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اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 
التقوى

َُّ
ِم
﴿ث َرَد ْدَن لَ ُك ُم الْ َك َّرَة َع َل ْيه ْ
َوأَ ْم َد ْدَن ُك ْم

ِبَ ْم َو ٍ
ال

ني
َوبَنِ َ

ريا﴾ ()7
َو َج َع ْلنَ ُاك ْم أَ ْكَثـ َر نَ ِف ً

شرح الكلمات:
َ
فر
كر
الفارس َك ًّراَّ :
الك ّرةَّ :
ُ
للج َوالن مث عا َد للقتالَ .
الك ّرة:
َ
املَّرُة؛ ا َحل ْمل ُة يف احلرب (األقرب).
فاملراد من قوله تعاىل ُ
ثَّ َرَد ْدَن
ِم أننا أعطيناكم
لَ ُك ُم الْ َك َّرَة َعلَيْه ْ
من جديد قوَة اهلجوم عليهم.
ريا :النفريُ الَّنـ َف ُر ملا دون العشرة
نف ً
من الرجال؛ القوُم يَن ِفرون معك
ويتنافرون يف القتال؛ وقيل :هم
اجلماعة يتقدمون يف األمر ُ
(انظر
األقرب ،واللسان).
التفسري:
يقول هللا تعاىل إننا بعد ذلك
الدمار جنّيناكم من قبضة العدو،
وآتيناكم القوة مرة أخرى.
وقد حصل حني زحف َملِك
فارس وميداي على اببل ،فناصره
بنو إسرائيل أبمر من نيب هلم،
فحررهم امللك الفارسي من أسر
ّ
لت
سج ُ
البابليني( .وقد سبق أن ّ
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مفصال يف تفسري
هذا احلادث َّ
سورة البقرة لدى ذكر سليمان
 وهاروت وماروت).
وقد سبق أن نبّأ موسى  عن
غلبة اليهود مرة أخرى ابلكلمات
التالية:
«ومىت أتت عليك ُّ
كل هذه
األمور ..الربك ُة واللعن ُة اللتان
دت يف
جعلتُهما قُ ّدا َمكْ ..
فإن رَد َ
قلبك بني مجيع األمم الذين طردك
ورجعت إىل
الرب إهلُك إليهم،
ُّ
َ
ومسعت لصوته حسب
الرب إهلِك،
َ
كل ما أان أوصيك به اليوم ..أنت
وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك..
ُّ
الرب إلـ ُهك َسْبـيَك ويرمحك،
يرد ُّ
ويعود فيجمعك من مجيع الشعوب
الرب إهلُك.
الذين ب ّددك إليهم ُّ
ْإن يكن قد ب ّددك إىل أقصاء
السماوات ف ِمن هناك جيمعك
الرب إهلك ،وِمن هناك أيخذك
وأييت بك الرب إهلُك إىل األرض
َ
امتلكها آابؤك فتمتلكها،
اليت
أكثر من
وحيسن إليك ،ويكثّرك َ
آابئك( ».تثنية )5-1 :30
يتضح من ذلك أن موسى 
قد نبّأ بعودة األمور اثني ًة إىل جمراها
بعد الدمار األول لبين إسرائيل،
كما تؤكد ذلك هذه اآلي ُة القرآنية

تشير هذه اآلية إلى فساد اليهود للمرة الثانية وإلى العقوبة التي
حلت بهم حينذاك .والمراد من فسادهم هو إيذاؤهم عيسى ،
وأما العـقوبة فهي ذلك الدمار الذى حل بهم على أيدى الرومان بعد
حادث الصليب بسبعين سنة .مما يعني أنهم قد ُد ِّمروا في حياة عيسى
عاما...
 ،إذ يتضح من األحاديث الشريفة أنه  عاش ً 120

اليت حنن بصدد تفسريها.
وتفصيل هذه العودة أن امللك
الفارسي -وامسه كورش ،ويسمى
ابإلجنليزية( -)Cyrusبعد أن قام
بغزو اببل مسح لليهود عام 445
ق م ابلعودة من منفاهم إىل
القدس جز ًاء على مساعدهتم له
ضد امللك البابلي .وليس هذا
فحسب ،بل أرسل معهم نبيهم
حنميا لتعمري القدس وغريها من
األماكن املقدسة اليهودية من
جديد .كما أعطاهم ممتلكاهتم اليت
سلبها وأخذها نبوخذنصر البابلي
معه حني غزا القدس( .عزرا :1
)8-1
وعزرا هذا هو نفس النيب الذي
ذكره القرآن ابسم ُعزير ،والذي
قال عنه اليهود ُ ع َزْيـ ٌر ابْ ُن اللَِّ.

﴿إ ِْن أَ ْح َسْنـتُ ْم أَ ْح َسْنـتُ ْم ِ َلْنـف ِ
ُس ُك ْم
َوإ ِْن أَ َس ْأُْت َفـ َل َها َفإِذَا َجا َء َو ْع ُد

َْ
ال ِخ َرِة لِيَ ُسوُءوا ُو ُجو َه ُك ْم َولِيَ ْد ُخ ُلوا

الْ َم ْس ِج َد َك َما َد َخ ُلوُه أَو َ
َّل َم َّرٍة
َولُِيـَتـ ِّ ُبوا َما َع َل ْوا تَـ ْتبِ ًريا﴾ ()8

شرح الكلمات:
وءا :ف َعل
ساءه يسوءه َس ً
ليَ ُسوُءواَ :
به ما يَكرهه أو أح َزنَه (األقرب).
وجو َهكم :الوجوه مج ُع الوجه
نفس الشيء؛ سي ُد القوم؛
وهوُ :
اجلا ُه (األقرب).
أهلكه ود ّمرهّ .تب َّ
ليتبواَّ :تبه َ
كل
ِّ
ُ
اهلالك
التبار
كسره وفتّتهُ .
شيء َ
(األقرب).
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التفسري:
تشري هذه اآلية إىل فساد اليهود
للمرة الثانية وإىل العقوبة اليت حلت
هبم حينذاك .واملراد من فسادهم
هو إيذاؤهم عيسى  ،وأما
العـقوبة فهي ذلك الدمار الذي
حل هبم على أيدي الرومان بعد
حادث الصليب بسبعني سنة .مما
يعين أهنم قد ُد ِّمروا يف حياة عيسى
 ،إذ يتضح من األحاديث
الشريفة أنه  عاش 120
عا ًما )1( ،وأما حادث الصلب فوقع
حني كان يف الـ  33من عمرهA(( .
New Testament Commentary, P.
62-64

وتفصيل هذا اخلراب أن
امللك الرومي ب َعث أحد قواده
«فسباسني»( )Vespasianلقمع
عقاب على متردهم .وبينما
اليهود ً
«فسباسني» منهمك يف عملياته
بناء على
قرر ً
القمعية رأى رؤاي ّ
ما فهم منها العود َة إىل روما ،ألن
األخبار القادمة من هنالك ال تبشر
ابخلري ،وإمنا تنذر ابندالع الفنت.
ولدى عودته إىل الوطن حصلت
الناس ليختاروه ملِ ًكا.
أمور دفعت َ
فعي ابنَه «تيطس» ( )Titusأمريًا
ّ
على اجليش الذي خرج لغزو
التقوى

فلسطني .فقام «تيطس» بغزو
القدس يف 70م ،وأ َمر هبدمها.
فه ِّدمت أسوار املدينة وُد ِّمر
معبدها ،ومت القضاء على احلكومة
اليهودية املتمردة .غري أن اليهود
قاموا بثورة فاشلة أخرى يف 135م
مل تكن إال مبثابة اضطراب الشعلة
األخرية يف الشمعة قبيل الفجر.
(املوسوعة الربيطانية :كلمة ،Jews
واتريخ املؤرخني للعامل).
وكانت التوراة قد تنبأت عن هذا
اخلراب الثاين ابلكلمات التالية:
«أغاروه ابألجانب وأغاظوه
ِ
ليست
ذبوا ألواث ٍن
ابألرجاسَ .
ٍ
أحداث قد
هللاَ ..آلهل ٍة مل يعرِفوها،
جاءت من قريب مل يرَهبها آابؤكم.
ونسيت
الصخر الذي َولَ َدك تركتَه،
َ
ُ
ورذ َ
َل
هللاَ الذي أب َدأَك .فرأى ُّ
الرب َ
من الغيظ بَنِيه وبَناتِه ،وقال:
حج ُب وجهي عنهم ،و ُ
أنظ ُر ماذا
أَ ُ
تكون ُ
متقلب..
آخرتم .إهنم جيل
ٌ
أوال ٌد ال أمانة فيهم .هم أغاروين
مبا ليس إهلًا .أغاظوين أبابطيلهم.
فأان أُ ِغريهم مبا ليس شعبًا ..أبُم ٍة
غبيّ ٍة أُ ِغ ُ
انر
يظهم .إنه قد اشتعلت ٌ
بغضيب ،فتتّق ُد إىل اهلاوية السفلى،
األرض وغلّتَهاُ ،
وترِق
وأتكل
َ
شرورا،
سس اجلبال .أمج ُع عليهم ً
أُ َ

وأُن ِف ُذ سهامي فيهم ،إذ هم خا ُوون
حى ودا ٍء
من جوع ومنهوكون من ُّ
سا ٍّم .أُ ُ
أنياب الوحوش
رسل فيهم َ
ح ِة زو ِ
احف األرضِ .من خارٍج
مع َُ
السيف يُ ِ
داخل اخلدوِر
ُ
ثك ُل ،وِمن ِ
الرْعب ُة ..الفىت مع الفتاة ،والرضي ُع
َّ
مع األَ ْشيَب( ».تثنية -16 :32
)25
لقد ورد هذا النبأ يف التوراة بعد
النبأ عن الفساد اليهودي األول،
بل بعد الوعد الذي قطع هللا تعاىل
معهم أبنه سيأيت هبم إىل القدس
بعد الفساد األول ،مما يدل على
أنه نبأ عن عذاب اثن غري العذاب
األول ،وقد أشار القرآن إليه يف
ض
قوله تعاىل لَُتـ ْف ِس ُد َّن ِف األَ ْر ِ
َم َّرَتـ ْ ِ
ي .
﴿ َع َسى َرب ُ
ح ُك ْم
ُّك ْم أَ ْن يَـ ْرَ َ

ِن ُع ْدُْت ُع ْدَن َو َج َع ْلنَا َج َهنَّ َم
َوإ ْ

لِلْكَافِرِينَ حَصِريًا﴾ ()9
شرح الكلمات:
حص ًريا :احلصريُ :السج ُن (األقرب).
التفسري:
بعد أن أخرب القرآن الكرمي اليهوَد
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ّ
سيحل هبم من دمار يُريهم
عما
اآلن ابرق َة أمل ،حيث يقول هلم:
ابلنسبة للتوراة فقد مشلكم الدمار
األبدي ،ولكن ما زالت أمامكم
فرصة لالزدهار خارج الشريعة
املوسوية ،حيث أفسح هللا لكم
جمال الرقي واالزدهار مرة أخرى
وذلك إذا عملتم بشرع اإلسالم.
فانتهِزوا هذه الفرصة الذهبية ،لرتِثوا
أفضال هللا اثني ًة .أما إذا مل تغتنموها
فسوف حتيط بكم العقوابت اإلهلية
من جديد ،وستدمَّرون هنائيًا.
األسلوب الذي اختاره
أروع
ما َ
َ
هللا تعاىل لنصح اليهود .فقد ّ
ذكرهم
أوالً مبا ورد يف كتبهم من أنباء عن
هالكهم ،مبينًا هلم أن كتبهم نفسها
تؤكد أن ال مستقبل هلم اآلن؛
وما دامت كتبهم نفسها تقضي
يتلمسوا
هبالكهم ،فاخلري يف أن ال ّ
األعذار للتخلي عن الطريق
املهجور الذي قد أمر هللا تعاىل
برتكه ،وإمنا ينبغي لـهم أن يقبلوا
اإلسالم ،لريِثوا الربكات الروحانية
واملادية اترة أخرى.
أيضا عن هذا
وهناك نبأٌ يف التوراة ً
الطريق اجلديد حيث تقول:
«وهذه هي الربكة اليت ابرك هبا
موسى ُ
رجل هللا بين إسرائيل قبل

ما زالت أمامكم فرصة لالزدهار خارج الشريعة الموسوية،
حيث أفسح الله لكم مجال الرقي واالزدهار مرة أخري
فانتهزوا هذه الفرصة
وذلك إذا عملتم بشرع اإلسالم.
ِ
لترثوا أفضال الله ثانيةً .أما إذا لم تغتنموها فسوف
الذهبيةِ ،
تحيط بكم العقوبات اإللهية من جديد ،وستد َّمرون نهائيًا.

الرب من ِسيناء،
موته ،فقال :جاء ُّ
شرق هلم ِمن َسعريَ ،وتألألَ من
وأَ َ
جبل فاران )2(،وأتى مع عشرة
انر
آالف قُ ّدوسي ،وعن ميينه ُ
الشعب .مجي ُع
شريعة هلم .فأَ َح َّب
َ
قِ ِّديسيه يف يدك ،وهم جالسون
عند قدمك ..يتقبلون من أقوالك»
(تثنية  .)3-1 :33أي بواسطة
النيب الذي يظهر من جبال فاران
سيهيئ هللا لليهود أسباب الربكة
من جديد .فإن شاءوا ازدهروا
مرة أخرى بقبول ما جاء به من

علما أن هذه النبوءة وردت
اهلدىً .
يف التوراة بعد نبأ الدمار اليهودي
مباشرًة ويف الباب التايل.
ولنتذكر أن هذه اآلايت كما
خترب اليهوَد أن مستقبلهم مظلم
وفقًا ألنباء كتبهم ،فإهنا حتذر
ّ
سيحل هبم
املسلمني كذلك أنه
أيضا العذاب مرتني لسوء أعماهلم
ً
كما حصل ابليهود .وقد حل أول
هذين العذابني ابملسلمني حني مت
القضاء على خالفة العباسيني.
وكان سبب ذلك الدمار األول

األسلوب الذى اختاره الله تعالى لنصح اليهود .فقد
أروع
ما
َ
َ
ال بما ورد في كتبهم من أنباء عن هالكهم....
ذ ّكرهم أو ً
يتلمسوا األعذار للتخلي عن الطريق المهجور
فالخير في أن ال ّ
الذى قد أمر الله تعالى بتركه ،وإنما ينبغي لـهم أن يقبلوا
ليرثوا البركات الروحانية والمادية تارة أخري.
اإلسالم،
ِ
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هو نفس السبب الذي كان وراء
الدمار اليهودي حبسب التوراة،
وهو أن املسلمني عندما فتحوا
فرغانة تزوجوا بفتياهتا اجلميالت
بكثرة ،وكان أهل هذه املنطقة
مشركني ًّ
جدا ،فأخذت العقائد
الوثنية تتسرب إىل املسلمني عرب
هؤالء النسوة ،وأخذت غريهتم
اإلسالمية يف الضعف شيئًا
فشيئًا ،إىل أن زحف على بغداد
شعب مهجي .والغريب أن هؤالء
القوم كانوا ،بسبب مهجيتهم
وأجنبيتهم ،غرابء ابلنسبة للبالد
واحلضارة اإلسالمية مثلما كان
البابليون أجانب ابلنسبة ألهل
فلسطني .وقد أُزهقت يف هذه

اجملزرة ،اليت ُنـ ّفـذت يف بغـداد
وضواحيـها ،أرو ُاح مليون ومثانـمائة
ألف ( )1800000مسلم .لقد
ائم تضم أمساء
أعد هؤالء الغزاة قو َ
أفراد األسرة امللكية العباسية كلهم،
وحبثوا عن كل فرد منها وقتلوه
(اخلالفة العباسية لعبد الفتاح
السرجناوي ص .)297 -296
ويقال إنه مل ينج من األسرة امللكية
إال شخص واحد ،ومن نسله كان
حكام والية هباولبور اهلندية .وال
يوجد اليوم سواهم عائلة واحدة
()3
تنتسب إىل العباسيني.
والدمار اآلخر للمسلمني كان
مقدرا يف الزمن األخري ،وقد بدأت
ً
آاثره تلوح يف األفق اآلن .عسى

ربكم أن يرمحكم وإن عدمت عدان
وجعلنا جهنم للكافرين حصريًا -
والعياذ ابهلل.
(ْ )1
انظ ْر كنـز العمال ،فضائل أهل البيت،
فصل يف فضلهم ،فاطمة رضي هللا عنها ،رقم
احلديث )37732
علما أن فاران هي جبال مكة ،اليت
(ً )٢
جاء النيب  لفتحها بعشرة آالف قدوسي
حرفوا اآلن الكلمات
من صحابته .ولقد ّ
اليت حتتها اخلط يف بعض الطبعات احلديثة
خاصة العربية منها ،ولكنها ال تزال كما هي
يف بعض الطبعات القدمية ابللغتني األردية
واإلجنليزيةُ .
انظ ْر صورة هلا يف آخر هذا
الكتاب( .املرتجم)
مت أن
( )3بعد تسجيل هذه املالحظة علِ ُ
بعض فروع العائلة امللكية العباسية تقيم يف
أيضا ،فبعضهم
والية «أُتَّر َبـ ْرديش» اهلندية ً
أرسلوا إ ّ
أيضا( .املفسر)
يل شجرة نسبهم ً

ولنتذكر أن هذه اآليات كما تخبر اليهو َد أن مستقبلهم مظلم وفقًا ألنباء كتبهم ،فإنها تحذر
أيضا العذاب مرتين لسوء أعمالهم كما حصل باليهود .وقد حل أول
المسلمين كذلك أنه سيحلّ بهم ً

هذين العذابين بالمسلمين حين تم القضاء على خالفة العباسيين .وكان سبب ذلك الدمار األول هو

نفس السبب الذي كان وراء الدمار اليهودي بحسب التوراة ،وهو أن المسلمين عندما فتحوا فرغانة

تزوجوا بفتياتها الجميالت بكثرة ،وكان أهل هذه المنطقة مشركين جدًّ ا ،فأخذت العقائد الوثنية

تتسرب إلى المسلمين عبر هؤالء النسوة ،وأخذت غيرتهم اإلسالمية في الضعف شيئًا فشيئًا......
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