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حياول هذا ابلحث الكشــف عن مالمح انلفســية ايلهودية اليت اتلصقت بايلهود 
منذ القدم إىل وقتنا الراهن، وســاهمت بشلك رئيس يف إنتاج نفسية مريضة، هلا معاملها 
املحددة، وأطماعها املعروفة من خالل دراســة حتليلية تستخدم املنهج اتلحلييل لرصد 
الســمات انلفســية بلين يهود يف ضوء الصورة القرآنية، ونصوص من اتلوراة، وذلك من 
خالل الكشف عن: صورة اتلناقض يف انلفسية ايلهودية، وصورة هوى انلفس واإلرصار 
ىلع املعصية، وصورة العنف يف مرآة ايلهود، والصورة الساخرة للسلوك ايلهودي، وصورة 
صناعة األعداء وابلحث عــن األمان، وصورة »األنا« املتعايلــة وفقدان اثلقة، وصورة 
اتلخبط العقدي واالحنــراف األخاليق، ثم تأيت اخلاتمة للكشــف عن أهم انلتائج، ثم 

مصادر ابلحث ومراجعه.

أستاذ األدب العريب المشارك - كلية المجتمع - جامعة طيبة.  )*(
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مقدمة ابلحث

احلمد هلل محد اذلاكرين، والشكر هلل شكر الزاهدين، وادلاعء واتلوسل والرجاء بأن 
نكون من عباده املتقني، وبشفاعة املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص من الفائزين ﴿ 

﴾ ]األحقاف: 13[.
دت وسائل  نتناول خالل هذا ابلحث »اتلصوير القرآين للنفســية ايلهودية«؛ إذ تعدَّ
ــمات انلفسية لليهود، اليت اتلصقت بهم  القرآن الكريم يف الكشــف عن عديد من السِّ
منذ القدم إىل وقتنا الراهن، وســاهمت بشلك رئيس يف إنتاج نفسية مريضة، هلا معاملها 
املحددة، وأطماعهــا املعروفة. والقرآن حني يتحدث عن ايلهــود ال يتوقف عند ظاهر 
الشــخصية، وإنما اكن اهلدف األســى من وراء هذا اتلصوير األديب املعجز، الكشــف 
ت علماء انلفس  عن أغوار هذه انلفســية املعقدة اليت امتألت بمتناقضات عديدة، حيَّ

واالجتماع واألدب.
ــمات انلفسية للشخصية  حياول ابلحث من خالل املنهج اتلحلييل الفين رَْصَد السِّ
طر 

ُ
ايلهودية يف ضوء آيات القرآن الكريم، ونصوص من اتلوراة، يف حماولة للتوصل إىل األ

العامة للصورة القرآنية خالل اســتعراضها للنفســية ايلهودية، واستكشــاف الروابط 
املشرتكة بني سمات الشخصية ايلهودية املعروفة للكثيين - واملتكررة الوصف يف عديد 

من الكتب واألحباث- من خالل دقة انلظم وروعة اخليال)1(.
لقد تعددت األســماء والصفات حول تلك الشخصية، إذ يطلق عليها )العربية أو 
اإلرسائيلية أو ايلهودية أو الصهيونية(. ويرجع لفظ »عربي« أو عرباين إىل سيدنا إبراهيم 
حون أن التســمية ناجتة عن عبور  ، فهــو أول َمْن ُدِعَ عرباين يف اتلوراة، وُيرجِّ

انظر عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز، تحقيق: محمد ألتنجي، دار الكتاب العريب، بيروت، 2005 م.  )1(
  - وابن رشيق القيرواني: العمدة، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، 1963 م.

- والجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق: عبد السالم هارون، البابي الحلبي، مصر، 1938 م.  
- وحفني شرف: الصورة الفنية بين النظرية والتطبيق، نهضة مصر، القاهرة، 1965 م.  

- وصالح الدين عبد التواب: الصورة األدبية في القرآن الكريم، لونجمان، مصر، 1995 م.  
- وحسين عبد القادر: القرآن والصورة البيانية، دار المنار، القاهرة، 1991 م.  
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إبراهيم نهَر الفرات)1(.

وهنــاك عديد من اآلراء حول هذا املعىن، لكن هــذا الرأي هو أقربها. بينما جاء 
لفظ »إرسائييل« نســبة إىل يعقوب ؛ وإرسائيل لكمة عربيــة مكونة من )إرس( 
بمعــىن عبد أو صفوة، ومن )إيل( بمعىن اإلهل أو الرب، وبذا يكون معىن إرسائيل »عبد 

اهلل« أو »صفوة اهلل«)2(.

أمــا لفظ »يهودي« فهو من اهلــود: مجع هائد، وهو اتلائب، وهــاد الرجل: أي رجع 
وا يهوًدا حني تابوا عن عبادة  وتاب)3(، وذهب بعض املفرسين إىل أن اإلرسائيليني إنما ُسمُّ
﴾))(. وذهب أيًضا بعض  ﴿ : العجل، ثم لزمهم االســم لقول مــوىس
املفرسين إىل أن نسبة يهودي تعود إىل »يهوذا« رابع أبناء يعقوب)5(، وهذا هو الرأي الراجح 

عندنا، كما أنه ليس صحيحاً أن لكمة »يهودي« لكمة مشتقة من »اهلود« العربية.

ق بني استخدام القرآن الكريم للكمة »ايلهود« وبني استخدامه للكمة  والبد أن نفرِّ
»بنــو إرسائيل«، فالقرآن حني يتحدث عن هذه اجلماعة، وتارخيهم قبل بعثته ملسو هيلع هللا ىلص، يطلق 
عليهم تسمية »بنو إرسائيل« بينما يُطلق عليهم »ايلهود« حينما يتحدث عنهم يف مواجهته 
ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة بعد هجرته إيلها، ويكشف عن نفسياتهم، ودسائسهم وحتريفاتهم، وُيفّند 

ُشبهاتهم وأقواهلم)6(.

وىلع أية حــال فإن لكمة يهودي ال تــدلُّ ىلع اإليمان باهلل، واتلمســك بالعادات 
القديمة مثل »عربي«، أو فخر شــخيص مثل »إرسائيــيل«، وإنما اكن لفظ »يهودي« يدل 
ىلع ذلة الشــعب، وخضوعهم لساكن ابلالد اليت سكنوها، وخجلهم بعد أن انفصلوا عن 

إسحاق ساكا: معنى التسميات للشعوب السامية، مجلة العريب الكويت، عدد 91، 1966م، ص 151.  )1(
محمد سيد طنطاوي: بنو إسرائيل في القرآن والسنة، دار الشروق، مصر، 1990م، ص 12.  )2(

ابن منظور: لسان العرب، ج3 / 39).  )3(
الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، 05)1ه، ج13/ 152 – 153.  )((

القرطبي: الجامع ألحكام القرآن، دار الشعب، مصر، 1962م، ج1 / 32).  )5(
انظر بتصرف: صالح الخالدي، الشخصية اليهودية، ص38.  )6(
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إخوانهم)1(. وأظن أن هذه التسمية يه الواسعة االنتشار لدلاللة ىلع تلك اجلماعة.
أما املصطلح األخي »الصهيوين« فهو نســبة إىل صهيون، وهو اسم جبل يرُشف ىلع 
مدينة القدس. والصهيونية حركة سياسية نشأت منذ األرس ابلابيل لليهود )587 – 539 ق 
. م( حني أصبح احلنني إىل صهيون رمًزا لعودة اململكة الغابرة، حني بدأ ايلهود يكتبون 
توراتهم ىلع ضفاف الفرات، ويســجلون فيها ما أرادوه من وعود، وحيددون فيها ما طمع 
فيه جشــع عقول مريضة من يهود يف أرض املرشق العريب، خلف ســتار من قول »ظهر 

الرب، وقال الرب، وأقسم الرب«)2(. 
واحلقيقة أن لكمة »عرباين أو إرسائييل أو يهودي أو صهيوين« يف نهاية األمر تشــي 
إىل مجاعــة واحدة، يه املقصودة واملعنية بتلك الصفات، وهم ايلهود اذلين حّرفوا كتابهم 
املقدس »اتلوراة« واستبدلوا به كتاباً من وضع احلاخامات وأسموه »اتللمود«)3(، يه اجلماعة 

الفاسدة العقيدة .. املريضة انلفس .. وغي املحدودة األطماع.
حناول أن نرصد خالل الصفحات اتلايلة كيف استطاع اتلصوير القرآين الكشف 
عن مالمح انلفسية ايلهودية من خالل عدة أطر تصويرية يه: صورة اتلناقض يف انلفسية 
ايلهودية، وصــورة هوى انلفس واإلرصار ىلع املعصية، وصــورة العنف يف مرآة ايلهود، 
والصورة الساخرة للسلوك ايلهودي، وصورة صناعة األعداء وابلحث عن األمان، وصورة 

األنا املتعايلة وفقدان اثلقة، وصورة اتلخبط العقدي واالحنراف األخاليق.

صورة اتلناقض يف انلفسية ايلهودية
انلفسية ايلهودية نفســية مريضة، ومعقدة، ومضطربة املزاج، وذات سلوك شاذ يف 
اتلفكي واحلوار والعقيدة. فايلهود متناقضون يف أقواهلم وأفعاهلم، وما ذلك إال لســيطرة 

مظاهر القلق واالضطراب اليت أحاطت بهم منذ بداية تارخيهم وحىت اآلن.
والقرآن الكريم يكشــف نلا عن كثي من صور هذا اتلناقض اذلي تقع فيه هذه 

انظر مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القديم، القاهرة، 1968م، ص 15.  )1(
محمد بيومي مهران: بنو إسرائيل »التاريخ«، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1999م، ج1 / 6).    )2(

انظر فؤاد حسين: أطماع اليهود وأسفارهم، دار الكتب الثقافية، بيروت، 1989م، ص 2).  )3(
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طر العامة تللك انلفســية، 
ُ
د األ اجلماعة، ويعرض ذلك من خالل تصوير قرآين بليغ، حُيدِّ

وبأكرث من وســيلة أدبية؛ ونهتم يف هذا املقام باستعراض صور اتلناقض يف نفسية ايلهود 
كما وردت يف انلص القرآين، كما يمكن االستشــهاد أيًضا – ىلع هذا ابُلعد انلفيس – 
من خــالل كتابهم »اتلوراة«، وىلع الرغم مما جاء فيها من حتريف وقلب للحقائق، إال أن 
نصوص اتلــوراة تفضحهم، وتأيت بتأكيد ملا ورد يف انلص القرآين، وحتليله ادلقيق لصورة 

اتلناقض يف تلك انلفسية.

 ﴿ تعاىل:  قال 
﴾ ]ابلقــرة: 1) – 2)[، وقال تعاىل: ﴿  * 

﴾ ]ابلقــرة: 89[. جاء إيلهم موىس  باتلوراة من 
عند اهلل، وفيها اهلدى وانلور واإلرشــاد واتلوجيه هلم، وأهم من ذلك جاء هلم بالبشــارة 
بمحمــد ملسو هيلع هللا ىلص، وهم يعرفونه، ويعلمون وقت بعثته، وحــني يزنل الويح ىلع انليب الكريم، 
ويبدأ يف نرش دعوته، ينقلب ايلهود ىلع أنفسهم وكتابهم، ويصبحون أول من يكفر بهذا 

ادلين.

وهــذه ِطباع ايلهود مــن تكذيب وتناقض، ىلع عكس ِطباع املســلمني وصحة 
عقيدتهم، فاملســلمون يؤمنــون بكل ما جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وأكــرث من ذلك، فيؤمنون 
بموىس وعيىس »«، ولســنا »يف غي حاجة إىل تأكيد احرتامنا لدلين اذلي جاء 
به موىس، وحنن ندين لإلسالم اذلي يفرض علينا اإلقرار بنبوة موىس ، ويلزمنا 
قًا ملا بني  دينًا وعقيدة أن نصدق برساتله، ونؤمن بأن نبينا املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص بُعث باحلق مصدِّ

يديه من اتلوراة واإلجنيل«)1(. 

وصور اتلناقض يف انلفسية ايلهودية تظهر يف حماوالتهم املتكررة يف استبدال ابلاطل 
باحلق، أو استبدال اذلي هو أدىن باذلي هو خي كما جاء يف قوهل تعاىل: ﴿

عائشة عبد الرحمن: أعداء البشر، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، مصر، 1968م، ص 173.  )1(
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﴾ ]ابلقرة: 61[. 
والعجيب أن اهلل –  – أنزل عليهم املن والســلوى؛ وهو طعام طيب يك 
يتنعموا يف رزق اهلل وفضله، ولكن نفوسهم املريضة تأىب إال الرفض واتلناقض، واتلمرد 
ىلع نعم اهلل وعظيم عطاياه، فيطلبون مــن الطعام ما هو أدىن، فيطلبون الفول والعدس 
وابلصــل! وكأنهم حينُّــون إىل حياتهم األوىل حتت ظلم فرعون وجنوده، وهنا يكشــف 
اتلصوير القرآين عن مدى تناقضهم مع طبيعة البرش الســوية، اليت تتمىن اخلي وتطلبه 

وتسىع إيله، يف حني نراهم يكرهونه ويطلبون غيه مما هو أدىن منه.
ومن الصور القرآنية اليت كشفت عن اتلناقض يف نفسيتهم، كونهم يكذبون ىلع 

أنفسهم وهم يعلمون! وكأنهم جبلوا ىلع الكذب والزتييف واتلحريف، يقول تعاىل: ﴿

﴾ ]ابلقرة: 79[. 
إن اتلناقض الشديد يف نفســية ايلهود وارٌد يف صور متكررة واضحة يف »اتلوراة«، 
فقد جاء يف ســفر اخلروج )20: 16 – 17(: »ال ترسق، ال تشــهد ىلع قريبك شهادة زور، 
ال تشــته بيت قريبك، وال عبــده وال أمته، وال ثوره وال محاره، وال شــيئًا مما لقريبك«. 
»ونالحظ جانب اخلي يف هذه الوصايا، لكنه ليس اخلي املطلق، ألن انليه بالقرابة، يُويح 

بإباحة املنيه عنه مع غي األقرباء«)1(. 
وجاء أيًضا يف اتلوراة يف ســفر اتلثنية )23: 19 – 20(: »ال تقرض أخاك بربا ربا فضة 
أو ربا طعام، أو ربا يشء ما مما يُقرض بربا، األجنيب تقرض بربا، ولكن ألخيك ال تقرض 

بربا«. 

كامل سعفان: اليهود تاريخ وعقيدة، دار االعتصام، مصر، 1978م، ص 190.  )1(
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وهكذا تظهر االزدواجية ادلينية واألخالقية يف تناقض ايلهود مع أنفسهم، وما جاء 
به اتلصوير القرآين عنهم، يلكشــف نلا عن مرض خطــي قد أصاب تلك انلفوس منذ 
زمن بعيد » لقد اكنوا يعيشــون ازدواجية أخالقية مريضة، وانفصاًما يف السلوك واحلياة، 
فاحلرام فيما بني ايلهود فقــط، واألخالق والفضائل لليهود فقط. فالزىن والغدر والرسقة 
حمرمات ال جيوز لليهودي أن يقع فيها بني قومه يهود، لكنها إن تعلقت بآخرين جيوز هلذا 

ايلهودي أن يُمارسها، بل يتقرب إىل ربه بالقيام بها«)1(. 

صورة هوى انلفس واإلرصار ىلع املعصية
إن حياة ايلهود ومعاشهم حتكمه انلظرة املادية اليت تعـود عليهم بانلفع الشخيص، 
وتيت من قوة 

ُ
وما يتعــارض مع هذا اهلدف يصبح عدًوا حيق للجماعــة ايلهودية –بما أ

ع الزتامها ادليين واخلُليق، وتتناىس جرائمها مع  – أن حتاربه وتتمرد عليــه، وبعدها تدَّ
أنبيائها وحكمائها ممن دعوا إىل العفة والطهارة!

إن السلوك ادليين لليهود إنما يُشي يف وضوح إىل مصلحتهم املادية اليت تتناغم مع 
هواهم انلفيس، حىت وإن تعارض ذلك مع تعايلم اتلوراة ووصايا أنبيائهم، فقد نزل ايلهود 
يف كثي من ابلدلان مع أطماعهم املادية، وهوى انلفس يف تتبُّع الرثاء، حىت وإن اكن الرثاء 
َق املرض اخلطي يف اجلسم اآلمن،  من العهر وادلاعرة! اكن ايلهود يتفرقون يف »ابلدلان َتَفرُّ
وسمحوا ألنفســهم باالبتذال يف العفة والطهارة ... وما من حكيم يأتيهم أو يظهر بينهم 

ويقرتب من العفة والطهارة إال هّمــوا بقتله أو أرسعوا إىل طرده«)2(. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 87[.

كشــفت الصورة القرآنية عن طوية فاسدة لليهود، حىت صار الفساد عنوانًا تللك 
بل إىل الكســب املادي، وحب ادلنيا، واحلرص  انلفسية املريضة اليت تســىع بكل السُّ
ىلع حياة، فقــد رأينا يف توراتهم املحرفة، أنهم حيرفون كثًيا من تعايلمها بما يتماىش مع 
أطماعهــم اتلجارية، فقد جاء فيها: »ال تأكل جثَّة مــا، تعطيها للغريب اذلي يف أبوابك، 

صالح الخالدي: الشخصية اليهودية، دار القلم، دمشق، 1998م، ص 0)1.  )1(
محمد موسى الغزالي: أثر الوثنية في اليهودية، مصر، 2003م، ص 551.  )2(
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فيأكلها أو يبيعها ألجنيب، ألنك شعب مقدس!« هل من القداسة املتاجرة يف جثث املوىت، 
والعمل ىلع قتل اآلخرين من أجل دراهم معدودة؟!)1( 

لقد َتَمرَّد ايلهود منــذ ابلداية ىلع أصل العقيدة حينما عبدوا العجل، وما ذلك إال 
هلوى يف أنفسهم، وزيف إيمانهم، قال تعاىل: ﴿

﴾ ]طه: 90 – 91[.  * 
لقد اســتطاعت الصورة القرآنية أن ترســم نلا العناد اذلي أصابهم نتيجة تللك 
ــخت يف نفوســهم، فصارت عقيدة قويــة ال حييدون عنها،  األهــواء، ومن ثمَّ فقد ترسَّ
وأصبحــت نظرتهم للك يشء نفعية مادية، حىت مع العبــادة واألمور القلبية، ويبدو أن 
تلك انلظرة املادية اليت تتناســب مع هواهم انلفيس؛ اكنت نتيجة طبيعية لكرثة ترحال 

وشتات ايلهود ىلع َمرِّ اتلاريخ.
وتصور اآليات القرآنية ايلهود وقد أرادوا تمثااًل يلعبدوه، فصنعوا عجاًل من اذلهب، 
صنعوه بأيديهم، ال حياة فيه، ومع هذا عبدوه! ألن أنفسهم قد ترشبت من قبل بهذه الطقوس 

الوثنية، واألساطي واخلرافات اليت انتقلت إيلهم من الشعوب الكثية اليت نزلوا عليها.
 ، ومن أجــل ذلك اكن إرصار ايلهــود ىلع املعصية حــني خاطبوا موىس
وســألوه أن جيعل هلم إلًها »يصنعوه بأيديهم« يلعبــدوه كما تفعل ابلالد اليت خرجوا منها، 

أو نزلوا عليها! يقول تعاىل: ﴿
﴾ ]األعراف: 138[. 

وهوى انلفس اذلي تلبَّســهم، وإرصارهم ىلع املعصية مــا هو إال ديلل ىلع »جهل 
أســالفهم وغباوتهم وضالهلم. ويكيف يف ذلك عبادتهم العجل اذلي صنعته أيديهم من 
ذهب، ثم جعلوه ىلع صورة أبدل احليوانات اذلي يرُضب املثل به يف قلة الفهم، وقد شاهدوا 
من قبُل أدلــة اتلوحيد، وعظمة الرب، ثم بعدها عزمــوا ىلع اختاذ هلإ دون اهلل، فاختذوه 

ونبيهم، يحٌّ بني أظهرهم لم ينتظروا موته!« )2(.

انظر كامل سعفان: اليهود تاريخ وعقيدة، ص 191.  )1(
ابن القيم الدمشقي: هداية الحيارى، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 1997م، ص 189 بتصرف.  )2(



59

ومن أجل هوى انلفس اليت جتنح إىل املادية وترّص ىلع املعصية، نرى الصورة القرآنية 
ترسم نلا هذا املشهد اذلي يطلبون خالهل - من موىس  - أن يروا اهلل جهرة، ماثاًل 
 أمــام أعينهم رشيطة بينهم وبني موىس يك يصدقوا موىس ، ويؤمنوا هل، قال تعاىل:

﴾ ]ابلقرة: 55[.      ﴿

هذا هو هوى انلفس اذلي سيطر عليهم حىت صارت عقيدتهم الواضحة للعيان يه 
اإلرصار ىلع املعصية، فطلبهم ليس رغبة لالقتناع ادليين، بل »نظرتهم املادية لدلين، حيث 
يقيسونه باملقياس املادي احليس... فيلغون عقوهلم، ويستخدمون حواسهم اليت تصور هلم أن 

لك موجود ال بد أن تدركه احلواس، فإذا لم تدركه حاسة من احلواس فهو غي موجود«)1(.

فة بأيدي أحبارهم، كتبوها اتبااًع هلوى  وكثي من نصوص اتلوراة اليت وصلتنــا حمرَّ
انلفس، أو إرضاء جلماعة منحرفة، تريد أن تسوِّغ القتل أو الزىن أو الغش، ويقولون هذه 
تعايلم اهلل! واملتتبع حلال األنبياء اذلين جاء ذكرهم يف اتلوراة ال يكاد جيد نبيًا سوًيا! لكهم 

أصابتهم أقالم ُكتَّاب »العهد القديم« يف خي ما يملكون من صفات، ومن هذه األمثلة:

نوح : يرشب اخلمر فيسكر ويتعرى ..)سفر اتلكوين: 9(

إبراهيــم : يقف موقف املتاجر بعرضه املحتيم بامرأته ســارة .. )ســفر 
اتلكوين:12(

لوط : يضطجع مع ابنتيه وينجب أبناء! )سفر اتلكوين: 19(

إن هذه اتلحريفات واألاكذيب املشينة اليت ألصقها أحبارهم بهؤالء األنبياء ما يه 
إال حماولة فاشلة تظهر هوى انلفس وميلها إىل الزىن والعهر والفحش، »وتربير ارتكابها 
يف حق الشعوب األخرى، وصورة من اتلمزق انلفيس اذلي أصاب ايلهود، وكأنهم يقولون 
للــرب: لقد غفرت ألنبيائــك جرائمهم، فلماذا ال تغفر نلا؟! ومــا حنن إال أتباع هؤالء 

األنبياء«)2( 

عبد الحليم حفني: التصوير الساخر في القرآن، الهيئة العامة للكتاب، مصر، 1992م، ص 51 – 52.  )1(
كامل سعفان: اليهود تاريخ وعقيدة، ص )16.  )2(
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صورة العنف يف مرآة ايلهود:
ايلهود قوم تشبعت طويتهم بلون ادلم، ويكشف نلا اتلصوير القرآين عن قسوة وعنف 
يف تعامالتهم مــع غيهم من بين البرش ىلع مر اتلاريخ، حىت صار القتل والعنف من أهم 
وســائلهم يف حتقيق أهدافهم، وكثًيا ما نسمعهم يطلقون شعارات اكذبة بأنهم مضطهدون، 
وأن الشعوب تتآمر عليهم، فاخرتعوا فكرة االضطهاد، وأخذوا يف إنماء الفكرة وتضخيمها، 

فصارت األكذوبة حدثًا مهًما ومتكرًرا يف خطابهم، وعنوانًا بارًزا لشخصيتهم. 
»وربما اكن أقرب مدخل للشــخصية ايلهودية هو مدخــل عقدة االضطهاد، اليت 
محلوها معهم منذ نشــأتهم املبكرة، وبداًل من عالجهــا بفعل األحداث أو بفعل الزمن، 
فإن هــذه العقدة اكنت تكرب وتتضخم عــرب العصور، وتنطلق منها ســلوكيات ممزية 
لليهود، ومنها احلذر واتلوجس والعزلة والعدوانية، وحماولة السيطرة ىلع مراكز القوة يف 

املجتمعات واالحتيال واخلداع«)1(. 
قال تعاىل: ﴿

﴾ ]األعراف: 150[. 
لقد صّورت اآليات القرآنية نفســية ايلهود خالل هذا املشهد بكل دقة، وكشفت 
عن أهم طرقهم يف اتلعبي عن أفاكرهم. فهم يتحينون الفرصة املالئمة لالنطالق واتلعبي 
عن مشــاعرهم، عندما يشــعرون أنهم يف موضع القوة والرغبة يف السيطرة، فحينما صار 
»هارون«  وحده بعــد رحيل موىس  مليقات ربه! تثور عقيدتهم املريضة، 
﴾ عندما  فتتطلع لعبادة هلإ غي اهلل، فاكن األمر بصناعة العجل، ويعود موىس ﴿
علم بهذا اجلرم، ويعنِّف أخاه »هارون« خليفته يف قومه، ويرصح هارون بأنهم قوم ســوء 
كشــف املوقف عن نفسيتهم املريضة، فقد اســتضعفوه وهددوه بالقتل، لقد صار القتل 
والعنف سالحهم الُمعربِّ عن نفسيتهم املتعطشة للقتل وادلم والعنف وابلطش بالضعفاء، 

فهم ال يتحركون إال عندما يشعرون بضعف خصومهم.

محمد عبدالفتاح المهدي: سيكولوجية الصهيونية، البيطاش للنشر، اإلسكندرية، 2001م، ص 5).  )1(
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لقد جاء يف اتلوراة يف سفر أشعياء )59: 1-8( »بل آثامكم صارت فاصلة بينكم 
وبني إهلكم، وخطاياكم سرتت وجهه عنكم حىت ال يسمع، ألن أيديكم قد تنجست 
بادلم، وأصابعكم باإلثم ... أرجلكم إىل الرش جتري وترسع إىل سفك ادلم الزيك. أفاكرهم 
أفاكر إثم. يف طرقهم اغتصاب وسحق. طريق السالم لم يعرفوه، وليس يف مسالكهم عدل. 

جعلوا ألنفسهم ُسباًل معوجة. لك من يسي فيها ال يعرف سالًما«.

لقد وصلت نظرة ايلهود إىل غيهم من األمم إىل حدِّ أنهم يُبيحون امتصاص دمائهم، 
فرشيعة اتللمود تدعوهم إىل سفك واستزناف دماء املسلمني واملسيحيني، لتُستخدم هذه 
ادلماء بعد ذلك يف عالج بعض األمراض حسبما يعتقدون، ويف بعض األعمال السحرية، 

ويف كثي من طقوسهم ادلينية)1(. 

والعجيب أن ايلهود يتباهون بالقتل، وكأنه قد صار عنوانًا لقوتهم، وشعاًرا نلفسيتهم 
املريضة، حىت وإن اكن القتل لألنبياء. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]النســاء: 157[. ويبدو أن نفســية ايلهود الُمِحبَّة للقتل 
وســفك ادلماء، قــد دفعها إىل ذلك عــدة عوامل منها: »انلقــص يف احلس االجتماع 
ــك( وشــيك الصلة بتوجس  واألخاليق، اذلي يُعربَّ عنه بنوع من احلذر اتلوجيس )الشَّ
تيحت الفرصة لليهود حرية اتلعبي عن عدوانيتهم، يصلون 

ُ
مرض ابلارانويا .. ذللك إذا أ

إىل درجة من االندفااعت العدوانية املتوحشة«)2(.   

﴿ تعاىل:  قال 
﴾ ]املائدة: )6[. لقد انقســم ايلهود ىلع نفوسهم، فهم يتَّحدون 
– أو هكذا يبدو – حينما تشعر اجلماعة أنها يف خطر، فيجتمعون حول السلطة يف حالة 
اتلهديد من اخلارج، ولكنهم يظلون يف حالة مــن اتلأرجح ما بني اإلخالص للجماعة، 

الشرقاوي،  عبداهلل  التلمود،  فضائح  في  المرصود  الكنز  كتاب:  ضمن  المكتوم  الدم  رسالة  ناوفيطوس:  انظر   )1(
القاهرة، دار الفكر العريب،2001م، ط2، ص316-291.

مصطفى زيور: أضواء على المجتمع اإلسرائيلي، جريدة األهرام المصرية، 1968/8/8م.  )2(
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وعدم املباالة باآلخرين، ألنهم يفتقدون اجلذرية أو االنتماء«)1(. 

يصور القرآن نلا ايلهود بأنهم قد امتهنوا جتارة القتل وســفك ادلماء – وهذا حاهلم 
إىل وقتنــا الراهن – ينرشون الفتنة والعداء بني البــرش »ألنهم يعتقدون أن بقية البرش 
يظلمونهــم وحيقدون عليهم، ويغارون منهــم، ويمنعونهم حقوقهم املرشوعة يف امتالك 
لك يشء، والســيطرة ىلع لك يشء«)2(. فإذا ما زالت أســباب العداء بني البرش؛ انشغلوا 

بأنفسهم املريضة، فصار العداء واتلباغض بينهم، وهذا عقاب اهلل هلم إىل يوم القيامة.

 عن انلفس، ولو 
ً
»ولو اكن ما يأتيه ايلهود من جرائم بشــعة عماًل طارئــاً، أو دفااع

أن تلك القســوة اليت يُمثِّلونها اكنت من ويح الظروف املحيطة بهم أو من باب املعاملة 
بالِمثْل لــُريج أن تزول بزوال ابلاعث عليها، أما أن تســتمد روحها من تعايلم ادلين –
املحّرف– وتزنل من نفوسهم مزنلة ايلقني .. فذاك ادلاء الُعضال اذلي ال أمل معه يف دواء، 

وال يُرىج منه شفاء«)3(.

إن تصور القرآن ادلقيق قد اســتطاع أن يصف ايلهود ويكشــف عن نفسيتهم 
املريضة املحبة لسفك ادلماء، وإشــاعة القلق واالضطراب بني البرش، ومن ثم تمّكن 
هذا ادلاء الُعضال من نفوســهم، فصاروا يتقاتلــون ويتباغضون إىل يومنا هذا، ونرى يف 
العرص احلديث اتلجريح بني الصهيونية وايلهودية؛ فاألوىل »تكره ايلهود وتطرح نفسها 
بدياًل للعقيدة ايلهودية، ومن َثمَّ جند أن وصف الصهاينة لليهود ال خيتلف يف أساســياته 

عن وصف أعداء ايلهود هلما«))(. 

﴾ ]ابلقرة: 85[.  قال تعــاىل: ﴿
»إن املرض لم ينل من األعضاء فحســب، بل تســلل إىل داخــل انلفس، وتمكن من 

رشاد الشامي: الشخصية اليهودية اإلسرائيلية والروح العدوانية، عالم المعرفة، الكويت، عدد 102، 1986م.  )1(
محمد المهدي: سيكولوجية الصهيونية، ص 118.  )2(

كمال عون: اليهود من كتابهم المقدس، دار الشعب، مصر، 1969م، ص 2).  )3(
عبد الوهاب المسيري: الصهيونية والعنف، دار الشروق، مصر، 2002م، ص 9.  )((
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األفاكر، إنها بالفعل حالة مرضية مستعصية، ال ينفع فيها عالج وال حىت ابلرت«)1(. إن ما 
عليه ايلهود من أحوال وأخالق إنما هو مظهر من مظاهر ِجِبلَّة خلقية راســخة يتوارثها 

األبناء عن اآلباء«)2(.

الصورة الساخرة للسلوك ايلهودي:
العقــل من نَِعــِم اهلل علينا، نلفكــر ونتدبر به عظيم خلقــه، فنأخذ من اآليات 
واألحــداث العربة والعظة اليت تعني املســلم ىلع العبادة، وتســاعده يف رحلته ادلنيوية 
بني البرش، فمن أحســن استخدامه وأدار األمور ىلع قدر املقام أفلح وانترص، ومن أساء 
عون العقالنية  نلفسه بسوء استخدامه ومخوهل واندفاعه فقد خاب وخرس، وايلهود قوم يدَّ
والفكر، وقد ظهر هذا االداعء الساخر يف صفة املجادلة، وكرثة السؤال، ولك ذلك بعد أن 
ظهرت هلم اآليات ابليّنات، وتوالــت عليهم نعم اهلل ابلاهرات؛ ولكنه اجلحود واحلماقة 

والغباء، فقد الزم ايلهود السلوك الفاسد منذ بداية تارخيهم.

والســلوك نتاج مشــرتك بني مداوالت العقل وتطلعات انلفس، والقرآن الكريم 
 يصّور تلك انلفس ايلهودية املريضة يف ســلوكها الشــاذ تصويًرا ســاخًرا، يقول تعاىل:
﴾ ]ابلقــرة: 55[. يصّور  ﴿
القرآن الكريم ايلهود صــورة واضحة للغباء واحلماقة، فقد شــاهدوا اآليات املعجزة، 
وشــملتهم عناية اهلل وراعيته بنجاتهم من فرعون وجنوده، وشــّق اهلل ابلحر هلم يلعربوا 
وهــم ينظرون، وانفجرت هلــم اثنتا عرشة عيناً بعصا مــوىس  ليرشبوا مجيعاً، 
وأنزل عليهم املنَّ والسلوى طعاماً طيباً، وأرسل هلم موىس  باتلوراة وفيها اهلدى 
وانلور، ومع لك هذه اآليات ابلاهرات، رأينا غباوة العقل وفساد انلفس مع هذا السلوك 
الشاذ من اجلحود للك تلك اآليات، وبعدها يقولون: إنهم لن يؤمنوا ملوىس  حىت 

يروا اهلل جهرة!

محمد جالء إدريس: صورة اإلسرائيلي في التوراة، ص 30.  )1(

محمد عزة دروزه: القرآن واليهود، دمشق، 9)19م، ص 26.  )2(
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أي نوع من الغباء هذا اذلي أصاب ايلهود فال ينظرون عظيم خلقه، وجزيل عطائه، 
وفيض نعمه عليهم؟! وبعدها يتشككون ويتطاولون ىلع اذلات اإلهلية، وكأنهم يسخرون 
من موىس  ودينه اذلي جاء به، وهم يف حقيقة األمر جيعلون من ســلوكهم هدفًا 
ســهاًل للســخرية من تلك األفاكر الضالة، وانلفوس املريضة، فقد أسدل العقل ستائر 
الغباء عليه، وأطبقت عليهم ظلمات انلفس فأصبح بينهم وبني نور احلق حاجًزا .. يقول 

﴾ ]احلج: 6)[. تعاىل: ﴿
»لقد تاهت عقائد ايلهود بني األســاطي واخلرافات... وانفتاح الفكر ايلهودي ىلع 
العقائد واملوروثــات ابليئية، واتليارات الوافدة، واالســتجابة دلين الغالب، األمر اذلي 
أدى إىل اضطرابه، وذبذبته بني ايلقني والشــك، وبني احلق وابلاطل«)3(. لقد أغلق ايلهود 
عقوهلم عن الفهم، وأعينهم عن ابلرص، وآذانهم عن الســمع، وقلوبهم عن اإليمان، وقد 
جاء يف اتلوراة ىلع لسان موىس  يف ســفر اتلثنية )29: )(: »ولكن لم يعطكم 

الرب قلبًا تلفهموا، وأعينًا تلبرصوا، وآذانًا لتسمعوا إىل هذا ايلوم«. 
حاول ايلهود يف عرص انليب ملسو هيلع هللا ىلص - وال سيما يف بداية ادلعوة – أن يشعلوا نار الفتنة 
بني املهاجرين واألنصار، واســتغلوا طائفة املنافقني يف املدينة، وعندما اكنت تتكشف 
خططهم الفاســدة، اكنوا يعودون إىل وســائلهم من مكر وخداع.. والعجيب يف األمر أن 
ايلهود اكنوا يظنون أنهم خيدعون املسلمني! وهم يف حقيقة األمر ال خيدعون إال أنفسهم، 

وعندها يظهر سلوكهم وقد كشف عن غباوتهم ومحقهم.
﴿ تعــاىل:  قال 

﴾ ]آل عمران: 72[. »إن رؤساء ايلهود وانلصارى قال بعضهم بلعض: نافقوا 
وأظهروا الوفاق مع املؤمنني، ولكن برشط أن تثبتوا ىلع دينكم إذا خلوتم بإخوانكم 
ْمَر هؤالء املؤمنني يف اضطراب، فزّجوا األيام معهم بانلفاق، فربما 

َ
من أهل الكتاب، فإنَّ أ

ضعف أمرهم، واضمحل دينهم، ويرجعوا إىل دينكم«))(. 

أحمد أبو شنب: خصائص الفكر الديني اليهودي، مصر، د.ت، ص 199.  )3(
الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، ج) / )25، وانظر محمد         =  )((
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»وانلفاق يتضمن بالرضورة إيذاء الغي، بل ويهدف إيله، وأمره ال يقترص ىلع جماراة 
الغرائز وإشباع الشهوات، وإنما يتطلب فنونًا من الصناعة، ورضوًبا من التشكيل واتلهيئة 
واملظاهــر«)1(. واكن املنافقون من ايلهود »أخطر عدو لدلين بما يتاح هلم من مزاولة حرب 
اإلسالم يف خفية، ومن أشد أسلحتهم الســخرية اليت يتفننون يف صوغها وتوجيهها حنو 
لك يشء يف اإلسالم، لكن القرآن يَُردُّ عليهم يف صور كثية منها: أنهم جيعلون موقفهم 
من ادلين ومن املؤمنني به مثًيا للســخرية حيث قســموا الزمن يف موقفهم من اإلسالم 
قسمني، قســًما يلبسون فيه ثوب انلفاق وهو انلهار، وقسًما خيلعون فيه هذا اثلوب، وهو 
الليل حينما جيّنهم الظالم ويطمئنون إىل أنهم أصبحوا يف خفية عن أعني املسلمني!«)2(.

ار »أي غي ايلهود«  فة – أن يغّش الكفَّ وحيق لليهودي – كما جــاء يف اتلوراة املحرَّ
وحمظور عليه أن حيىي الاكفر بســالم، ما لم خيش رّضه أو عداوته، وانلفاق جائز هنا، وال 

بأس من اداعء حمبة الكفار، إذا خاف ايلهودي من أذاه)3(. 
ايلهود، يف سخرية شديدة  من محاقة  الكريم صوًرا  القرآن  يستعرض  ما  وكثًيا 
من سلوكهم واداعءاتهم الاكذبة، فهم يّدعون يف جهل عجيب أنهم »أويلاء اهلل، وأحباء 
نلفس  واحلمق  السفه  من  األاكذيب  نهاية  »إىل  املختار،  اهلل  وشعب  اهلل،  وأبناء  اهلل، 
متغطرسة مريضة، .. ونرى اتلصوير القرآين يأيت بهم ىلع أعني األشهاد، ويسأهلم سؤااًل 
وال يسمع منهم جوابًا، فيعرضهم يف صورة اجلاهل املتململ يف اجلواب، فما من إجابة 
املقام، فقد عمَّ الصمت، واجتهت األعني صوب ايلهود، تنتظر جوابًا  تسعفهم يف هذا 
من  ثياب  يف  الشاذ  سلوكهم  أظهرهم  خمادعون.  اكذبون  ألنهم  ملاذا؟  جُميب!  من  وما 
احلماقة ال ينفع معها سرٌت أو تضليل، فإن اكنوا صادقني يف كذبهم وافرتاءاتهم ىلع اهلل 

فليتمنَّوا املوت!

سيد طنطاوي: التفسير الوسيط، دار المعارف، )200م، ج1 / 1)6.  =
إبراهيم علي سالم: النفاق والمنافقون، دار الشعب، القاهرة، 1969م، ص 7.  )1(

عبد الحليم حفني: التصوير الساخر في القرآن، ص 91- 92.  )2(
محمد بيومي مهران: بنو إسرائيل، ج3 / 366.  )3(
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 قال تعــاىل: ﴿ 
﴾ ]ابلقرة: )9- 95[. وقال تعاىل:   * 

 * ﴿
﴾ ]اجلمعة: 6 – 7[.

ولم يتوقف القرآن الكريم عــن تصويرهم يف ثياب احلماقة واجلهل، حىت يكونوا 
مثااًل واضًحا للســخرية بني بين البرش، فلم يصــربوا ىلع أفضل األطعمة اليت أنعم اهلل 
عليهم بها من املن والسلوى، وسألوا نبيهم موىس  أن يستبدل بها الفول والعدس 
وابلصل! كما أكــرثوا املجادلة واجلهل واتلباطؤ يف ذبح ابلقــرة، وارتفع بهم جهلهم إىل 
عنان السماء حني استبدلوا عبادة العجل املصنوع من ُحلّيهم، بعبادة ربَّهم، وبكفرهم 
وحتريفهم اتلوراة بأيديهم ثم يكذبون ىلع أنفسهم فيّدعون أنها من عند اهلل، فهل يبىق 

بعد لك هذه الصور لسلوكهم ما يشي إىل عقل أو حكمة أو إيمان؟!

صورة صناعة األعداء وابلحث عن األمان
حني تتمرد انلفــس ايلهودية، وتظن أنها فوق البرش مجيعــاً، وأن هلا احلق وحدها 
ــبل، املرشوعة منها وغي املرشوعة!  يف القيادة والســلطة واملال، وتسلك لألمر اكفة السُّ
فإنها جتلب العداء نلفسها بقصد وبدون قصد، وحينها تتحدث تلك اجلماعة عن فكرة 
االضطهاد، وأنها مضطرة أن تعيش حياة العزلة يف اضطراب وقلق وحية وتوجس من لك 
املحيطني بتلك اجلماعة، وأن عليها أن تأمن ىلع نفسها وممتلاكتها، فتلجأ إىل عدة وسائل 

للتأمني، فال تزيدها إال قسوة وعنًفا، ورغبة جاحمة يف إرهاب اآلخرين.
»وتزخر اتلوراة بالكثي من انلصوص الــيت تقوي نزوع ايلهود إىل اتلعصب ادليين 
والعنــرصي، وتنفث روح احلقد والســخيمة ىلع األمم األخرى، وتســوغ تأريث الفنت 

واملذابح فيها، واستئصال شأفة مناويئ ايلهود أينما اكنوا«)1(.
﴾ ]املائدة: 62[.  قال تعاىل: ﴿
وهكذا تفضح الصورة القرآنية انلفســية ايلهودية، وما ُجبلــت عليه من ُخبث ونفاق، 

محمد بيومي مهران: بنو إسرائيل، ج3 / 211.  )1(
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ومسارعة إىل العدوان والعنف، يف حماولة إلشغال أعدائهم بأنفسهم، وسعيًا منهم بوسيلة 
أو بأخرى لكسب املال من وراء إشعال تلك الفنت، فاكن ايلهود منذ الِقدم يمتهنون جتارة 
السالح، ويشــعلون احلروب بني القبائل واجلمااعت، ومن ثّم تزدهر دليهم جتارة املوت. 

يقول تعاىل: ﴿
﴾ ]املائدة: )6[.

فايلهود قوم يعشقون العنف وسفك ادلماء، وهذا ما دىع ايلهود خالل تارخيهم إىل 
العيش يف عزلة وترقب من غيهم »فهم ال ينصهرون يف املجتمعات اليت يعيشــون فيها، 

بل يتجمعون يف حارات وشوارع، وأحياء خاصة بهم«)1(.
لقد اتّبع ايلهود منذ بداية ادلعوة اإلســالمية ســالح الوقيعة وانلفاق، وبث روح 
الُفرقة والشك يف نفوس ضعاف اإليمان، ويف الوقت ذاته يُشعلون نار الكراهية واحلرب 
بني مرشيك مكة والرســول ملسو هيلع هللا ىلص، واكنوا يَِعُدون قريشــاً بانلــرص ىلع حممد ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، 
ويتعاهدون ىلع منارصتهم، وعندما حتني الســاعة، وجيتمــع األحزاب ىلع غزو املدينة، 
يكشــف القرآن خمططاتهم، وُيهزم املرشكون ويعودون خائبني، وهنــا يُصّور القرآن 
 هذا املشهد بكل دقة، ويرســم مالمح انلفسية ايلهودية قبل وبعد املعركة)2(. قال تعاىل:

 ﴾ ﴿
]األحزاب: 26[.

فايلهــود يف ابلداية قد صنعوا العداء مع املســلمني بمعاهدة املرشكني، وظّنوا أنهم 
يف حلٍّ من حممد ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، وافتضح أمرهم، وجلبوا العداء ألنفســهم املريضة، وبعد 
انسحاب أحزاب املرشكني بيق ايلهود وحدهم يف املدينة خائفني، ألنهم يعلمون يف قرارة 
أنفسهم ما ينتظرهم جزاء اخليانة والعداء.. ومن الغباوة املتأصلة يف نفوسهم، يظنون أنهم 
يف أمان يف حصونهم! كيف واملســلمون حييطون بهم من لك جانب؟! زعم زائف ظاهره 
اتلعايل إلشــعار من أمامهم أنهم يف ثبات وقوة، وحقيقة األمر أن نفوسهم تموج باخلوف 

عبد الوهاب المسيري: األيديولوجية الصهيونية، عالم المعرفة، الكويت، عدد 60، 1982م، ص 52.  )1(
انظر البقاعي: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م، ج6 / 18).  )2(
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والرعــب والرتقب، فال تُغين عنهم حصونهم فقد فقدوا األمان)1(. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]احلرش: 2[.

إن انلفســية ايلهودية الُمحبة للعنف يه نفسية مريضة مثل مريض »ابلارانويا«)2( 
»فالكيان الصهيوين حيمل يف داخله لك مشــاعر العدوان حنو اآلخرين، وهو يُسقط هذه 
املشاعر عليهم، وذللك يظل خائًفا ومتوجًسا منهم مهما قدموا هل ضمانات األمن، بل ىلع 
العكس لكما قّدموا هل ضمانات جديدة تشــكك يف مراميها، وظن أنها خدعة جديدة، أو 

اك ضّدهم«)3(.
ُ

مؤامرة حت
إن مشاعر اخلوف واجلنب اليت تسيطر ىلع نفسية ايلهود تنترش يف كتابهم »اتلوراة«، 
خاصــة يف حربهم مع املديانيــني وأهل أرحيا وأهل اعي وغيهــم، وُيروى أنه يف عرص 
القضاة، وعندمــا اكن »جدعون« يعد العدة ملقاتلة املْديانيني، أمره الرّب أن يُقلَّص عدد 
قواتــه ابلالغ عددها اثنان وثالثون ألًفا فقال« واآلن ناد يف آذان الشــعب قائاًل: من اكن 
خائًفا ومرتعًدا فليجع وينرصف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب اثنان وعرشون ألًفا 

وبيق عرشة آالف«))(.
ويف العهد القديم أيًضا أن ايلهود اكنت ترصخ للرب يلخلصهم من الفلســطينيني 
بعد أن عجــزوا عن الصمود أمامهــم، وحاولوا االختباء عن أعينهــم: »وملا رأى رجال 
إرسائيل أنهم يف ضنك؛ ألن الشعب تضايق، اختبأ الشعب يف املغاوير والغياض والصخور 

والرصوح واآلبار«. )صموئيل أول: 13/ 7-6(
والقرآن الكريم حني يصف ايلهود باجلــنب واخلوف والرتقب، وتوقع اخلطر يف لك 
حلظــة؛ إنما يصّورهم بكل دقة من ادلاخل واخلارج؛ فهيئتهم يرتســم عليها لك مالمح 

انظر الرازي: التفسير الكبير، ج15 / 290.  )1(
جنون االرتياب، جنون االضطهاد، جنون العظمة أو البارانويا )paranoia( مرض نفسي مزمن يتسم بالوهام   )2(
)Delusion(، وهي أفكار ضاللية يعتنقها المريض، ويؤمن إيماناً وثيقاً بتعرضه لالضطهاد والمالحقة، ويفسر 

.)http://ar.wikipedia.org/wiki( سلوك اآلخرين تفسيراً يتسق وهذا االعتقاد. انظر
محمد مهدي: سيكولوجية الصهيونية، ص )5.  )3(

انظر محمد جالء إدريس، صورة اإلسرائيلي في التوراة، ص 110، وانظر: العهد القديم، سفر قضاة: 3/7.  )((
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اخلوف والرتقب. يتوقعون الغدر واخليانة يف لك حلظة! فبيوتهم قالع وحصون اعيلة إحساًسا 
 ظاهرًيا بأنها ســتحميهم! وقلوبهم يدب فيها الرعب والفزع، يقول تعاىل: ﴿

﴾ ]احلرش: )1[.

صورة األنا املتعايلة وفقدان اثلقة
يزعم ايلهود أن اهلل فضلهم ىلع العاملني إىل قيام الســاعة، ألنهم: أبناء اهلل وأحباؤه 
»ويتمزيون بهذا ىلع اآلخرين ويتفاخرون عليهم، وحىت جيدوا لزعمهم سنًدا يُقبلون ىلع 

القرآن الكريم، فيقطعون منه اآليات، ويوظفونها ُشهوًدا هلم«)1(. 
جــاء القرآن الكريم يف بعض آياته ىلع ذكر تفضيــل بين إرسائيل كما جاء يف قوهل 
﴾ ]ابلقرة: 7)[. فيهرول ايلهود  تعاىل: ﴿
إىل تلك اآليات، ويتم برتها عما قبلها وما بعدها، دون مرااعة للسياق، أو أسباب الزنول، 
ولكن يكفيهم أن يستشهدوا بها ىلع تفضيلهم وتمزيهم ىلع العاملني، تلتغذى نفسيتهم 
املريضة باإلحساس باألنا،)2( واالستعالء ىلع البرش، وترديد أكاذيب »شعب اهلل املختار، 
وأويلاء اهلل، والشعب املقدس« وغيها من الشعارات الزائفة، اليت تؤكد يف املقام األول ىلع 

تضخم األنا دلى ايلهود؛ ألنهم يفتقدون اثلقة بأنفسهم.
»ومــن هنا اكن ايلهود هم العدو األول للك بين اإلنســانية، ال فرق بني مســلم أو 
نرصاين أو وثين، فاللك عندهم سواء، حيث يعتربون أنفسهم عنرًصا ممتاًزا ُخلق للحكم 
والســيادة والُملك، ولك انلاس بعد ذلك جمرد خــدم وعبيد خلقهم اهلل خصيًصا خلدمة 

الشعب املختار ايلهود«)3(.
لقد حذر القرآن الكريم تلك اجلماعة املريضة، حيث ســيطر عليها مرض نفيس 

صالح الدين الخالدي: الشخصية اليهودية، ص )11.  )1(
وأنانية تجاه  النفس اإلنسانية، ويجعلها أكثر ُشحاً  المتضخمة: هي كل كبر وغرور يصيب  المتعالية أو  األنا   )2(
اآلخرين، فترى في نفسها المثل األعلى الذي يجب أن يُحتذى به، وأن لديه وحده الحق في السلطة، والقدرة 

على القيادة.
سعد الدين صالح: العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية، دار الصفا، مصر، 1990م، ص 16.  )3(
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خطي سّمه إن شئت حب اذلات أو العنرصية أو ابلارانويا، فكثًيا ما اكن القرآن الكريم 
يواجههــم بهذه اإلداعءات الزائفة حني يقول تعاىل فيهم: ﴿

﴾ ]املائــدة: 77[. ويقــول تعــاىل
 ﴾ أيًضا: ﴿

]ابلقرة: )9[.

إن فكرة »شعب اهلل املختار« اليت اشــتعلت جذوتها يف صدورهم منذ القدم سيطرت 
عليهم يف مجيع تعامالتهــم مع بين البرش من مجيع األديان واملذاهب، فلم يرتكوا شــعبًا إال 
واستعلوا عليه، ووصل بهم اتلكرب واالستعالء إىل اتلعايل ىلع أحاكم اهلل ورشيعته، قال تعاىل: 

﴿
﴾ ]النســاء: 155[. إىل هذه ادلرجة بلغ بهم الغرور إىل االستعالء ىلع رشيعته، 

واجلدال مع رسله وقتلهم، وبعدها ينظرون إىل البرش نظرة استعالء وكرب وغرور. 
ًا ىلع سائر البرش،  عون تمزيُّ »إن ايلهود حني يعتربون أنفسهم شعب اهلل املختار، ويدَّ
ال ليشء فعلوه ولكن ملجرد النســب، وطبيعة اخللق – حسب تصورهم – ويمكن أن 
نرى هذا املوقف بوضوح بشــلك مواٍز يف مواقف مريــض ابلارانويا اذلي يعتقد أن دليه 

قدرات خارقة، وأنه وحده يستطيع توجيه البرش وقيادتهم«)1(. 
﴾ ليس املقصود من  والقرآن الكريم حني يذكر يف غي موضع ﴿
هذا أن يتصور ايلهود أنهم أفضل من العاملني ســابقهم والحقهم، وإنما املراد »فضلتكم 
ىلع اعليم زمانكم، وذلك ألن الشخص اذلي سيوجد بعد ذلك وهو اآلن ليس بموجود 
لم يكن ذلك الشــخص من مجلة العاملني حال عدمه ... فاليشء حال عدمه ال يكون 
مــن العاملني، وأن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص مــا اكن موجوًدا يف ذلك الوقت، فمــا اكن ذلك الوقت من 

العاملني«)2(. 
وبالطبع ال يعتمد ايلهود ىلع القرآن الكريم فقط يلقتطعوا منه آيات تساعدهم يف 

محمد المهدي: سيكولوجية الصهيونية، ص 117.  )1(
الرازي: التفسير الكبير، ج2 / 78، وانظر البقاعي: نظم الدرر، ج1 / 86.  )2(
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تعايلهم ىلع البرش، وتضخيم اذلات؛ ألنهم قد حّرفوا اتلوراة، وكتبوا »اتللمود« ىلع أساس 
من اتلميــزي العنرصي، فمثاًل جاء يف اتللمــود »أن أرواح ايلهود تتمزي عن بايق األرواح 
بأنها جزء من اهلل، كما أن االبن جــزء من أبيه، ومن ثّم اكنت أرواح ايلهود عزيزة عند 
اهلل بالنســبة بلايق األرواح؛ ألن األرواح غي ايلهودية أرواح شيطانية، وشبيهة بأرواح 

احليوانات«)1(. 
إن فقدان اثلقة دلى ايلهود نتيجة طبيعية لآلثار املرتتبة ىلع استعالئهم ىلع البرش، 
فقد رأوا أن غيهم من بين البرش ال يســتحقون حياة كريمة، أو ماكنًا قريبًا من السلطة 
أو املال، فهذه األمور ختّصهم وحدهــم، وباتلايل فقد ضاعت اثلقة عند ايلهود جتاه بقية 
بين البرش، ومع تأّصل هذا ادلاء يف نفوسهم من كرب وغطرسة؛ انقلب األمر ىلع أنفسهم، 
فصــاروا يتعالون ىلع بعضهم ابلعض حىت يف العرص احلديث، فيف أرض فلســطني اآلن 
يعيش املحتــل الغاصب يف عدة مجااعت يهودية مقســمة وفًقا ملبــادئ عنرصية مثل 
»اإلشــكيناز والســفاريم وايلهود العرب«، وهذه الطوائف وغيها الكثي خيتلف قربها 

وُبعدها عن مراكز السلطة واملال.
إن تلك انلظرة املتعايلة من ايلهود جتاه البرش الزمتهم منذ الِقدم، وأفقدتهم اثلقة 
بأنفسهم، ويف رشيعتهم ويف ُحّب البرش هلم، ألنهم سبقوا اجلميع يف الشك وانلفاق ونقض 
العهود، فازدادت الفجوة بينهم وبني غيهم شيئًا فشيئًا، وانغلق ايلهود ىلع أنفسهم كثًيا، 
وانقلبوا يتقاتلون فيما بينهم، وشاعت العداوة وابلغضاء بينهم كما أخربنا القرآن الكريم، 
وتفكك املجتمع ايلهودي، فهو شــتات من عدة جمتمعات وأجنــاس ولغات واجتاهات 
فكرية خمتلفة، فليس بينهم »وحدة اتلاريــخ، ووحدة األرض، ووحدة االقتصاد، ووحدة 

اللغة، ووحدة اتلكوين السيكولويج املشرتك«)2(.
ولــم يرتك القرآن الكريم جمــااًل حتدث فيه عن ايلهود إال وصّور نزعتهم انلفســية 
إىل اتلعــايل ىلع البرش، بل وحتوهلم يف كثي من األحيــان إىل اتلعايل ىلع بعضهم ابلعض، 

محمد بيومي مهران: بنو إسرائيل، ج3 / 363.  )1(
قدري حفني: اإلسرائيليون من هم؟ مكتبة مدبويل، مصر، 1982م، ص 138.  )2(
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والتشكيك يف قدراتهم ىلع أســاس املال والسلطة، مثال قوهل تعاىل يف قصة طالوت: ﴿ 

﴾ ]ابلقــرة: 7)2[. إىل أي مدى توقف فكر ايلهود عند 
حّد املجادلة واالســتعالء، والرفض لرشيعة اهلل وحكمه وإرشــادات نبيهم. إن اآليات 
القرآنية ترســم نلا لقطة تصويرية اغية يف ادلقة واإلجياز، فقــد حددت املالمح العامة 
تللك الشخصية املريضة اليت أصابها الغرور، فنسيت مع من تتحدث، وجتاهلت مع من 
﴾ وكأنهم يســتفهمون، ولكنهم يتعجبون ويستنكرون، وما ذلك إال  تتجادل، فقالوا: ﴿
﴾ ثم يأيت مقياس  لفقدانهم اثلقة بأنفسهم، ثم يقررون مع أنفسهم ﴿

.﴾ الغرور واالستعالء واملفاضلة عندهم ﴿

إن لك هذه املحاورات، وهذا اجلدل، وهذا الرشط اذلي وضعه ايلهود هو شعور باألنا 
املتضخمــة، اليت اعدت عليهم بفقدان اثلقة، وىلع الرغم من هذا امللمح انلفيس املريض 
إال أنه »يشــلك مرجعية معرفية وعقائدية دلى ايلهود، تتشلك ىلع أساسها سلوكياتهم مع 

بقية البرش«)1(.

صورة اتلخبط العقدي واالحنراف األخاليق 
لقد حرَّف ايلهود دينهم، وأضافــوا إىل كتابهم – اتلوراة – وحذفوا منها ما خيالف 
أهواءهم، فاكنت اتلــوراة يف أول األمر هداية ونوراً مــن رب العاملني، أنزهلا ىلع موىس 
فوها ولم يسلم منها إال القليل، ثم جاءت حاخامات   ملوعظة بين إرسائيل، فحرَّ
ايلهــود فوضعوا »اتللمود« وهو كتابهم اثلاين من وضــع أيديهم، بما يتوافق مع أغراضهم 
ادلينية وادلنيويــة، وحتقيقاً وإســعاداً جِلِبلَِّتهم املنوطة باتلبديــل واتلحريف واتلخبط 
العقدي، ثم اكن من أمرهم أخياً أن وضع حكماؤهم »بروتوكوالت صهيون« إذ يُؤرخون 

محمد مهدي: سيكولوجية الصهيونية، ص 1).  )1(
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باملكر واخلديعة الُطرق الُمثىل لليهود للسيطرة ىلع مراكز السلطة واملال)1(.
لقد صوَّر انلص القرآين نلا انلفسية ايلهودية، وما يموج فيها من متناقضات ختالف 
رشع اهلل، وتصطــدم أيًضا بقوانني البرش. والقرآن الكريم حني يتحدث عن ايلهود إنما 
حُيدد نلا اثلوابت املتكررة تللك الشــخصية من اضطرابات نفســية وســلوكية وختبط 
عقــدي واحنراف يف ادلين واألخالق، حىت إن ايلهود أنفســهم ال خُيفون هذا االحنراف 
ادليين – خاصة – من خالل حتريفهم الواضح للتــوراة، وكأنهم يؤكدون معجزة القرآن 

الكريم يف الكشف عن سوء عقيدتهم، وفساد طويتهم.
﴾  قــال تعاىل: ﴿
]املائــدة: )6[. »وهذا خرب مــن اهلل تعاىل ذكره عن جراءة ايلهــود ىلع ربهم، ووصفهم إياه 

بمــا ليس يف صفته توبيًخا هلم بذلــك، وتعريًفا منه نبيه قديــم جهلهم واغرتارهم به، 
وإنكارهم مجيع مجيل أياديه عندهم«)2(. وما تَطاوُل بين يهود ىلع اذلات اإلهلية إال تعبي 
عن قوة »اإلحســاس املادي عند هؤالء القوم من اإلحساس الرويح، فهم ال يقّدرون إال 

ِمسون وجوده من أجل هذا اتلجسيد«)3(.
ْ
ما يرونه، وَيل

والقرآن الكريم حني يأيت بهذا اتلصوير إنما يؤكد أن ايلهود قوم دليهم خلل نفيس 
واضح من خالل اإلسقاط انلفيس بما دليهم من صفات ذميمة ىلع غيهم ونسبتها إيله، 
فــاكن منهم أن تطاولوا ىلع اذلات اإلهلية ووصفوهــا بابلخل. والعجيب أن اتلاريخ دلى 
شــعوب العالم يرضب املثل بايلهودي يف ابلخل والشح ىلع نفســه وغيه؛ والقرآن نّص 
معجز فضح ايلهود ورسم صوًرا متعددة تلخبطهم ادليين واألخاليق، فهم يف تناقض مستمر 
ال ينتيه، فمّرة يّدع ايلهود بأنهم »أحباء اهلل، وأويلاء اهلل، وشــعبه املختار«، ومّرة أخرى 
يف اجتاه معاكس يف تطاول ىلع اهلل – جلَّ شــأنه – ووصفه بابلخل والشــح، فلماذا هذا 
اتلخبــط العقدي واالحنراف األخاليق؟! واجلواب واضح خالل اتلصوير القرآين لليهود؛ 

انظر المسيري: البروتوكوالت واليهودية والصهيونية، دار الشروق، مصر، 2003م، ص 11- 12.  )1(
الطبري: جامع البيان، دار الفكر، بيروت، 05)1ه، ج6 / 299.  )2(

كامل سعفان: اليهود تاريخ وعقيدة، ص 161.  )3(
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لون آراءهم ورشيعتهم وأخالقهم بما يتوافق مع رغباتهم ومصاحلهم انلفعية، يقول  فهم يُبدِّ
﴿ فيهــم:  تعــاىل 

﴾ ]املائدة: 1)[.  
ولم تســلم اذلات اإلهلية يف توراتهم من تطاول ايلهود، وتكرارهم لقصة مصارعة 
يعقوب  مع الرّب، وأنه غلب الرّب اإلهل )يهوه أو إلوهيم(، »فأمســك به يعقوب 
ولم يرتكه حىت قال هل اإلهل: ما اســمك؟ قال: يعقوب، قال: ال يكون اســمك بعد ايلوم 

يعقوب بل إرسائيل«. )سفر اتلكوين 32: 29-25(.
إن هذا انلص - املحــرَّف بأيديهم - يلؤكد نلا تأكيًدا قاطًعا ختبط ايلهود وفســاد 
عقيدتهم، واحنرافهم اخلُليق، والســؤال اذلي يتبادر إىل اذلهن بعد هذه القصة.. إذا اكن 
يعقوب قادًرا ىلع مصارعة الرّب! واتلغلب عليه! فلماذا احلرص ىلع مباركة الرّب هل؟! إنه 
اتلخبط والشــطط اذلي أصاب عقيدتهم، وهذا ما أكده اتلصوير القرآين خالل عرضه 
للنفســية ايلهودية، وتطلعاتها املادية ىلع حســاب اجلانب ادليين والرويح، ويمكن أن 

نشاهد مًعا فيما ييل تلك اللقطات القرآنية عن ايلهود وختبطهم واحنرافهم األخاليق.
اً مثل غيهــم من األمم اليت

َ
 أواًل: طلبــوا من موىس  أن يصنــع هلم إهل

 ﴾ تعبد األصنام: ﴿
]األعراف: 138[.  

ثانياً: عبادتهم لعجل مصنوع من ُحلّيهم، صنعه السامري: ﴿
﴾ ]طه: 88[.  

ثاثلاً: تطاوهلم ىلع اهلل بقوهلم إن اهلل فقي وحنن أغنياء، وقتلهم األنبياء: ﴿
﴾ ]آل عمران: 181[.

رابعاً: جعلوا أحبارهــم ورهبانهم آهلة: ﴿
﴾ ]اتلوبــة: 30[. ولعل اتللمود أكرب شــاهد ىلع هذا اتلخبط العقدي واالحنراف ادليين 

واألخاليق عند ايلهود.
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وبإلقاء نظرة رسيعة ىلع بعض انلصوص الواردة يف كتابهم »اتللمود« نســتطيع أن 
نشاهد يف وضوح شديد مدى ختبطهم العقدي واحنرافهم األخاليق، وأنهم ال دين هلم وال 

رشيعة بما يتعارض مع رغباتهم انلفعية، ومن هذه انلصوص:

اعلم أن أقوال احلاخامات يه أفضل من أقوال األنبياء.	 

ارا – اتللمود– فليس هل هلإ.	  إن من يقرأ اتلوراة بدون املشنا واجلمَّ

إن تعايلم احلاخامات ال يمكن نقلها وال تغييها ولو بأمر اهلل.	 

إن خمافة احلاخامات يه خمافة الرّب)1(.	 

وهناك عديد من اآلراء اليت جاء بها اتللمود اليت تفضحهم، وتظهر فساد طويتهم، 
واحنرافهم األخاليق، فجاء فيه: أن لليهودي احلق يف أكل مال غي ايلهود بكافة الطرق، 
فرسقة غي ايلهودي عندهم ليست رسقة، وإنما يه اسرتداد ألمواهلم من غي ايلهود«)2(.

إن املتتبع للنص القرآين يف وَْصِفه ايلهود يلجد نموذجاً فريداً من اتلحليل انلفيس 
جلماعــة من البرش يف أدق تفاصيــل حياتهم وأفاكرهم ومأكلهــم ومرشبهم وعقيدتهم 
وعالقاتهم باآلخرين، واتلناقض يف أفعاهلم واتلحذير املستمر هلم، وختاماً بسوء اعقبتهم. 
ولعل ســورة املائدة أعظم شاهد – كما أظن – ىلع تتابع الصور املركبة للنفسية ايلهودية، 

ولك مــا يتصل بها من ختبط عقدي واحنراف أخاليق. قال تعاىل: ﴿
 ﴾

]املائدة: 60[.

ولعل من مظاهــر اإلعجاز اتلصويري يف انلص القرآين أنــه يف كثي من قصصه 
 من » االرتــداد اتلصويري« حيث يأيت نلا بموجز ســاطع وحمدد منذ بداية 

ً
حُيــِدث نواع

القصة، ومع هذا املوجز يأخذ اخليال يف نسج خيوطه، وتوقع األحداث اليت أدت إىل تلك 
انلهاية املتقدمة، وما ذلك إال نوع من أنواع التشــويق القصيص يف انلص القرآين، حيث 

انظر التلمود البابلي: ج117/1، ومصطفى حلمي: اإلسالم واألديان، دار الدعوة، مصر، 1990م، ص 158.  )1(
أوجست روهلنج: ضمن كتاب الكنز المرصود في فضائح التلمود، عبداهلل الشرقاوي، ط2، ص)19.  )2(
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 يف تتبع خيوط األحداث، ويصبح دائماً نشــيط اخليال حياول أن 
ً
جيعل القارئ مشــاراك

يتوقع األحداث، فلماذا اكن اللعن لليهود؟ وملاذا غضب اهلل عليهم؟ وما سبب هذا املسخ 
املهني؟ ولكها أسئلة تدور يف ذهن القارئ حينما يقرأ هذه انلهاية املتقدمة ىلع األحداث.

ويأيت اجلواب مع االرتداد اتلصويري، فيأيت بصفات متتابعة مفّصله هلم، تِلكشَف 
نلا الصورة اكملة ملــا جاء موجزاً أواًل يف حّقهم؛ بأنهم قوم نفاق وكذب، يعلنون اإليمان، 
وخيفــون الكفر، وتناســوا أن اهلل مطلع ىلع عالنيتهم ورسهم، ويســارعون إىل اإلثم 
والعدوان، وإشــعال نار الفتنة واحلرب بني انلاس، ويتعاملون بالربا وقد نهوا عنه، حىت 
صار ايلهود مرضًبا للمثل يف الربا فقد »ارتبطوا يف الوجدان والواقع بالنشاطات اتلجارية، 

حىت إن لكمة يهودي أصبحت مرادفة للكمة تاجر أو مرايب«)1( ... قال تعاىل: ﴿
 *  

﴾ ]املائدة: 62-61[.

عبد الوهاب المسيري: األيديولوجية الصهيونية، ص 18.  )1(
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اخلاتمة

ــل صفاتهم وأخالقهم  لم يهتــم القرآن الكريــم بقوم اهتمامه ايلهــود، فقد فصَّ
وطباعهم، واســتخرج املقومات اثلابتة للنفسية ايلهودية، وبذلك أعطى القرآن الكريم 
املفاتيح احلقيقية ملعرفتها، فقد عرَّى انلفسية ايلهودية من زيفها وخداعها، وكشف عن 

حقيقتها، فإذا بها نفسية مريضة شاذة تنطوي ىلع علل وأمراض ال يُرىج منها شفاء.
كشــف اتلصوير القرآين عن اتلناقض واالزدواجية ادلينية واألخالقية يف نفسية 
ايلهود حيث اكنوا يعيشــون ازدواجية أخالقية مريضة، وانفصاًما يف الســلوك واحلياة، 
فاحلرام فيما بني ايلهود فقــط، واألخالق والفضائل لليهود فقط. فالزىٰن والغدر والرسقة 
حمرمــات ال جيوز لليهودي أن يقع فيها بني قومه ايلهود، ولكنها إن تعلقت بآخرين جيوز 

هلذا ايلهودي أن يُمارسها، بل يتقرب إىل ربه بالقيام بها.
وأظهر اتلصوير القرآين أن حياة ايلهود ومعاشــهم حتكمه انلظرة املادية اليت تعود 
عليهم بانلفع الشخيص، وما يتعارض مع هذا اهلدف يصبح عدًوا حيق للجماعة ايلهودية 
وتيت من قوة – أن حتاربه وتتمرد عليه، وتقتلــه يف كثي من احلاالت، وبعدها 

ُ
– بمــا أ

ع الزتامها ادليين واخلُليق، وتتناىس جرائمها مع أنبيائها وحكمائها ممن دعوا إىل العفة  تدَّ
والطهارة! واألمــر يف انلهاية يعود إىل هوى انلفس وما يتوافق مــع طباعهم وأطماعهم 

املادية.
وقد أشــار الســلوك ادليين لليهود إىل إعالئهم ملصلحتهم املادية اليت تتناغم مع 
هواهم انلفيس، حىت وإن تعارض ذلك مع تعايلم اتلوراة ووصايا أنبيائهم، فقد نزل ايلهود 
يف كثي من ابلدلان مع أطماعهم املادية، وهوى انلفس يف تتبُّع الرثاء، حىت وإن اكن الرثاء 

من العهر وادلاعرة!
وخلص اتلصوير القرآين ادلقيق إىل أن يصف ايلهود، ويكشــف عن نفســيتهم 
ن  املريضة املحبة لسفك ادلماء، وإشــاعة القلق واالضطراب بني البرش، ومن ثم َتَمكَّ
هذا ادلاء الُعضال من نفوسهم، فصاروا يتقاتلون ويتباغضون إىل يومنا هذا، وقد تشبَّعْت 
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طويتهم بلون ادلم، وحبهم للقســوة والعنف يف تعامالتهم مع غيهم من بين البرش ىلع 
خالل تارخيهم، حىت صار القتل والعنف من أهم وسائلهم يف حتقيق أهدافهم. 

ونالت الصورة القرآنية من هيئة ايلهود ومن نفســيتهم مًعــا، فقد أظهرت زيف 
اداعئهم، وألبستهم ثياب الســخرية إىل يوم القيامة يف عدة صور هلم وهم يتجادلون مع 
أنبيائهم، ويتطاولون ىلع اذلات اإلهلية، وهم يف صورة اخلوف والرعب والفزع واالحتماء 
عون العقالنية والفكر، وقد ظهر هذا االداعء  باحلصون، وعبادتهم العجل. فهم قــوم يدَّ
الساخر يف صفة املجادلة، وكرثة الســؤال، ولك ذلك بعد أن ظهرت هلم اآليات ابليّنات، 
وتوالــت عليهم نعم اهلل ابلاهــرات؛ ولكنه اجلحود واحلماقة والغبــاء، فقد الزم ايلهود 

السلوك املريض والعقل الفاسد.

كما أظهرت الصورة القرآنية انلفسية ايلهودية يف تصوير فريد من ادلقة والوضوح، 
وكشف عن نفسية مريضة متطلعة متعايلة ىلع غيها، دليها شعور دائم باألنا واألنانية، 
حتمل يف داخلها لك مشــاعر العدوان حنو اآلخرين، ويه تُســقط هذه املشاعر عليهم، 
وذللك تظل خائفة ومتوجســة منهم مهما قدموا هلا من ضمانات األمن، بل ىلع العكس 
لكما قّدموا هلا ضمانات جديدة تشــككت يف مراميها، وظنــت أنها خدعة جديدة، أو 
اك ضّدها. وباتلايل حتاول محاية نفســها باملبادرة باهلجوم، والعداء مع شعورها 

ُ
مؤامرة حت

ادلائم باخلوف والرتقب واحلذر.

والقرآن الكريم حني يصف ايلهود باجلــنب واخلوف والرتقب، وتوقع اخلطر يف لك 
حلظــة؛ إنما يصّورهم بكل دقة مــن ادلاخل واخلارج .. يف حديثهــم وهيئتهم وبيوتهم 
وقلوبهم؛ فحديثهم نفاق وكذب وتملق ومتاجرة بادلين واألخالق، وهيئتهم يرتسم عليها 

لك مالمح اخلوف والرتقب.

ملاذا يتوقعون الغدر واخليانة يف لك حلظة؟ ألنهم خونة صنعوا العداء مع لك الشعوب 
اليت نزلوا عليها، وبيوتهم قالع وحصون اعيلة إحساًسا ظاهرياً بأنها ستحميهم! وقلوبهم 

يدبُّ فيها الرعب والفزع. 
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وكشــفت الصورة القرآنية عن تلك انلظرة املتعايلة من ايلهود جتاه البرش الزمتهم 
منذ الِقدم، وأفقدتهم اثلقة بأنفســهم، ويف رشيعتهم ويف ُحّب البرش هلم، ألنهم ســبقوا 
اجلميع يف الشك وانلفاق ونقض العهود، فازدادت الفجوة بينهم وبني غيهم شيئًا فشيئًا، 
وانغلق ايلهود ىلع أنفسهم كثًيا، وانقلبوا يتقاتلون فيما بينهم، وشاعت العداوة وابلغضاء 
كما أخربنا القــرآن الكريم، وتفكك املجتمع ايلهودي، فهو شــتات من عدة جمتمعات 

وأجناس ولغات واجتاهات فكرية خمتلفة.

واستطاع انلص القرآين أن يصّور نلا انلفسية ايلهودية، وما يموج فيها من متناقضات 
ختالف رشع اهلل، وتصطدم أيضاً بقوانني البرش. والقرآن الكريم حني يتحدث عن ايلهود 
إنما حُيدد نلا اثلوابت املتكررة تللك الشخصية من اضطرابات نفسية وسلوكية، وختبط 
عقدي، واحنراف يف ادلين واألخالق، حىت إن ايلهود أنفســهم ال خُيفون هذا االحنراف 
ادليين خالل حتريفهم الواضح للتوراة، وكأنهم يؤكدون معجزة القرآن الكريم يف الكشف 

عن سوء عقيدتهم، وفساد طويتهم.

إن املتتبع للنص القرآين يف وصفه لليهود يلجد نموذجاً فريداً من اتلحليل انلفيس 
جلماعة مــن البرش يف أدّق تفاصيل حياتهم وأفاكرهــم، ومأكلهم ومرشبهم وعقيدتهم، 
وعالقاتهم باآلخرين، واتلناقض يف أفعاهلم واتلحذير املستمر هلم، وختاماً بسوء اعقبتهم.

إن انلفسية ايلهودية نفسية معقدة تشابكت خيوطها، وتأّصل فيها الغدر واخليانة، 
لطة، وتعايلها ىلع بين البرش  وتشبَّعت باللؤم واملكر واخلديعة وتطلّعها ادلائم للمال والسُّ
ونية يف قرارة نفسها، وانعزاهلا يف أول األمر حبّجة أنهم شعب اهلل املختار،  إلحساسها بادلُّ
وأن البرش عبيٌد هلم، يترصفون معهم كما يشــاءون، حىت صار الرصاع أبديًّا بينهم وبني 
بــين البرش، فلم يهدأ هلم بال، أو تقر هلم عني؛ فقلوبهم راجفة، وعيونهم حائرة، يتوقعون 

الغدر يف لك حني ألنهم خونة خمادعون.
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