المنظمات اليھودية ودورھا في إيذاء عيسى عليه السالم
دﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺮﻳﺸﻲ
ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ أﻟﻔﺖ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ وذﻟﻚ ﻷن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﺮض ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻌﺪ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﻳﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺪﻗﺔ ﳌﻜﺮ
اﻟﻴﻬﻮد وﺧﺪاﻋﻬﻢ وزﻳﻔﻬﻢ وﻛﺬ ﻢ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﳌﺆﻟﻒ  -ﻣﻦ واﻗﻊ ﻛﺘﺒﻬﻢ اﶈﺮﻓﺔ-
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﺸﺪﻗﻮن ﺎ وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ زﻳﻒ وﺧﺪاع وﻛﺬب؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻘﻀﻴﺔ
 واﻟﱵ ﻗﺎم اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ -أﻻ وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ إﻳﺬاء اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰒ ﳜﺘﺘﻢاﳌﺆﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﻴﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻷﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﲝﺜﻪ.



إﻫــﺪاء

ﻣﻘﺪﻣﺔ
o
o
o
o



ﺗﻤـﻬﻴـﺪ
o

o


أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﱵ واﺟﻬﺘﲏ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  :ﻣﻌﲎ أﻫﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
 ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻴﻬﻮد
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ أو ﺟﺬور اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻬﻮدي

اﻟﺒﺎب اﻷول :اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ )ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ )
o

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﳌﺼﺎدر اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻟﺪي اﻟﻴﻬﻮد
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول) :اﻟﺘﻮراة( أو اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟـﺘـﻠـﻤـﻮد
 ﻣﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺘﻠﻤﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد
 اﷲ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻮد
 اﻷﻧﺒﻴﺎء ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻮد

o

 اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻮد
 ﻏﲑ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻮد
 ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻠﻤﻮد ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺣﻜﻤﺎء ﺻﻬﻴﻮن
 أﳘﻴﺔ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت
 ﻣﻌﲎ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺣﻜﻤﺎء ﺻﻬﻴﻮن
 ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت
 اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت ﳐﻄﻄﺎت اﳍﺪم واﻟﺘﺪﻣﲑ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
 ﳕﺎذج ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  :اﳌﺎﺳﻮﻧﻴﺔ
 وﻣﻦ ﺧﻄﻂ اﳌﺎﺳﻮﻧﻴﺔ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
 ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
 أﺻﻮل اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮدي
 ﺑﲔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
 اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﺷﺎرات
وﻛﻠﻤﺎت
 دور اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم
 ﳐﻄﻄﺎت ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ
 ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
 ﺧﻴﺎﻧﺎت اﻟﻴﻬﻮد
 اﻟﻴﻬﻮد ﲡﺎر اﳊﺮوب
 اﳊﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ و دور اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻴﻬﺎ






إرﻫﺎب ﻳﻬﻮدي
ﺻﻮر ﻣﻦ اﻻرﻫﺎب :
ﻋﻠﻤﺎء  ..ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد ﺷﻬﺪاء

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :دور اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ إﻳﺬاء ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
o

o

o

ﻣﺪﺧﻞ :اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ودﻋﻮﺗﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
 ﻣﻮﻟﺪ اﳌﺴﻴﺢ  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 دﻋﻮة اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :إﻳﺬاء اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ا ﺎم ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺄﻧﻪ اﺑﻦ زﻧﺎ
 ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 اﳊﻤﻞ ﺑﺎﳌﺴﻴﺢ ووﻻدﺗﻪ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :زﻋﻤﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﰲ دﻋﻮﺗﻪ ﻣﺰاﻋﻢ
 ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﻴﻬﻮدي ﺿﺪ اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ واﳌﺆاﻣﺮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
 اﳌﻄﺎردات اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ
 اﻟﻴﻬﻮد ﻳﻘﺒﻀﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :زﻋﻢ اﻟﻴﻬﻮد أ ﻢ ﻗﺘﻠﻮا اﳌﺴﻴﺢ وﺻﻠﺒﻮﻩ
 إﲨﺎع ﻳﻬﻮدي ﻋﻠىﺨﻄﻴﺌﺔ ﻗﺘﻞ اﳌﺴﻴﺢ
 ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺎﻳﺔ اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 إﺑﻄﺎل دﻋﻮى ﺻﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ ﻣﻦ اﻹﳒﻴﻞ
 إﺑﻄﺎل ﺻﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻘﻼ
 ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻮل ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﳌﺴﻴﺢ اﳌﻨﺘﻈﺮ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :إﻳﺬاء اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﺟﺬور اﻟﻌﺪاء اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻋﺘﻨﺎق اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ






اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
o
o

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :دور ﺑﻮﻟﺲ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﻗﺼﺔ دﺧﻮﻟﻪ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :إﻳﺬاء اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ

أوﻻ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت



اﻟﻤﺮاﺟﻊ



اﻟﻔﻬﺮﺳـﺖ

}ﻳﺴﺌﻠﻚ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب أن ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻘﺪ ﺳﺄﻟﻮا ﻣﻮﺳﻰ أﻛﱪ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻓﻘﺎﻟﻮا أرﻧﺎ اﷲ ﺟﻬﺮة ﻓﺄﺧﺬ ﻢ اﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺑﻈﻠﻤﻬﻢ ﰒ اﲣﺬوا اﻟﻌﺠﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻢ
اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻓﻌﻔﻮﻧﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ وآﺗﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ ورﻓﻌﻨﺎ ﻓﻮﻗﻬﻢ اﻟﻄﻮر ﲟﻴﺜﺎﻗﻬﻢ وﻗﻠﻨﺎ ﳍﻢ
ادﺧﻠﻮا اﻟﺒﺎب ﺳﺠﺪا وﻗﻠﻨﺎ ﳍﻢ ﻻ ﺗﻌﺪوا ﰱ اﻟﺴﺒﺖ وأﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻏﻠﻴﻈﺎ  .ﻓﺒﻤﺎ
ﻧﻘﻀﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﻢ وﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﺂﻳﺎت اﷲ وﻗﺘﻠﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﻐﲑ ﺣﻖ وﻗﻮﳍﻢ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻏﻠﻒ ﺑﻞ ﻃﺒﻊ
اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ﻓﻼ ﻳﺆﻣﻨﻮن إﻻ ﻗﻠﻴﻼ .وﺑﻜﻔﺮﻫﻢ وﻗﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﱘ ﺘﺎﻧﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ .وﻗﻮﳍﻢ
إﻧﺎ ﻗﺘﻠﻨﺎ اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ رﺳﻮل اﷲ وﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮﻩ وﻣﺎ ﺻﻠﺒﻮﻩ وﻟﻜﻦ ﺷﺒﻪ ﳍﻢ وإن اﻟﺬﻳﻦ
اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻟﻔﻲ ﺷﻚ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﳍﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ إﻻ اﺗﺒﺎع اﻟﻈﻦ وﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻳﻘﻴﻨﺎ  .ﺑﻞ رﻓﻌﻪ اﷲ
إﻟﻴﻪ وﻛﺎن اﷲ ﻋﺰﻳﺰا ﺣﻜﻴﻤﺎ  .وإن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب إﻻ ﻟﻴﺆﻣﻨﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ وﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻬﻴﺪا  .ﻓﺒﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎدوا ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﻴﺒﺎت أﺣﻠﺖ ﳍﻢ وﺑﺼﺪﻫﻢ
ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻛﺜﲑا  .وأﺧﺬﻫﻢ اﻟﺮﺑﺎ وﻗﺪ ﻮا ﻋﻨﻪ وأﻛﻠﻬﻢ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وأﻋﺘﺪﻧﺎ
ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺬاﺑﺎ أﻟﻴﻤﺎ{[ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.[161 -153 :
إﻫــﺪاء
إﱃ ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ

إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳋﻼص
إﻟىﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻦ أﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻼ ﳚﺪ ﳍﺎ ﺟﻮاﺑﺎ!
ﻓﻠﻌﻠﻪ ﳚﺪ ﳍﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺟﻮاﺑﺎ  ،وإن ﻛﺎن اﳉﻮاب ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺮﺣﺎ ،
وﻟﻜﻦ ...ﻗـﻞ اﳊـﻖ وإن ﻛـﺎن ﻣـﺮا .
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ  ،واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ  ،وﻻ ﻋﺪوان إﻻ ﻋﻠﻲ اﻟﻈﺎﳌﲔ .وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ
إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ } ،ﺷﻬﺪ اﷲ أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ واﳌﻼﺋﻜﺔ وأوﻟﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻴﻢ .إن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ اﻹﺳﻼم{]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:
 [19-18ﱂ ﻳﺮﺗﺾ دﻳﻨﺎ ﻏﲑﻩ  ،وﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ دﻳﻨﺎ ﺳﻮاﻩ  ،وﻻ ﻳﻔﻠﺢ إﻻ أﻫﻠﻪ ،ﻓﻬﻮ اﻟﻘﺎﺋﻞ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ { :وﻣﻦ ﻳﺒﺘﻎ ﻏﲑ اﻹﺳﻼم دﻳﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﰲ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ } ]
ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان [85 :وأﺷﻬﺪ أن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ وإﻣﺎم
اﳌﺮﺳﻠﲔ  ،اﻟﻘﺎﺋﻞ " :ﻣﻦ ﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وأن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ
ورﺳﻮﻟﻪ  ،وأن ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻛﻠﻤﺘﻪ أﻟﻘﺎﻫﺎ إﱃ ﻣﺮﱘ وروح ﻣﻨﻪ  ،واﳉﻨﺔ ﺣﻖ ،
واﻟﻨﺎر ﺣﻖ  ،أدﺧﻠﻪ اﷲ اﳉﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ"] أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري[ اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ
وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻲ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ اﻟﻄﻴﺒﲔ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ  ،وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟىﻴﻮم
اﻟﺪﻳﻦ)أﻣﺎ ﺑﻌﺪ(
ﻓﺈن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ أن ﻳﺘﺼﺎرع اﳊﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ أﺑﺪا ﻣﺎ ﺑﻘﻲ  ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎم أﻫﻞ
اﻟﺒﺎﻃﻞ ﲜﻮﻻت وﺟﻮﻻت ﻳﺒﻐﻮن ﻣﻦ وراءﻫﺎ إﻃﻔﺎء ﻧﻮر اﷲ } ،ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻄﻔﺆا ﻧﻮر اﷲ
ﺑﺄﻓﻮاﻫﻬﻢ وﻳﺄﰉ اﷲ إﻻ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻮرﻩ وﻟﻮ ﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﻓﺮون{[ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ [32 :وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ

أوﻟﺌﻚ اﳌﺒﻄﻠﲔ  ،أﻣﺘﺎ اﻟﻀﻼل واﻟﺒﻐﻲ )اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى( اﻟﻠﺬان أﻧﻜﺮا رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم
وﻧﺒﻮة ﺧﲑ اﻷﻧﺎم ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،وزاد اﻟﻴﻬﻮد إﻧﻜﺎر ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ورﺳﺎﻟﺘﻪ  ،وﱂ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺬا ﺣﱴ ا ﻤﻮﻩ وأﻣﻪ-ﻋﻴﺎذا ﺑﻚ اﻟﻠﻬﻢ .
وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ واﺳﻬﺎب ﻧﻔﺴﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب وﻗﺒﻴﺢ ﺻﻔﺎ ﻢ ،
وﺗﺂﻣﺮﻫﻢ ﺿﺪ اﳊﻖ ،وإن ﻛﺎن ﻟﻠﻴﻬﻮد اﳉﺎﻧﺐ اﻷوﰱ ﰲ ﻫﺬا  ،وﻟﺬﻟﻚ ارﺗﺒﻂ ﺗﺎرﳜﻬﻢ
ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟﺪﺳﺎﺋﺲ واﻟﻜﻴﺪ واﳊﻘﺪ واﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳋﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺘﺨﺮﻳﻒ
واﻟﺘﺰﻳﻴﻒ.
واﳌﺴﻠﻢ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺪوﻣﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ  ،وإدراك اﳊﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ  ،وﺗﻮﻗﻰ ﻛﻴﺪ
اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ،واﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ  ،وﻗﺪ ﻗﺎل رب اﻟﻌﺎﳌﲔ {وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﺼﻞ اﻵﻳﺎت
وﻟﺘﺴﺘﺒﲔ ﺳﺒﻴﻞ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ}] ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم [ 55:وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﺪاء وﺻﺮاﻋﺎ ﺑﲔ
اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﻣﻨﺬ ان أرﺳﻞ اﷲ ﻋﻴﺴﻰ  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم_ وآﻣﻨﺖ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ،وإﻟىﻬﺬا
اﻟﻌﺼﺮ  ،وﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ إذ ﻳﻘﻮل } :وأﻟﻘﻴﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻌﺪاوة واﻟﺒﻐﻀﺎء إﱄ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ{[
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة [64 :وﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﻨﺎر اﻟﻌﺪاوة واﻟﻜﻴﺪ واﻟﺪﺳﺎﺋﺲ اﻟﱵ
ﻗﺎم ﺎ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب  -اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى -ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ وﳎﺘﻤﻌﲔ.
وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ  -ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  -أﻣﺮا ﺧﻄﲑا ﲤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﲔ
اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﺑﻌﺪ ﻃﻮل ﻋﺪاء ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻗﺪ ﺣﺬر اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻻء ،
وﻗﺮر أن ﲢﺎﻟﻔﺎ وﺗﻼﻗﻴﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ  ،ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ { ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا
اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى أوﻟﻴﺎء ﺑﻌﻀﻬﻢ أوﻟﻴﺎء ﺑﻌﺾ وﻣﻦ ﻳﺘﻮﳍﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ إن اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪي
اﻟﻘﻮم اﻟﻈﺎﳌﲔ}] ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة[51 :
وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  -ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ -وﻣﻌﺎذ اﷲ أن ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،
ﻓﺂﻳﺔ اﳌﺎﺋﺪة ﻫﺬﻩ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﱰة آﺗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺰول اﻵﻳﺎت ،ﻓﻬﻲ ﻻﺗﺼﻒ واﻗﻌﺎ ﰲ ﺣﲔ
ﻧﺰوﳍﺎ  ،وإﳕﺎ ﲢﻤﻞ إﺷﺎرة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﺑﺒﻌﺾ ،وﻋﻼﻗﺎت
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻤﺎ  ،وﻗﺪ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻊ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .

وﺳﻨﺠﺪ ﰲ ﻃﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ وﺗﻔﺴﲑا ﺣﻴﺎ ﻟﻶﻳﺘﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
واﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ":اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ودورﻫﺎ ﰲ إﻳﺬاء ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم.
أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ :
ﻻ أزﻋﻢ أﻧﲏ اﺧﱰت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  -ﺷﺄن ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ واﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ -وإﳕﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  ،ﻣﲏ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ،ﻛﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺔ اﻷﲝﺎث اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ
اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ -ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ -وﻫﻮ -وإن ﱂ اﺧﱰﻩ  -ﻟﻜﻨﻪ ﺻﺎدف ﻫﻮى ﰲ ﻗﻠﱯ ووﻗﻊ ﻣﲏ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮﺿﺎ -ﻓﻬﻮ ﲝﺚ ﺛﺮي ﲟﺎدﺗﻪ وﻣﺮاﺟﻌﻪ ،وﳜﺪم اﻟﺪﻋﻮة  ،وﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻻ ﻳﻨﺄى ﰊ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث  ،وﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺪو  ،وواﻗﻊ اﻟﻴﻬﻮد
واﻟﻨﺼﺎرى ،ﺳﻠﺒﺎوإﳚﺎﺑﺎ  ،وﺑﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺪو ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺻﻴﺤﺔ ﻧﺬﻳﺮ  ،وﻟﻐﺔ
ﲢﺬﻳﺮ ﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼم  -ﻋﻠﻲ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص -وﻟﻠﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ  -ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم -ﻣﻦ اﳋﻄﺮ
اﻟﺬي ﳛﺪق ﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺮ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق  ،وأﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﺪاوة
ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا "اﻟﻴﻬﻮد"  .إﻧﻪ دﻋﻮة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﰲ وﺟﻪ اﻟﻌﺪو  ،واﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎم ﳐﻄﻄﺎﺗﻪ ،واﳊﺪ
ﻣﻦ ﻣﺆاﻣﺮاﺗﻪ  ،وﻣﻨﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﲑﺗﻪ.
اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﱵ واﺟﻬﺘﲏ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ :
أوﻻ :إن اﳌﻮﺿﻮع ﻏﲎ ﲟﺎدﺗﻪ وﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ  ،اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ  ،واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻏﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﳛﺘﺎج أن ﻳﻜﻮن رﺳﺎﻟﺔ "دﻛﺘﻮراﻩ"ﻻ
ﺗﻘﻞ ﺻﻔﺤﺎ ﺎ ﲝﺎل ﻋﻦ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﺣﱴ ﻳﻮﰱ اﳌﻮﺿﻮع ﺣﻘﻪ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎر،
وﳌﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺜﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻟﻠﱰﻗﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ  ،واﳌﻄﻠﻮب ﻓﻴﻪ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ
ﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﳌﺎﺋﺔﻛﺜﲑا ،ﻓﺎﺿﻄﺮرت ﻟﻼﺧﺘﺼﺎر اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ
اﻹﺧﻼل أﺣﻴﺎﻧﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻟﻘﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ،وأﻧﺎ ﻣﻌﺎر إﱃ دوﻟﺔ" ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ" وﻫﻰ دوﻟﺔﻏﲑ

ﻋﺮﺑﻴﺔ،وإن ﻛﺎﻧﺖ إﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻤﻜﺘﺒﺎ ﺎ ﻓﻘﲑة ﺟﺪا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﱂ ﻳﺴﻌﻔﲏ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﲪﻠﻪ ﰲ ﺣﻘﻴﺒﱵ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﱵ اﳋﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء
ﺳﻔﺮي ،وﻣﺎ ﻗﺎم أﺧﻲ وﺣﺒﻴﱯ اﻟﺪﻛﺘﻮر "ﻋﺒﺪ اﷲ ﲰﻚ"  ،ﺑﺘﺼﻮﻳﺮﻩ ﱄ ،وﻗﺪ ﺳﻌﺪت
ﲝﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ ،ﻷﻧﻪ أﺣﻖ ﺎ وأﻫﻠﻬﺎ ،وﻫﺬا ﺷﻜﺮ واﺟﺐ و ﻨﺌﺔ ﻻزﻣﺔ.
واﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا إذا ﻗﻠﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ رﺟﻌﺖ إﻟﻴﻬﺎ  ،وﻟﺬﻟﻚ أﻛﺜﺮت اﻟﻨﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﺸﲑا ﺑﻘﻮﱄ :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ...
ﻣﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ:
 .1ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة ﻣﻮﺳﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ،وﻗﻤﺖ
ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎر.
 .2أﻟﻔﺖ ﺑﲔ ﻣﺎ ﲨﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺣﺪاث ووﺛﺎﺋﻖ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺴﻖ.
ﲝﻴﺚ ﺗﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻼ وﺗﻔﺴﲑا وﲢﻠﻴﻼ.
 .3أﻟﺘﺰﻣﺖ اﳊﻴﺪة واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻃﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ  ،ﻓﻠﻢ أذﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ وﻋﻀﺪﺗﻪ
ﺑﺎﻷدﻟﺔ واﻟﺸﻮاﻫﺪ واﻟﺘﺼﺮﳛﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺎ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة
ﻟﻼﺧﺘﺼﺎر.
 .4أﻟﺘﺰﻣﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻠﻪ  ،ﻓﻨﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﻗﻮل إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ،وﻣﺼﺪرﻩ  ،ذاﻛﺮا
ﰲ اﳍﺎﻣﺶ اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻣﺆﻟﻔﻪ ،واﳌﱰﺟﻢ واﶈﻘﻖ إن وﺟﺪ ،ورﻗﻢ اﳉﺰء ﰒ رﻗﻢ
اﻟﺼﻔﺤﺔ،ﰒ دار اﻟﻨﺸﺮ ورﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ ،وﺗﺎرﳜﻬﺎ إن وﺟﺪ ذﻟﻚ.وإن ﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺮف
أﺷﺮت إﱃ ذﻟﻚ،وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة دون اﻟﻨﺺ ﻗﻠﺖ :راﺟﻊ ﺑﺘﻮﺳﻊ ،وإن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
اﺧﺘﺼﺎر ﻗﻠﺖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر  ،وﻫﻜﺬا.
 .5ذﻛﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﺪر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ أول ﻣﺮة واﻛﺘﻔﻴﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﳌﺼﺪر ورﻗﻢ
اﳉﺰء واﻟﺼﻔﺤﺔ  ،ﺗﻼﺷﻴﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار واﻻﻋﺎدة.

 .6دﻟﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﱴ وﺟﺪ ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ  ،وذﻛﺮت ﻋﻨﺪ
اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة  ،ورﻗﻢ اﻵﻳﺔ  ،وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﺳﻢ اﳌﺼﺪر وﻣﺆﻟﻔـﻪ،
ودرﺟﺔ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻛﺬا اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس  ،وﺑﻴﺎن اﻻﺻﺤﺎح ورﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮة.
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﻣﻘﺪﻣﺔ ،وﲤﻬﻴﺪ وﺑﺎﺑﺎن  ،ﰲ ﻛﻞ ﺑﺎب ﻓﺼﻼن  ،وﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
1أﻣﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ  :ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع  ،ودواﻋﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ  ،وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ،ﰒ ﺧﻄﺘﻪ.
2اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ :وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﲔ:اﳌﺒﺤﺚ اﻷول:اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺿﻮع
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﺑﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
*اﻟﺒﺎب اﻷول :اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،وﻓﻴﻪ ﻓﺼﻼن:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول":اﳌﺼﺎدر اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻟﺪى اﻟﻴﻬﻮد" وﻓﻴﻪ ﻣﺪﺧﻞ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻰ:
اﳌﺪﺧﻞ :ﻣﺼﺎدر اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﺘﻮراة
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ:اﻟﺘﻠﻤﻮد
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺣﻜﻤﺎء ﺻﻬﻴﻮن
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ:أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ وﻓﻴﻪ ﻣﺪﺧﻞ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻰ:

ﻣﺪﺧﻞ :ﺣﻮل "اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ"
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :اﳌﺎﺳﻮﻧﻴﺔ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ " إﺷﺎرات وﻛﻠﻤﺎت"
*اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ :دور اﻟﻴﻬﻮد ﰲ إﻳﺬاء ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،وﻓﻴﻪ ﻣﺪﺧﻞ وﻓﺼﻼن:
ﻣﺪﺧﻞ :ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ودﻋﻮﺗﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :إﻳﺬاء اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻌﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وأﻣﻪ ،وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻰ:
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول:ا ﺎم ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺄﻧﻪ اﺑﻦ زﻧﺎ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ:ا ﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺸﻐﺐ واﻟﺘﺠﺪﻳﻒ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﻟﺰﻋﻢ ﺑﺄ ﻢ ﻗﺘﻠﻮﻩ وﺻﻠﺒﻮﻩ  ،أوﳏﺎوﻟﺔ ﻗﺘﻠﻪ وﺻﻠﺒﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ:إﻳﺬاء اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻰ:
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول:ﺟﺬور اﻟﻌﺪاء اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :دور ﺑﻮﻟﺲ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :إﻳﺬاء اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ
اﳋﺎﲤﺔ وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﲤـﻬﻴـﺪ
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  :ﻣﻌﲎ أﻫﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ

*اﳌﻨﻈﻤﺎت :ﻟﻐﺔ :ﲨﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ،واﻟﻨﻈﻢ:اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،وﺿﻢ ﺷﻰء إﱃ
ﺷﻰء آﺧﺮ ،واﳌﻨﻈﻮم  -ﻧﻈﻢ اﻟﻠﺆﻟﺆ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﻧﻈﻤﺎ :أﻟﻔﻪ وﲨﻌﻪ ﰲ ﺳﻠﻚ  ،واﻧﺘﻈﻤﻪ ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ :
اﺧﺘﻠﻪ ،واﻟﻨﻈﺎم  :ﻛﻞ ﺧﻴﻂ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻟﺆﻟﺆ وﳓﻮﻩ ،وﲨﻌﻪ ﻧﻈﻢ  ،واﻟﻨﻈﺎم ﻣﻼك اﻷﻣﺮ ،ﲨﻌﻪ
أﻧﻈﻤﺔ ] .ﳐﺘﺎر اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاوي ،ﺻـ  ،610ط ﻋﻴﺴﻲ اﻟﺒﺎﰊ
اﳊﻠﱯ  ،ط 1ﺳﻨﺔ 1373ﻫـ 1964م[ .وﻳﺮاد ﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ :اﺟﺘﻤﺎع ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻋﻠﻲ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲞﻄﻂ ﻣﻌﺪة وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
*اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  :ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﳍﻮد وﻫﻮ اﳌﻴﻞ واﻟﺮﺟﻮع  ،وﻗﻴﻞ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻫﺎد ﻳﻬﻮد ،واﻟﺘﻬﻮد:
اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ  ،واﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳊﻖ ،وﻫﻮد ﲟﻌﲎ اﻟﻴﻬﻮد ،وﻫﻮ اﺳﻢ ﻧﱯ  ،وﻳﻬﻮد
ﳚﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﻬﺪان  ،واﳌﻬﺎودة  :اﳌﻮادﻋﺔ واﳌﺼﺎﳊﺔ ،و ﻮد :ﺻﺎر ﻳﻬﻮدﻳﺎ ،وﻫﺎد اﻟﺮﺟﻞ :أي
ﺗﺎب ورﺟﻊ  ،وﻟﺰﻣﻬﻢ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻟﻘﻮل ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم " إﻧﺎ ﻫﺪﻧﺎ إﻟﻴﻚ"] ﺳﻮرة
اﻷﻋﺮاف [156 :أي رﺟﻌﻨﺎ وﺗﻀﺮﻋﻨﺎ .وﻫﻮدﻩ :ﺣﻮﻟﻪ إﱃ ﻣﻠﺔ ﻳﻬﻮد .وﻳﻬﻮد اﺳﻢ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ،
وﻗﻴﻞ  :إﳕﺎ اﺳﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻳﻬﻮذ ،ﻓﻌﺮب ﺑﻘﻠﺐ اﻟﺬال داﻻ" ،وﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎدوا" ] ﺳﻮرة
اﻷﻧﻌﺎم [126 :أي دﺧﻠﻮا ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ] .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ج،6ﺻـ ،4718
ﺑﺘﺼﺮف ،ط:دار اﳌﻌﺎرف ،وﳐﺘﺎر اﻟﻘﺎﻣﻮس  ،ﺻـ  641ﺑﺘﺼﺮف[.
*ودورﻫﺎ :أي ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﲣﻄﻴﻄﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت
*ﰲ إﻳﺬاء :ﻣﻦ اﻷذى ،وﻫﻮ اﻟﺸﻰء اﳌﻜﺮوﻩ ،وﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ اﻟﻀﺮر اﳌﺎدي أو اﳌﻌﻨﻮي.
*ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :اﻟﺬى ﻫﻮ رﺳﻮل اﷲ ،وﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﱵ أﻟﻘﺎﻫﺎ إﱃ ﻣﺮﱘ وروح ﻣﻨﻪ  ،وﻫﻮ
اﳌﺴﻴﺢ ،ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺼﺪﻗﻪ  ،أو ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺢ ﺑﺎﻟﱪﻛﺔ  ،أو ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﳝﺴﺢ ﺑﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻴﻞ
واﻷﻛﻤﻪ واﻷﺑﺮص ﻓﻴﱪﺋﻪ ﺑﺈذن اﷲ  ،أو ﻷﻧﻪ ﺧﺮج ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﳑﺴﻮﺣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻫﻦ ،أو ﻷﻧﻪ
ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺤﺎ ﰲ اﻷرض.
ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻴﻬﻮد
إن اﻟﺮﺳﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪ ﻫﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،واﻹﺳﻼم ﺧﺎﲤﺘﻬﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن أﴰﻞ

وأﻛﻤﻞ ،ﻓﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻼﺣﻖ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ،وأن ﻳﻀﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪا إﻟﻴﻪ  ،وﻣﻊ أن
اﻟﺮﺳﺎﻻت ﻣﻦ اﷲ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻄىﺎﻟﺪواء ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺔ اﳌﺮﻳﺾ ،ﻓﻜﺎن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ
اﳍﺪى واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﲢﺘﻤﻠﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،وﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻋﻮدﻫﺎ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﰒ اﺷﺘﺪ
روﻳﺪا روﻳﺪا ،ﺣﱴ اﻛﺘﻤﻞ ﳕﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳋﺎﲤﺔ.
ﻫﺬا وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻪ أﺛﺮﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﻘﻴﺪ ﻢ ،ﲞﻼف ﻏﲑﻫﻢ  ،ﻓﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺜﻼ ﻟﻴﺲ
ذا أﺛﺮ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻟﻘﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻦ أﺛﺮ أﻧﺒﻴﺎء ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺻﻮرﻫﻢ ﰲ ﺻﻮرة ﻛﺮﳝﺔ ،وﻗﺪ اﻧﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﳍﻲ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺳﻞ {اﷲ ﻳﺼﻄﻔﻲ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ رﺳﻼ وﻣﻦ اﻟﻨﺎس}]
ﺳﻮرة اﳊﺞ  [75 :ﻓﺄﻧﺒﻴﺎء ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻜﻞ اﻷﻧﺒﻴﺎء  ،ﺻﻔﻮة أﺧﻴﺎر ،وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻫﺬا
ﳒﺪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﻮراة اﶈﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء  ،ﻓﺈن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا اﻟﺘﻮراة ﱂ ﻳﺮاﻋﻮا ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ،إﻻّ وﻻ ذﻣﺔ ،و ﱂ ﻳﺒﺪر ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ أي ﺗﻘﺪﻳﺲ ﳍﻢ أوإﺟﻼل ،ﻓﻨﺴﺒﻮا إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺎ
ﻳﺪﻧﺲ ﺗﺎرﳜﻬﻢ وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻮ ﻋﻦ اﻟﺬوق.
وأﻣﺎ ﻋﻘﻴﺪة ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﻮرﻫﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ،ﻻ
ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪة اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ } :إﻧﺎ أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ ﻛﻤﺎ أوﺣﻴﻨﺎ إﱃ ﻧﻮح
واﻟﻨﺒﻴﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ وأوﺣﻴﻨﺎ إﱃ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وإﲰﺎﻋﻴﻞ وإﺳﺤﺎق وﻳﻌﻘﻮب واﻷﺳﺒﺎط{ ] ﺳﻮرة
اﻟﻨﺴﺎء[173:
ﻓﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺒﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﺣﺪ ،اﻟﻔﺮد اﻟﺼﻤﺪ،
إﻟﻪ اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ ،واﻹﳝﺎن ﺑﺎﳌﻼﺋﻜﺔ واﻟﺮﺳﻞ واﻟﻜﺘﺐ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ
اﳊﺴﺎب واﻟﺜﻮاب أواﻟﻌﻘﺎب وﻟﻜﻦ ﺗﻐﲑت ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻫﺬﻩ ﻣﻊ ﲢﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮراة  ،واﺧﱰاع
اﻟﺘﻠﻤﻮد ،وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت.ﻓﺎﻟﻴﻬﻮد ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺛﺎروا ﰲ وﺟﻪ أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ  ،ورﻓﻀﻮا
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﻢ  ،وﻃﺮﺣﻮا اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﱵ ﺟﺎء ﺎ ﻫﺆﻻء اﻷﻧﺒﻴﺎء  ،ﰒ ﻫﺎﲨﻮﻫﻢ ،وﻗﺘﻠﻮﻫﻢ
أﺣﻴﺎﻧﺎ ،واﺳﺘﺒﺪ ﻢ اﻟﻀﻼل واﳉﺤﻮد ،ﻓﻌﺒﺪوا ﻏﲑ اﷲ ،وأﻧﻜﺮوا اﻟﺒﻌﺚ ،وﻧﺴﺒﻮا ﻷﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ
ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﺪر ﻣﻦ أﻧﺒﻴﺎء أﺑﺪا.

وﻟﺬﻟﻚ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻟﺔ واﳌﺴﻜﻨﺔ وﺑﺎؤا ﺑﻐﻀﺐ ﻣﻦ اﷲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ { :ﰒ ﻗﺴﺖ
ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﳊﺠﺎرة أو أﺷﺪ ﻗﺴﻮة} ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة [74:وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ} :
أﻓﺘﺆﻣﻨﻮن ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻜﻔﺮون ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻤﺎ ﺟﺰاء ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻨﻜﻢ إﻻ ﺧﺰي ﰲ
اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﺮدون إﱃ أﺷﺪ اﻟﻌﺬاب وﻣﺎ اﷲ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن{[
ﺳﻮرةاﻟﺒﻘﺮة [85 :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ{ :ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎدوا ﳛﺮﻓﻮن اﻟﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻌﻪ وﻳﻘﻮﻟﻮن
ﲰﻌﻨﺎ وﻋﺼﻴﻨﺎ واﲰﻊ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻊ وراﻋﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢ وﻃﻌﻨﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻮ أ ﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﲰﻌﻨﺎ
واﻃﻌﻨﺎ واﲰﻊ واﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻜﺎن ﺧﲑا ﳍﻢ وأﻗﻮم وﻟﻜﻦ ﻟﻌﻨﻬﻢ اﷲ ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ﻓﻼ ﻳﺆﻣﻨﻮن إﻻ
ﻗﻠﻴﻼ}] ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.[46 :
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻳﺘﻀﺢ أن ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﳘﻠﻮا اﳌﺼﺪر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة وﻫﻮ
اﻟﺴﻤﺎء ،واﻧﺴﺎﻗﻮا ﺧﻠﻒ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ،ﻓﻘﺪ ﻣﺮت ﺑﺒﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﺣﺪاث ﺧﻄﲑة ،ﻣﻨﺬ
ﻋﺎﺷﻮا ﰲ ﻣﺼﺮ ،ووﻗﻌﻮا ﺑﲔ ﺷﻘﻲ اﻟﺮﺣﻰ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وﻧﻔﻮا إﱃ ﺑﺎﺑﻞ ،وﰲ ﻓﱰة اﻟﺼﺮاع
واﻟﺘﺸﺮد ﻛﺘﺒﻮا اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ ووﺿﻌﻮا اﻟﺘﻠﻤﻮد ،وﺑﺮﺗﻮﻛﻮﻻت ﺣﻜﻤﺎء ﺻﻬﻴﻮن-ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى
ﺑﻌﺪ-وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ اﳌﺼﺎدر اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ] .راﺟﻊ ﺑﺘﻮﺳﻊ:اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،د /أﲪﺪ
ﺷﻠﱯ ،ﺻـ ،155-140ط /ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ) ،اﳋﺎﻣﺴﺔ( ﺳﻨﺔ 1978م[.
واﻟﻴﻬﻮد أﻣﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﻢ ،ﺗﻜﺮﻩ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﻐﲑﻫﺎ ،ﻓﻬﻢ ﻋﺎﺷﺮوا اﳌﺼﺮﻳﲔ ،وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺄﺗﻠﻔﻮا ﻣﻌﻬﻢ  ،ﺣﱴ ﺟﺎءﻫﻢ "ﻣﻮﺳﻰ" ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،وأﺧﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺑﺮﻏﻢ
أ ﻢ ﺳﺎدوا أﻳﺎم "ﻳﻮﺳﻒ"  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -وﻛﺎن ﳝﻜﻨﻬﻢ أن ﳝﺘﺰﺟﻮا ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ
ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﻻزﻣﺘﻬﻢ ﺟﺒﻠﺘﻬﻢ ،ﻓﻠﻘﺪ ﻋﺎﺷﻮا ﰲ ﺑﻠﺪان ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺪدا
ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﺮودﻳﻦ أو ﳏﺎﻃﲔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﳌﻘﺖ.
وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻴﻬﻮدي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﺄوﺻﺎﻓﻪ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺬات ،واﻟﺘﻌﺼﺐ،
وﳏﺎوﻟﺔ ﻓﺮض اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﲟﻨﻬﺞ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲ ﻣﺴﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻴﻬﻮد
اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮا ﻟﻪ ﻛﺘﺒﺎ ﲢﺪد ﻟﻪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع.
ﻓﺎﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﺘﺤﺠﺮة ،أي أ ﺎ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ

أن اﳌﺘﺤﺠﺮات ﺳﺠﻞ ﺑﺎق ﻷﺷﻜﺎل اﳊﻴﺎة اﻟﱵ وﺟﺪت ﰲ اﻷﻋﺼﺮ اﳋﺎﻟﻴﺔ ] .دراﺳﺎت ﰲ
اﻷدﻳﺎن "اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ " د.أﲪﺪ ﻏﻠﻮش  ،ﺻـ  ،15ﺑﺘﺼﺮف[.
ﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ "ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻘﺎد"" :إن أﺻﺒﻌﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ وراء ﻛﻞ دﻋﻮة
ﺗﺴﺘﺨﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ  ،وﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﻫﺪم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ
ﲨﻴﻊ اﻷزﻣﺎن ،ﻓﺎﻟﻴﻬﻮدي"ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ" وراء اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺪم اﻷﺧﻼق واﻷدﻳﺎن،
واﻟﻴﻬﻮدي "دور ﻛﺎﱘ" وراء ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺮة ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﳌﺼﻄﻨﻌﺔ ،
وﳛﺎول أن ﻳﺒﻄﻞ آﺛﺎرﻫﺎ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻵداب و اﻟﻴﻬﻮدي"ﺟﺎن ﺑﻮل ﺳﺎرﺗﺮ" وراء
اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﻣﻌﺰزة ﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻔﺮد .ﳎﻨﺤﺎ ﺎ إﱃ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ] .
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻘﺎد  ،ﺟـ  ،14ﺻـ  ،141ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳌﺆﻟﻔﺎت اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻘﺎد ،ط /دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ،ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ[.
ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺮ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﺪراﺳﺔ
اﻵﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﳌﻦ ﺷﺎء أن ﻳﺪرس وﻳﻔﻜﺮ وﻳﻌﺘﱪ ،وﻟﻘﺪ ﺣﺎول ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻻ ﺗﻜﻮن
ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ اﻟﺴﻴﺌﺔﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،ﺑﻞ ﺷﺎءت ﳍﻢ أﻫﻮاؤﻫﻢ وﺳﻮﻟﺖ ﳍﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺷﻴﺎﻃﻴﻨﻬﻢ
أن ﻳﻄﺮﺣﻮا اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﲪﺄة اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺳﺪة واﳌﻨﻜﺮات واﻟﺮذاﺋﻞ ﻓﻨﻈﻤﻮا ﻟﺬﻟﻚ
اﳌﻨﻈﻤﺎت  ،وأﺳﺴﻮا اﳌﺆﺳﺴﺎت  ،وﻫﺬا ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ أ ﻢ ﺟﻨﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق ،إذ ﻛﻞ
رذﻳﻠﺔ ﻣﻦ رذاﺋﻠﻬﻢ اﳌﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺪورﻫﻢ واﳉﺎري ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺎ ،ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﲟﻬﺎر ﻢ
وﻛﻴﺪﻫﻢ أن ﳚﺮوا اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﺎ ،وﻳﻄﺒﻌﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ زراﻓﺎت ووﺣﺪاﻧﺎ ،ﺣﱴ ﺻﺎر اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻛﻠﻪ اﻟﻴﻮم  -إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﳑﻦ ﻋﺼﻢ اﷲ ورﺣﻢ-ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻳﻬﻮدي اﻟﺼﻔﺎت واﻷﺣﻮال ،وإن ﱂ
ﻳﻜﻦ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻳﻬﻮدي اﳉﻨﺲ واﻟﻨﺴﺐ ] ...ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ،
ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﳏﻤﺪ ﻧﺪا ،ﺻـ  ،209ﺑﺘﺼﺮف ،ط /دار اﻟﻠﻮاء ،أوﱃ  ،ﻋﺎم 1984م ،
ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  /اﻟﺮﻳﺎض[.
واﻟﻴﻬﻮد ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن إﻻ ﺑﺎﳌﺎدة وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻮﻳﺎت ﻋﻨﺪﻫﻢ ،وﻻ وزن ﻟﻸﺧﻼق وﻻ ﻧﺼﻴﺐ
ﻟﻠﺮوح ،وﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻤﺒﺎدئ ،وﻻ ﳏﻞ ﻟﻠﺼﺪق واﻟﻮﻓﺎء ،وﻻ وﺟﻮد ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ واﳊﻴﺎء ،ﻓﻬﺬﻩ
أﻣﻮر ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮد ،وﻻ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻢ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،وﻛﺬا ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ

ﻫﻲ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻟﻐﺮاﺋﺰ.
وﻫﺬا اﻹﳝﺎن ﺑﺎﳌﺎدﻳﺎت وﺣﺪﻫﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﺧﻼق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﳝﺎن اﻟﺪﻳﲏ ،ﻷن ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وراء اﳌﺎدة واﻟﻐﻴﺒﻴﺎت،
وﻣﻨﻪ "اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ" وﻟﺬا ﻧﺮى اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻐﻠﺒﺔ اﳌﺎدة وﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ
وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻴﺲ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ أن ﻛﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮراة أﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ،ﻓﻠﻢ ﺗﺬﻛﺮ
اﻟﺘﻮراة ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮة ،وﻻ ﻋﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ وﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﺟﻨﺔ وﻻ ﻧﺎرا ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺪ ﺑﻪ اﶈﺴﻨﲔ
ﻣﺎدي دﻧﻴﻮي ﻓﺤﺴﺐ ] .ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﺻـ ،212-211
ﺑﺘﺼﺮف[ .وذﻛﺮ اﻵﺧﺮة ﱂ ﻳﺮد ﰲ ﻧﺺ واﺣﺪ أو ﺻﺮﻳﺢ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﺷﺎرات
ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ) آﺧﺮ ﻢ آﺧﺮ ﺎ( ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﺆول إﱃ ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ.
"وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﳘﻬﻢ ،وﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﻬﻢ  ،واﳌﺎدﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﻢ اﻷﲰﻰ ،ﺑﻞ
ﺷﻌﺎرﻫﻢ اﻟﺬى ﻳﺴﲑون وراءﻩ ﻻ ﻳﻀﻠﻮن ﻋﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺻﺎروا ﻧﻔﻌﻴﲔ أﻧﺎﻧﻴﲔ ﻳﻬﺪﻣﻮن اﳌﺒﺎدئ
ﻣﻦ أﺟﻞ ذوا ﻢ وﻳﺪوﺳﻮن اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﺤﻤﻠﺘﻬﻢ أﻧﺎﻧﻴﺘﻬﻢ
وﻧﻔﻌﻴﺘﻬﻢ أن ﻳﺴﻠﻜﻮا ﻛﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻠﺘﻮ ،وﻛﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎل واﳌﻨﺎﻓﻊ ،
ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻮرﻋﻮا ﻋﻦ اﻟﻜﺬب واﳋﺪاع واﻟﻐﺶ واﻟﻨﻔﺎق واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ"] اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺻـ .[215
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺘﻮراة ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﻢ ﻓﺘﻘﻮل ":ﻷ ﻢ -أي اﻟﻴﻬﻮد -ﻣﻦ ﺻﻐﲑﻫﻢ إﱃ ﻛﺒﲑﻫﻢ ﻛﻞ
واﺣﺪ ﻣﻮﻟﻊ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ وﻣﻦ اﻟﻨﱯ إﱃ اﻟﻜﺎﻫﻦ  ،ﻛﻞ واﺣﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺬب ] ".ﺳﻔﺮ ارﻣﻴﺎء ،
اﺻﺤﺎح[(13) ،
وﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة ":ﻻ ﳒﺪ ﰲ اﻟﻴﻬﻮد إﻻ اﻟﺮﻳﺎء ،وﻣﻠﻖ اﻷﻗﻮﻳﺎء واﻟﻨﻔﺎق،
وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﻮل ﻣﻴﺪان وﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻴﺪان ،وﻟﻘﺪ أﺷﺎﻋﻮا اﻟﻨﻔﺎق ﰲ اﻷرض ﺣﱴ ﺗﻮﻫﻢ اﻟﻨﺎس
أن ﻣﻦ ﱂ ﻳﻨﺎﻓﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻴﺲ ،وﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻤﻠﻖ ﱂ ﻳﺆت اﳊﻜﻤﺔ  ،وﻣﻦ ﱂ ﻳﺪاﻫﻦ ﻓﻬﻮ أﲪﻖ،
وﻣﻦ ﱂ ﳝﺎﱄء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ ﻓﻬﻮ داع إﱃ اﻟﻔﺘﻨﺔ ،ﻣﺜﲑ ﻟﻠﺴﻮء ،وﻣﻦ ﳚﻬﺮ ﺑﺎﳊﻖ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺎﻧﺪ
ﻣﺜﲑ ﻟﻠﺸﻐﺐ..
إﱃ أن ﻗﺎل :وﻟﻘﺪ ﻧﺸﺮوا اﻟﻨﻔﺎق ﰲ اﻷرض ﻛﻠﻬﺎ وﺑﺜﻮا ﻟﻪ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺑﺄﲰﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔ  ،ﻓﻤﺮة ﺑﺄﻧﻪ

اﳊﻜﻤﺔ وأﺧﺮى ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻜﻴﺲ ،وﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ،ﺣﱴ أﺷﺎﻋﻮا ﺑﲔ اﻟﻨﺎس أن
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﺧﻼق ﻻ ﳚﺘﻤﻌﺎن ،وذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺰور ،وﻟﻘﺪ ﻗﺮر اﳊﻜﻤﺎء ﺣﻘﺎ وﺻﺪﻗﺎ أن ﻣﻦ
ﻳﻘﻮل إن اﻷﺧﻼق ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ اﻷﺧﻼق وﻻاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻫﻲ واﻷﺧﻼق ﻣﺘﻼزﻣﺘﺎن ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻼن ] ".ﳎﻠﺔ ﻟﻮاء اﻹﺳﻼم ،ﻋﺪد ﺷﻌﺒﺎن ،
1387ﻫـ  ،ﺻـ .[722
ﺗﺮاﻫﻢ ﻳﻨﺎﻓﻘﻮن اﻷﻗﻮﻳﺎء واﻟﻜﱪاء واﳊﻜﺎم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ أﻃﻤﺎﻋﻬﻢ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻏﺮاﺿﻬﻢ اﳌﺎدﻳﺔ
اﻟﺪﻧﻴﺌﺔ ،وﻳﻐﺪرون ﺑﺎﻟﻌﻬﻮد ،وﳜﻮﻧﻮن اﻷﻣﺎﻧﺎت وﻳﻔﺠﺮون ﰲ اﳋﺼﻮﻣﺔ ،وﺗﻠﻚ أﻫﻢ ﺧﺼﺎل
اﻟﻨﻔﺎق ﲡﻤﻌﺖ ﰲ اﻟﻴﻬﻮد وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺧﺼﻠﺔ اﻟﻜﺬب ،إ ﺎ ﺷﺮ ﺻﻔﺔ ﻳﺘﺼﻒ ﺎ إﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻬﻮ أﺳﺎس اﻟﻨﻔﺎق واﻟﻜﻔﺮ واﻟﻔﺴﺎد .وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ أﺳﺴﻮا ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻢ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وأﻗﺎﻣﻮا ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ..ﻟﻘﺪ اﻋﻮﺟﺖ ﻧﻔﻮس اﻟﻴﻬﻮد ﻓﺄﺑﺖ إﻻ
أن ﲢﻮل ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ إﱃ ﺟﺤﻴﻢ  ،وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻮق ﺑﲏ آدم -وﻟﻮ
ﻋﻠﻰ ﲨﺎﺟﻢ اﻟﺒﺸﺮ وأﺷﻼﺋﻬﻢ -ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮوب
اﳌﺪﻣﺮة ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ،ﻓﻤﺎذا ﻓﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺗﻘﻀﻰ ،أو ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ؟ وﻣﺎ
أﻗﺎﻣﻮا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت؟ﰱ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﺟﻮاب ﳐﺘﺼﺮ ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻊ اﳌﺴﻴﺢ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،واﷲ اﳌﻮﻓﻖ.

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ أو "ﺟﺬور اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻬﻮدي"
إذا درﺳﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻠﻌﱪة واﻟﻌﻈﺔ وﺗﻌﻤﻘﻨﺎ ﰲ أﻏﻮارﻩ ،ورﺣﻨﺎ ﻧﺪرس ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺪوﻧﺎ ﻟﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﻮﺗﻪ وﻣﻜﺎﻣﻦ ﺿﻌﻔﻪ وﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﺧﻄﻄﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺆاﻣﺮاﺗﻪ اﻟﻜﻴﺪﻳﺔ  ،ﻓﺈن اﻟﻴﻬﻮد
ﻳﻜﻮﻧﻮن ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.وﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻞ{ :ﻟﺘﺠﺪن أﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﺪاوة ﻟﻠﺬﻳﻦ
آﻣﻨﻮا اﻟﻴﻬﻮد واﻟﺬﻳﻦ أﺷﺮﻛﻮا}]ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺻـ .[219 ، 218ﻳُﺴﺘﻘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﻢ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪاﻳﺔ ﺗﺎرﳜﻬﻢ ،واﻟﻴﻬﻮد ﻣﻨﺬ أن وﺟﺪوا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻫﻢ ﻳﻐﻠﻔﻮن ﺗﺎرﳜﻬﻢ ﺑﺎﻷﺳﺮار واﻷﻟﻐﺎز ،وﻳﻈﻬﺮون ﻣﻦ أﻣﻮر ﺣﻴﺎ ﻢ ﻏﲑ ﻣﺎ
ﻳﺒﻄﻨﻮن.ﻓﺘﺎرﳜﻬﻢ ﻛﻠﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺻﺮاﻋﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ إﻣﱪاﻃﻮرﻳﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ  ،وأﻣﻢ ﻛﺒﲑة ﻛﺎﻧﻮا

ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻛﻨﻔﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ذات ﻧﺸﺎط أوﺳﻊ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎ ﺎ ،وأﻃﻤﺎع
أﻛﱪ ﻣﻦ أن ﲢﺘﻤﻠﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺎت واﻟﺸﻌﻮب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺘﻠﻰ ﺎ ،ﻓﻠﺠﺄوا ﻟﺬﻟﻚ
إﱃ أﺳﻠﻮب اﻟﻀﻌﻴﻒ اﳌﺴﺘﻀﻌﻒ اﳌﺮاود ،أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺬب واﻟﻐﺶ واﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳋﻔﺎء ،
واﻧﺴﺤﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﳜﻬﻢ ﻛﻠﻪ  ،ﻓﻼﻳﻌﺮف اﻟﻌﺎﱂ ﺣﺘىﺎﻟﻴﻮم ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﻴﻬﻮد ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻴﻬﻮد ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪون ؟ وﻣﺎذا ﻳﺮاد ﻣﻨﻬﻢ؟
ﻓﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮد إذاً ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﻬﻢ ﻏﺎﻣﺾ ﻻ ﻳُﻌﺮف ﻣﻨﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺠﻪ اﻟﻨﺎس أو ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ
اﻟﻴﻬﻮد ﳍﻢ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻃﺒﺎق ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻒ واﻟﺘﻌﺎﱃ واﻟﻀﻼل واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ،ﺣﱴ اﻟﺘﻮراة اﻟﱵ
ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ و ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻴﻬﻮد اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﺮاﻓﺎت واﻷﺳﺎﻃﲑ وﻋﻠﻰ
أﻣﻮر ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ ،وﻣﻠﺌﺖ ﺑﺎﻟﻜﺬب واﻟﺰﻳﻒ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻛﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮد -
أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
ﻟﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺪﳝﺎ  -وﻣﺎ زاﻟﻮا ﳛﺎوﻟﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎ -ﻫﺪم اﻟﻔﻮارق واﳊﺪود ﺑﲔ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻌﱪاﻧﻴﲔ وﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺴﺎﻣﻴﲔ واﳌﻮﺳﻴﲔ ﻟﻴﺪﺧﻠﻮا ﰲ روع اﻟﻨﺎس أ ﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ
أﺳﺒﺎط ﻳﻌﻘﻮب )إﺳﺮاﺋﻴﻞ( ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻌﻮا ﺑﻨﺴﺒﻬﻢ إﱃ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ "أﰊ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ  ،ﻓﻬﻢ
ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺷﺮف ﺟﻨﺴﺎ ،واﻵﺻﻞ ﻧﺴﺒﺎ ،واﻷﺻﺪق دﻳﻨﺎ ،ﻓﻬﻢ اﻷﺻﻞ وﻫﻢ ﺷﻌﺐ اﷲ
اﳌﺨﺘﺎر  ،وﻣﺎ ﻋﺪاﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب ﻟﻴﺴﻮا إﻻ ﺟﺪاول ورواﻓﺪ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻨﻬﻢ وﺗﺼﺐ
ﻓﻴﻬﻢ.
إ ﺎ ﻋﻘﺪة اﻟﻨﻘﺺ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﺖ ﰲ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻨﺬ أن وﺟﺪوا ،ﻓﺄورﺛﺘﻬﻢ ﺣﺐ اﻟﺘﻌﺎﱄ واﻟﻔﺨﺮ
اﻟﺰاﺋﻒ ﻟﺪرﺟﺔ أ ﻢ ﻣﺎﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺰﻋﻤﻮن ﺑﺄن )اﻟﻐﻮﻳﻴﻢ( أو ) اﳉﻮﻳﻴﻢ( أي " اﻷﻏﻴﺎر " ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮا
ﻋﻠىﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﺸﺮ إﻻ ﻟﻴﺨﺪﻣﻮﻫﻢ وﻳﺴﺒﺤﻮا ﲝﻤﺪﻫﻢ  ،وﻟﻴﻌﱰﻓﻮا ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻻﻳﺰاﻟﻮن
ﻳﺰﻋﻤﻮن ﺑﺄن ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻷﻏﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺎل وﻣﺘﺎع إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺧﺎﻟﺺ ﳍﻢ  ،ﳚﺐ اﺳﱰدادﻩ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﳑﻜﻨﺔ  ،أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﲑ أﺧﻼﻗﻴﺔ.
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﱰﻫﺎت ،ﺳﻮى أن اﻟﻴﻬﻮد ﻛﺎﻧﻮ ﻳﺸﻌﺮون دوﻣﺎ ﺑﺸﻌﻮر اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،
ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﳜﻬﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺿﻌﻔﺎء ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﲔ  ،ﻻ وزن ﳍﻢ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ

ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨـﺰﻟﻮن ﰲ ﻛﻨﻔﻬﻢ وﻳـﺤـﺘﻤـﻮن ﲝـﺮا ـﻢ .
ﻓﻌﻮﺿﻮا ذﻟﻚ ﺑﻔﺨﺮ زاﺋﻒ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺮﻫﻬﻢ اﻟﻨﺎس وﻧﺒﺬوﻫﻢ  ،وﳍﺬا ﻃﺎردﻫﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺬ أن
ﺣﺎوﻟﻮا ﺗﺴﻠﻘﻪ  ،وﻋﺰﳍﻢ ﺣﻘﺪﻫﻢ ،وإﺟﺮاﻣﻬﻢ ﻣﻨﺬ أن ﺣﻠﻮا ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻗﺎل ﻓﻴﻬﻢ
" ﺟﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮن"" :ﻛﺎن ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﺧﻼﻃﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب ﺟﺎﳏﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪوﻳﺔ
ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺻﻐﲑة ﺗﻘﻮم ﺣﻴﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰو و ﺐ اﻟﻘﺮى اﻟﺼﻐﲑة ﺣﱴ
ﺗﻘﻀﻰ ﻋﻴﺸﺎ رﻏﻴﺪا ﻟﺒﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﰒ ﺗﻌﻮد إﱃ ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻴﻪ واﻟﺒﺆس" ].اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﳊﻀﺎرات اﻷوﱃ ﻟﻐﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮن ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  :ﺧﻄﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ) ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﻞ( ﺻـ
.[22
وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻀﻄﻬﺪون وﻳﻌﺬﺑﻮن وﻳﻨﻔﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﻢ وﺣﻘﺪﻫﻢ وإﺟﺮاﻣﻬﻢ  ،وﻣﺎ ﳛﺪث
اﻵن ﰲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﲑ ﻣﺜﺎل ﻋﻠىﺬﻟﻚ .
ﻫﺬا..وﻻ ﻧﺸﺬ وﻻﻧﺸﻄﺢ إذا رﺣﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺑﺄن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺑﻘﺪم اﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﻬﻲ
أﻗﺪم ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻌﺸﺮات اﻟﻘﺮون ،وﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟
إن ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻳﺮﺟﻊ  -ﰲ اﻷﺻﻞ -إﱃ "ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح" واﻟﺬي أﺧﺬت ﻣﻨﻪ
اﺳﻢ " اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ" اﻟﱵ ﻳﻄﻨﻄﻦ ﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم ،واﻟﱵ ﺗﻠﻘﻔﺘﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
وأﺳﻘﻄﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎءت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ وﳐﻄﻄﺎ ﺎ  ،وﺣﻘﺪﻫﺎ أﻳﻀﺎ ،وﻧﺴﺠﺖ ﺣﻮﳍﺎ
اﳋﺮاﻓﺎت واﻷﺿﺎﻟﻴﻞ اﻟﱵ ﺣﻮر ﺎ وﻃﻮر ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺪا ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﻠﺠﻬﻼء واﻟﺴﺬج واﻟﺒﺴﻄﺎء.
وﺗﻜﻤﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮ ﺎ اﻟﺘﻮراة اﶈﺮﻓﺔ  ،إ ﺎ ﻗﺼﺔ " ﺳﺎم وﺣﺎم  ،وﻳﺎﻓﺚ
 ،وأرﻓﻜﺸﺎذ" ﺗﻠﻚ اﻟﱵ أراد ﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺪﳝﺎ ،واﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎد ﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﱂ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺞ ﻣﺆﻟﻔﻮ اﻟﺘﻮراة ﻗﺼﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻠﻔﻘﺔ ،ﻣﺆداﻫﺎ أن "ﺣﺎﻣﺎ" وﻫﻮ أﺑﻮ ﻛﻨﻌﺎن،
ﺟﺪ اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﲔ ـ ﻛﻤﺎ ﺗﺰﻋﻢ اﻟﺘﻮراة -أﻧﻪ رأى أﺑﺎﻩ ﰲ ﺧﻴﻤﺘﻪ ﺳﻜﺮان ﻳﺮﻗﺺ ﻋﺎرﻳﺎ ،ﻓﺄﺧﱪ
إﺧﻮﺗﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع "ﺳﺎم" -ﺟﺪ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ -ﻛﻤﺎ ﺗﺰﻋﻢ اﻟﺘﻮارة أﻳﻀﺎ -ﺑﻠﺒﺎﻗﺘﻪ
وذﻛﺎﺋﻪ ،أن ﻳﻐﻄﻲ ﻏﺒﺎوة أﺧﻴﻪ ،وﺳﻮأة أﺑﻴﻪ ،وﳍﺬا ﻓﺈن "ﻧﻮﺣﺎ" ﺣﲔ أﻓﺎق ﻣﻦ ﺳﻜﺮﺗﻪ وﻋﻠﻢ
ﺑﺎﻷﻣﺮ ،دﻋﺎ ﻋﻠﻰ "ﺣﺎم" ﺑﺄن ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻹﺧﻮﺗﻪ ،وأن ﺗﺼﺒﺢ ذرﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﺒﻴﺪا

ﻟﺬرارﻳﻬﻢ ] .اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ ،ﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،إﺻﺤﺎح  (27-20) 9ﺑﺘﺼﺮف[.وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻓﺄﺑﻨﺎء "ﺣﺎم" -أي اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻮن اﻟﻌﺮب -أﻧﺬال ،أﻏﺒﻴﺎء ،ﻣﻠﻌﻮﻧﻮن ،وأﺑﻨﺎء "ﺳﺎم" -أي
ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ -ﻛﺮﻣﺎء ،أذﻛﻴﺎء ،ﺑﻌﻴﺪون ﻋﻦ اﻟﻠﻌﻨﺔ.
وﻣﺎ ﺟﻨﺲ اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﲔ اﳌﻠﻌﻮن -ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺳﻔﺮ أﺷﻌﻴﺎء  ،واﻟﻘﻀﺎة -إﻻ ذﻟﻚ
اﳉﻨﺲ اﻟﺬي ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ ﻋﱪ اﻟﻘﺮون ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أب اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
واﳊﻀﺎرة.
وﻫﺬا -ﻛﻤﺎ ﺗﺮى -دس رﺧﻴﺺ  ،وﻣﺰاﻋﻢ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ .وﻟﻘﺪ ﺗﻠﻘﻒ
اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ واﳌﺨﺎدﻋﻮن واﳌﺨﺪوﻋﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻨﺎدوا ﲟﺎ ﻧﺎدي ﺑﻪ آﺑﺎؤﻫﻢ وأﺟﺪادﻫﻢ ﰲ
ﺗﻮرا ﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬـﻢ  ،ﻓﺰﻋﻤﻮا ﺑﺄن ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﻠﻚ إﳍﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﳍﻢ  ،وأن ﻋﺮب ﻓﻠﺴﻄﲔ-
أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﲔ -ﻋﺒﻴـﺪ ﺧﻠـﺺ ﻟﺴﻴﺎد ﻢ  " ،ﻓﺤﺎم" -أﺑﻮﻛﻨﻌﺎن -ﻣﻠﻌﻮن ،واﷲ ﻗﺪ وﻋﺪ
أﺑﺎﻫﻢ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ" -ﻛﻤﺎ وﻋﺪ إﺳﺤﺎق وﻳﻌﻘﻮب وﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﺄن اﻷرض
واﳌﺎل ﻷﺑﻨﺎء "ﺳﺎم" اﻟﺸﺮﻓﺎء اﻷﺧﻴﺎر ،وﻟﻴﺲ ﻷﺑﻨﺎء "ﺣﺎم" اﻷﻧﺬال اﻷﺷﺮار إﻻ اﳋﺰي
واﻟﻌﺎر!!
وﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ أن ﻫﺆﻻء ﺣﲔ ﻳﻌﺪون اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻳﻀﻌﻮن اﻟﻌﺮب واﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﲔ
ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ -وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ -ﻣﻊ أن اﻟﺘﻮراة ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺄ ﻢ "أوﻻد ﻛﻨﻌﺎن ﺑﻦ ﺣﺎم" وﻟﻴﺴﻮا
"ﺑﺄوﻻد ﺳﺎم" ،ﻓﻬﻞ اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻮن ﻣﻦ ﻧﺴﻞ "ﺳﺎم" أم ﻣﻦ ﻧﺴﻞ "ﺣﺎم أﺑﻮﻛﻨﻌﺎن"؟!! واﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
 ،واﻟﻼﺳﺎﻣﻴﺔ دﻋﻮة ﺣﺪﻳﺜﺔ اﺧﺘﻠﻘﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﺑﻼد اﻟﻐﺮب -ﰲ أورﺑﺎوأﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص -
ﻟﻴﺴﱰوا ﺎ ﻋﻮرا ﻢ وﺳﺨﺎﺋﻤﻬﻢ  ،وﻟﻴﺤﺼﻠﻮا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﺔ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺘﺨﻠﺼﻮا
ﺎ ﻣﻦ أﻋﺪاﺋﻬﻢ وﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻢ ﺑﺰﻋﻢ أن اﻟﻌﺪاء اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮﻩ اﻷﻏﻴﺎر ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻴﻬﻮد وﺣﻘﺎر ﻢ  ،وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺎء ﺟﻨﺴﻬﻢ واﺗﺴﺎع ﻣﺪارﻛﻬﻢ ،وﺗﻔﺮدﻫﻢ ﺑﺎﻣﺘﻼك
اﻟﺜﺮوة واﳌﺎل!!.
واﻟﻐﺮﻳﺐ أن اﻟﺬي اﻓﱰى ﻓﺮﻳﺔ"اﻟﻼﺳﺎﻣﻴﺔ" ﻫﺬﻩ ،ﻫﻢ ﻳﻬﻮد ﻣﻦ ﺷﺮق أورﺑﺎ ﻻ ﳝﺘﻮن ﻟﻠﻌﱪاﻧﻴﲔ
وﻻ ﻟﺒﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺼﻠﺔ ،ﻷ ﻢ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻣﻐﻮﻟﻴﺔ ﺗﱰﻳﺔ ﺧﺰرﻳﺔ ،ﻓﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ ﻧﺴﻞ"ﺳﺎم"

اﳌﺰﻋﻮم ،ﻓﻴﺰﻋﻤﻮن وﺟﻮد اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ !.ﻓﻠﻢ إذاً اﺧﱰع اﻟﻴﻬﻮد
ﻓﺮﻳﺔ"اﻟﻼﺳﺎﻣﻴﺔ"ﻟﻐﲑﻫﻢ؟
ﻟﻘﺪ اﺧﱰﻋﻮﻫﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﻧﺴﺞ ﺧﻴﺎﳍﻢ ،وﻛﻤﺎ ﻗﺎل"ﻫﺮﺗﺰل" ):ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ
"اﻟﻼﺳﺎﻣﻴﺔ" ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﳚﺎدﻫﺎ( وﻫﺮﺗﺰل ﻫﺬا ﻳﻌﺮف ﲤﺎﻣﺎ أﺑﻌﺎد ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬا.
إن اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺪ اﺿﻄﻬﺪوا وﻋﺬﺑﻮا وﻟﻮﺣﻘﻮا  ،ﻷ ﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﻃﻴﻠﺔ ﺗﺎرﳜﻬﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ أن
ﻳﺘﻬﺠﻮا ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﻜﺮﱘ  ،وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻬﻀﻤﻮا ﺣﱴ اﻵن ﻛﻠﻤﱴ
اﳊﻖ واﻟﻌﺪل .وﻣﻦ ﰒ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻛﻠﻤﺔ"اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ" )ﺻﺎﺑﻮﻧﺎ( ﻳﻐﺴﻠﻮن ﺑﻪ ﻋﺮق أﺑﺪا ﻢ
اﻟﻨﺘﻨﺔاﻟﱵ ﻻﺣﻘﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ اﻟﺒﺸﻌﺔ وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺈ ﻢ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﻴﻬﻮد ،ﻣﻊ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﲔ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻷﺻﻮل ﺳﺎﻣﻴﺔ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ اﳌﺼﻄﻨﻊ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
وﻏﲑﻩ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺘﺒﺠﺢ اﻟﻴﻮم ﺑﺄ ﺎ ﻣﻨﺎرة اﻟﺸﺮق ،اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻹﺣﻴﺎﺋﻪ وﺑﻌﺜﻪ ،وﻣﻮﺋﻞ
" اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ" ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﱂ ﺗﺴﻤﻊ ﺎ .ﻓﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﳊﺎﻗﺪة أﺣﻴﺖ -وﻣﺎ
زال ﲢﲕ -ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎزﻳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﳌﺘﻐﻄﺮﺳﺔ  ،واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي
اﳌﺘﻌﺎﱄ ،ﻓﻬﻞ ﺣﻘﺎ ﻣﺎ ﺗﺰﻋﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ اﻟﻴﻬﻮد؟!!!] ﺟﺬور اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻬﻮدي،
ﺗﺄﻟﻴﻒ /داؤد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻔﻮ ﺳﻨﻘﺮط ،ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺑﻨﺎء ﻳﻬﻮذا ﰲ اﳋﻔﺎء) (1ﺻـ ، 53-11
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر  ،ط /دار اﻟﻔﺮﻗﺎن " ،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ"ﺳﻨﺔ 1408 :ﻫـ1987 /م[.
الباب األول :المنظمات اليھودية )بصفة عامة(
الفصل األول" :المصادر المقدسة لدي اليھود"
مدخل :مصادر المنظمات اليھودية :أو منابع الفكري اليھودي :للفكر اليھودي منبعان رئيسان :ھما
"التوراة والتلمود" والعديد من روافد خرجت منھما أو تأثرت بھما مثل" بروتوكوالت حكماء-
حمقاء -صھيون" وكتاب"الدولة اليھودية" لھيرتزل ،وكتاب "األمير" لميكافيللي ،وغيرھا ،فمعظم
كتاب اليھود والمتھودين القدامى منھم والمحدثين -فيما عدا من كتب منھم في العلوم البحتة-قد تأثروا
بالتوراة والتلمود تأثرا عظيما ،ألنھم يربون عليھما صغارا ،وقلما تجد كاتبا يھوديا أو متھودا ال
يضع التوراة والتلمود نصب عينيه عند ما يكتب ،فھما المنبع والمصب لكل يھودي أو متھود.

ونأخذ إشارات سريعة حول أھم ھذه المصادر  ،وفيما يرتبط بموضوع بحثنا ،لبيان المصدر العقدي
الذي ترتب عليه الجانب العملي فيما قام به اليھود -ويقومون به -من أدوار مع غيرھم ،ال تنحصر
في المسيحية والمسيحيين وحدھم ،بل مع العالمين.
المبحث األول) :التوراة( أو العھد القديم :
التوراة لفظة مأخوذة من تورة-بالعبرانية -معناھا :الھدى واإلرشاد،
والتوراة الحقيقية ھي الصحف التي أنزلت على موسى  ،وقد ضاعت في ثنايا التوراة المحرفة التي
بين يدي اليھود ،وأما ما جاء قبل صحف موسى وما جاء بعدھا من رساالت األنبياء والرسل فإنھا
ليست من التوراة في شىء .فھل التوراة التي بين أيدي اليھود ھي صحف موسى؟ وھل ھي صوت
السماء إلى األرض؟ إن من يطلع على التوراة التي بين أيدي اليھود يجدھا جماعا بكل ما زعم اليھود
أنه أنزل على جميع األنبياء والرسل منذ آدم وحتى ظھور المسيح".
ويفجع دارس التوراة للوھلة األولى بما يرى فيھا من سخافات وأخيلة ومخازي وخرافات.يفجع وھو
يراھا تتكلم عن ﷲ  ،وكأنھا تتكلم عن شخص عادي ،يخطئ ويصيب ،ويتعب ويجھل ويحزن،
ويأكل ويشرب ،وينام ويمشي...الخ
لقد أنزل اليھود ﷲ من عليائه ووضعوه في مرتبة البشر ،كي يحطموا الحواجز بينھم وبينه ،ويحملوه
من آثامھم وشرورھم ما يشاءون.
و"يھوه"إله قبلي متوحش ،متعطش لشرب الدماء ،إنه إله أناني متحيز يعمل لمصلحتھم وحدھم،
واإلضرار بغيرھم من الشعوب ،وھم شعبه المختار ،وحتى بقية البشر لم يخلقھم"يھوه"على
صورتھم التي ھم عليھا إال لخدمة شعبه المختار.
إنه إله جشع طماع ،يحب الذھب والمال ،ويأمر شعبه المختار بجمعه واقتنائـه بـأية وســيلة .
لقد ندم -رب التوراة -حين سمح بتشتيت شعبه ،وتدمير ھيكله ،فبكى وصاح ولطم خديه ،لقد وعد
)يھوه( من زعموا أنھم أجدادھم "إبراھيم وإسحاق ويعقوب" بملك فلسطين ،ملكا لھم وألبنائھم
وأحفادھم من بعدھم ،ليس أرض فلسطين وحدھا ،بل وما بين النھر الكبير)الفرات( ونھر
مصر)النيل(  ،وليس ھذا فحسب بل وكل أرض تدوسھا بطون أقدامھم!!.
ھذا بعض ما جاء في توراة اليھود عن إلھھم)يھوه( إنه عبد ذليل لھم  ،ليس له عمل إال خدمتھم وتنفيذ
أغراضھم  ،إنه يسكت عن جرائمھم  ،بل يحثھم عليھا  ،إنه يخشاھم وال يخشونه ،وال يتراجع لھم
وھم ثبت في جرائمھم وسخائمھم ومخاذيھم !!.
ولھذا حرصت أسفار العھد القديم منذ البداية على تميز الكھنة على سائر الناس حتى يحملوا
"التلمود"ما ناءت"التوراة" بحمله ،فأعفوھم من القتال ودفع الضرائب ،ومنحوھم من االمتيازات
والحقوق ما لم يمنحه ﷲ لنبي من أنبيائه ،وذلك كي يكون عندھم الوقت والجھد للخلط والتزييف
والتضليل.
إن قارئ التوراة يفجع أيضا وھو يراھا تتكلم عن األنبياء  ،وكأنھا تتكلم عن مجرمين سفاحين ،وزناة
قوادين ،يشربون الخمر ،ويعبدون األصنام ،ويحبون الدسائس والمؤامرات .ولو شئنا أن نعد
المخازي والجرائم التي ألصقھا األحبار في توراتھم باألنبياء والرسل وبغيرھم من الناس لضاق بنا
المجال.

فمدونوا التوراة كان لھم ولع خاص بالحض على سفك الدماء وھتك األعراض واغتصاب األموال،
والحديث عن الزنا ،خاصة بالمحارم  ،وكذا اللواط والمساحقة ومواقعة البھائم ،حتى خلطوا المالذ
بالطقوس الدينية ،وغدت ضروب البغاء لونا من التكريم ،وغدا السكر نوعا من العبادة!!.
وإن من يقرأ التوراة يفجع كذلك وھو يراھا تتطاول على الشعوب وتطالب باالنتقام منھم ،بينما تزھو
بشعب ﷲ المختار!!
يفجع وھو يراھا تزيف التاريخ  ،فتقلب الحقائق أو تزورھا ،وتتغاضى عن أبسط قواعد العقل
والمنطق ،فتسطر التوراة اآلتي " :حين تقرب من مدينة لكي تحاربھا استدعھا للصلح ،فإن أجابتك
فكل الشعب الموجود فيھا يكون للتسخير  ،وإن لم تسالمك وعملت معك حربا فحاصرھا ،وإذا دفعھا
الرب إلھك إلى يدك فاضرب جميع ذكورھا بحد السيف ،أما النساء واألطفال والبھائم وكل ما في
المدينة فتغنمھا لنفسك ،ھكذا تفعل بجميع المدن البعيدة عنك ،وأما مدن ھؤالء الشعوب التي يعطيك
إلھك الرب نصيبا فال تستبق منھم أحدا ،بل تحرمھا تحريما:الحثيين ،والعموريين،والكنعانيين،
والفرزيين،والحوريين ،واليبوسيين ...كما أمرك الرب إلھك] .العھد القديم ،سفر التثنية ،اإلصحاح
)[(20
وكذلك "وإذا أدخلك الرب إلھك األرض التي أنت سائر إليھا لترثھا ،واستأصل أمما كثيرة من أمام
وجھك وضربتھم  ،فأبسلھم إبساال ،ال تقطع معھم عھدا ،وال تأخذك بھم رأفة ،وال تصاھرھم ،بل كذا
تصنعون بھم :تنقضون مذابحھم ،وتكسرون أنصابھم ،وتقطعون غاباتھم ،وتحرقون بالنار تماثيلھم"]
سفر التثنية ،اإلصحاح (6-1)7) ،بتصرف[.
وتقول:وأھلكوا جميع ما في المدينة)أريحا( من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والحمير بحد
السيف ،وأحرقوا المدينة وحميع ما فيھا بالنار إال الذھب والفضة وآنية النحاس والحديد  ،فاجعلوھا
في خزانة الرب ] .سفر يشوع :اإلصحاح[(21،22) 6
"وقال يشوع لقواد رجال الحرب الذين ساروا إلى مصر :تقدموا ،وضعوا أقدامكم على رقاب ھؤالء
الملوك"] سفر يشوع :اإلصحاح )[(6
"وكلم الرب موسى قائال :وإن لم تطردوا سكان األرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منھم أشواكا
في أعينكم  ،ومناخس في جنوبكم"]سفر العدد ،اإلصحاح )[(33
*فأين ھذا من النصائح الغالية التي أوصى بھا "أبو بكر الصديق رضي ﷲ عنه" الجيوش التي
سيرھا لتحرير العراق وبالد الشام من الفرس والروم ،بأال يقتلوا النساء والشيوخ واألطفال ،وأال
يبقروا البطون ويقطعوا األشجار ،ويقتلوا الحيوان ..وأن يعاملوا شعوب البالد المفتوحةبالحسنى؟!!
إن ما زعموه في التوراة يذكرنا بمذابح اليھود في دير ياسين ،وناصر الدين ،والجورة ،والطنطورة،
وكفر قاسم ،وصبرا وشاتيال...وأحيرا -وليس آخرا -جينين!!..
ھذا...ولقد بُدئ بتدوين التوراة بصورة متصلة جادة في األسر البابلي في القرن السادس قبل الميالد
وما بعده ،حين كان اليھود يعيشون عيشة أسر ونفي وذل ،فأراد أحبارھم وحاخاماتھم بذلك إذكاء
روح المقاومة والحمية فيھم ،وبعث األمل بالخالص والعودة في نفوسھم ،فخلعوا عليھم من الصفات
ما ليس فيھم ،ووعدوھم بما ليس لھم ،وصبوا جام غضبھم على أعدائھم ،واستمطروا اللعنات على
مضطھديھم ومبغضيھم  ...وھكذا كتبت التوراة بأقالم حاقدة ،وحبر مسموم ،وصدور تغلى

بالكراھيةوالحقد ،فبعدوا بذلك كثيرا عن جادة الصواب ،وحلت رقاعات األحبار محل رساالت
األنبياء ،وھكذا كان.
عندما بدأ أحبار اليھود يدونون التوراة كانوا أمام ثالثة حوافز نفسية:
الحافزاألول :أنھم كانوا في األسر جماعة مضطھدة معزولة  ،بحاجةإلى تعبئة روحية عالية تمسح
عن جباھھم ذل العبودية ،وترفعھم إلى مصاف الشعوب الحضارية.
الحافز الثاني :إرجاع انتمائھم إلى شخصية محترمة في المنطقة  ،ھي شخصية " إبراھيم الخليل"
يغطون بھا سخائمھم وسخافاتھم  ،مع أن " إبراھيم الخليل" سليل إحدى القبائل اآلرامية العربية ،وال
عالقة له بأخالط ھؤالء " الخبيرو" فھو جد بني إسرائيل  ،وليس جد كل ھذه األخالط من "الخبيرو"
وغيرھم ممن تمسحوا بنبله وأصالته.
أما الحافز الثالث :فھو إعطاء أنفسھم صفة الشجاعة والرجولة بانتمائھم إلى موسى ،مع أن قوم
موسى كانوا أخالطا من بقايا بني إسرائيل ،الذين قدم بھم "يعقوب" عند أخيھم " يوسف" ومن
الھكسوس والمصريين الذين فروا مع "موسى" أيضا ،ھربا من ظلم فرعون واضطھاده ،ناجين
بكرامتھم وأرواحھم ...كل ذلك ليحقق كتبة التوراة لليھود قوة االله ومكانة النبوة ،ورفعة األصل
والجاه ،والعودة إلى أرض الميعاد ...وھكذا اتخذوا من "يھوه" إلھا ،ومن"إبراھيم" أبا ،ومن "
موسى" قائدا وزعيما!!.
لقد اتخذت التوراة من بني إسرائيل الموضوع الرئيس لھا  ،وكأن الكون فعال ما خلق إال لھم ،وكأن
التاريخ ال يعرف أحدا غيرھم!!
لقد حرمت التوراة على اليھودي أن يستعبد يھوديا  ،أو أن يستغله..
فاليھودي مثال إذا زنى بغير يھودية فال يعد زانيا ألنھا من األغيار ،واألغيار في عرفھم نوع من
الحيوان األعجم!!.
واليھودي إذا سرق شيئا من يھودي يعد سارقا ،أما إذا سرق من غير يھودي فال يعد كذلك ،ألنه من
األغيار ،ومال األغيار في عرفھم ھو مال يھودي نھبه األغيار منھم ،ويجب استرداده وارجاعه
ألصحابه بأية وسيلة ،ألن األرض ومن عليھا وما عليھا إنما خلقت لھم لتخدمھم ،وتسبح بحمدھم!!
وھكذا ..فإسحاق حين بارك يعقوب ،باركه بقوله ":يستعبد لك شعوب"] سفر التثنية ،اإلصحاح
)[(17
وداود يقول في ترنيمة له من مزاميره" :على أدوم أطرح نعلي" أى كل نفيس وغالى إنما ھو تحت
قدميه!!
ومن ثم فإن اليھود يستحلون ذبح األغيار في عيدي "كيبور ،والبوريم" ،واستخدام دمائھم في صنع
الخبز المقدس  ،مع أن أكل الدم حرام على اليھود؟!!
ويعدون كل عقود زواج األغيار الغية ،وأن كل أوالدھم أوالد سفاح وزنا ،ألن ھذه العقود أبرمت
بين حيوان وحيوان؟
إنھم يعتبرون أن ﷲ ھو إلھھم فقط ،إله إسرائيل ،وشعب إسرائيل ،وأن األغيار ال إله لھم؟!! وتقول
التوراة ":لألجنبي تقرض بربا ،ولكن ألخيك ال تقرض بربا"]سفر التثنية :اإلصحاح)[ (23

"وتستملكونھم ألبنائكم من بعدكم ميراث رجل ،تستعبدونھم أبد الدھر ،وأما أخوتكم بنو إسرائيل ،فال
يتسلط إنسان علٮأخيه بعنف"] سفر االويين ،اإلصحاح )[(25
وھكذا استطاعت تلك التوراة المحرفة أن توجد ھذا الشعب اليھودي بتلك النفسيات المعقدة،
والمنظمات الحاقدة ،واألفكار المعاندة ،والسلوكيات المتطرفة المتعصبة ،مع كل شعوب األرض،
وخاصة أصحاب الرساالت التي جاءت بعدھم من أتباع عيسى عليه السالم ،وأتباع "محمد" صلى
ﷲ عليه وسلم.
وإذا كان ھذا بعض ما جاء في التوراة -فيما يخص التعامل مع الناس -فما بالك بغيرھا؟!!] جذور
الفكر اليھودي ،صـ  ،81-57بتصرف[.
لقد حفلت التوراة -وال شك أنھا المحرفة -بنماذج من التعصب ،بصورة فاقت كل حد الوحشية
والشراسة ،وتشعرك أنك أمام"تركيبة" بشرية مزعجة غاية اإلزعاج .وفائقة القدرة على االلتواء
والتحريف ،واالفتراء الفاحش على كل شىء  ،حتى ﷲ عز وجل ومالئكته ،ورسله ،والناس
أجمعين!!
فقد زعمت التوراة أن إسرائيل سأله إلھه :لم خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ فقال له " :لتركبوا
ظھورھم ،وتمتصوا دماءھم ،وتحرقوا أخضرھم ،وتلوثوا طاھرھم ،وتھدموا عامرھم"] سفر
المكابيين الثاني[(24)15 ،
والوحي اإللھي -بداھة -يبرأ كل البراءة من ھذه األساطير ،ولكنھا الطبيعةاليھودية المتوحشة تتبدى
وتتجدد في ھذه النصوص فتقول ":وأخرج الشعب الذي فيھا ووضعھم تحت مناشير ونوارج حديد،
وفؤوس حديد ،وأمرھم في أتون اآلجر"] وھكذا نرى أن إحراق الشعوب في األفران ھو اختراع
يھودي قديم ،وھم يشنعون به على النازية زورا!![
وھكذا صنع بجميع مدن بني عمون ،ثم رجع داود وجميع الشعب إلٮأورشليم"] سفر صموئيل الثاني،
[(31) 12
وجل شأن ربنا عن ھذا البھتان المستطير ،وتنزھت كتبه ورسله عن ھذا اإلفك المبين!!.
إنه أمر بعيد عن كل معالم الرحمة واإلنسانية  ،وتعالى ﷲ عما يقولون علوا كبيرا.
وھكذا ،فقد ثبت بما ال يدع مجاال للشك أن التوراة التي بين يدي اليھود تختلف اختالفا بينا عن
التوراة المنزلة التي ذكرھا القرآن  ،وأن التوراة الموجودة اآلن ضمن الكتاب المقدس!! ليست
المذكورة في القرآن بحال  ،وإن كانت تحتوي على نبذ منھامع الخطأ والتحريف والتبديل أيضا .وفي
األرض أكثرمن توراة بينھا فروق واختالفات ،وقد علم أيضا  ،أن التوراة التي أنزلت على موسى قد
فقدت منذ حرق " بختنصر" الھيكل ،بعد حرق أورشليم ،وسبي اليھود إلى بابل.
ويؤيد الدكتور "ھربري لوي" اليھودي -صاحب كتاب" أديان العالم الكبرى" أن ھناك عقائد دخيلة
انسابت إلى اليھودية عن فارس وبابل واإلغريق ال سند لھا في اليھودية بالذات ،وأبرز تجاوزاتھا
أنھا ال تتكلم عن اآلخرةوالبعث والحساب ،حيث ال يشير اليھود إلى حياة أخرى بعد الموت ولم يرد
فيھا شئ عن الخلود ،ويعتقدون أن الجنة على األرض وأن كل ثواب وعقاب ھو في الدنيا  ،وأن
الجنة األرضية خاصة بھم دون شعوب األرض..
ويالحظ الباحثون أن رائحة الوثنية الخالصة واضحة في العقيدة الجديدة ) الھيكل -التابوت-
الطقوس( ومن ذلك كله يتبين أن التوراة الحالية زائفة ،وأنھا كتبت وفق أھواء اليھود

ومطامعھم،ورسمت طريقتھم في الحياة إلى آخر الدھر؛ وأبرز أھدافھم من حيث امتيازھم الخاص
الذي يتميزون به عن غيرھم من سائر األمم ،وتبريرھم جرائمھم على أنھا أخالق فاضلة"]
المخططات التلمودية الصھيونية لألستاذ أنور الجندي ،صـ  ،24-20بتصرف ،ط /دار االعتصام،
بدون ذكر الطبعة والتاريخ[.
المبحث الثاني) :الـتـلـمـود(:
" يزعم اليھود أن ﷲ قد بلغ موسى شريعة مكتوبة ،وبلغ الالويين رسالة مكتومة ،وبناء على ذلك فإن
أحبار اليھود لم يكتفوا بالتوراة ؛ وينفثون فيھا عقدھم وحقدھم ،وسخافاتھم ،وإنما ثنوا بالتلمود ليكملوا
به ما كان قد فاتھم في التوراة ،وكأن عقدھم وسخافاتھم ال حد لھا فأحبوا أن يكون لھم كتاب مفتوح،
يح ّملونه متى شاءوا ما شاءوا من جرائمھم ورقاعاتھم ثم يضفون على ذلك صفة القداسة.
ھذا  ...ولقد كتب التلمود -في األصل -لذم المسيح وأمه وتالمذته ،والتھجم على المسيحية وإفسادھا
بكالم بذئ لم تقله التوراة.
و)التلمود( معناه  -باختصار-كتاب تعليم ديانة اليھود وآدابھم  ،فھو بالنسبة للتوراة يكون شرحا
وتفسيرا وتعليقا ،وال شك أن ھذا حق الحاخامات والكھنة في الديانة الكھنوتية.
والتلمود -بصورة عامة  -ھو مجمل القواعد والوصايا والشرائع والتقاليد الدينية واألدبية والشروح
والتفاسير والروايات المختلفة المتعلقة بدين وتاريخ وجنس بني إسرائيل.
وكان اليھود حتى كتابة التلمود ،يتناقلونه مشافھة  ،إال أنه بعد أن تعاظم شأنه ،وتراكم شحمه ،لدرجة
عز على النقل ،قرر أحبارھم تدوينه خوفا عليه من النسيان والضياع ،أو اختالطه بغيره ،وكذلك
ليسھل عليھم نشره ،وھكذا برز التلمود إلى الوجود ،في وقت ال يعرف تاريخه بشكل محدد.
]الماسونية والصھيونية والشيوعية ،صابر عبد الرحمن طعيمة ،صـ  ،165بتصرف ،نقال عن "
جذور الفكر اليھودي ،صـ  ،91-88بتصرف[.
ويرجح بأن عملية تدوين التلمود قد بدأت مع بداية عملية تدوين التوراة في بابل في القرن السادس
قبل الميالد ،وظلت ممتدة بعد رجوع اليھود من األسر البابلي سنة  539ق.م .في عدة مدن من
فلسطين كالقدس وأريحا وطبرية ...ويقال بأن أول من جمع التلمود في كتاب ھو الحاخام)يوضاس(
وأنه قد سماه )المشنا( ثم زيدت عليه -في القرون الالحقة -متون وحواشي وشروح كثيرة ،بما يعرف
بـ ) الجمارا( فالتلمود إذن مقسم إلى قسمين :المشنا ،والجمارا .أما )المشنا( أي ) المتن( فإنھا تعني
الدرس أو الشريعة وھي عبارة عن مجموعة من التعاليم والقوانين الدينية والمدنية والسياسية التي
أقرھا أحبار اليھود في العصور المختلفة "] خطر اليھودية العالمية  ،عبد ﷲ التل ،صـ ،69
بتصرف[.
وھي مقسمة إلى عدة أقسام منھا ما يختص بالزراعة ،ومنھا ما يختص بالصالة والدعاء  ،ومنھا ما
يختص باألعياد والسبوت والمواسم ،ومنھا ما يختص باألحوال الشخصية من زواج وطالق
وميراث ،ومنھا ما يختص باألحوال المالية،والجنح والقرابين والذبح والختان والطھارة ،وما إلى
ذلك.
وأما ) الجمارا( أي )الشرح( فإنھا تعني اإلتمام أو اإلكمال ،وھي تقوم على جمـلة من األحـاديث
والروايات المسموعة من كبار الحاخامات على مدى أجيال متعددة ،ولھذا فإن الجمارا تفسر المشنا،
كما تفسر المشنا التوراة ،وتحتوي الجمارا أيضا على خالصة األبحاث والدراسات والمجادالت التي
يكثر تداولھا في المعابد ،ولھذا فإنھا تشتمل على أمثال وحكم وأخبار ومعلومات تتعلق باألمور العامة

والصناعات الطبية والفلكية والحرفية ،وما إلى ذلك  ،وتكاد تكون الجمارا موسوعة تشمل كل حياة
اليھود بأدق تفصيالتھا.
ھذا  ..ويزعم اليھود أن موسى كان قد شافه قومه بالتلمود ،وھو على جبل طور سينين ،وأن اخاه "
ھارون" قد تداوله من بعده ،ثم أخذه عنه"يشوع" "فاليعازر" ،إلى أن تسلمه أنبياء بني إسرائيل على
التوالي منه ومن بعضھم  ،حتى وصل في القرن الثاني بعد الميالد إلى الحاخام األكبر)يھوذا( الذي
دونه بشكله الحالي"] العرب واليھود في التاريخ  ،د/أحمد سوسة  ،صـ  ،184بتصرف[.
"وھناك ما يؤكد أن عملية التدوين واإلضافات ظلت سائرة حتى القرن السادس بعد الميالد على
األقل ،عند ظھوراإلسالم.
ھذا  ...والتلمود تلمودان :تلمود بابلي ،وتلمود أورشليمي ،وحجم التلمود البابلي أكبر من حجم التلمود
األورشليمي بأربعة أضعاف  ،وھما مختلفان في اللغة والمحتوي ،فلغة التلمود البابلي ھي اآلرامية
الشرقية )آرامية العراق( ،وأما لغة التلمود األورشليمي فإنھا شبيھة باآلرامية الغربية )آرمية سوريا(
وفيھا مصطلحات وألفاظ سريانية والتينية.
والتلمود -كما ھو اآلن -بأصوله ومتونه وشروحه وتعليقاته يبلغ ) 36ستة وثالثين( مجلدا ،مطبوعة
باللغة اإلنجليزية  ،وأول طبعة ظھرت للتلمود في البندقية "فينسيا" سنة 1520م ،تلتھا طبعة أخرى
سنة 1550م ،كانت في اثنبي عشر مجلدا ] ".اليھودية ،د /أحمد غلوش ،صـ .[57-56
" وحين وقع التلمود في أيدي الناس تعرض اليھود إلى اضطھاد ومذابح بسبب ما جاء فيه من ذم
للمسيح وأمه وحوارييه ،وتھجم على الكنيسة ورجالھا والدين المسيحي  ،مما أجبر أحبار اليھود على
إعادة طباعة التلمود للمرة الثالثة في مدينة "بازل" في سويسرا ،سنة1581م ،مع حذف كثير من
الفقرات و الصفحات التي تفضح نوايا اليھود وطواياھم الشريرة الخبيثة  ،إال أن اليھود احتفظوا
ألنفسھم  -سرا -بما ھو محذوف ،وكانوا يضيفونه إلى نسخھم الخاصة التي يقتنونھا ،ولكنھم حينما
اكتشف أمرھم لجأوا إلى أسلوب آخر أكثر خبثا ودھاء  ،وھو ترك مكان خال للفقرة المحذوفة،
يكتبونھا بخط أيديھم  ،أو يلقنھم إياھا الحاخامون شفھيا عند وصولھم إليھا ] ".خطر اليھودية
العالمية ،عبد ﷲ التل ،صـ  ،70بتصرف[.
" ومع ھذا ،فما يزال التلمود ،بالرغم مما طرأ عليه من تبديل وتغيير وحذف كي يبدو مقبوال
لألغيار ،زاخرا بالفضائح والمخازي والجرائم التي يندي لھا جبين البشرية خجال ،وال يرف لھا جفن
يھودي واحد" ].جذور الفكر اليھودي ،صـ .[94
منـزلة التلمود عند اليھود:
يزعم اليھود أنه كتاب منزل من عند ﷲ مثل التوراة ،واليھود يقدمون التلمود على التوراة ،وھو
موقف ينفرد به اليھود من دون سائر حملة الرساالت ،فليس من المعقول أن يكون الفرع أثبت
وأفضل من األصل ،ومع ذلك فقد ورد في التلمود ذاته من األقوال ما يدل على ذلك ويحث على اتباع
التلمود ،ومن ذلك :
" إن من درس التوراة فعل فضيلة ال يستحق علھا مكافأة ،ومن درس التلمود استحق أحسن الجزاء،
ومن احتقر أقوال التوراة فال جناح عليه ،ومن احتقر التلمود استحق الموت.
"اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال األنبياء  ،فھي كالشريعة ،وھي مثل قول ﷲ الحي ،فمن
يجادل حاخامه فكأنه يجادل العزة اإللھية".

وكذلك " إن من يقرأ التوراة بدون المشنا والجمارا فليس له إله!!
ويضربون لذلك مثال توضيحيا فيقولون :إن التوراة كالخبز ،واإلدام كالتلمود ،وإن المرء ال يعيش
بالخبز فقط".
ألن ﷲ يستشير الحاخامات على األرض عندما توجد مسألة معضلة ،ال يمكن حلھا في السماء،
ولذلك " يجب االلتفات إلى أقوال الحاخامات أكثر من االلتفات إلى شريعة موسى ،وألنه " إذاخالف
أحد اليھود أقوال الحاخامات يعاقب أشد العقاب ،ألن الذي يخالف شريعة موسى فھي خطيئة قد
تغفر ،أما من يخالف التلمود فيعاقب بالقتل"
وقد أمر مؤلفو التلمود بما يأتي " :إن الحاخامات الذين ألفوا التلمود يأمرون بالطاعة العمياء لھم
فيخطئ من يجادلھم وھم ال يخطئون أبدا ،وإن تناقضت أقوالھم".
وقد قيل :إن حمار الحاخام ال يأكل شيئا محرما ،والحاخام معصوم من كل خطأ  ،فيجب على اليھود
تصديقه ،والعمل بأوامره مھما كانت"
واليھود يصفون التلمود أنه فوق التوراة ،والحاخام فوق ﷲ ,وﷲ يقرأ وھو واقف على قدميه ،وما
يقوله الحاخام يفعله ﷲ  ،إن تعاليم الالھوتيين في التلمود لھي أطيب من كالم ﷲ )الشريعة( والخطايا
المقترفة ضد التلمود لھي أعظم من المقترفة ضد التوراة"
ويقولون أيضا  " :نعترف جھارا بسمو التلمود أكثر من كتاب الشريعة الموسوية"
ولقد ضمن اليھود تلمودھم من السخافات ما ال يمكن أن يصدقه عقل سليم متزن] راجع بتوسع كتاب؛
اليھود بين القرآن والتلمود ،األستاذ عادل ھاشم موسى ،صـ ، 61-62بتصرف ،طبع المجلساألعلى للشئون اإلسالمية ،العدد 124بروتوكوالت حكماء صھيون ،عجاج نويھض ،ج ،4 /صـ
 ،170ط /طالس /دمشق -فضح التلمود تعاليم الحاخامين السرية ،اعداد زھدى الفاتح ،صـ  ،21ط/
دار النفائس - ،ھمجية التعاليم الصھيونية ،بولس حنا سعد ،صـ  ،11بيروت .16
اليھودية  ،.10د /محمد إبراھيم الجيوش  ،صـ  - .55اليھودية ،. 1د /أحمد شلبي ،صـ -273.[275
ﷲ" في التلمود:
يروى التلمود أن ﷲ ندم لما أنزله باليھود وبالھيكل ،ومما يرويه التلمود عن ﷲ قوله :تبا ً لي ،ألني
صرحت بخراب بيتي وإحراق الھيكل ونھب أوالدي.
وليست العصمة من صفات ﷲ  -في رأي التلمود -ألنه غضب مرة على بني إسرائيل فاستولى عليه
الطيش  ،فحلف بحرمانھم من الحياة األبدية  ،ولكنه ندم على ذلك بعد أن ھدأ غضبه ،ولم ينفذ قسمه
ألنه عرف أنه فعل فعال ضد العدالة.
ويصف ﷲ بالجھل  ،فقد زعموا فيه  :أن خالفا كان قد وقع بين ﷲ وبين أحبار اليھود يوما ،وبعد أن
طال الجدل بينه وبين ھؤالء في ذلك  ،تقرر إحالة المشكلة برمتھا إلى أحد الحاخامين الربيين ،وحين
عرضت عليه المشكلة  ،حكم ھذا لصالح األحبار  ،مما اضطر ﷲ إلى أن يعتذر لألحبار عن
خطئه!! تعالى ﷲ عما يقولون علوا كبيرا.

والنھار -في عرف التلمود -اثنتاعشر ساعة ،في الثالث األولى منھا ،يجلس ﷲ يطالع الشريعة ،وفي
الثالث الثانية يتفرغ فيھا لحكم الكون ،وفي الثالث الثالثة يطعم العالم ،وأما في الثالث األخيرة فإنه
يتفرغ لنفسه ،يالعب الحوت ،ويداعب التمساح ،ويستريح من عناء العمل.
إال أنه بعد أن أخطأ وصرح بھدم الھيكل ،وندم على فعلته ھذه  ،فبكى لذلك ولطم خديه ،أصابه
اكتئاب عظيم فحرم على نفسه مثل ھذه المتع ،تكفيرا عن خطيئته التي ال تغتفر!!
ھذا  ...ويزعم التلمود أن ﷲ كثيرا ما يطلب من األحبار الربيين أن يغفروا له أخطاءه  ،كلما أخطأ،
وھو كثيرا ما يخطئ ،فھو طلب منھم  -مثال -أن يغفروا له خطيئته عندمـا خلق القمر أصـغر من
الشمس  ،كما طلب أن يذبحوا له قربانا يكفر به عن خطيئته تلك!!.
ويقرر التلمود أن ﷲ ھو مصدر الشر كما أنه مصدر الخير  ،وأنه أعطى اإلنسان طبيعة رديئة وسن
له شريعة لم يستطع بطبيعته الرديئة أن يسير على نھجھا ،فوقف اإلنسان حائرا بين اتجاه الشر في
نفسه ،وبين الشريعةالمرسومة له  ،وعلى ھذا فإن داود الملك لم يرتكب خطيئة بقتله"أوريا" واتصاله
بامرأته ،ألن ﷲ ھو السبب في كل ذلك.
األنبياء في التلمود:
يقول التلمود عن بعض األنبياء كالما أشنع مما في التوراة -أعني المحرفة ،ومنه على سبيل المثال:
بعض الشياطين نسل آدم  ،ألنه بعدما لعنه ﷲ أبى أن يجامع زوجته "حواء" حتى ال تلد له نسال
تعيسا فحضرت له اثنتان من نساء الشياطين فجامعھما ،فولدتا شياطين  ،وكانت حواء أيضا ال تلد إال
شياطين في ھذه المدة ،بسبب نكاحھا من ذكور الشياطين!!.
فھذا اتھام لنبي ﷲ "آدم" بالزنا ،وھو اتھام لحواء كذلك ،وأنه ملعون من ﷲ  ،ومن ذريته شيـاطين!
يقول التلمود أيضا :كان سليمان الحكيم يستخدم أمھات الشياطين المشھورات ،وھن أربع ،ويجامعھن
بماله عليھن من سلطان.
كان إبراھيم الخليل يتعاطي السحر ،ويعلمه ،وكان يعلق في رقبته حجرا ثمينا يشفى بواسطته جميع
األمراض ،وإذا مس ھذا الحجر طيرا أو سمكا ميتا تعود إليه الحياة] .راجع بتوسع :اليھود بين القرآن
والتلمود ،صـ  ،64 ،63وبروتوكوالت حكماء صھيون ج ،4صـ  .175 ،174التلمود شريعة
إسرائيل ،صـ  ،19-17وھمجية التعاليم الصھيونية ،صـ  .24جذور الفكر اليھودي،صـ.100
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ويقول التلمود في خلق آدم " أخذ ﷲ ترابا من جميع بقاع األرض وكونه كتلة وخلقھا جسما ذات
وجھين ثم شطره نصفين  ،فصار أحدھما آدم  ،وصار اآلخر حواء ،وكان آدم طويال جدا ،رجاله في
األرض ،ورأسه في السماء ،وإذا نام كانت رأسه في المشرق ورجاله في المغرب ،ولما عصى آدم
نقص طوله حتى صار كبقية الناس"
ويزعم التلمود أن إبراھيم أكل أربعة وسبعين رجال وشرب دماءھم دفعة واحدة ،ولذلك كانت له قوة
أربعة وسبعين رجال ] .ھمجية التعاليم الصھيونية ،صـ ، 31-41بتصرف[.
اليھود في التلمود:
تتميز أرواح اليھود عن باقي األرواح بأنھا جزء من ﷲ  ،كما أن االبن جزء من أبيه .ويزعم التلمود
أنه في ليلة كل سبت تتجدد عند كل يھودي روح جديدة على روحه األصلية ،وذلك باعتبار أرواح

اليھود جزء من روح ﷲ  ،أما أرواح األغيار فإنھا أرواح شيطانية ،ففي كل ليلة جمعة يخلق عدد من
الشياطين األدمية!!
ولھذا فإن التلمود يطمئن أتباعه بأن إلھھم "يھوه" يغفرلھم في عيد كيبور" الغفران" كل األعمال
السيئة التي أنزلوھا باألغيار ،وال يغفر لھم األعمال السيئة التي أنزلوھا ببعضھم ،وھو غافر لھم
مقدما كل ماسيفعلونه من جرائم في العام القادم  ،فال حرج عليھم إذن من ارتكاب الجرائم مقدماعلى
الحساب!!
والنعيم مأوي أرواح اليھود ،وال يدخل الجنة إال اليھود ،أما الجحيم فمأوى الكفار من المسيحيين،
والمسلمين ،وال نصيب لھم فيه سوى البكاء لما فيه من الظالم والعقوبة والطين.
والتلمود يزعم أن اليھود أفضل عند ﷲ من كل المالئكة وكل األنبياء والرسل ،ألن الكون إنما خلق
لليھود وحدھم ،وأنه لوال وجودھم ال نعدمت البركة من على وجه األرض ،ولحبس المطر ،ولما كان
ھناك حياة وأحياء!!
كما يزعم التلمود أن ﷲ خلق األجنبي على ھيئة اإلنسان ليكون الئقا بخدمةاليھود ،الذين من أجلھم
خلقت الدنيا ،والشعب المختار فقط يستحق الحياة األبدية ،أما باقي الشعوب فمثلھم مثل الحمير أو مثل
الكالب .ألن سفر الخروج يقول " :إن األعياد المقدسة لم تجعل للكالب أو األجانب"
ومن سخافات التلمود أنه ذكر بأن أحد الحاخامين كان بإمكانه أن يخلق رجال بعد أن يقتل آخر ،وأن
ھذا الحاخام كان يخلق كل ليلة عجال ،عمره ثالث سنين  ،بمساعدة حاخام آخر ،وأنھما كانا يذبحان
العجل بعد ذلك ويأكالنه معا ،وكذلك فإن أحد الحاخامين كان بإمكانه أن يحول بالسحر الذي يعرفه
الماء إلى عقارب ،وأنه قد سحر امرأة يوما ،وجعل منھا أتانا ركبھا ،ونزل بھا إلى السوق!!.
يكفي في شريعة التلمود أن يظھر اليھودي بشكل الحمل الوديع تقية وخداعا ثم ليعتقد ما شاء ،وليفعل
ما شاء ،فيقول  ":إن اإلنسان مھما كان شريرا في الباطن ،وأصلح ظواھره يخلص.
ينص التلمود على أنه يجب على كل يھودي أن يبذل جھده لمنع تسلط باق األمم في األرض ،لتصير
السلطة لليھود وحدھم ،فإذا لم تكن لھم السلطة عدوا كأنھم في حياة النفي واألسر ،ويعيش اليھود في
حرب مع باقي الشعوب حتى ينتقل لھم الثراء والسطان من الجميع ،وحينئذ يدخل الناس أفواجا في
دين اليھود ،ويقبلون جميعا ما عدا المسيحيين ،ألن ھؤالء من نسل الشيطان"!!
والذي يرتد عن الدين اليھودي يعامل معاملة األجنبي  ،غير أنه إذا فعل ذلك من أجل خداعھم فال
جناح عليه ،ألنه إذا أمكن لليھودي أن يغش أجنبيا ويوھمه بأنه غير يھودي  ،فھو مسموح به  ،أما
من اختلط بالمسيحيين وعبد مثلھم األصنام فھو منھم ،وينطبق عليه ما ينطبق عليھم"] راجع
بتوسع:إسرائيل والتلمود ،دراسة تحليلية  ،د /إبراھيم خليل أحمد ،صـ  ،60ط /مكتبة الوعي العربي،
عام1967 :م.
الكنز المرصود في قواعد التلمود  ،د /حسن طاظا ،صـ  ،195-190ترجمة :يوسف نصر ﷲ ،ط/
دار القلم  ،دمشق) ،األولى(
عام1990:م.اليھود بين القرآن والتلمود ،صـ  ،64 ،63وھجمية التعاليم الصھيونية ،صـ .24اليھودية
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اليھود تاريخ وعقيدة ،د /كامل سعفان ،صـ  .149 ،148ط /دار االعتصام ،بدون ذكر تاريخ
الطبعة[.

غير اليھود في التلمود:
غير اليھود  -في نظر واضعي التلمود  -حمير خلقوا ليركبھم شعب ﷲ المختار ،فيقول التلمود :إن
األمميين ھم الحمير الذين خلقھم ﷲ ليركبھم شعب ﷲ المختار  ،فإذا نفق منھم حمار ،ركبنا منھم
حمارا .وألن إبراھيم الخليل حين توجه ليذبح ابنه "إسحاق "!! كان يصحبه خدمه ،فقال لھم :امكثوا
ھنا والحمار ،بينما أذھب أنا وولدي إلى االمام !! ومن ھنا عرف أن غير اليھود حمير!!
ولھذا " إذا قصد يھودي قتل حيوان فقتل شخصا خطأ  ،أو أراد قتل وثني أو أجنبي فقتـل
يھوديا،فخطيئته مغفورة ،ومن يقتل مسيحيا أو أجنبيا أو وثنيا يكافأ بالخلود في الفردوس والجلوس
ھناك في السراى الرابعة ،أما من يقتل يھوديا فكأنه قتل الدنيا كلھا" *
"من سفك دم الكافر )األممي( فإنه يقرب إلى ﷲ قربانا"
إذا وقع أحد الوثنيين في حفرة -المسلمون والمسيحيون معدودون عندھم من الوثنيين -وجب على
اإلسرائيلي أن يسد بابھا بحجر وقال:اقتل أفضل من قدرت عليه من غير اليھود ،اقتل الصالح من
غير اليھود ،على اليھودي أن يطعم الكالب وال يطعم األغيار ،إن ﷲ ال يغفر ذنبا ليھودي يرد
لألممي ماله المفقود.
مصرح لليھودي أن يغش غير اليھودي ويحلف له أيمانا كاذبة  ،وغير مصرح لليھودي أن يقرض
األجنبي إال بربا.
إن لليھود الحق في اغتصاب غير اليھوديات  ،فإتيان زوجات األجانب جائز  ،ألن المرأة غير
اإلسرائيلية بھيمة وال عقد للبھائم!!.
ويصرح التلمود لليھودية أن تزني غير آثمةبغير اليھودي ،كما يصرح للزوج أن يزني حتى في بيت
الزوجية  ،فيلزم أن تكون طاھرا مع الطاھرين ودنسا مع الدنسين.
ال يسمح لليھودي أن يكون مؤدبا مع الكافر ،أو يدعي محبته ،إال إذا اخاف أذاه.
وال يجوز له أن يلقى عليه السالم إال إذا خاف ضرره ،و،إذا سلم كان ھزءا وسخريا ،وال يمدحھم أو
يصفھم بالحسن  ،ويجوز استعمال النفاق مع غير اليھود ،وال يجوز تقديم صدقة لغير اليھود .وال
يعطي شيئا لغير اليھود بدون ثمن ،فال يجوز أن يھبھم شيئا.
وينص التلمود على أن اليمين التي يقسم بھا اليھودي في معامالته مع باقي الشعوب ال تعتبر يمينا ،إذ
كأنه أقسم لحيوان ،والقسم لحيوان ال يعد يمينا ،ويجوز لليھودي الحلف زورا إذا حول اليمين لوجھة
أخرى ،وبخاصة إذا كانت إجبارية كأن تكون أمام المحاكم أو أمام خصم قوي.
وإذا سرق يھودي أجنبيا وكلفت المحكمة اليھودي أن يحلف اليمين حلف زورا ،ويعين التلمود يوما
كل فترة يسمى يوم الغفران العام ،وفيه يمحى كل ما ارتكبه اليھود من ذنوب  ،ومن بينھا األيمان
الزور .والوصية الجامعة عندھم (اھدم كل قائم ،لوث كل طاھر  ،إحرق كل أخضر  ،كي تنفع يھوديا
بفلس( ]أين ھذا من قول ﷲ تعالٮفي القرآن الكريم { :من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما
قتل الناس جميعا ومن أحياھا فكأنما أحيا الناس جميعا} قارن بين نظرة إنسانية شاملة وبين نظرة أنانية
ضيقة[.

إذا سرق غير اليھود شيئا ولو كان قيمته تافھة جدا ،فإنھم يستحقون الموت ألنھم خالفوا الوصايا التي
أوصاھم بھا ﷲ ،وأما اليھود فال شىء عليھم ألنه جاء في الوصايا "ال تسـرق مـال القريـب" واألمي
ليس بقريب.
ال تظلم الشخص الذي تستأجره لعمل ما  ،إذا كان من إخوتك ،أما األجنبي فمستثنى من ذلك
وفي القضاء :إذا جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك في دعوى وأمكنك أن تجعل اإلسرائيلي رابحا فافعل
وقل لألجنبي ھكذا تقضي شريعتنا ،وھذا إذا كان في مدينة يحكمھا اليھود -وإذا أمكنك ذلك وفق
شريعة األجنبي  ،فاجعل اإلسرائيلي رابحا ،وقل لألجنبي ھكذا تقضي شريعتك  ،فإذا لم تتمكن في
الحالتين فاستعمل الغش والخداع في حق ھذا األجنبي حتى تجعل الحق لليھودي.
إن غير اليھودي ال يختلف بشىء عن الخنزير البري ،فالمرأة اليھودية التي تخرج من الحمام عليھا
أن تستحم ثانية إذا وقع نظرھا ألول مرة على نجس كالكلب والحمار والمجنون وغير اليھودي
والجمل والخنزير والحصان واألبرص!!.
إن عبدة األوثان الذين ال يعتقدون الدين اليھودي ،والمسيحيين المؤمنين بيسوع المسيح ،والمسلمينالتابعين للنبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم  -ھم في نظر اليھود -أعداء ﷲ وأعداء اليھود.
ومن ھنا نستخلص ان العالم كله بما فيه من مسلمين ومسيحيين في نظر اليھود وتعاليمھم أعداء لھم.
يسمح التلمود ألصدقاء ﷲ وأقاربه في أن يضلوا األشرار وألنه مكتوب :كن تقيا مع األتقياءوشريرا مع األشرار"
إلعن رؤساء األديان سوى اليھود ثالث مرات في كل يوم.يمكنك أن تغش الغريب وتدينه بالربا الفاحش  ،ولكن إذا بعت أو اشتريت لقريبك" اليھودي" فاليجوز لك أن تساومه أو تراوغه.
إذا رد أحد إلى غريب ما أضاعه ،فالرب ال يغفر له أبدا ،ممنوع عليك رد ما فقده الغريب ولو
وجدته.
إذا أعطى اليھودي معلومات عن يھودي ھارب من وجه غريب له  ،عليه دين مستحق ،فالھارب اليستوجب اإلدانه أكثر من أخيه الذي سعي به ،وعلى ھذا بسبب الوشاية أن يعوض أخاه مخسره.
محرم على اليھودي أن ينقذ أحدا من باقي األمم من ھالك.جميع خيرات األرض ملك لبني إسرائيل  ،بل األرض وما فيھا وما عليھا ملك لليھود وحدھم ولھمالتصرف الكامل فيھا ،فقد سلط ﷲ اليھود على أموال باقي األمم ودمائھم.
كما أن ربة البيت تعيش من خيرات زوجھا ھكذا أبناء بني إسرائيل يجب أن يعيشوا من خـيراتاألمم دون أن يتحملوا عناء العمل.
قريب اليھودي ھو اليھودي فقط ،يلزم بغض غير اليھود سرا.إنه مصرح لليھود أن يسلم نفسه للشھوات إذا لم يستطع مقاومتھا بشرط أن يكون ذلك سرا  ،ولم سرا
؟ أتخجلون؟!

الغاية تبرر الوسيلة  ،يجوز استعمال النفاق مع الكفار*والكفار -في نظر اليھود -ھم غير اليھود  ،ومن ھنا يدرك سر فلسفة اليھود في ظلمھم وعداوتھم
للناس جميعا ،إن نفاق اليھود معروف ،وكبرھم مألوف ،يجرون وراء مطامعھم  ،لتحقيق مطالبھم،
واليھود قوم كاألرانب إذا خافوا ،ذئاب إذا قدروا ،يتباھون بالشر متى قدروا ،ويتوارون عن العيون
متى جبنوا ،يقابلون النعمة بالنقمة ،والجميل بالجحود ،ويسخرون من المؤمنين ويسارعون باألذى
إلى المتقين ،يختلفون مع غيرھم حبا في الخالف ،ورغبة في النزاع ،وأمال في إشعال نار الفتن ،إذا
قدروا سفكوا الدماء  ،وعكروا الصفاء ،وإن تمكنوا قتلوا األبرياء ،وامتدت أيديھم إلى
الشرفاء،وتطاولوا على األنبياء ،وظلموا الضعفاء ،وإن جد الجد فھم الجبناء ،وأھل النفاق والرياء،
فھم بين وحشية اليھود ،وغطرسة التلمود ،وخيانة الحقود ،واجتماع جرائم الوجود ] .راجع بتوسع:
جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع ،محمد ندا ،صـ ) ،244-242الفصل السابع من التلمود(
ھجمية التعاليم الصھيونية ،بولس حنا مسعد ،صـ  ) ،88-54الفصل الرابع من التلمود ،والفصل
السادس ( نقال عن  :برتوكوالت حكماء صھيون ج ،4صـ .[186-181
موقف التلمود من المسيح عليه السالم والمسيحيين:
1لم يكتف التلمود بوصف السيد المسيح بأنه لقيط)ممزير( أي ابن زنا ،وأنه تعلم ما كان يقوله للناسعلى يد" يوشوا بن برخيا" وأن" يوشوا"حين علم بما يقوله حرمه  ،وألقاه بين قرون أربعمائة كبش
ليفتك به ،وأن معجزاته من أعمال السحر الذي تعلمه في مصر ،واختص المسيح وأتباعه بكثير من
األلفاظ المھينة الدالة على الكذب والخداع والسحر والجنون والحمق والتضليل واللؤم والتفاھة
والحقارة ،وادعى أنه قبل صلب المسيح أعلن في المدينة أن يحضر الذين يريدون الشھادة ببراءته،
فلم يتقدم أحد.
ولقد كتب التلمود في األصل لذم المسيح وأمه وتالمذته ،والتھجم على المسيحية وإفسادھا بكالم بذئ.
ووصف اإلنجيل بأنه " وثيقة الكذب والخداع"
وقال على مريم البتول :إنھا امرأة ساقطة  ،ومصففة شعور النساء ،وھي البغي المتجولة في األزقة
واألسواق ] .اليھود تاريخ وعقيدة :صـ  ،151بتصرف [.برأھا ﷲ مما يقولون وصدق ﷲ العظيم إذ
أخبر عنھم {وبكفرھم وقولھم على مريم بھتانا عظيما}] سورة النساء[156 :
ومن أقوال التلمود في حق المسيح -عليه السالم -وبرأه ﷲ من مزاعم اليھود:
إن يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين القار والنار ،وإن أمه "مريم" أتت به من العسكري
"باندارا" عن طريق الخطيئة ،وإن الكنائس النصرانية ھي بمقام القاذورات  ،وإن الواعظين فيھا
أشبه بالكالب النابحة ،وإن قتل المسيحي من األمور المأمور بھا  ،وإن العھد مع المسيحي ال يكون
عھدا صحيحا يلتزم اليھودي القيام به  ،وإن من الواجب أن يلعن اليھودي ثالث مرات رؤساء
المذھب النصراني وجميع الملوك الذين يتظاھرون بالعداوة لبني إسرائيل "] اليھودية  ،د /أحمد
شلبي ،صـ  [،279وكثير من فقرات التلمود تبحث في مولد يسوع المسيح وحياته وموته وتعاليمه،
ولكنھا ال تشير إلٮاالسم نفسه دائما  ،بل تطلق عليه أسماء متعددة مثل" ذاك الرجل" ورجل معين"
وابن النجار" و " الرجل الذي شنق" الخ.
يدعي مسيحي من يتبع تعاليم ذاك الرجل الكاذبة ،الذي يعلمھم االحتفال بالعيد الديني عند أول يوم
يلي السبت.ويعلم "التلمود" أن يسوع المسيح كان ابنا غير شرعي ،حملته أمه خالل فترةالحيض،
وكانت تقمصه روح " ايسو" وأنه مجنون ،مشعوذ ،ومضلل  ،صلب  ،ثم دفن في جھنم ،فنصبه
أتباعه منذ ذلك الحين وثنا لھم يعبدونه.ويدعوه البعض مجنونا ومخبوال ،واتھمه بأنه ساحر مشعوذ،

وثني  ،معبود كإله بعد ما قتله أتباعه ،وأن تعاليم المسيح كذب وھرطقة ،وتعاليم مستحيلة اإلدراك] .
فضح التلمود ،صـ [.74 -55
ب  -تعاليمه عن المسيحيين :
يدعي المسيحيون في لغة التلمود باسم "نوتسريم" أي ناصريون ،نسبة إلى يسوع الناصري من مدينة
الناصرة في فلسطين  ،غير أن المسيحيين يدعون كذلك بأسماء أخرى،يستعملھا التلمود للداللة على
غير اليھود.
وعن ديانتھم يقول ... :ديانة غريبة وثنية ،ومع أن تعاليمھم متنوعة فكلھم عبدة أوثان ،ويأكلون لحم
الخنزيز  ،أغوياء ،غرباء ،بلھاء ،لحم ودم ،وإن الرجال غير الروحيين الذين كتب عليھم الھالك في
قرار الجحيم  ،لن يتمكنوا من إقامة صلة حميمة مع ﷲ ،عصاة ال يطيعون ﷲ  ،أسوأ نوع من الناس
 ،القتلة الفاسقون ،الحيوانات القذرة كالغائط بل أنھم ال يستحقون أن يسموا بشرا ...فھم بھائم بأشكال
آدمية ،بل إنھم أھل لتسميتھم ببھائم ،بقر  ،حمير ،خنازير  ،كالب.. ،ال بل إنھم أسوأ من الكالب،
يتناسلون بطريقة أردأ من البھائم ،أصلھم شيطاني بھيمي ،أرواحھم تولد من الشيطان ،وإلى الشيطان
تعود في الجحيم بعد الممات ،وأنه ال تختلف جثة مسيحي ميت عن حيوان ،الزناة النجسون الذين
يشبھون الروث ،وليسوا كالبشر ] .فضح التلمود ،صـ  [.98-77بمثل ھذه الكلمات الوقحة ،واأللفاظ
النابية يتكلم التلمود عن المسيحيين  ،وبھذه الركاكة التي لم نتصرف فيھا كثيرا لتصل إلى القارئ كما
ھى!!.
جـ حول طقوس المسيحية وعبادتھا:
بما أن اليھود ينظرون إلى المسيحيين باعتبارھم وثنيين  ،فمن الطبيعي أن تكون جميع أشكال
عبادتھم  -في نظر اليھود -وثنية أيضا ،فكھنتھم يدعون كھنة بعل ،كنائسھم تدعي بيوت الكذب،
والوثنية ،ويعتبر كل ما تضمه ھذه الكنائس أيضا من كئوس القربان ،وتماثيل وكتب إنما وجدت
لتكون طعاما لألوثان ،صالتھم الخصوصية والعامة معا ھي صلوات أثيمة وعدوانية بالنسبة للرب،
بينما تدعي أعيادھم الدينية بأيام الشيطان ] .فضح التلمود ،صـ [.106 -99
د -وبناء عليه يجب تجنب المسيحيين:
ألنھم ال يستحقون المشاركة في العادات اليھودية  ،ولذا على اليھودي أن ال يحيي مسيحيا وأال يرد
عليه التحية ،وال يمثل أمام قاض مسيحي ،وال يجوز قبول مسيحي شاھدا )أمام القضاء( وال يجوز
لليھودي أن يأكل طعاما مسيحيا ،وعلى اليھودي أن ال يحاكي المسيحي في أي عمل .وذلك  ..ألنھم
نجسون ،ووثنيون ،ويجب عدم التعامل مع المسيحيين وعدم استعمال أي شىء يتعلق بالديانة
المسيحية ،ومحرم بيع المسيحيين أي شىء يتعلق بديانتھم الوثنية ،وھذا التحريم ال ينطبق على
الملحدين  .ويجب تجنب المسيحيين ،ألنھم أشرار ،ال كظئر) مرضعة( وال كمعلم ،أوطبيب ،
أوحالق  ،أو كطبيب مولد ] .المرجع السابق ،صـ [.114 -111
ويجب إفناء المسيحيين ،واإلضرار بھم ،واالمتناع عن نفعھم  ،وكذلك الثناء عليھم  ،وال يجوز
لليھودي اإلشارة إلى األشياء التي يستعملھا المسيحيون في طقوسھم الوثنية ،ويجب التلفظ بأوثانھم
في ازدراء ,ومحظور منح ھبات للمسيحيين  ،ومحرم عليه بيع أرضه )مزرعته( من المسيحيين
وتعليم التجارة لھم ،ويجب اإلضرار بأعمالھم ،فيجب أن ال يوشى أحد 'إذا دفع المسيحيون أكثر مما
ينبغي لليھودي ،والمفقود الذي يخص المسيحيين يجب أن ال يعاد إليھم  ،كما يجوز االحتيال عليھم ،
ويستطيع اليھودي التظاھر بالمسيحية لالحتيال على المسيحيين  ،كما يجوز له التعامل بالربا معھم] .
المرجع السابق ،صـ [.233-224

ويجب اإلضرار بالمسيحيين في المسائل الشرعية ،فيستطيع اليھودي الكذب والحلف بيمين كاذبة
إلدانة مسيحي ،كما يستطيع أن يحلف يمينا كاذبة بضمير صاف ،ويجب االضرار بھم على صعيد
األمور الحياتية الضرورية  ،فعلى اليھودي محاولةخداع المسيحيين دائما ،ويجب االمتناع عن
مساعدة مريض مسيحي ،ويجب االمتناع عن مساعدة امرأة مسيحية عند مخاضھا ،ويجب االمتناع
عن مساعدة مسيحي يواجه خطر الموت ] .المرجع السابق ،صـ  .127-134بتصرف[.
ويجب قتل المسيحيين دون رحمة ،ويحكم بالموت على اليھود الذين يتعمدون يتحولون إلى
المسيحية(
ويجب قتلھم ألنھم طغاة ،وقتل األمراء أوال " حكام الفاتيكان" وأكثر ما يكره اليھود اإلمارة التي
عاصمتھا روما"الفاتيكان"]امرجع السابق ،صـ  ،144-139بتصرف[.
وأخيرا  ..جميع المسيحيين  -حتى أفضلھم -يجب قتلھم ،واليھودي الذي يقتل مسيحيا ال يقترف إثما،
بل يقدم إلى ﷲ أضحية مقبولة ،واألضحية الوحيدة الضرورية بعد ھدم الھيكل ھي إفناء المسيحيين،
والذين يقتلون المسيحيين سيحتلون مكانا ساميا في الجنة ،وعلى اليھود أال يكفوا عن إبادة الغوييم،
وأن ال يدعوھم في أمان ،واليخضعوا لھم ،وجميع اليھود مكرھون على التماسك معا لتحطيم الخونة
بينھم ،وال يحول أي عيد ،وال أية مسألة مھما كانا مقدسين ،دون ضرب عنق مسيحي ،وليكون
الھدف الوحيد من جميع النشاطات وصلوات اليھود ھو تحطيم الديانة المسيحية.
وفي صلواتھم  ..يتلھف اليھودي لمجئ الميسياه" مسيحھم" خصوصا في ليلة فصحھم ] .المرجع
السابق ،صـ [149-145
ھذا  ..ولقد قيل  ..يكفي في الباطل عرضه ،ليفضح أمره ،فھذا حال اليھود مع إخوانھم أو أبناء
عمومتھم ،أصحاب الكتاب الواحد معھم ،فكيف يكون حالھم مع غير ھؤالء إذن؟!!
وما عرض قليل من كثير على نحو ما يقول " :األب برانايتس" في خاتمة كتابه" فضح التلمود"
والذي نقلنا عنه ھذه المقتطفات  ":-في ھذا الكتيب استشھدت بقدر ضئيل جدا مما في الكتب التلمودية
التي تشير إلى المسيحيين  ،وتتحدث عنھم ،وقد حذفت لإليجاز ،ورحمة بروحك الحساسة الكثير
الذي كنت أستطيع تضمينه ھذا الكتيب مع ذلك  ،فإن ھذه النصوص المستقاه من التلمود التي يضمھا
ھذا الكتيب ستكون كافية للبرھنة على زيف روايات اليھود ،عندما يدعون أن ال شىء في التلمود
يعلم بغض المسيحيين وعداوتھم.
وإذا كانت ستثيرك -عريزي القارئ -دراسة التجديفات الرھيبة التي يشتمل عليھا ھذا الكتيب  ،فال
تنفس عن غضبك ھذا بلومي ،فأنا لم أقل في البداية بأني سأعرض أو سأنطلق إلى رواية أي شىء
سار لطيف ،لكني أردت فقط أن أضع بين يديك ما الذي يعلمه التلمود حقا عن المسيحيين  ،وال أعتقد
أن بإمكاني أن أفعل ذلك بطريقة مالئمة أكثرمن ھذه ] "...فضح التلمود ،نقال عن كتاب :الفكر
اليھودي  ،د /سعد المرصفي ،صـ  ،121بتصرف ،ط /مكتبة المنار اإلسالمية ،األولى 1413 ،ھـ،
1992م[
" إن التلمود ھو اإلنجيل اليھودي  ،وھو يمقت تقاليد العھد الجديد  ،ويحتقر المسيح ،ويفخر بعملية
صلبه ،والتلمود يعلم الحقد على األجناس األخرى وازدراءھم ويوصي بأال يعاملوا برحمة  ،بل
بالقتل إن التلمود يناقض المسيحية" شكال ومضمونا ،وال يخفى عداءه وال يواريه  ،ولذلك فإنه في
عام 1242م ،أعلن " البابا جويجوري التاسع" اتھامات صريحة ضد التلمود يتھم اليھود فيھا بالكفر،
والطعن في ذات ﷲ ،وفي المسيح والمسيحية.

ثم شكل البابا لجنة لفحص االتھام ،فأقرته ،وأمرت بإحراق التلمود.
وفي سنة 1247م أعيد النظر في القضية  ،بعد التماس قدمه اليھود ،لكن الحكم صدر ضد التلمود
مرة أخرى ،ولقد أدين ھذا التلمود في أسبانيا أيضا ،سنة 1415م ،وأدين كذلك في إيطاليا
سنة1559م ،ولكن بالرغم من ذلك فإن تعاليم التلمود ظلت كما ھى  ،وسيلة اليھود التي تؤدي إلى
تقدمھم وانتشارھم ،كما أصبحت الخطة التي ينعتھا اليھود بأنھا زيف ،رغم القرائن الواضحة التي
تبدو في األحداث ،يوما بعد يوم  ..ھذه الخطة أصبحت استراتيجيتھم الجماعية في الفتح والغزو،
وليس ھناك إال مخرج واحد للخروج من ھذه الحرب المعلنة ھو :أن ينتبه المسيحيون إلى ما يراد
بھم"] القوي الخفية لليھودية العالمية " الماسونية" تأليف :داود عبد العفو سنقرط ،صـ ، 93،92
بتصرف ،ط /دار الفرقان ،الثانية1408 ،ھـ 1987 ،م[.
"ويزيد التلمود فيحدد أنواعا من الطھر ال يصل إليھا اليھودي إال باستعمال الذبائح البشرية من
المسيحيين  ،وقضية مقتل األب"توما" وخادمه" إبراھيم عمار" مشھورة  ،ففي سنة 1840م في
دمشق احتال سبعة من كبار اليھود على ھذا اآلب وخادمه وذبحوھما بتدبير من الحاخام" موسى أبو
العافية" والحاخام"موسى سلونكي" وبأمر من الحاخام يعقوب العنقابي ،الذي أوحى إليھم بأنه يلزم دم
بشري لعيد الفصح ،ووقع االختيار على األب توما ،ألنه يوجد في حارة اليھود أغلب الوقت ،وساق
القدر خادمه ،يسأل عنه ،فكان خيرا وبركة ،من أجل الخبز"الفطير" الذي ال يعطى عادة إال لألتقياء
من اليھود ،لھذا يرسل من ھذا الدم إلى حاخام بغداد ،ليتم الغرض الديني  ،وتتحقق السعادة.وكما يقال
"بالھنا والشفا"!!
وألن الدم عند اليھود محرم ،حتى ولو كان دم حيوان ،فقد استثنى دم الفصح ودم الطھور"] اليھود
تاريخ وعقيدة،صـ [.151 ،150
وھكذا يحض التلمود أتباعه على الذبح ،ذبح األطفال خاصة ،في عيد "كيبور" وذبح الشباب في عيد
"البوريم" تقربا من رب الجنود" يھوه" ولصنع الخبز المقدس ،الذي يتلذذ األحبار -واضعو التلمود-
بنكھته وطعمه ،فبئس دين يحض على القتل ،وبئست أمة تتخذ من الجريمة والرذيلة مفاخرلھا!! ]
جذور الفكر اليھودي ،صـ [.96-95
وقد جاء في التلمود :باب عيد الفصح) "(49:22أن أحد أحبارھم الكبار وھو"الربي اليعازار"قال
لتالميذه :إن جاء يوم عيد الغفران ) يوم كيبور( في يوم سبت فإنه يباح في ذلك اليوم تھشيم رؤوس
أبناء األمم األخرى لقتلھم ،فقال التالميذ  :يا موالنا ،قل باألحري إنه يباح ذبحھم  ،فقال :ال ،ألن
ذبحھم سيكلفنا أن يقرأ صالة معينة!!.
والواقع أن الحديث يطول بنا لو تعقبنا التصرفات الشاذة الوحشية ،والتأويالت الخرافية المتخلفة التي
تضمنھا التلمود ] .أبحاث في الفكر اليھودي ،د /حسن ظاظا،صـ  ، 120،119بتصرف ،ط/دار القلم
ودار العلوم ،األولى ،سنة 1408ھـ/ 1987م[.
لھذه العدوانية الصارخة أخفى اليھود ھذا الكتاب عن بقية البشر قرونا طويلة وبخاصة عن العالم
المسيحي لما فيه عن المسيح وأمه وتعاليمه ] .أبحاث في الفكر اليھودي ،د /حسن ظاظا،صـ
 ، 120،119بتصرف ،ط/دار القلم ودار العلوم ،األولى ،سنة 1408ھـ1987 /م [.كما أشرنا سابقا.
وھكذا تقوم فلسفة التلمود بالعمل على إذالل البشرية وتسخيرھالليھود ،ونسف جميع المدنيات
والحضارات وإزالة األديان السماوية من على وجه األرض ،لتحل محلھا الفلسفة الحاقدة على
البشرية وليقوم على انقاضھا ملك إسرائيل ] .المخططات التلمودية الصھيونية ،صـ .26 ،25
بتصرف[

فالذي يقرأ ھذا التلمود -وبخاصة من اليھود -يفھم يوضوح أنه ال بد لليھودي أن يسرق ،وأن يقتل،
وأن يزني ،وأن يظلم ،وينافق ويخون ...وال حرج عليه.
ھكذا تعاليم التلمود  ،وھاھم اليھود ،فأين التسامح المزعوم؟ والسالم الموھوم؟ وأين الحرية واإلخاء
والمساواة ؟ ولذلك ال تتعجبوا مما يفعله اليھود مع الفلسطنيين  ،وال ما فعلوه مع البالد العربية التي
اغتصبوھا ،وال مع األسري العرب ،وال ما يفعله اليھود في أي مكان نزلوا فيه أو سيطروا عليه ،
ألن أعمال اليھود من إرشاد التلمود ،ومن ھنا فال يعجب الناس وال يحزنون إذا شاھدوا اليھود
ينھبون أموالھم ،ويسرقون ديارھم ومحالھم ،ويستولون على ممتلكاتھم  ،ويزنون ببناتھم ونسائھم،
ويغتصبونھن ،ألن ذلك بإرشاد التلمود ،ومن أجل ھذا التحريض السافر على السرقة والنھب
واالغتصاب والقھر والظلم والفجور ،كانت ھذه األحداث المؤلمة والمحزنة .وال يتحلي اليھودي وال
يمكنه أن يتحلى باألمانة أو الصدق أو العفة أو النزاھة  ،لذلك يتغنى اليھود بالخيانة والغش والخداع
والظلم والقھر  ،فأين ھذا التسامح المزعوم والمحبة المنشودة والعفو المرجو ،والعدل المنتظر منھم؟
وھكذا كلما عرفنا ما جاء في التلمود ،انكشف الستار عن اليھود.
فاليھود ھم التلمود :ومن ھنا كانت تعاليم " التلمود"أوفى صورة لنفسية اليھود ،بل ھي انعكاس
لدخائل أعماقھم على صفحات كتاب ،كانطباع الصورة على المرآة  ،فھي ترجمة صريحة لھذه
الشخصية الموغلة في الخبث واألحقاد ،حتى ليتساءل بعض الباحثين  ...أيھما صنع صاحبه؟ وأيھما
األثر أو المؤثر؟!! وفصل الخطاب في الجواب  :أن كال منھما تجسيد لصاحبه في واقع األمر
"فالتلمود" ھو تجسيد مكتوب ألخبث ما في النفسية اليھودية من سخائم الضالل ،و"اليھودي
التلمودي" ھو تجسيد حي لھذه الشناعات المكتوبة والمنسوبة إلى الوحي زورا وبھتانا! وإذا كانت
ضاللة " السامري" قد تغلغلت فيھم رغم وجود دوافعھا وموانعھا  ،فإن ضالالت التلمود وجدت
الطريق ممھدا فتمكنت.
أوال :ألنھا وضعت في عصور الشتات  ،والقوم سماعون للكذب  ،وخاصة إذا صدر من أحبار
السوء.
ثانيا :ألنھا جاءت بعد انقطاع النبوة من بني إسرائيل  ،وتحويلھا عنھم لما كفروا بآخر أنبيائھم ،وقالوا
فيه وفي أمه بھتانا عظيما.
ثالثا :لتوافقھا التام مع ظلمات النفسية اليھودية الضالة.
ومن ھنا نفھم كيف امتزجت ھذه التعاليم بالكيان اليھودي وسرت فيه مسري الدماء في الخاليا ،ولھذا
آمنت الجمھرة الكبرى من اليھود بھذه التعاليم الموغلة في الفحش  ،وقدستھا وأطاعتھا عن رضا،
وفضلوھا على التوراة  ،والتزموا بھا فوق التزامھم سائر ما لديھم من وصايا وأسفار!!
وال يزالون كذلك وإلى أن يأخذھم ﷲ تعالى وھم أصحاب الكلمة والسلطان في اليھود جميعا ،ومن
يعارض التوراة منھم -على قلته -يعدونه ضاال وال تأثير له ألبتة!" ] راجع بتوسع :الكنز المرصود
في قواعد التلمود ،صـ  ،44وما بعدھا
ومعركة الوجود بين القرآن والتلمود ،ا.د /عبد الستار فتح ﷲ سعيد ،صـ  ،46-45بتصرف ،ط /دار
الطباعة والنشر ،الثالثة1405 ،ھـ[.
من ھذا كله نرى بأن نظرة اليھود إلى األمور  ،نظرة سيئة ،مادية بحتة ،ال روحانية فيھا فھي بذلك
دون نظرة الحيوان األعجم  ،فلكل حيوان  -مھما بلغ ھذا الحيوان من االنحطاط والشراسة -إيجابية

سلوكية ،ففي الكلب وفاء ،وفي الحمار صبر ،وفي الجمل حلم ،وفي الحصان شموخ ،وفي األسد
شجاعة ،وفي الذئب حمية  ،وفي الھر نظافة ..أما اليھودي فماذا فيه؟!!
*لقد تحرز مدونو التوراة نوعا ما  ،حين دونوا توراتھم ،فوضعوا في ثناياھا بعض ما جاء على
لسان األنبياء والرسل ،كما وضعوا فيھا بعض ما جاء في حضارات األمم التي عايشوھا .أما مدونو
التوراة فقد أرخوا العنان ألنفسھم  ،فشط بھم الخيال بعيدا بعيدا ،وحملتھم الخرافات والسخافات
والرقاعات على أجنحة من الھذيان والھذر.
*والتلمود البابلي أكثر انتشارا بين اليھود وأنصارھم من التلمود األورشليمي،ألنه أقدم في اإلجرام
وأعرق ،وكما ظھر بين اليھود جماعات رفضت معظم أسفار التوراة  ،ما عدا أسفار العھد القديم،
الخمسة االولى ،كالصدوقيين والسمرة  ،وكذلك ظھر من بينھم من رفض التوراة جملة وتفصيال
كالربانيين -،وليس الربيين  -باإلضافة إلى الصدوقيين والسمرة أيضا ] .جذور الفكر اليھودي ،صـ
[.99 ،98
كما أخرج مدونو التوراة والتلمود  :الكنعانيين والفينيقيين والعموريين  ،متعمدين من حظيرة الشعوب
السامية  ،وذلك لكي يدخلوا في روع الناس أنھم ھم الذين عمروا فلسطين وسكنوھا ،وأقاموا كل ما
كان فيھا من مدنية وحضارة  ،فھي بذلك ملك خالص لھم بحق العھد الرباني  ،وبحق التملك
الزماني!!
تماما كما أدخلوا في روع عميان الغرب أن فلسطين أرض بال شعب أو أنھا أرض بشعب متخلف
جاھل ،ال يستحق الحياة والعيش  ،في حين أنھم عدوا الحثيين من نسل "كنعان بن حام" ساميين ،مع
أن الحثيين في األصل ليسوا من الساميين ،وإنما ھم من بقايا الشعوب الھندية األوربية التي غزت
المنطقة من الشمال والشرق قبل ظھور العبرانيين فيھا بقرون.
إنه خلط مقصود ،ومبرمج ،وسخافات قد تصلح للتسلية ،وأخيلة غائمةمريضة ،وعلى ھذا قامت
إسرائيل ،وبھذا يفخر شعب ﷲ المختار!!
فلتغلق العقول إذا ما تكلمت التوراة  ،ولتتبلد الحواس إذا ما تكلم التلمود فملك يھوذا قادم قادم ،يخطر
بين أبناء شعبه على أشالء ضحايا األغيار ..فانتظروه كي يخلص البشرية من أوضارھا  ،انتظروه
واسجدوا له خاشعين خاضعين  ،فالتوراةفي يمينه ،والتلمود في يساره!!
وشكرا إلسرائيل ،ولرب إسرائيل ،إله الجنود والحرب ،المتعطش لدماء الجوييم!! ] المصدر
السابق ،صـ  ،100 ،99بتصرف[.
المبحث الثالث :بروتوكوالت حكماء صھيون
أھمية البروتوكوالت:
يعود اليھود في استنباط نظمھم وقوانينھم إلى البروتوكوالت  ،كما يعودون إلى العھد القديم والتلمود،
على اعتبار أن ثالثتھا مقدسة لصدورھا على ألسنة األحبار والحكماء ،واشتمالھا جميعا على
مجموعة من التعاليم المھمة للفرد والمجتمع اليھودي.
ولذلك عد بعض العلماء البروتوكوالت مصدرا أساسيا من مصادر اليھود المقدسة ،وتأتي قداستھا
من إخالص اليھود لھا ولتعاليمھا مع االحترام والتعظيم ،واعتبارھا تراثا خالدا له أھميته في
المحافظة على دور اليھود مع سائر األمم ،أي أن قداستھا أمر اتفاقي،ونظرا لما في توجيھات
البروتوكوالت أحاطھا اليھود بعناية خاصة تفوق سواھا على أساس أنھا تھتم بالقوانين المفيدة

المتصلة بالحياة في العصور الحديثة.لدرجة أن اليھود ساعةأن رغبوا في اھمال بعض تعاليم العھد
القديم والتلمود ،حرصوا كل الحرص على المحافظة على نصوص البروتوكوالت مجردة من كل
تعليق أو شرح.
وإذا سلم أن الوحي اإللھي لم ينزل إال على موسى عليه السالم  ،وأن أغلب أنبياء بني إسرائيل كانوا
دعاة ومفسرين ومربيين  ،لو سلم ھذا يكون القول بقداسة البروتوكوالت في مستوى القول بقداسة
العھد القديم ،ما عدا أسفار موسى ،وبالتالي ال تقل البروتوكوالت عن التلمود في شىء .وما دام
اليھود ينظرون للتلمود نظرة خاصة  ،ألنه ينظم الحياة اليھودية ويفتن العالقات االجتماعية
واإلنسانية فإن اليھود يرون في البروتوكوالت خطة عملية لتحقيق السيادة الكاملة في مملكة صھيون
العالمية ،وإبراز الدور اليھودي في كل نشاط وعمل على مستوى العالم كله ،ولذلك كانت نظرتھم
إليھا محوطة بالعناية والتقدير واالحترام بكل ما جاء فيھا سواء تعلق بسلوك الفرد أو بسلوك
الجماعة ] .اليھودية ،د /أحمد غلوش ،صـ [72
معنى بروتوكوالت حكماء صھيون:
البروتوكوالت عبارة عن مؤامراة شريرة ضد البشرية  ،ويبدو أنھا كانت رد فعل لما عاناه اليھود
خالل القرن التاسع عشر من االضطھاد في أوربا ،وما نزل بھم من جور وتعسف-في نظرھم-
فتدارسوا في ھذا المؤتمر  -ضمن ما تدارسوه -وسائل االنتقام من البشرية جميعا التي اعتقد اليھود
أنھا اشتركت كلھا بطريق أو بآخر -في إذاللھم والنيل منھم.
و"بروتوكوالت" معناھا محاضر جلسات ويسميھا بعض الباحثين ) قرارات ( وتلتقي التسميتان إذا
الحظنا نصوص البروتوكوالت وأنھا عبارة عن تقرير وضعه بعض الباحثين ،وأن ھذا التقرير
عرض على المؤتمر في"بال" بسويسرا ،وأن المؤتمرين أقروه ،فالبروتوكوالت تقرير بالنسبة
لواضعيھا ،ومحاضر بالنسبة لعرضھا على المؤتمرين في جلساتھم ،وقرارات بالنسبة لقبولھا
وتأييدھا.وكانت ھذه البروتوكوالت مودعة في مخابي سرية  ،وال يعرف أحد محتوياتھا إال الخاصة
من اليھود الذين يعملون على تنفيذ ما جاء بھا بھدوء وحسب تخطيط منظم ،حتٮشاء ﷲ تعالى
فضحھا ،وكشف ما فيھا للناس ،فعرفھا القاصي والداني.
عدد البروتوكوالت أربعة وعشرين بروتوكوال ،ولكنھا غير دقيقة التأليف ،وبھا كثير من التكرار.
وھدف ھذه البروتوكوالت إقامة وحدة عالمية تخضع لسلطان اليھود وتديرھا حكومة يھودية  ،ومن
أجل ذلك يمكن أن تقسم البروتوكوالت إلى قسمين كبيرين  ،يبحث القسم األول في موقف اليھود من
العالم قبل تحقيق ھدفھم ،ويبحث القسم الثاني موقف اليھود من العالم بعد أن يصبحوا أصحاب
السلطان عليه ،والبروتوكوالت العشر األولى تتبع القسم األول تقريبا ،أما باقي البروتوكوالت فتتبع
القسم الثاني.
وسنذكر فيما يلي أھم المالمح لكل من ھذين القسمين:
*قبل تكوين الحكومة اليھودية العالمية  :من أھم ما يعني به اليھود قبل تكوين ھذه الحكومة إعداد
الشعب اليھودي للسلطان ،وتثبيت االعتقاد بأن اليھود ھم شعب ﷲ المختار ،فالناس عند اليھود
قسمان :يھود،وجوييم أوأمميون ،أي كفرة وثنيون .واليھود شعب ﷲ المختار ،وھم أبناء ﷲ وأحباؤه
ال يتقبل العبادة إال منھم  ،ونفوسھم مخلوقة من نفس ﷲ وعنصرھم من عنصره ،فھم وحدھم أبناؤه
األطھار ،أما الجوييم فخلقوا من طينة شيطانية  ،والھدف من خلقھم خدمة اليھود ،ولم يمنحوا
الصورة البشرية إال بالتبعية لليھود ليسھل التعامل بين الطائفتين إكراما لليھود ،فاليھود أصالء في
اإلنسانية  ،والجوييم أتباع فيھا ،وعلى ھذا فمن حق اليھود معاملة األمميين كالبھائم  ،واآلداب التي

يتمسك بھا اليھود ال يمكن أن يعاملوا األمميين بھا ،فلھم أن يسرقوھم ويغشوھم ويكذبوا عليھم
ويخدعوھم ويغتصبوا أموالھم ويقتلوھم ويھتكوا أعراضھم ويرتكبوا معھم كل الموبقات ما أمنوا
استتار جرائمھم ،وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله على لسانھم } ليس علينا في األميين سبيل] ...
سورة آل عمران اآلية[ 75 :
وبناء على ھذه العقيدة يرى اليھود أن العالم لم يخلق إال لھم  ،ومن حقھم وحدھم استعباده وتسخيره،
وليس لغيرھم إال السمع والطاعة والرضا والقناعة بما يجود به اليھود عليھم ] .ھذه تعاليم التلمود
واضحة في البروتوكوالت[.
ويرى اليھود في ھذه المرحلة ضرورة تمزيق األوطان والقضاء على القوميات واألديان ،وإفساد
نظم الحكم في كل األقطار بإغراء الملوك وسائر الحكام باضطھاد الشعوب ،وإغراء الشعوب بالتمرد
على سلطة الحكام ونصوص القانون.وترسم البروتوكوالت لليھود أن يھتموافي ھذه المرحلة بنشر
المذاھب المختلفة  ،وأن يختلف اتجاھھم في مكان عن اتجاھھم في مكان آخر ،وكذلك فيما يتعلق
بالزمان  ،فھم يعملون على نشر الشيوعية أحيانا ،والرأسمالية أحيانا  ،ويلبسون مسوح االشتراكيين
في بعض األحيان  ،ويوقفون بذلك الكتل العالمية المتصارعة  ،وھم يقولون أحيانا بالحرية
والمساواة ،فيثيرون المظلومين في وجه الظالمين ،ولكنھم سرعان ما يحاربون الحرية والمساواة ،
ويعلنون أن الطاعة العمياء والتفاوت بين الناس ھما أساس القيم البشرية ويحاربون الحرية مؤكدين
أنھا تحول الغوغاء إلى حيوانات ضارية ،وأن من الضروري أن تسحق ھذه الكلمة ويزول مدلولھا
تماما.
وھم في ھذه المرحلة ينشرون اإلباحية والفوضى  ،ويعملون على تقويض األسر وصالت الود،
ويدفعون الناس للشھوات واالنحالل ،والبعد عن كل القيم اإلنسانية.
وترسم البروتوكوالت لليھود أن يستغلوا ما في النفس اإلنسانية من ضعف ،فالمال والنھم والنساء
وسائل يمكن استعمالھا مع الجوييم ليكونوا أداة في يد اليھود ينفذون بسببھا ما يطلب منھم.
كما ترسم البروتوكوالت أن يضع اليھود في المراكز الكبيرة شخصيات مرموقة لھا أخطاء ال يعرفھا
إال اليھود ،وفي ظل الخوف من إشاعة ھذه األخطاء ينفذ ھؤالء األشخاص لليھود ما يشيرون به .
وتھتم البروتوكوالت بأن يسيطر اليھود في ھذه المرحلة على الصحافة ودور النشر وجميع وسائل
اإلعالم ،حتى اليتسرب للرأي العام العالمي إال ما يريده اليھود.
ويستعمل اليھود المال وسيلة من أكبر وسائلھم  ،ليس للرشوة فحسب -كما سبق القول -بل إلثارة
الثورات الداخلية عن طريقه ،فھم يغرون الحاكم بجمع المال لنفسه ،والظھور بمظھر البذخ واألبھة
التي تناسب جالل الملوك وأمجادھم ،ثم يدفعون الفقير ليثور ضد الحاكم الذي استحوذ على ثروة
البالد وغلبته األنانية القاسية.
ويدفع اليھود بالدول لالستعمار ،ويجر االستعمار إلى التنافس بين ھذه الدول ،والتنافس وسيلة ھامة
من وسائل الحروب بين الدول المستعمرة ،فإذا شبت الحروب بين الدول المستعمرة قدم اليھود
لھؤالء وألولئك القروض والسالح بشروط سھلة حينا ،ومعقدة حينا ،وربح اليھود في ھذه الصفقات
مزدوج  ،فھم أوال يستنزفون ثروات الدول ويجمعونھا ألنفسھم ،وھم  -ثانيا -يسخرون بعض الجوييم
لقتل البعض اآلخر.
وفي المؤسسات والمصانع يعمل اليھود على إفسادھا بإشاعة الخلل في إدارتھا والتخريب في
أجھزتھا كلما أمكنھم ذلك.ويتشتت اليھود في كل أقطار العالم خالل ھذه المرحلة ليختفوا عن المسرح

العالمي حتى ال يتتبع الناس نشاطھم الھدام ،ھذا من جھة ،ومن جھة أخرى يتصل اليھود بأقطار
مختلفة ويعملون متعاونين بالمال والعلم والنساء ليصلوا إلى القصور ،وليكون لھم في إدارة البالد
شأن ونفوذ ،فاليھود في فرقتھم متحدون ،وفي تشتتھم مجتمعون.
بعد تكوين الحكومة اليھودية العالمية :إذا تحقق انتصار اليھود فإن اليھود يقيمون مملكة استبداديةتحكم العالم كله ويكون مقرھا أورشليم ،وحكمھا للعالم يكون بطريق مباشر  ،لو تم سقوط كل
حكومات العالم  ،كما يكون بطريق غير مباشر أي من وراء الحكومات التي لم تسقط بعد ،فإذا اكتمل
النصر وسقطت كل الحكومات انتقلت العاصمة إلى روما حيث تستقر إلى األبد ويتعاقب على العرش
حكام من ذرية داود.
"فالسياسة صناعة سرية سامية ال يحسنھا إال نخبة من اليھود دربوا عليھا تدريبا تقليديا ،وكشفت لھم
أسرارھا التي استنبطھا حكماء صھيون من تجارب التاريخ وغيره خالل قرون طويلة وھم يتناقلونھا
في الخفاء  ،وعليھا يربون ملوكھم ومن يحيط بھم من المستشارين"
ويسوس اليھود الناس بالرشوة حينا ،وبالعنف واإلرھاب حينا ،فمن خضع للمال والنساء والمناصب
وأسلس القياد بذلك  ،قدم له ھذا الدواء أو الداء ،ومن لم يخضع لذلك استعمل معه العنف .فالجوييم
كقطعان البھائم أو الوحوش يخضعھم اإلرھاب واإلذالل  ،فيصبحون كقطع الشطرنج تتصرف فيھا
أصابع اليھود حسبما تشاء ھذه األصابع ] .اليھودية.1 ،د /أحمد شلبي ،صـ  ،286 -280بتصرف،
اليھودية.1 ،د /أحمد غلوش ،صـ [.74 -73

محتويات البروتوكوالت:
تتكون البروتوكوالت المنشورة من أربعة وعشرين بروتوكوال ،مشتملة على ما يلي مختصرا:
ضرورة استعمال القوة في تسخير الناس الغرباء ،واستعمال الخديعة في اقناعھم ،واللجوء إلىالخيانة ،والرشوة كلما أمكن ذلك ،ومع ذلك فمن الضروري رفع شعارات ذات مدلول طيب بال ناتج
عملي.
وبيان أن السياسة ال تتفق مع األخالق في شىء ،والحاكم المقيد باألخالق ليس بسياسى بارع ،وھو
غير راسخ على عرشه .وإن الغاية تبرر الوسيلة ،وعلينا  -ونحن نضع خططنا -أال نلتفت إلى ما ھو
أخالقي وما ھو خير بقدر ما نلتفت إلى ما ھو ضروري ومفيد.
وفي السياسة يجب أن نعلم كيف نصادر األموال بال أدنى تردد إذا كان ھذا العمل يمكننا من السيادة
والقوة .
الصحافة ھى القوة العظيمة التي نستطيع بھا توجيه الناس فيجب استغاللھا في نشر نفوذ اليھود ،معضرورة إقامة حكومات ھزيلة لحكم العالم مكونة من العامة ومن غير المدربين على الحكم
،واستغالل الذھب المكدس والمال الكثير والنساء الجميالت  ،تمھيدا لقيام حكومة اليھود العالمية.
ضرورة نشر الكراھية في األمم األخرى ،وذلك بالوقيعة بين الحاكم والمحكوم ،وتشجيع عواملالفقر ،وتدعيم الطائفيةوإيجاد االنقالبات العشوائية ،حتى يكون الناس على استعداد لتقبل حكم اليھود
وسيطرتھم.

ضرورة وجود أدوار تجتازھا الجمھورية ،واستغالل الماسونية عند غير اليھود ،مع المنافسةالدولة االقتصادية ،ودور مضاربات عبادة الذھب.
ضرورة إبراز أفضال الشعب المختار ،وآثارة في العلوم والمال والحكم ،ويجب إشاعة الحيرة فيالرأي العام وإيقاعه في االضطرابات.
تنظيم احتكارات يھودية اقتصادية ضخمة في الصناعة والتجارة يمكن بھا القضاء على صناعةوتجارة الغرباء.
ضرورة أن يكون لليھود جيش قوي يمكنه في أي وقت تأديب الغرباء ،وفي نفس الوقت يجب نشرالفتن في األمم األخرى حتى ال تكون لھا قوة مؤثرة.
وجوب استعمال الحقوق القانونية استعماال غامضا للتضليل ،واختيار األعوان الذين يختارون منالمركز الصھيوني مع التخرج العلمي الفائق المستوى .وملء المناصب الكبيرة أو الخطيرة بالناس
الذين ساءت صحائفھم وأخالقھم  ،كي تقف مخازيھم فاصال بينھم وبين األمة ،ومن أجل أن يدافعوا
بحماس عن المصالح اليھودية التي وضعتھم في ھذه المناصب وعرفت زالتھم.
تنظيم حكومة صھيونية تعتمد على خطط مرموقة وتشريع منظم ،مع ضرورة أن تعرف سائرالحكومات بحكومةاليھود الدولية بمختلف طرق الخداع  ،وتطبيق المبادئ الماسونية في مادة التعليم
الذي نعلمه الشعوب.
استغالل الفضائح ،ونشر جراثيم األمراض وغير ذلك من القبائح مع االحتفاظ بالمظھر الخارجيللمسرح السياسي بعبقرية" أوالد الحرام" واالعتداد بالنفس.
تفصيل في الوسائل التي تتبعھا الحكومة اليھودية إلخضاع العالم والسيطرة على كل وسائلالتوجيه وبخاصة الصحافة والكتب  ،ووضع برنامج الدستور الجديد.
إثارة مطالب الرأي العام في األرياف مع التسلط على وسائل اإلعالم  ،بحيث نلھى الجماھيربأنواع شتى من المالھي واأللعاب لملء الفراغ ،وسندعوا الناس للدخول في مباريات شتى في كل
أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليھا.
نشر النظريات المفسدة والمبادئ الھدامة  ،مع الحاجة اليومية إلى الرغيف.ضرورة ھدم األديان األخرٮبإفسادھامن الداخل والحط من شأن رجال الدين ،وتأسيس الجمعياتالسرية للمساھمة في ھذا اإلفساد ،وبخاصة جمعية الماسونية العالمية  ،وجمعيات من داخل أديان
الغرباء.
االنقالب أوالثورة يعم العالم في وقت واحد ،مع اإلكثار من المحافل الماسونية واألساليب المتحايلةمع احتشاد أموال مع اليھود ،وحق القوي ھو الحق الوحيد الغيره.
إفساد التعليم عند األمم األخرى ،وبخاصة التعليم الجامعي منه ،وتحويله إلى منتديات عامة.وجوب مكافحة الكنيسة  ،ومحاربة البالط البابوي  ،ووجوب التجسس على منوال منظـمة
"القباال" ] القباال :كلمة عبرية معناھا التقليد أو التلقي الرواية الشفوية  ،وھي كمصطلح أراد
الباحثون به فلسفة القبول ومذھب القائلين بأن اإليمان ھو قبول التراث ،والتوفر على آداء الشعائر

بالقبول والتسليم .انظر :الماسونية " رسالة ماجستير " د/عبد ﷲ سمك ،صـ  ،83بتصرف [.مع سوء
استعمال السلطة.
وجوب تدابير الدفاع السرية  ،ومراقبة المؤامرات من الداخل  ،وزوال الصبغة الدينية عن السلطة ،وإلقاء القبض واالعتقال على أقل شبھة.
التجريم في المسائل السياسية واإلعالن عن الجرائم السياسية  ،واعتماد الحكومةاليھوديةعلٮالضعف والقھر في إذالل الرعايا الغرباء.
تحديد اإليراد المالي وكيفية الحصول فيه للحكومة اليھودية حتى تتمكن من القيام بواجبھا ومھامھافي تحقيق سيادة اليھود على العالم كله.
استغالل القروض الداخلية والديون والضرائب ،وتحويل الديون إلى أن تصبح ما يقال له الديونالموحدة وتعلق الدولة اإلفالس ،وذلك عن طريق بنوك التوفير ،والدخل وإلغاء األسواق المالية.
استخدام األسرار والشعارات مثل القدرة والخشوع ،وسرما سيأتي به الغد.التقليل من األدوات الكمالية ومحو المجتمعات السابقة ،وبعثھا في شكل جديد.تثبيت نسل الملك داود ،وتخريج الملك وإعداده للعرش وله أعوان ،ويكون فوق العيب ] ".راجعبتوسع:بروتوكوالت حكماء صھيون ،جـ/2صـ  ،292-179اليھودية  .1د /أحمد غلوش ،صـ -77
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البروتوكوالت"مخططات الھدم والتدمير"
وھي مخططات قديمة قصد بھا تخريب الشخصية اإلسالمية وإعادة صياغتھا على نمط قاسد ،ولكنھا
عدلت وأعيد النظر فيھا على ضوء تجارب المعارك التي خاضھا المجاھدون اإلسالميون  ،وقلبوا
بھا كيد قرون!
وتتلخص خطوطھا األساسية -في صورتھا الجديدة  -فيما يلي ) :بصياغة إسالمية (
أوال :عزل القرآن عن الحياة عزال صارما ،بحيث يصبح كتابا تاريخيا متحفيا ،ال يتجاوز تأثيره
عجائز المساجد أوسرادقات المناسبات والمآتم!!.
ثانيا:تفريغه من محتواه الخطير بضروب من سوء التأويل ،وتحريف التفسير ،ولي معانيه من
وجھتھا األصلية تحت ستار خدمة الدين ذاته ،وتجديده...الخ
ثالثا :إطالق الحياة االجتماعية تركض -في صخب وطنين -على عكس ما رسم القرآن لھا حتى
تصبح عودته للحياة مستحيلة بقدر انفصال الواقع عنه.
رابعا :صياغة الفكر الجديد في األمة على نمط أعوج مستعار من الشرق أو الغرب  ،وليس له
شخصية أصيلة الجذور  ،بل يدور على محور واحد ھو مجافاة اإلسالم منھجا ،وفكرا وسلوكا،
بحيث يصبح المثقفون أعداء تقليديين للنمط القرآني  ،بلسان الحال أو المقال!!.

خامسا :سحق الطالئع اإلسالمية "الواعية" المنظمة التي تمثل الخطر األكبر عليھم ،باعتبارھا
طريق البعث اإلسالمي القرآني الذي ال يغلب إذا تمكن!!.
*وھذا يفسر لنا كثيرا من األلغاز والطالسم التي ماجت بھا الساحة من حولنا  ،وخاصة جانبھا
المواجه ألعداء ﷲ في تخوم األرض وحدودھا.
*يفسر لنا -أوال -كيف استمات اليھود في إنشاء األحزاب الشيوعية في بالدنا  ،بل كان كبار
أثريائھم ھم الذين يمدونھا بالمال ،والتخطيط والمطبوعات  ،ووسائل اإلفساد من خمر ونساء...الخ
*يفسر لنا -ثانيا -سر موجات االنحالل المحمومة التي تتدفق على بالدنا عبر مخطط مرسوم
يستخدم األغاني الساقطة ،والمسرحيات الھابطة ،واألشرطة الماجنة ،واآلداب الخليعة كقصص
الجنس ،ناھيك عن الصحافة المنحلة ،واألزياء المثيرة ألدنأ الشھوات"تماما كما تحدثت
البروتوكوالت الصھيونية"
*يفسرلنا -ثالثا-قضايا غريبة عسيرة الفھم مثل :االستھزاء بعلماء اإلسالم وإلغاء المحاكم الشرعية،
واإلصرار على تعديل!!..وتغيير قوانين األحوال الشخصية!!..
*ثم يفسر لنا -رابعا -تلك الضراوة الوحشية الفاحشة في معاملة الحركات اإلسالمية-الراشدة الفاقھة-
التي تمثل رأس الحربة في قلب المخطط الشيطاني الزاحف ،وفي الوقت الذي تطلق فيه الحرية
للشيوعية لتقوم بدور مرسوم في تھديد العقائد واألخالق وتأصيل اإللحاد والفساد ،ولقطع الطريق
على نبت اإلسالم وإيجاد تيار فكري حركي يقارع التيار القرآني في أوساط الشباب.
وطوال العقود األربعة الماضية دوخت ھذه المنطقة عن عمد وإصرار وضربت ألوان من الزيغ
االعتقادي والزيف الفكري  ،والتھريج الدعائي ،حتى ال تھتدي إلى طريقھا األصيل ،وال ترد القضية
إلى إطارھا اإلسالمي المتفرد.
وبينما كانت األسفار واالصحاحات على بطالنھا ،تتلي في الشاطئ اآلخر ويتربى عليھا إخوان
القردة والخنازير من يھود .كان اإلسالم "العظيم"يعزل عن عمد ،وينحٮعن الساحة في ضراوة ،
ويطارد في الفكر والواقع كأنه وباء عاصف!!
ولذلك جاء حجم الھزيمة ھائال رھيبا مخزيا ،ولكنه كان أبلغ دليل على أن اإلسالم ضرورة حياة
ومصير ،ووجود لھذه األمة إن أرادت الحياة  ،فضال عن كونه دين ﷲ ومنھاجه لعباده ] .معركة
الوجود بين القرآن والتلمود ،صـ  ،66-63بتصرف[
وھذه السياسة التي وردت في البروتوكوالت ال تخص أمة دون أمة ،وال دينا دون دين ،ولكنھا
سياسة عامة  ،وإن كان لإلسالم والمسيحية فيھا االھتمام األكبر ،وھذا الذي جاء في البروتوكوالت
مرتبط بالشخصية اإلسرائيلية  ،والنفسية اليھودية ,ذلك ألن اليھود أمة تحمل في أعماقھا خصائص
نفسية بالغة التعقيد ،وتنطوي على أخالق غاية في العوج وااللتواء ،ولذلك تموج صدورھم بحقد
طافح على الناس جميعا ،وتتأجج جوانبھم-دائما -بوخز ھذا الغل المحتدم ،فيسعون في األرض فسادا،
وال يرون ألنفسھم راحة وسعادة إال على أنقاض اآلخرين وال يستريحون إال بالدس والكيد  ,والتآمر
والبغي والتخريب واالنتقام؛ وإنه ألمر عجاب أن توجد أمة من البشرعلى ھذا النمط في سلسلة واحدة
غير األزمنة واألمكنة ،وتتأصل في أجيالھا جميعا كل خالئق السوء إلى ھذا الحد الرھيب.
ويكاد العقل ينكر ھذا للوھلة األولى وال يصدق استمرار ھذا السعار النفسي في الجيل بعد الجيل،
على امتداد أكثر من ثالثة آالف سنة.

ولكن ھذا فعال ھو واقع اليھود وديدنھم  ،بل ھو دينھم الذي صنعوه ألنفسھم  ،وأشربته قلوبھم على
تعاقب القرون واألجيال ،حتى صار كأنه سليقة مكتسبة ،تنتقل مع "حامالت الوراثة" إلى دماء
األخالف عن األسالف.
فالمشكلة اليھودية ترجع ابتداء وانتھاء إلى نوعية " الشخصية اليھودية" ذاتھا ،وما درجت عليه من
بغضاء وإيذاء.وكانت جناية الجنايات في التربية اليھودية جعلھم ذلك كله دينا وعقائد ،وشعائر
وشرائع ،وينسبونھا -بزعمھم-إلى الوحي اإللھي ،فتضفي ستارا من القداسة الدينية على ھذه األخالق
الدنيئة وتعطيھا حوافز اإللزام واإلحترام لدي األجيال اليھودية!!.
وقد أمعن أحبارھم في اختالق القصص والتعاليم التي تؤجج سعارھا وضراوتھا كلما ونت في
الصدور ،أو خمدت جذوتھا بتتابع العصور ،وبذلك استقرت واستمرت وتشابھت فيھا قلوب األولين
واآلخرين!!
وھذا الحقد اليھودي موجه إلى الناس جميعا من قديم  ،ولم تفلت منه أمة قط ،بل إنھم ليمدونه إلى
عالم الغيب ،بعد أن ضاقت عنھم األحياء واألشياء في عالم الشھادة!!.
وھذه حقيقة تاريخية معروفة ومؤكدة  ،ولم يجلھا على نطاق واسع إال القرآن العظيم الذي فصل
أمرھا وردھا إلى جذورھا ومنابعھا العفنة ،وكشف مداخلھا ومخارجھا في"النفسيةاليھودية" وساق
للناس دالئلھا من واقع التاريخ اليھودي الذي كان قد طمس  ،وجھلت حقائقه وحوادثه ،وما وراءھا
من بواعث وأھداف ] ".معركة الوجود بين القرآن والتلمود ،صـ  ،66-63بتصرف[.
إن مقومات الشخصية اليھودية تتمثل في التعصب العنصري المرتبط بأسطورة خاصة باألعراق
واألنساب ،وفي التعصب الديني الذي يعتبر الشريعة اليھودية خاصة باليھود وحدھم ألنھم شعب ﷲ
المختار ،وتتمثل في حتمية الصراع ،وفناء أمم العالم أمام إسرائيل.
ولما كانت ھذه المقومات الثالثة تدورحول فكرة واحدة ھى فكرة االمتياز واالستعالء واالنفصال عن
البشر ،فقد اقتضى ذلك في الفكر اإلسرائيلي بعض التفصيالت الھامة التي دعمت تلك
المقومات،وھى إيمان اليھود العميق بحقارة أمم العالم  ،واللغة العربية تميزھم بلفظ خاص بھم ،
ھو"الجوييم".
*واشتقاق لفظة "الجوييم" ھذه ما يزال إلى اآلن غامضا ،يثير نقاشا طويال بين العلماء ،فبعضھم
يؤثر التوقف ،ويقول :ال أدري ،بينما يحاول آخرون أن يلتمسوا للمفرد"جوي"وجمعه "جوييم" أصال
في اللفظة العبرية "جوية" التي معنھا "جثة" أو "جسد" وكذا "رمة" ،ووجدوا أن لفظة )جوى(
كثيرا ما استعملت بمعنى "شخص" أو "نفس" فقد جاء في التوراة ،قوله" :أتقتل نفسا )جوي( بريئة"
]التكوين[4:60 :وفي نص آخر " في بطنك اثنان من النفوس )جوييم(" ]التكوين.[25:23:
وواضح أن المقصود ھنا )ولدان( أو )جنينان( وإن كان اليھود قد فسروا ذلك ھنا بأنه يخرج من بطن
رفقة -زوجة إسحاق -شعبان :األدومي واإلسرائيلي ،ومن العلماء من ال يستبعد أن تكون الكلمة من
أصول غير سامية قديمة جدا .جاءت إلى العبريين من حيث ال يعلمون ،ولكن اليھود صاروا
يستعملونھا للداللة على الحيوانات المتجمعة في قطيع ،أو الھوام تتحرك في أسراب كما أنھا تعني-
في نظرھم -أن الجوييم ھم عباد أوثان ،أو وثنيون ،وكذا كفرة.
والجوييم مخلوقون من طينة شيطانية أو حيوانية نجسة ،ولم يمنحھم الصورة البشرية إال محاكاة
لليھود ،لكي يسھل التعامل معھم  ،ألنه بغير ھذا التشابه الظاھري ال يمكن التفاھم بين طائفة السادة
المختارين ،وطائفة العبيد المحتقرين!!.

فغيرھم "جوييم" أي حيوانات وأنجاس :حيوانات عنصرا ،وإن كانوا في الشكل بشرا ،وأنجاس ألن
عنصرھم الشيطاني أو الحيواني أصال اليمكن أن يكون إال نجسا.وأن الجوييم ملك لليھود  ،ھم وما
يملكون ،ولذلك فمن حق اليھود ،بل واجبھم المقدس معاملة األمميين كالبھائم،ھذا ...ولقد توسع أحبار
اليھود في مدلول الجوييم،فأضافوا إلى الكلمة معنى القذارة المادية والروحية  ،والكفر ،وأصبحت
كلمة "جوي" عندھم سبة ،لدرجة أن اليھودي الذي يتعدى حدود الدين كان يشتم بھا .واقتران معنى
ھذه الكلمة على ألسنة متعصبي اليھود بالسبة والتعيير ،جعلھم إذا أرادوا اإلشارة بھا إلى شعب من
غير اليھود ،يريدون بذلك شتمه وتحقيره،وإذا أرادوا عدم تحقيره استعملوھا بمعنى أمة ،بنفس
المعنى األصلي.
وعلى الجملة فقد اقترنت كلمة)جوي( في عقولھم بالزراية واالحتقار  ،فإذا قال اليھودي عن شخص
أو شىء ،إنه )جوي(فھو يعنى بذلك أنه ھمجي بربري يجمع القذارة والنجاسة والحقارة ] .الشخصية
اإلسرائيلية ،د /حسن ظاظا ،صـ  ،49-47بتصرف ،ط /دار القلم  ،دمشق) ،األولى( سنة 1405ھـ/
1985م[.

الفصل الثاني :أساليب التنظيمات اليھودية
مدخل":الجمعيات السرية"
الجمعيات السرية الخطيرة كانت وال تزال من أھم المؤسسات التي اعتمد عليھا اليھود لتنفيذ
أغراضھم والوصول إلى أھدافھم ،وقد ينشئ اليھود جمعيات لھذا الغرض،أو يوعزون بإنشائھا
لغيرھم ،وقد يجد اليھود جمعيات قامت لغرض أو آلخر فيندسون فيھا  ،وينفثون فيھا سمومھم،
ويوجھون أتباعھا وجھتھم التي يريدونھا  ،وال تكاد توجد جمعية ذات أسرار وأخطار إال كان اليھود
يعيشون فيھا خلف الستار.
والمراجع العديدة التي اعتمدنا عليھا في ھذا الباب توحى بأن اليھود كانوا خلف الحركات التي ھبت
في وجه المسيحية واإلسالم ،فقد كانوا خلف جمعية "فرسان المعبد" وجمعية  :القداس األسود"
وجمعية الصليب الوردي" ،وجمعية "البنائين األحرار" التي تسمى"الماسونية"وغيرھا من
الجمعيات التي وجھت نشاطھا للنيل من المسيحية.
وكانوا خلف القرامطة  ،وغالة الشيعة ،وغيرھما من الجمعيات التي ناصبت المسلمين العداء ،رغبة
النيل من اإلسالم.
وفي مكان آخر -يقول الدكتور أحمد شلبي " :لم أقبل تعبير "غالة الشيعة" وقلت  :إن ھؤالء ليسوا
شيعة ،وليسوا مسلمين ،وإنما ھم جماعة من أعداء اإلسالم تظاھروا بالدخول فيه وتظاھروا بالتشيع،
فجعلوا من اسم الشيعة ستارا لھم ،ونسجوا خلفه ألوانا من الترھات واألباطيل بقصد الكيد لإلسالم
والمسلمين.
وينبغي لي أن أوضح شيئا خطيرا يصنعه أعداء اإلسالم للنيل منه ،ذلك أنھم على اختالف مشاربھم
أدركوا أن من العسير جدا أن يرتد المسلم عن اإلسالم إلى سواه من األديان ،وأن محاولة ذلك تكلفھم
جھدا كبيرا وماال ضخما دون أمل ،ومن ھنا اكتفى ھؤالء من المسلم بتضليله ،ودفعه إلى االنحراف
والبعد عن اإلسالم الصحيح إن لم يعتنق دينا سواه .ومن وسائلھم لذلك أن يكلموه عن اإلنسانية
والعمل لخيرھا مع اإليمان با وتوحيده ،ويجعل ھؤالء شعارھم " ﷲ " أو "اإلنسانية".

ومن وسائلھم أن يصوروا له أن األديان "أفيون" الرعاع  ،فينحدروا به إلى الالدينية ،ومنھا أن
يزجوا به إلٮمذھب منحرف من المذاھب التي تربط نفسھا باإلسالم ،كاألحمدية ،واإلسماعلية،
والبھائية ،والبابية...
واليھود خلف ھذه الطرق جميعا بطريق مباشر ،كأن يؤسسوا ھذه الجمعيات أو ينضموا إليھا،
وبطريق غير مباشر،كأن يدفعوا االستعمار إلى تأييد مثل ھذه الجمعيات ،والھدف واحد ھنا وھناك.
وإذا تركنا الماضي وعنينا بالحاضر وجدنا اليھود خلف كثير من الجمعيات السرية الخطرة ،يوجھـھا
للنيل من اإلسالم في أرض اإلسالم  ،ومن المسيحيين في بالد الغرب،ومن كل دين وخلق] .
اليھودية ،د /أحمد شلبي ،صـ  ،332 ،331بتصرف[.
فمما ال شك فيه -وھذا أمر ثابت تاريخيا أنه ظھر خالل حقب التاريخ المختلفة"جمعيات سرية" كانت
تغرق في السرية  ،والرمزية ،كلما ازداد أعداؤھا في اضطھاد عناصرھا وظلمھم.
وكثيرا ما تعرضت ھذه الجمعيات الفتضاح أمرھا،أو اعتقال أفرادھا ،ومن ثم شيوع طرق تنظيمھا
وإفشاء أسرارھا.
ومن الطبيعي أن التنظيمات الالحقة تستفيد من أخطاء التنظيمات السابقة ،وتتأثر بھا وتتحاشى ھناتھا
ولو تغيرت الغايات واألھداف ،فإذا ما تشابھت األھداف ،فمن الطبيعي أن تتشابه
"الرموز"و"الطقوس" وربما التسميات.
ومن المعروف تاريخيا أنه كان لبنى إسرائيل دولة بمعنى الدولة في زمن النبي "سليمان عليه
السالم" فقط ،ومنذ سنة  587قبل الميالد  ،حينما أغار بختنصر على مملكة يھوذا ،وساق أھلھا
أسرى إلٮبابل ،لم يستطع اليھود إقامة دولة رغم محاوالتھم المتكررة التي كان يعقب كال منھا تشتت
جديد ،وتشرد في مختلف أنحاء العالم ،وھناك في "بابل" -في األسر -اخترع زعماؤھم فكرة"
الوعد" ،ورسخوا في أذھانھم خرافة " شعب ﷲ المختار" ليحافظوا على وحدة الشعب وصفائه
العنصري ويعيدوا إليه ثقته في نفسه.
لذا ال يستبعد عقليا أن يعمد اليھود إلى تأسيس جمعية سرية تعمل على تحقيق أھدافھم  ،بل أكثرمن
ذلك وال يستبعد تشكيلھم لحكومة عالمية سرية  ،تتألف من قادتھم ذوي األطماع الكبيرة في السيطرة
على شعوب العالم التي يسمونھا "غوييم"  ،وھم الذين يعتقدون أن اليھود" شعب ﷲ المختار".
وھذا ما يجعلنا النستغرب ،بل نميل إلى االعتقاد بأنه يوجد لليھود "حكومة عالمية سرية" ال وطن
لھا وال أرض وال سلطات ،وھم الذين قضت عليھم طبيعتھم أن ال تكون لھم حكومة فعلية أو وطن أو
أرض أو دولة .لكن يجدر بنا أن نتساءل:ما ھو مدى سيطرة ھذه المنظمة السرية ،أو " الحكومة
الخفية" على الحكومات الحقيقية ،وعلى التنظيمات العالمية خاصة تلك التي ارتبط اسمھا بالصھيونية
العالمية وأخص بالذكر "الماسونية"] حكومة العالم الخفية ،شيريب سبيريد وفيتش ،ترجمة :مأمون
سعيد ،صـ  ،11-9ط /دار النفائس ) السادسة(  ،عام 1405ھـ/ 1985م[.
والحقيقة التي المراء فيھا أن جذور الماسونية إنما ھي جذور توراتية تلمودية ،بدليل أن جميع
الرموزواإلشارات واألسماء المستخدمة في جميع درجاتھا مأخوذة من التوراة والتلمود .كما أنھا
تخدم مخططات اليھود  ،بدليل أن األعضاء المتقدمين فيھا يقسمون عند التكريس للدرجات العليا على
التوراة ،بعد أن يختفي القرآن واإلنجيل اللذان كانا يظھران في الدرجات الدنيا إلى جانب التوراة ،
ويقسمون على ماذا؟ يقسمون على العمل لبناء الھيكل وقيام إسرائيل  ،وحمايتھا بكافة الوسائل عند
قيامھا ] .القوى الخفية لليھودية العالمية" ،الماسونية" صـ [.9

فاليھود يعتمدون اعتمادا كبيرا في بلوغ غايتھم ونشر مفاسدھم على الجمعيات السرية ،والحركات
الھدامة ،والمنظمات الخفية.
وإن الدور الذي قام به اليھود في بث روح الثورة وإنشاء الجمعيات السرية ،وإثارة الحركات الھدامة
عظيم جدا ،وإن كان من الصعب أن نعينه بالتحقيق  ،فمنذ أقدم العصور نرى أن أثر التعاليم اليھودية
الفلسفية السرية ظاھر في معظم الحركات الثورية والسرية  .والمصدر الذي تجتمع فيه التقاليد
اليھودية السرية إنما ھو فلسفة "الكاباال" وھي كلمة عبرية معناھا "ما يتلقى" أعني التقاليد.
و"الكاباال" ھي مزيج من الفلسفة والتعاليم الروحية والشعوذة والسحر المتعارف عليه عند اليھود من
أقدم العصور ،والواقع أن الدور الذي لعبه اليھود  -عن طريق الجمعيات السرية -في الثورات
الحديثة ظاھر ال سبيل إلى إنكاره ،وبالبحث واالستعراض نرى أنه دور مزدوج فھو يستند إلى المال
والخفاء معا.
ذلك أن اليھود منذ العصورالوسطى امتلكوا ناصية الشئون المالية في معظم الجمعيات األوربية،
وسلطوا عليھا في نفس الوقت سيال من ضروب السحر والخفاء"..
وإذا عرفنا أن ھذه الجمعيات والحركات الھدامة ترمي إلى سحق نظم المجتمع الحاضر من دينية
وسياسية وأخالقية ،ذكرنا في نفس الوقت أن ھذه ھي الغاية األساسية التي تعمل لھا اليھودية العالمية
منذ عصور ] ".الجمعيات السرية والحركات الھدامة لألستاذ محمد عبد ﷲ عنان ،صـ ،115
بتصرف[.
ھذا وإن الجمعيات السرية اليھودية تتطور بتطور العصر  ،وتتزايد بتزايد األيام ،ومن الجمعيات
السرية زيادة على ما ذكر  ،أندية الروتاري ،واألنرھيل والروتراكت ،والليونز....الخ
ذلك فضال عن اختالط األنساب والصالت المحرمة بين الصھيونية والصليبية التبشيرية ،والشيوعية،
والرأسمالية ،والعلمانية ،واليھودية ،والبھائية ،والقاديانية ،واإلبراھيمية ودعاة السالم العالمي،
وتوحيد األديان واللغات وأندية البحر المتوسط ،وغيرھم ] .الروتاري في قفص االتھام ،أبو إسالم
أحمد عبد ﷲ  ،صـ  ،16بتصرف ،دار االعتصام ) األولى([
وإذا افتضح أي أسلوب لتلك الجمعيات السرية  ،بحثوا عن ثوب جديد يسترون به سوآتھم وحقدھم
وخبثھم ومكرھم لألديان  ،يدعون كسر الحواجز العقدية كلھا بين البشر ،فاخترعت أندية "شھود
يھوه" و "بناى بريث " و " مدارس اإلليانس" و"مدارس سان جورج"و"التسلح الخلقي" و" االتحاد
والترقي"و اليوجا" و"المتفائالت" و" محفل الفاھمين" و"السوروبتسمت" و غير ذلك مما تعرفه
حكومات الشرق والغرب ] ".المرجع السابق ،صـ  ،158بتصرف[.
" وإن حديث ھذه الجمعيات ھو عن الخدمات التي تقدمھا للبشرية والسالم بين الشعوب  ،ونبذ
العنصريات والعصبيات لجنس أو لون أو دين ،وأن الميادين التي تدعوإليھا ھي "اإلخاء -الحرية -
المساواة" ].المرجع السابق ،صـ  ،206بتصرف[.
والذي يجب أن معرفة أن وجود ناد واحد من ھذه األندية في بالدنا يحدد بوضوح وجالء مالمح
عالقة أعضاء ھذه األندية بالنشاط الدولي والخفي للصھيونية العالمية  ،وإن خفى ذلك على " عمياننا
" فلن يخفى علٮذوي األنوف السليمة" ].المرجع السابق ،صـ  ،223بتصرف[.
" ھذا  ...ولقد لعب العمل السري المنظم دورا كبيرا ،بل وھاما في تاريخ البشرية  ،ولقد أثر العمل
السري أعظم األثر في توجيه تطورات كثيرة في حياة المجتمعات في السلم والحرب على حد سواء،

بل كان من أقوى الوسائل إلى اإلعداد لقيادة التغيير بھدف اإلصالح والعمران والتطور ،أو بقصد
االستغالل والھدم والتدمير في حياة المجتمعات اآلمنة والمستقرة ،وذلك بالعمل على ھز أركانھا،
وزعزعة مقومات األمن وعوامل الثقة بين أبنائھا بتفكيك روابطھا والعمل على مسخ الغايات المثلي
ألبنائھا.
ومن عجب أن تاريخ الجمعيات السرية يفيض بسحر خاص ،وجاذبية قوية تشد فريقا من النـاس
للعمل السري ،ولقد بلغ سحر التعلق باالنخراط في عضوية العمل السري إلى نوع من المجازفة
والمخاطرة ,وتنفيذ غرائب األعمال ،بل القيام بأعظم التضحيات الشخصية وذلك في ظل طاعة
عمياء ،واستسالم مطلق لمصادر وقيادات التوعية لمھام العمل السري في ضوء مخططه العام.
وتاريخ الجمعيات السرية يقول لنا:إنه كلما كان العمل المنوط به العضو محاطا بأسلوب من السرية.
وجو من الكتمان  ،وكلما كانت المھام المكلف بھا العضو ستمثل لغزا شخصيا له نتيجة إعداده
التنظيمي ،كان ارتباط العضو بالعمل قويا وشديدا".
والجمعيات أو التنظيمات الماسونية كمذھب "سري"يقوم على أساس من تراث ديني وسياسي
متوارث عند اليھود ،لتعبر ھذه الجمعيات والتنظيمات عما يؤمن به أولئك الغالة من المتطرفين الذين
يرون في أنفسھم :أنه عن طريق اصطفائھم وانتقاء عنصرھم ھم الصفوة المنتقاة من البشر الذين من
حقھم أن يصنعوا بالمثل العليا لإلنسان والقيم والمعتقدات ،ما يرونه كفيال بتھيئة األرض السياسية
والدينية التي يقوم عليھا سلطان الجنس اليھودي المدعي ،وسيادة الشعب المختار!!
حتى ولو كان األسلوب أو التنظيم الذي تراه القوي اليھودية جيال بعد جيل مسخا وتشويھا لكل قيم
الوجوه اإلنساني ،وذلك بھدم األديان ورفض القيم واألخالق وإنكار الرساالت والتجرد من كل عرف
أو مألوف إال ما يساعد على نشر سيادة عقيدة الجنس اليھودي ،والتمكين ألطماعه في األرض
والبشر ،وذلك بفرض أساليب الغزو الفكري والوجداني للبشر قبل فرض السيادة المدعاة.
والجمعيات الماسونية  ،او التنظيم الماسوني ھو من أدق وأعقد األساليب الخفية والمستترة في
استقطاب حركة المجتمعات وتوجيھھا ،إلى حيث تريد لھا القوى اليھودية في مخططھا العالمي الذي
يتمثل في الحركة العنصرية التي تقيم دعواھا على أساس من معتقد مصطنع ،وتاريخ مزيف في
السيطرة على العالم وعلى مقدراته ،وانطالقا متعاقباومتواليا عبر مراحل التاريخ  ،من أرض الدين
والتاريخ ،المدعى لبني إسرائيل من فلسطين كبداية للسيطرة على العالم ومقدراته ] .الماسونية ذلك
العالم المجھول" دراسة في األسرار التنظيمية اليھودية العالمية " د /صابر طعيمة ،صـ، 7-9
بتصرف[.
نماذج من المنظمات اليھودية
المبحث األول " :الماسونية"
" إن القوى الخفية اليھودية العالمية التي بدأ تأسيسھا منذ عام 37م تقريبا ،أو -عام 43م -وذلك
لمحاربة دعوة السيد المسيح  -عليه السالم -وللمحافظة على الھيكل بعد أن أنذرھم المسيح بھدمه ،ثم
صارت ھذه القوة الخفية تضرب جميع شعوب العالم في الظالم ،بخنجرمسموم تحت العباءة ،منذ
شتات اليھود في العالم بالسبي الروماني الثاني عام70م ،حتى يومنا ھذا  ،بزعم أن جميع شعوب
العالم مجرمون في حق اليھود  ،ألنھم تسببوا في سبيھم ومالحقتھم واضطھادھم.

لقد غيرت القوة الخفية عبر عصورالتاريخ المختلفة  ،من جلودھا وأساليبھا ،ولكنھا لم تغير من
أھدافھا ،حتى وصلتنا في مطلع القرن العشرين  -حيث كان مولد الدولة اللقيطة -بما يعرف
بالماسونية".
وما الماسونية وما تفرع عنھا من ھيئات ومنظمات وأندية  ،سوى الوجه الحديث للقوة الخفية تلك،
لقد اتخذت القوة الخفية منذ أن تأسست شعار " الحية النحاسية" شعارا لھا واضعة ذيلھا في فلسطين
،وتاركة الرأس والجسد يعيثان في العالم فسادا وإفسادا ،ولم ولن يھدأ لھا بال إال إذا التقي الرأس
بالذنب ،وقامت دولة إسرائيل من الفرات إلٮالنيل ،تحكم العالم ،وتتحكم في مصيره ومقدراته] ".
القوى الخفية اليھودية المسونية) المقدمة( بتصرف[.
"لقد قضى السبي الروماني على آخركيان سياسى شبه مستقل لليھود ،ولكنه لم يقض على إصرارھم
في العمل الدائب المستمر للرجوع إلى أرض الميعاد ،وتنفيذ مقررات العريش الخمسة ،فكيف
استطاع اليھود -على قلتھم وضعفھم وجبنھم وشتاتھم -أن يصمدوا لالضطھاد والمالحقة  ،فال يذوبوا
كما ذاب غيرھم في اإلمبراطوريات الواسعة ،ويضيعوا في الشعوب القوية التي عاشوا في كفنھا،
وإنما تحوصلوا في كليتي التاريخ ينشرون دسائسھم ومؤامراتھم  .لقد استطاعوا ذلك بالحيلة
والمكروالخداع والمراوغة  ،وبتلك الجمعيات والتكتالت السرية التي مكنتھم من رفع لواء المبدأ
الالإنساني في السلوك البشري" الغاية تبرر الوسيلة"وكل ما ال يتم الواجب إال به فھو واجب.
لقد أنشأ اليھود لتنفيذ أغراضھم ومخططاتھم جمعيات ومنظمات سرية ،اتخذت لھا عبر تاريخھم
الطويل أسماء وأشكاال مختلفة ،لتالئم الزمان والمكان والناس ،وھي اليوم تعرف"بالماسونية"]
المرجع السابف :صـ  ،7بتصرف[.
ونحن ال نغالي إذا قلنا بأن الماسونية  ،منذ أن عرفت بشكلھا الحالي الجديد ، ،إنما ھي األم الرؤوم
لكل تنظيم أو جمعية يھودية  ،ومنھا تفرعت "بنات الماسونية" مثل :البھائية ،الدونمة ،نوادي
الليونز ،جماعة شھود يھوه ،جمعية بناي برث ،عبدة الشيطان...إلخ] راجع بتوسع :المرجع السابق،
صـ[. 117-166
" ويعتقد بأنه يوجد في العالم ما يقرب من ثالثمائة عضو ،من كبار الرؤوس اليھودية ،منبثين في
تنظيمات يھودية سرية ،وفي تنظيمات سرية وعلنية أيضا ،يحركھا اليھود من وراء ستار ،ويعرف
ھؤالء بعضھم تنظيميا وحركيا ،وھؤالء ھم بحسب تقديرات من يعرفون بواطن األمور ،الذين
يضعون المخططات السرية لجميع يھود العالم وأنصارھم وعمالئھم ليتحركوا بھا ضمن أھداف
مرحلية،وأھداف بعيدة المدى ،ويشكل ھؤالء بمجموعھم ما يشبه حكومة سرية عالمية ال يعرف لھا
عاصمة ،وال وزراء ،تَرى والتُرى ،تَضرب وال تُضرب ،وتتالعب بمقدرات العالم ومصيره ،بشكل
سري مخطط مدروس.
أھدافھا القريبة :قيام إسرائيل ،وجعل العالم كله في حالة ضياع وفوضى ،تمھيدا الستغالله
واستذالله...
وأھدافھا البعيدة :قيام مملكة يھوذا عليھا ملك من نسل داود ،حفيد يھوذا ،تقوم على أنقاض عالم
متھدم ضائع جائع ،تفسخت فيه األديان واألقوام واألسر ..وتالشت فيه الحكومات واألخالق والقيم ..
ومن ثم حكمه من أقصاه إلى أقصاه ،حكما إرھابيا دكتاتوريا ال صوت فيه يعلو على صوت يھوذا،
وال إله يعرف فيه غير يھوذا ...وليس على اليھود سوى أن يقدموا لھذا العالم الضائع الجائع علفا
يوميا مقيتا ،ال يسمن وال يغني من جوع ،وسخافات توراتية تلمودية التخاطب عقال  ،وال تحيى
ضميرا.

لقد عاشت الماسونية  ،منذ تأسيسھا حتى اليوم بجناحين ھما:السرية التامة  ،شعار إنساني ذو ثالث
شعب ھي :الحرية -اإلخاء -المساواة"
والندري -وأيم الحق -سببا لمثل ھذه السرية ،إذا كانت الماسونية قد أنشئت فعال لخدمة اإلنسانية ،
كما يزعم دھاقنتھا!!
لقد تلفحت الماسونية باألقسام المغلظة ،والتھديد بقتل من يفشى أسراراھا من األعضاء  ،أو فضح
جرائم المرتدين عنھا وسخائمھم ،كما بادرت -في الجھة المقابلة  -لخدمة األعضاء الذين يبقون
سائرين في ركابھا ،كما تلفحت أيضا بالدعاية المتقنة  ،والمراوغة الذكية...إال أن الحقائق قد بدأت
تتكشف ،وبخاصة في اآلونة األخيرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس ،عن زيف الماسونية وضاللھا،
لقد فضحھا كبار أساتذتھا العظام المرتدون عنھا ،فما عاد لھا ذلك البريق اآلخاذ المخادع ،وما عادت
لھا تلك القدسية المغلفة باألسرار واأللغاز ،بعد أن تھاوت محابسھا من أصابع أنصارھا ،وتساقطت
شعاراتھا وقالئدھا وإزاراتھا من على ياقاتھم وأجسامھم ،ولو أنھا ما زالت تنفذ عن طريق بناتھا ،ما
عجزت عن تنفيذه بنفسھا  ،بعد أن تغضن وجھھا وشاه منظرھا ،إنھا األفعى تتلون بكل لـون،
والحرباء تتزى بكل زي ] ".القوى الخفية اليھودية العالمية ) الماسونية( صـ  ،14-12بتصرف,
وانظر :خطر اليھودية العالمية  ،عبد ﷲ التل ،صـ  ،138-136والماسونية والصھيونية والشيوعية ،
صابر عبد الرحمن طعيمة ،صـ  ،145حكومة العالم الخفية  ،صـ ) ،8المقدمة([.
فماھي الماسونية ؟ "الماسونية حركة تنظيمية خفية قام بھا -على األرجح -حاخامات التلمود،
وخاصة في مراحل الضياع السياسي الذي تعرض له يھود التوراة ،فأخذ الحاخامات على عاتقھم
إقامة تنظيم يھودي يھدف إلى إقامة مملكة صھيون العالمية ] ".الماسونية ذلك العام المجھول ،صـ
 ،15بتصرف[.
ومن ھذا التعريف يتضح أن الماسونية عبارة عن حركة ذات ھدف يھودي بحت ،وذات طابع
عالمي ،تلبس من أجل تحقيق أھدافھا كل صور وأدوات العصر الذي تمر به ،وطقوس وشعائر
المجتمع الذي ت ّكن فيه إلمكانية تحقيق ھدفھا الماسوني في خاتمة المطاف ] .أوقفوا ھذا السرطان ،د/
سيف الدين البستاني ،نقال عن الماسونية ذلك العالم المجھول ،صـ [.15
والداللة اللغوية للفظ"الماسون" أنه مشتق من لفظة "فرماسون" المركبة من لفظتين فرنسيتين ،من "
فرانك" التي تعني في اللغة الفرنسية "الصادق" و"ماسون" التي تعني "الباني" وتصبح الداللة
اللغوية للفظ الماسون :الباني الصادق ،والجماعة الماسونية  ،أي "البناة الصادقون" أو"البناؤون
األحرار" ].المرجع السابق ،صـ  ،20بتصرف[
وناھيك بھذا االسم شاھدا على كذب الملقبين به إذا ليسوا ببنائين وال بصادقين  ،أما كونھم ليسوا ببناة
فاألمر واضح ،مالم يقل الماسون إن الخراب والبناء متالزمان أو مترادفان!! وھم يشتغلون بخراب
بناء العمران ،وأما عدم صدقھم فيتضح من تضاربھم في أقوالھم  ،وتباينھم في مزاعمھم ،فينكر ھذا
عالنية  ،ما يعلمه ذلك سرا ،ويجاھر الواحد في بلد بما يكتمه أخوه في بلد آخر.
يقول األب لويس شيخو اليسوعي " :من غريب األمور أن الماسون مع مرضاھم بھذا االسم
الكاذب ال يحبون أن يجاھروا به ،وإذا كانت الشيعة الماسونية كاذبة في تعريف أصلھا ،وكانت
أقوالھا متضاربة في بيان تاريخھا ،ترى ما ھو تاريخھا الصحيح ،فھل يعرف منشئھا؟] المرجع
السابق ،صـ ،22 ،21تبصرف[.

الجذور التاريخية للتنظيم الماسوني" :ليس من اليسير أن يعثر الباحث على جملة منطلقات تاريخية
في مرحلة محددة من عمل واضعي األسس العقائدية الماسونية  ،بحيث تعتبر ھذه المرحلة ھي الجذر
التاريخي في مختلف بلدان العالم القديم والحديث  ،وبالتالي ألنھا جمعية ذات فروع ومجاالت
وميادين متعددة ومتشعبة في مختلف بلدان العالم القديم والحديث ،فإنه ليس من السھل أيضا تحديد
طبيعة الظروف والمؤتمرات االجتماعية واالقتصادية  ،التي يمكن أن تكون التنظيمات الماسونية
عمال إنسانيا يتوجه بھا إلى الجماعة اإلنسانية على ضوء العرض االدعائي القائل بأن الماسونية
تنظيم إنساني كان في خدمة الجماعة اإلنسانية بأسلوب التستر والخفاء ،وشأنه في ذلك أنه تطور
باألعمال اإلنسانية السرية
التي كانت في المجتمع اإلنساني القديم في مراحل تناقضاته وصراعاته!!.
وعلى ھذا فإنه ليس لدى الباحث ما يعاون على الوقوف الموضوعي في ھذه القضية حين يتناول
الجذور التاريخية للحركة الماسونية سوى ما يمكن ترجيحه بالدراسة المقارنة بين مختلف المصادر
التي تحدثت عن الماسونية ما بين مؤمنة بھا مدافعة عنھا ،وما بين متنكرة لھا محاربة لكل ما تمثله] .
المرجع المسابق ،صـ ،23بتصرف[.
والذي يمكن ترجيحه كما ذكره صاحب كتاب" القوة الخفية " أن الجمعية الماسونية تأسست باسم
"القوة الخفية"في السنة الثالثة واألربعين بعد يسوع ،وأن مؤسسيھا ھم من اليھود"
وقد سموھا بذلك  ،ألن القوة ولدت فيھا -على زعمھم -منذ إنشائھا وتبقى مخفية فيھا بحيث تنمو
رويدا رويدا إلى حين نفوذھا.
السر في إنشاء الماسونية أو سبب نشأتھا :ولم يكن يقصد في ذلك الزمان إال نفوذ أمرين:
األول :عرقلة مساعي رجال يسوع ،ومالشاة كل ما كانوا يعملونه،
الثاني :المحافظة على النفوذ السياسي ،غير أن تلك القوة لم تكن تنمو كثيرا في ھذا االسم المخيف،
فكانت تزدھر أوقاتا بتكتم سحري ،وتختفي  -وھي الخفية -متأخرة أوقاتا أخرى ،وذلك بالنظرلما كان
يخفي من أعضائھا قتال خفيا دون أن يعرف أحد الشخص الخفي وال كيف أخفى وال أھله أيضا
يعرفون ذلك  ،وال كونه عضوا في الجمعية ،ومن كان يعرف به ؟ ھم وحدھم  ،ومن كان يجرؤ أن
يفشي السر؟ ال أحد ،من أفشى يھلك مثل من ھلك ،وذلك كله لصرامة قانونھا القديم وشدة االحتفاظ
بالتكتم الشديد ،فعند أقل مخالفة أو ثبوت إحدى الشبھات على األعضاء  ،كان يحكم على مرتكبھا
بالموت ،بموجب حكم محكمتھا التي كانت مؤلفة من ثالثة قضاة فقط يلفظون الحكم بحق المتھم فيما
بينھم أو باألرجحية دون حضور ذلك المسكين وال استجوابه عن شىء ،بل لمجرد فحص سري،
واستنادا على اتفاق الثالثة قضاة  ،أو اثنين منھم ،كان يلفظ الحكم بحقه ،دون أن يعرف ھو بالحكم،
ولم يكن يعرف ذلك اإلعالم الھائل المرعب  ،إال حال دقيقة قتله.
فتلك البربرية بكل فعلھا  ،من عظم التكتم ،وشدة صرامة قانونھا ،والعقوبات الفظيعة المذكورة .كل
ذلك كان القصد الوحيد األساسي منه في األزمنة األولى:منا ھضة يسوع ومناوأه تعاليمه وسياسته
،ثم إن ھناك غاية قصوى ،ومرمى بعيدا ،اال وھي تقوية العنصر اليھودي وإرجاع العالم إلى
اليھودية  ،كما فھم من النصوص التي وردت في بعض فصول الكتاب .وفيھا اتھام " يسوع"
بالدجال.
ثم ذكر "محمد" -صلى ﷲ عليه وسلم -بالدجال،مؤسس وناشر الدين اإلسالمي ،الذي ادعى النبوة
كالدجال يسوع ،وقد حصل عنه الخفيين من شديد االستياء عند ظھور "محمد" وعظم البغض لرجاله

وتابعيه ،ما ھو أشد من استيائھم من رجال يسوع ] .القوى الخفية ،نقال عن :الماسونية ذلك العالم
المجھول ،صـ  ,44-43بتصرف[.
حتى قال قائلھم  -وھو " الفي موسى الفي" :في أواخر الجيل السادس للدجال يسوع الذي أضنكنا-
أي جعل حياتنا ضنكا -بتدجيالته ،ظھر دجال آخر ادعى التنبؤ بالوحي،وأخذ ينادي بالھداية مرشدا
العرب الذين كانوا عبدة األصنام إلى عبادة اإلله الحق ،وسن شرائع مخالفة لسنة ديانتنا اليھودية ،
فمال إليه كثيرون في مدة قصيرة ،فقمنا نناھض دعوته وإرشاده ،وسنته ،ونصرخ بأعلى أصواتنا
لنفھم الذين يميلون إليه وإلى رجاله أنه وإياھم دجالون كسابقھم"يسوع"  ،بلغ تعبنا أقصى الدرجات
ولم يحالفنا النجاح ،وكلما ناھضنا تلك التعاليم المفسدة طمعا في استمالة أولئك الشعوب إلينا ،تكاثر
عدد أتباع محمد يوما فيوم كأتباع" اليسوع" ،غير أن بين ھؤالء وأولئك لفارقا ،وھو أن القوة التي
كانت ألتباع يسوع غير منظورة  ،بخالف القوة التي تعضد المحمديين فإنھا محسوسة-يشير إلى
الجھاد -ھذا وقد منعنا شعبنا من االشتراك معھم ،وبرھنا أن اليھود الذين مالوا إليھم إنما ھم السذج
وفي مرتبة البھائم  ،أما الوثنيون فلم نستطع ردعھم رغم مجاھدتنا ،غير أننا آلينا أن ال ننفك عن
مالحقتھم كمالحقتنا لليسوعيين وأكثر ،وجعلنا التشديد عليھم من شروط ديانتنا تلي شرطھا األول
وھو محاربة أتباع اليسوع ،وإنما وضعنا ھذا الشرط الثاني بجانب األول العتبارنا الديانتين"
اليسوعية والمحمدية" سواء في القضاء على ديانتنا ] ".الماسونية ذلك العالم المجھول ،صـ -117
 ،118بتصرف[.
وقال آخر "وبينما كان الملك "أكربيا" المؤسس وخلفاؤه يسعون لسحق العقائد الدينية  ،وجعل العالم
كله يھوديا ،ظھر الداھيتان "يسوع محمد" فوقعا على اليھود ،وباألخص على التسعة محتكري السر
كالصاعقة] .المرجع السابق ،صـ ،118-117بتصرف[.
إذا ..تبين من جميع نصوص ھذا التاريخ ،أن مبادئ الجمعية األساسية ھي مناوأة يسوع ورجاله
ومحمد ورجاله،واالحتفاظ بالدين اليھودي وحده دون سواه ] .المرجع السابق ،صـ[.45
وقال "لوران" :فتلك النصوص جميعھا متفقة على أن القصداألساسي من إنشاء الماسونية
األم"القديمة" ھو قتل المسيحية ،وھدم أركانھا ،وإعالء شأن الدين اليھودي.
وأما كيف تطورت مبادؤھا؟ يقول "صموئيل"  :لما تأكد جديا"جوزف الفي" أن تلك البربرية كانت
حاجزا في سبيل الوصول إلى الغاية البعيدة المقصودة ،وفي سبيل تقدم الجمعية ،ارتأي أنه ال يدرك
الغرض إال بتغيير اسم الجمعية ،وبعدھا اقترح االسم "فرانما سونري" أو"الجمعية الماسونية" وذلك
في " 24حزيران سنة 1717م" ،ومنذ ذلك التاريخ تطورت الجمعية تطورات متنوعة وتغير
محورھا القديم من حيث البربرية  ،ومن حيث أمور كثيرة ما عدا التكتم الذي بقى االحتفاظ به بأشد
الصرامة ،حتى ضرب به المثل فيقال في كل أمر شديد الخفاء "سر ماسوني"فأخذت تنمو وتتقدم
قليال إلى أن بلغت شأوا عظيما ،إلٮحيث يمكن القول أنھا قلبت شكل العالم أي انقالب .تقول أم
"صموئيل" ھذا :يابني إن الماسونية ھي يھودية بحتة ،وھي التي زعزعت أركان الكون ،وھي التي
دكت عروش الملوك والسالطين ،وھي التي حطمت التيجان ،وھي التي أذلت وحقرت األديان ،وھي
التي بدھائھا اليھودي أسالت أنھر دم األبرياء ،وأن كل عمل مخل باألديان إنما مصدره منھا ،ألنھا
بمبالغتھا في تفسير الكلمات الثالث:حرية  -مساواة-إخاء ،قد أفلتت األعنة للبشر ،وھي التي بثت
روح التمرد في رؤس النساء غير الفاضالت ،ثم تقول إننا ال نرى في سائر البالد التي انتشرت فيھا
الماسونية  ،سوى مشاھد وأعماال قد الشت الدين والشرف وقضت على األدب والذوق ،تلك ھي بلية
عظيمة تھدد المجتمع اإلنساني ،وكل ذلك يخالف على األخص الديانتين المسيحية واإلسالم"]
المرجع السابق ،صـ ،49-48بتصرف ،وانظر بتوسع :الموسوعة الميسرة في األديان والمذاھب
واألحزاب المعاصرة ،إشراف وتخطيط ومراجعة ،د /مانع بن حماد الجھني ،صـ  ، 520 -513صـ
 ،560 -530ط دار الندوة العالمية  ،وللطباعة والنشر والتوزيع ) ،الطبعة الثالثة( الرياض ،

1418ھـ[ تعصب الماسونية ضد المسيح والمسيحية:إن الناظر في بداية تكوين جمعية "القوة الخفية"
يدرك أنھا ما قامت أساسا إال من أجل محاربة المسيح وتعاليمه وأتباعه ،وھكذا اتخذ الملك
"ھيردوس أكريبا" من ھذه الجمعية قاعدة منظمة أبلغ تنظيم  ،متحمسة غاية التحمس للقضاء على
أتباع يسوع الدجال -كما كان يسميه زعما أولئك المضلون ،في نظرھم -واحباط مساعيھم الفاسدة ،
وإبادتھم إذا أمكن ذلك.
وبدأت الجمعية ممارستھا الفعلية لتلك البشاعات التي إذا عظمت في فرد أو جماعة استحق عليھا
أفضل الرتب ،وأعظم التكريم ،وبتأسيس الجمعية ثم إنشاء فروع لھا في سائر الجھات ،تختلف في
االسم والراية ،وتتفق في األسلوب والھدف ،يتم انتقاء عناصرھا من خاصة الشعوب ،وسر نجاحھا
في سريتھا وكتمانھا ،وقوة إرادة أبنائھا ،وعزم أعضائھا وإخالصھم واجتھادھم لھا.
وتم تأسيس أول محفل باسم " محفل أورشليم" الذي اقيم في دھليز ،سمي "ھيكل سليمان" ،ولم تأل
الجمعية جھدا كبيرا في تكبير حجمھا ،وتكثير عددھا ،والقضاء على أعدائھا ،وتقتيل أتباع المسيح،
ھذا .وقد اتخذت لھا طقوسا ورموزا والتزامات مع تعيين الوظائف وطرق العضوية ...الخ ثم مات
الملك "ھيردوس أكريبا" مؤسس الجمعية  ،خلفه"حيرام أبيود" الذي كان أشد عداء ألتباع لمسيح من
سابقه ،وبعد موت "حيرام" وخلفه"طوبلقاين أيود" ھكذا كلما مات واحد خلفه آخر ،والجمعية تمضي
ثابتة ،وأحيانا سريعة في عدائھا للمسيح والمسيحيين واضطھادھم لھم بفضل تعاليم تلك الجمعية
اليھودية أو المنظمة الماسونية.
وكذلك مما ال ينسى تعاليم التلمود الحقود ،بشأن المسيح وأتباعه!!.
ولئن كان الھدف األول أو القديم للجمعية "القوة الخفية"ھو القضاء على المسيح وأتباعه وتعاليمه،
فإن الھدف الثاني واألھم ھو القضاء على كل دين سوى الدين اليھودي ،كما صرح بذلك "حيرام"
مرارا ،أنه مھما تعددت األديان فينبغي أن نحاربھا ونالشيھا بقوة اتحادنا ودوام مجاھداتنا ومثابرتنا
على التجرد الذاتي ] .راجع بتوسع :الماسونية ذلك العالم المجھول ،صـ [.117 -50
ويتضح تعصب الماسونية ضد المسيح والمسيحية في الحوار الذي يكرس به العضو ،حيث نجد
التصريح بالعداء للمسيح ،ومنه..
يقول الرئيس :على ماذا أقسمت؟ يقول العضو :على التوراة ،يقول الرئيس :ھل علمت بكتاب سواه؟
العضو :نعم ،ھناك إنجيل وقرآن لشرذمة خارجة عن اإليمان والبشرية،
الرئيس :ھل تؤمن بھما؟
العضو :أؤمن بالتوراة فقط ،الكتاب الصحيح الذي أنزل على موسى  ،أما المسيح ومحمد فعدوان
لدودان لعقيدتنا.
الرئيس :ما رأيك في المسيحية واإلسالم؟
العضو :المسيحي أخذ تعاليمه من التوراة ،والمسلم أخذ تعاليمه من التوراة واإلنجيل معا.
الرئيس :أيھما أفضل ،األصل أم الفرع؟ العضو :األصل أفضل وال شك.
)ويبرز في الھيكل أثناء التكريس لھذه الدرجة  ،تمثاالن ،أحدھما لموسى واآلخر لھارون ،حيث
يوقف الرئيس العضو بينھما ،ويسأله(

الرئيس :من ھذا؟ العضو :ھذا موسى،
الرئيس :ومن ھذا؟ العضو :ھذا ھارون.
الرئيس :ھل تؤمن بسواھما؟ العضو :كال.
الرئيس :إذن عليك أن تلعن سواھما.
العضو" :ألعن المسيح ومحمدا ،وأقبل قدمي موسى وھارون"،
الرئيس :من ربك؟ العضو :رب موسى وھارون  ،رب إسرائيل والمؤيدين إلسرائيل  ،وھنا يقّبل
الرئيس العضو ،فيقبل العضو يديه ،ومن ثم يقلده وشاح ھذه الدرجة  ،وعليه أسماء األسباط االثني
عشر ،ويعطيه شھادة ] "..القوى الخفية اليھودية العالمية )الماسونية( صـ  ,26،27بتصرف[.
"ومن أبرز مظاھر الحقد المكشوف التي لم يتورع اليھود من نشرھا ضد المسيح وبيان كراھيته ،ما
قاله "ابن ھخت" في كتابه""A Jew in Love:صفحة : 120إن صلب المسيح ھو أحسن ما قامت
به الغوغاء ،لقد كانت حركة بارعة عقليا رغم أنھا لم تتم على الوجه المطلوب ،ولو كنت قائدا
للغوغاء ،ثم عھد إلى بإعدام المسيح لقمت بواجبي ،ولكن بطريقة أخرى ،كنت أرسله في سفينة إلى
روما ليقدم ھناك طعاما لألسود ،وعندئذ ال يدعي المسيحيون مخلصا لھم من اللحم المفروم ] ".نقال
عن  :األفعى اليھودية في معاقل اإلسالم ،عبد ﷲ التل ،صـ ،60ط/المكتب اإلسالمي، 1391،ھـ
1971/م[.
ھذا "وقد جاء في النشرة الماسونية الفرنسية  ،كانون الثاني سنة 1848م "ما نصه :الطائفة الماسونية
ليست فقط ال تقبل النصرانية ،ولكنھا تثير حربا عليھا .وقال أحد زعماء الماسونية الفرنسية يوما":
لن يرتاح الماسون حتى يحولوا جميع الكنائس المسيحية إلى ھياكل للحرية"] القوى الخفية اليھودية
العالمية )الماسونية( صـ [،77
والذي زار أوربا وأمريكا يرى أن جل الكنائس -إن لم يكن كلھا -تحول إلى ھذا المعنى الذي قصده
الماسون ،حتى صارت الكنائس تستأجر لألفراح وللدعارة  ،وھي أيضا خاوية على عروشھا ،ومنھا
ما يباع ويستأجر للمسلمين.
"وعمد الماسون اليھود كذلك إلى اجتذاب األحداث وتنشئتھم على مبادئ الكفر وفساد
األخالق،وأنشأوا من أجل ذلك الجمعيات التي تضم األطفال األبرياء الذين يعمدونھم علٮطريقة
الماسون ويربونھم على مبادئ الماسون ،مستخدمين في ذلك المغريات التي تستھوي نفوس األطفال،
حتى األعياد المسيحية ،قد أوجدوا مقابلھا أعيادا ماسونية في أيام أعياد الكنيسة ،لكي يبعدوا األطفال
عن أصول دينھم فتتشرب عقولھم الروح الماسونية بيسر وسھولة ،وحين أجھزالماسون اليھود على
التعليم الديني في فرنسا ،توجھوا في أوائل القرن العشرين إلى الشرق إلتمام المعركة ضد الكنيسة".
] األفعى اليھودية ،صـ [.65
"ومن خطط الماسونية الواضحة  ،قولھا :إن األفعى اليھودية تتغلغل في قلوب األمم التي تقاومھا
وبواسطة الماسونية وھي تتم تطويق األرض ،حتى تصل إلى فلسطين.
لقد استھدفت المخططات التلمودية محاصرة المسيحية واحتوائھا والسيطرة عليھا كخطوة أولى في
سبيل تحقيق ھدفھا في السيطرة على البشرية ،وقد كانت خطتھا التي حملتھا" الماسونية" ونفذتھا
ھي:

االنتقام من الكنيسة الكاثوليكية التي فرضت قوانينھا.ولقد وجھت الماسونية ھدفھا لخدمة اليھودية التلمودية ،وحرب المسيحية  ،وكان الفالسفةاألحرارجميعا-.كما أطلق عليھم -محاربين للكنيسة ،علٮامتداد التاريخ األوربي كله.
ومنذ إنشاء المحفل الماسوني في بريطانيا عام 1717م والماسونية تحارب التعليم الديني  ،وتسھم في
تأسيس مدارس علمانية بھدف القضاء على نفوذ الكنيسة.
وقد صدرت أول نشرة بابوية ضد الماسونية عام1738م .وفي عام 1856م بعد أن أصبح الماسون
في مركز القوة ،وتولى كثير منھم الوزارات والمناصب العليا ،أصدروا نشرة صريحة أعلنوا فيھا
موقفھم من األديان،ومماجاء فيھا " نحن الماسون ال يمكننا أن نتوقف عن الحرب بيننا وبين األديان
ألنه المناص من ظفرھا أو ظفرنا ،ولن نرتاح إال بعد إقفال المعابد ،وإذا سمحنا لمسيحي أو مسـلم
بالدخول في أحد ھياكلنا فإنما ذلك قائم على شرط أن الداخل يتجرد من أضاليله".
وقد فھم رجال المسيحية الماسونية على حقيقتھا  ،وظلوا طيلةالقرنين الماضيين في حرب لھا،
وكشف ألساليبھا باعتبارھا خطرا على األديان كلھا ،وعلى المسيحية بالذات  ،ولكن المسيحية في
العصر الحاضر لم تلبث أن غيرت موقفھا!!
ولقد كشفت بروتوكوالت صھيون  ،عن ھدف الماسونية  ،كمؤسسة لليھودية التلمودية  ،ھذا الھدف
الذي يرمي إلى تحطيم الديانة المسيحية تحطيما كامال ،والقضاء على الحضارة المسيحية األوربية،
فتقول البروتوكوالت ":لقد خدعنا الجيل الناشئ وجعلناه فاسدا ،متعفنا بما علمناه من مبادئ
ونظريات ،يجب أن نحطم كل عنان اإليمان ،وتكون النتيجة المؤقتة لھذا ھي إثمار الملحدين ..يجب
أن نكتسح كل األديان والعقائد األخرى ،وإن كان ھذا يؤدي إلى وجود ملحدين ينكرون وجود الخالق،
واليوم تسود "حرية العقيدة" في كل مكان ،ولن يطول الوقت إالسنوات قليلة حتى تنھار المسيحية
انھيارا تاما".
ولقد كشفت كتابات رجال الماسونية "فوليتر ،ورسو ،ورينان" عن رأيھم في السيد المسيح،
وعباراتھم عنه قاسية ولئيمة.
ويتحدث" اميل الخوري جرب" عن "مؤامرة اليھود على المسيحية" داعيا إلى التمييز بين الموسوية
واليھودية وأشار إلى أن معركة ضارية قامت بين اليھود والمسيحية حيث وجھت اليھودية عنايتھا
إلى القدح والذم وتلطيخ المسيحية بأقبح الصور  ،وأنھا أخذت تحارب المسيحية بالمذاھب االجتماعية
والسياسية واالقتصادية التي تھدم الروح المسيحية والمبادئ القومية ،وتقويض أركان الدول
المسيحية فتحقق اليھودية أغراضھا بصورة غير مباشرة دون أن تصطدم بھا وجھا لوجه ،وقد
نجحت اليھودية بھذه الخطة إلى حد بعيد.
وقال :إن ھناك مئات من المجلدات كتبھا اليھود تطعن في المسيح والمسيحية والقديسين والكنيسة
واألسرار ] ".المخططات التلمودية اليھودية الصھيونية ،صـ  ،61-57بتصرف[.
ومن خطط الماسونية :
أن تمجيد العنصر اليھودي يجب أن يكون أھم واجبات الماسوني.وقد أشار البروتوكول الرابع إلى
الماسونية عندما قال :من ذا الذي يستطيع أن يخلع قوة خفية عن عرشھا ،ھذا ھو بالضبط ما عليه
حكومتنا اآلن ،المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم يعمل في غفلة كقناع ألغراضنا ،ولكن

الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقھا من ھذه القوة"الماسونية " في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا ال
تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيرا.
وتقول الماسونية :علينا أن نسمح باالنحالل في المجتمعات غير اليھودية فيعم الفساد والكفر،
وتضعف الروابط المتينة التي تعتبر من أھم مقومات الشعوب فيسھل علينا السيطرة وتدمير مقومات
الشعوب غير اليھودية والقضاء على األخالق والدين ،وإثارة الفتن والحروب ] .المخططات
التلمودية ،صـ  ،57بتصرف[.
وعلى الجملة ":فما تفرق في البشرية من الرذائل والمنكرات ،قد تجمع في اليھود ،فحقت عليھم لعنة
ﷲ "] جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع ،صـ [.31
كما قال ﷲ} :لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا
وكانوا يعتدون ،كانوا اليتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون{ ] سورة المائدة[.79-78 :
نعم  ..إنھم اليھود الذين لعنھم ﷲ وغضب عليھم  ،وجعل منھم القردة والخنازير  ،ألنھم أساس
الفساد،وجرثومة الجريمة في أنحاء العالم بطرق ملتوية وبواطن خبيثة ،يظھرھا ﷲ تعالٮعلى لسانھم
أو على لسان غيرھم] راجع بتوسع :المخططات الماسونية العالمية  ،د /أحمد محمد دياب ،105-85
ط /دار المنار ،األولى ،عام 1410ھـ1989/م[.
ولقد كشف البروتوكول األول عن الشعارات المزيفة التي تبنتھا الماسونية لخداع الجماھير،
فيقول":لقد كنا أول من صاح في الشعب فيما مضى بالحرية والمساواة واإلخاء ،تلك الكلمات التي
راح الجھلة في أنحاء العالم يرددونھا بعد ذلك دون تفكير أو وعي ،وأنھم لفرط ترديد ھذه الكلمات
حرموا العالم من اإلخاء ،كما حرموا األفراد من حريتھم الشخصية الحقيقية ] .حكومة العالم الخفية،
صـ[. 28
ونھيب بمن أخفى عليھم مكر أعداء ﷲ ،فانضموا -بحسن نية -إلٮتلك التنظيمات الضالة  ،أن يطلعوا
على تراث دعاة الحرية واإلخاء والمساواة ،بعد أن كشفوا عن نواياھم ،وافتضح أمرھم ،وانكشف
سرھم للجميع ،لعلھم يثوبون إلى رشدھم ،ويتوبون إلٮربھم ،ويعرفون أن الخير في دينھم ،وفي قرآن
ربھم وھدي نبيھم صلى ﷲ عليه وسلم ] المخططات الماسونية العالمية ،صـ  ،68بتصرف[.
وقد قال تعالى} :ياأيھا الذين آمنوا ال تتخذوا اليھود والنصارى أولياء بعضھم أولياء بعض ومن يتولھم منكم
فإنه منھم إن ﷲ ال يھدي القوم الظالمين .فترى الذين في قلوبھم مرض يسارعون فيھم يقولون نخشى أن تصيبنا
دائرة فعسى ﷲ أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسھم نادمين{ ] سورة المائدة:

[.52 ،51
المبحث الثاني" :الصھيونية"
وتأتي الصھيونية على رأس القائمة للمنظمات اليھودية  ،وعلى رأس قائمة البنات غير الشرعيات
للماسونية العالمية أو القوة الخفية.
"ففي سنة 1869م عقد في مدينة"براغ" اجتماع يھودي سري  ،على قبر الحاخام األكبر "سيمون
ابن يھوذا" وذلك بقصد تطوير مخططات اليھود.
لقد قام الحاخام" ريشورون" خطيبا في ھذا االجتماع  ،ومما جاء في خطبته قوله" لقد وكل آباؤنا
للنخبة من قادة "يھوه" أمرا لالجتماع مرة -علٮاألقل  -في كل قرن ،حول قبر حبرنا األعظم"سيمون
يھوذا" الذي تعطي تعاليمه للصفوة من كل جيل سيطرة على جميع العالم ،وسلطة على نسل يھوذا.

وھا قد مضى ثمانية عشر قرنا على حرب يھوذا ،من أجل تلك السيطرة  ،التي وعد بھا أبونا"إبرام"
 ،والتي اغتصبھا الصليب منا  ،وداسھا باألقدام  ،وكان شعبنا على الدوام مھددا بالموت واالضطھاد
واالغتصاب.
وإذا كنا قد انتشرنا في جميع أنحاء العالم ،وذلك ألن العالم كله ملك لنا...ومنذ قرون عديدة حارب
حكماؤنا الصليب بشجاعة وعزيمة التغلبان...
إن شعبنا يخطو شيئا فشيئا نحو القمة ،وفي كل يوم تزداد قوتنا  ،نحن نمتلك آلھة ھذا العصر ،تلك
اآللھة التي نصبھا لنا " ھارون" في الصحراء إنھا العجل الذھبي الذي عندنا ،والذي يعتبر اليوم إله
العالم أجمع ،ومنذ اللحظة التي نصبح فيھا المالكين الوحيدين للذھب في العالم ،فإن القوة الحقيقية
تصبح ملك أيدينا ،وعندئذ نحقق الوعود التي قدمت "إلبرام"  ،كانت القرون الماضية ألعدائنا ولكن
القرن الحالي والقرون المقبلة ستكون لنا ،إن عصور العذاب واالضطھاد  -التي تحملھا الشعب
اليھودي بصبر وشجاعة -قد ولت  ،وشكرا لتطور المدنية بين المسيحيين وتقدمھا  ،إن ھذا التقدم ھو
الدرع الواقي الذي نختبئ وراءه ،لنعمل بثبات وسرعة خاطفة من أجل إزالة الفجوة التي ما زالت
تفصلنا عن غاياتنا النھائية ،دعونا ننظر في الحالة المادية ألوربا ،نجد اليھود في كل مكان ھم سادة
المال ،ألنھم يملكونه  ،ويتحكمون فيه ] ".إسرائيل والتلمود ،دراسة تحليلية  ،صـ ،110د /إبراھيم
خليل أحمد ،والمخططات الماسونية العالمية ،صـ  ،99 ،98بتصرف[.
إن قول الحاخام" ريشورون" " :وھا قد مضى ثمانية عشر قرنا على حرب يھوذا" وقوله":والتي
اغتصبھا الصليب منا" يدل على أن القوة الخفية تضرب في األرض جذورا عميقة ،إلى الفترة التي
ظھر فيھا المسيح ،على األقل  ،ومقاومة اليھود لدعوته .كما تدل أيضا على موقفھا من المسيح
والمسيحية.
وبينما تجاھد الصھيونية  -في اندفاع -لتنفيذ خطتھا ،فإنھا تأخذ عدتھا ،وتستعـد للمعركـة ،
معركة"ارميا صيدون"أو "ھرمجدون" وھي معركة حاسمة للجميع عندما يقوم أعداء المسيح
بضربتھم األخيرة للسيطرة على العالم  ،ومحور المسيحية وغيرھا  ،ولھذا فعلى الكنيسة المسيحية أن
تختار بين ﷲ ويھوه ،وعلى ھذا االختيار يتوقف مصيرالعالم كله ] .القوى الخفية،لليھودية العالمية
"الماسونية" صـ  .11وخطر اليھودية العالمية  ،عبد ﷲ التل ،صـ  ،238-236بتصرف[.

فما ھي الصھيونية:
ال يخلو تحديد مفھوم الصھيونية العالمية من اختالف في وجھات النظر ،بل تناقض وتعارض في
أحيان كثيرة ،وھذا نابع من التوجه الفكري المختلف في أسسه ومضمونه لدى متتبعي ھذه الحركة] .
الصھيونية العالمية :نشأتھا وطبيعتھا )أحمد رياض( ص  ،73ط /الدارالعلمية  ،بيروت1973 ،م[.
لذلك ال نجد مبررا للخوض في ھذا الخالف حتى يستقيم المقام ھنا ،فھدفنا األساسي ھو تحديد بعض
مالمح مفھوم ھذه الحركة الصھيونية باختصار شديد حتى نتمكن من استنتاج الدالالت والمعانى
العنصرية التى تكشف الحركة الصھيونية العالمية .
فمفھوم الصھيونية  :حركة يھودية سياسية اشتق اسمھا من صھيون ،وھو جبل في جنوب القدس -
جاء ذكره في مواضع متعددة من التوراة -وتھدف ھذه الحركة الصھيونية إلى إعادة مجد إسرائيل
بإقامة دولة صھيونية في فلسطين العربية ] ".المرجع السابق ،صـ  24-23بتصرف[.

وھو تعريف مثله مثل العديد من التعريفات األخرى ،ال يخلو من نقص ،ويمكن تعريفھا -كذلك-
باختصار بأنھا " :حركة سياسية عنصرية يھودية ذات أھداف عدوانية  ،وھذا ما تؤكده الوقائع
التاريخية التي تخص ھذه الحركة ،وھي حركة يھودية ،ألنھا تضم اليھود فقط ،على أساس الرأي
القائل :كل صھيوني يھودي ،وليس كل يھودي صھيونيا ]" ،المرجع السابق ،صـ[.25
"لذلك وصفتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة بأنھا "شكل من أشكال العنصرية ،والتمييز العنصري"
في قرارھا رقم  3379الصادر في تاريخ  10نوفمبرعام  1975م"] الصھوينة غير اليھودية :
جذورھا في التاريخ العربي ،ترجمة  /أحمد عبد العزيز ،عالم المعرفة1985 ،م ،العدد ،96 :صـ ،7
بتصرف[.
وھذه المالمح األساسية لمفھوم الصھيونية ،ھي ما نستطيع استخالصه من تتبعنا المختصر لنشأة
الحركة الصھيونية وتطورھا عبر سنوات طويلة،كانت أھدافھا العدوانية واالستعمارية محددة المعالم
وواضحة من قبل مفكريھا منذ مراحلھا المبكرة  ،واستمرت في النمو والتبلور خالل تاريخھا الالحق
حتى وصلت إلى ما ھي عليه اآلن من عدوان وقھر وظلم واستبداد وكبرياء وغرور وال مباالة
بصرخات العالم للظلم الذي تمارسه ،والقھر الذي تفرضه على األبرياء في فلسطين والعرب في كل
مكان ] .االتجاھات التعصبية ،د /معز سيد عبد ﷲ  ،صـ  ،235 ،234بتصرف[.
والمتابع لتاريخ نشأة الحركة الصھيونية يجد أنھا امتدت عبر ثالث مراحل يمكن عرضھا باختصار
على النحو التالي:
1مرحلة ما قبل مؤتمر بازل :وتمثلت ھذه المرحلة ببروز الرواد األوائل الذين أسھموا إسھاماتفعالة في نشوء ھذا الفكر وانضاجه وتحويله إلى حركة عنصرية شغلت العالم بأساليبھا العدوانية التي
اتبعتھا لتھيمن على مقدرات الشعوب وتوسع سلطانھا على أكبر بقعة من األرض لتثبت دعائم دولتھا
العنصرية على أسس أفصحت عنھا معطيات ھذه المرحلة والمراحل التي أعقبتھا.
فقد ظھرت الحركة الصھيونية إلى الوجود في منتصف القرن التاسع عشر على شكل مقاالت ،
وخطابات وكتب ألقاھا وحررھا زعماء ومفكرو الحركة األوئل حتى تثبت دعائم ھذا الفكر في نھاية
ذلك القرن.
ومن أھم دعاة الحركة الصيونية العنصرية في ھذه المرحلة من مراحل تطورھا على سبيل المثال ال
الحصر":الحاخام يھود المالي" و"موسى ھس"و"موشية اليب ليلنبلوم" و"تيودورھيرتزيل" مؤسس
الصھيونية الحديثة.
وقد نشأت خالل ھذه المرحلة جمعيات وحركات ومنظمات يھودية بارزة كان ھدفھا الترويج
والتمھيد للحركة الصھيونية ،وإقامة مشاريع االستيطان في فلسطين.
ومن أھم ھذه الجمعيات على سبيل المثال:
أ-جمعية رعاية االستيطان اليھودي في فلسطين ،وتأسست عام 1860م
ب -حركة اإلصالح اليھودي ،وتأسست عام 1884م
جـ منظمة أحباء صھيون ،وتأسست عام1882م
2مرحلة المؤتمر التأسيسي للحركة الصھيونية :إن مؤتمر "بازل" الشھير الذي عقد في سويسراعام 1897م لم يكن البداية الحقيقة للحركة الصھيونية  ،وفكرھا األساسي وإنما كان إحدى الحلقات

الرئيسية للمخطط المرسوم من قبل المفكرين الصھاينة كما أشرنا في البداية -وعلى رأسھم المؤسس
الرسمي لتلك الحركة تيودور ھيرتزل" ورئيس مؤتمرھا األول ،والذي احتفظ بھذا المنصب حتى
المؤتمر السادس  ،والمطلع على األفكار الصھاينة للمفكرين الصھيونيةالذين برزوا قبل إنعقاد
المؤتمر األول يجد أن الكثير منھا يتطابق مع ما جاء به المؤتمر األول من مقررات] .االتجاھات
التعصبية  ،صـ [.236-235
وھو ما يوضح وجود مخطط مرسوم لألفكار العنصرية الصھيونية يسير في اتجاه النمو والتطور
ويتضح من خالل نتائج ومقررات ھذا المؤتمر التي تحددت على النحو التالي:
أ( -المقررات العلنية:
1تشكيل "لجنة العمل" ومھمتھا تبنى المفاوضات وعقد االتفاقات وكل المساعي الممكنة لفرضإقامة دولة يھودية.
2تأليف"المصرف االستعماري اليھودي" برأسمال قدره مليون جنيه إنجليزي ،ويوضع تحتتصرف لجنة العمل ،وھناك مقررات سياسية أخرى تضمنت الوسائل الكفيلة بتجميع يھود العالم
"الشتات" في الوطن المزعوم ،وتنظيم العالقة مع الشعب اليھودي.
ب( -المقررات السرية:
1استعمال كافة الوسائل "دول ،وشخصيات" بھدف إقامة دولة صھيون على أرض فلسطين.2ربط الجمعيات اليھودية بكافة المنظمات الدولية والسياسية الستغاللھا في الغرض ذاته.3التظاھر في المجتمعات التي تحتقر اليھود بالشخصية المسيحية مع اإليمان السري بأن المسيحيةھي عدوة اليھودية.
4تدعيم النظام السري في كل بلد من العالم حتى يأتي يوم تسيطر فيه الدولة اليھودية على الدولاألخرى.
5السعي الحثيث إلضعاف الدول السياسية القائمة بنقل أسرارھا إلى أعدائھا ،وببذر بذور التفرقةوالشقاق بين حكامھا بواسطة الجمعيات السرية.
6إن على اليھود اعتبار الجماعات األخرى قطعانا من الماشية ،يجب أن يكونوا لعبا في أيدي حكامصھيون.
7اللجوء إلى التملق والتھديد والمال في سبيل إفساد الحكام والسيطرة عليھم.8يجب أن يكون ذھب األرض في أيدي اليھود حتى يمكن السيطرة على الصحافة والمسرحوالمضاربة والعلم والشريعة الثارة الرأي العام ،وإفساد األخالق ،والتھييج للرذيلة ولمالقاة كل ميل
إلى التھذيب المسيحي ،ولتشديد عبادة المال والشھوة.
ھذه ھي المقررات السرية والعلنية التي صدرت عن المؤتمر األول ،والتي عملت الصھيونية جاھدة
على تحقيقھا .وبالفعل طبقت األكثرية منھا ،وتعتبر المقررات السرية أشد خطرا على اإلنسانية
جمعاء لما فيھا من مطامع وأحالم بغيضة ] .االتجاھات التعصبية ،صـ [.237 ،236

3مرحلة ما بعد المؤتمر التاسيسي:تميزت ھذه المرحلة بنشاط مكثف لترسيخ األسس النظريةللصھيونية العالمية وبالنشاط العلمي الدؤوب من قبل روادھا وعلى رأسھم " تيودر ھرتزل" وكذلك
بروز جمعيات ومنظمات انبعث بعضھا من المؤتمر األول ،واألخرى تأسست لخدمة األھداف التي
تبناھا المؤتمر ذاته دون أن يوصى بتأسيسھا.
وكان لھذا النشاط أثره في صدور اتفاقية" سايكس بيكو"عام 1916م التي مزقت الوطن العربي شر
تمزيق ،وكذلك الحصول على وعد "بلفور" عام 1917م ] ،الصھونية العالمية ،صـ ،54-45
بتصرف [.وذلك بإقامة وطن قومي "للصھيونيين " في فلسطين  ،وبدأ توطين اليھود في فلسطين
حتى عام 1948م ،عندما أعلنت دولة إسرائيل في وقت لم يكن عدد اليھود أثناءه يتجاوز  629ألف
نسمة ،مقابل319،000,1نسمة من العرب.
وقد فضلت الحركة الصھيونية إطالق اسم إسرائيل على ھذه الدولة مفضلة ذلك على االسم الذي كان
"ھرتزل"قد اختاره وھو"دولة اليھود" واألسباب التي دعتھم إلى ذلك يبدو أنھا كثيرة ،من أھمھا:
أ( -ايجاد تناسق بين اسم الدولة واالسم العبري لفلسطين ،وھو أرض إسرائيل.
ب( -إيثار الصفة العنصرية الكامنة في اسم إسرائيل على الصفة الدينية في لفظة اليھود.
ج( -عدم الرغبة في التذكير بالحدود القديمة لمملكة اليھود البائدة ،التي لم تكن تشمل إال القسم
الجنوبي من فلسطين من دون البحر ،بما يمثل قيدا تاريحيا للمطامع التوسعية االستعمارية للصھاينة
الذين يريدون أن يضعوا تحت قبضتھم أوسع رقعة ممكنة من الوطن العربي ] ".الشخصية
اإلسرائيلية ،حسن ظاظا ،صـ  ،19بتصرف[.
ھذه ھي أھم مراحل تطور ونمو الفكر الصھيوني على مدار أكثر من قرن من الزمان  ،قدمناھا،
باختصار مع إبراز أھم خصائصھا والنتائج التي أسفرت عن نمو ھذا الفكر ] .االتجاھات التعصبية،
صـ [.238
اليھودية والصھيونية :إن العالقة بين اليھودية والصھيونية عالقة جمعية ال يمكن انفصامھا،
فھـمابمثابة عملة واحدة لھا وجھان.
"والصھيونية )- (Zioinismكما علمت -نسبة إلى جبل صھيون الذي يقع في الجنوب من بيت
المقدس ،وقد اقتحمه داود إبان ملكه ،واستولى عليه من اليبوسيين الذين كانوا يقطنونه "وأخذ داود
حصن صھيون" وأقام داود في الحصن وسماھا"مدينة داود" وأصبح صھيون مكانا مقدسا العتقاد
اليھود بأن الرب يسكن فيه ،فقد ورد في المزامير" :رنموا للرب الساكن في صھيون".
وعلى ھذا فالصھيونية تعمل على استقرار بني إسرائيل في فلسطين ،أي في جبل صھيون وما حوله
وھي كذلك تأييد ذلك بالقول أو بالمساعدة المالية أو األدبية.
وبناء على ذلك ..فالصھيوني ھو اليھودي الذي يؤثر أن يعيش في فلسطين ،وھو كذلك من يساعد
اليھود ماديا أو أدبيا ليستوطنوا فلسطين .ويرى اليھود أن موسى كان أول قائد للصھيونية  ،وأول من
شيد صرحھا ووطد دعائمھا ،فھو الذي قاد بني إسرئيل ليدخل بھم فلسطين عقب خروجھم من مصر،
ولم يدخل موسى أرض الميعاد ولكن خلفاءه دخلوھا ،وھبت أعاصير ضدھم حين أقحموا أنفسھم في
ھذه البالد ،وأخرجوا منھا عدة مرات ،وفي كل مرة كان فريق منھم يتطلع للعودة ألرض الھيكل
وللحياة في صھيون ،وھؤالء ھم الصھيونيون .وبعد خروجھم سنة 135م اجتثاثا لدابرھم وتدميرا
لجذورھم ،حتى إن الفتح اإلسالمي عندما جاء بعد ذلك بخمسة قرون)636م( لم يكن بإيلياء )بيت

المقدس( يھودي واحد ،إذ كانت األطماع في االستقرار بفلسطين قد زالت  ،فارتضى اليھود الحياة
في موطن الھجرة ،وبخاصة في البالد اإلسالمية حيث تمتعوا بما يكفله اإلسالم لغير أتباعه في
المجتمعات اإلسالمية من حقوق ،وتوقفت بذلك حركة الصھيونية حينا من الزمان ،استمر قرونا ،
ومر الزمن ولم يبد اليھود قط أي لون من ألوان الوالء للبالد التي عاشوا بھا واشتركوا في مؤامرات
ضدھا ،فتعرضوا لحركة اضطھاد عنيفة في أكثر البالد التي نزلوا بھا ،وكان من أشدھا قسوة
المذبحة التي نزلت بھم في روسيا سنة 1882م.
وعلى إثرھا بدأت حركة الصھيونية من جديد ،وأدرك اليھود  -مرة أخرى -أنه ليس ثمة عيش لھم
إال في أرض أسالفھم  ،أرض الميعاد ،وبدأ مسلسل جديد لم تنته حلقاته بعد!! ] راجع بتوسع:
اليھودية :د /أحمد شلبي ،صـ  ،132-125والموسوعة الميسرة ،صـ [.569 -561
الصھيونية حركة سياسية دينية:الصھيونية كحركة سياسية ،تھدف إلى جمع اليھود ولم شملھم
تھجيرھم إلى فلسطين ،لتأسيس دولة يھودية فيھا ،تدين بالدين اليھودي وتتميز بالعنصر اليھودي
وبالثقافة اليھودية ،وبإرادة بعث مملكة داود ،نشأت في أواسط القرن التاسع عشر على يد والدھا
وزعميھا األول"تيودور ھرتزل".
أما الصھيونية كحركة دينية فكرية ،أو تمدنية شاملة ،تھدف إلى تمكين العنصر اليھودي من أداء
رسالته ،وتتفھم ھذه الرسالة كتملك ألرض الميعاد ،وقھر لجيرانھا األعداء ،وتركيز لسلطة العالم
الروحية والحضارية والفكرية في صھيون ،فھي فكرة قديمة  ،قديمة جدا ،فھي أقدم من موسى
وتوراته ،ودالئل وجودھا متوفرة في دين البطاركة ،أي في دين العبريين أثناء وجودھم في مصر،
بل وقبل دخولھم مصر.
والواقع أن الصھيونية -كما عرفناھا -دينيا وفكريا ،ھي لب الروح اليھودية األصلية  ،فھي التي
حافظت على عبرية العبريين في مصر ،ومنعتھم من االنصھار في جسم األمة المصرية ،ولوال ھا
لما كان ھناك اضطھاد للعبريين من قبل المصريين ،وال كان خروجھم ھربا من ذلك االضطھاد] .
راجع بتوسع :أصول الصھيونية في الدين اليھودي ،د /إسماعيل راجي الفاروقي ،صـ ،35-7ط/
مكتبة وھبة )الثانية( 1408ھـ1988/م[.

أصول الصھيونية في الدين اليھودي:
في المنفي ،في بابل -بعد سنة 586ق.م .تحول الدين العبرى إلى الدين اليھودي ففي الدين العبري
كان اإلله إله شعبه المختار قط يدفعه ويؤازره ويحركه ويعمل له من أجل استيطانه فلسطين
والمحافظة على جنسيته وعنصره ،لكنه لم يكن يتدخل في كثير أو قليل في حياة الشعوب األخرى بعد
أن تم االستيطان األول وقيام مملكة داود.
أما بعد المنفى فقد أصبح اإلله يتدخل اللحماية شعبه فحسب ،بل إلذالل وإخضاع شعوب العالم لشعبه
المختار ،والستمرار استعبادھم له ،على ممرالعصور ،وذلك بعد أن كان أوال إله شـعـبه ،وقلما كان
إله اآلخرين ،أصبح بعد المنفي إله اآلخرين ،إله البشر أجمع،ال لحبه لھم ولرعايته أوھديه لھم ،بل
إلخضاعھم لسلطة شعبه وتسھيل استعبادھم واستعمارھم من قبل شعبه الحبيب.
وھذا ھو حصيلة حركة اإلله من القومية إلى العالمية!!.

وغيّر المنفي أيضا مفھوم التعبد من إقامة الطقوس القربانية إلى دراسة نصوص الوحي ،أي التوراة
والتدين بتالوتھا المستمرة ،وإقامة القانون الذي جاءت به ،وحطم المنفي انقسام األمة اليھودية القديم
إلى طبقات ثالث :الكھنة والالويين والعامة ،ال تجوز الحركة بينھا إال نزوال من العليا إلى السفلى
عند نقض الفرد لمقتضيات طبقته ،إذ جعل من األمة كلھا طبقة واحدة  ،كلھا في القداسة سواء ،وإن
قام فيھا كھنة وقفوا حياتھم على دراسة التوراة وحفظھا.
إال أن أھم ما أحدثه المنفي من تغيير في الدين العبري ،ھو إدخاله فكرة المسيح المنتظر ،أو المتوج
ملكا على إسرائيل ،بمسحه بالزيت المقدس ،وھي فكرة انتظارمن يقوم بقيادة اليھود من منفاھم إلى
دولتھم "يھودا" بعمل معجز ،فيعيد لھم مملكتھم الداوودية ويحقق لھم استعبادھم واستعمارھم للبشر
وسيادتھم على الدنيا كلھا.
وقد رأى المنفيون في شخص كورش الفارسي مسيحا أرسله اإلله لينقذ شعبه المھزوم ويحقق له
أحالمه االنتقامية واالستعمارية.
وقامت لليھود إثر عودتھم مملكة كانت على جانب كبير من الضعف في عالم اإلمبراطوريات
الدولية ،وھزمت ھذه المملكة على يد اإلغريق ،ثم على يد الرومان ،ولكن في كل حين ال سيما عندما
كانت تجري الحوادث على عكس ما يشتھون -يتطلع اليھود إلى المسيح المنتظر ويرون فيه بلسما
لجراحھم ،فبعد أن شتتھم الرومان سنة 70للميالد في أنحاء اإلمبراطورية الرومانية ،تصاعدت
أصوات اليھود إلى السماء من جديد بأن يرسل اإلله لھم مسيحا يخلصھم ويعيد لھم مجدھم التليد .بل
وأصبح ھذا الدعاء والتطلع النفساني الذي ينطوي عليه عنصرا مكونا للدين اليھودي.
ففي أقدس أوقات السنة في يوم التكفير أو "يوم كيبور" يقول المصلون في آخر ما يتوجھون به من
دعاء "السنة القادمة في أورشليم" وبھذا التحم الدين اليھودي بالقومية التحاما أصبح يتعذر بعده فصل
السياسة عن الدين.بل دخلت السياسة في الدين بشكل أصبحت ھي فحواه ،وعليه أصبح الدين قومية
دينية.
ھذا ...وتقوم الصھيونية على أسس من األفكار الخاطئة والمعتقدات الزائفة  ،في قوالب نمطية ،
وإدراكات متسرعة ،تتمثل -لدى الشخصية الصھيونية  -في :
أ( -تصنيف البشر إلى فئتين":ساميين وغير ساميين" ويقوم الصھاينة بھذا التصنيف استنادا إلى
مجموعة من القوالب النمطية التي استمدوھا من فكرھم عبر تاريخھم الطويل ،وعملية التصنيف ھذه
تعد من المالمح األساسية للتعصب الصھيوني حيث تتم التفرقة بين الناس على أساس بعض السمات
أو الخصال التي غالبا ما ال تكون صحيحة.
فاليھود الساميون يتسمون بمجموعة من الخصال أو الصفات التي تميزھم عن سائر البشر اآلخرين،
وھي غالبا ما تكون خصاال إيجابية ،بينما يتسم غير الساميين بالعديد من السمات السلبية الكريھة التي
تصل إلى مستوى الشتائم التي تجعل اليھود في مستوى يعلو فوق مستوى البشر ،فيرفعون -أي
اليھود -أنفسھم إلى مستوى التقديس والعبادة ،ويتخذون موقفا عدائيا من جميع الشعوب التي يدعون
أنھا دون الشعب اليھودي من النواحي الخلقية والعقلية والفكرية ،لذلك يمثل غير الساميين أعداء
حقيقيين لليھود ،وينبغي مواجھتھم بحسم وقوةمن أجل حياة أفضل لليھود.
ب( -االعتقادات الخاطئة بفكرة"النقاء العنصري اليھودي" ويقصد به :أن األفراد في جماعة معينة
يختلفون عن غيرھم من أفراد الجماعات األخرى ككل ،من حيث نقائھم وراثيا ،بمعنى أنھم كجماعة
لم يتعرضوا لما تعرض له غيرھم من تداخل بين السالالت المختلفة ،وھذا ھولب مضمون التعصب
العنصري للصھيونية ،لذلك تدعى نقاءھا من حيث القدرات العقلية والخصائص النفسية وسائر

اإلمكانات البشرية الھائلة التي يتميزون بھا عن غيرھم من أبناء األمم والشعوب األخرى ،مع
اإليمان العميق بحقارة أمم العالم ،ويتضح ذلك من خالل استخدامھم العديد من األلفاظ الكريھة
والسلبية في وصفھم شعوب العالم سواء في ذلك الشعوب اإلسالمية أو الشعوب المسيحية ،وارتباط
كل شعب منھا بمجموعة من الصفات السيئة وأكبر دليل على ذلك أن تقرأ التلمود أو البروتوكوالت
فھم يقولون ":من ليس يھوديا ليس إنسانا ويمكن تسميته صرصورا ،أو حيوانا يسير على قدميه،
ويمكن تسميته غريبا أو عدوا" ].االتجاھات التعصبية ،صـ  ،241-240بتصرف[.
فاليھود شعب مميز عن بقية الشعوب منفصل عن الجنس البشري ،ال يخضع للقيم األخالقية التي
تخضع لھا سائرالشعوب  ،ولذلك فإنه قادر على ارتكاب الجرائم باسم القيم واألخالق واألھداف التي
يقررھا ھو حسب ھواه.
وفي مقابل ھذا التفرق العنصري والعرفي الحضاري لليھود ،طرح الصھاينة فكرة التخلف العربي،
العرقي والحضاري أيضا " .فھرتزل" حينما تحدث عن تفوق الحضارة الغربية متمثلة في المستعمر
الصھيوني ،فإنه تحدث أيضا عن فلسطين ،باعتبارھا "ھذا الركن الموبوء البالي من الشرق" وقد
عبر عن رغبته في أن تكون الدولة الصھيونية بمثابة الحائط المنيع الذي يقف ضد"الھمجية الشرقية"
التي يمثلھا بطبيعة الحال -العرب عامة والفلسطنيون خاصة".
ولذا فعالقة اليھود باألغيار )أوغير الساميين(ال تتسم بالمودة أوالتعاون  ،إذا أن األغيار "ذئاب"وقتلة
يتربصون دائما باليھود ويحاولون الفتك بھم،والعرب ھم كلھم من األغيار ] .العربي الفلسطيني في
الفكر الصھيوني ،عبد الوھاب المسير ،كتاب العربي 19 ،صـ  ،149-141بتصرف[.
ھذا ..ومن يسلم بنقاء شعبه يسلم كذلك بدونية أو انحطاط الشعوب األخرى التي يعتقد أنھا تعاديه،
والواقع أن فكرة "النقاء العنصري" لم تعد تصمد أمام الدراسات البيولوجية" العضوية"
والسيكولوجية "النفسية" الحديثة ،فمن الصعب -إن لم يكن من المستحيل -الوقوف على شعب أو أمة
واحدة ال توجد فروق بين أبنائھا في أي خاصية من الخصائص الجسمية أوالنفسية بالشكل الذي
يزعمه الفكر الصھيوني.
فاليھود ينتمون إلى طائفة دينية واجتماعية اندمج فيھا في كل العصور أشخاص من أجناس متباينة،
وكان أولئك المتھودون يدخلون فيھا من جميع اآلفاق المسكونة بالبشر ،من اليھود األحباش"الفالشة"
إلى يھود األشكناز "من الجنس الجرماني" إلى التاميل"اليھود األفارقة الزنوج" إلى اليھود الھنود
الذين يسمون بنو إسرائيل ،واليھود الخزر الذين ينتمون إلى الجنس التركي ،فھل ھناك من ھذه
األنواع اإلسرائيلية نوع يعتبرمن ناحية التشريع والتحليل ممثال حقيقيا ونقيا للجنس اليھودي؟]
الشخصية اإلسرائيلية ،د /حسن ظاظا ،صـ  ،36-35بتصرف[.
اإلجابة إنه من المستحيل ذلك في ظل األدلة العلمية ،وھذا ھو مضمون االعتقاد الصھيوني الخاطئ
الذي يمثل محورا ھاما للتعصب العنصري ،فرغم وجود أدلة موضوعية على خطأ الفكرة يتمسك بھا
صاحبھا لدرجة أنه اليستطيع أن يتقبل سواھا" ].االتجاھات التعصبية ،صـ  ،243-241بتصرف[.
ج(-االعتقادات الخاطئة الخاصة بأنھم "شعب ﷲ المختار"وھذه ھي الشريعة التي يقوم على أساسھا
التعصب الديني للصھيونية ،فھم يستندون إلى نصوص من التوراة تؤكد غرورھم ووھمھم في ھذا
الجانب  ،فظھرت في تعبيراتھم اللغوية ألفاظ يطلقونھا على أنفسھم لتؤكد ھذا الغرور ،وتزيد من
االلتحام والتضامن اللذين يربطان بعضھم ببعض ،وجعلوا ھذه الظاھرة مرتبطة باختيار إلھي لھم
دون سائر الشعوب في األرض وبإرادة سماوية ال قبل للبشر بمقاومتھا ،فمن ھذه األلفاظ ادعاؤھم
انھم أبناء ﷲ وحلفاء ﷲ وأحباب ﷲ!!!.

ويفسرون ھذا االختيار اإللھي بأنه تفضيل لألقوى واألصلح ،ويردونه إلي ليلة المصارعة العجيبة
التي أدي فيھا جدھم يعقوب-إسرائيل-امتحان القوة والصبر على المكاره بنجاح باھر.
وبھم يعاقب ﷲ األمم األخرى ،وھم يبقون وحدھم في آخر الزمان متسلطين على رقاب العالم  ،وھم
 باختصار  -الذي يلعبون دور البطولة على ھذا المسرح الھائل  -مسرح التاريخ-واألمم األخرىليست إال أشخاصا ثانوية خلقھم ﷲ لتكملة مشاھد ھذه المسرحية الطويلة وحوادثھا ،على نحو تظل
فيه البطولة إلسرائيل ] ".الشخصية اإلسرائيلية ،د /حسن ظاظا ،صـ  ،37-36بتصرف[.
كل من المعاني السابقة تمثل أفكارا أو اعتقادات خاطئة  ،وقوالب نمطية نسجھا اليھود من وحي
الخيال ،محاولين االستناد إلى بعض معاني التوراة مما يمثل موضوع شك واختالق ال يقبله العقل أو
الدين ،والمثال على ذلك يصل إلى حد أنھم في تعبيراتھم الشعرية يروون"أن الرب قد اتخذ أمتھم
عشيقة له ،بل إنه تزوجھا زواجا أبديا ،حتى إنھا إذا خانته ودنست شرف العالقة القائمة بينھا وبينه لم
يطلقھا كما يفعل أحقرمخلوق من البشر ،ولكنه يكتفي بأن يغضب ثم يرضى ،وأن يعاقب ثم يصفح،
فھي األم الحبيبة المعشوقة المدللة ،التي تعلم مقدما أن الرب لن يجرؤ يوما ما على قتلھا مھما
أجرمت " ].االتجاھات التعصبية ،صـ ،244-243بتصرف[.
وتعالى ﷲ عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وقد أخبر في القرآن الكريم ردا على زعمھم:
{ وقالت اليھود والنصارى نحن أبناء ﷲ وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء
ويعذب من يشاء} ] سورة المائدة [8 :وقوله تعالى} :ليس بأمانيكم وال أماني أھل الكتاب من يعمل سوءا
يجز به وال يجد له من دون ﷲ وليا وال نصيرا{ ] سورة النساء [123:وقوله تعالى{:وقالوا لن يدخل الجنة
إال من كان ھودا أو نصارى تلك أمانيھم قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين ،بلى من أسلم وجھه وھو محسن
فله أجره عند ربه وال خوف عليھم وال ھم يحزنون} ] سورة البقرة[..112 ،111:

د( -االعتقادات الخاطئة بحتمية الصراع وفناء العالم أمام إسرائيل:
"بناء على مجموعة المشاعر القومية الموجودة لدى الصھيونيين  ،والخاصة بإحساسھم باالضطھاد
من قبل كل العالم -والعالم العربي خاصة-فإنھم يعيشون في ترقب وحذر يجعالن من الضروري
دخولھم في صراع شامل مع أعداء السامية في كل النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،
والعسكرية...الخ
وھو ما يحدث اآلن بالفعل ،وھذا الصراع حتما البد من أن ينتھي بفناء من يقف أمام الصھيونية في
زعمھم ،بل يمكن أن يؤدي إلى فناء العالم لوساعدت الظروف على ذلك  ،فإسرائيل ھي التي ينبغي
أن تستمر،وما عداھا ال بد أن ينتھي ،وھذه االعتقادات مظھر ھام لتعصبھم العنصري ترتبط
بغرورھم وشعورھم بالتميز والقوة أكثرمن العالم بشكل يصل إلى حد الضالالت ،ألن الشعور
بالتميز يرتبط إلى حد كبير بالشعور بالعظمة والتعالي والكبرياء ] ".االتجاھات التعصبية[.245 ،
*والحق يقال:إن العكس من ھذا سيحدث بإذن ﷲ  ،مع تحقيق وعد اآلخرة ،وزوال دولة اليھود،
وفناء اليھود أيضا على يد عباد ﷲ.
*"ھذا ...والصلة بين الماسونية والصھيونية وطيدة ،والعالقة بينھما حميمة ،فقد تسللت الصھيونية
إلى الماسونية بجميع محافلھا التي تدار عن طريق التسلسل من قيادة يھودية ال يدخلھا غير اليھود] ".
حكومة العالم الخفية ،نقال عن المخططات التلمودية ،صـ ،222بتصرف[.

وتحاول الصھيونية االدعاء بأن اليھودية أول دين محترم أنزله ﷲ على ھذه األرض ،وأن ما عداه
أديان باطلة ،وأن ھذه األديان أوجدت الفرقة بين الشعوب ،وإنھم بمجھوداتھم سيحطمون األديان
ويعيدون الناس إلى دينھم ھم ] .المخططات التلمودية ،صـ [.222

بين الصھيونية والمسيحية
إن المسألة اليھودية عبر التاريخ إنما ھي وليدة الصراع بين اليھودية والمسيحية الغربية ،ولم يكن
للعرب والمسلمين شأن في ھذا الصراع.
ولقد حاولت الصھيونية -منذ وقت بعيد-تذليل المسيحية ألھدافھا ،وذلك بالربط بين العھد القديم
والعھد الجديد ،واحتواء البروتستانتية ،وإخضاعھا لمفاھيمھا  ،وقد حملت الصھيونية التلمودية على
المسيحية ،وحاولت التشكيك فيھا بھدف احتوائھا والسيطرة عليھا من ناحية أخرى،
ولقد كان ھدف الصھيونية التحررمن القوانين التي فرضتھا المسيحية على المجتمع اليھودي داخل
المجتمع المسيحي ،وكانت الثورة الفرنسية والثورات األوربية المختلفة عامال على إحالل القومية
والوطنية محل الدين ،وبذلك انھارت ھذه القيود ،وتمكن اليھود في المجتمع الغربي كله من االنطالق
والعمل في مختلف المجاالت ،واستطاعوا السيطرة على األحزاب السياسية وتوجيھھا الوجھة التي
تمكنھم من قيادة األمم والدولة .وقد تمكنت الصھيونية من السيطرة على التعليم والصحافة والثقافة
وأجھزة اإلعالم الغربية على النحو الذي مكنھم من أن يفرضوا على العقل الغربي مفاھيمھم سواء
بشأن السيطرة على فلسطين أو بشأن تدمير مقومات اإلنسان األخالقية والدينية عن طريق الفلسفات
والمذاھب االجتماعية واالقتصادية التي طرحوھا وأعلوھا وأعطوھا من بين المذاھب المختلفة دفعة
القوة والتمكين ] .المرجع السابق ،صـ[.223

الصھيونية والعالم اإلسالمي:
كما كانت تھدف الحركة الصھيونية للسيطرة على العالم اإلسالمي بوصفه مسلما أوال ،وبوصفه
ملتقى القارات ،وبه الطاقة ،والثروة ،وكل ما تريده يھودية الربا في السيطرة عليه ،وإن الظروف
السياسية التي وجدت  ،والتي صنعت صنعا قد واتت على تحقيق الھدف في ظل ضعف العرب
والمسلمين ،وسقوطھم تحت سلطان االستعمار الغربي أكثر من قرنين من الزمان .وليست الصھيونية
إال الصيغة الحديثة والعصرية للمطامع اليھودية في إقامة الدولة العالمية مستخدمة كل الوسائل
واألساليب سواء منھا الدينية واألسطورية أو العلمية والعصرية لتحقيق ھدف التوسع والسيطرة
واإلدالة من اإلسالم وأھله ،ولقد يبدو واضحا في الحديث عن اطالق اسم "خيبر"على معركة
1967م  ،وغيرھا من األحداث والمحادثات ما يدل على ھذا المعنى الذي يرتكز في غزو ثقافي،
إلحالل مفاھيم يھودية تلمودية محل المفاھيم القرآنية اإلسالمية"] المرجع السابق ،صـ، 109
بتصرف[.
المبحث الثالث :منظمات يھودية عبر التاريخ )إشارات وكلمات(
لقد مارس اليھود أساليبھم التنظيمية ،بشكلھا المعروف حاليا ،مع بداية وجودھم و أيام موسى عليه
السالم' و ھم آنذاك كانوا طليعة إيمانية لدعوة موسى عليه السالم،

فھا ھم اليھود في مصر -تحت حكم فرعون و اضطھاده لھم -وقبل خروجھم منھا،إذ علموا أمرالخروج من مصر ،قامت نساء قوم موسى بأمر عجب  ،حيث استعرن من المصريات حليھن قبيل
الخروج من مصر  -بدعوى أنھن في حاجة إليھا مدة ثالثة أيام في البرية ،بغرض القيام ببعض
الطقوس الدينية ] انظر سفر الخروج 36،35/12 ،22 ،21/3 ،والنص" حين تمضون إنكم
التمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من جارتھا ومن نزيلة بيتھا أمتعة فضة ،وأمتعة ذھب ،وثيابا
وتضعونھا على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين"[ ،و من ھذه الحلى صنع رجالھم"العجل الذھبى"
بإشارة من السامري' ووقع االجماع عليه منھم .و صدق ﷲ العظيم إذ يقول } قالوا ما أخلفنا موعدك
بملكنا و لكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناھا فكذلك ألقى السامري ،فأخرج لھم عجال جسدا له خوار فقالوا
ھذا إلھكم و إله موسى فنسى{] سورة طه[. 87-88:

و فعلھم األول كذب و نصب و احتيال جماعي' و فعلھم الثاني :أكبر الشرك و أقبحه.
و"مردخاى "دس ابنة أخته "أستير" في قصر"أحشويرش" بعد أن دربھا على اإلغراء واإلغواء 'فولدت له "كورش" الذي دفعته والدته إلى "بابل" ليثأر ألخواله منھا ،و يعيدھم إلى أرض كنعان'
ليباشروا إعادة الھيكل ،في حماية حراب الفرس  ،فھذا تآمر و عمالة إذن.
و"ھيردوية" قدمت "لھيرودوس" كأس الشراب بيد' و ابنتھا "سالومي" باليد األخرى' ليقدم لھارأس "يوحنا المعمدان" )يحيى عليه السالم( -قبل أن يقضى ليلة حمراء  -على طبق من الذھب]
أنجيل متى .14-1/140،بتصرف[.
إنھا أساليب القوة الخفية اليھودية.
و "نيرون" أغوته زوجته اليھودية "بوبايا" بحرق روما ،بتحريض من المؤرخ اليھودى المشھور"يوسيفوس" ،حيث قدم "يوسيفوس" إلى روما من القدس ،مبعوثا من القوة الخفية للتوسط في إخراج
بعض زعماء اليھود الذين زج بھم "نيرون" في السجن ،و كذلك بتحريض نيرون على القضاء على
مھمة القديس "بولس" ،الذى انتشرت دعوته في روما بشكل واسع ،فلما لم يستجب نيرون لمطالب
"يوسيفوس" اتفق مع "بوبايا" على حرق روما ،و إخراج اليھود المسجونين من سجنھم وسط الدخان
و اللھب ،و اتھام نيرون بالجنون ،تمھيدا للتخلص منه فقالوا ":روما تحترق و نيرون على قيثارة
يغني!!
لقد كان نيرون "فنانا" فعال ،إال أنه أبى أن يغير معالم المدينة خشية نقمة الشعب ،فتطوع اليھود و
عمالؤھم إلحراقھا ،بينما كان"نيرون" في رحلة صيد خارجھا ،و عندما علم بذلك بادر مسرعا
للعمل على إطفاء الحريق ،و إنقاذ مايمكن إنقاذه .إال أنه وصل متأخرا ،بعد أن أكلت النار كل شىء،
فبادر ببناء مخيمات إليواء أصحاب المنازل المحروقة ،ثم بنى لھم من ماله الخاص مساكن إليوائھم،
ولقد أشاع اليھود -بتحريض من يوسيفوس وبوبايا -بأن نيرون إنما أحرق مدينته الجميلة استجابة
لجنون العظمة ،وجريا وراء شعر "ھوميروس" في حرق طروادة ،وألنه أراد  -بسبب عشقه للفن
والجمال  -أن يعيد بناءھا كما صورھا له خياله المريض و حين شاعت التھمة بين الناس و ذاعت ،
لدرجة أن صدقھا الناس ،أراد نيرون أن يبعد التھمة عن نفسه ،فاتھم المسيحيين ظلما بأنھم ھم الذين
أحرقوھا ،فانتقم منھم ،و بذلك نجحت سفارة "يوسيفون" ،فقد ھ ّرب السجناء اليھود ،و نكل بأتباع
بولس.
لقد أغرت "بوبايا" "نيرون" أيضا بقتل أستاذه "سنيكا"' ال لسبب إال أنه أشار عليه بإصدار قانونيحرم الربا لتخليص الشعب المسكين من جشع "شايلوك" اليھودى.

و ھل مصادفة أن نصت قوانين اإلمبراطور"جوستنيان" بشدة على تحريم الربا ،و الرشوة ،والزنا -و تعاطٮالمسكرات ،و التجسس ،و استخدام النساء في أغراض غير شريفة ،أم أن اليھود ھم
الذين كانوا يحترفون مثل ھذه الحرف القذرة ،فاضطر ذلك "جوستنيان" إلى أن يشرع بخصوصھا
ما وضع من تشريعات؟!!
و المسيح من حرض على قتله ،و أمر بصلبه؟ و أظھروه بمظھر الخارج على القانون ،المحرضعلى الثورة ضد حكم الرومان ،حين سألوه :ماذا يفعلون بالضرائب الباھظة التى يطالبھم بھا بيالطس
البنطي.....؟
و من صلب "بولس" في روما ،و أخاه"أندراوس" في كابى ،و حاول قبر المسيحية في مھدھا ،وألقى بمعتنقيھا في أشداق الوثنية نيفا و ثالثة قرون ] .القوى الخفية لليھودية العالمية الماسونية،صـ
،64-62بتصرف[.
إنھم دمروا اإلمبراطورية الرومانية انتقاما لتدمير معقلھم في فلسطين ،كما دمروا -بعد ذلكاإلمبراطورية الروسية انتقاما لتدمير دولة الخزر ] .المخططات التلمودية اليھوديةالصھيونية ،صـ
 .38بتصرف[.
لقد نزح اليھود إلى يثرب بعد نزوحھم من اليمن ،بعد حادث سيل العرم ،و جاوروا األوس والخزرج  ،و كانوا ضعفاء بجوارھم ،إلى أن قويت شوكتھم باتحادھم تحت رئيسھم" مالك بن
العجالن" ،لكنھم كانوا في حماية العرب ،يدفعون عنھم ،و يمنعون األعراب من التعدى عليھم ،و قد
لجئوا إلى عقد التحالفات معھم ،فكان لكل زعيم يھودى حليف من األعراب و من رؤساء العرب]،
تاريخ العرب قبل اإلسالم ،د /جواد علي ،ج ،1صـ  ،23بتصرف ،ط /المجمع العالمي العراقي[
فكانت عالقة اليھود باألوس و الخزرج خاضعة للمنفعة الشخصية و المكاسب المادية' و لذا سرعان
ما عملوا على إثارة الحرب بين الفريقين بعد أن فرقوا كلمتھم ،و أوجدوا خالفا افتعلوه ھم بينھم ،ثم
أعطوھم السالح مع كافة التسھيالت أوال ،ثم بالربا الفاحش بعد ذلك.
حتى أججوا نار الحرب بين األوس و الخزرج نحو مائة و عشرين سنة إلى أن جاء اإلسالم و آخىبينھما النبى عليه الصالة و السال م ،ولكن اليھود أضمروا سوءا للدعوة اإلسالمية من البداية' إال
قليال ممن أسلموا .وتلك إشارات عن دور المنظمات اليھودية مع اإلسالم والمسلمين
دور المنظمات اليھودية مع اإلسالم:
إن تاريخ اليھود مع المسلمين لھو تاريخ ملئ بالتعصب من أوله إلى آخره ،فنحن المسلمين قد نالنامن اليھود أذى كثير ،فاليھود ھم الذين حاربوا الدعوة اإلسالمية منذ مھدھا  ،و إلى يومنا ھذا بكل
سالح ،و بكافة الوسائل ابتداء بما صنعوه مع النبى محمد صلى ﷲ عليه و سلم من غدر و نقض
للعھود في أحرج الظروف و أحلك المعارك ،كما صنع "بنو قريظة" يوم األحزاب ،و اليزال غدر
اليھود مستمرا ،يصدق ما حكاه القران عن أخالق اليھود التى دمغت بالغدر ،و طبعت على نقض
العھود تحت أفانين من الخداع  ،و المبررات الكاذبة و تزييف المعاني والمفاھيم ،و فلسفات
االستحالل التى يجيدونھا و تجرى منھم مجرى الدم ،فالعھد عند اليھود ضرورة مرحلية يعقده
ألجلھا ،ثم ينقضه بانتھاء ظروفھا ومنفعتھا ،وإذ يقبل اليھودى أن يعاھد مسلما  ،يبقى بين العھد و
النقض كالثعلب الجبان ،يتلفت ويرقب الفرصة أو يوجدھا لينقض تحت أمان العقد و غفلة الخصم.
وانتھاء حيث اغتصبوا -بمعاونة دول الكفر -بقعة من أرصنا المقدسة ،و ھى فلسطين بما فيھا
"المسجد األقصى" و أقاموا عليھا دولة لھم في عام 1948م وما بين البداية و النھاية ،استمرت عداوة
اليھود في أشد صورھا ،و كيد ھم في غايته ما تكاد تنطفئ نار حروبھم إال وأوقدوھا،و أشعلوا نارھا

من جديد ] بنو إسرائيل في القرآن والسنة ،د /محمد طنطاوي ،صـ  ،78 ،12 ،11بتصرف،ط/
الزھراء لإلعالم العربي ،األولى ،سنة1417ھـ 1987م[
ونظم اليھود أنفسھم ،نشطوا لمحاربة الدعوة اإلسالمية ،و سلكوا كل طريق إلطفاء نورھا و إخماد
سلطانھا ،و ليس من قبيل المبالغة أن نؤكد أن اليھود لم يتركوا وسيلة من شأنھا تعطيل سير الدعوة
اإلسالمية إال و لجوھا ،أو بادرة يستطيعون معھا الطعن في اإلسالم و نبيه محمد صلى ﷲ عليه و
سلم إال استغلوھا ،و من ذلك :
1ـ مسلك المجادالت الدينية و المخاصمات الكالمية  ،كجدالھم للنبى صلى ﷲ عليه و سلم في شأن
نبوته بقصد الطعن فيھا ،و جد الھم مع النبى صلى ﷲ عليه و سلم في شأن إبراھيم و ملته ،وجدالھم
في نبوة عيسى عليه السالم ،وجدالھم في قضية النسخ ،وجدالھم في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى
المسجد الحرام -الخ
2ـ تعنتھم في األسئلة بقصد إحراج الرسول عليه الصالة و السالم.
3محاولتھم الدس و الوقيعة و إثارة الفتنة بين المؤمنين ،فيما بين األوس و الخزرج أو فيما بينالمھاجرين واألنصار.
4محاولتھم رد المسلمين عن دينھم بطريق الخداع و التلبيس.5تالعبھم بأحكام ﷲ تعالى و محاولتھم فتنة الرسول صلى ﷲ عليه و سلم عند تقاضيھم إليه.6تحالفھم مع المنافقين ضد المسلمين.7تحالفھم مع المشركين ،وشھادتھم لھم بأنھم أھدى من الذين آمنوا سبيال.8إيذاؤھم لرسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم -بالقول القبيح و الخطاب السيئ.9إستھزاؤھم بالدين و شعائره.10محاولتھم قتل الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ] .راجع بتوسع  :بنو إسرائيل في القرآن والسنة ،صـ [.240-135
و لقد استخدم اليھود في ذلك صورا متعددة منھا الھمس المشكك ،و التشكيك المبطن  ،و التآمر
الخفى ،فالنفاق الملتوى ،فالحرب السافرة ] .القوى الخفية ،صـ ،66بتصرف[،
لقد ظل اليھود يعملون على بث الفتن ،و انتشار العداوات ،و القاء التھم ،و وضع العراقيل ،و إثارة
الحروب ،لقد ظلت اليد الخفية لليھود -المتمثلة في جمعياتھم السرية القديمة -تعمل بكيد و مكر  -بعد
وفاة النبى-صلى ﷲ عليه و سلم -فكانت لھم يد في ردة المرتدين ،و مانعى الزكاة الناكثين ،ومدعى
النبوة الكاذبين ،و ظلت دسائسھم تحاك بليل ،و تنفذ بكيد في خفية من النھار ،و ذلك في خالفة أبى
بكر الصديق رضى ﷲ عنه  ،و كذلك في خالفة " عمر بن الخطاب" رضى ﷲ عنه  ،الذى كادت
أن تختفى فيه تلك الفتن ،و ذلك بسبب إجالئھم ،في خالفته "رضى ﷲ عنه " عن الجزيرة العربية ،و
لكنھم بعد إجالئھم أرادوا أن يثأروا ألنفسھم  ،فلم يتم لھم ذلك عن قرب ،فخططوا له من بعيد ،و
دبرت المؤامرة لقتل فاروق األمة " عمر من الخطاب" رضى ﷲ عنه  ،باالتفاق مع المنافقين ،و
بمعاونة " أبى لؤلؤة المجوسى" الذى توعد أمير المؤمنين " عمر بن الخطاب" و عزاه "كعب
األحبار" في نفسه قبل موته بثالث ،فلما سأله عمر في ذلك  ،قال كعب ،نجده مع صفتك في التوراة،

و نفذت المؤامرة في صالة الفجر  ،بطعن أمير المؤمنين " عمر بن الخطاب" ليكون شھيدا في
المحراب ] .تعصب اليھود،صـ 250-249بتصرف[.
ولم تنته فتن اليھود ،و لم ينقطع عداؤھم لإلسالم و ال للمسلمين ،و لن ينتھى طالما وجد على ظھر
األرض يھودى حيا ،وال يؤمن لليھودى شر ما بقيت له قدرة على فعله ،و النعرف لھذه النقمة الدفينة
علة إال انحراف أصحابھا عن الجادة ،و ذلك أنھم لما عجزوا عن ضرب اإلسالم في الميادين
المكشوفة ،و خاب أملھم في تحقيق أى نصر ،نفثوا سموم حقدھم في مؤامرات مقيتة تحت ستار
اإلسالم نفسه ،و ذلك عن طريق النفاق ،و تأسيس الجمعيات السرية اليھودية ،حيث تظاھر بعضھم
باإلسالم ،و ھو في نفس الوقت يضمر الكيد له ،و من ذلك ما عرف عن " ابن سبأ " -عليه لعنة ﷲ-
الذى ادعى اإلسالم في السنة السابعة من خالفة "عثمان بن عفان رضٮا عنه" ،لقد أسلم و ھو حاقد
على اإلسالم و المسلمين  ،و يدعى " عبد ﷲ بن سبأ" المشھور بـ "ابن السوداء" لقد استطاع ذلك
الخبيث أن ينفخ في رماد الفتنة حتى أشعلھا نارا متأججة ،و ضرب على الوتر الحساس لدى حدثاء
اإلسالم و ضعفاء اإليمان  ،و بدأ يفتل غزله و يمد حبله شرق البالد و غربھا حتى استطاع أن يجمع
أنصارا كثيرين لفكرته الخبيثة المبنية على القول برجعة التبى صلى ﷲ عليه و سلم إلى الحياة الدنيا
بعد موته ،مستندا على الفول برجعة "عيسى " عليه السالم ،و كان يقول " :العجب ممن يزعم أن
عيسى يرجع و يكذب بأن محمدا يرجع".
ويستدل على ذلك بتأويل خاطئ لقوله تعالى{إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد}] سورة
القصص[85 :
يقول عند ذلك  :فمحمد أحق بالرجوع من عيسى ،فيقبل منه ھذا الكالم السذج والبلھاء ،وھوكالم ال
يتمشى مع القرآن ،وكذلك قال بالوصية بالخالفة بعد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لعلى بن أبي
طالب رضي ﷲ عنه خاصة ،وآلل البيت عامة من بعده ،مستغال عاطفة الناس تجاه آل بيت النبي
صلى ﷲ عليه وسلم كما أثار الناس على "عثمان رضي ﷲ عنه"  ،وأخذ ينتحل له االتھامات ويختلق
له المظالم ،ويكيل له في األخطاء ،وأخذ الخبيث يطعن علنا في خالفته ،واتھمه بالظلم ،ونادى
بالخروج عليه وعلى والته في األقاليم ،مظھرا ناحية أخرى حساسة لذي المسلمين ھي :األمر
بالمعروف والنھي عن لمنكر ،فذلك أمر من صميم إالسالم وبه كان المسلمون خير أمة أخرجت
للناس ،وبذلك حرك الفتنة بتأليب الناس على"عثمان" رضي ﷲ عنه ،وكاتب األمصار  ،واتخذ
أشياعا له فيھا ،وحرض البلدان  ،وأغضب الناس على أميرھم ،وسمع له كل مفتون موتور ،وصانع
بعض أھل المدينة ،و كتب الكتب زورا باسم "علي" إلى مصر ،وباسم "طلحة" إلى البصرة وباسم
"الزبير" إلى الكوفة ،لتحريض الناس على الخليفة وعماله ،وكان لھذه الكتب فعل السحر في نفوس
الناس خصوصا في مصر ،ولم يفتأ -ذلك الملعون -عن إضمار الكيد لإلسالم وأھله ،ولم يقنع ھو
ومن وراءه بمقتل "عثمان" وإثارة الفتن ،ألنھم يريدون ما ھو أكبر من ذلك من قضاء على اإلسالم
وإجھاز عليه ،حتى تخلو لھم الساحة وحدھم.
فبعد مقتل" عثمان" عمل اليھود على فرقة بين المسلمين  ،وصلت إلى حد االصطدام المسلح العنيف،
في موقعتي" صفين" والجمل" ھذا فضال عن الطوائف المختلفة التي نشأت عن تلك الفرقة ،ففرقت
وحدة المسلمين ،وجعلت شملھم بددا ،ولم يكتف"ابن سبأ" بذلك حتى أظھر دعوة جديدة  -بعد قوله
بأحقية على بالخالفة وكذلك بالوصاية له من قبل النبي صلى ﷲ عليه وسلم ،والزعم بأن عليا خاتم
األوصياء ،كما أن محمدا خاتم األنبياء ،وبعد القول بالرجعة ،فراح يزعم ألوھية "على ابن أبي
طالب" رضي ﷲ عنه ،وقال له  :أنت أنت  ،أو "أنت ﷲ" و"أنت 'إله حقا" فنفاه على إلى المدائن
ولما قتل علي رضي ﷲ عنه قال عنه :إنه لم يمت  ،ولم يقتل "ابن ملجم" إال شيطانا في صورة
علي ،وعلي في السحاب ،والرعد صوته ،والبرق تبسمه ،وأنه سينزل بعد ھذا إلى األرض ويملؤھا
عدال.

وقال :كما كذبت اليھود والنصارى في دعواھا قتل عيسى ،كذلك كذبت النواصب والخوارج في
دعواھا قتل علي ،وإنما رأت اليھود والنصارى شخصا مصلوبا شبھوه بعيسى ،وكذلك القائلون بقتل
علي ،رأوا قتيال يشبه عليا ،فظنوا أنه علي ،وعلي قد صعد إلى السماء وسينزل إلى الدنيا وينتقم من
أعدائه.
وقال المحققون " :إن "ابن السوداء" كان على ھوى دين اليھود،وأراد أن يفسد على المسلمين دينھم
بتأويالته في علي وأوالده ،لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السالم ،وانتسب إلى
الرافضة حين وجدھم أعرق أھل األھواء في الكفر ،ودس ضاللته في تأويالته ،ھذا إن لم يكن ھو
رأس الرافضة ،وأساس فكرھا  ،ومخترع مذھبھا.
وقرن المستشرق" فلھوزن" بين السبيئية الرافضة باعتبار السبئية االسم األقدم للرافضة ،وقال :إن
السبئية تستمد فكرتھا من اليھودية ألن األخيرة ھي التي تقول بأن لموسى خليفة ھو" يوشع" وأن لكل
نبي خليفة يعيش إلى جانبه أثناء حياته ،ويخلفه بعد مماته ،،وقد قال السبئية بأن عليا ھو خليفة محمد،
غير أن اليھود يطلقون اسم النبي أيضا على الخليفة  ،بينما يطلق عليه السبئية اسم الوصي أوالمھدي
او اإلمام.
وقال المستشرق"جولد تسيھر" :إن فكرة الرجعة التي روج لھا "ابن سبأ" يھودية مسيحية ،فعند
اليھود والنصارى أن النبي "إيليا" قد رفع إلى السماء ،وأنه ال بد أن يعود إلى األرض في آخر
الزمان إلقامة دعائم الحق ،والعدل ،ومن ثم كان "إيليا" ھو النموذج األول لإلمام "علي" المختفي
الذي قال به "ابن سبأ" والذي سيعود يوما ليھدي الناس وينقذ العالم" ]!!.راجع بتوسع ،جنايات بني
إسرائيل على الدين والمجتمع ،صـ  ،327 ،319العواصم من القواصم في تحقيق مواقف
الصحابةبعد وفاة النيي صلى ﷲ عليه وسلم للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي صـ ،144-76
تحقيق /محب الخطيب ،ط /دار الكتب السلفية.
البداية والنھاية البن كثير ،ج ،7صـ ،207-187صـ  ,267-246القوى الخفية ،71-64 ،اليھودية،د /أحمد شلبي ،صـ .325
المخططات التلمودية ،صـ ،195-194مكايد يھودية عبر التاريخ ،د /عبد الرحمن حسن حبنكة ،صـ ،157 -150ط دار القلم  /دمشق ) الخامسة( 1405ھـ1985 /م
موسوعة فالسفة ومتصوفة اليھودية ،د /عبد المنعم الحفني ،صـ، 121-124ط /مكتبة مدبولي،بدون ذكر الطبع والتاريخ[.
بمثل ھذه األساليب أخذت القوى الخفية تعمل عملھا في ضرب اإلسالم والمسلمين فأسسوا مدرسة -
بل مدارس -يدسون على النبي صلى ﷲ عليه وسلم األحاديث المكذوبة ،التي عرفت بالموضوعة،
كما أخذوا يؤولون القرآن ،ويزعمون أن له ظاھرا وباطنا ،وقالوا باإلسرائيليات ونشروھا ،كما قالوا
بالتناسخ ،واالتحاد والحلول ،ووحدة الوجود ،وزعموا خلق القرآن  ،ووضعوا أسس الحركات
الباطنية في اإلسالم ،وجرى اتصال الخبر بأن "االعتزال"كان له صلة باليھود ،ولقد انتشر اليھود
المتمسلمون "المنافقون" في المساجد ينفثون سمومھم  ،وذلك بطرح أسئلة تشكيكية ظاھرھا برئ
وباطنھا سم رعاف ،نشأت على إثرھا فرق كالقدرية والجبرية وغيرھما من فرق الضالل ] .القوى
الخفية ،صـ  ،71-69بتصرف ،والمخططات التلمودية ،صـ  ،120بتصرف[.
حتى إن تخليص الكتب اإلسالمية من اإلسرائيليات وھذه االنحرافات الفكرية ألمر تنوء به كواھل
عشرات الجماعات من أولى العزم.

لقد حرص اليھود في مخططاتھم ومنظماتھم  -خاصة في جانب الغزو الثقافي -أن تحل المفاھيم
اليھودية التلمودية محل المفاھيم القرآنية إالسالميه] .المخططات التلمودية ،صـ -109
،120بتصرف[ .
ولقد استمر عداء اليھود لإلسالم والمسلمين على مدى األيام واألزمنة  ،ما ينتھي أو يقل ،بل يزيد
ضراوة ويشتد حنقا ،وصدق ﷲ العظيم القائل{ :لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليھود والذين
أشركوا} ] سورة المائدة [82 :يعادون اإلسالم تارة في العالنية وتارات في الخفاء ،مرة موجھة
وأخريات من وراء ستار،حينا بالقوة والسالح ،وأحيانا يبث الفساد ،وإشاعة الفاحشة وغزو المسلمين
بما يدمر األخالق ،وما يفسد الدين ويضيع األمة فكريا ،وسياسيا ،واقصاديا ،وعسكريا ...الخ
وإن الوقائع واألحداث أكبر من أن تعد ،وأكثر من أن تحصى ] .جنايات بني إسرائيل  ،صـ ،319
بتصرف[.
إن عداء اليھود قديم يتجدد مع األيام  ،ويستمر مع الزمان ،حتى عصرنا الحديث وما ينتھي حتى
قرب قيام الساعة" ،ولن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليھودى فيختبئ اليھود خلف الشجر
والحجر فينطق الشجر والحجر  ،فيقول :يا مسلم يا عبد ﷲ  :تعالى ورائي يھودي فاقتله إال شجر
الغرقد فإنه من شجر اليھود ] ".أخرجه البخاري  ،كتاب الجھاد ،باب قتال اليھود ،وأخرجه مسلم،
كتاب الفتن[.
مخططات يھودية في العصر الحديث
ھدم القيم الدينية واألخالقية ھو األسلوب الوحيد على طريق تدمير معنويات اإلنسان و سلب إرادته
وإعالء غرائزه و شھواته ومطامعه حتى التكون عامال أساسيا في مخطط الھدم التدمير.
ولقد سار ھذا المخطط في محاورأربعة:
أوال :ھدم األديان  -إلعالء اليھودية التلمودية -وخاصة المسيحية واإلسالم'وموقفھم من المسيحية
قديم قدم رسالة المسيح نفسه.فقد كان اليھود ينتظرون مسيحا يعيد لھم مملكة داود و سليمان' فلما
دعاھم إلى اآلخرة أنكروه و كذبوه!!.
وكذلك كان موقفھم من النبي محمد صلى ﷲ عليه و سلم الذي يجدونه مكتوبا عندھم في التوراة و
اإلنجيل .فقد كانوا يظنون أنه من نسل "إسرائيل" ،وكانوا يستفتحون به قبل بعثته على خصومھم،
فلما عرفوا أنه من نسل "إسماعيل" حرفوا صفته في التوراة ،وكذبوه و وتألبوا عليه كما تألبوا من
قبل على عيسى -عليه السالم -و ما زالت دعواھم أن دينھم ھو الدين الوحيد ،و ھم لذلك يعملون على
تحريف المسيحية و تحريف اإلسالم،
لذلك فاليھود ھم أداة تخريب األديان ،وھم يخشون األديان كلھا ،ألنھا تجعلھم في الدرجة الثانية' بعد
أصحاب البالد ،سواء أكانو مسيحيين في الغرب ،أو مسلمين في الشرق ،أوغيرھما ،ولذلك اتھموا
الدين بأنه يحرم اإلنسان الكثير من الملذات باسم الزھد ،وبمحاربتھم للدين أوجدوا الشيوعية'وقوى
الشر اإللحادية،
واليھودية إذ تعبث باألديان و كذا بالثقافات لمصلحتھا' فاليھودي يھودي قبل كل شىء ،مھما تكن
جنسيته ،و مھما يعتنق من عقائد و مبادئ في الظاھر ليخدم يھا نفسه و أمته ،فھو يتجنس بالجنسية
اإلنجليزية أو األمريكية أو الفرنسية مثال ،و يؤيد جنسيته طالما كان ذلك في مصلحة اليھودية ،فإذا
تعارضت المصلحتان لم يكن إاليھوديا ،يعضد يھوديته و يضحى بجنسيته األخرى'

واليھودي يسلم أو يتنصر نفاقا ليفسد اإلسالم والمسيحية ،أو يوجه تعاليم ھذا الدين الجديد و تقاليده
وجھة تعود بالخير على اليھود ،أو تبث روح المودة لھم و العطف عليھم.
و من ناحية الثقافة ھم يعبثون بالعلوم ،و يسخرونھا لمصلحتھم ،و ذلك بإفساد اآلداب والنظم
والثقافات والعقول وذلك في كل أنحاء العالم.
فھم يحاولون ھدم التوحيد عن طريق علم مقارنة األديان ،ويقصدون بالمقارنة بين األديان محو
قداستھا ،وحركة االستشراق تقوم على بعث الكتب القديمة و األفكار الميتة ،فھى بالعربية تزحم
مكاتبنا ومكتباتنا بأتفه الكتب التي ال تفيد علما ،وال تؤدب خلقا ،وال تھذب عقال ،فكأنما تؤسس
المكاتب لتكون متاحف لحفظ ھذه الموميات الخالية من الحياة ،و التى ال يمكن أن تحيى عقال أو قلبا
أو ذوقا.
ال..بل ھى تغرى اإلنسان لتفاھة محتوياتھا و كثرتھا و تفككھا -بالنفور منھا إذا كان سليم الطبع و
العقل  ،أوتحمله على التمسك بتفاھاتھا'فتورثه الغرور الغباء و الكبرياء' أو تعطيه المادة التي يحارب
بھا دينه ،و كذلك يروج اليھود كل المعارف التافھة'و الشھوات و اإللحاد فينا و في غيرنا،وليالحظ
أنه من الغباء القول بأن اليھود ھم القائمون بكل ھذه الحركات السياسية و الفكرية
االقتصادية'ال..فبعضھا من عملھم و عمل صنائعھم ،و بعضھا من عمل غير ھم إنسانيا أو
طبيعيا،ولكنھم ھم كالمالح الماھر ينتفع لتسييرسفينته بكل تيار وكل ريح مھما يكن اتجاھه  ،و
يسخره للمصلحته سواء كان موافقا أو معاكسا له ] .المخططات التلمودية ،صـ،120-113
بتصرف [.وإن أخطر ما حققته اليھودية متمثلة في أنظمتھا العالمية من ماسونية و صھيونية ،و
أفكارھا التلمودية و البروتوكوالت الصھيونية ،ھو إقصاء الدين عن مجاالت السياسة واالجتماع و
االقتصاد ،وإحالل الخبرة و المنفعة األھلية كأساس لجميع المعامالت و التنظيمات ،ومن ھنا جاء
قبول اليھود على أساس كفاءتھم الشخصية ،و إقامة النظم السياسية على أساس الوطن ،ال على أساس
الدين.
وال ريب أن استطاعة التلمودية الصھيونية تحقيق ھذا الھدف لمن أكبر األعمال التى حققھا اليھود في
المجتمعات المسيحية ،بعد أن اضطھد المسيحيون اليھود أشد االضطھاد على مر العصور الطويلة،
ولم يعترفوا بأن لھم حقوقا مدنية ،و كانوا قد أقصوھم عن جميع العالقات االجتماعية و فرضوا
عليھم اإلقامة الجبرية في "الجيتو" *،كذلك فقد استطاع اليھود أن يحرروا أنفسھم من قيد آخر و ھو
اتھامھم بأنھم حرضوا على قتل المسيح ،وقد استطاعوا أن يصلوا في ھذا األمر إلى نتائج ھامة،
وخاصة ما وصل إليه االجتماع المسكوني الثالث الذي انعقد عام  1964م  ،و الذي أصدر وثيقة
تبرئ اليھود من تھمة "قتل الرب" و شجب أي مظھر عدائي لليھود ،و قد اعتبرت األوساط اليھودية
و الصھيونية وثيقة عام 1964م كسبا سياسيا من الدرجة األولى وسالحا عمليا لمحاربة النزعات
الالسامية في األوساط المسيحية.
بينما أنكر اليھود المحافظون المدنيون صالحية الكنيسة الكاتوليكية في تبرئة اليھود!!.
بل لقد بلغ األمر إلى أبعد من ھذا حين صرح القاصد الرسولي "األب مركولي" من قبل "البابا" حين
قال :لقد حدثت تغيرات شتى في الوقت األخير في العالقات بين اليھود و الحكومة اإلنجليزية ،و كان
من شأن ھذه التغيرات أن بعثت اھتمام الدول عامة بمسألة الشعب اليھودي من جديد ،وبالتالي بدأ
الفاتيكان يھتم بالمسألة ،والبابا ينظر اآلن بعين الرضا و االرتياح إلى مشروعات الصھيونية في
فلسطين ،وھو يراھا مصدر بركات للسالم العالمي!!.
و يعتقد البابا "بيوس التاسع" أنه يحق للصھيونية أن يحملوا كافة الكنائس الدينية على االھتمام
بأمانيھم' على أن أؤكد أن الكنيسة الكاثوليكية و ھى أكبر كنيسة في العالم تؤيد الصھيونية و أمانيھا

وتقول المصادر التاريخية :إن التقارب بدأ بعقد مؤتمر عام 1947م للمسيحية و اليھودية' و كان قد
دعا إليه فيلسوف يھودي فرنسي ھو "جول اسحق"صاحب كتاب "عيسى و إسرائيل "محاوال تبرئة
اليھود من محاولة قتل المسيح' كما ألف كتابا عام 1956م عن نشوء العداء للساميين ' و له كتاب
"تعاليم اإلزدراء" حاول به إصالح التعاليم المسيحية التى كانت تعتمد في نظره على أغالط تاريخية'
و على جھل التوراة و اإلنجيل ' ومن مظاھر التنافر اضطھاد المسيحيين لليھود في مختلف حقب
التاريخ' و قد حذف من أدعية الجمعية المقدسة أدعية تصف اليھود بالمكر والخداع.
و قال األسقف األلماني "بيا" :إن الوقت قد حان للكنيسة أن تصرح أن مسئولية قتل المسيح و تعذيبه
ليست على عاتق اإلسرائيلين وحدھم' بل على عاتق سائر الشعوب .
*]والمعروف أن اإلسالم يكذب ادعاء فتل المسيح' و يرى أن ھذه محاولة لم تتم' فقد رفعه ﷲ إليه' و
أنه لم يقتل يقينا[.
و لقد كان من محاوالت التقارب الواضحة زيارة بابا روما إلسرائيل ] .المخططات التلمودية،
صـ ،235-233بتصرف[,
ثانيا :تزييف التاريخ لالدعاء بوعد فلسطين :من أجل أن يحققوا أھدافھم كان عليھم تزييف التاريخ
من جھات كثيرة' منھا :االدعاء بإنكار حق آل إبراھيم من الوعد اإللھى' و قصره على بني إسرائيل '
و إنكار رحلة إبراھيم و إسماعيل إلى الحجاز' و بناء الكعبة.
و تزييف دور اإلبراھيمية الحنيفية في األرض العربية الممتدة من العراق إلى مصر' و إلى افريقيا' و
نسبة ھذا الدور إلى جد أعلى ھو )سام( و ذلك ما أطلق عليه الجنس السامي' و اللغة السامية و غير
ذلك.
وكذا تزييف تاريخ السلطان عبد الحميد ووصفه بالسلطان األحمر' و الحاكم المستبد' و تأليب القوى
المختلفة عليه ] .المخططات التلمودية ،صـ ،121بتصرف [.كما قالو بالتفسير المادى للتاريخ على
طريق النظرية الماركسية.
ثالثا :تدمير اإلنسان' و ذلك بعدة طرق:
عن طريق األخالق )فرويد( ،و المال )ماركس( واألسرة)دوركايم(
وقرروا أن السياسة ال تتفق مع األخالق الفاضلة ،و قالوا باللجوء إلى الحيلة و النفاق  ،و أمروا
باالغراء بالمال و الجنس و اللذات ،و نشروا األفكار الھدامة المنافية لألخالق ،و حرصوا على ھدم
األسرة و األخالق و الدين  ،و إشاعة األدب المريض القذر ،إلفساد الناس و كذا روجوا لكل قلم ما
دامت آثاره -عن قصد أو غير قصد -يساعد على اإلفساد و رفع شأن اليھود ،كما فعلوا مع "نيتشه"
و"نجيب محفوظ" و" سلمان رشدي" وغيرھم.
وقد كشفت الوثائق في السنوات األخيرة حقائق كثيرة ،منھا :صلة اليھودية العالمية "بفرويد" و
بمنھجه في علم النفس ،الذي عارض به مفھوم الفطرة اإلنسانية في نظريته عن الجنس أو الغريزة
الجنسية و صلة اليھودية العالمية بالفيلسوف"نيتشه" و "دارون " و تأثيرھما في تطوير نظرياتھما و
مفاھيمھما ،بما يحقق قيام أصول و دعائم الفلسفة المادية ،كما روجوا لمذھب التطور و أولوه
تأويالت ما خطرت لداروين على بال ،واستخدموه في القضاء على األديان.
وما كشف عن صلة التلمودية الصھيونية"بسارتر" و مذاھب الوجودية والھيبية.

وما كشف عن الصلة بين "ماركس" و اليھودية العالمية ،و ما كشف عن الصداقة بين "ھرتزل" و
"فرويد" وھذا "ودوركايم" عارض مفھوم الفطرة اإلنسانية في نظريته عن الجماعة و الدين.
و"أميل لدفيج" الذي عارض مفھومه الفطرة اإلنسانية في مفھوم عن العظماء،
وحين يظھر أى مبدأ أو دين أو مذھب علمي أو فلسفي يھب اليھود ليكونوا من ورائه  ،و يتصرفوا
معه بما ينفعھم ،و كل ما كان مؤديا إلى خير لھم روجوه في كل أنحاء العالم و رفعوا صاحبه بين
أساتذة الثقافة العالميين و لو كان حقيرا و قد حرص اليھود على أن يكونوا وراء كل مذھب و فلسفة
و نظرية و كل نشاط ضد اإلنسان و اإلنسانية ] .المرجع السابق ،صـ  ،127صـ  ،250بتصرف[,
منظمات يھودية لھا دور في انحطاط األخالق :قام بھا ثالثة من اليھود  -على رأس الجميع -و ھم
"ماركس ،و فرويد ،ودوركايم" في علم االجتماع ،و لكنھم في النھاية يلتقون في عدة أمور.لقد أخذوا
كلھم -بادئ ذي بدء -من النظرية الداروينية فكرة حيوانية اإلنسان و ماديته ،فمدوھا و وسعوا نطاقھا
و عمموا إيحاءاتھا المسمومة في كل اتجاه.
و لسنا بصدد مناقشة ھذه النظرية فھى ھابطة ساقطة ،أبوھا الكفر ،وأمھا القذارة ،و حسبنا أن ندرك
أنھا ذات إيحاء قوي بحيوانية اإلنسان ،و اليھود الثالثةلم يأخذوا على عاتقھم رد أوربا إلى صوابھا
بعد ھزة التطور ،و إنما أخذوا على عاتقھم أن ينفخوا في انحرافاتھا بقوة و عنف .
فأما ماركس الذي كان ميدان بحثه علم االقتصاد ،فقد رسم دستورا للحياة البشرية تنحصرفي نطاق
المطالب الرئيسية لإلنسان :المأكل و المسكن و اإلشباع الجنسي  ،أما الدين و األخالق و التقاليد فھى
السخرية العظمي في نظر ماركس ] .التطور والثبات لألستاذ محمد قطب ،صـ  ،40-37بتصرف[.
وفي ظل التفسير المادي للتاريخ ال يوجد ﷲ ،وال الوحي ،وال الرساالت ،فحقيقة العالم تنحصر في
ماديته  -كما يقول ماركس -والقيم األخالق إنما ھى مجرد انعكاس للوضع االقتصادي' و من ثم ليس
لھا وجود أصيل في الحياة البشرية ،فضال عن كونھا غير ثابتة  ،فھي متطورة بحسب التطور
االقتصادي الذي تمر به البشرية ،و لما كانت األطوار االقتصادية للبشرية حتمية و متعاقبة ،فالقيم
الخلفية تأخذ أوضاعا محددة و متطورة ،و ھى حتمية التطور مع تطور أوضاع البشرية ،و إلى ھنا
يتضح المقصود من النظرية ،في أوضح صورھا و أصرحھا) ،الدين( فالدين أسطورة ابتدعھا
أصحاب المصالح ھنا في األرض ،والعالقة له بالسماء ،وال رصيد له من الحقيقة وال قيم وال
أخالق ،إذ القيم ليس لھا وجود ذاتي إنما ھي انعكاس لألوضاع االقتصادية' و ليس لھا ثبات' ألن
مصدرھا و ھي األوضاع االقتصادية دائم التغيير ،ثم ھى حتمية التطور ،فال يمكن اإلمساك بھا على
وضع معين مھما حاول المحاولون من المفكرين أو من دعاة الدين!!!.
أما"فرويد" فلم يأخذ من "دارون" جانب التطور و إنما أخذ عنه حيوانية اإلنسان ،فيزعم أن حقيقـة
اإلنسان الباطنية العميقة ليست ھى الطاقة الشھوانية فحسب ،وإنما ھى على وجه التحديد "الطاقة
الجنسية" الجنسية بالذات دون أي طاقة أخرى من طاقات اإلنسان أو الحيوان  ،فالحياة عنده كلھا
جنس و منبثقة من خالل الجنس!!.
و الجنس يبدأ مبكرا جدا ...الفي مرحلة البلوغ أو المراھقة كما يحسب الجھالء من الناس'و إنما من
لحظة الميالد ،بل يولد اإلنسان جنسا خالصا مر ّكزا في إھاب طفل حيواني صغير  .كل أعمال الطفل
تعبير عن طاقة الجنس ' الرضاعة جنس  ،و مص اإلبھام جنس ،وتحريك العضالت جنس' حتى
التبول و التبرز جنس ،وااللتصاق باألم جنس.

فالطفل يعشق أمه بدافع الجنس ،ثم يجد األب حائال بينھا و بينه فيكبت ھذا العشق ،فتنشأ في نفسه
عقدة "أوديب" و الطفلة تعشق أباھا بدافع الجنس كذلك ثم تكبت ھذا العشق فتنشأ في نفسھا
عقدة"إلتكترا" ومن ھذه العقدة اللعينة ينشأ الضمير و الدين األخالق و التقاليد' و كل"القيم العليا" في
حياة البشرية.
واضح مدى تلويث فكرة الدين األخالق و التقاليد' و تقذيرھافي نفوس الناس بغمسھافي مستنقع
الجنس المستقذر في أوربا المسيحية'وإخراجھامنه يتقاطر منھا نقيع الجنس المكبوت .
حيث جاء في كتاب بورتوكوالت حكماء -أو خبثاء -صھيون ":يجب أن نعمل لتنھار األخالق في كل
مكان فتسھل سيطرتنا' إن "فرويد" منا و سيظل يعرض العالقات الجنسية في ضوء الشمس' لكي ال
يبقى في نظر الشباب شىء مقدس' و يصبح ھمه األكبر ھو إرواء غرائزه الجنسية' و عندئذ تنھار
أخالقه ' إن ھناك ھدفا مزدوجا يتم في نفس الوقت' فالجنس ينظف ليستباح' لتنطلق الغرائز" المكبوتة
"لينطلق الشباب كالبھائم دون أن يحسوا في ضميرھم لذعا' وال في نفوسھم ندامة' ولكن في الوقت
ذاته يقذر الدين واألخالق و التقاليد بتصويرھا نابعة في األصل من الجنس المستقذر حينئذ في
النفوس!!
أي أنه عملية إبدال دقيقة خبيثة بشعة' ..فينـزل الدين واألخالق إلى مكان الجنس المستقذر' و يرتفع
الجنس إلى مكان الدين و األخالق في النظافة و التقديس!! ولست ھنا بصدد مجال المناقشة مع
فرويد' و إنما ھو ذكر حقائق حول التفسير الجنسي للسلوك البشري ] .اإلنسان بين المادية واإلسالم،
لألستاذ محمد قطب ،صـ ،20-19بتصرف[,
وأما "دور كايم" صاحب علم االجتماع فإنه يقرر أن الدين ليس فطريا وكذلك الزواج و األسرة و
القواعد الخلقية ال وجود لھا!! واألخالق ليست قيمة ذاتية ' و ال ھى ثابتة على وضع معين وإنما تأخذ
صورتھا من المجتمع الذي توجد فيه' فإن "المجتمع" ھو األصل في كل الظواھر االجتماعية و ليس
"اإلنسان"!!
و لقد أخذ "دوركليم" كثيرا عن "دارون" أخذ عنه بادئ ذي بدء فكرة التطور الدائم الذي يلغي فكرة
الثبات ' وأخذ عنه فكرة "القھر الخارجي" الذي يقھر الفرد على غير رغبة ذاتية منه فيطوره' و أخذ
عنه التفسير الحيواني لإلنسان' فھو ال يفتأ يستشھد في كل حالة بما يحدث في عالم الحيوان] .
المرجع السابق ،صـ  ،49 -40بتصرف[.
التطور والعداء للدين واألخالق :و من حصيلة ھذا كله حدثت حركات ضخمة في المجتمع الغربي
في نھاية القرن التاسع عشر ،وبداية القرن العشرين لقد التقت توجيھات اليھود الثالثة ،وغيرھم
بطبيعة الحال  ،ولكنھم في المقدمة  -حيث التقوا عند نقط رئيسة ،متصلة و متصاحبة ،و القيام بھذه
الحملة باسم"العلم" و "البحث العلمي" والربط بين ھذا التحلل الديني و االنحالل الخلقي و بين
"التطور" واإليحاء بأن ھذا التحلل و االنحالل أمر "حتمي" ألن التطور حتمي ال قبل ألحد بوقفه
عن طريقه المحتوم!!
تفول بروتوكوالت حكماء  -خبثاء -صھيون" :لقد رتبنا نجاح "دارون" و "ماركس" و"نتيشه"
بالترويج آلرائھم ،و إن األثر الھدام لألخالق الذي تنشئه علومھم في الفكر غير اليھودي واضح لنا
بكل تأكيد".
ونتيشه فيلسوف ألماني نادي في تشنج بفكرة "اإلنسان األعلى" و "موت اإلله"!! و ھو يعفي ھذا
اإلنسان من التقيد باألخالق المسيحية ألنھا أخالق األذالء ،ومن ثم تجد فيه "بروتوكوالت حكماء
صھيون"بغيتھا المنشودة!!.

و لقد حدث بالفعل ذلك األثر الھدام لألخالق' وسرت في الجماھير لوثتان معا في ذات الوقت ،لوثة
التطور ،و لوثة العداء للدين واألخالق.
لقد صارت "الموضة" ھى التطور و ما اليتطور بذاته ينبغي أن يطور بالقوة!
إنه ال ينبغي أن يظل شىء على اإلطالق ثابتا في كل األرض ،ال الدين ،والفكرة "ﷲ" وال األخالق،
والالتقاليد وال القيم  ،وال الروابط االجتماعية ،الشىء على اإلطالق! ينبغى أن نتطور ،و أن نتحرر
من السكون الميت و الثبات المعيب :ينبغى أن نحطم قيود األخالق فھى قيد يعوق التطور ،و قد تقيدنا
بھا في الماضى في المجتمع الزراعى ،فينبغى أن نطرحھا اليوم في المجتمع الصناعي المتطور
)ماركس( أو تقيدنا بھا نتيجة الجھل الخطير بحقيقة النفس الباطنية ,وبأن األخالق "كبت" ضار
بكيان اإلنسان "فرويد".
أو تقيدنا بھا جھال منا بأنه ال توجدحقيقة ثابتة للقيم الخلقية' و إنما ھٮتتطور بتطور اإلنتاج"ماركس"
أو بتطور حالة المجتمع"دوركايم" .
وينبغى أن نحطم الدين فھو قيدآخر يعوق التطور ،و قد ورثناه من أسالفنا في عماية وجھالة وجمود
و تأخر ،و قد كان ھذا كله يناسب المجتمع الزراعي المتأخر' و نحن اليوم في المجتمع الصناعي
المتطور الذي ال يطيق ھذه الخزعبالت)ماركس( ،أو قد كان ھذا يناسب عصر الجھالة السابق ،يوم
كنا نظن الدين شيئا له قداسة ،منزال من السماء ،قبل أن نعرف أنه كبت جنسي ضار ،مؤذ ،منفر
)فرويد( أو يوم ظننا -خطأ منا وجھالة  -أنه فطرة إنسانية "دور كايم.
ينبغي أن ننشئ أنفسنا إنشاء في المجتمع الجديد ،المتطور  ،المتحرك'الوثاب ،ينبغي أن ننطلق مع
وثباته الظافرة بال دين ،بال خلق ،بال تقاليد' فھذا ھو السبيل الوحيد للتقدم الصحيح "اليھود الثالثة"
المرأة والجنس :حيث تركزت الفتنة كلھا في " تحرير المرأة" على حد تعبيرھم ،فقد كانت القوى
الشريرة كلھا التى تعمل في األرض تعلم أنه ال وسيلة إلفساد األمم كلھا إال أن تخرج المرأة إلى
الطريق فتنة للرجل لكي تفسد أخالقه وتنھار ،ينبغى بأى ثمن أن تخرج المرأة إلى الطريق ،تخرج
بحجة االستقالل االقتصادى ،تخرج بحجة ممارسة حقھا في الحياة ،تخرج بحجة التعليم ،أو بحجة
العمل ،تخرج لالستمتاع!! المھم أن تخرج و لكن أھم من ذلك أن تخرج في صورة إغراء،ال أنھا
محتشمة أو متحفظة أو محافظة على أخالقھا  ،و دينھا ،أو مع الرغبة في العودة إلى البيت
واالستقرار ،ال..بل ينبغى أن تخرج المرأة في صورة تفتن الرجل و تغريه  ،وإال فما الفائدة؟
و لكن كيف السبيل؟ السبيل ھو الدعوة إلى ذلك ،يكتب الكتّاب' و يكتب الصحفيون  ،و يكتب
القصاصون ،السبيل ھو السينما' تمثل األفالم الداعرة العارية الداعية إلى الفساد ،السبيل ھو اإلذاعة
والتليفزيون على التوالي السبيل ھو بيوت األزياء ،و صناعة أدوات الزينة ..الخ
السبيل -بكل سبيل -ھو إيجاد صورة من "الحياة االجتماعية" ال تستغني عن المرأة الفاتنة المغرية
بھجة المجتمع ،و إيجاد تصور للحياة ال يستغنى عن المرأة الفاتنة المغرية لتشارك الرجل في حمل
األعباء ،و إيجاد واقع عملى ال يستغنى عن المرأة الفاتنة المغرية كجزء واقعى من الحياة ،ووجد كل
ذلك بالفعل.
و استراحت القوى التى تعمل إلفساد البشرية ..و طلبت المزيد ،و جاء المزيد قصدا أم عرضا؟
بالحربين العالميتين حيث قتل في الحرب األولى عشرة ماليين من الشباب و في الثانية حوالى
أربعين ووجدت بعددھم أسر بال عائل ،و نساء بال رجال ،و خرجت المرأة  -راضية ومكرھة تعمل
و تبحث عن الجنس ،وحدث مزيد من "التحرر" و من انحالل األخالق ] .انظر بتوسع كتاب:

محاكمة اليھود،د /سعد المرصفى ،صـ  ،97-67ط/مكتبة المنار اإلسالمية  ،األولى1413 ،ھـ/
1992م[.
و قد جاء في البروتوكول األول حول ھذا  " :إن الشعب المسيحي أضحى متبلد الذھن تحت تأثير
الخمر ،كما أن الشباب قد انتابه العته إلنغماسه في الفسق المبكر الذي دفعت إليه أعواننا من
المدرسين و الخدم و المربيات و النساء اللواتى تعملن في أماكن اللھو ،و نساء المجتمع المزعومات
اللواتي يقلدنھن في الفسق والترف ،و كانوا ينقلون مراكز قياداتھم السرية و نقاط تركيز نشاطھم من
فرنسا إلى انجلترا ثم أمريكا حسب تطور تلك القوى وقدرتھا على التأثير في األحداث الدولية ،و
ھكذا كان محط رحالھم األخير في الواليات المتحدة األمريكية ،فھى القوة العالمية الناھضة التى
ستكون أكثر القوى فاعلية في األحداث الدولية.
وتتابعت جموع اليھود يتدفقون على الواليات ليل نھار في كتل بشرية متتابعة ،وكثير من المكاتب
اليھودية تزوّر جوازات سفر لليھود  ،فالمھاجرون إلى نيويورك قلما يكونون من غير اليھود ،و ھم
يتظاھرون بأنھم بولنديون أو روس أو ايرلنديون "...
ولم يكن زعماء الواليات المتحدة األمريكيون مدركين للخطر الذي حذرھم منه "بنجامين فرانكلين"
أحد زعماء االستقالل  ،كما أنه استطاع اليھود باتباعھم لجميع الطرق الملتوية أن يسيطروا على
الواليات المتحدة ،و معھا ھيئة األمم التي يشغلون فيھا أھم المناصب  ،حتى إن المرشحين للرئاسة
في والية أو الواليات المتحدة في أمريكا ليتبارون لكسب ود أصغر يھودي!!
و قد النغالى إذا قلنا :لقد أصبحت الواليات المتحدة "ربيية إسرائيل" و ليس العكس ،و إن رئيس
وزراء إسرائيل ھو الذي يرجح كفة المرشح ليغدو رئيسا ،و الرئيس األمريكي ما ھو إال أفضل
قارئ لما يكتبه مستشاره اليھودي!!
ھذا مع أن معظم األمريكيين يكرھون اليھود كراھتھم للزنوج و أكثر ،لكن اليھود ھم الذين يصنعون
الرأي العام عن طريق اإلذاعة و التلفزيون و الصحف و دور النشر والسينما...
وما زالوا يجھدون لإلجھاز على المجتمع األمريكي بترويج الشذوذ الجنسي ،والحشيش واألفيون،
جميع "الصرعات" التى تظھر متالحقة في المجتمع الغربي ] .حكومة العالم الخفية ،صـ ،32-28
بتصرف[.
رابعا :فرض المادية علٮالفكري البشري :و ذلك بتأصيل قاعدة الربا في الفكر و المجتمع ،والحماس
لكل جديد ،و القول بالتطور ،وإطالق الحريات ،وإيجاد صراع األجيال ،و إيقاع الخالف بين األباء و
األبناء ،و إثارة الصراع بين األمم  ،وإذاعة كلمات التعصب و الرجعية والجمود ،و فصل الدين عن
الدولة ،و إفساد الرأي العام.
ولقد لعبت اليھودية  -في ذلك  -دور التاجر و الرابى و الوسيط و الخ ّمار و القوّاد على مدى التاريخ
 ،تلك ھى مھمتھم االساسية التى جردوا أنفسھم لھا في سبيل السيطرة على الذھب و التعامل
االقتصادى ،و ذلك مطمحھم األكبرالذي تكاد تكون مخططاتھم و مشروعاتھم كلھا موجھة لخدمة ھذا
الھدف ] .راجع  :المخططات التلمودية ،صـ [.133-131
بعض عناصر المؤامرة الصھيونية

االستيالء على العالم أجمع ليكون تحت حكم اليھود وحدھم مع الحرص على السيطرة العالمية،حسب خطة سرية ينقحھا حكماؤھم طورا فطورا ،حسب األحوال مع وحدة الغاية .وتتضح ھذه
الخطة السرية بما أثر عن اليھود من الحقد على األمم ،ال سيما المسيحية.
السعى لھدم الحكومات في كل األقطار' واالستعاضة عنھا بحكومة ملكية استبدادية يھودية'ويھيئون كل الوسائل لھدم الحكومات ال سيما الملكية' و من ھذه الوسائل :إغراء الملوك باضطھاد
الشعوب' و اغراء الشعوب بالتمرد علٮالملوك' متوسلين لذلك بنشر مبادئ الحرية و المساواة و
نحوھا مع تفسيرھا تفسيرا خاصا يؤذى الجانبين' وبمحاولة إبقاء كل من قوة الحكومة وقوة الشعب
متعاديتين ' ،و بابقاء كل منھا في توجس وخوف دائم من األخرى' و إفساد الحكم و زعماء الشعوب'
و محاربة كل ذكاء يظھر بين األمميين مع االستعانة ' على تحقيق ذلك كله بالنساء و المال و
المناصب و المكايد و ما إلى ذلك من وسائل الفتنة' و يكون مقر الحكومة االسرائيلية في أورشليم
أوال ' ثم تستقر إلى األبد في روما عاصمة اإلمبراطورية الرومانية قديما'إلقاء بذور الخالف والشغب
في كل الدول عن طريق الجمعيات السرية السياسيةو الدينية والفنية والرياضية والمحافل الماسونية
و األندية على اختالف نشاطھا' و الجمعيات العلنية من كل لون' ونقل الدول من التسامح إلى
التطرف السياسى والدينى' فاالشتراكية' فاإلباحية فالفوضوية ،فاستحالة تطبيق مبادى المساواة ،ھذا
كله مع التمسك بإبقاء األمة اليھودية متماسكة بعيدة التأثر بالتعاليم التى تضرھا و لكنھا تضر غيرھا.
يرون أن طرق الحكم الحاضرة في العالم جميعا فاسدة'والواجب زيادة إفسادھا في تدرج إلى أنيحين الوقت لقيام المملكة اليھودية على أنقاضھا ال قبل ھذا الوقت و ال بعده' ألن حكم الناس صناعة
مقدسة سامية سرية' ال يتقنھا  -في رأيھم-إال نخبة موھوبة ممتازة من اليھود الذين أتقنوا التدريب
التقليدى عليھا' وكشفت لھم اسرارھا التى استنبطھا حكماء صھيون من السياسة بأى حال من عمل
الشعوب أو العباقرة غير المخلوقين لھا بين األمميين )غير اليھود(
يجب أن يساس الناس كما تساس القطعان من البھائم الحقيرة' و كل األمميين حتى الزعماءالممتازين منھم إ نما ھم قطع شطرنج في أيدي اليھود' تسھل استمالتھم و استعبادھم بالتھديد أو المال
أو النساء أو المناصب أو نحوھا'
يجب أن توضع تحت أيدى اليھود  -ألنھم المحتكرون للذھب -كل وسائل و شركات السينماودورھا' و العلوم والقوانين والمضاربات وغيرھا.
إن الذھب الذي يحتكره اليھود ھو أقوى األسلحة إلثارةالرأى العام و إفساد الشباب و القضاء علىالضمائر واألديان والقوميات و نظام األسرة' وإغراء الناس بالشھوات البھيمية الضارة' و إشاعة
الرذيلة واالنحالل' حتى تستنـز ف قوى األمميين استنزافا' فال تجد مفرا من القذف بأنفسھا تحت أقدام
اليھود.
وضع أسس االقتصاد العالمي علٮأساس الذھب الذي يحتكره اليھود' ال على أساس قوة العملواالنتاج و الثروات األخرى' مع إحداث األزمات االقتصادية العالمية على الدوام' كي ال يستريح
العالم أبدا' فيضطر إلى االستعانة باليھود لكشف كروبه' ويرضى صاغرا مغتبطا بالسلطة اليھودية
العالمية.
االستعانة بأمريكا والصين واليابان على تأديب أوروبا واخضاعھا ،أما بقية خطوط المؤامرةفتتكفل بتفصيلھا البروتوكوالت نفسھا ] .الخطر اليھودي: ،بروتوكوالت حكماء صھيون  ،ترجمة
محمد خليفة التونسى ،صـ  ،41-38بتصرف ،ط /مكتبة دار التراث  ،سنة1977 :م[.
خيانات اليھود:

وكان مجتمع اليھود مصدر الخيانات و المؤامرات ضد كل بلد نزلوا فيه' و قد صور كثير منالكتّاب انعزالية اليھود وانتھازيتھم و خيانتھم للبالد التى نزلوا بھا سواء في ذلك إبان تاريخھم القديم'
أو في التاريخ الحديث ] .اليھودية ،د /أحمد شلبي ،صـ[.100
تآمرت الصھيونية مع الحلفاء على إثارة اليھود في ألمانيا ضد الوطن الذى آواھم' فألقى الحلفاء منالجو على مدنھم وثيقة "بلفور" إيذانا لھم بأن يقوموا برسالتھم التاريخية و ھى رسالة الغدر الوطني.
] اليھودية ،صـ ،101بتصرف[.
و قد عدد ھتلر خيانات اليھود أللمانيا فذكر منھا استنزاف أموال الشعب بالربا الفادح' و إفسادالتعليم' و السيطرة لصالحھم على المصارف و البورصة و الشركات التجارية' و السيطرة على دور
النشر' و التدخل في سياسة الدولة لغير مصلحة الدولة' و في القمة من خياناتھم التجسس ضد ألمانيا
الذي احترفه عدد كبير منھم.
و يعدد المؤرخ الدكتور "أحمد بدوي" بعض ما شاھده من خيانات اليھود أللمانيا بقوله " :أنا أعلموأشھد ﷲ على ما أعلم -أن "أدولف ھتلر" لم يكن متجنيا و ال ظالما عند ما وقف يدفع عدواناليھود عن وطنه' بعد أن أكلوا أرزاق ھذا الوطن و حاولوا إذالله' فقد خرج الشعب األلماني من
الحرب العالمية األولى مغلوبا على أمره' كسير الجناح' فانتھز اليھود فرصة تلك المحنة و عملوا
على تجويعه و إذالله والعبث بكرامته' و عرض أھله' فملئوا مدن البالد بدور الفسق و الدعارة'
يتجرون فيھا بأخالق الشبان من الجنسين بغية الكسب واإلثراء' و رموا ھناك بذور الخالف السياسى
و االقتصادى حتى مزقوا األلمان أحزابا مختلفة' يتعب العد من حصرھا ] .اليھودية ،صـ[.102
و مثل اليھود ھذا الدور أيضا في روسيا أوضح تمثيل' فقد كانوا في روسيا في القرن التاسع عشرأكثر من نصف يھود العالم' و لكنھم عاشوا طفيليات قذرة' و كانوا خونة و مردة على القوانين'
فالفقراء منھم فتحوا الحانات و تاجروا في الخمر' واألغنياء عملوا بالربا الفاحش' والتجار اصطنعوا
الحيل لتكسد تجارة األمميين' والعمال عملوا بأرخص األجور حتى يوقعوا العمال اآلخرين في
الشطط' و اتفق اليھود جميعاعلى الھرب من التجنيد بوسائل متعددة' و صلت إلى تشويه الجسم و
قطع بعض األعضاء' و ھكذا أثبت اليھود في البالد التى سكنوھا أنھم في السراء لھم أوفى نصيب'
أما في االلتزامات و المكاره فدأبھم الفرار و الھرب.
و ھكذا كان اليھود في كل بلد عاشوا فيه في الشرق و الغرب' و تعدى خطرھم -لدى المسيحيين-المال إلى الدماء' ويصور "باركس" صورة اليھود لدى المسيحيين بقوله:لقد كان معتقدا أن اليھودى
يطلب دم المسيحي ألغراض الطقوس الدينية ،وأنه يسرق األطفال أو يقتلھم لھذه الحاجات' و كان
معتقدا أنه يسمم اآلبار و ينشر األمراض'وينشر اإلشاعات دائما من بلد إلى بلد' بأنه في حلف مع
العرب المسلمين و التتر و جميع أعداء المسيحية' و قد كان في ذاكرة عامة أوربا يمثل أكثر من
مجرد البالء االقتصادى' فقد كان يمثل العدو الخبيث الخطر الذي يسعى أبد الدھر ليحطم كال من بدن
العدو المسيحى و روحه.
ماذا كانت نتيجة ھذه الخيانات؟كانت النتيجة أن أنزل بھم العالم ضربات قاصمة' و عقوبات صارمة' شملت التنكيل و الطرد
والسجن و مصادرة األموال' و يقرر " "Rosmerأن كل األمم المسيحية اشتركت في اضطھاد
اليھود و إنزال مختلف العنت بھم'و كانت القسوة مع اليھود تعد مأثرة يمتدح المسيحيون بعضھم
بعضا عليھا' و لكن ذلك ضاعف حقدھم' فارتفعت أصواتھم بالشكوى مما سموه ظلما واضطھادا ،
ولم يكن ذلك في الواقع إال نتيجة النحرافھم وخيانتھم.

وتكررت ھذه الدورة في كل مكان عاش به اليھود ،حقد ومؤامرات وخيانات من اليھودفانتقام منھموعدوان عليھم' فصراخ و شكوى و أنين' و قد نجح صراخ اليھود في أن يبرز للعالم ما نزل بھم من
ضيم' و ربما استطاعوا أن يصوروا أنفسھم في صورة المظلوم المعتدى عليه' و أن يستدروا بذلك
أحيانا عطف الناس الذين خدعھم األنين.
و نجح اليھود في أن يصوروا للعالم أن إنصافھم يكمن في تجمعھم في وطن قومي' يكونون ھمسادته و رعيته ' و وجدكثير من الناس في ھذا الحل وسيلة للتخلص من اليھود و شرورھم' فأيدوھم
فيه حتى ينزاحوا عن بالدھم' فكان ذلك من أسباب ما القوه في تأييد من اغتصابھم فلسطين في
العصر الحديث ] .المرجع السابق ،صـ 102،103وانظر بتوسع :خطر اليھودية العالمية ،صـ -106
 ،120صـ  [.221 -180فكان وعد بلفور ،و ما بعده حتى اليوم.
اليھود تجار الحروب:
إن جميع الثورات واالنقالبات والحروب التى وقعت منذ بدء عصر التسامح مع اليھود' و ھو الذيعبر القرون الثامن عشر التاسع عشر والعشرين تكاد تكون من صنع اليھود أنفسھم' لجأوا إليھا تنفيذا
لتعاليم التوراة و التلمود التى تحض على القضاء على غير اليھود' كلما استطاع اليھود إلى ذلك
سبيال' مستخدمين كل السبل التى توصلھم إلى أھدافھم البعيدة' وھى حكم العالم من "أورشليم"
عاصمة ملكھم كما يدعون ] .األفعي اليھودية في معاقل اإلسالم ،صـ[.9
و قد قال الدكتور أوسكارليفى ":نحن اليھود النزال ھنا فكلمتنا األخيرة لم ينطق بھا بعد' و عملنااألخير لم يكمل بعد' وثورتنا األخيرة لم تقم بعد"] حكومة العالم الخفية ،صـ[.100
و في سبيل ذلك' يسعى اليھود قبل االلتجاء إلى سفك دماء "الجوييم" و إبادتھم إلى السيطرة عليھمماديا وثقافيا وروحيا لتسھيل المھمة األساسية في تدميرھم و القضاء عليھم .
فمن الناحية المادية استطاع اليھود أن يمتلكوا المال و الذھب' و يسيطروا على المصارف و غيرھا من المؤسسات المالية التى تتحكم في اقتصاد الدول األوربية و األمريكية.
و"آل روتشيلد" ملوك المال في العالم  -أمرھم معروف و قد كان لھم أثر واضح في تلك الثورات و
االنقالبات' ومعلوم أن "آل روتشيلد"كانو يمثلون قوة المال في اليھودية العالمية طوال القرون الثالثة
الماضية .
و بذلك سيطروا على كبار الشخصيات العالمية التى تستطيع أن تلعب دورا رئيسا في زج بالدھافي حروب تكون إلى جانبھم' و من ھذه الوسائل  :إغداق األموال ' عرض المناصب ذات الجاه'
والمناصب العلمية' وسيلة الخداع في النواحى الدينية' ثم اإلرھاب،
أما المال فھو السالح الذي أذل و ما زال يذل كبار شخصيات العالم التى استطاع اليھود أن يشتروا
ضمائرھم و أن يسخروھا في خدمة اليھودية العالمية' و من لم ينفع معه إغراء المال اشتراه اليھود با
أللقاب العلمية التي أغدقوھا على عدد ال يحصى من رجال الغرب ' استصدر بھا اليھود قرارات من
جامعات يسيطرون عليھا.
و ال يخفى أن عددا كبيرا من اليھود حصلوا على األلقاب العلمية بطريقة أو بأخرى' ليخدعوا العالم
بألقابھم العلمية' مع أنھم في حقيقة أمرھم أقل شعوب العالم علما و خلقا و مدنية' بدليل أنھم لم يتركوا
من آالف السنين أى أثر لمدنية أو فلسفة إذا ما قورنوا بأى شعب من شعوب العالم.

و يكسب اليھود فريقا من الشخصيات العالمية عن طريق التضليل الديني التاريخي' موھمين
ضحاياھم أنھم الشعب المختار الذي قضت إرادة الرب بأن يعودوا المتالك "فلسطين" أرض الميعاد.
و يكسبون عددا كبيرا آخر من رجال السياسة العالمية باإلرھاب اليھودى' الذي يھدد كل صاحب قلم
حر ذا لسان صدق .
ولدى اليھود من الجمعيات اإلرھابية السرية ما يؤمن لھم الوسائل الكفيلة بتنفيذ تھديدھم ألى إنسان
من شعوب الغرب األعمى الذي سعى إلى حتفه بظلفه' و شجع اليھود على التمادى في غيھم و
طغيانھم.
لقد كان من نتيجة التسامح الغربى استفحال"شر اليھودية العالمية' و تمكنھا من إثارة الحروب والفتن و الثورات بعد أن سيطرت على اقتصاد دول الجوييم ' وأذلت كبار الحكام و رجال السياسة و
الفكر في الغرب األعمى ] .األفعي اليھودية ،صـ ،10-9بتصرف[.
لقد أعلن " إسرائيل زانغويل" ھذه العصبة )عصبة األمم( ھى سفارة إلسرائيل.
و قال ھيالن  -في  26آزار  1922في شيكاغو " -إن الخطر الحقيقي على جمھوريتنا ھو "الحكومة
الخفية " فھي كاألخطبوط الذي التف على كل مدينة و والية' و قيادة ھذا االخطبوط مجموعة صغيرة
قوية من أرباب البنوك يعرفون عموما "بأصحاب البنوك العالمية" و ھم الذين يسيرون حكومتنا
لغاياتھم األنانية"] حكومة العالم الخفية ,صـ[,161
الحروب الصليبية و دور اليھود فيھا:
و جاءت الحروب الصليبية في آخر القرن الحادى عشر الميالدى ' و في الجولة األولى منھااستطاع الصليبيون أن يستولوا على بيت المقدس' و على شريط ساحلى ضيق' و يتضح من دراسة
ھذه الحروب أن اليھود كانوا من وراء الصليبيين' و كانوا من األسباب الخفية التى دفعت بالصليبيين
لغزو البالد المقدسة' فقد رأى اليھود أنھم عجزوا عن العودة للبالد المقدسة بأنفسھم فحاولوا العودة
خلف المسيحيين.
وقد اتخذ اليھود المال وسيلة لھم' فأخفوا مشاعرھم الدينية و الوطنية خلف المال' إذ كانوا يمثلون
أغنى مراكز التجارة على الساحل الشمالى للبحر المتوسط' فساعدوا الصليبيين ليقوموا بھذه المغامرة
باسم الصليب لفتح الطريق التجارى إلى الشرق عبر فلسطين' و لكن الشعار اليھودى كان في الحقيقة
أقوى من الصليب و أقوى من المال . SseThe Jemes by James Hosmerp>137] .نقال عن
:اليھودية  ،د /أحمد شلبي ،صـ[97
كما كانت تلك الحرب الصليبية -و التى قامت بثمانى حمالت صليبية -ردفعل يھودى ضد األوربيين'
دفعوھم إليھا دفعا لألخذ بثأرھم التجارى ' بعد صدور فتوى من الكنيسة تقضى بكسر االحتكارات
اليھودية في التجارة و العملة و المبادالت في أوربا .فبذلت األقطار المسيحية الماليين من النقود و
األرواح لخوض ھذه الحرب المقدسة' و لكن الذى كسب من وراء تلك الحروب و أثرى ثراء فاحشا
إنما ھم اليھود ] .المخططات الماسونية العالمية ،صـ،66بتصرف[.
ولقد كان دور اليھود في الثورة الفرنسية واضحا' مستخدمة في ذلك الشعار المزيف) الحريةالمساواة -االخاء( .ذلك الشعار الذى اخترعته الماسونية اليھودية لتخدع به العالم' و تقضى على
مقومات بقاء الدولة و التحكم في مصائرھا ] .األفعي اليھودية ،صـ،12بتصرف[.

وحين اندلعت نيران الثورة الفرنسية كان وجھھا يھوديا توراتيا تلموديا' و قد بدت الروح التلمودية
في خطط الثورة و دستورھا األخالقي واضحة جلية في وثيقة خطيرة وجدت بين أوراق " ميرابو"
التى ضبطت في منزل "مدام لجاى" زوج ناشر كتب"ميرابو"' وذلك في  6أكتوبر سنة 1789م ] .
المرجع السابق ،صـ ، 14-15بتصرف[.
كما كان لليھود أثر واضح في حروب نابليون ] .راجع بتوسع :األفعي اليھودية ،صـ [.27-17
وحتى عام 1882م استطاع اليھود أن يرسخوا أقدامھم في االقتصاد الروسي بحيث أشرفت روسيا
على اإلفالس عندما حاولت زحزحتھم عن مكانھم .ثم أقاموا بھا النظام الشيوعي انتقاما من روسيا
التى دمرت دولة الخزر] .راجع بتوسع :المخططات التلمودية ،صـ [.67 ،38
ومضى أثر اليھود واضحا في أغلب ثورات القرن التاسع عشر' و حروبه ،بعد نجاحھم الحاسم فيالثورة الفرنسية و ما نالوه بعدھا من مكانة مرموقة في فرنسا و غيرھا من بلدان أوربا' مما شجعھم
على التمادى في خلق الفتن و تدبير المؤامرات و تحريك الثورات و تنفيذ االغتياالت السياسية و
االنقالبات ] .األفعي اليھودية ،صـ  27بتصرف[.
لقد حرص اليھود على إسقاط الخالفة اإلسالمية بسقوط الدولة العثمانية' و ذلك عن طريق يھودسالونيك الذين أظھروا اإلسالم' و أطلق عليھم اسم"الدونمة" و تزعمھم" سبتاي سيفي" و ادعى عام
1648م أنه المسيح الذى ينتظره اليھود ,و قد اتجه الدونمة إلى تحطيم الخالفة العثمانية في تركيا' بعد
فشلھم في حمل" السلطان عبد الحميد" على مواالة ھدفھم' و الذى أبلغه قرار عزله بعد ذلك ھو "قره
صو"نائب سالنيك اليھودي كما دعوا إلى الدعوة الطورانية في تركيا للتخلص من اإلسالم و اللغة
العربية' وأنشأوا حزب "االتحاد و الترقى" -الذى كان أولى به أن يسمى" التمزق والتدني!! وكان
منھم "مصطفى كمال أتاتورك" الذى كان له أكبر الدور في القضاء على الخالفة اإلسالمية ] .راجع
بتوسع :األفعي اليھودية ،صـ  ،104-74المخططات التلمودية ،صـ [104-96
كما كان أثرھم في الحربين العالميتين واضحا غير مخفى و ال مجحود.و لم يكتف اليھود بزج بريطانيا في حرب دامية شملت أوربا كلھا' بل زجوا الواليات المتحدة' مقابل
وعود بريطانية بتحقيق أطماعھم في فلسطين' و لم يكتف اليھود بزج أمريكا في الحرب' و إنما حالوا
دون إنھاء الحرب في غير الوقت الذى حددوه النتھائھا' و حالوا دون وقوع أية مصالحة أثناء
الحرب.
و نجح اليھود كذلك في الحيلولة دون إخراج تركيا من الحرب قبل أن تھزم نھائيا.و دخلت الواليات المتحدة الحرب العالمية األولى تحت تأثير اليھود'لقد خسر العالم الماليين من األرواح البريئة' و خسر الثروات الباھظة' و لم يكسب شيئا ،ألن الجھة
الوحيدة التى كسبت دون خسارة ھى اليھودية العالمية ] .راجع بتوسع :األفعي اليھودية ،صـ -29
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ثم لم يكتف اليھود بالنتائج التي حصلوا عليھا بعد الحرب األولي  ،وأخذوا يدبرون إلشعال نار
الحرب العالمية الثانية  ،وبدأوا المعركة الدعائية كعادتھم ضد ألمانيا  ،وأعلنوا الحرب ضد "ھتلر"
والنازية التي أظھرت عداءھا لليھود منذ تسلم "ھتلر " الحكم سنة 1933م ،
وكيف ال ينجح اليھود في إشعال نار الحرب العالمية الثانية  ،انتقاما من ھتلر وألمانيا  ،ولھم في
الوزارة البريطانية سنة 1929م عدد كبير من اليھود  ،أو أنصاف اليھود أو عمالء اليھود  -،ويالحظ

أنني أغفلت فرنسا و دورھا في الحربين العالميتين  ،ألن الحقيقة أن فرنسا قد غدت يھودية من قمة
رأسھا إلي اخمص قدميھا  ،وقد تم تھويدھا تدريجيا بعد الثورة الفرنسية 1789م  ،ولم يدخل النصف
األول من القرن العشرين حتي كان اليھود يسيطرون علي جوانب الحياة كلھا  ،من تجارية وسياسية
وعسكرية وثقاقية ،كما جاء في البروتوكوالت " تذكروا الثورة الفرنسية التي أضفينا عليھا صفة "
العظمة " فأسرار تخطيطھا نعرفھا نحن  ،ألنھا كانت كلية من صنع أيدينا.
واليخفي أثر اليھود في الثورة الشيوعية أيضا فضال عما بين الشيوعية واليھودية من أوجه شبهكثيرة ] راجع بتوسع :األفعي اليھودية ،صـ[.51-34
تقول أصح األقوال  :إن الصھيونية مؤامرة شيوعية  ،والشيوعية مؤامرة يھودية  ،وال ريب
أن"ماركس" أراد حين قدم نظريته التمويه والخداع بأنه ال صلة له بالصھيونية أو اليھودية جملة ،
وال ريب أن الشيوعية تعمل لتحقيق الھدف الصھيوني في السيطرة على العالم  ،وأن تعاليم "كارل
ماركس" وفردريك" انجلترا ،و"لينين" و"ستالين" ال تختلف في كثير أو قليل عن تعليمات
بروتوكوالت حمقاء صھيون  ،بل إن األلفاظ والعبارات والمفاھيم التي صيغت بھا كل من الشيوعية
والصھيونية متشابھة متماثلة  ] .المخططات التلمودية ،صـ [237
ولقد ركز اليھود علي الماركسية كأسلوب القتالع القيصرية الروسية انتقاما منھا  ،وعمال علي
تمزيق العالم إلي نظريتين متصارعتين ھما  :الرأسمالية والشيوعية  ،وقد أكد ھذا المعني ُكتﱠاب
غربيون كثيرون  ،منھم "روبرت وليمز" في كتابه " اليھود في أمريكا " الذي قال فيه  " :إن
الصھيونية شقيقة الشيوعية وأمھا "
ولقد تبدو الشيوعية وكأنھا عدوة للصھيونية  ،ولكن ذلك مخطط مرحلي  ،فھما توأمان ولدتھما
اليھودية التلمودية،ويقول األستاذ "حامد مطاوع"  :إن الشيوعية ما ھي إال أفكار صھيونية من قبل
"كارل ماركس" بوقت طويل  ،وأن كل ما فعله أنه جمع تلك األفكار  ،وجعل لھا ثالث قواعد في
وقت انھيار الحضارة األوربية ،وزعم أنه يعيد بناءھا ولكن بأسلوب روائي ،فھو إمعان في التخريب
 ،فقواعد الشيوعية الثالث ،
1محاربة األديان وتفريغ اإلنسان من كل عقيدة دينية  ،واستبدالھا بتعاليم وشعارات النظريةالشيوعية وھي في تركيبھا اشتراكية متمرحلة ،
2االنسالخ من كل انتماء وطني ليظل الفرد عضو التنظيمات المركزية الشيوعية ذات الفروعواأللوان واألقنعة المختلفة إلتي تنبع من أصل واحد وتلتقي في ملتقى واحد .
3مقاومة التفضيل بالدرجات حتى يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون  ،وإلغاء األمر اإللھي ،فا سبحانه قد فضل الناس بعضھم علي بعض درجات  ،والتفضيل له عناصر ھي العلم والعمل
والتقوى  ] .المخططات التلمودية ،صـ  ،71-70بتصرف[.
فقطبا الصھيونية والشيوعية تجمعھما اليھودية اللئيمة  " ،وموسى ھيس " يھودي متعصب معروف
بتطرفه  ،و"كارل ماركس " يھودي صميم  ،ابن حاخام يھودي  ،وما ردة " والده " عن اليھودية،
وصبوءه إلي المسيحية إال نفاقا عرف به اليھود في جميع مراحل التاريخ  ،وما كان صيوء والد "
كارل ماركس " إلي المسيحية  ،ناجما عن اعتقاده في صحتھا  ،وال في اعتقاده في بطالن اليھودية ،
ولكن المصلحة حملته على إيثار المسيحية علي اليھودية التي كان أتباعھا منظورا إليھم بعين السخط
والحقد والمقت لما طبعوا عليه من صفات اللؤم والخسة والغدر والطمع وكل الصفات القبيحة] .
المخططات التلمودية ،صـ  ،71 -70بتصرف[.

فالخروج علي اليھودية والدخول إلي المسيحية كانا من أجل الحصول علي مغانم دنيوية ما كان ليتاح
له الظفر بھا لو بقي علي دينه  ،فتركه ليجر إلي نفسه المغانم ويبعد عن نفسه المضار  ]،المخططات
التلمودية ،صـ[.75
ويقول األستاذ عبد السالم العمري " :إن حقيقة الماركسية ال يجب فصلھا عن كونھا فكره يھودية
قصد من ورائھا " كارل موردخاي= ماركس " واليھودية العالمية السيطرة علي العالم عن طريق
عقيدة فكرية ھدامة تحارب الدين واألخالق والقيم تحت راية العلم والموضوعية والحتمية والتاريخية
 ] .المرجع السابق[. 82،
لقد استطاع اليھود أن يحققوا بغيتھم في روسيا  ،واستطاعوا أن يفصلوا أوربا الغربية عن روسيا في
النصف الثاني من القرن التاسع عشر  ،وحفروا ھوة كبيرة بينھما  ،حفرتھا كراھية اليھود وحافظت
عليھا  ،وسلطة اليھود العالمية من أكثر األشياء قوة في تضليل العالم  ،وأصبح اليھود يسيطرون
علي كل شيء  ،وقد قضي " لينين " أيامه األخيرة يزحف علي أربع في حجرة ويصرخ  ،اللھم أنقذ
روسيا واقتل اليھود .
إن  %90من الوظائف المھمة في االتحاد السوفياني بيد اليھود "  ] .حكومة العالم الخفية ،صـ -149
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نداء "جيمز روتشيلد" لليھود )  :(1860إن نجاح اليھود في قتل القيصر " نقوال األول " عدو
الحرب  ،وارتقاء عمالء اليد الخفية " ،ديزرائيلي" في انكلترا  ،و"نابليون" الثالث في فرنسا ،
و"بسمارك" في ألمانيا  ،و"مازيني" في إيطاليا  ،إلي سدة الزعامة  ،شجع "جيمز روتشيلد الثالث"
علي محاولة " الثورة األمريكية " التي اقترحھا "ديزرايئلي" ،وذلك يستدعي تعبئة كافة اليھود،
فقرر إعالن الرئاسة السرية للحكومة اليھودية العالمية العليا  ،وسماھا " الحلف اليھودي العالمي "
وفي الفرنسية " الحلف اإلسرائيلي العالمي "
وقد أعادت " المورنينغ نيوز " اللندنية بيانه ليھود العالم  ،ومما جاء فيه  " :إن االتحاد الذي ننوي
تأليفه ليس باتحاد فرنسي أو إنكليزي أو ايرلندي أو ألماني إنما ھو يھودي عالمي  ،فالشعوب
األخرى مقسمة إلي قوميات إال نحن فال مواطنون لنا  ،وإنما لنا أخوة في الدين فقط "
لن يكون اليھودي  ،تحت أي ظرف  ،صديقا للمسيحي أو المسلم قبل أن تحين اللحظة التي يشع فيھا
نور اإليمان اليھودي  -وھو الدين الوحيد المبني علي العقل -على العلم  ،وبتصرفنا بين األمم إنما
نرغب في أن نظل يھودا فقوميتنا دين أجدادنا وال نعرف قومية غير ذلك  ،إننا نعيش في أرض
أجنبية  ،وليس بمقدرونا أن نھتم بمصالح أقطار غريبة عنا "
ينبغي أن تنتشر التعاليم اليھودية في العالم بأجمعه  ،وكيفما قادنا القدر وبالرغم من تشتت شملنا في
جميع أنحاء األرض يجب أن نعتبر أنفسنا العنصر المجتبي  ،فإذا ما اعتبرنا إيمان أجدادنا وطنيتنا
الوحيدة  ،وإذا ما حافظنا -على الرغم من الجنسيات المتعددة التي نحملھا -على الشعور الدائم بأننا
أمة واحدة  ،وإذا ما آمنا بأن اليھود أمة تمثل حقيقة دينية وسياسية فقط  ،وإذا ما اقتنعتم بھذا يا يھود
العالم فعليكم أن تصغوا إلي ھذا النداء  ،وبرھنوا علي إيمانكم به وموا فقتكم عليه  ] .حكومة العالم
الخفية ،صـ ،168-167بتصرف[.
وإن دعاة الثورة الروسية يطمحون إلى تحطيم المسيحية ونظامھا األخالقي  ،وال يقبل أحد في
الحزب الشيوعي إال إذا كفر با .

وفي كل قتل جماعي نجد اليھود ھم المحرضون األساسيون  ،وبتقليد المسيحيين للنعامة بإخفاء
رأسھا في الرمل  ،إنما يخونون أبناءھم الذين سيتحملون نتائج جبنھم  ،فاليھود -المغول -أبناء الجحيم
،وإذا ما أخفينا ھذه الحقيقة ترتكب جريمة نكراء واليھود يحضرون في الواليات المتحدة لحرب أھلية
 ،بإثارة العمال على الرأسماليين  ،والبروتستانت على الكاثوليك ،والزنوج على البيض  ،كما
يحضرون لنزاعات بين أصحاب مذھب العصمة وبين دعاة مذھب النشوء واالرتقاء ومن ثم
يفرضون بلشفة القضايا  ] .المرجع السابق ،صـ ،186-185بتصرف[.
ومما يثبت ما أشرنا إليه من أفواه اليھود أنفسھم  ،ومن أفواه أقطاب الغرب الذين آمنوا بأن الحرب
والفتن والثورات لم تكن إال من صنع اليھودية العالمية  ،كما مضت محاضر جلسات حكماء صھيون
علي وجوب إشعال الحروب والفتن والثورات لتعود المنفعة علي اليھود .
واعترف " ھرتزل" -أبو الصھيونية الحديثة  -في كتابه "الدولة اليھودية " قائال " :نحن اليھود حينما
نغرق نتحول إلي عناصر ثورية مخربة  ،وحينما ننھض  ،ننھض معنا قوتنا الرھيبة لجمع مال العالم
في بنك اليھود  .وقال ماركوس رافاج الروماني " :نحن اليھود من وراء جميع حروبكم  ،وإن
الحرب األولي قامت لتحقيق سيطرتنا علي العالم .
وقالت مجلة "  " lavielle franceفي عددھا بتاريخ  15يونيو 1929م  ":ھنالك مؤامرة يھودية
ضد جميع الشعوب  ،إنھا تملك قوة المال في كل مكان  ،وتحارب في جبھتين قويتين :جبھة المال
وجبھة الثورات" .وقال أوسكار ليفي  ":العناصر اليھودية أساس الرأسمالية والشيوعية  ،نحن الذين
أخترعنا حكاية الشعب المختار ،والذين نصبنا أنفسنا مخلصين للعالم  ،ونتباھي بخروج المسيح منا ،
لسنا اليوم سوي مفسدي العالم ومخربيه  ،وصانعي الفتن فيه وجالديه ،نحن الذين وعدنا أن نقودكم
إلى الجنة والسعادة  ،نقودكم فعال الى الجحيم الجديد ".
وقال "ھنري فورد" " :إنني واثق من أن الحروب تتم ليستفيد طرف ما منھا  ،وإن الطرف الذي
استفاد دائما ھم اليھود العالميون  ،يبدأون الحروب بالدعاية التي يوجھونھا من بلد ضد اآلخر  ،وقبل
الحرب يتاجرون بالسالح والزخيرة ،ويثرون من وراء تلك التجارة  ،وأثناء الحرب نفسھا يثرون من
القروض التي يقدمونھا للطرفين المتحاربين  ،وبعد الحرب يضعون أيديھم علي جميع مصادر الثروة
في البالد ] ...األفعي اليھودية ،صـ  ،31-29بتصرف[.
وقال وليم جاي كار  :إن الثورة اإلنجليزية كانت من صنع الصھيونية  ،وأما الحرب العالمية الثانية
فقد رسم مخططھا علي أساس أن تنشب نتيجة النزاع الذي يثور بين الصھيونية السياسية والعالم
اإلسالمي ويقضى المخطط المرسوم أن تقاد ھذه الحرب وتوجه بصورة يحطم فيھا الوطن العربي
ومن ورائه العالم اإلسالمي.
كما تحدث المؤلف عن الدور الذي لعبته اليد الخفية في توصيل " نابليون بونابرت " إلي القمة ،
وكيف قامت تلك القوي بتمويل حمالت "نابليون" لتدمير الدول المحيطة بفرنسا.
كما تحدث أيضا عن التاريخ الخفي للتغلغل اليھودي في أمريكا  ،وكيف استطاعوا السيطرة علي
االقتصاد األمريكي بالسيطرة علي بنك انجلترا  ،وكيف أن أرباب المال العالميين خططوا الغتيال
الرئيس األمريكي " بنجامين فرانكلين " حينما فضح أھدافھم ثم أحكموا سيطرتھم علي االقتصاد
األمريكي إلي اليوم .
ويقول المؤلف أنه بعد الحرب العالمية الثانية أضحت الكرة األرضية كرقعة الشطرنج عليھا فطع من
أناس يتخيلون أنفسھم زعماء وقادة دول كبري  ،وكانت اليد الخفية تحرك "ستالين" و"تشرشل
و"روزفلت"حتي اشتعلت الحرب  ،وانتھت وتحطمت النازية  ،وأنشئت إسرائيل وبدأ السباق الرھيب

فلم تنته الحرب بحكم الصراعات الدائرة على األرض بقدر ما فتحت مجاالت أخري للصراع تكمن
في نھايتھا الحركة األخيرة في لعبة الشطرنج الدولية  ] .أحجار على رقعة الشطرنج ،نقال عن
:المخططات التلمودية ،صـ  ،121-219بتصرف[.
إرھاب يھودي
وما إن تكاثر اليھود في فلسطين ،بفعل سياسة التھويد التي اتبعتھا حكومة االنتداب البريطاني ،
حتي شرعوا يتدربون علي استعمال السالح ،ويشكلون المنظمات السرية التي تتولي قتل العرب
وإرھابھم  ،ليسلموا بتھويد وطنھم العزيز .
وأخطر العصابات اليھودية :منظمة "سترن " وعرفت باسم المحاربين من أجل حرية إسرائيل،ثم
عصابة "األرغون زفاي لومي "برياسة "ديغدرزئال " ومن بعده "يعقوب مريدور " ثم "مناحيم
بيجن "ومنظمة "الھاجناه " التي كانت الحكومة تعترف بھا رسميا  ،وأصحبت نواة الجيش اليھودي
فيما يعد ولكن من أعان ظالما سلط عليه  ،فكان من أوائل دور الجيش اليھودي أنھم ضربوا اإلنجليز
أنفسھم  ،وتنكروا لحماية الذي وقفوا معھم  ،وھاجم اليھود المعسكرات البريطانية التي تحمي اليھود
ومستعمراتھم  ،وھاجموا القطارات الحربية  ،وقتلوا الجنود  ،ونسفوا الجسور التي تربط بين
فلسطين والدول العربية المجاورة  ،وقتلوا أكبر شخصية بريطانية في الشرق األوسط " اللورد موبن
" في نوفمبر1944م ونسفوا مكاتب الحكومة في فندق الملك داود بالقدس  ،وقتلوا في تلك الجريمة
أكثر من  ..موظف بريطاني ممن كانوا عبيدا لليھود  ،يشرفون علي نمو الوطن القومي اليھودي ،
وكان ذلك في  22يوليو 1946م!!
لقد مارس اليھود جميع أنواع القتل الفردي والجماعي ضد العرب واإلنجليز  ،ولم تحرك حكومة
االنتداب ساكنا  ،ألنھا كانت ضالعة مع اليھودية العالمية ،ومستخذية للنفوذ الصھيوني العاتي ،كانت
جميع عمليات القتل والتدمير تتم باتفاق مع الوكالة اليھودية المسئولة عن كل ما يتعلق باليھود في
فلسطين ,وكانت كثيرا ما تسارع إلي استنكار الجرائم الكبيرة المروعة مع أنھا ھي التي أمرت بھا أو
وافقت عليھا ,كما حدث في جريمة نسف فندق الملك داود !!
صور من االرھاب  " :مذابح يھودية "
1مذبحة ديرياسين في  9ابـريل سنة 1948م2مذبحة شرفــات في  8فبراير سنة 1951م3مذبحة عيد الميالد في 6ينــاير سنة 1952م4مذبحة قبية  ،في ليلة  14أكتوبر سنة 1953م5مذبحة قتل األطفال  ،في 2نوفمبر سنة 1954م6مذبحة غزة في  28فـــبرايـر سنة 1955م7مذبحة شاطئ طبرية في 11ديسمبر سنة 1955م8-مذبحة غزة الثانيـة في  5ابـريل سنة 1956م

9مذبحة غرندل في  12سبتمــبر سنة 1956م10مذبحة حوسان في  25سبتمبر سنة 1956م11مذبحة قلقيلية في  10أكتـوبر سنة 1956م12مذبحة كفرقاسم في  28أكتوبر سنة 1956م(1).وتوالت المذابح علي مدي تاريخ اليھود في فلسطين حتي كانت مذابحھم الكبري في ھزيمة العرب
في يونيو 1967م  ،ثم كانت ھزيمة اليھود في حرب العاشر من رمضان 1393ھـ الموافق السادس
من أكتوبر 1973ومع مبادرات السالم !! كانت االنتفاضة تتابع في فلسطين  ،عقب مذابح يھودية
باألقصى والخليل ،و -من قبل -صبرا وشاتيال  ،ومدرسة بحر البقر  ،وناصر الدين والجورة
والطنطورة ........الخ
وھا ھي األحداث في "جينين "جارية  ،والعيون باكية  ،ولكن علي حد المثل  :العين بصيرة  ،واليد
قصيرة !!
علماء  ..على اليھود شھداء "
وشھد شاھد من أھلھا "] معالم النصر على اليھود ،د/سعد المرصفى ،صـ  ،103-79باختصار[.
أشار " سير جيمس فريزر " في كتابه "الخرافة " فقال  " :لقد شھد كثيرون بأن العقيدة التي يتستر
وراء ھا اليھود ھي شريعة الغاب التي تقوم علي تدمير المدن والقري وحرق المساكن وقتل األطفال
والشيوخ ،وقد أجمعت المصادر علي أن بني إسرائيل لم يستمروا علي عبادة ﷲ الواحد الذي دعا إليه
األنبياء  ،واتجھوا إلي التجسيم والتعدد ".
يقول "ول ديورانت"  " :يبدو أن الفاتحين اليھود عمدوا إلى أحد آلھة كنعان فصاغوه علي الصورة
التي كانوا ھم عليھا وجعلوا منه إلھا " اإلله يھوه " فيھوه ليس خالقا لھم  ،بل مخلوق لھم ،وفي يھوه
صفاتھم الحربية  :التدمير والسرقة " ،ويھوه" قاس مدمر متعصب لشعبه ،ألنه ليس إله كل الشعب ،
بل إله بني إسرائيل فقط  ،وھو بھذا عدو لآللھة اآلخرين  ،كما أن شعبه عدو للشعوب األخري ،
ومن خالل ھذا المفھوم تكونت أعمق المعاني في نفوس بني إسرائيل المادية مع التطلع إلى أسلوب
نفعي في الحياة .ويقول "كارل ماركس" في كتابه "المسألة اليھودية " " :إن المال ھو إله إسرائيل
المطاع أمامه ال ينبغي ألي إله أن يعيش  ،ولقد أصبح إله اليھود إلھا للناس جميعا  ،وھذا انتصار
لليھود  ،وقال جوستاف لوبون في كتابه " اليھود والحضارة "  " :إن آية القول بأنھم وحوش وقساة ،
ما نجد في التوراة من أنواع الوحشية والبدائية  ،وفي سفر يشوع يقال لھم  :أھلكوا جميع ما في
المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتي الغنم والحمير  ،بحد السيف ،وأحرقوا المدينة وجميع ما
فيھا بالنار.
بينما نجد العرب كانوا ينفذون وصية أبي بكر  :ال تقتلوا طفال صغيرا وال شيخا كبيرا وال امرأة ،
وال تذبحوا شاة وال بقرة وال تعقروا نخال وال تحرقوه.
ويناقش الكتاب الكثير من اآلراء والنظريات التي يدعيھااليھود ألنفسھم ويبطلھا العقل  ،وبوثائق
التاريخ وبما كتبوه ھم أنفسھم "] قصة الحضارة ،ول ديورانت،ج ،2صـ  ،24نقال عن :المخططات
التلمودية ،صـ  ،29-28بتصرف[.

وقد قال "فيلون"  :إن العنصر اليھودي يجب أن يستوطن األرض المقدسة ـ أرض الميعاد ـ والزحف
منھا إلي العالم والسيطرة عليه  ،وفي ضوء ھذه الغاية صيغت العناصر الجوھرية للكتب المقدسة
عند اليھود  ،ثم وضع التلمود محققا للخطوات التي تلت تصور ھذه المطامع عند إعادة كتابة التوراة
وكان ماصوره " فيلون " ھو حجر األساس للفكرة الصھيونية ] .المخططات التلمودية ،صـ[.31
وبعد عام 1897م بدأت مرحلة جديدة في حركة الشتات اليھودي وھي مرحلة دخول الفلسفة
التلمودية الصھيونية مرحلتھا الخطرة  ..وذلك بتحقيق خطتھم الرامية إلي السيطرة علي المجتمع
الغربي المسيحي بالثورة الفرنسية التي ھي أول ثمار التلمودية الماسونية  ] .المرجع السابق[.39 ،
ويصور "وليم جاي كار" في كتابه " أحجار علي رقعة الشطرنج" الدور الخطير الذي قام به اليھود
في تخريب العالم فيقول  " :إن المخطط ھو تدمير جميع حكومات وأديان العالم  ،ويتم الوصول إلي
ھذا عن طريق تقسيم الجوييم ) غير اليھود ( إلي معسكرات متنابذة تتصارع إلى األبد حول عدد من
المشاكل التي تتولد دونما توقف  ،يكون من شأنھا أن ينقض ھذه المعسكرات بعضھا بعضا فيحطمون
الحكومات الوطنية والمؤسسات والقواعد الدينية .
وللوصول إلي الھدف ..أشار المؤلف إلي استعمال الرشوة ،والمال والجنس للوصول إلي السيطرة
علي األشخاص الذين يشغلون المراكز الحساسة علي مختلف المستويات في جميع الحكومات وفي
مختلف مجاالت النشاط اإلنساني وتعد السيطرة علي الصحافة وأجھزة اإلعالم ھدف أساس في تنفيذ
ھذا المخطط  ،بحيث ينتھي األمر بھم إلي حملھم إلي االعتقاد بأن تكون حكومة أممية واحدة ھو
الطريق لحل مشاكل العالم المختلفة  ] .المرجع السابق[.218 ،
فإذا أضفنا إلي ھذا تصريح " الحاخام عما نويل ديتوفيتش " سنة 1954م ،تكتمل الصورة حيث يقول
:إن ھدفناھو :
1إشعال نيران حرب عالمية ثالثه، ..2تحريض الواليات المتحدة ضد االتحاد السوفيتي ،3اعتبار زعماء الدولتين مجرمي حرب ،4القضاء علي األجناس غير اإلسرائيلية،5قتل عشرات منھم  ،سوف يجعل البشر عبيدا لنا  ،وسنوجه كل مخترعات الرجل األبيض نحوفنائه  ] .المخططات التلمودية ،صــ[221
ويقول "شريب سبيريه فيتش " في كتابه "حكومة العالم الخفية " إنه يوجد ـ في أوائل القرن العشرين
ثالثمائة رجل يھودي يرأسھم أحدھم ،نظامھم دكتاتوري استبدادي ،ويعملون وفق خطة قديمة
مرسومة للسيطرة على العالم ,أشبه بحكومة خفية تحكم الشعوب بواسطة عمالئھا  ،وال تتواني عن
قتل أو تحطيم كل من يحاول الخروج عن طاعتھا أو يقف في سبيل مخططھا ,ولھا من القدرة والنفوذ
ما يمكنھا من إيصال أي حقير إلي الزعامة وقمة المسئولية  ،وتحطيم أي قائد حينما تشاء " ].حكومة
العالم الخفية ،صـ ،7،8بتصرف[,
وقال "بنجامين فر انكلين" ـ عند وضع دستور الواليات المتحدة  ،سنة 1789م  " :ھناك خطر عظيم
يتھدد الواليات المتحدة األمريكية  ،وذلك الخطر العظيم ھو خطر اليھود. ..

أيھا السادة  :في كل أرض حل بھا اليھود أطاحوا بالمستوي الخلقي وأفسدوا الذمة التجارية فيھا  ،ولم
يزالوا منعزلين ال يندمجون بغير ھم  ،وقد أدي بھم االضطھاد إلي العمل علي خنق الشعوب ماليا
كما ھو الحال في البرتغال وأسبانيا  ،منذ أكثر من  1700سنة  ،واليھود يندبون حظھم العاثر ويعنون
بذلك أنھم قد طردوا من ديار آبائھم ! ولكنھم أيھا السادة لن يلبثوا إذا أعطتھم الدول المتحضرة اليوم
فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملھم علي أال يعودوا إليھا  ،لماذا ؟ ألنھم طفيليات  ،ال يعيش بعضھم علي
بعض  ،والبد لھم من العيش بين المسيحيين وغيرھم ممن ال ينتمون إلي عرقھم  ،إذا لم يبعد ھؤالء
من الواليات المتحدة بنص دستورھا  ،فإن سيلھم سيتدفق إلي الواليات المتجدة في غضون مائة سنة
'إلي حد يقدرون معه علي أن يحكموا شعبنا ويدمروه ويغيروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دماءنا
وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الفردية  ،ولن تمضي مائتا سنة حتى يكون مصير أحفادنا
أن يعملوا في الحقول إلطعام اليھود ،على حين يظل اليھود في البيوتات المالية ،يفركون أيديھم
مغتبطين.
إنني أحذركم أيھا السادة ،إنكم إن لم تبعدوا اليھود نھائيا فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم.
إن اليھود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظھرانينا عشرة أجيال  ،فإن الفھد ال يستطيع إبدال
جلده االرقط ،إن اليھود خطر علي ھذه البالد  ،إذا ما سمح لھم بحرية الدخول ،إنھم سيقضون علي
مؤسساتنا  ،وعلي ذلك البد من أن يستبعدوا بنص الدستور "] حكومة العالم الخفية ،صـ ،31-29
نقال عن مجلة"المسلمون" العدد  ،7سنة  ،1955عن وثيقة في معھد بنجامين فرانكلين في فيالدلفيا
بوالية بنسلفانيا[..
واستمع إلي "جون بتي" وھو يقول " :إن رؤساء أمريكا ومن يعملون معھم ينحنون أمام الصھيونية
كما ينحنون أمام ضريح له قداسته "
واقرأ ماكتيه "وليامز انتنجاتن سماري " من بين المنظمات في أمريكا  :المنظمة الصھيونية
األمريكية  ،والمؤتمر اليھودي األمريكي  ،والجماعة المضادة لالساءة لليھود  ،واللجنة اليھودية
األمريكية  ،ولكن خلف ھذا الزحف المنظم يوجد ماليين من المبشرين بالمبادئ الصھيونية  ،الذين
ينتظمون في مئات المنظمات اليھودية  ،التي تتخذ لھا أسماء " يد يشية " ) وھمية أو ھالمية ( ال
تستطيع أنت وال أنا أن ننطقھا  ،فضال عن أنھم ينشرون دعاياتھم بھا  ،حتي ال نعرف ماذا يقولون
وال ماذا يراد بنا" وإليك ما قاله "وليم أجنيز"  " :الواليات المتحدة لھا رئيسان  ،كما أن لھا حكومتان
 :إحداھما حكومة صورية  ،تضم الرئيس ونائبه والكونجرس ،والثانية حكومة حقيقية ،مستترة خلف
الحكومة الصورية ،وھذه الحكومة لھا وكالؤھا وأعضاؤھا في البيت األبيض والكونجرس،
والمحكمة العليا  ،والمكتب التنفيذي  ،وفي جميع إدارات الحكومة ،ومرافق الدولة ،وأكثر من ذلك
فإن ھذه الحكومة الخفية أقامت رقابة علي  :الصحف  ،والراديو  ،والتلفزيون  ،والسينما  ،والمسرح
 ،والمدارس  ،والمعاھد  ،والجامعات  ،والمؤسسات التعليمية والثقافية المختلفة  ،بما في ذلك الكنائس
 ،واللجنة اليھودية األمريكية ليست إال واحدة من عدة جمعيات ,تخطط السياسة الرسمية للواليات
المتحدة األمريكية  ،وتراقب كل ما يقال أو يكتب أو ينشر  ،كما تراقب الكنائس  ،وتحضر الدروس
الدينية للمدارس كل يوم أحد"لقد نسي " وليام أجبيز" أن يذكر أن ھذه اللجنة تشرف علي إفطار
الرئيس  ،وتشرف علي مالبس أعضاء الكونجرس  ،وتختار الموسيقي ألعضاء المحكمة العليا
والمكتب التنفيذي  ] !!.القوى الخفية ،صـ [.168-167
وكتب "درزايئلي" سنة 1844م  " :يحكم العالم بأشخاص مختلفين اختالفا شديدا عمن يتخيلھم الناس
الذي ال يعلمون مواطن األمور " وھذا يعني أنھم ليسوا الملوك أو وزرائھم  ،فمن ھم أولئك الحكام .؟
سر ينبغي معرفته حتي نستطيع السيطرة عليھم ونفرض السالم .

وتصور "بسمارك " المستشار الحديدي  ،وجود قوي غير مرئية  ،ولكنه لم يشخصھا  ،وسماھا " ما
ال يسبر غوره".
وقرر "ال مارتين" وجود اليد الخفية  ،وقال "مازيني" للدكتور "بريد نستين" إننا نرغب في قھر كل
خطر  ،بيد أن ھنالك خطرا غير مرئي له وطأته علينا جميعا  ،من أين يأتي ؟ وأين ھو ؟ ال أحد يعلم
 ،أوعلي األقل ال أحد يفصح عنه  ،إنھا مجموعة سرية منظمة تخفي حتي علينا  ،نحن العريقين في
أعمال الجمعيات السرية " ] حكومة العالم الخفية ،صـ[.43-42
فسبحان من بيده األمر  ،وھو يمھل وال يھمل" ،ويومئذ يفرح المؤمنون .بنصر ﷲ[ سورة الروم،4 :
{ [.5وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} ] سورة الشعراء[.227 :

الباب الثاني :دور اليھود في إيذاء عيسى عليه السالم

مدخل :السيد المسيح -عليه السالم -ودعوته في القرآن الكريم:

مولد المسيح  -عليه السالم :
المسيح عيسى ابن مريم ،من آل عمران عليھم السالم الذين قال ﷲ تعالى عنھم { :إن ﷲ اصطفى آدم
ونوحا وآل إبراھيم وآل عمران على العالمين ،ذرية بعضھا من بعض وﷲ سميع عليم} ] سورة آل عمران ،

[.34-33
حملت به أمه "مريم بنت عمران" بنفخة الملك ،فكان حمله ومولده آية للناس ومعجزة  ،كما قال ﷲ
تعالى{ :والتي أحصنت فرجھا فنفخنا فيھا من روحنا وجعلناھا وابنھا آية للعالمين} ] سورة األنبياء[. 91:
خلق ﷲ عيسى عليه السالم بكلمة"كن"  ،وكان مولده في بيت لحم ،وھي على بضعة كيلو مترات من
بيت المقدس ،ولما كان مولد المسيح على غير المألوف عند الناس تعرضت أمه العذراء للوم
الالئمين ورميت بالفاحشة  ،بھتانا وظلما ،لكن ﷲ تعالى تولى الرد عنھا ،بأن أنطق وليدھا بالحق فـ :
}قال إني عبد ﷲ آتاني الكتاب وجعلني نبيا ،وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا{

] سورة مريم[33-30 :
وذلك بعد أن أمسكت أمه عن الكالم مع القوم حين سألوھا  ،فلما نطق وليدھا صدق به قليلون،
وتمادي اآلخرون في الغي والضالل فاتھموھا بالفاحشة ] .انظر بتوسع :المسيحية ،أحمد شلبي،
صـ،37-34قصص األنبياء للنجار ،صـ  ،454-452قصص األنبياء البن كثير ،صـ ،396 -351
محاضرات في النصرانية ،ألبي زھرة ،صـ ،18-14ط /دار الفكر العربي ،الثالثة ،سنة1381 :ھـ
1966م ،وتفسير القرآن العظيم البن كثير ،جـ ،1صـ [.367
وقد علم ﷲ تعالى المسيح عليه السالم التوراة ،وآتاه الكتاب والحكم والنبوة ،وبعثه نبيا على رأس
ثالثين من عمره -كما جرى على ذلك علماؤنا فيما يخص عيسى ،وإن قالوا بالنبوة بعد األربعين
لغيره.

لقد جاء المسيح فدعا إلى التوحيد الخالص ،وإلى اإليمان باليوم اآلخر وھذا ما قرره القرآن الكريم،
يقول ﷲ تعالى على لسان عيسى{ :إن ﷲ ربي وربكم فاعبدوه ھذا صراط مستقيم} ]0سورة آل عمران:
[51
كما قال أيضا }وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا ﷲ ربي وربكم إنه من يشرك با فقدحرم ﷲ عليه الجنة
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار{ ] سورة المائدة [.72 :وكان من معجزاته )إحياء الموتى( لھذا

المعنى ،وھو اإليمان باآلخرة التي أنكرھا اليھود أوتناسوھا ،ولمحاربة المادية اليھودية حيث عكف
اليھود على المادة واستغرقتھم واستولت على أھوائھم ومشاعرھم.
كما كان من أصول دعوته:التبشير برسول يأتي من بعده ،والتبشير بدينه  ،كما قال تعالى { :وإذ قال
عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول ﷲ إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومـبشـرا برسول يأتي من
بعدي اسمه أحمد فلما جاءھم بالبينات قالوا ھذا سحر مبين} ] سورة الصف[6 :

والذي عبر عنه عيسى  -كما في اإلنجيل -باقتراب ملكوت السماوات ] .محاضرات في النصرانية،
صـ،21-13 ،22وقصص األنبياء للنجار ،صـ[.474-473
وأما رسالته فكما قال تعالى{ :ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل} ] سورة
المائدة [.75:وقال تعالى{ :قال إني عبد ﷲ آتاني الكتاب وجعلني نبيا} ] سورة مريم [30 :وقال :
{ورسوال إلى بني إسرائيل} ]سورة آل عمران [49 :فالقرآن يثبت أنه رسول  ،وأن ما جاء به وحي،
والكفر به كفر بجميع األنبياء والمرسلين ] ".محاضرات في النصرانية ،ألبي زھرة ،صـ ،12
بتصرف[ .
ولقد نص القرآن الكريم على أن عقيدة المسيح ھي التوحيد الكامل ،التوحيد بكل شعبه ،التوحيد في
العبادة فال يعبد إال ﷲ ،والتوحيد في التكوين ،فخالق السماء واألرض وما بينھما ھو ﷲ وحده ال
شريك له ،والتوحيد في الذات والصفات  ،فليست ذاته بمركبة ،وھي منزھة عن مشابھة الحوادث
سبحانه وتعالى.
فالقرآن الكريم يثبت أن عيسى مادعا إال إلى التوحيد الكامل ،وھذا ما يقوله ﷲ تعالى عما يكون من
عيسى يوم القيامة من مجاوبة بينه وبين ربه } :وإذ قال ﷲ يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني
وأمي إلھين من دون ﷲ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في
نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت عالم الغيوب.ماقلت لھم إال ما أمرتني به أن اعبدوا ﷲ ربي وربكم وكنت
عليھم شھيدا مادمت فيھم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليھم وانت على كل شىء شھيد{ ] سورة المائدة،

[117-116
فھذا نص يفيد بصراحة أن عيسى -عليه السالم -ما دعا إال إلى التوحيد ،فغير التوحيد إذن دخل
النصرانية من بعد ،وما كان عيسى إال رسول ﷲ رب العالمين.
ولقد نزل على السيد المسيح عليه السالم كتاب ھو اإلنجيل  ،وھو مصدق للتوراة ،ومحيي لشريعتھا،
ومؤيد للصحيح من أحكامھا  ،وھو مبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد ،وھو مشتمل على ھدى
ونور ،وھو موعظة للمتقين ،وأنه كان على أھل اإلنجيل أن يحكموا بما أنزل ﷲ فيه ،ولذلك قال ﷲ
تعالى " :وليحكم أھل اإلنجيل بما أنزل ﷲ فيه ومن لم يحكم بما أنزل ﷲ فأولئك ھم الفاسقون ] ".سورة
المائدة[47 :

دعوة المسيح عليه السالم :

ولقد كانت دعوة المسيح عليه السالم تقوم على أساس أنه ال توسط بين الخالق والمخلوق ،وال توسط
بين العابد والمعبود ،فاألحبار والرھبان لم تكن لھم الوساطة بين ﷲ والناس  ،بل كل مسيحي يتصل
با في عبادته بنفسه ،من غير حاجة إلى توسط كاھن أو قسيس أو غيرھما  ،وليس شخص -مھما
تكن منزلته أو قداسته أو تقواه -وسيطا بين العبد والرب في عبادته ،ونعرف أحكام شرعه مما أنزل
ﷲ على عيسى من كتاب وما أثر عنه من وصايا ،وما اقترنت به بعثته من أقوال ومواعظ] .
محاضرات في النصرانية ،لإلمام محمد أبي زھرة ،صـ  ،13 ،12بتصرف[.
كما كانت دعوته عليه السالم دعوة إلى المحبة والسالم ،والرفق بالضعفاء والبر بالفقراء والمساكين
والمضطھدين  ،والتنوية إلى التسامح والتقوى والتواضع وسائر المكارم األخالقية والشخصية
واالجتماعية والنفسية ،ونھي عن التكالب على الدنيا ،والغل والحقد والحسد والكبر واألنانية والنفاق
وسائر المنكرات والفواحش ،وأيد الوصايا والتشريعات التوراتية مع تخفيف من التكاليف ،واھتمام
بالجوھر دون العرض ،ونعى على اليھود -ورؤساء الدين منھم خاصة -ما ارتكبوا من انحرافات
وآثام دينية وخلقية ،وما دأبوا عليه من استغالل الدين واالتجار بة لمآربھم بأسلوب حكيم نافذ ممتزج
بالموعظة الحسنة واألمثال البليغة بحيث كانت دعوته وبشارته معدلة ومصلحة للرسالة الموسوية.
وأضاف إلى الشريعة اليھودية أمره إلى الناس بأن يستعدوا للدخول في الملكوت بأن يحيوا حياة
العدالة والرأفة والبساطة ،وزاد الشريعة صرامة في مسائل الجنس والطالق ،ولكنه خففھا بأن كان
أكثر استعداداً للعفو ،وخفف الشروط الموضوعة على الطعام والشراب ،وحذف بعض أوقات الصوم
وأعاد الدين من المراسم والطقوس إلى الصالح واالستقامة ،وندد بالجھر بالصلوات ،والتظاھر
بالصدقات  ،واالحتفاالت الفخمة بالجنازات وترك الناس أحيانا يظنون أن الشريعة اليھودية سوف
تمحي حين يحل الملكوت"...
ھذه التعاليم والمبادئ التي نادى بھا المسيح وأعلنھا في بني إسرائيل مثلت اتجاھا معاكسا لكثير مما
كان عليه القوم من تعاليم وأفكار وقيم.
وبما أن دعوات الحق المعلنة وسط مجتمع قائم على الصراع واالستغالل تجد دائما من يناوئھا ،
ويسعى في مقاومتھا واستئصال شأفتھا ،وخاصة من أولئك الذين تسلبھم ھذه الدعوة متكآت
االستغالل والسيطرة والنفوذ  ،حيث تكشف زيف أعمالھم وتسفر عن قبح وجوھھم  ،وتجلى خبث
طويتھم.
ولما كانت دعوة عيسى عليه السالم واحدة من دعوات الحق فقد شكلت خطرا على قوى االستغالل
اليھودي فدخلوا معھا في معركة من أخطر المعارك التاريخية التي تعرضت لھا دعوات الحق ،كما
نال عيسى في ھذه المعركة ما ناله ،وكذا دعوته وأتباعه.
ولما كانت دعوة عيسى عليه السالم تمنع ھؤالء اليھود من السلطان الكاذب ،وذلك بكشف زيفھم
وريائھم ،كما كانت رادة لھم عن الشره المادي المستنـزف ألموال الناس باسم الدين والھيكل.
وحاولت خلق إنسان يستشعر وجوده من أعماقه فيتحول بفعلھا إلى إنسان ال تحول بين يقظة ضميره
وبين سلوكه في الحياة عوائق من زيف الھوى وعمل المصلحة ،وعملت على خلق ترابط اجتماعي
من خالل العون والمعونة بأسلوب أخالقي اليعرف المنة واالستعالء.
ثم إن المسيح في دعوته ربطھم ببشرى أن لھم ميراث األرض وملكوت السماوات  ،ما إن أدرك
سادة اليھود أن ھذه الدعوة الجديدة ابتدأت تطور األرواح وتنقى القلوب وتشفى األمراض وتخلق في
الشعب األمل لليوم والغد ،وتجمعھم وتلم شملھم إال وقد مألھم الخوف والفزع من أسلوب المعلم ومن

إمكانية تأثيره في قلوب الجماھير المحرومة والمكافحة والمضيع جھدھا ما بين تضليل السادة من
قومھم واستنـزاف الدولة السيدة والمسيطرة واستغالل الوسطاء والمرابين.
مأل ھذا الخوف قلوب ھؤالء وخاصة لما أعلن المسيح تجريد بني إسرائيل من ميراثھم بقوله ":أقول
لكم إن ملكوت ﷲ ينـزع منكم ويعطى ألمة تعمل أثماره"] متى ،إصحاح ،21 ،فقرة[43
وبھذا اإلعالن وبقبول بعض األفراد ھذه الدعوة وجھت الحرب للداعي والمعلم المسيح عليه السالم
بصور متنوعة.
ولقد كانت دعوة المسيح عليه السالم كما ورد في بعض اآلثار ،وكما تضافرت عليه أقوال المؤرخين
تقوم على الزھادة واألخذ من أسباب الحياة بأقل قسط يكفى ألن تقوم عليه الحياة ،وكان يحث علىاإليمان باليوم اآلخر  ،واعتبار الحياة اآلخرة الغاية السامية لبني اإلنسان في الدنيا ،إذ الدنيا ليست إال
طريقا غايته اآلخرة ،وابتداء نھايته تلك الحياة األبدية .
ولماذا كانت دعوة المسيح -عليه السالم -إلى الزھادة في الدنيا ،واالبتعاد عن أسباب النـزاع،
والعكوف على الحياة الروحية؟
الجواب عن ذلك  :أن اليھود الذين جاء المسيح مبشرا بھذه الديانة بينھم كان يغلب عليھم النزاعات
المادية ،وكان منھم من يفھم أن الحياة الدنيا ھي غاية بني اإلنسان ،بل إن التوراة التي بأيديھم اليوم
خلت من ذكر اليوم اآلخر ،ونعيمه أو جحيمه ،ومن فرقھم من كان يعتقد أن عقاب ﷲ الذي أوعد به
العاصين وثوابه الذي وعد به المتقين ,إنما زمانه في الدنيا ال في اآلخرة.
كما كانت دعوة المسيح -عليه السالم -تحارب اتجاھين تأصال عند اليھود ،ھما:
1شغفھم بالمادة وإھمالھم الناحية الروحية فيھم.2ادعاؤھم أنھم شعب ﷲ المختار  ،وادعاء أحبارھم الصلة بين ﷲ والناس ،وبدونھم ال تتم الصلةبين الخالق والمخلوق.
ولشد ما كان ارتياع اليھود وغضبھم عندما شھدوا يسوع يكتسح أمامه كل ما يعتزون به من
ضمانات ،إذ يعلم الناس أن ﷲ ليس من المساومين ،وأن ليس ھناك شعب مختار ،وأن ال أحظياء في
مملكة السماء ،وأن ﷲ ھو األب المحب لكل األحياء ،وأنه ال يخص جنسا برعاية ،فالخلق عنده
سواء.
وبسبب ھذا الموقف تعرض عيسى إلى عداء بني إسرائيل وسخطھم ،ولم يؤمن به إال قليلون منھم،
فقد انتظروه مسيحا يبسط سلطان بني إسرائيل على العالم أجمع ،ولكن خابت آمالھم فيه ،ثم عندما
رأوا أن بعض الضعفاء اتبعوه ،ورأوا أن دعوته تتجه ضد الكھنة خافوا أن تنتشر مبادئه ،فأغروا به
الحاكم الروماني ،ولكن الرومانيين كانوا وثنيين ولم يكونوا على استعداد للدخول في الخالفات الدينية
بين اليھود ،ولم تكن دعوة المسيح التي أعلنھا إال اصالحا خلقيا ودينيا فلم تتصل دعوته بالسياسة،
ولم تمس الحكومة من قريب أو من بعيد ،ولذلك لم يستحق غضب الرومان ،ولكن اليھود تتبعوا
عيسى لعلھم يجدون منه سقطة تثير عليه غضب الرومان ،فلما لما يجدوا تقولوا عليه وكذبوا،
فأغضبوا الحاكم الروماني على عيسى ،فأصدر أمره بالقبض عليه ،وحكم عليه باإلعدام صلبا .وكان
الكھنة وغوغاء أورشليم المتمسكون بعقيدتھم السابقة أكبر المتھمين ليسوع ] .المسيحية  ،د /أحمد
شلبي ،صـ ،47-46بتصرف[.

لقد عاني السيد المسيح أشد عناء من طوائف اليھود ،ومع الخالف بين ھذه الطوائف )الكھنة
والفريسيون والص ّديقيون( فإنھم جميعا اتفقوا على محاربة دعوة المسيح والوقوف منھا موقف ھجوم
وصراع ،ولذلك ھاجمھم السيد المسيح عدة مرات ،وأبرز انحالل أخالقھم وبعدھم عن جادة
الصواب ،ومن بين ما قال لھم في ھذا المجال:
" قالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين  ،فافرحوا وتھللوا ،ألن أجركم عظيم في السماوات
فإنھم ھكذا طردوا األنبياء من قبل ] ".إنجيل متى[ 11-12،
احترزوا من األنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحمالن ولكنھم من داخل ذئاب خاطفة] .متى[15:7
يا أوالد األفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار ...جيل شرير وفاسق ،أنتم أيھاالكتبة والفريسيون ] .متى [ 38،34:12
ويل لكم أيھا الكتبة والفريسيون المراءون ألنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس ،فال تدخلونأنتم وال تدعون الداخلين يدخلون ،ويل لكم أيھا الكتبة والفريسيون المراءون ألنكم تأكلون بيوت
األرامل ،ولعلة تطيلون صلواتكم ،لذلك تأخذون دينونة أعظم ،ويل لكم أيھا الكتبة والفريسيون
المراءون للقادة العميان ،أيھا الحيات أوالد األفاعي ] .متى  12:23وما بعدھا[.ا.ھـ] المسيحية ،د /
أحمد شلبي ،صـ  ،33 ،38بتصرف ،ط /مكتبة النھضة المصرية) ،العاشرة( سنة 1993م[.

الفصل األول  :إيذاء اليھود للمسيح عيسى ابن مريم -عليه السالم
لقد كان إيذاء اليھود -عليھم لعنة ﷲ  -للمسيح -عليه السالم -كثيرا ومتنوعا ،وسنكتفي ھنا بذكر أھم
نقاط اإليذاء التي أشرنا إليھا إجماال في بداية ھذا الباب:

المبحث األول :اتھام عيسى بأنه ابن زنا:
لقد زعم اليھود وبئس ما زعموا -أن عيسى ابن مريم "عليه السالم" ابن زنا ،وأنه من سفاح،
وأشاعوا ذلك فيما بينھم ،وكان ذلك منذ ولدته أمه ،ثم سكتوا عنه  ،حتى قام فيھم بدعوته -،نبيا
ورسوال -فلم تعجبھم دعوته ،إذ أرادوه ملكا ،يعيد إليھم ملكھم المفقود ،ومجدھم التليد ،ودولتھم
السليبة ،فإذا به يدعوھم إلى الدار اآلخرة  ،بدعوة روحانية ،بعيدا عن الماديات التي طغت عليھم،
لتكون دعوته عالجا لما ھم فيه ،ودواء لما أصابھم من أدواء ،فتردھم إلى الجادة ،وتعود بھم إلى
الصراط المستقيم ،لقد أرادوه مسيحا مخلصا لھم ،وانتظروه فلما جاء المسيح تأھبوا لتنصيبه ملكا
عليھم ،فلما أحس عيسى عزمھم على ھذا تركھم إلى الجبل  ،فإذا بھم ينكرون دعوته ،ويناصبونه
العداء ،ثم أرادوا تشويه صورته أمام الناس ليرفضوا رسالته ،فزعموا زعمھم القديم بأنه ابن زنا،
وأن أمه لم تتزوج ،وإنما حملت به من سفاح ،من "باندارا العسكري" أو من "يوسف بن النجار"!!
وال يعلّم سوى الھرطقة والكذب التي يستحيل على العقل إدراكھا ،وإذا كان المسيح كافرا مرتدا فإن
تعاليمه  -بناء على ذلك -ال تعدوا إال أن تكون كذبا وتلفيقا ال يصح التعبد بھا ] .راجع بتوسع:فضح
التلمود ،صـ  ، 57-55الكنز المرصود في فضح التلمود ،صـ  ،260-258جذور الفكر اليھودي،
صـ  ،86جنايات بني إسرائيل ،صـ [160-156وعجبا ألمر المسيح بين اليھود والنصارى ،فاليھود

قالوا عنه  -وبئس ما قالوا "-ابن زنا"! {كبرت كلمة تخرج من أفواھھم إن يقولون إال كذبا} ] سورة
الكھف [.5 :والنصارى قالوا عنه
وكبر ما قالوا "-ابن ﷲ"!! {لو أراد ﷲ أن يتخذ ولدا الصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه ھو ﷲ الواحدالقھار ] }.سورة الزمر[4:

}قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ،سبحان رب السموات واألرض رب العرش عما
يصفون{ ] سورة الزخرف[82-81 :
وأكرم باإلسالم من دين  ،اختص بالوسطية ،فبرأ ساحة "عيسى" من الزعمين  ،ونزھه من
االتھامين ،وقال عنه{ :إن ھو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني إسرائيل} ]سورة الزخرف[59 :
كما قال أيضا{ :ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر
كيف نبين لھم اآليات ثم انظر أنى يؤفكون} ] سورة المائدة[75 :
كما قال أيضا { :إذ قالت المالئكة يا مريم إن ﷲ يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيھا في
الدنيا واآلخرة ومن المقربين ،ويكلم الناس في المھد وكھال ومن الصالحين} ] سورة آل عمران[46-45 :

كما طعن اليھود في أمه مريم رضي ﷲ عنھا :لما جاء عيسى  -عليه السالم -إلى الدنيا على خالف
ما جرت به عادة النساء غير أمه -عليه السالم -حيث ولد بال أب ،كان ھذا أمرا عجيبا وخاصة بين
ھؤالء الماديين .فاتخذ اليھود من مولده  -الذي لم تستطع عقولھم القاصرة وقلوبھم المنكرة أن
تستوعبه مدعاة للطعن في أمه  -عليھما السالم -فرموھا بالزنا وارتكاب الفاحشة وھي البتول
الطاھرة.
واعتقدوا أن المسيح -عليه السالم -ولد من الفحشاء ،وأن مريم خانت حياءھا وعفتھا فيه ،وأتت به
بطريق بشري غير شرعي أثناء الحيض ،وھذا األمر ليس غريبا على اليھود الذين تطاولوا على
خالقھم ،وقتلوا أنبياءھم ورموھم بأفحش الفري.
ولعل الذي دفع اليھود إلى ھذا االعتقاد ھو أنھم لبذاءة في أنفسھم جبلوا عليھا ينظرون إلٮجانب الشر
دون الخير فيميلون دون شعور منھم إلى تصديق الجانب الشرير في اإلنسان ويرجحونه على جانب
الفضيلة ] .الجدل اليھودي في مواجھة العقيدة اإلسالمية ،رسالة ماجستير د /عثمان عالم ،أصول
الدينن فرع الزقازيق ،مصر ،صـ  ،236بتصرف[.
لقد واجه اليھود نبيھم عيسى  -تلميحا -بھذا الطعن ،يظھر ذلك من قولھم له" نحن لم نولد من زنا"].
إنجيل يوحنا ،إصحاح[(41)8
تلميحا له أنه ھو الذي ولد من الزنا -وحاشا  -أن يبعث رسوال يدعو إليه ،وقد تدنس نسبه بالفاحشة.
ولما عرض عيسى  -عليه لسالم -دعوته على القوم " استقبله ناس من اليھود فلما رأوه قالوا :جاء
الساحر ابن الساحرة ،الفاعل ابن الفاعلة ،وقذفوه وأمه"] فضح التلمود ،صـ ،57-55الكامل البن
األثير ج ،1صـ  ،1101ط /الخمسة ،بيروت ،دار الكتاب العربي1405 ،ھـ1985/م .إسرائيل
والتلمود ،صـ [61-60
وال يتصور منھم أن يؤمنوا به وھم يظنون به ھذا الظن ،ويعتقدون فيه ھذا االعتقاد ،واستبدلوا
احترامه باالزدراء واالحتقار ،فسموه أسماء صريحة أحيانا ،وأحيانا أخرى غير صريحة ،لكن يفھم
منھا أنه ھو المراد ،وتشير ھذه األسماء إلى احتقارھم له.

وذلك كما جاء في كثير من فقرات التلمود -كما سبق أن ذكرنا -تحتوي على اسم المسيح بغير
صراحة حقدا وحسدا ،فمثال يقول ":ذاك الرجل" ،أو " الرجل الذي شنق" أو "ابن النجار" ويصفونه
بالساحر ،المشعوذ ،المجنون ،المخبول ،روح شيطان ،ومضلل ،مدفون في جھنم ،ألنه وثن .إنه
يسوع المسيح الذي ارتد عن دين اليھود وعبد األوثان ] .راجع بتوسع :فضح التلمود ،صـ-57
،84اليھود تاريخ وعقيدة ،صـ[.151
ومعلوم أن التلمود كتاب مقدس يؤمن اليھود بتعاليمه ،وھو أساس تربيتھم الدينية مع التوراة ،كما
سبق بيانه ،وبھذا كفر اليھود بعيسى بحكم نظرتھم إليه من ناحية المولد ] .حقيقة العالقة بين اليھود
والنصارى ،صـ، 108بتصرف[.
وأيضا فالمسيح عيسى ابن مريم عند اليھود يشار إليه بكلمة"يشو" العبرية ،ويشار إليه في التلمود
بوصفه "ابن العاھرة" كما يشار إلى أن أباه جندى روماني حملت منه مريم العذراء سفاحا ،أما
كلمة" ماشيح" فإنھا تشير إلى المسيح المخلص اليھودي الذي سوف يأتي في آخر األيام .ويشير
التلمود إلى أن صلب المسيح تم بناء على حكم محكمة حاخامية " السنھدرين" بسبب دعوته اليھودية
إلى الوثنية  ،وعدم احترامه لسلطة الحاخامات  ،وكل المصادر الكالسيكية اليھودية تتحمل المسئولية
الكاملة عن ذلك  ،وال يذكر الرومان بتاتا في تلك المصادر.
وظھرت كتب مثل"توليدوت يشو" )ميالد المسيح( وھي أكثر سوءا من التلمود نفسه وتتھم المسيح
بأنه ساحر.
واسم المسيح نفسه)يشو( اسم مقيت ولكن يفسر على أنه كلمة مركبة من الحروف األولى لكلمات
أخرى .
وقد أصبحت الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديثة ،فيقال"ناصر يشو" وھي تساوي "ليفن اسم
ناصر ،ولتفن ذكراه" وھكذا.
وال تساوي اليھودية الحاخامية المسيحية باإلسالم  ،فھي تعتبر أن المسيحية شرك ووثنية  ،ولكنھا ال
تري أن اإلسالم كذلك.
و)توليدوت يشو( عبارة عبرية تعني )حياة المسيح( وھي عنوان كتاب كان متداوال بين أعضاء
الجماعات اليھودية في العصور الوسطى في الغرب ،ويقدم ھذا الكتاب التصور اليھودي لمولد وحياة
المسيح .وقد تداخلت عدة عناصر لتكون ھذه الصورة من بينھا بعض أقسام التلمود .ويقدم الكتاب
أحيانا صورة إيجابية إلى حد ما للعذراء مريم أم المسيح ،فھي من عائله طيبة وتعود جذورھا لبيت
داود ،أما أبو المسيح فھو رجل شرير قام باغتصابھا ثم ھرب.
وبين الكتاب أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه ال يحترم شيوخ البلد وحكماءھا.
وھو يتمتع بمقدرات عجائبية ألنه سرق أحد األسماء السرية لإلله من الھيكل  ،ومع ھذا ينجح أحد
فقھاء اليھود في إبطال سره ،وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر بشاعة وقبحا .ويھدف الكتاب
إلى تفريغ قصة المسيح من أي معنى روحي .كما أنھا تحاول تفسير المعجزات التي تدور حول
المسيح بطريقة تكشفھا وتنـزع عنھا أي سحر أو جالل أو ھاالت دينية.
وھذا الكتاب يسبب كثيرا من الحرج للجماعات اليھودية حينما تكتشف السلطات أمره ،ولذا كان
بعض الحاخامات يحرصون على تأكيد أن يسوع المشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنما ھو

شخص يحمل ھذا االسم عاش قرنين قبل الميالد ] .انظر :يسوع واألناجيل تأليف جو ن و.درين،
ج ،5صـ [.341-340
ولم يكتف اليھود بالزعم أن عيسى عليه السالم ابن زنا ،حتى اتھموه ھو أيضا بالزنا ،ففي كتاب
يسمى "إنجيل الشيطان" اتخذه عبدة الشيطان كتابا مقدسا لھم ،نجد في ھذا الكتاب  -فضال عما فيه
من إنكار وجود ﷲ والتصريح بأن األنبياء والرسل كذابون ،وأنه ال قيامة وال دينونة ...وأن عباد
الشيطان ھم الغالبون الفائزون إلى األبد ،وأن الحياة مال وجنس  ..ھو يسخر كثيرا من المسيح وأمه .
ھذا  ...وقد نشرت "دار النشر في "نيويورك"كتابا عن المسيح بعنوان" التجربة األخيرة للمسيح"
ومما جاء في ھذا الكتاب صفحة": 86وكانت المجدلية ابن خالة عيسى ابن مريم -مستلقية على
ظھرھا في الفراش عارية ،مبللة بالعرق ...وكان شعرھا الفاحم منشورا على وسادتھا ،وكانت يداھا
متشابكتين تحت رأسھا  ،وكانت منھوكة القوى ،ألنھا كانت تضاجع الرجال ،منذ الظھر  ،وخفض
ابن مريم نظره ،ووقف وسط الغرفة غير قادر على الحركة.
ثم جاء في صفحة  450من الكتاب نفسه ما يلي ...":وأمسك بھا يسوع وطبع علٮفمھا قبلة ملتھبة
فامتقع لونھا واصطكت ركبتاھا ،فتساقطا تحت شجرة ليمون مزھرة ،وأخذا يتدحرجان على األرض
حتى طلعت الشمس ،ووقفت بينھما وھب نسيم عليل أسقط أزھار الليمون على جسديھما العاريين
فضمت المجدلية يسوع إليھا وألصقت جسدھا بجسده.
وفي صفحة  482يقول الكتاب ،على لسان يھودا اإلسخريوطي ":وعندما واجه المسيح الصلب داخ،
وأغمي عليه فأمسكت به نسوة كن موجودات فأسعفنه وضاجعنه كي ينجبن أوالدا".
وبذكر األستاذ عبد ﷲ التل أن ھذه الدار تصدر في كل عام عدة كتب من ھذا النوع ،وتذيل كل كتاب
بعبارة ":إذا استمتعت بقراءة ھذا الكتاب  ،فعندنا عدد كبير من الكتب األخرى في انتظارك ] ".خطر
اليھودية العالمية ،عبد ﷲ التل ،صـ  ،35-34بتصرف ،نقال عن كتاب القوى الخفية ،صـ-159
[.161

موقف القرآن من مولد عيسى عليه السالم:
ﷲ سبحانه وتعالى يصطفى رسله من بين خلقه ،ھذا االصطفاء يقتضى أن يكون الرسول أشرف
الناس نسبا وأطھرھم قلبا ،وأزكاھم نفسا ،وأرجحھم عقال ،بحيث يخلو من أي خلل ينتقص به أو أمر
يعاب عليه.
وحديث القرآن الكريم عن مريم  -وھي أم نبي من أنبياء ﷲ تعالى  -حديث مفعم باألدب  ،فھو
يتحدث عن عفتھا وبراءتھا التامة مما رماھا به اليھود.
أما عن االصطفاء والطھارة فيقول تعالى { :وإذ قالت المالئكة يا مريم إن ﷲ اصطفاك وطھرك واصطفاك
على نساء العالمين} ] سورة آل عمران [42:

عن أبي موسى األشعري رضي ﷲ عنه قال  " :قال رسول ﷲ صلى اله عليه وسلم " كمل من
الرجال كثير ،ولم يكمل من النساء إال مريم بنت عمران ،وآسية امرأة فرعون ،وخديجة بنت خويلد،
وفاطمة بنت محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر
الطعام ] ".أخرجه البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل عائشة رضي ﷲ عنھا ،حديث

رقم) [(3769وأما عن عفتھا وبراءتھا من الفاحشة فيقول تعالى} :ومريم ابنت عمران التي أحصنت
فرجھا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربھا وكتبه وكانت من القانتين{ ] سورة التحريم[12:

وقال أيضا{ :والتي أحصنت فرجھا فنفخنا فيھا من روحنا وجعلناھا وابنھا آية للعالمين} ] سورة األنبياء
[91:
ويلعن اليھود بكفرھم وافترائھم على مريم البھتان ،فيقول{ :وبكفرھم وقولھم على مريم بھتانا عظيما} ]
سورة النساء[156 :
فقد استحقوا اللعنة بكفرھم وافترائھم على السيدة العذراء بھتانا عظيما ،وھو الزنا ] .حقيقة العالقة
بين اليھود والنصارى ،صـ ,110-109بتصرف[.

الحمل بالمسيح ووالدته:
حملت العذراء البتول مريم بالسيد المسيح عليه السالم وھواألمر الذي اجتباھا ﷲ له ،واختارھا
ألجله ،ولقد فوجئت به ،إذ لم تكن به عليمة ،فبينما ھي قد انتبذت من أھلھا مكانا شرقيا ،أرسل ﷲ
إليھا ملكا تمثل لھا بشرا سويا"كما قال تعالى } :واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أھلھا مكانا شرقيا.
فاتخذت من دونھم حجابا فأرسلنا إليھا روحنا فتمثل لھا بشرا سويا .قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
قال إنما أنا رسول ربك ألھب لك غالما زكيا .قالت أنى يكون لي غالم ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا .قال كذلك
قال ربك ھو على ھين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا .فحملته فانتبذت به مكانا قصيا .فأجاءھا
المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل ھذا وكنت نسيا منسيا{ ] سورة مريم[ 16-23:

حملت السيدة مريم البتول بعيسى من غير أب ،ثم ولدته ولم تبين اآلثار مدة الحمل ،ولما ولدته
وخرجت به على القوم كان ذلك مفاجأة لھم ،سواء في ذلك من يعرف نسكھا وعبادتھا ومن ال
يعرف ،ألنھا فاجأتھم بأمر غريب وھي المعروفة بينھم بأنھا عذراء ليس لھا بعل ،فكانت المفاجأة
داعية االتھام ،ألنه عند المفاجأة تذھب الرؤية  ،وال يستطيع المرء أن يقابل بين الماضي والحاضر،
وخصوصا أن دليل االتھام قائم ،وقرينته أمر عادي ال مجال للريب فيه عادة ،ولكن ﷲ سبحانه
وتعالى رحمھا من ھذه المفاجأة،
فجعل دليل البراءة من دليل االتھام لينقض االتھام من أصله ،ويأتي على قواعده ويفاجئھم بالبراءة
وبرھانھا الذي اليأتيه الريب ،ليعيد إلى ذاكرتھم ما عرفوه من نسكھا وعبادتھا ،ولذلك نطق الغالم،
وھو قريب عھد بالوالدة} ،فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المھد صبيا .قال إني عبد ﷲ آتاني الكتاب
وجعلني نبيا .وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا .وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا
شقيا .والسالم على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا{ ] سورة مريم[33-29 :

ومع ذلك أكثر اليھود فيه وفي أمه القول وكانوا يسمونه ابن البغية!ومع أن العھد القديم بشر بالمسيح لكن لما بعثه ﷲ إلى اليھود كفروا به وكذبوه واتھموه وحاربوه] .
معالم النصر على اليھود ،د /سعد المرصفى ،صـ  ،52بتصرف[.
ولكن السمو الذي يتحلى به اإلسالم انتصارا للحق في الدفاع عن السيد المسيح وأمه مريم -عليھما
السالم  -مما ألصق بھما اليھود زورا وبھتانا ،لذلك أورد القرآن الكريم كل ھذه اآليات في حق عيسى
وأمه مما أشرنا إلى بعضھا.

فھذه مريم ذكرت  37سبع وثالثون مرة ،والمسيح وقد ذكر أكثر من " "50خمسين مرة .
ومكانة "عيسى" عليه السالم وأمه في اإلسالم معروفة ،ال يصح إيمان عبد إال بالشھادة له ،كما قال
النبي -صلى ﷲ عليه وسلم  ":-من شھد أن ال إله إال ﷲ وأن محمدا عبد ﷲ ورسوله وأن عيسى عبد
ﷲ ورسوله ،وكلمته ،ألقاھا إلى مريم وروح منه ،وأن الجنة حق والنار حق  ،أدخله ﷲ الجنة على
ما كان من العمل ] ".متفق عليه[.
فما معنى الروح التي ذكرت في اآليات  ،أو األحاديث؟ في مثل قوله تعالى{ :فأرسلنا إليھا روحنا فتمثل
لھا بشرا سويا} ] سورة مريم [16 :فھي ھنا بمعنى )جبريل( وفي قوله تعالى { :والتي أحصنت فرجھا
فنفخنا فيھا من روحنا وجعلناھا وابنھا آية للعالمين} ] سورة آل عمران [59 :بمعنى :القوة التي تحدث

الحياة في الكائنات.
وھي التي عناھا ﷲ سبحانه بقوله{ :ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} ] سورة األنبياء [91:
فھي من علم ﷲ وأن ﷲ سبحانه خص نفسه بمعرفة كنھھا وھو وحده الذي يمنحھا القوة فتدب الحياة
في أصحابھا ،أو يأخذھا فتصبح األجسام ھامدة.
وھذه القوة التي أودعھا ﷲ عز وجل في آدم ،وھي بلغه القرآن " النفخ فيه من روح ﷲ " قال تعالى:
{فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين}] سورة الحجر  ،29:ص[72:
أي أودعته القوة التي ال يعرفھا وال يسيطر عليھا سواه ،فجاء آدم.
وأودع ھذه القوة رحم مريم العذراء التي أحصنت فرجھا والتزمت العفاف وعدم مخالطة الرجال،
ونتيجة لنفخ روح ﷲ في رحم مريم ،أي إيداع ﷲ القوة التي تخلق الكائن الحي في رحم السيدة
العذراء ،جاء السيد المسيح ،ومن ھنا تجئ اآلية الكريمة {إن مثل عيسى عند ﷲ كمثل آدم خلقه من تراب
ثم قال له كن فيكون}
كما قال ﷲ تعالى عن جنس اإلنسان  { :ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة
قليال ما تشكرون} ] سورة السجدة[9 :

وأيضا فإن ﷲ تعالى أعطى لعيسى عليه السالم ھذه القوة ليستعملھا -كمعجزة أمام بني إسرائيل  -في
ھيئة الطير التي صنعھا من الطين  ،ثم نفخ فيھا فأصبحت طيرا بإذن ﷲ كما قال تعالى { ورسوال إلى
بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كھيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن ﷲ } ]

سورة آل عمران[49:
وما معنى النفخ  -الوارد في اآليات؟ قال الباحثون المسلمون  :إن معنى النفخ ھو تحصيل آثار
الروح ،أي أن تدب الحياة في األجساد  ،ويقولون :إن منح ﷲ القوة في كل األرحام ضروري للحمل
والحياة ،وأن كثيرا من األزواج يلتقون بزوجاتھم ،وال يحصل حمل مدة من الزمن ،الن ﷲ سبحانه
لم يمنح ھذه القوة التي يبدأ بھا الحمل أو تبدأ بھا الحياة ثم يتفضل ﷲ عندما يشاء ،فيمنح ھذه القوة
ويبدأ الحمل ،ومعنى ھذا أن نفخ الروح في األرحام ضروري لكل البشر ،وإنما ورد النص في حالتي
آدم وعيسى ،ألن الخلق في آدم ،والحمل في عيسى جاءا بغير الطريق الطبيعي ،ولكن بالنسبة
سبحانه وتعالى تستوي كل الطرق.
ولعله يرتبط بھذا ما ذكره ابن ھشام حول تفسير قوله تعالى{ :ھو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء

} ] سورة آل عمران[8 :

فإنه يذكر أن عيسى عليه السالم كان ممن صور في األرحام كما صور غيره من بني آدم ] .سيرة
ابن ھشام ،ج ،2صـ  ،161نقال عن كتاب المسيحية د/أحمد شلبي ،صـ[39
وعلى ھذا فكلمة النفخ التي تكرر ورودھا في القرآن الكريم متصلة بخلق آدم ،أو بخلق عيسى عليھما
السالم ،أو بخلق طير من الطين ،أو متصلة بالنفخ في الصور ،نذكر أن المفسرين يرون أن معنى
النفخ ھو تحصيل آثار الروح  ،أي أن تدب الحياة  ،فھو تسلط اإلرادة بالحياة في حالة آدم وعيسى
وھيئة الطير التي أعدھا عيسى ،وتسلط اإلرادة بالبعث يوم القيامة  ،وكلمات المفسرين التفصيلية
ھي :أصل النفخ :إجراء الريح في تجويف جسم آخر ،ولما كان الروح يتعلق أوال بالبخار اللطيف
المنبعث من القلب  ،وتفيض به القوة الحيوية فيسري حامال لھا في تجويف الشرايين إلى أعماق البدن
جعل التعلق بالبدن نفخا ،والمقصود تعلق اإلرادة على كل حال.
وعلى ھذا فخلق عيسى على ھذا النمط ھوعلى نمط خلق آدم ،وخلق الطائر من الطين الذي جعله
عيسى على ھيئة الطير وھو تصرف ال يحتاج لجھد ،ولكن المسيحيين عندما اتخذوا ذلك وسيلة
لتأليه"عيسى "عقدوا األمور ،وصوروا عيسى ابن ﷲ  ،وﷲ سبحانه لم يلد ولم يولد ،ولم يكن له كفوا
أحد ] ".المسيحية ،د/أحمد شلبي ،صـ[،41-38
وأين ھذا من قدرته تعالى؟ القائل} :إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون { ] سورة النحل:
[40
ولذلك فكما بينا معنى"الروح" و"النفخ"نذكر معنى الكلمة التي وردت في قوله تعالى { :إنما المسيح
عيسى ابن مريم رسول ﷲ وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه} ] سورة النساء[171:

والكلمة ھي كلمة التكوين ،أن يقول للشىء "كن " فيكون.
·وھذا استئناس باإلنجيل في موقفه الذي يتفق مع القرآن في قصة مولد عيسى عليه السالم ،حيث
يشترك اإلنجيل مع القرآن ،في تبرئة أم عيسى مما رماھا بھا اليھود  ،من فاحشة وخيانة ،فتذكر
األناجيل أن أم عيسى قد حملت به قبل أن تتصل بيوسف النجار ،وأن حملھا تم وھي مازالت بكرا لم
يقربھا إنسان.
يقول متى ":أما يسوع المسيح فقد تمت والدته ھكذا :كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف ،وقبل أن
يجتمعا معا  ،وجدت حبلى من الروح القدس ،وإذ كان يوسف خطيبھا بارا ولم يرد أن يشھر بھا قرر
أن يتركھا سرا ،وبينما كان يفكر في األمر إذا مالك من الرب قد ظھر له في حلم يقول يا يوسف بن
داود ،ال تخف أن تأتي بمريم عروسك إلى بيتك ،ألن الذي ھي حبلى به إنما ھو من الروح القدس،
فستلد ابنا وأنت تسميه "يسوع" ألنه ھو الذي يخلص شعبه من خطاياھم ،حدث ھذا كله ليتم ما قاله
الرب بلسان النبي القائل ھا إن العذراء تحبل وتلد ابنا ،.....ولما نھض يوسف من ونومه فعل ما أمر
به المالك الذي من الرب ،فأتى بعروسه إلى بيته ولكنه لم يدخل بھا حتى ولدت ابنا فسماه يسوع"]
متى  ،إصحاح (25-18)1 ،بتصرف[.
وكذلك نص إنجيل لوقا ببراءة مريم بكالم قريب المعنى من ھذا ،لكن فيه تفصيل كثير ] .لوقا،
إصحاح[(40-1)2 ،
فاألناجيل كلھا تتفق على براءة مريم العذراء مما افتراه يھود .وكما قال ﷲ تعالى { إن مثل عيسى عند
ﷲ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون}] سورة آل عمران[59:

إن من يرى قدرة ﷲ تعالى في خلق آدم عليه السالم من تراب  ،ومن غير أب وال أم ،ال يتعجب من
خلق عيسى من أم دون أب ،فإن الذي خلق آدم من غير أب وال أم ،وخلق حواء من غير أم ،قادر
على أن يخلق عيسى من غير أب ،وما العجب في ذلك ،وقد تنوعت دالئل قدرته تعالى ،فخلق آدم من
غير ذكر وال أنثى ،وخلق حواء من ذكر دون أنثى ،وخلق عيسى من أنثى دون ذكر ،وخلقنا جميعا
من ذكر وأنثى ،فتمت دالئل قدرته -سبحانه وتعالى -وذلك كله ليس بشىء إذا قيس إلى قدرته تعالى
في خلق السماوات واألرض  ،كما قال { :لخلق السموات واألرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال
يعلمون} ] سورة غافر [57:
ودالئل قدرته تعالى في سائر المخلوقات واألشياء } :وما كان ﷲ ليعجزه من شىء في السموات وال
في األرض إنه كان عليما قديرا{ " ].سورة فاطر[44 :
وإن خلق عيسى من غير أب ليس بأعجب من خلقنا نحن من نطفة أو من ماء مھين .فسبحان ﷲ
{سبحان الذي خلق األزواج كلھا مما تنبت األرض ومن أنفسھم ومما ال يعلمون} ] سورة يس[36:إن خلق
عيسى عليه السالم من أنثى بال ذكر معجزة إلھية ،اراد ﷲ تعالى أن يعلم بھا بني إسرائيل -وغيرھم-
أن قدرته ال تتوقف في الخلق على تزاوج ذكر وأنثى ،وال تتوقف على األسباب المادية ،وإنما ﷲ
تعالى قادر على أن يخلق بأسباب  ،وبغير األسباب ،بل وبضد األسباب ،فسبحان من أمره بين الكاف
والنون}إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ،فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون { ]
سورة يس[83-82:

المبحث الثاني :زعموا عليه في دعوته مزاعم
منھا :أنه قال لھم :إنه ابن ﷲ  ،وأنه ما جاء من ھذا العالم  ،وإنما جاء من السماء ،وأنه سيكون ملكا
عليھم  ،وأنه لن يموت وإنما سيجلس عن يمين الرب!!
أنه سينقض الھيكل ثم يبنيه.....
ولما كان بناء ھيكل سليمان  -بيت إله بني إسرائيل في أورشليم  -ھو أھم مخططاتھم ومعتقداتھم ،
وقد جاء المسيح  -عليه السالم -فوجد اليھود يزعمون بأن العبادة ال تقبل إال في الھيكل  ،على أساس
أنه بيت الرب،أي مسكنه الذي يسكن فيه ،فصحح المسيح لھم ھذا الزعم ،وذكر لھم أن ﷲ تعالى أجل
من أن يسكن ھذا المكان  ،وھو الذي وسع كرسيه السموات واألرض ،وبين لھم بأن عبادته سبحانه
في كل مكان ،جائزة في كل األرض وفي كل البيوت ،وبھذا أنھى المسيح دور الھيكل في خياة
اليھود ،فحقدوا عليه لذلك وحاربوه ] .القوى الخفية ،صـ )،43ھامش( وجذور الفكر اليھودي ،صـ
 ،161بتصرف[.
ولذلك زعموا ضده مزاعم عند الوالي الروماني ،بأنه ملك اليھود ،وبأنه ابن ﷲ.......الخ
وكانت محاكمة ملفقة ،ولم تكن سوى مواقف المھاترة التي أرادھا القوم في حوارھم مع السيد
المسيح ،التي ضللت الجماھير اليھودية ،وجعلتھم في موقف رفض وثورة وتمرد وسخط على المعلم
 ،حتى صارت كأنھا تظاھرة ضد المسيح .إنھا غوغائية الشعب اليھودي ،وبھيمية طبعه واندفاعه
األعمى واألحمق وھو يطارد في النھاية داعي الحب والسالم ،لماذا ؟
لقد رفض السيد المسيح عليه السالم كل ما كان عليه اإلسرائيليون وما يحملونه من ميراث مدعي
يحوى دعوى العنصرية ،واالنغالقية والتي بھا استطاعت فئات أن تكون لنفسھا مجتمع السادة الذين

يحيون الحياة بكل إمكانيات االستغالل والسيطرة ،لقد رفض السيد المسيح حياة النفاق في مجتمع
إسرائيل .لقد رفض التناقضات التي تضج بھا آيات العقيدة الدينية عند القوم ،وما أكثر االضطراب
والخلل بين كل ما ساقه القوم من آيات العقيدة ،وزيف ميراث التاريخ المدعى.
ومن ثم فإن اليھود -بعد أن كشف المسيح عوراتھم وأظھر سوءاتھم وفضح أحوالھم ،ووصفھم
بالخراف الضالة  -رفضوا دعوته ،ولم يستأنسوا ،ولم يتقبلوا آيات الدعوة ،وإنما انتقل الطبع الملتوى
والخلق النھاز إلى توحش حيواني مفترس ال يعرف في اندفاعه الحيواني -بعيدا عن دنيا الروح ونقاء
الضمير -الفرق بين طبيعة الخلق السوي والرفض العنصري الشاذ ،وال الفرق في طبيعة الحياة بين
ما ھو إنساني ،وبين ما ھو ضد الطبيعة اإلنسانية ،فأمام ضرورة أن يتخلص القوم الثائرون
المتمردون الساخطون على تعاليم المعلم ومنھجه ،فإنھم لم يكونوا بقادرين على أن يدركوا خطر
الجھال عليھم واألدعياء بينھم والقوى المستغلة لقدراتھم وحياتھم  ،ومع كل ذلك فإنھم قد قرروا
التخلـص منـه والقضاء عليه!!".
لقد جاءت القوى المتربصة الشريرة ،وقد انعدمت منھم أدنى أعمال العاطفة أو الخلق أو الضمير من
أجل القبض على المسيح الذي لم يدع إال إلى القيم والحب والتطھر والنقاء ،والذي أراد أن يحيي
األمل في قلوب الحزاني والجياع والمساكين ،ولكنه في نظر اليھود من الخطاة والمجرمين!!.
وفي مشھد الغوغائين اندلعت المؤامرة وظھرت السخرية  ،وبدا التلفيق يوجه ضد السيد المسيح ،
بأنه تعرض لسلطان الدولة ،وجرح قداسة الدين  ،وأنه قال :إني أقدر أن أنقض ھيكل ﷲ وفي ثالثة
أيام أبنيه ] .التاريخ اليھودي العام ،د /صابر طعيمة ،صـ ،356-359ط /دار الجيل ،بدون ذكر
التاريخ والطبعة[.
"ولقد قال لھم يسوع - :من قبل -أما قرأتم قط في الكتب ،الحجر الذي رفضه البناءون ھا ھو قد صار
رأس الزاوية من قبل الرب كان ھذا وھو عجيب في أعينننا لذلك أقول لكم إن ملكوت ﷲ ينـزع منكم
ويعطي ألمة تعمل أثماره ،ومن سقط على ھذا الحجر يترضض ومن سقط ھو عليه يسحقه".
وبھذا التصور العظيم الذي ساقه السيد المسيح وھو يقدم لقوى التناقض االجتماعي اليھودي نھايتھا
التي كانت خاتمة لمرحلة طويلة لم يستطع فيھا اإلنسان اإلسرائيلي أن يتجرد أو يتخلص من طبع
األنانية والجحود والكفران ،ولم يتقبل فيھا دعوة من دعوات الحق والعدل ،بل كان أسلوب الوشاية
واالستغالل والسيطرة واالستعالء ھو أداة الذين يقدرون ،وأمل ومطمع الذين ال يقدرون ،حتى إذا ما
أتيح لھم أن يتمكنوا أو يقدروا ،كانوا كما ضرب لھم السيد المسيح المثل الذي كان فيه صاحب الكرم
قد ائتمن مجموعة من الكرّامين ،فأكلوا الثمر وقتلوا الوارث  ،وأصبحت الضرورة بتغييرھم
وإھالكھم ھي المخرج والخالص.
وفي قول السيد المسيح ":إن ملكوت ﷲ ينـزع منكم ويعطي ألمة تعمل أثماره" أكبر تأكيد بأن
الميراث المدعي لبني إسرائيل في النبوة والھداية قد انتھى تماما حين رفضت دعوة السيد المسيح
وطوردت  ...ومن ھذا الموقف العظيم الذي أعلن فيه السيد المسيح تجريد بني إسرائيل من كل ما
يمكن أن يدعوه دينيا أو تاريخيا بھذا األسلوب العف العظيم الذي ساقه السيد المسيح  ،فإن القوى
اليھودية التي رأت في ھذا الدين خطرا عليھا قد دخلت في معارك صريحة مع الدعوة ومع صاحبھا
عليه السالم.
الدعوات إلى الحق والعدل دائما وأبدا في تاريخ الحركات االجتماعية والدعوات الدينية واإللھية في
المجتمعات القائمة على الصراع وعالقات االستغالل ،مثل مجتمع الجماعات اليھودية المستغلة على
ضوء قيم وعالقاتھا االجتماعية فيما بينھا ،والمضيعة تحت أسر وسيطرة الدولة الرومانية وصاحبة
السيادة المطلقة ،كانت تجد دائما بجانب الذين يرون في الدين الجديد أو الدعوة إلى قضية الحق

والعدل مخرجا لھم ،وأداة في التخلص من جو الظلم والجور والعنف الذي يكبلون به ،والمحروق
جھدھم وعرقھم في ظله،أولئك الذين تسلبھم الدعوة إلى الحق والعدل كل متكئات استغاللھم
وسيطرتھم،ثم تعريھم-في الوقت نفسه-أدوات الدعوة إلى الحق والعدل ،من مظاھر نفاقھم وفراغھم
وريائھم ،ثم قساوة قلوبھم.
ومن ھنا فإنه من بين جماعات بني إسرائيل واليھود قد أدركت قوى االستغالل اليھودي التي كانت
تسيطر عليھم ،أن دعوة السيد المسيح تشكل خطرا عليھم فدخلوا معھا ومع المؤمنين بھا معركة
كانت من أشق المعارك التي خاضتھا الدعوات إلى الحق والعدل مع قوى التناقض االجتماعي
واالستغالل الطبقي التي كانت دائما تعلن الحرب في وجه الدعاة إلى قضايا الحق والعدل والمساواة،
ذلك أن أولئك الذين قال فيھم وعنھم السيد المسيح بأنھم" الحيات أوالد األفاعي" وأبان حالھم من
الداخل من طوية النفس وسريرتھا ،ومن الخارج من مظاھر النفاق ،والحس المتبلد بأنھم كالقبور
المبيضة،خارجھا طالء جميل ،وداخلھا عظام نخرة ،قد ذھبوا صراحة في معركة مكشوفة قوية
وعنيفة ضد صاحب الدعوة إلى القيم الجديدة والدين الجديد ،ضد السيد المسيح عليه السالم ،وكان
ذلك على حد الرواية التي تسوقھا األناجيل فيما يرويه"متى" من اإلصحاح السادس والعشرين ،أنه
عقب عدم إمكانية مواجھة قوى التناقض ألصالة دعوة السيد المسيح ونقائھا ،ثم عجزھم عن أن
يقاوموا منھجه وحججه ،حين كان يكشف كل يوم عوراتھم وسيئاتھم ،ويھدم زيف نفاقھم ،إنھم -على
حد تعبير متى -قد قرروا أن يضعوا للمعلم وألسلوب دعوته حدا للتخلص منه .." ،حينئذ اجتمع
رؤساء الكھنة والكتبة وشيوخ الشعب لكي يمسكوا "يسوع" بمكر ويقتلوه ولكنھم قالوا ليس في العيد
 ،لئال يكون شغب في الشعب ] ".المرجع السابق ،صـ ،339 ، 338والنص من إنجيل متى،
اإلصحاح[(5-3)26 ،

تحليل نفسي للموقف اليھودي ضد المسيح عليه السالم:
"لقد عرف القاصي والداني أن الكثيرين ممن تشكل عليھم قيم الدعوة إلى الحق والعدل خطرا ،وتھدد
مصالحھم أو امتيازاتھم أوتقفل عليھم أبواب التسلق ،ومحاوالت السيطرة والنفاذ إلى مقدرات اإلنسان
والحياة بقصد االستغالل لمتطلبات الحس وحاجة الھوى والمصلحة الخاصة ،فإنھم يرفضون تلك
الدعوة بكل ما أوتوا من قوة ،وما استطاعوا من سبل.
بعكس الذين يريدون اإلصالح وينشدون الطھر والنقاء ،فھؤالء تكون لھم لھفة وسرعة استجابة.
وأمر دعوة السيد المسيح التي تنشد الصالح والخالص مع اليھود لم تصادف أھلھا ،حيث حاول
المسيح عليه السالم أن يستأنس الخراف الضالة من بني إسرائيل  ،لكنه تحرك في مجتمع متعفن
التقاليد ،جامد العواطف تسيطر عليه الطبقية المستغلة من تجار الحكم ،وتجار المال ،وتجار الدين،
ووسط صراع وتناقضات مجتمع العشارين والمرابين والفريسيين والصدوقيين ،وكل ھذه القوى التي
كانت تسيطر على المجتمع الذي بدأ فيه المعلم العظيم الدعوة والعمل إلى قيم التطھر والنقاء ،كان
ھذا وحده كفيال بأن يعرضه للمشقة وللمخاطر.وبأن يقضى عليه وعلى دعوته منذ البداية األولى فبل
أن يشكل خطر الدعوة على الذين تھدد الدعوة امتيازاتھم وتسلبھم أدوات استغاللھم ،والذي عرف
نفسية اليھود ،وخباياھم يدرك ھذا المعنى الذي يمكن أن يعجز القلم عن تصويره ،والعقل عن
تصوره ،بل وربما عجز الخيال أيضا عن تخيله ،والوھم عن توھمه ،لما له من أغوار بعيدة العمق،
عميقة البعد ،ما يعرفھا اإلنسان السوى ،وال يتخيلھا اإلنسان المجرد ،ألنھا مجردة عن اإلنسانية  ،قد
تجرد صاحبھا من كل معنى إنساني أو ديني أو خلقي ،بل تدني إلى درك ال ترتضيه البھائم لھا ،لما
أودع ﷲ فيھا من صفات ،قد يضرب بھا المثل في عالم اإلنسانية ،كما يقال :فالن كالكلب في وفائه،
وكاألسد في شجاعته ،وكالجمل في حلمه ،والحمار في صبره....الخ

إن ھؤالء اليھود -الذين قام فيھم المسيح عليه السالم بدعوته -فقد عرفوا بالطبع الملتوي ،والخلق
النھاز،شعب صلب الرقبة ،فيھم الغدر والجبن والخيانة فھم ذئاب إذا قدروا ،وأرانب إذا خافوا.
وعليه ..فإن القيم الجديدة التي تمثلھا دعوة السيد المسيح بقدرما كانت عمليات رفض لمظاھر
االستغالل الصارخة ،فإنھا أيضا كانت خطرا على كل عفن ديني ،وكل كھانة أخالقية ،وكل جمود
على العرف والتقاليد.
وليس من العجب أو غير المألوف أن خطر الدعوة-أخالقيا -سري إلى سلطان الدولة الرومانية نفسھا
في أورشليم "القدس" وامتدادھا  ،مھددا النظام الغاشم القائم على القھر واالستعباد ،رغم أن الدعوة
المسيحية  -على حد روايات األناجيل -لم تتعرض للدولةالرومانية صراحة في ثورة دين  ،بھدم أو
بناء.
وأمام كل ما تمثله الدعوة الجديدة على يد معلمھا العظيم ،فليس غريبا أن تتكتل الجھود ،جھود كل
قوى التناقض اليھودي الطبقي ،ثم تتعاون قوى السلطان الرومانية مع التحالف اليھودي ،ويصبح
موقف الوالي سلبيا متميعا ،كى يكون بالسلبية دون التدخل المباشر من قبل الدولة،وإنما بالتحالف
غير المباشر وبالمؤامرة والخداع  ،يصبح المجال ميسرا ومھيئا المكانية التخلص من خطر الداعي
الجديد.
ولقد بذل القوم جميعا في تحالف وارتباط وتآمر جھودا قوية ومضنية في التخلص من المعلم الجديد.
] التاريخ اليھودي العام ،صـ ،352-350بتصرف[.
"ولما كانت آيات األناجيل  -وھي في جملتھا وتفصيلھا -تمثل موقف رفض وسخط بل وحرب لكل
ما خلفه مجتمع إسرائيل عبر التاريخ ،ولكل ما كان عليه مجتمع إسرائيل في عصر الميالد ،وتقرر
عالقتھا بشعب إسرائيل خاصة وأنھا قد أصبحت -منذ عصر الميالد -آيات عقيدة لمن آمن من بني
إسرائيل بالسيد المسيح أن يقطع كل صلة له ببني إسرائيل وتاريخھم ومعتقداتھم وميراث أخالقھم
وكل ما كانوا عليه في حالة من عقيدة الرفض لكل مظاھر الزيف والنفاق والوثنية متحليا بقيم النقاء
الديني والتطھر الروحي الذي دعا إليه المعلم العظيم ،فكل ھذه الفروق بين تصورھم ومعتقداتھم بين
األمس واليوم على حياة السيد المسيح يجعلھم يرفضون دعوته ] .اليھودية واليھودية المسيحية
لألستاذ الدكتور /فؤاد حسنين على ،معھد البحوث والدراسات العربية ،عام 1968م القاھرة[.
أيضا  ...كما أشرنا من قبل-لقد أرادوا المسيح ملكا وليس نبيا ،أرادوه للدنيا ولم يريدوه للدين ،وال
لآلخرة ،أرادوه إلعادة مجدھم وملكھم أرادوه ،للمادة ال للروح .فلما لم تكن دعوته كذلك  ،كان-
بالطبع -ال بد وأن يرفضھا العنصر الشاذ ،والطبع الملتوى ،والخلق النھاز ،والحيوان المتوحش ،
والھمجي الوحشي .
ولو كانوا خرافا الستأنسوا ھذه الدعوة ،ولذا قرر القوم الثائرون المتمردون الساخطون على تعاليم
المعلم ومنھجه ،التخلص منه والقضاء عليه ،وأمام ھذه النھاية المفجعة ابتدأ المعلم العظيم على حد
روايات األناجيل -يحزن ويأسف ألن تكون النھاية ھكذا وتمنى في ابتھال صادق وصدق عظيم،
صدر من دعوة نبي مع فدائية بطل أيضا ،أال تكون النھاية ھكذا على أيدي قاتلى األنبياء وراجمي
المرسلين ،وأعتقد يقينا أن ﷲ تعالٮقد استجاب دعوته ] .التاريخ اليھودي العام صـ ،354-352
بتصرف[.

السيد المسيح والمؤامرة اليھودية:

ما إن أدرك السيد المسيح  -عليه السالم -أن قوى الخطيئة  ،ابتدأت تطارده في عنف وقسوة ،وأنھم
يودون النّيل منه قتال وتعذيبا ،وخاصة بعد القرار الخطير الذي اتخذه رئيس الكھنة الذي يدعى"
قيافا" بمطاردة السيد المسيح واإلمساك به ،حتٮقد ظھرت بوادر النھاية لدور المعلم العظيم في مجتمع
الخراف الضالة.
ويبدو أن اإلمساك بالسيد المسيح وتنفيذ ما يريد القوم الثائرون عليه الرافضون لدعوته،كان قد
أدركھا السيد المسيح ،وأنھم في العيد الذي كان قد حل واقترب يودون أن يجعلوا التخلص منه في
عيدھم ،فقالوا فيما يرويه إنجيل "متى" من اإلصحاح السادس العشرين  "...ولما أكمل يسوع ھذه
األقوال كلھا  ،قال لتالميذه تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن اإلنسان يسلم ليصلب".
وعلى ضوء آيات األناجيل فإن السيد المعلم العظيم قد قصد أن يھيئ النفوس ويشعر القلوب أن القوم
جميعا يقبلون على خطر محقق ،وأن شيئا غير طبيعي يوشك أن يحل بالجميع ،وفي الوقت نفسه كأن
السيد المسيح أراد أن يترك سلوة عزاء ،ودفقة إيمان من نفسه للجماعات الذين يحيطون به في موقف
تضحية ،ففي يوم العيد الذي يسمى"عيد الفطير" طلب السيد المسيح من تالميذه أن يذھبوا ليخبروا
واحدا من المؤمنين ،بأن المعلم يرغب في قضاء العيد عنده ،كي يكون في ھذا اللقاء فرصة من أمان
يلتقى فيھا مع تالميذه ومريديه ،ومن عجب أن قوى الخطيئة التي تتابع السيد المسيح بالمرصاد ،كان
أمرھا قد شاع في أنھا تريد التخلص من السيد المسيح ،وحول تقرير مثل ھذا المعنى الذي يلقى
أضواء على ھذا الموقف ،يقول إنجيل"متى"في االصحاح السادس والعشرين"...
"......وفي أول أيام الفطير،تقدم التالميذ إلى يسوع قائلين له:أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح ،فقالوا
اذھبوا إلى المدينة إلى فالن وقولوا له :المعلم يقول إن وقتي قريب ،عندك اصنع الفصح مع تالميذي
 ،ففعل التالميذ كما أمرھم يسوع وأعدوا الفصح".وھنا في ھذا اللقاء تتضح جوانب المعجزة ،
وتؤدي دورھا العظيم في كشف خيوط المؤامرة التي تحاك ضد السيد المسيح ،وفي ھذا الدور الذي
تؤديه المعجزة ،تتوعد جميع أطراف المؤامرة وتطلب من جماعات المؤمنين بالمعلم أن يظلوا على
إيمانھم ،ويرتبطوا به  ،وأن يعملوا ما أمكنھم العمل والبذل والتضحية في سبيل إيمانھم ،
فيقول"متى" ..." :لما كان المساء اتكأ مع االثنى عشر ،وفيما يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحدا
منكم يسلمني  ،فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منھم يقول له ھل أنا ھو يا رب ،فأجاب وقال الذي يغمس
يده معي في الصحفة ھو يسلمني،إن ابن اإلنسان ماض كما ھو مكتوب عنه ،ولكن ويل لذلك الرجل
الذي به يسلم ابن اإلنسان  ،كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد فأجاب يھوذا مسلمه وقال ھل أنا ھو يا
سيدي  ،قال له أنت قلت"...
وبھذا فإن السيد المسيح كان على علم تام بكل صنيع المؤامرة والخداع ضده ،وبالمعتقد اإلنجيلي فإنه
يبدو أن دور المعلم كان قد استنفذ المرحلة التي كانت تطلب ھذا الدور وال تتحمل غيره ،وبالشكل
الذي تعبر اآليات اإلنجيلية عنه فإنه يبدو أيضا أن خطر المطاردة لم يجعل من المتيسر أن يفكر
التالميذ في مقاومة قوى التآمر ،خاصة وبعد أن كشف السيد المسيح عن بداية خيوط المؤامرة  ،حين
قال لھم" :الذي يغمس يده في الصحفة ھو يسلمني" ،ولقد كان الحال النفسي الذي عليه السيد المسيح،
كما تصوره األناجيل حين أفصحت صراحة أن بداية النھاية بھذا الشكل اآلثم الذي تتكالب عليه قوى
الخطيئة -من جماعات اليھود ال يرضيه ،بل يغضبه ويؤذيه ،فقال "متى" في اإلصحاح السادس
والعشرين عن الموقف الذي سبق بداية النھاية المؤلمة ....."-نفسي حزينة جدا حتى الموت ،امكثوا
ھنا واسھروا معي ،ثم تقدم قليال وخر على وجھه ،وكان يصلي قائال :يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني
ھذه الكأس".
وأمام ھذا المطلب الرھيب من داخل ھذا الموقف العميق والتعنيف الذي أدرك فيه المعلم أنه محاصر
ممن يودون قتله والتخلص منه فإنه يعبر عن الجانب البشرى والنفسي ،ولكن عوامل اإلعجاز في

المعلم العظيم على ضوء الوحدة الموضوعية آليات األناجيل تقول على الفور وتفصح" ...إن أمكن
أن تعبر عني ھذه الكأس  ،ولكن ليس كما أريد أنا ،بل كما تريد أنت".
ومع كل ذلك أقام مواجھا الخطر ،فإن السيد المسيح ھو الذي قال باألمر الواضح منفذا للمشيئة"..ھو
ذا الذي يسلمني قد اقترب" ].التاريخ اليھودي العام ،صـ  ،344-341بتصرف[.
المطاردات اليھودية ضد السيد المسيح:
ولھذه الحرب الكافرة ضد المسيح -على حد رواية الميراث الديني الذي بين أيدي قارئ األناجيل
وأيدى المؤمنين -أعدوا عدتھم ،وعبأوا أنفسھم في معركة كانت -من جانبھم دنسة وملوثة بسلوك
الوشاية والوقيعة وأعمال التجسس والقتل ،وكان ذلك حين استطاعوا أن ينفذوا إلى صفوف أتباع
السيد المسيح  ،ويرتبطوا في وقيعة وتجسس بواحد من األتباع الذين أتيح لھم أن يالزموا السيد
المسيح  ،وأن يتعرفوا أخباره عن قرب ،ولقد جعلوا من أنفسھم ومن صنيع مؤامراتھم ضد صاحب
الدعوة كل مسببات االغراء واالندفاع األحمق واألھوج في أن يتخلى واحد من غير المؤمنين
الصادقين عن سيده ومعلمه إلى الحد الذي بلغ فيه تأثيرھم عليه-كما تعبر األناجيل -أنه كان يسعى
بنفسه لمقابلته القوى المتأمرة كى يعرض عليھم نفسه وخدماته في أن يكون أداة لھم باإلمساك بالسيد
المسيح واإليقاع به حتى يتم القضاء عليه ] .انظر في ھذا  :الكنز الجليل في تفسير األناجيل ،تأليف
الدكتور وليم أدي األمريكي ،الطبعة األولى ،عام 1888م ،بتصرف[ .
ولقد كان الحس المتبلد بالطبع والسجية عند جماعات اليھود-والذين كان "يھوذا اإلسخريوطي" واحدا
منھم  -قويا للغاية ،فالرجل لم تصل إلى قلبه أعماق آيات المعلم ولم تنفعل به مشاعره حتى يظل
يإيمانه أمام الضغوط وأساليب اإلغراء ،كباقي الذين تحملوا عبء اإليمان وااللتزام به حتى عندما
قاومھم السلطان والطواغيت من جماعات اليھود ،وحملوا على األخشاب ونشروا بالمناشير ،فذھب
بنفسه إلى الذين يطلبون السيد المسيح ليريقوا دمه...!!.ذھب واحد من األثنى عشر الذي يدعى
"يھوذا األسخريوطي" إلى رؤساء الكھنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم ،فجعلوا له
ثالثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه"] اإلنجيل متى  ،إصحاح [(16-14)26
وھكذا من قديم الزمان...فإن الخلق اليھودي وأسلوب التعامل اليھودي يستغل في الفرد اإلنسان
جوانب من شخصيته قد تكون غير سوية ھزيلة أو مريضة أو مترددة ،ويضغط عليھا بما يشتھي
حتى ولو كان صاحب مبادئ ،فبالمطاردة واإللحاح قد يأتي صنيعتھم من بين من كانوا من يتصور
عنھم أنھم من أصحاب المبادئ ،كما أمكن لھم صنع واحد من التالميذ الذين كانوا حول المعلم
العظيم ] .التاريخ اليھودي العام،صـ [.341-340
اليھود يقبضون على السيد المسيح:
وفي البداية أقول :يمكن قبول مثل ھذا القول ،وكذا سائر الروايات اإلنجيلية في ھذا الصدد ،علــى أن
الذي قبض عليه ھو المسيح والذي صلب ھو المسيح ،باعتبار أن ﷲ تعالى ألقي شبه المسيح على
غيره ،الذي ھو "يھوذا األسخريوطى الخائن" -كما صرح به إنجيل برنابا -فھم إذ قبضوا على الشبيه
ظنوه المسيح ،فالروايات باعتبار اعتقادھم أنه المسيح ولذلك ساروا على ھذا المنوال فيما أوردوه مما
وقع بعد ذلك من حوارات كلھا تؤكد أن الذي يحدثھم ليس ھو المسيح ،ولكنه الشبيه ،كما سنذكره
بعد -إن شاء ﷲ.
فعلى أية حال" نحن نورد الكالم ،حسب معتقد القوم فنقول" :مما توضحه األناجيل عن نوع العالقة
التي كانت بين مجموعات الوشاة والخدم والعبيد الذين يعملون في خدمة سلطات الوالي الروماني في
عصر السيد المسيح ،فإن من بين أولئك الذين كانوا فى نفس الوقت الذي يعملون فيه خدما ووشاة

وعبيدا للرومان كان الكثير منھم القائم بأمر األخالق والدين بين جماھير الشعب اليھودي له سطوة
وسيطرة وسيادة  ،ولما كان ھؤالء الوشاة أصحاب السيادة والسيطرة واالمتياز على جمھور الشعب
اليھودي فقد قويت العالقة فيما بينھم جميعا متكاتفين متعاونين من أجل السيطرة على كل حال الشعب
اليھودي ودوام استمرارھا ،ومن أجل التخلص من خطر الدعوة الجديدة التي لم تتعرض للدولة
الرومانية بھدم أوبناء ،ولكنھا كانت تبنى مجتمعا جديدا على أساس من عالقات األمن والحب
والدعوة إلى شريعة الضمير.
وكان ھذا المنھج األخالقي العف المسالم يشكل الخطر المحقق على دولة الرياء والنفاق المسيطرة
على جماعات اليھود المرائين المنافقين الذين يحبون المتكئات األولى والمجالس األولى والمحـافل
األولــى.
وكانت ھذه العالقة ،قبيل القبض على السيد المسيح قد بلغت ذروة التالقي والتعاون إلى الحال الذي
أصبح أنه لم يكن يرفض من طلب أو رجاء للجماعات اليھودية التي تعمل في خدمة الوجود
الروماني والممثلة للسيادة واالستغالل والسيطرة على جماھير الشعب اليھودي ،ويعبر عن نوع ھذه
العالقة مثال "الحوار" الذي تم بين الوالي الروماني"بيالطس" وبين القوة الثائرة الساخطة حين كانت
العادة أن يطلق لھم الوالي بمناسبة عيدھم كل عام مذنبا أو مخطئا ،ولما كان السيد المسيح قد قبض
عليه استجابة إللحاح وثورة القوة الممثلة للسيطرة اليھودية ،ولما كان ھذا القبض قد تم بمساعدة جند
الرومان وسيادة الدولة ،فقد كان الوالى يعلم تماما أن عملية القبض على السيد المسيح كانت لغير ما
اتھام أوجريمة  ،فإنه -على حد رواية األناجيل -بعد أن أرسلت إليه امرأته قائلة" إياك وذلك البار"
كان يؤثر أن يطلق سراحه عقب القبض عليه  ،وخاصة في مناسبة العيد استجابة للمطلب التقليدي
في أن يطلق لھم كل عام مذنبا ،ولكن تصور" بيالطس" -على حد رواية"متى" -أن الجماھير
اليھودية لم تكن قد استجابت لثورة كھانھا والمسيطرين عليھا ،فكان يرغب في أن يكون مطلب
الجماھير إطالق سراح"السيد المسيح" ولكنه أمام المطلب اليھودي في أن ال يطلق سراح السيد
المسيح لم يكن عليه إال أن يستجيب!!.
وكانت عملية القبض على "السيد المسيح"!! قد تمت بطريقة تتنافى وقداسة السيد المعلم -مما يكشف
عن نھاية ھذه المقدمة التي بھا تم القبض عليه ،وھي أنھم لم يكن مطلبھم إطالق سراحه،بل المطالبة
بإعدامه -فقد سيق في عنف وقسوة كأنه مخرب أو مخطئ أو مسيئ ،ولقد استاء  -عليه السالم -من
أسلوب القبض عليه إلى الحد الذي يقول فيه"متى" فيما يرويه عن السيد المسيح أنه قال..":في تلك
الساعة قال يسوع للجموع كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصى لتأخذوني ] ".التاريخ اليھودي
العام ،صـ  ،346-344بتصرف[.
"وعقب عملية القبض التي تصورھا األناجيل ،يقول"متى" إنه"....فيما ھو يتكلم إذا يھوذا واحد من
االثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير ،بسيوف وعصى من عند رؤساء الكھنة وشيوخ الشعب والذي
أسلمه أعطاھم عالمة قائال الذي أقبّله ھو ھو  ،أمسكوه ،فللوقت تقدم إلى يسوع وقال :السالم يا سيدي
وقبّله ،فقال له يسوع :يا صاحب لماذا جئت ،تقدموا وألقوا األيادي على يسوع وأمسكوه ] ".إنجيل
متى ،إصحاح [(51-47)26
وھنا  -على حد ھذه الرواية اإلنجيلية  -يتعرض السيد المسيح لموقف في غاية الخطورة ومنتھى
الدقة في كل تصرف أو بادرة منه ،ذلك أن الذين أمسكوه قد مضوا به إلى بيت رئيس الكھنة
المدعو"قيافا" حيث كان القوم جميعا من الكتبة والشيوخ وغيرھم من رؤساء الشعب اليھودي وقواده
الذين كانوا قد ألبوا عقب القبض عليه كل جمھور الشعب اليھودي بمختلف فئاته وطوائفه إلى الحد
الذي أمكن فيه الحصول بيسر على من يتقدم بشھادة زور للمحاكمة الغاشمة التي عقدت للسيد المسيح
في حوار عنيد ،وقائم على التحدي والسخرية.

ولقد جاء -على حد رواية األناجيل -شاھدا زور ،وقاال :ھذا قال :إني أقدر على أن أنقض ھيكل ﷲ
وفي ثالثة أيام أبنيه" ].إنجيل متى ،إصحاح[(61) 26
وأمام ھذا السخف في جو موبوء ومسموم بالحقد والوشاية والدسائس ،كان رئيس الكھنة يقول للسيد
المسيح في سخرية شامت ":ھل أنت المسيح ابن ﷲ" ...وال يجيبه السيد المسيح بغير قوله"أنت
قلت".وحين قال السيد المسيح للجمع المنافق المتآمر في لقاء محاكمة غير ذات موضوع ،عقب
القبض عليه مباشرة" ،أقول لكم من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالسا عن يمين القوة ،وآتيا على
سحاب السماء" مزق رئيس الكھنة الحاقد "قيافا" ثياب السيد المسيح قائال:قد ج ّدف  ،ما حاجتنا بعد
إلى شھادة شھود ،ھا قد سمعتم تجديفه ]،جدف أو التجديف في العھد القديم كانت عقوبته اإلعدام
رجما بالحجارة ،لذلك كان التجديف بحسب قانون اليھود سببا كافيا للحكم باإلعدام ،وتقليد تمزيق
الثياب يدل على مدى خطورة ھذا االتھام نظرا ألن ھذا العمل كان مفروضا أنه محرم على رئيس
الكھنة حتى في حالة اظھار الحزن الشديد على ميت ،التفسير الحديث للكتاب المقدس ،صـ
،465بتصرف ،ط /دار الثقافة [.وقاموا كما يقص إنجيل متى -في بھيمية الغوغاء والسوقة كى
يبصقوا في وجھه ويلكموه ويلطموه قائلين":تنبأ لنا أيھا المسيح من ضربك.؟" ] إنجيل متى ،
إصحاح  !! [(64)26ا.ھـ] التاريخ اليھودي العام ،صـ[. 346-347
أقول :وما كان ھذا أحد سوى الخائن ،الذي ألقي عليه شبه المسيح ،يلقى بعض جزاء خيانته في
الدنيا،من بصق ولكم ولطم ،وعنف وقسوة وسخرية ،وألن من حفر ألخيه حفرة وقع فيھا ،فكيف لو
كان معلمه ونبيه ؟! فھا ھو الخائن يتلقى كل ما كان ينتظر المسيح لو قبض عليه ،وكان ھو سببا
فبه.وكأني بقوله -إن صح ھذا :-أقول لكم من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالسا عن يمين القوة ،وآتيا
على سحاب السماء" إنما ھو من باب الندم ،واالعتراف بفضل سيده المسيح الذي نجا ،ورفع إلى
السماء ،ومصداق ھذا ما جاء في إنجيل برنابا باإلصحاح ..."(113 ،112)15
ولكن حدث مالم يكن في الحسبان ،فإنه عند تقبيل الخائن للمسيح ألقى ﷲ على الخائن شبه عيسى
ومالمحه تماما ،فأصبح الدليل ھو المدلول عليه ،وأصبح الذي قَبﱠل يحمل جميع مالمح الذي قبﱢل،
وتقدم جند الرومان فقبضوا على الخائن وارتج عليه  ،أو أسكته ﷲ فلم يتكلم حتى نفذ فيه حكم
الصلب" ].انظر تفسير البيضاوي ،ج ،1صـ  ،104 ،64بتصرف [.وبھذا نجا ﷲ السيد المسيح،
الذي انسل من بين المجتمعين  ،فلم يحس به أحد ،وكان االمر كما قال ﷲ تعالى { :بل رفعه ﷲ إليه
وكان ﷲ عزيزا حكيما}] سورة النساء [158 :أما ..أين ذھب عيسى بعد النجاة من المؤامرة ،فذلك
مبحث يطول شرحه حول ما إذا كان عيسى رفع إلى السماء حيا بجسمه وروحه؟ أو ھل استوفى
أجله على األرض وھو مختف ثم مات ودفن جسمه ورفعت روحه إلى بارئھا؟ وھذا ليس من صلب
بحثنا ،وﷲ الموفق.
المبحث الثالث :زعم اليھود أنھم قتلوا المسيح وصلبوه
وتبعھم النصارى في ھذا الزعم الفاسد ،وحولوه إلى عقيدة من معتقداتھم الزائفة ،مع أن الحق الذي ال
يقبل الشك ھو ما قاله ﷲ تعالى{ :وقولھم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول ﷲ وما قتلوه وما صلبوه
ولكن شبه لھم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لھم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا .بل رفعه ﷲ إليه
وكان ﷲ عزيزا حكيما} ] سورة النساء [.158-157 :ونجمل القول في ھذا الزعم وما سبقه من

خطوات فنقول :لقد تآمر اليھود على التخلص من عيسى ،والقضاء على دعوته  ،بعد أن ذاع
صيته،واشتھرت دعوته ،وحيث قاومه اليھود بأساليب شتى من اتھامه ،والسخرية منه ،ومجادلته،
وإنكار معجزاته ،وغير ذلك ،لكنھم رأوا أن كل ھذه السبل التي سلكوھا لم توقف مد ھذه الدعوة،
تآمروا على نھاية المسيح كعادتھم مع من قتلوا من األنبياء من قبل .واستخدموا في ھذه المؤامرة تلك
الخطوات التي سبق الحديث عنھا ،من التآمر السري عليه -حيث اجتمع"السنھدرين"] السنھدرين:

ھيئة رسمية تتكون من واحد وسبعين عضوا يرأسھا رئيس الكھنة ،وتمثل السلطة الشرعية في
إسرائيل .
وال السنھدرين" أول شكل تنظيمي من أشكال التنظيم العنصري السري"القوة الخفية" وھو المجلس
األعلى الذي يحكم الطائفة ،ويملك وحده حق الحل والعقد في شئونھا.
والسنھدرين كلمة دخيلة على اللغة العبرية بعد عصر الكتاب المقدس بأجيال ،وأصلھا يوناني"
سوندريون" بمعنى المجلس  ،أو الجمعية ،أو الھيئة االستشارية ،من فعل في اللغة اليونانية ھو"
سوندرھو" معناه :اجتمع ،واستعمل اليونان لفظة" سوندريون" في لغتھم المؤتمر السياسي الذي
ينعقد على أثر الحروب ،ولھيئة أركان الحرب ،كما عبرو بھا عن المحكمة العليا ،وكذلك :مجلس
الشيوخ.واستعملھا المؤرخ اليھودي"يوسيفوس" في القرن األول الميالدي ،في حديثه عن التنظيمات
الجديدة التي أدخلھا "جوبيونوس" الحاكم الروماني على الشام سنة  57ق.م .وعندما قسم فلسطين إلى
خمس محافظات  ،وجعل لكل منھا ھيئة حاكمة تسمى" السنھدرين" وكانت "أورشليم" إحدى ھذه
المحافظات الخمس - ،وأوضح كثير من محققى التاريخ اليھودي أن استعمال ھذه الكلمة اليونانية بين
اليھود أقدم من ذلك  ،حيث يرجع إلى القرن الثاني قبل الميالد ،وقد ترجموا بھا اللفظة العبرية
الفصحى"زقينيم" أي شيوخ الجماعة ،اقتداء بموسى الذي اختار من قومه سبعين رجال ،ھم أعضاء
المجلس الذي يحكم بني إسرائيل ،وال ندري كيف كانوا يحكمون على أيام موسى ،ولكننا نعلم أنھم
في عصور ما بعد السبي البابلي كانوا يقومون بالمشورة واإلفتاء وتنظيم الھيكل والقضاء بين الناس،
كما كانوا ھم الذين يصدرون أحكام اإلعدام ،وكانت ھذه المھمة األخيرة دقيقة جدا بالنسبة لھم ،فكانوا
يعنون بالبحث عن الشبھات والظروف المخففة حتى ال تكثر أحكام القتل ،إحتراسا من قول
التلمود":إن السنھدرين الذي يقتل واحدا كل أسبوع لجدير بأن يسمة مخربا"وقد نظم أخبار التلمود
"السنھدرين" فجعلوه على درجتين :السنھدرين األعظم؛ وھو المجلس األعلى المركزي لجميع
اليھود ،ويتألف من سبعين رجال ،على رأسھم واحد ينوب عن موسى ،ھو الملك إن وجد ،أو الحاخام
األكبر ،وكانوا إذا اجتمعوا جلسوا في نصف دائرة.
السنھدرين األصغر :وھو مجلس محلي لكل تجمع يھودي  ،يتألف من ثالثة وعشرين عضوا .وقدورد في التلمود أن مدينة أورشليم كانت تمتاز بمجلسين من السنھدرين األصغر ،ينعقد كل منھا عند
باب من أبوابھا ،إلى جانب السنھدرين األعظم الموجود بھا أيضا .وكان السنھدرين األصغر محكمة
تقف في القضاء عند درجة معينة ال تتعداھا ،إذ تذھب القضايا الكبرى إلى السنھدرين األعظم.
ورئيس السنھدرين األعظم كان يحمل لقب )أمير( بالعبرية )ناس( ،ويتخذ مكانه في وسط األعضاء،
بصفة خليفة موسى ،وكان اختياره يتم باالنتخاب بين األعضاء ،ولم يكن يشترط فيه أن يكون أكبرھم
سنا ،ويكتفي بأن يكون أوسعھم علما وأشدھم غيرة على الدين ،وأعمقھم وعيا بمصالح اليھود.
ھذا ،وجلسات السنھدرين الرسمية لم تكن تعقد عادة في بيت رئيس الكھنة ،ولذلك حين اجتمع
السنھدرين في كامل ھيئته ،فإن من المعتقد أال تعتبر ھذه "محكمة" حقيقية ،بل اجتماع عقد لھدف
واحد ،ھو تمكين السلطات اليھودية من أن توافق أوال على :ضرورة إصدارحكم الموت على يسوع
)وھذا أمر يخضع للقوانين اليھودية( وثانيا :االتفاق على خطة مناسبة إلغراء الوالى الروماني على
إصدارحكم اإلعدام )وھذا يتطلب بالطبع تھمة يكون للقضاء الروماني حق الوالية وصالحية النظر
فيھا.
راجع في ھذا :الشخصية اإلسرائيلية  ،د/حسن ظاظا ،صـ ،54-51
المسيح في مصادر العقائد المسيحية ،م /أحمد عبد الوھاب ،صـ  ،150ط /مكتبة وھبة األولى ،سنة
1978م1398 ،ھـ،

جذور الفكر اليھودي ،صـ ،90
التفسير الحديث للكتاب المقدس ،صـ  ،420ط /دار الثقافة[ .
ليفكر كيف يكون التخلص من المسيح ،حيث قرروا ضرورة التخلص منه ،ثم أصدروا في ھذا
االجتماع أمرا بأن كل من يجد المسيح أن يبلغ عنه ،ليلقوا القبض عليه ،وأخذوا في التجسس كخطوة
تنفيذية لما تم إصداره من ضرورة القبض على المسيح ،وقد استعمل اليھود في ھذه الخطوة اإلغراء
بالمال  ،وھو إحدى الوسائل الھامة لديھم لتحقيق أھدافھم ،فتسللوا وسط أتباعه وأصحابه وارتبطوا
بواحد من الذين يالزمون المسيح ليعرفوا أخباره منه ،وحولوه من تابع مؤمن  ،إلى ساع لتنفيذ
مؤامرة ضد معلمه وسيده!!
ويبدو أن تعاليم سيده لم تصل إلى قلبه فلم يصمد إيمانه أمام ضغط المادة وقوة اإلغراء ،إلى أن تم
القبض على السيد المسيح -كما تقول الروايات -بأسلوب عنيف قاس ،كأن المسيح مخرب أو مسيىء،
أو مجرم قاتل!!
وبعد القبض عليه قدم للمحاكمة أمام المجلس اليھودي ،وعندئذ اجتمع الكتبة والشيوخ ،وتقدم شھود
زور كثيرون ليفتروا على المسيح فرية تكون مبررا لقتله.
كما نفث أوالد األفاعي سم مؤامرتھم  ،حيث وشوا بالمسيح عند الحكومة الرومانية ،مدعين أن دعوة
المسيح لن تبقى الشعب على والئه للحكم والسيادة الرومانية ،فإن الشعب لو سمع دعوته فإنه سيعمل
على التحرر النفسي ،والتخلص من األسر االجتماعي والسياسي بأداة الدعوة الجديدة .وشوا بھذا
وغيره ،رغم أن المسيح لم يتعرض لسياسة الدولة بنقد أو تجريح .وبھذه الوشاية دخلت الدولة
معركتھا مع عيسى ،وھكذا تآمر اليھود الرتكاب ھذه الخطئية واالشتراك في ھذه الجريمة التي
اشترك فيھا الجميع ورضيھا ،ولم تتم إال بعد اجتماع ومشاورة وإقرار ،حتى اشترك فيھا الشعب
اليھودي أيضا ،ذلك الذي ضلل تماما ،وأصبح أداة عمياء تبغي ما يريد القوم الذين استشعروا خطر
دعوة السيد المسيح .
إجماع يھودي علٮخطيئة قتل المسيح:
خطيئة القتل الكبرٮالتي أرادھا اليھود،أوقام بھا اليھود -علٮحد رواية األناجيل -عند مطاردتھم للسيد
المسيح وقتله ،لم تكن عملية استأثرت بھا طائفة من اليھود دون باقي الطوائف اليھودية ،وال إثما وقع
فيه بعضھم باندفاعه أو عالقة خاصة يمكن أن يتبرأ منھا اآلخرون ] .وھنا ينبغي أن نسجل -لألمانة
العلمية رأيا آخر -يؤكد أن "لفريسيين " من اليھود كانوا وراء ھذه المؤامرة  ،فقد ذكر الدكتور كامل
سعفان أن من أھم معتقداتھم اإليمان بمجئ "المسيح المنتظر" ليعيد"ملكوت ﷲ" ومع ذلك كانوا -
بسبب تعصبھم -الطائفة التي وقفت في وجه السيد المسيح ،وكانت على رأس المؤتمرين به ،ولم
ينفكوا يدبرون له الكيد ،حتى حكم بصلبه .اليھود تاريخ وعقيدة صـ  205بتصرف[ وقال الدكتور
أحمد شلبي :ويرى بعض الباحثين أن الفريسيين ال يكونون فرقة دينية وإنما يمكن ان نطلق عليھم
حزبا سياسيا له اتجاھاته الدينية ،وھم يعتقدون أن دولة اليھود ال بد أن تستعيد مكانتھا ،ولذلك كانوا
يؤمنون بالمسيح الذي يجيئ ليعيد "ملكوت ﷲ" وكان الفريسيون يريدون من بني إسرائيل ان
يتمسكوا بالعقيدة القديمة...وكانوا يعارضون األنبياء وكان لھم نشاط واسع في المجتمع اليھودي
ووضعوا أنفسھم موضع المعارضة  ،وصورھم كاتبوا األناجيل في صورة معارضة للمسيح عيسى
عليه السالم ووضعوھم في موضع معارض له ،انظر اليھودية صـ  ،228 ،227بتصرف ،وكذا
قاموس الكتاب المقدس ،صـ [.675

وإنما الخطيئة التي تقصھا آيات األناجيل وخاصة فيما ورد في "متى "من اإلصحاح السابع
والعشرين ،أن الشعب اليھودي مممثال في سادته وشيوخه وكھانه استجاب لموجة من التضليل رھيبة
ومخيفة أعمت الشعب جميعه عن الحقيقة التي أرادوا قتلھا والتخلص منھا ،ليعودوا مرة ثانية بعد
التخلص من خطر الدعوة الجديدة إلى مراحل القھر والزيف والرياء والنفاق التي طالما تم فيھا
استغالل عرق المكافحين حتى ضاعت بينھم وفيھم قيم العدل واإلخاء.
يقول"متى"..:ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكھنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه،
فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيالطس البنطي الوالي".
وھنا فقط إذا كان لنا أن نقف عند آيات األناجيل والمعتقدات التي وردت بھا ،فنقول على ضوئھا :إن
عملية القتل التي قام بھا اليھود ضد السيد المسيح لم تتم إال بعد اجتماع ومشاورة وإقرار .لو لم يكن
الشعب اليھودي جميعه قد غلب على أمره ،وضلل تماما ،وأصبح أداة عمياء ،تبغي ما يريد القوم
الذين استشعروا خطر دعوة السيد المسيح لما تيسر للمجتمعين أن يحققوا ما ابتغوا ولقامت في
وجھھم طوائف الجموع الفقيرة والمتملمة من طول اآلم السخرة والسيطرة اليھودية في ظل قسوة
الطبقات اليھودية المستغلة.
أقول :لوال أن الجماعات الفقيرة والمريضة التي كانت تري أن السيد المسيح أداه لھا ومخرجا من
محنة اآلالم وشدائد البالء قد غلبت على أمرھا ووصلت بھا موجة التضليل إلى الحد الذي أصبحت
فيه ھذه الجماھير بمختلف طوائفھا أداة عمياء لما تيسر للمجتمعين والمتأخرين أن يحققوا مبتغاتھم
ضد السيد المسيح.
وھذا التقرير على حد ما تصوره األناجيل للمؤمنين بھا يتضح تماما ويتقرر مما يصوره "متى" في
اإلصحاح السابع والعشرين  ،وھو يرسم الجو العام لحال الشعب اليھودي حين إقرار الخطيئة قبل
تنفيذھا ،فيقول ....." :ولكن رؤساء الكھنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا "باراباس"
ويھلكوا "يسوع" فأجاب الوالى وقال لھمَ :من ِمن االثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا":بارباس"
فقال لھم "بيالطس" فماذا أفعل بيسوع الذي يدعي المسيح ؟ قال له الجميع :ليصلب فقال الوالي :وأي
شرعمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين:ليصلب ،فلما رأي بيالطس أنه ال ينفع شيئا ،قال :إني برئ
من دم ھذا البار ،أبصروا أنتم ،فأجاب جميع الشعب ،وقالوا دمه علينا وعلى أوالدنا  ،حينئذ أطلق
لھم باراباس ،وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب".
وأمام ھذا النص اإلنجيلي الذي ورد عند "متى"  ،فإن الثورة اإلنجيلية والتي يؤمن بھا كل أصحاب
المعتقد الديني في األناجيل تصور الشعب اليھودي جميعا بأنه قد استجاب لثورة كھانه وشيوخه،
وأصبح معھم تحت توجيه القادة في رفض كامل لكل ما يتعلق أو يتصل بالسيد المسيح  ،بل ويصور
رغبة الوالي في أن يعفو عن المذنب الذي أخر العفو عنه كما كان يتبع تقليديا ،فقد كان الوالي يريد
أن يقدم للجماعات اليھودية في عيدھم مذنبا عندھم ھوالسيد المسيح ويطلق لھم سراحه ،ولقد كان
يوجد وقت القبض على السيد المسيح ومطاردته عند القوم جميعا مذنب كبير ومخطئ آثم يعرفونه،
ويتأكدون من عظم ذنبه .وفداحة ما اقترف ،ولكنھم أصروا على التخلص من السيد المسيح ومع
اختالف طبيعة كل من الـ ُمتَھَ َمين "السيد المسيح ،والمذنب اآلثم" إال أن القوم جميعھم في الثورة
العمياء واالندفاعة الحمقاء التي قتلت فيھم جميعا المعاني اإلنسانية التي كان من الممكن أن تربطھم
بقيم أوعقيدة ،وجعلتھم يأبون أن يطلقوا سراح المعلم والداعية بعد أن عميت قلوبھم وبصائرھم ،
وأصبحوا يمثلون موقفا غوغائيا أحمق ،ومن عجب أن آيات اإلنجيل لم تخل عند ھذا المعتقد بالذات
في روايتھا له من اإلسھاب والتفاصيل لكل ما يتعلق بالظروف العامة وبالدقائق التي كانت من وجھة
نظر الرواة اإلنجيليين تحيط بالنھاية التي فرضھا اليھود على السيد المسيح -سالم ﷲ عليه.

ولقد كان إقرار الخطيئة اليھودية التي قرر القيام بھا وتنفيذھا تحالف قوى الكھان والشيوخ تعبيرا عن
توجيه ممثلي فئات التناقض االجتماعي من الفريسيين والبارسيين والصدوقيين والعشارين والمرابين
وغيرھم ،ثم تأثيرھم جميعا في الحال االجتماعي كله وتلويثھم لما تبقى من العقيدة الدينية التي كانت
مناخا عاما للسيد المسيح من أثر دعوته.
ولقد بلغت السيطرة اليھودية تضليال للجماھير المغلوبة على أمرھا إلى الدرجةالتي كانت تجعل جمعا
كبيرا من الشعب المريض المطحون باأللم يتجرد من الوالء للبشارة الدينية على يدي السيد المسيح
ويتحلل من االرتباط بالعقيدةالدينية على يد المعلم العظيم  .ولقد بلغ من سيطرتھم على الجماھير
البسيطة أن الذين كانوا يرون في السيد المسيح المخرج والخالص أصبحوا تحت أسر القوى الثائرة
تثور ھي األخرى وتھلل للنھاية التي مثلت أبشع مرحلة في تاريخ قاتلي األنبياء وراجمي المرسلين.
ولقد كان كل ھذا بعض حلقات في السلسلة الطويلة التي تقود الفرد اإلنسان اليھودي ومجتمعه إلى
بھيمية الطبع الملتوى والخلق النھاز الذي يأبى إال أن يكون مسيطرا أو سيدا أو مستغال ،يمثل كل
أساليب العالقات العنصرية ومظاھر االستغالل المقيت ،ما إن تلوح في أفق حياتھم دعوة من الحق
والعدل والمساواة ،إال وتقوم الكھانة الدينية في خدمة السيادة الدنيوية وتتكاتف قوى تناقضات
الميراث القائم على الوشاية واالستغالل حتى تتخلص من الدعوة والدعاة بالقتل أو بالتشريد أو
المطاردة ،وھذا ھو ما تقصه آيات األناجيل كميراث لكل المؤمنين بھذه اآليات عما تعرضت له دعوة
المعلم العظيم ،وعما تعرض ھو له وعما ناله أصحابه ووقع عليھم من صنوف المحن واآلالم حتى
انتھى الدور العظيم للمعلم  -سالم ﷲ عليه -وقوى االستغالل اليھودي ساخطة عليه وثائرة ] .التاريخ
اليھودي العام ،صـ  ،350 ،347بتصرف [.ثم ماذا ؟
"إنه بعد المحكمة الملفقة والتي لم تكن سوى موقف من المھاترات التي أرادھا القوم في حوارھم مع
السيد المسيح ،وبعد األخبار المتعلقة بالقبض عليه  ،والمناقشات الدينية التي تمت بعد القبض عليه-
فيما تقصه األناجيل -كان الحال االجتماعي أن الجماھير اليھودية قد ضللت ،أي أنھا قد أصبحت في
موقف رفض وثورة وتمرد وسخط على المعلم ،وكأن "متى" -فيما يرويه في اإلصحاح السابع
والعشرين -يريد أن يصف تظاھرة ثائرة وساخطة أحاطت بالموكب الذي الزم السيد المسيح،
وھويساق إلى النھاية األثيمة التي تصورھا األناجيل للمؤمنين بھا.
يصور لنا "متى" غوغائية الشعب اليھودي وبھيمية طبعه ،واندفاعه األعمى األحمق ،وھو يطارد-
في النھاية -داعي الحب والسالم ،بعبارات الشماتة والسخرية والھزء والنكران،والنيات المبيتة
بالغدر والخداع ولم يكتف بالمطاردة والتضييق والحصار وتعبئة الجمھور بالقوة والوشاية ،ثم تشويه
كل ما دعا إليه  ،وما نادى به ،إليقاف خطر دعوة المسيح الجديدة ،ثم التمرد والثورةحتى كانت
المأساة بأن اشترك الجميع في تلك النھاية المأساوية!!.
كل ھذا يصور لنا عالقة الشعب اليھودي عبر التاريخ في مواقفھم من دعاة الحق والخير والسالم،
فإنه من داخل الحال الذي يصوره "متى" عن السيد المسيح  -الذي نعتقد نحن أنه الشبيه -وھو يساق
في موكب الشامتين الساخطين و قد نزع القوم عنه مالبسه وعروه ووضعوا حول رأسه شوكا ،أو
ضفروا إكليال من شوك ووضعوه على رأسه ،وبصقوا على وجھه ،وجعلوا قصبة في يمينه ،وھم
يستھزئون به ،قائلين :السالم عليك يا ملك اليھود ،ثم يبصقون عليه.
ھكذا يصور اإلنجيل ھذا المشھد المأساوى ،ونحن نستخلص منه :كيف يعمل النكران والكفر عمله
ببني إسرائيل في عالقاتھم وتاريخھم مع السيد المسيح ،فحتى أثناء المواقف الرھيبة التي طاردوا فيھا
السيد المسيح ،ووصل إلى الحال الذي صورته األناجيل ،قد وقفوا منه في شماتة وسخرية ،ينادون
بعبارات الجحود والنكران ،مؤملين في اندفاعھم وحقدھم أن يقتلوا في قلب من ال يزال متعلقا أو
مرتبطا بما دعا إليه المعلم عليه السالم -كل أثر لھذا االرتباط.

يقول "متى"....:وكذلك رؤساء الكھنة أيضا وھم يستھزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا :خلص آخرين،
وأما نفسه فما يقدر أن يخلصھا! إن كان ھو ملك إسرائيل فينزل اآلن من على الصليب فنؤمن به  ،قد
اتكل على ﷲ فلينقذه اآلن إن أراد  ،ألنه قال أنا ابن ﷲ".
ومن أعجب العجب أنه حتى الذين لم يكن من صالحھم وال يضيرھم حياة السيد المسيح أو نھايته ،بل
وما يكون لھم أن يجاروا قوى التناقض الطبقي الذين يھددھم منھج السيد المسيح في الحياة ودعوته
إلى الحب والعدل ،أن اندفعوا مع القوم في ثورتھم  ،وأصبح تيار التمرد والسخط والرفض لقيم الحق
والخير يشمل جميع فئات وجماعات بني إسرائيل ،فاللصان اللذان كانا حكم عليھما بالصلب ،وبنفس
النھاية التي يبتغيھا القوم للسيد المسيح ،قد أصبحا رغم نھايتھما السيئة ،مثل القوم جميعا ويرون في
السيد المسيح مثلما يستشعر القوم جميعا ،الخطر والرفض لوجود حياة المعلم العظيم ،فكانا -على حد
رواية "متى"  -يقفان نفس الموقف" ...وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه"!!
إنھا -على أي حال -صورة من حوادث التاريخ اإلنساني المريرة -كما تصورھا األناجيل -تكالبت
فيھا قوى الشركي تمزق من األرض قضية الخير قبل أن ينمو ويستقر ،على لسان صاحب دعو ٍة
يؤسس مبادئھا ويجمع الناس عليھا من أجل الحق والعدل .
إنھا آيات تصور لنا المعتقد الديني -حسبما سجلته األناجيل -عن عالقة الشعب اليھودي وجماعات
إسرائيل بالسيد المسيح ،ويمثلھا القوم اإلسرائيليون كأسلوب حياة في محاوالت الستبقاء وھم التشدق
باألفضلية واالمتياز أو االختيار واالصطفاء ،فإن المرحلة الخطيرة من عمر الوجود اإلسرائيلي
وھي المرحلة التي حاول فيھا السيد المسيح أن يؤصل ويخلق مع معاني الخير في قلوب الذين سرقوا
الحق وقتلوا أصحابه -على حد ما ترمز إليه عبارات األناجيل-فرفضوا الدعوة وصاحبھا!!.
ومع كل ھذه االستخراجات التي أتينا عليھا مما قررتھا آيات األناجيل في تاريخھا لنوع العالقة
اليھودية المسيحية التي بدأت من جانب جماعات إسرائيل في عصر الميالد بالتخلص من صاحب
الميالد -عليه السالم -ثم عنادھم وإصرارھم ومواصلتھم طريق العداء والرفض ،بل والمطاردة لكل
قيم ومبادئ وعقيدة صاحب الميالد عليه السالم ،فإنه في العصر الحديث وتحت سمع الدنيا وبصرھا،
قد وجد من الذين أرادوا أن يشوھوا ميراث الدين المسيحي وصلب دعوته وعقيدته في خدمة مرحلة
جديدة وعصرية من محاوالت اليھود صھاينة الحركة االستعمارية العنصرية الرأسمالية  -مجموعة
من العمالء والجھالء  ،على حد سواء -عملوا على أن يشوھوا آيات العقيدة الدينية المسيحية التي
تكشف عورات اليھود وسوء نياتھم نحو قيم الحب والحق والخير ،وتبدد النظر عن إثم عملھم
وخطيئة ميراثھم ،كان ذلك حين أمكن لنشاط اليھود العالمي أن يصل إلى معقل القداسة الدينية
وموطن التطھر المسيحي في العالم كي يمسخ ويشوه اآليات التي تقوم عليھا قداسة الدين المسيحي
ومعتقد المسيحيين في الفاتيكان وفي غيره من بقاع األرض ،وحيثما يوجد مسيحي يردد بضع آيات
من األناجيل يؤمن بھا ويعتز بقداستھا ] ".التاريخ اليھودي العام ،صـ ،363-357بتصرف [.حقا إنھا
مفارقة عجيبة" تبرئة اليھود من دم المسيح:ومع أن المسيحية كانت منذ بدايتھا دحضا صريحا لكل
آمال اليھود ،قائلة ":ھو ذا بيتكم يترك لكم خرابا" فإننا نجد أن المسيحية قد تحولت منذ آواخر القرن
التاسع عشر إلى أكبر مساند عنيد ،لتحقيق آمال اليھود ومطامعھم ،حيث خضع "البروتستانت" أوال،
ثم ھا نحن نرى أن الكاثوليكية قد خضعت ھي األخرى في السنوات األخيرة ،حتى أعلنت تبرئة
اليھود من دم المسيح،وسمحت للمسيحيين باالنضمام إلى محافل الماسونية ] !!.المخططات
التلمودية ،صـ[63
قد كان على المسيحيين  -قبل المسلمين -أن يھبوا  -ولديھم القوة ألخذ ثأرھم من بني إسرائيل" -
اليھود" لدورھم الذي قاموا به مع أعظم شخصية لديھم ،ال أن يمتحلوا لھم األعذار  ،ويقوموا بتأليف
وثيقة لتبرئة اليھود من دم المسيح  ] .جنايات بني إسرلئيل على الدين والمجتمع ،صـ ،160-159
بتصرف[.

حيث أصدر" المؤتمر االكليروسي العالمي" المنعقد برئاسة "البابابولس السادس" سنة 1963م ،
قرارا بتبرئة اليھود من دم المسيح ،ھذا نصه ":إن التآمر اليھودي على السيد المسيح لم يكن جماعيا،
وإن اليھود الذين لم يحضروا ذلك التآمر أبرياء من اللعنة".
ھذا القرار لم يأت عفو الخاطر وإنما جاء وال شك بعد جھود دائبة مكثفة وعمل مضني امتد عدة
قرون ] .القوى الخفية ،صـ ،79-78بتصرف[.
تبرئة اليھود من اللعنة مع أن االنجيل ينص صراحة على لعن اليھود!!.
ويؤكد على أنھم ھم الذين طلبوا اللعنة على أنفسھم ،وعلى ذراريھم من بعدھم ،وھذا يدل على أن
القرار لم يأت عفوا بال تعب ،فال يدين جميع اليھود الذين عاصروا المسيح،ويبرئ اليھود الذين لم
يحضروا ذلك التآمر من األجيال الالحقة ،تلك األجيال التي كانت وما تزال وستبقى تحمل التوراة
وتقدسھا ،وتقدم التلمود عليھا -وكما رأينا التلمود -يصف المسيح بالدجل ،ويصف أمه بالزنى ،ويحكم
عليه أنه في سقر ،بين القار والنار!!.
فھل لمثل ھذا ينعت شعب ﷲ المختار بالشعب الملعون ،والشعب القاتل؟!!
ال ،ال ...إنه برئ من اللعنة  ،برئ من الصلب والقتل!!
ولم يكتف المؤتمرون بقرار التبرئة ھذا  ،بل إنھم حملوا على جميع األديان ،ما عدا المسيحية
واليھودية طبعا ،ووصفوھا بأنھا ديانات وثنية ] .القوى الخفية ،صـ [80
ومع وجود ھذا القرار الذي برأ ساحة اليھود من دم المسيح ال يسعنا إال أن نفتح اإلنجيل لنفتح به
بصيرة عميان المسيحية بعد أن أعمت اليھودية بذھبھا بصرھم.
لنفتح إنجيل متى ،ونقرأ"ويل لكم ،أيھا الكتبة والفريسيون المراؤون ،ألنكم تبنون قبور األنبياء
وتزينون مدافن الصديقين ،وتقولون  :لو كنا في أيام آبائنا ،لما شاركناھم في دم األنبياء ،فأنتم بذلك
تشھدون على أنكم قتله ،أيھا الحيات ،يا أوالد األفاعي ،يا أبناء إبليس ،كيف تھربون من دينونة
جھنم ،لذلك أنا أرسل لكم أنبياء وحكماء وكتبة ،فمنھم تقتلون وتصلبون ،ومنھم تجلدون في مجامعكم،
وتطردون من مدينة إلى مدينة"] إنجيل متى ،إصحاح[.23 ،
أال يدل ھذا الكالم الذي جاء على لسان المسيح  ،داللة صريحة على أن اليھود قتلة في كل زمان
ومكان؟ھل ما زلتم في شك من ذلك؟ أما قرأتم ھذا الحوار الذي دار بين اليھود وبين "بيالطوس
البنطي "،قُبَيل محاكمة المسيح..؟
بيالطوس :وأي شرعمل؟
الجميع :ليصلب  ،ليصلب
)فلما رأي بيالطوس أنه ال ينفع شيئا ،أخذ ماء ،وغسل يديه قدام الجميع(
وقال بيالطوس :إني برئ من دم ھذا البار ،أبصروا أنتم
الجميع :دمه علينا وعلى أوالدنا.

فھذا بيالطوس غسل يديه من دم المسيح ،لئال يلطخھا بالدم البرئ ،في حين كان جميع المجتمعين
يقولون " :دمه علينا وعلى أوالدنا"] إنجيل متى ،إصحاح (26-20)27 ،بتصرف[.
وال شك أن المسيحيين قد قرأوا في إنجيلھم ھذا الحوار المأساوي الذي دار بين المسيح ومن أرادوا
صلبه قبيل تنفيذ عملية الصلب ھذه -حسب زعم اإلنجيل.
اليھود :أبونا إبراھيم.
المسيح :لو كنتم أوالد إبراھيم ،لكنتم تعلمون أعمال إبراھيم ،ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوني ،وأنا
إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من ﷲ ،ھذا لم يعمله إبراھيم ،أنتم تعملون أعمال أبيكم.
اليھود :إننا لم نولد من زنى ،لنا أب واحد ،ھو ﷲ.
المسيح :لو كان ﷲ أباكم لكنتم تحبونني ،ألني خرجت من قبل ﷲ وأتيت  ،ألني لم آت من نفسي ،بل
ذاك أرسلني ،لماذا ال تفھمون كالمي؟ ألنكم ال تقدرون أن تسمعوا قولي ،أنتم من أب ھو إبليس،
وشھوات أبيكم تريدون أن تعملوا ،ذاك كان قتاال للناس من البدء ،ولم يثبت في الحق ،ألنه ليس فيه
حق ،متى تكلم بالكذب فإنه يتكلم مما له ،ألنه كذاب وأبو الكذاب ،وأما أنا فألني أقول الحق ،لستم
تؤمنون بي ،من منكم يبكي على خطيئته؟ فإن كنت أقول الحق ،فلماذا
لستم تؤمنون بي؟ الذي من ﷲ يسمع كالم ﷲ.
اليھود :ألسنا نقول حسنا؟ إنك سامري  ،وبك شيطان.
المسيح :أنا ليس بي شيطان ،لكني أكرم أبي،وأنتم تھينونني ،أنا لست أطلب مجدي ،يوجد
من يطلب ويدين ،الحق الحق أقول لكم ،إن كان أحد يحفظ كالمي ،فلن يرى الموت إلى األبد.
اليھود :اآلن علمنا أن بك شيطانا ،قد مات إبراھيم واألنبياء  ،وأنت تقول إن كل واحد يحفظ كالمي،
فلن يذوق الموت إلى األبد ،ألعلك أعظم من أبينا إبراھيم الذي مات واألنبياء الذين ماتوا؟ من تجعل
نفسك؟
المسيح :إن كنت أمجد نفسي  ،فليس مجدي شيئا ...إبي ھو الذي يمجدني ،الذي تقولون أنتم إنه إلھكم،
وليس تعرفونه ،وأما أنا فأعرفه ،وإن قلت إني لست أعرفه أكن مثلكم كاذبا ،لكنني أعرفه وأحفظ
قوله.
أبوكم إبراھيم تھلل بأن يرى يومي،فرأى وفرح.
اليھود :ليس لك خمسون سنة بعد ،أفرأيت إبراھيم؟
المسيح :الحق ،الحق ،أقول لكم قبل أن يكون إبراھيم أنا كائن.
تقول الرواية :لقد رفعوا حجارة ورجموه بھا ،ثم بعد ذلك صلبوه ] .إنجيل يوحنا ،إصحاح-38)8 ،
) [(4زعموا!!(
فھذا الذي فعله ھؤالء األبرياء !! فھل تريدون المزيد؟

وأنا أعلم -وأيم ﷲ  -أن المسيح لم يصلب ،ولكني أوقن وﷲ لو لم يرفعه ﷲ إليه لصلبه اليھود ،ما
يتورعون من ذلك ،ووﷲ لو استطاعوا صلبه وقتله أكثر من مرة لفعلوا ،وليس ھذا مع المسيح فقط،
بل ومع كل األنبياء ،وسائر الصلحاء ،والمصلحين والمقسطين ،وصدق ربنا العظيم ،القائل في قرآنه
الكريم { :أفكلما جاءكم رسول بما ال تھوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون} ] سورة البقرة:
[.87
{إن الذين يكفرون بآيات ﷲ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرھم بعذاب
أليم ] }...سورة آل عمران[.21 :

إنھم ما قتلوا المسيح ألن ﷲ نجاه ،وألنه رفعه إليه ،ولكن القتل والصلب وقع على شبه المسيح ،كما
قال تعالى { :وقولھم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول ﷲ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لھم} ] سورة
النساء [.157 :ألقى ﷲ شبه المسيح على "يھوذا األسخريوطي" ،زعيم الطائفة التي تطارد المسيح
فقتلوه وصلبوه وعذبوه،ومع ذلك فنحن ال نبرئھم من دم المسيح كما فعلت الكنائس المسيحية ،ألن
قوانين العقوبات تقول :إنه إذا ترصد شخص لقتل آخر ووضع الرصاصة في بندقيته وصوبھا إليه
ليقتله فقتل غيره بدال منه ...فإنه حقيقة ما قتل من يقصد قتله ولكنه قاتل بالعمد وبسق اإلصرار،
وبإزھاق روح  ] ..اليھود في القرآن الكريم ،تأليف :الشيخ صالح أبو إسماعيل ،صـ  ،38بتصرف،
ط /جمعية الشيخ عبد ﷲ النوري الخيرية الكويت  ،الثانية 1410 ،ھـ/ 1990م[.
إن المسيح جاء ليكشف تعاليم اليھود الشريرة ،ويطردھم من الھيكل الذي دنسوه ،ولھذا فإنھم لميعفوا عنه.
إن قرار التبرئة ھذا كان قراراً سياسيا ،اقتضاه قيام إسرائيل وخروج اليھود علنا إلى مسرحالسياسة العالمية.
فھل رفع المسيحيون على اليھود قضية يطالبونھم فيھا بدم المسيح ،حتى يطلب ھؤالء منھم براءتھم
من دمه؟
إن اإلجابة على السؤال تفسر لماذا ألح اليھود على الفاتيكان بإصدار القرار ،وفي ھذا الوقت
بالذات!! ] القوى الخفية ،صـ 94 ،92بتصرف[.
موقف اإلسالم من نھاية المسيح عليه السالم :
في الوقت الذي أجمع اليھود والنصاري علي قتل المسيح وصلبه  ،وراحت األناجيل  ،التي بأيدي
القوم تقرر وتصور نھاية المسيح  ،والتي أصبحت عقيدة لھم وأساسا من أسس المسيحية علي
اختالف طوائفھا ،فإن للقرآن الكريم موقفا آخر من نھاية المسيح -عليه السالم  -نوجزه إتماما للفائدة،
كما لخصه ربنا سبحانه في قوله }وقولھم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول ﷲ وما قتلوه وماصلبوه
ولكن شبه لھم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالھم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه ﷲ إليه
وكان ﷲ عزيزا حكيما{ ] سورة النساء[157 :

قال ابن كثير رحمه ﷲ  :قال تعالي وھو أصدق القائلين ورب العالمين والمطلع علي السرائر
والضمائر ،الذي يعلم السر في السموات واألرض  ،والعالم بما كان وما يكون ومالم يكن لو كان
كيف يكون { :وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لھم} أي رأوا شبھه فظنوه إياه  ،ولھذا قال  ":وإن الذين
اختلفوا فيه لفي شك منه ما لھم به من علم إال اتباع الظن  ،يعني بذلك من ادعي أنه قتله من اليھود
ومن سلمه إليھم من النصاري  ،كلھم في شك من ذلك وحيرة وضالل وسعر  ،ولھذا قال  ":وما قتلوه
يقينا " أي وما قتلوه متيقنين أنه ھو ،بل شاكين متوھمين  ] .تفسير ابن كثير ،ج ،1صـ  [574وقال

في ذلك رحمه ﷲ  :فلما أحس بھم وأنه ال محالة من دخولھم عليه أوخروجه إليھم  ،قال ألصحابه :
أيكم يلقي عليه شبھي وھو رفيقي في الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب فيھم  ،فكأنه إستصغره عن ذلك ،
فأعادھا ثانية وثالثة  ،وكل ذلك ال ينتدب إال ذلك الشاب  ،فقال  :أنت ھو  ،وألقي ﷲ عليه شبه عيسى
حتى كأنه ھو  ،وفتحت دوزنة "فرجة" من سقف البيت  ،وأخذت عيسي  -عليه السالمِ -سنة من
النوم  ،فرفع إلي السماء وھو كذلك ،كما قال ﷲ تعالي  } :إذ قال ﷲ ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلي{ ]
سورة آل عمران[.55 :
فلما رفع خرج أولئك النفر ،فلما رأي أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسي فأخذوه في الليل وصلبوه
ووضعوا الشوك علي رأسه .
وأظھر اليھود أنھم سعوا في صلبه  ،وتبجحوا بذلك وسلم لھم طوائف من النصاري بذلك لجھلھم وقلة
عقلھم ،ماعدا من كان في البيت مع المسيح فإنھم شاھدوا رفعه  ،وأما الباقون فقد ظنوا كما ظن
اليھود أن المصلوب ھو المسيح ابن مريم ] .محاضرات في النصرانية ،للشيخ اإلمام أبو زھرة،
صـ ،24بتصرف[.
وبعض اآلثار تقول  :إن ﷲ ألقي شبه المسيح علي" يھوذا"  ،و"يھوذا" ھذا ھو" يھوذا
األسخريوطي" الذي تقول األناجيل عنه  :إنه ھو الذي وشى عليه ليرشد القابضين عليه  ،إذ كانوا ال
يعرفونه وقد كان أحد تالميذه المختارين في زعمھم ولقد وافق ھذا إنجيل برنابا موافقة تامة،
ففيه":ولما دنت الجنود مع يھوذا من المحل الذي كان فيه يسوع  ،سمع يسوع دنو جم غفير  ،فلذلك
انسحب إلي البيت خائفا  ،وكان األحد عشر نياما  ،فلما رأي ﷲ الخطر علي عبده ،أمر جبريل
وميكائيل وروفائيل وأدريل ] يريد إسرافيل وعزرائيل [ سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم  ،فجاء
المالئكة األطھار واخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب  ،فجعلوه ووضعوه في السماء
الثالثة في صحبة المالئكة التي تسبح ﷲ إلي األبد  ...ودخل "يھوذا" بعنف إلي الغرفة التي أصعد
منھا يسوع  ،وكان التالميذ كلھم نياما  ،فأتي ﷲ العجيب بأمر عجيب  ،فتغير "يھوذا" في النطق
وفي الوجه  ،فصار شبيھا بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع  ،أما ھو فبعد أن استيقظ أخذ يفتش
لينظر أين كان المعلم  ،لذلك تعجبنا  ،وأجبنا أنت يا سيدي معلمنا  ،أنسيتنا اآلن ....الخ " ] المرجع
السابق ،صـ  ،24بتصرف[.
إبطال دعوى صلب المسيح من اإلنجيل :
إن الذي يقرا قصة الصلب في األناجيل يالحظ أن الشخص الذي صلبته اليھود لم يكن عيسي  ،وذلك
لما يلي - :
1لم يكن " عيسي " معروفا بشخصه لدي رجال الشرطة  ،التي أمرت بالقبض عليه ولذا أخذوامعھم " يھوذا األسخريوطي" ليعينه لھم ،
2ثبت أن "يھوذا" ندم على استعداده لمعاونة الشرطة  ،في تعيين شخص عيسى من بين التالميذ ،ورد لھم المبلغ الذي أخذه منھم ،
1يحتمل بناء علي ھاتين المالحظتين  ،وھما مذكورتان في اإلنجيل نصا  ،أن يھوذا أدركته الندامةقبل وصوله مع رجال الشرطة إلي المكان الذي فيه عيسي مع تالميذه ،فعين لھم أحد التالميذ على
أنه "عيسى"  ،ولم ينكر التلميذ رغبة في إنقاذ معلمه  ،فأخذ وصلب ،
2أن اليھود قتلت رجال لم تعينه بإقرار اإلنجيل  ،ولم تعرفه إال بشھادة "يھوذا األسخريوطي"  ،أنهذلك المطلوب  ،وأما اإلنجيل فال دليل فيه صادق بتحقيق ذلك  ،وال خبر قاطع للحجة  ،كيف ال

ونصوص اإلنجيل  ،والكتب النصرانية  ،متضافرة دالة على عدم صلب"عيسى"-عليه السالم-
ووقوع الشبه على غيره ،وذلك من وجوه،منھا:
أ  -جاء في اإلنجيل أن المطلوب قد استسقي اليھود  ،فأعطوه خال ممزوجا بمرارة فذاقه ولم يشربه
فنادي ،إلھي إلھي  ،لم خذلتني .أو ] إيلي  ،إيلي  ،لم شبقتني [ ] إنجيل متى إصحاح[28 ،في الوقت
الذي صرحت فيه األناجيل بأن عيسى -عليه السالم  -كان يطوي أربعين يوما وليلة  ،ويقول للتالميذ
 :إن لي طعاما لستم تعرفونه  ،ومن يصبر علي العطش والجوع أربعين يوما وليلة كيف يطھر
الحاجة والمذلة والمھانة ألعدائه بسبب عطش يوم واحد !!
ھذا ال يفعله أدنى الناس  ،فكيف بخواص األنبياء؟ أو كيف بالرب تعالى -على ما تدعيه النصارى؟!!
فيكون حينئذ المدعي للعطش غيره يقينا  -وھو الذي شبه لھم .
ب -قوله  :إلھي إلھي لم خذلتني ؟ ھو كالم يقتضى عدم الرضا بالقضاء  ،وعدم التسليم ألمر ﷲ
تعالي  ،و"عيسى" -عليه السالم -منـزه عن ذلك  ،فيكون المصلوب غيره  ،ال سيما والنصاري
يقولون  :إن المسيح عليه السالم نزل ليؤثر العالم علي نفسه  ،ويخلصه من الشيطان ورجسه
فكيف يتفق ھذا مع ذلك ؟ وھو علي خالفه تماما ،
5جاء في التوراة أن إبراھيم وإسحاق ويعقوب وموسي وھارون عليھم السالم لما حضرھم الموت،كانوا مستبشرين بلقاء ربھم  ،فلم يجزعوا من الموت  ،ولم يھابوا مذاقه ولم يعيبوه مع أنھم عبيد ﷲ ،
والمسيح  ،بزعم النصاري  ،ابن ﷲ أو ھو الرب  ،فكان ينبغي أن يكون أثبت منھم  ،ولما لم يك
كذلك  ،دل علي أن المصلوب غيره .
6نطق اإلنجيل بأن عيسى  -عليه السالم  -نشأ بين ظھور اليھود  ،وكان معھم في مواسمھموأعيادھم وھياكلھم  ،يعظھم  ،ويعلمھم  ،ويناظرھم  ،ويعجبون من براعته وكثرة تحصيله حتى
كانوا ھم يقولون  :أليس ھذا ابن يوسف ؟ أليست أمه مريم ؟ فمن أين له ھذه الحكمة ؟
وإذا كان كذلك غاية في الشھرة والمعرفة عندھم  ،فلم نص اإلنجيل علي أنھم وقتما أرادوا القبض
عليه لم يحققوه  ،حتي دفعوا ألحد تالميذه  ،وھو يھوذ ثالثين درھما ليدلھم عليه ؟ فلما قبله لھم ،
وھي العالمة المتعارف عليھا أمسكوه وربطوه وتركه التالميذ وھربوا  ،وتبعه " بطرس " من بعيد،
فقال له رئيس الكھنة :أستحلفك با الحي أن تقول لنا :ھل أنت المسيح ابن ﷲ؟ فقال له المسيح  :أنت
قلت ذلك !! ] انظر إنجيل متى ،إصحاح[.26 ،
تري ھل يمكن أن تلتبس شخصية المسيح علي رئيس الكھنة والجمع الكبير حتى يستحلفه باسم ﷲ
الحي  ...ھل أنت المسيح ؟ فيقول له  :أنت تقول ؟ !!
7وھذا يؤكد لنا أن المصلوب ليس عيسى ،وإنما غيره يقينا ،ألقي عليه شبه عيسى ،حتي صارالناس في شك منه  ،فالشبه شبه عيسى  ،ولكن الدالئل واألحوال تؤكد أنه غير عيسى  -عليه السالم -
لذلك سأل كبير الكھنة ذلك المصلوب! ھل أنت المسيح؟
8وليس ھذا فقط ،بل شك فيه كل تالمذته ،وأنكره أحب التالميذإليه.وفي اإلنجيل أيضا" :أن يسوع كان مع تالميذه بالبستان ،فجاء اليھود في طلبه فخرج إليھم ،وقال
لھم :من تريدون؟ قالوا :يسوع ،وقد خفى شخصه عنھم ،ففعل ذلك مرتين] إنجيل يوحنا[.

وفي إنجيل متى ":بينما التالميذ يأكلون طعاما مع يسوع قال" :كلكم تشكون في ھذه الليلة ،فإنه
مكتوب أني أضرب الراعي فتفترق الغنم ،فقال"بطرس" :فلو شك جميعھم ما أشك أنا ،فقال يسوع:
الحق أقول لك :إنك في ھذه الليلة تنكرني قبل أن يصيح الديك" وقد كان .فقد شھد عليھم بالشك ،بل
على خيارھم أو أخيرھم" بطرس" فإنه خليفته عليھم.
فقد انخرم حينئذ الوثوق بأقوال النصارى في صلب المسيح ،وجزم بإلقاء الشبه على غير "عيسى"
عليه السالم.
 .9ماالذي يمنع الشبه أو يحيله ،وﷲ عزوجل قادر على أن يجعل شبه "عيسى" -عليه السالم -علي
ذلك الخائن ،أو علي شيطان ،أو علي أي شيء ،وﷲ سبحانه وتعالي الذى جعل من عصا موسى حية
 ،قادر على أن يجعل إنسانا شبه إنسان ،فإذا كان ﷲ عزوجل خلق جميع ما للحية في عصاة موسى-
عليه السالم  -وھو أعظم من الشبه -فإن جعل حيوان يشبه حيوانا ،أقرب من جعل نبات يشبه حيوانا
وقلب العصا حية تسعى ،مما أجمع عليه اليھود والنصارى ،كما أجمعوا على جعل النار إلبراھيم
عليه السالم -بردا وسالما ،وعلى قلب الماء خمرا ،فإذا جوزوا مثل ھذا ،جوزوا-أيضا -إلقاء الشبه
من غير استحالة .وصدق ﷲ {في أي صورة ما شاء ركبك} ] سورة االنفطار[8:
10ولم يقع الشك من رئيس الكھنة فقط ،والمن تالميذ المسيح حتى "بطرس" فحسب  ،بل منجميع من كان في المشھد وحتى الذين اقتادوا عيسى لصلبه ،سألوه قائلين":إن كنت أنت المسيح فقل
لنا ؟ فقال لھم :إن قلت لكم ال تصدقوني ،وإن سألت ال تجيبوني وال تطلقونني ] .إنجيل لوقا،
إصحاح[(67) 22،
والمعنى واضح  :إن قلت لكم لست أنا المسيح ال تصدقونني ،وإن سألتكم بعدھا أن تطلقوا سراحي ال
تجيبون طلبي ،ويستحيل أن يكون المعنى :إن قلت لكم أنا المسيح ال تصدقوني ،ألنھم إذا كانوا ال
يصدقونه أنه المسيح فلم جاءوا به؟
فلم يبق إال المعنى الوحيد المعقول :وھو إن قلت لكم لست أنا المسيح ال تصدقوني وال تجيبونني إلى
ما أريد وال تطلقونني.
11بل في اإلنجيل ما يصرح بنجاة عيسى عليه السالم حتما ،ويؤكد إلقاء الشبه على غيره يقينا،وذلك في قوله":أقول لكم إنه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد  ،فيؤخذ الواحد ويترك
اآلخر" ].إنجيل لوقا ،إصحاح [(36-34) 17،أي التلميذ الخائن يؤخذ ،ويترك المسيح  ،بدليل ما جاء
في سفر األمثال "الشرير فدية للصديق"] سفر االمثال ،إصحاح [(18)21 ،يعني الخائن يصلب فدية
للصديق وھو المسيح.
ويقول سفر المزامير ":كثيرة ھي باليا الصديق ومن جميعھا ينجيه ﷲ ،يحفظ جميع عظامه واحد
منھا ال ينكسر  ،الشر يميت الشرير ،ومبغضو الصديق يعاقبون ،الرب نادى نفس عبده وكل من اتكل
عليه ال يعاقب ] ".مزمور  ،34عدد)[(18
وفي إنجيل يوحنا" فرفعوا حجارة ليرجموه  ،أما يسوع فاختفى وخرج من الھيكل مجتازا في
وسطھم ] ".إنجيل يوحنا ،إصحاح  [(59) 8فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من بين أيديھم ] ".إنجيل
يوحنا ،إصحاح[(36)1 ،
12وفي إنجيل متى" مكتوب أنه يوصى مالئكته بك فعلى أيديھم يحملونك لكي ال تصدم بحجررجلك"] إنجيل متى ،إصحاح  [(6)4 ،فكيف تكون الوصية للمالئكة حتى ال تصدم رجل المسيح
بحجر  ،ثم يترك للصلب والتعذيب واإلھانة؟!!

13وفي إنجيل يوحنا ":أرسل الفريسيون ورؤساء الكھنة خداما ليمسكوه ،فقال لھم يسوع أنا معكمزمانا يسيرا بعد ،ثم أمضى إلى الذي أرسلني  ،ستطلبونني وال تجدوني ،حيث أكون أنا ال تقدرون
أنتم أن تأتوا ،فقال اليھود فيما بينھم إلى أين ھذا مزمع أن يذھب حتى ال نجده نحن ،لعله مزمع أن
يذھب إلٮشتات اليونانيين ويعلم اليونايين ] .إنجيل يوحنا  ،إصحاح [(36-35)7 ،فما معنى ھذا القول
الذي قال المسيح ":ستطلبونني وال تجدوني ،وحيث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا؟!!
أال يعني ھذا أن مالئكة الرب حملته بعيدا إلى السماء في يوم الضيق ،ولم يتمكن منه الكھنة
والفريسيون بل إن الكھنة والفريسيين لم يروه أبدا  -ولم يروه  -بعد أن تركھم في الھيكل،كما قال لھم
في آخر لقاء عاصف معھم ":إنني أقول لكم ال ترونني من اآلن حتى تقولوا مبارك اآلتي باسم الرب
ثم خرج يسوع ومضى من الھيكل ] ".إنجيل متى ،إصحاح[(29)23 ،
14والمسيح نفسه ينفي عن نفسه فكرة القتل والصلب ينفيھا بكل قوة في مواضع كثيرة ،ويتوعدبالقتل والصلب بدال منه "يھوذا الخائن"بقوله :سقط في الھوة من صنع] إنجيل يوحنا[
وذلك ألن ":الرب قضاء أمضى :الشرير يعلق بعمل يديه ،المعلق على الخشبة ملعون من ﷲ"]
إنجيل يوحنا[بأي جنون وبأي حماقة لعنوا الناموس والمسيح"المسيح افتدانا من لعنة الناموس ،إذ
صار لعنة ألجلنا ألنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة"
نقول لھم :ألم تھتز عقولكم وقلوبكم ولو مرة واحدة ،فتكف عن لعنة الناموس والمسيح؟ ألم تسمعوا
يسوع يقول لكم  ":تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني ،أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد
منكم يعمل بالناموس لماذا تطلبون أن تقتلوني ] .إنجيل يوحنا ،إصحاح(19)7 ،
فارجعوا إلى الحق الذي جاء به المسيح ،فھو طريق الخالص الحقيقي ،ال ما أنتم عليه،وتذكروا قوله:
"اذھبوا وتعلموا ما ھو ،إني أريد رحمة ال ذبيحة"] إنجيل متى ،إصحاح [(13)9 ،
ومن ھنا نعلم أن ھذه األناجيل ليست قاطعة في صلبه ،بل فيھا اختالفات وشكوك كثيرة -كما قدمت
لك -وصدق ﷲ }وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لھم وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منه ما لھم به من علم إال
اتباع الظن وما قتلوه يقينا{ ] سورة النساء [ ،157:ا.ھـ
إبطال صلب المسيح عقال:
شيء عجيب أن يرتبط موضوع الصلب بتحقيق صفتي العدل والرحمة عز وجل ،فبمقتضىصفة العدل ،كان على ﷲ أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة التي ارتكبھا أبوھم وطرد بھا من الجنة
واستحق ھو وذريته البعد عن ﷲ ،وبمقتضى صفة الرحمة كان على ﷲ أن يغفر سيئات البشر ،ولم
يكن ھناك طريق للجمع بين العدل والرحمة إال بتوسط ابن ﷲ الوحيد الذي ھو إله مثله وقبوله أن
يظھر في شكل إنسان وأن يعيش كما يعيش اإلنسان ثم يصلب ظلما ليكفر عن خطيئة البشر!! ومن
أين وجبت المثلية لعيسى أو كيف كانت بنوته؟
لست أدري ما الذي حدا بالمسيحيين أن يصوروا نبيھم أو إلھھم ھذا التصوير البشع ،سيماواألناجيل قد ذكرت صورة مزرية لطريقة القبض على المسيح وصلبه
فأي عدل وأي رحمة في تعذيب غير مذنب وصلبه؟ قد يقولون إنه ھو الذي قبل ذلك ،ونقول لھم"إن من يقطع يده أو يعذب بدنه أو ينتحر  ،مذنب ولو كان يريد ذلك.
إذا كان المسيح ابن ﷲ فأين كانت عاطفة األبوه ،وأين كانت الرحمة حينما كان االبن الوحيد يالقيدون ذنب ألوان التعذيب والسخرية ثم الصلب مع دق المسامير في يديه؟

ما ھي صورة المسيحيين عن ﷲ )جل في عاله( الذي ال يرضى إال بأن ينـزل العذاب المھينباألبرياء ،والعھد في ﷲ الذي يسمونه األب ويطلقون عليه "ﷲ رحمة" أو "ﷲ محبة" أن يكون
واسع المغفرة كثير الرحمات؟
من ھذا الذي قيّد ﷲ "جل جالله" وجعل عليه أن يلزم العدل ،وأن يلزم الرحمة ،وأن يبحث عنطريق للتوفيق بينھما؟
ويدعي المسيحيون أن ذرية آدم لزمھم العقاب بسبب خطيئة أبيھم ،ففى أي شرع يلزم األحفادبأخطاء األجداد ،وبخاصة أن الكتاب المقدس ينص على أنه اليقتل اآلباء عن األوالد ،وال يقتل
األوالد عن اآلباء ،كل إنسان بخطيئته يقتل ] ".سفر التثنية[16:24 ،
وإذا كان صلب المسيح عمال تمثيليا على ھذا الوضع فلماذا يكره المسيحيون اليھود ويرونھم آثمينمعتدين على السيد المسيح؟وھم الذين حققوا مراد ﷲ لتحقيق عدله ورحمته!!
وھل كان نزول ابن ﷲ وصلبه للتكفير عن خطيئة البشر ضروريا أو كانت ھناك وسائل أخرى منالممكن أن يغفر ﷲ بھا خطيئة البشر؟
وما العمل في خطايا المستقبل؟وأين قرار ﷲ من عھد آدم إلى عھد عيسى؟وما التناسب بين خطيئة آدم وصلب المسيح ،إذا كانت العقوبة ال بد وأن تناسب الذنب؟وماذا عن الطوفان الذي ابتلع العصاة أيام نوح  -عليه السالم  -أال يكفي ذلك؟وإذا كان ذلك كذلك فما الذي صلب في المسيح ،آلناسوت أم الالھوت؟ ! أم أنه في األخيرانتقم من إنسان؟ أي من الجزء الناسوتي في عيسى ،وليس الالھوتي ،فلماذا لم يكن آدم إ ًذا؟!!
وإذا كان عيسى ولد بدون أب ليكون مطھراً من خطيئة أبيه "آدم" فھل لم يأخذ نصيبا من
الخطيئة عن طريق أمه مريم؟
ولماذا لم ينـزل ابن ﷲ مباشرة في مظھر إنسان دون أن يمر بدخول الرحم والوالدة؟وھل كان األنبياء جميعا قبل عيسى مدنسين خطاة بسبب خطيئة أبيھم آدم؟وھل كان ﷲ غاضبا أيضا؟ وكيف اختارھم مع ذلك لھداية البشر؟] المسيحية  ،د /أحمد شلبي ،صـ ،143-139بتصرف[.
ولما كان ﷲ على خشبة الصليب ،فمن الذي أمسك بالسموات واألرض؟وكيف أوجب اللعنة لنفسه ،وفي التوراة "ملعون ملعون من تعلق بالصليب"؟لماذا قتل اإلله األب اإلله االبن؟ عجبا له  :إنه المنتقم والمنتقم منه ،والمحقود والمحقود عليه ،وإنهالظالم وھو المظلوم!!

من القاتل ومن القتيل؟ أم أن األمر كما قال أحد المفكرين الفرنجة :خالصــة المسيحيـة"أن الـلـه قـتـل الـلـه إلرضـاء الـلـه!! ] قذائف الحق للشيخ الغزالي ،صـ  ،45-39بتصرف ،وبين
اإلسالم والمسيحية ،صـ  ،216-210بتصرف.والتعصب الصليبي ،د /
عمر عبد العزيز ،صـ  ،97-91بتصرف[.
وصدق من قال:
عجبا للمسيح بيـن النصارى ** وإلـى أي والد نسبـوه
أسلموه إلى اليھود وقــالوا**إنھم بعد قتلـه صـلبوه
وإذا كان ما يقولون حقــا**وصحيحا فأين كان أبوه
حين خلى ابنه رھين األعادي** أتراھم أرضوه أم أغضبوه
فلئن كـان راضيا بأذاھـم ** فاحمدوھم ألنھم عذبـوه
ولئن كان ساخطا فاتركـوه ** واعبدوھم ألنھم غلـبوه
]بين اإلسالم والمسيحية ،كتاب أبي عبيدة الخزرجي  ،تحقيق وتعليق ،د /شامة ،صـ[.146
ومن قال أيضا:
جاء المسيح من اإلله رسـوال ** فأبى أقـل العـالمين عقـوال
قوم رأوا بشرا كريما فادعـوا **  -من جھلھم با  -فيه حلوال
وعصابة ما صدقته وأكثـرت **باإلفـك والبھتـان فيه القيال
لم يأت فيه ُمفـرط ومفـرﱢط** بالحق ،تجريحـا وال تعديـال
فكأنما جاء المسـيح إليھـم ** ليـكذبوا التوراة واإلنـجيال
فاعجب ألمته التي قد صيرت ** تنـزيھـھا إللھھـا التنكيال
وإذا أراد ﷲ فتنـة معشــر** وأضلھم رأوا القبيـح جميـال
ھـم بجلوه بباطـل فـابتزه ** أعـداؤه بالبـاطل التبجيـال
وتقطعوا أمر العقـائد بينھم ** زمرا ،ألم تـرعقدھا محـلوال؟
ھو آدم في الفضل  ،إال أنـه **لم يعط حال النفخة التكميـال ]منظومة اإلمام األبوصيري في الرد
على النصارى واليھود ،تأليف وشرح الشيخ محمد بن سعيد بن حماد األبوصيري ،تحقيق الدكتور
أحمد حجازي السقا ،صـ  ، 7دار البيان ،ط /األولى1399 ،ھـ1979/م[.

وصدق من قال كذلك:
أعباد المسيح لنـا سـؤال** نريد جـوابه ممن وعـاه!
إذا مات اإلله بصنـع قوم ** أماتوه ،فمـا ھذا اإللـه؟
وھل أرضاه ما نالـوه منه؟** فبشراھم إذا نالوا رضـاه!
وإن سخط الذي فعلوه فيه** فقوتھـم إ ًذا أوھت قـواه!
وھل يبقي الوجود بال إلـه ** سميع يستجيب لمن دعـاه؟
وھل خلت الطباق السبع لما** ثوى تحت التراب،وقد عاله؟
وھل خلت العوالم من إلـه** يدبرھا وقد سـمرت يداه؟
وكيف تخلت األمـالك عنه ** بنصرھم  ،وقد سمعوا بكاه ؟
وكيف أطاقت الخشبات حمل **اإللـه الحق شد على قفاه ؟
وكيف دنا الحديد إليه حـتى ** يخـالـطه ،ويلحـقه أذاه ؟
وكيف تمكنت أيـدي عداه ** وطالت حيث قد صفعوا قفاه
وھـل عاد المسيح إلـى حياة **أم المحـيي لـه رب سواه ؟
ويـا عجبا لـقبر ضـم ربا** وأعجب منه بطن قد حـواه!
أقام ھناك تسعا مـن شھور** لدي الظلمات من حيض غداه!
وشق الفرج مولودا صـغيرا** ضعيفـا فاتـحا للثدى فاه !
ويأكـل ثم يشرب ثم يـأتي** بالزم ذلك  ،ھـل ھذا إله ؟
تعالى ﷲ عن إفك النصـارى** سيسـأل كلھم عـما افتراه!
أعبـاد الصليب ألي معـنى** يعظم أو يقبح مـن رمـاه؟
وھل تقضى العقول بغير كسر** وإحـراق له  ،ولمـن بغاه ؟
إذا ركب اإللـه عليه كـرھا** وقـد شـدت لتسمير يداه!
فذاك المـركب الملعون حقـا** فدسـه ،ال تبسـه إذ تـراه
يھـان عليه رب الخلق طـرا** وتعبده!! فإنـك مـن عداه
فإن عظمته مـن أجل أن قد** حوى رب العباد ،وقد عاله !

وقد فقد الصـليب فإن رأينا** له شكـال تذكرنـا سناه !
فھـال للقبور سجدت طـرا** لضم القبر ربك في حشـاه؟
فيا عبـد المسيح أفق فھـذا** بدايته  ،وھـذا منتھـاه!! ] إغاثة اللھفان من مصايد الشيطان البن القيم
الجوزية ،ج ،2صـ [.292-290
مطلب حول عقيدة اليھود في المسيح "المنتظر"
اليھود في انتظار دائم لظھور المسيح "المسيا المنتظر" الذي حين يأتى تطرح األرض فطيرا و
مالبس من الصوف و قمحا' حبه بقدر كالوى الثيران الكبيرة' و في ذلك الزمن ترجع السلطة لليھود'
وكل األمم تخدم ذلك المسيح و تخضع له' و في ذلك الوقت يكون لكل يھودى ألفان و ثمانمائة عبد
يخدمونه و ثالثمائة و عشرة تحت سلطته' لكن المسيح اليأتى إال بعد انقضاء حكم الخارجين عن دين
بنى إسرائيل".
و يوم الغفران ھو اليوم الذي يصلى فيه اليھود صالة يطلبون فيھا الغفران عن خطاياھم التىفعلوھا'واأليمان التى أدوھا زورا' و العھود التى تعھدوا بھا و لم يوفوا ..و من ھنا سھل عليھم
ارتكاب الخطايا' مھما بلغ تجاوزھا مادامت تعود عليھم أفرادا و جماعات بما ھو كسب لدنياھم ' إلى
أن تقوم دولتھم أو دولة المسيح' فال يكونون في حاجة إلى الخطايا' ألن كل شىء يأخذ طريقه
لصالحھم] .اليھود تاريخ وعقيدة ،صــ ،152-151بتصرف[.
و لقد كان اليھود ينتظرون المسيح المخلص الذي يخلصھم من العبودية بعد تشتتھم و يعيد إليھمملكھم الدنيوي ،فلما ظھر " يسوع" أو " عيسى" في صورة "قديس" وحاول تخليصھم روحيا و
خلقيا من شرورھم ،ولم يظھر في صورة ملك يعيد إليھم سلطانھم الدنيوي ،أنكروه و اضطھدوه ،و
حتى اآلن  ،و ھم ينتظرون المسيح المخلص في صورة ملك من نسل داود ،يخلصھم من االستعباد و
التشتت ،ولھذا لم يؤمن " أصحاب المصالح" بالسيد المسيح" عيسى ابن مريم" حين ظھوره ،على
الرغم من انطباق الصفات -التى بشر بھا األنبياء من قبله -عليه.
و ظلت الكتابات اليھودية على حالھا تدعو إلى ظھور "المسيح المنتظر" حتى أيامنا ھذه .
فاليھود القاطنون في حى "مياشعاريم" بالقدس  ،يعتبرون دولة إسرائيل ثمرة "الغطرسة اآلثمة "،
ألنھا قامت على يد نفر من الكافرين الذين حرفوا مشيئة ﷲ بعلمھم  ،و تطاولوا على وعد الرب ،بدال
من انتظار المسيح الموعود  ،فالمسيح المنتظر ھو وحده القادر على إقامة الدولة لتكون مملكة الكھنة
و القديسين .و اعتقاد سكان " مياشعاريم" ھؤالء ،إنما انطلقوا في معتقدھم ھذا عن إيمان صادق ،
أوحاه الكھان إليھم  ،و عمقوه في نفوسھم .و غيرھم من اليھود يلتقون معھم في المعتقد ،و ھو مجيئ
المسيح ،الذي لم يأت بعد ،وإن خالفوھم في جزئية إقامة الدولة قبل مجيئه ] .المرجع السابق ،صـ
 ،167-165بتصرف [.و في كتاب " قصة الحضارة" لـ " ول ديورانت" يتساءل مؤلف الكتاب  :إن
كان المسيح  -عليه السالم  -قد وجد حقا  .و يثير حول األناجيل مختلف الشبھات و يشكك في نسبه،
و في أنه ولد من عذراء  ،و ينكر كل معجزاته ،فينسبھا جميعا إلى الكذب والتلفيق ،أو يردھا إلى
خداع الحواس و الوھم ،أو ما سماه "العالج النفسي" و يتناول شخص "المسيح"  -عليه السالم-
وكلماته وروايات األناجيل بالسخرية ] .قصة الحضارة  ،ج ،11صـ ، 222-202بتصرف ،نقال عن
 :حصوننا مھددة من داخلھا ،د /محمد محمد حسين ،صـ  ،132-131بتصرف .ط/مؤسسة الرسالة،
الثانية1401 ،ھـ1983/م[ فما المسيح المنتظر :مسيا كلمة آرامية معناھا منتظر أو موعود ،و اليھود
منذ بدأ شتاتھم في األرض بالسبي البابلي حتى اليوم  ،و ھم ينتظرون مسيا" مسيحا" يخلصھم مما ھم
فيه من ذل و اضطھاد ،و حين جاء موسى بن ميمون  ،أدخل فكرة المسيح المنتظر في إطار العقائد

اليھودية  ،و ما يزال اليھود ينتظرون مسيحھم الموعود  ،ليتوج ملكا على جميع العالم  ،و يحكمه من
عاصمة مملكته في يھوذا.
بقى خيال مسيا يصاحب اليھود أينما حلوا ..فقد تحدثت عنه البروتوكوالت  ،ورأته خصما لعيسى ابن
مريم  ،و رآه "شھود يھوه" كامنا في الھيكل  ،أما أقطاب الصھيونية فقد رأوا أنفسھم نوابا عنه ،
يمھدون لقيام دولة له تستقبله ،و رآه "ھيرتزل" في منامه يقول :أعلن  ،أعلن أنى آت قريبا  ،و أما
"ابن غوريون" فإنه رآه درعا يدفع عن اليھود المحن و على كل ،فاليھود يرون مسياھم المسيح
الحقيقى ،الذي سوف يظھر على األرض  ،يوم أن تمتلئ األرض جورا و حروبا ،يخلص الناس من
أوضارھم و آثامھم ،فيستأصل جميع األديان  ،ما عدا الدين اليھودى ،و يحل كل الحكومات ،ما عدا
مملكة يھوذا  ،و عندھا يستريح رب األرباب ،رب إسرائيل بين خصومه ،و يعم العالم سالم  ،كما
يقول التلمود ،فينتھى بذلك بكاء رب الجنود و ندمه و أنينه ،لتفريط بحق شعبه المختار ،فتمطر
السماء فطيرا و مالبس صوفية مخيطة  ،و ھذه ھى الدينونة الكبرى في عرف اليھود ،و ال دينونة
بعدھا ،فالقيامة عند اليھود ھى قيام مملكة يھوذا ،و البعث ھو بعثھا من رقادھا  ،والجنة ھى التمتع
برؤية رايتھا مرفوعة  ،و رؤية أعدائھا مھزومين  ،واالستحواذ على أموالھم و ممتلكاتھم غنيمة لبنى
إسرائيل ،و النار ھى مناوئتھا ،فالدينونة الحقيقية في عرفھم إذن إنما ھى إدانة جميع شعوب األرض،
و االنتقام منھم ،ألنھم تسببوا في شتات بنى إسرائيل و اضطھادھم و ظلمھم ] .انظر بتوسع :القوى
الخفية،صـ  ،120-119والفكر الديني اليھودي د /حسن ظاظا ،صـ،128-98ط /بيروت ،الثانية،
1987م ،والموسوعة النقدية للفلسفة اليھودية ،د /عبد المنعم الحنفي ،صـ  ،225-224ط /دار
المسيرة ،بيروت ،ط/أولى1980 ،م[.
و ھذه جماعة "شھود يھوه" يتظاھرون أنھم رسل سالم ومحبة إال أنھم ينادون بأن "يھوه" سوف
يدمر جميع حكومات ھذا العالم الشرير ،عندما يظھر المسيح المنتظر .
و ھم يدعون بأنھم قد ذاقوا المر من الفاتيكان والنازية ،ولھذا فإنھم ينادون بتحويل فلسطين بكاملھا
إلى دولة يھودية  ،و يؤيدون الحركة الصھيونية التى تسعى إلى ذلك تأييدا سافرا ] .القوى الخفية،
صـ  ،154-153بتصرف[.
و ھذا الواقع خير دليل  ،فما يحدث اآلن في فلسطين زاد مما قالوه و خططوا له  ،و ھذا رئيس
الواليات المتحدة األمريكية ،يھنىء رئيس وزراء إسرائيل على ما حققوه في فلسطين  ،من قضاء
على اإلرھاب الفلسطيني و قد رشحوه ليكون رجل السالم !!
بعد أن قام بھذه المذابح  -خاصة في جينين -التى لم يسبق لھا مثيل في مذابحھم السابقة!!.
و يرجع ذلك المعتقد بسبب عنصرية اليھود  ،حيث زعم اليھود أنھم أفضل الشعوب واألجناس ،
لنصوص توراتية عندھم تقول" :أنا الرب الھكم الذي ميزكم عن الشعوب  ،تكونون لي قديسين، ،
ألني قدوس ،أنا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي .
إنك يا إسرائيل شعب مقدس للرب إلھك ،إياك قد اختار الرب إلھك لتكون له شعبا أخص من جميعالشعوب الذين على وجه األرض  ،ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق بكم الرب و
اختاركم ،ال ألنكم أقل من سائر الشعوب ،بل من محبة الرب إياكم  ،و حفظه القسم الذي أقسم
آلبائكم.
-و ما السبب في كون اليھود شعبا مختارا؟

ھناك عبارات اصطالحية يذكرھا اليھود للتعبير عن مصدر ھذا االختيار ،وھى عبارات تدعو
للسخرية و الضحك .فالباحث" "Arthur Hertzbergيقرر أنه في سيناء عندما تجلى ﷲ لموسى و
لبنى إسرائيل  ،تم زواج بين ﷲ و بين إسرائيل،و سجل عقد الزواج بينھما  ،و كانت السموات
واألرض شھودا لھذا العقد...
و يرى اليھود أن االمتياز الذي حصل عليه الشعب اليھودي ھو في الوقت نفسه مسئولية عليھم ،و
عدم رعايتھم ھذه المسئولية بأمانة وصدق جعلھم ھدفا لالنتقام ،و لذلك فإنھم يفسرون ما نزل بھم من
ضر بأنه عقاب لھم على عدم حملھم األمانة و عدم سير ھم بمقتضى ما منحوه من امتياز و تفوق ،و
يضيف مفكروھم -دفاعا عما أصابھم من ويالت  -أن اليھود لم يكونوا أكثر الناس خطايا ،و ال
أبعدھم عن الصواب  ،و لكن المصائب لحقت بھم أكثر من غيرھم  ،ألن اختيارھم و تفضيلھم على
سواھم  ،كان يحكم عليھم أن يكونوا أكثر طاعة و أكثر استجابة ،فلما عصوا كان عقابھم أقسى مما
نزل بسواھم على نفس العصيان".
و الصراع الذي وقع بين اليھودية والنازية إنما ھو صراع عنصري ،منشأه أن الصھيونية و النازية
تشتركان في ادعاء السيادة و االمتياز على البشر  ،فالنازبة أسست على أن األلمان عنصر ممتاز نقى
يسمو على كل عناصر البشر ،و ليس ھناك من يضاھيه رفعة و سموا ،و لما كانت ھذه المبادئ
نفسھا ھى مبادئ اليھود ،فإن صداما ضخما حدث بين الطائفتين  ،ألن كال منھما يدعى أنه أفضل من
اآلخر  ،و في مكان السيادة بالنسبة له.
ونتج من طبيعة االختيار عقيدة أخرى عند اليھود  ،ھى عقيدة المسيح المنتظر  ،فھذه جذوره
الفكرية ،فإن اليھود وجدوا أنفسھم الخيرة البشر كما زعموا ،والصفوة الخلق كما أملوا ،بل لم يجدوا
أنفسھم في نفس المكانة التى ينعم بھا اآلخرون  ،و إنما كانوا ھدفا للباليا و النكبات ،و من ھنا اتجه
مفكروھم في عصورھم المتأخرة إلى مخلص و منقذ ينتشلھم من ھذه الوھدة ،و يضعھم في المكانة
التى أرادواھا ،و أطلقوا على ھذا المخلص"المسيح المنتظر" و وصفوه بأنه رسول السماء ،والقائد
الذي سينال الشعب المختار بھديه و ارشاده و يستحق من سيادة و سؤدد.
و كلمة " المسيح" معناھا الممسوح "بزيت البركة" "ألنھم كانوا يمسحون به الملوك واألنبياء و
الكھنة والبطارقة .و كانوا في مبدأ األمر يرون المسيح ملكا فاتحا مظفرا من نسل داود ،يسمونه"ابن
ﷲ" و يعتقدون أنه سيجئ ليعيد مجد إسرائيل ،و يجمع أشتات اليھود بفلسطين ،و يجعل أحكام
التوراة نافذة المفعول ،و لكنھم أحيانا أطلقوا كلمة المسيح على من يعاقب أعداءھم و إن لم يكن من
نسل داود ،كما أطلقھا "أشعيا" على قورش" ،و لما طال انتظارھم للمسيح الفاتح الغازي ،و لم يجئ
فكروا أحيانا بأن يجئ المسيح مصلحا اجتماعيا عادال وديعا.
و ال يستبعد أن يكون "مسيا" الذي ھو "المسيح"يمثل المنقذ الذي ھتف به اليھود كلما ألمت بھم
النوائب ،و طالما ألمت بھم ھذه النوائب ،وبالغ اليھود في رسم الصورة التى أرادوھا للمسيح الذي
كانوا ينتظرونه ،فذكروا أن الناس في ظله لن يعيشوا وحدھم في العالم في سالم و سعادة  ،بل
يشاركھم في ذلك كل أنواع الحيوانات ،فالذئب يسالم الحمل ،والعجل يداعب األسد!!.
و يھيأ الرأى العام اليھودي لھذا المسيح ،و كان توقعه يتجدد كلما نزلت باليھود الباليا و المحن  ،و
ظھر "عيسى ابن مريم" و أعلن أنه المسيح الذي ينتظره اليھود ،و لكن أكثرية اليھود رفضوا ھذا
االدعاء  ،وقاوموا دعوة عيسى  ،و ألقوا القبض عليه  ،و حكموا عليه باإلعدام .و مرت فترة طويلة
دون أن يجيئ المسيح الذي ينتظره اليھود ،و انتھز بعض اليھود فرصة ھذا الترقب فادعى كل منھم
أنه المسيح ،و سجل التاريخ أخبارا لمسيح كاذب من حين إلى حين ،حفظ التاريخ منھم "أبو عيسى"
بأصفھان ،و"سبتاي زيفي" في سالونيك :ھذا وال يزال اليھود حتى اآلن ينتظرون المسيح(1).

الفصل الثاني :إيذاء اليھود للمسيحية
المبحث األول :جذور العداء اليھودي للمسيحية :
قال تعالى } :وقالت اليھود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليھود على شىء و ھم يتلون
الكتاب{ ] راجع بتوسع :اليھودية ،د/أحمد شلبي ،صـ[، 216-225

ليس من ريب أن اليھودية التلمودية فرضت نفسھا على المسيحية الغربية  .منذ وقت باكر ،عن
طريق التفسيرات التى قدمھا"بولس"  -اليھودي األصل -لتدميرھا من الداخل ،ثم كان الصراع بين
اليھودية و المسيحية بعد ذلك حتى استطاعت اليھودية التلمودية أن تحدث تلك الثغرة الضخمة في
الجدار العريض ] .المخططات التلمودية ،صـ  ،40-39بتصرف[.
إنه خالف عميق الجذور  ،و قد كان للقديس " بولس" الدور األكبر في احتواء المسيحية و إخراجھا
عن رسالتھا الحقة التى جاءت بھا و تبديل الناموس  ،و إدخال مفاھيم الصلب ،و الخطيئة ،و التثليث،
إليھا .كما قال بألوھية المسيح و ألوھية الروح القدس ،و اختراع قصة الفداء للتكفير عن خطيئة
البشر.
إنه "بولس" الذي طمس معالم رسالة المسيح و َغيّر المسيحية ليحاربھا من الداخل بسالح الھدم و
التدمير  ،متعاونا في ذلك مع أبناء دينه اليھود في القضاء عليھا .ولقد تعرض المسيحيون إلى جميع
أنواع العذاب و الظلم و القسوة و اإلبادة .
وقد بدأ اضطھاد المسيحية منذ عھد مبكر  ،و كان المسيح أحد ضحايا ھذا االضطھاد ،و قد نزل
بأتباعه في عھده و بعده ،مثل ما نزل به من العسف و الظلم ،و كان اليھود مصدر ھذه القسوة ،و
لكن المسيحية ثبتت في المعركة ،و انتصرت على دسائس اليھود و مؤامرتھم للقضاء عليھا في
مھدھا ،وبدأت تنتشر على الرغم من اليھود و غلبتھم على أمرھم ،و حينئذ تقدم أباطرة الرومان
الضطھاد المسيحية  ،وذلك ألن ھؤالء األباطرة كانوا ال يعرفون من أمر الدين الجديد إال أنه امتداد
لليھودية ،وكانت ھذه موضع كراھية من الوثنيين على غير ماجرى العرف من إباحة الحرية الدينية
لسكان اإلمبراطورية ،و ذلك ألن اليھودية أثارت بتعصبھا الحقد في القلوب ،و كان األباطرة -قبل
المسيح -يقومون بحماية السكان من ضراوة ھذا الحقد حتى إذا أحسوا بأنھا ستبدو في ثوب جديد ھو
"المسيحية"  ،و تجذب كثرة من األنصار الجدد ،يشيعون تعصبھا ،و يثيرون حقد الناس عليھا،
أخذوا في مقاومة تعاليمھا و اضطھاد أتباعھا ] .المسيحية ،د /أحمد شلبي ،صـ،72 ،71 ،57
بتصرف[.
ھذا وإن اليھودية لتنظر إلى المسيحية نظرة أشد عنفا ،تتمثل في وصف" كارل ماركس" للمسيحية ،
حين قال" :إنھا ديانة الكالب الذليلة الضائعة"] المخططات التلمودية ،صـ،62بتصرف [.و ما تزال
اليھودية منذ ظھور المسيحية و ھى في حرب معھا ] .المرجع السابق ،صـ[.60
و إن العداء الذي أضمرته اليھودية للمسيحية ظل مستحكما في نفوس اليھود منذ عشرين قرنا إلى
يومنا ھذا ،و ذلك بفعل الحقد اليھودي المبنى على التعاليم التلمودية التى حقرت المسيح و المسيحية،
و شنت عليھا حربا شعواء ،استخدمت فيھا شتى الوسائل الدنيئة المخربة ،و من أشد تلك الوسائل
خطورة ،تلك التى سعت إلى تخريب المسيحية من داخلھا ،و بذرت فيھا بذور ضعفھا و انحاللھا ،
بعد أن عجزت عن القضاء عليھا في الحرب السافرة ،و ال ينكر دور شاول اليھودي  -المدعو"بولس
الرسول" بعد ذلك -في ھذا الجانب .

وسنفرد الكالم عنه في بحث خاص به -الذي عجز عن القضاء على المسيحية ،فآثر االنتساب إليھاليعمل على تحقيق غايته من داخل المسيحية نفسھا.
و لم يكن "شاول" وحيدا في ھذا الميدان ،بل إن كثيرا من اليھود تظاھروا باعتناق المسيحية ،منذ
عصر اإلصالح الديني الذي ظھرت فيه آثار تعاليمھم و دسائسھم و فتنتھم.
وتظاھر اليھود باعتناق المسيحية كان و ال يزال سالحا خطيرا ،يستخدمونه للوصول إلى غايتھم
الرامية إلى ھدم األديان و التقاليد و األخالق.
فاليھودي الذي "يتعمد" ظاھرا و يحمل اسما مسيحيا ,ثم يلتحق في خدمة " " الكليروس" ،يستطيع
أن يعمل بحرية تامة على بث الفتن و الشكوك ،يحميه رداء الكھنوت المزيف ،و اليھودي الذي يعتنق
المسيحية كاذبا ،و يصل إلى مناصب الدولة العالية أو مناصب الجيش أو التعليم أو الفن ،يستطيع أن
يبث سمومه المخربة ،و ينفذ خطط اليھودية العالمية ،باالسم المسيحى الذي يحمله.
و دين اليھود وعاداتھم و أخالقھم تساعد ،بل تأمر بالتقية ،و أن يظھروا غير ما يبطنون ،إذا كان في
ذلك خدمة لدينھم و شعبھم ] .األفعى اليھودية ،صـ 52،53بتصرف[.
و نفاق اليھود أمر يضرب به المثل ،و قد طفح منھم مع الدعوة اإلسالمية في أول عھدھا،بعد ھجرة
النبي صلى ﷲ عيه و سلم إلى المدينة ،و إقامة دولة اإلسالم الفتية ،و إلى اآلن ".
ولكن غزو اليھود للديانة المسيحية أسھل عليھم من غزوھم لإلسالم ،ألن المسيح ظھر فيھم ،و ألن
الديانتين  :اليھودية والمسيحية ديانتان كھنوتيتان ،بمعنى أن للكھنة و رجال الدين فيھما التاج و
الصولجان ،ولقد حارب اليھود المسيح و دعوته ،كما حاربوا "محمدا -صلى ﷲ عليه و سلم "-و
دعوته ،و قد كان لھم عند ظھور المسيح شىء من النفوذ لدى والة الرومان مما حملھم على إغرائھم
بالمسيح فقام الرومان بتسليمھم إياه ،ليحاكموه في "السنھدرين".
وبقى اليھود يحاصرون دعوة المسيح ،ويالحقون دعاة المسيحية و معتنقيھا نيفا و ثالثة قرون ،كانوا
خاللھا يغرون أباطرة و والة الرومان بھم ،يقدمون لھم أجسادھم يصلبونھا على أخشاب أوثانھم ،أو
يلقون بھم إلى أشداق السباع و ھم على مدرجات مالھيھم يقھقھون .ويقول القديس باسيل -في القرن
الرابع الميالدي " :وكان الوثنيون و اليھود يقتتلون مع بعضھم فيما مضى ،أما اليوم فكالھما يحارب
المسيحية" ].القوى الخفية ،صـ  ،74-73بتصرف ،نقال عن :مؤامرة اليھود على المسيحية ،إميل
الخوري ،صـ [.31

التظاھر باعتناق المسيحية:
"وحين تخطت المسيحية النطاق الذي حاول اليھود أن يضربوه حولھا و انتشرت في العالم ،لجأ
اليھود كعادتھم -إلى ضربھا بعصا القوة الخفية من الداخل بالتظاھر باعتناقھا و تحويلھا عن مجراھا
الطبيعي ] .القوى الخفية ،صـ [.74
و من األمثلة على ذلك  -على المستوى الجماعى :-أنه في  13يناير سنة  1389م
كتب"شامور"حاخام يھود مدينة "أرل" من أعمال مقاطعة "بروفنس"بفرنسا ،إلى المجمع اليھودي
العالى في األستانة ،يستشيره في بعض المسائل الحرجة ،و منھا أن الفرنسيين في "أكس" و"أرل" و
"مرسيليا" يھددون معابد اليھود ،و طلب الحاخام رأى رؤسائه ،فأتاه الجواب التالي:

أيھا اإلخوة األعزاء بموسى :تلقينا كتابكم وفيه تطلعونا على ما تقاسونه من الھموم والباليا ،فكان
وقع الخبر ھذا شديد الوطأة علينا ،وإليكم رأي الحكام والربانيين:
بمقتضى قولكم :أن ملك فرنسا يجبركم أن تعتنقوا الدين المسيحى ،فاعتنقوه ألنه ال يسعكم أن
تقاوموا ،غير أنه يجب عليكم أن تبقوا شريعة موسى راسخة في قلوبكم.
بمقتضى قولكم أنھم يأمرونكم بالتجرد عن أمالككم فاجعلوا أوالدكم تجارًا ليتمكنوا رويدا رويدا من
تجريد المسيحيين من أمالكھم.
بمقتضى قولكم أنھم يتعدون على حياتكم ،فاجعلوا أوالدكم أطباء و صيادلة ليحرموا المسيحيين
حياتھم.
بمقتضى قولكم :أنھم يھدمون معابدكم ،فاجعلوا أوالدكم كھنة و اكليريكيين ليھدموا كنائسھم.
بمقتضى قولكم :أنھم يسومونكم تعديات أخرى كثيرة ،فاجعلوا أوالدكم وكالء دعاوى كتبة عدل،
وليتداخلو دائما في مسائل الحكومة ليخضعوا المسيحيين لنيركم ،فتستولوا على زمام السلطة العالمية.
و بذلك يتسنى لكم االنتقام.
سيروا بموجب أمرنا ھذا فتتعلموا باالختبار أنكم من ذلكم و ضعفكم تتوصلون إلى ذروة القمة والقوة
العظمة.
في  21نوفمبر  1489كاسلو التوقيعF .F.v.s.s. v
أمير اليھود "القسطنطينية"] حكومة العالم الخفية ،صـ  ،27 ،26األفعى اليھودية ،صـ ،55 ،54
والمخططات الماسونية العالمية ،صـ [.100-98
وھكذا بذر اليھود في المسيحية عوامل ضعفھا و خرابھا .وأفسد المتمسحون الجدد العقيدة المسيحية.
لقد علموا المسيحيين القسوة والوحشية  ،بأصولھا الواردة في التوراة التلمود .مع أن المسيحية -فيما
جاء به "عيسى" -عليه السالم-كانت متسامحة ،و فيھا "من ضربك على خدك األيمن فأدر له خدك
األيسر" ..و من سخرك ميال فامش معه ميلين" .و علموھم حب المال ،وحب المادة و تقديسھا ،بما
يتعارض مع تعاليم المسيحية و يناقضھا ،و التى فيھا"إن الغنى ال يدخل ملكوت السموات " وفيھا
"اعطوا ما لقيصر لقيصر ،و ما
".
وعلموھم الحقد و حب االنتقام ،مع أن المسيحية في حقيقتھا تدعو إلى المحبة و الخير و فيھا "أحبوا
أعداءكم ،أحسنوا إلى مبغضيكم".
لقد علموھم الجشع و الطمع و استعمال الربا و المضاربات التجارية غير الشريفة ،و أدخلوا فنون
تكديس المال وجمعه بالطرق غير المشروعة في الكنيسة نفسھا ،وفي أعلى ھيئة دينية مسيحية ،في
الصرح البابوى ،و لم تكن فكرة صكوك الغفران -و جعلھا وسيلة شرھة لجمع المال  -إال فتنة
يھودية ،لعبھا اليھود الخبثاء الذين اعتنقوا المسيحية كذبا ولبسوا مسوح الرھبان ،و شرعوا في رسم
خطط تخريبھا ،بعد أن أتيحت لھم فرصة تولى أعلى المناصب الكھنوتية المسيحية .و لم يكن من
المسيحية و تعاليمھا السامية أن يبيع البابا و رجاله المنتشرون في أنحاء أوربا "صكوك الغفران"،
كما تباع أسھم الشركات التجارية المساھمة أو كما تباع أوراق اليانصيب ،فصكوك الغفران ليست
سوى أسھم و مستندات مالية ،معجلة الثمن ،مؤجلة التسليم ،تباع في بورصة األطماع و الشھوات

والجشع ،إنھا لعبة يھودية لفساد الناس و إفسادھم ،ألن من اشترى الجنة بغفران ما تقدم من ذنبه و ما
تأخر ،ال يتورع عن ارتكاب أكبر المعاصى و الذنوب ،بما قدمت يداه من مال،ال من أعمال.
أو ليس اليھود ھم الذين بثوا في األديان عموما أنه على المرء أن يخطئ حتى يتمكن من طلب غفران
ﷲ  ] .القوى الخفية ،صـ  ،76 ،75بتصرف ،األفعى اليھودية ،صـ  ،55بتصرف ،والمسيحية
د/احمد شلبي ،صـ ،214 ،213بتصرف[.
وتبدو روح اليھودية التجارية البشعة المخربة واضحة حين نقرأ صيغة "صك الغفران" الذي كان
من أھم عوامل انقسام الكنيسة في القرن الخامس عشر ،يقول:
"ربنا يسوع المسيح يرحمك يا)..فالن(  ..و يحلل باستحقاقات آالمه الكلية القداسة ،و أنا بالسلطان
الرسولى المعطى لي أحلك من جميع القصاصات و األحكام و الطائالت الكنسية التى استوجبتھا ،و
أيضا من جميع اإلفراط و الخطايا و الذنوب التى ارتكبتھا مھما كانت عظيمة و فظيعة ،و من كل
علة ،و إن كانت محفوظة ألبينا األقدس البابا ،و الكرسي الرسولى ،و أمحو جميع أقذار الذنب و كل
عالمات المالمة التى ربما جلبتھا على نفسك في ھذه الفرصة ،و أرفع القصاصات التى كانت تلتزم
بمكابدتھا في المطھر ،و أردك حديثا إلى الشركة في أسرار الكنيسة ،و أقرنك في شركة القديسين ،و
أردك ثانية إلى الطھارة و البر الذين كانا لك عند معموديتك ،حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك
الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب و العقاب ،و يفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس
الفرح ،وإن لم تمت سنين طويلة فھذه النعمة تبقى غير متغيرة ،حتى تأتيك ساعتك األخيرة باسم اآلب
و االبن و الروح القدس"...
واستغل اليھود فساد الكنيسة وھم الذين وضعوا أصول ذلك الفساد ،وشرعوا في محاربة كنيسة
روما ،و إبراز العھد القديم الذي كان حتى آواخر القرن الرابع عشر حبيس األديرة و الصوامع ال
يطلع عليه إال قلة من رجال األكليروس الذين يعرفون العبرية و الالتينية.
كما تظاھرت جماعة"شھود يھوه" بالمسيحية ،فلبسوا مسوح الرھبان ،كما تظاھر الدوتمة باإلسالم،
فلبسوا العمامة و الجبة والقفطان ،بل ولبسوا أيضا مالبس الدراويش" ].حكومة العالم الخفية،
صـ 151بتصرف[.
وھكذا فإن جل المذاھب و الفرق المسيحية ما عدا الكاثوليكية واألرثوذكسية -قد نشأت في أحضان
اليھودية بفعل يھود متمسحين ،أو مسيحيين متھودين ،و كالھما يؤمن بالتوراة قبل اإلنجيل ،ھذا إذا
كان فيھم من يؤمن باإلنجيل حقيقة ] .القوى الخفية ،صـ 74بتصرف[.
واستشرى الصراع بين الكاثوليك و البروتستنت يغذيه مكر اليھود وخبثھم و عطفھم على
البروتستنت الذين آمنوا بنبوءات التوراة المزيفة و نشروھا ,وألحوا على مسيحي أوربا لتصديقھا،
ووقعت الحروب الدينية ،و عقدت محاكم التفتيش ،و دستورھا جميعا الروح التى تمليھا التوراة و
تعاليم اليھود التلمودية  ،وسالت دماء مئات األلوف من النصارى في حرب طاحنة ابتلعت أكثر من
نصف مليون مسيحي.
وابتعدت الكنيستان الكاثوليكية و البروتستنتية عن تعاليم المسيح السمحة ،و لعبت بھما أصابع اليھود
التى لو أزيلت لكان االختالف بين الكنيسيتين واھيا وطفيفا ال يستحق أن يراق في سبيله دم أى
مسيحي] .األفعى اليھودية،صـ [ 58و قد بينا أن اليھود عمدوا في أزمنة متصلة من التاريخ إلى
التظاھر باعتناق المسيحية من أجل محاربة المسيحية و المسيحيين في مأمنھم ،و اليھودي ال يغير
دينه أبدا مھما تظاھر بعكس ذلك ،واليھودي الذي ينبث في األوساط غير اليھودية يتظاھر دائما
باإللحاد ليشجع غيره على اإللحاد و التنكر لألديان ،بينما يظل في قرارة نفسه متدينا متعصبا لدينه .و

عندنا أحسن مثل على ھذه الخدعة اليھودية الماكرة  -على المستوى الفردى" -درزائيلى" أو اللورد
بيكونسفيلد" الذي تظاھر باعتناق المسيحية ،ووصل إلى منصب رئيس الوازرة البريطانية زمن
الملكة "فكتوريا" سنة  1875م ،و غرس في عھده جذور االستعمار البريطاني' ال لخدمة اإلنجليز و
المسيحية ،وإنما لخدمة اليھود و اليھودية و عمل طوال حياته على إحياء آمال الشعب اليھودي و
تجديد نشاطه و تقوية أحالمه ] .األفعى اليھودية ،صـ  60 ،59بتصرف[.
و أنقل للقارى رأى مؤرخ يھودي في مسألة إعتناق "دزرائيلى" المسيحية يقول:
" ..فإذا أراد اإلنسان سبر غور عواطف "بيكو نسفيلد" و جس نبض نزعاته و ميوله لمعرفة ما إذا
كان ھذا الرجل بقى يتغذى خفية بلبان عقيدته األولى  .و إذا كان اتخذ المسيحية ذريعة توصله
الكتساب المعالي و تسنم ذرا المجد ،و تحقيق المطامع الكبرى التى كان يصبو إليھا و ھو في ريعان
شبابه فعليه بمطالعة تاريخ حياته فھو المرجع الوحيد الذي ال يوارى و ال يداجى و ھو بمأمن من
الروح الحزبية و األغراض الدينية ،فالحوادث التى تخللت حياته أبانت لنا أن روح ھذا الرجل كانت
تحوم دائما حول اليھود،و تفيض بالعطف عليھم ،و كانت األوتار الحساسة الكامنة أبدا في مزاجه و
طبيعته تھتز لھم اھتزازا شديدا،و كان يرقب حركاتھم و سكناتھم في غدوه و رواحه ،إال أن ذلك ما
كان ليمنعه من تأدية فرائضه الدينية المسيحية ] .ليفي أبو عسل ،صـ  ،194بتصرف ,نقال عن
األفعى اليھودية صـ[60
وھذا اعتراف صريح من مفكر يھودي ،يثبت أن اليھودي حينما يتنصر تظل أعماله و عواطفه و
روحه مع اليھود ،و ال يمنع ذلك من أداء الفرائض المسيحية ،أى أنه يذھب كل يوم أحد إلى الكنيسة
و يتظاھر أنه يصلى صالة مسيحية"
و"دزرائيلي" ھذا ھو الذي قال عن شعبه اليھودي في مقال نشره بكتاب "حياة لورد جورج بنتنك
سنة 1852م " ما يلي " :شعب ﷲ يتعاون مع الكفرة الملحدين ،أمھر الناس في جمع المال يتحالفون
مع الشيوعيين ،الجنس المختار يصافح يد الجنس الواطي من حثاالت البشر في أوربا ،و كل ذلك من
أجل تحطيم المسيحية الناكرة للجميل و التى تدين لليھود حتى باسمھا ،و التى لم يعد باالمكان تحمل
طغيانھا "..
و عن اعتناق اليھود لدين غير دينھم ،قال البروفسور اليھودي الكبير"البرت انشتاين" في مجلة
"الكولير" األسبوعية ،عدد  28نوفمبر 1938م " :إن اليھودي الذي يغير دينه يظــل يھوديـا".
واعترف اليھودي "ماركيوس الرفاجي" من رومانيا ،في مقال نشره في يناير سنة 1928م ،بالتغلغل
اليھودي السري في الكنائس و المدارس المسيحية ،و قال مخاطبا الكفار )جنتايلز( أى المسيحيين" ،
إنكم تثيرون الضجة عن تغلغلنا في مسارحكم و في صناعة السينما ،و ھذا أمر نسلم به و تعترف ،و
لكن ما قيمة ذلك حين تقارنونه بسلطاتنا المذھلة في كنائسكم و مدارسكم و قوانينكم وحكوماتكم
وتفكيركم و ثقافتكم" ] األفعى اليھودية ،صـ ،62-60بتصرف[.
الحقد المكشوف :ولم يقتصر نشاط اليھود في حربھم للمسيحية على تغلغلھم السرى و اعتناق
المسيحية كذبا و رياء ،بل رافق ذلك عداء سافر وقح نظمته الماسونية بعد انتصارھا في الثورة
الفرنسية و تسلطھا على الحكومات األوربية العلمانية طوال القرن الثامن عشر و التاسع عشر و
العشرين ] .المرجع السابق ،صـ 64بتصرف[.
ويقول "شيريب سبيريد وفيتش" ":أى معتوھين أو مجرمين أولئك المسيحيين الذين يقبلون حكم
الملوك المسيحيين خدما لليھود".

و في كتاب " حقيقة بروتوكوالت صھيون" صور الكاتب "السالفي غويغورى بوستونيش" األفعى
الشيطانية الرمزية ،و قد أحاطت بأوربا ،فرأسھا في أوربا ،و نظرھا إلى القسطنطينية جنوبا ،وقد
طرد البطريرك عن القسطنطينية بعد إقامة دامت  1000سنة ،و لم يكن نجاح حركة األفعى
الشيطانية ألن تركيا يحكمھا العثمانيون ،و إنما يعود الفضل في نجاحھا إلى دكتاتور تركيا الفعلى
"مصطفى كمال" اليھودي المغولي.
كذلك فإن أميركا في خطر كبير ،وھى تواجه كارثة مؤكدة ،إال إذا نظرت إلى اليھود من خالل
الصورة التى وصفھم بھا المسيح.
إن أسوأ أنواع اليھود المغول تتدفق على الواليات المتحدة ليل نھار في كتل بشرية متتابعة .واليد
الخفية تساعد كل يھودي أو عميله ممن يعملون ضد تعاليم المسيح في أمريكا)مثل العقالنيين الذين
أسس مدرستھم الفكرية اليھودية )سبينوزا( و يعتبر فضحھم من األمور الخطرة ،لھذا ليس بمستغرب
أن يخفى أو يتجاھل رجال الدين و أساتذة الجامعات و الكتّاب و السياسيون الحقيقة فيسھمون في
تقوية "الجنون المزمن"  ] .حكومة العالم الخفية ،صـ ،45 -43بتصرف،و يقصد بالجنون المزمن
حالة أولئك الذين ال يعرفون ماھية الحكومة العالمية[.

المبحث الثاني :دور بولس في تغيير المسيحية.
من أھم معالم إيذاء اليھود للمسيح و دعوته "الدور الذي قام به بولس":
"حيث كان أفراد طائفة يسوع من الحواريين يقومون بالدعوة بعد عيسى -عليه والسالم -و يقومون
بمعجزات الشفاء من األمراض  ،و يدلون بالنبوءات ،و يرون الرؤى  ،فاجتذبت الطائفة عدداً من
المؤمنين يبعث على الدھشة ،ثم اعترف المجلس بھا آخر األمر باعتبارھا حركة يھودية أصيلة ،بناء
على طلب أحد البارزين من الفريسيين و اسمه "غما الئيل" )أعمال الرسل  34/5بتصرف( ،و
المؤكد أن تالميذ يسوع لم يكونوا يعتقدون أنھم قد أسسوا دينا جديدا ،بل و اصلوا حياتھم باعتبارھم
يھودا يقيمون الشعائر كاملة غير منقوصة ،و كانو يترددون على المعبد معا كل يوم للصالة ,و
أطلقوا على أنفسھم اسم "الفقراء" مثلما فعلت طائفة "قمران" ,فتنازلوا عن ممتلكاتھم و عاشوا حياة
جماعية ،يتوكلون فيھا -في رزق الكفاف -على الرب ،مثل طيور الجو و زنابق الحقل ،وكان ورعھم
ذا جاذبية شديدة ،وكان يحظى بإعجاب الكثيرين من زمالئھم اليھود ،كانوا يؤمنون بأن يسوع ال بد
أن يرجع عما قريب بمجد السماء ،و عندھا سيتضح للجميع أن مملكة ﷲ قد جاءت آخر األمر .
وقد أطلق على أتباع يسوع في أنطاكية اسم " المسيحيين " ألول مرة بسبب تأكيدھم أن يسوع ھو
المسيح ،أى الذي مسح عليه بالزيت المقدس  ،أو "المسيا" و التحق بالمسيحيين في أنطاكية  -في
نحو عام 40م يھودي من يھود الشتات ،كان أول األمر يبدى التعصب في معارضة الحركة المسيحية
 ،ولكنه اعتنق الدين الجديد على أثر رؤيا قاھرة ليسوع -كما أخبر أو زعم  -رأھا أثناء سفره إلى
دمشق لمواصلة اضطھاده للكنيسة ھناك ،أال و ھو "بولس الطوسوسى" الذي سرعان ما اصبح أحد
القادة المسيحيين ألنطاكية.
كان مفھومه للمسيحية يختلف اختالفا كامال عن مفھوم "أعمدة أورشيلم".
و على ندرة المعلومات المتوافرة عن بواكيرحياة "بولس" ،فيبدو أنه كان كأنما يبحث عن شىء
جديد  ،كان قد درس التوراة على أيدي "غماالئيل" و التحق بالطائفة الفريسية ]،أشھر فرق اليھود
انعزلوا عن الشعب واتخذوا معالم خاصة لسلوكھم ،يؤمنون بقدسية التوراة ،ويضيفون إليھا مكونات

التلمود من روايات شفوية ووصايا وتفاسير ،ويسمون أنفسھم األحبار أو الربانيين ،عاصروا المسيح
وعارضوه في كثير من مبادئ دعوته ،وأبرزھا قضية فصل الدين عن السياسة التي صرح بھا
المسيح ،استھوتھم الدنيا فأقبلوا على الشھوات واستنزاف أموال الناس فاختلت منزلتھم وتخلى عنھم
كثير من أتباعھم ،سماھم المسيح المرائين ،ويقولون بالمحافظة على الشريعة مع التقاليد اليھودية
المتوارثة من قبل األسر ،يؤمنون بالمسيح المخلص ،والبعث ،وقيامة األموات واليوم اآلخر.
وقال الشيخ عبد الوھاب النجار :كان بين اليھود قوم يقال لھم " الفريسيون" وحقيقة ھذا االسم أنھم
قوم تجردوا لطاعة ﷲ تعالى وملك عليھم حبه مشاعرھم  ،فتفرغوا للعبادة وانقطعوا عن العباد
وزھدوا في حطام الدنيا الفانية ،وأقبلوا بكليتھم على اآلخرة ،ولكنھم من قبل زمن المسيح عليه السالم
قد انحرفوا عن سنن أسالفھم ،وألھتھم الحياة الدنيا بزبرجھا وزخرفھا ،وأقبلوا على الشھوات
يستسرون بھا ،وھم في عملھم يراؤون الناس استدراجا لھم ليوقعوھم في مخالبھم ويبتزوا أموالھم،
فكان ظھورھم بمظھر الزھد شركا نصبوه لصيد الدرھم والدينار،
وكان ھناك الكتبة ومن وظائفھم الوعظ وكتابة الشريعة لمن يطلبھا وكانوا في شئونھم يشبھون
الفريسيين في تصيد أموال الناس  ،وكان ھناك الكھنة وخدمة الھيكل ،وكانوا قد صاروا إلى حال
رديئة ويحرفون كالم ﷲ ويتھالكون على الحطام الفاني= "،
=وفي قاموس الكتاب المقدس :وقبل بمعنى أنه صار ذا رأي وعلم باألمور ،فھو فارس أي عالم
باالمر وھم فوارس ،فريسي ،فريسيون ،الكلمة من اآلرامية ومعناھا )المنعزل( وھي إحدى فئات
اليھود الرئيسية الثالث التي كانت تناھض الفئتين األخرين  ،فئتي الصدوقيين واآلسينيين ،وكانت
أضيقھا رأيا وتعليما.
ويرجح أن يكون الفريسيون خلفاء الحسيديين المتظاھرين بالتقوى"القديسيين" المذكورين في
"المكابيين" والذين أشتركوا في الثورة المكابية ضد انطيوخوس ابيفانيس.
وقد ظھر الفريسيون باسمھم الخاص في عھد يوحنا ھركانوس ،وكان من تالمذتھم فتركھم والتحق
بالصدوقيين وسعى ابنه "اسكندرينايوس" من بعده إلى إبادتھم ،غير أن زوجته "الكساندره" التي
خلفته على العرش سنة 78ق.م .رعتھم فقوى نفوذھم على حياة اليھود الدينية وأصبحوا قادتھم في
األمور الدينية.
أما من حيث العقيدة فكانوا يقولون بالقدر ويجمعون بينه وبين إرادةاإلنسان الحرة ،وكانوا يؤمنون
بخلود النفس وقيامة الجسد ووجود األرواح ومكافأة اإلنسان ومعاقبته في اآلخرة ،بحسب صالح
حياته األرضية أو فسادھا غير أنھم حصروا الصالح في طاعة الناموس فجاءت ديانتھم ظاھرية
وليست قلبية داخلية ،وقالوا بوجود تقليد سماعي عن موسى تناقله الخلف عن السلف وزعموا أنه
معادل لشريعته المكتوبة سلطة أو أھم منھا ،فجاء تصريح المسيح بان اإلنسان ليس ملزما بھذا
التفليد.
وكان الفريسيون في أول عھدھم من أنبل الناس خلقا و أنقاھم دينا ،وقد القو أشد االضطھاد ،غير أنه
على مر الزمن دخل حزبھم من كانت أخالقھم دون ذلك  ،ففسد جھازھم واشتھر معظمھم بالرياء
والعجب  ،فتعرضوا عن استحقاق لالتتقاد الالذع والتوبيخ القاسي "فيوحنا المعمدان" دعاھم
والصدوقيين "أوالد األفاعي" كما وبخھم "السيد المسيح" بشدة على ريائھم وادعائھم البر كذبا
وتحميلھم الناس أثقال العرضيات دون االكتراث بجوھر الناموس .وكانت لھم يد بارزة في المؤامرة
على حياة المسيح.

ومع ھذا فكان في صفوفھم دوما أفراد مخلصون أخالقھم سامية منھم "بولس" في حياته األولى،
ومعلمه "غماالئيل".
]انظر في ھذا  :اليھودية ،د /أحمد شلبي ،صـ  ،233 -226والفكر الديني اليھودي ،د /حسن ظاظا،
صـ  ،213 -210وقصص األنبياء [للشيخ عبد الوھاب النجار،صـ  ،469وقاموس الكتاب المقدس،
صـ  .675 ،674ولكنه كان يحس أن التوراة تمثل عبئا مدمرا لحريته الشخصية ،و أنھا عجزت عن
توفير الخالص له أو السالم أو التوحيد مع ﷲ.
بل أصبح بولس يعتقد بعد الرؤيا التى رآھا في طريقه إلى دمشق أن يسوع قد حل محل التوراة
باعتباره التجلى األول في العالم ،إذ كانت وفاة يسوع و بعثه يمثالن فاتحة مرحلة جديدة في تاريخ
الخالص ،إذ أصبح من الممكن اآلن لليھودي و غير اليھودي الدخول علٮحد سواء في إسرائيل
الجديدة عن طريق طقوس التعميد التأھيلية ،والتي تستطيع ادماج كل منھما على حد سواء على
المستوى الروحي في المسيح ،و لم تكن ثمة حاجة بالمسيحيين إلى مراعاة قوانين الطعام ،أو إلى
االنفصال عن األمم األخرى ،أو إلى ممارسة الختان ،ألن ھذه جميعا كانت من سمات العھد القديم
الذي تجاوزه الزمن ،بعد أن أصبح كل من يعيش "في المسيح" من أبناء الرب و أطفال إبراھيم مھما
تكن أصولھم العرقية.
كانت إعادة تفسير بولس لسنن الدين تتضمن تنقيحا مذھال ،و قد تقبلھا الناس في الشتات ليس بسبب
إمكان إثبات صحتھا عقالنيا ،و ليس ألنھا كانت تتسق مع الحقائق التاريخية عن حياة يسوع و موته،
و لكن جاذبية نظرة "بولس" إلى "يسوع" كانت ترجع إلى تناغمھا تناغما عميقا مع التطورات
الدينية األخرى في العالم اليوناني الروماني في تلك الفترة.
و رأينا أيضا أن ھذا االتجاه كان قد بدأ ظھوره في اليھودية الفلسطينية ،فكان الفريسيون و طائفة
قمران يعتبرون أن رابطتھم الدينية بمثابة معبد جديد ،و كان المسيحيون آنذاك قد بدأوا االنتقال من
مرحلة المعبد إلى الرجل المقدس،وحلت محل طقوس الحج والتطھير القديمة طقوس مسيحية جديدة
تتمثل في اعتناق الدين ومراسم الدخول فيه ،و التوحد مع يسوع اإلنسان ،الذي اكتسب منزلة مقدسة
عندما رفعه ﷲ من الموتى.
و ھكذا يتجه"بولس" إلى تعليم المسيحيين أن يسوع ھو مركز الخالص  ،وأنه سوف يخلصھم ال من
العماء األولى بل من قوى الخطيئة و الموت و ھى القوى الشيطانية ] .القدس مدينة واحدة ،عقائد
ثالث ،تأليف كارين أرمستزونج  ،صـ  246-250بتصرف[.
فمن بولس؟ إنه صاحب  14رسالة من رسائل الرسل التي ھي )22رسالة( .
ولد بولس في طرسوس وتربى في أورشليم ،واسمه األصلي "شاؤل" واختلف في أمر جنسيته  ،ھل
ھو من الفريسيين الذين يقولون":إن ھناك قيامة يشاركون فيھا ملك المسيح في الدنيا ،أم ال؟ وھل ھو
من الرومان؟ أم من اليھود ،وإن كنا نرجح أنه من الفريسيين اليھود لقوله عن نفسه ":أنا يھودي
فريسى بن فريسى ،على رجاء قيامة األموات" ].أعمال الرسل  ،إصحاح  [23:6وأن ادعاءه
الرومانية كان حيلة لينجو بجلده ،وقد تم له ما أراد ،كما ذكر ذلك في سفر أعمال الرسل ،في آخر
اإلصحاح الثاني والعشرين.

قصة دخوله المسيحية:

كان بولس ھذا في صدر حياته من أشد أعداء المسيحية وأبلغھم كيدا لھا ،وأكثرھم إمعانا في أذي
معتنقيھا ،كما قال عن نفسه أيضا :سمعتم بسيرتي قبال في الديانة اليھودية ،أني كنت أضطھد كنيسة
ﷲ ,بإفراط وأتلفھا ،وكنت أتقدم في الديانة اليھودية على كثيرين من أترابي في جنسي ،إذ كنت أوفر
غيرة في تقليدات آبائي" ].غالطية[14، 13 :1 ،
ويقول لوقا عنه-في أعمال الرسل":وكان "شاؤل" راضيا بقتل المسيحيين  ،وكان يسطو على
الكنيسة ،ويدخل البيوت ويجر رجاال ونساءا ويسلمھم إلى السجن ولم يزل ينفث تھديدا وقتال على
تالميذ الرب  ،فتقدم إلى رئيس الكھنة وطلب منه رسائل إلى دمشق ،حتى إذا وجد أناسا في الطريق
رجاال أو نساءا يسوقھم موثقين إلى أورشليم" ].أعمال الرسل[2 ،1 :9 ،
ولكنه انتقل إلى المسيحية فجأة من غير تقدمات ،قدمت ذلك االنتقال  ،وال تمھيدات مھدت له  ،غير
أنه زعم أنه في ذھابه حدث أنه اقترب من دمشق ،فبغتة أبرق حوله نورمن السماء فسقط علٮاألرض
وسمع صوتا قائال له":شاول شاول لماذا تضطھدني؟ فقال :من أنت يا سيد؟ فقال الرب:أنا يسوع
الذي أنت تضطھده ،صعب عليك أن ترفس مناخس ،فقال وھو مرتعد ومتحير :يا رب ماذا تريد أن
أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل.
وفي لوقا:فقال له قم وكرز بالمسيحية ،وفي ختام ھذه القصة يقول لوقا جملة ذات بال  ،غيرت وجه
التاريخ ،وھي ":وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيحية أن ھذا ھو المسيح ابن ﷲ ] ".إعمال
الرسل ،إصحاح [ 60،6 -3 :9 ،ودخل بولس في المسيحية-وحاول ان يتصل بتالميذ المسيح،
ولكنھم أوجسوا منه خيفة ،ولم يصدقوا 'إيمانه-وحق لھم -ولكن شھد له "برنابا"فصدقه اآلخرون،
وإن كان "برنابا" لما عرف حقيقة امره ،تخلى عنه بعد أن ظھرت اتجاھاته،وانفض عنه فيمن
انفضوا"] المسيحية ،صـ ،106بتصرف [.ھذا  ...وفي حكاية إيمان "بولس" وقصة الرؤية التي رأھا
من االختالف بين اإلصحاحات ما يجعلھا باطلة كاذبة ] .إظھار الحق للشيخ رحمة ﷲ الھندي ،ج،1
صـ  ،128بتصرف ،ط /دار التراث العربي [.وبھذه الخطة الماكرة استطاع ھذا الرجل أن يحرف
في جوھر الديانة المسيحية ،دون أن يستطيع أحد معارضته ،ألنه زعم لھم أنه يتلقى التعاليم من
المسيح تلقيا إلھاميا روحيا ،وصدقوه في ذلك  ،وأدخل في المسيحية ما أدخل  ،وحرف فيھا ما
حرف ،وكاد لدين ﷲ أيما كيد ] .مكايد يھودية عبر التاريخ  ،عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ،صـ
[.،36 -34
ولقد تعجب دارسو األديان فقالوا :كيف ينتقل رجل من كفر بدين  ،مع اضطھاد أتباعه' إلى االعتقاد
الشديد به طفرة من غير سابق تمھيد ،ولو كان االنتقال مقصورا على مجرد االنتقال من الكفر إلى
اإليمان  -فإن لذلك نظائر وأشباھا -لزال العجب  ،ولكن العجب أن ينتقل شخص من الكفر المطلق
بدينه إلى الرسالة في الدين الذي كفر به ,فإن ذلك ليس له نظير ،ولم يعھد ذلك في أنبياء ورسل
قط!!.
وليذكر لنا المسيحيون مثاال على ذلك ،ليذكروا لنا رسوال بعث من غير أن يكون في حياته األولى
استعداد لتلقى الوحي ،وصفاء نفس يجعله أھال لإللھام ،وال يجعل االتھام والتكذيب يغلبان على
رسالته ،وأنه إذا لم يكن للرسالة إرھاصات قبل تلقيھا  ،ال يكون على األقل قبلھا ما ينافيھا ويناقضھا.
ولكن بولس-أبو العجب -استطاع أن يتغلب على ذلك العجب في عصره ،وأن يفرض على
المسيحيين آراءه من بعده ،وأن يحكم على نسيان العقل عندما يدرسون أقواله وآراءه وتعاليمه.
ومن يومھا استطاع بولس أن يفرض ما ارتآه على المسيحيين فيعتنقوه دينا ،ويتخذوا قوله حجة،
زاعمين أنه رسالة أرسل بھا حتى صارت المسيحية الحاضرة منسوبة إليه ،فھو المؤسس الحقيقي
لھا.

وقد ساعده على القيام بدوره عدة صفات امتاز بھا ،ھي:
1أنه كان نشيطا دائم الحركة ،ذا قوى التكل ،وذا نفس ال تمل.2أنه كان المعيا شديد الذكاء ،بارع الحيلة ،قوى الفكر ،يدبر األمور لما يريدھا بدھاء األلمعي،وذكاء األروعي ،يسدد السھام لغاياته ومآربه فيصيد بھا.
3أنه كان شديد التأثر في نفوس الجماھير ،قوى السيطرة على أھوائھم  ،قديرا على انتزاع الثقة بهممن يتحدث إليه ] .محاضرات في النصرانية ،صـ 87-81بتصرف[.
وكان التحول الذي حدث لبولس وھو في طريقه إلى دمشق تحوال مثيرا ،وكان مثاال للمعنى الذي رآه
المسيحيون األوائل في اعتناق المسيحية ،كان يمثل انقالبا ،وقلبا للقيم المقدسة القديمة رأسا على
عقب  ،وھو ما بدأ الكثيرون يرون فيه وسيلة للتحرر.
ومنذ ھذه اللحظة أصبحت المسيحية ال تضرب بجذورھا في مكان معين.
وأصبح البطل الجديد للمسيحية ھو"بولس" الرحالة ،الذي ال يقيم في مدينة معينة في ھذا العالم  ،بل
يشار إليه دئما في صورة المسافر ،ومع ذلك فقد كان االنفصال عن أورشليم مؤلما.
ولقد وقع صدام مرير بين بولس والكنيسة األم بعد أن اكتشف "يعقوب"أن المسيحيين في أنطاكية
اليأكلون طعام اليھود الخاص ،ويختلطون دون قيود مع أبناء األمم األخرى ،وتوصل الطرفان إلى
حل وسط ،عين بموجبه "بولس" مسؤال عن البعثة لألمميين ] .القدس مدينة واحدة ،صـ251
بتصرف[.
لقد اقترح بولس صورة جديدة للسيد المسيح،وھي صورة قلبت الفكر الذي ينسب للمسيح ،لقد ترك
"بولس الرسول" ،عن المسيح رسما واضح القسمات وإن اختلفت ظاھرا عن رسم مسيح األناجيل،
فمسيح "بولس" ھو مسيح اإليمان أكثر منه مسيح التاريخ ,وال عجب فبولس الفيلسوف والالھوتي لم
ير المسيح في الجسد وال رافقه كباقي الرسل ،فمسيحه ھو ابن ﷲ ] ( روما ،23 -3 /8 :غالطية،
 [ .4:4له طبيعتان :إلھية وإنسانية ،تجسد واتخذ صورة عبد"] فيلبي [.7:2 :وتحدر من ذرية إبراھيم
حسب الجسد] غالطية [.5 :3 :ومات مصلوبا ،وقبر وقام من بين األموات ] .كورنثوس األولى:1 ،
 ،27 ،24وفيلبي  [.15نعم ذلك ھو مسيح بولس وليس عيسى ابن مريم عليه السالم ] .يسوع المسيح
األب بولس إلياس ،صـ ، 17-18نقال عن:المسيحية ،د /أحمد شلبي ،صـ  ،94-93بتصرف[ كيف
تعلم شاؤول المسيحية؟ أو من ھم أساتذته في المسيحية؟ إن شاؤل قد أعد لھذا السؤال إجابة شبيھة
بقضية دخوله المسيحية ،فھي إما أن تقبل وإما أن ترفض ولكنھا على كل حال ال تناقش ،قال:
أعرفكم  -أيھا األخوة ،-اإلنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان ،ألني لم أقبله من عند إنسان
وال علمته من إنسان ،بل بإعالن يسوع المسيح"] أعمال الرسل [27 -26 :9 ،وھكذا أخذ شاؤول
الذي أصبح يدعي "بولس"بعد دخوله المسيحية الزمام  ،فوه لم ير المسيح قط وال سمعه يتكلم ،ولكنه
قال بصلة مباشرة بينه وبين المسيح  ،صلة أدخلته المسيحسة وسكبت في نفسه تعاليم جديدة ،وبھذه
الدعوٮلم يعد ألحد الحق في أن يناضله فيما ينشره من تعاليم  ،مادام يقول إن ھذه التعاليم تلقاھا
مباشرةمن السيدالمسيح ,وراح "بولس" يعلم ديانة استمد لھا عناصرمن الثقافات األجنبية التي كان
بولس على علم واسع بھا.فأخذ يعلم الناس أن "عيسى" لم يكن المسيح الموعود فحسب ،بل إنه ابن
ﷲ نزل إلى األرض ليقدم نفسه قربانا ويصلب تكفيرا عن خطيئة لبشر ،فموته كان تضحية مثل
ممات الضحايا القديمة من اآللھة في أيام الحضارات البدائية من أجل خالص البشرية ] . .المسيحية،
صـ 101بتصرف[.

فما بشربه "عيسى" كان ميالدا جديدا للروح اإلنسانية ،أما ما البشر به بولس فكان الديانة القديمة
ديانة الكاھن والمذبح وسفك الدماء طلبا السترضاء اإللھة  ،كان "عيسى" في نظره "حمل عيد
الفصح" ،تلك الضحيةالبشرية المأثورة المبرأة من الدنس أو الخطيئة ،وقد أدخل "بولس" على ديانته
بعض تعاليم اليھود ليجذب أتباعا له من اليونان ،فبدأ يذيع أن "عيسى" منقذ ومخلص وسيد ،استطاع
الجنس البشري بواسطته أن ينال النجاة ،وھذه االصطالحات التي قال بھا بولس كانت شھيرة عند
كثير من الفرق ،فانحاز أتباعھا إلى ديانة بولس ،وعمد كذلك -ليرضى المثقفين اليونان -فاستعار من
فالسفة اليونان وبخاصة الفيلسوف""Philoفكرة اتصال اإلله باألرض عن طريق الكلمة ،أو ابن
اإلله أو الروح القدس ،من ھنا جعل "بولس" المسيحية دينا عالميا  ،وليس دينا لبني إسرائيل فقط،
وقال بالتثليث ،وتبع ذلك ألوھية المسيح وألوھية الروح القدس ،وجعل عيسى ابن ﷲ نزل ليضحى
بنفسه تكفيرا عن خطيئة البشر ،وقيامة عيسى من األموات وعودته ليجلس عن يمين أبيه كما كان من
قبل ليحكم ويدين البشر] ".راجع بتوسع :المرجع السابق ،صـ[. 114-98
لقد وصف بولس بأنه استھدف غاية اليھودية في الدخول إلى المسيحية ليحاربھا من الداخل بسالح
الھدم والتدمير ،متعاونا في ذلك مع أبناء دين اليھود في سبيل القضاء عليھا ] .المخططات التلمودية،
صـ[118
فبولس ھو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية السائدة ،وقد طور فكرة المسيح من الناحية الالھوتية
والناحية اإلنسانية ،وجعلھا تتناسب مع فكرة اإلنقاذ القديمة  ،فقدم آدابا مستحدثة في طابع قديم
مألوف ،وبھذا فصل دعوة عيسى عن اليھودية ،ولم ينفر "بولس" من الطقوس الوثنية ،بل على
العكس اقتبس كثيرا من ھذه الطقوس ليضمن نشر ديانته بين الوثنيين دون أن ينفروا منھا ،وليبعد
ديانته أيضا عن أن تذوب في اليھودية.
ومن الصور التي حقق بھا ھذا الغرض أن جعل عطلة األسبوع يوم األحد ،متبعا في ذلك تقاليد
" "Mithrasوأھمل يوم السبت وھو اليوم المقدس عند اليھود.
واقتبس بولس من الوثنيات كذلك أعياد رأس السنة ،وعيد القيامة  ،وعيد الغطاس  ،وأطلق عليھا
مسميات جديدة ،فعيد الربيع عند " "Ostaraأصبح عيدا لخروج عيسى من القبر"" Easter
وطقوس السر المقدس أخذت مكان معبد التضحية عند اليھود ،وعيسى أصبح "ابن ﷲ" حملت به أمه
العذراء حمال غير طبيعي ،واحتلت صورة العذراء والمسيح مكانا مقدسا احتلته قديما صورتا
حوروس وأوزيرس "" Hurus and osirisووضعتا في كل الكنائس وأما المعابد ذات األھمية
الكثيرة فكانت تذكارا لألحراش والغابات ذوات األشجار الكثيفة التي كانت مكانا للعبادة لدي األمم
القديمة.
تلك أمثلة مما اقتبسته المسيحية من الوثنية ،ولكن يجب أالننسى أنه على الرغم من كثرة ما أخذت
المسيحية من الوثنية لم تعد المسيحية وثنية في روحھا ،بل ظلت متمسكة بتحفظھا الديني الذي ورثته
من اليھود ،كما حافظت على ابتعادھا عن الناحية الجسمانية الشھوانية.
وقد ظلت المسيحية كذلك طالما كانت مضطھدة تحارب لتعيش ،فلما أصبحت أقوى من أعدائھا
تغيرت األحوال فقل صفاؤھا وضعف ،وظھرت بھا الفرق واألحزاب التي استقلت كل منھا بتنظيم
وأصبح رؤساؤھا رجال سياسة وقادة دينيين في نفس الوقت.
وعند نھاية القرن الثاني كان أتباع المسيحيةأكثرمن أتباع أي دين آخر ،وكان الرومان مع تسامحھم
تجاه كل األديان يضطھدون المسيحيين ألسباب ثالثة:

1اعتبرھم الرومان غير مخلصين للوطن لتنبئھم بسقوط اإلمبراطورية ،وألنھم امتنعوا عن الخدمةالعسكرية وعن شغل الوظائف.
2اعتبرھم الرومان غير متجاوبين مع االتجاه االجتماعى في االمبراطورية ،ألنھم لم يشتركوا فياألعياد العامة.
3اعتبرھم الرومان أميل للفجور وسوء األدب ،ألن أغلب األسر التي تنصرت كان مصيرھا الفرقةواالنحالل ] ".المسيحية ،د /أحمد شلبى ،صـ [،83-82
فمما الشك فيه أن بذور الضعف في المسيحية زرعھا -بحسب رأى كثير من العلماء -بولس )شاؤل(
الرسول ،يوم أن عجز عن القضاء على المسيحية فآثر االنتساب إليھا ليعمل على تحقيق غاية من
داخل المسيحية نفسھا ] .المرجع السابق[.57 ،
وھذا التحول الذي أعلنته المسيحية من التسامح والرضا بالضيم ،إلى الحقد والثأر يمثل التحول من
أفكار عيسى إلى أفكار بولس ] .المرجع السابق[. 72،
المبحث الثالث :إيذاء اليھود للمسيحيين:
إن إيذاء اليھود لم ينحصر في فساد المسيحية كدين ،حتى تعداه إلى إيذاء المسيحيين كشعوب ،فيما
قدروا عليه -بصورة أو أخرى ،عالنية مرة وفي الخفاء مرات ،وفي جانب الحروب حينا ،وفي السلم
أحيانا أخرى.
كما رأينا كيف كان اليھود من وراء الثورات والحروب في أوربا وأمريكا ،وال يزالون ،وإن ما حدث
في أمريكا بتاريخ 11سبتمبر ،سنة 2001م المسمى "باليوم األسود"في تاريخ أمريكا ،لن تبعد عنه
األصابع اليھودية بحال ليكون مقدمة لحرب عالمية ثالثة ،بدأت بأفغانستان.
وإن إيذاء اليھود للمسيحيين ليس مستنبطا من األحداث فحسب ،بل ھو مصرح به على لسان قادة
اليھود ،وإليك أمثلة على ذلك:
" ما قاله المفتش الروسي اليھودي"شارسكي"  Lunacharshyحين كان يقارن لطالبه بين العقيدة
الشيوعية والمسيحية ":نحن نكره المسيحية والمسيحيين ،حتى أحسن واحد فيھم يجب أن ننظر إليه
كأسوأ أعدائنا ،إنھم يعظون عن الرحمة ومحبة الجار ،وھي ضد مبادئنا وعكسھا تماما ،المحبة
المسيحية حجر عثرة في طريق الثورة ،لتسقط محبة الجيران ،نريد كراھية وحقدا ،علينا أن نتعلم
كيف نكره ونحقد ،وحينئذ فقط يمكننا السيطرة على العالم ".
وكتب الحاخام"ليون سبتز"في جريدة العبرى  1-مارس 1946م  ،يقول :بأن على اليھود أن يسحقوا
كل من يمقتھم وي ّكن لھم البغضاء ...عليھم أن يمألوا السجون بالمسيحيين الذين ال يحبونھم  ..عليھم
أن يمألوا مستشفيات المجانين بھؤالء المخبولين"......
وقال اليھودي "م.ليفي"  -سكرتير جمعية األحرار اليھود العالمية في كاليفورنيا -وھو يتحدث عن
المسيحية والمسيحيين في أغسطس 1946م :إن المسيحيين الخوارج الكفرة الذين يدعون بأنھم
أصحاب الحق األقدس ،قد ساروا في الطريق الخاطئ ،ونحن أصحاب العقيدة اليھودية قد جاھدنا
قرونا طويلة لندخل في عقول أولئك أن المسيح لم يوجد على سطح األرض إطالقا ،وأن قصة
العذراء كانت وستظل كاذبة ،وحين تتم لنا السلطة الكاملة في أمريكا ال بد من أن نضع نظاما جديدا

للتعليم نثبت فيه أن اإلله )يھوه(ھو الذي يجب أن يعبد ،وأن قصة المسيح زيف وبھتان ،وبھذا نمحو
المسيحية"...
وقال الحاخام"  ..." Benamozeghاليھودي اليقنع بھزيمة المسيحية  ،بل يريد تھويد أتباعھا ،إنه
يحطم العقيدتين الكاثوليكية والبروتستنتية ،إنه يثير الخالفات ويفرض إرادته على العالم من حيث
األخالق وأساليب الحياة ،يفرضھا على أولئك الذين قضى على عقائدھم ،إنه يعمل في سبيل ھدفه
األزلي ...محو دين المسيح"
وتستمر سياسة العداء اليھودي للمسيحية وللناس كافة على رغم كل الذي عملته الشعوب المسيحية
من أجل اليھود وأطماعھم ] !!.األفعى اليھودية ،صـ 67-65بتصرف [.لقد وقف الحاخام"عمانوئيل
رابينوفتش" بتاريخ  12يناير 1952م ليلقى خطابا خطيرا في مجلس الحاخامين المنعقد في
"بودابست" ،يعتبر امتدادا لمحاضر جلسات حكماء صھيون التلمودية ،فقال :لقد دعيتم إلى ھنا
للبحث وإعادة النظر في األھداف األولى لمنھاجنا الجديد  ،وكما تعلمون كنا قدرنا أنه ال بد من مرور
عشرين سنة لكي نھضم المنافع واألرباح التي جنيناھا من الحرب العالمية الثانية ،وقبل أن تقوم
الحرب الثالثة ،بيد أن نشاطنا وتأثيرنا في مختلف مجاالت الحياة عند "الجنتايلز" يدفعناإلى اإلسراع
بإعالن الحرب الثالثة ألنھا طريقنا إلى أھدافھا النھائية في حكم العالم ،ويومھا أعدكم أن كل يھودي
يصبح ملكا وكل من عدانا يكون أسيرا )تصفيق( ال بد أنكم تذكرون شركات الدعاية التي سخرناھا
منذ سنة 1930م لتحريك العداوة بين ألمانياوأمريكا ،وكيف ولدت تلك الخطة الحرب العالمية الثانية،
ونحن نسير اليوم على الخطة نفسھا لنثير العداوة بين روسيا وأمريكا ،ونجبر كافة الشعوب الصغيرة
على االنضمام ألحد الطرفين ..وستكون الحرب الثالثة أشد ھوال من الحروب الماضية ،وستبقى
إسرائيل محايدة بطبيعة الحال ،وبعد دمار وھالك الطرفين المتحاربين نبرز وسطاء للصلح
والتحكيم ،ونرسل ھيئات الرقابة إلى جميع البلدان المدمرة ،ونحكم الكرة األرضية بال رقيب وال
حسيب .....لن يبقى دين فوق األرض غير ديننا ،إذ بقاء األديان سيكون خطرا دائما لكيان حكمنا ،
نحن الروحانيين!!سنفني األديان ونظل محتفظين بديننا متمسكين بشعار قومنا الخالد وھوالشريعة
العبرانية الموروثة ومعتقداتھا التي ال تتبدل وال تمس ....وسوف نتشدد في قوانين الزواج لنحول
دون زواج اليھودي واليھودية من غير اليھود ..والبد من أن نقوم بإعدام عدد من كبار الرجال الذين
خدمونا في روسيا وأمريكا على السواء ،بموجب وثائق تدينھم  ...وقد نضطر للتضحية بعدد من
إخواننا اليھود كما فعلنا مع "ھتلر" ،وال بأس من تضحية بالجزء لينتصر الكل ،ونسود العالم بثمن
زھيد جدا...
وأصرح لكم أننا قد نستعمل مخترعات الرجل األبيض سالحا ضد أنفسھم ،ونستخدم أجھزة الدعاية
لتعكس رغبتنا ،ومصانعھم لتھئ اآلالت التدميرية التي يھلكون بھا أنفسھم  ...ارجعوا إلى بالدكم
بنشوة تصوركم يوم النصر الختامي ،وعاضدوا أثركم الطيب "إسرائيل " انتظارا لليوم الذي تظھر
فيه عظمتھا وتسطع نورا يضئ العالم ] "....الخطر المحيط باإلسالم  ،الجنرال جواد رفعت اتيلخان
ترجمة وھبي عز الدين ،صـ  ،277-273بغداد1965 /م ،ورسالة مصر عدد 1955-12-15م.نقال
عن:االفعي اليھودية ،صـ  [.68-67وقال قادة اليھود" :إن ھدفنا عظيم ومقدس  ،ونجاحه مؤكد،
فالكاثوليكية عدونا الدائم ،مطروحة أرضا ،وإصابة زعامتھا مميتة ،والشبكة التي ألقاھا اليھود على
األرض تتسع وتنتشر يوميا.
ولقد حان وقت جعل بيت المقدس مكان عبادة لكل األمم والشعوب ،وسترتفع راية التوحيد اليھودي
خفاقة في أكثر الشواطئ بعدا"
فلننتفع من كل الظروف ،قدرتنا عظيمة  ،فتعلموا استخدامھا من أجل ھدفنا .مم تخافون؟ اليوم الذي
يمتلك فيه أبناء إسرائيل كل ثروات العالم وموارده ليس ببعيد ] !!.حكومة العالم الخفية ،صـ169
بتصرف ،وانظر بتوسع :مكايد اليھودية،صـ" [.236 -218ھذا ،ولما اكتشف"لينكولن" مؤامراتھم،

وراقب خططھم ،قرروا اغتياله ،وتم بالفعل ،فكانت وفاة "لينكولن" كارثة للعالم المسيحي ،ولم يكن
في الواليات المتحدة من يحل محله ،وطفق اليھود مجددا ينصبون الشراك لثروات العالم ،بإتقانھم
الصنعة وحيلھم البارعة حتى يسيطروا سيطرة تامة على ثروات امريكا الھائلة ،ويستخدموھا إلفساد
الحضارة الحديثة ،فاليھود لن يترددوا في إغراق كل العالم المسيحي في حروب وفوضى ،حتى
تصبح األرض إرثا إلسرائيل ] .المرجع السابق ،صـ 182-181بتصرف [.وقد قامت الحرب األھلية
في أمريكا بتدبير من اليھود ومؤامراتھم ،ومقتل"ابراھام لينكولن" ،بطل الواليات المتحدة وقديسھا
القوى ،إنما رتبته اليد الخفية -كما علمت -والتي قتلت ستة من الرومانوفيين وعشرة ملوك وعددا من
الوزراء ،أدمي مقتلھم قلوب شعوبھم ويجب على األمة األمريكية أال تنس ھذا  ،إذا أرادت عن صدق
أن تمنع حربا أھلية جديدة وحربا عالمية أخرى تكونان أكثر مصيبة وأعظم خطرا عليھا " ،لم تدخل
)أمريكا( الحرب في 1917م إال ألن اليھود رغبوا في صنع "دميتھم" )عصبة األمم( والحصول
على فلسطين ،وقد تم ھذا ضد رغبة المسيح الذي حذر بأن "منزلكم اليھودي سيبقى مھجورا" ولما
كانت انكلترا على وشك أن تخسر الحرب قدم لھا اليھود مساعدة أمريكا بشرط أن تھبھم فلسطين،
وأجبرت انكلترا على الموافقة  .....وبفضل اليھود تحدت أمريكا أوامر المسيح ] .المرجع السابق،
صـ 185-182بتصرف [.لقد اتھم اللورد اكتون "اليد الخفية" بقوله :إنھم ضحوا بالحرية ولم يحققوا
المساواة ،استبدلوا حكم الملك بحكم الجمعية المطلق ،ولكن الجمعية نفسھا رھن إشارة اإلمبراطور
اليھودي السري ،ولم يكن الھجوم على الكنيسة خطأ فاضحا ال حاجة له ،وإنما كان ھدفا أساسيا لكل
ثورة ،فالثورة إحدى وسائل اليھود لتحطيم العالم المسيحي ] ".حكومة العالم الخفية ،صـ [.82وقال
"روبسبير" كلمة كلفته حياته ،حيث قال :إن الثورة الفرنسية ككل الثورات نظمھا "روتشيلد" ومولھا
ليقتل المسيحيين ويسلبھم ويحتفظ بكل ممالكھم"] المرجع السابق ،صـ [86وإن اليد الخفية التي
أضرمت النيران في فرنسا تفعل اآلن الشىء ذاته في الواليات المتحدة متبعة الطريقة ذاتھا بتھجير
اليھود إليھا ،لقد دفع "أمشيل" باآلالف إلى باريس مثل ما يدفع البالشفة اليھود يوميا إلى الواليات
المتحدة اآلن ،تحت ستار أنھم فرنسيون أو بروسيون أو بولنديون أو إيرلنديون ،ويشجعھم الرعاع
األغبياء الجشعون الذين ال يفھمون ،وليس عندھم ما يفقدون ،وعندما تغرق الواليات المتحدة في
الدماء ساعتھا ربما ظھر "روبسبير" أمريكي ،فيكتشف أن كل الثورات من صنع اليھود"] المرجع
السابق ،صـ 88-87بتصرف [.أقول  :وھل كانت أحداث  11سبتمبر ..بعيدة عن يد اليھود الخفية؟!!
يقول شيريب سبيريد وفيتش في كتابه" حكومة العالم الخفية -بعد أن ذكر كثيرا من أقوال الكتاب
والمؤرخين والزعماء" :وبعد كل ھذه البراھين أعتقد أنني كشفت النقاب عن ھذا العبقري والممول،
إنه "أمشيل روتشيلد" الذي استخدم ثروة"ھيسى -كاسيل"الضخمة لتدمير العالم المسيحي ،تماما كما
يفعل الباللشفة اليھود ،باستعمال كل مال يجدونه في تحطيم روسيا ،ثم تفجير أمريكا والعالم المسيحي
كله ،فحتى اليھودي "غومبيرز" يؤكد أن أصحاب البنوك اليھود يساعدون"البلشفية" بماليين
الدوالرات ] .المرجع السابق ،صـ ،90وانظر بتوسع :مكايد يھودية ،صـ  [.405-373ھذا  ...وفي
الختام نذكر بحقيقة قرآنية تصور لنا عالقة اليھود بالنصارى ،فيحكي القرآن الكريم لنا قصة أصحاب
األخدود،التي تصور لنا جريمة من أكبر جرائم اليھود وأبشعھا ضد النصارى ،والتي راح ضحيتھا
عشرات اآلالف من النصارى على يد "ذي نواس" حرقا ،سنة 524م ,فقد روي المؤرخون أن تبع
الخامس )ذا نواس( بلغه أن بنجران قوما من النصارى ،فسار إليھم بجنوده ،ثم دعاھم إلى اليھودية
وترك دين "عيسى ابن مريم" وخيرھم بين الدخول في اليھودية أو القتل ،فاختاروا القتل على مفارقة
دين عيسى عليه السالم فاشتد غضبه ،فأمر بخد األخدود لھم ثم مألھا بالنيران ،وأخذ يقذف بھم في
نيران األخدود ،فقتل منه بشرا كثيرا بلغوا قريبا من عشرين ألفا ،وتصور سورة البروج لنا ھذه
المأساة {قتل أصحاب األخدود.النار ذات الوقود .إذ ھم عليھا قعود .وھم على ما يفعلون بالمؤمنين
شھود} وورد في السنة الصحيحة ذكر أمرھم في صحيح مسلم عن صھيب رضي ﷲ عنه ] .الحديث
طويل ومذكور في صحيح مسلم بشرح النووي  ،ج ،6الجزء الثامن عشر ،كتاب الفتن ،باب قصة
أصحاب األخدود والساحر والراھب والغالم ،صـ  ،133 -130مكتبة الغزالي ،مؤسسة مناھل
العرفان  ،والحديث رقمه) (3005واآليات سورة البروج[. 4-7:

وبھذه النقول التي نقلناھا عن األناجيل وغيرھا ،التي تصور المعتقد الديني عن عالقة الشعب
اليھودي وجماعات إسرائيل بالسيد المسيح ،وكيف كانت مقدمات النھاية بالرفض والسخط ثم التمرد
والثورة على أسلوب الدعوة ومنھجھا وأدواتھا .حتى كانت ھذه النھاية التي تشكل مالمح العقيدة
الدينية لمسيحى العالم على اختالف مذاھبھم وأوضاع تدمغ الوجود اليھودي والتاريخ اليھودي بكل
غرائز القتل والتآمر والوشاية والرفض لقضايا العدل والحب واإلخاء التي كانت تموت دائما وأبدا
في بيئات إسرائيل ومناخھم قبل أن ترى النور.
وقول المسيح":الويل لي إن لم أبشر" كانت توضح دائما وأبدا العراقيل والتحديات ،حتى التنتشر
دعوة الحق والحياة على يد السيد المسيح ] .انظر" موجز الكمال المسيحي" لألب جيوفاني روس،
صادر عن المعھد الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة ،القاھرة عام1968م ،صـ [274ولقد كانت النيات
المبيتة بالغدر والخداع والوشاية في قلب المجتمع اإلسرائيلي سببا مباشرا وأصيال في أن تنتزع من
البقية الباقية من جماعات إسرائيل منذ عصر السيد المسيح كل معاني الرجاء في خير أو إصالح أو
عافية أو سالم ،لتوجه كل معاني الخير ومشاعر األمل والرجاء في قوم يعملون الحق ويغرسون
الكرم ويعطون الثمار ،كما عبر عنھم السيد المسيح حين كان يواجه الجمع المنافق من جماعات
إسرائيل  ،وحدثھم بما سيحل بجماعات إسرائيل لماھم عليه من الطبع الملتوى والخلق النھاز ،حيث
آثر عدم االفصاح والتعبير بالرمز عن طبيعة النھاية التي ستحل بجماعات إسرائيل من حرب وكساد
وبوار وسوء مصير.
لقد كانت الظروف العامة المحيطة بنھاية السيد المسيح ھي التأكيد والتدليل لكل المعاني التي ضرب
بھا السيد المسيح المثل حيث أدرك أنه ال أمل في توجيه القوم أو خلق معاني الخير أو تحريكھا أو
اشاعتھا في قلوبھم  ،فقال لھم في شبه تصريح رسمى ،لم يلجأ فيه إلى االفصاح تماما والتفصيل ،
وإنما آثر ھذا األسلوب الذي استشھد به كتعبير عن بداية النھاية الدينية واالجتماعية لكل خلق وكيان
ومقومات جماعات إسرائيل منذ ھذا الحديث الذي ساقه إليھم المعلم العظيم ،ومنذ ھذا الحديث وھو
شبه إعالن رسمي من جانبه -عليه السالم  -بينه وبين محدثيه من جماعات إسرائيل واليھود
وإقرارھم بما ضرب لھم به المثل الذي يؤكد نھاية وجودھم أو احتمال الخير والسالم بين صفوفھم.
أصبح من غير المعقول في دعوى الدين اليھودي فضال عن زيف السياسة أن يصبح في القوم من
يلوك بعد ذلك دعوى الوھم الذى يستبقى في القوم بقية من دين أو اجتماع أمة أو نظام حياة  ،فإن
مكونات العقيدة الدينية المسيحية تقف على ضوء آيات األناجيل في موقف رفض كامل لكل دعوى
الدين أو الجنس المدعاة في تاريخ جماعات إسرائيل  ،ولقد تحددت معالم الرفض المسيحي لكل
الوجود اإلسرائيلي بما يمثله من خلق أو دين قبل المرحلة التي تقص عنھا آيات األناجيل جحود القوم
ومطاردتھم للسيد المسيح حين قال لھم -فيما يرويه "متى "في اإلصحاح الحادي والعشرين....." :
كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة  ،وبني برجا ،وسلمه إلى كرامين
وسافر ولما قرب وقت اإلثمار ،أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا أثماره ،فأخذ الكرامون عبيده،
وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا  ،ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من األولين ففعلوا بھم
كذلك  ،فأخيرا أرسل ابنه إليھم قائال :يھابون ابني ،وأما الكرامون ،فلما رأوا االبن قالوا فيما بينھم:
ھذا ھو الوارث ،ھلموا نقتله ونأخذ ميراثه ،فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه ،فمتى جاء صاحب
الكرم ،ماذا يفعل بأولئك الكرامين ،قالوا له :أولئك األردياء يھلكھم ھالكا رديا ،ويسلم الكرم إلى
كرامين آخرين ويعطونه األثمار في أوقاتھا ،قال لھم يسوع أما قرأتم قط في الكتب  ،الحجر الذي
رفضه البناؤون ھو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب ،كان ھذا  ,وھو عجيب في أعيننا ،لذلك
أقول لكم إن ملكوت ﷲ ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أثماره ] ".إنجيل متى ،إصحاح-33)21 ،
[(44
وبھذه اآليات المعجزة التي ساقھا السيد المسيح في تقرير نھائي ،وضع به الختام والنھاية ألسطورة
الدعوى التي تلوك وتجتر الحديث المتعلق بالشعب اإلسرائيلي المدعى األبوة لساللة األنبياء،

والمتصور في إثم أنه يعبر عن القداسة الدينية  ،ھذه الدعاوي العنصرية التي يزيفھا التاريخ
اإلسرائيلي ضد الشعوب واألمم ويمثلھا القوم اإلسرائيليون كأسلوب حياة في محاوالت الستبقاء وھم
التشدق باألفضلية واالمتياز أو االختيار واالصطفاء  ،فإن المرحلة الخطيرة من عمر الوجود
اإلسرائيلي وھي المرحلة التي حاول فيھا السيد المسيح أن يؤصل ويخلق معا معاني الخير في قلوب
الذين سرقوا الحق وقتلوا أصحابه ،على حد ما ترمز إليه عبارات األناجيل فرفضوا الدعوة
وصاحبھا ،فكانت ھذه البشارة اإلنجيلية بھذاالتقرير الذي يجرد من جماعات إسرائيل حتى إمكانية
اجترار االدعاء المتعلق بالرسالة الدينية ووحى السماء ،ھذه المعاني التي كانوا يدعون تداولھا في
غير ما ارتباط بھا أو إخالص لھا ] .التاريخ اليھودي العام ،صـ  ،363 -361بتصرف[.
الخاتمة:
الحمد

وكفى ،وسالم على عباده الذين اصطفى)أما بعد(

فھا نحن بفضل ﷲ تعالى نصل إلى خاتمة ھذا البحث عن "التنظيمات اليھودية ودورھا في إيذاء
عيسى عليه السالم"
أوال :النتائج:
شر خلق ﷲ على اإلطالق ھم اليھود ،وھم أشد الناس عداوة ليس للذين آمنوا فحسب ،بل لكل
اإلنسانية ،وألنفسھم كذلك.
·والحق يقال :إن مفاھيم اليھود باطلة ،وأنانيتھم طاغية ،وطباعھم لئيمة ،وأخالقھم فاسدة ،وتعاليمھم
شريرة ،وعصبيتھم ذميمة  ،وقلوبھم قاسية ،واستباحتھم لقتل غيرھم شريعة مقررة ،وإھدار كرامته
مكرمة مسطرة ،وإفناء غيرھم أمور الزمة ،وحكمھم للعالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم،
تلك ھي الغاية المحترمة.
·اليھود بسبب ھذه األخالق المرذولة سلط ﷲ عليھم من يسومھم سوء العذاب إلى يوم القيامة ،ومن
يمزقھم كل ممزق ،كما أن ﷲ سلطھم على غيرھم ممن خالفوا شرعه ،وتركوا دينه ومنھجه ،فجعل
لھم الكرة عليھم ،فأذاقوا  -أيضا -غيرھم صنوف العذاب ،وألوان النكال ،وبالغ االضطھاد،بدءا
بالمسيح والمسيحية ،وختاما بالمسلمين ،وخاصة في فلسطين.
·يقول المؤرخ اليھودي يوسيفوس":التوجد أمة في األرض في كل أجيال التاريخ منذ بدء الخليقة
إلى اآلن تحملت ما تحمل بنو إسرائيل من الكوارث واآلالم  ،على أن ھذه الكوارث واآلالم لم تكن
إال من صنع بني إسرائيل أنفسھم.
·لقد اجتھد اليھود في القضاء على كل دين في األرض ،خاصة المسيحية واإلسالم ،وكما قال
البروتوكول الرابع عشر :حيث نمكن ألنفسنا فنكون سادة األرض لن نسمح بقيام دين غير ديننا،
ولھذا السبب يجب أن نحطم كل عقائد اإليمان ،وأن تكون النتيجة المؤقتة لھذا ھي إثمار الملحدين.
سيفضح فال سفتنا كل مساوئ الديانات األممية ،ولكن لن يحكم أحد على ديانتنا من وجھة نظرھم
الحقة ،إذ ال يستطيع أحد أبدا أن يعرفھا معرفة شاملة نافذة إال شعبنا ،الذى لن يخاطر بكشف
أسرارھا.
·لقد كان اليھود ،منذ ظھور موسى حتى ظھور المسيح يتذبذبون بين التوحيد والوثنية ،فما كانوا
يستمعون ألحد األنبياء فترة ،حتى يعودوا إلى صور من الوثنية ،بل ربما غرقوا في بحر وثني.

وألن اليھود يأكلون التراث أكال لما ،ويحبون المال حبا جما ،وحاربھم القرآن وحاربھم اإلنجيل
حربا الھوادة فيھا.
ولھذا اتخذوا من الجريمة والرذيلة واالستغالل حرفا احترفوھا على مدى التاريخ.
·إن عدو المسيحية اللدود ھو الصھيونية ،وإن أعداء المسيحية يزخرون بالحيوية ،وقد تجمعوا في
منظمات رھيبة نشطة ،تعمل حسب خطة محكمة ھدفھا إذالل المسيحية وإخضاعھا ،واسترقاق
البشرية لكي تعبد وتخدم يھوه.
ويھوه-إله اليھود -إله متعطش لشرب الدماء ،ليس الدماء الحيوانية فحسب ،بل والبشرية أيضا ولھذا
أمر شعبه المختار بإبادة كل حيوانات وسكان البالد التي يحتلونھا حربا.
·إن شر كتاب في الوجود ھو التلمود ،وقد أضفيت عليه صفة القداسة ،وكذا البروتوكوالت ،وماله
من أھمية في حياة اليھود ،لما له من خطورة في حياة األمم
·اليھود وإن لم يقتلوا عيسى عليه السالم ولم يصلبوه ،لكن ال تبرأ ساحتھم من اتھامھم بقتله عمدا مع
سبق اإلصرار ،وإن أخطأوا شخصه ،بمعجزة إلھية جعلت الشبيه يقوم مقامه ،وال جميل لھم في
ذلك!!
·ما أعجب أمر النصارى إذ زعموا الصلب وعظموه ،واخترعوا له األساطير وأضفوا عليه التقديس
بعجائب ال تتفق مع نقل وال عقل!!
·حرص اليھود من خالل تنظيماتھم على إفساد العالم للسيطرة عليه  ،وذلك بأمور كثيرة أھمھا:
القضاء على اإليمان با تعالى ،وإفساد الرأي العام ،واستنزاف جميع الثروات ،وإثارة الصراع بين
األمم  ،وفصل الدين عن الدولة ثم القضاء عليھما ،والدعوة إلى إشاعة اإلباحة الجنسية ،وھدم
األخالق ،وإدخال الشبھات والقول بالتطور ...الخ.
ثانيا :التوصيات
1العودة الصادقة إلى دين ﷲ الحق ،والنھوض باألمة اإلسالمية من جديد ،لمواجھة تلك التياراتالعاتية ،والمنظمات الشرسة .وذلك من خالل تربية األفراد واألسر والشعوب المسلمة على ھذا
الدين ،وإقامة المجتمع المسلم بكل مقوماته وخصائصه وصوال إلى الخالفة اإلسالمية  ،وإعادة
الكيان لألمة اإلسالمية ،وذلك يستلزم معرفة العدو وأساليبه ووسائله وأھدافه وغاياته.
مع إيجاد منھج إسالمي يواجه ھذا الخطر الداھم من كل ناحية.
2إن الھدف الذي يرمي إليه اليھود  ،واضح مكشوف ،وھوالقضاء على الدين بصفة عامة،واإلسالم والمسيحية بصفة خاصة ،وقد أوجد في المسيحية عوامل ھدمھا  ،بما ال يمكن دفعه أو منعه
اآلن ،أو إصالحه مستقبال ،ولكن اإلسالم دين ﷲ تعالى الذي تكفل ﷲ بحفظه وبقائه ،والمستقبل له
يقينا ،فينبغي أن نتمسك بالقرآن والسنة بمنھج السلف الصالح ،ألنه لن يصلح آخر ھذه األمة إال بما
صلح به أولھا"
3الدعوة إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف تحت راية إسالمية.4أضعف اإليمان أن نحذر أساليب اليھود ،وأن نقاطعھم اقتصاديا ،وأن نعاديھم سياسيا ،ونبديأسفنا عمليا على ما يحدث للمسلمين في كل الدنيا على يد اليھود ومن واالھم.

5إننا نريد أن نقف صفا واحدا  ،لتحديد قضايا األمة المصيرية ،ولمعرفة ھموم الدعوة الكبرى،ولتحقيق األھداف العظمى ،ولمواجھة العدو المشترك ،وللوقوف أمام قوى الشر المعادية لنا،
والمتربصة بنا .
إننا نريد تطبيق شريعتنا  ،وتحرير أرضنا ،واسترجاع مقدساتنا ونشر إسالمنا ،وعودة عزنا ومجدنا
 ،ولن نستطيع أن نفعل من ذلك شيئا نقدمه لديننا ونحن أمة مبعثرة القوى ،مشتتة الجنود ،موزعة
الجھود ،بأسھا بينھا شديد ،ال تبدئ وال تعيد ،مجدھا مفقود ،وكالمھا مردود ورأيھا غير سديد،
ويقضى األمر حين تغيب تيم** وال يستأذنون وھم شھود
وعلى األمة أن تتوكل على ﷲ وحده ،وأن تجعل الوالء فيه  ،وتعلم البراءة من أعدائه ،وھو سبحانه
الذي وعد بالنصر-مرتبطا بأسبابه-وﷲ إذا وعد وفى.
{ومن أوفى بعھده من ﷲ}] سورة التوبة[111 :؟ ال أحد ،وبا التوفيق.
{إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال با عليه توكلت وإليه أنيب} ] سورة ھود.[88 :
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