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 املقدمة 
 أنفسننا شرور من ابهلل ونعوذ ونستهديه ونستغفره و نستعينه حنمده هلل احلمد إن

 ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال هللا يهده من أعمالنا، سيئات ومن
 .-وسلم عليه هللا صلى – ورسوله عبده حممدا   أن وأشهد له شريك ال وحده هللا إال إله

 بعد أما
 للعقينندة دسننتورا ابعتبارهننا العظمنن  املنزلننة أصننهبا ا عننند الدينيننة للكتنن   فنن ن

 يكتنن  ملننا اطالعنن  خننال  ومننن املنطلنن  هنن ا ومننن ، أبسننرها ينناةللهب وتنظيمننا ، والشننريعة
 .البهبث عنوان كان حبكم جما  التخصص األداين يف الدينية املصادر حو 

 اعتنهه منا - هللا إبذن- فينه أعنر ( نقدينة دراسة- اليهود عند الدينية الكت )
 وحى  ا منن هللامن حيث أن نصوصها م لوح  املنزل اب هلا صلةكتبا دينية مقدسة   اليهود

 و إمنا من وضع احلاخامات أو من هلم سلطة دينية .ليس له صلة ابلوحى  مما أو ،
 :املوضوع اختيار وأسباب أمهية
 .والشريعة للعقيدة مصدرا تعته حيث اليهود عند الدينية الكت  مكانة-1
،  مقدسنا اليهود يعتهه ما بني الدينية الدراسات جما  يف الكت  بعض خلط-2

 املصننادر إىل الرجننوع عنندم: أمههننا مننن كثنن ة ألسننباب يرجننع ؛وذلننك النصننارى يعتننهه ومننا
، ولعل مما أثر يف ذلك  شح املصادر العهينة املمجةنة  اجملا  عند الدراسة ه ا يف املعتمدة

 .(1)للغة العربية  ، وخاصة الكت  اليهودية  املصدرية كالتوراة والتلمود
ات حنو  املصنادر الدينينة  املقدسنة عنند اليهنود رغم كثنرة الكتن  والدراسن -3

دراسننة أفننردت ابلبهبننث الكتنن  الدينيننة عننند  -حسنن  اطالعنن -قنند ا وحننديثا د أجنند
اليهود تناولت فيها ماله صلة ابلوحى اإلهل  كالتوراة  وما ليس له صلة كاملدراش  ،فكان 

                                 
عننر  البهبننث يف ثنننااي موضننوعاته الننمجاجم العربيننة للتننوراة والتلمننود ونننتو عننن ذلننك العننر  ا لننو  إىل  ( 1) 

 أو التلمود ممجةة عن العهية . عربيةنتيجة مفاداها: عدم وجود نسخة للتوراة 
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هللا أن حيقننن  هننن ا  السنننابقة للعلمننناا يف هنن ا اجملنننا  ، راجينننة منننن اسنننتكماال  للجهنننودهنن ا 
 الغر  ال ي وضع من أجله أوال.

 الكتن  اسنتقراا علنى مقصنورا دراسني جمنا  سنيكون :وحندودها الدراسنة طبيعة
 . والنقد للتعقي  وعرضها وموقف اليهود منها، اليهود عند الدينية

الوصننف : عمننع  املننادة العلميننة مننن املنننهو منننهو البهبننث :اتبعننت يف الدراسننة 
كمنا اسنتخدمت مرتبنا ترتيبنا منهجينا ،  عرضنا  ا هرضنوعالعلمينة  ادةتقراا املاسمظاهنا ،  و 

 املنهو النقدي عند املقارنة.
وما جيدر التنوينه إلينه  يف منهجينة البهبنث طريقنة الرجنوع إىل املصنادر ، حاولنت 
قدر املستطاع الرجوع إىل مصادر أصلية يف املوضوع من كت  اليهود أنفسهم أو مما نقنل 

 عنهم .
ا ينبغ  التنويه إليه أيضا عند االستشهاد بنصو  الكتاب املقندا اعتمندت ومم

، وتفس  التوراة ابلعربية املعروفنة ترةنة العربينة للتنوراة  (1)على النسخة العربية املشمجكة  
 من العهية لليهودي سعداي الفيوم .

خطنننة البهبنننث :جننناات الدراسنننة والبهبنننث  يف مقدمنننة و  هيننند وثالثنننة مباحنننث 
 ا ة على النهبو التايل:وخ

 الدراسنننننة طبيعنننننة املوضنننننوع، و اختينننننار وأسنننننباب وفيهنننننا بيننننننت أمهينننننة املقدمنننننة
 ومنهجية البهبث. وخطة وحدودها،
 : التمهيد 

  ابليهود. تعريف عام: على ويشتمل
 التناخ "توراة ومالحقها ": األو   املبهبث

 التلمود .: املبهبث الثاين 
 .يةكت  هلا قيمة دين:املبهبث الثالث 

                                 
 ىل النص العهي  .المجةة  العربية املشمجكة يرى أصهبا ا أن العهد القدمي فيها أقرب إ( 1) 
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 والتوصيات النتائو أهم وفيها:  ا ا ة
 وذيلت البهبث بفهارا ملصادره ومراجعه .

 واخ ا
و  صنننوااب فمنننن هللا، وإن يكنننن خطنننش فمننن  ومنننن الشنننيطان،وأن يكننن منننا كتبنننت 

 استغفر هللا وأتوب إليه
 الباحثة 
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 التمهيد
 تعريف عام باليهود

 :اللغوي لليهود املفهوم 
 اشتقاق الكلمة ومعناها  : عن لنا تكشف،  اللغة معاجم إىل العودة

 فكلمة يهود مشتقة من اهلود هاد يهود هودا ،  وأتيت ابملعاين التالية : 
 [156]االعراف : ﴾قا  تعاىل: ﴿ِإَّنا ُهْدَّنا ِإلاْيكا  اتب ورجع إىل احل  . -1

 إليك . أي تبنا
يهود هودا وهتود : اتب ورجع إىل  جاا يف لسان العرب : ) اهلود :التوبة ،هاد

 . (1) احل  ..(
ومنه: المججيع  ابلصوت يف لني والتطري  به ، ومنه برف  : الرجوع  التهويد -2

 .(2)كالدبي  برفي    أيضا الس  و املش  الرويد
 (3)و من ذلك قوهلم :هتود يف مشيه مشى مشيا رفيقا تشبها ابليهود يف حركتهم

ألهنم يتهولدون  أي : مسوا اليهود يهود ؛(4) ه(150-68عالا )أبو عمرو بن ال، قا  
 .(5)يتهبركون  عند قرااة التوراة

 .(6)اهلوادة واملهاودة املوادعة وامليل والصلح -3
 ، إنل  من خال  املعاين السابقة لكلمة اليهود ويف ه ا السياق  كننا القو 

  . معاجم اللغة العربية مشت   من هاداليهود حبس  لفظ 

                                 
 ، مادة هود .4718   ( 1) 
 . مادة هود.9/352انظر :املرجع الساب  ، اتج العروا ،  ( 2) 
 .356-9/355اتج العروا ،؛ 847املفردات يف غري  القرآن ، انظر :  ( 3) 
:سنن   :أحنند القننراا السننبع ،أمننام يف القننرااة واللغننة والشننعر .انظننره(150-68أبننو عمننرو بننن العننالا ) ( 4) 

 .410 -407/ 6أعالم النبالا  ، 
 .107/ 1، القرآن العظيم " ذكره ابن كث  يف تفس ه " ( 5) 
 .مادة هود.355-9/354اتج العروا ،  ؛4718انظر : لسان العرب ،( 6) 
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رابع أبناا  " يهوذا نسبة  إىل " " يهود " لفظ تعته  العهية اللغة جند حني يف
 .ليئة ، الي أعطته ه ا االسم شكرا لر ا عند والدتهزوجته يعقوب من 
و  "يهو"اجلزا األو  : هو : ينأيتكون من جز  اسم عهي  "يهوذا"جند اسم  

" اوِده "  من  : املشت  الثاين، اجلزا  "هيهو "لل ات اإلهلية  العهي االسمهو مشت  من 
 .(1) هليهو واحلمد   الشكر وعلى ه ا يكون  معناه : محد ،، واشكر امبعىن 

  لليهود االصطالح  املفهوم  
 معناه عن احلديث إىل ننتقل،  اليهود ملصطلح اللغوي اجلان  أبرزَّن أن بعد
واأللقاب الي أطلقت على  هودالي للفظ  املختلفة املفاهيم خال  ومن،  االصطالح 

 خيضع وه ا ؛ أفضل بشكل املعىن إليضاح ؛ التايل التقسيم اخمجت اليهود  عه اترخيهم 
إما تعود إىل أصلهم أو إىل مرحلة اترخيية   دالالت عدة حيمل ال ي املصطلح لطبيعة

 . معينة أو صفة هلم  يز هم عن غ هم 
 . كعرق مصطلح اليهود

- ليعقوب الرابع االبن إىل األصل يف اليهود لفظ لباحثني يرجع كث  من ا
-وقالت: .وحبلت ايضا وولدت ابنا ":  التكوين سفر يف جاا كما  ( 2)ليئة زوجته من

  .(4)"توقفت عن الوالدة و ، يهوذا .فسمته (3)"اآلن أقر بفضل الرب "

" روج : فف  سفر ا  -جاات منه اليال رية  أي-سبط يهوذا لمث أصبح اسم 

 قال الرب ملوسى :انظر .ها أنا اخرتت بصليل بن أورى بن حور من سبط يهوذا".

                                 
؛معجننم الطننالب 312؛306/ 8؛ دائننرة املعننارف الكتابيننة ، 1085انظننر : قنناموا الكتنناب املقنندا ، ( 1) 

 .92/ 2عريب ،-عهي وعهي– املزدوج عهي
 .28" ، ومص  –و مسات  –اتريخ  انظر :املرجع السابقة ؛ الشخصية اليهودية "( 2) 
 لسعداي الفيوم  "اشكر هللا".-142  -يف نسخة الكاثوليك "امحد الرب ".ويف تفس  التوراة ابلعهية( 3) 
 (4 ) 29/35. 
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املؤلفة  -اسم لسكان مملكة يهوذا اجلنوبية-كما سنعر  -اترخييا مث أصبح  
جلزا  عرق اسم  أي  ىل مملكتني إبعد انقسام بىن اسرائيل  -من سبط يهوذا و بينامني 

 .من بىن اسرائيل 
بعث لألسباط االث  عشر من بىن ––وقع األمر ف ن موسى وه ا خمالف ل

 اسرائيل  فلم يقتصر على سبط منهم ؟! .
 د اترخييا اليهو مصطلح 

يف فمجة متشخرة   اليهود أطل   املصطلح ه ا كث ا من الباحثني يرجع أنل  جند
متها يهوذا" مملكة اجلنوب من فلسطني وعاص مملكة مواط  على اترخييا ، فاطل   أوال

وبنيامني يف مقابل مواط  اسرائيل  يهوذا سبط  من تتكون كانت الي،  أورشليم " 
"مملكة الشما  من فلسطني وعاصمتها َّنبلس" ،والي كانت تتكون من األسباط العشر 

"وملا جاء رحبعام إىل  أورشليم مجع مئة ومثانني ألف جندي فف  سفر امللوك األو  :  ،

 .(1)"بط بنامني ، ليحاربوا مملكة إسرائيلباسل من بيت يهوذا وس
يف فمجة السيب  معا(3)وإسرائيل (2)عن مواط  مملكي يهوذا به صار يعه مث 

 .(4)البابل  وبعده ،ومسيت بالدهم اليهودية 

                                 
 (1 ) 12 :21 
عامننناحق سنننقطت أبيننندي 362-حسننن  منننا ورد يف اترينننخ بنننىن اسنننرائيل علنننى –مملكنننة يهنننوذا اسنننتمرت  ( 2) 

الفراعنة وفرضوا عليهم  اجلزية إىل ان جاا حاكم اببل الكلداين "خبنتصر" وطرد الفراعنة واستوىل على 
 الشام وفلسطني وزحف على مملكة يهوذا وساق أهلها إىل اببل وهو منا يعنرف ابلسنيب البنابل   مث اذن

 م ابلرجوع إىل فلسطني .انظر :سفر امللوك األو  والثاين .هل ملك الفرا قورش
عامنا حنق سنقطت 244 -سرائيل إورد يف اتريخ بىن  على حس  ما–مملكة إسرائيل استمرت ما يقارب ( 3) 

 يف يد األشوريني يف زمن  ملكهم سرجون وسىب شعبها إىل العراق .انظر : املرجع الساب .
 .39-38؛اتريخ االسرائيليني ، 8/306لكتابية ، انظر : دائرة املعارف ا ( 4) 
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  -- كفرت برسالة املسيح  اليسرائيل ىن إمن بطائفة مث أصبح اسم لل
وقالوا :إىل متى تبقينا حائرين ؟قل لنا بصراحة :هل " فتجمع اليهود حوله جاا يف إجنيل يوحنا 

 .(1)أنت املسيح"
 اترخييا وما سب  من عر  اترخي  يصل بنا إىل أن مصطلح اليهود ظهر متشخرا 

 مع مملكة يهوذا الي تعود يف نسبها إىل سبط يهوذا .
  من بىن إسرائيل د يعرفوا ابليهود  يف زمانه --مما يعىن لنا أن قوم موسى 

 ، وأن لفظ "اليهود "اعجم  غ  مشت  ، وه ا الرأي غ  راجح  ملا يل :
من بىن إسرائيل ، وتنس  إليهم   -–كشع   :هم اتباع موسى  أن اليهود

ن اليهودية ليست اليهودية كداينة ، والي كانت يف أصلها على التوحيد مث  حرفت ،ف 
ينا ِعْندا اَّللِا  ﴿ : ىل؛ ألن دينه هو اإلسالم كما قا  تعا --دين موسى ِإنا الدِل

نناُهْم وامانْ  ُم واماا اْختنالافا الاِ ينا ُأوُتوا اْلِكتاابا ِإالا ِمْن بناْعِد ماا جااااُهُم اْلِعْلُم بناْغي ا بناينْ  اإْلِْسالا
ِت اَّللِا فاِ نا اَّللاا سارِيُع احلِْساابِ  للجنس و)ا ( يف الدين   [19]آ  عمران  ﴾ياْكُفْر ِِبايا

 .فجنس الدين عند هللا يف كل األزمان هو اإلسالم 
وال ي دلت عليها النصو  من اللغة  أن لفظ اليهود مشت  من الفعل  

ورجعوا إىل هللا خبضوع وذ  ولني جان  وسكون  هادوا أي اتبوافهم  املاض   هاد
 -كما سب  بيانه- (2)وموادعة 
 : إن اسم ه ه القبيلة يهوذ، : ) قيل(1)هن(  711 - 630يقو  ابن منظور) 

:وليس ه ا بقوى ، ....اهلود :اليهود (2)فعرب بقل  ال ا  داال ، قا  ابن سيده 
 .(3)،هادوا يهودون هودا ومسيت اليهود اشتقاقا من هاد أي اتبوا ،..(

                                 
 (1 ) 20  :22. 
/ 6جامع البيان يف أتوينل القنرآن " ، ي ه  إىل ذلك كث  من املفسرين وغ هم .انظر :تفس   الطهي"  ( 2) 

 .1/250؛ الشهرستاين يف كتابه امللل والنهبل ، 107/ 1؛ ابن كث  يف تفس ه ، 80
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[وقد 156]االعراف : ﴾ ﴿ ِإَّنا ُهْدَّنا ِإلاْيكا  و شاهده من القرآن قوله تعاىل : 
إىل ضم  املتكلمني ، واسند الفعل إىل ضم  الغائبني  "هادوا" يف آايت  هنااسند الفعل 

 والنصارى﴿ِإنا لاِ ينا آماُنوا واالاِ ينا هااُدوا  أخرى ، وهى  عشر آايت  منها  قوله تعاىل :
ْوِم اْْلِخِر واعاِملا صااحِل ا فنالاُهْم أاْجرُ  ُهْم ِعندا را ِلِْم واالا خاْوٌف واالصاابِِئنيا ماْن آمانا اِبَّللِا وااْلينا

 [ . 62] البقرة : ﴾ عالاْيِهْم واالا ُهْم حياْزانُونا 
والل ين هادوا هم اليهود ، أطلقت أصالة على ب  إسرائيل ال ين أمروا ابلعمل 

مدحا هلم ابلتوبة إىل هللا تعاىل من عبادة   -- يف التوراة، وكانوا يف زمن موسى
مث أطلقها القرآن على من جاا منهم بعد ذلك  من ،ن)ال ين هادوا( العجل ومنه مُسوا ب

منهم ممن كان على احل  يف فمجة  ننياملؤم،وقد اطل  "هادوا" على   -- أتباع موسى
 -إىل زمن عيسى --ما قبل نسخ شريعتهم فه ا يشمل الزمان من زمن موسى

ْورااةا ِفيهاا ُهد ى وانُوٌر حياُْكُم ِ اا الناِبيُّونا الاِ ينا ﴿ِإَّنا أانْنزاْلناا التنا ،ودليل ذلك  قوله تعاىل :  -
نِيُّونا وااأْلاْحبااُر مباا اْسُتهْبِفُظوا ِمْن ِكتااِب اَّللِا واكاانُوا عالاْيِه  ُشهاداااا أاْسلاُموا ِللاِ ينا هااُدوا واالراابا

يت َثاان ا قاِليال  واماْن داْ حياُْكْم مباا أانْنزا ا اَّللاُ فاُشولاِئكا  فاالا َتاْشاُوا الناااا وااْخشاْوِن واالا تاْشتناُروا ِِبايا
 [ 44.]املائدة : ﴾ُهُم اْلكااِفُرونا 

على أن املراد ابل ين هادوا ال ين اتبوا إىل هللا تعاىل فهم (4)فسرين فجمهور امل
 . ارواألحب مؤمنون ، يتهباكمون لشريعة هللا فيهبكم هلم  ا النبيون

﴿واعالاى الاِ ينا هااُدوا حاراْمناا ماا قاصاْصناا عالاْيكا ِمْن قناْبُل واماا وقا  تعاىل : 
﴿ واعالاى الاِ ينا  [ وقا  تعاىل :118]النهبل : ﴾ظالاْمنااُهْم والاِكْن كاانُوا أانْنُفساُهْم ياْظِلُمونا 

                                                                             
. منن منؤرخ  لغنوي  حممند بنن مكنرم بنن علن   هنو أدين هو أبو الفضنل  هن( 711 - 630)ابن منظور  ( 1) 

 .7/108انظر : األعالم ، أشهر مؤللفاته لسان العرب ،
 أمام يف اللغة والشنعر الضرير ، املرسىأبو احلسن ، عل  بن إمساعيل ( : هو ه458 -ن398) ابن سيده ( 2) 

 .144/  18م النبالا ، له من املؤلفات: " املخصص" .انظر : س  أعال
 .مادة هود.4718لسان العرب ، ( 3) 
 .41/  2؛ فتح القدير، 589/ 4 جامع البيان يف أتويل القرآن " ،انظر: تفس   الطهي" ( 4) 
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اْلغاناِم حاراْمناا عالاْيِهْم ُشهُبوماُهماا ِإالا ماا محاالاْت هااُدوا حاراْمناا ُكلا ِذي ظُُفٍر واِمنا اْلبناقاِر وا 
ْغِيِهْم واِإَّنا لاصااِدُقونا   ﴾ُظُهوُرمُهاا أاِو احلْاوااايا أاْو ماا اْختنالاطا ِبعاْظٍم ذاِلكا جازايْننااُهْم بِبنا

 [ .146]األنعام :
والتهبرمي كان  ،"وعلى ال ين هادوا حرمنا "وموضع الشاهد أن هللا سبهبانه قا  

وهم كانوا ""هادوا "ال ين  -- يف زمن موسىعلى ال ين يطل   اف ذ ؛ يف التوراة
 .على التوحيد ، وإن صدر عنهم ظلم دع  إىل حترمي ما حرم عليهم عقوبة

 كما اطل  "هادوا "على الكفار منهم وال ين ادعوا أهنم اولياا هللا قا  تعاىل :
نناُوا اْلماْوتا ِإن   ﴿ُقْل ايا أاينُّهاا الاِ ينا  هااُدوا ِإن زاعاْمُتْم أاناُكْم أاْولِيااُا َّلِلِا ِمن ُدوِن النااِا فناتاما

 [.6]اجلمعة :  ﴾ُكنُتْم صااِدِقنيا 
﴿ واِمنا الاِ ينا ِهاُدوْا مساااُعونا ِلْلكاِ ِب مساااُعونا ِلقاْوٍم آخارِينا داْ  وقوله تعاىل : 

ُتوكا حُيارلُِفونا  ْ تُنْؤتناْوُه  َيْا ا فاُخُ وُه واِإن دا اْلكاِلما ِمن بناْعِد ماوااِضِعِه يناُقوُلونا ِإْن ُأوتِيُتْم هان ا
ْ يُرِِد اَّلللُ  ئ ا ُأْولانِئكا الاِ ينا دا ينْ ِْلكا لاُه ِمنا اَّللِل شا نناتاُه فنالان  ا ُروْا وامان يُرِِد اَّلللُ ِفتنْ أان يُطاهِلرا فااْح ا

نْنياا ِخْزٌي واهلاُْم يف اْلِخراِة عا ااٌب عاِظيمقُنُلوبناُهْم هلاُ   [.41] املائدة : ﴾ْم يف الدُّ
هم ،و كفار    --واْلايت السابقة تش  إىل أن ال ين كانوا يف زمن النيب

 يسارعون يف الكفر وحيرفون الكلم من بعد مواضعه.
كما جاات لفظ  "هود" ةع هائد مبعىن اتئ  ثالث مرات يف القرآن 

ِنيف ا واماا   ها :قوله تعاىل :من ﴿ واقااُلوْا ُكونُوْا ُهود ا أاْو ناصااراى تناْهتاُدوْا ُقْل باْل ِملاةا ِإبْنرااِهيما حا
 [.135]البقرة : ﴾كاانا ِمنا اْلُمْشرِِكني 

وإن د يكن فيه معىن  ،كان اسم مدح مث صار بعد نسخ شريعتهم الزما هلمفن)
 .(1) ( املدح

                                 
 .847املفردات يف غري  القرآن، ( 1) 
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عن على هو ال ي وردت به اْلاثر وأهل التفس   لماا اللغة لل له عوال ي د
(:هنم قالوا أل ؛إمنا مسيت اليهود:)  -بن طال  ]األعراف : )ِإَّنا ُهْدَّنا ِإلاْيكا
156)](1) . 

سمت تقا : حنن أعلم من أين  --وأخرج ابن أيب حامت عن ابن مسعود 
( : )ِإَّنا ُهدْ  - -موسى كلمة باليهود ابليهودية؟  وِدا تسمت النصارى  ،َّنا ِإلاْيكا

(  ]الصف:--ابلنصرانية؟ من كلمة عيسى  وهللا -. (2) ( [14: )ُكونُوا أاْنصاارا اَّللِا
 .-تعاىل أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 يف تفسنننن ه ؛ ذكننننر ابننننن كثنننن 80/ 6اخرجننننه الطننننهي يف تفسنننن ه "جننننامع البيننننان يف أتويننننل القننننرآن " ،  ( 1) 

 ( أن يف إسناده جابر بن يزيد اجلعف  وهو ضعيف. 2/261)
"ةعا  يف تفس  الطهي اْلاثر الواردة عن السلف يف اليهود،انظر : 1576تفس  ابن اىب حامت ،  ( 2) 

 .47ودراسة "،
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 املبحث األول
 "التوراة ومالحقها "تناخ

 تعريف التناخ 
وننننة هلننن ه " اختصنننارا  ألمسننناا األجنننزاا الثالثنننة املكTanach" تنننناك" تننناخ أو  

أو مكتننننوابت أو    كتنننن ،Nebiim، أنبينننناا "نبيننننيم"  Tora األسننننفار وهننننى: تننننوراة
Ketubimكتوبيم  كتاابت

(1). 
 املقروا ؛ النص: "املقرا" ومعناه ويعرف التناخ مبصطلهبات أخرى فيطل  عليه :

 تنننظم الني الشنرعية األحكنام إلينه يف  والرجننوع عبناداهتم يف بقرااتنه مطنالبون ألن اليهنود 
 .(2)حياهتم

 .(4): "الكت " و "املقرواات" و"الكت  املقدسة"(3)ويطل  عليه يف التلمود
 كمننا يطلنن  علننى هنن ه األسننفار يف العهنند اجلدينند "الننناموا واألنبينناا والكتنن  "

ال تظنووا أنوج جئوت ضنقون النوامو  أو      : "-  -ومن ذلك ما ذكنر منن  قنو  املسنيح 

"..انه البد أن يتم مجيع ما هو مكتوب وقوله : (5)ضكمل " ضنقن بل اضنبياء ما جئت

، أو (6)عين يف نوامو  موسوى واضنبيواء واملو امي .حينئو  فوتح ذهنوهم ليفهمووا الكتو "         

                                 
 .104ب، ؛ املعتقدات الدينية لدى الغر 31؛ املدخل إىل العهد القدمي،  26انظر: كتاب وقرار، (  1) 
 . 84/ 5، الصهيونية و اليهودية و اليهود موسوعة انظر:(  2) 
 التعريف به يف املبهبث الثاين يف البهبث. التلمود:(  3) 
  .104- 103( انظر: املعتقدات الدينية لدى الغرب،   4) 
 .17:  5مت  ( 5) 
 .45- 44:24لو ( 6)  
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أنبيائووه يف ب وعوود بووه ف سووب  " الوو ي :-- "الكتنن  املقدسننة"، كمننا قيننل عننن املسننيح

 .(1)الكت  املقدسة "
، وهننن ه  (2)و العهننند القننندميأمنننا االسنننم الننندارج هلننن ه األسنننفار عنننند النصنننارى هننن

التسننمية ليسننت مقبولننة لنندى اليهننود، وقنند أطلقهننا النصننارى للتفرقننة بينننه وبننني عهنندهم 
 .(3)اجلديد

والنسخة العهية من التناخ  املوجودة عنند اليهنود هنو الن ي تتضنمن حمتوايتنه يف 
 . (5()4)النسخة املاسورية

املنيالدي   التاسنع القنرن من االنسخة املاسورية  : قام بعض علماا اليهود ابتدا 
املاسنننوريني بتثبينننت معنننىن النصنننو  العهينننة ألسنننفارهم بتشنننكيل  -وقننند أطلننن  علنننيهم-

، ولن لك أحيناَّن (6)احلروف، وه ا التشكيل عبارة عن نقاط وضعت فوق احلروف وحتتهنا
 .(7)ما يسمى "النص العهي" "النص املاسوري "

                                 
  . 2: 1رو (  1) 
/  5عننهية " بريت " الي تعىن اتفاقا  أو ترتيبا ، انظر : دائنرة املعنارف الكتابينة ، العهد: كلمة "عهد " يف ال(  2) 

351. 
 الثناين القنرن أواخنر ميليتنو األسنقف كمنا تن كره مصنادر النصنارى  هنو قندمي عهند لفظ استخدم من أو  ( 3) 

ينية لدى الغرب، ؛ املعتقدات الد30؛ 25انظر: املدخل إىل العهد القدمي،  -ما ي كر على-امليالدي
103. 

املاسورية: أصل كلمة "ماسوري" غ  معروف على وجه الدقة، ولكن املعتقد بصفة عامنة أهننا مشنتقة منن (  4) 
األصل العهى "مازارا " الي تعىن يسلم، ومنه اشت  االسم "ماسورا ": للداللة على التقليد املسلم من 

على حفظة الناموا اسم "املاسنوريني". انظنر: دائنرة جيل إىل جيل آخر، ومن غ  املعروف مق أطل  
 . 763الكتاب املقدا،  ا، قامو 301/ 3املعارف الكتابية، 

 .6  املقدا، الكتاب قرااة إىل دليل ؛92انظر: الكتاب املقدا يتهبدى نقاده والقائلني بتهبريفه،  ( 5) 
 .763قدا، الكتاب امل ا، قامو 301/  3( انظر: دائرة املعارف الكتابية،  6) 
( تنننن كر بعننننض  املصننننادر أن املاسننننوريني د يكونننننوا علننننى اتفنننناق اتم يف كننننل تفاصننننيل العمننننل فكننننان بينننننهم  7) 

م مث طبع طبعة اثنية على يند ابنن 1500اختالفات، ومبجرد اخمجاع الطباعة طبع الكتاب العهي عام 
عننة احتفظننت حبواشنن  م، وهنن ه الطب1937حنناييم، وظلننت هنن ه مسننتخدمة يف العنناد الغننريب حننق عننام 
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 ابلمجتي  التايل: (1)سفرا 24 يهود وتضم أسفار ه ه النسخة  القانونية عند ال
وهننن   األسنننفار الننني  ينننرى اليهنننود   "النننناموا ": كتننن  موسنننى ا مسنننة-أوال 

" يعلنم" مبعىن" يرى" العهي الفعل من مشتقة عهانية والنصارى أهنا التوراة ، والتورة كلمة
 أو الوصننية أو الشننريعة هننو العننام واملعننىن اإلرشنناد، أو التعلننيم التننوراة فمعننىن" يرشنند" أو

 :أي )بنتننا :ةسننة ،وتننوكس: درج أو لفيفننة ("البنتنناتوكس" اليوَّننيننة يف وُدعيننت الننناموا،
 "بريشنننننيث" هننننن  :تكنننننوين ابلعهينننننة (2)األسنننننفار وهننننن ه ا مسنننننة، األسنننننفار الكتننننناب ذو

أي ودعنا  " ويقنرا" ابلعهية   األحبارأو  ،الالويني (4) شيموت" "واله .وخروج ابلعهية (3)
 . (7)" اله هدابرميالتثنية  ابلعهية " (6) "ويدبر" أو" مبدبر" عدد ابلعهية.وال(5)" 

"نبينننيم " :َثانينننة كتننن  ويقسنننموهنم إىل األنبيننناا األولنننني  ابلعهينننة اثنينننا :األنبيننناا:
األو  والثنناين يف سننفر"،  وامللننوك "صننموئيل   ة: يشننوع ، القضننا"ابلعهيننة "نبيننيم ريشننونيم
 "األو  والثاين يف سفر".

ارمينننا، حزقينننا  ، اشنننعياا، األنبيننناا :أحنننرونيم" "نبينننيم األنبيننناا املتنننشخرين ابلعهينننة
َّنحنوم ،  االثىن عشر يف سفر، وهم:  "هنوشع، يوئيل، عاموا، عوبنداي، يونننان ، ميننخننا،

 ، حجاي، زكراي، مالخى .   حبقوق، صفنيا

                                                                             
؛ دلينل إىل قنرااة  304-302/  3مربكة  قام  ا علماا متعددون .انظر : دائرة املعارف الكتابية ، 

 .7الكتاب املقدا، 
؛ اتريننخ الفكنننر  34-33، دليننل إىل قننرااة اتريننخ الكنيسننننة،  314/ 6انظننر: دائننرة املعننارف الكتابيننة،  ( 1) 

؛ دلينننل إىل قنننرااة الكتننناب 39املننندخل إىل العهننند القننندمي،  ؛ 39املسنننيهب  عنننند آابا الكنيسنننة،   
 . 145؛ 86املقدا ، 

 .87 -84/ 5موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية ،  ؛406/ 2انظر: دائرة املعارف الكتابية ، ( 2) 
    . 801؛  765انظر: قاموا الكتاب املقدا،  ( 3) 
  .765؛ 339انظر :  املرجع الساب ،  4) 
   .806؛ 765انظر: املرجع الساب ،  ( 5) 
 .765؛ 609انظر: املرجع الساب ،  ( 6) 
 .765؛    235املرجع الساب ،   انظر :  ( 7) 
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،املنزام ، أينوب ، :راعنوث  أحد عشنرا كتنااب اثلثا: الكتاابت  ابلعهية "كتوبيم "
اإلنشنناد، املنننراث  ، دانينننا  ، اسنننت  ، "سنننننفرا عنننزرا وحنننننميا يف  داألمثنا  ، اجلامعننة ، نشنني

سنننفر، أخبنننار األايم األو  والثننناين يف سنننفر، وينننرجح أن هننن ه األسنننفار قننند رتبنننت هكننن ا 
 .(1)ابلنسبة إىل زمن كتابتها

 م(95- 37دي يوسننيفوا ) واملننؤرخ اليهننو  (2)وهنن ه القائمننة ينن كرها التلمننود 
سنننفرا؛ ألننننه يضنننم راعنننوث إىل القضننناة ومراثننن  ارمينننا إىل 22إال أننننه يعتنننه األسنننفار  (3)

 .(5). والقائمة امل كورة أعاله ترد يف طبعات اليهود ألسفارهم اليوم(4)ارميا
  اليهود عند األسفار ه ه قانونية

  اْلن، عليهننا هنن  مننا علنى قننررت حننق األسنفار مبراحننل  املنراد ابلقانونيننة : مننرت
 حنو  مناقشنة دارت حينث م90 عنام(6) جامينا جممع يف مت ذلك أن املصادر بعض ت كر
 ،حنق الكتاابت من وغ ها و أست  اإلنشاد ونشيد واجلامعة األمثا : منها أسفار قانونية

                                 
   .28؛ كتاب وقرار،  764؛ 467انظر: قاموا الكت  املقدا، (  1) 
 املرجع الساب . انظر:(  2) 
ى بيوسيفوا منؤرخ يهنودي، ، وعيننه اليهنود إال أنه تسم فالفيوام(: امسه األصل  95-37يوسيفوا)(  3) 

م، كنان شناهد عينان  نراب أورشنليم علنى يند الرومناين تيطنوا وقند سنافر 66حاكما على اجلليل عام 
معنه إىل رومننا، لننه: منن املؤلفننات " اتريننخ حننرب اليهنود" وقنندم اليهننود". انظنر: قصننة احلضننارة " قيصننر 

 .1992/ 2امليسرة،  ؛ املوسوعة العربية191/   3/ ج 3واملسيح"،  م 
؛ كتنناب وقننرار،  43/ 1؛ علننم الالهننوت النظننام ،  315- 314/ 6انظننر: دائننرة املعننارف الكتابيننة، (  4) 

27 . 
 .6انظر: دليل إىل قرااة الكتاب املقدا، (  5) 
 موسوعة نظر:جامينا: مدينة فلسطينية قد ة جنويب ايفا تدعى اليوم يفنه وامسها القدمي ابليوَّننية جامنيا .ا(  6) 

 .154/ 5الصهيونية ، و اليهودية و اليهود
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 أسننننفار أي ورفننننض(  مالخننننى – تكننننوين) مبجموعننننة القانونيننننة األسننننفار قائمننننة حتدينننند مت
 .(1)سواها

 قوائم أخرى لألسفار
ولألسفار قوائم أخرى غ  معمجف  ا عنند اليهنود، وتضنم هن ه األسنفار وغ هنا 

 ه ه القوائم وه  :
 اليوَّننية السبعينية  -1

ترةنة منن السبعينية وهن    هناك قائمة ألسفار التوراة ومالحقها  تعرف ابلمجةة
بناا على التقليد املتوارث أبنه قام  نا  ةياليوَّننية، ومسيت ه ه المجةة ابلسبعينالعهية إىل 

 - 285) بطليمننننوام كننننيف أثننننناا ح (2)اثنننننان و سننننبعون شننننيخا  يف مدينننننة اإلسننننكندرية
 .(3)ق.م(246

ويالحنننظ يف هننن ه المجةنننة اختالفهنننا عنننن الننننص العنننهي املفنننمج  أننننه األصنننل،  
أن زمننن ظهننوره رغننم  –اليهننود  دوذلننك مبقارنتهننا ابلنننص املاسننورى "العننهي " املعتننه عننن

، ومبنا اكتشنف يف (4)مع ما هنو موجنود يف التنوراة السنامرية  ك، واختالفها ك ل –متشخر 
السنبعينية منن زايدة يف عندد  ة، ومبا انفردت  ا المجةن(5)خمطوطات جمموعة وادي قمران 

األسننفار عننن مننا هننو موجننود يف أسننفار النننص العننهي، فتضننم قائمننة السننبعينية األسننفار 

                                 
 الفكنننر اتريننخ ؛ 34-33 الكنيسننننة، اتريننخ قننرااة إىل دليننل ، 314/ 6 الكتابيننة، املعننارف دائننرة: انظننر(  1) 

 ؛86 ، املقنندا الكتنناب قننرااة إىل دليننل ؛39 القنندمي، العهنند إىل املنندخل ؛ 39 الكنيسننة، آابا عننند املسننيهب 
145. 

إلسننكندرية: اثين أكننه منندن ةهوريننة مصننر بعنند القنناهرة ، وثغننر مننن أعظننم ثغننور البهبننر املتوسننط علننى ا ( 2) 
السنناحل اإلفريقنن ، وهنن  مركننز مهننم مننن مراكننز التجننارة والصننناعة والسننياحة. انظننر : موسننوعة املنندن 

 .194-192العربية واإلسالمية، 
األو  حكم مصر،  يعته عصره من أعظم  : ابن بطليموااو دلفاليف م(246-308الثاين ) ( بطليموا 3) 

ق. م انظننر: 246؛ ملننا قنندم مننن أعمننا  جليلننة، بنن  منننارة اإلسننكندرية، تننويف  لبطاملننةا عصننور حكننام
 .379/ 2املوسوعة العربية امليسرة، 

 .سيشيت التعريف  ا يف البهبث  ( التوراة السامرية: 4) 
 البهبث . (خمطوطات وادى قمران : سيشيت التعريف  ا يف  5) 
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ويضننم إليننه رسننالة  –طوبيننا، يهوديننت، احلكمننة، حكمننة يشننوع بننن سنن اخ، ابروخالتاليننة: 
، واملكننابيني األو  والثنناين، وبعننض اإلضننافات لسننفري اسننت  ودانيننا ، اسنندراا -ارميننا

 .(1) األو  واسدراا الثاين وصالة منسى
وقد حظيت المجةة السبعينية ابلقبو ؛ فشصبح النص اليوَّنين هو الننص املقبنو  

والكتلنناب النصننارى بوجننه عننام،   ، وعننند آابا الكنيسننة(2)تبننة أسننفار العهنند اجلدينندلنندى ك
 .(3)والكنائس األرثوذكسية على وجه ا صو  

وتقسننم األسننفار يف  المجةننة السننبعينية تقسننيم آخننر خيتلننف عننن تقسننيم النسننخة 
 :-يةحبس  نسخة الكتاب املقدا  الهوتستانت–إىل أربعة أقسام   -العهية–املاسورية 

 الشريعة "أسفار موسى ا مسة ".-1
األو ، وصننموئيل  لاألسننفار التارخييننة: يشننوع والقضنناة، و راعننوث، وصننموئي-2
 األو  وملوك الثاين، عزرا، و حنميا و است . كالثاين، وملو 
 أسفار احلكمة والشعر: أيوب، املزام ، األمثا ، اجلامعة، نشيد اإلنشاد.-3
ا، ارمينننا، املراثنننى، حزقينننا ، دانينننا ، هوشنننع، يوئينننل األسنننفار النبوينننة: اشنننعيا-4

 عاموا، عوبداي ، يوَّنن ، ميخا، َّنحوم ، حبقوق ، صفنيا ، حجى زكراي ، مالخى . 
 سفرا. 39و  ا التقسيم تضم القائمة   

 املقننندا الكتننناب نسنننخ يف التقسنننيم هننن ا حبسننن  القننندمي العهننند أسنننفار و تطبنننع
األسننفار الزائنندة النني  فيضننيفون (1)و األرثننوذكس (4)الكاثوليننك  نسننخ أمننا الهوتسننتانتية،

                                 
  .34 -30؛ كتاب وقرار،  40/   1؛ دائنرة املعارف الكتابنية، 19انظنر: قاموا الكتاب املقندا، (  1) 
. ة( تش  املصادر النصرانية ان هناك اقتباسنات يف أسنفار العهند اجلديند يرجنع أصنلها إىل المجةنة السنبعيني 2) 

  .351/ 2انظر: دائرة املعارف الكتابية،  
؛دلينننل إىل قنننرااة  179/ 2؛معجنننم املصنننطلهبات الكنسنننية،   768ر: قننناموا الكتننناب املقننندا، انظننن(  3) 

 . 38الكتاب املقدا ، 
االستخدام الرمس   أصل كلمة "كاثوليك" هو اللفظة اليوَّننية "كاثوليكوا" وتع  "العامل "،( الكاثوليك   4) 

م عنندما انقسنمت الكنيسنة 1054نة هلا إبطالقهنا للداللنة علنى الكنيسنة النصنرانية الغربينة حندث سن
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 قسنم، كنل أسنفار عندد لكنن خيتلنف املن كور؛ التقسنيم حسن  وعلنى تضمها السنبعينية 
 سنفر علنى وأجنزاا ،"ويهوديت طوبيا" مها سفران حنميا سفر بعد الثاين القسم إىل يضاف
 بننن يشننوع و كمننةاحل: مهننا اإلنشنناد نشننيد بعنند سننفران يضنناف الثالننث القسننم ويف اسننت ،
 سننفر إىل غالبننا تضننم النني - ارميننا ورسننالة ابروك سننفر يضنناف الرابننع القسننم ويف سنن اخ،
 بعند والثناين األو  املكنابيني وسنفري دانينا ، سنفر على وأجزاا حزقيا  سفر قبل-ابروك
 .(2)حجى

 –ويرى النصارى ه ا التقسيم )َّنجم عن موضوعات األسفار وأسلوب الكتابة 
ابإلضنننافة إىل حجنننم السنننفر؛ فنننبعض األسنننفار املسنننماة اترخيينننة يف  -ا منننثالشنننعرا أو نثنننر 

أطلنن  عليهننا اليهننود أسننفار األنبينناا األو  مثننل يشننوع وقضنناة وصننموئيل األو   ةالسننبعيني
 .(3)والثاين، والي تعد امتدادا لقصة التوراة من موت موسى إىل السيب البابل (

 التوراة السامرية -2

                                                                             
رمسينننا إىل: كنيسنننة شنننرقية، وكنيسنننة غربينننة، والننن ي آثنننرت فينننه الكنيسنننة الشنننرقية أن تسنننمى نفسنننها 

؛ حينث -أي العاملينة-، والكنيسنة الغربينة ابلكاثوليكينة -أي صاحبة املعتقند املسنتقيم–ابألرثوذكسية 
الينننوم يف أوراب واألمنننريكيتني: الشنننمالية   ثنننل أكنننه رمنننع نصنننراين يف العننناد. يعننني  معظنننم الكاثولينننك

واجلنوبية ويف فرنسنا وإيطالينا وأسنبانيا وةهورينة ايرلنندا. انظنر: الفنرق واملن اه  املسنيهبية منن  ظهنور 
 .6 ،؛ الفروق العقيدية بني امل اه  املسيهبية   70-68 ،اإلسالم حق اليوم، 

الكنيسة الشرقية نفسها على سبيل  لقبت  ستقيم؛األرثوذكسية الي تع  الرأي امل (  األرثوذكس : 1) 
االفتخار ألن قوانني اإل ان املسكونية األصلية الي حتدد تعاليم التثليث و أقنوم املسيح والروح 

دليل إىل قرااة اتريخ  . انظر:القدا نششت يف الشرق قبل االنفصا  بني الكنيسة الغربية والشرقية
-291؛ املسيهبية عه اترخيها يف املشرق، 48-47/  2ثوليكية"، الكنيسة "الكنائس الشرقية الكا

 .62-61/ 1،؛ معجم املصطلهبات الكنسية 295
. انظننر : الكتنناب املقنندا "المجةننة العربيننة املشننمجكة "ونسننخة الكتنناب املقنندا نسننخة الكاثوليننك؛ دائننرة ( 2) 

 .315/  6املعارف الكتابية، 
 .31املدخل إىل العهد القدمي، (  3) 
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نششت بعد انقسام بىن   اليهود فرق من فرقة  مشرونيم " " :ابلعهية السامرية 
واَت وها عاصمة  هلم ، وَتتلف (1)، وسكنوا َّنبلس --إسرائيل بعد موت سليمان 

جرزمي بنابلس قبلة لصالهتم  يف أمور عدة منها : اَتاذها جبل ابق  اليهود عن السامرية 
 والقضاة، يشوع سفرا إليهما ويضاف ا مسة، موسى أسفار السامرية قانون ، ويضم
 من إال متداولة السامرية التوراة تكن ود ،(2)مقدسني غ  اترخيني سفرين يعتهان الل ان
 وال ي ، م،1616 سنة دمش  يف نصها اكتشاف مت ولكن السامرية، الطائفة خال 
 مريةالسا التوراة وه ه ،(3)الصوري إسهب  احلسن أبو السامري الكاهن العربية إىل ترةه

 العهي النص وبني بينها االختالفات بعض وجود برغم العهي األصل عن أصال   مشخوذة
(4). 

 : خمطوطات وادى قمران 
 الشنننمالية الشنننواط  علنننى م1947 عنننام اكتشنننفت خمطوطنننات وادى قمنننران  

 الثناين يف القرن اليهود من ةاعة هناك عاش حيث قمران؛ منطقة يف امليت للبهبر الغربية
 أَثنننن منننن اكتشنننافها حداثنننة بنننرغم اللفنننائف، أو املخطوطنننات هننن ه وتعتنننه ، يالداملننن قبنننل

 منن) للمنيالد السنابقة الثالثنة للقنرون كمنا قينل ترجنع ؛ ألهننا املقندا الكتناب خمطوطات
 كتنن  بينهننا مننن كتنناب ةسننمائة رميننع أمكننن ،(م133 حننوايل إىل م.  ق 280 حننوايل

                                 
انظنر : املوسنوعة العربينة امليسنرة . موقع ا واقتصنادا وأمهها سكاَّن   الفلسطينية املدن أكه إحدى  َّنبلس : ( 1 )

،2 /1811. 
 .1/139انظر : الفصل يف امللل واألهواا والنهبل ،  ( 2) 
إبشنراف د/أمحند  ينةوالعهان السنامرية التوراة بني مقارنة ودراسة طبعت التوراة السامرية مع مقدمة حتليلية (  3) 

م الناشر :دار األنصار ،القناهرة. مث طبعنت عندة 1978هن/1398حجازي السقا ،الطبعة األوىل عام 
 طبعات من عدة دور للنشر  .والطبعة الي اعتمدت عليها ه  طبعة  مكتبة زهران .

 وليس يف التوراة السامرية  املطبوعة "يشوع والقضاة"
 م ،صادرة عن مكتبة الناف ة .2008نسى الغندور ، الطبعة األوىل عام وقد طبعت حديثا بمجةة :نبيل ا

التوراة السامرية "النص الكامل للتوراة السامرية ابللغة العربية مع مقدمة حتليلية ودراسة مقارنة بني : ( انظر 4) 
 .452 -451، ؛ قاموا الكتاب املقدا 22-10التوراة السامرية والعهانية " 
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 األسننفار، لننبعض تفاسنن  مننع فيهننا، لتلمنن ةا وأصننو  قمننران، جمتمننع يف احلينناة قننوانني عننن
 الدينينة الكتن  جانن  وإىل القندمي العهند ألسنفار الكتابينة املخطوطنات جان  إىل وذلك
 اب نط معظمهنا يف اللفنائف هن ه كتبنت وقند أخنرى يهودينة لطوائنف كاننت الي األخرى
 العنننهي اب نننط كتبنننت وأينننوب ا مسنننة موسنننى أسنننفار تضنننم منهنننا بعضنننا وهنننناك اْلرامننن 
 .(1) .القدمي

 موقف اليهود من التوراة
لنندى  -أسننفاره قانونيننة يف االخننتالف رغننم –احتننل التننناخ  "التننوراة ومالحقهننا" 

 اليهود مكانة دينية عظمى ابعتباره وحى إهل  معصوم ومصدر أو  للعقيدة والشريعة .
النهضننة ملشننكلة فكريننة عقديننة   عصننر إال أن هنن ه املكانننة الدينيننة تعرضننت مننن 

 -سوف أعرضها الحقا –بظهور حركة النقد الكتايب كهى 
 ُصنننْنع منننن نتننناج التنننوراة احلالينننة ومالحقهنننا  الكتنننايب اظهنننرت أن النقننند فهبركنننة

 ،وقد أثرت  حركة النقد على عدة طوائف يهودية يف نظرهتا للتوراة ومالحقها . اإلنسان
ن أن التننناخ ، كننان مننن نتنناج  مؤ راهتننا االعننال(2) اإلصننالحية فاحلركننة  اليهوديننة

"التننننوراة ومالحقهننننا " لننننيس مننننن صنننننع هللا بننننل مننننن صنننننع اإلنسننننان ، و ابلتننننايل تننننناز  
 لروح مالئمة تعد د قوانينه بعض أن اإلصالحيون عن فكرة الوح  اإلهل  يف التوراة ورأوا

، رغم عدم رفض اإلصالحيني  نصو  التوراة  اما  بنل  تعند نصوصنها يف رأيهنم   العصر
 .(3)رخيية أخالقية ودينية أوث  وثيقة ات

                                 
 .17-1؛ خمطوطات البهبر امليت وةاعة قمران،،  845-844؛ 165رجع الساب  ، انظر: امل(  1) 
(احلركننة االصننالحية  اليهوديننة: ظهننرت يف منتصننف القننرن الثننامن عشننر املننيالدي عننن طرينن  اليهننود األملننان   2) 

ثمرة مباشرة حلركنة االسنتنارة اليهودينة ولفكنر موسنى  مندلسنون علنى وجنه ا صنو  ، فقند حناو  ،ك
و ه ا امل ه  أن يصلوا إىل صيغة معاصرة لليهودية تناس  العصر فقاموا ابلتخلن  عنن القينود مؤسس

موسننننوعة املفنننناهيم ؛60-49،  اليهننننودي النننندين يف املعاصننننرة النننني يفرضننننها التلمننننود .انظننننر : امللننننل
 .453-452،  واملصطلهبات الصهيونية "رؤية نقدية "

 .60-49،  دياليهو  الدين يف املعاصرة امللل انظر :(  3) 
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الني (1)وه ا الرأي قوبل  ابلرفض املطل  من قبل احلركة االرثوذكسية اليهودية  
، (2)ترى التوراة كالم هللا كتبها حرفا حرفنا ،ولنوال وجنود التنوراة ملنا حتقن  وجنود إسنرائيل  

اة لكننن بننروح لنني تننرى األخنن  بتعنناليم التننور (ا3)وبنننوع مننن التوسننط  مننن احلركننة  ا افظننة 
مالئمنننة ملتطلبنننات العصنننر فيجنننوز قرااهتنننا بغننن  العهينننة، و تننناز احلركنننة ا افظنننة اليهودينننة  

 .   (4)بتمسكها أبوامر التوراة الطقسية الي ينب ها اإلصالحيون 
 التناخ والوح  اإلهل  

أن أي كتناب تثبنت  -يهنود و نصنارى ومسنلمني  –اجلمينع  من املتف  عليه بني
 ال  كن أن يكون خمالفنا للهبقيقنة؛ فناهلل لنه الكمنا  املطلن  منن كنل وجنه؛ فنال صلته ابهلل

 كن أن يتم يف حقه ا طش ومن مث ف ن صفة القداسة يف التسليم وعدم الرد واملناقشنة ال 
نسبته إىل هللا، بينما املواثي  الني  تتتم لناقص ممكن يف حقه ا طش؛ بل ه  يف ح  ما ثب

 حقهننا الصننواب وا طننش كمننا يلزمهننا الننرد والنقنند وشننبه ذلننك؛ ألن يكتبهننا البشننر  كننن يف
يف األمننور االعتياديننة فضننال عنننن  رعنصننر الكمننا  يف إصننابة احلقيقننة للبشننر قنند ال يتننوف

 األمور الغيبية.
وإن مننن يقننرأ جمموعننة مننن األسننفار املتصننلة ابلتننوراة ومالحقهننا جينند فيهننا إشننارة 

، وإن كان بقااي ممنا أوثنر منن النوح  خينتلط بكنل  هنائية إىل  أنه مؤلف فيه تسجيل بشرى

                                 
اليهودية: من أهم امل اه  اليهودية يف العصر احلديث ظهرت يف أوائل القرن التاسنع  (احلركة األرثوذكسية 1) 

عشر ، وه  تعد رد فعل رجع  للتيارات االستنارية  واالصالحية ، تزعم ه ه احلركة احلاخام  مسسون 
هودينننة  التقليدينننة ، وتسنننيطر اليهودينننة عنننن كنننل املقنننوالت الي األرثوذكسنننية اليهودينننة هننن ش ، تننندافع

األرثوذكسية على احلياة الدينية يف إسرائيل .انظنر : موسنوعة املفناهيم واملصنطلهبات الصنهيونية "رؤينة 
 .452-451نقدية " ، 

 .83-69،  اليهودي الدين يف املعاصرة ،امللل455-451املرجع الساب  ، :  انظر(  2) 
:ظهرت يف الوالايت املتهبدة يف أواخر القرن التاسع عشنر املنيالدي وهن  حماولنة احلركة ا افظة اليهودية (  3) 

يهوديننة للتوسننط بننني الفكننر االصننالح  واألرثوذكسنن  مننن أشننهر مفكريهننا سننولومان شننخمج .انظننر : 
امللننل املعاصننرة يف النندين  ؛455-454، موسننوعة املفنناهيم واملصننطلهبات الصننهيونية "رؤيننة نقديننة "

 .107-87، اليهودي
 .107-103انظر : املرجع الساب ، (  4) 
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ه ه الكتاابت؛ ولكننا ال منلك اليوم إال النصو  الني خلفهنا لننا الكتلناب الن ين عناجلوا 
هنن ه النصننو  أبقالمهنننم علننى حسننن  الظننروف الننني عاشننوها اسنننتنادا إىل جمموعننة منننن 

لمني بنننل منننن احلقنننائ  والبيننناَّنت الننني سنننجلتها ليسنننت فقنننط الدراسنننات النقدينننة للمسننن
 أصهباب الششن أنفسهم.

فنجنند عننند البهبننث  العلمنن  دراسننات قد ننة وحديثننة تناولننت موضننوع  التننوراة 
بعيندا عنن منا كتبنه العلمناا -، ومندى صنلتها ابلنوحى اإلهلن  ،  حالينا ومالحقها املوجودة

 .-املسلمني من أمثا  ابن حزم يف كتابه الفصل  امللل واألهواا والنهبل وغ ه 
-الدراسننات النقديننة لألسننفار   والنصننارى اليهننود لننك الدراسننات منننمننن بننني ت

 الننص بنني اخنتالف وجنود إىل األوائنل الكنيسة آابا من إليه عدد ما أشار -بعضها قدمي
 النن ي (1) ( م254 -م185")  أورجيننانس"  املثننا  سننبيل علننى السننبعي  والنننص العننهي
 وقند العنهي، الننص يف هلنا وجود ال السبعينية يف كاملة وفقرات كلمات وجود  إىل أشار
 . (2)ل لك  قوائم بعمل قام

و قنند نشننطت الدراسننات النقديننة يف عصننر النهضننة فقنند ظهننرت  حركننة " النقنند 
 الكتايب "ألسفار الكتاب املقدا وه  نوعان:

النوع األو  النقد النصن : يتعلن  ابلتندقي  يف النصنو  منن حينث تركيبهنا لغنة  
 .(3)وأسلواب

اين النقنند العننايل:  ألنننه  ثننل الطبقننة العليننا مننن النقنند النني ال  كننن أن والنننوع الثنن
 هتوضع إال بعد وضع الطبقة األساا من نقد النصو ، وهو نقد ينطل  مبقابلنة منا تفيند

                                 
( مننن ابننرز أوائننل آابا الكنيسننة املسننيهبية يف االسننكندرية  . كتاابتننه هامننة  م254 -م185")  ( أورجيننانس 1) 

، الرد علنى سلسنوا  املبادئبوصفها واحدة من أوىل ا اوالت الفكرية لوصف املسيهبية من كتبها : 
 دراسة نصو  العهد القدمي، انظر اتريخ الفكنر املسنيهب  "كلسوا" ، و هكسابال "السداسيات" يف

  .398عند آابا الكنيسة ، 
 .351/ 2؛ دائرة املعارف الكتابية، 179/  2(انظر: معجم املصطلهبات الكنسية،  2) 
؛ الكتناب املقندا يتهبندى نقناده  8-7؛ البهبث عن يسنوع، 319/  6انظر: دائرة املعارف الكتابية ، (  3) 

 .25بتهبريفه، والقائلني 
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الداخلينة للننص، ومقارننة تلنك   ه ه النصو  بعضها مع بعض؛ أي ابلنظنر إىل المجاكين
يعرف هن ا النقند ابلنقند التنارخي   التاريخ؛ ل النصو  بدقة مع ما هو معروف من واقع ا

 .(1)أيضا
م( منن 1677-1632) (2) ويعته الفيلسوف اليهودي اهلولندي بلنور سنبينوزا

رواد ه ا اجملا  يف رسالته "يف الالهوت والسياسة" حيث أسنس منهجنا جديندا يف الفكنر 
ليفهننا يف حبننث اسننتقرائ  الغننريب لدراسننة التننوراة قوامننه املعرفننة التارخييننة الدقيقننة لظننروف أت

د يكتن  هنن ه األسنفار املنسننوبة،  --لنصوصنها، وكاننت نتيجننة الدراسنة أن موسننى 
وينته  إىل أن التوراة نششت عه فمجات اترخيية طويلة انتهت إىل زمن عنزرا والن ي يغلن  

 .(3) على ظنه أنه هو الكات  هل ه التوراة
م "التنناريخ 1687عننام  (4) نالكنناثوليك  الفرنسنن  ريشننتاد سننيمو   وبظهننور كتنن

النقننندي للعهننند القننندمي" و"التننناريخ النقننندي لنصنننو  العهننند اجلديننند" و"التننناريخ النقننندي 
)أاثر للمننرة األوىل  (5)لمجةننات العهنند اجلدينند" و"التنناريخ النقنندي لشننروح العهنند اجلدينند"

                                 
 انظر: املراجع السابقة.(  1) 
و  ةولند يف أمسنمجدام ، أتقننن عندة لغنات؛ منهنا: العهينة والالتينينن م(: 1677م -1632سنبينوزا ) بلنور (  2) 

فلسفة تفس  األسفار املقدسنة" وفينه أخضنع الكتناب املقندا اإلسبانية وغ ها ، له من املؤلفات : " 
. انظننر : قصننة  وغ هننا، وسننعادته" مننوجزة عننن هللا واإلنسننانورسننالة ، "وكتنناب "األخننالق" ، للعقننل

 .157-105/ 4/  8احلضارة " عصر لويس الرابع عشر " 
؛املعتقدات الدينينة لندى الغنرب ، 306-268"؛  1،هام "18، رسالة يف الالهوت والسياسة انظر: (  3) 

126-127. 
م ، واشتغل مع علماا منن اليهنود ، وأصندر 1670عام ريتشارد سيمون : ولد بباريس، ورسم قسا فيها (  4) 

عدة كت ؛ منها :" التاريخ النقدي للعهد القدمي"، و" التاريخ النقدي للعهد اجلديند"،  وترةنة للعهند 
م. انظننر: قصننة احلضننارة 1712اجلدينند تعتننه مننن املعنناد احلديثننة لدراسننة الكتنناب املقنندا، مننات سنننة 

 . 181-8/3/179"عصر لويس الرابع عشر"، م 
"؛ املعتقدات الدينية لدى 18،هام  "19-18 انظر : املرجع الساب  ؛ رسالة يف الالهوت والسياسة، ( 5) 

  .128-127 الغرب،
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غننات مشنكلة طبيعنة اإلهلننام؛ إذ أقنام مقارننة بننني ترةنات الكتناب املقنندا يف خمتلفنات الل
. وبسنب   هن ا (1)أننه غن  ممكنن أن يكنون موسنى مؤلنف التنوراة الوحيند( تالقد ة، وأثب

 . (2) الرأي وخطورته طرد سيمون من نصبه وتعقبت نسخ كتبه ابحلرق
لكننن أعينند إليننه االعتبننار علننى ينند مننن بعننده مننن علمنناا القننرنني: الثننامن والتاسننع 

راسننات النقديننة للكتنناب املقنندا؛ مننن عشننر امليالديننني، والنن ين تطننورت علننى أيننديهم الد
 .(4()3)م1753أمثا : جان اسمجوك عام 

ابلنظر إىل مسشلة الوح  واإلهلام   وكان لدراساهتم أمهية ابلغة؛ وخاصة فيما يتعل
 يف أسفار الكتاب املقدا.

وقد أوضهبت الدراسات النقدية ما يف سند ومنت أسفار التناخ  من عدم ثبوت  
  اعر  هلا  فيما يل  :السند ومصداقية املنت

 أوال : سند أسفار "التناخ ":
 الن ي  أسنفار التنناخ  قدسنية علنى سنلبية نتنائو املقندا الكتناب نقد حلركة كان

 سنننليمة بقينننت الكلمنننة هننن ه وأن، هللا أبهننننا كلمنننة كثننن ة اليهنننود والنصنننارى قنننروَّن   آمنننن
 عنن  (5)النقدينة تالدراسا كشفت أن إىل،  ه  كما آخر اىل جيل من تنتقل،  وحمفوظة
 بنني التوفين  فشصنبح،  وشنك ريبنة حمنل الكتناب سنلطة جعلت،  ذلك لكل خمالفة حقيقة

                                 
   .261دليل إىل قرااة اتريخ الكنيسة ، (  1) 
 .128 املعتقدات الدينية لدى الغرب، املرجع الساب  ؛ انظر : ( 2) 
افنننمج  أن موسنننى كاتبهنننا يف كتابنننه "اسنننتقرااات حنننو  و ألسنننفار ا مسنننة، درا اطبيننن   جنننان اسنننمجك :( 3) 

(؛ هنننا ذكننر 1753)سنننة السننجالت األصننلية النني يبنندو أن موسننى اقتنننع  ننا يف كتابننة سننفر التكننوين"
يلنوهيم يشن  إىل قصنتني أصنليتني للخليفنة ربنط ا ألو  مرة أن استعما  امسني خمتلفنني هلل ومهنا يهنوه و

  انظر : قصة احلضارة " عصر فولت ". كوين ربطا  واهيا  متكررا .بينهما يف سفر الت
يف ذكر نقوال هلؤالا  338-354/  2احل ،  ر؛ إظها321-320/  6انظر: دائرة املعارف الكتابية ، (  4) 

 العلماا و غ هم .
ملقننندا ؛ الكتننناب ا18؛ 8يف الالهنننوت والسياسنننة،  ( انظنننر يف عنننر  بعنننض الدراسنننات النقدينننة: رسنننالة 5) 

 .27-26؛ دليل إىل قرااة الكتاب املقدا ، 43-25يتهبدى نقاده والقائلني بتهبريفه ، 
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 النتننائو وبنني،  ا طنش يعمجيهنا ال علينا دينينة سنلطة بنه و االعنمجاف،  الكتناب إبهلينة القنو 
 .(1) اما   مستهبيلة نقل د إذا، جدا   صعبة مسشلة وإهليته قدسيته ِبششن السلبية

وعة من النقناد واملندققني نظنروا بشنكل جندي فيمنا خينص النسنبة الفعلينة إن جمم
يف ضننوا الصننعوبة يف تسلسننل  --إىل موسننى  -األسننفار ا مسننة احلاليننة  –للتننوراة 

األحداث، وفوضى الرواايت، وفوارق األسلوب، كل ذلك يد  على ا لل الكب  الن ي 
الظروف التارخيية الي أحاطت إىل  ة، إضاف- - (2) أصاب نسبة األسفار إىل موسى

حبفننننظ التننننوراة، وقنننند اتبعننننوا يف ذلننننك اسننننتقراا نصننننو  التننننوراة نفسننننها ومقارنتهننننا ببقيننننة 
 . (3)األسفار

: )لقد كان اليهود أقله يف بدا -طبعة الكاثوليك-ت كر مقدمة الكتاب املقدا 
م التنننناريخ املسننننيهب  يسننننندون إىل موسننننى أتليننننف هنننن ه اجملموعننننة الواسننننعة، وقنننند جنننناراه

ورسننله يف هنن ا االصننطالح، والواقننع أن خالصننة البانتاتيننك أي جننوهر التقلينند (4)املسننيح
املدون فيه ونواة التشريع تتصل دون ري  ابلزمان ال ي فيه بدا إسنرائيل كشنع  مننظم، 
وذلك الزمان تسوده شخصية موسى الكب ة، فهو وسيط الوح  اإلهلن ، ومننظم الشنع  

ا مصنننفه امللهننم د حيننتفظ بننه وديعننة ميتننة يف دار ا فوظننات؛ املختننار، واملشننمجع األو ، إمننن
بل كان مندجما يف حياة الشع ، مما يوج  على الشريعة أن تتطناب  واحلاجنات اجلديندة؛ 
لكننن التعننديالت النني اسننتلزمتها تقلبننات الننزمن قنند حنندثت وفقننا لننروح موسننى فهبملننت 

 طابع سلطته.
 ا الكتننناب وشنننرائعه، ممنننا محنننل كثننن  منننن عالمنننات التقننندم تظهنننر يف رواايت هننن

املفسرين من كاثوليك وغ هم على التنقين  عنن أصنل األسنفار ا مسنة األديب، فمنا منن 

                                 
 .237، والتقديس التقنني إشكالية بني املقدا الكتاب وعقائد ( انظر: اتريخ 1) 
 . 28( انظر: دراسة الكت  املقدسة على ضوا املعارف احلديثة ،  2) 
 .130-125غرب ، انظر: املعتقدات الدينية لدى ال(  3) 
يقيننا لسنت هن ه  --وتالمي ه لليهنود يف إثبنات التنوراة املنننزلة علنى موسنى  -–جماراة املسيح (  4) 

 التوراة الي بني أيدي النصارى والي تتهبدث عنها ه ه املقدمة .
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عاد كناثوليك  يف عصنرَّن يعتقند أن موسنى ذاتنه قند كتن  كنل البانتاتينك منن  قصنة ا لن  
إىل قصننة موتننه، كمننا أنننه ال يكفنن  أن يقننا : إن موسننى أشننرف علننى وضننع النننص امللهننم 

يف غضون أربعني سنة؛ بل جي  القو  مع جلنة الكتاب املقدا  ندونه كتبة عديدو  ال ي
(: إنه يوجد ازدايد تدرجي  يف الشرائع املوسوية سببته مناسبات العصنور 1948البابوية )

 . (1) التالية االجتماعية و الدينية، تقدم يظهر أيضا يف الرواايت التارخيية(
 حو  املقدا الكتاب علماا بني نظرية ي شاعتامليالد عشر التاسع القرن ويف

 تعنود احلالينة التنوراة أن النظرينة هن ه وخالصنة التوراتينة املصادر نظرية  وه  التوراة أصل
 واملصنندر اإللنوهيم  املصندر و اليهنوي املصندر:  هنن  كبن ة مصنادر أربعنة إىل أصنوهلا يف

 ظهورهننا بنندا كننان فقنند حنندةوا دفعننة النظريننة هنن ه تظهننر د ، الكهنننويت واملصنندر الثنننوي
 االلنوهيم  واملصندر اليهنوي املصندر اكتشنف الن ي م1753 عام أسمجوك جان يد على
 أسنالي  يف اجلنوهري االخنتالف(3) وايت دي والحنظ ، اسنمجوك رأي (2)ايكهوران ودعم ،

 مصنندر اكتشنناف إىل ذلننك فقنناده  التننوراة أسننفار وبقيننة التثنيننة سننفر بننني واألفكننار التعبنن 
 ،  م1798 عنننام(4) إبيلجنننن اكتشنننافه عملينننة فبننندأت الكهننننويت املصننندر أمنننا ، يالتنثنننو 

 نظرينننة وصنننلت(5) م(1918-1844) فلهننناوزن  وبظهنننور م1866  بغنننراف  وانتهنننت
 املصنننادر نظرينننة وقننندم سنننبقه ، منننن أحبننناث وتنسننني  عمنننع فقنننام قمتهنننا التوراتينننة املصنننادر
 .(6) القدمي عامة والعهد خاصة  التوراة دراسة على كب  أتث  هلا الي كان األربعة

                                 
 . 4- 1/3الكتاب املقدا، طبعة الكاثوليك إصدار دار املشرق ،  ( 1) 
 ة حبس  ما توفر يل من مصادر .د أقف له على ترة ( 2) 
 د أقف له على ترةة حبس  ما توفر يل من مصادر . ( 3) 
 د أقف له على ترةة حبس  ما توفر يل من مصادر . ( 4) 
:مستشنننننرق أملننننناين وابحنننننث  تنننننورايت انظنننننر: املوسنننننوعة العربينننننة امليسنننننرة  م(1918-1844( فلهننننناوزن ) 5) 

،2/1313. 
 .37-35ة احلالية ، انظر: مصادر التورا(  6) 
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 للتنوراة األربعنة الرئيسية املصادر أحد:  :يشار له ابحلرف "ي"  اليهوي املصدر
 شائعا كان ال ي "يهوه" ابسم هللا يُ كر حيث ، املصادر أقدم وهو الواثئقية، الفرضية يف
 بشنكل املصندر هن ا يف هللا يوصنف املنيالد، قبل التاسع القرن يف يهوذا اجلنوب مملكة يف

 وأجننزاا ا نروج سننفر منن األو  والنصنف التكننوين سنفر نصنف ويشننكل ، اإلنسنان يشنبه
 . (1)العدد سفر من

 هللا اسنننم يننن كر يشنننار لنننه ابحلنننرف "أ "حينننث: اإليلنننوه  أو اإللنننوهيم   املصنندر
 النننص علننى متقنندم كتابتننه وزمننان ، الشننما  مملكننة يف شننائعا كننان ابسننم "إلننوهيم" النن ي

 وذريتنننه، إببنننراهيم ا اصنننة األحنننداث وموضنننوعه. املنننيالد قبنننل الثنننامن قنننرنال يف اليهنننوي
 رب وأنه أكه، بتنزيه عنه يتهبدث ال ي للرب تصويره يف سيما ال اعتداال   أكثر وأسلوبه
 .(2) التشريعات بندرة و تاز وحدها ،  إبسرائيل خاصا   وليس العاملني

وهنو موجنود  ابحلنرف  "ت"  يشار لنه (:االشمجاع تثنية) التثنية سفر مصدر -3
 620يننرجح أنننه يرجننع إىل عننام  والقننوانني، الشننرائع فيننه تتكننرر سننفر التثنيننة حيننث  يف 
 .(3) ا طايب ابإلنشاا ويتميز سب  عما خمتلف وأسلوبه م،.ق

 األربعنة الرئيسنية املصنادر أحندث يشار إليه ابحلرف " ك" :الكهنويت النص -4
 كتبهنننا فصننو  مننن يتننشلف ،وهننو  لفلهننناوزن، املعياريننة الواثئقيننة الفرضننية حسنن  للتننوراة
 قبننل وا ننامس السننادا القننرنني يف أي النفنن ، بعنند ومننا اببننل إىل النفنن  عصننر يف الكهنننة
 وامليننل واألنسنناب اإلحصننااات علنى الشننديد ابلمجكيننز يتميننز  لن ا ؛  عننزرا زمننن يف املنيالد
 . (4) والكهانة والطقوا ابل ابئح يتعل  ما كل إىل

 التنناقض يفسنر االختالفات والتناقضات بني مصادر التوراة األربعة وه ا تكثر 
نفسها بسب  اختالف بيئنة كنل مصندر واخنتالف منؤلف  املصنادر يف  األسفار بني الكب 

                                 
 .  27انظر: دليل إىل قرااة  الكتاب املقدا ، (  1) 
 .30/ 2انظر: املرجع الساب   ؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، (  2) 
  27 ، املقدا الكتاب قرااة إىل دليل انظر:(  3) 
 .135انظر: املرجع الساب ؛ املدخل إىل دراسة التوراة  ،(  4) 
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-–مما يؤكد يقينا  عدم نسبة اسفار التوراة إىل موسى  (1)قرااة ونقل احلدث الواحد
. 

كشنف عنن عندم صنهبة نسنبة التنوراة إىل رغم ما قدمتنه النظرينة منن جمنا  نقندي  
جيدر التنبيه أن هنؤالا العلمناا كنانوا ينكنرون النبنوات واملعجنزات ،إال أنه --موسى 

انطالقا  من فكر مادي إحلادي؛ ف ى معظهم: إن منبع األداين ، ومنشنشها لنيس النوح ؛ 
واحلنن  أن ، ونصوصننها مبثابننة  واثئنن  اترخييننة ، بننل إهنننا قنند أتسسننت مننن خرافننات وأسنناط 

 بعض النصو  فيها مما نقل برواية شفوية من بقااي النبوة.
 الن ي عناش يف-ومن الشائع املعروف أن كات  التوراة احلايل هو عنزرا الكاتن  

، فقنند فقنندت التننوراة عنندة مننرات ويف  -و ينسنن  إليننه سننفر عننزرا  السننيب البننابل  ة فننمج 
أكثنر --ني عزرا الكات  وموسى ، حق كتبها هلم عزرا ، وب(2)فمجات زمنية متباعدة 

"بعوود هوو م اضمووور أي أيووام ارك  ووتا ملوو   ، فقنند جنناا يف سننفر عننزرا (3)مننن َثانيننة قننرون 

الفر  كان رجل امسه ع را ...وكان ع را عاملوا مواهرا يف شوريعة موسوى الو       

أعطاها الرب إله نبى إسرائيل ومنحه املل  كل ما طل  ...وضن قل  ع را كان مهيأ 

 . (4)شريعة الرب والعمل هبا .."  لدراسة

                                 
، وقد ذكنر املؤلنف الكثن  منن األمثلنة علنى تنناقض واالخنتالف بنني 139مصادر التوراة احلالية ،  ظر:ان(  1) 

 املصادر  .
-8: 22؛ سننننننننننننننفر امللننننننننننننننوك الثنننننننننننننناين ، 21-15، 11-1:  4انظننننننننننننننر :سننننننننننننننفر امللننننننننننننننوك األو   ( 2) 

ما بني موسى وعنزرا كينف نشنشت اليهودينة ؟،  20-17:  36؛سفر األخبار الثاين  102: 23؛13
82-92  . 

التلمنننود " عنننر  شنننامل للتلمنننود وتعننناليم احلاخننناميني حنننو  ؛ 621انظنننر: قننناموا الكتننناب املقننندا ، (  3) 
  18-17"،األخالق . اْلداب . الدين . التقاليد . القضاا

 .  8-1:  8؛انظر :سفر حنميا  1-10: 7 ( 4) 
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وإذا رجعنا إىل الدراسات الي ارتبطت أبسفار األنبياا والكت   جند أهننا سنارت 
على املنهو النقدي ال ي سار فيه سند التوراة، وجند يف نسبتها شكا فيمن نسبت إليهم 

 .  (1)بسب  االزدواج الروائ ، والتكرار، والتناقض، ..إخل
  أسفار التناخ :اثنيا :نقد منت 

ننا هننائال مننن النصننو  املضننطربة يف أسننفار التننناخ،  لقنند وجنند العلمنناا أمننامهم كمل
 واحلقيقة أن أزمة النص ه ه تواجه منت األسفار من َّنحيتني:

األوىل: اختالف النسنخ وترةاتنه لندى اليهنود والنصنارى: فتشن  الدراسنات  ◘
لسننامرية وبننني النننص املاسننورى، إىل وجننود سننتة آالف خننالف فيمننا بننني نسننخة التننوراة ا

يف  ةوتتف  نسخة السامرية يف حوايل ألف وتسعمائة حالة منن هن ه احلناالت منع السنبعيني
 .(2)خمالفتها للنص املاسورى

كما أنه يوجد )االختالف بني نص قمران والننص املاسنورى، والن ي نقنف علينه 
التعليقنات الني تنورد  من خال  كتاب "أشعيا" ال ي عثر عليه كامال ، وك لك من خال 

يف احلقيقة نص الكتاب املعل  عليه كامال كما يف حالة حبقوق، ليس فقط علنى مسنتوى 
 .(3)أشياا جوهرية( يفالكتابة وصياغة اجلمل؛ بل 

وتش  الدراسنات إىل  االختالفنات بنني الننص العنهي وننص السنبعينية ال حصنر 
وتقسنننيمها إىل االختالفنننات العقدينننة بنننداا منننن االخنننتالف يف عننندد األسنننفار وأمسائهنننا  هلنننا

 .(4)والفكرية

                                 
-283؛ 27-24السياسنننة ، ؛ رسنننالة يف الالهنننوت و 131انظنننر: املعتقننندات الدينينننة لننندى الغنننرب ، (  1) 

284. 
  .452-451( انظر: قاموا الكتاب املقدا ،  2) 
 .119املعتقدات الدينية لدى الغرب ، (  3) 
يف التهبرينف  530 -429/  2؛ إظهنار احلن  ، 121-120انظر : املعتقدات الدينية لدى الغنرب ، (  4) 

  . اللفظ  ابلتبديل والزايدة و النقصان يف ه ه النسخ وتراةها
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ويضنناف إىل االخننتالف بننني نصننو  النسننخ املعتمنندة ألسننفار العهنند القنندمي مننا 
تعاين منه النصو  من عدم الصهبة واملصداقية الي تظهر جليا منن َّنحينة عندم انسنجام 

أو منع بعض النصو  مع بعض، فتتعار  الرواايت للواقعة الواحندة يف السنفر الواحند، 
َّنحيننة أخننرى تتصننادم بعننض النصننو  مننع  ن، ومنن(1)مننا هننو منن كور يف األسننفار األخننرى

 .(2) معطيات العلم احلديث واحلقائ  التارخيية
إال  ةالثانينننة: املرجعينننة يف الننننص: مبنننا أن  األسنننفار كتبنننت يف األصنننل ابلعهيننن ◘

،  فعنند حتقين  -اعدا أسفار أبنو كريفن -مقاطع منها فكتبت ابْلرامية كما ت كر املصادر 
 النصو  إىل ماذا يرجع ؟ 

املفنننننننمج  الرجنننننننوع إىل الننننننننص العنننننننهي، والواقنننننننع أننننننننه ال توجننننننند يف النسنننننننخ  
فننالنص العننهي  ،(3)واملخطوطننات نسننخة أصننلية أو حتتننوي علننى نسننخة كاملننة لألسننفار 

املاسورى يرجع إىل القرن  التاسع امليالدي ؛ إذ )د تكن هناك خمطوطة ترجنع إىل منا قبنل 
م ، فكان اتريخ النصو  العهية قبل ذلك مسشلة َتمني إىل حد كب  مع قليل من 900

 .(4)األمل يف أن يلق  عليها املستقبل ضواا أكثر(
مننا كننان حمفوظننا يف  (5)ملخطوطننات النننص العننهي " املاسننورى " فوأقنندم مننا يعننر 

ع م؛ لكننننن مت إنقنننناذ ثالثننننة أراب1948جممننننع حلنننن  والنننن ي أحننننرق يف مظنننناهرات عننننام 

                                 
منننننننن هننننننن ه األسنننننننفار اململنننننننواة  423-257/  2؛  246-168/ 1:  املرجنننننننع السننننننناب  ،  انظنننننننر(  1) 

ابالختالفات و األغالط والتهبريف؛ وقد ذكر رمحت هللا اهلندي أكثر منن مائنة غلطنة، وأزيند منن مائنة 
 اختالف.

  املقدسنننة يف ضنننوا انظنننر علنننى سنننبيل املثنننا  ال احلصنننر منننا قدمنننه منننوريس بوكننناى يف كتابنننه دراسنننة الكتننن(  2) 
 -389/  3احلديثننة، وفيننه عننر  بعضننا مننن جهننود علمنناا النقنند الكتننايب ؛دائننرة املعننارف الكتابيننة، 

392 .    
 . 304-302/  3( انظر : املرجع الساب  ،  3) 
 .297/  3دائرة املعارف الكتابية ، (  4) 
خمطوطننات جنيننزة   يف العصننر احلننديث هنن العهيننة أهننم اكتشنناف للمخطوطنناتتنن كر بعننض املصننادر أن (  5) 

يف عندد منن املخطوطنات  فقند اكتشنف خمزن حتفظ فينه الكتن  القد نة واملسنتهلكة(، :القاهرة )جنيزة
لقنرنني السنادا إىل ام  ألجنزاا منن أسنفار العهند القندمي وترجنع  1890بن عزرا يف القاهرة سنةامعبد 
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املخطوطات ونقلت إىل القدا لدراستها من قبنل اليهنود؛ غن  أن هن ه الدراسنة د تنشنر 
 .(1)!بعد

ألقنن   -م1947النني مت اكتشننافها عننام  -وابكتشنناف خمطوطننات البهبننر امليننت 
الضوا كث ا  على االختالف البني بينها وبني النص املاسورى، فن)قبل اكتشاف خمطوطنات 

أي دليننننل عننننهي علننننى حنننندوث هنننن ه التطننننورات؛ ولكننننن وادي قمننننران، د يكننننن هننننناك 
والتوراة السامرية أوضهبت احتما  وجود  ةاالختالفات بني النصو  يف المجةة السبعيني

، وقنند حسننمت فعننال (2)هنن ه اجملموعننات مننن النصننو  يف األجننزاا املختلفننة مننن الننبالد(
 ابكتشاف ه ه املخطوطات. 
جيننند اجملمنننع الفاتيكننناين الثننناين د  -علنننى منننا سنننب  بياننننه-ويف ظنننل أزمنننة الننننص 

م ( إال اإلعننالن عننن وجننود الشننوائ  يف أسننفار العهنند القنندمي، وهننو 1965- 1962) 
نص يف غاية األمهية؛ ألن اجملمع عمل طيلة ثالث سنوات إلعداده، وقد مت اإلعالن عننه 

، عنن التفسن  الن ايت، توسط أزمات وصعوابت ابلغة عن معناي  التوثين ، عنن املتناقضنا
 (3)عن جمموعة من اْلراا الالهوتية َتالف بشكل واضح منت األَّنجيل

 طباعة التوراة 

                                                                             
املخطوطات الي وجدت   ا املستودع عامعة   والتاسع للميالد. وحيفظ اْلن ما يقرب من نصف ه ه

 ولقند تعنراف بنو  كنا  مندير جنينزة القناهرة .أما الباق  فيوجد يف أماكن متفرقة حنو  العناد ،كامهيدج
منن املخطوطنات الننادرة الني كاننت قند أعندهتا جمموعنة اببلينة منن الكتبنة املاسنوريني . وتضنم على أهنا 

مكتوبنة علنى رقنوق بعنض خمطوطنات نينجنراد )بطرسنهج حالينا( بروسنيا جمموعة ف كوفيت  يف مكتبة لي
؛ لكنهنننا د تنننتم دراسنننتها م وكاننننت أصنننال  يف جنينننزة القننناهرة1121م  و929ترجنننع إىل منننا بنننني عنننام  

دراسننة شنناملة، وبعننض الدراسننات النني  أجريننت حوهلننا تبننني اختالفهننا عننن النننص املاسننوري. انظننر : 
 .306/ 3،دائرة املعارف الكتابية، ؛  845قاموا الكتاب املقدا ، 

 انظر : املراجع السابقة .(  1) 
 . 763الكتاب املقدا ،  ا؛ قامو 297/  3( دائرة املعارف الكتابية،  2) 
  .17( انظر: دراسة الكت  املقدسة يف ضوا املعارف احلديثة،  3) 
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يف عصننر الطباعننة ابدر اليهننود إىل طبننع أسننفارهم ابلعهيننة، وصنندرت أو  طبعننة  
 .(1)م 1494م ، مث أعيدت عام 1488كاملة ابلعهية عام 

 م صندرت طبعنة للعهند1908م مرة أخرى ، و يف عنام 1516مث طبعت عام  
م منننع العديننند منننن 1912مبقدمنننة قوينننة عنننن االختالفنننات، مث أعيننند طبعهنننا عنننام  القننندمي

 احلواش  غ  الدقيقة.
وظلت ه ه الطبعة ألسفار التناخ ابلعهية ه  املستخدمة يف العاد الغنريب حنق   

انتقد علماا ابرزون ه ه النسخة ؛ألهننا تضنم خمتنارات منن المجةنات  دم، وق1937عام 
 .(2)د يتم حتقيقها علميا القد ة الي

 ترةة التناخ "التوراة ومالحقها  ابلعربية 
 عن نقال م 724 يف اسبانيا يف إشبيلية أسقف وضعها عربية ترةة أقدم

 (4) .، و اتلت ذلك عدة ترةات ه  يف حكم املفقود(3)الالتينية الفوجلاات
 سنننعداي ابسنننم أشنننتهر حاخنننام يهنننودي قنننام العاشنننر املنننيالدي ، القنننرن بداينننة يف
املسننوري، وقنند  العننهي النننص عننن ا مسننة األسننفار بمجةننة ، ه(330-268)الفيننوم 

تفسن  التنوراة  هنو كتناب طبعت  ترةته حديثا حتت عنوان "تفسن  التنوراة ابلعربينة " وال
 .(6()5)أكثر منه ترةة ابلعربية 

                                 
 انظر :  املرجع الساب  .(  1) 
 . 304/  3ية ، (  انظر : دائرة املعارف الكتاب 2) 
 ابللغنة املنيالدي ا امس القرن أو  من املقدا الكتاب من نسخة وه  شائع ( الفوجلاات  الالتينية  :وتع  3) 

الكاثوليكيننة  وهنن  ترةننة عننن  الكنيسننة يف املقبننو  الرمسنن  النننص أصننبهبت و جنن وم أنتجهننا الالتينيننة
 .770كتاب املقدا  ، ؛قاموا ال359-358/ 2انظر : املرجع الساب  ، السبعينية

ه(: عننناش يف القنننرن الثالنننث اهلجنننري يف بيئنننة عربينننة إسنننالمية ،لنننه منننن 330-268سنننعداي الفينننومى ) (  4) 
 . 132املؤلفات :"األماَّنت واالعتقادات  انظر : موسوعة فالسفة  ومتصوفة اليهود ، 

 .21-20انظر :  تفس  التوراة ابلعربية  ، (  5) 
ايفننث بننن علننى  ب "تفسنن  التننوراة ابلعربيننة " وجننود ترةننة  ابلعربيننة أخننرى هنن  ترةننةينن كر مقنندم الكتننا (  6) 

 . انظر : املرجع الساب  .الالوى
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ن أفننرد أ سننشل وإمنننا أرمسننت هنن ا الكتنناب ألن بعننض الننراغبني  يقننو  سننعداي : )
كتنناب مفننرد ال يشننوبه شنن ا مننن الكننالم يف اللغننة مصننرفها ومبنندهلا   يفبسننيط نننص التننوراة 

ومقلو ا و مستعارها، وال يندخل فينه قنو  منن مسنائل امللهبندين وال منن النرد علنيهم وال 
من فنروع الشنرائع العقلينة، وال كينف تعمنل السنمعية إال إخنراج معناو ننص التنوراة فقنط. 

ه من ذلك فيه صناله ليسنمع السنامعون معناو التنوراة منن خنه وأمنر فرأيت أن ال ى سشل
وجزاا على نس  ونظنام خمتصنر، وال يطنو  شنغل منن طلن  منهنا قصنة منا مبنا خيالطنه منن 

املختصننر ينبهنه علننى ذلنك و يقتضننيه ...إذ هن ا اقامنة احلجنة علننى كنل فننن فيثقنل عليننه. 
التنوراة فقنط حمنررا  مبعرفنة  قصده. وملا رأيت ذلك رمست هن ا الكتناب تفسن  بسنيط ننص

 .(1) (العقل والنقل 
 هيئة إشراف حتت روما مدينة يف العربية ابللغة نسخة أوفر طبعت م1671 ويف

 اللغات عن لكنها د تمججم دمش ، مطران الرزي موسى بن سركيس األسقف برائسة
 الشائعة ةالمجة وظلت ةوالالتيني  السبعينية عن ترةت بل املقدسة، لألسفار األصلية

 وفان مسيث ترةة ظهور حق -فيها وكثرة األخطاا الركاكة رغم-االستعما  يف الشرق 
 بب وت األمريكية املرسلني جلنة قررت م1847عام  ، فف  1865الب وتية عام  دايك
 الدكتور من وطلبت واليوَّننية، العهية اللغتني من كله املقدا الكتاب بمجةة القيام
 مبعاونة العمل يف مسيث عايل الدكتور ، فشرع وقتها األمريك  املرسل يثمس عايل القس
  روقد اكمل القس الدكتو  اللبناين،  اليازج  َّنصيف والشيخ البستاين بطرا املعلم

 السبيعي  اليوَّنين النص تتبع ه  المجةة ه ه فاندايك بعد وفاة مسيث عمله  ، وخلفية
 واليوَّننية م ،غ  أهنا د تتبع العهانية 1878 عام يف الكاثوليكية ،مث تبع ذلك المجةة

 ترةة على ما المجةة ه ه على وينطب  الفوجلاات الالتينية وا ا رجعت إىل المجةة  اما،
م  صدرت  1881 ، مث يف عام يف واملراجعة التنقيح ضرورة من مسيث و فاندايك

 و الفاتيكانيه ايل ابإلضافة  نائيةالسي املخطوطة عل  اعتمدت اليسوعية الي  المجةة

                                 
 .80(  انظر : املرجع الساب  ،  1) 
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 المجةة صدرت 1953م اخري وه  ترةة مليئة ابألخطاا ، مث يف عام خمطوطات
 اليوَّننية املتداولة وه  ترةة عن المجةات بني الرابعة العربية المجةة البولسية فكانت

 علماا  ا قام   ترةهاملشمجكة وه العربية الالتينية "الفوجلاات" ، مث جاات المجةة والمجةة
 وأرثوذكسية كاثوليكية النصرانية الكنائس خمتلف ايل ينتمون وكتابيني الهوتيني

 الي االملانية شتوتغارت توراة نسخة إيل القدمي العهد يف وقد استندت. وبروتستانتية 
اليوَّنين ، مث صدرت  االرام  ابلنص احياَّن واستعانت م 1978 ايل 1968 سنة طبعت
 المجةة من كث ا وه  ترةة  استفادت املقدا الكتاب م ترةة عن  ةعية1982 عام

 .(1)السابقة  الكاثوليكية
مما جيدر التنبيه  واإلشارة له  أن نوضح أن  كل نسخة من نسخ الكتاب 

 ،املقدا امل كورة واملمجةة إىل العربية  البد وأن تكون اتبعة لكنيسة أو طائفة نصرانية 
 -بلت من الطوائف األخرىقن أو -سخة بروتستانتيةناندايك التقليدية فمجةة الف

سفرا ، والنسخة الكاثوليكية  من قبل الكاثوليك وأسفارها  39فجاات أسفارها  يف 
ا أتيت نتيجة عمل قدويف بعض األحيان جند نسخا للكتاب امل، أسفار أبو كريفا  حتتوى

 النسخة العربية املشمجكة .ُمشمجك بني أكثر من كنيسة أو طائفة كما يف 
التقليدي العنهي  النص عل  المجةات السابقة عدم اعتمادها واملالحظ يف ه ه

املاسوري ،وحتتوى المجاجم على الكتاب املقدا عند النصارى واملكون من العهند القندمي 
ترةة سعداي الفينوم  اليهنودي ، والني هن  تفسن  ألسنفار موسنى  والعهد واجلديد ماعدا

  . -كما سب  اإلشارة إليه –مسة أكثر من كوهنا ترةة حرفية ا 
م بلبننننان العهننند القننندمي العنننهي 2007وحنننديثا  نشنننرت اجلامعنننة األنطونينننة عنننام

صنفهبة منع 1373عنريب( ترةنة األبنوان :بنولس الفغنايل وا أنطنوان عنوكر تقنع يف -)عهي
 الفهارا بدون املقدمة .

                                 
 .772-771؛ قاموا الكتاب املقدا ، 357-353/ 2 دائرة املعارف الكتابية ،انظر : (  1) 
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 ال" العننهي القنندمي العهنند" بننن الكتنناب ميةتسنن إن واملالحننظ يف المجةننة مننا يلنن  :
 صنننفته ابلتنننايل نصنننرانيا ويُفقنننده، ومفهومنننا   التزامنننا   الننننص يعطننن  أننننه إذ ومضنننمونه، ينطبننن 

األساسية عن يكون ممججم عن العهية األصلية، كما فقد الكتاب أتصنليه أيضنا منن جهنة 
اعتمادمهننا النسننخة  انعنندم  اعتمنناده علننى النسننخة العهيننة  املاسننورية، فقنند ذكننر  املمجةنن

وهننن  ترةنننة عنننن الفوجلننناات (1)املطبوعنننة للعهننند القننندمي حبسننن  طبعنننة شنننتوتغارت األملانينننة 
، فليست المجةة كما قد يشعر  ا عنواهننا ترةنة عربينة عنن العهينة إال منا التنزام  ةالالتيني

ل العننهي  ننا املمجةننان مننن تقسننيم التننناخ كمننا يف العهيننة ومننن  إيننراد النننص العننريب مقابنن
،وعنند حتقيقن  لنبعض الفقنرات منن االصنهباحات  وجندهتا ال َتتلنف عنن منا هنو متنداو  
من العهند القندمي منن الكتناب املقندا  الن ي هنو ترةنة يف أغلبنه منن النسنخة السنبعينية 

 .  ةاليوَّننية أو الفوجلاات الالتيني
مالحقها" عن العهينة وابلتايل نفتقر يف املكتبة العربية  إىل ترةة للتناخ" التوراة و 

 املاسورية املتداولة بني اليهود .
 موقف القرآن الكرمي من التناخ "التوراة ومالحقها"

قند أننز  الكتن  وأرسنل الرسنل،  –جل يف عاله  –حنن املسلمني نؤمن أبن هللا 
 .--منهم من فصل ذكره، ومنهم من أةل ذكره، ومن بني من أرسل موسى 

منن الكتناب --ا أنزله على عبنده ورسنوله موسنى وقد ذكر سبهبانه تعاىل م
ْينننفا ﴿"التنننوراة" يقنننو  عنننز منننن قائنننل :  نننْورااةُ  واِعْننننداُهمُ  حُياكِلُمونانننكا  واكا نننا التنا  اَّللاِ  ُحْكنننمُ  ِفيها

 [43.] املائدة : ﴾
األلننواح  قننا   - -وقنند ذكننر  القننرآن مننن ضننمن مننا أنننز  علننى موسننى   
ناا﴿تعاىل : بنْ تنا [ ،وقا  تعاىل : 145: األعراف ] ﴾ ماْوِعظاة   شاْ اٍ  ُكللِ  ِمنْ  احِ اأْلاْلوا  يف  لاهُ  كا

 والامانا﴿[ وقنا  تعناىل : 150]األعنراف : ﴾  ِإلاْينهِ  جياُرُّهُ  أاِخيهِ  ِبراْأاِ  واأاخا ا  اأْلاْلوااحا  واأاْلقاى﴿
 [.األعراف :154] ﴾ اأْلاْلوااحا  أاخا ا  اْلغاضا ُ  ُموساى عانْ  ساكاتا 

                                 
 (عريب-عهي)ترةة بني السطور  هيالع القدمي انظر : مقدمة العهد ( 1) 
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تفسنن  هننل التننوراة هنن  األلننواح ؟ فقيننل: األلننواح مشننتملة علننى اختلننف أهننل ال 
 .(1)-وهللا أعلم –قبل التوراة  --التوراة ، وقيل : التوراة أعطيها موسى

عليهمننا –الصننهبيح  مننن حماجننة آدم وموسننى  احلننديث ويف السنننة : مننا جنناا يف
،  دهبينن لننك وخننط بكالمننه هللا اصننطفاك موسننى أنننت آدم : لننه )قننا ::وفيننه  –السننالم 
.ويف رواينة "كتن   (2) (..سننة ؟. أبربعنني خيلقن  أن قبنل علن  هللا قندره أمر على أتلوم 

 .(3)لك التوراة بيده "
وعننند أهننل  الكتنناب َتتلننف لننوح  الشننهادة عننن التننوراة أبمننرين :األلننواح فيهننا 

"وأخووو كم بعهووودم الووو ي الوصنننااي العشنننر، وخطاهنننا هللا بيميننننه .ففننن  سنننفر التثنينننة  : 

 .(4) أن تعملوا به وهو الوصايا الع ر ال  كتبها على لوحني من حجر " أمركم
بيده بوحى من هللا  وفيهنا الشنريعة ،  ففن  --موسىأما التوراة فقد خطها 

"فعندما كمل موسى كتابة كلمات  ه م التوراة يف كتاب إىل متامها. سفر التثنية  

خ وا كتاب التوراة ه ا وضوعوم اانو    أمر موسى الالويني حاملج تابوت عهد الرب قائال: 

 .(5)"تابوت عهد الرب إهلكم ليكون  هناك شاهدا عليكم

                                 
؛ تفسنن  الطننهي "جننامع البيننان يف أتويننل  256/ 2(  انظننر :تفسنن  ابننن كثنن  "تفسنن  القننرآن العظننيم " ،  1) 

 72-70/ 6القرآن " ، 
، 6614، رقننم احلننديث 4/2068(  اخرجنه البخنناري ، كتنناب القنندر ،ابب حتناج آدم وموسننى عننند هللا ،  2) 

 .2652، رقم احلديث 4/2042،-عليهما السالم–در ابب حماجة آدم وموسى ومسلم ، كتاب الق
، رقننم احلننديث 4/2043،-عليهمننا السننالم–(  صننهبيح مسننلم ، كتنناب القنندر ابب حماجننة آدم وموسننى  3) 

2652. 
 .349/ 14ذكر ابن  حجر رواية :"وأعطاك األلواح "انظر : فتح الباري شرح صهبيح البخاري ، 

 (4  )4  :13. 
 (5  )31 :24 -27.  
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 جاا ذكرها  الصهبف حيث  --كما وردت اإلشارة أنه انزلت على موسى
بانشْ  داْ  أامْ ﴿ يف قوله تعناىل : 36النجم آية رقم  مها :  سورة القرآن سور من موضعني يف  يُنننا
ننن ُصنننهُبفِ  يف  مبانننا  ُصنننهُبفِ : ﴿ يف قولنننه تعننناىل  19 رقنننم آينننة األعلنننى سنننورة ويف ،﴾ ىُموسا

 ﴾.  واُموساى ِإبْنرااِهيما 
رسننو  هللا، كننم   قلننت: اي) الطويننل وفيننه :- -ويف السنننة مننن حننديث أيب ذر

مائة كتناب وأربعنة كتن ، أننز  هللا علنى شنيث ةسنني صنهبيفة، »كتاب أنزله هللا ؟ قا : 
بنراهيم عشنر صنهبائف، وأننز  علنى موسنى منن قبنل وعلى خنوخ ثالثني صهبيفة، وعلنى إ

 قنننا : قلنننت: اي...« التنننوراة عشنننرة صنننهبائف، وأننننز  التنننوراة واإلجنينننل والزبنننور والفرقنننان
كانت عها  كلهنا، عجبنت ملنن أيقنن ابملنوت :رسو  هللا، فما كانت صهبف موسى ؟ قا  

وتقلبهننا  مث هننو يفننرح، عجبننت ملننن أيقننن ابلقنندر مث هننو ينصنن ، وعجبننت ملننن يننرى النندنيا
 .(1) .... (أبهلها مث يطمئن إليها، وعجبت ملن أيقن ابحلساب غدا  مث هو ال يعمل

.وقد اختلف املفسنرون   القرآن والسنة سوى مرجع أي الصهبف هل ه يوجد وال
 يف اْلية هل الصهبف ه  التوراة أو غ ها على قولني:

 .(2)من رأى أهنا التوراة -1
 ،ولعل ه ا الرأي أرجح ملا يل  :  (3)من رأى أهنا غ  التوراة -2
فيننه ذكننر أهنننا غنن  التننوراة -أن صننح  -السنناب   -نننص حننديث  ايب ذر-1

 واإلجنيننل التنوراة وأننز ، صنهبائف عشننرة التنوراة قبنل منن موسننى علنى ففينه :) ... وأننز 

                                 
وقند روى هن ا احلنديث بطولنه احلنافظ أبنو حنامت بنن حبنان البسني :" 1/599قا  ابنن كثن  يف تفسن ه ، (  1) 

يف كتابنه األننواع والتقاسنيم، وقند ومسنه ابلصنهبة، وخالفنه أبنو الفنرج بنن اجلنوزي فن كر هن ا احلنديث يف  
ه قد تكلم فيه غ  واحد من أئمة اجلرح كتابه املوضوعات واهتم به إبراهيم بن هشام ه ا، وال شك أن

   " واحلديث اسناده ضعيف بكل طرقه .والتعديل من أجل ه ا احلديث
 .7/414انظر : تفس  البغوى "معاد التنزيل" (  2) 
 .133/ 31انظر : تفس  الرازي التفس  الكب   "مفاتيح الغي  "،(  3) 
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 كاننت: قنا  ؟ موسنى صنهبف كاننت فمنا، هللا رسو  اي: قلت: قا ... والفرقان والزبور
 ( كلها عها  

 صنننهبف األوىل الصنننهبف لفننن  هننن ا إن) قولنننه تعننناىل : (1)منننا جننناا يف تفسننن -2
 واملعناد التوحيند معنىن لتضنمنها كلهنا ، السنورة إىل راجنع اإلشنارة اسنم(  وموسنى إبراهيم
 وقنند ، األوىل الصننهبف يف ممننا القننرآن يف أن علننى نننص هنن ا و )يف (2)والعبننادات والنن كر
 يف الننجم سنورة يف كمنا وموسنى إبنراهيم فصنهب يف كن لك أخنرى معنان أن يد  ما جاا
ِإبْنرااِهيما  موسى ُصهُبفِ  يف  مباا يُننناباشْ  داْ  أامْ : ﴿  قوله  واأان أخرى ِوْزرا  وااِزراةٌ  تاِزرُ  أاالا  وىف ال ي وا
 يؤيند وهن ا[ . 40-36:  الننجم﴾ ]  ينرى ساْوفا  ساْعياهُ  واأانا  سعى ماا ِإالا  ِلإِلنساانِ  لاْيسا 
وهللا تعنناىل أعلننم –كمننا جنناا النننص يف احلننديث السنناب    (3) ( ومننواعظ أمثنناال   رهنناأكث أهنننا

 -وأحكم 
وقنند بننني القننرآن  مننا تعرضننت لننه  التننوراة مننن التهبريننف حيننث أورد العدينند مننن 

﴿ واِمننا الانِ ينا ِهناُدوْا مسااناُعونا اْلايت الي تثبت عبث اليهنود يف كتنبهم، يقنو  هللا تعناىل: 
ِلنما ِمنن بناْعنِد ماوااِضنِعِه يناُقولُنونا ِإْن ُأوتِينُتْم ِلْلكاِ ِب مساا  تُنوكا حُيارلِفُنونا اْلكا ْ َيْا اُعونا ِلقاْوٍم آخارِينا دا

ئ ا أُ  نينْ ِْلكا لانُه ِمننا اَّللِل شا نناتاُه فنالان  ا ُروْا وامان يُرِِد اَّلللُ ِفتنْ ْ تُنْؤتناْوُه فااْح ا ا فاُخُ وُه واِإن دا ْولاننِئكا هان ا
ُنننننْم يف اْلِخنننننراِة عاننننن ااٌب الاننننن نْنياا ِخنننننْزٌي واهلا ُنننننْم يف الننننندُّ نننننرا قُنلُنننننوبناُهْم هلا ْ يُنننننرِِد اَّلللُ أان يُطاهِل ِ ينا دا

  [.41عاِظيم﴾] املائدة : 
ا ِمنْن  وقا  عز من قائل : نن ا ﴿فناواْيٌل لِللاِ ينا ياْكتُنُبونا اْلِكتاابا أبِاْيِديِهْم مثُا يناُقوُلونا ها

ُنننْم ممِلانننا ياْكِسنننُبون﴾ ِعننننِد اَّللِل لِ  بانننْت أايْنننِديِهْم واوايْنننٌل هلا تنا ُنننم ممِلانننا كا ياْشنننتناُروْا بِنننِه َثااننننا  قاِلنننيال  فناوايْنننٌل هلا
 [79]البقرة:

 

                                 
 : تفس  الطهي وغ ه .جاا يف تفس  اْلية  أقوا  أخرى .انظر ( 1) 
 .8/507القرآن ، إيضاح يف البيان انظر : أضواا(  2) 
 املرجع الساب  .(  3) 
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 املبحث الثاني
 التلمود

يقننننو  أحنننند الكتلنننناب  الدينيننننة عننننند اليهننننود الكتنننن   يعتننننه التلمننننود مننننن أهننننم
ومننننا  بوضننننوح أن مصنننندر ومرجننننع كننننل املمارسننننات يف مفه يكننننون ينبغنننن  أن  اليهننننود :)

الكالسيكية اليهودية " واألرثوذكسية اليوم"، والقاعدة الي حتدد شرعيتها ، هو التلمود، 
.وسنوف ينتم التعرينف ابلتلمنود  منن خنال   (1)(وبتهبديد أدق، ما يدعى ابلتلمود البنابل 

 النقاط التالية   .
 تعريف التلمود لغة واصطالحا 

 اللغة 
والتعليم من الفعل  العهي المد  كلمة عهية تع  الدراسة ( תלמודالتلمود )

(2). 
كلمة    "شاا ويعرف التلمود  بتسمية أخرى ه  "ششا سدارمي" واختصارها"
، وه  تسمية (3)مركبة من أوائل كلمات املباحث الستة الي يتكون منها منت  التلمود

ليه يف الغرب حب ف كلمة تلمود واستبداهلا اطلقت على التلمود بعد وضع الرقابة ع
 .(4)بن"شاش" 
 اصطالحا

                                 
 .62"، الداينة اليهودية وطشة ثالثة آالف سنة "التاريخ اليهودي   ( 1) 
   . 1/25؛ التلمود كتاب اليهود املقدا ، 13انظر : مدخل إىل التلمود ،   ( 2) 
التلمننود كتنناب اليهننود املقنندا ،  ؛15، التلمننود  اترخيننه وتعاليمننه ؛115خل إىل التلمننود، املنند انظننر :  ( 3) 

  .27؛ التلمود "تعاليم احلاخامني السرية " ،  1/25
 . 115املدخل إىل التلمود،  انظر :  ( 4) 
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يعرف اليهود التلمود  أبنه : )عبارة عن التقاليد والتعاليم الشفاهية الي ألقاها 
على أمته أثناا تدوين التوراة فتلقاها ا لف عن السلف ابحلفظ إىل --موسى النىب 

 .(2)((1)أن دوهنا ريب يهودا هناس 
حس  رواية التلمود : )استلم موسى الشريعة من سيناا، --فموسى
مث من يوشع إىل الكبار  ومن الكبار إىل األنبياا  مث ألزمها األنبياا إىل   (3)فششرحها يوشع
وه  سلسلة سيشيت احلديث عنها يف نششة التلمود حس  الرواية  - (4) رجا  الكنيس(

 .-اليهودية احلاخامية
والثاين  املنت ، األو  هو املشنا : من مكونني أساسيني يف أصله يتكون التلمود

  . (5)الشرح هو اجلنِمارا
 . (6)ويكرر يعيد وينقح שנהمن الفعل شاَّنه ابلعهية  משנהملشنا ا –أوال 

على التعليم الشفه  ال ى يرسخ يف ال هن فه  كلمة تد   يف أصلها العهي 
 . (7)النص املكتوب املخصص للقرااة "  أو املقرأ نقيض " امليكرا  على  ابلتكرار

                                 
قننات لقنن  ابألمنن  رئننيس اجلماعننة اليهوديننة يف فلسننطني  ،أقننام عال م (: 200- 135يهننودا هناسننى )  ( 1) 

موسننننوعة اليهننننود واليهوديننننة  انظننننر :وديننننة مننننع السننننلطات الرومانيننننة ، ينسنننن  إليننننه تنننندوين املشنننننا . 
    .5/154والصهيونية ، 

 .11، لتلمود اترخيه وتعاليمه  ا : انظر ؛47وتسلسله وآدابه "، التلمود "أصله  ( 2) 
كمنا ورد يف السننة   نبيناااألنيب منن وهو -- موسى بعد موت ب  إسرائيل ان قائدك يوشع بن نون : ( 3) 

 .272/ 8انظر : دائرة املعرف الكتابية ،  . العهد القدمي يفسفر  ، وينس  إليه النبوية
 .13/328التلمود البابل  ، مركز دراسات الشرق األوسط ،نزيفني ، آبوت ، (   4) 
؛ التلمنننود كتننناب اليهنننود 48وتسلسنننله وآدابنننه "، ؛  التلمنننود "أصنننله 11ل إىل التلمنننود ، انظنننر : مننندخ( 5) 

 . 25/ 1املقدا ، 
التلمود " عر  شامل للتلمنود وتعناليم احلاخناميني حنو  األخنالق ، اْلداب ، الندين ،التقاليند ، انظر :  ( 6) 

 .29/  1؛التلمود كتاب اليهود املقدا ،26القضاا "،
   .13وتسلسله وآدابه "،  رجع الساب  ؛التلمود "أصله انظر امل ( 7) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
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ينس  حترير املشنا الي كانت يف أصلها  رواايت شفاهية  اىل الرايب  يهودا 
ال ي ةع ورت   -سيشيت احلديث عن دورهم يف نششة التلمود-هناس  من فرقة التاَّنمي 
 .(1)مباحث  وفصو   املشنا

/ مفردها اتَّن  Tannaimاتَّنمي "التنائيم "ابسم  حاخامات املشنايعرف 
Tanna تعاليم يف املشناه تنس  إىل عدة وهناك املعلمني " ،  ومعىن "اتَّنمي " ،/ תנא

 .(2)اسم اتَّن معني
 . (3)تشثرة ابْلرامية ه  العهية امللغة املشنا: 

 
ويف اْلرامية وكمل  ، ابلعهية : أمتل  גמרمن الفعل كامار  גמראاجلمارا -اثنيا 

 .(4)درا
يتناو  املشنا ابلبهبث فهو  مبثابة الشرح أو االكما  ، من التلمود وه ا القسم
 والدراسة والتهبليل 

مدى ثالثة قرون جرى على املشنا حتليل ونقاش يف يرى اليهود أنه على   
 . (5)فلسطني واببل ويُعرف ه ا التهبليل ابسم اجلمارا

                                 
  .29/  1التلمود كتاب اليهود املقدا ، ؛ 54-53انظر : مدخل إىل التلمود ، ( 1) 
التلمود " عر  شامل للتلمنود وتعناليم احلاخناميني حنو  األخنالق ، اْلداب ، الندين ،التقاليند ،  انظر : ( 2) 

؛ سنننيشيت احلنننديث عنننن التننناَّنمي  يف نشنننشة 28/  1ليهنننود املقننندا ،، التلمنننود كتننناب ا27  القضننناا "،
 التلمود من البهبث .

التلمنود " عنر  شنامل للتلمنود وتعناليم احلاخناميني حنو  األخننالق ،  ؛57انظنر : مندخل إىل التلمنود ،  ( 3) 
  .19؛التلمود اترخيه وتعاليمه ، 27، اْلداب ، الدين ،التقاليد ، القضاا "،

 .29/  1التلمود كتاب اليهود املقدا ،انظر :  ( 4) 
 .59انظر : مدخل إىل التلمود ،  ( 5) 



 

 
3494 

 ات خاماجلمارا على شكل سجا  جديل بني اثنني من احلاو عادة ما تطرح 
منُتناقضني يف الرأي ، ُيصطلح على تسميتهما بن مناشكان )أي السائل( وتنارتسان )أي 

 . (1)املُجي (. وه ه السجاالت تشكل الكتل البنائية للجمارا
 ومفسنرون"   مبعىن "تراةنة Amoraimوحاخامات اجلمارا عرفوا ابسم أمورامي 

 .(2) אמורא Amoraمفردها أمورا 
رامي بشننننكل عننننام تركننننز علننننى إيضنننناح مواقننننف وكلمننننات ورؤى حتلننننيالت األمننننو و 

 . (3)التاَّنمي
النسخة املكتوبة من  أصبح: و  ا كون كال  من املشنا و اجلمارا التلمود و

 الشريعة اليهودية الي كانت تتناقل شفواي.
مباحث  التلمود حس  التقليد اليهودي ةع يهودا هناس   أقوا   من 

ها يف ستة مباحث "سدرامي " "األوامر " كل منها حيتوي على سابقوه و عاصروه   وضمن
قسم ،ومسى كل قسم مسيخت أي نسخة أوحبث ،  12إىل  7بني  أقسام خمتلفة ما

وكلمة مسيخت من الفعل العهي "ماسيخا " ال ي يفيد معىن "حاك حييك " ، وكل 
 . (4)، والفصو  إىل فقراتتسمى براقيمفصو  مسيخت إىل 
م  70بعنند تنندم  اهليكننل  الثنناين عننام سننب  تنندوين املشنننا : أنننه مننا كتنن  عننن  

أخنن ت تقالينند وتفاسنن  خمتلفننة تنتشننر بننني الننناا، فبننادرت الزعامننة الدينيننة إىل تصنننيف 
عنننن مؤلاننف قنننام بتهبرينننره وتنظيمنننه فيمنننا بعننند التفاسنن  وحتريرهنننا. وأسنننفرت هننن ه املبننادرة 

                                 
 .30/  1التلمود كتاب اليهود املقدا ، انظر : ( 1) 
التلمننود "أصننله  وتسلسننله  ؛1/28؛ التلمننود كتنناب اليهننود املقنندا ، 57منندخل إىل التلمننود ،  انظننر : ( 2) 

 .102، وآدابه "
 .28/  1اليهود املقدا ،التلمود كتاب  انظر : ( 3) 
التلمننننود "تعنننناليم  ؛54-53؛ املنننندخل إىل التلمننننود ، 86التلمننننود "أصننننله  وتسلسننننله وآدابننننه "انظننننر :  ( 4) 

التلمنننود " عنننر  شنننامل  1/29؛ التلمنننود كتننناب اليهنننود املقننندا ، 28-27احلاخنننامني السنننرية " ،
 .27اليد ، القضاا "،للتلمود وتعاليم احلاخاميني حو  األخالق ، اْلداب ، الدين ،التق
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ال ين ترد تعناليمهم يف املشننا  اخاماتواحل احلاخام يهودا هناس  يف القرن الثاين للميالد،
من  تدم   "تنائيم". واستمر عصر التنائيم، ال ي مت خالله ةع مواد املشنا ابسميُعرفون 

 .(1)اهليكل  الثاين حق بداية القرن الثالث للميالد 
هنناك نوعنان منن اجلمنارا: األورشنليمية الني كتبنت يف أر  أما اجلمارا "الشرح "

ابلعهية  التلمود البابل : يوجد تلمودان، وابلتايل والبابلية الي كتبت يف اببل ،  فلسطني 
"واألوىل هننا تلمننود هايروشننامل   "ابلعهيننة  التلمننود األورشننليم و  "هننا تلمننود هننا اببفلننى"

؛ ألن هننن ا التلمنننود د تنننتم كتابتنننه أصنننال يف أورشنننليم و األرجنننح ان   تسنننميته ابلفلسنننطي 
 .(2)ة مدن فلسطينية كتابته  ت يف عد

ةننننارا أورشننننليم " فلسننننطني" هننننو سننننجلل للمناقشننننات النننني أجراهننننا حاخامننننات 
 .(3)م 400فلسطني ويرجع اتريخ ةعه إىل عام 

د رمنع منن قبنل شنخص  وةارا اببنل هنو سنجلل مماثنل للمناقشنات حنو  تعناليم
 .(4)واحد وال زمن بل من عدة اشخا  

 . (5)يف أي من التلمودين جلمارا "د تكتمل  " اومما جيدر ذكره أنه 
 . (6)ابْلراميةمكتوبة كال من اجلمارا البابلية والفلسطينية : لغة اجلمارا 

 

                                 
   .102-100وتسلسله وآدابه "، انظر : التلمود "أصله  ( 1) 
التلمود " عر  شامل للتلمنود وتعناليم احلاخناميني حنو  األخنالق ، اْلداب ، الندين ،التقاليند ،  انظر :(  2) 

 .32-31/ 1التلمود املقدا  ؛ التلمود كتاب76؛ املدخل إىل التلمود ، 36القضاا "،
؛دائننرة املعننارف 24؛فضنح التلمننود " تعناليم احلاخننامني السنرية " ؛ 21انظنر : التلمننود اترخينه وتعاليمننه ،  ( 3) 

 .2/399الكتابية ، 
 .2/399؛دائرة املعارف الكتابية ، 24انظر : فضح التلمود " تعاليم احلاخامني السرية " ،  ( 4) 
لتلمننود " عننر  شننامل للتلمننود وتعنناليم احلاخنناميني ا ؛89التلمننود "أصننله  وتسلسننله وآدابننه "،  انظننر : ( 5) 

 .37حو  األخالق ، اْلداب ، الدين ،التقاليد ، القضاا "،
 انظر : املرجع الساب  . ( 6) 
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 الفروق بني التلمود البابل  و األورشليم  :
استمر العمل يف البابل  فمجة  زمنية أطو  من األورشليم  ،فكما ي كر فن ن  -1

سننة منن حتلينل املشنناة ،بينمنا اجلمنارا 200ايل اجلمارا يف تلمود أورشليم ه  خالصة حو 
 .(1)سنة من التهبليل يف املدراا البابيلة300يف تلمود اببل ه  خالصة 

ذلنك  مت رميع التلمود البابل  بطريقة أكثر دقة و التزاما من األروشنليم ؛ -2
 .(2) تلمود فلسطني ةُِع على عجل، ويف ظروف اضطهاد الرومان لليهودأن 

التلموداين عن بعضنمها أيضنا  بطريقنة التعبن   ابللغنة  ، فهمنا  نثالن خيتلف -3
هلجتننننني عننننامتني مننننن اللغننننة اْلراميننننة . " اجلمننننارا " الفلسننننطينية مكتوبننننة ابللغننننة اْلراميننننة 

 .(3) ةاْلرامية الشرقي و اجلمارا البابلية ابللغة الغربية ،
دا وتفسنن اته، كميننة أكننه مننن مننواعظ الكتنناب املقنن لتلمننود البننابل حيننوى ا-3

ابلنن  فهننو  أمننا التلمننود األورشننليم  ف نننه خيتلننف يف مبننناه،ومننن األسننهل مواكبننة مناقشنناته 
 . (4)يف األمور القانونيةمناقشاته مجكز تحياَّن ، و وغامضا ا اإلجياز، وقد يكون ُملغزا  

انعكننس ذلننك علننى التلمننود ممننا اجلمننارا البابليننة أكثننر مشننوال وتوسننعا  تعنند  -4
 .(5)وهو الكتاب القياس  عند اليهود،  تداوال شصبح أكثر شهرة وفالبابل   

                                 
التلمنننود "أصنننله   ؛33-32/ 1التلمنننود كتننناب اليهنننود املقننندا ،  ؛77انظنننر : املننندخل إىل التلمنننود ، (   1) 

 36وتسلسله وآدابه "،
، التلمنود اترخينه وتعاليمنه ، 36التلمنود "أصنله  وتسلسنله وآدابنه "، ؛ 77دخل إىل التلمود ، انظر : امل(  2) 

38. 
التلمود " عر  شامل للتلمنود وتعناليم احلاخناميني حنو  األخنالق ، اْلداب ، الندين ،التقاليند ،  انظر :(  3) 

  33/ 1التلمود كتاب اليهود املقدا ، ؛ 37القضاا "،
   . 78، خل إىل التلموداملدانظر :  ( 4) 
دائنرة املعنارف  ؛31/ 1اليهنود املقندا ،  ؛ التلمنود كتناب48الكنز املرصود يف قواعد التلمود ،  انظر :( 5) 

 .2/399الكتابية ، 
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يتناو  التلمود األورشنليم  مواضنيع جيهلهنا  تلمنود اببنل والسنيما القنوانني  -5
 .(1) املتعلقة بفلسطني وزراعتها 

املوقنننف منننن النننوثنيني يف التلمنننود البنننابل  أكثنننر تسننناحما بينمنننا  يف التلمنننود -7
 .(2)فيهبرم بيع أي سلع للوثنيني الفلسطي  أكثر صرامة 

 تندرج موضوعات التلمود حتت عنصرين مها :
الننن ي يهنننتم أبحكنننام الفنننرائض " أو هلخننناه" هاالخنننا األو  :العنصنننر الشنننرع   

 والتشريعات ومعظم املشنا تندرج ضمن  التشريع اهللخاه .
" الننننن ي يهنننننتم ابجلانننننن   هاجننننناداه الثننننناين :والعنصنننننر القصصننننن  األسنننننطوري "

 ..(3)ن ه ا النوعتندرج ضم جلماراومعظم ا   القصص
 نششة التلمود 

إذا كانت نسبة حترير املشناة يف مباحثها الستة إىل الرايب يهودا هناس  امللق  
كما سب  قبل ذلك   - اليهوديحبس  التقليد -  تهالكن بدايابألم  أو القديس  

 االشارة إليه.
–اننننن  التننننوراة الشننننفاهية لتننننوراة املكتوبننننة إىل جا--تلقنننن  موسننننى فقنننند 

، وهنؤالا  القضناة  إىل يوشنع ، الن ي سنلمها بندوره للقندمااوسنلمها يف سيناا  -التلمود
 . (4) وهؤالا سلموها الكنيست الكب  ومنهم إىل التنائيمسلموهم بدورهم إىل األنبياا 

                                 
   .77انظر : املرجع الساب  ،  ( 1) 
   .33/ 1التلمود كتاب اليهود املقدا ،  انظر : ( 2) 
ل للتلمنود وتعناليم احلاخناميني حنو  األخنالق ، اْلداب ، الندين ،التقاليند ، التلمود " عر  شام انظر :(  3) 

  .37/  1التلمود كتاب اليهود املقدا ، ؛39-38القضاا "،
(  التلمود " عر  شامل للتلمود وتعاليم احلاخاميني حو  األخالق ، اْلداب ، الدين ،التقاليد ، القضناا  4) 

"،18  
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الشريعة من سيناا، فششرحها  --يف رواية التلمود :)لقد استلم موسى
يوشع إىل الكبار  ومن الكبار إىل األنبياا  مث ألزمها األنبياا إىل رجا  يوشع  مث من 

 . "التاَّنمي ".مث إىل التنائيم (1)الكنيس (
فهؤالا املستلمون يف النص فرق وتتشلف كل فرقة من تلك من اثىن عشرة جيل 

  (2)  -كما يزعمون!-،  وقد استلم كل جيل منهم من اجليل ال ي تقدمه بال انقطاع
 ه ه الفرق ه  :و 

 الفرقة األو  الكبار "القضاة  
 .( 3)سرائيل بعد يوشع بن نونإهم ال ين حكموا بىن   

 الفرقة الثانية فرقة األنبياا
مرات  : منها وهم على  --من بعد موسى  ب  إسرائيلمن نبياا )هم األ

وبعدمها مرتبة ، أي الرائ  "روئية " أي البص  وه  االعظم ويتلوها مرتبة "حوزيه"مرتبة 
وه ا اللق  األخ  جامع ، أي نط  الشفتني  "ني  سفااتمي  "املشخوذة من لفظة  "نيب "

نبواهتم  علىومعناه القوا  او املقوا  وكان ألكثر هؤالا األنبياا أسفار مدونة حتتوي 
 عهد القدمي ال أسفار  منها يف تما أثبوأعماهلم إال أن أغلبها فقد فقدت انبياا سوى 

 .  (4) (الي بني  أيدينا اليوم 
 الفرقة الثالثة الكنيست الكب  

الكنيست ابلعهية: جممع  وهو  هيئة  مكونة من احلاخامات ، ومازا  املصطلح 
يستخدم ولكن  للداللة على الهملان اإلسرائيل  /يعود أتسيس الكنيست إىل زمن السيب 

اخامنات ، وحسن   التقليند اليهنودي البابل  ، ويف زمنن الكنيسنت شنكلت هيئنة منن احل

                                 
 .13/328ركز دراسات الشرق األوسط ، نزيفني ، آبوت ، التلمود البابل  ، م(   1) 
 .24املدخل إىل التلمود ،  ،51وتسلسله وآدابه " انظر : التلمود "أصله  ( 2) 
 . 52( انظر : التلمود "أصله  وتسلسله وآدابه "، 3) 
 .59انظر : املرجع الساب  ،  ( 4) 
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يعنننننود الفضنننننل إىل  عنننننزرا الكننننناهن أو الكاتننننن   يف أتسنننننيس الكننننننيس الكبننننن  ] كننننننيس 
هاجيدوال [، كما يعود إليه الفضل يف تدوين التوراة "أسفار موسى" وما قام به عزرا يعته  

ومنة التفسن  الب ار ال ي قام به احلاخامات التلموديني  إهنا ال تع  شيئا  آخر سنوى منظ
 .(1)املستعملة على مدى األدب احلاخام 

 الفرقة الرابعة التننائيم "التاَّنمي "
اجمللس -هدرين " نتنظيم آخر عرف ابسم " س الكنيست الكب   خلف 

اختص ه ا التنظيم إبدارة شؤون اجلماعة اليهودية يف  -األعلى لدى قدماا اليهود 
 منطقة يهودا .

أن ه ا اجمللس كان مؤلفا  من ةسة أزواج من  يؤكد التقليد اليهوديو 
، وهنا  تبدأ مرحلة التنائيم "التاَّنمي  (2)احلاخامات تعاقبوا عليه كان آخرهم هلِليل ومشاي 

" ، مع مدرسي "هليل "  و "مشاي" ،  وَتتلف هاتني املدرستني  فيما بينها اختالفا 
مدرسة هلِليل ط ا الف بينهما ان ، ومن أبرز  نقا (3)شديدا يف القوانني واألحكام  

يسرد  ، و بشكل دقي  وصارم  تفسره تفسر القانون بتوسع  بينما  مدرسة شاماي 

                                 
اخناميني حنو  األخنالق ، اْلداب ، الندين ،التقاليند ، انظر : التلمود " عر  شامل للتلمود وتعاليم احل ( 1) 

 .19-17القضاا" ، 
أبحكامنه  هلينل  يف القنرن األو  قبنل املنيالدي اشنتهر امنن أشنهر احلاخامنات اليهنود عاشن : ومشاي هليل ( 2) 

ب  ، املتشنددة .انظنر : املرجنع السنااشنتهر أبحكامنه الدينينة  بينمنا مشناى  الدينية  املبنية علنى املروننة 
233 ،422. 

التلمننود " عننر  شننامل للتلمننود وتعنناليم احلاخنناميني حننو  ، التلمننود ، 37، املنندخل إىل التلمننودانظننر : ( 3) 
  .23األخالق ، اْلداب ، الدين ،التقاليد ، القضاا "،
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تعليم ،  وقد أصبح فيما بعد  (1) االتلمود أكثر من ثالَثائة نقطة جد  وخالف فيما بينه
 .(2)هليل هو الغال 
ن  وفاة هليل طويلة ممنية ز  لفمجة  يم " ئظل احلاخامات حيملون اسم" التنااوقد 

، وبرز فيهم عدة  على يد يهودا هناسىانتهت بتدوين " املشنا " 200سنة  ، حق
 .(3)حاخامات 

تندوين لنقاشنات حاخامنات اليهنود نتناج يعتنه ذلك أن التلمود اهلدف من ذكر 
يتضنمن  قصنص منن النمجاث اليهنوديالاألعنراف، و  و األخنالق،و حو  الشريعة اليهودية، 

التلمنودي الكثن  منن القصنص الني تفسنر األسناط  التوراتينة والشنريعة منن خنال   النص
 .(4)الرمز واملثل

 مكانة التلمود عند اليهود وموقف الفرق اليهودية منه
 يف منزلة أمسى من التوراة. الي شكلت التلمود  ةالرواايت الشفهي اليهود يضع

ن يكرسون أنفسهم لقرااة )أولئك ال يفقد جاا يف كراسة "اب ا ميتسيا" :
الكتاب املقدا )التوراة( يؤدون فضيلة ال ري  فيها لكنها ليست كب ة، وأولئك ال ين 
يدرسون املشنا يؤدون فضيلة سوف ينالون املكافشة عليها، لكن أولئك ال ين َيخ ون 

 (5 على عاتقهم دراسة اجلمارة يؤدون فضيلة سامية جدا(

                                 
 التلمننود " عننر  شننامل للتلمننود وتعنناليم احلاخنناميني حننو  األخننالق ، اْلداب ، ؛23 انظننر :التلمننود ، ( 1) 

 23الدين ،التقاليد ، القضاا "،
  .40-39؛ املدخل إىل التلمود، انظر : املرجع الساب   ( 2) 
" عر  شامل للتلمنود وتعناليم احلاخناميني حنو  األخنالق ، اْلداب ، الندين ،التقاليند ، انظر : التلمود  ( 3) 

   . 22، القضاا "
 .    23لمود "أصله  وتسلسله وآدابه "،الت ؛25/ 1انظر : التلمود كتاب اليهود املقدا ، ( 4) 
 .41احلاخامني السرية "، نقال من فضح  التلمود " تعاليم (  5) 
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ملسنتهبيل للعناد أن يوجند منن دون الكتناب مقندا ايضا :)من ا وجاا يف التلمود
 (1)ومشنا وشاا (

ليهوديننة ، وا(2) الفريسننيونومننن فننرق اليهننود النني تننرى منزلننة عظيمننة للتلمننود: 
 .األرثوذكسية احلديثة 
 (4)القراؤون و  (3)لصدوقيون ا :منزلة اليهود الي ال ترى للتلمود أما الفرق

بعدم أمهية دراسة  (5)د َّندت احلركة احلسيديةون ، وقاليهود اإلصالحيو  السامريونو 
 .-التلمود والتوراة –التلمود  والتوراة  ، وخاصة على الطريقة احلاخامية ود تلغهما 

 طباعة التلمود 

                                 
   .188-20/187التلمود البابل  ، مركز دراسات الشرق األوسط ، سوفرمي ، (  1) 
( الننننني تعننننن  املنفصنننننلون PERUSHIMلفريسنننننيون : اسنننننم هننننن ه الفرقنننننة منننننن الكلمنننننة العهينننننة ) ا ( 2) 

 ملفصولون من غ هم . وا
ورمنع املصنادر علننى أن أحبنار فرقننة الفريسنيني اليهودينة هننم الن ين وضننعوا التلمنود، وفرقنة الفريسننيني منن أهننم 

انظر : الفرق الدينية اليهودينة يف املوسنوعة العهينة خطرها وأكثرها عددا  يف اترخيهم ، وحاضره. أفرق اليهود و 
   .33،؛التلمود اترخيه وتعاليمه 81-89، 
( الصنندوقيون فرقننة دينيننة يهوديننة عاصننرت الفريسننيني، بننل رمبننا كانننت أقنندم منهننا، ولكنهننا د تسنناير تطننور  3) 

الفكر الدي  اليهودي حق النهاية فانطفشت مع الزمن . ويزعمون أهنم ينتسبون إىل )صدوق( الكاهن 
ابلتلمننننننننود  يؤمنننننننننون ال . وهننننننننم يؤمنننننننننون بقدسننننننننية العهنننننننند القنننننننندمي و --األعظننننننننم لننننننننداوود 

   .انظر :املراجع السابقة. وحنوه
الثننننامن  -( القننننراؤون : امسهننننم مننننن الفعننننل قننننرأ ، ظهننننروا أبر  اببننننل يف منتصننننف القننننرن الثنننناين للهجننننرة  4) 

أسس ه ه الفرقة عنان بن داوود أايم ا ليفة العباس  أيب جعفر املنصور، واملفهوم ا نوري  -امليالدي
.انظننر : الفننرق الدينيننة اليهوديننة يف  شننفاهية فرفضننت سننيطرة التلمننودللقننراؤين  هننو رفننض الشننريعة ال

  .1/41؛ التلمود كتاب اليهود املقدا ،106-94املوسوعة العهية ، 
م يف العصر احلديث للداللة دتق  ، يستخمبعىن من الكلمة العهية )حسيد(؛ مصطلح مشت   احلسيدية :(  5) 

املننيالدي  علنننى ينند بعنننل  يف القنننرن السننابع عشنننرالننني نشننشت  علننى احلركنننة الدينيننة الصنننوفية احللوليننة
 .169انظر : موسوعة املفاهيم واملصطلهبات الصهيونية "رؤية نقدية "  ،.شيم 
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  (1)املنيالدي  تعود أقدم املخطوطات القائمة اليوم من التلمنود إىل القنرن التاسنع
م( الي أصدرها دانيا  1523-م1520ام )أو  طبعة كاملة للتلمود البابل  ع ، وتعته
، ويعننود إليننه الفضننل ابلنشننر املعينناري لطبعننات التلمننود  ؛ فقنند  (3)يف البندقيننة (2)بننومهج

ابتكننرت دار نشننره شننكال  هيكليننا  للتلمننود ظننل قائمننا حننق اْلن دون أن يطننرأ عليننه أي 
 .4) يسيةتغي ، مبا يف ذلك ترتي  الصفهبات والنموذج الطباع  للتفاس  الرئ

م طبعننننة َّنلننننت  تننننرخيص  مننننن السننننلطات 1886-1880 (5)طبعننننة فيلنننننا -
 .(6)الروسية ،  وأصبهبت طبعة قياسية

 .م" د تشوه كث  ا رغم خضوعها للرقابة1648-1644طبعة أمسمجدام " -
م 1912املنشننورة يف فيلنننا سنننة  ROOMالطبعننة املعتمنندة هنن  طبعننة روم  -

 .(7)ط القرن الرابع عشرعن نسخة أعدت يف ميونيخ يف أواس

                                 
مقالننننننننننة بعنننننننننننوان "النصننننننننننو  اليهوديننننننننننة املقدسننننننننننة " انظننننننننننر: موقننننننننننع وزارة  ا ارجيننننننننننة االسننننننننننرائيلية (  1) 

http://www.altawasul.com/mfaar/informationaboutisrael/thej

ewishreligion/thejewishholyscriptures/pages/jewish%20sacre

d%20texts.aspx   هن.1438/  4/ 6اتريخ التصفح 
: مطبعننن  غنن  يهنننودي منننن أصنننل بلجيكنن  .انظنننر : املننندخل إىل التلمنننود ، -"بنننومب   "-( دانيننا  بنننومهج 2) 

105. 
وه  عاصمة إقليم فينيتو وعاصمة مقاطعة فينيسيا. تعد مديننة البندقينة ،  مدينة مشا  إيطاليا  البندقية :(  3) 

 .409/ 1:املوسوعة العربية امليسرة ، انظر  أكه مدينة ابإلقليم من حيث عدد السكان و املساحة.
التلمود " عر  شامل للتلمنود وتعناليم احلاخناميني حنو  األخنالق ، اْلداب ، الندين ،التقاليند ،  انظر :(  4) 

 .37القضاا "،
م بعند سنقوط  1991الني اسنتقلت عنام ( هن  عاصنمة ليتوانينا Vilniusيلنيوا )ابللتوانينة : ف فيلنا "(  5) 

 ه.1438/ 10/8ويكينبيداي. اتريخ التصفح   فيي .انظر :االحتاد السو 
   .  1/38التلمود كتاب اليهود املقدا ،  ؛107انظر : املدخل إىل التلمود ، (  6) 
 .27انظر : التلمود اترخيه وتعاليمه ، (  7) 

http://www.altawasul.com/mfaar/informationaboutisrael/thejewishreligion/thejewishholyscriptures/pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://www.altawasul.com/mfaar/informationaboutisrael/thejewishreligion/thejewishholyscriptures/pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://www.altawasul.com/mfaar/informationaboutisrael/thejewishreligion/thejewishholyscriptures/pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://www.altawasul.com/mfaar/informationaboutisrael/thejewishreligion/thejewishholyscriptures/pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
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- 1523بنننننني عنننننام   "الفلسنننننطي بينمنننننا أو  طبعنننننة للتلمنننننود األورشنننننليم  "
" بطباعة التلمود الفلسنطي  دون تفسن  أو حاشنية ، ذاته دانيا  بومهج ابشراف1524

 .(2)، مث توالت بعد ذلك طبعاته(1)وعلى عمودين ، وعلى وجه  الورقة 
 احراق التلمود

وللمسيهبية فقمت عندة  –-نصو  مضادة للمسيح احتوى التلمود على
 ، حينننث وجنننهم1240عنننام محننالت يف الغنننرب ضنننده والننندعوة إىل إحراقنننه مننن ذلنننك يف 

اهتامنننات صنننرحية ضننند التلمنننود، ينننتهم (3) م(1241 -م1145) البننااب "جوجينننوري التاسنننع 
ص ، مث شنكال البنااب جلننة لفهبن واملسنيهبية- -والطعنن يف املسنيح اليهود فيهنا ابلكفنر

  .(4) االهتام، فشقراته، وأمرت إبحراق التلمود
 (5) م(1521 – 1475)وقد ادين التلمود فمجات حق اذن البااب ليون العاشر

م اشمجط ان حت ف منه  1564م بنشر التلمود طبعة البندقية  ، ويف عام 1520عام 
يف س  طبعة "مطهرة" كل الفقرات املهينة للنصرانية ، فنشرت طبعة ابز  بسويسرا 

                                 
" عنر  شنامل  التلمنود ؛ 1/38؛ التلمنود كتناب اليهنود املقندا ،  110انظر : املدخل إىل التلمنود ؛ (  1) 

 .37للتلمود وتعاليم احلاخاميني حو  األخالق ، اْلداب ، الدين ،التقاليد ، القضاا "،
   .24( انظر : التلمود اترخيه وتعاليمه ،  2) 
م(:من أهنم اجنازاتنه  قيامنه بنشنر أو  جمموعنة مكتملنة وموثقنة منن 1241 -م1145جوجيوري التاسع ) ( 3) 

م. وكاننننت هننن ه اجملموعنننة هننن  القنننانون األساسننن  للكنيسنننة الرومانينننة 1234املراسنننيم البابوينننة عنننام 
/ 10/8ويكيننبيداي. اترينخ التصنفح   . انظنر :م1917الكاثوليكية، حق مت إصدار قنانون مننقح عنام 

 ه. 1438
   .112انظر : املدخل إىل التلمود ، (  4) 
ويف عصنننره كاننننت ضنننة يف رومنننا، النهعصنننر م(. كنننان البنننااب خنننال  1521 – 1475) لينننون العاشنننر : (  5) 

 .2/1602املوسوعة العربية امليسرة ،  انظر :بداايت اإلصالح الهوتستاني. 
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م، بعد ح ف رسالة "عابوده زاره" كاملة، وفقرات أخرى اعتهت 1578-1581
 (1) عدائية للمسيهبية، كما عدلت عبارات كث ة.

ن هن ه النسنخة "املطهنرة" هن  الني ظهنر إ ": ) وتقنو  "دائنرة املعنارف اليهودينة
ي علننى علننى أساسننها معظننم الطبعننات اجلدينندة للتلمننود، أي أن النسننخ احلديثننة ال حتتننو 

 (2).(  التعاليم اجلهنمية الي احتوهتا طبعة البندقية الي أمر الفاتيكان إبحراقها
أحنند أهننم األسننباب النني أدت إىل اَتنناذ هنن ه اإلجننرااات العنيفننة هنن  ويعتننه )

املناظرات الي كانت تقام بني املسيهبيني واليهود، وكان جي  على احلاخامات أن يدافعوا 
هنننو  (3)ود، وكنننان الننن ي يننندفع املسنننيهبيني إىل إقامنننة هننن ه املنننناظراتوينننهروا تعننناليم التلمننن

ارتداد أحد اليهود عن دينه من وقت إىل آخر، وقبوله املسيهبية واعمجافه بتعاليم التلمنود 
 (4) .(اهلدامة املعادية للمسيهبية وغ  اليهود

هيئة منن كبنار معلمن  اليهنود يف جملنس السننودا اليهنودي  اَت تهابلقرار ال ي 
م ال يطبع أي ش ا يضاي  املسيهبني  وابلتايل يؤدي إىل 1631املنعقد يف بولندا يف عام 

 .(5)اليهود داضطها
 تفاس  التلمود ومالحقه 

مما ينبغ  التنويه إليه أيضا  أن التلمود ال يقتصر على املشنا و اجلمارا فقنط، بنل 
 . (6)حيتوي أيضا  على تفاس  ومالح  و كراسات

                                 
 .47-46، التلمود اترخيه وتعاليمه  ؛ 113، املدخل إىل التلمود انظر : (  1) 
 .47نقال عن التلمود اترخيه وتعاليمه ،(  2) 
 .44ه  وتعاليمه ، انظر يف أشهر املناظرات  :التلمود اترخي(  3) 
 .113انظر : املدخل إىل التلمود ،(  4) 
 . 44تعاليم احلاخامني السرية " ، انظر : فضح التلمود "(  5) 
؛ فضننننح التلمننننود "تعنننناليم  32-23/ 1انظننننر :التلمننننود البننننابل  ، مركننننز دراسننننات الشننننرق األوسننننط ، (  6) 

  38احلاخامني السرية  " ،
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ومدرسنننة  (1)متقابلتنننان لتفسننن  التلمنننود مهنننا :مدرسنننة السنننفارد هنننناك مدرسنننتان
 .(3()2)األشكناز 

مننن (4)م(1105-1040ومننن أهننم تلننك التفاسنن   : تفسنن  احلاخننام راشنن ) 
 االشكناز.

للتلمننننود البننننابل  ابإلجينننناز واالختصننننار  -املنننندون ابللغننننة العهيننننة- يننننز تفسنننن ه 
لتفس ه ، ويعته تفس  راشن   املعنمجف الشديد، وقام أحفاده من بعده بعمل اإلضافات 

.تن كر" دائننرة املعننارف اليهوديننة (5)بنه عامليننا لشننرح التلمننود واملطبنوع معننه مننع االضننافات 
" "ال يعننندو أن Rashiن التلمنننود بننندون شنننروحه العديننندة "كشنننرح احلاخنننام راشننن  ":)إ

 .(6)(يكون كتااب  مغلق ا بقفل"!!
حيتنوى أو اإلضنافات  مبعنىن التكملنة : " " التوسنيفتامالح  من أمههنا دوللتلمو  

منواد إضنافية ، و أسنلو ا منوزع أكثنر مننه يف كتناب يهنودا مرتبنة و على ةلة منن القنوانني 

                                 
عنندة فننروق مننن حيننث اللغننة  بننني االشننكناز وبينننهم و  وحننو  البهبننر املتوسننط ، السننفارد :يهننود اسننبانيا(  1) 

 213. انظر : موسوعة املفاهيم واملصطلهبات الصهيونية " رؤية نقدية "، والطقوا وغ ها
االشكناز :يهود شرق أوراب "روسيا وبولندا " ،وبينهم وبني السفارد عدة فروق من حيث اللغة والطقنوا (  2) 

 .77-76ر : املرجع الساب  ، وغ ها .انظ
. ذكر املؤلنف البنداايت األوىل لتفسن  التلمنود .وقند اقتصنرت 101-92انظر : املدخل إىل التلمود ، (  3) 

 هنا على أهم التفاس  للتلمود واملطبوعة معه .
ت خمتلفنة يف راش  امسه : رابينو شلومو ايتزحاك  عاش يف القرن احلادي عشنر املنيالدي درا يف اكاد ينا ( 4) 

فرنسا وأملانيا له أعما  عدة من ضمنها بعض القصائد الدينية املستخدمة يف الصلوات الطقسية لدى 
 .94اليهود إىل اليوم. انظر : املدخل إىل التلمود ، 

 .35/ 1التلمود كتاب اليهود املقدا ،  انظر : املرجع الساب  ؛(  5) 
 .29، هالتلمود اترخيه وتعاليم(  6) 
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وهنو حبنث منن إعنداد  تالمين  النرايب يهنودا  بشكل منتظم وموازية من أوجه عده للمشنا ،
 .(1)مها :حيا وراف أوشااي 
 ترةة التلمود للعربية 

 والت لمجةة التلمود إىل العربية أذكر منها :قامت عدة حما
الصننادر يف  "األدب العننهي  "يف كتابننه  (2) ينن كر النندكتور جوزيننف  ابركلنن -1
 صناح  قرطبنة ابألنندلس(3)م (  976- 961) حلاكام الثناينا أنم 1901نيويورك عام 

ث املكسنو يف ا ب "اىل العربية فمجةه ومساه  التلمودبنقل  سى أمر احلاخام يوسف بن مو 
احلاخام قد البس ثنواب  دنيئنا عنندما مت الكشنف عنن سنجاايه   ألنه حس  تعب ؛ الكيس"

 .(4)العظيمة من خال  المجةة 
أمنننا عنننن مصننن  ترةنننة احلكنننم العربينننة فنننال تفيننندَّن مصنننادر التنننواريخ احلولينننة أو )

ود تؤخن   ،واملرجح على األغل  أهنا ابدت من  تلك العصور  ااملؤلفات الدينية أبي ش
 .      (5)(عنها كما يبدو نسخ أخرى

  مواي  . للدكتور مشعون "التلمود "أصله  وتسلسله وآدابه-2
قننام  النندكتور مشعننون وهننو اسننرائيل   بمجةننة جننزا  مننن التلمننود اجلننزا املسننمى 

 "ب قى آبوت " فصو  اْلابا توطئة لمجةة ابق  أجزاا التلمود.
ثة فصو  من ابب واحد من أبواب "املشناة )والكتاب عبارة عن ترةة لثال

يسمى ابب " اْلابا " ويقصد  م مشرعو بىن إسرائيل وقضاهتم ال ين وضعوا كتاب 
"املشنا"ن وهو ابب من أبواب املشناة ود يرد عليه "ةارا " وجاا يف اهلام  الداخل  من 

                                 
( انظر : التلمود " عر  شامل للتلمنود وتعناليم احلاخناميني حنو  األخنالق ، اْلداب ، الندين ،التقاليند ،  1) 

  . 59املدخل إىل التلمود ، ؛ 35القضاا "،
   د أقف له على ترةة حس  ما توفر لدى من مصادر.(  2) 
   د أقف له على ترةة حس  ما توفر لدى من مصادر.(  3) 
   .50التلمود اترخيه وتعاليمه ،  انظر :(  4) 
    .402/ 2التلمود كتاب اليهود املقدا ،  ( 5) 
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، وه  الي  الصفهبة شروح راش  عليها ويف اهلام  ا ارج  شروح  موسى بن ميمون
 .(1)يستعني  ا املمججم يف شرح المجةة(

م الطبعة العربية 2011المجةة عربية للتلمود البابل   حيث صدرت عام-3
 ن ابألردن  .دراسات الشرق االوسط يف عما ركزمللتلمود عن دار 

، والطهنننننننارات "قوداشنننننننيم" وحبسننننننن  املركنننننننز تتضنننننننمن المجةنننننننة "املقدسنننننننات 
، "نشننننيم"، والنسنننناا "موعينننند"، واالعينننناد "زيننننراعيم"روعننننات ، واحكننننام املز "طهننننوروت"

  نزيقني"."واالضرار 
 وه  ترةة مب و  فيها جهد  إال أهنا ال َتلو من مالحظات :

 د ت كر النسخ من التلمود الي مت االعتماد عليه.-1 
كثرة التكرار للفصو  يف اجمللد الواحد على سبيل املثا   :اجمللد الثالث -2
 لتاسع مكرر يف الفصل السادا ، والفصل العاشر مكرر  للفصل السابع.الفصل ا

 املادة العلمية غ  مستوفية -3
 .  ةكثرة األخطاا املطبعية واإلمالئي  -4

وقد سبقت ه ه المجةة ترةة جزئية للتلمود إىل اللغة العربية، اختصت ابملنت 
 فى عبد املعبود ، ومن تقدميفقط "املشنا" كانت يف ستة اجزاا، ترةة وتعلي  د: مصط

 .م2008: حممد خليفة حسن ، الناشر مكتبة الناف ة ، الطبعة األوىل عام  د
بدراسة ه ه المجةة وكان له عليها عدة  (2) وقد قام الدكتور عباا السوسوة

يف بداية كل قسم من االقسام الستة للمشنا جند  مالحظات، على سبيل املثا : ي كر )
، لعمل يف صفهبتني ونصفلحممد خليفة حسن  كتورد للتقدمي أوهلم  :أمرين يتكرران
عر  املمججم للمشنا لغة أبهنا من الفعل شاَّن =ثىن وكرر / ودرا مث واثنيهما...

                                 
   .41وتسلسله وآدابه "، التلمود "أصله  ( 1) 
جملة ،المجةة العربية األوىل ملنت التلمود عباا السوسوة استاذ اللسانيات جامعة تعز ابليمن مقاله بعنوان  ( 2) 

  . 97-57، ،رج  / مايو2013بكة العاملية السعودية العدد األوىل جممع اللغة العربية على الش
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ق م  5يف القرن  اصطالحا ومنزلتها عند اليهود وكيف نششن بعد فمجة السيب البابل 
 . (1) ....() عصر الكتبة =هسوفرمي( 

 كر يف املقدمة أي طبعات يد دكتور السوسوة المجةة  ابلتايل : )كما انتقد ال
 ي كر موقفه من االلفا  واجلمل الي د ...كما أنه ،وال بياَّنهتا عنها املشنا ه  املنقو 

يف لغته الشارحة واملفسرة يف املقدمات واهلوام   ..جاات بني قوسني وه  كثرة كاثرة
له يف اهلوام  ترجيهبات الراا على ال اراا د ي كر هلا يزيد يف الداللة شيئا ... حشو ال

مث تناو  الدكتور بعضا من   .(2) (مصدرا ...بعض اهلوام  يطو  ليتجاوز صفهبتني..
 األمور يف المجةة ابلتعلي  .

و ابلتايل  نفتقر إىل اْلن يف مكتبتنا العربية ترةة عربية للتلمود  كاملة عن 
 العهية .

 نقد التلمود 
اَتاذ اليهود أحبارهم  أراباب يشرعون هلم وإليهم  -عز وجل -هللا ر ذك

اب  مِلن ُدوِن اَّللِل وااْلماِسيحا ﴿ : بقوله يتهباكمون من دون هللا  اَتااُ وْا أاْحبااراُهْم وارُْهباانناُهْم أاْرابا
ْعُبُدوْا ِإلانه ا وااِحد ا الا إِ  ]التوبة :  لانها ِإالا ُهوا ُسْبهبااناُه عاماا ُيْشرُِكون﴾اْبنا ماْرمياا واماا ُأِمُروْا ِإالا لِينا

31] 
أما عن نقد التلمود وبيان بطالنه وإظهار زيفه فسوف أوجز احلديث عنه من 

 جانبني:
أو من --انقطاع السند :فال يرتفع التلمود بسند متصل إىل موسى -1

لتلمود ابعمجاف أهل الششن من جاا بعده من األنبياا  يف السلسلة اليهودية املزعومة ؛ فا
اتباعه )نتاج رسيد أفكار وأقوا  احلكماا العديدين ال ين عاشوا يف أزمنة خمتلفة 

اختالفا كب ا، وما من أحد كان يفكر يف زمانه بنص مدون بشكل هنائ  ف ن مالحظاهتم 

                                 
 .60املرجع الساب  ،   ( 1) 
    .61-60املرجع الساب  ،   ( 2) 
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املعلمني الي استنبطوها خال  دراسة املسائل املطروحة للنقاش وخال  تباد  اْلراا بني 
والتالمي  كانت تتولد من احلياة ذاهتا .....ال حيمل التلمود مالمح شخص معني أو 

 . (1) تواقيع كاتبيه املختلفني ...(
 توراهيف مقدمة كتابه " (2)الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمونوقد أكد ذلك  

ا دملقدا "يهو من  أايم معلمنا موسى حق حاخامنا ا)ابملشنا:معرفا  كت    حيث املشناه"
ن العقائد الي كانت تدرا م هاَّنس " د يتف  أحد من علماا اليهود" على أياة عقيدة

عالنية ابسم "القانون الشفه "، بل كان رئيس حمكمة كل جيل أو نبيه يضع م كرة عماا 
مسعه عن سلفه وموجهيه، لينقلها شفهيًّا إىل شعبه، وهك ا ألاف كل فرد من العلماا كتااب  

منه حس  درجة كفااته، إذا كان متمكن ا من القوانني الشفهية وما توصل  ليستفيدمماثال  
إليه السابقون من تفس  التوراة، والقرارات الي أعلنت يف خمتلف األجيا ، وقررهتا 

ا كمة العليا "السنهدرين"، وهك ا تقدام الزمن حق أتى حاخامنا املقداا ال ي ةع 
-ما يتعل  ابلسنة واألحكام والقرارات، وشرح القانون املروي عن موسى ألوا  مرة كل 

 .(3)( املشمور به يف كل جيل -معلمنا
التناقض: يعد ذلك من أظهر مظاهر نصو  التلمود التناقض فيمنا بينهنا ، -2

وقنند طننا  التننناقض تناقضننه أيضننا مننع  نصننو  التننوراة، لننيس هنن ا حكمنننا بننل صننرح بننه 
، يقنننننو  مؤلنننننف املننننندخل إىل التلمنننننود : ) أننننننه لكتننننناب ظننننناهري  البننننناحثون يف التلمنننننود

 (4)التناقض ( .

                                 
 .16املدخل إىل التلمود  ،    ( 1) 
يف مصر آخر األمر، واستقر لد يف قرطبة ببالد األندلس ، و ( م1204 – 1135 ) موسى بن ميمون  ( 2) 

داللة و  مشناه توراه : له من املؤلفات حق وفاته. عمل يف مصر نقيب ا للطائفة اليهودية،وهناك عاش 
 .40-39وغ مها . انظر : املوسوعة فالسفة ومتصوفة اليهود ،   احلائرين

 .13-12، التلمود اترخيه وتعاليمه نقال عن  ( 3) 
 .12املدخل إىل التلمود  ،    ( 4) 
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وي كر مؤلف  أيضا عن حمرر املشنا "يهودا هناس " :) يف مناسبات أخنرى كنان 
يسجل إضافات تتناقض مع قراراته ا اصة السابقة، كمنا أننه كنان حيندث أيضنا أن تبطنل 

 .(1)الصيغة اجلديدة بعض امليشنايوت السابقة ( 
مث االخنننتالف البنننني بنننني التلمنننودين البنننابل  واالورشنننليم  فيظهنننر ) التلمنننودان 

 .(2)اختالفات كب ة على الرغم من أن املشناه كان املرجع األو  كما للثاين ( 
 

                                 
  .56، املرجع الساب   ( 1) 
 . 77املرجع الساب  ، ( 2) 
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 املبحث الثالث
 هلا قيمة دينية بكت 

 املدراشأوال :
 املدراش لغة واصطالحا 

 لغة 
بدقنننة : فنننتا  ، و " درا" درشهي الفعنننل العنننمنننن  (מדרשمننندراش )ابلعهينننة 

 (1)استنتو ، علال "  أيضا هو يع  و حماص ، 
 اصطالحا 

حياو  التعم  يف بعنض آايتنه  -تناخ-منهنو يف تفس  العهند القدمي يعرف: )أبنه
وكلماتنننه، والتوسنننع يف َتنننريو النصنننو  واأللفنننا ، والتوسنننع يف اإلضنننافات والتعليقنننات، 

وهناك قواعد مدراشية للوصنو   ،الي قد تصل إىل سبعني أحياَّن   وصوال  إىل املعاين ا فية
 .(2) (إىل ه ه املعاين

 . (3)أي التفس  احلريف« بيشات»مقابل الن  املدراش  ُت كار 
يتكنون ،فنالتلمود  من الدراسات والشروحالتفس ي كث  َثرة ه ا املنهو ويعته 

يتميانز عنن هن ه الكتن  املدراشنية أبننه  املشنا من أحكام مدراشية، ولكنهاصة وخ  أساسا  
عبننارة عننن مناقشننات وشننروح تنندور حننو  نصننو  األحكننام الشننرعية النارننة مننن التفسنن  

 . (4) املدراش  حبيث ال يستند الشرح والتفس  إىل نصو  العهد القدمي استنادا  اتما  

                                 
عر  شامل للتلمود "التلمود ؛ 360انظر : موسوعة املفاهيم واملصطلهبات الصهيونية "رؤية نقدية " ، (  1) 

 .41  ، "األخالق . اْلداب . الدين . التقاليد . القضاا"وتعاليم احلاخاميني حو  
 .360،  " "رؤية نقدية ( موسوعة املفاهيم واملصطلهبات الصهيونية 2) 
 انظر : املرجع الساب  .(  3) 
التلمننننود عننننر  شننننامل للتلمننننود وتعنننناليم ؛ 143/ 5، موسننننوعة اليهننننود واليهوديننننة والصننننهيونية انظننننر :(  4) 

 .41-39احلاخاميني حو  "األخالق . اْلداب . الدين . التقاليد . القضاا" ،
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  نششة املدراش

تنواريخ قد نة شنشهنا يف هن ا تعنود إىل  ملندراشالتفاس  املعروفنة ابيُفمجا  أن مثل 
بعند العننودة منن اببنل بزعامنة فيمنا  ين كر منن  عصنر  ماششن كل فروع الشنريعة الشنفوية ،

للشنننريعة املكتوبنننة، وأخننن وا التفسننن ية  دراسنننة اليف  اعتننناد اليهنننود علنننى االجتمننناع  عنننزرا
ينننة يطبقوهننننا علنننى االحتياجنننات اليومينننة للجماعنننة اليهودينننة، واسنننتمروا يف ذلنننك حنننق بدا

 . (1)يف أماكن تعرف بيت هامدراش ظهور معلم  املشناه )تنائيم(
بيت هامدراش املكان ال ي يتم فيه تعلنيم املندراش ، ت كر املوسوعة اليهودية :)

حيث جيتمع الطالب لتعلم الشريعة ، وهو يعته مدرسة عليا عل  عكس بيت هاسيفر ، 
سننفار التننوراة وكننان يعتننه مدرسننة أسنننة جيتمعننون لننتعلم  13والد حتننت سننن النن ي كننان األ

 .(2) (وليةأ
املدراش يف عصر معلم  املشناه )تنائيم(،  -النصو  التفس ية -تازدهر مث  و

 . (3)لكن البدا يف تدوين كت  املدراش د حيدث إال بعد عدة قرون من إلقاا املواعظ
هنناك حننو أربنع  يف موسنوعته : ) (4) (2008-1938ي كر الدكتور املسن ي) 

 وعشرين جمموعة مدراشية  كن تقسيمها إىل عدة أقسام حس  املرحلة التارخيية: 
 (. 600ن  400ن الكت  املدراشية املبكرة )ومت ةعها يف الفمجة  1
 (. 1000ن  640ن كت  املرحلة الوسطى ) 2

                                 
 انظر : املراجع السابقة .(  1) 
 . 377لعقيدة اليهودية "كتاب الكمجوين" ،نقال  من  مدخل إىل ا(  2) 
التلمننننود عننننر  شننننامل للتلمننننود وتعنننناليم ؛ 143/ 5، موسننننوعة اليهننننود واليهوديننننة والصننننهيونية انظننننر :(  3) 

 .41-39احلاخاميني حو  "األخالق . اْلداب . الدين . التقاليد . القضاا" ،
مصنري إسنالم ، وهنو مؤلنف موسنوعة مفكر وعاد اجتمناع :( م2008-1938)عبد الوهاب املس ى (  4) 

انظنر سن ته يف   اليهود واليهودية والصهيونية أحد أكه األعمنا  املوسنوعية العربينة يف القنرن العشنرين.
 .يف الب ور واجل ور والثمركتابه رحلي الفكرية 
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 (. 1200ن  1000ن كت  املرحلة املتشخرة ) 3
إىل جاننن  مننواعظ مدراشننية  وهننناك خمتننارات مدراشننية مننن القننرن الثالننث عشننر،

 . (1) ( كن أن ترد يف جمموعات مدراشية خمتلفة أو يف اجلماره
 مباحث املدراش 

 تنقسم كت  املدراش إىل نوعني: )
املدراش التشريع  اهلناالخ  )مشننوي(، وهن  كتن  املندراش الني تتضنمن،  -1

  تعلي  على النصنو  وه -أساسا ، املبادئ اهلادية إىل أحكام الشرع الدي  )هاالخاه( 
 الشرعية، ومن أمهها: 

، "الوعنننناا"أو  "املكيننننا "أو  "املعيننننار"أ( املخيلتننننا، وهنننن ه كلمننننة آراميننننة تعنننن  
وتتضمن تسعة أبواب تُعاَلا فيهنا أحكنام شنرعية موجنودة يف ننص الكتناب املقنداا )سنفر 

قننرن ا ننامس ، وترجننع املخيلتننا إىل القننرن الرابننع أو ال12ا ننروج( وتبنندأ ابإلصننهباح رقننم 
 امليالدي. 

ب( خميلتنا احلاخننام مشعنون بننن يوحناي، وهنن  أيضنا  تنندور حنو  مننا جناا يف سننفر 
 ا روج من أحكام. 

، وهننو "تننوراة الكهنننة"، وُيسننماى أيضننا  "الكتنناب"أو  "الكتابننة"جننن( السننفرا، أي 
 تعلي  على سفر الالويني. 

اا  مننن إصننهباحه د( السننفري )ةننع سننفرا(، وهننو تعلينن  علننى سننفر العنندد، ابتنند
 ا امس، وعلى سفر التثنية بكامله. 

 هن( سفر زوات، وهو عن سفر العدد وحده. 
 وخيتلف املخيلتا والسفري، عن بقية الكت  املدراشية، يف املصطلح واملنهو. 

                                 
 .143/ 5( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  1) 
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منندراش معلمنن  املشننناه )تنننائيم( ، وهننو تعلينن  »وجينن  هنننا أن ننن كر مننا ُيسننماى 
ات مدراشنية متفرقنة ُوجندت ضنمن خمتنارات ُعثنر عليهنا على سفر التثنية ويتشلف من فقنر 

 . (1)"(املدراش األكه"أي " مدراش هاجاادو "يف اليمن وُتسماى 
وهننن  الننني كتبهنننا الشنننراح )أمنننورائيم( وتتكنننون منننن  :املننندراش اهلاغ نننادي اثنينننا :

على  دي أو الشرح القصص غااواتبعوا فيها األسلوب اهل املواعظ الي ألقوها يف املعابد،
 سبيل الوعظ.

)املننندراش الكبننن ( الننن ي  "مننندراش رااب :"ادينننة اغومنننن أهنننم كتننن  املننندراش اهل
 "وشيموت )خنروج( راابه "بريشت )تكوين( راابه"يتضمن أسفار موسى ا مسة، وُتدعى 

وهكنن ا يف نشننيد األنشنناد وراعننوث وإسننت  وغ هننا. وهننناك مصنننفات مدراشننية أجاديننة 
وضننعه احلاخننام الفلسننطي  " تنخومننا " يف هنايننة القننرن  يالنن  أخننرى مثننل منندراش تنهبومننا

 rabويليننه كتنناب " ، الرابننع ، والنن ى د َيخنن  شننكله احلننايل إال بعنند ذلننك بننزمن طويننل 

Kahana  راب كاهاَّن " ويتضمن الدروا ا اصة امللقاة أايم السبت ،وهنو مؤلنف " "
 . (2)الوتمن القرن السادا ، مث كتاب  " ميدراش املزام  " ومدراش ج

ويُقا  إن يهود املدينة يف عصنر البعثنة ا مدينة كنانوا ال يعرفنون التلمنود وكنانوا )
 .(3) (يتداولون فيما بينهم بعض كت  املدراش

 ملدراش ا موقف اليهود من 
لقلة -أتليف : جاي هاريس ننقل عن كتاب :املدراش وتفتيت اليهودية احلديثة

يف القرن  لبيان موقف اليهود من املدراش  :)  بعض املقتطفات --املصادر العربية 
التاسع عشر كان علماا اليهود موسوسني من تلك اهلوة بني التفس ات والنصو  

                                 
 . 143/ 5، ونية( موسوعة اليهود واليهودية والصهي 1) 
التلمننود عننر  شننامل للتلمننود وتعنناليم احلاخنناميني حننو  "األخننالق . اْلداب . املرجننع السنناب ؛  انظننر :(  2) 

 .42الدين . التقاليد . القضاا" ،
 .143/ 5، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ( 3) 
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منا بدأ اليهود من  قرون حماولة إو  ، ويلصلية وحاولوا تضيقها د تكن ه ه املرة األاأل
ات الرابنيني َتل  دائما كانت تفس  .. حتديد مدي قانونية التفس ات واالحتجاج  ا

من  العصور  ..صليةشرائع جديدة وعقائد جديدة احياَّن تتعار  مع النصو  األ
حكامه تعه عن أمام اليهود يف قبو  نظام تشريع  رؤيته و أالوسط  كانت هناك مصاع  

مام ه ه املشكلة ...أفهم غ  منتظم وغ  مقبو  لنصو  التوراة بل وتتعار  معها
عادة صياغتها لتتواف  إخر حاو  ضهم رفض تلك القوانني والبعض اْلانقسم اليهود فبع
توجد مباشرة يف  ن تعليمات الرابنيني الأاليهود الحظوا دائما  ...مع العصر احلديث

ول لك هناك ةلة شه ة تكررت يف التلمود وه  السؤا  : كيف عرفنا من ؛التوراة 
تقنها أمبنية عل  تفس ات غ  صرحية جابة دائما غ  مباشرة و كانت اإل ؟.. التوراة
ن يكتبوه هم أن ه ا التلمود اعطاه الرب ملوس  شفاهة قبل أمورمي ويف النهاية ادعوا األ

عطاها الرب أشياا الي سيعلمها التالمي  يف املستقبل نه حي األإحد الرابنيني : أ، وقا  
كيف . اه الرب ملوس عطأنه حي سفر است  إخر : أملوس  يف سيناا ، وقا  رابي 
ن ألف عام من وفاة موس  ؟ أن سفر است  كان بعد أ كن فهم ه ه العبارات رغم 

تفس  التوراة ه  .. تفس ات الرابنيني ه  نوع من الفهم الغري  وغ  املنطق  للتوراة
سالفهم والي أالشرائع والطقوا املوروثة عن  إلقرارالوسيلة الي استخدمها الرابنيون 

شرائع  إلنشااالف النصو  التوراتية الصرحية وك لك الوسيلة الي استخدموها َت
يضا حلل التعار  بني النصو  التوراتية وبعضها وبني أجديدة يف عصرهم ، واستعملوها 

 .(1) ( التوراة والواقع ال ي يعيشونه
 مث استعر  املؤلف كث ا من النماذج  لتفاس  احلاخامات  لنصو  التوراة الي

 ه  يف مضموهنا غ  مقبولة .

                                 
 http://www.ebnmaryam.com/vb/t32723.htmlنقال  من موقع اتبناع املرسنلني  (  1) 

 هن1348/ 11/ 9مقالة بعنوان مدراش  بقلم د/عاطف حلبية ، اتريخ التصفح 

http://www.ebnmaryam.com/vb/t32723.html
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قانونية التفاس  الرابنية رفض  عل  مبدأ القائم  لقرائنيومن املعلوم موقف ا
الرابنني  احلاخامات  اقو أواعتهوا  التفاس  ،  ) التلمود واملدراش ( ومدي سلطة تلك

ون ؤ القرا، ورأى  هل  شفه  ايل موس  هو تزيف وخداعإن تلك النصو  ه  وح  أب
 .ونؤ مبفهومها الواضح كما  ارسها القرا --الشريعة مصدرها توراة موس  نأ

كما ظهرت ردة الفعل أكثر صرامة يف الرفض  مع احلركة اإلصالحية اليهودية 
 .(1)ضد التفس ات املدراشية وانتصرت للتفس  احلريف "بيشات"

د وبعد فاملدراش ما هو إال أتويل لنصو  التوراة "تناخ" حبس  اعتقا
احلاخامات وتفس اهتم ال ي ينطوى حتته ابعاد كث ة حتدد عقائد وشرائع د ترد أصال 

 سبهبانه وتعاىل:وهؤالا اليهود يصدق فيهم قو  احل   وليست مفهومة من النصو  ،
اب  مِلن ُدوِن اَّللِل وااْلماِسيحا اْبنا ماْرمياا وا ﴿  ْعُبُدوْا اَتااُ وْا أاْحبااراُهْم وارُْهباانناُهْم أاْرابا ماا ُأِمُروْا ِإالا لِينا

  [.31]التوبة :  ﴾ِإلانه ا وااِحد ا الا ِإلانها ِإالا ُهوا ُسْبهبااناُه عاماا ُيْشرُِكون
وانقل هنا شهادة ملؤلف يهودي هلا أمهيتها ، حيث يقو  :)هناك فكرة أخرى 

هب  ه  فكرة مضللة  خاطئة وه  شائعة بني املسيهبني واملتشثرين ابلثقافة والمجاث املسي
القائلة أبن اليهودية داينة توراتية ، وأن العهد القدمي حيتل يف اليهودية املركز نفسه 

أو حق الكاثوليك  ...يرتبط  توالسلطة الشرعية نفسها الي للتوراة لدى الهوتستان
م وااللتزامات الدينية ،تفه معظم اْلايت الي تصف التصرفاته ا مبسشلة التشويل ... 

لدى اليهودية الكالسيكية  وأرثوذكسية الوقت احلاضر خيتلف  اما عن أو يتناقض مع 
معناها احلريف ال ي يفهمه املسيهبيون أو غ هم من قراا العهد القدمي ،ال ين ينظرون إىل 
النص الصريح واالنقسام نفسه موجود يف إسرائيل بني ال ين يتعلمون يف املدارا الدينية 

 ين يتعلمون يف مدارا علمانية عهية ، حيث يدرا املعىن الواضح للعهد اليهودية ،وال
القدمي ه ا النقطة اهلامة  كن فهمها عه األمثلة ...دعوَّن نبدأ ابلوصااي العشر الوصية 

" فقد فسرت كنه  عن سرقة أي "خطف 15:20الثامنة تقو :"  التسرق""خروج 

                                 
 .382-381 مدخل إىل العقيدة اليهودية كتاب الكمجوين انظر :(  1) 
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منوعة يف الوصااي العشر ه  جرائم  "سرقة يهودي والسب  هو أن ةيع األعما  امل
كهى يف نظر التلمود ،وسرقة املمتلكات ليس جر ة كهى وخطف غ  اليهود مصرح به 

 (1)لليهود حس  ما ورد يف التلمود ؛ول لك اعتمد ه ا التشويل ... ( 
  الزوهارثانيا :

 اليهننودي عمومننا ،وأكثننر التصننوف حلركننة املركننزي الزوهننار النننص" كتنناب يعنند
 .(3)الكاابال علم يف للبهبث أساا ، بل هو أمهية(2)الكاابال   كت

 معىن الزوهار لغة واصطالحا
   لغة  

 .(4) الضياا أو اإلشراق تع  ،( ابلعهية) كلمة

ا ننال  حبسنن  مننا جنناا يف كتنناب  نننور ظهننور و نناا ملعننان وجنناات الكلمننة لتعنن 
 إن. ا ال  نور إشراق و اا رون  يف ويتل ذ رأسه على واتجه جيلس البار إن:الزوهار : )
 .(5) ابأللوهية ( يدعى ما املشمجكة النفس يف ا ال  بنور اإلحساا

 اصطالحا  

                                 
 .59-58،  نة( التاريخ اليهودي ، الداينة اليهودية وطشة ثالثة آالف س 1) 
:علم التشويالت الباطنية والصوفية عند اليهود واملعىن األصل لكلمة قبالنة يف العهينة  ه الكاابال "قبالة "(  2) 

هننو الننمجاث أو القبننو  مننن تننراث اليهوديننة الشننفوية لتفسنن  العهنند القنندمي "تننناخ"  تفسنن ا صننوفيا ،  مث 
موسننوعة انظننر :األشننكا  املتطننورة للتصننوف   ياملننيالد عننند اليهننود يف القننرن الثنناين عشننر أصننبهبت 

-27،  : التلمود أصله و تسلسنله  وآدابنه؛290 املفاهيم واملصطلهبات الصهيونية "رؤية نقدية " ،
28. 

 .27،  :املرجع الساب  (  انظر 3) 
 .208موسوعة املفاهيم واملصطلهبات الصهيونية "رؤية نقدية "،(  انظر :  4) 
" علم الكناابال "املعهند التعليمن  لدراسنة /http://www.kabbalah.info/arنقال من موقع (   5) 

/ 2اتريننننخ التصننننفح  وتعلننننيم علننننم الكنننناابال" ،وهننننو احنننند املواقننننع املهتمننننة بنشننننر الكنننناابال وعلومهننننا .
 ه.5/1438

http://www.kabbalah.info/ar/
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)  جمموعة شروح وتعالي  على أسفار موسى ا مسة يتخللها زوائد كث ة أطل   
 ، تعتمد على التشويل الباط  للنص.  (1) على جمموعها اسم "سود" أي سر (

 ار  نششة الزوه
إىل القنرن الثناين املنيالدي حينث ينسن  أتليفنه   االفمجاض  اتريخ الزوهار  يرجع 

غن  أن   ،(2) -الثناين املنيالدي  القرن- يوحاي بن مشعون احلاخام املشنا معلم  أحد إىل 
موسنى ديلنون  أجزائنه هنو أهنم مؤلف أو الكتاب  ه ا مؤلف أن يرون الباحثني كث  من 

 املنيالدي ، وأننه عشنر الثالنث القنرن خنال  األنندلس يف عناش  يالن"  لينون دي موشيه"
وا بعننند مسننناا رجنننا  جنننااأفالكتننناب حيتنننوى علنننى ؛1285و،  1280 عنننام  بنننني كتبنننه

 .(3)احلاخام مشعون بن يوحاي
وقد سب  ظهور كتاب "الزوهار" الكث  من الكتن  الصنوفية وخباصنة يف  القنرن 

ا إىل شخصيات اترخيية أو أسطورية ، وتصف الثاين امليالدي، وقد نسبت ه ه الكت  إم
 ه ه الكت  العواد العليا وبنية السماا والعرش.

النن ي يعننود اترخيننه إمننا إىل القننرن  كتنناب ا لنن ومننن الكتنن  السننابقة للزوهننار   
وهنو منن أهنم كتن  النمجاث القبانايل. ويُبننيِل شنرحه قبولنه بعنض  الثالث أو الرابع املنيالدي.

 ألساسننية مننن بينهننا أن اإللننه خلنن  العنناد مننن خننال  التجليننات النورانيننةأفكننار القباننااله ا
،  تابنن ِل املنطنن  الرايضنن  يف حسنناب التجليننات العشننرة ودور كننل شنن ا فيهنناو  .(4)العشننر 

                                 
 .173وآدابه، وتسلسله أصله التلمود(   1) 
 وتسلسننله أصننله التلمننود ؛انظننر : -كتبننة املشنننا مننن التلمننود–: آخننر كبننار التننانئيم ن بننن يوحنناي (  مشعننو  2) 

 .172وآدابه،
 وتسلسنننله أصنننله التلمنننود ؛208،(  انظنننر : موسنننوعة املفننناهيم واملصنننطلهبات الصنننهيونية "رؤينننة نقدينننة " 3) 

 .46-45؛ فضح التلمود "تعاليم احلاخاميني السرية "، 175-172، 27وآدابه،
 176، 172/ 5اليهنود واليهودينة والصنهيونية ، موسنوعة  انظنر : التجليات النورانية العشنر وشنرحها :(  4) 

-177. 
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وهنن  اسننم كتنناب جمهننو  املؤلننف يُنعانندُّ  -"السنناطع أو املشننرقوقنند اعتمنند كتنناب البنناه  "
   .على كتاب ا ل- أقدم النصو  القباالية

صدرت عدة كت  صوفية بعند كتناب "الزوهنار" وطرحنت عندة نظنرايت يف  مثو  
"الكتنناب البننني" ويتضننمن أسننس فكننر املننيالدي يف القننرن الثنناين عشننر منهننا : التصننوف 
 (1)وغ  ذلك من الكت  التصوف 

 موضوعات الزوهار
 للعهنند البنناط  املعننىن علننى ابْلراميننة مكتننوب صننويف تعلينن  الكتنناب عبننارة عننن 

 .(2)قدميال
التنننوراة ومالحقاهتنننا  منننن نصنننو  علنننى شنننرح أو تعليننن  الزوهنننار شنننكل فيشخننن  

 يتمهبننور النن ي الصننويف القصننص مننن جمموعننة يضننم كمننا وخاصننة سننفر نشننيد االنشنناد ،
 األمسننناا وأسنننرار ، املختلفنننة اإلهلينننة القنننوى بنننني القائمنننة والعالقنننات ا لننن ، عملينننة حنننو 

 ، وروح ا نال  وعملينة ، العناد وبنية لوقاته،ملخ نفسه عن يكشف االله  اإلهلية، وكيف
 .(3)والشر وا   ومص ها، وطبيعتها اإلنسان

 : ه  أقسام ثالثة الزوهار يتضمن
 األساس : وهو عبارة عن األقوا  الي تبدأ ب"قا  راىب مشعون. الزوهار-1
  . ما أضافه مريدوه   ه األقوا -2
 .  (4)موسى ديلونيه دي ليون"  "موشاجلديد: ما أدخله  الزوهار كتاب-3

                                 
 .30-27،التلمود أصله وتسلسله وآدابه   ؛175/ 5املرجع الساب ،  (  انظر : 1) 
 .  208" ،موسوعة املفاهيم واملصطلهبات الصهيونية "رؤية نقدية (  انظر : 2) 
موقننننع وزارة الداخليننننة االسننننرائيلية  27املرجننننع السنننناب ؛ التلمننننود أصننننله وتسلسننننله وآدابننننه  ،نظننننر : (  ا 3) 

 "النصو  املقدسة "
التلمنننود أصنننله وتسلسنننله  ؛208،موسنننوعة املفننناهيم واملصنننطلهبات الصنننهيونية "رؤينننة نقدينننة "  (  انظنننر : 4) 

 .175،وآدابه  
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 اإلنسننان علننى املسننتهبيل مننن جيعلننه ممننا مسننتمج كتنناب الزوهننار  أبسننلوب كتنن 
 يهنودا الكناابال لعناد الزوهنار لكتناب السنلمية الشروحات يستخدم ، ولكن مباشرة فهمه
 .(1) ”الكاابال حكمة علم جوهر“ ابملقا  يبدأ وال ي السلم بصاح  وامللق  أشال 
 زوهار الدينية مكانة ال

 بضننعة مضننى بعنند اليهننود أوسنناط يف القداسننة مننن كبنن ا قنندرا اكتسنن  الكتنناب
 .(2) التلمود قداسة عن تقل ال قداسته وأصبهبت نشره، على قرون

)إن الزعامة الدينية األشكنازية املعتدلة ال تشجع علنى دراسنة كتناابت ابلرغم أن
ك نتيجننة مننا ورد يف التلمننود مننن املنن ه  البنناط ، خاصننة لنندى الشننباب، ورمبننا كننان ذلنن

أمنننا الينننوم، فننن ن القبننناال هننن   ،تفاسننن  بشنننشن القنننوة وا طنننر الكنننامنني يف التفكننن  القبنننايل
موضوع لدراسة أكاد ية حديثة. ويعود أكه فضل يف ذلك إىل أحباث الهوفسور جرشوم 

 (3) شالوم، وهو صاح  شهرة عاملية يف القباال.(
  الزوهار طبعات

. إيطاليننا يف 1560 إىل 1558 منن الفننمجة خنال  الزوهننار طبعنات أوىل ظهنرت
 جملنندا ، وعشننرين اثنننني يف تقننع( 1958 ننن 1945) القنندا يف لننه كاملننة طبعننة وظهننرت
 لننبعض التينيننة ترةننات ظهننرت وقنند. العننهي النننص يقابلننه اْلرامنن  النننص علننى وحتتننوي

                                 
/" علننم الكنناابال "املعهنند التعليمنن  لدراسننة http://www.kabbalah.info/ar(  انظننر : موقننع  1) 

/ 2وتعلننننيم علننننم الكنننناابال" ،وهننننو احنننند املواقننننع املهتمننننة بنشننننر الكنننناابال وعلومهننننا . اتريننننخ التصننننفح 
 ه.5/1438

؛ التلمنننود أصنننله وتسلسنننله 208موسنننوعة املفننناهيم واملصنننطلهبات الصنننهيونية "رؤينننة نقدينننة " ، (  انظنننر : 2) 
 .27 وآدابه  ،

 "النصنننننننننو  اليهودينننننننننة املقدسننننننننننة مقالننننننننننة بعننننننننننوان " ة الداخلينننننننننة االسنننننننننرائيلة وزرا( موقنننننننننع  3) 

shhttp://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewi

Religion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%

20texts.aspx  ه6/4/1438، اتريخ التصفح 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
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 سنتة يف الفرنسنية إىل جمتُنر  كمنا(. عشنر السنابع القنرن منن ابتنداا  ) الزوهنار كتاب أجزاا
 (. 1934 ن 1931) أجزاا ةسة يف اإلجنليزية وإىل ،(1911 ن 1906) أجزاا

. صننفهبة وسننبعمائة ألفننا   صننهبفاهتا عنندد يبلنن  النني فلنننا طبعننة طبعاتننه أشننهر ومننن
 التلمننود منزلننة يف املتصننوفة إىل ابلنسننبة الزوهننار أصننبح ظهننوره، علننى عننام مائننة مننرور بعنند

 أعلنى مكاننة احتنل حنق اليهنود، بني ذلك بعد الزوهار شاع وقد. امينياحلاخ إىل ابلنسبة
 (1)التلمود عند بعض اليهود. مكانة من

 وجمموعة األسئلة واألجوبة  جمموعة  القواننيثالثا: 
بسب  ضخامته وطريقة تصنيفه، صعوبة غ  عادية يف حماولة  شكل التلمود

 . (2)د تصنيفه بعد االنتهاا منهمنه. ومن هنا، بدأت جهو  واالستفادةاستخدامه 
قامت الزعامة الدينية يف فمجة ما بعد التلمود بتطوير نوع من "التهبكيم"، سار 

سئلة واألجوبة، ويستهدف كل األ"القوانني و  يف مسارين: وضع جمموعة الفتاوى الرمسية
وك من املسارين إدخا  حتسينات على التلمود وصياغته يف فتاوى واضهبة يف جما  السل

 .(3)الدي  واملدين، تكون مصهبوبة برسائل ذات صفة روحية وأخالقية
 أوال :جمموعة  القوانني

قوانني تكوين جهاز قانوين لالستعما  العادي، الانت الغاية من بلورة جمموعة ك
 يكون له طابع حاسم و تد ج وره إىل املصادر األولية.

                                 
 .5/182موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،(  انظر :  1) 
 .126/ 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، (  انظر : 2) 
 "النصننننننو  اليهوديننننننة املقدسننننننة مقالننننننة بعنننننننوان "  ةاإلسننننننرائيليالداخليننننننة  وزارةموقننننننع  انظننننننر : ( 3) 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewish

lyScriptures/Pages/jewish%20sacred%Religion/TheJewishHo

20texts.aspx  ه .6/4/1438، اتريخ التصفح 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
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املعروفة ابسم "هاالخوت  أو  جمموعة قوانني ملزمة ومرتبة حس  املواضيعو 
الي تُنسا  إىل يهودي  ( قد ظهرت يف القرن الثامن.أو قوانني بسوكوت" )أي فتاوى

، والقوانني العظمى الي كتبها سيمون كيارا، وكال العملني سعداي الفيومى جااون
 .(1)يلخصان املادة التلمودية املتعلقة ابلشنرائع

ن احلادي عشر امليالدي ، وخصوصا  ظهنرت عندة مصننفات أخرى يف القر مث 
 : أوراب وأمهها يف العاد العريب، يف مشا  أفريقيا و

سهباق بن يعقوب ا هاهاالخوت )كتاب القوانني( ال ي وضعه احلاخام -1
فصال   24( من معاد الطري  يف ه ا اجملا . فقد مت ترتيبه يف 1103-1013الفاس  )

نت مستعملة يف ذلك العصر فقط. فهو خيرج عن تلموداي  وهو يعاَل القوانني الي كا
 . (2)نطاق البهبث، مثال ، الطقوا ا اصة ابلقرابني

سم يف حد ذاته يش  إىل تكرار التوراة اال "تثنية التوراة"مشنيه توراه، أي  -2
كتبها موسى بن ميمون املعروف عند اليهود  "هرامبام "  إعادة الشريعة"الشفاهية أو 

 ؛ )أي اليد القوية( "يد حزقاه". وقد اشتهر كتابه ابسم امليالدي ين عشريف القرن الثا"
ألن الياا تساوي عشرة والدا  تساوي أربعة يف حساب اجلمل، ويف ذلك ما يرمز إىل 

 . (3)األربعة عشر جزاا  الي يتشلف منها الكتاب
وخيتلف منهجه عن التلمود يف أنه ال يكتف  ابلعر  دون ترجيح. وهو ال 

مع رواايت وال خيو  غمار املناقشات بل جنده يفصل يف األمور حكما  فاصال . وقد جي
اتبع ابن ميمون مبدأ عقالنيا ، فشقصى عن مادته ةيع القواعد الشعبية الي كانت يف 

 منزلة الشريعة يف زمن التلمود والي ترجع ج ورها إىل ا رافات الشائعة.

                                 
 .127 /5اليهود واليهودية والصهيونية ،  املرجع الساب  ، موسوعة(  انظر :  1) 
 .38، احلاخامني السرية" مالتلمود "تعالي؛فضح املراجع السابقة (  انظر : 2) 
 املراجع السابقة.  انظر : ( 3) 
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سدارمي الستة إىل أربعة عشر كتااب  ُيسماى . وقد أعاد موسى بن ميمون توزيع ال
. وكان هارامبام يعتقد أبنه بعد أن يص ل التلمود كله يف فتاوى "السفر"الواحد منها 

 .(1)حامسة، لن حيتاج اليهود إىل أي مؤلف سوى املشنيه تورا
تعر  عمل موسى بن ميمون )هرامبام( لنقد شديد من بعض األوساط بسب  )

را  من جانبه. وخال  القرون الي تلت صدور مؤلافه، عكف الكث ون من ما اعتهوه هتول 
ليها إاملهاةني، واملدافعني، واملعلقني احلياديني على فهبص ومناقشة املصادر الي استند 

يف بعض فتاواه، ولكنه د ي كرها. ه ه العملية يف حد ذاهتا فعلت فعال  معاكسا  ملا طمح 
لطوائف اليهودية عامة ، ابستثناا يهود اليمن، د تتنبل جمموعة ذلك أن ا، ليه هارامبامإ

 .  (2)( قوانينه على أهنا املصدر الوحيد لفتاوى اهلاالخا
)مائدة معدلة لتناو  الطعام( وقد وضعه جوزيف   الشوحلان عاروخ-3 

( أعظم واضع  جمموعات القوانني يف الفمجة الالحقة، فقد ةع م1575-1488كارو)
ر كتاب هارامبام وكتاب الفاس ، إىل جان  مؤلاف يضم أربعة أجزاا للهباخام بني عناص

يعقوب بن أش  ، والشوحلان عاروخ يتميز أبسلوب أكثر اقتضااب  وهو أكثر مشوال  حق 
من مشنيه تورا؛ وهو يستغ  عن ذكر املصادر، كما يستغ  عن املالحظات األخالقية 

شكناز. وبغية االاهل العادات والفتاوى ا اصة بيهود نه يتج وتفاس  القوانني. ك لك ف
أو  1525-إصالح ه ا النقص، وضع احلاخام موشيه ايسرلس، )عاش يف بولندا

نتيجة هل ه ا طوة،  (، كتااب  أمساه "مفرش" ملائدة احلاخام كارو.1530-1572

                                 
 .127/ 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، (  انظر : 1 )
 "النصننننننو  اليهوديننننننة املقدسننننننة مقالننننننة بعنننننننوان "  ةاإلسننننننرائيليالداخليننننننة  وزارةموقننننننع  انظننننننر : ( 2) 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewish

Religion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%

20texts.aspx  ه6/4/1438، اتريخ التصفح 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
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الشوحلان  ولتفس ين صدرا يف القرن السابع عشر، ماغني افراهام وطوريه زاهاف، أصبح
 . (1) عاروخ الصالحية املُلزِمة جلميع اليهود املتدينني تقريبا  

 ثانيا : األسئلة واألجوبة 
 commonاألسئلة واألجوبة ه  ابلنسبة لليهود "القانون غ  املكتوب" ))

law .وتعود نششهتا إىل أسئلة وجلهها أشخا  عاديون إىل احلاخامني يف فمجة التلمود .)
ن العاشر امليالدي، ومع منو الطوائف اليهودية يف أماكن متفرقة من العاد، مع حلو  القر 

ازداد عدد األسئلة واألجوبة حق بل  عشرات اْلالف.  وظهرت أو  جمموعة مدولنة من 
األسئلة واألجوبة يف النصف األو  من القرن الثامن، إال أن احلاخامني ذوي صالحية 

 ت يف شكل كتاب، كما يفعل الكث ون اْلن.البت د يصدروا مثل ه ه اجملموعا
وزايدة علنننى كنننون األسنننئلة واألجوبنننة تنننوفر شنننرحا  لتفاصنننيل السنننلوك الشنننرع  
والطقسنن ، ف هنننا تلقنن  ضننواا  كبنن ا  علننى التنناريخ اليهننودي. وكلمننا كننان قننانون مننن قننوانني 

جوبنة. ومت اهلاالخا حيظى بقبو  واسع، اتسع اجملا  وزادت احلاجنة ملزيند منن األسنئلة واأل
إصدار جمموعات من األسئلة واألجوبة تتالام منع ظنروف احليناة املتبايننة، وحنق ملواجهنة 
األوضننناع يف الغيتوهنننات ومعسنننكرات اإلابدة النازينننة. وحظينننت بعنننض هننن ه اجملموعنننات 

 (2).( سم الكتاب ال ي أصدرهبدراسة عميقة حق أصبح املؤِلف يعرف اب

                                 
مقالنننة بعننننوان   ةلياإلسنننرائيالداخلينننة  وزارةموقنننع و ؛127/ 5موسنننوعة اليهنننود واليهودينننة والصنننهيونية ،  (  1) 

 "النصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو  اليهودينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة املقدسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة "

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewish

shHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%Religion/TheJewi

20texts.aspx  احلاخنننننننننامني  مه ؛فضنننننننننح التلمنننننننننود "تعنننننننننالي6/4/1438، اترينننننننننخ التصنننننننننفح
 . 40-39السرية"،

 "النصنننننننننو  اليهودينننننننننة املقدسنننننننننة مقالنننننننننة بعننننننننننوان "  ةاإلسنننننننننرائيليالداخلينننننننننة  وزارة( موقنننننننننع  2) 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewish

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
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 رابعا: بروتوكوالت حكماء صهيون
لهوتوكوالت ال تعته من املصادر الدينية لدى اليهود ؛  إمنا مما ينس  إىل ا

 نتاج التفك  اليهودي الصهيوين .
 بروتوكوالت حكمهاا صيهون لغة واصطالحا

 . (1) ( مسولدة أصلياة ُتصا  على أساسها معاهدة أو اتفاقيلةُ بروتوكو  لغة : )
ن جمموعة من النصو  عبارة عاصطالحا :روتوكوالت حكماا صهيون ب

 تتمهبور حو  خطة لسيطرة اليهود على العاد. 
وعدد الهوتوكوالت أربعة وعشرون بروتوكوال ، وفيها يرسم اليهود خطة خبيثة 

إشاعة الكراهية بني و للسيطرة على العاد عن طري  اْليت: استغال  رؤوا األموا ، 
م والدعاية وإشاعة الفتنة ونشر الشعوب واألجناا، واحتكار الصناعة والتجارة واإلعال

 .(2)الرذيلة واإلابحية
 ظهور الهوتوكوالت ومدى نسبتها لليهود على األخص الصهاينة

م  على يد امرأة فرنسية ،ووصلت ه ه 1901اكتشفت الهوتوكوالت يف سنة 
الهوتوكوالت إىل أليكس نيقوالفيت  كب  أعيان روسيا يف عهد القيصرية ال ي دفعها 

م بروسيا مث طبع  1902ه إىل أدي  روس  لدراستها وطبعت يف  كتاب يف سنة بدور 
 م ابللغة اإلجنليزية .1921عدة طبعات منها عام
ى العديد من أر ف  الكتاب أحدث ضجة يف األوساط الغربيةوعند ظهور 

وخاصة بعد إجراا حتقي  صهبف  عام  ، املؤرخني أن ه ه الكتاابت ه  جمرد خدعة
صداقية ه ه الكتاابت قامت به صهبيفة التا ز اللندنية واستخلص م حو  م 1921

                                                                             
Religion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%

20texts.aspx  ه6/4/1438، اتريخ التصفح 
 .198، لعربية املعاصرة(  معجم اللغة ا 1) 
 .33-29، بروتوكوالت حكماا صهيون انظر :ا طر اليهودي "(  2) 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewish%20sacred%20texts.aspx
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ومت نشر سلسلة من املقاالت الي   ،إىل أن املقاالت ه  تزوير أديب لكتاب فرنس 
 وصفت عملية التزوير.

ومقابل ذلك هناك تيار فكري على قناعة أبن الهوتوكوالت ه  حقيقية ؛ألن 
قتصادي اليهودي يف العاد وإنشاا دولة إسرائيل اتريخ احلركة الصهيونية والنفوذ اال

نفس السنة اس  ، مما يؤكد مصداقية نسبتها لليهود، فف  ونفوذ اليهود على القرار السي
مت طبع النص الكامل للهوتوكوالت يف الوالايت املتهبدة ويف عام  - 1921أي عام -

ف فيه قام الطبي  السويسري زاندر بنشر سلسلة من املقاالت يص 1934
 .(1)الهوتوكوالت حقيقة اترخيية ولكنه تعر  للمهباكمة لنشره تلك املقاالت

العربية عام  ابللغةو  مرة أل "بروتوكوالت حكماا صهيون"ظهرت ترةة وقد 
على يد حممد خليفة التونس  وقد قدم له مبقدمة شرح  ا ظروف تدوين 1951
 .(2)الكتاب

 .(3)أحدث ضجة يف األوساط الغربيةكما   فشحدثت ضجة يف األوساط العربية
مصداقية الهوتوكوالت يؤكد اليهود ومهما يكن من رأى ف ننا جند ما يقوم به 

ه ه الهوتوكوالت قد ، وأن   املمارسات العملية ملا جاا يف الهوتوكوالتمن خال  
د  على مستوى العاتنبشت  اما  مبا جيري اليوم من مؤامرات وخطط صهيونية، وماسونية 

 . ومهما يكن الرأي ف ن "الهوتوكوالت" جديرة ابلقرااة، وجديرة ابلتمعن،
 
 
 

                                 
 .14-13واليهودية والصهيونية ،هوتوكوالت ال انظر :(  1) 
 .48-33، بروتوكوالت حكماا صهيون انظر :(  2) 
نسبتها يف كتابه  ما عرضه د/عبدالوهاب املس ى من نقد لكتاب الهوتوكوالت ،وعدم صهبة انظر :(  3) 

 واليهودية والصهيونية.هوتوكوالت ال
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 اخلامتة
اضع يف عر  ه ا اجلهد املتو  احلمد هلل ال ي بنعمته تتم الصاحلات ، بعد

من  اوال ي  يعد موضوعدراسة مقارنة " -عناصر حبثى عن "الكت  الدينية عند اليهود
أن من هللا   رجوأ ، اليهوديةيف را لألداين وخاصة الي حيتاجها  الداملوضوعات املهمة ا

قد وفقت يف عر  عناصره ، وأن يتقبله هللا مىن خالصا لوجه الكرمي ، ويطي  يف أكون 
 خا ة حبث   أن أسجل أهم نتائجه  فيما يل  :

الراجح أن لفظ اليهود مشتقة من الفعل هاد مبعىن اتب ورجع إىل  -1
ادا ألقوا  أهل اللغة الي تدعمها آايت قرآنية ، وآاثر احل  ؛ استن
 للصهبابة .

ابلوحى اإلهل    تنوعت الكت  الدينية عند اليهود ومشلت ماله صلة -2
 كالتوراة  ومالحقها ، ومنها ما ليس له صلة كاملدراش و الزوهار.
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وال ي يقابل مصطلح -يعته التناخ" التوراة ومالحقها عند اليهود ،  -3
من أهم الكت  الدينية عند اليهود  -دمي عند النصارىالعهد الق

ابعتباره وحيا إهليا معصوما من ا طش، إال أنه بظهور حركة نقد الكتاب 
املقدا  يف الغرب الي تبني من خالهلا فقدان صهبة السند واملنت 
للنصو  ، وخباصة يف ظهور املصادر األربعة للتوراة ، و ابلتايل 

طوائف من اليهود كاحلركة اإلصالحية  ه ه العصمة لدى تزعزع
 اليهودية .

وال ي تعتقد طوائف من  -يعته التلمود املكون من املشنا واجلمارا ، -4
وسلمت إىل --اليهود أبنه التوراة الشفاهية الي تلقاها موسى 

يوشع بن نون مث سلمت خلفا عن سلف إىل أن دون متنها "املشنا 
لدينية، وقد تباينت نظرة طوائف من  أهم الكت  ا -"يهودا هناسى 

اليهود إليه  من التسليم املطل  خاصة عند الفريسيني واألرثوذكسية 
 اليهودية إىل الرفض املطل  عند القرائني واحلركة اإلصالحية اليهودية .

يعته املدراش من الكت  الدينية عند اليهود وهو تفس  للتناخ  -5
 للتلمود . "التوراة ومالحقها  ، ومبثابة  النواة

تطرق البهبث لكتاب الزوهار املعته من الكت  ذات الطابع الصويف  -6
 عند اليهود ،وله املكانة العظمى عند الكاابال "القبالة ".

عر  البهبث لكت   هلا مكانة دينية والزامية  عند اليهود كمجموعة  -7
 القوانني واألسئلة واألجوبة.

هون حو  تعريفها سجل البهبث بعض قيل يف بروتوكوالت حكماا صي -8
 ونسبتها إىل اليهود .

إىل ترةة كاملة للتلمود ابلعربية ،  ر املكتبة العربية افتقوضح البهبث ا -9
وعدم وجود ترةة للتوراة ومالحقاها "تناخ " من العهية بنصها 
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املاسورى املعتمد عند اليهود وذلك من خال  ما مت عرضه لمجاجم 
 التوراة والتلمود ابلعربية .

من خال  البهبث مبا ال يد  جما  للشك أن الكت  الدينية عند ثبت  -10
 اليهود ماه  إال من تسجيل حاخاماهتم .

 حممد وعلى آله وصهببه وسلم .نبينا  وصل اللهم وسلم على 
 

 
 
 
 
 
 

 فهرا املصادر واملراجع
،  اْلاثر الواردة عن السلف يف اليهود يف تفس  الطهي ةعا ودارسة عقدية-

، عام : دار ابن اجلوزي،الدمام الطبعة األوىل ،  ف بن محود احلوشانيوسأتليف :
 .هن1434

استهبالة حتريف الكت  املقدا، الطبعة السادسة عشنر، أتلينف: القمنص منرقص عزينز -
 خليل.

، أتلينننف : حممننند األمنننني خممننند بنننن خمتنننار اجلكنننىن  أضنننواا البينننان يف إيضننناح القنننرآن -
 م.1995ه/ 1415باعة ، عام الشنقيطى ، ب وت : دار الفكر للط

إظهننار احلنن ، أتليننف: الشننيخ: رمحننة هللا بننن خليننل الننرمحن الك انننوي العثمنناين اهلننندي، -
الطبعة الثانية، دراسة وحتقين  وتعلين : د. حممند أمحند حممند عبند القنادر خلينل ملكناوي، 

اإلرشناد، الراي : طبع ونشر: الرائسة العامة إلدارة البهبنوث العلمينة واإلفتناا والندعوة و 
 م.1992هن / 1413عام 
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األعننننننالم "قنننننناموا تننننننراجم، األشننننننهر الرجننننننا  والنسنننننناا مننننننن العننننننرب واملسننننننتعمرين -
واملستشنننرقني" أتلينننف: خننن  الننندين الزركلننن ، الطبعنننة الثالثنننة عشنننرة، بننن وت: دار العلنننم 

 .1998للماليني، عام 
ابعة ، أتليننننف : حممنننند خليفننننة التونسننننى ، الطبعننننة السننننبروتوكننننوالت حكمنننناا صننننهيون-

 ،ب وت : دار الكتاب العريب.
،الطبعة األوىل ،  عبد الوهاب املس ي،أتليف : لهوتوكوالت واليهودية والصهيونيةا-

 م.2003 ،عام  دار الشروقالقاهرة :
اتج العروا من جواهر القناموا ، الزابيندي ، أبنو الفنيض، امللقلن  مبرتضنى حمملند بنن  -

طبعنة الكوينت ،عنام   قن : جمموعنة منن ا ققنني، ط.د،حمملد بن عبد الرزلاق احلسني   ،ا
 م.1969هن/ 1389

،مدينة نصر : مؤسسة هنداوى للتعلنيم  شاهني مكاريوا ،أتليف :اتريخ اإلسرائيليني  -
 والثقافة .

اتريخ الفكر املسيهب  عند آابا الكنيسة، أتليف: املطران ك لس سنليم بسنمجا، األب -
لعبسننن  البولسننن ، الطبعننننة األوىل، بننن وت: منشننننورات حننننا الفننناخوري، األب جوزيننننف ا

 .2001املكتبة البولسية، عام 
دراسنننة يف التننناريخ " اترينننخ وعقائننند الكتننناب املقننندا بنننني إشنننكالية التقننننني والتقنننديس -

، الطبعننة األوىل ، أتليننف :يوسننف الكنناللم النقنندي للكتنناب املقنندا يف الغننرب املسننيهب  
 م.2009ام دمش  : صفهبات للدراسات والنشر، ع

أتلينف : إسنرائيل شناحاك التاريخ اليهودي " الداينة اليهودية وطشة ثالثة آالف سننة "، -
 .1995، الطبعة األوىل ، ترةة : صاحل على سوداح ،ب وت :بيسان ، 

تفسننن  التنننوراة ابلعربينننة ،أتلينننف :سنننعداي جننناؤون الفينننوم  ، الطبعنننة الثانينننة  ، أخرجنننه -
ه إىل ا نننط العنننريب : سنننعيد عطينننة مطننناوع وا أمحننند عبننند وصنننهبهبه :يوسنننف درينبورج،نقلننن

 م.2016املقصود اجلندي، القاهرة : املركز القومى للمجةة ، عام 
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تفس  القرآن العظيم مسندا  عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم والصهبابة والتابعني -
زي ابن أيب عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرا، أتليف :)تفس  ابن أيب حامت الرازي(

 أسعد حممد الطي ، حتقي  : حامت
 م1997 ه/ 1417، عام –الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

تفسنن  الطننهي "املسننمى جننامع البيننان يف أتويننل القننرآن"، أتليننف: أليب جعفننر حممنند بننن -
 م.1992هن/ 1412جرير الطهي، الطبعة األوىل، ب وت: دار الكت  العلمية، عام 

، ترةة عن العهية : مشعون مواي  ،الطبعة األوىل ، له  وتسلسله وآدابه "التلمود "أص -
تقدمي ومراجعة : رشاد سام  الشام  وا ليل  أبو اجملد ، القناهرة: الندار الثقافينة للنشنر ، 

 م.2004ه/1424عام 
 م.2011التلمود البابل  ، مركز دراسات الشرق األوسط ،الطبعة األوىل ، عمان -
عر  شامل للتلمود وتعاليم احلاخاميني حو  األخالق . اْلداب . الدين .  التلمود " -

التقالينند . القضنناا  أتلينننف : آ . كننوهن  : دكتننور يف الفلسنننفة يف جامعننة لننندن وحاخنننام  
كننننيس برمنغهنننام .ترةنننة : جننناك مننناريت : جمننناز منننن معهننند الدراسنننات العلينننا ، وجمننناز يف 

 الالهوت .
دار النفائس  ، ب وت :ظفر اإلسالم خان ، الطبعة السادسة  التلمود اترخيه وتعاليمه ،-
 م. 198ن/ه 1405،
التلمود كتاب اليهود املقدا ، أتليف : أمحد ابي  ، الطبعنة بندون ، قندم لنه : سنهيل -

 بكار ، دمش : دار قتيبة .
التنوراة السنامرية ، ترةنة الكناهن السنامري أبننو احلسنن إسنهب  الصنوري ،نقلهنا وعننرف -

 لدكتور أمحد حجازي  السقا ، القاهرة : مكتبة زهران . ا :ا
التوراة السامرية ، ترةة نبيل أنس  الغندور ، الطبعنة األوىل  ،القناهرة  :مكتبنة النافن ة -

 م2008عام 
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اجلنننامع الصنننهبيح، "صنننهبيح البخننناري"، ةنننع: حممننند بنننن إمساعينننل البخننناري ، الطبعنننة -
علنن  القطنن ، واالشننيخ هشننام البخنناري،  الثانيننة، مراجعننة وضننبط وفهرسننة: الشننيخ حممنند

 م.1997هن/ 1418ب وت: املكتبة العصرية، عام 
اجلواب الصهبيح ملن بد  دين املسيح، أتليف: الشيخ أمحد بن تيمينة، الطبعنة األوىل، -

 م.1993هن / 1414حتقي : جمدي قاسم، جدة: مكتبة البلد األمني، عام 
د/ القننس صننموئيل حبينن ، د/ القننس فنننايز  دائننرة املعننارف الكتابيننة، جملننس التهبرينننر:-

فارا، القس منيس عبد النور، جوزيف صابر، ا نرر: ولنيم وهبنة ببناوي، الطبعنة الثانينة، 
 القاهرة: دار الثقافة.

دراسنننة الكتننن  املقدسنننة يف ضنننوا املعنننارف احلديثنننة، أتلينننف: منننوريس بوكننناى، الطبعنننة - 
 م.1977الرابعة، القاهرة: دار املعارف، عام 

ل إىل قرااة اتريخ الكنيسة، أتليف: األب جان كميب، الطبعة الثانية، تعري : أيوب دلي-
 .2002زك  الفرنسسكاين وآخرون، ب وت: دار املشرق ، عام 

دليننل إىل قننرااة اتريننخ الكنيسننة "اجمللنند الثنناين"، جلنننة اإلشننراف: سننيادة املطننران يوسننف -
سنننيداروا اليسنننوع ، الطبعنننة األوىل،  ضننرغام، وانيافنننة األنبنننا يوحننننا قلتننه، وااألب فاضنننل

 م.1997ب وت: دار املشرق، عام 
دليل إىل قرااة الكتاب املقدا، أتليف: األب اسنطفان شنرينتيية، الطبعنة الرابعنة، نقلنه -

 م.1999إىل العربية: األب صبهب  محوي اليسوع ، ب وت: دار املشرق، عام 
 ةف :عبد الوهاب املس ي ، الطبعة الثاني، أتليرحلي الفكرية يف الب ور واجل ور والثم -

 . م2006،عام دار الشروق ، القاهرة : 
رسالة يف الالهوت والسياسة، أتليف:بلور سبينوزا، الطبعة بدون، ترةة وتقندمي: حسنن -

 حنف ، مراجعة : فؤاد زكراي، القاهرة: دار وهدان للطباعة والنشر.
منند بننن أمحنند النن هيب ،الطبعننة السننابعة ، سنن  أعننالم النننبالا ، أتليننف :مشننس النندين حم-

حتقينننننننننن  : شننننننننننعي  األرنننننننننننوؤط وآخننننننننننرون ، بنننننننننن وت : مؤسسننننننننننة الرسننننننننننالة ، عننننننننننام 
 م.1990ه/1410
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، أتلينف :صنالح ومصن  –و مسنات  –لشخصنية اليهودينة منن خنال  القنرآن.. اترينخ ا-
 م.1419/1998عبد الفتاح ا الدي ،الطبعة األوىل ،دمش  :دار القلم ،عام 

، احلافظ ايب عبد هللا حممد بن امساعيل ، مراجعة وضنبط: حممند علنى  خاريالبصهبيح -
هنننن / 1417املكتبنننة العصنننرية،  :، بننن وت  األوىل القطننن  وا هشنننام البخننناري ،الطبعنننة 

 م.1997
صنننهبيح مسنننلم، ةنننع اإلمنننام أيب احلسنننني مسنننلم بنننن احلجننناج القشننن ي النيسنننابوري،  -

لبنناق ، بنن وت: دار أحينناا الننمجاث العننريب، عننام الطبعننة الرابعننة، حتقينن : حممنند فننؤاد عبنند ا
 م.1991هن/ 1412

فننتح البنناري بشننرح صننهبيح البخنناري، أتليننف: أمحنند بننن علننى بننن حجننر العسننقالين،  -
الطبعة بدون، حق  أصوهلا وأجازها: الشيخ عبد العزيز بن عبند هللا بنن ابز، بن وت: دار 

 م.1996هن/ 1416الفكر، عام 
، ترةننة وتعلينن  :نبيننل أنسننى الغننندور ،  يننة يف املوسننوعة العهيننةالفننرق الدينيننة اليهود -

 .206الطبعة األوىل ، القاهرة :مكتبة الناف ة ، عام 
الفرق وامل اه  املسيهبية من  ظهور اإلسالم حق الينوم "دراسنة اترخيينة دينينة سياسنية -

وزيننع، عننام اجتماعيننة"، أتليننف: سننعد رسننتم، الطبعننة األوىل، دمشنن : األوائننل للنشننر والت
 هن.1425م / 2004

قاموا الكتاب املقدا، أتليف: خنبة من األسات ة ذوي االختصنا  ومنن الالهنوتيني، -
هيئننة التهبريننر إبشننراف: بطننرا عبنند امللننك، الطبعننة الثانيننة، جممننع الكنننائس يف الشنننرق 

 األدو.
كة مننن الكتنناب املقنندا أي كتنن  العهنند القنندمي والعهنند اجلدينند، المجةننة العربيننة املشننمج -

 –إصندار الثناين -اللغات األصلية مع كت  اليوَّننية من المجةة السبعينية، العهد القندمي 
الطبعنة الثالثنون، عنام  -صندار الرابنعاال –م، العهند اجلديند 1995الطبعة الرابعنة، عنام 

 م، اصدار: كلمة رجاا العاد.1993
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س عبد املسيح بسيط أبو ، أتليف: القبتهبريفهالكتاب املقدا يتهبدى نقاده والقائلني -
 م.2005ا  ، الطبعة األوىل، القاهرة: مطبعة بيت مدارا األحد برو  الفرج، عام 

كتنناب... وقننرار، "حبننث دراسنن  ومنطقنن  يف صننهبة الكتنناب املقنندا" أتليننف: جننوش -
 ماكدويل، الطبعة بدون، ترةة: د. القس منيس عبد النور، ب وت: حياة ا بة.

ترةة : يوسف نصر هللا ، قندم لنه : مصنطفى أمحند قواعد التلمود ، الكنز املرصود يف -
الزرقننا وحسننن ظاظننا ، الطبعننة الثانيننة ، دمشنن  : دار القلننم وا بنن وت :دار العلننوم ، عننام 

 م.1999ه/1420
لسننان العننرب، للعالمننة أيب الفضننل ةننا  النندين حممنند بننن مكننرم ابننن منظننور األفريقنن  -

 م.1994هن/ 1414: دار صادر، عام املصري، الطبعة الثالثة، ب وت
، أتليف : عبد اجمليد مهو، الطبعنة األوىل ، بني موسى وعزرا كيف نششت اليهودية ؟ ما -

 م.2003: األوائل ، عام  مراجعة وتدقي  :إمساعيل الكردي ، دمش 
بيننننناَّنت"، الطبعنننننة األوىل، بننننن وت:  –قنننننرارات  –اجملمنننننع الفاتيكننننناين الثننننناين "دسنننننات  -

 م.1992املكتبة البولسية، عام منشورات 
خمطوطننات البهبننر امليننت وةاعننة قمننران، أتليننف: أسنند رسننتم، الطبعننة الثانيننة، بنن وت: -

 م.1990منشورات املكتبة البولسية، عام 
مدخل إىل التلمود ، أتليف : أدين شتاينسالتز ، الطبعة األوىل ، ترةة :فينيتا الشيخ ، -

 م.2006دمش  :دار الفرقد ، عام 
، أتلينف : حممند علنى البنار ، الطبعنة األوىل ،  والعهد القدمي املدخل إىل دراسة التوراة -

 م.1990دمش  :دار القلم ،عام 
املنندخل إىل العهنند القنندمي، أتليننف: د. القننس صننموئيل يوسننف خليننل، الطبعننة الثانيننة، -

 م.2005القاهرة: دار الثقافة، عام 
سري حممنود املندرا ، الطبعنة األوىل ، عمنان : ، أتليف :عل   مصادر التوراة احلالية--

 م2014ه/ 1435للنشر ، عام  ناالكاد يو 
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معاد التنزيل "تفس  البغوي "، أتليف : أبو حممد احلسني بنن مسنعود البغنوي ، الطبعنة -
 م.1997ه/1417الرابعة ، حتقي  : حممد عبد هللا النمر وآخرون ، دار طيبة ، عام 

ى الغرب، أتليف: عبد الراض  حممد عبد ا سن، الطبعنة األوىل، املعتقدات الدينية لد-
 م.2001هن / 1421الراي : مركز فيصل للبهبوث والدراسات اإلسالمية، عام 

،أتلينف :حممند التنوجنى ، الطبعنة  عنرىب-عنهى وعنهى–معجم الطالب املنزدوج عنهى  -
 م.2002األوىل ، ب وت : دار املكتبة العربية ، عام 

: د أمحد خمتار عبد احلميد عمر مبساعدة فري  ، أتليف اللغة العربية املعاصرةمعجم  -
 ،م 2008 -هن  1429  عاد الكت  ،ب وت: الطبعة: األوىل ،  عمل
معجننم املصننطلهبات الكنسننية، أتليننف: أثناسننيوا، الطبعننة الثانيننة، القنناهرة: دار نننوابر، -

 م.2004عام 
: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغ  ، أتليف  ملفردات يف غري  القرآنا -

دار :دمش  ب وت  ،  : صفوان عدَّنن الداودييق،حتالطبعة: األوىل   ،األصفهاو
 .هن 1412،القلم، الدار الشامية  

امللل املعاصرة  يف الدين اليهودي ، أتليف : إمساعيل  راجى الفاروقى ،معهد البهبوث -
 م .196 8والدراسات العربية ، عام

امللنل والنهبنل، أتليننف: حممند بننن عبند الكننرمي الشهرسنتاين، الطبعننة األوىل، حتقين : عبنند -
 م.1990هن/ 1410األم  عل  مهنا وا عل  حسن فاعور، ب وت: دار املعرفة، عام 

املوسنننوعة العربينننة امليسنننرة، إبشنننراف: حممننند شنننفي  غنننراب ، الطبعنننة بننندون، دار اجلينننل -
 م.1995هن/ 1416عرفة والثقافة العاملية، عام واجلمعية املصرية لنشر امل

موسنننوعة فالسنننفة  ومتصنننوفة اليهنننود ،أتلينننف : عبننند املننننعم احلفننن  ، الطبعنننة األوىل  --
 ،مكتبة مدبوىل.

موسوعة املدن العربية واإلسالمية، أتليف: د. حين  شنام ، الطبعنة األوىل، بن وت: دار -
 م.1993الفكر العريب، عام 
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م واملصننطلهبات الصننهيونية ، أتليننف : عبنند الوهنناب املسنن ى ، مركننز موسننوعة املفنناهي-
 الدراسات السياسية واالسمجاتيجية ابالهرام .

، الطبعنة األوىل  ، أتليف : عبد الوهاب املسن ىموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية -
 م.1999،القاهرة : دار الشروق ، عام 

 الكت  االلكمجونية 
 حلبية . عثمان يدة اليهودية ، عاطفمدخل إىل دراسة العق

 الدورايت 
جملنة جممنع اللغنة السوسنوة ،عبناا ،  العربية األوىل ملنت التلمود ،المجةة  مقاله بعنوان -

 .97-57،رج  / مايو، 2013العربية على الشبكة العاملية السعودية العدد األوىل 
 املوقع االلكمجونية 

تبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناع املرسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلني  ا-
http://www.ebnmaryam.com/vb/t32723.html  مقالنننننة بعننننننوان

 .هن1348/ 11/ 9مدراش  بقلم دعاطف حلبية ، اتريخ التصفح 
موقنننننع وزراة الداخليننننننة االسننننننرائيلة  مقالننننننة بعنننننننوان "النصننننننو  اليهوديننننننة املقدسننننننة " -

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/Th

eJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/jewi

sh%20sacred%20texts.aspx  ه6/4/1438، اتريخ التصفح 
/" علننم الكنناابال "املعهنند التعليمنن  http://www.kabbalah.info/arموقننع 

، اتريننخ  حنند املواقننع املهتمننة بنشننر الكنناابال وعلومهنناأهننو  لدراسننة وتعلننيم علننم الكنناابالو
 ه.5/1438/ 2التصفح 

 ه.1438/ 10/8ويكينبيداي. اتريخ التصفح   -
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