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Summary

I thank the Lord Almighty who helped 

me to complete this research, and sec-

ondly, all those who gave me infor-

mation I added to my research and I 

hope that my research will be pleased 

with this and then my teachers...  

We are all aware of the danger that sur-

rounds the nation. It falls under the ban-

ner of cultural attribution to our nation; 

the curtain of globalization, which led to 

the mixing of identities and belongings, 

and priorities have changed within the 

Muslim community, as if we live alien in 

our environment, what should we do? 

 Every shepherd has been given a great hon-

esty and solemn responsibility for himself, 

and for those who count, even if each of 

us carried out his responsibilities in the le-

gitimate way, the nation would have lived 

in a capacity of livelihood and well-being. 

Commitment to the means of treatment 

as mentioned above, after the conciliation 

of God Almighty, will ensure the return 

of society to its pure common sense free 

of contraptions, suspicions, irregularities 

and deviations, and as the Almighty right 

indicates that the destruction of society is 

associated with the spread of corruption 

in it? Is this conscious and aware of the 

available space before God punishes us.

❊ ❊ ❊
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املقدمة

ان الحمـد للـه،  نحمـده ونسـتغفره ونعـوذ باللـه 

مـن رشور أنفسـنا،  وسـيئات اعاملنـا،  مـن يهده 

اللـه فـال مضـل لـه،  ومـن يضلـل فـال هـادي له 

وأشـهد أن ال إلـه إال اللـه وحـده ال رشيـك لـه،  

لـه امللـك وله الحمـد وهو عـى كل يشء قدير،  

واشـهد ان محمدا عبده ورسـوله صـى الله عليه 

وعـى إلـه وصحبه وسـلم،  أمـا بعد؛

الف  اكرث من  أمتنا االسالمية يف صدارت االمم  

عام وكان لها الدور يف بناء البرشية جمعا والحفاظ 

عى كل ما يسعد البرشية ومل يفرق بني ابيض او 

اسود وكانت للديانات الساموية حقها يف العيش 

بني املسلمني ولها كامل حقها بالعمل ومشاركت 

املسلمني يف جميع االعامل ومل ينتقص االسالم 

االسالم  يهاجم  مامل  معتقد  او  ديانة  اي  من 

العربية  بالجزيرة  اليهود  وجود  رغم  واملسلمني 

القرن  من  متأخر  وقت  حتى  االسالمية  والبالد 

املايض اال ان اليهود مل يشكروا نعمة االسالم التي 

يعيشون يف ظلها فقام اليهود باملؤامرات واشعال 

الديانات  وبني  انفسهم  املسلمني  بني  الفنت 

االخرى،  وهذا ما جاء يف قوله تعاىل :حمس لَٓا إِۡكَراهَ 

يَۡكُفۡر  َفَمن   ۚ ٱلَۡغّيِ ِمَن  ٱلرُّۡشُد  تَّبَيََّن  قَد  يِنۖ  ٱلّدِ فِى 
بِٱلُۡعۡرَوةِ  ٱۡسَتۡمَسَك  َفَقِد   ِ بِٱللَّ َوُيۡؤِمۢن  ـُٰغوِت  بِٱلطَّ
٢٥٦ىجس  َعلِيٌم  َسِميٌع   ُ َوٱللَّ لََهاۗ  ٱنفَِصاَم  لَا  ٱلُۡوۡثَقٰي 
بداية  منذ  مكرهم  يف  اليهود  وبقى  حمتجمتجحتجحس  الآية  حجسالَبَقَرة 

االسالم وحتى عرصنا الحايل وهذا مصداقا لالية 

الكرمية فام زالوا يحاولون السيطرة عى مقدرات 

االمة االسالمية االقتصادية والعلمية وكل مقومات 

واملسلمني  االسالم  اضعاف  اجل  من  الحياة 

وابعادهم عن الرصاط املستقيم من اجل اضعاف 

املسلمني  باشغال  وقوتهم   وصفوفهم  وحدتهم 

بامور الدنيويه وابعادهم عن مقومات العز والقوة 

والنرص بالتمسك بثوابت االسالم التي جعلها الله 

قامئة اىل قيام الساعة.                                                

اإلسالمية  أمتنا  يف  للعيان  باتت  ظاهرة  ابرز  وقد 

املادة  طغت  حيث  األخالقية  األزمة  وهي  اال 

يف  الوسيلة  تربر  الغاية  وأصبحت  النفوس  عى 

عضوي  بشكل  األمة  وأصيبت  األحيان  من  كثري 

يعوقها  النفسية  وملكاتها  الخلقية  أجهزتها  يف 

عن التحرك الصحيح وشاعت فيها أمور مل تكن 

فالله  األمة  يف  الخري  ويبقى  عهدها،   سابق  يف 

سبحانه وتعاىل وعدنا بحفظ الدين االسالمي اىل 

ۡكَر  ٱلّذِ لَۡنا  نَزَّ َنۡحُن  إِنَّا  حمس  تعاىل  قال  الساعة،   قيام 

وما حركات  حمججحس  الآية  حجسالحِۡجر  لََحٰفُِظوَن ٩ىجس  لَُهۥ  َوِإنَّا 
لهذا  التاريخ إال منوذجاً  التجديد واالصالح عرب 

انه  ومجدنا  عزنا  لنا  يعيد  أن  الله  نسأل  الحفظ،  

السميع املجيب...

لقـد تناولـت يف بحثي هذا )األسـاليب املعارصة 

بحثـي  أن  كـام  األخالقـي(  التدمـري  لليهـود يف 

يتكـون من أربع مباحـث... تناول املبحث األول 

تعريـف اليهوديـة الذيـن هـم قـوم مـوىس )عليه 

واملعتقـدات  باالفـكار  ايضـا  ويعـرف  السـالم( 

الفكريـة  الجـذور  ايضـاً  تنـاول  كـام  اليهوديـة 

اليهوديـة... واملعتقـدات 
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وتطرقت يف املبحث الثاين اىل األساليب القدمية 

للتدمري األخالقي وإحداث الفتنة يف عهد عثامن 

)ريض الله عنه( ودور اليهود ظهرت يف الجزيرة 

املبارشة  الطرق  اليهود  استخدموا  وكيف  العربية 

لنرش الفتنة.. وايضاً تطرقنا يف املبحث الثالث اىل 

الوجود اليهودي عى األمة اإلسالمية ومكر اليهود 

بجميع الوسائل وايضاً يف مجال الدين والعقيدة 

وايضاً ذكرت يف هذا املبحث اىل معاداة اليهود 

لإلسالم والنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

❊ ❊ ❊
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املبحث األول

املطلب األول  
تعريف الديانة اليهودية

 

قبل ان ابدا بحثي املوسـوم )االساليب املعارصة 

لليهـود يف التدمـري االخالقـي( ارى لزاما عيل ان 

اعرف اليهوديـة يف اللغة واالصطالح.

هودا  يهود  هاد  التوبة،   الهود  هود:  اللغة:  ففي 

ويف  هائد  فهو  الحق،   اىل  ورجع  تاب  وتهود: 

التنزيل العزيز )انا هدنا اليك())( اي تبنا اليك))(. 

اما يف االصطالح: هم قوم موىس )عليه السالم( 

جاءهم برسالته،  ونزلت فيهم التوراة من عند الله 

)عليه  عيىس  الله  نبي  ميالد  قبل  وذلك  تعاىل،  

السالم( بثالثة عرش قرنا تقريبا. ))( 

تاريخ اليهود: 	 

السـالالت  باقـدس  تاريخهـم  اليهـود  يربـط 

البرشيـة فنحن نجدهم ينسـبون انفسـهم اىل بني 

ارسائيـل وهـو يعقـوب بـن اسـحاق بـن ابراهيـم 

الخليـل )عليـه السـالم( ويتسـلقون يف انسـابهم 

حتـى يوصلوهـا بـآدم ايب البـرش )عليـه السـالم(

))( سورة القصص: ايه 50

))( ينظـر لسـان العـرب،  محمـد بـن مكـرم بـن منظـور 

االفريقـي املرصي)0)6-))7هــ(،  ط)،  بريوت،  رقم 

االيـداع ))999 )بـال -ت(،  5)/74)،  مـادة هـود.

))( االديـان واملذاهـب،  جامعة املدينـة العاملية،  )بال 

-ت(،  مادة 00).

وبذلـك لعـدم اختالطهم باجناس العامل حسـبام 

يصـورون ذلـك التباعهـم وللعـامل اجمـع،  فهم 

يبقـون ذلـك الجنـس الـذي حافظ عى السـالله 

النقيـة التـي تنحـدر مـن آدم )عليـه السـالم (وان 

ليجعلـوا  انسـابهم.  اختلطـت  قـد  النـاس  بقيـة 

الـذي اختـاره  الشـعب املختـار  انفسـهم ذلـك 

يهـوه )الههم(ليمنحهـم مجـده ونـرصه ويعطيهم 

لهـم  ارض  غربتهم(لتكـون  )ارض  كنعـان  ارض 
مقدسـة اىل االبـد.)4(

فلسـطني  يف  وهـم  اليهـود  ان  الطبيعـي  ومـن 

عرفـوا الـدول املحيطه بهـم ونعني بهـا مدين يف 

الجنـوب الرشقـي، ومـرص يف الجنـوب الغريب،   

وبابـل وآشـور يف الشـامل والشـامل الرشقـي.

حيـث تقـع مديـن يف الشـامل مـن شـبه الجزيرة 

العربيـة،  وكانت لهاصلة وثيقـة بالجزيرة العربية،  

مـوىس  اليهـا  ولجـأ  كنعـان،   وارض  ومبـرص 

عقـب هروبـه مـن مـرص وتعتـرب مدين معـربا بني 

الصحـراء العربية وبني فلسـطني ومـا حولها.عى 

ان مـرص وبابـل كانتا اكـرث تأثـريا يف ارض كنعان 

فـان ارض كنعـان وقعـت بـني هاتـني الدولتـني 

الكبريتـني اللتـني ازدهـرت فيهـام ارقـى حضـارة 

يف العصـور القدميـة. 

)4( ينظـر تاريـخ الديانتني اليهودية واملسـيحية،  تاليف: 

د. سـعدون السـاموك. د.رشـدي عليـان ص))،  العهـد 

املسـيحي  االنجيـل  مـن  االول  القسـم  وهـو  القديـم 

متـي  انجيـل  قـول  ذلـك  يؤيـد  الكنيسـة  بـه  زتتمجـد 

)(8-(7/5(
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وتتاثـر  للحـروب   ميدانـا  كنعـان  ارض  وكانـت 

بنتائجهـا،  فالغالـب منهـام يسـيطر عـى كنعـان 

وتكـون لـه السـيادة عـى سـكانها))(.

وقـد عـد اليهـود خـروج مـوىس )عليه السـالم (

مـن مـرص مـع اتباعـه يف اواخـر القـرن الثالـث 

عـرش قبـل امليـالد هجـرة ثالثـة للعربانـني لـي 

باجنـاس  مختلطـة  غـري  نقيـة  سـاللتهم  تبقـى 

اخـرى فرتتبط باقـدس السـالالت البرشية وذلك 

لتمريـر عقيدتهـم التي تطلق عليها لفظ »الشـعب 

املختـار« وكان مـوىس )عليـه السـالم( قـد تلقى 

الجنـويب  الجـزء  والنبـوة يف مديـن يف  الوحـي 

الرشقـي مـن شـبه جزيـرة سـيناء جنـوب ارض 

كنعـان،  وبينـام مـوىس يرعـى غنمـه قـرب جبل 

حوريـب جبـل مـوىس »اذ بصوت السـامء يناديه 

مـن شـجرة مشـتعلة ان عد اىل اخوتـك يف مرص 

لتخرجهـم منهـا وتنقذهـم مـن عنـت فرعونهـا،  

فتقـول التـوراة« وظهر له مـالك الـرب بلهيب نار 

من وسـط عليقـة فنظر. فـاذا العليقة تتوقـد بالنار 

والعليقـة مل تكـن تحـرتق. فلـام رآه الـرب نـاداه 

اللـه: التقـرتب اىل هـا هنـا اخلـع حـذاءك عـن 

رجليـك الن املوضـع الـذي انـت واقـف عليـه 

ارض مقدسـة،  ثـم قـال: انـا آلـه ابيـك ابراهيـم 

وآلـه اسـحاق وآلـه يعقـوب ،  هكـذا تقـول لبني 

ارسائيـل يهـوه الـه آبائكـم هـذا اسـمي اىل االبد 

))( ينظـر مقارنـة االديـان اليهوديـة،  تاليـف د. احمـد 

شـلبي اسـتاذ التاريـخ االسـالمي والحضـارة االسـالمية 

بكليـة دار العلوم –جامعة القاهـرة،  ط))، مكتبة النهضة 

املرصيـه،  ج)/ص)5.

»وتخربنـا التـوراة كـام اخربنـا القـران الكريم بان 

بنـي ارسائيـل كانـوا يعيشـون تحـت ذل العبودية 

الفراعنـه لهـم،  وقـد دعـا مـوىس )عليه السـالم(

فرعـون اىل توحيـد اللـه والسـامح لبنـي ارسائيل 

بالهجـرة عـن مـرص. وملـا يئـس مـوىس )عليـه 

السـالم( مـن فرعـون قـاد بنـي ارسائيـل باتجـاه 

فرعـون  فاتبعـه  فلسـطني  اىل  للذهـاب  البحـر 

)عليـه  مـوىس  ونجـا  اللـه  واغرقهـم  وجنـوده 

السـالم(وبنو ارسائيـل ومتـردوا عى اللـه بطلبهم 

اللـه )العجـل الذهبـي( يف الوقـت  عبـادة غـري 

الـذي كان مـوىس )عليه السـالم( يكلـم ربه عى 

جبـل الطـور وتلقـى مـن ربـه االلـواح التـي فيها 

الوصايـا العـرشة ))(.

وقـع اليهـود اإلرسائيليـون يف سـنة )))7 ق.م( 

امللـك  عهـد  يف  اآلشـوريني  قبضـة  تحـت 

رسجـون الثـاين ملـك أشـور فنالـوا مـن التاريخ 

وسـقطت مملكـة يهـوذا تحـت قبضـة البابليـني 

سـنة 586 ق.م وقـد دمـر نبوخـذ نرص)بختنرص( 

أورشـليم واملعبـد وسـبى اليهـود اىل بابـل وهذا 

هـو التدمـري األول.

أشـعيا: عـاش يف القرن الثامـن ق.م وقد كان من 

مستشـاري امللـك حزقيـال ملـك يهـوذا )9)7-
668 ق.م( ))(

احتـل قـورش ملـك الفرس بـالد بابل وقد سـمح 

لهـم قـورش بالعودة اىل فلسـطني ولكن مل يرجع 

))( املصدر السابق ص6)-7).

))( اللـه،  عبـاس محمـود العقـاد،  دار النهضـة للطباعة 

والنـرش 8)9)،  ص75
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منهـم اال القليل.

ويف سـنة) 0)) ق.م (آل الحكم يف فلسطني اىل 

االسـكندر األكرب ومن بعـده اىل البطاملة.

ق.م(  6(( سـنة  فلسـطني  الرومـان  اكتسـح 

واسـتولوا عـى القـدس بقيـادة باميبـوس))( ويف 

سـنة 0)ق.م بنى هريودس))( هيكل سـليامن من 

جديـد وقـد ظل هذا الهيـكل حتى سـنة 70 ق.م 

حيـث دمـر االمرباطور تيطـس))( املدينـة وأحرق 

الهيـكل وهـذا هـو التدمـري الثاين.

ليزيـل  اوريانـوس سـنة) 5)) ق.م(  وقـد جـاء 

اليهـود  مـن  ويتخلـص  متامـاً  املدينـة  معـامل 

بقتلهـم وترشيدهـم وقد بنـى هيكالً وثنياً واسـمه 

جوبيتـار مـكان الهيـكل املقـدس،  وقـد اسـتمر 

عهـد  يف  النصـارى  دمـره  حتـى  الهيـكل  هـذا 

قسـطنطني. االمرباطـور 

يف سـنة) 6)6م( فتح املسلمون فلسطني وأجلوا 

عنهـا الرومان وقد اشـرتط عليهـم صفرونيوس)4( 

القائد الكبري جاليونيوس بومبيوس  يف هذه  ))( هو بن 

الحرب يف ايطاليا بن اسرتابون وقد شارك ابنة بومبيوس 

يف هذه الحرب الكبري ولد عام 06) ق.م يف روما وتويف 

عام46ق.م يف الفرما احد القادة العسكريني الذين برزوا 

يف اواخر عرص الجمهورية الرومانية 

زوجته  من  االدومي  انتيباتر  الدبلومايس  ابن  هو   )((

النبطية عني حاكام عى الجليل ثم اصبح ملك اليهودية. 

رسائل  يف  ذكر  الجديد  العهد  الشخصيات  احد   )((

لبولس ووجه اليه رسالة حفظت باسمه ضمن قانون العهد 

الجديد.  رسايل بولس الرسول.

)4( بطريرك الكنيسـة االرثوذكسـية يف القـدس من 4)6 

وحتـى وفاته تـم تبجيله كقديس يف الكنيسـة الكاثوليكية 

بطريـرك النصـارى أال يسـكن املدينـة أحـد مـن 

اليهود.

اليهوديـة  - ويف سـنة) 897)م( بـدأت الحركـة 

دولـة  لبنـاء  الصهيونيـة  اسـم  تحـت  الجديـدة 
فلسـطني.)5( أرض  عـى  ارسائيـل 

بنـي  عـن  التاريخيـة  املعلومـات  معظـم  ان 

ارسائيـل واليهـود من التـوراة،  وقد تكـون التوراة 

هـي املصـدر الوحيد الـذي يخربنا عـن الجذور 

لـواء  تحـت  تجمعـت  التـي  لالقـوام  التاريخيـة 

اليهوديـة املمتزجـة بالصـواب والخطـأ  الديانـة 

وهـي كحاطـب الليـل،  فيهـا العشـوائية والحقد 

املسـموم عـى البرشية،  امـا القـران الكريم فهو 

اصـح مصـدر يحدثنا عـن بنـي ارسائيـل واليهود 
تفصيـال.)6(

املطلب الثاين: األفكار واملعتقدات اليهودية 	 

الفرق اليهودية

). الفريسيون: اي املتشددون،  يسمون باألحبار 

يتزوجون  ال  رهبانيون  متصوفة  هم  الربانيني  او 

التبني،   لكنهم يحافظون عى مذهبهم عن طريق 

يعتقدون بالبعث واملالئكة والعامل اآلخر.

األضـداد  مـن  تسـمية  وهـي  الصدوقيـون:   .(

ألنهـم مشـهورون باإلنـكار فهـم ينكـرون البعث 

والحسـاب والجنـة والنـار وينكـرون التلمود كام 

ينكـرون املالئكـة واملسـيح املنتظـر.

كان راهبـا والهوتيـا واملدافـع حـول الجـدل العقائـدي 

الدائـر حـول الطبيعية االساسـية ليسـوع وافعالـه االرادية 

)5( الله،  عباس محمودالعقاد،  ص84.

)6( ينظر تاريخ الديانتني اليهودية واملسيحية ص)).



»األساليب املعارصة لليهود يف التدمري األخالقي«

.................................................................... د. باسم محمد عبيس |      127

). املتعصبون: فكرهم قريب من فكر الفريسيني 

قاموا  وبالعدوانية،   التسامح  بعدم  اتصفوا  لكنهم 

يف مطلع القرن امليال دي األول بثورة قتلوا فيها 

مع  اليهود  من  يتعاون  من  كل  وكذلك  الرومان 

هؤالء الرومان فأطلق عليهم اسم السفاكني.

4. الكتبـة او النسـاخ: عرفـوا الرشيعـة من خالل 

عملهـم يف النسـخ والكتابـة،  فاتخـذوا الوعـظ 

وبالسـادة  بالحكـامء  يسـمون  لهـم،   وظيفـة 

وواحدهـم لقبـه أب،  وقـد اثروا ثراء فاحشـاً عى 

حسـاب مدارسـهم ومديرهـم.

5. القـراءون: هـم قلـة مـن اليهود ظهـروا عقيب 

تدهـور الفريسـيني وورثـوا ابنائهـم،  اليعرتفـون 

للتلمـود وال  القديـم وال يخضعـون  بالعهـد  اال 

يعرتفـون بـه بدعـوى حريتهـم يف رشح التـوراة.

6. السـامريون: وهـي فرقـة تؤمـن بنبـوة مـوىس 

ويوشـع )عليهـم السـالم (فقطويبطلـون كل نبـوة 

اخـرى وهـي فئـة قليلـة مـن اليهـود. التعـرتف 

مـن العهد القديم اال باالسـفار الخمسـة االوىل. 

اىل  السالم(وينسـبون  )عليـه  مـوىس  اسـفار 

السـامرة. وعندهـم نسـخة قدميـة مـن االسـفار 
الخمسـة ترجـع اىل مـا قبـل عهـد املسـيح. ))(

الكتب املقدسة عند اليهود: 	 

مجموعـة  )تناخ(وهـو  القديـم:  العهـد  اوال:  

االسـفار التـي جمعهـا رجـال السـنهدرين الـذي 

تأسـس عقـب رحلـة احفـاد املرحلـني اىل بابـل 

))( ينظـر مقارنة األديان،  احمد شـلبي،  اليهودية،  ط4،  

مطبعة النهضة املرصية،  974)م ص85)-ص00).

بعـد  اورشـليم  اىل  الهجـرة  يف  رغبـوا  الذيـن 

سـقوط بابـل عـى يـد كـورش امللـك الفـاريس 

سـنة  8)5ق.م وكان السـنهدرين مؤلفـا مـن مائة 

وزورو  ونحميـا  عـزرا  بينهـم  عضـوا  وعرشيـن 

بابـل )حفيـد يهوياكيم(ودانيـال وحجـاي وزكريا 

ومالكيـب ومردوخـاي، وقـد جمـع هـذا الكتاب 

ومجمـوع  الهـاروين  الكاتـب  عـزرا  عهـد  يف 

اسـفاره تسـعة وثالثـون سـفرا يطلـق عليـه لفـظ 

العهـد القديـم. متيـزا عن العهـد الجديـد انجيل 

املسـيحيني، امـا مصطلـح تناخ مقسـوم القسـام 

الكتـاب الثالثـة: 

)-التوراة.

)- االنبياء.

)- والكتب والصحف.

ثانيـا: التلمـود:  وهـو الرشيعـة الشـفويه لليهود 

القدمـاء اهميـة  العـرب  ومل يعـرف املؤرخـون 

انهـا  رغـم  مـى  فيـام  الرشيعـة  لهـذه  كبـرية 

املقـدس  كتابهـم  مـن  اكـرث  عقيدتهـم  توضـح 

)التـوراة(.

حتـى ان قسـام كبـريا مـن فالسـفتهم وحكامئهم 

يعتـرب الرشيعـة الشـفوية اكـرث اهميـة مـن التوراة 

نفسـها. اذ ال اهميـة لليهودي بـدون معرفة احكام 

التلمـود. لكنهـم يزعمـون انـه نـزل عـى موىس 

)عليـه السـالم(يف طـور سـيناء ويف املعتقـدات 

جائـزا  يكـن  مل  الشـفويه  الرشيعـة  ان  اليهوديـة 

سـليامن  هيـكل  كان  طاملـا  يكتبهـا   ان  الحـد 

قامئـا. فلـام تهـدم الهيـكل ومل يعـد هنـاك مركز 

لهـم  جـاز  اليـه  ويرجعـون  يجتمعـون  لليهـود 
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تدويـن املشـناة. ))( 

االعياد اليهودية: 	 

لليهـود اعيـاد دينية كبقية اصحـاب الرشائع اال ان 

كثريا من اعيادهم قد كان لها اسـاس يف الديانات 

الوثنيـة الكنعانيـة والفينيقيـة،  تلـك االديـان التي 

اثـرت كثريا يف جوهـر الديانة اليهوديـة. ودخلت 

كتـب اليهود املقدسـة كثري من نصـوص الرشائع 

الكنعانيـة وثبتـوا يف توراتهـم الطقوس والشـعائر 

واخـذوا ميارسـونها فعـال قبـل الرتحيـل البابيل. 

اليهودية:  ومن االعيـاد 

السبت )شبات(: هو من االيام املقدسة عند   -(

اليهود ويجب مراعاة حرمت هذا اليوم اذ مل يكن 

عند اليهود خطيئه اعظم من عدم حفظ يوم السبت 

عن  يصوموا  ان  اليهود  فعى  االوثان.  عبادة  اال 

الكالم يف ليلة السبت وال يوقدوا النار يف منازلهم 

كليا  العمل  السبت عاطلني عن  نهار  وان ميضوا 

منقطعني اىل الصالة. 

)- عيد رأس السـنة: وهو اليـوم االول من ترشين 

االول الـذي امـر اللـه تعـاىل ابراهيـم الخليل ان 

يذبـح ولـده )وعندهـم ان الذبيـح هـو اسـحاق 

السـالم(. عليه 

)- عيـد املظـال )العرازيل(: وهو مثانيـة ايام من 

الخامـس عـرش مـن ترشيـن االول وحتـى الثاين 

والعرشيـن منـه وهـو يـوم حـج لهـم يجلسـون 

خاللـه تحـت ظـالل سـعف النخيـل واغصـان 

الزيتون.

))( ينظر تاريخ الديانتني اليهودية واملسيحة ص60.

4- عيـد صومـا ريـا )الصـوم العظيـم(:  ويسـمى 

وعرشيـن  خمسـة  فيـه  الصـوم  )الكيبور(ومـدة 

سـاعه تبـدا قبل غـروب الشـمس يف التاسـع من 

شـهر ترشيـن وينتهـي سـاعه بعـد غـروب اليـوم 

العـارش. 

ويسـمى  )السـدر(:  اليهـودي  الفصـح  عيـد   -5

)عيـد الفطـر( يقـع يف الرابـع عـرش مـن نيسـان 
وعدتـه مثانيـة ايام،  يـاكل فيـه اليهـود الفطري.))(

ايضـا  ويسـمى  )العنـرصة(:   االسـابيع  عيـد   -6

)عيـد الخطـاب (ويقـع بعـد سـبعة ايام مـن عيد 

الفصـح وهـو اليـوم الـذي تجـى اللـه ملـوىس 

عـى الجبـل يف سـيناء. 

7- عيـد الحنكة او )التكريـس(: ومدته مثانية ايام 

من الخامـس والعرشين من ترشيـن االول وحتى 

الثـاين مـن ترشيـن الثـاين. وكان اليهـود يوقدون 

فيـه الـراج كل ليلة عـى ابوابهم. 

8- عيـد الفوز:  يقع يف الرابع عرش من شـهر اذار 

ويعتقـدون بـان مـوىس قـد ولـد فيـه وتـويف فيه 

ومـن مظاهـر هـذا العيد عندهـم تبـادل الزيارات 

واللهـو واملجون. 

9- الحـج اىل بيـت املقـدس: وهـو فـرض عى 

كل يهـودي ذكـر رشـيد اذ عليـه ان يحـج بيـت 

))(  ينظر مقارنة األديان،  احمد شـلبي،  اليهودية،  ط4،  

مطبعـة النهضـة املرصيـة،  974)م ص85)-ص00)،  

موجـز تاريـخ الديانتني اليهودية واملسـيحية دز سـعدون 

السـاموك وهـو محـارضات القيـت عـى طلبـة الصـف 

الرابـع بكليـة الرشيعة سـنة 985)م.
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املقـدس مرتـني يف العـام. ))(

أفكار ومعتقدات أخرى:	 

- يعتقدون بان الذبيح من ولد ابراهيم هو اسحاق 

املولود من سارة والصحيح انه اسامعيل املولود 

من هاجر.

- مل يـرد يف دينهم يشء دال عـن البعث والخلود 

والثـواب والعقـاب اال اشـارات بسـيطة وذلك ان 

هـذه االمـور بعيـدة عـن تركيبـة الفكـر اليهـودي 

املادي. 

- التابـوت: هـو صنـدوق كانـوا يحتفظـون فيـه 

أغـى مـا ميلكـون مـن ثـروات ومواثيـق وكتـب 

مقدسـة. 

- املذبـح: مكان مخصص إليقـاد البخور يوضع 

قـدام الحجاب الذي امـام التابوت. 

الهيـكل))(: هـو البنـاء الذي امـر بـه داوود واقامه 

سـليامن فقـد بنـى بداخلـه املحـراب )أي قدس 

فيـه  يوضـع  مكانـاً  بداخلـه  وهيـئ  االقـداس( 
تابـوت عهـد الـرب.))(

))(  ينظر مقارنة األديان،  احمد شـلبي،  اليهودية،  ط4،  

مطبعـة النهضـة املرصيـة،  974)م ص85)-ص00)،  

موجـز تاريـخ الديانتني اليهودية واملسـيحية دز سـعدون 

السـاموك وهـو محـارضات القيـت عـى طلبـة الصـف 

الرابـع بكليـة الرشيعة سـنة 985)م.

))( هو هيكل سـليامن او معبـد القدس اوبيت همقداش 

اليهوديـة  التسـمية  -املعبد(حسـب  املقـدس  )بيـت 

املعـروف بالهيـكل االول وفقـا للكتـاب املقـدس هـو 

املعبـد اليهـودي. 

))( ينظـر االديـان والطـرق واملذاهـب املعـارصة،  عبد 

القـادر شـبيه العمـد،   ط)،  مطبعـة الجامعـة االسـالمية 

ابنـاء  )أحـد  ليفـي  بأبنـاء  وتختـص  الكهانـة:   -

تفسـري  حـق  لهـم  وحدهـم  فهـم  يعقـوب( 

القرابـني وهـم معفـون مـن  النصـوص وتقديـم 

الرضائـب وشـخصياتهم وسـيلة يتقـرب بهـا اىل 

امللـوك. مـن  أقـوى  بذلـك  فأصبحـوا  اللـه،  

املطلـب الثالث: الجـذور الفكرية والعقائدية 	 

اليهودية

-عبـادة العجـل مأخـوذة مـن قدمـاء املرصيـني 

حيـث كانوا هنـاك قبل الخـروج والفكر املرصي 

القديـم يعـد مصـدراً رئيسـياً لألسـفار يف العهـد 

القديـم،  اهـم مصدر اعتمدت عليه اسـفار العهد 

القديـم هو ترشيـع حمـورايب)4( الـذي يرجع اىل 

نحـو 900 سـنة ق.م وقـد اكتشـفت هـذا ترشيع 

سـامي معروف حتـى اآلن.

-يقـول التلمـود بالتناسـخ وهـي فكـرة تربـت 

اىل  بابـل  حاخامـات  فنقلهـا  الهنـد  مـن  لبابـل 

اليهـودي. الفكـر 

البعـل  االلهـة  عبـدوا  مراحلهـم  بعـض  يف 

والهـة  صيـدوم  والهـة  آرام  والهـة  والعشـتارت 

مـؤاب وبنـي عمـون والهـة الفلسـطينيني وتركـوا 

باملدينة املنورة ص 65 / 70

)4( الـذي حكـم بابل بـني عامـي ))79)-750)ق.م (

وهـو امللـك العريب الذي بنى السـالله العربيـة الحاكمة 

يف بابـل بحسـب تواريـخ بريوسـوس الكاهـن البابـيل 

وهـو سـادس ملـوك بابـل وهـو اول ملـك االمرباطوريـة 

البابليـة ينظـر كتـاب حمـواريب البابـيل وعـرصه،  تاليف 

د.هورسـت كلينكل ))79)-750)ق.م(مكتبة املسلم،  

دار كتـب االسـالمية، ))).
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يعبـدوه.))( ومل  الـرب 

وما يزالون يجمعون اشـتاتهم يف ارض فلسـطني،  

الصهيونيـة  وتشـجعهم  ذلـك  عـى  تحرضهـم 

)ثـم  الكريـم  القـرآن  صـدق  وهـذا  والصليبيـة 

جئنـا بكـم لفيفـا( النـه ال ميكـن مقاتلـة اليهـود 

يسـتقروا يف  ان  البـد  لـذا  االرض  بقـاع  كل  يف 

مـكان واحـد ليتحقـق فيهـم »امـر اللـه وقضائـه 

»مـام ال شـك يف ان اليهـود العـامل هـم اليوم يف 

فلسـطني املحتلـة يف جبل جرزيـم الذين يبلغون 

حـوايل خمسـة عـرش مليونـاً ال ميتـون بصلة اىل 

العربانيـني اإلرسائيليـني القدمـاء املنحدريـن من 

ابراهيـم )عليـه السـالم( اذ انهم حاليـاً اخالط من 

شـعوب االرض املتهوديـن الذين شـوقهم دوافع 

االسـتعامرية،  امـا الذيـن يرجعـون اىل اصـول 

ارسائيليـة فعال هـم اليوم يف ارسائيـل بخاصة من 

الدنيا))(.  الدرجـة 

ظهرالكثريمـن الباحثـني يف  التـوراة مـن خـالل 

مالحظـه اللغـات واالسـاليب،  وماتشـمل عليـه 

مـن موضوعات واحكام وتشـاريع انهـا قد الغت 

يف عصـور مختلفـة بأقـالم مختلفـة،  ويف هـذا 

َِّذيـَن يَۡكُتُبوَن  يقـول سـبحانه عنهـم حمس فََوۡيـٞل لِّل

يِۡديِهـۡم ُثـمَّ َيُقولُـوَن َهٰـَذا ِمـۡن ِعنِد 
َ
ٱلِۡكَتٰـَب بِأ

ـا  َُّهـم ّمِمَّ ِ لَِيۡشـتَُرواْ بِـهِۦ َثَمٗنـا قَلِيـلٗاۖ فََوۡيـٞل ل ٱللَّ
ا يَۡكِسـُبوَن ٧٩ىجس  َُّهم ّمِمَّ يِۡديِهـۡم َوَوۡيـٞل ل

َ
َكَتَبـۡت أ

))( سفرة القضاة،  0)/08).

))( الوجيـز يف األديـان واملذاهـب املعـارصة، نـارص 

بـن عبداللـه الفقـاري،  ط)،  )99)م،  دار الصميدعـي 

للنـرش،  ص9).

حجسالَبَقـَرة الآيـة حمجخمتجحس  .

كـام اسـتطاع النقـد الحديـث ان يثبـت تعـارض 

مـن  الكثـري  مـع  واإلنجيـل  التـوراة  نصـوص 

الباطنـي  النقـد  املعـارصة،   العلميـة  الحقائـق 

لهـا فقـد اعتربهـا مجموعـاً متناظـراً،  كـام يقول 

موريـس بـوكاي))( وهذا يكفـي ملن يريـد التأكد 

معطياتهـا  اىل  االسـتناد  ميكـن  ال  التـوراة  بـان 

ملـا اعرتاهـا مـن تناقـض وقصـص مموهـة بـل 

وإشـعارات مشـكوك يف صحتهـا أيضـاً،  وهـذا 

يتضـح مـام سـبق.

املبحث الثاين

األساليب القدمية لليهود 
لتدمري األخالق

املطلـب االول: أحـداث الفتنـة يف عهـد عثامن 

)ريض اللـه عنـه( ودور اليهـود فيهـا: ويتضمن:

الوجـود  مـن  العربيـة  الجزيـرة  ظهـرت  أن  بعـد 

عـى  ونشـأ  فرنسـيا  طبيبـا  كان  بـوكاي  موريـس   )((

املسـيحية الكاثولوكيـه وكان الطبيـب الشـخيص للملك 

العربيـة  اململكـة  يف  عملـه  ومـع  سـعود  آل  فيصـل 

عنـد  املقـدس  الكتـاب  يف  دراسـته  وبعـد  السـعودية 

اليهـود واملسـلمني ومقارنتـه قصة فرعون،  اسـلم والف 

كتـاب التـوراة واالناجيل والقـران الكريم مبقيـاس العلم 

الحديـث الـذي ترجم بسـبعة عرش لغـه منهـا العربية ولد 

عـام )0)9)م- وتـويف 998)م( ينظـر املزيـد ويكبيديا 

.www.ar.m.wikipedia.org
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اليهـودي عـى أرضها يف عهد عمر بـن الخطاب 

)ريض اللـه عنـه( سـدت أمـام اليهـود كل الطرق 

املبـارشة التي كانوا من خاللها يكيدون لإلسـالم 

واملسـلمني فلـم يعـد بإمكانهم الظهـور املبارش 

اليهـود  ييـأس  فهـل  األحـداث،   مـرح  عـى 

مـن محاوالتهـم القضـاء عـى االسـالم وتثبيـت 

أمـر املسـلمني باعتبـار أن الفـرص قـد تضاءلت 

أمامهـم،  ان اليهـود وهم أهل مكر وخـداع وقادة 

النـاس يف التلـون،  مل يكن قرار عمـر)ريض الله 

عنـه( بإخراجهـم مـن جزيـرة العـرب يف العـودة 

اليهـا مـرة اخـرى ومل يكـن اليـأس أن يـدب يف 

أنفسـهم وهـم أهـل الصـوالت واصحـاب نفـس 

طويلـة ميكنهم مـن التدبري))(،  بقـول الله تعاىل: 

ۡرُض َجمِيٗعـا 
َ
َ َحـقَّ قَـۡدرِهِۦ َوٱلۡأ حمس َوَمـا قَـَدُرواْ ٱللَّ

ـٰـُتۢ  َمۡطوِيَّ ـَمَٰوُٰت  َوٱلسَّ ٱلۡقَِيَٰمـةِ  يَـۡوَم  َقۡبَضُتـُهۥ 
ـا يُۡشـِرُكوَن ٦٧ىجس  بَِيِمينِـهۦِۚ ُسـۡبَحَٰنُهۥ َوتََعٰلَـٰى َعمَّ

َمـر الآيـة خمتحمتجحس . حجسالزُّ

وهكـذا تـدرج اليهـود يف األسـئلة حتـى وصـل 

بهـم الحـال اىل التطـاول عـى ذات اللـه تعاىل،  

بـل انهـم قالـوا عنـه سـبحانهحمسَوقَالَِت ٱلَۡيُهـوُد يَُد 

 ْۘ يِۡديِهـۡم َولُعُِنـواْ بَِمـا قَالُـوا
َ
ِ َمۡغلُولَـٌةۚ ُغلَّـۡت أ  ٱللَّ

بَـۡل يََداهُ َمۡبُسـوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشـآُءۚىجس حجسالَمائـِـَدة 
الآيـة مختحمتجحس وقالـوا ايضـاً أن اللـه فقـري ونحـن أغنيـاء 

 فيـام حـكاة عنهـم القـرآن الكريـم،  قـال تعـاىل 

))( عبـد اللـه ابن سـبأ واثـره يف احداث الفتنـة يف صور 

االسـالم،  تأليف سـليامن بـن حمد العودة –وهي رسـالة 

ماجسـيرتة مطبوعـة دار طيبـة للطباعـة والنـرش. الطبعـة 

الثالثـة ))4)هـ، ، ص75.

َ فَقِيرٞ  َِّذيـَن قَالُـٓواْ إِنَّ ٱللَّ ُ قَۡوَل ٱل حمس لََّقـۡد َسـِمَع ٱللَّ
ۢنبَِيآَء 

َ
ۡغنَِيآُءۘ َسـَنۡكُتُب َما قَالُـواْ َوَقۡتلَُهُم ٱلۡأ

َ
َوَنۡحـُن أ

 بَِغۡيـِر َحـّقٖ َوَنُقـوُل ُذوقُـواْ َعـَذاَب ٱلۡحَرِيـِق ١٨١ىجس 
حجسآل ِعۡمَران الآية جحتحمججحتجحس.

فئـات 	  بـن  والخـالف  الشـقاق  بـذور  زرع 

: ملسـلمن ا

دخـل االسـالم املدينة وأصبح املسـلمون أكرثية 

ال يسـتهان بها ومل يبـق بيت يف املدينة مل يدخل 

نـور اإلسـالم اليهـا،  يف املقابـل كانـت هنـاك 

فئـات مل تسـلم،  يشـكل اليهود الغالبيـة العظمى 

يضمـرون  ال  اليهـود  هـؤالء  كان  وملـا  منهـا 

لإلسـالم وأهلـه اال الكـره والبغـض،  فقـد عملوا 

مـا أوسـعهم الجهد عى إيجـاد بواعث للشـقاق 

والخـالف بـني الفئـات املسـلمة،  وأصبـح يف 

املدينـة نوعـان من املسـلمني:

- فئـة أسـلمت عـن حـق ودخـل االسـالم قلبها،  

تسـتهون يف سـبيله الصعـاب والعقبـات.

- فئـة أسـلمت نفاقـاً،  كان لليهـود دور كبـري يف 

إيجادهـا وهواهـا تبـع لهـوى اليهود تأمـر بأمرهم 

خططهم.  وتنفـذ 

أسـاليب اليهود يف املدينة ملواجهة اإلسـالم 	 

واملسلمن:

اليهـود  مـع  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسـول  محـاوالت  تجـد  مل 

ليدخلوا اإلسـالم يف نفوسـهم مع معرفتهم للحق 

فقـد اجابـوا  بـه  اال  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص( مـا جـاء  وإن 

الرسـول )عليـه السـالم( حينـام دعاهم لإلسـالم 

والهـدى قائلـني: بـل نتبـع يـا محمـد مـا وجدنا 

عليـه آباءنـا،  فهـم كانـوا أعلـم وخـرياً منـا ولقـد 
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صدتهـم نظرة االسـتكبار واالنفة عـن قبول الحق 

وجعلتهم يناصبون الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص واالسـالم العداء 

ويكيـدون لهـا بأسـاليب مختلفـة مثـل:

). التلبيس عن املسلمني دينهم.

فئـات  بـني  والخـالف  الشـقاق  بـذور  زرع   .(

. ملسـلمني ا

). الحاق الرضر ونقض العهود.

4. االستهزاء برسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

املسـلمن 	  عـى  التلبيـس  الثـاين:  املطلـب 

دينهـم:

املسلمني  مكر  يف  استطاعوا  ما  اليهود  سعى 

يكرثون  كانوا  فقد  الشبهات،   وآثارة  وتشكيكهم 

الله  انهم سيعجزون رسول  منهم  من االسئلة ظناً 

ملسو هيلع هللا ىلص وانه لن يستطيع االجابة عليها،  وايضاً استغلوا 

فيها  أن  اعتقدوا  املسلمني  عى  متر  مناسبة  كل 

بأسبابها  والتعلق  اثارتها  محاولني  الشبهة  رائحة 

مثل ما حصل عندما حولت القبلة وكذلك عندما 

فلت ناقة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص،  ومن النامذج التي تندرج 

تحت هذا األسلوب ))(ما ييل:

تلبيس الحق بالباطل 	 

لبـذور  وذلـك متويهـاً عـى املسـلمني وزرعـاً 

ان  اسـحاق  ابـن  يـروي  نفوسـهم،   يف  الشـك 

بعضـاً منهـم قـال لبعـض )تعالـوا نؤمن مبـا أنزل 

عـى محمـد وأصحابـه غـدوه ونكفـر بـه(.

))( ينظـر سـرية ابـن هشـام،  املؤلـف  عبـد امللـك  بن 

هشـام،  ةدار الطباعـة خديويـة،  ط)،  القاهـرة – مـرص،  

.(75/( )95))هـ(، 

عداوة اليهود للنبي ملسو هيلع هللا ىلص	 

وكانـت هـذه العـداوة منبعهـا البعـض لإلسـالم 

والحسـد للمسـلمني فقـد منعهـم هـذا الحسـد 

مـن اإلميـان بالنبـي ملسو هيلع هللا ىلص واتبـاع الديـن االسـالم،  

محاولـني ايضـاً رد املسـلمني عـن دخـول فيـه،  

ۡهـِل ٱلِۡكَتٰـِب لَـۡو 
َ
يقـول تعـاىل حمسَودَّ َكثِيـرٞ ّمِـۡن أ

ـاًرا َحَسـٗدا  يَُردُّونَُكـم ّمِـۢن َبۡعـِد إِيَمٰنُِكـۡم ُكفَّ
لَُهـُم  َن  تَبَيَـّ َمـا  َبۡعـِد  ّمِـۢن  نُفِسـِهم 

َ
أ ِعنـِد  ّمِـۡن 

ۖىجس حجسالَبَقـَرة الآيـة حمجمجتجحتجحس قـال ابـن كثـري كان »حيـي  ٱلۡحَـقُّ
بـن أخطـب))(« وابـو يـارس بـن أخطب من أشـد 

يهـود للعـرب حسـداً،  اذ خصهـم اللـه برسـوله 

ملسو هيلع هللا ىلص وكانـا جاهديـن يف رد النـاس عن االسـالم ما 

اسـتطاعوا،  فأنـزل اللـه فيهـام حمس َودَّ َكثِيـرٞ ّمِـۡن 

ۡهـِل ٱلِۡكَتٰـِب لَـۡو يَُردُّونَُكم ّمِۢن َبۡعـِد إِيَمٰنُِكۡم 
َ
أ

نُفِسـِهم ّمِـۢن َبۡعـِد َما 
َ
ـاًرا َحَسـٗدا ّمِـۡن ِعنـِد أ ُكفَّ

تَِى 
ۡ
ۖ فَٱۡعُفـواْ َوٱۡصَفُحـواْ َحتَّـٰى يَأ َن لَُهـُم ٱلۡحَـقُّ تَبَيَـّ

َ عَلَـٰى ُكّلِ شَـۡىٖء قَِديٞر ١٠٩ىجس حجسالَبَقَرة  ۦٓۗ إِنَّ ٱللَّ ِ ۡمـرِه
َ
ُ بِأ ٱللَّ

الآيـة حمجمجتجحتجحس . 

وقـد كانت مثل تلك املقدمات سـبباً يف إشـعال 

نـار العـداوة بـني املسـلمني واليهـود،  بعد ذلك 

كان لـه االثر املبارش يف تحديـد طبيعة العالقات 
التـي ظلت تحكم موقـف اليهود من اإلسـالم.))(

))( حيـي بـن اخطب هو سـيد بنـي النضري قبل االسـالم 

وهـو والـد ام املؤمنـني صفيـة بنـت حيـي بـن اخطـب 

مقاتليهـم. اشـد  ومـن  بدينهـم  اليهـود  اعلـم  مـن  كان 

ينظـر املوسـوعة اليهوديـة دار الفكر،  بـريوت،  )90)-

ج4\))). 906)م،  

))( سرية ابن هشام،  )/)5).
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املبحث الثالث

األساليب املعارصة لليهود 
للتدمري األخالقي

املطلب األول: أهم مخاطر الوجود اليهودي 	 

عى األمة اإلسالمية

املقدسـة  األرض  اليهـود يف  بـات وجـود  لقـد 

ومـا يرافقه مـن جهود هائلـة وامكانـات كبرية يف 

التخطيـط والتآمر والقوة العسـكرية يشـكل خطراً 

الدينيـة  املجـاالت  كافـة  يف  امتنـا  عـى  كبـرياً 

واالقتصاديـة  واالجتامعيـة  والفكريـة  والثقافيـة 

والعسـكرية. والسياسـية 

أوالً: يف مجال الدين والعقيدة:

الديـن هو القـوام األسـايس لألمـة،  يحافظ عى 

متاسـكها ويحقـق لها العـزة والكرامـة ويعصمها 

مـن الوقوع يف الـذل والذوبـان يف األمة االخرى 

فالبد مـن املحافظـة عليه.

ثانياً: معاداة اليهود لألديان:

لقد حرف اليهود دينهم منذ السبي البابيل وادخلوا 

فيه ما ليس منه من العقائد الوثنية كعقيدة التشبيه 

القاضية بتشبيه االله باإلنسان،  وعقيدة الجرب التي 

تقول بأن االنسان ليس له اختيار مطلق،  وعقيدة 

والحساب  البعث  انطار  عى  تقوم  التي  الدهوية 

والجزاء،  كام ادخلوا اساطري بابل والجزيرة العربية 

واليونان  الهند  يف  املنترشة  الشعبية  والقصص 

العهد  ونزع  الله  لعنة  فاستحقوا  وغريها  وفارس 

منهم،  ورفع االختيار،  فقد بدأوا بتخريب الدين 

الدين  ذلك  يف  )شاءول(  دخل  أن  منذ  النرصاين 

دين  من  نقله  احداثاً خطرية،  حيث  فيه  واحدث 

خاص ببني ارسائيل اىل دين عاملي،  وادخل فيه 

عقيدة التثليث وألوهية املسيح وعقيدة املخلص 

افتتاح  اليهود عى  الغرب عزم  وغري ذلك،  ويف 

هياكل  لتضل  الشعبية  قواعدها  وتدمري  الكنائس 

وقد  التأثري،   قليلة  ولكنها  البناء  شامخة  خربة 

الكنائس  تلك  اىل  الوصول  يف  بالفعل  نجحو 

حتى أنهم وصلوا اىل منصب البابوية يف روما يف 

األرس  من  )البيوليوي(  فأرسة  الوسطى،   القرون 

اليهودية القدمية يف روما،  دخلت يف الكاثوليكية 

حتى متكن بعض أفرادها من الوصول اىل العرش 

البابوية،  ومن هؤالء )اوريان الثاين( و)اناسولت 

الثاين( هذا يفر لنا تلك القرارات الخطرية التي 

التي  الصليبية  كالحروب  الكنيسة  عن  صدرت 

اليهود  مهمة  لتسهيل  اإلسالمي  العامل  اجتاحت 

املسيح  دم  من  اليهود  وتربئة  املقدس  بيت  اىل 
عليه السالم.))(

معاداة اليهود لإلسالم والنبي ملسو هيلع هللا ىلص:	 

لقـد بـدأ اليهـود بالعـداء للديـن اإلسـالمي منـذ 

بعثـة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص،  ففـي مكـة املكرمـة وقفـوا اىل 

جانب مـرشيك مكة ميدونهم باألسـئلة املحرجة 

التـي ليـس لهـا جـواب اال يف الكتـب السـابقة 

والالحقـة كالسـؤال عـن الروح.

ــة  ــى األم ــودي ع ــود اليه ــرة الوج ــاب مخاط ))( كت

االســالمية،  د.محمــد عثــامن شــبري، ط)، )40)هـــ-

ص0)-ص)) 990)م، 
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النفـاق ووقفـوا اىل  ويف املدينـة عـززوا حركـة 

جانـب األحـزاب املناوئـة لإلسـالم وبالغـوا يف 

رثـاء قتـى بـدر مـن املرشكـني حتـى قـال اللـه 

ـٰـُغوِت َوَيُقولُوَن  فيهـم   حمسيُۡؤِمُنـوَن بِٱلِۡجۡبـِت َوٱلطَّ

َِّذيَن َءاَمُنواْ  ۡهَدٰى ِمـَن ٱل
َ
ُؤلَآِء أ َِّذيـَن َكَفُرواْ َهـٓـٰ لِل

وكانـوا يدخلـون يف  جحتجمتجحس  الآيـة  حجسالّنَِسـاء  َسـبِيلًا ٥١ىجس 
املسـلمني  ليشـككوا  منـه  ويخرجـون  اإلسـالم 

األحاديـث  وضـع  حركـة  يف  وأسـهموا  فيـه 

وغـري  املعارضـة:...  والحـركات  االرسائيليـات 

ذلـك. ومل تخلـو كتـب مناهـج الرتبيـة والتعليـم 

عنـد اليهـود يف فلسـطني املحتلـة مـن تشـويه 

صورة اإلسـالم والرسـول ملسو هيلع هللا ىلص فيقولـون عن الدين 

املعروفـة  االديـان  مـن  )كان خليطـاً  اإلسـالمي 

يف ذلـك الوقـت(. كـام يقولـون إن التعاليم التي 

انطلقـت مـن شـبه الجزيـرة العربيـة قـد ايقظـت 

قلقـاً عميقـاً يف القلـوب.

ووصفـوا النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف كتـاب )رومـا( عظمتهـا 

وسـقوطها،  العـرب واإلسـالم،  بأنـه )الغارق يف 

أحـالم اليقظة واملحـارب ومبتدع الديـن الجديد 

وانـه احـد ابناء قبيلـة قريـش الغنيـة ذات الجاه(،  

وقالـوا عنـه يف موضـع آخـر مـن نفـس الكتـاب 

القوافـل  عـى  الهجـوم  اىل  محمـد  عمـد  )قـد 

التجاريـة التـي اعتـادت أن تسـلك طريـق مكـة 

بغيـة سـلبها ورسقتهـا(،  وقالـوا أيضـاً عنـه )لي 

يجتـذب محمـد اليهود امـر اتباعـه أن يتجهوا يف 

صلواتهـم نحـو بيـت املقدس بـدل الكعبـة وان 

يصومـوا يوم الغفـران ولكن مبـرور الوقت عندما 

جوبـه بالسـخرية من قبـل اليهـود وبعـد أن ادرك 

انهـم يبعـدون عنـه،  غرّي موقفـه اتجاههـم وأخذ 

يقسـوا عليهـم فالغـى صـوم يـوم الغفـران وجدد 

صومـاً آخر يسـتمر شـهراً،  كـام حـّول القبلة من 
القـدس اىل مكـة(.))(

تدنيس اليهود للقرآن واملقدسات اإلسالمية:	 

بشـأن  النكـراء  العامليـة  الصحـف  نقلـت  لقـد 

الجنـود  مـن  عـدد  قـام  حيـث  الكريـم  القـرآن 

الصهاينـة بتمزيـق املصحـف وتلويثـه باألقـذار 

واسـتخدامه يف املهانـات،  فقـد نقلـت صحيفة 

)انـد لينـدت( الربيطانيـة،  ان جنـود إرسائيليـني 

اسـتخدموا صفحـات مـن القـرآن الكريـم كورق 

تواليـت خـالل فـرض حظـر التجـوال عـى قرية 
ديـر بلـوط بالضفة الغربيـة املحتلـة يف الثاين.))(

ثانياً: حربهم يف املجال االجتامعي:

اليهود يشيعون الفساد يف املجتمع املسلم	 

لقـد أقام اإلسـالم مجتمعه عى قواعـد اجتامعية 

سـامية  اخالقيـة  اسـس  وعـى  كاألرسة  متينـة 

كالعـدل واألمانـة،  وتولـت الرشيعـة اإلسـالمية 

مبعناهـا القانـوين تحديـد هذه القواعد واألسـس 

تلـك  فاشـتقت  والتعازيـز  بالحـدود  وحاميتهـا 

اصبحـت  حتـى  قرونـاً  املجتمـع  يف  القواعـد 

تشـكل أمناط سـلوكية الظاهرة وواجهتـه العلنية. 

))( رصاعنـا مـع اليهـود يف ضـوء السياسـية الرشعيـة. 

املؤلـف الدكتـور محمـد عثـامن شـبرية،  مكتبـة الفالح 

للطباعـة والنـرش،  ط)،  407)هــ-987)م،  ص)4.

))( االسـرتاتيجية االرسائيليـة لتطبع العالقـات مع البالد 

العربيـة ملحسـن عـوض.دار الطباعـة،  بـريوت،  ط)،  

ص)5-ص)5 990)م،  
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فلـام هبـت أعاصـري االحتـالل والغـزو الغـريب 

كـرشب  واملوبقـات  الفواحـش  معهـا  حملـت 

الخمـر والزنـا واالختـالط وغـري ذلـك،  فأخذت 

الطـني  زاد  ومـام  املجتمـع  يف  وتندلـع  تشـيع 

بلـة إقصـاء الرشيعـة االسـالمية وتطبيـق القوانني 

الوضعيـة التـي ال تردع وال تنجو من حدثته نفسـه 

بارتـكاب الفواحـش ورغم هذه الهجمة الرشسـة 

للمجتمـع اإلسـالمي وانظمتـه ظلـوا يحافظـون 

عـى أخالقهـم وعاداتهـم النابعـة مـن الديـن.

 ملـا كانـت طبيعـة اليهـود تنطـوي عـى الفسـاد 

والدمـار والرذائـل كـام حددها التلمـود ووصفها 

ۡوقَُدواْ نَـاٗرا لِّۡلَحۡرِب 
َ
اللـه تعـاىل يف قوله  حمسُكلََّمـآ أ

 ُ ۡرِض فََسـاٗداۚ َوٱللَّ
َ
َوَيۡسـَعۡوَن فِـى ٱلۡأ  ۚ ُ َهـا ٱللَّ

َ
ۡطَفأ

َ
أ

لَا ُيحِـبُّ ٱلُۡمۡفِسـِديَن ٦٤ىجس حجسالَمائـِـَدة الآيـة مختحمتجحس قامـوا 
بإغـراق املناطـق باملفاسـد والرذائل والشـهوات 

ففـي مجال الخمـور واملخدرات حلـت ارسائيل 

محـل بريطانيـا يف زراعـة الحشـيش واألفيون يف 

فلسـطني املحتلـة وتصدرها عـى دول املنطقة،  

وقـد بلـغ دخـل اليهـود مـن تهريب املخـدرات 

مـن  مليونـاً   )46( حـوايل  العربيـة  البـالد  اىل 

مـن  بريطانيـا  خـروج  اعقـاب  يف  الجنيهـات 

فلسـطني وبعـد احتـالل اليهـود للضفـة الغربيـة 

وقطـاع غـزة عـام 967)م عملـوا عـى ترويـج 

الخمـور واملخـدرات بـني الشـعب الفلسـطيني 
املسـلم.))(

))( رصاعنـا مـع اليهـود يف ضـوء السياسـة الرشعـي،  

 .6 ص

مـن  العمـل  هـذا  مثـل  يسـتغرب  اال  وينبغـي 

اليهـود،  فهـم املسـيطرون عـى تجـارة الخمور 

وثقلهـا يف البـالد التـي يتواجـدون فيهـا كأمـريكا 

وروسـيا ورومانيـا وبولندا،  ألن طقوسـهم الدينية 

تتطلـب منهـم أن يرشبـوا كميـة كبرية مـن الخمر 

يف السـنة.))( 

تقـوم  االرسائيلية)رامـان(  االسـتخبارات  وشـعبة 

مبسـاعدة عمالئهـا عـى تهريب املخـدرات من 

لبنـان اىل األردن او مـرص فقـد اعـرتف ثالثـة من 

كبـار تجـار املخـدرات املرصيـني بعـد القبض 

عليهم بأن اثنـني من الدبلوماسـيني اإلرسائيليني،  

كانـا وراء تهريب عرشين طنـاً من املخدرات اىل 

مـرص عـرب منفـذ طابـاً بسـيناء وقـد تبـني أن احد 

بامللحقيـة االداريـة  يعمـل  هذيـن اإلرسائيليـني 

لسـفارة اليهـود يف القاهـرة بينام يعمـل االخر يف 
املركـز االكادميـي االرسائييل. ))(

املطلب الثاين: اليهود وافساد املرأة:	 

يف مجـال املـرأة شـجع اليهـود املـرأة العربيـة 

يف املناطـق املحتلـة عـى العمـل يف األماكـن 

كنـادي  النـوادي املختلطـة  املختلطـة وأنشـأوا 

)بيـت داود( يف القدس،  حيـث ينظم هذا النادي 

رحـالت سـياحية مختلفة يتخللها ألـوان املجون 

التأليـف هـري فـورد. الرتجمـة  العاملـي-  اليهـود   )((

تحقيـق خـريي حـامد. ط) تاريـخ النـرش الـدار طامـس 

لدراسـات العاملية والنرش 990)م- ص4))-ص.6))

تاريــخ   )(5(  5((8 العــدد  القبــس  جريــدة   )((

(986 |(( |((
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والفسـق املنافيـة ألبسـط القيـم األخالقية.))(

ومل يقترص هذا الفسـاد االجتامعي عى املناطق 

املحتلـة وامنـا تعداهـا اىل الـدول العربيـة التـي 

سـالم  اتفاقيـات  اليهـودي  الكيـان  مـع  عقـدت 

كمـرص ولبنـان،  فقـد جـاء يف االتفاقيـة الثقافيـة 

مـرص  قبـل  مـن   (980-5-8 يف  وقعـت  التـي 

وارسائيـل.

- يتعهـد كال الطرفني بتشـجيع االتصاالت وتبادل 

والفنيـة  الثقافيـة  املياديـن  الخـرباء يف  زيـارات 

والتقنيـة والعلميـة والطبية.

- يتعهـد الطرفان بتشـجيع وتهيئة السـبل ألنشـطة 

الرياضـة والشـباب يف كال البلديـن))(،  ومبجـرد 

أن وقـع الطرفان هـذه االتفاقية شـهدت العاصمة 

زوارهـا  اعـداد  يف  مضطـردة  زيـادة  املرصيـة 

مـن  دامئـة  بصفـة  القاهـرة  يف  أقامـوا  والذيـن 

واإلرسائيليـني. األمريكيـني 

االحتـكاك  عـى  الـزوار  هـؤالء  حـرص  وقـد 

بالشـعب املـرصي املسـلم،  وإقامـة عالقـات 

اجتامعيـة مـع املثقفـني فيهـم وتوجيـه دعـوات 

املحتلـة  فلسـطني  لزيـارة  املثقفـني  ألولئـك 

والتقاليـد  العـادات  عـى  كثـب  عـن  ليطلعـوا 

اليهوديـة،  ففـي 4-5-)98)م قامـت مجموعـة 

مـن الفنانـني والفنانـات التابعـة للفرقـة القوميـة 

املوسـيقى  وفرقـة  املرصيـة  الشـعبية  للفنـون 

))( القضية الفلسـطينية،  لغـازي ربابعية،  بريوت،  ط)،  

نقالً عن بحث اسـاليب االحتـالل الصهيوين.ص85).

))( املؤامـرة االرسائيليـة عى املعقل املـرصي. لحازم 

 . هاشم 6)-7) 

العربيـة بزيـارة فلسـطني املحتلـة لالشـرتاك يف 

مهرجـان تل أبيـب للفنون الشـعبية،  ورافقها وفد 

رسـمي برئاسـة الدكتـور يوسـف شـوقي رئيـس 

العالقـات الثقافيـة املرصيـة وقـد رتـب اليهـود 

لهـذه املجموعـة عـدة زيـارات منهـا:

). زيـارة جامعة لبعض منـازل )الكيوتز( للتعرف 

عـى طبيعـة الحياة االجتامعية فيهـا،  فهي تعيش 

اشـرتاكية ال تقوم عى أساس األرسة.

). زيارة نادي الروتاري يف املدينة النارصة.

). زيارة الرسـامة االرسائيليـة )ليفانازامري( لقضاء 

سـهرة معهـا زوجها املتخصـص يف علوم الرشق 

األوسـط،  وقد امتدت هذه السـهرة حتى السـاعة 

الثانيـة صباحـاً،  وتخللهـا الرقـص الرشقـي مـن 

قبـل سـيدة امريكية والعشـاء والخمور. 

ويف مـرص اكتشـفت السـلطات املرصيـة شـبكة 

الهـوى  بائعـات  مـن  العـرشات  تظلـم  يهوديـة 

االرسائيليـات املصابات مبرض)االيـدز( يعملن 

بتوجيـه مـن املخابـرات االرسائيليـة )املوسـاد( 

لنـرش هذا املـرض الخطـري يف صفوف الشـعب 

املـرصي العـريب املسـلم عـن طريـق اسـتدراج 

والرذيلـة  البغـاء  ملامرسـة  املنحـرف  الشـباب 

يف أماكـن اللهـو والشـقق املفروشـة،  وذكـرت 

الصحـف املرصيـة أن رجـال )املوسـاد( اقنعـوا 

الفتيـات اليهوديـات بأن يعملـن لصالح »ارسائيل 

الكـربى« ومـن ثـم فهـو عمـل قومي.

أن  )عليكـم  التاسـع  الربوتوكـول  يف  جـاء  فقـد 

تواجهـوا التفاتـاً خاصـاً يف اسـتعامل مبادئها اىل 

األخـالق الخاصـة باألمة التـي تتم بهـا محاطون 
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تعملون(. فيـام 

وجـاء يف الربوتوكول العارش )سـوف تدمر الحياة 

االرسة بني االمني ونفسـد اهميتها الرتبوية())(.

القاهـرة  مهرجـان  يف  تـم  املثـال  سـبيل  فعـى 

السـيناميئ الـدويل الرابع )سـبتمرب ايلول979)( 

عـرض فيلـم جنـي يسـمى )ابورنـو( يف قاعـة 

فنـدق  زوار  شـاهده  املهرجـان  خـارج  خاصـة 

)شـرياتون( وعـرض سـامرة السـوق السـوداء يف 
كباريهـات شـارع الهـرم.))(

االمريكيات  احدى  لسان  عى  جاء  ومام 

للمرأة  خصم  رجل  أن  الندوة،   يف  املشاركات 

السبل  عى  تبحث  أن  املرصية  املرأة  عى  وان 

والتخلص  واخضاعه  الرجل  مبقاومة  الكفيلة 

من سيطرته،  ولكن هذا الكالم اثار بعض النساء 

املرأة  أن  قائلة  عليه  امرأة  فعلقت  املرصيات،  

االمريكية تختلف متاماً مشاكل املرأة املرصية،  

ال  املتحدثات  االمريكيات  أن  الواضح  ومن 

يعرفن شيئاً عن مشاكل املرأة املرصية،  فغضبت 

ففي ختام  االمريكيات واالرسائيلية والكنديات،  

الندوة قالت مديرة الندوة: لقد نفذ برنامج الندوة 

حتى اآلن يف ارسائيل ومرص ونأمل أن ميتد اىل 

بقية املنطقة مستقبالً.))( 

))( القبـس،   العدد 6)5 )6)( التاريخ 7)/)/988)م،   

مكتبـة  شـلبي،   احمـد  اليهوديـة،    – االديـان  مقارنـة 

النهضـة،  دار العلـوم – جامعـة القاهـرة – بروتوكـوالت 

حكـامء صهيـون،  ط))،  ص76).

))( التطبع لسلامن الصالحي ص87).

))( كتـاب املؤامـرة االرسائيليـة عـى العقـل املـرصي 

يتضـح مـن خـالل العـرض السـابق لنشـاط تلك 

الجمعيـة أن هدفهـا تطبيـع العالقات بـني الكيان 

الغـزو  طريـق  عـن  العربيـة  والـدول  اليهـودي 

النسـايئ والقضـاء عـى  االجتامعـي للمجتمـع 
اإلسـالمية.)4( العربيـة  املجتمعـات  يف  األرسة 

مـروع )عوديـد ينـون( لتفتيـت العـامل العـريب 

واإلسـالمي:

لقـد كشـفت مجلـة )دايركشـنز( التـي تصدرهـا 

املنظمـة الصهيونيـة العامليـة يف )فرباير( )98) 

يف مقـال كتبـه )عوديـد ينـون( احـد مستشـاري 

االمـن بالخارجيـة اإلرسائيليـة اثناء حكـم )بيفن(

عـن خطـة لتقسـيم العـامل العـرب اىل دويـالت 

عرقيـة وطائفيـة عى اعتبـار أن ذلك ميثـل الحل 

األمثـل ملـا سـتواجهه السـلطات اليهوديـة مـن 

تحديـات امنيـة يف املسـتقبل،  حيـث قـال: )ان 

مـن  بالكثـري  يعـج  واإلسـالمي  العـريب  العـامل 

التـي  والربيطانيـة  الفرنسـية  وااليـدي  املشـاكل 

رسـمت حـدود يف العرشينات غـري امينة،  حيث 

مل تأخـذ يف االعتبـار رغبة السـكان القاطنني يف 

تلـك البـالد فقـد قسـمت هـذه البـالد وجزئـت 

بينـام كل دولـة مكونـه مـن  اىل دول،   تعسـفياً 

اقليـامت وجامعـات عرقية،  واليـوم أمامنا فرصة 

ممتـازة لتغيـري املواقـف بدقـة متناهيـة،  وهذا ما 

يجـب عملـه خـالل العقـد املقبـل،  ومـن اجل 

أن نسـتمر وان يعـود لنـا بقاء كدولـة،  فانه ليتعني 

لحازم هاشم ص7))-ص40).

)4( نفس املصدر السابق ص40).
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عـى )ارسائيـل( خـالل الحقبـة املقبلـة ان تقوم 

بإجـراء تغـريات جوهرية عى املسـتوى املحيل 

كذلـك   واالقتصـادي،    السـيايس  نظامهـا  يف 

تغـريات جذريـة متطرفـة عـى مسـتوى السياسـة 

الخارجيـة وذلـك مـن أجـل مواجهـة التحديـات 
العامليـة واإلقليميـة لهـذه الحقبـة الجديـدة.))(

 وعـى الرغـم مـن معاهـدة السـالم بـني الكيـان 

اليهـودي ومـرص،  فقـد جـاءت مـرص يف مقدمة 

هـذا  يف  للتفتيـت  املرشـحة  العربيـة  األقطـار 

املخطـط،  حيـث ينـص املـرشوع عـى التايل: 

الجبهـة  عـى  السـيايس  ارسائيـل  هـدف  )ان 

الغربيـة يتلخـص يف العمـل عـى تقسـيم مـرص 

اىل مناطـق اقليميـة متميـزة فمـرص اصـالً مجزئة 

والسـلطة فيهـا موزعـة عـى عـدد مـن املراكـز،  

ولذلـك فتفكيـك مرص سـوف يـؤدي اىل تفكيك 

ليبيـا والسـودان،  وبالتـايل فـإن بلدانـاً أبعـد مـن 

ذلـك سـوف تتأثـر هـي االخـرى ولن تسـتمر يف 

البقـاء بصورتهـا العاليـة،  فسـوف تتفـكك نتيجة 

لتفـكك مـرص،  فوجـود دويلـة قبطيـة يف أعـايل 

مـرص باإلضافة اىل عـدد من الدويـالت الضعيفة 

التـي ال ترتبـط بسـلطة مركزيـة بـل ذات سـلطة 

محليـة غـري مؤثـرة،  يعتـرب تطـوراً تاريخيـاً،  اال 

أن اتفاقيـة السـالم هي أجـرت مؤقتا هـذا الوضع 
لكنـه يبـدو حتميـاً يف املـدى.))(

))( املؤامرة االرسائيلية عى العقل املرصي،  87).

))( مقالـة اسـرتاتيجية االسـتعامرية الصهيونيـة لتفتيـت 

الوطـن العـريب لحسـام سـويلم – جريـدة الوطـن عـدد 

.  (989 / 7 / (6 )5(57(

الخامتة وأهم النتائج والتوصيات

مام الشـك فيـه ان اليهود يحاولون السـيطرة عى 

جميـع النواحـي االقتصاديـة اضافـة اىل اشـاعة 

الفسـاد بـكل انواعـه عـى شـعوب العـامل قاطبة 

وعـى املسـلمني بصـورة خاصـة ومبـا ان االمة 

االسـالمية تنتـرص يف جميـع ميادين الحيـاة فامنا 

هـي بسـبب وحدتها. 

اما اهم النتائج التي توصلت اليها فهي: 	 

لـذوي  سـائق  آلهـي  وضـع  هـو  الديـن  ان   -(

يف  الصـالح  اىل  باختيارهـم  السـليمة  العقـول 

املـآل.  يف  والفـالح  الحـال 

)- ان الله عز وجل ذكر يف القران الكريم اديان 

الناس املتنوعه الن ذلك وسيلة من وسائل دعوة 

اصحاب االديان،  اذا عرض الباطل وعرض الحق،  

مام  ينري االذهان ويوصلها باقتناع اىل االميان. 

)- ان التحريـف قـد اصـاب الديانـة اليهودية مام 

جعـل اصحـاب هـذه الديانـة ان يختلفـوا فيـام 

بينهـم يف أداء الطقـوس الدينيـة التعبديـة. 

4- يسـعى اليهـود اىل ما يسـمونه تحريـر اليهود،  

ومـا احـرى البرشيـة ان تتحرر مـن اليهود. 

5- املـال هو آلـه اليهود املطاع وإمامـه ال ينبغي 

الي آلـه ان يعيـش ان املـال يهـزم جميـع آلهـة 

البـرش ويحولها اىل سـلعة. 

عـى  االسـالم  مبعـث  منـذ  اليهـود  يعمـل   -6

بـث روح الخـالف والفرقـة بـني افـراد املجتمـع 

االسـالمي. 
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7- اذا متسـك املسـلمني بثوابـت االسـالم الحق 

فلـن يتمكـن اعـداء االسـالم مـن متزيـق وحـدة 

واضعافه. االسـالم 

8- متتلـك االمـة االسـالمية كل مقومـات النرص 

والعـزة التـي خصها اللـه تعاىل بها من بني سـائر 

االمم. 

آلـه  وعـى  محمـد  نبينـا  عـى  اللـه   وصـى 

وصحبه وسلم. 

❊ ❊ ❊
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البـالد العربيـة،  ملحسـن عـوض،  دار الطباعـة،  
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احمـد عبد القـادر مـكاوي،  ط )،  اإلدارة العامة 

للطبع والرتجمـة،  م۱۹۸9.

5. اليهـود نشـأتهم وعقيدتهـم ومجتمعهم،  زيك 

شـودة،  ط )،  مكتبـة النهضة مـرص،  م974). 
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 8. اللـه،  عبـاس محمـود العقـاد،  دار النهضـة 

للطباعـة والنـرش،  ط)،  م۱۹۳۸.



»األساليب املعارصة لليهود يف التدمري األخالقي»

.................................................................... 140      | د. باسم محمد عبيس

9.  األديـان والفـرق واملذاهب املعـارصة،  عبد 

الجامعـة  مطبعـة  ط)،   العمـد،   شـبيه  القـادر 

املنـورة،  987)م. باملدينـة  اإلسـالمية 
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