوانوالهوان  الذلةالذلة  فيفي  أهلهاأهلها  ألقتألقت
  ..الكاذبالكاذب  زعمهزعمه  فيفي  لهله  عدواًعدواً  فيهافيها  طةطةالواسالواس  لكونلكون  ..  اءاءالسمالسم  نحونحو  برأسهبرأسه  وتشمخوتشمخ

  أنذرأنذر  فإنمافإنما  المقدس،المقدس،  بيتبيت  بخراببخراب  أنذركمأنذركم  قدقد  كانكان  إنإن  ::يعنييعني  ))للمؤمنينللمؤمنين  وبشرىوبشرى((  إنهإنه  ::السادسالسادس

  هذههذه  تتركونتتركون  فكيففكيف  للمؤمنين،للمؤمنين،  بالبشرىبالبشرى  أتىأتى  واآلنواآلن  الدار،الدار،  خرابخراب  فيفي  السببالسبب  همهم  الذينالذين  المفسدينالمفسدين

  البشرىالبشرى  بهذهبهذه  تظفرواتظفروا  حتىحتى  اإليماناإليمان  تحققونتحققون  الال  بالكمبالكم  فمافما  ..!..!؟؟  اإليماناإليمان  أهلأهل  منمن  كنتمكنتم  إنإن  البشرىالبشرى

    ..!..!؟؟  اآلخرةاآلخرة  وفيوفي  الدنياالدنيا  الحياةالحياة  فيفي

�ZC  ��  ::تعالىتعالى  قولهقوله  وفيوفي  ::السابعالسابع �ZC� �  	��	��  #�<� �#�<� �  ��3A9 � ����3A9 � ��  Z����  �  .Z����  �  .  �"�M� �  ��"�M� �  �  ��e"� � � ���e"� � � �  yA� �yA� �  dB%C�  � �dB%C�  � �  #J�* �  #J�* �     ������  �C3G�9 . � ��C3G�9 . � �  �s�.�s�.  t*� � �t*� � �  ��3� � ����3� � ��  

¦3T�9 � �¦3T�9 � �  ¦�*�� � � �¦�*�� � � �  t���$%��   � � �t���$%��   � �   م،م،حالهحاله  لحقيقةلحقيقة  وبيانوبيان  جبريل،جبريل،  عداوةعداوة  منمن  اليهوداليهود  زعمتهزعمته  لمالما  قامعقامع  ردرد  ))١١((''  �

  تلكتلك  وأنوأن  ،،جبريلجبريل  لعداوةلعداوة  دعواهمدعواهم  فيفي  حماقتهمحماقتهم  علىعلى  السابقةالسابقة  يةيةاآلاآل  فيفي  الحججالحجج  أقامأقام  بعدمابعدما  وذلكوذلك

  الصالةالصالة  عليهعليه  محمدمحمد  ورسولهورسوله  اهللاهللا  بينبين  واسطةواسطة  فيهافيها  كانكان  التيالتي  الهدايةالهداية  قبولقبول  منمن  تمنعتمنع  الال  العداوةالعداوة

  بتلكبتلك  اهللاهللا  أنزلهأنزله  الذيالذي  بالقرآنبالقرآن  اإليماناإليمان  منمن  يمتنعوايمتنعوا  أنأن  أبداأبدا  منهممنهم  يصحيصح  والوال  مملهله  يجوزيجوز  فالفال  والسالم،والسالم،

  مالئكةمالئكة  ولجميعولجميع  اهللاهللا  أعداءأعداء  أنهمأنهم  وهيوهي  حالهم؛حالهم؛  حقيقةحقيقة  بينبين  وهناوهنا  السابقة،السابقة،  اآليةاآلية  فيفي  المفصلةالمفصلة  الصفاتالصفات

  أرسلأرسل  الذيالذي  هللاهللا  أعداءأعداء  همهم  وإنماوإنما  يزعمون،يزعمون،  كماكما  بجبريلبجبريل  محصورةمحصورة  عداوتهمعداوتهم  فليستفليست  ورسله،ورسله،  اهللاهللا

  منمن  يعادييعادي  الذيالذي  إالإال  يعاديهيعاديه  الال  سفيرسفير  فجبريلفجبريل  األنبياء،األنبياء،  إلىإلى  وحيهوحيه  بإنزالبإنزال  ممالسالالسال  عليهعليه  جبريلجبريل

  ورسالتهورسالته  وحيهوحيه  علىعلى  وتمردهموتمردهم  الكريمالكريم  وبجنابهوبجنابه  هللاهللا  عداوتهمعداوتهم  منمن  ناشئةناشئة  لجبريللجبريل  فعداوتهمفعداوتهم  أرسله،أرسله،

  ..  كلماتهكلماته  تبديلتبديل  ومحاولتهمومحاولتهم

  وأنوأن  شيء،شيء،  كلكل  قبلقبل  هللاهللا  أعداءأعداء  وأنهموأنهم  حالهم،حالهم،  حقيقةحقيقة  لبيانلبيان  محمدمحمد  وأمةوأمة  محمدمحمد  أرشدأرشد  فاهللافاهللا  

  فهمفهم  واحدة،واحدة،  وظيفتهموظيفتهم  ألنألن  المالئكة؛المالئكة؛  منمن  وغيرهوغيره  لميكائيل،لميكائيل،  تهمتهمعداوعداو  تستلزمتستلزم  لجبريللجبريل  عداوتهمعداوتهم

  واحدة،واحدة،  وفطرتهموفطرتهم  األرحام،األرحام،  فيفي  ماما  وحفظوحفظ  والرياحوالرياح  القطرالقطر  منمن  الناسالناس  أمورأمور  جميعجميع  بتدبيربتدبير  الموكّلونالموكّلون

  فعداوةفعداوة  والمرسلين،والمرسلين،  المالئكةالمالئكة  جميعجميع  مقتمقت  بلبل  اآلخر،اآلخر،  مقتمقت  فقدفقد  أحدهمأحدهم  مقتمقت  منمن  واحدة،واحدة،  وحقيقتهموحقيقتهم

  المالئكة،المالئكة،  معمع  أيضاأيضا  المرسلينالمرسلين  جميعجميع  عداوةعداوة  تستلزمتستلزم  ولكنولكن  فقط،فقط،  المالئكةالمالئكة  عداوةعداوة  تستلزمتستلزم  الال  جبريلجبريل

  ..))٢٢((تعالىتعالى  سبحانهسبحانه  هللاهللا  عداوتهمعداوتهم  كلهكله  هذاهذا  ومنشأومنشأ
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  الثالثالثالث  الفصلالفصل

  ��������  النبيالنبي  معمع  الحوارالحوار  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  السماويةالسماوية  الكتبالكتب

  

  ::  مبحثانمبحثان  وفيهوفيه

  

  

  

  خاللخالل  ننمم  واالنجيلواالنجيل  التوراةالتوراة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  ..  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم

  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  ..  عليهمعليهم  والردوالرد  ��������  النبيالنبي  معمع
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  ولولاألاأل  المبحثالمبحث

  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  واإلنجيلواإلنجيل  لتوراةلتوراةاا  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة

  ��������  النبيالنبي
  

  

  ::  مطلبانمطلبان  وفيهوفيه

  

  

  

  ..  للتوراةللتوراة  اليهوداليهود  وتحريفوتحريف  إنكارإنكار  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ..  عقيدة اليهود في اإلنجيل: لب الثانيالمط
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  األولاألول  المطلبالمطلب

  للتوراةللتوراة  اليهوداليهود  وتحريفوتحريف  إنكارإنكار

   اإليمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجباًإن اإليمان بالكتب السماوية متضمن 
 ومن تلك الكتب؛ االنقياد لها والحكم بما فيها،األولى على األمم الذين نزلت إليهم الصحف 
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  لهالها  اإلنكاراإلنكار  إالّإالّ  واواأبأب  اليهوداليهود  منمن  التوراةالتوراة  أصحابأصحاب  أنأن  إالّإالّ  ،،التوراةالتوراة  حقحق  فيفي  القويةالقوية  واألدلةواألدلة  العظيمةالعظيمة

  ..  أوالتحريفأوالتحريف

  ..موسىموسى  علىعلى  نزلتنزلت  التيالتي  للتوراةللتوراة  اليهوداليهود  إنكارإنكار  ::أوالًأوالً

  فيهافيها  التوراةالتوراة  عليهمعليهم  أنزلأنزل  أنهأنه  منها؛منها؛  تحصىتحصى  الال  كثيرةكثيرة  بنعمبنعم  اليهوداليهود  علىعلى  تعالىتعالى  اهللاهللا  أنعمأنعم  لقدلقد  
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  منمن  أحداًأحداً  يؤِتيؤِت  لملم  ماما  اسرائيلاسرائيل  ييبنبن  أعطىأعطى  قدقد  تعالىتعالى  اهللاهللا  أنأن  علىعلى  تدلتدل  اآلياتاآليات  هذههذه  جميعجميع  

  ..باإلنكارباإلنكار  لهالها  ضواضواتعرتعر  هواهم،هواهم،  اإللهيةاإللهية  الكتبالكتب  هذههذه  توافقتوافق  لملم  االملم  ولكنهمولكنهم  العالمين،العالمين،
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  النبيالنبي  إلىإلى  يهوديهود  منمن  ناسناس  جاءجاء((  ::قالقال  القرظيالقرظي  كعبكعب  بنبن  محمدمحمد  عنعن  ::الطبريالطبري  اإلماماإلمام  قالقال  

  ألواحاًألواحاً  موسىموسى  بهبه  جاءجاء  كماكما  السماءالسماء  منمن  بكتاببكتاب  تأتيناتأتينا  أالأال  القاسمالقاسم  أباأبا  يايا  ::فقالوافقالوا  محتبمحتب  وهووهو  ��������

��&}�d  � ::اهللاهللا  فأنزلفأنزل  !!  اهللاهللا  عندعند  منمن  يحملهايحملها � � � �d�{&�� � � � �  ZT�� � �ZT�� � �  g�!)�� �  �g�!)�� �  �  #�� �#�� �  be��� . � �be��� . � �   4@%A� � � � 4@%A� � � �  �*�!<9 � �*�!<9 �   	�� 	��   =8&�� � �=8&�� � �  ''))١١((  ،،  
  أحدأحد  علىعلى  والوال  عيسىعيسى  علىعلى  والوال  موسىموسى  علىعلى  والوال  عليكعليك  اهللاهللا  أنزلأنزل  ماما  ::فقالفقال  يهوديهود  منمن  رجلرجل  فجثافجثا

  قَالُواقَالُوا  ِإذِْإذْ{{  اهللاهللا  كيفكيف  علمواعلموا  ماما  ::كعبكعب  بنبن  محمدمحمد  قالقال  }}قَدِرِهقَدِرِه  حقَّحقَّ  اللَّهاللَّه  قَدرواقَدروا  وماوما{{  ::اهللاهللا  فأنزلفأنزل  !!شيئاًشيئاً

  ..))٢٢(())أحدأحد  علىعلى  والوال  ::يقوليقول  وجعلوجعل  حبوتهحبوته  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  فحلفحل  }}شَيٍءشَيٍء  ِمنِمن  بشٍَربشٍَر  علَىعلَى  اللَّهاللَّه  َأنزَلَأنزَل  ماما

  األنبياء،األنبياء،  منمن  أحدأحد  علىعلى  سماويسماوي  ببكتاكتا  أيأي  نزولنزول  أنكرأنكر  اليهودياليهودي  هذاهذا  أنأن  ينينيبيب  الحديثالحديث  فهذافهذا  

  ::رجالرجال  ثالثةثالثة  إحدىإحدى  فإنهمفإنهم  واضحة،واضحة،  التوراةالتوراة  فيفي  اليهوداليهود  فعقيدةفعقيدة  ..التوراةالتوراة  كتابكتاب  الكتب؛الكتب؛  هذههذه  ومنومن

  موسىموسى  بهبه  جاءجاء  كماكما((  اليهودياليهودي  قولقول  وهووهو  موسىموسى  علىعلى  نزلنزل  الذيالذي  بالكتاببالكتاب  إالّإالّ  يؤمنيؤمن  الال  ::األولاألول

    ..))اهللاهللا  عندعند  منمن  يحملهايحملها  ألواحاًألواحاً

  اليهودياليهودي  الحبرالحبر  ولولقق  خاللخالل  منمن  وذلكوذلك  أحد،أحد،  علىعلى  اهللاهللا  عندعند  منمن  كتابكتاب  أيأي  بنزولبنزول  يعترفيعترف  الال  ::والثانيوالثاني

      ))!!شيئاًشيئاً  أحدأحد  علىعلى  والوال  عيسىعيسى  علىعلى  والوال  موسىموسى  علىعلى  والوال  عليكعليك  اهللاهللا  أنزلأنزل  ماما((  ::  ��  للنبيللنبي

  علىعلى  منهممنهم  واحدواحد  وكلوكل  التحريف،التحريف،  منمن  يداهيداه  تسلمتسلم  لملم  ولكنولكن  ،،اهللاهللا  عندعند  منمن  الكتبالكتب  بنزولبنزول  يقريقر  ::والثالثوالثالث

  وجودوجود  علىعلى  األدلةاألدلة  نوردنورد  وسوفوسوف  الثاني،الثاني،وو  األولاألول  عنعن  تحدثناتحدثنا  فقدفقد  صاحبه،صاحبه،  عنعن  يقليقل  الال  ضاللضالل

    ..  تعالىتعالى  شاءشاء  إنإن  التوراةالتوراة  نصوصنصوص  فيفي  التحريفالتحريف

  ..للتوراةللتوراة  اليهوداليهود  تحريفتحريف  ::ثانياًثانياً

  القطعالقطع  معهامعها  يصعبيصعب  متعاقبةمتعاقبة  وأدواروأدوار  متعددةمتعددة  بمراحلبمراحل  مرمر  واإلنجيلواإلنجيل  التوراةالتوراة  تحريفتحريف  إنإن  

  فقدتفقدت  ننأأ  بعدبعد  بدأبدأ  التوراةالتوراة  تحريفتحريف  بأنبأن  القولالقول  يمكنيمكن  ولكنولكن  التحريف،التحريف،  ذلكذلك  لبدايةلبداية  معينمعين  بتاريخبتاريخ

  عملعمل  أنأن  بعدبعد  سيماسيما  والوال  وتدمير،وتدمير،  غزوغزو  منمن  اليهوداليهود  لهله  تعرضتعرض  لمالما  نتيجةنتيجة  مراتمرات  عدةعدة  التوراةالتوراة

  العتيقالعتيق  العهدالعهد  كتبكتب  وسائروسائر  التوراةالتوراة  انعدمتانعدمت  الحادثةالحادثة  هذههذه  وفيوفي  ..بابلبابل  إلىإلى  اليهوداليهود  سبىسبى  علىعلى  بختنصربختنصر

                                                            
  .١٥٣١٥٣::النساءالنساء    )1(
  ).٢٦٧٢٦٧صص  //  ٧٧جج  ((  الطبريالطبري  تفسيرتفسير)  2(
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  وأكثروأكثر  نسخهانسخها  ضاعتضاعت  --زعمهمزعمهم  علىعلى––  الكتبالكتب  هذههذه  عزراعزرا  كتبكتب  ولماولما  رأساً،رأساً،  العالمالعالم  صفحةصفحة  عنعن

  ..))١١((نقولهانقولها

  وماوما  ونزعاتهم،ونزعاتهم،  ميولهمميولهم  منمن  منهامنها  ليسليس  ماما  فيهافيها  أدخلواأدخلوا  التوراةالتوراة  كتابةكتابة  اليهوداليهود  أعادأعاد  وعندماوعندما  

  اإلساءةاإلساءة  أبلغأبلغ  اهللاهللا  علىعلى  وأساءواوأساءوا  خالطوها،خالطوها،  التيالتي  األمماألمم  منمن  ورثوهاورثوها  وثنيةوثنية  منمن  قلوبهمقلوبهم  فيفي  أشربواأشربوا

  واختارهم،واختارهم،  اهللاهللا  اصطفاهماصطفاهم  الذينالذين  الطاهرينالطاهرين  أنبيائهأنبيائه  فيفي  وطعنواوطعنوا  ،،وصفاتهوصفاته  بذاتهبذاته  يليقيليق  الال  بمابما  ونعتوهونعتوه

  الكراهيةالكراهية  علىعلى  وركّزواوركّزوا  والمنكر،والمنكر،  الفحشاءالفحشاء  فيفي  وقوعاًوقوعاً  وأكثرهموأكثرهم  البشر،البشر،  أشرارأشرار  منمن  فجعلوهمفجعلوهم

    ..))٢٢((وتبديلوتبديل  تحريفتحريف  منمن  دسوهدسوه  ماما  آخرآخر  إلىإلى  ......األمماألمم  جميعجميع  علىعلى  والحقدوالحقد

  بأيديهمبأيديهم  ويكتبونويكتبون  فيبدلونهفيبدلونه  جيل،جيل،  بعدبعد  جيالًجيالً  كأفرادكأفراد  الال  كأجيالكأجيال  عليهمعليهم  منطبقمنطبق  والتحريفوالتحريف  

  بالنقصانبالنقصان  إماإما  التوارةالتوارة  كتابكتاب  علىعلى  وقعوقع  الذيالذي  والتحريفوالتحريف  هم،هم،نبينبي  علىعلى  وعزوعز  جلجل  اهللاهللا  أنزلهأنزله  الذيالذي  غيرغير

  ..عليهاعليها  بالزيادةبالزيادة  أوأو  منهامنها

  ::بالنقصانبالنقصان  التحريفالتحريف  --أأ

�ZC  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  --١١ �ZC� �  	�� �	�� �  be"�� � �be"�� � �  g�!)��� �  �g�!)��� �  �  ,
�� �,
�� �  =�5�=�5�  �* �*   �D��� ��D��� �  �+�"9 ��+�"9 �  ¦3T�9 � �¦3T�9 � �  (��%� � .(��%� � .  �"�%Uk� �� � � ��"�%Uk� �� � � �  /@S�HC�  � �/@S�HC�  � �  ���3B�� � �� ����3B�� � �� �  

#�0§�� � � � �#�0§�� � � � �  �:;<9  ��:;<9  �  ''))٣٣((..  

ُأِتى ِبيهوِدى ويهوِديٍة قَد زنَيا فَانْطَلَقَ   ��������  اهللاهللا  رسولرسول  أنأن((  ::قالقال  ��  عمرعمر  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  عنعن  --٢٢
 ، ما تَِجدون ِفى التَّوراِة علَى من زنَى:حتَّى جاء يهود فَقَاَل صلى اهللا عليه وسلم رسوُل اللَِّه
واقَالُوا نُسملُهمنُحا ومهوهجو ا))٤٤((دطَافُ ِبِهميا ووِهِهمجو نينُخَاِلفُ باِة : قَاَل، ورفَْأتُوا ِبالتَّو 

اِدِقينص كُنْتُم ِإن، هدُأ يقْرالْفَتَى الَِّذى ي عضِم وجِة الروا ِبآيرتَّى ِإذَا ما حوهءا فَقَروا ِبهاءفَج 
ى آيِة الرجِم وقَرَأ ما بين يديها وما وراءها فَقَاَل لَه عبد اللَِّه بن سالٍَم وهو مع رسوِل علَ
مره فَلْيرفَع يده فَرفَعها فَِإذَا تَحتَها آيةُ الرجِم فََأمر ِبِهما رسوُل  صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه

                                                            
، ٤٣٤٣::صص  لمحمد رحمة اهللا بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي،  الحق،الحق،  إظهارإظهار  ::انظرانظر    ))11((

د محمد عبد القادر خليل ملكاوي، الرئاسة العامة إلدارات الدكتور محمد أحم: دراسة وتحقيق وتعليق
    . م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠األولى، :  السعودية، الطبعة–البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

  ::صص  األعظمياألعظمي  الرحمنالرحمن  ضياءضياء  محمدمحمد  ::للدكتورللدكتور  الهند،الهند،  وأديانوأديان  والمسيحيةوالمسيحية  اليهوديةاليهودية  فيفي  دراساتدراسات  ::انظرانظر    ))22((
٢٢٢٢٢٢  --١٨٦١٨٦.(.(  

  .٩١٩١::األنعاماألنعام)  3(
  ). ٦٦ص/١ج(مختار الصحاح : انظر. (حممه تحميماً سخم وجهه بالفحم) 4(
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قَاَل عبد اللَِّه بن عمر كُنْتُ ِفيمن رجمهما فَلَقَد رَأيتُه يِقيها . صلى اهللا عليه وسلم فَرِجما ِهاللَّ
    ..))١١(())ِمن الِْحجارِة ِبنَفِْسِه

 ،)ما تجدون في التوراة(:  لليهود في الحديث�في سؤال النبي " : قال اإلمام النووي  
يدهم وال لمعرفة الحكم منهم، وإنّما هو إللزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، هذا السؤال ليس لتقل

روا أشياء، روه كما غي قد ُأوِحى إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغي�ولعله 
  ..))٢٢((  ""أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخْفَ ذلك عليه حين كتموه

  فأكذبهمفأكذبهم  الرجم،الرجم،  التوراةالتوراة  فيفي  الموجودالموجود  أنأن  علمعلم  قدقد  ��  النبيالنبي  أنأن  الحديثالحديث  فيفي  والواضحوالواضح""  

  القرآنالقرآن  نصوصنصوص  ذلكذلك  علىعلى  تتدلّدلّ  كماكما  وبدلواوبدلوا  فوافواحرحر  قدقد  أنهمأنهم  فالمعروففالمعروف  ذلك،ذلك،  غيرغير  قالواقالوا  حينماحينما

���U$K!M#  ��  ::للمؤمنينللمؤمنين  خطاباًخطاباً  تعالىتعالى  قولهقوله  مثلمثل  منمن  الكريم،الكريم، � � � � � �#�U$K!M�� � � � � � �  #��#��  ������� �  � �������� �  � �   )�� � � )�� � �  3C�� � �3C�� � �  #�<� �#�<� �  ��HMa  ���HMa  �   4��� .� � 4��� .� �  

&�� �&�� �#�U$� � �#�U$� � �  >X<� � �>X<� � �   ������   `� � `� �  �"�MH_� � � . � ��"�MH_� � � . � �  	�	�  3U* � �3U* � �  ������  c�%�A� �� �c�%�A� �� �   T�� � � T�� � �  #�$%U�� � �� �#�$%U�� � �� �    ''))٣٣((..  

���8BM  ::وقولهوقوله  �8BM�  �   4��"  � � 4��"  � �   4C�;@�� .� � � 4C�;@�� .� � �   T��U�� � � � T��U�� � � �  ��%U5�� � � � ���%U5�� � � � �   ¢�%C� � � � � ¢�%C� � � � �  h@D�C9 �� h@D�C9 ��   #�MH_� � . � �#�MH_� � . � �   %)���  � � %)���  � �  	A�	A�  �U����   � ��U����   � �  ��&"�� � � ���&"�� � � �  �N�9 � ��N�9 � �  ��� .��� .  
��H<J� � . ���H<J� � . �  �* �*   ��� ���� �  b�e�� � �b�e�� � �  L%K��  � �L%K��  � �  yA� � �yA� � �  h�x�-1 � �h�x�-1 � �   4��� .� � 4��� .� �  ��� ���   X@%C9  �X@%C9  �   4��� .� � 4��� .� �  }A�M� � �}A�M� � �   4�A� � � � 4�A� � � �  F0f��� � ��F0f��� � ��  #�� #��   � �������  �_�  ��_�  �  

t�&~s��   � � �t�&~s��   � � �''))٥٥(("))٤٤((..  

  فتلقانيفتلقاني  المدينةالمدينة  إلىإلى  خرجتُخرجتُ((  ::قالقال  العقيليالعقيلي  صخرصخر  أبيأبي  عنعن  مسندهمسنده  فيفي  أحمدأحمد  اإلماماإلمام  أخرجأخرج  --٣٣

  فيهفيه  سفرسفر  ومعهومعه  بيهوديبيهودي  فمرفمر  يمشي،يمشي،    عنهماعنهما  اهللاهللا  رضيرضي  وعمروعمر  بكربكر  أبيأبي  بينبين  ��������  اهللاهللا  رسولرسول

  بالذيبالذي  نشدتكنشدتك  يهودي،يهودي،  يايا  ::  ��������  النبيالنبي  فقالفقال  يديه،يديه،  بينبين  مريضمريض  لـهلـه  أخأخ  ابنابن  علىعلى  يقرؤهايقرؤها  التوراةالتوراة

  فتيفتيوصوص  نعتينعتي  اتكاتكتورتور  فيفي  أتجدأتجد  إسرائيل،إسرائيل،  لبنيلبني  البحرالبحر  وفلقوفلق  موسى،موسى،  علىعلى  التوراةالتوراة  أنزلأنزل

  موسى،موسى،  علىعلى  التوراةالتوراة  أنزلأنزل  بالذيبالذي  أشهدأشهد  لكنيلكني  ::أخيهأخيه  ابنابن  فقالفقال  ال،ال،  أنأن  برأسهبرأسه  فأومأفأومأ  ومخرجي،ومخرجي،

  أنأن  أشهدأشهد  وأناوأنا  كتابه،كتابه،  فيفي  ومخرجكومخرجك  وصفتكوصفتك  وزمانكوزمانك  نعتكنعتك  ليجدليجد  أنهأنه  إسرائيل،إسرائيل،  لبنيلبني  البحرالبحر  وفلقوفلق

  الفتىالفتى  وقبضوقبض  صاحبكمصاحبكم  عنعن  اليهودياليهودي  أقيمواأقيموا  ��������  النبيالنبي  فقالفقال  اهللا،اهللا،  رسولرسول  وأنكوأنك  اهللاهللا  إالإال  إلهإله  الال

                                                            
  ).١٦٩٩ح/١٣٢٦ص/٣ج(رجم اليهود أهل الذمة في الزنا : صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب)  1(

  ..  ))٢٠٨٢٠٨صص//١١١١جج((  الزناالزنا  حدحد  بابباب  //مسلممسلم  صحيحصحيح  علىعلى  النوويالنووي  شرحشرح    ))2((
  .٧٥:البقرة)  3(
  .١٣:المائدة)  4(
  .١٨:ود في القران والسنة، القسم األولاليه)  5(
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  وحنطهوحنطه  كفنهكفنه  وليولي  ثمثم  أخيكمأخيكم  عنعن  اليهوداليهود  أقيمواأقيموا((  ::روايةرواية  وفيوفي  ..))وأجنهوأجنه  ��������  النبيالنبي  عليهعليه  فصلىفصلى

  ..))١١((  )عليهعليه  وصلىوصلى

  خاللخالل  منمن  وصلتناوصلتنا  والتيوالتي  منها،منها،  باإلنقاصباإلنقاص  للتوراةللتوراة  اليهوداليهود  تحريفتحريف  علىعلى  األدلةاألدلة  هيهي  هذههذه  

  المقدسةالمقدسة  كتبهمكتبهم  خاللخالل  منمن  وصلتناوصلتنا  التحريفالتحريف  هذاهذا  علىعلى  أخرىأخرى  أدلةأدلة  وهناكوهناك  ،،  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم

  ::))٢٢((منهامنها

  نجدهانجدها  الال  والتيوالتي  التوراةالتوراة  إلىإلى  اإلنجيليةاإلنجيلية  اإلحاالتاإلحاالت  تلكتلك  ان؛ان؛بالنقصبالنقص  للتوراةللتوراة  تحريفتحريفالال  صورصور  منمن  --١١

  تسمىتسمى  بلدبلد  فيفي  وسكنوسكن  أتىأتى  ثمثم((  ::متىمتى  فيفي  جاءجاء  ماما  ذلكذلك  ومنومن  أيدينا،أيدينا،  بينبين  الموجودةالموجودة  األسفاراألسفار  فيفي

  ..التوراةالتوراة  منمن  شيءشيء  فيفي  ذلكذلك  يوجديوجد  والوال  ))٣٣(())ناصرياًناصرياً  سيدعىسيدعى  أنهأنه  ::  األنبياءاألنبياء  قولقول  ليكملليكمل  ناصرة،ناصرة،
  أنأن  منهامنها  واحدواحد  فيفي  يوجديوجد  الال  اآلناآلن  الموجودةالموجودة  األنبياءاألنبياء  كتبكتب  ألنألن  انمحت،انمحت،  هذاهذا  فيهافيها  كانكان  التيالتي  الكتبالكتبوو

    ..ناصرياًناصرياً  يدعىيدعى  عيسىعيسى

  الكهنةالكهنة  أنأن  التوراةالتوراة  فيفي  قرأتمقرأتم  ماما  أوأو((  ::قالقال  حينحين  بضياعهبضياعه  المسيحالمسيح  شهدشهد  ماما  النقصالنقص  صورصور  ومنومن  --٢٢

  ذلكذلك  فدلفدل  التوراة،التوراة،  كالمكالم  فيفي  مثلهمثله  يوجديوجد  والوال  ..))٤٤(())أبرياءأبرياء  وهموهم  السبتالسبت  يدنسونيدنسون  الهيكلالهيكل  فيفي  السبتالسبت  فيفي

  ..وفقدهوفقده  ضياعهضياعه  لىلىعع

  بيانبيان  نقصنقص  صموئيلصموئيل  سفرسفر  ففيففي  منه،منه،  بدالًبدالً  نجوماًنجوماً  النسخالنسخوو  التراجمالتراجم  بعضبعض  تضعتضع  ماما  النقصالنقص  ومنومن  --٣٣

  الربالرب  اتقيتماتقيتم  إنإن((  ::قالقال  صموئيلصموئيل  أنأن  ففيهففيه  اهللا،اهللا،  بادةبادةعع  علىعلى  استقاموااستقاموا  إنإن  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  جزاءجزاء

  يكميكمعلعل  يملكيملك  الذيالذي  أيضاًأيضاً  والملكوالملك  أنتمأنتم  وكنتموكنتم  الرب،الرب،  قولقول  تعصواتعصوا  ولمولم  صوته،صوته،  وسمعتموسمعتم  وعبدتموهوعبدتموه

  قولقول  عصيتمعصيتم  بلبل  الربالرب  صوتصوت  تسمعواتسمعوا  لملم  وإنوإن  ،،]]المطبوعالمطبوع  فيفي  هكذاهكذا[[  **********  إلهكمإلهكم  الربالرب  وراءوراء

  ..الثانيالثاني  صموئيلصموئيل  سفرسفر  فيفي  أخرىأخرى  مرةمرة  ممالنجوالنجو  وتتكرروتتكرر  ))٥٥(())عليكمعليكم  الربالرب  يديد  تكنتكن  الربالرب

ومن السقط أيضاً خاتمة اإلصحاح الثاني من سفر الخروج، الذي ينتهي بصورة   
 ، وقد أشار محققو نسخة الرهبانية )٦(.) بِني ِإسراِئيَل وعِلم اُهللاونَظَر اُهللا(: فجائية، عند قوله

                                                            
، والطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا ) ٢٣٥٣٩ح /٤١١ص/٥ج(مسند اإلمام أحمد )  1(

  . بيروت -، دار صادر )١٨٥ص/١ج(البصري الزهري، 
  ).).٥٣٩٥٣٩  ––  ٥٣٨٥٣٨((صص  //  ٢٢جج  ،،  الحقالحق  إظهارإظهار  ::  انظرانظر    ))22((

  ..  ))٢٣٢٣//٢٢((  متىمتى  انجيلانجيل    ))3((
  ).٥٥//١٢١٢((  متىمتى  انجيلانجيل)  4(

  ).).١٥١٥--١٤١٤//١٢١٢((  األولاألول  صموئيلصموئيلسفر )  5(

  .))٢٥٢٥  //٢٢  ((  الخروجالخروج  سفرسفر)  6(
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-(وفي أحيان أخرى وضع طابعو الكتاب المقدس عالمة اليسوعية إلى أن اإلصحاح مبتور، 
 محاباة الوجوه ---هذه أيضاً للحكماء(: ، ومن صورهللداللة على وجود سقط في النص) -

  .)٢()وه في سفر إرمياءونح )١()في الحكم ليست صالحة

  : تحريف بالزيادة والكذب-ب
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  ::السديالسدي  عنعن  أسباطأسباط  حدثناحدثنا  ::قالقال  عمروعمرو  حدثناحدثنا  ::قالقال  موسىموسى  حدثنيحدثني""  ::السيوطيالسيوطي  اإلماماإلمام  قالقالوو  
������� � � ������ � � �  �� ��� ! !"�� ��� ! !"  ��#$��� % �% ���#$��� % �% �  &�$���� � ! �&�$���� � ! �  منمن  يبيعونهيبيعونه  عندهمعندهم  منمن  كتاباًكتاباً  كتبواكتبوا  اليهوداليهود  منمن  ناسناس  كانكان  ::قالقال  }}

  ..))٤٤((""  قليالًقليالً  ثمناثمنا  بهبه  واواليأخذليأخذ  اهللاهللا  عندعند  منمن  أنهأنه  ويحدثونهمويحدثونهم  العربالعرب

  المشهورالمشهور  ولكنولكن  فيهافيها  األحكاماألحكام  بعضبعض  بزيادةبزيادة  للتوراةللتوراة  اليهوداليهود  تحريفتحريف  عنعن  تعالىتعالى  اهللاهللا  أخبرأخبر  لقدلقد  

  منمن  حذفوهحذفوه  ماما  استعاضةاستعاضة  منمن  بداًبداً  يجدوايجدوا  لملم  ولماولما  بالنقصان،بالنقصان،  التحريفالتحريف  كانكان  ��  النبيالنبي  عهدعهد  فيفي  ممههعندعند

  البراءالبراء  عنعن  مسندهمسنده  فيفي  أحمدأحمد  اماماإلماإلم  أخرجأخرج  فقدفقد  فيها،فيها،  ليسليس  أموراًأموراً  ذلكذلك  بعدبعد  عليهاعليها  زادوازادوا  التوراةالتوراة  أحكامأحكام

  علمائهم،علمائهم،  منمن  رجالًرجالً  ��������  النبيالنبي  فدعافدعا  ،،مجلودمجلود  مممحممحم  بيهوديبيهودي  ��������  النبيالنبي  علىعلى  مرمر  ""  ::قالقال  عازبعازب  بنبن

  موسى،موسى،  ىىعلعل  التوراةالتوراة  أنزلأنزل  بالذيبالذي  فأنشدكفأنشدك  ::قالقال  ..نعمنعم  ::قالقال  فيكم؟فيكم؟  الزانيالزاني  حدحد  تجدونتجدون  أهكذاأهكذا::فقالفقال

  ولكنولكن  الرجم،الرجم،  ولكنولكن  أحدثك،أحدثك،  لملم  بهذابهذا  نشدتنينشدتني  أنكأنك  ولوالولوال  ال،ال،  ::قالقال  فيكم؟فيكم؟  الزانيالزاني  حدحد  تجدونتجدون  أهكذاأهكذا

  فقلنافقلنا  الحد،الحد،  عليهعليه  ااأقمنأقمن  الضعيفالضعيف  أخذناأخذنا  وإذاوإذا  تركناهتركناه  الشريفالشريف  أخذناأخذنا  إذاإذا  فكنافكنا  أشرافنا،أشرافنا،  فيفي  الزناالزنا  كثركثر

  والجلدوالجلد  التحميمالتحميم  فوضعنافوضعنا  والوضيع،والوضيع،  الشريفالشريف  علىعلى  فيكونفيكون  الرجمالرجم  مكانمكان  شيئاشيئا  فنضعفنضع  نجتمعنجتمع  تعالواتعالوا

  فأنزلفأنزل  فرجم،فرجم،  بهبه  فأمرفأمر  ..أماتوهأماتوه  إذإذ  أمركأمرك  أحياأحيا  منمن  أولأول  أناأنا  إنيإني  اللهماللهم  ::  ��������  النبىالنبى  فقالفقال  ..الرجمالرجم  مكانمكان

���  ::اهللاهللا���  d"e_� � � �d"e_� � � �  	�
���  �	�
���  �  #�A+�&�� �  � �#�A+�&�� �  � �  PP  'H0)�� � � �'H0)�� � � �))٦٦(())))٥٥((..    

                                                            
  .))٢٣٢٣//٢٤٢٤  ((  األمثالاألمثال  سفرسفر)  1(
  ..))٥١٣٥١٣صص//٢٢جج  ((  الحقالحق  إظهارإظهار  ::انظرانظر    ))2(
  .٧٩٧٩  ::البقرةالبقرة)  3(
  ).٢٠٣ص/١ج(تفسير الدر المنثور ) 4(

  .١٧٦::عمرانعمران  آلآل  )5(
وصححه األلباني في ) ١٥٤ص/٤ج(ن، وأخرجه أبو داوود في السن) ٢٨٦ص/٤ج(مسند اإلمام أحمد ) 6(

  .٤٤٤٨حديث رقم 
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  التحميمالتحميم  ::وهووهو  آخرآخر  بحكمبحكم  التوراةالتوراة  فيفي  الرجمالرجم  حكمحكم  باستبدالباستبدال  اليهودياليهودي  العالمالعالم  ففاعترااعترا  بينبين  فالحديثفالحديث

  لهله  تعرضتتعرضت  الذيالذي  التحريفالتحريف  ومنومن  للتوراة،للتوراة،  تحريفهمتحريفهم  المقدسةالمقدسة  اليهوداليهود  كتبكتب  أثبتتأثبتت  وقدوقد  والجلد،والجلد،

  المواضعالمواضع  تلكتلك  يشمليشمل  كبيركبير  بابباب  وهووهو  الزيادة،الزيادة،  تحريفتحريف  والنصارىوالنصارى  اليهوداليهود  عندعند  المقدسةالمقدسة  األسفاراألسفار

  منمن  األسفاراألسفار  تضمنتهتضمنته  ماما  يشمليشمل  وكماوكما  األنبياء،األنبياء،  إلىإلى  ونسبتونسبت  فارفاراألساألس  فيفي  أضيفتأضيفت  التيالتي  المشينةالمشينة

  ورسلهورسله  اهللاهللا  عنعن  والمكذوبةوالمكذوبة  الملفقةالملفقة  األخباراألخبار  تلكتلك  ومنهومنه  بعدهم،بعدهم،  ظهرتظهرت  ومسمياتومسميات  تاريخيةتاريخية  معلوماتمعلومات

  ..))١١((قبُلقبُل  ذكرناهذكرناه  ممامما

  الذبيح،الذبيح،  قصةقصة  سياقسياق  فيفي  إسحاقإسحاق  اسماسم  التكوينالتكوين  سفرسفر  كاتبكاتب  ذكرذكر  الزيادة؛الزيادة؛  تحريفتحريف  صورصور  ومنومن  

  تُِحبه،تُِحبه،  الَِّذيالَِّذي  ،،وِحيدكوِحيدك  ابنَكابنَك  خُِذخُِذ((  ::الوحيدالوحيد  ابنهابنه  بذبحبذبح  إبراهيمإبراهيم  اهللاهللا  أمرأمر  فقدفقد  إسماعيل،إسماعيل،  منمن  بدالًبدالً

  إسحاقإسحاق  قبلقبل  ولدولد  وأنهوأنه  إبراهيم،إبراهيم،  أبناءأبناء  أكبرأكبر  إسماعيلإسماعيل  بأنبأن  صرحتصرحت  قدقد  التوراةالتوراة  وكانتوكانت  ..))٢٢(())سحاقَ،سحاقَ،إِِإ

  فيمافيما  ..))٣٣(())َألبرامَألبرام  ِإسماِعيَلِإسماِعيَل  ررهاجهاج  ولَدتْولَدتْ  لَمالَما  سنَةًسنَةً  وثَماِنينوثَماِنين  ِستٍِّستٍّ  ابنابن  َأبرامَأبرام  كَانكَان((  سنةسنة  عشرةعشرة  بأربعةبأربعة

  ..))٤٤(())نُهنُهاباب  ِإسحاقُِإسحاقُ  لَهلَه  وِلدوِلد  ننِحيِحي  سنٍَةسنٍَة  ِمَئِةِمَئِة  ابنابن  ِإبراِهيمِإبراِهيم  وكَانوكَان((  عاماًعاماً  عشرعشر  بأربعةبأربعة  بعدهبعده  إسحاقإسحاق  ولدولد

  اهللاهللا  وعدهوعده  وقدوقد  إسحاق،إسحاق،  بذبحبذبح  إبراهيمإبراهيم  أمرأمر  اهللاهللا  أنأن  المقدسالمقدس  بالكتاببالكتاب  المؤمنونالمؤمنون  يدعييدعي  كيفكيف  ثمثم  

  ولنولن  يموتيموت  لنلن  إسحاقإسحاق  ابنهابنه  أنأن  يعلميعلم  فإبراهيمفإبراهيم  بعد،بعد،  يولديولد  لملم  وهووهو  إسحاقإسحاق  ننمم  ونسالًونسالً  ذريةذرية  يريهيريه  أنأن

  لقولها،لقولها،  اسمعاسمع  سارةسارة  لكلك  تقولتقول  ماما  كّلكّل  فيفي((  ::اهللاهللا  وعدهوعده  كماكما  ذريةذرية  لهله  وستكونوستكون  سيكبر،سيكبر،  ألنهألنه  يذبح؛يذبح؛

  ولبسولبس  زيادةزيادة  ))إسحاقإسحاق((  وكلمةوكلمة  حق،حق،  ))وحيدكوحيدك  ابنكابنك  خذخذ((  ::فقولهفقوله  ..  ))٥٥(())نسٌلنسٌل  لكلك  يدعىيدعى  بإسحاقبإسحاق  ألنّهألنّه

    ..))٦٦((بالباطلبالباطل  للحقللحق

  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  الىالى  يصلوايصلوا  أنأن  استطاعوااستطاعوا  ولوولو  التوراة،التوراة،  علىعلى  تحريفهمتحريفهم  جامجام  اليهوداليهود  صبصب  ددلقلق  

��"�﴿﴿  ::فقالفقال  بحفظهبحفظه  تكفلتكفل  تعالىتعالى  اهللاهللا  ولكنولكن  تحريفه،تحريفه،  فيفي  ترددواترددوا  لمالما �"��   	~"� � �	~"� � �  ���e"� �� ����e"� �� �  H<
��� � .H<
��� � .  �"���  ��"���  �  ��� ���� �  
'#�NM�r� �  � �'#�NM�r� �  �   --  وعالوعال  جلجل  اهللاهللا  كتابكتاب  يمأليمأل  الذيالذي  واإلجاللواإلجالل  التعظيمالتعظيم  بينبين  تباينتباين  وأيوأي  فرقفرق  فأيفأي  ..))٧٧((�

  منمن  كثيركثير  فيفي  التوراةالتوراة  فإنفإن  ورسله،ورسله،  تعالىتعالى  هللاهللا  والمسبةوالمسبة  الهزءالهزء  منمن  التوراةالتوراة  فيفي  وردورد  ماما  وبينوبين--  القرآنالقرآن

  اهللاهللا  شعبشعب  فهمفهم  والمبادئ،والمبادئ،  القيمالقيم  بكلبكل  المستهترةالمستهترة  المتمردة،المتمردة،  اليهوداليهود  شخصيةشخصية  تعكستعكس  نصوصهانصوصها

                                                            
  .١٠١هل العهد القديم كلمة اهللا ص: انظر)  1(
  .))٢٢//٢٢٢٢((  التكوينالتكوين  سفرسفر)  2(
  .))١٦١٦//١٦١٦((  التكوينالتكوين  سفرسفر)  3(
  .))٥٥//٢١٢١((  التكوينالتكوين  سفرسفر)  4(
  .))١٣١٣--١٢١٢//٢١٢١((  التكوينالتكوين  سفرسفر)  5(
  ..))٤٦٣٤٦٣صص//٢٢جج((  الحقالحق  إظهارإظهار  ::انظرانظر    ))6((
  .    ٩٩::الحجرالحجر)  7(
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  ويزنونويزنون  سكرونسكرونيي  األنبياءاألنبياء  ولكنولكن  المختار،المختار،  اهللاهللا  شعبشعب  وهموهم  ويظلم،ويظلم،  ويجهلويجهل  يتعبيتعب  اهللاهللا  ولكنولكن  المختار،المختار،

  بذكربذكر  اهللاهللا  اعتنىاعتنى  الذينالذين  اليهوداليهود  همهم  هؤالءهؤالء  ،،  ...!!...!!  وفجارهموفجارهم  البشرالبشر  فساقفساق  منمن  وكأنهموكأنهم  ويقتلونويقتلون

  للتعاملللتعامل  الصحيحةالصحيحة  السبلالسبل  تعرفتعرف  وحتىوحتى  طريقهم،طريقهم،  تسلكتسلك  فالفال  اإلسالماإلسالم  أمةأمة  بهمبهم  تعتبرتعتبر  حتىحتى  صفاتهم؛صفاتهم؛

  ..معهممعهم

  ::  بالتحريفبالتحريف  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  تتهمتتهم  التيالتي  الكتبالكتب  --تت

  القديمالقديم  العهدالعهد  أسفارأسفار  هيهي  فهافها  المقدسة،المقدسة،  كتبهمكتبهم  اإلعتقاداإلعتقاد  ذلكذلك  فيفي  اليهوداليهود  علىعلى  الردودالردود  أعظمأعظم  منمن  

  األسفاراألسفار  كتابةكتابة  فيفي  الكاتبالكاتب  عزراعزرا  بدأبدأ  بابلبابل  فيفي  إسرائيلإسرائيل  بنوبنو  كانكان  فحينفحين  التوراة،التوراة،  بتحريفبتحريف  القومالقوم  تتهمتتهم

  ماما  أنبياءأنبياء  أعظمأعظم  أحدأحد  وهووهو  --  ،،  إرمياإرميا  النبيالنبي  لكنلكن  ،،  طويالًطويالً  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  عنعن  غابتغابت  والتيوالتي  الضائعة،الضائعة،

  بانحرافهمبانحرافهم  وأخبروأخبر  بابل،بابل،  إلىإلى  سبواسبوا  الذينالذين  الكذبةالكذبة  األنبياءاألنبياء  أولئكأولئك  علىعلى  كثيراًكثيراً  نعىنعى  --  السبيالسبي  قبلقبل

    ::منهامنها  عديدة،عديدة،  نصوصنصوص  فيفي  منهمنه  ذلكذلك  وقعوقع  وقدوقد  اهللا،اهللا،  وحيوحي  إلىإلى  ينسبونهينسبونه  فيمافيما  اهللاهللا  علىعلى  وكذبهموكذبهم

  ::قائلينقائلين  بالكذببالكذب  باسميباسمي  تنبؤواتنبؤوا  الذينالذين  األنبياءاألنبياء  قالتهقالته  ماما  سمعتسمعت  قدقد((  ::أرمياأرميا  سفرسفر  فيفي  وردورد  ماما  
  ..))١١(())حلُمتُحلُمتُ  حلُمتُ،حلُمتُ،

  حولهاحولها  الكذب،الكذب،  إلىإلى  إنهإنه  حقاًحقاً  معنامعنا  الربالرب  شريعةشريعة  حكماء،حكماء،  نحننحن  ::  تقولونتقولون  كيفكيف((  ::ويقولويقول  

  ..))٣٣((الكذبةالكذبة  الكتبةالكتبة  بيدبيد  اهللاهللا  كلمةكلمة  حرفتحرفت  فقدفقد  ،،  ))٢٢(())الكاذبالكاذب  الكتبةالكتبة  قلمقلم

  ::  القديمالقديم  العهدالعهد  تناقضاتتناقضات  --ثث

  متعلقمتعلق  هوهو  ماما  ومنهاومنها  المعتقد،المعتقد،  بأصولبأصول  متعلقمتعلق  هوهو  ماما  ومنهاومنها  كثيرة،كثيرة،  التوراتيةالتوراتية  والتناقضاتوالتناقضات  

  إلهإله((  اهللاهللا  أنأن  التوراةالتوراة  فتذكرفتذكر  ..ونقيضهاونقيضها  بالصفةبالصفة  اهللاهللا  تصفتصف  التوراةالتوراة  فأسفارفأسفار  ل،ل،وجوج  عزعز  اهللاهللا  بصفاتبصفات

  وردورد  ماما  يناقضيناقض  لكنهلكنه  ريب،ريب،  والوال  حقحق  وهووهو  ))٤٤(())يعيايعيا  والوال  يكليكل  الال  األرضاألرض  أطرافأطراف  خالقخالق  الربالرب  الدهرالدهر

  العملالعمل  طولطول  بعدبعد  عنهاعنها  للمتعبللمتعب  غناءغناء  الال  التيالتي  لالستراحةلالستراحة  يحتاجيحتاج  اهللاهللا  أنأن  زعمتزعمت  أخرىأخرى  مواضعمواضع  فيفي

  ::فتقولفتقول  استراح،استراح،  أنهأنه  --  كذباًكذباً  --  األسفاراألسفار  تزعمتزعم  واألرضواألرض  السماواتالسماوات  هللاهللاا  خلقخلق  أنأن  فبعدفبعد  والعناء،والعناء،
  عمِلِهعمِلِه  جِميِعجِميِع  ِمنِمن  السابِعالسابِع  الْيوِمالْيوِم  ِفيِفي  تَراحتَراحفَاسفَاس  ..عِمَلعِمَل  الَِّذيالَِّذي  عمِلِهعمِلِه  ِمنِمن  ابِعابِعالسالس  الْيوِمالْيوِم  ِفيِفي  اُهللاُهللا  وفَرغَوفَرغَ((

                                                            
  ..))  ٢٥٢٥//٢٣٢٣((  إرمياإرميا  سفرسفر    ))1((
  .))  ٨٨//٨٨((  إرمياإرميا  سفرسفر)  2(
  .١٠٤هل العهد القديم كلمة اهللا ص: انظر)  3(
  .))٢٨٢٨//٤٠٤٠((  إشعياإشعيا  سفرسفر)  4(
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  واَألرضواَألرض  السماءالسماء  الربالرب  صنَعصنَع  اٍماٍمَأيَأي  ِستَِّةِستَِّة  ِفيِفي  َألنَألن((  ::الخروجالخروج  سفرسفر  فيفي  ونحوهونحوه  ..))١١(())..عِمَلعِمَل  الَِّذيالَِّذي

رحالْبورحالْبكُلَّ  وكُلَّوا  واما،  ما،ِفيهِفيه  احتَراسواحتَراسِم  ِفيِفي  ووِمالْيوابِع  الْيابِعالس٢٢(())الس((..  

  يندميندم  الال  فهوفهو  ،،وضعفهموضعفهم  البشرالبشر  كمثلكمثل  ليسليس  أنهأنه  فتذكرفتذكر  العليم،العليم،  العظيمالعظيم  اهللاهللا  عنعن  التوراةالتوراة  حدثناحدثناوتُوتُ  

  يتَكَلَّميتَكَلَّم  َأوَأو  يفْعُل؟يفْعُل؟  والَوالَ  يقُوُليقُوُل  هْلهْل  ..فَينْدمفَينْدم  ِإنْساٍنِإنْساٍن  ابنابن  والَوالَ  فَيكِْذب،فَيكِْذب،  ِإنْسانًاِإنْسانًا  اُهللاُهللا  لَيسلَيس((  ::فتقولفتقول  يكذب،يكذب،  والوال

  والَوالَ  يكِْذبيكِْذب  الَالَ  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  نَِصيحنَِصيح  وَأيضاوَأيضا((  األموراألمور  بعواقببعواقب  الجهولالجهول  اإلنساناإلنسان  ةةصفصف  فالندمفالندم  ،،  ))٣٣(())؟؟  يِفييِفي  والَوالَ

،منْدي،منْدي  َألنَّهَألنَّه  سلَيسانًا  لَيانًاِإنْسِإنْس  منْدِليمنْدأمورأمور  علىعلى  الندمالندم  اهللاهللا  إلىإلى  فتنسبفتنسب  ؛؛ذلكذلك  تناقضتناقض  ةةالتوراالتورا  ولكنولكن  ..))٤٤(())ِلي  

  ِإلَىِإلَى  الربالرب  كَالَمكَالَم  وكَانوكَان((  ::يقوليقول  حيثحيث  إسرائيل،إسرائيل،  بنيبني  لملكلملك  شاولشاول  اختياراختيار  علىعلى  ندمهندمه  ذلكذلك  ومنومن  صنعها،صنعها،

  ،،))٥٥(())  كَالَِميكَالَِمي  يِقميِقم  ولَمولَم  وراِئيوراِئي  ِمنِمن  رجعرجع  َألنَّهَألنَّه  مِلكًا،مِلكًا،  شَاوَلشَاوَل  جعلْتُجعلْتُ  قَدقَد  َأنِّيَأنِّي  علَىعلَى  نَِدمتُنَِدمتُ  ::قَاِئالًقَاِئالً  صموِئيَلصموِئيَل
  ..ال؟ال؟  أمأم  يندميندم  اهللاهللا  فهلفهل

  ::  إسرائيلإسرائيل  لبنيلبني  التوراةالتوراة  تسليمتسليم  منمن  موسىموسى  تخوفتخوف  --جج

  فيفي  بعدهبعده  منمن  اختالفهماختالفهم  منمن  خوفاًخوفاً  وذلكوذلك  إسرائيل؛إسرائيل؛  بنيبني  إلىإلى  التوراةالتوراة  ��  موسىموسى  يسلميسلم  لملم  

  ،،  هذاهذا  التوراةالتوراة  كتابكتاب  خذواخذوا((  ::إسرائيلإسرائيل  لبنيلبني  قالقال  موسىموسى  أنأن  تثنيةتثنيةالال  سفرسفر  فيفي  جاءجاء  فقدفقد  تأويلها،تأويلها،
  عارفعارف  أناأنا  ألنيألني  عليكمعليكم  شاهداًشاهداً  هناكهناك  ليكونليكون  إلهكمإلهكم  الربالرب  عهدعهد  ))٦٦((ابوتابوتالتالت  بجانببجانب  وضعوهوضعوه

  بالحريبالحري  فكمفكم  الربالرب  تقاومونتقاومون  صرتمصرتم  قدقد  اليوماليوم  معكممعكم  حيحي  بعدبعد  أناأنا  ذاذا  هوهو  ..الصلبةالصلبة  ورقابكمورقابكم  بتمردكمبتمردكم

  ..))٧٧(())موتيموتي  بعدبعد

  يتجرأونيتجرأون  سوفسوف  بأنهمبأنهم  --  بهمبهم  الناسالناس  أعرفأعرف  وهووهو  ––  قومهقومه  منمن  يتوقعيتوقع  ��  موسىموسى  فهذافهذا  

  ))��  هارونهارون  أبناءأبناء((الويالوي  بنيبني  إلىإلى  سلمهسلمه  بلبل  ،،إسرائيلإسرائيل  بنيبني  إلىإلى  يسلمهيسلمه  أنأن  فرفضفرفض  ،،اهللاهللا  كتابكتاب  علىعلى

                                                            
  .))١١//٢٢((  التكوينالتكوين  سفرسفر)  1(
  ..))١٧١٧//٣١٣١((  الخروجالخروج  سفرسفر    ))2((
  .))١٩١٩//٢٣٢٣((  العددالعددسفر )  3(
  .))٢٩٢٩//١٥١٥((  األولاألول  صموئيلصموئيل  سفرسفر)  4(
  .))  ١٠١٠//١٥١٥((  األولاألول  صموئيلصموئيل  سفرسفر)  5(
  علىعلى  بصنعهبصنعه  أمرهمأمرهم  اهللاهللا  أنأن  يزعمونيزعمون  الخشبالخشب  منمن  صندوقصندوق  وهووهو  إسرائيل،إسرائيل،  بنيبني  مقدساتمقدسات  أقدسأقدس  منمن  التابوتالتابوت)  6(

  ).).٧١٧١صص  الخلف،الخلف،  سعودسعود  ::للدكتورللدكتور  األديان،األديان،  فيفي  دراساتدراسات.(.(صالتهمصالتهم  فيفي  يستقبلونهيستقبلونه  وكانواوكانوا  خاصة،خاصة،  هيئةهيئة

  ..  ))٢٤:٣١٢٤:٣١((  التثنيةالتثنية  سفرسفر    ))7((
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  وهكذاوهكذا  ،،))١١(())الربالرب  عهدعهد  تابوتتابوت  حامليحاملي  الويالوي  بنيبني  لكهنةلكهنة  وسلمهاوسلمها  التوراةالتوراة  هذههذه  موسىموسى  وكتبوكتب((

  ..إسرائيلإسرائيل  بنيبني  سائرسائر  عنعن  التوراةالتوراة  ��  موسىموسى  صانصان

  نصنص  فيفي  جاءجاء  فقدفقد  والشرائع،والشرائع،  لألحكاملألحكام  اليهوداليهود  تحريفتحريف  تبينتبين  التلمودالتلمود  منمن  األدلةاألدلة  بعضبعض  وهناكوهناك  --حح

  فإذافإذا  ..اإلسرائيلياإلسرائيلي  لصالحلصالح  فيهافيها  فانظرفانظر  ماما  بدعوةبدعوة  أمامكأمامك  وإسرائيليوإسرائيلي  مصريمصري  جاءجاء  إذاإذا((  ::ودودالتلمالتلم

  لهله  فقلفقل  شريعتهشريعته  وافقتوافقت  وإذاوإذا  ..شريعتناشريعتنا  تقضيتقضي  هكذاهكذا  للمصريللمصري  فقلفقل  شريعتناشريعتنا  المصلحةالمصلحة  وافقتوافقت

  يحافظوايحافظوا  لملم  الذينالذين  الشعوبالشعوب  ألنألن  األمر،األمر،  هذاهذا  منمن  االستغراباالستغراب  يلزميلزم  والوال  ..بذلكبذلك  شريعتكشريعتك  تقضيتقضي

  أيأي  البشري،البشري،  الجنسالجنس  ومنفعةومنفعة  لخدمةلخدمة  ومخلوقونومخلوقون  إلنسانيةإلنسانيةاا  عنعن  خارجونخارجون  الوصاياالوصايا  علىعلى

  ..))٢٢(())اليهوداليهود

  مأمورونمأمورون  فإنهمفإنهم  المسلمينالمسلمينأما موقف  ،هذا هو موقف اليهود من الكتب السماوية  

  اليهوداليهود  حرفحرف  أنأن  بعدبعد  ولكنولكن  التحريف،التحريف،  يديد  إليهاإليها  تصلتصل  أنأن  قبلقبل  السماوية،السماوية،  بالكتببالكتب  باإليمانباإليمان

  منمن  بهبه  جاءواجاءوا  بمابما  نكذبهمنكذبهم  والوال  الكتابالكتاب  أهلأهل  نصدقنصدق  أالَّأالَّ  ��  الرسولالرسول  أمرناأمرنا  فقدفقد  كتبهم،كتبهم،  والنصارىوالنصارى

  ..نةنةوالسوالس  الكتابالكتاب  علىعلى  كالمهمكالمهم  نعرضنعرض  حتىحتى  تشريعية،تشريعية،  أوأو  عقائديةعقائدية  أمورأمور

  والوال  الكتابالكتاب  أهلأهل  تصدقواتصدقوا  الال  ��������  النبيالنبي  عنعن((  ::هريرةهريرة  أبوأبو  حديثحديث  منمن  البخاريالبخاري  اإلماماإلمام  أخرجأخرج  

      ..))٣٣(())إليناإلينا  أنزلأنزل  وماوما  باهللاباهللا  آمناآمنا  قولواقولوا  وو  تكذبوهمتكذبوهم

  النبيالنبي  أتىأتى  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  أنأن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  جابرجابر  عنعن((  ::مسندهمسنده  فيفي  أحمدأحمد  اإلماماإلمام  روىروىوو  

  بنبن  يايا  فيهافيها  ))٤٤((أمتهوكونأمتهوكون  ::فقالفقال  فغضبفغضب  ��������  النبيالنبي  فقرأهفقرأه  الكتبالكتب  أهلأهل  بعضبعض  منمن  أصابهأصابه  بكتاببكتاب  ��������

  بحقبحق  فيخبروكمفيخبروكم  شيءشيء  عنعن  تسألوهمتسألوهم  الال  نقيةنقية  بيضاءبيضاء  بهابها  جئتكمجئتكم  لقدلقد  بيدهبيده  نفسينفسي  والذيوالذي  الخطابالخطاب

                                                            
  ).).٣١٣١//٩٩((  التثنيةالتثنية  سفرسفر)  1(

  .٣٦٣٦::  غمارةغمارة)  2(
 وغيرهاوغيرها  الشهادةالشهادة  عنعن  الشركالشرك  أهلأهل  يسأليسأل  الال  بابباب  الشهادات،الشهادات،  كتابكتاب  ،،صحيح البخاري) 3(

  ).٢٥٣٨ح/٩٥٣ص/٢ج(

  ومعنىومعنى  ،،  ))٤٧٣٤٧٣صص//٦٦جج((  المنثورالمنثور  الدرالدر  ::انظرانظر  ))والنصاريوالنصاري  اليهوداليهود  تهوكتتهوكت  كماكما  أنتمأنتم  أمتهوكونأمتهوكون((  روايةرواية  وفيوفي    ))4((

  ،،))٢٩٢٩صص//٣٣جج((  عبيد،عبيد،  أبوأبو  الهرويالهروي  سالمسالم  بنبن  لقاسملقاسم  الحديث،الحديث،  غريبغريب  ::وراجعوراجع  ،،  متحيرونمتحيرون  ::أيأي  متهوكونمتهوكون
  لسانلسان((وو  هـ،هـ،١٣٩٦١٣٩٦  األولى،األولى،  ::الطبعةالطبعة  ––  بيروتبيروت  --  العربيالعربي  الكتابالكتاب  داردار  خان،خان،  معيدمعيدالال  عبدعبد  محمدمحمد  ..دد  ::تحقيقتحقيق

  ،،استقامةاستقامة  غيرغير  علىعلى  يكونيكون  وأنوأن  القول،القول،  فىفى  االضطراباالضطراب  ::والتَّهفُّكوالتَّهفُّك  التَّهوكالتَّهوك  وقيلوقيل  ).).٥٠٨٥٠٨صص//١٠١٠جج((  العربالعرب
  بنبن  ودودلمحملمحم  الحديث،الحديث،  غريبغريب  فيفي  الفائقالفائق  ::انظرانظر((  متَحير،متَحير،  متَهوكمتَهوك  وو  هواكهواك  ورجلورجل  للحنيفيةللحنيفية  بهابها  فىفى  والضميروالضمير

  داردار  إبراهيم،إبراهيم،  الفضلالفضل  أبوأبو  محمدمحمد--  البجاويالبجاوي  محمدمحمد  عليعلي  ::تحقيقتحقيق  ،،))١١٧١١٧صص//٤٤جج((  الزمخشري،الزمخشري،  عمرعمر

  ..الثانيةالثانية  ::الطبعةالطبعة  لبنان،لبنان،  --  المعرفةالمعرفة
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  إالإال  وسعهوسعه  ماما  حياًحياً  كانكان  ��������  موسىموسى  أنأن  لولو  بيدهبيده  نفسينفسي  والذيوالذي  به،به،  فتصدقوافتصدقوا  بباطلبباطل  أوأو  بهبه  فتكذبوافتكذبوا

    ..))١١(())يتبعنييتبعني  أنأن

  فيمافيما  عيسىعيسى  والوال  موسىموسى  اتباعاتباع  لنالنا  يجوزيجوز  الال  فنحنفنحن  ::اهللاهللا  رحمهرحمه  تيميةتيمية  ابنابن  اإلسالماإلسالم  شيخشيخ  يقوليقول  

  ربناربنا  منمن  عليناعلينا  أنزلأنزل  ماما  نتبعنتبع  أنأن  عليناعلينا  وإنماوإنما  ،،شرعناشرعنا  خالفخالف  إذاإذا  اهللاهللا  عندعند  منمن  عليهماعليهما  أنزلأنزل  أنهأنه  علمناعلمنا

��"e���  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  ..رسولنارسولنا  إليناإلينا  بهبه  اهللاهللا  بعثبعث  الذىالذى  والمنهاجوالمنهاج  الشرعةالشرعة  ونتبعونتبع� �� � ����e"��� �� � �  d@��� � � d@��� � �   g�!)��� �  �g�!)��� �  �  

�r�*. �� �r�*. ��   �C3G�9 . � ��C3G�9 . � �  �s�.�s�.  t*� � �t*� � �  ��3� � ����3� � ��  	�� 	��   g�!)�� �  �g�!)�� �  �  ��$@4��9  � �� ���$@4��9  � �� �  �@%A � � ��@%A � � �   )��M� � � )��M� � �   4�@*� � � � 4�@*� � � �  8*� 8*�   be"�� � �be"�� � �  ��������  ��� ���� �  LB!��  � �LB!��  � �   T=��T�� � � � � T=��T�� � � � �  8A� �8A� �  

i=�5� �i=�5� �  	�� 	��   �r�. ���r�. ��  Z)�£ � Z)�£ �   U5� �U5� ���%� ���%� �   )��� �  )��� �   hA¤9 � � hA¤9 � �   �5�4���9 � �  ��5�4���9 � �  �  ���� ������ ��  =���=���  � �������   )%U�� � � � �� )%U�� � � � ��  h��9 � �h��9 � �  23���9 �  �23���9 �  �  	)z�� � �	)z�� � �   <�%B@�� �� � �� . <�%B@�� �� � �� .  PP  ������  
 <���� � <���� �  ���B!D�M�  � � ����B!D�M�  � � �  Q�:]� � � �Q�:]� � � �  m�� m��   ����   )U5H�� � �� �  )U5H�� � �� �   �U@�9  ��U@�9  �   )�B�@M� � �. � � )�B�@M� � �. � �  8*� 8*�    !�<� � � !�<� � �  �@M �@M   '#�0%!§� �  � � �'#�0%!§� �  � �   أنأن  لنالنا  يجوزيجوز  فكيففكيف  ،،  ))٢٢((�

��%d  ��  اسرائيلاسرائيل  بنىبنى  عبادعباد  منمن  عليناعلينا  وماوما  ،،صحتهاصحتها  نعلمنعلم  الال  حكايةحكاية  فيفي  اسرائيلاسرائيل  بنىبنى  عبادعباد  نتبعنتبع � d%�� �   h��a � �h��a � �  

3C� �3C� �  v%-� ��v%-� ��  �p���p��  ������  vB&<� �� �vB&<� �� �   )��� � � )��� � �  ������   !B&<� �� �� !B&<� �� ��  ��� ���� �  #��{&�� � � � �#��{&�� � � � �  8A� �8A� �  ��"�<� ���"�<� �  #�%$U�� � � ��#�%$U�� � � ��  ''))٤٤(())))٣٣((..  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
    ..١٥٨٩١٥٨٩  رقمرقم  حديثحديث  اإلرواءاإلرواء  فيفي  بشواهدهبشواهده  األلبانياأللباني  وحسنهوحسنه  ،،))١٥١٩٥١٥١٩٥  حح//٣٨٧٣٨٧صص//٣٣جج((  أحمدأحمد  اإلماماإلمام  مسندمسند    )1(
  .٤٨٤٨::المائدةالمائدة)  2(
  .١٣٤١٣٤::البقرةالبقرة)  3(
  ).).٤٦٣٤٦٣صص//١١١١جج((  تيميةتيمية  البنالبن  فتاوىفتاوىالال  مجموعمجموع    ))4((
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  المطلب الثاني

  عقيدة اليهود في اإلنجيل

 ن نسخ الكتب األولى بعضها ببعض حق، كما نسخ بعض شرائع التوراة باإلنجيل،إ  
� �m : عيسى عليه السالمقال اهللا تعالي عن �D+� ,Z@u"Y�� 2�+�!��� h$)r�� g�!)�� �$%U�� �� � � . 9 � � � � � �� � � � � � � � �  � � �� �  �

 )*+ 	� h��*  )!�5 3C �� Z@x�\� j�*� � . � �� �. �1   � � � � . � � �  �:S #�)@M �@M ¯0"{M :K�� h�@4< tK�� 	�  )� �%-� �� 9 � � � � .� � .� � �� �  � � � �� �  �  � � �� � �.
 #�  )��@* P #�H-3� ��� #�%<{� 8*  )�B"�� ��� #J�* ���s� jz@��� °H*?�� �$<?� ±H*�� ��� #J�*� � �  � � � � � �� � � � � . � � � � � � � � � � � � � � � � �� �  �   � � �� ���  � 

P  )@%A >H� ,
�� �U*  )� Z�?� 2�+�!�� 	� ,3� t* �s �C3G�� ,t����  !�< #�  )� h�[ d�J � � � . � � � � � � �� � �� � � � �� � � � � � � � � �      � �  � � . � �� ��. 9 9�  � �
'#�U@S�� ���� �����M  )*+ 	� h��*  )!�5� � � . � 1� � � � � �� � � . �� �))١١((.   

��>!� ��� P   :راة واإلنجيل والقرآن كما قال تعالىوكما نسخ كثير من شرائع التو   � � � �� � �
 =² Z< vUD� j!�+� =��� 	� �* �@f� ®�
A b�C d@�� �z"3T �"� 2H-[� P� h�&� �@"3�� c
zT1        � � � 9� �� � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � �� � �  � � �  � � �

e�� #����� #��!� 	�
%� �4B!<{&M� � � � �� � �� � �� � ��  � � � � j�?� jB��� b�DH�� #�UB!� 	�
�� , #����� ������*  T 	�
��� 2�z<� . � � � � � ��  � � � � �� � � �� � � � �   � � �
K��  p Z_� H)�s� 	A  T�4��� |�HUs�*  TH�{� Z@u"Y�� 2�+�!�� P  T3�A �*�!)� �"�3� ,
��� � � � � � � � � � ��� � �    � �� � � � � � � � � � � � � ��� ��  � � � � � � �    9  Q�B@ � .

 c�+eA� �* ����� 	�
��M  4@%A v"�< j!�� bXW?��  T³�  4�A L��� 7x�B]�  4@%A >H_�� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � .� � � � �    � �� � � ��  � � � � � � �  � � ��� �
 �� ZC , #�~%0s�  T d�z��� �U� be"� ,
�� +���� ��UB��� c��"�� � � �� � �� �� � � � � � � � � � � �  � �� � � ��  � � � � � �U@�  )@�� ��� b�D+ �� (���� ���9  � � � � �� �  � . � � � � �

 	��� ,
�� j�?� jB��� ���D+� ���* �����M v@$�� jz@_ �T �� �z�� � R+?�� Q��8&�� d%� �� ,
��� � � � � � � � �       � � . . . � � � � � �� � � � �� � � � � � �  � � �    � �
� c�UB��� ��8%<� ���*� � � � � � �  � ' #�3!´  )%U� � � �� � � � �))  ٢٢((.  

  اهللاهللا  كتابكتاب  هيهي  التيالتي  للتوراةللتوراة  مصدقاًمصدقاً  رسوالًرسوالً  السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  نبيهنبيه  تعالىتعالى  اهللاهللا  بعثبعث  وقدوقد  

  قالقال  كماكما  ،،عليهمعليهم  حرمحرم  ماما  لبعضلبعض  وتخفيفوتخفيف  لهم،لهم،  موعظةموعظة  فيهفيه  اإلنجيلاإلنجيل  معهمعه  وأنزلوأنزل  إسرائيل،إسرائيل،  لبنيلبني

�0C@��  ::تعالىتعالى�� � � � ���@0C��� � � � �  yA� �yA� �   T+�`�  � T+�`�  �  �&@U*� � �&@U*� �   	*� �	*� �   �H�� � � � �H�� � � �  �C3G�9 . � ��C3G�9 . � �  �s�.�s�.  t*� � �t*� � �  ��3� � ����3� � ��  	�� 	��   2�+�!�� � � �2�+�!�� � � �  c��@���� �� ��c��@���� �� ��  Z@u"Y��  Z@u"Y��    �@M �@M   ¦3T9 �¦3T9 �  

+�"�a � �+�"�a � �  ��� ���� ��C3G9 . ��C3G9 . �  �s�.�s�.  t*� � �t*� � �  ��3� � ����3� � ��  	�� 	��   2�+�!�� � � �2�+�!�� � � �  ¦3T�9 � �¦3T�9 � �  hNA���9 �  � ��hNA���9 �  � ��  t�!$%��  � � � .t�!$%��  � � � .  ''))٣٣((..    

                                                            
  .٤٩:آل عمران) 1(
  ).١٥٨-١٥٦:(األعراف) 2(

  .٤٦٤٦::المائدةالمائدة  سورةسورة) 3(
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(�)��  فيهافيها  بمابما  حاكماًحاكماً  بهابها  مؤمناًمؤمناً  أيأي""  ::كثيركثير  ابنابن  قالقال  *+�% � �� �(�)*+�% � �� �  �,-.�� ! !�,-.�� ! !  /�! !/�! !  0123 %0123 %  4�-�� % �4�-�� %   هدىهدى  ::أيأي  }}�

���516��3  مشكالتمشكالتالال  وحلوحل  الشبهاتالشبهات  إزالةإزالة  فيفي  بهبه  يستضاءيستضاء  ونورونور  الحقالحق  إلىإلى 7 � �%�516��3 7 � �%  �8�7�8�7  �9� � ��9� � �  /�1�! � ��/�1�! � ��  ��� !��� !  :�4�$��! � � ":�4�$��! � � "{{  
  يختلفونيختلفون  كانواكانوا  ماما  بعضبعض  إسرائيلإسرائيل  لبنيلبني  بينبين  ممامما  القليلالقليل  فيفي  إالإال  فيهافيها  لمالما  مخالفمخالف  غيرغير  لهالها  متبعاًمتبعاً  ::أيأي

�?�Z  ��  ::إسرائيلإسرائيل  لبنيلبني  قالقال  أنهأنه  السالمالسالم  عليهعليه  المسيحالمسيح  عنعن  إخباراًإخباراً  تعالىتعالى  قالقال  كماكما  فيه،فيه،�  � �Z�?��  � �   )�� � )�� �  �U*� � ��U*� � �  


�� �
�� �,,  >H�� . �>H�� . �   )@%A� �� � � )@%A� �� �   أحكامأحكام  بعضبعض  نسخنسخ  اإلنجيلاإلنجيل  أنأن  العلماءالعلماء  قولقول  منمن  المشهورالمشهور  كانكان  ولهذاولهذا  ))١١((''  �

  وموعظةوموعظة  به،به،  يهتدىيهتدى  هدىهدى  اإلنجيلاإلنجيل  وجعلناوجعلنا  ::أيأي  }}لِّلْمتَِّقينلِّلْمتَِّقين  وموِعظَةًوموِعظَةً  وهدىوهدى{{  ::تعالىتعالى  وقولهوقوله  التوراةالتوراة

  ..))٢٢((""وعقابهوعقابه  وعيدهوعيده  وخافوخاف  اهللاهللا  اتقىاتقى  لمنلمن  ::أيأي  للمتقينللمتقين  والمآثم،والمآثم،  المحارمالمحارم  ارتكابارتكاب  عنعن  زاجراًزاجراً  أيأي

  يصدقيصدق  اهللاهللا  كتبكتب  ألنألن  ؛؛  }}معهممعهم  لِّمالِّما  مصدقاًمصدقاً{{  ::ثناؤهثناؤه  جلجل  قالقال  وإنماوإنما""  ::اهللاهللا  رحمهرحمه  الطبريالطبري  قالقال  

  مثلمثل  به،به،  جاءجاء  وبماوبما  بهبه  واإليمانواإليمان  ��  محمدمحمد  باتباعباتباع  األمراألمر  منمن  والقرآنوالقرآن  اإلنجيلاإلنجيل  ففيففي  ،،بعضاًبعضاً  بعضهابعضها

  وراءوراء  عماعما  خبرهمخبرهم  إذإذ  لليهودلليهود  ثناؤهثناؤه  جلجل  قالقال  فلذلكفلذلك  السالم؛السالم؛  عليهعليه  موسىموسى  توراةتوراة  فيفي  ذلكذلك  منمن  الذيالذي

  الحقالحق  إنهإنه  ::أنبيائهأنبيائه  إلىإلى  أنزلهاأنزلها  التيالتي  الكتبالكتب  منمن  عليهعليه  اهللاهللا  صلواتصلوات  موسىموسى  علىعلى  أنزلهأنزله  الذيالذي  كتابهمكتابهم

  ..))٣٣((""مكذبونمكذبون  بهبه  اليهوداليهود  يمايمافف  موافقموافق  لهله  أنهأنه  يعنييعني  معهم،معهم،  الذيالذي  للكتابللكتاب  مصدقاًمصدقاً

  ،،عليهمعليهم  تعالىتعالى  اهللاهللا  أنزلهاأنزلها  التيالتي  الخيراتالخيرات  وتلكوتلك  والوضوح،والوضوح،  البيانالبيان  ذلكذلك  كلكل  بعدبعد  اليهوداليهود  ننوإوإ  
  اإلماماإلمام  ههأخرجأخرج  ماما  ذلكذلك  ومنومن  السالم،السالم،  عليهعليه  عيسىعيسى  نبيهنبيه  علىعلى  نزلهنزله  الذيالذي  اهللاهللا  بكتاببكتاب  كذبواكذبوا  أنهمأنهم  إالّإالّ

  رسولرسول  علىعلى  النصارىالنصارى  منمن  نجراننجران  أهلأهل  قدمقدم  لمالما  ::قالقال  عنهماعنهما  اهللاهللا  رضيرضي  عباسعباس  ابنابن  عنعن  الطبريالطبري

  علىعلى  أنتمأنتم  ماما  ::حريملةحريملة  بنبن  رافعرافع  فقالفقال  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  عندعند  فتنازعوافتنازعوا  يهود،يهود،  أحبارأحبار  أتتهمأتتهم  ��������  اهللاهللا

  علىعلى  أنتمأنتم  ماما  ::النصارىالنصارى  منمن  نجراننجران  أهلأهل  منمن  رجلرجل  فقالفقال  وباإلنجيل،وباإلنجيل،  مريممريم  بنبن  بعيسىبعيسى  وكفروكفر  شيءشيء

�C  ��  ::قولهماقولهما  منمن  ذلكذلك  فيفي  وجلوجل  عزعز  اهللاهللا  فأنزلفأنزل  بالتوراة،بالتوراة،  وكفروكفر  موسىموسى  نبوةنبوة  وجحدوجحد  شيءشيء� �C�� �v�� �v�� �  

O�4@��� � � �O�4@��� � � �  v&@� � � �v&@� � � �  ¦+�G���� � �¦+�G���� � �  yA� � �yA� � �  =²1 � �=²1 � �  v��C� � � �v��C� � � �  ¦+�G���� � �¦+�G���� � �  v&@� � � �v&@� � � �  O�4@��� � � �O�4@��� � � �  yA� �yA� �  =²1 � �=²1 � �   T�� � � T�� � �  #�%!�� � � �#�%!�� � � �  g�!)��� �  �g�!)��� �  �  d�
<�  � �d�
<�  � �  

b�C� �b�C� �  	�
���  �	�
���  �  ����  #�$%U�� � �� �#�$%U�� � �� �  Z;�� � Z;�� �    p�C�  � � p�C�  � �  � ���M�����M�   )_� � � � )_� � � �   4�@*� �� � � 4�@*� �� � �  >��� ��>��� ��  h��@��� � � �h��@��� � � �  8@M� 8@M�   �"�<� ��"�<� �����  �@M �@M   #�0%!�� �  � � �#�0%!�� �  � � �  ''))٥٥(())))٤٤((..  

فإن قالت :  ، وتأويل اآلية�هؤالء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي : وقال  
اليهود ليست النصارى في دينها على صواب، وقالت النصارى ليست اليهود في دينها على 

                                                            
  .٥٠٥٠::عمرانعمران  آلآل  سورةسورة) 1(
  ).٦٥ص/٢ج(تفسير ابن كثير ) 2(

  ).٤١٩ص/١ج(تفسير الطبري )  3(

  .١١٣١١٣::البقرةالبقرة)  4(
  ).٤٩٥ص/١ج(تفسير الطبري )  5(
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يع كل فريق منهم صواب، وإنما أخبر اهللا عنهم بقيلهم ذلك للمؤمنين، إعالماً منه لهم بتضي
وجحودهم مع ذلك ما . حكم الكتاب الذي يظهر اإلقرار بصحته، وبأنه من عند اهللا عز وجل 

أنزل اهللا تعالى فيه من فروضه؛ ألن اإلنجيل الذي تدين بصحته وحقيقته النصارى يحقق ما 
من في التوراة من نبوة موسى عليه السالم، وما فرض اهللا تعالى على بني إسرائيل فيها 

الفرائض، وأن التوراة التي تدين بصحتها وحقيقتها اليهود تحقق نبوة عيسى عليه السالم، وما 
جاء به من عند اهللا من األحكام والفرائض، ثم قال كل فريق منهم للفريق اآلخر ما أخبر اهللا 

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على ( عنهم في قوله 
  الذي يشهد على كذبه في قيله ذلك، فأخبر تعالىمع تالوة كل واحد من الفريقين كتابه) ء شي

أن كل فريق منهم قال ما قال من ذلك على علم منهم أنهم فيما قالوه مبطلون، وأتوا ما أتوا 
وقالت اليهود : معنى ذلكو هم فيه ملحدون،كفرهم بما كفروا به على معرفة منهم بأنمن 

ارى على شيء من دينها منذ دانت دينها، وقالت النصارى ليست اليهود على ليست النص
  . ))١١((شيء منذ دانت دينها، فكذب اهللا تعالى الفريقين في قيلهما ما قاال

أوائل النصارى ال قد كانت : "قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قيل: وفي قوله  
 قال بلى قد .ى ليست اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا، وقالت النصار،على شيء

  . ))٢٢(("كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا

  ضللضلل  بعضهمبعضهم  أنأن  إلىإلى  والحسدوالحسد  الهوىالهوى  الكتابالكتاب  بأهلبأهل  بلغبلغ  أنهأنه  وذلكوذلك""  ::السعديالسعدي  الشيخالشيخ  قالقال  

  تضللتضلل  فرقةفرقة  فكلفكل  وغيرهم،وغيرهم،  العربالعرب  مشركيمشركي  منمن  ونوناألمياألمي  فعلفعل  كماكما  بعضاً،بعضاً،  بعضهمبعضهم  وكفروكفر  بعضاً،بعضاً،

  الال  فإنهفإنه  عباده،عباده،  بهبه  أخبرأخبر  الذيالذي  العدلالعدل  بحكمهبحكمه  المختلفينالمختلفين  بينبين  اآلخرةاآلخرة  فيفي  اهللاهللا  ويحكمويحكم  ،،األخرىاألخرى  الفرقةالفرقة
  ومنومن  نواهيه،نواهيه،  واجتنبواجتنب  ربهربه  أوامرأوامر  وامتثلوامتثل  والمرسلين،والمرسلين،  األنبياءاألنبياء  جميعجميع  صدقصدق  لمنلمن  إالّإالّ  نجاةنجاة  والوال  فوزفوز

  ..))٣٣((""هالكهالك  فهوفهو  عداهمعداهم

 السماوية تلك هي أفكار اليهود واعتقادهم في األنبياء عليهم الصالة والسالم، وبالكتب  
التي جاء بها األنبياء من عند اهللا تعالى، فلهم جرأة عجيبة على أنبيائهم، فإذا خالف هواهم ما 
جاءوا به، سرعان ما يتعرضوا لهم بالتكذيب والشتم، وقد تصل بهم الجرأة إلى القتل، قال 

                                                            
  ).٤٩٥ص/١ج(تفسير الطبري : انظر) 1(

  ).١٠٨ص/١٩ج(، وانظر مجموع الفتاوى ) ١١٥-١١٤(ص/١لجواب الصحيح جا)  2(

  ).٦٣ص/١ج(تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي )  3(
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�� ��@0C	 c3U* *��: تعالى g�!)�� �D�� ��@�� 3����    � � � � �� � � � �� � � �� � �� � �H* c�"3��� Q��@B��  �H� 	*� �&@A ��@��� ZDH � � . � � � � � � � � � � � � � �� � � � ��  � 
'#�%!�� ���HM�  !*
< ���H0M  ��)!D�  )&0"� ¦�´ � 8* b�D+  <=�5 8%)M� (3���� � � �� � � � � � � � �� 9 9 � � � �� � � � �� � � � � � � �� � �� � � �� �� � ��  a ))١١((.   

 في المناظرة التي وقد ظهر هذا جلياً مكذب لما جاء به النبي، �والمكذب للنبي   
 منهم أنكر الكتاب الذي نزل على نبي  بين اليهود والنصارى، فكّل�حدثت أمام النبي 

فالحديث السابق يبين مدى حقد اليهود على األنبياء، وإن إنكارهم لعيسى واإلنجيل . اآلخر
يالمأل ظهرونها على ظهر العقيدة الدفينة بداخلهم، والتي سرعان ما ي . 

تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ اهللا : " شيخ اإلسالم ابن تيميةقال  
 وفي اإلنجيل بإجابة عيسى بتصديق ،عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى عليه السالم

 فاليهود كذبوا ، بما في يدي صاحبه يكفرموسى وبما جاء به من التوراة من عند اهللا، وكلٌّ
النصارى وقالوا ليسوا على شيء، والنصارى كذّبوا بجميع ما تميز به اليهود عنهم حتى بدين 

 بل أمرهم بالعمل بها وكذبوا بكثير من الذين ،في شرائع التوراة التي لم ينسخها المسيح
 لكن النصارى وإن ،تميزوا به عنهم حتى كذبوا بما جاء به عيسى عليه السالم من الحق

ليهود ومعاداتهم على الحد الواجب عما ابتدعوه من الغلو والضالل، فال بالغوا في تكفير ا
ا كذبوا المسيح صاروا كفاراً كما قال تعالى للمسيحريب أن اليهود لم : �� �&@A �� ���� b�C J��.  � � � � �

�� ZA�5� ��H0< 	�
�� 	� iH4K�� µ� dUM�+� d@M�!�� � � �   � � � � � � � �� � � � � �� � �� . � �  � � . h��@��� >�� m� ��H0< 	�
��  �M i�UB�� 	�
   � � � �� � � � � � � � � � �� � �� �
'#�0%!§ �@M  !�< 8@M  )�@*  )�{M  )U5H� µ�  `� �    � � � �� � � � � � � � � �� �� � �� � �� � �  
�	 ����� >�"��  :وقال تعالى ، ))٢٢((��� ��� ���� � � �� �  � � � �

� 	*� �&@A b�C 8< ��� +�G"�� � �� � � � � � � � v���M ��� +�G"� 	~" #��+��r� b�C ��� m� ,+�G"� 	� t�+��~%�  �H� � � � � . � � �� � � � � � � � � �� �� �   �� � � � �� 

'	�HT�^ ��~Bf{M  T�3A yA ����� 	�
�� �"3�{M h0x�S QH0<� Z@x�\� j�* 	� h0x�S� � � � . � � � � �       � � �� �� �� � � � � .� � � �� � �� � a a� � �� ))٤٤(("))٣٣((.  
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  الثانيالثاني  لمبحثلمبحثاا

  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة

  ..  عليهمعليهم  والردوالرد  ��������
  

   :وفيه مطلبان

  

  

  

  

  ..  الكريمالكريم  للقرآنللقرآن  اليهوداليهود  إنكارإنكار  ::األولاألول  المطلبالمطلب

   .الرد على اليهود في هذا اإلنكار: المطلب الثاني
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 أن يؤمنوا باهللا وكتبه إن اهللا تعالى قد أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين،  
ورسله واليوم اآلخر، ومن أنكر شيئاً منها فإنه كافر باهللا تعالى، وقد نصت اآليات القرآنية 

���C���  ::تعالىتعالى  اهللاهللا  فقالفقال. بالكتب السماويةعلى اإليمان  ������C�� ��  ����� ������ �   ���*���*  ���� ����� �  be"��  �be"��  �  ��@��� � � ��@��� � �   ���� ����� �  be"��  �be"��  �  m�� m��    @T�H*�� � �  @T�H*�� � �   

Z@A8D���  � �  �Z@A8D���  � �  �  ���� �~D�� � �  �~D�� � �   g��U��� � �� �g��U��� � �� �  ¡�BD?�� � ��¡�BD?�� � ��  ���� ����� �  ����  �����  �  �D��� ��D��� �  �&@A��  ��&@A��  �  ���� ����� �  ����  �����  �  #�@B���� �  �#�@B���� �  �  	�	�   ¢+� . � ¢+� . �  ����   H0"� . � � H0"� . � �  t*� � �t*� � �  

3��1 � �3��1 � �   4��� .� � 4��� .� �  	~"�� � ��	~"�� � ��  ��� ���� �  '#�$%&�� � � �'#�$%&�� � � �))١١((.  

التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند اهللا عز وجل، على : ومعنى اإليمان بالكتب"  
سله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، وأنها كالم اهللا عز وجل ال كالم غيره، وأن ر

اهللا تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء، وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء 
حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول 

�   �: قال تعالىالبشري، كما �D+ ZDH� �� g�u� =�+� 	� �� �@�� �� ���� �$%)� #� �B� #�< ���9 �� � � � � � � �� .   � � � � � � � � �� � �1 19 � � � �
'  @)� �A �"� =�l� �� �"J�* j��@Ma � � � �   � � �¥  � � � �  �))٣٣(("))٢٢((.   

�yA ��@0C � �: وإن جميعها يصدق بعضها بعضاً ال يكذبه، كما قال تعالى في اإلنجيل   � � � � �
 t* �s �C3G�� +�"� ¦3T �@M Z@u"Y� c��@��� 2�+�!�� 	� ��3� t* �s �C3G�  �H� 	*� �&@U*  T+�`�� �� � a � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � ��. �.9 9 �. 9 � � � � .�      �     

' t�!$%� hNA��� ¦3T� 2�+�!�� 	� ��3��     � 9 � �� � � � �� . 9 � � � � � � ��"e��� ��d@ ��(!��r�* g ن الكريم  وقال في القرآ))٤٤((��. ��  � �� � � � � �� �  �
 	� i=�5 8A  T=��T� LB!� �� ���� be"� 8*  4�@*  )��M �@%A ��$@4�� g�!)�� 	� ��3� t* �s �C3G�� � � � � � � � � � � � � � �     � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � .� �  � � �� � � �9 9 �.

A¤  )�� ��%U5 Z)� �r�� � ��   � � �� � £ . ��  <��� �� P  <�%B@� 	)z�� 23��� h��  )%U� ���� =�� ��� �5�4��� h� � � � �� � � � � � � � � � � � �� . � � �  9 9 9 9� � �� � �
' #�0%!§ �@M  !�< 8*  )�B�@M �U@�  )U5H� �� m� Q�:]� ���B!D�M� �     � � � � � �� � � � � � � � �� � � �. �� �9 ��  �  � ))٥٥((.   

                                                            
  .١٣٦١٣٦::البقرةالبقرة)  1(
  .٥١:الشورى)  2(
  ::تحقيقتحقيق  ، )٦٧٢ص/٢ج(  حكمي،حكمي،  أحمدأحمد  بنبن  لحافظلحافظ  األصول،األصول،  علمعلم  إلىإلى  الوصولالوصول  سلمسلم  بشرحبشرح  لقبولمعارج ا)  3(

   ..مم١٩٩٠١٩٩٠  --  هـهـ١٤١٠١٤١٠،،  األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  --  الدمامالدمام  --  القيمالقيم  ابنابن  داردار  عمر،عمر،  أبوأبو  محمودمحمود  بنبن  عمرعمر
  .٤٦:المائدة)  4(
  .٤٨:المائدة ) 5(
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 يكفر بذلك،  االنقياد لها مع تعلق خطابه بهنب بشئ منها أو أبى عوإن كل من كذّ  
� �h��� #�%-3 : كما قال تعالى� =8&�� g��*�  p F!0� � �4�A ���)!D�� ������* ��*
< 	�
�� #��� � �� � � � � � � � ��� � �� �� � � � �� �� � � � � � � � � �� � �� � � � �   � 

 ,eu" d�
<� ¡�@]�  D P Z$�� ¶%� �!� � � � �� �    � � �� . � � �� �� �' t�Hus��   � ��))١١((.   
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  األولاألول  المطلبالمطلب

  الكريمالكريم  للقرآنللقرآن  اليهوداليهود  إنكارإنكار

 ما القى من الصد والطعن في نزول القرآن الكريم من قبـل             ����لقد القى النبي      
أعدائه، وإن المتتبع لتلك العداوة على مر التاريخ يجد أن اليهود هم من يقف خلـف                

نهم أشياء يسألونها لرسول اهللا حتى يحرجوه،       ذلك الصد، فكان كفار قريش يطلبون م      
 علـيهم   ����فسألوه عن الروح، وسألوه عن طعام أهل الجنة، وبالرغم من رد النبـي              

بأحسن األجوبة إالّ أنهم ظلوا يبيتون له العداء وسوء النية، فأنكروا في النهاية نزول              
    .   على أي نبيالقرآن الكريم عليه، وأنكروا نزول أي كتاب من عند اهللا تعالى

جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف،          ": قال �جاء عن سيعد بن جبير       :أوالً
بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجـد  أنشدك  : ���� فقال له النبي    ����يخاصم النبي   

واهللا ما  :  فغضب، فقال  -وكان حبراً سميناً   -الحبر السمين   في التوراة أن اهللا يبغض      
: ويحك، وال موسى، فقـال    : أنزل اهللا على بشر من شيء، فقال له أصحابه الذين معه          

��� 3C+: واهللا ما أنزل اهللا على بشر من شيء، فأنزل اهللا تعالى          �� �� � � �� ����C J� c+3C �� ���� ��� � � � �� �    � � �
 /@S�HzC �"�%Uk (��%� ¦3T� �+�" �D�� �* =�5 ,
�� g�!)�� be"� 	� ZC =² 	� �* yA ���� be"�� � � � � � � � � �    1� � � � .� 9 � � �� �� . � � � �� �  � 9 � � � � �� �� 1

��zzz$%U� � �zzz�  !zzz$%A� �:zzz;< #�zzz0§� ���3zzzB�� 9� � � �� .� � � � � �� � � � �� �  � � � �  4zzz��- P  zzzT+J  zzz` ���� ZzzzC  <��zzz*� ��  !zzz"� � � � � � � � � � � �� � � � � � � �
'#�BU%�� � � �   .)٢(")١(اآلية�

  سيحانسيحان  بنبن  محمودمحمود  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  أتىأتى((  ::قالقال  ��  عباسعباس  ابنابن  عنعن  الطبريالطبري  اإلماماإلمام  ذكرذكر  ::ثانياًثانياً

  يايا  أخبرناأخبرنا  ::فقالوافقالوا  مشكممشكم  بنبن  وسالموسالم  عزيزعزيز  أبيأبي  بنبن  وعزيزوعزيز  عمروعمرو  بنبن  وبحريوبحري  أصانأصان  بنبن  وعمروعمر

  التوراة،التوراة،  تناسقتناسق  كماكما  متناسقاًمتناسقاً  نراهنراه  الال  فإنّافإنّا  وجل،وجل،  عزعز  اهللاهللا  عندعند  منمن  حقحق  بهبه  جئتناجئتنا  الذيالذي  ذاذابهبه  محمدمحمد

 مكتوباً عندكم، ولو تجدونهتجدونه  اهللاهللا  عندعند  منمن  أنهأنه  لتعرفونلتعرفون  أنكمأنكم  واهللاواهللا  أماأما  ::  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  لهملهم  فقالفقال
اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاؤوا به، فقال عند ذلك وهم جميع، فنحاص 

                                                            
  .٩١٩١::األنعاماألنعام)  1(
محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيق)٧٨٠ص/٢ج( أبو عبداهللا القزويني، سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد)  2(

 ، ))  ٢٦٧٢٦٧صص  //  ٧٧جج  ((  ،،الطبريالطبري  تفسيرتفسير    ،،٢٣٢٧٢٣٢٧  رقمرقم  صحيحصحيح  حديثحديث  األلبانياأللباني  وقالوقال  ،، بيروت -دار الفكر
  ).٣١٤ص/٣ج(الدر المنثور 
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هللا بن صوريا وكنانة بن أبي الحقيق وأشيع وكعب بن أسد وسموءل بن زيد وجبل وعبد ا
أما واهللا إنكم لتعلمون  : ����يا محمد ما يعلمك هذا إنس وال جان، فقال رسول اهللا : بن عمر

يا محمد إن اهللا يصنع : أنه من عند اهللا تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة واإلنجيل، فقالوا
ه ما شاء، ويقدر منه على ما أراد، فأنزل علينا كتابا نقرؤه ونعرفه، وإالّ لرسوله إذا بعث

���	 : جئناك بمثل ما تأتي به، فأنزل اهللا عز وجل فيهم وفيما قالوا /"Y� vU$!5� 	�� ZC �� � � � � �   � �  � �
< ��� �%;$* #��{� � #�H��� �
zT Z;$* ���{� #� yA� � �� � � �� � �   � � � � � �  �� � �� �  �' �:4^ �UB�  4�U* #�9  � 1 � � � � � � � �))٢٢(()))١١((..  

حق يا محمد أن هذا الذي جئت به الحق من  : (�فقول هؤالء اليهود لرسول اهللا   
:  أن يقول لهم�سؤال ظاهر في التعنت واللّجاج المنكر، أفينتظرون من الرسول ) عند اهللا؟ 

المي ومن صناعتي، وهو يعلن أن هذا القرآن ليس حقاً من عند اهللا عز وجل، وإنما هو من ك
حدى على المأل كلما سنحت له الفرصة، أنه رسول اهللا، وأن هذا القرآن كتاب اهللا، وهو يت

  .الناس جميعاً أن يأتوا بمثله

  لرسوللرسول  زيدزيد  بنبن  ووهبووهب  حريملةحريملة  بنبن  رافعرافع  قالقال((  ::قالقال  ��  عباسعباس  ابنابن  عنعن  السيوطيالسيوطي  أخرجأخرج  ::ثالثاًثالثاً

  ..ونصدقكونصدقك  نتبعكنتبعك  أنهاراأنهارا  لنالنا  فجرفجر  أوأو  نقرؤه،نقرؤه،  السماءالسماء  منمن  عليناعلينا  تنزلهتنزله  بكتاببكتاب  ائتناائتنا  محمدمحمد  يايا  ��������  اهللاهللا
��<  ��  ذلكذلك  فيفي  اهللاهللا  فأنزلفأنزل �>�� �  #�3�H�� � �#�3�H�� � �  #��#��  ���{&�� � � � ����{&�� � � � �   )��D+� � �� � )��D+� � �� �  8<� �8<� �  Z�D�  �Z�D�  �  �D��� ��D��� �  	�	�  ZBC� � �ZBC� � �  	��� �	��� �  b3B!� � �� �b3B!� � �� �  H0)��� � � �H0)��� � � �  #8�Y�* �  #8�Y�* �    

3�M� � �3�M� � �  Z�� �Z�� �  =��D� �=��D� �  Z@B&��  �Z@B&��  �  ''))٤٤(()))٣٣((.  

  واإلقتراح،واإلقتراح،  التعنتالتعنت  وجهوجه  علىعلى  شيءشيء  عنعن  ��  الرسولالرسول  للسأسأ  منمن  ذمذم  تعالىتعالى  اهللاهللا  أنأن  والمرادوالمراد""  

  يتبدليتبدل  ومنومن  ((  ::تعالىتعالى  اهللاهللا  قالقال  وعناداً،وعناداً،  وتكذيباًوتكذيباً  تعنتاًتعنتاً  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  إسرائيلإسرائيل  بنوبنو  سألتسألت  كماكما

  عنعن  خرجخرج  فقدفقد  ::أيأي  ))  السبيلالسبيل  سواءسواء  ضلضل  فقدفقد  ((  باإليمانباإليمان  الكفرالكفر  يشتريشتر  ومنومن  ::أيأي  ))  باإليمانباإليمان  الكفرالكفر

  واتباعهمواتباعهم  األنبياءاألنبياء  تصديقتصديق  عنعن  عدلواعدلوا  الذينالذين  حالحال  ذاذاوهكوهك  والضالل،والضالل،  الجهلالجهل  إلىإلى  المستقيمالمستقيم  الطريقالطريق

  وجهوجه  علىعلى  إليهاإليها  يحتاجونيحتاجون  الال  التيالتي  باألسئلةباألسئلة  عليهمعليهم  قتراحقتراحواالواال  وتكذيبهموتكذيبهم  مخالفتهممخالفتهم  إلىإلى  لهملهم  نقيادنقيادواالواال

  ..))٥٥((""والكفروالكفر  التعنتالتعنت

                                                            
  .٨٨:اإلسراء) 1(
ة الحيارى ، هداي) ١٠٩ -٨٤ص/٣ج(، السيرة النبوية ) ١٥٩-١٥٨ص/١٥ج(تفسير الطبري ) 2(

  ).٣٥٩ص/١ج(، االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة خلفاء )٤٠ص/١ج(

  .١٠٨١٠٨::البقرةالبقرة    )3(
  ).٤٨٣ص/١ج(،  تفسير الطبري ) ٢٦٠٢٦٠صص//١١جج((  المنثورالمنثور  الدرالدر    ))4((
  ).١٥٤ص/١ج(تفسير ابن كثير )  5(
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  علىعلى  آيةآية  تعالىتعالى  اهللاهللا  عندعند  منمن  بكتاببكتاب  يأتيهميأتيهم  أنأن  ��  للنبيللنبي  اليهوداليهود  سؤالسؤال  منمن  البعضالبعض  يفهميفهم  قدقدوو""  

  وكماوكما  للبشر،للبشر،  خلقهخلقه  منمن  التفصيليةالتفصيلية  الحكمةالحكمة  لهملهم  يبينيبين  أنأن  العزةالعزة  ربرب  المالئكةالمالئكة  سألسأل  فقدفقد  نبوته،نبوته،  صدقصدق

  النبيالنبي  منمن  يطلبوايطلبوا  لملم  اليهوداليهود  فإنفإن  السماء،السماء،  منمن  مائدةمائدة  عليهمعليهم  ينزلينزل  أنأن  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  اليهوداليهود  سألسأل

  أنهمأنهم  لموسى،لموسى،  اليهوداليهود  كسؤالكسؤال  لهله  سؤالهمسؤالهم  كانكان  وإنماوإنما  به،به،  ليهتدواليهتدوا  اهللاهللا  عندعند  منمن  بكتاببكتاب  يأتيهميأتيهم  أنأن  ��

  علىعلى  يطلبونهايطلبونها  فإنهمفإنهم  المعجزاتالمعجزات  طلبواطلبوا  كانواكانوا  وإنوإن  آلهة،آلهة،  لهملهم  كماكما  إلهاًإلهاً  لهملهم  يجعليجعل  أنأن  منهمنه  طلبواطلبوا

  ..))١١((""السؤالالسؤال  هذاهذا  بسبببسبب  كفرواكفروا  فلهذافلهذا  واللجاجواللجاج  التعنتالتعنت  سبيلسبيل

  موسىموسى  سئلسئل  كماكما  رسولهمرسولهم  يسألوايسألوا  بأنبأن  اليهوداليهود  أوأو  المؤمنينالمؤمنين  اهللاهللا  ينهىينهى""  ::السعديالسعدي  الشيخالشيخ  قالقال  

��<  ��  ::تعالىتعالى  فقالفقال  ،،قبلقبل  منمن �>�� �  #�3�H�� � �#�3�H�� � �  #��#��  �{&�� � � ��{&�� � � �������   )��D+� � �� � )��D+� � �� �  8<� �8<� �  Z�D�  �Z�D�  �  �D��� ��D��� �  	�	�  ZBC� � �ZBC� � �  	��� �	��� �  b3B!� � �� �b3B!� � �� �  H0)��� � � �H0)��� � � �  

#8�Y�* �  #8�Y�* �    3�M� � �3�M� � �  Z�� �Z�� �  =��D� �=��D� �  Z@B&��  �Z@B&��    ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  واالعتراضواالعتراض  التعنتالتعنت  أسئلةأسئلة  بذلك،بذلك،  والمرادوالمراد  ))٢٢((''  �
d�{&��� � � � �d�{&��� � � � �  ZT�� � �ZT�� � �  g�!)�� �  �g�!)�� �  �  #��#��  be��� . � �be��� . � �   4@%A� � � � 4@%A� � � �  �*�!<9 � �*�!<9 �   	�� .	�� .  =8&�� � �=8&�� � �  3�M� � �3�M� � �  ���{D� � � ����{D� � � �  �D��� ��D��� �  �<�� � � ��<�� � � �  	�	�  d�J�  �d�J�  �  �����M� �� ������M� �� �  �"+��  ��"+��  �  ������  

2H459 � � �2H459 � � �   ´
-{M� � � �� � � ´
-{M� � � �� � �  h�A�G��� �  �h�A�G��� �  �   4$%N*�   � �  4$%N*�   � �    `� � `� �  ��
§�� � � ���
§�� � � �  ZuU��� �� ZuU��� ��   	�	�  3U* � �3U* � �  ������   ´=�5� � � � ´=�5� � � �  Q��@B��� � . � �Q��@B��� � . � �  �"�0UM� � �� ��"�0UM� � �� �  	A�	A�  d�J�  �d�J�  �  ��@���� �� ���@���� �� �  

�D��� ��D��� �  �"�K%D9 � � ��"�K%D9 � � �  ��@B�9  ���@B�9  ����  ������  ��  ::تعالىتعالى  وقالوقال  ))٣٣((''  � � ����� � �  	�
���  �	�
���  �  ������ � ������� � �  ����  ���{&�� � � � ����{&�� � � � �  	A� �	A� �  =�@��� � �=�@��� � �  #�#�  3B�� ��3B�� ��   )�� � � )�� � �   <�&�� �� �� <�&�� �� ��  

#�� �#�� �  ���{&�� � � � ����{&�� � � � �  �4�A� � ��4�A� � �  t�� t��   be��� � � �be��� � � �  #�H���� � � �#�H���� � � �  3B�� ��3B�� ��   )�� � � )�� � �  �0A� ��0A� �  � �������  �4�A� � ��4�A� � �  � �����������  +�0Wa � �+�0Wa � �  ' @%�a  �' @%�a  �))٤٤((..  

  اهللاهللا  أمرأمر  قدقد  محمودمحمود  فهذافهذا  والتعلم،والتعلم،  سترشادسترشاداالاال  سؤالسؤال  ااوأموأم  عنها،عنها،  المنهيالمنهي  هيهي  هاهاونحوونحو  فهذهفهذه  

  ومنومن((  ::قالقال  الكفرالكفر  إلىإلى  بصاحبهابصاحبها  تصلتصل  قدقد  مذمومةمذمومة  عنهاعنها  المنهيالمنهي  المسائلالمسائل  كانتكانت  ولماولما  به،به،  تعالىتعالى

  ..))٥٥((""  ))السبيلالسبيل  سواءسواء  ضلضل  فقدفقد  باإليمانباإليمان  الكفرالكفر  يتبدليتبدل

  يونييونيالفطالفط  صورياصوريا  ابنابن  قالقال  ""  ::قالقال  عنهماعنهما  اهللاهللا  رضيرضي  عباسعباس  بنبن  عنعن  الطبريالطبري  اإلماماإلمام  أخرجأخرج  ::رابعاًرابعاً

  بهابها  فنتبعكفنتبعك  بينةبينة  آيةآية  منمن  عليكعليك  اهللاهللا  أنزلأنزل  وماوما  نعرفه،نعرفه،  بشيءبشيء  جئتناجئتنا  ماما  محمدمحمد  يايا  ��������  اهللاهللا  لرسوللرسول

���3  ��  ::وجلوجل  عزعز  اهللاهللا  فأنزلفأنزل� � � �3���� � � �  ���e"�� �� ����e"�� �� �  d@��� � � d@��� � �   Q���1 �Q���1 �  Q��@*1 � . �Q��@*1 � . �  ���� ����� �  H0)�� �� �H0)�� �� �  �¢� �¢�   ��� ���   #��D�0��� �  � �#��D�0��� �  �   مالكمالك  وقالوقال  ..))٦٦((''  �

  فيفي  إليهمإليهم  عهدعهد  وماوما  الميثاقالميثاق  منمن  عليهمعليهم  أخذأخذ  ماما  وذكروذكر  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  بعثبعث  حينحين  الضيفالضيف  بنبن

                                                            
  ).٢١٣ص/٣ج(التفسير الكبير : انظر)  1(

  .١٠٨١٠٨::البقرةالبقرة)  2(
  .١٥٣١٥٣::النساءالنساء)  3(
  .١٠١:المائدةالمائدة)  4(
  ).٦٢ص/١ج(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي )  5(

  .٩٩٩٩::البقرةالبقرة  ) 6(
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�>%8  ��  ::تعالىتعالى  اهللاهللا  فأنزلفأنزل  ميثاقاً،ميثاقاً،  عليناعلينا  أخذأخذ  والوال  محمدمحمد  فيفي  ااإلينإلين  عهدعهد  ماما  واهللاواهللا  ::محمدمحمد�� � � � �8%<��� � � � �  ��3T�A� � � ���3T�A� � � �  

�34A9 � ��34A9 � �  c
B"� �� �c
B"� �� �  ��HMa  ���HMa  �   4��� � . 4��� � .  Z*� �Z*� �   TH;<�� �� � � � TH;<�� �� � � �  ����  #������ ��  �#������ ��  �  ''))٢٢(("))١١((    

  وذمهموذمهم  اليهوداليهود  قبائحقبائح  منمن  جمالًجمالً  تعالىتعالى  ذكرذكر  االملم  ألنهألنه  ظاهرة؛ظاهرة؛  قبلهاقبلها  لمالما  ةةاآلياآلي  هذههذه  ومناسبةومناسبة""  

  جبريلجبريل  بهبه  نزلنزل  لمالما  إنكارهمإنكارهم  ذلكذلك  فناسبفناسب  لجبريللجبريل  معاداتهممعاداتهم  ذلكذلك  منمن  ذكرذكر  فيمافيما  وكانوكان  ذلكذلك  علىعلى

  يجحديجحد  الال  وأنهوأنه  بينات،بينات،  آياتآيات  عليهعليه  أنزلأنزل  والسالموالسالم  الصالةالصالة  عليهعليه  الرسولالرسول  بأنبأن  تعالىتعالى  اهللاهللا  فأخبرفأخبر

  المقرونةالمقرونة  لمعجزاتلمعجزاتاا  أوأو  ،،القرآنالقرآن  أيأي  البيناتالبينات  واآلياتواآليات  ،،لوضوحهالوضوحها  وذلكوذلك  فاسق؛فاسق؛  كلكل  إالّإالّ  نزولهانزولها

  مجموعمجموع  أوأو  ،،الفرائضالفرائض  أوأو  ،،الشرائعالشرائع  أوأو  ،،السالفةالسالفة  الكتبالكتب  فيفي  وأخفيوأخفي  خفيخفي  عماعما  خبارخباراإلاإل  أوأو  بالتحدي،بالتحدي،

  ..))٣٣((""تقدمتقدم  ماما  كلكل

  هذههذه  ومنومن  ،،كتابكتاب  بكلبكل  يكفريكفر  ننمم  اليهوداليهود  منمن  أنأن  السابقةالسابقة  األحاديثاألحاديث  خاللخالل  منمن  تبينتبين  فقدفقد  ::إذنإذن  

  ممنممن  اليهوداليهود  منمن  العزيزالعزيز  بالكتاببالكتاب  آمنآمن  منمن  نذكرنذكر  أنأن  اإلنصافاإلنصاف  منمن  ولكنولكن  لكريم،لكريم،اا  القرآنالقرآن  الكتبالكتب

����b  ��  ::فيهمفيهم  تعالىتعالى  قالقال  كماكما  اهللا،اهللا،  لكالملكالم  خضعخضع� � � �b����� � � �  	�
���  �	�
���  �  ��H0<� � � ���H0<� � � �  v&�� � �v&�� � �  XDH�9 � � �XDH�9 � � �  ZC� �ZC� �  �0<� ��0<� �  ���*���*  �3@4�9  ��3@4�9  �  j�@* � �j�@* � �  

 )�@*�� �� � � � )�@*�� �� � � �  	��� ��	��� ��  c3�A� � c3�A� �    %A� �  %A� �   g�!)�� �  �g�!)�� �  �  ''))٤٤((..      

  منمن  آمنآمن  منمنفيفي  هاهاأنّأنّ  يجمعونيجمعون  أنهمأنهم  إالّإالّ  ،،اآليةاآلية  نزولنزول  سببسبب  فيفي  المفسرينالمفسرين  اختالفاختالف  وعلىوعلى  

  اسماسم  }}ِعندهِعنده  ومنومن{{  أنأن  هذاهذا  فيفي  والصحيحوالصحيح""  ::كثيركثير  ابنابن  قالقال  كماكما  ن،ن،ييععيي  لملم  وإنوإن  حتىحتى  ،،الكتابالكتاب  أهلأهل

  منمن  المتقدمةالمتقدمة  كتبهمكتبهم  فيفي  ونعتهونعته  ��  محمدمحمد  صفةصفة  يجدونيجدون  الذينالذين  الكتابالكتاب  أهلأهل  علماءعلماء  يشمليشمل  جنسجنس

�+�!j  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  به،به،  األنبياءاألنبياء  بشاراتبشارات � �� �j!�+� � �� �  vUD�� � �vUD�� � �  Z<� �Z<� �  =²1 � �=²1 � �  �4B!<{&M� � � � � � ��4B!<{&M� � � � � � �  	�
%��  �	�
%��  �  #��!�� � � �#��!�� � � �  #������ �� � �#������ �� � �  

2�<e��� � �2�<e��� � �  	�
���� � �	�
���� � �   T� T�  ������*�  � ������*�  �   #������ ��  �#������ ��  �,,  	�
���  �	�
���  �  #�UB!�� �  � �#�UB!�� �  � �  b�DH��� � �b�DH��� � �  jB����  �jB����  �  j�?�� . �j�?�� . �  ,
�� �,
�� �  �"�3�� � �  ��"�3�� � �  �  �*�!)�9 � � ��*�!)�9 � � �   T3�A� � �  T3�A� � �   PP  

                                                            
  .  ١٠٠١٠٠::البقرةالبقرة)  1(
  ).٢٣٢ص/١ج(، والدرالمنثور) ١٩٧ص/١ج(، والكشاف ) ٤٤٧ص/١ج(تفسير الطبري )  2(

الشيخ : ، تحقيق)٤٩١ص/١ج(تفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي، )  3(
هـ ١٤٢٢األولى، :  الطبعة-بيروت /  لبنان-عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية 

  .م٢٠٠١-
  .٤٣٤٣::الرعدالرعد) 4(
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2�+�!�� � � �2�+�!�� � � �  Z@u"Y��  �  �Z@u"Y��  �  ��  ��  ::تعالىتعالى  وقالوقال  ))١١((''  ��� � � ����� � � �  	)�� �	)�� �   p� �� p� ��  h��9 �h��9 �  #��#��  �$%U�� �� ���$%U�� �� ��  =8%A� � �=8%A� � �  j�* �j�* �  Z@x�\��  � � Z@x�\��  � �   ذلكذلك  وأمثالوأمثال  ))٢٢((''  

  ..))٣٣((""  المنزلةالمنزلة  كتبهمكتبهم  منمن  ذلكذلك  يعلمونيعلمون  أنهمأنهم  ،،إسرائيلإسرائيل  بنيبني  علماءعلماء  عنعن  اإلخباراإلخبار  فيهفيه  ممامما

��s  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  العزيز،العزيز،  اباببالكتبالكت  كفرواكفروا  اليهوداليهود  منمن  العظمىالعظمى  الغالبيةالغالبية  لكنلكن  �� ��s��� �   T=�5� � �� T=�5� � ��  

g�!<a � g�!<a �   	�� .	�� .  3�A 3�A    ������   3G�a . � � 3G�a . � �  �s�.�s�.   4U�� �� � 4U�� �� �  ��"�<�� � � ���"�<�� � � �  	�	�  ZBC� � �ZBC� � �  #�~!0!&�� �  � � � �#�~!0!&�� �  � � � �  yA� �yA� �  	�
���  �	�
���  �  ��H0<� � � ���H0<� � � �  8%M� � �8%M� � �   T=�5� �� T=�5� ��  ������  ��MHA� � � ���MHA� � � �  

��H0<� � � ���H0<� � � �  �* �*   h�U%M� � � � �h�U%M� � � � �   ������  yA� �yA� �  	�HM�)���   � �	�HM�)���   �   أنأن  أنكرواأنكروا  للبب  الكتاب،الكتاب،  لهذالهذا  انتظارهمانتظارهم  اليهوداليهود  أنكرأنكر  ثمثم  ومنومن  ))٤٤((''  �

����  ��������  ::فقالفقال  بالعقوبةبالعقوبة  اهللاهللا  فتوعدهمفتوعدهم  حقاًحقاً  يكونيكون � ����� � �  	�
���  �	�
���  �  ������ � ������� � �  g�!)��� �  �g�!)��� �  �  ������ � ������ �   8*� 8*�   ���e"� �� ����e"� �� �  �C3G�9 . � ��C3G�9 . � �  �s�.�s�.   )U�� � � )U�� � �  

	�.	�.  ZBC � �ZBC � �  #��#��  /$K"�  � �/$K"�  � �  �T�5�9 � ��T�5�9 � �  �TOH�M� � � � ��TOH�M� � � � �  yA� �yA� �  �T+�*O�� � � ��T+�*O�� � � �  ��� ���� �   4�U%"� � � � � � 4�U%"� � � � � �  8<� �8<� �  ��U�� � ���U�� � �  g�~f�� � � �g�~f�� � � �  vB&�� � �vB&�� � �  ����#�<� �#�<� �  H��� � �H��� � �   ������  

��U0�9 � � ���U0�9 � � �''))٥٥((..  

  الكتبالكتب  فيفي  بمابما  عملواعملوا  أنهمأنهم  لولو  ::أيأي  القرآنالقرآن  هوهو""  ::وغيرهوغيره  عنهماعنهما  اهللاهللا  رضيرضي  عباسعباس  ابنابن  قالقال  

  ذلكذلك  لقادهملقادهم  تغيير،تغيير،  والوال  تبديلتبديل  والوال  تحريفتحريف  غيرغير  منمن  عليهعليه  هيهي  ماما  علىعلى  األنبياءاألنبياء  عنعن  بأيديهمبأيديهم  التيالتي

  واألمرواألمر  بتصديقهبتصديقه  ناطقةناطقة  كتبهمكتبهم  فإنفإن  ��  محمداًمحمداً  بهبه  اهللاهللا  بعثبعث  ماما  بمقتضىبمقتضى  والعملوالعمل  الحقالحق  اتباعاتباع  إلىإلى

  ..))٦٦((""محالةمحالة  الال  حتماًحتماً  باتباعهباتباعه

  ذلكذلك  ينفعهمينفعهم  فلمفلم  كتبهم،كتبهم،  فيفي  ماما  إلىإلى  نصياعنصياعاالاال  والوال  بالقرآن،بالقرآن،  باإليمانباإليمان  يلتزموايلتزموا  لملم  ولكنهمولكنهم  

  رسولرسول  يايا  قلناقلنا  ::قالقال  العلمالعلم  ذهابذهاب  عندعند  وذاكوذاك  ::فقالفقال  شيئاًشيئاً  ��������  النبيالنبي  ذكرذكر  فقدفقد""  ::للبيدللبيد  ��  قالقال  كماكما  ،،شيئاًشيئاً

  يوميوم  إلىإلى  أبناءهمأبناءهم  يقرؤنهيقرؤنه  وأبناؤناوأبناؤنا  أبناءناأبناءنا  ونقرئهونقرئه  القرآنالقرآن  نقرأنقرأ  ونحنونحن  العلمالعلم  يذهبيذهب  وكيفوكيف  ،،اهللاهللا

  هذههذه  ليسليس  أوأو  ،،بالمدينةبالمدينة  رجلرجل  أفقهأفقه  منمن  ألراكألراك  كنتكنت  إنإن  لبيدلبيد  بنبن  يايا  أمكأمك  ثكلتكثكلتك  ::فقالفقال  القيامة؟القيامة؟

  ..))٧٧((""شيء؟شيء؟  منمن  مامافيهفيه  بمابما  ينتفعونينتفعون  والوال  إلنجيلإلنجيلواوا  التوراةالتوراة  يقرؤنيقرؤن  والنصارىوالنصارى  اليهوداليهود

  
                                                            

  .١٥٧:األعرافاألعراف) 1(
  .١٩٧١٩٧::الشعراءالشعراء) 2(
  ) .٥٢٢ص/٢ج(تفسير ابن كثير ) 3(

  .٨٩:البقرة) 4(
  .٤٧٤٧::النساءالنساء) 5(
، والجواب الصحيح ) ١٨٩ص/١٩ج(مجموع الفتاوى :  ، وانظر)٧٧ص/٢ج(تفسير ابن كثير ) 6(

  ).٣٦٦ص/٢ج(

 –، مؤسسة قرطبة )١٦٠ص/٤ج(مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني، ) 7(
  .٤٠٤٨وصححه األلباني حديث رقم ) ١٣٤٤ص/٢ج(مصر، وأخرجه ابن ماجه 



  110088 

  المطلب الثاني

  الرد على إنكار اليهود للقرآن الكريم

 فهو مكابرة عنيدة، ال ترافقها ):فإنّا ال نراه متسقا كما تتسق التوراة: ( وأما قولهم:أوالً
شبهة، فضالً عن أن تدعمها حجة، وذلك ألن القرآن العظيم قد بلغ قمة اإلعجاز في اتساقه 

، وهذه الميزة التي جعلها اهللا تعالى للقرآن الكريم، لم يجعلها لغيره من وبالغته وروعة بيانه
ده عجز أعدائه فعالً الكتب التي أنزلها على رسله، شهد بذلك جميع الفصحاء والبلغاء، وأكّ

 يعلنه ويكرره، ويقيم بذلك �عن معارضته، بعد التحدي الجازم، الذي ما فتئ رسول اهللا 
استطاعوا معارضتهم بمثله لكان ذلك أهون عليهم، وهم في بحبوحة الحجة عليهم، ولو أنهم 

فَ . أنفسهم ألخطارهاضواالسلم من أن يحملوا في مواجهة المسلمين أوزار الحرب، ويعريرد 
g�!)* ���{M ZC �1 : عون، فقال تعالى كما يد�اهم أن يأتوا بمثل ما جاء به  متحدياً إي�عليهم  � �  � � � �
3�A 	�  � .' tCO�f  !�< #� �UB�� 84�� ¦3T� �T ��� � �  � � � � � �� � � � � �  � ��))٢٢(()))١١((.  

عماؤهم أن القرآن يتَّسق مع التوراة في  أحبارهم وز فيهأكثر من موضع شهد هناك :ثانياً
عن عبِد (: فقد أخرج اإلمام البخاري في صحيحه: جميع العقائد وكثير من الشرائع واألحكام

اللَِّه ب رمصلى اهللا عليه وسلم - رضى اهللا عنهما -ِن ع وا ِإلَى النَِّبىاءج ودهالْي َأن - 
ما ، فَقَاَل لَهنَيز َأٍة قَدرامو مٍل ِمنْهجِبر : نَى ِمنْكُمز نِبم لُونفَ تَفْعا. كَيمهممقَالُوا نُح 

فَقَاَل لَهم عبد . الَ نَِجد ِفيها شَيًئا : فَقَالُوا. ون ِفى التَّوراِة الرجم الَ تَِجد: فَقَاَل. ونَضِربهما 
فَوضع ِمدراسها الَِّذى ) فَْأتُوا ِبالتَّوراِة فَاتْلُوها ِإن كُنْتُم صاِدِقين ( كَذَبتُم : اللَِّه بن سالٍَم

ى آيِة الرجِم ، فَطَِفقَ يقْرُأ ما دون يِدِه وما وراءها ، والَ يقْرُأ آيةَ يدرسها ِمنْهم كَفَّه علَ
فََأمر . الرجِم ، فَنَزع يده عن آيِة الرجِم فَقَاَل ما هِذِه فَلَما رَأوا ذَِلك قَالُوا ِهى آيةُ الرجِم 

ن حيثُ موِضع الْجنَاِئِز ِعنْد الْمسِجِد ، فَرَأيتُ صاِحبها يجنَُأ علَيها يِقيها ِبِهما فَرِجما قَِريبا ِم
    .))٣٣(())الِْحجارةَ

 قة حكم عقوبة الزنا في التوراة، لمايبين هذا الحديث شهادة عبد اهللا بن سالم، بمواف  
  . سابقاً اليهود وزعمائهمرفي القرآن الكريم، وهو من أحبا

                                                            
  .٤٩:القصص) 1(
  ) .  ٦٤-٦٣: (مكايد يهودية: انظر) 2(

  ).    ٤٢٨٠ح/١٦٦٠ص/٤ج (والمسجدوالمسجد  بالمصلىبالمصلى  الجنائزالجنائز  علىعلى  الصالةالصالة  باببابصحيح البخاري، كتاب الصالة، ) 3(
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  ::  ))١١((التوراةالتوراة  فيفي  جاءجاء  لمالما  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  مطابقةمطابقة  ::ثالثاثالثا

��s  ��  ::قولهقوله  تأويلتأويل  فيفي  وردورد  قدقدفف  �� ��s��� �   T=�5� � � T=�5� � �  b�D+a � �b�D+a � �  	�� .	�� .  3�A 3�A    ������   3G�a . � � 3G�a . � �  �s�.�s�.   4U�� �� � 4U�� �� �  
B"� � �
B"� � �  ��HMa  ���HMa  �  	�� .	�� .  

	�
���  �	�
���  �  ������ � ������� � �  g�!)��� �  �g�!)��� �  �  g�!<� � g�!<� �   ������  =�+�� �=�+�� �   T+�4^�   � � T+�4^�   � �   �{<� � � � � �{<� � � � �  ����  U�� �U�� �#�$%� � �#�$%� �   اليهوداليهود  أنأن  ثناؤهثناؤه  جلجل  اهللاهللا  أخبرأخبر  ))٢٢((''  �

  نبذنبذ((  اهللا،اهللا،  نبينبي  ��  محمداًمحمداً  أنأن  التوراةالتوراة  منمن  أيديهمأيديهم  فيفي  ماما  بتصديقبتصديق  اهللاهللا  منمن  ��  اهللاهللا  رسولرسول  جاءهمجاءهم  لمالما

  عليه،عليه،  وبغياًوبغياً  لهله  منهممنهم  حسداًحسداً  رين،رين،مقمق  بهبه  كانواكانوا  أنأن  بعدبعد  ورفضوهورفضوه  جحدوهجحدوه  أنهمأنهم  بذلكبذلك  يعنييعني  ))فريقفريق

  ماما  يعلمونيعلمون  الال  اليهود،اليهود،  علماءعلماء  منمن  اهللاهللا  كتابكتاب  نبذوانبذوا  ننالذيالذي  هؤالءهؤالء  كأنكأن  يعلمون،يعلمون،  الال  كأنهمكأنهم  قولهقوله  ومعنىومعنى

  أنهمأنهم  عنهمعنهم  إخبارإخبار  ثناؤهثناؤه  جلجل  اهللاهللا  منمن  وهذاوهذا  وتصديقه،وتصديقه،  ��  محمدمحمد  باتباعباتباع  األمراألمر  منمن  التوراةالتوراة  فيفي

  منهممنهم  علمعلم  علىعلى  فخالفوافخالفوا  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  أمرأمر  عاندواعاندوا  وأنهموأنهم  ومعرفة،ومعرفة،  بهبه  منهممنهم  علمعلم  علىعلى  الحقالحق  جحدواجحدوا

  ..))٣٣((""عليهمعليهم  بوجوبهبوجوبه

ظيماً على صدقه؛ وهو مجيء الرسول الثاني بما يطابق ما وإن في اآلية برهاناً ع"  
جاء به الرسول األول ويصدقه مع تباعد زمانها وشهادة أعدائه وإقرارهم له بأنه لم يتلقه من 

 وهم ، أو من أخذ عنه،بشر، ولهذا كانوا يمتحنونه بأشياء يعلمون أنه ال يخبر بها إالّ نبي
 ، ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السبيل إلى الطعن عليهيعلمون أنه لم يأخذ عن أحد البتّة،

  .))٤٤(("ولعارضوه بمثل ما جاء به

والقرآن أصل كالتوراة وإن كان أعظم منها، ولهذا ": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 كما قال النجاشي ملك النصارى لما سمع �علماء النصارى يقرنون بين موسى ومحمد 

وكذلك قال ورقة بن نوفل . ))٥٥(()وسى ليخرج من مشكاة واحدةم إن هذا والذي جاء به(: القرآن

                                                            
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ألبي عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن : انظر)  1(

 المدينة المنورة، -سالمية الجامعة اإل: ، دار النشر)١٨ص/١ج(أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، 
، ومفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، لمحمد ) ٣١٢-٣١٠ص/١ج(ونص انجيل برنانبا 

  . بيروت -دار الكتب العلمية : ، دار النشر)٩١ص/١ج(بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا،
  .١٠١١٠١::البقرةالبقرة)  2(
  ).٤٤٧ص/١ج(تفسير الطبري )  3(

هشام عبد العزيز : ، تحقيق)٩٥٦ص/٤ج(الفوائد، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، بدائع )  4(
:  الطبعة– مكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز :  عادل عبد الحميد العدوي، دار النشر-عطا 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦األولى 
، ١١٥ السيرة، لمحمد الغزالي، صفقه: ، وانظر)٢٢٥٥١ح/٢٩١ص/٥ج(مسند اإلمام أحمد بن حنبل، )  5(

  .الطبعة السابعة-دمشق-المحدث محمد ناصر الدين األلباني، دار القلم: تحقيق
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إنه يأتيك الناموس الذي (:  فقال له�وهو من أحبار نصارى العرب لما سمع كالم النبي 
 :قال! أومخرجي هم؟ : �قومك، فقال النبي  يأتي موسى، يا ليتني فيها جذعاً حين يخرجك

 . ))١١(()ن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراًتيت به إالّ عودي، وإنعم لم يأت أحد بمثل ما أ
� : ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن في مثل قوله�� ����C �"3�A 	� �r�  T=�5 8%M �� � � � �� � �� �    � �� � � �

N� #�H~D ����C ZBC 	� �D�� ��� 8* ��H0)� ��� �D�� ��� �� Z;� ���� �  � � � � � � � �� � �  � � �� � �� � �  � � � ��  � � � �#�HM�< Z)* �"� ����C� �HT�� � � � £ �� �  � � �  

,,  'tCO�f  !�< #� �UB�� 84�� ¦3T� �T ��� 3�A 	� g�!)* ���{M ZC� �     � � � � � � �� .� � � � � � �  � �� 1  � � �  ويعني التوراة والقرآن وفي ))٢٢((�
  .))٣٣((""وموسىوموسىمحمد : أي) قالوا ساحران(القراءة األخرى 

  نسخنسخ  فإنفإن  أدينك،أدينك،  فمكفمك  منمن  ::أيأي  ،،كالمهكالمه  منمن  يكونيكون  المخالفالمخالف  علىعلى  الردودالردود  أعظمأعظم  ومنومن  

  نشادنشاداإلاإل  نشيدنشيد  ففيففي  ..هذاهذا  يومنايومنا  إلىإلى  واضحاًواضحاً  جلياًجلياً  محمدمحمد  اسماسم  تحملتحمل  تزالتزال  الال  العبريةالعبرية  لغةلغةبالبال  التوراةالتوراة

  ..))ريعيريعي  فَزيهفَزيه  دوديدودي  زيهزيه  محمديممحمديم  ِفكلّوِفكلّو  ممتَكيمممتَكيم  ِحكوِحكو((  ::الكلماتالكلمات  هذههذه  وردتوردت  التوراةالتوراة  منمن
  ..))٤٤(())ورشليمورشليمأأ  بناتبنات  يايا  خليليخليلي  وهذاوهذا  بيبيحبيحبي  هذاهذا..مشتهياتمشتهيات  وكلهوكله  حالوةحالوة  حلقهحلقه((  ::وبالعربيةوبالعربية

  فظفظللفالفال  ..))خليليخليلي  وهذاوهذا  حبيبيحبيبي  هذاهذا  العظيمالعظيم  محمدمحمد  إنهإنه  الكالمالكالم  أحلىأحلى  كالمهكالمه((  ::  هذاهذا  ومعنىومعنى  

  واسمواسم  ..للتعظيمللتعظيم  العبريةالعبرية  فيفي  تستعملتستعمل  التيالتي  ))  يميم  ((بـبـ  ويلحقهويلحقه  واضحاًواضحاً  جلياًجلياً  محمدمحمد  اسماسم  يذكريذكر  العبريالعبري

  السابقالسابق  بالنصبالنص  المتعلقالمتعلق  اللفظاللفظ  هذاهذا  بيانهبيانه  عندعند  للتوراةللتوراة  المفهرسالمفهرس  المعجمالمعجم  فيفي  أيضاًأيضاً  مذكورمذكور  محمدمحمد

  اسماسم  هوهو  ))محمدمحمد((  لفظلفظ  بأنبأن  التسليمالتسليم  تأبىتأبى  والنصارىوالنصارى  اليهوداليهود  عندعند  التحريفالتحريف  يديد  لكنلكن  ..  ))يميم  محمدمحمد((

  هوهو  ))يميم  محمدمحمد((  لفظلفظ  معنىمعنى  إنإن  فيقولونفيقولون  له،له،  اسماًاسماً  وليسوليس  للنبيللنبي  صفةصفة  أنهأنه  لىلىعع  وتصروتصر  ،،النبيالنبي

  وعليهوعليه  ..  رىرىالنصاالنصا  عندعند  المعتمدةالمعتمدة  جيمسجيمس  الملكالملك  نسخةنسخة  فيفي  جاءجاء  كماكما  الحميدةالحميدة  بالصفاتبالصفات  المتصفالمتصف

  فمنفمن  ..  ))الحميدةالحميدة  الصفاتالصفات  صاحبصاحب  إنهإنه  ..الكالمالكالم  أحلىأحلى  كالمهكالمه((  عندهمعندهم  اإلشارةاإلشارة  لهذهلهذه  المعنىالمعنى  فيكونفيكون

  وماوما  ،،الكالمالكالم  أحسنأحسن  كالمهكالمه  الذيالذي  ��  الرسولالرسول  العظيمالعظيم  محمدمحمد  )!)!محمديممحمديم((  غيرغير  الكتابالكتاب  أهلأهل  يايا  هوهو

  وحيوحي  إالّإالّ  هوهو  إنإن  الهوىالهوى  عنعن  ينطقينطق  وماوما  الشريفة؟الشريفة؟  والسنةوالسنة  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  إالّإالّ  ��  بهبه  جاءجاء  الذيالذي  الكالمالكالم

  النشيدالنشيد  نفسنفس  فيفي  ذلكذلك  جاءجاء  كماكما  وخليلهوخليله  اهللاهللا  حبيبحبيب  وهووهو  كلها،كلها،  صفاتهصفاته  فيفي  المحمودالمحمود  وهووهو  يوحى،يوحى،

                                                            
تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، : صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب) 1(

  ).٤٦٧٠ح/١٨٩٤ص/٤ج(

  .٤٨:القصص)  2(
  ).١١٧-١١٦(ص/١الجواب الصحيح ج)  3(

  ..  ١٦١٦//٥٥نشاد سفر نشيد اإل)  4(
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  اسماسم  وجودوجود  علىعلى  األدلةاألدلة  منمن  مزيداًمزيداً  وسنوردوسنورد  ..))خليليخليلي  هوهو  وهذاوهذا  حبيبيحبيبي  هوهو  هذاهذا((  ..  اسمهاسمه  ذكرذكر  عقبعقب

  ..))١١((تعالىتعالى  اهللاهللا  شاءشاء  إنإن  ))اليهوداليهود  عندعند  األنبياءاألنبياء((  الرابعالرابع  الفصلالفصل  فيفي  اليهوداليهود  كتبكتب  فيفي    ��  محمدمحمد  النبيالنبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ).٢٠٠٩-سبتمبر-١٠) (CCOOMM..AALLMMOORRNNII..WWWWWW((  المغنيالمغني  موقعموقع  ::انظرانظر)  1(
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  الرابعالرابع  الفصلالفصل

  ��������  النبيالنبي  معمع  الحوارالحوار  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  النبوةالنبوة
    

  

  ::  مباحثمباحث  ثالثةثالثة  وفيهوفيه

  

  

  

  ..  عامةعامة  األنبياءاألنبياء  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  ..  خاصةخاصة  نبينبي  كلكل  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  عليهعليه  موسىموسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  بينبين  المقارنةالمقارنة  ::الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  ..  ��������  محمدمحمد  النبيالنبي  معمع  اليهوداليهود  رروحواوحوا  السالمالسالم
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  األولاألول  المبحثالمبحث

  عامةعامة  األنبياءاألنبياء  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة
  

  

  ::  مطلبانمطلبان  وفيهوفيه

  

  

  

  

  ..  بينهمابينهما  والفرقوالفرق  والرسولوالرسول  النبيالنبي  تعريفتعريف  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ..  ببعضببعض  ويكفرونويكفرون  األنبياءاألنبياء  ببعضببعض  يؤمنونيؤمنون  اليهوداليهود  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب
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  األولاألول  المطلبالمطلب

  بينهمابينهما  والفرقوالفرق  والرسولوالرسول  النبيالنبي  تعريفتعريف

  ::واصطالحاًواصطالحاً  لغةلغة  النبيالنبي  تعريفتعريف  ::أوالًأوالً

  عنعن  أنبأأنبأ  ألنهألنه  النبي؛النبي؛  ومنهومنه  أخبر،أخبر،  أيأي  أنبأأنبأ  وو  نبأنبأ  وو  نبأنبأ  يقاليقال  الخبر،الخبر،  أيأي  النبأالنبأ  منمن  ::لغةلغة  النبيالنبي  

�A  �  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  ..اهللاهللا ��  A� �  #��=�&!�� � � ��#��=�&!�� � � ��  	A �	A �  �B��� � ��B��� � �   @NU��  � � @NU��  �   عنه،عنه،  بحثبحث  النبأالنبأ  واستنبأواستنبأ  أنباء،أنباء،  وجمعهاوجمعها  ))١١((''  �

  ..))٢٢((المتنبيالمتنبي  ومنهومنه  ادعاهاادعاها  وتنبأوتنبأ  ،،  تعالىتعالى  اهللاهللا  عنعن  المخبرالمخبر  والنبيءوالنبيء  ه،ه،صاحبصاحب  منهمامنهما  كلكل  أنبأأنبأ  ونابأهونابأه

والنبي في األصل صفة مروي بالتخفيف، وهو بغير همزة من النبوة كالرحمة وهي "  
الرفعة، والحق أنه مهموز الالم من النبأ، وهو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة 

  .))٣٣(("ظن، وحقه أن يتعرى عن الكذب

فهو حر ذكر من بني آدم، سليم من : وأما مسماه في العرف""  ::اإلصطالحاإلصطالح  فيفي  نبينبيالال  
منَفِّر، معصوم ولو من صغيرة سهواً قبل النبوة وعن كل رذيلة، أكمل معاصريه غير الرسل، 
اصطفاه اهللا من بين عباده وخصه به بمشيئته موِهبة منه ورحمة، وُأوِحى إليه بشرع سواء 

  .))٤٤(("أمره بتبليغه أم ال

    ::  واصطالحاًواصطالحاً  لغةلغة  الرسولالرسول  ::ثانياًثانياً

  ..))٥٥((بعثهبعثه  منمن  أخبارأخبار  يبلغيبلغ  منمن  ::لغةلغة  الرسولالرسول  

                                                            
  ).٢-١: (النبأ)  1(

، والمصباح المنير في ) ٦٧ص/١ج(، والقاموس المحيط، ) ٢٦٨ص/١ج(مختار الصحاح، : انظر)  2(
  ). ٥٩١ص/٢ج(غريب الشرح الكبير للرافعي، 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، )  3(
 - بيروت -مؤسسة الرسالة  :  محمد المصري ، دار النشر-عدنان درويش : تحقيق) ٩٠٠ص/١ج(

: ، دار النشر) ٢٧٠ص/٣ج(م ، األفعال، ألبي القاسم علي بن جعفر السعدي ، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
  .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣األولى، :  الطبعة- بيروت -كتب عالم ال

  ).٩٠٠ص/١ج(الكليات )  4(

محمد . د: ، تحقيق)٣٦٣ص/١ج(التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، : انظر)  5(
  .هـ ١٤١٠األولى، :  الطبعة-دمشق ،  بيروت -دار الفكر ، رضوان الداية، دار الفكر المعاصر 
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  فنبيفنبي  يؤمريؤمر  لملم  فإنفإن  بتبليغه،بتبليغه،  وُأمروُأمر  بشرعبشرع  إليهإليه  ُأوِحيُأوِحي  إنسانإنسان  هوهو  ::اصطالحاًاصطالحاً  الرسولالرسول  

  .))١١((فقطفقط

  : الفرق بين النبي والرسول :ثالثاً

  :أشهرها اثنان. للعلماء في التفريق بين النبي و الرسول أقوال  

أن األنبياء والرسل واحد، فالنبي رسول والرسول نبي، والرسول مأخوذ من : القول األول
تَحمِل الرسالة، والنبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر إن هِمز؛ ألنّه مخبر عن اهللا تعالى، ومأخوذ 

خاطَب  قد كان ي�وهذا أشبه؛ ألن محمداً . من النَّبوة إن لم يهمز؛ وهو الموضع المرتفع
  ..))٢٢((بهما

 أن النبي هو من أوحي إليه بشرٍع و لم يؤمر بتبليغه، أما الرسول فهو من :القول الثاني
واهللا أعلم؛ ألن القرآن قد جاء بهما جمعاً . ، وهو أرجح األقوالأوحي إليه بشرٍع وُأِمر بتبليغه

��� �+� ��%D	 d%BC �: ومفصالً، بقول اهللا تعالى�  � � �� � � � � �� P #�K@l�� ���� ��� �J� �� jB" �� b�D+ 	 � � � £ � �� �� � � � � � �  � � � 1

' @)�  @%A ����� ����� ����  )_  ` #�K@l�� j�%� �� ���� ¯&�@M �!@���a a � � � � � � � � � �        � � � � � � � � � � � � �))٤٤(()))٣٣((.  

  

  

  

  

  

                                                            
) ٥٩ص/١ج(تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، : انظر) 1(

  . الرياض–مكتبة الرياض الحديثة : عبد الوهاب عبد اللطيف دار النشر: تحقيق
    ..  ))١٦٣١٦٣صص//١١جج((  العربالعرب  لسانلسان  ::انظرانظر    ))2((
  . ٥٢:الحج) 3(

  ––  بيروتبيروت  --  اإلسالمياإلسالمي  المكتبالمكتب  ::النشرالنشر  داردار  ،،١٦٧١٦٧صص  الحنفي،الحنفي،  العزالعز  أبيأبي  البنالبن  الطحاوية،الطحاوية،  العقيدةالعقيدة  شرحشرح  ::انظرانظر    ))4((
  الشافعي،الشافعي،  الماورديالماوردي  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  الحسنالحسن  ألبيألبي  النبوة،النبوة،  أعالمأعالموو  هـ،هـ،١٣٩١١٣٩١  الرابعة،الرابعة،  ::الطبعةالطبعة

  لبنانلبنان  --  بيروتبيروت  --  العربيالعربي  الكتابالكتاب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  البغدادي،البغدادي،  باهللاباهللا  المعتصمالمعتصم  محمدمحمد  ::تحقيقتحقيق  ))٩٠٠٩٠٠صص//١١جج((

    ..مم١٩٨٧١٩٨٧  هـهـ١٤٠٧١٤٠٧  األولى،األولى،  ::الطبعةالطبعة  --
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  الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ببعضببعض  ويكفرونويكفرون  األنبياءاألنبياء  ببعضببعض  يؤمنونيؤمنون  اليهوداليهود

   : ���� النبي مع حوارهم خالل من عامة األنبياء في اليهود عقيدة :أوالً

  النبيالنبي  إلىإلى  يهوديهود  منمن  ناسناس  جاءجاء((  ::قالقال  القرظيالقرظي  كعبكعب  بنبن  محمدمحمد  عنعن  الطبريالطبري  اإلماماإلمام  أخرجأخرج  

  ألواحاًألواحاً  موسىموسى  بهبه  جاءجاء  كماكما  السماءالسماء  منمن  بكتاببكتاب  تأتيناتأتينا  أالأال  القاسمالقاسم  أباأبا  يايا  ::فقالوافقالوا  محتٍبمحتٍب  وهووهو  ��������

��&}�d  � ::اهللاهللا  فأنزلفأنزل  !!  اهللاهللا  عندعند  منمن  اايحملهيحمله � � � �d�{&�� � � � �  ZT�� � �ZT�� � �  g�!)�� �  �g�!)�� �  �  #�� �#�� �  be��� . � �be��� . � �   4@%A� � � � 4@%A� � � �  �*�!<9 � �*�!<9 �   	�� 	��   '=8&�� � �'=8&�� � �))١١((  ،،  
  أحدأحد  علىعلى  والوال  عيسىعيسى  علىعلى  والوال  موسىموسى  علىعلى  والوال  عليكعليك  اهللاهللا  أنزلأنزل  ماما  ::فقالفقال  يهوديهود  منمن  رجلرجل  فجثافجثا

��J}}  اهللاهللا  كيفكيف  علمواعلموا  ماما  ::كعبكعب  بنبن  محمدمحمد  للقاقا  }}قَدِرِهقَدِرِه  حقَّحقَّ  اللَّهاللَّه  قَدرواقَدروا  وماوما{{  ::اهللاهللا  فأنزلفأنزل  !!شيئاًشيئاً J��   ����C� �����C� �  

������  be"�� � �be"�� � �  � �������  yA� �yA� �  �*1 � ��*1 � �  	�� 	��   =²1 � �=²1 �       ..))٢٢(())أحدأحد  علىعلى  والوال  ::يقوليقول  وجعلوجعل  حبوتهحبوته  ��������  اهللاهللا  رسولرسول  فحلَّفحلَّ  }}�

  هذاهذا  منمن  ويظهرويظهر  أحد،أحد،  علىعلى  كتابكتاب  أيأي  نزولنزول  أنكرأنكر  اليهودياليهودي  الحبرالحبر  أنأن  الحديثالحديث  هذاهذا  بينبين

  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ألنألن  األنبياء؛األنبياء؛  علىعلى  وحقداًوحقداً  كفراًكفراً  اليهوداليهود  منمن  غيرهغيره  منمن  أشدأشد  كانكان  الحبرالحبر  هذاهذا  أنأن  الحوارالحوار

  لمنلمن  منِكرمنِكر  السماويةالسماوية  الكتبالكتب  لنزوللنزول  والمنِكروالمنِكر  اآلخر،اآلخر،  بالبعضبالبعض  والكفروالكفر  ببعضببعض  اإليماناإليمان  األنبياءاألنبياء  فيفي

  ..))٣٣((الكتبالكتب  عليهمعليهم  نزلنزل

  بقسطبقسط  ننالقرآالقرآ  وخصهموخصهم  اإلسالم،اإلسالم،  إلىإلى  دعادعا  فيمنفيمن  اليهوداليهود  فدعافدعا  ��  محمدمحمد  نبينانبينا  عهدعهد  جاءجاء  ثمثم  

  فيفي  ��  الرسولالرسول  وأعلنوأعلن  ،،رسالتهرسالته  صدقصدق  كتبهمكتبهم  منمن  ويعلمونويعلمون  كتاب،كتاب،  أهلأهل  ألنهمألنهم  اآليات؛اآليات؛  منمن  كبيركبير

  جاءتجاءت  رسالتهرسالته  وأنوأن  تشريعاتها،تشريعاتها،  ومعظمومعظم  وعقائدهاوعقائدها  أصولهاأصولها  فيفي  السماويةالسماوية  الرساالتالرساالت  وحدةوحدة  الناسالناس

  األهواء،األهواء،  أصحابأصحاب  قبلقبل  منمن  السابقةالسابقة  الشرائعالشرائع  علىعلى  ُأدِخلتُأدِخلت  التيالتي  والتحريفاتوالتحريفات  للتحويراتللتحويرات  مصححةمصححة

  لتشريعاتهالتشريعاتها  ومكملةومكملة  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  إرادةإرادة  فيفي  اإلستمراراإلستمرار  صفةصفة  لهله  ليسليس  ممامما  أحكامهاأحكامها  بعضبعض  ومعدلةومعدلة

  العالقاتالعالقات  تطورتطور  بحسببحسب  فيهمفيهم  تجددتتجددت  التيالتي  الناسالناس  معامالتمعامالت  اقتضتهااقتضتها  أمورأمور  فيفي  وأحكامهاوأحكامها

  رسولرسول  أنأن  ��  هريرةهريرة  أبوأبو  يرويهيرويه  الذيالذي  الحديثالحديث  فيفي  عليهعليه  اهللاهللا  صلواتصلوات  فقالفقال  بينهم،بينهم،  فيمافيما  اإلجتماعيةاإلجتماعية

ثَِلى ومثََل اَألنِْبياِء ِمن قَبِلى كَمثَِل رجٍل بنَى بيتًا فََأحسنَه وَأجملَه ، ِإالَّ ِإن م((  ::قالقال  ��  اهللاهللا

                                                            
  .١٥١٥٣٣::النساءالنساء    )1(
  ).٢٦٧٢٦٧صص  //  ٧٧جج  ((  الطبريالطبري  تفسيرتفسير: انظر)  2(

  .٢٩٢٩صص  ::اليهوداليهود  مكائدمكائد  ::انظرانظر)  3(
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موِضع لَِبنٍَة ِمن زاِويٍة ، فَجعَل النَّاس يطُوفُون ِبِه ويعجبون لَه ، ويقُولُون هالَّ وِضعتْ هِذِه 
  .))١١(())ا اللَِّبنَةُ ، وَأنَا خَاِتم النَِّبييناللَِّبنَةُ قَاَل فََأنَ

 وهم النور، إلى الظلمات من الناس يخرجون الخير دعاة وهم البشر صفوة هم فاألنبياء  

  .فيهم وعقيدتنا وواقعهم حقيقتهم هذه . ورذيلة شين  كل عن منزهون الكبائر، عن المعصومون
 السالم عليهم موسى قبل من األنبياء أن :ويقولون ،وبالنبوة بالوحي علماؤهم فيعترف اليهود أما

 نظرة فيهم ولهم الفضائل، إلى وداعين الخيرات، إلى هادين كانوا وإنما مشرعين، يكونوا لم

 المنحرفة النفسية هذه كتابهم في سجلوا لهذا الفاسد، المنحرف اليهود واقع من منبعثة أخرى

 حتى ذلك، قال وجل عز  اهللا أن وزعموا والرزايا، ياوالبال األمور عظائم باألنبياء بإلصاقهم

 العديدة، التهم به ألصقوا فإنهم واتبعوه، به آمنوا أنهم اليهود يدعي الذي السالم عليه موسى

  .))٢٢((تعالى اهللا شاء إن الثاني المبحث في سنبينها والتي

  ::تعالىتعالى  للفقافقا  ببعضببعض  وكفرهموكفرهم  الرسلالرسل  ببعضببعض  إليمانهمإليمانهم  الكتاب؛الكتاب؛  أهلأهل  ذمذم  تعالىتعالى  اهللاهللا  وإنوإن  
�J����  ��J����  �  Z@C� Z@C�    p� �� p� ��  ������ � ������ �   8*� 8*�   be"�� � �be"�� � �  � �������  ����C� ������C� ��  	��"�  � �	��"�  � �  8*� 8*�   be"��  �be"��  �  ��@%A� � � ���@%A� � � �  #�H0)��� � � � �#�H0)��� � � � �  8*� 8*�   c=�+�� ��c=�+�� ��  �T�� � ��T�� � �  �r�� ���r�� ��  �C3G�9 . � ��C3G�9 . � �  �s�.�s�.   4U�� �� � 4U�� �� �  

ZC� �ZC� �   %M�  � %M�  �  #�%!��� � � ��#�%!��� � � ��  =�@B"�� �  �=�@B"�� �  �   ������  	�	�  ZBC� � �ZBC� � �  #�#�   !�<� � !�<� �  t�����   � �t�����   �   الال  فهمفهم  بمحمد،بمحمد،  والوال  بعيسىبعيسى  يؤمنونيؤمنون  الال  فاليهودفاليهود  ))٣٣((''  �
  منه،منه،  ويسخرونويسخرون  ويتحدونهويتحدونه  يبغضبونهيبغضبونه  كانواكانوا  أنهمأنهم  إالّإالّ  بموسىبموسى  إيمانهمإيمانهم  ومعومع  بموسى،بموسى،  إالّإالّ  يؤمنونيؤمنون

��C���  ��  ::لهله  قالواقالوا  فمثالًفمثالً ������C� ��  ������  �D��� ��D��� �  �"�� �"��   	��	��  �4%-3"� � � � ��4%-3"� � � � �  �3*�9 � ��3*�9 � �  ������  ����O� � �����O� � �  �4@M� �4@M�   �TJ�M� � � ��TJ�M� � � �  v"�� �v"�� �  d*+�� � ��d*+�� � ��  X���M � �X���M � �  ���"��"�  ��T�T� � ���T�T� � �  

'#�3A�C� �  �'#�3A�C� �  ���+"�  ::لهله  وقالواوقالوا  سخرية،سخرية،  قالوهاقالوها  ))٤٤((�  ��"+���  �  � �������  '2H45� � �'2H45� � ���ZU5  ::لهله  وقالواوقالوا  ))٥٥((� �ZU5��� �  ���� ����� �  �p�9� �p�9�   8<� �8<� �   p� �� p� ��  

'hp�a �'hp�a �  وهناكوهناك  ضعيف،ضعيف،  باألنبياءباألنبياء  إيمانهمإيمانهم  القومالقوم  فهؤالءفهؤالء  بها،بها،  جاءجاء  التيالتي  باألشياءباألشياء  اقتنعوااقتنعوا  فمافما  ..))٧٧((""))٦٦((

���H0M�9  ::تعالىتعالى  قالقال  األنبياء،األنبياء،  معمع  يتعاملونيتعاملون  كيفكيف  توضحتوضح  كثيرةكثيرة  آياتآيات  � ����H0M�9  � �   !*
<� � �� � !*
<� � �� �  ���HM�9  � ����HM�9  � �  '#�%!��� � � ��'#�%!��� � � ��))٨٨((  

                                                            
، ومسلم في ))٣٣٤١٣٣٤١حح//١٣٠٠١٣٠٠صص//٣٣جج((  النبيينالنبيين  خاتمخاتم  ::،باب،باب  المناقبالمناقب  كتابكتاب  فيفي  البخاريالبخاري  أخرجهأخرجه  عليه،عليه،  متفقمتفق    ))1((

  ).٢٢٨٦ح/١٧٩٠ص/٤ج(ذكر كونه خاتم النبيين : كتاب الفضائل ، باب
    ).).٩٦٩٦--٩٤٩٤((  صص  الخلفالخلف  العزيزالعزيز  عبدعبد  بنبن  سعودسعود  ..دد  والنصرانيةوالنصرانية  وديةوديةاليهاليه  االدياناالديان  فيفي  دراساتدراسات: انظر)  2(

  .  ٩١٩١::البقرةالبقرة)  3(
  .٢٤٢٤::المائدةالمائدة)  4(
  .١٥٣١٥٣::النساءالنساء)  5(
  .١٣٨١٣٨::األعرافاألعراف)  6(
 -هـ ١٤٠٥ الكويت، - ، دار النفائس٢٥انظر الرسل والرساالت، لعمر سليمان األشقر، ص)  7(

  .مـ١٩٨٥
  .٨٧٨٧::البقرةالبقرة)  8(
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  وهؤالءوهؤالء  عدة،عدة،  أنبياءأنبياء  وقتلواوقتلوا  عيسى،عيسى،  قتلقتل  وحاولواوحاولوا  ويحيى،ويحيى،  زكريازكريا  فقتلوافقتلوا  أنبياء،أنبياء،  مجموعةمجموعة  ::يعنييعني

  اهللاهللا  ولكنولكن  عليه؟عليه؟  والقضاءوالقضاء  قتلهقتله  حاولواحاولوا  مرةمرة  منمن  كمكم  ��  والرسولوالرسول  يقتلونهم،يقتلونهم،  ذلكذلك  ومعومع  أنبيائهمأنبيائهم  همهم

�  ::لهله  قالقال  وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه �������������  d$GU�� � � �d$GU�� � � �  	�� 	��   '(���� �'(���� �))١١((..    

  معارضتهممعارضتهم  منمن  للخالصللخالص  الحق،الحق،  بدعاةبدعاة  الفتكالفتك  علىعلى  عجيبةعجيبة  جرأةجرأة  اليهوداليهود  لدىلدى  فتوجدفتوجد  

  يلتقونيلتقون  الذينالذين  أنبيائهمأنبيائهم  منمن  الدعاةالدعاة  هؤالءهؤالء  كانكان  ولوولو  حتىحتى  أهوائهم،أهوائهم،  وجهوجه  فيفي  ووقوفهمووقوفهم  لجرائمهملجرائمهم

  ..السالمالسالم  عليهعليه  ابراهيمابراهيم  بنبن  اسحاقاسحاق  بنبن  يعقوبيعقوب  إلىإلى  النَسِبيةالنَسِبية  أعراقهمأعراقهم  أكرمأكرم  فيفي  معهممعهم

����3  ::تعالىتعالى  اهللاهللا  فقالفقال  كبائرهم،كبائرهم،  منمن  الشنيعةالشنيعة  الكبيرةالكبيرة  بهذهبهذه  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  دمغهمدمغهم  وقدوقد   � �3���� � �  

�"
-�� � � ��"
-�� � � �   �;@�� �  �;@�� �   j�* �j�* �  Z@x�\��  � � Z@x�\��  � �   ��%D+��� � � � � ���%D+��� � � � � �   4@��� � �  4@��� � �   XD+9 � �XD+9 � �  8%<� � �8%<� � �   T=�5� � � T=�5� � �  b�D+a � �b�D+a � �  8*� 8*�   ����  ¦�´� � �¦�´� � �   4&0"�� �� � � � 4&0"�� �� � � �  ���HM9  ����HM9  �  ��*
<� � � ���*
<� � � �  

���HM�9  � ����HM�9  � �  '#�%!��� � � � �'#�%!��� � � � ��#  ��  ::عمرانعمران  آلآل  سورةسورة  فيفي  تعالىتعالى  وقالوقال  ))٢٢((� #��   	�
���  �	�
���  �  #�H0)�� � �� �#�H0)�� � �� �  Q���* � Q���* �    ������  #�%!���� � � � � �#�%!���� � � � � �  

t@B���� .  �t@B���� .  �  :I* � � :I* � �   ��£ ���£ �  #�%!���� � � � � �#�%!���� � � � � �  	�
���  .	�
���  .  #�H�{�� � � ��#�H�{�� � � ��  ¬&���* � � ¬&���* � �   	�� 	��   (���� �(���� �   T�BM� �� . � T�BM� �� . �  g�
U*1 � � g�
U*1 � �   ' @��1  �' @��1  �))٣٣((.  

  :))٤٤((األنبياء عامة في كتب اليهود  صفاتصفات  ::ثانياًثانياً

    :اليهود قتلة األنبياء -١

  ففيففي  األنبياء،األنبياء،  قتلةقتلة    أنهمأنهم  علىعلى  مايؤكدمايؤكد  اليهود،اليهود،  أيديأيدي  بينبين  الموجودةالموجودة  التوراةالتوراة  فيفي  وردوردلقد   

فهذا . ))٥٥(())مهلٍكمهلٍك  كأسٍدكأسٍد  أنبياءكمأنبياءكم  سيفكمسيفكم  أكَلأكَل  ..تأديباًتأديباً  يقبلوايقبلوا  لملم  ..بنيكمبنيكم  ضربتُضربتُ  ِلباطٍلِلباطٍل((  ::أرمياأرميا  سفرسفر
  .بهم المقدس، أن سيوفهم كانت تأكل أنبياءهم، أي يقتلونهم بالسيوفاعتراف منهم في كتا

    ::  بالكذببالكذب  األنبياءاألنبياء  اتهاماتهام  --٢٢

وقد اتهم كتابهم المقدس األنبياء بالكذب، فقد اتهموا سيدنا يعقوب بالكذب على أبيه   
لَّتْ عينَاه  لَما شَاخَ ِإسحاقُ وكَوحدثَ(: ليسرق النبوة من أخيه عيسو، فجاء في العهد القديم

قَاَل لَهو راَألكْب نَهاب وا ِعيسعد ِن النَّظَِر، َأنَّهِني: عا ابي .اَلفَقَ. هَأنَذَا: فَقَاَل لَه : ِإنَِّني قَد
 وتَصيد يِةر واخْرج ِإلَى الْب،جعبتَك وقَوسك:  خُذْ عدتَكفَاآلن.  َأعِرفُ يوم وفَاِتيتُ ولَسِشخْتُ

                                                            
  .٦٧٦٧::المائدةالمائدة)  1(
  .٧٠:مائدةال)  2(
  .٢١:آل عمران)  3(
    ..مم٢،١٩٨٨٢،١٩٨٨طط  االعتصام،االعتصام،  داردار  ،،  ٢١٨٢١٨صص  سعفان،سعفان،  كاملكامل  للدكتورللدكتور  وعقيدةً،وعقيدةً،  تاريخاًتاريخاً  اليهوداليهود  ::انظرانظر)  4(
  .٢/٣٠: سفر أرميا)  5(
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 نَعاصا، وديةً َأِليِلي صا ُأطِْعمكَم ،وتَِحبَأم َل َأننَفِْسي قَب اِركَكتَّى تُبا آلكَُل حْأِتِني ِبهو ، 
 كَي يصطَاد ريِة ِعيسو ِإلَى الْبفَذَهب.  ِإسحاقُ مع ِعيسو ابِنِهم تَكَلَّذْ ساِمعةً ِإفْقَةُ ِروكَانَتْ

 سِمعتُ َأباك يكَلِّم ِعيسو َأخَاك دِإنِّي قَ:  ِرفْقَةُ فَكَلمتْ يعقُوب ابِنها قَاِئلةًوَأما .صيدا ِليْأِتي ِبه
فَاآلن يا ابِني . ي الرب قَبَل وفَاِتَأمام اِركَكاْئِتِني ِبصيٍد واصنَع ِلي َأطِْعمةً آلكَُل وُأب: قَاِئالً

ِاذْهب ِإلَى الْغَنَِم وخُذْ ِلي ِمن هنَاك جدييِن جيديِن ِمن :  ما َأنَا آمرك ِبِهِفياسمع ِلقَوِلي 
زى،الِْمعا فََأصمهنَع،ِحبا يكَم ةً َألِبيكا  َأطِْعمهِضرفَتُحبتَّى يْأكَُل حِلي َل ِإلَى َأِبيكقَب فَاِتِه اِركَكو 

َأنَا «: من َأنْتَ يا ابِني؟ فَقَاَل يعقُوب َألِبيِه. هَأنَذَا: فَقَاَل. يا َأِبي: قَاَل َأِبيِه وى ِإلَفَدخََل........ 
كو ِبكْرتَِني. ِعيسا كَلَّملْتُ كَمفَع ١()قَد(.  

  بعدبعد  ولكنولكن  الخدعة،الخدعة،  فاكتشففاكتشف  أباهأباه  يسويسوعع  جاءجاء  برهةبرهة  بعدبعد  ثمثم  عيسو،عيسو،  يظنهيظنه  وهووهو  يعقوبيعقوب  فباركفبارك""

  إسحاق،إسحاق،  علىعلى  الال  البركة،البركة،  واهبواهب  اهللاهللا  علىعلى  كذباًكذباً  يعتبريعتبر  وهذاوهذا  سرقت،سرقت،  فالبركةفالبركة  وهكذاوهكذا  األوان،األوان،  فواتفوات

  واستعباداًواستعباداً  خمراًخمراً  تثمرتثمر  التيالتي  البركةالبركة  هذههذه  ماما  ثمثم  ؟؟  بركتهبركته  إسحاقإسحاق  يسترديسترد  لملم  لماذالماذا  المسلمونالمسلمون  ويتساءلويتساءل

  خديعتهخديعته  علىعلى  جوزيجوزي  فقدفقد  يعقوب،يعقوب،  اةاةحيحي  فيفي  أثرأثر  عظيمعظيم  لهالها  يبدويبدو  الال  البركةالبركة  وهذهوهذه  ؟؟  للشعوبللشعوب

    ..))٢٢((""ألبيهألبيه

  ويشددونويشددون  بالكذببالكذب  ويسلكونويسلكون  يفسقونيفسقون  منه،منه،  يقشعريقشعر  ماما  رأيترأيت  أورشليمأورشليم  أنبياءأنبياء  وفيوفي((  ::أيضاًأيضاً  وجاءوجاء

  وسكانهاوسكانها  كسدومكسدوم  ليلي  كلهمكلهم  صارواصاروا  شره،شره،  عنعن  الواحدالواحد  يرجعوايرجعوا  الال  حتىحتى  الشرالشر  فاعليفاعلي  أياديأيادي

  ..))٣٣(())كعمورةكعمورة

    ::  الزورالزور  بشهادةبشهادة  األنبياءاألنبياء  اتهاماتهام  --٣٣

  الزورالزور  وشهادةوشهادة  الكذبالكذب  بصفاتبصفات  لألنبياءلألنبياء  اليهوداليهود  وصفوصف  فيهافيها  صوصصوصالنالن  بعضبعض  جاءتجاءت  

  لكونهلكونه  موسوياًموسوياً  اليهوداليهود  علماءعلماء  أحدأحد  ضربضرب((  ::التلمودالتلمود  فيفي  جاءجاء  ماما  ::النصوصالنصوص  هذههذه  ومنومن  وغيرها،وغيرها،

  ضربتهضربته  أناأنا  ::للحاكمللحاكم  العالمالعالم  فقالفقال  للحاكم،للحاكم،  الموسويالموسوي  فشكاهفشكاه  ملته،ملته،  غيرغير  منمن  مصريةمصرية  بإمرأةبإمرأة  زنىزنى

  ؟؟  تقتلهتقتله  لملم  لماذالماذا  الحاكمالحاكم  لهله  فقالفقال  ذلك،ذلك،  علىعلى  اهداًاهداًشش  النبيالنبي  إيلياإيليا  واستحضرواستحضر  بحمارة،بحمارة،  افتعلافتعل  لكونهلكونه
  اليهودياليهودي  قالقال  خرجناخرجنا  لمالما  ثمثم  تشاؤون،تشاؤون،  ماما  أنتمأنتم  بهبه  فافعلوافافعلوا  بذلك،بذلك،  لنالنا  يؤذنيؤذن  لملم  ألنهألنه  ::لهله  فقالفقال

  اليهوداليهود  عنعن  الخارجينالخارجين  أنأن  تعلمتعلم  أالأال  ،،كالّكالّ  ::العالمالعالم  فأجابهفأجابه  ذلكذلك  علىعلى  إيلياإيليا  وأعانكوأعانك  كذبتكذبت  قدقد((  ::للعالمللعالم

                                                            
  ).٣٠-١(الفقرة/٢٧اإلصحاح: سفر التكوين)  1(

  .١٠٤هل العهد القديم كلمة اهللا ص)  2(
  .١٤: الفقرة/٢٣سفر إرميا اإلصحاح)  3(



  112200 

  وهكذاوهكذا  فقتله،فقتله،  ضربهضربه  للحاكمللحاكم  ذلكذلك  يرفعيرفع  أنأن  منمن  لعالملعالماا  خافخاف  ولماولما  اليهودي،اليهودي،  فرجعفرجع  بهائم،بهائم،  همهم

  ..))١١(())الديانةالديانة  أسرارأسرار  منمن  بسربسر  يبوحيبوح  ألنهألنه  به،به،  ويكاشفهويكاشفه  للحاكم،للحاكم،  سراًسراً  يفشييفشي  منمن  قتلقتل  فواجبفواجب

  أعلىأعلى  عندهمعندهم  العالمالعالم  أنأن  ثمثم  الزور،الزور،  يشهدونيشهدون  األنبياءاألنبياء  أنأن  منهمنه  يفهميفهم  النصالنص  لهذالهذا  فالقاريءفالقاريء  

  دوردور  لهله  ليسليس  والنبيوالنبي  النبي،النبي،  وجودوجود  ييفف  اليهودياليهودي  بضرببضرب  العالمالعالم  قامقام  عندماعندما  وذلكوذلك  النبي،النبي،  منمن  منزلةمنزلة

  ..الزورالزور  شهادةشهادة  إنهاإنها  شهادةشهادة  أيأي  وليسوليس  شهادةشهادة  إالّإالّ

 وال ويبعثه، فينبئه الناس من يشاء من يختار تعالى اهللا إن" :))٢٢((اليهودي ميمون ابن يقول

 يشترطون لكنهم السن، صغير أو السن كبير جاهالً، أو عالماً عندهم الشخص ذلك يكون أن فرق

  .))٣٣(("الشريعة أهل من العوام رأي وهذا أخالق، وصالحية ما يةخير أيضاً فيه

  نظيرنظير  منمن  ليسليس  وبعدهوبعده  موسىموسى  قبلقبل  منمن  األنبياءاألنبياء  معجزاتمعجزات""  ::أيضاًأيضاً  ميمونميمون  ابنابن  وقالوقال

  الذينالذين  األنبياءاألنبياء  وأنوأن  األبد،األبد،  إلىإلى  اسرائيلاسرائيل  لبنيلبني  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  شريعةشريعة  وأنوأن  موسى،موسى،  معجزاتمعجزات

  أنأن  علىعلى  ويستدلويستدل  موسى،موسى،  لشريعةلشريعة  ينينداعداع  للناسللناس  الوعاظالوعاظ  بمنزلةبمنزلة  كانواكانوا  موسىموسى  بعدبعد  منمن  جاءواجاءوا

                                                            
  .٥٨٥٨صص  األولاألول  الكتابالكتاب  فيفي  براخوتبراخوت  )1(
  وكانوكان  بمصر،بمصر،  اليهوداليهود  علىعلى  رئيساًرئيساً  كانكان  العلوم،العلوم،  فيفي  المفتنالمفتن  الطبيبالطبيب  اليهودياليهودي  موسى بن ميمون بن يوسف،)  2(

  قدقد  كانكان  إنهإنه  ويقالويقال  األفضل،األفضل،  ولدهولده  وكذلكوكذلك  يستطبه،يستطبه،  الدينالدين  صالحصالح  السلطانالسلطان  وكانوكان  الطب،الطب،  فيفي  زمانهزمانه  أهلأهل  أوحدأوحد

  بنبن  موسىموسى  عمرانعمران  أبيأبي  الشيخالشيخ  باسمباسم  العربالعرب  عندعند  ويعرفويعرف بالفقه،بالفقه،  واشتغلواشتغل  القرآنالقرآن  وحفظوحفظ  بالمغرببالمغرب  أسلمأسلم

 في قرطبة األندلس، وتخرج في مم  ١١٣٥١١٣٥  هـهـ  ٥٢٩٥٢٩  سنةسنة  ولدولد  العبريالعبري  العالمةالعالمة  الفيلسوفالفيلسوف  اهللاهللا  عبيدعبيد  ميمونميمون
علوم اإلسرائيليين والعرب والطب والفلسفة اليونانية، وعلى األخص في فلسفة أرسطاطاليس سيما هي 

 وأخذ عن فالسفة العرب وتعلم الطب أيضاً أخذه عن ابن طفيل وابن مبينة في الترجمات العربية لكتبه،
 - هـ٥٤٣رشد، ولما ضايق الموحدون على اليهود والنصارى في األندلس هاجر موسى هذا سنة 

 م مع أبيه، وأتى إلى فاس ثم إلى بيت المقدس ثم إلى الفسطاط أي مصر العتيقة، حيث استوطن ١١٤٨
ان فيها طبيب السلطان صالح الدين األيوبي ورئيس جماعة اليهود  م وك١١٦٥ - هـ٥٦١منذ سنة 

= في الفسطاط، بذل وسعه في التوفيق بين العقائد)  م١٢٠٨ - هـ٦٠٥(أهل مصر، وتوفي سنة 
اليهودية والفلسفة األرسطوطلية، له تصانيف شهيرة مكتوبة باللغة العبرانية، وله أيضاً في اللغة =

رين، وله أيضاً في اللغة العربية كتاب الشرائع، وله أيضا مقالة في تدبير العربية كتاب داللة الحائ
  توراه،توراه،  مشناهمشناهالصحة وكتاب األصول في علم الطب استخرجه من مصنفات جالينس اليوناني، وكتاب 

  مطبوع،مطبوع،  هوهو  بمابما  القنوعالقنوع  اكتفاءاكتفاء  ::انظرانظر  .(.(وعالجهاوعالجها  البواسيرالبواسير  ..لجالينوسلجالينوس  عشرعشر  الستةالستة  الكتبالكتب  واختصارواختصار

  بنبن  لمحمدلمحمد  الوفيات،الوفيات،  وفواتوفوات  م،م،١٨٩٦١٨٩٦  --  بيروتبيروت  --  صادرصادر  داردار  ::النشرالنشر  داردار  ،،))١٩٥١٩٥صص//١١جج((فنديك،فنديك،  ألدوردألدورد

  الموجود،الموجود،  عبدعبد  أحمدأحمد  عادلعادل//اهللاهللا  يعوضيعوض  بنبن  محمدمحمد  عليعلي  ::تحقيقتحقيق  ،،))٥٣٧٥٣٧صص//٢٢جج((  الكتبي،الكتبي،  أحمدأحمد  بنبن  شاكرشاكر

  ).).مم٢٠٠٠٢٠٠٠  األولى،األولى،  ::الطبعةالطبعة  --  بيروتبيروت  --    العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  ::النشرالنشر  داردار
  .مصر-دزحسين آتاى، مكتبة الثقافة الدينية:  ، تحقيق٣٨٩صدالئل الحائرين، لموسى بن ميمون، )  3(
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  ولبنيناولبنينا  لنالنا  والمعلناتوالمعلنات  إلهناإلهنا  للربللرب  السرائرالسرائر((  ::وهووهو  التوراةالتوراة  فيفي  جاءجاء  بمابما  األبداألبد  إلىإلى  شريعةشريعة  التوراةالتوراة

  ).).٢٢((  ""))١١(())  الشريعةالشريعة  هذههذه  كلماتكلمات  بجميعبجميع  لنعمللنعمل  األبداألبد  إلىإلى

  إنإن""  ::ويقولويقول  نفسهنفسه  يناقضيناقض  تجدهتجده  ––  دليلدليل  غيرغير  منمن  ––  موسىموسى  شريعةشريعة  بأبديةبأبدية  قولهقوله  ومعومع

  يفعلوه،يفعلوه،  بمابما  ويعلمهمويعلمهم  األرضاألرض  ويمهدويمهد  البالدالبالد  يفتحيفتح  موسىموسى  بعدبعد  منمن  نبينبي  مجيءمجيء  علىعلى  نصتنصت  التوراةالتوراة

  حجاب،حجاب،  وراءوراء  منمن  الكالمالكالم  بواسطةبواسطة  وليسوليس  السماء،السماء،  منمن  مالكمالك  بواسطةبواسطة  الوحيالوحي  يتلقىيتلقى  النبيالنبي  وهذاوهذا

  ..القيامةالقيامة  تقومتقوم  أنأن  إلىإلى  أبديةأبدية  شريعةشريعة  التوراةالتوراة  كانتكانت  فإذافإذا  ..النبوةالنبوة  مرأىمرأى  أوأو  الليلالليل  حلمحلم  بواسطةبواسطة  وليسوليس
  ..((33))""  األتي؟األتي؟  بيبيالنالن  علىعلى  التنبيهالتنبيه  فلماذافلماذا

  مرِسٌلمرِسٌل  َأنَاَأنَا  هاها((  ::التوراةالتوراة  فيفي  جاءجاء  بمابما  موسىموسى  بعدبعد  النبيالنبي  بعثةبعثة  علىعلى  ميمونميمون  ابنابن  ويستشهدويستشهد

  ِمنْهِمنْه  ِاحتَِرزِاحتَِرز  ..َأعددتُهَأعددتُه  الَِّذيالَِّذي  الْمكَاِنالْمكَاِن  ِإلَىِإلَى  ِبكِبك  وِليِجيءوِليِجيء  الطَِّريِق،الطَِّريِق،  ِفيِفي  ِليحفَظَكِليحفَظَك  وجِهكوجِهك  َأمامَأمام  مالَكًامالَكًا

عماسوعماسِتِه  ووِتِهِلصوالَ  ِلصالَوتَتَ  ودرتَمدرِه،  تَملَيِه،علَيع  َألنَّهالَالَ  َألنَّه  فَحصيفَحصي  نعنع  ،ذُنُوِبكُم،ذُنُوِبكُم  َألنِمي  َألنِمياسالمالكالمالك  هذاهذا  ..))٤٤(())..ِفيِهِفيِه  اس  

  إخوتهمإخوتهم  وسطوسط  منمن  نبياًنبياً  لهملهم  أقيمأقيم((  اسرائيلاسرائيل  لبنيلبني  شأنهشأنه  فيفي  اهللاهللا  قالقال  الذيالذي  المنتظرالمنتظر  النبيالنبي  علىعلى  سينزلسينزل

  يكونيكون  نبياًنبياً  أنأن  همهمأعلمأعلم  تعالىتعالى  أنهأنه  أيأي  ..))٥٥(())بهبه  أوصيهأوصيه  ماما  بكلبكل  فيكلمهمفيكلمهم  فمهفمه  فيفي  كالميكالمي  وأجعلوأجعل  مثلكمثلك

  ..))٦٦((يكلمهيكلمه  ملكملك  يأتيهيأتيه  فيهمفيهم

تلك هي عقيدة اليهود في أنبياء اهللا تعالى، الذين هم صفوة البشر أجمعين، وإالّ فكيف   
اختارهم رب العالمين لحمل رسالته وتبليغ شرعه؟ وإن المتأمل في كتاب اهللا تبارك وتعالى 

كتب ليخرج بحقيقة واحدة اتفق عليها دعوات الرسل، وما ُأنزل عليهم من ال وما جاء فيه عن
الدعوة إلى توحيد اهللا : وُأنزلت بها جميع الكتب السماوية، وهذه الحقيقة هي جميع الرسل،

فهي ُأس الرساالت وعمودها الفقري، وهي القاسم المشترك بينها، وإن . دون سواه وعبادته
 ب أنزل إالّ وكان أول ما يدعوبعد ذلك الشرائع والمناهج؛ فما من نبي أرسل وال كتا اختلفت

  .إليه هو توحيد اهللا تبارك وتعالى

                                                            
  .٢٩/٢٩سفر التثنية )  1(
  ).٤٠٠-٣٩٨(دالئل الحائرين ص)  2(

 ابن دار السقا، حجازي أحمد الدكتور :تحقيق ،٢١ صالرازي، الدين لفخر بها، يتعلق وما النبوات)  3(

  .، م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦-١ط بيروت،-زيدون
  .٢٣/٢٠سفر الخروج )  4(
  .١٨/١٨سفر التثنية )  5(
  .٢٢انظر النبوات ص)  6(
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3��: الحقيقة يقول اهللا عز وجل في تقرير هذه  BA� #� ��D+ h�� Z< P ��;U* 3����� � �� � � �� � � � � � �9 � � �1 . �  ����
 4��� ���� ¦3T 	�  4�$M Q�W�K�� ��B�!5��� �� �� � � � �  � � � � � �� � � � � v�� 	�� � � � �}@< ��HN"�M R+?� P ��:&M h�X��� �@%A � � � � �� � � �� � � �  �  � �� � 

t*
)s� hBC�A #�<�  . � �� � � � � ��� �:  وفي آية أخرى يقول))١١((' �� �  �"� �@�� j��" �� b�D+ 	� d%BC 	� ��%D+�� �� �� �    � � � � �� � � 1 � � �
�z�� �� �  #�3BA�M �"� �� � � � � � � � �  '))٢٢(( .  

رسل اهللا عليهم الصالة والسالم، نجد أن  نا القرآن الكريم في حديثه عنوإذا استعرض  
�� �C< �: كل رسول قال لقومه � � 'c:W �z�� 	�  )� �� ���� ��3BA�� � � �� � . � �� 1 � � � � نوح عليه   ابتداء من أولهم))٣٣((�

احد، وهو الصالة والسالم دينهم و ، فاألنبياء عليهم�السالم، وانتهاء بخاتمهم نبينا محمد 
َأنَا َأولَى النَّاِس ِبِعيسى ابِن مريم ِفى : (�اإلسالم، وشرائعهم مختلفة، كما قال المصطفى 

اِحدو مِدينُهشَتَّى ، و ماتُههالٍَّت ، ُأمةٌ ِلعِإخْو اءاَألنِْبيِة ، واآلِخرا ونْي٤٤(()الد(( .  

أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد وإن : ومعنى الحديث: " الحافظ ابن حجر قال  
  .))٥٥(("وقيل المراد إن أزمنتهم مختلفة . الشرائع اختلفت فروع

القدر المشترك بينهم وهو عبادة اهللا : أي: "الحافظ ابن كثير في معنى الحديث وقال  
£��(Z: شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومنابعهم، لقوله تعالى وحده ال �    )�� ��%U5� �  � � � � hA¤9 � � 

'�5�4���� �  �))٧٧(("))٦٦(( .  

األنبياء أخبروا بأنهم مسلمون ودعوا قومهم لإلسالم؛ ألنه الدين الحق الذي ال  وكل  
��� �-!%{: قال تعالى. اهللا غيره يقبل >XDY� ��� 3�A 	�3�� #��� �� � � � .� � �� �  �   �� 3U* 	� �� g�!)�� ����� 	�
���    � � � ��  � �� �� �

 T=�5� � ���@I*  %U�� 9 � � � � � 'g�&r� L�\ ��� #�M ��� Q���* H0)� 	��  4�@* � � � � � � � � � � � ��  �  � � � �))٨٨((
��	 :وقال تعالى �� �  :W V!B�� � ��  � �

                                                            
  .٣٦:النحل)  1(
  .٢٥:األنبياء)  2(
  .٢٣:المؤمنون)  3(
  ).٤٧٨ص/٦ج)(واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم(أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب )  4(

  .)٤٨٩ص/٦ج(فتح الباري)  5(
  .٤٨:المائدة)  6(
  ).١٨٣ / ٧ج ( تفسير ابن كثير)  7(

  .١٩:آل عمران ) 8(
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2H-[� P �T� ��� ZB�� 	%M ���O >XDY�   � � � � � � � � �� � �� 9�  �  '	�\�]� 	�� �   وهذا يدل على أن دين جميع األنبياء ))١١((��
 وإفراده بالعبادة، -عز وجل-واحدة وهي الدعوة لتوحيد اهللا  واحد هو اإلسالم، ودعوتهم

والمسلمون من أممهم، ولكن أقوامهم غيروا وبدلوا بعدهم، وحرفوا  على هذا مضى رسل اهللا
اهللا ما لم يأذن به اهللا، وشمل التحريف والتبديل أساس دعوة الرسل، وهو  وأدخلوا في دين

   التوحيد

 عنه يتورع مما أنبيائهم على أسفارهم في اليهود قول من سنرى ما ذلك بعد عجب  وال"  

 أن اآلن ويعنينا السالم، عليهم خلقه وصفوة اهللا رسل عن ناهيك وأرذلهم،  الناس سفلة من كثير

 لبشرا  من علياً مثالً ورسله اهللا أنبياء أن وهي ورساالته، باهللا المؤمنون عليها يتفق بديهية  نذكر

 والصفاء، الحسن في غاية دائماً أمامنا صورهم تكون أن وجب  ثم ومن لالقتداء، أهالً اهللا جعلهم

 الالزم من كان المثالب، من شيء بسيرتهم التصق أو سلوكهم حول شبهة وُألقيت حدث  فإذا

  .))٢٢(("والمرسلين األنبياء حقيقة بذلك ونستبين الطيب، من الخبيث نميز حتى وذاك، هذا  تمحيص

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .٨٥:عمران آل)  1(
 ، القاهرة-، مكتبة وهبة٣٠:واإلسالم، ألحمد عبد الوهاب، ص والمسيحية اليهودية في واألنبياء النبوة)  2(

:  ، تحقيق١٨النبوات وما يتعلق بها، لفخر الدين الرازي، ص: وانظر هـ١٤١٣ ،الطبعة الثانية
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦-١بيروت، ط-قا، دار ابن زيدونالدكتور أحمد حجازي الس
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  الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  خاصةخاصة  نبينبي  كلكل  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة

  

  

  ::  مطلبانمطلبان  وفيهوفيه

  

  

  

  ..  ��������  محمدمحمد  سيدناسيدنا  نبوةنبوة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  .عقيدة اليهود في نبوة عيسى عليه السالم:المطلب الثاني
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  األولاألول  المطلبالمطلب

  ��������  محمدمحمد  سيدناسيدنا  نبوةنبوة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة

  ::  واحدةواحدة  جملةجملة  بالقرآنبالقرآن  يأتيهميأتيهم  أنأن  ��������  النبيالنبي  منمن  يطلبونيطلبون  اليهوداليهود  ::أوالأوال

  رسولرسول  إلىإلى  اليهوداليهود  منمن  أناسأناس  جاءجاء((  ::قالقال  القرظيالقرظي  كعبكعب  بنبن  محمدمحمد  عنعن  ::جريرجرير  ابنابن  روىروى  

  نصدقك،نصدقك،  حتىحتى  اهللاهللا  عندعند  منمن  باأللواحباأللواح  فأتنافأتنا  اهللا،اهللا،  عندعند  منمن  باأللواحباأللواح  جاءجاء  موسىموسى  إنإن  ::فقالوافقالوا  ،،��������  اهللاهللا

��&}�d  ��  ::اهللاهللا  فأنزلفأنزل � � � �d�{&�� � � � �  ZT�� � �ZT�� � �  �!)���  ��!)���  �gg  #��#��  be��� . � �be��� . � �   4@%A� � � � 4@%A� � � �  �*�!<9 � �*�!<9 �   	�� .	�� .  =8&�� � �=8&�� � �  3�M� � �3�M� � �  ���{D� � � ����{D� � � �  �D��� ��D��� �  �<�� � � ��<�� � � �  	�	�  d�J�  �d�J�  �  

�����M� �� ������M� �� �  �"+��  ��"+��  �   ������  2H459 � � �2H459 � � �   ´
-{M� � � �� � � ´
-{M� � � �� � �  h�A�G��� �  �h�A�G��� �  �   4$%N*�   � �  4$%N*�   � �    `� � `� �  ��
§�� � � ���
§�� � � �  ZuU��� �� ZuU��� ��   	�	�  3U* � �3U* � �  ������   ´=�5� � � � ´=�5� � � �  Q��@B��� � . � �Q��@B��� � . � �  �"�0UM� � �� ��"�0UM� � �� �  

A�A�		  d�J�  �d�J�  �  ��@���� �� ���@���� �� �  �D��� ��D��� �  �"�K%D9 � � ��"�K%D9 � � �  ��@B�9  ���@B�9  �  ''))٢٢)()(١١((..    

 أن يسأل ربه أن ينَزل عليهم �إن أهل التوراة سألوا رسول اهللا : ثم قال ابن جرير  
 بالصدق �كتاباً من السماء آية معجزة جميع الخلق عن أن يأتوا بمثلها، وشاهدة لرسول اهللا 

لذي سألوه من ذلك كتاباً مكتوباً ينزل عليهم من السماء وجائز أن يكون ا  آمرة لهم باتباعه،
إلى جماعتهم، وجائز أن يكون ذلك كتباً إلى أشخاص بأعينهم، بل الذي هو أولى بظاهر 
التالوة أن تكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسألة لينزل الكتاب الواحد إلى جماعتهم لذكر اهللا 

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من : (بقولهتعالى في خبره عنهم الكتاب بلفظ الواحد، 
وأما قوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فإنه توبيخ من اهللا جل ثناؤه   ولم يقل كتباً،) السماء

 أن ينزله عليهم من السماء في مسألتهم إياه ذلك، �سائلي الكتاب الذي سألوا رسول اهللا 
، ال يعظُمن عليك مسألتهم ذلك، فإنهم من جهلهم باهللا  يا محمد�يقول لنبيه   وتقريع منه لهم،

لو أنزلت عليهم الكتاب الذي سألوك أن تنزله عليهم . وجراءتهم عليه واغترارهم بحلمه
لخالفوا أمر اهللا، كما خالفوه بعد إحياء اهللا أوائلهم من صعقتهم، فعبدوا العجل واتخذوه إلها 

 أراهم من قدرته وعظيم سلطانه ما أراهم؛ ألنهم لن يعبدونه من دون خالقهم وبارئهم الذي
: ثم قص اهللا من قصتهم وقصة موسى ما قص، يقول اهللا  يعدوا أن يكونوا كأوائلهم وأسالفهم،

، يعني فقد سأل أسالف هؤالء اليهود وأوائلهم موسى عليه )فقد سألوا موسى أكبر من ذلك(

                                                            
  .١٥٣١٥٣::النساءالنساء) 1(
  ).٧ص/٦ج(تفسير الطبري )  2(
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أي ): أرنا اهللا جهرة: ( السماء، فقالوا لهالسالم أعظم مما سألوك من تنزيل كتاب عليهم من
  .  ))١١(("عيانا نعاينه وننظر إليه

لم يقف اليهود عند هذا الحد من التعنت والجدل، بل تعدى طلبهم إلى رؤية اهللا تعالى 
 أرنا اهللا جهرة حتى نصدقك، فقد ذكر ابن جرير عند تفسير قوله �جهاراً، فقالوا للنبي 

��C J%!  : تعالى�� � � � �  �'#�HN��  !"�� h�A�G��  )�
-{M 2H45 ���� ¦H" �!� d� 	��" 	� �D�� ��� �� � � � � � � �� � � � � �� � � � � �� �  � � �� � � 9 � � � �))٢٢(( 
واذكروا أيضا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك ولن نقر بما جئتنا به، حتى : وتأويل ذلك: "قال

ننا ودونه حتى ننظر إليه نرى اهللا جهرة عياناً، برفع الساتر بيننا وبينه، وكشف الغطاء دو
بأبصارنا، فذكرهم بذلك جل ذكره اختالف آبائهم وسوء استقامة أسالفهم ألنبيائهم مع كثرة 
معاينتهم من آيات اهللا جل وعز وِعبِره ما تثلج بأقلها الصدور، وتطمئن بالتصديق معها 

 ذلك مرة يسألون النفوس، وذلك مع تتابع الحجج عليهم وسبوغ النعم من اهللا لديهم، وهم مع
نبيهم أن يجعل لهم إلها غير اهللا، ومرة يعبدون العجل من دون اهللا، ومرة يقولون ال نصدقك 

اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها : (حتى نرى اهللا جهرة، وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال
اكم، فيقولون ، ومرة يقال لهم قولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطاي)هنا قاعدون

مع غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها . حنطة في شعيرة، ويدخلون الباب من قبل أستاههم
فأعلم ربنا تبارك وتعالى ذكره الذين خاطبهم بهذه . نبيهم عليه السالم، والتي يكثر إحصاؤها

يعدوا أن  أنهم لن �اآليات من يهود بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول اهللا 
  بهبه  علمهمعلمهم  معمع  بهبه  جاءجاء  وبماوبما  بهبه  اإلقراراإلقرار  وتركهموتركهم   وجحودهم نبوته�يكونوا في تكذيبهم محمداً 

  دينهمدينهم  عنعن  ارتدادهمارتدادهم  فيفي  قصصهمقصصهم  عليهمعليهم  فصلفصل  الذينالذين  وآبائهموآبائهم  كأسالفهمكأسالفهم  أمرهأمره  بحقيقةبحقيقة  ومعرفتهمومعرفتهم

  للجج  اهللاهللا  بالءبالء  عظيمعظيم  معمع  أخرىأخرى  بعدبعد  تارةتارة  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  نبيهمنبيهم  علىعلى  وتوثبهموتوثبهم  أخرى،أخرى،  بعدبعد  مرةمرة
  . ))٣٣((""عليهمعليهم  آالئهآالئه  وسبوغوسبوغ  عندهم،عندهم،  وعزوعز

  الموقفالموقف  يقتضيهيقتضيه  كانكان  ماما  علىعلى  اتجاهاتهااتجاهاتها  وتنوعوتنوع  قوتهاقوتها  وتدلوتدل  وتكشفهم،وتكشفهم،  تفضحهمتفضحهم  حملةحملة  إنهاإنها  

  التيالتي  البيناتالبينات  اآلياتاآليات  تبلغتبلغ  ولمولم  اآلونة،اآلونة،  تلكتلك  فيفي  ��  والرسولوالرسول  للرسالةللرسالة  اليهودياليهودي  الكيدالكيد  خبثخبث  لمواجهةلمواجهة

  قلوبهمقلوبهم  وتقودوتقود  وجدانهم،وجدانهم،  وتوقظوتوقظ  حسهم،حسهم،  سستلمتلم  أنأن  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  نبيهمنبيهم  يديد  علىعلى  لهملهم  اهللاهللا  أظهرهاأظهرها

                                                            
، )١٠٦ص/١ج(مختصر السيرة، لمحمد بن عبد الوهاب، : ، وانظر) ٨ص/٦ج(تفسير الطبري ) 1(

  . األولى:  الرياض، الطبعة-عبد العزيز بن زيد الرومي، مطابع الرياض : تحقيق

  .٥٥:البقرة) 2(
  ).٢٨٩ص/١ج(تفسير الطبري ) 3(
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  التبجحالتبجح  طابعهطابعه  مطلبمطلب  وهووهو  عياناً،عياناً،  سبحانهسبحانه  اهللاهللا  رؤيةرؤية  يطلبونيطلبون  همهم  فإذافإذا  واالستسالم،واالستسالم،  الطمأنينةالطمأنينة  إلىإلى

  ..لإليمانلإليمان  استعداداستعداد  فيهفيه  أوأو  اإليمان،اإليمان،  بشاشةبشاشة  خالطتهخالطته  طبعطبع  عنعن  يصدريصدر  الال  الذيالذي

  ::  تعالىتعالى  اهللاهللا  يكلمهميكلمهم  أنأن  ��������  النبيالنبي  منمن  يطلبونيطلبون  اليهوداليهود  ::ثانياًثانياً

  لإليمانلإليمان  لهملهم  النبيالنبي  دعوةدعوة  ليردواليردوا  والجدل؛والجدل؛  التعنتالتعنت  بأسئلةبأسئلة  يتشبثونيتشبثون  كانواكانوا  يهوديهودالال  أنأن  يبدويبدو

  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  رؤيةرؤية  يطلبونيطلبون  وتارةوتارة  واحدة،واحدة،  جملةجملة  بالقرآنبالقرآن  لهملهم  يأتييأتي  أنأن  منهمنه  يطلبونيطلبون  فتارةفتارة  تعالى،تعالى،  باهللاباهللا

  !!سيؤمنونسيؤمنون  هلهل  ذلكذلك  لهملهم  تحققتحقق  لولو  ترىترى  فيافيا  اهللا،اهللا،  يكلمهميكلمهم  أنأن  ��������  النبيالنبي  منمن  يطلبونيطلبون  وهناوهنا

  إنإن  محمدمحمد  يايا((  ::  ��  اهللاهللا  لرسوللرسول  حريلمةحريلمة  بنبن  رافعرافع  قالقال  ::قالقال  عباسعباس  بنبناا  عنعن  السيوطيالسيوطي  ذكرذكر  

��b�C : ذلكذلك  فيفي  اهللاهللا  فأنزلفأنزل  كالمهكالمه  نسمعنسمع  حتىحتى  فليكلمنافليكلمنا  هللاهللا  فقلفقل  تقولتقول  كماكما  اهللاهللا  منمن  رسوالًرسوالً  كنتكنت� � �b�C�� � �  
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  الغرضالغرض  وليسوليس  فيها،فيها،  ��  الرسولالرسول  يتعنتونيتعنتون  التيالتي  اليهوداليهود  مطالبمطالب  منمن  جديدجديد  مطلبمطلب  وهذاوهذا""  

  فيفي  المسلمينالمسلمين  وفتنةوفتنة  الرسول،الرسول،  إحراجإحراج  الغرضالغرض  وإنماوإنما  ��  محمدمحمد  رسالةرسالة  صدقصدق  علىعلى  التعرفالتعرف  منهمنه

  ..المسلمينالمسلمين  زمرةزمرة  فيفي  الدخولالدخول  عنعن  العربالعرب  مشركيمشركي  منمن  اإلسالماإلسالم  إلىإلى  ميلميل  قلبهقلبه  فيفي  منمن  وصدوصد  م،م،دينهدينه
��J  ��  ::لهله  قالواقالوا  إذإذ  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  منمن  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  بمطلببمطلب  شبيهشبيه  المطلبالمطلب  هذاهذا  إنإن�  �J���  �   !%C� � � � !%C� � � �  ������  

�D��� ��D��� �  	��	��  	��"�  � �	��"�  � �  d�� �d�� �  �!�� ��!�� �  ¦H"� �¦H"� �  � �������  2H459 � � �2H459 � � �   )�
-{M� � � �� � � )�
-{M� � � �� � �  h�A�G��� �  �h�A�G��� �  �  ��� ���� � !"� � !"� �  #�HN��� � � �#�HN��� � �   اإللهياإللهي  الردالرد  فكانفكان    ))٣٣((''  �

  بعدبعد  منمن  تعالىتعالى  اهللاهللا  بعثهمبعثهم  ثمثم  ،،تعنتهمتعنتهم  علىعلى  لهملهم  عقوبةعقوبة  ينظرون،ينظرون،  وهموهم  الصاعقةالصاعقة  أخذتهمأخذتهم  أنأن  عليهم،عليهم،

  يملكيملك  والوال  المعجزات،المعجزات،  منمن  شيئاشيئا  بذاتهبذاته  يملكيملك  الال  الرسلالرسل  منمن  أحداًأحداً  ألنألن  ذلكذلك  يشكرون،يشكرون،  لعلهملعلهم  موتهمموتهم

  ذلك،ذلك،  منمن  شيئاًشيئاً  بإذنهبإذنه  يفعليفعل  أوأو  منها،منها،  تهونهتهونهيشيش  ماما  لقومهلقومه  يستجيبيستجيب  حتىحتى  يريد،يريد،  ماما  منهامنها  يختاريختار  أنأن

  كافكاف  أنهأنه  يعلميعلم  الذيالذي  بالمقداربالمقدار  رسلهرسله  منمن  رسولرسول  أليألي  منهامنها  يجرييجري  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  بيدبيد  المعجزاتالمعجزات  ولكنولكن

  كنتكنت  إنإن  محمدمحمد  يايا  ��  اهللاهللا  لرسوللرسول  حريملةحريملة  بنبن  رافعرافع  مقالةمقالة  وبعدوبعد  رسالته،رسالته،  وتدعيموتدعيم  صدقهصدقه  بيانبيان  فيفي

  فيفي  قولهقوله  ذلكذلك  فيفي  تعالىتعالى  اهللاهللا  أنزلأنزل  كالمه،كالمه،  نسمعنسمع  حتىحتى  فليكلمنافليكلمنا    هللاهللا  فقلفقل  تقولتقول  كماكما  اهللاهللا  منمن  رسوالًرسوالً
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 p�C�  � � p�C�  � �  v¢�l�� �� � �v¢�l�� �� � �   ¢�%C� � � � � ¢�%C� � � � �  3C� �3C� �  ��@*� � ���@*� � �  Q��[� �Q��[� �  >���1 � � >���1 � �   C�� �C�� �#��� �#���   أنأن  بعدبعد  المتعنتالمتعنت  مطلبهممطلبهم  اهللاهللا  يلبييلبي  فالفال  ::أيأي  ))١١(('�

    ..))٢٢((""لعبادهلعباده  اهللاهللا  شريعةشريعة  أمرأمر  منمن  اليقيناليقين  إلىإلى  يصلوايصلوا  أنأن  يريدونيريدون  لقوملقوم  آياتهآياته  بينبين

  ::  معهمعه  حوارهمحوارهم  أثناءأثناء  بصدقهبصدقه  علمهمعلمهم  رغمرغم  ��������  للنبيللنبي  اليهوداليهود  عداءعداء  ::ثالثاًثالثاً

  إليناإلينا  صلصلوو  ماما  والمسلمين،والمسلمين،  اإلسالماإلسالم  ناحيةناحية  نواياهمنواياهم  وسوءوسوء  اليهوداليهود  حقدحقد  علىعلى  يؤكديؤكد  ممامما  إنإن

  اليهوداليهود  وزعماءوزعماء  أحبارأحبار  منمن  كبيرةكبيرة  مجموعةمجموعة  أنأن  الصحيحةالصحيحة  واألحاديثواألحاديث  النبويةالنبوية  السنةالسنة  خاللخالل  منمن

  تلكتلك  ولكنولكن  التوراة،التوراة،  كتابهمكتابهم  خاللخالل  ومنومن  القاطع،القاطع،  بالدليلبالدليل  المحمديةالمحمدية  الرسالةالرسالة  صدقصدق  يعلمونيعلمون  كانواكانوا

        ..وفجوراًوفجوراً  وتكبراًوتكبراً  كفراًكفراً  إالّإالّ  زادتهمزادتهم  ماما  األدلةاألدلة

  منمن  سلفسلف  منمن  أممأمم  علىعلى  حجةحجة  هوهو  ممامما  ،،  ��  ننالنبييالنبيي  خاتمخاتم  بنبوةبنبوة  البشائرالبشائر  تقدمتتقدمت  فقدفقد""

  للرسولللرسول  عوناًعوناً  ليكونليكون  غيبه،غيبه،  علىعلى  اهللاهللا  أطلعهأطلعه  بمابما  غيرهم،غيرهم،  عندعند  صدقهصدقه  علىعلى  تدلتدل  ومعجزةومعجزة  األنبياء،األنبياء،

  وتوجدوتوجد  بعيد،بعيد،  أمدأمد  منذمنذ  ��  محمدمحمد  برسالةبرسالة  اليقيناليقين  الخبرالخبر  جاءهمجاءهم  إسرائيلإسرائيل  وبنووبنو  القبول،القبول،  علىعلى  وحثاًوحثاً  ��

  ومنومن  كتبهم،كتبهم،  فيفي  التحريفاتالتحريفات  وقوعوقوع  معمع  قوةقوةالال  غايةغاية  فيفي  وهيوهي  اآلن،اآلن،  إلىإلى  الكثيرةالكثيرة  والبشاراتوالبشارات  الدالئلالدالئل

  يدركوايدركوا  وأنوأن  اهللا،اهللا،  رسلرسل  منمن  أحدأحد  بينبين  يفرقوايفرقوا  والوال  رسله،رسله،  وخاتموخاتم  باهللاباهللا  يؤمنوايؤمنوا  أنأن  المتوقعالمتوقع  كانكان  فقدفقد  ثمثم

  واإلشادةواإلشادة  والموضوعوالموضوع  األسلوباألسلوب  حيثحيث  منمن  اإليمان،اإليمان،  إلىإلى  دعوتهمدعوتهم  فيفي  ��  والرسولوالرسول  الرسالةالرسالة  عظمةعظمة

  فاهتدوافاهتدوا  الحقالحق  عرفواعرفوا  ممنممن  بعضهمبعضهم  إسالمإسالم  رغمرغم  --اليهوداليهود  ولكنولكن  والموادعة،والموادعة،  والترغيبوالترغيب  والمودة،والمودة،

  بلبل  ،،  لعصبيتهملعصبيتهم  ويتعبدونويتعبدون  أنفسهمأنفسهم  يعبدونيعبدون  وقبيل،وقبيل،  وجيلوجيل  ومكانومكان  زمانزمان  كلكل  فيفي  اليهوداليهود  همهم  ––  بهبه

  هؤالءهؤالء  منمن  قتلواقتلوا  منمن  وقتلواوقتلوا  أنبياؤهم،أنبياؤهم،  بهبه  جاءهمجاءهم  بمابما  قبلقبل  منمن  كفرواكفروا  فلقدفلقد  هواهم،هواهم،  ليعبدونليعبدون  إنهمإنهم

  حاربواحاربوا  ثمثم  ومنومن  شيطانية،شيطانية،  صريةصريةعنعن  مطامحمطامح  لهملهم  كانتكانت  حيثحيث  قالوا،قالوا،  ماما  اهللاهللا  حقحق  فيفي  وقالواوقالوا  األنبياء،األنبياء،

  صمتواصمتوا  إنهمإنهم  اليوم،اليوم،  حتىحتى  أوزارهاأوزارها  الحربالحرب  تضعتضع  ولمولم  الحروب،الحروب،  أنواعأنواع  بشتىبشتى  ��  والرسولوالرسول  الرسالةالرسالة

  يعجزيعجز  الذيالذي  السافرالسافر  والعداءوالعداء  والكنود،والكنود،  بالجحودبالجحود  المعالنةالمعالنة  فقرروافقرروا  لهملهم  بدابدا  ثمثم  المستريب،المستريب،  صمتصمت  أوالًأوالً

  الرسالةالرسالة  منمن  موقفهمموقفهم  معرفةمعرفة  إلىإلى  الحاجةالحاجة  كانتكانت  ثمثم  ومنومن  بحال،بحال،  تصورهتصوره  عنعن  الشاخصالشاخص  الخيالالخيال

  لمواجهةلمواجهة  اإلعداداإلعداد  نحونحو  والعملوالعمل  األملاألمل  دوافعدوافع  تبعثتبعث  ذكرىذكرى  ذلكذلك  فيفي  يكونيكون  أنأن  رجاءرجاء  ��  والرسولوالرسول

  ..))٣٣((""يكونيكون  أنأن  يجبيجب  بمابما  الباطلالباطل  هذاهذا

ِإن الْيهود قَوم بهتٌ، ((  ::فقالفقال  ��  النبيالنبي  أمامأمام  إسالمهإسالمه  أعلنأعلن  بعدمابعدما  سالمسالم  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  إسالمإسالم  قصةقصة    --أأ
  اهللاهللا  صلىصلى، فَجاءِت الْيهود فَقَاَل النَِّبى  ا ِبِإسالَِمى قَبَل َأن تَسَألَهم يبهتُوِنىوِإنَّهم ِإن يعلَمو
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:  َأى رجٍل عبد اللَِّه ِفيكُم، قَالُوا خَيرنَا وابن خَيِرنَا ، وسيدنَا وابن سيِدنَا، قَاَل :وسلموسلم  عليهعليه
لَمَأس ِإن تُمَأيَأر َأن داللَِّه فَقَاَل َأشْه دبع جفَخَر ،ذَِلك ِمن اللَّه اذَهالٍَم، فَقَالُوا َأعس ناللَِّه ب دبع 

 الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ، وَأن محمدا رسوُل اللَِّه، فَقَالُوا شَرنَا وابن شَرنَا، وانْتَقَصوه، قَاَل فَهذَا الَِّذى
  ..))١١(()كُنْتُ َأخَافُ يا رسوَل اللَِّه

  لإلسالملإلسالم  قلبهقلبه  اهللاهللا  يهدييهدي  بطبائعهمبطبائعهم  وعالموعالم  أحبارهمأحبارهم  منمن  حبرحبر  وهووهو  سالم،سالم،  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  فهذافهذا  

وِمن هنا فإننا نُخاِطب العقول التي تتأمل في   وفجور،وفجور،  غدرغدر  أهلأهل  كذابونكذابون  قومقوم  بأنهمبأنهم  عليهمعليهم  فيشهدفيشهد
ِصف من أهل الكتاب، كعبد اهللا بن سالم حياة ذلك الرجل العظيم، الذي شِهد بنبوته كل من
لَما قَِدم رسوُل اللَِّه صلى اهللا (:  ، فقال �الذي كان يهودياً فأسلَم لما رأى وجه النبي محمد

عليه وسلم الْمِدينَةَ انْجفََل النَّاس ِإلَيِه وِقيَل قَِدم رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَِدم رسوُل 
ِه صلى اهللا عليه وسلم قَِدم رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَِجْئتُ ِفى النَّاِس َألنْظُر ِإلَيِه اللَّ

 كَانِه كَذَّاٍب وجِبو سلَي ههجو فْتُ َأنروِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم عسر هجنْتُ وتَبا اسفَلَم
َأيها النَّاس َأفْشُوا السالَم وَأطِْعموا الطَّعام وصلُّوا والنَّاس ِنيام : ن قَاَلَأوَل شَىٍء تَكَلَّم ِبِه َأ
�>�H0  *� : وهو الذي قال اهللا في شأنه  .))٢٢(())تَدخُلُون الْجنَّةَ ِبسالٍَم ��� 3�A 	� #�< #�  !��+� ZC�    � � � �� � � �� � � �  � � � �

* 	� 3T�� 34��� �. a � � �' ts�N�� >���� ,3� � ���� #�  ��)!D�� 	��M �%;� yA Z@x�\� j��       � � � � � �� � � � �� �� � �� � �� �  � �� � �))٣٣(( .  

 مذكور في �هو عبد اهللا بن سالم، شهد على اليهود أن رسول اهللا : "قال القرطبي  
  .))٤٤((""التوراة، وأنه نبي من عند اهللا

  ::فقالفقال  اليهوداليهود  ��������  النبيالنبي  سألسأل((  ::قالقال  قريشقريش  منمن  رجلرجل  عنعن  تفسيرهتفسيره  فيفي  الطبريالطبري  االماماالمام  ذكرذكر -ب
  اسمهاسمه  رسولرسول  يأتيكميأتيكم  أنأن  مريممريم  بنبن  عيسىعيسى  بشّربشّر  قدقد  بهبه  تجدونتجدون  هلهل  تقرؤون،تقرؤون،  الذيالذي  بكتابكمبكتابكم  أسألكمأسألكم

  الدماء،الدماء،  وتهريقوتهريق  األموالاألموال  تستحلتستحل  ألنكألنك  كرهناككرهناك  ولكنّاولكنّا  كتابنا،كتابنا،  فيفي  وجدناكوجدناك  اللهماللهم  ::فقالوافقالوا  أحمد؟أحمد؟

�>�#  ���	���	  ::تعالىتعالى  اهللاهللا  فأنزلفأنزل �#�<� �  ��3A9 � ����3A9 � ��  � .��.�  �!)x¹��  � � ��!)x¹��  � � �  �%D+�  � � ��%D+�  � � �  Z��5��  � �Z��5��  � �  b�)@��� �  �b�)@��� �  �  #�M�  �#�M�  �  � �������  �3A¥ ���3A¥ ��  

'	�HM�)%��   � � .'	�HM�)%��   � �   كفرهمكفرهم  فيفي  لليهودلليهود  توبيخاًتوبيخاً  اآليةاآلية  هذههذه  أنزلأنزل  تعالىتعالى  اهللاهللا  أنأن  علىعلى  يدليدل  الحديثالحديث  وهذاوهذا  ))٦٦))())(٥٥((.

                                                            
  .٣٧٢٣ح/١٤٣٣ص/٣ بين أصحابه ج� باب كيف آخى النبي صحيح البخاري،) 1(
  .صحيحصحيح  حديثحديث  هذاهذا  عيسىعيسى  أبوأبو  قالقال  ،،  ٦٥٢٦٥٢صص//٤٤جج  الترمذي،الترمذي،  سننسنن  الصحيحالصحيح  الجامعالجامع) 2(
  .١٠:األحقاف) 3(
  .١٥٠ص/٤تفسير الثعالبي ج/ ، وانظر١٨٨ص/١٦تفسير القرطبي ج)  4(
  .٩٨٩٨::البقرةالبقرة)  5(
  .)٤٤٧ص/١ج(تفسير الطبري )  6(
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  ناسناسالال  منمن  محمدمحمد  عدوعدو  وأنوأن  عدو،عدو،  لهله  فاهللافاهللا  لمحمٍدلمحمٍد  عدواًعدواً  كانكان  منمن  أنأن  لهملهم  منهمنه  وإخباراًوإخباراً  ��  بمحمدبمحمد

  ..))١١((""آياتهآياته  الجاحدينالجاحدين  باهللاباهللا  الكافرينالكافرين  لمنلمن  كلّهمكلّهم

يا ابن : فبينما أنا عندهم ذات يوم، قالوا ( :�وكان عمر يذهب إلى يهود ويأتيهم، فقال  -ج
: إنك تغشانا وتأتينا، قال: ولم ذلك؟ قالوا: الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك، قلت

صدق التوراة، ومن التوراة كيف تصدق الفرقان؟ إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف ي: قلت
: ذاك صاحبكم فالحق به، فقلت لهم عند ذلك! يا ابن الخطاب:  فقالوا����ومر رسول اهللا : قال

أنشدكم باهللا الذي ال إله إال هو، وما استرعاكم من حقه، واستودعكم من كتابه، أتعلمون أنه 
أنت :  إنه قد عظم عليكم، فأجيبوه، قالوا:فقال عالمهم وكبيرهم! فسكتوا: رسول اهللا؟ قال

أي -قلت ويحكم! أما إذ أنشدتنا به، فإنا نعلم أنه رسول اهللا: عالمنا وسيدنا، فأجبه أنت، قال
قلت كيف ذاك؟ وأنتم تعلمون أنه رسول اهللا، ثم ال تتبعونه، : إنا لم نهلك، قال:  قالوا-هلكتم

ئكة وسلما من المالئكة، وإنه قرن به عدونا من إن لنا عدواً من المال: وال تصدقونه؟ قالوا
  .))٢٢(()عدونا جبريل، وسلمنا ميكائيل: ومن عدوكم، ومن سلمكم؟ قالوا: المالئكة، قلت

كُنْتُ قَاِئما ِعنْد رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ((  ::قالقال  ثوبانثوبان  حديثحديث  منمن  مسلممسلم  اإلماماإلمام  أخرجأخرج  --دد
هاِر الْيبَأح ِمن ربح اءفَجدمحا مي كلَيع الَما فَقَاَل . وِد فَقَاَل السِمنْه عرصي ةً كَادفْعد تُهفَعفَد

ِلم تَدفَعِنى فَقُلْتُ َأالَ تَقُوُل يا رسوَل اللَِّه، فَقَاَل الْيهوِدى ِإنَّما نَدعوه ِباسِمِه الَِّذى سماه ِبِه 
لُهَأه .سِلى، فَقَاَل فَقَاَل راِنى ِبِه َأهمالَِّذى س دمحِمى ماس وُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِإن

الْيهوِدى ِجْئتُ َأسَألُك، فَقَاَل لَه رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َأينْفَعك شَىء ِإن حدثْتُك، قَاَل 
سْل، فَقَاَل الْيهوِدى :  اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم بعوٍد معه، فَقَاَلَأسمع ِبُأذُنَى، فَنَكَتَ رسوُل

َأين يكُون النَّاس يوم تُبدُل اَألرض غَير اَألرِض والسمواتُ؟ فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه 
نِر، قَاَل فَمالِْجس ونِة دِفى الظُّلْم مةً قَاَلوسلم هازُل النَّاِس ِإجقَاَل :  َأو ،اِجِرينهالْم اءفُقَر
فَما ِغذَاُؤهم علَى ِإثِْرها : ِزيادةُ كَِبِد النُّوِن قَاَل: الْيهوِدى فَما تُحفَتُهم ِحين يدخُلُون الْجنَّةَ قَاَل

ِمن عيٍن : ن يْأكُُل ِمن َأطْراِفها، قَاَل فَما شَرابهم علَيِه قَاَلينْحر لَهم ثَور الْجنَِّة الَِّذى كَا: قَاَل
قَاَل وِجْئتُ َأسَألُك عن شَىٍء الَ يعلَمه َأحد ِمن َأهِل اَألرِض . ِفيها تُسمى سلْسِبيالً، قَاَل صدقْتَ
ينْفَعك ِإن حدثْتُك، قَاَل َأسمع ِبُأذُنَى، قَاَل ِجْئتُ َأسَألُك عِن : َلِإالَّ نَِبى َأو رجٌل َأو رجالَِن، قَا

ماء الرجِل َأبيض وماء الْمرَأِة َأصفَر فَِإذَا اجتَمعا فَعالَ مِنى الرجِل مِنى الْمرَأِة : الْولَِد قَاَل
ذَا عالَ مِنى الْمرَأِة مِنى الرجِل آنَثَا ِبِإذِْن اللَِّه، قَاَل الْيهوِدى لَقَد صدقْتَ َأذْكَرا ِبِإذِْن اللَِّه وِإ

                                                            
  ).٢٢٥ص/١ج(، الدر المنثور ) ٤٤٧ص/١ج(تفسير الطبري )  1(

  ).٤٣٣٤٣٣صص//١١جج((  الطبريالطبري  تفسيرتفسير  ))2((
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بفَ فَذَهرانْص ثُم لَنَِبى ِإنَّكوُل اللَِّه . وسِن -صلى اهللا عليه وسلم-فَقَاَل رذَا عَألَِنى هس لَقَد 
و نْهَألَِنى عِبِهالَِّذى س اللَّه تَّى َأتَاِنىح ٍء ِمنْهِبشَى ا ِلى ِعلْممنمن  تأكدتأكد  اليهودياليهودي  أنأن  ورغمورغم  ..  ))١١(())م  

  ..معهمعه  يسلميسلم  أنأن  دوندون  انصرفانصرف  الحوارالحوار  نهايةنهاية  فيفي  أنهأنه  إالّإالّ  ��  النبيالنبي  صدقصدق

بينَا َأنَا َأمِشى مع النَِّبى ((  ::قالقال  مسعودمسعود  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  عنعن  صحيحهصحيحه  فيفي  البخاريالبخاري  االماماالمام  أخرجأخرج  --هـهـ
 عليه وسلم ِفى خَِرِب الْمِدينَِة ، وهو يتَوكَُّأ علَى عِسيٍب معه ، فَمر ِبنَفٍَر ِمن صلى اهللا

وقَاَل بعضهم الَ تَسَألُوه الَ يِجىء ِفيِه ِبشَىٍء . الْيهوِد، فَقَاَل بعضهم ِلبعٍض سلُوه عِن الروِح 
عفَقَاَل ب ،ونَههكَتَ، فَقُلْتُ تَكْرفَس وحا الرا الْقَاِسِم ، ما َأبفَقَاَل ي مٌل ِمنْهجر فَقَام ،َألَنَّهلَنَس مهض

��&}��"d: ِإنَّه يوحى ِإلَيِه، فَقُمتُ ، فَلَما انْجلَى عنْه ، قَاَل�� � � � � � �d"��{&���� � � � � � �  	A �	A �  �H�� ��H�� �  ZC �ZC �  �H��� ��H��� �  	�� 	��   H�� � �H�� � �  ®+. �®+. �  

���� ����� �  ��� ���� � !@� !@�  	�.	�.   %U�� � � %U�� � �  ��� ���   X@%C9  �X@%C9  �  ''))٣٣(())))٢٢((..  

  فوضفوض  الروحالروح  عنعن  سئلسئل  إذاإذا  أنهأنه  المنزلة؛المنزلة؛  الكتبالكتب  فيفي  ��  محمدمحمد  سيدناسيدنا  نبوةنبوة  عالماتعالمات  منمن  قيلقيل""  

  القائلونالقائلون  المنطقالمنطق  وأهلوأهل  الفالسفةالفالسفة  فيهفيه  خاضتخاضت  عماعما  وأمسكوأمسك  وبارئها،وبارئها،  منشئهامنشئها  إلىإلى  بحقيقتهابحقيقتها  العلمالعلم

  كتابهم،كتابهم،  فيفي  عندهمعندهم  المثبتالمثبت  نعتهنعته  علىعلى  منهمنه  قفواقفواليلي  عنهاعنها  بالسؤالبالسؤال  اليهوداليهود  فامتحنهفامتحنه  والتخمين،والتخمين،  بالحدسبالحدس

    ..))٤٤((""كتبهمكتبهم  فيفي  ثبتثبت  ماما  كتابهكتابه  فوافقفوافق

  السؤالالسؤال  ويدعويدع  والتعجيز،والتعجيز،  التعنتالتعنت  بهابها  يقصديقصد  التيالتي  المسائل،المسائل،  يسأليسأل  منمن  لردعلردع  متضمنمتضمن  وهذاوهذا""  

  كلكل  وكيفيتهاوكيفيتها  وصفهاوصفها  يتقنيتقن  الال  التيالتي  الخفيةالخفية  األموراألمور  منمن  هيهي  التيالتي  الروحالروح  عنعن  فيسألونفيسألون  المهمالمهم  عنعن

  سؤالهمسؤالهم  يجيبيجيب  أنأن  رسولهرسوله  اهللاهللا  أمرأمر  ولهذاولهذا  العباد،العباد،  إليهإليه  يحتاجيحتاج  الذيالذي  لعلملعلماا  فيفي  قاصرونقاصرون  وهموهم  أحد،أحد،

��&}��"d  ::تعالىتعالى  بقولهبقوله�� � � � � � �d"��{&���� � � � � � �  	A �	A �  �H�� ��H�� �  ZC �ZC �  �H��� ��H��� �  	�� 	��   H�� � �H�� � �  ®+. �®+. �  ���� ����� �   !@����  � !@����  �  	�.	�.   %U�� � � %U�� � �  ��� ���   'X@%C9  �'X@%C9    منمن  أيأي  ))٥٥((�

                                                            
  مائهمامائهما  منمن  مخلوقمخلوق  الولدالولد  وأنوأن  والمرأةوالمرأة  الرجلالرجل  منيمني  صفةصفة  بيانبيان  بابباب  الحيض،الحيض،  كتابكتابصحيح مسلم، ) 1(

  ).٣١٥ح/٢٥٢ص/١ج((

  .٨٥٨٥::اإلسراءاإلسراء) 2(
 الروحالروح  عنعن  ��  النبيالنبي  اليهوداليهود  سؤالسؤال  بابباب  :باب  والنار،والنار،  والجنةوالجنة  القيامةالقيامة  صفةصفة  كتابكتابصحيح البخاري، ) 3(

  ).٢٧٩٤٢٧٩٤  ح/٥٨ص/١ج(

  والمعادوالمعاد  المبدأالمبدأ  فيفي  وأحوالهوأحواله  وأفعالهوأفعاله  نبوتهنبوته  وأعالموأعالم  فضائلهفضائله  وذكروذكر  العباد،العباد،  خيرخير  سيرةسيرة  فيفي  والرشاد،والرشاد،  الهدىالهدى  سبلسبل) 4(

  الموجودالموجود  عبدعبد  أحمدأحمد  عادلعادل  الشيخالشيخ  وتعليقوتعليق  تحقيقتحقيق  ))٣٨٦٣٨٦صص//٣٣جج((  الشاميالشامي  الصالحيالصالحي  يوسفيوسف  بنبن  لمحمدلمحمد

  --  هـهـ١٤١٤١٤١٤  األولىاألولى  الطبعةالطبعة  لبنان،لبنان،  ––  وتوتبيربير  --  العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  معوض،معوض،  محمدمحمد  عليعلي  والشيخوالشيخ
  ..مم١٩٩٣١٩٩٣

  .٨٥٨٥::اإلسراءاإلسراء)  5(
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  علمكمعلمكم  عدمعدم  معمع  فائدةفائدة  كبيركبير  هاهاعنعن  السؤالالسؤال  فيفي  فليسفليس  فكانت،فكانت،  تكونتكون  أنأن  أمرهاأمرها  التيالتي  مخلوقاتهمخلوقاته  جملةجملة

  .))١١((""بغيرهابغيرها

  عنعن  بلبل  يجهلونها،يجهلونها،  همهم  معينةمعينة  حقيقةحقيقة  عنعن  لإلستخبارلإلستخبار  يكنيكن  لملم  ��  للنبيللنبي  اليهوداليهود  سؤالسؤال  ::إذنإذن  

  أنأن  هذاهذا  بسؤالهمبسؤالهم  اليهوداليهود  فأرادفأراد  الروح،الروح،  وهيوهي  كتبهم،كتبهم،  فيفي  موجودةموجودة  جيداًجيداً  يعلمونهايعلمونها  عقديةعقدية  حقائقحقائق

  بأيبأي  أجابهمأجابهم  فلوفلو  وتعالى،وتعالى،  سبحانهسبحانه  اهللاهللا  إالإال  حقيتهاحقيتها  يعلميعلم  الال  عندهمعندهم  الروحالروح  ألنألن  ؛؛  ��  النبيالنبي  يحرجوايحرجوا

  سيدلسيدل  ألنهألنه  به،به،  يحتفلونيحتفلون  عيداًعيداً  الجوابالجواب  هذاهذا  عندهمعندهم  لكانلكان  ))ربيربي  أمرأمر  منمن  الروحالروح  قلقل((غيرغير  جوابجواب

  طريقطريق  عنعن  تعالىتعالى  الحقالحق  عندعند  منمن  الجوابالجواب  يأتيهيأتيه  ماما  سرعانسرعان  لكنلكن  زعموا،زعموا،  كماكما  ��  صدقهصدقه  عدمعدم  علىعلى

    ..  ��  جبريلجبريل

 ِللنَِّبى صلى اهللا عليه وسلم شَاةٌ ِفيها سم لَما فُِتحتْ خَيبر ُأهِديتْ((  ::قالقال  هريرةهريرة  أبيأبي  عنعن  --وو
ِإنِّى : فَقَاَل النَِّبى صلى اهللا عليه وسلم اجمعوا ِإلَى من كَان ها هنَا ِمن يهود، فَجِمعوا لَه فَقَاَل

 لَهم النَِّبى صلى اهللا عليه وسلم، ساِئلُكُم عن شَىٍء فَهْل َأنْتُم صاِدِقى عنْه، فَقَالُوا نَعم، قَاَل
فَهْل َأنْتُم صاِدِقى : قَاَل. كَذَبتُم، بْل َأبوكُم فُالَن، قَالُوا صدقْتَ : من َأبوكُم، قَالُوا فُالَن، فَقَاَل

كَذَب ِإنا الْقَاِسِم، وا َأبي م؟ فَقَالُوا نَعنْهَألْتُ عس ٍء ِإنشَى نِفى ع فْتَهرا عنَا كَمفْتَ كَِذبرنَا ع
مُل النَّاِر؟ قَالُوا: َأِبينَا، فَقَاَل لَهَأه نا : متَخْلُفُونَا ِفيه ا ثُمِسيرا يِفيه صلى . نَكُون فَقَاَل النَِّبى
 هْل َأنْتُم صاِدِقى عن -ثُم قَاَل  -اخْسُئوا ِفيها ، واللَِّه الَ نَخْلُفُكُم ِفيها َأبدا : اهللا عليه وسلم

هْل جعلْتُم ِفى هِذِه الشَّاِة سما، قَالُوا : شَىٍء ِإن سَألْتُكُم عنْه؟ فَقَالُوا نَعم يا َأبا الْقَاِسِم، قَاَل
ا نَستَِريح ، وِإن كُنْتَ نَِبيا لَم ما حملَكُم علَى ذَِلك؟ قَالُوا َأردنَا ِإن كُنْتَ كَاِذب: نَعم، قَاَل

كرض٢٢(())ي((..  

  أوأو  المشركينالمشركين  منمن  كانتكانت  سواءسواء  --  القتلالقتل  محاوالتمحاوالت  منمن  ��  النبيالنبي  نجاةنجاة  فيفي  بوضوحبوضوح  يظهريظهر""  

  اهللاهللا  هوهو  كيدهمكيدهم  منمن  ونجاهونجاه  حفظهحفظه  الذيالذي  وأنوأن  ربه،ربه،  رساالترساالت  يبلغيبلغ  حتىحتى  لرسولهلرسوله  اهللاهللا  عصمةعصمة  --  اليهوداليهود

����  ������  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  ..وجلوجل  عزعز � ����� � �  H���H���b�D� �b�D� �  V%*� . �V%*� . �  ������  be"��  �be"��  �  d@��� � � d@��� � �   	�	�  d*+� . �d*+� . �  #�� �#�� �  �� ��� �  ZU0�� � � �ZU0�� � � �  8M� �8M� �  vI%*� � � �vI%*� � � �  �!��D+� � � � �!��D+� � � �   � �����������  

d$GU�� � � �d$GU�� � � �  	�� 	��   (���� �(���� �  #�� #��   � �������  ����  ,3� � �,3� � �  >����� � � �>����� � � �  	�HM�)���   � �	�HM�)���   � �  ''))٤٤((""))٣٣((..  

                                                            
  ).٤٦٦ص/١ج(  تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي )1(

  ).٢٩٩٨ح/١١٥٦ص/٣ج (بالمسلمينبالمسلمين  المشركونالمشركون  غدرغدر  إذاإذا  بابباب  صحيح البخاري، كتاب الوصايا،)  2(

  .٦٧:المائدة    )3(
  .٩٥٩٥صص  لسحماوي،لسحماوي،لل  الرعب،الرعب،  قلوبهمقلوبهم  فيفي  وقذفوقذف)  4(
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  منمن  بهابها  تعالىتعالى  اهللاهللا  أنزلأنزل  ماما  قاعدةقاعدة  إلىإلى  األنبياءاألنبياء  يخضعوايخضعوا  أنأن  العملالعمل  بهذابهذا  اليهوداليهود  ويريدويريد  

  وإنوإن  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  عندعند  منمن  نبينبي  فهوفهو  يضرهيضره  لملم  فإنفإن  سماً،سماً،  ��  النبيالنبي  يطعموايطعموا  أنأن  ::وهيوهي  أالأال  سلطان،سلطان،

  موتموت  حادثةحادثة  أيأي  إلىإلى  يتعرضيتعرض  قدقد  بشربشر  إالّإالّ  هوهو  ماما  ��  النبيالنبي  أنأن  معمع  بنبي،بنبي،  ليسليس  إذنإذن  فهوفهو  ماتمات

  ختبرواختبروايي  أنأن  يريدونيريدون  أنهمأنهم  بادعائهمبادعائهم  قتله،قتله،  بمحاولةبمحاولة  الشنيعالشنيع  موقفهمموقفهم  يبرروايبرروا  أنأن  يريدونيريدون  فهمفهم  فيموت،فيموت،

  قدقد  تعالىتعالى  اهللاهللا  ولكنولكن  األنبياء،األنبياء،  قتلةقتلة  أنّهمأنّهم  التاريخالتاريخ  مرمر  علىعلى  وصفواوصفوا  الذينالذين  وهموهم  الال  كيفكيف    ��  نبوتهنبوته

  أنهمأنهم  جدالًجدالً  سلّمناسلّمنا  ولوولو  قتله،قتله،  بمحاولةبمحاولة  والسالموالسالم  الصالةالصالة  عليهعليه  نبيهنبيه  وأخبروأخبر  الفرصةالفرصة  عليهمعليهم  فوتفوت

  ونجحونجح  بروهبروهاختاخت  فقدفقد  السم،السم،  بهذابهذا  والسالموالسالم  الصالةالصالة  عليهعليه  نبوتهنبوته  يختبرونيختبرون  بأنهمبأنهم  دعواهمدعواهم  فيفي  صادقينصادقين

  بعدبعد  معهمعه  ويسلمواويسلموا  يتّبعوهيتّبعوه  لملم  فلماذافلماذا  أنفسهم،أنفسهم،  علىعلى  أقاموهأقاموه  الذيالذي  بالدليلبالدليل  صدقهصدقه  وظهروظهر  االختبار،االختبار،  فيفي

  وإنهوإنه  بداخلهم،بداخلهم،  التيالتي  الخبيثةالخبيثة  النفسالنفس  إنهاإنها  ؟؟  الحديثالحديث  فيفي  لهله  وبإقرارهموبإقرارهم  أمامهمأمامهم  صدقهصدقه  تبينتبين  أنأن

  منمن  النيلالنيل  تتومحوالومحوال  اهللا،اهللا،  سبيلسبيل  عنعن  الصدالصد  محاوالتمحاوالت  عليهمعليهم  يملييملي  فتيءفتيء  ماما  الذيالذي  األكبراألكبر  شيطانهمشيطانهم

          ..المسلمينالمسلمين  منمن  تبعهمتبعهم  ومنومن  والسالم،والسالم،  الصالةالصالة  عليهمعليهم  األنبياءاألنبياء

 غير واحد من اليهود، مع أنهم لم يؤِمنوا به إالَّ أنهم ��كما شِهد بنبوة نبينا محمد   
كَان لَنَا ((  ::قالقال  وقشوقش  بنبن  سالمةسالمة  بنبن  سلمةسلمة  فعنفعناعترفوا أنه هو الذي ذُِكر ووِصف في التوراة، 

د ِفي بِني عبِد الَْأشْهِل قَاَل فَخَرج علَينَا يوما ِمن بيِتِه قَبَل مبعِث النَِّبي صلَّى اللَّه جار ِمن يهو
علَيِه وسلَّم ِبيِسيٍر فَوقَفَ علَى مجِلِس عبِد الَْأشْهِل قَاَل سلَمةُ وَأنَا يومِئٍذ َأحدثُ من ِفيِه ِسنا 

ع النَّارنَّةَ والْجو انالِْميزو ابالِْحسةَ وامالِْقيثَ وعالْب ِلي فَذَكَرا ِبِفنَاِء َأها ِفيهطَِجعضةٌ مدرب لَي
 لَه ويحك يا فَقَاَل ذَِلك ِلقَوٍم َأهِل ِشرٍك َأصحاِب َأوثَاٍن لَا يرون َأن بعثًا كَاِئن بعد الْموِت فَقَالُوا

فُلَان تَرى هذَا كَاِئنًا ِإن النَّاس يبعثُون بعد موِتِهم ِإلَى داٍر ِفيها جنَّةٌ ونَار يجزون ِفيها 
ظَمالنَّاِر َأع ِتلْك ظِِّه ِمنِبح لَه َأن دلَفُ ِبِه لَوحالَِّذي يو مقَاَل نَع اِلِهمما ِبَأعنْيتَنُّوٍر ِفي الد 

يحمونَه ثُم يدِخلُونَه ِإياه فَيطْبقُ ِبِه علَيِه وَأن ينْجو ِمن ِتلْك النَّاِر غَدا قَالُوا لَه ويحك وما آيةُ 
 وِدِه نَحِبي َأشَارِذِه الِْبلَاِد وِو هنَح ثُ ِمنعبي قَاَل نَِبي قَاَل ذَِلك اهتَى تَرمِن قَالُوا ومالْيكَّةَ وم

فَنَظَر ِإلَي وَأنَا ِمن َأحدِثِهم ِسنا فَقَاَل ِإن يستَنِْفد هذَا الْغُلَام عمره يدِركْه قَاَل سلَمةُ فَواللَِّه ما 
الَى رتَع ثَ اللَّهعتَّى بح ارالنَّهُل واللَّي بِرنَا ذَهَأظْه نيب يح وهو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ولَهس

فَآمنَّا ِبِه وكَفَر ِبِه بغْيا وحسدا فَقُلْنَا ويلَك يا فُلَان َألَستَ ِبالَِّذي قُلْتَ لَنَا ِفيِه ما قُلْتَ قَاَل بلَى 
  .))١١(())ولَيس ِبِه

                                                            
، مسند اإلمام يخرجاهيخرجاه  ولمولم  مسلممسلم  شرطشرط  علىعلى  صحيحصحيح  ::وقالوقال  ،،))٤٧١٤٧١صص//٣٣جج((  الصحيحين،الصحيحين،  علىعلى  المستدركالمستدرك  ))1((

-عمان-المكتبة االسالمية-٥٨صحيح السيرة النبوية لأللباني، ص: ، وانظر)٤٦٧ص/٣ج(أحمد 
  .الطبعة األولى-األردن
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كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي  (: فقالت- عنها  رضي اهللا-وحدثت صفية   
 المدينة ����فلما قدم رسول اهللا : ياسر، لم ألقهما قط مع ولٍد لهما إال أخذاني دونه، قالت

ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن 
تيا كالَّين كسالنين ساقطين أخطب مغلسين، فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، فأ

فهششت إليهما كما كنت أصنع، فواهللا ما التفت إلي واحد منهما مع : يمشيان الهوينا،  قالت
أهو هو؟ : وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول ألبي حيي بن أخطب: ما بهما من الغم، قالت

عداوته : ك منه ؟ قالفما في نفس: قال. نعم : أتعرفه وتثبته ؟ قال: قال! نعم واهللا : قال
  .))١١((! )واهللا 

 ، �وكان هذان األخوان الشقيان من أشد يهود العرب حسدا لما خصهم اهللا برسوله   
�O >;: �	 :فكانا جاهدين في رد الناس عن اإلسالم بما استطاعا، فأنزل اهللا عز وجل فيهما� � � �. a  �

� 3U* 	�  )"�OH� �� g�!)�� ZT�  � � � � �. � �� � � � �  � ��0A�M �r�  p tB� �� 3U* 	�  4&0"� 3�A 	� �3&� �+�0<  )"8�� 9 9� � �� � � � � �� � �� � � � . . � ��� � � �     � � �
'H�3C =² Z< yA ���� #� cH�{* ���� �{� �!� ��~0f��a � � 1 � � �� . �� �� � � � ��   � � �  � ))٣٣(()))٢٢((.  

سالم، ومع ذلك جحدوا بها، ها هم اليهود يشهدون بنبوة سيد ولد آدم عليه الصالة وال  
وفي . ))٤٤(()لَو آمن ِبى عشَرةٌ ِمن الْيهوِد آلمن ِبى الْيهود (:ولذا قال عليه الصالة والسالم

  .))٥٥(()لَو تَابعِنى عشْرةٌ ِمن الْيهوِد لَم يبقَ علَى ظَهِرها يهوِدى ِإالَّ َأسلَم(: رواية لمسلم

  سألوهسألوه  التيالتي  المسائلالمسائل  تلكتلك  أنأن  اليهوداليهود  منمن  السائلينالسائلين  هؤالءهؤالء  اعترافاعتراف  اديثاديثاألحاألح  هذههذه  ففيففي""  

  كلكل  شكشك  بذلكبذلك  فاندفعفاندفع  ذلك،ذلك،  جميعجميع  فيفي  وصدقوهوصدقوه  سألوهسألوه  بمابما  أخبرهمأخبرهم  وقدوقد  نبي،نبي،  إالإال  يعلمهايعلمها  الال  عنهاعنها

  ..))٦٦((""ملحدملحد  كلكل  ريبريب  عندهعنده  وبطلوبطل  حاسدحاسد

                                                            
  ). ٢١٢ص/٣ج( والنهاية، البداية  ::وانظروانظر، )٥٢ص/٣ج(السيرة النبوية البن هشام، ) 1(

  . ١٠٩:البقرة) 2(
  الكالعيالكالعي  موسىموسى  بنبن  سليمانسليمان  الربيعالربيع  ألبيألبي  الخلفاء،الخلفاء،  والثالثةوالثالثة  اهللاهللا  رسولرسول  مغازيمغازي  منمن  تضمنهتضمنه  بمابما  االكتفاءاالكتفاء    ))3((

  --  بيروتبيروت  --  الكتبالكتب  عالمعالم  علي،علي،  الدينالدين  عزعز  الدينالدين  كمالكمال  محمدمحمد  دد  ::تحقيقتحقيق  ،،))اا٢٨١٢٨١صص//١١جج((  األندلسياألندلسي
  .  هـهـ١٤١٧١٤١٧  األولى،األولى،  ::الطبعةالطبعة

  ).٣٧٢٥ح/١٤٣٤ص/٣ج(حين قدم المدينة  �خاري كتاب المناقب، باب إتيان اليهود النبي أخرجه الب)  4(

  ).٢٧٩٣ح/٢١٥١ص/٤ج(نزل أهل الجنة : صفة القيامة والجنة والنار، باب: صحيح مسلم كتاب  )5(

  ،،٤٧٤٧صص  الشوكاني،الشوكاني،  علىعلى  بنبن  محمدمحمد  لإلماملإلمام  والنبوات،والنبوات،  والمعادوالمعاد  التوحيدالتوحيد  علىعلى  الشرائعالشرائع  اتفاقاتفاق  الىالى  الثقاتالثقات  ارشادارشاد) 6(
   .مم١٩٨٤١٩٨٤  هـهـ١٤٠٤١٤٠٤  ،،١١طط  لبنانلبنان  --بيروتبيروت  --العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار
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  بأنبيائهمبأنبيائهم  كفرواكفروا  قومقوم  وأنهموأنهم  األنبياء،األنبياء،  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  عاقلعاقل  لكللكل  الموقفالموقف  هذههذه  وتبينوتبين  

      ..طريقطريق  لهله  يعرفوايعرفوا  ولمولم  الحقالحق  يريدونيريدون  الال  فهمفهم  آخراً،آخراً،  تقتيلهمتقتيلهم  ثمثم  ابتداءاًابتداءاً  إياهمإياهم  تكذيبهمتكذيبهم  عنعن  فضالًفضالً

وبينت تلك األحاديث أيضاً أن علماء اليهود كعبد اهللا بن سالم وغيره كانوا يسألونه "  
كانوا ، أي ومن تعلمها من األنبياء فإن السائلين )ال يعلمها إالّ نبي(عن مسائل يقولون فيها 

، فكانوا يمتحنونه بهذه )ال يعلمها إالّ نبي أو رجل أو رجالن(يعلمونها، كما جاء أيضاً 
المسائل ليتبين هل يعلمها؟ وإذا كان يعلم ما ال يعلمه إالّ نبي كان نبياً، ومعلوم أن مقصودهم 

وإالّ فمعلوم بذلك إنما يتم إذا علموا أنه لم يعلم هذه المسائل من أهل الكتاب ومن تعلم منهم، 
أن هذه المسائل كان تعلمها بعض الناس، لكن تعلمها هؤالء من األنبياء، وهذا يبين أن هؤالء 
السائلين له من أهل الكتاب كانوا يعلمون أنه لم يعلمه ما عند أهل الكتاب أحداً من البشر، إذ 

 إذا جوزوا أن لو جوزوا ذلك عليه لم يحصل مقصودهم من امتحانه هل هو نبي أم ال، فإنهم
يكون تعلم ما ال يعلمه إالّ نبي من أهل الكتاب كان من جنسهم، فلم يكن في علمه بها 
وإجابتهم عنها دليالً على نبوته، فال بد أن يكون هؤالء السائلون يقطعون بأنه لم يتعلم من 

ذّبه أهل الكتاب، وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام بمكة بضعة عشرة سنة، وانتشر أمره وك
قومه، وحرصوا على إبطال دعوته بكل طريق يقدرون عليه، فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد 
من أهل الكتاب يتعلّم منه، أو لقي أحداً من أهل الكتاب في طريق فتعلّم منه لكان ذلك يقدح 

الغيب في مقصود هؤالء السائلين، فتبين أنّه كان معلوماً عند أهل الكتاب أنه لم يتعلم شيئاً من 
 ألظهروا ذلك - وقد كذبهم وحاربهم-من بشر، ال سيما ولو كان قد تعلّمه من أهل الكتاب 

هذا تعلمته من فالن وفالن منّا، أو هذا علّمكه : ولشاع في أهل الكتاب، فكان إذا أجابهم قالوا
: نبعض أهل ديننا، وهذا كما كانوا يرسلون إلى قومه من قريش ليسألوه عن مسائل ويقولو

سلوه عن مسائل ال يعلمها إالّ : إن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإالّ فهو متَقول، ويقولون
  . ))١١(("نبي

هذه هي عقائد اليهود في نبوة خير من وضع قدماً على األرض، وأطهر من ضمت   
األرض من جسد، والذي لم ينطق عن الهوى إن هو إالّ وحي يوحى، قد اتضحت من خالل 

 ، وهناك بعض النصوص من كتب القوم دلّت على صدق نبوة سيدنا � النبي حوارهم مع

                                                            
-٤٠٢ص/٥ج(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ألحمد عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية، )  1(

موقف اليهود من الرسالة :  مصر، وانظر-علي سيد صبح المدني، مطبعة المدني : ، تحقيق)٤٠٣
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٣-١ط-الكويت- ، مكتبة المنارة اإلسالمية٣١-١٨والرسول، لسعد المرصفي، ص
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؛ ما جاء في التوراة، والتي يرجع تاريخها إلى سبع مائة سنة قبل المسيح، )١( منها�محمد 
هوذَا عبِدي الَِّذي (: وثلثمائة وألف سنة قبل محمد، وهي عندهم مقبولة شرعياً، وتقول

الَِّذي سرتْ ِبِه نَفِْسي وضعتُ روِحي علَيِه فَيخِْرج الْحقَّ ِللُْأمِم لَا يِصيح ولَا َأعضده، مخْتَاِري 
َأنَا ... يرفَع ولَا يسِمع ِفي الشَّاِرِع صوتَه قَصبةً مرضوضةً لَا يقِْصفُ، وفَِتيلَةً خَاِمدةً لَا يطِْفُئ

الِْبر، فَُأمِسك ِبيِدك وَأحفَظُك وَأجعلُك عهداً ِللشَّعِب ونُوراً ِللُْأمِم، ِلتَفْتَح الرب قَد دعوتُك ِب
  . )٢()عيون الْعمِي، ِلتُخِْرج ِمن الْحبِس الْمْأسوِرين، ِمن بيِت السجِن الْجاِلِسين ِفي الظُّلْمِة

بوة تكون بعد عيسى عليه السالم، وذكرت التوراة فهذا النص يدل على أن ثمة ن  
  .مواصفات تلك النبوة، وطبقاً للمواصفات فقد جاء ما يوافقها

  عنعن  َأخِْبرِنىَأخِْبرِنى  فَقُلْتُفَقُلْتُ  الْعاِصىالْعاِصى  بِنبِن  عمِروعمِرو  بنبن  اللَِّهاللَِّه  عبدعبد  لَِقيتُلَِقيتُ  قَاَلقَاَل: (عن عطا بن يسار قال  

  التَّوراِةالتَّوراِة  ِفىِفى  لَموصوفٌلَموصوفٌ  ِإنَّهِإنَّه  واللَِّهواللَِّه  َأجْلَأجْل  فَقَاَلفَقَاَل  لتَّوراِةلتَّوراِةاا  ِفىِفى  --وسلموسلم  عليهعليه  اهللاهللا  صلىصلى--  اللَِّهاللَِّه  رسوِلرسوِل  ِصفَِةِصفَِة

  وَأنْتَوَأنْتَ  ِلُألميينِلُألميين  وِحرزاًوِحرزاً  ))ونَِذيراًونَِذيراً  ومبشِّراًومبشِّراً  شَاِهداًشَاِهداً  َأرسلْنَاكَأرسلْنَاك  ِإنَّاِإنَّا  النَِّبىالنَِّبى  َأيهاَأيها  يايا((  الْقُرآِنالْقُرآِن  ِفىِفى  ِبِصفَِتِهِبِصفَِتِه

  السيَئةَالسيَئةَ  يدفَعيدفَع  والَوالَ  ِباَألسواِقِباَألسواِق  سخَّاٍبسخَّاٍب  والَوالَ  غَِليٍظغَِليٍظ  والَوالَ  ِبفَظٍِّبفَظٍّ  لَستَلَستَ  لََلالْمتَوكِّالْمتَوكِّ  سميتُكسميتُك  ورسوِلىورسوِلى  عبِدىعبِدى

  اللَّهاللَّه  ِإالَِّإالَّ  ِإلَهِإلَه  الَالَ  يقُولُوايقُولُوا  ِبَأنِبَأن  الْعوجاءالْعوجاء  الِْملَّةَالِْملَّةَ  ِبِهِبِه  يِقيميِقيم  حتَّىحتَّى  يقِْبضهيقِْبضه  ولَنولَن  ويغِْفرويغِْفر  يعفُويعفُو  ولَِكنولَِكن  ِبالسيَئِةِبالسيَئِة

فْتَحفَيفْتَحا  فَياِبهناًأََأ  ِبهيناًعيياً  عمياًعمآذَاناً  عآذَاناًوا  وماصمقُلُوباً  صقُلُوباًوقَاَلقَاَل  ..غُلْفاًغُلْفاً  و  طَاءعطَاءباً  لَِقيتُلَِقيتُ  عباًكَعكَع  َألْتُهفَسَألْتُها  فَسافَمِفىِفى  اخْتَلَفَااخْتَلَفَا  فَم  

  يونُسيونُس  قَاَلقَاَل  ..غُلُوفَىغُلُوفَى  وقُلُوباًوقُلُوباً  صمومىصمومى  وآذَاناًوآذَاناً  عمومىعمومى  َأعيناًَأعيناً  ِبلُغَِتِهِبلُغَِتِه  يقُوُليقُوُل  كَعباًكَعباً  َأنَأن  ِإالَِّإالَّ  حرٍفحرٍف

نبوة إشعياء التوراتية، وكلمات الحديث، وهما متوافقان، يدالّن : عندنا شاهدانفكان . )٣()غُلْفَىغُلْفَى
جاء الرب من سيناء واشرق .فقال((  ::التثنيةالتثنية  سفرسفر  فيفي  وجاءوجاء ، �على صدق نبوة سيدنا محمد 

    .)٤()وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم فاران جبل لهم من سعير وتألأل من

                                                            
إفحام اليهود ، وقصة إسالم السموأل ، ورؤياه النبي صلى اهللا عليه وسلم، لإلمام المهتدي، : انظر)  1(

 -الدكتور محمد عبد اهللا الشرقاوي السموأل بن يحيى المغربي، دار الجيل : ، تحقيق١١٩-١١٥ص
ومسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠لثة، الثا:  الطبعة–بيروت 

والميزان في . م١٩٩٧-هـ١٤١٧-١ الرياض ، ط-القرآنية، لمحمد بن عبد اهللا السحيم ، دار الفرقان
  .بيروت-الدار الشامية-دمشق-، دار العلم٣٣٩-٣٣١مقارنة األديان، لمحمد عزت طهطاوي، ص

 .٤٢/٢ سفر إشعياء     ))22((

: ، وانظر) ٢٠١٨ح/٧٤٧ص/٢ج(أخرجه البخاري، كتاب االعتكاف، باب كراهية السخب في السوق، )  3(
، دار الوفاء للطباعة والنشر ١٧٢-١٦٩اليهودية واليهود في التاريخ والعقيدة، للسيد أحمد فرج، ص

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧-١ط-مصر-المنصورة-والتوزيع
  .٢-٢٣/١سفر التثنية )  4(
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توراة على أن جبل فاران هو جبل مكة، فهو أن إسماعيل لما والدليل الواضح من ال  
: ونطقت التوراة بذلك في قوله. فارق أباه الخليل عليه السالم سكن إسماعيل في برية فاران

وأقام في برية فاران، : تفسيره) وييسب بمذبار فاران وتقاح لو إمو إشامياء يزمن مصرايم(
د ثبت في التوراة أن جبل فاران مسكن آلل فق. ))١١((وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر

إسماعيل، وإذا كانت التوراة قد أشارت في اآلية التي تقدم ذكرها إلى نبوة تنزل على جبل 
فاران، لزم أن تلك النبوة على آل إسماعيل ألنهم سكان فاران، وقد علم الناس قاطبة أن 

ن مكة التي كان فيها مقام ، وأنه بعث م�محمد   المشار إليه بالنبوة من ولد إسماعيل
إسماعيل، فدل ذلك على أن جبال فاران هي جبال مكة، وأن التوراة أشارت في هذا الموضع 
إلى نبوة المصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه، وبشَّرت به، إالَّ أن اليهود لجهلهم وضاللهم ال 

وقد . نتيجة لفرط جهلهميحسنون الجمع بين هاتين اآليتين، بل يسلمون المقدمتين ويجحدون ال
كي بمو أو باذ عيصوث هيما : (شهدت عليهم التوراة باإلفالس من الفطنة والرأي، ذلك قوله

  .))٢٢((إنهم لشعب عادم الرأي وليس فيهم فطانة: تفسيره) وأين باهيم تبونا

والكثير من المخالفين شهدوا لنبينا بالصدق وأنّه نبي من اهللا حقاً، وبعضهم أسلم،   
 لم يسلم ولكنّه أنصف، وإذا كان المخالف المتربص المتصيد لألخطاء أقر بصحة وبعضهم

   . �مذهب خصمه، فإن هذا من أقوى األدلة على صدق النبي 

   :قال الشاعر  

"اءدتْ به األعبفِضلها          والفضُل ما شَِهد ودالع ٣٣((""وشمائُل شَِهد((  

 إسالم عدد من علمائهم وخيارهم بل � نبوته ومن أدل الدالئل والبراهين على صدق  
وطوائف، وصاروا يناظرون أهل دينهم ويبينون ما عندهم من الدالئل على نبوة محمد، وهذا 
من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية إذ عندهم من الشواهد والدالئل على نبوة محمد، 

 جاء �ليوم اآلخر ما يبين أن محمداًوعندهم من الشواهد على ما أخبر به من اإليمان باهللا وا

                                                            
  .٢١/٢١ر التكوينسف: انظر)  1(
رسالة - ، واليهود في شبه الجزيرة العربية، لمحمد ارشيد العقيلي١١٨إفحام اليهود، ص: انظر)  2(

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠١-١ط-، عمان١١٤ ص–ماجستير منشورة 
الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع : وانظر ، ١٨ديوان السري الرفاء ص)  3(

ي، لعبد المحسن بن زبن بن متعب المطيري، رسالة لنيل درجة الدكتوراة من كلية دار عشر الهجر
  ).١٨ص/١ج(العلوم، 
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بالدين الذي بعث به الرسل قبله، وأخبر من توحيد اهللا وصفاته بمثل ما أخبرت به األنبياء 
فَِإن كُنتَ ِفي شَك مما َأنزلْنَا ِإلَيك فَاسَأِل الَِّذين يقْرُؤون الِْكتَاب ِمن قَبِلك ﴿: قبله، قال تعالى

اءكج لَقَدتَِرينمالْم ِمن فَالَ تَكُونَن كبقُّ ِمن روالنبي لم يشك ولم يسأل، ولكن هذا ))١١((﴾ الْح 
حكم معلّق بشرط، والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه، وفي ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج 

  .))٢٢((أو يزداد يقيناً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .٩٤:يونس)  1(
  ).٢٠٩ص/٤ج( توحيد االلوهية –محموع الفتاوى : انظر)  2(
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  المطلب الثاني

   السالمعقيدة اليهود في نبوة عيسى عليه

   :���� من خالل حوارهم مع النبي ���� موقف اليهود من نبوة عيسى :أوالً

: ذكر اإلمام الطبري  ، فقد�ورد في األثر أن اليهود ينكرون نبوة سيدنا عيسى   
َأتَى رسوَل اللِّه صلّى اللّه علَيِه وسلّم نَفَر ِمنْهم َأبو ياِسٍر بن  (: قال�عن ابن عباس 

ب، ونَاِفع بن َأِبي نَاِفٍع ، وعاِزر بن َأِبي عاِزٍر وخَاِلد وزيد وِإزار بن َأِبي إزاٍر وَأشْيع َأخْطَ
فَسَألُوه عمن يْؤِمن ِبِه ِمن الرسِل فَقَاَل رسوُل اللِّه نُْؤِمن ِباَللِّه وما ُأنِْزَل إلَينَا وما ُأنِْزَل إلَى 
 ونالنِّبي ا ُأوِتيمى وِعيسى ووسم ا ُأوِتيماِط وبالَْأسو قُوبعياقَ وحِإساِعيَل ومِإسو اِهيمرإب
 تَهووا نُبدحج ميرم نى ابِعيس ا ذَكَرفَلَم ونِلمسم لَه ننَحو مٍد ِمنْهَأح نيقُ بلَا نُفَر ِهمبر ِمن

ِبِه: قَالُوا و نآم نلَا ِبمو ميرِن مى ابِبِعيس لَا نُْؤِمن،الَى ِفيِهمتَع َل اللّهفََأنْز  :��ZC� �ZC� �  ������  ZT�� � �ZT�� � �  

g�!)�� �  �g�!)�� �  �  ZT� �ZT� �  #�$���� �  � �#�$���� �  � �  ���� ����   ����  #�� �#�� �  ����� ������ �   ���*���*  ���� ����� �  be"��  � �be"��  � �  ��@��� � � ��@��� � �   ���� ����� �  be"��  � �be"��  � �  	�� 	��   ZBC� � �ZBC� � �  #��� � �#��� � �  H;<�� � � �H;<�� � � � <� � <� �  '#��D�M� �  �'#��D�M� �  �))٢٢(())))١١((.  

فقد . فهذا اإلنكار غير مستغرب من اليهود، فإنهم أنكروا أي نبوة بعد نبوة موسى عليه السالم
دعا رسوُل اللِّه صلّى اللّه علَيِه وسلّم يهود إلَى الِْإسلَاِم ورغّبهم ِفيِه : (جاء في األثر

عاللِّه و رِغي مهذّرحٍل ، وبج ناذُ بعم مِبِه فَقَاَل لَه مهاءا جوا ِبمكَفَرِه ولَيا عوفََأب تَهقُوب
يا معشَر يهود اتّقُوا اللّه ، فَواَللِّه إنّكُم لَتَعلَمون َأنّه : وسعد بن عبادةَ وعقْبةُ بن وهٍب 

م تَذْكُرونَه لَنَا قَبَل مبعِثِه وتَِصفُونَه لَنَا ِبِصفَِتِه فَقَاَل راِفع بن حريِملَةَ ، رسوُل اللِّه ولَقَد كُنْتُ
ما قُلْنَا لَكُم هذَا قَطّ ، وما َأنْزَل اللّه ِمن ِكتَاٍب بعد موسى ، ولَا َأرسَل : ووهب بن يهوذَا 
ا بلَا نَِذيرا وشَرا بِلِهمقَو ِمن الَى ِفي ذَِلكتَع َل اللّهفََأنْز دع : ����D+  <=�5 3C g�!)�� ZT� ���� � � �� � �� � � �� � ��   �

A ����� H�
"� :l*  <=�5 3�M H�
" �� :l* 	� �"=�5 �� ������ #� ZDH�� 	� 2©M yA  )� tB�� � � � � � � � � � � �a � � � � � � �      1� � � �a � � �� �� �� �1 � 1 � � �� �  � � � Z< y� ��
'H�3C =²a  1� ��))٤٤(()))٣٣((.  

                                                            
  .٥٩٥٩::المائدةالمائدة  سورةسورة)  1(
  القاسمالقاسم  ألبيألبي  هشام،هشام،  ننالبالب  النبويةالنبوية  السيرةالسيرة  شرحشرح  فيفي  األنفاألنف  الروضالروض، وانظر )٥٦٧ص/١ج(تفسير الطبري )  2(

  داردار  السالمي،السالمي،  السالمالسالم  عبدعبد  عمرعمر  ::تحقيقتحقيق  ،،)٤٢٦ص/٢ج (السهيلي،السهيلي،  أحمدأحمد  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد

  .بيروتبيروت  العربي،العربي،  التراثالتراث  إحياءإحياء
  .١٩:المائدة)  3(
  ).٤٢٢ص/٢ج(الروض األنف )  4(
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تبين من خالل األحاديث السابقة أن اليهود أنكروا أي نبوة بعد موسى عليه السالم، 
  .ومن األنبياء بعد موسى نبينا عيسى عليه السالم

    ::  المقدسةالمقدسة  كتبهمكتبهم  خاللخالل  منمن  ��������  عيسىعيسى  سيدناسيدنا  منمن  اليهوداليهود  موقفموقف  ::ثانياًثانياً

  وردتوردت  كماكما  السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  وسيدناوسيدنا  ��  ددمحممحم  سيدناسيدنا  نبوةنبوة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  هيهي  هذههذه  

  منمن  ::لهملهم  فنقولفنقول  بها،بها،  يعترفونيعترفون  والوال  األحاديثاألحاديث  تلكتلك  ينكرونينكرون  ولكنهمولكنهم  النبوية،النبوية،  األحاديثاألحاديث  طريقطريق  منمن

فَِمكعلىعلى  الكالمالكالم  منمن  الكثيرالكثير  فيهافيها  وردورد  مقدسةمقدسة  أنهاأنها  ويقولونويقولون  عندهمعندهم  المعتمدةالمعتمدة  كتبهمكتبهم  فإنفإن  ُأدينُك،ُأدينُك،  فَِمك  

  نصيباًنصيباً  السالمالسالم  عليهعليه  لعيسىلعيسى  وكانوكان  والسرقة،والسرقة،  واحشواحشبالفبالف  واالتهامواالتهام  والتجريحوالتجريح  والشتموالشتم  بالسببالسب  األنبياء،األنبياء،

    ::والتلمودوالتلمود  التوراةالتوراة  الكتب؛الكتب؛  تلكتلك  ومنومن  ،،))١١((االتهاماتاالتهامات  تلكتلك  منمن  بقليلبقليل  ليسليس

  ..المسيحالمسيح  هوهو  السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  بأنبأن  يعترفيعترف  منمن  كلكل  المجمعالمجمع  منمن  يطردونيطردون  اليهوداليهود  --أأ

  دداليهواليهو  ألنألن..اليهوداليهود  منمن  يخافانيخافان  كاناكانا  ألنهماألنهما  هذاهذا  أبواهأبواه  قالقال((  ::يوحنايوحنا  سفرسفر  فيفي  جاءجاء  فقدفقد  
  ..))٢٢(())المجمعالمجمع  منمن  يخرجيخرج  المسيحالمسيح  بأنهبأنه  أحدأحد  اعترفاعترف  إنإن  أنهأنه  تعاهدواتعاهدوا  قدقد  كانواكانوا

  ..السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  قتلقتل  يحاولونيحاولون  اليهوداليهود  --بب

  يتردديتردد  أنأن  يرديرد  لملم  النهالنه..الجليلالجليل  فيفي  هذاهذا  بعدبعد  يتردديتردد  يسوعيسوع  وكانوكان((  ::المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  فيفي  وردورد  

  ..))٣٣(())يقتلوهيقتلوه  انان  يطلبونيطلبون  كانواكانوا  اليهوداليهود  ألنألن  اليهوديةاليهودية  فيفي

  ..والشعوذةوالشعوذة  والسحروالسحر  بالجنونبالجنون  السالمالسالم  عليهعليه  يسىيسىعع  يتهمونيتهمون  اليهوداليهود  --جج

  إبراهيمإبراهيم  ماتمات  قدقد..شيطاناًشيطاناً  بكبك  أنأن  علمناعلمنا  اآلناآلن  اليهوداليهود  لهله  فقالفقال((  ::يوحنايوحنا  سفرسفر  فيفي  جاءجاء  

  ..))٤٤(())األبداألبد  إلىإلى  الموتالموت  يذوقيذوق  فلنفلن  كالميكالمي  يحفظيحفظ  أحدأحد  كانكان  إنإن  تقولتقول  وأنتوأنت..واألنبياءواألنبياء

  المسيحالمسيح  عنعن  اللَعيناللَعين  التلمودالتلمود  فيفي  الواردالوارد  الصراحالصراح  والكفروالكفر  الوقحةالوقحة  الفاجرةالفاجرة  السخافاتالسخافات  ومنومن  

  حائضحائض  وهىوهى  أمهأمه  حملتهحملته  شرعيشرعي  غيرغير  ابنابن  الناصرىالناصرى  يسوعيسوع((  ::السالمالسالم  عليهعليه  مريممريم  ابنابن  عيسىعيسى

                                                            
زهدي : ، إعداد٧٠-٦٩برانايس، ص.بي.اآلب آي: تعاليم الحاخاميين السرية، بقلم-فضائح التلمود)  1(

  .٤ط-لبنان-بيروت-القاتم، دار النفائس
  ..٢٢//٩٩  يوحنايوحنا    ))22((
  ..١١//٧٧  يوحنايوحنا    ))33((
  ..٥٢٥٢//٨٨  يوحنايوحنا    ))44((
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  ووثنيووثني  مشعوذمشعوذ  وو  وساحروساحر  مضللمضلل  وو  ومجنونومجنون  كذابكذاب  وهووهو  ))بانذاربانذار((  العسكريالعسكري  منمن  سفاحاًسفاحاً

  ..))ومخبولومخبول

  ..))١١((.).)……  قمامةقمامة  كومةكومة  فيفي  ودفنودفن  كبهيمةكبهيمة  يسوعيسوع  ماتمات((  ::أيضاًأيضاً  التلمودالتلمود  ويقولويقول  

  ..الزنىالزنىبب  السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  اتهاماتهام  --دد

  ببنتببنت  زنىزنى  ألنهألنه  واحد،واحد،  يوميوم  فيفي  مراتمرات  خمسخمس  إسحاقإسحاق  بنبن  عيسىعيسى  أخطأأخطأ  قدقد  ((  ::التلمودالتلمود  يقوليقول  

  المسيح،المسيح،  حضورحضور  عندعند  البعضالبعض  يزعميزعم  كماكما  الموتىالموتى  قيامقيام  وأنكروأنكر  باهللا،باهللا،  وكفروكفر  نفساً،نفساً،  وقتلوقتل  خاطية،خاطية،

  ..))٢٢(())يعقوبيعقوب  إلىإلى  تركهاتركها  ألنهألنه  البكوريةالبكورية  بحقوقبحقوق  وسخروسخر

  فلمفلم  األنبياءاألنبياء  باقيباقي  أماأما  اليهود،اليهود،  معمع  ��  ييالنبالنب  حوارحوار  فيفي  ذكرهمذكرهم  وردورد  الذينالذين  األنبياءاألنبياء  همهم  هؤالءهؤالء  

  المقدسةالمقدسة  الكتبالكتب  فيفي  ذكرهمذكرهم  جاءجاء  فقدفقد  ألسنتهم،ألسنتهم،  منمن  يسلموايسلموا  ولمولم  منهم،منهم،  النيلالنيل  فيفي  اليهوداليهود  يقصريقصر

  ::منهامنها  طرفاًطرفاً  نذكرنذكر  عندهم،عندهم،

  ..  غليظغليظ  بأسلوببأسلوب  ربهربه  يخاطبيخاطب  السالمالسالم  عليهعليه  ابراهيمابراهيم  سيدناسيدنا  أنأن  اليهوداليهود  قولقول  --١١

  لوط،لوط،  قومقوم  إهالكإهالك  أرادأراد  لمالما  اهللاهللا  حقحق  فيفي  طأطأأخأخ  أنهأنه  التوراةالتوراة  فتزعمفتزعم  اهللا،اهللا،  خليلخليل  إبراهيمإبراهيم  أماأما  

  ابنه،ابنه،  أوأو  صديقهصديقه  بهبه  يخاطبهيخاطبه  أنأن  عاقلعاقل  يقبليقبل  الال  بأسلوببأسلوب  الغليظ،الغليظ،  الناصحالناصح  بأسلوببأسلوب  ربهربه  وخاطبوخاطب

  يكُونيكُون  َأنَأن  عسىعسى  اَألِثيِم؟اَألِثيِم؟  معمع  الْبارالْبار  َأفَتُهِلكَأفَتُهِلك  ::قَاَلقَاَلوو  ِإبراِهيمِإبراِهيم  فَتَقَدمفَتَقَدم  ((  ::الضعيفالضعيف  عبدهعبده  عنعن  فضالًفضالً

ونسخَمونسا  خَمارابارِدينَِة  ِفيِفي  بِدينَِةالْمالْم..  ِلكَأفَتُهِلكَأفَتُه  كَانالْمكَانالَ  الْمالَوو  فَحتَصفَحتَص  نْهعنْهع  ِمنِل  ِمنِلَأجَأج  ِسينالْخَمِسينا  الْخَمارابارب  الَِّذينِفيِه؟ِفيِه؟  الَِّذين  

  !!ككلَلَ  حاشَاحاشَا  ..كَاَألِثيِمكَاَألِثيِم  الْبارالْبار  فَيكُونفَيكُون  اَألِثيِم،اَألِثيِم،  معمع  الْبارالْبار  تُِميتَتُِميتَ  َأنَأن  اَألمِر،اَألمِر،  ااهذَهذَ  لََلِمثِْمثْ  تَفْعَلتَفْعَل  َأنَأن  لَكلَك  حاشَاحاشَا
انيَأدانيِض  لِّلِّكُكُ  َأدِضاَألرالَالَ  اَألر  يينَعصنَعالً؟  صدالً؟عد٣٣(())ع((..  

  .لجوعوا الفقر إلى لنعيما من قومه خرجي أنه السالم عليه موسىل  اتهامهم -٢

 من اهللا نجاهم إذ بعد البحر، من خروجهم بعيد عليه شغبوا فقد السالم عليه موسى وأما  

 فذكرت بهارون،و به صائحين فرعون، عند من البرية إلى خروجهم على محتجين  عدوهم،

                                                            
  الثانيالثاني  الجزءالجزء  العالم،العالم،  علىعلى  اليهوديةاليهودية  المؤامرةالمؤامرةوو   ،٥٧تعاليم الحاخاميين السرية، ص- فضائح التلمود::انظرانظر    ))11((
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  .١٦١٦//صص  بتراث،بتراث،)  2(
  .٢٣٢٣//١٨١٨  التكوينالتكوين  سفرسفر)  3(
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  خُبزاخُبزا  نَْأكُُلنَْأكُُل  اللَّحِماللَّحِم  قُدوِرقُدوِر  ِعنْدِعنْد  جاِلِسينجاِلِسين  كُنَّاكُنَّا  ِإذِْإذْ  ِمصر،ِمصر،  َأرِضَأرِض  ِفيِفي  الربالرب  ِبيِدِبيِد  متْنَامتْنَا  لَيتَنَالَيتَنَا(( :التوراة

  .))١١(())ِبالْجوِعِبالْجوِع  الْجمهوِرالْجمهوِر  هذَاهذَا  كُلَّكُلَّ  تُِميتَاتُِميتَا  ِلكَيِلكَي  الْقَفِْرالْقَفِْر  هذَاهذَا  ِإلَىِإلَى  َأخْرجتُمانَاَأخْرجتُمانَا  فَِإنَّكُمافَِإنَّكُما  ..ِللشَّبِعِللشَّبِع

  نبياً ليس هو كأنّما وتدبيره، بحكمته يشكّون وكيف رسولهم، يوقّرون مدى أي إلى فانظر"  

 إسرائيل  بنو التف لقد :يقول أن الدارسين لبعض حقاً نرى ولذا ! خبير؟ حكيم لدن من الوحي يتلقى

    .))٢٢(("الخالص يده على يرتجى وزعيم كقائد ولكن كرسول، ال بمصر وهم موسى حول

   ! بالسرقة إسرائيل بني يأمر – بزعمهم -السالم عليه سىمو -٣

 ذهب وأمتعة فضة أمتعة المصريين من فطلبوا  موسى، قول بحسب إسرائيل بنو وفعل

  الِْمصِريينالِْمصِريين  ِمنِمن  طَلَبواطَلَبوا  ..موسىموسى  قَوِلقَوِل  ِبحسِبِبحسِب  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  بنُوبنُو  وفَعَلوفَعَل((  ::التوراةالتوراة  فيفي  وردورد  فقدفقد .وثياباً

  حتَّىحتَّى  صِريينصِريينالِْمالِْم  عِيوِنعِيوِن  ِفيِفي  ِللشَّعِبِللشَّعِب  ِنعمةًِنعمةً  الربالرب  وَأعطَىوَأعطَى  ..وِثياباوِثيابا  ذَهٍبذَهٍب  وَأمِتعةَوَأمِتعةَ  ِفضٍةِفضٍة  َأمِتعةََأمِتعةَ

،موهارَأع،موهاروا  َأعلَبوافَسلَبفَس  ينِريالِْمصينِري٣٣(())الِْمص((.  

  .))٤٤((وتعرى الخمر شرب السالم عليه نوحاً أن زعموا -٤

  ِمنِمن  وشَِربوشَِرب  ..كَرماكَرما  وغَرسوغَرس  فَالَّحافَالَّحا  ونونيكُيكُ  نُوحنُوح  وابتَدَأوابتَدَأ( :التكوين سفر في جاء ما ذلك ومن

  ..خَاِرجاخَاِرجا  َأخَويِهَأخَويِه  وَأخْبروَأخْبر  َأِبيِه،َأِبيِه،  عورةَعورةَ  كَنْعانكَنْعان  َأبوَأبو  حامحام  فََأبصرفََأبصر  ..ِخباِئِهِخباِئِه  داِخَلداِخَل  وتَعرىوتَعرى  فَسِكرفَسِكر  مِرمِرالْخَالْخَ
  َأِبيِهماَأِبيِهما  عورةَعورةَ  وستَراوستَرا  الْوراِء،الْوراِء،  ِإلَىِإلَى  ااومشَيومشَي  َأكْتَاِفِهماَأكْتَاِفِهما  علَىعلَى  ووضعاهووضعاه  داءداءالرالر  ويافَثُويافَثُ  سامسام  فََأخَذَفََأخَذَ

  ))٥٥((.).)َأِبيِهماَأِبيِهما  عورةَعورةَ  يبِصرايبِصرا  فَلَمفَلَم  ..الْوراِءالْوراِء  ِإلَىِإلَى  ووجهاهماووجهاهما

  .بالزنا السالم عليه داوود يدنالس اتهامهم -٥

  ِفيِفي  وكَانوكَان( :اليوم بأيديهم التي التوراة نص وإليك بالزنا، اتهموه فقد السالم عليه داود أما  

  السطِْحالسطِْح  علَىعلَى  ِمنِمن  فَرَأىفَرَأى  الْمِلِك،الْمِلِك،  بيِتبيِت  سطِْحسطِْح  علَىعلَى  وتَمشَّىوتَمشَّى  سِريِرِهسِريِرِه  عنعن  قَامقَام  داودداود  َأنَأن  الْمساِءالْمساِء  وقِْتوقِْت

  ::واِحدواِحد  فَقَاَلفَقَاَل  الْمرَأِة،الْمرَأِة،  عِنعِن  وسَأَلوسَأَل  داودداود  فََأرسَلفََأرسَل٣٣  ..ِجداِجدا  الْمنْظَِرالْمنْظَِر  جِميلَةَجِميلَةَ  الْمرَأةُالْمرَأةُ  وكَانَِتوكَانَِت  ..تَستَِحمتَستَِحم  امرَأةًامرَأةً
  ِإلَيِه،ِإلَيِه،  فَدخَلَتْفَدخَلَتْ  وَأخَذَها،وَأخَذَها،  رسالًرسالً  داودداود  فََأرسَلفََأرسَل  الِْحثِّي؟الِْحثِّي؟  ُأوِرياُأوِريا  رَأةَرَأةَامام  َأِليعامَأِليعام  ِبنْتَِبنْتَ  بثْشَبعبثْشَبع  هِذِههِذِه  َألَيستَْألَيستْ

                                                            
  .١٦/٣سفر الخروج )  1(
 ، كلية الشريعة، جامعة ٢٨٩ ص-أصول العقيدة في التوراة المحرفة عرض ونقد لمحمد حافظ الشريدة)  2(

  .فلسطين -نابلس-النجاح الوطنية
  ).٣٦-٣٥/(١٢سفر الخروج )  3(

  .٢١٨٢١٨صص  سعفان،سعفان،  كاملكامل  للدكتورللدكتور  وعقيدةً،وعقيدةً،  تاريخاًتاريخاً  اليهوداليهود: انظر)  4(
  ).٢٤-٢٠/(٩:سفر التكوين)  5(



  114433 

عطَجفَاضعطَجا  فَاضهعامهعم  ِهيوِهيةٌ  ورطَهةٌمرطَهم  ِمنا  ِمنِثهاطَمِثهطَم..  ثُمتْ  ثُمعجتْرعجا،  ِإلَىِإلَى  رِتهيا،بِتهيِبلَِت  بحِبلَِتوحو  رالْمرلَتْ  َأةُ،َأةُ،الْمسلَتْفََأرسفََأر  

  .))١١(()حبلَىحبلَى  ِإنِّيِإنِّي  ::وقَالَتْوقَالَتْ  ودوددادا  وَأخْبرتْوَأخْبرتْ

  ..يتزوجيتزوج  أنأن  أجلأجل  منمن  رجلرجل  مئتيمئتي  يقتليقتل  السالمالسالم  عليهعليه  داوودداوود  أنأن  قولهمقولهم  --٦٦

  ييالذالذ  السالمالسالم  عليهعليه  فداوودفداوود  يتزوج،يتزوج،  أنأن  أجلأجل  منمن  رجلرجل  مئتيمئتي  يقتليقتل  السالمالسالم  عليهعليه  داوودداوود  إنإن  ثمثم  
  ابنةابنة  منمن  الزواجالزواج  أرادأراد  لمالما  أنهأنه  منهامنها  لغيره،لغيره،  تذكرتذكر  مملل  بقبائحبقبائح  التوراةالتوراة  فتخصهفتخصه  باألواب،باألواب،  القرآنالقرآن  يصفهيصفه

  هوهو  وذَهبوذَهب  داودداود  قَامقَام  حتَّىحتَّى((  ::فقالفقال  عجيباًعجيباً  مهراًمهراً  إليهإليه  قدمقدم  ))  طالوتطالوت  ((  األولاألول  إسرائيلإسرائيل  ملكملك  شاولشاول

الُهِرجوالُهِرجقَتََل  وقَتََلوو  ِمنِمن  ينِطيِنيالِْفِلسينِطيِنيالِْفِلس  ِمَئتَيل،  ِمَئتَيجل،رجَأتَى  رَأتَىوو  داودداود  ِبغُلَِفِهما  ِبغُلَِفِهملُوهافََأكْملُوهفََأكْم  ِللْمِة  ِلِكِلِكِللْمراهصِةِلمراهصِلِك  ِلمِلِكالْمالْم..  
طَاهفََأعطَاهُل  فََأعُلشَاوِميكَاَلِميكَاَل  شَاو  نَتَهابنَتَهَأةً  ابرَأةًامرَأى  ..امَأىفَرُل  فَرُلشَاوشَاو  ِلمعوِلمعو  َأنَأن  بالربالر  عمعم  داودداوِميكَاُل  ..دِميكَاُلونَةُ  ونَةُابَل  ابَلشَاوشَاو  

  َأقْطَابَأقْطَاب  وخَرجوخَرج  ..اَألياِماَألياِم  كُلَّكُلَّ  ِلداودِلداود  عدواعدوا  شَاوُلشَاوُل  وصاروصار  بعد،بعد،  داودداود  يخَافُيخَافُ  شَاوُلشَاوُل  وعادوعاد  ..تُِحبهتُِحبه  كَانَتْكَانَتْ

ينِطيِنيالِْفِلسينِطيِنيالِْفِلس..  ِمنوِمنِحيِنِحيِن  و  وِجِهمخُروِجِهمخُر  كَانكَان  داودداود  فِْلحيفِْلحي  َأكْثَرَأكْثَر  ِمنِميِع  ِمنِميِعجِبيِد  جِبيِدعَل،  عَل،شَاوشَاو  قَّرفَتَوقَّرفَتَو  هماسهماس  

  ..إثمإثم  والوال  جريرةجريرة  لغيرلغير  قُتلواقُتلوا  الذينالذين  المساكينالمساكين  أولئكأولئك  ذنبذنب  فمافما  ..))٢٢(())ِجداِجدا

  .بنتيهبا السالم عليه لوط زنى

  فقد واحد، نبي يفعلها واحدة حادثة يكن لم - ذلك من حاشاهم– األسفار في األنبياء زنى  

 كل منه وأنجبتا  !منه حملتا حتى الشنيعة الفعلة هذه منه وتكررت ،))٣٣((بابنتيه لوط -بزعمهم -زنى

  وابنَتَاهوابنَتَاه  الْجبِل،الْجبِل،  ِفيِفي  وسكَنوسكَن  صوغَرصوغَر  ِمنِمن  لُوطٌلُوطٌ  وصِعدوصِعد( :التكوين سفر في ذكروه ما هذا ابناً، واحدة

،هعم،هعَألنََّألنَّ  مهخَافَخَافَ  ه  َأنَأن  كُنسيكُنسِفيِفي  ي  وغَرصوغَرص..  كَنفَسكَنغَ  ِفيِفي  فَسغَالْمِةالْمِةارار  وهوه  نَتَاهابونَتَاهابقَالَِت  ..وقَالَِتوو  الِْبكْرِة  الِْبكْرِغيرِةِللصِغيرِللص::  
  مرامراخَخَ  َأبانَاَأبانَا  نَسِقينَسِقي  هلُمهلُم  ..اَألرِضاَألرِض  كُلِّكُلِّ  كَعادِةكَعادِة  علَينَاعلَينَا  يدخَُليدخَُللِِل  رجٌلرجٌل  اَألرِضاَألرِض  ِفيِفي  ولَيسولَيس  خَ،خَ،شَاشَا  قَدقَد  َأبونَاَأبونَا

طَجعنَضوطَجعنَضو  هعمهعِيي  ،،مِييفَنُحفَنُح  ِمنالً  َأِبينَاَأِبينَا  ِمنالًنَسقَتَا  ..  نَسقَتَافَسا  فَسماهاَأبماها  َأبراخَمرِفيِفي  خَم  ِتلْكلَِة،  ِتلْكلَِة،اللَّيخَلَِت  اللَّيدخَلَِتودو  الِْبكْرالِْبكْر  

اضواضتْوعتْطَجعطَج  عمعا،  ما،َأِبيهَأِبيه  لَمولَمو  لَمعيلَمعا  ياِعهِطجاِباضاِعهِطجالَ  ِباضالَوا  واِمهاِبِقياِمهثَ  ..ِبِقيدحثَودحلْغَِدلْغَِداا  ِفيِفي  و  َأنَأن  الِْبكْرقَالَتْقَالَتْ  الِْبكْر  

  معه،معه،  اضطَِجِعياضطَِجِعي  فَادخُِليفَادخُِلي  َأيضاَأيضا  يلَةَيلَةَاللَّاللَّ  خَمراخَمرا  نَسِقيِهنَسِقيِه  ..َأِبيَأِبي  معمع  الْباِرحةَالْباِرحةَ  اضطَجعتُاضطَجعتُ  قَِدقَِد  ِإنِّيِإنِّي  ::ِللصِغيرِةِللصِغيرِة

ِييفَنُحِييفَنُح  ِمنالً  َأِبينَاَأِبينَا  ِمنالًنَسنَس  ..  فَسا  قَتَاقَتَافَسماهاَأبماهَأب  رخَمرييفِِف  ااخَم  ِتلْكلَِة  ِتلْكلَِةاللَّياللَّي  ضَأيضِت  ا،ا،َأيقَامِتوقَامةُ  وِغيرةُالصِغيرتْ  الصعطَجاضتْوعطَجاضو  

،هعم،هعم  لَمولَمو  لَمعيلَمعا  ياِعهِطجاِباضاِعهِطجالَ  ِباضالَوا،  واِمها،ِبِقياِمهِبلَِت  ِبِقيِبلَِتفَحنَتَا  فَحنَتَاابلُوٍطلُوٍط  اب  ِمنا  ِمناَأِبيِهم٤٤(())َأِبيِهم((.   

                                                            
  ).٦- ٢/(١١صموئيل الثاني )  1(

  .))٣٠٣٠--٢٧٢٧/(/(١٨١٨  صموئيلصموئيل  سفرسفر)  2(
  .٢١٨٢١٨صص  سعفان،سعفان،  كاملكامل  للدكتورللدكتور  وعقيدةً،وعقيدةً،  تاريخاًتاريخاً  اليهوداليهود)  3(
  ).٣٦- ٣٠/ (١٩سفر التكوين )  4(
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  --  ورسلهورسله  اهللاهللا  بحقبحق  الشنيعالشنيع  قولهمقولهم  أيأي  --  ذلكذلك  منمن  وأعظموأعظم""  ::تعالىتعالى  اهللاهللا  رحمهرحمه  القيمالقيم  ابنابن  اإلماماإلمام  قالقال

  ..))١١((""��  موسىموسى  كليمهكليمه  علىعلى  اهللاهللا  أنزلهاأنزلها  التيالتي  التوراةالتوراة  إلىإلى  هذاهذا  نسبةنسبة

  الصالةالصالة  أفضلأفضل  عليهمعليهم  األنبياءاألنبياء  عنعن  المحرفةالمحرفة  اليهوداليهود  كتبكتب  ذكرتهاذكرتها  التيالتي  النصوصالنصوص  بعضبعض  هذههذه

  منهامنها  القليلالقليل  القليلالقليل  إالّإالّ  نذكرنذكر  فلمفلم  العجاب،العجاب،  العجبالعجب  يجديجد  وأسفارهموأسفارهم  اليهوداليهود  كتبكتب  فيفي  والناظروالناظر  والسالم،والسالم،

   ..المقامالمقام  لضيقلضيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 محمد بن أبي بكر بن أيوب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ألبي عبد اهللا شمس الدين)  1(
  . المدينة المنورة- ، الجامعة اإلسالمية ١٣٢:بن سعد الزرعي الدمشقي، ص
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  الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  معمع  اليهوداليهود  وحواروحوار  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ينينبب  المقارنةالمقارنة

  ��������  محمدمحمد  النبيالنبي

  فيفي  الغابرةالغابرة  العصورالعصور  فيفي  وأجدادهموأجدادهم  ��  النبيالنبي  زمنزمن  فيفي  اليهوداليهود  بينبين  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  ربطربط  لقدلقد

  ::اإلجمالاإلجمال  سبيلسبيل  علىعلى  منهامنها  عديدةعديدة  آياتآيات

���U$K!M#  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  ::أوالًأوالً � � � � � �#�U$K!M�� � � � � � �  #��#��  ������� �  � �������� �  � �   )�� � � )�� � �  3C�� � �3C�� � �  #�<� �#�<� �  HM �HM ���a��a   4��� .� � 4��� .� �  #�U$&�� � � � �#�U$&�� � � � �  >X<� � �>X<� � �   ������   `� � `� �  �"�MH_� � � . � ��"�MH_� � � . � �  	�	�  

3U* � �3U* � �  ������  c�%�A� �� �c�%�A� �� �   T�� � � T�� � �  #�$%U�� � �� �#�$%U�� � �� �  ''))١١((    

���4   ��  ::تعالىتعالى  قالقال  ::ثانياًثانياً� � �  � 4���� � �  �  #�@��� � . �#�@��� � . �  ����  #�$%U�� � �� �#�$%U�� � �� �  g�!)��� �  �g�!)��� �  �  ��� ���   ����� � ������ � �  #���  �#���  �   T� � T� �  ��� ���   #��N�� � �#��N�� � �  Z��Ma � � �Z��Ma � � �  	�
%��  � .	�
%��  � .  )�� �)�� �#�B!� � �#�B!� � �  

g�!)��� �  �g�!)��� �  �   �3�{*� �  �  �3�{*� �  �    `� � `� �  #������ � � �#������ � � �  �
zT� ��
zT� �  	�� 	��   3�A 3�A    ������  ��©l@�� � � � � ��©l@�� � � � �   �* �*   ��$`9 ����$`9 ��  X@%C9  �X@%C9  �  Z��Ma � � �Z��Ma � � �   p�� p��  ��� .��� .  vB!<� � ��vB!<� � ��   �3��� �  � �3��� �  �  Z���a � � �Z���a � � �   p� �� p� ��  

��� .��� .  #�B&)�� �  � �#�B&)�� �  � �  ,,  ����C�� �� �����C�� �� �  	��	��  ��&�� � � ���&�� � � �  +����� �+����� �  ��� ���   �����9 � ������9 � �  O�3U�� �� �O�3U�� �� �2929  ZC� �ZC� �   �
§�� � � � � � �
§�� � � � � �  3�A� 3�A�    ������  �34A9 � ��34A9 � �  	%M� �	%M� �  }%��  � �}%��  � �  � �������  c34A� �� �c34A� �� �  >�� �>�� �  
#������ � � �#������ � � �  yA� �yA� �   ������  ������  ����  #�$%U�� � � � �#�$%U�� � � � �  ''))٢٢((  

  النبيالنبي  لرسالةلرسالة  الجاحدةالجاحدة  اليهوداليهود  مواقفمواقف  صددصدد  فيفي  والمؤمنينوالمؤمنين  ��  النبيالنبي  تخاطبتخاطب  فاآلياتفاآليات  

  يعلمونيعلمون  وهموهم  اهللاهللا  كالمكالم  يحرفونيحرفون  واواكانكان  حيثحيث  األقدميناألقدمين  آبائهمآبائهم  منمن  كانكان  لمالما  صورةصورة  وفيهاوفيها  ،،��  محمدمحمد

  فيهافيها  فإنفإن  النبويةالنبوية  الرسالةالرسالة  منمن  اليهوداليهود  مواقفمواقف  صددصدد  فيفي  كانتكانت  وإنوإن  واآلياتواآليات  تحريف،تحريف،  يفعلونهيفعلونه  ماما  أنأن

  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  كتابكتاب  فيفي  تدليستدليس  منمن  البعثةالبعثة  بعدبعد  ماما  إلىإلى  فيهمفيهم  وامتدوامتد  بعثته،بعثته،  قبلقبل  اعتادوهاعتادوه  كانواكانوا  لمالما  صورصور

  ..  ))٣٣((كذباًكذباً  لهملهم  الربانيالرباني  باالختصاصباالختصاص  وتفاخروتفاخر

��U	  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  ::ثالثاًثالثاً  �	U��  �  	�
���  �	�
���  �  ��H0<� � � ���H0<� � � �  	�	�  j�* �j�* �  Z@x�\��  � � Z@x�\��  � �   yA� �yA� �  #�&� � #�&� �   O���O� � �O���O� � �  �&@A��  ��&@A��  �  	*� �	*� �   �H�� � � � �H�� � � �  d�J�  �d�J�  �  8*� 8*�   
��GA� ���GA� �  ��"�<�� � � ���"�<�� � � �  #�3!U�� � � � �#�3!U�� � � � �  ,,  ��"�<� � ���"�<� � �  ����  #�T��!�� � � � � �#�T��!�� � � � � �  	A�	A�  H)��1 � �H)��1 � �  c�%UM� �� �c�%UM� �� �  /�B�� �  �/�B�� �  �  ������  ��"�<� � ���"�<� � �  #�%U0�� � � � �#�%U0�� � � � �  ,,  ¦H�� �¦H�� �  �:;<9  ��:;<9  �   4��� .� � 4��� .� �  

#���!�� � �� � �#���!�� � �� � �  	�
���  �	�
���  �  ��H0<� � � ���H0<� � � �  /�B�� �  �/�B�� �  �  ������  v�3C� �� �v�3C� �� �   p� �� p� ��   4&0"�� �� � � 4&0"�� �� � �  #��#��  ¬�D�  �¬�D�  �  � �������   4@%A� � � � 4@%A� � � �  P� �P� �  g�
U�� � � �g�
U�� � � �   T� � T� �  #�3��-� � �#�3��-� � �  '))٤٤((..  

                                                            
  .٧٥٧٥::البقرةالبقرة  )1(
  ).).٧٩٧٩--٧٨٧٨:(:(البقرةالبقرة    ))2((
  .١٥ص دروزة، لمحمد الكريم، القرآن في اليهود :انظر)  3(
  .٨٠-٧٨ة:المائد  )4(
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  التمردالتمرد  خلقخلق  عليهمعليهم  وتسجلوتسجل  إسرائيل،إسرائيل،  بنيبني  منمن  والمعاصرينوالمعاصرين  السابقينالسابقين  بينبين  اآلياتاآليات  وتربطوتربط""  

  ..فيهمفيهم  باستشرائهاباستشرائها  مباالتهممباالتهم  وعدموعدم  المنكرات،المنكرات،  عنعن  بعضاًبعضاً  بعضهمبعضهم  هيهينن  وعدموعدم  والبغي،والبغي،  والعصيانوالعصيان
  همهم  الذينالذين  المسلمينالمسلمين  ضدضد  والتوحيدوالتوحيد  الدينالدين  جوهرجوهر  فيفي  مخالفيهممخالفيهم  معمع  التآمرالتآمر  خلقخلق  كذلككذلك  عليهمعليهم  وتسجلوتسجل

  ..))١١((""والنكايةوالنكاية  العداءالعداء  فيفي  إيغاالًإيغاالً  ومواالتهمومواالتهم  ذلك،ذلك،  فيفي  معهممعهم  متحدونمتحدون

  علىعلى  أماأما  العموم،العموم،  وجهوجه  علىعلى  بقةبقةالساالسا  واألزمانواألزمان  ��  النبيالنبي  زمنزمن  فيفي  اليهوداليهود  بينبين  مقارنةمقارنة  تلكتلك  

  ::كالتاليكالتالي  مفصلةمفصلة  المقارنةالمقارنة  تلكتلك  فسنبينفسنبين  التفصيلالتفصيل  وجهوجه

���&}�d  ::تعالىتعالى  قالقال  ::أوالًأوالً � � � �d�{&��� � � � �  ZT�� � �ZT�� � �  g�!)�� �  �g�!)�� �  �  #��#��  be��� . � �be��� . � �   4@%A� � � � 4@%A� � � �  �*�!<9 � �*�!<9 �   	�� .	�� .  =8&�� � �=8&�� � �  3�M� � �3�M� � �  ���{D� � � ����{D� � � �  �D��� ��D��� �  �<�� � � ��<�� � � �  	�	�  

d�J�  �d�J�  �  �����M� �� ������M� �� �  �"+��  ��"+��  �  ������  2H459 � � �2H459 � � �  {M� �{M� � ´
-� � � �� ´
-� � � ��  h�A�G��� �  �h�A�G��� �  �   4$%N*�   � �  4$%N*�   � �    `� � `� �  ��
§�� � � ���
§�� � � �  ZuU��� �� ZuU��� ��   	�	�  3U* � �3U* � �  ������   ´=�5� � � � ´=�5� � � �  Q��@B��� � . � �Q��@B��� � . � �  

�"�0UM� � �� ��"�0UM� � �� �  	A�	A�  d�J�  �d�J�  �  ��@���� �� ���@���� �� �  �D��� ��D��� �  �"�K%D9 � � ��"�K%D9 � � �  '��@B�9  �'��@B�9  �))٢٢((  ..  

  واالقتراح،واالقتراح،  العنادالعناد  وجهوجه  علىعلى  ��  محمدمحمد  للرسولللرسول  الكتابالكتاب  أهلأهل  منمن  الصادرالصادر  السؤالالسؤال  وهذاوهذا""  

  القرآنالقرآن  عليهمعليهم  ينزلينزل  أنأن  سألوهسألوه  أنهمأنهم  وهووهو  ..تكذيبهمتكذيبهم  أوأو  تصديقهمتصديقهم  عليهعليه  يتوقفيتوقف  السؤالالسؤال  هذاهذا  وجعلهموجعلهم

  بشربشر  ��  الرسولالرسول  فإنفإن  والجهل،والجهل،  منهممنهم  الظلمالظلم  غايةغاية  وهذاوهذا  واإلنجيل،واإلنجيل،  التوراةالتوراة  نزلتنزلت  كماكما  واحدةواحدة  جملةجملة

  ماما  وينزلوينزل  يرسليرسل  الذيالذي  وهووهو  تعالى،تعالى،  هللاهللا  كلهكله  األمراألمر  بلبل  شيء،شيء،  األمراألمر  منمن  يدهيده  فيفي  ليسليس  مدبر،مدبر،  عبدعبد

  المشركينالمشركين  اقتراحاقتراح  فيهافيها  التيالتي  اآلياتاآليات  ذكرذكر  لمالما  ،،��  الرسولالرسول  عنعن  تعالىتعالى  قالقال  كماكما  ده،ده،عباعبا  علىعلى  يشاءيشاء
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  مجردمجرد  مفرقا،مفرقا،  أوأو  جملةجملة  الكتابالكتاب  إنزالإنزال  مجردمجرد  والباطلوالباطل  الحقالحق  بينبين  الفارقالفارق  جعلُهمجعلُهم  وكذلكوكذلك  

  أنأن  األنبياءاألنبياء  منمن  أحدأحد  نبوةنبوة  فيفي  يوجديوجد  أينأين  فمنفمن  شبهة،شبهة،  والوال  بلبل  مناسبة،مناسبة،  والوال  عليهاعليها  دليلدليل  الال  دعوىدعوى

  القرآنالقرآن  هذاهذا  نزولنزول  بلبل  !!  صدقوهصدقوهتت  والوال  بهبه  تؤمنواتؤمنوا  فالفال  مفرقاًمفرقاً  نزلنزل  بكتاببكتاب  يأتيكميأتيكم  الذيالذي  ��  الرسولالرسول

  ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  عليه،عليه،  أنزلأنزل  بمنبمن  تعالىتعالى  اهللاهللا  واعتناءواعتناء  عظمتهعظمته  علىعلى  يدليدل  ممامما  األحوالاألحوال  بحسببحسب  مفرقاًمفرقاً
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  ٥٧ص دروزة، لمحمد الكريم، القران في اليهود  )1(

  ١٥٣١٥٣::النساءالنساء    ))22((

  ٩٣ : اإلسراء )3(

  )٣٣-٣٢( : الفرقان )4(
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  ��  الرسولالرسول  معمع  سلكوهسلكوه  ممامما  أعظمأعظم  هوهو  ماما  القبيحةالقبيحة  المقدماتالمقدمات  منمن  لهملهم  سبقسبق  بلبل  أمرهم،أمرهم،  منمن  بغريببغريب

  منمن  يعبدونه،يعبدونه،  إلهاإلها  العجلالعجل  اتخاذهماتخاذهموو  عياناً،عياناً،  اهللاهللا  رؤيةرؤية  لهله  سؤالهمسؤالهم  منمن  ..بهبه  آمنواآمنوا  أنهمأنهم  يزعمونيزعمون  الذيالذي

  ..))١١((""غيرهمغيرهم  يرهيره  لملم  ماما  بأبصارهمبأبصارهم  اآلياتاآليات  منمن  رأوارأوا  ماما  بعدبعد

 :اهللا يقول قص، ما � موسى وقصة قصتهم من تعالى اهللا قص" :الطبري اإلمام قال  
 ،� موسى وأوائلهم اليهود هؤالء أسالفُ سأل فقد :يعني ،)ذلك من أكبر موسى سألوا فقد(

 نعاينه ِعيانًا :أي ،)جهرة اهللا أرنا( :له فقالوا السماء، من عليهم كتاب تنزيل من كسألو مما أعظم

  .))٢٢(("إليه وننظر

  السماءالسماء  منمن  كتاباًكتاباً  عليهمعليهم  ينزلينزل  أنأن  ��  للنبيللنبي  اليهوداليهود  سؤالسؤال  بينبين  وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  وقارنوقارن""  

  كلتاكلتا  فيفي  والكفروالكفر  فالجحودفالجحود  جهرة،جهرة،  اهللاهللا  يريهميريهم  بأنبأن  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  اهللاهللا  لنبيلنبي  سؤالهمسؤالهم  وبينوبين

  ..  ))٣٣((""واحدواحد  الزمانينالزمانين

  خلقخلق  عليهمعليهم  وتسجلوتسجل  األوليناألولين  آبائهمآبائهم  وبينوبين  المخاطبينالمخاطبين  المعاصرينالمعاصرين  بينبين  تربطتربط  فاآليةفاآلية""  

  المعاصرينالمعاصرين  فيفي  الخلقالخلق  هذاهذا  ظهورظهور  بسبببسبب  كانكان  الربطالربط  هذاهذا  أنأن  والمتبادروالمتبادر  ..واللجاجواللجاج  المماراةالمماراة

  ..  ))٤٤((""المخاطبينالمخاطبين

كنت نبيا إن : �نزلت في أحبار اليهود حين قالوا لرسول اهللا : "وقال أبي السعود  
فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه الصالة والسالم، وقيل كتاباً محرراً بخط 
سماوي على اللوح كما نزلت التوراة، أو كتاباً نعايته حين ينزل أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك 

 ولو سألوه لكي :رسول اهللا، وما كان مقصدهم بهذه العظيمة إالّ التحكم والتعنت، قال الحسن
جواب شرط مقدر ) فقد سألوا موسى أكبر من ذلك(يتبينوا الحق أعطاهم، وفيما آتاهم كفاية، 

فال تبال : وقيل تعليل للجواب أي. إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى شيئاً أكبر: أي
 كانوا بسؤالهم فقد سألوا موسى أكبر، وهذه المسألة وإن صدرت عن أسالفهم لكنهم لما

                                                            
  ..٢١٣٢١٣صص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي  تفسيرتفسير    ))11((
  .))٨٨صص//٦٦جج((  الطبريالطبري  تفسيرتفسير    ))2((
  داردار  ،،  ٧٧صص  األول،األول،  القسمالقسم  الصالح،الصالح،  أديبأديب  محمدمحمد  للدكتورللدكتور  خالئقهم،خالئقهم،  منمن  بعضبعض  والسنةوالسنة  القرانالقران  فيفي  اليهوداليهود    ))3((

  ..مم١٩٩٣١٩٩٣  ––  هـهـ١٤١٣١٤١٣  األولى،األولى،  الطبعةالطبعة  //  الرياضالرياض  --والتوزيعوالتوزيع  للنشرللنشر  الهدىالهدى
  .٤٨ص دروزة، لمحمد الكريم، القران في اليهود  )4(
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أن لهم في ذلك عرقاً راسخاً : مقتدين بهم في كل ما يأتون وما يذرون أسندت إليهم، والمعنى
  ))١١(("وأن ما اقترحوا عليك ليس أول جهاالتهم

  التوراةالتوراة  نزلتنزلت  كماكما  السماءالسماء  منمن  كتاباكتابا  عليهمعليهم  ينزلينزل  أنأن  ؛؛��  اهللاهللا  لرسوَللرسوَل  اليهوداليهود  سؤالسؤال  إنإن  

  السؤالالسؤال  هذاهذا  ويدلويدل  واإللحاد،واإللحاد،  والكفروالكفر  والِعنادوالِعناد  التّعنتالتّعنت  سبيلسبيل  علىعلى  قالوهقالوه  إنماإنما  مكتوبة،مكتوبة،  موسىموسى  علىعلى

  وأماوأما  وخياالتهم،وخياالتهم،  جهاالتهمجهاالتهم  بأولبأول  ليسليس  عليكعليك  اقترحوهاقترحوه  ماما  وأنوأن  ذلك،ذلك،  فيفي  راسخراسخ  عرقهمعرقهم  أنأن  علىعلى

  سألواسألوا  الذيالذي  الكتابالكتاب  سائليسائلي  ثناؤهثناؤه  جلجل  اهللاهللا  منمن  توبيختوبيخ  فإنهفإنه  ،،))ذلكذلك  منمن  أكبرأكبر  موسىموسى  سألواسألوا  فقدفقد((  ::قولهقوله

  ..))٢٢((لهملهم  منهمنه  وتقريعوتقريع  ذلكذلك  إياهإياه  لتهملتهممسأمسأ  فيفي  السماء،السماء،  منمن  عليهمعليهم  ينزلهينزله  أنأن  ��  اهللاهللا  رسولرسول

  واضح،واضح،  الغيبياتالغيبيات  فيفي  فضاللهمفضاللهم  المحسوسة،المحسوسة،  باألمورباألمور  إالّإالّ  يؤمنونيؤمنون  الال  اليهود،اليهود،  اعتاداعتاد  هكذاهكذا  

  كانكان  وهذاوهذا  األمر،األمر،  ذلكذلك  فيفي  موسىموسى  وجادلواوجادلوا  سبحانه،سبحانه،  برؤيتهبرؤيته  تعالىتعالى  باهللاباهللا  إيمانهمإيمانهم  علّقواعلّقوا  أنهمأنهم  حيثحيث

  تعالىتعالى  فعاقبهمفعاقبهم  تعالى،تعالى،  باهللاباهللا  اإليماناإليمان  مقابلمقابل  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  معمع  حوارهمحوارهم  فيفي  شرطهمشرطهم

  بينةبينة  علىعلى  كانواكانوا  أنهمأنهم  معمع  منهممنهم  ضالالًضالالً  العجلالعجل  فعبدوافعبدوا  ذلكذلك  بعدبعد  يتعظوايتعظوا  ولمولم  يعتبروايعتبروا  فلمفلم  بالصاعقة،بالصاعقة،

  ..  ربهمربهم  منمن
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  مواثيق،مواثيق،  منمن  عليهمعليهم  اهللاهللا  يأخذهيأخذه  كانكان  ماما  نقضهمنقضهم  منمن  كانكان  لمالما  صورةصورة  ::أوالًأوالً  اآلياتاآليات  وفيوفي""  

  فيفي  آلياتآلياتواوا  ..  السبتالسبت  يوميوم  فيفي  واعتدواواعتدوا  اهللاهللا  وصاياوصايا  خالفواخالفوا  منهممنهم  بفريقبفريق  اهللاهللا  لنكاللنكال  صورةصورة  ::وثانياوثانيا

  الرسالةالرسالة  منمن  هؤالءهؤالء  مواقفمواقف  بينبين  كسابقاتهاكسابقاتها  تربطتربط  ��  النبيالنبي  زمنزمن  فيفي  لليهودلليهود  الخطابالخطاب  توجيههاتوجيهها

  ..  ))٤٤((""  السابقينالسابقين  آبائهمآبائهم  ومواقفومواقف  النبويةالنبوية

                                                            
  ).٢٤٩ص/٢ج(تفسير أبي السعود )  1(

  ::تأليفتأليف  البيضاوي،البيضاوي،  وتفسيروتفسير  ))٧٥٧٥صص//١١١١جج((  الكبيرالكبير  والتفسيروالتفسير  ))٥٧٣٥٧٣صص//١١جج((  كثيركثير  ابنابن  تفسيرتفسير  انظرانظر    ))22((
  ..)٨ص/٦ج(وتفسير الطبري  ))٢٧٥٢٧٥صص//٢٢جج((  بيروتبيروت  --  الفكرالفكر  داردار  ::النشرالنشر  داردار  البيضاوي،البيضاوي،

  ).٦٦-٦٣٦٣:(:(البقرةالبقرة   )3(

  . ١٧ص دروزة، لمحمد الكريم، القران في اليهود  )4(
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��J  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  ::ثالثاًثالثاً�  �J���  �  b�C� �b�C� �  �D��� ��D��� �  �����  � ������  � �  #�� #��   � �������   <H�{�� � � �� � <H�{�� � � �� �  #�� �#�� �  ��~*
�� � � � ���~*
�� � � � �  2H�*9 � � �2H�*9 � � �  ����C� ������C� ��  �"
�!��� �  � � ��"
�!��� �  � � �  T�T���e9 ���e9 �  b�C� �b�C� �  J�A�� � �J�A�� � �  

 ���*���*  #�� �#�� �  #�<�� � �#�<�� � �  	�� 	��   t%T����   � �t%T����   � �  ,,  ����C� ������C� ��  qO�� �qO�� �  ���� ����� �  d*+� � �d*+� � �  tB�. ��tB�. ��  ���� ����� �  ������  jT� jT�   b�C� �b�C� �  �"�� � �"�� �   b���� � �b���� � �  ���� � ���� �   2H�*a � � �2H�*a � � �  ����  R+�Ma  �R+�Ma  �  ��� ���� �  H)*a � H)*a �   

#��Aa � �#��Aa � �  t*� � �t*� � �  d�J�  �d�J�  �  ��%UM�M� � � � ���%UM�M� � � � �  ������  #�H���� �� �#�H���� �� �  ,,  ����C� ������C� ��  qO�� �qO�� �  ���� ����� �  +�+�d*� �d*� �  tB�. ��tB�. ��  ���� ����� �  ������  ����� � � ������ � � �  b�C� �b�C� �  �"�� � �"�� �   b���� � �b���� � �  ���� � ���� �   2H�*a � � �2H�*a � � �  =�H0f� � �=�H0f� � �  

LzC�Ma  �LzC�Ma  �  ����� � � ������ � � �  ��� � ���� � �  	�H^�����   �	�H^�����   �  ,,  ����C� ������C� ��  qO�� �qO�� �  ���� ����� �  d*+� � �d*+� � �  tB�. ��tB�. ��  ���� ����� �  ������  jT� jT�   #�� #��   H�B��� � �H�B��� � �  �*�l�� � � ��*�l�� � � �  ��@%A� � � ���@%A� � � �  �"���  ��"���  �  #�#�  =���=���  � �������  #�3!4s� � � � � �#�3!4s� � � � � �  

,,  b�C� �b�C� �  �"�� � �"�� �   b���� � �b���� � �  ���� � ���� �   2H�*a � � �2H�*a � � �  ����  b��Ja � �b��Ja � �  :;��  �:;��  �  R+?�� � �R+?�� � �  ��� ���� �  j�&� � �j�&� � �  �Hr�� � � ��Hr�� � � �  h$%&�a � � ��h$%&�a � � ��  ����  h@�� � h@�� �   �4@M� �4@M�   ����C� ������C� ��  #[��#[��  v�5� � v�5� �   

�r�*. �� �r�*. ��   �T�~*
M� � � � ��T�~*
M� � � � �  ���� ����� �  ��O�<� � ���O�<� � �  #�%U0�� � � � �#�%U0�� � � � �  ,,  J���  �J���  �   !%!C� � �� � !%!C� � �� �  �&0"9 � ��&0"9 � �   ��+�O�M� �� � � � ��+�O�M� �� � � �  �4@M� �4@M�   ������������  �Hºa  � ��Hºa  � �  ������   !�<� � � !�<� � �  #�$!)�� � � ��#�$!)�� � � ��  ,,  ��%�M� � � ���%�M� � � �  

c�*��� �  �c�*��� �  �  �4�UB*�  � � �4�UB*�  � �   d�
<�  � �d�
<�  � �  j@_ � �j@_ � �  � �������  ���s�� � � ����s�� � � �   )�H��� ��  � )�H��� ��  �  �����  ������  �   )%U�� � � �� )%U�� � � ��  #�%�U��  � �#�%�U��  � �  ,,   `� � `� �  v&C� � �v&C� � �   )*�%C� � � � )*�%C� � � �  	�.	�.  3U* � �3U* � �  d�J�  �d�J�  �  

j4M�  �j4M�  �  2+�ur�< � � � �2+�ur�< � � � �  ��� ���� �  3��� � �3��� � �  2�&C9 � � �2�&C9 � � �  #���  �#���  �  	�� 	��   2+�ur� � � �2+�ur� � � �  �s���s��  Hu0!�� �� � �Hu0!�� �� � �  ���� � ���� �   +��?�� � � �+��?�� � � �  #���  �#���  �  �4��� � �4��� �   �s���s��  ��l�� � � ���l�� � � �  �H�@M� � �� ��H�@M� � �� �  ���� � ���� �   =�s���=�s���  

#���  �#���  �  �4��� � �4��� �   �s���s��  ¬B��  � �¬B��  � �  	�� 	��   h@l- � � �h@l- � � �   ������  ���� ����� �  � �������  ZM�I*1  � ZM�I*1  �   8A� �8A� �  #�%$U�� � � � �#�%$U�� � � � �  ''))١١((  

  قلوبهمقلوبهم  قسوةقسوة  منمن  كانكان  وماوما  ��  لموسىلموسى  وتعجيزهموتعجيزهم  اليهوداليهود  للجاجللجاج  صورةصورة  اآلياتاآليات  وفيوفي""  

  تجاهتجاه  اليهوداليهود  مواقفمواقف  بينبين  اآلياتاآليات  ربطتربطت  وقدوقد  لذلك،لذلك،  نتيجةنتيجة  وصٍفوصٍف  بأقوىبأقوى  اآلياتاآليات  فيفي  وصفتوصفت  التيالتي

  ..  ))٢٢((""فيهمفيهم  والجبلةوالجبلة  األخالقاألخالق  تلكتلك  استمراراستمرار  إلبرازإلبراز  األوليناألولين  آبائهمآبائهم  ومواقفومواقف  ��  النبيالنبي
��J  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  ::رابعاًرابعاً�  �J���  �   !%C� � � � !%C� � � �  ������  �D��� ��D��� �  	��	��  �G"�  � ��G"�  � �  yA� � �yA� � �  >�US1 � �>�US1 � �  3���1  �3���1  �  qO�M� � �qO�M� � �  ���� ����� �  d*+� � �d*+� � �  �H��  � ��H��  � �  ���� ����� �  ��� ���   vB��� �vB��� �  

R+?�� � �R+?�� � �  	�	�  �4%�*�  � ��4%�*�  � �  �4x�;C��  � ��4x�;C��  � �  �4��M��  � ��4��M��  � �  �4D3A��  � � ��4D3A��  � � �  �4%G*��  � � ��4%G*��  � � �  b�C� �b�C� �  #��3B!&��� �  � � �� �#��3B!&��� �  � � �� �  ,
�� �,
�� �  �T� ��T� �  �"O�� � ��"O�� � �  ,
��* � ,
��* �   �T� ��T� �  :-a � �:-a � �  

��KBT�� �  ���KBT�� �  �  ���9 � ���9 �   #�M�  �#�M�  �   )�� � )�� �  ������   !�{D� �� � � !�{D� �� � �  *��� � �*��� � �v�v�   4@%A� � � � 4@%A� � � �  h�
��� � .h�
��� � .  h�)&s��� � � � �� �h�)&s��� � � � �� �  ����*�� � � ������*�� � � ��  ��I*1 � � ��I*1 � �   	�� .	�� .   ������  d�J�  �d�J�  �   �{*� � � �  �{*� � � �   ��"�<� � ���"�<� � �  

#�H0)�� � �� �#�H0)�� � �� �  Q���* � Q���* �    ������  #�%!���� � � � � �#�%!���� � � � � �  t@B���� .  �t@B���� .  �  :I* � � :I* � �   �r�. ���r�. ��  d�J�  �d�J�  �  8*� 8*�   ��GA� � ���GA� � �  ��"�<�� � � ���"�<�� � � �  #�3!U�� � � � �#�3!U�� � � � �  ''))٣٣((  

  كانواكانوا  الذينالذين  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  ألمةألمة  اآلياتاآليات  هذههذه  فيفي  الخطابالخطاب  أنأن  واعلمواعلم""  ::السعديالسعدي  الشيخالشيخ  قالقال  

  ونسبتونسبت  أسالفهم،أسالفهم،  فعلفعل  وهيوهي  بهابها  خوطبواخوطبوا  المذكورةالمذكورة  األفعالاألفعال  وهذهوهذه  القرآن،القرآن،  نزولنزول  وقتوقت  موجودينموجودين

  ��  محمدمحمد  علىعلى  فضلهمفضلهم  ويزعمونويزعمون  أنفسهم،أنفسهم،  ويزكونويزكون  يتمدحونيتمدحون  كانواكانوا  أنهمأنهم  منها؛منها؛  عديدة،عديدة،  لفوائدلفوائد  لهملهم

  منهممنهم  أحدأحد  لكللكل  بهبه  يبينيبين  ماما  عندهم،عندهم،  تقررتتقررت  قدقد  التيالتي  فهمفهمسلسل  أحوالأحوال  منمن  تعالىتعالى  اهللاهللا  فبينفبين  به،به،  آمنآمن  ومنومن

  معمع  سلفهم،سلفهم،  حالةحالة  هذههذه  كانتكانت  فإذافإذا  األعمال،األعمال،  ومعاليومعالي  األخالقاألخالق  ومكارمومكارم  الصبرالصبر  أهلأهل  منمن  ليسواليسوا  أنهمأنهم

  اهللاهللا  نعمةنعمة  أنأن  ::ومنهاومنها  ؟؟!!بالمخاطبينبالمخاطبين  الظنالظن  فكيففكيف  بعدهمبعدهم  ممنممن  حالةحالة  وأرفعوأرفع  أولىأولى  أنهمأنهم  المظنةالمظنة  أنأن

  األبناء،األبناء،  علىعلى  نعمةنعمة  اآلباء،اآلباء،  علىعلى  والنعمةوالنعمة  أخرين،أخرين،المتالمت  إلىإلى  واصلةواصلة  نعمةنعمة  منهم،منهم،  المتقدمينالمتقدمين  علىعلى

                                                            
  ).٧٣-٦٧:(البقرة )1(

  .١٩ص دروزة، لمحمد الكريم، القران في اليهود  )2(
  ..٦١٦١::البقرةالبقرة    ))33((
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  علىعلى  يدليدل  ممامما  غيرهم،غيرهم،  بأفعالبأفعال  لهملهم  الخطابالخطاب  أنأن  ::ومنهاومنها  ..وتعمهموتعمهم  تشملهمتشملهم  نعمنعم  ألنهاألنها  بها،بها،  فخوطبوافخوطبوا

  فيفي  ومتأخرهمومتأخرهم  متقدمهممتقدمهم  كانكان  حتىحتى  مصالحها،مصالحها،  علىعلى  وتتساعدوتتساعد  تتكافلتتكافل  ديندين  علىعلى  المجتمعةالمجتمعة  األمةاألمة  أنأن

  يعوديعود  الخيرالخير  منمن  بعضهمبعضهم  يعملهيعمله  ماما  ألنألن  ..يعيعالجمالجم  منمن  حادثاحادثا  بعضهمبعضهم  منمن  الحادثالحادث  وكانوكان  واحد،واحد،  وقتوقت

  لملم  أكثرهاأكثرها  أفعالهمأفعالهم  أنأن  ::ومنهاومنها  ..الجميعالجميع  بضرربضرر  يعوديعود  الشرالشر  منمن  يعملهيعمله  وماوما  الجميع،الجميع،  بمصلحةبمصلحة

  إالإال  يعلمهايعلمها  الال  التيالتي  الِحكَمالِحكَم  منمن  ذلكذلك  غيرغير  إلىإلى  للعاصي،للعاصي،  شريكشريك  بالمعصيةبالمعصية  والراضيوالراضي  ينكروها،ينكروها،

  ..))١١((""اهللاهللا

��J  ::تعالىتعالى  قالقال  ::خامساًخامساً��  �J����  �  b�C� �b�C� �  �D��� ��D��� �  �����  � ������  � �  ������  >�C � �>�C � �  ��H<J�� � � ���H<J�� � � �  h$U"� � � h$U"� � �    ������   )@%A� �� � � )@%A� �� � �  J�� J��   ZU5� � �ZU5� � �   )@M� �  )@M� �   =�@B"��  �=�@B"��  �  

 )%U5�� � � � � )%U5�� � � � �  �<�%�9 � ��<�%�9 � �   <����� � � <����� � �  ������  �� ��� �  Q�� � �Q�� � �  �3��9 � ��3��9 � �  	�.	�.  ts�U���  � � �ts�U���  � � �  ,,  ������  >�C � �>�C � �  ��%-O�� � ���%-O�� � �  R+?�� � �R+?�� � �  hD3�s�� �� � �hD3�s�� �� � �  j!�� �j!�� �  �!<� � ��!<� � �  � �������   )�� � � )�� � �  

��� ���� �  ��3�H�� � ����3�H�� � ��  yA� �yA� �   <+�*O�� �  � � � <+�*O�� �  � � �  ��B%��!M�  � � ���B%��!M�  � � �  	�\�-�   �	�\�-�   �  ,,  ����C� �����C� �  ������  �D��� ��D��� �  #�� #��   �4@M� �4@M�   ���C9 �����C9 ��  	�+�B5� � �	�+�B5� � �  �"���  ��"���  �  	��	��  �4%-3"� � � � ��4%-3"� � � � �  �!�� � ��!�� � �  

��5H�� � � � ���5H�� � � � �  �4��� � �4��� �   #�M �#�M �  ��5H�� � � � ���5H�� � � � �  �4��� � �4��� �   �"�M�  ��"�M�  �  #�%-�O� �  �#�%-�O� �  �  ,,  b�C� �b�C� �  #X5+ � � �#X5+ � � �  	�� 	��   	�
���  �	�
���  �  #�M��� � � �#�M��� � � �   U"�� � � � U"�� � � �  � �������  %A� �%A� �84@�  �84@�  �  ��%-O�� � � ���%-O�� � � �  

 4@%A� � � � 4@%A� � � �  g�B��� � �g�B��� � �  �J�M�  ��J�M�  �  c�$!%-O� �� � ��c�$!%-O� �� � ��   )"�M� � �  � )"�M� � �  �  #�B��W� �  �#�B��W� �  �  yA�� � �yA�� � �   ������  ��%<�!M� � � �� ���%<�!M� � � �� �  #�#�   !�<� � !�<� �  t�����   � �t�����   � �  ,,  ����C� ������C� ��  ������  �D��� ��D��� �  �"�� �"��   	��	��  

�4%-3"� � � � ��4%-3"� � � � �  �3*�9 � ��3*�9 � �  ������  ����O� � �����O� � �  �4@M� �4@M�   �TJ�M� � � ��TJ�M� � � �  v"�� �v"�� �  d*+�� � ��d*+�� � ��  X���M � �X���M � �  �"�� �"��   ��T�T� � ���T�T� � �  #�3A�C� �  �#�3A�C� �  �  ,,  b�C� �b�C� �  g+. �g+. �  ��. ��.   ��  d%���  � �d%���  � �  ��� ���   ¨0" � �¨0" � �  

j-�� � �j-�� � �   HM�M� � � � HM�M� � � �  ���@*� � � ����@*� � � �  t*�� � � �t*�� � � �  >���� � � �>���� � � �  t�D�0���   � �t�D�0���   � �  ,,  b�C� �b�C� �  ���M� �  ����M� �  �  h�H»a � � � �h�H»a � � � �   4@%A� � � � 4@%A� � � �  tU*+��  � � �tU*+��  � � �  h�D9 � �h�D9 � �  #�4@!�� �  �#�4@!�� �  �  PP  R+?� � �R+?� � �  XM� �XM� �  ({�� � �({�� � �  

yA� �yA� �  >���� � � �>���� � � �  t�D�0��  � �t�D�0��  � �  ''((22))..  

  وبعِدهموبعِدهم  الغيالغي  فيفي  اليهوداليهود  هؤالءهؤالء  تماديتمادي  قديمقديم  ��  محمدمحمد  لنبيهلنبيه  تعريفٌتعريفٌ  اهللاهللا  منمن  أيضاأيضا  وهذاوهذا  

  كثرةكثرة  معمع  الرشادالرشاد  إلىإلى  إنابتهمإنابتهم  وبطءوبطء  ألنبيائهمألنبيائهم  خالفهمخالفهم  وشدةوشدة  ألنفسهمألنفسهم  اختيارهماختيارهم  وسوءوسوء  الحقالحق  عنعن

  عالجهمعالجهم  منمن  بهبه  يحّليحّل  عماعما  ��  محمداًمحمداً  نبيهنبيه  بذلكبذلك  مسلِّياًمسلِّياً  عليهم،عليهم،  وآالئهوآالئه  أياديهأياديه  وتتابعوتتابع  عندهمعندهم  اهللاهللا  نعمنعم

  ..))٣٣((تعالىتعالى  اهللاهللا  ذاتذات  فيفي  مقاساتهممقاساتهم  منمن  بهبه  وينزلوينزل

  اشْتَهىاشْتَهى  وسِطِهِموسِطِهِم  ِفيِفي  الَِّذيالَِّذي  واللَِّفيفُواللَِّفيفُ  ((  ::العددالعدد  سفرسفر  فيفي  القصةالقصة  هذههذه  القديمالقديم  العهدالعهد  ذكرذكر  وقدوقد  

  كُنَّاكُنَّا  الَِّذيالَِّذي  السمكالسمك  تَذَكَّرنَاتَذَكَّرنَا  قَدقَد  لَحما؟لَحما؟  يطِْعمنَايطِْعمنَا  منمن««  ::وقَالُواوقَالُوا  وبكَواوبكَوا  َأيضاَأيضا  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  بنُوبنُو  فَعادفَعاد  ..شَهوةًشَهوةً

نَْأكُلُهِفيِفي  نَْأكُلُه  رِمصرانًا،  ِمصجانًا،مجم  الِْقثَّاءوالِْقثَّاءطِّيخَ  والْبطِّيخَوالْباثَ  والْكُراثَوالْكُرَل  وصالْبَلوصالْبو  الثُّوموالثُّومو..  اآلنواآلنو  قَدتْ  قَدِبستْيِبسنَا  ينَاَأنْفُسَأنْفُس..  
سلَيسلَي  ءشَيءشَي  رغَيرغَي  َأننَنَا  َأنينَنَاَأعيهذَاهذَا  ِإلَىِإلَى  َأع  نالْمن٤٤(())»»!!الْم((..  

                                                            
  ).٥٤-٥٣(ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي تفسير  )1(

  ).).٢٦٢٦--٢٠٢٠((  ::  دةدةالمائالمائ    ))22((

  ).).١٦٨١٦٨صص//٦٦جج((  الطبريالطبري  تفسيرتفسير  ::انظرانظر    ))33((

  ).٦-٤/ (١١:سفر العدد اإلصحاح)  4(
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  عهدعهد  فيفي  كفرواكفروا  الذينالذين  اليهوداليهود  أنأن  لهله  يتبينيتبين  وغيرها،وغيرها،  يةيةالقرآنالقرآن  النصوصالنصوص  تلكتلك  إلىإلى  والناظروالناظر  

  عليهعليه  موسىموسى  عهدعهد  فيفي  وأجدادهموأجدادهم  أسالفهمأسالفهم  استخدمهااستخدمها  التيالتي  األساليباألساليب  نفسنفس  استخدموااستخدموا  ��  النبيالنبي

    ..وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  اهللاهللا  سبيلسبيل  عنعن  والصدوالصد  والتعنتوالتعنت  والمكابرةوالمكابرة  العنادالعناد  منمن  السالم،السالم،
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  الخامسالخامس  الفصلالفصل

  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  اآلخراآلخر  اليوماليوم
  

  مبحثانمبحثان  وفيهوفيه

  

  

  

  

  ..��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  البعثالبعث  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  والناروالنار  الجنةالجنة  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  ..��������  النبيالنبي
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  األولاألول  المبحثالمبحث

  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  البعثالبعث

    اهللاهللا  لرسوللرسول  زيدزيد  بنبن  وسمولوسمول  قشيرقشير  أبيأبي  بنبن  حملحمل  قالقال  ::قالقال  عنهما،عنهما،  اهللاهللا  ييرضرض  عباسعباس  ابنابن  عنعن  ::أوالًأوالً

  ::تعالىتعالى  اهللاهللا  فأنزلفأنزل  !!  هيهي  متىمتى  نعلمنعلم  فإنافإنا  تقول،تقول،  كماكما  نبيانبيا  كنتكنت  إنإن  الساعةالساعة  متىمتى  أخبرناأخبرنا  محمدمحمد  يايا((  ��
d"��{&��� � � � � �d"��{&��� � � � � �  	A �	A �  hA�&�� � �hA�&�� � �  #���� � �#���� � �  �T�DH�� � � ��T�DH�� � � �  ZC� �ZC� �  8"�� � 8"�� �   �4$%A� � � �4$%A� � �   3�A� 3�A�   ®+. �®+. �  ����  �4@%�� . � ��4@%�� . � �  �4!C���  � ��4!C���  � �  ��� ���   �T� ��T� �  v%�`� � � �v%�`� � � �  PP  Q��8&�� � � �Q��8&�� � � �  

R+?�� � � �R+?�� � � �  ����   )@�{�� �  � � )@�{�� �  � �  ��� ���   h!I*9 � � �h!I*9 � � �  d"��{&�� � � � � �d"��{&�� � � � � �  d"{<� � � �d"{<� � � �  j0�¥  �j0�¥  �  �4�A� � ��4�A� � �  ZC� �ZC� �  8"�� � 8"�� �   �4$%A� � � �4$%A� � �   3�A� 3�A�    ������  	)z��� � �	)z��� � �  H;<�� � � �H;<�� � � �  (���� �(���� �  ����  
#�$%U�� � �� �#�$%U�� � �� �  ''))٢٢(())))١١((..  

  اآليةاآلية  ألنألن  أشبهأشبه  واألولواألول  اليهود،اليهود،  منمن  نفرنفر  فيفي  وقيلوقيل  يشيشقرقر  فيفي  نزلتنزلت  قيلقيل""  ::كثيركثير  ابنابن  قالقال  

  ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما  بوجودها،بوجودها،  وتكذيباوتكذيبا  لوقوعهالوقوعها  استبعاداًاستبعاداً  الساعةالساعة  وقتوقت  عنعن  يسألونيسألون  وكانواوكانوا  مكيةمكية
#�������� � � � �#�������� � � � �  �!�� ��!�� �  �
T� ��
T� �  3A���� � � �3A���� � � �  #�#�   !�<� � � !�<� � �  'tCO�f�   �'tCO�f�   ���&!ZuU  ::تعالىتعالى  وقالوقال  ))٣٣((�  � � � �ZuU!&���  � � � �  �¢� �¢�   	�
���  �	�
���  �  ����  #������ ��  �#������ ��  �  ¢� ¢� ��  

	�
���� � �	�
���� � �  ������ ������� �  #��0l�� �  � �#��0l�� �  � �  �4��� � �4��� �   #�$%U��� � �� � �#�$%U��� � �� � �  ���� � ����� � �  �r�� ���r�� ��  ��� ���� �  #�� #��   	�
���  �	�
���  �  #�+8�� � ��#�+8�� � ��  PP  hA�&�� � �hA�&�� � �  j0� �j0� �  bX�1 � �bX�1 � �  '3@U*1  �'3@U*1  �))٥٥((""))٤٤((..  

  كنتكنت  إنإن  الساعةالساعة  متىمتى  أخبرناأخبرنا  محمدمحمد  يايا  ::قالواقالوا  اليهوداليهود  منمن  قوماًقوماً  إنإن  قيلقيل""  ::الزمخشريالزمخشري  قالقال  

  ..))٦٦((""بعلمهابعلمها  استأثراستأثر  قدقد  تعالىتعالى  اهللاهللا  أنأن  علمهمعلمهم  معمع  منهم،منهم،  امتحاناًامتحاناً  ذلكذلك  وكانوكان  ،،هيهي  متىمتى  نعلمنعلم  فإنّافإنّا  نبياً،نبياً،

  اهللاهللا  يقوليقول  إذإذ  أرأيتأرأيت  وقالوقال  اليهوداليهود  منمن  حبرحبر  ��������  النبيالنبي  أتىأتى((  ::قالقال  األنصارياألنصاري  أيوبأيوب  أبيأبي  عنعن  ::ثانياًثانياً

  ..))٧٧(())لديهلديه  ماما  يعجزهميعجزهم  لنلن  اهللاهللا  أضيافأضياف  قالقال  ذلك؟ذلك؟  عندعند  الخلقالخلق  فأينفأين  األرضاألرض  غيرغير  األرضاألرض  تبدلتبدل  يوميوم

صلى اهللا عليه وسلم  بلَغَ عبد اللَِّه بن سالٍَم مقْدم رسوِل اللَِّه((  ::قالقال  ��  أنسأنس  عنعن  ::ثالثاًثالثاً
 ،ِإالَّ نَِبى نهلَمعثَالٍَث الَ ي نع اِئلُكفَقَاَل ِإنِّى س ،ِدينَةَ، فََأتَاها { الْمِة } قَاَل ماعاِط السُل َأشْرَأو

ْأكُلُهاٍم يُل طَعا َأومِإلَى و نِْزعٍء يشَى َأى ِمنِإلَى َأِبيِه و لَدالْو نِْزعٍء يشَى َأى ِمننَِّة وُل الْجَأه 
                                                            

  .١٨٧١٨٧::األعرافاألعراف)  1(
  ).١٣٧ص/٩ج( الطبري تفسير  )2(

  .٣٨٣٨::األنبياءاألنبياء)  3(
  .١٨١٨::الشورىالشورى)  4(
  ).٢٧٢ص/٢ج(تفسير ابن كثير )  5(

 الزمخـشري  عمـر  بن محمود القاسم ألبي التأويل، وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف  )6(

  .بيروت – العربي التراث إحياء دار المهدي، الرزاق عبد :تحقيق ،)١٧٢ص/٢ج( الخوارزمي،
  ).٥٨ص/٥ج( المنثور الدر ،)٢٥٤ص/١٣ج( الطبري تفسير  )7(
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 قَاَل فَقَاَل عبد اللَِّه ،خَبرِنى ِبِهن آِنفًا ِجبِريُل: صلى اهللا عليه وسلم َأخْواِلِه فَقَاَل رسوُل اللَِّه
َأما َأوُل َأشْراِط :  فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم،ن الْمالَِئكَِةذَاك عدو الْيهوِد ِم

 وَأما َأوُل طَعاٍم يْأكُلُه َأهُل الْجنَِّة فَِزيادةُ ،الساعِة فَنَار تَحشُر النَّاس ِمن الْمشِْرِق ِإلَى الْمغِْرِب
به ِفى الْولَِد فَِإن الرجَل ِإذَا غَِشى الْمرَأةَ فَسبقَها ماُؤه كَان الشَّبه لَه،  وَأما الشَّ،كَِبِد حوٍت

 ثُم قَاَل يا رسوَل اللَِّه ِإن الْيهود ، قَاَل َأشْهد َأنَّك رسوُل اللَِّه،وِإذَا سبقَ ماُؤها كَان الشَّبه لَها
ِإن عِلموا ِبِإسالَِمى قَبَل َأن تَسَألَهم بهتُوِنى ِعنْدك ، فَجاءِت الْيهود ودخََل عبد قَوم بهتٌ ، 

 قَالُوا ، َأى رجٍل ِفيكُم عبد اللَِّه بن سالٍَم:صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه الْبيتَ ، فَقَاَل رسوُل اللَِّه
َأع نابنَا ولَمِرنَاَأعَأخْي نابنَا ورَأخْبوُل اللَِّه،لَِمنَا وسصلى اهللا عليه وسلم  فَقَاَل ر : ِإن تُمَأيَأفَر
 فَخَرج عبد اللَِّه ِإلَيِهم فَقَاَل َأشْهد َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه، ، قَالُوا َأعاذَه اللَّه ِمن ذَِلك،َأسلَم عبد اللَِّه

  ..  ))١١(()) ووقَعوا ِفيِه، فَقَالُوا شَرنَا وابن شَرنَا،وَأشْهد َأن محمدا رسوُل اللَِّه

 تَكُون اَألرض يوم الِْقيامِة :صلى اهللا عليه وسلم قَاَل النَِّبى((  ��  الخدريالخدري  سعيدسعيد  أبيأبي  عنعن  ::رابعاًرابعاً
 اربا الْجتَكَفَُّؤهةً، ياِحدةً وزنَِّةخُبِل الْجالً َألهفَِر، نُزِفى الس تَهزخُب كُمدكْفَُأ َأحا يِدِه، كَمفََأتَى ،ِبي 

 مونَِّة يِل الْجِل َأهِبنُز كا الْقَاِسِم، َأالَ ُأخِْبرا َأبي كلَيع نمحالر كاروِد فَقَاَل بهالْي ٌل ِمنجر
فَنَظَر ، صلى اهللا عليه وسلم  قَاَل تَكُون اَألرض خُبزةً واِحدةً كَما قَاَل النَِّبى،الِْقيامِة قَاَل بلَى

قَاَل  صلى اهللا عليه وسلم النَِّبى اِمِهمِبِإد كقَاَل َأالَ ُأخِْبر ثُم اِجذُهتْ نَودتَّى بح ِحكض نَا، ثُمِإلَي
نُونو االَمب مهامَألْفًا قَ،ِإد ونعبا سِة كَِبِدِهماِئدز ْأكُُل ِمني نُونو رذَا قَاَل ثَوا هم٢٢(())الُوا و((.  

  يوميوم  الناسالناس  أينأين  ::فقالفقال  ،،  ��������    اهللاهللا  رسولرسول  اليهوداليهود  منمن  حبرحبر  سألسأل((  ::قالقال  ،،ثوبانثوبان  حديثحديث  وفيوفي  ::خامساًخامساً

    ..))٣٣(())الجسرالجسر  دوندون  الظلمةالظلمة  فيفي  همهم  ::قالقال  األرض؟األرض؟  غيرغير  األرضاألرض  تبدلتبدل

  ::كتابهكتابه  فيفي  اهللاهللا  يقوليقول  إذإذ  أرأيتأرأيت  ::وقالوقال  اليهود،اليهود،  منمن  حبرحبر  ��������  النبيالنبي  أتىأتى((::قالقال  أيوبأيوب  أبيأبي  روايةرواية  وفيوفي
>���� ��>���� ��  b3B�� � ��b3B�� � ��  R+?�� � �R+?�� � �  :W� � �:W� � �  R+?� � �R+?� � �  Q��$&���� � �� �Q��$&���� � �� �  ��6H*�� � � ���6H*�� � � �   � ���  3�����  � �3�����  � �  '+�4��� � � �'+�4��� � �   ذلك؟ذلك؟  عندعند  الخلقالخلق  فأينفأين  ))٤٤((�

    ))٥٥((.).)لديهلديه  ماما  يعجزهميعجزهم  فلنفلن  اهللاهللا  أضيافأضياف  ::قالقال

                                                            
  ).٣١٥١٣١٥١حح//١٢١١١٢١١صص//٣٣جج((  وذريتهوذريته  عليهعليه  اهللاهللا  صلواتصلوات  آدمآدم  خلقخلق  بابباب//األنبياءاألنبياء  كتابكتاب  ،،البخاريالبخاري  صحيحصحيح    ))1((
  ).٦٤٥٥ح/٢٣٨٩ص/٥ج( القيامةالقيامة  يوميوم  األرضاألرض  اهللاهللا  يقبضيقبض  بابباب  الرقاق،الرقاق،  كتابكتاب  ،،البخاري صحيح  )2(

رواه مسلم ضمن حديث طويل، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلـوق                 )  ٣(
 ).٣١٥ح/٢٥٢ص/١ج(من مائهما 

  ٤٨:إبراهيم  )4(

 .رجاله موثقون: وقال ابن حجر) ٣٧٥ص/١١ج(باريانظر فتح ال ) ٥٨ص/٥ج( تفسير الدر المنثور)  ٥(
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  ويدلويدل  وقيامة،وقيامة،  ونشورونشور  بعثبعث  هناكهناك  ثمثم  بأنهبأنه  وتعترفوتعترف  تقرتقر  اليهوداليهود  أنأن  السابقةالسابقة  األحاديثاألحاديث  تبينتبين  

  عقيدتهمعقيدتهم  بأنبأن  منهممنهم  اقراراقرار  فهذافهذا  ،،  ))هيهي  متىمتى  نعلمنعلم  فإنافإنا  (..(..  األولاألول  الحديثالحديث  فيفي  قولهمقولهم  ذلكذلك  علىعلى

  يوميوم  اهللاهللا  يقوليقول  إذإذ  أرأيتأرأيت((  التاليالتالي  الحديثالحديث  فيفي  قالقال  ثمثم  والبعث،والبعث،  القيامةالقيامة  بيومبيوم  اعترافاعتراف  فيهافيها  الصحيحةالصحيحة

  القيامةالقيامة  يوميوم  أنأن  يعلمونيعلمون  اليهوداليهود  أنأن  علىعلى  دليلدليل  ))ذلكذلك  عندعند  الخلقالخلق  فأينفأين  األرضاألرض  غيرغير  األرضاألرض  تبدلتبدل

  األمراألمر  وزادوزاد  المسلمين،المسلمين،  عقيدةعقيدة  معمع  اآلخراآلخر  باليومباليوم  عقيدتهمعقيدتهم  فتوافقتفتوافقت  غيرها،غيرها،  بأرضبأرض  األرضاألرض  تبدلتبدل

  أشراطأشراط  للأوأو  ماما  ::قالقال  نبي،نبي،  إالإال  يعلمهنيعلمهن  الال  ثالثثالث  عنعن  سائلكسائلك  إنىإنى((    ��  للنبيللنبي  اليهودياليهودي  قولقول  تأكيداًتأكيداً

  يوميوم  الجنةالجنة  أهلأهل  بنزلبنزل  أخبركأخبرك  أالأال(..(..  الرابعالرابع  الحديثالحديث  فيفي  ��  للنبيللنبي  اليهودياليهودي  ذكرهذكره  وماوما  ..  ))الساعة؟الساعة؟

  ).).��������  النبيالنبي  قالقال  كماكما  واحدةواحدة  خبزةخبزة  األرضاألرض  تكونتكون  قالقال  بلىبلى  قالقال  القيامةالقيامة

فهذه عقيدة اليهود في البعث والنشور بعد الموت إلى عهد قريب من رسالة اإلسالم،   
فوا تلك العقائد، بل ة، ولكن اليهود لم يصبروا على ذلك، فحرووجود بقية من عقائد التورا

 . نفوا أن يكون هناك ثمة بعث أو نشور بعد الموت 

فلما كانت اليهودية دين أعمال ال دين إيمان، فمن الواضح تبعاً لذلك أال تتكلم عن   
هود إلى حياة اآلخرة والبعث والحساب، فتلك أمور تتوقف على العقيدة، ولهذا فقلما يشير الي

اب يتم في الحياة الدنيا، الثواب والعقينهم شيء عن الخلود، وأخرى بعد الموت، ولم يرد في د
فكرة البعث في خلد اليهود، إالّ بعد أن فقدوا الرجاء في ولم تد أن يكون لهم سلطان في هذه ر

د بها حديث عن  فلم يرد في الكتب اليهودية شيء عن البعث واليوم اآلخر، وإنما وراألرض،
وإن : (األرض السفلى والجب التي يهوي إليها العصاة وال يعودون حيث جاء في التوراة

   .)١()الذي ينزل إلى الهاوية ال يصعد

وإن الكتاب المقدس نفسه يعد الحياة الدنيا وحدها هي عالم اإلنسان، وليس هناك   
إن فكرة البعث لم تجد لها أرضاً خصبة اعتقاد بعد ذلك في بعث وجنة أو نار، وعلى العموم ف

في عالم اليهود، وقد حاول البعض من طائفة الفريسيين القول بها، ولكن هذه المحاولة لقيت 
  .)٢(معارضة شديدة، أما باقي الفرق اليهودية فلم تعرف عنها شيئاً

  صةصةوخاوخا  والناروالنار  والجنةوالجنة  البعثالبعث  فيفي  كالمهمكالمهم  عنهمعنهم  اهللاهللا  حكىحكى  ديانةديانة  أهلأهل  علىعلى  مستغربمستغرب  وهذاوهذا  

  فإنافإنا  تقول،تقول،  كماكما  نبياًنبياً  كنتكنت  إنإن  الساعةالساعة  متىمتى  أخبرناأخبرنا  محمدمحمد  يايا  ::بعضهمبعضهم  قالقال  حينحين  ��  لنبينالنبينا  المعاصرينالمعاصرين

    ..هيهي  متىمتى  نعلمنعلم

                                                            
  .٧/٩ أيوبأيوب  سفرسفر  )1(
  .٩٥-٩٤ص اليهودية – األديان مقارنة :انظر  )2(
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كَان لَنَا جار ِمن يهود ِفى بِنى عبِد ((  ::قالقال  وقشوقش  بنبن  سالمةسالمة  بنبن  سلمةسلمة  عنعن  رويروي  وكماوكما  
ما ِمن بيِتِه قَبَل مبعِث النَِّبى صلى اهللا عليه وسلم ِبيِسيٍر فَوقَفَ فَخَرج علَينَا يو[اَألشْهِل، 

وَأنَا يومِئٍذ َأحدثُ من ِفيِه ِسنا علَى بردةٌ مضطَِجعا ِفيها : قَاَل سلَمةُ] علَى مجِلِس عبِد اَألشْهِل
ذَِلك ِلقَوٍم َأهِل : لِْقيامةَ، والِْحساب، والِْميزان، والْجنَّةَ، والنَّار فَقَاَلِبِفنَاِء َأهِلى، فَذَكَر الْبعثَ وا

ِت، فَقَالُوا لَهوالْم دعب ثًا كَاِئنعب َأن نورثَاٍن، الَ ياِب َأوحٍك، َأصذَا : ِشرى هتَر ا فُالَني كحيو
ي النَّاس قَاَلكَاِئنًا، ِإن ،اِلِهمما ِبَأعِفيه نوزجي ،نَارنَّةٌ وا جاٍر ِفيهِإلَى د ِتِهموم دعب ثُونعب :

يحمونَه، ثُم ] ِفى الدنْيا[نَعم، والَِّذى يحلَفُ ِبِه لَود َأن لَه ِبحظِِّه ِمن ِتلْك النَّاِر َأعظَم تَنُّوٍر 
ِخلُونَهديا، قَالُوا لَهالنَّاِر غَد ِتلْك ِمن ونْجي َأنِه ولَيقُ ِبِه عطْبفَي اه؟ :  ِإيةُ ذَِلكا آيمو كحيو

 :ومتَى تَراه؟ قَاَل: نَِبى يبعثُ ِمن نَحِو هِذِه الِْبالَِد وَأشَار ِبيِدِه نَحو مكَّةَ والْيمِن، قَالُوا: قَاَل
فَواللَِّه : ِإن يستَنِْفد هذَا الْغُالَم عمره يدِركْه، قَاَل سلَمةُ: فَنَظَر ِإلَى وَأنَا ِمن َأحدِثِهم ِسنا، فَقَاَل

يب ىح وهصلى اهللا عليه وسلم و ولَهسالَى رتَع ثَ اللَّهعتَّى بح ارالنَّهُل واللَّي با ذَهم ن
ا، فَقُلْنَا لَهدسحا وغْيكَذِبِه بنَّا ِبِه وِرنَا فَآمَأظْه : َألَيس ا فُالَني لَكيا ] ِبالَِّذى[وقُلْتَ لَنَا ِفيِه م

  ..))١١(()).بلَى، ولَيس ِبِه: قُلْتَ؟ قَاَل

  بعثبعث  منمن  بها،بها،  التذكيرالتذكير  أوأو  متعلّقاتهمتعلّقاته  ذكرذكر  منمن  سورةسورة  تخلوتخلو  تكادتكاد  الال  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  وو""  

  الصفاتالصفات  لديهملديهم  أوجدأوجد  خر،خر،اآلاآل  باليومباليوم  إيمانهمإيمانهم  وانعداموانعدام  ثواب،ثواب،وو  عقابعقاب  منمن  يليهيليه  وماوما  وجزاء،وجزاء،  وحسابوحساب

  والسعيوالسعي  والبخلوالبخل  والجبنوالجبن  الحياةالحياة  علىعلى  الحرصالحرص  مثلمثل  العصور،العصور،  ررمم  علىعلى  بهابها  اتصفوااتصفوا  التيالتي  السلبيةالسلبية

  توضحهتوضحه  والذيوالذي  المحمودة،المحمودة،  البشريةالبشرية  والصفاتوالصفات  والقيموالقيم  المبادئالمبادئ  وانعداموانعدام  المادي،المادي،  الكسبالكسب  وراءوراء

  هللاهللا  معصيةمعصية  منمن  تصرفاتهمتصرفاتهم  فيفي  ذلكذلك  وظهوروظهور  لهله  عملهمعملهم  فعدمفعدم  يجحدونهيجحدونه  وو  يعرفونهيعرفونه  أنهمأنهم  ::صصالنصوالنصو
  قالقال  كماكما  فنهايتهمفنهايتهم  الدنياالدنيا  هذههذه  علىعلى  وحرصواوحرصوا  بذلوابذلوا  ومهماومهما  به،به،  اإليماناإليمان  عدمعدم  هوهو  ::ورسولهورسوله  وكتابهوكتابه
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  عنعن  حرفوهحرفوه  ذلكذلك  بعدبعد  ولكنهمولكنهم  ونعيمه،ونعيمه،  القبرالقبر  بعذاببعذاب  يعلمونيعلمون  اليهوداليهود  أنأن  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  

دخَلَتْ ((  ::قالتقالت  عنهاعنها  اهللاهللا  رضيرضي  عائشةعائشة  فعنفعن  ..  ليهودليهوداا  غيرغير  منمن  خالفهمخالفهم  لمنلمن  واعتبروهواعتبروه  مقصودهمقصوده
 ،وِرِهمِفى قُب ونذَّبعوِر يَل الْقُبَأه ِدينَِة فَقَالَتَا ِلى ِإنوِد الْمهِز يجع اِن ِمنوزجع لَىع

                                                            
 شـرط  علـى  صحيح :وقال )٤٧١ص/٣ج( المستدرك في الحاكم ورواه )٤٦٧ص/٣ج( أحمد اإلمام مسند )1(

  .٥٨ص لأللباني السيرة صحيح :انظر ، يخرجاه ولم مسلم
  .٩٦:البقرة  )2(
  ..  ٣٤٨٣٤٨صص  الطبريالطبري  تفسيرتفسير  فيفي  اليهوداليهود  فيفي  السلفالسلف  عنعن  الواردةالواردة  اآلثاراآلثار    ))3((
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فَقُلْتُ لَه يا  صلى اهللا عليه وسلم نَِّبىفَكَذَّبتُهما، ولَم ُأنِْعم َأن ُأصدقَهما ، فَخَرجتَا ودخََل علَى ال
صدقَتَا ، ِإنَّهم يعذَّبون عذَابا تَسمعه الْبهاِئم « رسوَل اللَِّه ِإن عجوزيِن وذَكَرتُ لَه ، فَقَاَل 

  اليهوديةاليهودية  أنأن  علىعلى  دليلدليل  هذاهذا  وفيوفي  ))١١(())بِر فَما رَأيتُه بعد ِفى صالٍَة ِإالَّ تَعوذَ ِمن عذَاِب الْقَ،كُلُّها

  ..))٢٢((كتبهمكتبهم  منمن  كتابكتاب  فيفي  أوأو  التوراةالتوراة  منمن  ذلكذلك  سمعتسمعت  إماإما  القبر،القبر،  عذابعذاب  تعلمتعلم  كانتكانت

  : والتلمود التوراة في البعث أما

  والعذابوالعذاب  للمحسنينللمحسنين  األبدياألبدي  النعيمالنعيم  وأنوأن  البعث،البعث،  أوأو  اآلخرةاآلخرة  صراحةصراحة  القديمالقديم  العهدالعهد  يذكريذكر  فلمفلم""  

  بأنبأن  واضحاًواضحاً  اليهوداليهود  عندعند  اإلعتقاداإلعتقاد  ويبقىويبقى  ككل،ككل،  التوراةالتوراة  فيفي  ددمفقومفقو  شبهشبه  الجاحدينالجاحدين  للكافرينللكافرين  األليماألليم

  مزيةمزية  لإلنسانلإلنسان  ليسليس  األرض،األرض،  علىعلى  الجنةالجنة  أنأن  ويعتقدونويعتقدون  الظاهر،الظاهر،  هوهو  كماكما  وماديومادي  دنيويدنيوي  الجزاءالجزاء

  عالمعالم  فيفي  إيمانهمإيمانهم  إنإنوو ،،يعوديعود  الترابالتراب  وإلىوإلى  الترابالتراب  منمن  كالهماكالهما  يذهبيذهب  باطلباطل  كليهماكليهما  ألنألن  البهيمالبهيم  علىعلى

  إلىإلى  الكاملالكامل  اإلنحرافاإلنحراف  معمع  فهمفهم  الحياة،الحياة،  فيفي  ومعنويومعنوي  روحيروحي  هوهو  ماما  كلكل  وينكرونوينكرون  فحسب،فحسب،  الدنياالدنيا

  ماما  وعامةوعامة  المعاد،المعاد،  بذكربذكر  تصريحتصريح  فيهافيها  ليسليس  التوراةالتوراة  فإنفإن  الخالصة،الخالصة،  الحياةالحياة  وإنكاروإنكار  الخالصةالخالصة  ةةالماديالمادي

  بالقحطبالقحط  والوعيدوالوعيد  والعاقبة،والعاقبة،  والنصروالنصر  بالرزقبالرزق  كالوعدكالوعد  الدنياالدنيا  فيفي  فهوفهو  والوعيد،والوعيد،  الوعدالوعد  منمن  فيهافيها

  أهلأهل  كانكان  ولهذاولهذا  النبوات،النبوات،  منمن  التوراةالتوراة  غيرغير  فيفي  جوداًجوداًمومو  المعادالمعاد  ذكرذكر  كانكان  وإنوإن  واألعداءواألعداء  واألمراضواألمراض

  لملم  لكنلكن  أيضاً،أيضاً،  التوراةالتوراة  فيفي  مذكورمذكور  ذلكذلك  إنإن  قيلقيل  وقدوقد  الكبرى،الكبرى،  القيامةالقيامة  وقياموقيام  بالمعادبالمعاد  ونونيقريقر  الكتابالكتاب

  ..))٣٣((""  التوراةالتوراة  غيرغير  فيفي  بسطبسط  كماكما  يبسطيبسط

  فكرةفكرة  الخلودالخلود  أنأن  ويرونويرون  الخلودالخلود  فكرةفكرة  أبداًأبداً  يتقبلوايتقبلوا  لملم  فاليهودفاليهود  الخلودالخلود  فيفي  عقيدتهمعقيدتهم  وأماوأما""  

  عنعن  شيئاًشيئاً  يذكريذكر  الال  القديمالقديم  العهدالعهد  أنأن  ادعواادعوا  وقدوقد  بنفسها،بنفسها،  نفسهانفسها  تنقضتنقض  ألنهاألنها  موضوعموضوع  ذاتذات  غيرغير

  ..))٤٤((""الدنيويالدنيوي  الجانبالجانب  سوىسوى  فيهفيه  يرونيرون  الال  فهمفهم  العالمالعالم  عنعن  فكرتهمفكرتهم  أماأما  الخلود،الخلود،

 آخر، جسماً وتشغل تخرج روحه فإن مات إذا اليهودي أن" :أيضاً التلمود في جاء وقد  

 الذين اليهود وأما الوالدة، الحديثي نسله أجسام تشغلو روحه تخرج مثالً الجدود أحد مات فإذا

ثم النباتات، أو الحيوانات في موتهم بعد تدخل أرواحهم فإن يهودياً بقتلهم دينهم عن ونيرتد 

 ثم الجمادات، في وتدخل ثانياً تعود مث شهراً، عشر اثني مدة أليماً عذاباً وتعذب الجحيم إلى تذهب

                                                            
  ).٦٠٠٥٦٠٠٥  ح/٢٣٤١ص/٥ج/(القبر عذاب من التعوذ باب /الدعوات كتاب/البخاري صحيح  )1(

  ).٧٨ص/٧ج( القاري عمدة :انظر  )2(

  ).٧٩ص/٢ج( المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب  )3(

  ٢٧٢٢٧٢--٢٧١٢٧١صص  عـدس، عـدس،   يوسـف يوسـف   محمـد محمـد   ترجمةترجمة  بجوفيتش،بجوفيتش،  عزتعزت  لعليلعلي  والغرب،والغرب،  الشرقالشرق  بينبين  اإلسالماإلسالم  )4(

  .مم١٩٩٤١٩٩٤  --  هـهـ١٤١٤١٤١٤  ،،١١طط  الحديث،الحديث،  العلمالعلم  مؤسسةمؤسسة  بيروت،بيروت،
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 اهللا من رحمة هذا وكل .تطهيرها بعد اليهود جسد إلى ترجع ثم الوثنيين، في ثم الحيوانات، في

  .))١١(("باليهود

  الدنياالدنيا  هذههذه  فيفي  الوصاياالوصايا  أتمواأتموا  اليهوداليهود  أنأن  اآلخرةاآلخرة  فيفي  ثبتثبت  إنإن  ((  ::أيضاًأيضاً  التلمودالتلمود  فيفي  وجاءوجاء  

  ..))٢٢(())يخجلونيخجلون  لعلهملعلهم  األمييناألميين  أمامأمام  أفعالهمأفعالهم  عرضعرض  يصيريصير

  االبناالبن  أنأن  كماكما  اهللا،اهللا،  منمن  جزءجزء  بأنهابأنها  واحواحاألراألر  باقيباقي  عنعن  التلمودالتلمود  فيفي  اليهوداليهود  أرواحأرواح  وتتميزوتتميز  

  حاخاماتحاخامات  وأخذهوأخذه  ،،الهندالهند  منمن  لبابللبابل  تسربتسرب  فكرفكر  وهووهو  بالتناسخ،بالتناسخ،  التلمودالتلمود  ويقولويقول  أبيه،أبيه،  منمن  جزءجزء

  ..))٣٣((البابليالبابلي  المجتمعالمجتمع  منمن  اليهوداليهود

  شيطانية،شيطانية،  أرواحأرواح  اليهوداليهود  غيرغير  أرواحأرواح  وأنوأن  اهللا،اهللا،  منمن  جزءجزء  أرواحهمأرواحهم  أنأن  اليهوداليهود  ويزعمويزعم  

  ..))٤٤((الحيواناتالحيوانات  بأرواحبأرواح  وشبيهةوشبيهة

  مقابلمقابل  فيهفيه  الواردةالواردة  الوعودالوعود  أنأن  يجديجد  التوراةالتوراة  اليهوداليهود  كتابكتاب  فيفي  نظرةنظرة  أدنىأدنى  ررنظنظ  ومنومن""  

  وكثرةوكثرة  األعداءاألعداء  علىعلى  انتصارانتصار  منمن  الدنيويةالدنيوية  المتعةالمتعة  حولحول  تدورتدور  باهللاباهللا  واإليمانواإليمان  الصالحةالصالحة  األعمالاألعمال

  يدوريدور  كلهكله  ،،والكفروالكفر  المعاصيالمعاصي  علىعلى  الواردالوارد  الوعيدالوعيد  كذلككذلك  ذلك،ذلك،  غيرغير  إلىإلى  الزرع،الزرع،  ونماءونماء  األوالد،األوالد،

  منمن  ذلكذلك  غيرغير  إلىإلى  وماشيتهموماشيتهم  زرعهمزرعهم  وموتوموت  ذراريهمذراريهم  وسبيوسبي  همهمعليعلي  األعداءاألعداء  انتصارانتصار  حولحول

  يختلفيختلف  وهذاوهذا  والكتب،والكتب،  التوراةالتوراة  حسبحسب  اآلخراآلخر  ليومليومبابا  إيمانهمإيمانهم  عدمعدم  علىعلى  يدليدل  ممامما  الدنيوية،الدنيوية،  العقوباتالعقوبات

  األرواحاألرواح  مأوىمأوى  الجنةالجنة  أنأن  ::فيهفيه  وردورد  فقدفقد  والجحيم،والجحيم،  بالنعيمبالنعيم  صرحواصرحوا  حيثحيث  التلمود،التلمود،  فيفي  لديهملديهم  عماعما

  فيهفيه  لمالما  البكاء؛البكاء؛  سوىسوى  فيهفيه  لهملهم  نصيبنصيب  والوال  الكفار،الكفار،  مأوىمأوى  لجحيملجحيمواوا  اليهود،اليهود،  إالإال  يدخلهايدخلها  الال    الزكيةالزكية

  نصنص  فيفي  وردورد  كماكما  مرة،مرة،  ستينستين  النعيمالنعيم  منمن  أوسعأوسع  حيمحيمالجالج  وأنوأن  والطين،والطين،  والعفونةوالعفونة  الظالمالظالم  منمن

  قولهمقولهم  اليهودي،اليهودي،  اإليماناإليمان  أركانأركان  وجعلهاوجعلها  ميمون،ميمون،  بنبن  موسىموسى  وضعهاوضعها  التيالتي  عشرعشر  الثالثةالثالثة  األصولاألصول

  بذلكبذلك  فيهفيه  تنبعثتنبعث  الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي  الموتى،الموتى،  بقيامةبقيامة  كامالًكامالً  إيماناًإيماناً  أؤمنأؤمن  أناأنا  ""  ::عشرعشر  الثالثالثالث  الركنالركن  فيفي

  تصريحتصريح  فيهفيه  ليسليس  وهذاوهذا  ".".اآلبديناآلبدين  األبداألبد  وإلىوإلى  اآلناآلن  --ذكرهذكره  وتعالىوتعالى  اسمهاسمه  تباركتبارك  --الخالقالخالق  إرادةإرادة

  ذلكذلك  ولكنولكن  السابقة،السابقة،  الفريسيينالفريسيين  عقيدةعقيدة  نحونحو  علىعلى  دنيويادنيويا  بعثاًبعثاً  بذلكبذلك  يقصديقصد  أنأن  الحتمالالحتمال  اآلخر؛اآلخر؛  باليومباليوم

                                                            
  ..٦٧٦٧--٦٦٦٦  صص  المرصود،المرصود،  الكنزالكنز  ::انظرانظر  )1(
  .٤٤صص  زادهزاده  عابورةعابورة)  2(
  .٢٦٧ ص اليهودية  )3(
  .٦٦ص المرصود الكنز :انظر  )4(
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  تأثرهمتأثرهم  منمن  ولعلهولعله  المتقدمين،المتقدمين،  أسالفهمأسالفهم  منمن  كثيركثير  عليهعليه  كانكان  عماعما  لديهملديهم  العقيدةالعقيدة  فيفي  تغيرتغير  علىعلى  يدليدل

    ..))١١((""مصرمصر  فيفي  لأليوبيينلأليوبيين  طبيباًطبيباً  كانكان  ميمونميمون  بنبن  موسىموسى  ألنألن  بهم؛بهم؛  الحتكاكهمالحتكاكهم  المسلمين؛المسلمين؛  بعقيدةبعقيدة

 بالمخالفات مليئة بل الصحة، من لها أساس ال والتي وخرافاتهم مفترياتهم بعض هذه  

 يقبلها ال لدرجة لكتبهم وتحريفهم وانحرافهم جرامهمإ مدى على تدل والتي والعقائدية، الشرعية

 من رادع أي دون األنبياء وعلى اإللهية الذات على تطاولوا فقد بصيرة، أو عقل صاحب أدنى

  .خلق أو دين

 فيؤمنون ،اآلخر باليوم اإليمان من جزء هي والنشور البعث في المسلمين عقيدة ولكن  

 نعيم إما الفتنة هذه بعد ثم قبورهم في يفتنون الناس فإن لفتنةا فأما ونعيمه؛ هوبعذاب القبر بفتنة

 اهللا أخبر التي القيامة وتقوم األجساد، إلى األرواح فتعاد الكبرى القيامة تقوم أن إلى عذاب وإما

 لرب قبورهم من الناس فيقوم المسلمون، عليها وأجمع � رسوله لسان وعلى كتابه في بها تعالى

 فيها فتوزن الموازين وتنصب العرق ويلجمهم الشمس منهم وتدنو غرالً، عراة حفاة العالمين

����6# � :تعالى قال العباد، أعمال� � � �� 
����1  � �� �r�� �� 	$M� � v%�`� � � � ���6���� ��  � d�z��{M�  � � � �  T� � #�~%0s�� �  � �� , 	��� �� v0-� �� 

���6���� ��  � d�z��{M�  � � � � 	�
���  � ���-� �  � &0"�� � � 4� 8*�  ��"�<� � � ������*�  �  '#�$%N�� �  �  صحائف وهى الدواوين وتنشر ))٢٢((

 :وتعالى سبحانه قال كما ظهره وراء من أو بشماله كتابه وآخذ بيمينه كتابه فآخذ األعمال،
Z<��� � � #�&"�1 �  c���e��� � �� � � cHx�S� �  � P ���A  � � �H�"�� � � � ��� � >��� �� h��@��� � � � �*�!<9 �  c��%�� � � � �+�l��9 �  تعالى اهللا ويحاسب ))٣٣((' �

 فال الكفّار وأما والسنة، الكتاب في ذلك وصف كما بذنوبه فيقرره المؤمن بعبده ويخلو الخالئق،

 وتحصى أعمالهم تعد ولكن لهم، حسنات ال فإنه وسيئاته حسناته توزن من محاسبة يحاسبون

 ، � لمحمد المورود الحوض القيامة عرصة وفى بها، ويجزون بها ويقررون عليها نفيوقفو
 شهر، وعرضه شهر طوله السماء، نجوم عدد آنيته العسل، من وأحلى اللبن من بياضاً أشد ماؤه

 الذي الجسر وهو جهنم، متن على منصوب والصراط أبداً، بعدها يظمأ لم شربة منه يشرب من

 فإذا الجنة، دخل الصراط على رم فمن أعمالهم، قدر على عليه الناس يمر والنار الجنة بين

 أذن ونُقّوا هذبوا فإذا بعض، من لبعضهم فيقتص والنار الجنة بين قنطرة على وقفوا عليه عبروا

  .))٤٤((الجنة دخول في لهم

                                                            
  .١١٩١١٩  صص  ––  الخلفالخلف  عزيزعزيزالال  عبدعبد  بنبن  لسعودلسعود  والنصرانيةوالنصرانية  اليهوديةاليهودية  األدياناألديان  فيفي  دراساتدراسات    ))1((
  ).٩-٨:(األعراف  )2(

  .١٣:اإلسراء  )3(
  ).١٤٥ص/٣ج( تيمية البن الفتاوى مجموع :انظر  )4(
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  الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  والناروالنار  الجنةالجنة

 ما فُِتحتْ خَيبر ُأهـِديتْ ِللنَِّبـى      لَ: ( قال ����أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة         :أوالً
اجمعوا ِإلَى من كَان هـا       شَاةٌ ِفيها سم فَقَاَل النَِّبى صلى اهللا عليه وسلم         صلى اهللا عليه وسلم   

  ودهي نَا ِمنفَقَالَ   ،ه وا لَهِمعفَج :       اِدِقىص ْل َأنْتُمٍء فَهشَى نع اِئلُكُمِإنِّى س  نْهع ،  مقَاَل  ، فَقَالُوا نَع 
 النَِّبى مصلى اهللا عليه وسلم    لَه : وكُمَأب ن؟م  فَقَالَ ، قَالُوا فُالَن :    فُالَن وكُمْل َأبب ،تُمقَـالُوا   ، كَذَب 

با الْقَاِسِم ، وِإن كَـذَبنَا       قَاَل فَهْل َأنْتُم صاِدِقى عن شَىٍء ِإن سَألْتُ عنْه فَقَالُوا نَعم يا أَ             ،صدقْتَ
 قَالُوا نَكُون ِفيها يِسيرا ثُم تَخْلُفُونَا       ، فَقَاَل لَهم من َأهُل النَّارِ     ،عرفْتَ كَِذبنَا كَما عرفْتَه ِفى َأِبينَا     

 - ثُم قَاَل    -لُفُكُم ِفيها َأبدا    اخْسُئوا ِفيها ، واللَِّه الَ نَخْ     :  فَقَاَل النَِّبى صلى اهللا عليه وسلم      ،ِفيها
       نْهع َألْتُكُمس ٍء ِإنشَى نع اِدِقىص ْل َأنْتُما الْقَاِسمِ     ،ها َأبي مـِذِه       ، فَقَالُوا نَعِفى ه لْتُمعْل جقَاَل ه 

دنَا ِإن كُنْتَ كَاِذبـا نَـستَِريح ، وِإن          قَالُوا َأر  ،ما حملَكُم علَى ذَِلك   :  قَالَ ، قَالُوا نَعم  ،الشَّاِة سما 
كرضي ا لَم١()كُنْتَ نَِبي(.  

  وهموهم  ،،الحقيقةالحقيقة  منمن  للهروبللهروب  ويستخدمونهويستخدمونه  الكذبالكذب  عتمدونعتمدونيي  اليهوداليهود  أنأن  الحديثالحديث  هذاهذا  بينبين  فقدفقد  

  أباهمأباهم  ونونممسسيي  وهموهم  فكذبوافكذبوا  معهمعه  ذلكذلك  جربواجربوا  فقدفقد  مقاالتهم،مقاالتهم،  ويردويرد  سيفضحهمسيفضحهم  ��  الرسولالرسول  أنأن  يعلمونيعلمون

  فقالفقال((  القيامةالقيامة  يوميوم  مصيرهممصيرهم  عنعن  سئلواسئلوا  عندماعندما  الكذبالكذب  عنعن  يتخلوايتخلوا  لملم  ولكنهمولكنهم  إليه،إليه،  نتسبوننتسبونيي  الذيالذي

  عندهمعندهم  الماديالمادي  التفوقالتفوق  فعقدةفعقدة  ،،  ))فيهافيها  تخلفوناتخلفونا  ثمثم  يسيرايسيرا  فيهافيها  نكوننكون  ::قالواقالوا  النار؟النار؟  أهلأهل  منمن  لهملهم

  وأنوأن  ،،قليالًقليالً  إالَّإالَّ  عذبواعذبوايي  لنلن  أنهمأنهم  باطالًباطالً  عواعوااداد  لذلكلذلك  المنطقي؛المنطقي؛  التفكيرالتفكير  ومنومن  اللوامةاللوامة  نفسنفسالال  منمن  أقوىأقوى

  خالدينخالدين  ويبقونويبقون  جهنمجهنم  بهمبهم  فتمتليءفتمتليء  العذاب،العذاب،  فيفي  محلهممحلهم  حلونحلونيي  سوفسوف  خصومهمخصومهم  وخاصةوخاصة  غيرهمغيرهم

  ..))٢٢((""فيهافيها

��C���  ::تعالىتعالى  قولهقوله  تفسيرتفسير  عندعند  الطبريالطبري  اإلماماإلمام  وذكروذكر  �� �� �����C��� �� �  	��	��  ��&�� � � ���&�� � � �  +����� �+����� �  ��� ���   �����9 � ������9 � �  '2O�3U�9 � �� �'2O�3U�9 � �� �))٣٣((  

  خطاياناخطايانا  النارالنار  أكلتأكلت  إذاإذا  حتىحتى  ليلة،ليلة،  أربعينأربعين  فيهافيها  فنمكثفنمكث  النارالنار  يدخلنايدخلنا  اهللاهللا  إنإن  ::اليهوداليهود  قالتقالت""  ::قالقال

  ::قالواقالوا  ..نختتننختتن  أنأن  أمرناأمرنا  فلذلكفلذلك  إسرائيل،إسرائيل،  بنيبني  ولدولد  منمن  مختونمختون  كلكل  أخرجواأخرجوا  ::منادمناد  نادىنادى  واستنقتنا،واستنقتنا،

                                                            
 عـنهم، عـنهم،   يعفـى يعفـى   هـل هـل   بالمـسلمين بالمـسلمين   المـشركون المـشركون   غـدر غـدر   إذاإذا  ::بابباب  والسير، الجهاد كتاب البخاري، صحيح  )1(

  ).).٢٩٩٨٢٩٩٨  ح/١١٥٦ص/٣ج(

  ٣٢ص اليهود، مع � الرسول حوار  )2(

  .٨٠٨٠::البقرةالبقرة    )3(
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  عتبعتب  ربناربنا  إنإن  ::اليهوداليهود  قالتقالت  ::قالقال  ،،العاليةالعالية  أبيأبي  وعنوعن  ،،أخرجوهأخرجوه  إالإال  أحداًأحداً  النارالنار  فيفي  منامنا  يدعونيدعون  فالفال

  ..))١١((""اهللاهللا  فأكذبهمفأكذبهم  ..يخرجنايخرجنا  ثمثم  ليلة،ليلة،  أربعينأربعين  ليعذبناليعذبنا  فأقسمفأقسم  أمرنا،أمرنا،  فيفي  عليناعلينا

�ZC  ��  ::تعالىتعالى  بقولهبقوله  عليهمعليهم  ردرد  ثمثم   �ZC� �   �
§�� � � � � � �
§�� � � � � �  3�A� � 3�A� �    ������  �34A9 � ��34A9 � �  	%M� � �	%M� � �  }%��  � �}%��  � �  � �������  c34A� �� �c34A� �� �  >�� �>�� �  #������ � � �#������ � � �  yA� �yA� �   ������  

������  ��  #�$%U�� � � � �#�$%U�� � � � ���  y*� �y*� �  	�� �	�� �  �&<� � ��&<� � �  h�@D9 � . �h�@D9 � . �  vS����� � � ��vS����� � � ��  �* �*   �!�@K-� � � ��!�@K-� � � �  d���{M�  � � �d���{M�  � � �  g�~f�� � � �g�~f�� � � �  +���� �+���� �   T� � T� �  �4@M� �4@M�   #�3��-� � �#�3��-� � ���  
	�
���� � �	�
���� � �  ������ ������� �  ��%$A��  � ���%$A��  � �  Q�r�G��  � �Q�r�G��  � �  d�����  � �d�����  � �  g�~f�� � � �g�~f�� � � �  h��� � � �h��� � � �   T� � T� �  �4@M� �4@M�   ��- ���- �#�3� �#�3� �  ''))٢٢((    

  المختار،المختار،  وشعبهوشعبه  وأحباؤهوأحباؤه  اهللاهللا  أبناءأبناء  أنهمأنهم  الناسالناس  فيفي  ينشرونينشرون  يزالونيزالون  والوال  اليهوداليهود  ظلظل  

  وأعدوأعد  ،،نعمنعم  منمن  األرضاألرض  علىعلى  ماما  لهملهم  خلقخلق  بأنبأن  الدنياالدنيا  هذههذه  فيفي  زهمزهموميومي  غيرهم،غيرهم،  يؤتهيؤته  لملم  بعلمبعلم  حباهمحباهم

  معمع  مواقفمواقف  لهملهم  وكانتوكانت  ..لغيرهملغيرهم  يخلقهيخلقه  لملم  وماوما  الخالدةالخالدة  والجنةوالجنة  الجزيلالجزيل  الثوابالثواب  اآلخرةاآلخرة  فيفي  لهملهم

  ماما  وتحقيقوتحقيق  أهدافهمأهدافهم  بلوغبلوغ  علىعلى  عجزواعجزوا  ولكنهمولكنهم  المعرفي،المعرفي،  تفوقهمتفوقهم  إظهارإظهار  سبيلسبيل  فيفي  ��  الرسولالرسول

  تأويلهتأويله  يستطيعونيستطيعون  جواباًجواباً  ��  الرسولالرسول  يجيبهميجيبهم  أنأن  عسىعسى  آخرآخر  موضوعموضوع  إلىإلى  فتوجهوافتوجهوا  سطروا،سطروا،

  أليامأليام  إالّإالّ  يعذبهميعذبهم  لنلن  اهللاهللا  بأنبأن  أفادهمأفادهم  ��  محمداًمحمداً  أنأن  الناسالناس  فيفي  فينشرونفينشرون  يتحمل،يتحمل،  الال  ماما  وتحميلهوتحميله

  علىعلى  سواهمسواهم  ومنومن  صوابصواب  علىعلى  همهمأنأن  علىعلى  دليلدليل  هذاهذا  وأنوأن  ليلة،ليلة،  األربعيناألربعين  عنعن  تزيدتزيد  الال  معدوداتمعدودات

  إلىإلى  تمرتمرالمسالمس  وبسعيهموبسعيهم  الباطل،الباطل،  وبادعائهموبادعائهم  ،،اليهوداليهود  بمكربمكر  عالماًعالماً  ��  الرسولالرسول  كانكان  قدقدوو  باطل،باطل،

  حتىحتى  ��  للرسولللرسول  ممالسالس  دسدس  إلىإلى  تصلتصل  قدقد  التيالتي  المتنوعةالمتنوعة  رقرقبالطبالط  الوحيالوحي  فيفي  المسلمينالمسلمين  تشكيكتشكيك

  أهلأهل  توحيدتوحيد  فيفي  أثرهأثره  اهدوااهدواشش  الذيالذي  الدينالدين  علىعلى  بذلكبذلك  يقضونيقضون  أنهمأنهم  همهمظنّظنّ  وفيوفي  منه،منه،  يتخلصوايتخلصوا

  وكلوكل  العربيةالعربية  الجزيرةالجزيرة  كاملكامل  محالةمحالة  الال  ددسيوحسيوح  أنهأنه  وأدركواوأدركوا  ،،مكةمكة  منمن  إليهمإليهم  هاجرهاجر  ومنومن  المدينةالمدينة

  ،،مصالحهممصالحهم  ويناقضويناقض  كبرياؤهم،كبرياؤهم،  يقبلهيقبله  الال  أمرأمر  وذلكوذلك  إليها،إليها،  سيصلسيصل  التيالتي  واألمصارواألمصار  األقطاراألقطار
  مفحممفحم  بردبرد  عليهمعليهم  يرديرد  أنأن  السالمالسالموو  الصالةالصالة  عليهعليه  نبيهنبيه  تعالىتعالى  اهللاهللا  أمرأمر  وقدوقد  منها،منها،  الماديةالمادية  وخاصةوخاصة

��C���  ::لهله  فقالفقال  دامغ،دامغ،�� �� �����C��� �� �  	��	��  ��&�� � � ���&�� � � �  +����� �+����� �  ��� ���   �����9 � ������9 � �  2O�3U�9 � �� �2O�3U�9 � �� �  ZC� �ZC� �   �
§�� � � � � � �
§�� � � � � �  3�A� 3�A�    ������  �34A9 � ��34A9 � �  	%M� �	%M� �  }%��  � �}%��  � �  � �������  c34A� �� �c34A� �� �  

>�� �>�� �  #������ � � �#������ � � �  yA� �yA� �   ������  ������  ����  '#�$%U�� � � � �'#�$%U�� � � �   أماناًأماناً  فاتخذتموهفاتخذتموه  بذلكبذلك  اهللاهللا  منمن  عهدعهد  جاءكمجاءكم  أنتمأنتم  هلهل  ::والمعنىوالمعنى  ))٣٣((�

  خاصخاص  بأمربأمر  منهامنها  بنجاتكمبنجاتكم  إليكمإليكم  اهللاهللا  عهدعهد  هلهل  فيها،فيها،  المكثالمكث  طولطول  أوأو  النار،النار،  فيفي  الخلودالخلود  منمن  لكملكم

  النارالنار  منمن  بإنجائكمبإنجائكم  الشرعيةالشرعية  اهللاهللا  عهودعهود  منمن  عامعام  عهدعهد  عندكمعندكم  هلهل  أوأو  ؟؟  خالصةخالصة  خاصةخاصة  ومنحةومنحة

  والوقوفوالوقوف  ،،رسالتهرسالته  وحملوحمل  ،،نواهيهنواهيه  اجتناباجتنابوو  ،،أوامرهأوامره  وطاعةوطاعة  شريعته،شريعته،  باتباعكمباتباعكم  الجنةالجنة  وإدخالكموإدخالكم

  الذيالذي  اهللاهللا  بوعدبوعد  ثقةثقة  عنعن  منكممنكم  صادراًصادراً  القولالقول  هذاهذا  يكونيكون  أنأن  اافإمفإم  هذا،هذا،  أوأو  هذاهذا  منمن  البدالبد  ؟؟  حدودهحدوده  عندعند

                                                            
  ).١/٣٨١( الطبري تفسير )1(

  .))٨٣٨٣  ––  ٨١٨١((  ::البقرةالبقرة  )2(
  .٨٠٨٠::البقرةالبقرة  )3(
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  عنعن  الخاصالخاص  بالعفوبالعفو  تعالىتعالى  اهللاهللا  منمن  عهدعهد  عندكمعندكم  يكونيكون  أنأن  أوأو  مرضاته،مرضاته،  إلىإلى  وسارعتموسارعتم  بطاعتهبطاعته  قمتمقمتم

  أحدأحد  عندكمعندكم  كانكان  فإنفإن  وحيه،وحيه،  وإطراحوإطراح  ههطاعتطاعت  فيفي  تقصيركمتقصيركم  عنعن  والعفووالعفو  تحصى،تحصى،  الال  التيالتي  مساوئكممساوئكم

  شيءشيء  عندكمعندكم  يكنيكن  لملم  وإنوإن  عهده،عهده،  يخلفيخلف  لنلن  اهللاهللا  فإنفإن  دعواكم،دعواكم،  فيفي  عليهماعليهما  ترتكزونترتكزون  اللذيناللذين  العهدينالعهدين

  اهللاهللا  علىعلى  مفترمفتر  إنهإنهفف  برهانبرهان  والوال  علمعلم  بغيربغير  اهللاهللا  علىعلى  قولقوليي  منمن  ألنألن  اهللا؛اهللا؛  علىعلى  مفترونمفترون  فأنتمفأنتم  ذلكذلك  منمن

  عقوبةعقوبة  منمن  كلماتهكلماته  لتبديللتبديل  ومحاولةومحاولة  هللا،هللا،اا  بجانببجانب  استخفافاستخفاف  إالّإالّ  هذاهذا  قولكمقولكم  فمافما  وتعالى،وتعالى،  سبحانهسبحانه

  ..  ))١١((بالجنةبالجنة  لألعماللألعمال  المحسنالمحسن  المطيعالمطيع  وتنعيموتنعيم  ،،بالناربالنار  المخالفالمخالف  المسيءالمسيء

  ��  اهللاهللا  رسولرسول  قالقال  ::قالقال  عباسعباس  ابنابن  عنعن""  ::الكبرىالكبرى  الخصائصالخصائص  فيفي  السيوطيالسيوطي  اإلماماإلمام  قالقال
  اللهماللهم  فقولوافقولوا  ،،  ))الناسالناس  دوندون  منمن  لكملكم  خالصةخالصة  الجنةالجنة  إنإن((  مقالتكممقالتكم  فيفي  صادقينصادقين  كنتمكنتم  إنإن  ::لليهودلليهود

  ..))٢٢((""ذلكذلك  فأبوافأبوا  ..مكانهمكانه  فماتفمات  بريقهبريقه  غصغص  إالّإالّ  منكممنكم  رجلرجل  يقولهايقولها  الال  بيدهبيده  نفسينفسي  فوالذيفوالذي  ..متنامتناأأ

  معدودة،معدودة،  أياماًأياماً  إالإال  تمسهمتمسهم  لنلن  النارالنار  أنأن  الباطلةالباطلة  وأمانيهموأمانيهم  اليهوداليهود  مفترياتمفتريات  بعضبعض  منمن  هذاهذا  

  أوأو  أيامأيام  سبعةسبعة  هيهي  هلهل  فيها،فيها،  الخالفالخالف  علىعلى  العجلالعجل  فيهافيها  عبدواعبدوا  التيالتي  األياماأليام  بعددبعدد  أيامأيام  سبعةسبعة  إنهاإنها  قالواقالوا

  ..))٣٣((يوماًيوماً  أربعينأربعين

  ..  فيهافيها  المسلمينالمسلمين  ودخولودخول  الجنةالجنة  بوجودبوجود  يقرونيقرون  اليهوداليهود  ::ثانياًثانياً

أين النَّاس ، يوم ((  ::  ��  اهللاهللا  رسولرسول  سألسأل  الذيالذي  اليهودياليهودي  حديثحديث  فيفي  مسلممسلم  اإلماماإلمام  أخرجأخرج  فقدفقد  
هم ِفي : يِه وسلَّم تُبدُل اَألرض غَير اَألرِض ، والسماواتُ ؟ فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَ

فُقَراء الْمهاِجِرين ، فَقَاَل : فَمن َأوُل النَّاِس ِإجازةً ؟ قَاَل : الظُّلْمِة دون الِْجسِر ، قَاَل
وِديهنَّةَ ؟ قَاَل : الْيالْج خُلُوندي ِحين متُها تَِحيوِت ، قَاَل : فَمةُ كَِبِد الْحادِزي :فَم ما ِغذَاُؤه

فَما شَرابهم علَيِه ؟ : الَِّذي يْأكُُل ، ِمن َأطْراِفها ، قَاَل  ينْحر لَهم ثَور الْجنَِّة: علَى َأثَِرها؟ قَاَل
 َأحد ِمن صدقْتَ ، وِجْئتُ َأسَألُك عن شَيٍء ، ال يعلَمه: ِمن عيٍن تُسمى سلْسِبيال ، قَاَل: قَاَل 

َأسمع ِبُأذُِني، : ينْفَعك ِإن حدثْتُك ؟ قَاَل : َأهِل اَألرِض ، ِإال نَِبي ، َأو رجٌل ، َأو رجالِن ، قَاَل 
ا اجتَمعا ماء الرجِل َأبيض ، وماء الْمرَأِة َأصفَر ، فَِإذَ: ِجْئتُ َأسَألُك عِن الْولَِد ، قَاَل : قَاَل

                                                            
، وتفسير الطبري ) ٥٧ص/١ج(، وتفسير االسعدي ) ٣٦٥ص/١ج(تفسير ابن كثير : انظر)  1(

  ).٣٨٠ص/١ج(

، دار )٣١٩ص/١ج(الخصائص الكبرى، ألبي الفضل جالل الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي، )  2(
  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ - بيروت -كتب العلمية دار ال: النشر

 مكتبـة /١٥٤:ص/اهللا رحمه الدوسري محمد بن الرحمن لعبد أسوأ، لخلف سيء سلف األمس يهود :انظر  )3(

  . هـ١٤١٣ ١ط جدة السوادي



  116633 

فَعال مِني الرجِل مِني الْمرَأِة ، ذَكَرا ِبِإذِْن اللَِّه ، وِإذَا عال مِني الْمرَأِة مِني الرجِل ، ُأنْثَى ِبِإذِْن 
وِديهفَ: اللَِّه ، فَقَاَل الْي ، بفَ فَذَهرانْص ثُم نَِبي ِإنَّكقْتَ ، ودص لَقَد لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقَاَل ر

 لَّمسِه ولَيع : َأِنيتَّى َأنْبح ، ِلمع ٍء ِمنْهاِلي ِبشَيمو ، نْهَألُِني عسِن الَِّذِي يذَا عَألَِني هس لَقَد
    ..))١١(()اللَّه عز وجلَّ

  قالقال  ........  اجريناجرينالمهالمه  فقراءفقراء  قالقال  إجازةإجازة  ناسناسالال  أولأول  فمنفمن((  ��  النبيالنبي  اليهودياليهودي  فسؤالفسؤال  

    ..  الجنةالجنة  يدخليدخل  منمن  أولأول  المسلمينالمسلمين  وأنوأن  ،،والناروالنار  الجنةالجنة  بوجودبوجود  ونونيقريقر  اليهوداليهود  أنأن  علىعلى  دليلدليل  ))صدقتصدقت

  ،،اآلِخراآلِخر  باليومباليوم  إيمانهمإيمانهم  عدمعدم  يذكرونيذكرون  ومعتقداتهمومعتقداتهم  واليهوديةواليهودية  اليهوداليهود  فيفي  المؤلفينالمؤلفين  ولكنولكن""  
  الذينالذين  الفريسيينالفريسيين  فرقةفرقة  سوىسوى  التوراة،التوراة،  تحريفتحريف  بعدبعد  اآلخراآلخر  اليوماليوم  منمن  تخلوتخلو  اليهوداليهود  كتبكتب  تكادتكادوو

  وإنوإن  ذلك،ذلك،  فيفي  اليهوداليهود  باقيباقي  ويعارضهمويعارضهم  حوله،حوله،  تصورهمتصورهم  اختلفاختلف  وإنوإن  اآلخر،اآلخر،  اليوماليوم  فيفي  يعتقدونيعتقدون

  وبعضوبعض  ..الصالحينالصالحين  ملوكهمملوكهم  ألحدألحد  ويكونويكون  الدنيا،الدنيا،  فيفي  ولكنولكن  بالبعثبالبعث  يقوليقول  منمن  اليهوداليهود  منمن  كانكان

  فيفي  يتميتم  إنماإنما  عندهمعندهم  والعقابوالعقاب  والثوابوالثواب  ..يريدونيريدون  ماما  يفهميفهم  الال  اآلخراآلخر  اليوماليوم  عنعن  يتكلمونيتكلمون  عندماعندما  اليهوداليهود

        ..))٢٢((""ددواالستبعاواالستبعا  والذلوالذل  الخسرانالخسران  هوهو  والعقابوالعقاب  والتأييد،والتأييد،  النصرالنصر  هوهو  فالثوابفالثواب  دنيا؛دنيا؛الال

  ومنومن  عرفوهاعرفوها  سواءسواء  السماوية،السماوية،  العقائدالعقائد  منمن  بعقيدةبعقيدة  التزمواالتزموا  أنهمأنهم  اليهوداليهود  تاريختاريخ  فيفي  يِرديِرد  فلمفلم""  

  إماإما  هواهمهواهم  توافقتوافق  الال  عقديةعقدية  ظاهرةظاهرة  أيأي  إلىإلى  يتعرضونيتعرضون  فهمفهم  فوها،فوها،حرحر  ثمثم  عرفوهاعرفوها  أوأو  جحدوها،جحدوها،  ثمثم

  والعهودوالعهود  ملوكهمملوكهم  عهدعهد  فيفي  أمأم  والرسل،والرسل،  األنبياءاألنبياء  عهدعهد  فيفي  سواءسواء  والجحودوالجحود  باإلنكارباإلنكار  أوأو  تحريفتحريفبالبال

  عقيدتهمعقيدتهم  عنعن  تختلفتختلف  المحرفةالمحرفة  كتبهمكتبهم  فيفي  والحسابوالحساب  والناروالنار  الجنةالجنة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  إنإنوو  المتأخرة،المتأخرة،

  ماما  يعنونيعنون  األحوالاألحوال  أكثرأكثر  فيفي  يكونوايكونوا  لملم  اآلخرة،اآلخرة،  عنعن  تكلمواتكلموا  عندماعندما  فاليهودفاليهود  ،،  ��  النبيالنبي  زمانزمان  فيفي

  كانواكانوا  إنماإنما  األولى،األولى،  حياتهحياته  فيفي  اإلنساناإلنسان  قدمقدم  ماما  علىعلى  للحسابللحساب  داردار  وجودوجود  منمن  ألخرىألخرىاا  األدياناألديان  تعنيهتعنيه

  الدنياالدنيا  حياتهحياته  عاشعاش  قسمقسم  قسمان،قسمان،  اليهوداليهود  الباحثينالباحثين  عندعند  هوديهودياليالي  فالشعبفالشعب  آخر،آخر،  شيئاًشيئاً  بهابها  يعنونيعنون

  إالههم،إالههم،  رضارضا  منمن  ادياديالمالم  الجانبالجانب  علىعلى  حصلواحصلوايي  بأنبأن  اليهودياليهودي  الفكرالفكر  يعدهميعدهم  وهؤالءوهؤالء  حراًحراً  سعيداًسعيداً

  فيفي  عاشواعاشوا  أوأو  ،،الجوييمالجوييم  سلطانسلطان  تحتتحت  وعاشواوعاشوا  الجانبالجانب  هذاهذا  فقدوافقدوا  الذينالذين  همهموو  اآلخراآلخر  القسمالقسم  أماأما

  لينالوالينالوا  أخرىأخرى  مرةمرة  للحياةللحياة  يعودوايعودوا  أنأن  حقهمحقهم  منمن  أنأن  اليهودياليهودي  الفكرالفكر  يرىيرى  فهؤالءفهؤالء  مشردينمشردين  المنفىالمنفى

  ..))٣٣((""النعيمالنعيم  أوأو  المتعةالمتعة  منمن  نصيبهمنصيبهم

                                                            
 مائهمـا مائهمـا   مـن مـن   مخلـوق مخلـوق   الولـد الولـد   وأنوأن  والمـرأة والمـرأة   الرجلالرجل  منيمني  صفةصفة  بيانبيان  بابباب  الحيض،الحيض،  كتابكتاب  مسلم، صحيح  )1(

  ).٣١٥ح/٢٥٢ص/١ج(

  .٤٤٣التلمود عرض شامل ص:  ، وانظر٢٩تاريخ اليهود لمحمد مرسي ص)  2(
  ).٩٥-٩٤(ص شلبي، ألحمد اليهودية، – األديان مقارنة  )3(
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 يستيقضون األرض تراب في الراقدين من وكثيرون( :قولهم التوراة كتاب في جاء فقد  

  .))١١(()األبدي االزدراء العار إلى وهؤالء األبدية، الحياة إلى هؤالء

  إنإن((  ::فقالوافقالوا  لغيرهم،لغيرهم،  والجحيموالجحيم  لليهودلليهود  النعيمالنعيم  معتبرينمعتبرين  والجحيم،والجحيم،  بالنعيمبالنعيم  حواحواصرصر  وقدوقد  

  نصيبنصيب  والوال  الكفارالكفار  مأوىمأوى  والجحيموالجحيم  اليهوداليهود  إالّإالّ  يدخلهايدخلها  الال  الجنةالجنة  وأنوأن  الزكية،الزكية،  األرواحاألرواح  مأوىمأوى  النعيمالنعيم

  ستينستين  النعيمالنعيم  منمن  أوسعأوسع  الجحيمالجحيم  وأنوأن  ..والطينوالطين  والعفونةوالعفونة  الظالمالظالم  منمن  يهيهفف  لمالما  البكاءالبكاء  سوىسوى  فيهفيه  لهملهم

  يختتنونيختتنون  الال  والذينوالذين  كالمسلمين،كالمسلمين،  وأرجلهموأرجلهم  أيديهمأيديهم  سوىسوى  يغسلونيغسلون  الال  الذينالذين  ألنألن  مرةمرة

  وأنوأن  ..  خالدينخالدين  هناكهناك  يبقونيبقون  ))الصليبالصليب  إشارةإشارة  يفعلونيفعلون((((((((  أصابعهمأصابعهم  يحركونيحركون  الذينالذين  كالمسيحيين،كالمسيحيين،

  منمن  أوسعأوسع  وأنهوأنه  اليهود،اليهود،  غيرغير  الناسالناس  جميعجميع  مأوىمأوى  الجحيمالجحيم  وأنوأن  ،،اليهوداليهود  إالّإالّ  يدخلهايدخلها  الال  الجنةالجنة

  ))٢٢(())مرةمرة  بستينبستين  الجنةالجنة

  وهيوهي  شأنهمشأنهم  رفعرفعتت  إسرائيلإسرائيل  بنيبني  منمن  الصادرةالصادرة  والصدقةوالصدقة  والحسنةوالحسنة((  ::التلمودالتلمود  ويقولويقول  

  إالإال  يفعلونهايفعلونها  الال  ألنهمألنهم  خطاياهمخطاياهم  فهيفهي  األمماألمم  بقيةبقية  منمن  الصادرةالصادرة  الصدقةالصدقة  وأماوأما  تعالى،تعالى،  لديهلديه  مقبولةمقبولة

    ))٣٣(())كبرياءكبرياء

  ولوليقيق  أنأن  اليهوداليهود  قبورقبور  علىعلى  يمريمر  الذيالذي  اليهودياليهودي  علىعلى  يجبيجب((  ::أيضاًأيضاً  التلمودالتلمود  فيفي  ووردوورد  

  منمن  تباركتبارك  الشرع،الشرع،  بواسطةبواسطة  وسيبقيناوسيبقينا  بالشرع،بالشرع،  ويميتناويميتنا  وأحياناوأحيانا  بالشرع،بالشرع،  خلقناخلقنا  الذيالذي  اهللاهللا  تباركتبارك

  تباًتباً  ::يقوليقول  أنأن  األجانباألجانب  قبورقبور  علىعلى  يمريمر  منمن  وعلىوعلى  بقدرته،بقدرته،  األمواتاألموات  يحييحي  وو  عددنا،عددنا،  حصيحصييي

  ))٤٤(())كالصحراءكالصحراء  عقيمةعقيمة  مممماألاأل  هؤالءهؤالء  آخرةآخرة  ألنألن  بكم،بكم،  حملتحملت  لمنلمن  وسحقاًوسحقاً  لوالدتكم،لوالدتكم،

 الصادوقيين فرقة فـ اآلخر، باليوم يؤمن من يوجد فال" :الشهيرة فرقهم أقوال أما  

 فرقةو حياتهم، في يحصالن إنما المتقين وإثابة العصاة عقاب أن وتعتقد األموات، قيام تنكر

 المسيح ملك في ليشتركوا األرض هذه في روننشَسي األموات من الصالحين أن تعتقد الفريسيين

 الكتب أو التوراة في والناظر القيامة، يوم البعث هذا على نكروني فهم الزمان، آخر يأتي الذي

 األعمال مقابل فيها الواردة الوعود أن يجد صهيون، حكماء وبروتوكوالت كالتلمود بها؛ الملحقة

 ونماء األوالد وكثرة داء،األع على انتصار من الدنيوية المتعة حول تدور باهللا واإليمان الصالحة

 انتصار حول يدور كله والكفر المعاصي على الوارد الوعيد كذلك ذلك، غير إلى الزرع،

                                                            
  )١٢/٢( دانيال سفر  )1(
  ٦٩-٦٨ص المرصود الكنز انظر  )2(

  ١٠١٠  صص  برابنداولبرابنداول)  3(

  ٥٨٥٨صص  براخوتبراخوت)  4(
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 ،الدنيوية العقوبات من ذلك غير إلى ،وماشيتهم زرعهم وموت ،ذراريهم وسبي ،عليهم األعداء
  .))١١(("بها الملحقة والكتب التوراة حسب اآلخر باليوم إيمانهم عدم على يدل مما

  يصفحيصفح((  ::التلمودالتلمود  فيقولفيقول  اإلنساناإلنسان  يهوديةيهودية  مقدارمقدار  علىعلى  قائمقائم  عندهمعندهم  والعقابوالعقاب  الثوابالثواب  إنإن  ثمثم  

  لكنهلكنه  تهود،تهود،  ثمثم  يهوديةيهودية  غيرغير  بامرأةبامرأة  زنازنا  أوأو  إسرائيلي،إسرائيلي،  غيرغير  قتلقتل  أوأو  اهللا،اهللا،  علىعلى  جدفجدف  إذاإذا  األمياألمي  عنعن

    ))٢٢(())يهودياًيهودياً  صارصار  ثمثم  يهوديةيهودية  بامرأةبامرأة  زنازنا  أوأو  يهودياًيهودياً  قتلقتل  إذاإذا  عنهعنه  يصفحيصفح  الال

  ،،المحرفةالمحرفة  كتبهمكتبهم  فيفي  يعتقدونيعتقدون  عماعما  البعدالبعد  كلكل  بعيدةبعيدة  ��  النبيالنبي  عهدعهد  فيفي  ودوداليهاليه  فعقائدفعقائد  ..إذنإذن  
  ماما  نوعاًنوعاً  يجدهايجدها  النبوةالنبوة  عهدعهد  فيفي  اليهوداليهود  عقائدعقائد  إلىإلى  فالناظرفالناظر  أمورهم،أمورهم،  كلكل  فيفي  إليهاإليها  يرجعونيرجعون  والتيوالتي

  بعضبعض  أيديأيدي  فيفي  محرفةمحرفة  الغيرالغير  التوراةالتوراة  منمن  النصوصالنصوص  بعضبعض  لوجودلوجود  الصحيحة،الصحيحة،  العقائدالعقائد  منمن  قريبةقريبة

  يعلمونيعلمون  كانواكانوا  ��  النبيالنبي  عهدعهد  فيفي  اليهوداليهود  أنأن  الواضحالواضح  فمنفمن  بها،بها،  تزمواتزموايليل  لملم  اليهوداليهود  أنأن  معمع  األحبار،األحبار،

  أماأما  اإلعتقاد،اإلعتقاد،  بهذابهذا  يلتزموايلتزموا  لملم  لكنهملكنهم  ونعيم،ونعيم،  القبرالقبر  فيفي  وعذابوعذاب  ونشورونشور  وبعثوبعث  ونارونار  جنةجنة  هناكهناك  أنأن

  ذكرتهاذكرتها  أمورأمور  منمن  ذكرناهذكرناه  ماما  إالّإالّ  اإلطالق،اإلطالق،  علىعلى  والناروالنار  لجنةلجنةاا  وجودوجود  تنكرتنكر  فإنهافإنها  النبوةالنبوة  بعدبعد  دهمدهمعقائعقائ

  ..غيرهمغيرهم  دوندون  النعيمالنعيم  فيفي  بدخولهمبدخولهم  تتعلقتتعلق  التيالتيوو  ،،والتلمودوالتلمود  التوراةالتوراة

  اإليماناإليمان  أنأن  ::هيهي  والمرسلينوالمرسلين  األنبياءاألنبياء  جميعجميع  بهابها  اهللاهللا  إلىإلى  يدينيدين  التيالتي  الصحيحةالصحيحة  العقيدةالعقيدة  ولكنولكن  

��@/  ��  ::تعالىتعالى  قالقال  الرسل،الرسل،  جميعجميع  بهبه  بعثبعث  أمرأمر  اآلخراآلخر  باليومباليوم � �/@�� � �  ����  �����  �  #�� �#�� �  ������ � ������� � �   )T�5�� � � � � )T�5�� � � � �  ZBC� � ZBC� �    �s�  � � � �s�  � � �  

Is��� �� �Is��� �� �gH gH   	)��� � �	)��� � �  ����  �����  �  	�� �	�� �  	��� �	��� �   ���*���*  >�@��� � �� �>�@��� � �� �  H-[� H-[�   h)xXs�� � � � �h)xXs�� � � � �  g�!)��� �  � �g�!)��� �  � �  't@B����� .  � �'t@B����� .  �   السابقينالسابقين  عنعن  وقالوقال  ))٣٣((�

��#  ��  ��  محمدمحمد  لبعثةلبعثة #��   	�
���  �	�
���  �  ������ � ������� � �  	�
���� � �	�
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  وكلماوكلما  بدونها،بدونها،  اإليماناإليمان  يصحيصح  الال  التيالتي  الستةالستة  اإليماناإليمان  أركانأركان  أحدأحد  اآلخراآلخر  باليومباليوم  واإليمانواإليمان""  

  بابباب  لإلنسانلإلنسان  يفتحيفتح  المعرفةالمعرفة  حقيقةحقيقة  بذلكبذلك  العلمالعلم  أنأن  ومنهاومنها  إيمانه،إيمانه،  ازدادازداد  بتفاصيلهبتفاصيله  معرفتهمعرفته  ازدادتازدادت

  لهله  أوجبأوجب  بهمابهما  عمرعمر  وإنوإن  الخراب،الخراب،  كلكل  خربخرب  منهمامنهما  القلبالقلب  خالخال  إنإن  واللذانواللذان  والرجاءوالرجاء  وفوفالخالخ

  بمعرفةبمعرفة  إالإال  ذلكذلك  يتميتم  والوال  وتسهيلها،وتسهيلها،  الطاعةالطاعة  تيسيرتيسير  والرجاءوالرجاء  المعاصي،المعاصي،  عنعن  االنكفافاالنكفاف  الخوفالخوف

  الهائلةالهائلة  الموقفالموقف  وأحوالوأحوال  وشدته،وشدته،  القبرالقبر  كأحوالكأحوال  وتُحذر،وتُحذر،  منهامنها  يخافيخاف  التيالتي  األموراألمور  تفاصيلتفاصيل

                                                            
 ، واليهوديـة    ١، عالم الكتب، ط   ١٤٣-١٤١ميمة، ص   انظر بنو إسرائيل في القرآن الكريم، لصابر طع           ))11((

 .١٩٥ دار نهضة مصر، واليهودية، ألحمد شلبي، ص ٥٠-٤٩واليهود، لعلي وافي، ص 

  .١٧١٧  صص  سنهدرينسنهدرين)  2(
  .١٧٧١٧٧  ::البقرةالبقرة  )3(
  .٦٢٦٢::البقرةالبقرة  )4(
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  والسروروالسرور  والحبرةوالحبرة  المقيمالمقيم  النعيمالنعيم  منمن  فيهافيها  وماوما  الجنةالجنة  تفاصيلتفاصيل  وبمعرفةوبمعرفة  المفظعة،المفظعة،  النارالنار  وصفاتوصفات

  للمحبوبللمحبوب  السعيالسعي  فيفي  لالجتهادلالجتهاد  الداعيالداعي  االشتياقاالشتياق  ذلكذلك  بسبببسبب  فيحدثفيحدث  والبدن،والبدن،  والروحوالروح  القلبالقلب  ونعيمونعيم

  األعمالاألعمال  علىعلى  المجازاةالمجازاة  فيفي  وعدلهوعدله  اهللاهللا  فضلفضل  بذلكبذلك  يعرفيعرف  أنهأنه  ومنهاومنها  عليه،عليه،  يقدريقدر  ماما  بكلبكل  المطلوبالمطلوب

  بتفاصيلبتفاصيل  العبدالعبد  علمعلم  قدرقدر  وعلىوعلى  أهله،أهله،  هوهو  بمابما  عليهعليه  والثناءوالثناء  حمدهحمده  لكماللكمال  الموجبالموجب  والسيئةوالسيئة  الصالحةالصالحة

  ..))١١((""والعقابوالعقاب  الثوابالثواب

 :تعالى قال رسول، وال نبي يعلمه فال تعالى، اهللا إال يعلمه ال الساعة قيام وعلم  
#�������� � � � � �!�� � �
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"a  � tB�a  � , 8%M� � � c��+� � � � h0�69 � � � 
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A�h@l9 �  ��� � '�T�~�� �  عند معنا تقدم الذي � جبريل حديث إلى باإلضافة .اآليات من وغيرها ))٤٤((�

   .))٥٥(() السائل من بأعلم عنها المسئول ما :قال الساعة، عن أخبرني ( � للنبي قوله

  خمسخمس  الغيبالغيب  مفاتيحمفاتيح((  ::قالقال  ��  اهللاهللا  رسولرسول  أنأن  عنهما،عنهما،  اهللاهللا  رضيرضي  عمرعمر  ابنابن  عنعن البخاري وروى

  متىمتى  يعلميعلم  والوال  اهللاهللا  إالإال  األرحاماألرحام  تغيضتغيض  ماما  يعلميعلم  والوال  اهللاهللا  إالإال  غدغد  فيفي  ماما  يعلميعلم  الال  اهللا،اهللا،  إالإال  يعلمهايعلمها  الال

  إالإال  الساعةالساعة  تقومتقوم  متىمتى  يعلميعلم  والوال  تموتتموت  أرضأرض  بأيبأي  نفسنفس  تدريتدري  والوال  اهللا،اهللا،  إالإال  أحدأحد  المطرالمطر  يأتييأتي

  .))٦٦(())اهللاهللا

  فقدفقد  اليهوداليهود  ومنهمومنهم  األخرىاألخرى  الدياناتالديانات  أهلأهل  منمن  الكافرينالكافرين  أماأما  للمؤمنين،للمؤمنين،  تعالىتعالى  اهللاهللا  وعدهوعده  ماما  هذاهذا

  علىعلى  وتألّواوتألّوا  بلبل  لهالها  يعملوايعملوا  لملم  ولكنهمولكنهم  ونارونار  جنةجنة  هناكهناك  بأنبأن  علمواعلموا  ألنهمألنهم  الكثير،الكثير،  الخيرالخير  هذاهذا  حرمواحرموا

  ..الناسالناس  دوندون  منمن  وحدهموحدهم  لهملهم  أنهاأنها  بزعمهمبزعمهم  اهللاهللا

  
                                                            

  ).٣٧ص/١ج( السعدي تفسير  )1(

  ).٢٧-٢٥:(الملك  )2(

  .٦٣:األحزاب  )3(
  ).٤٦-٤٢:(النازعات  )4(

  ).٨ح/١/٣٧ج(  واإلحسانواإلحسان  واإلسالمواإلسالم  اإليماناإليمان  بيانبيان  بابباب اإليمان، كتاب مسلم، صحيح  )5(

   ))األرحـام األرحـام   تغـيض تغـيض   ومـا ومـا   أنثـى أنثـى   كـل كـل   تحمـل تحمـل   ماما  يعلميعلم  اهللاهللا((  قولهقوله  ::بابباب  التفسير،التفسير،  كتابكتاب  البخاري، صحيح )6(

  ).٤٤٢٠ح/١٧٣٣ص/٤ج(
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  والتوصياتوالتوصيات  الخاتمةالخاتمة

  ::الخاتمةالخاتمة  ::أوالًأوالً

  علىعلى  بيانهابيانها  ويمكنويمكن  هذا،هذا،  بحثيبحثي  خاللخالل  منمن  إليهاإليها  توصلتتوصلت  التيالتي  النتائجالنتائج  أهمأهم  علىعلى  وتشتملوتشتمل  

  ::التاليالتالي  النحوالنحو

  ودعوةودعوة  ��  محمدمحمد  سيدناسيدنا  دعوةدعوة  وأنوأن  السالم،السالم،  عليهمعليهم  األنبياءاألنبياء  بجميعبجميع  الرتباطهاالرتباطها  العقيدةالعقيدة  أهميةأهمية  ..١١

  فيفي  جميعهمجميعهم  األنبياءاألنبياء  اتفقتاتفقت  ولذاولذا  بالعقيدة،بالعقيدة،  ارتبطتارتبطت  السالمالسالم  عليهمعليهم  األنبياءاألنبياء  منمن  إخوانهإخوانه

  عبادتهعبادته  فيفي  لهله  واإلخالصواإلخالص  وتعالى،وتعالى،  سبحانهسبحانه  اهللاهللا  توحيدتوحيد  إلىإلى  دعوهمدعوهم  أنأن  ألقوامهمألقوامهم  دعوتهمدعوتهم

  ..وعالوعال  جلجل

  وعصيانهموعصيانهم  كفرهمكفرهم  علىعلى  دليالًدليالً  إسرائيل،إسرائيل،  بنوبنو  همهم  األنبياءاألنبياء  فيهمفيهم  تعالىتعالى  اهللاهللا  بعثبعث  أمةأمة  أكثرأكثر  ..٢٢

  ..أنبيائهمأنبيائهم  لعقائدلعقائد    اتباعهماتباعهم  وعدموعدم

  هوهو  الحوارالحوار  ذلكذلك  علىعلى  السائدالسائد  والطابعوالطابع  ..ألنبيائهمألنبيائهم  واألسئلةواألسئلة  الحواراتالحوارات  منمن  أكثرواأكثروا  اليهوداليهود  ..٣٣

  ..  والجدلوالجدل  التعنتالتعنت

    ..معهممعهم  حواراتهمحواراتهم  خاللخالل  منمن  أنبيائهمأنبيائهم  معمع  اليهوداليهود  تأدبتأدب  عدمعدم  ..٤٤

  وهذاوهذا  السابقين،السابقين،  ألنبيائهمألنبيائهم  يسألونهايسألونها  كانواكانوا  التيالتي  األسئلةاألسئلة  هيهي  ��  محمدمحمد  للنبيللنبي  ليهودليهوداا  أسئلةأسئلة  ..٥٥

  ..  ��  محمدمحمد  سيدناسيدنا  بعثةبعثة  إلىإلى  يعقوبيعقوب  سيدناسيدنا  بعثةبعثة  منذمنذ  عندهم،عندهم،  العقيدةالعقيدة  وحدةوحدة  علىعلى  دليلدليل

  كفراًكفراً  ازدادواازدادوا  واليهودواليهود  وتحريفاً،وتحريفاً،  سوءاًسوءاً  ازدادتازدادت  ��  محمدمحمد  سيدناسيدنا  عصرعصر  بعدبعد  اليهوداليهود  عقائدعقائد  ..٦٦

  ..الصحيحةالصحيحة  العقيدةالعقيدة  عنعن  وبعداًوبعداً

  األسئلةاألسئلة  إلىإلى  ويرشدونهمويرشدونهم  ،،  ��  النبيالنبي  يجادلونيجادلون  كيفكيف  قريشقريش  كفاركفار  يعلِّمونيعلِّمون  كانواكانوا  ليهودليهوداا  ..٧٧

  ..وجدلوجدل  تعنتتعنت  فيهافيها  التيالتي

  عليهاعليها  دللتدللت  األنبياء،األنبياء،  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  بهابها  اتصفاتصف  التيالتي  األخالقاألخالق  جميعجميع  ..٨٨

  ..  كالتوراةكالتوراة  عندهمعندهم  المقدسةالمقدسة  الكتبالكتب

  ومعومع  أنبيائهمأنبيائهم  معمع  همهمحوارحوار  خاللخالل  منمن  تعالىتعالى  اهللاهللا  خصوصياتخصوصيات  أخصأخص  فيفي  تدخّلواتدخّلوا  اليهوداليهود    ..٩٩

  بهابها  وِصفوِصف  لولو  التيالتي  الصفاتالصفات  بأدنىبأدنى  واتهموهواتهموه  تعالىتعالى  صفاتهصفاته  فيفي  فتكلموافتكلموا  ،،��  محمدمحمد  النبيالنبي

  منمن  وغيرهاوغيرها  ..........  واللعبواللعب  والنسيانوالنسيان  والتعصبوالتعصب  والعجزوالعجز  كالفقركالفقر  قبلوها؛قبلوها؛  لمالما  البشرالبشر
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    ..  والتلمودوالتلمود  التوراةالتوراة  كتابهمكتابهم  ذلكذلك  وأكدوأكد  الهابطة،الهابطة،  الصفاتالصفات

  راسخة،راسخة،  عقيدةعقيدة  عنعن  ذلكذلك  يكنيكن  ولمولم  التعصب،التعصب،وو  الهوىالهوى  عنعن  ناجمناجم  تعالىتعالى  باهللاباهللا  اليهوداليهود  كفركفر  ..١٠١٠

  ..  وغيرهماوغيرهما  وجريجرةوجريجرة  سالمسالم  بنبن  اهللاهللا  كعبدكعبد  أحبارهمأحبارهم  بعضبعض  إسالمإسالم  ذلكذلك  علىعلى  والدليلوالدليل

  نتيجةنتيجة  كانتكانت  والتيوالتي  ��  النبيالنبي  عهدعهد  فيفي  اليهوداليهود  بعضبعض  إيمانإيمان  قصصقصص  سردسرد  خاللخالل  منمن  ..١١١١

  يعلِّقوايعلِّقوا  ولمولم  إيمانهم،إيمانهم،  حسنحسن  قدقد  اليهوداليهود  منمن  آمنواآمنوا  الذينالذين  هؤالءهؤالء  أنأن  يتضحيتضح  معه،معه،  لحوارهملحوارهم

  باهللاباهللا  آمنواآمنوا  أنّهمأنّهم  التوراةالتوراة  فيفي  ذكرهمذكرهم  وردورد  الذينالذين  اليهوداليهود  أماأما  أخرى،أخرى،  بمصالحبمصالح  إليمانإليماناا  ذلكذلك

  فلمفلم  كفروا،كفروا،  ثمثم  آمنواآمنوا  أنهمأنهم  أوأو  شخصية،شخصية،  بأغراضبأغراض  معلقاًمعلقاً  إماإما  إيمانهمإيمانهم  كانكان  فقدفقد  تعالى،تعالى،

  ..  اإليماناإليمان  ذلكذلك  علىعلى  يستمروايستمروا

  لدنلدن  منمن  األنبياءاألنبياء  جميعجميع  أنأن  هوهو  األلوهيةاأللوهية  توحيدتوحيد  فيفي  اليهوداليهود  علىعلى  الردودالردود  أعظمأعظم  منمن  ..١٢١٢

  اعترافاعتراف  ثمثم  ومنومن  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  بوحدانيةبوحدانية  يقرونيقرون  ��  محمدمحمد  سيدناسيدنا  الىالى  السالمالسالم  عليهعليه  ابراهيمابراهيم

  ..  اهللاهللا  بتوحيدبتوحيد  أحبارهمأحبارهم  بعضبعض

  ..  تعالىتعالى  باهللاباهللا  باإليمانباإليمان  مرتبطمرتبط  بالمالئكةبالمالئكة  اإليماناإليمان  ..١٣١٣

  للمالئكةللمالئكة  فنظرتهمفنظرتهم  االاعتقاداالاعتقاد  وبذلكوبذلك  مادي،مادي،  هوهو  بمابما  إالّإالّ  يؤمنونيؤمنون  الال  ماديون،ماديون،  قومقوم  اليهوداليهود  ..١٤١٤

  أعدائهمأعدائهم  أشدأشد  ومنومن  ويصعد،ويصعد،  السماءالسماء  منمن  ينزلينزل  ملكملك  اكاكهنهن  أنأن  يؤمنونيؤمنون  الال  فهمفهم  مادية،مادية،  نظرةنظرة

  ..  السالمالسالم  عليهعليه  جبريلجبريل

  فيفي  والتوراةوالتوراة  القرانالقران  منمن  بهبه  واستعاضواواستعاضوا  سليمان،سليمان،  سيدناسيدنا  عهدعهد  فيفي  السحرالسحر  اتبعوااتبعوا  اليهوداليهود  ..١٥١٥

  ..  والتوراةوالتوراة  القرآنالقرآن  عندعند  العقيدةالعقيدة  فيفي  وحدةوحدة  هناكهناك  أنأن  وجدواوجدوا  عندماعندما  ،،  ��  محمدمحمد  سيدناسيدنا  عهدعهد

  باهللاباهللا  كفركفر  أنبيائهأنبيائه  علىعلى  تعالىتعالى  اهللاهللا  عندعند  منمن  المنزلةالمنزلة  الكتبالكتب  منمن  واحدواحد  بكتاببكتاب  أنكرأنكر  منمن  ..١٦١٦

  ..تعالىتعالى

  ..  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  علىعلى  نزلتنزلت  التيالتي  للتوراةللتوراة  اليهوداليهود  تحريفتحريف  ..١٧١٧

  علىعلى  نزلتنزلت  التيالتي  والتوراةوالتوراة  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  ومنهاومنها  السماوية،السماوية،  الكتبالكتب  لجميعلجميع  اليهوداليهود  إنكارإنكار  ..١٨١٨

  ..  المحرفةالمحرفة  بتوراتهمبتوراتهم  إالّإالّ  يعترفوايعترفوا  ولمولم  السالم،السالم،  عليهعليه  موسىموسى

  ..  تعالىتعالى  باهللاباهللا  كفركفر  ثمثم  ومنومن  الرسل،الرسل،  بجميعبجميع  كفركفر  سبه،سبه،  أوأو  واحدواحد  برسولبرسول  الكفرالكفر  ..١٩١٩

  إيمانهمإيمانهم  عدمعدم  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ولكنهمولكنهم  األنبياء،األنبياء،  منمن  بموسىبموسى  إالإال  يؤمنونيؤمنون  الال  أنهمأنهم  اليهوداليهود  زعمزعم  ..٢٠٢٠
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  تشهدتشهد  اليوماليوم  أيديهمأيديهم  بينبين  الموجودةالموجودة  وكتبهموكتبهم  أيضاً،أيضاً،  بموسىبموسى  يؤمنونيؤمنون  الال  أنهمأنهم  إالّإالّ  باألنبياءباألنبياء

  ..ذلكذلك  علىعلى

  ..  بصدقهبصدقه  علمهمعلمهم  رغمرغم  ��  محمدمحمد  للنبيللنبي  اليهوداليهود  عداءعداء  ..٢١٢١

  قتلهقتله  ويريدونويريدون  المسيحالمسيح  هوهو  عيسىعيسى  بأنبأن  يعترفيعترف  منمن  كلكل  المجتمعالمجتمع  منمن  يطردونيطردون  اليهوداليهود  ..٢٢٢٢

  ..  المحرفةالمحرفة  كتبهمكتبهم  فيفي  بالجنونبالجنون  ويتهمونهويتهمونه

٢٣٢٣..  الكفراآلخراآلخر  باليومباليوم  الكفر  كفرتعالىتعالى  باهللاباهللا  كفر  ..  

  ونعيمونعيم  وعذابوعذاب  ونارونار  جنةجنة  ووجودووجود  والبعث،والبعث،  اآلخراآلخر  باليومباليوم  ��  النبيالنبي  عهدعهد  فيفي  اليهوداليهود  إقرارإقرار  ..٢٤٢٤

  أربعينأربعين  فيهافيها  فنمكثفنمكث  النارالنار  يدخلنايدخلنا  اهللاهللا  إنإن  ::حرفةحرفةالمالم  كتبهمكتبهم  فيفي  يقولونيقولون  ولكنهمولكنهم  القبر،القبر،  فيفي

  ولدولد  منمن  مختونمختون  كلكل  أخرجواأخرجوا  ::منادمناد  نادىنادى  واستنقتنا،واستنقتنا،  خطاياناخطايانا  النارالنار  أكلتأكلت  إذاإذا  حتىحتى  ليلة،ليلة،

  ..  يختتنونيختتنون  صارواصاروا    لذلكلذلك  إسرائيل،إسرائيل،  بنيبني

  تدخلتدخل  دوندون  بإرادتهمبإرادتهم  يريدونيريدون  ماما  يفعلونيفعلون  أنأن  ويقولونويقولون  والقدروالقدر  القضاءالقضاء  ينكرونينكرون  اليهوداليهود  ..٢٥٢٥

    ..  بهابها  تعالىتعالى  اهللاهللا  إرادةإرادة
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  ::التوصياتالتوصيات  ::ثانياًثانياً

  ثغورثغور  منمن  ثغرثغر  علىعلى  يكونيكون  أنأن  شهيدشهيد  وهووهو  السمعالسمع  ألقىألقى  أوأو  قلبقلب  عندعند  كانكان  منمن  كلكل  أوصيأوصي  ..١١

  ..  ِقبِلهِقبِله  منمن  العقيدةالعقيدة  تؤتينتؤتين  والوال  العقيدة،العقيدة،

  ..سيرهمسيرهم  سارسار  ومنومن  والنصارىوالنصارى  كاليهودكاليهود  ورسوله،ورسوله،  تعالىتعالى  اهللاهللا  عادىعادى  منمن  لكللكل  العداءالعداء  نصبنصب  ..٢٢

  والخطباءوالخطباء  األدياناألديان  ومقارنةومقارنة  قيدةقيدةالعالع  فيفي  والباحثينوالباحثين  والكتابوالكتاب  العلماءالعلماء  منمن  كلكل  توجيهتوجيه  ..٣٣

  ..  وغيرهموغيرهم  اليهوداليهود  منمن  المخالفينالمخالفين  عقائدعقائد  ببيانببيان  يهتموايهتموا  أنأن  والوعاظوالوعاظ

  صهيونصهيون  حكماءحكماء  بروتوكوالتبروتوكوالت  كتابكتاب  قراءةقراءة  عليهعليه  اليهوديةاليهودية  فيفي  وباحثةوباحثة  باحثباحث  كلكل  علىعلى  ..٤٤

  ..  والعامةوالعامة  العلمالعلم  لطالبلطالب  وشرحهوشرحه

  ::مثلمثل  أخرىأخرى  لبحوثلبحوث  مقدمةمقدمة  هذاهذا  بحثيبحثي  يكونيكون  أنأن  أرجوأرجو  كماكما  ..٥٥

  ..  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  النصارىالنصارى  عقائدعقائد  --  أأ

  ..  والتفسيروالتفسير  الحديثالحديث  كتبكتب  منمن  اليهوداليهود  عقائدعقائد  استخراجاستخراج  --  بب

  ..  المقدسةالمقدسة  كتبهمكتبهم  فيفي  الموجودةالموجودة  بالعقائدبالعقائد  اليهوداليهود  التزامالتزام  مدىمدى  --  تت
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  العامةالعامة  الفهارسالفهارس

  
  
  
  
  

  ..  اآلياتاآليات  فهرسفهرس  ::أوالًأوالً
  ..  األحاديثاألحاديث  فهرسفهرس  ::ثانياًثانياً
  ..  والمراجعوالمراجع  المصادرالمصادر  فهرسفهرس  ::ثالثاًثالثاً
  ..  الموضوعاتالموضوعات  فهرسفهرس  ::رابعاًرابعاً
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  اآلياتاآليات  فهرسفهرس  ::أوالًأوالً

  رقمرقم  السورةالسورة  اآليـــةاآليـــة

  اآليةاآلية

  الصفحةالصفحة

الَِّذينالَِّذين  ْؤِمنُونيْؤِمنُونِب  يِبِبالْغَيِبالْغَي  ونِقيميوونِقيميالةَ  والةَالص٧٩٧٩  ٣٣  البقرةالبقرة  الص  

  ٤٤٤٤  ٢٢٢٢  البقرةالبقرة    ِبنَاءِبنَاء  والسماءوالسماء  ِفراشاًِفراشاً  اَألرضاَألرض  لَكُملَكُم  جعَلجعَل  الَِّذيالَِّذي

  ١٢١٢  ٤٠٤٠  البقرةالبقرة  علَيكُمعلَيكُم  َأنْعمتَُأنْعمتُ  الَِّتيالَِّتي  ِنعمِتيِنعمِتي  اذْكُروااذْكُروا  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  يابِنييابِني

  ١٥٥١٥٥  ٤٩٤٩  البقرةالبقرة    سوءسوء  يسومونَكُميسومونَكُم  ِفرعونِفرعون  آِلآِل  منمن  نَجينَاكُمنَجينَاكُم  وِإذْوِإذْ

 ى اللَّهتَّى نَرح لَك ى لَن نُّْؤِمنوسا مي ِإذْ قُلْتُم١٢٦،١٢٧١٢٦،١٢٧  ٥٥٥٥  البقرةالبقرة  و  

  ٢٦،١٤٨٢٦،١٤٨  ٦١٦١  البقرةالبقرة    واِحٍدواِحٍد  اٍماٍمطَعطَع  علَىعلَى  نَّصِبرنَّصِبر  لَنلَن  موسىموسى  يايا  قُلْتُمقُلْتُم  وِإذْوِإذْ

  ١٤٩١٤٩  ٦١٦١  البقرةالبقرة    خَيرخَير  هوهو  ِبالَِّذيِبالَِّذي  َأدنَىَأدنَى  هوهو  الَِّذيالَِّذي  َأتَستَبِدلُونَأتَستَبِدلُون  قَاَلقَاَل

ِإنِإن  الَِّذيننُواْ  الَِّذيننُواْآمآم  الَِّذينوالَِّذينواْ  وادواْهادى  هارالنَّصىوارالنَّص١٦٥١٦٥  ٦٢٦٢  البقرةالبقرة    و  

  ١٤٨١٤٨  ٦٣٦٣  البقرةالبقرة    ماما  واْواْخُذُخُذُ  الطُّورالطُّور  فَوقَكُمفَوقَكُم  ورفَعنَاورفَعنَا  ِميثَاقَكُمِميثَاقَكُم  َأخَذْنَاَأخَذْنَا  وِإذْوِإذْ

ثُمتُم  ثُملَّيتُمتَولَّين  تَونمِد  معِدبعب  ذَِلكالَ  ذَِلكالَفَلَوُل  فَلَوُلفَضاللَِّهاللَِّه  فَض  كُملَيعكُملَيع  و١٤٨١٤٨  ٦٤٦٤  البقرةالبقرة  و  

لَقَدولَقَدو  تُمِلمعتُمِلمع  الَِّذينواْ  الَِّذينتَدواْاعتَداع  ِمنكُمِت  ِفيِفي  ِمنكُمبِتالسب١٤٨١٤٨  ٦٥٦٥  البقرةالبقرة    فَقُلْنَافَقُلْنَا  الس  

  ١٤٨١٤٨  ٦٦٦٦  البقرةالبقرة    خَلْفَهاخَلْفَها  ااوموم  يديهايديها  بينبين  لِّمالِّما  نَكَاالًنَكَاالً  فَجعلْنَاهافَجعلْنَاها

  ٢٧،١٤٩٢٧،١٤٩    ٦٧٦٧  البقرةالبقرة    تَذْبحواْتَذْبحواْ  َأنَأن  يْأمركُميْأمركُم  اللّهاللّه  ِإنِإن  ِلقَوِمِهِلقَوِمِه  موسىموسى  قَاَلقَاَل  وِإذْوِإذْ

  ٢٧،١٤٩٢٧،١٤٩  ٦٨٦٨  البقرةالبقرة    يقُوُليقُوُل  ِإنَّهِإنَّه  قَاَلقَاَل  ِهيِهي  ماما  لّنَالّنَا  يبينيبين  ربكربك  لَنَالَنَا  ادعادع  قَالُواْقَالُواْ

  ٢٧،١٤٩٢٧،١٤٩  ٦٩٦٩  البقرةالبقرة  يقُوُليقُوُل  ِإنَّهِإنَّه  قَاَلقَاَل  لَونُهالَونُها  ماما  نَانَالَّلَّ  يبينيبين  ربكربك  لَنَالَنَا  ادعادع  قَالُواْقَالُواْ

  ٢٧،١٤٩٢٧،١٤٩  ٧٠٧٠  البقرةالبقرة    تَشَابهتَشَابه  البقَرالبقَر  ِإنِإن  ِهيِهي  ماما  لَّنَالَّنَا  يبينيبين  ربكربك  لَنَالَنَا  ادعادع  قَالُواْقَالُواْ

  ٢٧،١٤٩٢٧،١٤٩  ٧١٧١  البقرةالبقرة  اَألرضاَألرض  تُِثيرتُِثير  ذَلُوٌلذَلُوٌل  الَّالَّ  بقَرةٌبقَرةٌ  ِإنَّهاِإنَّها  يقُوُليقُوُل  ِإنَّهِإنَّه  قَاَلقَاَل

  ١٤٩١٤٩  ٧٢٧٢  البقرةالبقرة  الْموتَىالْموتَى  اللّهاللّه  يحِيييحِيي  كَذَِلككَذَِلك  ِببعِضهاِببعِضها  اضِربوهاضِربوه  فَقُلْنَافَقُلْنَا

ثُمتْ  ثُمتْقَسكُم  قَسكُمقُلُوبن  قُلُوبنمِد  معِدبعب  ذَِلكذَِلك  فَِهيِة  فَِهيارِةكَالِْحجار١٤٩١٤٩  ٧٣٧٣  البقرةالبقرة    كَالِْحج  

ونعَأفَتَطْمونعْؤِمنُواْ  َأنَأن  َأفَتَطْمْؤِمنُواْيي  لَكُملَكُم  قَدوقَدو  كَانفَِريقٌفَِريقٌ  كَان  منْهممنْه٨٨،١٤٥٨٨،١٤٥  ٧٥٧٥  البقرةالبقرة    م  

  ٣٦٣٦  ٧٦٧٦  البقرةالبقرة    بعضهمبعضهم  خَالَخَالَ  وِإذَاوِإذَا  آمنَّاآمنَّا  قَالُواْقَالُواْ  آمنُواْآمنُواْ  الَِّذينالَِّذين  اْاْلَقُولَقُو  وِإذَاوِإذَا

مِمنْهومِمنْهو  ونيُأمونيالَالَ  ُأم  ونلَمعيونلَمعي  الِْكتَابِإالَِّإالَّ  الِْكتَاب  اِنيَأماِنيَأم  ِإنوِإن١٤٥١٤٥  ٧٨٧٨  البقرةالبقرة  و  

  ٨٨٨،١٤٥٨،١٤٥  ٧٩٧٩  البقرةالبقرة    يقُولُونيقُولُون  ثُمثُم  ِبَأيِديِهمِبَأيِديِهم  الِْكتَابالِْكتَاب  يكْتُبونيكْتُبون  لِّلَِّذينلِّلَِّذين  فَويٌلفَويٌل

  ١٦٠،١٦١١٦٠،١٦١  ٨٠٨٠  البقرةالبقرة  َأتَّخَذْتُمَأتَّخَذْتُم  قُْلقُْل  معدودةًمعدودةً  َأياماًَأياماً  ِإالَِّإالَّ  النَّارالنَّار  تَمسنَاتَمسنَا  لَنلَن  وقَالُواْوقَالُواْ

  ١٦١١٦١  ٨١٨١  البقرةالبقرة    فَُأولَِئكفَُأولَِئك  خَِطيَئتُهخَِطيَئتُه  ِبِهِبِه  وَأحاطَتْوَأحاطَتْ  سيَئةًسيَئةً  كَسبكَسب  منمن  بلَىبلَى

  ١٦١١٦١  ٨٢٨٢  البقرةالبقرة  اللَّهاللَّه  الَّالَّإِِإ  تَعبدونتَعبدون  الال  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  بِنيبِني  ِميثَاقَِميثَاقَ  َأخَذْنَاَأخَذْنَا  وِإذْوِإذْ
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الَِّذينوالَِّذيننُوا  ونُواآمِملُوا  آمعِملُواوعاِت  واِلحاِتالصاِلحالص  ُأولَِئكُأولَِئك  ابحَأصابح٥٥،١٦١٥٥،١٦١  ٨٣٨٣  البقرةالبقرة  َأص  

  ٩٩،١١٧٩٩،١١٧  ٨٧٨٧  البقرةالبقرة  ولَقَد آتَينَا موسى الِْكتَاب وقَفَّينَا ِمن بعِدِه ِبالرسِل

  ١٠٧١٠٧  ٨٩٨٩  البقرةالبقرة  معهممعهم  لِّمالِّما  قٌقٌمصدمصد  اللَِّهاللَِّه  ِعنِدِعنِد  منمن  ِكتَابِكتَاب  جاءهمجاءهم  ولَماولَما

  ١١٧١١٧  ٩١٩١  البقرةالبقرة  نُْؤِمننُْؤِمن  قَالُواْقَالُواْ  اللّهاللّه  َأنزَلَأنزَل  ِبماِبما  آِمنُواْآِمنُواْ  لَهملَهم  ِقيَلِقيَل  وِإذَاوِإذَا

منَّهلَتَِجدومنَّهلَتَِجدو  صرَأحصرلَى  النَّاِسالنَّاِس  َأحلَىعاٍة  عياٍةحيح  ِمنوِمنو  الَِّذين١٥٦١٥٦  ٩٦٩٦  البقرةالبقرة    الَِّذين  

  ٧٣،٧٤،٨٢٧٣،٧٤،٨٢  ٩٧٩٧  البقرةالبقرة  قَلِْبكقَلِْبك  علَىعلَى  ههنَزلَنَزلَ  فَِإنَّهفَِإنَّه  لِِّجبِريَللِِّجبِريَل  عدواًعدواً  كَانكَان  منمن  قُْلقُْل

  ١٢٩١٢٩  ٩٨٩٨  البقرةالبقرة    وِجبِريَلوِجبِريَل  ورسِلِهورسِلِه  ومآلِئكَِتِهومآلِئكَِتِه  لِّلِّهلِّلِّه  عدواًعدواً  كَانكَان  منمن

لَقَدولَقَدلْنَآ  ولْنَآَأنزَأنز  كِإلَيكاٍت  ِإلَياٍتآينَاٍت  آيينَاٍتبيا  بماومو  كْفُريكْفُرا  ياِبه١٠٥١٠٥  ٩٩٩٩  البقرةالبقرة    ِإالَِّإالَّ  ِبه  

  ١٠٦١٠٦  ١٠٠١٠٠  البقرةالبقرة  َأكْثَرهمَأكْثَرهم  بْلبْل  منْهممنْهم  يقٌيقٌفَِرفَِر  نَّبذَهنَّبذَه  عهداًعهداً  عاهدواْعاهدواْ  َأوكُلَّماَأوكُلَّما

  ١٠٩١٠٩  ١٠١١٠١  البقرةالبقرة    لِّمالِّما  مصدقٌمصدقٌ  اللِّهاللِّه  ِعنِدِعنِد  منمن  رسوٌلرسوٌل  جاءهمجاءهم  ولَماولَما

  ٧٧٧٧  ١٠٢١٠٢  البقرةالبقرة  سلَيمانسلَيمان  ملِْكملِْك  علَىعلَى  الشَّياِطينالشَّياِطين  تَتْلُواْتَتْلُواْ  ماما  واتَّبعواْواتَّبعواْ

َأمَأم  ونتُِريدونَألُواْ  َأنَأن  تُِريدَألُواْتَستَس  ولَكُمسرولَكُمسر  كَمِئَل  ااكَمِئَلسى  سوسىموس١٠٤،١٠٥١٠٤،١٠٥  ١٠٨١٠٨  البقرةالبقرة    م  

  ١٣٤١٣٤  ١٠٩١٠٩  البقرةالبقرة  ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم من بعِد 

  ٩٧٩٧  ١١٣١١٣  البقرةالبقرة    وقَالَِتوقَالَِت  شَيٍءشَيٍء  علَىعلَى  النَّصارىالنَّصارى  لَيسِتلَيسِت  الْيهودالْيهود  وقَالَِتوقَالَِت

  ٦٠٦٠  ١١٦١١٦  البقرةالبقرة    ِفيِفي  ماما  لَّهلَّه  بلبل  سبحانَهسبحانَه  ولَداًولَداً  اللّهاللّه  اتَّخَذَاتَّخَذَ  وقَالُواْوقَالُواْ

  ١٢٨١٢٨  ١١٨١١٨  البقرةالبقرة    تَْأِتينَاتَْأِتينَا  َأوَأو  اللّهاللّه  يكَلِّمنَايكَلِّمنَا  لَوالَلَوالَ  يعلَمونيعلَمون  الَالَ  الَِّذينالَِّذين  وقَاَلوقَاَل

َأمَأم  كُنتُماء  كُنتُمداءشُهدِإذِْإذْ  شُه  رضحرضح  قُوبعيقُوبعتُ  يوتُالْمو٦٠٦٠  ١٣٣١٣٣  البقرةالبقرة  الْم  

ِتلْكةٌ  ِتلْكةٌُأمُأم  قَدا  خَلَتْخَلَتْ  قَدالَها  لَهامتْ  مبتْكَسبلَكُم  كَسلَكُموا  وامكَكَ  متُمبستُمب٩٥٩٥  ١٣٤١٣٤  البقرةالبقرة  س  

  ٤٤،١٠١٤٤،١٠١  ١٣٦١٣٦  البقرةالبقرة    ِإلَىِإلَى  ُأنِزَلُأنِزَل  وماوما  ِإلَينَاِإلَينَا  ُأنِزَلُأنِزَل  وماوما  ِباللِّهِباللِّه  آمنَّاآمنَّا  قُولُواْقُولُواْ

سلَيسلَي  الِْبرالِْبر  َأنلُّوا  َأنلُّواتُوتُو  كُموهجوكُموهجَل  وَلِقبشِْرِق  ِقبشِْرِقالْم١٦٥١٦٥  ١٧٧١٧٧  البقرةالبقرة    الْم  

  ٦٦٦٦  ٢٤٥٢٤٥  البقرةالبقرة    ههلَلَ  فَيضاِعفَهفَيضاِعفَه  حسناًحسناً  قَرضاًقَرضاً  اللّهاللّه  يقِْرضيقِْرض  الَِّذيالَِّذي  ذَاذَا  ّمنّمن

  ٧٩٧٩  ١٨١٨  عمرانعمران  آلآل  شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو والْمالَِئكَةُ وُأولُواْ

  ١٢٢١٢٢  ١٩١٩  عمرانعمران  آلآل  الَِّذين  ِإن الدين ِعند اللَِّه اِإلسالَم وما اخْتَلَفَ

ِإنِإن  الَِّذينالَِّذين  ونكْفُريونكْفُراِت  ياِتِبآياللِّهاللِّه  ِبآي  قْتُلُونيوقْتُلُونيالال  ويننَِّبيين١١٨١١٨  ٢١٢١  عمرانعمران  آلآل    نَِّبي  

ذَِلكذَِلك  ِمناء  ِمناءَأنبِب  َأنبِبالْغَينُوِحيِهنُوِحيِه  الْغَي  ِإلَيكا  ِإلَيكماومكُنتَكُنتَ  و  ِهميلَدِهمي٣٥٣٥  ٤٤٤٤  عمرانعمران  آلآل    لَد  

  ٩٦٩٦  ٤٩٤٩  عمرانعمران  آلآل    منمن  ِبآيٍةِبآيٍة  ِجْئتُكُمِجْئتُكُم  قَدقَد  َأنِّيَأنِّي  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  بِنيبِني  ِإلَىِإلَى  ورسوالًورسوالً

  ٩٦٩٦  ٥٠٥٠  عمرانعمران  آلآل    لَكُملَكُم  وِلُأِحلَّوِلُأِحلَّ  ةِِةالتَّوراالتَّورا  ِمنِمن  يدييدي  بينبين  لِّمالِّما  َومصدقاًَومصدقاً

ِإنِإن  اللّهي  اللّهبيربر  كُمبروكُمبرو  وهدبفَاعوهدبـذَا  فَاعـذَاهاطٌ  هاطٌِصرِصر  تَِقيمسمتَِقيمس٣٢٣٢  ٥١٥١  عمرانعمران  آلآل  م  

  ٣٤٣٤  ٥٢٥٢  عمرانعمران  آلآل    َأنصاِريَأنصاِري  منمن  قَاَلقَاَل  الْكُفْرالْكُفْر  ِمنْهمِمنْهم  ِعيسىِعيسى  َأحسَأحس  فَلَمافَلَما
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  ٣٢٣٢  ٥٣٥٣  عمرانعمران  آلآل    معمع  فَاكْتُبنَافَاكْتُبنَا  الرسوَلالرسوَل  واتَّبعنَاواتَّبعنَا  أََََََََََََََََنزلْتَأََََََََََََََََنزلْتَ  ِبماِبما  آمنَّاآمنَّا  ربنَاربنَا

  ٣٢٣٢  ٥٤٥٤  عمرانعمران  آلآل  الْماِكِرينالْماِكِرين  خَيرخَير  واللّهواللّه  اللّهاللّه  ومكَرومكَر  ومكَرواْومكَرواْ

 ِإلَي كاِفعرو فِّيكتَوى ِإنِّي ما ِعيسي ٩٩٩٩  ٥٥٥٥  عمرانعمران  آلآل  ِإذْ قَاَل اللّه  

  ٣٦٣٦  ٧٢٧٢  عمرانعمران  آلآل    ُأنِزَلُأنِزَل  ِبالَِّذيِبالَِّذي  آِمنُواْآِمنُواْ  ِكتَاِبِكتَاِبالْالْ  َأهِلَأهِل  منمن  طَّآِئفَةٌطَّآِئفَةٌ  وقَالَتوقَالَت

رأفَغَيراللِّهاللِّه  ِديِنِديِن  أفَغَي  غُونبيغُونبي  لَهولَهو  لَمَأسلَمن  َأسنماِت  ِفيِفي  ماوماِتالساومأأ  ٨٣٨٣  عمرانعمران  آلآل    الس  
  ١٢٣١٢٣أ،أ،  ٨٥٨٥  عمرانعمران  آلآل  يبتَِغ غَير اِإلسالَِم ِديناً فَلَن يقْبَل ِمنْه وهو  ومن

  ١٢١٢  ٩٣٩٣  عمرانعمران  آلآل    حرمحرم  ماما  ِإالَِّإالَّ  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  لِّبِنيلِّبِني  الالحِِح  كَانكَان  الطَّعاِمالطَّعاِم  كُلُّكُلُّ

  أأ  ١٠٢١٠٢  عمرانعمران  آلآل  تَموتُنتَموتُن  والَوالَ  تُقَاِتِهتُقَاِتِه  حقَّحقَّ  اللّهاللّه  اتَّقُواْاتَّقُواْ  آمنُواْآمنُواْ  الَِّذينالَِّذين  َأيهاَأيها  يايا
  ٥٦٥٦  ١١٣١١٣  عمرانعمران  آلآل  لَيسواْ سواء من َأهِل الِْكتَاِب ُأمةٌ قَآِئمةٌ

  ٥٦٥٦  ١١٤١١٤  عمرانعمران  آلآل  والْيوِم اآلِخِر ويْأمرون ِبالْمعروِفيْؤِمنُون ِباللِّه 

  ٩٠٩٠  ١٧٦١٧٦  عمرانعمران  آلآل  الْكُفِْرالْكُفِْر  ِفيِفي  يساِرعونيساِرعون  الَِّذينالَِّذين  يحزنكيحزنك  الَالَ

قَدقَد  ِمعسِمعس  اللّهَل  اللّهَلقَوقَو  الَِّذينقَالُواْقَالُواْ  الَِّذين  ِإنِإن  اللّهاللّه  فَِقيرفَِقير  ننَحوننَح٦٦٦٦  ١٨١١٨١  عمرانعمران  آلآل    و  

نلَولَتُبنلَواِلكُ  ِفيِفي  لَتُبواِلكَُأموَأممم  َأنفُِسكُموَأنفُِسكُمو  نعملَتَسونعملَتَسو  ِمنِمن  الَِّذين٦٦٦٦  ١٨٦١٨٦  عمرانعمران  آلآل    الَِّذين  

  أأ  ١١  النساءالنساء    تَموتُنتَموتُن  والَوالَ  تُقَاِتِهتُقَاِتِه  حقَّحقَّ  اللّهاللّه  اتَّقُواْاتَّقُواْ  آمنُواْآمنُواْ  الَِّذينالَِّذين  َأيهاَأيها  يايا
  أأ  ٢٢  النساءالنساء    نَّفٍْسنَّفٍْس  منمن  خَلَقَكُمخَلَقَكُم  الَِّذيالَِّذي  ربكُمربكُم  اتَّقُواْاتَّقُواْ  النَّاسالنَّاس  َأيهاَأيها  يايا
  ١٠٧١٠٧  ٤٧٤٧  النساءالنساء    نَزلْنَانَزلْنَا  ِبماِبما  آِمنُواْآِمنُواْ  الِْكتَابالِْكتَاب  ُأوتُواُْأوتُواْ  الَِّذينالَِّذين  هاهاَأيَأي  يايا

َألُكسيَألُكسُل  يُلَأهَل  َأنَأن  الِْكتَاِبالِْكتَاِب  َأهَلتُنَزتُنَز  ِهملَيعِهملَيِكتَاباًِكتَاباً  ع  نمن٨٦،١٠٥،١١٦،١١٧٨٦،١٠٥،١١٦،١١٧  ١٥٣١٥٣  النساءالنساء    م  

ِبكُفِْرِهموِبكُفِْرِهمو  ِلِهمقَووِلِهمقَولَى  ولَىعع  ميرمميرتَاناً  مهتَاناًبهِظيماً  بِظيماًع١٦٣١٦٣  ١٥٦١٥٦  النساءالنساء  ع  

  ١٦٣١٦٣  ١٥٧١٥٧  النساءالنساء  رسوَلرسوَل  مريممريم  ابنابن  ِعيسىِعيسى  الْمِسيحالْمِسيح  قَتَلْنَاقَتَلْنَا  ِإنَّاِإنَّا  وِلِهموِلِهموقَوقَ

  ١٦٣١٦٣  ١٥٨١٥٨  النساءالنساء  حِكيماًحِكيماً  عِزيزاًعِزيزاً  اللّهاللّه  وكَانوكَان  ِإلَيِهِإلَيِه  اللّهاللّه  رفَعهرفَعه  بلبل

  ١٦٣١٦٣  ١٥٩١٥٩  النساءالنساء    موِتِهموِتِه  قَبَلقَبَل  ِبِهِبِه  لَيْؤِمنَنلَيْؤِمنَن  ِإالَِّإالَّ  الِْكتَاِبالِْكتَاِب  َأهِلَأهِل  منمن  وِإنوِإن

  ١٦٣١٦٣  ١٦٠١٦٠  النساءالنساء    طَيباٍتطَيباٍت  علَيِهمعلَيِهم  حرمنَاحرمنَا  هادواْهادواْ  الَِّذينالَِّذين  منمن  لٍْملٍْمفَِبظُفَِبظُ

َأخِْذِهموَأخِْذِهما  وباالربالر  قَدوقَدواْ  وواْنُهنُه  نْهعنْهع  َأكِْلِهموَأكِْلِهماَل  وواَلَأمو١٦٣١٦٣  ١٦١١٦١  النساءالنساء    َأم  

  ٥٧٥٧  ٨٨  المائدةالمائدة  شُهداءشُهداء  ِللِّهِللِّه  قَواِمينقَواِمين  كُونُواْكُونُواْ  آمنُواْآمنُواْ  الَِّذينالَِّذين  َأيهاَأيها  يايا

  ٨٨٨٨  ١٣١٣  المائدةالمائدة    قُلُوبهمقُلُوبهم  وجعلْنَاوجعلْنَا  لَعنَّاهملَعنَّاهم  ميثَاقَهمميثَاقَهم  نَقِْضِهمنَقِْضِهم  فَِبمافَِبما

  ٤٥٤٥  ١٨١٨  المائدةالمائدة    وَأِحباُؤهوَأِحباُؤه  اللِّهاللِّه  َأبنَاءَأبنَاء  نَحننَحن  والنَّصارىوالنَّصارى  الْيهودالْيهود  وقَالَِتوقَالَِت

  ١٣٩١٣٩  ١٩١٩  المائدةالمائدة    علَىعلَى  لَكُملَكُم  يبينيبين  رسولُنَارسولُنَا  جاءكُمجاءكُم  قَدقَد  الِْكتَاِبالِْكتَاِب  َأهَلَأهَل  يايا

  ١٥٠١٥٠  ٢٠٢٠  المائدةالمائدة    اللِّهاللِّه  ِنعمةَِنعمةَ  اذْكُرواْاذْكُرواْ  قَوِمقَوِم  يايا  ِلقَوِمِهِلقَوِمِه  موسىموسى  قَاَلقَاَل  ذْذْوِإوِإ

  ١٦٢١٦٢  ٢١٢١  المائدةالمائدة    لَكُملَكُم  اللّهاللّه  كَتَبكَتَب  الَِّتيالَِّتي  المقَدسةَالمقَدسةَ  اَألرضاَألرض  ادخُلُواادخُلُوا  قَوِمقَوِم  يايا
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  ٢٦،١٦٢٢٦،١٦٢  ٢٢٢٢  المائدةالمائدة  لَنلَن  وِإنَّاوِإنَّا  جباِرينجباِرين  قَوماًقَوماً  ِفيهاِفيها  ِإنِإن  موسىموسى  يايا  قَالُواقَالُوا

  ٢٦،١٦٢٢٦،١٦٢  ٢٣٢٣  المائدةالمائدة    علَيِهماعلَيِهما  اللّهاللّه  َأنْعمَأنْعم  يخَافُونيخَافُون  الَِّذينالَِّذين  ِمنِمن  رجالَِنرجالَِن  قَاَلقَاَل

  ٢٦،١١٧٢٦،١١٧  ٢٤٢٤  المائدةالمائدة    ِفيهاِفيها  دامواْدامواْ  ماما  َأبداًَأبداً  نَّدخُلَهانَّدخُلَها  لَنلَن  ِإنَّاِإنَّا  موسىموسى  يايا  قَالُواْقَالُواْ

  ٢٦،١٦٢٢٦،١٦٢  ٢٥٢٥  المائدةالمائدة    بينَنَابينَنَا  فَافْرقْفَافْرقْ  وَأِخيوَأِخي  نَفِْسينَفِْسي  ِإالَِّإالَّ  َأمِلكَأمِلك  الال  ِإنِّيِإنِّي  ربرب  قَاَلقَاَل

  ٢٦،١٦٢٢٦،١٦٢  ٢٦٢٦  المائدةالمائدة    ِفيِفي  يِتيهونيِتيهون  سنَةًسنَةً  َأربِعينَأربِعين  علَيِهمعلَيِهم  محرمةٌمحرمةٌ  فَِإنَّهافَِإنَّها  قَاَلقَاَل

  ٨٥٨٥  ٤٤٤٤  المائدةالمائدة  ِإنَّا َأنزلْنَا التَّوراةَ ِفيها هدى ونُور يحكُم ِبها   

دصم ميرِن مى ابيسلَى آثَاِرِهم ِبعنَا عا َقَفَّي١٠١١٠١  ٤٦٤٦  المائدةالمائدة  قاً لِّم  

  ٩٥،١٠١،١٢٢٩٥،١٠١،١٢٢  ٤٨٤٨  المائدةالمائدة   يديِه بين لِّما مصدقاً ِبالْحقِّ الِْكتَاب ِإلَيك وَأنزلْنَا

  ١٣٩١٣٩  ٥٩٥٩  المائدةالمائدة    آمنَّاآمنَّا  َأنَأن  ِإالِإال  ِمنَّاِمنَّا  تَنِْقمونتَنِْقمون  هْلهْل  الِْكتَاِبالِْكتَاِب  َأهَلَأهَل  يايا  قُْلقُْل

  ٤٤٤٤  ٦٠٦٠  المائدةالمائدة  اللِّهاللِّه  ِعندِعند  مثُوبةًمثُوبةً  ِلكِلكذَذَ  منمن  ِبشَرِبشَر  ُأنَبُئكُمُأنَبُئكُم  هْلهْل  قُْلقُْل

  ١١١١  ٦٤٦٤  المائدةالمائدة    ولُِعنُواْولُِعنُواْ  َأيِديِهمَأيِديِهم  غُلَّتْغُلَّتْ  مغْلُولَةٌمغْلُولَةٌ  اللِّهاللِّه  يديد  الْيهودالْيهود  وقَالَِتوقَالَِت

لَوولَوو  مَأنَّهموا  َأنَّهواَأقَاماةَ  َأقَامراةَالتَّوراِإلنِجيَل  التَّواِإلنِجيَلوا  وماومُأنِزَلُأنِزَل  و  ِهمِإلَيِهم٥٦٥٦  ٦٦٦٦  المائدةالمائدة    ِإلَي  

  ١١٨،١٣٢١١٨،١٣٢  ٦٧٦٧  المائدةالمائدة      وِإنوِإن  ربكربك  ِمنِمن  ِإلَيكِإلَيك  ُأنِزَلُأنِزَل  ماما  لِّغْلِّغْبب  الرسوُلالرسوُل  َأيهاَأيها  يايا

لَقَدِني  ِميثَاقَِميثَاقَ  َأخَذْنَاَأخَذْنَا  لَقَدِنيباِئيَل  براِئيَلِإسرلْنَا  ِإسسَأرلْنَاوسَأرو  ِهمِإلَيِهم١١٨١١٨  ٧٠٧٠  المائدةالمائدة    ِإلَي  

لُِعنلُِعن  الَِّذينوا  الَِّذينواكَفَركَفَر  ِمنِني  ِمنِنيباِئيَل  براِئيَلِإسرلَى  ِإسلَىعاِن  عاِنِلس٥٥،١٤٥٥٥،١٤٥  ٧٨٧٨  المائدةالمائدة    ِلس  

  ١٤٥١٤٥  ٧٩٧٩  المائدةالمائدة    كَانُواْكَانُواْ  ماما  لَِبْئسلَِبْئس  فَعلُوهفَعلُوه  منكٍَرمنكٍَر  عنعن  نَاهوننَاهونيتَيتَ  الَالَ  كَانُواْكَانُواْ

  ١٤٥١٤٥  ٨٠٨٠  المائدةالمائدة    ماما  لَِبْئسلَِبْئس  كَفَرواْكَفَرواْ  الَِّذينالَِّذين  يتَولَّونيتَولَّون  منْهممنْهم  كَِثيراًكَِثيراً  تَرىتَرى

  ١٠٥١٠٥  ١٠١١٠١  المائدةالمائدة    تُبدتُبد  ِإنِإن  َأشْياءَأشْياء  عنعن  تَسَألُواْتَسَألُواْ  الَالَ  آمنُواْآمنُواْ  الَِّذينالَِّذين  َأيهاَأيها  يايا

  ٤٠٤٠  ١١٠١١٠  المائدةالمائدة    علَيكعلَيك  ِنعمِتيِنعمِتي  اذْكُراذْكُر  مريممريم  ابنابن  ِعيسىِعيسى  يايا  اللّهاللّه  قَاَلقَاَل  ِإذِْإذْ

كَذَِلكوكَذَِلكُل  وُلنُفَصاِت  نُفَصاِتالْآيالْآي  تَِبينِلتَسوتَِبينِلتَسِبيُل  وِبيُلسس  ِرِمينجالْمِرِمينج٧٧  ٥٥٥٥  األنعاماألنعام  الْم  
  ١٠٣١٠٣  ٩١٩١  األنعاماألنعام    اللّهاللّه  َأنزَلَأنزَل  ماما  قَالُواْقَالُواْ  ِإذِْإذْ  قَدِرِهقَدِرِه  حقَّحقَّ  اللّهاللّه  قَدرواْقَدرواْ  وماوما

  ٥٦٥٦  ١١٤١١٤  األنعاماألنعام    ِإلَيكُمِإلَيكُم  َأنزَلَأنزَل  الَِّذيالَِّذي  وهووهو  حكَماًحكَماً  َأبتَِغيَأبتَِغي  اللَِّهاللَِّه  فَغَيرفَغَيرأََأ

نمخَفَّتْ و اِزينُهوم لَـِئكفَُأو واْ الَِّذين١٤٩١٤٩  ٩٩  األعرافاألعراف   خَِسر  

ِإن واْ الَِّذيناِتنَا كَذَّبواْ ِبآيرتَكْباسا ونْهالَ ع ١١٠٢٠٢  ٤٠٤٠  األعرافاألعراف   تُفَتَّح  

  ٥٧٥٧  ٤٨٤٨  األعرافاألعراف  ِعجالًِعجالً  حِليِهمحِليِهم  ِمنِمن  بعِدِهبعِدِه  ِمنِمن  موسىموسى  قَومقَوم  واتَّخَذَواتَّخَذَ

نزالْوِئٍذ وموقُّ ين الْحثَقُلَتْ فَم اِزينُهوم لَـِئك١٥٩١٥٩  ٨٨  األعرافاألعراف   فَُأو  

  ٥٥٤،١١٧٤،١١٧،،٢٦٢٦  ١٣٨١٣٨  األعرافاألعراف    قَوٍمقَوٍم  علَىعلَى  فََأتَواْفََأتَواْ  الْبحرالْبحر  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  ِببِنيِببِني  َجاوزنَاَجاوزنَا

ِإنـُؤالِء  ِإنـُؤالِءهه  رتَبمرتَبا  مامم  مهماِطٌل  ِفيِهِفيِه  هباِطٌلوبا  وام٥٤٥٤  ١٣٩١٣٩  األعرافاألعراف    كَانُواْكَانُواْ  م  

  ٥٤٥٤  ١٤٠١٤٠  األعرافاألعراف  علَىعلَى  فَضلَكُمفَضلَكُم  وهووهو  ِإلَـهاًِإلَـهاً  َأبِغيكُمَأبِغيكُم  اللَِّهاللَِّه  َأغَيرَأغَير  قَاَلقَاَل
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  ١٤٨١٤٨  ١٤٤١٤٤  األعرافاألعراف    النَّاِسالنَّاِس  علَىعلَى  اصطَفَيتُكاصطَفَيتُك  ِإنِّيِإنِّي  موسىموسى  يايا  قَاَلقَاَل

  ٩٦٩٦،،١٠١٠  ١٥٦١٥٦  األعرافاألعراف  ِإلَيكِإلَيك  نَانَاهدهد  ِإنَّاِإنَّا

  ١٠٧١٠٧  ١٥٧١٥٧  األعرافاألعراف    يتَّقُونيتَّقُون  ِللَِّذينِللَِّذين  فَسَأكْتُبهافَسَأكْتُبها  شَيٍءشَيٍء  كُلَّكُلَّ  وِسعتْوِسعتْ  ورحمِتيورحمِتي

  ٩٦٩٦  ١٥٨١٥٨  األعرافاألعراف  قُْل يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللِّه ِإلَيكُم جِميعاً 

ِمنوِمنِم  وِمقَوى  قَووسىموسةٌ  مةٌُأمُأم  وندهيوندهقِّ  يقِِّبالْحِبِه  ِبالْحِبِهوو  ِدلُونعيِدلُونع٥٥٥٥  ١٥٩١٥٩  األعرافاألعراف  ي  

َألُونَكسيَألُونَكسِن  يِنعِة  عاعِةالساعالس  انَأيانا  َأياهسراماهسرا  قُْلقُْل  ماِإنَّم١٥٣١٥٣  ١٨٧١٨٧  األعرافاألعراف    ِإنَّم  

ونِريديونِريدطِْفُؤواْ  َأنَأن  يطِْفُؤواْيي  نُوراللِّهاللِّه  نُور  اِهِهمِبَأفْواِهِهم٦٥٦٥  ٣٢٣٢  التوبةالتوبة  ِبَأفْو  

  ٤٧،٤٩٤٧،٤٩،،١١،٥٣١١،٥٣  ٣٠٣٠  التوبةالتوبة  وقَالَِت الْيهود عزير ابن اللَِّه وقَالَِت النَّصارى 

ونِريديونِريدطِْفُؤواْ  َأنَأن  يطِْفُؤواْيي  نُوراللِّهاللِّه  نُور  اِهِهمِبَأفْواِهِهمى  ِبَأفْوْأبيىوْأبيو  اللّه٦٩٦٩  ٣٢٣٢  التوبةالتوبة    اللّه  

 َأِل الَِّذينفَاس كلْنَا ِإلَيا َأنزمم ١٣٨١٣٨  ٩٤٩٤  يونسيونس  فَِإن كُنتَ ِفي شَك  

لَّقَدلَّقَد  كَانفَ  ِفيِفي  كَانوسفَيوسِتِه  يِإخْوِتِهوِإخْواتٌ  واتٌآيآي  اِئِلينلِّلساِئِلين٢٦٢٦  ٧٧  يوسفيوسف  لِّلس  

  ٢٣٢٣  ١١١١  يوسفيوسف    وِإنَّاوِإنَّا  يوسفَيوسفَ  علَىعلَى  تَْأمنَّاتَْأمنَّا  الَالَ  لَكلَك  ماما  َأبانَاَأبانَا  يايا  قَالُواْقَالُواْ

ِسلْهَأرِسلْهنَا  َأرعنَامعغَداًغَداً  م  تَعريتَعري  بلْعيوبلْعيِإنَّا  وِإنَّاوو  لَهلَه  اِفظُونلَحاِفظُون٢٣٢٣  ١٢١٢  يوسفيوسف  لَح  

  ٢٣٢٣  ١٣١٣  ففيوسيوس    يْأكُلَهيْأكُلَه  َأنَأن  وَأخَافُوَأخَافُ  ِبِهِبِه  تَذْهبواْتَذْهبواْ  َأنَأن  لَيحزنُِنيلَيحزنُِني  ِإنِّيِإنِّي  قَاَلقَاَل

  ٢٣٢٣  ١٤١٤  يوسفيوسف    ِإنَّاِإنَّا  عصبةٌعصبةٌ  ونَحنونَحن  الذِّْئبالذِّْئب  َأكَلَهَأكَلَه  لَِئنلَِئن  قَالُواْقَالُواْ

  ٢٣٢٣  ١٥١٥  يوسفيوسف    غَيابِةغَيابِة  ِفيِفي  يجعلُوهيجعلُوه  َأنَأن  وَأجمعواْوَأجمعواْ  ِبِهِبِه  ذَهبواْذَهبواْ  فَلَمافَلَما

  ٢٣٢٣  ١٦١٦  يوسفيوسف  يبكُونيبكُون  ِعشَاءِعشَاء  َأباهمَأباهم  وجاُؤواْوجاُؤواْ

  ٢٣٢٣  ١٧١٧  يوسفيوسف    ِعندِعند  يوسفَيوسفَ  وتَركْنَاوتَركْنَا  تَِبقُتَِبقُنَسنَس  ذَهبنَاذَهبنَا  ِإنَّاِإنَّا  َأبانَاَأبانَا  يايا  قَالُواْقَالُواْ

  ٢٣٢٣  ١٨١٨  يوسفيوسف    لَكُملَكُم  سولَتْسولَتْ  بْلبْل  قَاَلقَاَل  كَِذٍبكَِذٍب  ِبدٍمِبدٍم  قَِميِصِهقَِميِصِه  علَىعلَى  وجآُؤواوجآُؤوا

  ١٠٦١٠٦  ٤٣٤٣  الرعدالرعد  ِباللَِّهِباللَِّه  كَفَىكَفَى  قُْلقُْل  مرسالًمرسالً  لَستَلَستَ  كَفَرواْكَفَرواْ  الَِّذينالَِّذين  ويقُوُلويقُوُل

مويموُل  يدُلتُبدتُب  ضاَألرضاَألر  رغَيرِض  غَيِضاَألراَألر  السوالساتُوواتُمو١٥٤١٥٤  ٤٨٤٨  إبراهيمإبراهيم      م  

  ٩١٩١  ٩٩  الحجرالحجر  لَحاِفظُونلَحاِفظُون  لَهلَه  وِإنَّاوِإنَّا  الذِّكْرالذِّكْر  نَزلْنَانَزلْنَا  نَحننَحن  ِإنَّاِإنَّا

  ١٢٢١٢٢  ٣٦٣٦  النحلالنحل  اللَّه  ولَقَد بعثْنَا ِفي كُلِّ ُأمٍة رسوالً َأِن اعبدواْ

عادعِبيِل  ِإلَىِإلَى  ادِبيِلسس  كبركبِة  رِةِبالِْحكْمِعظَِة  ِبالِْحكْموالْمِعظَِةووالْمنَِة  وسنَِةالْحس٧،٥٧،٥  ١٢٥١٢٥  النحلالنحل    الْح  

  ٨٥٨٥  ٢٢  اإلسراءاإلسراء    لِّبِنيلِّبِني  هدىهدى  وجعلْنَاهوجعلْنَاه  الِْكتَابالِْكتَاب  موسىموسى  وآتَينَاوآتَينَا

  ١٥٩١٥٩  ١٣١٣  اإلسراءاإلسراء   لَه ونُخِْرج عنُِقِه ِفي طَآِئره َألْزمنَاه ِإنساٍن وكُلَّ

َألُونَكسيوَألُونَكسيِن  وِنعوِح  عوِحالرقُِلقُِل  الر  وحالروحالر  ِمنِر  ِمنِرَأمي  َأمبيرب١٣١١٣١  ٨٥٨٥  اإلسراءاإلسراء  ر  

  ١٠٤١٠٤  ٨٨٨٨  اإلسراءاإلسراء  قُل لَِّئِن اجتَمعِت اِإلنس والِْجن علَى َأن يْأتُواْ 

َأوَأو  كُونيكُوني  لَكتٌ  لَكيتٌبين  بنمٍف  مخْرٍفزخْرز  َأوقَى  َأوقَىتَر١٤٦١٤٦  ٩٣٩٣  اإلسراءاإلسراء    ِفيِفي  تَر  
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  ٥٦٥٦  ١٠٧١٠٧  اإلسراءاإلسراء    الِْعلْمالِْعلْم  ُأوتُواُأوتُوا  الَِّذينالَِّذين  ِإنِإن  تُْؤِمنُواتُْؤِمنُوا  الال  َأوَأو  ِبِهِبِه  آِمنُواآِمنُوا  قُْلقُْل

قُولُونيوقُولُونيو  انحبسانحبنَا  سبنَاربر  ِإنِإن  كَانكَان  دعودعنَا  وبنَاربوالً  رفْعوالًلَمفْع٥٦٥٦  ١٠٨١٠٨  اإلسراءاإلسراء  لَم  

ونِخريوونِخريِلَألذْقَاِنِلَألذْقَاِن  و  كُونبيكُونبي  مهِزيديومهِزيدي٥٦٥٦  ١٠٩١٠٩  اإلسراءاإلسراء  خُشُوعاًخُشُوعاً  و  

كَانوكَانو  لَهلَه  رثَمراِحِبِه  فَقَاَلفَقَاَل  ثَماِحِبِهِلصِلص  وهووهو  هاِورحيهاِورحَأنَاَأنَا  ي  َأكْثَر٤٤  ٣٤٣٤  الكهفالكهف    َأكْثَر  
  ٤٤  ٣٧٣٧  الكهفالكهف    خَلَقَكخَلَقَك  ِبالَِّذيِبالَِّذي  َأكَفَرتََأكَفَرتَ  يحاِورهيحاِوره  وهووهو  صاِحبهصاِحبه  لَهلَه  قَاَلقَاَل

  ٣٢٣٢  ٢٧٢٧  مريممريم  شَيئاًشَيئاً  ِجْئِتِجْئِت  لَقَدلَقَد  مريممريم  يايا  قَالُواقَالُوا  تَحِملُهتَحِملُه  قَومهاقَومها  ِبِهِبِه  فَأتَتْفَأتَتْ

  ٣٢٣٢  ٢٨٢٨  مريممريم    وماوما  سوٍءسوٍء  امرَأامرَأ  َأبوِكَأبوِك  كَانكَان  ماما  هارونهارون  ُأخْتَُأخْتَ  يايا

  ٣٢٣٢  ٢٩٢٩  مريممريم    الْمهِدالْمهِد  ِفيِفي  كَانكَان  منمن  نُكَلِّمنُكَلِّم  كَيفَكَيفَ  قَالُواقَالُوا  ِإلَيِهِإلَيِه  فََأشَارتْفََأشَارتْ

  ٣٢٣٢  ٣٠٣٠  مريممريم  نَِبياًنَِبياً  وجعلَِنيوجعلَِني  الِْكتَابالِْكتَاب  آتَاِنيآتَاِني  اللَِّهاللَِّه  عبدعبد  ِإنِّيِإنِّي  قَاَلقَاَل

  ٣٢٣٢  ٣١٣١  مريممريم    ِبالصلَاِةِبالصلَاِة  وَأوصاِنيوَأوصاِني  كُنتُكُنتُ  ماما  َأينَأين  اركاًاركاًمبمب  وجعلَِنيوجعلَِني

  ٣٢٣٢  ٣٢٣٢  مريممريم  شَِقياًشَِقياً  جباراًجباراً  يجعلِْنييجعلِْني  ولَمولَم  ِبواِلدِتيِبواِلدِتي  وبراًوبراً

لَامالسولَامالسو  لَيعلَيع  مويموِلدتُّ  يِلدتُّوو  مويومويوتُ  ووتَُأمَأم  مويومويثُ  وعثُُأبع٣٢٣٢  ٣٣٣٣  مريممريم  ُأب  

اذْكُرواذْكُرى  الِْكتَاِبالِْكتَاِب  ِفيِفي  ووسىموسِإنَِّإنَّ  مهه  كَانخْلَصاً  كَانخْلَصاًمم  كَانوكَان١٤٨١٤٨  ٥١٥١  مريممريم    و  

  ٧٩٧٩  ٦١٦١  مريممريم    ِبالْغَيِبِبالْغَيِب  ِعبادهِعباده  الرحمنالرحمن  وعدوعد  الَِّتيالَِّتي  عدٍنعدٍن  جنَّاِتجنَّاِت

  ٨١٨١  ٦٤٦٤  مريممريم    َأيِدينَاَأيِدينَا  بينبين  ماما  لَهلَه  ربكربك  ِبَأمِرِبَأمِر  ِإلَّاِإلَّا  نَتَنَزُلنَتَنَزُل  وماوما

  ٦٢٦٢  ٩٣٩٣  مريممريم    ييآِتآِت  ِإلَّاِإلَّا  والَْأرِضوالَْأرِض  السماواِتالسماواِت  ِفيِفي  منمن  كُلُّكُلُّ  ِإنِإن

  ٢٩٢٩،،٥٧٥٧  ٨٥٨٥  طهطه    وَأضلَّهموَأضلَّهم  بعِدكبعِدك  ِمنِمن  قَومكقَومك  فَتَنَّافَتَنَّا  قَدقَد  فَِإنَّافَِإنَّا  قَاَلقَاَل

جفََأخْرجفََأخْر  ملَهمالً  لَهالًِعجداً  ِعجسداًجسج  لَّهلَّه  ارخُوارـذَآ  فَقَالُواْفَقَالُواْ  خُوـذَآه٢٩٢٩،،٥٧٥٧  ٨٧٨٧  طهطه    ه  

  ١٢١٢٢٢  ٢٥٢٥  األنبياءاألنبياء  َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَيِه  ومآ

قُولُونيوقُولُونيتَى  وتَىمذَا  مذَاهه  دعالْودعِإنِإن  الْو  كُنتُمكُنتُم  اِدِقينصاِدِقين١٥٣١٥٣  ٣٨٣٨  األنبياءاألنبياء  ص  

لَقَدولَقَدنَا  ونَاآتَيى  آتَيوسىموسم  ونارهوونارهو  قَانالْفُرقَاناء  الْفُرِضياءوِضي٨٥،٢٨٨٥،٢٨  ٤٨٤٨  األنبياءاألنبياء    و  

  ١١٥١١٥  ٥٢٥٢  الحجالحج  وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ولَا نَِبي ِإلَّا ِإذَا 

 ِبَأن وِنِهذَِلكِمن د ونعدا يم َأنقُّ والْح وه ٤١٤١  ٦٢٦٢  الحجالحج  اللَّه  

اللَّهطَِفي  اللَّهصطَِفييصي  ِمنلَاِئكَِة  ِمنلَاِئكَِةالْمالً  الْمسالًرسر  ِمنوِمنالنَّاِسالنَّاِس  و  ِإن٢٢٢٢  ٧٥٧٥  الحجالحج    ِإن  

  ١٢٢١٢٢  ٢٣٢٣  المؤمنونالمؤمنون  اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من ِإلَـٍه غَيره يا قَوِم

  ١٤٦١٤٦  ٣٢٣٢  الفرقانالفرقان    جملَةًجملَةً  الْقُرآنالْقُرآن  علَيِهعلَيِه  نزَلنزَل  والواللَلَ  كَفَرواكَفَروا  الَِّذينالَِّذين  َقَاَلَقَاَل

  ١٥٧١٥٧  ٣٣٣٣  الفرقانالفرقان  وَأحسنوَأحسن  ِبالْحقِِّبالْحقِّ  ِجْئنَاكِجْئنَاك  ِإالِإال  ِبمثٍَلِبمثٍَل  يْأتُونَكيْأتُونَك  والوال

لَمَأولَمكُن  َأوكُنيي  ملَّهمةً  لَّهةًآيَأنَأن  آي  هلَمعيهلَمعاء  يلَماءعلَمِني  عِنيباِئيَل  براِئيَلِإسر١٠٧١٠٧  ١٩٧١٩٧  الشعراءالشعراء  ِإس  

الَِّذينالَِّذين  منَاهآتَيمنَاهالِْكتَاالِْكتَا  آتَيبِلِه  ِمنِمن  بِلِهقَبم  قَبمهِبِهِبِه  ه  ْؤِمنُونيْؤِمنُون٥٧٥٧  ٥٢٥٢  القصصالقصص  ي  
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  ١١٠١١٠  ٤٨٤٨  القصصالقصص  فَلَما جاءهم الْحقُّ ِمن ِعنِدنَا قَالُوا لَولَا ُأوِتي ِمثَْل

  ١٠٨١٠٨  ٤٩٤٩  القصصالقصص  قُْل فَْأتُوا ِبِكتَاٍب من ِعنِد اللَِّه هو َأهدى ِمنْهما 

الَِّذينالَِّذين  منَاهآتَيمنَاهآتَي  الِْكتَابِلِه  ِمنِمن  الِْكتَابِلِهقَبم  قَبمهِبِهِبِه  ه  ْؤِمنُونيْؤِمنُون٦٠٦٠  ٥٥٢٢  القصصالقصص  ي  

  ٦٠٦٠  ٥٥٣٣  القصصالقصص    ربنَاربنَا  ِمنِمن  الْحقُّالْحقُّ  ِإنَّهِإنَّه  ِبِهِبِه  آمنَّاآمنَّا  قَالُواقَالُوا  علَيِهمعلَيِهم  يتْلَىيتْلَى  وِإذَاوِإذَا

لَِئكُأولَِئكُأو  نْؤتَوينْؤتَوي  هرَأجهرِن  ممَأجتَيرِنمتَيرا  ماِبموا  ِبمربواصرب٦٠٦٠  ٥٤٥٤  القصصالقصص      ص  

َألُكسي ِن النَّاسِة عاعاِإنَّ قُْل السا مهِعلْم ١٦٦١٦٦  ٦٣٦٣  األحزاباألحزاب  ِعند  

  أأ  ٧٠٧٠  األحزاباألحزاب    سِديداًسِديداً  قَوالًقَوالً  وقُولُواوقُولُوا  اللَّهاللَّه  اتَّقُوااتَّقُوا  آمنُواآمنُوا  الَِّذينالَِّذين  َأيهاَأيها  يايا
ِلحصيِلحصي  لَكُملَكُم  الَكُممَأعالَكُممَأع  غِْفريوغِْفريو  لَكُملَكُم  كُمذُنُوبكُمن  ذُنُوبمنومو  ِطعيِطعأأ  ٧١٧١  األحزاباألحزاب    ي  

لَامسلَاملَى  سلَىعى  عوسىموسم  ونارهووناره٢٨،١٤٨٢٨،١٤٨  ١١٢٠٢٠  الصافاتالصافات  و  

 ونقَاَل الْكَاِفرو منْهم نِذرم ماءهوا َأن جِجبع٤٤٤٤  ٥٥  صص  و  

ابجع ءذَا لَشَيه اِحداً ِإنةَ ِإلَهاً وَل الْآِلهع٤٤٤٤  ٦٦  صص  َأج  

تُهضِميعاً قَبج ضالَْأرِرِه وقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدم٦٤٦٤  ٦٧٦٧  الزمرالزمر  و  

ِلب ا كَانمو ياً َأوحِإلَّا و اللَّه هكَلِّم١٠١١٠١  ٥١٥١  الشورىالشورى  شٍَر َأن ي  

  ١٥٣١٥٣  ١٨١٨  الشورىالشورى    آمنُواآمنُوا  والَِّذينوالَِّذين  ِبهاِبها  يْؤِمنُونيْؤِمنُون  لَالَا  الَِّذينالَِّذين  ِبهاِبها  يستَعِجُليستَعِجُل

  ١٨١١٨١  ٤٩٤٩  القمرالقمر  ِبقَدٍرِبقَدٍر  خَلَقْنَاهخَلَقْنَاه  شَيٍءشَيٍء  كُلَّكُلَّ  ِإنَّاِإنَّا

قَدقَد  ِمعسِمعس  اللَّهَل  اللَّهَلقَوالَِّتيالَِّتي  قَو  اِدلُكتُجاِدلُكا  ييفِِف  تُجِجهوازِجهو٥٥  ١١  المجادلةالمجادلة    ز  
  ١٨١١٨١  ٥٥  الحشرالحشر    علَىعلَى  قَاِئمةًقَاِئمةً  تَركْتُموهاتَركْتُموها  َأوَأو  لِّينٍَةلِّينٍَة  منمن  قَطَعتُمقَطَعتُم  ماما

  ٣٠٣٠  ٥٥  الصفالصف    وقَدوقَد  تُْؤذُونَِنيتُْؤذُونَِني  ِلمِلم  قَوِمقَوِم  يايا  ِلقَوِمِهِلقَوِمِه  موسىموسى  قَاَلقَاَل  وِإذْوِإذْ

  ٣٢٣٢  ٦٦  الصفالصف    ِإنِّيِإنِّي  ِإسراِئيَلِإسراِئيَل  بِنيبِني  يايا  مريممريم  ابنابن  ِعيسىِعيسى  قَاَلقَاَل  وِإذْوِإذْ

  ٩٩٩٩  ١٤١٤  الصفالصف  يا َأيها الَِّذين َآمنُوا كُونوا َأنصار اللَِّه كَما قَاَل 

قُولُونيتَى وذَا مه دعِإن الْو كُنتُم اِدِقين١٦٦١٦٦  ٢٥٢٥  الملكالملك  ص  

  ١٦٦١٦٦  ٢٦٢٦  الملكالملك  مِبين نَِذير َأنَا وِإنَّما اللَِّه ِعند الِْعلْم ِإنَّما قُْل

  ١٦٦١٦٦  ٢٧٢٧  الملكالملك   كَفَروا الَِّذين وجوه ِسيَئتْ زلْفَةً وهرَأ فَلَما

َمعَمع  اءلُونتَسياءلُونتَس١١٤١١٤  ١١  النبأالنبأ    ي  

  ١١٤١١٤  ٢٢  النبأالنبأ  الْعِظيِمالْعِظيِم  النَّبِإالنَّبِإ  عِنعِن

َألُونَكسِن يِة عاعالس انا َأياهسر١٦٦١٦٦  ٤٢٤٢  النازعاتالنازعات  م  

ا ِمن َأنتَ ِفيماه١٦٦١٦٦  ٤٣٤٣  النازعاتالنازعات  ِذكْر  

  ١٦٦١٦٦  ٤٤٤٤  النازعاتالنازعات  منتَهاها ربك ِإلَى

  ١٦٦١٦٦  ٤٥٤٥  النازعاتالنازعات  يخْشَاها من منِذر َأنتَ ِإنَّما
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مكََأنَّه موا ينَهوري ثُوا لَملْبةً ِإلَّا يِشيع ا َأواهح١٦٦١٦٦  ٤٦٤٦  النازعاتالنازعات  ض  

ِإنَّهِإنَّه  ظَنلَّنلَّن  َأنَأن  ظَن  ورحيورح٣٣  ١٤١٤  االنشقاقاالنشقاق  ي  
  ٤٣،٦٤٤٣،٦٤  ١١  اإلخالصاإلخالص  قُْل هو اللَّه َأحد

دمالص ٤٣،٦٤٤٣،٦٤  ٢٢  اإلخالصاإلخالص  اللَّه  

ولَدي لَمو ِلدي ٤٣،٦٤٤٣،٦٤  ٣٣  اإلخالصاإلخالص  لَم  

دا َأحكُفُو لَه كُني لَم٤٣،٦٤٤٣،٦٤  ٤٤  اإلخالصاإلخالص  و  
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  األحاديثاألحاديث  فهرسفهرس  ::ثانياًثانياً
  رقمرقم  الحديثالحديث  طرفطرف

  الصفحةالصفحة

  ١٥٣،١٥٤١٥٣،١٥٤    تُبدُلتُبدُل  ﴿يوم﴿يوم  ::كتابهكتابه  فيفي  اهللاهللا  يقوليقول  ذذإإ  أرأيتأرأيت  ::وقالوقال  اليهود،اليهود،  منمن  حبرحبر  ��  النبيالنبي  أتىأتى

  ٤٤٤٤    فكلموهفكلموه  عديعدي  بنبن  وشاسوشاس  عمروعمرو  بنبن  وبحريوبحري  أضاءأضاء  بنبن  نعماننعمان  ��  اهللاهللا  رسولرسول  أتىأتى

  ٤٦٤٦    وشاسوشاس  دحيةدحية  بنبن  ومحمدومحمد  أوفىأوفى  بنبن  ونعمانونعمان  مكشممكشم  بنبن  سالمسالم  ��  اهللاهللا  رسولرسول  أتىأتى

  ١٠٣١٠٣    عمروعمرو  بنبن  وبحريوبحري  أصانأصان  بنبن  وعمروعمر  سيحانسيحان  بنبن  محمودمحمود  ��  اهللاهللا  رسولرسول  أتىأتى

  ١٣٩١٣٩   نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع �ول اهللا أتى رس

  ٤٣٤٣  يا محمد هذا اهللا خلق الخلق فمن :  ، فقالوا�أتى رهط من اليهود نبي اهللا 

  ٦٥٦٥    الَِّذيالَِّذي  ذَاذَا  منمن ّّ ﴿﴿  ::تعالىتعالى  قولهقوله  نزولنزول  بعدبعد  المدراسالمدراس  بيتبيت  دخلدخل  ��  الصديقالصديق  بكربكر  أباأبا  أنأن

  ٧٣٧٣  الجسدالجسد  فيفي  التيالتي  الروحالروح  تعذبتعذب  وكيفوكيف  الروحالروح  ماما  أخبرناأخبرنا  ��  للنبيللنبي  قالواقالوا  اليهوداليهود  أنأن

  ١٢٨١٢٨  . ِإن الْيهود قَوم بهتٌ ، وِإنَّهم ِإن يعلَموا ِبِإسالَِمى قَبَل َأن تَسَألَهم يبهتُوِنى 

 ِن النَِّبىما ِفى زُأنَاس َأن�ونَا يبى رْل نَروَل اللَِّه ، هسا رِة  قَالُوا يامالِْقي ٤٨٤٨  م  

  ٧٥٧٥   عدو الْيهوِد ِمن الْمالَِئكَِة- علَيِه السالَم -ِإن ِجبِريَل 

  ٨٧٨٧   حتَّى جاء �ُأِتى ِبيهوِدى ويهوِديٍة قَد زنَيا فَانْطَلَقَ رسوُل اللَِّه   ��  اهللاهللا  رسولرسول  أنأن

اِء ِمنثََل اَألنِْبيمثَِلى وم ِإالَِّإن ، لَهمَأجو نَهستًا فََأحينَى بٍل بجثَِل رِلى كَم١١٦١١٦   قَب  

  ٥٨٥٨    فتقاضىفتقاضى  دنانير،دنانير،  ��  اهللاهللا  رسولرسول  علىعلى  لهله  كانكان  جريجرة،جريجرة،  لهله  يقاليقال  كانكان  يهودياًيهودياً  أنأن

  ١٢٢١٢٢ عالٍَّت َأنَا َأولَى النَّاِس ِبِعيسى ابِن مريم ِفى الدنْيا واآلِخرِة ، واَألنِْبياء ِإخْوةٌ ِل

  ٧٩٧٩    خيرهخيره  بالقدربالقدر  وتؤمنوتؤمن  اآلخراآلخر  واليومواليوم  ورسلهورسله  وكتبهوكتبه  ومالئكتهومالئكته  باهللاباهللا  تؤمنتؤمن  أنأن  اإليماناإليمان

  ٥٧،١٥٣٥٧،١٥٣   الْمِدينَةَ فََأتَاه، فَقَاَل ِإنِّى ساِئلُك عن ��بلَغَ عبد اللَِّه بن سالٍَم مقْدم رسوِل اللَِّه 

  ١٥٤١٥٤  خُبزةً واِحدةً ، يتَكَفَُّؤها الْجبار ِبيِدِه ، كَما تَكُون اَألرض يوم الِْقيامِة 

  ١٢٥١٢٥    عندعند  منمن  باأللواحباأللواح  جاءجاء  موسىموسى  إنإن  ::فقالوافقالوا  ،،��  اهللاهللا  رسولرسول  إلىإلى  اليهوداليهود  منمن  أناسأناس  جاءجاء

  ٧١٧١    يجعليجعل  اهللاهللا  أنأن  نجدنجد  إناإنا  محمدمحمد  يايا((  ::فقالفقال  ��  اهللاهللا  رسولرسول  إلىإلى  األحباراألحبار  منمن  حبرحبر  جاءجاء

  ١٠٣١٠٣    النبيالنبي  لهله  فقالفقال  ��  النبيالنبي  يخاصميخاصم  الصيف،الصيف،  بنبن  مالكمالك  لهله  يقاليقال  اليهوداليهود  منمن  رجلرجل  جاءجاء

  ٨٦،١١٦٨٦،١١٦    بكتاببكتاب  تأتيناتأتينا  أالأال  القاسمالقاسم  أباأبا  يايا  ::فقالوافقالوا  محتبمحتب  وهووهو  ��  النبيالنبي  إلىإلى  يهوديهود  منمن  ناسناس  جاءجاء

  ١٣٤١٣٤  كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما: حدثت صفية فقالت

ي لّمسِه ولَيع لّى اللّهوُل اللِّه صسا رعدمهذّرحِفيِه و مهغّبرلَاِم وإلَى الِْإس ود١٣٩١٣٩  ه  

  ٤٦٤٦    نحننحن  قالواقالوا  ؟؟  أنتمأنتم  منمن  فقلتفقلت  ،،  اليهوداليهود  منمن  برهطبرهط  مررتمررت  كأنيكأني  النائمالنائم  يرىيرى  فيمافيما  رأيترأيت

  ١٢٩١٢٩    بشّربشّر  قدقد  بهبه  تجدونتجدون  هلهل  ،،  تقرؤونتقرؤون  الذيالذي  بكتابكمبكتابكم  أسألكمأسألكم  ::فقالفقال  اليهوداليهود  ��  النبيالنبي  سألسأل
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  ١٤٥،١٦٢١٤٥،١٦٢    غيرغير  األرضاألرض  تبدلتبدل  يوميوم  الناسالناس  أينأين  ::فقالفقال  ،،  ��    اهللاهللا  رسولرسول  اليهوداليهود  منمن  حبرحبر  سألسأل

  ٧٤٧٤   وهو ِفى َأرٍض �سِمع عبد اللَِّه بن سالٍَم ِبقُدوِم رسوِل اللَِّه 

  ٩٧٩٧  أتتهمأتتهم  ��  اهللاهللا  رسولرسول  علىعلى  النصارىالنصارى  منمن  نجراننجران  أهلأهل  قدمقدم  لمالما  ::قالقال  عباسعباس  ابنابن  عنعن

  ١٣١١٣١  ى خَِرِب الْمِدينَِة ، وهو يتَوكَُّأ  ِف� بينَا َأنَا َأمِشى مع النَِّبى ��عن ابن مسعود 

  ٤٢٤٢  َأن تَجعَل ِللَِّه ِندا: قلت يا رسوَل اللَِّه َأى الذَّنِْب َأعظَم قَاَل: عن ابن مسعود قال

  ٨٨٨٨    أبيأبي  بينبين  ��  اهللاهللا  رسولرسول  فتلقانيفتلقاني  المدينةالمدينة  إلىإلى  خرجتُخرجتُ((  ::قالقال  العقيليالعقيلي  صخرصخر  أبيأبي  عنعن

  ١٣٠١٣٠   فَجاء حبر ِمن َأحباِر الْيهوِد �كُنْتُ قَاِئما ِعنْد رسوِل اللَِّه :  قال��عن ثوبان 

  ٩٤٩٤    منمن  أصابهأصابه  بكتاببكتاب  ��  النبيالنبي  أتىأتى  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  أنأن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  جابرجابر  عنعن

  ١٣٣،١٥٦١٣٣،١٥٦   ِمن يهود ِفي بِني عبِد الَْأشْهِلكَان لَنَا جار: عن سلمة بن سالمة بن وقش قال

  ١٥٦١٥٦  دخَلَتْ علَى عجوزاِن ِمن عجِز يهوِد الْمِدينَِة: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

 وا ِإلَى النَِّبىاءج ودهالْي رضى اهللا عنهما َأن رمِن عِد اللَِّه ببع نٍل ��عج١٠٨١٠٨   ِبر  

  ١٣٦١٣٦ لَِقيتُ عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِصى فَقُلْتُ َأخِْبرِنى : قَاَل  يساريسار  بنبن  عطاعطا  عنعن

  ١٣٠١٣٠  يا ابن الخطاب ما من: فبينما أنا عندهم ذات يوم، قالوا:  قال��عن عمر

  ١٠٧١٠٧  اهللاهللا  رسولرسول  يايا  قلناقلنا  ::قالقال  العلمالعلم  ذهابذهاب  عندعند  وذاكوذاك  ::فقالفقال  شيئاًشيئاً  ��  النبيالنبي  ذكرذكر  فقدفقد

  ١٠٥١٠٥    وماوما  نعرفه،نعرفه،  بشيءبشيء  جئتناجئتنا  ماما  محمدمحمد  يايا  ��  اهللاهللا  لرسوللرسول  الفطيوميالفطيومي  صورياصوريا  بنبن  قالقال

  ١٥٣١٥٣    متىمتى  أخبرناأخبرنا  محمدمحمد  يايا  ::��  اهللاهللا  لرسوللرسول  زيدزيد  بنبن  وسمولوسمول  قشيرقشير  أبيأبي  ابنابن  حملحمل  قالقال

  ١٢٧١٢٧    تقولتقول  كماكما  اهللاهللا  منمن  رسوالًرسوالً  كنتكنت  إنإن  محمدمحمد  يايا  ��  اهللاهللا  لرسوللرسول  حريملةحريملة  بنبن  رافعرافع  قالقال

  ١٠٤١٠٤    تنزلهتنزله  بكتاببكتاب  ائتناائتنا  محمدمحمد  يايا  ��  اهللاهللا  لرسوللرسول  زيدزيد  بنبن  ووهبووهب  حريملةحريملة  بنبن  رافعرافع  قالقال

ِرضصلى اهللا عليه وسلم فَم النَِّبى مخْدي وِدىهي غُالَم ٥٨٥٨  كَان  

  ٩٤٩٤  إليناإلينا  أنزلأنزل  وماوما  باهللاباهللا  آمناآمنا  قولواقولوا  وو  تكذبوهمتكذبوهم  والوال  الكتابالكتاب  أهلأهل  تصدقواتصدقوا  الال

 تْ ِللنَِّبىِديُأه ربتْ خَيا فُِتحفَقَاَل �لَم مشَاةٌ ِفيها س  النَِّبى�نم وا ِإلَىعم١٣٢،١٦٠١٣٢،١٦٠   اج  

  ١٢٩١٢٩  � الْمِدينَةَ انْجفََل النَّاس ِإلَيِه وِقيَل قَِدم رسوُل اللَِّه �لَما قَِدم رسوُل اللَِّه 

ودهِبى الْي نوِد آلمهالْي ةٌ ِمنشَرِبى ع نآم ١٣٤١٣٤  لَو  

  ١٣٤١٣٤  يهوِد لَم يبقَ علَى ظَهِرها يهوِدى ِإالَّ َأسلَملَو تَابعِنى عشْرةٌ ِمن الْ

رمر٩٠٩٠  علمائهمعلمائهم  منمن  رجالًرجالً  ��  النبيالنبي  فدعافدعا  ،،مجلودمجلود  محمممحمم  بيهوديبيهودي  ��  النبيالنبي  علىعلى  م  

  ٧١٧١    يايا  تقولتقول  كيفكيف  ::فقالفقال  ،،  حدثناحدثنا  يهودييهودي  يايا  ��  ::النبيالنبي  لهله  فقالفقال  ��  بالنبيبالنبي  يهودييهودي  مرمر

  ١٦٦١٦٦  يعلميعلم  والوال  اهللاهللا  إالإال  األرحاماألرحام  تغيضتغيض  ماما  يعلميعلم  والوال  اهللا،اهللا،  إالّإالّ  يعلمهايعلمها  الال  خمسخمس  الغيبالغيب  مفاتيحمفاتيح

  ٨٠٨٠   الفجرالفجر  صالةصالة  فيفي  ويجتمعونويجتمعون  ،،  بالنهاربالنهار  ومالئكةومالئكة  بالليلبالليل  مالئكةمالئكة  فيكمفيكم  يتعاقبونيتعاقبون
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  والمراجعوالمراجع  المصادرالمصادر  فهرسفهرس  ::ثالثاًثالثاً
  الكريمالكريم  القرآنالقرآن

  

  الحنبليالحنبلي  أحمدأحمد  بنبن  الواحدالواحد  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  ::تأليفتأليف  المختارة،المختارة،  األحاديثاألحاديث  ))١١

  النهضةالنهضة  مكتبةمكتبة  ::النشرالنشر  داردار  دهيش،دهيش،  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  الملكالملك  عبدعبد  ::تحقيقتحقيق  المقدسي،المقدسي،

  ..  األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  ،،  هـهـ١٤١٠١٤١٠  ––  المكرمةالمكرمة  مكةمكة  --  الحديثةالحديثة
  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  والنبوات،والنبوات،  والمعادوالمعاد  التوحيدالتوحيد  علىعلى  الشرائعالشرائع  اتفاقاتفاق  إلىإلى  الثقاتالثقات  إرشادإرشاد  ))٢٢

  الكتبالكتب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  الناشر،الناشر،  بإشرافبإشراف  ءءالعلماالعلما  منمن  جماعةجماعة  الشوكاني،الشوكاني،  عليعلي

  ..  مم١٩٨٤١٩٨٤  --  هـهـ١٤٠٤١٤٠٤  --األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  --  لبنانلبنان  --  العلميةالعلمية
  محمدمحمد  بنبن  محمدمحمد  السعودالسعود  أبيأبي  ::تأليفتأليف  الكريم،الكريم،  القرآنالقرآن  مزايامزايا  إلىإلى  السليمالسليم  العقلالعقل  إرشادإرشاد  ))٣٣

  ..  بيروتبيروت  ––  العربيالعربي  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار  ::النشرالنشر  داردار  العمادي،العمادي،
  الخوارزميالخوارزمي  عمرعمر  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عمرعمر  بنبن  محمودمحمود  القاسمالقاسم  أبوأبو  ::تأليفتأليف  البالغة،البالغة،  أساسأساس  ))٤٤

  ..  مم١٩٧٩١٩٧٩  هـهـ١٣٩٩١٣٩٩  --  الفكرالفكر  داردار  ::النشرالنشر  داردار  الزمخشري،الزمخشري،
  عدس،عدس،  يوسفيوسف  محمدمحمد  ترجمةترجمة  بجوفيتش،بجوفيتش،  عزتعزت  عليعلي  والغرب،والغرب،  الشرقالشرق  بينبين  اإلسالماإلسالم  ))٥٥

  ..  مم١٩٩٤١٩٩٤  --  هـهـ١٤١٤١٤١٤  ،،١١طط  الحديث،الحديث،  العلمالعلم  مؤسسةمؤسسة  بيروت،بيروت،
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : اإلصابة في تمييز الصحابة، تأليف )٦

 -دار الجيل :  دار النشر،علي محمد البجاوي: تحقيق عسقالني الشافعي،ال
 ..م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ األولى: الطبعة –بيروت 

محمد حافظ الشريدة، : أصول العقيدة في التوراة المحرفة عرض ونقد تأليف  ))٧٧
  .فلسطين -نابلس-كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية

ن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني محمد رحمت اهللا ب  ::تأليفتأليف  الحق،الحق،  إظهارإظهار  ))٨٨
الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر : الهندي الحنفي  دراسة وتحقيق وتعليق

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة : خليل ملكاوي، الناشر
  .  م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠األولى، :  السعودية، الطبعة–واإلرشاد 

  محمدمحمد  ::تحقيقتحقيق  الشافعي،الشافعي،  الماورديالماوردي  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  الحسنالحسن  أبوأبو  ::تأليفتأليف  النبوة،النبوة،  أعالمأعالم  ))٩٩

  --  العربيالعربي  الكتابالكتاب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  ،،األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  ،،البغداديالبغدادي  باهللاباهللا  المعتصمالمعتصم
  ..مم١٩٨٧١٩٨٧  هـهـ١٤٠٧١٤٠٧  --  لبنانلبنان  --  بيروتبيروت

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تأليف  ))١٠١٠
 – بيروت -دار المعرفة :  دار النشر،محمد حامد الفقي: تحقيقأبو عبد اهللا، 

  .م١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥ -الثانية: الطبعة
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إفحام اليهود، وقصة إسالم السموأل، ورؤياه النبي صلى اهللا عليه وسلم،  )١١
الدكتور محمد عبد : تحقيق اإلمام المهتدي السموأل بن يحيى المغربي،: تأليف

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠-الثالثة : الطبعة –بيروت- دار الجيل،اهللا الشرقاوي
م في الدفاع عن القضايا القرآنية، لمحمد بن عبد اهللا مسلمو أهل الكتاب وأثره )١٢

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧-األولى: الطبعة - الرياض-نشر، دار الفرقان للالسحيم
  --  الكتبالكتب  عالمعالم  ::النشرالنشر  داردار  السعدي،السعدي،  جعفرجعفر  بنبن  عليعلي  القاسمالقاسم  أبوأبو  ::تأليفتأليف  األفعال،األفعال،  ))١٣١٣

  ..  مم١٩٨١٩٨٣٣  هـهـ١٤٠٣١٤٠٣  --األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  --  بيروتبيروت
أحمد بن عبد : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تأليف )١٤

:  دار النشر،محمد حامد الفقي: تحقيق الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،
 .هـ ١٣٦٩ -الثانية: الطبعة – القاهرة -مطبعة السنة المحمدية 

  --  صادرصادر  داردار  ::النشرالنشر  داردار  فنديك،فنديك،  أدوردأدورد  ::تأليفتأليف  مطبوع،مطبوع،  هوهو  بمابما  القنوعالقنوع  اكتفاءاكتفاء  ))١٥١٥
  ..مم١٨٩٦١٨٩٦  --  بيروتبيروت

أبو الربيع : االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة الخلفاء، تأليف )١٦
محمد كمال الدين عز الدين . د : سليمان بن موسى الكالعي األندلسي، تحقيق

 ..هـ١٤١٧ -األولى : الطبعة ، بيروت–عالم الكتب : دار النشر، علي

  مالكمالك  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  م،م،الكالالكال  بتثليثبتثليث  األعالماألعالم  إكمالإكمال  ))١٧١٧

--  القرىالقرى  أمأم  جامعةجامعة  ::النشرالنشر  داردار  ،،الغامديالغامدي  حمدانحمدان  بنبن  سعدسعد  ::تحقيقتحقيق  الجياني،الجياني،  الطائيالطائي
  ..مم١٩٨٤١٩٨٤  هـهـ١٤٠٤١٤٠٤  ،،  األولى،األولى،  ::الطبعةالطبعة  السعودية،السعودية،  المملكةالمملكة  --  المكرمةالمكرمة  مكةمكة
  عليهمعليهم  ومحمدومحمد  عيسىعيسى  وو  موسىموسى  عندعند  الدينالدين  وحدةوحدة  حولحول  ودراساتودراسات  برنابابرنابا  إنجيلإنجيل )١٨

  ::الطبعةالطبعة  --  كويتكويت  --  القلمالقلم  داردار  ::النشرالنشر  داردار  فاضل،فاضل،  أحمدأحمد  اهللاهللا  سيفسيف  ::تأليفتأليف  السالم،السالم،
 .مم١٩٨٣١٩٨٣  --  هـهـ١٤٠٣١٤٠٣  --  الثانيةالثانية

 :تحقيق اهللا، عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد :تأليف الفوائد، بدائع  ))١٩١٩
 نزار مكتبة :النشر دار ،العدوي الحميد عبد عادل - عطا العزيز عبد هشام

  .م١٩٩٦ – هـ١٤١٦-األولى :الطبعة – المكرمة مكة - الباز مصطفى
  ..   بيروت–البداية والنهاية، البن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف   ))٢٠٢٠
  جرادة،جرادة،  أبيأبي  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  عمرعمر  الدينالدين  كمالكمال  ::تأليفتأليف  حلب،حلب،  تاريختاريخ  فيفي  الطلبالطلب  بغيةبغية )٢١

  .الفكرالفكر  داردار  ::النشرالنشر  داردار  زكار،زكار،  سهيلسهيل  ..دد  ::تحقيقتحقيق
  ..األولىاألولى  الطبعةالطبعة  الكتب،الكتب،  عالمعالم  ة،ة،ميمميمطعطع  صابرصابر  الكريم،الكريم،  القرآنالقرآن  فيفي  إسرائيلإسرائيل  بنوبنو  ))٢٢٢٢
--دكتوراهدكتوراه  رسالةرسالة  الطنطاوي،الطنطاوي،  سيدسيد  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  والسنة،والسنة،  القرآنالقرآن  فيفي  اسرائيلاسرائيل  بنوبنو   )٢٣

 .  مم٢٠٠٠٢٠٠٠--هـهـ١٤٢٠١٤٢٠--الثانيةالثانية  الطبعةالطبعة  القاهرة،القاهرة،--الشروقالشروق  داردار  ::النشرالنشر  داردار  منشورة،منشورة،
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محمد مرتضى الحسيني : تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف  ))٢٤٢٤
    ..دار الهداية:  دار النشر،قينمجموعة من المحق: تحقيق الزبيدي،

دار االلبشير للثقافة : محمد سعيد مرسي، دار النشر: تاريخ اليهود، تأليف )٢٥
 .م٢٠٠١، الطبعة األولىطنطا ، -والعلوم

  أبيأبي  ::تأليفتأليف  األماثل،األماثل،  منمن  حلهاحلها  منمن  وتسميةوتسمية  فضلهافضلها  وذكروذكر  دمشقدمشق  مدينةمدينة  تاريختاريخ    ))٢٦٢٦

  أبيأبي  الدينالدين  محبمحب  ::تحقيقتحقيق  ،،الشافعيالشافعي  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  اهللاهللا  هبةهبة  ابنابن  الحسنالحسن  بنبن  عليعلي  القاسمالقاسم

    ..مم١٩٩٥١٩٩٥  ––  بيروتبيروت  --  الفكرالفكر  داردار  ::النشرالنشر  داردار  العمري،العمري،  غرامةغرامة  بنبن  عمرعمر  سعيدسعيد
  ..مم١٩٨٤١٩٨٤  للنشر،للنشر،  التونسيةالتونسية  الدارالدار  ،،عاشورعاشور  ابنابن  ::المؤلفالمؤلف  والتنويروالتنوير  التحريرالتحرير  ))٢٧٢٧
عبد الرحمن بن أبي بكر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تأليف  ))٢٨٢٨

  ..الرياض–كتبة الرياض الحديثة، معبد الوهاب عبد اللطيف: السيوطي، تحقيق
  إبراهيمإبراهيم  ::تحقيقتحقيق  الجرجاني،الجرجاني،  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  ::تأليفتأليف  التعريفات،التعريفات،  ))٢٩٢٩

  هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  --  بيروتبيروت  --  العربيالعربي  الكتابالكتاب  داردار  ::ررالنشالنش  داردار  األبياري،األبياري،

  مانع،مانع،  بنبن  عبدالعزيزعبدالعزيز  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  الطحاويةالطحاوية  العقيدةالعقيدة  علىعلى  األثريةاألثرية  التعليقاتالتعليقات  ))٣٠٣٠

  بنبن  أحمدأحمد  ::وإعدادوإعداد  جمعجمع  األلباني،األلباني،  الدينالدين  ناصرناصر  محمدمحمد  باز،باز،  ننبب  عبداهللاعبداهللا  بنبن  عبدالعزيزعبدالعزيز

  ..الزهرانيالزهراني  يحيىيحيى
  محمدمحمد  بنبن  األميناألمين  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  بالقرآن،بالقرآن،  القرآنالقرآن  إيضاحإيضاح  فيفي  البيانالبيان  أضواءأضواء  تفسيرتفسير  ))٣١٣١

  ::النشرالنشر  داردار  والدراسات،والدراسات،  البحوثالبحوث  مكتبمكتب  ::تحقيقتحقيق  الشنقيطي،الشنقيطي،  الجكنيالجكني  المختارالمختار  بنبن
  ..  مم١٩١٩٩٥٩٥  --  هـهـ١٤١٥١٤١٥  --  بيروتبيروت  --    ..والنشروالنشر  للطباعةللطباعة  الفكرالفكر  داردار
 يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي،محمد بن : تفسير البحر المحيط، تأليف )٣٢

دار الكتب  الشيخ علي محمد معوض، - الموجود الشيخ عادل أحمد عبد: تحقيق
 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ -األولى:  الطبعة-بيروت /  لبنان-العلمية 

  الرحمنالرحمن  ددعبعب  خالدخالد  ::تحقيقتحقيق  البغوي،البغوي،  مسعودمسعود  بنبن  الحسينالحسين  ::تأليفتأليف  البغوي،البغوي،  تفسيرتفسير  ))٣٣٣٣

  ..  بيروتبيروت  ––  المعرفةالمعرفة  داردار  ::النشرالنشر  داردار  العك،العك،
  ..  بيروتبيروت  ––  الفكرالفكر  داردار  ::النشرالنشر  داردار  البيضاوي،البيضاوي،  ::تأليفتأليف  البيضاوي،البيضاوي،  تفسيرتفسير  ))٣٤٣٤
  الغرناطيالغرناطي  حمدحمدمم  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  التنزيل،التنزيل،  لعلوملعلوم  التسهيلالتسهيل  تفسيرتفسير )٣٥

 .مم١٩٨٣١٩٨٣  --هـهـ١٤٠٣١٤٠٣  --الرابعةالرابعة  ::الطبعةالطبعة  --  لبنانلبنان  --  العربيالعربي  الكتابالكتاب  داردار  الكلبي،الكلبي،
  األنصارياألنصاري  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  ::تأليفتأليف  القرآن،القرآن،  ألحكامألحكام  معمعالجاالجا  تفسيرتفسير  ))٣٦٣٦

                ..  القاهرةالقاهرة  ––  الشعبالشعب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  القرطبي،القرطبي،

  بنبن  محمدمحمد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  ::تأليفتأليف  القرآن،القرآن،  تفسيرتفسير  فيفي  الحسانالحسان  الجواهرالجواهر  تفسيرتفسير  ))٣٧٣٧

  ..بيروتبيروت  --  للمطبوعاتللمطبوعات  األعلمياألعلمي  مؤسسةمؤسسة  ::النشرالنشر  داردار  الثعالبي،الثعالبي،  مخلوفمخلوف
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  السيوطي،السيوطي،  الدينالدين  جاللجالل  الكمالالكمال  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  ::تأليفتأليف  المنثور،المنثور،  الدرالدر  تفسيرتفسير  ))٣٨٣٨

  ..  مم١٩٩٣١٩٩٣  ––  بيروتبيروت  الفكرالفكر  داردار  ::النشرالنشر  داردار
  أبوأبو  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  نصرنصر  ::تأليفتأليف  العلوم،العلوم،  بحربحر  المسمىالمسمى  السمرقنديالسمرقندي  تفسيرتفسير  ))٣٩٣٩

  ..  مطرجيمطرجي  محمودمحمود..دد  ::تحقيقتحقيق  بيروت،بيروت،  --  الفكرالفكر  داردار  ::النشرالنشر  داردار  السمرقندي،السمرقندي،  الليثالليث
  الفداء،الفداء،  أبوأبو  الدمشقيالدمشقي  كثيركثير  بنبن  عمرعمر  بنبن  إسماعيلإسماعيل  ::تأليفتأليف  العظيم،العظيم،  القرآنالقرآن  تفسيرتفسير  ))٤٠٤٠

  ..  هـهـ١٤٠١١٤٠١  ––  بيروتبيروت  --  الفكرالفكر  داردار  ::النشرالنشر  داردار
أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار : تفسير القرآن، تأليف )٤١

دار :  دار النشر،ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم: تحقيق السمعاني،
 ، م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -األولى: الطبعة - السعودية - الرياض -الوطن 

  أسعدأسعد  ::تحقيقتحقيق  الرازيالرازي  إدريسإدريس  بنبن  محمدمحمد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  ::تأليفتأليف  القرآن،القرآن،  تفسيرتفسير  ))٤٢٤٢

  ..  صيداصيدا  ––  العصريةالعصرية  المكتبةالمكتبة  ::النشرالنشر  داردار  الطيب،الطيب،  محمدمحمد
  التميميالتميمي  عمرعمر  بنبن  محمدمحمد  الدينالدين  فخرفخر  ::تأليفتأليف  الغيب،الغيب،  مفاتيحمفاتيح  أوأو  الكبيرالكبير  التفسيرالتفسير  ))٤٣٤٣

  --األولىاألولى  ::عةعةالطبالطب  --  بيروتبيروت  --  العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  الشافعي،الشافعي،  الرازيالرازي
  ..مم٢٠٠٠٢٠٠٠  --  هـهـ١٤٢١١٤٢١

  ::تأليفتأليف  التأويل،التأويل،  وجوهوجوه  فيفي  األقاويلاألقاويل  وعيونوعيون  التنزيلالتنزيل  حقائقحقائق  عنعن  الكشافالكشاف تفسير  ))٤٤٤٤
  الرزاقالرزاق  عبدعبد  ::تحقيقتحقيق  الخوارزمي،الخوارزمي،  الزمخشريالزمخشري  عمرعمر  بنبن  محمودمحمود  القاسمالقاسم  أبوأبو

  ..  بيروتبيروت  ––  العربيالعربي  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار  ::النشرالنشر  داردار  المهدي،المهدي،
  غالبغالب  بنبن  الحقالحق  عبدعبد  ::تأليفتأليف  العزيز،العزيز،  الكتابالكتاب  تفسيرتفسير  فيفي  الوجيزالوجيز  المحررالمحرر  تفسيرتفسير  ))٤٥٤٥

  --  العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  محمد،محمد،  الشافيالشافي  عبدعبد  السالمالسالم  عبدعبد  ::تحقيقتحقيق  األندلسي،األندلسي،
  ..هـهـ١٤١٣١٤١٣  --مم١٩٩٣١٩٩٣  --األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  --  لبنانلبنان

  بنبن  يزيديزيد  بنبن  جريرجرير  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  القرآن،القرآن،  آيآي  تأويلتأويل  عنعن  البيانالبيان  جامعجامع  تفسيرتفسير  ))٤٦٤٦

    ..  هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  ––  وتوتبيربير  --  الفكرالفكر  داردار  ::النشرالنشر  داردار  جعفر،جعفر،  أبوأبو  الطبريالطبري  خالدخالد
أبي : السبع المثاني، تأليفتفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و )٤٧

دار إحياء : الفضل شهاب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي، دار النشر
   . بيروت–التراث العربي 

  ::تأليفتأليف  القيم،القيم،  ابنابن  اإلماماإلمام  قصيدةقصيدة  شرحشرح  فيفي  القواعدالقواعد  وتصحيحوتصحيح  المقاصدالمقاصد  توضيحتوضيح  ))٤٨٤٨
  المكتبالمكتب  ::النشرالنشر  داردار  الشاويش،الشاويش،  زهيرزهير  ::تحقيقتحقيق  عيسى،عيسى،  بنبن  ممإبراهيإبراهي  بنبن  أحمدأحمد

  ..هـهـ١٤٠٦١٤٠٦  --الثالثةالثالثة  ::الطبعةالطبعة  ––  بيروتبيروت  --  اإلسالمياإلسالمي
: د عبد الرؤوف المناوي، تحقيقمحموقيف على مهمات التعاريف، لالت  ))٤٩٤٩

  .هـ١٤١٠- األولى: الطبعة–دمشق- بيروت- دار الفكرمحمد رضوان الداية،
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  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  سليمانسليمان  ::تأليفتأليف  يد،يد،التوحالتوح  كتابكتاب  شرحشرح  فيفي  الحميدالحميد  العزيزالعزيز  تيسيرتيسير  ))٥٠٥٠

  --  الكتبالكتب  عالمعالم  ::النشرالنشر  اراردد  الشبراوي،الشبراوي،  أيمنأيمن  محمدمحمد  ::تحقيقتحقيق  الوهاب،الوهاب،  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد
  ..  مم١٩٩٩١٩٩٩  األولى،األولى،  ::الطبعةالطبعة    --  بيروتبيروت

  ناصرناصر  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  ::تأليفتأليف  المنان،المنان،  كالمكالم  تفسيرتفسير  فيفي  الرحمنالرحمن  الكريمالكريم  تيسيرتيسير  ))٥١٥١

  --  بيروتبيروت  --  الرسالةالرسالة  مؤسسةمؤسسة  ::النشرالنشر  داردار  عثيمين،عثيمين،  ابنابن  ::تحقيقتحقيق  السعدي،السعدي،
  ..  مم٢٠٠٠٢٠٠٠  --هـهـ١٤٢١١٤٢١

  البخاريالبخاري  عبداهللاعبداهللا  أبوأبو  إسماعيلإسماعيل  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  المختصر،المختصر،  الصحيحالصحيح  الجامعالجامع  ))٥٢٥٢

  ––  بيروتبيروت  --  اليمامةاليمامة  ،،  كثيركثير  ابنابن  داردار  البغا،البغا،  ديبديب  مصطفىمصطفى  ..دد  ::تحقيقتحقيق  الجعفي،الجعفي،
    ..مم١٩٨٧١٩٨٧  --  هـهـ١٤٠٧١٤٠٧  --  الثالثةالثالثة  ::الطبعةالطبعة

  مذيمذيالترالتر  عيسىعيسى  أبوأبو  عيسىعيسى  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  الترمذي،الترمذي،  سننسنن  الصحيحالصحيح  الجامعالجامع  ))٥٣٥٣

  بيروتبيروت  ––  العربيالعربي  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار  وآخرون،وآخرون،  شاكرشاكر  محمدمحمد  أحمدأحمد  ::تحقيقتحقيق  السلمي،السلمي،

  ..لبنانلبنان    --
  الحميدي،الحميدي،  فتوحفتوح  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  ومسلم،ومسلم،  البخاريالبخاري  الصحيحينالصحيحين  بينبين  الجمعالجمع  ))٥٤٥٤

  --  بيروتبيروت  //لبنانلبنان  --  حزمحزم  ابنابن  داردار  الثانية،الثانية،  ::الطبعةالطبعة  البوابالبواب  حسينحسين  عليعلي  ..دد  ::تحقيقتحقيق
  ..  مم٢٠٠٢٢٠٠٢  --  هـهـ١٤٢٣١٤٢٣

 -دار األرقم : أبو زيد القرشي، دار النشر: أليفجمهرة أشعار العرب، ت  ))٥٥٥٥
  ..  عمر فاروق الطباع: بيروت، تحقيق

  السالمالسالم  عبدعبد  بنبن  الحليمالحليم  عبدعبد  أحمدأحمد  ::تأليفتأليف  المسيح،المسيح،  ديندين  بدلبدل  لمنلمن  الصحيحالصحيح  الجوابالجواب  ))٥٦٥٦

  ..  مصرمصر  ––  المدنيالمدني  مطبعةمطبعة  ::النشرالنشر  داردار  المدني،المدني،  صبحصبح  سيدسيد  عليعلي  ::تحقيقتحقيق  تيمية،تيمية،  ابنابن
  ات،ات،فرحفرح  عليعلي  يوسفيوسفلل  اإلسالمية،اإلسالمية،  الدعوةالدعوة  فيفي  ثرهثرهوأوأ  وضوابطهوضوابطه  أصولهأصوله  الحوارالحوار  ))٥٧٥٧

  ..مم٢٠٠٦٢٠٠٦--هـهـ١٤٢٧١٤٢٧--فلسطينفلسطين--النصيراتالنصيرات--والثقافةوالثقافة  العلمالعلم  مركزمركز
ناظر، دار الدعوة محسن بن محمد بن عبد الحوار الرسول مع اليهود ل  ))٥٨٥٨

  .ـ الكويتللنشر 
  بكربكر  أبيأبي  الرحمنالرحمن  عبدعبد  الدينالدين  جاللجالل  الفضلالفضل  أبوأبو  ::تأليفتأليف  الكبرى،الكبرى،  الخصائصالخصائص )٥٩

 .مم١٩٨٥١٩٨٥  --  هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  --  بيروتبيروت  --  ةةالعلميالعلمي  الكتبالكتب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  السيوطي،السيوطي،

تقي الدين أحمد بن عبد السالم بن عبد : درء تعارض العقل والنقل، تأليف )٦٠
:  دار النشر،عبد اللطيف عبد الرحمن: تحقيق الحليم بن عبد السالم بن تيمية،

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ - بيروت -مية دار الكتب العل

  الخلف،الخلف،  العزيزالعزيز  عبدعبد  بنبن  سعودسعودلل  والنصرانية،والنصرانية،  اليهوديةاليهودية  يانياناألداألد  فيفي  دراساتدراسات  ))٦١٦١

  ..  مم١٩٩٧١٩٩٧//هـهـ١٤١٨١٤١٨  األولىاألولى  الطبعةالطبعة  //الرياضالرياض  //السلفالسلف  أضواءأضواء
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  ضياءضياء  محمدمحمد  ::الدكتورالدكتور  تأليفتأليف  الهند،الهند،  وأديانوأديان  والمسيحيةوالمسيحية  اليهوديةاليهودية  فيفي  دراساتدراسات  ))٦٢٦٢

  ..  األعظمياألعظمي  الرحمنالرحمن
    ضياءضياء  محمدمحمد  ::الدكتورالدكتور  تأليفتأليف  الهند،الهند،  وأديانوأديان  والمسيحيةوالمسيحية  اليهوديةاليهودية  فيفي  دراساتدراسات  ))٦٣٦٣

 :الناشر آتاى، حسين .د :تحقيق ميمون، بن موسى :تأليف الحائرين، دالئل )٦٤
 .مصر- الدينية الثقافة مكتبة

: تحقيقجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكر، : دالئل النبوة، تأليف )٦٥
 -األولى:  الطبعة– مكة المكرمة -دار حراء : دار النشر، عامر حسن صبري

 .هـ١٤٠٦

  زيدزيد  بنبن  العزيزالعزيز  عبدعبد  ::تحقيقتحقيق  الوهاب،الوهاب،  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  الشخصية،الشخصية،  الرسائلالرسائل )٦٦

  --  الرياضالرياض  مطابعمطابع  ::النشرالنشر  داردار  حجاب،حجاب،  سيدسيد  ..  دد  بلتاجي،بلتاجي،  محمدمحمد  ..  دد  الرومي،الرومي،
 .األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  الرياض،الرياض،

عمر سليمان األشقر، دار النفائس للنشر . د: الرسل والرساالت، تأليف  ))٦٧٦٧
  ..  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ الكويت، -والتوزيع 

  المنارالمنار  مكتبةمكتبة  ،،المرصفيالمرصفي  سعدسعد  ..دد  تأليفتأليف  لوجه،لوجه،  وجهاوجها  واليهودواليهود  ��  الرسولالرسول  ))٦٨٦٨

  ..  مـمـ١٩٩٢١٩٩٢  ،،  هـهـ١٤١٣١٤١٣  ١١طط  --حوليحولي--الكويتالكويت  االسالمية،االسالمية،
  عبدعبد  القاسمالقاسم  أبوأبو  ::المؤلفالمؤلف  هشام،هشام،  البنالبن  النبويةالنبوية  السيرةالسيرة  شرحشرح  فيفي  األنفاألنف  الروضالروض  ))٦٩٦٩

  ::الناشرالناشر  السالمي،السالمي،  السالمالسالم  عبدعبد  عمرعمر  ::تحقيقتحقيق  السهيلي،السهيلي،  أحمدأحمد  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  منمنالرحالرح
  ..مم٢٠٠٠٢٠٠٠//هـهـ١٤٢١١٤٢١  األولى،األولى،  ::  الطبعةالطبعة  ،،بيروتبيروت  العربي،العربي،  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار
حماد : تحقيقأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، : الزهد والورع والعبادة، تأليف )٧٠

األولى :  الطبعة– األردن -مكتبة المنار : دار النشر، محمد عويضة  ،سالمة
  .هـ١٤٠٧

  الصالحيالصالحي  يوسفيوسف  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  العباد،العباد،  خيرخير  سيرةسيرة  فيفي  والرشادوالرشاد  الهدىالهدى  سبلسبل  ))٧١٧١

  محمدمحمد  عليعلي  والشيخوالشيخ  الموجود،الموجود،  عبدعبد  أحمدأحمد  للعادعاد  الشيخالشيخ  وتعليقوتعليق  تحقيقتحقيق  الشامي،الشامي،

  ..مم١٩٩٣١٩٩٣  --  هـهـ  ١٤١٤١٤١٤  األولى،األولى،  الطبعةالطبعة  العلمية،العلمية،  الكتبالكتب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  معوض،معوض،
  

محمد : تحقيق محمد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني،: سنن ابن ماجه، تأليف )٧٢
 . بيروت–دار الفكر :  النشر دار،فؤاد عبد الباقي

 الملك بن هشام بن أيوب الحميري عبد: السيرة النبوية البن هشام، تأليف  ))٧٣٧٣
 -دار الجيل : طه عبد الرؤوف سعد، دار النشر: المعافري أبو محمد، تحقيق

  .هـ١٤١١ -األولى: الطبعة –بيروت 
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المكتب : ابن أبي العز الحنفي، دار النشر: شرح العقيدة الطحاوية، تأليف  ))٧٤٧٤
  ..هـ١٣٩١-الرابعة: الطبعة– بيروت -اإلسالمي 

المكتب : ابن أبي العز الحنفي، دار النشر: حاوية، تأليفشرح العقيدة الط )٧٥
  ، هـ١٣٩١-الرابعة :  الطبعة– بيروت -اإلسالمي 

  مريمري  بنبن  شرفشرف  ننبب  يحيىيحيى  زكريازكريا  أبوأبو  ::تأليفتأليف  مسلم،مسلم،  صحيحصحيح  علىعلى  النوويالنووي  شرحشرح  ))٧٦٧٦

  ..هـهـ١٣٩٢١٣٩٢  --الثانيةالثانية  ::الطبعةالطبعة  ––  بيروتبيروت  --  العربيالعربي  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار  النووي،النووي،
  النيسابوري،النيسابوري،  القشيريالقشيري  الحسينالحسين  أبوأبو  جاججاجالحالح  بنبن  مسلممسلم  ::تأليفتأليف  مسلم،مسلم،  صحيحصحيح  ))٧٧٧٧

  ..  بيروتبيروت  --العربيالعربي  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار  ::النشرالنشر  داردار  الباقي،الباقي،  عبدعبد  فؤادفؤاد  محمدمحمد  ::تحقيقتحقيق
  صالحصالح  بنبن  سليمانسليمان  ::تحقيقتحقيق  وي،وي،األدنهاألدنه  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  ::تأليفتأليف  رين،رين،المفسالمفس  طبقاتطبقات  ))٧٨٧٨

  --األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  --  السعوديةالسعودية  --  والحكموالحكم  العلومالعلوم  مكتبةمكتبة  ::النشرالنشر  داردار  ،،الخزيالخزي
  ..مم١٩٩٧١٩٩٧  --هـهـ١٤١٧١٤١٧

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي : طريق الهجرتين وباب السعادتين، تأليف )٧٩
 -دار ابن القيم : عمر بن محمود أبو عمر، دار النشر: أبو عبد اهللا، تحقيق

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ -الثانية:  الطبعة–الدمام 
 الهجري، عشر الرابع القرن في الطاعنين على الرد و الكريم القرآن في الطعن )٨٠

 من الدكتوراة درجة لنيل رسالة المطيري، متعب بن زبن بن عبدالمحسن :تأليف

 .العلوم دار كلية
  الزرعيالزرعي  أيوبأيوب  بكربكر  أبيأبي  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  الشاكرين،الشاكرين،  وذخيرةوذخيرة  الصابرينالصابرين  عدةعدة  ))٨١٨١

  عليعلي  زكريازكريا  ::تحقيقتحقيق  بيروت،بيروت،  --  العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  اهللا،اهللا،  عبدعبد  أبوأبو

  ..يوسفيوسف
  والدين،والدين،  واآلداب،واآلداب،  األخالق،األخالق،  ::حولحول  الحاخاميينالحاخاميين  وتعاليموتعاليم  للتلمودللتلمود  شاملشامل  عرضعرض )٨٢

  ::دد  ::العربيةالعربية  إلىإلى  نقلهنقله  مارتي،مارتي،  جاكجاك  ::ترجمةترجمة  كوهن،كوهن،..آيآي  ::تأليفتأليف  والقضاء،والقضاء،  والتقاليد،والتقاليد،
 ..مم٢٠٠٥٢٠٠٥  األولى،األولى،  الطبعةالطبعة--بيروتبيروت--لبنانلبنان--الخيالالخيال  داردار  ::النشرالنشر  داردار  طنوس،طنوس،  سليمسليم

  أحمدأحمد  بنبن  محمودمحمود  الدينالدين  بدربدر  ::تأليفتأليف  البخاري،البخاري،  صحيحصحيح  شرحشرح  القاريالقاري  عمدةعمدة  ))٨٣٨٣

    ..  بيروتبيروت  --  العربيالعربي  التراثالتراث  إحياءإحياء  رردادا  ::النشرالنشر  داردار  العيني،العيني،
  محمدمحمد  ..دد  ::تحقيقتحقيق  عبيد،عبيد،  أبوأبو  الهرويالهروي  سالمسالم  بنبن  القاسمالقاسم  ::تأليفتأليف  الحديث،الحديث،  غريبغريب  ))٨٤٨٤

--األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  ––  بيروتبيروت  --  العربيالعربي  الكتابالكتاب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  خان،خان،  المعيدالمعيد  عبدعبد
  ..هـهـ١٣٩٦١٣٩٦

  عليعلي  ::تحقيقتحقيق  الزمخشري،الزمخشري،  عمرعمر  بنبن  محمودمحمود  ::تأليفتأليف  الحديث،الحديث،  غريبغريب  فيفي  الفائقالفائق  ))٨٥٨٥

  ..الثانيةالثانية  ::الطبعةالطبعة  لبنان،لبنان،  --  المعرفةالمعرفة  داردار  إبراهيم،إبراهيم،  الفضلالفضل  أبوأبو  محمدمحمد--  البجاويالبجاوي  محمدمحمد
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  صالحصالح  بنبن  محمدمحمد  ،،بازباز  بنبن  العزيزالعزيز  عبدعبد  ::تأليفتأليف  األمة،األمة،  لعموملعموم  مهمةمهمة  فتاوىفتاوى  ))٨٦٨٦

  --  الرياضالرياض  --  العاصمةالعاصمة  داردار  ::النشرالنشر  داردار  الفارس،الفارس،  إبراهيمإبراهيم  ::تحقيقتحقيق  العثيمين،العثيمين،
  ..  األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  هـ،هـ،١٤١٣١٤١٣

  الفضلالفضل  أبوأبو  حجرحجر  بنبن  عليعلي  بنبن  ددأحمأحم  ::تأليفتأليف  البخاري،البخاري،  صحيحصحيح  شرحشرح  الباريالباري  فتحفتح  ))٨٧٨٧

  ..  بيروتبيروت  ––  المعرفةالمعرفة  داردار،،الخطيبالخطيب  الدينالدين  محبمحب  ::تحقيقتحقيق  الشافعي،الشافعي،  العسقالنيالعسقالني
  حزمحزم  بنبن  سعيدسعيد  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  عليعلي  ::تأليفتأليف  والنحل،والنحل،  واألهواءواألهواء  المللالملل  فيفي  الفصلالفصل  ))٨٨٨٨

  ..  القاهرةالقاهرة  --  الخانجيالخانجي  مكتبةمكتبة  ::النشرالنشر  داردار  محمد،محمد،  أبوأبو  الظاهريالظاهري
  ::إعدادإعداد  ،،  برانايسبرانايس..بيبي..آيآي  اآلباآلب  ::ممبقلبقل  السرية،السرية،  الحاخاميينالحاخاميين  تعاليمتعاليم--التلمودالتلمود  فضائحفضائح )٨٩

 ..الرابعةالرابعة  الطبعةالطبعة--لبنانلبنان--بيروتبيروت--النفائسالنفائس  داردار  ::النشرالنشر  داردار  القاتم،القاتم،  زهديزهدي

  داردار  األلباني،األلباني،  الدينالدين  ناصرناصر  محمدمحمد  دثدثالمحالمح  ::تحقيقتحقيق  الغزالي،الغزالي،  لمحمدلمحمد  السيرة،السيرة،  فقهفقه )٩٠

 ..السابعةالسابعة  الطبعةالطبعة--دمشقدمشق--القلمالقلم

  بنبن  مدمدمحمح  عليعلي  ::تحقيقتحقيق  الكتبي،الكتبي،  أحمدأحمد  بنبن  شاكرشاكر  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  الوفيات،الوفيات،  فواتفوات  ))٩١٩١

  --  بيروتبيروت  --    العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  د،د،الموجوالموجو  عبدعبد  أحمدأحمد  عادلعادل//اهللاهللا  يعوضيعوض
  ..مم٢٠٠٠٢٠٠٠  --األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة

  ومنومن  االختصاص،االختصاص،  ذويذوي  األساتذةاألساتذة  منمن  لنخبةلنخبة  المقدس،المقدس،  الكتابالكتاب  قاموسقاموس    ))٩٢٩٢

--لبنانلبنان--بيروتبيروت--الحريةالحرية  مطبعةمطبعة--القاهرةالقاهرة––  العائلةالعائلة  مكتبةمكتبة  عنعن  صدرصدر  الالهوتيين،الالهوتيين،
      ..مم٢٠٠١٢٠٠١

  ..بيروتبيروت––  الرسالةالرسالة  مؤسسةمؤسسة  الفيروزآبادي،الفيروزآبادي،  يعقوبيعقوب  بنبن  ددمحممحملل  المحيط،المحيط،  القاموسالقاموس  ))٩٣٩٣
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن : الكامل في التاريخ، تأليف  ))٩٤٩٤

– بيروت -دار الكتب العلمية ، عبد اهللا القاضي: تحقيق عبد الكريم الشيباني،
  .هـ١٤١٥ -الثانية: الطبعة

  بنبن  أيوبأيوب  البقاءالبقاء  أبوأبو  ::تأليفتأليف  اللغوية،اللغوية،  والفروقوالفروق  المصطلحاتالمصطلحات  فيفي  معجممعجم  الكلياتالكليات  ))٩٥٩٥

  داردار  ،،  المصريالمصري  محمدمحمد  --  درويشدرويش  عدنانعدنان  ::تحقيقتحقيق  الكفومي،الكفومي،  الحسينيالحسيني  موسىموسى

  ..  مم١٩٩٨١٩٩٨  --  هـهـ١٤١٩١٤١٩  --  بيروتبيروت  --    الرسالةالرسالة  مؤسسةمؤسسة  ::النشرالنشر
  ..  الثانيةالثانية  الطبعةالطبعة  ،،اهللاهللا  نصرنصر  يوسفيوسف  التلمود،التلمود،  قواعدقواعد  فيفي  المرصودالمرصود  الكنزالكنز  ))٩٦٩٦
  داردار  ،،المصريالمصري  األفريقياألفريقي  منظورمنظور  بنبن  مكرممكرم  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  العرب،العرب،  لسانلسان  ))٩٧٩٧

  ..  األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  بيروت،بيروت،  --  صادرصادر  داردار  ::النشرالنشر
  محمدمحمد  الملكالملك  ::تأليفتأليف  اإلنسان،اإلنسان،  حاجةحاجة  معرفتهمعرفته  إلىإلى  تمستمس  ممامما  العجالنالعجالن  لقطةلقطة  ))٩٨٩٨

  ::الطبعةالطبعة  --  لبنانلبنان  --بيروتبيروت  --  العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  خان،خان،  حسنحسن  صديقصديق
  ..مم١٩٨٥١٩٨٥--هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  --األولىاألولى
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  ،،  البارالبار  عليعلي  محمدمحمد  ::ففتأليتألي  القديم،القديم،  والعهدوالعهد  التوراةالتوراة  فيفي  واألنبياءواألنبياء  جاللهجالله  جلجل  اهللاهللا )٩٩
 مم١٩٩٠١٩٩٠--هـهـ١٤١٠١٤١٠--١١طط  بيروت،بيروت،--الشاميةالشامية  والداروالدار  دمشقدمشق--العلمالعلم  داردار  ،،  ٣٨٣٨//١١١١صص

  الثانيالثاني  الجزءالجزء  العالم،العالم،  علىعلى  اليهوديةاليهودية  المؤامرةالمؤامرة  ))١٠٠١٠٠
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: المنورة، موجز تاريخ اليهود، تأليف مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة   ))١٠١١٠١
 موقع الجامعة على اإلنترنت: الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، الناشر

http://www.iu.edu.sa/Magazine  

: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار النشر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف )١٠٢
 ١٤٠٧ -يروت ب،  القاهرة -دار الكتاب العربي  ،دار الريان للتراث 

 أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد أحمد :تأليف تيمية، ابن فتاوى مجموعة )١٠٣

 بن الرحمن عبد :تحقيق الثانية، :الطبعة تيمية، ابن مكتبة :النشر دار العباس،

 .النجدي العاصمي قاسم بن محمد
  ::الطبعةالطبعة  ،،عثمانعثمان  محمدمحمد  الرءوفالرءوف  لعبدلعبد  واالبتداعواالبتداع  االتباعاالتباع  بينبين  الرسولالرسول  محبةمحبة )١٠٤

  الطبعالطبع  إدارةإدارة  واإلرشادواإلرشاد  والدعوةوالدعوة  واإلفتاءواإلفتاء  العلميةالعلمية  البحوثالبحوث  إدارةإدارة  رئاسةرئاسة  األولىاألولى

 .الرياضالرياض  ––  والترجمةوالترجمة
  محمودمحمود  ::تحقيقتحقيق  الرازي،الرازي،  عبدالقادرعبدالقادر  بنبن  بكربكر  أبيأبي  بنبن  محمدمحمدلل  الصحاح،الصحاح،  ختارختارمم  ))١٠٥١٠٥

  ..مم١٩٩٥١٩٩٥  ––  هـهـ١٤١٥١٤١٥  ::طبعةطبعة  ::الطبعةالطبعة--بيروتبيروت--ناشرونناشرون  لبنانلبنان  مكتبةمكتبة  خاطرخاطر
مطابع الرياض : نشرمحمد بن عبد الوهاب، دار ال: مختصر السيرة، تأليف )١٠٦

محمد . عبد العزيز بن زيد الرومي ، د : األولى، تحقيق:  الرياض، الطبعة-
 .سيد حجاب . بلتاجي ، د 

  بيبيأأ  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  نستعين،نستعين،  وإياكوإياك  نعبدنعبد  إياكإياك  منازلمنازل  بينبين  السالكينالسالكين  مدارجمدارج  ))١٠٧١٠٧

  داردار  ::النشرالنشر  داردار  ،،الفقيالفقي  حامدحامد  محمدمحمد  ::تحقيقتحقيق  ،،اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  الزرعيالزرعي  أيوبأيوب  بكربكر

  ..مم١٩٧٣١٩٧٣  هـهـ––  ١٣٩٣١٣٩٣  --الثانيةالثانية  ::الطبعةالطبعة  --  بيروتبيروت  --  لعربيلعربياا  الكتابالكتاب
  الحاكمالحاكم  عبداهللاعبداهللا  أبوأبو  عبداهللاعبداهللا  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  الصحيحين،الصحيحين،  علىعلى  المستدركالمستدرك  ))١٠٨١٠٨

  --  العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  ::النشرالنشر  داردار  عطا،عطا،  القادرالقادر  عبدعبد  مصطفىمصطفى  ::تحقيقتحقيق  النيسابوري،النيسابوري،
  ..مم١٩٩٠١٩٩٠  --  هـهـ١٤١١١٤١١  --األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  --  بيروتبيروت

محمد بن :  تأليف،فاع عن القضايا القرآنيةلدمسلمو أهل الكتاب وأثرهم في ا )١٠٩
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧-١الرياض ، ط -عبد اهللا السحيم، دار الفرقان للنشر

  الشيباني،الشيباني،  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  حنبلحنبل  بنبن  أحمدأحمد  ::تأليفتأليف  حنبل،حنبل،  بنبن  أحمدأحمد  اإلماماإلمام  مسندمسند  ))١١٠١١٠

  ..  مصرمصر  --  قرطبةقرطبة  مؤسسةمؤسسة
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  بنبن  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  ::تأليفتأليف  للرافعي،للرافعي،  الكبيرالكبير  الشرحالشرح  غريبغريب  فيفي  المنيرالمنير  المصباحالمصباح  ))١١١١١١

  ..  بيروتبيروت  ––  العلميةالعلمية  المكتبةالمكتبة  ::النشرالنشر  داردار  الفيومي،الفيومي،  المقريالمقري  عليعلي
  أحمدأحمد  بنبن  حافظحافظ  ::تأليفتأليف  األصول،األصول،  علمعلم  إلىإلى  الوصولالوصول  سلمسلم  بشرحبشرح  القبولالقبول  معارجمعارج  ))١١٢١١٢

  --  الدمامالدمام  --  القيمالقيم  بنبناا  داردار  ::النشرالنشر  داردار  عمر،عمر،  أبوأبو  محمودمحمود  بنبن  عمرعمر  ::تحقيقتحقيق  حكمي،حكمي،
  ..مم١٩٩٠١٩٩٠  ––هـهـ  ١٤١٠١٤١٠  --األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة

  داردار  ::النشرالنشر  داردار  اهللا،اهللا،  عبدعبد  أبوأبو  الحمويالحموي  اهللاهللا  عبدعبد  ننبب  ياقوتياقوت  ::تأليفتأليف  البلدان،البلدان،  معجممعجم  ))١١٣١١٣

  ..  بيروتبيروت  --  الفكرالفكر
 سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني،: المعجم الكبير، تأليف )١١٤

 - الموصل -مكتبة الزهراء :  دار النشر،حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤ -الثانية: الطبعة

  ::تحقيقتحقيق  زكريا،زكريا،  بنبن  فارسفارس  بنبن  أحمدأحمد  الحسينالحسين  أبوأبو  ::تأليفتأليف  اللغة،اللغة،  مقاييسمقاييس  معجممعجم  ))١١٥١١٥
  ..مم١٩٧٩١٩٧٩  --  هـهـ١٣٩٩١٣٩٩  ::  الطبعةالطبعة  الفكر،الفكر،  داردار  هارون،هارون،  محمدمحمد  السالمالسالم  ددعبعب
  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  واألعصار،واألعصار،  الطبقاتالطبقات  علىعلى  الكبارالكبار  القراءالقراء  معرفةمعرفة  ))١١٦١١٦

  شعيبشعيب  ،،معروفمعروف  عوادعواد  شارشاربب  ::تحقيقتحقيق  اهللا،اهللا،  عبدعبد  أبوأبو  الذهبيالذهبي  قايمازقايماز  بنبن  عثمانعثمان

  ––  بيروتبيروت  --  الرسالةالرسالة  مؤسسةمؤسسة  ::النشرالنشر  داردار  ،،اساسعبعب  مهديمهدي  صالحصالح  ،،األرناؤوطاألرناؤوط
    ..،،هـهـ١٤٠٤١٤٠٤  --  األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة

محمد بن أبي بكر : مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، تأليف )١١٧
 . بيروت–دار الكتب العلمية : أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، دار النشر

  ::النشرالنشر  داردار  ،،  ددمحممحم  بنبن  الحسينالحسين  القاسمالقاسم  أبوأبو  ::تأليفتأليف  القرآن،القرآن،  غريبغريب  فيفي  المفرداتالمفردات  ))١١٨١١٨
  ..  كيالنيكيالني  سيدسيد  محمدمحمد  ::تحقيقتحقيق  لبنان،لبنان،  --  المعرفةالمعرفة  داردار
  الحريةالحرية  داردار  سوسة،سوسة،  أحمدأحمد  ..دد  ::تأليفتأليف  التاريخ،التاريخ،  فيفي  واليهودواليهود  العربالعرب  مفصلمفصل  ))١١٩١١٩

  ..  مم١٩٨١١٩٨١  الخامسةالخامسة  ::الطبعةالطبعة  للطباعة،للطباعة،
  المصريةالمصرية  النهضةالنهضة  مكتبةمكتبة  شلبي،شلبي،  احمداحمد  للدكتورللدكتور  اليهودية،اليهودية،  --نناألديااألديا  مقارنةمقارنة  ))١٢٠١٢٠

  ..مم١٩٨٨١٩٨٨  --،،  القاهرةالقاهرة  //مصرمصر  //للنشرللنشر
  القلم،القلم،  داردار  الميداني،الميداني،  حبنكةحبنكة  حسنحسن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  التاريخ،التاريخ،  عبرعبر  يهوديةيهودية  يديدمكامكا  ))١٢١١٢١

  ..  الرابعةالرابعة  الطبعةالطبعة  بيروت،بيروت،
  الشهرستاني،الشهرستاني،  أحمدأحمد  بكربكر  أبيأبي  بنبن  الكريمالكريم  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  والنحل،والنحل،  المللالملل  ))١٢٢١٢٢

  ..  هـهـ١٤٠٤١٤٠٤  ––  بيروتبيروت  --  المعرفةالمعرفة  داردار  ::النشرالنشر  داردار  كيالني،كيالني،  سيدسيد  محمدمحمد  ::تحقيقتحقيق
  العباس،العباس،  أبوأبو  الحرانيالحراني  تيميةتيمية  بنبن  الحليمالحليم  عبدعبد  بنبن  حمدحمدألأل  النبوية،النبوية،  سنةسنةالال  منهاجمنهاج  ))١٢٣١٢٣

  ..هـهـ١٤٠٦١٤٠٦  --األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  --  قرطبةقرطبة  مؤسسةمؤسسة  سالم،سالم،  رشادرشاد  محمدمحمد  ..دد  ::تحقيقتحقيق
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  عبدعبد  ::تحقيقتحقيق  اإليجي،اإليجي،  أحمدأحمد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  الدينالدين  عضدعضد  ::تأليفتأليف  المواقف،المواقف، )١٢٤

  --األولىاألولى  ::الطبعةالطبعة  --  بيروتبيروت  --  لبنانلبنان  --  الجيلالجيل  داردار  ::النشرالنشر  داردار  ،،عميرةعميرة  الرحمنالرحمن
 ..مم١٩٩٧١٩٩٧  --  هـهـ١٤١٧١٤١٧

  الندوةالندوة  ::تأليفتأليف  المعاصرة،المعاصرة،  واألحزابواألحزاب  والمذاهبوالمذاهب  أألديانأألديان  فيفي  الميسرةالميسرة  عةعةالموسوالموسو )١٢٥

  داردار  الجهني،الجهني،  حمادحماد  مانعمانع  ::ومراجعةومراجعة  وتخطيطوتخطيط  إشرافإشراف  اإلسالمي،اإلسالمي،  للشبابللشباب  العالميةالعالمية

 ..  الرابعةالرابعة  الطبعةالطبعة  العالمية،العالمية،  الندوةالندوة  داردار  ::النشرالنشر
  html.65article/com.burhanukum.www://httpموقع برهانكم  ))١٢٦١٢٦

  المنارةالمنارة  مكتبةمكتبة--المرصفيالمرصفي  سعدسعد  ::تأليفتأليف  والرسول،والرسول،  الرسالةالرسالة  منمن  اليهوداليهود  موقفموقف )١٢٧

 ..  مم١٩٩٢١٩٩٢--هـهـ١٤١٣١٤١٣--١١طط--الكويتالكويت--اإلسالميةاإلسالمية

--للنشرللنشر  العلمالعلم  داردار  طهطاوي،طهطاوي،  عزتعزت  محمدمحمد  ::تأليفتأليف  األديان،األديان،  مقارنةمقارنة  فيفي  الميزانالميزان )١٢٨
 ..  بيروتبيروت--الشاميةالشامية  الدارالدار--دمشقدمشق

 أحمد الدكتور :تحقيق الرازي، الدين فخر :تأليف بها، يتعلق وما النبوات )١٢٩

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦-١ط بيروت،-زيدون ابن دار :النشر دار السقا، حجازي
  داردار  العباس،العباس،  أبوأبو  الحرانيالحراني  تيميةتيمية  بنبن  الحليمالحليم  عبدعبد  بنبن  أحمدأحمد  ::تأليفتأليف  النبوات،النبوات،  ))١٣٠١٣٠

    ..  هـهـ١٣٨٦١٣٨٦  ––  القاهرةالقاهرة  --  السلفيةالسلفية  المطبعةالمطبعة  ::النشرالنشر
  الوهاب،الوهاب،  عبدعبد  أحمدأحمد  ::تأليفتأليف  إلسالم،إلسالم،واوا  والمسيحيةوالمسيحية  اليهوديةاليهودية  فيفي  واألنبياءواألنبياء  النبوةالنبوة  ))١٣١١٣١

  ..هـهـ١٤١٣١٤١٣  ،،الثانيةالثانية  الطبعةالطبعة  القاهرة،القاهرة،  وهبة،وهبة،  مكتبةمكتبة
  محمدمحمد  بنبن  المباركالمبارك  السعاداتالسعادات  أبوأبو  ::تأليفتأليف  واألثر،واألثر،  الحديثالحديث  غريبغريب  فيفي  النهايةالنهاية  ))١٣٢١٣٢

  ::النشرالنشر  داردار  الطناحي،الطناحي،  محمدمحمد  محمودمحمود  --  الزاوىالزاوى  أحمدأحمد  طاهرطاهر  ::تحقيقتحقيق  الجزري،الجزري،
  ..  مم١٩٧٩١٩٧٩  --  هـهـ١٣٩٩١٣٩٩  --  بيروتبيروت  --  العلميةالعلمية  المكتبةالمكتبة

أبو عبد اهللا شمس : ة الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، تأليفهداي  ))١٣٣١٣٣
: الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

  ..   المدينة المنورة-الجامعة اإلسالمية 
  الهدىالهدى  سلسلةسلسلة  ::الناشرالناشر  ،،السقارالسقار  محمودمحمود  بنبن  منقذمنقذ  ..دد  اهللا،اهللا،  كلمةكلمة  القديمالقديم  العهدالعهد  هلهل  ))١٣٤١٣٤

  ..  ))١١((والنوروالنور
  أحمدأحمد  ::تحقيقتحقيق  الصفدي،الصفدي،  أيبكأيبك  بنبن  خليلخليل  الدينالدين  صالحصالح  ::تأليفتأليف  وفيات،وفيات،بالبال  الوافيالوافي  ))١٣٥١٣٥

  --  بيروتبيروت  --  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار  ::النشرالنشر  داردار  ،،مصطفىمصطفى  وتركيوتركي  األرناؤوطاألرناؤوط
  ..مم٢٠٠٠٢٠٠٠  --هـهـ١٤٢٠١٤٢٠

  داردار  السحماوي،السحماوي،  مدمدالصالص  عبدعبد  بنبن  رضارضا  وترتيبوترتيب  جمعجمع  الرعب،الرعب،  قلوبهمقلوبهم  فيفي  وقذفوقذف  ))١٣٦١٣٦

  ..  الشيخالشيخ  كفركفر    --مصرمصر  --عمرعمر  ابنابن
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 الدوسري محمد بن الرحمن عبد:أليفت أسوأ، لخلف سيء سلف األمس يهود  ))١٣٧١٣٧

   . هـ١٤١٣ - ١ط ،جدة السوادي مكتبة اهللا، رحمه
يهود المدينة في العهد النبوي، أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية، يهود المدينة في العهد النبوي، أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية،  )١٣٨

--تأليف الدكتور سامي حمدان أبو زهري، رسالة ماجيستير، الجامعة اإلسالميةتأليف الدكتور سامي حمدان أبو زهري، رسالة ماجيستير، الجامعة اإلسالمية
 .٧٨٥٧٨٥::رقمرقم--قاعة الدورياتقاعة الدوريات

  داردار  ::النشرالنشر  داردار  سعفان،سعفان،  كاملكامل  الدكتورالدكتور  تأليفتأليف  عقيدةً،عقيدةً،وو  تاريخاًتاريخاً  اليهوداليهود  ))١٣٩١٣٩

  ..مم١٩٨٨١٩٨٨  ،،٢٢طط  االعتصام،االعتصام،
  ..  اإلسالمياإلسالمي  المكتبالمكتب  دروزة،دروزة،  عزةعزة  محمدمحمد  ففتأليتألي  الكريم،الكريم،  القرآنالقرآن  فيفي  اليهوداليهود  ))١٤٠١٤٠
  أديبأديب  محمدمحمد  الدكتورالدكتور  ::تأليفتأليف  خالئقهم،خالئقهم،  منمن  بعضبعض  والسنةوالسنة  القرانالقران  فيفي  اليهوداليهود  ))١٤١١٤١

  األولى،األولى،  الطبعةالطبعة  //  الرياضالرياض  --والتوزيعوالتوزيع  للنشرللنشر  الهدىالهدى  داردار  األول،األول،  القسمالقسم  الصالح،الصالح،

  ..  مم١٩٩٣١٩٩٣  ––  هـهـ١٤١٣١٤١٣
دار العلم : عفيف عبد الفتاح طبارة، دار النشر: اليهود في القرآن، تأليف )١٤٢

 م١٩٩٥-هـ١٤١٥-١٢لبنان، ط-بيروت-للماليين
دار العلم : دار النشرعفيف عبد الفتاح طبارة، : ليفاليهود في القرآن، تأ )١٤٣

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥-١٢لبنان، ط-بيروت-للماليين
  ..  الحديثةالحديثة  القاهرةالقاهرة  مكتبةمكتبة  طعيمة،طعيمة،  صابرصابر  ::تأليفتأليف  التاريخ،التاريخ،  موكبموكب  فيفي  ودوداليهاليه  ))١٤٤١٤٤
  عرفانعرفان  ..دد  ::تأليفتأليف  اليهودية،اليهودية،  فيفي  الحديثةالحديثة  والحركاتوالحركات  تاريخيتاريخي  عرضعرض  اليهوديةاليهودية  ))١٤٥١٤٥

  داردار  ––  ماليزياماليزيا  ––  كواالالمبوركواالالمبور  ––  العالميةالعالمية  اإلسالميةاإلسالمية  الجامعةالجامعة  فتاح،فتاح،  الحميدالحميد  عبدعبد
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  ::الموضوعاتالموضوعات  فهرسفهرس  ::رابعاًرابعاً
الصفحالصفح  الموضوعالموضوع

  ةة
    اآليةاآلية

    اإلهداءاإلهداء

    وتقديروتقدير  شكرشكر

  أأ  البحثالبحث  مقدمةمقدمة
  ١١  التمهيديالتمهيدي  صلصلالفالف

  ٢٢  وآدابهوآدابه  وأهدافهوأهدافه  الحوارالحوار  تعريفتعريف  ::األولاألول  المبحثالمبحث
  ٣٣  الحوارالحوار  تعريفتعريف  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ٣٣  واصطالحاًواصطالحاً  لغةلغة  الحوارالحوار  ::أوالًأوالً
  ٤٤  الحوارالحوار  معنىمعنى  منمن  القريبةالقريبة  المصطلحاتالمصطلحات  ::ثانياًثانياً

  ٥٥  المجادلةالمجادلة  أوأو  الجدلالجدل
  ٥٥  المحاجةالمحاجة
  ٦٦  المناظرةالمناظرة
  ٧٧  وآدابهوآدابه  الحوارالحوار  أهدافأهداف  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ٧٧  الحوارالحوار  هدافهدافأأ  ::أوالًأوالً
  ٨٨  الحوارالحوار  آدابآداب  ::ثانياًثانياً

  ٩٩  باليهودباليهود  تعريفتعريف  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث
  ١٠١٠  أسمائهمأسمائهم  وأشهروأشهر  باليهودباليهود  تعريفتعريف  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ١٠١٠  باليهودباليهود  تعريفتعريف  ::أوالًأوالً

  ١٠١٠  لغةلغة  اليهوداليهود

  ١٠١٠  االصطالحاالصطالح  فيفي  اليهوداليهود

  ١٠١٠  اليهوداليهود  بهابها  اشتهراشتهر  التيالتي  األسماءاألسماء  ::ثانياًثانياً

  ١٠١٠  اليهوداليهود

  ١١١١  العبرانيونالعبرانيون

  ١٢١٢  يليلاسرائاسرائ  بنوبنو

  ١٣١٣  الكتابالكتاب  أهلأهل

  ١٤١٤  اليهوديةاليهودية  والمذاهبوالمذاهب  الفرقالفرق  أهمأهم  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب
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  ١٤١٤  العنانيةالعنانية  أوأو  القراؤونالقراؤون  ::أوالًأوالً

  ١٤١٤  الفريسيونالفريسيون  ::ثانياًثانياً

  ١٥١٥  الصدوقيونالصدوقيون  ::ثالثاًثالثاً

  ١٦١٦  األسينيوناألسينيون  ::رابعاًرابعاً

  ١٦١٦  الكتبةالكتبة  ::خامساًخامساً

  ١٦١٦  الغيوريونالغيوريون  ::سادساًسادساً

  ١٧١٧  السامريونالسامريون  ::سابعاًسابعاً

  ١٨١٨  اليهوداليهود  عندعند  سةسةالمقدالمقد  الكتبالكتب  ::الثالثالثالث  المطلبالمطلب

  ١٨١٨  التوراةالتوراة  ::أوالًأوالً

  ١٨١٨  اللغةاللغة  فيفي  التوراةالتوراة

  ١٨١٨  االصطالحاالصطالح  فيفي  التوراةالتوراة

  ١٨١٨  التوراةالتوراة  أسماءأسماء  وأشهروأشهر  أهمأهم

  ١٩١٩  التلمودالتلمود  ::ثانياًثانياً

  ٢١٢١  البعضالبعض  بعضهمبعضهم  ومعومع  أنبيائهمأنبيائهم  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  ٢٣٢٣  السالمالسالم  عليهعليه  يعقوبيعقوب  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ٢٦٢٦  السالمالسالم  عليهعليه  موسىموسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ٢٧٢٧  اليهوداليهود  جهلجهل

  ٢٧٢٧  باهللاباهللا  شركهمشركهم

  ٢٩٢٩  اهللاهللا  سبيلسبيل  فيفي  الجهادالجهاد  رفضهمرفضهم

  ٣٠٣٠  بالنعمبالنعم  وكفرهموكفرهم  اهللاهللا  أنبياءأنبياء  علىعلى  وتمردهموتمردهم  صبرهمصبرهم  قلةقلة

  ٣١٣١  التعنتالتعنت

  ٣٢٣٢  السالمالسالم  عليهماعليهما  مريممريم  وأمهوأمه  عيسىعيسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  ::الثالثالثالث  المطلبالمطلب

  ٣٢٣٢  بالسحربالسحر  ��  لعيسىلعيسى  اتهامهماتهامهم

  ٣٣٣٣  بدعوتهبدعوته  وكفرهموكفرهم  ��  لعيسىلعيسى  تكذيبهمتكذيبهم

  ٣٤٣٤  بالزنابالزنا  واتهامهاواتهامها  السالمالسالم  عليهماعليهما  عيسىعيسى  ألمألم  اليهوداليهود  عداءعداء

  ٣٦٣٦  البعضالبعض  بعضهمبعضهم  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار  ::الرابعالرابع  المطلبالمطلب

  ٣٨٣٨  ��������  النبيالنبي  معمع  الحوارالحوار  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  االلوهيةااللوهية  ::األولاألول  الفصلالفصل

  ٣٩٣٩  عليهمعليهم  والردوالرد  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  للخالخال  منمن  األلوهيةاأللوهية  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  ٤٠٤٠  بالتوحيدبالتوحيد  تعريفتعريف  ::األولاألول  المطلبالمطلب
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  ٤٠٤٠  واصطالحاًواصطالحاً  لغةلغة  التوحيدالتوحيد  ::أوالًأوالً

  ٤١٤١  التوحيدالتوحيد  أقسامأقسام  ::ثانياًثانياً

  ٤١٤١  والملكوالملك  الربوبيةالربوبية  توحيدتوحيد    ::أوالًأوالً

  ٤١٤١  األلوهيةاأللوهية  توحيدتوحيد  ::ثانياًثانياً

  ٤٢٤٢  والصفاتوالصفات  األسماءاألسماء  توحيدتوحيد  ::ثالثاًثالثاً

  ٤٣٤٣  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  دداليهواليهو  عندعند  األلوهيةاأللوهية  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ٤٣٤٣  مخلوقمخلوق  اهللاهللا  أنأن  اليهوداليهود  ادعاءادعاء  ::أوالًأوالً

  ٤٤٤٤  اهللاهللا  أحباءأحباء  أنهمأنهم  اليهوداليهود  ادعاءادعاء  ::ثانياًثانياً

  ٤٦٤٦  اهللاهللا  ابنابن  عزيرعزير  أنأن  اليهوداليهود  ادعاءادعاء  ::ثالثاًثالثاً

  ٥١٥١  اليهوداليهود  كتبكتب  فيفي  األلوهيةاأللوهية  ::الثالثالثالث  المطلبالمطلب

  ٥١٥١  التوراةالتوراة  فيفي  األلوهيةاأللوهية  مفهوممفهوم  ::أوالًأوالً

  ٥٣٥٣  مودمودالتلالتل  فيفي  األلوهيةاأللوهية  ::ثانياًثانياً

  ٥٣٥٣  أخرىأخرى  أوقاتأوقات  فيفي  وإيمانهموإيمانهم  ��  النبيالنبي  زمنزمن  فيفي  اليهوداليهود  إيمانإيمان  بينبين  مقارنةمقارنة  ::ثالثاًثالثاً

  ٥٥٥٥  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  تعالىتعالى  باهللاباهللا  اليهوداليهود  بعضبعض  إيمانإيمان  ::رابعاًرابعاً

  ٥٧٥٧  سالمسالم  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  إسالمإسالم

  ٥٨٥٨  اليهودياليهودي  جريجرةجريجرة

  ٥٨٥٨  ��النبيالنبي  يخدميخدم  كانكان  الذيالذي  الغالمالغالم

  ٥٩٥٩  االسرائيلياالسرائيلي  بستانيبستاني

  ٦٠٦٠  األلوهيةاأللوهية  فيفي  اليهوداليهود  انحرافاتانحرافات  علىعلى  الردالرد  ::الرابعالرابع  المطلبالمطلب

  ٦٣٦٣  والصفاتوالصفات  األسماءاألسماء  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  ٦٤٦٤  تعالىتعالى  اهللاهللا  صفاتصفات  فيفي  ��  النبيالنبي  معمع  اليهوداليهود  حوارحوار  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ٦٤٦٤  مخلوقمخلوق  أنهأنه  هللاهللا  اليهوداليهود  وصفوصف  ::أوالًأوالً

  ٦٥٦٥  البشرالبشر  بصفاتبصفات  تعالىتعالى  اهللاهللا  صفاتصفات  تشبيهتشبيه  ::ثانياًثانياً

  ٦٨٦٨  اليهوداليهود  كتبكتب  فيفي  وردتوردت  كماكما  تعالىتعالى  اهللاهللا  صفاتصفات  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ٦٨٦٨  بالغفلةبالغفلة  تعالىتعالى  اهللاهللا  يصفونيصفون  اليهوداليهود  ::أوالًأوالً

  ٦٨٦٨  بالضعفبالضعف  تعالىتعالى  اهللاهللا  يصفونيصفون  اليهوداليهود  ::ثانياًثانياً

  ٦٨٦٨  بالندمبالندم  تعالىتعالى  اهللاهللا  يصفونيصفون  اليهوداليهود  ::ثالثاًثالثاً

  ٦٩٦٩  بالتعببالتعب  تعالىتعالى  اهللاهللا  يصفونيصفون  اليهوداليهود  ::رابعاًرابعاً

  ٦٩٦٩  الضبابالضباب  يسكنيسكن  الربالرب  ::خامساًخامساً
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  ٦٩٦٩  بالسرقةبالسرقة  يأمريأمر  عندهمعندهم  لهلهاإلاإل  ::سادساًسادساً

  ٦٩٦٩  متعصبمتعصب  مدمررمدمرر  قاٍسقاٍس  عندهمعندهم  اإللهاإلله  ::سابعاًسابعاً

  ٧٠٧٠  البشرالبشر  بصورةبصورة  تعالىتعالى  اهللاهللا  ذاتذات  تشبيهتشبيه  ::ثامناًثامناً

  ٧٢٧٢  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  المالئكةالمالئكة::الثانيالثاني  الفصلالفصل

  ٧٨٧٨  المالئكةالمالئكة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  ٧٣٧٣  المالئكةالمالئكة  ننمم  اليهوداليهود  عدوعدو  السالمالسالم  عليهعليه  جبريلجبريل  ::أوالأوال

  ٧٦٧٦  المالئكةالمالئكة  منمن  أكثرأكثر  اليهوداليهود  عندعند  معتبرمعتبر  اليهودياليهودي  ::ثانياًثانياً

  ٧٧٧٧  بالشياطينبالشياطين  باالستعانةباالستعانة  بالمالئكةبالمالئكة  اإليماناإليمان  يستبدلونيستبدلون  اليهوداليهود  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  ٧٧٧٧  وماروتوماروت  هاروتهاروت  وسحروسحر  آصفآصف  بكتاببكتاب  وأخذواوأخذوا  التوراةالتوراة  نبذوانبذوا  اليهوداليهود  ::أوالًأوالً

  ٧٧٧٧  للسحرللسحر  استخدامهماستخدامهم  تذكرتذكر  اليهوداليهود  كتبكتب  ::ثانياًثانياً

  ٧٩٧٩  المالئكةالمالئكة  فيفي  المسلمينالمسلمين  عقيدةعقيدة  ::لثاًلثاًثاثا

  ٨١٨١  المالئكةالمالئكة  فيفي  اليهوداليهود  أقوالأقوال  علىعلى  الردالرد  ::الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  ٨٣٨٣  ��������  النبيالنبي  معمع  الحوارالحوار  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  السماويةالسماوية  الكتبالكتب  ::الثالثالثالث  الفصلالفصل

  ٨٤٨٤  ��������النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  واإلنجيلواإلنجيل  التوراةالتوراة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  ٨٥٨٥  للتوراةللتوراة  اليهوداليهود  وتحريفوتحريف  إنكارإنكار  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ٨٥٨٥  موسىموسى  علىعلى  نزلتنزلت  التيالتي  للتوراةللتوراة  اليهوداليهود  إنكارإنكار  ::أوالًأوالً

  ٨٦٨٦  للتوراةللتوراة  اليهوداليهود  تحريفتحريف  ::ثانياًثانياً

  ٨٧٨٧  بالنقصانبالنقصان  تحريفتحريف

  ٩٠٩٠  والكذبوالكذب  بالزيادةبالزيادة  تحريفتحريف

  ٩٢٩٢  بالتحريفبالتحريف  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  تتهمتتهم  التيالتي  الكتبالكتب

  ٩٢٩٢  القديمالقديم  العهدالعهد  تناقضاتتناقضات

  ٩٣٩٣  اسرائيلاسرائيل  ييبنبن  إلىإلى  التوراةالتوراة  تسليمتسليم  منمن  ��  موسىموسى  تخوفتخوف

  ٩٦٩٦  اإلنجيلاإلنجيل  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ١٠٠١٠٠  عليهمعليهم  والردوالرد  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  ١٠٣١٠٣  الكريمالكريم  للقرآنللقرآن  اليهوداليهود  إنكارإنكار  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ١٠٨١٠٨  الكريمالكريم  للقرآنللقرآن  اليهوداليهود  إنكارإنكار  علىعلى  الردالرد  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ١١٢١١٢  ��������  النبيالنبي  معمع  الحوارالحوار  خاللخالل  منمن  ليهودليهوداا  عندعند  النبوةالنبوة  ::الرابعالرابع  الفصلالفصل

  ١١٣١١٣  عامةعامة  األنبياءاألنبياء  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  ١١٤١١٤  بينهمابينهما  والفرقوالفرق  والرسولوالرسول  النبيالنبي  تعريفتعريف  ::األولاألول  المطلبالمطلب
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  ١١٤١١٤  واصطالحاًواصطالحاً  لغةلغة  النبيالنبي  تعريفتعريف  ::أوالًأوالً

  ١١٤١١٤  واصطالحاًواصطالحاً  لغةلغة  الرسولالرسول  ::ثانياًثانياً

  ١١٥١١٥  والرسولوالرسول  النبيالنبي  بينبين  الفرقالفرق  ::ثالثاًثالثاً

  ١١٦١١٦  ببعضببعض  ويكفرونويكفرون  األنبياءاألنبياء  ببعضببعض  يؤمنونيؤمنون  اليهوداليهود  ::لثانيلثانياا  المطلبالمطلب

  ١١٦١١٦  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  عامةعامة  األنبياءاألنبياء  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::أوالًأوالً

  ١١٨١١٨  اليهوداليهود  كتبكتب  فيفي  عامةعامة  األنبياءاألنبياء  صفاتصفات  ::ثانياًثانياً

  ١١٨١١٨  األنبياءاألنبياء  قتلةقتلة  اليهوداليهود

  ١١٨١١٨  بالكذببالكذب  األنبياءاألنبياء  اتهاماتهام

  ١١٩١١٩  الزورالزور  بشهادةبشهادة  األنبياءاألنبياء  اتهاماتهام

  ١٢٤١٢٤  خاصةخاصة  نبينبي  كلكل  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::الثانيالثاني  بحثبحثالمالم

  ١٢٥١٢٥  ��  محمدمحمد  سيدناسيدنا  نبوةنبوة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::األولاألول  المطلبالمطلب

  ١٢٥١٢٥  واحدةواحدة  جملةجملة  بالقرآنبالقرآن  يأتيهميأتيهم  أنأن  ��  النبيالنبي  منمن  يطلبونيطلبون  اليهوداليهود  ::أوالًأوالً

  ١٢٧١٢٧  تعالىتعالى  اهللاهللا  يكلمهميكلمهم  أنأن  ��  النبيالنبي  منمن  يطلبونيطلبون  اليهوداليهود  ::ثانياًثانياً

  ١٢٨١٢٨  معهمعه  حوارهمحوارهم  أثناءأثناء  بصدقهبصدقه  لمهملمهمعع  رغمرغم  ��  للنبيللنبي  اليهوداليهود  عداءعداء  ::ثالثاًثالثاً

  ١٣٩١٣٩  السالمالسالم  عليهعليه  عيسىعيسى  نبوةنبوة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ::الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  ١٣٩١٣٩  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  ��  عيسىعيسى  نبوةنبوة  منمن  اليهوداليهود  موقفموقف  ::أوالًأوالً

  ١٤٠١٤٠  المقدسةالمقدسة  كتبهمكتبهم  خاللخالل  منمن  ��  عيسىعيسى  سيدناسيدنا  منمن  اليهوداليهود  موقفموقف  ::ثانياًثانياً

  ١٤٠١٤٠  ��بعيسىبعيسى  يعترفيعترف  منمن  كلكل  المجتمعالمجتمع  منمن  يطردونيطردون  اليهوداليهود

  ١٤٠١٤٠  ��  عيسىعيسى  قتلقتل  يحاولونيحاولون  اليهوداليهود

  ١٤٠١٤٠  والشعوذةوالشعوذة  والسحروالسحر  بالجنونبالجنون  عيسىعيسى  يتهمونيتهمون  اليهوداليهود

  ١٤١١٤١  بالزنىبالزنى  عيسىعيسى  اتهاماتهام

  ١٤١١٤١  غليظغليظ  بأسلوببأسلوب  ربهربه  يخاطبيخاطب  ��  ابراهيمابراهيم  سيدناسيدنا  أنأن  اليهوداليهود  قولقول

  ١٤١١٤١  والجوعوالجوع  الفقرالفقر  إلىإلى  النعيمالنعيم  منمن  قومهقومه  يخرجيخرج  أنهأنه    ��لموسىلموسى  اتهامهماتهامهم

  ١٤٢١٤٢  بالسرقةبالسرقة  سرائيلسرائيلاا  بنيبني  يأمريأمر--بزعمهمبزعمهم––  موسىموسى

  ١٤٢١٤٢  وتعرىوتعرى  الخمرالخمر  شربشرب  السالمالسالم  عليهعليه  نوحاًنوحاً  أنأن  زعمهمزعمهم

  ١٤٢١٤٢  بالزنابالزنا  السالمالسالم  عليهعليه  داوودداوود  لسيدنالسيدنا  اتهامهماتهامهم

  ١٤٣١٤٣  يتزوجيتزوج  أنأن  أجلأجل  منمن  رجلرجل  مئتيمئتي  يقتليقتل  ��  داوودداوود  قولهمقولهم

  ١٤٣١٤٣  بابنتيهبابنتيه  السالمالسالم  عليهعليه  لوطلوط  بزنىبزنى  قولهمقولهم

  ١٤٥١٤٥  وحواروحوار  السالمالسالم  ليهليهعع  موسىموسى  معمع  اسرائيلاسرائيل  بنيبني  حوارحوار  بينبين  المقارنةالمقارنة  ::الثالثالثالث  المبحثالمبحث
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  ��  النبيالنبي  معمع  اليهوداليهود

  ١٥٢١٥٢  ��������  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  اآلخراآلخر  اليوماليوم  ::الخامسالخامس  الفصلالفصل

  ١٥٣١٥٣  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  البعثالبعث  ::األولاألول  المبحثالمبحث

  ١٥٧١٥٧  والتلمودوالتلمود  التولراةالتولراة  فيفي  البعثالبعث

  ١٦٠١٦٠  ��النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عندعند  والناروالنار  الجنةالجنة  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  ١٦٢١٦٢  فيهافيها  المسلمينالمسلمين  ودخولودخول  الجنةالجنة  بوجودبوجود  يقرونيقرون  اليهوداليهود

  ١٦٧١٦٧  والتوصياتوالتوصيات  الخاتمةالخاتمة

  ١٦٧١٦٧  الخاتمةالخاتمة  ::أوالًأوالً

  ١٧٠١٧٠  التوصياتالتوصيات  ::ثانياًثانياً

  ١٧١١٧١  العامةالعامة  الفهارسالفهارس

  ١٧٢١٧٢  اآلياتاآليات  فهرسفهرس  ::أوالًأوالً

  ١٨٠١٨٠  األحاديثاألحاديث  فهرسفهرس  ::ثانياًثانياً

  ١٨٢١٨٢  والمراجعوالمراجع  المصادرالمصادر  فهرسفهرس  ::ثالثاًثالثاً

  ١٩٥١٩٥  اتاتالموضوعالموضوع  فهرسفهرس  ::رابعاًرابعاً
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  البحثالبحث  ملخصملخص

  بينهما،بينهما،  ماما  وملءوملء  األرضاألرض  وملءوملء  السماءالسماء  ملءملء  فيه،فيه،  مباركاًمباركاً  طيباًطيباً  كثيراًكثيراً  حمداًحمداً  هللاهللا  الحمدالحمد  

  رحمةرحمة  المبعوثالمبعوث  علىعلى  والسالموالسالم  والصالةوالصالة  والمجد،والمجد،  الثناءالثناء  أهلأهل  بعد،بعد،  شيءشيء  منمن  ربناربنا  شاءشاء  ماما  وملءوملء

  وبعد،،،وبعد،،،  كثيراًكثيراً  تسليماًتسليماً  وسلموسلم  وصحبهوصحبه  آلهآله  وعلىوعلى  للعامين،للعامين،

  أصلأصل  وهيوهي  البشرية،البشرية،  السعادةالسعادة  سرسر  فهيفهي  المسلم،المسلم،  حياةحياة  فيفي  العقيدةالعقيدة  أهميةأهمية  فيهفيه  شكشك  الال  ممامما  

  فيفي  جهداًجهداً  تركواتركوا  ماما  الذينالذين  األرض،األرض،  هذههذه  علىعلى  الناسالناس  أشرفأشرف  همهم  الذينالذين  السالم،السالم،  عليهمعليهم  الرسلالرسل  بعثةبعثة

  والعذابوالعذاب  التكذيبالتكذيب  منمن  القواالقوا  ماما  أقوامهمأقوامهم  منمن  القواالقوا  األنبياءاألنبياء  هؤالءهؤالء  وإنوإن  أقوامهم،أقوامهم،  إلىإلى  اهللاهللا  دعوةدعوة  تبليغتبليغ

  هذهذ  فيفي  األسداألسد  نصيبنصيب  لليهودلليهود  كانكان  ولقدولقد  الكافرون،الكافرون،  كرهكره  ولوولو  دينهدينه  ظهرظهرمم  اهللاهللا  ولكنولكن  واالضطهاد،واالضطهاد،

  هذاهذا  منمن  وانطالقاًوانطالقاً  تعالى،تعالى،  اهللاهللا  أنبياءأنبياء  معمع  حواراتهمحواراتهم  خاللخالل  منمن  جلياًجلياً  ذلكذلك  ويظهرويظهر  لألنبياء،لألنبياء،  الصدالصد

  هذاهذا  تناولتتناولت  ��  محمدمحمد  نبينانبينا  رأسهمرأسهم  وعلىوعلى  األنبياء،األنبياء،  علىعلى  اليهوداليهود  قبلقبل  منمن  الشرسالشرس  والهجوموالهجوم  العدوانالعدوان

  ..  بالبحثبالبحث  األمراألمر

  محمدمحمد  النبيالنبي  معمع  حواراتهمحواراتهم  جمعجمع  خاللخالل  منمن  اليهوداليهود  عقائدعقائد  لدراسةلدراسة  يأتييأتي  بحثيبحثي  فإنفإن  هناهنا  ومنومن  

  الكتبالكتب  منمن  عقائدهمعقائدهم  ذكرذكر  خاللخالل  منمن  كالميكالمي  وأدعموأدعم  الحوارات،الحوارات،  تلكتلك  منمن  العقيدةالعقيدة  استخالصاستخالص  ثمثم  ،،  ��

  ..  عندهمعندهم  المقدسةالمقدسة

  الفصلالفصل  فيفي  وتناولتوتناولت  أخرى،أخرى،  فصولفصول  وخمسةوخمسة  تمهيدي،تمهيدي،  فصلفصل  إلىإلى  بحثيبحثي  قسمتُقسمتُ  وقدوقد  

  أربعةأربعة  خاللخالل  منمن  وذلكوذلك  أنبيائهم،أنبيائهم،  معمع  وأحوالهموأحوالهم  اليهوداليهود  عنعن  بهابها  للتعريفللتعريف  صفحاتصفحات  التمهيديالتمهيدي

  معنىمعنى  منمن  القريبةالقريبة  المصطلحاتالمصطلحات  فيهفيه  وذكرتوذكرت  وأهميته،وأهميته،  الحوارالحوار  تعريفتعريف  فيهفيه  بينتبينت  األولاألول  مباحث،مباحث،

  ثمثم  باليهود،باليهود،  التعريفالتعريف  عنعن  فيهفيه  فتحدثتفتحدثت  الثانيالثاني  المبحثالمبحث  أماأما  وآدابه،وآدابه،  الحوارالحوار  أهدافأهداف  ثمثم  الحوار،الحوار،

  ثمثم  اليهودية،اليهودية،  منمن  تفرعتتفرعت  التيالتي  والمذاهبوالمذاهب  الفرقالفرق  ثمثم  ا،ا،بهبه  اشتهروااشتهروا  التيالتي  األسماءاألسماء  أشهرأشهر  فيهفيه  ذكرتذكرت

  حوارحوار  عنعن  فيهفيه  فتحدثتفتحدثت  الثالثالثالث  المبحثالمبحث  وأماوأما  ..عقائدهمعقائدهم  فيفي  عليهاعليها  يعتمدونيعتمدون  التيالتي  الكتبالكتب  بينتبينت

  فيفي  استخدموهااستخدموها  التيالتي  األلفاظاأللفاظ  وسوءوسوء  أنبيائهم،أنبيائهم،  معمع  اليهوداليهود  أدبأدب  قلةقلة  فيهفيه  وبينتوبينت  أنبيائهم،أنبيائهم،  معمع  اليهوداليهود

  األنبياءاألنبياء  منمن  عرفوهاعرفوها  التيالتي  للعقائدللعقائد  التزامهمالتزامهم  عدمعدم  ثمثم  ،،الحوارالحوار  بآداببآداب  التزامهمالتزامهم  وعدموعدم  معهم،معهم،  الحوارالحوار

  محمد،محمد،  سيدناسيدنا((  علىعلى  محصورمحصور  كانكان  األنبياءاألنبياء  معمع  حوارهمحوارهم  عنعن  والحديثوالحديث  والبرهان،والبرهان،  بالحجةبالحجة

  معمع  حوارهمحوارهم  عنعن  الحديثالحديث  تناولتتناولت  ثمثم  ومنومن  والسالم،والسالم،  الصالةالصالة  عليهمعليهم  ))وعيسىوعيسى  وموسى،وموسى،  ويعقوب،ويعقوب،

  خاللخالل  منمن  األنبياءاألنبياء  معمع  حوارهمحوارهم  ذكرتذكرت  ثمثم  البعض،البعض،  بعضهمبعضهم  معمع  حوارهمحوارهم  وعنوعن  السالم،السالم،  عليهاعليها  مريممريم

  ..الحواراتالحوارات  تلكتلك  علىعلى  سادتسادت  التيالتي  والسمةوالسمة  الطابعالطابع  بينتبينت  ثمثم  المقدسة،المقدسة،  كتبهمكتبهم

  بالتوحيدبالتوحيد  تعريفتعريف  األولاألول  فيفي  ذكرتذكرت  مباحث،مباحث،  أربعةأربعة  إلىإلى  قسمتهقسمته  فقدفقد  ::األولاألول  الفصلالفصل  أماأما  
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  للخالخال  منمن  وذلكوذلك  وأحباؤه،وأحباؤه،  اهللاهللا  ابناءابناء  أنهمأنهم  اليهوداليهود  ادعاءادعاء  ومنها؛ومنها؛  األلوهيةاأللوهية  توحيدتوحيد  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  ثمثم
  العقيدةالعقيدة  هذههذه  فسادفساد  مدىمدى  وبينتوبينت  عليها،عليها،  يعتمدونيعتمدون  التيالتي  كتبهمكتبهم  خاللخالل  ومنومن  ،،  ��  النبيالنبي  معمع  حوارهمحوارهم

  تسلمتسلم  لملم  والتيوالتي  اإللهية،اإللهية،  والصفاتوالصفات  األسماءاألسماء  فيفي  عقيدتهمعقيدتهم  ثمثم  استطعت،استطعت،  ماما  عليهاعليها  والردوالرد  اليهوداليهود  عندعند

    ..لهالها  وتحريفهموتحريفهم  اليهوداليهود  إنكارإنكار  منمن  أيضاًأيضاً
  والشياطين،والشياطين،  والجنوالجن  المالئكةالمالئكة  منمن  اليهوداليهود  موقفموقف  عنعن  الحديثالحديث  فيهفيه  تناولتتناولت  ::ثانيثاني  فصلفصل  ثمثم  

  لهم،لهم،  عداوتهمعداوتهم  ومدىومدى  المالئكةالمالئكة  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  األولاألول  فيفي  بينتبينت  مبحثين،مبحثين،  خاللخالل  منمن  وذلكوذلك

  استخدامهماستخدامهم  الثانيالثاني  وفيوفي  استطعت،استطعت،  ماما  عليهمعليهم  الردالرد  تناولتتناولت  ثمثم  السالم،السالم،  عليهعليه  جبريلجبريل  وباألخصوباألخص

  ثمثم  ..الشيطانةالشيطانة  ليليتليليت  لةلةسالسال  منمن  أنهمأنهم  المسلمينالمسلمين  أبناءأبناء  واتهامهمواتهامهم  والقرآن،والقرآن،  التوراةالتوراة  منمن  بدالًبدالً  السحرالسحر

  ..والشياطينوالشياطين  والجنوالجن  المالئكةالمالئكة  فيفي  المسلمينالمسلمين  عقيدةعقيدة  فيهفيه  بينتبينت

  منمن  وذلكوذلك  السماوية،السماوية،  الكتبالكتب  فيفي  اليهوداليهود  وعقيدةوعقيدة  موقفموقف  عنعن  ::ثالثثالث  فصلفصل  فيفي  تحدثتتحدثت  ثمثم  

  معمع  همهم  حوارحوار  خاللخالل  منمن  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  منمن  اليهوداليهود  موقفموقف  منهمامنهما  األولاألول  فيفي  ذكرتذكرت  مبحثين،مبحثين،  خاللخالل

  ..واإلنجيلواإلنجيل  التوراةالتوراة  منمن  موقفهمموقفهم  الثانيالثاني  المبحثالمبحث  فيفي  ذكرتذكرت  ثمثم  ،،  ��  النبيالنبي

  حوارهمحوارهم  خاللخالل  منمن  األنبياءاألنبياء  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  عنعن  فيهفيه  الحديثالحديث  فكانفكان  ::الرابعالرابع  الفصلالفصل  أماأما  

  ذلكذلك  بتفصيلبتفصيل  قمتقمت  ثمثم  العموم،العموم،  سبيلسبيل  علىعلى  األنبياءاألنبياء  فيفي  عقيدتهمعقيدتهم  فيهفيه  وبينتوبينت  ،،  ��  محمدمحمد  النبيالنبي  معمع

  وحوارهموحوارهم  السابقينالسابقين  نبيائهمنبيائهمأأ  معمع  اليهوداليهود  حواراتحوارات  ببينببين  أقارنأقارن  أنأن  حاولتحاولت  ثمثم  نبي،نبي،  كلكل  عنعن  الحديثالحديث

  منهامنها  كتابكتاب  أنكرأنكر  منمن  وكفروكفر  السماوية،السماوية،  الكتبالكتب  فيفي  المسلمينالمسلمين  عقيدةعقيدة  بينتبينت  ثمثم  ..  ��  محمدمحمد  النبيالنبي  معمع

  ..فيهفيه  آيةآية  أوحرفأوحرف

  والقدر،والقدر،  والقضاءوالقضاء  اآلخراآلخر  اليوماليوم  فيفي  اليهوداليهود  عقيدةعقيدة  عنعن  خامسخامس  فصلفصل  فيفي  أخيراًأخيراً  تحدثتتحدثت  ثمثم  

  والقدر،والقدر،  القضاءالقضاء  ثمثم  ومنومن  بعث،بعث،الال  ثمثم  والنار،والنار،  الجنةالجنة  منمن  موقفهمموقفهم  فيهافيها  بينتبينت  نقاطنقاط  ثالثثالث  خاللخالل  منمن

    ..  وتوصياتوتوصيات  نتائجنتائج  منمن  إليهإليه  وصلتوصلتتت  ماما  أهمأهم  سجلتسجلت  الخاتمةالخاتمة  وفيوفي
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Abstract 

 

 Bleesed and good praise be to Allah Praise that is filled the 
heaven, ground and which is between them .  God's blessing and peace 
be upon the prophet Mohammad, his nation and this companions…….. 

 There is no doubt that the important of religion in muslim's life. It 
is the secret of human happiness and the cause of prophet's expedition 
who are the most hones people on this earth, and who didn't leave any 
effort to inform their God's message to their nations, even these prophets 
met a lot of denial, suffering and persecution, but the manifestation of 
God's religion, even unbelievers, and it was the lion's share of the Jews 
in this roll back of the prophets, and is reflected through their 
conversations with the prophets of God, and from this aggression and 
fierce attack by the Jews on the prophets, led by our prophet Muhammad 
dealt with this research . 

 My research discusses the doctrines of the Jews through the 
collection of conversations with the prophet Muhammad .  

 I divided my research to preparatory part, and other five parts. In 
the preparatory part, I discussed some sides for the definition of the Jews 
and their situation with the prophets, through the four topics.  

 In the first one I talked about the definition and importance of 
dialogue, and stated the terms close to the meaning of dialogue, then the 
goals of the dialogue and etiquette.  

 The second part I talked about the definition of the Jews, then 
stated the famous names which they are famous, then I showed the books 
which they depend in their beliefs.  

 The third part I talked about a dialogue with the Jewish Prophets 
and it outlined the lack of literature with the Jewish Prophets, and they 
used bad words in the dialogue with them, and I talked about their 
dialogue with the Prophets was limited the ( Prophet Muhammad, 
Yakob, Mousa, and Aesa).  Peace be upon them, then I talked about their 
dialogue with Mariam,peace be upon her,and dialogue with each other, 
then reported their dialogue with the prophets through their holy books, 
and then I showed character and the theme that prevailed in those 
dialogue. 
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 In the First part of my research I divided into four topics, I 
discussed in the first   definition of unification and beliefs of Jews in 
Monotheism. For example, Jews claim that they are children of God and 
loved ones. This through their dialogue with the prophet, and through the 
books on which they depend, and I showed how corrupt this doctrine for 
the Jews, and respond to what you can, then their faith in the divine 
names and attributes which didn't believe from Jews in the one ness of 
the divinity of them .  

 In the second Part I talked about the position of the Jews to talk a 
bout angels, jinn and demons. That through two subjects, in the first I 
talked about beliefs of Jews of angels and the extent of hostility to them, 
especially Gabriel Peace be upon him, and in the second use of magic 
instead of the Torah and the Quran. Then I showed the muslim's belief in 
angels, jinn and demons.  

 Then I spoke in the third part about the position and beliefs of the 
Jews in the divine books, that through two subjects, in the first I talked 
about position of the Jews from the Holy Quran through their dialogue 
with the prophet, them in the second I talked about their position of the 
Torah and Gospel.  

 In the fourth part I talked about  the beliefs of Jews of the Prophets 
through their dialogue with the Prophet Muhammad, Peace be upon 
him,then Ishowed the muslim belief in divine books.  

 Finally in the fifth part I talked about the doctrine of the Jews in 
the last Day and  act of God through three points, I showed in it their 
position on the paradise, Hell, Baath,and the act of God.  

 In the end I talked about the most important conclusion reached by 
the findings and recommendations.  
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