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 تظى اهلل انزمحٍ انزحيى

 ادلقديح
كفضػم  عمػ   الذل خمؽ اإلنساف كعممػ  البيػاف،، الحمد هلل رب العالميف     

خمقػػػ  تالضػػػيبل ، كميػػػزو بالعقػػػؿ كالتالكيػػػر عمػػػ  سػػػا ر المخمك ػػػات   كثيػػػر مػػػف
ككػػاف  ، كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػ  المبعػػكث رحمػػة لمعالميف،الػػذل أر ػػد العقػػبل 

دلػػيبل لمحيػػارل كالضػػاليف ، ك ػػاد أكلػػ  األلبػػاب كالبصػػا ر إلػػ  هػػدايات الحػػؽ 
 كاليقيف كعم  آل  كصحب  أجمعيف ، أما بعد:

ة لبنػات متجػاكرة فػ  بنيػاف الػديف كاألخػبلؽ كسياسػة فإف ال را ع اإللهي     
 -سػػبحان  -المجتمعػػات ، كهػػ  تمتقػػ  دا مػػا فػػ  أصػػؿ التكحيػػد الخػػالص هلل 

   كمػػػا تبػػيف  منزلػػة العقػػػؿ كمكانتػػ  العاليػػػة ، الػػذل ال لػػبس فيػػػ  كال  مػػكض
لما لمعقػؿ مػف أهميػة بال ػة  ، ألنها  اسـ م ترؾ بيف جميع الرساالت اإللهية

اإلنسػػاف ، ليتحػػكؿ  ػػرو خيػػرا ، كحيكانيتػػ  إنسػػانية ، ك را ػػزو إلػػ   فػػ  تكجيػػ 
كيقػيـ مػف دينػ  كعقمػ   ، سمك كرفعة ، فيتجنب الخطايا ، كيترفع عف الػدنايا

 0 ا دا ف  كؿ أعمال ، كحكما لكؿ أفعال 
 -التػػل لػػـ تصػػؿ إليهػػا يػػد التحريػػؼ– كممػػا يعػػزز الصػػمة بػػيف الكتػػب اإللهيػػة

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  كلػػ  تعػػال  ، بعضػػها بػػبعض

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ
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صػػػم  اهلل عميػػػ   -ك كلػػػ  ،(6) َّ چ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓے ے
فػػ  أكؿ ليمػػة مػػف رمضػػاف ،  -عميػػ  السػػبلـ-: )أنزلػػت صػػحؼ إبػػراهيـ-كسػػمـ

كأنزلػػت التػػكراة لسػػت مضػػيف مػػف رمضػػاف  كاإلنجيػػؿ لػػثبلث ع ػػرة خمػػت مػػف 
 . (2)رمضاف(رمضاف، كأنزؿ الالر اف ألربع كع ريف خمت مف 

كعمػػ  ذلػػؾ فالمسػػممكف يعترفػػكف بالكتػػب اإللهيػػة جميعػػا ، فجميعهػػا عمػػ     
كبالتػال   -سبحان  كتعػال  -نسؽ القرآف الكريـ ف  كحدة المصدر ، كهك اهلل

  0فبلبد أف يككف جكهرها جميعا كاحدا، كمضمكنها كذلؾ كاحدا 

                                                           

 . 212سكرة البقرة:مف اآلية (6)
أخرج  اإلماـ أحمػد بػف حنبػؿ فػل مسػندو بسػندو عػف كاثمػة بػف األسػقع ، بػاب حػديث  (2)

، تحقيؽ/ ػػعيب األرنػػؤكط كآخػػريف ، النا ػػر مؤسسػػة  696ص 21كاثمػػة بػػف األسػػقع ج
كالطبرانػػ  فػػ  المعجػػـ األكسػػط ، بػػاب مػػف اسػػم   0ـ2006 -ق6226الرسػػالة ط أكلػػ  

مد ، كعبد المحسف بف إبراهيـ ، تحقيؽ / طارؽ بف عكض اهلل بف مح 666ص 2عم  ج
كالبيهق  ف  السنف الكبرل ، باب ذكر كتب أنزلهػا  0الحسينل النا ر دار الحرميف بالقاهرة

تحقيؽ / محمد عبػد القػادر عطػا  ، النا ػر دار الكتػب  761ص 9اهلل  بؿ نزكؿ القرآف ج
ل فػػل ـ ، كالحػػديث ذكػػرو اإلمػػاـ الهيثمػػ2007-ق6222لبنػػاف ط ثالثػػة -العمميػػة بيػػركت

مجمع الزكا د كمنبع الالكا د ، ك اؿ : في  عمراف بف داكد القطاف ، كضعال  يحي  ، ككثقػ  
، تحقيػػؽ / حسػػاـ الػػػديف  691ص 6ابػػف حبػػاف ، كبقيػػة رجالػػ  ثقػػػات ، بػػاب التػػاري  ج

ـ ، كأكردو ال ي  األلبانل 6992 -هػ 6262المقدسل ، النا ر مكتبة المقدسل بالقاهرة 
ط أكلػ   -األردف-عمػاف–، النا ػر المكتبػة اإلسػبلمية  90كيػة صفل صػحي  السػيرة النب

    0بدكف تاري  
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تحجػػب العقػػكؿ إف الالطػػرة فػػ  اإلنسػػاف تظػػؿ عمػػ  صػػالا ها كنقا هػػا مػػا لػػـ    
-فيػنطمس الحػؽ أمامهػا ، كهػذا مػا يعنيػ  الرسػكؿ حجب الضبلؿ كالظممات،

فػ  الحػديث القدسػ  -عػز كجػؿ-فيما يركيػ  عػف ربػ  -صم  اهلل عمي  كسمـ
ال ريؼ،فيما أخرج  اإلماـ مسمـ فػ  صػحيح  بسػندو عػف عيػاض بػف حمػار 

: )إنػ  -عػز كجػؿ- ػاؿ:يقكؿ اهلل-صم  اهلل عمي  كسػمـ-المجا ع ،أف النب 
خمقػػػت عبػػػادل حنالػػػا ، فجػػػا تهـ ال ػػػياطيف،فاجتالتهـ عػػػف ديػػػنهـ، كحرمػػػت 

 (6)عميهـ ما أحممت لهـ(
أهػػؿ الكتػػاب مػػف اليهػػكد  كثيػػر مػػف كهػػذا مػػا طػػرأ عمػػ  العقػػكؿ فػػ  عقيػػدة    

كالنصػػارل،مما جعمهػػـ يقعػػكف فػػ  ال ػػرؾ كالضبلؿ،فتدنسػػت فطػػرتهـ كتػػ ثرت 
  خالطكهػػا كعا ػػكا فيهػػا، كلػػذا يقػػكؿ أفكػػارهـ كعقػػكلهـ  بالبي ػػات الكثنيػػة التػػ

فيمػا أخرجػ  البخػارل فػ  صػحيح  بسػندو عػف  -صم  اهلل عمي  كسػمـ-النب 
فػ بكاو يهكدانػ  أك  : )كؿ مكلكد يكلد عم  الالطػرة،-رض  اهلل عن -أب  هريرة

 .(2)ينصران  أك يمجسان (
                                                           

صػػػػػػػػحي  مسػػػػػػػػمـ، لئلمػػػػػػػػاـ/ مسػػػػػػػػمـ بػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػاج أبػػػػػػػػ  الحسػػػػػػػػف الق ػػػػػػػػيرل (6)
النيسابكرل،تحقيؽ/محمد فؤاد عبد البا  ،كتاب الجنػة كصػالة نعيمهػا كأهمها،بػاب الصػالات 

،النا ػر دار إحيػا  التػراث  2691ص 2الت  يعرؼ بها ف  الدنيا أهؿ الجنة كأهؿ النػار ج
  0بيركت، بدكف تاري  0العرب 

صحي  البخارل ،لئلماـ/محمد بف إسػماعيؿ أبػ  عبػد اهلل البخارل،تحقيؽ/محمػد زهيػر  (2)
،النا ػر دار  600ص 2بف ناصر الناصر،كتاب الجنا ز،باب ما  يؿ ف  أكالد الم ركيف ج

  0ق 6222طكؽ النجاة ط أكل  
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 اإلنسػاف عػف سػا ر المخمك ػات بنعمػة العقػؿ ، –عػز كجػؿ  –لقد ميز اهلل    
تمؾ النعمة التل جعمت البػف آدـ السػيادة عمػ  الكػكف كمػ  بمػا فيػ  كمػف فيػ  

 -تعال  –حت  يحقؽ لنالس  تمؾ العبكدية هلل 
لػػذا كػػاف العقػػؿ بالنسػػبة لئلنسػػاف ، سػػمة الت ػػريؼ كمنػػاط التكميػػؼ ، فمػػك لػػـ 
يتكفر ذلؾ العقؿ لئلنساف لمػا تميػز عػف بقيػة المخمك ػات ب ػيم ، كلمػا صػ  

أيضػػػا ، إذ العقػػػؿ كحػػػدو هػػػك القػػػادر عمػػػ  أف يميػػػز بػػػيف أف يكمػػػؼ ب ػػػيم 
سر االبتبل  كمكضع االختبار ، فبدكف  –تعال   –المتقاببلت التل جعمها اهلل 

العقؿ ال يعرؼ اإلنساف ال ر مف الخيػر ، كالحػؽ مػف الباطػؿ ، كالضػبلؿ مػف 
  0الهدل 

انية التػل بهػا كلما كاف األمر كذلؾ ، فالعقؿ هك الجكهرة اإللهية كالمطيالة الرب
 التكميؼ  فل جميع األمـ كسا ر العصكر

ذا نحينا مف الكتب السماكية السابقة ما تطرؽ إلي  التحريؼ كالتبديؿ جانبا  كا 
لعبػادو فػل جميػع الرسػاالت متجهػا إلػ  العقػؿ  –تعال   –كجدنا خطاب الحؽ 

 زَؼَةنَوْبْ سَةتِبنْكِ ؤَهْمَ ٍَة قُمْ  -عز كجؿ  –كقيمة ال بديؿ عنها ، كمف ذلؾ  كل  

 جَؼْضُننَة  ٍَسَّخِنزَ  وَالَ شَنَْاة   جِن ِ  َُشْنشِ َ  وَالَ بنهّن َ  إِالَّ ََؼْحُنذَ  ؤَالَّ وَجََْننَكُىْ  جََْنَنَة عَوَبء كَهًََدٍ إِنَي

ٍ  ؤَسْجَةجنة   جَؼْضة  ٌ  بنهّن ِ  دُوٌِ يِّن  هْنمَ ؤَ ٍَنة { 46}يُغْنهًُِوٌَ  جِإَََّنة  بشْنََذُوبْ  فَقُونُنوبْ  زَوَنَّنوْبْ  فَنئِ

 ؤَفَنناَ جَؼْننذِ ِ يِننٍ إِالَّ وَبإلجنَِننمُ بنسَّننوسَبخُ ؤَُضِنَننرِ وَيَننة إِجْننشَبهَِىَ فِننٌ زُحَننأونوٌَ نِننىَ بنْكِسَننةتِ
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  6  {46}زَؼْقِهُوٌَ
كلك لـ يكف لمعقؿ تمؾ المكانة القيمة كالمنزلة الرفيعة لما كبخهـ ال ػرع بعػدـ 

 –رد مػػػف خطػػػاب اهلل إعمالػػػ  كحػػػس تكظيالػػػ  ، كالػػػذم يمعػػػف النظػػػر فيمػػػا ك 
يجػػد مػػف  -تعػػال –ألهػػؿ الكتػػاب هاليهػػكد كالنصػػارله فػػل كتػػاب اهلل   -تعػػال 

لهػػـ أكبػػر دليػػؿ عمػػ   يمػػة العقػػؿ فػػل ديػػانتهـ بصػػرؼ  -تعػػال –محاجػػة اهلل 
  0النظر عف ككنهـ أعممكا هـ ذلؾ أـ أهممكو 

الة أف الرسػػ ، ذلػؾ أمػا  يمػة العقػؿ فػػل اإلسػبلـ فممػا ال يكػاد يمػػارم فيػ  أحػد
همػػاؿ العقػػؿ ،  يظهػػر ذلػػؾ فػػل مظػػاهر ك الخاتمػػة جػػا ت حربػػا عمػػ  الجهػػؿ كا 

متعددة ، منهػا نعػل القػرآف الكػريـ عمػ  أكل ػؾ الػذيف يريػدكف أف يسػيركا فػل 
 ػَهَي آجَةءََة وَوَذََْة إََِّة قَةنُوب جَمْ ركاب آبا هـ كلك عم   ير هدل ،  اؿ تعال  : 

 ََّزٍِشٍ يٍِّ قَشٍَْدٍ فٌِ قَحْهِكَ يٍِ ؤَسْعَهْنَة يَة وَكَزَنِكَ{ 22}ينَْسَذُوٌَ آثَةسِهِى ػَهَي وَإََِّة ؤُيَّدٍ

 ؤَوَنَوْ قَةلَ{ 22}ينقْسَذُوٌَ آثَةسِهِى ػَهَي وَإََِّة ؤُيَّدٍ ػَهَي آجَةءََة وَوَذََْة إََِّة يُسْشَفُوهَة قَةلَ إِنَّة

  2 {26}كَةفِشُوٌَ جِ ِ ؤُسْعِهْسُى جًَِة إََِّة قَةنُوب ةءكُىْآجَ ػَهََْ ِ وَوَذزُّىْ يًَِّة جِإَهْذَى وِاْسُكُى
كمف مظاهر حرب اإلسبلـ عم  الجهؿ دعكت  الصارخة إل  العمـ فل مختمػؼ 

عػػز –  ػػاؿ : -تعػػال –فركعػػ  ، كثنػػاؤو عمػػ  أهمػػ  ، ككصػػالهـ بالخ ػػية هلل 
                                                           

 12،12آليتاف :سكرة آؿ عمراف ا 6

 22-22سكرة الزخرؼ اآليات: 2
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، كمػف ذلػؾ   6غَفُنوس   ػَضٍِنض   بنهَّن َ  إٌَِّ بنْؼُهًََنةء  ػِحَنةدِ ِ  يِنٍْ  بنهَّن َ  ٍَخْشَني  إًَََِّنة  -كجؿ

 ، ك كلػ   2 چ ے ھ دعكات  المتكررة الستعماؿ العقؿ ، كقكلػ  تعػال  

عػػف  -سػػبحان –، كمػػف ذلػػؾ أيضػػا حكايتػػ   7 َّ چ ھ ھ ہ ہ
تحسػػر أهػػؿ النػػار فػػل اآلخػػرة عمػػ  عػػدـ اسػػتعمالهـ عقػػكلهـ فػػل الػػدنيا ،  ػػاؿ 

ينطؽ ، كؿ ذلؾ ك يرو  2 چ      ۈئ ۈئ ۆئ           ۆئ ۇئ  ۇئ       وئ وئ     ەئ      ەئ ائ تعال  
  0منزلة العقؿ كمكانت  فل جميع الرساالت كسا ر النبكاتب كي هد

ب  أف العالـ اآلف ال يمكج فيما يمكج فيػ  مػف   كالذم ال مناص مف االعتراؼ
الالػتف كالببليػا كال يتعػػرض لمػا يتعػػرض لػ  مػػف اإلحػف كالرزايػػا إال بسػبب عػػدـ 

كمػا كجهػت إليػ  ال ػرا ع كنػادت بػ  الرسػاالت ، فط يػاف المػادة  إعماؿ العقػؿ
عم  العقؿ كتكبيم  بقيكد المتػع الزا الػة كالممػذات الزا مػة ،  ػد أك ػع اإلنسػانية 
كمهػػا فػػل كثيػػر مػػف ال ػػركر كاألخطػػار ، كال سػػبيؿ لمنجػػاة إال بتكػػاتؼ العقػػبل  

 األمػػػـ فجميعػػػا حػػػكؿ القكاسػػػـ العقميػػػة الم ػػػتركة ، كالتعػػػايش السػػػممل بػػػي
 0ال عكب

العقيػػدة اليهكديػػة لهػػذا كمػػ  كانػػت تمػػؾ الدراسػػة التػػل جػػا ت تحػػت عنػػكاف : )

                                                           

 21سكرة فاطر مف اآلية:  6

 22سكرة البقرة : 2

 27سكرة العنكبكت مف اآلية:  7

 60سكرة الممؾ اآلية :  2
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لعػدة أمػكر تػدؿ  كبيػران  ( كالػذم كافػؽ لػدم استحسػانان المحرفة فل ميػزاف العقػؿ
 0عم  أهميت  

كفيما يمل إ ارة إل  أهمية المكضكع ، كخطة البحث في  ، كالمنهج المتبع ، 
  كالدراسات السابقة 

 وال : أهًيح ادلىضىع :أ
 إف أهمية هذا المكضكع تتض  فل عدة نقاط لعؿ مف أهمها ما يمل : 

إف  ضية العقؿ مف أهـ القضايا التل تباينت فيها آرا  الالبلسػالة  -6
 كدار حكلها الكثير مف الجدؿ كالنقاش  ػديما كحػديثا ، كلػذا كػاف

خاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ  –أهميتهػػػا فػػػل نطػػػاؽ البحػػػث العممػػػل  لهػػػا
، لػػذا أردت أف أعػػرض دراسػػة مػػكجزة عػػف  -رسػػاالت الػػثبلثبال

العقيػدة اليهكديػػة المحرفػة فػػل ميػزاف العقػػؿ ، ليتضػ  الحػػؽ مػػف 
  0الباطؿ 

إف هذا المكضكع ي كؿ نقطة مهمة كمحكرية فل مجاؿ محػاكرة  -2
أهؿ الكتاب ، خاصة فيما يتعمؽ بالمسا ؿ العقدية المتعمقػة بػاهلل 

 صػػػمكات اهلل كسػػػبلم  عمػػػيهـ –كأنبيا ػػػ  كرسػػػم   –سػػػبحان   –
  0 أجمعيف

التعػػرؼ عمػػ  حقيقػػة االنحػػراؼ عػػف العقػػؿ عنػػد اليهػػكد بعػػد أف  -7
أصػػاب التحريػػؼ كتػػبهـ ، كذلػػػؾ مػػف خػػبلؿ االست ػػهاد بػػػبعض 
النصكص مف أسالارهـ ككتبهـ المعتمدة لديهـ كما نتج عف ذلػؾ 
مػػػػف التػػػػ ثير السػػػػمبل فػػػػل  ػػػػت  مجػػػػاالت الحيػػػػاة الالكريػػػػة ، 
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  0الجتماعية ، ك يرها فل الكا ع المعاصر كاال تصادية  كا
الت كيػػد عمػػ  مػػنهج اإلسػػبلـ فػػل احترامػػ  لمعقػػؿ كالحالػػاظ عميػػ  ،  -2

لػػ  أم مػػدل انحػػرؼ اليهػػكد فػػل عقيػػدتهـ بعيػػدا عػػف الػػكحل  كا 
  0كالعقؿ 

المػػنهج العممػػ  الجػػاد ، - ػػدر اسػػتطاعت  -هػػذا ك ػػد تكخيػػت فػػ  هػػذا البحػػث
حقػا ؽ  تهػكل أك التعصػب ، حيػث بػرز كالمنطؽ العقم  السميـ ، بعيدا عف ال

هذا المكضػكع مػف خػبلؿ االست ػهاد بمػا جػا  فػ  الكتػاب المقػدس الػذل هػك 
المصػػدر األسػػاس عنػػد اليهػػكد  ، ثػػـ منا  ػػتها ليسػػتبيف الحػػؽ مػػف الباطػػؿ، 

   0ليهمؾ مف همؾ عف بينة كيحي  مف ح  عف بينة كال ث مف الثميف،
 ثاَيا : خطح انثحث :
  0مباحث ، كخاتمة  ستةعم  : مقدمة ، كتمهيد ، ك كي تمؿ هذا البحث 

ف مػػا المقدمػػة فقػػد ا ػػتممت عمػػ  : أهميػػة المكضػػكع ، كخطػػة البحػػث ،  -
 كمنهج البحث ، كالدراسات السابقة 

 كأما التمهيد : فإن  ي تمؿ عم  تحميؿ ألالاظ عنكاف البحث -
 مالهـك العقؿ ل ة كاصطبلحا            -6
 معن  اليهكدية    -2

 ث األكؿ : مدلكؿ العقؿ كمرادفات  فل اليهكديةالمبح

: مظػػاهر االهتمػػاـ بالعقػػؿ كالحالػػاظ عميػػ  فػػل اليهكديػػة  بػػؿ  المبحػػث الثػػانل
 التحريؼ
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 : أبرز جكانب الحؽ فل اليهكدية  بؿ التحريؼ المبحث الثالث

 : أسباب التحريؼ فل اليهكدية المبحث الرابع

 عقؿ فل اليهكدية: أبرز صكر االنحراؼ عف ال المبحث الخامس

 اليهكد فل الكا ع المعاصر  د: أثر االنحراؼ عف العقؿ عنالمبحث السادس

 0الخاتمة : كت تمؿ عم  أهـ النتا ج كالتكصيات 

كاهلل تعال  أس ؿ أف يجنبنػا الزلػؿ، كأف ي ػرح صػدكرنا لمػا يحػب كيرضػ      
لي  أنيب  إن  نعـ المكل  كنعـ النصير، كما تكفيق  إال باهلل عمي  تككمت   0كا 

 : يُهج انثحث : ثانثا  

، فقػد   ضية العقيدة اليهكدية فػل ميػزاف العقػؿلما كاف مكضكع بحثل يتناكؿ 
 ألزمنل ذلؾ أف يتضمف منهجل فل البحث ما يمل :

، 6اسػػتخداـ عػػدة منػػاهج فػػل البحػػث كمػػف أهمهػػا : المػػنهج الكصػػالل  -6

                                                           

كهذا المنهج يعتمد عم  دراسة الكا ع أك الظاهرة كما تكجد فػل الكا ػع ، كيهػتـ بكصػالها  6
ط  227ت  كأساليب  د/ذر اف عبيدات كآخػريف صكصالا د يقا )البحث العممل مالهكم  كأدكا

 ـ(6991-هػ6261األردف ط خامسة  0عماف0دار الالكر لمطباعة كالن ر كالتكزيع 
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 0 2، كاالستنباطل 6كاالستقرا ل
عمػػػ   ػػػدر  –يػػػة المتعمقػػػة بهػػػذا المكضػػػكع  مػػػت بجمػػػع المػػػادة العمم -2

 0مف كتب اليهكد كالنصارل المعتمدة لديهـ   -استطاعتل
االهتمػػػاـ  ػػػدر المسػػػتطاع باالست ػػػهاد بطا الػػػة مػػػف اآليػػػات القرآنيػػػة  -7

كاألحاديث النبكية التل تعػيف عمػ  تكضػي   ضػية العقػؿ فػل اإلسػبلـ 
ؼ ال ػريؼ بعد عزك اآليات القرآنية إل  سكرها كأر امهػا فػل المصػح

  0، كتخريج األحاديث مف مصادرها األصمية 
إذا كػػػاف الحػػػديث فػػػل صػػػحي  البخػػػارم أك مسػػػمـ اكتاليػػػت بػػػذلؾ عػػػف  -2

 يرهمػػا ، أمػػا إذا كػػاف الحػػديث ال يكجػػد عنػػد البخػػارم أك مسػػمـ فقػػد 
مف كتػب الحػديث الم ػهكرة  – د استطاعتل  –اجتهدت فل تخريج  

ل هذا المجاؿ مف المتقػدميف بعد تتبع  ، كنقؿ حكـ أهؿ العمـ عمي  ف
  0كالمت خريف 

عند تػدكيف المراجػع فػل هػامش كػؿ صػالحة مػف صػالحات هػذا البحػث  -2
                                                           

كهػػذا المػػنهج يعتمػػد عمػػ  اسػػتقرا  النصػػكص  ػػرا ة د يقػػة ، كجمػػع كػػؿ مػػا تيسػػر مػػف  6
النصكص التػل تخػدـ المكضػكع بعػد تكثيقهػا لمكصػكؿ إلػ  نتيجػة صػحيحة )منػاهج البحػث 

بتصػرؼ يسػير ، النا ػر  27العممل كضكابط  فل اإلسػبلـ د/حممػل عبػد المػنعـ صػابر ص
  0ـ( 2062-هػ6272مكتبة اإليماف لمن ر كالتكزيع ط ثانية 

كهك المنهج الذم يتي  التكصؿ إل  القػكانيف التػل تتك ػؼ عمػ  طبيعػة الظػكاهر ، حيػث  2
لعممػل د/عبػد المطيػؼ محمػد العبػد ينتقؿ الباحث مف المقدمات إل  النتا ج )مناهج البحث ا

 ـ(6919 -هػ6791النا ر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ط  21ص
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ذا تكرر المرجع بعد ذلؾ  فإننل أ ـك بتالصيؿ المراجع فل أكؿ مرة ، كا 
 إف كجػد  فقػط كالصػالحة كالجػز  فإننل أ ـك بذكر اسـ المرجػع كمؤلالػ 
  0مع اإل ارة إل  ككن  مرجعا سابقا 

، دكف الكؿ حت  ال تكثر  ت ببعض األعبلـ التل كردت فل البحثعرف -1
  0 الهكامش

  0ختمت البحث بخبلصة ا تممت عم  أهـ النتا ج كالتكصيات  -1
 :اندراطاخ انظاتقح :  راتؼا  

مكتابات كالبحكث العممية التل تحدثت لمف خبلؿ تتبعل فل المكتبة اإلسبلمية 
ات العممية فل هذا المجاؿ ، كمف عف العقؿ ، فقد عثرت عم  بعض األطركح

 أهـ تمؾ الدراسات السابقة فل مكضكع هالعقؿه ما يمل : 
رسالة الػدكتكراة التػل تقػدـ بهػا الباحػث الػدكتكر / عبػد الالتػاح محمػد  - أ

عبػػػد الكػػػريـ إلػػػ   سػػػـ التالسػػػير كعمػػػـك القػػػرآف بكميػػػة أصػػػكؿ الػػػديف 
ل تحريػر ـ ، كهل بعنكاف ه منهج القرآف الكػريـ فػ6911بالقاهرة عاـ

العقػػؿ كالالكػػر اإلنسػػانله تحػػت إ ػػراؼ األسػػتاذ الػػدكتكر / عبػػد ال نػػل 
، ك ػػد ا ػػتممت هػػذو الرسػػالة عمػػ  :  -رحمػػ  اهلل–عػػكض الراجحػػل 

 مقدمة ، كتمهيد ، كتسعة فصكؿ ، كخاتمة 
 الالصؿ األكؿ :  العقؿ اإلنسانل فل القرآف الكريـ 
 كالسمكؾ الالصؿ الثانل : العقيدة كأثرها فل تحرير الالكر  
الالصؿ الثالث : عجز العقؿ عف تالسير مػا يقػع فػل الكجػكد مػف أحػداث عػف  

  ضايا العالـ اآلخر 
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 الالصؿ الرابع:  رسالة اإلنساف فل الحياة الدنيا  
مجاالت العقؿ فل حركتػ  الالكريػة عنػد األمػـ السػابقة عػف  الالصؿ الخامس : 

 اإلسبلـ 
 األنهارالالصؿ السادس :التالكير فل عالـ البحار ك  
 الالصؿ السابع :التالكير فل عالـ النبات 
 الالصؿ الثامف :التالكير فل عالـ الحيكاف 
 الالصؿ التاسع :التالكير فل عالـ اإلنساف 
كمػف الكاضػ  أف هػػذو الرسػالة  ػد اهتمػػت بالحػديث عػف العقػػؿ فػل ضػػك   -

القرآف الكريـ فقط مف خبلؿ تكضي  منهج القرآف الكريـ فل تحرير العقػؿ 
، بمعن  أف الباحػث  ػد  مػب عميػ  النظػرة التالسػيرية المكضػكعية كالالكر 

طبل ا لمنزلة العقؿ فػل اليهكديػة كالنصػرانية ، كعمػ  ذلػؾ إبدكف التعرض 
 .فإف مضمكف هذو الرسالة ال يمتقل مع مكضكع البحث الذم أتقدـ ب  

ككذلؾ أيضا رسالة الماجستير التل تقدـ بها الباحث الػدكتكر / سػعيد  - ب
ؼ المبػػاف إلػػ   سػػـ التالسػػير بكميػػة أصػػكؿ الػػديف بالقػػاهرة محمػػد يكسػػ

ـ تحػت عنػكاف هالعقػؿ كمكانتػ  فػل القػرآف الكػريـ ه تحػت 6912عاـ 
 -رحم  اهلل–إ راؼ األستاذ الدكتكر/ محمد عبد المنعـ القيعل 

كهذو الرسالة أيضا كسابقتها ، حيػث تحػدث فيهػا الباحػث عػف مكانػة 
نطبل ػا مػف إرة تالسػيرية مكضػكعية ، العقؿ فل القرآف الكريـ فقط بنظ

تخصػػص الباحػػث فػػل  سػػـ التالسػػير كعمكمػػ  ، بػػدكف التعػػرض ألم 
 العقؿ  ميزاففل  إل  العقيدة اليهكدية تكضي 
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كعمػػ  ذلػػؾ فػػإف مضػػمكف هػػذو الرسػػالة ال يمتقػػل أيضػػا مػػع مكضػػكع 
 البحث الذم أتقدـ ب    

تمؾ النقػاط  كؿعم  تناكتكفيق  فل بحثل  -تعال –كلذا أ دمت بعكف اهلل 
، ك د جػا   -عم   در طا تل الب رية–السابقة بنظرة مكضكعية محايدة 

ه ، ك ػد العقيػدة اليهكديػة المحرفػة فػل ميػزاف العقػؿالبحػث تحػت عنػكاف :ه
تمكنت بالضؿ اهلل تعال  مػف العثػكر عمػ  الكثيػر مػف المراجػع التػل تخػدـ 

 -تعػال –ؿ هلل مكضكع البحث ، كال أدعل الكماؿ فػل بحثػل هػذا ، فالكمػا
نما كاف محاكلة جادة لمكصكؿ إل  أ رب نقطػة منػ  ، فمػا كػاف  كحدو ، كا 

كحػػدو ، كمػػا كػػاف فيػػ  مػػف نقػػص أك  -تعػػال –فيػػ  مػػف صػػكاب فمػػف اهلل 
أف كفقنػػل  -كتعػػال –نسػػياف فمػػف نالسػػل كال ػػيطاف ، كأ ػػكرو سػػبحان  

  التكفيػؽ كالسػداد إنػ -كتعػال –الستكماؿ هػذا البحػث ، كأسػ ل  سػبحان  
آلػػ   مػػ نعػػـ المػػكل  كنعػػـ النصػػير ، كصػػؿ المهػػـ عمػػ  سػػيدنا محمػػد كع

   0كصحب  كسمـ 
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 انتًهيد:
خػػػكض فػػػ   مػػػار المكضػػػكع ال يقتضػػػ  البحػػػث العممػػػ  األكػػػاديم   بػػػؿ     

تعرؼ أكال عم  مالردات عنكاف البحث،سػكا  فيمػا يتعمػؽ بػالمعن  الم ػكل أك ال
العقيػػػدة اليهكديػػػة فػػػل ميػػػزاف  :البحػػػثه هػػػذا االصػػػطبلح ، كحيػػػث إف عنػػػكاف

عم  مدلكؿ  مصطمحات البحػث،  ضركرة الك كؼ ه، فمف األهمية بمكافالعقؿ
 كمف أهـ تمؾ المصطمحات ما يم  :

 أكال:  مالهـك العقؿ .                   
      :  انتؼزيف تانيهىديح  .      َيا  ثا

 انؼقم:ا أوال: يفهىو
 انؼقم فً انهغح: -أ
 ه ف  مدلكلها الم كل تدؿ عم  : اإلمساؾ كالمنع كالحبس .كممة هالعقؿ 

جا  ف  لسػاف العػرب: )عقػؿ يعقػؿ عقػبل كمعقػكال، كهػك مصػدر، كمػ خكذ     
مف عقمت البعيػر إذا جمعػت  كا مػ ، ك يؿ:العا ػؿ الػذل يحػبس نالسػ  كيردهػا 
عػػػػف هكاها،أخػػػػذ مػػػػف  كلهـ: ػػػػد اعتقػػػػؿ لسػػػػان  إذا حػػػػبس كمنػػػػع الكػػػػبلـ، 

 . (6)ف  األمكر(كالعقؿ:التثبت 
)كالعقػػؿ: نقػػيض الجهؿ،يقاؿ:عقػػؿ يعقػػؿ عقػػبل فهػػك عا ػػؿ، كالمعقكؿ:مػػا     

                                                           

لسػاف العرب/محمػػد بػػف عمػ  أبكالالضػػؿ جمػاؿ الػػديف بػػف منظػكر األنصػػارل الركيالعػػ   (6)
بيػركت، ط ثالثػة 0،النا ػر دار صػادر 229،221ص 66اإلفريق ،فصؿ العيف المهممػة ج

  0ق 6262
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 . (6)تعقم  ف  فؤادؾ(
)كالعقؿ فػ  كػبلـ العرب:الديػة، كسػميت عقػبل ألف الديػة كانػت عنػد العػرب    

ف  الجاهمية إبػبل، كسػميت الديػة عقػبل ألف القاتػؿ كػاف يكمػؼ أف يسػكؽ إبػؿ 
المقتػػػكؿ ثػػػـ يعقمهػػػا بالعقػػػؿ كيسػػػممها إلػػػ  أكليا ػػػ ،  الديػػػة إلػػػ  فنػػػا  كرثػػػة

 . (2)كالعقاؿ:حبؿ يثن  ب  يد البعير إل  ركبتي  في د ب (
نما سػم  العقػؿ -رض  اهلل عن -كلذا يقكؿ اإلماـ عم  بف أب  طالب    : )كا 

 . (7)عقبل مف عقاؿ اإلبؿ(
 كخبلصة القكؿ ف  ذلؾ :     
بس كالمنع، ككج  تسميت  بػذلؾ لككنػ  أف العقؿ ف  الم ة يطمؽ عم  الح    

يمنػع صػػاحب  مػػف التػػكرط فػػ  المهالػػؾ كيحبسػػ  عػػف ذمػػيـ القػػكؿ كالالعؿ،كمػػا 
يطمؽ العقؿ عم  الالهـ كالعمـ ألف ما يالهمػ  اإلنسػاف يقيػد بعقمػ  كيضػبط بػ  

                                                           

ك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الالراهيػدل البصػرل،تحقيؽ العيف/أب  (6)
النا ػػػػر دار  629ص 6د/مهػػػػدل المخزكم ،د/إبػػػػراهيـ السػػػػامرا  ،باب العػػػػيف كالػػػػبلـ ج

  0كمكتبة الهبلؿ بدكف تاري  
تهػػػذيب الم ة/محمػػػد بػػػا أحمػػػد األزهػػػرل الهػػػركل أبػػػك منصػػػكر،تحقيؽ/محمد عػػػكض  (2)

،النا ػر دار إحيػا  التػراث العرب ،بيػركت  629ص 6ؼ مع البلـ جمرعب،باب العيف كالقا
  0ـ 2006ط أكل  

العقػػؿ كفضػػم /أبك بكػػر عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبيػػد بػػف سػػالياف بػػف  ػػيس الب ػػدادل  (7)
  ر مكتبة القرآف بمصر بدكف تاري  ،النا  26األمكل القر   المعركؼ بابف أب  الدنيا ص
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كلذا كاف الالػرؽ بػيف العا ػؿ كالجاهؿ،حيػث إف العا ػؿ يمنػع نالسػ  عػف هكاهػا 
يضػرو فػ  دنيػاو كأخػراو،بعكس الجاهػؿ الػذل يتػردل  كيميز بيف ما ينالعػ  كمػا

  0ف  ضركب الهكل كالمهالؾ 
 انؼقم فً االصطالح :-ب
هنػػاؾ العديػػد مػػف التعريالػػات لمعن هالعقػػؿهف  االصػػطبلح، كمػػف أبػػرز تمػػؾ    

  -التعريالات ما يم  :
متعمقا ببدف اإلنساف، كهػك  -تعال -العقؿ هك: )جكهر ركحان  خمق  اهلل -6

لقمػػػػب يعػػػػرؼ الحػػػػؽ كالباطػػػػؿ، كيتعمػػػػؽ بالبػػػػدف تعمػػػػؽ التػػػػدبير نػػػػكر فػػػػ  ا
  (6)كالتصرؼ(

أف: )العقػػؿ هػػك:الالطرة ال ريزيػػة  -رحمػػ  اهلل-*2ك ػػد ذكػػر اإلمػػاـ ال زالػػ  -2

                                                           

بػػف عمػػ  الػػزيف ال ػػريؼ الجرجان ،تحقيؽ/جماعػػة مػػف التعريالػػات/عم  بػػف محمػػد  (6)
،النا ػػػػػر دار الكتػػػػػب  626ص 6العممػػػػػا  بإ ػػػػػراؼ دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة،باب العػػػػػيف ج

 0ـ 6912-ق6202العممية،بيركت،لبناف ط أكل  
 

*هك:محمػد بػف محمػد بػػف محمػد ال زالػل الطكسػل أبػػك حامػد ، فيمسػكؼ متصػكؼ ، لػػ   2
هػ ، ك د رحؿ 202هػ كمات بها عاـ220راساف عاـنحك ما تل مصنؼ ، كلد فل طكس بخ

إل  نيسابكر ثػـ إلػ  ب ػداد فالحجػاز فػببلد ال ػاـ فمصػر ثػـ عػاد إلػ  بمدتػ  ، كنسػبت  إلػ  
صػػناعة ال زؿهعنػػد مػػف يقػػكؿ بت ػػديد الػػزامه ، أك إلػػ   زالػػة همػػف  ػػرل طػػكسه لمػػف  ػػاؿ 

ة ، كاال تصػػاد فػػػل بػػالتخاليؼ ، كمػػف أهػػـ كتبػػػ  : إحيػػا  عمػػكـ الػػديف ، كتهافػػػت الالبلسػػال
 االعتقاد )األعبلـ /خير الديف بف محمػكد بػف محمػد بػف عمػل بػف فػارس الزركمػل الدم ػقل

== ـ ، 2002النا ػػػػػر دار العمػػػػػـ لممبليػػػػػيف الطبعػػػػػة الخامسػػػػػة ع ػػػػػرة  22،26ص 1ج
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 . (6)كالنكر األصم  الذل ب  يدرؾ اإلنساف حقا ؽ األ يا (
** أف: )العقػػؿ هػػك: ريزة فػػ  اإلنسػػاف ، كأمػػر 2كيػػرل اإلمػػاـ ابػػف تيميػػة -7

 . (7)عا ؿ سكا  سم  عرضا أك صالة(يقـك بال

                                                           

، إعداد:النػػػدكة 0 12ص 6كالمكسػػػكعة الميسػػػرة فػػػل األديػػػاف كالمػػػذاهب المعاصػػػرة ج==
إ راؼ ةتخطػيط كمراجعػة د/مػانع بػف حمػاد الجهنػل ، النا ػر  العالمية لم باب اإلسبلمل ،

 0هػ 6220دار الندكة العالمية لمطباعة كالن ر كالتكزيع ط رابعة 
،النا ػػر دار  260ص 7إحيػػا  عمػػكـ الػػديف/أبك حامػػد بػػف محمػػد ال زالػػ  الطكسػػ  ج (6)

 المعرفة بيركت 
 

بد اهلل بف أبل القاسـ الخضػر **هك اإلماـ / أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف ع 2
الحرانػػل الدم ػػقل الحنبمػػل تقػػل الػػديف بػػف تيميػػة ، كلػػد فػػل  ػػعباف سػػنة إحػػدل كسػػتيف 
كستما ة بحراف كتحكؿ ب  أبكو إل  دم ؽ فنبغ كا تهر ثـ ذهب إلػ  مصػر فتعصػب عميػ  
جماعة مف أهمها فسػجف مػدة ثػـ أطمػؽ فسػافر إلػ  دم ػؽ كاعتقػؿ بهػا حتػ  مػات ، كمػف 

ات  : الالتاكل ، كالالر اف بيف أكليا  اهلل كأكليا  ال يطاف ، كالسياسة ال رعية فػل أهـ مؤلال
إصػػبلح الراعػػل كالرعيػػة ، كتػػكفل فػػل صػػالر سػػنة ثمػػاف كع ػػريف كسػػبعما ة )سػػير أعػػبلـ 

 261ص 61النػػببل  /  ػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذهبل ج
مرجػع  622ص 6ـ ، كاألعػبلـ لمزركمػل ج2001-هػػ6221النا ر دار الحديث بالقاهرة ط

 سابؽ(
مجمػكع الالتاكل/أحمػػد عبػد الحمػػيـ بػػف تيميػة،جمع كترتيب/عبػػدالرحمف بػف محمػػد بػػف  (7)

 0ق 6262ط دار عالـ الكتب لمطباعة كالن ر بالرياض  216ص 9 اسـ النجدل ج
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يػػػػرل أف: )العقػػػػؿ هك:النػػػػاظر فػػػػ  -رحمػػػػ  اهلل-*6كاإلمػػػػاـ ابػػػػف القػػػػيـ -2
العكا ب،ف عقؿ الناس مف آثر لذتػ  كراحتػ  فػ  اآلجمػة الدا مػة عمػ  العاجمػة 

 . (2)المنقضية الزا مة(
كيقكؿ الدكتكر/عم  عبد الحميـ محمكد: )العقؿ هك:القكة المتهي ة لقبػكؿ  -2

 .  (7)العمـ(
ؿ: كة الػنالس التػ  بهػا يحصػؿ قػكر صػاحب المعجػـ الالمسػال  أف: )العيذك  -1

  .(2)تصكر المعان (
كمػػف خػػبلؿ تمػػؾ التعريالػػات السػػابقة لمعقػػؿ يتضػػ  أف:العقػػؿ يطمػػؽ عمػػ   -

ال ريزة الت  تدؿ اإلنساف عم  العمػؿ بػالعمـ حتػ  يكتسػب مػف خبللهػا سػعادة 
                                                           

الػديف ،  *هك محمد بف أبل بكر بف أيكب بف سعد الزرعل الدم قل أبك عبػد اهلل  ػمس6
كلد فل دم ؽ سنةإحدل كتسعيف كستما ة ، كمات بها سنة إحػدل كخمسػيف كسػبعما ة ، 
كتتممذ عم  يد  ي  اإلسبلـ ابف تيمية ، كمف أهـ مؤلالات  : أعبلـ المك عيف ، كزاد المعاد 

مرجػػع  21،21ص 1، كمػػدارج السػػالكيف ، كعػػدة الصػػابريف ، كالػػركح )األعػػبلـ لمزركمػػل ج
  سابؽ( 

جكاب الكاف  لمف س ؿ عف الػدكا  ال ػاف ،أك الػدا  كالدكا ،لئلماـ/ ػمس الػديف بػف ال (2)
النا ػػػػر،دار المعرفػػػػة بػػػػالم رب ط أكلػػػػ   697 ػػػػيـ الجكزية،فصػػػػؿ أ سػػػػاـ المحبػػػػكب ص

 0ـ  6991-ق6261
التربيػػة العقميػػة مػػف سمسػػمة مالػػردات التربيػػة اإلسػػبلمية د/عمػػ  عبػػد الحمػػيـ محمػػكد  (7)

  0ـ 6991-ق6261ن ر اإلسبلميةط دار التكزيع كال 22ص
ط دار الكتػػػاب المبنػػػان  بيػػػركت كدار  11ص 2المعجػػػـ الالمسػػػال  د/جمػػػاؿ صػػػميبا ج (2)

  0ـ 6919الكتاب المصرل 
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يكتسب بها اإلنساف العمـك الت  تنالع  الدنيا كاآلخرة،كما أن  آلة التمييز الت  
 0ف  أكالو كأخراو 

 كمف أهـ مسمياتهالعقؿه:الحجر، كالنه  كالمب .
 اؿ تعال : )كالالجر كلياؿ ع ر كال الع كالكتر كالميؿ إذا يسر هؿ ف  ذلػؾ    

 . (6) سـ لذل حجر(
نمػػا سػػم  -رحمػػ  اهلل-**2يقػػكؿ اإلمػػاـ ابػػف كثيػػر : )أل لػػذل عقػػؿ كلػػب، كا 

حجرا،ألن  يمنػع اإلنسػاف مػف تعػاط  مػا ال يميػؽ مػف األفعػاؿ كاأل ػكاؿ، العقؿ 
كمنػػ  حجػػر البيػػت الحػػراـ ألنػػ  يمنػػع الطػػا ؼ مػػف المصػػكؽ بجػػدارو، كحجػػر 

 . (7)الحاكـ عم  فبلف إذا منع  مف التصرؼ(
ٌ  ًٌٍََْشُنو  بنْقُشُوٌِ يٍَِّ قَحْهََُى ؤَهْهَكْنَة كَىْ نََُىْ ٍََْذِ ؤَفَهَىْ  ك اؿ تعػال     إٌَِّ يَغَنةكِنَِِىْ  فِن

                                                           

   2-6سكرة الالجر اآليات: (6)
**هػػك اإلمػػاـ الحػػافظ إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر الدم ػػقل أبػػك الالػػدا  عمػػاد الػػديف  2

هػػػ ، 106فػػل  ريػػة مػػف أعمػػاؿ بصػػرل بال ػػاـ سػػنة القر ػػل ، حػػافظ كمػػؤرخ كفقيػػ  ، كلػػد 
هػػػ ، كمػػف أهػػـ مؤلالاتػػ  البدايػػة 112كرحػػؿ كثيػػرا فػػل طمػػب العمػػـ ، كتػػكفل بدم ػػؽ سػػنة

 720ص 6كالنهاية ، كتالسير القرآف العظيـ ، كاختصار عمكـ الحديث )األعػبلـ لمزركمػل ج
 كما بعدها باختصار(

ماعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر القر ػ  البصػرل تالسير القرآف العظيـ،لئلماـ/أب  الالػدا  إسػ (7)
النا ػر دار طيبػة لمن ػر كالتكزيػع  792ص 1الدم ق ،تحقيؽ/سام  بف محمد سػبلمة ج

  0ـ 6999-ق6220ط ثانية 
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 .   (6) بنننََي نِّإُوْنٌِ نَأٍَةذٍ رَنِكَ فٌِ
)أل العقػػكؿ، كالكاحػػدة نهيػػة، ك ػػاؿ لهػػـ ذلػػؾ،ألنهـ الػػذيف ينتهػػ  إلػػ  رأيهػػـ، 

 (2)ك يؿ ألنهـ ينهكف النالس عف القبا  (
  ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې  ك ػػػػػاؿ تعػػػػػال :   

 (7)  چ ۈئ ۈئ    ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ
ظ بمػػا كعظػػ  اهلل إال ذككا العقػػكؿ ، الػػذيف عقمػػكا عػػف اهلل أمػػرو )أل كمػػا يػػتع

 . (2)كنهي (
 : يؼىن "انيهىديح" :َيا  ثا

-سػبحان -)التهكد:التكبة كالعمؿ الصال ، كالمتهكد:المتقرب، كمنػ   كلػ     
، أل تبنػػا إليػػؾ كرجعنػػا ك ربنػػا مػػف الم الػػرة، كالتهكيػػػد:  (2):هإنػػا هػػدنا إليػػؾه

                                                           

 0 621سكرة ط  آية: (6)
بػػراهيـ  (2) الجػػامع ألحكػػاـ القرآف،لئلماـ/ ػػمس الػػديف القرطب ،تحقيؽ/أحمػػد البردكنػػ  كا 

 –ق 6712الكتػػػػػب المصػػػػػرية بالقػػػػػاهرة ط ثانيػػػػػة  النا ػػػػػر دار 260ص 66أطالػػػػػيش ج
  0ـ 6912

 0 219سكرة البقرة آية: (7)
لباب الت كيؿ ف  معان  التنزيؿ،لئلماـ/عبل  الديف عم  بف محمد بف إبراهيـ بػف عمػر  (2)

،النا ر دار الكتػب 202ص 6أب  الحسف المعركؼ بالخازف،تحقيؽ/محمد عم   اهيف ج
  0ق 6262العممية بيركت ط أكل  

 0 621سكرة األعراؼ آية: (2)
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 (6)لدبيب كنحكو(الم   الركيد ،مثؿ ا
)كسميت اليهكد : ا تقا ا مف هادكا أل تابكا، كيقاؿ:نسبكا إلػ  يهػكذا ، كهػك 
أكبػػر كلػػد يعقػػكب، كحكلػػت الػػذاؿ إلػػ  الػػداؿ حػػيف عربػػت، كالهكادة:البقيػػة مػػف 

 . (2)القـك يرج  بهـ صبلحهـ(
عميػ  -)كاليهكدية : ه  ديانة بن  إسرا يؿ الػذيف أرسػؿ اهلل إلػيهـ مكسػ     

مؤيدا بالتكراة ليككف لهـ نبيا، ك د تككف نسبة إل  يهكذا أحد أبنػا   -ـالسبل
 . (7)يعقكب، كعممت عم  ال عب عم  سبيؿ الت ميب(

ك ػػػريعت  ف صػػػبحت -تعػػػال -ك ػػػد انحػػػرؼ هػػػؤال  القػػػـك عػػػف مػػػنهج اهلل    
اليهكدية تطمؽ عمػ  هػؤال  القػـك ر ػـ انحػرافهـ ، كالحقيقػة أف رسػالة سػيدنا 

 -ه  اإلسبلـ الذل هك ديف جميػع األنبيػا  كالمرسػميف -سبلـعمي  ال-مكس 
، كسيدنا مكس  عمي  السػبلـ  -عم  نحك ما سنبيف الحقا إف  ا  اهلل تعال 

  بالطبع مف جممة األنبيا  كالمرسميف، كلػذا جػا  باإلسػبلـ،كما  ػاؿ سػبحان 
، إال أف  (2) َّ چ ڻ        ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ         ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

                                                           

  0مرجع سابؽ  201ص 1تهذيب الم ة/أبك منصكر األزهرل،باب الها  كالداؿ ج (6)

مرجػع  11ص 2العيف/أبكعبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الالراهيػدل،باب الهػا  كالػداؿ ج (2)
  0سابؽ 

دكة العالميػػة المكسػػكعة الميسػػرة فػػ  األديػػاف كالمػػذاهب كاألحػػزاب المعاصػػرة،إعداد النػػ (7)
مرجػع  292ص 6لم باب اإلسبلم ،إ راؼ كتخطيط كمراجعة د/مانع بف حمػاد الجهنػ  ج

  0سابؽ 
  0 12سكرة يكنس آية: (2)
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حرفكا تمؾ الديانة كعبثكا بها كفؽ أهكا هـ،فسبحكا ف  بحر مف الباطؿ  اليهكد
 0بدال مف أف ينهجكا طريؽ الهدل كالر اد  ف  االعتقاد،

كبعد هذو اإل ارة السريعة حكؿ التعريػؼ بمصػطمحات عنػكاف البحث،أسػتطيع 
بعػػد ذلػػؾ أف أدخػػؿ فػػ  تالاصػػيؿ مكضػػكع البحػػث مسػػتعينا بعػػكف اهلل كتكفيقػػ  

 0اهلل التكفيؽ ،ف  كؿ كب
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 ادلثحث األول
 حيدنىل انؼقم ويزادفاته يف انيهىدي

-عم  مكس  -تعال -مف المعمـك أف التكراة ه  الكتاب الذل أنزل  اهلل     
-)فكممة التػكراة تطمػؽ عمػ  ال ػريعة المكتكبػة التػ  أنزلهػا اهلل-عمي  السبلـ

الظهالتكراةهعم  العهد القديـ ، ك د يطمؽ ل-عمي  السبلـ-عم  مكس -سبحان 
 6ب كمم  مف باب إطبلؽ الجز  عم  الكؿ(

 -المصػدر الػر يس لػدل اليهػكد–كالذم يت مؿ فل نصكص العهػد القػديـ      
يجػػد أف كممػػة هالعقػػؿه بمرادفاتهػػا  ػػد ذكػػرت فػػل مكاضػػع عديػػدة ، كنصػػكص 

 كاضحة ، كأساليب  ت  ، كمف ذلؾ عم  سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يمل :
المدح لئلنسػاف العا ػؿ الحكػيـ دكف  يػرو مػف النػاس ، حيػث جػا  مػا  -6

نص  : )مف جمع فل الصيؼ فهك ابف عا ؿ ، كمف ناـ فػل الحصػاد 
، كجا  أيضا : )طػكب  لئلنسػاف الػذم كجػد الحكمػة  2فهك ابف العار(

كلئلنساف الػذم نػاؿ الالطنػة ، فػإف تجارتهػا خيػر مػف تجػارة الالضػة ، 
جػػػػا  أيضػػػػا : )الحكمػػػة سػػػػاطعة تسػػػػهؿ ك  7كربحهػػػا يالػػػػكؽ الػػػذهب(

م ػػاهدتها عمػػ  الػػذيف يحبكنهػػا ، كيهتػػدم إليهػػا الػػذيف يمتمسػػكنها ، 

                                                           

ط دار القمـ دم ػؽ ،  62المدخؿ لدراسة التكراة كالعهد القديـ ، د/ محمد عمل البار ص 6
 0ـ 6990-هػ 6260كالدار ال امية بيركت ط أكل  

 2فقرة  60:اصحاح سالر األمثاؿ  2

  62،67الالقرتاف  2سالر األمثاؿ : إصحاح  7



 الثانىـ الجزء  1027مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

العقيدة اليهودية المحرفة فى 
 ميزان العقل

6190 
 

 6تسبؽ فتعرؼ نالسها إل  الذيف ير بكف فيها(
اإل ػػارة إلػػ  األثػػر الالعػػاؿ لمعقػػؿ كالالهػػـ فػػل حالػػظ اإلنسػػاف كنصػػرو ،  -2

حيػػث جػػا  : )كالتػػدبر يحالظػػؾ كالالطنػػة تحميػػؾ فتنقػػذؾ مػػف طريػػػؽ 
، كجػػا  أيضػػا : )يػػا بنػػل  2اإلنسػػاف النػػاطؽ بالخػػدا ع( السػػك  ، مػػف

احالظ التبصر كالتدبر كال يبتعدا عف عينيؾ فيككنا حياة لنالسؾ كنعمة 
 7لعنقؾ ، حين ذ تسير فل طريقؾ ب ماف ك دمؾ ال تعثر(

التزكيػػة لمعقػػبل  الحكمػػا  ، كأنهػػـ القػػادة دكف  يػػرهـ ، حيػػث جػػا  :  -7
ة فل أسباطكـ أ مهـ عمػ  رأسػكـ )هاتكا رجاال حكما  عقبل  ذكم خبر 

ف جبتمكنل ك متـ : حسف ما أمػرت بعممػ  ، ف خػذت رؤسػا  أسػباطكـ 
، كجػا  أيضػا  2كهـ رجاؿ حكما  كذكك خبرة ف  متهـ رؤسػا  عمػيكـ(
، كجػا  أيضػا  2: )المرأة الحكيمة تبنل بيتها ، كال بية تهدم  بيديها(

 1ألم (: )االبف الحكيـ يسر أباو ، كاالبف الجاهؿ  ـ 

كصؼ األنبيػا  بالحكمػة كالعقػؿ ، حيػث جػا  فػل مػدح سػيدنا هيك ػع  -2

                                                           

  67،62الالقرتاف  1سالر الحكمة :إصحاح  6

 62،66الالقرتاف  2سالر األمثاؿ:إصحاح  2

 27-26الالقرات  7سالر األمثاؿ:إصحاح  7

 62-67فقرات 6سالر التثنية: إصحاح  2

  6فقرة  62سالر األمثاؿ:إصحاح  2

 6فقرة  60سالر األمثاؿ:إصحاح  1
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: )أمػا يك ػع بػف نػكف فممػم ركح حكمػة ،  -عمي  السػبلـ–بف نكفه 
ألف مكس  كضع عمي  يدي  ، ف طاعػ  بنػك إسػرا يؿ كعممػكا كمػا أمػر 

 -عميػػ  السػػبلـ–، كمػػا جػػا  كصػػؼ سػػيدنا يكسػػؼ  6الػػرب مكسػػ (
، حيث جػا  مػا  -ككمها مف مرادفات العقؿ–بالحكمة كالعمـ كالبصيرة 

عػػف رجػػؿ فهػػيـ حكػػيـ يقيمػػ  عمػػ   *2)اآلف ليبحػػث فرعػػكف نصػػ  : 
، كجػػا  أيضػػا : )فقػػاؿ فرعػػكف لحا ػػيت  : هػػؿ نجػػد  7مصػػر(  أرض 

مثؿ هذا رجبل في  ركح اهلل؟ ك اؿ فرعكف ليكسؼ : بعدما أعممػؾ اهلل 
مػػ  بيتػػل ، هػػذا كمػػ  ، فمػػيس هنػػاؾ فهػػيـ حكػػيـ مثمػػؾ ، أنػػت تكػػكف ع

ل  كممتؾ ينقاد كؿ  عبل ، كال أككف أعظـ منؾ إال بالعرش(  2كا 

تكبي  كذـ أهؿ الجهؿ كالسذاجة الذيف ال يستخدمكف عقػكلهـ ، حيػث  -2
جا  ما نص  : )افهمكا الدها  أيها السذج ، افطنكا فطنة القمػب أيهػا 

                                                           

 9فقرة 72سالر التثنية:إصحاح  6

عميػ  -*ككاف ممؾ مصػر فػل هػذا الك ػت يسػم  :الريػاف بػف الكليػد ، ك ػد كلػ  يكسػؼ  2
الػػكزارة فػل بػػبلد مصػػر مكػاف إطاليػػر بػػف راعيػؿ الػػذم ا ػػتراو مػف مصػػر زكج التػػل  -السػبلـ

 -لسػبلـعمي  ا–راكدت  ، كأسمـ الممؾ عم  يدم يكسؼ عمي  السبلـ ، كزكج الممؾ يكسؼ 
، تحقيؽ/سػػامل بػػف محمػػد  791ص 2امػػرأة إطاليػػر )تالسػػير القػػرآف العظػػيـ البػػف كثيػػر ج
 ـ(6999-هػ6220سبلمة ، النا ر دار طيبة لمن ر كالتكزيع ط ثانية 

 77فقرة 26سالر التككيف:إصحاح 7

   20-71فقرات 26سالر التككيف:إصحاح 2
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، كجػػا  أيضػػا : )المػػرأة الجاهمػػة صػػخابة سػػاذجة ال تػػدرم  6الجهػػاؿ(
 7، كجا  أيضا : )كاأل بيا  يمكتكف مف فقداف الر د( 2 ي ا(

: تمدح العقؿ كتر د إلي  ، كمػف ذلػؾهذا باإلضافة إل  نصكص أخرل عديدة 
، كأيضا : )رأس الحكمة اكتسب الحكمػة  2)الحكيـ يهرب مف معا رة األ رار(

، كبكؿ ما كسبت اكتسب الالطنة ، ارفعها فتعميؾ ، إذا عانقتهػا فإنهػا تمجػدؾ 
، كأيضػا : )فػإف الحكمػة  2تجعؿ عم  رأسؾ إكميؿ نعمة كتكليػؾ تػاج جػبلؿ( ،

بػف الحكػيـ يالػرح ، كأيضػا : )اال 1خير مف الآللم ، ككؿ النالػا س ال تسػاكيها(
نسػاف أباو ، كالجاهؿ مف الب ر يستهيف ب م  ، ال باكة فرح لالا ػد الر ػد  كاإل 

 1الالطف يستقيـ فل سيرو(

مػػػة هالعقػػػؿه كمرادفاتهػػػا فػػػل النصػػػكص كممػػػا سػػػبؽ يتضػػػ  أف مػػػدلكؿ كم -
ؾ الكممػػة ، حيػػث مػػاليهكديػػة الصػػحيحة ال تختمػػؼ عػػف المػػدلكؿ الم ػػكم لت

تػػدؿ عمػػ  التثبػػت فػػل األمػػكر ، كأنهػػا صػػالة تحػػبس صػػاحبها عػػف ذمػػيـ 
                                                           

  2فقرو  1سالر األمثاؿ:إصحاح 6

 67ةفقر  9سالر األمثاؿ:إصحاح 2

 26فقرة 60سالر األمثاؿ:إصحاح 7

 1فقرة  6سالر األمثاؿ:إصحاح 2

 9-1فقرات 2سالر األمثاؿ:إصحاح 2

 66فقرة1سالر األمثاؿ:إصحاح 1

 26،20الالقرتاف 2سالر األمثاؿ:إصحاح 1
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األ كاؿ كاألفعاؿ ، كما يتضػ  اتجػاو معنػ  الكممػة أيضػا إلػ  العمػـ كالالهػـ 
المعنػػ  االصػػطبلحل لكممػػة كالحكمػػة كهػػل نالػػس المعػػانل التػػل تالهػػـ مػػف 

العقؿ عند عمما  المسمميف ، كالتػل مػف خبللهػا يكتسػب اإلنسػاف سػعادة 
 0الدنيا كاآلخرة
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 ادلثحث انثاَي:
 يظاهز االهتًاو تانؼقم واحلفاظ ػهيه يف انيهىديح قثم انتحزيف

لقد حالمت التكراة بالكثير مف النصكص التل تحتالل بالعقؿ كتبػرز مكانتػ  
كتحض عم  إعمال  كالحالػاظ عميػ  ، كمػف أبػرز مظػاهر االهتمػاـ بالعقػؿ 
كالحالاظ عمي  فل اليهكدية  بؿ التحريؼ عم  سبيؿ المثاؿ ال الحصػر مػا 

 يمل : 
 : حفع انؼقم تتحزيى ادلظكزاخ -6

حيث اهتـ الت ريع اليهكدم الصحي  بالعقؿ ، كحػث عمػ  المحافظػة عميػ  ، 
عمػػػؿ ، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ ذـ المسػػػكرات ألنػػ  منػػػاط التكميػػػؼ ك ػػػرط صػػػحة ال

كالنهل عف كؿ ما يخامر العقكؿ ، حيث جا  ما نص  : )اسمع يا بنػل ككػف 
حكيما ، كأر د  مبؾ فػل الطريػؽ ، ال تكػف بػيف المػدمنيف لمخمػر كالممتهمػيف 

، كجػا  أيضػا : )محػب المػذة يقػع فػل  6لمحـ ، فإف المدمف كالممتهـ يالتقراف(
، كجػػا  أيضػػا : )فػػل الخمػػر السػػخرية ،  2 تنػػل(العػػكز ، كمحػػب الخمػػر ال ي

 7كفل المسكر الجمبة ، كؿ مف هاـ بهما فميس بحكيـ(
كما جا  النهل الصري  عف الخمر فل سالر القضاة ، حيث جػا  مػا نصػ  :   
)مف كؿ مػا يخػرج مػف ككمػة الخمػر ال ت كػؿ ، كخمػرا كمسػكرا ال ت ػرب ، كال 

                                                           

 26-69فقرات 27سالر األمثاؿ:إصحاح 6

 61فقرة  26سالر األمثاؿ:إصحاح 2

 6فقرة 20سالر األمثاؿ:إصحاح  7
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بػ ف لمخمػر آثػارا سػي ة فػل إذهػاب  ، ك د جػا  تعميػؿ ذلػؾ 6ت كؿ  ي ا نجسا(
العقؿ كتضييع  ، حيػث جػا  مػا نصػ  : )كهػؤال  أيضػا ضػمكا بػالخمر كتػاهكا 

كأنهػػا سػػبيؿ الػػدمار كالهػػبلؾ ، حيػػث جػػا  : )فػػإف الخمػػر أهمكػػت  2بالمسػػكر(
جػا  : )فػػل سػػبيؿ األ ػػرار ال تػػدخؿ ،  كمػػا، كأنهػػا فعػػؿ الجهػػبل  ،  7كثيػريف(

حد عن  كال تعبر في  ، تحكؿ عن  كاعبر ،  كفل طريؽ أهؿ السك  ال تمش ،
فإنهـ ال ينامكف إذا لـ يسي كا ، كيسمبكف النـك إذا لـ يعثركا ، لقد أكمكا خبز 

 .2ال ر ك ربكا خمر عنؼ(
 : األيز تإػًال انؼقم واحلث ػهً انتفكز ته -2
لما كانت التكراة الصحيحة كالقرآف الكريـ فل كحدة المصدر ألنهما مف عند  

فقد كاف مف الطبيعل أف نجد فل التكراة ما ياليػد بإعمػاؿ العقػؿ  -تعال –اهلل 
 كالحث عم  التالكر ب  

عماؿ العقؿ كتكبي  الجهػبل  ، كمػا  فتارة نجد األمر المبا ر بالالهـ كالتالكر كا 
،  2فػػل  كلػػ  : )يػػا أ بيػػا  ال ػػعب افطنػػكا ، كيػػا أيهػػا الجهػػاؿ متػػ  تعقمػػكف(

ا الػذيف يحكمػكف األرض ، كفكػركا فػل الػرب كجا  أيضا : )أحبكا البػر يػا أيهػ

                                                           

 62فقرة 67ة:إصحاحسالر القضا 6

 1فقرة  21سالر أ عيا:إصحاح 2

 22فقرة  76سالر ي كع:إصحاح 7

 21،22الالقرتاف  2سالر األمثاؿ:إصحاح 2

 1فقرة  92سالر المزامير:إصحاح 2
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 6تالكيرا صالحا كالتمسكو بصالا   مكبكـ(
-كتارة أخرل نجد اإل ػارة إلػ  أف العقػؿ يحالػظ صػاحب  كينصػرو ، حيػث جػا 

ما نصػ  : )كالتػدبر يحالظػؾ كالالطنػة تحميػؾ فتنقػذؾ مػف طريػؽ  -كما أسمالنا
  2السك  ، مف اإلنساف الناطؽ بالخدا ع(

األمػر بػالنظر إلػ  السػمكات كمػا فيهػا ألخػذ العبػرة كالعظػة ،  كتارة أخرل نجػد
 2(*7حيث جا  : )تطمع إل  السما  كانظر كت مؿ ال يـك إنها أرفع منؾ

كمرة رابعة نبلحظ األمر بالت مؿ فل األرض كما فيهػا مػف  ػجر كثمػار كمػدف 
 كحصكف حيث جا  فل سالر العدد ما نص  : 

كال ػػعب   ؟فتػػركا األرض كيػؼ هػل )اصػعدكا مػف النقػب تصػػعدكف مػف الجبػؿ
، ككيػؼ األرض التػل  ؟، أ ميػؿ هػك أـ كثيػر ؟المقيـ بها أ كل هك أـ ضػعيؼ
، كما المدف التل هل ساكنها أمخيمات هل  ؟هل ساكنها أجيدة هل أـ ردي ة

، ككيؼ األرض أمخصبة أـ عقيمة؟ أفيها  ػجر أـ ال؟ كت ػددكا  ؟أـ حصكف
 2أياـ بكاكير العنب(كخذكا مف ثمرها ، ككانت إذ ذاؾ 

كفل المقابؿ نجد التنديد بمف يعطؿ عقم  ، حيث جا  فل كصػؼ األمػة التػل 
                                                           

 6فقرة  6سالر الحكمة:إصحاح  6

 62،66الالقرتاف  2سالر األمثاؿ:إصحاح 2

كاألرض أكبػػر مػػف خمػػؽ  *كهػػذا  ػػبي  بقكلػػ  تعػػال  فػػل الػػذكر الحكػػيـ : )لخمػػؽ السػػمكات7
  21الناس كلكف أكثر الناس ال يعممكف( سكرة  افر :اآلية 

 2فقرة  72سالر أيكب:إصحاح  2

 20-61فقرات  67سالر العدد:إصحاح  2
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 تعطؿ عقمها ب نها جاهمة عديمة الرأم ، حيث جا  ما نص  : 
)ألنهـ أمة تا هة بم كرتها كليس فيهـ فهـ ، ليػتهـ يعقمػكف كيالهمػكف هػذا 

 6فيتبصركف فل عا بتهـ(
   يمنع اإلنساف عف إتياف الالكاحش :التر يب فل سبلمة العقؿ ألن -7

لقػػد حثػػت التػػكراة الصػػحيحة عمػػ  سػػبلمة العقػػؿ كضػػركرة الحالػػاظ عميػػ  ألنػػ  
كسيمة تمنع صاحبها مف إتياف الالكاحش كالمكبقات ، فسميـ العقػؿ بعيػد عػف 
تيانهػا ،  ارتكاب المكبقات كالكبا ر ، بينما عديـ العقؿ متساهؿ فػل ا ترافهػا كا 

   :مثاؿ ما نص حيث جا  فل سالر األ
)أمػػا الزانػػل بػػامرأة فإنػػ  فا ػػد الر ػػد ، ال يصػػنع هػػذا إال مهمػػؾ نالسػػ  ، يمقػػ  
ضربا كعارا ، كفضيحت  ال تمح  ، ألف ال يرة تمهب الزكج فبل ي الؽ فل يـك 

ف أكثػػػرت الر ػػػكة( ، كجػػػا  أيضػػػا :  2االنتقػػػاـ ، ال يقبػػػؿ فديػػػة ، كال يقنػػػع كا 
رم  ػي ا ، تجمػس عنػد بػاب بيتهػا عمػ  )المرأة الجاهمة صخابة ساذجة ال تػد

كرسل فل م ارؼ المدينػة لتػدعكا عػابرم الطريػؽ المسػتقيميف فػل سػبمهـ : 
مػػػف كػػػاف سػػػاذجا فميمػػػؿ إلػػػ  هنػػػا ، كتقػػػكؿ لكػػػؿ فا ػػػد الر ػػػد : إف الميػػػاو 

 7المسرك ة عذبة كالخبز المختمس لذيذ(
جا  فػل  ثيكما نجد مخاطبة العقؿ السميـ فل التحذير مف الزنا كعا بت  ، ح

                                                           

 29،21الالقرتاف  72سالر التثنية:إصحاح  6

   72-72الالقرات  1سالر األمثاؿ:إصحاح  2

 61-67الالقرات  9سالر األمثاؿ:إصحاح  7
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 سالر األمثاؿ  : 
 ػػالتل األجنبيػػة تقطػػراف  ػػهدا كسػػقؼ حمقهػػا ألػػيف مػػف الزيػػت ، لكػػف إف )

حادة كسيؼ ذم حديف ،  دماو تنحدراف إل  المكت  ، عا بتها مرة مثؿ العمقـ
 6، كخطكاتها تبمغ مثكل األمكات(

إلػػ  آخػػر تمػػؾ األمثمػػة التػػل تػػدؿ عمػػ  أف التػػكراة الصػػحيحة  ػػد احتالػػت 
 رم ، كأبرزت مكانت   كسعت إل  الحالاظ عمي  كسبلمت  بكافة بالعقؿ الب

 0السبؿ كالكسا ؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 2-7الالقرات  2اؿ:إصحاح سالر األمث 6
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 ادلثحث انثانث
 أتزس جىاَة احلق فً انيهىديح قثم انتحزيف

كاإل رار ل  -سبحان -مف المعمـك أف اإلسبلـ معناو االستسبلـ كاالنقياد هلل    
كهػك بهػػذا المعنػ  ديػف جميػػع بالكحدانيػة كالخضػكع ألكامػرو كاجتنػػاب نكاهيػ ، 

صػػم  اهلل -إلػػ  خػػاتمهـ سػػيدنا محمػػد -عميػػ  السػػبلـ–األنبيػػا  مػػف لػػدف آدـ 
،فمـ يختمؼ أنبيا  اهلل كرسم  ف  أساسيات هػذا الػديف كأصػكل ، -عمي  كسمـ

ٍِ يٍَِّ نَكُى شَشَعَ  ك د  اؿ سبحان :  وَيَة إِنََْكَ ؤَوْحََْنَة وَبنَّزًِ َُوحة  جِ ِ وَصَّي يَة بنذٍِّ

 ػَهَنني كَحُننشَ فَِنن ِ زَسَفَشَّقُننوب وَنَننة بنننذٍٍَِّ ؤَقًَُِننوب ؤٌَْ وَػَِغَنني وَيُوعَنني إِجْننشَبهَِىَ جِنن ِ وَصَّننَْنَة

ٍُنَِثُ يٍَ إِنََْ ِ وٍَََْذًِ ٍَشَةءُ يٍَ إِنََْ ِ ٍَجْسَحٌِ بنهَّ ُ إِنََْ ِ زَذْػُوهُىْ يَة بنًُْشْشِكِنيَ
(6) 

لتػػكراة بػػالكثير مػػف جكانػػب الحػػؽ التػػ  لػػـ تصػػؿ كعمػػ  ذلػػؾ فقػػد حالمػػت ا     
إليهػػا يػػد التحريػػؼ، كالمتالقػػة مػػع نصػػكص القػػرآف الكريـ،سػػكا  فيمػػا يتعمػػؽ 

أك فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػبعض الكصػػػايا األخبل يػػػة، كعمػػػ  -سػػػبحان -بكحدانيػػػة اهلل
ذلؾ)فإذا كجد تماثؿ بيف ما ركاو القرآف الكريـ كما ركاو الكتػاب المقػدس فهػك 

ف تككف بعػض الركايػات فػ  الكتػاب المقػدس  ػد اسػتقيت مػف لسببيف األكؿ:أ
كػػػالتكراة - بػػػؿ القػػػرآف -تعػػػال -الكتػػػب السػػػماكية األصػػػمية التػػػ  أنزلهػػػا اهلل

ف لـ يكف ما دكف بالكتاب المقدس كم  أك جم  مف هذا القبيؿ، -كاإلنجيؿ ، كا 
كفػػ  هػػذو الحالػػة يكػػكف االتالػػاؽ فػػ  بعػػض الركايػػات كاالخػػتبلؼ فػػ  الػػبعض 

                                                           

  0 67سكرة ال كرل آية: (6)
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فػػػ  الكتػػػاب المقػػػدس كفػػػ  القػػػرآف الكػػػريـ ،أمػػػرا  يػػػر مسػػػت رب  ،  اآلخػػػر،
كالثػان :أف يكػػكف كتبػػة الكتػػاب المقػػدس  ػػد أضػػافكا بعػػض الركايػػات نقػػبل عػػف 
القرآف الكريـ، كليس هذا بمست رب أيضا،ألن   د ثبت أف يد التعديؿ كالتبػديؿ 

 (6)كاإلضافة  د تناكلت الكتاب المقدس عم  مر األحقاب المتبلحقة(
 هذا كمف أهـ جكانب الحؽ الت  ي ير إليها القرآف الكريـ ف  التكراة ما يم : 

 : طثحاَه وتؼاىل–انتىحيد هلل -6
هػػػك األصػػػؿ األكؿ فػػػ  عقيػػػدة جميػػػع  -تعػػػال  -كذلػػػؾ ألف تكحيػػػد اهلل     

 سَّعُولٍ يٍِ قَحْهِكَ يٍِ ؤَسْعَهْنَة وَيَة  ، اؿ تعال :-عميهـ الصبلة كالسبلـ-األنبيا 

 .  (2) فَةػْحُذُوٌِ ؤَََة إِنَّة إِنَ َ نَة ؤَََّ ُ إِنََْ ِ َُوحٌِ نَّةإِ
)ف صػػكؿ العقيػػدة هػػ  الحػػؽ األصػػيؿ الػػذل جػػا  فػػ  الصػػحؼ األكل ،صػػحؼ 
إبراهيـ كمكس ، فكحدة الحؽ كالعقيدة هما أمراف تقتضيهما كحدة الجهة الت  

ب ػػر،إن  حػػؽ صػػدرا عنهػػا، ككحػػدة الم ػػي ة التػػ  ا تضػػت بعثػػة الرسػػؿ إلػػ  ال
  (7)كاحد يرجع إل  أصؿ كاحد مف الرب األعم  الذل خمؽ فسكل ك در فهدل(

                                                           

التػػكراة كاإلنجيػػؿ كالقػػرآف، الجػػز  األكؿ:اليهػػكد 0جػػكهر اإليمػػاف فػػ  صػػحي  األديػػاف (6)
-ق6201أكمنػػػػػ  لمنسػػػػػ  ط أكلػػػػػ   ط مكتػػػػػب 611كاليهكدية/صػػػػػبلح العجمػػػػػاكل  ص

   0ـ6911
  0 22سكرة األنبيا  آية: (2)
د كالنصػػارل كمك ػػؼ اإلسػػبلـ منها/خالػػد رحػػاؿ محمػػد العقا ػػد الم ػػتركة بػػيف اليهػػك  (7)

  0ط دار العمـك العربية لمطباعة كالن ر  16الصبلح ص
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كف  التكراة: )ثـ تكمـ اهلل بجميع هذو الكممات  ا بل:أنا الػرب إلهػؾ الػذل      
، (6)أخرجؾ مف أرض مصر مف بيت العبكديػة،ال يكػف لػؾ آلهػة أخػرل أمػام (

 . (2)  األميف(كأيضا: )فاعمـ أف الرب إلهؾ هك اهلل،اإلل
كال  ؾ أف مضمكف عقيدة التكحيد الت  ف  التكراة تماثؿ تماما مػا جػا       

 هُننوَ إِالَّ إِنَننن َ الَ ؤَََّنن ُ بنهّنن ُ شَننَِذَ  :-سػػبحان -فػػ  القػػرآف الكريـ،حيػػث يقػػكؿ اهلل

ك كلػػ    َّ(7) بنْحَكِننَىُ بنْؼَضٍِننضُ هُننوَ إِالَّ إِنَننن َ الَ جِةنْقِغْنن ِ قَأئًَِننة  بنْؼِهْننىِ وَؤُوْنُننوبْ وَبنًَْاَئِكَنندُ

 ؤَََننة إِنَّننة إِنَنن َ نَننة ؤَََّنن ُ إِنََْنن ِ َُننوحٌِ إِنَّننة سَّعُننولٍ يِننٍ قَحْهِننكَ يِننٍ ؤَسْعَننهْنَة وَيَننة  سػػبحان :

 بنهَّ ُ ؤَََة إََِّنٌِ  : -عمي  السبلـ–، ك كل  سبحان  لسيدنا مكس   (2)فَةػْحُذُوٌِ

   2 نِزِكْشًِ بنصَّهَةخَ وَؤَقِىِ ةػْحُذٌَِْفَ ؤَََة إِنَّة إِنَ َ نَة
إنمػا  -تعػال  -كما ذكر مػف بعػض جكانػب الحػؽ المتعمقػة بكحدانيػة اهلل     

ال فإف التكراة المحرفة المكجػكدة فػ   يتعمؽ بالتكراة الحقيقية  بؿ التحريؼ، كا 
ثنايػػاه الكتػػاب المقػػدسه اآلف تحالػػؿ بم ػػات مػػف ال ػػكاهد عمػػ  طمػػس عقيػػدة 

                                                           

  0 602فقرات: 20سالر الخركج/ إصحاح  (6)
 0 9فقرة: 1سالر التثنية/ إصحاح: (2)
  0 61سكرة آؿ عمراف آية: (7)
  0 22سكرة األنبيا  :آية  (2)
     62سكرة ط  : آية (2)
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  0 -تعال -عم  نحك ما سيتض  الحقا بم ي ةاهلل-يدالتكح
 مجمكعة مف الكصايا األخبل ية كاألحكاـ الربانية: -2
كهػػذو الكصػػايا هػػ  عمػػ  نحػػك مػػا يمكػػف أف يطمػػؽ عميهػػا الكصػػايا الع ػػر،   

كالتػػ  فيهػػا بعػػض الجكانػػب األخبل يػػة مػػع مػػا  ػػاب بعضػػها أيضػػا مػػف تبػػديؿ 
 كتحريؼ  ،حيث جا  ف  سالر الخركج:

الػذل أخرجػؾ مػف أرض مصػر مػف بيػت  ، ثـ تكمـ الرب  ا بل:أنػا الػرب إلهػؾ)
العبكدية،ال يكف لؾ آلهة أخرل أمام ،ال تصنع لػؾ تمثػاال منحكتػا، كال صػكرة 
ما مما فػ  السػما  مػف فػكؽ كمػا فػ  األرض مػف تحػت، كمػا فػ  المػا  مػف 

أفتقػد تحت األرض ال تسػجد لهػف كال تعبػدهف،ألن  أنػا الػرب إلهػؾ إلػ   يػكر 
ذنكب اآلبا  ف  األبنا  ف  الجيؿ الثالث كالرابع مف مب ضػ ، كأصػنع إحسػانا 
إل  ألكؼ مف محب  كحػافظ  كصػايال،ال تنطػؽ باسػـ الػرب إلهػؾ بػاطبل،ألف 
الرب ال يبرئ مف نطؽ باسم  باطبل،اذكر يـك السبت لتقدس ،سػتة أيػاـ تعمػؿ 

إلهػػؾ، ال تصػػنع  كتصػػنع جميػػع عممػػؾ، كأمػػا اليػػـك السػػابع فاليػػ  سػػبت لمػػرب
عمبل أنت كابنؾ كابنتؾ كعبدؾ كأمتؾ كبهيمتؾ كنزيمؾ الذل داخؿ أبكابػؾ،ألف 
ف  ستة أيػاـ صػنع الػرب السػما  كاألرض كالبحػر ككػؿ مػا فيهػا كاسػتراح فػ  
اليـك السابع لذلؾ بارؾ الرب يػـك السػبت ك دسػ ،أكـر أبػاؾ كأمػؾ لكػ  تطػكؿ 

 تقتؿ،ال تػزف،ال تسػرؽ،ال ت ػهد أيامؾ عم  األرض الت  يعطيؾ الرب إلهؾ،ال
عم   ريبؾ  هادة زكر،ال ت ػت  بيػت  ريبػؾ،ال ت ػت  امػرأة  ريبػؾ، كال عبػدو 
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 (6)كال أمت ، كال ثكرو ، كال حمارو، كال  ي ا مما لقريبؾ(
ذا تمػػت المقارنػػة بػػيف هػػذو الكصػػايا كبػػيف مػػا جػػا  فػػ  القػػرآف الكػػريـ       كا 

فؽ ف  كثير منها، كعمـ ما لحق  التحرؼ كالسنة النبكية ال ريالة،التض  التكا
 ف  البعض اآلخر . 

فقد جا  ف  أكؿ هذو الكصايا : )ال يكف لؾ آلهػة أخػرل أمػام ( ، كالقػرآف  -
 كاحد ال  ريؾ ل ،  اؿ تعال : -تعال -الكريـ يقرر ف  نصكص  أيضا أف اهلل

 (2) َّ چ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ . 
اال منحكتػا كال صػكرة(، كهػذا يتالػؽ كثان  هذو الكصايا : )ال تصنع لػؾ تمثػ -

تماما أيضا مع ما جا  ف  اإلسبلـ الحنيػؼ فػ  محاربتػ  لؤلصػناـ كتحطيمهػا 
: )إف المبل كػػة ال  -صػػم  اهلل عميػػ  كسػػمـ-بعػػد فػػت  مكػػة، كلػػذا يقػػكؿ النبػػ 

تدخؿ بيتا في  صكرة، كأف مف صنع الصكرة يعذب يـك القيامة،يقكؿ:أحيكا ما 
 . (7)خمقتـ(

إل   كل :ألف ف  ستة أيػاـ 000لكصايا : )اذكر يـك السبت لتقدس كثالث ا -
صػنع الػػرب السػما  كاألرض كالبحػػر ككػػؿ مػا فيهػػا كاسػػتراح فػ  اليػػـك السػػابع 

                                                           

  0 61-6فقرات: 20الخركج/إصحاح:سالر  (6)
 0 222سكرة البقرة آية: (2)
كتػػػاب بػػػد  -رضػػػ  اهلل عنهػػػا-أخرجػػػ  البخػػػارل فػػػ  صػػػحيح  بسػػػندو عػػػف عا  ػػػة (7)

الخمؽ،باب إذا  اؿ أحدكـ آميف كالمبل كة ف  السػما  آمػيف فكافقػت إحػداهما األخػرل  الػر 
  0مرجع سابؽ  662ص 2ل  ما تقدـ مف ذنب ، ج
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لذلؾ بارؾ الرب يـك السبت ك دس ( كف  هذا النص  خميط بيف الحؽ كالباطؿ 
اسػتكل ،فاإلسبلـ يقرر أف اهلل تعال  خمؽ السمكات كاألرض ف  ستة أيػاـ ثػـ 

- ػػاؿ اهللك ػػد  -كمػػا يػػزعـ اليهػػكد-عمػػ  العػػرش، كلكػػف بػػبل تعػػب كال نصػػب 
 وَيَة ؤٍََّةوٍ عِسَّدِ فٌِ جََْنًَََُة وَيَة وَبنْإَسْضَ بنغًََّةوَبذِ خَهَقْنَة وَنَقَذْ  :ردا عميهـ -تعال 

 .  (6) نُّغُوتٍ يٍِ يَغَّنَة
سػم    ػدك  ، ـك الجمعػةكبدال مف تقديس يـك السبت نجد اإلسبلـ يعظـ يػ    

ٱ ٻ چ  سػػكرة كاممػػة فػػ  القػػرآف بسػػكرة الجمعػػة ، كفيهػػا يقػػكؿ سػػبحان :

ٺ ٿ ٿ ٿ   ٺٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 (2)  چٹ   ٿ
كرابػػع الكصػػايا: )ال تنطػػؽ باسػػـ الػػرب إلهػػؾ بػػاطبل،ألف الػػرب ال يبػػرئ مػػف  -

ف الكػريـ مػف نطؽ باسم  بػاطبل( ، كهػذا يتكافػؽ تمامػا مػع مػا جػا  فػ  القػرآ
 : -تعػػال -كػػذبا كبػػاطبل،  ػػاؿ اهلل-تعػػال  -التحػػذير أف يحمػػؼ اإلنسػػاف بػػاهلل

(7)  چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ 
كخػػامس الكصػػايا: )أكػػـر أبػػاؾ كأمػػؾ لتطػػكؿ أيامػػؾ عمػػ  األرض(، كهػػػذا  -

يتكافؽ أيضا مع ما جػا  فػ  القػرآف الكػريـ مػف الكصػية بالكالػديف كطاعتهمػا 
                                                           

  0 71:سكرة ؽ آية (6)
 0 9سكرة الجمعة آية: (2)
  0 19سكرة الما دة آية: (7)
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 ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  :فػػػ   يػػػر ال ػػػرؾ بػػػاهلل  ػػػاؿ تعػػػال 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ ںں

 ٿٺ  ٺ    ٺ ٺ چ ك ػػاؿ تعػػال : (6) َّ چ ۓ ے ے ھ ھ

 (2)  چڄ                ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ
، كـ أن  يتكافؽ مع ما أخبرت ب  السنة المطهػرة مػف أف صػمة الػرحـ عمكمػا 

خػرج البخػارم فػل صػحيح  بسػندو عػف تزيد فل العمػر ، أم تبػارؾ فيػ  فقػد أ
صػم  اهلل عميػ  – ػاؿ : سػمعت رسػكؿ اهلل  -رضػل اهلل عنػ –أنس بف مالػؾ 

يقػػكؿ : )مػػف سػػرو أف يبسػػط لػػ  فػػل رز ػػ  أك أف ينسػػ  لػػ  فػػل أثػػرو  -كسػػمـ
 7فميصؿ رحم (

ٌ  بنننَّفْظَ  زَقْسُهُنوبْ  وَالَ كسادس الكصايا: )ال تقتؿ(، كالقػرآف الكػريـ يقػكؿ: -  بنَّسِن

 إََِّ ُ بنْقَسْمِ فٌِّ ٍُغْشِف فَاَ عُهْطَةَة  نِوَنَِِّ ِ وَؼَهْنَة فَقَذْ يَظْهُوية  قُسِمَ وَيٍَ جِةحلَقِّ إِالَّ بنهّ ُ شَّوَحَ

    (2) يَنْصُوسب  كَةٌَ
كسػػػابع الكصػػػايا: )ال تػػػزف(، كالقػػػرآف الكػػػريـ يحػػػذر مػػػف الزنػػػا بػػػؿ كمػػػف  -

                                                           

  0 27اإلسرا  آية: (6)
  0 1سكرة العنكبكت آية: (2)
  0 21ص 7صحي  البخارم ، كتاب البيكع ، باب مف أحب البسط فل الرزؽ ج 7

  0 77سكرة اإلسرا  آية: (2)
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 وَعَننةء فَةحِشَنند  كَننةٌَ إََِّنن ُ بنضََِّنني زَقْشَجُننوبْ وَالَ :-تعػػال -مقدماتػػ ،حيث يقػػكؿ اهلل

   (6)عَحَِاً
كثامف الكصايا : )ال تسرؽ( ، كالقرآف الكريـ يحػارب هػذو الجريمػة كيضػع  -

 چ:سػػػبحان -ؽ كالسػػػار ة،حيث يقػػػكؿ اهلللعبلجهػػػا الحػػػد القػػػاطع ليػػػد السػػػار

 . (2)  چ  ڤ   ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ
كصايا : )ال ت هد عمػ   ريبػؾ  ػهادة زكر( ، كهنػا نبلحػظ تقييػد كتاسع ال -

عػػدـ  ػػهادة الػػزكر عمػػ  القريػػب فقػػط، بينمػػا نجػػد القػػرآف الكػػريـ يحػػذر مػػف 
 نَنة  وَبنَّنزٍٍَِ  : -تعػال - ػاؿ اهلل ،كلـ يقيدها ب حد   هادة الزكر عم  اإلطبلؽ

 .(2)َّ چ وئ وئ ەئ  ، ك اؿ تعال :  (7) بنضنوسَ ٍَشََْذُوٌَ
كعا ػػر الكصػػايا : )ال ت ػػت  امػػرأة  ريبػػؾ كال عبػػدو كال أمتػػ  كال ثػػكرو كال  -

حمارو كال  ي ا مما لقريبػؾ( ، كهنػا نبلحػظ أيضػا التقييػد بالقريػب دكف  يػرو، 
كلعؿ هذا مف التحريؼ الذل أدخؿ عم  تمؾ الكصايا ،بينما نجد القرآف الكريـ 

 ائ ى ى ې ې ې :-تعػال - ػاؿ اهلل ينه  عف كؿ ذلؾ عم  إطبل  ،

                                                           

  0 72سكرة اإلسرا  آية: (6)
  0 71سكرة الما دة آية: (2)
  0 12سكرة الالر اف آية: (7)
  0 70سكرة الحج آية: (2)
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 ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ  ، ك ػػػاؿ تعػػػال :(6) َّ چ   ەئ ەئ ائ

 . (2) َّ چ ے ھ ھ ھ ھہ ہ    ہ ہ ۀ ۀ
هذا باإلضافة إل  عدة أمػكر كانػت مكجػكدة فػ  التػكراة كمػا أخبػر القػرآف     

 الكريـ، كلكف أخالاها أحبار اليهكد كمف ذلؾ :
كأهػـ صػالات   -  كسمـصم  اهلل عمي -الب ارة بنبكة كرسالة سيدنا محمد -أ 

 ، كصالات أصحاب  الكراـ :
 بنَّننزًِ بألُيِّننٌَّ بننَّحِننٌَّ بنشَّعُننولَ ٍَسَّحِؼُننوٌَ بنَّننزٍٍَِ :-تعػػال  -كفػػ  ذلػػؾ يقػػكؿ اهلل     

 كَنشِ بنًُْن ػَنٍِ  وٍََنََْنةهُىْ  جِنةنًَْؼْشُوفِ  ٍَإْيُشُهُى وَبإلَِْجَِمِ بنسَّوْسَبخِ فٌِ ػِنذَهُىْ يَكْسُوجة  ٍَجِذُوََ ُ

ٌ  وَبألَغْناَلَ  إِصْشَهُىْ ػَنَُْىْ وٍََضَغُ بنْخَحَأئِثَ ػَهَََِْىُ وٍَُحَشِّوُ بنطََِّّحَةذِ نََُىُ وٍَُحِمُّ  كَةََنرْ  بنَّسِن

 هُننىُ ؤُوْنَننناِكَ يَؼَنن ُ ؤَُننضِلَ بنَّننزًَِ بنننننوسَ وَبزَّحَؼُننوبْ وَََصَننشُو ُ وَػَننضَّسُو ُ جِنن ِ آيَنُننوبْ فَةنَّننزٍٍَِ ػَهَنََِْىْ 

 ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ، ك كلػػػػػ  تعػػػػػػال :  (7) بنًُْفْهِحُنننننوٌَ 

 (2)  چ ٺ

                                                           

  0 11سكرة الحجر آية: (6)
  0 676سكرة ط  آية: (2)
  0 621سكرة األعراؼ آية: (7)
  0 22سكرة األحزاب آية: (2)
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ك د جا  ف  صحي  البخارل ، أف هذو اآلية جا ت أيضا ف  التكراة بهذا     
النص : )ياأيها النب  إنا أرسمناؾ  ػاهدا كمب ػرا كنػذيرا، كحػرزا لؤلميػيف أنػت 

األسػكاؽ، عبدل كرسكل  سميتؾ المتككؿ،ليس بالػظ كال  مػيظ كال سػخاب فػ  
كال يدفع بالسي ة السػي ة، كلكػف يعالػك كي الػر، كلػف يقبضػ  اهلل حتػ  يقػيـ بػ  
الممػة العكجا ،بػ ف يقكلػكا:ال إلػ  إال اهلل كيالػت  بػ  أعينػا عميػا، كآذانػا صػما، 

 (6)ك مكبا  مالا(
فػػ  التػػكراة  -صػػم  اهلل عميػػ  كسػػمـ -كمػػا جػػا ت صػػالات أصػػحاب النبػػ     

 فػػ   كلػػ  تعػػال  : ، القػػرآف الكػػريـ إليػػ  يركاإلنجيػػؿ معػػا عمػػ  نحػػك مػػا ي ػػ
 عُجَّذب  سُكَّؼة  زَشَبهُىْ جََْنََُىْ سُحًََةء بنْكُفَّةسِ ػَهَي ؤَشِذَّبء يَؼَ ُ وَبنَّزٍٍَِ بنهَّ ِ سَّعُولُ ينحًََّذ 

ٌ  يَثَهَُُىْ رَنِكَ ودِبنغنجُ ؤَثَشِ يٍِّْ وُوُوهَِِى فٌِ عًََِةهُىْ وَسِضْوَبَة  بنهَّ ِ يٍَِّ فَضْاً ٍَحْسَغُوٌَ  فِن

 عُنوقِ ِ  ػَهَني  فَةعْنسَوَى  فَةعْنسَغْهَ َ  فَنأصَسَ ُ  شَنطْإَ ُ  ؤَخْشَجَ كَضَسْعٍ بنْئِجنَِمِ فٌِ وَيَثَهَُُىْ بنسَّوْسَبخِ

 يَّغْفِنشَخً  َُىيِنْ بنصَّةنِحَةذِ وَػًَِهُوب آيَنُوب بنَّزٍٍَِ بنهَّ ُ وَػَذَ بنْكُفَّةسَ جَِِىُ نََِغَِ َ بنضنسَّبعَ ٍُؼْجِثُ

  (2)  ػَظًَِة  وَؤَوْشب 
 نصكص سكرة األعم : -ب

                                                           

أخرج  البخارل ف  صحيح  بسندو عف عطا  بف يسار مف حديث عبد اهلل بف عمػرك  (6)
  0مرجع سابؽ 11ص 7السخب ف  السكؽ جية بف العاص،كتاب البيكع،باب كراه

  0 29سكرة الالت  آية: (2)
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  -تعػال  –عنػد تالسػيرو لقكلػ   -رحم  اهلل-فقد جا  ف  تالسير ابف كثير     
 سَجِّنننن ِ بعْننننىَ وَرَكَننننشَ{ 46}زَضَكَّنننني يَننننٍ ؤَفْهَنننن َ قَننننذْ  مػػػػف سػػػػكرة األعمػػػػ  :

 ما ممخص : إل  آخر السكرة الكريمة (6){46}فَصَهَّي
) د أفم  مػف طهػر نالسػ  مػف األخػبلؽ الرذيمػة، كتػابع مػا أنػزؿ اهلل عمػ      

، كأ اـ الصبلة ف  أك اتها ابت ا  رضػكاف -صمكات اهلل كسبلم  عمي -الرسكؿ
اهلل، كطاعػػة ألمػػرو كامتثػػاال ل ػػرع ،إف مضػػمكف هػػذا الكػػبلـ كرد فػػ  الصػػحؼ 

عػف ابػف األكل ،صحؼ إبراهيـ كمكس ، كعف عطا  بف السػا ب عػف عكرمػة 
عبػػاس  اؿ:لمػػا أنزلػػت هسػػب  اسػػـ ربػػؾ األعم ه، اؿ:كمهػػا فػػ  صػػحؼ إبػػراهيـ 

 . (2)كمكس (
 الحض عم  الجهاد بالنالس كالماؿ: -جػ 

مػػف األمػػكر التػػ  نػػادت بهػػا  -تعػػال -كذلػػؾ ألف الجهػػاد فػػ  سػػبيؿ اهلل     
جميع الرساالت السماكية، كف  هذا داللة كاضحة عمػ  كحػدة مصػدرها، كهػك 

 نََُىُ جِإٌََّ وَؤَيْوَبنََُى ؤََفُغََُىْ بنًُْؤْيِنِنيَ يٍَِ بشْسَشَى بنهّ َ إٌَِّ ، اؿ تعال : -كجؿ عز-اهلل

ٌ  حَقّنة   ػَهََْن ِ  وَػْنذب   وٍَُقْسَهُنوٌَ  فَََقْسُهُنوٌَ  بنهّن ِ  عَحَِمِ فٌِ ٍُقَةزِهُوٌَ بجلَنَّدَ  وَبإلِجنَِنمِ  بنسَّنوْسَبخِ  فِن

                                                           

  0 62،62سكرة األعم  آية: (6)
تالسير القرآف العظيـ،لئلماـ/أب  الالدا  إسماعيؿ بف كثير،تحقيؽ/سام  محمد سػبلمة  (2)
  0بتصرؼ يسير مرجع سابؽ  717ص 1ج
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 بنْفَنوْصُ  هُنوَ  وَرَنِكَ جِ ِ جَةٍَؼْسُى بنَّزًِ جِحََْؼِكُىُ فَةعْسَحْشِشُوبْ بنهّ ِ يٍَِ ؼََْذِ ِجِ ؤَوْفَي وَيٍَْ وَبنْقُشْآٌِ

 .  (6) بنْؼَظَِىُ
ف  تالسػير هػذو اآليػة : )إف إخػبلؼ -رحم  اهلل-*2يقكؿ اإلماـ الزمخ رل   

الميعاد  بي  ال يقدـ عمي  الكراـ مف الخمؽ،مػع جػكازو عمػيهـ لحػاجتهـ فكيػؼ 
بال ن  الذل ال يجكز عمي  القبي   ط، كال ترل تر يبا ف  الجهػاد أحسػف منػ  

 . (7)كأبمغ(

فالنص القرآن  ي ير إل  أف الجهاد ف  سبيؿ اهلل بالنالس كالماؿ مػف األمػكر 
التػػ  حثػػت عميهػػا التػػكراة بنػػ  إسػػرا يؿ، كأف اهلل كعػػد فيهػػا المجاهػػديف الػػذيف 

ؤمف إيمانا جازما ب ف التكراة كتاب ربػان  يقاتمكف ف  سبيؿ اهلل بالجنة،لذلؾ ن
، كأف هذو الحقػا ؽ التػ  -عمي  السبلـ-عم  سيدنا مكس  -تعال -أنزل  اهلل

تحدث عنها القرآف الكريـ مما تضمنت  التكراة  طعا، كأف مػف ينكػر  ػي ا مػف 

                                                           

 666سكرة التكبة آية: (6)
 

د بف عمر بف محمد الزمخ رم الخكارزمل النحكم ، ككػاف *هك اإلماـ أبك القاسـ محمك  2
مكلدو بزمخ ر مف  رل خكارـز فػل  ػهر رجػب سػنة سػبع كسػتيف كأربعما ػة ، ككػاف رأسػا 
فل الببل ة كالعربية ، ككاف إماما داعية إل  االعتزاؿ ، مات ليمة عرفة سنة ثماف كثبلثػيف 

كتبػػ  : الك ػػاؼ فػػل التالسػػير ، كخمسػػما ة فػػل الجرجانيػػة مػػف  ػػرل خػػكارـز ، كمػػف أ ػػهر 
 (611ص 1كأساس الببل ة فل الم ة )األعبلـ لمزركم  ج

  0مرجع سابؽ  762ص 2الك اؼ لئلماـ/الزمخ رل ج (7)
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  0ذلؾ فهك كافر ال محالة،ألن  أنكر  ي ا ثبت بدليؿ  طع  

عميػ  -عمػ  رسػكل  مكسػ  -تعػال -ر، أنزلهػا اهللإذف فالتكراة هػدل كنػك     
، ك ػػد ا ػػتممت عمػػ  جكانػػب الحػػؽ التػػ  صػػد ها القػػرآف الكػػريـ،ألف  -السػػبلـ

، كلذا كاف اإليمػاف -سبحان  كتعال -جميع الكتب اإللهية جا ت مف عند اهلل
 ػػاؿ  بكتػػب اهلل  كرسػػم  جميعػػا، مػػف أركػػاف اإليمػػاف فػػ  العقيػػدة اإلسػػبلمية،

 وَكُسُحِن ِ  وَيَآلئِكَسِن ِ  جِةنهّ ِ آيٍََ كُمٌّ وَبنًُْؤْيِنُوٌَ سَّجِّ ِ يٍِ إِنََْ ِ ؤَُضِلَ جًَِة بنشَّعُولُ آيٍََ  تعال :

 وَإِنََْننكَ سَجَّنَننة غُفْشَبََننكَ وَؤَطَؼْنَننة عَننًِؼْنَة وَقَننةنُوبْ سنعُننهِ ِ يِّننٍ ؤَحَننذٍ جَننٍََْ َُفَننشِّ ُ الَ وَسُعُننهِ ِ

: )اإليمػػػاف أف تػػػؤمف بػػػاهلل  -صػػػم  اهلل عميػػػ  كسػػػمـ - ، ك كلػػ  (6)بنًَْصِنننرُ
كمبل كتػػ  ككتبػػ  كرسػػم  كاليػػـك اآلخػػر، كأف تػػؤمف بالقػػدر خيػػرو ك ػػرو،حمكو 

 . (2)كمرو(

هػػذا ك ػػد أصػػاب التػػكراة التحريػػؼ كالتبػػديؿ،كما أصػػاب  يرهػػا مػػف الكتػػب      
 السابقة، كذلؾ لعدة عكامؿ كأسباب،عم  نحك مػا سيتضػ  فػ  النقطػة التاليػة

 . -تعال -بإذف اهلل

                                                           

  0 212سكرة البقرة آية: (6)
  0الحديث سبؽ تخريج  ص  (2)
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 ادلثحث انزاتغ
 أطثاب انتحزيف فً انيهىديح

إف هناؾ أسبابا متعددة كعكامؿ  ت ،أدت إل  ك كع التحريؼ ف      
 -التكراة الحقيقية، كمف أهـ تمؾ العكامؿ كاألسباب ما يم  :

 :اختالط انيهىد تانىثُيني-6
 ها ال ػعكب،لها أثػر ال  ؾ أف الظركؼ السياسية كاالجتماعية الت  تعاي    

كبيػػػر فػػػ  نضػػػج الحيػػػاة العقميػػػة أك انػػػدثارها كانحرافها،)كلقػػػد اخػػػتمط اليهػػػكد 
بالكثنييف مصػاهرة كنسػبا،حت  أفسػدكا عقيػدتهـ كابتعػدكا عػف أصػكؿ التكحيػد 

 . (6)(-عمي  السبلـ-الذل جا  ب  سيدنا مكس 
ة، ك بػكؿ ك د أدل هذا االختبلط إلػ  ظهػكر التحريػؼ فػ  التػكراة الحقيقيػ    

األفكػػار الكثنيػػة الجديػػدة التػػ  مػػؤلت صػػالحات كأسػػالار العهػػد القػػديـ، كالتػػ  
–و كرسػػم  الكػػراـ  بصػػالات الحكادث،كمػػا كصػػالت أنبيػػا-سػػبحان -كصػػالت اهلل

  0ب سك  الصالات كأحط األفعاؿ  -عميهـ السبلـ
عميػػ  -كممػػا ال ػػؾ فيػػ  أف التػػكراة الحقػػة التػػ  جػػا  بهػػا سػػيدنا مكسػػ     

اإليجاز بمكاف ،بحيث ال تزيد عف ككنها مجمكعػة مػف الكصػايا  مف  -السبلـ
األخبل ية كالمبادئ العقدية كالركحية،أما هذا الكـ الكبير مف األسالار كالح ػك 
الضخـ مف الكممات المكجكدة ف  التكراة الحالية،فإن  يؤكد التحريؼ كالتبػديؿ 

                                                           

العقا ػػد الم ػػتركة بػػيف اليهػػكد كالنصػػارل كمك ػػؼ اإلسػػبلـ منها/خالػػد رحػػاؿ محمػػد  (6)
  0مرجع سابؽ  21بلح صالص
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أك التكراة،يرج  إف  الذل لحؽ بالتكراة الحقيقية )فكؿ ما كرد ف  العهد القديـ
فػ  المػكحيف ال تعػدك أف -عميػ  السػبلـ-لـ يؤكد أف التكراة الت  كتبها مكسػ 

تككف الكصايا الع ر، كهذا ما يتالؽ مع العقؿ كمع النصكص الت  كردت فػ  
التكراة نالسها،خصكصا إذا عممنا أف كممةهسػالرهتعن  فػ  الم ػة العبريػة كر ػة 

الذل عميػ  التػكراة اآلف فإنمػا هػك مػف  أك صحيالة،أما هذا الح ك أك التضخـ
، ككاف اختبلط اليهكد بالكثنييف عامبل مهما كسببا أساسػيا مػف (6)فعؿ ب رل(

  0أسباب التحريؼ ف  تمؾ التكراة الحقيقية 
 :غهثح اجلاَة ادلادي ػهً انطثيؼح انيهىديح  -2

لقػػد سػػيطر الجانػػب المػػادل عمػػ  اليهػػكد، كأصػػب  ديػػدنهـ الميػػؿ إلػػ        
األفكار المادية عم  حساب الجكانب الركحية،مما أدل بهـ إل  االنسبلخ مػف 

كنالػكرهـ مػف تعاليمػ ،مما  -عميػ  السػبلـ-الديف الذل جػا  بػ  سػيدنا مكسػ 
كال أدؿ عم  ذلؾ مػف  ، الباب كاسعا إل  التحريؼ منهـ ف  التكراة بدكرو فت 

العجػؿ الػذهب   )فكا عػة-عميػ  السػبلـ-عبادتهـ لمعجؿ ف  زمف سػيدنا مكسػ 
تاليػػػد أف اإلحسػػػاس المػػػادل عنػػػد هػػػؤال  اليهػػػكد كػػػاف أ ػػػكل مػػػف اإلحسػػػاس 
الركح ،فهـ ال يقػدركف إال مػا يركنػ  كيممسػكف كجػكدو، كمػف أجػؿ هػذا كػاف 

                                                           

ط دار القمػـ  17الممة كالنحمة ف  اليهكدية كالمسيحية كاإلسبلـ/حمدل عبػد العػاؿ ص (6)
   0ـ 6919-هػ6209لمن ر كالتكزيع بالككيت ط تاسعة 
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* كالالػػزع 6التجسػػيد، ك ػػد  ػػكل فػػ  نالكسػػهـ نتيجػػة اإلحسػػاس بالػػذؿ كالهػػكاف
ال ػػعكب  عقػػب الخػػركج مػػف مصػػر،فكاف لػػديهـ اسػػتعداد  ػػكل لقبػػكؿ مػػا عنػػد

، كلػػذا كػػاف التالسػػير المػػادل كاضػػحا فػػ  تصػػكرهـ  (2)األخػػرل التػػ  مػػركا بهػػا(
لئللػػ  الػػذل كصػػالكو بصػػالات الحكادث،حيػػث )لػػـ يسػػتطع بنػػك إسػػرا يؿ فػػ  أل 
فتػػرة مػػف فتػػرات تػػاريخهـ أف يسػػتقركا عمػػ  عبػػادة اهلل الكاحػػد الػػذل دعػػا لػػ  

ة كاضػػحا فػػ  جميػػع األنبيػػا  ، ككػػاف اتجػػاههـ إلػػ  التجسػػيـ كالتعػػدد كالنالعيػػ
مراحؿ تػاريخهـ، كمػف هنػا كػاف تعػدد ككثػرة أنبيػا هـ دلػيبل عمػ  تجػدد ال ػرؾ 

 (7)فيهـ دا ما، كبالتال  تجدد الحاجة إل  أنبيا  يجددكف الدعكة إل  التكحيد(
 :انفظاد وانفجىر انذي دأب ػهيه تُى إطزائيم -7

ذ العقا د، كالخػركج لقد ا تد كمؼ ال عب اإلسرا يم  بتبرير ال هكات كنب     
كرسػم ،ف طمقكا ال ػهكات مػف  -تعػال -عف المبادئ الت  نادل بها أنبيػا  اهلل

عقالها كتمردكا عم  األخبلؽ كاآلداب،فاتسعت ال ػقة بػيف كا عهػـ البلأخبل ػ  
)ك ػد -عميػ  السػبلـ–المرير كبيف تعاليـ التكراة الت  جػا  بهػا سػيدنا مكسػ  

                                                           

*ك د أ ار القرآف الكريـ إلػ  هػذا الػذؿ كالهػكاف فػل  كلػ  تعػال : )ضػربت عمػيهـ الذلػة  6
 كحبػػؿ مػػف النػػاس كبػػا كا ب ضػػب مػػف اهلل كضػػربت عمػػيهـ أينمػػا ثقالػػكا إال بحبػػؿ مػػف اهلل

  662المسكنة( سكرة آؿ عمراف مف اآلية:
ط دار النصػػػر لمطباعػػػة اإلسػػػبلمية  616اليهػػػكد تػػػاري  كعقيػػػدة،د/كامؿ سػػػعالاف ص (2)

  0ـ 6916بالقاهرة،النا ر دار االعتصاـ 
لقػاهرة ط ثامنػة النا ػر مكتبػة النهضػة المصػرية با 617اليهكديػة د/أحمػد  ػمب  ص (7)

  0ـ 6911
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عب اإلسرا يم  أف عبد هؤال  اليهكد األكثاف نتج عف الالساد كالالجكر عند ال 
ع ػػرات المػػرات، كأ ػػامكا لهػػا المعابػػد كالمػػذاب ، كتركػػكا التػػكراة تركػػا تامػػا فػػ  
فترات كثيرة، كحت  عبدكا األكثاف ف  زمػف مكسػ  نالسػ ،حيث بػدأت نالكسػهـ 
تتطمع إل  عبادة األكثاف بمجػرد خػركجهـ مػف مصػر،بؿ عبػدكا العجػؿ بالالعػؿ 

 (6)لمبل اة رب (-عمي  السبلـ-كس عندما ذهب م
ل  هذا الالساد العقػدل كاألخبل ػ  عنػد اليهػكد ي ػير القػرآف الكػريـ فػ        كا 
  ؤَصْنَةوٍ ػَهَي ٍَؼْكُفُوٌَ قَوْوٍ ػَهَي فَإَزَوْبْ بنْحَحْشَ إِعْشَبئَِمَ جِحَنٌِ وَوَةوَصََْة  :-سبحان - كل 

 إٌَِّ{ 421}زَجََْهُنوٌَ  قَنوْو   إََِّكُنىْ  قَنةلَ  آنََِند   نََُنىْ  كًََنة  إِنَنَة  نَّنَة بوْؼَم يُوعَي ٍَة قَةنُوبْ نََُّىْ

-سػبحان –، ك اؿ   (2){421}ٍَؼًَْهُوٌَ كَةَُوبْ يَّة وَجَةطِم  فَِ ِ هُىْ يَّة يُسَحَّش  هَنؤُالء

:﮺  ﮹ ﮸  ﮷ ﮶﮵ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ 

 (7) َّ چ  ﯁ ﯀ ﮿﮾ ﮽ ﮼ ﮻

 :ًاػً ندي انشؼة اإلطزائيهًاالضطزاب انُفظً واالجت-2
إف االضطرابات النالسية ك ياب االستقرار االجتمػاع  عنػد اليهكد، ػد أدل     

                                                           

بتصػػرؼ يسػػير  621المػػدخؿ لدراسػػة التػػكراة كالعهػػد القػػديـ، د/محمػػد عمػػ  البػػار ص (6)
 0مرجع سابؽ 

 0 679،671سكرة األعراؼ اآليتاف: (2)
  0 621سكرة األعراؼ آية: (7)
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عميػػ  -بهػػـ إلػػ  التعمػػؽ بالخرافػػات كنبػػذ القػػيـ التػػ  جػػا  بهػػا سػػيدنا مكسػػ 
 0 -السبلـ
)حيػػث أصػػيب اليهػػكد باضػػطرابات نالسػػية كعنػػا   ػػديد أفقػػدهـ اإليمػػاف     

ات كاألكهاـ،كمػا أف كتػاب العهػد القػديـ  ػد ك عػكا تحػت بالقيـ كربطهـ بالخرافػ
ت ثير الحضارات مف حكلهـ، كأصػيبكا بركاسػب األسػر الطكيػؿ،فخمطكا بػيف مػا 
ترسب ف  كجداف ال عب مف أكهاـ كمخاكؼ، كبيف ما أخذكا بػ  أنالسػهـ مػف 

 (6)(-عمي  السبلـ-ثقافات جديدة، كما بق  مف آثار مكس 
عميػ  -ف الػديف الحػؽ الػذل جػا  بػ  سػيدنا مكسػ كلذا كػاف االنحػراؼ عػ    

كظهػػػػػكر التحريػػػػػؼ فيػػػػػ  ناتجػػػػػا عػػػػػف تمػػػػػؾ العكامػػػػػؿ كاألسػػػػػباب  -السػػػػػبلـ
مجتمعة،السػػػػيما االضػػػػطرابات النالسػػػػية كاالجتماعيػػػػة التػػػػ  لحقػػػػت بال ػػػػعب 

  *2التي  ةاليهكدل خاصة ف  فتر 
 
 

                                                           

  0مرجع سابؽ  616اليهكد تاري  كعقيدة،د/كامؿ سعالاف ص (6)
ل  ذلؾ ي ير القرآف الكر  *2 : ) ػاؿ فإنهػا محرمػة عمػيهـ أربعػيف  -سبحان –يـ فل  كل  كا 

،  ػاؿ  21سنة يتيهكف فل األرض فػبل تػ س عمػ  القػـك الالاسػقيف( سػكرة الما ػدة : اآليػة 
حيف امتنعكا عف الجهػاد  -عمي  السبلـ-: )لما دعا عميهـ مكس   -رحم  اهلل –ابف كثير 

أربعػػػيف سػػػنة يسػػػيركف دا مػػػا ال  ، حكػػػـ اهلل بتحػػػريـ دخػػػكؿ األرض المقدسػػػة عمػػػيهـ مػػػدة
يهتدكف ، أل تاهكا فل األرض أربعيف سنة ، يصبحكف كؿ يـك يسيركف ليس لهػـ  ػرار( ، 

  0باختصار ، مرجع سابؽ  19ص 2تالسير القرآف العظيـ البف كثير ج
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 ادلثحث اخلايض
 أتزس صىر االحنزاف ػٍ انؼقم يف انيهىديح

راؼ عف الحؽ ف  اليهكدية ال ينحصر ف  زاكية كاحػدة،بؿ تتعػدد إف االنح    
زكاياو كمظاهرو ، فمنػ  مػا هػك عقػدل ، كمنػ  مػا هػك سػمكك ، كمنػ  مػا هػك 

  0ذلؾ مف مظاهر االنحراؼ المتنكعة   يرفكرل كثقاف ،إل  
كسػػػكؼ ألقػػػ  نظػػػرة سػػػريعة فػػػ  نقػػػاط مػػػكجزة، عمػػػ  أهػػػـ مظػػػاهر االنحػػػراؼ 

 بالمنا  ة العقمية، كذلؾ ف  النقاط التالية:  اليهكدل عف الحؽ مقركنا
 :   االحنزافاخ انؼقديح - أ

 كمف أهـ صكر االنحرافات العقدية عند اليهكد ما يمل :
 ذـ اإلل  كاالنتقاص من  : -

لقػػػد جػػػا  فػػػ  نصػػػكص التػػػكراة اليهكديػػػة المحرفػػػة الكثيػػػر مػػػف صػػػالات الػػػذـ 
الر ػيدة أف تقبمهػا  كالنقص، كالت  ال يمكف لمالطر السػكية فضػبل عػف العقػكؿ

 كمف األمثمة عم  ذلؾ ما يم :  -جؿ كعبل-ف  حق  
صالة التعب كالنصب ، كالتػ   -تعال -لقد نسبت التكراة المحرفة إل  اهلل -6

 اعقبتها االستراحة بعد خمؽ السمكات كاألرض  كما بينهماف  ستة أياـ :
تعمػػؿ  حيػػث جػػا  فػػ  سػػالر الخػػركج : )اذكػػر يػػـك السػػبت لتقدس ،سػػتة أيػػاـ 

كتصنع جميع عممؾ، كأما اليـك السابع فالي  سبت لمرب إلهؾ،ال تصػنع عمػبل 
مػا أنػت كابنػػؾ كابنتػؾ،ألف فػػ  سػتة أيػػاـ صػنع الػػرب األرض كالسػما  كالبحػػر 
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 (6)ككؿ ما فيها كاستراح ف  اليـك السابع،لذلؾ بارؾ الرب يـك السبت ك دس (
ة كالتجسيد كالمادة  ػعارا لهػا، فهذو العقيدة اليهكدية الباطمة تتخذ الكثني     

بػالحكادث، كأنػ  يعتريػ  النصػب كالتعػب  -سبحان -كذلؾ مف خبلؿ ت بي  اهلل
داللة كاضحة عم  أف اليهػكد لػـ يعرفػكا اإللػ  الحػؽ فػ   ومثمها تماما ، )كهذ

أكثر تاريخهـ، كهـ اآلف يتخذكف تراب فمسطيف إلهػا لهػـ، ألف تػراب فمسػطيف 
 . (2)ف  الالكر اليهكدل عم  مر التارخ( رمز المادة الت  تحكمت

فػ ل عقػؿ ر ػيد يتصػػكر إلهػا بهػذا العجػز كالػػنقص حتػ  يصػاب بالتعػػب      
كاإلعيا  كالنصب، كحت  يحتاج بعد عمم  إل  االستراحة ليستعيد ن اط  مػرة 
أخرل،إف أل عقؿ ر يد ال  ؾ أن  سيحكـ باستحالة هذا الػنقص عمػ  خػالؽ 

  0اهلل عما يقكؿ هؤال  اليهكد عمكا كبيرا السمكات كاألرض،فتعال  
 تصكير اإلل  بصكرة إنساف كمصارعت  لمب ر:-2 

فػ  تمػؾ الميمػة، كأخػذ -أل يعقػكب-حيث جا  فػ  سػالر التكػكيف: )ثػـ  ػاـ    
امرأتيػػ  كجاريتيػػ  كأكالدو األحػػد ع ػػر، كعبػػر مخاضػػة يبػػكؽ، كبقػػ  يعقػػكب 

أنػ  ال يقػدر عميػ  ضػرب  كحدو، كصارع  إنساف حت  طمػكع الالجػر، كلمػا رأل
أل اهلل -حػػػؽ فخػػػذو،فانخمع حػػػؽ فخػػػذ يعقػػػكب فػػػ  مصػػػارعت  معػػػ ، ك ػػػاؿ

:أطمقنػػػػ  ألنػػػػ   ػػػػد طمػػػػع الالجر،فقػػػػاؿ يعقػػػػكب:ال أطمقػػػػؾ إف لػػػػـ -المزعػػػػـك
تباركن ،فقاؿ ل :ما اسمؾ، اؿ:يعقكب، فقاؿ ال يدع  اسػمؾ فيمػا بعػد يعقػكب 

                                                           

 0 2،2،الالقرتاف: 20سالر الخركج/ إصحاح: 6
  0مرجع سابؽ  697اليهكدية، د/أحمد  مب  ص (2)
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  يعقكب ك اؿ:أخبرن  بؿ إسرا يؿ، ألنؾ جاهدت مع اهلل كالناس ك درت، كس ل
باسمؾ،فقاؿ:لماذا تس لن  عف اسم ، كبارك  هناؾ،فدعا يعقػكب اسػـ المكػاف 

 (6)فيني يؿ  ا بل:ألن  نظرت اهلل كجها لكج (
كلؾ أف تتسػا ؿ : أيػف عقػكؿ هػؤال  ؟ كهػؿ يعقػؿ أف ي مػب إنسػاف إلهػا؟ كأل 

لبركػة ؟ إل  هذا؟ ككيؼ يجهؿ اإلل  اسـ نب  مػف أنبيا ػ ؟ كمػف الػذل يطمػب ا
 أيطمبها القكل مف الضعيؼ أـ الضعيؼ مف القكل ؟

فهػػذا محػػكر آخػػر مػػف محػػاكر العقيػػدة الالاسػػدة فػػ  اإللػػ  كمػػا تصػػكرها      
التكراة المحرفة، فهك ك ل إنساف عادل يبل ػ  إنسػانا مثمػ  كيصػارع ،بؿ إنػ  
مف العجز بمكاف بحيث ال يستطيع أف يت مػب عمػ  يعقػكب بػؿ ي مبػ  يعقػكب، 

يعقػػكب أف يتركػػ  حتػػ  يبارك ،فيضػػطر اإللػػ  تحػػت تػػ ثير هػػذا القهػػر  كيػػرفض
كالعجز أف يبارؾ يعقكب كرها كيسمي  إسرا يؿ بدال مف يعقكب،ألن  جاهػد اهلل 

 . -كما تذكر هذو التكراة المحرفة-كت مب عمي 
ذا عرضػػنا هػػذا المضػػمكف الالاسػػد عمػػ  العقػػؿ الر ػػيد،فإن  سػػيحكـ ال       كا 

سقيـ ف  الالكر اليهػكدل، كال يستسػاغ عقػبل كال منطقػا،ألف محالة ب ن  تالكير 
ككف اإلل  عم  صكرة إإلنساف تجعم  ينطبؽ عميػ  ال محالػة مػا ينطبػؽ عمػ  
اإلنساف،مف حيث أف ل  دكرة عمر تبدأ ضعيالة ثـ تقكل ثـ تعكد إل  الضعؼ 
كالكهف مرة أخرل،ثـ يالن  اإلنساف ف  آخر المطػاؼ، كبالتػال  سػيالن  اإللػ ، 

 ـ أل بركة هذو يعطيها هذا اإلل  العاجز لمف  مب  كصرع  ك در عمي ؟ .ث

                                                           

  0 70-27فقرات: 72التككيف/إصحاح:سالر  (6)
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 ،المقدس باإلنساف ،مف حيػث الصػكرة ف  الكتاب -سبحان -)فت بي  اهلل    
أك مف حيث القدرة،أك البنا ،أك التككيف العضكل،هك ت بي  باطؿ ال يستسػاغ 

 (6)عقبل(
ف القػرآف الكػريـ فػ  حديثػ  ف يف هذا الكبلـ البعيػد عػف المنطػؽ كالعقػؿ، مػ   

ال -سػػبحان -لػػيس كمثمػػ   ػػيم،كما أنػػ -سػػبحان -كأنػػ -عػػز كجػػؿ-عػػف اهلل
-يظهر لمب ر كال يكممهـ إال مف كرا  حجاب،أك عػف طريػؽ رسػكؿ،كما  ػاؿ 

ٍ  ؤَوْ وَحَْنة   إِنَّنة  بنهَّ ُ ٍُكَهًَِّ ُ ؤٌَ نِحَشَشٍ كَةٌَ وَيَة :-سبحان   ٍُشْعِنمَ  ؤَوْ حِجَنةتٍ  وَسَبء يِن

    (2) حَكَِى  ػَهٌٌِّ إََِّ ُ ٍَشَةءُ يَة جِئِرَِْ ِ فََُوحٌَِ سَعُوال 
كأيف كبلـ اليهكد البلعقم  مف تعبير القرآف الكريـ عف  صة سيدنا     

 :-سبحان -حينما طمب أف يرل رب ،حيث يقكؿ اهلل -عمي  السبلـ -مكس 
﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے 

            ﯁  ﯀  ﮿

 ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     

                                                           

 6جػػكهر اإليمػػاف فػػ  صػػحي  األديػػاف،التكراة كاإلنجيػػؿ كالقرآف/صػػبلح العجمػػاكل ج (6)
  0مرجع سابؽ  606ص
  0 26سكرة ال كرل آية: (2)
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  (6) َّ چ ۆ
ذا كاف هذا لسػيدنا مكسػ   كهػك كمػيـ اهلل كمػف أكلػل العػـز  -عميػ  السػبلـ–كا 

 الَّ مػػف الرسػػؿ ، فمػػف بػػاب أكلػػ   يػػرو ، لػػذا خكطػػب الجميػػع بقكلػػ  تعػػال  :

  2 حِرُبنْخَ بنهَّطَِفُ وَهُوَ بألَجْصَةسَ ٍُذْسِ ُ وَهُوَ بألَجْصَةسُ زُذْسِكُ ُ
اإللػػػ  عنػػػد اليهػػػكد إلػػػ  عنصػػػرل كيتصػػػؼ بالجهػػػؿ كعػػػدـ التمييػػػز بػػػيف  -7

 األ يا : 
جا  ف  سالر الخركج: )فإن  أجتاز ف  أرض مصر هذو الميمة، كأضرب       

كػػػؿ بكػػػر فػػػ  أرض مصػػػر مػػػف النػػػاس كالبهػػػا ـ، كأصػػػنع أحكامػػػا بكػػػؿ آلهػػػة 
المصرييف،أنا الرب كيككف لكـ الدـ عبلمة عمػ  البيػكت التػ  أنػتـ فيهػا فػ رل 
الػػدـ كأعبػػر عػػنكـ،فبل يكػػكف عمػػيكـ ضػػربة لمهػػبلؾ حػػيف أضػػرب أرض مصػػر، 
كيككف لكـ هذا اليـك تذكارا فتعيدكن  عيدا لمػرب فػ  أجيػالكـ تعيدكنػ  فريضػة 

 . (7)أبدية(
كأيضا : )كبسػط المػبلؾ يػدو عمػ  أكر ػميـ ليدمرها،فنػدـ الػرب عػف ال ػر،    

 (2)ك اؿ لممبلؾ المهمؾ ال عب:كال  اآلف رد يدؾ(

                                                           

  0 627سكرة األعراؼ آية: (6)
 607سكرة األنعاـ: اآلية  (2)

  0 62-62، فقرات:62سالر الخركج/إصحاح: (7)
 0 61،فقرة: 22مك يؿ الثان /إصحاح :سالر ص (2)
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؟ كأل إلػػ  هػذا الػػذل ي عا ػػب فػ ل إلػػ  هػػذا الػذل ال يعػػرؼ الصػػال  مػف المجػػـر
ال يعػػرؼ بيػػكت المصػػرييف مػػف  المػػذنب ك يػػر المػػذنب؟ كأل إلػػ  هػػذا الػػذل

 ؟ يرهـ
فهذا محكر ثالث مف محػاكر العقيػدة اليهكديػة المنحرفػة فػ  اإللػ ،حيث      

 رر االنتقاـ ال امؿ مف أهؿ مصر، كلكن  إل  جاهؿ  -تعال -يزعمكف أف اهلل
يػكت المصػرييف، كلػذا طمػب ال يستطيع التمييز بيف بيكت بن  إسرا يؿ كبيف ب

مف بنػ  إسػرا يؿ أف ير ػكا عمػ  بيػكتهـ دمػا  حتػ  تكػكف عبلمػة بينػة عمػ  
بيكت بن  إسرا يؿ، كحتػ  ال تمتػد إليهػا عقكبػة اإللػ  فيصػيبها التػدمير حػيف 

  0يقـك بتدمير بيكت أهؿ مصر 
  -كالسؤاؿ العقم  اآلف الذل يطرح نالس  مف خبلؿ هذا المحكر هك:

فػػػ  منطػػػؽ العػػػدؿ كالعقػػؿ كاإليمػػػاف أف يكػػػكف هػػػذا ربػػػا،حيف هػػؿ يصػػػ       
يتصؼ بالعنصػرية لبنػ  إسػرا يؿ؟ كهػؿ يصػ  عقػبل أف يتصػؼ اإللػ  بالجهػؿ 
الكاض  الذل ال يستطيع مف خبلل  أف يميز بػيف سػا ر األ ػيا ؟ ناهيػؾ عػف 

كهػػـ بنػػك -ككنػػ  إلهػػا ظالمػػا  يػػر عػػادؿ، كذلػػؾ حػػيف ينتصػػر لم ػػعب المالسػػد
كهـ أهؿ مصر_،إف هػذا عمػ  -عب المستقر صاحب األرضإسرا يؿ_عم  ال 

  0ضك  العقؿ كالعدؿ كالمنطؽ عبث كضبلؿ ال  ؾ في  
كهذا الذل ذكرت  هك  بس عم  سبيؿ المثاؿ ال الحصر،يكضػ  الػذـ فػ       
كاالنتقػػاص منػػ  فػػ  العقميػػة اليهكديػػة المنحرفػػة،)كعم  ذلػػؾ  -سػػبحان -اإللػػ 

ر العقيػػدة فػػ  اإللػػ ،ه  دا ػػرة الالكػػر المػػادل فالػػدا رة التػػ  تضػػع فيهػػا األسػػالا
كالكثن  المتخمؼ، كذلؾ حيف تصكر اإلل  كهك يمارس مف األعمػاؿ كاأل ػيا  
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، بؿ يعتريػ  الػنقص كالعجػز (6)نالس األعماؿ كاأل يا  الت  يمارسها اإلنساف(
  .كالتعب كالجهؿ كما يعترل اإلنساف كهذا ال  ؾ ضبلؿ عقم  كانحراؼ فكرل

)المالهػػـك الخػػاطم لػػدل اليهػػكد عػػف الػػرب، يػػكح  بعمػػؽ الضػػبلؿ كهػػذا      
ب نػ  ينػدـ  -تعال -العقم  الذل تسمؿ إل  أعماؽ  مكبهـ،حيث يتصكركف اهلل

عم  فعؿ ال ر كك ن  كاحد منهـ، كهك ف  كا ع األمر ليس كمثم   يم، كهك 
 . (2)السميع لعبادو البصير بهـ(

الالاسػدة،أمكر ال يقبمهػا العقػؿ الر ػيد فما يديف ب  اليهكد ف  معتقداتهـ      
، كلكنهػا مكجػكدة فػ  الالكػر -سػبحان  كتعػال -كال يستسي ها ف  اإلل  الكاحد

اليهكدل مما يعط  داللة كاضحة عم  انعداـ العقؿ ف  تالكيرهـ، كعم  كجػكد 
  0الالجكة الها مة عندهـ بيف العقؿ الر يد كخيالهـ المريض 

 : -عميهـ السبلـ -كرسم  -ل تعا-االفترا  عم  أنبيا  اهلل -
ال يكتػرث بعػد ذلػؾ بت ػكي  أم صػكرة  -إف مف  كو صكرة اإلل  بػزعمهـ

 -الػػذل بػػيف أيػػديهـ اليػػـك - ػػكو اليهػػكد فػػ  كتػػابهـ المحػػرؼ ل يػػرو ، لػػذا
كاختػػارهـ  -تعػػال -تعػػال  كرسػػم ،الذيف اصػػطالاهـ اهلل -صػػكرة أنبيػػا  اهلل

كد فػػػ  العقيػػػدة فػػػ  اإللػػػ  )فػػػالتكراة م ػػػحكنة بػػػانحراؼ اليهػػػ لرسػػػالت  ،
-كاألنبيػػػا ، باإلضػػػافة إلػػػ  انحػػػراؼ عػػػف ديػػػف كت ػػػريع كأحكػػػاـ الخػػػالؽ

                                                           

األسالار المقدسة  بؿ اإلسبلـ،دراسة لجكانب االعتقاد فػ  اليهكديػة كالمسػيحية،تحقيؽ  (6)
  0ـ 6912-ق6201ط عالـ الكتب ط أكل   622د/صابر طعيمة ص

العقا ػػد الم ػػتركة بػػيف اليهػػكد كالنصػػارل كمك ػػؼ اإلسػػبلـ منها/خالػػد رحػػاؿ محمػػد  (2)
  0رجع سابؽ م 61الصبلح ص
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إل  التحمؿ الجنس  كاإلباحية،سكا  ذلػؾ لػدل األنبيػا  كالكهنػة  -سبحان 
 . (6)كعمـك ال عب(أكالربانييف 

عمػػيهـ -كرسػػم  الكػػراـ -تعػػال –كمػػف المعمػػـك أف الطعػػف فػػ  أنبيػػا  اهلل     
، ألف الطعػف فػ  األنبيػا  كالرسػؿ  -سػبحان -ا هك طعػف فػ  اهللإنم -السبلـ

بعػػدـ  -تعػال -ككصػالهـ بػ  ب  الصػالات كأحػط األعماؿ،إنمػا يعنػ  كصػؼ اهلل
-العمػػـ كالحكمػػة نتيجػػة سػػك  االختيػػار لهػػـ، كهػػذا كمػػ  محػػاؿ فػػ  حػػؽ اهلل

-عمػيـ حكػيـ فػ  اختيػار أنبيا ػ  كرسػم ، اؿ اهلل -تعػال –،ألف اهلل -سبحان 
 ػًََّة وَزَؼَةنَي بنهَّ ِ عُحْحَةٌَ بنْخََِشَخُ نََُىُ كَةٌَ يَة وٍََخْسَةسُ ٍَشَةءُ يَة ٍَخْهُقُ وَسَجنكَ :-تعال 

 .  (2) ٍُشْشِكُوٌَ
كػػػذبا  -عمػػػيهـ السػػػبلـ-كممػػػا نسػػػبت  اليهكديػػػة المحرفػػػة إلػػػ  أنبيػػػا  اهلل    

  -كافترا ،عم  سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يم :
 :لخمر كيضاجع بنات  حت  أنجبف من ي رب ا -عمي  السبلـ–سيدنا لكط  -أ

 . (7)فقد جا  ف  سالر التككيف: )فحبمت ابنتا لكط مف أبيهما(    
 يتـ الزنا بها : -عمي  السبلـ-ابنة يعقكب -ب
حيث جا  ف  سالر التككيف : )كخرجت دينة إبنة لي ة الت  كلدتها ليعقكب    

                                                           

األسالار المقدسة  بؿ اإلسبلـ،دراسة لجكانب االعتقاد فػ  اليهكديػة كالمسػيحية،تحقيؽ  (6)
  0مرجع سابؽ  21صابر طعيمة ص د/
  0 11سكرة القصص آية: (2)
  0 71،فقرة: 69سالر التككيف/إصحاح: (7)
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حمػػكر الحػػكل ر ػػيس األرض، كأخػػذها لتنظػػر بنػػات األرض،فرآهػػا  ػػكيـ بػػف 
 (6)كاضطجع معها كأذلها(

 ابف يعقكب األكبر يضاجع زكجة أبي : -جػ
سػاكنا فػ   -يعقػكب-حيث جا  ف  سالر التككيف: )كحدث إذ كاف إسرا يؿ    

تمؾ األرض أف رأكبيفهابن  البكره ذهػب كاضػطجع مػع بمهػة سػرية أبي هزكجػة 
 (2)سرا يؿ(ابي ه كأـ أخكي  داف كنالتال  كسمع إ

 : كجة جارو،ثـ يكعز بقتم  ف  الحربيزن  بز  -عمي  السبلـ-سيدنا داكد -د
فقد جا  ف  سالرهصمك يؿ الثان ه: )ككػاف فػ  ك ػت المسػا  أف داكد  ػاـ     

عػػف سػػريرو كتم ػػػ  عمػػ  سػػػط  بيػػت الممػػػؾ،فرأل مػػف عمػػػ  السػػط  امػػػرأة 
عػف المرأة،فقػاؿ تستحـ، ككانت المػرأة جميمػة المنظػر جدا،ف رسػؿ داكد كسػ ؿ 

كاحد:أليسػػػت هػػػ  بت ػػػيع بنػػػت أليعػػػاـ امػػػرأة أكريػػػا الحث ،ف رسػػػؿ داكد رسػػػبل 
كأخذها،فدخمت إلي  فاضطجع معها كهػ  مطهػرة مػف طمثهػا ، ثػـ رجعػت إلػ  

 . (7)(000بيتها كحبمت المرأة ، ف رسمت كأخبرت داكد، ك الت:إن  حبم  
 -تعػػال -أنبيػػا  اهلل ؽحػػ إلػػ  آخػػر تمػػؾ االنحرافػػات الالاسػػدة عنػػد اليهػػكد ،فػػ 

  0كرسم  الكراـ 
 ةإف اإلنساف ينظر بعيف عقم  إل   دكت  فيحػب أف يػرل فيػ  جانػب االسػتقام

                                                           

 0 7-6،فقرات: 72سالر التككيف/إصحاح: (6)
 0 27،فقرة:72سالر التككيف/إصحاح: (2)
  0 2-2،فقرات: 66سالر صمك يؿ الثان /إصحاح: (7)
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 بػػؿ أف ي خػػذ عنػػ  ، فالعا ػػؿ ال يقبػػؿ  ػػدكة المنحػػرفيف ، ككيػػؼ يكػػكف أنبيػػا  
 –عم  هذا النحك مف االنحراؼ ثـ يقبؿ الناس منهـ  ريعة اهلل  -تعال -اهلل

لعقؿ ال يقبؿ هذا فػ  حػؽ أنبيػا  اهلل أبػدا ، كلكػف اليهػكد ال ، إف ا -عز كجؿ
  0يكترثكف بالعقؿ كال بما يقبم  أك يردو 

كالتساؤؿ اآلف أماـ تمؾ االنحرافات التػ  ال حصػر لهػا: هػؿ يمكػف لالطػرة      
سكية أك عقؿ ر يد أف يقببل  ي ا مف تمؾ االفترا ات ف  حػؽ مػف اصػطالاهـ 

 كرسم ؟مف أنبيا    -تعال -اهلل
مػػف منطمػػؽ سػػك   -سػػبحان -أال يعػػد ذلػػؾ مػػدخبل لسػػك  المعتقػػد فػػ  اهلل -

 اختيارو ألنبيا   كرسم ؟
أال تعػد تمػؾ االفتػػرا ات فػ  حػػؽ األنبيػا  كالرسػؿ ككصػػالهـ بتمػؾ الالػػكاحش  -

كالرذا ػػػػػؿ كالمنكرات،دعػػػػػكة كاضػػػػػحة كصػػػػػريحة لمتػػػػػركيج لتمػػػػػؾ الالػػػػػكاحش 
األنبيػػا  كالرسػػؿ الػػذيف اختػػارهـ  كالمنكػػرات،مف منطمػػؽ أنػػ  إذ لػػـ يسػػمـ منهػػا

لحمػػؿ رسػػالت  كهدايتػػ  لمنػػاس مػػع عصػػمتهـ،فكيؼ يسػػمـ منهػػا  -تعػػال -اهلل
 لرسالت  كتبميغ أمانت ؟ . -تعال – يرهـ الذيف لـ يخترهـ اهلل 

إذف فالعقكؿ السميمة كالالطر السكية، ت ب  كؿ اإلبا  كترفض كػؿ الػرفض     
ا ات الباطمػة، كبالجممة)فالمتصػال  لتػكراة مثؿ تمػؾ االدعػا ات الكاذبػة كاالفتػر 

اليهكد المحرفة، يجد هالجنسه هك الطابع المسيطر عميها كالذل ي  ؿ الكثير 
مػػف صػػالحاتها، كيعجػػب اإلنسػػاف مػػف دعػػكاتهـ العريضػػة كاتهػػامهـ األنبيػػا  
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 (6)بجرا ـ ال تصدر مف أ ؿ الناس معرفة بدين  كرب (
الجػػنس لخدمػػة أ راضػػهـ الخبيثػػة فػػ  كلػػذا اسػػت ؿ اليهػػكد سػػبلح المػػرأة ك     

المجتمعػػػات الب ػػػرية،معتمديف عمػػػ  مػػػا حرفػػػكو فػػػ  تػػػكراتهـ الكضػػػعية،حت  
ييسػػركا لمنػػاس ارتكػػاب المنكػػرات كالرذا ػػؿ ،تحػػت مسػػميات:الحرية ال خصػػية، 

عنػػد -تعػػال -كتحريػػر المػػرأة ، كالمػػرأة الجديػػدة، كهػػك مػػا سػػ ذكرو بم ػػي ة اهلل
  0عقؿ عند اليهكد ف  الكا ع المعاصر الحديث عف أثر االنحراؼ عف ال

 االنحرافات السمككية ضد اآلخريف: -ب
إف مػػف يسػػتعرض التػػكراة المحرفػػة مػػف بػػدايتها إلػػ  نهايتهػػا،يمحظ فيهػػا     

-عمػػػػػيهـ السػػػػػبلـ-كأنبيا ػػػػػ -تعػػػػػال -اهلل بجانػػػػػب االفتػػػػػرا  عمػػػػػ  -أيضػػػػػا 
تخيمػػ  ،أنها)م ػحكنة بحػػركب إبػػادات جماعيػة مػػف اليهػػكد ل يرهـ،بػ فظع مػػا ي

دهاة اإلجراـ كسالاككا الدما  ، كه  فيما يعتقدكف نتيجة كصايا ربانية تمزمهـ 
بذلؾ مع  يرهـ،أضؼ إلػ  كػؿ هػذا أف الخرافػات كالكػبلـ الػذل ال كزف لػ  كال 

 . (2)نالع في  تعج ب  التكراة، كنكاد ال نرل إصحاحا إال كفي  الكثير مف ذلؾ(
قيػػدة اليهػكد المحرفػػة ضػد اآلخػػريف كمػف أهػػـ االنحرافػات السػػمككية فػ  ع    

 -ما يم : ،كيعتمدكنها  مف خبلؿ نصكصهـ الت  يعتقدكنها
 االستعبل  كالتكبر عم  اآلخريف هك أساس تككيف ال خصية اليهكدية:  -أ

                                                           

ط دار الجيػؿ  12المػذاهب المعاصػرة كمك ػؼ اإلسػبلـ منها،د/عبػد الػرحمف عميػرة ص (6)
 بيركت ط رابعة بدكف تاري   

كتػػػػاب األسػػػػالار المقدسػػػػة  بػػػػؿ اإلسبلـ،دراسػػػػة لجكانػػػػب االعتقػػػػاد فػػػػ  اليهكديػػػػة  (2)
  0رجع سابؽ م 21كالمسيحية،تحقيؽ د/صابر طعيمة ص
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حيث تزعـ اليهكديػة أف الجػنس اليهػكدل هػك خيػر أجنػاس األرض،ألنهػـ     
يسػع  اليهػكد دا مػا لترسػي  تمػؾ  عب اهلل المختار، كهـ أبنا  اهلل كأحباؤو، ك 

اليهػكدل منػذ الصػ ر، كمػف أهػـ تمػؾ  إلنسػافالعنصرية الب يضة فػ  أذهػاف ا
 النصكص الكاردة ف  هذا المعن  ما يم :

)بنػػك ال ريػػب يبنػػكف أسػػكارؾ، كممػػككهـ يخػػدمكنؾ،ألن  ب ضػػب  ضػػربتؾ،     
  إليػؾ ب نػ  كبرضكان  رحمتؾ ، كتنالت  أبكابؾ دا ما نهارا كليبل ال ت مؽ ليؤت

األمـ ، كتقاد ممككهـ،ألف األمة كالمممكة التػ  ال تخػدمؾ تبيػد، كخرابػا تخػرب 
)بػػػالكجكو إلػػػ  األرض يسػػػجدكف لػػػؾ، كيمحسػػػكف  بػػػار  ، كأيضػػػا : (6)األمػػػـ(
، كأيضا : )ال تقرض أخاؾ بربا،ربػا فضػة،أك ربػا طعػاـ،أك ربػا  ػيم (2)رجميؾ(

كف ألخيؾ ال تقرض بربا،ليباركؾ ما مما يقرض بربا ، لؤلجنب  تقرض بربا، كل
الػػرب إلهػػؾ فػػ  كػػػؿ مػػا تمتػػد إليػػػ  يػػدؾ فػػ  األرض التػػػ  أنػػت داخػػؿ إليهػػػا 

، كأيضػػا : )يقػػؼ األجانػػب كيرعػػكف  ػػنمكـ، كيكػػكف بنػػك ال ريػػب  (7)لتمتمكهػػا(
حػػراثيكـ ككراميكـ،أمػػا أنػػتـ  فتػػدعكف كهنػػة الرب،تسػػمكف خػػداـ إلهنا،تػػ كمكف 

، كأيضػػا : )ألنػػؾ  ػػعب مقػػدس لمػػرب  (2)(ثػػركة األمػػـ كعمػػ  مجػػدهـ تتػػ مركف
إلهؾ، ك ػد اختػارؾ الػرب لكػ  تكػكف  ػعبا خاصػا فػكؽ جميػع ال ػعكب الػذيف 
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 . (6)عم  كج  األرض(
 تقديس  هكة القتؿ كاإلحساس بالن كة عند تدمير اآلخر: -ب

-فاإلنساف اليهكدل يعتقد أن  سيد الككف، كأف جميع ال عكب خمقهػا اهلل    
يهكد ف  األرض ، كأف أل حػرب أك تػدمير لآلخػر ،إنمػا هػ  لخدمة ال -تعال 

حرب تبعث مف طبا ع األ يا ، كمف أهـ تمؾ النصػكص الدالػة عمػ  ذلػؾ فػ  
تكراتهـ المحرفة، ما يم : )فاآلف ا تمكا كؿ ذكر مف األطالاؿ، ككؿ امرأة عرفت 

، كأيضػػا : )متػػ  أتػػ  بػػؾ الػػرب إلهػػؾ إلػػ   (2)رجػػبل بمضػػاجعة ذكػػر ا تمكهػػا(
رض التػػػػػػ  أنػػػػػػت داخػػػػػػؿ إليهػػػػػػا لتمتمكهػػػػػػا، كطػػػػػػرد  ػػػػػػعكبا كثيػػػػػػرة مػػػػػػف األ 

سػػبع  ػػعكب أكثػػر كأعظػػـ منػػؾ، كدفعهػػـ الػػرب إلهػػؾ أمامػػؾ 000000أمامػػؾ
كضػػػػربتهـ فإنػػػػؾ تحػػػػػرمهـ ، ال تقطػػػػع لهػػػػـ عهػػػػػدا، كال ت ػػػػالؽ عمػػػػػيهـ كال 

 . (7)تصاهرهـ،بنتؾ ال تعط البن ، كابنت  ال ت خذ البنؾ(
لكػ  تحاربهػا اسػتدعها إلػ  الصػم ،فإف  كأيضا : )كحيف تقرب مػف مدينػة    

أجابتؾ إل  الصم  كفتحت لؾ،فكؿ ال ػعب المكجػكد فيهػا يكػكف لػؾ لمتسػخير 
ذا دفعها الرب  ف لـ تسالمؾ بؿ عممت معؾ حربا فحاصرها، كا  كيستعبد لؾ ، كا 
إلهػػؾ إلػػ  يػػدؾ فاضػػرب جميػػع ذككرهػػا بحػػد السػػيؼ، كأمػػا النسػػا  كاألطالػػاؿ 

نػػة،كؿ  نيمتهػػا فت تنمهػػا لنالسػػؾ، كت كػػؿ  نيمػػة كالبهػػا ـ ككػػؿ مػػا فػػ  المدي
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أعػػدا ؾ التػػ  أعطػػاؾ الػػرب إلهؾ،هكػػذا تالعػػؿ بجميػػع المػػدف البعيػػدة منػػؾ جػػدا 
الت  ليست مف مدف هؤال  األمـ هنا، كأما مػدف هػؤال  ال ػعكب التػ  يعطيػؾ 

 .(6)كما أمرؾ الرب إلهؾ(00000الرب إلهؾ نصيبا فبل تستبؽ منها نسمة ما
اؿ  ػػاؤؿ:لتنزؿ كرا  الالمسػػطينييف لػػيبل كتنهػػبهـ إلػػ  ضػػك  كأيضػػا : )ك ػػ   

، كأيضا:  (2)الصباح كال تبؽ منهـ أحدا،فقالكا: افعؿ كؿ ما يحسف ف  عينيؾ(
)كؿ مف كجد يطعف، ككػؿ مػف انحػاش يسػقط بالسػيؼ، كتحطػـ أطالػالهـ أمػاـ 

 . (7)عيكنهـ، كتنهب بيكتهـ، كتالض  نساؤهـ(
 ريع سمبها :االعتدا  عم  أرض ال ير كت  -جػ

فاليهكدية المحرفة تحض عم  االعتدا  عم  أرض ال يػر كت ػرع سػمبها      
كمػػف  ، إلػػ  بنػ  إسػػرا يؿ خاصػة المزعػـك ظممػا كعػدكانا باسػػـ الػرب العنصػػرل

 أهـ تمؾ النصكص الكاردة ف  هذا المعن ،ما يم :
)إنكػػػػـ عػػػػابركف األردف إلػػػػ  أرض كنعػػػػاف،فتطردكف كػػػػؿ سػػػػكاف األرض مػػػػف 

كتمحػػػكف جميػػػع تصػػػاكيرهـ ، كتبيػػػدكف كػػػؿ أصػػػنامهـ المسػػػبككة، أمػػػامكـ، 
كتخربكف جميع مرتالعػاتهـ،تممككف األرض كتسػكنكف فيهػا ألنػ   ػد أعطيػتكـ 

 . (2)األرض لك  تممككها، كتقتسمكف األرض بالقرعة حسب ع ا ركـ(
ف لـ تطردكا سكاف األرض مف أمامكـ يككف الذيف يستبقكف منهـ  كأيضا : )كا 
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عينكـ كمناخس ف  جكانبكـ، كيضػايقكنكـ عمػ  األرض التػ  أنػتـ أ كاكا ف  أ
، إلػ   يػر  (6)ساكنكف فيهػا،فيككف أنػ  أفعػؿ بكػـ كمػا هممػت أف أفعػؿ بهػـ(
 ذلؾ مف  ثا  ال ر المكجكد ف  ثنايا صالحات كتابهـ المحرؼ 

 العقيدة اليهكدية مف الناحية العقمية:
 هكدية،نتسا ؿ: كبنظرة عقمية مت نية لتمؾ الت ريعات الي    
هػػػػؿ يعقػػػػؿ أف تكػػػػكف هػػػػذو الت ػػػػريعات مػػػػف  بػػػػؿ اإللػػػػ  الحػػػػؽ العػػػػدؿ    

المقسػػط،الذل ال يظمػػـ مثقػػاؿ ذرة ، كأل تعػػاليـ إلهيػػة تمػػؾ التػػ  تػػدعك اليهػػكد 
إل  القتؿ كالمذاب  كاإلبادات الجماعيػة ضػد  يػر اليهػكد ، كدكف تالريػؽ بػيف 

 رجؿ أك امرأة أك تمييز بيف ص ير ككبير ؟ .
فػػبل  ػػؾ إذف مػػف الناحيػػة العقميػػة أف تكػػكف دعػػاكل القتػػؿ كعػػدـ الرحمػػة     

،نػاتج مػف -عػز كجػؿ-باآلخريف،إنما هػ  محػض افتػرا  مػف اليهػكد عمػ  اهلل
 تمؾ العنصػرية الب يضػة التػ  تػدعك إليهػا اليهكديػة فػ  نصكصػها المحرفػة ،

 التػػ  -عميػػ  السػػبلـ-)فػػالتكراة الحاليػػة ب ػػكمها الحال ،ليسػػت تػػكراة مكسػػ 
كالت  أ ار القرآف إل  ككنهػا نػكرا كهػدل يحكػـ بهػا  -سبحان -تمقاها مف اهلل

النبيكف،لذلؾ فإف محتكل التكراة الحالية هك نالس  الػذل يحكػـ عمػ  تحريالهػا 
سػػػبحان  -، كلػػػف يصػػػدر عػػػف اهلل -عػػػز كجػػػؿ-كككنهػػػا ليسػػػت مػػػف عنػػػد اهلل
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 (6)معاف كتكجيهات كهذو( -كتعال 
 كخبلصة القكؿ ف  كؿ ما سبؽ:

أف عقيدة اليهكد ف  اإللػ  ليسػت عقيػدة فػ  اإللػ  الكاحػد الػذل ينب ػ  أف    
يعبػػد دكف سػػكاو، كلكنهػػا عقيػػدة مطركحػػة عنػػدهـ ممزكجػػة بمػػؤثرات الػػكثف 
كالصنـ، كأسػاطير الخرافػة كالضػبلؿ إللػ  عنصػرل لبنػ  إسػرا يؿ كحػدهـ دكف 

ة التػ  سكاهـ مف الب ر،فه  إذف عقيدة كضعية ف  إل  معيف مف بػيف اآللهػ
 0 اعت ف  تمؾ األمـ كال عكب الكثنية  

مممػك ة كػذلؾ بكػـ ضػخـ  -عمػيهـ السػبلـ–كما أف عقيػدتهـ فػ  األنبيػا      
مف حاالت الزنا كاال تصاب كاالعتدا  عم  الحرمات، كك نهـ ذ ػاب ب ػرية ال 

 0يعنيهـ إال إركا   هكاتهـ كا  باع  را زهـ 
،يحكػـ كػذلؾ -تعػال -لػنقص عمػ  اهللكالعقؿ كما يحكـ باستحالة صػالات ا    

إل  األنبيػا   الزنا كاال تصاب كاالعتدا  عم  حرمات اآلخريف نسبة باستحالة
هػك الػذل اختػارهـ ، كلعػؿ  -تعال -ألف اهلل  ،كالرسؿ عميهـ الصبلة كالسبلـ 

هذا الذل ذكػر فػ  التػكراة المحرفػة عنػد اليهػكد ب ػ ف اتهػاـ األنبيػا  كالرسػؿ 
ر هػػػك سػػػر تػػػزعـ المنظمػػػات اليهكديػػػة ، لتػػػركيج الم ػػػاهد بالالسػػػكؽ كالالجػػػك 

كاألفبلـ اإلباحية، كن ر بيكت الدعارة ف  العالـ أجمع ، كذلػؾ مػف خػبلؿ تمػؾ 
العقميػػة الالاسػػدة كالجبمػػة الخبيثػػة المالسػػدة،الت  ت ػػكمت تبعػػا لمػػا يػػنص عميػػ  
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كهذا ما سكؼ أذكرو ب يم مف التالصػيؿ،إف  ػا  –كتابهـ المحرؼ كيركج ل  
ف  النقطة التالية،عند الحديث عف أثر االنحراؼ عف العقػؿ عنػد  -تعال -اهلل

  0اليهكد ف  الكا ع المعاصر
كال  كعم  ذلؾ فاليهكديػة فػ  نصكصػها المحرفػة لػـ تكتػرث أك تهػتـ كثيػرا    
فالػديف اليهػػكدل بعػد تحريػؼ أصػػحاب  لػ  هػػك ضػد العقػػؿ  ، ألمػر العقػػؿ  مػيبل

ل  كال مكانة، كعم  ذلؾ يمكػف أف يقػاؿ بحػؽ: تماما ، فالعقؿ عندهـ ال كزف 
إف اليهكديػػػػة الحاليػػػػة هػػػػ  ديػػػػف البلمعقكليػػػػة،ألنها تخػػػػالؼ  ػػػػكانيف العقػػػػؿ 

–كأنبيا ػػ  -تعػػال -كمسػػممات  ، خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بجكانػػب العقيػػدة فػػ  اهلل
عمػػيهـ السػػبلـ، بجانػػب الت ػػريعات العدا يػػة لم يػػر ، كاالسػػتعبل  كالتكبػػر عمػػ  

المكهكمػػة  أمػػكالهـ كنهػػب ثػػركاتهـ باسػػـ التعػػاليـ اإللهيػػةاآلخػػريف ، كسػػمب 
  0، تعال  اهلل عما يقكؿ الظالمكف عمكا كبيرا  كالمزعكمة
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 ادلثحث انظادص
 أثز االحنزاف ػٍ انؼقم ػُد انيهىد فً انىاقغ ادلؼاصز:

بػالتكراة -عميػ  السػبلـ-أرسػؿ سػيدنا مكسػ  -تعػال -مف المعمػـك أف اهلل    
  :-تعػال -را،كما أرسؿ جميع رسم  بالبينات كالهػدل أل كامهـ، ػاؿهدل كنك 

 قَحْمُ يٍِ{ 2}وَبإلِجنَِمَ بنسَّوْسَبخَ وَؤََضَلَ ٍَذٍَْ ِ جٍَََْ نًَِّة يُصَذِّقة  جِةنْحَقِّ بنْكِسَةتَ ػَهََْكَ ََضَّلَ

  العقيػػدة، حيػػث )جػػا ت التػػكراة بػػالحؽ فػػ  (6)  بنْفُشْقَننةٌَ وَؤََننضَلَ نِّهنَّننةطِ هُننذًى
كالعدالة ف  األحكاـ، كالمكاـر ف  األخبلؽ كاآلداب،  نها ف  ذلؾ   ف جميػع 

، ير أف اليهكد بدلكا تعاليـ دينهـ كحرفكهػا،فنتج عػف ذلػؾ (2)هدايات السما (
فػػ  –ال سػػيما -الكثيػػر مػػف اآلثػػار السػػمبية فػػ  المجتمعػػات عمػػ  مػػر العصػػكر

دة عنػػد أهػػؿ الكتػػاب،ليس لهػػا سػػند الكا ػػع المعاصػػر،)فالتكراة الحاليػػة المكجػػك 
،ألنػ  دخػؿ عميهػا التحريػؼ -عمي  السػبلـ-متصؿ يصح  نسبتها إل  مكس 

، كلػػػذا فقػػػد نػػػتج عػػػف إيمػػػاف اليهػػػكد بهػػػا كتطبيقهػػػا،الكثير مػػػف (7)كالتبػػػديؿ(
السػػمبيات االجتماعيػػة كاألدبيػػة كاألخبل يػػة المػػدمرة فػػ  المجتمعػػات الب ػػرية ، 

عف انحراؼ اليهكد عف العقؿ فػ  معتقػداتهـ فػ  كمف أهـ تمؾ اآلثار الناتجة 
                                                           

  0 2،7سكرة آؿ عمراف اآليتاف: (6)
ط دار  91اليهػكد مػف كتػابهـ المقػدس أعػدا  الحيػاة اإلنسػانية/كماؿ أحمػد عػكف ص (2)

  0ـ 6919ال عب بالقاهرة
النصػػارل كمك ػػؼ اإلسػػبلـ منها/خالػػد رحػػاؿ محمػػد العقا ػػد الم ػػتركة بػػيف اليهػػكد ك  (7)

  0مرجع سابؽ  29الصبلح ص
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 ما يم  : -عم  سبيؿ المثاؿ ال الحصر-العصر الحاضر،
 ف  المجتمعات الب رية:  إفساد النش -6
كذلؾ مف خبلؿ انت ػار اإلباحيػة فػ  المجتمعػات التػ  يسػيطر عميهػا اليهػكد  

عمػػ   )فػػاليهكد  ػػد عكالػػكا عمػػ  المػػادة كاسػػت ر تهـ كاسػػتكلت كيعي ػػكف فيهػػا،
، كلػػذا فهػػـ يمهػػدكف السػػبؿ لك ػػكع ال ػػباب فػػ  الزلػػؿ (6)أهػػكا هـ كم ػػاعرهـ(

كارتكػػػاب المنكرات،ممػػػا سػػػاعد عمػػػ  انحطػػػاط األدب بػػػيف ال ػػػباب كانت ػػػار 
ناهيؾ عف التالكؾ األسرل ف  المجتمعات ، حيػث )أصػبحت  ، بينهـ كاحشالال

رجػة كبيػرة، العبل ات الجنسية فكضكية ف  المجتمع األمريك  كاألكرب  عم  د
كهػػذو الالكضػػ  تعكػػس االرتكػػاس الخمقػػ  الػػذل يمكػػف أف يصػػيب مجتمعػػا مػػف 
المجتمعػػػات إذا مػػػا أطمقػػػت حريػػػة ارتكػػػاب الالػػػكاحش،فال  الكاليػػػات المتحػػػدة 

 ػػد نػػتج عػػف فكضػػكية العبل ػػات بػػيف الجنسػػيف،أف أصػػبحت -مػػثبل-األمريكيػػة
 ،%10تزيػد عمػ   61-62معدالت الحمػؿ بػيف الالتيػات القاصػرات مػف سػف 

بالر ـ مف كجكد الحبػكب المانعػة لمحمػؿ، كالتػ  لكالهػا لػزادت معػدالت الحمػؿ 
 . (2)أكثر مف ذلؾ بكثير(

كمف هنا فإف هذو اإلباحية الت  تدعك إل  الالاح ػة كال ػذكذ ك يرهػا مػف     
التػ  تػدع  -أنها ظكاهر اجتماعيػة خطيػرة فػ  المجتمعػات -المكبقات،ال  ؾ

                                                           

ط دار الالكػػر العرب ،النا ػػر  22محاضػػرات فػػ  النصرانية،لم ػػي /محمد أبػػك زهػػرة ص (6)
  0ـ 6911دار الكتاب الحديث ط أكل  

نا ػػػػر دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػة ،ال 11األخػػػػبلؽ اإلسبلمية،د/حسػػػػف ال ػػػػر اكل ص (2)
   0ـ6912
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ليهكدل المنحرؼ عم  تمؾ المجتمعات،ممػا أدل ،نتيجة سيطرة الالكر ا-التقدـ
إل  اختبلؿ المعايير كالمكازيف ف  الحضارة ال ربية الحديثة،)فاليهكدية تعػرؼ 
 يمة المرأة ال كزكجة كأـ كأخت كربػة بيػت،ألف هػذا لػـ يخطػر لهػا عمػ  بػاؿ، 
نمػا تعػػرؼ  يمتهػػا فػ  تحقيػػؽ الكثيػػر مػػف أهػدافها الهدامػػة لؤلخػػبلؽ كالمثػػؿ  كا 

ا تعارفػػػػت الب ػػػػرية عميػػػػ  أنػػػػ  خيػػػػر كحؽ،فػػػػالمرأة عنػػػػد اليهكديػػػػة كلكػػػػؿ مػػػػ
كالصهيكنية سبلح  كل يقرب األ ػراض كيقنػع الرجػاؿ كيمػكل أعنػا هـ كيم ػ  
عقػػكلهـ، كيجعمهػػـ جنػػكدا مخمصػػيف لخدمػػة أ ػػراض الصػػهيكنية كالماسػػكنية 

تمػاـ اليهكديػة بػالمرأة أك بػالجنس هالعالمية كتحقيؽ بنكدها، كمػف هنػا كػاف ا
كجػ  التحديػد،فهي ت لطبلبػ  أسػباب ، كأ امػت لػ  المعابػد كالمحافؿ،ليجػد  عم 

، فقػد رفعػت اليهكديػة العالميػة (6)ال باب كالالتيات متعتهـ كتحقيػؽ  ػهكاتهـ(
كذلػؾ لتػركيج  ، كالمػرأة العصػرية ،  عارات الحرية ال خصية، كتحرير المػرأة

لتػػ  ألحقكهػػا الالاح ػػة فػػ  المجتمعػػات الب ػػرية،متخذيف مػػف صػػالات الػػنقص ا
مبػررا ألفعػالهـ -كما تػزعـ تػكراتهـ المحرفػة زكرا كبهتانػا-باألنبيا  كالمرسميف

الخبيثة، كلذلؾ فهـ يسعكف بكؿ الطرؽ إلفساد المجتمعات كتدميرها، كزعزعة 
 استقرارها ككحدتها، كلذا جا  ف  البركتكككالت:

بت إل  صػالكفنا )إف صيحتنا المتمثمة ف  الحرية كالمساكاة كاإلخا ، د جم    
فر ا كاممػة مػف زكايػا العػالـ األربػع عػف طريػؽ ككبل نػا الم المػيف، ك ػد حممػت 
هذو الالرؽ ألكيتنا ف  ن كة،بينما كانت هذو الكممػات مثػؿ كثيػر مػف الديػداف، 

                                                           

  0مرجع سابؽ 12/عبد الرحمف عميرة صالمذاهب المعاصرة كمك ؼ اإلسبلـ منها،د (6)
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تمتهـ سعادة الناس كتحطػـ سػبلمهـ كاسػتقرارهـ ككحدتهـ،مػدمرة بػذلؾ أسػس 
 .(6)الدكؿ، ك د جمب هذا العمؿ النصر لنا(

 االنحرافات العدا ية ضد ال ير:  -2
خاصػة فػ  الكا ػع -إف االنحراؼ السمكك  كالعدكان  الذل يمارس  اليهكد     

مؤسػػس عمػػ  أكامػػر كتعػػاليـ كاجبػػة التناليػػذ فػػ  تػػكراتهـ المحرفػػة، -المعاصػػر
كالتػػ  تنػػذر بعقكبػػات عمػػ  أل يهػػكدل ال يمػػارس هػػذا االنحػػراؼ المتمثػػؿ فػػ  

ر اليهػػػكد كأعراضػػػهـ كممتمكػػػاتهـ،حت  كصػػػؿ هػػػذا االعتػػػدا  عمػػػ  أمػػػكاؿ  يػػػ
االنحراؼ الالكرل عنػدهـ إلػ  ربطػ  بػالطقكس الدينيػة لػديهـ، كهػذا هػك السػر 
ف  ارتكاب اليهكد ضد المسمميف بالذات ألب ع جرا ـ القتؿ كاإلرهاب كالمذاب  
الب رية كاإلبػادات الجماعيػة،)فاليهكد يعػانكف االنالصػاـ فػ  ال خصػية تحػت 

ا ض بػػيف ال ػػعكر بػػالتميز، كبػػيف االحسػػاس باالضػػطهاد كالدكنيػػة كطػػ ة التنػػ
كالكضاعة كاالحتقار مف ال ػعكب التػ  يعي ػكف بينها،ممػا رسػ  فػيهـ الميػؿ 
يػػذا  ال يػػر كمتػػنالس لهػػـ حيػػاؿ هػػذا ال ػػعكر المتنػػا ض،فهـ  إلػػ  العدكانيػػة كا 
أذال  مستضػػعالكف إذا مػػا تعػػاممكا مػػع مػػف ي ػػعركف ب نػػ  أ ػػكل مػػنهـ، كعمػػ  

قيض مف ذلؾ تمامػا إذا أحسػكا ممػف يتعامػؿ معهػـ الميػؿ إلػ  التسػاهؿ أك الن
التسػػػػام ،فهـ فػػػػ  هػػػػذو الحالػػػػة يتنمػػػػركف كيست سػػػػدكف كيط ػػػػكف كال حػػػػد 

                                                           

 617بركتكككالت حكما  صهيكف البركتكككؿ األكؿ،ترجمة/محمد خميالػة التكنسػ  ص (6)
  0،مكتبة دار التراث 
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  (6)لط يانهـ(
 ن ر النظريات المادية الهدامة ف  عمـ النالس كاالجتماع ك يرهما: -7

 -ك يرهػػاكسػػط مظػػاهر التحمػػؿ األخبل ػػ  فػػ  أكربػػا -حيػػث تػػكل  اليهػػكد     
اختراع نظريات باطمة ف  عمـ النالس كاالجتمػاع ك يرهما،مثػؿ نظريػة الن ػك  
كاالرتقا  لداركف،تمؾ النظرية الت  تقرر)أف اإلنساف متحكؿ عف خمية هبطت 
مػػف بعػػض الككاكػػب إلػػ  األرض،ثػػـ نمػػت فيهػػا فكانػػت حيكانػػا ردي ػػا فػػ  أبسػػط 

ثـ ارتقػػ  إلػػ  حيػػكاف  ػػكؿ،ثـ ارتقػػ  إلػػ   ػػرد عمػػ  مبػػدأ الن ػػك  كاالرتقػػا ،
  (2)كاسطة بيف القرد كاإلنساف،ثـ ارتق  إل  أف كصؿ إل   كم  الحال (

ك د نتج عف تمؾ النظرية الباطمػة ك يرهػا مػف النظريػات الباطمػة األخػرل      
كال ػػيكعية كالكضػػعية ك يرهمػػا ،الػػدعكة إلػػ  ممارسػػة الالػػكاحش بعيػػدا عػػف 

ال ػػرب الحيػػا  نتيجػػة انت ػػار الكبػػت كالخػػكؼ مػػف الخطي ػػة،حيث )فقػػدت أمػػـ 
الماسػػكنية اليهكديػػة، كزالػػت منهػػا العالػػة ك مبتهػػا الالكاحش،فعمػػت األمػػراض 
السرية، كتبػدد نظػاـ العا مػة كالبيػت، ككثػر الطػبلؽ كالتالريػؽ، كتربػ  ال ػباب 

، كتػـ الت ػكيؾ فػ  القػيـ األخبل يػة (7)عم   ضا  ال هكات أحرارا مف كؿ  يد(
حت  يتسػن  لميهػكد تحقيػؽ مطػامعهـ كأ راضػهـ كتسهيؿ فت  بيػكت الػدعارة،

                                                           

جػػػكهر اإليمػػػاف فػػػ  صػػػحي  األديػػػاف،التكراة كاإلنجيػػػؿ كالقرآف،الجػػػز  األكؿ:اليهػػػكد  (6)
  0مرجع سابؽ  206،200ح العجماكل صكاليهكدية/صبل

ط مؤسسػة جمػاؿ، بيػركت، لبنػاف ، بػدكف  61عقيػدة المػؤمف،ألب  بكػر الجزا ػرل ص (2)
 0تاري   

  0مرجع سابؽ 11حمف عميرة صالمذاهب المعاصرة كمك ؼ اإلسبلـ منها،د/عبد الر  (7)
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ف  السيطرة عم  ال عكب ، ف  الك ت الذل ي ط في  العالـ ف  سبات  العميؽ 
كسكرو كانحطاط  ، ك د نج  اليهكد ف  ذلؾ إل  حد كبير مف خبلؿ سيطرتهـ 
عم  مراكز اتخاذ القرار فػ  أكربػا كأمريكػا،مع تممكهػـ لمعظػـ كسػا ؿ الدعايػة 

  0  العالـ أجمع كاإلعبلـ ف
 رفع  عار العنصرية الب يضة ف  المجتمعات الب رية:-2

حيػػػث يعتبػػػر اليهػػػكد عمػػػ  رأس مػػػف رفػػػع لػػػكا  العنصػػػرية الب يضػػػة فػػػ  كػػػؿ 
،متخػذيف مػف عقيػدتهـ الالاسػدة بػ نهـ -السػيما فػ  العصػر الحػديث-العصكر

مػف   عب اهلل المختار ت صػيبل لػذلؾ، )فػاليهكد اعتقػادا مػنهـ بتميػزهـ، كأنهػـ
جػػنس يتالػػكؽ عمػػ  بقيػػة األجنػػاس، كأنهػػـ  ػػعب اهلل المختار،كػػؿ هػػذا جعػػؿ 
بيػػنهـ كبػػيف بقيػػة الب ػػر سػػدا يحػػكؿ بيػػنهـ كبػػيف االمتػػزاج مػػع بقيػػة خمػػؽ 

، كلذلؾ يكجهكف أعكانهـ كجنكدهـ ف  الخبليا الماسػكنية كالصػهيكنية (6)اهلل(
، كبطريػػؽ العالميػػة بتمقػػيف تمػػؾ العقيػػدة لجمػػكع ال ػػعكب بطريقػػة أك بػػ خرل

مبا ر أك  ير مبا ر،تمهيدا لن ر األفكار اليهكدية، كاحتراـ ديػانتهـ، كتقبػؿ 
حكمهػػـ المزعػػـك لمعػػالـ بحسػػب إرادة الػػرب الػػذل أعطػػاهـ هػػذو الخيريػػة عمػػ  

 0جميع ال عكب،كما تزعـ تكراتهـ المحرفة 
 استيبل  اليهكد عم  أرض فمسطيف:  -2

ال يػػػر فػػػ  النصػػػكص اليهكديػػػة كنتيجػػػة لت ػػػريع االسػػػتيبل  عمػػػ  أرض     
-المحرفة، تـ استيبل  اليهكد عم  أرض فمسطيف،ألنها أرض الميعاد عنػدهـ

                                                           

 0مرجع سابؽ  799جكهر اإليماف ف  صحي  األدياف/صبلح العجماكل ص (6)
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  -عم  حسب زعمهـ
كالقكميػػة -ك ػػد اسػػتالاد اليهػػكد مػػف الػػدعكات التػػ  صػػاحبت العصػػكر الحديثػػة

، كزعمػػكا أنهػػـ يمثمػػكف  كميػػة كاحػػدة، كعمػػ  العػػالـ أجمػػع كالػػدكؿ -كالكطنيػػة
سػػػاهـ كتسػػػاعد فػػػ  إيجػػػاد كطػػػف  ػػػكم  يتجمػػػع فيػػػ  الكبػػػرل بػػػاألخص،أف ت

 0اليهكد،فتـ بالالعؿهكعد بمالكرهالذل أعط  لميهكد أرض فمسطيف 
ك د كانت أهـ عناصر القكمية عند اليهكد متمثمة ف  الديف اليهكدل بعػد     

التحريؼ،بينما كانت دعكات القكمية فػ  ال ػعكب العربيػة كاإلسػبلمية دعػكات 
بػػػػيف المسػػػػمميف،ألنها جمبػػػػت األفكػػػػار اال ػػػػتراكية  هدامػػػػة لمتالػػػػرؽ كالت ػػػػتت

  0كاإللحادية بدال مف ال ريعة اإلسبلمية 
كمف الكاض  أف مساعدة الدكؿ ال ربية لميهكد ف  إ امػة كطػف  ػكم  لهػـ    

فػػ  فمسػػطيف،كاف هدفػػ  الػػتخمص مػػف فسػػاد اليهػػكد كسػػطكتهـ فػػ  أكربػػا مػػف 
رانية المتالقػة مػع اليهكديػة ناحية، كمف ناحية أخرل التم   مع العقيدة النص

فػػػ  الكتػػػاب المقػػػدس لػػػديهـ، كاكتسػػػاب كد التيػػػارات الدينيػػػة المتعاطالػػػة مػػػع 
اليهكديػػة بالعػػػؿ الدعايػػة الصػػػهيكنية مػػػف ناحيػػة ثالثػػػة،)فما تقػػـك بػػػ  الػػػدكؿ 
ال ربيػػة سػػكا  فػػ  أكربػػا أك أمريكػػا مػػف مسػػاندة الصػػهيكنية اليهكديػػة،ليس 

نمػا مػف لهـ  امبعث  بكا  عم  اليهكد أك دعم كحمايتهـ مف كح ية العرب، كا 
بعػادهـ عػف مػكاطف اسػتيطانهـ فػ  الػدكؿ  أجؿ إيجاد المبرر لمتخمص منهـ كا 
ال ربية الت  كلدكا بها،بدليؿ أف النازية الهتمريػة كال ػيكعية الركسػية تحالالتػا 
مػػع الصػػهيكنية لػػدفعها إليجػػاد دكلػػة لهػػا خػػارج كػػؿ مػػف المانيػػا كركسػػيا،فكاف 

يف أهػداؼ كػؿ مػف النازيػة كالصػهيكنية،مف حيػث جعػؿ المانيػا االتالاؽ تامػا بػ
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مركػز طػػرد ، كفمسػػطيف مركػز جػػذب كاسػػتقباؿ،باعتبارو الػكطف القػػكم  لميهػػكد 
فػػ  المسػػتقبؿ، كأرض الميعػػاد لكػػؿ يهػػكد العػػالـ أك  ػػالبيتهـ عمػػ  األ ؿ،هػػذا 
باإلضافة إل  أف التراث اليهكدل بمػا حػكاو مػف أسػاطير كركايػات يمثػؿ حجػر 

 . (6)زاكية لمعقيدة المسيحية كنقطة ارتكازها(ال
كهكذا يتضػ  أف تمػؾ األفكػار كالمعتقػدات اليهكديػة المنحرفػة عػف العقػؿ      

كالحػػؽ كالعدؿ، ػػد نػػتج عنهػػا الكثيػػر مػػف األضػػرار الجسػػيمة كالنتػػا ج السػػمبية 
ألدبية االخطيرة عم  المجتمعات ف  الكا ع المعاصر،مف النكاح  االجتماعية ك 

  ر.خبل ية ك يرها، كما ذكر إنما كاف عم  سبيؿ المثاؿ ال الحصكاأل
      

                                                           

  0مرجع سابؽ  262،262جكهر اإليماف ف  صحي  األدياف/صبلح العجماكل ص (6)
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 اخلامتح:
الحمػػد هلل الػػذل هػػدانا لهػػذا كمػػا كنػػا لنهتػػدل لػػكال أف هػػدانا اهلل، كالصػػبلة     
كعمػ  آلػ  -صم  اهلل عمي  كسمـ-بلـ عم  أ رؼ المرسميف سيدنا محمدسكال

 كصحب  أجمعيف،
فإن  قيدة اليهكدية المحرفة فل ميزاف العقؿهالعفبعد هذا البحث المختصر عفه

 ألخص أهـ نتا ج  كتكصيات  ف  اآلت :
 أوال : أهى انُتائج:

إف اإلسػبلـ كممػػة جامعػة تطمػػؽ عمػ  جميػػع رسػاالت السػػما  ، ك ػد جػػا   -6
-إلػػ  خػػاتمهـ سػػيدنا محمػػد-عميػػ  السػػبلـ-بهػػا جميػػع األنبيػػا  مػػف لػػدف آدـ

  0 -صم  اهلل عمي  كسمـ
ثػػـ  -عميػػ  السػػبلـ-كديػػة كممػػة تطمػػؽ عمػػ  أتبػػاع سػػيدنا مكسػػ إف اليه -2

-عميػ  السػبلـ-أطمقت بعد ذلؾ عم  مف يزعمكف انتسابهـ إل  سيدنا مكس 
عميػػ  –عمػػ  سػػيدنا مكسػػ  ةكلكػف الحقيقػػة أف اليهػػكد  ػػد فقػػدكا التػػكراة المنزلػػ

ثػػـ كتبػػكا تػػاريخهـ ب يػػديهـ كخمعػػكا عميػػ  صػػالة التقػػديس، كمػػف هنػػا -السػػبلـ
 نِّهَّننزٍٍَِ  فَوٍَْننم   :- تعػػال  – كتكعػػدهـ بالعػػذاب األليـ، ػػاؿ -تعػػال -هلللعػػنهـ ا

 يًَِّّة نََُّى فَوٍَْم  قَهَِاً ثًََنة  جِ ِ نََِشْسَشُوبْ بنهّ ِ ػِنذِ يٍِْ هَنزَب ٍَقُونُوٌَ ثُىَّ جِإٍَْذٍَِِىْ بنْكِسَةتَ ٍَكْسُحُوٌَ

   (6) ٍَكْغِحُوٌَ يًَِّّة نََُّىْ وَوٍَْم  ؤٍَْذٍَِِىْ كَسَحَرْ
                                                           

 0 19ية:سكرة البقرة آ (6)
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إف اليهػػكد  ػػد اختمطػػكا بػػالكثير مػػف ال ػػعكب الكثنيػػة حتػػ  عبػػدكا آلهػػتهـ  -7
كمارسكا طقكسهـ ،مما أدل إل  رسػكخ الكثنيػة فػ  نالكسػهـ كفسػاد فطػرتهـ، 

  0ك د لحؽ بهـ النصارل فكانكا عم  درب الضبلؿ سكا  
فػػ  العهػػد  بداللػػة تمػػؾ النصػػكص إف اليهكديػػة لػػـ تكتػػرث أبػػدا بالعقػػؿ ، -2

ال  كالتػل،-عمػيهـ السػبلـ-كأنبيا ػ  -عػز كجػؿ-القديـ الت  تحط مػف  ػدر اهلل
  0تمت إل  العقؿ بصمة مف  ريب أك بعيد 

لقػػػػػد نػػػػػتج عػػػػػف تمػػػػػؾ العقا ػػػػػد البلعقميػػػػػة عنػػػػػد اليهػػػػػكد فػػػػػ  العصػػػػػر  -2
الحاضر،االنسػػػػػبلخ الكاضػػػػػ  عػػػػػف األخػػػػػبلؽ الكريمػػػػػة كالمبػػػػػادئ الالاضػػػػػمة، 

الالجػػكر فػػ  المجتمعػػات التػػ  تػػديف بتمػػؾ العقا ػػد كبالتال ،انت ػػار الالسػػكؽ ك 
 الالاسدة ، ناهيؾ عف عزؿ الديف عف الحياة .

لقػػد أحػػاط اإلسػػبلـ الحنيػػؼ العقػػؿ بالرعايػػة كالعنايػػة، كجعػػؿ لػػ  المكانػػة  -1 
العالية كالمنزلة الرفيعة،ألن  مناط التكميؼ لػدل اإلنسػاف، كلػذا لػـ يكػف هنػاؾ 

إذ ال مجػاؿ فػ   ؿ السميـ كالكح  الصػحي ،أدن  تعارض ف  اإلسبلـ بيف العق
الرؤية اإلسػبلمية لبلنحػراؼ كاالسػتبداد باسػـ العقؿ،كمػا أنػ  ال مجػاؿ لتعطيػؿ 

ينهما مػػف التػػرابط كمػػا بػػيف  ػػجرتيف متجػػاكرتيف تك ػػؾ بالعقػػؿ باسػػـ ال ػػرع،ف
  0إحداهما أف تظمؿ األخرل 
: أهى انتىصياخ:  ثاَيا 

تعي ػػ  الػػدكؿ األكربيػػة التػػل تػػديف تكضػػي  الكا ػػع الجػػاهمل الػػذم  يجػػب -6
ظهػػارو عمػػ   باليهكديػػة أك النصػػرانية كتجريػػد هػػذا الكا ػػع مػػف ردا ػػ  الزا ػػؼ كا 
ظهػػار مػػػا يمثمػػ  هػػػذا الالكػػر مػػػف آثػػار سػػػمبية عمػػ  المجتمعػػػات  حقيقتػػ  ، كا 
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  0الب رية بعد انحراف  عف العقؿ فل عقا دو كسمككيات  
اليػػة مهمتهػػا بيػػاف تكضػػي  السػػع  الػػد كب إل امػػة مػػؤتمرات كنػػدكات تثقي-2

جكانػػب العظمػػة فػػ  ديػػف اإلسػػبلـ فػػ  عقا ػػدو كت ػػريعات  المتالقػػة مػػع العقػػؿ 
السػػميـ،مع ك ػػؼ األباطيػػؿ كاالنحرافػػات فػػ  العقا ػػد األخػػرل كمخاطرهػػا عمػػ  
المجتمعات الب رية،حت  نالت  الباب كاسعا لدعكة  ير المسمميف لمدخكؿ ف  

نالس  تحذير ال باب المسػمـ حتػ  ال اإلسبلـ عف ر بة كطكاعية، كف  الك ت 
يقعػػكا فريسػػة سػػهمة لعقا ػػد اليهػػكد كالنصػػارل أك  يرهػػا مػػف العقا ػػد كاألفكػػار 

 الكضعية الالاسدة .
 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف .

 0كصؿ المهـ عم  سيدنا محمد، كعم  آل  كصحب  كسمـ
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 ادلصادر وادلزاجغ:
 -جؿ مف أنزل –القرآف الكريـ  -
أبحػػػػػػاث فػػػػػػ  ال ػػػػػػرا ع اليهكديػػػػػػة كالنصػػػػػػرانية كاإلسػػػػػػبلـ،د/فؤاد عبػػػػػػد  -6

  0ـ 6992-ق6262سكندرية المنعـ،النا ر مؤسسة  باب الجامعة باإل
األجكبة الالاخرة عف األس مة الالاجرة ،  هاب الدم القراف  ط مكتبة كهبة  -2

 0مصر
عيػػػػة األخػػػػبلؽ اإلسبلميةد/حسػػػػف ال ػػػػر اكل النا ػػػػر دار المعرفػػػػة الجام -7

  0ـ  6912
األخػبلؽ فػػ  اإلسػػبلـ بػػيف النظريػة كالتطبيػػؽ د/محالػػكظ عمػػ  عػػزاـ ط دار  -2

  0ـ  6911-ق 6201الهداية لمطباعة كالن ر كالتكزيع ط أكل  
األسػػػالار المقدسػػػة  بػػػؿ اإلسبلـ،دراسػػػة لجكانػػػب االعتقػػػاد فػػػ  اليهكديػػػة  -2

-ق6201كالمسػػػيحية،تحقيؽ : د/صػػػابر طعيمػػػة ط عػػػالـ الكتػػػب ط أكلػػػ  
  0ـ 6912

إعػػػػػػػػبلـ المػػػػػػػػك عيف عػػػػػػػػف رب العالميف/ ػػػػػػػػمس الػػػػػػػػديف بػػػػػػػػف  ػػػػػػػػيـ  -1
الجكزية،تحقيؽ/محمد عبد السبلـ إبراهيـ النا ر دار الكتب العممية بيركت ط 

 0ـ 6996ق 6266أكل 
األعػػبلـ / خيػػر الػػديف بػػف محمػػكد بػػف محمػػد بػػف عمػػل بػػف فػػارس الزركمػػل -1

    0ـ 2002امسة ع ر الدم قل النا ر دار العمـ لممبلييف الطبعة الخ
البحث العممػل مالهكمػ  كأدكاتػ  كأسػاليب  د/ ذر ػاف عبيػدات كآخػركف ، ط -1

األردف ط خامسػػػػػػػػة 0عمػػػػػػػػاف0دار الالكػػػػػػػػر لمطباعػػػػػػػػة كالن ػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػع 
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 0ـ 6991هػ6261
بذؿ المجهكد فل إفحاـ اليهكد / السمك أؿ بف يحي  بف عباس الم ربل ، -9

 0ـ 6919-هػ6260ط أكل  النا ر دار العمـ ، كالدار ال امية 
بركتككػػكالت حكمػػا  صػػهيكف،ترجمة/محمد خميالػػة التكنسػػ  ط مكتبػػة   -66

  0بدكف تاري  دار التراث
تاج العػركس مػف جػكاهر القػامكس ، لئلمػاـ محمػد بػف محمػد بػف عبػد  -62

بػػدكف  الػػرزاؽ الحسػػين  أبػػ  الالػػيض الممقػػب بمرتضػػ  ، النا ػػر دار الهدايػػة
  0 تاري 
ؼ التػػكراة كاإلنجيػػؿ / صػػال  بػػف الحسػػيف الجعالػػرم أبػػك تخجيػػؿ مػػف حػػر -67

البقػػػا  الها ػػػمل ، تحقيػػػؽ / محمػػػكد عبػػػد الػػػرحمف  ػػػدح ، النا ػػػر مكتبػػػة 
   0ـ 6991-هػ6269السعكدية ط أكل  0الرياض0العبيكاف

التعريالػػػػػػػػػػات لئلمػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػزيف ال ػػػػػػػػػػريؼ   -62
ممية،النا ػػر دار الجرجان ،تحقيؽ/جماعػة مػػف العممػا  بإ ػػراؼ دار الكتػب الع

  0ـ6912-ق6202الكتب العممية بيركت لبناف ط أكل  
تهذيب الم ة/أبك منصكر محمد بف أحمد األزهرل الهركل،تحقيؽ/محمد  -62

   0ـ 2006عكض مرعب النا ر دار إحيا  التراث العرب  بيركت ط أكل  
ماـ الدا  كالدكا  ، لئل -أك -الجكاب الكاف  لمف س ؿ عف الدكا  ال اف -61

 ػػػػمس الػػػػديف بػػػػف  ػػػػيـ الجكزيػػػػة ، النا ػػػػر دار المعرفػػػػة بػػػػالم رب ط أكلػػػػ  
 0ـ 6991-ق6261

التػػكراة كاإلنجيػػؿ كالقػػرآف ، صػػبلح  –جػكهر اإليمػػاف فػػ  صػػحي  األديػػاف -61
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     0ـ 6991 –ق 6201العجماكل ط مكتب أمن  لمنس  ط أكل  
عثمػػاف  سػػير أعػػبلـ النػػببل  /  ػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف-61

 ـ  2001هػ6221الذهبل ، النا ر دار الحديث ط 
صػػحي  البخػػارل لئلمػػاـ محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارل ، تحقيػػؽ/ محمػػد -69

  0ق6222زهير بف ناصر الناصر ، النا ر دار طكؽ النجاة ط أكل  
صحي  مسػمـ لئلمػاـ مسػمـ بػف الحجػاج الق ػيرل النيسػابكرل ، تحقيػؽ/ -20

   0بدكف تاري  النا ر دار إحيا  التراث العرب  بيركتمحمد فؤاد عبد البا   ، 
الالصػػؿ فػػ  الممػػؿ كاألهػػكا  كالنحػػؿ لئلمػػاـ ابػػف حػػـز ، تحقيػػؽ د/ محمػػد -26

 ـ6912-ق6202إبراهيـ نصر ، د/ عبد الرحمف عميرة ط دار عكاظ ط أكل 
العقا د الم تركة بيف اليهكد كالنصارل كمك ؼ اإلسبلـ منها/ خالد رحاؿ -22

   0صبلح ط دار العمـك العربية لمطباعة كالن ر محمد ال
عمػػـ البلهػػكت النظػػام  ، تػػ ليؼ القػػس/ جػػيمس أنػػس ، راجعػػ  كنقحػػ  -27

بػػدكف  كأضػاؼ إليػػ  الػػدكتكر القػػس/ منػػيس عبػد النػػكر ط دار الجيػػؿ لمطباعػػة
 0 تاري 
العػيف لئلمػاـ أبػ  عبػد الػػرحمف الخميػؿ بػف أحمػد الالراهيػدل ، تحقيػػؽ د/ -22

مػػ  ، د/ إبػػراهيـ السػػامرا   النا ػػر دار كمكتبػػة الهػػبلؿ بػػدكف مهػػدل المخزك 
  0تاري  
الالصؿ فل الممؿ كاألهكا  كالنحؿ / أبػك محمػد عمػل بػف أحمػد بػف سػعيد -22

  0 بدكف تاري  بف حـز األندلسل ، النا ر مكتبة الخانجل بالقاهرة
مطبعػػػػة  – صػػػػة النػػػػزاع بػػػػيف الػػػػديف كالالمسػػػػالة ، د/ تكفيػػػػؽ الطكيػػػػؿ  -21
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  0 بدكف تاري  النا ر مكتبة اآلداب -تماداالع
ـ ، تكزيػع 6992الكتاب المقدس ط دار الم رؽ بيركت لبنػاف ط ثالثػة -21

المكتبة ال ر ية بيركت لبناف ، كجمعيات الكتاب المقدس فل الم رؽ بيركت 
  0لبناف 
مبػادئ العقيػػدة بػػيف الكتػاب المقػػدس كالقػػرآف الكػريـ  سػػعيد إسػػماعيؿ  ، -21

  0ـ6992-ق6202كتب مسمـ جركب النا ر م
مختار الصحاح لئلمػاـ زيػف الػديف أبػ  عبػد اهلل محمػد بػف أبػ  بكػر بػف -29

عبػػد القػػادر الحنالػػ  الػػرازل ، تحقيػػؽ/ يكسػػؼ ال ػػي  محمػػد ، النا ػػر المكتبػػة 
  0ـ 6999-ق6220صيدا ط خامسة -بيركت-العصرية ، كالدار النمكزجية

مجمكعػة الحيػاة الكنسػية ، النا ػر  مدخؿ إل  تػاري  الكنيسػة ، إعػداد :-70
  0ـ 2006مكتبة أسقالية ال باب ط دار الجيؿ لمطباعة ط أكل  

المػػدخؿ لدراسػػة التػػكراة كالعهػػد القػػديـ د/ محمػػد عمػػ  البػػار ط دار القمػػـ -76
  0ـ 6990-ق6260كالدار ال امية بيركت ط أكل  -دم ؽ
ماكية اليهكديػػة مقارنػػة األديػػاف دراسػػة فػػ  عقا ػػد كمصػػادر األديػػاف السػػ-72

كالمسيحية كاإلسبلـ كاألدياف الكضعية ، د/ طارؽ خميؿ السعدل ط دار العمكـ 
  0ـ2002-ق6222لبناف ط أكل   -العربية لمطباعة كالن ر ، بيركت

معجـ مقاييس الم ة لئلمػاـ أحمػد بػف فػارس بػف زكريػا القزكينػ  الػرازل -77 
النا ػػػر دار الالكػػػر أبػػػ  الحسػػػيف ، تحقيػػػؽ/ عبػػػد السػػػبلـ محمػػػد هػػػاركف ، 

  0ـ 6919-ق6799
المعجػػـ األكسػػط لئلمػػاـ الطبرانػػ  ، تحقيػػؽ/ طػػارؽ بػػف عػػكض اهلل بػػف -72
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  0  ، النا ر دار الحرميف بالقاهرةمحمد ، عبد المحسف بف إبراهيـ الحسين
المعجػػـ المالهػػرس أللالػػاظ القػػرآف الكػػريـ بحا ػػية المصػػحؼ ال ػػريؼ ، -72

 0ـ 6996-ق6266ر الحديث ط ثالثة كضع / محمد فؤاد عبد البا   ط دا
الممػة كالنحمػة فػػ  اليهكديػة كالمسػػيحية كاإلسػبلـ ، حمػػدل عبػد العػػاؿ ط -71

  0ـ 6919-ق6209دار القمـ لمن ر كالتكزيع بالككيت ط تاسعة 
، اإلسبلـ د/ حممل عبد المنعـ صابرمناهج البحث العممل كضكابط  فل -71

  0ـ 2062-هػ6272ط ثانية النا ر مكتبة اإليماف لمن ر كالتكزيع 
منػػػاهج البحػػػث العممػػػل د/ عبػػػد المطيػػػؼ محمػػػد العبػػػد ، النا ػػػر مكتبػػػة -71

  0ـ 6919-هػ6791النهضة المصرية بالقاهرة 
المكسكعة الميسػرة فػ  األديػاف كالمػذاهب كاألحػزاب المعاصػرة ، إعػداد : -79

بػف حمػاد الندكة العالمية لم باب اإلسبلم   إ راؼ كتخطيط كمراجعة د/ مانع 
الجهنػػػ  ، النا ػػػر دار النػػػدكة العالميػػػة لمطباعػػػة كالن ػػػر كالتكزيػػػع ط رابعػػػة 

  0ق  6220
محمػد عػزت الطهطػاكل ط  -حقػا ؽ ككثػا ؽ-الميزاف ف  مقارنػة األديػاف-20

  0ـ 6997-ق6267دار القمـ دم ؽ ، كالدار ال امية بيركت ط أكل  
مػػاـ ابػػف القػػيـ ط دار هدايػػة الحيػػارل فػػ  الػػرد عمػػ  اليهػػكد كالنصػػارل لئل-26

  0ـ 6992-ق6262ط ثالثة  -بيركت -الكتب العممية
اليهكد تاري  كعقيدة د/ كامػؿ سػعالاف ط دار النصػر لمطباعػة اإلسػبلمية -22

  0ـ 6916بالقاهرة ، النا ر دار االعتصاـ ط أكل  
اليهكديػػة د/ أحمػػد  ػػمب  ، مكتبػػة النهضػػة المصػػرية بالقػػاهرة ط ثامنػػة -27
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  0ـ 6911
اليهكد مف كتابهـ المقدس أعدا  الحياة اإلنسانية ، كماؿ أحمد عكف ط -22

  0ـ6919دار ال عب بالقاهرة 
يػػا أهػػؿ الكتػػاب تعػػالكا إلػػ  كممػػة سػػكا  د/ ر كؼ  ػػمب  ط دار االتحػػاد -22

  0ـ 6912-ق6792العرب  لمطباعة كالن ر ، مكتبة األزهر ط أكل  
 
 
 
 
 
 
 


