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 بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

 

 (1) إفساد بني إسرائيل

 

 :(2)بقلم: اإلمام محمد الناصر لدين هللا بن محمد الزمزمي الكتاني

وقضااانا ىلاا  بنااي ى اارالات بااي الكتاااا لت  ااد  بااي ا    }قاااهللا هللا الااال : 
الهماا بلنناا علااكم عباانا لناا وولاي با   بإذا جاء وعاد وو مراان ولتللن علوا كبارا.

ثم  نننا لكم الكرة علاامم وومادنناكم  شديد بجا وا خالهللا الديا  وكا  وعدا م لوال.
ى  وح نتم وح نتم  ن  اكم وى  و ا ام بلماا باإذا  ب مواهللا وبنان وجللناكم وكنر ن ارا.
ولاتباروا  ولادخلوا الم جد كما نخلاو  ووهللا مارةجاء وعد اآلخرة لا وؤوا وجوهكم 

نَاا ۡ  َوَجلَات ۡ  نَااۡ  عُاد ۡ  عُاداُّم ۡ  َوىِ  ۡ  ۡ  َحَمكُامۡ  وَ  يَار ۡ  َعَ ٰ  َ بُّكُمما علوا اتبارا. 
ِ ِريَن َحِصاًراۡ  َجَمنََّم ِلت ـٰ  .[8-4. ]اإل راء/ {َك

وهي مان وعاالم  . و ة بني ى رالات :ويقاهللا لما ،هذ  اآليات من  و ة اإل راء
ا القرآ  من عند هللا ال يـ ااه الباطت مان باان وملجزااه، وو  هذ نبوة  ادنا محمد

 يديه وال من خل ه انزيت من حكام حماد. 

 ،ال جت ا زلي الخالد للكالناات :وهو -و  هللا الال  قض  بي كتابه  :ب وهللا ذلك
 ،و  ي  ااد بناو ى اارالات باي ا    مااراان -  المبارم وقااد   المحتاوم ؤقضااا :وهاو

ضااانا ىلاا  بناي ى اارالات بااي الكتاااا لت  ااد  بااي وق } :بالخطااا ىلاا  بنااي ى اارالات
بحصار  ،، وقضا  هللا علاامم و  ي  ادوا ماراان{ا    مراان ولتللن علوا كبارا

باإذا جااء }و   الملركا  اآل ،  :ىب انهم بي ا    بي الماراان، وا    هاي
 {،بلننا علاكم عبانا لنا وولاي با   شاديد } وول  مراي اإلب ان :وي {.وعد ووالهما

كناياا   :والجااو  خااالهللا الااديا  {.خااالهللا الاديا بجا ااوا  : }الخطااا لبنااي ى اارالاتو
وهاو  ،وىذالهللا وىعناات وقمار ،عن كت ما يصاب نيا هم من اخرياب وهادم وىب اان

ما وصابمم بي اا يخمم القديم من صنوف اللذاا والماوا  علا  ويادي وعادالمم مان 
لتشامت  ؛نااوهللا ا اما بالاذاتنو  و  نلني عادنا مان وعادالمم وو نت ،مختلف ا جنا 
وكاا  }يقاوهللا هللا الاال   .والممم بي نكباامم وو زالمام وويالامام ،اآلي  كت وعدالمم

وقضاء نابذا ال مارن  ،ومراً محتوما -وعد ووالهما  -هذا الوعد  :وي {.وعدا م لوال
 له. 

ثاام  نننااا لكاام الكاارة علااامم ووماادنناكم باا مواهللا وبنااان وجللناااكم  : }يقاوهللا الااال 
 ،بانصارو  علا  وعادالمم وول اك ،والخطاا ما يزاهللا ىل  بني ى رالات {.نر ن اراوك

 :ويمدو  ب  باا النصر با مواهللا والرجاهللا واللتاان المصااحب للن اار. ويالحاا هناا
بمو مع الامون والامون مله، حاث ذكر وحدهما كاا  اآلخار ملاه، وهاذا  ؛ذكر الماهللا

                                                
ووذاعتما اإلذاع  والتل زيو  المغربي وقت ذ وىذاعات عربا   1967كتب هذا الت  ار ىثر نك   يوناو  )1(

 وخرى.
بن محمد بن جل ر الكتاني، اإلمام اللالم  المجاهد بي  هو: محمد الناصر لدين هللا بن محمد الزمزمي )2(

، وانتقت للشام، ثم ل ا ، ومنما ىل  1334 بات هللا، المد   المحاضر، ولد بالمدين  المنو ة عام 
، ومنما عان للمغرا حاث ا توطن الرباط التي اوبي 1380اطوا ، ثم ا توطن مصر ىل  نحو عام 

. وخذ الللم عن وعالم المغرا والمشرق، وشا ك بي الحرك  1394بضواحاما بي حانث  ار عام 
الوطنا  المغربا  ضد اال تلما ين ال رن ي واإل باني، ون   بملاهد اطوا ، ثم بجاملات الرباط 
وبدا  الحديث الح نا ، وو س مكتب المغرا اللربي بالجامل  اللربا  بالقاهرة، وكا  له نو   ياني 

شاعرا بحال. ارك  – حمه هللا الال   –شماهللا ىبريقاا، وىل  جانب ذلك كا  بي الحركات اال تقاللا  ب
مؤل ات طبع منما: "عاو  اآلثا  باما اواار من ا حانيث وا خبا "، و"قاد ا وابد من مختلف النكت 
وال والد" طبع بدا  الكتب الللما ، وله نيوا  قاد الطبع بي جزوين، ىل  غار ذلك من المؤل ات التي 

 .ا ارى النو  بلد.. حمه هللا الال لم
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والغلب  وال وز واالنتصا  من ا عاداء،  منذ اا يخمم ا وهللا، ونلم  الجا  وال لطا 
واإلح ا  ب نماا  ،ها وا تمرا ها واال تمتاع بما من الملرب  ب نما نلم ءا تمد بقا

الاذات  :وهاي ؛   ذااك لن ادوم، بمدن نوامماا مان ذات وخارى ؛آاا  من غار ذااك
با  هاذ  ا بدي  التي امد الذوات وام ك بما عن التالشي ىلا  الوقات المقار  لماا. وآ

بمتا   ،وونماا باك ونات ،اإلح ا  ب نما شيء ذااي طبالاي صاان  مان ذاااك :النلم 
وبدو يحس الخاوف مان  ،بقد صاحبه اال تمتاع بما ؛اوضحت النلم  لمذا اإلح ا 

و  ازوهللا، ولذلك ونذ  هللا بني ى رالات الذين وعان لمام الكارة علا  وعادالمم وومادهم 
ى  وح اانتم وح اانتم } :را، بقاااهللا لماام وثاار ذلااكبااا مواهللا والبنااان وجللماام وكناار ن ااا

 .{ ن  كم وى  و  ام بلما

 ،وهاي الماارة النانااا  مان مراااي ىب اان بنااي ى اارالات {:باإذا جاااء وعاد اآلخاارة}
ويجللاو  وكنار ن اارا ب االئ طاالراامم ونبابااامم  ،وذلك ىذ يمدو  با مواهللا واللتان

ويح او  بالنصار  ،احاتمم ومن يحماممم من و المم ومن بوقمم ومن ،ومت جراامم
 ارالالاتمم، بانتصارو  النصار الم ااجم الماذهت ىمان  :وي ؛والظ ر آااا من ذواامام

 عل  وعدالمم بي الوقت الذي كا  يلتقد ونمم قد انتموا ىل  مصارهم المحتوم. 

بامادمو  القارى علا   ،وي  دو  ب انا كبارا ،بي هذا الوقت يللو  علوا كبارا
وير لو   ،عل   اكناما، ويذبحو  ا ط اهللا بي حجر ومماامم ويدكو  المد  ،وهلما
باال اماوت بت اتري   ،ما وماا اازاهللا احرقمااواعقمم عل  ا ج ام البشري  بتحرقبص

واللرا باي  االر  ،وال الاش لت لم من الحرق، وىذا بالم لمان بي جماع وقطا هم
ا قصا  وولا  نيا هم وقد بوج وا با تااللمم عل  ا    المقد   وعل  الم اجد 

م ووجو  موجوه وا وءُ  ،الم لمان وجو ُ  بت ونُّ  ؛القبلتان وثالث الحرمان الشري ان
 {.بإذا جاء وعد اآلخرة لا اوؤوا وجاوهكم} :باقوهللا هللا الال  وقد ام وعد  ،اللرا

وهذا خطاا لنا ال لبني ى ارالات، بوجوهناا هاي التاي  ااءت بماا قاد نا وناه النصار 
ولاادخلوا  }هم، ثام قااهللا الاال : هاو الاالي اإل ارالالاان واتباارُ وىذا  ،بإذا هو ال شات

ولام  ،الم اجد ا قصا  :وهو {.الم جد كما نخلو  ووهللا مرة ولاتبروا ما علوا اتبارا
 يدخلو  بلد آخر عمدهم بدخوله ىال اآل .

ووحي هللا ىل  نبااه  ،ومن عند هللا ،وهذا الدلات القاطع عل  و  القرآ  كتاا هللا
 .!وو  باطلمم  ازوهللا ،ووننا عل  الحق وونمم عل  الباطت ، محمد

وىلا  اللارا باي  ،وهذ  هي البشرى اللظام  ىل  الم لمان بي جماع وقطاا هم
وو  ىب اانهم  ،و  هذ  المرة النانا  هي امام وعد هللا لبني ى ارالات :مختلف نيا هم

هم باي ىب اانهم باي هاذ  قد نادن هللا  ابحانه بللاوب ؛وو  الجول  القانم  لنا ،قد انتم 
لا وؤوا وجاوهكم ولاادخلوا الم اجد  } :المرة النانا  بلد نخولمم ىل  الم جد، بقاهللا

التااادمار والماااالك  :والتتباااار .{كماااا نخلاااو  ووهللا مااارة ولاتباااروا ماااا علاااوا اتباااارا
وباي المملكا   ،وهو الحاصت اآل  بي بل طان ،والتخريب، اتبارا بظالا ال يوصف

 وبي الشام من و    و يا.  ،وبي اللريش من و   مصر ا  ننا  الماشما ،

 {.ع ا   بكام و  يارحمكم} :وقد اوجه هللا الكريم بخطابه  بحانه ىلانا بقاهللا لنا
وهتااك  ،وهاذا اوجااه ىلماي كاريم ىلاناا با   نتااوا ىلااه عماا نحان علااه مان ملاصااه

لناااا علااا  والجاااروة واال اااتمتا  بااا مر هللا، وىقبا ،علااا  مقد اااااه ةوالناااو  ،حرماااااه
الشاطا  وصدنا عن هللا، وذهااا  يحناا وا ارق كلمتناا، نتاوا ىلااه يرحمناا ويرباع 

 ويلاد ىلانا و ضنا ونيا نا.  ،ش ننا وينصرنا عل  عدونا

 -جات هللا وعاز  -بامادننا  ؛ومن وجت ذلك يحاذ نا  ا اللاالمان و  ناتلا بتياااه
ماان التمتااك الروحااي  بامااا ىذا عاادنا  ااارانا ا ولاا  وا ااتمرينا علاا  مااا نحاان باااه

  }وى  عدام عدنا وجللنا جمنم للكابرين حصارا{.باقوهللا:  ،وا خالقي والماني
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 ،وال وعلام باي الم  ارين وحادا اهتادى ىلا  ا  اار هاذ  اآلياات ا  اارنا لماا اآل 
وال  .ووحااداث التااا ي  هاي الت  ااار الااواقلي آليااااه ،بالادهر هااو الااذي ي  ار القاارآ 

 اهلل.بحوهللا وقوة ىال 

بمي وهللا لنا علامم، باتمنوا باه وانصارو   ؛بشروا ويما الم لمو  بالكرة النانا ب 
يمابكم  ؛وكونوا يدا واحادة علا  وعادالكم ،واعتصموا بحبله ،وعونوا ىلاه ،ينصركم

 ويجلت ومركم ىل  خار. ،ويمنحكم اللابا  ،القوة

ديت باااإل ، ولاااذلك عُااا ،ووحاناااا ىلاااامم :وي .نت ملنااا  اإليحااااءقاااد ضااام   .1
 كتبنا علامم. :وي .عل  :ت ىل  بملن وب ر

المح ااو) )قصاا   .وباااللوئ ،وبااإ انة الجاانس ،ب اارو  بااالتو اة :الكتاااا .2
 القد ي  وابن عبا (.

باتلق  بماا  ،جرى الق مبإجراء القضاء مَ  {،قضانا} :جواا {. لت  دُ } .3
 يتلق  به.

 وبات المقد . ،وا    ب روها بإ انة الجنس، وبالشام .4

 ؛راااا  ا  ااارات اضااطربت بامااا وقااواهللا الم  اارينوب اارت الم ،مااراان .5
ضااع " :قاالوا حاان حملات ،اامماو  بماريم ؛قتت زكريا :ب  رت المراا  ب   ا ول 

قتت شلاا وقاد  :بقطلو  بالمنشا  بي الشجرة، وب رت ب نما "،بنت  ادنا حت  زنت
لناناا  قتت. وب ارت اوو  زكريا لم يُ  ،طع بالمنشا وونه هو الذي قُ  ،لث بلد مو  بُ 

 ،و اةتااغااارهم لل :وب اروا ا ولا  ب نماا .قتت يحا  وعملمم عل  قتت عا   :ب نما
 قتت زكريا ويحا . :والنانا  ،وعدم اللمت بما

 ."قطع بشيءبال يُ  ؛لم ي  ر هللا المراان" :وقاهللا الجبالي .6

 :وقاالوا ،جاالوت وجناون  :ب روا اللباان با نمم  {:بلننا علاكم عبانا لنا} .7
 ،هاام بختنصاار والااروم :هاام اللمالقاا ، وقااالوا :لااك باباات وجنااون ، وقااالوا اانما يب م

 وكا  بان البلث والروم مال  عام باما قالو .
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