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ا ﺑﺪاع اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻮﻋﻲ
 The Qur’anic Creativity in Revealingواﻟﺘ ﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل
Jewish Political Methods of Falsifying Consciousness and
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زرؤم
.ا ﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎرف اﻟﻮﺣﻲ واﻟﻌﻠﻮم ا ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ا ﺳ ﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴ م
.ا ﺳﺘﺎذ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎرف اﻟﻮﺣﻲ واﻟﻌﻠﻮم ا ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ا ﺳ ﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

Abstract
اﻟﻤﻠﺨﺺ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺘﺎرﻳﺦ ا ﻧﺴﺎﻧﻲ ،ارﺗﺒﻂ اﺳﻢ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﻟﻔﺘﻦ وا ﺿﻄﺮاﺑﺎت ،وﻇﻠﺖ ﺳﻤﺔ اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ واﻟﻤﻜﺎﺋﺪ ،وﺣﺐ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣ زﻣﺔ
ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﻢ وﺗﺮﺣﺎﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ،و ﺗﺘﻮرع ﻗﻴﺎداﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أن ﺗﺒﻮح ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻬﺮا ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻴﻨﺔ وا ﺧﺮى ﻣﻦ
ﺧ ل وﺳﺎﺋﻞ ا ﻋ م اﻟﻤﻘﺮوءة واﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺧ ل اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺻﻞ ﻟﻔﻜﺮة "ﺷﻌﺐ ﷲ
اﻟﻤﺨﺘﺎر" وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ،اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا وﻣﺎﻳﺰاﻟﻮن ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤ وﻋﺔ واﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ .وﻗﺪ أﺑﺪع اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ
ﻋﺮض ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ا ﻋ ﻣﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻴﻬﻮد ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻓﺘﺮة اﺣﺘﻜﺎك ﺑﻨﻲ
ﻗﺮﻳﻈﺔ وﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﻴﺮ وﺑﻨﻲ ﻗﻴﻨﻘﺎع ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﺣﺘﻜﺎﻛﺎ ﻣﺒﺎ ا .ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ا ﺑﺪاع اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻓﻲ
ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻴﻞ وا ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻣﺤﺎو ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘ ﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل.
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺘﻀﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ا ﺳﺘﺮدادي .وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻛﺸﻒ ا دوار اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻌﺒﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮد ،وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ
ﺿﺪ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ودﻋﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺧ ل إﺛﺎرة اﻟﺸﻜﻮك ،وﻧ
اﻟﻤﺨﺰﻳﺔ ،واﻟﺤﺮب اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﺎرﺳﻮﻧﻬﺎ
ّ
.اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ،وﺣﺮب اﻟﺠﺪل اﻟﻌﻘﻴﻢ ،وا ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ،وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ ا ﺑﺪاع وا ﺛﺎرة واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
.اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ا ﺑﺪاع ،اﻟﻘﺮآن ،اﻟﻴﻬﻮد ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻮﻋﻲ ،اﻟﺘ ﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل
Abstract
Throughout human history, the name of Jews was associated with predicaments and disorder.
Intrigues, plots and the love of control have accompanied them in their settlings and nomadic life style
till the very day. The Jewish political and intellectual leaders do not refrain from revealing such features
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through social media, publications, and leaflets that aim to establish the idea that they are God’s
chosen people. To achieve this, the Jews have used and still use all legal and illegal means. The Holy
Quran had excelled in describing the reality of informative deception used by the Jews especially in the
time of Prophet Muhammad (s.a.w.) and the direct contact of BanÊ Qurayẓah, BanÊ al-NaḍÊr and Bani
QainuqÉʿ with Muslims in Medina. This study investigates the Quranic creativity in exposing deceptive
and political methods used by the Jews in their deadly efforts to falsify consciousness and manipulate
minds. The researcher utilizes the analytical and historical retrieval methods in this brief study.
Amongst the important findings of this work is: The Quran revealed the destructive roles played by the
Jews. It unveiled their blatant attitudes and the psychological war they waged against Prophet
Muhammad (s.a.w.) and his mission (daʿwah) through hovering suspicions, spreading rumours,
waging wars of futile argument and unreasonable questions. All these are exposed in a creative,
exciting and suspenseful method.
Keywords: Creativity, the Quran, Jews, politics, falsifying consciousness, manipulating Minds.
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اإلبداع القرآني في كشف أساليب اليهود السياسية في تزييف الوعي
والتالعب بالعقول
The Qur’anic Creativity in Revealing Jewish Political Methods of
Falsifying Consciousness and Manipulating Minds
Kreativiti Al-Quran dalam Mendedahkan Kaedah Yahudi dalam
Memalsukan Kesedaran dan Memanipulasi Fikiran


عبد الحميد محمد علي زرؤم ،والفاتح عبد هللا عبد السالم
املل ّخص

على مدار التاريخ اإلنساين ،ارتبط اسم اليهود ابلفنت واالضطراابت ،وظلت مسة الدسائس
واملكائد ،وحب السيطرة مالزمة هلم يف حلهم وترحاهلم حىت يومنا هذا ،وال تتور ييادامهم السياسية
والفكرية أن تبوح بذلك جهرا بني الفينة واألخرى من خالل وسائل اإلعالم املقروءة واملكتوبة
واملسموعة واملرئية ،ومن خالل الكتاابت واملنشورات اليت تؤصل لفكرة "شعب هللا املختار" ويف سبيل
حتقيق هذه الفكرة ،استخدموا ومايزالون كل الوسائل املشروعة واملمنوعة ويد أبد القرنن الكر م يف
عرض حقيقة التضليل اإلعالمي الذي كان يقوم به اليهود السيما يف عهد النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وفرتة احتكاك بين يريظة وبين النضري وبين يينقا ابملسلمني يف املدينة احتكاكا مباشرا هذه
الدراسة تلقي الضوء على اإلبدا القرنين يف كشف احليل واألساليب السياسية اليت مارسها اليهود يف
حماوالمهم املستميتة يف تزييف الوعي والتالعب ابلعقول للوصول إىل النتائج اليت ينشد الباحث
حتقيقها ،مت يف هذه الدراسة املقتضبة استخدام املنهجني التحليلي ،والتارخيي االسرتدادي ومن أهم
ما توصلت إليه الدراسة أن القرنن اجمليد كشف األدوار التخريبية اليت يلعبها اليهود ،وموايفهم املخزية،
واحلرب النفسية اليت كانوا ميارسوهنا ض ّد الرسول صلى هللا عليه وسلم ودعوته من خالل إاثرة
 األستاذ املساعد بقسم الفقه وأصول الفقه ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي
 األستاذ بقسم العلوم السياسية ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي
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اإلبداع القرآين يف كشف أساليب اليهود السياسية يف تزييف الوعي والتالعب ابلعقول

 وعرضها أبسلوب جتلى فيه، واألسئلة التعجيزية، وحرب اجلدل العقيم، ونشر الشائعات،الشكوك
اإلبدا واإلاثرة والتشويق
 التالعب ابلعقول، تزييف الوعي، السياسة، اليهود، القرنن،  اإلبدا:الكلمات املفتاحية
Abstract
Throughout human history, the name of Jews was associated with
predicaments and disorder. Intrigues, plots and the love of control have accompanied
them in their settlings and nomadic life style till the very day. The Jewish political and
intellectual leaders do not refrain from revealing such features through social media,
publications, and leaflets that aim to establish the idea that they are God’s chosen
people. To achieve this, the Jews have used and still use all legal and illegal means.
The Holy Quran had excelled in describing the reality of informative deception used by
the Jews especially in the time of Prophet Muhammad (s.a.w.) and the direct contact of
BanÊ Qurayẓah, BanÊ al-NaḍÊr and Bani QainuqÉʿ with Muslims in Medina. This study
investigates the Quranic creativity in exposing deceptive and political methods used by
the Jews in their deadly efforts to falsify consciousness and manipulate minds. The
researcher utilizes the analytical and historical retrieval methods in this brief study.
Amongst the important findings of this work is: The Quran revealed the destructive
roles played by the Jews. It unveiled their blatant attitudes and the psychological war
they waged against Prophet Muhammad (s.a.w.) and his mission (daʿwah) through
hovering suspicions, spreading rumours, waging wars of futile argument and
unreasonable questions. All these are exposed in a creative, exciting and suspenseful
method.
Keywords: Creativity, the Quran, Jews, politics, falsifying consciousness,
manipulating Minds.
Abstrak
Sepanjang sejarah manusia, bangsa Yahudi dikaitkan dengan bangsa yang
mempunyai masalah dan gangguan. Konspirasi, plot dan kegilaan kepada kuasa telah
sebati dalam kehidupan dan juga gaya hidup mereka yang berpindah-randah hingga ke
hari ini. Pemimpin politik dan intelektual Yahudi tidak menolak untuk mendedahkan
ciri-ciri sedemikian melalui media sosial, penerbitan, dan risalah yang bertujuan untuk
menubuhkan idea bahawa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Untuk mencapai
matlamat ini, orang Yahudi telah menggunakan dan masih menggunakan semua cara
yang dibenarkan dan sebaliknya. Al-Quran telah membongkar realiti penipuan yang
digunakan oleh orang Yahudi terutamanya pada zaman Nabi Muhammad (s.a.w.) dan
hubungan langsung BanÊ Qurayza, BanÊ al-NaḍÊr dan Bani QainuqÉ' dengan umat Islam
di Madinah. Kajian ini menyelidik kreativiti Al-Quran dalam mendedahkan kaedah
penipuan dan politik yang digunakan oleh orang Yahudi dalam kesungguhan mereka
memalsukan kesedaran dan memanipulasi fikiran. Penyelidik telah menggunakan
kaedah pengambilan semula secara analitik dan sejarah dalam kajian ini. Antara
penemuan penting dalam kajian ini ialah: Al-Quran mendedahkan peranan jahat orang
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Yahudi. Ia memperlihatkan sikap terang-terangan mereka melalui perang psikologi
yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad (s.a.w.) dan misinya (da'wah) dengan
melontarkan kecurigaan, menyebarkan desas-desus, mengeluarkan hujah yang sia-sia
dan soalan yang tidak munasabah. Semua ini didedahkan dengan kaedah yang kreatif,
menarik dan menyeronokkan.
Kata Kunci: Kreativiti, Al-Quran, Yahudi, politik, pemalsuan kesedaran,
memanipulasi Fikiran.

املقدمة

كانت لليهود يف دولة املدينة أدوار مزدوجة؛ فقبيل ظهور النيب صلى هللا عليه
نيب من بين
وسلم كانوا يفخرون على األوس واخلزرج – أعداءهم التقليديّني -بظهور ّ

العريب ،انقلبت األوضا ،
النيب ّ
إسرائيل يكون هلم عوانً على أعدائهم ولكن بعد ظهور ّ
يتلهفون جميئه،
فبدالً من أن يكونوا أول املسلمني ،لكوهنم أهل كتاب ،ولكوهنم كانوا ّ
انصبوا رسول هللا العداء ،وبدءوا يكيدون له ولدعوته ،يف الويت الذي تظاهروا فيه جبدية
احرتامهم لدستور املدينة الذي وضع اللبنة األوىل لقيام جمتمع متع ّدد األداين واألعراق
واللغات

ففي الظاهر كانوا مواطنني صاحلني ،جيري عليهم ما جيري على رعااي أي دولة،
حتركامهم يف اخلفاء فكانت كلها لصاحل األعداء ،ألهنم رأوا يف رسول هللا خطراً يه ّدد
أما ّ
1

مادي ونفوذ سياسي يف املدينة
ما وصلوا إليه من ثراء ّ
حتالفت ييادمهم املستكربة مع القوى اخلارجية اليت كانت ترتبّص بدولة املدينة،
وشكلت ابلتآزر مع القيادة املنافقة حلفا اسرتاتيجيا كانت له اليد العليا يف حماوالت
تقويض أركان الدولة اإلسالمية ،ونسف ناثر التالحم العضوي بني فئات جمتمع دولة
املدينة

 1اخلربوطلي ،علي حسين ،الرسول صلى هللا عليه وسلم واحلرب النفسية (مكتبة األجنلو املصرية1972 ،م)،
ص114
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ومما ُس ّجل هلذا التحالف البغيض أيضا ،إشرافه املباشر على احلرب النفسية ض ّد
الرسول صلى هللا عليه وسلم ودعوته من خالل إاثرة الشكوك ،ونشر الشائعات ،وحرب
اجلدل العقيم ،واألسئلة التعجيزية
لقد وصل التضليل اإلعالمي الذي مارسته القيادة اليهودية املستكربة لدرجة
التأثري على الرسول صلى هللا عليه وسلم وفتنته يال بعض يادمهم لبعض :اذهبوا بنا إىل
حممد نفتنه عن دينه ،فإمنا هو بشر فأتوه فقالوا له :اي حممد ،يد عرفت أان أشراف يهود
وسادامهم ،وأان إن اتبعناك اتّبعتك يهود ومل خيالفوان ،وأن بيننا وبني يومنا خصومة،
أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونص ّديك؟ فأىب ذلك رسول هللا 2ويف
ِ
اح ُك ْم بَ ْي نَ ُه ْم ِِبَا
حادثة أخرى يف السايق نفسه ،أيمر املوىل جل يف عاله نبيهَ ﴿ :وأَن ْ
ِ
وك َع ْن بَ ْع ِ
ض َما أَنْ َز َل ه
أَنْ َز َل ه
ك﴾
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
اَّللُ إِلَْي َ
اء ُه ْم َو ْ
اَّللُ َوََل تَتهب ْع أ َْه َو َ
تغرت
[املائدة ]49:احذر اليهود أن يدلّسوا عليك احلق فيما ينهونه إليك من األمور ،فال ّ
هبم ،فإهنم كفرة كذبة خونة  3وهذا وصف دييق للنفسية املريضة اليت كانت القيادة
السياسية اليهودية معروفة هبا ،واحليل اليت كانت تستخدمها ليس يف تضليل عامة
املسلمني فحسب ،بل حىت يف دغدغة عواطف الرسول عليه أفضل الصالة وأمت التسليم
ففضحهم والتحذير منهم كان الزما ،وهذا شبيه ما يسميه عزيز حممد أبو خلف مبفهوم
4
" متييز الفكر املخالف"

 2خفاجي ،عبد املنعم ،التفسري اإلعالمي للسرية النبوية (بريوت :دار اجليل ،ط1412 ،1ـ 1992-م) ،ص257
3

ابن كثري ،أيب الفداء ،تفسري القرآن العظيم ،كتب هوامشه وضبطه :حسني ابن إبراهيم زهرانن (بريوت :دار

الفكر1414 ،هـ1994-م) ،ج ،2ص84
 4مويع طريق اإلسالم  http://ar.islamway.net/article/15893اتريخ الزايرة2016/1/2 :

عبد احلميد حممد علي زرؤم ،والفاتح عبد هللا عبد السالم

142

اإلبداع القرآين

القرنن ميثل يمة اإلبدا يف نظمه ونسقه وبيانه ،ويف احلقائق العلمية اليت تناوهلا،

حل هبم ،وسيبقى معجزة على مدى
ويف سري الغابرين من امللل والنحل واأليوام وما ّ
األزمنة واألمكنة 5واإلبدا الذي نعنيه يف هذه الدراسة ،إمنا ينحصر يف جزئية يسرية وهي
املتمثلة يف أسلوب العرض والطرح فائق احلسن واجلمال ،6بشكل ال يضاهيه جهد بشر،
وال يصل إليه إنسان مهما أويت من طالية اللسان ،وفصاحة البيان ،والقدرة على ابتكار
وتوليد مفردات وصياغات تعبريية جديدة كيف ال وهللا هو املبد ( بديع السموات
7
واألرض) أي منشؤها على غري مثال سابق
فيما يلي عرض وحتليل ألساليب تضليل القيادة السياسية اليهودية يف عصر النيب صلى
هللا عليه وسلم ،كما جتلت يف اإلبدا القرنين:

 5الشعراوي ،حممد متويل ،معجزة القرآن (القاهرة :املختار اإلسالمي للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،)1978 ،1
ص13

 6انظر يف تعريفات اإلبدا  :الديب ،إبراهيم ،أسس ومهارات اإلبداع واَلبتكار (مؤسسة أم القرى للرتمجة والتوزيع،

 ،)2005ص 76وأيضا :أنيس إبراهيم ونخرون ،املعجم الوسيط (املكتبة اإلسالمية ،ط ،2د ت) ،ج ،1مادة:
بد  ،ص34

 7أبو حيان ،حممد بن يوسف ،تفسري البحر احمليط (بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1978 ،2م)،
ص355

وانظر :السويدان ،طارق ،والعدلوين ،حممد أكرم ،مباديء اإلبداع (جدة :يرطبة للنشر والتوزيع ،ط،)2004 ،3
ص16
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 -1سياسة الصد عن دين هللا

أ /حماولة ص ّد الرسول صلى هللا عليه وسلم وإيناعه ابلتوراة وابلسبت :أتت
القيادة املستكربة إىل رسول هللا يف حماولة تضليلية ايئسة فقالت له :ما اهلدى إال ما حنن
8
عليه ،فاتّبعنا اي حممد مهتد
ِه ِ ِ
يم َحنِي ًفا ۖ َوَما َكا َن ِم َن
﴿ َوقَالُوا ُكونُوا ُه ً
ودا أ َْو نَ َ
ص َار ٰى تَ ْهتَ ُدوا ۗ قُ ْل بَ ْل مل َة إبْ َراه َ
ِ
ي﴾ [البقرة]135:
ال ُْم ْش ِرك َ
مث جاءته مرة أخرى تقول :اي رسول هللا يوم السبت يوم نعظّمه فدعنا فلنسبت
9
فيه وإن التوراة كتاب هللا فدعنا فلنقم به الليل
وجاءه النعمان بن عمرو واحلارث بن زيد فقاال له :على أي دين أنت اي حممد؟
10
يال :على ملّة إبراهيم ودينه ياال له :فإن إبراهيم كان يهودايّ!
ويال بعض يادمهم لرسول هللا :أحق اي حممد أبن هذا الذي جئت به احلق من عند هللا؟
فإان ال نراه متّسقا مع التوراة!

11

توز بطايات الدعوة لالنضمام إىل
ب /ص ّد املؤمنني :كانت القيادة املنحرفة ّ
دينها ،حىت يف داخل أعضاء اجلماعة املسلمة ،وممن وصلتهم البطايات معاذ وحذيفة
12
هت طَائَِفةٌ ِمن أ َْه ِل ال ِ
ضلونَ ُكم وما ي ِ
اب لَو ي ِ
ضلو َن إِ
ْكتَ ِ
ه
س ُه ْم َوَما
ف
َن
أ
َل
د
و
﴿
وعمار
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ

يَ ْشعُ ُرو َن﴾ [نل عمران ]69:واليهود بعد أن انفقوا ،متنّوا أن ينخرط يف ص ّفهم املؤمنون
اء﴾ [النساءَ ﴿ ]89:و هد َكثِريٌ ِم ْن أ َْه ِل
﴿ َودوا لَ ْو تَ ْك ُف ُرو َن َك َما َك َف ُروا فَتَ ُكونُو َن َس َو ً
8خفاجي ،التفسري اإلعالمي للسرية النبوية ،ص252

 9املصري ،مجيل عبد هللا ،أثر اهل الكتاب يف الفنت واحلروب األهلية يف القرن األول اهلجري (املدينة املنورة:
مكتبة الدار ،ط1410 ،1هـ ،)1989 -ص72

10خفاجي ،التفسري اإلعالمي للسرية النبوية ،ص253
 11املرجع نفسه ،ص258

 12اجلربي ،عبد املتعال حممد ،الضالون كما صورهم القرآن الكرمي (القاهرة :مكتبة وهبة ،ط1984 ،2م) ،ص98
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اب لَو ي ردونَ ُكم ِمن ب ع ِد إِميَانِ ُكم ُك هفارا ح ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ي
الْكتَ ِ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ
س ًدا م ْن ع ْند أَنْ ُفس ِه ْم م ْن بَ ْعد َما تَبَ ه َ
ْ ً ََ
َهلُ ُم ا ْحلَق﴾ [البقرة ]109:واملالحظ أن اآلايت الثالث السابقات أشارت إىل لفظة
"ود" أي أن القيادات اليهودية السياسية كانت تتودد وتتزلف إىل املسلمني وتتحبب
إليهم وتزيّن هلم الباطل ،بغية صرفهم عن الدين احلق
ج /ص ّد املؤمنني ابإلسالم من اليهود :وحاولوا ص ّد أتباعهم ،وذلك إبطالق

صفات االحنراف والضالل على الذين أسلموا من اليهود كعبد هللا بن سالم يالت
حممدا إال شراران13،ولو كانوا خياران ملا تبعوا دينه
القيادة املستكربة يف حق هؤالء :ما اتّبع ّ
وتركوا وراء ظهورهم دين أجدادهم ،فنزلت نايت الفريان ابلقول الفصل ،تفحم

سوا
املستبدين املقلّدين ،وتفصح عن كنه األشرار واألخيار يف لفتة يرننية ابرعة ﴿ لَْي ُ
ت هِ
سواء ۗ ِمن أ َْه ِل ال ِ
اب أُهمةٌ قَائِمةٌ ي ْت لُو َن آَي ِ
ْكتَ ِ
آَن َء اللهْي ِل َو ُه ْم يَ ْس ُج ُدو َن﴾ [نل
اَّلل َ
َ َ
ََ ً ّ ْ
َ
عمران]113:
د /صد اجلماهري عن اإلسالم :حتركت القيادة املستكربة لوضع حد الزدايد
أعداد الذين يعتنقون اإلسالم ،فاجتهت إىل القبائل العربية تضلّلها ،وتصف ما جاء به
حممد ابلضاللة يال سالم بن مشكم :ما جاءان بشيء نعرفه ،وما هو ابلذي كنا نذكر
لكم ﴿ولَ هما جاءهم كِتاب ِمن ِع ْن ِد هِ
ص ِّد ٌق لِ َما َم َع ُه ْم َوَكانُوا ِم ْن قَ ْب ُل يَ ْستَ ْفتِ ُحو َن
اَّلل ُم َ
َ َ َُ ْ َ ٌ ْ
علَى اله ِذين َك َفروا فَ لَ هما جاءهم ما عرفُوا َك َفروا بِ ِه ۚ فَ لَعنةُ هِ
ِ
ين﴾
َْ
َ
اَّلل َعلَى الْ َكاف ِر َ
ُ
َ َ ُ ْ َ ََ
َ ُ
[البقرة ]89:وتشري كلمة " يستفتحون" هنا إىل إزالة األغالق ،وفتح أبواب النصرة 14مث
ت
انطلقوا يقودون محالمهم اإلعالمية املسعورة بكل ما أوتوا من وسائل التضليل ﴿ َوقَالَ ْ
ِ
هِ
ْكتَ ِ ِ ه ِ
طَائَِفةٌ ِمن أ َْه ِل ال ِ
هها ِر َوا ْك ُف ُروا آخ َرهُ
آمنُوا َو ْجهَ الن َ
ين َ
ْ
اب آمنُوا ِابلذي أُنْ ِز َل َعلَى الذ َ
 13ابن هشام ،السرية النبوية ،علق عليها ،وخرج أحاديثها ،ووضع فهارسها :عمر عبد السالم تدمري( ،بريوت :دار
الكتاب العريب ،ط ،5د ت) ،ج ،2ص199

 14الفريوزنابدي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،حتقيق :حممد علي
النجار( ،بريوت :املكتبة العلمية2001 ،م) ،ج ،3ص61
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لَ َعله ُه ْم يَ ْرِجعُو َن﴾ [نل عمران ]72:أردوا التلبيس على العامة حني يالوا :نمنوا بصالته
يف أول النهار إىل بيت املقدس فإنه احلق ،واكفروا بصالته نخر النهار إىل الكعبة لعلهم
يرجعون إىل يبلتكم

15

والقرنن حيذر الفئة املؤمنة من الويو يف حبائل تضليل اليهود،

فهم ميتلكون من اآلليات والوسائل ما مي ّكنهم من التالعب بعقول اجلماهري﴿قُ ْل ََي أ َْه َل
ْكت ِ ِ
يل هِ
صدو َن َع ْن َسبِ ِ
آم َن تَ ْب غُونَ َها ِع َو ًجا َوأَنْتُ ْم ُش َه َداءُ ۗ َوَما ه
ال ِ َ
اب ِلَ تَ ُ
اَّللُ
اَّلل َم ْن َ
ِ ِ
ِ
ِ هِ
هِ
ِ ِ
اب
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ين َ
آمنُوا إ ْن تُطيعُوا فَ ِري ًقا م َن الذ َ
بغَاف ٍل َع هما تَ ْع َملُو َنََ .ي أَي َها الذ َ
ِ
ِ ِ
ين﴾ [نل عمران ]99،100:أما يف وايعة أشراف خيرب،
يَ ُردوُك ْم بَ ْع َد إميَان ُك ْم َكاف ِر َ
صيبا ِمن ال ِ
ِ هِ
ِ
اب يُ ْد َع ْو َن إِ َ َٰل كِتَ ِ
ْكتَ ِ
اب
ين أُوتُوا نَ ً َ
فيحكي الكتاب املسطر﴿ :أَ َِلْ تَ َر إ ََل الذ َ
هِ
ضو َن﴾ [نل عمران ]23:لقد ذهبوا
اَّلل لِيَ ْح ُك َم بَ ْي نَ ُه ْم ُثُه يَتَ َو ه َٰل فَ ِري ٌق ِم ْن ُه ْم َو ُه ْم ُم ْع ِر ُ
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبحثون عن حكم خمفف جلرمية الزان ،حتايال على
16
النصوص ،وتزييفا وتزويرا للحكم املوجود لديهم يف التوراة وهو الرجم
 /2فلسفة "القلوب املغلّفة"
لقد أرادت القيادة املستكربة أن تربهن على عدم يابليتها لالنصهار يف بوتقة
اإلميان ،وأن نفوسها غري مستع ّدة لقبول دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم ﴿ َوقَالُوا
ْف ۚ بَ ْل لَ َعنَ ُه ُم ه
اَّللُ بِ ُك ْف ِرِه ْم فَ َقلِ ًيال َما يُ ْؤِمنُو َن﴾ [البقرة ]88:فهذه حجتهم
قُلُوبُنَا غُل ٌ

الداحضة يف جماهبة فلسفات جديدة
كابر﴿فَبِما نَ ْق ِ
ض ِه ْم ِميثَاقَ ُه ْم َوُك ْف ِرِه ْم
َ

15

تتنايض مع ما ألفوه ،وما
ت هِ ِ
ِِبَي ِ
ِ
اء
َ
اَّلل َوقَ ْتل ِه ُم ْاألَنْبيَ َ

توارثوه كابرا عن
بِغَ ِْري َح ٍّق َوقَ ْوهلِِ ْم

القرطيب ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن (بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1999 ،م) ،ج،3

ص296

 16الشعراوي ،حممد متويل ،معجزة القرآن ،ص13
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ْف ۚ بَ ْل طَبَ َع ه
اَّللُ َعلَْي َها بِ ُك ْف ِرِه ْم فَ َال يُ ْؤِمنُو َن إِهَل قَلِ ًيال﴾ [النساء]155:
قُلُوبُنَا غُل ٌ
يالوا عن يلوهبم إهنا غلف ،وهذا مفاده:
17

 1إهنا مغطّاة أبغشية خلقية مينعها من وعي ما يُقال
 2هي ممتلئة مبا سبق حتصيله من علوم فهي ال تتّسع ملا أاتهم به حممد،
وكأهنا ابمتالئها هذا مغلقة ومغفلة على ما فيها ،فال خيلص إليها شيء مما
يقوله الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،كما يف يوله تعاىل ﴿ َوقَالُوا قُلُوبُنَا ِيف
أَكِن ٍهة ِِمها تَ ْدعوَن إِلَي ِه وِيف آذَانِنا وقْر وِمن ب ينِنا وب ينِ َ ِ
اب فَا ْع َم ْل
ك ح َج ٌ
َ َ ٌ َ ْ َْ َ َ َْ
َُ ْ َ
إِنهنَا َع ِاملُو َن﴾ [فصلت]5:
 3يلوبنا أوعية للعلم ،فما ابهلا ال تفهم عنك ،ويد وعينا علما كثريا
حيل لنا اتبا األمي
 4يلوبنا أوعية للعلم ،فكيف ّ
 5لو كان يولك حقا ،لقبلته يلوبنا

18

19

20

 /3سياسة التحريف والتزوير
مل يعرف التاريخ أمة من األمم ّزورت التاريخ والشريعة مثل أمة يهود ،فقد حرفوا
ِ هِ
ادوا ُُيَ ِّرفُو َن الْ َكلِ َم
ين َه ُ
كل املعلومات اليت ال تتماشى مع أهوائهم املنحرفة ﴿م َن الذ َ
ّ
 17اآللوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين (بريوت:
دار الكتب العلمية ،ط2001 ،1م) ،ج ،8ص3

 18القرطيب ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن (بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1999 ،م) ،ج،3
ص296
 19اآللوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ج ،8ص3

 20ابن اجلوزي ،أبو افرج مجال الدين ،زاد املسري يف علم التفسري (بريوت :دار الكتب العلمية2001 ،م) ،م،1
ج ،1ص99
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ِ ِِ
وزوروه ال
حرفوا كالم هللا ّ
َع ْن َم َواضعه﴾ [النساء ]46:لقد بلغت جرأمهم على رهبم ،أن ّ

عن جهل أو نسيان ،بل وهم يعلمون يف يرارة أنفسهم جرم ما كانوا يقومون به
﴿أَفَتطْمعو َن أَ ْن ي ْؤِمنوا لَ ُكم وقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق ِم ْن هم يسمعو َن َك َالم هِ
اَّلل ُثُه ُُيَ ِّرفُونَهُ ِم ْن
ُ ُ
َ
ُ ْ َ ْ َُ
َ َُ
ْ َ
بَ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن﴾ [البقرة ]75:فنجد هنا القرنن يلفت نظر املسلمني
احلادبني على دينهم ،املرتيبني إسالم اليهود كي ال يطمعوا يف من ال بصيص أمل يف

إسالمه !
 /4اَلفرتاء على هللا
ومما يتصل أبسلوب التحريف ،أسلوب االفرتاء وهو أسوء منه فالتحريف هو
تكرسه القيادة
تزييف النصوص والويائع ،وتغيريها لتتالءم مع مقتضيات الوايع الذي ّ
21
الزعم بوجودها،
املستكربة أما االفرتاء فهو استحداث نصوص وويائع معدومة أصال ،و ّ

ونسبتها إىل مصادر موثوق هبا إن القيادة اليهودية متتاز بكفاءة عالية يف التالعب
بعقول اجلماهري حىت ولو كان من خالل االفرتاء على هللا ،فهي تستجيب لداعي اهلوى
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
سبُوهُ ِم َن
فتضل وتضلّل اجلماهري ﴿ َوإ هن م ْن ُه ْم لََف ِري ًقا يَل ُْوو َن أَلْسنَ تَ ُه ْم ابلْكتَاب لتَ ْح َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب وما هو من ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
اَّلل َوَما ُه َو م ْن ع ْن ِد ه
اب َويَ ُقولُو َن ُه َو م ْن ع ْن ِد ه
اَّلل َويَ ُقولُو َن
الْكتَ ِ َ َ ُ َ َ
َعلَى هِ ِ
ب َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن﴾ [نل عمران]78:
اَّلل الْ َكذ َ
لقد ّادعت أهنا هي وحدها على احلق ،ألن هللا حيبّها دون غريها ،لذلك
ص َار ٰى ۗ﴾ وهذا ّادعاء
يكافئها بدخول اجلنة﴿ َويَالُوا لَ ْن يَ ْد ُخ َل ْ
اجلَنَّ َة إَِّال َم ْن َكا َن ُه ً
ودا أ َْو نَ َ

كاذب ،وحمض أمانٍ يتمنوهنا وظنون يظنوهنا ،22ويد أفحمهم القرنن أبن هذه فرية من
ْك أ ََمانِي ُه ْم ۗ قُ ْل َهاتُوا
يبيل األماين اليت تفتقد الدليل على صدق ويوعها ﴿ تِل َ
 21السيوطي ،جالل الدين ،معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،ج ،1ص207
 22ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،م ،1ج ،1ص115
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ب رهانَ ُكم إِ ْن ُك ْن تُم ِ ِ
ي﴾ [البقرة﴿ ]111:وقَالَ ِ
ت الْيَ ُه ُ
صادق َ
ود َوالن َ
ْ َ
ُْ َ ْ
َ
هص َار ٰى ََْن ُن أَبْنَاءُ
اَّلل وأ ِ
ِ
َحبها ُؤهُ ۚ﴾ فإن كان ما يزعمون صحيحا ،مدعوما ابلربهان ﴿ قُ ْل فَلِ َم يُ َع ِّذبُ ُك ْم
ه َ
ِ
شاءُ﴾ [املائدة]18:
ب َم ْن يَ َ
ش ٌر ِِمه ْن َخلَ َق ۚ يَغْ ِف ُر لِ َم ْن يَ َ
بِ ُذنُوبِ ُك ْم ۖ بَ ْل أَنْتُ ْم بَ َ
شاءُ َويُ َع ّذ ُ
فلم يقع عليهم العذاب ؟! ويد يالوا
فثبت أن هذا جمرد افرتاء وكذب ،وإن مل يكن كذلك َ

يف موضع نخر ﴿لن متسنا النار إَل أَيما معدودة﴾ فقد جتاوزوا احلد يف االفرتاء على
هللا ،ولذلك رد عليهم القرنن إببراز ما لديهم من عهد موثوق ،ووعد مكتوب ﴿ قل
أختذمت عند هللا عهدا فلن خيلف هللا عهده أم تقولون على هللا ما َل تعلمون﴾
[البقرة ] 8:إن الويل والثبور هو املصري احملتوم الذي ينتظر من ميتهن االفرتاء على هللا
ْكتاب ِِبَي ِدي ِهم ُثُه ي ُقولُو َن ٰه َذا ِمن ِع ْن ِد هِ
ِ
ِه ِ
اَّلل لِيَ ْشتَ ُروا بِ ِه ََثَنًا
َ ْ
ين يَ ْكتُ بُو َن ال َ َ ْ ْ َ
﴿فَ َويْ ٌل للذ َ
ت أَيْ ِدي ِه ْم َوَويْ ٌل َهلُ ْم ِِمها يَ ْك ِسبُو َن﴾ [البقرة]79:
قَلِ ًيال ۖ فَ َويْ ٌل َهلُ ْم ِِمها َكتَ بَ ْ
 /5كتمان احلقائق

ومن أساليب التضليل اإلعالمي عند القيادة اليهودية السياسية كتمان احلقائق،
وله صلة شديدة ابلتحريف وابالفرتاء
لقد كذبت الرسول صلى هللا عليه وسلم وكفرت بدعوته وأنكرت أوصافه اليت
َّ ِ
ِ
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَاءَ ُه ْم ۖ َوإِ َّن
ين نتَـْيـنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
كان يُعرف هبا يف التوراة ﴿الذ َ
احلَ َّق َوُه ْم يـَ ْعلَ ُمو َن﴾ [البقرة ]146:والكتمان كما يقول اإلمامان
فَ ِري ًقا ِمْنـ ُه ْم لَيَكْتُ ُمو َن ْ

الرزاي واآللوسي ترك إظهار الشيء يصدا مع احلاجة إليه وحصول الداعي إىل
إظهاره َ﴿ 23ي أ َْهل ال ِ
ي لَ ُكم َكثِ
ْكتَ ِ
ِ
ريا ِِمها ُك ْن تُ ْم ُختْ ُفو َن ِم َن
ب
ي
ا
ن
ل
و
س
ر
م
ك
اء
ج
د
ق
اب
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ً
َ
َ َ
ْكتَاب اله ِذي ج ِ
ِ
ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
وس ٰى
اب َويَ ْع ُفو َع ْن َكث ٍري﴾ [املائدة﴿ ]15:قُ ْل َم ْن أَنْ َز َل ال َ
اء بِه ُم َ
ََ
 23الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر ،التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
 ،)2000م ،2ج ،4ص146
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ِ
ِ
ورا َو ُه ًدى لِلن ِ
ريا﴾ [األنعام ]91:كانوا
نُ ً
يس تُ ْب ُدونَ َها َو ُختْ ُفو َن َكث ً
هاس ۖ ََتْ َعلُونَهُ قَ َراط َ
يتعمدون جعل التوراة اليت أنزلت على موسى أورايا متفرية ،يظهرون القليل الذي حيلو
ويعضد موايفهم ،ويدعم أراءهم ﴿إِ هن اله ِذين ي ْكتُمو َن ما أَنْ زلْنَا ِمن الْب يِنَ ِ
ات َوا ْهلَُد ٰى
هلمّ ،
َ َ ُ َ َ َ َّ
هاس ِيف ال ِ
ْكتَ ِ
اَّللُ َويَل َْعنُ ُه ُم ه
ِم ْن بَ ْع ِد َما بَيه نهاهُ لِلن ِ
ك يَل َْعنُ ُه ُم ه
الال ِعنُو َن﴾
اب ۙ أُوٰلَئِ َ
[البقرة ] 159:فإمعاان يف التضليل والتالعب ابلعقول ،مل يكتف اليهود مبجرد سرت
احلقائق وكتماهنا ،بل إهنم أضافوا إىل ذلك أن أزالوا احلقيقة ووضعوا شيئا نخر
24
موضعها
اجملزأ
 /6اإلميان ّ
افرتيت ييادمهم الضالّة إىل فريقني تربطهما حتالفات عسكرية وسياسية ابألوس
واخلزرج ،فكان بنو يينقا حلفاء اخلزرج ،وكان بنو النضري وبنو يريظة حلفاء األوس
وكانوا كلما نشبت حرب بني األوس واخلزرج يقفون مع األجنيب ضد إخواهنم اليهود،
يعملون فيهم يتال ،وطردا ،ويظاهرون عليهم األجانب فإذا وضعت احلرب أوزارها جاءوا
يفادوهنم اتّباعا حلكم التوراة ،مع أن تورامهم تقول إن هللا أخذ عليهم أربعة عهود :ترك
القتل ،وترك اإلخراج ،وترك املظاهرة ،وفداء أساراهم ،فأعرضوا عن كل ما أُمروا به إال

25
بسنن أهل األهواء،
االيتداء
و
إايكم
املسلمني:
وينبه
يفضحهم،
القرنن
هو
وها
،
الفداء
َ
ِ
س ُك ْم َو ُختْ ِر ُجو َن فَ ِري ًقا
فدين هللا ال يؤخذ مبزاجية وهوى ﴿ُثُه أَنْتُ ْم َٰه ُؤََلء تَ ْقتُ لُو َن أَنْ ُف َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
وه ْم َو ُه َو
ُس َار ٰى تُ َف ُ
اد ُ
م ْن ُك ْم م ْن د ََي ِره ْم تَظَ َ
اه ُرو َن َعلَْي ِه ْم ِاب ِْإل ُِْث َوالْعُ ْد َوان َوإِ ْن ََيْتُوُك ْم أ َ
ض ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَ ْع ٍ
اج ُه ْم ۚ أَفَ تُ ْؤِمنُو َن بِبَ ْع ِ
ض﴾ [البقرة]85:
ُحمَ هرٌم َعلَْي ُك ْم إِ ْخ َر ُ

 24اآللوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ج ،1ص425
 25القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،1ص22
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 /7التشكيك والشائعات

أ /التشكيك يف صلب العقيدة :ويكون ذلك من خالل طرح األسئلة واجملادلة

حتولت القبلة من بيت املقدس إىل مكة كانوا يفتخرون
و ّ
احملاجة ،كما حدث عندما ّ
وي ّدعون أهنم على اهلدى ،والدليل على ذلك اجتاه املسلمني يف صالمهم حنو بيت
املقدس ،فهم أوىل من يـُتّبع ال حممد!! وكانوا يقولون :وهللا ما درى حممد وأصحابه أين
للتوجه إىل هللا "وكان هلذا
يبلتهم حىت هديناهم ،ومل جيد املسلمون غري يبلتنا يبلة صاحلة ّ
الكالم املهموس أتثريه يف النفوس ،ألنه استطا أن يضلّل يلوب بعض الناس" 26وكانت
القيادة اليهودية متثّل اخلرباء األجانب الذين استعانت هبم يريش يف إاثرة الشبهات
والشكوك حول الرسول ودعوته ومن األسئلة اليت طرحوها على الرسول صلى هللا عليه
وسلم بغية إرابكه وصرف الناس عنه كسؤاهلم عن الروح ،وعن الساعة ،ومصري اجلبال،
27
وعن ذي القرنني ،وعن إذا كان هللا خلق اخللق فمن خلق هللا؟
ب /التشكيك يف الفكر والسلوك :وش ّككك املستكربون من اليهود يف الرسول

النيب
صلى هللا عليه وسلم ،وأشاعوا أن سلوكه ّ
وتصرفاته ختالف النّعوت اليت يعرفوهنا عن ّ
النيب الذي خيرج يف نخر الزمان ال يشبه نعت هذا
املذكور يف التوراة يائلني " هذا نعت ّ
28
النيب"
ج /التشكيك يف مصدايية القرنن نفسه :سألت ييادمهم املستكربة رسول هللا أن
ينزل عليها صحفا من السماء مكتوبة إىل فالن وفالن ليص ّديوه وال عجب فقد سأل
ك أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب أَ ْن تُنَ ِّز َل َعلَْي ِه ْم
ُ
أجدادهم نبَّيهم موسى ما هو أسوء من ذلك ﴿يَ ْسأَلُ َ ُ
كِتااب ِمن ال ه ِ
ك فَ َقالُوا أَ ِرََن ه
اَّللَ َج ْه َرةً﴾
وس ٰى أَ ْكبَ َر ِم ْن ٰذَلِ َ
س َماء ۚ فَ َق ْد َسأَلُوا ُم َ
ًَ َ
 26الوند ،مرجع سابق ،ص 292
27

ابن هشام ،السرية النبوية ،ص ،572-569وانظر أيضا :حممد ،حممد سيد ،املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالم

(القاهرة :مكتب اخلافجي ،د ط ،د ت) ،ص174

 28املصري ،أثر اهل الكتاب يف الفنت واحلروب األهلية يف القرن األول اهلجري ،ص72
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[النساء ]153:لقد استبعدوا أن ينزل القرنن على حممد ألنه بشر ﴿ َوَما قَ َد ُروا ه
اَّللَ َح هق
قَ ْد ِرهِ إِ ْذ قَالُوا َما أَنْ َز َل ه
ش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء﴾ [األنعام]91:
اَّللُ َعلَ ٰى بَ َ
وأاثروا شبهة النسخ ﴿ما نَ ْنس ْخ ِمن آي ٍة أَو نُْن ِسها ََن ِ
ْت ِِبَ ٍْري ِم ْن َها أ َْو ِمثْلِ َها ۗ أَ َِلْ تَ ْعلَ ْم
َ
َ َ ْ َ ْ
أَ هن ه
اَّللَ َعلَ ٰى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾ [البقرة]106:
القوة
د /إشاعة " القوة اخلارية" :لقد ضخموا ّيومهم العسكرية ،وتظاهروا كأهنم ّ
يغرنّك أنك
اليت ال تُقهر ،حىت يُرهبوا املسلمني " اي حممد ،إنك ترى أ ّان كقومك؟! ال ّ
لتعلمن أ ّان حنن
لقيت يوماً ال علم هلم ابحلرب فأصبت فرضة أان وهللا لو حاربتنا
ّ
الناس" 29أليس هذا هو عني ما تقوم به الدعاية الصهيونية اليوم ؟!
 /8نقض العهود

كانوا ال يوفون ابلعهود ،ويد ظهر هذا يف اترخيهم العريض املليء ابلغدر
واخليانة ،وعدم اتّبا أوامر هللا ،واجتناب نواهيه ﴿فَبِما نَ ْق ِ ِ
هاه ْم َو َج َعلْنَا
ض ِه ْم ميثَاقَ ُه ْم لَ َعن ُ
َ
30
قُلُوب هم قَ ِ
اسيَةً﴾ [املائدة ]13:نقضوا دستور املدينة وأخلّوا ابلبنود اليت وافقوا عليها
َُ ْ
لتمرد والعصيان
 /9سياسة ا ّ

لقد هاجر رسول هللا إىل املدينة ولليهود فيها اليد العليا يف التجارة وااليتصاد،
والزراعة والتعليم والسياسة ،وأدركوا منذ الوهلة األوىل سقوط امرباطوريتهم حتت راية
ِ
ص ْي نَا﴾
فتمردوا على حكمه ،وأعلنوا العصيان ﴿ َويَ ُقولُو َن ََس ْعنَا َو َع َ
رسول هللاّ ،
[النساء]46:
 29ابن هشام ،السرية النبوية ،ص 145

 30ابن هشام ،املرجع نفسه ،ص  125وانظر أيضا :اهللول ،جرب ،منهجية الغدر عند اليهود من خالل ِمارستهم
مع النيب صلى هللا عليه وسلم ،مويع الدكتور جربhttp://doc-gabr- ،

 alhallul.blogspot.my/2015/06/blog-post_5.htmlاتريخ االطال 2017/7/7 :
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 /10سياسة التحالفات السريّة ..والعمل على تقويض أركان الدولة

لقد كانت القيادة املستكربة من يهود يثرب تتحالف مع كل القوى املناوئة

لرسول هللا ،فتحالفت مع يريش يف يوم األحزاب ،وحتالفت يف املدينة مع القيادة املنافقة
ال تَطهلِ ُع َعلَ ٰى َخائِنَ ٍة ِم ْن ُه ْم إِهَل قَِل ًيال ِم ْن ُه ْم﴾ [املائدة ]13:كما كان هلا
﴿ َوََل تَ َز ُ
اتصاالت سريّة -فيما بعد -ابلقوى املضادة للدولة اإلسالمية؛ فاتصلوا ابملرت ّدين
وابلفرس وابلروم وكان هلم نشاط ابرز يف دعم حركة النفاق السبئية اليت ُِ
محّلت املسؤولية
ّ
املباشرة يف عمليات اغتيال اخللفاء الراشدين ،وإليها أيضا تعود جذور اخلالفات املذهبية
والطائفية يف الدولة اإلسالمية كالشيعة واخلوارج وغريمها
وحاولوا اغتيال الرسول صلى هللا عليه وسلم منذ أن كان طفال رضيعا ،إذ أهنم
31
يالوا حلليمة السعدية ملا حت ّدثت عنه أمامهم :لو عرفنا أنه يتيم لقتلناه
وبث اخلالف ،وإاثرة النعرات
ويدخل يف دائرة حماوالمهم تقويض أركان الدولةّ ،
القبلية يف صفوف املسلمني ،ومنها حماولة إشعال انر الفتنة بني األوس واخلزرج ودفعهم
للتمرد على الدولة اإلسالمية
لقريش للحرب يف معركة اخلندق ،وابلضغط على بين يريظة ّ
فوافقت حتت إجبار القيادة السياسية لليهود فكانت عقوبتهم متناسبة مع خيانتهم
العظمى
 /11فقدان اَلنسجام

إن وجود حالة من االنسجام والتعايش السلمي بني أفراد اجملتمع من العوامل
الضرورية يف خلق أجواء التآلف والعمل املشرتك لتحقيق األهداف الكربى ،والتكاتف
يؤدي إىل حترير شهادة وفاة
جي حمتمل وإن انعدام هذا االنسجام ّ
لص ّد ّ
أي عدوان خار ّ
للدولة يبل ميالدها لذلك ابدرت القيادة اليهودية يف إظهار نو من االنسجام يف
 31املصري ،أثر اهل الكتاب يف الفنت واحلروب األهلية يف القرن األول اهلجري ،ص60
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اجملتمع الوليد ،سيما والرسول صلى هللا عليه وسلم  -رئيس الدولة -مسح هلم مبزاولة
أعماهلم التجارية على الوجه الذي كانوا عليه يبل ييام دولة املدينة ،وكفل هلم كل احلقوق
الدينية والسياسية واالجتماعية
لكن هذا التظاهر ابالنسجام مل يصمد أمام الويائع اليومية ،فتآمر اليهود ضد
وحترشامهم ابملسلمني أثبتت عكس ذلك ،إذ أن االنسجام كان منعدما
الدولة ،وحتركامهمّ ،

حىت بني القبائل اليهودية نفسها
أ) مع املسلمني :مل يستطع اليهود أن ينسجموا مع املسلمني ،ألن املسلمني يف
نظر اليهود رعا جهلة ،وأن اليهود هم شعب هللا املختار ،ولن يرضيهم إال أن يرتك
هص َار ٰى
ض ٰى َع ْن َ
احملرفة ﴿ َولَ ْن تَ ْر َ
ك الْيَ ُه ُ
ود َوََل الن َ
املسلمون دينهم احلق ويتّبعوا اليهودية ّ
ِ
َّت تَتهبِع ِملهتَ هم﴾ [البقرة﴿ ]120:ولَئِن أَتَي َ ه ِ
اب بِ ُك ِّل آيٍَة َما تَبِعُوا
َ ْ ْ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َح ه ٰ َ ُ ْ
ت الذ َ
ت بِتَابِ ٍع ِق ْب لَتَ ُه ْم﴾ [البقرة]145:
قِ ْب لَتَ َ
ك ۚ َوَما أَنْ َ
ض ُه ْم
ب) مع بعضهم البعض :وإن االنسجام مفقود حىت فيما بينهم ﴿ َوَما بـَ ْع ُ
بِتَابِ ٍع يِْبـلَةَ بـَ ْع ٍ
ض﴾ [البقرةُ ﴿ ]145:مثَّ أَنْـتُ ْم َٰه ُؤَال ِء تَـ ْقتُـلُو َن أَنْـ ُف َس ُك ْم َوُختْ ِر ُجو َن فَ ِري ًقا ِمْن ُك ْم
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
وه ْم َوُه َو ُحمََّرم َعلَْي ُك ْم
ُس َار ٰى تـُ َف ُ
اد ُ
م ْن د َاي ِره ْم تَظَ َ
اه ُرو َن َعلَْيه ْم ابِْإل ِْمث َوالْعُ ْد َوان َوإ ْن َأيْتُوُك ْم أ َ
ِ
اج ُه ْم﴾ [البقرة]85:
إ ْخَر ُ
ويد يقاتل اليهود ض ّد إخواهنم مناصرة لشعوب أخرى ،كما حدث يف يثرب يف
توزعوا بني الدول،
العهود السابقة لإلسالم ،وكما حدث يف احلروب العاملية أخرياً حيث ّ
ْس ُه ْم بَ ْي نَ ُه ْم َش ِدي ٌد ۚ ََتْ َسبُ ُه ْم
فكان حيارب بعضهم بعضا ،مصدايا لقوله تعاىلَِ ﴿ :ب ُ
َِ
ك ِِبَنه ُه ْم قَ ْوٌم ََل يَ ْع ِقلُو َن﴾ [احلشر]14:
َّت ۚ َٰذلِ َ
َج ًيعا َوقُلُوبُ ُه ْم َش ه ٰ

 /12سياسة السخرية واَلستهزاء والشتم
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سعت ييادة اليهود املستكربة إىل التقليل من شأن الرسول ،وحتطيم الصورة
النموذجية اليت يتمتّع هبا الرسول عليه الصالة و السالم يف يلوب املؤمنني ،واالستهزاء

32

ابلشعائر اإلسالمية وهذا ما يسمى اليوم يف عامل السياسة بـ " اغتيال الشخصية"
 Character Assassinationأتت ييادمهم املضلّلة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم
تقول" :اي حممد يد أبدعت شيئا مل نسمع به فيما مضى من األمم ،فإن كنت ت ّدعي

النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا األذان األنبياء من يبلك ،ولو كان يف هذا خري
ّ
أيبح من
كان أوىل الناس به األنبياء من يبلك ،فمن أين لك الصياح كصياح البعري ،فما َ
33
هِ
ِ
هِ
ين هاختَ ُذوا ِدينَ ُك ْم
ين َ
آمنُوا ََل تَتهخ ُذوا الذ َ
أمسج من كفر" ﴿ ََي أَي َها الذ َ
صوت وما َ
ِ
ْكت ِ ِ
ِ
ِ ِ هِ
اء ۚ َواته ُقوا ه
اَّللَ إِ ْن ُك ْن تُ ْم
ين أُوتُوا ال َ َ
اب م ْن قَ ْبل ُك ْم َوالْ ُك هف َار أ َْوليَ َ
ُه ُزًوا َولَعبًا م َن الذ َ
م ْؤِمنِي .وإِ َذا ََن َدي تم إِ ََل ال ه ِ
ك ِِبَنه ُه ْم قَ ْوٌم ََل يَ ْع ِقلُو َن﴾
وها ُه ُزًوا َولَ ِعبًا ۚ َٰذلِ َ
ص َالة هاختَ ُذ َ
ُْ ْ
ُ َ َ
[املائدة ]57،58:سخروا من دين هللا وشعائره ،ومن عمود اإلسالم وأخص خصائصه
34
وهي الصالة ِ
وختذوها لعبا ،وهزءوا من شخص رسول هللا ومن اجلماعة املسلمة
وكان يادمهم يشتمون رسول هللا ،ويتحايلون أبساليب التورية ﴿ َويَ ُقولُو َن ََِس ْعنَا
اَسع غَي ر مسم ٍع ور ِ
اعنَا لَي اا ِِبَل ِ
ْسنَتِ ِه ْم َوطَ ْعنًا ِيف ال ِّدي ِن﴾[النساء]46:
َو َع َ
ص ْي نَا َو َْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ
واألصل يف الرعونة :احلمق ،والشخص األرعن هو األهوج يف منطقه  35كان الصحابة
يقولون للنيب :راعنا ( من املراعاة) أي التفت إلينا ،فاغتنمها اليهود ويالوا :كنا نسبّه سرا
واآلن نسبّه جهرا ،وبدءوا يقولوهنا للنيب ويتضاحكون ،فهي تعين بلغتهم يوهلم :امسع ال
Ryan Pannell How to Survive a Character Assassinationانظر:

32

http://www.huffingtonpost.ca/ryan-pannell/character-assassination_b_6017046.html

وانظر أيضا" :اغتيال شخصية أمة" للكاتب معصوم مرزوق مويع يناة العربية
 http://www.alarabiya.net/views/2009/10/29/89613.htmlاتريخ االطال 2016/2/4 :

 33السحار ،عبد احلميد جودة ،حممد رسول هللا والذين معه (القاهرة :مكتبة مصر ،د ت) ،ج ،3ص98
 34يطب ،سيد ،يف ظالل القرآن (القاهرة :دار الشروق ،ط 2003 ،32م) ،ص 909
 35الفريوز نابدي ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،ج ،3ص88
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الرعونة) فسمعهم سعد بن معاذ – وكان يعرف لغتهم -فغضب ويال
مسع َ
ْ
ت ( من ّ
بن عنق من يقوهلا لرسول هللا ،فقالوا أولستم تقولوهنا؟ فأنزل
عليكم لعنة هللا! ألضر ّ
هللاَ﴿36ي أَي ها اله ِذين آمنوا ََل تَ ُقولُوا ر ِ
ِ ِ
اب
اعنَا َوقُولُوا انْظُْرََن َو ْ
َ َُ
ين َع َذ ٌ
َ َ
َ
اَسَعُوا ۗ َول ْل َكاف ِر َ
ِ
يم﴾ [البقرة ] 104:أتديبا للجماعة املسلمة وهذا شبيه يوهلم لرسول هللا وللمسلمني "
أَل ٌ
السام املوت
السام عليكم" إذا أرادوا التحيّة ،و ّ
املتنوعة يف
هكذا كان اليهود ،وهكذا كان دورهم يف اتبا الوسائل واألساليب
ّ
التضليل اإلعالمي داخل اجملتمع املسلم وخارجه فاستح ّقوا العقوبة تلو العقوبة حىت كان
يق ال َْم ْك ُر
إخراجهم من جزيرة العرب زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ﴿ َوََل َُِي ُ
سيِّ ُئ إِهَل ِِب َْهلِ ِه﴾ [فاطر]43:
ال ه
اخلامتة
لقد مارست القيادات السياسية اليهودية أساليب متنوعة بغية تزييف الوعي،
والتالعب بعقول الناس ودغدغة مشاعرهم ،كشف القرنن عنها أبسلوب مبد شائق،
ومعرفة هذه السياسات واحليل والويوف عليها ليس للرتف الفكري ،أو لقضاء أويات
يراءة ماتعة فحسب ،بل القصد االستفادة من املاضي ،وسرب أغوار التاريخ ،ومعرفة
هؤالء القوم لتحصني األجيال الصاعدة من شرورهم ومكائدهم ،فالتاريخ يعيد نفسه،
واآللة اإلعالمية الضخمة اليوم  -يف عصر القرية العاملية -تقوم بعمليات غسيل
األدمغة ،وتعليب األفكار ويولبتها ،وإعادة إنتاجها ،وتزييف الوعي ،والتالعب ابلعقول
بشكل مل يسبق له مثيل وال حيتاج القارئ احلصيف على هذا من دليل
وميكن إجياز أهم هذه السياسات  -على النحو الذي مت عرضه -كالتايل:

 36القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،1ص57
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1
2

3
4

ص َار ٰى تَ ْهتَ ُدوا ۗ قُ ْل
سياسة الصد عن دين هللاَ ﴿ :وقَالُوا ُكونُوا ُه ً
ودا أ َْو نَ َ
ِ
ِه ِ ِ
ِ
ي﴾ [البقرة]135:
يم َحنِي ًفا ۖ َوَما َكا َن م َن ال ُْم ْش ِرك َ
بَ ْل مل َة إبْ َراه َ
ِ
ْسنَ تَ هم ِابل ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب
سياسة االفرتاء على هللاَ ﴿ :وإِ هن م ْن ُه ْم لََف ِري ًقا يَل ُْوو َن أَل ُ ْ
اب وي ُقولُو َن هو ِمن ِع ْن ِد هِ
ِ ِ
لِتَحسبوهُ ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اَّلل َوَما
َُ ْ
اب َوَما ُه َو م َن الْكتَ ِ َ َ
ْ َُ َ
ِ ِ ِ ِ
اَّلل وي ُقولُو َن َعلَى هِ ِ
ب َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن﴾ [نل
اَّلل الْ َكذ َ
ُه َو م ْن ع ْند ه َ َ
عمران]78:
ِ
هِ
اب يَ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَ ْع ِرفُو َن
ين آتَ ْي نَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
سياسة كتمان احلقائق﴿ :الذ َ
اء ُه ْم ۖ َوإِ هن فَ ِري ًقا ِم ْن ُه ْم لَيَ ْكتُ ُمو َن ا ْحلَ هق َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن﴾ [البقرة]14:
أَبْنَ َ
سياسة التحريف والتزوير﴿ :أَفَتَط َْمعُو َن أَ ْن يُ ْؤِمنُوا لَ ُك ْم َوقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق
ِم ْن هم يسمعو َن َك َالم هِ
اَّلل ُثُه ُُيَ ِّرفُونَهُ ِم ْن بَ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن﴾
َ
ُ ْ َ ْ َُ
[البقرة]75:

ِ
ص ْي نَا﴾ [النساء]46:
التمرد والعصيانَ ﴿ :ويَ ُقولُو َن ََس ْعنَا َو َع َ
 5سياسة ّ

 6سياسة التحالفات السريّة والعمل على تقويض أركان الدولةَ ﴿ :وََل
ال تَطهلِ ُع َعلَ ٰى َخائِنَ ٍة ِم ْن ُه ْم إِهَل قَِل ًيال ِم ْن ُه ْم﴾ [املائدة]13:
تَ َز ُ
 7سياسة السخرية واالستهزاء والشتم﴿ :وإِذَا ََن َدي تم إِ ََل ال ه ِ
وها
ص َالة هاختَ ُذ َ
ُْ ْ
َ
ك ِِبَنه ُه ْم قَ ْوٌم ََل يَ ْع ِقلُو َن﴾ [املائدة]57،58 :
ُه ُزًوا َولَ ِعبًا ۚ ٰذَلِ َ
ْف ۚ بَ ْل لَ َعنَ ُه ُم ه
اَّللُ بِ ُك ْف ِرِه ْم
 8فلسفة " القلوب املغلّفةَ ﴿ :وقَالُوا قُلُوبُنَا غُل ٌ
فَ َقلِ ًيال َما يُ ْؤِمنُو َن﴾ [البقر]88:
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اجملزأُ﴿ :ثُه أَنْتُ ْم َٰه ُؤََل ِء تَ ْقتُ لُو َن أَنْ ُف َس ُك ْم َو ُختْ ِر ُجو َن فَ ِري ًقا ِم ْن ُك ْم ِم ْن
 9اإلميان ّ
ِ ِ
ِ
وه ْم
ُس َار ٰى تُ َف ُ
اد ُ
د ََي ِره ْم تَظَ َ
اه ُرو َن َعلَْي ِه ْم ِاب ِْإل ُِْث َوالْعُ ْد َوان َوإِ ْن ََيْتُوُك ْم أ َ
ض ال ِ
ْكتَ ِ
اج ُه ْم ۚ أَفَ تُ ْؤِمنُو َن بِبَ ْع ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن
َو ُه َو ُحمَ هرٌم َعلَْي ُك ْم إِ ْخ َر ُ
بِبَ ْع ٍ
ض﴾ [البقرة]85:
ك أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب أَ ْن تُنَ ِّز َل َعلَْي ِه ْم كِتَ ًااب ِم َن
 10التشكيك والشائعات﴿ :يَ ْسأَلُ َ ُ
ال ه ِ
ك فَ َقالُوا أَ ِرََن ه
اَّللَ َج ْه َرًة﴾
وس ٰى أَ ْكبَ َر ِم ْن َٰذلِ َ
س َماء ۚ فَ َق ْد َسأَلُوا ُم َ
[النساء]153:

 11فقدان االنسجام ﴿ِبْس ُهم ب ْي نَ ُهم َش ِدي ٌد ۚ ََتْسب ُهم َِ
َّت ۚ
َج ًيعا َوقُلُوبُ ُه ْم َش ه ٰ
َُ ْ
َُ َْ ْ
ك ِِبَنه ُه ْم قَ ْوٌم ََل يَ ْع ِقلُو َن﴾ [احلشر]14:
َٰذلِ َ
ض ِهم ِميثَاقَ هم لَعنهاهم وجعلْنَا قُلُوب هم قَ ِ
ِ
ِ
اسيَةً﴾
ُ ْ َ ُ ْ َ ََ
َُ ْ
 12نقض العهود﴿ :فَب َما نَ ْق ْ
[املائدة]13:
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