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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

ده ال شـريك لـه   احلمد هللا الذي شرع وقدر، وخلق ويسر، وأشهد أن ال إله إال اهللا وح
رسول اهللا حقا ونبيه  شهادة أرجو ا النجاح والفالح يوم لقائه، وأشهد أن نبينا حممدا 

صدقا، شهادة يسعد ا من جاء ا يوم القيامة سعادة ال شقاء بعدها، وأصلي وأسلم على 
 .أما بعد. من بعثه ربه باحلنيفية السمحة، والشريعة التامة، والرسالة اخلامتة

سنن اهللا يف هذا الكون سنة املدافعة، فيدفع الباطل باحلق، والضالل باهلدى قـال عـز    فمن
 وصلَوات وبِيع لَّهدمت صوامع بِبعضٍ بعضهم الناس اللَّه دفْع ولَوال :شانه وتعاىل سلطانه

اجِدسمو ذْكَرا ييهف ما اسريكَث اللَّه نصلَينَّور ن اللَّهم هرنصإِنَّ ي ـ  اللَّه سـورة  زلَقَوِي عزِي
نـهم وعقـوهلم   للبشر من الشرائع ما حيفظ عليهم ديومن أجل ذلك شرع اهللا  .٤٠احلج، 

 وأمواهلم وأعراضهم وذريام، فكانت شرائعه رمحة للعاملني، 
ال من رحم اهللا، وال يقف استغىن طغى، وإذا ملك ظلم، وإذا عز استبد، إ اإذ وألن اإلنسان

ظلم واستبداد البشر عند حد، فينتقل من التطاول على البشر إىل التطاول على اهللا، ويفتري 
هم، ويزعم أن اهللا هو الذي أمرهم ـذا  سب إليه إفك البشر وظلمهم وافتراءعلى اهللا وين

 وجـدنا  قَالُواْ واْ فَاحشةًفَعلُ وإِذَا : الظلم واالستبداد والبغي، قال جل ثناؤه خمربا عن هذا
قُلْ  .تعلَمون الَ اللَّه ما علَى أَتقُولُونَ بِالْفَحشاء يأْمر اللَّه الَ إِنَّ قُلْ بِها واللَّه أَمرنا آباءنا علَيها

ري أَمبر طسبِالْق ،هـذا  مث يتمادى الغي والكفر فيدون كـل  . ٢٩، ٢٨سورة األعراف
 فَويـلٌ  : اإلفك يف كتاب فيزعم أنه من عند اهللا، وأن اهللا أمر ذا، قال سبحانه وتعـاىل 

ينونَ لِّلَّذبكْتي ابتالْك ثُم يهِمدقُولُونَ بِأَيـذَا يه نم ندواْ عرتشيل اللَّه ناً بِهيالً ثَملٌ قَليم فَولَّه 
تعاىل اهللا عما يقول الظاملون  .٧٩قرة،سورة الب يكِْسبونَ مما لَّهم وويلٌ يهِمأَيد كَتبت مما

 .علوا كبريا
ومن أجل ذلك وغريه يرسل اهللا الرسل بالشرائع ليستقيم الناس على جادة اهلدى، وأن يعبد 

اغي، وأن اهللا وحده ال شريك له، وأن تكف يد املعتدي، وأن ينصف املظلوم، وأن يردع الب
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 ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ حتى الَ وقَاتلُوهم : يكون الدين كله هللا، قال عز شأنه وتعاىل سلطانه
ينالد لّه كُلُّهاْ لوهانت ا فَإِنَّ فَإِنبِم لُونَ اللَّهمعي ريصب ،٣٩سورة األنفال . 

د والنصارى أنه وحي اهللا وأنـه معصـوم   الذي يزعم اليهو مكتاويف هذا البحث نتناول 
ومقدس، وهو مشتمل على كل ما يتعلق حبروم مع خصومهم وكيف يتعـاملون معهـم   
ويفعلون م، ويزعمون فوق ذلك أن هذا دين اهللا وأن اهللا أمرهم ـذا، وهـم يف هـذا    

م يف مشاون للذين كفروا كما أخربت عن ذلك آية سورة األعراف املتقدمة، كما شاوه
النصـارى   اللَّـه وقَالَـت   ابن عزير الْيهود وقَالَت : باب االعتقاد، قال لتعاىل خمربا عنهم

ِسيحالْم ناب كذَل م اللَّهلُهونَ قَوؤاهضي هِماهلَ بِأَفْوقَو ينواْ الَّذن كَفَرلُ مى قَبأَن اللَّه ملَهقَات 
 .٣٠سورة التوبة،  يؤفَكُونَ

ومل يقف األمر عند هذا احلد، ولعمر احلق إنه لعظيم، بل زادوا عليه فتراهم يتطاولون على 
... ويزعمون أن دينه انتشر حبد السيف وأنه نيب السيف دين اإلسالم وعلى نيب اإلسالم 

رون علـى  مث سار يف ركبهم طغام ممن ينتسبون إىل اإلسالم يرددون ما قالوا، وقلدهم آخ
 .جهل منهم حبقيقة دينهم وحبقيقة ما افتراه عدوهم

ورغبة يف كشف الباطل وتعريته، وهتك أستاره وكشف أسراره، وإرشادا للضال، وتنبيهـا  
، وطلبـا ملرضـاة ريب   للغافل، ودفاعا عن سنة سيد املرسلني وبيان منهج إمام املوحدين 

ل كتام املقدس ومن خالل شواهد درست موقف اليهود والنصارى من خمالفيهم من خال
 :إىل قسمني ق هذه الغاية، وقد قسمت هذه الدراسةمن التاريخ لتحقي

، وقد جعلته عندهم كتاب املقدسالتمييز العنصري الذي اشتمل عليه القسم األول يتناول ال
 ول، أما التمهيد فتناولت فيه أسباب كتابة هذا البحث، وأما املبحث األيف متهيد ومبحثني 

املقدس عند اليهود والنصارى، وموقف املسـلم مـن هـذا     مكتافقد أوردت فيه مكانة 
املقدس، وقد أوردت فيه  مكتالتمييز العنصري يف االثاين فتناولت فيه  حثاملب الكتاب، أما

 .عندهم كتاب املقدسالتمييز العنصري الذي اشتمل عليه مطالب عدة توضح هذا ال
هذا البحث الذي بني أيدينا فقد قسمته إىل مقدمة ومبحثني وخامتـة،   أما القسم الثاين وهو

املقدس، ويف املبحث الثاين  مكتاول تشريعات احلرب اليت جاء ا وتناولت يف املبحث األ
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استعرضت فيه التطبيقات الفعلية هلذه التشريعات يف ماضيهم السحيق، واستصحبت صورا 
أن هذه التشريعات مل تكن مدونات مهجورة منسية؛ بل  من تارخيهم املاضي واملعاصر لبيان

، ومنهج متبع، وقارنت هذه التشريعات أو التطبيقـات بشـريعة   عندهم هي عقيدة مقدسة
اإلسالم وبفعل األماجد من قادة األمة اإلسالمية عرب التاريخ، ويف اخلامتة أوردت النتائج اليت 

 .توصلت إليها يف هذا البحث
قدمة أشكر اهللا الذي استعملنا يف هذا امليدان الشريف، ووفقنا للذود عـن  ويف ختام هذه امل

، مث أشكر كل من أسهم معي يف إخراج هذا البحث، واسأل اهللا أن  سلني رمنهج سيد امل
جيعله صاحلا خالصا، وأن جيعله حجة لنا ال علينا؛ إنه ويل ذلك وموليه والقادر عليه، وصلى 

 .    ا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا، واحلمد هللا رب العاملنياهللا وسلم وبارك على نبين
 كتبه

 حممد بن عبد اهللا بن صاحل السحيم. د
ams_1423@hotmail.com   ١١٣٤٢، الرياض ٢٦١٠٣٢ص ب 
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 املقدس مكتاأحكام احلرب يف : املبحث األول
 الْقتالُ علَيكُم كُتب: يف تاريخ األمم خيار صعب، وهي كره للنفوس، قال تعاىلاحلرب 

وهو هكُر لَّكُم   ،أي شديد عليكم ومشـقة ) وهو كره لكم(وقوله . ٢١٦سورة البقرة، 
   )0F١(.ءمع مشقة السفر وجمالدة األعدا ،فإنه إما أن يقتل أو جيرح ؛وهو كذلك

األمم اليت قد تعجز أن تصل إىل إحقاق احلق ورفع الظلم إال من وهي آخر العالج بني 
هي مع ذلك يف و... خالل احلرب اليت تعيد احلق إىل نصابه، وتردع الباغي وتنصف املظلوم

والعالقات الدولية تسري وفق قواعد عامة ومبادئ سامية، فال يقتل جريح كل الشرائع اإلهلية 
مل يقاتل من امرأة ، وال ميثل جبثث األموات، وال يقتل من وال أسري، وال حترق فيها األوطان

 ...أو طفل أو حيوان أو شيخ

مل تسر األصول املعتربة يف احلروب؟ ال  املقدس على هذه مكتاولكن هل سارت شرائع 
عليها بل جاءت بشرائع دموية مرعبة للحياة ولألحياء، وسأسوق للقارئ بعض ما تضمنته 

 ، أوق باحلرب سواء وردت على سبيل التشريع املتعلق باحلرب ابتداًءكتبهم من شرائع تتعل
 :فمن ذلك. كانت خربا عن رعب وحرب ماضية

أن يضرب مجيع سكان املدينة الرجال والنساء واألطفال وحىت احليوان : احلكم األول 
اء يف بالسيف سواء املقاتل أو غريه، وحترق املدينة كاملة بكل ما اشتملت عليه من متاع، ج

ضربا تضرِب سكَّانَ تلْك الْمدينة بِحد السيف، وتحرمها ف:(سفر التثنية، بل سفر احلرب
فيالس دا بِحهمائهب عا ميها ف١٦. بِكُلِّ م رِقحتا، وهتاحس طسا إِلَى وهتعتكُلَّ أَم عمجت

  .١٣تثنية).ى اَألبد الَ تبنى بعدنةَ وكُلَّ أَمتعتها كَاملَةً للرب إِهلك، فَتكُونُ تالُ إِلَبِالنارِ الْمدي

فَاآلنَ اذْهب واضرِب عماليق، ٣:(وهذا القتل ال يستبقي طفال وال امرأة ففي صموئيل
اقْتلْ رجالً وامرأَةً، طفْالً ورضيعا، بقَرا وغَنما، جمالً  وحرموا كُلَّ ما لَه والَ تعف عنهم بلِ

 . ١٥األولصموئيل  .)وحمارا

                                                 
 .١/٢٥٣تفسري القرآن العظيم   ) ١(
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وكَانَ في تلْك اللَّيلَة أَنَّ مالَك الرب خرج وضرب من جيشِ أَشور مئَةَ أَلْف وخمسةً ٣٥ (   -
 .٢٠ملوك الثاين  .)لَما بكَّروا صباحا إِذَا هم جميعا جثَثٌ ميتةٌو. وثَمانِني أَلْفًا

(وهلذا السفْرِ مكانة عظيمة عند اليهود والنصارى –حزقيال  وجاء يف
1F

الوعيد بـاهلالك   – ) ١
ولكن هذه النصوص مل تستثن صبيا أو  ،ألا قد أساءت إىل اليهود ؛واالنتقام من أمم كاملة

من أَجلِ أَنَّ أَدوم قَد : هكَذَا قَالَ السيد الرب« حيوانا بل نصت على اإلبادة التامة،شيخا أو 
 ،هنم قَمتاناَءةً واَء إِسأَسوذَا وهي تيلَى بقَامِ عتلَ بِاالنم١٣ع بالـر ديهكَذَا قَالَ الس كذلل :

وملَى أَدي عدي دأَماوابرا خهريأُصانَ، وويالْحانَ وسا اِإلنهنم أَقْطَعانَ . ، ودإِلَى دنِ وميالت نم
فيقُطُونَ بِالسسبِي ١٤. يضكَغ وملُونَ بِأَدفْعيلَ، فَيائربِي إِسعش دبِي ومي أَدي فتقْملُ نعأَجو

مـن أَجـلِ أَنَّ   : هكَذَا قَالَ السيد الرب  .نقْمتي، يقُولُ السيد الرب وكَسخطي، فَيعرِفُونَ
  ـدع ـنابِ مرلْخل توإِلَى الْم ةانةً بِاِإلهقْموا نقَمتانقَامِ، وتلُوا بِاالنمع قَد نيينِيطسلالْف ةاو

 ،ةيدهكَذ١٦َأَب كذلفَلبالر ديـلُ    : ا قَالَ السأْصتأَسو نيينِيـطسللَـى الْفي عدي دذَا أَمهأَن
وأُجرِي علَيهِم نقْمات عظيمةً بِتأْديبِ سـخط،  ١٧. الْكَرِيتيني، وأُهلك بقيةَ ساحلِ الْبحرِ

 .٢٥حزقيال  .»أَجعلُ نقْمتي علَيهِم فَيعلَمونَ أَني أَنا الرب، إِذْ
اإلبادة بل تريب على االستعالء على اآلخـرين وترسـم    إن النصوص ال تكتفي بأن تشرع

وتكُونُ بقيةُ يعقُوب في وسـط شـعوبٍ   ٧:(إستراتيجية اإلبادة كما وردت يف سفر ميخا 
،بالر دنع نى مدكَالن ريِيننِـي   كَثبل بِرصالَ يا وانسإِن رظتني الَ يبِ الَّذشلَى الْعابِلِ عكَالْو

وتكُونُ بقيةُ يعقُوب بين اُألممِ في وسط شعوبٍ كَثريِين كَاَألسد بـين وحـوشِ   ٨. الْبشرِ
. ، الَّذي إِذَا عبر يدوس ويفْترِس ولَـيس مـن ينقـذُ   الْوعرِ، كَشبلِ اَألسد بين قُطْعان الْغنمِ

٩كائدكُلُّ أَع قَرِضنيو يكضغبلَى مع كدي عفترت٥ميخا  .)ل 
ويكملُ رسم اإلستراتيجية سفر اخلروج ويقدم جدولة اإلبادة واهلالك، إا إبادة متدرجـة،  

ة، وقد روعي التدرج ال رمحة بالشعوب اليت حق عليها اهلالك؛ ونفي شامل لألجناس ااور
ولكن رمحة بالعنصر الذي شرعت اإلبادة من أجله؛ لئال يستوحش يف األرض؛ وتكثر عليه 

                                                 
انظر كتاب وادي الرؤيا يف تفسري رؤيا حزقيال أو إحياء عظام بين إسرائيل، هل يتحول اليهود للمسيحية )  (١

 .كشرط لعودة املسيح؟ تأليف جورج بوش؛ اجلد
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فَتطْـرد الْحـويني   . وأُرسلُ أَمامـك الزنـابِري  ٢٨:(وحوش الربية، فقد جاء يف هذا السفر
و نيانِيعالْكَنوكامأَم نم نيثِّي٢٩. الْح   ـريصـئَالَّ تل ،ةداحو ةني سف كامأَم نم مهدالَ أَطْر

ةيرالْب وشحو كلَيع كْثُرةً، فَترِبخ ض٣٠. اَألر  ـرثْمإِلَى أَنْ ت كامأَم نم مهديالً أَطْريالً قَلقَل
ضاَألر كلمتإِلَـى   ٣١. و ـةيرالْب نمو ،نيطسلرِ فحإِلَى ب وفرِ سحب نم كومخلُ تعأَجو

والَ  الَ تقْطَع معهـم ٣٢. فَإِني أَدفَع إِلَى أَيديكُم سكَّانَ اَألرضِ، فَتطْردهم من أَمامك. النهرِ
إن هذه الشعوب ال تستأصل لعصياا وخمالفتها للشـريعة؛   .٢٣خروج  .)مع آلهتهِم عهدا

إمنا تستأصل بسبب العنصر، إنه التطهري العرقي والتصفية اجلسدية اليت تقتضي طرد املخالف 
 . وامتالك أرضه، وعدم قطع العهد معه

 وبعد أن تستكْمل إستراتيجية اإلبادة تأيت التشريعات املتضمنة لكيفية التعامل مع الشعوب
متى أَتى بِك الرب إِهلُك إِلَى اَألرضِ الَّتي ١«ااورة بعد تطهري املكان منها، ففي سفر التثنية

كامأَم نةً مريا كَثوبعش دطَرا، وكَهلتمتا لهلٌ إِلَياخد تأَن : نيياشجالْجِرو نيثِّيالْح
الْكَنو نيورِياَألمو ،كنم ظَمأَعو وبٍ أَكْثَرعش عبس ،نييوسبالْيو نييوالْحو نييرِزالْفو نيانِيع

٢مهمرحت كفَإِن ،مهتبرضو ،كامأَم إِهلُك بالر مهفَعدو . قفشالَ تا، ودهع ملَه قْطَعالَ ت
 ،هِملَيال٣َعو مهراهصت .نِكذْ البأْخالَ ت هبِنتو ،نِهالب طعالَ ت كتني ٤. بائرو نم كناب دري هَألن

ولكن هكَذَا تفْعلُونَ ٥. فَيعبد آلهةً أُخرى، فَيحمى غَضب الرب علَيكُم ويهلكُكُم سرِيعا
ونَ: بِهِممدهت  ميلَهاثمرِقُونَ تحتو ،مهارِيوونَ سقَطِّعتو ،مهابصونَ أَنركَستو ،مهذَابِحم

إِياك قَد اختار الرب إِهلُك لتكُونَ لَه شعبا . َألنك أَنت شعب مقَدس للرب إِهلك٦. بِالنارِ
لَيس من كَونِكُم أَكْثَر من سائرِ ٧شعوبِ الَّذين علَى وجه اَألرضِ، أَخص من جميعِ ال

بلْ من محبة الرب ٨. الشعوبِ، الْتصق الرب بِكُم واختاركُم، َألنكُم أَقَلُّ من سائرِ الشعوبِ
أَقْسم آلبائكُم، أَخرجكُم الرب بِيد شديدة وفَداكُم من بيت  إِياكُم، وحفْظه الْقَسم الَّذي

فَاعلَم أَنَّ الرب إِهلَك هو اُهللا، اِإلله اَألمني، الْحافظُ الْعهد ٩الْعبودية من يد فرعونَ ملك مصر
ونبحي ينلَّذانَ لساِإلحجِيل،و إِلَى أَلْف اهايصفَظُونَ وحيو ١٠ه هونضغبي ينازِي الَّذجالْمو

مكَهلهيل هِموهجبِو .هضغبي نهِلُ ممالَ ي .ازِيهجي هِهج١١. بِو ضائالْفَرا وايصالْو فَظفَاح
ل موالْي يكا أُوصي أَنالَّت كَاماَألحاولَهمع٧تثنية  )ت . 
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 -سبعة شعوب كاملة تطرد من أوطاا، ومينع الشعب املقدس كما زعموا ذي هي  فها
من أن يقطع معهم عهدا، أو يتزوج منهم أو يزوجهم، والعجيب أن هذا النص يشهد على 
أن هؤالء القوم الذين طهرت األرض من أهلها بسببهم ليس ذلك راجع لكثرم، أو 

وإمنا من حمبة الرب هلم فقط وبسبب القسم الذي قطعه مع آبائهم من قبل، لصالحهم، 
والثابت يف العقل والنقل أن اهللا ليس بينه وبني أحد من خلقه سبب وال نسب إال التقوى 
فمن جاء ا فاز ووجد النصر والتمكني اإلهلي، ومن جاء بنسب شريف وعمل خبيث فقد 

 . أحاط به عمله، وأوبقته خطيئته

(عن قتل النساء والولدان، ي الرسول  ارن هذا معق
2F

وقارن هذا الفعل الشنيع مع  ) ١
من قتل معاهدا مل :(التوجيه النبوي الكرمي الذي حيفظ حق املخالف غري احلريب بقوله 

حقن لدم عهد ومعاهد، وفهنا  )3F٢( )يرح رائحة اجلنة وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاما
راين، واإلسالم مع ذلك حيكم بكفرمها، وحيفظ دمهما إذا كانا معاهدين أو اليهودي أو النص

  . مستأمنني

أن تستبقى أسرة من املدينة مقابل قيامها بالتجسس لصاحل الغزاة، فحينئذ : احلكم الثاين
حترق املدينة بعد إخراج األسرة املتعاونة، أما الفضة والذهب واحلديد والنحاس فال يناهلا 

وقَالَ يشوع للرجلَينِ اللَّذَينِ ٢٢:(جاء يف سفر يشوع. ل جتعل يف خزانة رب الذهباحلريق؛ ب
ضا اَألرسسجا «: تا كَما لَهكُلَّ مأَةَ ورالْم اكنه نا مرِجأَخو ةانِيالز أَةرالْم تيالَ بخاد

الْجاسوسان وأَخرجا راحاب وأَباها وأُمها وإِخوتها وكُلَّ  فَدخلَ الْغالَمان٢٣. »حلَفْتما لَها
وأَحرقُوا الْمدينةَ بِالنارِ مع ٢٤. ما لَها، وأَخرجا كُلَّ عشائرِها وتركَاهم خارِج محلَّة إِسرائيلَ

. هب وآنِيةُ النحاسِ والْحديد جعلُوها في خزانة بيت الربكُلِّ ما بِها، إِنما الْفضةُ والذَّ
واستحيا يشوع راحاب الزانِيةَ وبيت أَبِيها وكُلَّ ما لَها، وسكَنت في وسط إِسرائيلَ إِلَى ٢٥

 .٦يشوع  .)اللَّذَينِ أَرسلَهما يشوع لكَي يتجسسا أَرِحيا هذَا الْيومِ، َألنها خبأَت الْمرسلَينِ

                                                 
 .٩/٧٩السنن الكربى للبيهقي )  (١
 .٣/١١٥٥البخاري  صحيح)  (٢
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ففي اخلرب الذي ساقه يشوع عن غزوه لبلدة . أال يبقى شارد وال طريد: احلكم الثالث 
ع يشو).نهم شارِد والَ منفَلتوضربوهم حتى لَم يبق م: (عاي وماذا انتهى إليه أمرها قال

٨. 

قتل امللوك وتعليق جثثهم على أبواب املدينة إىل املساء ففي سفر يشوع تكملة : احلكم الرابع
وأَحرق يشوع عاي ٢٨:(رواية خرب يشوع مع بلدة عاي مما يتعلق مبلك البلدة وهي قوله 

. علَّقَه علَى الْخشبة إِلَى وقْت الْمساِءوملك عايٍ ٢٩. وجعلَها تال أَبديا خرابا إِلَى هذَا الْيومِ
وعند غُروبِ الشمسِ أَمر يشوع فَأَنزلُوا جثَّته عنِ الْخشبة وطَرحوها عند مدخلِ بابِ 

 ويف اإلصحاح. ٨يشوع  .)الْمدينة، وأَقَاموا علَيها رجمةَ حجارة عظيمةً إِلَى هذَا الْيومِ
وضربهم يشوع بعد ذلك وقَتلَهم وعلَّقَهم علَى خمسِ خشبٍ، وبقُوا معلَّقني ٢٦: (العاشر منه

وهذا يذكرنا باملآل الذي انتهى إليه أمر حاكم  .١٠يشوع). علَى الْخشبِ حتى الْمساِء
 .العراق السابق صدام حسني

لكنِ ٢٧(: تركها واستبقاؤها غنيمةحتريق احليوانات أو قتلها تبعا للسكان أو : كم اخلامساحل
 بِه ري أَمالَّذ بلِ الرقَو بسح فُِسهِميلُ َألنائرا إِسهبهن ةيندالْم لْكةُ تغَنِيمو مائهالْبوعشي (.

 .٣و٢،ثله يف التثنيةوم. ١١ومثل هذا النص يف يشوع  .٨يشوع 

معاملة خاصة وهي عرقبة  -اليت عقد بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة  -وللخيل 
 .١١يشوع  .)عرقَب خيلَهم. الرب فَفَعلَ يشوع بِهِم كَما قَالَ لَه٩:(اخليل

صوصا لكننا جند نالبهائم مع سائر الغنائم، و كان احلكم يقضي بنهبففي النص السابق 
 أخرى ختربنا أم مل يلتزموا هذا احلكم يف كل األحوال بل أحيانا يكون حكمها التحرمي

ورجع رِجالُ بنِي إِسرائيلَ إِلَى بنِي ٤٨(يف سفر القضاة  القتل حبد السيف، فمن ذلك ماجاءو
رِهبِأَس ةيندالْم نم فيالس دبِح موهبرضو نيامينبجِدا وى كُلَّ متح ،مائهى الْبتقضاة  .)ا، ح

٢٠. 
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وصعد الشعب إِلَى الْمدينة كُلُّ رجل مع :( السادس اإلصحاحيف سفر يشوع  وجاء
ل وشيخٍ، وحرموا كُلَّ ما في الْمدينة من رجل وامرأَة، من طف٢١ْ. وجهِه، وأَخذُوا الْمدينةَ

فيالس دبِح ريمالْحو منالْغو قَرى الْبت٦يشوع  .)ح. 

 :األبرار واألشرار ففي سفر حزقيالأن تكون احلرب بال هدف فيقتل فيها : احلكم السادس
ن غمده فَأَقْطَع منك هأَنذَا علَيك، وأَستلُّ سيفي م: هكَذَا قَالَ الرب: وقُلْ َألرضِ إِسرائيلَ(

يررالشو يقد٤. الص ني مفيس جرخي كذلفَل ،يررالشو يقدالص كنم ي أَقْطَعثُ أَنيح نم
ب، سلَلْت سيفي فَيعلَم كُلُّ بشرٍ أَني أَنا الر٥. غمده علَى كُلِّ بشرٍ من الْجنوبِ إِلَى الشمالِ

هدمغ نا. مضأَي جعريقا وال شريرا،  .٢١حزقيال.)الَ يفهي حرب كما ترى ال تستبقي صد
 .تسل السيف على البشر عامة

وإن مل يكونوا أبرارا، وإن  ،أن اهللا يبيد األمم والشعوب ويفنيهم من أمامهم: احلكم السابع
وإن كانت هذه الشعوب أكثر وأقوى؛ ، )لب الرقبةشعب ص(كانوا كما عرب عنهم النص 

وهذا ليس  -كما زعموا  - وما ذاك إال ألن الرب معهم يدافع عنهم ويبيد عدوهم
لصالحهم بل لفساد عدوهم، ومن أجل العهد الذي أعطاه اهللا إلبراهيم وإسحاق ويعقوب 

، أَنت الْيوم عابِر اُألردنَّ لكَي اسمع يا إِسرائيلُ: (وهذا الشاهد هو ما ورد يف سفر التثنية
قَوما عظَاما ٢. تدخلَ وتمتلك شعوبا أَكْبر وأَعظَم منك، ومدنا عظيمةً ومحصنةً إِلَى السماِء

تعمسو مهفْترع ينالَّذ اقننِي عاالً، بوطو :جي وف فقي ن؟ ماقننِي عب أَنَّ ٣ه مولَمِ الْيفَاع
الْع وه إِهلَك بلَةًالرا آكارن كامأَم ابِر.  مكُهلهتو مهدطْرفَت ،كامأَم ملُّهذيو مهبِيدي وه

بالر كا كَلَّما كَمرِيعيهِمِ ا٤. سفني نيح ي قَلْبِكقُلْ فالًالَ تقَائ كامأَم نم إِهلُك بلِ : لرَألج
ضاَألر ههذ كلتَألم بلَنِي الرخي أَدبِر . نم بالر مهدطْروبِ يعالَِء الشلِ إِثْمِ هؤَألجو

كام٥. أَممهضأَر كلتمتلُ لخدت قَلْبِك الَةدعو كلِ بِرَألج سلَي كلِ إِثْمِ أُولئلْ َألجب ،
آلب هلَيع بالر مي أَقْسبِالْكَالَمِ الَّذ يفي كَيلو ،كامأَم نم إِهلُك بالر مهدطْروبِ يعالش كائ

قُوبعيو اقحإِسو يماهر٦. إِبالر يكطعي كلِ بِرَألج سلَي هأَن لَمفَاع ضاَألر ههذ إِهلُك ب
ةقَبالر لْبص بعش كا، َألنكَهلتمتةَ لدي٧تثنية .)الْج . 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net 

١١ 

دعاء وأيسر الزعم، فلعمر احلق إن مل يكونوا صاحلني فما الذي استبقاهم من ما أسهل اال
واليـة  كما وصفهم النص فما الذي يؤهلـهم لل ) شعبا صلب الرقبة(وإن كانوا ! العذاب؟

اإلهلية؟ أمل يقل اهللا خلليله إبراهيم عليه السالم ملا دعاه أن يكون العهد دائما يف ذريته قال له 
 إِمامـا  للناسِ جاعلُك إِني قَالَ بِكَلمات فَأَتمهن ربه إِبراهيم ابتلَى وإِذ :ربه

 . ١٢٤سورة البقرة، الظَّالمني هديع الَ ينالُ قَالَ ذُريتي ومن قَالَ

 كَـانَ  مـا  :وادعت اليهود والنصارى أم أحق بإبراهيم عليه السالم فقال جل ثناؤه 
يماهرا إِبيودهالَ يا وانِيرصن نلَكنِيفًا وا كَانَ حملسا ممكَانَ و نم نيرِكشالْم 

 . ٦٧سورة آل عمران،

: ليهود والنصارى أم أبناء اهللا وأحباؤه فكذم وامتحنهم فقال جـل ثنـاؤه  وادعت ا
قَالَتو ودهى الْيارصالنو نحاء ننأَب هاؤبأَحو اللَّه مكُم قُلْ فَلذِّبعوبِكُم يلْ بِذُنب 

 السماوات ملْك وللّه يشاء من ويعذِّب لمن يشاء يغفر خلَق ممن بشر أَنتم

 .١٨سورة املائدة،  الْمصري وإِلَيه بينهما واَألرضِ وما

كيفية حصار املدن، إذا عزموا على حصار مدينة فيدعوا إىل الصلح؛ فـإن  : احلكم الثامن
دافعـت عـن   عبيدا هلم، أما إذا مل تسامل و همكليصبح السكان أجابت وفتحت أبواا، ف

نفسها مث سقطت فيقتل مجيع ذكروها حبد السيف، أما األطفال والنساء والبهائم وكل ما يف 
غنيمة للغزاة، وهذا احلكم إذا كانت املدينة بعيدة عنهم، أمـا إذا كانـت    وناملدينة فيكون

 املدينة قريبة منهم فيختلف احلكم، ويكون حكمها حينئذ أن حترم املدينة كاملة فال يسـتبق 
فيها نسمة، وقد جاء النص ذا احلكم وقد تضمن إبادة شعوب بأكملها حتقيقا هلذا احلكم، 

فَإِنْ أَجابتـك  ١١حني تقْرب من مدينة لكَي تحارِبها استدعها إِلَى الصلْحِ، :(سفر التثنيةففي 
بِ الْمعفَكُلُّ الش ،لَك تحفَتلْحِ وإِلَى الص  لَـك دبعـتسيريِ وخسلتل كُونُ لَكا ييهف ودجو .

وإِذَا دفَعها الرب إِهلُك إِلَى يـدك  ١٣. وإِنْ لَم تسالمك، بلْ عملَت معك حربا، فَحاصرها١٢
فيالس دا بِحذُكُورِه يعمج رِب١٤. فَاضاُء وسا النأَمو ،ةيندي الْما فكُلُّ مو مائهالْباَألطْفَالُ و

 إِهلُـك بالر طَاكي أَعالَّت كائدةَ أَعأْكُلُ غَنِيمتو ،فِْسكنا لهنِمتغا، فَتهتهكَـذَا  ١٥. كُلُّ غَنِيم
تسي لَيا الَّتجِد كنم ةيدعالْب نديعِ الْمملُ بِجفْعا تنمِ هالَِء اُألمهؤ ندم ننُ  ١٦. مـدا مأَمو
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بـلْ تحرمهـا   ١٧هؤالَِء الشعوبِ الَّتي يعطيك الرب إِهلُك نصيبا فَالَ تستبقِ منها نسمةً ما، 
يني والْحويني والْيبوسيني، كَما أَمرك الـرب  الْحثِّيني واَألمورِيني والْكَنعانِيني والْفرِز: تحرِميا
٢٠تثنية ). إِهلُك. 

اد أحدهم أن ، وأريف السيبامرأة مجيلة  تإذا وقعاملرأة اجلميلة تقع يف السيب، : احلكم التاسع
أهلـها   زوجة، فعليها أن حتلق رأسها، وتقلم أظفارها، وترتع عنها ثياا، وتبكييتخذها له 

إِذَا خرجت لمحاربـة أَعـدائك   :(جاء يف سفر التثنية. شهرا، مث يتخذها زوجة بعد ذلك
ورأَيت في السبيِ امرأَةً جميلَةَ الصورة، ١١ودفَعهم الرب إِهلُك إِلَى يدك، وسبيت منهم سبيا، 

اتا وبِه قْتصالْتةً، وجوز ا لَكهذْتا ١٢خهأَظْفَار قَلِّمتا وهأْسر قلحت كتيا إِلَى بلُهخدت نيفَح
١٣ب ثُم ،انمالز نا مرها شهأُما واهي أَبكبتو كتيي بف دقْعتا، وهنا عيِهبس ابيث زِعنتو  ـدع

 .٢١تثنية . )يها وتتزوج بِها، فَتكُونُ لَك زوجةًذلك تدخلُ علَ

وجـرم األبنـاء أن    ،معاقبة األجيال جبريرة اآلباء وعدم مساملتهم أبد الدهر: احلكم العاشر
الَ يدخلْ منهم أَحد في ( :اخلبز واملاء أثناء خروجهم من مصر آباءهم مل يقدموا لبين إسرائيل

 ةاعمج ،دإِلَى اَألب ب٤الر     ـدنـي الطَّرِيـقِ عـاِء فالْمزِ وببِالْخ الَقُوكُمي لَم مهلِ أَنأَج نم
 ،رصم نم وجِكُمر٦خدإِلَى اَألب كامكُلَّ أَي مهريالَ خو مهالَمس سملْت٢٣تثنيـة  ). الَ ت .
مفْتقد إِثْم اآلبـاِء فـي   : (ا شريعة عامة ففي سفر اخلروجأ انؤكدوهذا املبدأ والعقيدة ي

 .٣٤خروج  .)اَألبناِء، وفي أَبناِء اَألبناِء، في الْجِيلِ الثَّالث والرابعِ

 ربا اللَّه أَبغي أَغَير لْقُ: وهذا يتعارض مع العدل اإلهلي قال جل ثناؤه وتقدست أمساؤه 

وهو بٍء كُلِّ ريالَ شو كِْسبفْسٍ تا إِالَّ كُلُّ نهلَيالَ عو زِرةٌ تازِرو روِز 

سورة األنعـام،   تختلفُونَ فيه كُنتم بِما مرجِعكُم فَينبئُكُم ربكُم إِلَى ثُم أُخرى
في تلْك اَأليامِ الَ ٢٩. لُ الربيقُو: (إرمياءو يف كتام املقدس ما يوافق القرآن  ففي . ١٦٤

دعقُولُونَ بي :ترِساِء ضنانُ اَألبنأَسا، ورِمصاُء أَكَلُوا ح٣٠. اآلب بِـهبِذَن وتمي داحلْ كُلُّ وب .
هاننأَس سرضت رِمصأْكُلُ الْحي انس٢٠( :ويف حزقيال .٣١ إرمياء) .كُلُّ إِنئُ اَلنطخي تالَّت فْس

وتمت ينِ. هإِثْمِ االب نلُ ممحالَ ي اَألبإِثْمِ اَألبِ، و نلُ ممحالَ ي ناَالب .   ـهلَيع ـارالْب بِر
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عرب مدد متطاولـة   بتكُ مكتالكن ألن  )4F١(.١٨حزقيال .)يكُونُ، وشر الشريرِ علَيه يكُونُ
 .تايل ما كتب األول، ومل يطلع الالحق على ما افتراه السابقفال يدري ال

 اد للحرب ورفع السلم، ووضع السيفاالستعد: عشراحلكم احلادي 

باالستعداد للحرب ورفعا للسلم، ووضعا ام املقدس املتعلقة باحلرب أمراً كتتضمنت شرائع 
 –ن دينه دين سـالم  وهم يرون أ –هو املسيح كما ينسبون له  فها ؛للسيف على الرقاب

ثُـم قَـالَ   ٣٥:(يوصي أتباعه بالتزود للحرب وأن يبيع املرء منهم متاعه ويشـتري سـيفا   
مٌء؟«:لَهيش كُمزولْ أَعه ،ةيذالَ أَحو دوزالَ ميسٍ وبِالَ ك كُملْتسأَر نيالَ«: فَقَـالُوا » ح« .

٣٦مفَقَالَ لَه:»لَه ننِ اآلنَ، ملك ككَذل دوزمو ذْهأْخفَلْي يسك .   ـهبثَو بِـعفَلْي لَه سلَي نمو
وافترى الكتبة على املسيح عليه السالم أنه دفع عن نفسه الظن بـه  . ٢٢لوقا  .)ويشترِ سيفًا

إعالن حرب على  –كما يزعمون  –أنه إمنا جاء ليلقي على األرض سالما وبني أن رسالته 
ما جِئْت ُأللْقـي  . الَ تظُنوا أَني جِئْت ُأللْقي سالَما علَى اَألرضِ:(ر فيقول مىت يف إجنيلهالبش

فَإِني جِئْت ُألفَرق اِإلنسانَ ضد أَبِيه، واالبنةَ ضد أُمها، والْكَنـةَ ضـد   ٣٥. سالَما بلْ سيفًا
(. ١٠مىت .)ُء اِإلنسان أَهلُ بيتهوأَعدا٣٦. حماتها

5F

٢(  

ورفع السلم جاء يف  ،السيف العام للبشربوهذا االستعداد للحرب يصاحبه التبشري 
لَيس سالَم َألحد من . َألنَّ سيفًا للرب يأْكُلُ من أَقْصى اَألرضِ إِلَى أَقْصى اَألرضِ( :إرمياء
الَ ٢٢( :منهم فال سالم فهذا خرب إشعياء فمهما رجا جماورهم السالم. ١٢إرمياء. )الْبشرِ

لكن اخلريية  –بعدم السالم  فهذا وعد لألشرار. ٤٨ إشعياء .»سالَم، قَالَ الرب لَألشرارِ
 مكتاخالف وإن قطع معه عهدا، فما يف وإعالن للحرب مع امل -وضدها يف ميزان من ؟ 

ه املؤمترات؛ ألنه إذا أمر بعدم السالم فأي سالم يقطعه مع عن املقدس ينقض ما متخضت
    . االتخلص منهاملخالف فهو يعتربه خمالفة دينية جيب 

                                                 
 . وهذا شاهد آخر على التناقض، فههنا نصوص تؤكد املسئولية الفردية، وأخرى تؤكد وراثة اخلطيئة  ) ١(
 وقَفَّينا آثَارِهم بِرسلنا علَى قَفَّينا ثُم :وهذا خيالف ما أخرب اهللا به  عن رسوله املسيح عليه السالم حيث قال   ) ٢(

 إِالَّ علَيهِم كَتبناها ما ورهبانِيةً ابتدعوها ورحمةً رأْفَةً اتبعوه الَّذين قُلُوبِ في اِإلجنيلَ وجعلْنا وآتيناه مريم ابنِ بِعيسى
 .ا عامافرسالة املسيح عليه  السالم رمحة وليست سيف. ٢٧سورة احلديد،   اللَّه  رِضوان ابتغاء
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وهنا تكون التوطئة ملنظر الدم والقتل، ويئة الرأي العام للمناظر البشعة املؤذية، بل هي 
يقُولُ السيد :(حزقيال يف كتابه فالدم تابع ومتبوع، يقول ،التربية على الدم، إا ثقافة الدم

كعبتي مالدمِ، ولدل ئُكيي أُهإِن ،بالر .كعبتي مفَالد مالد هكْرت ٧. إِذْ لَم ريعلَ سبلُ جعفَأَج
باآلئو بالذَّاه هنلُ مأْصتأَسا، ورقْفما وابرا٨. خُأل جِبأَموالَهقَت نم لَه . كتيدأَوو الَلُكت
فيلَى بِالسا قَتيهقُطُونَ فسي ارِكهأَن يعمج٩. و ،ودعت لَن كندمةً، ويدا أَببرخ كريأُصو

با الري أَنونَ أَنلَمع٧/١٦ ٧/١راجع تثنية . ٣٥حزقيال  .)فَت. 

تقف عند ممارسة القتل والتشفي بالدم بل تتمادى حىت يفرح املرء منهم  إن هذه التربية ال
يفْرح ١٠: (برؤية النقم، ويتوج هذا الفرح باالغتسال بدم اخلصم، جاء يف سفر املزامري

لة ، فويل للبشرية من مح٥٨مزمور ). يغِسلُ خطُواته بِدمِ الشريرِ. الصديق إِذَا رأَى النقْمةَ
 .وويل حلملة هذا االعتقاد من النار وويل للبشرية من املغتسلني بالدم هذا االعتقاد،

إىل  ملا قدم النيب الكـرمي  لسالم العام وتبشر باجلنة؛ ولذا تبشر با بينما رسالة الرسول 
 :املدينة، وكانت فيها طائفة من اليهود وفيهم أحبار وعلماء، ومنهم عبد اهللا بن سالم فقال

فجئت يف النـاس  ، وقيل قدم رسول اهللا  ،الناس إليه جنفلااملدينة   ا قدم رسول اهللا مل(
وكان أول  ،عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب  وجه رسول اهللا  تتبينفلما  ،ألنظر إليه

 ؛وصلوا والنـاس نيـام   ،وأطعموا الطعام ،أفشوا السالم !أيها الناس :شيء تكلم به أن قال
  .إا رسالة تدعو إىل السالم، وبذل الندى للناس )6F١( .)الم تدخلون اجلنة بس

ال يكتفي أن يبشر بالسالم العام بل يبشر جبنة عرضها السموات واألرض يقول أبو  فهو 
ئط من لقيت من وراء هذا احلـا  :(  أمره أن يبشر من يلقاه باجلنة قال هريرة إن النيب 

() قلبه فبشره باجلنةنا ا يقيشهد أن ال إله إال اهللا مست
7F

 ربنا قَالُوا الَّذين إِنَّ:وقال تعاىل  )٢
اللَّه وا ثُمقَامتلُ اسزنتكَةُ تالئالْم هِملَيافُوا أَالَّ عخال توا ونزحوا ترشأَبي والَّت ةنبِالْج  مكُنـت 

: رسالة رسالة رمحة للبشرية قال تعاىلوما ذاك إال ألن هذه ال. ٣٠سورة فصلت، توعدونَ

                                                 
، ٣/١٤هذا حديث صحيح،واملستدرك على الصحيحني: ، وقال أبو عيسى٤/٦٥٢، سنن الترمذي٥/٤٥١املسند ) ١(

 .٩/٤٣٢هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، واألحاديث املختارة : وقال احلاكم يف املستدرك
 .١/٦٠، ٣١صحيح مسلم، ح  ) ٢(
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امو اكلْنسةً إِالَّ أَرمحر نيالَملِّلْع  ،فاهللا سبحانه وتعاىل أرسله رمحة . ١٠٧سورة األنبياء
ولذا قال إمام املفسرين ابن جرير بعد أن أورد األقـوال يف   ؛للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم

بن عباس وهـو أن اهللا  ابالصواب القول الذي روي عن وأوىل القولني يف ذلك : (هذه اآلية
فأما مؤمنهم فإن اهللا هداه بـه  ، رمحة جلميع العامل مؤمنهم وكافرهم   أرسل نبيه حممداً

وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجـل   ،وأدخله باإلميان به وبالعمل مبا جاء من عند اهللا اجلنة
().ها من قبلهالبالء الذي كان يرتل باألمم املكذبة رسل

8F

١(   
 أيبفعـن   ،أن من رمحة اهللا خبلقه أنه كتب على نفسه أن رمحته سبقت غضبه وبني النيب 

قبـل أن خيلـق    إن اهللا كتب كتاباً:(يقول هريرة رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا 
 ) 9F٢(.)فهو مكتوب عنده فوق العرش .إن رمحيت سبقت غضيب ،اخللق

ن يبشر املؤمنني الذين يقعون يف الذنوب ويرغبون يف اإلنابة أن يقول أ  بل أمر اهللا رسوله 
وإن من رمحته أن اهللا يتوب على مـن   ،إن اهللا كتب على نفسه الرمحة ،سالم عليكم :هلم

 كَتب ربكُم علَيكُم سالَم فَقُلْ بِآياتنا يؤمنونَ الَّذين وإِذَا جاءك: تاب قال سبحانه

 بعـده  مـن  تاب ثُم سوًءا بِجهالَة منكُم عملَ من أَنه الرحمةَ نفِْسه ىعلَ

لَحأَصو هفَأَن غَفُور يمحر ،قال ابن جرير رمحـه اهللا بعـد أن أورد   . ٥٤سورة األنعام
وإذا جاءك يا  -إذ كان األمر على ما وصفنا  -فتأويل الكالم :(األقوال يف تفسري هذه اآلية

مسترشديك  ،وعمالً حممد القوم الذين يصدقون بترتيلنا وأدلتنا وحججنا فيقرون بذلك قوالً
وقل هلـم   ،فال تؤيسهم منها ؟هل هلم منها توبة ،عن ذنوم اليت سلفت منهم بيين وبينهم

على  كتب ربكم ،سالم عليكم أمنة اهللا لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها
جبهالة مث تـاب مـن    يقول قضى ربكم الرمحة خبلقه أنه من عمل منكم سوءاً ،نفسه الرمحة

().نه غفور رحيمأبعده وأصلح ف
10F

٣( 
 الضربات االستباقية: احلكم الثاين عشر

                                                 
 .١٧/١٠٦جامع البيان  (١)
 .٦/٢٧٤٥، ٧١١٥ح صحيح البخاري،  (٢)
 .٧/٢٠٨جامع البيان  (٣)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net 

١٦ 

رأينا يف هذا العصر ضربات استباقية موجعة حبجة اخلوف من اخلصم، وتدمريه قبل أن 
اقتصادية أغراض أخبار توراتية، ويقتها دف إىل حتقيق يقوم باهلجوم، بينما هي يف حق

وما على  ،إخل فإذا هذه الضربات االستباقية تشريع سابق وخرب ماض...عسكريةوهيمنة 
 إرمياءجاء يف  ويسري على شرعته ومنهاجه، املتأخر إال أن يسلك سلوك آبائه وأجداده،

فقرروا أن  ؛دهم يف املستقبلوخوفهم أن يرثوا بال ،ختوف بين إسرائيل من بين عمون
أَلَيس ِإلسرائيلَ بنونَ، أَو الَ وارِثٌ لَه؟ لماذَا يرِثُ : هكَذَا قَالَ الرب: (يضربوهم ألجل ذلك

ربة بنِي  لذلك ها أَيام تأْتي، يقُولُ الرب، وأُسمع في٢ملكُهم جاد، وشعبه يسكُن في مدنِه؟ 
ه، عمونَ جلَبةَ حربٍ، وتصري تال خرِبا، وتحرق بناتها بِالنارِ، فَيرِثُ إِسرائيلُ الَّذين ورِثُو

بقُولُ الر٤٩ إرمياء).ي . 

وهو توجيه  قارن هذا التوجس من املخالف ومباغتته بالتوجيه القرآين للرسول 
 خيانةً من قَومٍ تخافَن وإِما: بعده يقول املوىل عز شأنه وتعاىل سلطانه للبشرية من

قال إمام . ٥٨سورة األنفال، اخلَائنِني يحب اللَّه الَ إِنَّ سواء علَى إِلَيهِم فَانبِذْ
ن يا حممد من يقول تعاىل ذكره وإما ختاف: (املفسرين ابن جرير رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية

وذلك هو  ،عدو لك بينك وبينه عهد وعقد أن ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك
وأعلمهم قبل حربك إياهم  ،يقول فناجزهم باحلرب ،فانبذ إليهم على سواء ،اخليانة والغدر

حىت  ؛أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم مبا كان منهم من ظهور آثار الغدر واخليانة منهم
فيأخذوا للحرب آلتها وتربأ من  ،م على سواء يف العلم بأنك هلم حماربتصري أنت وه

إن اهللا ال حيب اخلائنني الغادرين مبن كان منه يف أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به ، الغدر
().فيحاربه قبل إعالمه إياه أنه له حرب وأنه قد فاسخه العقد

11F

١(  

إذا طغى اهلوى، وحرف الوحي؛ ، شفي منهمالتلذذ مبآسي اآلخرين والت: عشراحلكم الثالث 
: إرمياءأصبح أتباعه يتلذذون برؤية اجلراح، ويسعدون برؤية املوتى، جاء يف سفر 

)٣٤لذَّبل لَتكَم قَد كُماممِ، َألنَّ أَيناَء الْغسؤا رغُوا يرمتوا، وخراصاةُ وعا الرهلْوِلُوا أَيحِو .
ددأُبوهِياٍء شقُطُونَ كَإِنسفَت اِء ٣٥. كُمسؤر ناةُ عجالنو ،اةعنِ الرع اصنالْم بِيديو

                                                 
 .١٠/٢٦جامع البيان  ) ١(
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فإذا اجلثث والقتلى كطبق شهي، فال إله إال الذي قلب الفطر، وطمس  .٢٥ إرمياء.)الْغنمِ
  .  القلوب

الطهر والعفاف، فترأف حىت على بينما يسمو الدين احلق بالنفوس فترتقي إىل مراقي الرمحة و
احليوان البهيم وتدركها الشفقة فتتحمل التعب من أجله، فيغفر اهللا هلا، كما يف هذا احلديث 

بينما كلب يطيف بركية :( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب النبوي الشريف 
(كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بين إسرائيل فرتعت موقها

12F

().فسقته فغفر هلا به ) ١
13F

٢( 
عن عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود عن تتناول رمحته الطري واحليوان ف وهذا نيب الرمحة 

  )14F٣( يف سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا محرة  أبيه رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا 
من فجع هذه (:وهي تصيح فقال النيب  فأخذنامها قال فجاءت احلمرة إىل رسول اهللا 

().فردومها :قال .قال فقلنا حنن ؟بفرخيها
15F

يأمر أصحابه رضي اهللا عنهم بالرمحة  وكان  )٤
لرجل من األنصار  دخل حائطاًباحليوان وينكر عليهم إذا رأى تقصرياً منهم يف ذلك فقد 

 :فقال ،فمسح ذفراه فسكت  وذرفت عيناه فأتاه النيب  حن  النيب ىفلما رأ ،فإذا مجل
فقال أفال  !فجاء فىت من األنصار فقال يل يا رسول اهللا ؟ملن هذا اجلمل ؟من رب هذا اجلمل

فهذا هو   )16F٥(.)إيل أنك جتيعه وتدئبه شكافإنه  ؛تتقي اهللا يف هذه البهيمة اليت ملكك اهللا إياها
  .الدين احلق، دين الرمحة

فَيلَذُّ لَه ٣٤:(سفر املزامري قولهجاء يف ، الفرح واإلنشاد الك املخالف: عشر احلكم الرابع
مزمور .)لتبد الْخطَاةُ من اَألرضِ واَألشرار الَ يكُونوا بعد٣٥. وأَنا أَفْرح بِالرب ،نشيدي
وجاء يف سفر أخبار األيام الثاين عند ذكر خرب مقتلة اليهود لبين عمون وبين موآب .  ١٠٤

                                                 
 .٣/٣٧٢النهاية يف غريب األثر، . املوق هو اخلف، فارسي معرب)  (١
، ٢٢٤٥، وصحيح مسلم، ح ٣/١٢٧٩، ٣٢٨٠متفق عليه من حديث أيب هريرة، صحيح البخاري، ح   ) ٢(
٤/١٧٦١. 

احلمرة طائر معروف، خمتار الصحاح، مادة فرخ، والنهاية يف غريب الفرخ ولد الطائر، وهو مثىن هنا، و)  (٣
 . ٣/٤٢٥األثر
 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه:، قال احلاكم٤/٢٦٧املستدرك على الصحيحني  (٤)
 .٩/١٦٠، واألحاديث املختارة ٢/١٠٩، واملستدرك ٣/٢٣سنن أيب داود  (٥)
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١٨ 

ثُم ارتد كُلُّ رِجالِ يهوذَا ٢٧:(فرحا شديدا وغنوا باألبواق والعيدانأم فرحوا ألجل ذلك 
وأُورشليم ويهوشافَاطُ بِرأْسهِم ليرجِعوا إِلَى أُورشليم بِفَرحٍ، َألنَّ الرب فَرحهم علَى 

هِمائد٢٨. أَعالْعابِ وببِالر يملشلُوا أُورخدوبالر تياقِ إِلَى بواَألبو انةُ اِهللا ٢٩. يدبيه تكَانو
أخبار األيام الثاين  .)علَى كُلِّ ممالك اَألراضي حني سمعوا أَنَّ الرب حارب أَعداَء إِسرائيلَ

٢٠ . 

وعند : (ويف سفر األمثال. ٨٥مزمور .)ةَيفْرح الصديق إِذَا رأَى النقْم١٠:(ويف سفر املزامري 
افتارِ هراَألش الَك١١. همدهارِ تربِفَمِ اَألشةُ، ويندلُو الْمعت نييمقتسالْم كَةر١١أمثال  .)بِب . 

بن عباس اعن قارن هذا الفرح باملوقف اجلاهلي موقف كفار قريش حينما خرجوا إىل بدر، ف
أنكم إمنا خرجتم لتمنعوا عريكم  ،أى أبو سفيان أنه أحرز عريه أرسل إىل قريشملا ر :قال

بن هشام واهللا ال نرجع حىت اأبو جهل  :فقال ،ورجالكم وأموالكم فقد جناها اهللا فارجعوا
فنقيم عليه  -جيتمع هلم ا سوق كل عام  ،وكان بدر مومسا من مواسم العرب ،نرد بدرا

وتسمع بنا  ،وتعزف علينا القيان ،ونسقي اخلمور ،عم الطعامونط ،وننحر اجلزر، ثالثا
فيجد الباحث أن منطق اجلاهلية واحد وتربيتها  )17F١(.فال يزالون يهابوننا أبدا فامضوا ،العرب

 ... واحدة، ومشاعرها وتصرفاا واحدة، فرح وبطر وأشر، وغناء وشرب ورقص

د البون شاسعا واملوقف خمتلفا؛ إنه جت ؛وقارن هذا وال سواء مبوقف النبوة وتربية الوحي
كما أخرب عنه  هذا رسول اهللا  ،موقف اخلشوع هللا، ومعرفة أيامه وسننه يف األيام والدول

عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب يدخل مكة يوم الفتح خاشعا خاضعا متواضعا، ف أنس 
 ) له متخشعادخل مكة وذقنه على رح.()

18F

٢(  

الرمحن بن عوف، رضي اهللا عنهم على ما غنمه  بن عباس، وعبدوملا وقف عمر، وعبداهللا
منظرا مل ير  املسلمون من الفرس، فلما رأوه كشطوا األنطاع عن األموال، فرأى عمر 

مثله، رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتألأل، فبكى عمر بن اخلطاب، فقال له 
واهللا ما ذهبت حيث ذهبت، ولكنه واهللا ما كثر  إين: فقال. واهللا ما هو بيوم بكاء: أحدمها

                                                 
 .٢/٣١٥العظيم ، وتفسري القرآن ١٠/١٦جامع البيان   ) ١(
 . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: وقال احلاكم.٤/٣٥٢املستدرك على الصحيحني   ) ٢(
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مث أقبل على القبلة، ورفع يديه إىل السماء، . هذا يف قوم قط إال وقع بأسهم بينهم
حيثُ  من سنستدرِجهم :تقول أمسعك فإين )اللهم إين أعوذ بك أن أكون مستدرجا:(وقال

 ) . )19F١يعلَمونَ ال

وذلك حينما رآه  جبري بن مطعم  ،بكى حينما فتح املسلمون قربص الدرداء يوم وهللا در أيب
 :قال ؟ما يبكيك يف يوم أعز اهللا فيه اإلسالم وأهله !يا أبا الدرداء :قالف !جالسا وحده يبكي

().ما أهون اخللق على اهللا عز وجل إذا تركوا أمره !وحيك يا جبري
20F

٢(   

، وأن هللا سننا ونواميس يف هـذا الكـون ال   املسلم إذا انتصر عرف أن الناصر احلق هو اهللا
 فَمن يخذُلْكُم وإِن لَكُم غَالب اللَّه فَالَ ينصركُم إِن : تتبدل وال تتغري قال تعاىل

. ١٦٠سورة آل عمران، الْمؤمنونَ اللَّه فَلْيتوكِّلِ وعلَى من بعده ينصركُم الَّذي ذَا
تصر فرحا يبلغ به الطغيان والبغي، وال يأسى إن غُلب ألنه يعلم أن ذلك كله فال يفرح إن ان
املقدس، كيف تبدأ؟ وكيف تنتهي؟ ومـا   مكتاهذه تشريعات احلرب يف  .بقضائه وقدره

سـنرى يف  املوقف من املخالف بعدها؟ وما موقف املنتصر إثرها؟ وهذه أخبار من التاريخ و
الواقع تؤكد أن التشريع ال يزال مطبقا، والعهد ال يزال ارا من املبحث التايل إن شاء اهللا أخب

 .قائما، وهي تشريعات ال حتتمل التعليق فاخلَبر يغين عن اخلرب

وهذه تشريعات الوحي بشأن هذا األمر الذي ال بد منه ما دام الصراع قائما بـني اخلـري   
 :والشر، ومن ذلك

حقاق احلق اإلهلي وليست لتحقيق سيادة عنصر أن تشريع احلرب يف اإلسالم إمنا هو إل: أوال
فَإِن  للّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ حتى الَ وقَاتلُوهم على آخر أو شعب على غريه، بل 

 .٣٩سورة البقرة، بصري يعملُونَ اللَّه بِما فَإِنَّ انتهواْ

 .ليها كما يف اآلية السابقةأا متنع الفتنة وتقضي ع: ثانيا

                                                 
 .من سورة األعراف ١٨٧، واآلية ٤/١٥٧األم   ) ١(
 .١/٦٣٨،وصفة الصفوة١/٢١٧، وحلية األولياء ٢/٢٩١سنن سعيد بن منصور  ) ٢(
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أا شرعت ليكون الدين هللا وتكون الدينونة والطاعة له سبحانه وتعـاىل، فليسـت   : ثالثا
هللا وليسوا عبادا للعباد، كما كتب النيب  اليكون احلق لقيصر، وإمنا ليكون العباد كلهم عباد

 إىل أدعوكم فإين بعد أما؛ جنران أسقف إىل اهللا رسول النيب حممد من:(إىل أسقف جنران 
 فـإن  فاجلزية، أبيتم فإن ،العباد والية من اهللا والية إىل وأدعوكم العباد، عبادة من اهللا عبادة
فهي مشروعة ليخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا  )21F١(.)والسالم ،حبرب آذنتكم أبيتم

 .وحده ال شريك له
 إِال أَرسلْناك وما : الل اإلميان قال تعاىليأ ظعت لتعم البشرية الرمحة، وتتفأا شر: رابعا

وا رمحـةً  ءل الرسل عليهم الصالة والسالم جافك؛ ١٠٧سورة األنبياء، لِّلْعالَمني رحمةً
 لَم وإِذَا :للخلق، وإنقاذا للخلق من سطوة اخللق، قال سبحانه وتعاىل عن نبينا حممد 

 هــذَا  ربي من إِلَي يِوحى ما أَتبِع إِنما اجتبيتها قُلْ الَلَو قَالُوا بِآية تأْتهِم

رآئصن بى مدهو كُمبةٌ رمحرمٍ وونَ لِّقَونمؤي ،وقال عن موسـى  . ٢٠٣األعراف
 لِّكُـلِّ  وتفْصيالً الَّذي أَحسن علَى تماما الْكتاب موسى آتينا ثُم : عليه السالم

وقال عن صـاحل  . ١٥٤األعراف، يؤمنونَ بِلقَاء ربهِم لَّعلَّهم ورحمةً وهدى شيٍء
 رحمةً وآتانِي منه ربي من بينةً علَى كُنت إِن أَرأَيتم قَومِ يا قَالَ: عليه السالم

وقال عـن  . ٦٣هود تخِسريٍ تزِيدوننِي غَير فَما عصيته إِنْ اللَّه من ينصرنِي فَمن
 للنـاسِ  آيةً ولنجعلَه هين علَي هو ربك كَذَلك قَالَ قَالَ:املسيح عليه السالم

 .٢١سورة مرمي، مقْضيا أَمرا وكَانَ ورحمةً منا
ر بالعدل وحتتكم إليه، مهما جار املخالف أو بغى، فكما أن الظلم أا جيب أن تتدث: خامسا

 عـنِ  صدوكُم أَن قَومٍ شنآنُ يجرِمنكُم والَ: حمرم قطعا، فالعدل واجب شرعا، قال تعاىل
 واتقُواْ والْعدوان اِإلثْمِ اْ علَىتعاونو والَ والتقْوى الْرب علَى وتعاونواْ تعتدواْ أَن الْمسجِد الْحرامِ

ومن معـه   فالعدو هنا كافر، وقد صد النيب . ٢سورة املائدة، الْعقَابِ اللَّه شديد اللَّه إِنَّ
عن املسجد احلرام لئال يطوفوا به ويعبدوا رم فيه، ومع ذلك جاء التوجيه اإلهلي بـاألمر  

 .لبغض إىل طلب االنتقام وجماوزة العدلالعدل، والتنبيه لئال يدفع اب

                                                 
 .٣/٤٥٩د املعاد، وزا٤/١٠١السرية النبوة البن كثري،  ) ١(
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أو أطفـال أو   قتل من مل يقاتل من مدنيني أو عبادأا حتترم اإلنسانية املساملة فال ي: سادسا
عن سـليمان بـن   ف شيوخ أو نساء، وال ميثل باجلثث، وال جيهز على جريح، وال يقتل أسري

ى جيش أو سرية أوصاه يف خاصـته  ر أمريا علإذا أم  بريدة عن أبيه قال كان رسول اهللا 
قاتلوا من كفر  ،يف سبيل اهللا ،مث قال اغزوا باسم اهللا ،بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خريا

وإذا لقيـت عـدوك مـن     ،وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا ،اغزوا ،باهللا
 :فاقبل منهم وكف عنهمفأيتهن ما أجابوك  ،املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل

مث ادعهم إىل التحول من دارهم  ،مث ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
وأخربهم أم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعلـيهم مـا علـى     ،إىل دار املهاجرين

عليهم  فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أم يكونون كأعراب املسلمني جيري ،املهاجرين
وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء إال أن جياهـدوا   ،حكم اهللا الذي جيري على املؤمنني

فإن هم  ،فإن هم أبوا فسلهم اجلزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،مع املسلمني
  )22F١( ).أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم

عوا إىل اجلزية، فإن مل يقبلوا دعوا إىل أا مسبوقة بدعوة إىل اإلسالم، فإن مل يقبلوا د: اسابع
 .فاهلدف منها كما سبق تعبيد اخللق للخالق. احلرب عالنية وليست خمادعة وال مباغتة

أا ليست انتصارا لذات شخص مهما مست مكانته، وعظمت مرتلته، وليتأمل القارئ : اثامن
 افيها جبروح، وقتل فيه بعد معركة أحد وقد أصيب  هذا التوجيه القرآين للرسول الكرمي 

  عن ثابت عـن أنـس أن رسـول اهللا    عمه وسبعون من خرية أصحابه، ففي الصحيح 
وشج يف رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قـوم   ،كسرت رباعيته يوم أحد

ليس لك من األمر  :عوهم إىل اهللا فأنزل اهللا عز وجلشجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يد
بل   )23F٢(.١٢٨سورة آل عمران، ظَالمونَ فَإِنهم يعذَّبهم أَو علَيهِم يتوب أَو شيٌء

 السماوات في ما وللّه :هي انتصار للحق الذي جاء به وأمر أن يبلغه، وتال هذه اآلية

سـورة آل   رحـيم  فُورواللَّه غَ يشاء من ويعذِّب يشاء لمن يغفر اَألرضِ في وما

                                                 
 .٣/١٣٥٧، ١٧٣١صحيح مسلم، ح   ) ١(
   ١٧٩١،٣/١٤١٧صحيح مسلم، ح   ) ٢(
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يشاء ويعذب يغفر ملن  ،فتضمنت إثبات امللك التام له سبحانه، وأنه هو الغفور. ١٢٩عمران
 .  ، فورد فيها ذكر املغفرة مرتني، فاحلمد هللا على شرعه وأمرهمن يشاء

أا ال تستهدف مجع املال من املخالف واالستيالء على خريات بالده، ونقلـها إىل  : اتاسع
ملا بعث معاذا رضي اهللا عنـه   بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا اعن الد املقاتل فب
فإذا  ،فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا ؛إنك تقدم على قوم أهل كتاب :ىل اليمن قالإ

 ،فإذا فعلـوا  ،فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم ،عرفوا اهللا
فإذا أطاعوا ا فخذ منهم  ،ن اهللا فرض عليهم زكاة من أمواهلم وترد على فقرائهمفأخربهم أ

().وتوق كرائم أموال الناس
24F

فهي تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وال يقصد منها  )١
أن يكون املال دولة يف يد املقاتل أو يف يد من أرسله، وحينما فتح املسلمون العامل اإلسالمي 

ري أرجاء املعمورة، وفتحت يف أرجائها املدارس واملستشفيات وغريهـا مـن   سابقا عم اخل
مظاهر عمارة األرض، وحينما احتل الغرب النصراين العامل اإلسالمي يف القرن املاضي وأقام 
يف بعض بالده قرابة مئة سنة؛ خرج منها وهي تعاين صور التخلف كأشـد مـا يكـون    

 . التخلف
سيادة قبيلة على أخرى، ومل تكن لتستأصل أمة لذات عرقهـا،   أا مل تكن لتحقيق: عاشرا

من أجل إرغامهم على قبول اإلسالم؛ فال إكراه يف الدين، بل تشرع  ومل تشرع ليقاتل قوم
 .وجه انتشاره واحليلولة بني البشر وبني اخلضوع لرب العاملنيإذا وقفوا يف 

ب العاملني، ووقف الطواغيت من البشر فاهللا سبحانه وتعاىل أرسل الرسل ليخضع البشر هللا ر
 .  يف وجه املرسلني، ليستدميوا إخضاع البشر لسلطام

أا تنتهي إىل غاية سامية، وهي إعالن الوحدانية، وتستهدف القضاء على فتنة : عشرحادي 
 :عارمة، وهي الشرك والكفر، فإذا حتققت الغاية، وانتفت احلاجة فإن اهللا بعباده خبري بصري

مولُوهقَات ى الَحكُونَ تةٌ تنتكُونَ فيو ينالد لّه كُلُّهاْ لوهانت ا فَإِنَّ فَإِنبِم اللَّه 

 . ٣٩سورة البقرة، بصري يعملُونَ

                                                 
 .١/١٥، ١٩، وصحيح مسلم، ح ٢/٥٢٩، ١٣٨٩صحيح البخاري، واللفظ له، ح   ) ١(
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احلصـر،  أن تشريع احلرب يف اإلسالم تشريع إهلي جاء حلكم عظيمة جتل عـن  : عشر ثاين
 .املقدس تشريع بشري يراعي مصاحل القوم الذين شرعوه مكتابينما تشريعات احلرب يف 

وبعد أن انتهى البحث من عرض التشريع إلبادة املخالف وإقصائه وقتله وحرقه وب مدنه 
وسلب أمواله وسيب نسائه وما يتعلق بذلك فقد يظن القارئ أن هذا تشريع عفا عليه الزمن، 

ابه ذلك مما ميكن أن تدفع به هذه النصوص؛ أو أنه تشريع مل يأخذ نصيبه من التطبيق، وما ش
لذا كان لزاما أن يتجه البحث وجهة ترصد التطبيق الفعلي هلذه الشرائع، وختربنا عن خربهم 

 .    مع املخالفني يف السابق ويف احلاضر املشاهد وهو ما سيتناوله البحث يف املبحث التايل
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 التطبيق الفعلي ألحكام احلرب: اينثاملبحث ال

 
مضى البحث يف املبحث السابق يتناول التشريع، ويف هذا املبحث جيد القارئ التطبيق الفعلي 
هلذه التشريعات، وهي وإن كانت صورا تشمئز منها النفوس وتتصدع منها األكباد، إال أن 
املنهجية العلمية تفرض على الباحث أن يورد الشواهد مهما كانت فظاعتها، ويقص اخلـرب  

عا، ويستنطق األحداث؛ ألا ال حتايب، ويستشهد بالتاريخ؛ ألنه ال يعـرف  وإن كان موج
 .املداهنة، وهذا أوان ذكر ما سبق الوعد به

 إبادة اخلصوم : املطلب األول
اإلبادة وتبني صورها وتعم  ختربعناملقدس نصوصا كثرية  مكتاجيد القارئ يف ثنايا 

بريا، وال ترحم مسكينا أو ترأف على صغري، أنواع اجلنس البشري لئال تغادر صغريا وال ك
أو تشفق على امرأة مرضع أو حامل، وتطمح يف أن تستأصل الطري يف السماء والسمك يف 

ية ما يبني ذلك، فقد جاء يف سفر يشوع أن اهللا أمر موسى أن يأخذ النصوص اآلتاملاء، ويف 
لَم تكُن مدينةٌ صالَحت  :(سفراجلميع باحلرب وال يرأف عليهم ويبيدهم إبادة تامة فيقول ال

أَنه كَانَ من قبلِ  ٢٠.بنِي إِسرائيلَ إِالَّ الْحويني سكَّانَ جِبعونَ، بلْ أَخذُوا الْجميع بِالْحربِ
رحفَي ةبارحلْميلَ لائرالَقُوا إِسى يتح مهقُلُوب ددشأَنْ ي بلْ الرأْفَةٌ، بر هِملَيكُونُ عوا، فَالَ تم

وال شك أن هذا من االفتراء على اهللا، وكما . ١١يشوع ) .يبادونَ كَما أَمر الرب موسى
 . سيأيت معنا بعد قليل صور من االفتراء على اهللا

وسيهلك  ويف سفر صفنيا ورد اخلرب التايل املتضمن أن اهللا سيرتع الكل عن وجه األرض 
نزعا أَنزع الْكُلَّ عن وجه ٢:(اإلنسان واحليوان والطري يف جو السماء والسمك يف املاء فيقول

بقُولُ الرضِ، يانَ ٣.اَألرويالْحانَ وساِإلن زِعأَن . راثعالْمرِ، وحالْب كمساِء ومالس ورطُي زِعأَن
ارِ، وراَألش عمبقُولُ الرضِ، ياَألر هجو نانَ عساِإلن فهذا وعيد مل يتحقق، ١صفنيا.)أَقْطَع ،

ن؛ ألن اهللا وال جائز شرعا، ولكن الذين كفروا على رم يفترو ،وهو وعيد غري واقع عقال
 ولَكن دابة ى ظَهرِها منعلَ ترك ما كَسبوا بِما الناس اللَّه يؤاخذُ ولَو :يقول يف حمكم ترتيله

مهرخؤلٍ إِلَى ياء أَجى فَإِذَا جمسم ملُهفَإِنَّ أَج اللَّه هادبا كَانَِ عريصب٤٥سورة سبأ. 
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ففي سفر زكريا ورد  ؛وتتكرر صور اإلبادة، وهي إبادة مرعبة ال تبقي أصال وال فرعا
ن وكُلُّ فَاعلي الشر يكُونونَ قَشا، ويحرِقُهم الْيوم اآلتي، قَالَ رب الْمستكْبِرِي( :النص التايل

فهذا وعد بفناء مستقبلي للمخالف، ويئة . ٤زكريا .)الْجنود، فَالَ يبقي لَهم أَصالً والَ فَرعا
ه شريعة نيب فال يتحرج نفسية هلم إلزهاق األرواح، واالستهانة بالبشر والتذكري بأن هذ

 .، وهذا من االفتراء على أنبياء اهللا ورسلهالفاعل العتقاده أنه ينفذ أمر ربه

 ضمن النصوص التوقيت املناسب إلبادة اخلصوم وذلك عند متام النعمة ومن متام املكر ت
عليهم واستكماهلم متاعهم فحينئذ يكون هذا هو الوقت املناسب لإلبادة، فقد تضمن 

إِذَا زها اَألشرار كَالْعشبِ، وأَزهر كُلُّ فَاعلي اِإلثْمِ، ٧:(هذا التوقيت وهو قوله ٩٢ور املزم
َألنه هوذَا أَعداؤك يا رب، َألنه ٩. أَما أَنت يا رب فَمتعال إِلَى اَألبد٨. فَلكَي يبادوا إِلَى الدهرِ

اؤدذَا أَعوونَهبِيدي ي اِإلثْمِ. كلكُلُّ فَاع ددبتا إبادة شاملة ٩٢مز  .)يوقضاء ال يرحم ،إ ،
 ١٠٤ويف مزمور . ن النفوس املمتلئة حقدا ترسم ذلكومن ال يأمث، ولك فمن ال خيطئ
 فَيلَذُّ لَه٣٤(وهو قوله . ال يكون هلم أثرتضمن زوال اخلطاة من األرض، وأالرجاء التايل امل

مزمور ). لتبد الْخطَاةُ من اَألرضِ واَألشرار الَ يكُونوا بعد٣٥. وأَنا أَفْرح بِالرب ،نشيدي
١٠٤. 

منتظَر الصديقني مفَرح، أَما رجاُء اَألشرارِ ٢٨. أَما سنو اَألشرارِ فَتقْصر: (ويف سفر األمثال
بِيدي اِإلثْم٢٩ِ .فَيلفَاعل الَكالْهو ،بالر طَرِيق ةقَامتالسل نصا، ٣٠. حدأَب حزحزي لَن يقداَلص

ضوا اَألركُنسي لَن ارراَألش١٠أمثال  .)و  . 

داَءك موطئًا اجلس عن يمينِي حتى أَضع أَع«: قَالَ الرب لربي١: (ويف املزمور أيضا
كيمقَدن٢َ. »لويهص نم كزع يبقَض بلُ الرسري .كائدأَع طسي ولَّطْ فس٣. ت كبعش

كاثَتدطَلُّ ح رِ، لَكمِ الْفَجحر نم ةسقَدم ةي زِينف ،كتمِ قُووي يف بدتنل٤َ.مو بالر مأَقْس ن
مدني :»قادي صلْكم ةبتلَى رع دإِلَى اَألب نكَاه تمِ ٥. »أَنوي يف طِّمحي ينِكمي نع بالر

من النهرِ يشرب ٧. سحق رؤوسها. مَأل جثَثًا أَرضا واسعةً. يدين بين اُألمم٦ِ. رِجزِه ملُوكًا
 .١١٠مزمور  .)يقِ، لذلك يرفَع الرأْسفي الطَّرِ
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ا، وتثمر غال ظيعجز القلم عن االستمرار يف نقل نصوص تشع حقدا، ومتتلئ غي! يا اهللا
ا كلها مصطلحات خاصة يستأصل األخضر واليابس والساكن واملتحرك، وما ذاك إال أل

وأن هذا الرجز والعذاب وأنه لن يسكن األرض،  ،بإهالك املخالف وإبادته وقصر عمره
 . ويسحق رؤوسا ،سيصيب األمم وامللوك وميأل األرض جثثا

وقد تناول هذا الباب فهو ملزم مبنهج حبث يوجب عليه أن يورد من النصوص والباحث 
لذا بقي يف جعبة الباحث من النصوص ما يعتذر إىل  ؛ما تقوم به احلجة ويستقيم به الدليل

ثقيال على السمع، ولكن كما بينا يف صدر هذا البحث أن هذه ولو كان  القارئ من إيراده
 .النصوص دين تتدين به أمم، ويسري على هديها رؤساء دول، وتتبع يف احلروب ويهتدى ا

ويكُونونَ كَظَبيٍ طَرِيـد،  ١٤. في سخط رب الْجنود وفي يومِ حمو غَضبِه( إشعياءجاء يف 
. يلْتفتونَ كُلُّ واحد إِلَى شعبِه، ويهربونَ كُلُّ واحد إِلَـى أَرضـه  . بِالَ من يجمعها وكَغنمٍ

١٥فيقُطُ بِالسسي اشحنِ انكُلُّ مو ،نطْعي جِدو ن١٦. كُلُّ م    ـامأَم مأَطْفَـالُه طَّـمحتو
هوتيب بهنتو ،ونِهِميعمهاؤنِس حفْضتو ا مسرية دماء، مسـرية ال  . ١٣ إشعياء .)محقا إ

 .رعى حرمة امرأة ضعيفةترحم طفال، وال ت
هذا خرب أسالفهم يروونه ديانة متبعة، ووثيقة معتربة، مينحونه القداسة، ويدعون له 
 العصمة، وهو شاهد عليهم مبا جنت أيديهم، وهذا خرب عن خلفهم حتفل به كتبهم

الكاثوليك للهنود  رتلومي دي الس كازاس عن إبادة اإلسبانوتارخيهم، فيخربنا املطران ب
هذه اخلراف الوديعة غشيان الذئاب  اإلسبانلقد غشي : (احلمر يف قارة أمريكا يقول

والنمور واألسود الوحشية اليت مل جتد طعاما أياما وأياما، ومنذ أربعني سنة وهم يقطعون 
اعة جديدة وغريبة خمتلفة مل نسمع ومل نقرأ عن ا ويروعوا، كل يوم فظويقتلو أوصاهلا

أحتدث عنها الحقا، كانت هذه الفظائع شديدة مل تبق يف اجلزيرة  مثلها من قبل، ولسوف
مث قال يف موطن آخر وجاب . ..ية اليوم سوى مئيت هندي من أصل ثالثة مالينياإلسبان

) احلصاد(ثا عمن لعله جنا من أهلها بعد الثة أيام حبسباين وطاف على هذه اجلزر ثمركب إ
سان (فلم يعثر على أحد غري أحد عشر ناجيا، وهناك أكثر من ثالثني جزيرة جماورة لـ

قد  ة فأنا على يقني من أن رجالنا اإلسبانأما على اليابس... كلها أقفرت وأفين أهلها) خوان
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ا أكثر بني فصارت اليوم صحراء، لقد بواجتاحوا وبوا أراضي كانت عامرة بأهلها الطي
سبانيا وأرغون والربتغال جمتمعة وطوال هذه السنوات من عشر ممالك أكرب من كل إ

جراء من األربعني أبيد أكثر من اثين عشر مليونا من الرجال والنساء واألطفال ظلما وعدوانا 
ن أنين أعتقد مطمئنا إىل هذا رقم مؤكد على الرغم م. طغيان املسيحيني وأعماهلم اهلمجية

اعتقادي أن عدد الضحايا يتجاوز مخسة عشر مليونا، ويف صفحة أخرى يذكر أم قتلوا 
يف مكان آخر من قارة أمريكا  أربعة ماليني، ويف مكان آخر من هذه الوثيقة يذكر أم قتلوا

(). عشر مليونا، كما يذكر أم أبادوا مخسة عشر مليونا أحد
25F

١(  

وإنين :(فهو يعتذر للقارئ بأنه خيتصر ومل يذكر كل ما رأى حيث يقول ومع كل ذلك
م أي الوقت الذي ١٥٤٢-١٥١٨أسكت عن الكثري، وال أذكر إال اليسري مما جرى بني 

ولن يصدق أحد كل ما جرى من : أكتب فيها مذكرايت هذه، ويقول يف صفحة أخرى
؛ وألنه يعلم أن )26F٢()سري من احلوادثوإنين ال أذكر إال الرتر الي" يوكنان"وحشية وجور يف 

والواقع أن تفسري :(ال يقول إال احلق، فيقولع يتعذر تصديقها فهو يقسم على أائهذه الفظ
بعض هذه األعمال الوحشية مستحيل مهما بذلت له من جهد وصرفت له من وقت، لكنين 

معشار معشار ما  سوف أحتدث عن ذلك يف املقاطع الالحقة مقسما أنين ال أذكر إال معشار
().جرى

27F

٣ (   

بعض ) حق التضحية باآلخر، أمريكا واإلبادة اجلماعية(وأورد الباحث منري العكش يف كتابه 
ن تثبت أن عدد اهلنود احلمر حني غزا مجاعات األجنلو ساكسون األوروبيوالوثائق اليت 

شرين سوى ول القرن العمل يبق منهم حسب إحصائيات أ ،مليونا١١٢بالدهم كان عددهم 
  )28F٤(.ربع مليون

                                                 
 . ٦٣، ٥٤، ٤٨، ٢٥، ٢٤: املسيحية والسيف، الصفحات التالية )  ١(

 .٦٤، ٤٧املسيحية والسيف   (٢)
 .٤٨السيف املسيحية و  (٣)
 .١١، نقال عن حق التضحية باآلخر أمريكا واإلبادة اجلماعية ٨٨حممد مؤسس الدين اإلسالمي    (٤)
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ويصف االبن غري الشرعي ألفنسو دلبو كريك األعمال الوحشية ألبيه يف سواحل اخلليج 
وبالد اهلند ويذكر أنه قتل أكثر من ستة آالف مسلم يف أيام قليلة، ويف صفحة أخرى من 

مدينة  هذا الكتاب يذكر أنه قتل أكثر من ألفي مسلم كما قتل خلقا كثريا من أهل املدينة
، كما يذكر يف موطن آخر عن مملكة ملقى ودخلت قواتنا الربتغالية املدينة فسلبتها )جوا(

   )29F١(.وبتها وقتلت من أهلها خلقا كثريا

ائع ريخ مذاحبهم مع خصومهم أن يترك فظتا ستشهد حبوادث منوال حيق للباحث الذي ي
ا النصارى، وفتك فيهما النصارى احلربني العامليتني ومها حربان قادمها النصارى، وخاضهم

ر القارئ خبصومهم، فأذكر شاهدا من واقعة واحدة من كل حرب، وهذا كاف ليذكّ
: لعراقبأهوال تلك احلرب، ففي احلرب العاملية األوىل كانت خسائر املسلمني يف ا

هذا يف دولة واحدة فما خسائرهم فيها جمتمعة، أما )  30F٢(،أسري ٢٥٥٠٠قتيل، و ١٨٥٠٠٠
باليابانيني عندما ألقيت القنبلتان احلرب العاملية الثانية فأوضحه فعل قوات احللفاء  شاهد

ن على مدينتني من مدن اليابان، وإذا أردت أن تعرف حجم اإلبادة اليت تعرضت هلا النوويتا
مدينة هريوشيما حينما ألقيت عليها القنبلة فانظر يف الربقية اليت أرسلها ذلك الشقي 

بعدما رأى التدمري اهلائل الذي حدث بعد إلقائها حيث  -ول تيبتس جريوم الكولونيل ب
مليونا ١٧، أما عدد الذين قتلوا يف هذه احلرب فهو )رأيت املدينة ودمرا:(يقول يف برقيته 

(. مليونا من املدنيني١٨من اجلنود، و
31F

٣ (   

الضعيف واحليوان ومن أخبار الدم واإلبادة واإلقصاء والتطهري وعدم الرمحة للصغري و
أستأذن القارئ يف أن آخذه يف رحلة عرب الزمن فقد فتح املسلمون ثالثة أرباع  ...والطري

املعمورة آنذاك من مكة إىل حدود الصني شرقا ومن مكة إىل سواحل املغرب العريب غربا، 
ا أبيدت فم... ونشروا فيها كلمة اهللا، وبشروا فيه باإلسالم، وفتحوا البالد، وحكموا العباد

تلك الشعوب، وال انتهكت تلك احلرمات؛ بل أبناء هذه الشعوب هم الذين محلوا الرسالة 

                                                 
 .٢٥٥، ١٧٢، ٦٨/ ٣السجل الكامل  )  ١(

 .١/٣٢٦احلرب العاملية األوىل  (٢)
 .٥٢رمضان  ص  –وانظر جملة الفيصل عدد رجب . ٥٨٦ -٥٧٩احلرب العاملية الثانية   (٣)
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فيما بعد، فمن كان يسكن الشام ومن كان يسكن مصر وما جاورها إال النصارى ومع 
 .  ذلك فكان أبناء هذه الديار من محلة اإلسالم بل من خري محلته عرب التاريخ

 السحق : املطلب الثاين

فمن مصطلح اإلبادة إىل مصطلح  املقدس، مكتاى املخالف يف اء علتعدد صور القضت
لحات أكثر دموية وتعسفا وبغيا، فسيمر بنا بعد طالسحق، وجيد القارئ بعدها أنه أمام مص

فليوطن القارئ نفسه على .. .قليل القتل واحلرق وإفناء األرض كلها بسيف الطغيان والظلم
املصطلحات املصبوغة بالدم، املمزوجة باهلالك، املشبعة بالفناء، اليت هذا اإليغال يف هذه 

السحق  إرمياءويف النص التايل يسوق لنا  ،تنبعث منها روائح حرق البشر وشيهم وأكلهم
حيث  ؛لكت عن بكرة أبيها بسبب ما فعلوه يف صهيونهالذي واجهته شعوب ماضية وأُ

رهمِ الَّذي فَعلُوه في صهيونَ، أَمام عيونِكُم، يقُولُ علَى كُلِّ ش:(يقول موضحا سبب السحق 
بحيوانا وال زرعا، ومل يوقر ملكا وهذا السحق مل يرحم  صغريا وال كبريا، ومل يبق ) الر

لَيس كَهذه ١٩:(وأترك القارئ مع النص ففيه أعظم داللة على هذا البغي ،ومل يرأف بفقري
أَنت لي فَأْس ٢٠. وب، َألنه مصور الْجميعِ، وقَضيب مرياثه، رب الْجنود اسمهنصيب يعقُ

 ،كالمالْم بِك كلأُهو ،ماُألم بِك قحبٍ، فَأَسرح اتوأَد٢١و ،هباكرو سالْفَر بِك رأُكَسو
رةَ وكَبرالْم بِك قحأَسا، وهبى، ٢٢اكالْفَتو خيالش بِك قحأَسأَةَ، ورالْملَ وجالر بِك قحأَسو

وأَسحق بِك الراعي وقَطيعه، وأَسحق بِك الْفَالَّح وفَدانه، ٢٣وأَسحق بِك الْغالَم والْعذْراَء، 
وأُكَافئُ بابِلَ وكُلَّ سكَّان أَرضِ الْكَلْدانِيني علَى كُلِّ شرهمِ ٢٤. موأَسحق بِك الْوالَةَ والْحكَّا

بقُولُ الري ،ونِكُميع امنَ، أَمويهي صف لُوهي فَع٢٥. الَّذ ،كلهلُ الْمبا الْجهأَي كلَيذَا عهأَن
رضِ، فَأَمد يدي علَيك وأُدحرِجك عنِ الصخورِ، وأَجعلُك يقُولُ الرب، الْمهلك كُلَّ اَأل

فَالَ يأْخذُونَ منك حجرا لزاوِية، والَ حجرا ُألسسٍ، بلْ تكُونُ خرابا إِلَى ٢٦جبالً محرقًا، 
بقُولُ الري ،د٢٧.اَألب»ي اَألرةَ فايوا الرفَعروبِ. ضِاعي الشوقِ فوا بِالْبرِبا . اضهلَيوا عسقَد

ماُألم .ازكَنأَشي ونماطَ وارأَر كالما مهلَيوا عادا. ندا قَائهلَيوا عيملَ . أَقيوا الْخدعأَص
ةرعقْشغَاَء مو٢٨. كَغم لُوكم ،وبعا الشهلَيوا عسضِ قَدكُلَّ أَرا وهكَّامكُلَّ حا وهالَتي، واد

بابِلَ فَترتجِف اَألرض وتتوجع، َألنَّ أَفْكَار الرب تقُوم علَى بابِلَ، ليجعلَ أَرض ٢٩سلْطَانِها، 
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نضبت . ا في الْحصونكَف جبابِرةُ بابِلَ عنِ الْحربِ، وجلَسو٣٠.خرابا بِالَ ساكنٍ
مهتاعجاًء. شوا نِسارا. صهناكسقُوا مرا. حهارِضوع تطَّمحاٍء، ٣١. تدقَاِء علاٌء لدع كُضري

أَنَّ الْمعابِر قَد و٣٢ومخبِر للقَاِء مخبِرٍ، ليخبِر ملك بابِلَ بِأَنَّ مدينته قَد أُخذَت عن أقْصى، 
تبطَربِ اضرالُ الْحرِجارِ، وبِالن قُوهرأَح بالْقَصو ،ِسكَت٣٣. أُم ودنالْج بهكَذَا قَالَ ر هَألن

 إرمياء .»حصادبعد قَليل يأْتي علَيها وقْت الْ. إِنَّ بِنت بابِلَ كَبيدرٍ وقْت دوسه: إِله إِسرائيلَ
٥١. 

تسع مرات ففيها سحق لألمم، وسحق للممالك، ) السحق(يف هذا النص وردت كلمة  
وسحق للمراكب، وسحق للرجل واملرأة، وسحق للشيخ والفىت، وسحق للغالم والعذراء، 

 على فما الذي بقي .وسحق للراعي وقطيعه، وسحق للفالح وأرضه، وسحق للوالة واحلكام
دين احلب كما يزعمون، فلينتظر  مضامني نصوصهذه ! ؟ ينله السحق واحملقوجه األرض مل

  !.قال إرمياء يف آخر هذه البشارة؟الناس احلصاد والدوس بعده كما 

املقدس  مكتا، وهنا يصور لنا تسمو النفوس الطيبة لرمحة اخللق، وتتطلع إىل إنقاذ احملتاج
اء املخالف وسحقه فال يقوم أبدا، سحق إنه تطلع إىل إفن ؛من نوع آخرولكنه  اتطلع

الثاين هذه األماين  صموئيلللمخالف كما يسحق الغبار يف الطرقات، فقد تضمن سفر 
أُفْنِيهِم وأَسحقُهم فَالَ ٣٩. أَلْحق أَعدائي فَأُهلكُهم، والَ أَرجع حتى أُفْنِيهم٣٨:(حيث يقول

. تنطِّقُنِي قُوةً للْقتالِ، وتصرع الْقَائمني علَي تحتي«٤٠.نَ تحت رِجلَييقُومونَ، بلْ يسقُطُو
٤١فَأُفْنِيهِم يضغبمي وائدةَ أَعيينِي أَقْفطعتفَالَ ٤٢. و بإِلَى الر ،لِّصخم سونَ فَلَيطَلَّعتي

مهجِيبتس٤٣. يمقُهحضِ فَأَسارِ اَألربكَغ .مهوسأَدو مقُّهاقِ أَدونيِ اَألسثْلَ طم .(
 .١٨وهذا النص وارد أيضا يف سفر املزامري مزمور . ٢/٢٢صموئيل

وال يظن القارئ أن هذا السحق والفناء عقيدة عفا عليها الزمن، ونسيها التاريخ، بل هي 
ملة يف لغة التخاطب بني بعض النصارى عقيدة فاعلة مؤثرة يف السياسة املعاصرة ومستع

رفعت مواطنة :  شاهد على ذلكوبني املخالفني هلم، واخلرب اآليتالذين يدينون ذه العقيدة 
أمريكية مسلمة دعوى قضائية أمام إحدى احملاكم الفيدرالية األمريكية أكدت فيها أن 
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تحقيق معها يف قضية تتعلق حريتها الدينية مت انتهاكها على يد أحد احملققني عندما مت ال
 .األمريكية بركوا املترو بتذكرة غري صاحلة لالستخدام يف والية لوس أجنلوس

وأكدت املواطنة األمريكية اليت تدعى مجيلة أن احملقق أجربها على نزع غطاء الرأس الـذي  
مها بأي مجيلـة  وأضاف حمام". ردين شري" ا إرهابية واصفاً اإلسالم بأنهكانت ترتديه وا

وأن  ،أشرار وبأن املسلمني ،لقد متادى احملقق يف اعتدائه، حيث امها بدعم اإلرهابيني" قائالً
 )32F١(.الواليات املتحدة األمريكية ذهبت إىل العراق بناًء على توجيهات الرب حىت تسحق الشر

وأعلم أن هذا تصرف شخصي ال يصرح به قانون الدولة، ولكنه نابع من عقيدة راسـخة  
أنتجت هذا التصرف واالنفعال املقيت، والعقيدة وإن كانت غري معتربة عنـدهم بشـكل   

   .معلن؛ فهي مؤثر فاعل يف تصرفام
، )شرير(ووصف اإلسالم بأنه ) تسحق(ظ القارئ استخدام احملقق لكلمة وقد الح

ذا يف هذا البحث هذه املفردات، وه ددت، وكم من مرة تر)أشرار(ووصف املسلمني أم 
لذا ال غرو أن تعامل مع املسلمني وفق ما  ؛شاهد على تأثري هذه العقيدة يف جمريات احلياة

 .يكنه قلبه، وما متليه عليه عقيدته

 سياسة األرض احملروقةواإلحراق : املطلب الثالث

فالشيطان خلق من  ؛بني النار واإلفساد سبب وثيق، وبني الشيطان وبني أتباعه اقتداء دقيق
وإىل النار يصري، وأتباعه على أثره يفسدون يف األرض وال يصلحون، ومما ضمنوه يف النار، 

ب اخلصم بالنار حرقا جلسده وملمتلكاته وإحراقا ملدنه، وحتريقا شرائعهم اليت يفترون أن يعاقَ
يدينا نصوص أبني سبق يف املبحث األول ذكر تشريع التحريق بالنار، وملزارعه وأشجاره، و

 : فمن ذلك  حرقت املدن والشعوب،تروي كيف أ

 حرق البشر : أوال 
وكَانَ إِلَي كَالَم ٤٥: (توعد حزقيال بأن الرب سيبعث نارا ال تطفأ تأكل كل الوجوه فقال

علَـى  يا ابن آدم، اجعلْ وجهك نحو التيمنِ، وتكَلَّم نحو الْجنوبِ، وتنبأْ «٤٦: الرب قَائالً
                                                 

هـ، على الرابط، ٢٧/١١/١٤٢٨، يف ٢٦٢٥يدة الوطن السعودية، العدد جر  ) ١(
http://www.alwatan.com.. 
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هكَذَا قَـالَ السـيد   . اسمع كَالَم الرب: وقُلْ لوعرِ الْجنوب٤٧ِوعرِ الْحقْلِ في الْجنوبِ، 
با: الرارن يكف رِمذَا أُضهأَن. ..    ـنم ـوهجا كُلُّ الْوبِه قرحتو ،هِبلْتا الْمهطْفَأُ لَهِيبالَ ي

 .٢٠حزقيال  .)»الَ تطْفَأُ. فَيرى كُلُّ بشرٍ أَني أَنا الرب أَضرمتها٤٨. ى الشمالِالْجنوبِ إِلَ
الْمستكْبِرِين وكُلُّ فَاعلي الشر يكُونـونَ قَشـا،   :(وهذا شاهد آخر على الوعيد بالتحريق 
ودنالْج بي، قَالَ راآلت موالْي مرِقُهحياوعالَ فَرالً وأَص مي لَهقب٤.زكريا .)، فَالَ ي  

تجعلُهم مثْـلَ  ٩. يمينك تصيب كُلَّ مبغضيك. تصيب يدك جميع أَعدائك٨: (ويف املزامري
تبِيد ثَمـرهم مـن   ١٠. لنارالرب بِسخطه يبتلعهم وتأْكُلُهم ا. في زمان حضورِك تنورِ نارٍ

منِي آدنِ بيب نم مهتيذُرضِ و٢١مزمور  .)اَألر. 
بالقوارير يناهلن نصيبهن من التحريق،  حىت املستضعفات يف كل أمة اليت شبههن الرسول 

، يقُولُ الـرب،  لذلك ها أَيام تأْتي:(األمر بتحريق بنات قوم بين عمون إرمياءجاء يف سفر 
وأُسمع في ربة بنِي عمونَ جلَبةَ حربٍ، وتصري تال خرِبا، وتحرق بناتها بِالنـارِ، فَيـرِثُ   

بقُولُ الري ،رِثُوهو ينيلُ الَّذائر٣. إِسترِبخ قَد ايونُ َألنَّ عبشا حي يلْوِلو . خـرـا  اُصي ن
وقد يقول !. هنا قوم يتعبدون حبرق البشر فاصرخن يا بنات ربة فها .٤٩ إرمياء .)بنات ربةَ

ية بصـرية للقـارئ   ويف إيراد الشواهد اآلت! قائل هذا أمر قد مضى، وهم اآلن ال يلتزموا
 :ذي ليحكم بنفسه وها هي

الوثائق اليت دوا عن إبـادة   يفما ذكره املطران برتولومي دي الس كازاس  :الشاهد األول
: يث يقولالكاثوليك هلنود القارة األمريكية يف بداية القرن السادس عشر امليالدي ح اإلسبان

يدخلون على هؤالء املساكني األبرياء النيـام فيحرقـون    ومع طلوع الفجر كان اإلسبان(
كما حيرقون الرجال قبل وحيرقون النساء واألطفال وهم أحياء، صنوعة من القش، منازهلم امل

وكان القبطان ال يقدم لرجاله الطعام،  :إىل أن يقول خمربا عن مأساة أخرى... أن يستيقظوا
ولكنه مسح هلم بأن يأكلوا اهلنود الذين معهم أو الذين يلتقطوم أثناء الغارات على املـدن  

جـال يقتلـون   والقرى، هكذا صار معسكره أشبه مبسلخ يتراكم فيه حلم البشر، كان الر
األطفال ويشووم، وكانوا يقتلون اإلنسان من أجل حلم كفيه وقدميه، قائلني إا أشـهى  
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فلم يكتفوا باحلرق رغم بشاعته، بل تلذذوا بأكـل البشـر، وتفننـوا يف     ؛)33F١()حلم اإلنسان
 . تذوقه

أثناء و. م أقام روجر النورماندي وليمة كبرية جليشه من حلوم جثث املسلمني١٠١٨ويف عام 
حصار الصليبيني ملدينة عكا مرض ريتشارد قلب األسد وأصيب حبمى شديدة فلم يكن يقبل 

وقام الطباخ بأخذ جثة  ،أي طعام يقدم له، ويف ذات يوم طلب أن يقدم له شواء حلم خرتير
شاب مسلم وهيأها للملك وقدمها له على أا حلم خرتير؛ فلما أعجبته سأل الطباخ عـن  

عجبا هل حلـوم  : ( وقدم له رأس الغالم، فانفجر امللك ضاحكا وصاح ،خلربسرها فأخربه ا
حبق موت الرب وصعوده لن در حياتنا بعد اليوم جوعا ! العرب طيبة ولذيذة إىل هذا احلد؟

ونعوض نقص املؤن لدينا، فقـد نعمنـا مبـذاق     ،ما دمنا قادرين على اهلجوم على العرب
(..)..نشوي حلومهم أو نقليها أوحلومهم، وما علينا اآلن إال أن 

34F

٢     ( 

وكان من أحب ضروب : ( غوستاف لوبون عن أعمال الصليبيني يف آسيا الوسطى. وقال د
اللهو إليهم قتل من يالقون من األطفال وتقطيعهم إربا إربا وشيهم كما روت آن كـومنني  

    ) 35F٣(.)للجنود اجلائعنيوأمر بومهند بتقطيع اجلواسيس وطهيهم وإطعامهم ... بنت قيصر الروم
ويف هذه املناسبة قيل إن نائب امللـك  : ( حرق الربتغاليني املسلمني يف اهلند: الشاهد الثاين

 أفنسو دلبو كريك قد ارتكب أعماال وحشية مرعبة؛ ثأرا من أعدائه، فقد أمر حبشد اإلسباين
ن فيه، وكان فيه واحـد  املسلمني الذين أسرهم اهلندوس يف أحد املساجد وأشعل فيه النار مب

للمرة األوىل ) جوا(ممن كانوا قد هربوا إىل معسكر العادل خان عند استيالء الربتغاليني على 
 تشات االعتقادات فتشات األعمال    . )36F٤()وحتول إىل اإلسالم

 حرق املدن :  اثاني

                                                 
كما ذكر يف موطن آخر  ذكر أم كانوا قد أوثقوا امللوك بالقيود وعددهم مئة . ٥٨، ٤٠املسيحية والسيف ص )  ١(

 .مث أمر جنوده بإحراقهم وهم أحياء
 .، نقال عن ريتشارد قلب األسد ترمجة إجنليزية١٣٨. ١٣٧-٢/١٣٦التعصب الصلييب   (٢)
 .٣٢٥، ٣٢٤حضارة العرب   (٣)

 .٣/١٧السجل الكامل  )  ٤(
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وكُـلَّ أَمتعتهـا كَاملَـةً للـرب     وتحرِق بِالنارِ الْمدينةَ :(فمن ذلك ما جاء يف سفر التثنية 
ك١٣تثنية ).إِهل . 

ـ   ؛وهذا يشوع حيرق بانتقائية بالغة فيحرق املدينة ي الفضـة  ألنه ال حاجة له فيهـا، ويبق
وأَحرقُوا الْمدينةَ بِالنارِ مع كُلِّ ما بِها، ٢٤:( جاء يف سفر يشوعوالذهب والنحاس واحلديد، 

 .٦يشوع .)ا في خزانة بيت الربفضةُ والذَّهب وآنِيةُ النحاسِ والْحديد جعلُوهإِنما الْ
ينة دية أخبار عن حتريق مدن بأكملها، وتصريح بأمساء املدن احملرقة، فهذه مويف الفقرات اآلت

وهـذه حاصـور    عاي حترق ويعلق ملكها على خشبة إىل املساء، وتكون خرابا إىل األبد،
تؤخذ ويضرب ملكها بالسيف وحترق، أما مدن بين مديان فلم تكن بأحسن حظا مما سبق 

فَقَـالَ  ١٨( :وال وحرقت املدن، وهذه نصوص يشوعالنساء واألطفال وبت األم تفسبي
وعشيل بفَ«: الرأَد كدي بِيايٍ َألنع وحن كدي بِيالَّذ اقرزالْم دامهع« . اقرزالْم وعشي دفَم

ةيندالْم وحن هدي بِيلُوا ١٩. الَّذخدو ،هدي دا ممدنوا عكَضرو كَانِهم نم ةعربِس نيالْكَم فَقَام
ت رِجالُ عايٍ إِلَـى ورائهِـم   فَالْتف٢٠َ. الْمدينةَ وأَخذُوها، وأَسرعوا وأَحرقُوا الْمدينةَ بِالنارِ

. وأَحرق يشوع عاي وجعلَها تال أَبديا خرابا إِلَى هـذَا الْيـومِ  ٢٨ ....ونظَروا وإِذَا دخانُ
ـ . وملك عايٍ علَّقَه علَى الْخشبة إِلَى وقْت الْمساِء٢٩ سِ أَمموبِ الشغُر دنعو  ـوعشي ر

رة فَأَنزلُوا جثَّته عنِ الْخشبة وطَرحوها عند مدخلِ بابِ الْمدينة، وأَقَاموا علَيها رجمةَ حجـا 
 .٨يشوع  .)عظيمةً إِلَى هذَا الْيومِ

)١٠لم برضو وراصذَ حأَخو قْتالْو كي ذلف وعشي عجر ثُم  ـوراصَألنَّ ح ،فيا بِالسكَه
كالمالْم لْكيعِ تمج أْسالً رقَب ت١١. كَانفيالس دا بِحفْسٍ بِهوا كُلَّ نبرضو .  ،مـوهمرح
ـ ١٢. ولَم تبق نسمةٌ، وأَحرق حاصور بِالنارِ وك وجميـع  فَأَخذَ يشوع كُلَّ مدن أُولئك الْملُ

فيالس دبِح مهبرضا وهلُوكم .بالر دبى عوسم را أَمكَم مهمرةَ ١٣. حمنَ الْقَائدأَنَّ الْم رغَي
وعشا يقَهرا أَحهدحو وراصا حدا عيلُ، مائرا إِسرِقْهحي ا لَمهالَللَى تكُلُّ غَن١٤ِ. عو لْكت ةيم

فُِسهِميلَ َألنائرو إِسنا بهبهن مائهالْبو ندالْم .   فـيالس ـدا بِحيعمج موهبرالُ فَضجا الرأَمو
موهادى أَبتةً. حمسقُوا نبي ١١يشوع  .)لَم. 
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وسبى بنو إِسرائيلَ نِسـاَء  ٩:(ويف سفر العدد جاء خرب السيب والسلب والنهب وحتريق املدن
 هِـمالَككُلَّ أَمو يهِماشوم يعمجو ،هِممائهب يعموا جبهنو ،مأَطْفَالَهانَ ويدقُـوا  ١٠. مرأَحو

نِهِمدم يعم٣١عدد ) ج. 
وهذا خرب آخر حفل به سفر القضاة عـن قتـل لإلنسـان واحليـوان وحتريـق جلميـع       

ورجع رِجالُ بنِي إِسرائيلَ إِلَى بنِي بنيامني وضربوهم بِحد السيف من الْمدينـة  ٤٨:(املدن
جِدا وى كُلَّ متح ،مائهى الْبتا، حرِها. بِأَسضأَيـا     وقُوهرأَح تجِـدـي والَّت ندالْم يعمج

 . ٢٠قضاة  .)بِالنارِ
ويف السجل الكامل ألعمال نائب حاكم الربتغال أثناء حروبه املدمرة واملروعة يف سـواحل  

أرسل أفنسو دلبوكريك مئة رجل إلشعال النار يف املدينة يف اجلانـب  :(اخلليج العريب جاء فيه
().سائم البحرالذي ب من عنده ن

37F

 .إا سنة متبعة، وشريعة قائمة )١
 حرق املركبات:  اثالث

 :ومما يفعلوه يف مركبات خصومهم حتريقها فقد جاء يف سفر يشوع أن الرب أمرهم بذلك 
 )٦وعشيل با قَ«: فَقَالَ الريعمج مهفَعأَد قْتثْلِ هذَا الْوي ما في غَدَألن ،مفْهخالَ ت املَى أَمت

 .١١يشوع .»وتحرِق مركَباتهِم بِالنارِ ...إِسرائيلَ
 األشجارو حرق املزارع والكروم:  ارابع

إن سياسة اإلحراق شاملة ال تبقي غري الذهب والفضة أما أسباب احلياة ورزق األحياء 
فَأَحرق اَألكْداس والزرع :(فهو مما وردت الشريعة بتحريقه، جاء يف سفر القضاة اخلرب التايل

ونتيالز ومكُرون٦َ. وينِيطسللَ هذَا؟«: فَقَالَ الْففَع نونُ«: فَقَالُوا »مشم١٥قضاة  ).ش. 

تنبأ حزقيال بأن الرب وعد ببعث نار ال دأ، نار حمرقة لألخضر واليابس، نار ال تطفأ وقد 
هأَنذَا أُضرِم فيك نارا فَتأْكُلُ كُلَّ شجرة خضراَء فيك وكُلَّ : د الربهكَذَا قَالَ السي :(فيقول

ةابِسي ةرجش .هِبلْتا الْمهطْفَأُ لَهِيب٢٠حزقيال  .)الَ ي 
وهي حامل فأسقطت محلـها، والـنيب     ولقد اعتدى هبار بن األسود على ابنة الرسول 

ك جيشا يستطيع أن يؤدب املخالف ويستقصي قومه، كيف الدولة، وميلهو رأس  الكرمي 
                                                 

 .١/١٧٨وانظر أيضا منه . ٣/١٧٢السجل الكامل ألعمال أفنسو دلبو كريك )   ١(
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بعثا لنشر الرسالة فكان متجهـا إىل أرض   وقد اعتدى على فلذة كبده، فبعث الرسول 
إن  :(يف بعث فقـال   أنه قال بعثنا رسول اهللا هذا الباغي فقال كما أخرب أبو هريرة 

إين أمرتكم  :حني أردنا اخلروج قال رسول اهللا مث  .وجدمت فالنا وفالنا فأحرقومها بالنار
().فإن وجدمتومها فاقتلومها ،وإن النار ال يعذب ا إال اهللا ،أن حترقوا فالنا وفالنا

38F

 هو فها )١
 .يأمر بإحراقه لفعله الشنيع مث يتراجع ويذكر أنه ال يعذب بعذاب اهللا إال اهللا ذا

ال يقتصر على البشر بل يتجاوزه إىل ما دون لعظيم يف هذا الدين اإن املنع من التحريق بالنار 
 .حنـن  :قلنا ؟من حرق هذه( :فقال ها أصحابه،قرية منل قد حرق النيب رأى ولقد  ؛ذلك
(). إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب النار :قال

39F

٢(  
 القتل: املطلب الرابع

تصفح كتام املقدس أن  يسري بنا البحث من سحق إىل قتل، ومن إبادة إىل حرق، وحق ملن
نستعرض الوعد بالقتل، يف كتام أوالء حنن والدمار، وهاميأل جعبته بكل مصطلحات الفناء 

ن هـذا  املقدس، وهذا يوم من أيام اليهود مع الفرس يقتلون فيه مخسة وسبعني ألفا، مث يدو
(اإلفساد يف األرض يف كتاب ديين وينال حظه من القداسة والعصمة عنـدهم، 

40F

١٥( )٣  ثُـم
نوشي شلُوا فقَتو ،رِ أَذَارهش نا مضأَي رشابعِ عمِ الروي الْيف ،نوشي شف ينالَّذ ودهالْي عمتاج 

لْـدان  وباقي الْيهود الَّذين في ب١٦. ثَالَثَ مئَة رجل، ولكنهم لَم يمدوا أَيديهم إِلَى النهبِ
سمخ يهِمضغبم نلُوا مقَتو ،هِمائدأَع نوا ماحرتاسو فُِسهِملِ أَنقَفُوا َألجووا وعمتاج كلةً الْم

. هرِ أَذَارفي الْيومِ الثَّالث عشر من ش١٧. وسبعني أَلْفًا، ولكنهم لَم يمدوا أَيديهم إِلَى النهبِ
وكَتب مردخاي هـذه  ٢٠ .واستراحوا في الْيومِ الرابعِ عشر منه وجعلُوه يوم شربٍ وفَرحٍ

 الْقَـرِيبِني وشوِيرشأَح كلالْم انلْدي كُلِّ بف ينالَّذ ودهيعِ الْيملَ إِلَى جائسلَ رسأَرو وراُألم 
 ،ينيدعالْبسِ ٢١واممِ الْخوالْيو ،رِ أَذَارهش نم رشابعِ عمِ الروي الْيوا فديعأَنْ ي هِملَيع وجِبيل

 ،ةني كُلِّ سف هنم رشرِ ال٢٢َّعهالشو هِمائدأَع نم ودها الْييهف احرتي اسامِ الَّتاَألي بسي حذ
                                                 

 .٣/١٠٩٨، ٢٨٥٣صحيح البخاري، ح  (١)
 .٤/٣٦٧سنن أيب داود  (٢)

ند اليهود، وهو سفر املرأة اليهودية اليت تزوجها ملك الفرس إبان سيب اليهود يف سفر أستري له مكانة خاصة ع  ) ٣(
 .  فارس، مث أعملت كيدها وأثرت على امللك ونفذت مع اليهود املقربني هلا بأمر امللك املذحبة املذكورة
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تحولَ عندهم من حزن إِلَى فَرحٍ ومن نوحٍ إِلَى يـومٍ طَيـبٍ، ليجعلُوهـا أَيـام شـربٍ      
أَوجب الْيهود وقَبِلُوا علَى أَنفُِسهِم وعلَى نسلهِم وعلَى جميعِ الَّذين يلْتصـقُونَ  ٢٧...وفَرحٍ

يزولَ، أَنْ يعيدوا هذَينِ الْيومينِ حسب كتابتهِما وحسب أَوقَاتهِما كُلَّ سـنة،   بِهِم حتى الَ
٢٨   ـةيندمو فَـبِالَد بِالَدو ةريشفَع ةريشعرٍ وورٍ فَدوي دفَظَا فحيو انموالْي هذَان ذْكَرأَنْ يو

ةيندفَم .مويوهِملسن نى مفْنا الَ يمهكْرذو ،ودهالْي طسو نم والَنزالَ ي أستري .)ا الْفُورِ هذَان
٩. 

انظر كيف تتحول مواسم القتل املريع إىل أيام فرح وشرب، مث يقدس القتل فتنقلب 
! لئال ينسى ذكراه أيام أعياد جيب أن حتفظ يف األجيال القادمة، وأن يبقى ذكرها يف النسل

 .وتتحول القصة اليت تروي هذا احلدث إىل كتاب ديين يتعبد به

هذا يوحنا يرى رؤيا مبا ينتظر البشر يف مستقبل أيامهم من قتل حميط، وفناء متواصل يقول و
فَخرج فَرس ٤» !رهلُم وانظُ«:ولَما فَتح الْختم الثَّانِي، سمعت الْحيوانَ الثَّانِي قَائال٣ً:(يوحنا

آخر أَحمر، وللْجالسِ علَيه أُعطي أَنْ ينزِع السالَم من اَألرضِ، وأَنْ يقْتلَ بعضهم بعضـا،  
 .وأُعطي سيفًا عظيما

فَنظَرت ٨» !هلُم وانظُر«:ائالًولَما فَتح الْختم الرابِع، سمعت صوت الْحيوان الرابعِ ق٧َ
بلَى را علْطَانا سيطأُعو ،هعبتةُ تاوِيالْهو ،توالْم هماس هلَيع سالالْجو ،رضأَخ سإِذَا فَرعِ و

 .اَألرضِ أَنْ يقْتالَ بِالسيف والْجوعِ والْموت وبِوحوشِ اَألرضِ
٩لَماِهللا، و ةملِ كَلأَج نلُوا مقُت ينالَّذ فُوسحِ نذْبالْم تحت تأَير ،سامالْخ متالْخ حا فَت

 ،مهدنع تي كَانالَّت ةادهلِ الشأَج نم١٠ونيليمٍ قَائظع تووا بِصخرصا «:وهى أَيتى متح
وسالْقُد ديضِ؟ السلَى اَألرع نِنياكالس نا منائمدل مقتنتي وقْضالَ ت ،قالْحطُوا كُلُّ ١١» وفَأُع

مهفَقَاؤر بِيدلَ الْعكْمى يتا حضا أَيِسريا يانموا زرِحيتسأَنْ ي ميلَ لَهقا، وا بِيضابيث داحو ،
 .٦رؤيا يوحنا    .)، الْعتيدونَ أَنْ يقْتلُوا مثْلَهموإِخوتهم أَيضا

! ويلٌ! ويلٌ«:وسمعت مالَكًا طَائرا في وسط السماِء قَائالً بِصوت عظيمٍ: (وفيها أيضا
 8رؤيا يوحنا .)!ويلٌ للساكنِني علَى اَألرضِ
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ال حرمهم اهللا ما اشتملت عليه  –ليت ينتظروا فهذه بعض وعود هذه الرؤيا وبشاراا ا
–  )41Fومما اشتملت عليه )١: 

 .أن يرتع السالم من األرض -١

 .أن يقتل البشر بعضهم بعضا -٢

 .الوعد بقتل ربع سكان األرض بالسيف واجلوع والوحوش واملوت -٣

 .أن متوت أنفس يف املذبح ويكون قتلهم من أجل كلمة اهللا -٤

فهل أبقت البشارة لألرض ! ؟ويل للساكنني يف األرضوأخريا بعد كل هذه الويالت 
 !سكانا؟

، وحمتويات رؤيا يوحنا كلها يف التوطئة للقضاء على البشر غري املؤمنني ذه اخلزعبالت
آخر الزمن، وهم يرون  ة بالفجوات والثغرات ألحداثوهي تتضمن أحداثا متناقضة مملوء

ألحداث اليت تضمنتها الرؤيا قد وقعت أن بعض اأا واقعة، وأن وقوعها قريب، خاصة 
هذه الرؤيا مما تعتمد عليه األصولية فولذا ؛ ...دولة هلمميع اليهود يف فلسطني، وكإقامة كتج

 .اإلجنيلية املعاصرة يف تفسريها وتفاعلها مع الواقع املعاصر

 وحتفل كتب التاريخ واملدونات اليت أرخت للحروب الصليبية يف الشرق اإلسالمي وكذا
يف حماكم التفتيش وما تالها من  اإلسبانأعمال الربتغاليني يف القارة األمريكية ووحشية 

: أعمال كل ذلك يؤكد أن هذا القتل منهج مطرد، وعمل متبع، يقول غوستاف لوبون
ونرى يف كل صفحة من الكتب اليت ألّفها مؤرخو النصارى يف ذلك الزمن براهني على (

مارات للداللة على سياسة الصليبيني احلربية، وذلك باإلضافة إىل توحش الصليبيني يف مدينة 
وكان قومنا : "ما حدث حني االستيالء على القدس، قال املؤرخ الراهب التقي روبرت

جيوبون الشوارع وامليادين وسطوح البيوت لُيرووا غليلهم من التقتيل، وذلك كاللبؤات اليت 

                                                 
ها بفارغ الصرب، انظر تأويل  -ينتظر النصارى وخاصة الربوتستانت، وباألخص األصولية اإلجنيلية املعاصرة   ) ١(

 . ٦٤-٤٤النبوة والسياسة 
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(خطفت صغارها
42F

الد والشبان والشيوخ ويقطعوم إربا إربا، وكانوا وكانوا يذحبون األو ،)١
ال يستبقون إنسانا، وكانوا يشنقون أناسا كثريين حببل واحد بغية السرعة، فيا للعجب ويا 

الح من غري أن تقاوم، وكان قومنا سللغرابة أن تذبح تلك اجلماعة الكبرية املسلحة بأمضى 
وتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية، فيا للشره يقبضون على كل شيء جيدونه، فيبقرون بطون امل

وكانت الدماء تسيل كاألار يف طرق املدينة املغطاة باجلثث، فيا لتلك ! وحب الذهب
مث أحضر بومهند مجيع الذين اعتقلهم يف برج القصر، وأمر .. .!الشعوب العمي املعدة للقتل

نطاكية لكي هلم إىل إ، وبِسوق فتيام وكهوبضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم وضعافهم
وكان سلوك الصليبيني حني دخلوا القدس غري سلوك اخلليفة : إىل أن قال".... يباعوا فيها

حنو النصارى حني دخلها منذ بضعة قرون، مث أورد " رضي اهللا عنه"الكرمي عمر بن اخلطاب 
 عندما استوىل! حدث ما هو عجيب بني العرب: "قول كاهن مدينة لوبري رميوند داجيل

قومنا على أسوار القدس وبروجها، فقد قطعت رؤوس بعضهم، فكان هذا أقل ما ميكن أن 
يصيبهم، وبقرت بطون بعضهم، فكانوا يضطرون إىل القذف بأنفسهم من أعلى األسوار، 
وحرق بعضهم يف النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان ال يرى يف شوارع القدس 

وأيديهم وأرجلهم، فال مير املرء إال على جثث  وميادينها سوى أكداس رؤوس العرب
وروى ذلك الكاهن احلليم خرب ذبح ... قتالهم، ولكن كل هذا مل يكن سوى بعض ما نالوا

ومل يكتف الفرسان الصليبيون األتقياء بذلك، فعقدوا ... عشرة آالف مسلم يف مسجد عمر
يهود وخوارج النصارى، مؤمترا أمجعوا فيه على إبادة مجيع سكان القدس من مسلمني و

الذين كان عددهم حنوا من ستني ألفا فأفنوهم على بكرة أبيهم يف مثانية أيام، ومل يستثنوا 
(). منهم امرأة وال ولدا وال شيخا

43F

٢ (    

ولينظر القارئ كيف تتطابق أقوال املؤرخني يف ذكر أحداث هذه اازر البشعة فهذا ابن 
ضحى يوم اجلمعة لسبع بقني من شعبان أخذ الفرجنة : (ولهري يف البداية خيرب عن ذلك بقكث

                                                 
. جثَم كَأَسـد ٩. ويقْضم عظَامهم ويحطِّم سهامه(حيسن بالقارئ أن يتذكر النص التايل وهو يقرأ هذه املآسي  (١)

ةوكَلَب ضبونٌ. رلْعم كنالَعو ،كاربم ارِكُكب؟ مهيمقي نوليالحظ اسـتخدام نفـس املصـطلحات    ٢٤العدد . »م ،
 .فالكتاب وصفهم باألسد واللبوة، واملؤرخ استخدم نفس اللفظ

 .٣٢٧ -٣٢٥حضارة العرب   (٢)
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بيت املقدس وكانوا يف حنو ألف ألف مقاتل، وقتلوا يف وسطه أزيد من ستني ألف قتيل من 
().املسلمني

44F

وقتل : (وقال ابن األثري رمحه اهللا واصفا الفظائع اليت ارتكبها الصليبيون  )١
ني ألفا منهم مجاعة كثرية من أئمة املسلمني الفرنج يف املسجد األقصى ما يزيد على سبع

().وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق األوطان وجاور بذلك املوضع الشريف
45F

٢(  

تل عن تشريع اإلسالم يف هذا وأنه حيرم قعن احلرب وأا كره، ووقد سبق احلديث 
ى من محل  يقاتل من األعداء، وأن يقتصر القتل علالنساء واألطفال والشيوخ ومن مل

 . ورفع لواء العداوة ،وخاض غمار احلرب ،السالح

وتقـرأ   ؟إىل قارة أمريكا وكيف أبادوا أهلـها  اإلسبانعندما تقرأ تاريخ دخول النصارى و
تاريخ احلروب الصليبية يف املشرق اإلسالمي وكيف عاثوا يف األرض فسادا؛ جتد الصـورة  

 : اتصفوا مبا يليالنصارى متماثلة متاما ففي كلتا احلالتني جتد اجلنود 
 .اإلسراف يف القتل -١
  . إحراق الناس أحياء يف مساكنهم -٢

 .ب األموال       -١
أكل حلوم البشر سواء يف الشام أو يف أمريكا وسواء كانت هذه اللحوم مشوية أو  -٢

 . مطبوخة والتلذذ بذلك

 . اإلنشاد بعد سفك الدم -٣

وسوق األحياء عبيـدا   ،ء احلواملوبقر بطون النسا ،قتل األطفال والشيوخ والنساء -٤
 .يباعون يف سوق النخاسة

  .استأسروا  هلم ذه العهود اليت قطعوها مع الذينهلالقتل بعد إعطاء األمان واخليانة  -٥
 . وقتلهم بعد ذلك م عدم تقدير حفاوة املستقبلني -٦

 . ا النصرالقتل من غري حاجة حىت ولو ضمنو -٧

                                                 
 .هـ٤٩٢حوادث . ١٢/١٦٥البداية والنهاية  (١)
 .٢٨٤ – ١٠/٢٨٣الكامل يف التاريخ   (٢)
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وأن رم هو الذي أمرهم بالسفك والقتل  ،ةإرجاع ذلك إىل أنه من تعاليم الكنيس -٨
 . والشكر هللا الذي أغناهم مبا بوا ،والنهب

يف مكان واحد لئال يتعب القاتـل يف املطـاردة    الحتيال عليهم ليجتمعوا مث يقتلواا -٩
 .والتنقل خلف الضحية

 إن مجيع القتلـى الـذين قضـوا يف   : وبعد هذه املقارنة السريعة يستطيع الباحث أن يقول
الفتوحات اإلسالمية يف كل عصورها من كال اجلانبني ال يصل حبال من األحوال إىل عـدد  

  .القتلى يف احلرب األمريكية على العراق
ومن يتابع أخبار منظمة بالك ووتر يف العراق وتطلعها للعمل يف السودان يعلم علم الـيقني  

 وأا شديدة الشبه بفرسـان  استهانتها بأرواح البشر، ويعلم أيضا دورها العسكري الديين
املعبد أو فرسان مالطة، وهي مجاعة تأسست إبان احلروب الصليبية، وكان هلا أكرب األثر يف 

ىل مالطا، لوا إمساعدة الغزاة الصليبيني، يف الشام، وملا هزموا وطردوا من ديار املسلمني انتق
تر القيـام بأفعـال فرسـان    وهلم عالقة قوية بالفاتيكان، وحتاول أن تعيد منظمة بالك وو

  )46F١(.مالطا
 الفناء : املطلب اخلامس

املقدس نغترف فناًء ورعبا ينتظر البشر، وجتد الوعيد بفناء يستأصل  ممن معني كتا
املريض، ويقطع النسل، وميحو الذّكْر، وتتواىل فيه األهوال، هذا حزقيال يبشر قومه مبا 

يا ابن آدم، هأَنذَا :(غ م إىل الفناء، يقول حزقيالينتظرهم من اجلوع والغم والفقر، الذي يبل
يلِ أُكَسر قوام الْخبزِ في أُورشليم، فَيأْكُلُونَ الْخبز بِالْوزن وبِالْغم، ويشربونَ الْماَء بِالْكَ

                                                 
: ةانظر تقارير موسعة عن تاريخ بالك ووتر على الروابط التالي)  (١

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc/ 
.asp?DocID=٩٥٩٣٢&TypeID=٩&TabIndex=وكالة األخبار اإلسالمية   ٢

 /.http://www.almokhtsar.com/html/bestنبأ،
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 ،ةريبِالْح١٧وحتياُء، والْمو زبالْخ مهوِزعي كَيلهِما بِإِثْموفْنيو وهأَخلُ وجوا الررحزقيال .)ي
٤.)47F١(  

يبشر أشور بالويل والسخط ليصبح البشر مسحوقني كالطني يف األزقة،  إشعياءوهذا 
ويلٌ َألشور : (إشعياءوينتهي أمرهم إىل اإلبادة، وتنقرض يف هذا اليوم أمم كثرية، قال 

صالْعبِي، ويبِ غَضيقَضطخس يه مهدي يبِ ٦. ا فعلَى شعو ،لُهسأُر قَةافنم ةلَى أُمع
نيِ اَألزِقَّةكَط نيوسدم ملَهعجيا، وبهن بهنيةً وغَنِيم نِمتغيل ،يهي أُوصطخفَالَ ٧. س وا هأَم

 .)بلْ في قَلْبِه أَنْ يبِيد ويقْرِض أُمما لَيست بِقَليلَة. ذَايفْتكر هكَذَا، والَ يحِسب قَلْبه هكَ
 . ١٠ إشعياء

نتساب إليه من الفناء ما تقشعر له اجللود، ويستحي من االعتراف باال إشعياءويف كتاب 
لتسمعِ . ب اصغوااقْترِبوا أَيها اُألمم لتسمعوا، وأَيها الشعو١(كل ذي لب وعقل سليم، 

َألنَّ للرب سخطًا علَى كُلِّ اُألممِ، وحموا علَى ٢. الْمسكُونةُ وكُلُّ نتائجِها. اَألرض وملْؤها
هِمشيحِ. كُلِّ جإِلَى الذَّب مهفَعد ،مهمرح ٣. قَدعصت مفُهجِيو ،حطْرت مالَها، فَقَتهتانتن د

هِمائمالُ بِدِسيلُ الْجِبتكُلُّ ٤. وجٍ، وركَد اتاومالس فلْتتو ،اتاومالس دنى كُلُّ جفْنيو
ةينالت نم قَاطالسو ةمالْكَر نقِ مرثَارِ الْوتكَان رثتنا يهدن٥.جي السف وِير قَد هَألن اتاوم

 ...للرب سيف قَد امتَأل دما،٦. هوذَا علَى أَدوم ينزِلُ، وعلَى شعبٍ حرمته للدينونة. سيفي
وترابها  وتتحولُ أَنهارها زِفْتا،٩.َألنَّ للرب يوم انتقَامٍ، سنةَ جزاٍء من أَجلِ دعوى صهيون٨َ

من . إِلَى اَألبد يصعد دخانها. لَيالً ونهارا الَ تنطَفئ١٠ُ. كبرِيتا، وتصري أَرضها زِفْتا مشتعالً

                                                 
ورد يف هذا اإلصحاح عبارات ساقطة تدل على التحريف، بل تدل على فساد الذائفة ويشهد القارئ شهادة هللا   ) ١(

وخذْ أَنت لنفِْسك قَمحا وشعريا وفُـوالً  :(أن هذا اهلذيان ما ترتلت به املالئكة، وليس هو بوحي يوحى، قال حزقيال
ضةَ ونسكَرا ونخدا وسدعوبِكنلَى جا عيهئُ فكتي تامِ الَّتاَألي ددا كَعزبخ فِْسكنا لهعناصو ،داحاٍء وي وِعا فهثَالَثَ . ع
أْكُلُها تموي نيعستمٍ ووي ئَة١٠. منزكُونُ بِالْوي أْكُلُهي تالَّذ كامطَعو .اقش رِينشمٍ عوالًكُلَّ ي .  قْـتإِلَى و قْتو نم

أْكُلُه١١. تهبرشت قْتإِلَى و قْتو نالْهِنيِ، م سدلِ، ساَء بِالْكَيالْم برشتري١٢ِ. وعالش نكًا مأْكُلُ كَعتِء . ورلَى الْخع
ونِهِميع امأَم هبِزخت انساِإلن نم جرخي ي١٣. »الَّذوبـمِ  «: قَالَ الراُألم نيب جِسالن مهزبيلَ خائرو إِسنأْكُلُ بهكَذَا ي

هِمإِلَي مهدأَطْر ينإن اهللا ال يأمر بالفحشاء واملنكر!  تعاىل اهللا. ٤حزقيال . »الَّذ. 
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برخرٍ تورٍ إِلَى دود .يناآلبِد دإِلَى أَب... الْخ ارطْممابِ ورطُ الْخيا خهلَيع دميالَِءو .
 ....أَشرافُها لَيس هناك من يدعونه للْملْك، وكُلُّ رؤسائها يكُونونَ عدما١٢

الَ يغادر شيٌء صاحبه، َألنَّ . واحدةٌ من هذه الَ تفْقَد. فَتشوا في سفْرِ الرب واقْرأُوا١٦
و ،رأَم قَد وه هافَمهعمج وه هوح١٧. رطيا بِالْخا لَههتمقَس هديةً، وعا قُرأَلْقَى لَه قَد وهو .

 .٣٤ إشعياء). إِلَى دورٍ فَدورٍ تسكُن فيها. إِلَى اَألبد ترِثُها

 : هذا النص تضمن ديدا عظيما ومحل ما يلي

 .أن السخط واقع على كل األمم -١

 .تصري للفناء حىت تسيل اجلبال بدمائهم وأا ؛األمم قد حرمت أن جيوش -٢

 .جنود السماء أن الفناء يعم -٣

 .أن للرب سيفا قد امتأل دما -٤

 .أن األار تتحول زفتا، والتراب كربيتا، واألرض تكون زفتا مشتعال -٥

 .أن هذا العذاب سرمدي ألنه إىل دور فدور، إىل أبد اآلبدين -٦

ملاذا يقضى على جنود السماء؟ ملاذا تتحول األرض إىل ! كل هذا؟ وقد يتساءل املرء ملاذا
هذه الدعوى؟ وما ذنب وما !! أمن أجل دعوى صهيون! زفتا؟زفت مشتعل، واألار تكون 

 ! جنود السماء ؟

َألنه وإِنْ كَانَ شعبك يا ٢٢:(يذكر فيه فناء يعم األرض فيقول إشعياءوهذا نص آخر من 
َألنَّ السيد رب ٢٣. قَد قُضي بِفَناٍء فَائضٍ بِالْعدلِ. كَرملِ الْبحرِ ترجع بقيةٌ منهإِسرائيلُ 

 ١٠ إشعياء .)الْجنود يصنع فَناًء وقَضاًء في كُلِّ اَألرضِ

ا وهنا يعم الفناء والقضاء كل األرض، وال شك أن هذه مغالطة شرعية وتارخيية، أم
أما املغالطة وكوا شرعية فإن اهللا ال يهلك البشر كلهم بسبب ذنوم إال عند قيام الساعة، 

إسرائيل مل يكونوا يف يوم من األيام من الكثرة  ن هذه احلادثة مل تقع، كما أن بينالتارخيية فإ
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لعصر حبيث يكونون كرمل البحر، بل هم وهللا احلمد يف كل عصر أقلية قليلة جدا، ويف هذا ا
 .الذي نالوا فيه شيئا من التمكني فهم ال يتجاوزون أربعة عشر مليونا يف كل األرض

ويف سفر آخر تترادف مصطلحات العذاب والبوار والفناء، وترسم مستقبال مظلما 
بالعقبات، وتتواىل عليه األهوال، ويقطع نسله، وينسى  ، ومملوءللمخالف، فطريقه مظلم

نور ! نعم:(؟ يقول أيوب يف سفره كما زعموا!ه من ايتهذكره، ويتعجب من يأيت بعد
ارِهن يُء لَهِيبضالَ يئُ، وطَفنارِ يرئ٦ُ. اَألشطَفني قَهفَو هاجرسو ،هتميي خف مظْلي ورالن .

٧هتورشم هعرصتو ،هتقُو اتطَوخ رقْص٨. ت هلَيي إِلَى َألنَّ رِجشمفَي الَةصي الْمف انِهفَعدت
كَةب٩. شكرالش هنم كَّنمتتو ،بِهقبِع الْفَخ ِسكم١٠. ي هتديصمو ،هالَتبضِ حي اَألرةٌ فورطْمم

تكُونُ قُوته جائعةً والْبوار مهيأٌ ١٢ .هترهبه أَهوالٌ من حوله، وتذْعره عند رِجلَي١١. في السبِيلِ
انِبِه١٣. بِجهدساَء جضأْكُلُ أَعي .توالْم بِكْر اَءهضأْكُلُ أَعنِ ١٤. يع ،هتميخ نع عقَطني

ضه ييذَر علَى مر. لَيس لَه يسكُن في خيمته من١٥. اعتماده، ويساق إِلَى ملك اَألهوالِ
رِيتب١٦. كهعفَر قْطَعي قفَو نمو ،ولُهأُص سبيت تحت نالَ ١٧. مضِ، واَألر نم بِيدي هكْرذ

رالْب هجلَى وع لَه م١٨. اس ةكُونسالْم نمو ،ةورِ إِلَى الظُّلْمالن نم فَعديدطْرالَ ١٩. يلَ وسالَ ن
بِهعش نيب لَه بق١٨أيوب .)ع . 

وال شك أن هذه صورة بشعة من الفناء املنتظر واخلزي األبدي لألغيار، وخيال ال يبلغه 
أو سادي يتلذذ يف إيذاء اآلخرين، ويفرح  –املقدس  كتام أي دموي إال من ترىب على
 .ويسعد بعذام ومآهلم احملموم

ومن تصفح شرائع األنبياء اليت أخرب اهللا عنها يف كتابه ال جيد من تعاملهم مع قومهم مثل 
هذا التعامل البشع، واالستقصاء التام بل كانت رساالم رمحة، ودعوم هداية، وتعاملهم 
معهم تعامل العدل واحلق، فهذا إبراهيم اخلليل عليه السالم بعد أن قذفه قومه يف النار خيرج 

 جواب كَانَ فَما:بني أظهرهم؛ لئال يرتل م العذاب كما أخرب اهللا عنه أنه قال من

همقَالُوا أَن إِالَّ قَو لُوهاقْت أَو فَأَجنَاه قُوهرح اللَّه نارِ مي إِنَّ النف كذَل اتآلي 

 الْحياة بينِكُم في مودةَ أَوثَانا اللَّه دون من اتخذْتم إِنما وقَالَ .يؤمنونَ لِّقَومٍ

النار  ومأْواكُم بعضا بعضكُم ويلْعن بعضكُم بِبعضٍ يكْفُر الْقيامة يوم ثُم الدنيا
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 الْعزِيز هو إِنه بير إِلَى مهاجِر وقَالَ إِني لُوطٌ لَه فَآمن .ناصرِين من لَكُم وما

 . ٢٦ -٢٤سورة العنكبوت،  الْحكيم 

وإن كان يف أخبارهم أخبار عذاب أنزله اهللا باملخالفني، فقد كان العذاب يترتل ملخالفتهم 
أجل ب أمواهلم واستباحة أجل قوم معينني، أو من أمر اهللا ومعصيتهم لرسله، ومل تكن من 

 . ديارهم، وسيب نسائهم

 قرض اآلخرين: طلب السادسامل

يف توظيف املصطلحات املتنوعة اليت حتقق هلذه األنفس  كتام املقدس باتيتفنن ك
وإبادم واالستيالء على ممتلكام وأوطام،  ،املريضة تطلعها يف القضاء على اآلخرين

د هلم واألعظم من ذلك أن ينسب هذا اإلفك إىل اهللا فيكون من وصاياه وأوامره، وهنا وع
وهم ال  ،أنه سيقرض األمم من أمامهم، ويسلطهم عليهم -كما يزعمون  –من اهللا 

(يتسلطون عليهم،
48F

ويباركه اهللا وجيعله يرث أوطام ويسكن مساكنهم، جاء يف سفر  ) ١
ي أَنا أُوصيك إِذَا سمعت صوت الرب إِهلك لتحفَظَ وتعملَ كُلَّ هذه الْوصايا الَّت٥:(التثنية

 ،مو٦الْيا قَالَ لَككَم إِهلُك بالر ارِكُكبلَّطُ . يستتو ،رِضقْتالَ ت تأَنةً وريا كَثمأُم قْرِضفَت
 .١٥تثنية  .)علَى أُممٍ كَثرية وهم علَيك الَ يتسلَّطُونَ

ك من أَمامك اُألمم الَّذين أَنت ذَاهب إِلَيهِم لترِثَهم، متى قَرض الرب إِهلُ(:وجاء فيه أيضا
 ،مهضأَر تكَنسو مهرِثْتو٣٠وكامأَم نوا مادا بم دعب نم ماَءهرو ادصأَنْ ت نم رِزتفَاح  (

 .١٢تثنية 

                                                 
 علُوا ولَتعلُن اَألرضِ مرتينِ في لَتفِْسدنَّ الْكتابِ في لَإِسرائي بنِي إِلَى وقَضينا :وهذا خمالف لوعيد اهللا  هلم بقوله)  (١

) 5( مفْعوالً وعدا الديارِ وكَانَ خالَلَ فَجاسواْ شديد بأْسٍ أُولي لَّنا عبادا بعثْنا علَيكُم أُوالهما وعد جاء فَإِذَا) 4( كَبِريا
ثُم دارند ةَ لَكُماكُم الْكَرنددأَمو هِملَيالٍ عوبِأَم نِنيبو اكُملْنعجو ا أَكْثَرريفإِنْ) 6( ن منتسأَح منتسأَح إِنْ َألنفُِسكُمو 

مأْتا أَسفَإِذَا فَلَه دعاء وج ةرواْ اآلخوؤسيل كُموهجلُواْ وخديلو االْمكَم جِدس لُوهخلَ دأَو ةرواْ مربتيلا واْ ملَوا  عبِريتت 
 .٧-٣سورة اإلسراء،
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م الَّذين الرب إِهلُك يعطيك أَرضهم، وورِثْتهم متى قَرض الرب إِهلُك اُألم(وفيه أيضا
 ،مهوتيبو مهندم تكَنس٢و بالر يكطعي يالَّت كضأَر طسي وف ندثَالَثَ م فِْسكنل فْرِزت

 ١٩.تثنية) ضكتصلح الطَّرِيق وتثَلِّثُ تخوم أَر٣. إِهلُك لتمتلكَها

مدن  والنص الثالث أمر ببناء ثالث ،فالنص الثاين دل على أخذ احليطة واحلذر من األعداء
احلكمة من بناء ثالث مدن يف وسط األرض وقد ورثوا  يف وسط األرض املنهوبة، وال تتضح

 !.ناء بيوت ومدن؟بيهم فما احلاجة لمدن وبيوت خمالف

تصر يتساءل هل من لوازم قرض اآلخرين أن يأكل املن وعندما يقرأ القارئ النص التايل
خرين يوصف ومن اإلمعان يف الدموية يف القضاء على اآل! أمم اآلخرين ويقضم عظامهم؟

اإلرهاب للمخالف إال أن هذا  ، ومع هذاة، ليشاه يف افتراس أعدائهاملنتصر باألسد واللبؤ
، جاء يف !ومن يلعنه فهو ملعون !اركالعنصر املفسد يف األرض مبارك ومن يباركه فهو مب

كَجنات . كَأَودية ممتدة٦! أَحسن خيامك يا يعقُوب، مساكنك يا إِسرائيلُ ما٥:(سفر العدد
(ايِقيه،يأْكُلُ أُمما، مض. لَه مثْلُ سرعة الرئْمِ. اَُهللا أَخرجه من مصر٨ ...علَى نهرٍ، 

49F

١(  مقْضيو
هامهس طِّمحيو مهظَام٩. عدكَأَس ثَمج .ةوكَلَب ضبر . كنالَعو ،كاربم ارِكُكب؟ مهيمقي نم

 .٢٤العدد  .»ملْعونٌ

وم بالقضاء على املخالف مل يتحقق هلم؛ فهم أجنب من أن يكونوا وهذا األمل املشئ
ا النص يتعلق بوعد يلي خروجهم من مصر، ولكن القارئ الفطن يتذكر كاألسود، وهذ

حقيقة هذا اخلروج وما صاحبه من جنب وهلع وخور ونكوص عن األوامر اإلهلية كما  يف 
 اللَّه لَكُم كَتب الَّتي املُقَدسةَ ادخلُوا اَألرض قَومِ يا:قوله تعاىل عنهم حينما قيل هلم

 قَوما فيها إِنَّ موسى يا قَالُوا .خاسرِين أَدبارِكُم فَتنقَلبوا علَى دواترت والَ

 قَالَ .داخلُونَ منها فَإِنا يخرجواْ فَإِن منها يخرجواْ حتى ندخلَها لَن جبارِين وإِنا

الَنجر نم ينالَّذ معافُونَ أَنخاا يهِملَيع لُواْ للَّهخاد هِملَيع ابفَإِذَا الْب  وهملْتخد
كُمونَ فَإِنبلَى غَالعكَّلُواْ ووفَت م إِن اللَّهنِني كُنتمؤا قَالُواْ.  مى يوسا ملَن إِن 

                                                 
يأكل أمم مضايقيه، أو تكون كلمة مضايقية كلمة مبتورة سقط : النص إما أن يكون : ال حظ اخلطأ اللغوي   ) ١(

 .  اهد على حتريف هذه الكتب عندهموهذا شاهد من آالف الشو. قبلها أو بعدها ما به تتم اجلملة
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 قَالَ .قَاعدونَ هاهنا إِنا الفَقَات وربك فَاذْهب أَنت فيها دامواْ ما أَبدا ندخلَها

 فَإِنها قَالَ .الْقَومِ الْفَاسقني وبين بيننا فَافْرق وأَخي نفِْسي إِالَّ أَملك ال رب إِني

 اسقنيالْفَ الْقَومِ علَى تأْس فَالَ اَألرضِ في سنةً يتيهونَ أَربعني علَيهِم محرمةٌ
 .٢٦-٢١سورة املائدة 

 السيف : املطلب السابع

يف كتاب ديانة يزعم أنه كتاب هداية، فإذا السيف حاضر شاهر يبيد من أجل العنصر، 
 صموئيلجاء يف سفر وينتقم من أجل القوم، يبشر اخلصوم بسيف ال يرحم، ودم ال يتوقف، 

هذه أَسماُء :(، وبت أمواهلمرواية دموية ضحاياها الفلسطينيون حيث سفكت دماؤهم
داودل ينطَالِ الَّذاَألب :الثَّالَثَة يسئر ونِيكَمحثُ التبشب بيشي . ئَةم انلَى ثَمع هحمر زه وه

حتى كَلَّت يده، ولَصقَت يده  أَما هو فَأَقَام وضرب الْفلسطينِيني١٠.... )50F١(.قَتلَهم دفْعةً واحدةً
 .)بِالسيف، وصنع الرب خالَصا عظيما في ذلك الْيومِ، ورجع الشعب وراَءه للنهبِ فَقَطْ

 .٢٣ صموئيل

بشرهم بالزحف العظيم وهذا نص آخر يهيئ الرأي العام لقتل اآلخرين وهالكهم وي
ارفَعوا الرايةَ ٦. اجتمعوا، فَلْندخلِ الْمدنَ الْحصينةَ: نادوا بِصوت عال وقُولُوا( :وهالك األمم
قَد صعد اَألسد ٧. َألني آتي بِشر من الشمالِ، وكَسرٍ عظيمٍ. الَ تقفُوا. احتموا. نحو صهيونَ

 فحزو ،هتغَاب نمِماُألم كلها. مابرخ كضلَ أَرعجيل كَانِهم نم جرفَالَ . خ كندم برخت
ناك٤ إرمياء .)س.  

، ويرتل السيف على رؤوسهم من قبل خصومهم، ويأتيهم الرجز اإلهلي مث تكون الكارثة
الذي انتظروه، وما ذاك على افترائهم على اهللا، تأتيهم ريح الفحة لكهم، وال يتحقق الوعد 

إال ألم حيلمون أحالم يقظة تروي ما يف أنفسهم من التطلع هلالك اآلخرين، وينسبون ذلك 
الوعد إىل اهللا، مث إذا مل يتحقق احللم ظنوا أن اهللا خيادعهم، وهذه تكملة النص 

                                                 
وهذه احلادثة مما يعدها احملققون من األدلة الدالة على حتريف هذا الكتاب فكيف يستطيع فارس مهما أويت من   ) ١(

 .قوة أن يقتل برحمه يف ضربة واحد مثاين مئة رجل دفعة واحدة
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(دعت هذَا الشعبحقا إِنك خداعا خاآه، يا سيد الرب، «: فَقُلْت١٠:(السابق
51F

١(  ،يملشأُورو
في ذلك الزمان يقَالُ لهذَا الشعبِ ١١.»يكُونُ لَكُم سالَم وقَد بلَغَ السيف النفْس: قَائالً

يملشُألورل«: وبِي، الَ لعش تبِن وحن ةيري الْبابِ فضِالْه نةٌ محالَف رِيحالَ تو ةذْرِي
ةيقنلت١٢.لههذ ني مي لأْتت دأَش ٤إرمياء .)رِيح. 

عشر أمم أهلكت بالسيف وأبيدت عن ويروي الكاتب حزقيال يف سفره خرب أكثر من 
خرها، ومل أشأ أن أثقل على القارئ بنقل النص كامال؛ ألن املشهد واحد والطريقة آ

. هناك أَشور وكُلُّ جماعتها:(وم أو اسم املكان، يقول حزقيالواحدة، وإمنا يتغري اسم الق
هلوح نم هورقُب . مكُلُّهفيطُونَ بِالساقلَى س٢٣.قَت ،بلِ الْجافي أَسف مهورقُب لَتعج يناَلَّذ

). بِالسيف، الَّذين جعلُوا رعبا في أَرضِ اَألحياِءوجماعتها حولَ قَبرِها، كُلُّهم قَتلَى ساقطُونَ 
 . ٢٣حزقيال

 ،من الوعد بالرعب ووضع السيف موضع السلم ما يشيب هلوله الولدان إرمياءوعند 
َألحد  لَيس سالَم. َألنَّ سيفًا للرب يأْكُلُ من أَقْصى اَألرضِ إِلَى أَقْصى اَألرضِ( :إرمياءيقول 

أَعيوا ولَم ينتفعوا، بلْ خزوا من غَالَّتكُم، من . زرعوا حنطَةً وحصدوا شوكًا١٣. من الْبشرِ
ببِ الرغَض وماثَ ١٤ حريونَ الْمسلْمي ينارِ الَّذرانِي اَألشيعِ جِريملَى جع بهكَذَا قَالَ الر

يلَالَّذائربِي إِسعشل هثْتري أَو :»هِمضأَر نع مهعلذَا أَقْت١٢ إرمياء). هأَن. 

بلَغَ الضجِيج ٣١.ضد كُلِّ سكَّان اَألرضِ بِهتاف كَالدائِسني يصرخ: (أيضا إرمياءويف  
 عةً مومصخ بلرضِ، َألنَّ لاَألر افوبِإِلَى أَطْرعالش .دسي جكُلَّ ذ ماكحي وه . فَعدي

بقُولُ الري ،فيلسل ارر٣٢. اَألشودنالْج بإِلَى : هكَذَا قَالَ ر ةأُم نم جرخي رذَا الشوه
رب في ذلك الْيومِ من أَقْصاِء وتكُونُ قَتلَى ال٣٣. أُمة، وينهض نوٌء عظيم من أَطْراف اَألرضِ

يكُونونَ دمنةً علَى وجه . الَ يندبونَ والَ يضمونَ والَ يدفَنونَ. اَألرضِ إِلَى أَقْصاِء اَألرضِ
 .٢٥ إرمياء .)اَألرضِ

                                                 
اهللا، هل يصح عقال وشرعا أن يقول اهللا عن وهذا دليل آخر على حتريف كتام الذي يزعمون أنه وحي من   ) ١(

 .سبحانك هذا تان عظيم. نفسه هذا اإلفك، وهل يصدر هذا من مؤمن باهللا العظيم
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 سيف من أقصى األرض إىل أقصاها، ال ينتظر أحد السالم من مجيع جريان إسرائيل،
رمحاك ريب من قوم هذه آماهلم وهذا ما تكنه نفوسهم . ون من األرضعاألشرار الذين يقْتلَ

 . ملخالفيهم

بعض النصوص اليت تضمنت إبادة املقدس أذكر  مكتا ختام احلديث عن احلرب يف ويف
ن األقوام الذيبعض املدن احملرمة واملدمرة على أهلها، وأمساء بعض أمساء أمم ومدن، وأذكر 
فمن ذلكمما وقفت عليه أثناء هذا البحث املقدس، مروى هالكهم كتا ،:  

فَدفَع الرب إِهلُنا إِلَى أَيدينا عوج أَيضا ملك باشانَ وجميع قَومه، ٣(: ماورد يف سفر التثنية
ارِدش لَه قبي ى لَمتح اهنبر٤. فَضدا كُلَّ مذْنأَخوقْتالْو كي ذلف ا . نِهذْهأْخن ةٌ لَميقَر كُنت لَم

مهنانَ. ماشي بوجٍ فلَكَةُ عمم وبجأَر ةةً، كُلُّ كُوريندونَ متا ٥. سندم تكَان هكُلُّ هذ
يجالزمابٍ ووأَبو ،ةخامارٍ شوةً بِأَسنصحم .ى الصى قُرواسجِد ةرياِء الْكَثرا ٦. حاهنمرفَح

ةيندكُلَّ م نيمرحونَ، مبشح كلونَ ما بِِسيحلْنا فَعاَألطْفَالَ: كَماَء وسالنالَ وج٣التثنية.)الر. 

انِيةَ عشر أَلْفًا من أَرام ونصب داود تذْكَارا عند رجوعه من ضربِه ثَم١٣(: ويف صموئيل الثاين
 .٨صموئيل الثاين  .)في وادي الْملْحِ

فَخرج مالَك الرب وضرب من جيشِ أَشور مئَةً وخمسةً وثَمانِني ٣٦( :إشعياءيف سفر و
 .٣٨ إشعياء. )فَلَما بكَّروا صباحا إِذَا هم جميعا جثَثٌ ميتةٌ. أَلْفًا

وسبى بنو إِسرائيلَ من إِخوتهِم مئَتي أَلْف من النساِء والْبنِني ٨ (: ويف أخبار األيام الثاين
اتنالْب٢٨أخبار األيام الثاين ) و. 

قَفُوا َألجلِ أَنفُِسهِم وباقي الْيهود الَّذين في بلْدان الْملك اجتمعوا وو١٦(: ويف سفر أستري
 .٩أستري). واستراحوا من أَعدائهِم، وقَتلُوا من مبغضيهِم خمسةً وسبعني أَلْفًا

وفي الْيومِ السابعِ اشتبكَت الْحرب، فَضرب بنو إِسرائيلَ من اَألراميني مئَـةَ   (: ويف إرمياء 
وهرب الْباقُونَ إِلَى أَفيق، إِلَى الْمدينة، وسقَطَ السور علَـى  ٣٠. ف راجِل في يومٍ واحدأَلْ

نياقل الْبجر أَلْف رِينشالْعو ةعب٢٨ إرمياء .)الس 
 .٥ألول أخبار األيام ا). َألنه سقَطَ قَتلَى كَثريون٢٢َ (: ويف أخبار األيام األول
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هذا غري امل  أكثر من مخسمائة ألف،: يف هذه النصوص ايافمجموع عدد القتلى والسب
حرم مدينة كذا ومل يذكر : حرم ستني مدينة، وقوله: وقوله. سقط قتلى كثريون: يف قوله

إن قتلى املسلمني عرب تارخيهم ويف فتوحام  .وغري ما مل أقف عليه... عدد سكاا
قتيل، وأنا مل أقم بإحصاء أعداد قتلى أهل ) ٥٠٠،٠٠٠(بلغ هذا العدد اإلسالمية ال ي

 .الكتاب ملخالفيهم مما تضمنه كتام املقدس، بل مجعت حاصل قتلى هذه النصوص فقط

 : اليت ورد ذكر كتام املقدس تدمريها وإحراقها فهي أما املدن

 ،عاي. ٣٢ل، شور، أدوم، ماشك، نوبال، ذكر هذه سفر حزقياعيالم، قبورة، أ
بل إسرائيل، سهلة، جحاصور، اجلبل، كل اجلنوب، كل أرض جوشن، السهل، العربة، 

، مل تذكر أمساءها باشان، جلعاد، سلخة، أدرعي، ستون مدينة. ١١ذكر هذه سفر يشوع 
، مقيدة، أرحيا، عجلون، دبري، حربون، لبنة، بابيش، خليش، أوردها ٣وردت يف سفر تثنية 

 .٢١، أتارمي، ذكرها سفر العدد ١/١٥حويلة، أوردها صموئيل ، يرموت،١٠يشوع 

هذا عدا املدن اليت مل يصرح بامسها وإمنا ذكرت ضمن حدود منطقة كاملة أصيبت  
 ثُم صعد يشوع وجميع إِسرائيلَ معه من عجلُونَ إِلَى٣٦:(باهلالك العام كما يف النص التايل

وأَخذُوها وضربوها بِحد السيف مع ملكها وكُلِّ مدنِها وكُلِّ نفْسٍ ٣ها، حبرونَ وحاربو
). بِمساكنِهِم وأَحرقُوا جميع مدنِهِم( :وكما جاء يف سفر العدد ١٠ .١٠يشوع ). بِها

عاد وكُلَّ باشانَ إِلَى سلْخةَ كُلَّ مدن السهلِ وكُلَّ جِل١٠ْ:(وكما يف سفر التثنية. ٣١عدد
أو اليت ذكر عددها ومل تذكر أمساؤها . ٣تثنية  .)وإِذْرعي مدينتي مملَكَة عوجٍ في باشانَ
                                                    .٣ ستني مدينة، تثنيةكما ورد يف سفر التثنية أم قضوا على 

 :املقدس فهم متلوا وبارك قتلهم كتاأما األقوام الذين قُ

، بين بنيامني، ٣٢ل الصيدونيون، أمراء الشمال، حزقيا ٢٣، صموئيل الثاين،نالفلسطينيو
 الرفائيون،، سيحان وقومه، ٣ألموريون، تثنية باشان وقومه، ا، ملك ٢٠قضاة 

، ٢٠زيون، احلويون، اليبوسيون، تثنية، احليثيون، الكنعانيون، الفر٧اجلرجاشيون، تثنية 
 .١/١٥، العماليق، صموئيل٣١املديانيون، اآلراميون، عدد
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وبعد هذا التطواف يف ثنايا كتام املقدس، والوقوف على أخبار إبادم لألقوام اآلخرين، 
وتدمري مدم وديارهم، وسفك دمائهم وب ممتلكام، نلقي نظرة سريعة على الواقع 

خاصة يف احلروب اليت يشنها أو يشترك فيها من يؤمن ذا الكتاب ويسترشد ديه املعاصر 
للنظر هل الالحق يقتفي أثر السابق؟ أم أن املتأخر ال يلتزم ذا التشريع وال يسري على سننه، 
فأقول إن املتابع للحروب اليت اشتعلت يف هذا العصر واشترك فيها أو أشعلها املؤمنون ذا 

 خيرجوا عن النص يف إهالكهم للمخالف، ومل أم ملدرك بيقني و املنتسبني إليه يالكتاب أ
 ،فال تزال تؤمن ذا النص طول الزمن وبعد الشقة،، رغم هتتغري طريقتهم يف التعامل مع

ومتارس هذه الوحشية املقيتة يف التعامل مع اخلصم أو العرق املخالف، وما حوادث حماكم 
نود احلمر ومآسي البلقان والبوسنة واهلرسك وجمازر صربا وشاتيال التفتيش وجمازر اهل

يؤكد للقارئ عمق اإلميان ذه لومسلسل القتل العشوائي يف فلسطني والعراق وغريها إال 
 . النصوص الدموية، وأا أعظم حمفز الستئصال املخالف

يف البوسنة  وكم شقيت وسائل اإلعالم يف هذا العصر من رؤية اجلنود النصارى سواء
واهلرسك أو يف العراق وغريها وهم يتقاذفون الرؤوس بأرجلهم كما يتقاذف الصبيان الكرة 
بينهم، وكم تناقلت هذه الوسائل الصور اليت التقطها هؤالء اجلنود لضحاياهم وهم يتفننون 

يعملُ  اعم اللَّه غَافالً تحسبن والَ :يف تعذيبهم وإذالهلم والسخرية م، ولكن
 الَ رُءوسهِم مقْنِعي مهطعني. اَألبصار فيه تشخص ليومٍ يؤخرهم إِنما الظَّالمونَ

دتري هِمإِلَي مفُهاء طَروه مهتدأَفْئو  ،٤٣، ٤٢سورة إبراهيم . 

ما حل بالقدس بعد دخول  ويف كتاب احلروب الصليبية نصوص ووثائق يذكر الكاتب بعض
إنه يف معبد سليمان كان الرجال خيوضون يف الدماء حىت ركبهم، :( الصليبيني إليها فيقول

؛ ألن هذا والواقع أنه كان حكما عادال وحمترما من الرب أن ميتلئ هذا املكان بدماء الكفار
الستيالء على املدينة ومت ا.. .من دنسهم وامتألت املدينة باجلثث والدماء املكان طاملا عاىن

وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة واملصاعب اليت واجهناها لترى إخالص احلجاج يف 
الضريح املقدس، كما كانوا سعداء تغمرهم البهجة وهم يغنون للرب أغنية جديدة؛ ألن 
قلوم كانت تصلي الشكر للرب، وهم ظافرون منتصرون،، وهو ما تعجز الكلمات عن 
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().تصويره
52F

 كان يغين عندما كان جنوده أن القبطان اإلسباين(تلومي وذكر املطران بر  )١
  ) 53F٢(.)يذحبون اهلنود وينشد

وقد أنتجت ووزعت الفرقة اجلوية القتالية السابعة والسبعون األمريكية كتاب أناشيد تصف 
عرب أي ال –" خدن األفاعي" "هذا املتوحش القمئ"فيه ما ستفعله الفرقة يف اخلليج وتنذر 

اهللا خيلق أما حنن فنحرق : (بأن يستعد لإلبادة؛ فيما ينتهي أحد األناشيد خبامتة تقول -
 )اجلثث

 "Allah create but we cremate"  وهذا الكتاب
يصفه كريستوفر هيتشنس بأنه خليط من السادية والفحش ومعظمه تشنيع وتشهري وشتائم 

وهي ) أفاع(و) جرذان(و) حشرات(حطة تبار أم أعراق منبذيئة للعرب واملسلمني باع
 .)54F٣()بذاءات مقتبسة بالتأكيد من كتاب حياة حممد جلورج بوش 

يعة د القارئ أنه تعامل مع مصطلحات فظجي) احلرب(وبعد هذا التطواف يف هذا املوضوع 
مؤملة تقشعر هلوهلا األبدان، وتذوب من تصورها األكباد كمصطلحات الفناء واإلبادة 

 ...والنساء والشيوخ حرق املدن وقتل األطفالوالتحرمي، و

 ،هذه املصطلحات يف لغة هذا العصر فهي مطبقة علـى أرض الواقـع  كل وإن مل تستخدم 
كانت حترميا وتطهريا وإفناًء عاما تباد القرى بأكملها وتقتـل اجلمـوع    املعاصرةوادث احلف

نية آالف، وتسفر حـروب  بسبب عرقها، وجر األمم بسبب دينها فيقتل منها يف غداة مثا
البلقان بني النصارى األرثوذكس املؤمنني ذا الكتاب، وبني املسلمني عن أكثر مـن مئـة   

(وعشرين ألف قتيل من املسلمني
55F

وتفصح التقارير عن ضحايا احلرب يف العراق فإذا هـي  . )٤

                                                 
 .٢/١٣٥التعصب الصلييب،   (١)
 .٥٠املسيحية والسيف  (٢)
 . aحممد مؤسس الدين اإلسالمي ص   (٣)

انظر تقريرا متكامال عن ذلك على الرابط    ) ٤(
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type  تمع الصادرةويف جملة ا

 .هـ١٩/٧/١٤٢٢بتاريخ 
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(ألف صريع ١٨٠، ويف األفغان قتل أكثر من )56F١( ألف قتيل ٦٥٥تبلغ أكثر من 
57F

لفـت  ، وخ)٢
وال تزال احلرب هنـاك  إخل، ....طاماحلربان أكثر من أربعة ماليني الجئ خارج أو نهاتا

صنداي تاميز، وبقية الصحف الربيطانية أيضا نشرت ال(من ذا الكتاب، وقددائرة يقودها مؤ
 اعتراف توين بلري، رئيس الوزراء الربيطاين السابق، بتدينه وتاثريه يف حياته وقراراته وخشيته

وتنقل الصحف تلك االعترافـات مـن   . من التصريح بذلك وقت أن كان رئيسا للحكومة
وتشري اإلذاعـة إىل  ). يب يب سي(مقابلة مع بلري يف برنامج وثائقي بثته إذاعة لندن الربيطانية 

وذلك يف إشارة إىل . أن بلري يقارن بني قبول الناس يف أمريكا لتدين احلكام عكس بريطانيا
وحي إليه بشـأن غـزو واحـتالل    مريكي بوش الذي صرح من قبل أنه أس األتدين الرئي

(). العراق
58F

ويف الصنداي تلجراف كان العنوان الرئيسي للصفحة األوىل عن تـدين بلـري    )٣
(..وكيف أنه أثر على قراراته يف احلكم

59F

ه فقد انتهى أما آخر وظائفه بعد انتهاء فترة رئاست ) ٤
  ) 60F٥(.يف جامعة أمريكية مدرس دينبه احلال إىل العمل 

ومن خالل رؤية متعمقة تدرك مرامي اخلرب وأبعاد احلدث يصف أسقف كـانتربري روان  
(ويليامز

61F

جتعل صحيفة صنداي تـاميز عنواـا الـرئيس    و". أسوأ مستعمر"أمريكا بأا   )٦
اخلرب يلخص ما جاء علـى لسـان   : وتقول إذاعة لندن". أمريكا أسوأ مستعمر: األسقف"

يقول األسقف . اإلسالمية الربيطانية" أمل"كانتربري روان ويليامز يف حواره مع جملة  أسقف
ويضـيف إن األزمـة    )62F٧(".أسوأ عامل"إن حماولة أمريكا التغيري عرب فورات العنف أدت إىل 

                                                 
-http://www.al: رابط هذا التقرير   ) ١(

mannarah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid 
 http://www.islamonline.net: التقرير على الرابط التايل ) ٢(
، وانظر //:news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsidhttp: وهذا اخلرب على الرابط التايل  ) ٣(

 .فقد أورد فيه إحصاءات عن عدد القتلى واجلرحى   a كتاب حممد مؤسس الدين اإلسالمي  ص 
 . ess/newsidhttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/prانظر هذه األخبار على الرابط )  ٤(

 . 14503 العدد - م٢٠٠٨مارس  ٩-هـ ١٤٢٩جريدة الرياض األحد غرة ربيع األول ) (٥
 .وتذكر إذاعة لندن أنه أعلى سلطة  كنسية يف بريطانيا  ) ٦(
 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid: وهذا اخلرب على الرابط التايل  ) ٧(
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خرافـة   ليست بسبب أفعال أمريكا فحسب، بل نتيجة ضالل رؤيتها ملهمتها متهكما على
ألنه يعلـم   ؛عىن أن ما جيري يف أمريكا هو عني ما يريده الرب للبشرية، مب"أمريكا املختارة"

  .أن هذه احلرب إمنا تديرها عقول تؤمن ذا الكتاب

املقدس من اإلبادة واهلالك العام واحملق  مكتاما اشتمل عليه  وبعد استعراض بعض
الكرمي والسنة النبوية  إن القرآن :إىل آخر هذه املترادفات قد يقول قائل.. .والسحق والفناء

املطهرة قد ورد فيهما شيء من إهالك األمم السابقة وإنزال العذاب عليهم، فأقول مستعينا 
إن ما ورد يف القرآن والسنة النبوية حق على حقيقة ولكن الفرق بني هذا وذاك من  :باهللا

 :أمور هي

أراد اهللا شامالن لكل ما  أن القرآن والسنة النبوية مل يدخلهما التحريف فهما كما: األول
 .أراد اهللا اإلخبار عنه

أن القرآن والسنة ذكرا أن العقوبات اإلهلية حلّت باألقوام السابقني ملخالفتهم : الثاين
األوامر اإلهلية ومعاداة املرسلني، فلم تكن العقوبات ترتل م من أجل اجلنس أو العنصر أو 

ا محاية املقدس، كما مل ترتل م أيض مكتابه بيلة كما مر معنا فيما أخرب العرق أو الق
 .املقدس، بل ترتل للمخالفة اإلهلية مكتالعنصر أو قبيلة كما يف 

حلياة اأن القرآن والسنة مل يذكرا استئصاال عاما يستهدف البشرية كلها يف هذه : الثالث
اب بسبب الدنيا؛ والسبب يف ذلك أن الرساالت السابقة كانت خاصة، فإذا نزل العذ

معاندم للرسول أو قتله؛ نزل باألمة املخالفة وحدها، وال يصيب جرياا كما يف خرب 
فرتل العذاب على قوم لوط ومل  .إبراهيم عليه السالم مع املالئكة املرسلني إىل قوم لوط

 . عليه السالم يشمل قوم إبراهيم

أال يؤاخذ البشر عامة بذنوم  ذكر اهللا يف حمكم ترتيله أن من سننه يف هذا الكون: الرابع
 هم ليوم القيامة كما يف قوله جليف ساعة واحدة تستأصل شأفتهم؛ بل ذكر أنه يؤخر

 ولَكن دابة من علَى ظَهرِها ترك ما كَسبوا بِما الناس اللَّه يؤاخذُ ولَو:جالله
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مهرخؤلٍ إِلَى يى فَإِذَا أَجمسم اءج ملُهفَإِنَّ أَج ا كَانَ اللَّهريصب هادببِع  سورة
 .٤٥فاطر،

أن اهللا سبحانه وتعاىل من حلمه وعظيم حكمته ميلي للكافر وميتعه يف هذه احليـاة  : اخلامس
لوال رمحته بأهـل واليتـه   الدنيا، بل حجب عنهم بعض متاعهم لئال يغتر م املؤمنون، و

 يكُـونَ  ولَوال أَن:الدنيا أكثر من ذلك، قال سبحانه وتعاىل احلياة  لزخرف للكافرين

اسةً النةً أُمداحا ولْنعن لَجمل كْفُري هِموتيبنِ لمحقُفًا بِالرن سم ةفَض ارِجعمو 

 لَما ذَلك وإِن كُلُّ وزخرفًا .نَيتكؤو علَيها وسررا أَبوابا ولبيوتهِم .يظْهرونَ علَيها

اعتم اةيا الْحينةُ الدراآلخو ندع نيقتلْمل كبر ،قال الشيخ . ٣٥-٣٣سورة الزخرف
 لطفه لوال وأنه شيئا، عنده تسوى ال الدنيا بأن تعاىل خيرب: (عبد الرمحن السعدي يف تفسريه

 عظيمـا،  توسـيعا  كفروا الذين على الدنيا لوسع شيئا، عليها يقدم ال اليت بعباده، ورمحته
 علـى  )يظْهـرونَ  علَيهـا ( فضةن  م درجا: أي )ومعارِج فَضة من سقُفًا لبيوتهِم( وجلعل

 مـا  وأعطـاهم  الزخارف، بأنواع دنياهم هلم فرلزخأي ) زخرفا( هلم وجلعل سطوحهم
 وكثـرة  ،الكفر يف التسارع من عليهم خوفا ،بعباده رمحته ذلك من منعه ولكن يشتهون،
 أو عاما منعا الدنيا أمور بعض العباد مينع أنه على دليل هذا ففي ؛الدنيا حب بسبب املعاصي
 متاع املذكورات هذه كل وأن بعوضة، جناح اللّه عند تزن ال الدنيا وأن ملصاحلهم، خاصا
 بامتثـال  لرم للمتقني خري تعاىل اللّه عند اآلخرة أنو فانية، مكدرة، منغصة، الدنيا، احلياة
(). وجه كل من كامل تام نعيمها ألن ؛نواهيه واجتناب أوامره

63F

١(    
تضمن القرآن والسنة أن هذا املتاع الذي ميتع به الكافر ال يغتر بـه املسـلم، وال   : السادس

 جهنم مأْواهم قَليلٌ ثُم متاع. الْبِالَد في كَفَرواْ الَّذين تقَلُّب يغرنك الَ : ينبغي له قال تعاىل
بِئْسو ادهالْم ،١٩٧،١٩٦سورة آل عمران. 

أن هذا املتاع الذي ميتع به الكافر يف احلياة الدنيا ليس خريا له بل هو شر له، : السابع
 خير لَهم نملي فَرواْ أَنماكَ الَّذين يحسبن والَ : وتعجيل لطيباته قال تعاىل

ا لِّأَنفُِسهِممي إِنلمن مواْ لَهاددزيل ملَها وإِثْم ذَابع هِنيم ،١٧٨سورة آل عمران. 

                                                 
 .٧٦٥تيسري الكرمي الرمحن   ) ١(
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القرآن والسنة، مبا ونتيجة لذلك فال يقاس إخبار اهللا عن إهالك األمم املاضية الوارد يف 
 ...من إخبار إبادة وإهالك وقتل املقدس مكتااشتمل عليه 

وبني أخبار القـرآن الكـرمي   إمتاما لبيان الفرق بني تشريعات اإلسالم وتشريعات كتام، و
لئال يظن القارئ أن الباحث دفعته احملبة اردة لدينه فنصـره مـن دون   ووأخبار كنام، 

(برهان
64F

، من حتقيق ة والرسول ما انتهى إليه أمر الرسال، فهذه شهادات كتبها نصارى ع ) ١
ومـا   ا املخالف قبل املوافق ن حتقيقه، ومن ترك آثار عظيمة يشهدما عجزت الكنيسة ع

غوسـتاف  . انتهى إليه أمر احلمالت النصرانية الصليبية من ترويع ومهجية وقتل، يقـول د 
فكـان   }أي أهل اإلسالم{فأما الشرق : (لوبون خمربا عن اآلثار السيئة للحمالت الصليبية

يتمتع حبضارة زاهرة بفضل العرب، وأما الغرب فكان غارقا يف حبر من اهلمجية، وقد ظهر 
من بياننا الوجيز عن احلروب الصليبية أن الصليبيني كانوا وحوشا ضارية وأم كانوا ينهبون 

ومل يكن عند أولئك الربابرة ما يفيد الشـرق،  ... األصدقاء واألعداء ويذحبوم على السواء
ومل ينتفع الشرق منهم بشيء يف احلقيقة، ومل يكن للحروب الصليبية عند أهل الشرق مـن  
النتائج سوى بذرها يف قلوم االزدراء للغربيني على مر األجيال، ومل ينشأ عـن جهالـة   

سوء نيتهم غري محل الشرقيني أسود األفكار عن نصـارى  والصليبيني وغلظتهم وتوحشهم 
وغري إجياد هوة عميقة ال ميكن سدها بـني أمـم الشـرق وأمـم      بة وعن النصرانية،وأور

ومن : إىل أن قال... ونشأ عنها زيادة سلطة البابوات وزيادة سلطة رجال الدين... الغرب
ا مل تعرفه أشأم نتائج احلروب الصليبية أن ساد عدم التسامح العاملَ عدة قرون، وأن صبغته مب

(ديانة، خال اليهودية
65F

وقد بلغ عدم التسامح هذا مبلغا من احلميا ... ة واجلوربصبغة القسو )٢
الشديدة يف احلروب الصليبية ما ال يزال العامل يقاسي أثره إىل زماننا تقريبا، فلم يلبث رجال 

                                                 
أعلم أن براهني القرآن أعظم الرباهني، وحججه أبلغ احلجج، ولكن  هناك من ال يقبل براهينه وال يؤمن حبججه؛ )  (١

 ما قُبالً شيٍء كُلَّ وحشرنا علَيهِم الْموتى وكَلَّمهم الْمآلئكَةَ إِلَيهِم نزلْنا أَننا ولَو: كما قال اهللا عن أشباههم ممن سبق 
لذا رأيت أن أعزز هذه احلجج ذه . ١١١سورة األنعام  يجهلُونَ اللَّه ولَـكن أَكْثَرهم يشاء أَن إِالَّ ليؤمنواْ كَانواْ
 .النقول

 وهو كاتب نصراين غري متهم يف هذا بني جور النصرانية) غوستاف لوبون ( يالحظ القارئ كيف ربط املؤلف   (٢)
 .        واليهودية، وال غرو أن تشاا فكالمها من معدن واحد خرجا وهو كتام املقدس
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الدين الذين تعودوا سفك الدماء أن صاروا ينشرون املعتقد ويبيدون أصحاب البدع علـى  
().ينالطريقة اليت كانوا يبيدون ا الكافر

66F

١(  
شاهد ية الكاثوليكية على قارة أمريكا وان برتلومي الذي رافق احلمالت اإلسبانويقول املطر

دخلوا قرية فاستقبلهم أهلـها بالترحـاب،    اإلسبانوعلمت أن : (ما فعلوه يف اهلنود احلمر
مل يكـادوا  خلدمتهم ومحل أثقاهلم؛ غري أن اإلسبان هندي  ٦٠٠وأطعموهم وخصصوا هلم 

وا بتقطيع الرؤوس، وملا رأوا بعض اهلنود حذرا من ذحبهم بدء –ن من وعثاء السفر يرتاحو
مئيت هندي وراح يتسـلى   –كما قيل يل  -باجلملة رجاال ونساًء وأطفاال وأحضر الطاغية 

منهم من جدع أنفه، ومنهم من قطع شفته، ومنهم من شق فكه، فكان يتسلى بتغـيري  : م
بـال آذان وال أنـوف فعـادوا    مجيعا إىل أهاليهم بال شفاه أو  مث أرسلهم... مالمح الوجه

املسيحيني القـادمني لنشـر    دوا ومعهم بشارة املسيح وبشرى جميءيسيلون دما، هكذا عا
اإلميان الكاثوليكي وتعميد اهلنود، وليخمن القارئ مدى ما يكنـه اهلنـود مـن حـب     

().؟!للمسيحيني؟ وأي صورة يعرفوا عن رم وعن دينهم
67F

٢(  
وهذا التمثيل بالبشر األحياء هو عني ما فعله نائب حاكم الربتغال يف اخلليج العريب عنـدما  
أسر أسرى مسلمني كثريين ومل تستطع السفن محلهم لبيعهم يف بـالده عبيـدا، فـأطلق    

(. سراحهم بعد أن قطع أنوفهم وآذام
68F

٣(    
                                                 

قالت صحيفة نيويورك تاميز :( وقارن ما ذكره غوستاف مبا ذكرته هذه الصحيفة . ٣٣٥ -٣٣٤حضارة العرب   (١)
ألمريكيني يف العراق وأفغانستان على األقل من قدامى احملاربني ا ١٢١أن مسحا أجرته للسجالت العامة خلص إىل أن 

وأضافت الصحيفة أن هـذه  . ارتكبوا جرمية قتل أو وجهت هلم اامات بارتكاب جرمية قتل بعد عودم إىل الوطن
يف املئة يف جرائم القتل اليت يتورط فيها عسكريون مازالوا يف اخلدمة أو أوا حديثا  ٩٠األعداد تشري إىل زيادة نسبتها 

ومل تقتف وزارتا الدفاع أو العدل أثر مثـل هـذه   . ٢٠٠١ست سنوات منذ غزو أفغانستان يف عام  خدمة استمرت
ووجـدت  . وقال متحدث باسم اجليش إن هذا التقرير ال يقدم صورة كاملـة . اجلرائم اليت تنظر فيها حماكم مدنية

 من مثل هذه القضايا أن ثالثة أرباع الصحيفة اليت قالت إن من املرجح أن حبثها مل يكشف النقاب إال عن احلد األدىن
قدامى احملاربني الذين وجهت هلم اامات كانوا يف اخلدمة العسكرية وقت وقوع جرائم القتل تلك واليت استخدمت 

ــفها    ــن نصـ ــر مـ ــة يف أكثـ ــلحة ناريـ ــرابط   . أسـ ــى الـ ــرب علـ ــذا اخلـ : وهـ
ww.arabianbusiness.com/arabic/http://w. . 

 .٨٤املسيحية والسيف   (٢)
 .١/٢٢٠السجل الكامل    (٣)
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ف ومسو اهلـدف وعظمـة   يصف وجها آخر من وجوه العالقة مع املخال آخر وهذا شاهد
: ورسالته على البشرية عموما فيقـول  وهو ول ديورانت خيربنا عن أثر نبينا حممد  األثر،

وإذا ما حكمنا على العظمة مبا كان للعظيم من أثر يف الناس قلنا إن حممدا كان من أعظم (
قت به عظماء التاريخ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع املستوى الروحي واألخالقي لشعب أل

يف دياجري اهلمجية حرارة اجلو وجدب الصحراء، وقد جنح يف حتقيق هذا الغرض جناحـا مل  
 .يدانه فيه أي مصلح آخر عرب التاريخ كله

وأقام فوق اليهودية واملسيحية ودين بالده القدمي دينا سهال واضحا قويا وصرحا : إىل أن قال
(كة،واستطاع يف جيل واحد أن ينتصر يف مائة معر.خلقيا

69F

ويف قرن واحد أن ينشئ دولـة   )١
  )70F٢(). عظيمة وأن يبقى إىل يوم الناس هذا قوة ذات خطر عظيم يف نصف العامل

م أستاذ اللغـة العربيـة واآلداب   ١٨٥٩-١٧٩٦وهذا شاهد ثان وهو جورج بوش اجلد 
الشرقية يف جامعة نيويورك الذي قد مأل كتابه سبا وجترحيا للرسول  مع ولقومه وأتباعه، و 

أي حممـد  "لقـد وضـع   : (ذلك أرغمته احلقيقة وأنطقه اهللا باحلق فقـال   أسـاس  "  
71(إمرباطورية F استطاعت يف ظرف مثانني سنة فقط أن تبسط سلطاا على ممالك وبـالد  ) 3

مئة سنة، وتزداد دهشتنا أكثر وأكثر إذا تركنا جناحه  أكثر وأوسع مما استطاعته روما يف مثاين
واحلقيقة أن . صعود دينه وانتشاره السريع واستمراره ورسوخه الدائمالسياسي وحتدثنا عن 

 ؛ما حققه نيب اإلسالم واإلسالم ال ميكن تفسريه إال بأن اهللا كان خيصهما برعايـة خاصـة  
فالنجاح الذي حققه حممد  ال يتناسب مع إمكاناته، وال ميكن تفسريه حبسابات بشـرية   

ان يعمل يف ظل محاية اهللا ورعايته، ال تفسري غري هذا ال مناص إذن من القول إنه ك. معقولة
72).(لتفسريِ هذه اإلجنازات ذات النتائج الباهرة F غوستاف لوبون ومـا  . وهذه عودة إىل د) 4

ذكره عن آثار أهل اإلسالم على أوروبا، وعن تأثر الصليبيني بأهل الشـرق اإلسـالمي،   
                                            : وسأذكرها ملخصة رغبة يف اإلجياز، وهو كالتايل

                                                 
 .نصف هذا العدد  مل تبلغ الغزوات اليت شارك فيها الرسول   (١)
 .١٣/٤٧قصة احلضارة  (٢)

 .ال يقر املؤلف على تسمية اإلسالم باإلمرباطورية، فاإلسالم دين وحسب) ٣(
 . ٣٥٣الدين اإلسالمي ومؤسس إمرباطورية املسلمني ص مؤسس  حممد ) ٤(
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الشرق مدة قرنيني من الزمان كان من أقوى العوامـل علـى منـو    باتصال الغرب  -
 .أوروبااحلضارة يف 

 .األوروبيةتضعضع النظام اإلقطاعي يف بعض الدول  -
اقتباس الغربيني من الشرقيني النفائس اجلميلة يف جمال املالبس واألسلحة، رغم جالفة  -

 .لصليبينيا
وهذه تتطلب معارف  ،التقدم يف جمال الصناعات كاخلشب والزجاج واملعادن وامليناء -

 .كثرية كان جيهلها الصليبيون قبل احلرب
ومل يلبث فن العمارة أن  ) 73F١( أثرت الفنون فيهم تأثريا عظيما فتهذبت أذواقهم الغليظة -

 .حتوال عظيما أوروباحتول يف 
وإذا ما نظرنا إىل تقدم العالقات التجارية العظيم ( :يهماملسلمني فوقال يف ختام ذكْره ألثر 

باطّراد بني الغرب والشرق، وإىل ما نشأ عن حتاك الصليبيني والشرقيني من النمو يف الفنون 
والصناعة؛ جتلى لنا أن الشرقيني هم الذين أخرجوا الغرب املتوحش وأعـدوا النفـوس إىل   

بة تعول عليها، فانبثق عصـر  وم اليت أخذت جامعات أورالتقدم بفضل علوم العرب وآدا
().النهضة منها ذات يوم

74F

٢(  
أن تاريخ اإلسـالم  وميكن القول : (ا األسبقويقول يفجيين برميا كوف رئيس وزراء روسي

(كان أقل دموية 
75F

مثال من تاريخ الكاثوليكية، فلم يعرف اإلسالم إحراق ذوي الرأي احلر ) ٣
يعرف حماكم التفتيش، لكن وجدت يف سفر التاريخ اإلسالمي صـفحات  يف احملارق، ومل 

ونادرا كان يوجه دموية، بيد أن العنف كان ينبثق أساسا على أساس االشتباكات العرقية، 

                                                 
 .هي عبارات املترجم) أذواقهم الغليظة) ( جالفة( هذه األلفاظ )  (١

 .٣٣٩ -٣٣٥حضارة العرب   (٢)
يقصد أن التاريخ اإلسالمي مل خيل من صراع دموي، إما بسبب االختالف العرقي أو اخلالف السياسي، ولكن ) ٣(

الداعي إليه واحملرض عليه هو اإلسالم، كما مل يكن موجها ألصحاب الديانات األخرى رد  هذا الصراع مل يكن
 .تدينهم ا
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ضد املنتمني إىل األديان األخرى، ومنهم اليهود واملسيحيني الذين يرد ذكرهم يف القـرآن  
()).من أهل الكتاب(الكرمي بأم 

76F

١(    

املقدس يف جمال احلرب وجمالدة األقوام، وبعد ذكر  مكتاوبعد االستعراض ملا اشتمل عليه 
يسري ملطابقة تاريخ أهل الكتاب يف هذا املضمار مع ما جاء يف كتام املقدس يكون الباحث 

 . قد استكمل ما وعد به يف مقدمة البحث، وهذا أوان االنتقال إىل خامتته

 

 

 اخلامتة
إله إال  هللا ملء السموات وملء األرض، وله احلكم يف األوىل واألخرى، وأشهد أن الاحلمد 

شهد أن حممدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيـه،  اهللا وحده ال شريك له، وأ
 فصلى اهللا عليه وسلم تسليما كثريا، أما بعد 

  :النتائج اآلتية فقد خلص الباحث من هذا البحث 
من بغيهم وتطاوهلم واعتدائهم على تام وما حفلت به شواهد التاريخ ما ورد يف ك -١

 . موافق متاما ملا أخرب اهللا عنهم يف كتابه ويف سنة رسوله خمالفيهم 
على وجه اخلصوص كما هـي يف بقيـة    -ثبت أن شرائع اإلسالم يف هذا اجلانب  -٢

ن يتطـاول علـى   ال تساميها شريعة حمرفة أو شريعة وضعية، فضال عـن أ  –اجلوانب 
 .اإلسالم من يعتقد هذه العقائد احملرفة مث يرمي اإلسالم مبا هو منه براء

 -ريها من آالف الشواهد كما يشهد غ –أن الشواهد اليت تضمنها البحث تشهد  -٣
 . املقدس كتاب حمرف، صاغه البشر لتحقيق أغراض البشر مكتاعلى أن 

ع اإلقصاء للمخـالف، ويبـيح   املقدس كتاب يؤسس للعنصرية ويشر مكتاأن  -٤
 .سفك الدماء رد املخالفة يف الدين أو القوم أو العنصر

                                                 
 .٤٦-٤٥سبتمرب وغزو العراق، ص  ١١العامل بعد ) ١(

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net 

٦١ 

املقدس املتعلقة باحلرب شرائع ال يـدانيها مثيـل يف قسـوا     مكتاأن شرائع  -٥
 . وفظاعتها بل ال جتيزها الكتب اإلهلية وال األعراف البشرية

 .   ساء والطري واحليواناملقدس جواز قتل األطفال والن مكتاأن من شرائع  -٦

املقدس إحراق األحياء واملدن والنبات واملدن، وهو ما يسمى  مكتاأن من شرائع  -٧
 .  اليوم سياسة األرض احملروقة

املقدس جواز الضربات االستباقية ليتحقق فيها مباغتة اخلصم  مكتامن شرائع  أن -٨
 .قبل استعداده

رى ساروا يف كثري من حروم علـى  أن شواهد التاريخ تؤكد أن اليهود والنصا -٩
 .هدى هذا الكتاب احملرف

 .املقدس جيد مثلها يف تارخيهم سواء بسواء مكتاالفظائع اليت جيدها القارئ يف  أن -١٠
يف أمريكـا   اإلسباناملقدس مع أعمال  مكتاثلت أعمال متقدميهم اليت رواها متا -١١

 . اجلنوبية ومع أعمال النصارى مع املسلمني

 .حلوم البشر وتفننوا يف طبخها وتقدميهاحث أم أكلوا وجد البا -١٢
املقدس يعظمه اليهود والنصارى حسب ما أوضحته يف ثنايا البحـث،   مكتاأن  -١٣

 .وأن أكثرهم يسريون عليه يف تعاملهم مع املخالف
املقدس، وتـبين   مكتاعاصرة تتأثر سياساا بتعاليم أن كثريا من الدول الغربية امل -١٤

 .القاا على وعوده وبشاراتهكثريا من ع
وغري ذلك مما حواه هذا البحث املتواضع من نتائج جيدها القارئ يف ثناياه، ونسأل اهللا مبنـه  

، وأن جيعله من العلم النافع إنه  وكرمه وفضله أن جيعله خالصا لوجهه، موافقا لسنة نبيه 
 .  على خامت رسله وأنبيائهويل ذلك والقادر عليه، واحلمد هللا أوال وآخرا، وأصلي وأسلم 
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 ألهم املراجع  فهرس
 القرآن الكرمي -
األحاديث املختارة، حممد بن عبد الواحد بن أمحد املقدسي، ت عبد امللك بن دهيش، ن  -

 . ١٤١٠، مكة املكرمة، ١مكتبة النهضة احلديثة، ط 
العبيكان، الرياض، الطبعة ، مراد هوفمان، ترمجة عادل املعلم، مكتبة ٢٠٠٠اإلسالم عام   -

 .هـ١٤٢٤األوىل 
 .هـ١٣٩٣، ٢األم، تأليف حممد بن إدريس الشافعي، ن دار املعرفة، ط -
البداية والنهاية، تأليف أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، ت د عبد اهللا بن عبد  -

 .١احملسن التركي، ن دار هجر، ط 
 .ن املباركفوري، ن دار الكتب العلمية، بريوتحتفة األحوذي، حممد بن عبد الرمح -
 . هـ١٤١٧، ١التعصب الصلييب، د عمر بن عبد العزيز قريشي، ط -
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، تأليف عبد الرمحن بن ناصـر السـعدي، ن    -

 .هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، 
مؤسسة الرسالة، : لطربي، نا حممد بن جرير: ، تأليفالقرآنآي  تأويلعن  البيان جامع -

 .هـ  ١٤٢٠حممد أمحد شاكر ، الطبعة األوىل : احملقق
 .١احلرب العاملية األوىل، فاروق احلريري، ط  -
احلرب العاملية الثانية أعده وحققه على أوثق املصـادر رمضـان الونـد، ن دار العلـم      -

 .للماليني، بريوت
 2006املركز الثقايف العريبفيكتور باربرا :تأليف احلرب الصليبية األخرية -
حضارة العرب، تأليف غوستاف لوبون، ترمجة عادل زعيتر، طبع يف مطابع عيسى البايب  -

 .احلليب
 عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد ن القيم، ، تأليف ابالعباد خري هدي يفزاد املعاد  -
 الطبعة ،بريوت، الرسالة مؤسسة، ن األرناؤوط القادر عبد ،األرناؤوط شعيب حتقيق ،اهللا

 .هـ١٤٠٧ ، عشر الرابعة
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ألفه ومجع وثائقه ابنه غري الشرعي، ترمجه إىل  ،السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكريك -
عبد اهللا الشيخ، ن امع الثقايف، أبو ظـيب، اإلمـارات العربيـة    العربية د عبد الرمحن بن 

 .املتحدة
ــان،  - ــلة حماضــرات تبســيط اإلمي ــةسلس ــرابط،  ،األنبا بيشــوى،لنياف ــى ال عل

www.christpal.com 
د القادر عطا، ن مكتبة درا سنن البيهقي ، أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، ت حممد عب -

 .١٤١٤، مكة املكرمة، الباز
 .سنن الترمذي، حممد بن عيسى الترمذي، ت حممد شاكر، ن دار إحياء التراث، بريوت -
 .١٤٠٧مساعيل البخاري، ن دار ابن كثري ، بريوت، صحيح البخاري، حممد بن أ -
ن  ري، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،صحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابو -

 .دار إحياء التراث
ن حبان ، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت البسيت، ت شعيب األرنـاؤوط، ن  صحيح ب -

 .١٤١٤، بريوت، ٢دار الرسالة، ط 
 .صناع الشر، أمحد شاهني، ضمن سلسلة أقرأ سلسلة تصدر عن دار املعارف يف مصر -
العامل، جمموعة من الباحثني، ضـمن  صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول  -

كتاب جملة املعرفة، تصدر عن جملة املعرفة الصادرة عـن وزارة التربيـة والتعلـيم،    سلسة 
 .هـ١٤٢٤، ١، طالرياض

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ت حمب الـدين   -
 اخلطيب، ن دار املعرفة،  بريوت

هــ، ن  ١٤٠١، ٩ط  ،هيالفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغريب، حممد الب -
 .القاهرة، مصر ،مكتبة وهبة

،  ١يف مقارنة األديان حبوث ودراسـات، د حممـد الشـرقاوي، ن دار اهلدايـة، ط      -
 هـ١٤٠٦

 .القدس حتت احلكم الصلييب ودور صالح الدين يف حتريرها، شفيق جاسر أمحد حممود -
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وهو على الـرابط،   ،،٧ط ،جمموعة من الباحثني، ن دار الثقافة ،قاموس الكتاب املقدس -
www.albishara.org. 

القرآن والتوراة واإلجنيل والعلم، دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، موريس  -
 .بوكاي، ن دار املعارف، مصر

الثقافيـة يف جامعـة    قصة احلضارة، تأليف ول ديوارنت، ترمجة حممد زيدان، ن اإلدارة -
 .الدول العربية

 .م١٩٦١، ن دار الكتاب املقدس، الكتاب املقدس -
مؤسس الدين اإلسالمي ومؤسس إمرباطورية املسلمني، جورج بوش، ترمجة د  حممد  -

 .هـ ١٤٢٥، ١هللا الشيخ، ن دار املريخ، الرياض، ط عبدالرمحن عبدا
احلاكم النيسابوري، ت مصطفى عبد القادر املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبد اهللا  -

 .١٤١١عطا، ن دار الكتب العلمية ، بريوت، 
 .الشيباين، ن مؤسسة قرطبة، مصر اإلمام أمحد بن حنبل،سند امل -
املسيحية والسيف، وثائق إبادة هنود القارة األمريكية على أيدي املسـيحيني اإلسـبان،    -

مي دي الس كازاس، ترمجة مسرية عزمي الزين، ن رواية شاهد عيان، تأليف املطران، برتلو
 .هـ ١٤١١، ١منشورات املعهد الدويل للدراسات اإلنسانية، ط

النبوءة والسياسة اإلجنيلون العسكريون يف الطريق إىل احلرب النووية، غـريس هالسـل،    -
 .هـ١٤١١، ٣ر للطباعة والتوزيع، طترمجة حممد السماك، ن الناش

ري رؤيا حزقيال، جورج بوش، ترمجة د عبد الرمحن بـن عبـد اهللا   وادي الرؤيا يف تفس -
 .هـ١٤٢٥، ١الشيخ، ن دار املريخ، الرياض، ط 

 الدوريات 
 جريدة الرياض السعودية -
 .جريدة الوطن السعودية -
   .جملة الفيصل -
 .جريدة الواشنطن بوست -
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 .جريدة الصنداي -
 

 

 حمتويات البحث
 الصفحة                                                         املوضوع                   

                                                                                                                              ٢ ............................................................................................................. املقدمة
 ٥ ........................................................ املقدس مكتاأحكام احلرب يف : املبحث األول
أن يضرب مجيع سكان املدينة الرجـال والنسـاء واألطفـال وحـىت احليـوان      : احلكم األول

  ٥......بالسيف
أن تسـتبقى أسـرة مـن املدينـة مقابـل قيامهـا بالتجسـس لصـاحل         : يناحلكم الثا

  ٦...................ةالغزا
 ....................................................................وال طريد أال يبقى شارد: احلكم الثالث 

٦ 
ـ   اإلسراف يف القتل واستئصال املدن مبن فيهـا، : احلكم الرابع  أم  انوا رجـاالً سـواء ك

 ٦........نساًء
  ٨........................قتل امللوك وتعليق جثثهم على أبواب املدينة إىل املساء : احلكم اخلامس 
 ٨ ...........................................................................حتريق احليوانات : احلكم السادس 

 ............................ احلرب بال هدف فيقتل فيها األبرار واألشرارأن تكون : حلكم السابعا
٩  

 ٩ ....................................أن اهللا يبيد األمم والشعوب ويفنيهم من أمامهم : احلكم الثامن
 ١٠ .........................................................................كيفية حصار املدن : احلكم التاسع
 ...............................................................املرأة اجلميلة تقع يف السـيب  : احلكم العاشر

١١ 
. ..................معاقبة األجيال جبريرة اآلباء وعدم مساملتهم أبد الـدهر : احلكم احلادي عشر

١١ 
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 ................................حرب ورفع السلم، ووضع السـيف االستعداد لل: احلكم الثاين عشر
١٢ 

 ١٣.........................................................................................االغتسال بدم البشر 
 ١٥ ............................................................... الضربات االستباقية: احلكم الثالث عشر
 .......................................... التلذذ مبآسي اآلخرين والتشفي منـهم : احلكم الرابع عشر

١٦   
 ...............................................الفرح واإلنشاد الك املخـالف  : احلكم اخلامس عشر

١٦ 
 ١٩...............................................................أهلهاذكر امساء املدن املدمرة واحملرقة على 

 ..........................................املقدس قتلـهم   مكتااء األقوام الذين قتلوا وبارك ذكر أمس
٢٠ 

 ......................................املقـدس   مكتاني تشريع احلرب يف اإلسالم ويف من الفروق ب
٢٢ 

 ٢٨..............................................من آثار أهل اإلسالم على أوروبا كما رآها غوستاف 

 ٣٠...................................................... التطبيق الفعلي ألحكام احلرب: املبحث الثاين

 ٣٠.............................................................................إبادة اخلصوم : املطلب األول
 ٣٧ .....................................................................................السحق : املطلب الثاين

 ٣٩ ....................................................اإلحراق وسياسة األرض احملروقة : املطلب الثالث
 ٣٩ .............................................................................................حرق البشر : أوال 

 ٤١................................................................................................أكل حلوم البشر 
 ٤١ ............................................................................................املدن حرق :  اثاني
 ٤٣ .........................................................................................حرق املركبات :  اثالث

ــ ــروم  :  ارابعـــــ ــزارع والكـــــ ــرق املـــــ حـــــ
...................................................................................٤٣ 

 ٤٤ ........................................................................................... القتل: املطلب الرابع

 ٤٨ ...........................................املقارنة بني فعل اإلسبان الكاثوليك وبني فعل الصليبيني 
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 ٤٩ ........................................................................................الفناء : املطلب اخلامس
 ٥٣ ..........................................................................قرض اآلخرين : املطلب السادس

  ٥٥ .......................................................................................السيف : طلب السابعامل
املقدس عن عذاب األمم السـابقة، وإخبـار القـرآن والسـنة عـن       مكتاالفرق بني إخبار 

 ٥٧.........ذلك
 ٥٨ ...........................................................................................................اخلامتة 

 ٦٠................................................................................................فهرس املراجع 
 ٦٤..........................................................................................................الفهرس

 

 
 
 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/

