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 ملخص

 :شػػ افإلػػ   تناكلػػت الدرا ػػض عك)ػػكع بالتلعػػب كاللنعػػراض هػػ  لتػػب الايػػكد الع د ػػض   ك ػػد   ػػعت      
ألكؿ عنيػا عك)ػًان أ ػ اب التلعػب كاللنعػراض لنػد الايػكد عػف رػمؿ ععػادرىـ كلتػ يـ الع د ػض  جاء ا

أعا الثان  ه د  اف أثر التلعب كاللنعراض ه  اللتب الع د ض الايكداض لل  شػراع  الايػكد ك ػلكليـ نًػك 
 كدكرىا ه  ال اطرة لل  ًااتو كأعكالو كععتللاتو.  اآلرر

Abstract 

      The study deals with the Subjects of (intolerance and racism in the holy Jewish 

scriptures) and was divided into tow parts, the first of which explained the causes of 

intolerance and racism among Jews through their books and holy books, the second, the 

impact of in intolerance and racism in the Jewish holy books on the Lows of the jews 

and their behavior towards the other and its role in controlling his life and property. 
 

 

 :قدمةامل

عض لللالعاف عًعد          ك لد... الًعد هلل رب اللالعاف  كالعمة كال مـ لل  ن   الًر
 إف التلعب كاللنعراض عف اآلهات كاألعراض الت  ا تلات  يا ال شراض لل  عر اللعكر كاألزعاف  هي  الت  تؤدم       

 ف جاءا    با  التاراخ ال شرم إال نتاجض للً د كال)غانض اللذ تؿ أراو اإلن اف  كعا العجازر الت  ًدثت هإل    اإلن اف
 التلعب كاللنعراض. 

علت داف أنيـ شلب  ؛كالناظر ه  التاراخ الايكدم عنذ  دااض كجكدىـ كظيكرىـ اجد أف أغلب الايكد  د اعتازكا  يذه اآلهض       
للؿ عف  االًت اراضلدايـ ل دة التفكؽ كاال تلمء كالنظرة  كالشلكب  ععا كلداألعـ  كليذا هيـ عف)لكف لل  لؿ ؛اهلل العرتار

 ال انت ب إلايـ.
 كال ارئ لنعكص التكراة كالتلعكد اجد أف عف أ  اب كجكد ىذه النظرة تلؾ العفاىاـ كالع ادئ الت  انتشرت هايا  كالت        

 جللت عف الايكدم  اد اللالـ الذم اجب أف ا تؿ لا كد لل   لانو. 
نعكص التكراة كالتلعكد  أ ت رئه د رأات ه  إجازة التفرغ الللع  الت  ًعلت للايا عف الجاعلض األردناض أف   لذا       

كعا الداه  الرعاس للؿ عا افللكنو    كعفياأ  اب تلؾ اللنعراض كالعك ـك  يا الايكد  إل   كأًاكؿ عف رمليعا الكعكؿ
 ض ل د اض تلؾ النعكص.يا إال نتاج اآلثار كالنتاعج الت  تط لكا 

 
 : مشللة الدراسة

 التلعب كاللنعراض لند الايكد؟إل   عا الدكاه  كاأل  اب الت  أدت 
 

 .الجاعلض األردناضللاض الشرالض  أ تاذ   *
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 كنزلتيا نًك التلعب كاللنعراض )د اآلرر؟ كتلكانيا  ععادر الايكد كلت يـ الع د ض ه   ناء الشرعاض الايكداض عا أثر 
  د اآلرراف كاهتلاؿ الًركب  اإلرىابا تطالت النعكص التكراتاض كالتلعكداض تكجاو  لكؾ الايكد نًك اللنؼ ك لاؼ(

 كاألزعات؟ 
  عا أثر الل اعد كاألهلار التكراتاض كالتلعكداض لل  تشرالات الايكد كشلاعرىـ ك لكليـ نًك اآلرر  كدكرىا ه  زاادة لزلتيـ

 كلنعراتيـ؟
 

 : أهداف الدراسة
 تلعب الايكد كلنعراتيـ.إل   الدكاه  كاأل  اب الت  أدت لشؼ 
 كنزلتيا نًك التلعب كاللنعراض.  كتلكانيا  ااف أثر الععادر كاللتب الع د ض لند الايكد ه   ناء الشرعاض الايكداض 
  ألزعات. كاهتلاؿ الًركب كا اإلرىاب ااف أثر النعكص التكراتاض كالتلعكداض ه  تكجاو  لكؾ الايكد نًك اللنؼ ك 
  تك)اح أثر الل اعد التكراتاض كالتلعكداض ه  عااغض تشرالات الايكد كشلاعرىـ كأثرىا ه   لكؾ الايكد كلنعراتيـ

 نًك اآلرر.
 

 : أهنية الدراسة
لؿ عف ال اًعؿ الدـ كاللرؽ الايكدم   نًكتلعف أىعاض ىذه الدرا ض ه  ت لاط ال)كء لل  األ  اب كالدكاه  الت  أدت        

كع غيا  طا   عا تظير أىعاض الدرا ض ه   ااف أثر ععادر الايكد كلت يـ الع د ض ه  عااغض ل اعد الايكد كتشرالاتيـ ل
 اللنعراض كالتًاز كأثر ذلؾ لل  ًااة غار الايكدم كأعكالو كأعملو.

 
 : ميهجية الدراسة

 ات   ال اًث ه  درا تو العنيج الكعف  ال اعـ لل :        
 أ  اب التلعب كاللنعراض لندإل   عف أجؿ الكعكؿ ؛ًلال  عف رمؿ تًلاؿ النعكص التكراتاض كالتلعكداضالعنيج الت 

 كعدل انللا يا لل  الشرعاض الايكداض ك لكليا نًك اآلرر.   الايكد
 عب ال ترمص الجذكر التاراراض للتل ؛العنيج التارار  عف رمؿ درا ض األًداث التاراراض ه  النعكص التكراتاض

 كعراًؿ ًااتيـ.   كاللنعراض لند الايكد  كأ رز األًداث الت  أظيرت التلعب كاللنؼ )د اآلرر ه  تاراخ الايكد

 

 : الدراسات السابقة
عز كؿ إ عالاؿ أ تاذ الل ادة كع ارنض  اا افباللنعراض ه  العلت د الايكدم   كلت و ال اًث الدلتكر   ًث  لنكاف       
 بعجلض ال ًث الللع  للللـك كاآلداب  اللدد الراعس لشر/ ال كداف.  لدلنج  ك د نشر ه عف جاعلض ا األدااف
أعا عك)كلو ه د تناكؿ ال اًث ه  درا تو اللنعراض لند الايكد عف رمؿ تك)اح علناىا  شلؿ لاـ  ثـ  اانيا لند        

درا ض لل  أ رز  عات اللنعراض الايكداض كعا اعازىا الايكد عف رمؿ ظاىرة الن اء اللر   كالتفكؽ الايكدم  لعا اشتعلت ال
لف غارىا عف اللنعراات كال كعاات كأثرىا لل  اآلرر كأىعيا: ا تغمؿ الداف  كتزااؼ التاراخ  كععادرة الفلر كأراران تناكؿ 

 اط ال)كء لل  األ  ابال ًث تأعامن علع ان لللنعراض الايكداض عف رمؿ النعكص كالععادر؛ أعا ىذه الدرا ض ه تًاكؿ ت ل
رجالياالع اشرة للتلعب كاللنعراض لند الايكد   كاللنعراض لند الايكد لعا تك)ح أثر التلعب أعكليا كععادرىا إل   كا 
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 لل  شراعليـ كشلاعرىـ ك لكليـ نًك لؿ عف ال انتع  للر يـ كن  يـ. 
 

 : خطة البحح
 لل  النًك اآلت :   كراتعض  كهعلاف  ع دعضإل     عت  ًث   كلذا       

 .الفصل األول: دوافع التعصب والعنصرية عند الييود
 الشلب العرتار ه  أ فار التكراة المبحث األول : 

  العطلب األكؿ: الليد أك العاثاؽ 
  العطلب الثان : ل دة التفكؽ 
  العطلب الثالث: الًلكؿ اإللي  ه  الشلب العرتار 

 األررلاألعـ إل   كنظرتيـه  التلعكد  اضنلزال: االالمبحث الثاني 
 

 .الفصل الثاني: آثار التعصب والعنصرية
 األثر الدارل  بالرتاف  الطلاـ  ال  ت  العـك  األلااد  ظيكر الع اح العنتظر .المبحث األول : 
 لف طراؽ الًركب كالعجازر . اإلرىاب  اال تعادم اإلرىاب: األثر الرارج  بالمبحث الثاني 

 .العيعضأللط  عزادان عف ال)كء لل  ىذه ال )اض  ؛ألكف  د كه ت ه  ىذا ال ًثأ أؿ اهلل أف        
 كالًعد هلل رب اللالعاف

 
 الفصل األول

 دوافع التعصب والعيصرية عيد اليهود

 

 املبحح األول
الشعب املختار يف أسفار التوراة
(9) 

 

 :العهد أو امليجاق: املطلب األول
ت  أ فارىا األرارة عف اطال  أ فار التكراة  إع        لاف كتعًاص   رلاف عا ات اف لو أنيا تنطكم عف ال فر األكؿ ًك

 ال رلض الت  عنًيا اهلل  إ راعاؿكى  العجد الذم ألط  " ل ن    تدكر ًكليا ه  تلرار ععؿ فتئتال لل  هلرة عًكراض 
أمة  فاجعلاألرض التي أريك، إلى  أبيكمن أرضك ومن عشيرتك ومن بيت  اذىبوقال الرب إلبرام إل راىاـ ًاف  اؿ لو: "
وقال الرب إلبرام ثـ  كلد ذلرت التكراة أف اهلل أغد و لل  إ راىاـ ه   كلو: " . 2ب"وتكون بركة اسمكعظيمة وأباركك وأعظم 
التي األرض ألن جميع  ؛عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيو شمااًل وجنوبًا وشرقًا وغرباً  ارفعبعد اعتزال لوط عنو، 

 . 3ب"األبدإلى  أنت ترى أعطييا ولنسمك
في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقًا قائاًل: لنسمك عرت ض الليد أك العاثاؽ هاعا جاء  التكراة: "إل   ثـ ارتف  الكلد       

 وأقيم راىاـ ه   كليا: "كلادت التكراة لتلرر ليد اهلل ع  إ  4ب"النير الكبير نير الفراتإلى  ُأعطي ىذه األرض من نير مصر
غربتك كل وأعطي لك ولنسمك من بعدك أرض  ... عيدي بيني وبينك وبين نسمك من بعدك في أجياليم عيدًا أبدياً 

 . 5ب"أرض كنعان ممكُا أبدياً 
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معك  في األرض التي أقول لك، تغرب في ىذه األرض فأكون اسكنهاعا جاء  التكراة لذلؾ"  إل ًاؽكألاد الرب كلده        
  وأفي بالقسم الذي أقسمت إلبراىيم أبيك، وأكثر نسمك كنجوم السماء  وأباركك ألني لك ولنسمك أعطي جميع ىذه البالد

 . 6ب"وأعطي نسمك جميع ىذه البالد وتتبارك في نسمك جميع أمم األرض
التي أنت مضطجع عمييا أعطييا لك األرض ثـ ا تأنفت التكراة تلرارىا لذلؾ كالليد ه   كؿ الرب عراط ان ال كب: "       

 . 7ب"األرضولنسمك، ويكون نسمك كتراب األرض وتمتد غربًا وشرقًا وشمااًل وجنوباً، ويتبارك فيك وفي نسمك جميع قبائل 
ع  عك    إ راعاؿكعف  لد ال كب جاء عك    كلاف ال  د للتكراة أف تؤلده عف جداد ه الت ه  عنا  ض رركج  ن         

وأيضًا أقمت معيم عيدي أن أعطييم أرض كنعان أرض غربتيم التي تغربوا أف اهلل راطب عك    اعمن: "   عف ععر 
سحق ويعقوب وأعطيكم إياىاإلى  فييا...وأدخميم . ثـ تلكد لت كؿ لل   8ب"األرض التي رفعت يدي أن أعطييا إلبراىيم وا 

التي حمفت األرض إلى  الذي أصعدتو من أرض مصرصعد من ىنا أنت والشعب ا اذىبل اف الرب عراط ان عك  : "
سحق ويعقوب قائاًل لنسمك أعطييا  . 9ب"إلبراىيم وا 

كه  أكارر ًااة عك   لاف ال  د للتكراة عف ت رار ىذا العلن  ه  ل كؿ الايكد لتلكف  تاران رطاران ت تتركف كراءه        
وقد ألنك شعب مقدس لمرب إليك  ... أنتم أوالد لمرب إليكمرراف " هت كؿ ه  كعفيـ  ل ارات تدلنا لل  ل دة التفكؽ لل  اآل

 . 10ب"اختارك الرب لكي تكون لو شعبًا خاصًا فوق جميع الشعوب الذين عمى وجو األرض
أنو  –لعا تزلـ التكراة–كلعا ا كؿ الدلتكر عا ر طلاعض لف ىذا الذم جاءت  و التكراة: "كىلذا كعؿ األعر  اهلل        
   ك رغـ عا لاف اغ) و عنيـ  اف الًاف كالًاف  هإنو لافإ راعاؿعف لؿ العلاع  كاآلثاـ الت  ًفؿ  يا تاراخ  ن   الرغـ 

 . 11بالعلا ثض كالتدلاؿ"إل   غ) ان أ رب
أرض لنلاف  لاف ال  د عف إلادة تألاد ىذا إل    لد عكت عك   كدرؿ إ راعاؿك لد أف تكل  اكش   ف نكف  اادة  ن         

آلبائيم فامتمكوىا جميع األرض التي أقسم أن يعطييا  إسرائيلفأعطى الرب لكلد كىذا الليد ه اؿ الرب لعا تزلـ التكراة: "ا
 ولم يقف قداميم رجل من جميع أعدائيم بل دفع الرب جميع آلبائيموسكنوا بيا، فأراحيم الرب حوالييم حسب كل ما أقسم 

 . 12ب"أعدائيم بأيدييم
اهلل  اف للنعكص ال ا  ض أثر كا)ح ه  عااغض ع كعات الشرعاض الايكداض الت  تًعؿ ه  طااتيا أنيـ شلبكىلذا ل       

اعلف أف الاش  م ىكاء  هإنو ال اعلف أف الاش ال العرتار   تعازىـ لف اآلرراف  هيـ اركف  ؿ كالت دكف: "لعا أف اللالـ 
 لض عف األرض.   كلك لـ ارلؽ الايكد النلدعت ال ر  13ب"إ راعاؿ دكف 
ىذا الشلب  ك د ازؿ  ك د الع  كاف د  كللنو  اظؿ ع  ىذا  ارطئكالليد اإللي  للايكد أع ح ليدان أ داان  ه د        

زكجض عف الدالرات لا رىف للشلب الع دس   – أعر الرب–بىكش   لل  ىذه األ داض لند عا اترذ  شل ان عرتاران  ك د  رىف
ف الليد  اف إو لف طراؽ الرب هإف اإللو تع ؾ  و  كىذا الذم جلؿ  لض عفلرم الايكد ا كلكف: أنو لل  الرغـ عف انًراه

ده  كلاس علزعان للشلب  هيك الذم  ط  الليد لل  نف و  كىـ  ذلؾ ا  طكف   . 14بالُ لد األرم  اإللو كالشلب علـز لو ًك
لض اللنعراض الت  تر   للايا الايكدم عف أجؿ أف اشلر الط ا لل ارئإف ىذه النعكص لاف ذلرىا عيعان ًت  ات اف        

داثان  " هيـ شلب ل)كم لو ل  راتو الراعض   ؿ ثعض   التلعب كاللنعراض كالتعااز لف جعا  شلكب األرض  داعان ًك
 . 15ب"به  دارؿ الايكدم  ىك الذم اعازه لف غاره عف ال شر  كأف ىذا الجكىر ال اتغار  تغار الزعاف كالعلاف  جكىران 

 

 :عقدة التفوق: املطلب الجاىي
 بالرعكعاض الايكداض  كى  تل ار انطلؽ عف أف ىناؾ  عات كرعاعص ثا تض ا ـك الفلر الايكدم لل  عا ا عاو  ػ       
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 افترض أنيا ع عكرة لل  أل)اء الجعالات الايكداض كعف ثـ تعنًيـ رعكعاتيـ  كىذه الفلرة لاعنض ه  جعا  األد اات
 . 16بالايكداض
 الايكداض  كالت  ت ـك لل  أف الايكد الاشكف ًالض لزلض لف الشلكب األررل  ألنيـ اضنلزالكىذا اف ر عا ا ع   ػ باال       

 ال اعلنيـ االندعاج ع  عجتعلات األغاار    ب ىكاتيـ كط التيـ العرتلفض لف اآلرراف عف األغاار.
اعاف الايكد  أنيـ شلب عرتار اؤلد ل د        التفكؽ اللاهاض ه  دارؿ ألعا يـ  كى  ل ادة أ ا اض ه  الن ؽ الدان   كا 

طمؽ ت عاض بالشلب الع دس  لل   الايكدم  ك د ًكليـ ىذا العلت د اللت ار جن يـ  د تفكؽ لل  لؿ الشلكب لر اان  كا 
ررل  كعف ىذه ال عات: شل يـ   الت ار أنو شلب عرتار  لو ر الض عتعازة ك عات راعض تعازه كتفعلو لف الشلكب األ

ترلؽ الدناا إال لجعالض الايكد ألنيـ عف ن لو  هلؿ الايكد ع د كف  كلؿ الايكد أعراء  كلـ  ارتارلن اعو  ك  ارتارأف إ راىاـ 
 . 17با راعاؿ  كال ُادل  أًد أ ناء اإللو إال جعالض ا راعاؿ

إف الرب عازىـ  يذا التفكؽ اللر    ك ناءن لل  ذلؾ هالرب هيـ إذف أ ناء األعؿ الن   عف ب ارة كا  راىاـ   كليذا ه       
"وواعدك الرب اليوم  كىذا اؤلده النص التال األعـ  اعنح كلكده كليكده كعكاثا و ليـ دكف غارىـ  كانتر يـ عف  اف جعا 

كالرر الرب ىذا   18ب"أن تكون لو شعبًا خاصًا كما قال لك وتحفظ جميع وصاياه، وأن يجعمك مستعميًا عمى جميع القبائل
ياك قد" الرب إليك لتكون لو شعبًا أخص من جميع الشعوب الذين عمى وجو اختار  ألنك أنت شعب مقدس لمرب إليك، وا 

 ؛ألني جعمت في البرية ماًء أنيارًا في القفر.  ؿ إف كجكد ىذا الشلب راص  الرب ج لو لنف و  ا كؿ  فر إشلاا " 19ب"األرض
 . 20ب"ا الشعب جبمتو لنفسيألسقي شعبي المحتاج، ىذ

 كىـ: عنؼ العؤتعناف لل  الشرالض   ثمثض أعناؼإل   كىذه الج لض الراعض  الايكد إنعا انطل ت عف تعنافيـ للناس       
 بأم الشرالض   كعنؼ الذاف ىـ عدن كف  شدة كرجس  كال كىـ الايكد  كعنؼ الذاف ره)كا   كء  لك يـ أف ار)لكا ليا

اـ كااهث-أ ناء نكح الثمثض إل   طاعض كىـ باللنلاناكف   كتلكد ىذه األكعاؼالرهكف إال الر فاده - اـ ًك   هأع ح ًاـ ًك
لنلاف عللكنان  كل دان إلركانو أ د اآل داف  كلذلؾ ال ان غ  أف الكف لللنلانااف العنًدراف عف ن ؿ ًاـ  إال كظافض اال تل اد  

ذا تعردكا للايا  أك طعًكا  . 21ب  كجب لل  الايكد أف اردكىـ  ًد ال اؼالًراضإل   كا 
بآًاد ىالاـ    لل  الفلر العياكن   جعا  اتجاىاتو  ك د ألد – لد للعنتيا–كت اطر ل دة التفكؽ كالشلب العرتار        

  كه  اعاؿإ ر ت)ـ بالشلب اللنز ؟! كال ازالكف ه   إ راعاؿأف الايكد أعض عتفك ض ب ك ر أعض   كعرح ب ف جكراكف  أف دكلض 
جكاعز نك ؿ   الت ار أف األك اط العياكناض  اتًدثكف لف ذلاء الايكد  كلف الن  ض غار اللاداض عف الايكد الًاعلاف لل  

 . 22بىذه العفات اإلاجا اض نا لض عف الرعكعاض الايكداض أك الجكىر الايكدم أك الط الض الايكداض دارؿ األهراد
ايكدم بأرثررك اف  ه  لتا و بالايكد ه  الك ت الًا)ر  تلرافان لر اان تفك اان للايكد ه اف ك د  دـ لالـ االجتعاع ال       
 جنس عتعاز  كأف عف الكاجب الًفاظ  شلؿ كاع لل  اال تعرار اللر   الايكدم الذم تً ؽ  شلؿ تل اع  ل ر التاراخ أنيـ:
 عًاكالت ألف التزاكج  األجناس األررل ا)رُّ  ؛ر اان كألد أف أم جنس راٍؽ اتدىكر   رلض إذا عا تزاكج  جنس أ ؿ  ...

 . 23بالعًاهظض لل  العفض الععتازة للجنس  كعف ثـ هم  د عف عًاكلض عن  التزاكج للعًاهظض لل  انفعالاض الايكد
 

 :احللول اإلهلي يف الشعب املختار: املطلب الجالح
بالثالكث الًلكل    ض ه  العلت دات الايكداض  ًاث الت د الايكد  ػإاعاف الايكد  أنيـ شلب اهلل العرتار ع كلض أ ا ا       

 لاع حح أر)ان ع د ض كعرلزان لللكف  كاًؿ ه  الشلب ػػػباإللو كاألرض كالشلب   هاًؿ اإللو ه  األرض  لتع  علكف عف
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 . 24ب-كىذه  لض عفات اإللو–شل ان عرتاران  كع د ان كأزلاان 
أم بالشلب األزل     الشلب الايكدم  أنو بلـ  ادركش   أم بالشلب الع دس   كبلـ لكالـ إل   كليذا ال  ب اشار       

 . 25ببالشلب األزل   أم بالشلب األ دم  كبلـ ناتح   أم
باألغاار     اض اللالـ ا ت لادهيذه الًلكلاض جللت عف الشلب العرتار عرلز الًلكؿ كال دا ض ع ا ؿ   اض اللالـ  كىك الن         

اآلرراف عف نطاؽ عف لعلاض الرمص  كه  إطار ىذه الًلكلاض الثناعاض  اف اإللو كالشلب أع ًت الايكداض داانض عغل ض ت تل د 
 . 26بتزااد الشلاعر  يدؼ لزؿ الشلب الع دس لف اآلررافإل   ال دا ض  كأدت

ض اإللياض هأركاًيـ عف اهلل  أعا األغاار هإف الايكداض ترل أف الايكد  د ًلت هايـ ال دا   27بف طاعفض ال  االإًت         
  عاف: الايكد الذاف ا فكف دارؿ داعرة ال دا ض  كأغاار إل   أركاًيـ عف العًارات الشاطاناض  كىذا التف ار جلؿ اللالـ ع  ـ

إ اعض أ كار ا فكف رارجيا  كلذلؾ اع ح لؿ ال شر أشراران عدن اف ا تًاؿ الدركؿ عليـ ه  لم ض  كاع ح عف ال)ركرم 
ويقف األجانب "لالاض تفعؿ  اف عا ىـ دارؿ داعرة ال دا ض  كعف ىـ رارجيا  كرأم ال  اال عطا ؽ لعا جاء ه   فر أشلاا: 

األمم  ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم، أما أنتم فتدعون كينة الرب تسمون خدام إلينا، تأكمون ثروة
نسميم وذريتيم في وسط الشعوب، كل الذين يرونيم يعرفونيم أنو نسل األمم  عرف بينوعمى مجدىم تتآمرون...وي

 . 28ب"الربباركو 
: "أف ىذه الرؤاض الًلكلاض لإللو ت ت)   أف اإللو كالشلب ىعا  29ببعارتف  ك ر  كارل الفال كؼ الايكدم ال  ال        

ًت  تتمش  تعاعان ه  نيااض األعر   –الرالؽ كالعرلكؽ–لب طرهاف عت اكااف  كىذا عا اف ر كجكد ًكار  اف اإللو كالش
د هاو اإللو ع  شلب   كعفياإليان ع د ان  إ راعاؿكتع ح    إ راعاؿالتجل  اللاشر لإللو العلتعؿ لل  األرض  ًاث اتًك

لو  إذا ه د هاع ًكف  و عادة ع د ض ترتلؼ لف   اض ال شر  هجكىرىـ جكىر إلي  ع دس  ك عا أنيـ  د ت اككا ع  اإل
الت  كا عنو عفاتو كجكىره  ك عا انو  د ت اكل عليـ هافترض أنو  د أرذ عفاتيـ ال شراض نف يا  هأع ًت عكرة اإللو 
ى  عكرة اإلن اف الايكدم  كأع ح الايكدم عكرة اإللو  كال ا ؼ األعر لند ىذا الًد  ؿ ا كلكف: اإلن اف شراؾ لإللو 

عض اإللو لل االلتعاداإللو ه   ه  لعلاض الرلؽ نف يا  كازداد  . 30باللالعاف  للاو  هالشلب الايكدم ىك الذم اكزع ًر
ك ناءن لل  ىذا التعكر هإف الرب ال افلر إال ه  ععلًض شل و  هيك ع رر لتنفاذ رغ اتيـ  ععا جلليـ اركف الشلكب        

والدك في األحضان وبناتك عمى األكتاف يحممن، ويكون فيأتون بأة: "ا كؿ التكر تاألررل ردعان كل ادان الً كف تراب نلليـ 
فتعممين أنى أنا الرب الذي األرض يسجدون لك ويمحسون غبار رجميك إلى  المموك حاضنيك وسيداتيم مرضعاتك، بالوجوه

 . 31ب"ال يخزي منتظروه
اف عف نطاؽ ال دا ض  كعف ثَـّ هي  كه  إطار الفلر الًلكل  لند الايكد  أع ًت الايكداض داانض عغل ض ت ت لد اآلرر        

تزااد الشلاعر  يدؼ لزؿ الشلب الع دس لف اآلرراف. إل   لا ت داانض ت شاراض كال تشج  أًدان لل  الدركؿ هايا  لعان أدت
ك د ترجعت ىذه الثناعاض  اف اإللو كالشلب ه  اللعر الًداث لف طراؽ الًرلض العياكناض  ها    الشلب الع دس العتعرلز 

 . 32ب  أر)و الع د ض  لا ؼ أعاـ األغاار الذاف ا لكف رارج نطاؽ ال دا ض تعارس ً ك و كايدد ً كؽ اآلررافه
د ع  اإللو تعاعان كاع ح ه          كا تطاع الايكدم عف رمؿ الًلكلاض أف اشارؾ اإللو ه  ال دا ض   ؿ ا تطا  أف اتًك

ا ض عرىكنض  التزاعو  شلاعر داناض كعلااار أرم اض   ؿ أع ًت  عض عتكارثض  دا تو  ك التال  لـ تلد عشارلض اإلن اف ه  ال د
الع دس كاألرض ناتجض لف الًلكؿ اإللي  الداعـ. ك د كرثت العياكناض ىذا العفيـك الًلكل  لل دا ض الت  تترلز ه  الشلب 

  ض للعتداناف الرالؽ  ك الن  ض للعلًداف  هيك  الن  ًاث اع ح ععدر ال دا ض غار عًددالع د ض  بكللعنكا  ىذا العفيـك 
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 . 33بع كلض أررل أم  ركح الشلب أك  
 

 املبحح الجاىي
يف التلنود يةىعاالاال

 األخرىاألمه إىل  وىظرتهه (11)
 

عنذ عطل  ال رف الثاعف لشر العامدم عار التلعكد اللاعؿ الجكىرم ه  التجر ض الداناض للجعالات الايكداض  إذ أع ح        
ت  نيااض ال رف التا   لشر لاف أ اس ال علاار ال اعد كالع  كؿ ه  لؿ عا اتللؽ  ًااة الايكد كألعاليـ كنشاطيـ الفلرم  ًك

     الات التر اض  اف أل)اء الجعالات الايكداض  هلاف الدار كف ه  لثار عف الجعالات الايكداض ه  الغرب ا تذلركنو 
 ل اران ه  لزؿ الجعاىار الايكداض. اكعاان طكاؿ      نكات  ك د للب دكران 

تاار عيـ ه  التكراة  للنيا ت)رعت كات لت ه  التلعكد  كاظير ارت اط  –لعا عر ه  الع ًث األكؿ–كالًلكلاض        
 اكاة الايكد ألنيـ ارتاركه  كى  ل ارة تفترض العارتار   الًلكلاض ه  هلرة االرتاار  ه د جاء ه  التلعكد أف اإللو اضنلزالاال

إل   اإللو   لذا تًكؿ االرتاار عف عنًض االرتاار اف اإللو كالشلب  هً ب الرؤاض التلعكداض الًلكلاض  ىـ جداركف  يذا 
 . 35بًؽ عف ً كؽ الايكد علـز لإللو ًت  )لكا الطراؽ

غار الايكد  كألف التلعكد  العتلالاض تكجد ه  علظـ عفًات التلعكد العل ء  األًلاـ العكجيض )د اضنلزالكالنزلض اال       
دىـ تج ادان لركح اإللو ب  العتيكداف  هالًلكلاض ى  اإلطار الفل ف  للتلعكد  كاال ؛ارل الايكد ًك كالتلال   اضنلزالهإنو ال اًر

ن   ه  لثار عف أجزاعو  ه  الفلر العياك  اضانلزالىعا الترجعض الللعاض ليا. ك د أثر التلعكد   عا اًتكل عف نظرة ًلكلاض 
الت  ار عيا التلعكد ليا ه  العكرة  ت كاغان هكجد هاو العفلركف العياانض عا ادلـ تعكراتيـ  كتجد التك لاض العياكناض 

 . 36بلًدكد األرض ه  الع ت  ؿ هي   كؼ تعتد ه  جعا  الجيات
 لشلكب األررل  أنيا شلكباإل   كىذه الت  اعات التلعكداض أ)فت لل  الايكد الغركر كالتلال   هأع ًكا انظركف       

أنيـ ًاكانات ه  أعليـ التلكان   كىذا عا اؤلده التلعكد   كلو: لعا ا عك اإلن اف لل    كعؼك)الض ه   لـ اإلن اناض  
 . 37بالًاكاف لذلؾ ا عك الايكدم لل   ا   أىؿ األرض ذكم الط الض ال ياعاض

عدىـ لإللو ألنو لـ ارل يـ عف األغاارلذلؾ اردد الايكد ه  أًد األجزاء األكل  عف عل          كات الع اح الاكعاض شلرىـ ًك
 . 38بألنو لـ ارل نا عثؿ لؿ أعـ األرض ؛ها كلكف: هلنشلر إلو الجعا 

ألنيـ لل   ؛كنتاجض ليذا االلت اد اللنعرم هيـ اركف أنف يـ شل ان عرتلفان لف   اض الشلكب  ال اعلنو االندعاج عليا       
 إ راعاؿعزاد عف اللزلض المزعض كال)ركراض  ا كؿ التلعكد: لعاذا اشّ و  نكا إل   ال دا ض الت  تؤدم  ط الض الًاؿ  در ل ار عف

 . 39بال اعلف ارتمطيـ ع  الشلكب األررل إ راعاؿ ً ض الزاتكف؟ ألف الزاتكف ال اعلف رلطو ع  العكاد األررل  كلذلؾ  نك 
أنيـ اراهكف عف االندعاج  كاركف هاو تيدادان  )ااع لؿ تراثيـ  كى  ل دة عر)اض  كارل ً ف ظاظا أف   ب اللزلض       

 ت ناياالت    أ ا يا الشلكر  ال  اء اليش العتياهت الذم ال ا تطا  الث ات أعاـ الً)ارات الشاعرض إ راعاؿ  ن  ه  شرعاض
 . 40باألررلاألعـ 
عفًات التلعكد جللتيـ اعدركف األهلار كالتشرالات الت  تنا ب ىذا الت  تزرر  يا  اضنلزالاال اال تلمعاضكىذه        

 ؛اان هلأنو )رب اللزة اإللياضإ راعال  علت ر لند اهلل ألثر عف العمعلض  هإذا )رب أع   راعالالع اـ  هالتلعكد ا كؿ عثمن: اإل
ذا )رب أع  إ راعلاان  هاألع  ا تًؽ العكت ف ك    41بألف الايكدم جزء عف اهلل  كا  نلدعت ال رلض عف ال ؛الايكد ؽلـ ُارلا 

بأ ار اناؿ  ا كؿ: الشلب ف الًاراـ إ  ًت   42بكلعا رل ت األعطار كالشعس  كلعا أعلف  ا   العرلك ات أف تلاشاألرض  
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 ف اإل   ف ب رتعر  لعا  دـ ا نتوإ  ًت   43بالعرتار ه ط ا تًؽ الًااة األ داض  كأعا  ا   الشلكب هعثليـ لعثؿ الًعار
 . 44بب ارا  لاتزكجيا  ه اؿ لو باألرار : إن  عف  ن  آدـ كل ت عف الًاكانات

 :  45بك د اترذت اللزلض الايكداض الت   ننيا التلعكد أشلاالن كتنظاعات عرتلفض لل  عدار تاراريـ عنيا       
ده : كىك أكؿ شلؿ عف أشلاؿ التنظاـ اللنعرم للايكد  كىك العجلس األلل  الذمالسنيدرين  1  اًلـ الطاعفض  كاعلؾ ًك

 ًؽ الًؿ كالل د ه  شؤكنيا.
: ىك التنظاـ الذم ًّؿ لعلاان عًؿ ال نيدراف  لد شتات الايكد  كلانت الجالاض الايكداض  لد الشتات تتلتؿ القيل  2

لتًع  عان كتلاش لزلض لف ال شر الذاف اًاطكف  يا  كلانت داععان تلكف ليا تنظاعان اجتعالاا  ال تللـ لنو الدكلض شا
 نف يا عف االندعاج كالذك اف ه  باألغاار .

الفلرم : عكرة عف عكر اللزلض الايكداض االجتعالاض  الت  أراد  يا الايكد الًفاظ لل  ن اعيـ اللر   كتعازىـ الجيتو  3
عازة كعيعتنا ه  الجاتك ا تطلنا الًفاظ لل  ل  راتنا الع نلزاؿرلؼ أ كاره  كاؤلد ذلؾ عا  الو أًد ًلعاعيـ: "ه اال

  كالجاتك الن  الً  الراص الذم  لنو الايكد ه  أكرك ا  لد شتاتيـ كىك عكرة عف اندًار الايكداض كراء  46باإللياض"
الت  الاشكف  انيا  كلاف الجاتك تتكاجان األعـ  أ كار علعاراض ً ا اض هر)يا ال ـك لل  أنف يـ  كأ رتيـ لل  ذلؾ

اض لل  أ س لنعراض  راعالكاألعـ األررل  ًاث ألادت هاو   ؾ الشرعاض اإل اعاؿإ ر لع لؾ اللزلض كاللداكة  اف 
لاهاض إلاجاد اللراىاض العت ادلض  انيـ ك اف تلؾ األعـ  األعـ  ا تلمعاض  ك د لانت الطرا ض الت  الاش  يا الايكد  اف تلؾ

دات عتًكعلض ه  ج ـ العجتع  الذ م تلاش هاو  اره)يا كتره)و  ًت  ه د أرادت جعكليـ ه  الشتات أف تظؿ ًك
 . 47بالعجتعلاتأع ح الايكدم ه  النيااض شرعاض عش كىض لرايض ه  لؿ ىذه 

كرغـ أف الايكد  لد الني)ض األكرك اض  د ررجكا عف نطاؽ الجاتك الذم لاشكه ه  العجتعلات األكرك اض  إال أف الجاتك        
رىـ ه  الًااة األكرك اض  ه د   ات تلؾ الل كؿ عًعكرة ه  دارليا عفيـك     ه  ل كليـ كدارؿ أركاًيـ  هيـ رغـ انعيا

 تلد دلامن عيعان كجاف  كؿ  ارتر   كعارلس  كداركاف  الجاتك  كللؿ األهلار اللنعراض كاليداعض الت   دعيا الللعاء لفركاد
 لل    اعيـ ه  دارؿ ىذا الجاتك اللنعرم. 

ذا لاف الجاتك األكرك            د كل  ليده كاندثر  هإنو  جانب عا ذلرت   ؿ  لاؿ  د أكجد الايكد جداران لازالن جدادان كا 
  .إ راعاؿب اجع  الايكد ه  عجتع  جداد علزكؿ كىك عا ا ع   ػ -جاتك جداد-كعفو  ػاعلننا 
ا عا ا يؿ لو أف ارل لؿ الايكدم ه  أف ا)  الايكدم نف و هكؽ التاراخ كرارج الزعاف  كىذ نلزاؿىذا اال أ يـل د        

كاع ح أشرار عدن اف ا تًاؿ الدركؿ عليـ ه  لم ض  إل   عؤاعرة عكجيض )ده  لعا أنو اًكؿ لؿ األغاار وش ء  كعف
 . 48بعف ال)ركرم إ اعض أ كار لالاض تفعؿ  اف عف ىـ دارؿ داعرة ال دا ض كعف ىـ رارجيا

كف اللر   لل  كجو اللعـك  كالفل طان  لل  كجو الرعكص  )عف دكه  األد اات العياكناض اللنعراض  هإنيـ ال       
 –الجعالات غار الايكداض- لاف هل طاف اللرب لل  أنيـ إل   األغاار ًت  اع ح  م عمعح أك   عات  كاشار كلد  لفكر

إنشاء ا تعاد ايكدم  إل  أم باألغاار   كانطلؽ العشركع اإل تاطان  العياكن  عف ىذا الت  اـ الًاد  هالعياكناض تيدؼ
ل  دكلض ايكداض ال ت)ـ أم أغاار  كعلظـ العؤ  ات العياكناض   -الي تدركت  كالًرلض التلاكناض  كالجاعلات-عغلؽ  كا 

 . 49بكا   لعل  كهلل إل   ترجعض ىذا الت  اـ الًادإل   تيدؼ
كعن  تأجاره أم أرض كعنزؿ ه   األجن  كللؿ عا كرد ه  التلعكد اؤلد ىذه الً ا ض  هيك اعن  تأ اس شرالض ع         

 . 50ب اتؾ"إل   هل طاف التزاعان  عا ا كلو التلعكد" للاؾ أف ال تأت   الفًش
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ك لد ظيكر الدكلض العياكناض اللنعراض  انطلؽ ىالليا ال انكن  عف ىذا الت  اـ  ه انكف اللكدة ىك  انكف لكدة الايكد         
كد تكر العندكؽ ال كع  الايكدم اًـر تأجار األرض الايكداض لألغاار. كتًاكؿ الدكلض  ا ت لد األغاار عف الفل طانااف 

كألكاف    لـ ىاعؿ عف الرعكز الايكداض  هشلار الدكلض شعلداف   راعالاض تغذاض ىذا الشلكر  إًاطض العكاطف اإل راعالاإل
ت    . 51بنف ياالدكلض نف و ا)عر الت)عانات   ـاالللـ ع تعدة عف شاؿ العمة  ًك

بالم اعاض   الت  ا كؿ لنيا  ازدراء اآلرر كاًت اره  نشأت لند الايكدم دلكلإل   كنتاجض للنظرة الايكداض الت  تدلك       
كاراىا    52بكغركرىـ  )د لنعراض الايكد -جكااـ-ىـ الايكداض دنيا رد هلؿ ط ال  عف شلكب اللالـ الذاف تلإً ف ظاظا: 

كلذلؾ  ث  . 53بآلررافاهلرة عياكناض  أراد عف رمليا الايكد إنشاء  ااج  اف ايكد الرارج ك أنيا ر:  لض ال اًثاف  كجو آر
 عزاد عف الً د كاللراىاض كاللنؼ )د الايكد  لعا ًعؿ ه  العًارؽ النازاض  لتلكف داهلان لتيجار أل ر لدد ععلف عف الايكد

ض أراد الايكد عنيا إ  اء اللالـ ه  ًالض ركؼ داعـ   ًاث تع ح بالم اعاض  ى  هلرة ايكدا هل طاف  ععا اؤلد أفإل  
الم اعاض  افان ع لطان لل  لؿ الدكؿ كاألعـ كالشلكب  كلا    الايكدم ال اعس عف  راب أك  لاد  كليذا نرل أف 

 العتًدة. األعـ   ؿ ه  ىا ض  54بإنلارباليكلكلك ت  أع ح جراعض ه  جعا  الدكؿ الغر اض  
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 آثار التعصب والعيصرية

 

 املبحح األول
 يـر الداخلـاألث

 

عزاد عف اللزلض كاال تلاد إل   إاجاد تشرالات كأنظعض أكعلت الايكدإل   ل د أدت األهلار الكاردة ه  التكراة كالتلعكد       
لل  تلؾ الًالض الت  كعؿ هايا اتعازكف لف األغاار ه  لؿ ش ء  كللؿ الشلاعر الايكداض رار عثاؿ     كعفيـلف اآلرراف

 يـ لف العًاط الذم الاشكف هاو. انلزال عض التلعب كاللنعراض ععا زاد إل   الايكد
دىـ  كى  ه  ىذا ترتلؼ لف أم داف آرر   تيدؼ -لعا ىك كا)ح ه  أىداهيا–هالشلاعر الايكداض         للزؿ الايكد كتًك

 ًاث أع ًت طرا ض األداء أىـ عف الع)عكف الدان  أك  ؛ش ء رارجياه د أع ًت الشلاعر ًرلات رارجاض ال تدؿ لل  
جعالات إل   أف تًكؿ الايكدإل   الل دم   ؿ أع ح  إعلاف الايكد العمًدة أف اؤدكا الشلاعر دكف اإلاعاف  اإللو  ععا أدل

. كه  ىذه الًالض تع ح الشلاعر  55بًاهظ لل  لزلتيا لف طراؽ اللداد عف الشلاعرتُ كظافاض  هالجعالض الكظافاض تًاكؿ أف 
جكىرىا اعتداد ليذا تل اران لف اإلاعاف  ل ادة داناض أك  اعض أرم اض  كالعياكناض ه   كلا تعجرد رعكز لر اض أك  كعاض  

 .  56بتل اران لف الركح ال كعاض الايكداض  كعفياالعك ؼ  هي  عًاكلض لم تعرار ه  الشلاعر الداناض 
 

 الييود وعنصريتيم:  يةانعزالائد التي تدل عمى ومن الشعائر والعق
ادم تل ار لف ت  ؿ الًدكد كرغ ض اإلن اف ه  طالض ر و  كللنو ه  الايكداض الختان  1 : هالرتاف دارؿ اإلطار التًك

تف أع ح عنا  ض  كعاض  هيك لم ض الليد  اف اإللو كا  راىاـ كجعالض ا راعاؿ  كىك أ  غ ال دا ض للايـ  كليذا عف لـ ار
ذا لاف دال ال  هردان عف الشلب الع دس  ألف اإللو ال اًؿ هاو  هيك لمعض أف اإللو عنح جعالض ا راعاؿ أرض العالاد  كا 

 . 57باإللو اعنًيـ األرض  هإف الرتاف ىك ال ر اف الذم ا دعكنو لو
: ت ع  ال كاناف الراعض  الطلاـ ه  الل راض بلاشركت   كا ع  الطلاـ الذم ات   ىذه الطعام والقوانين الخاصة بو  2

ًد ل ار ه  لزؿ الايكد  إل   ىذه ال كاناف أ يعتال كاناف بلكشار  كعلناىا الطلاـ الع اح أللو ه  الشرالض الايكداض  ك د 
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طلاعان عالاض  اآلرراف  ألف اإلن اف الذم اتناكؿ هالطلاـ الاكع  ا) ط إا اع ًااة اإلن اف كاتًلـ ه  لم اتو االجت
ت  أكلعؾ  عرتلفان لف طلاـ اآلرراف اجد نف و شاء أـ أ   عنفعمن لنيـ  ال اعلنو أف اشارليـ ه  ًااتيـ الاكعاض  ًك

يكدم  هلاس للايـ ترؾ الطلاـ الا الل اراتيا  لاف عف انلزالالايكد الذاف ترلكا عفكؼ الايكداض  أك ًاكلكا التعرد لل  
 .  58بالا ار لل  العرء أف اغار الطلاـ الذم ألفو كتلكد للاو عف
 : كىك اللاد األ  كل  أك اـك الراًض لند الايكد  كاًـر هاو اللعؿ  ك د لعلت شلاعر ال  ت الايكد  كىك عاالسبت  3

 .  59بلف اآلرراف كالتلتؿ ه  جعالات طاعفاض عنغل ض نلزاؿاالإل   ا)طرىـ
زت شلارة العـك لند الايكد  تذلار الايكدم  األااـ كالعنا  ات الت  ارت طت  أًزاف كآالـ كلكارث ًا ت : اعتاالصوم  4

 الشلب الايكدم  هعلظـ األااـ الت  اعكعيا الايكد إنعا ى  عنا  ات  كعاض تذلرىـ  عا ًدث ليـ لل  أادم األغاار عف 
عف آب  كىك اـك ىدـ اليالؿ األكؿ كالثان   كال ا   لشر عف تعكز ععاعب كلكارث ًلت  يـ أك  اليالؿ  كعنيا اـك التا   

 .  60بالذم اعـك هاو الايكد    ب عجعكلض عف اللكارث ال كعاض الت  كردت ه  التلعكد
: ا تطالت الًرلض العياكناض أف تجلؿ عف األلااد الايكداض رعزان  كعاان للايكد تجلليـ عنفعلاف لف األعياد  5

كرارجيا  كتًت تأثار العياكناض  التألاد لل  العغزل ال كع  لأللااد  لل  ً اب العغزل  إ راعاؿ  اآلرراف  كامًظ ه
لاد نزكؿ التكراة   -أا)ان –الدان  ليا  كاتجل  ىذا لل    اؿ العثاؿ  ه  االًتفاؿ  لاد األ ا ا   هيك لاد زرال   كللنو 

ك ا للكف عف أىعاتو  كاؤلدكف الجانب ال كع   كىذا اتفؽ تعاعان ع  كعف ىنا هإننا نجد العًتفلاف ايعلكف الجانب الثان  أ
اللناعر اللناعر الًلكلاض األكل  ه  الليد ال داـ  كاتـ إىعاؿ إل   االتجاه اللاـ نًك عيناض الداف الايكدم  ًاث تتـ اللكدة

اداض  .  61باألرم اض اللالعاض التًك
الذركة باللا كت ات  الت  تًتفؿ  األلااد إل   ناض كالت  تتجاىؿ اإللو  تعؿكللف ىذه االتجاىات الايكداض العياك        

ف جاءت اإلشارة إلاو    ب إل   إشارة دكف عل د ايكدم  كال ًاراعات كال علكات  ك د ا ت لدت تعاعان أمّ  اإللو  كا 
ع  أك الط ال   كلل    اؿ العثاؿ: )ركرة رعزاض  هإنو ال ا دـ لو الشلر   ؿ اتـ تألاد الجانب ال ك  )ركرة النص أك أمّ 

عف ععر   كاع ح الرركج إ راعاؿلتاب االًتفاالت ه  لاد الفعح  أًداث  كعاض أررل  عثؿ ا ت مؿ دكلض إل   ا)اؼ
 .  62بن)اؿ الشلب الايكدم الذم ً ؽ ًراتو دكف تدرؿ إلي 

اللثار عف الرطااا  داألغاار  هيك ال نًك كال ارئ للتاب العمة الايكدم  اجد هاو ع دار التلعب كاللنعراض       
الجار  كالشيادة الزكر   ا)طيادعغفكرة للايكدم داناان دكف أم شركط ه  اـك اللاد الايكدم بالغفراف أك لا كر  كعنيا: 

. لعا اظير التلعب الايكدم ه  تًراؼ ع)اعاف كع اعد الكعااا  63بكال تؿ  كاللذب  كالر ا  كاالرتمس  كال ر ض
كذلؾ  لد  ااـ ًاراعات الايكد  ت)ااؽ النطاؽ الدالل  ليا  ضشر لتلكف ك االن لل  غار الايكد كردعضن للععالح الايكداالل

عرىا ه  الشلب الايكدم كال تؿ ع  الايكد ه ط أعا لدا ذلؾ عف ال شر هتجكز ه    كاللذب  كالزنا  هتًراـ ال ر ض  ًك
 . 64بً يـ لؿ ىذه األهلاؿ

 ؛: تللؽ الايكد ل ر تاراريـ الذم لت كه  عج ء العرلص  كالعًاط  يالض عف الج ركت كال دا ضنتظرظيور المسيح الم  6
 عض ال لطض لل  لؿ اللالـ   لد أف تتياكل لؿ ععاللو إل    إ راعاؿلارلعيـ عف العًف كاللكارث الت  ًلت  يـ  كترتف   و ب

 ك لطانو. 
 -أرض العالاد-إ)فاء ىالض ل ارة ر طتو  فل طاف إل   اللت اد الايكدمك د ا تطالت العياكناض أف تجار ىذا ا       

 ألنيـ شلب اهلل العرتار. األعـ  لل    اض إ راعاؿلتألاد أه)لاض 
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ععللتو لل  أرض هل طاف  هم  د عف التياعض ل دكعو   تجعا   تزاعنان ع  إ اعضك عا أف ظيكر الع اح  الكف         
 :إ راعاؿ  تً ا ان إلرادة اهلل ككلده ليـ  ا كؿ  ف غكراكف أًد عؤ    إ راعاؿر)يا   إ اعض دكلض شلب اهلل العرتار لل  أ

  إ راعاؿرلؽ الدكؿ ى  رؤاا الع اح العنتظر لدل أن ااء  ن  إل   )عف   اء الشلب الايكدم ل ر األجااؿ  كأدل ععاإف "
 .  65ب"ى  أداة لتً اؽ ىذه الرؤاا لف الع اح العنتظر  راعاؿإكرؤاا رمص الشلب الايكدم كعلو اإلن اناض جعلاء  كدكلض 

تعيادان للكدة الع اح   ؛األررل كا تمب أعكاليـاألعـ  ك ناءن لل  ىذا العلت د هإف الايكد ال  د ليـ عف ا تل اد       
رض  لذلؾ لاف ال  د ليـ عف األررل  هتتً ؽ ليـ ال اادة لل  لؿ األاألعـ  هظيكره لف اتـ إال  لد أف اعتلؾ الايكد ر اب

ألف ال لطض لل  شلكب اللالـ عف ارتعاص الايكد  ً ب كلد اهلل ليـ  هتع ح  ؛ال )اء لل  ال لطض ه  لؿ األعـ
غنكا للرب ترناعض "شلكب األرض ردعان كل ادان ليـ  كتع ح ععتللاتيـ عللان للايكد ه ط  ا كؿ العزعكر بىللكاان  ه  التكراة: 

 ر ٍص  دٍؼ كلكٍد  ا عو رال و  لا تيج  نك عياكف  علليـ  لا  ًكا  إ راعاؿاض ه  جعالض األت ااء  لافرح جدادة  ت  اً
لارنعكا لو  ألف الرب راض لف شل و  ُاجعؿ الكدلاء  الرمص لا تيج األت ااء  عجد  لارنعكا لل  ع)اجليـ تنكايات اهلل 

علكليـ   اكد  كشرهاعيـ ه  األعـ  كتأدا ات ه  الشلكب أل ر ه  أهكاىيـ  ك اؼ ذك ًداف ه  ادىـ لاعنلكا ن عض 
 .  66ب" ل كؿ عف ًداد  لاجركا  يـ الًلـ العلتكب  لراعض ىذا لجعا  أت ااعو

 :  67بعلتياجلاتً ؽ عج ء الع اح العنتظر كعف  اآلتاضكاؤلد التلعكد لل  ىذا االلت اد   )ركرة تنفاذ ال نكد        
دىـ أانعا ًلكا. األعـ  ا ذؿ جيده لاعن  ا تعمؾ  ا  اجب لل  الايكدم أف  .أ   ه  األرض  ًت  ت    ال لطض للايكد ًك
 . إ راعاؿكال اأت  الع اح إال  لد ان )اء ًلـ األشرار الرارجاف لف داف  ن   .ب 
لنكز تعأل  ألنيا تلكف  د تًعلت لل  جعا  أعكاؿ اللالـ  ك الكف ليا ؛تلكف األعض الايكداض إذ ذاؾ ه  غااض الثركة .ج 

 جعا  ذىب اللالـ كه)تو لاكزليا لل  جع  الايكد  الت اكم. إل    عكران كا لض  ك ا ادر الع اح
  كى  ًرب لالعاض  68ب اإل)اهض لعا   ؽ ه  عك)كع الع اح العنتظر  هإف ظيكره لف اتـ إال  لد علرلض اليرعجدكف       

كالشلكب  كا تدلكا لل  ذلؾ  عا كرد ه   فر دانااؿ عف أف اهلل ألعـ ا  اطرة الايكد لل  األرض كع دراتإل   لظاعض تؤدم
كتاراخ الععالؾ األر    . هف  ىذا ال فر ت داـ لرؤاض تاراخ اللالـ   69ب ادرؿ اللالـ ه  ًرب لظع   اظير  لدىا الع اح

 الت   تزكؿ كتًؿ عًليا الععللض الت  ال تزكؿ بععللض الع اح . 
لض تاراراض ك د تأثر الفلر          العياكن   الفلر األرركم الايكدم  كأف اآلررة ى  النيااض دارؿ الزعاف  أك آرر عًر

نيااتيا  هالكف الرركج اللاعؿ عف تاراخ األغاار  لؿ إل   أك ى  نيااض التاراخ الت  تعؿ  الجدؿ كالعراع كاالنًراهات
ا تعناؼ التاراخ الايكدم  لؿ عثالااتو  هإذا لانت  دااض  ًاث اعلف -أم هل طاف-شذكذه كلنفو  كالكف الدركؿ ه  لنلاف 

 التاراخ الايكدم عف كجيض النظر العياكناض ى  الرركج عف أرض الل كداض ه  ععر كدركؿ أرض العالاد  هالنيااض األرركاض
أف النيااض ال  ى  الرركج أا)ان عف أرض الل كداض ه  ععر أك رك اا أك أم عنف  آرر  كدركؿ أرض العالاد أا)ان  أم

ذا لاف دركؿ لنلاف أدل االت اؽ د أف تش و ال دااض ًت  التعؿ  ًاث ًؿ اإللو ك ط -إنشاء اليالؿ إل   اليند    كا 
إنشاء الدكلض العياكناض   ًاث اًؿ اإللو هايا إل   هل طاف اؤدمإل     هإف الدركؿ الًداث-الشلب ه   دس األ داس

دكف ف ًلكلاتيـ ًلكلاض إدكلض ع د ض  أعا  الن  ض للعلًداف  هي  دكلض ع د ض  ذاتيا  إذ   الن  ض للعتداناف الايكد  هتع ح
دة كجكد عاداض  .  70بإلو كًك

 كلذلؾ هإف ل ادة ال لث ه  الاـك اآلرر  الت  ت ه  الفلر الايكدم العياكن   لدان  كعاان كعارت عرت طض  اللكدة       
  ض   لث العكت  ه  آررة األااـ أك نيااض الزعف  "كالكا   أف ه  إنلار ال لث  عكرتوال كعاض لألرض كظيكر الع اح  كال لم
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الً ا اض إنلاران للع ؤكلاض الشرعاض  هاألرم اات الايكداض  أرم اات جعالاض  كعاض ال تعاز  اف الرار كالشر   در تعاازىا 
نلار ال لث تل ار ع اشر لف النزلض ال ًلكلاض  هإذا لاف اإللو اًؿ ه  األعض كاألرض  كال اتجاكز العادة  اف الايكد كاألغاار  كا 

د ع  األعض تع ح أعكران ع تًالض كغار عرغكب هايا  هال لث ىك  -كالع ؤكلاض الرل اض-كالتاراخ  هإف ال لث الفردم  التًك
 .  71بالع د ض  كال ًث لف اال تعرار كالرلكد عف رمليا

 
 املبحح الجاىي

 يـر اخلارجـاألث
 

 ا تطالت الل اعد كاألهلار الايكداض أف تجلؿ عف الايكدم إن انان أناناان انطلؽ عف ععلًتو كععلًض شل و العرتار        
رراجيـ عف أرا)إل   نف اض تنظر اذ  يـ ك اكتيـ  كىذا كا)حااآلرراف نظرة االزدراء كاالًت ار  هم عان  عف  تليـ ك ل يـ كا 

رىا ان  ه  لثار عف النعاذج كاألعثلض  كعنيا:   الدالض لل  التلعب كاللنعراض ععا جلليا تطرهان كا 
 

 االقتصادي:  اإلرىاب
 دراتيا  كجلليا عكالع عكد  يا ال لكلاات غار األرم اض ه  الًااة اال تعاداض للدكؿ  ععا ا يؿ ال اطرة لل         
ال اطرة لل  اللالـ كا تل اده  هالكف العاؿ الايكدم أداة لاً  كا عف رمؿ ذلؾ عطاع  الشلب الع دس ه   ؛ه  اد الايكد عطاض

ان ا تل اد لألعـ كع دراتيا  كع   للًركب كالفتف ه  تلؾ الدكؿ. ًر
أىداهيـ  كىك الذم اعاز الايكد إل   ا تغليا الايكد أاعا ا تغمؿ ه    اؿ الكعكؿ الت  هالعاؿ ىك الك الض الل رل       

لعاؿ علركؼ  هيـ ا لكف للكعكؿ إلاو  لؿ الك اعؿ الع اًض كغار الع اًض   الدىاء كالردالض لل  عدار تاراريـ  هجشليـ ل
كالغش كالرشكة كالر ا  هالتلاعؿ الر كم  عض اتعؼ  يا الايكدم لل  عر اللعكر  كىك الذم عف رملو ا تطالكا ال اطرة 

رىا يـ  يذه األعكاؿ  كىذا ه  الكا   إنعا ال ال تقرض ل اعدىـ كتشرالاتيـ  ه د جاء ه   فر التثناض "إل   كدلل  أعكاؿ اللالـ كا 
ه  تر اض الايكد لل  ًب   ك د تفنف الًاراعات الايكد  72ب"أخاك بربا، لألجنبي تقرض بربا، ولكن ألخيك ال تقرض بربا

 :  73بالر ا عف رمؿ نعكص التلعكد  هأر كا  كالد رطارة ه  أىعاض الر ا ك)ركرتو عنيا
 إال  الر ا  هًااتو  اف أادم الايكد هلاؼ  أعكالو. األجن  للايكدم أف ا رض غار ععرح  .أ 
إنو ععرح "ال  د للؿ ايكدم عف تذكؽ طلـ الر ا أكالن ًت  ات ف التلاعؿ ع  غار الايكد  لذلؾ ا كؿ الرا   ايكذا:  .ب 

ًت  اتً ؽ العاؿ الغراعزم ه   للايكدم  أف ا رض أكالده كأىؿ  اتو  الر ا لاذك كا ًمكتو كا دركه ًؽ  دره  كذلؾ
 ." الر ا ع  األجانب  طرا ض عت نض كانفكس النشئ لاتلاعل

 لض إل   إذا اًتاج ع اً "نو طراؽ ال تل اد اآلرراف كتدعار ًااتيـ كاال تامء لل  ععتللاتيـ  ا كؿ التلعكد: إ .ج 
 ."عف ده  عا للاو إال  تنازلو لف جعا  أعكالو الن كد  هلل  الايكدم أف الاعلو  الر ا العرة  لد األررل  ًت  ال اعلنو

 كللؿ ىذه الً ا ض العؤلعض ى  الت  جللت ال ا ا للاعنت الثاعف ا كؿ: "ت ا    لداف اللالـ لاهض عف لعلاض الر ا كاالًتلار       
لض التل اء ال اع  الًظ  ال كالعرادلض الت  اعار يا الايكد  هالايكد ىـ الذاف    كا ًالض الف ر العد   الت  الان  عنيا  

  اعا عف اللعاؿ كالفمًاف  لذلؾ اتكجب للانا اآلف أف نًذر الايكد عف عغ ض تلالاعيـ المأرم اض  كتعرهاتيـ غار اإلن اناض
 . 74بالت  اتذعر عنيا لؿ  لد عنًيـ ً كؽ ال)ااهض عنذ تشتتيـ"

عكز الايكداض الت  لعلت كهؽ ىذه التللاعات التلعكداض  ه د أنشأت كتلد لاعلض بركتشالد  ه  ال رف الًال  عف أىـ الر        
 الععارؼ الر كاض ه  لثار عف العدف اللالعاض  كا تطالت عف رمليا أف تل ب اللثار عف األعكاؿ لف طراؽ الًرب كال لـ 
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 . 75ب ركض عف أجؿ التلعار  لد الدعارإل   تعكاؿ لشراء ال مح  كال لـ اًتاجإل   هالًرب تًتاج
 :  76بك د أ  ت لاعلض ركتشالد  الدة عيعض انطل ت عف رمليا لل اطرة لل  ا تعاد اللالـ كى        

 إف  لطض الذىب اجب أف تتغلب لل   لطض الًلاـ األًرار. .أ 
 ك الض لتً اؽ األىداؼ ال اا اض. اجب ا تلعاؿ أمّ  .ب 
 أك إذالؿ الشرص الع عكد.  إر)اع أك  )ركرة اغتعاب األعكاؿ إذا لاف ذلؾ اؤعف العزاد عف ال اطرة .ج 
 كالدة رأس العاؿإل   اجب اهتلاؿ أزعات ال طالض  كأزعات العجالض  كأزعات انلداـ العكاد الغذاعاض الت   تؤدم  دكرىا .د 

 ل كة ع اطرة لل  جعا  اللالـ.
ف كالياعنض ال درجض عف ال لطاإل   إنشاء اًتلارات لالعاض )رعض تدلعيا ثركاتنا   ًاث تعؿ ىذه االًتلارات .ق 

إال كت   تًت كطأة ىذه االًتلارات  كلندعا اًاف الك ت  -ال ت عح شراعليا  الر ا -اعلف عليا ألم ثركة كطناض 
 الذم ن)رب هاو ا تعاد تلؾ األعض ال)ر ض ال ا)اض  تتياكل ىذه األعض ا تعاداان ك اا اان كتتياكل عليا جعا  الثركات

 الكطناض هايا.
  كاهتلاؿ ظركؼ ا كد هايا الظلـ ه  العناه ض اال تعاداض الدارلاض  كالنتاجض الًتعاض ليذه هرض )راعب عرتفلض .ك 

 كتتياكل ا تثعاراتيـ كععالًيـ العالاض. -األغاار-اللعلاػػػض ى  انياار الًاػػاة اال تعاداػػض لدل الجكاػاـ 
رف ػػال عف  ـ1998  1997ل    اآل اكاض لاع  اال تعادم الايكدم  انياار ا تعاد النعكر ا اإلرىابكعف نعاذج        

 انياارإل   العا)   كلاف    يا العلااردار الايكدمبجكرج  كرس   كالذم للب  ال كرعض كأ لار أ يـ الشرلات  ععا أدل
 . 77بهت  ب  لارثض عالاض رعا اض ه  دكؿ آ اا لاعض

ة الايكداض الر كاض ال اععض لل  الفكاعد ال نلاض ل ر العؤ  ات الايكدم ه  اال تعاد أا)ان  ال اطر  اإلرىابكعف نعاذج        
 العالاض الدكلاض لعندكؽ الن د الدكل   كال نؾ الدكل   كالت  تعارس عف رمليعا األرم اات العغاارة لععالح الشلكب  هتؤدم

عض ىاتاف العؤ  تاف تًت  ال )اء لل   لطض ك كة الدكلض الكطناض ه  العجاؿ اال تعادم   ًاث تع ح ىذه الدكؿإل   ًر
 . 78بالدكلاتاف

 

 : عن طريق الحروب والمجازر اإلرىاب
 تًدثنا أ فار التكراة لف لداد عف العجازر ال شلض الت   اـ  يا الايكد ه  ليكد عرتلفض  كى  ه  اللعر الًا)ر       

نعا لاف رل ان الزعان ليـتلد عف جراعـ )د اإلن اناض  هالجراعـ الت   اعكا  يا ل ر تاراريـ لـ تلف ل  عمن طارعان أك ا تثناعاان كا 
ًراؽ ال اكت  هي  إذف ع تعدة عف تلالاـ التكراة.  ا ت ط كه عف  كة النعكص الت  تللـ الايكدم ال تؿ كالتدعار كا 

شاض ًت  ال        ادة اعلف إلن اف تراليا  هي  عف الل هالتكراة تًتكم نعكعان  الغض ه  اللنؼ كال  كة كالًك تب الع د ض الًك
كالن اء  ععف ال الت  ت اح  تؿ األ رااء  كأرذ األ ناء  جرارة اآل اء  كليذا ت رر العجازر كتًض للايا ه   تؿ األطفاؿ كالشاكخ 

 . 79بذنب ليـ  ًت  الًاكانات الت  ال تل ؿ تأعر   تليا
اللاىف لرجاؿ الجند الذاف ذى كا للًرب: ىذه هرا)ض  زركالًرب ه  التكراة هرا)ض  ه د جاء ه   فر اللدد: "ك اؿ اللا       

  لذلؾ هإف نعكعان أررل ه  التكراة تعؼ لعلاات ال تؿ  أنو لعؿ شجاع كع ارؾ   80بالشرالض الت  أعر  يا الرب عك  "
راعـ الايكد العتلددة ج ؿ ىك ل ادة  ععا جلؿ ال تؿ كالدـ كالعجازر أعكران أ ا اض ه  الل لاض الايكداض  كالت  اعلف ر طيا ع  

 إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيكه  اللعر الًال   كعف النعكص الرطارة الت  تؤلد ذلؾ عا جاء ه   فر التثناض: " 
، الرب إليك لتسكن فييا.... فضربًا تضرب سكان تمك المدينة بحد السيف وُتحِرميا بكل ما فييا مع بيائميا بحد السيف
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 911 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )14(، ع )1(، 1439 ه /2018و

. كاًض  فر اللدد لل  طرد  81ب"وسط ساحتيا وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتيا كاممة لمرب إليكإلى  تجمع كل أمتعتيا
ن لم تطردوا سكان األرض من أمامكم يكون الذين تستبقون  لاف األرض عف أعالنيـ كعدنيـ ها كؿ: "  منيم أشواكًا في وا 

 . 82ب"كنون فيياأعينكم، ومناخس في جوانبكم، ويضايقونكم عمى األرض التي أنتم سا
عض عف رجاؿ كن اء إل    ؿ إف ععكعاؿ األكؿ تأعره التكراة  لد دركليـ        هل طاف   تؿ اللنلانااف باللعال ض   م ًر

اكانات: "  طفاًل رضيعًا، بقرًا و  ،مرأةاواضرب عماليق، وحرموا كل مالو وال تعُف عنيم بل اقتل رجاًل و  اذىبفاآلن كأطفاؿ ًك
عن وممعون من يمنع سيفو   ثـ ا)اؼ  فر أرعاا ًلعان جدادان لل  عف ال ا تؿ كاذ ح   كلو: " 83ب"وحماراً  وغنمًا، جمالً 

 . 84ب"الدم
كللؿ التلعكد ه  جعا  نعكعو لاف أك)ح ه  الًض لل  ال تؿ ك فؾ الدعاء  الت ار أف  تؿ األغاار لاس  تمن        

نعا إىملان للًاكانات  ه د جاء ه   لتاب بلكلاعاؾ   التلعكد: "أف لًـ األعااف لًـ ًعار كنطفيـ نطؼ ًاكانات  إلن اف كا 
... ثـ ا)اؼ  اعمن: ا تؿ العالح عف  كتمزعيـ النجا ض لثالث درجض عف ن ليـ  كلذلؾ أعرنا  إىمؾ عف لاف غار ايكدم

 ذلؾ ررجو عف ًفرة ا   هايا  ألنو عف ىمؾ  أك ااألعـ  ااف  كعًـر لل  الايكدم أف انج  أًدان عف  ا   راعالغار اإل
كزاد الًاراـ بعاعانكر    كلو: إف الشف ض ععنكلض  الن  ض للكثن   كال اجكز إن اذه  ألف ال  لض شلكب  ... الكف  د ًفظ ًااتو

 ألنو عف األجن  الذاف لانكا ه  أرض لنلاف العراد  تليـ   د ىرب  ل)يـ كارتلط   ا   أعـ األرض  لذلؾ الـز  تؿ 
 كأراران ا كؿ التلعكد: "عف اللدؿ أف ا تؿ الايكدم  اده لؿ لاهر  ألف ... العًتعؿ أف الكف عف ن ؿ ىؤالء ال  لض شلكب

 . 85بعف ا فؾ دـ اللاهر ا رب  ر انان هلل  كأف اهلل الاهعو لل  ذلؾ  هاجب أف ات  ب ه  ىمليـ ه  أم ك ت أك لل  أم كجو"
التلعكداض لانت  م شؾ العرشد كالعكجو للؿ العجازر الت   اـ  يا الايكد راعض ه  ًؽ هيذه النعكص التكراتاض ك        

أ ناء هل طاف عف اللرب كالع لعاف  كليذا ه د أدرؾ "عنظرك الايكد دكر ال اـ الداناض ه  إلداد الجنكد  هلانكا ه  لؿ  طلض 
الع ادئ كالت  اعتألت  يا التكراة كالتلعكد  ععا  اؤدم   عكجيان داناان  ال ئ الجنكد لل  ىذه  راعالعف  طلات الجاش اإل

ازلزؿ ألداء  الجندم اال تناع  أنو اًعؿ ر الض الرب ه  ترلاص اللالـ عف األنجاس كاألععااف  كذلؾ  ًد  اؼ الرب 
 .  86ب  كاعجد ععجداو"اللناوشل و  كاللف 

لل  الشلب الفل طان  اآلعف لأىال  دار اا اف هأك لكا ك   ب ىذه ال نالات ان )ت اللعا ات الايكداض اليعجاض        
فضربًا تضرب "كتًرا ان  كنزكالن لل  أكاعر التكراة الت  أعرتيـ ً ب  فر التثناض   تؿ أىؿ أراًا:   هايـ ذ ًان ك تمن كتدعاران 

وسط ساحتيا، إلى  اسكان تمك المدينة بحد السيف، وتحرقيا بكل ما فييا مع بيائميا بحد السيف، تجمع كل أمتعتي
 . 87ب"األبد ال تبنى بعدإلى  وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتيا كاممة لمرب إليك، فتكون تالً 

تيا إال   فؾ دـ         كتلد األلااد عف العنا  ات الت  تدؿ لل  ً يـ لل تؿ كالدعاء  هيناؾ ألااد لندىـ ال تلتعؿ هًر
اهلل  كعف ىذه األلااد لاد الفعح  ه د ارت طت تيعض الدـ بكالذم إل   ب  ر انان ع اً  كأعع   ألف عف ا فؾ دـ اللاهر ا ر 

اؤرذ كاعف  عف األغاار   ر ز الايكد أك هطرىـ الذم اشتيركا هاو  ًاث ارلط الدـ  يذه الفطارة  "ًاث أف دـ الع اً  
 . 88بالًعؿ العذ كح  لاد الفعح"  أف الطركا أ كاب  اكتيـ  دـ إ راعاؿ)ركرم ألنو تذلار لعا أعر اهلل  و  ن  

كعف لؿ عا   ؽ هعف الكا)ح أف الل لاض اإلجراعاض كال اععض لل  العجازر كالتدعار كاإلًراؽ  لـ تلف أعران ا تثناعاان        
 ؿ ىك ع ت   عف نعكص داناض تأعر  ذلؾ كتًض للاو للت رب للرب  هر)ان لعا زلعكا لف اتـ إال  ذلؾ لا    شلب اهلل 

 عرتار كافن  غاره.ال
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 :اخلامتة
 ك لد ىذه ال ااًض الفلراض ه  لتب الايكد الع د ض  كعا ًعلتو عف تلالاـ كل اعد جللت عف الايكدم لنعراان عتلالاان        

 : تاضالنتاعج اآلإل  الدرا ض  كعلته د   لل  اآلرراف عيعا لاف لكنو كجن و
 كأىعيا  كالتلعب ه  النف اض الايكداض إنعا جاءت عف لت يـ الع د ض ث اللنعراض إل   ف عف أىـ الدكاه  الت  أدتإ -1

 التكراة كالتلعكد. 
لتلكف أرض  ؛تألاد الايكد عرة تلك األررل لل  ل اف جعا  أن ااعيـ الليد كالعاثاؽ الذاف زلعكا أف اهلل  د ألطاه للايكد -2

 لنلاف عللان أ داان ليـ. 
 ؼ لف باألغاار   هيـ أ ناء األعؿ الن   الذم اجب أف ال ارتلط  غارهف الايكد اشلركف  أف ليـ رعكعاض ترتلإ -3

 عف الشلكب. 
األعـ  لذا اجب لل  ؛األررلاألعـ  الت د الايكد  أنيـ شلب اهلل العرتار  اعتازكف  اعتاازات جللتيـ شل ان بلنزان  للؿ -4

 كأف الكف  ادان للايـ.   أف اًاهظكا للاو
اهلل ليـ ىك ًلكؿ ال دا ض اإللياض هايـ هأركاًيـ عف اهلل  أعا األغاار هأركاًيـ عف نطؼ الت د الايكد أف   ب ارتاار  -5

 ألنيـ  ًلـ أعليـ أشرار عدن كف.  ؛كلذلؾ اًرعكف الدركؿ عليـ ه  أم لم ض أك تلاعؿ ؛الًاكانات
نعا لان اضنلزالاال -6 ت عنيجان كطرا ان  أراد  يا الت  لاش  يا الايكد ل ر اللعكر التاراراض لـ تلف كلادة العدهض  كا 

 الايكد أف ال ارتلطكا  اآلرراف. 
 آثار دارلاض ه  الج ـ الايكدم راعض ه  الشلاعر كالل اعد كاأللااد. إل   أدت ىذه العفاىاـ -7
  ناع األجااؿ الايكداض أف ظيكره ىك  دااض  اادتيـ لل  اللالـ. إا تغؿ الايكد هلرة أك علت د الع اح العنتظر  عف أجؿ  -8
 عج ء الع اح العنتظر هلاف ال  د عف التياعض ل دكعو   تجعا    إنعا جاء نتاجض االلت اد إ راعاؿف إ اعض عا ا ع   ػ بإ -9

 شلب اهلل العرتار. 
 ل ادة الاـك اآلرر ارت طت  ل ادة الع اح العنتظر  هاآلررة عارت تلن  ًلـ الع اح لألرض.  -10
 ىـ لل اطرة لل  اللالـ  عفاال تعادم  هالعاؿ ىك الك الض األ اإلرىاب ف عف أىـ آثار لنعراض الايكد لل  اللالـإ -11

 أجؿ التعياد لظيكر الع اح العرلص. 
 العاؿ الايكدم.     ياف االًتلارات العالاض العكجكدة ه  لالعنا العلاعر إ -12
 لالـ. يعض اؤججيا الايكد لل اطرة لل  العلف طراؽ الًركب كالعجازر كاالتجار  يا ك الض  اإلرىاب -13
 

 :اهلوامش
                                                 

  دار العلرهػػػض إسووورائيلبنوووو : عًعػػػد  اػػػكع  عيػػػراف  انظػػػرالتػػػكراة: كتلنػػػ  لغػػػض اليدااػػػض كاإلرشػػػاد أك الشػػػرالض كالتلػػػالاـ الداناػػػض.  (1)
  علت ػػض الني)ػػض الععػػراض ال ػػاىرة  األديووان )الييوديووة( مقارنووةأًعػػد شػػل     .11  ص3ـ  ج1999  اإل ػػلندراضالجاعلاػػض  

. أعػػا هػػ  االعػػطمح هيػػ  ال تلنػػ  إال أ ػػفار عك ػػ  الرع ػػض كىػػ  التلػػكاف  الرػػركج  المكاػػاف  238   ص12بط  ـ1997
لايػا. الطيطػاكم   لػد ذلػؾ  األ ػفار الرع ػض العشػار إ ألً ػتاللدد  التثناض  أعا  ا   األ فار تدل  أ فار األن ااء  لد عك   ه ػد 

كللتكراة ثمث ن خ كىػ  الل راػض كتشػعؿ  .14   ص1بط  ـ1993ال الـ  دعشؽ     دارالميزان في مقارنة األديانعًعد لزة  
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لل  ت لض كثمثاف  فران كالاكناناض كلددىا  تض كأر لكف  فران كال اعراض كتشعؿ أ فار عك   الرع ض ه ط   تعرؼ  ععػطف  
 .33  14   ص1بط  ـ1972اللكدة   اركت    دار التوراةعًعكد  

 .12: 1  2  تلكاف(2) 
 .13: 14-16  تلكاف (3)
 .15: 18  تلكاف(4) 
 .17: 8  تلكاف(5) 
 .26: 3-5  تلكاف(6) 
 .28: 13  14  تلكاف (7)
 .8-4رركج:  (8)
 .33: 1رركج:  (9)

 .14: 1  2تثناض:  (10)
 .186   ص2بط ـ 1983ر الجاؿ   اركت      داالتاريخ الييودي العامعا ر طلاعض  (11) 
 .21: 43  44اشكع: (12) 
 .9   ص1طـ  ب1985    دار ال لـ  دعشؽ  يةسرائيمالشخصية اإلظاظا  ً ف   (13)
 .76  ص5  ــ1999  دار الشركؽ  موسوعة الييود والييودية )الموسوعة الكبرى(ل د الكىاب الع ارم   (14)
 .101  100الايكدم  صظاظا  أ ًاث ه  الفلر الدان  (15) 
 .58  ص1ـموسوعة الييود والييودية، الع ارم  (16) 
 .74–72  ص5  ـموسوعة الييودية الييودية )الموسوعة الكبرى( تعرؼ  الع ارم   (17)
 .18: 26تثناض:  (18)
 .7: 6تثناض:  (19)
 .20  21إشلاا:  (20)
الييوديوة دانػزكؿ  ال ارتػك   .47صـ  1967  ال ػاىرة  العربوي والتمموود، مكبتوة الووعي إسورائيلرلاػؿ إ ػراىاـ أًعػد  : انظر (21)

 .61   ص1طـ  ب2004  ترجعض: عارم شير تاف  األكاعؿ  دعشؽ  والغيرية غير الييود في منظار الييودية
 .72  ص5ـ  الموسوعة الييودية )الموسوعة الكبرى(الع ارم   (22)
 .57  ص1  ـموسوعة الييود والييوديةالع ارم   (23)
 .72  ص5  ـموسوعة الييود والييوديةالع ارم   (24)
 .2  ص5  ـموسوعة الييود والييودية الكبرىالع ارم   (25)
 .22  ص2  ـموسوعة الييود الييوديةالع ارم   (26)
اهلل  كىػ  كى  هل فض ال  كؿ  كعذىب ال اعلاف أف اإلاعاف ىك   كؿ التراث  كالت لاـ هلل كاألعػؿ أف اًظػ  أداؤىػا  ػال  كؿ لػدل  (27)

 الفلر الل رم ال اطن  العأركذ عػف الجػذر بؽ  ب  ؿ   علنػ  اال ػتمـ  كاال ػتمـ ىينػا  ػال  كؿ  كعلنػ  ال  ػكؿ ىػك اإلجا ػض
  169   ػاب ال ػاؼ  علت ػض عػد كل   صموسووعة فالسوفة ومتصووفة الييوديوة: ل د العنلـ الًفنػ   انظرالش ء  ران. إل  

 .9   ص1طـ  ب2005  علت ض ال اعح  طرا لس  ودياليي القباال والسحرعاؿ ل اس  إ
 .9–5: 61إشلاا:  (28)
 أ ػس عجلػض بالايػكدم  كشػرح هايػا هل ػفض لًػكار 1916  كهػ  لػاـ 1898هال كؼ ايكدم عياكن  رًك   ان)ـ للعػياكناض لػاـ (29) 

 العؤ  ض  وسوعة السياسةم: ل د الكىاب اللاال   انظرهل طاف  إل   ىاجر 1938كه  لاـ الكجكداض كعك فو العياكن   
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 .581  ص1   ج1طـ  ب1979اللر اض للدرا ات كالنشر  
 .67  66  ص5  ـ موسوعة الييود والييوديةالع ارم   (30)
 .23  22: 49إشلاا: (31) 
 .22  ص2  ـموسوعة الييود والييوديةالع ارم   (32)
 .22  ص2  ـالمصدر السابق (33)
عف ًاث الترتاب الزعنػ   كلػو عنزلػض تفػكؽ عنزلػض التػكراة هػ  نظػر اللثاػر عػف الايػكد  كالػرؼ الععدر الثان  للداانض الايكداض (34) 

التلعػػكد  أنػػو "التػػكراة الشػػفكاض التػػ  ت)ػػـ عجعكلػػض ال كالػػد كالكعػػااا اللشػػر  كالشػػراع  الداناػػض كاألد اػػض كالعدناػػض  ا)ػػاؼ إلايػػا 
الييوديووة العالميووة  ػػك الػػركس  أالاػػا إ". آرػػرإلػػ   ض شػػفكاان عػػف شػػرصالتفا ػػار كالتلػػالاـ الداناػػض كالركااػػات العتنا لػػض كالعتدار ػػ

 .60   ص1طـ  ب1964  عنشكرات دار االتًاد   اركت  وحربيا المستمرة عمى المسحية
 .22ص  2  ـموسوعة الييود والييوديةالع ارم   (35)
 .34  ص2الععدر ال ا ؽ  ـ (36)
 .51   ص1طـ  ب1899رجعض: اك ؼ نعر اهلل  عط لض العلارؼ  ععر    تالكنز المرصود في قواعد التممودركىلنج  (37) 
 .73ص   1طـ  ب2000  دار ال لـ  دعشؽ  األغيار في الثقافة الييوديةاك ؼ اك ؼ  (38) 
 .52   ص2طـ  ب1991  الناشر للط الض كالتكزا  كاإللمف  التممود والصييونيةرزكؽ  أ لد  (39) 
 .50  صاإلسرائمية الشخصية الييوديةً ف ظاظا   (40)
 .52-51  صالكنز المرصود في قواعد التممودركىلنج   (41)
 .51  صالمصدر السابق (42)
 .64ـ  ص1969   اركت  ىمجية التعاليم الصييونية، مطابع المكتب اإلسالميع لد   كلس ًنا   (43)
 .53  52  51  صالكنز المرصود: ركىلنج  انظر (44)
  ر الض ه  الل ادة  دعت ه  للاض الشرالض  الجاعلػض اإلرىاباألصول العقائدية لمتطرف و لشكا لض  إ مـ ل د الكىاب ا: انظر (45)

 .129  ص 2013ب  األردناض  شل ض الل ادة
 .44  ص1971  دار النفاعس   اركت  الييودالفاتح  زىدم (46) 
 .72–70  صالشخصية اإلسرائميةظاظا   (47)
 .54  صيةموسوعة الييود والييودالع ارم  (48) 
 .54  صالمصدر السابق (49)
 .13  ال  ـ الراعس  ال اب الرا    ص17التلعكد ال ا ل   ـ (50)
 .54  صموسوعة الييود والييوديةالع ارم   (51)
 .111   ص1بطـ  1987  دار ال لـ  دعشؽ  أبحاث في الفكر الديني الييوديً ف ظاظا   (52)
 .24  ص5  ـ)الموسوعة الكبرى(الموسوعة الييودية الييودية الع ارم   (53)
 .128  صاإلرىابرسالة مخطوطة بعنوان األصول العقائدية لمتطرف و الشكا لض   (54)
 .45  ص2  ـموسوعة الييود والييوديةالع ارم   (55)
 .46  ص2  ـالمصدر السابق (56)
 .51  ص2  ـالمصدر السابق (57)
 .49  ص2ـ ،المصدر السابق (58)
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 .51ص  2  ـالمصدر السابق (59)
 .169-168  صالفكر الديني الييوديظاظا   (60)
 .81  ص2  ـالمصدر السابق (61)
 .81  ص2  ـالمصدر السابق (62)
 .160  159  صالييودالفاتح   (63)
 .240  ص5  ـموسوعة الييود والييودية: الع ارم  انظر (64)
 .105   ص2بط ـ 1979   العؤ  ض اللر اض للدرا ات أزمة الفكر الصييونير ا   عًعد عًعكد  (65) 
 .149العزعكر (66) 
 .24  ص  علت ض عد كل   ال اىرةإ راعاؿعًعد ع رم  التلعكد شرالض  ن  ك  .50–48  صالكنز المرصود: ركىلنج  انظر (67)
 اطلؽ لل  علاف علاف ه  هل طاف  ك تلكف  اًض العلرلض للاو. ا ـاليرعجدكف:  (68)
 .125   ص1بطـ  1987  تعاليم التممود، الدار السعوديةالمسيح المنتظر و عًعد لل  ال ار  (69) 
 .95  ص2  ـموسوعة الييود والييوديةالع ارم   (70)
 .97: 2: ـالمصدر السابق(71) 
 .19  20: 23التثناض: (72) 
 .63  64  صالكنز المرصود في قواعد التممودركىلنج   :انظر(73) 
 .78ص  الييودالفاتح  (74) 
 .88-85   ص2بطـ  1982    ترجعض: رار اهلل طلفاح  دار اللتاب اللر   لييود وراء كل جريمةا تعرؼ  كلاـ لار   (75)
 .99-89  صالمصدر السابق(76) 
 .30   ص1طـ  ب2003  دار الكطف للنشر  الرااض  الييود يحكمون العالم رؤية اقتصاديةزاد عًعد الرعان   (77) 
 .30   ص1طـ  ب2003: عالح الر ب  اللكلعض    انظر(78) 
 .45   ص1بطـ  1971  دار اإلرشاد   اركت  جذور البالءل د اهلل التؿ   انظر(79) 
 .31: 21اللدد: (80) 
 .16-12: 13التثناض: (81) 
 .33: 55اللدد: (82) 
 .15: 3ععكعاؿ االكؿ: (83) 
 .48: 10إرعاا: (84) 
 .68-66  صالكنز المرصود في قواعد التممودركىلنج  (85) 
 .50  49   ص1بطـ  1990  الدار العتًدة  حقائق عن الييوديةلل  الزل    : عًعد انظر(86) 
 .15  16: 13التثناض: (87) 
 .55  صالييودية العالميةأ ك الركس  (88) 

 


