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 املقدمة
 الحمد هلل بديع السماوات واألرض الذي خلق اإلنسان على أحسن صورة، ووهبه ضياء العقل يبَدد به غياهب الجهل ويستنير به

في اكتشاف نواميس الكون كي يرتقي في سلم الوجود إلى مراتب العلم والعرفان، وأفضل الصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين 
وتسميات  األديان وخاصة اليهودية من دراسة الفرق  علم  غنى لكل من يدرس    فانه المحمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما َبْعُد:

ويعرف ماهية ما يدور في برتوكوالتهم ومخططاتهم العدوانية ضد   وطوائفهم وفرقهمات السيما اليهودية منها لكي يعرف حقيقتهم تلك الديان
إن الديانة اليهودية ديانة سماوية أوحى هللا بها الى    .سل كما يقال في أقوالهم وأفعالهماإلسالم وضد البشرية جمعاء فهم يُدُسون السم بالع

حرفها اليهود وأخرجوها عن سماويتها وجعلوها ديانة   ليأمر الناس بعبادة هللا وحده لكن بعد موت نبي هللا موسى      نبييه موسى
وال يوجد دليل على      بصلة سوى أنهم يدعون أنهم أتباع نبي هللا موسى  تمت للنبي موسى    وضعيه محرفه تتالءم مع أهوائهم وال

ادعائهم،بل األدلة اليوم كلها تثبت أنها ديانة محرفه وانهم يسيرون وراء ضالالت الحاخامات وانهم بعيدون كل البعد عن الذي جاء به  
بما   ووصفهمالعلماء فيه ليتسنى لكل المسلمين معرفتهم    وأقوالفأردت أن أَُعرف في بحثي هذا سبب التسمية ومواطن الخالف  .  موسى

الدراسة    -5       الموسويون   -4  اليهود  -3اإلسرائيليون    -2العبرانيون    -1الجل هذا قسم البحث الى مطالب خمس هي    يليق بهم.
 فاقتصرنا على اهم التسميات التي يتسمون بها وأشهرها بين الناس. .المقارنة

 العربانيون املطلب األول
المصادر في تحديد  , واختلفت  الجماعات اليهودية  م التسميات التي أطلقت على أعضاءالعلماء أن كلمة عبري هي أقد ويرى بعض  

التي ذكرت في   , أو خابيروكرت في المدونات المصرية القديمة: أنها مشتقة من كلمة عبيرو التي ذُ الباحثين  , فيرى بعضأصل هذه الكلمة
إلـى عبور يعقوب عليه السالم هذا  لتحديد عبور نهر الفرات لإلشارة  , وباالمدونات األكادية, ويرى البعض اآلخر: أنها مشتقة من العبور

ي إبراهيم ن اسم النب, ويقولون في ذلك ِبأن عبراني مشتق مبراهيم عليه السالم أو أسرته فقطوان البعض اآلخر يحددهم بذرية إ  .(1)النهر
, ويميزهم عن العشيرة التي ينتسب إليها إبراهيم عليه  تشمل جماعة إبراهيم عليه السالم  ؛ وهو إبرام أو عبرام, فالتسمية إذنعليه السالم
ة بشيء من  بين تلك التسميوسن  .(2), ويدعون إلى التوحيد, وعبادة هللا سبحانه وتعالى وعدم اإلشراك بهاآلراميين ِبأنهم موحدون   السالم من 
 .التفصيل
  ويقال للرجل  .إذا قطعه إلى الجانب اآلخر وجازهعبر الوادي والنهر يعبره عبرا    :عبر يعبر من باب نصر يقالواصلها من :  لغةالعبرانية  

والعبرانيون   ،إقامةار ومجتاز من غير وقوف وال  ودخل عابر السبيل أي م  والعابر عند أهل العربية الماضي )اسم فاعل(  ،عابر والمرأة عابرة
وفي العهد الجديد العبرانيون هم المسيحيون الذين يتكلمون   ، اطهم بعابر جدهم الذي من نسل ساماسم آخر لبني إسرائيل سموا بذلك الرتب

 . (3)العبرية
في شمال شبه جزيرة العرب وفي بادية الشام وأطلقت على األقوام  يطلق العبرانيون على طائفة من القبائل العربية عاشت    واصطالحا:

وهنالك عدة اقوال اعتمدها . ترادف البن الصحراء وابن الباديةالعربية في المنطقة نفسها والذين سموا أهل الصحراء وأصبحت هذه الكلمة  
التسمي من    لسالم بعد دخوله أرض كنعان، ثم أصبحتا   كلمة »عبراني« أطلقها الكنعانيون على إبراهيم عليه.ة منهاالباحثين في سبب 

السالم عبر نهر الفرات في    ألن العبراني من مادة )ع ب ر( و تعني عبور النهر، باعتبار أن إبراهيم عليه  ، ألقابه، و سرى ذلك في أعقابه
وقد وردت   يرى بعض آخر من الباحثين أّن عبراني منسوب إلى عابر، و هو اسم جّد من أجداده األقدمين،و .(4)طريقه إلى أرض كنعان
كما جاء في المصادر المسمارية والفرعونية وكل الذي جاء من هذه    (5)و)العبيرو(  ()األبري( و)الهبري( و)الخبيرو  ىبهذا المعنى بألفاظ شت

  بالعبرانيين أصال  الموسويون أو اليهود أنفسهم  أما أن يرجع اإلسرائيليون أو.راهيم عليه السالم فقطبي هللا إبالتعابير هو ما يطلق على ن
 ۋ     ٴۇ ۈ ۈ ۆ        ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ      ڭ ۓ چ  :والقرآن الكريم يقول  ،بتوا أنفسهم أنهم من نسل إبراهيمحتى يث   ،فهذا ال يجوز

وليس إلبراهيم عليه   .(7)ادعائهم النسبة إلى إبراهيم عليه السالم  في  قول اليهود وغيرهم  ّّ ردوبهذه اآلية يكون هللا تعالى قد   .(6)چ  ۋ
 گ گ گ گ ک ڑڑککک ژ چالسالم أي عالقة باليهود ألنه سبق وجود اليهودية وقد قال هللا تعالى  

تدوينهم للتوراة في فلسطين بعد سقوط دولة  وقد استعمل حاخامات اليهود كلمة العبري بمعنى اليهودي عند  .((8)چڱ   ڳ ڳڳ ڳ
 عليه السالم   الهالل الخصيب قبل خروج ابراهيم-أو األبيرو  –الهايبرو  -)العبريين(  –بائل التي كانت تحمل اسم العبيرولقد سكنت قو .(9) بابل
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اءت قبل موسى بحوالي قرنين،وأسست قوة  لتدل على قبائل ج (10) تباعه من مدينة أور وقد جاءت هذه التسمية في مكتشفات تل العمارنةأو 
 . ولعل سبب هذه التسمية يعود إلى أحد أمرين: (11)عسكرية استطاعت االستيالء على أريحا

. وورد في التوراة: }َوَأْنَجَب َساٌم، َأُخو َياَفَث (12) أحد أجداد إبراهيم الخليل عليه السالم الذي كان اسمه )عابر(  األول: أنه نسبة إلى 
َر َجِميُع َبِني َعاِبَر{  .اأَلْكَبُر، َأْبَناًء. َوِمْنُه َتَحدَّ

وُر َوَأْرَفْكَشاُد َوُلوُد َوَأَراُم   َوَأْنَجَب َأْرَفْكَشاُد َشاَلَح، َوَوَلَد  24َوَأْبَناُء َأَراَم: ُعوُص، َوُحوُل، َوَجاَثُر َوَماُش.    23}َأمَّا َأْبَناُء َساٍم َفُهْم: ِعياَلُم َوَأشُّ
 . (13) َشاَلُح َعاِبَر{

ن( أو )عبيرو(، بمعنى العابرين، ألنهم يفسماهم الكنعانيون باسم )عبري الثاني: أن إبراهيم وقومه عبروا نهر الفرات باتجاه أرض الكنعانيين
  النهر اليهم ومع ذلك فقد استخدم حاخامات اليهود كلمة العبري بمعنى اليهودي وكما تقدم.عبروا  

 بنو إسرائيل أو اإلسرائيليون الثانياملطلب 
أنها كلمة ذات داللة دينية   الخالق من أجله" أي  الذي يحارب  الرب أو  "المتصارع مع  إسرائيل: كلمة عبرية تنطق يسرائيل وتعني 

اليسرائيليين لإلشارة للعبرانين القدامى كتجمع ديني، خاصة، وقد استخدمت الكلمة لمملكة يسرائيل القديمة، فتستخدم كلمة بني يسرائيل أو  
سكانها   يسمى  والتي  الصهيونية  للدولة  لإلشارة  فتستخدمها  إسرائيل  كلمة  أما  القديمة،  العبرانية  للمملكة  لإلشارة  يسرائيل  تستخدم  كما 

وسموا بذلك  وٍق قهره هللا سبحانه وتعالى بالموت.مخلوق وكل مخل  . وتعالى هللا عما يقولون علوًّا كبيرًا ألن يعقوب  (14) باإلسرائيليين
وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من )إسرا( بمعنى: عبد    -عليهم الصالة والسالم  -نسبة إلى أبيهم إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

»بني إسرائيل« جاء مخصصًا للحديث عن يهود فمصطلح  .  (15) أو صفوة ومن )إيل( وهو هللا، فيكون معنى الكلمة: عبد هللا، أو صفوة هللا  
موضعين: )من واحد    إسرائيل، ولم ُيستخَدم هذا اللفظ تخصيصًا ليهود عصر البعثة المحمدية إال فيبني  عصر موسى وعيسى وأنبياء  
 چ    چ چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ چ:  وأربعين موضعًا( وهما قول هللا

َذا اْلُقْرآَن َيُقصُّ َعَلىَٰ َبِني ِإْسَراِئيَل َأْكَثَر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفونَ وقول هللا    .(16) چ  إحـــــــــالة  أن في هذين الموضعين  وواضح   .(17)تعالى ِإنَّ هََٰ
بــــــني إسرائيل، أي يهود عصر موسى، األمر الذي   ة، عنإلـــــــــى موروثـــــــات قديمة يمكن أن يتناقلها اليهود، أيًا كانت أصولـــــهم العْرقيــــــ

.  (18) مسؤولية مباشرة عن هذه الموروثات اليهودي بصفة الخاص )بنو إسرائيل(، الذي هو مسؤول يفتح الباب إلمكانية توجيه الخطاب العام
وقد سمي يعقوب فيما بعد )إسرائيل(، ورزق باثني عشر ولدًا، وكل واحد    ،مونسب بني إسرائيل يبدأ بأبيهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهي

ويالحظ أن القرآن الكريم قد فرق بين .(19)منهم ولد أمة تسمى سبطًا ينسب إليه، فأسباط إسرائيل هم ذرية يعقوب من أبنائه االثني عشر
 ڦچ  فقد أطلق عليهم كلمة )بني إسرائيل( في مواضع الرضا عنهم ومن هذا قول هللا تعالى:  استخدامه لكلمة )يهودي( وكلمة )إسرائيلي(

الهداية    .(20)چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ إلى  القرآن يدعوهم ببني إسرائيل عند دعوتهم  فكان 
الناس لعلهم يتذكرون أنهم من أوالد    وإلى الطريق المستقيم، وكأنه يذكرهم بأبيهم )يعقوب(   األنبياء ونسل المرسلين فيكونون أولى 

 ڱ ڱچ :، فقد كان القرآن يسميهم )اليهود( قال تعالىما عند انحرافهم وتعداد أباطيلهم، وأ  باإليمان بما أنزل على رسول هللا

 ڭڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ىئ ىئ   ىئ ېئ         ېئ ېئ ۈئۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې ۉ چ  وقال سبحانه وتعالى: .  (21)چڭ

. (22) چ  مح جح مج حج يثىث مث جث يت ىتمت خت حت جت يب      ىب مبخب حب    جب يئ   ىئ مئ حئ جئی ی ی ی
  وبناء على هذا يمكن القول: إن لفظ )اليهود( هو اسم خاص بالمنحرفين من بني إسرائيل بينما لفظ )اإلسرائيليين( خاص بالمعتدلين منهم، 

( موضعًا، في  41وقد ورد مصطلح: بني إسرائيل في القـرآن الكريم في ).  (23)وأما لفظ )العبريين( فلم يرد له ذكر في القرآن الكريم مطلقاً 
(  430ويذكر سفر الخروج الذي ستكلم عليه فيما بعد أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصرايم أومصريم بلغت )  .(24)القرآنية الكريمة  السور
 .(25)عاما
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 تعريف باليهودية: (اليهود) الثالث املطلب
فقد تكررت ألفاظ "يهود"  في القران الكريم بمجمل آيات  نة سماوية عظيمة ذكرها هللا  االيهودية: قبل ان نبدأ بتعريف اليهودية فهي دي

كن وهادوا" و"بني إسرائيل" أكثر من ثالث وستين مرة في القرآن الكريم، وما ذلك إال ألن بني إسرائيل كانوا األمة المستخلفة في األرض ول"
وذكرهم   ،(26) حتى قيام الساعة  هللا نزع منهم الخالفة بسبب فسادهم وقتلهم األنبياء بغير الحق وجعل الخالفة من بعدهم في أمة محمد  

الذين    واليهودية دين سماوي قبل ان يناله التحريف من قبل بني اسرائيل اتباع سيدنا موسى    بجملة من االحاديث النبوية،    النبي
  وعدوا   بعد وفاته بمدة من الزمن وحرفو وبدلوا في التوراة التي نزلت على سيدنا موسى    انحرفوا عن جادة طريق سيدنا موسى  

يمعنى   ، فال يحق ألي إنسان أن يعتنق اليهودية.معظم المعتقدات واألديان  انهم شعب هللا المختار وعَدوا دينهم مغلقا يختلف عن  انفسهم
التي تعمل لزيادة المؤمنين ئ  والمباد  أوضح: إن اليهود ال يقبلون في صفوفهم إنسانا جديدا يعتنق دينهم من دين آخر، خالفًا لجميع األديان

مازالت محاكم إسرائيل ترفض االعتراف بيهودية مواطنيها من أب يهودي بها. ولكي يكون االنسان يهوديًا يجب أن يكون من أم يهودية. و 
فمن   ، بتصور خاص وصفات معينة خالل عصور التاريخ المختلفة،(28)وقد ارتبطت كلمة )يهودي( في أذهان الناس.(27)وأم غير يهودية

 من: لغة  اليهودية كلمة غير عربية وكتسمية أتتاين أتت هذه الكلمة؟ وما معناها؟
أو    اليهودية( هَيَهدوت = =  היהדות )  مصطلح الزرادشتية  مثل  إلى شخص  تنسب  الديانة  وهذه  يهّوّذا..  اسم  من  ُأشتق  الذي 

تحديدا  لتفسير اسم يهوذا نرجع للتوراة و و .(29)االسباط األثنى عشر  أحد ابناء يعقوب  –يهودا(=    יהודהالماركسية، واالسم العلم هذا هو )
اإلصحاح   التكوين  سفر  في  الذى  ) 35العدد    29النص  يقول:  الذى  ןַותֹאֶמרַהַפַעםֹאוֶדהֶאת־ְיהָוהַעל־:  ֶלדבֵּ ַוַתַהרֹעודַותֵּ

ֶדת׃ ןָקְרָאהְשֹמוְיהּוָדהַוַַֽתֲעֹמדִמֶלַֽ لِدت( جاء يهوه عل َكن َقرأه شمو يهودا وتعمود م  -)وتهر عود ِبن وتٍلد ِبن وتأِمر هفعم اوِده إت  (כֵּ
اكبر أبناء    نسبة إلى )يهوذا(و .(30)في سقر التكوين )وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت: )هذه المرة احمد يهوه )هللا(. لذلك دعت اسمه )يهوذا(

، فقلبت العرب الذال داال وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء ومفكري  يعقوب الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل الذين بعث فيهم موسى  
 وهناك آراء أخرى في التسمية:.(31)األديان

 .(32)عن دين موسى أوهم الذين تهودوا قيل هم الذين هادوا أي مالو .1
 .(33)أو التهود وهي التوبة اليهود من الهوادة أي المودة .2
 .(34) ألنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة  .3
 .(35) هم حملة التوراة  .4
  پ  پ  پ  ٻ ٻ   ٻ  ٻ  ٱ چلـربــــه:     وذلك نسبة إلى قول موسى  والرجوع،وقيل: نسبة إلى الهود، بشّد الدال، وهو التوبة   .5

  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹٹ         ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ

  وذهب لميقات ربه، صنعوا عجال من ذهب وعبدوه،  أي تبنا ورجعنا إليك ياربنا، وذلك أن بني إسرائيل حين غاب عنهم موسى    (36)  چ
 .(37)فلما رجع موسى وجدهم قد ارتدوا فغضب عليهم وأنبهم فرجع أكثرهم وتابوا، فقال موسى هذه الكلمة. فسموا هودًا ثم حولت إلى )يهود(

 .(38)بها ودانو يهودا هم الذين دخلوا في )اليهودية( وصارو .6
 .(39)األقوال عند العلماءارجح  وهذه نسبة إلى دولة يهوذا التي كانت في فلسطين بعد سليمان  .7

الصالة وعى نبينا افضل  ومن أبناء اسحق بن إبراهيم )عليهم      هم الذين يزعمون أنهم إتباع النبي موسى  :واليهود في االصطالح
االثني    أبناء يعقوب    األسباط  نسل  من  جميعا  وهم   فيها  وتكاثروا  سكنوها  حين  والسالم( الذين نزحوا إلى مصر مع يعقوب بن اسحق

 .(40)عشر
 املوسويون :املطلب الرابع

وكانوا يدينون مع    ،م جماعات كبيرة من بقايا الهكسوس، وتصحبهنود الفارين على أرجح االحتماالتإن تسمية الموسويين تطلق على الج
  ، التسمية في القرن الثالث عشر ق.مبدأت هذه  (41) النبي موسى عليه السالم بدين التوحيد الخالص الذي دعا اليه أخناتون فرعون مصر

ومصطلح الموسويين هو مصطلح يطلق على أتباع  .(42) أي بعد زمن ابراهيم بحوالي سبعمائة عام ويعرف هذا العصر بعصر الموسويين
فهو في    ،بدينه ورسالته  ؤمناالتحق معهم ملكونه يرى أن كثيرا من غير بني اسرائيل قد    كما أطلقه أحمد سوسه  النبي موسى عليه السالم 

الباحثون هذا المصطلح  . ولم يستخدم القرآن الكريم من قبل و اعات خليطة من أحفاد بني اسرائيلرأيه مصطلح يمكن أن نطلقه على جم
 .(43)()الموسويون 
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 دراسة مقارنة للتسميات:اخلامساملطلب 
 ،بتوا أنفسهم أنهم من نسل إبراهيمحتى يث  ،فهذا ال يجوز  أنفسهم بالعبرانيين أصالالموسويون أو اليهود    أما أن يرجع اإلسرائيليون أو

قول    ّّ وبهذه اآلية يكون هللا تعالى قد رد .(44) چۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ      ڭ ۓ چ  :والقرآن الكريم يقول
وليس إلبراهيم عليه السالم أي عالقة باليهود ألنه سبق وجود اليهودية وقد    .(45) ادعائهم النسبة إلى إبراهيم عليه السالم في اليهود وغيرهم
من اهم التسميات  وان  .(46) چ ڱ   ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژچ  :قال هللا تعالى

وقيل نسبة لعبور إبراهيم النهر الكبير   (47) أو العبرانيون نسبة إلى )عابر( جدهم الذي من نسل سام  التي اطلقت على اليهود )العبرانية(
وأشهر تسمياتهم بنو إسرائيل نسبة إلى إسرائيل   (49) )بالخابيروا(  أيضا  مرادفة البن الصحراء وسمو  وكلمة عبري .(48) الفرات وخروجه إلى الشام

يعقوب  
والموسويون نسبة إلى موسى    ،(50)

ألنه يطلق على كل من اعتقد الديانة    .(53)إسرائيلأشمل من بني    (52)واسم اليهود.(51) 
وكتابها التوراة، وهي اآلن ديانة باطلة ألن اليهود حرفوها،    اليهودية من بني إسرائيل، وفي األصل هي الديانة المنزلة على موسى من هللا  

 .(54) وألنها نسخت بالديانة اإلسالمية
 املصادر

 . ن الكريمآالقر  .1
 ., دمشق, دار األوائل2سفر التاريخ اليهودي, طرجا عبد الحميد عرابي  .2
 . )د.ت( ،الديانتين اليهودية والمسيحية  تاريخ ،والدكتور رشدي عليان دون الساموكسع .3
 .الكويت  ،1ط ، 1989ذات السالسل  منشورات ،ف حداد ،الرؤية العربية لليهوديةمهنا يوس .4
 د. أحمد سوسة. منشورات وزارة الثقافة واالعالم، الجمهورية العراقية، سلسلة الدراسات ،المفصل )العرب واليهود في التاريخ(، حمد سوسةأ .5

 . 1981  ،5ط ،( 243)
 . م2003سنة  شركة الرشد للطباعة والنشر، ،هود الخزر والدونمة ببني إسرائيلالحقيقة التاريخية لعالقة ي ،محمود العاني رشدي .6
 .لليهودية ة: الرؤية العربيمهنا يوسف .7
 .األعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود، د. غازي السعدي .8
 . بنو إسرائيل في القرآن والسنة، د. محمد سيد طنطاوي  .9
 . 2007، 1هل العهد القديم كلمة هللا، د. منقذ بن محمود السقار، دار اإلسالم للنشر والتوزيع، بالمملكة العربية السعودية، ط .10
 .العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانيةسعد الدين السيد صالح  .11
 . 2009،  1سوريا، ط -، دار العوام للطباعة والنشر، دمشقحروف اليهود القدماء والمعاصرون نقاط على الد. عصام موسى قنيبي  .12
 . ينظر اليهود أعداء وقتلة األنبياء، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الدمام، د. ت .13
 .، دار األفاق الجديدة بيروت لبنانبتز ومرابي ينظر اليهودي العالميصورة اليهودي على انه ماكر ومخادع مهنري فورد  .14
 . م1992أبيب، - قاموس ديفيد سجيف طبعة دار شوكن للنشر أورشليم وتل .15
 . العراقية سلسلة الدراساتمنشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية  مفصل العرب واليهود في التاريخ:الحمد سوسة أ .16
 .المدخل لدراسة األديانعبد الرزاق اسود  .17
 . م: عالم الكتب بيروت1985  -هـ1406، 5سير القران العظيم، البن كثير: ط، وتفلسان العربابن منظور  .18
 . م1979لبنان  -، دار إحياء التراث العربي بيروتع البيان في تفسير القران الكريممجمأبو الفضل بن الحسن الطبرسي   .19
 . م1991  -هـ1412، 1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طالقاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  .20
 .اليهود في القران الكريمعفيف عبد الفتاح طبارة  .21
 . 1985سنة ،  1ط، بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ،الشخصية اليهودية عبر التاريخ ،جودت األسعد .22
، الوطني للثقافة والفنون واآلداب  : المجلس(، )الكويت60سلسلة عالم المعرفة )موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية الموجزة    د. المسيري  .23

1982) . 
 . م2003سنة  شركة الرشد للطباعة والنشر، ،هود الخزر والدونمة ببني إسرائيلالحقيقة التاريخية لعالقة ي ،محمود العاني رشدي .24
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 . اليهود أعداء وقتلة األنبياء، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الدمام، د. ت .25
 . م1969مطبعة االرشاد س التاريخية للعقيدة اليهودية: األسسامي سعيد األحمد  .26
 هـ.1407، 1، دمشق، دار القلم، طالشخصية اليهوديةصالح عبد الفتاح الخالدي  .27
 . 1996بيروت دار الحضارة الموجز في األديان والمذاهب المعاصرة، ناصر القفازي وناصر العقل  .28

 هوامش البحث

 
اليه  (1) للثقافة    :(، )الكويت60سلسلة عالم المعرفة ) , د. المسيري  ود واليهودية والصهيونية الموجزةينظر: موسوعة  المجلس الوطني 

 . 103 / 1, (1982، واآلداب والفنون 
 .73م, ص2006, دار األوائل, دمشق, 2ينظر: سفر التاريخ اليهودي, رجا عبد الحميد عرابي, ط (2)
والدكتور رشدي   وينظر الدكتور سعدون الساموك  ،103ة اليهود واليهودية والصهيونية صينظر الدكتور عبد الوهاب المسيري ،موسوع  (3)

 .)د.ت( ،يخ الديانتين اليهودية والمسيحيةتار  ،عليان
 . 36، الكويت ص1ط ،1989ذات السالسل  منشورات ،الرؤية العربية لليهودية ،ينظر: مهنا يوسف حداد (4)
 . 86ر الحرية للطباعة العراق بغداد صدا  ، 5، ط ينظر احمد سوسة، مفصل العرب واليهود في التاريخ (5)
 . 67سورة آل عمران آية  (6)
العاني رشدي (7) التاريخية لعالقة ي  ،محمود  م، 2003سنة    شركة الرشد للطباعة والنشر،  ،هود الخزر والدونمة ببني إسرائيلالحقيقة 

 . 11ص
 . 66  آية ،سورة آل عمران (8)
 . 86مصدر سابق ص ،ينظر أحمد سوسة (9)
هم بقابا أخناتون المدينة التي اسسها الفرعون امنحوبت الرابع الذي عرف باسم اخناتون الذي نادى بالوحدانية فأضطر بنقل عاصمته    (10)

الشهيرة المدونة بالخط   جرة تشتمل على سجالت الملكية  1300ميال تحت أسيوط ووجدت    58من طيبة إلي العمارنة وهي تفع على بعد  
 . 798ص  ،حمد سوسة مفصلا د. :ينظر .المسماري 

 . 36ص ،لليهودية ة: الرؤية العربيمهنا يوسف (11)
 المفصل )العرب واليهود في التاريخ(.. منشورات وزارة الثقافة واالعالم، الجمهورية العراقية، سلسلة الدراسات  ،ينظر أحمد سوسة  (12)
 . 87- 86ص  .1981ــ   5(. ط243)
 . 24- 23الفقرة  ، 10االصحاح  ،سفر التكوين (13)
 .  30- 29( ينظر: األعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود، د. غازي السعدي. ص14)
 .  12- 11ن والسنة، د. محمد سيد طنطاوي، صينظر: بنو إسرائيل في القرآ( 15)
 . 221( ينظر: سورة البقرة: اآلية 16)
 . 76ينظر: سورة النمل: اآلية  (17)
 .  4/28موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د. عبد الوهاب المسيري.  ( ينظر:18)
،  2007،  1ينظر: هل العهد القديم كلمة هللا، د. منقذ بن محمود السقار، دار اإلسالم للنشر والتوزيع، بالمملكة العربية السعودية، ط  (19)

 .  21ص
 .  40( سورة البقرة: اآلية 20)
 .  30( سورة التوبة: اآلية 21)
 .  64سورة المائدة: اآلية  (22)
 .  42_41( ينظر: العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية، سعد الدين السيد صالح، ص23)
 .  27/ 4موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د. عبد الوهاب المسيري.  ( ينظر:24)
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،  1سوريا، ط  -، دار العوام للطباعة والنشر، دمشق( ينظر: نقاط على الحروف اليهود القدماء والمعاصرون، د. عصام موسى قنيبي25)
 .  16، ص 2009

 . 19ينظر اليهود أعداء وقتلة األنبياء، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الدمام، د. ت: ص  (26)
وقد اعترض الحاخام االكبر في حيفا على زواج واحد من ضباط المظالت من غاليا بنت غوريون )حفيدة بن غوريون( ألنها من أم   (27)

(، حكومة العالم الخفية 1968شباط    24مسيحية، والحجة التي قدمها الحاخام )ليس هناك أيُّ إثبات على أنها يهودية( )جريدة لوموند،
. والتوراة تاريخها وغاياتها: ترجمة: 12: َمأمُون َسعيد تحرير وتقديم أحَمد َراتب َعرموش، دار النفائس: صوفيتش ترجمةر سيريب سبي

 . 2م: ص1972سهيل ديب، دار النفائس، 
 .62صورة اليهودي على انه ماكر ومخادع مبتز ومرابي ينظر اليهودي العالمي هنري فورد، دار األفاق الجديدة بيروت لبنان: ص (28)
 .  670م: ص 1992 أبيب،-قاموس ديفيد سجيف طبعة دار شوكن للنشر أورشليم وتل  (29)
 . 35  -29سفر التكوين:  (30)
المقدس    (31) الكتاب  الفتاح طبارة: ص26: ص5272قاموس  اليهود في القران الكريم، عفيف عبد  ، وينظر: المفصل  25، وينظر: 

. وينظر: الملل  243الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية سلسلة الدراسات: ص العرب واليهود في التاريخ: احمد سوسة، منشورات وزارة  
 . 491والنحل، للشهرستاني: ص

 . 1/141المدخل لدراسة األديان، عبد الرزاق اسود:  (32)
، سورة   1/103  : عالم الكتب بيروت:م1985  -هـ 140،  5سير القران العظيم، البن كثير: طينظر: لسان العرب، البن منظور، وتف  (33)

 البقرة. 
، وينظر: مجمع البيان في تفسير القران الكريم أبو الفضل بن الحسن الطبرسي، دار إحياء 103/ 1تفسير القرآن العظيم، البن كثير:    (34)

 . 1/125  م:1979لبنان  -التراث العربي بيروت
 . 2/8تفسير القران العظيم: ابن كثير:  (35)
 . 156ألعراف: اآلية: سورة ا (36)
. وينظر القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، بيروت، دار 157- 15/155ينظر لسان العرب، ابن منظور،    (37)

هـ(،  321. وينظر: جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت1/654م: 1991-هـ1412،  1إحياء التراث العربي، ط
، وابن جرير الطبري  1/378م، أبو الثناء األلوسي تفسير روح المعاني:  1987،  1بيروت ط    -مزي منير بعلبكي، دار الماليينتحقيق: ر 

 . 318تفسير جامع البيان عن تأويل القران: ص 
 . 1/278ينظر: تفسير روح المعاني: أبو الثناء األلوسي:  (38)
، وينظر: المفصل  25اليهود في القران الكريم، عفيف عبد الفتاح طبارة: ص، وينظر:  26: ص5272ينظر: قاموس الكتاب المقدس    (39)

. وينظر: الملل  243العرب واليهود في التاريخ، احمد سوسة، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم الجمهورية العراقية، سلسلة الدراسات: ص 
 . 491والنحل، الشهرستاني: ص

الكريم: عفيف    (40) القران  في  اليهود  الفتاح طبارة: صينظر:  أسود: 16- 15عبد  الرزاق  األديان والمذاهب: عبد  لدراسة  . والمدخل 
1/141 . 
 . 88، مفصل في تاريخ العرب واليهود ص  أحمد سوسة :ينظر (41)
 . 31ص ،1985سنة ، 1ط ،بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ،الشخصية اليهودية عبر التاريخ ،جودت األسعد :ينظر (42)
 . 16ص ،خ الديانتين اليهودية والنصرانيةتاري ،سعدون الساموك ورشدي عليان :ينظر (43)
 . 67سورة آل عمران آية  (44)
م، 2003سنة    شركة الرشد للطباعة والنشر،  ،هود الخزر والدونمة ببني إسرائيلالحقيقة التاريخية لعالقة ي  ،محمود العاني رشدي  (45)

 . 11ص
 . 66 سورة آل عمران آية (46)
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 . 413: ص 1993، 1شروح، دار الكتاب المقدس لبنان طالكتاب المقدس، جدول ال (47)
 . 19وص   7ينظر: اليهود أعداء وقتلة األنبياء، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الدمام، د. ت: ص (48)
 .12م: ص 1969األحمد، مطبعة االرشاد ينظر: األسس التاريخية للعقيدة اليهودية: سامي سعيد  (49)
التسمية إلى  (50) لن يدعى اسمك يعقوب من بعد، بل إسرائيل، ألنك   (يعقوب تقول توراتهم المحرفة  –إسرائيل  -إسرائيل: تنسب هذه 

 صارعت هللا والناس وغلبت( سفر التكوين، وأصبح المصطلح يطلق على المواطنة والجنسية. 
 م:1997، وسعدون الساموك محاضرات في اليهودية والنصرانية بغداد  98ء والنحل: ابن حزم الظاهري صالفصل في الملل واألهوا  (51)

 . 69ص
، وينظر األديان والفرق والمذاهب 27هـ: ص  1407،  1ينظر الشخصية اليهودية، صالح عبد الفتاح الخالدي، دمشق، دار القلم، ط  (52)
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