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 لمحات من سٌطرة الٌهود ومكاٌدهم 

 من ٌعقوب بن كلس وابن النغرٌلة 

 الى مونٌكا لوٌنسكً

:مقدمة   

لقد تمٌز الٌهود خالل تارٌخهم الطوٌل بالكٌد والخداع واظهار الذلة والمسكنة حٌن الضعؾ ،      

ن أنبٌاء هللا فكم قتلوا م. واظهار الخبروت وسفك الدماء واإلفساد فً االرض حٌن الشعور بالقوة 

ذلك . لعن الذٌن كفروا من بنً اسرابٌل على لسان داود وعٌسى ابن مرٌم )وكم كذبوا ، قال تعالى 

( بما عصوا وكانوا ٌعتدون   

وقد فضح ( . ففرٌقا كّذبتم وفرٌقا تقتلون ) وقال عنهم فً ذكر مواقفهم مع أنبٌابهم علٌهم السالم     

مدى التارٌخ ، وموقفهم من الرسول صلى هللا علٌه وسلم وكٌؾ القرآن الكرٌم مواقفهم كلها على 

.كانوا ٌعرفونه كما ٌعرفون أبنابهم ، وإنه نبً آخر الزمان ، ولكنهم لحسدهم كفروا به   

وقد قاموا بالكٌد للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً المدٌنة ، وأمدوا المنافقٌن بوسابل الكٌد كلها     

مرات كما فعل بنو النضٌر وكما فعلت الٌهودٌة التً قدمت له الشاة المسمومة ، وتآمروا على قتله 

ثم تآمروا مع قرٌش وحرضوا قبابل العرب . وحاولوا سحره كما فعل لبٌد بن األعصم الٌهودي .. 

لٌختمعوا علٌه ٌوم األحزاب فهزمهم هللا وأذلهم وأخزاهم ، وكانت مذبحتهم فً بنً قرٌظة حٌث قتل 

ثم انهزموا فً خٌبر وفدك ، وقبلوا ان ٌدفعوا . الذراري والنساء  يارع محارب وسبسبعمابة د

.الخزٌة عن ٌد وهم صاؼرون   

ٌنفرد من المسلمٌن ثم ولكن مإامراتهم لم تتوقؾ فقد حاولوا مرارا فً خٌبر ان ٌؽتالوا من     

دفع أمٌر المإمنٌن  ، مماوكان أخر من حاولوا ذلك معه عبد هللا ابن عمر رضً هللا عنه . ٌنكرون 

عمر بن الخطاب ان ٌعخل بتنفٌذ وصٌة النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بإخالبهم من خزٌرة العرب 

.، فذهبوا الى شمالها فً تٌماء والشام   

وقد أحسن المسلمون معاملة أهل الذمة من الٌهود والنصارى وؼٌرهم ممن استنوا بهم سنة أهل     

حتى ان عمر رضً هللا . ٌزان الدقٌق هو العدل بٌن الرعٌة مسلمهم وكافرهم وكان الم.. الكتاب 

فاتح مصر ووالٌها ، ألنه ضرب قبطٌا عندما ( ابن عمرو بن العاص)عنه ضرب ابن األكرمٌن 

وأراد ان ٌضرب عمرو بن العاص نفسه الن ابنه لم ٌتخرأ على .. سبقه القبطً بعد ان تسابقا 

ٌا عمرو متى : " ثم قال قولته المشهورة الباقٌة أبد الدهر . وذ أبٌه ضرب القبطً إال بسبب نؾ

" .استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟   

وعندما سرق ٌهودي درع االمام علً رضً هللا عنه ، وهو عابد من صفٌن ، حاكمه الى      

فلم ٌقبل . لحسن والحسٌن شباب أهل الخنة ، ا اولم ٌكن لإلمام شهود سوى ابنٌه ، سٌد. قاضٌه 

القاضً شهادتهما ألبٌهما ألن االسالم ال ٌقبل شهادة االبن البٌه ، وال االب البنه فً مواضٌع 
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. وأعطى الٌهودي الدرع فانبهر الٌهودي بتلك االخالق النبوٌة وأعلن اسالمه من فوره . النزاع 

.فسر بذلك االمام وأبى أن ٌؤخذ منه الدرع وأعطاه إٌاه   

وظهر فً الدولة األموٌة باالضافة الى أبً الحكم الدمشقً وأوالده وابن أثال ، وكالهما كان    

.. نصرانٌا ، طبٌبان من الٌهود هما فراث بن شحناتا الذي كان طبٌب الحخاج بن ٌوسؾ الثقفً 

 وطال به العمر حتى ادرك المنصور العباسً وعمل فً زمنه طبٌبا لعٌسى بن موسى العباسً الذي

كان والٌا على الكوفة للمنصور ، وكان ولٌا للعهد ، ولكن المنصور نزع والٌة العهد منه وخعلها 

.وكان عٌسى ٌستشٌره فً خاصة أمره وال ٌقطع أمرا دونه . البنه المهدي   

من فارس  وٌة هو ماسر خوٌة البصري الذي خاءوالٌهودي الثانً الذي ظهر فً الدولة االم      

وفً الدولة . ة أٌام الخلفاء بنً مروان ، وطال عمره حتى أدرك أٌام بنً العباس واستوطن البصر

العباسٌة تولت أسرة ٌختٌشوع المناصب الباذخة منذ عهد مإسسها خورخٌوس بن خبرابٌل بن 

ثم تولى بعده ابنه ، ٌختٌشوع الذي كان طبٌب المنصور العباسً ، وكانت له المكانة السامقة لدٌه 

ثم .. رون الرشٌد ، وخمع من ذلك االموال الطابلة طبٌب الخلٌفة وذلك فً أٌام ها بٌختٌشوع منص

والتحق بخدمة الرشٌد ، وقد ترك عند موته دورا وبساتٌن ، خبرابٌل بن ٌختٌشوع ابنه تولى بعده 

وأراضً زراعٌة بثمانٌة مالٌٌن درهم وخواهر وذخابر بخمسٌن ملٌون  ، تقدر بسبعٌن ملٌون درهم

.، عدا ما تركه من عشرات المالٌٌن من الدراهم درهم   

ٌقال كما تولى الصاببة و.. واستمر أبناء خبرابٌل فً مكانتهم العالٌة لدى خلفاء بنً العباس      

علٌه السالم ، الوزارة الكبرى باالضافة الى منصب طبٌب  ىهم فرقة من الٌهود ، ٌوقرون ٌحًأن

.نه سنان وأشهرهم ثابت ابن قره واب. الدولة   

ومن الٌهود ظهر اسحاق بن شلٌطا طبٌب المطٌع هلل العباسً ، وأبو النصر فنون الذي كان طبٌبا    

.للوزٌر والقابد بختٌار   

الحسٌن وأبً عبد هللا الخ فهو  ال ٌستؽرب القارئ تلقبهم بؤبً) لراٌا شومنهم أبو الحسٌن بن ك    

حمدان صاحب حلب ، كما استعمله أٌضا عضد  الذي عمل فً خدمة سٌؾ الدولة بن( للتموٌه 

( .وهو أكبر مستشفٌات الدولة ) الدولة البوٌهً ، وخعله ربٌسا للبٌمارستان العضدي ببؽداد   

أبو الحسن المختار بن بوانٌس بن الحسن بن عبدون بن ) ومن أشهر االطباء ابن بطالن      

النصرانً( بطالن  

ومن أطباء . الٌهودي الذي قٌل أنه أسلم وحسن إسالمه فٌما بعد ومن أطباء العراق ابن قوسٌن      

بؽداد الوزٌر األخل أبو الفرج ٌعقوب بن كلس الذي كانت له المكانة عند كافور األخشٌدي وولً 

أمر دٌوانه ولم ٌكن ٌصرؾ درهما وال دٌنارا اال بتوقٌعه ، ثم مات كافور فحبسه الوزٌر ابن 

ٌخرج من السخن فاتصل بخوهر الصقلً عند توخهه الى مصر ، وقٌل الفرات ، ولكنه استطاع ان 

. حق بخدمة المعز لدٌن هللا الفاطمً الذي وثق به ، وخعله من خاصته تبل ذهب الى القٌروان لٌل
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بن ( نزار بن معد ) ودخل مصر معه فتولى الوزارة وبلػ أرفع المناصب وخاصة فً زمن العزٌز 

.انت له الوزارة الكبرى ، والتصرؾ التام فً خمٌع شإون الدولة المعز لدٌن هللا الفاطمً فك  

وقد بدأنا الكتاب بفصل عن ٌعقوب بن كلس هذا وكٌؾ دخل فً االسالم عندما سمع كافور        

ولم نتعرض " . لو كان هذا مسلما لصلح ان ٌكون وزٌرا ، فقرر من فوره دخول االسالم : " ٌقول 

.ارة مثل أمٌن الدولة ابن التلمٌذ النصرانًللنصارى الذٌن تولوا الوز  

وممن تولى المناصب الطبٌة من الٌهود أبً البركات الذي كان ربٌس أطباء البٌمارستان العضدي ، 

ومنهم ربن الطبري الٌهودي وكان طبٌبا ومنخما من اهل طبرستان ، عالما بالهندسة ، وسكن سامرا 

.ود والربن هو الرابً اي حبر الٌه. بالعراق   

بن ربن الطبري صاحب فردوس الحكمة فقٌل انه كان ٌهودٌا ،  أما ابو الحسن علً بن سهل     

.وقٌل بل كان نصرانٌا ، ثم اسلم على ٌد المعتصم العباسً ، وكان من المقربٌن لدٌه   

وقد ظهر العدٌد من االطباء الٌهود فً المؽرب واالندلس ومصر ، ومنهم السموأل بن ٌحٌى بن     

عباس المؽربً الذي التحق بخدمة الوزٌر مإٌد الدٌن الحسٌن بن محمد ، واسحاق بن سلٌمان 

، والزم اسحاق بن عمران ( تونس )، ولد بمصر ثم سكن القٌروان ( ابو ٌعقوب ) االسرابٌلً 

وفً االندلس ظهر . ، وهو عبٌد هللا المهدي ( العبٌدٌٌن )وصار طبٌبا ألول الخلفاء الفاطمٌٌن 

. بابه طاالموي وكان من أ( الثالث )اي بن بشروط االسرابٌلً فً زمن عبد الرحمن الناصر حسد

كما ظهر من مدٌنة سرقسطة حسداي بن ٌوسؾ بن حسداي الذي اشتهر بالطب والهندسة والنخوم 

ومنها ظهر ٌوسؾ بن أحمد بن حسداي االسرابٌلً الذي سافر من االندلس الى مصر . والموسٌقى 

وذلك فً زمن األمر ( المعروؾ بالمؤمون) صب طبٌب الوزٌر محمد بن نور الدولة لٌتولى من

.بؤحكام هللا الفاطمً   

ملوك ) ومنهم ابن بكالرش الٌهودي الذي كانت له المكانة السامٌة عند بنً هود فً االندلس      

.( الطوابؾ   

الذٌن كانت لهم المكانة السامقة ومنهم موسى بن العازار االسرابٌلً وأبناإه إسحاق واسماعٌل      

كما ان منهم الحقٌر النافع الٌهودي الذي لقبه . ام المعز لدٌن هللا الفاطمً يفً الدولة الفاطمٌة أ

من خاصة الحاكم بؤمر هللا بهذا اللقب عندما داواه ، وكان حقٌر المظهر فؤعطاه ألؾ دٌنار ، وخعله 

.أطبابه   

ومنهم أٌضا .. سرابٌلً وابنه مبارك واشتهر بالطب فً مصر ومنهم سالمة بن رحمون اال       

من خملة أطباء صالح الدٌن  أبو العشابر هبة هللا بن زٌن بن حسن بن خمٌع االسرابٌلً الذي صار

.األٌوبً   

وكان أشهر أطباء صالح الدٌن األٌوبً موسى بن مٌمون وقد أفردنا له فضال ضافٌا النه كان ذا    

الٌهود الى ٌومنا هذا ، فهو أحد شراح التلمود وال تزال تعالمٌه الخبٌثة تدرس الى نفوذ كبٌر لدى 
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الٌوم لدى الٌهود األرثوذكس الذٌن ٌسٌطرون على حزب اللٌكود واالحزاب الدٌنٌة فً اسرابٌل 

. الٌوم   

ن تمام وفً عهد صالح الدٌن كان أثنا عشر طبٌبا حوله من الٌهود والنصارى منهم أبو المعالً ب    

بن هبة هللا الٌهودي وأبو البركات الموفق بن شعٌا ، والموفق بن شوعة الٌهودي ، وأبو البٌان بن 

.المدور الملقب بالسدٌد الٌهودي   

ومن الٌهود الذٌن ظهروا فً العهد االٌوبً فً مصر وكانت لهم المكانة السامقة لدى       

من المحلة الكبرى بمصر ، وسدٌد ( المحلً) السالطٌن واالمراء أسعد الدٌن ٌعقوب بن اسحاق

الدٌن أبو الفضل داود بن أبً البٌان سلٌمان االسرابٌلً ، والحكٌم ابراهٌم السامري المعروؾ 

. والقابمة تطول . وهو ٌهودي من طابفة السامرة . بشمس الحكماء ، وكان من أطباء صالح الدٌن 

ن الٌهود ومنهم ابن النؽرٌلة اسماعٌل وابنه وقد تعرضنا فً الكتاب لبعض من ولً الوزارة م

ٌوسؾ ، وهو الذي زعم ان القرآن متعارض متناقض فرد علٌه ابن حزم وثارت العامة فً زمنه 

.من سوء تدبٌره وتطاوله على أهل االسالم فقتل ٌوسؾ وخماعته   

أتٌهم الدنٌا الكتاب مقاالت أخرى توضح دور الٌهود وكٌدهم وؼرورهم وبطشهم عندما توفً       

لماذا قتل الٌهود االسرى المصرٌٌن ؟ وآخرها مقال ٌهودٌت وأستٌر : وتكون فً أٌدٌهم ومنها مقال 

ا باستٌر الٌهودٌة كوكٌؾ شبه ربٌس الوزراء االسرابٌلً السابق نتانٌاهو مونً.. ومونٌكا لوٌنسكً 

ي ، وقتلت معه خمسة وسبعٌن الخمٌلة التً دبرت المكاٌد لقتل هامان وزٌر احشوٌرش الملك الفارس

وقد أوضحنا دور الٌهود فً هذه المكاٌد وكٌفٌة استخدام النساء للسٌطرة على .. ألفا من أنصاره 

.والمقصود من ذلك كله التنبٌه على هذه المخاطر والتحذٌر منها لعل قومً ٌعلمون.. مقالٌد االمور   

محمد علً البار. د          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

أشهر من تولى الوزارة من الٌهود :ٌعقوب بن كلس   

  :أسمه ونسبه

المعز لدٌن هللا هو أبو الفرج ٌعقوب بن ٌوسؾ بن هارون بن داوه بن كلس وزٌر معد ،      

وكان ٌزعم أنه من . الفاطمً ثم وزٌر ابنه نزار الملقب بالعزٌز ، وهو أول وزٌر فً هذه الدولة 

سبط لٌفً هو المسموح له بالكهانة ، ومن ) لالوٌٌن نسل هارون بن عمران علٌه السالم من سبط ا

كما زعم انه من ولد السموأل بن عادٌا صاحب ( . ط موسى وهارون علٌهما السالم سبهذا ال

وقصته مع امريء القٌس الكندي ، . الحصن المعروؾ باألبلق ، وهو المشهور بالوفاء فً الخاهلٌة 

ن وتروٌها الكتبالشاعر الخاهلً المعروؾ ، تتناقلها األلس
1
.  

:مولده ونشأته   

تتفق المصادر التارٌخٌة       
2
م السرة ٌهودٌة فً 930/هـ318على انه قد ولد فً بؽداد سنة  

ثم سافر به الى . وقد علمه والده الكتابة والحساب ودربه على فنون التخارة . منطقة تسمى باب القز 

ب ثقتهم حتى بلػ درخة وكٌل للتخار ، وهو م حٌث عمل مع التخار ، وكس943/هـ331الشام سنة 

.فً سن المراهقة   

:سرقة أموال التجار فً الشام وهروبه الى مصر   

إنه كان ٌهودٌا خبٌثا ذا " وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فً تارٌخ دمشق ، كما ٌقول ابن خلكان ،     

، ( فً فلسطٌن)زل الرملة وكان فً قدٌم أمره خرج الى الشام فن. مكر ودهاء ، وفٌه فطنة وذكاء 

".وصار بها وكٌال للتخار ، فكسر أموال التخار وهرب الى مصر  

وذكر هذه القصة أٌضا أبو ٌعلً القالنسً فً ذٌل تارٌخ دمشق كما نقله عنه محققوا كتاب      

.3الكامل البن األثٌر  

:وصوله الى مصر وارتفاع قدره  

ارق ، ومقدرته على ضبط الحسابات والضٌاع ان وعندما وصل الى مصر استطاع بذكابه الخ    

وانقطع الى بعض خواص كافور ، كما ٌقول ابن . ٌلفت انتباه رخال كافور االخشٌدي ، حاكم مصر 

وقام بدوره بتقدٌمه الى مواله كافور ، الذي خعله على عمارة دارة ، ثم . خلكان ، حتى كسب ثقته 

                                                            
الترخمة ) 6/26م ج1948، مكتبة النهضة المصرٌة ، القاهرة ( أحمد بن محمد بن خلكان ) ان وأنباء الزمان البن خلكان وفٌات االعً   1

(. 802رقم 

نسً ، ساكر ، وذٌل تارٌخ دمشق البً القالوفٌات االعٌان ودابرة المعارؾ االسالمٌة والكامل البن االثٌر ، وتارٌخ دمشق البن ع    2

. ي واالعالم للزركل

م  1985الكامل فً التارٌخ البن االثٌر ، دار الكتاب العربً ، بٌروت ، الطبعة الخامسة    3
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به حتى خعله مسإال عن ه وحسن ادراكه ما خعله ٌقرّ صار مالزما للباب ، فرأى كافور من نخابت

.اص دٌوانه الخ  

وكان ٌقؾ بٌن ٌدٌه ، وٌستوفً الحسابات ، ثم لم تزل أحواله تتزاٌد مع كافور حتى صار      

أي ال )ن ان ال ٌمضً م كافور الى سابر الدواويوتقدّ .. اب واالشراؾ ٌقومون له وٌكرمونه الححّ 

ع فً كل شًء ، وصار له النفوذ فً اال بتوقٌع ٌعقوب بن كلس ، فوقّ  دٌنار وال درهم( ٌصرؾ

.دواوٌن كافور كلها   

لعلً بن منخب الكاتب " االشارة الى من نال الوزارة " وقد ذكر ابن خلكان نقال عن كتاب       

المشهور بابن الصٌرفً ، أن سبب حظوته عند كافور أنه عندما اتصل به اخبره ان فً دار ابن 

عشرٌن ألؾ دٌنار مدفونة ، فكتب الى كافور ٌعلمه بذلك ، ( فً فلسطٌن)بلدي الذي توفً بالرملة ال

كافور ،  ىوٌستؤذنه فً استخراخها فؤذن له ، فاستخرخها ، فوخدها ثالثٌن ألفا فحملها كلها ال

.فازدادت مكانته عنده   

فؤخذها ٌعقوب بن كلس ، ووخد فً ثم اتفق ان ٌهودٌا مات بالفرما ، ومعه احمال من الكتان       

بعض احماله عشرٌن ألؾ دٌنار ، فباع الكتان ، وارسل االموال كلها الى كافور فاؼتبط بذلك ، 

: سل الٌه بالهداٌا والصالت الكثٌرة ، فؤخذ منها ألفا دٌنار فقط ثم أعاد الباقً لكافور ، وقال روأ

وكان من المعتاد انه اذا مات . كثر أموره ، فصار كافور ٌثق به وٌشاوره فً أ" هذه كفاٌتً "

.فإن الحاكم ٌشاطره تلك االموال ، أما اذا لم ٌكن له ورثة فإنه ٌصادرها كلها ، شخص وله اموال   

:قصة اسالمه     

فبلؽت " لو كان مسلما لصلح ان ٌكون وزٌرا" وقد اعخب كافور بهذا الٌهودي الفطن حتى قال       

خلكان أنه أعلن اسالمه ٌوم الخمعة من وٌقول ابن . وره ان ٌدخل االسالم مسامع ٌعقوب فقرر من ؾ

خامع عمرو بن )هـ على ٌد كافور االخشٌدي نفسه ، وفً الخامع العتٌق 366شهر شعبان سنة 

وقد ذكرت دابرة المعارؾ االسالمٌة انه أعلن اسالمه عام ( . العاص ، وهو اكبر خوامع القاهرة 

.ك الزلكلً فً االعالم ، أٌضا وذكر ذل. م967/هـ356  

أما . وقد شككت دابرة المعارؾ االسالمٌة فً صدق اسالمه ، وانه أسلم طمعا فً الوزارة     

انه كان ٌهودٌا من اهل " الحافظ ابن عساكر فٌقول فً تارٌخ دمشق ، كما ٌنقله عنه ابن خلكان ، 

!! وأنه لم ٌسلم اال طمعا فً الوزارة "  بؽداد ، خبٌثا ذا مكر ، وله حٌل ودهاء وفٌه فطنة وذكاء

 أما ابن خلكان. وٌعتقد ابن عساكر انه مات على الٌهودٌة ، وانه كان ٌظهر االسالم وٌبطن الكفر 

ضا يوقد اتهمه أ.. فإنه ٌمٌل الى أنه أسلم عن اقتناع ، وأنه قد حسن اسالمه ، ولكنه لم ٌخزم بذلك 

، ورأى انه ٌهودي ماكر لم ٌسلم اال طمعا فً " ارٌخ دمشق ذٌل ت" القالنسً فً كتابه أبو ٌعلى 

.الوزارة   
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ومن شدة ذكابه أنه عندما أسلم درس الفقه والقرآن على ٌد المشاٌخ ، كما درس النحو أٌضا ،     

حتى استطاع فٌما بعد ان ٌصنؾ كتابا فً الفقه على المذهب االسماعٌلً ، من كالم المعز لدٌن هللا 

.ه العزٌز الفاطمً وابن  

:خروجه من مصر الى المغرب   

ابن )ولكن كافور رؼم تقرٌبه البن كلس لم ٌوله الوزارة ، فقد كان وزٌره خعفر بن الفرات     

. وكان ٌكره ابن كلس وٌخشاه أشد الخشٌة على نفسه ، فكان ٌحدر كافور منه . فً موقعه ( خنزابه

فاهتبل ابن الفرات الرصة ، . تى وافته المنٌة ح( بعد اسالم ٌعقوب)ولم ٌلبث كافور اال قلٌال 

ولكن ٌعقوب استطاع بمكره ودهابه وبذله االموال ان ٌخرج من . وصادر اموال ٌعقوب وسخنه 

مولى المعز لدٌن ( الرومً)وأن ٌنطلق الى المؽرب ، حٌث لقى خوهر بن عبد هللا الصقلً . السخن 

سمع ٌعقوب أن فً حاشٌته بعض الٌهود فقربوه الى  وقد. ، واكثر قواده ( العبٌدي)هللا الفاطمً 

وهنا تختلؾ الرواٌات فبعضها ٌقول انه شخعه على دخول . خوهر حتى صار من كبار رخاله 

وبعضها ٌقول انه لم ٌذهب معه الى .. مصر واعطاه معلومات وافرة عنها وانه دخل مصر معه 

ه ولم ٌدخل مصر اال معه وذلك سنة وصار من رخال حاشٌت. مصر ، بل توخه الى المعز نفسه 

.هـ363  

. ى فً خدمة المعز لدٌن هللا الفاطمً حتى تولى أمر الدٌوان ثم تولى الوزارة قولم ٌزل ٌتر     

.وهو اول من وزر للدولة الفاطمٌة فً مصر التً امتد سلطانها الى الشام بؤكمله والحخاز والٌمن   

واالدباء والشعراء وٌعطً الخزٌل من المال فمدحه  وكان ٌعقوب بن كلس ٌقرب العلماء       

ولقب بالوزٌر . الشعراء ، ووقفوا على بابه حتى عظم أمره وصار متصرفا بؤموال الدولة كلها 

.م979/هـ368األخل فً رمضان عام   

وفً عام ... وقد ضبط ابن كلس أمور الدولة وخاصة الشإون المالٌة واالدارٌة          

ب علٌه المعز لدٌن هللا وعزله من منصبه ، ولكنه استطاع بمكره ودهابه ان م ؼض984/هـ373

المعز وان ٌعود الى سدة الوزارة والنفوذ بعد بضعة أشهر فقط من ٌسترضً ٌسترضً المعز وان 

.عزله   

ولم ٌكتؾ ابن كلس لشإون الوزارة والمالٌة ٌضبطها ، ولكنه وخد الوقت لدراسة المذهب       

الباطنً ، وهو مذهب الدولة الفاطمٌة ، حتى اصبح من المراخع الهامة فٌه ، وألؾ االسماعٌلً 

المعز لدٌن هللا وأقوال ابنه نزار الملقب  وأقوال كتابا فً الفقه على هذا المذهب ، خمع فٌه أقوالهم

فٌقرر المسابل ( خامع عمرو )وكان ٌعقوب بن كلس ٌعقد المخالس فً الخامع العتٌق .. بالعزٌز 

. الفقهٌة على حسب مذهبهم   
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:موت ابن كلس   

ولما تولى نزار الملقب العزٌز بعد وفاة المعز سدة الحكم ، اشتد ولعه بابن كلس واعخابه به       

فلما مرض ٌعقوب بن كلس مرض الموت ... حتى صار ال ٌمضً امرا من االمور دون مشورته  

ب المظلة التً كانت تحؾ موكبه ، ودخل علٌه ، م عاده العزٌز ومشى الٌه ، وخن991/هـ 380عام 

بملكً ، أو تفدى فؤفدٌك بولدي ، ( أي اشترٌك ) تاعك بفؤ( أي تشتري )وددت أنك تباع : " وقال له 

فهل من حاخة توصى بها ٌا ٌعقوب ؟ فبكى ابن كلس وقبل ٌد العزٌز وذكر له فضله علٌه وعلى 

أي اقنع ) ا سالموك ، واقنع من الحمدانٌة بالدعوة والسكة سالم الروم م: " ثم قال . اوالده واسرته 

وال تبق ( . فً صالة الخمعة واالعٌاد ، وأن ٌستخدموا عملتك من دولة بنً حمدان بؤن ٌدعو لك 

" .على مفرج بن دؼفل بن خراح ان عرضت لك فٌه فرصة   

حزنا شدٌدا وبكاه ولحده بنفسه ولم ٌلبث اال ٌسٌرا بعدها حتى وافته المنٌة ، فحزن العزٌز علٌه     

وخرخت القاهرة كلها . ط بعشرة آالؾ دٌنار نّ فن وحُك وأعلن الحداد علٌه أٌاما وأؼلق الدواوٌن ، وكُك ، 

.ورثاه مابة شاعر فؤخازهم كلهم العزٌز . فً موكب خنازته من الخلٌفة الى العامة   

ووخد له من العبٌد أربعة . ٌنار ذهبا مابة ألؾ د( أي ماهٌته )وكان إقطاعه من العزٌز كل سنة     

.آالؾ ؼالم ، ومن الخواهر أربعمابة ألؾ دٌنار ، ؼٌر ما كان له من االموال والضٌاع والقصور   

:الدول تولً الٌهود والنصارى أمور   

تولً الٌهود أمورا كثٌرة من دواوٌن الدولة فً عهده ، ولكنهم مع ذلك لم ٌستطٌلوا على      

وكان ، كما ٌقول القالنسً فً ذٌل . لما مات ولى العزٌز عٌسى بن نسطورس الوزارة المسلمٌن ، ؾ

نصرانٌا من أقباط مصر ، وفٌه خالدة وكفاٌة فضبط االمور وخمع االموال ، " تارٌخ دمشق ، 

واطرح الكتاب . ومال الى النصارى فقلدهم االعمال والدواوٌن . ووفر كثٌرا من الخراج 

ٌهودٌا ٌعرؾ بمنشؤ واستناب فً الشام رخال ( . أي أقالهم من وظابفهم ) لمٌن المتصرفٌن من المس

، ( أي مأل دواوٌن الدولة بالٌهود ) بنً ابراهٌم بن الفرار ، فسلك مسلكه فً التوفر على الٌهود 

من أخالء  ن الملتٌن على الدولة ، فكتب رخلأهل هاتًواستولى . وعٌسى مع النصارى مثله 

ة ، وسلمها الى امرأة ، وبذل لها بذال على اعتراض العزٌز ، ورفع الظالمة إلٌه ، المسلمٌن رقع

ٌا أمٌر المإمنٌن ، بالذي أعز النصارى بعٌسى : " وكان مضمون الرقعة . وتسلٌمها الى ٌده 

وكان العزٌز " . المسلمٌن بك أال نظرت فً أمري  نسطورس ، والٌهود بمنشؤ بن الفرار ، وأذلّ 

سرٌعة المشً ، وإذا ركبها تدفقت كالموج ، ولم تلحق ، فوقفت المرأة فً الناس ، فلما على بؽلة 

.قاربها رمتها الٌه فسارع الركابً الى أخذ الرقعة كالعادة ، وؼاصت المرأة فً الناس   

وعاد فً قصره منعم الفكر فً امره ، . ووقؾ العزٌز علٌها وأمر بطلب المرأة فلم توخد      

وكان متقدما عنده فً خواصه فؤعطاه الرقعة . ضً قضاته أبا عبد هللا محمد بن النعمان فاستدعى قا

موالنا أعرؾ بوخه الرأي : ما عندك فً هذا االمر ؟ قال : فلما قرأها ، قال له . وقال له قؾ علٌها 

لقبض على وتقدم فً الحال با" تنبهنا على ؼلط فٌه ، وؼفلة عنه . صدقت كاتبتها : فقال . والتدبٌر 
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عٌسى بن نسطورس وسابر الكتاب النصارى ، وانشاء الكتب الى الشام بالقبض على منشؤ بن 

.و أن ترد االعمال فً الدواوٌن الى الكتاب المسلمٌن . الفرار والمتصرفٌن الٌهود   

ولكن هذا االمر لم ٌستمر فقد استطاع عٌسى بن نسطورس ببذله االموال واالستشفاع بست الملك    

نت العزٌز ، وكانت أثٌرة لدى أبٌها وال ٌرد لها طلبا ، أن ٌطلب الصفح عنه من العزٌز فصفح ب

ثم أعاده الى الوزارة بشرط استخدام المسلمٌن فً الدواوٌن ، فحمل عٌسى ثالثمابة أألؾ . عنه 

!!.وقدمها للعزٌز فاستعاد مكانته ( بٌت المال )دٌنار ذهبا الى الخزانة    
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 ابن حزم وابن النغرٌلة

(الٌهود فً االندلس)  

:ترجمة ابن حزم   

المام الفرد العلم أحد أبمة االسالم فهو افؤما ابن حزم : نبدأ بنبذة مختصرة موخزة عن الرخلٌن      

كتبه الدنٌا علما وأدبا وخصاما ومحاخة  ت، وزعٌم المذهب الظاهري القرطبً االندلسً الذي مأل

مولى فارسً كان أعتقه ٌزٌد  ىو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم ، ٌنتهً نسبه الوهو أب.. 

وٌقال ان خد ابن حزم فً . ي بكر رضً هللا عنه ببن أبً سفٌان أحد قادة فتح الشام فً زمن أ

ابن حزم بالبٌت االموي وطٌدة خدا حتى أن والده أسرة وظلت عالقة . االندلس كانا نصرانٌا فؤسلم 

للحاخب المنصور محمد بن ابً عام وابنه المظفر الذٌن استبّدا باالمر فً آخر العهد االموي وزر 

.باالندلس   

م ، فً بٌت متصل بالبالط الملكً أقوى اتصال وكان فً 994/هـ384وقد ولد ابن حزم عام      

.  "مةطوق الحما"رفاهٌة وعز ، وعرؾ من اسرار النساء والقصور ما ظهر بعد ذلك فً كتابه 

ذلك فقد تثقؾ ثقافة عالٌة وتتلمذ على أكابر علماء عصره من أمثال عبد الرحمن بن أبً ٌزٌد  ومع 

األزدي وأحمد بن الخسور ، وحفظ القرآن الكرٌم ودرس الحدٌث النبوي دراسة واففٌة على مشاٌخ 

.عصره   

الثانً فً الوصول الى للبٌت األموي فً االندلس فقد ناصر هشام وكان والء ابن حزم شدٌدا      

هـ ، بعد ان 404وفر من قرطبة عام . ابن حزم وأبٌه هـ ، وأدى ذلك الى معاناة 400العرش عام 

ما ان سمع ان عبد لكنه . البربر قصر اسرته البدٌع ، الى المرٌة ، حٌث أكرمه حاكمها  دمه

ق بعبد الرحمن االموي تولى على بلنسٌه حتى ترك مضٌفه والتح الرحمن الرابع الملقب بالمرتضى

الرحمن أسٌر ابن حزم وظل فً االسر ولما انهزم عبد . ٌناصره واشترك معه فً حرب ؼرناطة 

وللمرة الثالثة قام ابن حزم بدور كبٌر فً مناصرة عبد الرحمن الخامس . فترة ثم أطبق سراحه 

مر لم ٌطل بعبد ولكن اال. هـ وصار ابن حزم وزٌره المقرب 414عام الذي استولى على قرطبة 

ووضع حزم من .. سبعة اسابٌع فقط من استٌالبه على سدة الحكم الرحمن الخامس حٌث قتل بعد 

ثم أطلق سراحه بعد ذلك فانتقل الى شاطبة ، وتفرغ تفرؼا تاما للعلم .. خدٌد فً القٌد والسخن 

.دة الصخب وكما كانت حٌاته السٌاسٌة صاخبة كانت حٌاته العلمٌة كذلك شدي. والتؤلٌؾ   

وكان المذهب المالكً . وكانت االندلس والمؽرب االقصى فً عهده قد وقعا فً اسر التقلٌد      

وكل من حاول ان ٌخرج عن هذا المذهب ووخه .. مسٌطرا سٌطرة تامة على الدولة والعلماء 

لمذهب فضاق ابن حزم بذلك واتخذ المذهب الشافعً لفترة ، ثم انتقل عنه الى ا. بحرب شعواء 

وكان شدٌد . الظاهري ، ونعً على أهل زمنه التقلٌد لمن سبقهم وبعدهم عن االخذ بالكتاب والسنة 

وقال عنه ابن " . ان قلم ابن حزم فً مضاء سٌؾ الحخاج : " الوطؤة على من خالفه حتى قٌل 
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خة ولكنه رؼم حدته التً اعترؾ بها ، وأنها كانت نتً" . ٌصك معارضه صك الخندل: " حٌان

.ٌنصؾ خصومه ولم ٌكن ٌختلق التهم على أي منهم  انمرض ٌعترٌه ، إال انه ك  

 1االربعمابة وعدد صفحاتها ثمانون ألفا ، كما قال عنه ابنه أبو رافع وقد بلؽت مصنفات ابن حزم    

:وٌمكن ارخاع كتبه الى ثالث مخموعات   

وله " المحلى"تابه الموسوعً فً الفقه وأهمها ك: متعلقة بالفقه وأصول الفقه  :المجموعة االولى 

النبذة الكافٌة فً اصول " و " إبطال القٌاس والرأي واالستحسان " و " مسابل أصول الفقه :"رسالة 

.االحكام وؼٌرها   

و " أنساب العرب " و " نقط العروس فً توارٌخ الخلفاء" ومنها : فً التارٌخ  :المجموعة الثانٌة 

".فضل األندلس "  

الفصل فً الملل " كتابه  وأهمها دون رٌب: فً مقارنة األدٌان والملل والنحل  :عة الثالثة المجمو

تبدٌل الٌهود والنصارى للتوراة واالنخٌل وبٌان تناقض ما اظهار " وكتاب " واألهواء والنحل 

سنتحدث التً " رسالة فً الرد على الٌهودي ابن الؽرٌلة " و " بؤٌدٌهم منها مما ال ٌحتمل التؤوٌل 

.عنها بعد قلٌل  

وهو من أوابل تصنٌفه ، وٌظهر فٌه تؤثٌر البالط الذي عاش فٌه " طوق الحمامة " وله كتاب        

، ودور النساء فً تربٌته والحٌاة االختماعٌة ، وانواع العشق والؽرامٌات التً كانت سابدة فً 

، تظهر قدرات ابن حزم األدبٌة وفً هذا الكتاب الذي ولع به المستشرقون ولعا شدٌدا . عصره 

وشعره الرقٌق كما تظهر قدراته على معرفة انواع العشق متدرخا من عشق الصور الخمالٌة فً 

االكثر وتحدث باقتدار عن التؤثٌرات النفسٌة للعشق ، وٌقول ان الحب . المرأة الى حب هللا تعالى 

خالص بعد موت الحبٌب أنه أكثر نبال رفعة هو الذي تنعقد عراه من خالل هللا ، كما ٌقول عن اال

.وخماال مما لو كان المحبوب على قٌد الحٌاة ، وثمة أمل فً اللقاء   

وٌذكر ان االنبٌاء أنفسهم ٌمٌلون بشكل طبٌعً نحو تذوق خمال االشكال والصورة ، ولكن ذلك      

خالؾ فٌه خمهور والبن حزم موقؾ خاص من المرأة ي. ٌرتقً الى عنان السماء فً محبتهم هلل 

وهو ٌرى أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌفرق بٌن الناس رخاال . الفقهاء ، وخاصة المالكٌة ، فً زمنه 

الَِحاِت ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن }: ونساء اال بالعمل الصالح قال تعالى  ْعَملْ ِمَن الصَّ ٌَ َوَمْن 

َة  ْدُخلُوَن اْلَجنَّ ٌَ ئَِك 
ٌُْظلَُموَن َنقًٌِراَفأُولَٰ َئًة َفاَل }: وٌقول عز قابل [ 124:النساء ]{َواَل  ٌِّ َمْن َعِملَ َس

ْدُخلُوَن اْلَجنَّ  ٌَ ئَِك 
ٌُْرَزقُوَن ٌُْجَزٰى  اِلَّ ِمْثلََها ۖ  َوَمْن َعِملَ َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأُولَٰ َة 

ِر ِحَسابٍ  ٌْ . والفروق بٌن الذكر واالنثى هً فً الوظابؾ المناطة بكل منهما [ 40:  ؼافر]{فٌَِها بَِغ

                                                            
مع امٌر المسلمٌن  واشترك فً معركة الزالقة. من علماء االندلس المخاهدٌن ( ابن حزم)و رافع بن علً صار أب   1

واستشهد أبو رافع فً تلك . سبان النصارى والتً فٌها النصر المبٌن على اال( أمٌر الموحدٌن)ٌوسؾ بن تاشفٌن 

هـ 479المعركة الخالدة عام 
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وٌرى ان المرأة ٌمكن ان تتقلد الوظابؾ العامة ، وتستدل على ذلك بفعل عمر رضً هللا عنه عندما 

وٌرى ابن حزم ان . واالشراؾ على االسواق ومراقبتها ولى الشفاء بنت عبد هللا العدوٌة الحسبة 

ان تكون نبٌة ٌوحى الٌها وٌدلل على ذلك بالقرآن الكرٌم فً قصة مرٌم عندما ظهر لها المرأة ٌمكن 

. ناداها الملك بعد ان وضعت ؼالمهاالملك مرارا وأخبرها انه مؤمور بؤن ٌهب لها ؼالما زكٌا ، و

ِك َتْحَتِك سَ  }:قال تعالى  اَفَناَداَها ِمْن َتْحتَِها أاَلَّ َتْحَزنًِ َقْد َجَعلَ َربُّب ًٌّ ْخلَِة  * ِر ِك بِِجْذِع النَّ ٌْ ي  ِلَ َوُهزِّ

ا ًٌّ ِك ُرَطًبا َجنِ ٌْ ا َتَرٌِنَّ ِمَن اْلَبَشِر أََحًدا َفقُولًِ  ِنًِّ  * ُتَساقِْط َعلَ ًنا ۖ  َفإِمَّ ٌْ ي َع َفُكلًِ َواْشَربًِ َوَقرِّ

ا ًٌّ ْوَم  ِْنِس ٌَ ِن َصْوًما َفلَْن أَُكلَِّم اْل ْحَمٰ كما ٌدلل علٌه بقصة أم موسى [ . 26-24:م مري]{ َنَذْرُت لِلرَّ

عندما أوحى هللا الٌها وامرها ان تضع موسى فً الٌم وأخبرها ان هللا سٌرده علٌها سالما وسٌخعله 

مِّ  }:قال تعالى . نبٌا ورسوال ٌَ ِه َفأَْلقٌِِه فًِ اْل ٌْ َنا  ِلَٰى أُمِّ ُموَسٰى أَْن أَْرِ ِعٌِه ۖ  َفإَِذا ِخْفِت َعلَ ٌْ َواَل  َوأَْوَح

ِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسلٌِنَ  ٌْ وهُ  ِلَ ا َرادُّب [. 7: القصص]{ َتَخافًِ َواَل َتْحَزنًِ ۖ   ِنَّ

 :ابن النغرٌلة

. أما ابن النؽرٌلة فهو لقب أطلق على ٌهودي من أسبانٌا فً العهد االسالمً ثم اطلق على ابنه    

التً وردت فً اسفار العهد القدٌم بمعنى القٌم على  ولعل اسم النؽرٌلة تحرٌؾ لكلمة ناؼٌد العبرٌة

. المعبد ، أو ربٌس القصر ، أو قابد فصٌلة من الخٌش ، أو بمعنى المدبر ، كما ٌقول ابن البسام

وٌقول الدكتور احسان عباس فً مقدمة تحقٌقه لوسابل ابن حزم ومنها رسالة الرد على ابن      

بن ٌوسؾ المكّنً بؤبً ( اسماعٌل( )ومعناه سمع هللا لً )موبٌل على شالنؽرٌلة ان هذا اللقب أطلق 

واضطرته فتنة  وقد نشؤ اسماعٌل بقرطبة . وابنه ٌوسؾ بن اسماعٌل المكنى بؤبً الحسٌن . ابراهٌم 

هـ أن ٌؽادرها كما فعل معاصره ابن حزم الذي فر من قرطبة بعد ان أثار البربر 399البربر عام 

. ي عامر وابنه المظفربحمد بن أعلى الحاخب المنصور م

 :بزوغ نجم اسماعٌل ابن النغرٌلة

وكان قد درس التلمود بقرطبة على ٌد . الى مالقة وافتتح دكانا هناك ( شموبٌل)وذهب اسماعٌل     

واستطاع بذكابه وقدرته على صناعة . الرابً حنوك ، كما درس االدب العربً وصناعة الكتابة 

وتقرب اسماعٌل الى ولً العهد فً . بحت شإون الدولة فً ٌد اسماعٌل الكتابة أن ٌصبح ، وأص

هذه االمارة وهو بادٌس بن حبوس حتى نال ثقته ، وخاصة بعد أن كشؾ مإامرة دّبرها بعض من 

والؽرٌب حقا ان هذا الٌهودي المكار المخادع كان ضمن ... فً القصر الزاحة بادٌس عن االمارة 

رؾ تفاصٌلها ، كشفها كلها لالمٌر بادٌس لٌنال ثقته وضحى بزمالبه راد المإامرة ، فلما عؾأ

. وأشالبهم لٌصل الى الوزارة والنفوذ

 :سٌطرة اسماعٌل على مقالٌد االمور

وكان من اسباب اطمبنانه له انه ٌهودي . بادٌس ٌطمبن الٌه والى ذكابه وعقله واخالصه له  وكان   

االندلس تموج بالمإامرات فً عهد ملوك الطوابؾ ، وكلما وكانت )ذمً التشره نفسه الى الوالٌة 

وكانت قدرة اسماعٌل على خباٌة االموال ( . قوي وزٌر دّبر المكابد لٌتولى هو الحكم بدال من أمٌره
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من الٌهود وؼٌرهم ال تبارى ، كما كان شدٌد المكر والختل والدهاء ، حتى قال فٌه ابن حٌان فً 

هذا اللعٌن فً ذاته ، على ما زوى هللا عنه من هداٌته ، من أكمل الرخال وكان " : "االحاطة"كتابه 

علما وحلما وفهما وذكاء ودماثة وركانة ، ودهاء ومكرا ، وملكا لنفسه وبسطا من خلقه ، ومعرفة 

" بزمانه ، ومداراة لعدوه

هاء خعل وقد تمكن اسماعٌل بهذا المكر والدهاء ان ٌسٌطر على الدولة وبنفس الخبث والد    

مناصب الدولة الهامة فً ٌد الٌهود حتى اكتسبوا واستطالوا على المسلمٌن كما ٌقول ابن حٌان فً 

. االحاطة 

 :ٌوسف ابن اسماعٌل ابن النغرٌلة

وقد حرص اسماعٌل على ان ٌثقؾ ابنه ٌوسؾ ثقافة واسعة وان ٌتقن صناعة الكتابة ثم ألحقه     

اسماعٌل استطاع ٌوسؾ ان ٌتقرب الى االمٌر بادٌس وذلك عن فلما مات . بخدمة بلكٌن بن بادٌس 

طرٌق رشوة الوزٌرٌن علً وعبد هللا ابنً القروي الذٌن نصحا االمٌر بادٌس ان ٌعتمد علٌه وٌخعله 

وه بواستطاع هذا الٌهودي المكار المخادع ان ٌكسب ثقة االمٌر بادٌس كما فعل أ. كاتبه ومستشاره 

ال بل واستطاع ان ٌنتزع ما كان بٌد ابنً القروي من أمالك وٌعطٌها االمومن قبل ، وخمع له 

وهكذا كان خزاء هذٌن الوزٌرٌن أن فقدا أموالهما وسلطانهما بسبب دعمهما لهذا الٌهودي ... لالمٌر 

، وهذا امر ٌتكرر فً التارٌخ كثٌرا فكل من قدم مساعدة لٌهودي ، فإن الٌهودي سرعان ما ٌقلب له 

. ٌخدعه فٌرده اذا ما كان فً ذلك مصلحة له ظهر المخن و

واستطاع رخال الحاشٌة ان ٌصلوا الة االمٌر بلكٌن بن بادٌس وان ٌؽروه بقتل ٌوسؾ بن     

ولكن ابن بادٌس كان سكٌرا فؤفشى سره واستطاع الٌهودي الداهٌة ان ٌدعوا بلكٌن الى . النؽرٌلة 

تطاع الٌهودي ٌوسؾ بن اسماعٌل ان ٌسٌطر واس. مخلس شراب ، وهناك سقاه السم وتخلص منه 

واستخدم نفوذه لدى .. على الدولة سٌطرة تامة بعد ان تخلص من بلكٌن والوزٌرٌن ابنً القروي 

بادٌس الذي انؽمس فً الشراب بعد ان كبرت سنه ، لتوطٌد سلطانه ، كما استخدم النساء فً القصر 

وازداد نفوذ . أعدابه بمإامراته وبسٌاسة فرق تسد وشتت .. وتوصل الٌهن بالهداٌا الى تنفٌذ مؤربه

الٌهود فً عصره زٌادة كبٌرة حتى انهم خمعوا الخباٌات باسم الدولة من المسلمٌن ، واظهروا 

ورأى . ولٌس هذا بؽرٌب على الٌهود . استطالتهم وتخبرهم على المسلمٌن الذٌن احسنوا الٌهم 

علٌه ان ٌقصً اكابر قبٌلة صنهاخة التً ٌعتمد علٌها ٌوسؾ ابن النؽرٌلة انه كً ٌصفوا له الخو 

االمٌر بادٌس وٌبعدهم عن ؼرناطة ، ولكن مإامرته انكشفت وهبت قبٌلة صنهاخة لتدافع عن كٌانها 

. ان ضمر وهزل على ٌد ٌوسؾ ابن النؽرٌلة وسلطانها بعد 

ى الدٌن االسالمً نفسه ، كله بل زادت وقاحته لدرخة انه بدأ ٌتطاول علولم ٌكتؾ ٌوسؾ بهذا       

ووصلت به . والمنافقٌن انه سٌنظم القرآن شعرا وموشحات  وزعم الصحابه من الٌهود والنصارى

فإزدادت بذلك نقمة االمة على هذا . القحة ان وضع كتابا زعم فٌه انه ٌخمع تناقضات القرآن 

ن الٌهود ما كانوا لٌصلوا الى وانه واضرابه م. الٌهودي الفاخر الذي لم ٌرع الذمة التً اعطٌت له 

وهو أمر ٌتكرر فً التارٌخ االسالمً منذ العهد ... هذه المكانة لوال تسامح المسلمٌن الى حد الؽباء 
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. االموي االول حٌث تولى منصب طبٌب الخلٌفة ووزٌر الصحة ووزٌر المالٌة ٌهودي او نصرانً 

العهد االٌوبً حتى صالح الدٌن االٌوبً  واستمر االمر على ذلك المنوال فً العهد العباسً وفً

وتولى بعضهم الوزارة ، وهً تعادل الوزارة الكبرى ، .. كان له اثنا عشر طبٌبا من أهل الذمة 

وفً كل العهود ابتداء من العهد االموي وانتهاء بالدولة . وذلك فً كل من مصر والشام واالندلس 

ه عمر ابن الخطاب رضً هللا عنه الى هذه المسؤلة نبّ وقد ت ..وهذه سماخة ولٌست سماحة. العثمانٌة 

 ًّ ن ؼالما نصرانٌا كاتبا حاسبا لٌتولى الدٌوان فً العراق عندما طلب منه ابو موسى ورفض ان ٌع

أي هب الؽالم مات . مات الؽالم : ر علٌه الطلب قال عمر ولما كرّ . االشعري رضً هللا عنه ذلك 

 عنه ان ٌولً نصرانٌا وظٌفة هامة من وظابؾ الدولة فابحث لك عن ؼٌره ورفض عمر رضً هللا

.  ةاالسالمً

وهاهم . ولم نر أي دولة مسٌحٌة الى الٌوم تسمح لمسلم فٌها ان ٌصل الى منصب الوزارة     

المسلمون الٌوم بالمالٌٌن فً اوربا وامرٌكا ولم نسمع عن أحد منهم تولى منصبا هاما فً الدولة 

تصك اسماعنا أنباء المذابح فً البوسنة والهرسك وفً كوسوفو ، بل ونرى  لدٌهم ، بل على العكس

التعصب المقٌت فً بارٌس التً ٌسمونها عاصمة النور تطرد الفتٌات من مدارسهن لمخرد لبسهن 

!!  وكم من مسلمة طردت من عملها لمخرد لبسها الحخاب .. ؼطاء لرإوسهن 

ٌلة كتابه فً الفترة التً بلػ فٌها ذروة سطوته وقوته وقد اخرج ٌوسؾ ابن اسماعٌل ابن النؽر    

هـ وأدى ذلك الى نقمة العلماء واالمة على هإالء الٌهود المخرمٌن 459-456وهً ما بٌن عامً 

ومن ذلك قصٌدة للشٌخ ابً . المتطاولٌن على االسالم ونبً االسالم ، وكتاب االسالم القرآن المخٌد 

على التخلص من الٌهود والوزٌر ( البربرٌة)صنهاخة  قبٌلة هاض فًاسحاق االلبٌري التً ٌحرّ 

: الٌهودي الوقح وٌقول فٌها 

بها عابثٌن   احتللت بؽرناطة       فكنت أراهم وإنً

موها وأعمالها       فمنهم بكل مكان لعٌن  وقد قسّ 

وهم ٌقبضون خباٌتها       وهم ٌخصمون وهم ٌقسمون 

م الوضاعها البسون وهم ٌلبسون رفٌع الكسا    وانت

وهم امناكم على سركم     وكٌؾ ٌكون أمٌنا خإون 

ثم قام أحد العلماء بالرد على هذه الرسالة الوقحة التً وضعها ابن النؽرٌلة واطلع ابن حزم على     

وانتشرت رسالة ابن حزم انتشارا واسعا . الرد على ابن النؽرٌلة : الرد فلم ٌرقه ، فوضع رسالته 

ًّ  وكانت احد خت االمة على هإالء الٌهود حتى ثار الشعب وقتل ٌوسؾ ابن النؽرٌلة االسباب التً ه

. وقتل ٌوم ذاك أربعة آالؾ ٌهودي كما قٌل . 

: رسالة ابن حزم فً الرد على ابن النغرٌلة 

ها بدأ ابن حزم رسالته الهامة بنقد أولً االمر من المسلمٌن الذٌن وسدوا أمور الدولة الى أعدائ      

اللهم إنا نشكو الٌك تشاؼل اهل : " فقال . من الٌهود والنصارى ومكنوا لهم من رقاب الناس 
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الممالك من أهل ملتنا بدنٌاهم عن إقامة دٌنهم ، وبعمارة قصور ٌتركونها عما قرٌب عن عمارة 

م ، شرٌعتهم الالزمة لمعادهم ودار قرارهم ، وٌخمع أموال ربما كانت سببا الى انقراض اعماره

وعونا العدابهم علٌهم ، عن حٌاطة ملتهم التً بها عزوا فً عاخلتهم وبها ٌرخون الفوز فً آخلتهم 

، حتى استشرؾ لذلك اهل القلة والذمة ، وانطلقت ألسنة أهل الكفر والشرك بما لو حقق النظر 

متعاض للدٌانة أرباب الدنٌا الهتموا بذلك ضعؾ همنا ، النهم مشاركون لنا فٌما ٌلزم الخمٌع من اال

ثم هم بعد متردون بما ٌإول الٌه اهمال هذه الحال من فساد سٌاستهم . الزهراء والحمٌة للملة الؽراء 

" . ، والقدح فً رٌاستهم ، فلالسباب أسباب ، وللمداخل الى البال أبواب ، وهللا اعلم بالصواب 

. ك االمور بٌد أعداء الدٌن وهو فً هذا ٌحذر أهل السلطة من المسلمٌن من التهاون وتر     

وانشؽالهم بقصورهم وضٌاعهم وأموالهم ، واعتمادهم فً تسٌٌر امورهم على هإالء الكفرة اعداء 

. الدٌن مما ٌفتح علٌهم ابواب البالء ، واسباب النقم ، والؽضب من الخبار المنتقم 

لنبوٌة لكً ال ٌركنوا للذٌن واالحادٌث ا واستخدم ابن حزم التحذٌر واالنذار واالٌات القرآنٌة    

ارُ }: ظلموا ، قال تعالى  ُكُم النَّ ونهى المولى [ . 113:هود]{َواَل َتْرَكُنوا  ِلَى الَِّذٌَن َظلَُموا َفَتَمسَّ

ُه ِمْنُهْم ۗ}: سبحانه وتعالى عن مواالة أعداء الدٌن حٌث قال  َتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفإِنَّ ٌَ [ 51:المابدة]{َوَمْن 

اَا ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنٌِنَ  }:لى وقال تعا ٌَ ِخُذوا اْلَكافِِرٌَن أَْولِ َها الَِّذٌَن  َمُنوا اَل َتتَّ ٌُّب ا أَ ، [144: النساء]{ٌَ

ِر اْلُمَنافِقٌَِن بِأَنَّ لَُهْم َعَذاًبا أَلًٌِما}: وقال تعالى  اَا ِمْن ُدوِن  * َبشِّ ٌَ ِخُذوَن اْلَكافِِرٌَن أَْولِ تَّ ٌَ الَِّذٌَن 

ِ َجِمًٌعاالْ  َة ّلِِلَّ َة َفإِنَّ اْلِعزَّ ْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ ٌَ َها  }:، وقال تعالى [ 139-138: النساء]{ُمْؤِمنٌَِن ۚ أَ ٌُّب ا أَ ٌَ

َتَولَّهُ  ٌَ اُا َبْعٍ  ۚ َوَمْن  ٌَ اَا ۘ  َبْعُ ُهْم أَْولِ ٌَ َصاَرٰى أَْولِ ُهوَد َوالنَّ ٌَ ِخُذوا اْل ُه الَِّذٌَن  َمُنوا اَل َتتَّ ْم ِمْنُكْم َفإِنَّ

الِِمٌنَ  ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ٌَ َ اَل 
قُولُوَن  * ِمْنُهْم ۗ  ِنَّ  َّ ٌَ ٌَُساِرُعوَن فٌِِهْم  َفَتَرى الَِّذٌَن فًِ قُلُوبِِهْم َمَرٌ  

ًَ بِاْلَفْتِ  أَْو أَْمٍر ِمْن عِ  أْتِ ٌَ ُ أَْن  وا َنْخَشٰى أَْن ُتِصٌَبَنا َدائَِرةٌ ۚ َفَعَسى  َّ ٌُْصبُِحوا َعلَٰى َما أََسرُّب ْنِدِه َف

[. 52-51:المابدة]{ فًِ أَْنفُِسِهْم َناِدِمٌنَ 

ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذٌَن  َمُنوا الَِّذٌَن }: وحدد المولى سبحانه وتعالى الوالٌة بقوله       ُكُم  َّ ٌُّب َما َولِ  ِنَّ

َكاَة َوهُ  ٌُْؤُتوَن الزَّ اَلَة َو َ َوَرُسولَُه َوالَِّذٌَن  َمُنوا َفإِنَّ ِحْزَب  * ْم َراِكُعونَ ٌُقٌُِموَن الصَّ
َتَولَّ  َّ ٌَ َوَمْن 

ِ ُهُم اْلَغالُِبونَ  َخُذوا ِدٌَنُكْم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا  *  َّ ِخُذوا الَِّذٌَن اتَّ َها الَِّذٌَن  َمُنوا اَل َتتَّ ٌُّب ا أَ ٌَ

َ  ِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنٌِنَ اْلِكَتاَب ِمْن َقبْ 
قُوا  َّ اَا ۚ َواتَّ ٌَ [     57-55:المابدة ]{لُِكْم َواْلُكفَّاَر أَْولِ

وٌقول ابن حزم فً رسالته العخٌبة التً كؤنها تصؾ أوضاع المسلمٌن الٌوم ، ٌقول منبها من     

ع مهانة الظاهر فٌؤنس السٌما ان كان العدو من عصابة ال تحسن اال الخبث م: " ٌهود ومكر ٌهود 

وتحت ذلك الختل والختر والكٌد والمكر ، كالٌهود الذٌن ال ٌحسنون . المؽتر الى الضعؾ البادي 

(. ٌقصد اعمال الهندسة وؼٌرها )ٌل شٌبا من الح

وبعد فإن بعض من تقلى قلبه للعداوة لالسالم وأهله ، زذزبت كبده ببؽض : " ثم ٌقول        

ذل النحل من رٌه وآله وسلم من متدهرة الزنادقة المستسرٌن بؤذل الملل وأالرسول صلى هللا عل

واستقر ؼضبه عز وخل على المنتمٌن الٌها ، .الٌهود التً استمرت لعنة هللا على الموسومٌن بها 
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وأطلق االشر لسانه ، وأرخى البطر عنانه واستشمخت لكثرة االموال لدٌه نفسه المهٌنة ، واطؽى 

الفضة عنده همته الحقٌرة ، فؤلؾ كتابا قصد فٌه ، بزعمه ، الى ابانة تناقض كالم هللا توافر الذهب و

عز وخل فً القرآن اؼترارا باهلل تعالى أوال ، ثم بملك ضعفه ثانٌا ، واستخفافا بؤهل الدٌن بدءا ، ثم 

كتاب الخسٌس بؤهل الرباسة فً مخانه عودا ، فلما اتصل بً أمر هذا اللعٌن لم أزل باحثا عن ذلك ال

". القوم فٌه بما اقدرنً هللا عز وخل من نصر دٌنه بلسانً وفهمً ، والذنب عن ملته ببٌانً وعلمً

ورؼم ان ابن حزم لم ٌحصل على نص رسالة ابن النؽرٌلة ، وانما وخد ردا علهٌا لم ٌشؾ        

رفة ، وما فٌها من طامات ، ؼلٌله ، فقام هو بما أتاه هللا من سعة العلم ، ومن دراسته للتوراة المح

وبم ٌترك له قوال اال نقضه ، وال رأٌا اال أوضح خلطه ، وبٌن خهل . فرد علٌه أفحم الرد وأقواه 

. ابن النؽرٌلة بؤسالٌب العرب ولؽتهم ، وفدامه فهمه وعقله 

حرفت  ثم اوضح له ما فً التوراة المحرفة من أباطٌل وتناقضات تدل داللة قطعٌة على أنها قد     

. وبدلت 

وبعد أن صال أنهى ابن حزم رسالته بالدعاء على من مكن لهإالء الٌهود فً دٌار المسلمٌن        

ان أملً لقوي وان : "وخعلهم ٌتسلطون على رقابهم ، وٌتواقحون على نبٌهم وكتاب ربهم فقال 

على نبٌهم وكتاب  ، وخعلهم ٌتسلطون على رقابهم ، وٌتواقحونرخابً لهإالء فً دٌار المسلمٌن 

إن أملً لقوي وإن رخابً مستحكم فً أن ٌكون هللا تعالى ٌسلط على قرب هإالء : "ربهم فقال 

َها الَِّذٌَن  }:وأدناهم وخعلهم بطانة وخاصة ، ما سلط على الٌهود وهو ٌسمع كالم هللا تعالى  ٌُّب ا أَ ٌَ

 ًَ َصاَرٰى أَْولِ ُهوَد َوالنَّ ٌَ ِخُذوا اْل ُه ِمْنُهْم ۗ  َمُنوا اَل َتتَّ َتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفإِنَّ ٌَ اُا َبْعٍ  ۚ َوَمْن  ٌَ اَا ۘ  َبْعُ ُهْم أَْولِ

الِِمٌنَ  ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ٌَ َ اَل 
ِخُذوا بَِطاَنًة }: وقوله تعالى [ 51:المابدة]{ ِنَّ  َّ َها الَِّذٌَن  َمُنوا اَل َتتَّ ٌُّب ا أَ ٌَ

أْلُوَنُكمْ  ٌَ ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَ اُا ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما ُتْخفًِ ُصُدوُرُهْم  ِمْن ُدونُِكْم اَل  وا َما َعنِتُّب َخَبااًل َودُّب

اَا }: ، وقوله تعالى [ 118: آل عمران ]{أَْكَبرُ  ٌَ ُكْم أَْولِ ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ َها الَِّذٌَن  َمُنوا اَل َتتَّ ٌُّب ا أَ ٌَ

ِهْم بِاْلمَ  ٌْ ةِ ُتْلقُوَن  ِلَ َخُذوا  }:وقوله تعالى[1:الممتحنة]{ َودَّ ِخُذوا الَِّذٌَن اتَّ َها الَِّذٌَن  َمُنوا اَل َتتَّ ٌُّب ا أَ ٌَ

 َ
قُوا  َّ اَا ۚ َواتَّ ٌَ  ِْن ُكْنُتْم ِدٌَنُكْم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َواْلُكفَّاَر أَْولِ

لَُّة َواْلَمْسَكَنةُ }: ، وقوله تعالى [ 57: لمابدة ا]{ُمْؤِمنٌِنَ  ِهُم الذِّ ٌْ . [ 61: البقرة ]{َوُ ِرَبْت َعلَ

فإنه ان شاء هللا ( ورإسابهم)فمن سمع هذا كله ثم أدرناهم وخالطهم بنفسه من ملوك االسالم "     

والصؽار والخزي فً قمٌن على ان ٌحٌق هللا عز وخل به ما أحاق بهم من الذلة والمسكنة والهوان 

". الدنٌا ، سوى العذاب المإلم فً االخرة

ولألسؾ فإن ما ذكره ابن حزم قد تحقق فً زمنه وبعد زمنه وال ٌزال ماثال امام اعٌننا الى      

. وونحن لم نتعظ ولم نعتبر بما كان وبما هو كابن. الٌوم 

ها متناقضة ومختلفة ، وما ذكره وخاصة االسفار الخمسة وحرص على اقتناء نسخ منها فوخد      

ثم قام ابن تٌمٌة رحمه هللا بدراسة . عنها ٌوضح مدى التؽٌٌر الذي اصابها منذ عهده الى ٌومنا هذا 

الخواب الصحٌح لمن بدل دٌن المسٌح : " هذه الكتب دراسة واسعة وخاصة فً كتابه الموسوعً 
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ان بعض علماء الحنابلة الذٌن درسوا ( 59ص)وهو فً اربعة أخزاء ، وقد ذكر فً الخزء االول 

، بل بالػ بعضهم الى خواز هذه الكتب نفوا عنها اي قٌمة دٌنٌة ، وأنها محرفة من أولها آلخرها 

وال شك ان هذه الكتب حرفت تحرٌفا شدٌدا ، واضٌؾ لها من الؽثاء والسخؾ .. االستنخاء بها 

. السالم أنهم زناة ولصوص ودٌوثون والكفر ماال مزٌد علٌه ، حٌث صوروا االنبٌاء علٌهم 

فإبراهٌم علٌه السالم بزعمهم الكاذب ٌعرض زوخته سارة وهً أخته من أبٌه حسب زعمهم على 

ولوط ٌزنً حسب زعمهم . ملك مصر حتى ٌؤخذ منه االموال ، وكذلك فعل اسحاق حسب زعمهم 

ن ابن ٌعقوب البكر ٌزنً بابنته بعد ان شرب الخمر ، ونوح ٌتعرى بعد ان شرب الخمر ، وروابً

وهللا ... ثمارا ، وداود ٌزنً بحلٌلة خاره ( زوخة ابنه)بحلٌلة أبٌه وابنه الثانً ٌهوذا ٌزنً بكنته 

ٌحب اللحم المشوي خدا حتى أنه ٌقدم نصؾ مملكته لمن ٌقدم له ( تعالى هللا عن ذلك علوا كبٌرا )

من التوراة الحقة واالنخٌل الحق تلمع مثل ورؼم ذلك كله فإن هناك آٌات !! اللحم المشوي اللذٌذ

هداٌة "  ووصل ابن القٌم فً كتابه. الخواهر وااللماس الملقاة فً مزبلة من الركام والقاذورات 

الى نفس هذه النتٌخة التً وصل الٌها من قبل ابن حزم " الحٌارى فً أخوبة الٌهود والنصارى 

. والؽزالً وابن تٌمٌة 

ة هذه االسفار وكتب التلمود مهمة خدا لمعرفة ما هم علٌه من باطل والخالصة ان دراس    

ولمعرفة سٌاسة اسرابٌل .. والستنقاذهم من هذا الزٌػ والضالل ودعوتهم الى أنوار القرآن والسنة 

(. التلمود) التً ٌتحكم فٌها الى حد كبٌر االحبار وتعالٌم التوراة المحرفة والمشنا والخمارة 

مثال ابن حزم والؽزالً وابن تٌمٌة وابن القٌم الذٌن تصدوا لترهات الٌهود وفً سلفنا أ    

والنصارى ، ولدراسة كتبهم قدوة ، وأتمنى أن تدخل دراسة مقارنة االدٌان الى خامعاتنا بصورة 

وهللا الهادي الى سواء . أعمق مما هً علٌه االن ، وٌحتاج الى ذلك العلماء والدعاة بل والسٌاسة 

. السبٌل 
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(أبو عمران)الرئٌس موسى بن مٌمون 
1

 

(م1204-1135/هـ529-601)  

لٌم التلموداوتع  
     

أي موسى بن )ٌعتبر الٌهود موسى بن مٌمون من أعظم أحبارهم حتى قالوا عنه ما بٌن موسى 

ولموسى بن مٌمون مكانة ".. لم ٌوخد اعظم من موسى( أي موسى بن مٌمون )وموسى ( عمران

عند الٌهود فهو أحد أهم شراح التلمود والتوراة على مدى العصور ، وال تزال تعتبر  ؼالٌة

شروحهمن االسس الهامة التً ٌنبؽً اتباعها ودراستها لدى حاخامات اسرابٌل ، وحاخامات الٌهود 

أحد أهم فالسفتهم وأطبابهم فً كما ٌعتبر موسى بن مٌمون اٌضا .. األرثوذكس فً كل مكان 

.سالمٌة كلهاالعصور اال  

ان : "عنه " قرطبة عاصمة الروح والفكر : االسالم فً الؽرب: "وكما ٌقول خارودي فً كتابه    

هو حلقة من حلقات تطور الروحانً االندلسٌة ،  لٌس ( أي موسى بن مٌمون )الفٌلسوؾ الٌهودي 

لمسلمٌن ، مشتركا فً فقط النه كان ٌكتب بالعربٌة ، بل ألنه ٌقدم مساهمته الخاصة ، كالمفكرٌن ا

"الثقافة ذاتها ، ومواخها المشاكل ذاتها
2

 

وتقول كثٌر من المصادر انه حفظ القرآن الكرٌم ودرس الفقه وخاصة الفقه المالكً ، ودرس     

الفرق االسالمٌة وأقوالها فً الفترة التً اعلن فٌها اسالمه فً االندلس اثناء الحكم الموحدي الذي 

عتنقوا االسالم أو ٌرحلوا عن قرطبة ، بسبب مكاٌد الٌهود المتعددة ضد ي فرض على الٌهود أن

المسلمٌن ، وخروخهم عن عهد الذمة الذي تمتعوا فٌه بحرٌة واسعة ، حتى تمكنوا وتولوا أعلى 

المناصب بما فً ذلك منصب الوزارة الكبرى كما حدث البن النؽرٌلة اسماعٌل بن ٌوسؾ ، المكّنى 

م تولى بعده ابنه ٌوسؾ بن اسماعٌل المكنى بؤبً الحسٌن ، والذي تولى أٌضا بؤبً ابراهٌم ، ث

وأدى ذلك الى تسلطه ( . عهد الطوابؾ) منصب الوزارة فً ؼرناطة أثناء حكم االمٌر بادٌس ، 

وطابفته من الٌهود على المسلمٌن واستهزابه باالسالم ، وكتابه رسابل تهاخم القرآن وتزعم تناقضه 

لى ان ٌرد علٌه ابن حزم ، وثورة المسلمٌن العارمة ضده وضد طابفته التً تعدت كل ، مما أدى ا

حدود اللٌاقة ، واستبدت ، وطؽت وتخبرت فكانت النتٌخة لذلك عدة ثورات ضد هإالء الٌهود 

علٌهم فً اثناء دولة الموحدٌن المعروفة بتسامحها مع الفكر الفلسفً والفرق الفخرة ، ثم التضٌٌق 

وما تزعمه دابرة المعارؾ االسالمٌة التً وضعها . ة التً كانت تستظل تحت وارؾ حكمها المختلؾ

ودابرة المعارؾ البرٌطانٌة ، من " االسالم فً الؽرب " المستشرقون ، وروخٌه خارودي فً كتابه 

أن حكم الموحدٌن كان شدٌد التعصب ضد الٌهود والنصارى أمر ؼٌر صحٌح ، كما اتهموهم بضٌق 
                                                            

هناك شوارع فهناك شارع فً القاهرة باسم موسى بن مٌمون ولعل . أطلق اسم موسى مٌمون على بعض الشوارع فً المدن العربٌة   1

  باسمه فً المؽرب وؼٌرها من البالد العربٌة

محمد مهدي الصدر ، دار الهادي ، بٌروت ، . د: ترخمة " ب قرطبة عاصمة الروح والفكر االسالم فً الؽر: "روخٌه خارودي   2

. م1991
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ة الدٌنٌة ، ورفض الفلسفة رفضا باتا ، وهو أٌضا أمر مخالؾ للحقٌقة حٌث نرى الفٌلسوؾ النظر

والطبٌب ابن الطفٌل ٌقدم أبا الولٌد محمد بن أحمد بن رشد الى الخلٌفة الموحدي ٌوسؾ بن عبد 

المإمن الذي أذهل ابن رشد بسعة معرفته فً االمور الفلسفٌة ، وهو الذي طلب من ابن رشد ان 

وعن طرٌق كتب ابن رشد عرفت أوربا .. كتبا توضح فلسفة ارسطو وتٌسر فهمها للناس  ٌضع

.أرسطو وفلسفته   

:ترجمة موسى بن مٌمون   

أي ابن مٌمون باللؽة ( زمٌمونبدي) Maimonides  ٌعرؾ موسى بن مٌمون لدى الؽرب باسم    

:  ا ٌلً الٌونانٌة ، وفً كتاب طبقات االطباء البن أبً أصٌبعة قال عنه م

هو الربٌس أبو عمران موسى بن مٌمون القرطبً ٌهودي ، عالم بسنن الٌهود وٌعد من "     

وهو أوحد زمانه فً صناعة الطب . وكان ربٌسا علٌهم فً الدٌار المصربة . أحبارهم وفضالبهم 

صر صالح وفً اعمالها ، متفنن فً العلوم ، وله معرفة خٌدة بالفلسفة ، وكان السلطان الملك النا

وقٌل ان الربٌس موسى قد أسلم . الدٌن االٌوبً ٌرى له وٌستطبه ، وكذلك ولده الملك االفضل علً 

فً المؽرب وحفظ القرآن واشتؽل بالفقه ، ثم إنه لما توخه الى الدٌار المصرٌة وأقام بالفسطاط 

" . بمصر ارتد

موسى بن مٌمون بن عبد : ٌة وهناك خالؾ طفٌؾ فً اسمه فهو فً دابرة المعارؾ االسالم      

ورأٌت اسمه على مخطوطة الرسالة الفاضلٌة من : " هللا القرطبً ، وفً االعالم للزركلً قال 

موسى بن مٌمون بن ٌوسؾ بن اسحاق ، : وسماه برو كلمان" . موسى بن عبد هللا القرطبً: تؤلٌفه 

( . موشٌه هالزمان)لزمان وٌعرؾ لدى الٌهود باسم موشٌه بن مٌمن ، وٌقال عنه موسى هذا ا

: مولده ونشأته 

وكان أبوه من أحبار (هـ529)م 1135مارس 30ولد موسى بن مٌمون فً قرطبة باالندلس فً      

ودرس موسى على ٌد والده واالحبار الموخودٌن . الٌهود وٌعمل قاضٌا فً المحاكم الٌهودٌة الدٌنٌة 

ة ، وعلوم الفقه والقرآن على أٌدي علماء المسلمون فً قرطبة الدٌن الٌهودي كما درس اللؽة العربً

وعندما تولى الموحدون أمر االندلس ودخلوا قرطبة عام . ، كما تقول دابرة المعارؾ االسالمٌة 

. م، وسنة آنذاك ثالثة عشر عاما ، وأعلنت عابلته االسالم وأبطنت الكفر1148

: قصة اعتناقه االسالم 

طانٌة ان موسى بن مٌمون نزح مع والده الى فاس ، فً المؽرب ، تذكر دابرة المعارؾ البري    

بقً وأسرته فً قرطبة لمدة  بعد دخول الوحدٌن قرطبة ، بٌنما تذكر دابرة المعارؾ االسالمٌة انه

أحد عشر عاما ، وأنه تظاهر بالدخول فً االسالم فً تلك الفترة وحفظ القرآن ، ودرس الفقه 

أما ابن أبً أصٌبعة فٌقول ان ابن مٌمون دخل االسالم فً فاس ، ولم (.. فقه الدولة آنذاك)المالكً 

وتعلقت دابرة المعارؾ االسالمٌة على قصة اسالم ( . وقٌل) ٌخزم حٌث خعلها بصٌؽة التمرٌض 
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وبروي كل من ابن القفطً وابن أبً أصٌبعة أن ابن مٌمون اعتنق االسالم : "ابن مٌمون فتقول 

واتهمه بعد ذلك . ي حٌن كان ٌبطن الٌهودٌة ، وذلك لكً ٌؤمن االضطهاد وخهر به فً االندلس ؾ

( ولً نعمته)فً مصر رخل ٌقال له أبو الحرب بن معٌشة بؤنه ارتد الى الٌهودٌة إال ان مواله 

اسالمه ، ، وهكذا أنقذ حٌاة ابن  قرر ان الذي ٌكره على اعتناق االسالم ال ٌصحّ القاضً الفاضل 

فإن رواٌتً ابن القفطً وابن أبً أصٌبعة ، وخاصة رواٌة االخٌرة التً أوردها  ومع ذلك. مٌمون 

التً صدر بها رواٌته ، ال ٌإخذ منها ان لها أساسا تارٌخٌا ( وقٌل)فً تحفظ كما ٌتضح من عبارته 

وإّا تركنا خانبا ما فً هاتٌن الرواٌتٌن من أقوال ؼٌر صحٌحة عن ابن مٌمون فإن الشرٌعة . وثٌقا 

سالمٌة مع انها ال تإاخذ بشدة من ٌرتد مكرها عن االسالم خوؾ الموت ، تعتبر الرخل الذي اال

اعتنق االسالم ، ولو بسبب الخوؾ مسلما حقٌقٌا ، بمعنى ان خروخه عن االسالم بعد ذلك ٌإدي 

ل ولعل أقطع دلٌل على عدم صحة اسالمه هو انه أثناء الخدل العنٌؾ الذي قام حو. الى اهدار دمه 

، والذي لم ٌترك خصوصا نقدا أو مثلبة اال وصموه بها ، لم ٌرمه أي أحد " داللة الحابرٌن"كتابه 

ان  ا النقد لو انه كان أسلم حقٌقة إذوكان ال بد لهم من مثل هذ. من ؼالتهم بؤنه اعتنق االسالم 

" . اسالمه ال ٌمكن ان ٌبقى سرا

ء صحت او لم تصّح ، اال ان ابن مٌمون قد تؤثر ومهما كان من قصة اسالم ابن مٌمون وسوا      

تؤثٌرا كبٌرا بتعالٌم االسالم وبقراءة القرآن ، ودراسة الفقه االسالمً ، وخاصة الفقه المالكً والفرق 

 ونرى صدى أفكارهم وآرابهم فً كتبه و. االسالمٌة ، وخاصة األشاعرة والمعتزلة والصوفٌة 

. تعرض لها فٌما بعد اصة كتاب داللة الحابرٌن التً سنخ

: سفر ابن مٌمون واسرته الى فاس بالمغرب

ورؼم ان فاس بالمؽرب كانت تحت . م1159انتقل ابن مٌمون وأسرته الى فاس حوالً عام      

حكم الموحدٌن ، اال ان الضؽط على الٌهود هناك كان أخؾ من االندلس ، حٌث لم تحدث احتكاكات 

الٌهود مناصب هامة فً الدولة ، ولم ٌعرؾ عنهم أنهم قامو بتؤلٌؾ والٌهود ولم ٌتول بٌن المسلمٌن 

وفً فاس ازدادت . الكتب ، والرسابل فً مهاخمة االسالم والرسول والقرآن كما فعلوا فً األندلس 

الفلسفٌة مثل كتاب )ثقافة ابن مٌمون االسالم كما درس كتب ابن رشد الفلسفٌة والطبٌة والفقهٌة 

وتعلم ( نهاٌة المقتصدبٌة مثل كتاب الكلٌات ، والفقهٌة مثل كتاب بداٌة المختهد وفصل المقال ، والط

. دي أطباء من المسلمٌن هناك الطب على أي

 :انتقال ابن مٌمون الى طبرٌة بفلسطٌن ودخوله مصر واشتهاره بالطب هناك 

ٌهود لدراسة وطبرٌة مركز هام لل. م1165ثم انتقلت األسرة الى طبرٌة فً فلسطٌن عام       

التوراة والتلمود ، وقد تعمقت دراسته الدٌنٌة هناك ولكنه وخد شظؾ العٌش ، ولم ٌطب له المقام 

حٌث كان الٌهود وؼٌرهم ٌتمتعون بحرٌة شاملة ( القاهرة القدٌمة)فانتقل الى مصر وسكن الفسطاط 

. ؾ الدولة فً خمٌع شإونهم وممارسة شعابرهم ، وفً ممارسة التخارة والدخول فً وظائ

وارتفعت مكانة موسى بن مٌمون الدٌنٌة لدى طابفة من الٌهود فً مصر ، ولكن حالته المالٌة 

وقد كان أخوه . ازدادت سوءا بعد وفاة أبٌه ، ووفاة أخٌه الخواهرخً ؼرٌقا فً مركب هو وثروته
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االسرة الى  الثري من تخارة المخوهرات ، ٌنفق علٌه وعلى االسرة ، فلما مات انتقلت مسإولٌة

بمداواة . ومن حسن طالعه ان قام . عمٌدها موسى بن مٌمون فمارس الطب ولقً حظه وشهرته فٌه 

مه الى صالح الدٌن وخعله طبٌبه فؤحسن الٌه وقدّ  1"عبد الرحٌم بن علً البٌسانً" القاضً الفاضل 

ن وبالط ابنه الملك وبعد فترة وخٌزة استطاع ان ٌكون كبٌر االطباء فً بالط صالح الدي. الخاص 

. االفضل علً بن ٌوسؾ ملك دمشق

وكانت لموسى بن مٌمون حظة ومكانة لدى صالح الدٌن ورخال دولته ، وخمع من ذلك      

ولم ٌكتؾ بذلك بل استمر فً معالخة العامة وأخذ االموال الباهظة منهم حتى . االموال والضٌاع 

ؼٌر ) ٌدته التلمودٌة التً تحرم علٌه مداواة االؼٌار وكل ذلك بناء على عق. صار من كبار االثرٌاء 

إال اذا كان فً ذلك مصلحة للٌهود ، ولكنه ٌحرم علٌه مداواة أي من األؼٌار مخانا ، الن ( الٌهود

المفروض فً الٌهودي المإمن أال ٌساعد أحد من األؼٌار، وال ٌنقذه ، بل إذا وخده فً حفرة أو ببر 

وسنناقش هذه النقطة بشًء ( .. ؼٌر الٌهودي ) ه حتى ٌموت األممً وخب علٌه وضع الؽطاء علً

.  من التفاصٌل فٌما بعد 

هـ 567وارتفعت مكانة موسى بن مٌمون فً مصر وصار ربٌسا للطابفة الٌهودٌة من سنة    

وعندما بلػ ابن مٌمون المكانة المرموقة تزوج وأنخب ( م1204)هـ 601الى سنة وفاته ( م1171)

ماه ابراهٌم الذي صار أٌضا الحاخامات ، وله دراسة فً التوراة والتلمود وإن كانت ال تذكر ابنا اس

. بالمقارنة مع اعمال أبٌه

: وفاته  

بعد ان بلػ شؤنا عظٌما فً الدراسات الدٌنٌة الٌهودٌة ( م1204)هـ 601توفً ابن مٌمون عام      

ها أي أصالة أو ابحاث خدٌدة إنما كان ناقال وشهرة كبٌرة فً الطب رؼم أعماله الطبٌة لم ٌظهر فً

وملخصا ألعمال من سبقوه
2
وكانت وفاته بمصر بالقاهرة ، ثم نقل خثمانه حسب وصٌته الى .  

نقال عن )الى ٌومنا هذا ( االرثوذكس)وٌعتبر قبره مزارا دٌنٌا هاما ومقدسا لدى الٌهود. طبرٌة 

(. دابرة المعارؾ االسالمٌة

 

 

  :كتب ابن مٌمون

                                                            
وتولى دٌوان االنشاء وكان . ولد بعسقالن ونشؤ ببٌسان ومات بالقاهرة ( م1200 -1135)القاضً الفاضل عبد الرحٌم بن علً البٌسانً    1

وصار وزٌره . كوه عند مقدمة مصر ثم صار من رخال صالح الدٌن األٌوبً المقربٌن كاتب الخلٌفة الفاطمً ، ثم اتصل بؤسد الدٌن شٌر 

. وفً نثره وشعره تكلؾ ظاهر. واشتهرت رسابله وكتاباته الملٌبة بالسخع والمحسنات البدٌعٌة . ثم وزٌر العزٌز والمنصور من بعده 

كان ٌشارك االطباء وال ٌنفرد برأي لقلة " ، أن ابن مٌمون كتبة القاهرة م" إخبار العلماء بؤخبار الحكماء " ذكر ابن القفطً فً كتابه    2

أي أن معلوماته " وقرأ الطب فؤخاده علما ، ولم ٌكن له خسارة على العمل " كما قال عنه " مشاركته ، ولم ٌكن رفٌقا فً المعالخة والتدبٌر 

. كتبه ولٌست له أصالة  ولذا فإنه مخرد ناقل فً. الطبٌة لم ٌصحبها ممارسة وتدرٌب كاؾ 
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وقد كتب معظم كتبه باللؽة . كتب ابن مٌمون العدٌد من الكتب فً الطب والفلسفة والدٌن لقد     

وٌمكن . العربٌة التً كان ٌخٌدها ، ربما أكثر من اللؽة العبرٌة ، وكانت ثقافته االساسٌة بواسطتها 

. الدٌنٌة الفلسفٌة ، والطبٌة : تقسٌم كتبه الى مخموعتٌن هامتٌن 

 :الدٌنٌة الفلسفٌة المجموعات 

بما أن ابن مٌمون نشؤ نشؤة دٌنٌة وكان أبوه احد القضاة فً الكنٌست الٌهودي فإن اتخاهاته     

مبكرا كما تقول دابرة المعارؾ وقد بدا التؤلٌؾ . االولى انصبت على دراسة التوراة والتلمود 

 ٌزال فً قرطبة وعمره لم البرٌطانٌة حٌث وضع رسالة فً المصطلحات المنطقٌة والدٌنٌة وهو ال

وفً سن . ثم وضع رسالة تقوٌم الشهور واالٌام وكالهما باللؽة العربٌة . ٌتخاوز السادسة عشرة

" كتاب السراج " ، وسماه ( المشنا)الثالثة والعشرٌن بدأ بكتابة تعلٌقات وشروح على متن التلمود 

( هالكاه)ر وفٌها القرارات والقوانٌن وانهاه بعد عشرة سنوات ، والتلمود هو أقوال كبار االحبا

وبما أن خهود موسى ابن مٌمون . وله أهمٌة عندهم تعدل أن تفوق تعالٌم التوراة ذاتها . والقصص 

انصبت طوال حٌاته على دراسة التلمود ووضع الشروح له فإنه من المناسب هنا أن نذكر نبذة 

 .التلمود

  1:نبذة عن التلمود

وقد كتب المشنا كبار الٌهود من ى متن وٌسمى مشنا ، وشروح تسمى الخمارة ٌنقسم التلمود ال    

، ثم الحاخام عقٌبا المتوفً سنة (سنة عشرة بعد المٌالد )ظابفة الفرنسٌٌن وأولهم الحاخام هلٌل 

م ، ثم الحاخام ٌهوذا هاناسً الذي خمع االقوال المنثورة ؼٌر المرتبة فً كتاب عرؾ باسم 135

فً مدٌنة صبورة ( م200-189)وقد استؽرق عمله هذا أحد عشر عاما . اناسً مشنا ٌهوذا ه

وهً ( سٌدارٌم )وٌتكون المشنا من ستة مباحث . بفلسطٌن ، وصارت العمود الفقري للتملود 

: كالتالً 

 .أي كتاب الزراعة والفالحة : زٌرابٌم   -1

 .أي كتاب الصٌام واالعٌاد وماشابهها: موابٌد  -2

والمرأة محتقرة عندهم وهً سبب . والطالق المرأة وأحكام الزواج أي كتاب : نشٌم  -3

الشرور ومنبع اآلثام وهً نخسة فً أٌام حٌضها ومن ٌخلس على فراشها وهً حابض 

ولٌس للزوخة . وشهادة مابة امرأة ال تعدل شهادة رخل واحد . ام [ٌكون نخسا لمدة سبعة أ

والبنت ال ترث ( . ثل عرب الخاهلٌة م) شًء من مٌراث زوخها ، بل تكون هً موروثة 

 .من أبٌها شٌبا اذا كان لها أخ ذكر 

                                                            
" اسرابٌل والتلمود:"م ، وابراهٌم خلٌل أحمد 1980دار النفابس ، بٌروت " التلمود تارٌخه وتعالٌمه:"انظر كتاب ظفر االسالم خان    1

" فً تعالٌم التلمود  الكنز المرصود: " وكتاب " . المسٌح النتظر وتعالٌم التلمود: " محمد علً البار . مكتبة الوعً العربً ، القاهرة و د

.  لألب براناتٌتس ، واعداد زهدي الفاتح ، دار النفابس " فضح التلمود"لٌوسؾ نصر هللا وكتاب 
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ؼٌر ) وفٌها وخوب الربا عند معاملة االؼٌار . أي كتاب الخناٌات والمعامالت : نٌزكٌن  -4

ٌخب قتلهم فً أقرب وعدم خوازه عند معاملة الٌهود واعتبار خمٌع االؼٌار وثنٌن ( الٌهود 

 .حال مساعدتهم وانقاذهم  فرصة ممكنة وال تخوز بؤي

 .أي المقدسات وهو مختص بالصلوات : كوادشٌم  -5

... أي الطهارة وفٌها أحكام الطهارة والنظافة والمٌاه واالؼتسال واالستنخاء : طوهاروت  -6

الخ ، وهناك اثنتا عشر رسالة صؽٌرة أضٌفت الى مشنا ٌهوذا هاناسً على مدى العصور 

التً نشرت فً فٌلنا  ROOMهرت للمنشا هً طبعة وتعتبر افضل طبعة ظ. واالخٌال 

ووضعت فهارس لكلمات المشنا ومن اهمها فهرس . م1886عاصمة شمال بولندا عام 

كما قام هربرت دوبً . م1927الذي نشر فً فرانكفورت عام  KASSOWSKYكاسوسكً 

(H. DAUBY ) م 1932بترخمة المشنا الى اللؽة االنخلٌزٌة مع بعض الحواشً عام.. 

وعادة ما ٌحذؾ من الترخمات الشتابم المقذعة للمسٌح عٌسى ابن مرٌم علٌه السالم الذي 

 .ٌسمٌه التلمود ٌسوع الناصري ، وكذلك الشتابم المقذعة للنصارى 

 :الجمارة

وللمشنا شرحان كبٌران ٌعرفان باسم الخمارة إحداهما البابلٌة التً كتبت بواسطة الٌهود فً     

التً كتبت بواسطة االحبار الذٌن ( أو خمارة أورشلٌم) الثانٌة خمارة فلسطٌن العراق ببابل ، و

وقد قام بكتابة الخمارة الفلسطٌنٌة ست طبقات من أحبار الٌهود فً فلسطٌن .. كانوا فً فلسطٌن 

واستؽرقت تلك الكتابة اكثر من مابتً عام . ٌعرفون باسم االمواربٌم أي شراح الشرعٌة 

" . أو تلمود أورشلٌم" التلمود الفلسطٌنً "الخمارة الفلسطٌنٌة مع المشنا  وتسمى( م220-430)

وكان أول من بدأ ٌشرح المشنا الذي وضعه ٌهوذا هاناسً هما ابناه الحاخامان خمالبٌل       

( JOCHANAN)وسٌمون،ثم تتالت الطبقات وكان أشهرهإالء الحاخامان ٌوحنان ( خمال اللٌل)

. ٌصرٌة التً اسهمت بقسط وافر فً وضع الخمارة الفلسطٌنٌة وهو من أحبار مدرسة ق

بؤن  (JEWISH ENCYCLOPEDIA UNIVERSAL) وتعترؾ دابرة المعارؾ الٌهودٌة العالمٌة 

هناك حذفا وتؽٌٌرا فً طبعات التلمود الفلسطٌنً ، وذلك بسبب اهمال النساخ ووقوعهم فً 

وذلك ألن الطبعات األولى من التلمود أثارت . كثٌر من األخطاء ، والسبب الثانً تزٌٌؾ معتمد 

حقد النصارى فً أوربا وأدت إلى اضطهاد شدٌد للٌهود بل وإلى طردهم من بعض البلدان لما 

ٌحتوٌه التلمود من شتابم وسخابم وقاذورات ضد المسٌح عٌسى ابن مرٌم علٌه السالم ، وأنه 

ه ساحر كذاب مرتد عن دٌن الٌهود ، وٌعبد ولد زنا أتت به مرٌم من زناها بٌوسؾ باندارا ، وان

كما أن فٌه شتابم مقذعة للنصارى وأنهم .. االوثان الى أخر قابمة االتهامات الزابفة الباطلة 

خنازٌر نخسة ٌخب قتلها فً أٌرب فرصة ممكنة ، وأن على الٌهود ان ٌعاملوا النصارى 

القاذورات والواعظون فٌها كالب  كحٌوانات دنٌبة ؼٌر عاقلة ، والكنابس المسٌحٌة فً مقام

. نابحة
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م ، وفً برٌطانٌا 1540م وعام 1242ولهذا واخه الٌهود المذابح والطرد فً اٌطالٌا عام      

م 1314م ، وفً فرنسا فً عهد لوٌس التاسع ثم فً عهد فلٌب الوسٌم ، وفً عام 1290عام 

ادوا مرة أخرى تدرٌخٌا وأعٌد طرد الٌهود من فرنسا بحٌث لم ٌبق فٌها ٌهودي واحد ، ثم ع

وفً اسبانٌا وقعت مذابح متكررة للٌهود منذ عهد الملك فردٌناند . م 1394طردهم فً عام 

واضطر الٌهود الى اعالن المسٌحٌة واالرتداد عن الٌهودٌة . م 1492وزوخته إٌزابال عام 

. ظاهرا كما هاخر اآلالؾ الى دول العثمانٌة والى المؽرب العربً 

لهذا كله فإن التلمود أصبح محصورا بٌن الحاخامات ، وال توخد منه نسخ متوفرة فً      

المكتبات العامة أو للبٌع اال على نطاق محدود ، والتلمود بشقٌه البابلً والفلسطٌنً كتاب ضخم 

مخلدا وٌقوم الحاخام شتاٌنز إلتز فً اسرابٌل بطبع النسخة العبرٌة وذلك منذ عام  35فً 

ولست أدري ... ٌظهر كل عام مخلد واحد ٌوزع على أحبار الٌهود فقط باالشتراك م ، و1960

كانت طباعته قد تمت أم ال ؟ وكنت سالت أحد حاخامات نٌوٌورك ، وهو دافٌد بلٌش أستاذ ان 

الفلسفة والقانون التلمودي فً عدة خامعات أمرٌكٌة ، عن التلمود وعدم توافر نسخة ، عندما 

ؼرب بؤؼادٌر ، فً ندوة االنخاب التً نظمتها األكادٌمٌة الملكٌة المؽربٌة فً التقٌت به فً الم

م ، فؤخاب بؤن التلمود كتاب صعب وال ٌمكن أن ٌفهمه ؼٌر أحبار الٌهود وال 1986نوفمبر 

. حاخة لؽٌر الٌهود بدراسته ، وإذا درسوه فلن ٌفهموه

وقد شرع فً  427لربً آشً المتوفى عام أما لخمارة البابلٌة فكان أول من بدأ بكتابتها ا      

الذٌن كتبوا الخمارة وكان آخرهم الربً م وتتالت الطبقات من االحبار 397كتابتها سنة 

. م499بارشومٌل الذي انتهى من عمله عام 

. واستمرت التعلٌقات والحواشً على كال التلمودٌن البابلً والفلسطٌنً الى العصور الحدٌثة     

ألن أوامرهم ال ( DICTATORSالمستبدٌن )ات الذٌن كتبوا الخمارة اآلمرٌن وٌسمى الحاخام

( OPIN IONISTS)تعصى ، وتسمى الطبقة التً بعدهم طبقة أصحاب الرأي أو المختهدون 

وهم الذٌن ٌرخحون بٌن أقوال الطبقة األولى وٌختارون منها وٌستنبطون األحكام مما كتبه 

. أسالفهم 

والتلمود ... بٌنما كتب تلمود أورشلٌم بالعبرٌة لمود البابلً باللؽة اآلرامٌة وقد كتب الت         

البابلً أضخم حخما من التلمود الفلسطٌنً ، وٌبلػ أربعة أضعاؾ حخمه ، وٌحتوي البابلً 

ٌحتوي على قصص وأساطٌر وحكٌاٌات ( هاالكا)باالضافة الى القرارات والنصوص القانونٌة 

. الطلسمات وفنون السحر وأسرار االعداد والنخوم الخن وعلى التعاوٌذ و

. وال ٌستؽرب ان ٌحتوي التلمود البابلً على فنون السحر فمركزه بابل موطن السحر            

ًَ  }: قال تعالى  ِكنَّ الشَّ َماُن َولَٰ ٌْ َماَن ۖ  َوَما َكَفَر ُسلَ ٌْ اِطٌُن َعلَٰى ُمْلِك ُسلَ ٌَ َبُعوا َما َتْتلُو الشَّ اِطٌَن َواتَّ

ٌَُعلَِّمانِ  ِن بَِبابِلَ َهاُروَت َوَماُروَت ۚ َوَما  ٌْ ْحَر َوَما أُْنِزلَ َعلَى اْلَملََك اَس السِّ ٌَُعلُِّموَن النَّ  ِمْن َكَفُروا 

قُوَن بِِه بَ  ٌَُفرِّ َتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما  ٌَ َما َنْحُن فِْتَنٌة َفاَل َتْكفُْر ۖ  َف قُواَل  ِنَّ ٌَ ٰى  َن اْلَمْرِا َوَزْوِجِه ۚ أََحٍد َحتَّ ٌْ
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ْنَفُعُهْم ۚ َولَ َ  ٌَ ُهْم َواَل  ُ رُّب ٌَ َتَعلَُّموَن َما  ٌَ ِ ۚ َو ٌَن بِِه ِمْن أََحٍد  اِلَّ بِإِْذِن  َّ ْد َعلُِموا لََمِن َوَما ُهْم بَِ ارِّ

ْعلَُمونَ اْشَتَراهُ َما لَُه فًِ اْاِخَرِة ِمْن َخاَلٍ  ۚ َولَبِْئَس َما َشَرْوا بِِه أَنْ  ٌَ {     فَُسُهْم ۚ لَْو َكاُنوا 

[ . 102:البقرة ]

وقد ورد فً الصحٌحٌن أن لبٌد بن االعصم الٌهودي سحر النبً مشط ومشاطه وطلعت       

خؾ ذكر ، وضعها فً أحد اآلبار ، فكان ٌخٌل الى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أنه ٌؤتً 

ه السالم فرقاه بالمعوذتٌن فانحل السحر ، وأخرخت النساء وال ٌؤتٌهن ، ثم نزل خبرٌل علً

ولم ٌستطع سحر هذا الخبٌث ان . المواد من الببر فكان مثل نقاعة الحناء ، وانتهى مفعوله بذلك 

ألن هللا قد عصمه ٌإثر على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ، سوى موضوع إتٌان النساء فقط 

أنكر الحدٌث بحخة ان ذلك قادح فً أمر النبوة  وفً ذلك رد على من. فٌما ٌخص النبوة 

. والعصمة

والتلمود . وخالصة القول ان الٌهود أولعوا بالسحر والطالسم وٍأرار األعداد والتنخٌم      

ومن طقوسهم االخرامٌة قتل . البابلً ملًء بكثٌر من هذه الخزعبالت واالساطٌر والخرابم 

، وأخذ دمه ووضعه فً الفطٌر ( الخوٌٌم)ؼٌار انسان بريء من النصارى أو ؼٌره من األ

. المقدس الذي ٌؤكل منه األحبار وأتباعهم قلٌال قلٌال على مدى العام 

إن كان من أساس أٌر من قبل الحكماء الٌهود فهو " وقد خاء فً دابرة المعارؾ الٌهودٌة        

. ود منذ أواخر عهد الملكٌة الٌهودٌة حقٌقة القرابٌن البشرٌة التً تقدم لإلله ٌهوه ، ملك وإله الٌه

وقد حدثت حوادث كثٌرة منذ ضبط فٌها الٌهود وهم ٌقومون بهذه الخرٌمة الشنعاء ، أشهرها "

فً حارة الشام  طافهماراهٌم أمارة حٌث قام الٌهود باختقضٌة البادري توما الكبوخً وخادمه اب

ذلك للحصول منهما على دم و( م1840)هـ 1255فً دمشق فً الثانً من ذي الحخة عام 

. لفطٌر صهٌون الذي ٌإكل فً عٌد الفصح

واعترؾ الخناة بخرٌمتهم النكراء اعترافا تاما ولكن قبل ان ٌحكم علٌهم بالقصاص تدخل     

قناصل الدول األوربٌة وعلى رٍأهم برٌطانٌا وفرنسا لدى محمد علً باشا الذي كان ٌحكم مصر 

تى تم االفراج عن القتلة المخرمٌن وأسدل الستار على الخرٌمة والشام آنذاك وضؽطوا علٌه ، ح

انظر القصة كاملة فً كتاب دم لفطٌر صهٌون للمرحوم الدكتور نخٌب )  1840سبتمبر  7فً 

(. الكٌالنً

 :أهمٌة التلمود لدى الٌهود  

وكان إن أهمٌة التلمود كانت تتزاٌد على مر العصور : "تقول دابرة المعارؾ الٌهودٌة      

العلٌا لدى أكثر الٌهود ، وخصوصا ٌهود بولندا التً اصبحت مركز   التلمود ٌعتبر السلطة

ومن المعلوم ان معظم قادة اسرابٌل هم من بولندا ، ولذا فإن التؤثٌر الدٌنً "  . دراسة التلمود

ي كتابه العمٌق للتلمود هو الموخه الحقٌقً لسٌاسة اسرابٌل منذ تكوٌنها كما ٌقول تٌد باٌك ؾ

وهو أحد مإسسً دولة ) وكما ٌقول اسرابٌل شاحاك " اسرابٌل واخبنا اسرابٌل ورطتنا"



26 

 

الذي قدم له الدكتور إدوارد " الدٌانة الٌهودٌة وتارٌخ اسرابٌل" فً كتابه ( اسرابٌل وعالم كٌمٌاء

ؼٌار سعٌد والذي فضح سٌاسة اسرابٌل العنصرٌة والمبنٌة على تعالٌم التلمود المحتقرة لأل

. والتً تعتبرهم أقل من الحٌوانات ، وأن هللا لم ٌخلقهم إال لخدمة الٌهود

لقد بقً الٌهودي بسبب التلمود بٌنما : "وٌقول إسرابٌل  أبراهامز موضحا أهمٌة التلمود      

 الحٌاة الٌهودٌة: "أما الدكتور فابٌان فٌقول فً كتابه التلمود البابلً " . بقً التلمود فً الٌهودي

مإسسة الى حد كبٌر على التعالٌم واالسس التلمودٌة فطقوسنا وكتاب صالتنا واحتفاالتنا 

". وقوانٌن أخرى كثٌرة مستخرخة مباشرة من التلمود

: أمثلة عن تعالٌم التلمود 

أعلم أن أقوال الحاخامات هً أإلضل من أٌوال األنبٌاء وأن تعالٌم الحاخامات ال ٌمكن " -1

 " .و بؤمر اللخ نقضها وال تؽٌٌرها ول

 ".إن مخافة الحاخامات هً مخافة هللا " -2

إن خالفا نشؤ بٌن هللا وبعض األحبار حول المسابل التً ٌتدارسها هللا مع االحبار كل ٌوم " -3

ٌقسم هللا حسب زعمهم الٌوم الى لٌل من اثنً عشر ساعة ٌنام فٌها وٌرتاح ونهار ٌدرس )

فٌه التوراة فً الساعات الثالث األولى مع االحبار ، وفً الثالث الثانٌة ٌحكم العالم وٌدبر 

، وفً الثالثة ٌطعمه ، وفً الرابعة ٌلعب مع الحوت ملك االسماك ولكنه ؼٌر نظامه  شإونه

بعد ان هدم هٌكله وشرد شعبه فصار ٌزأر وٌصٌح فً الساعات االخٌرة بدال من اللعب 

ولما قام (. تبا لً تبا لً ألنً صرحت بخراب بٌتً وهدم هٌكلً ونهب أوالدي : وٌقول 

وبٌن األحبار قرروا إحالة المسؤلة الى (  عن ذلك علوا كبٌراتعالى هللا)الخالؾ بٌن الرب 

، حٌث قرر كبار االحبار ان هللا قد أخطؤ فً هذه المسؤلة ( المحكمة العلٌا)السنهدرٌن 

ان ٌعترؾ بخطبه أمام وأن علٌه ( لعنات هللا المتتابعة على هإالء األحبار وأتباعهم)

 ".السنهدرٌن وسحب أٌواله كلها

 .ٌه ]واح الٌهود عن باقً األرواح بؤنها خزء من هللا كما أن االبن خزء من أتتمٌز أر -4

اسرابٌلٌا ( ؼٌر ٌهودي)وإذا ضرب أممً . االسرابٌلً معتبر عند هللا أكثر من المالبكة  -5

وهذا ما نراه بالفعل حٌنما ٌضرب األطفال ) فكؤنما ضرب العزة اإللهٌة وٌستحق الموت 

ٌة وقطاع ؼزة الخنود بالحخارة فٌرد علٌهم الخنود بالرصاص فً فلسطٌن فً الضفة الؽرب

 (.الحً المطاطً وٌموت العدٌد منهم فً كل حٌن 

لو لم ٌخلق الٌهود النعدمت البركة من االرض ولما خلقت االمطار والشمس ، والفرق بٌن  -6

 .الٌهود وباقً الشعوب كالفرق بٌن االنسان والحٌوان 

ٌر نخسة ، وقد خلق هللا االنسان لٌكون البقا بخدمة الٌهود الخارخون عن دٌن الٌهود خناز -7

 .الذٌن خلقت الدنٌا من أخلهم 
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وسرقة ؼٌر الٌهود . ٌخب على كل ٌهودي ان ٌبذل خهده لمنع استمالك ؼٌره من االمم  -8

. لٌست سرقة ، بل استرداد لمال الٌهودي ، ألن هللا لم ٌخلق الكون إال من أخل الٌهود 

 .ودي ملك للٌهودي فكٌؾ بماله وحٌاة ؼٌر الٌه

 .وٌحرم ان تنخً أحد من ؼٌر الٌهود من خطر ٌتهدد حٌاته. اقتل الصالح من ؼٌر الٌهود  -9

ٌخوز للٌهودي ان ٌحلؾ مابة ٌمٌن كاذبة أثناء معاملته لباقً الشعوب إذ أن الٌمٌن خعلت  -10

وٌخوز للٌهودي . سا لحسم النزاع بٌن الناس وؼٌر الٌهود لٌسوا اكثر من حٌوانات ولٌسوا نا

 .ان ٌشهد زورا وٌقسم على ذلك حسب ما تقتضٌه المصلحة مع ؼٌر الٌهودي

 .لؽٌر الٌهودي ال تقرض إال بالربا . للٌهودي ال تقرض بالربا  -11

وهذا . للٌهودي الحق فً اؼتصاب األخانب ذكورا وإناثا ألن األخانب من نسل الحٌوانات  -12

م بها الحاخامات فً نٌوٌورك والوالٌات المتحدة ٌفسر كثرة حوادث االؼتصاب التً ٌقو

وهذا ... لألطفال المسٌحٌٌن وإذا ثبتت التهمة على أحدهم ٌقوم الٌهود بإرساله الى اسرابٌل 

 .ؼٌض من فٌض من تعالٌم التلمود

:  نقاذ الحٌاة 

ٌتحدث إسرابٌل شاحاك   
1
ٌقوله عن ما " الدٌانة الٌهودٌة وتارٌخ اسرابٌل" فً كتابه القٌم  

فبحسب : "الحبر االعظم موسى بن مٌمون وتعالٌم التلمود حول إنقاذه حٌاة الٌهودي فٌقول 

أما بالنسبة .. فإن واخب إنقاذ حٌاة الٌهودي ال ٌعلو علٌه واخب اخر ( قانون التلمود )الهاالكاه

وقعوا فٌه ، لألؼٌار فإن المبدأ االساسً التلمودي ٌقول بوخوب أال ٌرفع االؼٌار من الببر إذا 

أما بالنسبة لألؼٌار الذٌن لسنا فً حالة : "وٌشرح ابن مٌمون ذلك بقوله " . وأال ٌدفعوا إلٌه

فإذا شوهد أحدهم على سبٌل .. حرب معهم فٌنبؽً أال نتسبب فً موتهم ، ولكن إنقاذهم ممنوع 

دماء قرٌنك  وأنت لن تقؾ ضد"المثال ٌسقط فً البحر ٌنبؽً االمتناع عن انقاذه ألنه مكتوب 

" . ولكن االؼٌار لٌسوا أٌرانك

وابن مٌمون هو نفسه " . وٌنبؽً للطبٌب الٌهودي خصوصا أال ٌعالح مرٌضا من االؼٌار"      

الفارق بٌن قرٌنك وبٌن : واضح تماما حول هذه النقطة فهو ٌكرر فً فقرة أخرى  -طبٌب المع

ة الطبٌب الٌهودي إنقاذ حٌاة األؼٌار قد إال أن رفض الٌهودي وخاص: "األؼٌار لٌستنتح قابال 

. ٌثٌر، إذا أشاع الرفض ، عداء األؼٌار من ذوي النفوذ ، مما قد ٌعرض الٌهودي للخطر 

وعندما ٌكون هناك خطر من هذا النوع فإن واخب تفادٌه ٌحل محل الحظر المفروض على 

ذا كنت تخشاه أو تخشى ولكنك إ: "وهكذا ٌتابع موسى ابن مٌمون فٌقول " . مساعدة األؼٌار

" . عداوته فاعمل على شفابه لقاء أخر وإن كان ممنوعا علٌك فعل ذلك بدون اخر
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وهذا ما كان ٌفعله موسى بن مٌمون نفسه ، رؼم شهرته الواسعة فً مصر ، وحصوله على     

ٌكن األموال والضٌاع من صالح الدٌن األٌوبً وابنه الملك الفاضل ورخال دولته ، إال انه لم 

وكما . ٌعالح مخانا أحدا من المسلمٌن ، ولو كان فقٌرا ، بل كان دابما ٌصر على أخذ االخر 

فإن اصراره على أخذ األخر كان من أخل تؤكٌد أن عمله لٌس من : "ٌقول اسرابٌل شاحاك 

" . أعمال الخٌر والبر واالحسان، بل واخب ال ٌمكن تفادٌه

وخاصة من الٌهود كانوا ٌسقون مرضاهم السم لٌقتلوهم ،  وٌبدو أن األطباء من أهل الذمة     

. إذا كان هإالء المرضى من العامة الذٌن ال سلطة لهم وال نفوذ ، وبحٌث ٌعسر كشؾ الخرٌمة 

وٌتقرب بها الٌهود الى هللا وبما أن قتل األؼٌار وعدم إنقاذهم من االمور التً ٌؤمر بها التلمود 

الخرٌمة على الٌهود ، فإننا نرى عبد الملك بن حبٌب  بشرط أال ٌحدث أي ضرر من هذه

وإن كان " الطب النبوي " هـ ٌقول فً رسالته الموخزة 238األلبٌري فقٌه األندلس المتوفى سنة 

فعلى السلطان ان ٌكتشؾ عما سقاه ، وإن الطبٌب من أهل الذمة فسقى المرٌض دواء ، فمات ، 

"ظنة التً تواقعه لعداوة الٌهود والنصارى للمسلمٌنمعروفا بالطب والبصر به للمكان طبٌبا 
1
 

وٌبدو أن هذه الحوادث تكررت وزادت فً عهد ملوك الطوابؾ عندما قوي نفوذ الٌهود وتولوا 

وقد أدى ذلك فٌما بعد الى أن شدد المرابطون ، وبعدها .. الوزارات مثلما فعل ابن النؽرٌلة 

وبما أن الحوادث قد كثرت . من الٌهود والنصارى الموحدون ، المراقبة على هإالء االطباء 

من الٌهود خاصة ، فقد فرض الخلٌفة الموحدي على الٌهود فً قرطبة ان ٌسلموا او 

. ٌؽادروهالى حٌث شاءوا 

وقد استطاع الٌهود رؼم ذلك إخفاء نواٌاهم بذكاء شدٌد واستطاع موسى بن مٌمون نفسه       

ذ األؼٌار ، ومنهم المسلمٌن ، من خداع القاضً الفاضل عبد الذي كان ٌؤمر أتباعه بعدم إنقا

وربٌس دٌوان الكتابة واالنشاء ، وبواسطته استطاع ان  الرحمن ابن علً ، وزٌر صالح الدٌن ،

وٌقال ان صالح الدٌن كان أول حاكم ٌسمح للٌهود بؤن . ٌخدع صالح الدٌن االٌوبً نفسه 

بعد المٌالد تحقٌقا لنبوءة  70هٌكل تدمٌرا كامال سنة ٌسكنوا القدس من عهد تٌطس الذي دمر ال

وطرد الٌهود ومنعوا من دخول " . ال ٌبقى حخر على حخر فً هذا الهٌكل" عٌسى علٌه السالم 

، وعندما وقع عمر ابن الخطاب عقد تسلٌم القدس من بطرٌقها كان ( القدس ، إٌلٌاء)أورشلٌم 

وفى المسلمون بهذا الشرط ولم ٌسمح للٌهود  وقد... اول شروطه إال ٌسكن القدس ٌهودي 

بالسكن فٌها حتى خاء الصلٌبٌون واحتلوا القدس ونقضوا كل العهود ووصلت الدماء للركب 

ودمروا كل شًء فلما أنقذ صالح الدٌن االٌوبً القدس وحررها من ظلمهم وظلماتهم ، اعتبر 

ن مٌمون سمح صالح الدٌن الربع أسر وبتؤثٌر موسى ب. ان العهد القدٌم قد ألؽً بسبب أفعالهم 

ٌهودٌة بؤن تسكن القدس وذلك بعد مرور ألؾ ومابتً عام تقرٌبا على طرد الٌهود وعدم السماح 

واستطاع ٌوسؾ بن مٌمون بذكابه وخداعه ان ٌوهمالمسلمٌن وؼٌرهم أنه . لهم فً السكن فٌها 

واسطة طبٌب ألمانً ٌهودي وقد وضع دعاء نسب الى ابن مٌمون ب.. ٌسعى لخٌر االنسانٌة 

                                                            
م ص 1993الدار الشامٌة، بٌروت  –محمد علً الباردار القلم . الطب النبوي ، شرح وتعلٌق وتحقٌق د: عبد الملك بن حبٌب االلبٌري    1
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ٌدعى ماركس هرتس فً القرن الثامن عشر وتذكره كتب أخالقٌات مهنة الطب باسم دعاء 

وهو كذب وافتراء تنقضه كتب . مٌمون الظهار انسانٌة هذا الرخل وحبه للخٌر وللبشرٌة عامة 

لدٌانة الٌهودٌة ا"ابن مٌمون نفسها كما تنقضه الكتابات الحدٌثة ، ومنها كتاب اسرابٌل شاحاك 

. الذي نقلنا عنه فٌما سبق وفٌما ٌؤتً " وتارٌخ الٌهود

 :دعاا موسى بن مٌمون المزعوم

نظام وواخبات الطبٌب وآداب المهنة" لقد أوردت نقابة االطباء المصرٌة فً كتابها       
1
هذا  

: ل االلمانًالدعاء مترخما عن اللؽة االنخلٌزٌة التً وضعها األدٌب الفرٌد نوالد عن االص

ٌا إلهً القادر على كل شًء لقد خلقت خسد االنسان بحكمة متناهٌة وباركت أرضك "    

وأنهارك وخبالك فمنحتها مواد شافٌة ، وهً تعٌن مخلوقاتك على تخفٌؾ معاناتهم وتشفً 

ومنحت الحكمة لالنسان لٌخفؾ معاناة أخٌه االنسان ، وللتعرؾ على متاعبه . أمراضهم 

. دها واستخدامها لتناسب كل داءالمواد الشافٌة ، والكتشاؾ قدراتها ، والعداواستخالص 

واخترتنً بحكمتك االلهٌة للعناٌة بحٌاة وصحة مخلوقاتك ، وأنا اآلن على وشك أن أكرس 

فٌا إلهً القدٌر هبنً العون فً هذه االعمال الخلٌلة لتنفد الخنس . نفسً لواخبات مهنتً 

. دتك فلن ٌكلل بالنخاح أبسط األشٌاء البشري ألنه بدون مساع

رب ألهمنً لمهنتً ولمخلوقاتك ، وال تدع التعطش للربح والطموح للشهرة واالعخاب "      

ان تتدخل فً مهنتً ، وٌمكنها ان تقصٌنً عن المهم الكبرى المتمثلة فً صنع الخٌر لمخلوقاتك 

ببشاشة لمساعدة ومعاونة الؽنً اللهم احفظ قوى بدنً وروحً بحٌث تكون مستعدة دابما .. 

ى فقط فٌمن }رب دعنً ال أ. والفقٌر ، والصالح والشرٌر ، والصدٌق والعدو ، على حد سواء 

ٌعانً الخانب االنسانً وحده ، وأنر عقلً ، حتى ٌمكنه التعرؾ على ما هو موخود فعال ، 

ا من هللا ان ٌهبه وٌواصل دعابه طالب" . االمر الذي ٌساعد على تفهم ما هو ؼابب وخفً 

وأن ال ٌدع الؽرور . الحكمة والقناعة فً كل شًء إال فً العلم العظٌم الخاص بمهنة الطب 

ٌا الهً قد اخترتنً برحمتك للعناٌة بؤمر حٌاة وموت مخلوقاتك : " ٌتملكه ، وٌنهً دعابه بقوله 

ع الخنس البشري ، وانً ألكرس نفسً لمهنتً فاعنً على أداء هذه المهنة الخلٌلة لكً أنؾ

". حتى أبسط األشٌاءفبدون عونك لن ٌنخح 

وهذا الدعاء ال عالقة له بموسى بن مٌمون ، وانما وضع بعد وفاته بؤكثر من ستة قرون ،      

وبلؽة ال ٌفهمها ابن مٌمون ، هً اللؽة األلمانٌة والسبب فً ذلك أن الٌهود ٌرٌدون تلمٌع صورة 

الطبٌب االنسان المحب للخٌر واالنسانٌة رؼم ان كتاباته موسى بن مٌمون وإظهاره بصورة 

بتعالٌم التلمود ، وعدم انقاذ االؼٌار اال فً حالة تعرض الٌهود واضحة خدا فً التزامه 

والبد من كسب ثقة االؼٌار وخداعهم وخدمتهم ، خاصة ذوي السلطان والمكانة ، ... للمخاطر 

وأما العامة فإن ... منهم ، وأخذ االموال الهابلة ومع هذا فٌنبؽً خداعهم فً خمٌع االحوال 
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30 

 

أمكن قتلهم بعدم انقاذهم ، أو حتى زٌادة الخرعة الدوابٌة ، بحٌث ال ٌمكن اكتشاؾ سبب الموت 

. الذي ٌحتمه التلمود هو التخلص منهم بؤي وسٌلة ال تثٌر حنق األؼٌار على الٌهود ، فالواخب 

: تجربة العقاقٌر

شاحاك فً كتابه الدٌانة الٌهودٌة وتارٌخ اسرابٌل ان موسى بن مٌمون قال  وٌذكر اسرابٌل     

وهذا ما " ومن المسموح تخربة عقار من العقاقٌر على كافر اذا كان ذلك ٌفً بؽرض ما : " 

ٌكرره أٌضا ، حسب قول شاحاك ، الحاخام الشهٌر موسى اٌسرلس ، وبالتالً ٌخوز ان ٌخرب 

بل ان ٌخرب على الحٌوانات ، ولٌس من المهم ما قد ٌحدث من على االؼٌار أي عقار حتى ق

مخاطر ومضاعفات على صحة متعاطً العقار الن المتعاطً من االؼٌار ، وال ٌوخد مانع من 

هو أن ال ٌكشؾ هذا االمر ، وأن ال ٌإدي كل ذلك بشرط واحد .. االضرار بهم أو حتى قتلهم 

الٌهودي ، وبصورة أهم ان ال ٌإدي ذلك الى النقمة  مثل هذا العمل االخرامً االضرار بالطبٌب

ضد الٌهود واالضرار بهم ، فإذا تم تخنب ذلك فمن المحبذ اخراء التخارب على االؼٌار حتى 

حتى إذا أدى ذلك الى اصابتهم بؤضرار بالؽة ، أو ما هو أعظم من ذلك الى فقدان حٌاتهم ، إذ 

التلمود ، حٌاة كلب أو خنزٌر ، فالكفرة االؼٌار كلهم كما قال . أن حٌاة ؼٌر الٌهودي ال تساوي 

وال ٌخوز التفرٌق بٌن هإالء االؼٌار وال بٌن مللهم فكلهم من القاذورات . أنخاس وخنازٌر 

ولكن من المهم خدا التفرٌق بٌن من ٌضر ومن ٌنفع من هالء االؼٌار ، وبالتالً اختناب ضرره 

ال صولة لهم فٌنبؽً أن ٌعاملوا بكل قسوة بشرط واحد  وأخذ منفعته أما العامة الضعفاء الذٌن

. هو عدم إثارة النقمة ضد الٌهود 

 :انتهاك حرمة السبت 

ان انتهاك حرمة السبت ٌصبح واخبا عندما تتطلب الحاخة الى انقاذ  1ٌقول اسرابٌل شاحاك     

دٌنٌة بما انها ممنوعة ، وال ٌثٌر التلمود مشكلة إنقاذ حٌاة االؼٌار أٌام السبت كمسؤلة . ٌهودي 

. على كل حال حتى فً أٌام االسبوع 

ؼٌار فً أٌام وٌقرر التلمود اذا كانت هناك قابلة ٌهودٌة ودعٌت لتولٌد امرأة من اال"      

فعلٌها ان تقوم بذلك اذا كان ترك المرأة سٌإدي الى ضرر للٌهود وعلٌها ( ؼٌر السبت)االسبوع 

ا إذا دعٌت ٌوم السبت فعلى القابلة ان تعلل بؤن شرٌعة دٌنها تحرم ان تؤخذ اكبر أخر ممكن ، أم

ٌنبؽً "وقد قرر ذلك بكل وضوح موسى بن مٌمون حٌث ٌقول . علٌها انتهاك حرمة السبت 

االمتناع عن مساعدة امرأة من االؼٌار فً حالة الوالدة ٌوم السبت حتى لقاء االخر ، كما ٌنبؽً 

ما ال ٌنطوي هذا النوع من المساعدة على انتهاك لحرمة عدم الخوؾ من العداء حتى عند

مساعدة االؼٌار فً خمٌع أٌام االسبوع ولكن بما ان ذلك ٌثٌر وذلك الن االصل عدم " . السبت

عداء االؼٌار ضد الٌهود وٌسبب لهم مشاكل عدة ، فإن المراخع الحاخامٌة الكبرى ومن ضمنها 
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االسبوع لقاء أخر ، ولكنها مع ذلك تمنع المداواة ٌوم ابن مٌمون تبٌح مداواة االؼٌار أثناء 

" . السبت بحخة عدم انتهاك حرمة السبت

وأما الشخصٌات الهامة مثل النبالء والحكام فٌخب مداواتهم حتى فً أٌام السبت كما ٌقرر      

الحاخام ٌوبٌل سركس ، ولكن عندما ٌمكن التدلٌس على االؼٌار بعذر مراوغ فإن الطبٌب 

. هودي ٌرتكب معصٌة ال تحتمل اذا عالح احد االؼٌار ٌوم السبتالً

وٌقرر ذلك أٌضا موسى بن مٌمون وحاخامات مٌتز فً فرنسا الذٌن سمحوا للطبٌب      

الٌهودي بؤن ٌداوي الحاكم العظٌم ٌوم السبت ، وان ٌعبر الخسر أٌضا للوصول الى قصره ، أما 

. خسر من اخلهم وال مداواتهم ٌوم السبت االؼٌار األقل مكانة فال ٌخوز عبور ال

ان المسلمٌن  RESPONSAم فً بحثه 1832وٌقرر الحاخام حاتام سوفٌر المتوفى سنة       

والنصارى لٌسوا فقط عباد أوثان وإنما ٌنبؽً االمتناع البتة عن انقاذ اي واحد منهم وٌشبههم 

من : " ون ، والتلمود واضح فً قوله بالعمالٌق الذٌن كانوا فً فلسطٌن أٌام موسى وٌوشع بن ن

وعلٌه فإنه محرم على الٌهودي مساعدة هإالء االؼٌار طوال " . إكثار بذرة العمالٌقالمحظور

وبما ان الفلسطٌنٌن هم من نسل العمالٌق والكنعانٌن فإنه ٌنبؽً العمل بكل وسٌلة . االسبوع 

ومن الواخب المحتم على كل  .على انقاص نسلهم وعدم انقاذ اي واحد منهم ٌقع فً خطر 

إن : "وخالصة القول كما ٌقول شاحاك. ٌهودي ان ٌعمل على ابادتهم وطردهم من اسرابٌل 

". خداع االؼٌار عوضا عن مساعدتهم امر ال بؤس به إذا كان من الممكن تفادي العداء

بعنوان وقد نشر فً القرن العشرٌن كتاب معتمد بالعبرٌة ، ومختصر له باالنخلٌزٌة      

كما ٌقول اسرابٌل شاحاك  –وقد نشرته مإسسة موساد هارؾ كوك " . القانون الطبً الٌهودي"

:  وفٌه النص التالً . 

ٌمنع بموخب الحكم الوارد فً التلمود ومخموعة الشرابع الٌهودٌة انتهاك حرمة السبت "      

ولٌد امرأة من االؼٌار فً من أخل انقاذ حٌاة مرٌض من االؼٌار فً حالة خطر ، وٌمنع أٌضا ت

وال ٌستثنى من ذلك إال مداواة ذوي النفوذ او عند توقع نقمة من االؼٌار . "ٌوم من أٌام السبت 

وفً هذه الحالة فقط ٌخوز مداواة االؼٌار ٌوم السبت بشرط أال ٌكون فً نٌة . ضد الٌهود 

". دالطبٌب ابراء المرٌض ومساعدته بل تخنب الخطر المتوقع على الٌهو

: العالقة الجنسٌة والزنا

، وروابٌن وأمنون بن داود ، تتحدث عن زنا داود ، وٌهوذا بن ٌعقوب رؼم ان التوراة     

ال أنها تضع إوؼٌرهم من االنبٌاء ، وتلوثهم تلوٌثا كذبا وزورا وبهتانا ، ( علٌه السالم )ولوط 

كبرى وهً االشراك باهلل وقتل وتعتبر الزنا من الخرابم الثالث العقوبات شدٌدة على الزنا 

النفس والزنا ، إال ان شروح التلمود ، ومنها تفسٌرات موسى بن مٌمون ، توضح ان المقصود 

هً نفس الٌهودي ، أما نفس نفس ؼٌر الٌهودي فلٌست نفسا ، بل ان قتل هذه : بقتل النفس 

وكذلك الزنا . ٌاته قط النفس هو من أعمال البر والخٌر ، ولو كان الشخص لم ٌإذ ٌهودٌا فً ح
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باالؼٌار كما ٌقول التلمود وموسى بن مٌمون ال قٌمة له وال فرق بٌن ان تكون تلك المرأة 

متزوخة ، أم ؼٌر متزوخة ، النه ال ٌوخد زواج بٌن الحٌوانات والزواج بٌن الكفرة لٌس زواخا 

. بالحقٌقة

وٌقول اسرابٌل شاحاك     
1
ي بٌن رخل ٌهودي وامرأة من وهذا ال ٌعنً ان االتصال الخنس 

االؼٌار امر مسموح به ، ولكن العقوبة تنزل بالمرأة اذ ٌتوخب اعدامها حتى وان كانت 

فإذا مارس ٌهودي الخنس مع امرأة من االؼٌار ولو كانت طفلة فً " . اؼتصبت من الٌهودي 

ٌوم واحد ٌنبؽً  كان الٌهودي قاصرا فً التاسعة من عمره باالضافة الى الثالثة من عمرها ولو

ونساء االؼٌار كافة ... قتل االنثى ألنه تعمد االتصال بها خنسٌا كما هو الحال مع الحٌوان 

 .ٌعتبرون بؽاٌا 

: كتاب شرائع بن مٌمون

باللؽتٌن العبرٌة ( القدس)م نشر فً أورشلٌم 1962فً عام : 2ٌقول اسرابٌل شاحاك      

بن مٌمون والمسمى كتاب المعرفة والذي ٌتضمن  واالنخلٌزٌة خزء من كتاب الشرابع لموسى

وٌظهر فً النص العبرٌة الوصٌة الكاملة القاضٌة بإبادة الكفار وهم  .قواعد اساسٌة خدا لالٌمان 

منواخب : أما الترخمة االنخلٌزٌة فتقول (. إن واخب إبادتهم بٌدٌه: ")خمٌع االؼٌار والقابلة 

وفً النص العبري أمثلة للشخصٌات الهامة من " مالمرء ان ٌؤخذ اخراءات فعلٌة لتدمٌره

االؼٌار التً ٌخب ابادتها مثل ٌسوع الناصري وتالمٌذه وتسادوك وباتٌوس وتالمٌذهما وال 

تظهر أي كلمة من هذه الكلمات فً النص االنخلٌزي
3

 .

وكان موسى بن مٌمون باالضافة الى موقفه تخاه االؼٌار عموما والمسٌحٌٌن خصوصا     

ٌقول موسى بن : ٌا معادٌا للسود ، ففً كتابه داللة الحابرٌن كما ٌقول اسرابٌل شاحاكعنصر

بعض االتراك والبدو فً الشمال والسود والبدو فً : " 51مٌمون فً الكتاب الثالث الفصل 

. الخنوب وأولبك الذٌن ٌشبهونهم فً أقالٌمنا فطبٌعة هإالء البشر كطبٌعة الحٌوانات البكماء 

رأًٌ لٌسوا فً مستوى البشر ومستواهم بٌن أشٌاء الوخود هو دون مستوى االنسان  وهم بحسب

. وأعلى من مستوى القرد ألن لهم أكثر مما للقرد من صورة االنسان والشبه له 

ال رٌب أن عددا ال بؤس به من الحاخامات المإٌدٌن لمارتن لوثر : وٌقول اسرابٌل شاحاك    

كانوا إما معادٌن ( لمنادٌن بالمساواة والذي اؼتٌل فً الستٌناتأحد السود االمرٌكان ا)كنح 

وقد دعموه ألسباب تكتٌكٌة تتعلق بمصلحة الٌهود أو منافقٌن بارعٌن الى حد انفصام : للسود 

                                                            
 145الدٌانة الٌهودٌة وتارٌخ الٌهود ،ص: اسرابٌل شاحاك 1
 54-51المصدر السابق ص    2
ان  91م ص 1991ٌذكر كتاب األصولٌة الٌهودٌة فً اسرابٌل تؤلٌؾ اٌان لوستٌك ونشر مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة ، بٌروت ،    3

منظمة خوش اٌمونٌم االصولٌة االسرابٌلٌة ترى من الواخب طرد الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌقاومون اسرابٌل بالحخارة وٌستشهد كبٌر أحبارهم 

الضبط الفرار او القبول بالحكم الٌهودي او القتال وهذا ب: الحاخام تسفى ٌهودا بكالم موسى بن مٌمون على أن الكنعانٌٌن خٌروا بٌن ثالثة 

وعلٌهم ان ٌقبلوا بحكم اسرابٌل على الضفة الؽربٌة والقطاع والقدس وإال فعلٌهم الرحٌل . ما ٌنبؽً على اسرابٌل ان تفعله مع الفلسطٌنٌٌن 

. فإن أبوا فٌنبؽً قتلهم أو ترحٌلهم بالقوة 
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قادرٌن على االنتقال السرٌع خدا من المتعة الدفٌنة بالعنصرٌة المسعورة الى . الشخصٌة 

". عنصرٌة ، والمراوحة بٌن هذه المتعة وذلك االرتباط االرتباط المعلن بنضال معاد لل

ومن ٌستطٌع القٌام بهذه االدوار المتناقضة سوى أحبار الٌهود اتباعا لتعالٌم التلمود        

وموسى بن مٌمون ، الذي خدع القاضً الفاضل والسلطان العظٌم صالح الدٌن األٌوبً ، وابنه 

حتى مدحه الشعراء ومنهم .. اد الحاشٌة فً البالط األٌوبً االمراء وأإلرالملك االفضل ، وبقٌة 

القاضً السعٌد بن سناء الملك الذي قال فٌه
1

 :

أرى طب خالٌنوس للخسم وحده      وطب ابن عمران للعقل والخسم 

ألبرأه من داء الخهالة بالعلم            فلو انه طب الزمان بعلمه    

لتم له ما ٌدعٌه من التم     ولو كان بدرر التم من ٌستطبه      

وأبره ٌوم السرار من السقم         وداواه ٌوم التم من كلؾ به     

: تأثر موسى بن مٌمون بالثقافة االسالمٌة 

ان موسى بن مٌمون هو نتاج الثقافة السابدة فً عصره وقد نهل من تلك الثقافة فً االندلس    

. اء وكان معاصره ابن رشد أخد ابرز اعالمها فً مدٌنة قرطبة التً حلفت بالعلم والعلم

الرشدٌة ، كما  –وفً فاس فً المؽرب حٌث توسع فً الثقافة ودرس الفلسفة االرسطٌة      

.  تعلم الطب باالضافة الة دراستنا الفقه المالكً وعقابد المعتزلة واالشاعرة وأشعار الصوفٌة 

واب الفقه واضحا خلٌا فً كٌفٌة تقسٌم كتابه ونخد التؤثٌرات الفقهٌة وكٌفٌة تقسٌم أب      

. الذي كتبه بالعبرٌة ، واستؽرق فٌه عشر سنوات ( مراخعة التوراة( )مشنا توراة)الموسوعً 

وقد خمع هذا الكتاب . وقد بدأه فً سن الثالثة والثالثٌن وانتهى منه فً سن الثالثة واالربعٌن 

وكتابه . منهما بصورة مقاربة لكتب الفقه االسالمً  دراسة للتوراة والتلمود ، واستنباط االحكام

، وهو تعلٌقات على شروح المنشا ، وكتابه الدٌنً ( السراج)هذا مع كتابٌه االخرٌن الهامٌن 

توضح الى اي مدى استفاد موسى بن مٌمون من دراسته للقرآن (. داللة الحابرٌن )الفلسفً 

كتبه الثالثة الهامة حاول ان ٌنفً التخسٌد الفظٌع ففً . والفقه االسالمً والمذاهب االسالمٌة 

فالتوراة تصور هللا فً صورة آدمً بل . الذي تمٌزت به التوراة والتلمود هلل سبحانه وتعالى 

وقال هللا نعمل : " تنص على ذلك نصوصا واضحة خاء فً سفر التكوٌن االصحاح االول 

وكان " على صورة هللا خلقه . على صورته فخلق هللا االنسان . االنسان على صورتنا كشبهنا 

ففً سفر التكوٌن اٌضا ان آدم اختبؤ وامرأته من وخه الرب االله وسط " الرب ٌتمشى فً الخنة 

". ٌا آدم أٌن أنت ؟:"فنادى الرب االله وقال له . شخر الخنة 

                                                            
. 583،  582م ص 1965بٌروت ، ، البن أبً أصٌبعة ، مكتبة الحٌاة ، " عٌون االنبٌاء فً طبقات االطباء "انظر     1
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حد منهما الرب عندهم ٌظهر البراهٌم وٌعقوب وٌصارع ٌعقوب طوال اللٌل فال ٌستطٌع ا      

والرب عندهم ٌكلم رفقة ، زوخة اسحاق ، عندما كانت حامال وذهبت . ان ٌنتصر على االخر 

والرب ٌنزل من السماء لٌقتل ابن موسى فً . تسؤله عن حملها فؤخبرها انها حامل بتوأم 

حواري مصر ، ولكن صفورة أم الؽالم ، وزوخة موسى ، تخطؾ الؽالم وتقطع عنه ؼرلته ، 

والرب .. بدم الؽزلة فٌنفك الرب عنها ( تعالى هللا عن ذلك علوا كبٌرا )ق الرب وتمسح سا

زعمهم الكاذب ان ٌعطً نصؾ مملكته لمن ٌقدم ٌحب اللحم المشوي خدا حتى انه مستعد حسب 

له قرابٌن اللحم المشوي اللذٌذ بشرط واحد هو ان ٌكون مقدم اللحم أحد االحبار الٌهود ، 

وهو فرع لسبط لٌفً . ون ألنه قرر اال ٌكهن لدٌه اال سبط هارون وبالذات من سبط هار

(. الالوي)

ولهذا قرر ابن مٌمون أن كل ما ورد فً التوراة أو التلمود من صور بشعة من التخسٌم         

: االسالم فً الؽرب " ٌقول روخٌه خارودي فً كتابه . هلل سبحانه وتعالى ٌنبؽً أن ٌإول 

وٌؤخذ المٌمونً :"فً الفصل الذي عقده عن موسى بن مٌمون " 1والفكرقرطبة عاصمة الروح 

حٌث ( علم الداللة ) على عاتقه تفسٌر مخازات النبوة وهو فعل ذلك استناد الى دراسة داللٌة 

والتوراة تتكلم بلسان البشر وعلى ذلك فنحن نطبق " : "داللة الحابرٌن"ٌقول المٌمون فً كتابه 

فبواسطة الفكرة .. ازا ألفاظا مستعارة من الخبرة الخسدٌة لدى البشر بالضرورة على هللا مح

 موخود ، وبواسطة فكرة الحركة نخعلها تفهم انه حً الخسمانٌة نحن نخعل األذهان تفهم ان هللا

فالبشر مرؼمون عند الحدٌث عن هللا الى استعارة صورة العالم المربً لكً ٌستحضروا " 

.... الالمربً 

وٌخب ان ننفً عن هللا أي شبه . ٌمون فً نقده للتخسٌم هو أكثر خذرٌة من ابن رشد والم"      

"بٌنه وبٌن أي من الكابنات
2
سرٌع فابن رشد لم ٌكن ٌواخه تخسٌما شدٌدا كما  ولنا هنا تعلٌق.  

هو لدى الٌهود فً توراتهم وتلمودهم ، بل ان أشد الطوابؾ المخسمة بن المسلمٌن بقرون بؤن 

كمثله شًء ، وأنه ال ٌشبه أٌا من مخلوقاته ، بٌنما التوراة والتلمود تصؾ هللا بؤنه ٌنام  هللا لٌس

وٌصحو وٌدرس التوراة على ٌد االحبار ، وٌلعب مع الحوت ملك االسماك ، وهو كثٌر النسٌان 

وهو ٌحارب معهم حتى انه وقع فً .... سرٌع الؽضب وشدٌد الحقد اال على ابنه البكر اسرابٌل 

ولهذا كان على ... صورة مضحكة مزرٌة !! سر ذات مرة واسره الكنعانٌون فً فلسطٌن اال

موسى بن مٌمون الذي تثقؾ بالثقافة االسالمٌة ان ٌكون أكثر خذرٌة فً محاربة هذه 

. الخزعبالت ورفض التخسٌم البشع هلل تعالى 

فً فكر موسى بن مٌمون  ونرى تؤثٌرات الفرق االسالمٌة أمثال األشاعرة والمعتزلة         

وهو أمر متفق علٌه عند خمٌع فرق " نقول ما هو هللا فً ذاته  لٌس بوسعنا ان:"عندما ٌقول 

                                                            
 582،583م ص 1965، البن أبً أصٌبعة ، مكتبة الحٌاة ، بٌروت ، " عٌون االنبٌاء فً طبقات األطباء" انظر      1

. محمد مهدي الصدر ، دار الهادي ، بٌروت. االسالم فً الؽرب ، قرطبة عاصمة الروح والفكر ، ترخمة د: روخٌه خارودي    2
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ال تتفكروا فً ذات هللا وتفكروا فً مخلوقتات هللا " المسلمٌن والنبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

" . له شًلٌس كمث" وخالصة القول " وكل ما خطر ببالك فاهلل ؼٌر ذلك "  " 

ما من وسٌلة الدراك هللا ومعرفته اال عن طرٌق مخلوقاته ، وصفاته "وٌقول ابن مٌمون      

وال ٌمكن الخلط بٌن فعل هللا والفعل االنسانً الن الفاعل بالنسبة له لٌس سابقا على " عٌن أفعاله

ٌث أن فعل هللا فعله ، خالفا للفنان من البشر الذي هو سابق وحارخً بالنسبة ألعماله ، من ح

" . هو ذات خوهرة 

فعلمنا ال ٌشبه علم هللا فً شًء اال فً االسم ألن ما ... وعلم هللا لٌس من شاكلة علمنا "     

ولٌس األمر .. نعرفه من خالل تؤمل الكابنات ، لذا فإن علمنا ال ٌشمل المستقبل وال المطلق 

وخودها ، وهو الذي أوخدها ، وهللا هو كذلك بالنسبة هلل فهذه االشٌاء رهن علمه الذي سبق 

الخالق ، ذو الخلق الذي ال ٌنقطع ، هو فعل ، وخوده وخود كل االشٌاء ، ال ٌدعى كل منها 

إنه ال ٌحد ، وال ٌمكن لشًء مما هو موخود فً الكون ان ... وخودا اال من قبٌلة المخانسة 

ن نستخدمها لنهدي الذهن الى ما ٌحب ٌخب اوالصفات السنلبٌة هً التً ... ٌقارن به اال مخازا 

. أي لٌس كمثله شًء" أن نعتقده بخصوص هللا 

ان هللا ٌرسل الى كل شعب انبٌاء ٌتكلمون بلؽة أبناء هذا الشعب وٌخاطبونهم على قدر "       

ووحدة العالم هذه تنبع .. اعلم ان هذا الكون ٌشكل فً مخمله شٌبا واحدا : " وٌقول ... عقولهم 

... دانٌة هللا ، وكما ان من المستحٌل عزل أو فصل القلب أو الكبد عن الخسم البشري من وح

ولكنه ٌإكد ان هللا " فإنه من المستحٌل على بعض أخزاء الكون أن توخد دون البعض اآلخر 

وحٌث ان هللا .. ما من شبٌه هلل بٌن الكابنات : " لٌس هو الكون ، بل هو منفصل عنه ، وٌقول 

فلٌس ثمة عالقة بٌنه وبٌن الزمن ، ومن باب أولى بٌنه وبٌن المكان ، والمهم لٌس  لٌس بخسم

ان هذا الكون بدلنا بالضرورة على خالق ٌتصرؾ . ان نقول ما هٌة هللا ولكن ان نقول ما ٌفعله 

فكما أننا ال نستطٌع ان نعرؾ العلة النهابٌة لوخود هللا فإننا ال نستطٌع : " بقصد ومشٌبة وٌقول 

" . فالتنزٌل هنا ٌحل محل العقل" . " بعقولنا القاصرة ان نعرؾ العلل النهابٌة لمشٌبته

:  مسألة النبوة  

والنبوة عند ابن مٌمون هً المرتبة االكثر رفعة لإلنسان والتعبٌر عن الكمال الذي ٌمكن      

سع االنسان ان ٌبلػ فالمسؤلة الخوهرٌة لٌست إذا فً معرفة فٌما اذا كان بو... لنوعه ان ٌبلؽه 

ذلك بقدراته وحدها ، أو انه بحاخة الى اللطؾ االلهً للوصول الٌها ، وهو ٌعتقد اعتقادا خازما 

ان النبوة ال ٌدركها االنسان بخهده بل هً منحة من الرب الكرٌم للشخص المختار ذي الصفات 

كان بوسع العقل منفردا ان  الن التنزٌل سٌكون بال فابدة اذا.. " الخاصة التً خلقه هللا علٌها 

خالفا لبعض الفالسفة مثل . وهنا نرى صدى عقابد المسلمٌن وخاصة اهل السنة " . ٌقودنا هللا 

دون الحاخة للوحً ، ابن الطفٌل الذي ٌرى ان الفٌلسوؾ والمفكر ٌستطٌع ان ٌصل الى هللا 

. وانما العامة هً التً تحتاج للوصول الى هللا 

 :الشرٌعة
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تم تحقٌق الهدرؾ الربٌسً معرفة هللا ( علٌه السالم )بابراهٌم : "ل ٌقول ابن مٌمون ٌقو     

والشرٌعة تعنً االستخابة الالمشروطة لدعوة هللا وأوامره ، فالشرٌعة " . الحق وإلؽاء الوثنٌة 

.  "تخعلنا نتذكر هللا من خدٌد ونحبه ونطٌعه

كما لو لم ٌكةن ثمة . وخد إال لشخصه هو كل خاهل بتخٌل الكون برمته لم ي: " وٌقول       

حسب )وب كالصحة والثروة واالوالد ، كان أيوالشهوات الوهمٌة .. مخلوقات أخرى سواه 

ٌعتبرها هدفا ألنه لم ٌكون ٌعرؾ شٌبا إال عن طرٌق ( المحرفة القصة الواردة فً التوراة 

" . التقالٌد والسنة ال عن طرٌق التؤمل والتفكر 

عندما نعتقد أننا اكتشفنا : "ان ننزه هللا عما نظنه خٌرا أو شرا نسبٌا فٌقول  وٌخب"      

تناقضات فً العالم الذي خلقه هللا أو فً كتبه المنزلة فذلك ألننا نحكم بعلمنا نحن ، الذي ال 

". ٌشترك فً شًء من علم هللا ، إال فً االٌم 

 :حب  

الحق أن الذبٌح هو )ارع فً التضحٌة باسحاق إذا كان أبونا ابراهٌم قد س: " ٌقول      

فلٌس ذلك خوفا من أن ٌهلكه هللا أو ٌفقره ، بل فقط ألن من واخب البشر ان ٌحبوا هللا ( اسماعٌل

وهنا ٌظهر صدى كالم " . وٌخشوه ، بمعزل عن أي طمع فً الثواب أو خوؾ من العقاب 

وٌكرر ابن مٌمون هذا المفهوم .. عته رابعة العدوٌة والصوفٌة فً حب هللا والمسارعة الى طا

إنه لٌس مدفوعا : "فً كتابه داللة الحابرٌن عندما ٌتحدث عن االنسان الذي ٌعبد هللا بدافع الحب 

بالخوؾ من العقاب وال بؤمل الحصول على الثواب ، ولكنه ٌطبق شرٌعة الحق ألنها الحق ، 

. ة مرتبة رفٌعة ال ٌرقى إلٌها كل حكٌم وهذه لمرتبة من العباد. والسعادة تؤتً فضال عن ذلك 

" . عز وخل ٌدعوه خلٌلً( هللا)وقد بلؽها أبونا إبراهٌم الذي كان القدس

ما معنى ان نحب هللا كما ٌخب ؟ ذلك ٌعنٌان نخصه بحب كبٌر قوي فً ؼاٌة القوة "         

المرء سقٌما من  حتى ان النفس تؽدو مقٌدة بهذا الحب وتحٌا هواخسه بشكل مستمر كما لو كان

الوخد الذي ٌشؽل تفكٌر المحب بحبٌبه دابما ، وٌدفعه الى التفكٌر فً ذلك على الدوام ، قاعدا أو 

إن حب هللا أعظم فً قلب أحبابه الذٌن ٌخعلونه شؽلهم . قابما ، وحتى عندما ٌؤكل وٌشرب 

" ومن كل طاقتك حبا من كل قلبك ومن كل روحك " الشاؼل ، وٌخعلون منه كما تؤمره التوراة

ولم ٌقل سلٌمان مخازا ، اال ما هو مبسوط فً هذا المقطع وذلك عندما ( . 6: 5سفر التثنٌة )

ونشٌد األنشاد لٌس فً الواقع إال مخازا ( 5:  2نشٌد األنشاد )ألنً سقٌم من الحب : ٌصرح 

" . واستعارة لحب هللا

( . النحطاطنشٌد األنشاد ؼزل خسدي فاضح منحط أشد ا: مالحظة )    

وهكذا نرى تؤثٌر المتصوفة من المسلمٌن فً كالم ابن مٌمون وخاصة رابعة العدوٌة ، حٌث    

: قال 
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أحبك حبٌن حب الهوى وحب ألنك أهل لذلك  

فؤما الذي هو حب الهوى    فشؽلً بذكرك عمن سواك  

وأما الذي انت أهل له       فكشفك لً الحخب حتى أراك  

.." ي ما عبدتك خوفا من نارك وال رؼبة فً خنتك ولكن حب لك إله: " وتقول      

وكانت تسمً الذٌن " لم ٌخلق هللا الخنة والنار ما عبده أحد ؟ أو لو : "وكانت تقول مستؽربة   

، ولكن ٌعبدون هللا خوفا من العقاب بؤنهم كالعبٌد ، والذٌن ٌعبدون هللا رؼبة فً الثواب كالتخار 

. بدون هللا حبا دون أمل فً الثواب أو خوؾ من عقاب األحرار هم الذٌن ٌع

وقد تؤثر موسى بن مٌمون تؤثرا كبٌرا بابن رشد وكالهما عاش فً قرطبة ، فً زمن       

ومن ذلك محاولة ابن مٌمون للتوفٌق بٌن الدٌانة الٌهودٌة .. واحد ، تحت حكم الموحدٌن 

فضل المقال فٌما بٌن الحكمة والشرٌعةمن : "والفلسفة ، وهو نفس ما قام به ابن رشد فً كتابه 

للشرع ، وأن الشرٌعة قسمان ظاهر ومإول وأن ( الفلسفة)وفٌه أظهر مطابقة الحكمة " اتصال

وأما الخمهور ففرضهم فٌه . الظاهر منها هو فرض الخمهور ، وأن المإول هو فرض العلماء 

ولكن .. شرع هً حقٌقة العقل أٌضا حمله على ظاهره وترك تؤوٌله وٌذكر ابن رشد ان حقٌقة ال

المحدد الذي ال ٌتخاوزه ومع هذا فال ٌمكن ان تتصادم حقٌقة عقلٌة مع نصوص للعقل مخاله 

. شرعٌة 

فة اسالمٌة وظهور ذلك فً كتابه ونتٌخة تؤثر ابن مٌمون بذلك كله من فقه وعقابد وفلس      

األمر ، وشنوا علٌه خاصة فً بداٌة فإن كثٌرا من االحبار وقفوا ضده و" داللة الحابرٌن"

ولم ٌقتصر ذلك على ٌهود المشرق " الضاللة"و " ضاللة الحابرٌن"حمالت شدٌدة وسموا كتابه 

الذٌن هالهم استخدام ابن مٌمون للتؤوٌل فً فهم التوراة وخاصة فً نفسً التخسٌم الفظٌع الذي 

لمؽرب واألندلس بل وإلى ٌهود أوربا تمٌزت به التوراة والتلمود ، وانما امتد ذلك الى ٌهود ا

كبٌر حاخامات مونتبلٌٌه فً خنوب فرنسا ٌشن حملة صاعقة ( سلٌمان )فنرى الحاخام سلومون 

وٌتهمه بالهرطقة واستطاع ان ٌقنع السلطات " داللة الحابرٌن"على كتاب موسى بن مٌمون 

م ، أي 1233ه ، وذلك عام الكنٌسٌة المسٌحٌة بمنع هذا الكتاب ، واحراق النسخ الموخودة من

بعد أقل من ثالثٌن عاما على وفاة موسى بن مٌمون
1 

منهم ، ولكن ما لبث آراء موسى بن مٌمون أن اكتسبت تؤٌٌد كافة أحبار الٌهود إال من شذ        

وأصبحت كتبه من المصادر الهامة االساسٌة لدراسة التوراة والتلمود ، والتً ٌرخع الٌها الٌهود 

.  نا هذا الى ٌوم

                                                            
 MAIMONIDESمادة مٌمونٌدس  353،  11/352م ، الماكروبٌدٌاج ج1982، عام  15ارؾ البرٌطانٌة ، الطبعة دابرة المع  1
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ثبت بكتب ابن مٌمون
1
: 

ووضعها وهو فً سن السادسة عشر وهو ال ٌزال فً .. رسالة المصطلحات المنطقٌة  -1

 .قرطبة باللؽة العربٌة 

وهو شروح وتعلٌقات على المنشؤ ، وبدأه وهو فً سن الثالثة والعشرٌن ، : كتاب السراج  -2

 .ة بالحرؾ العبريوانتهى منه فً سن الثالثة والثالثٌن ، ووضعه بالعربً

أي مراخعة التوراة وقد استؽرق أٌضا عشر سنوات ، " مشنا توراة"الكتاب الموسوعً   -3

وظهرت فٌه آثار الثقافة االسالمٌة ، وتؤوٌله لكل ما فً التوراة من تخسٌم هلل تعالى ، وقد 

واب الفقه وضعه باللؽة العبرٌة ، وخمع فٌه أقوال التلمود ، وربما رتبها ترتٌبا قرٌبا من أب

 .االسالمً 

 .سفر الوصاٌا أو القواعد االخالقٌة ووضعه بالعربٌة بالحروؾ العبري  -4

 .وهو مختصر تعالٌم التلمود بالعبرٌة: قوانٌن أورشلٌم  -5

وهو أهم كتبه وأشرنا الى ما فٌه من فلسفة وعقابد وكٌؾ حاول ان ٌوفق : داللة الحابرٌن  -6

أدى الى اتهامه بالهرطقة ، والتؤثٌر بالفكر االسالمً ، مما ( الفلسفة)بٌن الشرٌعة والحكمة 

ولكن ما لبث الٌهود أن تقبلوا هذا الكتاب وأصبح من أهم مراخع كتبهم الدٌنٌة ، ووضعه .. 

 .أٌضا باللؽة العربٌة بالحرؾ العبري 

كتبها لٌهود الٌمن ، وكٌؾ ٌتحاٌلون على الحكام والقضاة من ( إخرٌت تٌمن)رسالةالٌمون  -7

وقد قٌل ان الٌهود فً الٌمن فً زمنه كانوا ٌعانون من التضٌٌق مثل ما حصل . لمٌن المس

فً االندلس والمؽرب على عكس الوضع فً الشام ومصر والعراق وقد كتبها باللؽة 

 .العبرٌة

 .كتبها باللؽة العبرٌة . رسالة الردة  -8

لتعٌٌن األعٌاد الٌهودٌة  وضعها باللؽة العبرٌة وهو شاب( التقوٌم الٌهودي)رسالة فً الفلك  -9

 .وكٌفٌة معرفة الشهور العبرٌة القمرٌة من السنة الشمسٌة 

 .وتناول فٌه كل ما أحلته الشرٌعة الٌهودٌة وما حرمته : كتاب الفرابض  -10

وقد خمعت هذه الرسابل ، واؼلبها بالعربٌة ، ثم ترخمت الى العبرٌة : رسالته الى أصدقابه -11

 .الٌهود ، وكانت لها رواج عظٌم عند 

                                                            
خمعنا ذلك من دابرة المعارؾ االسالمٌة ودابرة المعارؾ البرٌطانٌة ، واالعالم للزركلً ، وطبقات األطباء البن أبً أٌبعة ، وكتاب    1

. إخبار العلماء بؤخبار الكماء: القفطً 
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 (.إخروت هشماد)رسالة الى ٌهود المؽرب  -12

أما كتبه الطبٌة فكانت تخمٌعا ونقال عن كتب من سبقه من األطباء مثل ابن سٌنا والرازي 

ولم ٌكن فٌها أبحاث خدٌدة أو مالحظات ذات قٌمة . وابن زهر وفصول أبقراط وؼٌرها 

:  وهً . لم تخط بؤي اهتمام  ولهذا فإن كتبه الطبٌة على عكس كتبه الفلسفٌة والدٌنٌة

 .وٌعرؾ بفصول القرطبً حاول فٌها تقلٌد الفصول ألبقراط : كتاب الفصول  -13

 .رسالة شرح أسماء العقار وفٌها أسماء العقاقٌر وشرحها  -14

ابن الملك )وضعها للملك األفضل على بن ٌوسؾ : المقالة األفضلٌة فً تدبٌر الصحة  -15

 (.الناصر صالح الدٌن األٌوبً 

 .لة فً البواسٌر رسا -16

 ".حٌلة البرء" تلخٌص كتاب  -17

 .رسالة الخماع  -18

 .مقالة فً الربو ومقالة فً بٌان االعراض  -19

الرسالة الفاضلة فً تدبٌر المنهوش ، كتبها القاضً الفاضل ولً نعمته ، وهً الرسالة  -20

 " .رسالة السموم والتحرٌر من االدوٌة القتالة" التً سماها ولنفسون 

 .ى فصول فً كتاب الحٌوان ألرسطو مقالة تشتمل عل -21

 .تهذٌب االستكمال فً الرٌاضٌات ، وهو التهذٌب لكتاب ابن هود  -22

 .تهذٌب كتاب ابن أفلح فً الهٌبة  -23

. هذه هً كتب ورسابل ابن مٌمون ، وال قٌمة حقٌقٌة لكتبه فً الطب أو الرٌاضٌات أو الحٌوان  

وقد أثرت على الٌهود على مدى القرون ، وال تزال انما قٌمة كتبه فً النواحً الدٌنٌة والفلسفٌة ، 

. من المراخع الهامة الى ٌومنا هذا 

كان ٌشارك االطباء وال " اخبار العلماء بؤخبار الحكماء "وقد قال عنه ابن القفطً فً كتابه       

صرا أنه صنؾ مخت: " وقال " ٌنفرد برأٌه لقلة مشاركته ، ولم ٌكن رفٌقا فً المعالخة والتدبٌر 

" .. لواحد وعشرٌن كتابا من كتب خالٌنوس ، فخاء فً ؼاٌة االختصار ، وعدم الفابدة فٌه شٌبا 

وهكذا ٌبدو ان شهرة موسى بن مٌمون فً الطب لم تكن فً محلها ، وذٌوع صٌته كان من حظه فً 

. أما كتبه الطبٌة فال قٌمة لها .. مداواته للقاضً الفاضل 
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رى المصرٌٌن ؟ لماذا قتل الٌهود األس

م ، 1956لماذا قام الخنود االسرابٌلٌون بتعذٌب وقتل اسراهم من المصرٌٌن وؼٌرهم فً حرب 

م؟ ولماذا تنشر الصحافة االسرابٌلٌة الٌوم تلك الصور الدموٌة التً تسًء الى العالقات 1967

من هذا بٌن مصر واسرابٌل وتمألها شكا وتوخسا ، بل وإحساسا مستمرا بالمرارة والخٌبة 

السالم وتبعاته؟ لماذا ٌقول أحد الضباط المسإولٌن فً الخٌش االسرابٌلً الٌوم عن أسرى 

كان االسرى ٌعوقون التقدم ذبحناهم ثم سرقنا حتى مالبسهم الداخلٌة : " م 1967وأسرى  1956

 كنت.. المصرٌون انهم لن ٌحصلوا منا على الماء وال حتى على االسر أدرك : " وٌقول آخر " 

أطلقوا النار على هذا الكلب وكان : شربت كؤس االنتقام حتى الثمالة قلت . أرٌد تكسٌر عظامهم 

ماء ماء وقد أزعخونً خدا فحملت رشاشً وأفرؼت فٌهم : بخواره ثالثة سودانٌٌن ٌصرخون 

وٌقولضابط " . بعد ذلك حصلنا على بعض الهدوء فً النهاٌة . مخزناكامال وألقٌت بهم فً قناة 

أفرؼت زمزمٌة ماء كانت معً . آخرون طلبوا ماء فضخرت من هذا الكالم الفارغ : " لث ثا

( أي من الزمزمٌة ) من ٌعطنً ٌشرب ما تبقى : وطلبت منهم معلومات قابال .. على االرض 

" . انهار احدهم وتكلم ، وافرؼت مسدسً وأطلقت على كل واحد من الثالثة طلقة فً رأسه .. 

كنت أمر . أصبحت بعد ذلك مسإال عسكرٌا فً هذه المنظقة : " ٌقول مفتخرا وٌواصل كالمه ؾ

بعد ان استسلموا وألقوا سالحهم . وأرى هٌاكل خنود مصرٌٌن أسرى قتلتهم فً عملٌة قادش 

وكنت أعرؾ أنهم فً هذه األماكن التً . سمحت لهم بالفرار أكبر مسافة ممكنة قبل أن اقتلهم 

مثل شرشؾ أحمر لتذكٌر مصر طوال حٌاتها  سٌبقون هناك. د فً دفنهم اقتلهم فٌها لن ٌفلح اح

 1"بؤنه ال ٌخدر بها ان تتورط معنا

إن االخابة على السإال األول تتطلب منا معرفة عقلٌة الٌهودي على مدار التارٌخ إذ أن      

ٌشعر  الٌهودي مشهور بالخبن والخسة والخداع حٌن ٌكون ضعٌفا ، وبالخبروت والطؽٌان حٌن

حتى اننا نصدم حٌنما نقرأ ما ٌسمى بالتوراة وهً ؼٌر التوراة التً انزلت .. بالقوة واالنتصار 

!! . على سٌدنا موسى علٌه السالم مما فٌها من الوحشٌة والفظاعة 

، ( المدٌانٌٌن)فً هذه التوراة ٌزعمون ان موسى بعد ان خاض أول معركة مع أهل مدٌن     

رإساء المبات بعد انتهاء المعركة وتؤكد بنفسه من أنهم قد قتلوا خمٌع خمع رإساء األلوؾ و

االسرى من المقاتلٌن ، ثم فوخا موسى حسب زعمهم بانهم لم ٌقتلوا النساء ولم ٌقتلوا االطفال 

 31)خاء فً سفر العدد من التوراة المحرفة االصحاح !! فؤمر على الفور بقتل النساء واالطفال

وملوك مدٌان قتلوهم فوق . وقتلوا كل ذكر وا على مدٌان كما أمر الرب فتخند( : " 7-19: 

                                                            
م هو ٌهود باراك ربٌس وزراء اسرابٌل حالٌا وهو الذي قام 1967كان القابد المسإول عن تعذٌب وقتل االسرى المصرٌٌن فً حرب    1

. باؼتٌال عدد من القادة الفلسطٌنٌن فً لبنان وقد افتخر بذلك فً االنتخابات واعتبرها من أهم انخازاته 
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وأخذوا كل الؽنٌمة والنهب من . وأحرقوا مدنهم بمساكنهم وخمٌع حصونهم بالنار .. قتالهم 

فخط موسى على وكالء الخٌش ورإساء األألوؾ ورإساء .. السلب والبهابم وأتوا إلى موسى 

أنثى حٌة ؟ فاآلن اقتلوا كل ذكر من االطفال وكل أبقٌتم كل  هل: "وقال لهم موسى . المبات 

".  امرأة

طبعا موسى علٌه السالم بريء من هذه الهمخٌة والوحشٌة وحاشا على كلٌم هللا ان ٌؤمر     

. بل حاشا على موسى أن ٌقتل االسرى.. بقتل النساء واالطفال 

وٌشوع . تٌال وقبٌه ودٌر ٌاسٌن وفً سفر ٌشوع مخازر تتقاصر دونها مخازر صبرا وشا    

وحاشا لنبً هللا ٌوشع ان ٌكون . فتى موسى ونبً هللا من بعده . هو ٌوشع بن نون علٌه السالم 

اقتل  (ملك فلسطٌن)وقال الرب اقتل أبا مالك : "خاء فً سفر ٌشوع . فظا ؼلٌظا خزارا رهٌبا 

تعالى هللا عن  (والخمال والحمٌر الرخال والنساء واالطفال والرضع واالبقار والخراؾ: الكل 

هل ٌعقل ان ٌؤمر الرب الرحٌم بقتل النساء واالطفال والرضع واالبقار . ذلك علوا كبٌرا 

هذا هو شعار بنً اسرابٌل الذٌن كذبوا على هللا وعلى  اقتل الكل...والخراؾ والخمال والحمٌر 

. وم أنبٌابه وصاؼوا هذه التوراة المحرفة التً بتعبدون بها الً

وأما مدن هإالء الشعوب : "خاء ما ٌلً  20وفً التوراة المحرفة سفر التثنٌة االصحاح      

أي اقتل الكل النساء )  التً ٌعطٌك الرب إلهك فال تستبق منها نسمة بل تحرمها تحرٌما

الحٌثٌٌن والعمورٌٌن والكنعانٌٌن والرزٌٌن والٌبوسٌٌن كما أمرك ( واالطفال والشٌوخ والرضع 

" .  الرب إلهك 

نعم هكذا حرب إبادة كاملة وخٌنو ساٌد ومحارق هولو كوست تتصاؼر أمامها ما ٌقال ان      

. هتلر فعله بالٌهود 

لشاول ( النبً)وقال صموبٌل : ما ٌلً ( 15:االصحاح االول )وخاء فً سفر صموبٌل     

لمسحك ملكا على شعبه إٌاي أرسل الرب ( : وهو طالوت الذي خاء ذكره فً القرآن الكرٌم)

أي اقتل كل )وحرم  فاآلن اذهب واضرب عمالٌق.. فاسمع صوت كالم الرب واألن .. اسرابٌل 

" . وال تعؾ عنهم بل اقتل رخال وامرأة ، طفال ورضٌعا ، بقرا وؼنما ، حمال وحمارا( نفس

التوراة المحرفة وهكذا تكرر المذابح المروعة وقتل اآلمنٌن واألسرى والنساء واالطفال فً      

فإنهم . وفً قصة أرٌحا عبرة وأي عبرة لمن ٌعتبر . كما ٌزعمون . بؤوامر واضحة من الرب 

ٌحا فدخالها }ٌزعمون ان موسى بعث ٌوشع بن نون وكالب بن ٌفنة لٌتخسسا وٌعرفا أخبار أ

عادا  فلما أرخى اللٌل سدوله.. وانتبه القوم فاختبؤ الخاسوسان عند الزانٌة البؽً راحاب 

ولما أمر الرب ٌوشع بفتح ارٌحا قتل خمٌع أهلها رخاال ونساء ، . أدراخهما الى معسكر موسى 

لكن الزانٌة راحاب نخت ألنها خبؤت الخاسوسٌن هكذا . شٌوخا وأطفاال حتى الحٌوانات لم تسلم 

ة بل أكثر من ذلك أمر الرب ان ٌتزوج النبً ٌوشع ابن نون فتى موسى وصفً!! .. قال الرب

!!.. وخلٌفته من بعده من الزانٌة راحاب
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وٌتكرر أمر زواج االنبٌاء بؤمر هللا بالزانٌات حسب زعمهم الكاذب فقد امر الرب النبً       

هكذا قال الرب .. هوشع ان ٌتزوج الزانٌة البؽً حومر بنت دوبالٌم الن االرض قد زنت زنى 

!! ، رب الخنود الخالس على الكروبٌم

وحرموا كل مافً المدٌنة " :االصحاح السادس عند فتح ارٌحا قال الرب  ٌوشع وفً سفر      

وعند أخذ مدٌنة  "من رخل وامرأة ، من طفل وشٌخ ، حتى البقر والؽنم والحمٌر بحد السٌؾ 

وقد قام ٌوشع حسب  "وٌكون عند أخذكم المدٌنة إنكم تضرمون المدٌنة بالنار: "عاي قال الرب

لرب بإحراق المدٌنة وقتل خمٌع النساء واالطفال والرضع والشٌوخ حتى زعمهم بتنفٌذ أوامر ا

. الؽنم والحمٌر قتلها خمٌعا

بتكرار هذه المذابح الرهٌبة فً ارٌحا ( سب زعمهمح)وهكذا فعل ٌوشع كما أمر الرب       

 ، ومقٌدة ولخٌش وأورشلٌم ،( أي مدٌنة الخلٌل الٌوم ) ة ، وعؤي ، وعخلون وحبرون الملعون

لم ٌستبق .. كلها ضربها بحد السٌؾ ، وقتل خمٌع سكانها من الشٌخ الفانً الى الطفل الرضٌع 

. نسمة وتكررت المذابح بصورة مقززة ومثٌرة للقرؾ والؽثٌان فً لبنة وخازر ودبٌر وحرمون

هذا التبرٌر التوراتً للقتل وهذا : " ٌقول روخٌه خارودي فً كتابه اسرابٌل الصهٌونٌة      

ضفاء للشرعٌة على العدوانات المتتالٌة وضم ارض الؽٌر من خانب الدولة الصهٌونٌة اال

الحالٌة التً ٌقدمونها على انها الورٌث الشرعً واالمتداد الطبٌعً السرابٌل التوراتٌة ، ٌخعل 

ماال ٌمكن قبوله عقال ، وٌخعل كثٌرا من المسٌحٌٌن ٌعتقدمون بصحة الٌهود ٌرضون وٌقبلون 

قوال الكاثولوكٌة وبصحة أقوال مدارس االحد البروتستانتٌة وهم ٌسٌرون من ؼٌر بعض اال

" . وعً منهم على سنن االسطورة الصهٌونٌة

وتستمر التوراة المحرفة من أولها الى آخرها فً تؤٌٌد حق اسرابٌل فً استالب ارض الؽٌر     

خاء فً سفر التثنٌة . ٌز خان وإقامة المذابح الرهٌبة التً تتصاؼر دونها مذابح هوالكو وخنك

. هذه هً الفرابض واالحكام التً تحفظون لتعملوها : قال الرب ( : " 2-1: 12االصحاح )

تخربون .. إله آبابك لتمتلكها كل االٌام التً تحٌون على االرض  االرض التً اعطاك الرب

" . خمٌع االماكن 

فك الدماء وتخرٌب خمٌع االماكن ، وفً القتل وسنعم هذه الوظٌفة األساسٌة لبنً اسرابٌل    

متى أتى الرب إلهك الى االرض التً انت داخل الٌها : "أٌضا االصحاح السابع سفر التثنٌة

الحثٌٌن والخرخانٌٌن والعمورٌٌن والكنعانٌٌن والفرزٌٌن لتمتلكها وتطرد شعوبا كثٌرة من أمامك 

أي )  فعهم الرب أمامك فإنك تحرمهمود. سبع شعوب أكثر وأعظم منك والحورٌٌن والٌبوسٌٌن 

(. رخاال ونساء مع خمٌعهم بهابمهم وأؼنامهمتبٌدهم خمٌعا من الطفل الرضٌع الى الشٌخ الفانً 

النك شعب مقدس للرب إلهك ، إٌاك قد اختار الرب ... ال تقطع معهم عهدا وال تشفق علٌهم 

ال تشفق عٌناك علٌهم .. عوب لتكون له شعبا مباركا تكون فوق خمٌع الشعوب وتؤكل كل الش

ال تستطٌع ان تفنٌهم سرٌعا .. قلٌال قلٌال .. ولكن الرب الهك ٌطرد هإالء الشعوب من أمامك 

وٌدفعهم الرب الهك أمامك وٌوقع بهم اضطرابا عظٌما حتى . لبال تكثر علٌك وحوش البرٌة 
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قؾ انسان فً وخهك حتى ال ي. وٌدفع ملوكهم الى ٌدك فتمحوا اسمهم من تحت السماء . ٌفنوا 

. هكذا قال الرب كما ٌزعمون "تفنٌهم

وهذه هً السٌاسة التً تسٌر علٌها اسرابٌل منذ تكوٌنها الى الٌوم وإلى أن ٌشاء هللا فً       

. انتهاء هذه الطامة

ض الؽٌر ، وفً }وقد تعمق لدى الٌهود وخاصة فً العصور الحدٌثة احقٌتهم فً استالب أ     

وفً اقامة المذابح والمخازر دون رحمة أو شفقة ، الن الرب قد .. ساكنهم وأوطانهم طردهم من م

ففً بحث أخراه السٌكولوخً تاماران االستاذ بخامعة تل ابٌب حٌث قام باستخواب اكثر . امر بذلك 

من ألؾ تلمٌذ ابتدابً من الصؾ الرابع الى الثامن حٌث تدخل دراسة سفر ٌشوع فً المنهح ، 

ثم سؤل . أبادها ٌشوع ، وقتل كل نفس فٌها ماعدا الزانٌة راحاب قصة ارٌحا وكٌؾ  وبالذات

لنفترض أن الخٌش اإلسرابٌلً احتل قرٌة عربٌة فً الحرب فهل ٌعقل فٌها ما فعله : "التالمٌذ 

فماذا تنتظرون من . بالمابة من الطلبة  95ٌشوع مع أهل أرٌحا ؟ فكانت إخابة الطلبة بنعم بنسبة 

األخٌال التً تربت على سفر ٌشوع وسفر التثنٌة وسفر صموبٌل وسفر الملوك ؟ ماذا تنتظرون هذه 

 .  ؼٌر المذابح والطرد والركل ألن الرب حسب زعمهم قد أمر بذلك 

ولم ٌبق شاردا بل حرم ... فضرب ٌشوع كل أرض الخبل والخنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها "

 ".بٌل فضربهم ٌشوع من قادش إلى ؼزة كل نسمة كما أمر الرب إله إسرا

وتستمر أسفار التوراة والعهد القدٌم فً وصؾ المذابح والمحارق وقتل النساء واالطفال بؤمر الرب 

ٌكذبون على داود علٌه السالم كما كذبوا من ( 31-26:  12اإلصحاح )وفً سفر صموبٌل الثانً 

وٌزعمون أن داود عندما استولى . بٌاء قبل على موسى وهارون وٌوشع بن نون وؼٌرهم من األن

ؼلى مدن بنً عمون فً االردن لم ٌكتؾ بقتل المقاتلة ، بل قام بإخراج النساء واألطفال وكل 

وأمرهم أن . المدنٌٌن الذٌن لم ٌحاربوا ، ووضعهم تحت مناشٌر ونوارج حدٌد وفإوس حدٌد 

قابد خٌش )وحارب ٌوآب : "رعب وإلٌك النص الم. ٌوضعوا فً أتون اآلخر وأشعل النار فٌهم 

فخمع داود . ربه بنً عمون وأخذ مدٌنة المملكة وأرسل إلى داود لكً ٌؤتً وٌؤخذالمدٌنة ( ٌعقوب

وأخرج ؼنٌمة المدٌنة ، كثٌرة خدا ، وأخرج الشعب ... كل الشعب وذهب إلى ربه ربه بنً عمون 

وأشعل فٌهم )م فً أتون اآلخر الذي فٌها ووضعهم تحت مناشٌر الحدٌد ، وفإوس حدٌد ، وأمره

 ".وهكذا صنع بخمٌع مدن بنً عمون ( . النار

سنة على دخول داود أورشٌلم حسب التقوٌم العبري  3000وبالمناسبة فإن إسرابٌل تحتفل بمناسبة 

الموحدة ( القدس)وستعترؾ كل الدول الكبرى وعلى رأسها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بؤورشٌلم ..

وهذا ٌفسر اإلخراءات المتتالٌة السرٌعة لتصفٌة الفلسطٌنٌٌن من القدس ..إلسرابٌل  عاصمة أبدٌة

ألن االحتفاالت الكبرى قد بدأت وستستمر إلى نهاٌة عام .. الشرقٌة والتضٌٌق علٌهم وخنق حركتهم 

 . م 1999
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وهذا أمر قد .. ومن المقرر أٌضا أن تقوم إسرابٌل بهدم المسخد األقصى وقبة الصخرة وبناء الهٌكل 

وال كٌان .. أكدته إسرابٌل مرارا بالقول والفعل إذ ال كٌان إلسرابٌل بدون أورشلٌم حسب زعمهم 

 . ألورشلٌم بدون الهٌكل 

وأما المذابح للمصلٌٌن فؤمر قد خاء من عند الرب كما أوضحناه بالنصوص المتكاثرة ، والتً 

إن اإلبادة والطرد لسكان األرض التً . لمحرفة تحرص الٌهود هذه األٌام على تالوتها فً توراتهم ا

وال مناص لكم منه أٌها ... الخ أمر دٌنً قد فرضه الرب ..وعدوها هللا إبراهٌم وإسحاق وٌعقوب 

 !! وأٌها العرب مهما قٌل عن السالم فالرب حسب قولهم ال ٌرضى إال بالدم .. الفلسطٌنٌون 
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 وٌنسكًٌهودٌت وأستٌر ومونٌكا ل

م مقاال تحت العنوان 1998( فبراٌر)شباط  19فً عددها الصادر " الخٌروزا لم رٌبورت "نشرت 

والمإٌد لبنٌامٌن " خانشرو"وخاء فٌه أن زعٌم الٌمٌن المتطرؾ " أستٌر...ملكة بٌبً :"التالً 

من ٌحاول إن إالهنا ٌعاقب كل : "بقوة والمعبر عن موقؾ اللٌكود وزعٌمه قال ( بٌبً)نتانٌاهو 

التً أنقذت " أستٌر"إن مونٌكا لوٌنسكً تمثل البطلة العصرٌة للملكة . تهدٌد إسرابٌل وابتزازها 

 ". الشعب الٌهودي من مصٌر مظلم بسبب زوخها الملك الفارسً احشوٌرش

 ..ولكن من هً أستٌر هذه ؟ ومن هً ٌهودٌت التً ٌشبهون مونٌكا بهما؟

حٌث أن هذه . المحرفة( العهد القدٌم)سفر من أسفار التوراة  أرملة ٌهودٌة ٌحكً قصتها:ٌهودٌت

األرملة الخمٌلة صممت على االنتقام من كبٌر قواد نبوخذ نصر الذي هزم الٌهود وشردهم وأخذهم 

 .قبل المٌالد  685أسرى إلى بابل بعد أن حطم الهٌكل وأورشلٌم سنة 

دمٌه حتى ٌخعلها من ضمن خوارٌه ، تقربت هذه األرملة الخمٌلة إلى قابد ، وارتمت تحت ق

وكانت تسقٌه من فنون الحب والؽزل ألوانا حتى رفع مقامها وصارت أقرب .. وأعخب بها القابد 

 .فلما تمكنت من سقته الخمر وذبحته ذبح النعاج . محظٌاته لدٌه 

أبد الدهر لهذا كله قام الرب حسب زعمهم على لسان أحد كهانهم وأحبارهم بكتابة قصتها وتخلٌدها 

 !!. ألنها انتقمت من كبٌر قواد نبوخذ نصر الذي حطم أورشلٌم وشرد أبناء الرب 

وأستٌر هذه كانت بارعة الخمال وكانت مع عمها مردخاي الداهٌة . فدورها أعظم لدٌهم أما أستٌر 

 .الذي قدمها الملك فارس احشوٌرش لتكون ضمن محظٌاته وخوارٌه هدٌة منه للملك العظٌم 

طاعت أستٌر الخمٌلة واللعوب أن تسلب لب الملك روٌدا روٌدا ، ولما رفضت الملكة ذات ٌوم واست

 .أن تخٌب دعوة الملك ؼضب علٌها وطردها ، وخعل أستٌر ملكة بدال عنها 

والؽرٌب حقا أن أحدا لم ٌعرؾ هوٌتها وال هوٌة عمها ، فقد كان وزٌر الملك احشوٌرش شداٌد 

 !!. أسفار التوراة هامان وتسمٌه . العداء للٌهود 

وإنما انحصر ذكر . وال شك أنه ٌختلؾ عن هامان فرعون الذي ال نخد له ذكرا فً أسفار التوراة 

إن فرعون وهامان وخنودهما كانوا :)هامان فرعون فً القرآن الكرٌم حٌث ٌقول الموالى تعالى 

ا علمت لكم من إله ؼٌري فؤوقد وقال فرعون ٌا أٌها المأل م)وفً قوله تعالى ( 8القصص( )خاطبٌن

 ( لً ٌا هامان على الطٌن فاخعل لً صرحا لعلً أطلع إلى إله موسى وإنً ألظنه من الكاذبٌن

. وقال فرعون ٌا هامان ابن لً صرحا لعلً أبلػ األسباب )ومثلها فً سورة ؼافر ( 38القصص )

ٌن لفرعون سوء عمله وصد عن وكذلك ز. أسباب السموات فؤطلع إلى إله موسى وإنً ألظنه كاذبا 

 ( . 37، 36ؼافر ( )السبٌل وما كٌد فرعون إال فً تباب
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على أٌة حال كان هامان الفارسً هذا شدٌد العداء للٌهود ولم ٌكن ٌعلم أن أستٌر ؼانٌة الملك 

ومحظٌته ٌهودٌة ، كذلك لم ٌكن ٌعرؾ شٌبا عن عمها مردخاي الذي استطاع أن ٌخفً هوٌته وٌؽٌر 

 .بحٌث لم ٌخطر على هامان أنه  من الٌهود  اسمه ،

وكان هامان ٌدبر مكٌدة للٌهود ٌستؤصلهم فٌها بناء على ما لدٌه من إثباتات تتهمهم بخٌانة الملك     

وكان هامان قد قرر إبادة الٌهود بعد محاكمتهم على خرابمهم ٌوم الثالث عشر آذار . والدولة 

 .( الفقرن الخامس قبل المٌالد()مارس)

ولكن أستٌر الؽانٌة اللعوب عرفت السر ، وتقدمت إلى الملك بعد أن لعبت بعواطفه وسقته الخمر ، 

وقدمت له األدلة المزورة التً دبرها عمها المخاتل المخادع الداهٌة ، على أن الوزٌر هامان ٌدبر 

 .انقالبا ضد الملك 

ملك بالقبض على هامان وأعوانه واستطاعت أن تخعل الملك ٌختم بخاتمه على أمر قد صدر من ال

 .وإعدامهم ، وهو ال ٌزال سكرانا 

وفً .. وفً الٌوم المقرر إلبادة الٌهود كان األمر قد صدر من الملك بالقبض على هامان وأعوانه 

 .نفس الٌوم الذي كان الٌهود ٌنتظرون فٌه المقصلة وحبل المشنقة علق راس هامان وأعوانه 

وترخع كلمة .. وأهم أعٌاد الٌهود وٌسمونه عٌد الفورٌم أو عٌد البورٌم لذا كان هذا الٌوم أكبر 

وكان الوزٌر هامان قد أخرى . بورٌم أو فورٌم إلى كلمة بور أو فور الفارسٌة ، وتعنً القرعة 

القرعة لتحدٌد الٌوم الذي سٌتم فٌه إعدام خمهرة الٌهود و أحبارهم وقادتهم ، ورست القرعة على 

ولكن أستٌر وعمها كانوا له بالمرصاد ، وفً ذات الٌوم الذي (. مارس)عشر من آذار الٌوم الثالث 

 . دبر فٌه هامان مكٌدته ، أوقعته أستٌر فً المصٌدة ، وتم التخلص منه بسرعة فابقة 

وٌزٌدون فٌه من صخبهم وخالعتهم حتى سموه .. لهذا ٌحتفل الٌهود منذ لك الٌوم بٌوم الخالص هذا 

ولهذا ترى العالم .. وعرفه المإرخون المسلمون بعٌد المساخر أو عٌد المسخرة . عٌد المساخر 

ٌحتفل مع الٌهود وخاصة فً أوربا والؽرب عامة بهذا العٌد حٌث ٌلبسون المالبس التنكرٌة على 

وٌكثرون فً ذلك الٌوم من شرب الخمور والفواحش والزنا والخور على طرٌقة !! طرٌقة الكرنفال 

وٌتم االحتفال فً الٌوم الثالث عشر والرابع عشر من !! ر النعم التً ٌنعم هللا بها علٌهم ٌهود فً شك

كل عام عند الٌهود فً كافة أصقاع األرض وعند األوربٌٌن المتؤثرٌن بالٌهود كذلك ( مارس)آذار 

ت وترى كثٌرا من الفنادق فً البالد العربٌة فضال عن الؽربٌة تسمى أستٌر وتقوم باحتفاال.. 

 !! الكرنفال 

وقد قام أحبار الٌهود بكتابة سفر كامل من أسفار العهد القدٌم ، بإلهام من هللا حسب زعمهم ، فٌه 

قصة هذه الؽانٌة اللعوب التً قامت بالوصول إلى قلب الملك احشوٌرش روٌدا روٌدا حتى تمكنت 

 .من التحكم فٌه 
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قضً على هامان استؽلت الفرصة مع عمها وبمخرد أن سمح الملك الفارسً احشوٌرش ألستٌر أن ت

وفً الٌوم التالً . مردخاي ووسعت األمر ، وأمرت بقتل هامان وبنٌه العشرة وخمسمابة من رخاله 

.. علقوا هامان وبنٌه على خشبات المدٌنة ، وقتلوا ثالثمابة رخل فً شوشان من أنصار هامان 

م من أعدابهم على اعتبار أنهم ٌقتلون أعداء وسارع الٌهود فً كل مكان باهتبال الفرصة واالنتقا

فقتل الٌهود فً تلك الفترة خمسة .. الملك وأنصار هامان عدو الملك األكبر والخابن األعظم 

وسبعٌن ألفا من أعدابهم فً أقالٌم المملكة الفارسٌة الضخمة ، حسب زعم سفر أستٌر من التوراة 

 .المحرفة 

وٌقرأ بصورة خاصة فً أٌام عٌد . ٌذكر فٌه وال مرة واحدة  وٌتمٌز سفر اسٌر بؤن هللا لم    

 .الفورٌم وبالذات لٌلة العٌد

وهو ٌقرأ كل سنة فً عٌد الفورٌم الصاخب الذي , لقد حفظ هذا السفر فً التوراة العبرٌة :"وٌق   

مفاده ان  الذي.. هذا الحدث الفرٌد , وقد ٌشرح طابع هذا العٌد , ٌعتبر بمثابة ذكرى لهذه الحوادث 

 ".نص السفر كما خاء فً التوراة العبرٌة ال ٌذكر اسم هللا مطلقا

االحتفال بهذا العٌد فٌذكر ان "  المختمع الٌهودي"وٌصؾ القس المصري زكً شمودة فً كتابه     

الٌهود ٌصومون ٌوم الثالث عشر من آذار كما صامت أستٌر وفً مساء ذلك الٌوم ٌقرأون سفر 

وٌتلون أسماء أبناء " الهالك له"فإذا وصلوا الى اسم هامان صرخوا خمٌعا , د أستٌر فً المعاب

و  13)ثم ٌقضون ٌومً العٌد , هامان العشرة بسرعة شدٌدة للداللة على انهم صلبوا فً وقت واحد 

 ".ؼارقٌن فً الشراب والؽناء والرقص( 14

ر ٌهودٌت التً قتلت اكبر قواد وتعتب, ودور النساء فً تنفٌذ مإامرات الٌهود دور مشهود      

واستٌر التً , ( القرن السادس قبل المٌالد)نبوخذ مصر بعد ان تملقته واثارت شهواته وسقته الخمر 

تعتبران فً مصاؾ , لعبت بلب المك الفارسً احشوٌرش وانتقمت من وزٌره هامان عدو الٌهود 

ولذا ألهم هللا حسب زعمهم االحبار كتابة سفر .. القدٌسٌن واالنبٌاء لدٌهم النهما أنقذتا شعب اسرابٌل 

 .خاص من التوراة المحرفة لكل واحد منهما 

ومنذ ذلك الحٌن والٌهودٌات الفاتنات ٌلعبن أدوارا خطٌرة فً تنفٌذ مخططات الٌهود وٌوخههن      

خمور وٌستخدمون الرشوة والخنس واالؼراق وال... فً ذلك دهاقنة الٌهود وكبار احبارهم ودهاتهم 

 ".والمخدرات وكل ما ٌمكن ان ٌحقق اؼراض ٌهود

وها هً مونٌكا لوٌنسكً تعٌد دور استٌر حتى ان نتانٌاهو أطلق لقب الملكة استٌر على على  

لماذا لقب : مقال سلٌم نصار بعنوان  15م ص 1998اؼسطس  8انظر الحٌاة فً !! )مونٌكا 

 (.نتانٌاهو مونٌكا بالملكة استٌر ؟

ؼرب ذلك فقد خاء فً بروتوكوالت حكماء صهٌون بؤنه ال بد من استخدام الٌهودٌات وال ٌست    

ٌخب ان ال نتردد لخطة فً اعمال الرشوة : " وخاء فٌها . الخمٌالت لتحقٌق اؼراض الٌهود 

وٌخب ان تكون الصحافة واخهوة االعالم تافة كاذلة .. والخدٌعة والخٌانة اذا كانت تخدم أؼراضنا 
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.. إنها تعمل لتحرٌض وإثارة المشاعر التً نحن فً حاخة الٌها من اخل اهدافنا . لحق بعٌدة عن ا

ان الؽاٌة تبرر الوسٌلة ، وعلٌنا ونحن نضع خططما أال نلتفت الى ما هو خٌر وأخالقً بقدر ما 

 " .نلتفت الى ما هو ضروري ومفٌد ألهدافنا وؼاٌاتنا

اذهب : أول ما كلم الرب هوشع قال اهوشع : " ي هوشع واذا كان هللا حسب زعمهم قد قال للنب      

الن االرض قد زنت تاركة الرب فذهب النبً هوشع واخذ , خذ لنفسك امرأة زمى وأوالد زنا 

 ( . 5-2/ 1سفر هوشع " . ) الزانٌة خومر بنت دوبالٌم  زوخة له فحبلت وولدت له ابنا

ب الزانٌة بؤمر الرب ألنها خبؤت وتزوج النبً ٌوشع بن نون حسب زعمهم من راحا      

 .؟!!وقد ولد لرحاب الزانٌة بنات كم خدات لثمانٌة من انبٌاء بنً اسرابٌل !! الخاسوسٌن 

واذا كان ٌهوذا بن ٌعقوب قد زنا بكنته ثامار واتخب منها كما ان اخاه روابٌن بن ٌعقوب زنى     

.. فً بنً اسرابٌل انتشار النار فً الهشٌم  بسرٌة أبٌه بلهة فاننا ال نستؽرب ان ٌكون الزنا منتشرا

ولذا لوثوا  سمعه االنبٌاء وكذبوا علٌهم فزعموا ان لوط علٌه السالم شرب الخمر ثم زنى بابنته 

ولم ٌكتؾ بذلك بل قام بمإامرة دنٌبة , وان داود علٌه السالم ونى بحلٌلة خاره . وانخب منهما 

 !!ٌا للكذب والبهتان!! ٌه السالم ثم انخب منها  سلٌمان عل. بالتخلص منه 

وإذا كان الرب حسب زعمهم ٌؤمر أنبٌاءه بؤن , فإت كان االنبٌاء عندهم وفً توراتهم زناة     

ٌتزوخوا من الزانٌات الداعرات الفاخرات فكٌؾ اذن ال ٌقوم الٌهود واللواط ونشر ذلك فً افاق 

ٌكا لوٌنكسً اال حلقة من حلقات هذا الكٌد وما مون. االرض واستؽالله لتحقٌق مآربهم ومخططاتهم 

من نشر الفاحشة واستؽاللها للضؽط على الرإساء من امثال كلٌنتون الذٌن سرعان ما ٌنزلقون 

ثم تستؽل تلك الحوادث لتكون مادة للضؽط والمساومة ومادة لالعالم ومادة . استخابة لشهواتهم 

 .لالفساد

ان ٌضؽط ولو ضؽطا خفٌفا على اسرابٌل من اخل تنفٌذ وفً كل مرة ٌحاول فٌها كلٌنتون       

استحقاقات اتفاق اوسلو المهٌن والمذل ، تتحرك اخهزة االعالم والكونخرس فً قضٌة ٌوال خونس 

م 1998ٌناٌر  22وال شك ان القارئ الحصٌؾ ٌتذكر ما حدث ٌوم . وقضٌة مونٌكا لوٌنسكً 

عد ان عبر سٌدالبٌت االبٌض بواسطة دمٌس روس عندما اختمع كلٌنتون بٌاسر عرفات ونتانٌاهو ب

عن عده لٌاسر عرفات بالضؽط على نتانٌاهو لالنسحاب من الثالثة عشر بالمبة من ( الٌهودي )

( .. بالمبة  13تنازل عرفات من مطالبته حسب االتفاق باربعٌن بالمبة الى )أرض الضفة الؽربٌة 

ذهن حٌث انفخرت مرة اخرى قضٌة بوال خونس لقد كان كلٌنتون فً ذلك الٌوم متخها شارد ال

 ..ومونٌكا لوٌنسكً مع مشاكل اخرى بالمواخهة مع العراق وانهٌار االسواق المالٌة فً شرق أسٌا 

.. لم ٌستطع كلٌنتون أن ٌؾ بؤي من وعوده لٌاسر عرفات فقد حاصرته االتهامات والقضاٌا الخنس 

م فٌها إقصاء كلٌنتون والتنازل لصدٌقه الٌهودي إل وال تزال قضٌة مونٌكا تتفاعل كل ٌوم حتى ٌت

ثم لٌبدأ بعد ذلك .. خور لٌكمل المدة الباقٌة من رباسته أو ٌتم إخضاع كلٌنتون كلٌا لرؼبات الٌهود 

 .م2000عهد خدٌد فً انتخابات عام 
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واستطاع اللوبً الٌهودي أن ٌوقت للفضٌحة لدرخة دفعت هٌالري كلٌنتون للقول بؤن هذا    

وكما دفع موردخاي ابنة أخٌه أستٌر إلى !! التوقٌت بل والفضٌحة كلها لٌست إال مإامرة مدبرة 

أحضان الملك الفارسً احشوٌرش ، كذلك فعل دهاقنة الٌهود بمونٌكا المتدربة الٌهودٌة إلى البٌت 

 ..األبٌض ومنه ألحضان كلٌنتون 

فً أنثاء حمالت خمع تبرعات وتؤٌٌد للحزب وٌتعمد اإلعالم أن ٌعٌد لقطات عناق مونٌكا بكلٌنتون 

كما أن مونٌكا دبرت بإحكام مع صدٌقتها العاملة فً البٌت األبٌض تسخٌل .. الدٌموقراطً 

وأهم من ذلك كله االحتفاظ بالفستان الذي فٌه بقع من منً كلٌنتون .. المكالمات العاطفٌة مع كلٌنتون 

.!! 

إذا كانت مونٌكا مخرد فتاة لعوب !! ر كله مدبر بإتقان هل هناك شك بعد ذلك كله فً أن األم   

 ..فلماذا احتفظت بالفستان األزرق الذي ٌحتوي على الدلٌل القطعً إلثبات االتصال الخنسً 

، وبالتالً عند فحص دم الربٌس أو حتى ( DNA)من السهل خدا فحص المنً ومعرفة الدنا      

إن فحص الدنا دقٌق خدا وٌمكن أن ٌنفً أو ٌؤكد .. د لكلٌنتونلعابه ٌمكن التؤكد من أن هذا المنً ٌعو

ومن أٌن لفتاة لعوب أن .. شخصٌة المشتبه فٌه من نقطة منً أو نقطة دم أو شعرات هنا وهناك 

تدبر كل هذا التدبٌر ،وأن تخفً هذا الفستان دون ان تؽسله ، وتبقً البقعة الملوثة فٌه دون أن ٌمسها 

، ما لم تكن قد وخهت من قبل دهاقنة الٌهود ، تماما كما فعلت أستٌر الؽانٌة  أحد أو ٌعبث بها أحد

فكم ٌاترى موردخاي وراء قصة .. اللعوب عندما وخهها عمها الماكر المخاتل الداهٌة موردخاي

 لونٌسكً ؟ ومن ذا الذي ٌستطع أن ٌشٌر بإصبع االتهام إلى الٌهود؟

وارتعب البٌت األبٌض وارتعبت واشنطن .. ٌض على ساكٌنه لقد هدد نتانٌاهو بحرق البٌت األب     

ألن نتانٌاهو ال ٌتحرك وحده وإنما ٌتحرك معه اللوبً الصهٌونً بنفوذه الضخم ... كلها من التهدٌد 

فً الكونخرس واإلعالم ، وبٌوت المال ، والبٌت األبٌض نفسه ، فوزٌر الدفاع كوهٌن ٌهودي ، 

راٌت تتذكر فخؤة أصولها الٌهودٌة ، ووزٌر المال الٌهودي ، ومارتن ووزٌرة الخارخٌة مادلٌن أولب

وربٌس المخابرات المركزٌة ٌصبح .. أندٌك ٌهودي ، وروس مسإول ملؾ الشرق األوسط ٌهودي 

وٌعلون فً .. وهكذا ٌتعاظم دور الٌهود .. ونابب الربٌس إل خور ٌهودي . ٌهودٌا ألول مرة 

ولكن وعد هللا صدق حٌث .. ولكن وعد هللا حق.. ٌها إفسادا خطٌرا األرض علوا كبٌرا ، وٌفسدون ؾ

فإذا خاء . وقضٌنا إلى بنً إسرابٌل فً الكتاب لتفسدن فً األرض مرتٌن ولتعلن علوا كبٌرا :)ٌقول 

ثم . وعد أوالهما بعثنا علٌكم عبادا لنا أولً بؤس شدٌد فخاسوا خالل الدٌار وكان وعدا مفعوال 

إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم . علٌهم وأمددناكم بؤموال وبنٌن وخعلناكم أكثر نفٌرا  رددنا لكم الكرة

فإذا خاء وعد اآلخرة لٌسبووا وخوهكم ولٌدخلوا المسخد كما دخلوه أول مرة .وإن أسؤتم فٌها 

 (.7-4اإلسراء( )ولٌتبروا ما علوا تتبٌرا 

وهذا ٌشٌر . سدوا إفسادا مابعده إفساد وبنو إسرابٌل قد علو فً األرض اآلن علوا كبٌرا وأؾ      

ٌا مسلم ٌا :"إلى أقرب نهاٌتهم وقرب ظهور الخٌل الربانً الذي ٌخاطبه الحخر والشخر قابال 

تقاتلكم ٌهود :"وفً رواٌة الطبرانً ( . أخرخه بخاري ومسلم")عبدهللا تعال هاهنا ٌهودي فاقتله 
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لضفة الؽربٌة منه فتقتلونهم حتى ٌقول الحخر وأنتم على ضفة الشرقٌة من نهر األردن وهم على ا

وشخر الؽرقد شخر ".. والشخر ٌا مسلم ٌا عبدهللا تعال هاهنا ٌهودي ورابً فاقتله إال شخر الؽرقد

 .ٌهود فال ٌنم علٌهم 

 .وإن ؼدا لناظره قرٌب .. ووعد هللا حق وصدق 
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