
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 التابعنيو اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه 

 معامل قرآنية يف صراعنا مع اليهود 

 مقدمــة 

القـرآن الكريـم يقودان يف معركتنا مع أعدائنا ويبني لنا طبيعة املعركة وأساليبها، ويعرفنا على    إن
األعداء، ويرسم مالحمهم فيها، ويبني أسلحتهم يف خوضها ويدلنا على أسباب االنتصار عليهم  

 واحلصول على العزة والظفر والسعادة.

هبم،  صلتنا  وحتديد  اليهود  من  ملوقفنا  وتقرير    وابلنسبة  ابلغ،  بتحديد  هذا  يبني  القرآن  فإن 
أ قال ث قاطع  السمحة،  احلنيفية  امللة  أبناء  حنن  بنا  عالقتهم  على  وانطباقه  صدقه  التاريخ  بت 

 (. 82/)املائدة﴾اأشركو لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين  ﴿:تعاىل

األوىل   األايم  منذ  عنيفة  حراب  املسلمون  اليهود  حارب  احلرب  لقد  هذه  واستمرت  لإلسالم 
طيلة التاريخ اإلسالمي وبلغت أعنف مظاهرها وأشد درجاهتا يف العصر احلديث وحارب اليهود  
على   حاربوان  واجملاالت،  املظاهر  ملختلف  سهامهم  ووجهوا  اجلبهات  خمتلف  على  املسلمني 

واإلجتماعية، حاربوان يف  اجلبهات السياسية اإلقتصادية والثقافية والفكرية والعسكرية واألخالقية  
للعقيدة وحاربوان يف فهم   إليه كما حاربوان يف تصوران  أول ما وجهوا سهامهم  نظام احلكم وهو 
عليه   هللا  صلى  املعصوم  نبيينا  أحاديث  يف  وحاربوان  وأساطري،  إسرائيليات  من  دسوه  مبا  قرآننا 

وحاربو  وموضوعات  منكرات  من  فيه  وضعوا  مبا  والوسلم  الفقه  يف  و ان  واألحكام  املال تشريع 
اليهود   ود  فيه  يكسبون  زمان  املسلمني  على  أييت  ولن  واملعرفة  والعلم  واإلجتماع  واإلقتصاد 
دمائهم   تسري يف  هلم  ستبقى مالزمة  بل  قلوهبم،  من  الشديدة  العداوة  هذه  إزالة  يف  وينجحون 

قبورهم، معهم  تدخل  احلاقدة هو  حىت  العداوة  هذه  ما  احلسد  وسبب  على  املؤمنني  . حيسدون 
ال أاتهم هللا من فضله عداوة يقول عنه جل وعال يف  من خري وإميان وهدى  وسبب آخر هلذه 



قل اي أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل   ﴿  :كتابه
 ( . 59ة / املائد)﴾ وإن أكثركم فاسقون 

إن الصلة بيننا وبني اليهود صلة عدائية منذ القدمي ولن يرضوا عنا إال أن نتخلى عن إسالمنا 
ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم قل إن هدى هللا هو  ﴿  احلنيف قال تعاىل:

وال   ويل  من  هللا  من  لك  ما  العلم  من  جاءك  الذي  بعد  أهواءهم  اتبعت  ولئن  اهلدى 
من  120/ )البقرة﴾نصري  أن كل  الكرميـة  اآلية  هذه  من  أنخذ  يف  (  مشكوك  اليهود  عنه  رضي 
 ميكن أن يرضوا عنه طيب أو  متهم يف دينه مطعون يف أخالقه ووطنيته وإخالصه ألنه ال  ،إيـمانه
متواز صاحل أمران  إهنما  اليهود.  ورضى  رضى هللا  جيتمعان:  ال  يلتقيان  ضدان  ال  ال    ، اين  فاهلل 

وهذه الفضائل اليت أهلته للقبول عند هللا هي نفسها    ،خملصال عن مؤمن صاحل طيب  يرضى إ
واليهود الفجرة ال يرضون إال عن ضال   ،داء واحلرب عند اليهود امللعوننيأسباب السخط والع

هلل   خائن  جمرم  وألمتهفاسق  وسخطه   ،ولرسوله  هللا  غضب  استحق  فقد  ذلك  فعل  من  وكل 
 وعذابه. 

فيه   وازداد  واليهود  املسلمني  بني  الصراع  فيه  اشتد  الذي  الزمان  هذا  يف  الناس  بعض  يقوم 
فيقدم  وتضليلهم  وخداعهم  املسلمني  على  ابلتمويه  املسلمني  ضد  اليهودية  اهلجمة  عنف 

الصراع تفسريا هذا  حلقيقة  خاطئة  ابطلة  صراع   ،ت  بكل    إنه  الكرمي  القرآن  يبينه  رسالتني  بني 
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل   ﴿:يف مطلع سورة اإلسراء قال تعاىل  وضوح

املسجد األقصا الذي ابركنا حوله لنريه من آايتنا إنه هو السميع البصري وءآتينا موسى الكتاب  
و  دوين  من  تتخذوا  أال  إسرائيل  لبين  هدى  عبدا  وجعلناه  إنه كان  نوح  مع  محلنا  من  ذرية  كيال 

علوا   ولتعلن  مرتني  األرض  يف  لتفسدن  الكتاب  يف  إسرائيل  بين  إىل  وقضينا  شكورا 
حيملها  .(1/4: اإلسراء)﴾ كبريا اليت  هلل  والعبودية  اإلميان  رسالة  بني  سيدان    –عبده    -إنه صراع 

الذي   السالم  واملسلمون    –ن عبدا شكورا  كا   –حممد صلى هللا عليه وسلم وسيدان نوح عليه 
وبني رسالة الكفر والضالل واإلفساد يف األرض    –عبادا لنا أويل أبس شديد    –الذين يعتربون  

بقوله   والذين خاطبهم هللا  أاب عن جد  اليهود  فيها واليت حيملها  والتكرب  لتفسدن يف   ﴿والعلو 
 . ﴾ كبريا   ا األرض مرتني ولتعلن علو 



 واليهود يف أايم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولقد فتح ملف  لقد بدأ الصراع بني املسلمني
فمنذ أن ولد املصطفى عليه الصالة والسالم    ، الصراع منذ والدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وعلم اليهود بذلك أبَدو عداءهم له ولدينه وألتباعه وصاروا يرمسون املكــائد والفـنت والدسائس  
 . شهود على هذه احلقيقةو   ونعود إىل كتب السرية لنستخرج منها شواهد  ضد هذا احلق وأهله.

روى اإلمام ابن سعد عن سيدتنا عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها بسند حّسنه اإلمام احلافظ 
ها  كان يهودي قد سكن مكة فلما كانت الليلة اليت ولد في»ابن حجر يف فتح الباري أهنا قالت: 

الليلة مولودا؟ قالوا: ال    ، ليه وسلمرسول هللا صلى هللا ع قال: اي معشر قريش: هل ولد فيكم 
نعلم، قال انظروا فإنه ولد يف هذه الليلة نيب هذه األمة أمحد اآلخر بني كتفيه عالمة، فانصرفوا  
فسألوا فقيل هلم: ولد لعبد هللا بن عبد املطلب غالم فسماه حممدا فالتقوا بعد من يومهم، فأتوا  

 منزله فقالوا: علمنا أنه ولد فينا مولود، قال أبعد خربي أم قبله؟ قالوا بل قبله، قال:  اليهودي يف 
إليهم،  اف فأخرجته  أمه  على  دخلوا  حىت  معه  فخرجوا  إليه،  بنا  ظهره،    ى فرأذهبوا  يف  الشامة 

وخرج    فغشي على اليهودي مث أفاق فقالوا: ويلك مالك؟ قال: ذهبت النبوة من بين إسرائيل، 
وروى ابن    .« الكتاب من بني أيديهم، وهذا مكتوب بقتلهم وببز أحبارهم، فازت العرب ابلنبوة

إن يهود بين قريضة كانوا يدرسون ذكر رسول هللا صلى هللا  »سعد يف طبقاته عن بعض األنصار:  
 صلى  عليه وسلم يف كتبهم، ويعلمونه الولدان  بصفته وامسه وهجرته إليهم، فلما ظهر رسول هللا 

وملا جاءهم كتاب من عند    ﴿:  هللا عليه وسلم حسدوا وبغوا وقالوا: ليس إلينا وصدق هللا القائل
هللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به  

 ( . 89)البقرة/ ﴾فلعنة هللا على الكافرين

تاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من  ود كثري من أهل الكوقال أيضا جل وعال:"
(. وذكر كذلك اإلمام ابن سعد يف طبقاته: 109)البقرة/   "عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق

أال  » فقالت هلم:  يعين مرضعته حليمة رضوان هللا عليها،  اليهود مروا على ظئره  إن مجاعة من 
ف ابين هذا  بعضهم   ووضعتين محلته كذا  إ حتدثوين عن  فقال  أمه  ورأيت كذا كما وصفت  كذا 

لبعض: اقتلوه، فقالوا: أيتيم هو؟ فقالت حليمة ال هذا أبوه وأان أمه فقالوا لو كان يتيما لقتلناه،  
.  وملا كان عمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  «فذهبت به حليمة وقالت: كدت أخرب أمانيت



ورة لزايرة أخوال أبيه عبد هللا وكانت معهما حاضنته ست سنوات أخذته أمه آمنه إىل املدينة املن
يثرب فتحدثوا عنه ومسعتهم حاضنته فتوجست عليهم   أم أمين رضي هللا عنها وهناك رآه يهود 

 منهم وأبلغت سيدهتا فرحلوا عائدين إىل مكة.

ن  ويضاف إىل هذا الكيد اليهودي للرسول صلى هللا عليه وسلم العداء الشديد الذي تلقــاه م
اليهود بعد النبوة املباركة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة بعد اهلجرة على السواء، لقد روت كتب  
بن أخطب زوج رسول هللا صلى هللا عليه   بنت حيي  والتاريخ عن سيدتنا صفية  النبوية  السرية 

ألقهما يف   مل يكن أحد من ولد أيب وعمي أحب إليهما مين، مل»وسلم، رضي هللا عنها أهنا قالت:  
فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قباء غدا    «ولد هلما قط أهش إليهما إال أخذاين دونه

مغيب  مع  إال  جاءاان  ما  هللا  فوا  الفجر(  )عند  مغلسني  أخطب  بن  ايسر  أبو  وعمي  أيب  إليه 
ع، فوا  فجاءاان فاترين كسالنني ساقطني ميشيان اهلوينا، فهششت إليهما كما كنت أصن  الشمس.

هللا ما نظر إيل واحد منهما، فسمعت عمي أاب ايسر يقول أليب: أهو هو؟ قال نعم وهللا. قال  
 . «تعرفه بنعته وصفته؟ قال نعم وهللا: قال فماذا يف نفسك منه؟ قال عداوته وهللا ما بقيت

عدة   يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  ضد  احلاقدة  اليهودية  العداوة  هذه  متثلت  ولقد 
وادث حاولوا فيها اغتياله: إما إبلقاء حجر عليه كما فعل يهود بين النضري أو بتأليب األحزاب  ح

و  أخطب  بن  حيي  فعل  املدينة كما  يف  ملهامجته  املشركة  الشاة  إالعربية  يف  له  السم  بوضع  ما 
سول املشوية كما فعلت تلك املرأة اليهودية يوم خيرب، ولوال عصمة الباري سبحانه وتعاىل هللك ر 

 هللا صلى هللا عليه وسلم وهللك اإلسالم ابلكلية. 

ا ضد  اليهودي  احلقد  فيها  جتلى  عديدة  مظاهر  يف  الشديدة  العداوة  هذه  برزت  إلسالم مث 
الذهبية العصور  منذ  إىل  وأهله  تزال  وال  هذا  يومنا  إىل  الرشيدة  اخلالفة  عصور  هللا  أ،  يرث  ن 

بن أخطب "عو األرض   يرفعه كل يهودي  من عليها. وأصبح قول حيي  داوته ما حييت" شعارا 
على اختالف الزمان واملكان، واليهود كلهم جيتمعون على حرب اإلسالم واملسلمني ومعاداهتم  
عيش   اختار  الذي  مساملتهم شأن  ونريد  ونقضي حبكمهم  إليهم  نتحبب  ذلك  ومع  املوت  حىت 

ة وعنفا وقسوة حيث زاد حدّ فاشتد هذا الصراع يف العصر احلديث    الذلة على العزة والشهادة.
 وجنح اليهود يف هزمية املسلمني املعاصرين وإقامة كيان هلم يف فلسطني املباركة. 



ولقد أخربان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن صراعنا مع اليهود دائم مستمر ال ينتهي إال  
 عقيدة وسلوكا وكنا  قرب يوم الساعة، وأننا سوف ننتصر عليهم إبذن هللا ولكن إذا رجعنا إىل هللا

بعضا. بعضه  يشد  املرصوص  أن    كالبنيان  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب  عن  ومسلم  البخاري  روى 
قال:   وسلم  عليه  هللا  صلى  فيقتلهم  »رسول هللا  اليهود  املسلمون  يقاتل  حىت  الساعة  تقوم  ال 

سلم، اي عبد  املسلمون حىت خيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجر فيقول احلجر أو الشجر اي م
هؤالء اليهود الذين قال    « هللا هذا يهودي خلفي، تعاىل فاقتله، إال الغرقد فإنه من شجر اليهود

عنهم أحد علماء الغرب "توسنيل" يف كتابه " اليهود ملوك الزمن" " زعموا أن املصادر التارخيية  
ثر فيها على أثر  عنها يف بطون املصادر والكتب فلم أع  ت تزخر مبعجزات أسالف اليهود فبحث

ابلشعب   يتعلق  ما  لكل  مرجعا  يعترب  الذي  التوراة  إن كتاب  حىت  املزعومة  املعجزات  لتلك 
" أن  يذكر  أنه  بدليل  ويعيب...  خيزي  ما  إال كل  عنهم  اآلخر  هو  يروي  ال  "  هوذى ي اليهودي 

احلياة، مبادل  اغرتاف  على  أتباعه  حيرض  القيم    )إهلهم( كان  واحتقار  احليوانية  الغرائز  وإشباع 
واملثل األخالقية، وحيضهم على تطبيق شريعة القتل العام عند املقدرة، وينسب ملشاهري أسالفهم  
أموال  على  ابالعتداء  ملوكهم  ويتهم  احلرام،  الكسب  سبيل  يف  األعراض  وبذل  اخلداع  اعتماد 

قنب ابلقديسات بتعاطي الفسق والفجور مع أتباعهم واستباحة أعراضهم ويصم نساءهم اللوايت ل
أعداء قومهن، فأين هي إذن املعجزات اليت يبحث عنها الناس؟ أتراهم يعتربون هذه اآلاثم مع  

 كل ما فيها مما يندى له اجلبني من املناقب واملعجزات؟"
 

 الشيخ الطاهر بدوي 
 


