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 العربيةممخص الرسالة بالمغة 

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف، سيد الخمؽ أجمعيف، كعمى 
)موقف الييود من اآلخر من خالل التممود  كصحبو أجمعيف كبعد، تناكلت في بحثي آلو

 كالذم يتككف مف مقدمة كثبلثة فصكؿ كىك عمى النحك التالي: البابمي(،

أىـ األسباب الختيار مكضكع البحث، كأىمية البحث، كأىداؼ : كتحتكم عمى المقدمة -أوالً 
 البحث، كاألسمكب المتبع في البحث، كالمنيج الذم اتبعتو في البحث، كمشكمة الدراسة.

تناكلت فيو التعريؼ بالتممكد كنشأتو كأقسامو، كأىميتو لدل الييكد كمكقؼ  :الفصل األول -ثانياً 
 الجماعات الييكدية مف التممكد.

تناكلت فيو الحديث عف مكقؼ الييكد مف الشعكب كاألمـ األخرل، مف  الفصل الثاني: -ثاً ثال
خبلؿ بياف مفيكـ اآلخر قديمان كحديثان، كدكافعو كتاريخ عبلقة الييكد بالشعكب كاألمـ األخرل 
مع بياف الدكافع النفسية كاألخبلقية في مكقفيـ مف اآلخر، كبياف مكقؼ الييكد تجاه كؿ مف: 

سيح عميو السبلـ كالمسيحييف، كمكقفيـ مف األمـ الكثنية، كمكقفيـ مف الفرس كالبابمييف، الم
 كمكقفيـ مف سكاف فمسطيف.

بينت فيو مكقؼ الييكد االجتماعي كاالقتصادم كالقضائي تجاه اآلخر  الفصل الثالث: -رابعاً 
كر التممكدية لمكقؼ مف خبلؿ بياف الكجو االجتماعي بتكضيح حقيقة الشخصية الييكدية، كالجذ

الييكد مف اآلخر كبياف الزكاج كاألنساب مع األخر، كبياف الكجو االقتصادم مف خبلؿ تكضيح 
المعامبلت المالية التي يقـك بيا الييكد مع اآلخر، كالتي تتمثؿ في القركض كالمقطة كالسرقة، 

ياف مكقؼ الييكد مف كبياف الكجو القضائي مف خبلؿ بياف الكصايا األخبلقية تجاه األخر، كب
 القضاء مع األخر، كبياف العقكبات المتخذة تجاه األخر.
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Abstract 

 

 All praise is due to Allah, and Allah's Peace and Blessings be upon His Final 

Messenger, his family, and Companions. To proceed: This study titled “The stance 

of Jews against the others as mentioned in the Babylonian Talmud” includes an 

introduction and three chapters as follows: 

First: The Introduction included the most important reasons behind selection of the 

topic, research importance, aims, method and methodology, and research problem. 

Second: The First Chapter introduced the Babylonian Talmud: its emergence, 

divisions, importance for Jews, and the stance of the Jews parties against it. 

Third: The Second Chapter discussed the stance of Jews against other peoples and 

nations through clarifying the old and current meaning of “others” in their 

understanding. It also discussed the motives of this stance, the history of the relation 

of Jewish people with other nations, and the psychological and moral motives behind 

this stance. This is followed by clarifying the Jewish attitude towards Issa, the Christ, 

may Allah’s peace be upon him, and Christians, in addition to the pagan nations, 

Persians, Babylonians, and inhabitants of Palestine. 

Fourth: The Third Chapter explains the social, economic, and judicial stance of 

Jews against the others through clarifying the social characteristics of the Jewish 

personality, and its Talmudic roots including marriage and kinship affairs. The 

economic characteristics were also clarified through discussing their financial 

dealings such as debts, fallen lost things, and thefts. Finally, the judicial 

characteristics were clarified through discussing their moral recommendations 

towards the others, and their stance against verdicts and penalties directed to the 

others. 
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 آية قرآنية

 
 

  من زن رن مم ام يل ىل ُّ  :قال تعالى
 [82]المائدة:  َّ ينىن نن

 ىلمل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ  :قال تعالى
[118]آل عمران: َّ  ىن نن من زنرن مم ام يل  

  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ قال تعالى: 

 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن

 [120البقرة: ] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
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 ىَدْاءُ ْاإلِ 
 
 

أىدم ىذا الجيد المتكاضع إلى مف كاف سببان في كجكدم بعد اهلل، أمي "رحميا اهلل"، 
 كأبي "حفظو اهلل".

 
 كما أىدم ىذا الجيد إلى أساتذتي الكراـ.
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 شكٌر وتقديرٌ  
  الشكر هلل أكالن كآخران أف مىفَّ عمي بنعمة اإليماف كاإلسبلـ، كأف جعمني مف أتباع نبيو 

من ال يشكر الناس ال يشكر ): اهلل  رسكؿ قاؿ، كشٌرفني بحمؿ أمانة عممو كتبميغو ،محمدان 
  .(1) (اهلل

 :بناًء عميو

الذم يكرمني أينما كنت ككقتما كنت بدعائو  صاحب الفضؿ عمي، الشكر كؿ الشكر ألبي
 كعطفو.

لدكتور األستاذ ا الفاضل أستاذي إلى كعرفاني تقديرم كعظيـ شكرم بخالص كمف ثـ أتقدـ
مف أثر كبير في  كتكجيياتو ىذه الدراسة لما لجيكده عمى المشرؼ، صالح حسين سميمان الرقب
 يجعؿ الجيد خير الثكاب، كأف ىذا عمى يثيبو أف تعالى اهلل كأسأؿ إتماميا عمى ما ىي عميو،

 . الكريـ لكجيو خالصان  عممي كعممو

 :لممناقشيف الكريميف كؿو مف بالشكر أتقدـ كما

 حفظو اهلل  عماد الدين عبد اهلل الشنطي  الدكتور: تاذاألس

 حفظو اهلل  عدنان محمود الكحموت واألستاذ الدكتور:

 كتكجيياتيما. ىذه الدراسة بنصائحيما، المذٍيف أثريا

 المعاصرة كالمذاىب العقيدة قسـ بالذكر عمييا، كأخص كالقائميف اإلسبلمية الجامعة كأشكر
 ة تدريس، كعامميف.عميدان كرئيس قسـ كىيئ 

 اءالدع مجيب سميع إنو ،الثكاب خير ليـ كأجزؿ الجزاء، خير ىؤالء كؿ تعالى اهلل جزل

 
 

                                                           

. قاؿ [3/228(، 2020سنف الترمذم : كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، ح )]( 1)
 الترمذم: ىذا حديث صحيح .  
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 المقدمة
، مف  مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالناالحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ باهلل إفَّ 
، ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ، كأشيد أفَّ د، كمف يضمؿ اهلل فبل ىادم لوفيك الميتييده اهلل 

 كأشيد أف محمدا عبده كرسكلو.

آؿ عمراف [ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ قاؿ تعالى: 
102[. 
 مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  -
 .]1النساء: [ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه

 هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ  -
 .]71-70األحزاب: [ َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث

مف المسمـ بو لدل كؿ باحث منصؼ أف الييكد كعمى مر العصكر كاف ليـ قصب إنو       
لـ يكف ليا نسجتيا أىكاء حاخاماتيـ كضبلالت أحبارىـ،  ،السبؽ في اختراع كافتراء مزاعـ شتى

أنيـ ادعائيـ بمفيكـ العنصرية الييكدية ك مكر ىك األ، كلعؿ أخطر أصؿ مف أم كتاب سماكم
، كمف سكاىـ إنما كجدكا )حسب نظرىـ( إلسعادىـ ب اهلل المختار كخاصتو بيف الناسشع

كمف ىنا كال  جكييـ دماءىـ كأمكاليـ كأعراضيـ،كخدمتيـ،  كال ضير إف استباح الييكد ىؤالء ال
 .أننا أعداؤىـ كأعداؤنا المباشركفسيما 

 ختيار الموضوع:أسباب ا
 االدعاءات الصييكنية المتكررة السرية كالعمنية بأفضميتيـ عمف سكاىـ. -1

 التداعيات المترتبة عمى ىذه النظرة مف سخرية مف األخريف. -2

 عدـ كجكد ردكد كاضحة كمحددة في ىذه القضية. -3

ؿ دالة عمى ىذه النظرة كخاصة عمى أعماما ترتب عمى ذلؾ مف ىذه النظرة مف  -4
 يف.الفمسطيني

 كجكدنا في قمب الصراع مع الصياينة كضركرة معرفة مف نعادم. -5

 عميو حاخامات الييكد. عتمدتممكد ىك المصدر الفعمي الذم يككف ال -6
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 الييكدية. فكقيةاختصاص التممكد البابمي بأكفر قسط مف النظرة ال -7

 أىمية البحث:
 .اكضبلالىفتراءاتيا ايكدية ك اليبيف الفكر اإلسبلمي الرباني كبيف  قديـالصراع ال -1

 األمانة الممقاة عمى عاتؽ كؿ باحث منصؼ مسمـ يريد أف يجمي الحقيقة لمف يريدىا. -2

 أحقية المسمميف بحمؿ رسالة التكحيد كفضح زيؼ كبطبلف ما سكاىا. -3

 في تعامميـ مع األخر. بياف نظرة الييكد -4

لمرد عمييـ مف  ،كىك التممكد ةألصميا مف مصادره مصدرخبلؿ فكر الييكد مف  مناقشة -5
 مصدرنا األصمي كىك القرآف.

 أىداف البحث:
 مف األخر. ممكقؼ الييكدالنقض  -1

 بياف الجذكر الدينية في مكقفيـ مف اآلخر -2

 .كشؼ الدكافع النفسية كالصفات البلأخبلقية في مكقفيـ مف اآلخر-3

 فضح الييكد اتجاه األخر. -4

 بحث: األسموب المتبع في ال
 كتابة اآليات القرآنية بركاية حفص عف عاصـ. -1

 كتابة المصادر كالمراجع في الحاشية السفمية. -2

 اسـثـ  ،كتابة المصادر كالمراجع في الحاشية السفمية مبتدئة باسـ المصدر أك المرجع -3
 المؤلؼ ثـ رقـ الصفحة.

 كتابة الرابط االلكتركني لممصادر االلكتركنية.-4

 األعبلـ المغمكريف في الرسالة.ترجمة -5

 فيرسة اآليات القرآنية .-6

 فيرسة النصكص التكراتية الكاردة في البحث.-7

 فيرسة الفقرات التممكدية  الكاردة في البحث.-8
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 فرؽ كالجماعات الكاردة في البحث.فيرسة ال-9

 فيرسة القبائؿ كاألمـ الكاردة في البحث.-10

 ي البحث.فيرسة المصطمحات الكاردة ف-11
 الدراسات السابقة:

ألمـ كالشعكب األخرل ليند الدخيؿ، ككتب أخرل قريبة مف ىناؾ رسالة عف مكقؼ الييكد مف ا
 العنكاف.

 المنيج المتبع في البحث : 
 المنيج المتبع ىك المنيج الكصفي التحميمي التاريخي.

 خطة البحث:
 عمى النحك التالي:ي كى، فصكؿ ثبلثةيتككف البحث مف 

 "وأقسامو ونشأتو أىميتو" البابمي التممود األول فصلال
 وأقسامو ونشأتو أىميتو التممود األول المبحث

 التممكد تعريؼ: األكؿ المطمب

  :كأقسامو التممكد نشأة -الثاني المطمب
  منو الييودية الجماعات وموقف الييود لدى التممود أىمية الثاني المبحث

  .الييكد دلل التممكد أىمية: األكؿ المطمب

  :التممكد مف الييكدية الجماعات مكقؼ: الثاني المطمب

  األخرى واألمم الشعوب من الييود موقف الثاني الفصل
  وتاريخو دوافعو لآلخر الييود مفيوم األول المبحث

  .كحديثان  قديمان  الييكد لدل اآلخر مفيكـ: األكؿ المطمب

  األخرل بالشعكب الييكد عبلقة تاريخ: الثاني المطمب

  .اآلخر مف مكقفيـ في كاألخبلقية النفسية الدكافع: الثالث المطمب
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  األخرى واألمم الشعوب من الييود موقف الثاني المبحث

  كالمسيحييف السبلـ عميو المسيح مف الييكد مكقؼ: األكؿ المطمب
  الكثنييف مف الييكد مكقؼ: الثاني المطمب
  كالفرس بابمييفال مف الييكد مكقؼ: الثالث المطمب
  فمسطيفمف أىؿ   الييكد مكقؼ: الرابع المطمب

من خالل  اآلخر من والقضائي واالقتصادي االجتماعي الييود موقف الثالث الفصل
  التممود
  من خالل التممود اآلخر اتجاه االجتماعي الييود موقف األول المبحث

 . االجتماعية الييكد شخصية حقيقة: األكؿ المطمب
  .اآلخر مف الييكد لمكقؼ التممكدية الجذكر: الثاني المطمب
  .اآلخر مع كاألنساب الزكاج: الثالث المطمب
  من خالل التممود اآلخر من االقتصادي الييود موقف الثاني المبحث

  .اآلخر مع المالية المعامبلت: األكؿ المطمب

 . كالسرقة كالمقطة القركض: الثاني المطمب
 من خالل التممود اآلخر تجاه والعقوبات والوصايا القضاء من الييود موقف الثالث المبحث

  اآلخر تجاه األخبلقية الكصايا: األكؿ المطمب
  .اآلخر مع القضاء مف الييكد مكقؼ: الثاني المطمب
 . اآلخر تجاه المتخذة العقكبات: الثالث المطمب
 .الخاتمة

  .النتائج: أكالن 
  التكصيات: ثانيان 

  راجعكالم المصادر
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 لالفصل األو
 "أىميتو ونشأتو وأقسامو" التممود البابمي
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 المبحث األول
 التممود أىميتو ونشأتو وأقسامو

 المطمب األول: تعريف التممود

الذم يعني الدراسة ، "المد" العبرم كممة مشتقة مف الجذر": Talmud""لغة التممود      
 عكد كؿ مف كممة تممكد العبرية،تدراسة الشريعة ك  :أم، ة"كما في عبارة "تممكد تكرا ،كالتعميـ

  (1) ."ككممة تمميذ العربية إلى أصؿ سامي كاحد

مجمؿ القانكف الشفيي، تـ إعداده كجمعو نتيجة لعمؿ تنقيب "ىك  التممود اصطالحًا:     
مطمع متكاصؿ استغرؽ قركف طكيمة، كاف يقكده الحكماء الذيف عاشكا في فمسطيف كبابؿ حتى 

 (2)."القركف الكسطى

 ما المشنا فيكأف د، فيما كىما المشنا كالتممك اجتمع الكتاباف المذاف اجتمع فقياؤىـ عمى تألي
أما التممكد فيك الكتاب األكبر كمبمغو نحك نصؼ ك  ،الكتاب األصغر كحجمو نحك ثمانمائة كرقة

نم  (3).ا ألفكه في جيؿ بعد جيؿحمؿ بغؿ لكثرتو كلـ يكف الفقياء الذيف ألفكه في عصر كاحد كا 
ىك الكتاب العقائدم الذم يفسر كيبسط كؿ معارؼ الشعب اإلسرائيمي " :وبعبارة أكثر تحديداً     

 .لمتكراة المكتكبةتممكد عبارة عف تفسير الحاخامات فال، (4) "كقكانينو األخبلقيةكآدابو كتعاليمو 

ي اسرائيؿ عمى مدل عشريف قرنان كما يمثؿ التممكد الذاكرة الجامعة لبن كيمكف القكؿ بأف     
 (5) المرجعية الدينية لممتشدديف في الكياف الصييكني حاليان.

ليو القرآف كلكف أشار إ ،الصحيحة النبكية السنة أك ،اسـ التممكد لـ يرد في القرآف الكريـ إف     
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّ : ىبقكلو تعال ،الكريـ
     [79البقرة: ]َّ  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ

                                                           

 .  (5/125)ج لييكدية كالصييكنية،عة الييكد كامكسك المسيرم،  ( (1
 (.11ص) مدخؿ إلى التممكدانظر: الشيخ،  ( (2
 (.161ص) إفحاـ الييكد، انظر: المغربي (3)
 .(11ص)الكنز المرصكد في فضائح التممكد ، الشرقاكم ( انظر:(4
 (.11ص) ، ترجمة باب العبادات األجنبية)عفكدا زارا(،حسف، األخر في التممكد ( انظر:(5
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قاؿ  :عنو قاؿ، ي مكسى األشعرم رضي اهللعف أب ،ا اإلشارة إليو في السنة النبكيةككردت أيض 
تىرىكيكا التٍَّكرىاةى » :رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  (1)«. أىفَّ بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىتىبيكا ًكتىابنا، فىتىًبعيكهي، كى

  يف كتاب التممود ووجوده:األسباب التي دعت إلى تأل

 أك تستقيـ عمى تعاليمو، ،ألمر اهلل االنصياع عدـالتي أبت  ،ييكدية المنحرفةالطبيعة ال -1
 ،ة المعالـ بينة األكامر كالنكاىيتكراة كاضح ،عميو السبلـ مكسىنبي اهلل فقد ترؾ ليـ 

بؿ  ،فكا بذلؾكلـ يكت، التغير عمى حسب أىكائيـ كشيكاتيـكلكنيـ تناكلكىا بالتحريؼ ك 
كىنا  ،عمى حسب أىكائيـ كأغراضيـ ،أخر يصكغكنو بأيدييـ ان أرادكا أف يصنعكا ليـ كتاب

جكار ب ،ىك التممكدشفييان  مكسى ترؾ ليـ كتابان نبي اهلل يدعي رجاؿ الديف الييكدم أف 
 .الكتاب المشيكر كىك التكراة

لصراعات التي حدثت بيف كا ر،كغيرىـ مف البش أنفسيـ طكيمة بيف الييكدالصراعات ال -2
كمف  ،ألف حمكؿ التكراة لـ تعجبيـ ،جديدة جعمتيـ يصنعكف ألنفسيـ حمكالن  الييكد أنفسيـ،

ككضعكا فيو كؿ ما يناسبيـ مف  ،ىنا اخترعكا التممكد كألفكه عمى حسب ظركفيـ كأىكائيـ
 (2)حمكؿ لمشكبلتيـ.

دافع نفسي أكالن كآخران، كليس شرحان  ىك ،كبيذا يتبيف أف الييكد كاف مدعاة كتابتيـ لمتممكد 
جديران بأف يككف فيو مف الفائدة العظيمة لبني جمدتيـ الييكد، فضبلن عف ككنو ميزلة لغيرىـ، فيـ 

سيما تمؾ النفسية نسجتو الخياالت البشرية الناقصة، ال  ،كتبكه لينتقمكا لعزو مكىكـ مصطنع
، التي زادت أحقادىا بالسبي البابمي ،ظرة الدكنيةصاحبة الن ،كخستيا بدناءتياالييكدية المعركفة 

 الذم مزؽ كيانيـ المختؿ أصبلن.

 الخكرم مسعد في كتابو ) ىمجية التعاليـ الصييكنية(:" مف يفتح نسخة مف التممكديقكؿ 
 عدد ال يستياف بو مف الصفحات ئتي سنة األخيرة، يتعجب كيذىؿ مف كجكداالمطبكع في الم

بيضاء أك المعتاض عنيا بدكائر ىندسية، إال أنو في الطبعات القديمة، يقع كالعبارات المترككة 
 (3)في ىذه الصفحات شتائـ كلعنات قذؼ بيا السيد المسيح، كالبتكؿ مريـ،  كالرسؿ األطيار".

 األجزاء التي يتكون منيا التممود:

 : كىي األصؿ "المتف".Mishnah"هالمشنا األكؿ:

                                                           

 [.1/427ج  (،497باب مف لـ ير كتابة الحديث، ح)سنف الدارمي،] ،الدارمي (1)
   (.162صالعقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانية، ) : صالح،انظر (2)

 (.10ص) يكسؼ، التزكير في األدب الييكدم، (3)
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 (1)ىي شرح المشنا.ك  ":Gemaraالجمارا" الثاني:

 :هالمشنا

  واصطالحًا: المشناه لغة
ك)التكرار(، كالتثنية أك ، في المغة العبرية )التعمـ( اهشنممصطمح  يعنيالمشناه لغةن:  أواًل:

كتدؿ في المغة العبرية عمى معنى الحفظ كالتعميـ، كالمصطمح مشتؽ مف الفعؿ بمعنى  ،اإلعادة
 ،ؽ: أف الفعؿ العبرم قد اتسع معناه مف التكرار كاإلعادة)أعاد(، كيذكر حانكخ ألب ك )كرر(

كأصبح يعني كذلؾ )الدراسة( ك)التعمـ(، كذلؾ مف خبلؿ التأثير اآلرامي الذم اجتاح المغة 
بمعنى  ،مصطمح )متني( المشتؽ مف الفعؿ تنا ،حيث يقابؿ ىذا المصطمح في اآلرامية ،العبرية

التي تحث عمى أىمية  ،بكثرة األحكاـ المشنكية قص كدرس كتعمـ، كلقد تأصؿ ىذا المعنى
كىي الطريقة التي كانت شائعة  ،حتى يتـ استيعابو تمامان  ،تكرار مكضكع الدرس لمرات عديدة

 (2)مثؿ الينكد كالصينيف كاليكناف كالركماف. ،بيف العديد مف الشعكب القديمة

 :اصطالحاً ثانيًا: المشناه 

فيما بيف  ،جمعيا ييكذا ىاناسي ،الييكد ألنفسيـ بعد التكراة ىي أكؿ الئحة قانكنية كضعيا    
 (3) بعد حكالي قرف مف تدمير تيطس لممعبد. :أم ـ،200ـ كعاـ 190عاـ 

كيقكؿ  كىي المرجع المكثكؽ لمقانكف الييكدم، الجزء األكؿ كالرئيس لمتممكد ، هكتعد المشنا     
انكف الشفكم إلى يكشع، كالذم نقمو بدكره إلى قد نقؿ ىذا الق ،عميو السبلـ إف مكسى عمماؤىـ:

كىؤالء نقمكه إلى الرسؿ الذم انتيكا بنقمو إلى كبير الييكد، ثـ تناقمو خاصة  الشيكخ السبعيف،
بات مف المستحيؿ استيعابو  ،رحتى جاء حيف مف الدى األحبار كرؤساؤىـ جيبلن عف جيؿ،

 (4)كالحفاظ عميو شفكيان.
 تناقميا عف مكسى أربعكف مستقببلن  هف الييكد يركف أف المشناأ كيذكر جكزيؼ باركمي: 

لـ يجز شرعاى كتابة ىذه  ،آنذاؾ كمركز لمييكد ال يزاؿ قائمان معبد عف جيؿ، كلما كاف ال جيبلن 
 (5)التعاليـ .

                                                           

 (.22ص) األسفار المقدسة في األدياف السابقة لئلسبلـ، ،كافيانظر:  (1)
 .(22ص)التممكد كتاب الييكد المقدس،  ،شأيب :انظر (2)
 .(11ص)التممكد )تاريخو كتعاليمو(،  ،خافر: انظ (3)
 (.159صفتاح، الييكدية )عرض تاريخي(، ) انظر: (4)
 ( بتصرؼ.162صالشرقاكم، الكنز المرصكد في فضائح التممكد، )( 5)
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كبقيت ىذه التعاليـ الشفاىية متداكلة بيف أكلئؾ العمماء، كبيف نفس الشعب المعاصر ليـ، إلى 
شكع لمف جاء بعده بالتمقيف الشفاىي إلى أف كصمت مف جيؿ إلى جيؿ إلى ييكذا أف سمميا ي
 (1)ىاناسي.

عنصريف: العنصر الشرعي كالقانكني ) ىمخاه(، الذم يحتكم عمى  عمىالتممكد  يشتمؿ     
أحكاـ الفرائض كالتشريعات التي كردت في بعض األسفار، كالعنصر القصصي كالركائي 

، بما فيو مف أقكاؿ مأثكرة كأخبار كخرافات كشطحات، مع السحر كالتراث كاألسطكرم )األجداه(
الشعبي، كمعظـ المشناه يندرج ضمف التشريع ) ىمخاه (، بينما معظـ الجمارا قصص كأساطير 

 (2))أجداه(.

 (3).وىي ستة هأقسام المشناثالثًا: 

كف مف أحد عشر خاص بالقكانيف الدينية الزراعية، كيتككىي قسـ  :"Zeraim"زيرائيـ  -1
 .ران سف

خاص بمكاعيد األعياد كالصياـ، كيبحث في تحديد األكقات  كىك قسـ ":Moedمكئيد "  -2
 كيحتكم عمى اثني عشر سفران. ،التي يجب أف تبدأ كتنتيي عندىا األعياد

 ،خاص بقكانيف النساء زكاجان كطبلقان، ككاجباتيف كصبلتيفكىك قسـ : "Nasem"ناشيـ  -3
 (سفر عفكده زاراه )عبادة األكثاف لعؿ أىميايو سبعة أسفار، ككؿ مايتعمؽ بيف ف

 يضبط عبلقة الييكد بالكثنيف، أم بمف عاداىـ مف األمـ .قسـ  ، كىكرالمشيك 
خاص باألضرار كالتعكيض عنيا، أم القكانيف المدنية كىك قسـ : "Nezken"نزيكيف   -4

 كالجنائية، كىك عشرة أسفار.
كسائر  ،كالقرابيف ،كالمقدسات ،اص بالقداسةخكىك قسـ : "Kodashem"ككداشيـ -5

 .تككف مف اثني عشر سفران يك  ،الطقكس الدينية
كيبحث في قكانيف  كىك قسـ خاص بالطيارة، ،كمعناه الطيارة: "Toharoth"تكىاركث   -6

 . الطيارة كالنجاسة كيتككف مف اثني عشر سفران 

ككؿ سفر مف ىذه األسفار مقسـ إلى  ،ثبلثة كستيف سفران  هكبيذا يككف مجمكع أسفار المشنا     
 Perakem")"بيراكيـ (فصكؿ 

                                                           

 (.50صجعو رشاد الشامي،  )انظر: الشامي، التممكد أصمو كتسمسمو كآدابو، شمعكف مكياؿ، را (1)
 (.37صالتممكد كتاب الييكد المقدس، )انظر: أيبش، ( 2)

 .(16 -15ص)التممكد )تاريخو كتعاليمو(،  ر: الشرقاكم،انظ (3)
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 Shishah"كىي اختصار لمكممة العبرية  ،"Shas"بكممة شاس  كالتممكد يشار إليو أحيانان      
Sedrim"األحكاـ الستة :، أم.  

كىك يجمع الحكـ كالقصص كالمكاعظ التي جمعيا   ،كىناؾ سفر مماثؿ يسمى مدراش
اتماـ التممكد، فدكنكىا في ىذا السفر مخافة أف تضيع، ىذا رغـ أف التممكد نفسو  الحاخامات بعد

 ال يقؿ عف ألؼ عاـ مف الزمف .ااستغرؽ تدكينو م

 :"Gemara"الجمارا 

تعني التكممة، كىي مف الفعؿ جمر الذم يعني في العبرية: أتـ، كفي اآلرامية: : ةً لغ     
 (1)درس.

قة تشريعية لكنيا فكؽ ذلؾ تفكؽ المشناه في الجداؿ، حكؿ المكاد ىي عبارة عف كثي اصطالحًا: 
 (2)البلمعيارية، كالتفاسير التكراتية، كما أنيا مصدر لمتاريخ كاألساطير.

 ،عبارة عف الشرح كالتعميؽ فيي إذان  ،مف مناقشات عمماء الييكد حكؿ محتكيات المشنا تتككف
ىذه الشركح في فترة طكيمة، تمتد مف القرف الثاني أكالتفسير كالحكاشي لممشنا، كألؼ الحاخامات 

 (3)تألؼ مف المتف كالشرح أم مف المشنا كالجمارا.فالتممكد يإلى القرف السادس بعد الميبلد  

كف قد كانا أكؿ اخاـ سيمكالح، ييكذا ىاناسي: الحاخاـ غاماليؿ (4)كيذكر أف ابني الحاخاـ     
ـ 365 كاستمر مابيف عاـ(5)ىذا العمؿ في صكرا  "أشي" كاستأنؼ الحاخاـ ،بيذا الشرح مف قاـ
كضعو في صكرتو النيائية الحاخاـ جكسي سنة كأما مف كأكممو الحاخاـ أبينك،  ،ـ425إلى 
 (6)ـ.498

                                                           

 (.363انظز: أَبش، التلمىد كتاب الُهىد المقذص، )ص (1)

 (.363انظز: المصذر السابق، )ص  (2)

 .(20ص)في فضائح التممكد،الكنز المرصكرد ، الشرقاكم :انظر  (3)
دليؿ التممكد مصطمحات كمفاىيـ شتينزلتس، الحاخاـ: ىك مف درس التكراة كالمشناه كالجمارا، انظر:  (4)

 (.84ص) أساسية،
 ػ  صكرا : مدينة عمى الفرات في العراؽ. (5)

 (.25انظر: الشرقاكم، الكنز المرصكد في فضائح التممكد ،  )ص( (6
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جمارا "بابؿ"، الثاني: جمارا أكرشميـ "فمسطيف"، ك األكؿ: : اثنانوالشروح عند الييود       
مع شرحيا "جمارا بابؿ "  هتسمى تممكد أكرشميـ، كالمشنا ـ"مع شرحيا "جمارا أكرشمي هفالمشنا

 (1) تسمى تممكد بابؿ ككبلىما يطبع عمى حدة .

كاف مجمكعة مف األفكار كالمعتقدات التي  بؿ، ان سماكي ان مما سبؽ يتبيف: التممكد ليس كتاب      
 حياتيـ . بمكرتيا عقكؿ حاخامات الييكد، لكي تتناسب مع طبيعة ىؤالء الييكد كأسمكب

كبعضيا كريو،  كما أصدؽ ما قالو الدكتكر جكزيؼ باركمي عف التممكد:" بعض أقكالو مغاؿ
غير عادم لمجيد اإلنساني، كلمعقؿ اإلنساني كلمحماقة  كلكنيا تشكؿ مف صكرتيا المخمكطة أثران 

 (2) اإلنسانية."

 :أقسامونشأة التممود و  -مب الثانيالمط

 ودالتمم نشأةأواًل: 
، لـ الييكدم، قرركا أف شريعة مكسى التممكد في نشأتو أساسان إلى أف رجاؿ الديفيرجع  

تكف مقصكرة عمى النصكص المدكنة في األسفار الخمسة، بؿ تضمنت أيضان شريعة شفكية 
إنتقمت مف المعمميف إلى تبلميذىـ، جيبلن بعد جيؿ، مع ماكاف يضاؼ إلييا مف زيادات 

  (3) كتعديبلت.

التممكدم تمتد ىذه المرحمة لما يقرب مف سبعة قركف أك يزيد قميبلن، حيث يؤرخ ليا  مرحمة األدب
ـ، كالمصدر األساس ليذه المرحمة ىك كتاب التممكد نفسو 500ؽ.ـ حتى سنة 200مف حكالي 

 (4) بقسميو المشناه كالجمارا الرئيسيف.

ثاني مبمعنى ال ،اسة زكجكت ألفت ىيئة قضائية برئت بداية القرف الثاني قبؿ الميبلد في      
 جيبلن  ظير خمسة عشر ،ىؤالء المثانيكمف  ،كصارت بمثابة سمطة تشريعية، مف حكماء الديف
بكضع األسمكب المشنائي في تداكؿ ؽ.ـ، قاـ أكؿ جيؿ منيـ  30 -ـ 150بيف حكالي عاـ 

لثاني كالثالث، عمى يد لـ يتـ في الكاقع إال بعد القرنيف ا المشناه، غير أف تدكيف الشفييةالشريعة 

                                                           

 (.12 -11ص)،كنز المرصكد في فضائح التممكد ال انظر: الشرقاكم،( (1
 (..91ص) التممكد تاريخو كتعاليمو،( (2
 (.65صتأثر الييكدية باألدياف الكثنية،)، ( انظر: الزغبي(3
 .( انظر: عبد المعبكد، مقدمة كتاب األدب الييكدم في المرحمة التممكدية(4
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أكاخر القرف  ػػمعممي المشناه ػ ػػ، في عصر التنائيـ ػ(2)كشمام (1)الجيؿ األخير زكجكت : ىميؿ
فتـ جمع  ،كالمشنا المبعثرة ميزت بمحاكالت متكررة لجمع مكاد المدراشكىذه الفترة ت ،األكؿ ؽ.ـ

كتابعيا حاخامات أخر  ،لميبلدممام مطمع القرف الثالث اكش المشناه بأكمميا في مدرستي ىميؿ
 (3)الذم جمع مكاد متميزة مف المدراش كالمشناه كاليجداه. "كالرابي عقيبا ،يكحناف بف زكام "مثؿ

يمكف االستنباط مف الفكضى كالنزعات الشخصية التي طغت عمى نفكس الحاخامات الذيف 
يما بينيـ حكؿ القانكف ى أمر ف، أف الحاخامات لـ يتفقكا عم(4) حسب شيادة مكسى بف ميمكف

  ػـ 132ما بيف عاـة شمعكف باركك جنا قياـ الثكرة الييكدية ضد الركماف بقياد، حتى (5) الشفيي
المجمكعة  (1)ىاناسي كالمحكمة الشرعية العميا، فأقر رئيسيا ييكذا (6)حياء السنيدريفتـ إ ،ـ135

                                                           

ببيت ىميؿ، انتخب رئيسا لمسنيدريف كاشتير ( ىميؿ: مف أشير الحاخامات الييكد كمؤسس ما يعرؼ 1)
 .  (422ص)مكسكعة المفاىيـ الصييكنية،  انظر:  بأحكامو الدينية المرنة عمى عكس شمام المتعنتة ،

( شمام: أحد حاخامات الييكد المشيكريف بتشددىـ في األحكاـ الدينية، كيعكد تشدده إلى خكفو عمى الييكد 2)
رل، خاصة أنو كاف يعيش في كقت كانت الحضارة الركمانية فيو آخذة في مف االندماج مع الشعكب األخ

االنتشار بيف الشعكب الشرؽ أكسط، كتكجد مدرسة لمتفسير كالفقو تنسب إلى شمام، كىي كثيران ما تقارف 
 .(333ص)بمدرسة الحاخاـ ىميؿ المعاصر لو، انظر: مكسكعة المفاىيـ الصييكنية، 

 .  (22ص)تاب الييكد المقدس، التممكد ك انظر: أيبش،( 3)
( مكسى بف ميمكف: مف كبار مفكرم الييكد، كأحد أحفاد الحاخاـ المقدس لدل الييكد ييكذا ىاناسي، الذم (4

ـ، عيف راىبا في كنيس قرطبة كىك ال 1135أسس المشناه، كلد ابف ميمكف في مدينة قرطبة باألندلس لعاـ 
مكسى بف ميمكف مف اضطياط مكحدم األندلس إلى القاىرة، حيث  يزاؿ شابان، أكؿ كتبو شرح المشناه، ىرب

كاف يحكـ عاىؿ متفتح العقؿ كحر السيادة كأصبح بف ميمكف طبيبو الخاص، كلقد كاف لتدخؿ بف ميمكف 
عند ىذا العاىؿ أثر كبير في فتح باب فمسطيف مرة أخرل لمييكد، كىك نفسو كجد ىناؾ جنة الخمد التي لـ 

اتو، كفي القاىرة تعمـ بف ميمكف الكمدانية كاليكنانية، كبعد سبع سنكات أصبح أستاذان في يحظ عمييا في حي
المدرسة التي أنشأىا ييكدم مصر في الفسطاط لتعميـ الديانة الييكدية كالفمسفة كالرياضيات كالطب، مات 

 (.97-96صـ، انظر: التممكد تاريخو كتعاليمو،)1204سنة 
 (.13صكتعاليمو،)التممكد تاريخو انظر: ( (5
( ػ السنيدريف: كممة يكنانية تعني مجمس، كانت تطمؽ عمى الييئة العميا المختصة بالنظر في القضايا 6)

صدار األحكاـ  السياسية كالجنائية كالدينية اليامة في فمسطيف، كىي نكع مف المحاكـ تمارس تطبيؽ العدالة كا 
عضكان كمقره أكرشميـ، كيجتمع في  71سنيدريف األكبر يتككف مف طبقان لمقكانيف الييكدية في ذلؾ الكقت، ككاف ال

القاعة العظمى في المعبد، ككظيفتو تشريعية كيعمؿ أيضان كمحكمة استئنافية، انظر مكسكعة  المفاىيـ 
 .(217ص)الصييكنية، 
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،التشريعية التا كلـ يتـ آنذاؾ إضافة مكاد مف  مة لممشناه، كىي التي يضميا التممكد اليـك
كمنيا التكسفتا ، المدراش أك اليجداه، ثـ شرع تبلمذتو يضيفكف البرايتكت )المكاد الداخمية(

كخبلؿ الثبلثة قركف ، في مصنفات مستقمة ) النصكص( المدراشيـجمع  بينما تـ ،)التذييؿ(
ة حتى اكتمؿ جمع التممكد بصكر  ،ةقاـ )األمكرائيـ( بإضافة الجمارا الفمسطينية كالبابمي ،التالية

كأقدـ مخطكط لمتممكد يرجع إلى منتصؼ القرف الثاني عشر ، عامة في القرف السادس الميبلدم
الميبلدم، كنظران لمسرية الشديدة التي أحاط بيا الييكد التممكد لـ يعرؼ عنو شيء إال مع مطمع 

كية عاـ لى بابا الكنيسة الكاثكليالييكد إالقرف الثالث عشر الميبلدم، كقد قدـ المتنصركف 
ـ ترجمة التينية ألجزاء التممكد، تدمغ التممكد كتدينو باعتباره كتابان معاديان 1338ػػػ 1336

 (2)لمنصرانية كسببان لتطرؼ الييكدم الديني.

 : (3)أىم مراحل تكوين التممود

 ،اه إلى تفسير كشرحىنا إلى أف التممكد قد مر بأطكار كمراحؿ، فمف تدريس لممشن يشار     
ظيار لمسيطرة ع ،كمف ثـ تكسيع في عممية البحث كالتطكير في أراء العمماء مى الييكد مف كا 

 فتاكل متحكمة بالييكد كىي كاآلتي:  ناحية الحاخامات، إلى

كىـ المختصكف بتدريس  ـ(،200ػ70المعممكف في  فمسطيف )كيمثمو عصر التنائيـ :  -1
 ـ.200الجامع لممشناه عاـ  كدا ىاناسيكرأسيـ ككبيرىـ يي المشناه،

في فترة  ،المتكممكف الجدليكف في فمسطيف كالعراؽكيمثمو األمكرائيـ : عصر  -2
كبذؿ   ،صؿ لمفردات التممكد عبارة فعبارةكقد اىتـ ىؤالء بالشرح المف ،ـ(500ػ200)

رة ك قد تركزت جيكد ىذه الطبقة بمعيد صك  الجيد مف أجؿ رفع التناقض بيف عباراتيا،
الذم صار  حتى تكافد اآلالؼ مف طمبة الدراسات الدينية عمى ىذا المركز، ،بأرض بابؿ

 ممتقى الثقافة الييكدية. ـ(247ػ175بزعامة أبا أريكا)
                                                                                                                                                                     

ا التي يييمف كىي أيضان: حككمة عالمية خفية تعمؿ باالشتراؾ مع ككاالت المخابرات الغربية كنظميا كصحافتي
عمييا الييكد أصحاب السنيدريف، منقكؿ عف مقاؿ المعمؽ البريطاني الميجر المكرد جيمس أم كرائيؾ في جريدة 

 ـ.1968حزيراف عاـ  27ديمي نيكز الككيتية، 
ػ ييكدا ىاناسي: ىك ابف سيمكف بف غماالئيؿ الثاني، مف عائمة غنية ببيت ىميؿ، كلو جاه طكيؿ، عاش  (1)

تكككالت برك  : نكييض، عجاج، ـ(، درس اليكنانية ككاف صديقان لمركماف،انظر220ػ  135رة مف )في الفت
 .(465ص) حكماء صييكف،

 .(3ص)أحكاـ النساء في التممكد،  انظر: أبك المجد، (2)

 بتصرؼ. (30عبد المعبكد، مقدمة التممكد البابمي، )ص (3)
 



  

 

14 
 

كالنظر  ،المفكركف الذيف أخذكا عمى أنفسيـ إعادة البحثكأىـ ما يميزه عصر البكرائيـ:  -3
كقد اختص بو عمماء الييكدية في العراؽ  في أقكاؿ العمماء مع مزيد مف الشرح كالتفصيؿ،

مثؿ  ،التي أقامكىا عمى نير الفرات ،نيةفي المعاىد الدي ـ(588ػ500في فترة )
 كما حكليا )المدائف الحالية(. ،كرة بأرض بابؿكص، ، كبماديثا)األنبار(دعو)غنو(

لمدة  كيمتدالمشاىير أصحاب السمطة الركحية،  العمماءكقد ظير فيو : صر الغاؤكنيـع -4
كرة، حيث استطاعت ىذه الطبقة بفضؿ ما كانت صكخاصة في معاىد  ـ(1030ػ589)

تتمتع بو مف حرية دينية في ظؿ السمطاف العربي، مف جعؿ أحكاـ التممكد البابمي 
كقكاعده النظاـ العاـ لمحياة العامة لمييكد في العالـ، كمارسكا سمطة ركحية كاسعة عمى 

 جماىير ييكد الشتات.
ترة الحركب الصميبية كما كىك في ف ة:لفتاكل كالمجامع الدينية كالمدكنات الفقييعصر ا -5

 ،بسبب ما نزؿ بالييكد مف اضطياد كتصفيات جسدية كتيجير قسرم جماعيتبلىا، 
 ،الركحية المركزية كظيكر مجتمعات ييكدية جديدة متباينة في ثقافتيا، كلغياب السمطة

كاالختبلؼ في اآلراء كاالجتيادات،  ،لفكضى الفكريةفقد سادت أكساط الييكد حاالت مف ا
كذلؾ مف خبلؿ محاكلة  ،كمف ثـ فقد حاكؿ عمماء التممكد تجاكز حاالت الفرقة كالضياع

، ـ(1103ػ1030) كالفاسي كاسحاؽ بف يعقكب، ـ(1105ػ1040فقيائيـ أمثاؿ راشي )
مف خبلؿ عمميات ثبلثة كحاكلكا ىؤالء كغيرىـ إعادة تنظيـ كتدكيف كشرح قكاعد الشريعة 

 : كتابة شركح جديدة، أك إصدار الفتاكل، أك كضع مدكنات فقيية جامعة.
  طبقات أحبار التممود في تممودي فمسطين وبابل:

 أواَل: طبقات أحبار التممود في فمسطين :

ا، يكحنا برنفاحا، حنينا برحامكمف أشير حاخامات ىذه الطبقة:  ـ(279ػ 219) الطبقة األولى:
 يكشع بف ليفي. ،معكف بف لقيشش

بف مذات، آمي، آسي،  إلعازرا :كمف أشير حاخامات ىذه الطبقة ـ(320ػ 289):الطبقة الثانية
 حيابرآبا، شمعكف برآباىك، زيرا.

إرميا، يكنا، يكسام بف  :كمف حاخامات ىذه الطبقة المشيكريف ـ(359ػ 320الطبقة الثالثة:)
 لتممكد األكرشميمي.زيدا، كبيذا يقؼ شرح المشنا في ا
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 :(1)طبقات أحبار التممود البابمي 

: شيبل، آبارأزيكا، كمف حاخامات ىذه الطبقة المعركفيف ـ(275 -219) :الطبقة األولى
 مارشمكئيؿ، مارعكقبا القاضي.

: ىكنا، ييكدا بف يحزقيؿ، كمف أشير حاخامات ىذه الطبقة ـ( 320 -257) :الطبقة الثانية
 اف بف يعقكب، زبابررب حنا، عكال بف اسماعيؿ.حسدا، شيشت، نحم

: ربا برىكنا، ربا بف نحماف، كمف أشير حاخامات ىذه الطبقة ـ( 375 -320 ) :الطبقة الثالثة
 يكسؼ برحيا، أبام ربا بف يكسؼ، نحماف بف اسحاؽ، بابا بر حناف.

ار، زبيد بر أشي، أميم :كمف أشير حاخامات ىذه الطبقة ـ( 427 -375 ) :الطبقة الرابعة
أرشعيا، ريمي برحنينا، رفراـ الكبير بربابا، كاىنابر تحميفا، مارزكطرا، ييكدا برشمكـ، إليعازرا بف 

 يكسام، يكسام برأبيف.
يدم برأب :كمف أشير حاخامات ىذه الطبقة ـ(468ػ 427) :الطبقة الخامسة يف، ماريمارا 

 ا.الثاني، رحكمام، سمابررب ماربررب أشي، رب آحا، رفراـ 

رباتكسفيا، ربينا برحما،  :كمف أشير حاخامات ىذه الطبقة ـ(500ػ 468) :الطبقة السادسة
 يكسام.

 (2).التممود ثانيًا: أنواع

 التممود األروشميمي "الفمسطيني":  -1

بالتممكد  ككاف ييكد العراؽ يسمكنو أيضان  ،) القدس(مدينة أكرشميـ اقتداءان ب كسمي بذلؾ      
كما أطمقكا عميو اسـ تممكد أرض  ،فمسطيف في الناحية الغربية مف العراؽ بحكـ كجكد ،الغربي
 باألخص عمماء مدارس  -ىي سجؿ لممناقشات التي أجراىا حاخامات فمسطيفكأيضان ، اسرائيؿ
    .ـ400كيرجع تاريخ جمعيا إلى عاـ  ،هلشرح أصكؿ المشنا -طبريا 

 التممود البابمي : -2

كألف العراؽ    ،يني في العراؽ منذ السبي البابميكة البحث الدبق كسمي بذلؾ االسـ تذكيران  
 ،هىي سجؿ مماثؿ لممناقشات حكؿ تعاليـ المشناك  ،مى عند الييكد بابؿكانت منذ ذلؾ الكقت تس

                                                           

 .  (87 - 84ص ص)الفكر الديني الييكدم،  ظاظا،  انظر: (1)
 .(70 – 69ص ص، )تأثر الييكدية باألدياف الكثنية : الزغبي،انظر (2)
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"التممكد   يو اسـكيطمؽ عم ،ـ تقريبا500دكنيا عمماء بابؿ الييكد، كانتيكا مف جمعيا سنة 
 الشرقي

  :(1)ممودينأوجو االختالف بين الت

 هالتممكد البابمي ىي بعينيا مشنا ه" فمشناهىذا كيتفؽ التممكداف في النص "أم المشنا 
  ، كلكف يختمفاف مف عدة جيات:التممكد األكرشميمي 

 اقصان بينما ظؿ التممكد األكرشميمي ن ،هالمشنا كصممكد البابمي بشرحو كؿ نصيغطي الت -1
لشركح في التممكد البابمي تعادؿ أربعة فا ،فقط هالمشنا نصكص ال يشرح إال بعض

 .يك أمثاليا في التممكد األركشميمأضعافيا أ

رد مناقشة غير مع س ،هالمشنا كصيكتفي التممكد األكرشميمي بالشرح أك التحميؿ لنص -2
كيعرض في نياية األمر القكؿ المرجح كاألمر الفصؿ في كؿ  ر،مطمكبة بيف األحبا

 نظرية فقيية كمعاممة تشريعية.

عمى مصراعيو لمناقشة طكيمة ال تنتيي إلى قكؿ مرجح  ،أما التممكد البابمي فيفتح الباب     
كىك مشتمؿ عمى نظريات كثيرة في  ،جاءت لتمريف عقمي كتدريب منطقي فيو أف المناقشة كيبدك

 كاف يشغؿ باؿ الييكد إلى القرف الخامس.ا ككؿ م ،الفمؾ كالطبيعة

بينما  ،تتخمميا عبارات باآلرامية الغربية كقد ،لمغة العبريةكتب التممكد األكرشميمي با -3
كيتضمف نسجت فييا عبارات بالعبرية  ،شرقيةالتممكد البابمي كتب أغمبو باآلرامية ال

 كممات عبرية كسريانية كيكنانية كالتينية ككمدانية.

 فمسطيف.في  مف طبقات "األمكرائيـ" كانت أطكؿ زمنان  ،ف طبقات "األمكرائيـ"في بابؿإ -4

مما  ،كانت أحبار الييكد في بابؿ يخطكف بثقة أرسخ مف ناحية التبحر كالفكر الييكدم -5
بحيث بقي التممكد البابمي بعد ذلؾ يتمتع بتقدير عظيـ في  ،اح فمسطيفيحظى بو شر  كاف

حتى أصبح التممكد البابمي الكتاب القياسي المعتمد  ،أعيف الييكد مف التممكد األكرشميمي
 الييكدية.لمديانة 

 أف التممكد البابمي ىك التممكد األكفر حظان  خبلؿ ىذه المقارنة بيف التممكديفكيظير مف      
ابمي ىك التممكد اإلشارة ىنا أف التممكد البكيجدر  ،نصيب الطاعة كاألحكاـ الخاصة بيـل

                                                           

 (.38ص) التممكد أصمو كتسمسمو كآدابو،مكياؿ، انظر: ( 1)



  

 

17 
 

ذا ييكدملما فيو مف تفصيؿ في األحكاـ كالمعامبلت الخاصة بالمجتمع ال ،ن االمعمكؿ بو حالي ، كا 
 ذكر اسـ التممكد مجردان قصد بو التممكد البابمي.

تقكؿ دائرة المعارؼ الييكدية العامة:" كؿ الطبعات الجديدة لتممكد بابؿ، تشمؿ رسائؿ صغيرة 
 (1) عديدة أضيفت في آخر المبحث الرابع نزيكيف".

 :وترجمتو التممود ونشره  طباعة

السيما طباعة  في معرفة البشرية لحقيقة التممكددكر كبير كالطباعة لقد كاف ليذه الترجمة      
الذم كشؼ عقائده بكضكح، مما أدل إلى أمر الفاتيكاف بإحراقو، ثـ  ،ـ1520البندقية عاـ 

ـ، ثـ أحرقت نسخو كميا مف قبؿ الفاتيكاف، ثـ ظيرت طبعة مطيره في سكيسرا 1553طباعتو 
البابا)  دية لممسيحية منو، كمع ذلؾ أمرـ، بعد حذؼ الفقرات المعا1751 -1578في سنة 

ـ بحمبلت جديدة ضد التممكد، كأصدر البابا) 1585-1575جريجكرم الثالث عشر( سنة 
 (2) كميمنت السابع( مرسكمان يحـر حيازتو أك قراءتو.

يقكؿ محرر دائرة المعارؼ الييكدية العامة:" إف أحد أىـ األسباب لعدـ بقاء مخطكط كامؿ 
ىك التعصب الديني المغالي لممسيحية في العصكر الكسطى، الذم دفع الكثيريف  لتممكد بابؿ،

 (3) في العربات المحممة بالتممكد المخطكط أك المطبكع". –أحيانان  –إلى إشعاؿ النيراف 

 :التممود اكتشاف

 يمكف القكؿ بأف التممكد مع شدة تكتـ الييكد عميو كمحاكلتيـ عدـ إخراجو لما فيو مف  
 مف خبلؿ المجاالت التالية :  كشفو، إال أنو كشفت أستاره ك فظائع

  .حيةيالمسفي  الداخمونالييود  :أوالً 

   .التممكد كشؼب ،المسيحية كدخمكا في –بزعميـ  – ترككا الييكديةلقد قاـ الييكد الذيف    

لممسيحيف، كعدائيـ  ،في كشؼ حقائؽ الييكد ،دكر كبير (4) كقد كاف لػ ) بابمككريستياني(     
كميمنت بأخطاء التعاليـ  اكاستطاع أف يقنع الباب اشترؾ في مناظرة برشمكنة الشييرة،كقد 

ا م، كنسخالكمصادرة ما كجدكه مف تحريـ قراءة التممكد أك حيازتو فأصدر مرسكمان ب ،التممكدية
                                                           

 (.28ص( التممكد تاريخو كتعاليمو،)(1
 .22، صصدر السابؽالم ((2
 .28 -27ص ، صفسو( المصدر ن(3
سبانيا  ( بابمك كريستياني: ييكدم ركعتو التعاليـ(4 الييكدية الكحشية، فدخؿ إلى المسيحية كعاش في فرنسا كا 

 في القرف الثالث عشر كأسيـ بدكر كبير فيكشؼ حقائؽ الييكد كعداءىـ لممسيحييف.
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ر قد فرض رقابة عمى طبع نسخ جديدة منو، كأعاد تنفيذ القانكف الذم كاف لكيس الحادم عش
 (1) يز.د بكضع عبلمة  عمى أكتافيـ لمتميكالذم ألـز الييك  ،ـ1360أصدره سنة 

كرغـ أف دائرة المعارؼ الييكدية تذكر ىذه المناظرة الكبرل، إال أنيا ال تخبر بنتائجيا كشأنيا 
في إغفاؿ كتجاىؿ كؿ ماال يركؽ ليا، كيستنبط مما كرد أف البابا كميمنت التاسع عشر قد 

كالكاضح  ،ـ عمى إثر ىذه المناظرة أمر فيو بمصادرة التممكد كحرقو1264كمان سنة أصدر مرس
 (2) استطاع إفحاـ الحاخاـ الييكدم بشأف اتياماتو. أف بابمك كريستياني

 المناظرات التي جرت في القرون الوسطى بين أتباع الديانات الثالث:  :نياً ثا

ـ، 1240: مناظرة باريس ارل ىيالتي جرت بيف الييكد كالنصأىـ المناظرات إف 
ـ، كمناظرة أخرل في نفس الفترة بيف العمماء المسمميف كالييكد، كمناظرة 1263كمناظرة برشمكنة 

، ـ1414 – 1413  –ت قرابة السنتيف التي استمر  –ـ، كمناظرة طرطكسة 1375أفيبل 
فة عامة ىي مكضكعات ىذه المناظرات بص كانتلقد   (3) ،ـ1757كمناظرة في بكلندا عاـ 

قد ك  ،كالعبارات التي كردت في التممكد عف المسيحييف كغيرىـ البحث عف حقيقة المسيح 
يتيمو  ،ـ أف أعمف البابا جريجكرم التاسع اتيامات صريحة ضد التممكد1242حدث في سنة 

فييا بالكفر كالطعف في اهلل كفي المسيح كالمسيحية، ثـ شكؿ البابا لجنة لفحص االتياـ كمثؿ 
الييكد في ىذه المجنة جييؿ بف جكزيؼ مف باريس كمعو ثبلثة آخركف كأقرت المجنة االتياـ 
كأمرت بإحراؽ التممكد كنقمت إلى النيراف في باريس حمكلة أربع كعشريف عربة مف نسخ التممكد، 

ـ أعيد النظر في القضية بعد تكسؿ الييكد لكف الحكـ صدر ضد التممكد مرة 1247كفي عاـ 
ـ، كمرة رابعة في إيطاليا عاـ 1415أديف ىذا التممكد مرة أخرل في اسبانيا عاـ أخرل، ك 
 (4) ـ.1559

 

                                                           

 (.41ص)التممكد تاريخو كتعاليمو، انظر: ( (1
 .43( المرجع السابؽ، ص(2

الييكد  : فرج،(، كانظر49-40) يكنية،(، كانظر: التممكد كالصي126-125) فضيحة التممكد،انظر: ( (3
 (124 -123صص كالييكدية،  )

 (.44ص( انظر: التممكد تاريخو كتعاليمو، )(4
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 المبحث الثاني
 يود وموقف الجماعات الييودية منوأىمية التممود لدى الي

 : أىمية التممود لدى الييود.المطمب األول

ـ مف يفضمو عمييا، كقد تزعـ الييكد أف التممكد كتاب منزؿ مف عند اهلل مثؿ التكراة، كمني
 (1)كرد في صحيفةو مف التممكد أف مف درس التكراة فعؿ فضيمة ال يستحؽ عمييا مكافأة.

إف الحاخامات الذيف ألفكا التممكد يأمركف بالطاعة العمياء ليـ، فيخطئ مف يجادليـ كىـ 
ف تناقضت أقكاليـ، كقد قيؿ: إف حمار الحاخاـ ال يأكؿ شيئان  محرمان،  ال يخطئكف أبدان كا 
 كالحاخاـ معصـك مف كؿ خطأ؛ فيجب عمى الييكد تصديقو كالعمؿ بأكامره ميما كانت.

كىنا يظير مدل تجرؤ ىؤالء الفئة مف البشر عمى الذات العمية، فكيؼ تنصب هلل تبارؾ 
مف لديو مسكة ىذا يقكؿ ما  معاذ اهلل ،كيعترؼ بأنو مخطئ ،محكمة كيكضع لو خصـ  ،كتعالى

 لديو ذرة مف إيماف كديف.مف عقؿ، أك 

ذا كاف ال كتابة كاف  يزعمكف الييكد كا  أف التممكد منزؿ كالتكراة تمامان، إال أنو نزؿ شفييا ن
عمى بعده كؿ البعد عف  ،محتكيات التممكد ليي أكبر دليؿفلزامان نقض ىذه المكانة المزعكمة، 

  السماكية. كالشرائعكحي السماء المقدس، فمحتكيات التممكد منافية لجميع الديانات 

كيعتبركف أف  ،مف التكراة أىـ دكنوحتى إنيـ ليع ،يقدسكف التممكد كما ىك معمكـ الييكدإف 
 ،كسائر األنبياء نبي اهلل مكسىما جاء بو مف أقكاؿ الشيكخ كالفقياء أفضؿ مف أقكاؿ 

أنيـ ال يقرأكف  "،فالفريسيي"بؿ لقد بمغ مف أىمية التممكد لدل بعض الييكد المعركفيف بالبكرشيـ
يتشبث الييكد في جميع أنحاء العالـ ك (2) ،كيستقكف كؿ معمكماتيـ الدينية مف التممكد، التكراة

بتعاليـ التممكد، كيعتبركنو كتابان مقدسان، يعينيـ عمى مكاصمة الحياة باالنغبلؽ كالسيطرة عمى 
 (3) بر لدييـ إليية.المجتمع، تمييدان إلقامة إمبراطكرية عالمية، كسمطة التممكد تع

عمى صفحات التممكد كجدت أجياؿ الييكد المتعاقبة إشباعان ألعمؽ أمانييا الدينية، ككذلؾ كجد 
 (4) الييكد في التممكد نافذتيـ ألسمى استمياماتيـ الفكرية.

                                                           

 (.22-21ص عباس، التممكد األساسي سدر المكاعيد المقدسة،)صانظر:  (1)
 (.295ص) المجتمع الييكدم، انظر: شنكدة، ((2
 (.14ؽ ككقائع، )صالتممكد شريعة بني إسرائيؿ حقائ ،( انظر: صبرم(3
 (.33التممكد تاريخو كتعاليمو، )صخاف، ( انظر: (4
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ينبع مف أنو المككف األساس لمييكدية  ،إف أثر التممكد في الفكر كالشخصية الييكدية    
 (1) التي امتزجت فييا التعاليـ الدينية النظرية بالحياة العممية . ،التاريخية

أف الحاخامات يرفعكف التممكد فكؽ التكراة  الباحثكف في الفكر الديني عند الييكد، الحظقد ك      
بؿ إنيـ أحيانا يعمقكف صحة اإليماف عمى االعتقاد بما جاء في التممكد كحده  بدرجات كثيرة،

ظير أىمية التممكد مف خبلؿ تأثيره الكبير عمى الجماعات الييكدية التي  كاف ت، ك دكف التكراة
رت حتى معظميا يمارس أحكاـ التممكد منذ القرف التاسع حتى نياية القرف الثامف عشر، كاستم

التعبير المعاصر لمييكدية التقميدية  يكمنا ىذا مف خبلؿ الييكد األرثكذكس، الذيف  يمثمكف
 ،رتكز عمى التممكد في بناء تصكراتيا كسمككيا، كيمثؿ ىؤالء أغمبية ييكد العالـالربانية التي ت

 (2) كالييكد المتجمعيف داخؿ الكياف الصييكني.

الييكد يصفكف التممكد أنو فكؽ التكراة، كالحاخاـ فكؽ اهلل، كاهلل يقرأ كىك كاقؼ عمى قدميو، ك      
ىي أطيب مف كبلـ اهلل أم: بلىكتييف في التممكد ف تعاليـ الا  ك كما يقكلو الحاخاـ يفعمو اهلل، 

ىي أعظـ مف المقترفة ضد التكراة، كيقكلكف أيضان  ،الشريعة كالخطايا المقترفة ضد التممكد
 (3) نعترؼ جياران بسمك التممكد أكثر مف كتاب الشريعة المكسكية يعني: التكراة.

عات كتأكيبلت قد تخالؼ تشري إصدارلذا فإف الحاخامات أعطكا ألنفسيـ الحؽ في   
تحمي النصكص التكراتية، فإذا تناقضت أقكاليـ  التأكيبلتالنص التكراتي أصبلن بدعكل أف تمؾ 

 (4) مع نصكص التكراة فإف أقكاليـ ىي الممزمة في عرؼ الييكد.

 كأنو قد كقع نقضيا كال تغيرىا كلك بأمر اهلل إف تعاليـ الحاخامات ال يمكففقد جاء في التممود :
إحالة كبعد أف طاؿ الجدؿ تقررت  ، كبيف عمماء الييكد في مسألة مايكما االختبلؼ بيف اهلل

بخطئو بعد حكـ الحاخاـ  االعتراؼكأخيرا اضطر اهلل إلى  ،المشكمة إلى أحد الحاخامات
 (5) المذككر.

 

 

                                                           

 (.1/27)ج التممكد البابمي، عبد المعبكد، انظر:( (1
 .19( انظر: المرجع السابؽ، ص(2
 (.12-4صص األدياف كالمذاىب، )انظر: ( (3
 (.58ص) مفيـك اآلخر في الييكدية كالنصرانية، : العمكاني، مرقص،( انظر(4
 (.165ص)العقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانية ، صالح، نظر: ( ا(5
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  :الدالة عمى أىمية التممود التممودية نصوصالمن 

، كمف درس المشنا فعؿ فضيمة  يستحؽ المكافأة عميياؿ فضيمة ال"إف مف درس التكراة فع -1
  (1) كمف درس الجمارا فعؿ أعظـ فضيمة". استحؽ أف يكافأ عمييا،

كال خبلص  ،كت أكثر ممف احتقر أقكاؿ التكراة"مف احتقر أقكاؿ الحاخامات استحؽ الم -2
ضؿ مما جاء في ألف أقكاؿ عمماء التممكد أف ،ليـ التممكد كاشتغؿ بالتكراة فقطلمف ترؾ تعا

 شريعة مكسى".
 (2) "."مف يقرأ التكراة بدكف المشنا كالجمارا فميس لو إلو -3

كمف درس التممكد: استحؽ أحسف الجزاء، كمف احتقر أقكاؿ التكراة؛ فبل جناح عميو، كمف  -4
  .احتقر التممكد استحؽ المكت

ناء، كأعطى عمى أف اهلل قد أعطى الشريعة، كىي التكراة عمى طكر سي" كجاء في التممكد: -5
يد مكسى الكميـ التممكد شفييِّان حتى إذا حصؿ فيما بعد تسمط أمة أخرل عمى الييكد يكجد 

 (3) ."بينيـ كبيف الكثنييف

كقاؿ أحد الحاخامات: "التفت يا بني إلى أقكاؿ الحاخامات أكثر مف التفاتؾ إلى شريعة  -6
عمى األرض عندما تكجد مسألة مكسى". كقاؿ الرابي مناحـ: "إف اهلل يستشير الحاخامات 

 معضمة ال يمكف حميا في السماء".
كفي كتاب الييكدم "كرافت" المطبكع سنة ألؼ كخمسمائة كتسعيف مف الميبلد ما يأتي:  -7

"اعمـ أف أقكاؿ الحاخامات أفضؿ مف أقكاؿ األنبياء فيي كالشريعة، كىي مثؿ قكؿ اهلل 
دائرة المعارؼ  يتباىى محررك ، اإلليية" الحي، فمف يجادؿ حاخامو؛ فكأنو يجادؿ العزة 

الييكدية العامة بأف التممكد لو أسمكب ممتاز كأنو دائرة معارؼ تشمؿ كؿ نكاحي الحياة 
اإلنسانية، كأف الذم لـ يقض سنيف طكيمة في دراسة التممكد ال يمكنو اكتشاؼ أغكاره، 

كد بدكف شركحو كشرح كأف التممكد المترجـ ال يعطي فكرة صحيحة عف عظمتو، كأف التمم
 (4) يككف كتابان مغمقان بقفؿ.أف  كالحاخاـ راشي، ال يعد

                                                           

 (.41صالتلمىد شزَعة بنٍ إسزائُل حقائق ووقائع، )صبزٌ، ( (1

 .(51-ػ 50ص  صالكنز المرصكد، )الشرقاكم، ( (2
 (.123ص( األدياف كالمذاىب، جامعة المدينة، )(3
 (.28صالتممكد تاريخو كتعاليمو، )انظر:خاف، ( (4
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يجب عمى كؿ ييكدم أف يقسـ دراستو إلى ثبلث حصص، يكرس كجاء في التممكد:" -8
الثمث األكؿ لدراسة القانكف المكتكب) التكراة(، كالثمث الثاني لدراسة المشناه، كالثمث 

        (1)األخير لدراسة الجمارا".

منيا ك   مس ذات الرب فمنيا ماكلعمو بمكاف أف يذكر أىـ كفريات كضبلالت التممكد  
 كنذكر منيا: الرسؿمس ذات ما 

 لى من خالل نصوص التممود.مكانة اهلل تبارك وتعاأواًل: 

حيث إف الناظر في نصكص التممكد، يجد ببل أدنى ريب، التعدم الكاضح كالجرمء عمى      
، بؿ إنو ال تكاد تخمك نصكصو مف الكقاحة كالسفاىة بحؽ اهلل تبارؾ كتعالى، ذات اهلل عز كجؿ

 كمف ىذه النصكص:

أف النيار اثنتا عشرة ساعة، في الثبلث األكلى يجمس اهلل كيطالع " جاء في التممكد: -1
الشريعة، كفي الثبلث الثانية يحكـ، كفي الثبلث الثالثة يطعـ العالـ، كفي الثبلث األخيرة 

 (2) ."يمعب مع الحكت ممؾ األسماؾيجمس ك 

اهلل أخطأ، كخطيئة اهلل ىي تركو لمييكد تعساء، لذلؾ يبكي، كيمطـ ": كيقكؿ التممكد أيضان   -2
 كؿ يكـ، فتسقط مف عينيو دمعتاف في البحر، فيسمع دكييما مف بدء العالـ إلى نيايتو،

 (3) ."كتضطرب المياه، كترتجؼ األرض فتحصؿ الزالزؿ

إف اهلل إذا حمؼ يميننا غير قانكنية احتاج إلى مف يحمو مف يمينو، كلقد "د: كيقكؿ التممك  -3
سمع أحد الحكماء في بني إسرائيؿ اهلل يصرخ يقكؿ: يا لشقام مف ينقذني مف قسمي ىذا، 
ا بقصد اإلصبلح بيف إبراىيـ،  كما قاؿ، ككما أف اهلل حنث في يمينو، فقد كذب أيضن

كمف ىنا  ،اإلصبلح لكذب حسننا كسائغنا ألجؿيككف ا ،عمى ذلؾ كزكجتو سارة، كبناءن 
 ."ندرؾ سر نفاؽ ككذب الييكد

ا:  -4 إف اهلل ليس معصكمنا مف الطيش؛ ألف اهلل عندما يغضب يستكلي "كيقكؿ التممكد أيضن
حمؼ  ،الصحراء منو يكـ غضب عمى بني إسرائيؿ في عميو الطيش، كما حصؿ ذلؾ

دـ عمى ذلؾ عند ذىاب الطيش منو، كلـ ينفذ ذلؾ بحرمانيـ مف الحياة األبدية، كلكنو ن
 ."اليميف؛ ألنو عرؼ أنو فعؿ فعبلن ضد العدالة

                                                           

 (.14صالتممكد شريعة بني إسرائيؿ، حقائؽ ككقائع، )برم، ص ((1
 . 16ص ، لمصدر السابؽا( (2
 .16ص، فسونالمصدر ( (3
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ا:  -5 إف القمر يقكؿ هلل: لقد أخطأت حيث خمقتني أصغر مف الشمس فأذعف اهلل "كيقكؿ أيضن
 (1)."لذلؾ، كاعترؼ بخطئو

، كيقكؿ: الكيؿ لي؛ ، كأنو ظؿ يصرخلمعبد ندـ لما أنزلو بالييكد كباإف اهلل"كيقكؿ كذلؾ:  -6
 (2) ."ألني تركت بيتي ينيب، كىيكمي يحرؽ، كأكالدم يشتتكف

 ."كندـ اهلل الذم خمؽ اآلدمييف في األرض كتغير في قمبو" -7

 كىذا نص قطع باب التأكيؿ كسد المخارج، كضمكا ككفركا لعنيـ اهلل مف كجكه: 

الثاني: نفي العمـ ك  ،المحدثات ـ كالتغيير كذلؾ مف صفةأحدىا: نسبكا إليو تبارؾ كتعالى الند
ثقاؿ كاهلل عز كجؿ عالـ باألشياء قبؿ ككنيا كقبؿ تصكرىا، ال يعزب عنو م، و كتعالىعنو سبحان

فكيؼ ينسب إليو الندـ كىك سبحانو كتعالى بيده ممككت كؿ  ،ذرة في األرض كال في السماء
 (3)شيء كال يككف في السمكات كاألرض شيء إال بقضائو كقدره.

 تعالى اهلل عما يقكلكف عمكِّا كبيرنا. ذا يرل التممكد رأيو في اهلل عز كجؿىك

 (4).ود من خالل نصوص التممودعند الييمكانة األنبياء ثانيًا: 

أف يدنسكا منيـ  فميس حرجان  ،كمف ىنا إذا كاف رب البشر لـ يسمـ مف دنس ألسنة الييكد     
كؿ قبيح كرذيؿ، كأف يمحقكا بيـ أقذع كأشنع كأف يتيمكىـ ب ،عرض األنبياء عمييـ السبلـ

كالفحشاء، كحاشا  بالزنااألكصاؼ، فأسبلفيـ المحرفة لمتكراة قد دنسكا عرض األنبياء كاتيمكىـ 
 :التممكدية قالتو الييكد، كمف ىذه النصكص ألنبياء اهلل عمييـ السبلـ أف يككف منيـ ما

 أواًل: آدم عميو السالم.

ـ: "أخذ اهلل ترابنا مف جميع بقاع األرض، كككنو كتمة كخمقيا جسمنا قكؿ التممكد في خمؽ آد -1
ذات كجييف، ثـ شطره نصفيف، فصار أحدىما آدـ، كصار اآلخر حكاء، ككاف آدـ طكيبلن 
جدِّا رجمو في األرض، كرأسو في السماء إذا ناـ كانت رأسو في المشرؽ، كرجبله في 

 (5)."ر كبقية الناسص طكلو حتى صاالمغرب، كلما عصى آدـ ربو نق

                                                           

 (. 16ص) التممكد شريعة بني إسرائيؿ، حقائؽ ككقائعصبرم، ( 1)
 .17ص ،المصدر السابؽ ((2

  (.49ص) الحساـ الممدكد في الرد عمى الييكد، المغربي،انظر: ( 3)

 .(127-125ص ص) األدياف كالمذاىب،امعة األدياف، ج :انظر (4)
(

5
 (.33( انظز: صبزٌ، التلمىد شزَعة بنٍ اسزائُل، حقائق ووقائع، )ص 
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يقكؿ التممكد: "بعض الشياطيف نسؿ آدـ؛ ألنو بعدما لعنو اهلل أبى أف يجامع زكجتو حكاء  -2
حتى ال تمد لو نسبلن تعيسنا، فحضرت لو اثنتاف مف نساء الشياطيف، فجامعيما فكلدتا 

 شياطيف".

ا ال تمد إال شياطيف في ىذه المدة بسبب نكاحيا م  (1)الشياطيف. ف ذككرككانت حكاء أيضن
     ثانيًا: ابراىيم عميو السالم.

كاف إبراىيـ الخميؿ يتعاطى السحر كيعممو، ": -عميو السبلـ-كيقكؿ التممكد عف إبراىيـ 
ذا مس ىذا الحجر طيرنا أك  ككاف يعمؽ في رقبتو حجرنا ثميننا يشفي بكاسطتو جميع األمراض، كا 

ا ، كشرب دماءىـ سمكنا ميتنا تعكد إليو الحياة، كما قاؿ أيضن : إبراىيـ أكؿ أربعة كسبعيف رجبلن
، فتعجب  ."دفعة كاحدة؛ كلذلؾ كانت لو قكة أربعة كسبعيف رجبلن

 ثالثًا: سميمان عميو السالم.

كاف سميماف الحكيـ يستخدـ أميات الشياطيف ": -عميو السبلـ-كقكؿ التممكد عف سميماف 
إلى آخر ىذا اليراء كاليذياف  "سمطاف المشيكرات، كىف أربع، كيجامعيف بما لو عمييف مف

 عمييـ الصبلة كأزكى السبلـ.-كاالفتراء، كالكذب عمى أنبياء اهلل كرسمو 
 رابعًا: عيسى عميو السالم.

المسيح كحياتو، كمكتو كتعاليمو،  لكتب التممكدية تبحث في مكلدكثير مف فقرات اإف 
أسماء متعددة مثؿ ذاؾ الرجؿ؛ رجؿ  لكنيا ال تشير إلى االسـ نفسو دائمنا، بؿ تطمؽ عميو

معيف، ابف النجار، الرجؿ الذم شنؽ إلى آخر ىذه األلفاظ التي تشير إلى المسيح دكف 
التصريح باسمو، كيقكؿ: يدعى مسيحي مف يتبع تعاليـ ذاؾ الرجؿ الكاذبة الذم يعمميـ 

كاف ػ عميو السبلـ ػ مسيح ال التممكد: أف  زعـي، ك يد الديني عند أكؿ يكـ يمي السبتاالحتفاؿ بالع
، كأنو مجنكف، سىفترة الحيض، ككانت تقمصو ركح عيحممتو أمو خبلؿ  ،ابننا غير شرعي

فنصبو أتباعو منذ ذلؾ الحيف كثننا ليـ يعبدكنو،  ،كمشعكذ، كمضمؿ صمب، ثـ دفف في جينـ
، ككذلؾ ساحر مشعكذ كثني معبكد كإلو بعدما قتم و أتباعو، كأف كيدعكه البعض مجنكننا كمخبكالن

 .يمة اإلدراؾالمسيح كذب كىرطقة، كتعاليـ مستح

                                                           

 (.15صانظر: البار، اهلل كاألنبياء في التكراة كالعيد القديـ،)( 1)
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ذا كاف الييكد يعترفكف بأف التممكد مكتكب بأيدم حاخاماتيـ فينا السؤاؿ :ما ىي مكانة ىؤالء  كا 
بالتأكيد أنيـ ليسكا  ىؿ ىـ أنبياء أك رسؿ مكمفكف بتبميغ رسالة مف قبؿ اهلل ؟ الحاخامات ؟

 ميـ كحيان سماكيان مقدسان؟كيؼ يككف كبل كذلؾ، إذان 

ف ادعاه الييكد، كالكاقع أف قصة التممكد كما احتكاه ىي         ىذا ماال يمكف أف يدعيو عاقؿ كا 
قصة الييكد كما عانكه في مختمؼ مراحؿ حياتيـ قديمان كما كانكا يأممكنو في ذلؾ الكقت، فيك 

دنيكية لمييكد ال صمة ليا سياسة كتخطيطات لتحقيؽ أغراض يتضمف كلكنو  ديفكتابا ليس 
 إطبلقان بكحي السماء .

كلكنو كثيقة سياسية خطيرة صنعكىا لبلنتقاـ  ػكما زعـ الييكد ػ ػإذا ليس التممكد كتابان دينيان ػ 
التي بعنكاف  ،كىي ال تختمؼ كثيران عف الخطة التي اكتشفت تحت اسميـ حديثان  ،مف بني البشر

التي تناكلت  ،ـ إال أف التممكد ىك الخطة المكسعة الشاممة"بركتكككالت حكماء صييكف" ، المي
كالبركتكككالت  ،كبكؿ بني البشرية ،كبالرسؿ ،كؿ شيء يخص الييكد كيحدد عبلقاتيـ مع اهلل

 :كىي  كمف ىنا نفيـ المكانة الصحيحة لمتممكد، يكد عمى العالـىي الخطة المحددة لسيطرة الي

 التممكد ليس كحيان سماكيان. -1
 .عمييـ السبلـ كد ليس تعاليـ لمرسؿ أكلؤلنبياءالتمم -2

كعما يعتمؿ في قمكبيـ مف  ،إنما ىك خطة سياسية لمتعبير عف أحبلـ الييكد كآماليـ 
 (1)مشاعر الحقد الدفيف كاألنانية كالكره لكؿ بني اإلنسانية.

 جؿ جبللو، اهللقيقة شريعة اهلل، كال يعرفكف حب أف الييكد ال يعترفكف أصبلن  كيتضح مما سبؽ :
كينزلكف أقكاؿ أحبارىـ منزلة أعمى مف أقكاؿ اإللو في الشريعة المكسكية، فماذا يتكقع المرء مف 

بالتحريؼ بؿ ألفكا أشياء أناس ال يقدركف اهلل حؽ قدره كيحرفكف الكمـ عف مكاضعو، كال يكتفكف 
أضحكا ألعكبة كا، كبيذا تك أ ماكتمكا ، كلـ يكتفكا بالتأليؼ بؿ ان جديدة لـ ينزؿ اهلل بو سمطان

كمعالجة ما جاء بو التممكد مف مسائؿ مخالفة تقتضي مف أم باحث فييا  ،لحاخاماتيـ كحكاميـ
عمى اهلل  مميئة بالكقاحة كالسذاجة بؿ كالجرأة ،أف ليؤالء القـك تجربةأف يضع نصب عينيو 
في  فقد أفرد اهلل ليـ ،ػبلـ عميو السػ مكسى نبي اهلل منذ إشراؽ رسالة  تعالى كرسمو عمييـ السبلـ

، كمابيف تحذير لممسمميف منيـ كالقرآف مميء مابيف بياف لحاليـ قديمان  كبيران  مكانان  القرآف الكريـ
 باألمثمة عمى ىذا.

                                                           

 (.126ص) ،العقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانية انظر: صالح،(1)
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بسفاىاتيـ ىذه قد قامكا بتقديـ ما انتجتو بنات عقكؿ حاخاماتيـ عمى  الييكد كالميـ ىنا أف      
، كقد تكعدىـ اهلل تبارؾ كتعالى بالعقاب ؽؿ عمكا أبصارىـ عف الحالبينات بما أنزؿ اهلل مف 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّ : فقاؿ تعالى
 كقاؿ أيضان: ، [79 ]البقرة:  َّ  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ

 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب  زب رب يئ ىئ ُّ
    [85]البقرة: َّ مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث

تمؾ الكممات الدامغة التي قاليا الدكتكر حسف ظاظا،  تبديؿ يتبف صدؽكفي معرض التحريؼ كال
 :عف التممكد أستاذ العبرية بجامعة اإلسكندرية

"قد يستطيع اإلنساف تزييؼ الحقائؽ، كقد يسيؿ عميو أف يكذب كيكذب حتى يصدؽ ىك نفسو 
حد: الكممة كؿ أكاذيبو، كينسى أنو مخترعيا األصمي، كلكف رغـ ىذا يبقى دائمنا شيء كا

المكتكبة منذ آالؼ السنيف، كاآلثار التي تحدد بالضبط عمر األشياء كعمقيا، كمخطكطات 
التاريخ التي تظؿ دائمنا ىي المرجع ككممة الصدؽ الكحيدة التي ال تميؿ مع أىكاء البشر، كحتى 

سرائيمي كعدكنا اإل، حقيقة دائمنا أف تجد ليا مكانناإذا حدث كمالت، فبيف سطكرىا تستطيع ال
 ، حاكؿ كثيرنا أف يزيؼ كيخدع كيبتز العكاطؼ كاألمكاؿ كالمعكنات، كما زاؿ يفعؿ متجاىبلن
كناسينا أف مخطكطاتو ىك كآثاره كتممكده ككتب تفسيره تركم بمغتو العبرية حكايات كحكايات 

مف ك  ...تفضح كؿ محاكالتو، تفضح كجكده كتاريخو كتراثو كحقو المدَّعى في األرض المغتصبة
تقكؿ كممة صدؽ في صؼ الغريب فعبلن أنيـ لـ يحرقكا أك يدمركىا، كما فعمكا بغيرىا. كترككىا 

 (1) ".ـ آخر غير صفي

 الجماعات اليهودية من التلمود: موقفالثاني:  المطمب
فرقة الحسيديـ  كتعظمو مف المعاصرة الفريسيكف الفرؽ القديمة مف مو كيعظ التممكد يقدس    

كفرقة القبالة )الكاباال( أما باقي الفرؽ فمنيا مف  ،يستفيد مف قيمو فرقة المحافظيفكاألرثكذكس ك 
تنكره تمامان، كفرقتي الصدكقيف كالسامريف قديمان، كبعض الفرؽ المعاصرة أمثاؿ، فرقة 

 اإلصبلحييف .

 

 
                                                           

"، القاىرة، لغة العدك ( حديث لػ "أخبار (1  .ـ1970/ 7/  18ماذا تقكؿ؟ " عدد  -اليـك
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 من التممود:الييودية وفيما يمي موقف بعض الفرق 

 :الفريسيونػ 1

، ركثر فرؽ الييكد في الماضي كالحاضىـ أك كتناقمكه، ا التممكد دكنك  ىـ الذيف (1)الفريسييف
فيقكلكف فيو: )إف  اة،يركف أف التممكد لو قدسية، كأنو مف عند اهلل بؿ يركف أنو أقدس مف التكر 

 فعؿ فضيمة يستحؽ المشناهكمف درس  ؿ فضيمة ال يستحؽ المكافأة عمييامف درس التكراة فع
 فعؿ أعظـ فضيمة(. س الجماراالمكافأة عمييا، كمف در 

  فالتممكد عمى ىذا ىك كتاب مقدس عندىـ، كلو أثر كبير في نفسية الييكد المفسدة الفاسدة.   

 السامريون:ػ 2

ال يقدسكف مف كتب الييكد سكل األسفار الخمسة التي تسمى التكراة،  (2)السامريكف
منكف بو، كنسخة التكراة التي لدييـ كيضيفكف إلييا سفر يكشع بف نكف فقط، كما عدا ذلؾ فبل يؤ 

                                                           

( الفريسيكف: الفريسيكف كاحدىا فريسي، كىي كممة آرامية تعني ذا الرأم كالعمـ باألمكر كالبعض يرل أنيا 1)
ربانييف عبرية أصميا " فركشيـ "، كمعناىا " المنعزلكف أك المفركزكف"، كيبدك أف الفريسييف امتداد لفرقة " ال

 "، كىي الفرقة الميتمة بأمكر الشريعة.
يقكؿ السمكأؿ بف يحي عف الربانييف:" ىـ أكثر عددان كىـ شيعة الحاخاميـ الفقياء المفتريف عمى اهلل، الذيف     

 يزعمكف أف اهلل كاف يخاطبيـ في كؿ مسألة بالصكت، كىذه الطائفة، أم الربانيكف أشد الييكد عداكة لغيرىـ".
ميز الفريسيف عف غيرىـ، اإليماف بسائر كتب العيد القديـ مع التممكد كيعتبركف التممكد ىك الكحي كمما ي

الشفكم المنزؿ عمى نبي اهلل مكسى، كالذم يظير مف كبلـ المؤرخيف عف ىذه الفرقة أنيا ال زالت مكجكدة 
 التممكدييف.كيمثمكف أغمبية الييكد، كىـ الذيف يطمؽ عمييـ لدل المسمميف الربانييف أك 

كقد دافع الفريسيكف عف اليكية الييكدية دكف عنؼ أك تعصُّب، كاليكية الييكدية التي دافعكا عنيا لـ تكف اليكية 
العبرانية القديمة المرتبطة بالمجتمع القبمي العبراني، كال حتى المجتمع الزراعي الممكي أك الكينكتي )فقد كانت 

نما كانكا يدافعكف عف ىكية متفتحة استفادت مف الفكر البابمي  تمؾ اليكية في طريقيا إلى االختفاء النيائي(، كا 
الديني، ثـ الفكر الييميني، ككانت تدرؾ عبث محاكلة االستقبلؿ القكمي كلذا أيعيد تعريؼ اليكية بحيث أصبحت 

ف ، إعداد مجمكعة ىكية دينية داخمية ركحية ذات بيعد إثني ليس قكميان بالضركرة، انظر مكسكعة الممؿ كاألديا
،محمؿ في ربيع .dorar. Netمف الباحثيف إشراؼ الشيخ عمكم بف عبد القادر السقاؼ، مكقع الدرر السنية ، 

 ىػ .1433أكؿ عاـ 
السامريكف في األصؿ: ىـ شعب دكلة إسرائيؿ التي تككنت في الشماؿ مف دكلة ييكذا، كذلؾ بعد سميماف  ػ (2)

السامرييف إلى عصرنا الحاضر، إال أنيـ يشكمكف مجمكعة صغيرة تسكف في عميو السبلـ، كقد استمر كجكد 
 فمسطيف بجكار مدينة نابمس. كيتميزكف عف بقية الييكد بأنيـ:

 ال يؤمنكف بنبكة أحد مف أنبياء بني إسرائيؿ سكل ىاركف كمكسى كيكشع بف نكف عمييـ السبلـ. -1
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تختمؼ عف النسخة العبرية في ستة آالؼ مكضع، كما أنيـ ال يؤمنكف بسائر الكتب األخرل في 
 العيد القديـ كال بالتممكد كال غيره مف كتب الييكد.

 الصدوقيون:ػ 3

نما يقركف بالتكرا (1)الصدكقيكف ة فقط، كىي ال يؤمنكف بالتممكد كسائر الركايات الشفكية، كا 
ر كعزم إلييـ القكؿ: بأف عزيو، إلييـ اإلقرار بالعيد القديـ كماألسفار الخمسة، كالبعض يعزك 

 .تعالى اهلل عف قكليـ ،ابف اهلل

 القراءون:ػ 4

ة، كىـ ال يعترفكف إال بالعيد القديـ، كينكركف التممكد كالركايات األخرل الشفكي (2)القراءكف
 كالسامرييف. في ىذا مكافقكف لمصدكقييف

                                                                                                                                                                     

قع في منطقة نابمس، كيستقبمكنو كينكركف صييكف كبيت المكاف المقدس لدييـ ىك جبؿ " جرزيـ " الذم ي -2
 المقدس، كبقية الييكد يكفركنيـ لذلؾ.

نما يقركف بالتكراة فقط، كىي األسفار الخمسة، ػ  (1) الصدكقيكف: ال يؤمنكف بالتممكد كسائر الركايات الشفكية، كا 
 ف عزير ابف اهلل. تعالى اهلل عف قكليـ.كعزم إلييـ القكؿ: بأ1كالبعض يعزك إلييـ اإلقرار بالعيد القديـ كمو.

 كيتميز الصدكقيكف بعدة أمكر، منيا:
 ينكركف البعث كالجزاء األخركم، كيزعمكف أف النفس تمكت بمكت الجسد. -1
ينكركف القضاء كالقدر، كيزعمكف أف اإلنساف لو إرادة حرة، كال يتدخؿ اهلل في شيء مف أفعاؿ اإلنساف في  -2

 الخير أك الشر.
 (.143انظر، الخمؼ، دراسات في الييكدية كالنصرانية، )ص لمبلئكة .ينكركف ا -3
 القراءكف: نسبة إلى المصدر العبرم " قرائيـ " كمعناه الذيف يقرأكف المقرأ، أم التكراة.ػ  (2)

كينتسبكف إلى رجؿ يسمى " عناف بف داكد " مف أىؿ بغداد زمف أبي جعفر المنصكر، كتكفي في نياية     
 ف الميبلدم، كأطمؽ عمييـ اسـ العنانيكف نسبة إلى عناف ىذا.القرف الثام

 كمف أىـ ما يتميزكف بو:
 يقكلكف بالبعث يـك الديف. -1
يعزل إلى شيخيـ عناف اإلقرار ببعثة عيسى عميو السبلـ، ككذلؾ نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كلكنو  -2

 يزعـ أنو نبي لمعرب كليس لمييكد.
ناف بف داكد بيف الييكد انتشاران قكيان، كخاصة في البمداف العربية كالشرؽ. ككاف بينيـ كبيف كقد انتشرت أفكار ع

التممكدييف عداء شديد، كتكفر كؿ كاحدة منيما األخرل، كال زاؿ منيـ أناس يعدكف ببضعة آالؼ يسكنكف قرب 
بحيـ لمحيكانات كقانكف تؿ أبيب في فمسطيف، كيتميزكف عف بقية الييكد في أعيادىـ كمحاكميـ كأماكف ذ

 الحككمة الييكدية التممكدية اآلف يمنع الزكاج بيف القرائيف كغيرىـ مف الييكد.
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 لحسيديـ:ػ ا5

صكفية منشقة عف الفريسييف التممكدييف، فيـ  ييكدية يظير أف الحسيديـ فرقة (1)الحسيديـ    
يعظمكف التممكد كيقبمكف أقكالو، إال أف ليـ تفسيراتيـ الباطنية الخاصة بذلؾ، كىـ يعتمدكف في 

 ي، كليذه الفرقة أتباع كثيركف.مخالفاتيـ لبقية الييكد عمى التأكيؿ الباطني كالتكجو الصكف

                                                                                                                                                                     

انظر:  كىـ يعتبركف مف أعداء الصييكنية التممكدية، ألف كبلن منيـ يكفر اآلخر، كيرل ارتداده عف الديف.     
 (.144الخمؼ، دراسات في الييكدية كالنصرانية، )ص 

/ حسف ظاظا: أنو بعد أف تمكنت الصييكنية التممكدية مف االستيبلء عمى فمسطيف اصطادت بضعة كيذكر د   
يعيشكف ىناؾ كرىائف، كككسيمة لممساكمات مع مف بقي مف  آالؼ مف القرائيف كأدخمتيـ إلى فمسطيف، كىـ

رصان عمى حياة أبناء القرائيف خارج فمسطيف إذ أرغمتيـ الصييكنية عمى التزاـ الصمت كالكؼ عف مياجمتيا ح
 الطائفة في فمسطيف كأمنيـ .

فرقة مف فرؽ الييكد متأخرة النشأة، فتعزل إلى رجؿ يسمى " إسرائيؿ بف اليعازر" الممقب "   ػ الحسيديـ: (1)
، انظر: الخمؼ، دراسات في الييكدية كالنصرانية، )ص ـ1760في أككرانيا، المتكفى سنة  بعؿ شـ طكب "

145.) 
 أىـ ما يميزىـ أمكر، منيا:كمف       

اعتقادىـ بكحدة الكجكد، كأف ال كجكد حقيقي إال كجكد اهلل تعالى، كأف المخمكقات ما ىي إال مظاىر لذلؾ  -1
 الكجكد كتعبير عنو.

يقكلكف بالجبر، كأف الخير كالشر مف اهلل، كأف اإلنساف إذا ارتكب منكران فعميو أف يككف مرتاح الباؿ، ألف  -2
 كؿ ما ىك مف اهلل فيك خير.ذلؾ مف اهلل، ك 

عطاءىا الفرص لمصبلح، فإذا لـ تصمح تتناسخ في  -3 يقكلكف بالتناسخ، كأف الغرض منو تطيير النفس، كا 
 جسد آخر ألكثر مف مرة حتى تصؿ إلى الصبلح.

ت يقكلكف بالثكاب كالعقاب، كأف اإلنساف ال بد أف يتطير قبؿ دخكلو الجنة، كذلؾ بأف تيزه المبلئكة بعد المك  -4
حتى تذىب سيئاتو الحسية كالجسدية، كتتقاذفو المبلئكة بيف أيدييا حتى يتطير مف سيئاتو النفسية المتعمقة 

 باألفكار كالكبلـ. كعندىـ أف الييكدم ال يقضي في جينـ أكثر مف اثني عشر شيرا.
 يستعممكف الغناء كالمكسيقى في صمكاتيـ. -5
لمخمص الذم يعتقدكف أنو سيككف مف نسؿ داكد، كبمجيئو مف أكثر طكائؼ الييكد حماسان لمجيء المسيح ا -6

تنتيي كؿ مشاكؿ الييكد، كليـ في ذلؾ حكايات كثيرة يطكؿ ذكرىا مف ناحية تصكرىـ لقرب مجيئو، حتى أف 
:" إذا جاء المسيح المخمص كأنا نائـ فأيقظكني دكف تردد ".  =منيـ مف كاف يقكؿ ألىمو إذا أراد النـك

غرفة خاصة في بيتو كضع فييا كؿ غاؿ كنفيس عنده، كلـ يكف يسمح ألحد بالدخكؿ كمنيـ مف جعؿ      
إلييا يسمييا "غرفة المسيح"، كبعضيـ يتفكه بكممات كفرية قبيحة في حؽ اهلل تعالى معاتبان لو عمى تأخر 

 ـ: " لك كنت أعمـ أف شعر رأسي1841المسيح، مثؿ قكؿ أحد رؤسائيـ المسمى مكسى بف زفي المتكفى 
سيككف أبيضان كال ترل عينام المسيح المخمص لما بقيت حيان، يا رب أنت الذم أبقيتني كحفظتني بيذا األمؿ =
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 .يفك" حسيديـ " مشتقة مف الكممة العبرية " حسيد " كالتي تعني المنقى كالناذر نفسو لمد
 اإلصالحيون:ػ 6

التي تحاكؿ التممص مف تشديدات الييكد  ،ىـ فرقة مف الفرؽ المعاصرة (1)اإلصبلحيكف     
ذالليـ لبني جنسيـ، ككاف مف أ كائؿ مف دعا إلى التحرر مف قيكد التممكد كتسمط الحاخامات كا 
ـ في برليف، فقد دعا إلى اندماج 1776كتشديدات الحاخاميف مكسى مندلسكف المتكفى سنة 

الييكد مع الشعكب التي تشاركيـ في األكطاف، كالمحافظة عمى جميع القكانيف لتمؾ البمداف، مع 
عكة إلى أمريكا كفييا قكيت كانتشرت بيف المحافظة عمى ديف اآلباء كاألجداد، ثـ انتقمت تمؾ الد

 الييكد، كصار ليا أتباع يجاكزكف المميكنيف.

                                                                                                                                                                     

كىذا االعتقاد، إنؾ ضحكت عمي، فيؿ ىذا شيء جيد؟ كىؿ ىك شيء جيد أف تضحؾ عمى رجؿ كبير مثمي؟ 
 أجبني ".

ئان مف لحاىـ كال مف سائر شعر الكجو سكل ػ يترككف ضفائر عمى جانبي الرأس، كما ال يحمقكف كال يقصكف شي7
 الشكارب.

ف كانكا مؤيديف ليا في إنشاء دكلة الييكد في فمسطيف، كقد 8 ػ أكثر الحسيديـ يذمكف الصييكنية كيطعنكف فييا كا 
ىاجر كثير منيـ إلى فمسطيف كاستقركا بيا، كككنكا ليـ تجمعات كبيرة، بؿ يقكؿ الكتاب إف أكثر مف نصؼ 

دكلة الييكد تعكد لمحسيديـ ما عدا فرقة" الستمار " منيـ، فإنيا تحـر السفر إلى دكلة الييكد في  المدارس في
فمسطيف، كيطعنكف في الصياينة كيعتبركنيـ كفاران مارقيف، كىـ يركف أف خبلصيـ ال يككف إال بأمر معجز عف 

مسيح المخمص، كأكثر ىذه طريؽ المسيح المخمص، كأف كجكد دكلة الييكد يعكؽ خبلصيـ كيؤخر مجيء ال
 المجمكعة يعيشكف في الكاليات المتحدة األمريكية.

 كمف أىـ ما يميزىـ عف بقية الييكد:اإلصبلحيكف:  (1)
إنكارىـ لمكحي في العيد القديـ، كقكليـ إف الكتاب المقدس مف صنع اإلنساف، كيعتبركنو أعظـ كثيقة أكجدىا  -1

 عات األخبلقية، أما العبادات كالشعائر فيقبمكف منيا ما يكافؽ العصر.إال التشري اإلنساف، كىـ ال يقبمكف منو
 إنكار التممكد، كاعتبار تعاليمو كقكانينو خاصة بعصره كال تصمح لمعصكر الحديثة. -2
 إنكار دعكل المسيح المنتظر. -3
 إنكار البعث الجسدم كالعذاب بعد المكت. -4
باحة اختبلط الجنسيف في المعابد إقامة الصمكات بالمغات القكمية كال يمـز عندىـ أداؤ  -5 ىا بالمغة العربية، كا 

 الييكدية، كتعديؿ القكانيف الخاصة بالزكاج كالطبلؽ لتتكائـ مع العصر.
حذفكا مف أدعيتيـ كصمكاتيـ ما يتعمؽ بالعكدة إلى صييكف، كاعتبركا أف الييكدية ديف كليس قكمية. كقد كاف 

نية، كلكف كجد فييـ مف يناصرىا بعد الحرب العالمية الثانية، اإلصبلحيكف في أكؿ األمر معارضيف لمصييك 
ة كبعد تقتيؿ النازييف لمييكد، حيث بدأ الكثير منيـ يميؿ لمصييكنية، كبقي منيـ عدد كبير أيضان خارج الصييكني

 (.147انظر: الخمؼ، دراسات في الييكدية كالنصرانية، )ص  كضدىا كيكافحيا مكافحة مستميتة
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 األرثوذكسية:ػ 7
المقدس مع التممكد  ىك المسمى الذم يطمؽ عمى الييكد الذيف يدينكف بالكتاب األرثكذكسية     

كىـ فريسييف، مع جميع التعصبات الييكدية، كىـ فيما يبدك امتداد لمربانييف كالتممكدييف كال
 المحتمة، األكبر في دكلة الييكد في فمسطيف، كتجمعيـ اليكـ ييكد يشكمكف الغالبية العظمى مف

المجمس الصييكني مف  كال تعترؼ الدكلة الييكدية إال باألرثكذكسية، كما أف غالبية أعضاء
 (1)األرثكذكس .

 المحافظون:ػ 8
 ان ثقافي ان ، أما التممكد فيعتبركنو نتاجالتكراة ىي المكحى بيا مف اهلل (2)ففظك المحا يعد

دعكل أف مكسى  عدكفالمكاقؼ لمشعب الييكدم، كي لمييكد يجب أف يستفاد مف قيمو العامة في
  .حاخاماتمف اهلل خرافة مف خرافات الاستممو شفييان 

                                                           

 (.418الخلف، دراسات فٍ الُهىدَة والنصزانُة، ) ص انظز: (1)

ىـ طائفة كبيرة أيضان مف الييكد، حاكلكا التكسط بيف انفبلت اإلصبلحييف كتشدد األرثكذكس، المحافظكف:  (2)
كقد نشأ ىذا المذىب في منتصؼ القرف التاسع عشر، حيث أسس ذلؾ " زكريا فرانكؿ " رئيس حاخاميف 

ـ، ثـ تطكركا كزاد انتشارىـ فيما بعد في أمريكا حيث يشكمكف فييا 1875تكفى سنة دريسكف بألمانيا، الم
 قرابة المميكف شخص.

 كمما يتميزكف بو مف أمكر:
 حذؼ القراءات المطكلة كاألناشيد الخميعة كالمدركشة مف الكنيس. -1
شراكيف في العمؿ الديني. -2  تربية النساء تربية دينية كا 
 يفيميا المصمكف إذا لـ يفيمكا العبرية. إقامة الصمكات بالمغات التي -3

ي الداعميف لمتكطف في فمسطيف، كتبن كالمحافظكف مكافقكف لمصياينة في برنامجيـ السياسي، كىـ مف أكبر
 (.149انظر: الخمؼ، دراسات في الييكدية كالنصرانية، )ص  سياسات الصياينة
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 المبحث األول
 خر دوافعو وتاريخومفيوم الييود لآل 

 .وحديثاً  خر لدى الييود قديماً مفيوم اآل :المطمب األول

عنصرية، تحمؿ جميع  جنبي عف الييكدية مصطمحات تممكديةخر األأطمؽ الييكد عمى اآل     
بأقذع الصفات، بؿ إف النفس لتشمأز مف تمؾ  اآلخرأنكاع الفكقية كالغركر، كتصؼ 

 خر.دكنية في حؽ اآل ما تتبعيا مف أحكاـ كتشريعات، ك المصطمحات

ال بد مف ذكر ما مفيكـ الشعب  ،ا أطمقو الييكد مف مصطمحات عنصريةكقبؿ ذكر م     
 المختار لدل الييكد أنفسيـ:

  :الشعب المختار 

كأنيـ عند اهلل أرفع مف المبلئكة، كأف مف يضرب  يزعـ الييكد أف أركاحيـ جزء مف اهلل،
فكأنما ضرب العزة اإلليية، كأنيـ مسمطكف عمى أمكاؿ باقي األمـ كنفكسيـ، ألنيا في  ييكديان 

الناس إنما خمقكا ألجميـ كأف  الكاقع أمكاؿ الييكد، فإذا استرد اإلنساف مالو فبل لكـ عميو
، كأف الجنة ال يدخميا اكمة الشيكات أف يسمـ نفسو إلييا، كلمييكدم إذا عجز عف مقـكلخدمتي

 (1)،الييكدإالَّ 

كقد  ،إيماف بعض الييكد بأنيـ شعب مختار مقكلة أساسية في النسؽ الديني الييكدمإف       
كقد اختارؾ الرب لكي تككف لو شعبان  ،"ألنؾ شعب مقدَّس لمرب إليؾ في أحد أسفارىـ:جاء 
: "أنا في أسفارىـكاتر كالفكرة نفسيا تت ،(2)فكؽ جميع الشعكب الذيف عمى كجو األرض" ،خاصان 

كقد ميَّزتكـ  ،الرب إليكـ الذم ميَّزكـ مف الشعكب ... كتككنكف لي قديسيف ألني قدكس أنا الرب
 ،كيشكر الييكدم إليو في كؿ الصمكات الختياره الشعب الييكدم ،(3)مف الشعكب لتككنكا لي"

ه ىذا الشعب كحينما يقع االختيار عمى أحد المصميف لقراءة التكراة عميو أف يحمد اإللو الختيار 
 (4)دكف الشعكب األخرل، كلمنحو التكراة عبلمة عمى التميز.

                                                           

 (.122صدراسات في األدياف،)الخمؼ، انظر:  (1)
 (.14/2تثنية، )سفر ال( 2)
 (.20/24،26سفر البلكييف، )( 3)

(، 167ص) أدياف العالـ، سعيد، ، انظر:(13/162ج)مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية، انظر:  (4)
 (.70صانظر: عمارة، اإلسبلـ كاآلخر مف يعترؼ بمف؟ كمف ينكر مف؟،)
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كمف ىنا كاف ي، مكجكييـ: أم أمـ كالنسبة إلى أم مكف الناس إلى قسميف ييكدكمازاؿ الييكد يقس
 :كمنيا ،خر لتميزه ككصفومصطمحات الييكدية المطمقة عمى اآلال بد مف بياف بعض ال

   :ألغيار )جوييم(ا -1

 جكم جكييـ، كىذه ىي صيغة الجمع لمكممة العبرية  ابؿ العربي لمكممة العبريةىي المق
، ثـ انتقمت إلى ككتي بمعنى سامرم، ثـ إلى ككشي بمعنى زنجي أك قكـ أك، شعب التي تعني

كقد كانت الكممة تنطبؽ في بادئ  ،دىماء(ك  ، غكغاء )كقد انتقمت إلى العربية بمعنى ،(1)حبشي
فالييكد أنفسيـ لـ يجدكا تعريفان كاضحا ليـ فالييكدم بحسب   كغير الييكد ،األمر عمى الييكد

القانكف الييكدم، ىك مف كانت كالدتو أك جدتو أك جدتو ألمو أك جدتو لجدتو ييكدية في ديانتيا، 
أك إذا اعتنؽ الشخص غير الديانة الييكدية، أك تحكؿ في كقت مف األكقات عف الديانة 

كلكنيا بعد ذلؾ استيخدمت لئلشارة  ،(2)لحالة يقمع الييكد عف اعتباره ييكديان الييكدية، ففي ىذه ا
كقد اكتسبت  ر،األغيا إلى األمـ غير الييكدية دكف سكاىا، كمف ىنا كاف الميصطمىح العربي

كاألغيار درجات أدناىا العككـ،  ،الكممة إيحاءات بالذـ كالقدح، كأصبح معناىا الغريب أك اآلخر
كثاف كاألصناـ )بالعبرية: عكبدم ككخافيـ أك مزالكت أم عبدة الككاكب كاألفبلؾ أم عبدة األ

 (3).السائرة( ، كأعبلىا أكلئؾ الذيف ترككا عبادة األكثاف، أم المسيحيكف كالمسممكف

كىناؾ أيضان مستكل كسيط مف األغيار جيريـ أم المجاكريف أك الساكنيف في الجكار مثؿ 
العالـ  ؼالييكدية عمى أف األتقياء مف كؿ األمـ سيككف ليـ نصكتنص الشريعة ف، السامريي
  (4)األخر.

التي تعني كافر، كقد كضع مكانيا كممة صدكقي أم ذلؾ الذم ينتمي إلى فرقة  )مين(:  -2
 الصدكقييف.

(،  )نكري(:  -3 بمعنى أجنبي، أك غريب محتقر مف الييكد، كاستعمؿ بدؿ ىذه المفظة )عكـك
  كبيد كككبيـ كمزلكت(، أم عابد الككاكب كاألبراج كىك الكافر.كىي اختصار لعبارة ) ع

، كف بنك الغريب حراثيكـ ككراميكـ: "كيقؼ األجانب كيرعكف غنمكـ كيكأحد أسفارىـجاء في     
  (5)تأكمكف ثركة األمـ كعمى مجدىـ تتأمَّركف". ،ف كينة الرب تيسمَّكف خداـ إليناأما أنتـ فتيدعىك 

                                                           

 .(54ص)التممكد البابمي،  عبد المعبكد، انظر:  (1)
 (.178، )ص عاـ3000الديانة الييكدية كتاريخ الييكد كطأة  شاحاؾ، :انظر (2)
 .(162 /13ج )مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية،  :(  انظر3)
 بتصرؼ. (14/145ج )مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية، المسيرم، ( 4)
 (.6ػ 61،5(  سفر أشعيا، )5)
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: "قكمي كدكسي يا بنت صييكف ألني أجعؿ قرنؾ حديدان حد أسفارىـأ كما جاء في     
 (1).كأظبلفؾ أجعميا نحاسان فتسحقيف شعكبان كثيريف"

أمي: ىك الذم ال يقرأ كال معجـ األلفاظ كاألعبلـ القرآنية "  أما بالنسبة لمصطمح األمي: جاء في
 (2)".نة أىؿ الكتابيكتب، أك الذم ينتسب إلى األمييف، كىـ الذيف ال يدينكف بديا

 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ُّ قاؿ تعالى: 

  [75]آؿ عمراف: َّ  مس

أمكت ىاعكالـ(، كمعناه: أمـ العالـ مف غير الييكد، كىي ) كاستخدـ الييكد أيضان مصطمح:
يـ لفظة بابم)أكه(، كما استعممكا  عبارة حقيرة المعنى عندىـ، كقد اختصركا ىذه العبارة بالحركؼ

 (3)كنعانييف، عكضان عف ىذه المفظة.لبابمييف، ككنعانيـ أم الأم ا

ـ الذيف لـ يدينكا بديانة الييكد، فاألمي كاألممي يف ىكد، يفيـ أف األمممف خبلؿ مقصد اليي
 كالكافر كاألجنبي كالكثني في اصطبلحيـ سكاء كىـ حيكانات في صكرة بشر.

 قسميف كىما: إلىلذلؾ قسـ الييكد الناس 
الطبقة الممتازة كىـ الييكد الذيف يزعمكف أنيـ أبناء اهلل كأحباؤه، كأنيـ خمقكا مف  ألول:القسم ا

 يل ىل مل خل  ُّركح اهلل، كقد رٌد اهلل عمييـ ادعاءىـ ذلؾ بقكلو عز كجؿ: 

  ]18المائدة: [َّمه جه ين ىن من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم

 :(4)ومن النصوص التممودية التي تبرز مكانة الييود وتعظيميم ألنفسيم

 " اسرائيؿ غالية، ألنيا تدعى بأبناء الشعب المقدس".  -1
 " أييا الييكد، أنتـ تدعكف بالرجاؿ كليس غير الييكد". -2
 " كؿ إنساف يصكف مجرد ركح كاحدة مف اسرائيؿ يعتبر ككأنو صاف العالـ كمو".  -3
 " كؿ اسرائيؿ ليا نصيب في العالـ القادـ".  -4
 ـ القادـ"." لف يككف لغير الييكد نصيب في العال  -5

                                                           

 (.4/12(  سفر ميخا، )1)
 .(46ص)معجـ األلفاظ كاألعبلـ القرآنية،، انظر: إبراىيـ(  2)
 .(55ص) التممكد البابمي، انظر: مقدمة( 3)
 (.56)ص، بابميلتممكد الا عبد المعبكد، مقدمة (4)
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كرد في التممكد أف أركاح الييكد جزء مف اهلل كما أف االبف جزء مف كالده، كأف أركاحيـ       
عزيزة عند اهلل بالنسبة لباقي األركاح، ألف أركاح غير الييكد ىي أركاح شيطانية كشبيية بأركاح 

 .الحيكانات

يستحؽ المكت، كأنو لك لـ يخمؽ ي مفاألم إسرائيميي مإذا ضرب أم"في التممكد أنو:  ذكر     
الييكد النتيت البركة مف األرض، كلما خمقت األمطار كالشمس، كلما أمكف باقي المخمكقات أف 

نساف كالحيكاف ىك بقدر الفرؽ المكجكد بيف الييكد كباقي إلتعيش، كالفرؽ بيف درجة ا
 (1)!"الشعكب

 ،اسـ أكالد نكح بإطبلؽ ،الغير ييكدم لؤلخرأنيـ قد أكردكا تسمية  ،لعمو مف الميـ ذكره      
أما الييكد فيـ كىـ الخارجكف عف الديف الييكدم،  ،فتعريفيـ بيذا االسـ تميزا ليـ عف الييكد

مـ "سمط اهلل الييكد عمى أمكاؿ باقي األ في التممكد:براىيـ كما يقكؿ أحد الحاخامات اء إأبن
ت قيمتو طفيفة جدا ناء نكح شيئا كلك كان"إذا سرؽ أب بقكلو: كدمائيـ"، كيكضح التممكد ذلؾ

 (2)ألنيـ قد خالفكا الكصايا التي أعطاىا اهلل ليـ". ،يستحقكف القتؿ
ىـ في نظر الييكد حيكانات خمقيـ اهلل لخدمة الييكد،  ،الييكد مف الناس غيركىـ  القسم الثاني:

أك  ،مة ألركاح غير الييكدكصبغيـ اهلل بالصبغة البشرية ليسيؿ لمييكد التعامؿ معيـ كأنو ال قي
 .حرمة ليا كال ،أك ممتمكاتيـ ،عراضيـأ

ؿ العيد القديـ مف خبل ، كفي أنيـ أبناء اهلل كأحباؤهأنيـ أفضؿ األمـنقض مزاعـ الييكد في 
 :كالقرآف

      نقض مزاعميم في أنيم أفضل األمم من خالل العيد القديم: أواًل:

أثبتت حيث إف س جميعا،ن ختاركف كمفضمكف عمى الناينظر الييكد إلى أنفسيـ باعتبارىـ م
 :كثيرة منياكرد ذلؾ في نصكص ك عيد القديـ ذلؾ، نصكص ال

جاء في سفر الخركج : "كاآلف إف امتثمتـ أكامرم كحفظتـ عيدم، فإنكـ تككنكف لي  ما - أ
كشعبان  ران لي، كأنتـ تككنكف لي مممكة أحبا خاصة مف جميع الشعكب، ألف جميع األرض

   (3).ان"مقدس

                                                           

 .(157ص) الديانة الييكدية،  عيد، (1)
 .(256ص) ،عقائد أىؿ الكتاب كما يصكرىا القرآف الكريـالديسي،  (2)
 ( .6 – 5: 19سفر الخركج ) (3)
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ياؾ اصطفى الرب إليؾ "كرد في سفر التثنية : ما - ب أف  ،ألنؾ شعب مقدس لمرب إليؾ، كا 
  (1)"جميع األمـ التي عمى كجو األرضتككف لو أمة خاصة مف 

كقد اصطفاؾ الرب لتككف  ،ألنؾ شعب مقدس لمرب إليؾ "ضان في سفر التثنية:كرد أي ما - ت
  (2)"ى كجو األرضالتي عملو شعبان خاصان عمى جميع الشعكب 

مباركان تككف فكؽ الشعكب، ال يككف عقيـ كال عاقر فيؾ، كال في بيائمؾ، كيرد الرب " - ث
عنؾ كؿ مرض ككؿ أدكاء مصر الرديئة التي عرفتيا، ال يضعيا عميؾ، بؿ يجعميا عمى 

   (3)كؿ مبغضيؾ، كتأكؿ كؿ الشعكب الذيف الرب إليؾ يدفع إليؾ ال تشفؽ عيناؾ عمييـ".

ألكامر اهلل عز كجؿ، كحيف  االمتثاؿمف التكراة تقكؿ بأفضمية الييكد، بشرط  ذه نصكصى     
األخذ بيذا الشرط كاف بنك اسرائيؿ مفضميف عمى العالميف، كلكف الييكد خالفكا ما أمرىـ اهلل عز 
كجؿ مف أكامر، كاقترفكا المحرمات كالكبائر بؿ كالشرؾ فيـ لـ يكتفكا بما عصكا مف معاصي، 

مع اهلل،  آلية بإشراكيـإنيـ اعتدكا عمى األنبياء فقتمكىـ، كاعتدكا عمى ذات اهلل تبارؾ كتعالى بؿ 
التي  اآلليةمقتفيف آثار األمـ الكثنية التي حمكا في ببلدىـ ضيكفان، فعبدكا األصناـ كغيرىا مف 
يـ باهلل ال بد عبدىا الكثنيكف مف دكف اهلل، كلبياف عدـ صحة أفضميتيـ عمى العالميف بعد إشراك

 ينقض ىذا الزعـ مف العيد القديـ نفسو. مف بياف ما
 من خالل نصوص العيد القديم: االدعاءىذا  نقض

تقتؿ  التي أكصاىـ بيا سبحانو، فقد كرد في التكراة: "ال -الكصايا العشر- الييكد نقض - أ
امرأة  تشتو ال ،تشتو بيت قريبؾ ال ،تشيد عمى قريبؾ شيادة زكر ال ،تسرؽ التزف ال
   (4).كال شيئان مما لقريبؾ" ،كال حماره ،كال ثكره ،كال أمتو ،كال عبده ،قريبؾ

"ال تقتؿ ال تزف ال تسرؽ ال تشيد عمى صاحبؾ شيادة زكر ال تشتو زكجة صاحبؾ كال   - ب
  (5).تشتو بيتو كال حقمو كال عبده كال أمتو كال ثكره كال حماره كال شيئان مما لصاحبؾ"

يدؿ حقيقة عمى أف التفضيؿ  كىك ما ،( 6)ثمتـ أكامرم كحفظتـ عيدم ...""كاآلف إف امت  - ت
 .ىك بسبب االمتثاؿ لشرع اهلل تعالى كأكامره ال لشيء آخر

                                                           

 (.6:  7)  سفر التثنية (1)
 (.2:  14)  سفر التثنية (2)
 (.5ػ16ػ 14سفر التثنية ) (3)
 ( .17/ 13: 20سفر الخركج ) (4)
 .(21 – 17:  5 نية )تثال سفر (5)

 .( 5:  19 ) سفر الخركج (6)
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ف نسيت الرب إليؾ، كاتبعت آلية غريبة كعبدتيا، كسجدت ليا، فأنا شاىد عميكـ اليـك  - ث "كا 
تيمككف ألجؿ أنكـ لـ تسمعكا بأنكـ تيمككف ىبلكان كاألمـ التي أبادىا الرب مف أمامكـ، 

كفي ىذا النص دليؿ عمى أنو متى انحرؼ الييكد عف عبادة اهلل  (1).لصكت الرب إليكـ"
 ىمككا، كما ىمكت أمـ سابقة كثنية أشركت باهلل ربيا.

كلعنة إف البركة إف سمعتـ لكصايا الرب إليكـ،  ،"انظركا إني تاؿو عميكـ اليـك بركة كلعنة - ج
 .(2)آلية غريبة لـ تعرفكىا" إتباعنُّيا لكـ اليكـ إلى التي أنا سزغتـ عف الطريؽ ا

كقمت ليـ اطرحكا كؿ إنساف منكـ أرجاس عينيو، كال تتنجسكا بأصناـ مصر، أنا الرب " - ح
إليكـ، فتمردكا عمي كلـ يريدكا أف يسمعكا لي، كلـ يطرح اإلنساف منيـ أرجاس عينيو، كلـ 

 (3)يي ألتـ عمييـ سخطي في كسط مصر".يترككا أصناـ مصر فقمت إني أسكب خز 

ه النصكص مجتمعة مف العيد القديـ، تمثؿ أنو متى التـز الييكد بعيدىـ مع اهلل تبارؾ ىذ     
كتعالى كاف ليـ حؽ التفضيؿ عمى العالميف، كلكنيـ متى زاغكا حمت عمييـ لعنة اهلل تبارؾ 

فيـ حادكا  ،، كىذا ما فعمو الييكد حقان كتعالى كلحقيـ سخط اهلل كما لحؽ األمـ الكافرة مف قبؿ
مـ الكثنية بعبادتيـ عف الطريؽ الصحيح الذم سنو اهلل ليـ كابتعدكا عف شرع اهلل كقمدكا األ

نما أكثانيـ مف دكف اهلل، فنزع اهلل تمؾ األفضمية منيـ، كالتي كانت معيـ برىة مف الزمف، حي
كانكا أفضؿ الناس إليمانيـ باهلل كحده ال شريؾ ظيف لعيده، حينيا كانكا ممتزميف بشرع اهلل كحاف

   لو.
      القرآن الكريم: نقض ىذا الزعم من خاللثانيًا: 

الحقيقة أف نصكص القرآف الكريـ أثبتت أف بني إسرائيؿ فضمكا عمى غيرىـ مف الناس، ك      
 مض خض حض جض مص ُّ في سكرة البقرة:  كرد ذلؾ في القرآف الكريـ يقكؿ تعالىكقد 

 ةكقد تعرض المفسركف لتفسير ىذه اآلي، [47]البقرة:َّ مغ جغ  مع جع مظ حط
كرد ىذا عف  ،ككاف ىذا التفضيؿ مؤقت بزمانيـ ،أنيـ فضمكا عمى العالميف كالراجح، الكريمة

  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ :(4)رمنيـ ابف كثي ،جمع مف المفسريف

مف إرساؿ  ف فضميـ بوكما كا ، ذكرىـ تعالى سالؼ نعمو عمى آبائيـ كأسبلفيـي، َّمغ جغ
                                                           

 .( 20-19:  8 ) سفر التثنية (1)
 .( 28-26:  11 ) سفر التثنية (2)
 (.8ـ 5: 32سفز حشقُال ) (3)

 .(1/255ج)، ػتفسير القرآف العظيـ انظر: ابف كثير، (4)
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نزاؿ الكتب عمييـ كعمى سائر األمـ مف أىؿ زمانيـ  حب ُّ : ما قاؿ تعالى، كالرسؿ منيـ كا 

 ام يل ىل مل يك ُّ : قاؿ تعالىك  ،[32]الدخاف:َّ حت  جت هب مب خب

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم

    [.20]المائدة: َّ خئ

مىى العالم} :فسرىا بقكلو أبك السعكدأيضان         حتيـ مف العمـ يـ بما منيف{ أم عالمي زمانعى
الذيف كانكا في في عصر  طيف كىـ آباءىـقسمكجعمتيـ أنبياء كممككان  الصالح كاإليماًف كالعمؿ

 (1).دينيـ مكسى عميو السبلـ كبعده قبؿ أف يغٌيركا

عالـ الذم لاي فضمتكـ عمى اٍلعىالميف{ قاؿ: فضمكا عمى }كىأىن   :فسرىا بقكلو السيكطيأيضان       
 (2)يشممو. اف عىالـكانكا فيو كلكؿ زم

ٍمتي  :فسرىا بقكلو القرطبيأيضان        ( يريد عم)كىأىن ي فىضَّ مىى اٍلعالىًميفى ـٍ عى ؿ ىنيـ، كأاعالمي زم ىكي
كىذا خاصة ليـ كليست  ألنبياءمف ا ـؿ فييعكقيؿ: عمى كؿ العالميف بما ج ،كؿ زماف عالـ

 (3)لغيرىـ.

كتفضيؿ بني إسرائيؿ عمى العالميف مكقكت بزماف " :فسرىا بقكلو قطبسيد  أيضان        
استخبلفيـ كاختيارىـ، فأما بعد ما عتكا عف أمر ربيـ، كعصكا أنبياءىـ، كجحدكا نعمة اهلل 
عمييـ، كتخمكا عف التزاماتيـ كعيدىـ، فقد أعمف اهلل حكمو عمييـ بالمعنة كالغضب كالذلة 

كتذكيرىـ بتفضيميـ عمى العالميف، ىك ، بالتشريد كحؽ عمييـ الكعيدعمييـ كالمسكنة، كقضى 
طماع ليـ لينتيزكا الفرصة المتاحة عمى يدم  ،تذكير ليـ بما كاف ليـ مف فضؿ اهلل كعيده كا 

لى عيد اهلل شكران عمى تفضيمو آلبائيـ، كرغبة  ،بلمية، فيعكدكا إلى مككب اإليمافالدعكة اإلس كا 
أم  َّ حت  جت هب مب خب حب ُّ  ،(4)"لتكريـ الذم ينالو المؤمنكففي العكدة إلى مقاـ ا

                                                           

 .(98/ 1ج)إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  انظر: أبك السعكد، (1)
 .(165 /1ج) ،الدر المنثكرانظر: السيكطي،  (2)
 .(1/376ج)،الجامع ألحكاـ القرآف انظر: القرطبي، (3)
 .(70-69ص ص)، آففي ظبلؿ القر قطب،  :انظر (4)
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 خت حت  جت هبمب خب ُّ قكلو تعالى: ، (1)اختيركا عمى أىؿ زمانيـ ذلؾ كلكؿ زماف عالـ
))  [154]األعراؼ: َّ مج حج مث هت مت

(2)  

ف التكجيو المستمد مف التكراة المحرفة كالتممكد معان، أف "إكفي ذلؾ يقكؿ الشيخ محمد قطب: 
متميز عف كؿ أىؿ األرض ألنو شعب اهلل المختار الذم اختاره اهلل لمزايا معينة  الييكد شعب

تتكفر فيو، كال تتكفر في غيره، كأف مف حقو إف لـ يكف مف كاجبو أف يسكد العالـ كمو كيسيطر 
عميو كيتخذه عبيدان لو مسخريف لقضاء مصالحو كتحقيؽ أىدافو، فالتكراة تقكؿ:" ككمـ الرب اإللو 

ؿ كأضع السيؼ في يدؾ كأقطع رقاب األمـ كأستذليا لؾ"، كالتممكد يقكؿ:" األمميكف ىـ إسرائي

                                                           

 (.54(،)11752) اآلثار الكاردة عف السمؼ في تفسير الطبرم، حديث رقـالحكشاف، انظر:  (1)
ـٍ يىٍرىىبيكفى = (2) ب ًي ـٍ ًلرى ًتيىا ىيدنل كىرىٍحمىةه ًلمًَّذيفى ىي ًفي نيٍسخى ذى األىٍلكىاحى كى { قاؿ: رب إني أجد في األلكاح  154، }أىخى

مركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر فاجعميـ أمتي! قاؿ: تمؾ أمة أحمد. أمة خير أمة أخرجت لمناس يأ
قاؿ: رب إني أجد في األلكاح أمة ىـ اآلخركف السابقكف: أم آخركف في الخمؽ سابقكف في دخكؿ الجنة 
رب اجعميـ أمتي! قاؿ: تمؾ أمة أحمد. قاؿ: رب إني أجد في األلكاح أمة أناجيميـ في صدكرىـ يقرؤكنيا 

ف اهلل  -قبميـ يقرؤكف كتابيـ نظران حتى إذا رفعكىا لـ يحفظكا شيئان كلـ يعرفكه  ككاف مف قاؿ قتادة: كا 
قاؿ: رب اجعميـ أمتي! قاؿ: تمؾ أمة  -أعطاكـ أيتيا األمة مف الحفظ شيئان لـ يعطو أحدان مف األمـ 

كيقاتمكف فصكؿ الضبللة  أحمد. قاؿ: رب إني أجد في األلكاح أمة يؤمنكف بالكتاب األكؿ كبالكتاب اآلخر
حتى يقاتمكا األعكر الكذاب فاجعميـ أمتي! قاؿ: تمؾ أمة أحمد. قاؿ: رب إني أجد في األلكاح أمة 
صدقاتيـ يأكمكنيا في بطكنيـ ثـ يؤجركف عمييا ككاف مف قبميـ مف األمـ إذا تصدؽ بصدقة فقبمت منو 

ف ردت عميو تركت تأكم ف اهلل أخذ صدقاتكـ مف بعث اهلل عمييا ناران فأكمتيا، كا  يا الطير كالسباع، قاؿ: كا 
غنيكـ لفقيركـ قاؿ: رب اجعميـ أمتي! قاؿ: تمؾ أمة أحمد. قاؿ: رب إني أجد في األلكاح أمة إذا ىـ 
أحدىـ بحسنة ثـ لـ يعمميا كتبت لو حسنة فإف عمميا كتبت لو عشر أمثاليا إلى سبعمائة رب اجعميـ 

 =ؿ: رب إني أجد في األلكاح أمة إذا ىـ أحدىـ بسيئة لـ تكتب عميو حتىأمتي! قاؿ: تمؾ أمة أحمد. قا
يعمميا فإذا عمميا كتبت عميو سيئة كاحدة فاجعميـ أمتي! قاؿ: تمؾ أمة أحمد. قاؿ: رب إني أجد في =

األلكاح أمة ىـ المستجيبكف كالمستجاب ليـ فاجعميـ أمتي! قاؿ: تمؾ أمة أحمد. قاؿ: رب إني أجد في 
ح أمة ىـ المشفعكف كالمشفكع ليـ فاجعميـ أمتي! قاؿ: تمؾ أمة أحمد،قاؿ: كذكر لنا أف نبي اهلل األلكا

مكسى عميو السبلـ نبذ األلكاح كقاؿ: الميـ اجعمني مف أمة أحمد! قاؿ: فأعطي نبي اهلل مكسى عميو 
مىى  ا السبلـ ثنتيف لـ يعطيما نبي قاؿ اهلل: }يىا ميكسىى ًإن ي اٍصطىفىٍيتيؾى عى ٍذ مى ًبكىبلًمي فىخي النَّاًس ًبًرسىاالًتي كى

كيٍف ًمٍف الشَّاًكًريفى { ]سكرة األعراؼ: ًمٍف قىٍكـً 144آتىٍيتيؾى كى [ قاؿ: فرضي نبي اهلل، ثـ أعطي الثانية: }كى
{ ]سكرة األعراؼ: ًبًو يىٍعًدليكفى ؽ  كى   بلـ كؿ الرضا.[ قاؿ: فرضي نبي اهلل عميو الس159ميكسىى أيمَّةه يىٍيديكفى ًباٍلحى

 (.1/223في التفسير الصحيح ) الطبرم ( حسنو 65/  9تفسير الطبرم )   انظر:
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ىذا ا نفؽ حمار منيـ ركبنا حمار آخر"،كممالحمير الذيف خمقيـ اهلل ليركبيـ شعب اهلل المختار 
 (1)."ىك التكجيو كىذه ىي األزمة مع البشرية

الييكد ىي أزمة منبثقة مف التعاليـ التي فقكؿ األستاذ محمد قطب يدؿ عمى أف أزمة األمـ مع 
عمميا ليـ حاخاماتيـ كتعاليـ تكراتيـ المحرفة، فقد نتج مف ىذه التعاليـ أزمة جعمت العالـ كمو 

 أعداء لمييكد، كىذا ماجنت أيدييـ بما افتركا بو.

 ثانيًا: زعم الييود أنيم أبناء اهلل وأحباؤه:

قاؿ  د كرد في القرآف مف اآليات، منيا:اؤه فقحباؤه، كأنيـ أكليزعـ الييكد أنيـ أبناء اهلل كأ       
 ىن من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ اهلل تعالى: 

 ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين

م أ َّ حم جم يل ُّ  أم كؿ منيما َّ ىل مل خل ُّ  ، [18]المائدة: َّ ّٰ

 يم ُّ  يـ يا محمدل َّ ىم ممخم ُّ لة كىك كأبينا في الرحمة كالشفقة كأبنائو في القرب كالمنز 

لىده  عف صدقتـ في ذلؾ كال يعذب الكلد كال الحبيب حبيبو  َّحن جن كىالى ييعىذ ب اأٍلىب كى

ـٍ فىأىٍنتيـٍ كىاًذبيكفى  قىٍد عىذَّبىكي ًبيبو كى ًبيب حى ٍممىة مىٍف  َّ جه ين ىن من ُّ كىالى اٍلحى ًمٍف  َّ مه ُّ ًمٍف جي

ـٍ مى  مىٍيكي ـٍ كىعى ا لىيي ـٍ مى ـٍ اٍلبىشىر لىكي مىٍيًي  َّىي مي خي ُّ  المغفرة لو َّ حي  جي يه ُّ ا عى

كبقكلو  َّ ّٰ ِّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ  عميو ال اعتراض تعذيبو

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ : تعالى
 [95-94]البقرة: َّ  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين

مط عمييـ كس كيؼ يككف الييكد أبناء اهلل كأحباؤه، كقد غضب اهلل عمييـ كلعنيـ، كىنا      
فقد كرد  ،التي أحميا لغيرىـ كمسخيـ قردة كخنازير، كحـر عمييـ بعض الطيبات األقكاـ األخرل،

كيظير جميان كذب كدجؿ الييكد مف ، عمييـ صراحةو كغضب كجؿ لعف اهلل عز القرآف الكريـًفي 
ت في كتابو العزيز، ككشؼ فضائحيـ كمف صكر ما حؿ بيـ مف كيبل خبلؿ ما أكرده اهلل 

 كعذاب ما يمي:

                                                           

 .(66ص)رؤية إسبلمية ألحكاؿ العالـ المعاصر،  قطب، (1)
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 [88]البقرة: َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ  ُّ  : لعف اهلل لمييكد قاؿ تعالى - أ

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  كقكلو تعالى:  - ب
 يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
، ففي ىاتيف اآليتيف دليؿ عمى كذبيـ، فكيؼ يككنكف أبناء اهلل  [89]البقرة: َّٰذ

كقيؿ: مف  قيؿ: مف تكفيقو كىدايتو،ك   مف رحمتو، ، فالمعنى أبعدىـ اهللكأكليائو كيمعنيـ
(1)ىذا عاـ.، ك كؿ خير

 

  زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ُّ  غضب اهلل عمييـ، قاؿ تعالى: - ت

 َّ اك يق ىق يف ىف  يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت

 [60]المائدة:

 ىث نثمث زث رث يت ىت نت   ُّ تعالى: مسخيـ إلى قردة كخنازير، قاؿ - ث

 َّ رث يت ىت نت   ٍُّكلو تىعىالىى: قى  ،[60]المائدة:َّاك يق ىق يف ىف  يث
اًىد ًفي  اًتـ كىأىبيك الشٍَّيخ عىف ميجى كىأخرج عبد بف حميد كىاٍبف جرير كىاٍبف اٍلميٍنذر كىاٍبف أبي حى

: مسخت مف ييكد َّ رث يت ىت نت ُّقىٍكلو  (2).قىاؿى
 

  حض جض مص خص ُّ  حـر عمييـ بعض الطيبات التي أحمت لغيرىـ، قاؿ تعالى: - ج
 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض
-146]األنعاـ:َّخم حم جمهل مل خل حلجل مك  لك خك حك

147] 

 زث رث  يت  ُّ كالمسكنة، قاؿ تعالى: بالتشريد كىاٍلعىذىاب  عمى الييكدقضى اهلل عز كىجؿ 

 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 جئ يي ىي نيمي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن ممام
  [.112]آؿ عمراف:َّ خئ حئ

                                                           

 .(26 /2ج )الجامع ألحكاـ القرآف، انظر:  (1)
 .(109/ 3ج) ،الدر المنثكر انظر: السيكطي،(2)
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 نث مث  ُّ ، كاألىًؿ أك ذؿ التمسًؾ بالباطؿ أم ىدري النفس كالماؿ     َّ زث رث  يت  ُّ 
كقد بيف اهلل تعالى في ىذا أنو إنما ضرب عمييـ الذلة كالمسكنة كجعميـ ، أم كيجدكا َّ ىث

محؿ الغضب كالعقاب مف حيث كانكا يكفركف بآيات اهلل كيقتمكف أنبياءه، كذكركا في معناه أنو 
كف في القبة المضركبة، أك الصقت بيـ جعمت الذلة محيطة بيـ مشتممة عمييـ فيـ فييا كمف يك

 اك يق ىق يف ىف يث  ُّ  .(1)حتى لزمتيـ ضربة الـز كما يضرب الطيف عمى الحائط فيمزمو

أٍم ضربت عمييـ الذلةي ضربى القيبًة عمى مىٍف ىي عميو في ، استثناء مف أعـ األحكاؿ َّ  لك
أك  ،كذمًة المسمميف ،لذم أتاىـأك كتاًبو ا ،إالَّ حاؿى ككًنيـ معتصميف بذمة اهلل ،جميًع األحكاؿ
أم رجعكا مستكجبيف لو  َّ مل يك ىك مك  ُّ ، كاتباًع سبيًؿ المؤمنيف ،بذمة اإلسبلـ

كالتنكيري لمتفخيـ كالتيكيؿ كمف متعمقةه بمحذكؼ كقع صفةن لغضب مؤكدةه لما أفاده التنكيري مف 
يع فيي محيطةه بيـ مف جم َّام يل ىل  ُّ ، الفخامة كاليكؿ أم كائف مف اهلل

}ذلؾ{ إشارة ، مساكيفي تحت أيدم المسمميف كالنصارل ،جكانًبيـ كالييكدي كذلؾ في غالب الحاؿً 
 نن من زن    ُّ ، كالبىٍكًء بالغضب العظيـ ،إلى ما ذكر مف ضرب الذلة كالمسكنة عمييـ

 ،أم ذلؾ الذم ذكر كائفه بسبب كفًرىـ المستمر  بآيات اهلل الناطقة بنبكة محمدو  َّ ين ىن

 ،أم في اعتقادىـ ايضان  َّمي  زي ري ٰى، يـ ليا كبسائر اآلياًت القرآنيةكتحريفً 
فعاؿ أحبارىـ أكما أف التحريؼ مع ككنو مف  ،كاسناد القتؿ مع أنو فعؿي أسبلفيـ لرضاىـ بو

 (2).ينسب إلى كؿ مف يسير بسيرتيـ

إذ أف  يصح؛ ال مع ىذا فإف إطبلؽ أمر االصطفاء كاالختيار بدكف قيكد أك شركط أمر      
،  فضميـ بشرط اإليماف بو   ليذا االختيار كالتفضيؿ شركط لـ يمتـز بيا بنك إسرائيؿ، فاهلل

كااللتزاـ بما شرعو ليـ كأكصاىـ بو، فبتحقيؽ ىذيف األمريف يككف لبني إسرائيؿ الفضؿ عمى 
أمرىـ بو اهلل أنيـ لـ يمتزمكا بما  ،غيرىـ في ذلؾ الكقت، كالذم عميو كاقع بني إسرائيؿ بعد ذلؾ

فاألساس الذم شرعو اهلل ، ، بؿ نقضكا ماعاىدكا اهلل عميو،  مف أف تفضيميـ لـ يكف إال
انتقض حقيـ في التفضيؿ كاالختيار، فالميزاف في  ،ترككا ذلؾ بسبب إيمانيـ كتقكاىـ، فمتى ما

 داء ما أمر بو. شريؾ لو، كالقياـ بما شرع، كأ االلتزاـ باإليماف باهلل تعالى كحده ال ذلؾ ىك

                                                           

 (.17صقبائح الييكد،) الياشمي،انظر: (1)
 .(72/ 2ج)إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، انظر: أبك السعكد،  (2)
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ىكذا كاف تفضيؿ اهلل ليـ ألنيـ آمنكا حينان ببعض األنبياء، كعرفكا نكر التكحيد في الكقت      
 ،الذم كانت فيو معظـ الشعكب ميعرضة عف عبادة اهلل، فمـ يكف اختيار اهلل ليـ بسبب العنصر

نما كاف ت ،أك المكف ،أك النكع ،أك العرؽ كميفان لبني إسرائيؿ، أك غير ذلؾ مف أباطيميـ، كا 
كاختياران كابتبلءن أيشكركف أـ يكفركف، كليذا قرف القرآف الكريـ بيف آيات االختيار كاالختبار معان 

] َّ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب  ُّفقاؿ: 
 [.33 -32الدخاف:

 
 

 لـ يكفقكاييكد كالببلء ىك االختبار كاهلل قد يختبر عباده بالنعـ، كما يختبرىـ بالنقـ، كلكف ال    
نما انحرفكا عف منيج اهلل، كحرفكا كتبو، ككذبكا  في امتحانيـ، فمـ يشكركا نعمة اختيار اهلل ليـ، كا 

 يل ىل  مل خل ُّ رسمو، كىنا غضب اهلل عمييـ كلعنيـ كعدد مساكئيـ ككفرىـ، 
 جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم
 َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه  ىه مه

 ككف أمة اإلسبلـ ىي خير أمة أخرجت لمناس، يقكؿ تعالى: عمى ىذا ت، [79-78]المائدة:

كىي خيرية ليست عمى إطبلقيا أيضان  ،[110]آؿ عمراف:َّمه جه ين ىن من ُّ 
نما باستيفاء شركطيا، كىي:   مي خي حي جي  يه ىه ُّ كا 

يقكؿ ابف كثير رحمو اهلل :" فمف اتصؼ مف ىذه األمة بيذه الصفات ، [110]آؿ عمراف: َّىي
بمغنا أف عمر بف الخطاب في حجة " لثناء عمييـ كالمدح، كما قاؿ قتادة:دخؿ معيـ في ىذا ا

ثـ قاؿ: مف   َّمه جه ين ىن منُّ حجيا رأل مف الناس سرعة، فقرأ ىذه اآلية 
 (1)".سره أف يككف مف تمؾ األمة فميؤد شرط اهلل فييا

 :(2)أما عن نتائج ىذه األسطورة 
 كدم كالتي مف أىـ آثارىا:كاف ليذه األسطكرة نتائج متعددة عمى الشعب اليي

 كالكبرياء عمى بقية الشعكب، اعتقادان منيـ أنيـ أفضؿ الشعكب. االستعبلء -1
فاعتزلكا العالـ، فمـ يخالطكىـ في كثير مف األمكر، مثؿ  االعتزاليةتسمطت  االنعزالية -2

، ثـ (3)الزكاج كمما دعاىـ أيضان إلى اإلقامة في مناطؽ مخصكصة سميت بعد ذلؾ بالجيتك
 ظركا إلى العالـ نظرة أممية.ن

                                                           

 .(1/516)جتفسير ابف كثير،  (1)
 .(167ص)التفرقة العنصرية، انظر: عاشكر،  (2)
ليعيشكا في أحيانان الجيتك: اسـ يطمؽ عمى المكاف الذم يسكنو الييكد مجبريف في الغالب، كبمحض إرادتيـ  (3)

 زلة عف غيرىـ مف سكاف الدكلة.ع
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، فأغمقكا عمى أنفسيـ عمى أساس أنيـ شعب مختار دكف االندماجأك  االنصيارعدـ  -3
 غيرىـ مف الشعكب.

عدـ التبشير بدينيـ ألنيـ الشعب المختار مف اهلل كليس لشعب آخر أف يعتنؽ دينيـ،  -4
 كاف التبشير مف أبرز اىتماماتو.كلذلؾ كقفكا ضد المسيحية التي 

 لمطمب الثاني: تاريخ عالقة الييود بالشعوب األخرىا

 فإنو، مكقفيـ مف اآلخريفنقد فيـ ديانتيـ المحرفة ك لمعرفة حقيقة الييكد المعاصريف ك 
مف دينيـ المنحرؼ  ءان ز كيؿ ججعمكا تاريخيـ الط الييكد ألفيؿ، ئدراسة تاريخ بني ًإسرانبغي أكالن ي

ف سان يستمدكف منو شعائرىـ كأخبلقيـ كشعاراتيـ ككتابيـ المحرؼ، كاعتبركه تراثان مقد كأفكارىـ، كا 
عمى  مؿتشتمحتكياتيا بيف أف قسمان كبيران مف المقدسة لدييـ ت ا تتضمنو كتبيـٍ نظرةن سريعة إلى م
 (1)كاألمكنة.إسرائيؿ الطكيؿ كما جرل ليـ مف الحكادث في مختمؼ األزمنة سرد تىاًريخ بني 

 في حياة الييود من احتكاك بالشعوب األخرى: مر وفيما يمي عرض ألىم ما
 حياتيم في مصر: -أوالً 

إسرائيؿ كىك يعقكب بف اسحاؽ بف ابراىيـ خميؿ الرحمف عميو مف  يبدأًإف تاريخيـ 
حيث انتقمت عائمة يعقكب )أرض فمسطيف(،  الذم عاش كنشأ في أرض الكنعانييف  السبلـ،

كلـ يبؽ في فمسطيف أحد منيـ مع األخذ بعيف  عميو السبلـ بكامميا إلى مصر، كأقامت بيا
أنيـ كانكا في ذلؾ الكقت عائمة كليست شعبان، كأما سكاف فمسطيف األصميكف فيـ  االعتبار

  (2)كقد كلد لو اثنا عشر كلد مف أربع نسكة.الكنعانيكف 

بلـ حرصكا عمى تحديد البداية لنشأتيـ بنزكح نبي اهلل ابراىيـ عميو الس كالكتاب الييكد 
إلى أرض كنعاف في فمسطيف، كىذا فيو الكثير مف التجني كالبعد عف الحقيقة، كالتكراة تقكؿ بأف 
تاريخ الييكد يبدأ مف عيد ابراىيـ بفمسطيف، إف نبي اهلل ابراىيـ عميو السبلـ لـ يكف ييكديان، بؿ 

 (3)كاف مؤمنان باهلل.

عقكب عميو السبلـ، كانتقاؿ كقصة يكسؼ عميو السبلـ المشيكرة مع إخكتو كأبييـ ي  
 .يكسؼ عميو السبلـ إسرائيؿ كبنيو لمعيش في أرض مصر معززيف مكرميف في ظؿ

                                                           

 .(14ص)مكجز تاريخ بني اسرائيؿ كالييكد كالرد عمى بعض مزاعميـ، ر: قدح،انظ (1)
 .(50ص)الييكدية عرض تاريخي،  انظر: فتاح، (2)
 .(211ص) اف،المدخؿ في التاريخ األديانظر: مراد،  (3)
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كبعد كفاة يعقكب كيكسؼ عمييما السبلـ، كتكالي السنكف كتعاقب الممكؾ، تغير حاؿ بني 
إسرائيؿ في مصر مف العزة كالكرامة إلى المذلة كالميانة، ألف فرعكف مصر اضطيد بني 

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ قاؿ تعالى:  ئيؿ كاستعبدىـ،إسرا
   .]49البقرة: [َّ ىه مه جه  ين ىن من خنحن جن يم ىم

 ولعل أسباب اضطياد فرعون لبني اسرائيل تكمن في التالي:

  اًئيؿ.فزعتو مضمكنيا أىف زكاؿ ممكو سيككف عمى يد رجؿ مف بني ًإسر يا أرأل رؤ  فرعكفف أ -1
  (1)ذىـ.كاستفحاؿ نفك  لخشيتو مف تكاثر عددىـ  -2
اة اة )اليكسكس( غز عكؿ بني إسراًئيؿ إلى مصر كاف في فترة حكـ ممكؾ الر خف زمف دأ -3

 فإنيـأىرض مصر، كحينما طرد المصريكف اليكسكس مف أىرضيـ كاستعادكا ممكيـ 
 (2)قيف.الساب الحكاـ معالمتعاكنيف  إسرائيؿاضطيدكا بني 

أكالن طالبيف لمرزؽ الييكد مصر حيث دخؿ  كيكضح ذلؾ أيضا عبلقة الييكد بالمصرييف،
ممتمسيف لكسائؿ كسبؿ العيش الناعـ كالحياة السيمة ككاف يجيئكنيا آسارل في ركاب فرعكف 
كمما عاد منتصران مف حركبو في أقاليـ الشرؽ ظافران، فينزليـ حكؿ دكر العبادة يخدمكف في 

ب أك اعتناؽ ديف كتطيب ليـ ان، ال يكرىكف عمى قبكؿ مذىأعماؿ البناء كيعبدكف أربابيـ أحرار 
اإلقامة في مصر كتستقيـ ليـ فييا أمكر حياتيـ كعندما تحؿ بالمصرييف بعض الشدائد كتحؿ 

كيعممكا عمى إفقارىـ بعض المحف كالنكائب يتنكر ليـ الييكد كيتربصكا بيـ الدكائر  بديارىـ
ضعاؼ الركح المعنكية بيف ط ؿ العيش في ىذا القطر ئكسا بقات المجتمع ابتغاء السيطرة عمىكا 

 إف ماطريؽ الديف كالعقيدة،  كأخرل عف االقتصادممرة بالضغط  ،ييـ سمطانيـليفرضكا عم
  (3)حصؿ ليـ مف اضطياد في مصر كاف نتيجة سمككيـ البغيض.

بف الكم بف  عمراف بف قيات ابني مكسى كىاركف عمييما السبلـ كتعالىارؾ اهلل تب فأرسؿ   
حده ف بالمعجزات لدعكتيـ ًإلى اإًليماف بالمَّو ك مؤيدي ،كقكمو فرعكفى ًإل ـعميو السبل(4) يعقكب

كرفع العذاب عف بني إسرائيؿ، ككاف قكـ مكسى عميو السبلـ مف بني إسرائيؿ الذيف خرج بيـ 
مصر كانت مكثيـ في  أف مدة   -عمى حد زعميـ -كيذكر الييكد في تكراتيـ ،مف مصر

                                                           

 (.9 -8: 1سفر الخركج، ) (1)
 .60، 59الييكدية، انظر: شمبي،  (2)
 .(216ص)المدخؿ في تاريخ األدياف، انظر: مراد، (3)
 (.20 -16: 6سمسمة النسب، سفر التككيف،) (4)
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مى المستكل الديني فقد اعتبر األنبياء أف فترة مكسى عميو السبلـ كع ،أربعمائة كثبلثيف عامان 
، ككاف عدد الرجاؿ عند الخركج دكف النساء (1)كانت الفترة الدينية النمكذجية لبني إسرائيؿ

حسب  -كاألطفاؿ نحك ستمائة ألؼ رجؿ، كىذا عدا بني الكم أيضان الذيف لـ يحسبكىـ
 (2).زعميـ_

كسيـ كضعفت ات مديدة، ففسدت عقائدىـ كخبثت نفالذؿ كالكثنية سنك ك  في العبكديةقد عاشكا ك 
كرسكلو، الذم أمرىـ أف ظير عنادىـ ككسميـ كتكاكميـ كتخاذليـ كعصيانيـ ألمر اهلل ىمتيـ ك 

يدخمكا أرض فمسطيف كرفضكا ككاف المانع لمييكد مف دخكؿ فمسطيف التي كاف يسكنيا العمالقة 
 (3).في ذلؾ الكقت ىك الخكؼ كالضعؼ

 لمخركج منيا ييتدكف ال يسيركف دائمان  ،سنة أربعيفبالتيو ًفي صحراء سيناء  عمييـحكـ اهلل ف
حتى مات ذلؾ الجيؿ المتخاذؿ العاصي الذم خرج بو مكسى مف مصر كلقي مف أذاىـ 

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح ُّ كعصيانيـ ما ال يكصؼ قاؿ تعالى: 
 َّ  مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض حضخض جض مص خص

  (5:)الصؼ

 أرض فمسطين: اتيم فيحي -ثانياً 

كقعت منيـ بعض  ،كىـ في سيناء في طريقيـ نحكىا ،قبؿ دخكؿ بني إسرائيؿ أرض فمسطيف
 :(4)األفعاؿ القبيحة كمف بينيا

بيـ مكسى عميو السبلـ في أرض سيناء فترة مف الكقت جاعبلن كجيتو أرض  بعد أف سار -1
أخيو ىاركف عمييما السبلـ كقالكا لمكسى عميو فمسطيف مف ببلد الشاـ، ثاركا عميو كعمى 

السبلـ: " ليتنا متنا في مصر إذ كنا جالسيف عند قدكر المحـ، نأكؿ الخبز حد الشبع فإنكما 
أخرجتمكنا إلى ىذا الفقر لكي تميتا كؿ ىذا الجميكر بالجكع، لماذا أصعدتمكنا مف مصر 

 (5)مف أجؿ أف نمكت نحف كأكالدنا كمكاشينا بالجكع".

                                                           

 .( 62ص)تاريخ الديانة الييكدية، انظر: حسف، (1)
 عامان فقط 215( ، كأكثر عممائيـ عمى أف المدة المذككرة خطأ، كأف الصكاب ىك 12/40سفر الخركج ) (2)

 .(261ص،)الييكديةشمبي،  انظر: (،74)الييكدية كالمسيحية،شمبي، ر. انظر: ىي كؿ مدة بقائيـ في مص
 .(54ص)الييكد نشأة كتاريخان، انظر: الشكادفي،  (3)
 .(219ص)مدخؿ في تاريخ األدياف، انظر: سعيد،  (4)
 (.3 - 16سفر الخركج ) :انظر (5)
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بعد أف رؤكا غرؽ فرعكف بأعينيـ كساركا مع مكسى عميو السبلـ إلى ببلد الشاـ شاىدكا  -2
قكمان يعبدكف األصناـ، فما لبث بنك إسرائيؿ بعد أف شاىدكا ىؤالء الكثنييف إال أف قالكا 

، ذلؾ ألف الكثنية التي عاشكىا لنبييـ اجعؿ لنا أصنامان نعبدىا كما ليؤالء أصناما يعبدكنيا
 يل ىل مل خل ُّ ر ال تزاؿ عالقة في نفكسيـ الضعيفة، قاؿ تعالى: في مص
  جييه ىه مه جه ين ىن من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم
    [.138]األعراؼ: َّ ىي مي خي حي

عند ذىاب نبي اهلل مكسى عميو السبلـ لميعاد ربو، انتيز الييكد ليف جانب ىاركف عميو  -3
نسائيـ كحاكؿ ىاركف  السبلـ فعبدكا عجبلن جسدا لو خكار، صنعو ليـ السامرم مف حمي
 رت يب ىب نب ُّ صدىـ لكنيـ أعرضكا عنو قائميف لو كما حكى ذلؾ القرآف الكريـ: 

 (1)ؽ.ـ 1468عاـ  المقدسةرض األ خكليـبعد د ،[91]طو: َّ  يت ىت نت مت زت
عمى أسباط بني  كيقسـ األراضي التي غنميا ،فتكحاتويكمؿ  عميو السبلـ (2)يشكعدأ ب

 ،ركز في قرية ثمنة التي كانت تقع بالقرب مف مدينة نابمسكقد تم، إسرائيؿ االثنى عشر
 كبعد كفاة يكشع عميو السبلـ ، (3)كبدأ ينظـ حياة الييكد الدينية كالدنيكية حتى تكفاه اهلل

(4).قضاتيـإسرائيؿ تكلى قيادة بني 
 

                                                           

كر كما حكلو، كقيؿ الشاـ، كقيؿ دمشؽ أختمؼ في تحديد األرض المقدسة: فقيؿ ىي أريحا، كقيؿ ىي الط (1)
كفمسطيف كبعض األردف، كقيؿ ىي بيت المقدس. كقاؿ ابف جرير: لف تعدك أف تككف في األرض التي 

 ( .2/36ج( تفسير ابف كثير )6/172جبيف الفرات كعريش مصر. انظر:تفسير ابف جرير )
يو السبلـ كىك نبي مف األنبياء كيدؿ عمى ىكذا يسميو الييكد كىك المعركؼ عندنا بػ )يكشع بف نكف( عم (2)

نبكتو حديث أبي ىريرة )أف النبي )قاؿ "إف الشمس لـ تحبس لبشر إال ليكشع ليالي سار إلى بيت المقدس" 
( 1/333جالبداية كالنياية ) -( ، كقاؿ ابف كثير:ىك عمى شرط البخارم 2/325جأخرجو اإلماـ أحمد )

دؿ عمى أف ىذا النبي ىك يكشع عميو السبلـ ماركاه البخارم عف ( ، كي221كصححو الحافظ في الفتح )
أبي ىريرة مرفكعان أف النبي عميو الصبلة كالسبلـ قاؿ " غزا نبي مف األنبياء فقاؿ لقكمو: اليتبعني رجؿ 

، ثـ قاؿ: فغزا فدنا مف القرية صبلة العصر أك قريبان مف ذلؾ  ...ممؾ بضع إمرأة كىك يريد أف يبني بيا 
ؿ لمشمس: إنؾ مأمكرة كأنا مأمكر الميـ أحبسيا عمينا فحبست حتى فتح اهلل عمييـ " البخارم مع الفتح فقا
( كقد أكد أف المقصكد بيذا الحديث ىك يكشع بف نكف كؿ مف ابف كثير في البداية كالحافظ ابف 6/220)

 حجر في الفتح. انظر كبلميما في المكضعيف السابقيف.
 .(33ص)د عبر التاريخ، الييك  انظر: زكار، (3)
 (.28 -27الكعد بفمسطيف،) عقيدة الييكد في آؿ عمر،انظر: (4)
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 إسرائيؿ منذ دخكليـمرت عمى بني  التيالمؤرخكف المراحؿ التاريخية  يقسـ 
 :(1)التاليةيف( ًإلىى العصكر )فمسطسةالمقد

 :القضاةعصر  -1

عشر بعد كفاة يكشع  االثنىكا الحكـ في أسباط بني إسرائيؿ نسبة إلى القضاة الذيف تكل
بف نكف عميو السبلـ ، كينتيي ىذا العصر بآخر قاض لبني إسرائيؿ كىك صمكئيؿ، كمدة ىذا 

      عاـ. 100 العصر ال تزيد عف

 االثنىات كالحركب الداخمية كالخارجية بيف األسباط النزاع  ىذا العصر كثرةمف سمات ك 
كرد في  الزنا بينيـ كمف ذلؾ ما، كانتشار كالكفر منيـ، كتكرر حكادث االرتداد كغيرىـعشر 

تركيكا 12اإلصحاح )  سفر القضاة ٍيني الرب كعبدكا البعميـ، كى فعؿ بىنك ًإٍسرىاًئيؿ الشٌَّر ًفي عى ( : "كى
كليـٍ كسجدكا لىيىا ... "  ًإلىو آبىاًئًيـ كا كىرىاء آًليىة الشعكب الَّذيف حى سىاري  الَّذيف أخرجيـ مف مصر، كى

القضاة كأخذكا ، كحينما فسد في فترات مختمفةعديدة  منيـ مرات ر كالشرؾ الكف ذلؾ  كتكرر 
كىك أخر بنك إسرائيؿ مف نبي ليـ يدعى صمكئيؿ طمب  الرشكة كحكمكا بيف الناس بالظمـ 

 .ـأمامي كيقاتؿينيـ النظاـ ب كيقيـ يكحد صفكفيـ  ممكان  اتيـ أف يختارقض

: كقد بيف اهلل تبارؾ كتعالى السبب الذم طمب ألجمو بنك إسرائيؿ تعييف ممؾ عمييـ، فقاؿ تعالى
 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ

     [246]البقرة: َّ ىث نث مث زثرث

 (2)فجعؿ اهلل عز كجؿ عمييـ طالكت ممكان، فقبمكه عمى كره منيـ كيسمكنو في كتابيـ شاؤكؿ.
 .المموكعصر  -2

 .إسرائيؿ، ثـ داكد، ثـ سميماف عمييما السبلـعمى بني  ممكان  ؿك شاؤ  كيبدأ باختيار

كالكفر في بني إسرائيؿ كقد بمغ في بني  ر حكادث االنحراؼاتكر  :تاز بو ىذا العصرومما ام
إلسرائيؿ الكفر كالفجكر إلى حد كصفيـ النبييف الكريميف داكد كسميماف عمييما السبلـ بارتكاب 

                                                           

 .(87 -75)، الييكدية ، شمبي :انظر (1)
 .(53ص)دراسات في األدياف الييكدية كالنصرانية،  انظر: الخمؼ، (2)
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الكبائر حتى الشرؾ باهلل، كىذا مف الكذب كالبيتاف كالتحريؼ المكجكد في كتب الييكد 
 .(1)المقدسة

 :إسرائيلعصر انقسام مممكة بني  -3

سميماف أكرشميـ لتنصيب رحبعاـ بف  سميماف عميو السبلـ اجتمع بنك إسرائيؿ فيكفاة  بعد
مكاف أبيو، كلكنيـ اشترطكا عميو تخفيؼ األحكاـ التي فرضيا عمييـ سميماف، لكنو رفض ذلؾ 

 ، كبايع سبطا ييكذاكبايعكه  (2)فانحاز معظـ الشعب كىـ عشرة أسباط إلى يربعاـ بف نباط
 دكلتيف متنازعتيف: إسرائيؿ إلىانقسمت مممكة بني  يذاكب، كبنياميف رحبعاـ

إحداىما في الشماؿ كتسمى مممكة إسرائيؿ أك مممكة السامرة أك المممكة الشمالية،  -1
 .كعاصمتيا شكيـ التي بناىا يربعاـ

 .  أكرشميـ كعاصمتيا  كاألخرل في الجنكب كتسمى مممكة ييكذا أك المممكة الجنكبية -2
 :صر ما يميىذا العوأبرز حوادث 

 ذلؾ منيـ مرات بداية عصر االنقساـ كتكرر  منذ كالفجكر كقكع بني إسرائيؿ في الردة كالكفر . أ
 .(3)ختمفةعديدة ًفي أزمنة م

 .كمع الببلد المجاكرة ليايف المممكتيف مسمة الحركب كالنكبات المستمرة بس . ب
ؿ الشمالية، إسرائي اآلشكرم بقيادة اإلمبراطكر اآلشكرم )تٍغمث فبلسر( عمى مممكةالغزك  . ت

 كىي العراؽ كالقضاء عمييا كتدميرىا تدميران نيائيان كنقؿ مف بقي مف  أىميا أسرل إلى آشكر
كبذلؾ كانت نياية مممكة ـ، 722اـ ًفي ع الثانيعمى يىد اإلمبراطكر اآلشكرم سرجكف 

 .(4)الشمالية إسرائيؿ
ىماليا سنكات مد التكراةاع ضي . ث ممؾ مف غير قصد ًفي عيد ال ياعميء العثكر ايدة ثـ ادعكا 

 (5).إسرائيؿمممكة ييكذا بعد تدمير مممكة  ممكؾيكشيا مف 

كالييكد في فمسطيف لـ يترككا حضارة راقية، بؿ اقتبسكا حضارة الكنعانييف في فمسطيف، 
كحضارة مف جاكرىـ مثؿ اآلرامييف في سكريا، كالفينيقيف في لبناف، كالمصرييف في مصر، 

                                                           

  (.11 - 2) سفر صمكئيؿ ( انظر1)
 مصر كعاد ًإلى فمسطيف بعد كفاة سميماف.أحد قادة جيكش سميماف فانشؽ عنو  كىرب ًإلى  (2)
 (.13 -1) اإلصبلحات ممكؾ الثاني(، كسفر ال16 -14 -12) اإلصبلحاتاألكؿ ممكؾ انظر: سفر ال (3)
 (. 32ص)اف،أطمس األدي المغمكث،( ، انظر:2) انظر: سفر الممكؾ الثاني اإلصحاح (4)
 ( .23، 22اإلصحاح ) ممكؾ الثانياٍنظر: سفر ال (5)
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الييكد لـ يكف ليـ حضارة خاصة بيـ، كلـ يقدمكا لمحضارة كالمجتمع اإلنساني كبذلؾ ينتج أف 
 (1)أم شيء يساعد عمى تقدـ اإلنسانية.

 :ثالثًا: الييود في العراق

أف جاء ى ًإل البقاءمف أجؿ  فييابقيت مممكة ييكذا الجنكبية تكافح كتناضؿ الطامعيف 
فاحتميا، كىاٍستمٌر ًفي زحفو فاحتؿ مممكة ؽ. ـ  608مصر فزحؼ عمى مممكة ييكذا سنة  فرعكف

قد ثار لذىًلؾ البابميكف  خمفكا  الذيف -ًإٍسرىاًئيؿ الًَّتي كىانىت قد سىقىطت تىحت سمطة اآلشكرييف، كى
، ـاحتؿ أكرشمي الذمتنصر )نبكخذ نصر( ممكيـ بخ  كجاؤكا بقيادة –اآلشكرييف ككرثكا ممتمكاتيـ 

   يعرؼ كىذا مابابؿ  إلى  عبيدان   إسرائيؿمف بني  ذ مف بقيكأخر أسكار كمنازؿ أكرشميـ، كدم
عمى  ككاف ذلؾ القضاء المبـر تقريبان ؽ.  586بي البابمي( سنة بػ )األسر أىك الس الييكد في تاريخ

  (2).إسرائيؿتبقى مف مممكة بني أك ما مممكة ييكذا 

نحرفكا خبلليا عف الديف ، امنفى أك السبي البابمي مدة طكيمةكقد عاش بنك إسرائيؿ في ال
 (3).كمف جاء بعدىـكتأثركا بكثنية أسيادىـ البابمييف  الحؽ
 السبي إلى أورشميمالعودة من  رابعًا:

فرس )ككرش( ممؾ ال كأظيربابؿ ككرثكا ممتمكاتيـ، ببلد فرس ؽ. ـ احتؿ ال 539ًفي سنة 
الكثيريف  كلكفؽ. ـ،  536ى فمسطيف سنة بالعكدة ًإل ليـسمح حيث  نحك بني إسرائيؿ تعاطفان 
بىابىؿ  كاف أكلياجماعات  صكرةعمى  كعاد بعضيـي بابؿ، ف البقاءفضمكا منيـ  رَّ  ككافبقيادة زى
 .نحميا تحت قيادة عزرا ثـثـ  ييكدمخمسيف ألؼ  عددىـ

 م أحداث ىذا العصر:أى
   (4).شميـإعادة بناء مدينة أكر  -1
 كأنو الذممف حفظو،  -بي البابمي ًفي الس - المفقكدةالتكراة اد )عزرا( أع الييكد بأفعـ يز  -2

س )في اٍلقرف الخام الييكد المتأخرةنو مؤسس نظـ أكنظميا، ك  المقدسجمع أسفار اٍلكتاب 
    (5).الكاتب أك الكراؽيمقب بػالكاىف كلذلؾ ؽ. ـ( 

                                                           

 .(3 53-252ص ص)سفر التاريخ الييكدم،انظر: عرابي،  (1)
 .(84ص)الييكدية،  : شمبي،انظر (2)

، انظر: بيكمي، أثر ر: تاريخيـ ًفي فىٍترىة السَّبي البابمي ًفي )سفر دانياؿ، كحزقياؿ، كأستير، كعزرا( ظنا (3)
 (.131صالتيارات المادية في التصكرات الدينية الييكدية كالمسيحية، )

 (.6:)نحميا ر، كسف(306:)انظر: سفر عزرا (4)

 (.  7صسفرعزرا: ) :انظر (5)
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تمط اخ عاد منيـ إلى فمسطيف ففم، العشرة األخرليختفي ذكر األسباط  ذلؾ الزمافف م -3
 . كفي ذلؾ الحيف سمي اإلسرائميكف ييكدان كدعيت ببلدىـ الييكديةييكذا كبنياميف، بسبطي 

مف الجدير أف الجماعات الييكدية العائدة إلى فمسطيف عاشت تحت ظؿ الحكـ   بالذكر كى
مف بعده حكـ ك  (1)،ر المكدكني اليكنانيظؿ حكـ اإًلسكند فيف بعده كم، الفارسي لتمؾ الببلد

الحكـ  سكندر الذيف اقتسمكا مممكتو بعد كفاتو، ثـ جاءأحد قادة اإل صرييفالم (2) البطالسة
ًفي فىٍترىة الحكـ الركماني كلد كعاش النًَّبي اٍلكىًريـ ًعيسىى  63الركماني عمى فمسطيف سنة  ؽ. ـ، كى

ـ ة كىالسَّبلى مىٍيًو الصَّبلى قد حاكؿ اٍليىييكد مرىارنا كتكراران ًفي ظٌؿ ال ،بف مىٍريىـ عى حككمات المتعاقبة كى
 مستقمةالسَّاًبقىة ًإعىادىة مجدىـ السَّاًبؽ ًفي فمسطيف كعزىـ الزائؿ كحمميـ اٍلكىًبير ًفي ًإقىامىة مممكة 

باضطيادىـ  كالدـ حيث تنتيي ثكراتيـتبكء بالفشؿ كالندـ  الكثيرةمحاكالتيـ  كلكف كانت، لمييكد
لكفرىـ كفجكرىـ  عمييـمف اهلل كغضبان  بان ليـعقا، (3)ـكتدميرىـ كقتميـ كتشريدىـ كذليـ كىكاني

فسادىـ ًفي األىٍرض. األنبياء كالصالحيفكقتميـ   كا 
  عصر الشتات خامسًا:

ر اإلمبراطكر دم ،ـ70سنة  بيا الييكديقكـ  التي كافعمى أثر ثكرة مف الثكرات المتكررة 
 .(4)كبيران مف الييكد قتؿ كسبى عددان ك  معبد الييكد  الركماني تيطس

ًفي سنة   الذم دمر مدينةزمف اإلمبراطكر الركماني أدريانكس  أخرلبثكرة  قاـ الييكدـ 135كى
ى )إيميا ة ًإلاسـ المدينر الركماف كغي كبير آلية جكبيتيرمعبدنا لػ معبد الييكدكبنى مكاف  أكرشميـ،
، (5) دخكلياف كمنعيـ م كالنفيكالتعذيب كالتشريد  الييكد فييا بالقتؿ، كتخمص مف كابيتكلينا(

 في دكؿ آسيا إفريقيا كأكركبا.مف قبمعما كانكا عميو  العالـي أنحاء كتفرقيـ ف فازداد تشتت الييكد

                                                           

ٍسكىٍندىر اٍلكىًبير ممؾ مكدكنيا ) (1) ؽ. ـ( اتسعت دكلتو فشممت فارس كالعراؽ كالشاـ كمصر  323 - 336اإٍلً
 كاستكلى عمى أىكثر األرض في زمنو. 

 ؽ. ـ( .285 - 323س األكؿ )البطالسة: لقب خمفاء اإلسكندر المقدكني، كأكليـ بطميمك  (2)
 .(71 -32ص  ص)تىاًريخ اإلسرائيمييف، : مكاريكس،انظر (3)
ص ) أبحاث ًفي الفكر الييكدم، انظر: ظاظا،  ، (78- 71ص ص)تاريخ اإلسرائيمييف : مكاريكس،انظر (4)

 .  (37 -36ص
 .(38 – 36صص  )أبحاث في الفكر الييكدم،  : ظاظا،انظر (5)
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، في جميع ببلد اهلل تفرقكابعد خراب أكرشميـ  فإنيـاإلسرائيمييف كأمة،  تاريخي إلى ىنا ينتي"
ي قد قاسكا فك ، فيياكا لك نز أ تكطنكىا التيحؽ بتاريخ الممالؾ ممي مف العصكر فيما بقكتاريخيـ 
   (1) أكرشميـ" دخكؿ عمييـًإف الركمانييف حظركا ، فالعذاب كالببلءصنكؼ  ىذهغربتيـ 

فييا يسكنكف  كمع تشتتيـ فإف العذاب كاف يحؿ بيـ أينما حمكا، كتعرضكا لنقمة أىؿ الببلد التي
شاعتيـ لمفتف  فسادىـ في األرض كا  كالرذائؿ كأكؿ أمكاؿ الناس بسبب كفرىـ كفسقيـ كفسادىـ كا 

 .بالباطؿ

                                                           

 .(79ص)يخ اإلسرائمييف، تار مكاريكس، ػ (1)
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 : الدوافع النفسية واألخالقية في موقفيم من اآلخر.المطمب الثالث
الييكد مف فقياء كحاخامات التممكد كانت ليـ نظرة سيئة، إلى درجة كبيرة تجاه  إف

ف األخر، فأصدركا أحكامان عدت اآلخر بييمة مف البيائـ، بؿ إف البييمة ليا احتراـ أكثر م
كقد دعا الييكد بدعكة أف ليـ مسيحان مخمصان سكؼ يأتييـ ليخمصيـ مف العالـ بأسره اآلخر، 

 كىي فكرة المسيح المنتظر كالتي تختمؼ تمامان عف النظرة اإلسبلمية التي لدييا المفرد المقابؿ
بينما  فقد غالى فقياء التممكد في نظرتيـ لذكات الييكد،،(1)لممسيح المخمص ) الميدم المنتظر(

                                                           

أم « مشيحيكت»، كمنيا « المسيح المخم ص»كممة عبرية تعني « ماشيَّح»لماشيَّح كالمشيحانية: ا (1)
بالزيت « مسح»أم « مشح»كىي االعتقاد بمجيء الماشيَّح، كالكممة مشتقة مف الكممة العبرية « المشيحانية»

مة، يمسحكف رأس الممؾ كالكاىف بالزيت قبؿ تنصيبيما، المقدَّس. ككاف الييكد، عمى عادة الشعكب القدي
عبلمة عمى المكانة الخاصة الجديدة كعبلمة عمى أف الركح اإلليية أصبحت تحؿ كتسرم فييما. ككما 

يتسع تدريجيان « ماشيَّح»يحدث دائمان مع الدكاؿ في اإلطار الييكدم الحمكلي، نجد أف المجاؿ الداللي لكممة 
كبيران مف المدلكالت تتعايش كميا جنبان إلى جنب داخؿ التركيب الجيكلكجي التراكمي  إلى أف يضـ عددان 
تشير إلى كؿ ممكؾ الييكد كأنبيائيـ، بؿ كانت تشير أيضان إلى قكرش ممؾ « الماشيَّح»الييكدم. فكممة 

ير إشارات متعددة الفرس، أك إلى أم فرد يقـك بتنفيذ ميمة خاصة يككميا اإللو إليو. كما أف ىناؾ في المزام
 إلى الشعب الييكدم عمى أنو شعب مف المشحاء.

كىناؾ أيضان المعنى المحدد الذم اكتسبتو الكممة في نياية األمر إذ أصبحت تشير إلى شخص ميرسىؿ مف     
اإللو يتمتع بقداسة خاصة، إنساف سماكم ككائف معجز خمقو اإللو قبؿ الدىكر يبقى في السماء حتى تحيف 

ف كانت طبيعتو تجمع بيف اإللو « ابف اإلنساف»رسالو. كىك ييسمَّى ساعة إ ألنو سيظير في صكرة اإلنساف كا 
كاإلنساف، فيك تىجسُّد اإللو في التاريخ، كىك نقطة الحمكؿ اإلليي المكثؼ الكامؿ في إنساف فرد. كىك ممؾ 

بؿ البشرم، فينيي عذاب الييكد  مف نسؿ داكد، سيأتي بعد ظيكر النبي إليا ليعدؿ مسار التاريخ الييكدم،
كيأتييـ بالخبلص كيجمع شتات المنفييف كيعكد بيـ إلى صييكف كيحطـ أعداء جماعة يسرائيؿ، كيتخذ 
أكرشميـ )القدس( عاصمة لو، كيعيد بناء الييكؿ، كيحكـ بالشريعتيف المكتكبة كالشفكية كيعيد كؿ مؤسسات 

ردكس األرضي الذم سيدـك ألؼ عاـ، كمف ىنا كانت تسمية الييكد القديمة مثؿ السنيدريف، ثـ يبدأ الف
كالفكر المشيحاني فكر حمكلي متطرؼ يعب ر عف فشؿ اإلنساف «العقيدة االسترجاعية»ك « األحبلـ األلفية»

في تىقبُّؿ الحدكد، كعف ضيقو بالفكر التكحيدم الخاص بفكرة اإللو المتجاكز لمطبيعة كالمادة كالتاريخ، كعف 
رة حدكد اإلرادة اإلنسانية كالعقؿ البشرم، كبالتاريخ باعتباره المجاؿ الذم تركو اإللو لئلنساف ضيقو بفك

ليمارس حريتو )فكأنو ضيؽ طفكلي بالكضع اإلنساني( . يضيؽ اإلنساف بكؿ ىذا كيتخيؿ تساقط الحدكد 
مو الفجائي كالمباشر في ليحؿ اإللو في التاريخ كالطبيعة كاإلنساف كينيي كؿ المشاكؿ دفعة كاحدة إما بتى  دخُّ

التاريخ أك بإرسالو المخم ص )كريستكس( في المنظكمة الغنكصية لينجز الميمة )كتظير ىذه الفجائية في 
أسفار الرؤل عمى عكس كتب األنبياء الذيف يركف التاريخ مجاالن لمفعؿ اإلنساني الحر كالرقي التدريجي( . 

 =اء الجماعات )كخصكصان في الغرب( لمجتمعاتيـ، كزادتكقد أضعفت عقيدة الماشيَّح انتماء أعض
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عمى النقيض األخر، فقد كاف ليـ مجمكعة مف التشريعات كالسنف ضد اآلخريف غير الييكد، 
  كمف ىذه األشياء:

 نجاسة األغيار:ػػػ 1

فقد ركم أنو عندما رأل رابي عقيبا، امرأة طكرنكس دكفكس، بصؽ كضحؾ كبكى، كقيؿ في     
نيا سكؼ تتيكد كيتخذىا زكجة، تفسير ذلؾ: إنو بصؽ ألنيا جاءت مف نطفة عفنة، كضحؾ أل

كبكى ألف حسف المرأة سكؼ يكاريو التراب، كىذا يدؿ عمى أف التممكد ينظركف إلى نطؼ 
 (1)األغيار بأنيا نجسة كعفنة.

لـ يقتصر حكميـ بالنجاسة عمى البشر فقط، بؿ امتد إلى الجماد، فحكمكا بالنجاسة عمى      
خؿ البيت كحكمكا عمى تراب البيت أيضان بالنجاسة، جدراف بيت األغيار، كالخشب المكجكد دا

                                                                                                                                                                     

انفصاليـ عف األغيار، ذلؾ أف انتظار الماشيَّح يمغي اإلحساس باالنتماء االجتماعي كالتاريخي، كيمغي =
فكرة السعادة الفردية. أما الرغبة في العكدة، فتمغي إحساس الييكدم بالمكاف كباالنتماء الجغرافي. كيبدك أف 

عضاء الجماعات الييكدية بدكر الجماعة الكظيفية كاشتغاليـ بالتجارة الدكلية في الغرب، كعنصر اضطبلع أ
تجارم غريب ال ينتمي إلى المجتمع، ىك الذم عمَّؽ أحاسيسيـ المشيحانية، فالتاجر ال كطف لو، كال تحد 

ال مع قطعة معينة مف كجدانو أك تصكراتو أية قيكد أك حدكد، عمى عكس الفبلح الذم ال يجيد التعامؿ إ
األرض. كمما لو داللتو أف الحركات المشيحانية ارتبطت دائمان بالتصكؼ الحمكلي كتراث القبَّااله الذم 

 ينطمؽ مف رؤية ككنية تمغي الفكارؽ كالحدكد التاريخية بيف األشياء.
ثنكية تدكر حكؿ صراع الخير كأصؿ عقيدة الماشيَّح المخم ص فارسية بابمية، فالديانة الفارسية ديانة حمكلية 

لو الظبلـ( صراعان طكيبلن ينتيي بانتصار الخير كالنكر. كقد بدأت ىذه العقيدة تظير أثناء  كالشر )إلو النكر كا 
التيجير البابمي، كلكنيا تدعمت حينما رفض الفرس إعادة األسرة الحاكمة الييكدية إلى ييكدا. كقد ضربت ىذه 

كجداف الييكدم، حتى أنو حينما اعتمى الحشمكنيكف العرش، كاف ذلؾ مشركطان العقيدة جذكران راسخة في ال
بتعيدىـ بالتنازؿ عنو فكر كصكؿ الماشيَّح. كقد أخذت عقيدة الماشيَّح في البداية صكرة دنيكية تعب ر عف درجة 

ادة كالتاريخ. خافتة لمغاية مف الحمكؿ اإلليي كلكنيا أصبحت بعد ذلؾ تعبيران عف حمكؿ إليي كامؿ في الم
كحسب ىذه الصكرة، فإف الماشيَّح محارب عظيـ )أك ىك الرجؿ الممتطي صيكة جكاده( الذم سيعيد ميٍمؾ الييكد 

( . كتزايدت درجة الحمكؿ، كمف ثـ ازدادت القداسة، فيظير الماشيَّح بف داكد 7ػ  9/9كييـز أعداءىـ )أشعياء 
( . كلما لـ تتحقؽ اآلماؿ المشيحانية، ظيرت صكرة أخرل 7/13عمى أنو ابف اإلنساف أك ابف اإللو )دانياؿ 

مكممة لؤلكلى، كىي صكرة الماشيَّح ابف يكسؼ الذم سيعاني كثيران، كسيخر صريعان في المعركة، كستحؿ الظممة 
كالعذاب في األرض )كىذه ىي الفكرة التي أثرت في فكرة المسيح عند المسيحييف( . كلكف، سيصؿ بعد ذلؾ 

ر كصكؿ الماشيَّح بأنو الماشيَّ  ح العجائبي الخارؽ مف نسؿ داكد، كالذم سيأتي بالخبلص. كيفسر الحاخامات تأخُّ
الييكد  ةمكسكعالمسيرم، ناتج عف الذنكب التي يرتكبيا الشعب الييكدم، كلذا فإف عكدتو مرىكنة بتكبتيـ.انظر: 

 (.163انة الييكدية،)تاريخ الديحسف، (، انظر: 310 -14/309صرانية،)جنكالييكدية كال
(1

 (.414العبادات األجنبُة فٍ التلمىد)عفىادا سارا(،)صباب حسن، اِخز فٍ التلمىد، تزجمة ( 
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كما حكمكا بنجاسة أدكات المطبخ المممككة لغير الييكد، إف أراد الييكد أف يستعيركىا، فعمييـ 
 (1).أف يقكمكا بتطييرىا

 األغيار قميمي الشأن:  -2

ف، فبل يككف منيـ ىذه النظرة محتكاىا أف الييكد ال بد كأف يظيركا بمظير األسياد المتعالي     
 (2)يقمؿ شأنيـ. ما

كبناءن عمى ىذه النظرة إذا دخمت شككة في قدـ ييكدم أماـ شخص مف األغيار فبل يجب      
أف ينحني كيخرجيا، ألف ذلؾ سيظيره بمظير المنحني أمامو، أما إذا لـ يظير أمامو كذلؾ 

 (3)يحؿ لو أف ينحني.

العبيد "األغيار"، قاؿ الحاخاـ راؼ أشي:" كىؿ يمـز  كيبيف أحد الحاخامات اليدؼ مف شراء     
الييكدم البييمة بعبادة ما؟!!، ال إنو يشترييـ لكي يجعميـ)أم األغيار( أقؿ شأنان، لذلؾ يحؿ 

 شراء العبيد كالبيائـ مف غير الييكد حتى يقمؿ شأنيـ.

 الشك في األغيار: -3

ؿ الديف الشفاىي، أما الديف المكتكب في ينصح فقياء التممكد الييكدم أف يسرع في تحصي     
سند فبل يسرع في تحصيمو، ألف األغيار يشؾ في ذمميـ، كنصحكا إذا ذىب شخص إلى سكؽ 
خاصة لغير الييكد كاشترل منيا بييمة أك عبيد أك إماء أكبيكاتان أك حقكالن أك مزارع عنب، يجب 

 (4)مكات مف أيدييـ.أف يكتب كثائؽ كيسجميا في سجبلتيـ، ألف ذلؾ يحمي الممت
 باألغيار: االستيزاء -4

عكست صفحات التممكد ما يتمناه فقياء التممكد لؤلغيار مف خزم، كلجأكا إلى تأكيؿ فقرات      
العيد القديـ، حتى تتفؽ كرؤيتيـ فأكلكا:" الساكف في السمكات يضحؾ الرب يستيزئ بيـ"، أف 

 (5)الرب يستيزئ باألغيار، كيجمس الرب كيضحؾ.

     

                                                           
)4 )

 (.349 -334العبادات األجنبُة فٍ التلمىد)عفىادا سارا(،) باب  حسن، اِخز فٍ التلمىد، تزجمة 
(2 )

 (.446المصذر السابق، )ص

(3) 
 (.443المصذر السابق، )ص  

(4)
(.441المصذر السابق، )ص  

 
 

 (5)
 (.82المصذر السابق، )ص 
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كما أكلكا الرؤل التي كردت فييا كحكش كقالكا أف الدببة ىـ الفرس الذيف يأكمكف كيشربكف كىـ  
 (1)غبلظ المحـ كيطيمكف شعكرىـ.

 مكر وخبث األغيار: -5

جاء عمى في التممكد كثيران مف التشريعات كالركايات التي تصؼ األغيار بالمكر كالخبث،      
الديكؾ البيضاء لؤلغيار، ألنيـ يستخدمكنيا في طقكس عباداتيـ فجاء في سياؽ النيي عف بيع 

يمي:" إذا طمب غير الييكدم شراء ديؾ أبيض بو عضك مبتكر، ىؿ يمكف أف نبيع لو ديكان  ما
أبيضان سميمان، حيث إنو طمب الديؾ كبو عاىة، كبالتالي ىك ال يطمبو مف أجؿ عبادة أجنبية، 

لك طمب ديكان أبيض فأعطاه البائع ديكان أسكدأن..."، كمف ىنا كيمكف أف نفترض أنو يمكر، فماذا 
 (2)فيك يتصرؼ بمكر كخبث.

 (3)فضبلالت التممكد كجدت طريقان مميدان إلى نفكس الييكد فتمكنت منيا كذلؾ لؤلسباب التالية:

 ألنيا كضعت في عصكر الشتات، كالقكـ سماعكف لمكذب، كخاصة إذا صدر مف أحبارىـ. -1
عد انقطاع النبكة عف بني اسرائيؿ كتحكيميا عنيـ لما كفركا بآخر أنبيائيـ ألنيا جاءت ب -2

 عيسى عميو السبلـ، كقالكا فيو كفي أمو بيتانا عظيمان.
 لتكافقيا التاـ مع ظممات النفسية الييكدية الضالة. -3

 سبؽ: كمف ىنا كاف ال بد مف تعقيب عمى ما

ليـ بالكياف الييكدم، كسرت فيو نفيـ مف خبلؿ نصكص التممكد كيؼ امتزجت ىذه التعا
كقدسكىا كأطاعكىا عف الفاحشة،  مسرل الدماء في الخبليا، كلذلؾ آمف جؿ الييكد بيذه التعاليـ

رضا، كفضمكىا عمى التكراة، كالتزمكا بيا فك فالتزاميـ بسائر مالدييـ مف أسفار ككصايا، كعمى 
تنتقؿ الصفات كاألخبلؽ أصؿ العادات ك ، كيشيب الكبير، كتتىذه التعاليـ الفاسدة يكبر الصغير

  الدينية جيبلن بعد جيؿ.

كفي ىذا المضمار يقكؿ الدكتكر فتح اهلل عبد الستار:" كمف ىنا كانت تعاليـ التممكد أكفؽ 
صكرة لنفسية الييكد، بؿ ىي انعكاس لدخائؿ أعماقيـ عمى صفحات كتاب، كانطباع الصكرة 

لشخصية المكغمة في الخبث كاألحقاد، حتى يتساءؿ عمى المرآة، فيي ترجمة صريحة ليذه ا
 البعض أييما صنع صاحبو؟ كأييما األثر أك المؤثر؟

                                                           

 (.76خز فٍ التلمىد، تزجمة باب العبادات األجنبُة)عفىدا سارا(، )ص انظز: حسن اِ (1) 

 .(118ص   ) : المصدر السابؽانظر (2)
 .(45ص)معركة الكجكد بيف القرآف كالتممكد،  : فتح اهلل،انظر (3)
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كفصؿ الخطاب في الجكاب أف كبلىما تجسيد لصاحبو في كاقع األمر، فالتممكد تجسيد 
مف سحائب الضبلؿ، كالييكدم التممكدم ىك تجسيد حي  في النفسية الييكدية مكتكب ألخبث ما

ذا كانت ضبللة السامرم قد ليذه ال شناعات المكتكبة كالمنسكبة إلى الكحي زكران كبيتانان، كا 
ممكد كجددت طريقان مميدان تغمغمت فييـ رغـ كجكد دكافعيا كمكانعيا، فإف ضبلالت الت

  (1)."فتمكنت

لقد ظف الكثيركف بعد ىذا التطكر الحضارم المعاصر، كالخركج مف القيـ كالمعايير المكركثة، 
مـ كالشعكب األخرل، كالتي اء الجيتك المغمقة، كاختمطكا باألبعد أف خرج الييكد مف أحيك 

تسامحت معيـ إلى أقصى الحدكد كأعطتيـ قكميتيا كجنسيتيا، لقد ظنكا أف نفسية الييكد 
التاريخية المكركثة قد تغيرت، كلكف النفسية الييكدية قد أخمفت كؿ الظنكف، كتبدت حقيقتيا 

كالتدمير، بيدؼ إقامة  لئلفسادارخة، بؿ إنيا ازدادت ضراكةن كتعقيدان كاشتدت شييتيا التممكدية ص
مممكتيـ المزعكمة عمى أنقاض األدياف كالحككمات كالشعكب، فالييكدم المعاصر ىك الحصاد 

 يم ىم مم ُّ :ؽ عمييا القاعدة القرآنية المكجزةالتي تنطب المباشر لمتممكد، كحنظمتو المرة
  [.58اؼ: ]األعر َّخن حن  جن

التي مارسكىا في حؽ اهلل كحؽ البشر مف أنبياء كمف  ،أخبلقيـ فقد جاء في القرآف الكريـ
إف عمى ارتكاب المحرمات كانتياؾ المقدسات،  تنـ عف مدل جرأتيـاألخبلؽ  كىذه ،عايشيـ

يكد االحتكاؾ بيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالمسمميف كبيف الييكد في المدينة بحكـ كجكد الي
ؿ لنا اهلل جؿ كعبل في كتابو الكريـ أخبلقيـ ، ـبيا كشؼ كثيران مف أخبلقيـ كسماتي كقد فصَّ

الظاىرة كالخفية، كمقاصدىـ في األعماؿ كاألقكاؿ، فيستطيع الناظر في القرآف أف يدرؾ حقيقة 
 الييكد حؽ اإلدراؾ، كيفيـ نفسياتيـ كما جبمكا عميو مف فساد كانحراؼ عف الخمؽ القكيـ

 كالصراط المستقيـ.
 ومما وصف اهلل بو الييود:

 .أواًل: الكذب

اد الطكية الكذب مف أقبح الصفات التي يتصؼ بيا بعض الناس كعنكاف الخسة كالدناءة، كفس
كقد تعٌمقت ىذه الخصمة في الييكد كباءكا بأدنى مراتبيا، كأبعدىا ، كىك المطية لكؿ انحراؼ
 جخ مح جح مج ُّ قاؿ جؿ كعبل: ، الذم ال يخفى عميو خافية عز كجؿ فسادان كىك الكذب عمى اهلل

                                                           

 (.144صركة الكجكد بيف القرآف كالتممكد، )معانظر: فتح اهلل،  (1)
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  جفمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حسجس مخ
 [.50]النساء: َّ حق مف خف حف

ف زككا أنفسيـ بزعميـ أنيـ عمى شيء، كأف الثكاب ليـ كحدىـ-كأما ىؤالء فيـ  فإنيـ  -كا 
بظمـ مف اهلل ليـ، كذبة في ذلؾ، ليس ليـ مف خصاؿ الزاكيف نصيب، بسبب ظمميـ ككفرىـ ال 

كليذا قاؿ: } كىال ييٍظمىميكفى فىًتيبل { كىذا لتحقيؽ العمكـ أم: ال يظممكف شيئا كال مقدار الفتيؿ الذم 
 في شؽ النكاة أك الذم يفتؿ مف كسخ اليد كغيرىا.

مىى المًَّو اٍلكىًذبى { أم: بتزكيتيـ أنفسيـ، أل كفى عى ذا مف ف ىقاؿ تعالى: } اٍنظيٍر كىٍيؼى يىٍفتىري
 ألف مضمكف تزكيتيـ ألنفسيـ اإلخبار بأف اهلل جعؿ ما ىـ عميو حقان  ،أعظـ االفتراء عمى اهلل

 كىذا أعظـ الكذب كقمب الحقائؽ بجعؿ الحؽ باطبلن  ،كما عميو المؤمنكف المسممكف باطبلن 
كىفىى ًبًو ًإٍثمنا ميًبيننا { أم: ظاىران  ،ان كالباطؿ حق لمعقكبة البميغة كالعذاب  مكجبان  بينان  كليذا قاؿ: } كى

 (1)األليـ.

كما سٌجؿ القرآف عمييـ مكقفان آخر كىك ال يقؿ عف ىذا المكقؼ قباحة كىك تكذيبيـ 
 الصادقيف كىـ الرسؿ ككصميـ ليـ بالكذب.

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُّ قاؿ تعالى: 
 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زترت يب
 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق
كمف كذب عمى اهلل ككذب عمى الرسؿ فالكذب عمى الناس مف أىكف ، [184ؿ عمراف:]آ َّ من

 حل  جل مك لك خك حك جك ُّ قكلو تعالى عنيـ:  ،كمما سجؿ مف كذبيـ، األعماؿ لديو
 هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل
 [.51]النساء:َّجه

 ثانيًا: الحسد:

دكف الناس ال كىك مف صفات الييكد فيـ يحس ر،سد ىك تمني زكاؿ النعمة عف الغيالح
 لشيء إال كراىة أف يؤتى اهلل مف فضمو أحدان غيرىـ.

                                                           

 .(182ص)تفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف،  : السعدم،انظر (1)
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 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ُّ كفي كصفيـ بيذا يقكؿ جؿ كعبل: 

  [.54]النساء:َُّّ

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق  ُّكقاؿ تعالى: 

  [.109]البقرة:َّزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

أييا المؤمنكف عف قاؿ الطبرم: "تمنت جماعة مف الييكد كالنصارل لك يصدكنكـ 
اإلسبلـ، كيردكنكـ عنو إلى ما ىـ عميو مف الكفر فييمككنكـ بذلؾ، ألف اإلضبلؿ ىك 

، كقاؿ ابف عطية: "إعبلـ بأف سكء فعميـ عائد عمييـ، كأنيـ ببعدىـ عف اإلسبلـ ىـ (1)اإلىبلؾ"
ف الديف، كيمنعكف " ، قاؿ أبك السعكد: "كانػكا يفتنػكف المؤمنيػف كيحتالػكف لصدىػـ ع(2)الضالكف

ليسػت في كتبيـ كال تقدمت البشارة بو  مف أراد الدخػكؿ فيػو بجيدىػـ، كيقكلػكف إف صفتػو 
 .(3)عندىـ"

 جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مس خس حس ُّ وقال: 
 [120]آؿ عمراف: َّ جك مق حق مف خف  حفجف مغ

دييـ، ىذه اآليات تتحدث عف نكع جديد مف جرائـ الييكد، لو عبلقة بالبعد النفسي ل
خصكصان إنيػـ كانػكا يعممػكف عمـ اليقيف، أف المؤمنيف عمى حؽ، كىـ عمى باطؿ، ألنيـ كانكا 
يستفتحكف عمييـ قبؿ البعثػة فييددكنيػـ بقدكـ النبي الجديد، عمى أمؿ أف يككف مف نسميـ، كلكػف 

الخير عندما بعث مف العػرب ثارت ثائرتيـ كىاجت نفكسيـ، ككرىكا مف أعماؽ قمكبيـ ذلؾ 
معتبريف أف العرب اعتػدكا عمييػـ، كسمبكىـ ميراث النبكة ، كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحد،  لكنيـ 
أحبكا مف أعماؽ قمكبيـ أٌلك قامكا بردىـ عف دينيػـ إلى الكفر ليككنكا سكاء فيو، بسبب الغيظ 

فيػذه  كالحنؽ الذم أصاب قمكبيـ، فأصبحكا مف شدة غيظيـ كحسدىـ يعضكف عمى أنامميـ،
 صكرة بشػعة قبيحػة يصكرىػا القرآف الكريـ كىك يكشؼ عف خفايا قمكب الييكد.

قاؿ الطبػرم: "فتأكيؿ الكبلـ ما يحب الكافركف مف أىؿ الكتاب كال المشركيف باهلل مف 
عبػدة األكثػاف أف ينزؿ عميكـ مف الخير الذم كاف عند اهلل ، منزلو عميكـ مما أكحاه إلى محمد 

                                                           

   (.3/36)ججامع البياف،  الطبرم،  (1)
 .(1/452ج)المحرر الكجيز،  (2) 
 .(1/391ج)إرشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد،  (3) 
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  نما أحب الييكد كأتباعيـ مف المشركيف ذلؾ حسدنا كبغينا عمى المؤمنيفمف آيا  .(1) تو، كا 

قاؿ الشككاني: "كىذه اآلية فييا أخبار لممسمميف بحرص الييكد عمى فتنتيـ كردىـ عف 
، قاؿ أبك فرج البغدادم: "كالحسد ىك تمني زكاؿ النعمة (2)اإلسبلـ كالتشكيؾ عمييـ في دينيـ"

ف لـ يصػر لمحاسػد مثميا، كتفارقػو الغبطػة فإنيا تمنى مثميا، مف غير حب عف المحسكد، كا  
 .(3)زكاليا عف المغبكط

 ثالثًا: حب الدنيا:

إف حب الدنيا كما كرد في بعض اآلثار " رأس كؿ خطيئة " كالييكد حازكا مف ىذه 
يـ الدنيا، كأضمكا الخصمة النصيب األكفى، فكذبكا عمى اهلل لحبيـ الدنيا، كجبنكا عف القتاؿ لحب

الناس عف ديف اهلل حبان في الدنيا، كخانكا العيد كالميثاؽ حبان في الدنيا كتمسكان بنعيميا الزائؿ، 
 أخذكا بالسحر كترككا الكحي حبان في الدنيا.

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّ  كفي ىذا يقكؿ اهلل تعالى عنيـ:
 [.79]البقرة:َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

كف الربا كيأكمكف أمكاؿ الناس بالباطؿ إلى غير ذلؾ مف كحبيـ لمدنيا جعميـ يأكم
 جرائميـ كتحايميـ عمى األكامر كالنكاىي، حرصان منيـ عمى متاع الدنيا الزائؿ.

 رابعًا: البخل:

مع أف الييكد أىؿ الماؿ إاٌل أنيـ بخبلء بو، كىذا دليؿ عمى أنيـ يعبدكف الماؿ كلـ يجمعكه 
نما حبان فيو ف ضافة إلى البخؿ بو فيـ يأمركف الناس بالبخؿ.لينفقكا منو، كا   قط، كا 

 مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ُّ قاؿ اهلل تعالى: 

.[37]النساء:َّ مظ حط مض خض حضجض  

 خامسًا: الخيانة:

الخيانة مف طبائع الييكد المبلزمة ليـ، كالخيانة تككف في كؿ ما يؤتمف عميو اإلنساف مف 
 كد أمانتيـ في األمكاؿ.ماؿ كعرض كديف كعيد كغير ذلؾ، كقد خاف اليي

                                                           

  (1/520ج)جامع البياف، الطبرم،  (1)
 .(174 / 1ج)فتح القدير  الشككاني، (2)
 (.114 -113 1ج)زاد المسير،  ( 3)
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 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من  ُّ قاؿ تعالى: 

  [.75]آؿ عمراف:َّ جت هب مب خب  حب جب هئ

 أما الديف فقد بدَّلكه كغيَّركه، كأما العيكد كالمكاثيؽ فقد نقضكىا سكاء مع اهلل أك مع غيره.

ىك كصؼ ك  ،[13]المائدة:  َّ مخ جخ مح جح مج حج  ُّ ليذا كصفيـ اهلل بالخيانة فقاؿ: 
 متحقؽ فييـ إلى ىذا الزمف كما بعده.

 سادسًا: اإلفساد في األرض:

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ  قاؿ اهلل تعالى:
 [.4]اإلسراء:َّ ىف

   
كالكاقع أف الفساد كاإلفساد ال يصدر إالَّ عف نفكس أغرقت في الشر كحقدت عمى الغير حتى 

 إلى اإلفساد. ساءىا صبلح الغير كاستقامة أمره فيدفعيا ذلؾ
كىذا كصؼ مف أبرز صفات الييكد في الحاضر كالماضي، كال تجد في الغالب في ىذا الكقت 

 ((1)) .كما قبمو نحمة فاسدة أك مذىبان منحرفان إال كلمييكد فيو اليد الطكلى
 ىذه بعض األخبلؽ التي ذكرىا القرآف الكريـ عف الييكد تبيينان كتحذيران لمف كاف لو قمب أك ألقى

 .السمع كىك شييد
 
 
 
 
 
 

                                                           

 إسرائيؿ بنك (، انظر: محمد،254- 193ص ص ) ،الشخصية الييكدية مف خبلؿ القرافانظر: الخالدم،  (1)
 .(271 -264ص ص )في القراف الكريـ، 
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 المبحث الثاني
 من خالل التممود  موقف الييود من الشعوب واألمم األخرى

 من خالل التممود المطمب األول: موقف الييود من المسيح عميو السالم والمسيحيين

 عميو السالم أواًل: موقفيم من السيد المسيح

الييكد، كمع الخبلؼ بيف ىذه  عانى السيد المسيح عميو السبلـ أشد العناء مف طكائؼ
فإنيـ جميعان اتفقكا عمى محاربة دعكة المسيح عميو  قيكف(،ك الطكائؼ)الكينة كالفريسيكف كالصد

السبلـ، كالكقكؼ مكقؼ ىجـك كصراع، كلذلؾ ىاجميـ السيد المسيح عميو السبلـ عدة مرات، 
  (1)كأبرز انحبلؿ أخبلقيـ كبعدىـ عف جادة الصكاب.

كضح عداء الييكدية لمسيد المسيح عميو السبلـ ماكرد في في انجيؿ يكحنا:" لعؿ أدؿ ما ي
  . أف المسيح كاف يتفادل في البداية الذىاب إلى الييكد، ألف الييكد كانك يطمبكف قتمو"

السيد المسيح عميو السبلـ منذ مكلده كأطمقكا عميو مسميات ال تدؿ  كالتممكد تناكؿ قضية
ن  :(2)كمنيا ما دلت عمى صفات إنساف مجرد مف الخمؽعمى صفات نبي مرسؿ، كا 

ذاؾ الرجؿ كيراد بيا أنو المعركؼ مف قبؿ الجميع، كالراجؿ المعيف، كعمى سبيؿ التحقير 
 كاإلزدراء يدعى " نجار بف نجار" ككذلؾ ابف الحطاب، كالرجؿ الذم شنؽ.

احر ابف الساحرة، عنو جاء السكعندما عرض دعكتو عمييـ استقبمو ناس مف الييكد كقالكا 
 (3)عؿ ابف الفاعمة كقذفكه كأمو.اال

كاتخذكا مكاقؼ حادة اتجاه السيد المسيح عميو السبلـ دؿ عمى العداء الكاضح، منيا ماقاؿ 
، كأيضان (4) بو الرابي مكسى بف ميمكف حيث إنو كمما ذكر اسـ يسكع :" أىمؾ اهلل اإلسـ الشرير"

عف طبيعة الييكد كمكقفيـ مف السيد المسيح عميو السبلـ  قاؿ بو نيكديفات عندما تحدث ىذا ما
فكصفيـ بقكلو:" كؿ ما أتى بو المسيح بكحي مف الرب ال يعني شيئان عند الييكد، لقد أضناني 
البحث الطكيؿ عبثان في كتب الييكد عف عبارة تعكس شيئان مف شعكر إنساني نبيؿ نحك المسيح 

                                                           

 .(35ص)المسيحية ،  : شمبي،انظر (1)
 .(56ص)مكد تعاليـ الحاخاميف السرية، فضح التم : الفاتح،انظر (2)
 .(55ص) ،فضح التممكدانظر: الفاتح،  (3)
 .(29ص) الديانة  الييكدية كالتاريخ الييكدم، : شاحاؾ،انظر (4)
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عف احتراـ المسيح أكف أتكقع اطبلقان أف أجد شيئان  ذلؾ لـ... ، كأنا أعترؼ أنني قبؿ أف أفعؿ 
بيف ىذه الكتب، لكني عرفت أف الييكدم الذم ينتابو ىذا الشعكر النبيؿ يفقد ييكديتو فكران، 

 (1)كيغدكا غير ييكدم البتة ...

كيذكر انجيؿ متى:" كاف المسيح منذ البداية مكضع ازدراء الييكدم ككراىيتو، ىذه حقيقة 
قبؿ جدالن لكف الييكد يتعمدكف عادة التخفيؼ مف غمكائيا كاظيارىا بأقؿ قدر ممكف عمى ال ت

المؤل..، ىذه الكراىية ىي كاحدة مف األسس كالتعاليـ التي تقكـ عمييا القكمية الييكدية كديانتيا.. 
كىما أقرب إلى الجنكف حتى إنو حظر عمى كؿ  ،فمع ظيكر الييكدية عـ الييكد غضب كحقد

م بالغ استعماؿ اسـ المسيح في كتاباتو أك كبلمو، كحينما يريدكف اإلشارة إليو أك ييكد
يضطركف إلى ذكره، فإف مف بيف النعكت كالصفات التي انكفئ الييكد عمى استخداميا كتداكليا 

 (2)سران فيما بينيـ : ىجيف، ابف حراـ، كالمصمكب.."

 لييود، ىما:لقد كانت دعوة المسيح تحارب اتجاىين تأصال عند ا

ىماليـ الناحية الركحية فييـ.  -1  شغميـ بالمادة كا 
دعاء أحبارىـ أنيـ الصمة بيف اهلل كالناس، كبدكنيـ التتـ  -2 إدعاؤىـ أنيـ شعب مختار، كا 

 3))الصمة بيف الخالؽ كالمخمكؽ.

كبسبب ىذا المكقؼ تعرض نبي اهلل عيسى عميو السبلـ إلى عداء بني اسرائيؿ، كسخطيـ 
و إال قميؿ منيـ، فقد انتظركه مسيحان يبسط سمطاف بني اسرائيؿ عمى العالـ أجمع كلـ يؤمف ب

كعندما رأكا أف بعض الضعفاء اتبعكه، خافكا أف تنتشر مبادؤه فأغركا بو  ،كلكف خابت آماليـ فيو
كلـ يككنكا عمى استعداد لمدخكؿ في الخبلفات  ،الحاكـ الركماني، كلكف الركمانييف كانكا كثنييف

ينية بيف الييكد، كلـ تكف دعكة المسيح عميو السبلـ التي أعمنيا إال إصبلحان خمقيان كدينيان، كلـ الد
 (4)بعيد. تمس الحككمة مف قريب أك

 كمف مكاقؼ الييكد التي عانى السيد المسيح عميو السبلـ منيا:

                                                           

 ـ في مجمس العمـك البريطاني.1858آذار  22منقكؿ عف خطابو الذم ألقاه يـك  (1)
 (.33ػ 23: 23انجيؿ متى، ) (2)
 .(53ص)سيحية،  الم : شمبي،انظر (3)
 . 54ص المصدر السابؽ، (4)
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غير شرعي حممت بو أمو كىي في فترة الحيض، حيث كرد في  ابف زنا بأنو اتيامو -1
تممكد:" إف يسكع الناصرم مكجكد في لجات الجحيـ، بيف القار كالنار كقد أتت بو أمو ال

  (1)مف العسكرم باندرا عف طريؽ الخطيئة".
بأنو مضمؿ كمشعكذ كمخبكؿ كمدفكف في جينـ، حيث كرد  ،صؼ الييكد السيد  المسيحك  -2

حمير في تممكدىـ:" يسكع مات كبييمة كدفف كككمة قذر، حيث تطرح الكبلب كال
  (2)النافقة".

كصؼ الييكد تعاليـ السيد المسيح بأنيا كذب كىرطقة كمستحيمة اإلدراؾ، حيث كرد في  -3
تممكدىـ:" الناصرم ىك الذم يتبع تعاليـ كاذبة يبتدعيا رجؿ يدعك إلى العبادة في اليـك 

 (3)األكؿ التالي لمسبت".

كاجييـ السيد سيح عميو السبلـ، مف تمؾ النظرة كالمعاداة التي شنيا الييكد عمى السيد الم
 المسيح 

 كفيما يمي مقتبسات مف كبلـ السيد المسيح عميو السبلـ عف الييكد:ذبكف، كقاؿ بأنيـ أشرار كا

" قالكا عميكـ كؿ كممة شريرة مف أجمي كاذبيف فافرحكا كتيممكا ألف أجركـ عظيـ  في  -1
 (4)مف قبؿ". السمكات فإنيـ ىكذا طردكا األنبياء

ا مف األنبياء الكذبة الذيف يأتكنكـ بثياب الحمبلف كلكنيـ مف داخؿ ذئاب "احترزك  -2
  (5)خاطفة".

" ياأكالد األفاعي كيؼ تقدركف أف تتكممكا بالصالحات كأنتـ أشرار... جيؿ)شرير( كفاسؽ،  -3
 (6)أنتـ أييا الكذبة كالفريسيكف".

ت السمكات قداـ الناس فبل " كيؿ لكـ أييا الكتبة كالفريسيكف المراءكف، ألنكـ تغمقكف ممكك  -4
تدخمكف أنتـ كال تدعكف الداخميف يدخمكف، كيؿ لكـ أييا الكتبة كالفريسيكف المراءكف ألنكـ 

                                                           

 .(43ص)دماء عمى صفحات التكراة كالتممكد،  انظر: الحبيصي، (1)
 .(72ص)فضح التممكد،  انظر: الفاتح،  (2)
 .(76ص)، نظر : الفاتح، فضح التممكدا (3)
 (. 12 -11: 5) انجيؿ متى، (4)
 (.15: 7) ،انجيؿ متى (5)
 (.38 -34: 12) ،نجيؿ متىا (6)
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تأكمكف بيكت األرامؿ، كلعمة تطيمكف صمكاتكـ، لذلؾ تأخذكف دينكنة أعظـ، أييا الحيات 
 نقض مكقؼ الييكد اتجاه السيد المسيح عميو السبلـ (1)أكالد األفاعي.."

ال يخفى عمى ذم المب أف القرآف الكريـ تحدث عف السيد المسيح عميو السبلـ، كفصؿ 
في اآليات، كجعؿ الحجة دليميا دامغان يصعب اجتيازه، كبيف اصطفاء اهلل تبارؾ كتعالى لو 
ليككف نبيان مف أنبيائو، كمف أكلي العـز مف الرسؿ، ككضح المكقؼ الصحيح كالذم يجب أف 

كما فعمت النصارل كأليتو، كال تفريط كما فعمت الييكد  إفراطلسبلـ، فبل يتخذ منو عميو ا
باتياميـ لو بأبشع االتيامات المشينة، كآيات الذكر الحكيـ تحدثت عف المكقؼ العدائي تجاه 

 السيد المسيح مف قبؿ الييكد كيتضح ذلؾ كما يمي:

يث إنو عميو السبلـ كلد مف لنبكتو، ح (2)إرىاصامكقؼ الييكد منو منذ كالدتو كالتي كانت  -1
غير أب، فاتيمت السيدة مريـ بفعؿ الفاحشة، كقد دافع القرآف الكريـ عنيا كعف ابنيا، 

كريمات حيث قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى في حقيا كحؽ  بيناتكبينت حقيقتيا الناصعة بآيات 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي ُّ :(3)ابنيا
  يت ىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  .]30-27مريـ: [َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

عندما دعاىـ السيد المسيح عميو السبلـ إلى عبادة اهلل الكاحد األحد شأف جميع األنبياء مف  -2
، (4)لدف آدـ إلى محمد عميو الصبلة كالسبلـ أنكركا عميو ذلؾ بؿ كذبكه كاتيمكه بأنو ساحر

 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّ قاؿ تعالى: 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ، ]110المائدة: [َّ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 ٰر ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم
  .]6الصؼ: [َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

نص القرآف الكريـ عمى أف الييكد ال يكفييـ تكذيب األنبياء، بؿ إنيـ فريقان كذبكا كفريقان  -3
قاد إخكانيـ النصارل يقتمكف، كمف ضمف الذم قد تكرطكا بدمائيـ عمى حسب اعتقادىـ كاعت

                                                           

 (.43: 33ـ انجُل متً، ) (1)

 اإلرىاص: ىك أمر خارؽ لمعادة يظير لمنبي قبؿ ادعائو النبكة تمييدان لنبكتو. (2)
 (.5/228انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، )ج (3)
 (.3/223ػ انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، )ج  (4)
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 القرآف:ي المسيح عميو السبلـ، كقد نجاه اهلل سبحانو كتعالى مف عبثيـ كما ىك ثابت ف
 رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ 
 يل ىل مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت
  .]158-157النساء: [َّ  ىن نن من زن رنمم ام

ى مكانو لمقبض عميو، كمطالبتيـ بقتمو صمبان كما كككنيـ قامكا بالكشاية إلرشاد الركماف إل
 (1)ىك ثابت عندىـ فيذا دليؿ عمى حقدىـ كطبعيـ.

الييكد كانكا ال يتناىكف عف منكر فعمكه، بمعنى أنو إذا فعؿ فريؽ منيـ المنكر كىك مانيى  -4
تخذكف اهلل عنو، ال يقاتمو كال ينياه الفريؽ اآلخر عمى ترؾ ذلؾ المنكر، ككذلؾ كاف الييكد ي

الذيف كفركا أكلياء مف دكف المؤمنيف، لذلؾ لعنيـ اهلل عمى لساف أنبيائو داكد كعيسى 
 ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّ  عمييما السبلـ، قاؿ تعالى:

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خنحن جن  يم
  .]79-78المائدة: [َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي

عميو السبلـ فقد كاف ككجو الداللة مف اآليات اتضاح مكقؼ الييكد مف السيد المسيح   
مكقفان قبيحان كمشينان كىك مخالفتيـ كعصيانيـ ألكامر اهلل تبارؾ كتعالى التي بعث بيا السيد 

 (2)المسيح عميو السبلـ، لذلؾ كجبت عمييـ المعنة كالطرد مف رحمة اهلل عمى لساف داكد كعيسى.

اهلل عيسى عميو السبلـ يتضح مما سبؽ أف الييكد حاكلكا قدر المستطاع النيؿ مف نبي      
سكاء عمى الصعيد الشخصي، أـ عمى صعيد أمو البتكؿ مريـ عمييا السبلـ باتياميا بمباشرة 
الزنا كما فعمت ذلؾ، كقد أبطؿ اهلل تبارؾ كتعالى قكليـ، كرد كيدىـ إلى نحرىـ، فالنبي الكريـ 

ت أمر ربيا كيعمـ عيسى عميو السبلـ أدل رسالة ربو عمى النحك الذم كمؼ بو، كأمو أطاع
المسممكف جميعان فضميا كابنيا، كقد برأىا اهلل ككرميا بطيارتيا كعفتيا، كجعميا تحمؿ شرؼ أـ 
النبي الكريـ عيسى عميو السبلـ، بؿ كأمر نبيو الكريـ ببر أمو عمييما السبلـ، كالييكد ىـ قـك 

لديف كالعز بذؿ النفس سكء يتبعكف أىكاءىـ كما تشتيي األنفس، فبئس ما استبدلكا بو خير ا
 كاليكل.

                                                           

 (.452/ 2انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، )ج (1)
 (.3/160انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، )ج (2)
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  ثانيًا: موقفيم من المسيحيين

، جاء في (1)عمى تصنيؼ المسيحييف ضمف الكثنييف لـ يختمؼ جميكر عمماء التممكد
التممكد: المسيحيكف مف عابدم األصناـ، غير أنو جائز أف يتعامؿ اإلنساف معيـ في أكؿ يـك 

 (2)مف األسبكع الذم ىك يـك عيد عندىـ.

حيث جاء فيو:" إذا صمى ييكدم كتقابؿ في  (3)ؽ الييكد عمى النصارل لفظة أكيـكيطم
ككاف الييكدم كصؿ لمنقطة الكاجب اإلنحناء فييا لمصبلة  ،ن طريقو مع أكيـ يحمؿ صميبا

 (4)فعميو أف ال يعمؿ ذلؾ كلك كاف قصده مكجيان هلل".
 :(5)ةومن النصوص التممودية التي دلت عمى معاداة الييود لممسيحي

 " ال تنقذكا حياة المسيحييف خشية عقاب المكت". -1
 " إبادة المسيحييف تضحية ضركرية". -2
 " يجب عمى الييكدم السعي الدائـ لغش المسيحييف". -3
 " مف يفعؿ خيران لمسيحييف فمف يقكـ مف قبره قط". -4
بو " يسمح لمييكدم أف يكذب كيشيد زكران اليقاع المسيحي، فاسـ الرب ال يدنس كال يجدؼ  -5

  حيف نكذب عمى المسيحييف".

، كمف الكاضح بأف اإلضطيادات ان تجاه المسيحيةإف الييكدية مشبعة بكراىية عميقة جد
فيذكر فريدريؾ كيمييمـ نيتزشي في قكلو:" إف أفضؿ  لمييكد فاقمت حدة ىذا المكقؼ، المسيحية

اضطيادىـ، ىي  حيمة يمكف أف يمجأ إلييا الييكد الستدرار الشفقة كالعطؼ كنشر مبلحـ
استعداء المسيحية عمييـ، فالحقيقة أف معاناة الييكد لبلضطياد سبقت ظيكر المسيحية بزمف 

 (6)كلـ تكف قط محصكرة في ببلد معينة". ،طكيؿ

كعمى الييكدم تجنب المسحييف، كقد عمؿ حاخامات الييكد أسباب تجنب الييكد 
 لممسيحييف ألربعة أسباب كىي:

                                                           

 .(105ص)عقائد الييكد بحسب التممكد،انظر، ركىمنج،  (1)
 .(183ص) الديانة الييكدية،انظر: حسف،  (2)
 األكيـ الذم يحمؿ الصميب. (3)
 .(182ص) الديانة الييكدية،انظر: عيد،  (4)
 .(168 -167-166)الييكد،   : الفاتح،انظر (5)
 .(29ص)الييكد،  ،الفاتح  (6)
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 ألنيـ نجسكف. -1
 كثنيكف.ألنيـ  -2
 ألنيـ ال يستحقكف المشاركة في الطريقة الييكدية لمحياة. -3
 ألنيـ قتمة عامدا متعمدان. -4

كمف ىنا ال يجكز المثكؿ أماـ أحد قضاة المسيحييف، حيث كرد في تممكدىـ:" ال يجكز 
لمييكدم أف يرفع دعكاه أماـ قضاة آككـ حتى كلك كاف قد فصؿ القانكف الييكدم في ىذه 

بؿ حتى كلك كافؽ كبل الطرفيف المتنازعيف عمى تحمؿ نتائج مثؿ ىذه األحكاـ المسألة مف ق
ال يككف  النصراني مف األمكر المأمكر بيا، كأف العيد مع فمف ىنا قتؿ النصراني (1)القضائية".

رؤساء ـز الييكدم الكفاء بو، كأنو مف الكاجب أف يمعف الييكدم ثبلث مرات عيدان صحيحان يم
 (2)ي كجميع الممكؾ الذيف يتظاىركف بالعداكة لبني اسرائيؿ.المذىب النصران

 ،التممكد كرد فيحيث  اح التممكد العداء المباشر لممسيحييف،كيبلحظ مف خبلؿ كبلـ شر 
، الذيف يتبعكف أضاليؿ يسكع معددكف (3)أنو ال فرؽ بيف المسيحي كباقي الكثنييف ألف الناصرييف

أف يعتبركا النصارل حيكانات غير  كعمى الييكدمعاممتيـ،  كيجب أف يعاممكا ،مف باقي الكثنييف
 ممكىـ معاممة الحيكانات الدنيئة.كيعا ،عاقمة

 وىذا الموقف السمبي العميق يقوم عمى عنصريين أساسيين ىما:

الخبيثة ضده إال أف المكضع ىنا ليس الحقائؽ  كاالفتراءاتكراىية السيد المسيح  العنصر األول:
 (  4).التممكد كاألدب التممكدمرية في لمسيح، بؿ التقارير غير الدقيقة، كحتى المفتالفعمية لمسيد ا

حيث نتج ىذا المكقؼ عف قكؿ التممكد عف نبي اهلل عيسى عميو السبلـ:" إف المسيح كاف 
تباعومجنكنان، ككافر ال يعرؼ اهلل كمف ىنا كانت تعاليمو كفران   (5)كفر". كا 

يـ الحاخامي، كألسباب الىكتية يكمف في معظميا الجيؿ، يصؼ ىك أف التعم العنصر الثاني:
الديانة المسيحية أنيا ديانة عبادة أصناـ، كىذا األمر يستند إلى التفسير الييكدم لممعتقدات 

 (6)المسيحية حكؿ الثالكث كالتجسيد.
                                                           

 .(53ص)، األجنبية )عفكدا زارا( العبادات ترجمة باب اآلخر في التممكد، ، انظر: حسف (1)
 .(171ص)العقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانية،  انظر: صالح،  (2)
 الناصرييف: سكاف مدينة الناصرة بفمسطيف. (3)
 .(160ص)كدية كتاريخ الييكد، الديانة الييانظر: شاحاؾ،  (4)
 .(170ص)، ةالعقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانيانظر: صالح،  (5)
 .(160ص)الديانة الييكدية كتاريخ الييكد،  انظر: شاحاؾ:  (6)
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 ثالثًا: موقف الييود من األناجيل

، فالتممكد كاالزدراءلدرجة التكذيب  األناجيؿ تتسـ بالعداء كاليجكمية عقيدة الييكد في
شر، فيقكؿ التممكد يصؼ األناجيؿ بأنيا كذب كزكر كدجؿ كشعكذة، كفييا اليبلؾ كالخطيئة كال

 (1)اإلنجيؿ:" كتاب مممكء باإلثـ". عندما تكمـ عف

كلدييـ األناجيؿ ممقكتة عمى حد سكاء كال يسمح باالقتباس منيا ، ناىيؾ عف تعميميا 
 (2)رس الييكدية العصرية.حتى في المدا

ف تب بيت اليبلؾ، إف جميع التممكدييف متفقيكيسمي التممكد األناجيؿ كتب ىرطقة، كك
عمى أنو يجب إتبلؼ كتب المسحييف، كرد في التممكد:" يجب عدـ إنقاذ مسردات الكممات 

ار يـك إذا لحقت بيا الن االحتراؽككتب اليرطقة مف  ،العسيرة مع شركح ليا الممحقة بكتبنا
  (3)السبت".

 رابعًا: موقف الييود من الكنائس المسيحية

كأطمقكا عمييا بيت الباطؿ  ئة معيبة،عادل الييكد الكنائس الييكدية ككصفيا بأكصاؼ بذي
" ليكف معمكمان لديؾ أنو فيقكؿ التممكد عنيا: ،كبيت ضحؾ الشيطاف ،كبيت الكثنية ،كالحماقة

 (4)بر مدينة مسيحية قائـ بيا بيت باطؿ".فكؽ الشؾ تحريـ القانكف المركر ع

ف الكاعظيف فييا أشبو بالكبلب النابحة، " إ ف الكنائس النصرانية ىي بمقاـ القاذكرات، كا 
ف كؿ مراسيـ عبادتيـ مظير مف مظاىر عبادة األكثاف"  (5).كا 

نو مف الجدير ذكره أنو ليس فقط محرمان دخكؿ الكنائس عمى الييكد بؿ حراـ عميو  كا 
قتراب منيا إال تحت ظركؼ معينة، يقكؿ التممكد:" محـر الكقكؼ في ظؿ بيت كثني، سكاء اال

 (6)مف الداخؿ أك الخارج إال تحت ظركؼ معينة".

                                                           

 .(61ص)التممكد تاريخو كتعاليمو،انظر: خاف،  (1)
 .(160ص)الديانة الييكدية كتاريخ الييكد،  انظر: شاحاؾ، (2)
 .(105ص)فضح التممكد،  انظر: بريانتس، (3)
 .92ص ،المصدر السابؽنظر: ا (4)
 .(171ص)العقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانية،انظر: صالح،  (5)
 .(101ص)فضح التممكد، انظر: بريانتس،  (6)
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 كيعتبرأك اإلعجاب بيا،  ء إلى المكسيقى الكنائسيةكذلؾ محـر عمى الييكدم اإلصغا
ؿ ىؤالء الييكد الذيف يعبدكف لفائؼ المسيحية كافة أكثانان، حتى مف قب الييكد الرمكز كالتماثيؿ 

  (1)المخطكطات القديمة كالحجارة كالمتاع الشخصي لمرجاؿ المقدسيف.

حيث كرد في التممكد :" حراـ اإلنصات إلى مكسيقى ديانة الكثني، كالنظر إلى تماثيؿ 
 (2)أكثانيـ".

 المطمب الثاني: موقف الييود من الوثنيين 
ية قديمان، حيث أخذكا عف الكثنييف التي سكنكا ببلدىـ جؿ عاداتيـ لقد تأثر الييكد باألمـ الكثن

يركنو مف اآلخر ميما كاف األمر  كعبادتيـ كعقائدىـ، فيـ أسرع ما يككف في التشكؿ كتمبس ما
منافيان لمديف كاألخبلؽ، كلكنيـ دأبكا عمى ىذه الشاكمة منذ أف بزغت رسالة نبي اهلل مكسى حيث 

نسكا  عد أف أنجاىـ اهلل مف مكت محقؽ كىبلؾ محتـ، لكنيـ سرعاف ماسجؿ القرآف مقكلتيـ ب
شيد القرآف  إنو قدفضؿ اهلل عمييـ كرحمتو، كدار في خمدىـ كيفية التأثر بعقائد اآلخريف حيث 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  قاؿ تعالى الكريـ عمييـ بيذا
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين ىن من خن حنجن يم
 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب
، ككأنيـ نسكا [141-138 ]البقرة:  َّ مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث

 حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّ اإللو الذم أنجاىـ مف عذاب أىؿ مصر ليـ 
 حص مس خسحس  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت
 خت حت جت هب  مب خب حب جب ُّ  ،[148]األعراؼ:َّ خص
 جف  مغ جغمع جع مظ حط مض ُّ  ،[92]البقرة:َّ مث هت مت

  مج حج ُّ  ،[.93]البقرة: َّ جك مق حق مف خف حف

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح

                                                           

 .(160ص)الديانة الييكدية كتاريخ الييكد،   انظر: شاحاؾ، (1)
 .(102ص)، فضح التممكد انظر: بريانتس، (2)
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لك أنيـ عقمكا ، [31]التكبة: َّ حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مضخض حض
معنى األلكىية لما كاف ىذا حاليـ الذم يكشؼ عف طبيعتيـ المادية، التي ال تؤمف إال بما 

(1)ترل.
 

آثركا الحياة ديكف، ىـ قكـ ما اإذف ليس مف الميـ عند الييكد رضى اهلل كطاعتو بقدر م
 الدنيكم المادم الذم ال يؤمف إال بما ىك مادم محسكس، جعمكا ـكبطبعي ،خرةالدنيا عمى اآل

 أنفسيـ ييككف إلى ىاكية الضبلؿ كالفسؽ كالكفر كالمجكف.

إف طقكس العبادة الييكدية لـ تثبت عمى حاؿ معينة بؿ تطكرت إلى جنب تطكر العقائد، 
د قبميـ كانكا يدرككف كجكد قكة عظمى فكؽ ما تتصكره عقكليـ، كقد شارؾ الييك  فاألقكاـ مف

آلية ىذه األقكاـ ك بمجمكعة آلية، فنظركا إلى أف باإللو الكاحد، أىؤالء األقكاـ في االعتقاد 
يكه، مما دفعيـ ذلؾ إلى الجنكح فعبدكا ية مثمما أعطكه إللييـ كمعبكدىـ يتحمؿ مف القدس

      (2)نات.أصنامان كحيكا

أف الييكد كالييكدية تأثرت بمعتقدات كطقكس أمـ مختمفة كساىمت أجياؿ عديدة  مما سبؽ يتبيف
  (3).في تطكير كتككيف فكر كشريعة كطقكس ىذه الديانة

كمف أكثر الديانات الكثنية تأثيران في الييكدية كانت الديانة الكنعانية، كتأثيرىا ىذا كاضح "
ىـ المقدسة، كفي طقكس عبادتيـ، كأبرز ىذا التأثير كاف في المزامير كبشكؿ كبير في أسفار 

تأثر عقيدة الييكد بآلية األقكاـ كاألمـ األخرل مف خبلؿ نظرة الييكد  كيتبيف، كاألشعار كالتراتيؿ
إلى الذات اإلليية، كمف خبلؿ خمعيـ عمى اهلل سائر صفات اإلنساف "فيك يأكؿ كيشرب كيتعب 

  (4)."منافسيو كىك يصارع كيدفف المكتى كيتمشى في الجنة كيستريح كيغار مف

كذلؾ فإف ىذا اإللو ليس معصكمان مف الخطأ، بؿ إف أشنع ما كقع فيو مف األخطاء ىك       
خمؽ اإلنساف، كلذلؾ تراه يندـ بعد فكات الفرصة عمى خمؽ آدـ كعمى ارتضائو أف يككف شاكؿ 

كبان متعطشان لمدماء، متقمب األطكار نزقان نكدان، إنو لـ ممكان، كتراه مف حيف إلى حيف شرىان غض
.يكف لؤلمـ القديمة إلو آدمي في كؿ شيء كإلو الييكد ىذا

(5)  

                                                           

 (.137ص) أثر التيارات المادية في التصكرات الدينية الييكدية  كالمسيحية،بيكمي، انظر:  (1)
 (.56ص) العبادات في األدياف السماكية،المكحى، انظر:  (2) 

 .(180ص)الييكدية ، رأفت، ( انظر: 3)
 . (6/15، )جالييكد كالييكدية كالمسيحيةانظر: عمي، ( 4)
 . (2/339، )جقصة الحضارةنت، ديكرا( انظر: 5)
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تأثر الييكد بغيرىـ كبعبادتيـ آللية األقكاـ ك بخصكص الييكد حكؿ ىذه القضية، ك       
كىي بقاء بابو  ،بظاىرة اآلخريف كيقكؿ الباحث حسف ظاظا : إف الفكر الديني لدل الييكد يتسـ

بحيث أصبح الييكدم اليكـ ال يشبو ما كاف عميو  ،كؿ ألكاف التطكرلمفتكحان عمى مصراعو 
الييكد أياـ داكد كسميماف عمييما السبلـ، فضبلن عف أكلئؾ األقكاـ الذيف عاشكا في البداكة تحت 

ـ فالنصكص تغيرت، الذم اتبع مكسى كىاركف عمييما السبل ،حكـ القضاة أك الرعيؿ األكؿ
كالظركؼ التاريخية كذلؾ كالعقائد كالطقكس أيضان بحيث يجد مؤرخ الفكر الييكدم نفسو أماـ 
عدة أدياف كمجتمعات مختمفة غريبة بعضيا عف بعض ال تتفؽ إال في االسـ كتدخؿ بسببو في 

  (1).ركاـ متكتؿ

}أنا الرب إليؾ الذم أخرجؾ مف كلقد حذرىـ الكتاب المقدس مف اتخاذ غير اهلل معبكدان :      
أرض مصر مف بيت العبكدية ال تكف لؾ آلية أخرل أمامي، ال تصنع لؾ تمثاالن منحكتان كال 
صكرة مما في السماء مف فكؽ، كما في األرض مف تحت، كما في الماء مف تحت، أال تسجد 

 (2).ليف كال تعبدىف، ألني أنا الرب إليؾ إلو غيكر{

  (3)."تصنعكا معي آلية فضة، كال تصنعكا لكـ آلية ذىبال "كمثميا:       

  كلكف عمى الرغـ مف ىذه التحذيرات إال أنيـ عبدكا آلية األمـ األخرل مف "األمكرييف      
  (4)،  "كاليبكسييف  كالحكييف  كالكنعانييف  كالفرزييف  كالحيثييف

يتمردكف عمى عبادة اهلل، كيعبدكف يقكؿ زكي شنكدة : "ظؿ الييكد طكاؿ عيكدىـ أك أغمبيا      
آلية الشعكب الكثنية المخالطة ليـ، أك المحيطة بو، أك المتعاممة معيـ، أك المسيطرة عمييـ، 

  كالحيثييف كاألمكرييف كاألرامييف كالبابمييف فعبدكا آلية المصرييف، كالكنعانييف كاآلشكرييف
،  كالعقركنييف كالفرزييف كاليبكسييف كالصيدكنييف  كالعمكنييف  كالمؤابيف  كاألدكمييف  كالفمسطينييف

الكبيرة  كما عبدكا آلية ككث كحكا كحماة كسفراديـ كبني سعير كغيرىـ مف األمـ كالشعكب
 . (5)"كالصغيرة، ثـ حيف خضعكا أخيران لميكناف كالركماف عبدكا أيضان آليتيـ

                                                           

  (. 152، )الفكر الديني اإلسرائيميظاظا، ( انظر: 1)
 . (1-20/5)( سفر الخركج: 2)
 .( 20/23)( سفر الخركج: 3)
 . 25-23/24( سفر الخركج : 4)
 . (8/483 ،)جمكسكعة تاريخ األقباط )الييكدية(انظر: شنكدة، ( 5)
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ك كبير آلية الكنعانييف، عبده ة األخرل التي عبدىا الييكد اإللو "بعؿ"، كىيكمف اآلل    
الييكد كاتخذكه مف دكف اهلل كأشرككا بو في بعض األحياف، كفي بعض األحياف كانكا يرتدكف 

 . (1)تمامان عف عبادة الرب كيعبدكف بعؿ لكحده، فكاف يحؿ محؿ "ييكه" رب إسرائيؿ

كؿ الشعب كابتدأ الشعب يزنكف مع بنات مؤاب فدعكف الشعب إلى ذبائح آليتيف فأ"    
(2)"كسجد آلليتيف، كتعمؽ إسرائيؿ ببعؿ فاغكر

 
 . 

غبلت فبل سر( ممؾ آشكر، كسار الممؾ آحاز لمقاء )ت"كعبد الييكد آلية األشكرييف:      
كرأل المذبح الذم في دمشؽ كأرسؿ األشكرييف : "كسار الممؾ آحاز مف دمشؽ، رأل المذبح 

كرش دمو ذبيحة السبلمة التي عمى  سكيبةصعد عميو كأكقد محرقتو كسكب فتقدـ إليو كأ
 .( 3)"المذبح

 اآللية التي عبدىا الييود:

كانت عبادة اإللو )تمكز( تتضمف طقكسان داعرة يزاكؿ فييا الرجاؿ كالنساء  اإللو تموز: .1
مرة كؿ سنة حزنان عمى مكتو في األسطكرة التي  ارة في ىيكمو، ككانت النسكة تبكيالدع

أكرشميـ  كؿ ذلؾ في عبادة "تمكز" داخؿ معبد. "ككاف الييكد يفعمكف (4)كانكا يتداكلكنيا عنو
 .(5)نفسو"

عبدكا اإللو )عشتركت( التي كانت تعبدىا أغمب الشعكب الكثنية مع  :عشتروتاإللو  .2
البابمييف، ككانكا يعتقدكف أنيا ممكة السماكات كآلية القمر، كأنيا زكجة اإللو )تمكز(، 

كسان داعرة، كقد أدخمت عبادتيا في بني إسرائيؿ في بداية عصر كعبادتيا كانت تتضمف طق
ـى، " .(6)االنقساـ كظمكا يعبدكنيا في كؿ مراحؿ تاريخيـ القديـ ًمي كىاٍلميٍرتىفىعىاتي الًَّتي قيبىالىةى أيكريشى

مىٍيمىافي مىًمؾي ًإٍسرىاًئيؿى  الًَّتي عىٍف يىًميفً  بىًؿ اٍليىبلىًؾ، الًَّتي بىنىاىىا سي اسىًة لً  جى عىٍشتيكرىثى رىجى
يديكًني يفى  ."الص 

(7) 

                                                           

 .(704ص،)ألدياف الكثنيةتأثر الييكدية با الزغبي،  ( انظر :1)
 .( 2-25/1)( سفر العدد : 2)
 . (13-16/10)( الممكؾ الثاني : 3)
 .  (1/219 ، )جقصة الحضارةديكرانت، ( انظر : 4)
 . (8/484)ج ، مكسكعة تاريخ األقباطانظر: شنكدة، ( 5)
 . (628ص، )( انظر : قامكس الكتاب المقدس6)
 .(23/13)( سفر الممكؾ الثاني : 7)
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ازىًة ًلميكلىؾى ًلئىبلَّ "عبد الييكد اإللو )مكلؾ(، العمكني  :مولك اإللو .3 ٍرًعؾى ًلئًلجى كىالى تيٍعًط ًمٍف زى
. أىنىا الرَّبُّ  ـى ًإلًيؾى (1)."تيدىن سى اٍس

. 

مىٍيمىافي كىرىاءى عىٍشتيكرىثى "المؤابي، اإللو كموش: .4 ٍمكيكـى ًرٍجًس  فىذىىىبى سي مى ، كى يديكًني يفى ًإليىًة الص 
دى أىًبيوً  اٍلعىمُّكًني يفى  ـٍ يىٍتبىًع الرَّبَّ تىمىامنا كىدىاكي لى ، كى ٍينىًي الرَّب  مىٍيمىافي الشَّرَّ ًفي عى ًحينىًئذو بىنىى .كىعىًمؿى سي

مىٍيمىافي ميٍرتىفىعىةن ًلكىميكشى ًرٍجسً  مىى اٍلجى  سي ،اٍلميكآًبي يفى عى ـى ًمي اهى أيكريشى ًلميكلىؾى ًرٍجًس بىًني  بىًؿ الًَّذم تيجى كى
يىٍذبىٍحفى آلًليىًتًيفى .عىمُّكفى  ًميًع ًنسىاًئًو اٍلغىًريبىاًت المَّكىاًتي كيفَّ ييكًقٍدفى كى ، كقدمكا ليا (2)"كىىكىذىا فىعىؿى ًلجى

 القرابيف .

س(، كعبدكا اإللو الركماني اإللو زفس كاإللو جكبيتر: عبدكا مف آلية اليكناف اإللو )زف .5
كقاؿ الرب لي تكجد فتنة بيف رجاؿ ييكذا كسكاف أكرشميـ قد رجعكا إلى آثاـ ")جكبيتر(، 

 . (3)"آبائيـ األكليف الذيف أبكا أف يسمعكا كبلمي كقد ذىبكا كراء آلية أخرل ليعبدكنيا

ؿ مف مصر أنيـ يقكؿ العقاد : "كال ييفيـ مف حادث مف حكادث رحمة خركج بني إسرائي    
كانكا ييؤثركف الفرار حرصان عمى عقيدتيـ )السماكية(، فإنيـ أسفكا عمى ما تعكدكه مف المراسـ 

 . ( 4)الدينية في مصر، ككدكا لك أنيـ يعكدكف إلييا أك يعبدكنيا منسكخة ممسكخة في الصحراء"

، كلـ يعتبر مف لـ يقتصر االتجاه الكثني عمى الييكد في زمف مكسى كىاركف عمييما السبلـ
بعدىـ مما حدث  آلبائيـ كأجدادىـ مف تكجييـ إلى غير اهلل في العبادة كما حاؽ بيـ مف لعنة 
الدنيا كاآلخرة، حيث يحدث سفر الممكؾ األكؿ أف يربعاـ ابف سميماف عمى حد زعـ الييكد، قد 

 صنع ألبناء مممكتو عجميف مف الذىب.

و اآلف ترجع المممكة إلى بيت داكد إف صعد ىذا الشعب كقاؿ يربعاـ في قمبيقكؿ سفر الممكؾ:" 
ليقربكا ذبائح في بيت الرب في أكرشميـ، يرجع قمب ىذا الشعب إلى سيدىـ رحبعاـ ممؾ ييكذا، 
كيقتمكني كيرجعكا إلى رحبعاـ ممؾ ييكذا، فاستشار الممؾ كعمؿ عجمي مف ذىب، كقاؿ ليـ 

 (5)سرائيؿ الذيف أصعدكؾ مف أرض مصر".إيتؾ ياذا أل كثير عميكـ أف تصعدكا إلى أكرشميـ ىك

كظمت األسفار التي تحكي تاريخ المممكة تنطؽ بعبارات الندب كالشجب التي تديف يربعاـ عمى  
ىذه الخطيئة، بؿ إف ىذه األسفار لتذكر أف الخطيئة تكارثيا ممكؾ الييكد حتى سقكط السامرة 

                                                           

 (.22-18/19)( سفر البلكييف : 1)
 (.8-11/5)( سفر الممكؾ األكؿ : 2)
 . (10-11/9)( سفر أرميا : 3)
 .(104صكر،)مطمع النانظر: العقاد، ( 4)

 (.29 -12/26) األكؿ: سفر الممكؾ ((5
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في الغالب في أنيـ ساركا كراء خطيئة  ككقكع السبي اآلشكرم، كأف خطاياىـ كانت تنحصر
 (1) يربعاـ، كيعزل السبب في اتخاذ يربعاـ حيث ألقكا العجكؿ الذىبية كلـ ينزعكىا.

 كلكف السؤاؿ: لماذا اتخذ يربعاـ العجكؿ الذىبية؟ 
 ،إف نص سفر الممكؾ األكؿ يبيف أنو إف ترؾ شعب مممكتو يذىب إلى أكرشميـ لعبادة الرب

فصنع ليـ ىذيف العجميف ليصرفيـ عف  ،إلى رحبعاـ كيتغمبكف عمى يربعاـفإنيـ سيعكدكف 
 فحب الرياسة كالممؾ ىي التي جعمتو يصنع ليـ العجكؿ الذىبية. ،الذىاب إلى أكرشميـ

فقد ثبت أف يربعاـ ىرب إلى مصر حسب ما كرد  ،كسبب آخر: كىك التأثر بالكثنية المصرية
بؿ إنو حاكؿ أف يضعؼ نفكذه فشجع  ،ـ بتشجيع مف مصرفي األسفار كقاـ بالثكرة عمى رحبعا

 (2) فرعكف عمى غزك مممكة ييكذا كمحاربة رحبعاـ.

تأثر الييكد بمجمكع مف العقائد فكاف الشبو كبيران بيف ىذه العقائد كمف أكجو التشابو بيف 
 يمي خرل ماكالديانات األ خاصة المعتقدات التممكديةالديانة الييكدية 

 :(3)يمي الديانة اليندوسية ماىم بأواًل: تأثر 
نما ميعتقد الت -1 مكد أف الييكد الذيف يرتدكف عف دينيـ بقتميـ ييكديان أخر ال يدخمكف الجنة كا 

ى الجحيـ كتعذب عذابان أليمان مدة اثني الحيكانات كالنباتات ثـ تذىب إل تدخؿ أركاحيـ في
حيكانات، ثـ في الكثنييف، حتى ، ثـ تعكد ثانية لتدخؿ في الجمادات، ثـ في العشر شيران 

 ترجع إلى جسد ييكدم بعد تطييرىا، كعقيدة التناسخ مكجكدة في الديانة اليندكسية.
 تسمى الكشمي. آليةى أبعد الحدكد، كاليندكس اتخذكا لمماؿ الييكد يقدسكف الماؿ إل -2
 اخترع السامرم لمييكد عجبلن ليعبده قكمو، كمف اليندكس مف يعبد كيقدس البقر. -3
إلى بيتو، أك أف يدخميـ  الييكد نجسكف كال يمكف لمييكدم أفلييكد يعتقدكف أف غير ا -4

يتعامؿ معيـ إال بغرض التجارة، كاليندكس أيضان يؤمنكف بنفس  يأكؿ عندىـ أك أف
 سممكف كالمسيحيكف كغيرىـ.سة غيرىـ بمف فييـ المنبكذكف كالمالعقيدة القاضية بنجا

اىرة كىـ يدفنكف المتقيف مف مكتاىـ في أرض فمسطيف، يرل الييكدم أف تربة فمسطيف ط -5
ف لـ يتيسر ليـ ذلؾ يضعكف مع الكفف شيئان مف التراب جمبكه مف  منذ قديـ الزماف، كا 

فمسطيف، كاليندكس يضعكف مع مكتاىـ رماد مف نير الكنج المقدس، بغض النظر عف 
ف لـ يتيسر ليـ يضعكف قطأم مكاف في األرض  رات مف ماء نير مات فيو ىؤالء، كا 

  الكنج فكؽ الكفف قبؿ حرؽ الجثة.
                                                           

 .(674ص) ،الييكدية كتأثرىا باألدياف القديمة انظر: الزغبي،( (1
 .(105ص)ف الكحي اإلليي كاالنحراؼ البشرم، الييكدية بيانظر: عبد البارم، ( (2
 .(73-72ص)التممكد تاريخو كتعاليمو،   انظر: خاف، (3)
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نبات القمح، كىي األسطكرة الكنعانية  ثانيًا: تأثرىـ بالكنعانييف في ربطيـ بيف إحياء المكتى كا 
"عكدة بعؿ إلى الحياة"، كاألسطكرة تقكؿ:" إف عكدة اإللو بعؿ إلى الحياة صاحبيا عكدة 

التي أكردىا معممك الجمارا كىـ يطبقكف معيار األخذ  الخصكبة كاإلنبات إلى األرض، تمؾ الفكرة
فف بالكفف أف يصعد بو ،  فإف كانت حبة القمح  تدفف عارية الذم يد، فاألكلى بالميت باألكلى

 (1)عند زراعتيا عندما تنبت كتخرج مف باطف األرض تكتسي بالقش" 
المكتى بإنزاؿ المطر حيث كرثيا التي ربطت فكرة اقتراف بعث  ساطير البابميةتأثرىـ باأل لثًا:ثا

:" إف عمماء التممكد مف األسطكرة البابمية " عكدة اإللو مردكؾ إلى الحياة"، فيقكؿ ىؤالء العمماء
فكرة اقتراف بعث اإللو مردكؾ بنزكؿ األمطار ىي فكرة بنزكؿ المطر، ىي فكرة انتقمت مف إلى 

مظاىر الحزف كاألسى كاليأس، ككاف التممكد ككتب التفسير، فكاف اإللو مردكؾ يعبر عنو ب
قامةيصاحب مكتو تكقؼ جميع مظاىر الحياة كعبركا عف بعثو كعكدتو إلى الحياة بالسعادة   كا 

 (2)االحتفاالت في رأس السنة، فكاف يصاحب بعثو الحياة مرة أخرل إذ ينزؿ المطر".

نما تأثر مب ،تأثر الييكدية كعمماء التممكد بالديانة الزدراشتية رابعًا: اشر ليس فقط بالفكرة كا 
بتفاصيميا، فكما قسـ أتباع زدارشت تاريخ البشرية إلى ثبلث أك أربع مراحؿ في بعض 

كربما يرجع ذلؾ إلى  (3)المصادر، كذلؾ قسـ المفسركف الييكد التاريخ الييكدم إلى خمس مراحؿ
يء المسيح المخمص كعمماء التممكد كالمفسركف إلى استعجاؿ النياية كمج ،تطمع أتباع زدارشت

 (4)الذم سيأتي مف نسؿ زدارشت أك مف نسؿ داكد.

كقد  ،بدة الككاكب كالكثنييفعخرل إال أنيـ كانكا معادييف لمع تأثر الييكد في الديانات األ
كمف  ،دلت النصكص عمى عداء الييكد كعمماء التممكد لغيرىـ مف أصحاب الديانات األخرل

 :(5)يمي ىذه النصكص ما

                                                           

 .(147ص) التممكد،انظر: أحمد،  (1)
 .(149 -148ص ص) التممكد،انظر: أحمد،  (2)
 ػيقسـ الييكد العالـ إلى خمس مراحؿ كىي: (3)

 مف خمؽ العالـ كحتى جيؿ الطكفاف. -1
 تى جيؿ منشية.مف جيؿ الطكفاف ح -2
 مف جيؿ منشية حتى بناء المعبد الثاني. -3
 مف بناء المعبد الثاني حتى خرابو كحتى أياـ المسيح. -4
5- .  مف أياـ المسيح كحتى تدمير العالـ كفراغو مف البشر كصعكد الرب كحده في ىذا اليـك

 .(207ص)، نظر: أحمد، التممكدا (4)
 (.393ص،)التممكد كتاب الييكدم المقدسأيبش، انظر:  (5)
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 ؿ امرأة مف عبدة الككاكب كقابمة لييكدية خشية مف سفؾ دـ الطفؿ"." ال تعم -1
 " الييكدية ال ترضع ابف عابدة كثنية". -2
" إذا سقط جدار لبيت ييكدم مبلصؽ لبيت عبادة األكثاف يدخؿ داخؿ بيتو أربعة أذرع  -3

 أك يستخدـ األربعة أذرع في بناء مرحاض".ثـ يبني 
كرة عابد الككاكب، ثـ عاد كصب في قاركرة ييكدم " إذا أخذ ييكدم القمع ليصب في قار  -4

إذا كاف في القمع قطرات مف عصير عنب األكؿ إذف فعصي العنب الذم في قاركرة 
الثانية حراـ إذا سكب في إناء خاص بو إلى إناء خاص بعابد الككاكب، فالخمر الذم 

 سكب منو حبلؿ كالخمر الذم في اإلناء الذم سكب فيو حراـ.
شرب الييكدم كعابد الككاكب مف اإلناء الكاسع الذم يحتكم عمى عدة فكىات " يحؿ أف ي -5

 بشرط أف يتكقؼ الييكدم عف الشرب أكالن كليس عابد الككاكب".
 " حرمكا عمى الييكدم أف يصنع الحمي لعبادة األكثاف كالقبلئد كخزامة األنؼ كالخكاتـ". -6
 ."" أحؿ التممكد الماؿ الذم يككف مقابؿ بيع كثف -7
  تضع بييمة في نزؿ عبدة الككاكب خشية مضاجعة البييمة"." ال -8
 " ال تختؿ امرأة مف عبدة الككاكب حيث ال يؤتمنكا عمى الحرمات". -9

 " ال يختؿ رجؿ بالييكد خشية سفؾ دمو". -10
 " إذا عثر ييكدم عمى متاع ضائع يخص كثنيان فبل يجب عميو رده". -11

مف العقائد كالشرائع كالطقكس تراكمت  كمما سبؽ يتبيف أف الديف الييكدم مجمكعة خبلئط
تنسب  كتبمكرت عمى مدل آالؼ السنيف مف مصادر مختمفة، فبعضيا مف بقايا أسفار مشبكىة

ألنبيائيـ، جمعت مف الركايات الشفكية في أثناء السبي بعد فقداف األصؿ ككتبت بشكميا النيائي 
، كىي كميا مفتقرة ي أرجاء األرضفي القرف األكؿ الميبلدم بعد طردىـ مف فمسطيف كتشتتيـ ف

 إلى التكثيؽ الصحيح، فميس ليا سند متصؿ في النقؿ.

كخرافات األقكاـ التي عاشكا بينيا عمى مر  كأساطيركبعضيا اآلخر مف معتقدات 
في  متأصمةالعصكر فقد عاد المسبيكف كىـ يحممكف كثيران مف معتقدات البابمييف الكثنية كبقيت 

بقكا في فمسطيف كاختمطكا بأقكاـ أخرل فحدث كال حرج عف تأثرىـ بمف نفكسيـ، أما الذيف 
 (1) عايشكىـ كتزاكجكا معيـ كتناسمكا فيما بينيـ.

                                                           

 (.531ص)أسفارىـ،مغالطات الييكد كردىا مف كاقع انظر: طكيمة،  ((1
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 من خالل التممود البابميين والفرسموقف الييود من  المطمب الثالث:
 أواًل: موقفيم من البابميين

أسر سبعة أالؼ ؽ.ـ ممؾ بابؿ،  598عند سقكط مدينة القدس في يد بختنصر سنة 
 ( 1)رجؿ مسمح كعامؿ مكبميف بالحديد، فكاف ىذا األسر البابمي األكؿ.

كاف بختنصر ممؾ بابؿ يحاكؿ أف يسكم حسابان قديمان مع فراعنة مصر، كلكنو في كؿ 
ؽ.ـ 588مرة كاف يجد عقبة ما في فمسطيف تظير لو مف قبؿ الييكد، فيبكء بالفشؿ كأخيران سنة 

استكلى عمى أىـ أجزاء فمسطيف كمنيا غزة في أقصى الجنكب، كلما  ىاجـ القدس بعد أف
لييكد لبابمي كخربيا كنيبيا كأخذ معظـ اسقطت القدس بعد مقاكمة رىيبة أحرقيا الجيش ا

كيقدر عددىـ بأربعيف ألؼ، ككاف  المتكاجديف فييا أسرل إلى العراؽ حيث بقكا فييا سبعيف عامان 
 (2).ىذا ىك السبي البابمي الثاني

تدؿ األخبار عمى أف الييكد المسبييف في بابؿ استقركا في كسط السيؿ الكاسع الممتد بيف 
نيرم دجمة كالفرات، حيث كانت ىذه المنطقة أربع مدف رئيسية ىي نير دعة كمكمبديثة كصكرا 

فاستقر التجار كالصناع كأرباب الحرؼ كالعماؿ في  ،عمى نير الفرات كالماحكزم عمى نير دجمة
ه المدف األربع، بحيث أصبحت مدف ييكدية أكثرية سكانيا مف الييكد، كانتشر الباقكف في ىذ

األرياؼ كاشتغمكا في الزراعة كتربية المكاشي، فحفركا شبكة مف الجداكؿ اليصاؿ المياه إلى 
  (3)األراضي الزراعية.

ار األحبار كقد أسس الييكد مدارس ييكدية دينية كبرل تكلى إدارتيا كالتدريس فييا كب
الييكد الذيف نزحكا مف فمسطيف عمى إثر اضطياد الركماف ليـ، كقد تعاكنت ىذه المدارس فيما 

 (4)ه عف التممكد الذم كضعو الرابيكف في فمسطيف.ز بينيا في إخراج التممكد البابمي لتميي

شعب ، كعاش الييكد في بابؿ كانسابكا في ال(5)كمف أىـ المدف الييكدية في بابؿ تؿ أبيب
العراقي يزكجكنيـ كيتزكجكف منيـ، حتى كاد الييكد يضيعكا بيف الشعب البابمي، كمف ىنا فطف 
حاخامات الييكد إلى ىذا األمر، فطالبكا شعبيـ بالمحافظة عمى ذاتية القكمية كادعكا أنيـ جنس 

                                                           

 .(20ص)الييكد تاريخ كعقيدة،  انظر: (1)
 .(32صم، )ظاظا، أبحاث في الفكر الييكدانظر:  (2)
 .(117ص)أبحاث في الييكدية كالصييكنية، انظر: ظاظا،  (3)
 . (118ص)، المرجع السابؽانظر:  ػ(4)

 ب: كىي تسمية بابمية تعني سنابؿ القمح.تؿ أبي (5)
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صييكف مختار متميز ال يجكز أف يختمط بسائر الناس، كما قامكا بالدعكة إلى العكدة إلى جبؿ 
 (1)في القدس.

، كعمى الرغـ مف أف األرض ر لمييكد في بابؿتي أعطاىا بختنصعمى الرغـ مف الحرية ال
التي منحيا ليـ كانت أكثر خصبة مف أرض فمسطيف إال أنيـ لـ يستطيعكا أف ينسكا األرض 

سنا نصكص حنينيـ في أحد المزامير:" عمى أنيار بابؿ ىناؾ جمالتي جاؤكا منيا كىذا نص مف 
كبكينا أيضان عندما تذكرنا صييكف، عمى الصفصاؼ في كسطيا عمقنا أعكادنا، ألنو ىناؾ سألنا 

أكرشميـ تنسيني  الذيف سبقكنا كبلـ ترنيمة، كيؼ نـر ترنيمة الرب في أرض غريبة، إف نسيتؾ يا
 (2)يميني"

أسفارىـ فر مف كما ىك إال كقت يسير حتى برز حس معادو لمييكد في بابؿ كقد كرد في س
ضد الييكد كنصو:" فقاؿ ىاماف لمممؾ أحشريكش إنو مكجكد شعب ما  تحريض كزير الممؾ

مشتت كمتفرؽ بيف الشعكب في ببلد مممكتؾ كسننيـ مغايرة لجميع الشعكب كىـ ال يعممكف 
 (3)سنف الممؾ فبل يميؽ بالممؾ تركيـ فإذا حسف عند الممؾ، فميكتب أف يبادكا".

ـ امتحاف عسير ىؿ يعتبركف أف إلييـ خذليـ كأف إلو األمـ األخرل ككقؼ ييكد السبي أما
 قكلة بعضيـ بأنيـ شعب مختار مقدأقكل منو كأعظـ أـ ىؿ يتبعكف م

لقد ىجر بعضيـ كىك غالبية العامة ييكه كازدىرت حياتيـ في بابؿ، أـ الذيف قيض ليـ 
ه معيـ في كؿ مكاف كأنو يكجو بأف ييك  امنكاءاالستمرار في ديف اآلباء فكانكا أكلئؾ الذيف 

مصيرىـ كال يتركيـ ألبتة، كلكف العبادة الكاممة كانت ال تتـ إال في أكرشميـ، فقد ابتكر المؤمنكف 
في بابؿ طريقة بديمة فصاركا يجتمعكف يـك السبت في البيكت كيقرأكف مقاطع مف النامكس كبعد 

، كظيرت العظة في بابؿ، كفي بابؿ (4)القراءة كاف يقكد أحدىـ إلى نشكء مجتمع ييكدم ال حقان 
كأشعياء  (5)زامير، كما ظير اثناف مف كبار األنبياء ىما حزقياؿمتـ تأليؼ الكثير مف ال

 (1)الثاني.

                                                           

 .(63ص)، كخطرىا عمى اإلنسانية العقيدة الييكدية انظر: صالح، (1)
 (.5ػ1: 137المزمكر:)  (2)
 (.9ػ 8: 3أستير: )  (3)
 .(52ص)الديانة الييكدية،  يكسؼ،انظر: (4)
ؽ.ـ، كتنبأ طكال اثنيف كعشريف 597حزقياؿ: جاء حزقياؿ مف عائمة كينة مف أكرشميـ كسبي إلى بابؿ عاـ  (5)

عامان كىك يطمح إلى إعادة تأسيس حياة جديدة لشعبو، كيبدك أنو كاف أحد قادة الحمقة النامكسية التي نشأت بيف 
 =ييكد السبي البابمي كسميت حمقة التثنية كالتي فسر دعاتيا التاريخ العبرم في ضكء سفر التثنية، كما كتبكا في
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كاستمر احتبلؿ البابمييف لفمسطيف مئات السنيف عاش خبلليا الييكد في ذؿ كشقاء 
 (2)ه آباؤىـ عمى يد الفراعنة في مصر.كتعاسة كببلء كاضطياد كاستعباد، ال يقؿ كثيران عما القا

 ثانيًا: موقف الييود من الفرس

تآمر الييكد عمى الدكلة البابمية رغـ المعاممة الحسنة التي عامميـ بيا البابميكف شعبان       
كحككمة كخصكصان مف قبؿ المتدينيف منيـ الذيف كانكا يفكركف بالعكدة إلى فمسطيف كىذا ال 

الحكـ البابمي الذم كاف يقؼ حجر عثرة في طريؽ عكدتيـ، اعتمى عرش يتحقؽ إال قضي عمى 
االمبراطكرية البابمية نابكنيد ككاف ممكان ضعيفان فتكالت عمييـ حكادث العصياف في مختمؼ أنحاء 
االمبراطكرية كتكزعت قكاتو عمى عدة جبيات مما أضعفيا، ظير في ىذه األثناء ككرش الثاني 

عمى بابؿ كبعد ست سنكات مف مقاكمة بابؿ تمكف ككرش عاـ  ممؾ الفرس كأعمف تمرده
 ؿ كالقضاء عمى االمبراطكرية البابمية الكمدانية.ؽ.ـ مف دخكؿ باب539

كخبلؿ الحرب بيف الكمدانييف كككرش تحالؼ الييكد مع ككرش كنشركا الشائعات 
ؽ النصر لككرش، كاالضطرابات في بابؿ، فكاف ليـ دكر كبير في انيزاـ الجيش البابمي كتحقي

كافأ ككرش الييكد عمى خدماتيـ، كفكالىـ أمكر بابؿ كأجزؿ ليـ العطاء ثـ أعاد ليـ كنكز المعبد 
عادة بناء المعبد كتعمير  التي سمبيا منيـ بختنصر كسمح ليـ بالعكدة إلى فمسطيف، كا 

 (3)أكرشميـ.

لتكراة في كتصؼ ا ،(4)أك المخمص اإلليي كفد نعت الييكد ككرش بالمسيح المخمص
 ،(1)كصؼ ككرش:" ىكذا يقكؿ الرب لمسيحو ككرش، الذم أمسكت بيمينو ألدكس أمامو أممان"

                                                                                                                                                                     

قضاة كصمكئيؿ كالممكؾ، كمف األفكار الرئيسة التي انطكف عمييا نبكءة حزقياؿ طبيعة ضكئو معظـ مقاطع ال=
العيد الذم سيعيش الناس كفقان لو بعد زكاؿ السبي كعكدتيـ إلى ديارىـ كشكؿ الخدمات الدينية، ككاف ارميا قد 

كاستحالة العبادة بعيدا عنو  تنبأ بسقكط المعبد كاستعاض عنو بييكؿ في القمكب، أما حزقياؿ فتنبأ بعكدة المعبد
 مف ىنا ما فتئ يخطط إلعادة بنائو كممارسة العبادة فيو ككاف لتصكره أثر كبير عمى الييكد الحقان.

اسـ اصطمح عميو الييكد لنبي مجيكؿ السيرة ، كلكف تعاليمو الخمقية كالدينية ىي ذركة ما كصؿ إليو الديف  (1)
 الييكدم، كقد ضمت إلى سفر إشعياء.

 .(59)صأةن كتاريخان،الشكادفي، الييكد نش انظر: (2)
 .(233ص) سفر التاريخ الييكدم،عرابي، انظر:  (3)
نما يفيـ مف المفظ  (4) فكرة المسيح المخمص: ال ترد في األسفار الخمسة بالمعنى اإلصطبلحي لممصطمح، كا 

ياـ بكظيفة معينة كمف ىا سمي معناه المغكم المباشر بمعنى الممسكح أك الممؾ، الذم عيد إليو أمر الق
أما المصطمح في مدلكلو االصطبلحي بمعنى المخمص أك المنقذ فقد ارتبط بنشأتو كتطكره  ككرش بو،

 =تجاكز -1انحسار التي تمر باالسرائمييف كىكذا يتضمف المصطمح معنييف ىما: بفترات االضطياد كاؿ
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عاد الييكد إلى فمسطيف عمى دفعتيف: األكلى: بقيادة زكربابؿ، كالثانية: بقيادك ساباساد، كعند 
 (2)أىؿ السامرة الذيف قاكمكا عكدتيـ.عكدتيـ دب الخبلؼ بينيـ كبيف 

لى فمسطيف مف الييكد إال الذيف لـ يحالفيـ الحظ كالنجاح في منفاىـ في ىذا كلـ يعد إ
بابؿ، أك مف الييكد شديدم التعصب، أما األثرياء كأصحاب األمبلؾ فقد آثركا البقاء في بابؿ 

مكلكا العكدة، كاستمركا في  بأنفسيـ في مسير مجيكؿ كىـ مع أمكاليـ كأمبلكيـ، كحتى ال يمقكا
العكف لمعائديف كإلعادة بناء المعبد، أما األثرياء الذيف بقكا في بابؿ فكاف تقديـ المساعدة ك 

معاممتو الكريمة ليـ، كلكنيـ تآمركا الكاجب يقتضي عمييـ أف يخمصكا لككرش كلحمفائو مقابؿ 
مع البابمييف ضد الفرس، فشعر بمكائدىـ الكزير ىاماف الذم أمر رجالو  عميو بعد ذلؾ

كد مف مغبة تصدم ىاماف ليـ فسارعكا إلى تدبير مكيدة لو عمى يدم بمراقبتيـ، فجزع اليي
إحدل فتياتيـ التي تكصمكا إلى تزكيجيا مف الممؾ أحشريكش، ككانت فاتنة الجماؿ، كالتي 
أكغرت صدر زكجيا الممؾ عمى كزيره ىاماف، ككاف لمييكد ما أرادكا، فأمر الممؾ بإعدامو ككمؼ 

 (3)الييكد بتنفيذ األمر فيو.

كبعد زكاؿ ىاماف مف الكجكد اشتدت شككة الييكد في الدكلة الفارسية بفضؿ استير التي 
جعمكا ليا سفران خاصان في تكراتيـ كأصبحت ليـ ميزات خاصة حتى إف ممكؾ فارس اتخذكا مف 

 (4)الييكد رقباء عمى الشعكب التي أخضعكىا.

ييف كال سيما في عيد ككرش، لقد عاش الييكد عزىـ العظيـ في رعاية دكلة الفرس األخمين
كأحشريكش كقد تصاىر الفرس مع الييكد الذيف قدمكا لمسادة أجمؿ فتياتيـ، أما الييكد الذيف 
رجعكا إلى فمسطيف في عيد الفرس فقد تجمعكا في منطقة أكرشميـ عمى األكثر كقد تمتعكا خبلؿ 

ة، ككاف عددىـ اثناف كاربعكف حكـ الفرس بامتيازات كثيرة منيا حرية ممارستيـ لشعائرىـ الديني
 (5)ألؼ.

                                                                                                                                                                     

كمظير أخركم يسبؽ سيادة عصر  -2منقذ،  بني اسرائيؿ لمحنة عارضة في ىذه الدنيا بقيادة مخمص=
السبلـ كالعدؿ كاألماف الشامؿ قبؿ قياـ الساعة ، كىكذا ينحسر المدلكؿ األكؿ كيختفي في فترات السيادة 

 كالرخاء كال يبقى مف المصطمح كالمبدأ إال داللتو األخركية.
 (.1ػ45ػ 28 /44سفر أشعيا: ) (1)
 .(47ص)خي، الييكدية عرض تاريانظر: عرفاف،  (2)
 .(48صعرفاف، الييكدية عرض تاريخي،) انظر:  (3)
 .(22ص)الييكد تاريخ كعقيدة،انظر:  (4)
 .(234ص)سفر التاريخ الييكدم، انظر: ػ (5)
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 موقف الييود من فمسطين: المطمب الرابع
إف النظرة الييكدية النافية لحؽ العرب في أرض فمسطيف، ألنيا )أرض اسرائيؿ( التي 
يعتقدكف أف اهلل منحيـ إياىا، قد جعؿ العرب في نظر الييكد مجرميف كلصكصان ينبغي طردىـ، 

ت مستدليف ببعض النصكص كالشركحات الدينية منيا:" يجب أف كيؤكد ذلؾ بعض الحاخاما
  (1)كؿ ساكني األرض". يتخمصكا مف

، كىك أحد العمماء التممكدييف في شرح ىذه الفقرة:" سكؼ تستردكف (2) كقكؿ الحاخاـ راشي
األرض كسكؼ تخمصكىا مف ساكنييا كبعد ذلؾ تسكنكف فييا"، فيك يرل أف األمر يدعك إلى 

 عنده طرد عابدم األكثاف كتكطيف الييكد مكانيـ. رض اسرائيؿ كىذا يعنياستيطاف أ

كيقكؿ الحاخاـ يسرائيؿ ىيس:" سيأتي اليـك الذم ستنادم فيو جميعيا مف أجؿ تحقيؽ ىذا 
 ."األمر)طرد غير الييكد مف فمسطيف( مف خبلؿ حرب دينية سماكية لتدمير العماليؽ

يؽ، كدمرىـ جميعان كال تبؽ أحد منيـ، بؿ اذبح الرجؿ :" اذىب اآلف كاضرب العمالككرد أيضان 
 (3)كالمرأة، كالطفؿ الرضيع، كالثكر كالماعز كالجمؿ كالحمار".

العديد مف الييكد المعاصريف ينظركف إلى الفمسطينييف عمى أنيـ العماليؽ، كيبلحظ أف 
دماء، كالشؾ أف ىذه كىي التسمية التي أطمقتيا النصكص الدينية الييكدية عمى الفمسطينييف الق

  النظرة تفسح المجاؿ أماـ الصييكنية لقتؿ الفمسطينييف.

:" إف ىذا األمر يعني قتؿ كتدمير األطفاؿ كالرضع ألف ىؤالء العمالقة)يقصد كيقكؿ أحد الييكد
 (4)الفمسطينييف(، يعمنكف الحرب ضد شعب اهلل.

تمشي عمى الييكؿ كقد قيؿ في  كيقكؿ أحد الحاخامات الييكد:" إننا نرل بأـ أعيننا ثعالب
الكتب إنو يجب قتؿ الغرباء الذيف يدخمكنو، إف ىؤالء يمشكف عميو كيدنسكنو، كقد قاؿ حكماؤنا: 

                                                           

 (.23/52) ػ سفر العدد (1)
ـ، كسمي راشي باختصار 1040( اسمو الحقيقي سميماف بف اسحاؽ كقد كلد في بمدة تراكز الفرنسية سنة (2

ؼ األكلى مف اسمو رابينك شيمكمك يتسحاقي، عرؼ بالنبكغ كأكمؿ تفسيره الشيير لمتكراة في سف الثالثة األحر 
كالثبلثيف، كال يزاؿ ىذا التفسير مف أحسف تفاسير الييكد لمتكراة، كقد قاـ راشي بتفسير التممكد أيضان، كزار أرض 

 (.94)ص  تاريخو كتعاليمو،مصر كفمسطيف كمات في سف الخامسة كالسبعيف. انظر: التممكد 
 (.3/15) :سفر صمكئيؿ األكؿ  (3)

 .(60ص) التممكد البابمي،انظر: عبد المعبكد، مقدمة  (4)
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مف دخكؿ المكاف المقدس، كلذلؾ عمى  -أم غير الييكد –عبدة النجكـ  يجب منعإنو 
 (1)المسؤكليف كقؼ ىذه الحالة دكف مباالة بما سيقكؿ الغرباء عنيـ".

في منزلة  تربية الييكد قائمة عمى غرس مبادئ كقيـ تدعك إلى نفي اآلخر بؿ كجعمو إف
الحيكاف، كأما عف الفمسطينييف فإف حاخاماتيـ منعكا الييكد في كتبيـ مف تمميكيـ جزءان مف 

نما ف، ياألرض في فمسطيف ليست مف حؽ الفمسطيني األرض، حيث أكرد عمماء التممكد أف كا 
بأنيـ  ،فييا كقد أمر التممكد الييكد عمى حسب زعميـكليـ ممكية التصرؼ مف حؽ الييكد  ىي

ال تؤجركا  "أصحاب الحؽ في تقرير مف يممؾ كمف ال يممؾ في األرض، حيث كرد في التممكد:
سرائيؿ كباألحرل حقكالن لكف في سكريا أجركا ليـ البيكت ال الحقكؿ، كخارج ليـ بيكتان في أرض إ
 (2)يـ بيكتان كأجركا ليـ حقكالن".أرض اسرائيؿ بيعكا ل

ركاية تممكدية تؤكد عمى عدـ أحقية لعؿ مف الميـ بمكاف إيضاح ما أكرده التممكد مف 
كيزعـ الييكد أنيـ ف فمسطيف ذنكبيـ التي اقترفكىا، الييكد في فمسطيف، كأف سبب طرد الييكد م

د أف الرب عـ فركاية التممكد تؤكقد طردكا مف فمسطيف بالقكة لكف التممكد يكذب كميان ىذه المزا
رادتو كفيما يمي تسجيؿ التمبمشي أخرج الييكد مف ديارىـ مكد لكاقعة السبي البابمي كتدمير ئتو كا 

الييكؿ المزعكـ:" عندما بمغت ذنكب اسرائيؿ مبمغيا كفاقت حدكد ما يطيقو اإللو العظيـ، كعندما 
ي أرميا أكرشميـ كسافر إلى ببلد بنياميف، رفضكا أف ينصتكا لكممات كتحذيرات أرميا ترؾ النب

لمنيراف  المقدس كنيب مجكىراتو كتركو فريسةدمر نبكخذ نصر ببلد اسرائيؿ، كحطـ الييكؿ 
الذم آثر البقاء في رميبله قد أرسؿ نبكخذ نصر لتدمير أكرشميـ،  الممتيبة، ككاف أحد قادة الييكد

معرفة نتائج الحممة بكاسطة اإلشارات نظران كقبؿ أف يبدأ نبكخذ نصر حممتو  العسكرية سعى ل
فسارت السيـ اتجاه أكرشميـ ثـ رمى مرة أخرل لذىكلو مف المكقؼ فرمى مف قكسو ناحية الغرب 

نحك الشرؽ لكف السيـ اتجيت نحك أكرشميـ ، ثـ رمى مرة أخرل ليتأكد أف محؿ كقكع المدينة 
نحك أكرشميـ، كبعد أف استكلى اتجيت  المذنبة التي كجب تطييرىا مف األرض كلممرة الثالثة

داخؿ المعبد كصاح ساخران مخاطبان  ىنبكخذ نصر عمى المدينة تكجو مع أمرائو كضباط جيشو إل
إلو الييكد: ىؿ أنت اإللو العظيـ الذم يرتعد أمامو العالـ ىا نحف في مدينتؾ كمعبدؾ، ككجد 

قتؿ أك أصيب بيا فسأؿ: مف قتؿ  نبكخذ نصر عبلمة لرأس عمى أحد جدراف المعبد كأف أحدان 
ىنا؟ فأجاب الشعب: زكريا بف ييكدياه كبير الكينة لقد كاف يحذرنا كؿ ساعة مف عقاب 
اعتداءاتنا الكصايا كقد سئمنا مف كمماتو فانتيينا منو، حينيا ذبح جنكد نبكخذ نصر سكاف 

                                                           

 (.28-27ص صالرقب، يا مسممي العالـ أفيقكا قبؿ أف ييدـ المسجد األقصى،) ((1
 .(145ص) ترجمة باب العبادات األجنبية،)عفكدا زارا(،اآلخر في التممكد، ، حسف (2)
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ىد كبير الكينة ىذا بابيا، نساءىا كأطفاليا، كعندما شاأكرشميـ كينتيا كشعبيا، كيكليا كش
المنظر ألقى بنفسو في النار التي أشعميا نبكخذ نصر في المعبد، كتبعو بقية الكينة مع عكدىـ 
كآالتيـ المكسيقية األخرل ثـ ضرب جنكد نبكخذ نصر السبلسؿ الحديدية في أيدم باقي الييكد 

اء الذيف خرجكا عرايا كساقكىـ إلى السبي، كرجع ارمياه النبي إلى أكرشميـ كصحب إخكانو البؤس
، كعند كصكليـ إلى مدينة تسمى بيت ككرك ىيأ ليـ أرمياه مبلبس جيدة كتكمـ مع نبكخذ تقريبان 

نصر كالكمدانييف قائبلن ليـ: ال تظف أنؾ بقكتؾ كحدىا استطعت أف تتغمب عمى شعب الرب 
كخذ نصر بقتؿ جميع المختار، إنيا ذنكبيـ الفاجرة التي ساقتيـ إلى ىذا العذاب، كعندما ىـ نب
محادثة بيف بيبلطيا  الييكد ألنيـ رفضكا أف يغنكا األغاني التي كانكا يرددكنيا في المعبد، جرت

خ النبي زكريا قائؿ فييا: لقد أعطى اهلل اسرائيؿ بيف يديؾ كأنت اآلف مسئكؿ أمامو بف ييكدياه أ
  (1)عمف تقتميـ".

 ،صاحب كتاب التممكد تاريخو كتعاليمو اىذه الشيادة التممكدية التي كصفي كيتضح مف
أف طرد الييكد مف فمسطيف كتدمير المعبد كاف  بأف الترجمة التي نقمت دكف أم تصرؼ فييا

يتضح ىذا ، بدكف أساس ك بمشيئة اهلل كما الدعاكل الييكدية إال استغبلالن ككذبان كزكران كبيتانان 
سرائيؿ عندما شتت أبناء اسرائيؿ بيف أكثر عمى لساف الحاخاـ أكشايا:" عمؿ الرب خيران ال

األمـ"، كالجدير بالذكر أف ىذه الفكرة التممكدية كانت تسكد الفكر الييكدم حتى القرف التاسع 
عشر، إلى أف ظيرت بدعة الصييكنية التي نادت ألكؿ مرة بالعمؿ إلقامة دكلة ييكدية، كلـ 

دكلة فقد كانت خريطة أكغندا تزيف منصة تفاؽ عمى الر مستتبان بيف قادة الصييكنية لبليكف األم
ـ، حيث كاف الخبلؼ سائر بيف الييكد المتدينكف حيث إف 1904مؤتمرات الصييكنية حتى سنة 

  (2)الييكد المتدينكف يؤمنكف بأف عكدتيـ إلى فمسطيف ستتحقؽ بمجيء المسيح.

ر الييكدم لقد دأب الييكد عمى ىذه الشاكمة يخططكف كيرسمكف مفاىيـ متجذرة مف الفك
إف ىجرة ككانت النتيجة الدعكة إلى اليجرة مف جميع الببلد إلى فمسطيف،  ،في رؤكس أبنائيـ

سرائيمي عمى اسية التي يمعب الفكر التربكم اإلحدل المرتكزات األسالييكد إلى فمسطيف تمثؿ إ
مف نيا تمثؿ في زعميـ كسيمة لحمايتيـ ككقايتيـ كما إ ترىا لتحقيؽ االستيطاف فييا،ك 

خبلؿ بالكاقع السكاني القائـ حاليا عمى أرض فمسطيف طياد، فضبلن عف أنيا تحكؿ دكف اإلاالض
لمعرب كاف أم تحكؿ في ىذه النسبة قد ييدد الطابع  %15% لمييكد، 80كالمرتكز بنسبة 

                                                           

 .(66ص) مو،يالتممكد تاريخو كتعال خاف، (1)
 .70-69انظر: المصدر السابؽ، ص ص  (2)
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خرل تكفر المادة البشرية التي يتـ بكاسطتيا استيطاف لييكدم لمدكلة كلميجرة مف ناحية أا
 المحتمة قديمان كحديثان. المناطؽ

ف يعطينا الييكد في الغرب تأيدىـ كحماسيـ كلكف ىذا ال يكفي :"جميؿ إمائير كتقكؿ جكلد 
ت ستقنع سرائيمية كانقب كالجميؿ كاف ترديد األغاني اإلف تتـ زراعة النكف أفمف بعيد ال يم

ية التي تدرس لتبلميذ إف عناكيف كتب التربية الكطنلى النقب"، الشباب الييكدم باليجرة إ
أك ىذه ببلدم كتستيدؼ ىذه التسمية  المرحمة االبتدائية لمييكد تندرج تحت اسـ ىذا كطني،

منذ الصغر كتذكيره بأنو في  متكريس مفيكـ التكسع كاحتبلؿ األرض في ذىف الطالب الييكد
 (1)أرضو كببلده كليس غريبان عنيا.

سرائيؿ الييكدية عمى تسمية فمسطيف بأرض إلكتب كالتركيز باستمرار مف خبلؿ المناىج كا 
ككأنو ال يكجد شيء اسمو فمسطيف كاطبلؽ األسماء  ،دكف ذكره كلك لمرة كاحدة اسـ فمسطيف

الفمسطينية العربية الرشراش أصبحت إيبلت كجباؿ القدس استبدؿ اسميا الييكدية عمى األراضي 
 (2)باسـ جباؿ ييكدا.

نقاذ الييكد مف ىدؼ الصييكنية مف اليجرة لـ يكف إأف كىذا إف دؿ فإنو يدؿ عمى  
نما كاف اليدؼ استعمار األرض كاستيطانيا،  االضطياد كالمذابح كما كاف يطمؽ باستمرار، كا 
كمف الطبيعي أف تجند التربية كتكرس الجيكد التربكية لتسييؿ اليجرة، ذلؾ أف اليجرة ال تككف 

نما تككف عكراه، عف طريؽ الضغط كاإل قناع كال تتـ اليجرة بدكف تربية حيث كاإلف الرغبة كا 
يكرد ذلؾ أحد الحاخامات في مؤتمرات الصييكنية :" عف مسؤكلية يكمنا ىذا تتمثؿ في كممتيف: 

عمى تربية كىجرة، كلف تتـ ىجرة الجيؿ الناشئ إذا لـ نفيـ أف اليجرة تبدأ بتربية أطفالنا كأبنائنا 
رائيؿ كاليجرة إلى أرض اآلباء ىما ركنا الكياف القكمي لشعبنا، أف أرض اسرائيؿ كاليجرة إلى اس

ت أرض كال مستقبؿ لميجرة دكف تربية ييكدية شاممة، كال تربية حقيقية ذات قيمة إال إذا كان
 (3)اسرائيؿ أساسان ليا.

 

 

 

                                                           

 .(132صاإلسرائيمية، )مفاىيـ العمؿ كاالستيطاف في مناىج التعميـ  سمريف، انظر: (1)
 .(10ص)، المصدر السابؽػانظر:  (2)

 .(124ص) انظر: اتجاىات الفكر التربكم المعاصر في اسرائيؿ، (3)
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 ويرتكز تخطيط الفكر التربوي الصييوني عمى أمرين ىما:

دية، كالثاني: التأكيد عمى مركزية اسرائيؿ في الحياة الحفاظ عمى ىكية الفرد الييك  األول:
الييكدية، فالييكد أضفكا طابع يصؼ الييكد خارج فمسطيف أنيـ منفيكف كالببلد التي يعيشكف 

  (1)فييا ببلد المنفى.

كأف الفمسطينييف ال كجكد ليـ، ىذا ما كصفت بو مائير في قكؿ ليا:" ليس ىناؾ شعب 
 (2) ."ردىـ خارج ديارىـ كاالستيبلء عمى كطنيـ، فيـ ال كجكد ليـفمسطيني، فنحف لـ نأت لط

يعتبر عمماء الديف الييكد أف مسألة االستيطاف في أرض فمسطيف كتعميؽ حب األرض  
لمديف الييكدم كقدس أقداسو، فالحاخاـ مارف عمى سبيؿ المثاؿ كالتمسؾ بيا تمثؿ الجكىر 

نية كال يعتبرىا أمكران ذات أىمية مقارنة بقدسية يغض النظر عف إىماؿ الييكد الجكانب الدي
االستيطاف في فمسطيف فقد أعمف في كتابو )سكنى الببلد(:" أف االستيطاف في أرض اسرائيؿ 

 (3)".يكازم جميع كصايا التكراة

كتب أحد الخبراء الييكد لدل الككالة الييكدية في شؤكف الزراعة كالمستعمرات في تقرير 
رض ىي العنصر األساسي لتثبيت جذكرنا في فمسطيف، كلما كانت كؿ سرم يقكؿ:" إف األ

األراضي الصالحة لمزراعة مشغكلة بالعماؿ فبل بد مف شراء ىذه األراضي، كي نتمكف مف طرد 
 (4)ىؤالء العماؿ الزراعييف، فيـ كأنيـ يممككنيا مادامكا يعممكف فييا".

الشباب الييكدم ىيـ الصييكنية بيف تعمؿ المدارس مف خبلؿ منياجيا عمى بمكرة المفا 
كاالستعداد لخكض الحرب مف أجميا، باإلضافة إلى المدارس تمعب سرائيؿ كعمى التماسؾ مع إ

الكنس دكران كبيران في برامج التربية الييكدية حيث يقكـ الكينة كالكعاظ بإفياـ المستمعيف معنى 
بنشر الكتب كالنشرات كتنظيـ المسابقات  كـ الكنسنية في اليجرة إلى اسرائيؿ، كتقالكصايا الدي

 (5)الدينية بيدؼ تشكيؽ الييكد لميجرة إلى اسرائيؿ.

ليس لييكد العالـ اليكـ أم حؽ في المطالبة ليذا كلغيره  إنو مف منطمؽ التاريخ فإف الييكد
بأرض فمسطيف كما حكليا عمى أساس الحؽ التاريخي لبني إسرائيؿ، فييكد اليـك فجرة كفرة، 

                                                           

 .(67ص)نظر: عمي، التربية الييكدية الصييكنية،  ا (1)
 (.48ص) محاكمة الصييكنية اإلسرائيمية،غاركدم، ( (2
 .(113ص)عرفة، االستيطاف التطبيؽ العممي الصييكني،  أبك  (3)

 (.321ص) فمسطيف أرض الرساالت السماكية،غاركدم،  ( (4

 .(72ص)الييكدم،  عطارم، دكر التربية الييكدية في بناء الفرد  انظر: (5)
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، كالذم ركا باهلل ربان كعصكا رسمو، كرفضكا إتباع الرسالة اإلسبلمية التي جاء بيا محمد كف
 (1) .بشر بيا أنبياء بني إسرائيؿ

 :الفمسطينيينالوصايا الحاخامية لكبار الحاخامات الييود ضد 

تيـ إف الكاقع الييكدم يشيد بأف الييكد منذ أمد طكيؿ يقكمكف بالدعكة مف خبلؿ أقكاؿ حاخاما
، كالعمؿ عمى بذؿ المجيكد في تطبيؽ ىذه المفاىيـ الفمسطينييفلغرس المفاىيـ العدائية تجاه 

 .مف قتؿ كمجازر كنفي لممقاكميف التي طبقيا بالفعؿ، حكاـ الييكد عمى مر السنيف

كا يقكـ بو مف التكراة كمف التممكد كقام كاستمراران لجرائـ الكياف اإلسرائيمي الذم استمد شرعية ما
التي  بالتدمير كالتنكيؿ بحجة تطبيؽ الشريعة الييكدية فقد أصدر الحاخامات عددان مف الفتاكل

 تتميز بالعنصرية كاليمجية كمف ىذه الفتاكل:

ما أفتى بو الحاخاـ األكبر المعيف عمى رأس المؤسسة العسكرية الحاخاـ إياؿ كريـ، كالذم  -1
 (2).، منيا جكاز اغتصاب األسيرات في حالة الحربكالفمسطينييفأصدر فتاكل ضد العرب 

ما أفتى بو الحاخاـ أكرم لبيانسكي، رئيس المجمس البدم الييكدم في القدس المحتمة، التي  -2
ألقاىا في جنازة طبلب المدرسة الدينية:" إنو يستذكر المحظات التي سبقت صدكر حكـ 

 (3)التكراة في العماليؽ".

أحقيتيـ في القتؿ كالتشريد لآلخر، كيمارسكف ذلؾ بمطمؽ الحرية، العجيب أف الييكد يشعركف ب
ألـ يركا المجازر التي قامكا بفعميا ضد الفمسطينييف ألـ يستحضر ذلؾ الحاخاـ محمد الدرة 

 الطفؿ الذم الذ بأبيو لمنجاة مف المكت؟!

ممي لكف مف أيف يستحضر كىك ال يستحضر سكل أنو شعب اهلل المختار، كأف شريعتو ال ت
 عميو إال القتؿ كالنفي كالتشريد لآلخر؟!

قاؿ الحاخاـ األكبر لمكياف الييكدم، أبراىاـ شابير في رسالة كجييا لمؤتمر شبابي  -3
نريد شبابان ييكديان قكيان أك شديدان،  صييكني عقد في برككميف بالكاليات المتحدة األمريكية:"

طيير األرض مف المسمميف، الذيف نريد شبابان ييكديان يدرؾ أف رسالتو الكحيدة ىي ت

                                                           

 . (251صف، )عقيدة الييكد في الكعد بفمسطيآؿ عمر، ( انظر: 1)
 ( الفخراني، ىاشـ، القتؿ بما ال يخالؼ التممكد.(2
 ( زينك، عمى محمد، عقيدة الييكد في القتؿ.(3
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يريدكف منازعتنا في أرض الميعاد، يجب أف تثبتكا ليـ أنكـ قادركف عمى اجتثاثيـ مف 
 (1)األرض، يجب أف نتخمص منيـ كما يتـ التخمص مف الميكركبات كالجراثيـ".

صرح الحاخاـ مردخام إلياىك، الحاخاـ الشرقي األكبر لمكياف الصييكني سابقان، في   -4
اب ألقاه أماـ عدد مف منتسبي المدارس الدينية العسكرية:" لنا أعداء كثيركف كىناؾ خط

عبر اإلجراءات  –مف يتربص بنا، كينتظر الفرصة لبلنقضاض عمينا، كىؤالء بإمكاننا 
لكف مبل نستطيع مكاجيتو ىك ذلؾ الكتاب  الذم يسمكنو قرآنان، أف نكاجييـ،  –العسكرية 

 (2)العدك ال تستطيع كسائمنا العسكرية مكاجيتو". ىذا عدكنا األكحد، ىذا

قاؿ الحاخاـ اسحاؽ بيرتس، أماـ عدد مف المجنديف الجدد:" إذا استمر ارتفاع األذاف   -5
الذم يدعك المسمميف إلى الصبلة كؿ يكـ خمس مرات، في القاىرة كعماف كالرباط، فبل 

 (3)تتحدثكا عف السبلـ".

ـ الركحي لحزب شاس الييكدم الشرقي عف العرب:" قاؿ الحاخاـ عكفاديا يكسؼ الزعي -6
 (4)إنيـ أسكأ مف الثعابيف، إنيـ أفاعي سامة".

كقاؿ أيضان:" ىؤالء األشرار العرب، تقكؿ النصكص الدينية عنيـ: إف اهلل ندـ عمى خمؽ بني  
ف العرب يتكاثركف كالنمؿ، تبان ليـ، فميذىبكا إلى الجحيـ".  (5)اسماعيؿ ىؤالء، كا 

لحاخاـ بكرج بالمجـر باركخ جكلد شتايف، منفذ مجزرة المسجد اإلبراىيمي بمنتصؼ أشاد ا -7
ـ بالخميؿ، بقكلو:" إف ما قاـ بو باركخ جكلد شتايف تقديس هلل، بؿ 1994رمضاف عاـ 

 (6).كمف الكاجبات الييكدية الدينية"

زعماء بارؾ حاخاـ الكياف الييكدم األكبر إسرائيؿ مئيرالك سياسة شاركف في تصفية  -8
المقاكمة الفمسطينية بقكلو:" إف األسمكب الكقائي كاعتراض الناشطيف الفمسطينييف مبرر 
ف إسرائيؿ تخكض حربان مف حركب الكصايا  تمامان مف ناحية التقميد الديني الييكدم، كا 

نما أيضان المبادرة كاإلقداـ".  (7)تقتضي الشريعة في إطارىا ليس فقط الدفاع، كا 

                                                           

 ( زينك، عمى محمد، عقيدة الييكد في القتؿ.(1
 ( المقاؿ السابؽ.(2
 .نفسو( المقاؿ (3
 .نفسوالمقاؿ  ((4
 .نفسو( المقاؿ (5

 .نفسوالمقاؿ  ((6
 .نفسوالمقاؿ  ((7
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أال تمينكا ألعدائكـ،  ـ بيغف في كتابو الثكرة:" ينبغي عميكـ أييا اإلسرائيميكفقديمان قاؿ مناح -9
يسمى بالثقافة العربية، التي سنبني عمى  ينبغي أال يأخذكـ بيـ رحمة، حتى ندمر ما

 أنقاضيا حضارتنا".

 (1)كقاؿ أيضان:" الفمسطينيكف مجرد صراصير، يجب سحقيا".

ر التي قاـ بيا بني صييكف طيمة األعكاـ التي امتدت مف عاـ زاخر بالمجاز  الفمسطينييفكتاريخ 
ـ، كزخرت شبلالت الدـ مسافة األكثر مف ستيف عامان، حافمة باإلجراـ 2014ـ إلى عاـ 1948

دير عمى يد الييكد الغاصبيف ضد أبناء الشعب الفمسطيني، فغزة المذبكحة ترتمي في أحضاف 
 ياسيف.

ـ، كىدمت 2014في غزة في حربيا األخيرة عاـ  الفمسطينييفمف لقد قتؿ الصياينة حكالي ألفيف 
البيكت كشردت النساء كاألطفاؿ، كىذا ىك اإلرىاب المنصكص عميو بأنو مبارؾ مف الرب، أم 

  رب ىذا؟!

يكفاؿ  –الحاخامات كىك  دأكرد أحد الييكد سؤاالن إلى أحكفي المضمار نفسو ليس ببعيد حيث 
عميؾ اإلعراب عف رأيؾ في مكضكع قتؿ األبرياء، كقطع المياه  كنصو:" أرل أنو يجب -شرلك

الضفة الغربية كغزة، عدد مف   -كالكيرباء كالطعاـ عف الفمسطينييف في ييكدا كالسامرة 
، أباحكا قتؿ األبرياء عندما يحتمي بيـ كليئكر الحاخامات البارزيف كمف بينو الحاخاـ إلياىك

اخاـ إلياىك بأنو مسمكح كذلؾ منع المياه كالطعاـ عف قطاع مخربكف ) المقاكمة(، كقد قاؿ الح
 كامؿ يختفي بينيـ مخربكف) المقاكمكف(،ىذا عمى  األقؿ ما نشر عمى ألسنتيـ؟؟

قتؿ أشخاص بدكف جريرة أجاب:" لـ أسمع أقكاؿ الحاخامات، لكني مقتنع بأنو لـ يبح أحدىـ 
ر بأنو مف الناحية األخبلقية يجب خبلؿ القتاؿ، مف ناحية أخرل ال أعرؼ مف الذم سيقر 

إصدار أمر لجنكد بأنيـ مطالبكف بالمكت، عمى أف ال يصيبكا أشخاصان مف شعب 
المخربيف)المقاكمة(، حتى لك كانكا ال يحاربكف، كعف ىذا أقكؿ باختصار: حياتؾ ليا األكلكية 

ؿ االلتزاـ األخبلقي عمة حياة زميمؾ، فما بالؾ حياة عدكؾ؟، غير أف ىذه القاعدة ال تبيح تجاى
باالجتياد لمغاية، حتى ال تصيب مف ال يحارب، ككذلؾ الحظر لئبل تعتبر الجميع يستحقكف 
المكت، انطبلقان مف قاعدة ركحؾ أكالن، يجب بذؿ جيد كبير، حتى ال تصيب مف ال يحارب، 

 (2)كبالتأكيد عدـ استخداـ كسائؿ قكة ال لزـك ليا لتنفيذ الميمة".

                                                           

 ( زينك، عمى محمد، عقيدة الييكد في القتؿ.(1
ص ص )  عبد الكىاب، فتاكل الحاخامات رؤية مكضكعية لجذكر التطرؼ في المجتمع اإلسرائيمي،انظر:  ((2

196- 197.) 



  

 

91 
 

النساء  –ير جميان أف حياة الييكد مقدمة عمى حياة حتى مف ال حرب لو معيـ بيذا النص يظ
 كاألطفاؿ.

يحاكلكف زرع بذكر أف فمسطيف ىي أرض اآلباء مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف الييكد   
كاألجداد في نفكس أبنائيـ، إف اليكية الييكدية باتت تنكر أصميا الذم ال يمت لبني اسرائيؿ 

أصبلن ىكية مزيفة مكذكبة، كالحؽ أنيـ أبناء قبائؿ بادية ال مكاف ليا قد  بصمة، كنسيت أنيا
عافيا المجتمع الغربي مف خزر كأشكناز ككطنكىـ في فمسطيف بدعكل أنيـ أصحاب األرض 
كليـ الحؽ فييا، كآخريف أنيككا الغرب بكجكدىـ مف ييكد، فقامكا بتكطينيـ في فمسطيف، لذا 

كىي أرض مباركة، كىي لممسمميف الذيف اتقكا ربيـ، كاهلل تبارؾ ليس ليـ حؽ في أرض فمسطيف 
نما يكرثيا عباده الصالحيف  .كتعالى ال يكرث األرض لمفاسد مفسد، كا 
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 المبحث األول
 من خالل التممود البابمي الجتماعي اتجاه اآلخرموقف الييود ا 

 المطمب األول: حقيقة شخصية الييود االجتماعية

التي تتككف مف تمؾ الشخصية المعقدة كالمتناقضة  إف شخصية الييكد عبارة عف  
العناصر الدينية كالتكراتية كالتراثية كاألساطيرية المتمثمة في بعض األساطير كالرؤيات التي 

رتباط كثيؽ بالتاريخ العبراني، عبلكة عمى العناصر المكتسبة مف الحضارات التي عاش ترتبط ا
في ظبلليا الييكد سكاء كانت المجتمعات العربية أك المجتمعات الغربية، التي كاف ليا عظيـ 

ضافة إلى الصفات دية التي عاشت في ظبلليا، ىذا باإلاألثر عمى نفكس الجماعات الييك 
 (1)بة مف خبلؿ الحياة في مجتمع الكياف الصييكني.كالخبرات المكتس

إف مف قناعات الييكد الثابتة أف نفكسيـ منٌعـ عمييا بأف تككف جزءان مف اهلل، فيي منبثقة مف 
جكىر اهلل كما ينبثؽ الكلد مف جكىر أبيو، كىذا السبب يجعؿ نفس الييكدم أكثر قبكالن كأعظـ 

رض، ألف ىؤالء تشتؽ نفكسيـ مف الشيطاف، كىي شأنان عند اهلل مف نفكس سائر شعكب األ
مشابية لنفكس الحيكانات كالجماد، ليذا يقكؿ التممكد: "إف زرع الرجؿ غير الييكدم ىك زرع 

  (2). حيكاني"
الييكد مف خبلؿ عقيدتيـ التي نصت عمى أنيـ شعب اهلل المختار، كأنيـ أبناء اهلل إف        

يتعالكف عمى بعضيـ البعض قبؿ اآلخريف كىذا يدؿ عمى  كأحباؤه، كاف مف قبؿ ىذا أنيـ
، حيث تعاممكا مع بعضيـ البعض بفكقية ككبرياء، فاألغنياء ليـ حؽ السمطة نفسيتيـ الدنيئة

 بينما الفقراء عاممكىـ بدكنية كاستحقار كميزكا بيف طبقات المجتمع، كليـ حؽ الحياة الكريمة
 كفيما يمي عرض لنماذج مف حياتيـ.

                                                           

في صياغة الحرب النفسية الييكدية االسرائيمية،  الشخصية الييكدية االسرائيمية كأثرىاانظر: سعدات، ( (1
 (.22ص)
 . (54ص، )ىمجية التعاليـ الصييكنيةسعيد، انظر: ( 2)
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 اًل: حياتيم االجتماعية بين بعضيم البعض.أو 

ض كنعاف عندما اغتصب الييكد أر  مف بداية تاريخيـ، تجمت عنصرية الييكد كتمردىـ
الشريعة الييكدية ىذه المساكاة إذ اقتضت بأف كؿ مف باع  ، كقد كفمتكزعكىا بيف أسباطيـك 

، كلكف الييكد بسبب (1) ةالتي كاف يحؿ مكعدىا كؿ خمسيف سن أرضو يستردىا في سنة اليكبيؿ
ماجبمكا عميو مف الطمع كالجشع كعبادة الماؿ كالغدر بالضعفاء لـ يمبثكا أف تنكركا لشريعتيـ 

كلـ تفتأ اليكة  ،قراءفكاعتدل كؿ منيـ عمى حقكؽ اآلخر فاختؿ الميزاف كظير بينيـ األغنياء كال
كقد حدث ذلؾ في  يف متميزتيف،أصبحكا طبقتيف متعاديتبيف أكلئؾ كىؤالء حتى  تزداد اتساعان 

كقد انتيز بعض األغنياء مف  ،كالبذخ فييـ إلى ظيكر الفقراء اإلسراؼعيد الممكؾ كقد أدل 
الصناعة كالتجارة ىذه الفرصة فاستغمكا فقر أكلئؾ الفقراء أسكأ كأبشع استغبلؿ إذ راحكا أصحاب 

 (2)يقرضكنيـ الماؿ بالربا الفاحش.

 ،كىي طبقة العبيد ،لمجتمع تفكؽ الفقراء في البؤس كالتعاسةككاف ثمة طبقة أخرل في ا
إذ كاف العبد عند الييكد كما كاف عند غيرىـ في المجتمعات كالشعكب في تمؾ العصكر يعتبر 

كأنو مقعد مف المقاعد أك دابة مف  ،مف أمبلؾ سيده التي يحؽ لو التصرؼ فييا كيفما شاء
كانت تجعؿ حياة عبيدىـ أسكأ مف حياة  التي الشرسة فضبل عف أخبلؽ الييكد الخبيثة ،الدكاب

ككانكا الييكد إذا ىاجمكا مدينة فاستسممت ليـ دكف  ،العبيد لدل أم شعب آخر مف الشعكب
يأخذكف أىميا عبيدان كما كانكا يستعبدكف أسرل الحركب كالغرباء النازليف عندىـ مف قتاؿ 

 (3)الشعكب األخرل.

أما بعد تجمعيـ في الكياف الصييكني  ،جتمع الييكدم في السابؽىذه لمحة بسيطة عف الم     
عمى أرض فمسطيف فقد كاف التمييز العنصرم بيف كاضح بيف أفراد المجتمع خاصة بيف طبقتيف 

كىذه المشكمة أصبحت ، (4) معركفتيف داخؿ الكياف الصييكني الييكد األشكناز، كالييكد السفرد
ييكد كىي التي تسعى بدكرىا إلى خمؽ قكمية ييكدية تشمؿ مف أىـ المشاكؿ التي يكاجييا ال

جميع الييكد مف مختمؼ العناصر، لذلؾ يتكقع البعض أف يتحكؿ يكمان ما حقد الييكد الشرقييف 
عمى الييكد الذيف ىـ مف أصؿ أكربي إلى نشكء مصمحة مشتركة بينيـ كبيف العرب قد تؤدم 

                                                           

 (.25:13( سفر البلكييف )(1
 .(495ص)المجتمع الييكدم، انظر: شنكدة، ( (2
 .(289 -287ص ص) ،المصدر السابؽنظر: ( ا(3
ا أك شرقيا كىذا االسـ أطمؽ دكف معرفة أساس ىذه الكممة ( األشكناز : ىـ الييكد الذيف سكنكا غرب أكرب(4

 كىـ يخالفكف الييكد السفرد الذيف سكنكا اسبانيا كالببلد العربية.
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ـ اضطرابات بيف الييكد داخؿ الكياف إلى انضماميـ إلى جانب العرب في حالة قيا
 (1).الصييكني

 :(2)مظاىر ىذه التفرقة العنصرية بين ىاتين الطبقتينومن 

الكظائؼ  معظـ الكظائؼ كخصكصان  األشكنازكد التفرقة بينيـ في الكظائؼ: يحتؿ اليي أواًل:
دىـ مابيف مع أف ىذا ال يتناسب كعدد سكاف السفرد كىـ األكثر عددان إذ يبمغ عد ،العميا

 بحقكؽ الييكد السفرد. إجحاؼ% كىذا 60،70
 عندما يأتي الييكد السفرد إلى الكياف الصييكني فإف عميو أف يقضي السكن: ثانيًا:

 عند قدكمو مدة ستة أشير في ككخ خشب إلى أف يجد مسكنان يميؽ بو، بينما الييكدم األشكنازم
 عمى بيت فاخر.يحصؿ إلى الكياف الصييكني 

لما كاف الييكدم األشكنازم يحصؿ عمى الكظائؼ العميا لذا فإنو يحصؿ عمى  الدخل: :ثالثاً 
 دخؿ أعمى مما يحصؿ عميو الييكدم السفرد، لذا تجد الييكدم السفرد الشرقي يمتيف أحط

:" إف األشكناز يريدكف بقاؤنا في الدرؾ األسفؿ بينما بقكلوكد الشرقييف ياألعماؿ كقد عبر أحد الي
عدة كىـ رأس اليـر نحف نأتي إلى اسرائيؿ ىربان مف التفرقة كال نجد بديبلن عنيا سكل نحف القا
 التفرقة".

كال يحتاج الباحث إلى طكؿ عناء الكتشاؼ ىذه الحقيقة الدامغة، فانتخابات البرلماف 
الييكدم كرئاسة الكزراء كالمناصب العميا في الدكلة كالجيش كالمخابرات كالمؤسسات غالبا 

 (3)يتيا بالمطمؽ بيد الييكد الغربييف.كأكثر 

فيك ال يحتاج إلى نحك الييكد الشرقييف،  االزدراءفي ىذا يعقب أحد الباحثيف:" أما شعكر      
فالتفرقة العنصرية كالتعصب ضدىـ ينعكساف عمى أحكاليـ المادية  ،تدليؿ أك تكضيح

 (4)صييكني".كىـ أدنى درجات السمـ االجتماعي في الكياف ال ،كاالجتماعية

فبل تجد بينيـ ، أفرادىـىذا داخؿ المجتمع الييكدم الذيف ادعكا الصفاء كاالصطفاء بيف 
عف طبيعة المجتمع فقد قسـ  ، أماىذا مف ناحية الكظائؼ كالدخؿ كالسكف ،إال التفرقة كالتمييز

لصييكني كىي الطكائؼ القادمة إلى الكياف ا إحدلإلى طبقتيف طبقة األغنياء كالفقراء كىذا رأم 
                                                           

 .(192، 191ص ص)أبحاث في الييكدية كالنصرانية، انظر: ظاظا، ( (1
 .(47ص)التفرقة العنصرية،  انظر: عاشكر، ((2
 .(193ص )نصرانية، أبحاث في الييكدية كال انظر: ظاظا، ((3
 .(193ص )( المرجع السابؽ، (4
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 ،قادان منا أننا سنجد الجنة الخضراء كالحريةتقكؿ أننا ىاجرنا إلى اسرائيؿ اعتطائفة ىندية، حيث 
بعنا حمي نساءنا  ،ارس ألبنائناكال مدخيمة خشبية،  عف فالمساكف عبارة ،كلكننا كجدنا العكس

ءات الكاذبة فيناؾ تفرقة ـ نجد عمبلن كأضافت الطائفة تقكؿ:" أييا الناس ال تسمعكا ىذه النداكل
 (1)بيف األشكناز كييكد الشرؽ".

لقد ظير نكع آخر مف أنكاع التفرقة في الكياف الصييكني، ككاف عمى أساس  كأيضان 
يسمكنيـ بالعبرانييف السكد أك الييكد السكد أك االسرائمييف السكد، التي سببت  بيف ما المكف،

زنكج أمريكا المنحدريف مف أصؿ إفريقي، اعتنقكا  مشكمة عنصرية خطيرة بيف الييكد، كىؤالء مف
أك الفبلشا كأف اإللو قد منح ليـ  األثيكبييفالديانة الييكدية كيدعكف بأنيـ ينحدركف مف الييكد 

 (2)كلذريتيـ أرض الميعاد لذا فإف األرض تخصيـ  كحدىـ.

ف الشرؽ كأثيكبيا مأعداد المياجريف  ف الممكنيف في اسرائيؿ عندما كثربدأت التفرقة بي    
إلى قياـ ثكرة الفيكد السكد  أسكد، كأدت التفرقة بسبب المكفأبيض ك  فأصبح السكاف ما بيف

 (3)ة.كاحتجاجيـ عمى ما يمقكنو مف تفرق

ىك نتاج طبيعي لعقكؿ امتزجت فييا فكرة االصطفاء، فكؿ  إف تفرقة الييكد بيف بعضيـ        
ىي الفرقة المختارة مف اهلل، لتككف ىي المصدر األكؿ  فرقة مف فرؽ الييكد تعد نفسيا أنيا

، كأما الباقيف فيـ رعاع ليس ليـ  كالمشرع لباقي الفرؽ، فييكد األشكناز يعدكف أنفسيـ سادة القـك
نفس الحقكؽ التي تمتع بيا األشكناز بصفاتيـ التي تفكؽ باقي الفرؽ، كباقي الفرؽ يعدكف 

نشغمت كؿ فرقة تجد لنفسيا المكاف الرحب بيف الفرؽ أنفسيـ أنيـ ىـ الشعب المختار، فا
أف يككف أكثر شراسة كضراكة  ،كحرم  بمف كانت ىذه صفاتو بيف مف ىـ مجتمعو، األخريات
 مع غيرىـ.

                                                           

 .(47ص)التفرقة العنصرية،   عاشكر، ((1
 .(195ص)أبحاث في الييكدية كالنصرانية، انظر: ظاظا، ( (2
 .(46ص)التفرقة العنصرية، عاشكر، انظر: ( (3
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 حياتهم مع اآلخرين غير اليهود: ثانياً:
نما يعتقدكف أنيـ أصحاب  الييكد ال يؤمنكف بأنيـ بشر كسائر البشر مف خمؽ اهلل، كا 

لى ىذا يشير ميز  ات جنسية كعقمية كحضارية لـ تتكافر لسائر البشر مف األمميف أك الجكييـ، كا 
البرتكككؿ الخامس عشر بقكلو:" كعقؿ األممي لككنو ذا طبيعة بييمية محضة غير قادر عمى 

فضبلن عف التكيف بو، كىذا االختبلؼ التاـ في العقمية بيننا كبيف  ،تحميؿ أم شيء كمبلحظتو
كأننا ذكك طبيعة ممتازة فكؽ  ،ىك الذم يمكف أف يرينا بسيكلة أية اختيارنا مف عند اهلل األمميف

طرم البييمي عند األمميف، إنيـ يعاينكف الحقائؽ فحسب فحيف تقارف بالعقؿ ال ،الطبيعة البشرية
    (1)كلكف ال يتنبأكف بيا كىـ عاجزكف عف ابتكار أم شيء".

كالعدكاف كالعنصرية، كىذه  كاالستعبلءمف األغيار تكجس لقد بنيت الييكدية عمى مبدأ ال
النزعات البد كأف تطبع الركح الييكدية بصفات الغدر كالخيانة كاالنحبلؿ الخمقي، كمف ىذه 
الزاكية الضيقة يتعامؿ الييكد مع األغيار كىي ثكابت جكىرية مف أصكؿ الديف الييكدم المدكف 

مدارس الييكد اليكـ كفي المدارس الخاصة لمييكد في أماكف مكد كالذم يدرس في مفي التكراة كالت
مساكاة مك في عقكليـ الباطنة أفكار البلإقامتيـ في دكؿ العالـ، كعميو يتربى أطفاؿ الييكد لتن

 (2)كالعنصرية. كاالستعبلءكالعدكاف كالغدر كالتكجس 

ؿ الييكد عف في تكريس اتجاه انفصا كقد ساىمت النصكص التممكدية كأقكاؿ الحاخامات
األغيار ككسعكا نطاقو، كعمى ىذا نجد عددا مف النصكص التممكدية يسيـ في ىذا الفصؿ 
كاالنعزاؿ كيعززه مف خبلؿ استصدار العديد مف األحكاـ كالتشريعات، بؿ إنيـ قامكا بإعادة 

بعض النصكص التكراتية لتعزز النزعة االنفصالية التي أرادكا فرضيا عمى مختمؼ تأكيؿ 
ماعات الييكدية مؤكديف التعارض الحاصؿ بيف الييكد كاألغيار، لتصبح تمؾ النصكص الج

 (3)أساسان يعتمد عميو في الكتابات التممكدية كغيرىا.

كالييكد ال يسمحكف ألحد مف األغيار أف يككنكا في أم مكاف فيو مف السمطة شيء 
 (4)كميما كانت صغيرة.

ميقة مكاقؼ الكراىية كالكحشية اتجاه كـ ىي عبيف الييكد كيعرؼ أم شخص يعيش 
ؼ محجكبة عادة عف العالـ كىذه المكاق ،ككـ ىي منتشرة في كسط أكثرية الييكد ،األغيار كافة

                                                           

 (.187صالخطر الييكدم بركتكككالت حكماء صييكف، ) انظر: التكنسي، ((1
 .(104ص)ييكدية بيف النظرية كالتطبيؽ،  الانظر: ( (2
 (.60صمفيـك اآلخر في الييكدية كالمسيحية،)العمكاني،   انظر: ((3
 .(147ص)تاريخ الييكد،   سعيد،انظر:( (4
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ىذه كلعؿ مؤخران كبعد صعكد مناحـ بيغف إلى السمطة أكثر صراحة حكؿ مثؿ الخارجي، 
ا القسمة كالنصيب الطبيعي نسانية التي تعتبر العبكدية بمكجبياألمكر، كباتت التعاليـ الئل

 (1)حتى عمى شاشة التمفاز. األخيرةلؤلغيار تقتبس عمنان في الكسط الييكدم في السنكات 

مستعبديف لؤلبد فبل ينبغي تحريرىـ كيعتبر مف الكاجب اإلبقاء عمى العبيد مف األغيار 
قد خمؽ ليعرؼ أبدان، كيكمف ىذا التشريع حقيقة أف الشعب الييكدم أفضؿ األجناس البشرية ك 

 (2)خالقو كيعبده كىك يستحؽ امتبلؾ العبيد لخدمتو.

إف نظرة التممكد لآلخر كخاصة العرب نظرة متشددة حيث كرد عمى لساف أحد 
قو إياىا كىي النفي، كاحد القدكس تبارؾ اسمو عمى خمحاخاماتيـ:" ىناؾ أربعة أشياء يندـ ال

ب الحاخامات التممكديكف إلى العرب الكثير مف كاإلسماعيميكف كنزعة الشر"، كينس كالكمدانييف
 (3)التصرفات السمبية مثؿ إساءة معاممة األسرل مف النساء كالخيانة كالغكغائية.

كنص آخر مف نصكص التممكد يدؿ عمى عنصرية الييكد ضد غيرىـ كىك:" مف المحـر 
الييكدية، كالييكدم  غير الييكدم إلى المجتمعات الييكدية كاطبلعو عمى أسرار القكانيف إدخاؿ

الذم يبذؿ كقتو في ىذا السبيؿ يرتكب إثمان عظيمان، كىك كمف ترؾ العالـ كمو يضيع مف يديو 
 (4)أك كمف كفر بالرب المقدس". ،بدكف فائدة

كالتشدد الديني، كتظير  كاالنغبلؽالييكد في الداخؿ الفمسطيني يعانكف مف العصبية إف       
مثؿ: المكت لمعرب، اسرائيؿ لنا، ال نريد العرب، ىذه  ضدىـ الجدراف دائمان كتابات معادية عمى

عف الحدكد، إلى ىنالؾ مف جمؿ كعبارات تممكدية تكرس المدرسة لنا كليست لمعرب، ال تنازؿ 
العنصرية كالعدائية كاستحضار التاريخ، تساىـ في خمؽ جيؿ ييكدم منغمؽ متعصب شديد 

 (5)ممكدية يسعى إلى ترجمتيا إلى كاقع عممي.كالت ،التديف بالغيبيات التكراتية

                                                           

 .159ص ،تاريخ الييكدسعيد، انظر: ( (1
 .157( المرجع السابؽ، ص (2
 .(41ص)الييكدية بيف النظرية كالتطبيؽ،  انظر: ( (3
 .(175ص)الييكد،  ر: الفاتح، انظ( (4
 .(42ص)الييكد بيف النظرية كالتطبيؽ،  انظر: ( (5
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كتثقفكا عمى ىذه النزعات آلالؼ مف الشباف الذيف تربكا كفي الكياف الصييكني مئات ا
الدينية الغيبية كىـ يرفضكف أم شيء يسمى عدالة أك مساكاة مع األغيار، كيحاكلكف دائمان 

 (1)التمسؾ بالتراث.ترسيخ فكرة االختيار كالقداسة كالحدكد كالتاريخ كضركرة 

إف الييكد قكـ اجتمعت فييـ عناصر تقنع الناس بأنيـ عدك لمبشرية بأسرىا فيـ شعب      
غميظ القمب، صمب الرقبة، أبناء األفاعي، كقتمة األنبياء، كىـ أينما حمكا في بمد حاكلكا 

ريؽ المكر االندساس فيو كالتسمط عميو ثقافيان كاجتماعيان كسياسيان في خفاء، كذلؾ عف ط
كالخديعة كالنساء كالرشكة كغير ذلؾ، فديانتيـ المحرفة تبيح ليـ استعماؿ جميع الكسائؿ الخبيثة 

 (2)كالخسيسة.

كىـ متماسككف متعاكنكف عالميان رغـ تشتتيـ في الببلد كىذا التعاكف كالتماسؾ سر قكتيـ 
ايعدكنو أية عبقريتيـ كاختيار كنفكذىـ محميان كعالميان، كسر نجاحيـ في التجارة كغيرىا، كىذا م

اهلل ليـ مع أف لك غيرىـ لك استباح لنفسو مف الكسائؿ الشريرة بعض مايستبيحكنو لغمبيـ عمى 
 (3)كؿ حاؿ كفي كؿ مجاؿ.

  

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 .(42ص)الييكد بيف النظرية كالتطبيؽ، انظر: ( (1
 .(22ص)حقيقة الييكد، شنكدة، انظر: ( (2
 ( مف مقدمة كتاب الخطر الييكدم، محمد خميفة التكنسي.(3
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 المطمب الثاني: الجذور التممودية لموقف الييود من اآلخر.

فكه ككضعكه في التكراة، كنفسيتيـ التي إف التممكد استكماؿ لنظرة الييكد الفكقية، لما حر       
مابرحت أف تخرج مف أزمة األسر أك السبي البابمي، حيث أخذ حاخاماتيـ يدسكف سمكميـ مف 

الئلنسانية تجاه اآلخر، كمف ىذه التشريعات في التممكد، كمف خبلؿ تشريعاتيـ خبلؿ أقكاليـ 
 خر:  التي تكضح ببل أدنى شؾ الجذكر كاألسس التممكدية تجاه اآل

 تشريعات تتجمى فييا العنصرية كتخمك مف اإلنسانية منيا:  -1

أك رعاة البيائـ الصغيرة إذا سقطكا في  التشريع الذم يأمر الييكدم أال ينتشؿ غير الييكد، . أ
يمي: قاؿ المعمـ: يمكف أف تنزليـ، كال حاجة ألف تصعدىـ،  بئر، كجاء في شرح ذلؾ ما

ذا نزلكا كأرادكا الصعكد فميس ى ناؾ حاجة إلخراجيـ مرة أخرل،ركم عف راؼ ششت قكلو: كا 
ذا كانت ىناؾ درج في البئر، عمى الييكدم أف يزيمو حتى ال يمسؾ غير  "ليس مضطران كا 

الييكدم بو عند الصعكد كمنعا لسقكط البيائـ في البئر"، قاؿ الحاخاـ رابا كراؼ يكسؼ: 
، )بعد سقكط غير الييكدم(، (1) "إذا كاف ىناؾ حجر بجانب فتحة البئر تغطي بو البئر"

كيقكؿ أف ذلؾ مف أجؿ مركر البيائـ، قاؿ رابينا: المقصكد أنو إذا كاف ىناؾ سمـ فعميو أف 
 يزيمو قائبلن إنو ذاىب إلنزاؿ ابنو عمى السطح. 

يبلحظ مف خبلؿ ىذا التشريع الذم يحمؿ بيف طياتو الكثير مف الحقد عمى اآلخر، أف     
يعمؿ عمى القضاء عمى األخر، بحيث يتركو يمكت، بؿ كيساعد في القضاء الييكدم عميو أف 

 عمى مكتو. 

التشريع الذم نيى فيو الحاخامات الييكد كعممائيـ، المرأة الييكدية عف مساعدة امرأة مف  . ب
األغيار عند الكضع، حتى ال يكلد طفؿ يعبد األكثاف حسب زعميـ، كما نيكا المرأة الييكدية 

رأة مف األغيار، كال تعمؿ الييكدية قابمة المرأة مف عبدة الككاكب، حتى عف إرضاع بف ام
ال يكلد طفؿ يعبد األكثاف، كأال تعمؿ امرأة مف عبدة الككاكب قابمة المرأة ييكدية، خشية 

 (2)سفؾ دـ الطفؿ الييكدم.

ي المقابؿ فيذا التشريع فيو داللة كاضحة، عمى أف الييكد يريدكف أف ال يتكاثر غير الييكد، كف 
 فيـ يحرصكف عمى حياتيـ، كحياة صغارىـ، بحيث يخافكف عمى مكاليدىـ مف األخر.

                                                           

 .(162ص)األخر في التممكد، ، حسف( (1
 .162ص، المصدر السابؽ نظر:( ا(2
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 تشريعات تحض عمى العداكة كالبغضاء منيا:   -2

التشريع الذم يحض عمى أنو يشترط إذا قدـ الييكدم ىدية لغير الييكدم يجب أف يككف ىذه  . أ
ريعة، فقد جاء:"ال تعطييـ أم ىدايا اليدية قابمة لمتمؼ، أك شيئان يضره أك شيئان حرمتو الش

مجانية، إف إعطائيـ ىديا مجانية ىي مسألة مشركطة، ألـ يشرع لنا:" ال تأكمكا ما تعطييا 
 (1) لمغريب الذم في أبكابؾ فيأكميا أك يبيعيا لؤلجنبي".

يحرص الييكد في تحريضيـ ضد األخر، عمى عدـ نفع اآلخر ميما كاف ىذا النفع بسيطان      
 يبلن، فيـ يدعكف إلى اإلضرار باألخر كعدـ نفعو.كقم

:"كىذه األشياء  التشريع الذم مف خبللو يحظر بيع شجرة األرز، كثمرة التيف األبيض، كالمباف . ب
يحظر بيعيا لعبدة الككاكب: ثمرة شجرة األرز، كثمرة التيف األبيض، كأعناقيا المتعمقة بيا، 

:"كىذه األشياء يحظر بيعيا لعبدة الككاكب: ي ييكدا، يقكؿ راب (2)كالمباف، كالديؾ األبيض".
ثمرة شجرة األرز، كثمرة التيف األبيض، كأعناقيا المتعمقة بيا، كالمباف، كالديؾ 

لعبدة الككاكب: ثمرة شجرة األرز، كثمرة التيف األبيض، بيض".:"كىذه األشياء يحظر بيعيااأل
يقكؿ رابي مئير:" يحـر أيضان بيع التمر  كأعناقيا المتعمقة بيا، كالمباف، كالديؾ األبيض".

  لعبدة األكثاف" (3) الجيد، كالقصب، كنيقكلس

التشريع الذم فيو قكؿ راؼ نحماف:" يحؿ أف يشرب االسرائيمي كعابد الككاكب مف اإلناء  . ت
الكاسع الذم يحتكم عمى عدة فكىات بشرط أف يتكقؼ االسرائيمي عف الشرب أكالن"، كلعؿ 

تكقؼ عابد الككاكب عف الشرب فالشراب أكالن مخافة  اإلسرائيميشرب الحكمة مف تكقؼ 
 (4)تبقى. ما الذم سحبو إلى الفكىة كلـ يشربو يمكف أف يعكد مرة أخرل كيمكث

 ىذه تشريعات تدؿ عمى أف الييكد ال يحترمكف إنسانية غير الييكدم.     

 كمناسباتو السعيدة كمنيا:مشاركة اآلخر أعياده كأفراحو تشريعات تحض عمى العزلة كعدـ  -3

حظر فقياء التممكد التعامؿ مع غير الييكد في أعيادىـ أك قبميا، كما نيكا الييكد أف  . أ
يعيركىـ أك يستعيركا منيـ، أك يقرضكىـ أك يستقرضكا منيـ، كال يسددكا ليـ الديكف، فنص 

 التشريع األكؿ في باب العبادة األجنبية عمى ما يمي:
                                                           

 (.21:14( سفر التثنية، )(1
 .(117ص)األخر في التممكد،   ،حسف ((2
 ( نيقكلس: نكع مف أنكاع التمر، أك األعشاب العطرية.(3
 .(310ص)األخر في التممكد، ، انظر: حسف( (4
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غيار قبؿ عيدىـ بثبلثة أياـ، فبل تستعيركا منيـ، أك تعيركىـ، كال تقترضكا "يحـر التعامؿ مع األ
منيـ كال تقرضكىـ، ال تسددكا ليـ الديكف أك تأخذكا منيـ"، كفي ىذا يقكؿ رابي ييكدا أحد 
الحاخامات:" خذكا منيـ الديكف، ألف ذلؾ يضيؽ عمييـ"، فقالكا لو: رغـ أف أخذ الديكف سكؼ 

 (1)فإنو سكؼ يسرىـ بعد ذلؾ".يضيؽ عمييـ اآلف 

الغرض مف ىذا الكبلـ حتى ال يذىب غير الييكد كيشكر آليتو عمى أنو قضى دينو     
 لمييكدم كزاؿ ىـ الديف عنو.

فيذا التشريع يدؿ بصكرة كاضحة عمى مكر كخبث الييكد تجاه اآلخر، فيـ يحاكلكف بكؿ 
 بقسكة. الكسائؿ كاألساليب إيذاء اآلخر كاضطياده كمعاممتو 

حـر فقياء التممكد التعامؿ مع األغيار يكـ األحد إلى األبد، كىذا يرجح أف المقصكد مف  . ب
ىذا التحريـ ىـ النصارل، كقصد فقياء التممكد الكنائس في قكليـ:" عندما تصمكا إلى 
الحجرة التي تكضع فييا العبادة الكثنية يحظر البناء، كىك المكاف الذم يكضع فيو تمثاؿ 

 (2)".المسيح

حظر فقياء التممكد أف يتعامؿ الييكد مع األغيار في أعياد بعينيا مثؿ األعياد  الركمانية:  . ت
قمندا، كسطرنكرا، كاألعياد الفارسية: طكدم، كطكريسقس، كمكىرنقي، كمكىريف، كاألعياد 

 البابمية: مكىرنقي، كأقنيتي، كالعاشر مف آذار.

 ان كعسكريان، كمف ذلؾ:تشريعات تحض عمى اإلضرار باآلخر اقتصادي  -4

مف يتاجر في سكؽ خاصة بغير الييكد فعميو أف يعيب البييمة، كيفسد الفاكية، كيمزؽ " . أ
 (3)."المبلبس، كيمقي العمبلت في البحر المالح

تحريـ بيع أم نكع مف أنكاع الخامات التي تصمح أف تصنع منيا األسمحة أك الدركع،  . ب
صدىـ في ذلؾ تجريد غير الييكدم مف كؿ كحرمكا بيع كؿ حيكاف صالح لمتناسؿ، كق

 (4)كسائؿ الدفاع عف النفس سكاء كانت مادية أك معنكية.

 

                                                           

 .(139ص ، )في التممكد اآلخر ،حسف( (1
 .94 – 75صص    المصدر السابؽ،( (2
 .114ص  ،نفسو المصدر( (3
 .124ص  ، المصدر السابؽنظر: ( ا(4
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التضييؽ عمى السكاف األصمييف لفمسطيف، كمنيا عمى سبيؿ  تشريعات تحض عمى -5
، كباألحرل حقكالن، لكف في سكريا أجركا (1) المثاؿ:" ال تؤجركا ليـ بيكتان في أرض اسرائيؿ

 (2) ، ىذا رأم الرابي مئير."كف ال تؤجركا ليـ الحقكؿليـ بيكتان كل

 ككؿ ىذه النصكص العنصرية تحمؿ جؿ الحقد كالبغض الدفيف في قمكب الييكد.

إذا كاف الييكد يصفكف غيرىـ مف البشر بأنيـ حيكانات خمقت لخدمتيـ، فإننا نريد أف نبيف      
غيرىـ خاصة المسمميف، فالحيكاف، ىك ليـ أف  كصؼ الحيكانية منطبؽ عمييـ تمامان، ال عمى 

الذم يعيش لمأكمو كمشربو كشيكاتو كحسب، كال يؤدم ماعميو مف حؽ اهلل، كما أنو ىك الذم 
يكفر بما أنزؿ اهلل عمى رسمو كيترؾ كحي السماء كراء ظيره، كيسير كراء مصالحو الخاصة 

بأكصاؼ الحيكانات في أكثر  كشيكاتو الدنيكية، كىذا شأف الييكد كلذلؾ كصفيـ القرآف الكريـ
 يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّ  مف آية فقاؿ

  .]5الجمعة: [ َّ  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام

 مب زب رب يئ ىئ ٹ ٹ ُّ بؿ جعميـ القرآف في أدنى مراتب الحيكانية في قكلو: 

 . [55األنفاؿ:] َّ  مت زت رت يب ىب نب
كما صنعكه مع نبي اهلل مكسى عميو  كبعد أف قص القرآف الكريـ أحداث تاريخيـ المظمـ،      

السبلـ، في سكرة األعراؼ عقب عمى ذلؾ بالكصؼ المبلئـ ليـ كىك كصؼ الكبلب، قاؿ 

 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ تعالى: 

 حج مث هت مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ

 مض خض  حض جضمص خص حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج

-175األعراؼ: [ َّ حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط

177[. 

                                                           

قامة الييكد في أرض فمسطيف، كىي منطقة ييكدا، كىي الجميؿ كالضفة الغربية (1 ( المقصكد بيا أماكف تجمع كا 
 مف نير األردف.  

 .(142ص)اآلخر في التممكد،  ، انظر: حسف( (2
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كىكذا أخمد الييكد إلى الطيف كالمادة التي أفسدت عمييـ منافذ التعقؿ كالتدبر كردتيـ إلى 
مراتع الحيكانية فباؤكا بكصؼ الحمار كالكمب، كربما كانا أقؿ أنكاع الحيكانيات خسة كحقارة، 
كلكنيـ يحاكلكف دائمان كصؼ الناس بما ىك فييـ، كتبرئة أنفسيـ مف العيكب، فيدعكف أنيـ 

حدىـ مف كصؿ إلى مرتبة اإلنسانية، كأما غيرىـ مف الناس فيـ مجرد حيكانات لـ ترؽ إلى ك 
 (1)اإلنسانية.سمـ 

 تشريعات حاخامية تحض عمى االنتقاـ مف اآلخر: -6
ف  -1 أفتى أحد الحاخامات كىك شمكمك الياىك قتؿ أم أحد:" إف جاء ليقتمؾ فاسبقو كاقتمو، كا 

رقاكيف الذم يرقد ضاحكان في ميده سكؼ يكبر ليصبح كاف الطفؿ المسكيف ذك العينيف الز 
 (2)".يث كرد فييا :" كحطـ رأس األفاعيىتمر فالشريعة الييكدية تأمر بقتمو، ح

أفتى أحد الحاخامات بقكلو:" جكاز إطبلؽ النار عمى األبرياء، كبأنو ال مجاؿ لمشعكر  -2
يتكقفكا عف إرباؾ  األجانب، كبمعنى آخر، عمى ىؤالء الطيبيف أفبالذنب كما يفعؿ 

تفكيرنا، فإذا أطمقكا قذيفة دبابة أك دفعة طمقات مف مركحية عمى جمع مف المدنييف فبل 
 (3)بأس ماداـ أنيـ عرب".

امتازكا عف  أك شفقة تجاه اآلخر ففكرىـ كليد فكرة أنيـ إف الييكد ليس لدييـ أم رحمة
 ـ مف ال ذنب لو.البشر جميعان، فبل ضير مف قتميـ عمى كؿ الحاالت بمف فيي

 المطمب الثالث: الزواج واألنساب مع اآلخر

يعد الزكاج كتربية العائمة مف الكاجبات الدينية، كىك أكلى الكصايا التي كجييا اهلل إلى 
البشر:" كباركيـ اهلل كقاؿ ليـ انمكا كاكثركا كاممؤكا األرض كأخضعكىا كتسمطكا عمى سمؾ 

 (4)ات الدابة عمى األرض".البحر، كطير السماء، كجميع الحيكان

أف مف لـ يتزكج يعيش دكف فرح كدكف بركة كببل ماؿ، الرجؿ العازب : "كيؤكد التممكد
 (5)خمقو كباركو كسماه آدـ يكـ خمؽ". ليس رجبلن بالمعنى الكاسع لمكممة، ألنو قيؿ:" ذكران كأنثى

                                                           

 .(298 -297ص ص)، يةكخطرىا عمى اإلنسان العقيدة الييكديةصالح،  :( انظر(1
 (.118-113صص فتاكل الحاخامات،) عبد الكىاب، ((2
 (.121ص،)المصدر السباؽ  (3)

 (.1:28( سفر التككيف، )(4
 (.5:2( سفر التككيف، )(5
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جة كضع التممكد معايير فقد كرغـ أف الديف الييكدم دعا إلى الزكاج إال أنو حتى في انتقاء الزك 
نصح التممكد بالتركم في اختيار الزكجة كينصح القانكف الحاخامي عمى أنو:" يمنع عمى الرجؿ 

عيبان الحقان  كتككف الزكاج مف امرأة دكف أف يككف سبؽ كرآىا، خكفان مف أف يكتشؼ فييا 
 (1)مكركىة".

ث جاء عمى لساف أحد أفتى الحاخامات بحرمة زكاج الييكدية مف غير الييكد حي
حاخاماتيـ:" الزكاج مف جكم حراـ، سكاء كاف عربيان أك مسيحيان، إنجميزيان أك فرنسيان، كاألمر كمو 
ال يشكبو عنصرية، ألف ىناؾ فرؽ كبير بيف العنصرية كالعرؽ، االختبلؼ بيف الشعكب أمر 

يجابي، كلذؾ أكصت التكراة أال نتزكج مف األمـ األخرل، فكما يكجد اختبلؼ بيف  ضركرم كا 
 (2)تكجد اختبلفات بيف الشعكب.الجسد المختمفة كذلؾ  أعضاء

إف مكانة المرأة مف األغيار مختمفة تمامان، فالتممكد يفترض بأف األغيار كافة إباحيكف 
تمامان كتنطبؽ عمييـ النص القائؿ بأف:" لحميـ ىك كمثؿ لحـ الحمير، كأف قذفيـ كقذؼ الخيؿ"، 

 تككف المرأة متزكجة أك غير متزكجة، ألف مفيكـ الزكاج بحد ذاتو كبقدر ما "كال فرؽ بيف أف
 (3)يتعمؽ األمر بالييكد، مفيكـ ال ينطبؽ عمى األغيار ألنو: "ال يكجد زكاج لمكفرة".

كأفتى أحد الحاخامات الييكد:" مف يتزكج إحدل األغيار يرتكب بذلؾ إحدل المخالفات 
ألنو قرر االنسبلخ مف بني إلسرائيؿ فيككف كمف بدؿ دينو الجسمية، عمى المستكل الشخصي، 

 (4)بالفعؿ".

اكتسب الفجكر كالفسؽ كالدعارة قداسة كما اكتسب في الديانة الييكدية  كترل أنو ما
الباطمة أف أباحيا أك عالجيا  المحرفة، التي نظمت الفجكر الذم لـ يسبؽ لديف مف األدياف

يكد، كتعد ىذه الديانة المصدر األكؿ في التاريخ كمو الذم بالشكؿ الذم عكلجت بو في ديف الي
  (5)قدـ لئلنسانية الدركس األكلى في االنحبلؿ الخمقي كاإلباحي.

                                                           

 (.230ص)التممكد عرض شامؿ كتعاليـ الحاخاميف، انظر: ( (1
 رؼ في المجتمع اإلسرائيمي،فتاكل الحاخامات رؤية مكضكعية لجذكر التط: عبد الكىاب، ( انظر(2
 (.190ص)

 (.146صالديانة الييكدية كتاريخ الييكد،)انظر: شاحاؾ، ( (3
 فتاكل الحاخامات، رؤية مكضكعية لجذكر التطرؼ في المجتمع اإلسرائيمي،عبد الكىاب، انظر: ( (4
 (.118ص)

 (.38صجذكر الببلء،)انظر: التؿ،  ( (5
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كليس أدؿ عمى ذلؾ مف نص التممكد الذم يصرح :" مف حمـ أنو جامع كالدتو يؤتى 
امع أختو فمف الحكمة، كمف رأل أنو جامع خطيبتو فيك محافظ عمى الشريعة، كمف رأل أنو ج

 (1)نصيبو نكر العقؿ، كمف رأل أنو جامع امرأة قريبة فمو الحياة األبدية".

كبمكجب المكسكعة التممكدية: "إف كؿ مف يممؾ معرفة جنسية بزكجة أحد مف األغيار ال      
يتعرض لعقكبة اإلعداـ، ألنو كتب:" زكجة قريبؾ"، كلـ يكتب زكجة الغريب، حتى إف القاعدة 

ة القائمة بأف الرجؿ سكؼ يمتصؽ بزكجتو كالمكجية إلى األغيار، ال تنطبؽ عمى السمككي
الييكدم، ألنو ال كجكد لزكاج الكفرة، كعمى الرغـ مف أف المرأة المتزكجة مف األغيار محرمة 
عمى األغيار، فإف الييكدم معفى في أم حاؿ، كىذا ال يعني ضمنان بأف االتصاؿ الجنسي بيف 

كلكف العقكبة  –بؿ عمى العكس تمامان  –ة مف األغيار أمر مسمكح بو رجؿ ييكدم كامرأ
ف كانت قد اغتصبت مف  األساسية تنزؿ بالمرأة مف األغيار، إذ يتكجب إعداميا حتى كا 

 (2)ييكدم".

كالمتابع لؤلحداث يجد أف الييكد في طريقيـ إلى فمسطيف لينطمقكا منيا لمسيطرة عمى 
مف الدكؿ كالتيجاف كالعركش، كحطمكا كثيران مف قكل المقاكمة، كتكاد  العالـ كمو، قد ىدمكا كثيران 

سيطرة العالمية، كقد أعمف ف مخططات تكسيع الطريؽ لمتككف الحرب العالمية األكلى كالثانية م
رجاؿ حككمتيـ الخفية أنيـ يميدكف لمحرب الثالثة لمقضاء عمى كؿ نفكذ، كامتبلؾ السيطرة 

ذلؾ إال عف طريؽ الدس كالمكر كالخداع كالتآمر كشراء الذمـ  العالمية، كلـ يتحقؽ ليـ
كاستعماؿ سبلح المرأة كالماؿ كاإلغكاء كالترىيب إلى طكابع التحمؿ كاإللحاد كاإلباحة، كأدكاتيـ 

كالمادية كالصراع  ك (4)كالكجكدية (3)في ذلؾ ىي دعكات القكمية كالعنصرية كالفكر الشيكعي
المتصمة بالعرم كالفساد كاألغاني كالفف كالمسرح الذم ىك عندىـ بديؿ  الطبقي كالطكابع اإلباحية

 ( 5).عف دكر العبادة

                                                           

 (.18صحقيقة الييكد،)شنكدة،  ((1
 (.146صالديانة الييكدية كتاريخ الييكد، ) شاحاؾ، ((2
( الشيكعية: مذىب فكرم يقـك عمى االلحاد كأف المادة ىي أساس كؿ شئ كيفسر التاريخ بصراع الطبقات 3)

كبالعامؿ االقتصادم، كتسمى بالنظرية المادية الجدلية كيسمكف تفسيرىـ لمتاريخ بالتفسير المادم لمتاريخ، 
 ( 2/923كارؿ ماركس ) المكسكعة المفصمة : مف ابرز رجاليا 

( الكجكدية: مذىب فمسفي أدبي مف أبرز المذاىب األدبية في القرف العشريف، يركز عمى الكجكد اإلنساني 4)
الذم ىك الحقيقة الكحيدة، مف أبرز مفكرييا جاف بكؿ ساتر كجبريؿ مارسيؿ، تعتبر فرنسا أكثر الببلد 

 ( .433كسكعة الفرؽ كاألدياف : اسبلـ . دربالو، تكاجدان لمفكر الكجكدم. ) م
 . (135ص) ،المخططات التممكديةالجندم، ( انظر: 5)
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 (1) متى يككف الطفؿ ييكديان؟

إذا كانت كالدتو أك جدتو ألمو أك جدة  بحسب القانكف الييكدم يعتبر الشخص ييكديان 
ؿ عف الييكدية كاعتنؽ لجدتو ييكدية في ديانتيا، أك إذا اعتنؽ الشخص الييكدية، أما إذا تحك 

 (2)ديانة أخرل في ىذه الحالة يقمع القانكف عف اعتباره ييكديان.

كال يعد الطفؿ ييكدياي إذا كانت أمو غير ييكدية، بصرؼ النظر عف ديانة األب ىؿ ىك 
أممي أك ييكدم شرع ىذا القانكف لكي يتأكد المجتمع الييكدم مف مصدر ميبلد الطفؿ، حيث 

ككف مكضع شؾ كيدعـ الحاخاـ راشي ىذا الرأم قائبلن:" بما أف أـ الطفؿ ييكدية إف أبكة الطفؿ ت
 (3)يحسب الطفؿ ككاحد مف إخكتنا".

الحاخامات عمى صحة ىذا التشريع باالستشياد بما جاء في سفر التثنية:" ال  كيبرىف  
يعبد آلية أخرل، تصاىرىـ بنتؾ ال تعط البنو كبنتو ال تأخذىا البنؾ، ألنو يرد ابنؾ مف كرائي ف

 (4)فيحمي غضب الرب عميكـ كييمككـ سريعان".

ناؾ رأم آخر مخالؼ يقكؿ أف الطفؿ المكلكد مف أب ييكدم كأـ غير في حيف أنو ى
ثـ يعمف جياران بعد سف البمكغ  أف يربى داخؿ المجتمع الييكدم، ييكدية طفؿ ييكدم، في حالة

                                                           

 قسـ فقياء التممكد في باب النكاح نسب الييكد العائديف مف السبي البابمي إلى عشر طبقات: ((1
 الكينة: كىـ األعمى رتبة بيف الطبقات العشر، كىـ مف ينتسبكف إلى آؿ ىاركف. -1
 كيكف: كينتمي ليذه الطبقة مف ينتسب لسبط الكم، كلكنو ليس كاىنان.البل -2
 اإلسرائيميكف: كىـ عامة الشعب، الذيف ال ينتسبكف لطبقة الكينة كال لسبط الكم. -3
الحبلليكف: كينتمي ليذه الطبقة الكاىف المكلكد مف زكاج باطؿ، بمعنى أف يككف أبكه كاىنان كتككف أمو  -4

ذلؾ ممف ال يحؿ لمكينة الزكاج منيف، كال يحمؿ الحبلؿ قدسية الكيانة، كال  مطمقة أك زانية، أك غير
 يمارس أم عمؿ في المعبد، كيحـر مف االمكر التي يحظى بيا الكاىف الصحيح النسب.

 المتيكدكف: كينتمي ليذه الطبقة مف تحكؿ عف دينو لمييكدية. -5
 ة بدافع الخبلص مف العبكدية.المعتكقكف: كينتمي ليذه الطبقة العبد الذم اعتنؽ الييكدي -6
، أك الزكاج  -7 أبناء النكاح الباطؿ: كينتمي ليذه الطبقة مف كلد نتيجة زكاج محـر شرعان، زكاج المحاـر

 بيف طبقيتيف يحـر كؿ منيما األخرل.
 الناتينيكف: كىـ مف عقدكا معاىدة سبلـ مع يشكع بف نكف عف طريؽ الحيمة كالدىاء. -8
 األب معركفك األـ.مجيكلكالنسب: كىـ مجيكلك  -9

 (29صاآلخر في التممكد،) ، حسف انظر:المقطاء: كىـ مجيكلك األب كاألـ. -42
 (.23صالديانة الييكدية كتاريخ الييكد،)شاحاؾ،  ((2
 (.20الحياة الييكدية بحسب التممكد،)ص ركفائيؿ، ( (3
 (.4-7:3( سفر التثنية،)(4
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دات الييكدية، كلقد القى ىذا القانكف إقباالن شديدان في أماـ المجتمع الييكدم إيمانو الكامؿ بالمعتق
. الكسط الييكدم  (1)كاعتمد كقانكف سارم إلى ىذا اليـك

 كقد برىف الحاخامات عمى صحة ىذا القكؿ بما كرد في عدد مف نصكص التكراة مثؿ:

 النص القائؿ:" أحصكا كؿ جماعة بني اسرائيؿ بعشائرىـ كبيكت آبائيـ بعدد األسماء كؿ -1
 (2)ذكر برأسو".

النص القائؿ:" لكي يرث بنك اسرائيؿ كؿ كاحد نصيب آبائو، فبل يتحكؿ نصيب مف سبط  -2
 (3) إلى آخر".

كالدليؿ األكيد الذم يقدمكنو ىك تسمسؿ الكينكت مف األب البنو بصكرة دائمة يتكجب أف  -3
ب المقدس، كف ذنيت أبيؾ معؾ تحمميككف األب ييكديان:" كقاؿ الرب لياركف أنت كبنكؾ كب

 (4)أنت كبنكؾ معؾ تحممكف ذنب كينكتكـ".

كتكافقت جميع الطكائؼ الييكدية عمى مبدأ كاحد، ىك ييكدية الطفؿ تعتبر مف حقكقو 
، فمثبلن الطفؿ المكلكد مف أـ ييكدية ثـ بأفعاؿ أحد الكالديف إنكارىاالطبيعية التي ال يمكف ألحد 

 (5)ؿ ييكديان، ككذلؾ في تحكؿ األب لديانة أخرل.تحكلت األـ إلى ديانة أخرل، يظؿ ىذا الطف

 

 

 

 

 

                                                           

 (.21ص)الحياة الييكدية بحسب التممكد،، انظر: ركفائيؿ ((1
 (.1:2( سفر العدد،)(2
 (.36:8سفر العدد،) ((3
 (.18:1سفر العدد،) ((4
 (.23صالحياة الييكدية بحسب التممكد،)، انظر: ركفائيؿ( (5
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 المبحث الثاني
 من خالل التممود البابمي موقف الييود االقتصادي من اآلخر 

 المطمب األول: المعامالت المالية مع اآلخر

ييكد بطبيعتيـ المادية التي ال تؤمف إال بكؿ ما ىك محسكس، كاف مف لكاـز ىذه إف ال
بصفات الجشع كالطمع كالدناءة في تحصيؿ الماؿ، خاصة مع غيرىـ،  الطبيعة أف تتصؼ

فانتيج الييكد كؿ طرؽ السمب كالنيب كاستخدمكا الحيؿ الماكرة كالخداع الظاىر كغير الظاىر 
عماؿ غير مشركعة، كدعا حاخاماتيـ إلى إلبلستيبلء عمى أمكاؿ األمـ، ككاف ذلؾ بطرؽ 

 كمف النصكص التي دعت إلى ،إلى أمكاؿ األمـ األخرل الكذب كاألنانية المطمقة لكي يصمكا
ذلؾ النص القائؿ:"إذا كاف لمصنـ حديقة أك حماـ يمكف أف نستفيد منيا بدكف مقابؿ، كلكف ال 

ذا كاف لمصنـ شركاء آخركف يمكف  منو سكاء بمقابؿ أك بدكف  االستفادةنستفيد إذا كاف بمقابؿ، كا 
 (1)مقابؿ".

المقابؿ ىك المقابؿ المادم الذم يدفع لمكينة، كبدكف مقابؿ، أم  كيراد مف ىذا النص أف  
كيحؿ  ،بدكف مقابؿ مادم يدفع لمكينة، يستثنى مف ذلؾ المقابؿ المادم الذم يدفع لعبدة الكثف

 (2)منو سكاء بمقابؿ أك بدكف مقابؿ. االستفادةدفعو إذا كاف معو شركاء آخركف فينا يمكف 

ي جشعيـ البشع كنيميـ الذم في كؿ عصكر التاريخ ىلعؿ أشير صفة لصقت بالييكد 
الماؿ كالكسب الحبلؿ أك غير الحبلؿ، يسعكف إليو بكؿ حيمة كيتبعكف ب ع كال يرتكم إالبال يش

، كلك خاضكا في سبيمو األىكاؿ كتمرغكا في األكحاؿ، كفي سبيمو يبيعكف ضميرىـ كؿ كسيمة
كف ثمنان لو ماء كجكىيـ كأعراض نسائيـ، كذمتيـ كيتنازلكف عف كرامتيـ ككبريائيـ كيدفع

متكسميف إليو بالدىاء كالمكر كالخديعة كالغش كالنصب كالنيب كالرشكة كالربا كالربح الحراـ 
 (3)كاإلحتياؿ عمى الجميع كاغتياؿ الحقكؽ.

                                                           

 (.249ص) اآلخر في التممكد،، حسف ((1
 (.250ص) ،المصدر السابؽانظر: ( (2
 (.393صالمجتمع الييكدم، ): شنكدة، ( انظر(3
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حتى صرخ أنبياءىـ متكجعيف منيـ، مندديف بيـ مردديف كممات الغضب، يقكؿ النبي       
كقاؿ النبي اشعيا:" التفتكا جميعان إلى ، (1)يرىـ إلى كبيرىـ كؿ كاحد مكلع بالربح"ارميا:" مف صغ

 (2)طرقيـ كؿ كاحد إلى الربح".

ثـ إف التممكد يعمـ أتباعو أف استخداـ أساليب الغش كالخداع مع األجانب عمؿ يكازم 
ما يركض عمؿ السبت، كمف ثـ فإف لو أف يفتخر بيذا العمؿ، يقكؿ أحد الحاخامات:" عند

الييكدم، كيبحث في كؿ مكاف طكؿ األسبكع عف نصراني ليغشو، فإف عممو يماثؿ يكـ السبت 
ىبلؾ عمية  المقدس، كيحؽ لو أف يفاخر بعممو كيقكؿ: يجب انتزاع قمب النصراني مف جسده، كا 

 (3)القـك منيـ".

ييكد ىذا التصريح التممكدم ىك تصريح ضد المسيحييف بالدرجة األكلى، فمعاداة ال
لممسيحيف كاف عمى أكجو في مرحمة التدكيف التممكدم، كالنص الذم يصرح أف الييكد ليـ الحؽ 

سيدة  إسرائيؿكرد في التممكد:" تشبو  في ممكية أمكاؿ اآلخريف، كأنيـ ىـ عمية الناس كأفضميـ ما
كفي الكقت ال تحتمؿ مشقة العمؿ كالجيد،  إسرائيؿالبيت التي يأتييا زكجيا بالماؿ، كىكذا ىي 

 (4)ذاتو فإنيا تتمقى الماؿ مف جميع شعكب العالـ".

ليـ الحؽ  -كما يزعمكف –يتضح مف ىذا النص أف الييكد باعتبارىـ شعب اهلل المختار  
 الكامؿ في التصرؼ بأمكاؿ الناس، كما ليـ الحؽ بدمائيـ كأعراضيـ.

 يمي: ما الناس كمف النصكص التممكدية الكاردة في مجاؿ الدعكة إلى نيب أمكاؿ 

إذا كقع غير ييكدم فريسة بيف أنياب ييكدم،  النص الذم يدعك إلى الجشع كالطمع:" -1
 يحؽ لييكدم آخر أف يقرض الضحية ماالن، كيخادعو بغية إفبلسو كتجريده مف كؿ ما
يممؾ، ذلؾ ألف أمبلؾ غير الييكدم حسب شريعتنا ليست ممكان ألحد، كألكؿ ييكدم 

 (5)ي اإلستيبلء عمييا".يصادفيا مطمؽ الحؽ ف

لعؿ ىذا النص ال يثير الحيرة في أمر الييكد، فإنيـ عمى مر التاريخ كانكا أمة جشعة، تطمع 
لنيب خيرات الببلد كالعباد، بأم كسيمة كطريقة ميما كانت، حتى أنو مف الكاضح أنيـ يزينكف 

                                                           

 (.13 :6( سفر ارميا، ) (1
 (.11: 56سفر اشعيا، ) ((2
 (.171صأثر عقيدة الييكد في مكقفيـ مف األمـ األخرل، )الدخيؿ،  ((3
 (.173صالييكد، )الفاتح، ( (4
 (.166ص) ،المصدر السابؽ( (5
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مف فعؿ القبائح، ألتباعيـ الباطؿ في صكرة الحؽ، ليسيؿ األمر كلكيبل يتحرج الييكدم 
 فالسيطرة عمى األمكاؿ مف أىـ ما دعت إليو الشريعة الييكدية.

 (1)النص القائؿ:" اإلستيبلء عمى ما يممكو غير الييكدم لو مسراتو دائمان". -2

يتضح جميان مف ىذا النص الدعكة الصريحة ألخذ ماؿ اآلخر بغير كجو حؽ كدعكة الييكد ألخذه 
 كف ذلؾ جالبان لسركر لمف يستكلي عمى الماؿ.مادم في أخذ الماؿ كيكمع الت

ىك  يممككه النص القائؿ:" بالنسبة لمطالبة األغيار حؽ استمبلؾ أم شيء، فإف ما -3
 (2)كاألراضي المشاعة في الصحراء، التي ليست ممكان ألحد".

يممكو  ىذا النص فيو مف العنصرية الفائقة حتى أف غير الييكدم لك طالب بحقو، فإف ما
ألنو في الحقيقة ىك ماؿ مشاع ليس ألحد حؽ فيو، كىذه دعكة  -كما يزعـ الييكد –ان لو ليس حق

 كاضحة لمتعدم كالتجني عمى أمكاؿ اآلخريف.

 (3)ممكت". النص القائؿ:" كىب اهلل الييكد حؽ السيطرة كالتصرؼ بدماء جميع البشر كما -4

لتككف محرمة، بؿ أباح إف مف استياف بدماء البشر يكمان، لف تيكف أمكاليـ عميو    
حاخامات الييكد لمييكد حؽ التصرؼ في أمبلؾ البشرية جمعاء دكف أم كجو شفقة أك رحمة، 

 كماداـ لو حؽ التصرؼ بالدماء فإنو مف السيؿ اليسير استباحة أمكاليـ.

 (4) ييكدم السعي الدائـ لغش المسيحي"."يجب عمى ال النص القائؿ: -5

كيف التممكد إلى معاداة المسيحييف، معمميف ذلؾ أنيـ سبب تد امنذ أف بدأك سعى الييكد   
 تشردىـ في الببلد، كمف أكجو المعاداة الدعكة إلى غشيـ متى سنحت الفرصة ليـ بذلؾ.

أف يقسـ يمينان كاذبة، كلكف بشرط أف  النص القائؿ:" يحؽ لمييكدم أف يغتصب كأف يخادع -6
 (5) لى سمعة الييكد".يحرص عمى أف ال يكتشؼ أمره أحد، حتى ال يساء إ

فقد شرع حاخاماتيـ ليـ حؽ االغتصاب مف الكاضح أف الييكد ليس ليـ عيدان كال ذمة، 
كالمخادعة كزيادة عمى ذلؾ حمؼ يميف كاذبة لبلستيبلء عمى أمكاؿ اآلخريف، فبل ديف كال ممة 

                                                           

 (.165صالييكد، )الفاتح، ( (1
 .165ص ،المصدر السابؽ ((2
 (.165ص، )المصدر نفسو ((3
 (.167ص) ، المصدر نفسو( (4
 (.169ص، ) المصدر نفسو( (5
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 يساء إلى ليـ تحكميـ، كال كازع ديني يردعيـ، كالميـ أال يكشؼ أمرىـ أماـ العباد حتى ال
 سمعتيـ، يستخفكف مف الناس كال يخافكف اهلل.

النص الذم يقكؿ:" عمـ ابنؾ عمبلن سيبلن كدعو يسعى لمحصكؿ عمى الثركات  -7
 (1)كاألمبلؾ".

دعكة جديدة مف الحاخامات، عدـ التعب في تحصيؿ الرزؽ، أك حتى عدـ السعي في 
الثركات كاألمبلؾ، كذلؾ بالشيء تحقيؽ الذات، مع مراعاة الدعكة إلى السعي لمحصكؿ عمى 

 األكيد أف تجمب الثركات بالحيؿ كالخداع كالسرقة كالربا.

حمؼ كي استعماؿ الغش في حالة البيع أك الشراء:" مصرح لمييكدم أف يغش غير الييكدم -8
 (2).لو أيماف كاذبة"

ت أحؿ الييكدم لنفسو المبلبس كالنقكد التي عمى الصنـ رغـ أنيا كجدالنص القائؿ:"  -9
 (3).بالقرب منو، فيي قرباف مف غير الييكدم آلليتو"

كىنا أتى المتيكديف إلى ، النص القائؿ:" أحؿ التممكد الماؿ الذم يككف مقابؿ بيع الكثف -10
 (4)".أحد الحاخامات فقاؿ ليـ بيعكا ممتمكاتكـ ثـ تيكدكا

ؿ يكـ السبت المشرعكف أف يشارؾ غير الييكدم في زراعة حقمو ليتحايؿ عمى حرمة العمأحؿ 
 (5).فجاء:" ال يقكؿ الييكدم لعابد الككاكب خذ نصيبؾ عف يـك السبت كعف باقي األسبكع"

 كما حـر الحاخامات عمى الييكد بيع الحيكانات كبيرة الحجـ لؤلغيار ألسباب منيا: -11
 خشية مضاجعة األغيار لمبييمة. - أ
السبت، فيضطر حتى ال يطمب المشترم غير الييكدم أف يجرب البييمة عشية دخكؿ  - ب

 (6) الييكدم مصاحبة بييمتو.

 

 

                                                           

 (.172ص) فاتح، الييكد،( ال(1
 (.269، )ص المصدر السابؽ( (2
 (،67ص)اآلخر في التممكد، ، حسف( (3
 (.67ص)، المصدر السابؽ ((4
 (.68ص، )المصدر نفسو ((5
 (.68ص) ،المصدر السابؽ ( انظر:(6
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 كيجدر اإلشارة إلى أف الييكد قد أباحكا أنكاعان شتى لنيب أمكاؿ اآلخريف كمف ىذه الطرؽ:
 الخداع أواًل:

تعتبر ممارسة الخداع في أم نكع كاف عمى الييكدم معصية خطيرة، كتمنع أيضان 
سمح بممارسة الخداع غير المباشر كلكف ي ممارسة الخداع المباشر ضد األغيار فحسب،

ضدىـ، إال إذا كاف مف المحتمؿ أف يسبب ذلؾ إثارة العداء نحك الييكد أك إىانة الديانة 
فإذا  الييكدية، كالمثؿ النمكذجي لذلؾ ىك إجراء الحساب الخاطئ لمسعر خبلؿ عممية الشراء،

ء أف يصححو، أما إذا ارتكب الييكدم خطأ في غير صالحو فالكاجب الديني يفرض عمى المر 
لك لكحظ أحد األغيار يرتكب مثؿ ىذا الخطأ، فبل حاجة لممرء أف يجعمو يعرؼ ذلؾ، بؿ عميو 

"إنني أعتمد عمى حساباتؾ"، كذلؾ تحسبان إلثارة أعدائو في حاؿ اكتشافو  أف يكتفي بالقكؿ:
 (1)."لخطأه فيما بعد

 ثانيًا: االحتيال

، أك بالشراء منو بسعر غير معقكؿ، إال أف الغش ال تحظر ممارسة الغش عمى ييكدم ببيعو
"ال يغش أحدنا أخاه، كلكف إذا قدـ أحد األغيار عمى غش  ألنو كتب: ينطبؽ عمى األغيار،

ييكدم، ينبغي إجباره عمى دفع ثمف احتيالو، كلكف ينبغي إال أف يعاقب بقسكة أشد مف عقكبة 
 (2)."الييكدم في حالة مماثمة

ال ضير أف يأخذ الييكدم ماؿ غير الييكد بأم كسيمة ككيؼ كانت، فقد مف خبلؿ ما سبؽ 
 الميـ ىك أف يحتاؿ كيخدع المقابؿ مف أجؿ أف يأخذ مالو كيضعو في جيبو.

أجاز التممكد الغش كأنو مف المسمكح غش األمي، كأخذ مالو بكاسطة الربا الفاحش، فقد كرد 
ان فبل تخدعو كال تغشو، كأيضان إذا جاء أجنبي :"لكف إذا بعت أك اشتريت مف أخيؾ الييكدم شيئ

رابحان فافعؿ، كقؿ لؤلجنبي ىكذا تقضي  الييكدمأمامؾ بدعكل، فإف أمكنؾ أف تجعؿ  كييكدم
شريعتنا"، كأيضان ينص التممكد إذا حدث ذلؾ في مدينة يحكـ فييا الييكد  كفقان ألحكاـ األجانب 

ذا أمكف أف يككف  ينيا يقاؿ باالحتياؿ أف شريعة األجنبي تنص عمى رابحان فافعؿ كح الييكدمكا 
 (3)ىذا التشريع.

 
                                                           

 (.149ص) الديانة الييكدية كتاريخ الييكد، شاحاؾ، ((1
 (.149ص)، ر السابؽالمصد( (2
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 ثالثًا: عدم بيع العقارات غير المنقولة

منع الشريعة التممكدية الييكدم مف بيع العقارات غير المنقكلة، مف صكر الطمع كالجشع أيضان، 
 ت بشرطيف:كالحقكؿ كالبيكت في الكياف الصييكني إلى غير الييكد، كتسمح بتأجير البيك 

 أف ال يستخدـ لمسكف بؿ ألغراض أخرل مثؿ التخزيف. -1
 أف ال تؤجر ثبلثة بيكت أك أكثر مف المجاكرة لمبيت المعني. -2

كما ينبثؽ عدـ إجازة امتبلؾ األرض لغير الييكد مف رفض إقامة غير الييكد في الكياف 
 (1)الصييكني، كالتعامؿ مع ىذه اإلقامة كإقامة مؤقتة.

ي دعت إلى عدـ البيع لؤلشياء الثابتة النص الذم يقكؿ فيو أحد مف النصكص الت
الحاخامات:" ال تبيعكا لؤلغيار ماىك مثبت في األرض، بؿ بيعكا ليـ بعد انتزاعو مف األرض، 

  (2)كما كرد: لقد أباح فقيا التممكد أف يبيع الييكدم لعابد الككاكب شجرة عمى شرط أف تقطع".

كدم كاضحان في اجتبلب المستكطنيف الييكد مف أنحاء العالـ، كيبرز األثر الديني التمم
كاالستيبلء عمى األراضي الفمسطينية، كبناء المستكطنات كجمع الدعـ المادم لمكياف 
الصييكني، فالدافع الديني ىك أحد أىـ الدكافع التي  تحرؾ الييكد لمقدكـ إلى فمسطيف 

ف اليجرة فإنيـ يركف أنفسيـ ممزميف بتقديـ كاالستيطاف فييا، كحتى أكلئؾ الذيف يمتنعكف ع
ائيؿ يعادؿ كؿ ركع الصييكني، جاء في التممكد:" العيش في أرض اسر الدعـ المادم لممش

الكصايا"، كجاء:" ىؤالء الذيف يعيشكف في أرض اسرائيؿ ليـ إلو، أما الذيف يعيشكف خارجيا 
 (3)ليس ليـ إلو".

 ةالمطمب الثاني: القروض والمقطة والسرق

تعمد الييكد بأف يستخدمكا أبشع أنكاع السرقة كأفظع أساليب الخسة كالدناءة كالحقارة في   
نيب أمكاؿ األمـ كالشعكب، فيـ أناس تشبعكا مف صفات المكر كالخبث كالدكنية في جمب 
مصالحيـ، حتى انتيجكا ألنفسيـ الكثير مف الكسائؿ لمسيطرة عمى أمكاؿ اآلخريف بطرؽ شتى 

 منيا:

 

                                                           

 (.62ص) التممكد البابمي،عبد المعبكد، مقدمة  انظر:  ((1
 (.70ص) اآلخر في التممكد، ،حسف( (2
 (.64صمقدمة التممكد البابمي، )عبد المعبكد، ( (3
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 اًل: القروضأو 

، كفي المجتمعات التي -ييكدم –كممة مرادفة لكممة  -المرابي –الربا صنعة الييكد فكممة 
عاشكا فييا عممكا في الربا الفاحش، حتى برعكا في تمؾ الخصمة الدنيئة التي تعبر عف نفس 

 مث هت مت  خت حت جت هب  ُّ حيث قاؿ اهلل تعالى في كصفيـ: ،جشعة كضيعة
  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج
 [.162 -161سكرة النساء:] َّ مغ جغ مع جع مظ حطمض

{ أىٍم: أىفَّ المَّوى  مص خص حص مس خس } في تفسيره :  -رحمو اهلل  –قاؿ الحافظ ابف كثير  
نيكؼو ًمفى  مىٍيًو ًبأىٍنكىاعو ًمفى اٍلًحيىًؿ كىصي ذيكهي، كىاٍحتىاليكا عى ليكهي كىأىخى بىا فىتىنىاكى ـٍ عىًف الر  الشُّبىًو، كىأىكىميكا قىٍد نىيىاىي

أىٍمكىاؿى النَّاًس ًباٍلبىاًطًؿ.
(1) 

يعد الربا مظيران مف مظاىر الحياة االقتصادية عند الييكد، فقد أكجبت شريعتيـ التعامؿ 
بو مع األمميف كألزمتيـ بعدـ إقراض غير الييكدم بدكف شرط الربا، ككاف ليذه التعامبلت 

 (2)يكد صدلن كبيران لدل مف تعامؿ معيـ بيذه الشركط.االقتصادية غير الخمقية مف جانب الي

إف األدب التممكدم يجيز التعامؿ مع غير الييكد في المعامبلت التجارية، كلكف مف 
منطمؽ يحقؽ المصمحة كالفائدة لمييكد بالدرجة األكلى، فبينما حرمت الييكدية بمصدرييا التكراة 

ازتو مع غير الييكد، كمف أشكاؿ ىذا التعامؿ المحـر كالتممكد التعامؿ بالربا مع الييكد، فقد أج
شريطة أف  ،أف يتفؽ الييكدم مع غير الييكدم عمى المشاركة في تجارة بينيما ،بيف الييكد

ه الصكرة  مف يتحمؿ غير الييكدم الخسارة بمفرده، كيقتسما األرباح بينيما مناصفة، فيذ
ريميا بيف الييكد، بينما أقركىا مع غير أكد الحاخامات عمى تحالتي  المعامبلت التجارية

 (3)الييكد.

جاءت نصكص التممكد معمنة أصكؿ التعامؿ بالربا مع غير الييكد، حاضة عمية، يقكؿ       
 –مكسى بف ميمكف:" أمرنا اهلل بأخذ الربا مف الذمي، كأف ال نقرضو شيئان إال تحت ىذا الحاخاـ 
مع أنو مف الكاجب عمينا ضرره، كلك أنو ىك قد  كبدكف ذلؾ نككف قد ساعدناه، -أم بالربا

 ساعدنا في ىذه الحالة بأخذنا منو الفائدة كالربا".

                                                           

 (.2/467جتفسير القراف العظيـ،)انظر: ابف كثير،  ( (1
 (.306صأثر عقيدة الييكد في مكقفيـ مف األمـ األخرل، )الدخيؿ،  ( انظر: (2
 (.80صاألدب التممكدم في المرحمة التممكدية، ) عبد المعبكد،  ( انظر:(3
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ر إليي، كىذا األمر اإلليي كاجب التنفيذ، كالنيي مذلؾ يرجعكف تعامميـ بالربا إلى أفيـ ب
 يكدم أف يقرض األجنبي إالعف إقراض األممي بدكف ربا، جاء في التممكد:" غير مصرح لمي

 .بالربا

كالربا كالفكائد ىي إحدل الطرؽ التي قاـ بيا الييكد الستخبلص ثركات األمـ مف بيف أيدييـ، 
كتحكيميا إلى الييكد، يقكؿ أحد حاخاماتيـ:" إذا احتاج مسيحي لبعض نقكد فعمى الييكدم أف 

ف جميع يستعمؿ معو الربا المرة بعد األخرل، حتى ال يمكنو أف يدفع ما عميو إال بتنازلو ع
ال طمب حقو منو أماـ المحاكـ، ككضع يده عمى أمبلكو بكاسطتيا".فيياأمكالو، فإف تنازؿ   ، كا 
يمكف  مكسى بف ميمكف عمى ىذا األمر قائبلن:" إف فرض أقصى ماالحاخاـ كلذلؾ يؤكد 

"  (1).مف الربا عمى قرض يعطى ألحد األغيار كاجب ممـز

عمييـ السبلـ، ليجيزكا ألنفسيـ أكؿ الربا الذم  ككاف الييكد يحتالكف كيخادعكف أنبيائيـ
ـ عقدت الكنيسة الكاثكليكية المؤتمر المسككني 1215في عاـ  حرمو اهلل عمييـ كنياىـ عنو، 

ككاف المكضكع األساسي ىك التعديات الييكدية في سائر األقطار األكربية، كأصدركا ، الرابع
لذم كاف يمارسو الييكد، بغية تجميع الثركات الكاسعة ا ،المراسيـ كالقرارات لمحد مف الربا الفاحش

غير المشركعة كغير األخبلقية، التي كانت تعطييـ امتيازان اقتصاديان عمى  عف طريؽ الممارسات
منافسييـ مف غير الييكد كلمتكصؿ إلى ذلؾ أصدر المؤتمر المسككني بتحديد إقامة الييكد في 

 (2)المستقبؿ بأحيائيـ الخاصة.

لممرة األكلى مف جعؿ الحككمة اإلسبانية الييكد  المرابكف بع عشر تمكفارف الر في الق
تمنحيـ حؽ جباية الضرائب مف الشعب مباشرة، كضماف لمقركض التي كانكا يقدمكنيا لمحككمة، 
كاستغؿ المرابكف الييكد ىذا الكضع أبشع استغبلؿ، كأبدكا مف القسكة كالكحشية في طمب 

ا مؤل أفئدتيـ بالحقد كالغضب بحيث أضحت شرارة كاحدة كافية لتفجير الضرائب مف األىالي م
 (3)النقمة عمى الييكد.

أك بسبب فساد  ،إىماليـمف جراء  كالحكاـ األمميكفكجاء في البركتكككؿ العشركف:" 
 قد جركا ببلدىـ إلى االستدانة مف بنككنا، حتى أنيـ ال يستطيعكف تأدية ىذه، كزرائيـ أك جيميـ

.... كيجب أف تدرككا ما كاف يتحتـ عمينا أف نعانيو مف اآلالـ لكي تتييأ األمكر عمى ىذه الديكف
الذيف ساعدناىـ، كي نغرييـ بالتخمي عف كاجباتيـ في الحككمة  يفممممكؾ األ إفالصكرة.... 

                                                           

 (.84الكنز المرصكد، )صالشرقاكم،  ((1
 (.56(  انظر: الجزائرم، أحجار عمى كرقة الشطرنج، )ص(2
 (.59)ص ،ابؽالمصدر السنظر: ( ا(3
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 الإبكسائؿ الككاالت )عف األمة( كالكالئـ كاألبية كالمبلىي األخرل ػ ىؤالء الممكؾ لـ يككنكا 
تعرفكف إلى أم مدل مف االختبلؿ المالي قد بمغكا  أنفسكـحجبان إلخفاء مكايدنا كدسائسنا. كأنتـ 

رغـ كؿ المجيكدات الشاقة التي يبذليا رعاياىـ  إفبلسالذاتي. فمقد انتيكا إلى  بإىماليـ
اعنا بو في اجتم أخبرتكـسأزيد اآلف عمى ما " البرتكككؿ الحادم كالعشركف:كينص  ،(1)التعساء"

األخير، كأمدكـ بشرح مفصؿ لمقركض الداخمية. غير أني لف أناقش القركض الخارجية بعد 
اآلف. ألنيا قد مؤلت خزائننا باألمكاؿ األممية، ككذلؾ ألف حككمتنا العالمية لف يككف ليا جيراف 

ىماؿ اإلدارييفلقد استغممنا فساد ، تقترض منيـ ماالن  فأأجانب تستطيع  لكي  ميفاألالحاكميف  كا 
، مع أنيا لـ تكف أضعافونجني ضعفي الماؿ الذم قدمناه قرضان إلى حككماتيـ أك نجني ثبلثة 

 (2).يفعؿ ىذا معنا، كما فعمناه معيـ؟" أففي الحقيقة بحاجة إليو قط. فمف الذم يستطيع 

حياة ، فالماؿ عصب الاالقتصاديةليذا ىيمف الييكد عمى بيكت الماؿ في العالـ، كمراكز القكل  
 بأيدييـ، كالناس عبيدان ألصحاب الماؿ.

 البنوك اليوم الربوية ىي صناعة ييودية:

قاـ بنكان عمى األرض، أكؿ بنؾ ، فيـ أكؿ مف أالييكد  إف ىذه البنكؾ ىي في األصؿ مف عمؿ
أقيـ عمى األرض أقامو ييكدم في ألمانيا، ثـ نشأت فكرة البنكؾ كميا مف عمؿ الييكد، كىـ 

قصدكا بيا استغبلؿ الناس ألنيـ يعممكف أف العماؿ الذيف ينتجكف في الغالب ليس لدييـ رأس 
أضعافان الربا  ؿ كنأخذ عميوماؿ كىـ محتاجكف إلى مف يمكؿ ليـ مشاريعيـ، فقالكا نقدـ التمكي

كبذلؾ نممكيـ كنسيطر عمى  ،كفي كدىـ ،مضاعفة، فنشارؾ ىؤالء العماؿ في عرؽ كجكىيـ
قد أك  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ غبلتيـ، كىذه الفكرة شيطانية، كبيا انتشر الربا، فصدؽ رسكؿ

رسكؿ اهلل: الناس  يأتي عمى الناس زماف يأكمكف فيو الربا،قيؿ يا»جاء في الحديث الصحيح: 
، فقمما يجد اإلنساف يشيده العالـ كىذا ما  (3<< )اؿ: مف لـ يأكمو، نالو مف غبارهكميـ. ق اليـك
 لباسان أك أكبلن أك شربان  -بضاعة 
   .إال مستكردة عف طريؽ الربا -سيارةن أك غير ذلؾ 

 

 

                                                           

 (،197ص) الخطر الييكدم بركتكككالت حكماء صييكف،التكنسي، ( (1
 (.204ص، )المصدر السابؽ( انظر: (2

 .]358/ص 46(، ج42142حذَث ) مسنذ اإلمام أحمذ بن حنبل،[حنبل،  (3)
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 المقطة ثانيًا:

التي يجدىا الييكد، كيدعك التممكد إلى  في الشرع التممكدم الحاخامي ال يجكز إرجاع األشياء
يجده الييكدم خاصة مف أشياء اآلخريف غير الييكد، كمف النصكص التي أكردىا  أخذ ما

 الحاخامات الييكد لمتشجيع عمى أخذ المقطة:
يكمان عمى محفظة بيا دنانير، كاآلف رآه رجؿ  النص الذم يقكؿ:" عثر أحد الحاخامات" -1

ذا قاـ إليو بقصد طمأنتو، كيقكؿ لو: اذىب كاحتفظ بو لنفسؾ، يظير عبلمات الخكؼ، كىك
 (1) نحف لسنا بالفرس الذيف يعيدكف الممتمكات المفقكدة إلى ممؾ الببلد."

وال ى مال فقده غٌر الٌهودي أن ٌأخذه، ٌجٌز التلمود للٌهودي الذي ٌعثر علكالنص الذم  -2

 (2)لألممً ماله المفقود"." إن هللا ال ٌغفر ذنباً لٌهودي ٌرد  ٌرجعه لصاحبه:
يرسـ التممكد كيفية التعامؿ مع غير الييكد، إذا كانكا يعيشكف في بمد غريب كأقمية فإف       

نما يحتفظكا بيا ألنفسيـ،  عثركا في ىذه البمد عمى مفقكدات، ال يجب عمييـ أف يعمنكا عنيا، كا 
ألنيا في الغالب ستخص أحد إخكانو أما إذا كانت األغمبية في ىذا البمد لمييكد يعمنكف عنيا، 

 (3)مف الييكد.

 : السرقة ثالثاً 

إف السرقة بدكف بعنؼ ممنكعة منعان تامان حتى السرقة مف أحد األغيار، أما السمب مع استخداـ 
 (4)باتان إذا كاف الضحية مف الييكد. العنؼ فممنكع منعان 

 ة غير الييكدم مباحة.يعتقد الييكد أف السرقة محرمة فيما بينيـ فقط، كلكف سرق
"إف اهلل سمط الييكد عمى أمكاؿ باقي األمـ كأمكاليـ"، كيشرح  يقكؿ حاخامات الييكد: 

)أم غير الييكد( شيئان كلك كانت قيمتو تافية  إذا سرؽ أكالد نكح؛" التممكد ىذه المبادئ فيقكؿ:
يا، كأما الييكد فمصرح جدٌا فيـ يستحقكف المكت ألنيـ قد خالفكا الكصايا التي أكصاىـ اهلل ب

ف "ليـ بأف يسرقكا األمي ، كفسر عمماء التممكد ىذه الكصية بقكليـ:" إف األمي ليس بقريب كا 
 (5)  ."مكسى لـ يكتب في الكصية )ال تسرؽ ماؿ األمي( فسمب مالو ال يككف مخالفان لمكصايا

                                                           

 (.52صمقدمة التممكد البابمي،) عبد المعبكد،( (1(1)
 (.62ص،)المرجع السابؽ ((2
 (.81ص) األدب التممكدم في المرحمة التممكدية، لمعبكد،عبد ا ( انظر:(3
 (.149ص) الديانة الييكدية كتاريخ الييكد،شاحاؾ، ( انظر: (4

 (.167ص) عمى اإلنسانية،العقيدة الييكدية كأثرىا صالح، ( (5
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فحبلؿ سرقتو،  ه" ال تسرؽ"، تعني ال تسرؽ مف الييكدم أما مف عدا :كالكصية التي جاءت
كيستند ذلؾ عمى فيـ خاص لمحاخامات الييكد بأف األرض ممؾ ليـ، كليـ الحؽ في التسمط 

 (1)عمييا، فالسرقة مف الغير ليست سرقة عند الييكد، بؿ ىي استرداد ألمكاليـ.

كأكرد الحاخامات تصريحات كضعكىا في التممكد كميا تقؼ بجانب الييكدم حتى في فعؿ 
كىذا النص خير شاىد:" إذا سرؽ أحدكـ  ،كالتصريح بسرقة اآلخريف غير الييكد، ـكارتكاب اآلثا

أخرل فإذا تـ ذلؾ مف غير ييكدم كآخر  أك نيب أك استكلى عمى امرأة جميمة، أك ارتكب آثاـ
غير ييكدم أيضان، فيجب إعادة المسركقات إلى أصحابيا، كالحكـ نفسو يسرم عمى غير 

 (2)لييكدم فيمكف االحتفاظ بالمسركؽ".أما إذا سرؽ ييكدم غير ا الييكدم إذا سرؽ ييكديان،

بمعنى أف لمييكد حؽ في سرقة غير الييكد، أما غير الييكد فميس ليـ الحؽ في ذلؾ، 
فتجد فقياء التممكد حرمكا السرقة بيف غير الييكد فيما بينيـ، كأيضان حرمكىا بيف غير الييكد 

  د كغير الييكد.كالييكد، بينما أباحكىا بيف الييك 
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ  قاؿ تعالى:

 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب جب هئ

  .]75آؿ عمراف: [ َّ  مس خس حس جس
كىؤالء الذيف ال أمانة ليـ مف أىؿ الكتاب الذيف يقكلكف ىذه المقالة ىـ الييكد، فيـ الذيف 

ييـ حرج في أف يسمبكا أمكاؿ غير الييكد مف يقكلكف: ليس عمينا في األمييف سبيؿ، أم ليس عم
األمـ، كأحبار الييكد يستدلكف أماـ جماىيرىـ عمى ىذه العقيدة، بما في كتبيـ مف جرائـ، 

 (3) كيعممكليا بأنيا كانت في معاممة الجكييـ أم األمميف.

أخذ مالو،  ، كيحؿكأىؿ الخيانة ىـ الييكد، كالدليؿ عميو أف مذىب الييكد أنو يحؿ قتؿ المخالؼ
 (4). بأم طريؽ كاف

 

                                                           

 (.165صمفيـك اآلخر في الييكدية كالمسيحية، )العمكاني،  ( انظر: (1
 .(165ص) الييكد،الفاتح،  ( انظر: (2
 (.13ص) مكايد ييكدية عبر التاريخ، التؿ، ( انظر:(3

 (.8/262ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب التفسير الكبير،)(4
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 المبحث الثالث
 من خالل التممود البابمي موقف الييود من القضاء والوصايا والعقوبات تجاه اآلخر 

 خرالمطمب األول: الوصايا األخالقية تجاه اآل

 .: االتجاه األخالقي اإلنسانيأوالً 

لمشترؾ، كال يفرؽ بيف كىك ذلؾ االتجاه الذم يقر األصؿ اإلنساني الكاحد كالتككيف ا
الناس إال مف خبلؿ السمكؾ األخبلقي كالعمؿ الصالح، كىذا االتجاه يرل أف ما جعؿ الييكد 
يستحقكف أف يككنكا الشعب المختار، ىك التفكؽ في أخبلقيـ كأعماليـ، فاختيار اهلل مشركط بأف 

ك الذم يعطي لبلختيار يثبت الييكد أنفسيـ بأنيـ جديركف بذلؾ االختيار، كىكذا فإف السمكؾ ى
 (1)معناه.

 :(2)كمف أبرز النصكص التممكدية في ىذا االتجاه

 "إف الناس الصالحيف بيف الشعكب ليـ حصة في العالـ القادـ". -1
 "إف غير الييكدم الذم يراعي التكراة ىك مساكو ألكبر القديسيف". -2
 " ال تعامؿ الغير بما ال ترضاه لنفسؾ". -3
 رية كاحدة ينظر إليو كأنو صاف العالـ كمو"." كؿ إنساف يصكف نفسان بش -4
 " ال تفعؿ باآلخريف ما تكره أف يفعمكه بؾ اآلخريف". -5
 "المكاف ال يشرؼ اإلنساف بؿ اإلنساف الذم يشرؼ المكاف". -6
 (3)ال تستيمؾ ماء بئرؾ إف كاف لمناس فيو حاجو". -7

كعمى مراعاة كمف كصايا اآلباء التي كردت في ىذا المضمار كالتي تحث عمى الفضيمة 
 اآلخريف ما يمي:

يقكؿ الرابي طرفكف:" اليكـ قصير كالعمؿ كثير، كالعاممكف كسالى، كاألجر عظيـ،  -1
  (4)كصاحب البيت ممح".

                                                           

 . (193ص)المصيرية،  إسرائيؿقرارات  : ىركابي،انظر (1)
 .(50ص)التممكد البابمي،   عبد المعبكد، (2)
 .(320 -319ص ص)التممكد كتاب الييكد المقدس،   أيبش، (3)
 .(305ص) التممكد البابمي،عبد المعبكد،   (4)
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قكؿ الرابي اسماعيؿ:" كف متكاضعان لرئيسؾ، متساىبل مع مرؤكسؾ، كقابؿ الناس  -2
 (1)بسركر".

؟ مف يحتـر ا  -3 ، حيث كرد" ألنني أكـر مف (2) لخمؽيقكؿ الرابي ابف زكما:" مف ىك المحتـر
 3))يكرمني أما الذيف يحقركنني فيصغركف".

ال يكجد قكؿ الرابي ابف عزام:" ال تحتقر أم إنساف، كال تستبعد حدكث أم أمر، ألنو  -4
 (4)لو مكضع". كال يكجد أمر ليسإنساف ليس لو ساعة قدرة 

ف كاف ذلؾ برىة مف الزمف لتحقيؽ  كبيذا يتضح أف الييكد كانكا يحممكف لكاء الخير، كا 
مآربيـ، ىذا ما دؿ عميو نص مف نصكص التممكد، كالتي يتبيف فييا نفسيو الييكد كمكرىـ 
كخداعيـ، حتى ظنكا أنيـ سيخدعكف رب العالميف كىك قكؿ الحاخاـ صمكئيؿ ىقطاف:" ال 

عينيو ، لئبل يشيد الرب، فيسكء المر في (5)تشمت بسقكط عدكؾ كال يبتيج قمبؾ إذا عثر
 (6)كيصرؼ غضبو عنو".

 ن خالل األخالق.ثانيًا: االتجاه العنصري تجاه اآلخر م

جرامان، كخيانة  كاف الييكد منذ نشأتيـ األكلى، مف أكثر الشعكب شركران كآثامان، ككحشية كا 
كغدران، كخبثان كجشعان، كانغماسان في الشيكات كالمذات، يفرطكف في أعراضيـ ليصمكا إلى 

يمانيـ باهلل، في سبيؿ قميؿ مف الماؿ، أغراضيـ، كي بيعكف ذمتيـ ككرامتيـ كشرفيـ بؿ كديانتيـ كا 
أك قدر ضئيؿ مف النفكذ كالجاه، ككانكا عمى الدكاـ أىؿ شقاؽ كنفاؽ كعصياف كتمرد، يثيركف 
الفتف أينما كانكا، كيحيككف المؤامرات ضد األمـ األخرل، كيدبركف المكائد بعضيـ ضد البعض 

 (7)تى غضب اهلل عمييـ كعاقبيـ.اآلخر، ح

 

 

                                                           

 .(306ص)، المصدر السابؽ (1)
 .(315ص، )المصدر نفسو (2)
 (.2:3سفر صمكئيؿ األكؿ، ) (3)
 .(315ص) التممكد البابمي،عبد المعبكد،   (4)
 .(318ص، )المصدر السابؽ (5)
 (.18ػ17: 24سفر األمثاؿ،) (6)
 .(154ص)األدياف الييكدية كالنصرانية، دراسات في  الخمؼ،: انظر (7)
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 يمي: كمف ىذه األخبلؽ التممكدية ما
 الدعوة إلى القتل:   -1

يمكف تسميتيا مكقفيـ مف األمـ في الحرب، فالييكد ينظركف إلى غيرىـ نظرتيـ إلى 
ف شارككىـ فمف أجؿ الخدمة كالتسخير ـ ال يستحقكف أف يشارككىـ الحياة، الحيكانات، كلذا في كا 

منيـ، كمف ىذه النصكص  لبلنتقاـىذا فإف القتؿ لؤلغيار ىي الطريقة المثمى  فقط، كمع
 :(2()1)التممكدية الداعية إلى ذلؾ

 " إف اهلل أعطى الييكد كؿ قكة عمى خيرات األمـ كدمائيـ". -1
" إف مف حكمة الديف كتكصياتو قتؿ األجانب الذيف ال فرؽ بينيـ ك بيف الحيكانات، كىذا  -2

بطريقة شرعية، كالذيف ال يؤمنكف بتعاليـ الديف الييكدم كشريعة الييكد  القتؿ يجب أف يتـ
 يجب تقديميـ قرابيف إلى إلينا األعظـ".   

في  (3)كيقكؿ أحد الحاخامات مكجيان حديثو لتبلميذه:" إنو إذا جاء عيد الغفراف)يكـ كبكر( -3
ل لقمتيـ، فقاؿ لو ، فإنو يباح في ذلؾ اليكـ تيشيـ رؤكس أبناء األمـ األخر (4)يكـ سبت

تبلميذه: يا مكالنا قؿ باألحرل أنو يحؿ ذبحيـ، فقاؿ: ال، ألف ذبحيـ سيكمفنا أف نقرأ 
 ."صبلة معينة

: "مىف يقتؿ أحد الحاخامات يقكؿاف أفعاؿ الييكد باتت مؤشران قكيان عمى دعكتيـ لمقتؿ   -4
ير الفزع في نفكس الطبلب، كىـ يتمكف التكراة، كيطمؽ الصكاريخ عمى مدينة سديركت فيث

ىك عمبلؽ، يجب أف نرد عميو بكراىية  -الرجاؿ كالنساء، مف يرقص عمى الدماء 
 مضادة، كعمينا أف ننزع أم أثر لئلنسانية في تعاممنا معو، حتى ننتصر". 

الحاخاـ "مردخام إلياىك": الذم يعدُّ المرجعيةى الدينية األكلى لمتيار الديني القكمي في  كقد أيَّد
يؤي د تطبيؽ الحكـ،  -ف العبرم، كالذم شغؿ في الماضي منصب الحاخاـ الشرقي األكبر الكيا

 ه".الحكـ، كتقكؿ: "اذكر عدكؾ كأبد بؿ إنو دائمنا يشير إلى إحدل العبارات التي كردٍت في
                                                           

 .(84ص)اسرائيؿ كالتممكد، انظر: أحمد،   (1)
 .(120-119ص ص)أبحاث في الفكر الييكدم، ظاظا،  (2)
عيد الغفراف: يـك الكفارة، كىك اليـك العاشر مف شير تشرم، كيبدأ ىذا العيدقبيؿ غركب الشمس مف اليـك  (3)

ساعة، يجب فييا  27بعد غركب الشمس لميـك التالي، فمدتو حكالي  التاسع مف تشرم، كيستمر إلى ما
الصياـ ليبلن كنياران كعدـ االشتغاؿ بشيء ما خبل العبادة، كاسمو بالعبرية يـك كبكر، انظر الفكر الديني 

 .(168ص)الييكدم، حسف ظاظا،  
ى غركب يـك السبت، كأىـ يـك السبت: ىك يـك العيد األسبكعي، كمدتو مف غركب شمس يـك الجمعة إل (4)

 .(166ص)الفكر الديني الييكدم،  : ظاظا،شعائره الكؼ عف أم عمؿ، انظر
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ىي "مف جاء  في فتكل ألحد الحاخامات الييكد :" إف القاعدة التشريعية في ىذه الحالة -5
تمو"، كالسبب الذم يبيح دمو ىك أنو يشكؿ خطران عمى حياتؾ، كالشريعة ليقتمؾ فبكر بق

الييكدية ال تبحث ما إذا كاف يستحؽ المكت أك ال، كال تبحث ما إذا كاف مذنبان أـ ال، 
 (1)كاألمر الكحيد الذم يجب النظر إليو ىك ىؿ يأتي منيـ خطر أـ ال؟".

أك فكر كضعي، أك شريعة كما ارتبطت لـ ترتبط نظرية اإلبادة كقتؿ األطفاؿ بأم ديف 
بالفكر الييكدم المزعكـ أنو مستند إلى نصكص ربانية، ككجدت تطبيقاتيا العممية في الحقب 

التي كاف لمييكد فييا كجكد مؤثر كفاعؿ، كعادت لمبركز مع بدايات إنشاء الكياف  ،السابقة
رائع كتبريرات كاىية ال الصييكني في فمسطيف، كتستمر حتى اليـك بأشكاؿ متعددة كتحت ذ
كالتي ترتقي لتصبح  ،أصؿ ليا، إف الشكاىد مف التكراة كالتممكد عمى نظرية القتؿ لدل الييكد

، فقد جاء في أحد أسفارىـ:" كسبى بنك إسرائيؿ نساء مدياف محط عبادة يتقربكف بيا إلى اهلل 
رقكا جميع مدنيـ بمساكنيـ، كأطفاليـ كنيبكا جميع بيائميـ، كجميع مكاشييـ، ككؿ أمبلكيـ كأح

كجميع حصكنيـ، كأخذكا كؿ الغنيمة، ككؿ النيب مف الناس كالبيائـ كتـ ذلؾ بعد أف قتمكا كؿ 
 (2)الرجاؿ كالممكؾ".

أما قتؿ األطفاؿ الذيف أيضان لـ يسممكا مف أحكاـ التكراة المحرفة فقد جاء ذكره في أكثر 
إلى القتؿ، كأنو حمؿ نزعة أكثر إجرامية، فقد  مف مكضع، مرتبطان بشكؿ مباشر بمفيـك الدعكة

جاء:" كاجعؿ الرجؿ أعز مف الذىب اإلبريز، كاإلنساف أعز مف ذىب أكفير، لذلؾ أزلزؿ 
كفي يكـ حمك غضبو...كؿ مف  السماكات كتتزعزع األرض مف مكانيا في سخط رب الجنكد

يـ، كتنيب بيكتيـ، كتحطـ أطفاليـ أماـ أعين كجد يطعف، ككؿ مف انحاش يسقط بالسيؼ،
 (3)كتفضح نساؤىـ".

فبل يقكمكا كال يرثكا  ىيئكا لبينة قتبلن بإثـ آبائيـ كفي السفر نفسو، يأتي ذكر األطفاؿ:"
يقكؿ رب الجنكد كأقطع مف بابؿ اسمان كبقية  األرض، كال يممؤكا كجو العالـ مدنان، فأقكـ عميو، 

 (4)نفذ" كنسبلن كذرية، يقكؿ الرب، كأجعميا ميراثان لمق

                                                           

 (.232ص) فتاكل الحاخامات،عبد الكىاب، ( (1
 .(9- 31/ 10سفر العدد ) ((2
   (.13- 12 /18سفر أشعيا، ) ((3

 .(21 -14/ 23)( السفز السابق، (4
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إف الييكد يعتمدكف بشكؿ مباشر عمى أقكاؿ الحاخامات المكجكدة في التممكد، كميزاف 
يتعاممكف بو مع الككف كاإلنساف كالحياة، فقد قاؿ احد حاخاماتيـ:" التممكد كجد قبؿ الخميقة 

 كلكاله لزاؿ الككف، كمف يخالؼ حرفان منو يمت"

منيا كالجماعية إلى قكانيف تعد شرطان مف  الفردية لقد استندت قكانيف القتؿ كالذبح كاإلبادة
جية عنصرية تعتمد عمى مجمكعة مف الطقكس، الييكدم، كىي تستند إلى أيدلك  االنتماءشركط 
يستند إلى الشريعة المحرفة، كمنيا ما اعتمد عمى السحر كالشعكذة التي مصدرىا  منيا ما
يرة أكثر مف األكلى، كىي التي تدعك إلى ، كىـ يعترفكف  بذلؾ كلكنيـ يمارسكف األخالتممكد

المزيد مف سفؾ الدماء، كاعترفت التكراة بذلؾ صراحة حيث جاء فييا:" أما أنتـ فتقدمكا إلى ىنا 
بني الساحرة، نسؿ أكالد المعصية، نسؿ المتكقديف إلى األصناـ تحت كؿ شجرة خضراء،  يا

 القاتمكف األكالد في األكدية، كتحت شكؽ المعاقؿ".

ما اعترؼ المؤرخ الييكدم برنارد الزارا، في كتابو البلسامية بأف عادة ذبح األطفاؿ ك
حكادث الدـ إلى استخداـ دـ األطفاؿ مف السحرة الييكد في الماضي، حيث يقكؿ:" إف  ترجع

البشرم مفاىيـ انتشرت بيف عامة الشعب كىي ليست خرافة، كالحقيقة أف جيؿ الشباب مف 
بعمـك السحر كالشعكذة، كالتممكد يبحث عف السحر كالشياطيف بغمكض كبير،  الييكد ييتـ كثيران 

فمف الطبيعي أف تستعمؿ الدماء خبلؿ طقكسيـ الدينية، كمف المؤكد أف يككف سحرة  كليذا
فإف تمؾ الركايات تعتمد مف غير الييكد ليستفيدكا مف دمائيـ، كىكذا  الييكد قد ذبحكا أطفاالن 

 عمى ىذا األساس".

كؿ التممكد:" عندنا مناسبتاف دمكيتاف ترضياف إلينا ييكه، إحداىما عيد الفطائر يق
ضمف ىذا السياؽ كالممارسة  الممزكجة بالدماء البشرية، كاألخرل مراسيـ ختاف أطفالنا".

 (1)إلى جممة مف األكىاـ الخرافية.الكحشية، كالتي تستند 

                                                           

 . يما الفطائر الممزكجة بالد ماء البشريَّةمعمـك أفَّ لمييكد عيديف تقدَّـ في (1)
 .االكؿ: عيد البكريـ الذم يتـ االحتفاؿ بو في شير مارس مف كؿ عاـ

عيد الفصح الذم يحتفؿ بو في شير أبريؿ، كيتـ استنزاؼ دـ الضحية إما بذبحيا كما تذبح الشاة ،  الثاني:
ما بكضعيا في برميؿ تثبت في جكا  =نبو ابر حادة، تغرس في جثة الضحية بعدكتصفية دميا في كعاء، كا 

ما بقطع شراييف الضحية في مكاضع عدة ليتدفؽ منيا الدـ الذم يجمع في كعاء، كيعطى لمحاخاـ، = ذبحيا، كا 
   الذم يستعممو في إعداد الفطير المقدس.

واج: كجيف بيضةن مسمكقة مغمكسةن في رماد مشرَّب  وفي مناسبات الزَّ  .بدـ إنسافيقد ـ الحاخاـ لمزَّ
مر الممزكج بالدَّـ، ثـ يدخمو في فـ الطفؿ  وفي مناسبات الختان: يضع الحاخاـ أٍصبعو في كأس مممكءةو بالخى

تيف كىك يقكؿ: إفَّ حياتؾ بدمؾ    !مرَّ
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فاؿ العرب في فمسطيف كمصر كسكريا األط يمكف فيـ دكافع قياـ القادة الصياينة بقتؿ 
، يتبيف ذلؾ جميان مف خبلؿ قكؿ جكلدا مائير الييكدية، تقكؿ بشكؿ كقح:" ال أستطيع كاألردف

   النـك كمما سمعت بميبلد طفؿ عربي".

كىاىك كبير الحاخامات بالجيش اإلسرائيمي أفخيام ركنتزكي، كزع كتيبان عمى الجنكد 
 م عمى فتكل دينية تعارض الرحمة باألعداء.الذيف يقاتمكف في غزة، يحتك 

قاؿ في  -كىك شخصية رئيسة في حركة االستيطاف في الضفة الغربية -كالحاخاـ شمكمك أفينيير
كزعو خبلؿ حممة " الرصاص المسككب" :" إف إظيار الرحمة إزاء عدك قاس ىك شيء ال كتيب 

    أخبلقي بصكرة فظيعة، كأبمغ الجنكد بأنيـ يحاربكف قتمة".

خبلؿ الحرب إلى ييكد أكلمرت، بكتيب ذكر فيو قصة المجزرة  بعث الحاخاـ مردخام إلياىك
التي تعرض ليا شكيـ ابف حمكر، كالتي كردت في سفر التككيف، كبحسب صحيفة " الكطف" 

أف ىذا المعيار نفسو يمكف تطبيقو عمى ما حدث في غزة، حيث  السعكدية، فقد كتب إلياىك:
نيا المسؤكلية، ألنيـ لـ يفعمكا شيئان مف شأنو كقؼ إطبلؽ صكاريخ القساـ، يتحمؿ جميع سكا

  (1)كاعتبر أف المس بالمكاطنيف الفمسطينييف األبرياء أمر شرعي".

شيكع مفردات القتؿ كاإلبادة  فييا، إف فتاكل الحاخامات السابقة ترل عيف المتأمؿ
راقتيا كالدمار، ككأف معجـ دالالتيا المعجمية إلى العدكانيكالسحؽ، التي تشير  ة كسفؾ الدماء كا 

ىؤالء الحاخامات خبل مف كممات غير تمؾ التي تنتمي إلى حفؿ القتؿ كاإلبادة كسفؾ الدماء، 
 .الطبيعة الصييكنية القائمة عمى العدكافلحؽ أف تمؾ المصطمحات تتكاكب مع كا

حرفو أصحابو تبعان  إنو الفرؽ الكاضح بيف ديف أنزلو اهلل ليحكـ بالعدؿ، كبيف ديف
فيا ىك الرَّسكؿ لنفسياتيـ الدفينة تجاه اآلخر، فترل دعكة اإلسبلـ غير تمؾ التحريفات الباطمة، 

ينا أصحابو في الحرب: يقك  -صمى اهلل عميو كسمـ  - كريـال انطمقكا باسـ اهلل كباهلل، "ؿ مكج 
ا فانينا، كال طفبلن كال صغيرنا، كال امرأة، كال تىغيمكا، كضيمكا  كعمى ممة رسكؿ اهلل، كال تقتمكا شيخن

 (2) "حب المحسنيفى غنائمىكـ، كأصمحكا، كأحًسنكا إف اهللى يي 

                                                           
(1)

 (.438عبذ الىهاب، فتاوي الحاخامات رؤَة مىضىعُة لجذور التطزف فٍ المجتمع اإلسزائُلٍ، )ص   

سنف بف انظر: األعظمي، (، 18097) ( حديث رقـ13/253ج)ر، معرفة السنف كاآلثا، البييقي( انظر: (2
(، 1/90جالفكائد،)البجمي،  انظر:  (،2476) (حديث رقـ،2/216جمنصكر الخراساني الجكزجاني،)

 (.9420ـ(حديث رقـ)5/219ج) ، المصنؼالصنعاني،  (، 200حديث رقـ)
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كىذا ىك سيدنا أبك بكر الصديؽ ييكصي بعضى جيكش فتح الشاـ بالكصية العظيمة، التي        
ني ميكصيكـ بع أخرجيا ابف عساكر في "تاريخو"، عف عبد شر الرحمف بف جبير، كفييا: كا 

ا "كمماتو فاحفظكىف:  ا فانينا، كال ضرعن صغيرنا، كال امرأة، كال تيدمكا  -ضعيفنا  -ال تقتميفَّ شيخن
، كال تحرقكا نخبلن   ."بيتنا، كال تقطعكا شجرنا مثمرنا، كال تعقريف بييمة إال ألكؿو

 النفاق: -2

في حياتيـ، يعمـ التممكد أتباعو كيفية النفاؽ كيكضح أنو مف األمكر الميمة بؿ الكاجبة 
ماداـ أف النفع سيعكد عمى الييكد، كخاصة إذا خاؼ الييكدم عمى مف غيره، ففي ىذه الحالة 

كمف ىذه  يجب عميو أف يستخدـ النفاؽ حتى يمنع كصكؿ األذل إلى نفسو، أك إلى إخكانو،
  (1)النصكص الداعية لذلؾ:" يجكز لمييكدم أف يمجأ إلى األكاذيب) الحيؿ(، لكي يركاغ أمميان".

اإلنساف كالحيكاف، ىك بقدر الفرؽ بيف الييكد كباقي  لذا يعتبر الييكد الفرؽ بيف درجة
 (2)الشعكب.

 الغش والخداع:  -3

ىي كالنفاؽ كفرع ليا، فالتممكد يبيف لمييكدم طرقا متعددة لمخداع كالغش، يستطيع بيا أف 
كؿ:" مسمكح غش األمي يخرج مف أم مأزؽ، قد يكاجيو أثناء تعاممو مع اآلخر، فالتممكد يق

كأخذ مالو بكاسطة الربا الفاحش، لكف إذا بعت أك اشتريت مف أخيؾ الييكدم شيئان، فبل تخدعو 
 (3)كال تغشو".

كيمنع التممكد إلقاء التحية عمى غير الييكد مالـ يخشكا ضررىـ، كيجيز استعماؿ النفاؽ 
 (4)مع غير الييكد، كال يجكز أف يقدـ صدقة.

ذا اضطر اليي كدم إلى إلقاء التحية عمى الكفار )المخالفيف(، فإنو يمقييا، كلكف يضمر كا 
في نفسو أنيا لغيره مف الييكد ، أك لمذيف ليـ فضؿ عميو، يقكؿ التممكد عف الرابي كيانا:" أنو 
تعكد أف يسمـ عمى األجانب بقكلو: اهلل يساعدكـ، غير أف سبلمو كاف مضمران لسيده أك معممو 

 (5)كليس لؤلجنبي".

                                                           

 .(113ص)كصايا اآلباء ، بابا قاما،  ممحؽ  التممكد البابمي،عبد المعبكد،  (1)
 .(73ص)الكنز المرصكد في قكاعد التممكد،   : الشرقاكم، انظر (2)
 .(81ص) ،المرجع السابؽ (3)
 .(265ص) مقارنة األدياف، : شمبي، انظر (4)
 .(82ص)الكنز المرصكد في قكاعد التممكد،   الشرقاكم، (5)
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 : موقف الييود من القضاء مع اآلخرالمطمب الثاني

 ، إف الييكد جبمكا عمى أف يككنكا قـك سكء، يحبكف أنفسيـ حبان  يعمي أبصارىـ عف الحؽ 
، كيظير ىذا القكؿ بما مارسكه مف كحشية تجاه اآلخر، كبما قرره حاخاماتيـ عمى مر العصكر

ر كأكثر جكران يان، بؿ سيككف أشد ضراكة مع الغيفمف يككف مف حالو ىكذا أف يككف عادالن قضائ
أحكاميـ ضد األغيار، كخاصة كأنيـ قد انغرست فكرة أنيـ شعب اهلل المختار في عقكليـ  في 

بحيث ال يكاد يبرر حاخاماتيـ فعبلن إال ككضعكه في ميزاف كتحت طائؿ أنيـ شعب اهلل كخاصتو 
 يس ليـ.، فظممكا في أحكاميـ كاستباحكا ما لبيف الناس

 معايير القضاء الييودي بين بعضيم البعض:

 التي ينبغي ألم قانكف أف يتسـ بيا، ،مع قيـ العدالة اإلنسانيةتتنافى  نصكص التممكد إف 
فالقضاة في الشرع العبرم ليـ امتيازات خاصة، فيـ ال يكمفكف بما يكمؼ بو أىالي البمداف مف 

 يكمفكف باإلعانات التي يؤدييا الناس لؤلرامؿ األعماؿ العمكمية، كال يأدكف الضرائب، كال
 (1)كاأليتاـ، كليـ حؽ الشفعة في جميع البيكع التي تحصؿ في المزاد أك األسكاؽ العمكمية.

كيحؽ لممكاطف الييكدم مخاصمة  ىذا عمى مستكل الييكد في القضاء في مكاف تجمعيـ
 :(2)القاضي لعدة أمكر

 أحد الطرفيف قرابة قريبة أك بعيدة ميما كانت درجتيا. إذا كاف القاضي قريبان لممتيـ، أك -1
إذا كاف المتيـ أك أحد الخصميف سبؽ لو نظر قضية قرابة بصفة قاضي كحكـ فييا عمى  -2

 القاضي المراد اختصامو لو.
إذا كقع لمقاضي مف أحد  إذا كاف القاضي المراد اختصامو مدينان لممتيـ أك لمطرفيف. -3

 ناء أك الذـ.ـك أم أمر يستكجب الثالخص

فالعديد مع اآلخر،  ىذا ما يناسب الييكد ليعـ العدؿ بينيـ لكنيـ لـ يستخدمكا ىذا األمر
مف النصكص التممكدية تميز بيف الييكد كغيرىـ في األحكاـ، جاء في التممكد:" إذا 

أم غير الييكد  –"، كجاء:" إذا سرؽ أكالد نكح ضرب أمي ييكديان فاألمي يستحؽ المكت
يستحقكف المكت، ألنيـ قد خالفكا الكصايا التي ، كلك كانت قيمتو طفيفة جدان، شيئان  _

كجاء:" اقتؿ الصالح مف ، أعطاىـ اهلل ليـ، كأما الييكد فمصرح ليـ أف يضركا األمي
ىبلؾ أك يخرجو  غير االسرائمييف، كمحـر عمى الييكدم أف ينجي أحدان مف باقي األمـ

                                                           

 (.137ص)ـ، ية كالنصرانية كاإلسبل( انظر: فؤاد، أبحاث في الشرائع الييكد(1
 .(138صالمصدر السابؽ،)  ( انظر:(2
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يككف حفظ حياة أحد الكثنييف، كجاء أيضاي:" مف يصب زيتان مف حفرة يقع فييا، ألنو بذلؾ 
ىك مكتكب:"  كفكؽ أجساد ميتة، يعفى مف العقاب، كحسب ما -غير الييكد –فكؽ غكم 

أنتـ الييكد قطيعي، قطيع مرعام ىـ البشر، أنتـ إذف تدعكف بشران، لكف الغكييـ ليسكا 
 (1)كذلؾ".

ألخبلقية التي عمى القضاة االلتزاـ بيا كاف ىناؾ في السابؽ العديد مف الضكابط ا
 :(2) إلبقائيـ ضمف حدكد النزاىة كمف ىذه النصكص

 القائؿ:" مف يحكـ بممؾ شخص لغيره ظممان كبيتانان، تسأؿ عنو ركحو أماـ اهلل".النص  -1
 النص القائؿ:" إذا جمس القاضي لمحكـ بيف األقراف فكأف ثمة سيؼ مكجو إلى قمبو". -2
ؿ لقاضو يصدر حكمان جائران كيعمؿ عمى تحميؿ مسؤكليتو لمشيكد فإف النص القائؿ:" كي  -3

 اهلل يحاسبو عميو ىك بالذات".
النص القائؿ:" إذا كقؼ الخصماف أمامؾ فعامميما عمى أنيما مذنباف، أما عند فض  -4

 المحكمة فعامميما عمى أنيما بريئاف، طالما أف الحكـ أبـر كانتيى".

إلى أية تفاصيؿ حكؿ دعكل قضائية، ما لـ يكف جميع  كلـ يكف يحؽ لمقاضي االستماع
الفرقاء حاضريف، كعميو فرض الـز بأف يككف بعيدان تمامان عف التحيز جراء مقاـ الخصكـ أك 

 غناىـ، لفقير ضد غني أك غني ضد فقير.

إف ىذه النصكص كاضحة جميان بأنيا أعممت فقط لتككف بيف الييكد أنفسيـ، كليس عمى  
جميع األمـ كالييكد، لذلؾ فالعدؿ ال يخرج مف الييكد، كمحاكلة محاكرة الييكد  اإلطبلؽ بيف

ليككنكا أمة عادلة في أحكاميا مع اآلخر أمر ال يكاد العقؿ أف يستكعبو فضبلن عف إعمالو في 
 التييؤ القتناص الفرصة ليككف الييكد أكثر سماحة مع اآلخر.

و كحقكقو، بؿ ليضع لو برنامجان زمنيان لكيفية ليثبت حقكؽ أبنائأحدان فالييكدم ال يحاكر 
تخميو عف حقكقو لمصمحة الييكد، فميما أعطاىـ العالـ لف يرضكا ماداـ محاكرىـ يحتفظ كلك 

يتصرفكف بو كممؾ شخصي، كال  -عمى زعميـ –بشيء يسير لنفسو، فكؿ ما في األرض ليـ 
 (3) يحؽ لغيرىـ أف يشاركيـ فيو.

                                                           

 (.59ص،)  ـ: فؤاد، أبحاث في الشرائع الييكدية كالنصرانية كاإلسبل( انظر(1
 (.363التممكد كتاب الييكد المقدس، )ص أيبش،  ( انظر: (2
 (.97)ص  لقرآف،اإلرىاب بيف التكراة كا الحاج، انظر: ((3
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مات كقد كاف لمييكد فييا السبؽ فالشيادات أماـ المحاكـ ىناؾ أمكر حرميا الحاخا
الحاخامية ال تسمح لؤلممي، ككذلؾ أجازت الحمؼ الكاذب لنجاة الييكد، مف الكاضح أف الييكد 
في المحاكـ لـ يعطكا غير الييكد الحؽ في إدالء شيادتو أماـ المحاكـ الحاخامية، ألنو يفترض 

غير الييكدم يشبو مف ناحية نظرية كضع المرأة كالعبيد  بغير الييكد الكذب بالفطرة، ككضع
كاألكالد الييكد، لكنو أسكأ في الممارسة، ففي الكقت الحاضر تقبؿ المحاكـ الييكدية شيادة المرأة 

 (1) الييكدية في بعض الحاالت، لكف غير الييكد ال تقبؿ شيادتيـ.

ة الييكدم بحمؼ اليميف، فعمى كمح:" إذا سرؽ ييكدم أجنبيان، ككمفت المكيصرح التممكد
أف يسعكا في صالح أخييـ الييكدم عند األجنبي حتى ال يحمؼ اليميف، كلكف إذا  باقي الييكد

كأمكف المتيـ أف يحمؼ زكران بدكف معرفة حقيقة األمر لدل  أف يحمؼ،صمـ الحاكـ عمى 
يخطئ إذا حكؿ يمينو  ، فبلككرد:" يجكز لمييكدم أف يحمؼ زكران  (2) ،األجانب فعميو أف يحمؼ"

:" عمى الييكدم أف يؤدم عشريف يمينان كاذبان، كال يعرض أحد إخكانو كردك (3) ،لكجية أخرل"
الييكد لضرر ما، كمف المقرر لدييـ أف مف يعرؼ شيئان مضران لصالح الييكدم كنافعان لؤلممي 

ذا فعؿ ارتكب ذنبان عظيمان" كالييكدم يتحرر مف أم ،(4) فعميو أف ال يعمـ بو السمطة الحاكمة، كا 
 (5) يميف يقسميا مع األجنبي.

ا كانت الكسيمة الميـ جمب النفع لمييكد، كرد في التممكد:" احمؼ عشريف يمينان كاذبة مكمي
 (6) لتكصؿ فمسان كاحدان لمييكدم".

أماـ األجانب ذنبان، إذ أف األجانب في نظرىـ حيكانات، كمف  ال يعتبر الحمؼ زكران  نوإبؿ 
الحمؼ كذبان ال يعد يمينا يكفر عنيا، يقكؿ التممكد:" ال يعتبر اليميف التي يقسـ بيا الييكدم ثـ ف

ال يعد يمينان، ألف  في معامبلتو مع باقي الشعكب يمينان ألنو كأنو أقسـ لحيكاف، كالقسـ لمحيكاف
لمسيحي اليميف إنما جعمت لحسـ النزاع بيف الناس ليس إال، فإذا اضطر ييكدم لحمؼ اليميف 

 (7) فمو أف يعتبر أف ىذا الحمؼ ال شيء".

                                                           

 (.178الديانة الييكدية كتاريخ الييكد،)حاؾ، انظر: شا( (1
 (.141ص( دماء عمى صفحات التممكد، ) (2
 (.141ص) ،المرجع السابؽ ((3
 (.141ص) ،المرجع نفسو( (4
 (.90ص)التممكد تاريخو كتعاليمو، خاف،  :انظر ((5
 (.99الكنز المرصكد، )ص ( الشرقاكم،(6
 .(99صالمرجع السابؽ، )( (7
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كىكذا ترل نصكص التممكد مبمغ ما كصمت إليو مف عنصرية أدت بيا إلى التحايؿ في األيماف 
بيذه الصكرة، ثـ إف التممكد يعطي الحؽ لمييكدم أف يكجو يمينو الكجية التي يريد في نفسو 

حاخاماتيـ مؤيدة ليذا الفعؿ فقد حمؼ حاخاـ المرأة  خداعان لغيره، كتأتي األمثمة الكاقعية ألفعاؿ 
يحمؼ ليا  أف ال يبكح بسرىا قائبلن ليا إني ال أبكح بيذا السر أماـ اهلل، ففيمت المرأة أف الحاخاـ

بالو عمى كتماف السر مطمقان، مع أنو حكلو بالكيفية : أحمؼ أف ال أبكح بيذا السر أماـ اهلل 
 (1) كلكني سأفشيو لمييكد.

كمف القكاعد المقررة عند الييكد أف يستعممكا مثؿ ىذا التأكيؿ إذا كانت اليميف إجبارية،   
كما إذا كمفت الحككمة مثبلن أحد األفراد بحمؼ يميف ففي ىذه الحالة يعتبر نفسو أنو غير حر 

 (2) كلو الحؽ في الكذب.

فمسطينييف فقد إف الكاقع مميء بزيؼ أحكاـ الييكد كعنصريتيـ تجاه اآلخر خاصة ال 
 كالسجناء الييكد كمف األمثمة عمى ذلؾ: الفمسطينييفمارسكا التمييز بيف السجناء 

 تيظير المؤبد بالسجف عمييـ المحككـ الييكد كالسجناء الفمسطينييف السجناء بيف المقارنة
 مةالجري لنكعية بالنسبة العقكبة فرض مرحمة في الفمسطينييف عمى المفركضة الصارمة العقكبات
 لتخفيؼ المثابر الرفض كتيظير الييكد، السجناء ارتكبيا التي الجرائـ مع مقارنة كجكىرىا
 مع بالمقارنة خاصة بيـ البلحؽ الكبير كالظمـ الفمسطينييف السجناء عمى المفركضة العقكبات
    .الييكد السجناء يقضييا التي المخففة العقكبات

 اآلخر: العقوبات المتخذة تجاه المطمب الثالث
فيـ أمة عاشت لتفسد في الببلد، كتنكؿ  كاالفتراءإف الييكد ليس مف الجديد عمييـ الظمـ  

كتقتؿ كتشرد، كقد زخر تاريخ الييكد بعمميات القتؿ كاإلبادة لآلخر أينما كجدكا فرصة لذلؾ، 
رع ككاف االنتقاـ مغطى بصكر قانكنية تشبع مف أقكاؿ الحاخامات الييكد، الذيف عممكا عمى ز 

ال الخزم كال تحمؿ إ ،الفساد في أبنائيـ كتربيتيـ تربية تممكدية ال تنـ إال عف شخصية ركيكة
 كالعار عمى مدل التاريخ.

ائؿ:" إذا نطح ثكر إف قمة األمر الذم فيو مف التجني كالظمـ ما كرد في التممكد النص الق
يمتـز  ،ف األمر بالعكسفبل يمـز الييكدم شيء مف األضرار، كلكف إذا كاييكدم ثكر أمي، 

 (3)األمي بجميع قيمة الضرر الذم حصؿ لمييكدم".
                                                           

 .100ص ،ع نفسوالمرج :( انظر(1
 (.179ص)،  كتاريخ الييكد الديانة الييكديةشاحاؾ،  :( انظر(2
 (.58صمقدمة التممكد البابمي،)عبد المعبكد، ( (3
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 ،كىاىـ يستخدمكف العدؿ مع حيكانيـ ،فالييكد قد كضعكا مف قبؿ اإلنساف منزلة الحيكاف
 الجكر في حؽ المقابؿ الذم يمتمؾ الحيكاف اآلخر.يمارسكف ك 

 يمي: كمف ىذه الصكر مف العقكبات المتخذة ضد اآلخر ما

 القتل. عقوبة -أوالً 

إذا قتؿ الييكدم ييكديان فإنيا جريمة عقكبتيا اإلعداـ، كىي إحدل أفظع الخطايا الثبلث، 
، كلممحاكـ الدينية كالسمطات العممانية الييكدية ألخرياف ىما عبادة األكثاف كالزناكالخطيئتاف ا

ا يجاكز حدكد األكامر التي تمزميا بمعاقبة أم شخص مذنب بجـر قتؿ الييكدم، كحتى بم
 (1)إجراءات العدالة العادية.

أما الييكدم الذم يتسبب بصكرة غير مباشرة بقتؿ ييكدم آخر، فيك مذنب فقط بارتكاب 
 (2)ما تسميو شريعة التممكد معصية ضد شرائع السماء، كيككف عقابو عند اهلل عكضان عف البشر.

لشفقة ممنكعة بالنسبة لغير يقكؿ أحد حاخامات الييكد في دعكتو لقتؿ غير الييكد:" ا
الييكدم، فإذا رأيتو كاقعان في نير أك ميددان بخطر فيحـر عميؾ أييا الييكدم أف تنقذه، ألف 
السكاف الذيف كانكا في أرض كنعاف كقضت التكراة بقتميـ جميعان لـ يقتمكا عف آخرىـ، بؿ ىرب 

حتماؿ أف يككف مف ىؤالء بعضيـ كاختمط بباقي أمـ األرض لذلؾ يمـز قتؿ غير الييكدم ال
 (3)الياربيف".

كيعمؿ الحاخامات أف مف يقتؿ مف الييكد أحدا مف األغيار، بأنو مذنب بارتكاب معصية 
ضد شرائع السماء، كىي معصية غير قابمة لعقكبة صادرة عف محكمة، أما التسبب بصكرة غير 

 (4)مباشرة بمقتؿ أحد األغيار فيذا ليس معصية عمى اإلطبلؽ.

اتؿ الذم يككف مف األغيار الذم يصادؼ كجكده تحت السمطة القضائية الييكدية ينفذ كالق
فيو حكـ اإلعداـ، سكاء كانت الضحية ييكدية أـ غير ييكدية، أما إذا كانت الضحية مف 

  (5)األغيار كتحكؿ القاتؿ عف ديانتو كاعتنؽ الييكدية فإنو ال يعاقب.

                                                           

 (.130صالديانة الييكدية كتاريخ الييكد، )شاحاؾ،  ( انظر: (1
 (.130ص، )المرجع السابؽ ( انظر:(2
 (.169ص، )العقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانيةصالح، ( (3
 (.130صالديانة الييكدية كتاريخ الييكد، )شاحاؾ، ( انظر: (4
 (.131ص،)عقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانيةالصالح،  ( انظر:(5
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 قتؿ األغيار:مف النصكص التممكدية التي تدعك لكمف 

 النص القائؿ:" إذا ضرب كثني ييكدم تكجب قتؿ الكثني". -1
 ، ال تتكجب عميو عقكبة المكت".-كثني -النص القائؿ:" عندما يقتؿ الييكدم ككثيان  -2
كتجب محاكمتو  مسئكؿالنص القائؿ:" إذا قتؿ غير الييكدم ييكديان أك غير ييكديان، فيك  -3

 (1)كغير محاكـ". مسئكؿيك غير أما إذا قتؿ ييكدم رجبلن غير ييكدم ف

ألنو بذلؾ يقرب النص الذم كرد في التممكد:" إنو مف العدؿ أف يقتؿ الييكدم كؿ أممي،  -4
قربانان إلى اهلل، كيكافأ بالخمكد في الفردكس كباإلقامة ىناؾ، أما مف يقتؿ ييكديان فكأنو قتؿ 

 (2)العالـ أجمع".

 ثانيًا: عقوبة الزنا

جيرانكـ، كمف يزف يستحؽ  ميمكف:" ال تضاجعكا زكجات مكسى بفالحاخاـ يقكؿ 
ىك الزنا الذم يتـ بيف ييكدم كييكدية، أما مضاجعة  ،إف الزنا الذم يعنيو ابف ميمكف، المكت"

 (3)ييكدم بغير ييكدية فميس ىك المعني قطعان.

نو كمف ىنا فإف مف يممؾ معرفة جنسية بزكجة أحد األغيار، ال يتعرض لعقكبة اإلعداـ أل
كتب" زكجة قريبؾ"، كلـ يكتب زكجة الغريب، كالييكدم معفى مف أم عقاب، كىذا ال يعني 
ضمنان أف االتصاؿ الجنسي بيف رجؿ ييكدم كامرأة مف األغيار أمر مسمكح بو، بؿ عمى 

يتكجب في ىذه الحالة إعداـ ، (4)العكس تمامان، لكف العقكبة الرئيسية تنزؿ بالمرأة مف األغيار
ف كانت قد اغتصبت مف ييكدم، يقكؿ التممكد:" فإذا مارس ييكدم الجنس مع المرأة ح تى كا 

امرأة مف األغيار كلك كانت طفمة في الثالثة مف العمر أك بالغة، كلك كانت متزكجة أك غير 
متزكجة، كلك كاف الييكدم قاصران في التاسعة مف عمره، ينبغي قتؿ المرأة ألنو تعمد االتصاؿ 

ىك الحاؿ مع الحيكاف، كيككف الييكدم قد أكقع نفسو في مشكمة عف طريقيا، أما  بيا جنسيان كما
ذا كاف فينبغي أف يجمد ضعؼ عدد الجمدات، ألنو  الكينة مف الييكدم فينبغي أف يجمد، كا 

 (5)ارتكب جريمة مزدكجة، فعمى الكاىف أال يجامع نساء األغيار ألنيف كميف بغايا".

                                                           

 (.472ص( انظز: الفاتح، الُهىد، )(1

 (.169صالعقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانية، )صالح، ( انظر: (2
 (.169صالييكد، )الفاتح،  ( انظر: (3
 (.146صالديانة الييكدية كتاريخ الييكد،)شاحاؾ،   :( انظر(4
 .  146ص  ،المرجع السابؽ( انظر: (5
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سكء اتخذكا دينيـ ليكا كلعبان، فحببكا البغيض الكريو إلى  مما سبؽ يتضح أف الييكد قكـ
النفس كجعمكه مف أيسر األمكر، فارتكاب الفاحشة أمر ىيف ببساطة ألنو مع األغيار، عقابو 
ليس رادعان، إال إف كانت الضحية مف الييكد، أما باقي األمـ فيـ بيائـ يجب أف يعاقبكا بالمكت 

أخذكا نصيبان مف الديف كحرفكه ليناسب اليكل كيضؿ أكثر فأكثر  الرتكابيـ الفاحشة مع الييكد،
 .عف الحؽ
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 :الخاتمة

هلل رب العالميف، الذم أتـ عمي نعمة إتماـ ىذه الدراسة، كىداني إلى الحؽ، فيك  الحمد
صاحب الفضؿ كالمنة، كالصبلة كالسبلـ عمى سيد األكليف كاآلخريف محمد صمى اهلل عميو 

 كبعد: ،أصحابو األطياركسمـ، كعمى 

 لتمام المنفعة والفائدة:أثبتت ىنا ىذه أىم النتائج والتوصيات 

 أواًل: النتائج:

التممكد كتاب زيؼ كبطبلف أنتجتو عقكؿ حاخامات الييكد، عمى مر عصكر مرت بيـ   -1
 كظركؼ أحاطت بيـ.

 بتدعة لو.احتكاء التممكد عمى أساطير كخرافات بشكؿ يكاد يجـز بخيالية العقكؿ الم  -2
مركر التممكد بمراحؿ عدة، عمى عدة قركف حتى دكف دليؿ كبير عمى أنو كتاب قد ألفو   -3

 أصحابو عمى حسب أىكاء القـك كما تشتيي أنفسيـ.
الييكد أىؿ كفر كضبلؿ كما أنيـ كفركا باهلل تجرأك عمى ذاتو العمية، كتجرأك عمى أنبيائو  -4

 عمييـ السبلـ، فقالكا فييـ ما ليس بيـ.
متبلء فتاكل الحاخامات بالعبارات العنصرية تجاه اآلخر، كالعمؿ عمى تطبيؽ ىذه ا -5

الفتاكل عمى أرض الكاقع، مف خبلؿ نفي اآلخر، كالحكـ بقتمو كأف الباقييف مف غير 
 الييكد ىـ أمـ نجسة ال يجكز التعامؿ معيـ.

 .نفي اآلخر غير الييكدم اجتماعيان كاقتصاديان كقضائيان  -6
بيف صفحاتو الكثير مف التعاليـ الغريبة كالمشكىة، سكاء كاف فيما  يحكم التممكد -7

يتعمؽ باألمكر العقدية أك التشريعية، كلقد أسيمت ىذه التعاليـ عمى مر العصكر 
في صياغة الفكر الييكدم، كبناء الشخصية الييكدية، التي أصبحت كثيقة الصمة 

 بالتممكد.

 ثانيًا: التوصيات

اسة مماثمة كبياف عنصرية الييكد مف خبلؿ بركتكككالت حكماء إتباع ىذه الدراسة بدر  -1
 صييكف.

 يتعمؽ بالتممكد. العمؿ عمى إثراء المكاتب العربية بالمصادر التي تفضح الييكد خاصة ما -2
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عمى الكاقع الحاضر كالمستقبؿ لما تنبيو المجتمع اإلسبلمي مف خطر الفكر الييكدم  -3
 المتجذر داخؿ النفسيات الييكدية. ءالكيد كالببليحيؾ الييكد مف تدابير كخطط فييا مف 

تكثيؼ األنشطة لتكعية الصؼ الفمسطيني بخطكرة تيكيد األرض الفمسطينية مف قبؿ  -4
 الكياف الصييكني.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع
 .القرآف الكريـ -

دار الفكر . مصر: 2. طألعبلـ القرآنيةمعجـ األلفاظ كا )د.ت(. إسماعيؿ.ابراىيـ، محمد 
 .العربي
القاىرة: مكتبة  .1ط .النصارل كالمسممكف في تممكد الييكدـ(. 1996) .عبد العظيـ إبراىيـ،

 كىبة.
. 1ط .المكسكعة المفصمة في الفرؽ كاألدياف ـ(.2011). أبك الخير، حسف عبد الحفيظ

 .الجكزم دار ابفالقاىرة: 
ار إحياء التراث دبيركت:  .شاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـإر  )د.ت(.. أبك السعكد
 .العربي

 .دار الثقافة مصر: .أحكاـ النساء في التممكد )د.ت(. .أبك المجد، ليمى
 )د.ط(.)د.ف(.. عقكد الزكاج . )د.ت(.أبك المجد، ليمى
 .2. طبفمسطيفاندحار مف بعد اصطفاء بنك إسرائيؿ  ـ(.2007ىػ، 1428). أبك طالب، نصر
 )د.ف(. أحداث كعبر،

 .دار المنار :القاىرة ،كالتممكد إسرائيؿ (.ـ1990ىػ، 1410) .خميؿ ابراىيـ ،أحمد
 .تبة مدبكلي مكالقاىرة:  . )د.ط(.التممكدـ(. 2011) أحمد، عبلء تيسير.

 (.)د.ط .ييكد الفبلشا أصكليـ كمعتقداتيـ كعبلقتيـ بإسرائيؿ ـ(.1993) .محمد جبلء، ادريس
 .مكتبة مدبكلي :القاىرة

. سنف بف منصكر الخراساني الجكزجاني (.ـ1982ىػ/ 1403). األعظمي، حبيب الرحمف
 ر السمفية.الدا . اليند:1ط

. عقيدة الييكد في الكعد بفمسطيف (.ـ2003ىػ/1425). محمد بف عمي بف محمدآؿ عمر، 
 .(ف.د: )الرياض. 1ط

 )د.ط( )د.ف(. .يكد المقدسكتاب الي )د.ت(.. كدالتممأيبش، أحمد، 
: دمشؽ .1ط .اهلل كاألنبياء في التكراة كالعيد القديـ (.ـ1990ىػ،1410) .محمد عمي ، البار

 دار القمـ.
الدار السعكدية  . جدة:1ط .المسيح المنتظر كتعاليـ الييكد. (ـ1987) .محمد عمي ،البار

 لمنشر كالتكزيع.
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دار نكبار  :االسكندرية .1ط .يكدية بحسب التممكدالحياة الي (.ـ2003) .ركفائيؿ، البرمكسي
 لمطباعة.

 زىدم  )ترجمة: ،فضح التممكد تعاليـ الحاخاميف السريةـ(. 1991) .بريانتس، اآلب أم
 .دار النفائسبيركت: . 4ط (.لفاتح

 . دمشؽ: دار قتيبة.1ط. معرفة السنف كاآلثار (.ـ1991ىػ/ 1412). البييقي، أبك بكر
 .أثر التيارات المادية في التصكرات الدينية الييكدية كالمسيحية .ت(.د)لمعطي عبد ا، البيكمي
 .(ف.د) .ـ(د)
دار : دمشؽ )د.ط(. خطر الييكدية العالمية عمى اإلسبلـ كالمسيحية. .ت(د) .عبد اهلل، التؿ 

 .القمـ
: فلبنا )د.ط(. .الخطر الييكدم بركتكككالت حكماء صييكف .()د.ت .محمد خميفة ،التكنسي

 .دار الكتاب العربي
 .. القاىرة: قباء1. طتاريخ الديانة الييكديةـ(. 1998) التكنسي، محمد خميفة حسف.

 .دار االعتصاـ . القاىرة:2ط .المخططات التممكدية (.ـ1977). الجندم، أنكر
 .: القاىرة. )د.ف(مصر .دماء عمى صفحات التكراة كالتممكد .(. )د.تالحبيصي، عبد الحميـ

ترجمة باب العبادات األجنبية )عفكدا  خر في التممكداآل ـ(.2007) .شيماء مجدمحسف، 
 .دار العمكـ: القاىرة. 1ط .زارا(
القاىرة: دار الثقافة . دراسة كصفية مقارنة .تاريخ األديافـ(. 2002). محمد خميفة حسف،

 العربية.
المؤسسة المصرية  .الييكدية بيف المسيحية كاإلسبلـ ـ(.1964). الحسيني، خمؼ محمد

 العامة.
 .بلميالمكتب اإلس. بيركت: 2ط .ةىمجية التعاليـ الصييكني (.ـ1983) .حنا سعيد، بكلس

غير  رسالة دكتكراه) .الييكد في تفسير الطبرم(. ىػ1424). الحكشاف، يكسؼ بف حمكد
 .، المممكة العربية السعكديةة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلميةجامع منشكرة(.

 .لمنشر كالتكزيع دار المغني السعكدية: .1ط .سنف الدارمي)د.ت(.  مي، عبد اهللالدار 
بة مكت . الرياض:1ط. الفكائد .(ـ1991ىػ/ 1412). الدمشقي، تماـ بف محمد البجمي الرازم

  الرشد.
 )د.ف(. .تفسير القرآف العظيـ .)د.ت(ابف كثير ي الدمشق

 مصر:. الكتاب كما يصكرىا القرآف الكريـ عقائد أىؿـ(. 2010) الديسي، محمد خميؿ حسف.
 .اإلسكندرية الجديدة دار
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 .ر الجيؿدا . بيركت:1. طقصة الحضارةـ(. 1988) ديكرانت، كؿ.
ث دار إحياء الترا . بيركت:3ط. مفاتيح الغيب التفسير الكبير(. ىػ1420). الرازم، فخر الديف

 .العربي
 .2ط .أفيقكا قبؿ أف ييدـ المسجد األقصى يا مسممي العالـ ـ(.2003) .الرقب، صالح حسيف

 )د.ف(.
. غزة: مركز النكر لمدراسات 1ط. الييكؿ الييكدمـ(. 2002ىػ/1423)الرقب، صالح. 
 كاألبحاث.
 ،(كاكيـميشيؿ ، قصي أتاسي ترجمة) ،فمسطيف أرض الرساالت (.ـ1991. )ركجيو غاركدم
 طبلس السماكية لمدراسات.)د.ط(. 

دار البشير . طنطا: 1ط. تأثر الييكدية باألدياف الكثنيةـ(. 1994)الزغبي، فتحي محمد، 
 .كالعمـك اإلسبلمية لمثقافة

 .)د.ف(. 1. طالييكد عبر التاريخـ(. 2007) .زكار، سييؿ
 .الخفاجيمكتبة  :القاىرة .المجتمع الييكدم. ()د.تزكي ،  شنكدة

 )د.ف(. .عقيدة الييكد في القتؿ .()د.ت زينك، عمى محمد
الحساـ الممدكد في الرد عمى ـ(. 2001ىػ/1422) .بتي، عبد الحؽ اإلسبلمي المغربيالس

 . بيركت: دار الكتب العممية. 1ط. الييكد
 كأثرىا في صياغة الحرب اإلسرائيميةالشخصية الييكدية  (.)د.ت .محمكد فتكح محمد ،سعدات

 )د.ط( )د.ف(. .اإلسرائيميةالنفسية الييكدية 
 .ـ العربيةدار العمك  :بيركت. 1. طمقارنة األدياف (.ـ2005ىػ/1425) .طارؽ خميؿ ،السعدم

ؤسسة م . 1ط .تفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافـ(. 2000) .السعدم، عبد الرحمف
 .الرسالة
دار  :عماف .1. طاألعياد كالمناسبات كالطقكس لدل الييكد ـ(.1994) .غازم ،السعدم

 .الجميؿ
 .1ط .دراسات في األدياف الييكدية كالنصرانية(. 1997) يز الخمؼسعكد بف عبد العز 

 .مكتبة أضكاء السمؼ :الرياض
 دار التأليؼ كالنشر لمكنيسة األسقفية.: القاىرة. أدياف العالـ )د.ت(. .حبيب،  سعيد

، القاىرة: 1ط. )شريعة قتؿ األغيار( شريعة الممؾ .ـ(2011ىػ،1432). سعيد، كآخركف 
 الدكلية.  مكتبة الشركؽ
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دار  بيركت: .اإلسرائيميةمفاىيـ العمؿ كاالستيطاف في مناىج التعميـ ـ(. 1993بدر، ) سمريف،
 .الركاد

. مصر: العربي لئلعبلف كالنشر 2. طمفصؿ العرب كالييكد في التاريخسكسة، أحمد )د.ت(. 
 .كالطباعة

 .دار الفكربيركت: . الدر المنثكر )د.ت(.. السيكطي
رضى  :ترجمة)، عاـ 3000الديانة الييكدية كتاريخ الييكد كطأة ـ(. 1997) .ؿشاحاؾ، إسرائي
 لبناف. :بيركت . 3(. طسميماف

حسيف  إبراىيـسيد قطب  .في ظبلؿ القرآف ىػ(.1412) الشاربي، سيد قطب ابراىيـ حسيف.
 رؽ ػدار الشبيركت: القاىرة:  .17الشاربي، ط

 .مؤسسة المعارؼ :بيركت .ة كالقرآفاإلرىاب بيف التكرا .(. )د.تالحاج ،شاكر
بيركت: دار  .1ط .الكنز المرصكد في فضائح التممكد)د.ت(.  .الشرقاكم، محمد عبد اهلل

  .عمراف
 .بة النيضة المصريةمكت. القاىرة: 10ط  .المسيحية )د.ت(. .شمبي، أحمد
 دار التقكل.مصر:  .الييكد نشأةن كتاريخان  )د.ت(. .صفكت الشكادفي،
 دمشؽ: دار الفرقد. .1ط .مدخؿ إلى التممكد ـ(.2006) .كآخركف ،الشيخ

  .دار الفرقد :دمشؽ. 1ط (.يخترجمة فينيتا الش)، مدخؿ إلى التممكدـ(. 2006) الشيخ، فينيتا.
  .2ط .العقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانيةـ(. 1995-ىػ1410) .صالح، سعد الديف سيد

 .الصفا لمطباعة كالنشرالقاىرة: 
 اليند: المجمس العممي. .2ط. المصنؼ (.ق1403). الصنعاني، أبك بكر

. دمشؽ: مغالطات الييكد كردىا مف كاقع أسفارىـ)د.ت(.  .طكيمة، عبد الكىاب عبد السبلـ
 .دار القمـ
 .دار القمـ :دمشؽ .1ط. الشخصية اإلسرائيمية .(ـ1985ىػ، 1405) .ظاظا، حسف

 دار القمـ ػ. بيركت: 1ط. كر الييكدمالف أبحاث في ـ(.1987) .حسف ظاظا،
 ـ.مكتبة دار القم . دمشؽ:2. طلفكر الديني اإلسرائيمياـ(. 1987) ظاظا، حسف.

، )ترجمة مصطفى عبد المعبكد معجـ المصطمحات التممكدية)د.ت(. . عاديف شتينزلتس 
 سيد(. القاىرة: مركز الدراسات الشرقية.

 )د.ف(. .الييكدية في بناء الفرد الييكدم دكر التربية .(. )د.تعارؼ تكفيؽ عطارم
 مكتبة اإليماف. :المنصكرة ،مركز المرأة في الشريعة الييكدية )د.ت(. .السيد محمد، عاشكر

 .لمطباعة العربي االتحاد دار: القاىرة .التفرقة العنصريةـ(. 1986) .عاشكر، السيد محمد
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مكتبة : طرابمس .1. طد المقدسةالتممكد األساسي سدر المكاعي (.ـ2005) .ايميؿ ،عباس
 .السائح

دار اآلفاؽ  مصر: .الييكدية بيف الكحي اإلليي كاالنحراؼ البشرمعبد البارم، فرج اهلل )د.ت(. 
 العربية.

 .مكتبة سعيد رأفت . القاىرة:1. طالييكديةعبد الحميد، محمد بحر)د.ت(. 
 .2. طكدية عبر التاريخمكايد يي (.ـ1978ىػ/1398. )عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني

 .دار القمـ :دمشؽ
 .(ف.د). الجنس في العيد الييكدم القديـ. .ت(د) محمد عبد الحميـ ،عبد الفتاح

 .1ط .مقدمة كتاب األدب الييكدم في المرحمة التممكدية ـ(.2005) عبد المعبكد، مصطفى،
 .ركاج لئلعبلـ كالنشر: القاىرة

. 1.ط( مة مصطفى عبد المعبكدترج)، مكد البابميالتمـ(. 2011عبد المعبكد، مصطفى، ) 
 .مركز دراسات الشرؽ أكسطاألردف: 

مكتبة : القاىرة ،قضية األلكىية في األسفار الييكدية(. ـ2005ىػ/1425. )عبد المنعـ فؤاد
 .الدينيةالثقافة 

 .أبحاث في الشرائع الييكدية كالنصرانية كاإلسبلـ (.ـ1994ىػ/1414) عبد المنعـ، فؤاد
 .مؤسسة شباب الجامعة :اإلسكندرية
فتاكل الحاخامات رؤية مكضكعية لجذكر التطرؼ في  ـ(.2010. )منصكر، عبد الكىاب

 .الييئة العامة لمكتاب : القاىرة .المجتمع اإلسرائيمي
تعدد نساء األنبياء كمكانة المرأة في الييكدية كالمسيحية  (.ق1409)أحمد ،  عبد الكىاب
 .مكتبة كىبة :اىرةالق .1. طكاإلسبلـ

 .: )د.ف(دمشؽ . 1. طالتاريخ الييكدمـ(. 2004عرابي، رجا عبد الحميد، )
 .ر عماردا :عماف. 1. طالييكدية )عرض تاريخي(ـ(. 2002عرفاف، عبد الحميد فتاح، )

مؤسسة بيركت:  )د.ط( .االستيطاف التطبيؽ العممي الصييكنيـ(. 1985محمد، ) عرفة،
  .لدراسات الفمسطينيةا

: عيف  .1ط .)دعاكل االضطياد( ييكد العالـ العربيـ(. 2004عطا، زبيدة محمد ) اليـر
 الدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية.

 .الفكر دار دمشؽ: .مفيـك اآلخر في الييكدية كالنصرانية(. 2006العمكاني، رقية كآخركف، )
ة لمطباعة دار الثقافالقاىرة:  .ةالتربية الييكدية الصييكنيـ(. 1974سعيد إسماعيؿ، )عمي، 

 .كالنشر
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 .نيضة العربيةدار ال . القاىرة:1. طالييكد كالييكدية كالمسيحيةعمي، فؤاد حسنيف)د.ت(. 
الشرؽ  ةمكتبمصر: ؟ اإلسبلـ كاآلخر مف يعترؼ بمف؟ كمف ينكر مف . )د.ت(.محمد ، عمارة

 .الدكلية
 .(ف.د)، في صياغة الشخصية الييكدية التممكد كأثره. .ت(د) عبد عكدة عبد اهلل ،عكدة

 فكر المبناني ػدار ال :. بيركت1. طالييكديةـ(. 1990عيد، يكسؼ، )
 . دار الفكر المبناني :بيركت. 1ط .الديانة الييكدية .ـ(1995عيد، يكسؼ، )

 .دار الشرؽ :القاىرة .3ط .محاكمة الصييكنية اإلسرائيمية (.ـ2002. )ركجيو ،غاركدم
مكتبة : ألردفا. 1. طمعركة الكجكد بيف القرآف كالتممكد ىػ(.1402بد الستار، )فتح اهلل، ع
  .المنار

 .اعميـكالييكد كالرد عمى بعض مز  إسرائيؿمكجز تاريخ بني )د.ت(.  قدح، محمكد عبد اهلل
 )د.ف(

 . القاىرة: دار الكتب المصرية.2ط .الجامع ألحكاـ القرآف(. 1964القرطبي، ) 
 .دار الكطف لمنشرالرياض:  .رؤية إسبلمية ألحكاؿ العالـ المعاصر .ىػ(1411قطب، محمد، )

األسفار المقدسة عند الييكد كأثرىا في  (.ـ2001،ىػ1421) محمكد بف عبد الرحمف قدح
 .دينة المنكرةالجامعة اإلسبلمية بالمالسعكدية:  .انحرافيـ عرض كنقد

: الي .المدخؿ في التاريخ األديافمراد، سعيد)د.ت(.   عيف الدراسات ػـر
 دار القاىرة: .مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية)د.ت(. . المسيرم، عبد الكىاب محمد

 الشرؽ.
 .شرؽدار ال: القاىرة  .3. طمف ىك الييكدم ـ(.2002). عبد الكىاب ،المسيرم

ار طيبة دالجيزة:  .1ط .ترجمة متف التممكد (.ـ2008. )كد سيد منصكرمصطفى عبد المعب
 .لمطباعة

 .فمكتبة العبيكا :الرياض .1. طأطمس األدياف (.ـ2007). سامي عبد اهلل بف أحمد ،المغمكث
 )د.ف(. .يخ اإلسرائيمييفار ت) د.ت(. . مكاريكس، شاىيف

العبادات في األدياف السماكية الييكدية  (.ـ2001. )عبد الرزاؽ رحيـ صبلؿ، المكحى
 .ؿ لمنشراألكائ: دمشؽ. 1ط .كالمسيحية كاإلسبلـ

. 1ط .(رشاد الشامي )ترجمة، التممكد أصمو كتسمسمو كآدابو(. 2004مكياؿ، شمعكف، )
 .الدار الثقافية لمنشر القاىرة:

 .دار قتيبة . دمشؽ:1ط .الييكد عبر التاريخ (.ـ2007) .سميماف، ناجي
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كدية تحت سياط الحاخامات )مأساة المرأة اليي(. ـ2008-ىػ1428صراكم، عبد الكريـ. )الن 
 . عماف: دار كنكز المعرفة العممية.1ط. في التممكد(

 ، )د.ف(.قبائح الييكد)د.ت(. . الياشمي، عبد الحؽ
مد ترجمو منيو سمارة، مح)، المصيرية إسرائيؿانظر قرارات ـ(. 1990. )ييك شفاط ،ىركابي

 .دار الكرمؿ :عماف .1ط (.الظاىر
. 1، ) ترجمة مصطفى عبد المعبكد(، طيةدليؿ التممكد مصطمحات كمفاىيـ أساس شيتنزلس، 

 عماف: دار الكرمؿ.
 .1ط .األسفار المقدسة في األدياف السابقة لئلسبلـ ـ(.1964. )عمي عبد الكاحد ،كافي

 .مكتبة نيضة مصر: الفجالة
 مصر: .1. ط(حياتو كمصنفاتو) ميمكف مكسى بفـ(. 1936ىػ، 1355). إسرائيؿ كلفنسكف،

 ترجمة كالنشر.مطبعة لجنة التأليؼ كال
 )د.ف(. ،ترجمة، سعيد الجزائرم أحجار عمى كرقة الشطرنج،  .()د.ت .كلياـ غام كار

 .دار القمـ: دمشؽ .1. طالتزكير في األدب الييكدم(. ـ2000) .، يكسؼيكسؼ
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفيارس العامة
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 فيرس اآليات القرآنية

رقم  اآليـــة م.
 ةرقم الصفح اآلية

 سورة البقرة 
 39 47 َّ ... حط مض خض حض جض مص ُّ   .1

 46 49   مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   .2

 61، 26 79 َّ ... ٰذ يي ىي مي خي ُّ   .3
 26 85 َّ ... مب  زب رب يئ ىئ ُّ  .4

 42 88 َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ  ُّ   .5

 42 89 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   .6

 71 92 َّ ...   مب خب حب جب ُّ   .7

 71 93 َّ ... جغمع جع مظ حط مض ُّ   .8

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ   .9
 َّ...  حن جن

94-
95 

41 

 60 109 َّ ...يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّ   .10

 ث 120 َّ ... حم جم يل ىل مل خل ُّ   .11

-138 َّ ...خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   .12
141 

71 

 49 246 َّ ... ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   .13

 سورة ال عمران
 ث 118 َّ...  ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ   .14
 42 112 َّ ... زث رث  يت  ُّ   .15

 1 102 َّ... يي ىي مي خي حي جي يه ُّ   .16
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 35 75 َّ...   جح مج حج مث هت مت خت ُّ   .17

 44 110 َّمه جه ين ىن من ُّ   .18

 44 110 َّ...  خي حي جي  يه ىه ُّ   .19

 59 184 َّ...     رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُّ   .20

 60 120 َّ...  مص خص حص مس خس حس ُّ   .21

 62 75 َّ...زي ري ٰى ين ىن نن من  ُّ   .22

 سورة النساء
 1 1 َّ........ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   .23
 59 50 َّ........ ... جس مخ جخ مح جح مج ُّ   .24

 59 51 َّ........ ...    خل حل  جل مك لك خك حك جك ُّ   .25

 60 54 َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ُّ   .26

 61 37 َّ........ ...حس جس  مخ جخ مح ُّ   .27

-157 َّ........ ...   مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ   .28
158 

67 

 -161 َّ........ ...مت  خت حت جت هب  ُّ  .29
162 

115 

 سورة المائدة
 62 13   َّ مخ جخ مح جح مج حج  ُّ   .30

 35 18 َّ ..خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   .31

 39 20   َّ...  زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّ   .32

 42 60 َّ ... نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ُّ   .33

 42 60 َّ ... نثمث زث رث يت ىت نت  ُّ   .34

-78 َّ ... حم جم يل ىل  مل خل ُّ   .35
79 

44 
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 ث 82 َّ.. زن رن مم ام يل ىل ُّ   .36
 66 110 َّ ... زن رن مم ام يل ُّ   .37

 سورة األنعام
-146   َّ...  مظحط مض خض  حض جض مص خص ُّ   .38

147 
42 

 سورة األعراف
 40 154 َّ...  مت خت حت  جت هبمب خب ُّ   .39

 48 138 َّ ... خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   .40

 58 58 َّخن حن  جن يم ىم مم ُّ  .41

 71 148 َّ ...  جت هب مب خب حب جب هئ ُّ   .42
 سورة التوبة

 72 31 َّ ... مح جح  مج حج ُّ   .43

 اإلسراءسورة 
 62 4 َّ ...رث يت ىت نت مت زت رت ُّ   .44

 سورة مريم
-27 َّ ...ٰذ يي ىيمي خي حي جي ُّ   .45

30 
66 

 سورة طو
 48 91 َّ  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّ   .46

 األحزابسورة 
  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ   .47

 َّ...  هب مب

70-
71 

1 

 سورة الدخان
-32 َّ حت  جت هب مب خب حب ُّ   .48

33 
39 
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 سورة الصف
 47 5 َّ... مخ جخ مح جح ُّ   .49

 66 6 َّ...   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   .50
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 النصوص التوراتيةفيرس 
 رقم الصفحة النص التوراتي م

"قكمي كدكسي يا بنت صييكف ألني أجعؿ قرنؾ حديدان كأظبلفؾ  1
 ".نحاسان فتسحقيف شعكبان كثيريف أجعميا

35 

كاآلف إف امتثمتـ أكامرم كحفظتـ عيدم، فإنكـ تككنكف لي خاصة مف  2
 ران جميع الشعكب، ألف جميع األرض لي، كأنتـ تككنكف لي مممكة أحبا

 .كشعبان مقدسان"

36 

ياؾ اصطفى الرب إليؾ" 3 أف تككف  ،ألنؾ شعب مقدس لمرب إليؾ، كا 
 ميع األمـ التي عمى كجو األرض"لو أمة خاصة مف ج

36 

" مباركان تككف فكؽ الشعكب، ال يككف عقيـ كال عاقر فيؾ، كال في  5
بيائمؾ، كيرد الرب عنؾ كؿ مرض ككؿ أدكاء مصر الرديئة التي 
عرفتيا، ال يضعيا عميؾ، بؿ يجعميا عمى كؿ مبغضيؾ، كتأكؿ كؿ 

 عمييـ". الشعكب الذيف الرب إليؾ يدفع إليؾ ال تشفؽ عيناؾ

36 

تشتو  ال ،تشيد عمى قريبؾ شيادة زكر ال ،تسرؽ تقتؿ التزف ال "ال 6
كال  ،كال ثكره ،كال أمتو ،كال عبده ،تشتو امرأة قريبؾ ال ،بيت قريبؾ

 كال شيئان مما لقريبؾ" ،حماره

36 

"ال تقتؿ ال تزف ال تسرؽ ال تشيد عمى صاحبؾ شيادة زكر ال تشتو  7
بيتو كال حقمو كال عبده كال أمتو كال ثكره كال  زكجة صاحبؾ كال تشتو

 .حماره كال شيئان مما لصاحبؾ"

37 

ف نسيت الرب إليؾ، كاتبعت آلية غريبة كعبدتيا، كسجدت ليا،  8 "كا 
فأنا شاىد عميكـ اليكـ بأنكـ تيمككف ىبلكان كاألمـ التي أبادىا الرب 

 يكـ"مف أمامكـ، تيمككف ألجؿ أنكـ لـ تسمعكا لصكت الرب إل

37 

البركة إف سمعتـ لكصايا  ،"انظركا إني تاؿو عميكـ اليكـ بركة كلعنة 9
نُّيا لكـ اليكـ إلى ازغتـ عف الطريؽ التي أنا سكلعنة إف الرب إليكـ، 

 (آلية غريبة لـ تعرفكىا إتباع

37 
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" كقمت ليـ اطرحكا كؿ إنساف منكـ أرجاس عينيو، كال تتنجسكا بأصناـ  10
إليكـ، فتمردكا عمي كلـ يريدكا أف يسمعكا لي، كلـ مصر، أنا الرب 

يطرح اإلنساف منيـ أرجاس عينيو، كلـ يترككا أصناـ مصر فقمت إني 
 أسكب خزيي ألتـ عمييـ سخطي في كسط مصر"

37 

" ليتنا متنا في مصر إذ كنا جالسيف عند قدكر المحـ، نأكؿ الخبز حد  11
كي تميتا كؿ ىذا الجميكر الشبع فإنكما أخرجتمكنا إلى ىذا الفقر ل

بالجكع، لماذا أصعدتمكنا مف مصر مف أجؿ أف نمكت نحف كأكالدنا 
 كمكاشينا بالجكع"

47 

"كابتدأ الشعب يزنكف مع بنات مؤاب فدعكف الشعب إلى ذبائح آليتيف  12
 فأكؿ الشعب كسجد آلليتيف، كتعمؽ إسرائيؿ ببعؿ فاغكر"

74 

المذبح فتقدـ إليو كأصعد عميو  "كسار الممؾ آحاز مف دمشؽ، رأل 13
كأكقد محرقتو كسكب سكيبة كرش دمو ذبيحة السبلمة التي عمى 

 المذبح"

74 

. أىنىا الرَّبُّ " 13 ـى ًإلًيؾى ازىًة ًلميكلىؾى ًلئىبلَّ تيدىن سى اٍس ٍرًعؾى ًلئًلجى  74 ".كىالى تيٍعًط ًمٍف زى

مىٍيمىافي كىرىاءى عىٍشتيكرىثى ًإليى ،" 14 ٍمكيكـى ًرٍجًس فىذىىىبى سي مى ، كى يديكًني يفى ًة الص 
ـٍ يىٍتبىًع الرَّبَّ تىمىامنا  اٍلعىمُّكًني يفى  لى ، كى ٍينىًي الرَّب  مىٍيمىافي الشَّرَّ ًفي عى كىعىًمؿى سي
دى أىًبيوً  مىٍيمىافي ميٍرتىفىعىةن ًلكىميكشى ًرٍجسً .كىدىاكي مىى  ًحينىًئذو بىنىى سي اٍلميكآًبي يفى عى
بىًؿ ا ،اٍلجى ـى ًمي اهى أيكريشى ًلميكلىؾى ًرٍجًس بىًني عىمُّكفى  لًَّذم تيجى ًميًع .كى كىىكىذىا فىعىؿى ًلجى

يىٍذبىٍحفى آلًليىًتًيفى   "ًنسىاًئًو اٍلغىًريبىاًت المَّكىاًتي كيفَّ ييكًقٍدفى كى

74 

"كقاؿ الرب لي تكجد فتنة بيف رجاؿ ييكذا كسكاف أكرشميـ قد رجعكا  15
كليف الذيف أبكا أف يسمعكا كبلمي كقد ذىبكا كراء إلى آثاـ آبائيـ األ
 آلية أخرل ليعبدكنيا

75 

" كقاؿ يربعاـ في قمبو اآلف ترجع المممكة إلى بيت داكد إف صعد ىذا  16
الشعب ليقربكا ذبائح في بيت الرب في أكرشميـ، يرجع قمب ىذا 
 الشعب إلى سيدىـ رحبعاـ ممؾ ييكذا، كيقتمكني كيرجعكا إلى رحبعاـ

75 
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ممؾ ييكذا، فاستشار الممؾ كعمؿ عجمي مف ذىب، كقاؿ ليـ كثير 

إسرائيؿ الذيف أصعدكؾ  عميكـ أف تصعدكا إلى أكرشميـ ىك ذا أليتؾ يا
 مف أرض مصر".

" عمى أنيار بابؿ ىناؾ جمسنا كبكينا أيضان عندما تذكرنا صييكف،  17
لذيف عمى الصفصاؼ في كسطيا عمقنا أعكادنا، ألنو ىناؾ سألنا ا

سبقكنا كبلـ ترنيمة، كيؼ نـر ترنيمة الرب في أرض غريبة، إف 
 "نسيتؾ يا أكرشميـ تنسيني يميني

80 

:" فقاؿ ىاماف لمممؾ أحشريكش إنو مكجكد شعب ما مشتت كمتفرؽ  18
بيف الشعكب في ببلد مممكتؾ كسننيـ مغايرة لجميع الشعكب كىـ ال 

فإذا حسف عند الممؾ، يعممكف سنف الممؾ فبل يميؽ بالممؾ تركيـ 
 فميكتب أف يبادكا"

80 

" اذىب اآلف كاضرب العماليؽ، كدمرىـ جميعان كال تبؽ أحد منيـ، بؿ  19
 اذبح الرجؿ كالمرأة، كالطفؿ الرضيع، كالثكر كالماعز كالجمؿ كالحمار"

83 

"ال تعطييـ أم ىدايا مجانية، إف إعطائيـ ىديا مجانية ىي مسألة  20
ع لنا:" ال تأكمكا ما تعطييا لمغريب الذم في أبكابؾ مشركطة، ألـ يشر 

 فيأكميا أك يبيعيا لؤلجنبي".

101 

"كباركيـ اهلل كقاؿ ليـ انمكا كاكثركا كاممؤكا األرض كأخضعكىا  26
كتسمطكا عمى سمؾ البحر، كطير السماء، كجميع الحيكانات الدابة 

 عمى األرض".

104 

 104 آدـ يكـ خمؽ". " ذكران كأنثى خمقو كباركو كسماه 27

" ال تصاىرىـ بنتؾ ال تعط البنو كبنتو ال تأخذىا البنؾ، ألنو يرد  28
ابنؾ مف كرائي فيعبد آلية أخرل، فيحمي غضب الرب عميكـ كييمككـ 

 "سريعان 

107 

بعشائرىـ كبيكت آبائيـ بعدد  إسرائيؿ" أحصكا كؿ جماعة بني  29
 األسماء كؿ ذكر برأسو".

108 
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رث بنك اسرائيؿ كؿ كاحد نصيب آبائو، فبل يتحكؿ نصيب مف " لكي ي 30
 سبط إلى آخر".

108 

"كقاؿ الرب لياركف أنت كبنكؾ كبيت أبيؾ معؾ تحممكف ذنب  31
 المقدس، أنت كبنكؾ معؾ تحممكف ذنب كينكتكـ".

108 

 110 " مف صغيرىـ إلى كبيرىـ كؿ كاحد مكلع بالربح" 32

 110 ـ كؿ كاحد إلى الربح"." التفتكا جميعان إلى طرقي 33

 121 " ألنني أكـر مف يكرمني أما الذيف يحقركنني فيصغركف" 34

" كسبى بنك إسرائيؿ نساء مدياف كأطفاليـ كنيبكا جميع بيائميـ،  35
كجميع مكاشييـ، ككؿ أمبلكيـ كأحرقكا جميع مدنيـ بمساكنيـ، كجميع 

كالبيائـ كتـ ذلؾ  حصكنيـ، كأخذكا كؿ الغنيمة، ككؿ النيب مف الناس
 بعد أف قتمكا كؿ الرجاؿ كالممكؾ".

123 

" ىيئكا لبينة قتبلن بإثـ آبائيـ فبل يقكمكا كال يرثكا األرض، كال يممؤكا  36
كجو العالـ مدنان، فأقكـ عميو،  يقكؿ رب الجنكد كأقطع مف بابؿ اسمان 

 كبقية كنسبلن كذرية، يقكؿ الرب، كأجعميا ميراثان لمقنفذ"

123 
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 رقم الصفحة الفقرات التممودية م

1 
"إف مف درس التكراة فعؿ فضيمة ال يستحؽ المكافأة عمييا، كمف درس 
المشنا فعؿ فضيمة استحؽ أف يكافأ عمييا، كمف درس الجمارا فعؿ 

 أعظـ فضيمة".
19 

2 
"مف احتقر أقكاؿ الحاخامات استحؽ المكت أكثر ممف احتقر أقكاؿ 

رؾ تعاليـ التممكد كاشتغؿ بالتكراة فقط، ألف التكراة، كال خبلص لمف ت
 كد أفضؿ مما جاء في شريعة مكسى".أقكاؿ عمماء التمم

21 

 21 "مف يقرأ التكراة بدكف المشنا كالجمارا فميس لو إلو." 3

4 
كمف درس التممكد: استحؽ أحسف الجزاء، كمف احتقر أقكاؿ التكراة؛ 

 21 ".المكتفبل جناح عميو، كمف احتقر التممكد استحؽ 

5 
"التفت يا بني إلى أقكاؿ الحاخامات أكثر مف التفاتؾ إلى شريعة 
مكسى". كقاؿ الرابي مناحـ: "إف اهلل يستشير الحاخامات عمى األرض 

 عندما تكجد مسألة معضمة ال يمكف حميا في السماء".
21 

6 

"اعمـ أف أقكاؿ الحاخامات أفضؿ مف أقكاؿ األنبياء فيي كالشريعة، 
مثؿ قكؿ اهلل الحي، فمف يجادؿ حاخامو؛ فكأنو يجادؿ العزة كىي 

كيتباىى محرر دائرة المعارؼ الييكدية العامة بأف التممكد لو ، اإلليية" 
أسمكب ممتاز كأنو دائرة معارؼ تشمؿ كؿ نكاحي الحياة اإلنسانية، 
كأف الذم لـ يقض سنيف طكيمة في دراسة التممكد ال يمكنو اكتشاؼ 

التممكد المترجـ ال يعطي فكرة صحيحة عف عظمتو، كأف  أغكاره، كأف
التممكد بدكف شركحو كشرح الحاخاـ راشي، ال يعدك أف يككف كتابان 

 مغمقان بقفؿ"

21 

7 
" يجب عمى كؿ ييكدم أف يقسـ دراستو إلى ثبلث حصص، يكرس 
الثمث األكؿ لدراسة القانكف المكتكب) التكراة(، كالثمث الثاني لدراسة 

 ه، كالثمث األخير لدراسة الجمارا".المشنا
22 

 22"أف النيار اثنتا عشرة ساعة، في الثبلث األكلى يجمس اهلل كيطالع  8
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الشريعة، كفي الثبلث الثانية يحكـ، كفي الثبلث الثالثة يطعـ العالـ، 

 ".كفي الثبلث األخيرة يجمس كيمعب مع الحكت ممؾ األسماؾ

9 
ركو لمييكد تعساء، لذلؾ يبكي، كيمطـ " اهلل أخطأ، كخطيئة اهلل ىي ت

، فتسقط مف عينيو دمعتاف في البحر، فيسمع دكييما مف بدء  كؿ يـك
 "كتضطرب المياه، كترتجؼ األرض فتحصؿ الزالزؿ العالـ إلى نيايتو،

22 

10 
إف اهلل إذا حمؼ يميننا غير قانكنية احتاج إلى مف يحمو مف يمينو، كلقد 

سرائيؿ اهلل يصرخ يقكؿ: يا لشقام مف سمع أحد الحكماء في بني إ
 "ينقذني مف قسمي ىذا

22 

ا بقصد اإلصبلح بيف إبراىيـ، " 11 أف اهلل حنث في يمينو، فقد كذب أيضن
 ".كزكجتو سارة

22 

12 

إف اهلل ليس معصكمنا مف الطيش؛ ألف اهلل عندما يغضب يستكلي " 
 في عميو الطيش، كما حصؿ ذلؾ منو يـك غضب عمى بني إسرائيؿ

حمؼ بحرمانيـ مف الحياة األبدية، كلكنو ندـ عمى ذلؾ عند  ،الصحراء
ذىاب الطيش منو، كلـ ينفذ ذلؾ اليميف؛ ألنو عرؼ أنو فعؿ فعبلن ضد 

 "العدالة

22 

13 
إف القمر يقكؿ هلل: لقد أخطأت حيث خمقتني أصغر مف الشمس "

 23 "فأذعف اهلل لذلؾ، كاعترؼ بخطئو

14 
، كأنو ظؿ يصرخ، كيقكؿ: الكيؿ لمعبدأنزلو بالييكد كباإف اهلل ندـ لما "

 ف"لي؛ ألني تركت بيتي ينيب، كىيكمي يحرؽ، كأكالدم يشتتك 
23 

15 

"أخذ اهلل ترابنا مف جميع بقاع األرض، كككنو كتمة كخمقيا جسمنا ذات 
كجييف، ثـ شطره نصفيف، فصار أحدىما آدـ، كصار اآلخر حكاء، 

جمو في األرض، كرأسو في السماء إذا ناـ كانت ككاف آدـ طكيبلن جدِّا ر 
رأسو في المشرؽ، كرجبله في المغرب، كلما عصى آدـ ربو نقص 

 "طكلو حتى صار كبقية الناس

23 

 24"بعض الشياطيف نسؿ آدـ؛ ألنو بعدما لعنو اهلل أبى أف يجامع زكجتو  16
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حكاء حتى ال تمد لو نسبلن تعيسنا، فحضرت لو اثنتاف مف نساء 

 طيف، فجامعيما فكلدتا شياطيف".ياالش

17 

كاف إبراىيـ الخميؿ يتعاطى السحر كيعممو، ككاف يعمؽ في رقبتو حجرنا 
ذا مس ىذا الحجر طيرنا أك  ثميننا يشفي بكاسطتو جميع األمراض، كا 
ا: إبراىيـ أكؿ أربعة كسبعيف  سمكنا ميتنا تعكد إليو الحياة، كما قاؿ أيضن

، كشرب دماءىـ دفعة كاحدة؛ كلذلؾ كانت لو قكة أربعة كسبعيف  رجبلن
، فتعجب  ."رجبلن

 

18 
كاف سميماف الحكيـ يستخدـ أميات الشياطيف المشيكرات، كىف أربع، "

 "كيجامعيف بما لو عمييف مف سمطاف
24 

 35 " اسرائيؿ غالية، ألنيا تدعى بأبناء الشعب المقدس".   19

 35 س غير الييكد"." أييا الييكد، أنتـ تدعكف بالرجاؿ كلي 20

21 
" كؿ إنساف يصكف مجرد ركح كاحدة مف اسرائيؿ يعتبر ككأنو 

 صاف العالـ كمو".
35 

 35 " كؿ اسرائيؿ ليا نصيب في العالـ القادـ". 22

 35 " لف يككف لغير الييكد نصيب في العالـ القادـ". 23

24 

يخمؽ "إذا ضرب أممي إسرائيمي فاألممي يستحؽ المكت، كأنو لك لـ 
الييكد النتيت البركة مف األرض، كلما خمقت األمطار كالشمس، كلما 
أمكف باقي المخمكقات أف تعيش، كالفرؽ بيف درجة اإلنساف كالحيكاف 

 "ىك بقدر الفرؽ المكجكد بيف الييكد كباقي الشعكب

36 

26 
:" كىؿ يمـز الييكدم البييمة بعبادة ما؟!!، ال إنو يشترييـ لكي 

غيار( أقؿ شأنان، لذلؾ يحؿ شراء العبيد كالبيائـ مف غير يجعميـ)أم األ
 الييكد حتى يقمؿ شأنيـ".

56 

 56 " الساكف في السمكات يضحؾ الرب يستيزئ بيـ" 27

 57:" إذا طمب غير الييكدم شراء ديؾ أبيض بو عضك مبتكر، ىؿ  28
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يمكف أف نبيع لو ديكان أبيضان سميمان، حيث إنو طمب الديؾ كبو عاىة، 

التالي ىك ال يطمبو مف أجؿ عبادة أجنبية، كيمكف أف نفترض أنو كب
 "يمكر، فماذا لك طمب ديكان أبيض فأعطاه البائع ديكان أسكدأن...

29 
" إف يسكع الناصرم مكجكد في لجات الجحيـ، بيف القار كالنار كقد 

 أتت بو أمو مف العسكرم باندرا عف طريؽ الخطيئة"
65 

30 
مة كدفف كككمة قذر، حيث تطرح الكبلب " يسكع مات كبيي

 كالحميرالنافقة".
65 

31 
" الناصرم ىك الذم يتبع تعاليـ كاذبة يبتدعيا رجؿ يدعك إلى العبادة 

 في اليـك األكؿ التالي لمسبت".
65 

32 
"المسيحيكف مف عابدم األصناـ، غير أنو جائز أف يتعامؿ اإلنساف 

 يكـ عيد عندىـ".معيـ في أكؿ يـك مف األسبكع الذم ىك 
68 

33 
" إذا صمى ييكدم كتقابؿ في طريقو مع أكيـ يحمؿ صميبا،ن ككاف 
الييكدم كصؿ لمنقطة الكاجب اإلنحناء فييا لمصبلة فعميو أف ال يعمؿ 

 ذلؾ كلك كاف قصده مكجيان هلل".
68 

 68 " ال تنقذكا حياة المسيحييف خشية عقاب المكت". 34

 68 ة ضركرية"." إبادة المسيحييف تضحي 35

 68 " يجب عمى الييكدم السعي الدائـ لغش المسيحييف". 36

 68 " مف يفعؿ خيران لمسيحييف فمف يقكـ مف قبره قط". 37

" يسمح لمييكدم أف يكذب كيشيد زكران اليقاع المسيحي، فاسـ الرب ال  38
 يدنس كال يجدؼ بو حيف نكذب عمى المسيحييف".

68 

 70 ثـ"" كتاب مممكء باإل 39

40 
" يجب عدـ إنقاذ مسردات الكممات العسيرة مع شركح ليا الممحقة 

 بكتبنا، ككتب اليرطقة مف االحتراؽ إذا لحقت بيا النار يـك السبت"
70 
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41 
" ليكف معمكمان لديؾ أنو فكؽ الشؾ تحريـ القانكف المركر عبر مدينة 

 مسيحية قائـ بيا بيت باطؿ"
70 

42 
ف الكاعظيف فييا أشبو " إف الكنائس النصرا نية ىي بمقاـ القاذكرات، كا 

ف كؿ مراسيـ عبادتيـ مظير مف مظاىر عبادة  بالكبلب النابحة، كا 
 األكثاف".

70 

43 
"محـر الكقكؼ في ظؿ بيت كثني، سكاء مف الداخؿ أك الخارج إال 

 تحت ظركؼ معينة".
70 

44 
تماثيؿ " حراـ اإلنصات إلى مكسيقى ديانة الكثني، كالنظر إلى 

 أكثانيـ".
71 

45 
" ال تعمؿ امرأة مف عبدة الككاكب كقابمة لييكدية خشية مف سفؾ دـ 

 الطفؿ".
78 

 78 " الييكدية ال ترضع ابف عابدة كثنية". 46

47 
" إذا سقط جدار لبيت ييكدم مبلصؽ لبيت عبادة األكثاف يدخؿ داخؿ 

 بناء مرحاض".بيتو أربعة أذرع ثـ يبني أك يستخدـ األربعة أذرع في 
78 

48 

" إذا أخذ ييكدم القمع ليصب في قاركرة عابد الككاكب، ثـ عاد 
كصب في قاركرة ييكدم إذا كاف في القمع قطرات مف عصير عنب 
األكؿ إذف فعصي العنب الذم في قاركرة الثانية حراـ إذا سكب في 
إناء خاص بو إلى إناء خاص بعابد الككاكب، فالخمر الذم سكب منو 

 ؿ كالخمر الذم في اإلناء الذم سكب فيو حراـ.حبل

78 

49 
" يحؿ أف يشرب الييكدم كعابد الككاكب مف اإلناء الكاسع الذم 
يحتكم عمى عدة فكىات بشرط أف يتكقؼ الييكدم عف الشرب أكالن 

 كليس عابد الككاكب".
78 

50 
 " حرمكا عمى الييكدم أف يصنع الحمي لعبادة األكثاف كالقبلئد كخزامة

 78 األنؼ كالخكاتـ".
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 78 " أحؿ التممكد الماؿ الذم يككف مقابؿ بيع كثف". 51

 78 " ال تضع بييمة في نزؿ عبدة الككاكب خشية مضاجعة البييمة". 52

 78 " ال تختؿ امرأة مف عبدة الككاكب حيث ال يؤتمنكا عمى الحرمات". 53

 78 " ال يختؿ رجؿ بالييكد خشية سفؾ دمو". 54

 78 عثر ييكدم عمى متاع ضائع" "إذا 

 83 " يجب أف يتخمصكا مف كؿ ساكني األرض" 55

" سكؼ تستردكف األرض كسكؼ تخمصكىا مف ساكنييا كبعد ذلؾ  56
 تسكنكف فييا"

83 

" اذىب اآلف كاضرب العماليؽ، كدمرىـ جميعان كال تبؽ أحد منيـ، بؿ  57
 لماعز كالجمؿ كالحمار"اذبح الرجؿ كالمرأة، كالطفؿ الرضيع، كالثكر كا

83 

58 
" ىناؾ أربعة أشياء يندـ الكاحد القدكس تبارؾ اسمو عمى خمقو إياىا 

 98 كىي النفي، كالكمدانييف كاإلسماعيميكف كنزعة الشر"

59 

" مف المحـر إدخاؿ غير الييكدم إلى المجتمعات الييكدية كاطبلعو 
ؿ كقتو في ىذا السبيؿ عمى أسرار القكانيف الييكدية، كالييكدم الذم يبذ

يرتكب إثمان عظيمان، كىك كمف ترؾ العالـ كمو يضيع مف يديو بدكف 
 فائدة، أك كمف كفر بالرب المقدس".

98 

60 
ذا كانت ىناؾ درج في البئر، عمى الييكدم أف يزيمو  "ليس مضطران كا 
حتى ال يمسؾ غير الييكدم بو عند الصعكد كمنعا لسقكط البيائـ في 

 البئر"
100 

 100 "إذا كاف ىناؾ حجر بجانب فتحة البئر تغطي بو البئر" 61

62 
"نيى فيو الحاخامات الييكد كعممائيـ، المرأة الييكدية عف مساعدة 
امرأة مف األغيار عند الكضع، حتى ال يكلد طفؿ يعبد األكثاف حسب 
زعميـ، كما نيكا المرأة الييكدية عف إرضاع بف امرأة مف األغيار، كال 

100 
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الييكدية قابمة المرأة مف عبدة الككاكب، حتى ال يكلد طفؿ يعبد تعمؿ 

األكثاف، كأال تعمؿ امرأة مف عبدة الككاكب قابمة المرأة ييكدية، خشية 
 "سفؾ دـ الطفؿ الييكدم.

63 
"ال تعطييـ أم ىدايا مجانية، إف إعطائيـ ىديا مجانية ىي مسألة 

طييا لمغريب الذم في أبكابؾ مشركطة، ألـ يشرع لنا:" ال تأكمكا ما تع
 فيأكميا أك يبيعيا لؤلجنبي".

101 

"كىذه األشياء يحظر بيعيا لعبدة الككاكب: ثمرة شجرة األرز، كثمرة  64
 التيف األبيض، كأعناقيا المتعمقة بيا، كالمباف، كالديؾ األبيض".

101 

رة "كىذه األشياء يحظر بيعيا لعبدة الككاكب: ثمرة شجرة األرز، كثم 65
 التيف األبيض، كأعناقيا المتعمقة بيا، كالمباف، كالديؾ األبيض".

101 

 101 لعبدة األكثاف" " يحـر أيضان بيع التمر الجيد، كالقصب، كنيقكلس 66

67 
" يحؿ أف يشرب االسرائيمي كعابد الككاكب مف اإلناء الكاسع الذم 

 أكالن" يحتكم عمى عدة فكىات بشرط أف يتكقؼ االسرائيمي عف الشرب
101 

68 
"يحـر التعامؿ مع األغيار قبؿ عيدىـ بثبلثة أياـ، فبل تستعيركا منيـ، 
أك تعيركىـ، كال تقترضكا منيـ كال تقرضكىـ، ال تسددكا ليـ الديكف أك 

 تأخذكا منيـ"
102 

69 
" خذكا منيـ الديكف، ألف ذلؾ يضيؽ عمييـ"، فقالكا لو: رغـ أف أخذ 

 102 آلف فإنو سكؼ يسرىـ بعد ذلؾ"الديكف سكؼ يضيؽ عمييـ ا

70 
" عندما تصمكا إلى الحجرة التي تكضع فييا العبادة الكثنية يحظر 

 102 البناء، كىك المكاف الذم يكضع فيو تمثاؿ المسيح".

71 
"مف يتاجر في سكؽ خاصة بغير الييكد فعميو أف يعيب البييمة، 

 102 البحر المالح". كيفسد الفاكية، كيمزؽ المبلبس، كيمقي العمبلت في

72 
، كباألحرل حقكالن، لكف في  " ال تؤجركا ليـ بيكتان في أرض اسرائيؿ

 "سكريا أجركا ليـ بيكتان كلكف ال تؤجركا ليـ الحقكؿ
103 
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75 
" عندما تنذر المرأة المتزكجة نذران فإف لزكجيا الحؽ بأف يكافؽ عمى 

 103 النذر أك يبطمو".

 105 " لحميـ ىك كمثؿ لحـ الحمير، كأف قذفيـ كقذؼ الخيؿ". 78

79 
"كال فرؽ بيف أف تككف المرأة متزكجة أك غير متزكجة، ألف مفيـك 
الزكاج بحد ذاتو كبقدر مايتعمؽ األمر بالييكد، مفيكـ ال ينطبؽ عمى 

 األغيار ألنو: "ال يكجد زكاج لمكفرة".
105 

80 
ب بذلؾ إحدل المخالفات الجسمية، " مف يتزكج إحدل األغيار يرتك

عمى المستكل الشخصي، ألنو قرر االنسبلخ مف بني إلسرائيؿ فيككف 
 كمف بدؿ دينو بالفعؿ".

105 

81 
" مف حمـ أنو جامع كالدتو يؤتى الحكمة، كمف رأل أنو جامع خطيبتو 
فيك محافظ عمى الشريعة، كمف رأل أنو جامع أختو فمف نصيبو نكر 

 أنو جامع امرأة قريبة فمو الحياة األبدية". العقؿ، كمف رأل
106 

82 

" اف كؿ مف يممؾ معرفة جنسية بزكجة أحد مف األغيار ال يتعرض 
لعقكبة اإلعداـ، ألنو كتب:" زكجة قريبؾ"، كلـ يكتب زكجة الغريب، 
حتى إف القاعدة السمككية القائمة بأف الرجؿ سكؼ يمتصؽ بزكجتو 

نطبؽ عمى الييكدم، ألنو ال كجكد لزكاج كالمكجية إلى األغيار، ال ت
الكفرة، كعمى الرغـ مف أف المرأة المتزكجة مف األغيار محرمة عمى 
األغيار، فإف الييكدم معفى في أم حاؿ، كىذا ال يعني ضمنان بأف 
االتصاؿ الجنسي بيف رجؿ ييكدم كامرأة مف األغيار أمر مسمكح بو 

األساسية تنزؿ بالمرأة مف كلكف العقكبة  –بؿ عمى العكس تمامان  –
ف كانت قد أغتصبت مف ييكدم.  األغيار، إذ يتكجب إعداميا حتى كا 

106 

" يمنع عمى الرجؿ الزكاج مف امرأة دكف أف يككف سبؽ كرآىا، خكفان  83
 مف أف يكتشؼ فييا عيبان الحقان  كتككف مكركىة".

105 

 107 تنا"." بما أف أـ الطفؿ ييكدية يحسب الطفؿ ككاحد مف إخك  84

 109"إذا كاف لمصنـ حديقة أك حماـ يمكف أف نستفيد منيا بدكف مقابؿ،  85
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ذا كاف لمصنـ شركاء آخركف يمكف  كلكف ال نستفيد إذا كاف بمقابؿ، كا 

 االستفادة منو سكاء بمقابؿ أك بدكف مقابؿ"

86 

" عندما يركض الييكدم، كيبحث في كؿ مكاف طكؿ األسبكع عف 
إف عممو يماثؿ يكـ السبت المقدس، كيحؽ لو أف نصراني ليغشو، ف

ىبلؾ  يفاخر بعممو كيقكؿ: يجب انتزاع قمب النصراني مف جسده، كا 
 عمية القـك منيـ".

110 

87 
" تشبو اسرائيؿ سيدة البيت التي يأتييا زكجيا بالماؿ، كىكذا ىي 
اسرائيؿ ال تحتمؿ مشقة العمؿ كالجيد، كفي الكقت ذاتو فإنيا تتمقى 

 ؿ مف جميع شعكب العالـ".الما
110 

88 

" إذا كقع غير ييكدم فريسة بيف أنياب ييكدم، يحؽ لييكدم آخر أف 
يقرض الضحية ماالن، كيخادعو بغية إفبلسو كتجريده مف كؿ ما يممؾ، 
ذلؾ ألف أمبلؾ غير الييكدم حسب شريعتنا ليست ممكان ألحد، كألكؿ 

 يا".ييكدم يصادفيا مطمؽ الحؽ في اإلستيبلء عمي

110 

 111 " اإلستيبلء عمى ما يممكو غير الييكدم لو مسراتو دائمان". 89

" بالنسبة لمطالبة األغيار حؽ استمبلؾ أم شيء، فإف ما يممككه ىك  90
 كاألراضي المشاعة في الصحراء، التي ليست ممكان ألحد".

111 

 " كىب اهلل الييكد حؽ السيطرة كالتصرؼ بدماء جميع البشر كما 91
 ممكت".

111 

 111 "يجب عمى الييكدم السعي الدائـ لغش المسيحي". 92

93 
" يحؽ لمييكدم أف يغتصب كأف يخادع أف يقسـ يمينان كاذبة، كلكف 
بشرط أف يحرص عمى أف ال يكتشؼ أمره أحد، حتى ال يساء إلى 

 سمعة الييكد".
111 

94 
 " عمـ ابنؾ عمبلن سيبلن كدعو يسعى لمحصكؿ عمى الثركات

 112 كاألمبلؾ".
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 112 " مصرح لمييكدم أف يغش غير الييكدم كيحمؼ لو أيماف كاذبة" 95

96 
" أحؿ الييكدم لنفسو المبلبس كالنقكد التي عمى الصنـ رغـ أنيا 

 كجدت بالقرب منو، فيي قرباف مف غير الييكدم آلليتو".
112 

97 
تى المتيكديف " أحؿ التممكد الماؿ الذم يككف مقابؿ بيع الكثف، كىنا أ
 إلى أحد الحاخامات فقاؿ ليـ بيعكا ممتمكاتكـ ثـ تيكدكا"

112 

98 
" ال يقكؿ الييكدم لعابد الككاكب خذ نصيبؾ عف يكـ السبت كعف 

 باقي األسبكع".
112 

 113 "إنني أعتمد عمى حساباتؾ" 99

100 
"ال يغش أحدنا أخاه، كلكف إذا قدـ أحد األغيار عمى غش ييكدم، 

جباره عمى دفع ثمف احتيالو، كلكف ينبغي إال أف يعاقب بقسكة ينبغي إ
 أشد مف عقكبة الييكدم في حالة مماثمة".

113 

101 
"لكف إذا بعت أك اشتريت مف أخيؾ الييكدم شيئان فبل تخدعو كال 
تغشو، كأيضان إذا جاء أجنبي كييكدم أمامؾ بدعكل، فإف أمكنؾ أف 

 جنبي ىكذا تقضي شريعتنا"تجعؿ الييكدم رابحان فافعؿ، كقؿ لؤل
113 

102 
" ال تبيعكا لؤلغيار ماىك مثبت في األرض، بؿ بيعكا ليـ بعد انتزاعو 
مف األرض، كما كرد: لقد أباح فقيا التممكد أف يبيع الييكدم لعابد 

 الككاكب شجرة عمى شرط أف تقطع"
114 

103 

 – تحت ىذا " أمرنا اهلل بأخذ الربا مف الذمي، كأف ال نقرضو شيئان إال
كبدكف ذلؾ نككف قد ساعدناه، مع أنو مف الكاجب عمينا  -أم بالربا

الة بأخذنا منو الفائدة ضرره، كلك أنو ىك قد ساعدنا في ىذه الح
 كالربا".

115 

 116 أمكالو".فكيؼ بحياتو بيف أيديكـ " 104

105 
" إذا احتاج مسيحي لبعض نقكد فعمى الييكدم أف يستعمؿ معو الربا 

 116مرة بعد األخرل، حتى ال يمكنو أف يدفع ما عميو إال بتنازلو عف ال
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ال طمب حقو منو أماـ المحاكـ،  جميع أمكالو، فإف تنازؿ فييا، كا 

 ككضع يده عمى أمبلكو بكاسطتيا".

106 
" إف فرض أقصى ما يمكف مف الربا عمى قرض يعطى ألحد األغيار 

"  116 كاجب ممـز

107 

يكمان عمى محفظة بيا دنانير، كاآلف رآه رجؿ  " عثر أحد الحاخامات
يظير عبلمات الخكؼ، كىكذا قاـ إليو بقصد طمأنتو، كيقكؿ لو: 
اذىب كاحتفظ بو لنفسؾ، نحف لسنا بالفرس الذيف يعيدكف الممتمكات 

 المفقكدة إلى ممؾ الببلد".

118 

 118 " إن هللا ال ٌغفر ذنباً لٌهودي ٌرد لألممً ماله المفقود". 108

 118 "إف اهلل سمط الييكد عمى أمكاؿ باقي األمـ كأمكاليـ" 109

110 
"إذا سرؽ أكالد نكح؛ )أم غير الييكد( شيئان كلك كانت قيمتو تافية جدٌا 
فيـ يستحقكف المكت ألنيـ قد خالفكا الكصايا التي أكصاىـ اهلل بيا، 

 كأما الييكد فمصرح ليـ بأف يسرقكا األمي"
118 

ف مكسى لـ يكتب في الكصية )ال تسرؽ " إف األم 111 ي ليس بقريب كا 
 ماؿ األمي( فسمب مالو ال يككف مخالفان لمكصايا

118 

112 

" إذا سرؽ أحدكـ أك نيب أك استكلى عمى امرأة جميمة، أك ارتكب آثاـ 
أخرل فإذا تـ ذلؾ مف غير ييكدم كآخر غير ييكدم أيضان، فيجب 

كـ نفسو يسرم عمى غير إعادة المسركقات إلى أصحابيا، كالح
الييكدم إذا سرؽ ييكديان، أما إذا سرؽ ييكدم غير الييكدم فيمكف 

 االحتفاظ بالمسركؽ"

119 

 120 "إف الناس الصالحيف بيف الشعكب ليـ حصة في العالـ القادـ". 113

 120 "إف غير الييكدم الذم يراعي التكراة ىك مساكو ألكبر القديسيف". 114

 120 الغير بما ال ترضاه لنفسؾ". " ال تعامؿ 115

 120" كؿ إنساف يصكف نفسان بشرية كاحدة ينظر إليو كأنو صاف العالـ  116
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 كمو".

 120 " ال تفعؿ باآلخريف ما تكره أف يفعمكه بؾ اآلخريف". 117

 120 "المكاف ال يشرؼ اإلنساف بؿ اإلنساف الذم يشرؼ المكاف". 118

 120 كاف لمناس فيو حاجة". "ال تستيمؾ ماء بئرؾ إف 119

120 
" اليكـ قصير كالعمؿ كثير، كالعاممكف كسالى، كاألجر عظيـ، 

 كصاحب البيت ممح"
120 

 121 " كف متكاضعان لرئيسؾ، متساىبل مع مرؤكسؾ، كقابؿ الناس بسركر" 121

122 
؟ مف يحتـر الخمؽ حيث كرد" ألنني أكـر مف  ، " مف ىك المحتـر

 يحقركنني فيصغركف"يكرمني أما الذيف 
121 

123 
" ال تحتقر أم إنساف، كال تستبعد حدكث أم أمر، ألنو ال يكجد إنساف 

 ليس لو ساعة قدرة  كال يكجد أمر ليسمو مكضع"
121 

124 
" ال تشمت بسقكط عدكؾ كال يبتيج قمبؾ إذا عثر، لئبل يشيد الرب، 

 فيسكء المر في عينيو كيصرؼ غضبو عنو"
121 

125 

حكمة الديف كتكصياتو قتؿ األجانب الذيف ال فرؽ بينيـ ك  " إف مف
بيف الحيكانات، كىذا القتؿ يجب أف يتـ بطريقة شرعية، كالذيف ال 
يؤمنكف بتعاليـ الديف الييكدم كشريعة الييكد يجب تقديميـ قرابيف إلى 

 إلينا األعظـ".

122 

 122 ـ"." إف اهلل أعطى الييكد كؿ قكة عمى خيرات األمـ كدمائي 126

127 

في يكـ سبت فإنو يباح في ذلؾ   " إنو إذا جاء عيد الغفراف)يكـ كبكر(
اليكـ تيشيـ رؤكس أبناء األمـ األخرل لقمتيـ، فقاؿ لو تبلميذه: يا 
مكالنا قؿ باألحرل أنو يحؿ ذبحيـ، فقاؿ: ال، ألف ذبحيـ سيكمفنا أف 

 نقرأ صبلة معينة".

122 

ف ترضياف إلينا ييكه، إحداىما عيد الفطائر " عندنا مناسبتاف دمكيتا 128
 125 الممزكجة بالدماء البشرية، كاألخرل مراسيـ ختاف أطفالنا"
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 126 " يجكز لمييكدم أف يمجأ إلى األكاذيب) الحيؿ(، لكي يركاغ أمميان" 129

130 
" أنو تعكد أف يسمـ عمى األجانب بقكلو: اهلل يساعدكـ، غير أف سبلمو 

 ده أك معممو كليس لؤلجنبي".كاف مضمران لسي
127 

131 

" إذا سرؽ ييكدم أجنبيان، ككمفت المحكمة الييكدم بحمؼ اليميف، 
فعمى باقي الييكد أف يسعكا في صالح أخييـ الييكدم عند األجنبي 
حتى ال يحمؼ اليميف، كلكف إذا صمـ الحاكـ عمى أف يحمؼ، كأمكف 

مر لدل األجانب فعميو أف المتيـ أف يحمؼ زكران بدكف معرفة حقيقة األ
 يحمؼ"

129 

" يجكز لمييكدم أف يحمؼ زكران، فبل يخطئ إذا حكؿ يمينو لكجية  132
 أخرل".

129 

133 

عمى الييكدم أف يؤدم عشريف يمينان كاذبان، كال يعرض أحد إخكانو 
الييكد لضرر ما، كمف المقرر لدييـ أف مف يعرؼ شيئان مضران لصالح 

ذا فعؿ الييكدم كنافعان لؤل ممي فعميو أف ال يعمـ بو السمطة الحاكمة، كا 
 ارتكب ذنبان عظيمان"

129 

 129 " احمؼ عشريف يمينان كاذبة لتكصؿ فمسان كاحدان لمييكدم". 134

135 

" ال يعتبر اليميف التي يقسـ بيا الييكدم في معامبلتو مع باقي 
د يمينان، الشعكب يمينان ألنو كأنو أقسـ لحيكاف، كالقسـ لمحيكاف ال يع

ألف اليميف إنما جعمت لحسـ النزاع بيف الناس ليس إال، فإذا اضطر 
 ييكدم لحمؼ اليميف لمسيحي فمو أف يعتبر أف ىذا الحمؼ ال شيء".

129 

136 
" إذا نطح ثكر ييكدم ثكر أمي، فبل يمـز الييكدم شيء مف األضرار، 

رر الذم كلكف إذا كاف األمر بالعكس، يمتـز األمي بجميع قيمة الض
 حصؿ لمييكدم".

130 

137 
" الشفقة ممنكعة بالنسبة لغير الييكدم، فإذا رأيتو كاقعان في نير أك 
ميددان بخطر فيحـر عميؾ أييا الييكدم أف تنقذه، ألف السكاف الذيف 
كانكا في أرض كنعاف كقضت التكراة بقتميـ جميعان لـ يقتمكا عف 

130 
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األرض لذلؾ يمـز قتؿ غير آخرىـ، بؿ ىرب بعضيـ كاختمط بباقي أمـ 

 الييكدم الحتماؿ أف يككف مف ىؤالء الياربيف".

 131 " إذا ضرب كثني ييكدم تكجب قتؿ الكثني". 138

 132 ، ال تتكجب عميو عقكبة المكت".-كثني -" عندما يقتؿ الييكدم ككثيان  139

140 
جب " إذا قتؿ غير الييكدم ييكديان أك غير ييكديان، فيك مسئكؿ كت

محاكمتو أما إذا قتؿ ييكدم رجبلن غير ييكدم فيك غير مسئكؿ كغير 
 محاكـ".

132 

141 
" إنو مف العدؿ أف يقتؿ الييكدم كؿ أممي، ألنو بذلؾ يقرب قربانان 
إلى اهلل، كيكافأ بالخمكد في الفردكس كباإلقامة ىناؾ، أما مف يقتؿ 

 ييكديان فكأنو قتؿ العالـ أجمع".
132 

142 
إف الزنا ، اجعكا زكجات جيرانكـ، كمف يزف يستحؽ المكت"" ال تض

ىك الزنا الذم يتـ بيف ييكدم كييكدية، أما  ،الذم يعنيو ابف ميمكف
 مضاجعة ييكدم بغير ييكدية فميس ىك المعني قطعان.

132 

143 

" فإذا مارس ييكدم الجنس مع امرأة مف األغيار كلك كانت طفمة في 
ة، كلك كانت متزكجة أك غير متزكجة، كلك الثالثة مف العمر أك بالغ

كاف الييكدم قاصران في التاسعة مف عمره، ينبغي قتؿ المرأة ألنو تعمد 
االتصاؿ بيا جنسيان كما ىك الحاؿ مع الحيكاف، كيككف الييكدم قد 
ذا  أكقع نفسو في مشكمة عف طريقيا، أما الييكدم فينبغي أف يجمد، كا 

ضعؼ عدد الجمدات، ألنو ارتكب  كاف مف الكينة فينبغي أف يجمد
جريمة مزدكجة، فعمى الكاىف أال يجامع نساء األغيار ألنيف كميف 

 بغايا".

132 
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 فيرس الفرق والجماعات 

 رقم الصفحة الفرقة م.

 27 الفريسيكف 1

 27 السامريكف 2

 28 الصدكقيكف 3

 28 القراءكف 4

 29 الحسيديـ 5

 30 اإلصبلحيكف 6

 31 المحافظكف 7
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 فيرس المصطمحات

 رقم الصفحة المصطمح م.

 12 السنيدريف 1

  10 الحاخاـ 2

 44 الجيتك 3

 52 البطالسة 4

 54 الماشيح 5
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 فيرس األعالم

 الصفحة االسم م.

 12 شمام 1

 12  ى بف ميمكفمكس 2

 12 ييكذا ىاناسي 3

 17 بابمك كريستياني 4

 50 يربعاـ بف نباط 5

 80 حزقياؿ 6

 83 راشي 7

 

 

 


