
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

لمعام  مرحمة الماجستير -قسم العقيدة والفكر االسالمي –كمية العموم االسالمية 
 م9191-9102الدراسي: 

 . محمد خميل ابراىيمأ.م. داعداد:            المادة/ اديان            

الو  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين وعل 
 وصحبو الطيبين الطاىرين ، ومن تبعيم بإحسان الى يوم الدين.

 اما بعد.

والتي   المحاضرة الرابعةفيذه محاضرات في مادة االديان، واصل مع حضراتكم الى 
 الييودية.ىي بعنوان 

 

 محاور المحاضرة:

 .التعريف بالييودية .ٔ
 .الييود تاريخ مجمل .ٕ
 .الييود مصادر .ٖ

 

 

 

 



 .بالييودية المحور االول : التعريف 

 المبحث األول: تعريف كممة ييود
فقال  اختمف في كممة الييود، ىل ىي عربية مشتقة أم غير عربية، الييود لغة:

قال عز وجل في ذكره  البعض: إنيا عربية مشتقة من " اليود" وىو التوبة والرجوع.
 (.ِٙ٘ٔإَليَك{ األعراف آية )لدعاء موسى عميو السالم: }ِإنَّا ُىْدَنا 

نما ىي نسبة إلى ييوذا أحد أسباط بني إسرائيل.  وقال البعض: إنيا غير عربية، وا 
أو إلى دولة ييوذا التي كانت في فمسطين بعد سميمان عميو السالم. وىذا أرجح فيما 

 لم يذكره الييود في كتابيم إالَّ  وىو " الييود" االسميظير في ىذه النسبة، ألن ىذا 
 .في سفر عزرا الذي يتحدث عن فترة سبي شعب دولة ييوذا إلى بابل 

ويظير من ىذا أن تمقيبيم بالييود كان من قبل مموك الفرس الذين صار الييود تحت 
 حكميم بإسقاطيم لدولة بابل 

 ىم الذين يزعمون أنيم أتباع موسى عميو السالم. الييود اصطالحًا:
 يعقوب إلى نسبة إسرائيل وبني موسى، قوم ب الكريم القرآن في تسميتيم وردت وقد
 األخيرة التسمية ىذه أن المالحظ أن إالَّ  .والييود الكتاب، أىل وكذلك السالم، عميو
 َيدُ  الَيُيودُ  َوَقاَلت: }وجل عز اهلل كقول الذم، مواطن في إالّ  بيا يذكروا لم - الييود -

 ( .ٗٙ) آية المائدة{ َمبُسوَطَتانِ  َيَداهُ  َبلْ  َقاُلواْ  ِبَما َوُلِعُنواْ  أيِديِيمْ  ُغمَّتْ  َمغُموَلةٌ  المَّوِ 
 ( .ٛٔ) آية المائدة{ َوَأِحبَّاُؤه اهللِ  َأْبَناؤ َنْحنُ  َوالنَّصاَرى الَيُيودُ  َوَقاَلت: }وجل عز وقولو
 ( .ٖٓ) آية التوبة{ اهلل ابن ُعَزيرُ  الَيُيودُ  َوَقاَلت: }وجل عز وقولو
 ( .ٚٙ) آية عمران آل{ َنْصَراِنيا َوالَ  َيُيوِدّياً  ِإْبَراِىيمُ  َكانَ  َما: }وجل عز وقولو
 واهلل. اهلل دين عن وانحرفوا حاليم فسد أن بعد المقب بيذا تمقَّبوا أنيم عمى يدل وىذا
 أعمم
 

 

 



 .الييود تاريخ مجمل المحور الثاني:
 السالم، عمييم الخميل إبراىيم بن إسحاق بن يعقوب ىو إسرائيل أن المعموم نإ

 متنقالً  فمسطين، منطقة في يسكن وكان إسرائيل، بنو إليو ينتسب الذي ىو ويعقوب
 السالم عميو الخميل إبراىيم بعد من وأبناؤه ىو توطنيا وكان فييا، عدة مناطق في

: السالم عميو يوسف كالم من حكاه فيما وجل عز? قال. البداوة حياة فييا يعيشون
 َأْخَرَجِني ِإذ ِبي َأحَسنَ  َوَقدْ  َحقِّا َربِّي َجعَمَيا َقدْ  َقْبلُ  ِمن ُرْؤَياي َتْأِويلُ  َىَذا َأَبِت  َيا َوَقالَ }

 أي" البدو من: "كثير ابن قال( .ٓٓٔ) آية يوسف{ الَبْدوِ  ِمنَ  ِبُكم َوَجآءَ  السِّْجنِ  ِمنَ 
 بيان في سنبدأ وليذا"  وماشية بادية أىل وكانوا: "وغيره جريج ابن قال البادية، من

 .مصر أرض ودخولو السالم عميو يعقوب من الييود تاريخ

 :مصر إلى فمسطين بادية من بأوالده السالم عميو يعقوب انتقال: أوالً 

 أرسل خزائنيا، عمى وصار مصر أرض في السالم عميو ليوسف اهلل مكَّن أن بعد
 جميعاً  وأىمو بأوالده السالم عميو يعقوب فأقبل إليو، يأتوا أن جميعاً  وأىمو أبيو إلى
 حين إسرائيل بني أنفس عدد أن كتابيم في الييود ويذكر واستوطنوىا، مصر إلى

 األرض من بناحية فاستقموا وثنيين، بين مؤمناً  شعباً  وكانوا. نفساً  سبعون مصر دخموا
 بعد ثم، السالم عميو يوسف زمن طيبة عيشة فعاشوا مصر، فرعون إياىا أعطاىم

 وانقمب إسرائيل بني عمى الحال تغيَّر بطولو أعمم اهلل بزمن السالم عميو يوسف وفاة
 بيم وبمغ وأذلوىم، فاستعبدوىم إسرائيل، لبني واستضعافاً  وعتًوا طغياناً  الفراعنة عمييم
 ِشيًعا َأْىَمَيا َوَجَعلَ  اأَلْرضِ  ِفي َعالَ  ِفْرَعونَ  ِإنَّ : }قولو في وجل عز اهلل ذكر ما الحال

ْنُيمْ  َطآِئَفةً  َيْسَتْضِعفُ   َوُنِريدُ  الُمْفِسِدينَ  ِمنَ  َكانَ ، ِإنَّوُ  ِنَساَءُىمْ  َوَيْسَتِحي َأْبَنآَءُىمْ  ُيَذبِّحُ  مِّ
 ُيمْ لَ  َوُنَمكِّنَ  الَواِرِثينَ  َوَنْجَعَمُيمُ  َأِئمَّةً  َوَنْجَعَمُيمْ  اأَلْرضِ  ِفي اْسُتْضِعُفواْ  الَِّذينَ  َعَمى نَُّمنَّ  َأن
 آية القصص{ َيْحَذُرونَ  َكاُنواْ  مَّا ِمْنُيم َوُجُنوَدُىَما َوىَامانَ  ِفْرَعونَ  َوُنِريَ  اأَلْرضِ  ِفي
 وىذا المحنة ىذه واستمرت اإلناث، ويستحيون الذكور يقتمون الفراعنة فكان( ٙ-ٗ)

 فدعا السالم، عميو موسى وجل عز اهلل بعث أن إلى طوياًل، زمناً  عمييم البالء
 العذاب يرفع وأن نفسو، عبادة إلى الناس دعوة يترك وأن باهلل، اإليمان إلى فرعون

 .مصر من بالخروج ليم ويسمح إسرائيل، بني عن



: وجل عز قال كما إسرائيل بني تعذيب في واستمر وكبر، بغطرسة ذلك فرعون فأبى
 َوآلَيَتكَ  َوَيَذَركَ  اأَلرضِ  ِفي ِلُيْفِسُدواْ ، َوَقوَموُ  ُموَسى َأَتَذرُ  ِفْرَعونَ  َقْومِ  ِمن الَملُ  َوَقالَ }

نَّا ِنَسآَءُىمْ  َوَنْسَتِحي َأْبَنآَءُىمْ  َسُنَقتِّلُ  َقالَ   ( .ٕٚٔ) آية األعراف{ َقاِىُرونَ  َفْوَقُيمْ  َواِ 

 والجراد الطوفان عمييم وأرسل الزروع، وىالك بالجدب وقومو فرعون تعالى اهلل فأخذ
 عميو??موسى إلى اهلل فأوحى وجحدوا، استكبروا ولكنيم والدم، والضفادع والقمل
 .إسرائيل ببني بالخروج ذلك بعد السالم

 :مصر من إسرائيل بني خروج: ثانياً 

 ? قال بذلك، لو وجل عز اهلل بأمر ليالً  إسرائيل ببني السالم عميو موسى خرج

 ِفى ِفْرَعْونُ  َفَأْرَسلَ  ُمّتَبُعونَ  ِإَنُكم ِبِعَباِدي َأْسرِ  َأنْ  ُموَسى ِإَلى َوَأْوَحْيَنا: }وجل عز
نَُّيمْ  َقِميُمون َلِشْرِذَمةٌ  َىؤاَُلءِ  ِإنَّ  َحاِشِرين اْلَمَدآِئنِ  نَّا َلَغآِئُظون َلَنا َواِ   َحاِذُرونَ  َلَجِميعٌ  َواِ 

 فَأَتَبُعوُىم ِإْسَراِئيل َبِنى اَىاَوَأْوَرْثنَ  َكَذِلكَ  َكِريمٍ  َوَمقَامٍ  َوُكُنوزٍ  َوُعُيونٍ  جنََّاتٍ  ِمن َفَأْخَرْجنَاُىم
 َربِّى َمِعىَ  ِإنّ  َكالّ  َقالَ  َلُمْدَرُكونَ  ِإنَّا ُموَسى َأْصَحابُ  َقالَ  اْلَجْمعَانِ  َتَراَءى َفممَّا مُّشِرِقينَ 
 َكالطَّْودِ  ِفْرقٍ  ُكلُّ  َفَكانَ  َفاْنَفَمقَ  اْلَبْحر بَِّعَصاكَ  اْضِرب َأنْ  ُموَسى ِإَلى َفَأْوَحْيَنا َسَيْيِدينِ 
{ اآلَخِرين َأْغَرْقَنا ثُمَ  َأْجَمِعين، َمَعوُ  َوَمن ُموَسى َوَأْنَجْيَنا اآلَخِرينَ  َثمَّ  َوَأْزَلْفَنا اْلَعِظيمِ 
 فرعون وأىمك معو، ومن موسى وجل عز اهلل فأنجى ( ٙٙ-ٕ٘) اآليات الشعراء
 وثالثين أربعمائة كانت مصر في مكثيم مدَّة أن كتابيم في الييود ويذكر .وجنوده
 ، رجلٍ  ألف ستمائة نحو واألطفال النساء دون الخروج عند الرجال عدد وكان ، عاماً 
 ذلك معنى إذ جدا، فيو مبالغ عدد وىو يحسبوىم لم الذين أيضاً  الوي بني عدا وىذا
 دعوى وىي نسمة، مميوني قرابة وأطفاليم بنسائيم خروجيم وقت كان عددىم أن

 بقائيم فترة خالل تضاعفوا أنيم يعني ذلك أن إذ تصديقيا، يمكن وال جدا فييا مبالغ
 واهلل نفسًا، سبعين الدخول وقت عددىم كان إذ ضعف، ألف ثالثين قرابة مصر في
 أن يمكن ال شخص ومميونا{ قميمون لشرذمةٌ  ىؤالء إنَّ } فرعون قول ذكر قد وجل عز
 .بيذا عنيم يعبَّر

 



 

في ليمة واحدة مستحيل، إذا عممنا أن في ىذا العدد  كما أن تحرك مميوني شخص
 أطفااًل ونساًء وشيوخًا. واهلل أعمم.

 ثالثًا: ما حدث من بني إسرائيل بعد الخروج:

فمن ىذه الحوادث:  ئيل بعد خروجيم من مصر حوادث عدةحدث من بني إسرا
}َوَجاَوزَنا طمبيم من موسى أن يجعل ليم صنمًا إليًا، وفي ىذا يقول اهلل عز وجل: 

ببني إسرائيل البحَر َفأتوْا عَمى َقوٍم يعُكُفوَن عمى أصناٍم لَُّيم قالوْا َيا موَسى اْجَعْل لَنا 
ِإَليًا َكَما َلُيم آلية َقاَل إّنُكم َقوٌم تجَيُموَن إنَّ َىؤاَلِء ُمتّبٌر مَّا ُىْم ِفيِو َوَباِطٌل مَّا َكاُنوْا 

مُكم َعَمى الَعاَلِميَن{ األعراف )َيعَمُموَن َقاَل أَغيَر اهلِل  ( ٓٗٔ-َٖٛٔأبِغيُكم إليًا َوُىَو َفضَّ
وال شك أن ىذا الطمب من بني إسرائل مدعاة لمعجب واالستنكار، فقد رأوا من  .

 اآليات ما فيو مقنع وكفاية لو كانوا يعقمون.

 ومنيا: عبادتيم لمعجل:

، أضل السامري بني إسرائيل، وذلك أن موسى عميو السالم لما ذىب لموعده مع ربِّو
وصنع ليم عجاًل مسبوكًا من الذىب الذي استعاره بنو إسرائيل من المصريين عند 
خروجيم من مصر، ودعاىم إلى عبادتو، فعبدوه في غياب موسى عميو السالم، وقد 
: }َولَقد َقاَل َلُيْم َىاُرو  ُن حّذرىم ىارون عميو السالم ونياىم عن ذلك.قال اهلل عز وجلَّ
نَّ َربَُّكُم الرَّْحَمُن َفاتَِّبُعوِني َوَأِطيُعوْا َأمِري َقاُلوْا َلن نَّ  بَرَح ِمْن َقْبُل َياَقْوِم ِإنََّما ُفَتْنُتم ِبِو َواِ 

 عميو موسى رجع ولما( ٜٔ-َٜٓعميِو َعاِكِفيَن َحتَّى َيرِجَع ِإليَنا ُموَسى{ طو آية )
 عمييم حكم ثم اليم، في وذراه العجل وأحرق أنَّبيم أسفا، غضبان قومو إلى السالم

 أناس يقوم أن قتميم كيفية في وروي. عمييم اهلل ليتوب أنفسيم العجل عبدة يقتل بأن
 بطعن الواقفون فيبتدئ ظممة فتغشاىم جموس، العجل عبد ومن بالسكاكين منيم

 نكاليم: ومنيا.منيم بقي ولمن مات لمن توبة فتكون الظممة تنقشع حتى الجالسين
 :الجبابرة قتال عن



 والفزريين الحيثانيين من قوم وىم الجبابرة قتال إلى قومو السالم عميو?موسى دعا
 عنو، وجبنوا القتال إسرائيل بنوا فأبى  المقدسة األرض يسكنون وكانوا والكنعانيين،

 لن ِإنا موسى يا َقاُلواْ : }قولو وجمفي عز اهلل ذكره ما السالم عميو موسى عمى واقترحوا
 ،( ٕٗ) المائدة{ قاِعُدونَ  ىينا إنا فقاتال وربك أنت فاذىب فييا داموا ما أبداً  ندخميا
 نفسي إالَّ  أممك ال إنِّي ربّ  قال: }بقولو وجل عز رّبو السالم عميو موسى دعا فيناك
: بقولو بالتيو عمييم اهلل فحكم( . ٕ٘) المائدة{ الفاسقين القوم وبين بيننا فافرق وأخي

 القوم عمى تأس فال األرض في تييون  سنة أربعين عمييم محرَّمةٌ  فإنيا قال}
 .عمييم اهلل قضي التي المدة تائيين فظموا( ٕٙ) المائدة{ الفاسقين

 .أيضاً  قبمو مات السالم عميو ىارون وكان السالم، عميو موسى الفترة ىذه في ومات

 وقت بالغاً  كان من كل التيو زمن في مات قد إنو: التوراة كتابيم في الييود ويقول
 وىما يوفنا، بن وكالب نون بن يوشع سوى منيم المقدسة األرض يدخل ولم نكوليم،

 ادخموا عمييما اهلل أنعم يخافون الذين من رجالن قال} عنيم اهلل قال المذان قيل فيما
 ( .ٖٕ) المائدة{ الباب عمييم

 :فمسطين أرض إسرائيل بني دخول: رابعاً 

 األرض إسرائيل بنو فتح بالتيو، فييا إسرائيل بني عمى المحكوم المدة انقضاء بعد
 نير ناحية من دخموىا أنيم الييود ويذكر. السالم عميو نون بن يشوع بقيادة المقدسة
 :عيود ثالثة إلى فمسطين في تاريخيم المؤرخون ويقسم .األردن

 :القضاة عيد - أ

 األرض قسم المقدسة، األرض فتح لما السالم عميو نون بن يوشع أن بو والمراد
 عمى وجعل األرض، من قسماً  سبط لكل فأعطى إسرائيل، بني أسباط عمى المفتوحة

 إليو يحتكمون واحداً  قاضياً  األسباط جميع عمى وجعل كبرائيم، من رئيساً  سبط كل
 إسرائيل ببني الحال ىذا واستمر األسباط، لجميع الرئيس يمثل وىو بينيم، شجر فيما
 يكون دائمة حروب أعدائيم وبين بينيم وكان الييود، يذكر فيما عام أربعمائة قرابة

 .ُأخرى وألعدائيم مرَّة إسرائيل لبني فييا النصر



 :المموك عيد - ب

 قولو في مموكيم أول خبر عمينا اهلل قص وقد ممكيًا، الحكم فيو بدأ الذي العيد وىو
 ابعث ليم لنبي قالوا إذ موسى بعد من إسرائيل بني من المل إلى تر ألم: }وجل عز
 ( .ٕٙٗ) البقرة{ اهلل سبيل في نقاتل ممكاً  لنا

 كتابيم في ويسمونو منيم كره عمى فقبموه ممكًا، طالوت عمييم وجل عز اهلل فجعل
 .شاؤول

 أزىى عيدىما وكان السالم عميو سميمان ابنو ثم السالم، عميو داود بعده عمييم وممك
 النبيان ىذان أوتيو لما وذلك اإلطالق، عمى إسرائيل بني عمى مرت التى العيود

 .وجل عز هلل والعبادة الطاعة مع والحكمة العدل من الكريمان

 :االنقسام عيد - ج

 عميو سميمان بن رحبعام بعده األمر تنازع حيث السالم عميو لسميمان التالي العيد ىو
ن بنيامين، وسبط ييوذا بسبط رحبعام فاستقل نباط، بن ويربعام السالم  في دولة وكوَّ
 سبط إلى نسبة ييوذا دولة وسميت ،" المقدس بيت"  عاصمتيا فمسطين جنوب

 تمك ومموك السالم عمييما وسميمان داود نسمو من الذي ييوذا سبط وىو حكاميا،
 .الدولة

ن األخرى، أسباط بالعشرة نباط بن يربعام واستقل  فمسطين، شمال في دولة وكوَّ
 ب الييود لدى يسمون الدولة ىذه وأىل نابمس، عاصمتيا وجعل إسرائيل دولة سميَّت

" عمري" وىو مموكيم أحد اشتراه"  شامر"  يسمى ىناك جبلٍ  إلى نسبة ،" السامريين"
 ". السامرة"  منطقتيم وسميت ، السامرة صاحبو إلى نسبة وسماه

 المقدس بيت من قبمتيم غّيروا - إسرائيل دولة شعب وىم- السامريين أن ويالحظ
 لتغييرىم وكفاراً  مالحدة ييوذا شعب من الييود ويعتبرىم"  جرزيم" يسمى جبل إلى

 من الفترات بعض في يحدث وكان وقتال، عداء بينيما كان الدولتين إنَّ  ثم القبمة
 األسرة وتغيَّرت والفتن القالقل كثيرة إسرائيل دولة وكانت وتعاون، توافق تاريخيما



 ذرية في ييوذا سبط في الحكم فاستقر ييوذا دولة أما. عديدة مراراً  فييا الحاكمة
 األراميين جيرانيم من حروب الدولتين عمى تقع وكانت السالم، عميو داود بن سميمان

 وشعبييما حكاميما من وقع الدولتين أن كما والموآبيين  واألدوميين والفمسطينيين،
 .السامريين والييود إسرائيل دولة وخاصة األوقات من كثير في للصنام عبادة

 :عمييم األجنبي استيالء: خامساً 

 سقطت حيث عاماً ٕٗٗ قرابة أرضيا عمى سيادتيا ليا مستقمة إسرائيل دولة استمرت
 شعبيا، فسبي تقريباً  م. قٕٕٚ عام سرجون ممكيم زمن اآلشوريين يد في بعدىا

 فيما فاعتنقوا إياىا، وأسكنيم المنطقة تمك خارج من بأقوام وأتى العراق، في وأسكنيم
 .الدولة تمك عمى القضاء تمَّ  وبذلكٙإسرائيل بني ديانة بعد

 ٖٓٙ عام مصر فراعنة بأيدي سقطت ثم عاماً  ٕٖٙ قرابة فاستمرت ييوذا دولة أما
 .الفرات إلى الوقت ذلك في الفراعنة حكم وامتد الجزية، عمييا وفرضوا تقريبًا، م. ق

 وفمسطين، الشام منطقة واسترجع بختنصر، الكمداني بابل حاكم ذلك بعد جاء ثم
 فدمَّرىا عميو، تمردت التي ييوذا دولة عمى أخرى مرة زحف ثم منيا، الفراعنة وطرد
 البابمي، بالسبي يسمَّى ما وىذا بابل، إلى مسبياً  شعبيا وساق أورشميم معبد ودمَّر
 .م. ق ٙٛ٘ عام حدود في وذلكٔييوذا تسمى التي الدولة تمك نياية ىذا في وكان

 الذي. م. ق ٖٛ٘ سنة"  قورش" ممكيم عيد في الفرس يد في بابل دولة سقطت ثم
 من منيم حاكماً  عمييم وعين ىيكميم وبناء المقدس، بيت إلى بالعودة لمييود سمح
 في النداء أرسل" قورش" أن كتابيم في ذكروا الييود أن بالذكر الجدير ومن.قبمو

 أبني أن أوصاني وىو السماء، إلو الرب لي دفعيا األرض ممالك جميع" قائالً  مممكتو
 دليالً  يكون فيو الييود صدق إذا النص وىذا... "   ييوذا في التي أورشميم في بيتاً  لو

 ثم م،. ق ٕٖٖ-ٖٛ٘ من الفرس حكم واستمر .باهلل مؤمناً  كان"  قورش"  أن عمى
 وأزال عمييا، واستولى اليوناني المقدوني االسكندر وفمسطين الشام بالد عمى زحف
 تحت المناطق ىذه فدخمت والعراق، مصر وبالد بالدىم عمى استولى بل الفرس حكم

 الميالد، قبل األول القرن منتصف إلى الميالد قبل الرابع القرن نياية من حكميم



 حكم وأزال م،. ق ٗٙ سنة" بومبي" الروماني القائد البالد عمى ذلك بعد زحف حيث
 .وسيطرتيم الرومان حكم تحت الييود فدخل عنيا، اليونانيين

 :األرض في تشتتيم: سادساً 

 رفعو وبعد السالم عميو المسيح ُبعث فمسطين منطقة عمى الرومان سيطرة زمن في
 جعل مما الرومان، ضد بثورات قاموا حيث فمسطين، في الييود عمى شديد بالء وقع
 كبيرة أعداد وسبي بيم والفتك استئصاليم في يجتيد مٓٚ عام تيطس الروماني القائد
 لمييكل، الثاني التدمير ىذا وكان الييود، ومعبد المقدس بيت ودمر وتيجيرىا، منيم
 جنوده أمر حيث م،ٖ٘ٔ سنة أدريان الروماني الحاكم الييكل تدمير في زاد وقد

 جوبتير" يسمونو الذي الرومان آلية لكبير معبداً  فييا وبنى باألرض، الييكل بتسوية
 دخول من الييود منع ثم واحدًا، ييودياً  فييا يترك ولم المدينة، في شيءٍ  كل وىدم"

 يوماً  المقدس بيت إلى بالمجيء لمييود سمح ثم اإلعدام، ذلك عقوبة وجعل المدينة،
 الغربي الجزء وىو المعبد، سور من قائماً  بقي جدار عمى والوقوف السنة في واحداً 
 األرض، أنحاء في الييود تشتت وبيذا ". المبكى حائط"  يسمى الذي وىو منو،
 وفي. أخالقيم وسوء وفسادىم ببغييم العذاب سوء يسومونيم األمم عمييم اهلل وسمط
ذ} وجل عز اهلل يقول ىذا  سوء يسوميم من القيامة يوم إلى عمييم ليبعثنَّ  ربُّك تأذَّن وا 

نَّوُ  الِعَقابِ  َلَسِريع ربَّك إن العذاب  .(ٚٙٔ) اآلية األعراف{ رَّحيم لغفورٌ  َوا 

 :الحديث العصر في فمسطين في تجمعيم: سابعاً 

 نابميون حممة أيام من دولة في الييود تجميع في الغربي العالم لدى الفكرة ابتدأت لقد
 إلى لإلنضمام وأفريقيا آسيا ييود دعا حيث م( ٜٜٚٔ) عام ٕالفرنسي بونابرت
 إالَّ  جيشو، في كبيراً  عدداً  منيم جنَّد وقد القديمة، القدس مدينة بناء أجل من حممتو

 مرَّة السطح عمى تظير الفكرة ابتدأت ثم .ذلك دون حاال واندحاره نابميون ىزيمة أنَّ 
 من كثيراً  ويؤسسون بيا ييتمون الييود وكبار الغرب زعماء من العديد وبدأ أخرى،

" ىرتزل تيودور" إصدار من الفعمي التخطيط وابتدأ األمر، ليذا المنادية الجمعيات



 بال مؤتمر عقد حيث ،"الييودية الدولة"  كتابو م،( ٜٙٛٔ) عام الصييوني الزعيم
 .م( ٜٚٛٔ) سنة سويسرا في

 الييود. المحور الثالث: مصادر

 التوراة ىي المصادر وىذه ومنيجيم عقيدتيم منيا يستمدون مصادر ليم لمييود
 العصر في الصياينة لدى البروتوكوالت إلييما ويضاف والتممود بيا، الممحقة والكتب
ن الحديث  والذكر باإلشارة جديرة أنيا إال مقدساً  مصدراً  ليست األخيرة ىذه كانت وا 
 التممود، في الموجودة والضالالت واألكاذيب التوراة في الموجود التحريف نتاج ألنيا

 :التالية المباحث في التفصيل من بشيءٍ  منيما واحد كل وسنذكر

 بيا الممحقة والكتب التوراة: األول المبحث

 التوراة تعريف: األول المطمب

 .الناموس أو الشريعة تعني عبرانية كممة: التوراة
 كتبيا السالم عميو موسى أن يعتقدون أسفار خمسة: الييود اصطالح في بيا ويراد
 األسفار أي خمسو تعني يونانية كممة وىي" بنتا" إلى نسبة" بنتاتوك" ويسمونيا بيده

 :ىي األسفار وىذه الخمسو
 إلى بعده واألنبياء وآدم، واالرض، السموات، خمق عن ويتحدث: التكوين سفر -ٔ

 السالم عميو يوسف موت
 السالم عميو يوسف موت بعد من إسرائيل بني قصة عن ويتحدث: الخروج سفر -ٕ

 السالم عميو موسى مع الخروج بعد ليم وماحدث مصر، من خروجيم إلى
 موسى نسمو من الذي يعقوب بن الوى بني سبط إلى نسبة وىو: الالويين سفر -ٖ

 الدينية باألمور القيام أي الكيانة فييم الذين ىم ىارون وأوالد السالم، عمييما وىارون
 أموراً  السفر ىذا ويتضمن الناس، وتعميميا الشريعة عمى بالمحافظة المكمفون وىم

 .األخرى الدينية الشعائر وبعض بيم تتعمق
 حدثت وحوادث توجييات، ويتضمن إسرائيل، بني بعدِّ  معني وىو: العدد سفر -ٗ
 .الخروج بعد إسرائيل بني من



عادة الشريعة، تكرير ويعني: التثنية سفر -٘  أخرى، مره عمييم والنواىي االوامر وا 
 .وقبره السالم عميو موسى موت بذكر السفر ىذا وينتيي

 اصطالح في أما، القديم العيد أسفار جميع عمى التوراة اسم النصارى يطمق وقد
 لبني وىدى نوراً  السالم عميو موسى عمى اهلل أنزلو الذي الكتاب: فيي المسممين
 النسخة حسب سفرًا، وثالثون أربعة: فيي بالتوراة الممحقة الكتب أما، إسرائيل

 العيد تسمى التي وىي سفرًا، وثالثين تسعة التوراة مع مجموعيا فيكون البروتستانتية
 .النصارى لدى القديم

 .التوراة تاريخ: الثاني المطمب
 إلى نسبتو صحة يثبت أن والبد صاحبو، قيمة من قيمتو يستمد كتاب كل إن

ال صاحبو،  إلى نسبتيا من قدسيتيا تستمد المقدسة المنزلة والكتب قيمتو، يفقد فإنو وا 
 نسبتيا صحة تثبت أن قدسيتيا لثبوت والبد وجل، عز اهلل وىو عنده من جاءت من

 واجبة وغير مقدسة، تكون ال فإنيا ذلك يثبت لم وما وجل، عز اهلل إلى وسندىا
 عمى نتعرف أن لنا البد فميذا، والخطأ والتبديل، لمتحريف، عرضة تكون إذ القبول،
 الذي القديم العيد في جزء أىم وىي السالم عميو موسى إلى المنسوبة التوراة حال
 واألسفار التوراة في نظر من إن :فنقول إسنادىا ناحية من والنصارى الييود يدي بين

 الرب، سفر أو الشريعة، يسمونيا التي موسى ألسفار محدوداً  ذكراً  يجد بيا الممحقة
 :ذكروا الييود أن نجد المعمومات ىذه خالل ومن .التوراة أو
ن السالم عميو موسى أن -ٔ  شفيياً  أعطييا أحكام وىي وكتبيا، األحكام، جميع دوَّ

 أقوال بجميع الشعب وحدث موسى فجاء" ٖ/ٕٗ الخروج سفر في قالوا ىذا وفي
 تكمم التي األقوال كل وقالوا واحد بصوت الشعب جميع فأجاب األحكام، وجميع الرب
 وقرأ العيد، كتاب وأخذ" قالوا ثم... " الرب أقوال جميع موسى فكتب نفعل الرب بيا
 ".لو ونسمع نفعل الرب بو تكمم ما كل: فقالوا الشعب مسامع في
 الخروج سفر في قالوا ىذا وفي. تعالى اهلل بيد مكتوبة شريعة ُأعطى موسى أن -ٕ

 ،ٕالحجارة لوحي فأعطيك ىناك وكن الجبل، إلى إصعد لموسى الرب وقال" ٕٔ/ٕٗ
 ".لتعميميم كتبتيا التي والوصية والشريعة،



 شرائع وذكروا الجبل في يوماً  أربعين مكث السالم عميو موسى أن ىذا بعد ذكروا ثم
 ىذا وفي. األلواح إعطاءه ذكروا ذلك نياية في ثم معو، بيا اهلل وتكمم أعطييا كثيرة
 جبل في معو الكالم من فراغو عند موسى َأعطى ثم" ٛٔ/ٖٔ الخروج سفر في قالوا

 موسى غياب أثناء وفي ".اهلل بإصبع مكتوبين حجر لوحي الشيادة، لوحي سيناء
 قومو ورأى السالم عميو موسى عاد فمما العجل، إسرائيل بنوا عبد السالم عميو

 يذكر فيما وتعالى سبحانو اهلل إن ثم فتكسرت، األلواح، ألقى العجل حول يرقصون
 .عنيا بدالً  آخرين لوحين لو كتب الييود

 باألمم، إختالطيم بعد القديمة المدونة العبرية المغة فيم عمى المقدرة فقدوا الييود أن
 في كثيرة أخطاءً  يسبب وىذا حركات وال نقط بدون أصميا في العبرية المغة أن وذلك

 والفواصل، والحركات، النقط بإدخال المبس ىذا إلزالة وسيمة إلى فاىتدوا القراءة،
 فأخرجوا الميالدي، العاشر القرن إلى الميالدي السابع القرن من العمل ىذا واستمر
 منيا إنتيوا الماسورية، النسخة تسمى النمط ىذا عمى العبرية بالمغة التوراة من نسخة
 جميع نسخت المعدلة العبرية أي النسخة ىذه وعن الميالدي، العاشر القرن في

 .ٔعنيا والمترجمة العبرية النسخ
 الماسورية? النسخة عنيا نقمت التي األصمية النسخ أين: ىنا المطروح والسؤال
 األصمية النسخ من شيء النصارى أو الييود بأيدي يوجد ال أنو: ذلك عن الجواب
 عام من الفترة في عمييا عثر والتي الميت، البحر عند قمران وادي مخطوطات سوى

 التوراة ليم أعاد عزرا أن .القديم لمعيد متكاممة مجموعات وىي مٜٙ٘ٔ-ٜٚٗٔ
ذا الييود، زعم فيما وكتبيا  عمالً  يكون أن يعدوا ال ذلك فإن ىذا الييود كالم قبمنا وا 
ذا بشريًا،  يدع لم التوراة ألن ذلك، في كاذب فيو وجل عز اهلل إلى نسبو عزرا كان وا 
 عمى مرة مرتين أنزلت أنيا المسممين من وال النصارى، من وال الييود، من ال أحد

 العيد أن لمشك مجاالً  يدع ال بما يتبين ىذا خالل ومن .عزرا عمى ومرة موسى،
 عديدة لفترات تعرض وأنو نقمو، تسمسل يثبت تاريخي سند أي لو ليس كتاب القديم
 واسعاً  المجال يجعل مما الييود بأيدي لو وجود ال العبري أصمو وأن الضياع. من

 والنصارى الييود بأيدي ما واقع من اهلل شاء إن سنبينو ما وىو والتبديل، لمتحريف
 .النصوص من



 
 
 

 التوراة تحريف: الثالث المطمب

 والنصارى الييود يدي بين الذي الكتاب أن يتضح التوراة عن وبيانو ذكره سبق مما
 يمكن ال فميذا فيو الواردة المعمومات صحة في عميو يعتمد أن يمكن لو سند ال

 استؤمنوا الذين وأن خاصة فيو والعبث التحريف، إمكانية ينفوا أن لمنصارى وال لمييود
 وأعرضوا منيم، كثير وكفر الدين، في خطيرة انحرافات انحرفوا قد الييود وىم عميو
يثاراً  لمدنيا، وحباً  عنو، رغبة وتركوه اهلل، دين عن  من لكل واضح ظاىر وىذا ليا وا 
 .القديم العيد وىو تاريخيم سجل طالع
 ما ىذا والتحريف، العبث من التوراة تسمم أن يمكن كيف والفساد االنحراف ىذا فمع
 .التحريف وقوع يؤكد ما ىنا وسنذكر. اإلنسان وواقع السميم العقل يقبمو ال

 والتوراة الكريم القرآن من التحريف أدلة: أوالً 
 في الكريم القرآن في ىذا عن وأبان لكتابيم الييود بتحريف وجل عز اهلل شيد قد

 َفِريقٌ  َكانَ  َوَقدْ  َلُكمْ  ُيْؤِمُنوا َأنْ  َأَفَتْطَمُعونَ : }وجل عز قولو ذلك فمن عديدة مواضع
ُفوَنوُ  ثُمَّ  المَّوِ  َكالمَ  َيْسَمُعونَ  ِمْنُيمْ   ( .٘ٚ) آية البقرة{ َيْعَمُمونَ  َوُىمْ  َعَقُموهُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  ُيَحرِّ
 ِلمَِّذينَ  َفَوْيلٌ : }وجل عز وقولو.وعمم إصرار عن وبدلوا غيروا أنيم عمى داللة فيو فيذا

ا َلُيمْ  َفَوْيلٌ  َقِميالً  َثَمناً  ِبوِ  ِلَيْشَتُروا المَّوِ  ِعْندِ  ِمنْ  َىَذا َيُقوُلونَ  ثُمَّ  ِبَأْيِديِيمْ  اْلِكَتابَ  َيْكتُُبونَ   ِممَّ
نَّ : }وجل عز وقولو( .ٜٚ) آية البقرة{ َيْكِسُبونَ  ِممَّا َلُيمْ  َوَوْيلٌ  َأْيِديِيمْ  َكَتَبتْ   ِمْنُيمْ  َواِ 
 ِمنْ  ُىوَ  َوَيُقوُلونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  ُىوَ  َوَما اْلِكَتابِ  ِمنَ  ِلَتْحَسُبوهُ  ِباْلِكَتابِ  َأْلِسَنَتُيمْ  َيْمُوونَ  َلَفِريقاً 
 اآلية عمران آل{ َيْعَمُمونَ  َوُىمْ  اْلَكِذبَ  المَّوِ  َعَمى َوَيُقوُلونَ  المَّوِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  َوَما المَّوِ  ِعْندِ 
 اهلل عمى وافتروا منو، ليس ما اهلل كالم في أدخموا أنيم عمى داللة فيو فيذا( .ٛٚ)

 اهلل عمى وجرأة منيم، فجوراً  ذلك يعممون وىم يقمو لم ما سبحانو إليو نسبوا بأن الكذب
 َوُىدىً  ُنوراً  ُموَسى ِبوِ  َجاءَ  الَِّذي اْلِكَتابَ  َأْنَزلَ  َمنْ  ُقلْ : }وجل عز وقولو .وتقدس تعالى



 ُقلِ  آَباُؤُكمْ  َوال َأْنُتمْ  َتْعَمُموا َلمْ  َما َوُعمِّْمُتمْ  َكِثيراً  َوُتْخُفونَ  تُْبُدوَنَيا َقَراِطيَس  َتْجَعُموَنوُ  ِلمنَّاسِ 
 ( .ٜٔ) آية األنعام{ َيْمَعُبونَ  َخْوِضِيمْ  ِفي َذْرُىمْ  ثُمَّ  المَّوُ 
 من عمييم اهلل أنزل وما عمم من عندىم ما وكتموا َأخَفوا قد أنيم عمى داللة فيو فيذا
 َقاِسَيةً  ُقُموَبُيمْ  َوَجَعْمَنا َلَعنَّاُىمْ  ِميثَاَقُيمْ  َنْقِضِيمْ  َفِبَما: }تعالى وقولو .أىوائيم حسب كتاب

ُفونَ   ىذه وفي ( .ٖٔ) اآلية المائدة{ ِبوِ  ُذكُِّروا ِممَّا َحّظاً  َوَنُسوا َمَواِضِعوِ  َعنْ  اْلَكِممَ  ُيَحرِّ
 أنزل مما وجزءاً  نصيباً  أي حظاً  نسوا أنيم وعمى التحريف عمى واضحة داللة اآلية
 تحريفيم وسابق وفسادىم كفرىم بسبب ليم وجل عز اهلل من جزاء وىذا.عمييم

 فمن عنيم وجل عز اهلل ذكره ما مع يتفق ما كتابيم في ورد كما .لمميثاق ونقضيم
 تقولون كيف" القول وجل عز اهلل إلى ينسب مما( ٛ/ٛ) إرميا سفر في ورد ما ذلك
 َخِزىَ  الكاذب، الكتبة قمم حوليا الكذب إلى إنو حقاً  معنا، الرب وشريعة حكماء نحن

 ".الرب كممة رفضوا ىاقد وُأِخُذوا ِإرتاعو الحكماء
 قد متأخر، عصر في وكان ذكروا ما عمى الكبار أنبيائيم من نبي من النص فيذا

 لدين تركيم عمى نص وىو الييود، وسبى البابمي الغزو قبيل وذلك إنحرافاتيم عاصر
 الكذب إلى حولوىا قد المنزلة بالكتب الموكمون الكتبة وأن لشريعتو، وتحريفيم اهلل

 .والزور
 التوراة في التحريف وقوع عمى األمثمة: ثانياً 

 :منيا بعضاً  نذكر جداً  كثيرة التوراة في التحريف وقوع عمى األمثمة
 األسفار عدد في االختالف: أوالً 
 والعيد التوراة من مشيورة نسخ ثالث والنصارى الييود يدي بين أن معموم ىو مما

 :وىي تقريباً  الترجمات سائر تتفرع النسخ ىذه ومن. القديم
 العبرية النسخة -ٔ

 وىي النصارى البروتستانت عمماء وجميور الييود لدى والمعتبرة المقبولة وىي
 .عنيا ترجم وما الماسورية من مأخوذة

 اليونانية النسخة -ٕ
 وما السبعينية تسمى التي وىي واألرثوذكس الكاثوليك النصارى لدى المعتبرة وىي
 .عنيا ترجم



 السامرية النسخة -ٖ
 .السامريين الييود لدى والمقبولة المعتبرة وىي
ذا  العبرية النسخة أن نجد األسفار عدد ناحية من الثالث النسخ بين مقارنة عقدنا وا 

 .فقط سفراً  وثالثون تسعة
 النسخة عن أسفار سبعة تزيد حيث سفراً  وأربعون ستة فيي اليونانية النسخة ما

 .مقدسة واألرثوذكس الكاثوليك النصارى ويعتبرىا العبرية
 إلييا يضمون وقد ٔفقط الخمسة موسى أسفار إال تضم فال السامريو النسخة أما

 .مقدساً  يعدونو وال بو يعترفون فال عداه وما ٕفقط يوشع سفر
 اهلل قبل من بو موحى أنو يزعم والكل واحد، لكتاب النسخ بين اليائل االختالف فيذا
 عمى القدرة عدم مع باطل عداه وما الحق الكتاب ىو كتابو أن ويدعي وجل، عز
 قبل من التحريف عمى دليل فذلك يدعيو، ما صحة عمى القاطع الدليل تقديم

 ثبوتو، عدم أو ثبوتو في نظر بدون إلييم وصل ما استمموا المتأخرين وأن المتقدمين،
 وذو مناسب أنو رأوا ما فأدخموا ومتنوعة عديدة كتب وصمتيم المتأخرين أن أو

 يكون أن بدون يرون، أو يعتقدون ما مع تناسبو عدم رأوا ما وحذفوا ميمة، دالالت
 .منيا حذفوا ما حذف أو األسفار من أضافوا ما إضافة عمى صحيح دليل ليم
 .المدونة المعمومات في النسخ بين والتباين االختالف: ثانياً 
 يصح أن يمكن ال التي الجمل من العديد التوراة في توجد :واإلضافات الزيادة: ثالثا

 .ذلك ومن السالم عميو موسى إلى نسبتيا
 

 التممود: الثاني المبحث
 :جزئين من يتكون وىو الييود وأداب ديانة تعميم: ىو التممود :تعريفو: أوالً 
: جمارا ويسمى: شرح .المكررة الشريعة أو المعرفة بمعنى: المشناه ويسمى: متن

 .اإلكمال ومعناه
 :التممود تدوين: ثانياً 

 من الفريسيون الحاخامات يتناقميا كان التي الشفيية الشريعة أو القانون ىو التممود
 تدوينيا وكان دونوىا، الضياع من عمييا لخوفيم إنيم ثم .جيل بعد جيالً  سراً  الييود



 فيما شرحت ثم ".المشناه" اسم عمييا وأطمق الميالد، بعد والثاني األول القرنين في
 من امتدت طويمة فترة في الشروح ىذه وُألَِّفتْ " جمارا"  الشرح وسمي المشناه ىذه بعد

 .الميالد بعد السادس أواخر إلى الميالد بعد الثاني القرن
 المشناه وىو المتن سمي ثم فمسطين، وحاخامات بابل، حاخامات الشرح عمى وتعاقب

 سمي بابل حاخامات وشرح تعميقات عميو كان وما" التممود"  جمار وىي الشرح مع
 .فمسطين تممود سمي فمسطين حاخامات شروح عميو كان وما بابل، تممود
 :لو الييود تقديس: ثالثاً 

 تدوينو في تقدم وكما تنكره الفرق وباقي الييود، من الفريسيون ويعظمو يقدسو التممود
 الييود فرق أكثر ىم والفريسيون وتناقموه، دونوه الذين ىم الفريسين الحاخامات فإن
 أنو يرون بل اهلل عند من وأنو قدسية لو التممود أن يرون وىم والحاضر، الماضي في

 المكافأة يستحق ال فضيمة فعل التوراة درس من إن: "فيو فيقولون  التوراة من أقدس
 فعل الجمارة درس ومن عمييا المكافأة يستحق فضيمة فعل المشناه درس ومن عمييا
 نفسية في كبير أثر ولو عندىم، مقدس كتاب ىو ىذا عمى فالتممود " فضيمة أعظم
 .الفاسدة المفسدة الييود

 
 صييون حكماء بروتوكوالت: الثالث المبحث

نما الييود، لدى الدينية المصادر من تعتبر ال البروتوكوالت  التحريف نتاج ىي وا 
 مخطط تعتبر وىي التممود، في الموجودة والضالالت واألكاذيب التوراة، في الموجود
 .الييود صياينة ألىداف تطبيقي

: معناه إنجميزية كممة وىو بروتوكول، واحده جمع: البروتوكوالت :تعريفيا: أوالً 
 بروتوكوالت"  بـ والمراد .الخ - معاىدة ممحق - أصمية مسودة مؤتمر، محضر
 الصياينة من مجموعة عمى صييوني زعيم ألقاىا محاضرة وثائق": صييون حكماء

 .عميو والسيطرة لمعالم إخضاعيم في عمييا ويسيروا بيا، ليستأنسوا
 عمى عرضت( البروتوكوالت) الوثائق ىذه أن يظير الذي :تدوينيا ظروف: ثانياً 

( مٜٚٛٔ) سنة سويسرا في بال مدينة في عقد الذي المؤتمر في الصياينة زعماء



 خمسين يمثمون الصياينة أعتى من ثالثمائة نحو المؤتمر ىذا حضر قد وكان
 .معين كاتب ليا يعرف وال ييودية، جمعية
 ثم العالم، بيا يستعبدون التي الخطة عمى الصياينة اطالع ىو :منيا الغرض: ثالثاً 
 .سيطرتيم تحت وقع إذا يحكمونو كيف


