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يف  ذكًرا  واألمم  املَِلِل  أكثر  إن 
إرسائيل؛  بني  أمة  الكريم  القرآن 
ألواًنا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ذكر  فقد 
وأنواًعا من َتَقلُّبِِهم بني كفٍر وإيامٍن 
وحاهلم  وَسِجيَّتِِهم  َطْبِعِهم  وسوء 
مع أنبيائهم عناًدا هلم، أو كفًرا هبم، 
الكثري من  ويف هناية املطاف قتلهم 

أنبيائهم!

لكثري  الكريم  القرآن  رعاية  إنَّ 
لالعتبار  إال  هو  ما  أخبارهم  من 
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عن  ُأثر  وقد  مآهلم،  وسوء  بحاهلم 
كثرًيا  يقيض  كان  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
أو  منهم،  حمذًرا  هناره  أو  ليله  من 
صاحليهم،  أفعال  بعض  مستحسنًا 
 : َعْمٍرو  بُن  اهلل  َعْبُد  قال  كام 
ُثنا  ُيَدِّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسُول  َكاَن  »َلَقْد 
َما  إرِساِئيَل  َبنِي  َعن  يَلَة  َواللَّ الَيوَم 
رواية:»اَل  ويف  حِلَاَجٍة«1  إاِلَّ  َيُقوُم 

برقم:  »صحيحه«  يف  حبان  ابن  أخرجه   -1
احلسان  »التعليقات  يف  األلباين  قال   ،)6255(
شعيب  وقال  صحيح،  حبان«:  ابن  صحيح  عىل 
صحيح  تقريب  يف  »اإلحسان  يف  األرن��اؤوط 
مسلم،  رشط  عىل  صحيح  إسناده  حبان«:  ابن 
قال:  أنَّه  إالَّ   ،)3663( برقم:  داود  أبو  وأخرجه 
بلفظ  وأخرجه  صالة«.  ُعْظم  إىل  إالَّ  يقوم  »ما 
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َيُقوُم إاِلَّ لِِعَظِم َصاَلٍة«1.

احلرج  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رف��ع  وق��د 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  يف  عنهم  التحديث  يف 
َوال  اِئيَل  إرْسَ َبنِي  َعْن  ُثوا  »َحدِّ

و)437/4(   )19922( برقم:  أمحد  داود  =أيب 
برقم:  »الكبري«  يف  وال��ط��راين   ،)444 و) 
و)230(،   )223( برقم:  والبزار   ،)510/18(

انتهى كالم شعيب يف اإلحسان.
1- أخرجه أمحد يف “مسنده” من حديث عمران 
بن حصني برقم: )19990(، وأخرجه ابن خزيمة 
برقم: )1342(، واحلاكم برقم: ]379/2[ وقال 
وأخرجه  خيرجاه،  ومل  اإلسناد،  صحيح  األخري: 
عنه  وقال   )510( برقم:  »الكبري«  يف  الطراين 
“صحيح  داود«:  أيب  سنن  »صحيح  يف  األلباين 
صالة«يعني  »عظم  احلديث  يف  وقوله  اإلسناد”. 
اليشء  وعْظم  مكتوبة  صالة  إىل  إال  يقوم  ال  أنه 

أكره كام بينه ابن األثرييف “النهاية” ]206/3[.
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شيٍئ  خمالفة  عدم  برشط  َحَرَج«1، 
من رشعنا.

مجلة  نجمع  املتن  هذا  يف  وإننا 
الصحيحة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أحاديث  من 
حتذيًرا  اليهود؛  ذم  يف  الرصية 

تهم. لألمة من فعاهلم وسوء طويَّ

اختيارنا  يف  سلكنا  وق��د 
الصفات  يف  التنويع  لألحاديث 
الذميمة يف هذا املتن الذي أسميناه 
ذم  يف  األرب��ع��ون  »األح��ادي��ث 

 � 1- أخرجه البخاري عن عبداهلل بن عمرو 
سعيد  أيب  حديث  من  ومسلم   )3461( برقم: 

� برقم: )3004(.
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اليهود«.

هلذا  ة  ُمِلحَّ احلاجة  كانت  وقد 
املتن لألسباب التالية: 

1- أنه مل ُيْسَبق يف بابه يف سلسلة 
األربعينات حتديًدا.

عامة  تبصري  وج���وب   -2
املسلمني وغريهم بعقيدة، وسلوك 
وكتبه،  اهلل   مع  املشني،  اليهود 

ورسله، وعامة خلقه.
3- تبسيط واختصار لألبواب 
كتب  يف  واملتناثرة  الكثرية  احلديثية 

السنة التي تطرقت لذم اليهود.
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4- هو باب من أبواب جماهدة 
ومقارعة اليهود، وكشف حقيقتهم 
سلطاهنم  فساد  فيه  أصبح  زمن  يف 
ظاهًرا وطاغًيا ومؤثًرا عىل املعمورة 

بأكملها.
5- ليكون مادة علمية، ومنهًجا 
تم  حفظه،  يسهل  ومتنًا  تربوًيا، 
اختياره بعناية؛ لُتبّى عليه األجيال، 
ُس يف املدارس، واألكاديميات،  ُيَدرَّ
واجلامعات، وِحَلِق العلم بأنواعها.

ويف اخلتام: أسأل ريب -جلَّ يف 
العمل،  هذا  منِّي  يتقبل  أن  عاله- 
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يف  سهامي  من  سهاًم  جيعله  وأن 
حماربة اليهود املعتدين عىل األرض 
بالد  وسائر  )فلسطني(  املباركة 

املسلمني.

واحلمد هلل رب العاملني 
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َرُسوُل  َقاَل  قال:  ُهَرْيَرَة   أيب  َعْن 
)اْدُخُلوا  اِئيَل  إرِْسَ لَِبنِي  »ِقيَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
َنْغِفْر  ِحطٌَّة2  َوُقوُلوا  ًدا1  ُسجَّ اْلَباَب 
َفَدَخُلوا  ُلوا4  َفَبدَّ َخَطاَياُكْم(3  َلُكْم 
َيْزَحُفوَن َعىَل َأْسَتاِهِهْم! َوَقاُلوا: َحبٌَّة يف 

السجود  يريد  من  كهيئة  ُمنَْحننَِي  ًدا:  ُسجَّ  -1
خضوًعا هلل تعاىل وشكًرا.

2- قولوا حطة: أي ُحطَّ عنَّا خطايانا. 
3-  سورة البقرة: 58.

ِحنَْطة،  َفَقاُلوا:  ٍة  ِحطَّ َلْفَظَة  وا  َغريَّ لوا:  فبدَّ  -4
استخفاًفا بِأمر اهلل تعاىل.

اليهود ي�شتهزئون باأوامر اهلل تعالى
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َشَعَرٍة1«2.

1- حبة يف شعرة: ال غرض هلم من هذا الكالم، 
الذي ال معنى له، وإنام قالوه استهزاء وخمالفة.

2- أخرجه البخاري برقم: )4641( و)3403( 
و)4479(، ومسلم برقم: )3015(.
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ْبِن اْلَعاِص   ْبِن َعْمِرو  َعْن َعْبِد اهلل   
تِي يِف اْلُق�ْرآِن: َأنَّ َه��ِذِه اْلَي��َة الَّ

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ﴿ڀ   
ٺ  ٺ  ٿ  ﴾1.

ا َأْرَسْلنَاَك  َا النَّبِيُّ إِنَّ َقاَل يِف التَّْوَراِة: »َيا َأيُّ
َأنَت  يِّني  لأِْلُمِّ َوِحرًزا  ا  ً َوُمَبرشِّ َشاِهًدا 
َلْيَس  َل  امْل�َُتَوكِّ ْيُتَك  َسمَّ َوَرُسوِل  َعبِدي 

1- سورة األحزاب: )45(.

حممد ملسو هيلع هللا ىلص َيجدوَنُه يف توراتِهم وال ُيوؤمنوَن ِبِه!
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اٍب1 بِاأْلَْسَواِق  بَِفظٍّ َواَل َغِليٍظ َواَل َسخَّ
َيْعُفو  َوَلِكْن  يَِّئِة  بِالسَّ يَِّئَة  السَّ َيدَفُع  َواَل 
بِِه  ُيِقيَم  َحتَّى  اهلل  َيْقبَِضُه  َوَلْن  َوَيْصَفُح 
َة اْلَعْوَجاَء بَِأن َيُقوُلوا: اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل  امْلِلَّ
َفَيْفَتَح هِبَا َأعُينًا ُعمًيا َوآَذاًنا ُصاماًّ َوُقُلوًبا 

ُغلًفا«.2

ِمَّن  َلْيَس  َأي  واجلََلبة،  والضوضاء  الصياح   -1
ْنَيا َومجعها. انظر تفسري غريب ما يف  ينافس يِف الدُّ

الصحيحني للَحِميدي: ]431/1[.
2-  أخرجه البخاري برقم: )4838( و)2125(.
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عن َثْوَباَن  َمْوىَل َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
َحْرٌ  َفَجاَء  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوِل  ِعنَْد  َقاِئاًم  ُكنُْت 
َيا  َعَلْيَك  اَلُم  السَّ َفَقاَل:  اْلَيُهوِد  َأْحَباِر  ِمْن 

ُد.  حُمَمَّ
ُع ِمنَْها. َفَدَفْعُتُه َدْفَعًة َكاَد ُيرْصَ

َيا  َتُقوُل  َأالَ  َفُقْلُت:  َتْدَفُعنِي؟  مِلَ  َفَقاَل: 
َرُسوَل اهلل! 

ِذي  اَم َنْدُعوُه بِاْسِمِه الَّ : إِنَّ َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ
ُه بِِه َأْهُلُه.  َسامَّ

اليهود يعِرفون احلقَّ وال يوؤمنوَن به
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ٌد  حُمَمَّ اْسِمي  »إِنَّ  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَقاَل 
يِن بِِه َأْهِل«.  ِذي َسامَّ الَّ

: ِجْئُت َأْسَأُلَك.  َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ
َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَينَْفُعَك َشٌء 

ْثُتَك«؟  إِْن َحدَّ
 . َقاَل: َأْسَمُع بُِأُذيَنَّ

َفنََكَت َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بُِعوٍد َمَعُه. 
َفَقاَل: »َسْل«. 

َيْوَم  النَّاُس  َيُكوُن  َأْيَن   : اْلَيُهوِديُّ َفَقاَل 
َمَواُت؟  ُل األَْرُض َغرْيَ األَْرِض َوالسَّ ُتَبدَّ
ْلَمِة  الظُّ يف  »ُهْم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل 
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 .»1 ْسِ ُدوَن اجْلِ
َقاَل:  إَِجاَزًة2؟  النَّاِس  ُل  َأوَّ َفَمْن  َقاَل: 

»ُفَقَراُء امْل�َُهاِجِريَن«. 
َفُتُهْم3 ِحنَي َيْدُخُلوَن  : َفاَم حُتْ َقاَل اْلَيُهوِديُّ

اجْلَنََّة؟ َقاَل: »ِزَياَدُة َكبِِد النُّوِن4«. 
َقاَل:  إِْثِرَها؟  َعىَل  ِغَذاُؤُهْم5  َفاَم  َقاَل: 
َيْأُكُل  َكاَن  ِذى  الَّ اجْلَنَِّة  َثْوُر  هَلُْم  »ُينَْحُر 

1- املراد به الرصاط.
2- أي عبور الرصاط.

3- التحفة: هي اجلائزة أو اهلدية.
4- املقصود به احلوت ومجعه: نينان والزيادة: أي 

طرفه وهو أطيب شء فيه.  
5- ويف لفظة »غداؤهم« عند األكثرين، ابن حبان 
يف  عوانه  وابن   ،)7422( برقم:  “صحيحه”  يف 

مستخرجه برقم: )844(.
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ِمْن َأْطَرافَِها«.
َعنْيٍ  »ِمْن  َقاَل  َعَلْيِه؟:  اهُبُْم  رَشَ َفاَم  َقاَل: 

ى َسْلَسبِياًل«.  فِيَها ُتَسمَّ
َقاَل: َصَدْقَت. 

ٍء الَ َيْعَلُمُه  َقاَل: َوِجْئُت َأْسَأُلَك َعْن َشْ
َأَحٌد ِمْن َأْهِل األَْرِض إاِلَّ َنبِيٌّ َأْو َرُجٌل 
إِْن  »َينَْفُعَك  ملسو هيلع هللا ىلص:  َق��اَل  َرُج��اَلِن.  َأْو 

. ْثُتَك«؟، َقاَل َأْسَمُع بُِأُذيَنَّ َحدَّ
َقاَل:  اْلَوَلِد؟  َعِن  َأْسَأُلَك  ِجْئُت  َقاَل: 
َأْصَفُر  امْل�َْرَأِة  َوَماُء  َأْبَيُض  ُجِل  الرَّ »َماُء 
َمنِيَّ  ُجِل  الرَّ َمنِيُّ  َفَعاَل  اْجَتَمَعا  َفإَِذا 
َمنِيُّ  َعاَل  َوإَِذا  اهلل  بِإِْذِن  َأْذَكَرا  امْل�َْرَأِة 
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ُجِل آَنثا بِإِْذِن اهلل«.  امْل�َْرَأِة َمنِيَّ الرَّ
 1 : َلَقْد َصَدْقَت َوإِنََّك َلنَبِيٌّ َقاَل اْلَيُهوِديُّ

َف َفَذَهَب.  ُثمَّ اْنرَصَ
َهَذا  َسَأَلنِي  »َلَقْد  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَقاَل 
ٍء  ِذي َسَأَلنِي َعنُْه َوَما ِل ِعْلٌم بيَِشْ َعِن الَّ

ِمنُْه َحتَّى َأَتايِِنَ اهلل بِِه«.2

مثل  قال  من  أن  »وفيه  عياض:  القايض  قال   -1
هذا من أهل الكتاب عن غري التزام للرشيعة فال 
املعلم  ويلتزمه«  يعتقده  حتى  إيامنا  قوله  يسب 

بفوائد مسلم ]154/2[.
2- أخرجه مسلم برقم: )315(.
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الَيُهوُد  َكاَن  َقاَل:  ُموَسى   َأيِب  َعْن 
َأْن  َيْرُجوَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  ِعنَْد  َيَتَعاَطُسوَن1 

َيُقوَل هَلُْم: َيْرمَحُُكُم اهلل. 

َفَيُقوُل: »َيِْديُكُم اهلل َوُيْصِلُح َباَلُكْم« 2.

1- أي: يتصنَّعون العطاس. 
 ،)19586( “مسنده” برقم  يف  أمحد  أخرجه   -2
و)19586(،   )5038( برقم:  وأب���وداود 
حديث  هذا  قال:   ،)2739( برقم:  والتمذي 
“مشكاة  يف  األلباين  وصححه  صحيح،  حسن 
األدب  و“صحيح   ،)4740( برقم:  املصابيح”، 

املفرد” برقم: )376(.

اليهود يكفرون ِبحمد ملسو هيلع هللا ىلص ويتمنون دعاءه لهم
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َعىَل  َدَخُلوا  اْلَيُهوَد  َأنَّ   : َعاِئَشَة  َعْن 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

اُم َعَلْيَك، َفَلَعنُْتُهْم.  َفَقاُلوا: السَّ

َفَقاَل: »َما َلِك؟!« 

ُقْلُت: َأَومَلْ َتْسَمْع َما َقاُلوا! 

َقاَل: »َفَلْم َتْسَمِعي َما ُقْلُت: َوَعَلْيُكْم«.1 

و)6256(  )2935( برقم:  البخاري  أخرجه   -1
و)6395( و)6972(، ومسلم برقم: )2165(.

بي حممد ملسو هيلع هللا ىلص بالدعاء يهم على جناب النَّ تعدِّ
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َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  َعِن  َعاِئَشَة   َعْن 
َما  ٍء،  َشْ َعىَل  اْلَيُهوُد  َحَسَدْتُكُم  »َما 

اَلِم َوالتَّْأِمنِي«1.  َحَسَدْتُكْم َعىَل السَّ

برقم:  املفرد”  “األدب  يف  البخاري  أخرجه   -1
 ،)856( برقم:  ماجه  ابن  وأخرجه   ،)988(
وإسحق بن راهويه يف “مسنده” برقم: )1122(، 
“صحيح اجلامع  “صحيح” يف  وقال عنه األلباين 
الصغري” برقم: )5613(، وأورده مقبل الوادعي 
يف “صحيح املسند ما ليس يف الصحيحني” برقم: 

.)1586(

ح�شُدهم على ما امنتَّ اهلل به على امل�شلمني
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اْلَيُهوَد  َأنَّ   : ُعَمَر  ْبِن  اهلل  َعْبِد  َعْن 
َواْمَرَأٍة  ِمنُْهْم  بَِرُجٍل  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  إىَِل  َجاؤوا 

َقْد َزَنَيا. 
َفَقاَل هَلُْم: َكْيَف َتْفَعُلوَن بَِمْن َزَنى ِمنُْكْم؟

هُبُاَم.  ُمُهاَم َوَنْضِ َقاُلوا: ُنَحمِّ
ْجَم؟  َفَقاَل: اَل َتُِدوَن يِف التَّْوَراِة الرَّ

َفَقاُلوا: اَل َنِجُد فِيَها َشْيًئا. 
َفَقاَل هَلُْم َعْبُد اهلل ْبُن َساَلٍم: َكَذْبُتْم. َفْأُتوا 

بِالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي1. 

1- من سورة آل عمران: )93( 

اليهود َيكُتموَن احلَق وهم يعلمون
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ِمنُْهْم  ُسَها  ُيَدرِّ ِذي  الَّ ِمْدَراُسَها  َفَوَضَع 
ْجِم! َفَطِفَق َيْقَرُأ َما ُدوَن  ُه َعىَل آَيِة الرَّ َكفَّ

ْجِم.  َيِدِه َوَما َوَراَءَها َوال َيْقَرُأ آَيَة الرَّ
ْجِم، َفَقاَل: َما َهِذِه؟  َفنََزَع َيَدُه َعْن آَيِة الرَّ

ْجِم.  َفَلامَّ َرَأْوا َذلَِك، َقاُلوا: ِهَي آَيُة الرَّ
َقِريًبا ِمْن َحْيُث َمْوِضُع  َفُرمِجَا  َفَأَمَر هِبِاَم 
اجْلَنَاِئِز ِعنَْد امْل�َْسِجِد، َفَرَأْيُت1 َصاِحَبَها 

َيْنِي َعَلْيَها َيِقيَها احِلَجاَرَة.2

1- قائل »فرأيت« هو الصحايب عبداهلل بن عمر  
 ،)3635( برقم  البخاري  رواية  بينته  كام   

ومسلم برقم: )1699(.
2- أخرجه البخاري برقم: )4556( و)6819( 

و)6841(، ومسلم برقم: )1699(.
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َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة  َعِن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
اْلَيُهوِد1 لَمَن يِب  ٌة ِمَن  »َلْو آَمَن يِب َعرَشَ

الَيُهوُد2«3.

1- املقصود عرشة من أحبارهم وهي رواية 
لإلمام أمحد يف “مسنده” برقم: )8555(.

2- لَمَن يِب الَيُهوُد: أي مجيع اليهود.
3- أخرجه البخاري برقم: )3941(، ومسلم 

برقم: )2793(.

اليهوُد وتقليُدُهُم االأعمى اِلأحَباِرِهم
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َأُبو  َك��اَن  َق��اَل:   ، َواِئ��ٍل  َأيِب  َعْن 
ُد يِف الَبْوِل،  ُموَسى األَْشَعِريُّ  ُيَشدِّ
إَِذا  َكاَن  اِئيَل  إرِْسَ َبنِي  »إِنَّ  َوَيُقوُل: 

َأَصاَب َثْوَب َأَحِدِهْم َقَرَضُه1«2

1- قرضه: قطعه.
2- أخرجه البخاري برقم: )226(، ومسلم 

برقم: )273(.

ين ُدُهم يف الدِّ ت�شدُّ
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ْبَن  اهلل  َعْبَد  َبَلَغ  َقاَل:  َأَنٍس   َعْن 
املدينة،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُس��وِل  َمْقَدُم  َس��اَلٍم 
َثاَلٍث، اَل  إيِنِّ َساِئُلَك َعْن  َفَقاَل:  َفَأَتاُه، 

 . َيْعَلُمُهنَّ إاِلَّ َنبِيٌّ

ُل  َأوَّ َوَما  اَعِة؟  السَّ اِط  َأرْشَ ُل  َأوَّ َما  َقاَل: 
ٍء  َشْ َأيِّ  َوِمْن  اجْلَنَِّة؟  َأْهُل  َيْأُكُلُه  َطَعاٍم 
َينِْزُع  ٍء  َشْ َأيِّ  َوِمْن  َأبِيِه  إىَِل  اْلَوَلُد  َينِْزُع 

إىَِل َأْخَوالِِه؟ 

آنًِفا  هِبِنَّ  يِن  َ َخرَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل 

الَيـهــود َقـــوم ُبـْهـــت
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يُل.  ِجْرِ

َقاَل: َفَقاَل َعْبُد اهلل: َذاَك َعُدوُّ اْلَيُهوِد ِمْن 
امْل�َاَلِئَكِة.

اِط  َأرْشَ ُل  َأوَّ ا  َأمَّ ملسو هيلع هللا ىلصِ:  اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل 
ِق  امْل�َرْشِ ِمْن  النَّاَس  رُشُ  حَتْ َفنَاٌر  اَعِة،  السَّ

إىَِل امْل�َْغِرِب. 

َفِزَياَدُة  اجْلَنَِّة  َأْهُل  َيْأُكُلُه  ُل َطَعاٍم  َأوَّ ا  َوَأمَّ
َكبِِد ُحوٍت.

إَِذا  ُجَل  الرَّ َفإِنَّ  اْلَوَلِد،  يِف  َبُه  الشَّ ا  َوَأمَّ
َبُه َلُه،  َغيِشَ امْل�َْرَأَة َفَسَبَقَها َماُؤُه َكاَن الشَّ

َبُه هَلَا.  َوإَِذا َسَبَق َماُؤَها َكاَن الشَّ
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َقاَل: َأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

َقْوٌم  اْلَيُهوَد  إِنَّ  اهلل  َرُسوَل  َيا  َقاَل:  ُثمَّ 
َأْن  َقْبَل  بِإِْساَلِمي  َعِلُموا  إِْن  هُبٌُت1، 

َتْسَأهَلُْم هَبَُتويِن ِعنَْدَك. 

َفَجاَءْت اْلَيُهوُد َوَدَخَل َعْبُد اهلل اْلَبْيَت.

فِيُكْم  َرُجٍل  َأيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل 
َعْبُد اهلل ْبُن َساَلٍم؟ 

يف  املبالغة  بناء  من  هَبُ��وت،  مجع  هو  هُبْ��ٌت:   -1
ختفيًفا.  سكن  ثم  وُص��ُر،  صبور  مثل  البهت، 
»مقاييس  انظر:  واالف��تاء؛  الكذب  والُبْهُت: 
البن  و“النهاية”   ،]307/1[ للرازي  اللغة« 

األثري ]165/1[.
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َنا  َوَأْخرَيُ َأْعَلِمنَا،  َواْبُن  َأْعَلُمنَا،  َقاُلوا: 
َنا.  َواْبُن َأْخرَيِ

َأْسَلَم  إِْن  َأَفَرَأْيُتْم  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَقاَل 
َعْبُد اهلل؟ 

َقاُلوا: َأَعاَذُه اهلل ِمْن َذلَِك. 

َأْن  َأْشَهُد  َفَقاَل:  إَِلْيِهْم  اهلل  َعْبُد  َفَخَرَج 
َرُسوُل  ًدا  حُمَمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد  اهلل  إاِلَّ  إَِلَه  اَل 
َنا َوَوَقُعوا  َنا َواْبُن رَشِّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاُلوا: رَشُّ

فِيِه1.

1- أخرجه البخاري برقم: )3329( و)3938( 
و)4480(.
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َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َفَأَبَواُه  اْلِفْطَرِة1  َعىَل  ُيوَلُد  َمْوُلوٍد  »ُكلُّ 
َسانِِه  ُيَمجِّ َأْو  انِِه،  َ ُينرَصِّ َأْو  َدانِِه،  ُيَوِّ
َتَرى  َهْل  اْلَبِهيَمَة  ُتنَْتُج2  اْلَبِهيَمِة  َكَمَثِل 

فِيَها َجْدَعاَء3« .4

1- واملراد هبا اإلسالم.
2- أي تلد.

فإن  بالنقص  التمثيل  واملراد  األذن،  مقطوعة  أي   -3
وإنام  فيها  النقص  األعضاء  كاملة  عادة  تولد  البهيمة 

يدث قطع األذن أو غريه من النقص بعد والدهتا.
4- أخرجه البخاري برقم: )1385( و)1358(

و)1359(، ومسلم برقم: )2658(.

ة ُماِلَفٌة ِللِفطَرة اليهوِديَّ
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النَّبِيِّ  َعِن  اخْلُْدِريِّ   َسِعيٍد  َأيِب  َعْن 
َقْبَلُكْم  َكاَن  َمْن  َقاَل: »َلَتْتَبُعنَّ َسنََن  ملسو هيلع هللا ىلص 
َلْو  َحتَّى  بِ��ِذَراٍع  وِذَراًع��ا  ا  ِش��ْرً ا  ِش��ْرً

َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َتبِْعُتُموُهْم«.

اْلَيُهوُد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُس���وَل  َي��ا  ُقْلنَا: 
َوالنََّصاَرى؟ 

َقاَل: »َفَمْن!«1.

1- أخرجه البخاري برقم: )7320( و)3456(، 
ومسلم برقم: )2669(.

ِه ِباليُهـــوِد �َشـــبُّ ذم التَّ
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َأْهُل  َكاَن  َقاَل:  ُهَرْيَرَة   َأيِب  َعْن 
انِيَِّة،  بِالِعْرَ التَّْوَراَة  َيْقَرُؤوَن  الِكَتاِب 
اإِلْساَلِم،  أِلَْهِل  بِالَعَربِيَِّة  وهَنَا  ُ َوُيَفسِّ
ُقوا َأْهَل  َفَقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُتَصدِّ
َوُق��وُلوا:  ُبوُهْم،  ُتَك���ذِّ َوال  الِكَتاِب 

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾1«.2

1- �صورة البقرة: اآية (136). 
2- أخرجه البخاري برقم: )4485( و)7362( 

و)7542(.

احلذر من اأخبار اليهود
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ُفتَِحْت  مَلَّا  َقاَل:  ُهَرْيَرَة   َأيِب  َعْن 
 . ُسمٌّ فِيَها  َشاٌة  لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُأْهِدَيْت  َخْيَرُ 
َكاَن  َمْن  إَِلَّ  »امْجَُعوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  َفَقاَل 

َهاُهنَا ِمْن َيُوَد َفُجِمُعوا َلُه. 

َأْنُتْم  ٍء، َفَهْل  َفَقاَل: إيِنِّ َساِئُلُكْم َعْن َشْ
َصاِدِقيَّ َعنُْه؟ َفَقاُلوا: َنَعْم. 

َقاُلوا:  َأُبوُكْم؟  َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  هَلُُم  َقاَل 
ُفاَلٌن  َأُبوُكْم  َبْل  َكَذْبُتْم،  َفَقاَل:  ُفاَلٌن. 
َقاُلوا: َصَدْقَت. َقاَل: َفَهْل َأْنُتْم َصاِدِقيَّ 

تواطوؤ اليهود َعلى الَكذِب
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ٍء إِْن َسَأْلُت َعنُْه؟ َفَقاُلوا: َنَعْم َيا  َعْن َشْ
َكاَم  َكِذَبنَا  َعَرْفَت  َكَذْبنَا  َوإِْن  اْلَقاِسِم  َأَبا 

َعَرْفَتُه يِف َأبِينَا. 

َنُكوُن  َقاُلوا:  النَّاِر؟  َأْهُل  َمْن  هَلُْم:  َفَقاَل 
ُلُفوَنا فِيَها.  فِيَها َيِسرًيا ُثمَّ خَتْ

اَل  َواهلل  فِيَها  اْخَسُؤوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  َفَقاَل 
َنْخُلُفُكْم فِيَها َأَبًدا. 

إِْن  ٍء  َعْن َشْ َأْنُتْم َصاِدِقيَّ  َهْل  َقاَل:  ُثمَّ 
َسَأْلُتُكْم َعنُْه؟ َفَقاُلوا: َنَعْم َيا َأَبا اْلَقاِسِم. 

؟  ُساماًّ اِة  الشَّ َهِذِه  يِف  َجَعْلُتْم  َهْل  َقاَل: 
َقاُلوا: َنَعْم. 
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َأَرْدَنا  َقاَل: َما مَحََلُكْم َعىَل َذلَِك؟ َقاُلوا: 
يُح، َوإِْن ُكنَْت َنبِياًّا مَلْ  إِْن ُكنَْت َكاِذًبا َنْسَتِ

َك«.1 َيُضَّ

1- أخرجه البخاري برقم: )3169( و)4249( 
و)5777(.
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َأَمَريِن  َقاَل:  َثابٍِت   ْبِن  َزْيِد  َعْن 
ِمْن  َكِلاَمٍت  َلُه  َم  َأَتَعلَّ َأْن  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ِكَتاِب َيُوَد.

 َقاَل: »إيِنِّ َواهلل َما آَمُن َيُوَد َعىَل ِكَتاٍب«.

ْمُتُه   َقاَل: َفاَم َمرَّ يِب نِْصُف َشْهٍر َحتَّى َتَعلَّ
َلُه.

ْمُتُه َكاَن إَِذا َكَتَب إىَِل َيُوَد  َقاَل: َفَلامَّ َتَعلَّ
َلُه  َقَرْأُت  إَِلْيِه  َكَتُبوا  َوإَِذا  إَِلْيِهْم،  َكَتْبُت 

ِم ُلَغة يهود حتى ُيوؤَمن مكرهم الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ياأُمرُ بتعلُّ
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ِكَتاهَبُْم.1 

1- أخرجه أمحد يف “مسنده” برقم: )21618(، 
أبو  قال   ،)2715( برقم:  “سننه”  يف  والتمذي 
وأبوداود  صحيح«،  حسن  حديث  »هذا  عيسى 
“ُمشكل  يف  والطحاوي   ،)3214( برقم: 
يف  األلباين  وصححه   ،)1720( برقم:  الثار” 
وأورده   ،)4659( برقم:  املصابيح”  “مشكاة 
يف  ليس  ما  املسند  “الصحيح  يف  الوادعي  مقبل 

الصحيحني” برقم: )349(.
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: َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن َبنِي خَمُْزوٍم  َعْن َعاِئَشَة 
ُم فِيَها النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقْت، َفَقاُلوا: َمْن ُيَكلِّ رَسَ
َمُه  َفَكلَّ َمُه،  ُيَكلِّ َأْن  َأَحٌد  ْئ  َتِ جَيْ َفَلْم 

ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد ملسو هيلع هللا ىلص. 
َق  رَسَ إَِذا  َكاَن  اِئيَل  إرِْسَ َبنِي  »إِنَّ  َفَقاَل: 
فِيِهُم  َق  َوإَِذا رَسَ َتَرُكوُه،  يُف  ِ فِيِهُم الرشَّ
َفاطَِمُة  َكاَنْت  َلْو  َقَطُعوُه،  ِعيُف  الضَّ

َلَقَطْعُت َيَدَها«1.
1- أخرجه البخاري برقم: )3732( و)3733( 

و)6788( و)6787( و)4304( و)3475(، 
ومسلم برقم:  )1688(.

قون بني النا�س يف تطبيق اأحكام الدين اليهود يفرِّ
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َرُسوَل  َسَحَر1  َقاَلْت:  َعاِئَشَة   َعْن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُوِديٌّ ِمْن َيُوِد َبنِي ُزَرْيٍق، ُيَقاُل 
قبيل  من  هو  ملسو هيلع هللا ىلص  به  أصيب  الذي  والسحر   -1
عىل  تؤثِّر  أن  دون  للبدن  تعرض  التي  األمراض 
من  نوًعا  يكون  أن  يعدو  وال  العقل،  من  شء 
يسمونه  الذي  وهو  النساء،  عن  العقد  أن��واع 
عىل  قدرٌة  عنده  أن  إليه  يَُّل  خُيَ ملسو هيلع هللا ىلص  فكان  )رباًطا(، 
عجز  بحاجٍة،  همَّ  ما  فإذا  نسائه،  إحدى  إتيان 
يف  فقوُله  النبوة،  بمقام  خمل  غري  وهذا  ذلك،  عن 
ُه َيْفَعُل  احلديث: »َحتَّى َكاَن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خُييَّل إَِلْيِه َأنَّ
ففي  املخصوص،  العام  من  َيْفَعُلُه«  َوَما  َء  ْ اليشَّ
 .)5765( برقم:  البخاري  عند  عيينة  ابن  رواية 
»حتى كان يرى أنه يأيت النساء وال يأتيِهن«. وانظر 

»الفتح« ]227-226/10[.

ال�شحُر وال�شعوذُة عند اليهود
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َلُه: َلبِيُد ْبُن األَْعَصِم.

يَُّل  خُيَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َكاَن  َحتَّى  َقاَلْت: 
َحتَّى  َيْفَعُلُه،  َوَما  َء،  ْ اليشَّ َيْفَعُل  ُه  َأنَّ إَِلْيِه 
َدَعا  َلْيَلٍة،  َذاَت  َأْو  َيْوٍم،  َذاَت  َكاَن  إَِذا 
ُثمَّ  َدَعا،  ُثمَّ  َدَعا،  ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  َرُسوُل 
َقاَل: َيا َعاِئَشُة َأَشَعْرِت َأنَّ اهلل َأْفَتايِن فِياَم 

اْسَتْفَتْيُتُه فِيِه؟ 

ا ِعنَْد َرْأِس  َجاَءيِن َرُجاَلِن َفَقَعَد َأَحُدُهَ
 . َوالَخُر ِعنَْد ِرْجَلَّ

 ، ِذي ِعنَْد َرْأِس لِلَِّذي ِعنَْد ِرْجَلَّ َفَقاَل الَّ
ِذي ِعنَْد ِرْجَلَّ لِلَِّذي ِعنَْد َرْأِس: َما  َأِو الَّ
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ُجِل؟  َوَجُع الرَّ

َقاَل: َمْطُبوٌب1. 

َقاَل: َمْن َطبَُّه؟ َقاَل: َلبِيُد ْبُن األَْعَصِم . 

ُمْشٍط  يِف  َق��اَل:  ٍء؟  َشْ َأيِّ  يِف  َق��اَل: 
َوُمَشاَطٍة. 

َقاَل: َوُجفِّ َطْلَعِة َذَكٍر. 

َقاَل: َفَأْيَن ُهَو؟ َقاَل: يِف بِْئِر ِذي َأْرَواَن.

ُأَناٍس  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َفَأَتاَها  َقاَلْت: 
َواهلل  َعاِئَشُة  »َيا  َقاَل:  ُثمَّ  َأْصَحابِِه،  ِمْن 
َعِن  بالطِّّب  َكنَْوا  َمْسُحور،  َأْي  َمْطُبوٌب:   -1
َعِن  ليم  بالسَّ َكنَْوا  َكاَم  ء،  بالُرْ َتَفاُؤاًل  حر،  السِّ

اللَِّديغ. “النهاية” البن األثري ]110/3[.
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نَّاِء، َوَلَكَأنَّ َنْخَلَها  َلَكَأنَّ َماَءَها ُنَقاَعُة احْلِ
َياطِنِي«. ُرُؤوُس الشَّ

َأَفاَل  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َقاَلْت: 
َأْحَرْقَتُه؟ 

ا َأَنا َفَقْد َعاَفايِن اهلل، َوَكِرْهُت  َقاَل: »الَ َأمَّ
هِبَا  َفَأَمْرُت  ا،  رَشاًّ النَّاِس  َعىَل  ُأثرَِي  َأْن 

َفُدفِنَْت«1.

1- أخرجه البخاري برقم: )5763( و)5766( 
و)6063( و)5765( و)6391(، ومسلم برقم: 

)2189( واللفظ له.
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ًة  َيُوِديَّ َأنَّ   : َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن 
َفَأَكَل  َمْسُموَمٍة،  بَِشاٍة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ   َأَتِت 

ِمنَْها َفِجيَء هِبَا َفِقيَل: َأالَ َنْقُتُلَها. 
هَلََواِت1  َأْعِرُفَها يِف  ِزْلُت  َفاَم  َقاَل: »الَ«؛ 

َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«.2

أْقَص  َسْقف  يِف  اللََّحاَمت  َوِهَي  هَلَاة،  مَجُْع   -1
الَفِم.“النهاية” البن األثري ]248/4[.

2- أخرجه البخاري برقم: )2617( واللفظ له، 
ومسلم برقم: )2190(.

َيهوديٌة َتْغِدُر بر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وُتاوُل قتله بال�شم
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َعِن  اخْل���ُ��ْدِريِّ   َسِعيٍد  َأيِب  َعْن 
َبنِي  ِمْن  اْمَرَأٌة  »َكاَنِت  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ 
اْمَرَأَتنْيِ  َمَع  َتيِْش  َقِصرَيٌة  اِئيَل،  إرِْسَ
َخَشٍب،  ِمْن  ِرْجَلنْيِ  ََذْت  َفاختَّ  ، َطِويَلَتنْيِ
َوَخاَتًا ِمْن َذَهٍب ُمْغَلٌق ُمْطَبٌق، ُثمَّ َحَشْتُه 
ْت َبنْيَ  ِمْسًكا، َوُهَو َأْطَيُب الطِّيِب، َفَمرَّ
بَِيِدَها  َفَقاَلْت  َيْعِرُفوَها،  َفَلْم   ، امْل�َْرَأَتنْيِ

َهَكَذا« َوَنَفَض ُشْعَبُة1 َيَدُه.2

1- ُشْعَبُة: هو شعبة بن احلجاج أحد الرواة.
2- أخرجه مسلم برقم: )2252(.

ِحيُل ِن�شاِئهم يف االإغراِء واالإغواِء
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َسِمَع  ُه  َأنَّ مْحَِن،  الرَّ َعْبِد  ْبِن  مُحَْيِد  َعْن 
ُمَعاِوَيَة ْبَن َأيِب ُسْفَياَن  َعاَم َحجَّ َعىَل 
َوَكاَنْت  َشَعٍر،  ِمْن  ًة1  ُقصَّ َفَتنَاَوَل   ، املِنَْرِ
امَلِدينَِة،  َأْهَل  َيا  َفَقاَل:   2 َحَرِسٍّ َيَدْي  يِف 

َأْيَن ُعَلاَمُؤُكْم؟ 

َسِمْعُت النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َينَْهى َعْن ِمْثِل َهِذِه؟ 

1- قطعة من مقدمة شعر الرأس.
اس واحلََرِس،  اِء: َواِحُد احلُرَّ 2- احلََرِسُّ بَِفْتِح الرَّ

ْلَطاِن امُلرتِّبون حِلْفظه وِحَراَستِِه.  َوُهْم َخَدُم السُّ
“النهاية” البن االثري ]367/1[.

ُعورهم ِل ِن�شاِئهم �شُ هالُك بني اإ�شرائيَل ب�شبب َو�شْ
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اِئيَل ِحنَي  إرِْسَ َبنُو  َهَلَكْت  اَم  َوَيُقوُل: »إِنَّ
ََذَها نَِساُؤُهْم«1. اختَّ

1- أخرجه البخاري برقم: )3468( و)5932(، 
ومسلم برقم: )2127(.
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َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
ُعَراًة،  َيْغَتِسُلوَن  اِئيَل  إرِْسَ َبنُو  »َكاَنْت 
ُموَسى  َوَكاَن  َبْعٍض  إىَِل  َبْعُضُهْم  َينُْظُر 

عليه السالم َيْغَتِسُل َوْحَدُه. 

َفَقاُلوا: َواهلل َما َيْمنَُع ُموَسى َأْن َيْغَتِسَل 
ُه آَدُر.  َمَعنَا إاِلَّ َأنَّ

َعىَل  َثْوَبُه  َفَوَضَع  َيْغَتِسُل  ًة  َمرَّ َفَذَهَب 
َحَجٍر َفَفرَّ احْلََجُر بَِثْوبِِه َفَخَرَج ُموَسى يِف 

إِْثِرِه َيُقوُل: َثْويِب َيا َحَجُر. 

ُجو ثقافِة الُعِرّي اليهوُد ُمَروِّ



48

ُموَسى،   إىَِل  اِئيَل  إرِْسَ َبنُو  َنَظَرْت  َحتَّى 
َبْأٍس،   ِمْن  بُِموَسى  َما  َواهلل  َفَقاُلوا: 
ًبا1، َفَقاَل  َوَأَخَذ َثْوَبُه َفَطِفَق بِاحْلََجِر َضْ
ُه َلنََدٌب بِاحْلََجِر  : َواهلل إِنَّ َأُبو ُهَرْيَرَة 

ًبا بِاحْلََجِر«.2 ِستٌَّة َأْو َسْبَعٌة َضْ

1- طفق باحلجر ضًبا: أخذ يضب احلجر.
له،  واللفظ   )278( برقم:  البخاري  رواه   -2

ومسلم برقم: )339(.
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َقاَل:  ُه  َأنَّ اهلل   َعْبِد  ْبِن  َجابِِر  َعْن 
»َأَفاَء اهلل َعزَّ َوَجلَّ َخْيَرَ َعىَل َرُسوِل اهلل 
َكاُنوا،  َكاَم  ُهْم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َفَأَقرَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
َوَجَعَلَها َبْينَُه َوَبْينَُهْم، َفَبَعَث َعْبَد اهلل ْبَن 
ُثمَّ  َعَلْيِهْم،  َفَخَرَصَها1   ، َرَواَحَة 
َأْبَغُض  َأْنُتْم  اْلَيُهوِد،  َمْعرَشَ  َيا  هَلُْم:  َقاَل 
، َوَكَذْبُتْم  ، َقَتْلُتْم َأْنبَِياَء اهلل  اخْلَْلِق إَِلَّ
اُكْم  إِيَّ ُبْغيِض  ِمُلنِي  َيْ َوَلْيَس  اهلل،  َعىَل 
1- اخلرص: هو احلزر وتقدير ما عىل الشجر من 

ثمر.

�شَوَة اليهود يعطوَن الرِّ



50

َخَرْصُت  َقْد  َعَلْيُكْم،  َأِحيَف  َأْن  َعىَل 
ِشْئُتْم  َفإِْن  َتٍْر،  ِمْن  َوْسٍق  َأْلَف  يَن  ِعرْشِ
هِبََذا  َفَقاَلوا:  َفِل،  َأَبْيُتْم  َوإِْن  َفَلُكْم، 
َأَخْذَنا،  َقْد  َواأْلَْرُض،  اَمَواُت  َقاَمِت السَّ

َفاْخُرُجوا َعنَّا«.1

)14953( “مسنده” برقم:  يف  أمحد  أخرجه   -1
“املوطأ” برقم: )2398(،  واللفظ له، ومالك يف 
 )7438( برقم:  الكرى”  “السنن  يف  والبيهقي 
 )2318( برقم:  والثار”  السنن  و“معرفة 
يف  صحيح«  »إسناده  األلباين  وقال  و)8175(، 
واحلرام”  احلالل  أحاديث  ختريج  يف  املرام  “غاية 

برقم: )459(.
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ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِي  َقاَل  َقاَلْت:  َعاِئَشَة   َعْن 
اهلل  »َلَعَن  ِمنُْه:  َيُقْم  مَلْ  ِذى  الَّ َمَرِضِه  يف 
َُذوا ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم َمَساِجَد«1. اْلَيُهوَد، اختَّ

برقم:  )4441( و)435(  البخاري  أخرجه   -1
و)3453(  و)3454(  و)4444(  و)1390( 
ويف   529 برقم:  ومسلم  و)5815(،  و)436( 
“اليهود  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  األخ��رى  الروايات  معظم 

والنصارى”.

ِهم م�شاجَد اتخـذوا قبوَر اأنِبــَيـائـِ
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اهلل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُحَذْيَفَة   َعْن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَضلَّ اهللُ َعِن اجْلُُمَعِة َمْن َكاَن َقْبَلنَا. 
َوَك��اَن  ْبِت؛  السَّ َي��ْوُم  لِْلَيُهوِد  َفَكاَن 
بِنَا  اهللُ  َفَجاَء  اأْلََح��ِد؛  َيْوُم  لِلنََّصاَرى 

َفَهَداَنا اهللُ لَِيْوِم اجْلُُمَعِة. 
َواأْلََحَد،  ْبَت،  َوالسَّ اجْلُُمَعَة،  َفَجَعَل 
َنْحُن  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َلنَا  َتَبٌع  ُهْم  َوَكَذلَِك 
ُلوَن  َواأْلَوَّ ْنَيا،  الدُّ َأْهِل  ِمْن  اْلِخُروَن 
َيْوَم اْلِقَياَمِة، امْلَْقيِضُّ هَلُْم َقْبَل اخْلاََلِئِق«1.
1- أخرجه البخاري برقم: )876( عن أيب هريرة، 

ومسلم عن حذيفة برقم: )856( واللفظ له.

الِل اليهوِد ال�شبُت �شعاُر �شَ
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َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َقاَل: َسِمْعُت ُعَمَر 
َأنَّ  َيْعَلْم  َأمَلْ  ُفاَلًنا  اهلل  َقاَتَل  َيُقوُل:   
َمْت  النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َلَعَن اهلل اْلَيُهوَد ُحرِّ

ُحوُم َفَجَمُلوَها َفَباُعوَها«.1 َعَلْيِهُم الشُّ

1- أخرجه البخاري برقم: )3460( و)2223(، 
ومسلم برقم: )1582(.

اليهوُد يتحايلوَن على احلرام
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َعْن َأَنِس بن مالك  »َأنَّ َرُجاًل ِمَن 
َعىَل  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  َجاِرَيًة  َقَتَل  اْلَيُهوِد  
َوَرَضَخ  اْلَقِليِب،  َأْلَقاَها يِف  ُثمَّ  هَلَا،  ُحِلٍّ 
َجاَرِة، َفُأِخَذ، َفُأيِتَ بِِه َرُسوُل  َرْأَسَها بِاحْلِ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَمَر بِِه َأْن ُيْرَجَم َحتَّى َيُموَت، 

َفُرِجَم َحتَّى َماَت«1

ومسلم   ،)5295( برقم:  البخاري  أخرجه   -1
برقم: )1672( واللفظ له.

اليهود وقتل االأطفال
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قال:  َمْسُعوٍد   ْبَن  عبداهلل  َعْن 
»َشِهْدُت ِمَن املِْقَداِد ْبِن األَْسَوِد َمْشَهًدا، 
أَلَْن َأُكوَن َصاِحَبُه َأَحبُّ إَِلَّ ِمَّا ُعِدَل بِِه، 
ِكنَي،  َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيْدُعو َعىَل امُلرْشِ
ُموَسى:  َق��ْوُم  َقاَل  َكاَم  َنُقوُل  الَ  َفَقاَل: 
ٺ﴾1،  ڀ  ڀ  ﴿ڀ 
َوَلِكنَّا ُنَقاتُِل َعْن َيِمينَِك، َوَعْن ِشاَملَِك، 

َوَبنْيَ َيَدْيَك َوَخْلَفَك. 

1- من سورة املائدة: )24(.

رف�ُس اليهوِد القتاَل مع َنِبيِهم
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ُه.  َورَسَّ َوْجُهُه  َق  َأرْشَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َفَرَأْيُت 
َيْعنِي: َقْوَلُه«.1

1- أخرجه البخاري برقم: )3952( و)4609(.
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 : النَّبِيُّ  َقاَل  َقاَلْت:  َعاِئَشَة   َعْن 
»اللهمَّ َحبِّْب إَِلْينَا امَلِدينََة َكاَم َحبَّْبَت إَِلْينَا 
، َواْنُقْل مُحَّاَها1 إىَِل اجلُْحَفِة2،  َة َأْو َأَشدَّ َمكَّ

َنا َوَصاِعنَا«3. اللهمَّ َباِرْك َلنَا يِف ُمدِّ

1- هو ارتفاع شديد يف حرارة اجلسم يرتعش البدن بسببه.
واملغرب  ومرص  الشام  أهل  ميقات  اجلحفة:   -2
ابن  صحيح  يف  َحاتٍِم  َأُبو  َقاَل  رابغ.  تسمى  واليوم 
ى إىَِل  ُة يِف ُدَعاِء النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بنَقِل احْلُمَّ حبان)3724(: »اْلِعلَّ
اجلُْحَفِة وَأنَّ اجْلُْحَفَة ِحينَِئٍذ َكاَنْت َداَر اْلَيُهوِد َومَلْ َيُكْن هِبَا 

ُمْسِلٌم َفِمْن َأْجِلِه َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: )َواْنُقْل مُحَّاها إىَِل اجلحفة(«.
و)1889(   )6372( برقم:  البخاري  أخرجه   -3

و)3926( و)5654(، ومسلم برقم: )1376(.

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص َيدُعو على اليهود بالَوباء
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: َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة 
النََّصاَرى  َوالَ  اْلَيُهوَد  َتْبَدُؤوا  َقاَل:»الَ 
َطِريٍق،  يِف  َأَحَدُهْم  َلِقيُتْم  َفإَِذا  اَلِم،  بِالسَّ

وُه إىَِل َأْضَيِقِه«1. َفاْضَطرُّ

1- أخرجه مسلم برقم:  )2167(. 

يِة اإكراِم امل�شلِم على اليهودّي اأولوِّ
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ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُس��وَل  َأنَّ   : َعاِئَشَة  َعْن 
اَلَح  السِّ َوَوَضَع  اخْلَنَْدِق  َيْوَم  َرَجَع  مَلَّا 
يُل َوَقْد َعَصَب َرْأَسُه  َواْغَتَسَل َفَأَتاُه ِجْرِ

اْلُغَباُر.
اَلَح َفَواهلل َما َوَضْعُتُه.  َفَقاَل: َوَضْعَت السِّ

َفَقاَل َرُسوُل اهلل: »َفَأْيَن؟« 
َقاَل: َها ُهنَا، َوَأْوَمَأ إىَِل َبنِي ُقَرْيَظة. 

َقاَلْت: َفَخَرَج إَِلْيِهْم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.1

1- أخرجه البخاري برقم: )2813( و)4117(، 
ومسلم برقم: )1769( مطواًل.

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يقاتل اليهود لنق�شهم العهد
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َعْن َعْبِد اهلل بن مسعود  َقاَل: َقاَل 
َيِمنٍي  َعىَل  َحَلَف  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل 
اْمِرٍئ  َماَل  هِبَا  لَِيْقَتطَِع  َفاِجٌر  فِيَها  َوُهَو 

ُمْسِلٍم َلِقَي اهللَ َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن«. 

يِفَّ  َقْيٍس   ْبُن  اأْلَْشَعُث  َفَقاَل  َقاَل: 
َواهلل َكاَن َذلَِك َكاَن َبْينِي َوَبنْيَ َرُجٍل ِمْن 
ْمُتُه إىَِل النَّبِيِّ  اْلَيُهوِد َأْرٌض َفَجَحَديِن َفَقدَّ
َبيِّنٌَة؟  َأَلَك  َفَقاَل ِل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصِ:   
: اْحِلْف؛  ُقْلُت: اَل؛ َقاَل، َفَقاَل لِْلَيُهوِديِّ

اليهوُد و�َشِرَقُة االأر�س
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َيِْلَف  إًِذا  اهلل  َياَرُسوَل  ُقْلُت:  َقاَل: 
َتَعاىَل:  اهلل  َفَأْنَزَل  َقاَل:  باَِمِل؛  َوَيْذَه�َب 

ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ﴿ەئ  
ۆئ          ۈئ﴾1، إىَِل آِخِر اْلَيِة.2

1- سورة آل عمران: آية )77(.
2- أخرجه البخاري برقم: )2667( و)2417( 
و)2515(   )2669( و)2670(،  و)2666( 
له،  واللفظ  و)4550(،  و)4549(  و)2516( 

ومسلم برقم: )138(.
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ِف  َنْحُن  َبْينَا  َقاَل:  ُهَرْيَرَة   َأبِى  َعْن 
َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ  َرُسوُل  َخَرَج  امْل�َْسِجِد 
َحتَّى  َمَعُه  َفَخَرْجنَا  َيُوَد.  إىَِل  »اْنَطِلُقوا 

ِجْئنَا َبْيَت امْلِْدَراِس1.

َمْعرَشَ  َيا  َفَقاَل:  َفنَاَداُهْم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَم 
َيُوَد َأْسِلُموا َتْسَلُموا.

َفَقاُلوا: َبلَّْغَت َيا َأَبا اْلَقاِسِم. 

َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  هَلُْم  َفَقاَل  َقاَل: 

1- هو البيت أو املكان الذي يدرسون فيه.

ال �شلطاَن للَيهوِد على االأْر�س
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ُأِريُد َأْسِلُموا َتْسَلُموا . 

َفَقاُلوا: َقْد َبلَّْغَت َيا َأَبا اْلَقاِسِم.

 َفَقاَل هَلُْم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: َذلَِك ُأِريُد. 

ُثمَّ َقاهَلَا الثَّالَِثَة.

َوَرُسولِِه  هلل  األَْرُض  اَم  َأنَّ اْعَلُموا  َفَقاَل: 
َوإِنِّى ُأِريُد َأْن ُأْجِلَيُكْم ِمْن َهِذِه األَْرِض، 
َفَمْن َوَجَد ِمنُْكْم باَِملِِه1 َشْيًئا َفْلَيبِْعُه، َوإاِلَّ 

اَم األَْرُض هللِ َوَرُسولِِه«2. َفاْعَلُموا َأنَّ

1- املعنى أنه من كان له شء ال يمكنه محله فليبعه 
وليأخذ ثمنه.

2- أخرجه البخاري برقم: )7348( و)3167( 
و)6944(، ومسلم برقم: )1765(. 
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ُه َسِمَع َرُسوَل  عن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب: َأنَّ
اْلَيُهوَد،  »أَلُْخ��ِرَج��نَّ  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
اَل  َحتَّى  اْلَعَرِب  َجِزيَرِة  ِمْن  َوالنََّصاَرى 

َأَدَع إاِلَّ ُمْسِلم�ًا«.1

1- أخرجه مسلم برقم: )1767(.

االأَمُر باإخراِج اليهوِد من جزيَرِة العرِب
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: َأنَّ النَّبِيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم 
اليهوُد،  عليهم:  املغضوَب  »إِنَّ  َقاَل: 

نَي: النصارى«1. والضالِّ

 ،)19381( برقم:  “مسنده”  يف  أمحد  أخرجه   -1
وقال  و)2957(،   )2956( برقم:  والتمذي 
نعرفه  ال  غريب،  حسن  حديث  »هذا  التمذي: 
ابن  إال من حديث سامك بن حرب«، ويف صحيح 
حبان مطواًل برقم: )6246( و)7206(، وأبو يعىل 
يف “مسنده” برقم: )7179(، والطراين يف “املعجم 
برقم:  األوسط«  »واملعجم   )237( برقم:  الكبري” 
 ،)156( برقم:  “السنة”  يف  واملروزي   ،)3813(
الصحيحة” برقم:  “السلسلة  األلباين يف  وصححه 

.)3263(

الَيهود َمغ�شوب َعلِيِهم
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َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
ُيْدَرى  اِئيَل الَ  إرِْسَ َبنِي  ِمْن  ٌة  ُأمَّ »ُفِقَدْت 
إَِذا  اْلَفاَر،  إاِلَّ  ُأَراَها  الَ  َوإيِنِّ  َفَعَلْت!  َما 
َوإَِذا  ْب،  َترْشَ مَلْ  اإِلبِِل  َأْلَباُن  هَلَا  ُوِضَع 

َبْت«.  اِء رَشِ ُوِضَع هَلَا َأْلَباُن الشَّ
ْثُت َكْعًبا َفَقاَل: َأْنَت َسِمْعَت النَّبِيَّ  َفَحدَّ

ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُلُه؟ 
ُقْلُت: َنَعْم. َقاَل ِل ِمَراًرا. 

َفُقْلُت: َأَفَأْقَرُأ التَّْوَراة!1
ومسلم   ،)3305( برقم:  البخاري  أخرجه   -1

برقم: )2997(.

اأمٌة من بني اإ�شرائيل ُم�شخت َفاأًرا
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َرُسوَل  َأنَّ   : َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن 
ِمْن  ��اَل  جَّ ال��دَّ »َيْتَبُع  َق��اَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
َعَلْيِهُم  َأْلًفا  َسْبُعوَن  َأْصَبَهاَن،  َيُوِد 

َيالَِسُة1«2. الطَّ

معرب،  أعجمي  والطيلسان  طيلسان،  مجع   -1
خاٍل  بالبدن،  ييط  الكتف  يلبس عىل  ثوب  وهو 

من التفصيل واخلياطة.
2- أخرجه مسلم  برقم: )2944(.

ّجاِل اآِخرالزمان اْلَيُهوُد اأَْتَباُع الَدّ
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اهلل  َرُس��وَل  َأنَّ   : ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن 
ُيَقاتَِل  َحتَّى  اَعُة  السَّ َتُقوُم  »اَل  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، 
امْلُْسِلُموَن  َفَيْقُتُلُهُم  اْلَيُهوَد،  امْلُْسِلُموَن 
احْلََجِر  َوَراِء  ِمْن  اْلَيُهوِديُّ  َتبَِئ  خَيْ َحتَّى 
َيا  َجُر:  الشَّ َأِو  احْلََجُر  َفَيُقوُل  َجِر،  َوالشَّ
َخْلِفي،  َيُوِديٌّ  َهَذا  اهلل  َعْبَد  َيا  ُمْسِلُم 
ِمْن َشَجِر  ُه  َفإِنَّ اْلَغْرَقَد،  إاِلَّ  َفاْقُتْلُه،  َفَتَعاَل 

اْلَيُهوِد«1.

ومسلم   ،)2926( برقم:  البخاري  أخرجه   -1
برقم:  )2239( واللفظ له.

احلرُب الكونية اآخر الزمان �شد اليهود
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النَّبِيُّ  َخَرَج  َقاَل:  َأيُّوَب    َأيِب  َعْن 
َفَسِمَع  ْمُس،  الشَّ َوَجَبْت1  َوَق��ْد  ملسو هيلع هللا ىلص 
ُب يِف ُقُبوِرَها«.2 َصْوًتا، َفَقاَل:»َيُوُد ُتَعذَّ

1- أي غربت.
ومسلم   ،)1375( برقم:  البخاري  أخرجه   -2

برقم: )2869(.

ُبون يف قبورهم اليهود ُيعذَّ
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: َعْن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة 
اَل  بَِيِدِه،  ٍد  حُمَمَّ َنْفُس  ِذي  »َوالَّ َقاَل:  ُه  َأنَّ
 ، َيُوِديٌّ ِة  اأْلُمَّ َهِذِه  ِمْن  َأَحٌد  يِب  َيْسَمُع 
ِذي  ، ُثمَّ َيُموُت َومَلْ ُيْؤِمْن بِالَّ ايِنٌّ َواَل َنرْصَ
َأْصَحاِب  ِمْن  َكاَن  إاِلَّ  بِِه،  ُأْرِسْلُت 

النَّاِر«1.

1- أخرجه مسلم برقم:  )153(. 

ـــاِر اليهـــوُد مـن اأهــــِل النَّ
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قال:  اأْلَْشَعِريِّ   ُموَسى  َأيِب  َعْن 
َرُجٌل  َيُموُت  »اَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  َقاَل 
النَّاَر،  َمَكاَنُه  اهللُ  َأْدَخ��َل  إاِلَّ  ُمْسِلٌم، 

انِياًّا«.1 ا، َأْو َنرْصَ َيُوِدياًّ

يف  وأمحد   ،)2767 برقم:)  مسلم   أخرجه   -1
مسنده برقم: )19485(.

اِر بيهودٍي  فداُء امل�شلِم مَن النَّ
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