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يزإبيل بنيامني ماما إشوري  إ 

 

 

تردين طلبات كثرية من بعض الاصدقاء إن إكتب هلم يف موإضيع معينة يودون إن يطلعععوإ ععلعخعا و معوصعا معن إلع ع عب 

آ ن إكتب هل عن معر بن إخلطاب وهل هعو  ((...............)) إملقدسة . ول ن لعل إغرهبا هو إحلاح إحد الا وة من إلسعودية

مذكور يف إلتورإة كام رصح بذكل كعب إل حبار يف إكرث من موضع حىت قبل ق ل معر بثالثة آ ايم . وكام يععمل الا عوة إين إ  إ 

وجدت هلم خربإ سوف إورده كام فعلت مع موضوع مأ ساة فاطمة بنت محمد إذلي وردت فيه الاشارة إ ىل معر وفاطعمعة بعنعت 

محمد ، رصحيا وإحضا ال غبار عليه وكذكل كتبت عن إلش يخني يف موضوع إلسوس نة وهو حتت عنوإن )معن هعام إلشع عيعخعان 

إل مثان إلذلإن آ  اي إلسوس نة( .. وإليوم يلح عيل هذإ إل خ ليعرف حقيقة معر بن إخلطاب وهل هو مذكور يف إلتورإة كام يعذكعر 

 .. كعب الاحبار

  . وهذإ بعض ما دإر بيين وبني الاخ عىل إخلاص

يزإبيل مم ن طلب صغري   . مرحبا س يدة إ 

  . نعم إيخ إلطيب تفضل

إ يت إلعزيزة حنن نقرآ  يف كتبنا إن إلمحايب إجلليل طيب إذلكر )كعب الاحبار( قال يف إكرث من مناس بة خلليفة إملسلمني آ معري 

إملؤمنني معر بن إخلطاب بأ ن إمسه ورد يف إلتوإرة وصفاته كذكل . هل مم ن تضعي لنا حبثا حعول صمعيعة مععر إذلي قع عر 

  .إجملوس وإلخود

قلت هل إعرف هذه إلروإية إيخ إلطيب وإان قرآ هتا وحبثت عن  كر معر يف إل  اب إملقدس ول عن وجعدت إشع عيعاء لعر عا ال 

ما إن تعذرين من كتابة ه ذإ حبث إو إضع كل ما تقوهل ممادرمك عن معر وعالق ه ابلخود   .ترضيك عن إوصاف معر فا 

  فقال وهل  كرت ممادران إش ياء عن  كل ؟

قلت هل : نعم إيخ إلطيب ، وإعاهدك إين إ إ وجدت  كر معر يف إل  اب إملقدس سوف إكتب عنه حبثا مس تفيضا . ولع عن 

  . عليمك إن تقبلوه  ا فيه
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  . فقال : إان يف الانتظار

إيخ إلطيب خذ هذإ إلرإبط فاان وجدت  كر معر يف وإقعة اترخيية جاءت يف إل  اب إملقدس عىل شلك نبوءة ويه ععىل 

 : هذإ إلرإبط

http://www.kitabat.info/subject.php?id=30551 

وكذكل كتبت حبثا آ  ر وجدت فيه  كر معر وإيب ب ر يف إل  اب إملقدس عىل شلك نبوئة مقدسعة وإلعبعحعث ععىل هعذإ 

  . إلرإبط آ يضا

http://www.kitabat.info/subject.php?id=30426 

وإما  كر معر يف ممادرمك فقد وضعت هذإ إلبحث وإطلقت عليه عنوإن : ))معر وإلخود(( وإان مل آ ت بيشء من عندي بل 

  . هو مما وجدته يف ممادرمك عندما كنت إحبث عن روإية كعب الاحبار حول معر

 . إنهتى  إجلزء إل ول ويليه إجلزء إلثاين وهو حتت عنوإن

 

 

 . معر وإلخود(( درإسة نفس ية يف خلفيات معر إدلينية

بيامن اكن هيود ونمارى إجلزيرة يؤمنون  حمد اكن معر بن إخلطاب يأ يت حملمد ب  ب إلخود ويدرس عند إلخود ويطعلعب معن 

إلنيب آ ن يأ  ن هل يف إن يوإصل إدلرإسة عند إلخود .واكن معر يأ يت للنيب بمحف من إلتورإة حىت تضايق منه إلنيب وزجعره 

قعال )آ ن مععر بعن  383ص  3يف قوهل إملش ور : )) إمهتوكون اي معر((. ويه إلروإية إليت  كرها آ محد يف مس عنعده   

إخلطاب آ ىت إلنيب صىل هللا عليه وسمل ب  اب آ صابه من بعض آ هل إل  اب فقرآ ه ، فغضب فقال : آ مهتوكون فعخعا اي إبعن 

ال آ ن يتبععين((. ) ( 1إخلطاب ! وإذلي نفيس بيده لقد جئتمك هبا بيضاء وإذلي نفيس بيده لو آ ن موىس اكن حيًا ما وسعه إ 

 إ ىل إلععع عععثعععري معععن إلعععروإايت إلعععيت سعععوف آ يت ععععىل  كعععرهعععا يف ثعععنعععااي هعععذإ إلعععبعععحعععث

عد  2تأ  ر إسالم )كعب الاحبار( ) ( حىت زمن معر بن إخلطاب فسمح هل معر مبارشة بأ ن جيلس يف مسجد إلعنعيب وحيث

ليه معر بن إخلطاب إذلي حاول  كل عىل ع د إلعنعيب كعام  إملسلمني من إدبيات إهل إل  اب وثقافهتم وهذإ ما اكن يمبو إ 

 .. كران فمل يفلح

معر اكن ال يسمح ل حد من إلمحابة إن يتحد  يف إملسجد إو يروي إحاديث واكن يثعاقب بشدة لك معن يعفعععل  كل 

ردوإ إلقرآ ن من إحلديث وال يسمح إبدإ بروإية الاحاديث ال بل آ نه إحرق لك الاحعاديعث إلعيت  واكن يويص والته بأ ن جيث

مجع ا إلمحابة .واكنت ))درة(( معر إهيب من س يف إحلجا  يف لسع ظ ور إلمحابة وجش رؤوس م. وإ  إ بعمر خيالف لك 

 .  كل ويسمح فقط ل عب الاحبار بأ ن يتحد  يف إملسجد
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 فامب إ يتحد  هذإ إلوحش وهو حديث ع د ابالسالم ؟. آ يريد آ ن يعفعععل ابالسعالم كعام فعععل بعولعة ابملسع عيعحعيعة؟

ول ن تمدى ل عب عيل بن إيب طالب يف قمة ))إلتفةل(( بماق هللا إذلي ت ونت منه إلعبعحعار والا عار وإحملعيعطعات ، 

آ ن إجلبار اكن وإقف عىل خصرة بيت إملقدس عندما خلق إل رض مث بمق هللا بمقة تع عونعت مع عا ))¬حيث روى كعب 

إحمليطات وإلبحار والا ار، فقال هل عيل : وحيك اي كعب من ال تسعه إلسموإت وإل رض كيف تسعهث خصرة ؟ (( ورضبعه 

إبو  ر إلغفاري يف جملس عامثن وقال هل : إتعلمنا ديننا اي إبن إلخودية .. مث إنتقل كعب إ ىل إلشام فاقام عند معععاويعة حعىت 

 . وفاته يف مدينة محة

 

 . درإسة معر عند إلخود ، وتأ ثره بثقافهتم

مل ي ن معر يس ن يف إملدينة بل اكن يس ن منطقة إمس ا إلعوإيل خار  إملدينة وذلكل مل حيرض معر ملسجد إلعنعيب إ ال لك 

يومني مرة فيقول معر عن نفسه كام يروي إلبخاري : ))كنت آ ان وجار يل من إل نمار يف بين آ مية بن زيد ويه من )ععوإيل 

( ول ن مععر 3إملدينة( وكنا نتناوب إلزنول عىل رسول هللا )ص( يزنل يومًا وآ نزل يومًا فا  إ نزلت جئته خبرب  كل إليوم((. )

اكن يوإضب عىل إحلضور يف كنائس إلخود كام يروي معر نفسه حيث يقول : ))إ ين كنت آ غىش إلخعود يعوم درإسع عهتعم ، 

 (4) . فقالوإ: ما من آ حصابك آ حد آ كرم علينا منك ، ل نك تأ تينا((

إس تغل إلخود معر وطمعوإ يف آ ن يرتكوإ تأ ثريإ عىل إلنيب بوإسطته  موصا بعد نزول إلقرآ ن وهو يطعن يف إلتعورإة. فعقعامعوإ 

برتمجة إلتورإة للعربية ولكفوه إن يأ خذها للنيب ويعرض ا عليه ليك يعرتف هبا فقد روى معر : ))اي رسول هللا إ ين مررت بعأ خ 

يل من بين قريظة ف  ب يل جوإمع من إلتورإة آ ال آ عرض ا عليك؟ قال ف غري وجه رسول هللا..وقال وإذلي نفس محمد بعيعده 

 (5) .لو آ صبح موىس فيمك مث إتبعمتوه وتركمتوين لضللمت((

ول ن إلخود إرصوإ وبعثوإ معر مرة آ  رى للتأ ثري عىل إلنيب جفاء معر إ ىل إلنيب وقال : ))اي رسول هللا جعوإمعع معن إلعتعورإة 

آ خذهتا من آ خ يل من بين زريق! ف غري وجه رسول هللا)ص( فقال عبدهللا بن زيد: آ َمَسَخ هللا عقكل؟ آ الترى إذلي بعوجعه 

مامًا ((  (6) .رسول هللا ! فقال معر: رضينا ابهلل راًب وابال سالم دينًا و حمد نبيًا وابلقرآ ن إ 

وزإد معر عنادإ ومتادى آ كرث جفاء للنيب مرة اثلثة وبيده حصف من كتب إلخود كام يقول معر نفسه : ))آ تيت  يرب فعوجعدت 

هيوداًي يقول قواًل فأ جعبين فقلت: هل آ نت م  يب  ا تقول؟ قال: نعم ، فأ تي ه بأ دمي فأ خذ مييل عيل فعلعام رجعععت قعلعت: اي 

ئتين به ، فعانعطعلعقعت  رسول هللا إ ين لقيت هيوداًي يقول قواًل مل آ مسع مثهل بعدك ! فقال: لعكل كتبت منه ؟ قلت: نعم قال: إ 

قرإه فقرآ ت ساعة ونظرت إ ىل وهجه فا  إ هو يتلون فرصت من إلفرق ال آ جزي حرفًا منه ، مث رفعععتعه  فلام آ تي ه قال: آ جلس إ 

 (3) . إليه مث جعل يتبعه رسامً رسامً ميحوه بريقه وهو يقول: التتبعوإ هؤالء فا  م قد هتوكوإ حىت حما آ  ر حرف((

 إرصإر غععريععب مععن معععر عععىل إجععبععار إلععنععيب لععيك يععتععابععع إلععخععود وال نععدري مععا ممععلععحععة معععر يف  كل ؟؟

ففي مرة رإبعة مّحل إلخود إلتورإة بيد معر جفاء معر للنيب وبدآ  يقرآ  عىل إلنيب من إلتورإة . فغضب وقال آ مهتوكون فخعا ايبعن 

إخلطاب ؟! وإذلي نفيس بيده لقد جئتمك هبا بيضاء نقية ! ال تسأ لومه عن شئ فيخربومك حبق ف  ذبوإ به آ و بباطل ف مدقعوإ 

ال آ ن يتبعين...وعن جابر آ يضًا قال نسخ معر كتااًب من إلتورإة   به ! وإذلي نفيس بيده لو آ ن موىس اكن فيمك حيًا ما وسعه إ 
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 (8) .ابلعربية جفاء به إ ىل إلنيب

ويف مرة خامسة إشرتى معر من ماهل إخلاص )آ دميا( عع قطعة من إجلدل عع وطلب معن هيعودي إن إن يع ع عب هل ممعا يف 

 (9) . إلتورإة . فنسخ هل إلخودي يف ظ ر إل دمي وبطنه مث جاء به إ ىل إلنيب

 148ويف مرة سادسة طلب معر من إلنيب إن يسمح هل إن يدرس إلتورإة مع إلخود كام يف إدلر إملنثور إجلزء إخلامس ص 

ليمك وآ منوإ به ((  .فقال هل إلنيب : )) ال تتعلم ا وتعلموإ ما إنزل إ 

ويف مرى سابعة قال معر للنيب : ))اي رسول هللا إ ن آ هل إل  اب حيدثوان بأ حاديث قد آ خذت بعقعلعوبعنعا وقعد  عمعنعا آ ن 

ن  هبا ! فقال: اي إبن إخلطاب آ مهتوكون آ نمت كام هتوكت إلخود وإلنمارى؟! آ ما وإذلي نفس محمد بيده لقد جئتمك هبعا بعيعضعاء 

 (10) . نقية ول ين آ عطيت جوإمع إللكم وإ  رص يل إحلديث إ  مارًإ((

وعندما جعز معر حاول إلتأ ثري عىل إلنيب من خالل زوجاته فأ رسل إبن ه )حفمة( بمحيفة من إلتورإة فعخعا قمعة يعوسعف 

ومن دون إ ن من إلنيب جعلت حفمة تقرآ  عىل إلنيب من إلتورإة فأ خذ وجه إلنيب يتلون فقال : ))وإذلي نفيس بعيعده لعو 

 (11) . آ اتمك يوسف وآ ان بينمك فاتبعمتوه وتركمتوين لضللمت((

وإس متر معر بن إخلطاب مع جامعته ابحلضور عند إلخود إ ىل آ ن ضبطه إلنيب يوما وهو حيمل كتااب فقال هل إلنيب : معا هعذإ 

يف يدك اي معر ؟! فقلت: اي رسول هللا كتاب نسخته لزندإد به علامً إ ىل علمنا ! فغضعب رسعول هللا)ص( حعىت آ محعرت 

وجنتاه مث نودي ابلمالة جامعة ، فقالت إل نمار: آ غضب نبيمك ، إلسالح إلسالح ! جفاؤوإ حىت آ حدقوإ  نرب رسعول هللا 

)ص( فقال: اي آ هيا إلناس إ ين قد آ وتيت جوإمع إللكم و وإمته ، وإ  رص يل إ  مارًإ ، ولقد آ تي مك هبا بعيعضعاء نعقعيعة فعال 

 )12تهتوكوإ ، وال يغرنمك إملهتوكون((. )

مل ي ن معر يدرس عند إلخود فقط بل اكن مدإفعا ع م فعندما إتفق إلنيب مع عروة بن مسعود عىل دفع هيود بعين قعريعظعة 

لطلب رهائن من قريش كرشط ل جوهمم مل يوإفق معر وقال هل: اي رسول هللا ، آ مر بين قريظة آ هون من آ ن يعؤثعر ععنعك 

يشء من آ جل صنيع م ! فقال إلنيب لعمر إحلرب خدعة اي معر ! ومل يس متع إلنيب لعمر وإ ف  ععنعه إخلعطعة فعكلنعت تعكل 

 .إللكمة سبب تفرق الاحزإب وإ زإهمم

ويف  يانة يه إل وىل من نوع ا بني صفوف إملسلمني قام معر ابالشارة للخود بأ ن ال يقبلوإ حبمك سعد بن معا  وإخعذ يثشعري 

هلم بيده ، ول ن إلخود اكنوإ مرعوبني فمل يف موإ إشارة معر . وملا مل يس تطع معر إيمال إشارته إ ىل هيود بين قريضة معد معر 

إ ىل إلوقوف بوجه إلنيب من إجل إنقا  إلخود من إلق ل عل يد سعد . فعندما إمر إلنيب إلناس إن يقوموإ لسعععد بعن معععا  

نعه هعو سع عيعدان ولعيعس  ويس تقبلوه فقال هلم معر التقوموإ وال تقبلوإ وقولوإ نريد حمك رسول هللا)صىل هللا عليه وآ هل ( ل 

  ! سعدًإ ! فزجره إلنيب وقال هل إ ن سعد س يدك آ نت آ يضًا اي معر فس ت ! ويف قول إلنيب إ شارة إىل آ ن معر م م

وآ خريإ إمثرت هجود معر بعد وفاة إلنيب يف خلق جيل من إلمحابة يؤمنون  ا جاء به كعب الاحعبعار ويعتعقعبعلعون روإايت 

إلتورإة واكن من نتيجهتا إن جيل إلمحابة ومن تبع م اكنوإ يث ذبون محةل إلويح إمثال عيل بن آ يب طالب وإحلسن وإحلسعني 

معام آ يب  240ص  4وغريمه من إلمحابة إلماحلني وإىل زمن م أ  ر كام ينقل إللكيين يف إلكليف    حعيعث يعروي ععن إال 
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لخا عبادة ،  ّن إلنظر إ  جعفر إلباقر يف حق كعب قال : كنت قاعدًإ إ ىل جنب آ يب جعفر وهو مس تقبل إل عبة ، فقال : آ ما إ 

ّن إل عبة تسجد لبيت إملعقعدس يف  ّن كعب إل حبار يقول : إ  جفاءه رجل من جبيةل يقال هل عامص بن معر فقال ل يب جعفر: إ 

لك غدإة ، فقال آ بو جعفر: مفا تقول فامي قال كعب ؟ فقال : صدق إلقول ما قال كعب . فقال آ بو جعفر : كذبعت وكعذب 

 . كعب إل حبار معك وغضب . قال زرإرة : ما رآ يته إس تقبل آ حدًإ بقول كذبت غريه

وقد تفطن إل ثري من إلمحابة ملؤإمرة معر بن إخلطاب وكعب حيث قال إبن عباس : كعب الاحبار كذإب يعريعد إدخعال 

إلخودية يف إال سالم وقال عنه كذب كعب كذب كعب كذب كعب قاتل هللا هذإ إحلرب وقبّح حربيّته ، ما آ جرآ ه ععىل هللا 

 (13) . وآ عظم فريته

إلعجب إلعجاب آ ن معرإ ليس وحده من يؤمن ابلخود . ف ذه عائشة زوجة إلنيب إيضا ممن يؤمن ابلخود فقد اكنعت ععائشعة 

تشعر بزوإل إمرإض ا عندما تقرآ  علخا هيودية من إلتورإة كام تالحظ يف هذه إلروإية إليت يروهيا ماكل يف موطأ ه إجلزء إلثاين 

فيقول : ))آ ن آ اب ب ر إلمديق دخل عىل عائشة ويه مريضة وهيودية ترقخا! فقال آ بو ب ر: إ رقخا ب  اب هللا. فعمل  943ص 

 . يمدر من آ يب ب ر إي إعرتإض عىل وجود هيودية عند إبن ه ترقخا ابلتورإة

إما حقيقة معر من وهجة نظر إلغربيني ممن ختمة يف شؤون إل  اب إملقدس فيثعبعت إلعربوفعيعسعور إل معريعيك )تعومعاس 

مألكوين( كفر معر بن إخلطاب حيث نرش مقاةل يف حصيفة ش يعة نيوز بيرب ابللغة الانلكزيية إلمادرة يف لندن آ ثعبعت فعخعا 

 (14).ورود وإحدة من إال شارإت عن كفر معر يف إلتورإة وإال جنيل! وإنه حتد  عىل يديه إحدإ  جسام

ال بزتكية من إلخود كام روى إل ندي يف كعزن  والاغرب من لك  كل آ ن معر بن إخلطاب يثش ك يف خالف ه فال يطمنئ ل ا إ 

حيث يقول: آ ن معر بن إخلطاب سأ ل كعب إل حبار هل آ نه خليفة رشعي لرسول هللا حقا آ م جمرد  534ص  12إلعامل   

مكل وحامك غري رشعي؟! فقد روى نعمي بن حامد آ ن معر بن إخلطاب قال ل عب: "آ نشدك ابهلل اي كعب! آ جتدين خليفًة آ م 

ملكلً؟ قال: بل خليفة! فاس تحلفه، فقال كعب: خليفة وهللا من خري إخللفاء! وزمانك خري زمان. ومن هنا نعرى آ ن آ تعبعاع 

 . معر بن إخلطاب إ ىل هذإ إليوم يعمتدون عىل حصة خالفة معر ابمثال هذه إلروإايت إلخودية

وإل ن نأ يت عىل وصف معر بن إخلطاب يف إلتورإة فبعد إن إوردت ممادر إهل إلس نة إلروإية إلتالعيعة كعام يف اترب إبعن 

: )) قال معر ل عب : آ جتد إبن إخلطاب يف إلتورإة ؟ فقال كعب : إلعلع عم ال ، ولع عن آ جعد  42إلمفحة  3إل ثري إجلزء 

 .حليتك وصف ك ((

ال وصفا وإحدإ ينطبعق ععىل مععر  من انحييت وإعامتدإ عىل ما  كره كعب الاحبار يف عدة روإايت  هبت وحبثت فمل إجد إ 

وإليت يرشح فعخعا وبعلك  2بن إخلطاب ومن جاء بعده وهذإ إلنة ورد يف رساةل بولس إلرسول إلثانية إ ىل آ هل تسالونييك 

وضوح إس باب عودة يسوع إلثانية اب ا سوف تمت عند حمول الارتدإد يف إدلين إجلديد فيمف صميعة مععر فعيعقعول : 

نسانث إملمترد، إبنث إل الك ععع إبن إلم اك ععع نه ال يأ يت إ ن مل يأ ت الارتدإد آ وال عع يف إشارة إ ىل إرتدإدمه مجيعا عع ويظ ر إ   )) ل 

ظ رإ نفعسعه ث آ نعهث 15(  نه جيلثس يف هيلك هللا ععع خالفة هللا ععع مث لخا آ و معبودإ ، حىت إ  ( إملقاوم وإملرتفع عىل لك ما يثدع  إ 

نعه  إ هل عع يف إشارة إ ىل ترشيعات معر وبدعه وإلغائه إل ثري من ترشيعات الاسالم ععع فا ن إلمترد والامث إل ن يعمل  عفعيعة ه 

ثمي ععع عامثن عع إذلي إلرب يثبيده ،   رسث ععع نفاق م وتأ مرمه ععع إ ىل آ ن يثرفع من إلوسط إذلي حيجزه إل ن حينئذ سيس تعلن إل 
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لخم هللا مععل إلضعالل ععععع  إذلي جميئه بعمل إلش يطان ، بلك قوة وبلك خديعة الامث يف إل ال ني، ولل جل هذإ سريسل إ 

معاوية عع حىت يثمدقوإ إل ذب ععع وضع إحلديث عع ليك يثدإن مجيع إذلين مل يثمدقوإ إحلق ععع والية عيل بن إيب طالب ععع بعل 

وإ ابال مث (( ّ  . رسث

لعل إليشء إخلطري يف ترصفات معر وإرصإره عىل إنزتإع إعرتإف ابلتورإة من قبل نيب الاسالم .. هو شعور إلخود ابخلعطعر 

وإخلوف مما جاء يف إلقرآ ن من إهتام  طري للتورإة اب ا )حمرفة( ف م عرفوإ إن  كل سوف يعؤدي إ ىل ععزهلعم مه وتعورإهتعم 

وابلتايل إمضحالهلم وتالش خم كداينة ، جفاهدوإ مس متيتني من إجل إنزتإع إعرتإف من إلنيب ابلتورإة ، فمل ي ن إهعال لع عذه 

 .إمل مة إ ال معر بن إخلطاب إذلي اكن كثري إجلرآ ة عىل هللا ورسوهل

ولو تساءلنا عن إلمثن إذلي قبضه معر جرإء تعاونه مع إلخود ، لقلنا بأ ن إلمثن اكن خالفة محمد حيث إوصهل إلخعود ابمعوإهلعم 

وم رمه وحلف م مع إل مويني إ ىل كريس محمد جفلس عىل حمل جمده وخالف ه عازال بذكل عيل بن إيب طالب إذلي اكن إلخعود 

ىل هذإ إليوم نرى آ ن إتعبعاع مععر  حيملون عليه حقدإ غريبا ل ونه دمر حمو م يف  يرب وق ل إبطاهلم وسفه إحالهمم .. وإ 

 . يضعون آ يدهيم بيد إلخود يف حتالفات ممريية  طرية

 

 إملمادر وإلتوضيحات 

 

آ نه قال للعنعيب  -ريض هللا عنه  -ورد يف معامج إللغة آ ن إلهتوك : إلسقوط يف هوة إلردى . وروي عن معر بن إخلطاب  -1

:  -صىل هللا عليعه وسعمل  -: إ ان نسمع آ حاديث من هيود تعجبنا ، آ فرتى آ ن ن  هبا ؟ فقال إلنيب  -صىل هللا عليه وسمل  -

آ مهتوكون آ نمت كام هتوكت إلخود وإلنمارى ؟ لقد جئتمك هبا بيضاء نقية ; قال آ بو عبيدة : معناه آ م حعريون آ نعمت يف إال سعالم 

نه ملهتوك ملا هعو فعيعه  حىت تأ خذوه من إلخود ؟ وقال إبن س يده : يعين آ م حريون ؟ وقيل : معناه آ مرتددون ساقطون ؟ وإ 

آ ي يركب إذلنوب وإخلطااي . إجلوهري : إلهتوك مثل إلهتور ، وهو إلوقوع يف إليشء بقةل معبعاالة وغعري رويعة . وإلعهتعوك : 

إلتحري . إبن إل عرإيب : إل هكلء : إملتحريون ، وهأاكه إ  إ إس تمغر عقهل . وإملهتوك : إذلي يقع يف لك آ معر . ويف إحلعديعث 

 من طريق آ  ر : آ ن معر آ اته بمحيفة آ خذها من بعض آ هل إل  اب فغضب ، وقال : آ مهتوكون فخا اي إبن إخلطاب ؟

كعب بن ماتع وي ىن بأ يب إ حسق اكن عاملًا ابال رسإئيليات وهو آ ش ر إملسلمني من آ صول هيعوديعة وروإايتعه وتعفعسعريإتعه  -2

نبياء وإل قدمني يه ممدر روإايت كثرية للمحابة وإلتابعني وهو آ ول من حاول إحقام هيوديعتعه يف  لبعض إل ايت وقمة إل 

إال سالم . وللش يعة موقف منه ومن إمثاهل منذ ع د عيل بن إيب طالب فقد تمدى هل هو وش يعته يف جمعالعس ععامثن بعن 

عفان واكن مقراب وجليسًا لعمر بن إخلطاب وعامثن بن عفان ومعاوية بن آ يب سفيان. إمس كعب عربي حمعرف إ ىل إلعععربعيعة 

 .ف عب إمس منترش بني هيود ش به إجلزيرة إلعربية وهو حتريف لالمس إلعربي ))عقيبا((

 . 31حصيح إلبخاري إجلزء إل ول صفحة  -3

  . وغريه 90إنظر إدلر إملنثور إجلزء إل ول ص -4
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 438ص 13ف ح إلباري رشح حصيح إلبخاري :   -5

 134رإجع مجمع إلزوإئد: إجلزء إل ول ص  -6

 . 330إنظر كزن إلعامل:إجملدل إل ول صفحة  -3

 134إنظر مجمع إلزوإئد لل يمثي إجلزء إل ول ص  -8

 .(3/126، وآ سد إلغابة: 5/148، و:  2/48، وإدلر إملنثور: 1/115سنن إنظر إدلإريم:  -9

 148/ 5رإجع إدلر إملنثور:  -10

 11/110رإجع ممنف عبد إلرزإق:  -11

 .416. وكذكل رإجع تدوين إلقرآ ن لل ورإين/133/ 1إنظر مجمع إلزوإئد:  -12

 164ص  8إنظر إلتارب إل بري    -13

إلربوفيسور الامرييك توماس مألكوين من آ ش ر علامء إلغرب يف إلفلسفة وعمل إلالهوت . آ سمل وتش يّع فامي بعد وإطلعق  -14

يزإبعيعل إ ىل بعععض معن هعذه  عىل نفسه إمس : عيل حيدر. وهو مقمي يف فنلندإ وإلتقيت به يف إلسويد . وقد توصلت إان إ 

الاحدإ  إجلسام يف حبو  عىل صفحيت ويه حتت عنوإن : مأ ساة فاطمة إبنة محمد ..وإلبحث إل  ر عنعوإنعه : معن هعام 

 . إلش يخان الامثان إلذلإن آ  اي إلسوس نة

ال يف إلنبعوئعات فعرتمجع عا )إبعن  אבדון   בן لر ا مل يف م إملرتمج إصل إللكمة إلعربية ) -16 ( ل و ا غريبة وغري م دإوةل إ 

إل الك( ول ن ل ذه إملفردة إيضا معان إ رى لر ا اكنت مثال )إبن إلم اك( وليس إبن إل عالك.وآ حعد معععانعخعا إيضعا )إبعن 

  . إلق ل( إي إن صاحهبا مق ول هاكل
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 :إملدخل

ال آ بغي من ورإء حبيث هذإ إغاضة إحد إو الاساءة إ ىل آ حد ، فأ ان ال إنمتي ل ي هجة من هجات إلشخميعات إملعوجعودة يف 

إلبحث. آ ان إكتب من خار  دإئرة الانامتء . ول ن عندما إمسع آ ن آ حد الاداين يزمع بوجود آ ش ياء يف إل  اب إملقدس آ مععد 

 .إ ىل إلبحث فأ ضع ما إجده وإترك للقارئ مسأ ةل إلتقيمي

مفثال زمع إملسلمون بأ ن  كر نبخم يف إل  اب إملقدس. فبحثت ووجدت صدق هذه إملزإمع ، وكتبت ععدة معوإضعيعع حعول 

هذه إلنبوءة موجودة عىل صفحيت س ببت إزعاجا كبريإ لل ابء إملقدسني. وزمع آ  رون بأ ن إلقامئ إو ما يثسم  ابمل دي موجود 

يف إل  اب إملقدس وإن يسوع سوف يثميل خلفه ، فبحثت ووجدت وكتبت ما وجدته بلك إنمعاف وحعيعاديعة ، وهعو 

منشور عىل صفحيت إيضا. وه ذإ بقية إلنبوءإت حبثت فخا وإحدة وإحدة . ومن هذه إلنبوءإت ما كتبع عه حعول معوضعوع 

مسه وهذإ آ مٌر  عطعري، ل ين آ ععرف  ت إملزإمع ابن معر مذكور يف إل  اب إملقدس بأ وصافة ال بل اب  )معر وإلخود( حيث كرثث

ما ي ونوإ إ يارإ آ و إرشإرإ، ومن هنا بدآ ت إلبحث ودققت ورإجعت إل ثري معن  إن إملذكورين يف نبوءإت إل  اب إملقدس إ 

إملمادر ف الين ما وجدته حول صمية معر بن إخلطاب كرجل ترك بمامته عىل اترب إمة عظمية الزإلت تدين ببععض هعذإ 

 . إلتارب وتتعبد هل

مسه إملت ون من ثال  حروف ) ع . م . ر ( فعالع ع عاب إملعقعدس يثعبعععرث حعروف  لقد وجدت معر بأ وصافه ال بل اب 

إلشخميات يف إلنبوءة آ و يرمز ل ا برموز وإحضة ت ون مضن إوصاف هذه إلشخمية. وذلكل فا ن إلخود وعلامء إملس عيعحعيعة 

ىل هذإ إليوم يس تخرجون إل ثري من إلنبوءإت عن طريق فك هذه إلرموز . فلك إل وإر  إلطبيععيعة والاقع عمعاديعة    وإ 

منعا يه  لخا يف لك إل  ب إملقدسة ، إلتورإة وإال جنيل وإلقرآ ن . ويف إلتورإة مثال فا ن حروب آ مريكل وإلعامل إلغريب إ  الاشارة إ 

 .من آ  طر إفرإزإت هذه إلنبوءإت إملزعومة وإملذكورة يف إل  اب إملعقعدس وإلشعوإهعد ععىل  كل آ كعرث معن آ ن حتث ع

 : إملوضوع

بعد نرشي ملوضوع معر وإلخود إجلزء إل ول وإلثاين ، وردتين تعليقات خمتلفة عىل إخلاص وإلعام ول ن لعل إغرهبا يه إلعيت 

يليا نعمي ( حصيح إنه آ ب مبتدآ  يف درإسة عمل إلالهوت ول ن هل إلتفااتت لطيفة ينرشها تبعاععا يف  إرسل ا يل إل ب )عطية إ 

  .موقع إل نيسة مع إن إجتاهه انسويت خالة

قال يل هذإ إل ب بأ ن )معر بن إخلطاب( اكن وال يزإل إحب صمية للخود وهو مذكور يف إلتورإة عىل شلك نبوءة وإحضة 

كر فرعون موىس وغريه.فعمر هو فرعون محمد . فأ اثر إس عتعغعرإيب  كل وقعلعت هل  وضوح إلشمس ، فال  اب إملقدس كام  ث

كيف ي ون فرعون محمد؟ قال إنظري إ ىل سريته مع محمد يف حياته وبعد مماته وسوف ترين  كل . إضعافعة إ ىل  كل فعا ن 

إلخود يف إجلزيرة إلعربية مل ي ونوإ ين ظرون محمد مع إ م يعرفون خبروجه من هذه إملنطعقعة. بسعب درإسعاتعنعا إ عم اكنعوإ 

 ين ظرون صما آ  ر يأ يت بعد محمد يثعيد هلم جمدمه يف فلسطني ومن إمه عالماته هو إنه ي شف هلم عن إساسات إل يلك 
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 . يف آ ورشلمي إلقدمية  عونة صمية هيودية كبرية ل ا  طرها. إضافة إ ىل إلعالمات إل  رى إملذكورة يف نبوءة زكراي يف إلتورإة

فقلت هل آ ين  كل ؟ قال يقولون يف )سفر رؤاي زكراي( رإجعخا وسوف ترين  كل وإحضا جليا فع عو صعاحعب إلعععالمعات 

إلثالثة إليت تنطوي عىل رٍس حبثنا عنه كثريإ يف مفردإت هذه إلعالمات فمل نتوصل ل ا حعيعث آ ين مسعععت إلع عثعري ععن 

 .صمععيععة معععر مععن بعععععض كعع ععنععة إلععخععود يف فععلععسععطععني ولعع عع ععم كعععععادهتععم فععا  ععم يععتعع ععمتععون عععىل  كل

 هبت إ ىل نة )نبوءة زكراي( عىل طول ا وجتولت بني سطورها وطلبت من إلرب إن يف ح يل بمرييت حول هذه إلنبوءة ، 

معان مرإت كثرية وإفرزت إلنبعوءإت  ليه وقرآ ت إلنة اب  وبدآ ت تت شف إمايم حقائق مذهةل حيث وجدت إلنة إملشار إ 

ورإجعت إلعالمات إلثال  وحذفت إلزايدإت إليت إضاف ا إملرتمجون للنة ابالعامتد عىل إلنة إل صيل ، فأ  هلين إلتطابق 

بني هذه إلعالمات وما يمف به إتباع معر صاحهبم.ول ن إلش ئي إذلي حريين هو آ ين إجعد إ مس )مععر(. فع عنعاك إرصإر 

جعيب من قبل إلخود وآ تباع معر آ يضا عىل آ نه موجود يف إل  اب إملقدس وقد وضعوإ روإايت كثرية حول  كل  كعرهتعا يف 

 .إجلزء إلثاين من هذإ إلبحث

هناك تساؤالت  طرية حباجة إ ىل جوإب .عندما اكنت إملعارك حمتدمة برضإوة عىل إجلهبة إلرشقية يف بالد فارس إلساسانية 

واكنت إملعارك ممريية عىل ضوهئا يتقرر ممري إمربإطورية موغةل يف إلقدم ،حضارة تثعترب من آ روع إحلضارإت وإعرق ا بعععد 

حضارة وإدي إلرإفدين ولشدة إملعارك إصاب )معر بن إخلطاب( إلقلق إلشديد فقرر آ ن يذهب بنفسه إ ىل هناك ول عنعهث مل 

يفعل  كل بل إستشار كبار إلمحابة وعقد جملسا عس راي فكلنت مشورة عيل بن إيب طالب خري مشورة هل إس تجاب ل عا 

ومل يذهب وإرسل مكلنه ماكل الاشرت. ول ننا نرى )معر بن إخلطاب( ول مر ما يثبادر ابذلهاب إ ىل فلعسعطعني ومعن دون 

قق نبوءة تورإتية يععضعدهعا آ ن كعبعار 1حرإسة إو حامية ومعه )كعب الاحبار( ) نه بذكل حيث ( واكن معر رإكبا عىل حامر وه 

إلقساوسة يف فلسطني آ بو إن يف حوإ آ بوإب إحلمون للجيش الاساليم ل  م بزمع م جيدون صفة صة يعفع عح آ ورشعلعمي 

وصفاته مذكورة يف إلتورإة فا  إ جاء هذإ إلشخة سلموه مف اح إورشلمي. وقد كتب قادة إجليش إال ساليم بذكل إ ىل مععر 

إذلي ابدر إ ىل الاس تجابة من دون مشاورة إحد كام فعل يف حرب فارس. مفا يه إدلوإفع إخلفية إليت دفعت معر إ ىل فعععل 

 كل علام آ ن جهبة فلسطني مل ت ن تش وإ من إي  طر  موصا إ  إ علمنا إن إحلامية إملس يحية تركت آ ورشعلعمي وتعركعت 

إلقليل من جنودها ورحلت عند بدآ  إل جوم عىل إورشلمي.وذلكل نرى آ ن إملتلكم يف هذه إملفاوضات فعقعط هعو بعطعريعرك 

إلقدس )صفرونيوس( فقط وإذلي اكن مقره يف كنيسة إلقيامة. فال نرى آ ثرإ يف هذه إملفاوضات للوإيل إلعرومعاين إو قعائعد 

 (2) . إجلند ، فقد اكنت هناك قوة بزينطية صغرية هربت إ ىل دإخل إحلمن وإغلقت إلباب

إلرس يمكن يف آ ن مجمع كبار ك نة إلخودية )إلس  درمي( إذلي اكن مقره إلمين عرف ابقرتإب نبوءة إلرجوع إ ىل آ ورشعلعمي إذلي 

ردوإ م ا ف ناكل عالمات يعرفو ا وذلكل عزم هذإ إجملمع عىل آ يفاد )كعب الاحبار( إذلي اكن ععاملعا  عوإصعفعاة )معكل  طث

( إذلي سوف تتحقق عىل يديه هذه إلنبوءة ومن هنا نرى تأ  ر إسالم كعب فمل ايت ليثسمل يف زمن إلنعيب وال 3إلخود(. )

 .آ يب ب ر ، بل يف زمن معر

وهناك مالحظة تدل دالةل معيقة عىل عمل إلبطريرك صفرونيوس حبقيقة معر ، فقد اكن هذإ إلعامل يعرف جيدإ إن مععر هعو 

رجل إلخود إل ول وإنه سوف يثسمل إلقدس للخود ومن هنا فا ن إول رشط وضعه هذإ إلبطريرك هو : ))آ ن ال يثدخل إلخعود 

 للقدس(( . هذإ إلرشط يدلنا عىل آ ن إلبطريرك اكن يتوجس رشإ من معر وآ ن إلخود إذلين   طردمه من فلسطني سوف 
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 (4). يعودون عىل يدي معر صاحب نبوءة سفر زكراي

 

 .إلنبوءة إخلطرية

ليك ، هو عادل ومنمور  يقول إلنيب زكراي يف سفره : ))إبهتجي اي بنة ص يون ، آ هتفي اي بنت آ ورشلمي هو  إ مل ك يأ يت إ 

 (5). وديع ورإكب عىل حامر وعىل حجش بن آ اتن ((

 : ولو تأ ملت قليال وركّزت  هنك عىل إلنة لوجدت آ ن إلمفاة إليت جاءت يف نة زكراي حبق معر بن إخلطاب اكلتايل

 : آ نه مكل آ ورشلمي وهو

 عادل . )ع( (1)

 منمور وديع . )م( (2)

 رإكب حامر . )ر( (3)

ف ذه إلمفات يه إليت إولع هبا آ تباع معر بن إخلطاب ، ف م صدعوإ رؤوس نا بعدإةل معر وودإعته وتوإضعه بركب إمحلري مع 

 . إنه اكن برطيشا للحمري يف سوق إملدينة

ول ن إملمتعن يف بدإية هذه إللكامت إلثال  ي تشف رسإ .. وهو إنك إ  إ إخذت إحلرف إل ول من لك لكمة ل صبح عندك 

 . إ مس )معر(

نه )) معر ((  . صدقت إلتورإة وصدق كعب إل حبار إ 

 

 

 إملمادر وإلتوضيحات 

 

اكن آ حد إمه إس باب إصطحاب معر ل عب الاحبار يف مسريه حنو فلسطني هو لتحقيق إلنبوءة وإن ي شف هلعم ععن  -1

إساسات إورشلمي إلقدمية إليت دمرها إلرومان عىل ع د الامربإطور هادراين وطرد إلخود م ا فعمر هومعكل إلعخعود إذلي 

( 2/309سوف تمت عىل يديه هذه إلنبوءة ولعل روإية إلطربي تسلط لنا إلضوء عىل بعض  كل حيث يروي يف اترخيعه )

يلياء ، فدان من ابب إملسجد ، قال: إرقبوإ يل كعبًا ، فلام إنفرق به إلباب ، قال معر :  قال : ملا صة معر من إجلابية إ ىل إ 

ليك ! مث قمد معر إحملرإب ؛ حمرإب دإود عليه إلسالم ، و كل لياًل ، فمىل فيه ، ومل  لبيك ، إلل م لبيك ،  ا هو آ حب إ 

قامة ، ف قدم فمىل ابلناس،وقرآ  هبم يف إلثانية صدر ) بين إ رسإئعيعل ( ، مث ركعع مث  يلبث آ ن طلع إلفجر، فأ مر إملؤ ن اب 

لعخعم  إنرصف ، مث قام من مماله إ ىل كناسة قد اكنت إلروم قد دفنت هبا بيت إملقدس يف زمان بين إ رسإئيل ؛ فلام صعار إ 

آ برزوإ بعض ا، وتركوإ سائرها ، وقال: اي آ هيا إلناس ، إصنعوإ كام آ صنع ، وجثا يف آ صل ا ، وحثا يف فر  من فرو  قعبعائعه ، 

ومسع إلت بري من خلفه ، فقال معر : ما هذإ ؟ فقالوإ : كرّب كعب وكرّب إلناس بت بريه فقال : عيل به فعأ ىت بعه ، فعقعال هل 

نه قد تنبأ  عىل ما صنعت إليوم نيب منذ مخسامئة س نة ، فقال: وكيف؟  معر : ملا إ كرّبت ؟ فقال كعب : اي آ مري إملؤمنني ؛ إ 

  فقال: إ ن إلروم آ غاروإ عىل بين إ رسإئيل ، إ ىل آ ن وليت ، فبعث هللا نبيًا عىل إل ناسة ، فقال: آ برشى آ ورى شمل!
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 .عليك ))إلفاروق(( !! ينقيك مما فيك

وإلسؤإل هو : ملا إ صىل معر يف حمارب دإود ؟ وما عالقة حمرإب دإود بمالة إملسلمني ؟ وملا إ قرآ  معر يف إلركعة إلثانعيعة 

من سورة )بين إ رسإئيل(؟ وملا إ إزإل إملزإبل إملرتإمكة عىل إساسات إورشلمي وكعب من خلفه يث رب وهيلل . وملا إ ععنعدمعا 

 .رجع معر إ ىل إملدينة قام إجالء إلخود إ ىل فلسطني؟ آ ش ياء جيب إن ينتبه ل ا إملسلمون

 

 .2004طبعة س نة  431إنظر وس مي إكرم ص -2

 

كعب  كر  كل لعمر وآ خربه بلك إلتفاصيل ومن هنا فا ن معر سأ ل كعب إل حبار هل آ نه خليفة رشعي لرسول هللا حقا  -3

آ م جمرد )مكل( ؟! فقد روى نعمي بن حامد آ ن معر بن إخلطاب قال ل عب: آ نشدك ابهلل اي كعب! آ جتدين خليفًة آ م معلعكلً؟ 

 .534ص  12رإجع إل ندي يف كزن إلعامل   

إلبطريرك صفرونيوس اكن يعمل ابلنبوءة ويعمل جيدإ إن معر بن إخلطاب هو إملذكور يف إلنبوئة حيث ين ظره إلخود ليعيعد  -4

يعلعيعاء  هلم جمد إورشلمي ، وذلكل اكنت إحد رشوط إلبطريرك إليت   إبرإهما يف هبو كنيسة إلقعيعامعة، ) إنعه ال يسع عن اب 

)إلقدس( مع م آ حد من إلخود(.ول ن معر بعد إلف ح إال ساليم للقدس، مسح للخود بزايرة وممارسة شعائرمه إدلينية حبرية يف 

-30( س نة من طردمه من إل رإيض إملقدسة من قبل إلرومان. إنظر : جيل موش يه، ص. 500إلقدس بعد ما يقرب من ) 

 .( . وبذكل ي ون معر آ و من وضع إقدإم إلخود يف فلسطني مرة آ  رى1993. طبعة س نة )31

 

إلطبعة إلربوتس تن ية ع دإر إل  اب إملقدس .كام إمتىن مرإعاة إلطبعة، ل ن بني إلطعبعععات يعوجعد  10ع  9:    9سفر زكراي  -5

إ  الف يقلب إملعىن . إلبعض ينسب هذه إلنبوءة إ ىل يسوع ، ول ن هذإ كذب الن الاانجيل فامي بي ا إ  لفت إ ع عالفعا 

 مريعا حول هذه إلنبوءة مما يدل عىل عدم إلتأ كد مما كتبوه
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