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 التلمود

 وأثره في صياغة الشخصية اليهودية

 

 ملخص البحث
 

الديٍت لليهود، يف ػتاكلة إلبراز  ييلقي ىذا البحث بنظرة حتليلية على التلمود؛ الكتاب
ذلك أفَّ ؽتارسات اليهود، . الدكر الذم لعبو ىذا الكتاب يف صياغة الشخصية اليهودية

تعكس الكثَت من تعاليم التلمود، األمر الذم جعل الشخصية اليهودية ذات صبغة تلمودية، 
  .ديٌةكال نعدك اضتقيقة إذا قلنا بأفَّ الشخصية اليهودية ىي شخصيةه تلمو 

ثِّل التلمود بالنسبة لليهود تفسَت اضتاخامات للتوراة، كلكن األرثوذكس منهم يركنو  نتي
مينػزَّالن من عند اهلل كالتوراة، كأيَّان كاف األمر فللتلمود عند اليهود ػ على اختالفهم ػ مكانة 

  .مقدَّسة تيضاىي التوراة إٍف مل تتقدَّـ عليها
لى تعاليم يف غاية الغىرابة، ليس فيما يتعٌلق بنظرة اليهود لتتوم التلمود بُت دفَّتيو ع

العنصرية إىل اآلخرين فحسب، بل فيما يتعلَّق بنظرهتم إىل اهلل كاظتالئكة كالشياطُت، كنظرهتم 
كعلى مرِّ العصور تأصَّلت ىذه التعاليم يف الشخصية . إىل اظترأة كالسٍِّحر كاظتسيح عليو السالـ

 .ا، فتشكَّلت على ىواىا، كانطلقت من مضموهنااليهودية كامتزجت هب
ككاف كثَته من ىذه التعاليم طىيَّ الكتماف، كلكن منذ أٍف اطَّلعت عليها األمم حىت 
قابلٍت ذلك باالستهجاف كاالستنكار الشديدين، مث كقفٍت يف كجهو يف ػتاكلة ظتنع انتشاره 

  .كتداكلو
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The Talmud 

And its effect in casting Jewish personality 

 
D.r: ODEH A. O ABDULLAH 

 

Abstract 

 
From an analytical perspective, this research looks at the Talmud, the holy book of the 

Jews, in an attempt to bring to the surface the role that this book has played in shaping 

and casting Jewish personality. It is evident that the practices of the Jews do reflect a 

lot of the teachings of the Talmud, the thing which has made Jewish personality 

Talmudically colored. As a matter of fact, we do not exaggerate if we say that Jewish 

personality is Talmudic. 

 
For the Jews, the Talmud represents the rabbis’ interpretation of the Torah. The 

Orthodox, however, view it as being revealed from the heavens, like the Torah. 

Regardless of these matters, the status of the Talmud, in the sight of the Jews, despite 

their differences, is that of a sacred book whose status is comparable to the torah if it 

does not exceed it. 

 
The Talmud contains very eccentric teaching, not only about their racist Jewish look 

at others but also their look at Allah, the angels and the jinn; and their look at the 

woman, the magic and Jesus. Over the years, such teachings have become an integral 

part of the Jewish character. They integrated with it and according to them, has the 

Jewish character been cast and molded. 

 
A lot of these teaching were concealed. Since the time, other nations got access to 

them, however, such teaching were strongly deprecated and ridiculed, then those 

nations stood in front of such teachings in an endeavor to prevent their circulation. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمة

. اضتمد هلل رب العاظتُت كالصالة كالسالـ على سيدنا ػتمد كعلى آلو كصحبو أرتعُت
 ...كبعد 

نقفي يف ىذا البحث مع قضية بالغة األقتية، تيعدُّ تأصيالن ضركريان للوقوؼ على أبعاد 
الصراع الذم يدكر بيننا الفكر اليهودم كمكنونات الشخصية اليهودية، كمن مثَّ فهم طبيعة 

فحىت نفهم ظتاذا يتصرؼ اليهود هبذه الكيفية، علينا أٍف هناجر . كبينهم يف شىت غتاالت اضتياة
كلعلَّ أفضل ما ييعيننا على . إىل عقوعتم، لنعلم كيف يفكِّركف، ككيف ينظركف إىل اآلخرين

كأخصُّ . ة على مرِّ السنُتذلك ىو دراسة كتبهم اظتقدَّسة، فهي اليت شكَّلت العقلية اليهودي
من ىذه الكتب التلمود، فإفَّ الفكر اليهودم الراىن، ىو الفكر التلمودم؛ أم الفكر 

كعلى الرغم من احملاكالت اليهودية اإلعالمية لتغيَت ىذه . اظتؤسَّس تأسيسان كليَّان على التلمود
ية، كما يقوموف بو من تالعبو الصورة، فإفَّ ما نتارسو اليهود من تدخُّلو يف السياسات العاظت

يف مقدَّرات األمم كالشعوب، كما كترم يف فلسطُت منذ أكؿ يـو لالحتالؿ اليهودم عتا، 
 .أموره شاىدةه على ما نقوؿ

 
لِّي دفائن  فالتلمود صورة صادقة التعبَت عن الشخصية اليهودية اليت أفرزتو، فهو كتي

ابتدعو حاخامات اليهود حتت كطأة معاناة الشتات . النفسية اليهودية، كييربز مكنوناهتا الغائرة
كاالغًتاب كالتقطيع يف األرض، كحتت أثقاؿ األىٍسًر كالقهر كالتشرُّد، الذم مأل نفوسهم ىوانان 
كمذلَّة، كفجَّر فيها كلَّ ؼتزكهنا من طاقات اضتقد كاضتسد كالكراىية كالبيغض، كالرغبة احملمومة 

 .، كالتجرٌب على األؽتيُت أرتعُتيف االنتقاـ من األمم كلِّها
 

 :كتلوح لنا يف ػتاكلة إماطة اللثاـ عن اصتوانب اطتفيَّة عتذا اظتوضوع ًعدَّة تساؤالت
ما ىو التلمود؟ كما مكانتو الدينية عند اليهود؟ كما ىي معتقداتو كتعاليمو اليت يدعو إليها؟ 

 نذ تدكينو كحىت يومنا ىذا؟ككيف استطاع ىذا الكتاب أٍف ييشكِّل العقلية اليهودية م
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ىذه استفسارات حاكلتي من خالؿ ىذا البحث أٍف أضع إجاباتو كاضحة عتا، بعد 
دراسة ىذه القضية من رتيع أبعادىا كجوانبها، سواءن الدينية منها أـ التارمتية، لنكوف على 

ٍو من أمرنا، ككضوح يف رؤيتنا  .بيِّنةو
 

 :كقد جاء ىذا البحث يف ستسة مباحث، ىي
 مفهـو التلمود كمكانتو عند اليهود -
 نشأة التلمود كمكوِّناتو -

 اظتوقف العاظتي من التلمود -

 معتقدات التلمود كتعاليمو -

 التلمود كأصوؿ النظرية الصهيونية -
 

يي نفوسنا بنور اظتعرفة كصواب الفهم، كأٍف يزيح عنَّا  نسأؿ اهلل سبحانو كتعاىل أٍف لتي
 .لعليم اضتكيمإنو ىو ا. ضيق الرؤية كظالـ اصتهل

 
 

 كاهلل كيل التوفيق
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 المبحث األول
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 مفهوم التلمود ومكانته عند اليهود
 
 

 مفهوم التلمود: أولا 
 

الػػػػذم يعػػػػٍت الدراسػػػػة  ּלּאּמּד «المػػػػد»مػػػػة مشػػػػتقة مػػػػن اصتػػػػذر العػػػػربم لك« التلمػػػػود»
« تلمػود»ة كيعػود كػل مػن كلمػ .«دراسػة الشػريعة» أم؛ «تلمػود تػوراة»كالتعٌلم، كما يف عبارة 

 .1أصلو سامٌي كاحد إىلالعربية « تلميذ»العربية، ككلمة 
 

الكتػاب »: من أىم الكتب الدينية عند اليهود، كنتكن تعريفػو بأنػو Talmudكالتلمود 
ىػػو الكتػػاب العقائػػدم : بعبػػارة أكثػػر حتديػػدان  أكالػػذم لتتػػوم علػػى التعػػاليم اليهوديػػة الشػػفوية، 

 .2«شعب اإلسرائيلي كتعاليمو كقوانينو األخالقية كآدابوالذم يفسِّر كيبسِّط كل معارؼ ال
 

كمتلػػػػع التلمػػػػود (. التػػػػوراة)فػػػػالتلمود عبػػػػارة عػػػػن تفسػػػػَت اضتاخامػػػػات للشػػػػريعة اظتكتوبػػػػة 
القداسػة علػى نفسػو مػن منطلػق أفَّ الشػريعة الشػفوية ال تقػل يف منػػزلتها عػن الشػريعة اظتكتوبػة، 

بػػػل يػػػدَّعي حاخامػػػات اليهػػػود . هبػػػا مػػػن عنػػػد اهللباعتبػػػار أٌف كلمػػػات علمػػػاء التلمػػػود ميػػػوحىى 
(Rabbis) أٌف موسػػى عليػػو السػػالـ ىػػو اظتصػػدر األكؿ عتػػذا الكتػػاب، كيفسػػركف ذلػػك بقػػوعتم :

إف موسػػى قػػد تسػػٌلم القػػانوف اظتكتػػوب علػػى ألػػواح اضتجػػر فػػوؽ اصتبػػل، كمػػا قػػد تسػػٌلم مػػن اهلل 
 .نوف الشفوم، أك القانوف الثاينأيضان تفسَتات كشركحان عتذا القانوف، كىو ما ييدعى بالقا

كيػػػزعم اضتاخامػػػات أفَّ تلقػػػُت اهلل ظتوسػػػى ىػػػذا القػػػانوف الشػػػفوم، كػػػاف ىػػػو السػػػبب يف 
، فلو كاف اللقػاء مػن أجػل تلٌقػي التػوراة فحسػٍب،  بقاء موسى فوؽ اصتبل كقتان أطوؿ من الالـز

بػػػن الكػػػي  كيػػػركم اليهػػػود يف ذلػػػك عػػػن اضتاخػػػاـ سػػػيموف . 3لكػػػاف يكفػػػي ذلػػػك يومػػػان كاحػػػدان 
Lakish  اضتجر كقانونػان  ألواحإنا سنعطيك »: ، القائل(12: 24)أنو فىسَّرى نص سفر اطتركج

                                                 
1
، (1دار الشركؽ، ط: القاىرة/بَتكت)، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: اظتسَتم، عبد الوىاب ػتمد: انظر   
 .125، ص5ج
2
، 1، طمكتبة الزىراء: القاىرة/دار عمراف: بَتكت)، الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاكم، ػتمد عبد اهلل   

 . 11، ص (ـ1993/ىػ1414
 . 12اظترجع السابق، ص : انظر   3
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ىو القػانوف : كالقانوف .الوصايا العشر: إٌف اظتراد باأللواح :بقولو. «لتعٌلمها عتم ككصايا كتبناىا
مػن كتابػات مقدسػة الػذم كتبػو األنبيػاء : يعػٍت" كتبناىػا"ك . 4ىػي اظتًشػنا: كالوصايا. اظتكتوب

فهػػذا يعلمنػا أٌف ىػػذا كلػػو أيعطػػيى ظتوسػػى يف طػػور . اصتمػػارا: معنػػاه" لتعٌلمهػػا"ك . يتناقلهػا اليهػػود
 .5سيناء

عنػػػػد اليهػػػػود  إعتيػػػػةن  دُّ عػػػػسػػػػلطة التلمػػػػود كمسػػػػتودع للقػػػػانوف الشػػػػفوم، تي كمػػػػن ىنػػػػا فػػػػإٌف 
 .7، كما تيعدُّ تعاليمو إلزامية ثابتة غَت متغَتة(احملافظُت) 6األرثوذكس

كتعليقػػػػان علػػػػى الػػػػنص السػػػػابق الػػػػذم ينقلػػػػو جوزيػػػػف بػػػػاركلي عػػػػن سػػػػفر اطتػػػػركج، فإنػػػػو 
إىل أٌف التلمػود ( بػاركلي)فحػىت يصػل . كبالتدقيق يف ىػذا الػنص يظهػر فيػو شػيء مػن التحريػف

" كتبناىػػا"كحػيه تلٌقػاه موسػػى مػع ألػواح التػػوراة، تعمَّػد أٍف يػػذكر الػنص بضػمَت اصتمػػع يف كلمػة 
إىل مػػػا سػػػيكتبو األنبيػػػاء كاضتاخامػػػات، بينمػػػا ىػػػي يف نػػػص الكتػػػاب اظتقػػػدس زاعمػػػان أهنػػػا تشػػػَت 

كقػػاؿ الػػرب ظتوسػػى اصػػعد إىل اصتبػػل كامكػػث ىنػػاؾ ألعطيػػك الوصػػايا كالشػػرائع الػػيت  : "عنػػدىم
كقػػػد يبػػػدك األمػػػر يسػػػَتان، لكػػػنهم . 24:12خػػػركج " كتبتهػػػا علػػػى لػػػوحي اضتجػػػر لتلقِّنهػػػا عتػػػم
 .يةيقيموف دعاكاىم على تلك األمور الواى

 
 مكانة التلمود عند اليهود: ثانياا 

 
يىنظر اليهودي األرثوذكس إىل التلمود على أنو كتابه مقدَّس ميٍنػزىؿه من عند اهلل كالتوراة،  

كال . كيركف أف اهلل أعطى موسى التوراة على طور سػيناء مدكَّنػة، بينمػا أعطػاه التلمػود مشػافهة
يضػػػعوف ىػػػذه الركايػػػات الشػػػفوية يف منػػػػزلة أشتػػػى مػػػن يػىٍقنىػػػع اليهػػػود هبػػػذه اظتكانػػػة للتلمػػػود، بػػػل 

 :جاء يف صحيفة من التلمود. التوراة
                                                 

 .اظتًشنا كاصتمارا قتا اصتزءاف اللذاف يتألف منهما التلمود، كما سيأيت بيانو   4
5 Barclay, Joseph: Hebrew Literature, LL.D. New York, 1901,p3. 

مصػطلح " أرثػوذككس"كمصػطلح . دية اضتاخاميػة التلموديػةأصوليو اليهود، كىم اإلمتداد اضتديث لليهو : األرثوذككس  6
كقد أطلق ىذا اظتصطلح على اليهود أكؿ مرة يف إحدل اجملػالت األظتانيػة عػاـ ( االعتقاد الصحيح)نصراين األصل، يعٍت 

موسووووووعة اليهووووود واليهوديوووووة : اظتسػػػػػَتم، عبػػػػد الوىػػػػاب: انظػػػػر. ـ، لإلشػػػػارة إىل اليهػػػػود اظتتمسػػػػػكُت بالشػػػػريعة1795
 .5/384، (1دار الشركؽ، ط: بَتكت)، صهيونيةوال
 . 29، ص (ـ1989/ىػ1410، 7دار النفائس، ط: بَتكت)، (تاريخه وتعاليمه)التلمود : خاف، ظفر اإلسالـ   7



 7 

 من درس التوراة فعل فضيلة ال يستحق المكافوةة عليهواو ومون درس الما ونا إن  »
Mishnah  فعوول فضوويلة اسووتحق كنف يعكافووة عليهوواو وموون درس ال موواراGemara  فعوول
 .8«كعظم فضيلة

 :كجاء يف موضع آخر 
كقوال الحاخامات استحق المووت كثرور ممون احتقور كقووال التووراةو   احتقرمن »

وال خوو ل لموون توورك تعوواليم التلمووود وارووتفل ،ووالتوراة فقوواو انت كقوووال علمووا  التلمووود 
 .9«كفضل مما جا  في رريعة موسى

من يقرك التوراة ،دون الما نا وال مارا »كال يقفوف عند ىذا اضتد، بل ييصرِّحوف بأٌف  
 .10«فليس له إله

كتضػػػطرب آراء اليهػػػود يف كثػػػَتو مػػػن األحيػػػاف كىػػػم يضػػػعوف التلمػػػود يف تلػػػك اظتكانػػػة، 
فيعلنػػػػػػوف أٌف التلمػػػػػػود كإٍف كػػػػػػاف أقػػػػػػواؿ اضتاخامػػػػػػات، إال أنػػػػػػو يف مكانػػػػػػة التػػػػػػوراة، ألفَّ أقػػػػػػواؿ 

يستشَت اضتاخامات عندما توجد مسألة معضػلة  -كما يزعموف–اضتاخامات كقوؿ اهلل، فاهلل 
كإذا خالف أحػد اليهػود أقػواؿ اضتاخامػات، ييعاقػب أشػد العقػاب؛ . كن حلُّها يف السماءال نت

جػاء يف . 11ألف ؼتالفة شريعة موسى خطيئة قد تيغتفر، أما من متالف التلمود فيعاقػب بالقتػل
 :التلمود

كو تفييرهوا ولوو ،وةمر اوو وقود وقوا يوموا   إن تعاليم الحاخامات ال يمكن نقضها»
ين الباري تعالى و،ين علما  اليهود في مسةلةو فبعود كن اوال ال ودالو تقورر االخت ف ،

إحالووة فصوول الخوو ف إلووى كحوود الحاخامووات الوور،يينو وارووبر او كنف يعتوورف ،فلبووه ،عوود 
 .12«حعكم الحاخام المذثور

                                                 

، ط:بػػػػػػَتكت/ دار القلػػػػػػم:دمشػػػػػػق)،الكنووووووز المرصووووووود فووووووي قواعوووووود التلمووووووود: نصػػػػػػر اهلل، يوسػػػػػػف  8 ، 1دارة العلػػػػػػـو
 .50، ص(ـ1987/ىػ1408

 .ع السابق، نفس الصفحةاظترج   9
10

 . 51اظترجع السابق، ص    
 . 266، ص (ـ1988، 8مكتبة النهضة اظتصرية، ط: القاىرة)، (اليهودية)مقارنة ااديان  :شليب، أزتد: انظر  11

12
 . 53، ص الكنز المرصود: نصر اهلل: انظر   
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كىػذه العصػمة الػيت يتحػدث عنهػا التلمػود ال ختػتص باضتاخامػات، بػل بكػل مػا يتعلػػق  
 .13«ئا  محرما  يةثل ري إن  حمار الحاخام ال يمكن كنف »: قيلهبم أيضان، حىت 

 
 :كنتكن استنتاج أقتية التلمود لدل اليهود من عقيدة عتم تقوؿ 

أٍف ييقٌسػم الدراسػة إىل ثالثػة حصػص، ييكػٌرس الثلػث  ودمهػكتب على كل شخص ي»
الثلػث األخػَت لدراسػة ، كالثلث الثػاين لدراسػة اظتًشػنا، ك (التوراة)األكؿ لدراسة القانوف اظتكتوب 

كالوقػػت الػػذم تسػػتغرقو دراسػػة التلمػػود علػػى ىػػذا النحػػو ىػػو سػػبع سػػاعاتو يوميػػان . 14«اصتمػػارا
 .15لسبعة أعواـ

كقػػد حىظػػيى التلمػػود بأقتيػػة متزايػػدة نتيجػػة للظػػركؼ اضتاصػػلة بعػػد سػػقوط دكلػػة اليهػػود، 
ة العقليػة لػدل كعكف حكماء اليهود على دراسة التلمود بشغف كاىتماـ، كمع اؿتطاط اضتيػا

ثِّػػػل السػػػلطة العليػػػا عنػػػد أكثريػػػة  اليهػػػود، الػػػذم بػػػدأ يف القػػػرف السػػػادس عشػػػر، صػػػار التلمػػػود نتي
كيف نفس القرف أصبحت أكركبا الشرقية، كخاصةن بولنػدا، مركػزان مهمػان لدراسػة التلمػود، . اليهود

أصػػبحت " دراسػػةال"ككٌرسػػت اظتػػدارس اليهوديػػة كافَّػػة جهودىػػا لدراسػػة التلمػػود، حػػىت أفَّ كلمػػة 
 .16 كالتوراة نفسها أصبح مكاهنا ثانويان ". دراسة التلمود"تعٍت 
 
أنػو علػى الػرغم مػن أفَّ أم غتمػع   Joseph Barclayكيػذكر الػدكتور جوزيػف بػاركلي  

يهػػودٌم عػػاـ مل يتػػٌل التلمػػود رشتيػػان، إال أفَّ اليهػػود تبنٌػػوه، ألنػػو زكدىػػم بشػػيء شػػعركا  ػػاجتهم 
 .17إليو
 

فظ اليهودم، بأٍف مىكَّنىو مػن أٍف أسهم بقوة يف ح»فابياف أفَّ التلمود . ور أكيرل الدكت
 .18«يتأقلم مع كل زماف كمكاف، يف كل دكلة كغتتمع، كيف كل درجة من اضتضارة

                                                 
13

 .اظترجع السابق، نفس الصفحة: انظر   
14

 Barclay, Joseph: Hebrew Literature, p14.  
15

 .اظترجع السابق، نفس الصفحة: انظر   
16

 .54-53، ص (تاريخه وتعاليمه)التلمود : خاف، ظفر اإلسالـ: انظر   
17

 Hebrew Literature: نقالن عن. 33اظترجع السابق، ص    
18

 .34-33اظترجع السابق، ص    
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أعطػػى التلمػػود لليهػػودم جنػػة ركحيػػة » : L. Ginzbergكينقػػل فابيػػاف قػػوؿ جينزبػػرج 
كعلػى . عامل اطتارجي بكل ما فيو من حقد كمظاملخالدة، يلجأ إليها كيفما شاء، ىاربان من ال

صفحات التلمود كجدت أجياؿ اليهود اظتتعاقبة إشباعان ألعمػق أمانيهػا الدينيػة، ككػذلك كجػد 
كرغػػم أٌف العػػامل قػػد انقطػػع عػػن قركنػػو . اليهػػود يف التلمػػود نافػػذهتم ألشتػػى اسػػتلهاماهتم الفكريػػة

القػػػػوة الركحيػػػػة كاألخالقيػػػػة اظتثمػػػػرة يف اضتيػػػػػاة  -بعػػػػد التػػػػػوراة–اظتاضػػػػية، فػػػػإٌف التلمػػػػود ال يػػػػزاؿ 
 .19«اليهودية

 :قاؿ إسرائيل أبراىامز ككما 
«the Jew survived through the Talmud, as the Talmud survived in him» 

 .20«بقي اليهودم بسبب التلمود، بينما بقي التلمود يف اليهودم»
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

ن  اتهنشأة التلمـود ومكوِّ
 

 :21ينقسم التلمود إىل جزئُت رئيسُت، قتا
 (.اظتنت)، كىو األصل Mishnahاظتًشنا  .1

 .، شرح اظتًشناGemaraاصتمارا  .2

                                                 
19

 . 34اظترجع السابق، ص   
20

 .35اظترجع السابق، ص    
21

  Jewish Encyclopedia, New York, 1948, v 10, «Talmud».  
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ىػػي أكؿ الئحػػة قانونيػػة كضػػعها اليهػػود ألنفسػػهم بعػػد التػػوراة، رتعهػػا يهػػوذا " اظتًشػػنا"ك
يطس ـ ؛ أم بعػد حػوايل قػرف مػن تػدمَت تػ200ك  190فيمػا بػُت  Judah Hanasiالناسػي 
 22.للهيكل

فبالنسبة صتمارا أكرشػليم . ، كرتارا بابل(فلسطُت)رتارا أكرشليم : فاثنتاف" اصتمارا"أما 
بػػػػاألخص علمػػػػاء –فهػػػػي سػػػػجل للمناقشػػػػات الػػػػيت أجراىػػػػا حاخامػػػػات فلسػػػػطُت ( فلسػػػػطُت)

أما رتارا بابل فهػي . ـ400كيرجع تاريخ رتعها إىل عاـ . لشرح أصوؿ اظتًشنا -مدارس طربيا
ل للمناقشات حوؿ تعاليم اظتًشنا، دٌكهنا علماء بابل اليهود، كانتهوا مػن رتعهػا سػنة سجل ؽتاث

 امػع شػرحه اظتًشناك  ،تلمود أكرشليمتيسمى ( رتارا أكرشليم)فاظتًشنا مع شرحها . ـ تقريبان 500
 . 23ةدى طبع على حً سمى تلمود بابل ككالقتا يي تي  (رتارا بابل)

 :ا، القسماف الرئيساف للتلمودكفيما يلي كقفة مع اظتًشنا كاصتمار 
  الما ناMishnah: 

، كتػػدؿُّ يف اللغػػة العربيػػة علػػى معػػٌت اضتفػػظ  reviewاظتًشػػنا معناىػػا التثنيػػة أك اإلعػػادة 
كتيعػػٌد اظتًشػػنا اصتػػزء األكؿ كالرئيسػػي للتلمػػود، كىػػي اظترجػػع الرشتػػي اظتوثػػوؽ للقػػانوف . 24كالتعلػػيم
السػػالـ قػػد نػىقىػل ىػػذا القػانوف الشػػفوم إىل يوشػػع  إفَّ موسػػى عليػو: كيقػػوؿ علمػاؤىم. اليهػودم
Joshua  كالذم نقلو بدكره إىل الشيوخ السبعُت، كىؤالء نقلوه إىل الرسل الذين انتهػوا بنقلػو ،

إىل كبػػَت اليهػػود، مث تناقلػػو خاصػػة األحبػػار كرؤسػػاؤىم جػػيالن عػػن جيػػل، حػػىت جػػاء حػػُته مػػن 
أفَّ اليهػود : كيذكر جوزيف بػاركلي. 25شفويان الدىر بات من اظتستحيل استيعابو كاضتفاظ عليو 

جػػيالن عػػن جيػػل، حػػىت جػػاء  Receiversيػػركف أفَّ اظتًشػػنا تناقلهػػا عػػن موسػػى أربعػػوف مٍسػػتقًبالن 
كظتػػا كػاف اعتيكػػل ال يػزاؿ قائمػػان آنػذاؾ، كمركػػز لليهػود، مل كتػػز . اضتاخػاـ يهػوذا الناسػػي اظتقػدَّس

 .26شرعان كتابة ىذه التعاليم
                                                 

22
 .11، ص (تاريخه وتعاليمه)التلمود : خاف، ظفر اإلسالـ: انظر   

23
 . 12 -11اظترجع السابق، ص : انظر   

، ص (ـ2002/ىػػ1422، 1دار عمػار، ط: عمػاف)، عور  تواريخي: اليهوديوة: فتاح، عرفاف عبػد اضتميػد: انظر 24
159. 

 . 16، ص الكنز المرصود في فضائح التلمود: قام، ػتمدالشر : انظر   25
26

 Barclay, Joseph: Hebrew Literature, p3.  
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لوقت الذم ديكنت فيو اظتًشنا ألكؿ مرة، فإف الفيلسوؼ اليهودم موسى بػن كأيَّان كاف ا

 :قد كتب يف كتابو شرح اظتًشنا يقوؿ Maimonidesميموف 
لناسػي، مل يتفػق امعلمنا موسى عليو السالـ، حىت حاخامنػا اظتقػدس يهػوذا  أياـمنذ »

عالنيػػة، باسػػم القػػانوف مػػن أحبػػار اليهػػود علػػى أيػػة عقيػػدة مػػن العقائػػد الػػيت كانػػت تيػػدٌرس  أحػػد
الشفوم، بل كاف رئيس ػتكمة كل جيل، يضع مذكرة عما شتعو عن سلفو كموجِّهيو، لينقلها 
شفاىة إىل شعبو، كىكذا ألٌػف كػل عػامل مػن العلمػاء كتابػان ؽتػاثالن ليسػتفاد منػو، حسػب درجػة  

تفسػػَت التػػوراة كفاءتػػو، إذا كػػاف متمكنػػان مػػن القػػوانُت الشػػفوية، كمػػا توٌصػػل إليػػو السػػابقوف مػػن 
كمػػػٌر الػػػزمن (. السػػػنهدرين)كالقػػػرارات الػػػيت أعلنػػػت يف ؼتتلػػػف األجيػػػاؿ، كقررهتػػػا احملكمػػػة العليػػػا 

الػذم رتػع ألكؿ  Rabbi Judah Hanasiىكػذا حػىت جػاء حاخامنػا اظتقػدَّس يهػوذا الناسػي 
أمور مرة كل ما يتعلق بالسنة كاألحكاـ كالقرارات، كشرح القانوف اظتركم عن موسػى معلمنػا اظتػ

 .27«بو يف كل جيل
 

كشهادة موسى بن ميموف ىػذه تيٍطلعنػا علػى مػدل الفوضػى كالنػػزعات الشخصػية الػيت 
سػػػيطرت علػػػى اضتاخامػػػات، فجعلػػػتهم ال يتفقػػػوف علػػػى أمػػػر مػػػن األمػػػور الػػػيت تتعلػػػق بالقػػػانوف 

 .الشفهي، إىل أٍف رتعو يهوذا الناسي
. أك اظتعلمُت Hakhaminاضتكماء كأحكاـ اظتًشنا إما عامة غتهولة اظتصدر، كإما آراء 

أما لغة اظتًشنا فهػي . ىي اظتفضَّلة إذا كقع تعارض حوؿ مسألة ما( اضتاخامات)كآراء اضتكماء 
 .28اظتختلطة بشيءو من اليونانية كالالتينية New-Hebrewالعربية اضتديثة 

 
م كعندما بدأ الشعب اليهودم بالتشػتت، أخػذت معارفػو تتنػاقص، كمػا بػدا أف قػانوهن

فكػػاف يهػػوذا الناسػػي ىػػو أكؿ مػػن كىعىػػى ىػػذه اضتقيقػػة، فسػػعى إىل . الشػػفهي أخػػذ يف االنػػدثار
معاصتة ىذا الواقع السيئ، من خالؿ اضتفاظ على القانوف الشفوم، فبػادر إىل رتػع اللػوائح أك 

أك ( Sepher Mischnaothسػػيفر مشػػنا أكث : )قػػوائم التعػػاليم اظتشػػار إليهػػا يف كتػػاب ديًعػػيى 

                                                 
 .18اظترجع السابق، ص    27
الكنز المرصود في فضائح : الشرقاكم، ػتمد. 19، ص (تاريخه وتعاليمه)التلمود : خاف، ظفر اإلسالـ: أنظر   28

 .19، ص التلمود
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كقٌسػػػم يهػػػوذا كتابػػػو . ، أك القػػػانوف اظتسػػػاعد(Mishnah-Deuterosisديوتَتكسػػػيس  -مشػػػنا)
 :30اظتًشنا الستة، ك ىي كىي اليت عيرفت فيما بعد بأقساـ. 29ىذا إىل ستة أقساـ

 .خاص بالقوانُت الدينية الزراعية، كيتكوف من أحدى عشر سفران :  Zeraim زيرائيم .1

ـ، كيبحث يف حتديد األكقات اليت كتػب خاص مبواعيد األعياد كالصيا Moed: موئيد .2
 .كلتتوم على اثٍت عشر سفران . أف تبدأ كتنتهي عندىا األعياد

خػاص بقػوانُت النسػاء زكاجػان كطالقػان، ككاجبػاهتن كصػالهتن (: اظتػرأة) Nashim نارويم .3
( عبػػػادة األكثػػػاف)فيػػػو سػػػبعة أسػػػفار، أحػػػدىا سػػػفر عػػػابوده زاره . ككػػػل مػػػا يتعلػػػق هبػػػن

 .ط عالقة اليهود بالوثنيُت؛ أم مبن عداىم من األممكىو يضب. اظتشهور

خػػاص باألضػػرار كالتعػػويض عنهػػا؛ أم القػػوانُت اظتدنيػػة كاصتنائيػػة، : Nazikin نووزيكين .4
 .كىو عشرة أسفار

خػػػػػاص بالقداسػػػػػة كاظتقدَّسػػػػػات كالقػػػػػرابُت كسػػػػػائر الطقػػػػػوس : Kodashim ثودارووووويم .5
 .الدينية، كيتكوف من أحد عشر سفران 

خػػػاص بالطهػػػارات، كيبحػػػث يف قػػػوانُت الطهػػػارة كالنجاسػػػة، :  Toharothتوهووواروث  .6
 .كيتكوف من اثٍت عشر سفران 

كهبػػذا يكػػوف غتمػػوع أسػػفار اظتًشػػنا ثالثػػةن كسػػتُت سػػفران، ككػػلُّ سػػفرو مػػن ىػػذه األسػػفار 
 (.Perakimبَتاكيم )مقٌسمه بدكره إىل فصوؿ 

 
لمػػػػة العربيػػػػة ، كىػػػػي اختصػػػػار للك Shasكالتلمػػػػود ييشػػػػار إليػػػػو أحيانػػػػان بكلمػػػػة شػػػػاس 

Shishah Sedarim أم األحكاـ الستة. 
 

ػػم كالقصػػص Midrash كىنػػاؾ سػػفر ؽتاثػػل للتلمػػود ييسػػمى مػػدراش  كىػػو كتمػػع اضًتكى
ػػفر ؼتافػػة أٍف تضػػيع . كاظتػػواعظ الػػيت رتعهػػا اضتاخامػػات بعػػد إدتػػاـ التلمػػود، فػػدكَّنوىا يف ىػػذا السِّ

 .31عن ألف عاـ من الزمنىذا رغم أفَّ التلمود نفسو استغرؽ تدكينيو ما ال يقل 
 

                                                 
 .18، ص اظترجع السابق: انظر   29
 Neusner, Jacob: The Way of. 16 -15، ص (تاريخوه وتعاليموه)التلموود : خػاف، ظفػر اإلسػالـ: أنظػر 30

Torah, Wadsworth Publishing Company, California, Fifth Edition, P34 
31

  Fabian. A:  The Babylonian Talmud, University of Queens land Press, St. Lucia: 1963,5. 
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  ال ماراGemara 
كقػػػد تكوَّنػػػت مػػػن مناقشػػػات علمػػػاء اليهػػػود . Completion 32اصتمػػػارا معناىػػػا اإلكمػػػاؿ 

كألَّػف . حوؿ ػتتويات اظتًشنا، فهي إذان عبارة عن الشرح كالتعليق أك التفسػَت كاضتواشػي للًمشػنا
 إىل أكاخػػر القػػرف السػػادس بعػػد اضتاخامػػات ىػػذه الشػػركح يف فػػًتة طويلػػة، دتتػػد مػػن القػػرف الثػػاين

اظتػػيالد، كتػػأٌلف مػػن اظتػػنت كالشػػرح؛ أم مػػن اظتًشػػنا كاصتمػػارا، مػػا أطلػػق عليػػو اسػػم التلمػػود ،كمػػا 
 .33ذكرنا سابقان 

 
كاضتاخاـ سيميوف  Gamalielاضتاخاـ غاماليل : كييذكر أٌف ابٌٍت اضتاخاـ يهوذا الناسي 

Simeon أنف اضتاخػػاـ آشػػي قػػد كانػػا أكؿ مػػن قامػػا هبػػذا الشػػرح، كاسػػتAshi  ىػػذا العمػػل يف
، ككضػػػػعو يف  Abinoـ، كأكملػػػػو اضتاخػػػػاـ أبينػػػػو 425إىل  365مػػػػن سػػػػنة  Sura 34صػػػػورا 

 .35ـ تقريبان 498سنة  Joseصورتو النهائية اضتاخاـ جوسي 
، إحػداقتا يف فلسػطُت كنشَت ىنا إىل أف  اصتمارا كيضػعت مػن قبػل مدرسػتُت يهػوديتُت

 :36لذم ترتب عليو كجود تلمودين، قتااألمر ا. كاألخرل يف بابل
  (فلسبين)تلمود كوررليم 

Caesareaكاضتقيقة أف علماء قيسارية 
ىم الػذين قػاموا بتػدكين تلمػود أكرشػليم، كلػيس  37

ككػاف . كييذكر ىذا االسم غتازان، على سػبيل إطػالؽ الكػل علػى اصتػزء. علماء أكرشليم أنفسهم
 .38رأس القائمُت بتدكين ىذا التلمودعلى  Jochannanاضتاخاـ يوحناف بن زكام  

                                                 
32

 . 20، ص (تاريخه وتعاليمه)التلمود : خاف، ظفر اإلسالـ: انظر  
33

 . 25، صالكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاكم، ػتمد: انظر  
 مدينة على الفرات: صورا   34

35
 .25، صالكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاكم، ػتمد: انظر   

36  Neusner, Jacob: The Way of Torah, P47. Hans Kung, Judaism between Yesterday 

and tomorrow, Eng, tr, by John Boeden from German. Cross Road publishing company, 

New York, 1992, pp. 121- 131. 
بلػد علػى سػاحل  ػر الشػاـ، تيعػدُّ يف أعمػاؿ فلسػطُت، بينهػا كبػُت طربيػة ثالثػة »: قاؿ ياقوت اضتموم عػن قيسػارية 37
، ككانت قدنتا من أعياف أمهات اظتدف، كاسػعة الرقعػة، طيبػة البقعػة، كثػَتة اطتػَت كاألىػل، كأمػا اآلف فليسػت كػذلك، أياـ

، (دار الفكر: بَتكت)، مع م البلدان: أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهللاضتموم، : انظر« كىي بالقرل أشبو منها باظتدف
4/421. 
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 تلمود ،ا،ل 

اكتشف علماء اليهود، بعد موت يهوذا الناسي، أنو قد ترؾ أشياء كثػَتة مل يػدكهنا يف 
كنػػػص تلمػػػود بابػػػل أساسػػػو اظتًشػػػنا الػػػيت رتعهػػػا يهػػػوذا الناسػػػي مػػػع الشػػػركح الػػػيت كتبهػػػا . اظتًشػػػنا

أف زادت اظتناقشػػات كاآلراء الػػيت كبعػػد .  Suraيف صػػورا  Abba Arekaاضتاخػػاـ أبٌػػا أريكػػا 
كأكؿ مػػػن قػػػاـ بتػػػدكين . اتفػػػق عليهػػػا اضتاخامػػػات، خػػػافوا مػػػن ضػػػياعها يف حالػػػة عػػػدـ التػػػدكين

، ككػػاف ىدفػػو أف  Rabinaـ، مبسػػاعدة رابينػػا 724اظتتػػوس سػػنة  Ashiتلمػػود بابػػل ىػػو آشػػي 
كقػػػد أكمػػػل . تكػػػوف يف أيػػػدم اليهػػػود الئحػػػة قانونيػػػة معتمػػػدة، ككتػػػاب يدرسػػػو الطلبػػػة اليهػػػود

ـ عمػل آشػي الػذم مػات قبػل 499اظتتػوس سػنة  Rabina Bar Hunaاضتاخاـ رابينػا بارىونػا 
 .39استكماؿ مشركعو

     
 مقارنة ،ين التلمودين

بالنظر يف التلمودين الفلسطيٍت كالبابلي، يظهر بشكل كاضح أهنما ليسا شيئان كاحدان، 
 :كفيما يلي بياف ذلك. بل بينهما فركؽ كثَتة

 
فاظتػادة الػػيت لتتويهػػا تلمػػود . ف تلمػػود فلسػػطُت عػن شتيِّػػو البػػابلي كثػَتان، كٌمػػان ككيفػػان متتلػ

فلسػػطُت ىػػي ثلػػث مػػا لتتويػػو تلمػػود بابػػل، حيػػث تبلػػد عػػدد كلمػػات التلمػػود البػػابلي مليػػونُت 
كنصػػػف مليػػػوف كلمػػػة يف نسػػػختو األصػػػلية، كىػػػو مػػػا يسػػػاكم ثالثػػػة أضػػػعاؼ حجػػػم التلمػػػػود 

 .40الفلسطيٍت
 

كالشموؿ  Dialectic Profundityمود الفلسطيٍت ينقصو العمق اظتنطقي كما أف التل
حيػث تتسػم الشػركح الػواردة يف التلمػود الفلسػطيٍت بأهنػا . اصتامع اللذين نتتاز هبما تلمػود بابػل

                                                                                                                                            
 .23، ص (تاريخه وتعاليمه)التلمود : خاف، ظفر اإلسالـ: انظر 38

39
 Fabian. A:  The Babylonian Talmud, p7.  

تاريخوووه )التلموووود : خػػػاف، ظفػػػر اإلسػػػالـ. 5/126، موسووووعة اليهوووود واليهوديوووة والصوووهيونية: اظتسػػػَتم: انظػػػر  40
 .38، ص (وتعاليمه
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كيالحػػظ أفَّ بعػػض اظتفػػاىيم القانونيػػة يف التلمػػود البػػابلي . أقصػػر كأكثػػر حرفيػػة كقربػػان مػػن الػػنص
كمػػا أفَّ التلمػودين ؼتتلفػػاف يف بعػػض اظتػػواطن، فػػييالحظ مػػثالن  . 41لفارسػػيتعكػس أثػػر القػػانوف ا

أٌف اظتوقف من الوثنيُت يف التلمود البابلي أكثر تساػتان، ألف كضػع اليهػود يف بابػل كػاف جيػدان، 
كبينمػا . فقد جاء يف التلمود البابلي أفَّ األغيار خارج فلسػطُت ال نتكػن اعتبػارىم مػن الػوثنيُت

ود الفلسػطيٍت بيػع أيػة سػلع للػوثنيُت يف األيػاـ الثالثػة الػيت تسػبق أم عيػد كثػٍت، فػإف لتـر التلمػ
كييرجػع الكثػَتكف االخػتالؼ يف ىػذه . 42علماء بابل حرموا البيػع يف أيػاـ العيػد الػوثٍت كحسػب

فتلمػػود بابػػل أيلِّػػف يف . الناحيػػة إىل طبيعػػة الظػػركؼ الػػيت سػػادت زمػػن كتابػػة كػػل  مػػن التلمػػودين
ػػل، كيف . غرقت قرنػػان مػػن الزمػػاف، يف سػػالـ كأمػػنفػػًتة اسػػت أمػػا تلمػػود فلسػػطُت فجيمػػع علػػى عىجى

 .ظركؼ غَت مساعدة بسبب اضطهاد الركماف
 

فتلمػػػود فلسػػػطُت لغتػػػو عربيػػػة تتخللهػػػا . كمػػػن االختالفػػػات بػػػُت التلمػػػودين قضػػػية اللغػػػة
دخلػػػت فيهػػػا بعػػػض  أمػػػا تلمػػػود بابػػػل فػػػأكثره باآلراميػػػة الشػػػرقية الػػػيت. عبػػػارات باآلراميػػػة الغربيػػػة

 .43عبارات اللغة العربية، كما يتضمن كلمات عربية كسريانية كيونانية كالتينية ككلدانية
كعلػػى الػػرغم مػػػن ىػػذا االخػػتالؼ الواضػػػح بػػُت التلمػػودين، فهنػػػاؾ أكجػػو تشػػابو كثػػػَتة 
بينهما، ألف مصدرقتا كاحد، كمػا أٌف بابػل ليسػت بعيػدة عػن فلسػطُت، فكػاف علمػاء البلػدين 

 .ف الزيارات كيستفيدكف من آراء بعضهم البعضيتبادلو 
 
البابليػة أكمػل كأ ػل مػن اصتمػارا الفلسػطينية، فػإف التلمػود البػابلي  كظتا كانت اصتمارا»

" التلمػػود"كلػػذا، حػػُت يسػػتخدـ لفػػظ . ىػػو األكثػػر تػػداكالن، كىػػو الكتػػاب القياسػػي عنػػد اليهػػود

                                                 
ا على اطالعو على القانوف يظهر جليان من خالؿ النظر يف قوانُت التلمود، أفَّ اضتاخامات الذين دكنوىا كانو  41

كمل يقتصر األمر على التلمود، فإٌف األب سهيل قاشا يرل أف التوراة . الفارسي، كعلى شريعة زتورايب بشكلو خاص
، األمر الذم "التوراة اليهودية"بدالن من " التوراة البابلية"نفسها تأثرت بالفكر الفارسي، حىت أنو ألف كتابان أطلق عليو 

التراث البا،لي الديني سرقته : "ػتاضرة األب سهيل قاشا: انظر. ر اليهودية باألفكار الفارسيةيعكس مدل تأث
www. Ssnp.info/thenews/daily/kasha.htm-51k: على اظتوقع اإللكًتكين التايل" وت ويهه

 

 .اظترجعُت السابقُت: انظر  42
43

  Barclay, Joseph: Hebrew Literature, p12.   
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تلمػػػود البػػػابلي دكف سػػػواه، كذلػػػك علػػػى مبفػػػرده، ػتلَّػػػى بػػػأداة التعريػػػف، فػػػإف اظتقصػػػود بػػػو ىػػػو ال
 .44«أساس  اظتيزة كاألفضلية كالتفوؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 

 الموقف العالمي من التلمود
 

منذ أٍف اطَّلعت األمم على حقائق التلمود، كما فيو من مواقف جتاه اآلخرين، حىت 
كجهو ، يف ػتاكلة  قابلت ذلك باالستهجاف كاالستنكار الشديدين، مث كقفت بكل قوة يف

كتفاكتت ىذه اظتواقف من دكلة ألخرل، على النحو الذم سنبينو يف . ظتنع انتشاره كتداكلو
 .ىذا اظتبحث
 

مل يكن التلمود معركفان يف األكساط األكركبية النصرانية، كظٌل النصارل على جهلهم 
كمنذ ذلك التاريخ، . رينهبذا الكتاب مدَّة طويلة، حىت تعرَّفوا عليو عن طريق اليهود اظتتنصِّ 

أصبح التلمود ػتٌط سخط السلطات الدينية، حيث اتضح عتا مبا ال يدع غتاالن للشك بأنو  
كما أنو لتتوم على . كتاب خرافات، كأنو اظتسؤكؿ عن عدـ اعتناؽ اليهود للنصرانية

                                                 
44

 .126-125/ 5، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: عبد الوىاب اظتسَتم،   
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 فمما يذكره التلمود يف ىذا. مغالطات مهينة ضد النصرانية كعقيدة، كضد شخص اظتسيح
السياؽ، أف اظتسيح كاف يهوديان كافران، كأفَّ تعاليمو كفره بٌُت، كأٌف النصارل كفاره مثلو، كأفَّ 

كيقٌر التلمود بأٌف اليهود ىم الذين . أمو زتلت بو سفاحان من جندم ركماين ييدعى بندارا
 .45صلبوا اظتسيح، كأهنم يتحملوف اظتسؤكلية كاملة عن ذلك

 
د بشدة يف العصور الوسطى، باعتباره اظتصدر األىم كنتيجة لذلك، ىوجم التلمو 

للتعاليم اليهودية، اليت تدفع اليهود ظتقاكمة السلطة كالدين النصراين سران كعالنية، كباعتباره 
يف إحدل  Honoriusكقد قاؿ اإلمرباطور ىونوريوس . مصدر الشٌر الكامن يف اليهود

 .Devastators 46عوا التلمود قـو ؼتربوف إٌف اضتاخامات الذين كض: القوانُت اليت أصدرىا
ـ حرـٌ 553كاجتمعت كلمة اظتلوؾ كالباباكات على مهارتة التلمود، ففي سنة 

نسخ أك توزيع الكتب التلمودية يف رتيع أؿتاء اإلمرباطورية  Justinianاإلمرباطور جوستنياف 
اسع، كالبابا اينوسنت الرابع  كيف القرف الثالث عشر أداف كلٌّ من البابا جركتورم الت. الركمانية

كتب التلمود الحتوائها على كل أنواع التحقَت كالتجديف ضد النصرانية، كأمرا بإحراقها ألهنا 
كما صدرت أكامر بإتالؼ نسخ التلمود يف فرنسا، يف . تؤدم إىل انتشار ىرطقات رىيبة

أمر اظتلك  أما يف إؾتلًتا فقد. ـ 1270 -1226من سنة  Louis the Piousعهد لويس 
ـ، بعد أٍف اكتشف ًحيىلهم كمكرىم كمقتهم للشعب 1290بطرد اليهود من البالد سنة 

 .47اإلؾتليزم النصراين
كتذكر دائرة اظتعارؼ اليهودية العامة أفَّ أربعان كعشرين عربة ػتملة بالكتب العربية 

ذه اظتأساة، كاف شاىدان على ى( مئَت)ـ  يف يـو كاحد، كأٌف 1242أيحرقت يف باريس سنة 
فأٌلف فيها رثاءن منظومان ييردد إىل اليـو يف كثَت من كنائس اليهود

48 . 
 

                                                 
45

 . 5/127، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: اظتسَتم، عبد الوىاب: انظر   
سبحاف اهلل، يتهم يهود اليـو الفدائيُت الفلسطينيُت بأهنم ؼتربوف، كلكنو كاضح ؽتا سبق أف اليهود ىم الذين كانت  46

 .ىذه الصفة منذ العصور الوسطىتطلق عليهم 
47

 .41، ص (تاريخه وتعاليمه)التلمود : خاف، ظفر اإلسالـ: انظر   
48

 .اظترجع السابق، نفس الصفحة: انظر   
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: كعلى كل حاؿ، فقد أداف الكتب التلمودية كثَته من األحبار الركمانيُت، أمثاؿ
يوليوس الثالث، كبوؿ الرابع، كبيوس الرابع، كجركتورم الثالث عشر، ككليمنت الثامن، 

كت الرابع عشر، كغَتىم من األحبار اآلخرين، الذين أصدركا كالكسندر السابع، كبيند 
نشرات جديدة لفهارس الكتب احملٌرمة ًكفقان ألكامر آباء غتمع الثالثُت، السارية اظتفعوؿ حىت 

 .يومنا ىذا
 Expurكينقل األب برانايتس عن الطبعة األخَتة من فهرس إكسبور جاتوريوس 

gatorius أيصًدرى  -اآلفاضتاكم –اظتقدس البابا ليو الثالث عشر  السيد أبينابأمر »: ما يلي
، ... التلمود كالكتب اليهودية األخرل حيرِّمت لألسباب التالية : ـ ما يلي1887يف سنة 

إٌف سيدنا اظتقدس البابا كليمنت الثامن، يف أمره ضد الكتابات غَت التقٌية، كالكتب اليهودية، 
ككػاف كاضحان كمفصِّالن كنظاميان كذا إرادة، ... ا كأداهناـ، حرَّمه1592الصادر فػي ركما سنة 

، كغَتىا من كتب اليهود الشائنة، ىي ميدانة بكل 49إٌف التلمودية العاقَّة كالقبَّالة: حُت قاؿ
معٌت الكلمة، ككتب أٍف تبقى دائمان ميدانة كػترَّمة، كأكامره عن ىذه الكتب، كتب أف تظل 

 .50«هاثابتة منيعة ال تينػتهك حرمت
 

ـ التلمود، كاهتمو بأنو مصدر احتقار 1840كقد ىاجم غتلس مدينة بولندا عاـ 
بإحراؽ كل نسخ  -قبل ذلك بقرف –ككاف أسقف بولندا قد أمر . اليهودية لدين النصارل

 .التلمود
أنو يف مطلع القرف السادس عشر، حينما فسد نظاـ أمن الكنيسة : كيىذكر برانايتس
كساعدىم يف . ور مذاىب جديدة ػ بدأ اليهود يوٌزعوف التلمود علنان كسالمتها ػ نتيجة ظه

ككانت أكؿ نسخة طيبعت من التلمود كامالن، جبميع . ذلك اخًتاع الطباعة يف ذلك الوقت
كيف ذلك القرف . ـ1520جتديفاتو ضد النصرانية، قد صدرت يف مدينة البندقية سنة 

                                                 

كاالسػم مشػػتق مػن كلمػػة عربيػة تفيػػد . ىػي غتموعػػة التفسػَتات كالتػػأكيالت الباطنيػة كالصػػوفية عنػد اليهػػود: القبػاالة  49
ككػػاف ييقصػػد بالكلمػػة أصػػالن تػػراث اليهوديػػة الشػػفوم اظتتناقػػل فيمػػا . ك مػػا تلقػػاه اظتػػرء عػػن السػػلفمعػػٌت التػػواتر أك القبػػوؿ أ

تعػػٍت أشػػكاؿ التصػػوؼ اظتتطػػػورة  -يف أكاخػػر القػػرف الثػػاين عشػػر–مث أصػػبحت الكلمػػة " الشػػريعة الشػػفوية"ييعػػرؼ باسػػم 
 .5/164، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: اظتسَتم: انظر. كالعلم اضتاخامي

50
 .36، ص الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاكم، ػتمد   
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لكن الفاتيكاف أمر . صورهتا اضتقيقيةصدرت معظم الكتب اليهودية بشكل كامل، كعلى 
ـ بسبب ما تكشَّف من عقائد اليهود، 1520بإحراؽ كل نسخ التلمود اظتطبوع سنة 

 .51كالنشاط العدائي الذم ظهر بينهم، كاحتقارىم للشعوب األخرل كدياناهتا
 

كنتكننا القوؿ ىنا بأف طباعة كتاب التلمود بشكل كامل، كنشره بكل ما احتول 
لو  ككفر كزتاقة ككراىية لغَت اليهود، كما أفَّ اظتناظرات اصتدلية اليت أقيمت بُت عليو من غ

اضتاخامات كاظتتنصِّرين من علماء اليهود، كما دتٌخض عن تلك اظتناظرات من كشف اللثاـ 
كل ذلك . عن تعاليم التلمود اليت حتٌض على كراىة غَت اليهود كازدرائهم كالتعايل عليهم

سباب كراء اختاذ تلك اإلجراءات العنيفة ضد التلمود، كاظتطالبة  ظره كمنعو شكَّل أىم األ
كقد كاف من أبرز اليهود اظتتحولُت إىل النصرانية الذين جادلوا حاخامات اليهود . كإحراقو

 .نيكوالس دكنُت، كبابلوكرستياين: بشأف التلمود كتعاليمو
كالذم كاف -Johan Pfefferkorn كيف القرف السادس عشر كشف جوىاف فيفركورف 

عن حقائق خطَتة يف معتقدات اليهود كشعائرىم التلمودية، ؽتا أدل إىل  -يهوديان مث تنصر
 .كقوع حوادث عنف شديدة ضد اليهود ككتبهم كمكتباهتم

كأماـ ىذه اضتوادث كاضتركات العنيفة ضد التلمود، كاف على اليهود أٍف يفٌكركا يف 
ىٍجمىع اظتنعقد يف  كبناءن على ىذه. خطة جديدة

االسًتاتيجية اصتديدة، قرر اضتاخامات يف اظت
ـ، أنو كتب أٍف ال ييطبع أٌم شيء يضايق النصارل، حىت ال كتٌر ذلك 1631بولندا سنة 

لذلك قرركا كضع رموز معينة مكاف الفقرات كاظتقاطع . على اليهود اظتضايقة كاالضطهاد
لذاكرة ما ختفيو ىذه الرموز من معاف، ألهنم لتتفظوف كيشرح الربانيوف من ا. الكثَتة احملذكفة

 .52بنسخ عن الكتب األصلية، اليت ال يطلع عليها غَت اليهود
 

 -1578ظهرت للتلمود، كانت يف مدينة بازؿ  Expurgatedكأٌكؿ طبعة مطهرة 
كامالن، كحذؼ فقرات كفصوؿ اعتربت معادية ( عابوده زاره)ـ، بعد حذؼ سفر 1581

 .ا عيدِّلت عبارات كثَتة جدان للنصارل، كم

                                                 
51

 .اظترجع السابق، نفس الصفحة: انظر  
52
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كتذكر دائرة اظتعارؼ اليهودية أف ىذه النسخة اظتطهرة ىي اليت ظهر على أساسها 
معظم الطبعات اصتديدة للتلمود؛ أم أفَّ النسخ اضتديثة للتلمود، ال حتتوم على التعاليم 

 .53العدائية اليت احتوهتا طبعة البندقية اليت أمر الفاتيكاف  رقها
 

قاـ  مالت جديدة ضد ( ـ1585)ؼ أٌف البابا جركتورم الثالث عشر كمعرك 
ـ نسخ التلمود 1707التلمود، كحرـٌ البابا كليمنت السابع حيازتو أك قراءتو، كصودرت سنة 

كتب حرماف »: أصدر أمران يقوؿ بأنو Pious IVبل إٌف البابا بيوس الرابع . يف مدينة برندنربج
 .«Talmud must be deprived of its very name        التلمود حىت من غترد اشتو

كىذا يعٍت أفَّ التلمود كعلى الرغم من ػتاكلة اليهود الرامية إىل تطهَته كحتسُت صورتو، إال أنو 
 .بقي كتابان سيئ السمعة، بربرم التعاليم، أسود الغاية، خبيث الغرض

سباب لعدـ بقاء نسخة كاملة أٌف أحد أىم األ: كتذكر دائرة اظتعارؼ اليهودية العامة
لتلمود بابل، ىو التعصب الديٍت اظتغايل ضد النصرانية يف العصور الوسطى األمر الذم أكجد 

 .54ردَّة فعلو نصرانية عنيفة ضدَّه
 

أما تلمود أكرشليم اضتايل، فالطبعات اصتديدة منو، ختلو من كثَت من العبارات 
فاسدة جدان، كالنٌساخ الذين نقلوه مل يًتددكا يف  كالفصوؿ، بٍل إفَّ نصَّو اضتايل يف حالة

إصالحو كلما كجدكا أفَّ اظتعٌت بعيد عن إدراكهم، ككلما اقتضت الضركرة يف صراعهم مع 
ال  -كما ىو مطبوع اليـو–كتلمود أكرشليم . األمم األخرل، كقد تكرر كقوع ذلك كثَتان 

فقط  Niddahا، كعلى الفصل نيداه يشتمل إال على أربعة أجزاء من األجزاء الستة للًمشن
 .55من اصتزء السادس

 
يتضح من ىذا، بأفَّ تلمود أكرشليم على حالتو اظتوجودة اآلف، فاسده جدان، كأٌف 
تلمود بابل ناقصه جدان، كال يعٍت ىذا إال أف اليهود دتكنوا من إخفاء تعاليم تلمودىم اعتدامة 

صلية اليت طبعت يف البندقية، كعلى ؼتطوطاهتم عن أنظارنا، أٌما ىم فيعتمدكف على النسخ األ
 . القدنتة
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 فما موقفنا اآلف جتاىو؟. إذا كاف ىذا ىو موقف األمم من التلمود على مٌر العصور

إفَّ أىم موقفو ينبغي لنا اختاذه من ىذا الكتاب، ىو دراستو كاالطالع على خفاياه، 
ألف ىذه التعاليم ىي اليت شكَّلت كمن مث توعية اظتسلمُت مبا فيو من تعاليم كأفكار، 

الشخصية اليهودية كصاغتها على مٌر السنُت، كألف فهم طبيعة العدك يعُت على كيفية 
 .فما يهود اليـو إال تطبيقه كاقعيه لتعاليم التلمود. التعامل معو
 

 
 المبحث الرابع

 
 معتقدات التلمود وتعاليمه 

 

 

للتلمػػود، كاظتوقػػف العػػاظتي منػػو، نىلًػػ ي إىل بعػػد فراغنػػا مػػن اضتػػديث عػػن اعتيكػػل اطتػػارجي 
كنظػػػران ألف . داخلػػػو، كننظػػػر بػػػُت دفتيػػػو، يف ػتاكلػػػة للتعػػػٌرؼ علػػػى مضػػػمونو كقضػػػاياه الرئيسػػػية

التلمػػػود كتػػػابه ضػػػخم جػػػدان، كألنػػػو لتتػػػوم علػػػى قػػػدر ىائػػػل مػػػن العقائػػػد كالتعػػػاليم كاألحكػػػاـ 
ة ػ إال فتاذج يسَتة، ـترج من خالعتػا بتصػٌور كالقوانُت، فإنو ال نتكننا أٍف نيقدِّـ ػ يف ىذه العيجال

 . كاضح عن ػتتول التلمود كمراميو
 

 هللا في التلمود: أولا 
 

منهػا كتلػس اهلل كيطػالع  األكىليف الػثالث : النهار اثنتا عشرة سػاعة»: جاء يف التلمود
األخَتة كتلػس  الشريعة، كيف الثالث الثانية لتكم، كيف الثالث الثالثة يطعم العامل، كيف الثالث

كاضتػوت كبػَت جػدان نتكػن أٍف يػدخل يف حلقػة شتكػة طوعتػا . «كيلعب مع اضتوت ملك األشتاؾ
ثالذتائة  فرسخ بدكف أف تضايقو، كنظران ضتجمػو الكبػَت رأل اهلل أٍف لترمػو مػن زكجتػو، ألنػو لػو 
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وِّتػػػو مل يفعػػػل ذلػػػك  المػػػتألت الػػػدنيا كحوشػػػان أىلكػػػت مػػػن فيهػػػا، كلػػػذلك حػػػبس اهلل الػػػذىكىر بق
 .56اإلعتية، كقتل األنثى، كمٌلحها كأعدىا لطعاـ اظتؤمنُت يف الفردكس

  
ػٍدـ اعتيكػل، كمػا أنػو مػن ذلػك  كمل يلعػب اهلل مػع اضتػوت ػ كمػا يىػٍذكير التلمػود ػ بعػد ىى
الوقت مل يرقص مع حواء بعدما زينها مبالبسها، كعقص عتا شعرىا، كقد اعًتؼ اهلل خبطئو يف 

تبووا  لووي : ل، فصػػار يبكػػي كنتضػػي ثالثػػة أجػػزاء الليػػل يػػزأر كاألسػػد قػػائالن تصػػرلتو بتخريػػب اعتيكػػ
 .اني كمرتع ،خراب ،يتي وإحراق الهيكل وت ريد كوالدي

ؾ : كعنػػدما يسػػمع البػػارم تعػػاىل دتجيػػد النػػاس لػػػو يطػػرؽ رأسػػو كيقػػوؿ ًٍ مػػا أسػػعد اظتػػًل
دىح كيبخل مػع اسػتحقاقو لػذلك ألب الػذم يػًتؾ كلكػن ال يسػتحق شػيئان مػن اظتػدح ا. الذم نتي

 .أكالده يف الشقاء
يتندم على ترثه اليهود في حالة التعاسةو حتى إنه كيزعم اليهود يف تلمودىم أف اهلل 

يلبووم ويبكووي ثوول يووومو فتسووقا موون عينيووه دمعتووان فووي البحوورو فيسووما دويهمووا موون ،وودك 
العوووالم إلوووى كقصوووااو وتضووورب الميوووااو وترت وووي اار  فوووي ك لووو  ااحيوووانو فتحصووول 

 .57لالزالز 
 

( اشتوديو)إنو ال شغل هلل يف الليل غَت تعلمو التلمود مع اظتالئكة كمع : كقاؿ مناحم
 .منها بعد صعوده إليها كل يـو( اشتوديو)ملك الشياطُت يف مدرسة يف السماء، مث ينصرؼ 

ػٍبعي  الػػذم أراد أف ( اآلم)الػػذم ييشػبِّهوف زئػػَت اهلل بػزئَته، فهػو سػػبع غابػة ( اآلم)أمػا سى
إمرباطور ركمية، كظتا أيحضػر إليػو ككصػل علػى بيعػد أربعمائػة فرسػخ، زأر مػرة زئػَتان حصػل  ينتظره

منػػو ضػػجة أسػػقطت منهػػا النسػػاء اضتبػػاىل، كىيػػدِّمت منهػػا أسػػوار ركميػػة، كظتػػا كصػػل علػػى بعػػد 
ثالذتائػػة فرسػػخ زأر مػػرة أخػػرل فوقعػػت أضػػراس أىػػل ركميػػة، ككقػػع اإلمرباطػػور علػػى األرض مػػن 

 .عليو، كطلب بعد إفاقتو أف ييرد حاالن ذلك السبع إىل ػتلو فوؽ عرشو مغشيَّان 

                                                 

 .55، صالكنز المرصود: نصر اهلل: انظر  56
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أخطأت حيث خلقتٍت أصغر من الشمس، فأذعن : كأما ختطئة القمر هلل، فإنو قاؿ لػو
اذ ػػػوا يل ذبيحػػػة أكفِّػػػر هبػػػا عػػػن ذنػػػيب ألين خلقػػػتي القمػػػر : اهلل لػػػذلك كاعػػػًتؼ خبطئػػػو، كقػػػاؿ

 .58أصغر من الشمس
 

يف التلمود ػ معصػومان مػن الطػي ، ألنػو حاظتػا يغضػب  كليس اهلل ػ على حسب ما جاء
يستويل عليو الطي ، كما حصل ذلك منو يـو غضب على بػٍت إسػرائيل كحلػف  رمػاهنم مػن 

كلكنػػو نػػدـ علػػى ذلػػك بعػػد ذىػػاب الطػػي  منػػو، كمل ينفِّػػذ ذلػػك اليمػػُت، ألنػػو . اضتيػػاة األبديػػة
 :جاء يف التلمود. عرؼ أنو فعل فعالن ضد العدالة

مون يحل وه مون يمينوهو وقود سوما  إلوىاحتواج  او إذا حلي يمينا   ير قانونيةوإن »
ُع ،هوا  : كحد العق   من اإلسرائيليين او تعالى يقول من يحللني من اليمين التي كقسوم

ولمووا علووم ،وواقي الحاخامووات كنووه لووم يحللووه منهووا اعتبووروا حمووارا و انووه لووم يحلوول او موون 
لتحليووول او مووون كيمانوووه ( موووي)،وووين السوووما  واار  اسووومه يمينوووهو ولوووذلا نصوووبوا ملكوووا  

 .«ونذورا عند اللزوم
بقصػد اإلصػالح  -كفػق زعمهػم –ككما حصل هلل أٍف لتنث يف نتينو فقد كػذب أيضػان 

كينظػػر التلمػػود إىل اهلل علػػى أنػػو مصػػدر الشػػر كمػػا أنػػو مصػػدر اطتػػَت . بػػُت إبػػراىيم كامرأتػػو سػػارة
، كسنَّ لػو شريعة لوالىا ظتا كاف متطػئ، كقػد جػرب اليهػود علػى كأنو أعطى اإلنساف طبيعة رديئة

قبوعتػا، فينػػت  عػػن ذلػػك أفَّ داكد اظتلػػك مل يرتكػػب بقتلػو ألكريػػا، كبزنػػاه بامرأتػػو خطيئػػة يسػػتحق 
 .59العقاب عليها من اهلل تعاىل ألف اهلل ىو السبب يف كل ذلك

أٌف ًسػػػفران مػػػن " ء كالنحػػػلالفصػػػل يف اظتلػػػل كاألىػػػوا"كيػػػذكر العالمػػػة ابػػػن حػػػـز يف كتابػػػو 
إهنػا مػن : قػد كصػف جبهػة اطتػالق كًعظػم مسػاحتها؛ فقػاؿ" سػفر تومػا"أسفار التلمود يسٌمى 

أف " سػػادر ناشػػيم"كأنػػو قػػد جػػاء يف سػػفرو آخػػر، يقػػاؿ لػػو . أعالىػػا إىل أنفػػو ستسػػة آالؼ ذراع
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يف رأس اطتػػػػالق تاجػػػػان فيػػػػو ألػػػػف قنطػػػػار مػػػػن ذىػػػػب، كيف إصػػػػبعو خػػػػا  تضػػػػيء منػػػػو الشػػػػمس 
ىلىك الذم متدـ ذلك التاج اشتو صندلفوف

 .60كالكواكب، كأفَّ اظت
 

 المالئكة في التلمود: ثانياا 
 

 :ييقسِّم التلمود اظتالئكة إىل قسمُت
 .من ال يطرأ عليو اظتوت -
 :كمن يطرأ عليو اظتوت، كىم قسماف أيضان  -

كىػو الػذم خيلػق يف اليػـو  من نتوت مع ميكثو زمنان طويالن قيدِّر لػو فيو اضتياة بأجىلو،: األكؿ
 .اطتامس
مػػن نتػػوت يف يػػـو خلقػػو بعػػد أف يرتِّػػل اهلل، كيقػػرأ التلمػػود، كيسػػبح التسػػابيح، كىػػو : الثػػاين

 .الذم خيلق من النار

كمتلق اهلل كل يـو مىلىكان جديدان عند كل كلمة يقوعتا، فهؤالء اظتالئكة يأتوف إىل عامل 
فهم فمنهم من كظيفتهم حفظ األعشاب اليت تنبت أما كظائ. الوجود بسرعة كما مترجوف منو

يف األرض، كىم كاحده كعشركف ألفان بعدد أنواع األعشاب، كلُّ كاحدو لتفظ النوع الذم أينيطى 
 . للربد كميخائيل للنار كإنضاج الثمار( جركيمو)كمنهم اظتلك . بو

للخػَت، كيوجد رتلة مالئكة أخرل معركفة أشتاؤىم لدل اضتاخامات، بعضهم ؼتصص 
كبعضػػهم للشػػر، كبعضػػهم لبػػٌث احملبػػة كالصػػلح، كبعضػػهم ضتفػػظ الطيػػور كاألشتػػاؾ كاضتيوانػػات 
اظتتوحشػػػػػة، كبعضػػػػػهم ؼتػػػػػتصٌّ بصػػػػػناعة الطػػػػػب، كبعضػػػػػهم ظتراقبػػػػػة حركػػػػػة الشػػػػػمس كالكواكػػػػػب 

كمػػػا يػػػدعي التلمػػػود أفَّ اظتالئكػػػة تشػػػتغل يف الليػػػل ببػػػثِّ النػػػـو يف اإلنسػػػاف، كتيصػػػلِّي . كالنجػػػـو
 .ان، كلذلك يلزمنا أٍف نطلب منها ما نريدألجلو هنار 

غػَت أفَّ اظتالئكػػة ال تفهػم اللغتػػُت السػريانية كالكلدانيػػة، فعلػى مػػن يطلػب منهػػا شػػيئان أٍف 
كجتهل اظتالئكة ىاتُت اللغتػُت لسػبب مهػم كىػو . ال يوجِّو إليها اطتطاب بإحدل ىاتُت اللغتُت

كجػػػاء يف التلمػػػود أٌف . باللغػػػة الكلدانيػػػة أنػػػو يوجػػػد لػػػدل اليهػػػود صػػػالة عدنتػػػة اظتثػػػاؿ يصػػػٌلوهنا
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كعلػػى حسػػب ركايػػة أخػػرل . اظتالئكػػة كتهلػػوف ىػػذه اللغػػة حػػىت ال لتسػػدكا اليهػػود علػػى صػػالهتم
تفهم اظتالئكة رتيػع اللغػات، غػَت أهنػا تكػره ىػاتُت اللغتػُت كراىيػة كليٌػة، كال تسػمع مػن يطلػب 

 .61منها شيئان هبما
 

 الشياطين في التلمود: ثالثاا 
 

التلمػػود أٌف اهلل خلػػق الشػػياطُت يػػـو اصتمعػػة عنػػدما خػػيَّم الغسػػق، كظتػػم متلػػق عتػػم  يػػذكر
أجسػػػادان كال مالبػػػس، ألفَّ يػػػـو السػػػبت كػػػاف قريبػػػان، كمػػػا كػػػاف لديػػػو الوقػػػت الكػػػايف ليعمػػػل كػػػل 

كعلى حسب ركاية أخرل، فإنو مل متلق عتم أجسادان عقابػان عتػم، ألهنػم كػانوا يريػدكف أٍف . ذلك
 .بدكف جسدمتلق اإلنساف 

فبعضػهم ؼتلػوؽه مػن مركػب مػائي كنػارم، كبعضػهم ؼتلػوؽ : كالشياطُت على رتلة أنواع
أما أركاحهم فمخلوقة من مادة موجودة حتت القمر ال تصػلح . من اعتواء، كبعضهم من الطُت

كبعػػض الشػػياطُت مػػن نسػػل آدـ، ألنػػو بعػػدما لعنػػو اهلل أت أٍف كتػػامع زكجتػػو حػػواء . إال لصػػنعها
 .لد لػو نسالن تعيسان، فحضر لػو اثنتاف من نساء الشياطُت فجامعهما فولدتا شياطُتحىت ال ت

سػنة، فولػد منهػا  130مػدة ( ليليػت)إف آدـ كاف يأيت شيطانة اشتها : جاء يف التلمود
كأٌف حػػواء أيضػػان كانػػت ال تلػػد يف ىػػذه اظتػػدة إال شػػياطُت بسػػبب نكاحهػػا مػػن ذكػػور . شػػياطُت

كيدِّعي التلمود أفَّ أمهات الشياطُت اظتشهورات أربع، استخدمهن سليماف اضتكيم . شياطُتال
إف إحدل ىؤالء النسػوة امػرأة : كيقوؿ التلمود . مبا كاف لو عليهن من السلطة، ككاف كتامعهن

تذىب مع بناهتا يف مقدمة مائة كذتانُت ألف شيطاف بصػفة رئيسػة (  اعيل)الشيطاف اظتسمى 
 .62ليضرُّكا الناس يف ليليت اطتميس كالسبتعليهم 
 

إفَّ بعضهم يسكن يف اعتواء، كىم الذين : كأما ػتل سكن الشياطُت فقاؿ اضتاخامات
يسببوف األحالـ لإلنساف، كبعضهم يسكن يف قاع البحر، كىم الذين يتسببوف يف خراب 

 .ى ارتكاب اطتطايااألرض إذا تركوا كشأهنم، كبعضهم يسكن يف أجساـ اليهود اظتعتادين عل
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ك سب التلمػود فػإف الشػيطاف لتػب أف يكػوف جبانػب اضتاخامػات، ألف األرض اصتافػة 
 .63حتتاج إىل اظتطر

 
 السحر في التلمود: رابعاا 

 

( إليفػاس ليفػي)يعتقد علمػاء اليهػود أٌف التلمػود مػن كتػب السػحر، كقػاؿ معلػم السػحر 
د يف التلمػػود مػػن حكايػػات كقصػػص كمػػا كر  .64«ل ثتوواب سووحريإن التلمووود كوت » :اليهػػودم

 .حوؿ السحر يدؿ بشكلو كاضح على ىذه اضتقيقة
أٌف أحػػد علمػػاء التلمػػود كػػاف مبقػػدكره أف متلػػق (: مػػا 2/سػػنهدرين ص)جػػاء يف التلمػػود 

رجػػالن بعػػد أف يقتػػل آخػػر، ككػػاف متلػػق كػػل ليلػػة عجػػالن عمػػره ثػػالث سػػنوات مبسػػاعدة حاخػػاـ 
حػػد اضتاخامػػات أيضػػان لتيػػل القػػرع كالشػػماـ إىل غػػزالف آخػػر، ككانػػا يػػأكالف منػػو معػػان، ككػػاف أ

 (.70/سنهدرين ص)كماعز 
لتػػوؿ اظتػػاء إىل عقػػارب، كقػػد سػػحر يومػػان امػػرأة كجعلهػػا زتػػارة، ( نيػػام)كمػػا كػػاف الػػرايب 

 (.2/67سنهدرين )كركبها ككصل عليها إىل السوؽ 
 

كػاف يعلٌػق يف عنقػو كما يزعم التلمود أٌف إبراىيم اطتليل كاف يتعاطى السػحر كيعٌلمػو، ك 
حجران ذتينان يشفي بواسطتو رتيع األمػراض، فوصػل ىػذا اضتجػر لػبعض اضتاخامػات التلمػوديُت، 

كحصػل أفَّ أحػد اضتاخامػات قطػع مػرة رأس حيػة . فأصبح قادران ىو كرفقائو على إحياء  اظتوتى
فػدبَّت فيهػا  كقد ظتس أيضان بو غتموعػة أشتػاؾ ؽتلحػة. مث ظتسها باضتجر اظتذكور فإذا ىي تسعى

 .65الركح بقوة السحر
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إىل غػػػَت ذلػػػك مػػػن القصػػػص كاطترافػػػات الػػػيت ال هنايػػػة عتػػػا، عػػػن معجػػػزات اضتاخامػػػات 
 .كأساطَت األفاعي، كالضفادع، كاألكز كالطيور كاألشتاؾ

 

 المرأة في التلمود: خامساا 
 

نػػذران،  عنػػدما تنػػذر اظتػػرأة اظتتزكجػػة»: ، نقػػالن عػػن التلمػػود"األدب العػػربم"جػػاء يف كتػػاب 
كجاء يف نفس الصفحة استنادان إىل التلمود . «يبطلو أكفإف لزكجها اضتق بأف يوافق على النذر 

كجػػػػػػد الرجػػػػػل امػػػػػػرأة أرتػػػػػل منهػػػػػػا، فلػػػػػو اضتػػػػػػق يف أف  أكالبيػػػػػت،  إدارةأف اظتػػػػػرأة إذا أسػػػػػػاءت »
 .66«يطلقها

رس الدينيػػة كؽتػػا يؤٌكػػد علػػى اسػػتهانة اليهوديػػة بػػاظترأة، أهنػػا ال تسػػتطيع أٍف تلتحػػق باظتػػدا
كيػىٍعػػػزك ػتػػػرر دائػػػرة اظتعػػػارؼ اليهوديػػػة ذلػػػك إىل ( . Talmud Torah: كالػػػيت تسػػػمى)لليهػػػود 
 :67سببُت

 .ألف تعليم اظترأة مل يكن إجباريان يف الدين: أكالن 
 . light-mindedألف اظترأة تعترب خفيفة العقل : كثانيان 
 

: رسػف)« ة، فكأنو يعلمهػا السػخافةم ابنتو التوراعلِّ إف كل من يي »: كيقوؿ اضتاخاـ أليعازر
sotah,21 b. .) إال أف موسػػى بػػن ميمػػوف اسػػتدرؾ فػػأفىت بػػأف اظتػػراد مػػن ىػػذا القػػوؿ ىػػو التلمػػود

 .68كليس التوراة؛ أم أنو أجاز تعليم اظترأة القانوف اظتكتوب دكف الشفهي
 

ال تشػػتهي امػػرأة قريبػػك، فمػػن يػػزًف : "قولػػو -عليػػو السػػالـ–كيػػركم اليهػػود عػػن موسػػى 
كال يعتػػػرب التلمػػػود القريػػػب إال اليهػػػودم فقػػػط، فإتيػػػاف زكجػػػات . «بػػػامرأة قريبػػػو يسػػػتحق اظتػػػوت

مػػػن ذلػػػك أف اليهػػػودم ال متطػػػئ إذا تعػػػدل علػػػى ( رشػػػى)كاسػػػتنت  اضتاخػػػاـ . األجانػػػب جػػػائز
عػػػرض األجنػػػيب ألف كػػػل عقػػػد نكػػػاح عنػػػد األجانػػػب فاسػػػد، ألف اظتػػػرأة الػػػيت مل تكػػػن مػػػن بػػػٍت 

د ال يوجػػػد مػػػع البهػػػائم كمػػػا شػػػاكلها، كقػػػد أرتػػػع علػػػى ىػػػذا الػػػرأم إسػػػرائيل كالبهيمػػػة، كالعقػػػ
فػػال يرتكػػب اليهػػودم ػترَّمػػان إذا أتػػى امػػرأة نصػػرانية، ألف ( بشػػام كليفػػي كجرسػػوف)اضتاخامػػات 

                                                 
66

   Barclay, Joseph: Hebrew Literature, p7 
67

 Jewish Encyclopedia, New York, 1948, v 12, «Talmud Torah» 
68

 .58 -57، ص الكنز المرصود: نصر اهلل: انظر  



 28 

كلليهػػود شػػرائع غريبػػة . 69لليهػػود اضتػػق يف اغتصػػاب النسػػاء غػػَت اظتؤمنػػات؛ أم غػػَت اليهوديػػات
 .70هومة يف كثَت من األحياففيما يتعلق باظترأة، قد تبدك غَت مف

 

 

 

 التلمود وقضية المسيح: سادساا 
 

كلكػن مػن ىػو ىػذا اظتسػيح . ينتظر اليهود بفارغ الصرب الزمن الػذم سػيظهر فيػو اظتسػيح
 اظتنتظر؟

كتػػب الػػدكتور جوزيػػف بػػاركلي، معتمػػدان علػػى التلمػػود، أٌف قضػػية اظتسػػيح ىػػي مػػن أىػػم 
أف العػػػامل سػػيبقى ألفػػػي سػػػنة يف  School of Elijahتقػػوؿ مدرسػػػة إليجػػاه . قضػػايا اليهػػػود

كعلػى . كألفػي سػنة بعػد غتػيء اظتسػيح( التػوراة)االرتباؾ كالبلبلة، كألفػي سػنة يف سػيادة القػانوف 
 .ىذا فإنو مل يبق سول بضع عشرات من السنُت على انتهاء العامل

 :كقد جاء يف التلمود أيضان 
«The time for the coming of Messiah is expired»  

 «إف اظتوعد احملدد جمليء اظتسيح قد انتهى»
إف »« «Rav  :The appointed times are long since pastكيقػوؿ اضتاخػاـ 

 .«اظتقررة جمليء اظتسيح قد مرت منذ كقت طويل األياـ

كيقػػػوؿ التلمػػػود أيضػػػان إف اظتسػػػيح سػػػيظهر بعػػػد ظهػػػور يػػػأجوج كمػػػأجوج كحػػػرب التنػػػُت 
«Dragon »قبائل اليهودية إىل األرض اظتقدسة، فيؤكدىا تارة، كينكرىا تارة ، أما عن عودة ال

سػػػوؼ يػػػدخلوف يف الػػػدين اليهػػػودم عنػػػد  Gentilesكلكنػػػو يؤكػػػد أف رتيػػػع األجانػػػب . أخػػػرل
 .ظهور اظتسيح
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 . 270، ص (اليهودية)مقارنة ااديان  :شليب، أزتد: انظر   
 :كمنها على سبيل اظتثاؿ.  The Way of Torahبعضان من ىذه األحكاـ يف كتابو  Jacob Neusnerيذكر  70

«A man should not remain alone with tow women, but a woman may remain alone with tow 

men» 

 :من ىذه القاعدة، حيث يقوؿ Simeonكىناؾ حالة استثناىا اضتاخاـ 
«Also: one may stay alone with tow women, when his wife is with him. And he sleeps with 

them in the same inn. Because his wife keeps watch over him». Neusner, Jacob:  the way of 

Torah, p41. 
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كالتلمود يذكر أيضان أف عربيان أخػرب أحػد اليهػود أف اظتسػيح قػد كيلػد، كأخػربه عػن مكانػو 
ب مرة أخرل فلم كتد لو أثران، كقيل عتػذا اليهػودم إفَّ الريػاح فذىب كشاىد اظتسيح، كلكنو ذى

 .71قد أخذتو إىل الشماؿ
  

عنػػػدما يػػػأيت اظتسػػػيح تطػػػرح األرض فطػػػَتان، كمالبػػػس مػػػن الصػػػوؼ، »: جػػػاء يف التلمػػػود
كيف ذلك الزمن ترجع السلطة لليهػود، ككػل األمػم ختػدـ . كقمحان حبو بقدر كيلىى الثَتاف الكبَتة

ضػػع لػػػو، كيف ذاؾ الوقػػت يكػػوف لكػػل يهػػودم ألفػػاف كذتافتائػػة عبػػد متدمونػػو، ذلػػك اظتسػػيح كخت
 .72«كثالذتائة كعشرة أكواف حتت سلطتو

كلكػػن اظتسػػيح حسػػب زعػػم التلمػػود، ال يػػأيت إال بعػػد انقضػػاء حكػػم األشػػرار اطتػػارجُت 
لذا يتوجب على كل يهودم أٍف يبذؿ جهده ظتنع اسػتمالؾ بػاقي األمػم . عن دين بٍت إسرائيل

 األرض حىت تبقى السلطة لليهود كحدىم، ألنو يلـز أٍف يكوف عتم السلطة أينما حٌلوا، فػإف يف
 .73مل يتيسر عتم ذلك فإهنم ييصبحوا كاظتنفيُت كاألسرل

 
 نظرة اليهود إلى اآلخرين كما يصّورها التلمود: سابعاا 

 
ل جػاء يف التلمػود بػ" . تػارخاهلل اظت شػعب"الػزعم القائػل بػأهنم  ؾتدالتعاليم اليهودية  يف

 أمػامػن كالػده،  االبػن جػزءه  اليهود تتميز عن باقي األركاح بأهنػا جػزء مػن اهلل كمػا أفَّ  أركاح بأفَّ 
 .74ح شيطانية كشبيهة بأركاح اضتيواناتا األركاح غَت اليهودية فهي أرك 

 
عنػػد اهلل أكثػػر مػػن اظتالئكػػة، فػػإذا ضػػرب  اإلسػػرائيلي معتػػربه  أفَّ "يف التلمػػود  جػػاء كمػػا

 أفٌ  مػػنره عتػػم حاخامػػاهتم كيعتقػد اليهػػود مبػػا سػػطٌ ". فكأنػػو ضػػرب العػػزة اإلعتيػػة إسػػرائيليان  75مػيٌّ أ
إذا ضػػرب  أنػػو"كػػر يف التلمػػود كلػػذلك ذي . اليهػػودم جػػزء مػػن اهلل،كمػػا أٌف االبػػن جػػزء مػػن أبيػػو

كظتػا  الربكة مػن األرض، النعدمتلق اليهود كأنو لو مل متي . فاألمٌي يستحق اظتوت أميٌّ إسرائيليان 
                                                 

71
  Barclay, Joseph: Hebrew Literature, pp33- 43.  

72
 .70، ص الكنز المرصود: نصر اهلل: انظر   

73
 .71اظترجع السابق، ص: انظر   

74
 ..71لسابق، صاظترجع ا: انظر   

75
 .باألمٌي كل من ليس يهوديان  يريدكف   
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كالفػرؽ بػُت درجػة اإلنسػاف . تعػي لقت األمطار كالشمس، كظتا أمكػن بػاقي اظتخلوقػات أف خي 
 .76"الشعوبىو بقدر الفرؽ اظتوجود بُت اليهود كباقي  ،كاضتيواف

األبدية، فقط يستحق اضتياة ( أم اليهود)الشعب اظتختار »(: أباربانيل)كقاؿ اضتاخاـ 
 .«مَتكأما باقي الشعوب فمثلهم كمثل اضت

: كيركم التلمود أنو ظتا قدـ خبتنصر ابنتو إىل زعيم اليهود ليتزكجها، قاؿ لػو ىذا الػزعيم
كيعتػػرب اليهػػود مػػن سػػواىم أعػػداءن عتػػم، كال كتيػػز التلمػػود أٍف . إين يهػػودم كلسػػتي مػػن اضتيوانػػات

: ء فيػوفقػد جػا. يشفق اليهود على أعدائهم، كييلػـز التلمػود بػٍت إسػرائيل أف يغشُّػوا مػن سػواىم
كنتنػع التلمػود اليهػود أٍف لتيىيُّػوا غػَت . «ن كدنسان مع الدنسػُتيتكوف طاىران مع الطاىر  لـز أفٍ يى » 

اليهود ما مل متشوا ضررىم، ككتيز التلمود اسػتعماؿ النفػاؽ مػع غػَت اليهػود، كال كتيػز أف يقػدـ 
  .77اليهود صدقة لغَت اليهود

 
 

 تعقيـب
 

راؼ كالضػالؿ، ككػٌل ىػذه السَّػخافات، ال بػدَّ كأٍف يكػوف إفَّ كتابان لتوم كػلَّ ىػذا االؿتػ
ذا أثػػػرو يف صػػػياغة الشخصػػػية اليهوديػػػة علػػػى مػػػٌر العصػػػور، كيكفينػػػا لالسػػػتدالؿ علػػػى ذلػػػك أٍف 
ننظػػر إىل ؽتارسػػات اليهػػود يف مراحػػل التػػاريخ كلِّػػو، عنػػدىا سػػنخرج بنتيجػػة مفاديىػػا أفَّ تعػػاليم 

بػل ىػي انعكػاسه لػدخائل أعمػاقهم علػى صػفحات  التلمود ىػي أكضػح صػورة لنفسػية اليهػود، 
أيهما صىنىعى صاحبىو؟ كأيهما األثر أك : حىت ليتساءؿ البعض. كتاب، كانطباع الصورة يف اظترآة

 اظتؤثر؟
فػالتلمود جتسػيده مكتػوبه ألخبػث مػا يف . كحقيقػة األمػر أفَّ كػالن منهمػا جتسػيده ل خػر
ودمُّ جتسػػػيده حػػػيٌّ عتػػػذه الشػػػناعات اظتكتوبػػػة، النفسػػػية اليهوديػػػة مػػػن الضػػػالؿ كاالؿتػػػراؼ، كاليهػػػ
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 .73، صقواعد التلمود فيالكنز المرصود : اهلل نصر: انظر   
 .268، ص (اليهودية)مقارنة ااديان  :شليب، أزتد: انظر 77
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فضػػالالت التلمػػود كجػػدت طريقهػػا ؽتهػػدان إىل نفػػوس اليهػػود . كاظتنسػػوبة إىل الػػوحي زكران كهبتانػػان 
 :78فتمكَّنت منها، كذلك

ػػػتات، كالقػػػـو شتَّػػػاعوف للكػػػذب كخاصَّػػػة إذا صػػػدر مػػػن  .1 ألهنػػػا كيضػػػعت يف عصػػػور الشَّ
 .أحبارىم

بػػػوة عػػػن بػػػٍت إسػػػرائيل، كحتويلهػػػا عػػػنهم ظتٌػػػا كفػػػركا بػػػ خر ألهنػػػا جػػػاءت بعػػػد انقطػػػاع الن .2
 .أنبيائهم، كقالوا فيو كيف أٌمو هبتانان عظيمان 

 .لتوافقها التاـ مع ظلمات النفسية اليهودية الضالَّة .3

ػػػرىٍت فيػػػو مسػػػرل  كمػػن ىنػػػا نفهػػػم كيػػػف امتزجػػػت ىػػػذه التعػػػاليم بالكيػػػاف اليهػػػودم، كسى
هػود هبػذه التعػاليم الفاحشػة، كقدَّسػوىا، كأطاعوىػا عػن الدماء يف اطتاليا، كلذلك آمػن جيػلُّ الي

 .ًرضا، كفضَّلوىا على التوراة، كالتزموا هبا فوؽ التزامهم بسائر ما لديهم من كصايا كأسفار
كعلػػػػى ىػػػػذه التعػػػػاليم الفاسػػػػدة يشػػػػٌب الصػػػػغَت، كيشػػػػيب الكبػػػػَت، كتتأصَّػػػػل العػػػػادات، 

كتتشػػابو هبػػا قلػػوب اليهػػود يف كػػٌل مكػػاف كتنتقػػل الصِّػػفات كاألخػػالؽ الدينيػػة جػػيالن بعػػد جيػػل، 
 .كزماف، ألهنا تستقي من مصدر كاحد

لقػد ظػػنَّ الكثػػَتكف بعػد ىػػذا التطػػور اضتضػارم اظتعاصػػر، كاطتػػركج عػن الكثػػَت مػػن القػػيم 
اظتغلقػة، كاختلطػوا بػاألمم كالشػعوب ( اصتيتػو)كاظتعايَت اظتوركثة، كبعد أٍف خرج اليهود من أحياء 

ت معهم إىل أقصى اضتػدكد، كأعطػتهم قومياهتػا كجنسػياهتا، لقػد ظنػوا أفَّ األخرل، كاليت تساػت
. نفسية اليهودم التارمتية اظتوركثة قػد تغػَتت، كأفَّ ىػذا التطػور اضتضػارم قػد أسػهم يف هتػذيبها
كلكػػػن النفسػػػية اليهوديػػػة أىٍخلىفىػػػٍت كػػػلَّ الظنػػػوف، كتبىػػػدَّت حقيقتهػػػا التلموديػػػة صػػػارخة، بػػػل إهنػػػا 

كتعقيػػدان، كاشػػتدَّت شػػهيتها لإلفسػػاد كالتػػدمَت، هبػػدؼ إقامػػة ؽتلكػػتهم اظتزعومػػة  ازدادٍت ضػػراكةن 
 .على أنقاض األدياف كاألخالؽ كاضتكومات كالشعوب

فػػػاليهودم اظتعاصػػػر، ىػػػو اضتصػػػاد اظتباشػػػر للتلمػػػود، كحنظلتػػػو اظتػػػرَّة الػػػيت تنطبػػػق عليهػػػا 
 .79كالذم خىبيثى ال مترجي إال نىًكدان : القاعدة القرآنية اظتوجزة

 
                                                 

، (ىػ1402، 2مكتبة اظتنار، ط: األردف)، معرثة الوجود ،ين القرآن والتلمود: سعيد، عبد الستار فتح اهلل: انظر 78
 .45ص
 .58اآلية : سورة األعراؼ   79
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 المبحث الخامس
 

 التلمود وأصول النظرية الصهيونية
 

. نسػػبة إىل صػهيوف، اصتبػل الػػذم يقػع جنػػوب بيػت اظتقػػدس(: Zionism) الصوهيونية
كرد يف . كأصػػػبح ىػػػذا اصتبػػػل مكانػػػان مقدسػػػان لػػػدل اليهػػػود العتقػػػادىم بػػػأف الػػػرب يسػػػكن فيػػػو

 .81، 80«اعزفوا للرٌب ساكن صهيوف»: اظتزامَت
 

يف فلسػػطُت؛ أم  إسػػرائيلاسػػتقرار بػػٍت ىػػذا فالصػػهيونية يف أبسػػط تعاريفهػػا ىػػي كعلػػى 
. كىػػػي كػػػذلك تأييػػػد ذلػػػك بػػػالقوؿ أك باظتسػػػاعدة اظتاليػػػة أك األدبيػػػة. جبػػػل صػػػهيوف كمػػػا حولػػػو

فالصهيوين ىو الذم يؤثًر أٍف يعػي  يف فلسػطُت، كىػو كػذلك مػن يسػاعد اليهػود ماديػان كأدبيػان 
 .82«ليستوطنوا فيها

 

                                                 

 .1128، ص (ـ1991، 2دار اظتشرؽ، ط: بَتكت)، الكتاب المقدس.  12: 9مزامَت   80
، 3اظتكتػػب اإلسػػالمي، ط: بػػَتكت)، خبوور اليهوديووة العالميووة علووى اإلسوو م والنصوورانية: التػػل، عبػػد اهلل: انظػػر  81

 .1/118، يانمقارنة ااد: شليب. 156، ص(ـ1979/ ىػ1339
 .1/118، مقارنة ااديان: شليب: انظر  82
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يونية منػػذ أٍف كيجػػدت كىػػي تسػػعى بكػػل الوسػػائل إىل إعػػادة غتػػد بػػٍت إسػػرائيل، كالصػػه
كبنػػػاء ىيكػػػل سػػػليماف علػػػى أنقػػػاض اظتسػػػجد األقصػػػى اظتبػػػارؾ، كمػػػن مث السػػػيطرة علػػػى العػػػامل 

 .83كالتحٌكم يف رقاب األمم
 

كالصػػػهيونية عقيػػػدة كمػػػنه  عملػػػي، ؾتػػػد أصػػػوعتا يف العهػػػد القػػػد ، كنشػػػاىد خطتهػػػا 
كىي تقـو علػى القػوؿ بأفضػلية اليهػود علػى العػاظتُت، بػدعول تعهُّػدو قىطىعىػو . موداظتفصلة يف التل

اهلل علػػى نفسػػو لنبيػػو إبػػراىيم، حػػُت أمػػره بالتوٌجػػو مػػن بػػالد مػػا بػػُت النهػػرين إىل أرض كنعػػاف، 
 .84«األرض اليت أيريك إىل، أبيكانطلق من أرضك كعشَتتك كبيت »: لتكوف أرضان لو

كبُت نسلك من بعدؾ مدل أجياعتم، عهدان أبديان، ألكوف  ككأيقيم عهدم بيٍت كبين»
كأعطيك األرض اليت أنت نازؿه فيها، لك كلنسػلك مػن بعػدؾ،  . لك إعتان، كلنسلك من بعدؾ

 .85«كٌل أرض كنعاف، ملكان مؤبدان، كأكوف عتم إعتان 
 

اهلل كتقػػـو النظريػػة الصػػهيونية علػػى االعتقػػاد بػػأفَّ إبػػراىيم كنسػػلو مػػن بعػػده قػػد اختصػػوا 
كفسَّػػر اليهػػود العهػػد بأنػػو عقػػده مػػن طػػرؼ كاحػػد، قػػد . كحػػده بعبػػادهتم، فاختصػػهم اهلل بعهػػده

كىػم ًطبقػان . دخلػو اهلل كألػزىـى بػو نفسػو، فلىزًمػو لألبػد، كاختػار فيػو اليهػود لتحقيػق رسػالتو اطتليقيػة
راة، كالتػوراة عتذا التربيػر شػعب اهلل اظتختػار، ألهنػم هبػذا االختصػاص صػاركا أمػة قائمػة علػى التػو 
 .86ىي القانوف اطتلقي اظتطلق، كمن مث فهم كحدىم أصحاب الكماؿ اطتيلقي يف العامل

 
كالناظر يف نصوص التوراة كتد أهنا تبُت أفَّ اصطفاء بٍت إسرائيل مقيَّد كمشركطه  فػظ 
عهػػػد الػػػرب كاالسػػػػتجابة لرسػػػلو، كعػػػدـ الزيػػػػد عػػػن تعاليمػػػو، أك التجػػػػايف عػػػن توحيػػػده تعػػػػاىل، 

 .اة األمم الوثنية، كعبادة أصنامها كأكثاهناكمضاى
 :جاء يف التوراة
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ىكػذا تقػوؿ لبيػت يعقػوب : اهلل، فنػاداه الػرب مػن اصتبػل قػائالن  إىلأمػا موسػى فصػعد »
فاآلف إٍف شتعػتم لصػويت، كحفظػتم عهػدم، تكونػوف يل خاصػة مػن بػُت ... كخترب بٍت إسرائيل 

 .87«يل ؽتلكة مقدسة رتيع الشعوب، فإف يل كل األرض، كأنتم تكونوف
 :كيف سفر اظتلوؾ

كفرائضػػػػي الػػػػيت  كصػػػػايام احتفظػػػػو  كمل ،كمو كبنػػػػارتػػػػدادان عػػػػن السػػػػَت أنػػػػتم    رتػػػػدإٍف اك »
جعلتهػػا نصػػب عيػػونكم، كذىبػػتم كعبػػد  آعتػػة أخػػرل كسػػجد  عتػػا، فػػإين أقػػرض إسػػرائيل عػػن 

، فيكػػػػوف كجػػػو األرض الػػػػيت أعطيتػػػػو إياىػػػػا، كالبيػػػػت الػػػػذم قدَّسػػػػتو الشتػػػػي أنبػػػػذه مػػػػن حضػػػػريت
كىػػذا البيػػت يكػػوف خرابػػان، فكػػل مػػن مػػٌر بػػو . إسػػرائيل حػػديثان كسػػخريةن بػػُت الشػػعوب بأسػػرىا

ألهنػم تركػوا : ظتاذا فعل الػرب ىكػذا هبػذه األرض كىػذا البيػت؟ فييجػاب: ينذىل كيصٌفر كيقوؿ
الرب إعتهم الذم أخرج  آباءىم من أرض مصر، كدتسكوا ب عتػة أخػرل كسػجدكا عتػا كعبػدكىا 

 .88«ك أنزؿ هبم الرب كٌل ىذا البالءلذل!! 
 

كاضتق أفَّ بٍت إسرائيل بالرغم من تشدقهم بعبػادة اهلل، كأهنػم قػد اختصػوه هبػذه العبػادة 
كحده حىت استحقوا أف متتصهم بعهده، فإهنم كانوا أكثر الشعوب كفران بو كدتردان عليػو كتػذٌمران 

 :كتؤكدىاكالنصوص التوراتية نفسها تبُت ىذه اضتقيقة . من رسلو
فصػػنعوا الشػػر يف عيػػٍت الػػرب، كعبػػدكا البعػػل كالعشػػتاركت، كآعتػػة  إسػػرائيلكعػػاد بنػػو »

آراـ، كآعتػػػة صػػػػيدكف، كآعتػػػػة مػػػػؤآب، كآعتػػػػة بػػػػٍت عمػػػػوف، كآعتػػػػة الفلسػػػػطينيُت، كتركػػػػوا الػػػػرب كمل 
فغضػػػػػػب الػػػػػػرب علػػػػػػى إسػػػػػػرائيل فبػػػػػػاعهم  إىل أيػػػػػػدم الفلسػػػػػػطينيُت كإىل أيػػػػػػدم بػػػػػػٍت . يعبػػػػػػدكه
 .89«عموف

 :وراة أفَّ الرب كلَّم موسى كىاركف قائالن كتذكر الت
فلقػػد شتعػػتي تػػذٌمر بػػٍت إسػػرائيل الػػذم مػػىت ىػػذه اصتماعػػة الشػػريرة اظتتػػذمرة علػػي؟  إىل»
كيف . يقوؿ الرب ػ ألصنعنَّ بكم كمػا تكلمػتم علػى مسػامعي ػحيٌّ أنا : عتم قلٍ ف. تذٌمركه عليٌ 

تي يػدم مقسػمان أٍف أيٍسػكنكم فيهػا لػن تػدخلوا األرض الػيت رفعػ... ىذه الربيٌة تسقط جثػثكم 
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، ذلك ما أصػنع بكػل ىػذه اصتماعػة الشػريرة اظتتحالفػة علػيٌ ...  إهنػم يف . أنا الرب قد تكلمتي
 .90«ىذه الربيٌة يٍفنوف كىهنا نتوتوف

 
كعلػػػى ذلػػػك فػػػإف بػػػٍت إسػػػرائيل قػػػد نقضػػػوا العهػػػد، فلػػػم يعبػػػدكا اهلل كحػػػده، كمل يقومػػػوا 

ذم جػاءت بػو التػوراة، كقتػا الشػرطاف اللػذاف يػتم هبمػا كفػاء اهلل بواجب االلتزاـ اطتلقي العاـ الػ
هبػػػذا العهػػػػد كمػػػا يقولػػػػوف؛ غػػػَت أف فالسػػػػفة الصػػػهيونية التلمػػػػوديُت يػػػٌدعوف أف ىػػػػذا االختيػػػػار 
كاالصػػػطفاء كالتفضػػػيل مػػػن لػػػدف اهلل لليهػػػود غػػػَت قابػػػل للػػػنقض، سػػػواء التزمػػػوا بعبادتػػػو كحػػػده 

يف نظػػػػر فالسػػػػفة –فعلػػػػوا ذلػػػػك، ألف ىػػػػذا االختيػػػػار كهنضػػػػوا بأعبػػػػاء القػػػػانوف اطتلقػػػػي أك مل ي
لػيس ألجػل بػٌرؾ »: ال سبب لو إال أف إعتهم ىػو الػذم أراده؛ ألف اهلل ىػو القائػل -الصهيونية

ألجػل إمث أكلئػك الشػعوب يطػردىم الػرب إعتػك مػن كعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بػل 
فاعلم . كإسحاؽ كيعقوب إبراىيم آلبائكعليو الربُّ لكي الرب بالكالـ الذم أقسم أمامك ك 

أنػػو لػػيس ألجػػل بػػٌرؾ يعطيػػك الػػرب إعتػػك ىػػذه األرض اصتيػػدة لتمتلكهػػا، ألنػػك شػػعبه صػػلب 
 .92فهم يركف أف إعتهم متعصِّب عتم رغم صالبتهم كعنادىم. 91«الرقبة

 
كييقرُّ فالسفة الصهيونية بالنظرة العنصرية االستعالئية يف التوراة، كيػرل غػَتىم أف ىػذه 

رية ىػػػػػي السػػػػػبب يف عيزلػػػػػة اليهػػػػػود يف اجملتمعػػػػػات الػػػػػيت يعيشػػػػػوف فيهػػػػػا، كعػػػػػدـ تػػػػػوافقهم العنصػػػػػ
 .93كانسجامهم مع اآلخرين الذم ييعدُّ شتةن بارزة يف الشخصية اليهودية

 
كمػػا يػػرل قػػادة الصػػهيونية أٌف اليهػػودم ال نتكػػن أٍف كتػػد نفسػػو إال يف أرضػػو إسػػرائيل، 

حيَّة يف كجداهنم منذ أف قوَّض " إسرائيل"كبقيت فكرة  ..كأنو ال نتكن أٍف يعبد اهلل إال عليها 
ـ، كما حصػل الحقػان مػن تػدمَت شػامل .ؽ721اآلشوريوف بنياف ؽتلكة إسرائيل الشمالية عاـ 

 :جاء يف اظتزامَت. ـ70عتم سنة 
 على كنهار ،ا،ل جلسنا
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 ،كينا كيضا  عندما تذثترنا صهيون
 على الصفصاف في وسبها علتقنا كعوادنا

 ه هناك سةلَنا الذين سبونا ان
،ونا سةلونا فرحا    ث م ترنيمةو ومعذِّ

 رنِّموا لنا من ترنيمات صهيون: قائلين
 !ثيي نرنم ترنيمة الرب في كر   ريبة 

 إنف نسيتعا يا كوررليم فلتنَس يميني مهارتها
 .94وليلتصق لساني ،حنكي إنف لم كذثعرك

 
 

ىذه ىي راحػيت إىل . اشتهاىا مسكنان لػو. هيوفقد اختار ص الربُّ »: كيف اظتزامَت أيضان 
طعامهػػػا أباركػػػو بركػػػة، فسػػػاكنها أشػػػبعو خبػػػزان، كهنتهػػػا . ىػػػا ىنػػػا أسػػػكن ألين أشػػػتهيها. األبػػػد

 .95«ألبسهم خالصان 
فصػػػهيوف ؽتلكػػػة اهلل الػػػيت اختارىػػػا مقػػػران كمعبػػػدان، كالتطلُّػػػع إىل قيامهػػػا مػػػن جديػػػد عنػػػد 

 . حتقيق مشيئة اهللىؤالء الفالسفة اظتتمردين ىو تطلعه إىل
كالصػػػهيوينُّ عنػػػدما يقػػػرأ تػػػاريخ ىػػػذا الشػػػعب يف الكتػػػاب اظتقػػػدس ال يقػػػرأ غتػػػرد تػػػاريخ، 
كلكنػػو يعػػي  فلسػػفتو كيتػػدين هبػػا، كىػػذه القػػراءة دتػػأل أعماقػػو، كتصػػوغ ًفٍكػػره؛ ألهنػػا تػػربط بػػُت 

عػػدا قلٌػػة معصػػية أكرشػػليم كظلمهػػا، كبػػُت التنبٌػػؤ بتػػدمَتىا كإبػػادة شػػعبها، بسػػبب عصػػياهنم، مػػا 
سَتسػل مػن أجػل ىػذه البقيػة  -إلػو يهػود–كأفَّ يهػوة . قليلة صاضتة، هبا يبقى الشعب كيسػتمر

الصػػاضتة ؼتلِّصػػان مػػن بيػػت داكد صػػفٌيو الثػػاين بعػػد إبػػراىيم، يقػػـو ىػػذا اظتخلٌػػص بػػاظتعجزة، فيعيػػد 
 .اليهود إىل فلسطُت، كيسًتجع غتد دكلة داكد

التعصػػػب للعنصػػػر اليهػػػودم، كعلػػػى تفسػػػَت كيػػػنهض البنػػػاء الفلسػػػفي للصػػػهيونية علػػػى 
معصػػػية اليهػػػودم بأهنػػػا عػػػدـ االمتثػػػاؿ ألمػػػر يهػػػوة، خبيانػػػة ىػػػذه العنصػػػرية، كاالخػػػتالط بػػػاألمم 
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كيقػػـو البنػػاء الفلسػػفي للصػػهيونية كػػذلك . األخػػرل، كمصػػاىرهتا، كاألخػػذ مػػن تراثهػػا كثقافتهػػا
ليهوديػػة، كختيٍلًػػصي ألطماعهػػػا الػػيت ال تػػأمث، كال ختػػوف عنصػػريتها ا البقيووة الصووالحةعلػػى مقولػػة 
وكنت يهوووة سيرسوول لهووم مسوويحا  كو مهووديا  يعيوودهم إلووى مملكووة إسوورائيل ث عووادة . كأىػدافها

نبتة الزرع إلى كررهاو ويسترجا الدولة المرالية التي ي و  تحقيقهوا لويعم  العودل العوالمو 
لرجعوة اليهوديوة إلوى فلسفة ا: فالصهيونية إذا  هي. فيررى اوو وترمر اار  لبنا  وعس   

 .96كر  فلسبين إلقامة المملكة اإلسرائيلية
 

 :97كنتكن إرتاؿ النظرية الصهيونية يف أهنا االعتقاد باألمور التالية
 .أفَّ اهلل قد اختار اصتنس العربم؛ ليكوف منو شعب اهلل اظتختار: أكالن 
ان بػل عهػدان : ثانيان  ، ألنػو مػن جانػب أنػو قػد أعطػى ميثاقػو عتػذا العنصػر، كىػو لػيس عٍقػدى

 .كاحد، كىو عهده أزيٌل ال يينقض
أنػػو تنفيػذان عتػػذا اظتيثػػاؽ، أخػرج اهلل العنصػػر العػربم مػػن مصػػر كأنقػذه مػػن فرعػػوف، : ثالثػان 

 .كأىلك أىل فلسطُت من أجلو، كأسكنهم أرضهم كمٌلكها عتم
ذا أنػػػو قػػػد اختػػػار داكد ليحقػػػق بػػػو ىػػػذا العهػػػد بإنشػػػاء دكلػػػة داكد، كجػػػٌدد لػػػػو ىػػػ: رابعػػػان 

. العهد بأفَّ ىذه الدكلة اإلعتية لن تزكؿ، كبذلك جعػل اهلل للعنصػر اظتختػار ميٍلكػان كأرضػان كدكلػة
 .ىي ىذا اظتلك، كىذه األرض، كىذه الدكلة

لػػػك، كآؿ : خامسػػػان 
ي
أف ىػػػذا العنصػػػر العػػػربم قػػػد اؿتػػػرؼ كضػػػلَّ الطريػػػق، فأفلػػػت منػػػو اظت

يلك هلل أكالن كأخَتان، كلقد ق
ضى اهلل منذ األزؿ أنو من نصيب شعبو، كمن لألمم، كلكن ىذا اظت

 .مث فال خوؼ من ضياعو
أفَّ ىػػػذا العنصػػػر العػػػربٌم اظتختػػػار سػػػيظل لػػػذلك يتطلػػػع إىل أف يعيػػػد اهلل ىػػػذا : سادسػػػان 

لػك بكػل 
ي
اظتلك عتذا الشعب كما قضى يف كتابػو، كسػيكوف تطلػع ىػذا الشػعب إلعػادة ىػذا اظت

 .عقلو كقلبو
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أنَّو سيستعيده، كىو ال بٌد مسًتجعو، ألنو مل ينحرؼ كلػو،  أنو ال ييشىكُّ ضتظة: سابعان 
فهناؾ بقية منو صاضتة، كهبا يىٍصديؽي كٍعدي يهوة بػأٌف ميلػك العنصػر العػربٌم، الػذم ىػو ميلػك اهلل 

 .لن يزكؿ
أنػػو يتبقػػى أف ييػػًتجم الشػػعب ىػػذا األمػػل إىل حقيقػػة، بػػاإلرادة الفعَّالػػة كالعمػػل : ثامنػػان 

 .دؤكباإلكتايب اظتخطىط ال
 

كالصهيونية ىي ىذه اظتقوالت العقائدية السبع األكىل، أمػا اظتقولػة الثامنػة فهػي العمليػة 
كلػيس اهلل يف الصػهيونية ػ . التنفيذية، اليت تستهدؼ حتويل ما يف العقل كالقلب إىل كاقع عمػلٌ 

َت اليهػػود ًطبقػػان ظتػػا سػػبق ػ إال إعتػػان قػػد اسػػتعبده اليهػػود ألىػػدافهم السياسػػية، ال يعمػػل إال طتػػ
كحػػدىم، كإٍف كػػاف ىػػذا اطتػػَت ال يتحقػػق إال بإضتػػاؽ الضػػرر كاألذل بالشػػعوب األخػػرل، حػػىت 

كالصػهيونية مػن مث ىػي حركػة ىػذا اإللػو اليهػودٌم . كإٍف كانت شعوبان تؤمن بػاهلل الواحػد األحػد
 .98يف التاريخ العاظتي

مػل علػػى تعميقهػا كتوثيقهػػا يبقػى أٍف نػذكر أفَّ التلمػػود قػد بػىٍلػوىرى النظريػػة الصػهيونية، كع
يف عقػػػػل اليهػػػػودم كقلبػػػػو، إىل أٍف كضػػػػع الصػػػػهاينة خطػػػػتهم التنفيذيػػػػة كصػػػػاغوىا يف مقػػػػررات 
، مبنتهػػى  حكمػػاء صػػهيوف، كالػػيت تينفَّػػذ تنفيػػذان حثيثػػان منػػذ هنايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر كحػػىت اليػػـو

 .الدٌقة كالتفاين كاضترص
 

الخبوة التنفيذيوةو كو ورقوة العمولو لوروا  كنتكننا القوؿ بأفَّ ىذه الربكتوكػوالت تيعػدُّ 
كلئن كػاف التلمػود ذتػرة مػرة لتعػاليم أسػفار العهػد . ما جا  في التوراة والتلمود مورا التنفيذ

القػػد ، فػػإفَّ الربكتوكػػوالت ىػػي كرقػػة العمػػل الػػيت طتصَّػػت كػػلَّ ىػػذه التعػػاليم يف خطػػة تنفيذيػػػة 
 .عملية حديثة كمعاصرة

 
ىػػو  -كمػػا كصػػفو ػتمػػد خليفػػة التونسػػي–كمػػاء صػػهيوف بػػل إف كتػػاب برتوكػػوالت ح

كلِّهػػػػػا، كال يسػػػػػتطيع أٍف ييقػػػػػدِّرىه حػػػػػقَّ قػػػػػدره إال مػػػػػن يػػػػػدرس  اإلنسػػػػػانيةأخطػػػػػر كتػػػػػاب علػػػػػى »
الربكتوكوالت كلها كلمة كلمة يف أناة كتبٌصر، كيربط بُت أجزاء اطتطة اليت رشتتهػا، علػى شػرط 

نن االجتماع، كأف يكوف ملمان  وادث التاريخ أف يكوف بعيد النظر، فقيهان بتيارات التاريخ كس
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اليهودم كالعاظتي بعامة، ال سيما اضتوادث اضتاضرة كأصابع اليهػود مػن كرائهػا، مث يكػوف خبػَتان 
مبعرفػػػة االجتاىػػػات التارمتيػػػة كالطبػػػائع البشػػػرية كعندئػػػذ فحسػػػب ستنكشػػػف لػػػػو مػػػؤامرة يهوديػػػة 

و كلِّو ظتصلحة اليهػود كلسػيطرهتم دكف سػائر جهنمية هتدؼ إىل إفساد العامل كاؿتاللو إلخضاع
 .99«البشر

 
 
 
 
 
 

 خاتمة
بعد ىذه اصتولة مع اليهود يف تلمودىم، فإنو كتدر بنا أٍف نسجِّل أىم النتائ  اليت   

 :التوصل إليها
ػػػر كػػػل  .1 التلمػػػود مػػػن أىػػػم الكتػػػب الدينيػػػة عنػػػد اليهػػػود، كىػػػو الكتػػػاب الػػػذم يبسػػػط كيفسِّ

 .يوضح لنا تعاليمهم كقوانينهم األخالقيةمعارؼ الشعب اإلسرائيلي، ك 

ينظر اليهود األرثوذكس إىل التلمود على أنو كتاب مقدَّس منػػزَّؿه مثلػو مثػل التػوراة، كيػركف  .2
 .أف اهلل أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدكنة، بينما أعطاه التلمود مشافهة

ي الشػػػركح اظتكملػػػة ظتقاصػػػد كاصتمػػػارا كىػػػ. اظتًشػػػنا كىػػػي اظتػػػنت: ينقسػػػم التلمػػػود إىل قسػػػمُت .3
 .اظتًشنا

. كيضػػػعت اصتمػػػارا مػػػن ًقبىػػػل مدرسػػػتُت يهػػػوديتُت، إحػػػداقتا يف فلسػػػطُت كاألخػػػرل يف بابػػػل .4
 .تلمود بابل، كتلمود أكرشليم: األمر الذم ترٌتب عليو كجود تلمودين، قتا

ألكثػر ظتَّا كاف التلمود البابلي ىو األكمل كاأل ػل مػن شتيِّػو األكرشػليمي، فقػد صػار ىػو ا .5
لَّػى " التلمػود"كلذا، حُت ييسػتخدـ لفػظ . تداكالن، كىو الكتاب القياسي عند اليهود مبفػرده، ػتي

                                                 

، (2دار الػػًتاث، ط: القػػاىرة)، مقدمووة ترجمووة ثتوواب ،روتوثوووالت حكمووا  صووهيون: التونسػػي، ػتمػػد خليفػػة   99
 .186ص
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بػػػأداة التعريػػػف، فػػػإفَّ اظتقصػػػود بػػػو ىػػػو التلمػػػود البػػػابلي دكف سػػػواه، كذلػػػك علػػػى أسػػػاس اظتيػػػزة 
 .كاألفضلية كالتفوُّؽ

اه اآلخػػػرين، حػػػىت منػػػذ أٍف اطَّلعػػػت األمػػػم علػػػى حقػػػائق التلمػػػود، كمػػػا فيػػػو مػػػن مواقػػػف جتػػػ .6
قابلػػت ذلػػك باالسػػتهجاف كاالسػػتنكار الشػػديدين، مث كقفػػٍت بكػػل قػػوة يف كجهػػو، يف ػتاكلػػة 

كعليػػػو فقػػػد ىػػػوجم التلمػػػود بػػػاضترؽ كاإلتػػػالؼ باعتبػػػاره مصػػػدر الشػػػر . ظتنػػػع انتشػػػاره كتداكلػػػو
 .الكامن يف اليهود

صػرة، كيعتػربه مصػدران لتتوم التلمود على عقائد منحرفة، فهػو ينظػر إىل اهلل نظػرة دكنيػة قا .7
 .للشر، يف ػتاكلة لتربير كل اطتطايا اليت يرتكبها اليهود

يػػزعم التلمػػود بػػأف اليهػػود ىػػم شػػعب اهلل اظتختػػار، بػػل جػػاء يف التلمػػود بػػأف أركاح اليهػػود  .8
تتميػػػز عػػػن بػػػاقي األركاح بأهنػػػا جػػػزء مػػػن اهلل كمػػػا أف االبػػػن جػػػزء مػػػن كالػػػده، أمػػػا األركاح غػػػَت 

 .شيطانية كشبيهة بأركاح اضتيوانات اليهودية فهي أركاحه 

لتػػوم التلمػػود بػػُت دفَّتيػػو الكثػػَت مػػن التعػػاليم الغريبػػة كاظتشػػوَّىة، سػػواءن فيمػػا يتعلَّػػق بػػاألمور  .9
العىقىديَّة أك التشريعية، كلقد أسهمٍت ىذه التعاليم على مٌر العصور يف صياغة الفكر اليهودم 

 .الصِّلة بالتلمودكبناء الشخصية اليهودية، اليت أصبحت لصيقة 

الصػػػػهيونية عقيػػػػدة كمػػػػنه  عملػػػػٌي، ؾتػػػػد أصػػػػوعتا يف التػػػػوراة احملرَّفػػػػة، كنشػػػػاىد خطتهػػػػا  .10
ػػدو . اظتفصَّػػلة يف التلمػػود كىػػي تقػػـو علػػى االعتقػػاد بأفضػػلية اليهػػود علػػى العػػاظتُت، بػػدعول تعهُّ

 .قطعو اهلل على نفسو لنبيو إبراىيم
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