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Jewish Creed and its Impact on The 

Jewish Personality 
   

A B S T R A C T     

The Torah and the Talmud are two books full of cruelty and 

barbarity and describe the prophets with falsehood and 
prostitution, and allow the Jews to cheat, steal, treachery, deceit, 

murder and other things contained in these books and this is what 

the rabbis of the Jews of distortion and distortion, and influenced 
the Jews directly impact and deal with others in a superior and a 

sense of hatred and hatred, And they even made their teachings 

and hatred a written law adhering to the young and the great, and 
the young and the great and the great pyramid until they walked 

with blood in their veins. 

The Jews are a special God who commands his chosen people to 

kill all males in cities far from the Promised Land. The inhabitants 
of this land themselves are exterminated by men, mothers, 

children, or children. 
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العقيدد  اليووديدة ورهر دا  لل اليدددد  دددديدة  

 اليوودية

 

  

التوراة والتلمود هما كتابان مليئان بالقسوة والهمجية وتصف األنبياء بالفسق  
والدعارة، وتبيح لليهود الغش والسرقة والغدر والمكر والقتل وغير ذلك مما احتوته  

عمل عليه حاخامات اليهود من تحريف وتشويه، وقد أثرت في  هذه الكتب وهذا ما  
اليهود تأثيرا مباشرا فتعاملوا مع اآلخرين تعاليا وحسدا بغضا وكرها، حقدا وشرا  
حتى انهم جعلوا من تعاليمهم وحقدهم شريعة مكتوبة يلتزم بها الصغير والكبير،  

 في عروقهم.فيكبر بها الصغير ويهرم عليها الكبير حتى سرت مع دمائهم 
إله اليهود إله خاص يأمر شعبه المختار بقتل جميع الذكور في المدن البعيدة  
عن أرض الميعاد أما سكان هذه األرض نفسها فمصيرهم االبادة ذكورا كانوا أم  

 اناثا أم أطفاال. 
 

  ,2019 J.F.A©جامعة تكريت | كلية اآلداب 
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 المقدمة
أحد أن مصادر العقيدة اليهودية هما كتابا التوراة والتلمود، وقد جرى ما جرى ال يخفى على  

عليهما من تحريف وتشويه من قبل حاخامات اليهود الذين وظفوا هذين الكتابين الخدمة أهدافهم 
وأطماعهم فقد احتوى الكتابان على الكثير من كلمات السب والشتم والفسق والمكر والغدر، حتى 

لى قذف األنبياء والرسل عليهم السالم وقد أثرت هذه التعاليم تأثيرا مباشرا على وصل الحال ا
 .الشخص اليهودي

 :مصادر العقيدة اليهودية: المبحث األول
 :المطلب األول: التوراة

هي جزء من الكتاب المقدس  عند اليهود وهي تشتمل على األسفار الخمسة المنسوبة إلى 
( وهي: التكوين والخروج والالويون والعدد والتثنية ولكن نسبتها إلى موسى نبي هللا موسى ) 

 ( لم تثبت إال كاسم أما كمضمون فقد دخلها كثير من التحريف والتزييف، فالتوراة التي نزلت )
 . (1)( وصفها هللا تعالى بانها هدى ونور ورحمة وفيها حكم هللا على موسى ) 

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ُّٱٱٹٱٹٱ
  ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك
 (٤٤المائدة: )  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ميزي ري

أما التوراة الحالية فهي مليئة بالقسوة والهمجية وتصف األنبياء بالفسق والدعارة وتبيح لليهود 
فهذا كله يثبت التحريف الطارئ (  2)الغش والسرقة والغدر والمكر والقتل وغير ذلك مما احتوته التوراة  

وحيد الواردة فيها وديانة الت على التوراة األصلية وأن معظم ما فيها من وضع الحاخامات اليهود
مادي الجوهر بعيد عن التنزيه، فمن  "يهوه" "فاإلله"والديانات السماوية ( 3) ليس لها عالقة بالتوحيد

صفاته التحدث بلغة والرؤيا بالنظر والقتال كالمحاربين، وله نزوع جنسي وعواطف وكلها تؤكد 
 صلتها بالديانة الوثنية.

ليهود الشعور بالضيعة والمذلة ... وآليات الدفاع ان ظروف السبي البابلي * خلقت عند ا
عن النفس بلورت لديهم عقدة التعالي كرد على ذلك فكان المنطق العنصري كجزء من تعاليم "يهوه" 

"شعب   اله اليهود ومن تعاليمه يمكن استخالص مقولتين أساسيتين هما الغاية أصال من كتابة التوراة 
هاتان المقولتان الميتافيزيقيتان، ربطتا اليهودي بالخيال والقوى هللا المختار"، "أرض الميعاد" ف

 . (4)الخارجة عن الطبيعة 
والتوراة لفظة عبرية معناها الشريعة أو الناموس ومن اليهود من يستعمل الكلمة على أسفار 

ومنهم من يطلقها على جميع أسفار   (5)موسى الخمسة )التكوين، الخروج، الالويين، العدد، التثنية(  
ومنهم من أطلقها على  الكتب من باب اطالق الجزء على الكل، -األنبياء  -العهد القديم )التوراة 

 .(6) ( الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد
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 : المطلب الثاني: التلمود
اليهودية الشفوية وأحكام هو االسم الذي أعطاه اليهود للكتاب الذي يحتوي على الشريعة 

الربانيين الكبار في المشاكل المتنوعة وأصل كلمة تلمود من الفعل الثالثي )المد( أي )علم( ويقسم 
التلمود الى قسمين "المشنا"  أي النص أو المتن و"الجمارا" أي التفسير والشرح، والتلمود اسم جامع 

بالتلمود الفلسطيني ويسميه اليهود "األورشلمي" للمشنا والجمارا معا وهناك تلمودان يعرف أوالهما 
ويعرف الثاني بالتلمود البابلي ولكل من هذين التلمودين طابعه الخاص وهو طابع البلد الذي وضع 
فيه ولغتا التلمودين مختلفان وتمثالن لهجتين آراميتين، التلمود الفلسطيني باآلرامية الغربية أما 

شرقية أقرب ما تكون الى المندائية )العراقية( وقد احتوى على  التلمود البابلي فلهجته آرامية
مصطلحات يونانية والتينية وحجم التلمود البابلي أوسع من التلمود الفلسطيني بأربعة أضعاف ويقع 

 . ( 7)( صفحة ويطبع عادة باثني عشر جزء 5894في ) 
( وقد ي تركه موسی ) ويعتبر اليهود التلمود كالتوراة منز، فهو الوحي غير المكتوب الذ

وصل بهم األمر إلى أن فضلوه على التوراة ومما يدل على ذلك ما جاء فيه من عبارات نذكر 
 منها.

"إن من درس التوراة فعل فضيلة ال يستحق المكافأة عليها ومن درس "المشنا" فعل فضيلة 
 .(8)" فعل أعظم فضيلة استحق أن يكافأ عليها ومن درس "الجمارا

وقد عرفه الدكتور أسعد رزوق أنه "مجموعة الكتب واالسفار التي تحوي سجل التشريعات 
 .(9)" والمجادالت واالخبار والقصص واألقوال الحكيمة

وعرفه الدكتور فؤاد حسنين علي بأنه "مجموعة الشرائع المدنية واالجتماعية اليهودية 
 .(10)المتوارثة" 

ه التعريفات رغم وصفها لمضمون التلمود، إال أنها تتصف بالعمومية وخصوصا ويبدو أن هذ
وأنها لم تحدد المصدر الذي استمد منه التلمود أحكامه وفي ضوء ذلك يبدو تعريف "حاي بن 

 .(11)شمعون" أكثر دقة، حين عرفه بأنه "كناية عن فقه شرعي وتفسير كتاب التوراة" 
ي عرفه بأنه" مجموعة الشرائع اليهودية التي نقلها أحبار الذ وقد اقترب منه "أحمد سوسة"

 . (12)واستنباطًا من أصولها  اليهود شرح وتفسير التوراة 
هناك أنواع الخرافات واألساطير التي أثرت تأثير مباشرة بالشعب اليهودي، فهو يزخر مثال 

في حياة االنسان فالنجم  أو يؤمن بالتنجيم، ويعتقد التلمود اعتقاد جازما بأن التنجيم علم يتحكم
يجعل االنسان ذكية أو غنية والتلمود يمتلئ بطقوس السحر والشعوذة والعرافة ويعتقد بوجود 

العفاريت والجنيات من ذرية آدم وهؤالء  العفاريت، والتلمود يعلم أن األرواح الشريرة والشياطين
ع )في السماء( وهم يأكلون يطيرون في كل اتجاه، وهم يعرفون أحوال المستقبل باستراق السم

 . (13)ويشربون مثل اإلنسان ويكثرون من جنسهم 



 Lecturer.Dr. Hussein Sabir Ahmed / Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Part II | Year (2019) Pages (46-64) 

50  P a g e |  

 

وهو بذلك مركب عجيب آلراء متناقضة أحيانا وأمثال وأحكام وهو يختلف مع التوراة كثيرا 
" رغم تحريم التوراة انه يبيح الغش "مولوخ لإللهفي أحكامه انه يبيح الربا وتقديم األطفال قربانا 

ويعلله بما جاء في التوراة مع الطاهر ستكون طاهرا ومع المتمرد )النجس( ستكون كذلك والحاخامات 
 . (14)يعلمون شعبهم كراهية األمم غيرهم 

فيقول تلمودهم أن هللا خلق ستمائة الف روح يهودية وتتميز أرواح اليهود عن باقي األرواح 
ن هللا كما االبن جزء من والده ومن ثم كانت أرواح اليهود عزيزة عند هللا بالنسبة لباقي بأنها جزء م

األرواح وبذلك فان أرواح اليهود تتميز عن باقي األرواح وما أصدق ما قاله الدكتور جوزيف باركلي 
عن التلمود بعض أقوال التلمود فعال وبعضها كريه ن وبعضها اآلخر كفر ولكنها تشكل في 

 .(15)غير عادي للجهد االنساني وللعقل االنساني وللحماقة االنسانية ًا ورتها "المخلوطة" أثر ص
لقد ولدت بل أثرت هذه االفكار التي استقاها اليهود من كتبهم المقدسة التوراة واالنجيل 

 ن بغضاً وحسداًا العديد من العادات السيئة التي أثرت فيهم تأثير مباشرة فتعاملوا مع االخرين تعالي
، حقدا وشر حتى أنهم جعلوا من تعاليمهم وحقدهم شريعة مكتوبة يلتزم بها الصغير والكبير وكرهاً 

 فيكبر بها الصغير ويهرم عليها الكبير حتى سرت مع دمائهم في عروقهم.
 : الجوانب العدوانية عند اليهود: المبحث الثاني 

 :لإللهالمطلب األول: الجانب العدواني في تصور اليهود 
( إسرائيلأبرز ما يطبع العقيدة اليهودية في جوانبها العدوانية هو ذلك الرباط الوثيق بين )رب  

هو رب اسرائيل وجنودها  -في زعمهم  -و )حرب اسرائيل( فالحرب عندهم عمل مقدس، قائدها 
الحروب قداسة و ويقود الجيوش، جاء في سفر التثنية هم جنود الرب، وهو ما يضفي على هذه 

"فيخرج   ، ه(  -۳/  14"الرب ... يطرد من أمامك شعوبًا أكبر وأعظم منك" وجاء في سفر) زكريا  
 الرب ويحارب تلك األمم في يوم حربه يوم القتال".

أنها لم تكن تهدد دولة  1967ونجد حاخاما مثل أيوجين بوروفيتز يتحدث عن حرب 
 . (16)ائيل" فحسب وإنما تهدد االله نفسه "اسر 

وهو اله قاس يأمر شعبه ( 17)وقال بن غوريون "أن يهوه اله اسرائيل هو أيضا اله الجنود 
المختار بقتل جميع الذكور في المدن البعيدة عن أرض الميعاد، أما سكان هذه االرض نفسها 

حين  تقترب من  ،("۱۰-۲، جاء في سفر )التثنية أم أطفاالً  كانوا أم اناثاً  فمصيرهم االبادة ذكوراً 
بقتال أعدائهم، بل   مدينة لكي تحاربها ... فال تستبق منهم نسمة واحدة، وهذا االله ال يكتفي بأمرهم

يخوفهم ان لم يتبعوا أمره فيقول "فان لم تتبعوا أوامري بالقتل فيكون أني كما نويت أن أصنع بهم 
(، وهو يأمر بعدم الشفقة على غير اليهود فيقول )سفر التثنية 56/  33لعدد أصنع بكم ) سفر ا

 (" وتأكل كل الشعوب الذين الرب الهك يدفع اليك ال تشفق عيناك عنهم".16 -7
 -۱۲)سفر الخروج  وهذا الرب هو رب ال يعرف الرحمة باإلنسان أو الحيوان، جاء في

ر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس (" فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بك۲۹
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 . (18)على كرسيه الى بكر األسير الذي في السجن، وكل بكر بهيمة 
ويدعي التلمود أن روح االله من روح الشعب كما أن االبن جزء من أمه، ولذا فمن يعتدي 
على اليهودي فهو كمن يعتدي على العزة االلهية، ومن يعادي جماعة "اسرائيل" أو يكرهها فانه 

 . (19)يعادي االله ويكرهه 
 األنبياء: المطلب الثاني : الجانب العدواني في عقيدة اليهود في 

اذا كان االله بتلك الصورة القاسية العدوانية، فال عجب أن يكون االنبياء كذلك وهذا ما 
جاءت به كتب اليهود المقدسة، وفي حكايات الكتاب المقدس اليهودي ما ال يحصى من أمثلة 

( على المديانيين وجاءوا بالسبايا والغنائم سخط عليهم موسی ذلك، فحينما انتصر جند موسی ) 
 (ال ) نهم لم يبيدوا االطفال والنساء وقال لهم "فاآلن اقتلوا كل ذكر من االطفال وكل امرأة عرفت

رجال بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن جميع األطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن 
 . (20) "لكم حيات

نة "وحرموا ويشرع بن نون بعد أن تمكن من دخول أريحا وضع أسس التعامل مع أهل المدي
 .(21) "كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بعد السيف

والتحريم في المعنى اليهودي هو أبادة كل شيء في مدينة مهزومة، أو اهالكها أو تخريبها 
 . (22)تخريبا تاما 

فيها ووضعهم تحت  ( ينسبون اليه أفظع الجرائم وأخرج الشعب الذيوهذا النبي داود ) 
مناشير ونوارج حديد وفؤوس من حديد وأمرهم في أتون األجر، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون 

 .(23)ثم رجع داود وجميع الشعب الى أورشليم 
بل لم يسلم أنبياء بني اسرائيل من عدوان اليهود والذي تمثل بقتل عدد منهم، وقد سجلت 
كتبهم المقدسة ذلك، كأن ذلك مفخرة لهم أخزاهم هللا تعالى وقد أخبر هللا عنهم بذلك في آيات منها 

   مت خت حت جت  هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱٱٱٹٱٹٱ
 َّ مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت

 .(24) ( ٨٧البقرة:) 
وفي نصوصهم من ذلك ما جاء في النبي ارميا من ذكر محاوالت عديدة تقتله منها ما جاء 
في سفر ارميا "وكان لما فرغ ارميا من التكلم بما أوصاه الرب أن يكلم كل الشعب به آن الكهنة 

 .(25)تموت موتًا"  واالنبياء أمسكوه قائلين
بقتلهم والهجوم عليهم لرفضهم مبدأ  باألنبياءوتتمثل ردة اليهود األخالقية في عالقتهم 

الوساطة بين العباد وخالقهم وهذا ما تبناه الكهنة وذوو النفوذ في المؤسسات الدينية اليهودية 
وجه المختلفة، حيث كانت دعوات االنبياء المتكررة لبني اسرائيل تقابل بصد شديد من الكهنة على 

الخصوص ألن األنبياء دعوا الناس الى ربهم مباشرة دون وساطة من أحد من البشر، موضحين 
أن دورهم أي األنبياء ما هو اال تفسير أوامر اإلله وتوضيح شرائعه والعمل بوصاياه واجتناب 
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ن تتم نواهيه، وبالتالي فال مكان للكهنة الذين ادعوا أنهم وسطاء بين الشعب والرب، وزعموا أنه ل
لتوضح أكل   لألنبياءهذه الوساطة اال بالقرابين والذبائح والهدايا المختلفة، فجاءت الدعوات المتكررة  

هؤالء الكهنة األموال الناس بالباطل وإضاللهم للناس بما يصدرون من فتاوى باطلة واستغاللهم 
ور في األساس حول ضعف الناس وجهلهم بأحكام دينهم، وبناء على ذلك فقد كانت دعوة النبي تد

محورين، فكان من جهة يدعو في اصرار الى الوحدانية الخالصة ويرفض كل نوع من أنواع التساهل 
 .(26)أو التراضي مع العبادات األجنبية أو الوثنية 

 :أثر العقيدة على الشخصية اليهودية: المبحث الثالث
 :المطلب األول: الحسد والتعالي 

يعتبر اليهود أنفسهم شعب هللا المختار، وأنهم أحق من غيرهم في السيادة والزعامة والنبوة 
، حيث (28)، منهم يزعمون أنهم شعب هللا المختار وقد اصطفاهم من بقية شعوب األرض (27)

يعتقدون أن هذا االختيار هو برنامج الهي فيهم يعاقب هللا األمم األخرى وهم الذين يبقون وحدهم 
آخر الزمان متسلطين على رقاب العالم كذلك فانهم يسمون وهم الذين يبقون وحدهم في آخر  في

الزمان متسلطين على رقاب العالم كذلك فانهم يسمون أنفسهم )الشعب االزلي( و)الشعب االبدي( 
شعب   ألنك(  29)  حيث يعتقدون أنهم مثل هللا ال أول لهم وال آخر وال بداية وال نهاية والشعب المقدس( 

مقدس للرب الهك، وقد اختارك الرب لتكون له شعبة خاصة، فوق جميع الشعوب التي على وجه 
 .(30)االرض 

إن األجيال اليهودية في مختلف األزمان واالمصار تربى على االعتقاد بل وعلى االحساس 
رائيل" بل بأن اليهود هم "شعب هللا المختار" و"الجنس المتفوق" وان كل اآلخرين هم دون "بني اس

، وهم أول (31)أنهم يربون على اإلحساس بأنهم أصل الكون وأهم الذين أبدعوا كل ثقافات العالم 
من قهروا المستحيل في محاولة االستفادة من هذا التمييز العنصري في التأريخ حيث حملوا فكرة 

ل الحق بأموال البشر التوراة التي كتبوها بأيديهم وآمنوا بأنهم شعب هللا المختار وأن لهم الحق ك
وبأوطانهم ولقد تملكتهم هذه العقيدة فسلكوا اليها كل السبل مهما كانت الطريق وعرة وقذرة فالشرف 
ال قيمة له والعرض عرض حقير والكذب ضروري التنفيذ مآربهم واحتكروا التجارة ليستخدموا المال 

يتمضغون بالعبارة التقليدية "نحن  قوة في استعباد الناس وامتصاص دمائهم وتبذلوا كل دنيئة وهم
 . (32) شعب هللا المختار"

صوره في ما أورده في الخطاب  ويجسد الشاعر حييم نحمان بياليك * هذا الموقف بأجلى
 م. ۱۹۲۰الذي ألقاه في حفل افتتاح الجامعة العبرية في القدس سنة 

"أن القول بأن اسرائيل والتوراة شيء واحد لم يكن مجرد تعبير مضمون هذا المفهوم التوراتي 
رد ومدلوالته تشمل أكثر من دين أو معتقد أو أكثر من أخالق أو وصايا أو تعليم وإنه ليس مج

مجموع لجميع هذه االمور ... ولكنه شيء يتخطاها الى البعيد، انه مفهوم كوني ال يدرك العقل 
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كنهه فالتوراة هي أداة الخالق بها وألجلها خلق الكون، انها أسمى فكرة وروح حية في العالم بدونها 
 لم يكن من الممكن أن يوجد العالم وحتى ليس له الحق في أن يوجد.

الشعور باالستعالء العنصري في التكوين النفسي اليهودي عند ذلك الحد، بل وال تقف فكرة 
تنعكس في العديد من التعبيرات التي تعكس االيمان العميق لدى اليهود بحقارة أمم العالم مثل 
"جوي" التي يشار بها الى الشخص غير اليهودي وتعني القذارة المادية والروحية والكفر و"عاريل" 

غلف" أي غير المختتن، الذي يبقى بدائيا فطريا فيظل قذرا وكافرا في آن واحد وكانوا ومعناها "األ
وهي تدل في أسفار   -ابن الزنا    -يطلقونها على المسيحيين لعدم شيوع الختان بينهم و"ممزيز" أي  

العهد القديم على الشعب المختلط االنساب وقد خصصها اليهود للمسلم نسبة الى ما يعتقدونه من 
 .(33)أن اسماعيل ابو العرب ولد من هاجر التي تعتبر في نظرهم جارية وأجنبية 

وهكذا نجد أن الفكر الديني اليهودي قد صاغ العقلية اليهودية في اطار من العنصرية التي 
تسبغ على اليهود صفات المديح والتعظيم في الوقت الذي ال تتعامل فيه مع الشعوب غير اليهودية 

اف العنصرية والشتائم التي تؤكد على االستعالء العنصري والذي هو أساس ثابت بسيل من األوص
 .(34)في تكوينها 

ويتجسد مبدأ االستعالء والتفوق العنصري من خالل كتبهم المقدسة فنرى أن التلمود يقول 
 كما من هللا بأن هللا خلق ستمائة الف روح يهودية وتتميز أرواح اليهود عن باقي األرواح بانها جزء

ألن  -أن االبن جزء من والده ومن ثم كانت أرواح اليهود عزيزة عند هللا بالنسبة لباقي األرواح 
األرواح غير اليهودية أرواح شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات وفي المصدر نفسه: أن نطفة غير 

ما غير اليهودي ، ويرى أيضا أن اليهود أفضل من المالئكة وإ(35)اليهودي كنطفة باقي الحيوانات 
فهو كالحيوان بل هو أرذل منه وان اليهود شعب هللا فقط وهم الذين يجوز لهم أن يعيشوا على 

 .(36)األرض مكرمين 
وجعل الناس عبيدا لليهود على اعتبر انهم الشعب المختار وان هللا اصطفاهم دون سواهم 

ي جميع خيرات االرض التي من شعوب األرض، كما تتجسم فيه انعزالية الشعب اليهودي وحقه ف
وهبها له الهه الخاص به دون اآلخرين من الناس فكان التلموديون يصورون اليهود" انهم من طينة 
أرفع من طينة باقي العالم وإن بقية البشر الذين لم يعتنقوا الديانة اليهودية خدم لهم كغيرهم من 

 .(37)الحيوانات غير العاقلة 
الطة غيرهم أو مصاهرتهم وينذرهم بالخذالن وعدم النصر وكذلك يحذرهم كتابهم من مخ

على األعداء آن هم خالفوا، بدال من ان يرشدهم الى التمسك بدينهم ودعوة غيرهم الى هداه وكأن 
 شعبهم )المختار( ليس من طينة البشر وال من تراب اآلدميين.

موسی: انه لما  لقد جاء في سفر يشوع * فتى موسى والمقدم في بني اسرائيل بعد عهد
تلك األمم   -طعن في السن جمع شيوخ اسرائيل وقضاتهم وعرفاءهم وذكرهم بما فعل الرب لهم بكل  
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ألجلهم وأوصاهم بالتمسك بتوراة موسی واال يختلطوا بهذه األمم الباقية واال يذكروا اسم                     
 .(38)آلهتهم قائال: 

التحرر من االختالط وال المصاهرة على ما يجيء  وتمضي الوصايا الى غايتها فال يقصد
مستقبال، بل تمتد إلى الزوجة واألبناء الحاليين ليطردوا من بني اسرائيل معتبرة أن هذه المصاهرة 

 (.14 -6، 10)عزرا االصحاح  ، كما جاء في سفر(39)اعتداء على الرب نفسه 
ومن المالحظ أن عزرا ونحميا قد حاربا الزواج المختلط لغرض تمييز اليهود عن باقي 
شعوب األرض وذلك بسبب انتشار الزواج المختلط بنتيجة لكثرة السكان و انفصل نسل اسرائيل 

وأن ال نعطي بناتنا لشعوب  (40)من جميع بني الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب آبائهم 
 .(41)نأخذ بناتهم لبنينا  األرض وال

 :المطلب الثاني : خبث طويتهم
اليهود يتظاهرون بالوداعة والرقة والرحمة ولكنهم ينقلبون الى وحوش كاسرة بمجرد أن تحين 
الفرصة، وقد بقيت تلك النفسية مجهولة عند كثير من األمم الى أن نزل القرآن فكشف عن دفائنها 

ومن اآليات القرآنية التي تكشف  ، ون حذرهم عند التعامل معهموبين طبيعتها، وذلك ليأخذ المسلم
 :حقيقتهم
 (٧٥آل عمران: )  َّ  مس خس حس جس مخ جخ ُّٱٱٹٱٹٱ

 (٤٢المائدة: )  َّ جميل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 (٦١البقرة: )  َّ  حل جل مك لك خك حكجك مق حق  مف ٹٱٹٱُّٱ

  ( ١٠٠)  البقرة:  َّ مس  خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث ٹٱٹٱُّٱ

 (٦٤)   المائدة:   َّ  مس  هث  مث  هت  متهب  مب  هئ  مئ   هيمي  خي  حي  جي  ٰه  مه  ٹٱٹٱُّٱ
(42). 

  :المطلب الثالث: جبن اليهود
وصف القرآن اليهود بالجبن والجبان من صفاته الغدر والخيانة ليعوض بذلك عما ينقصه 
من شجاعة، وما تنعدم الشجاعة في قوم اال ويسيطر عليهم الجبن وذلك بسبب حبهم المفرط للدنيا 

الشجاعة وليدة المخاطرة، ووليدة العقيدة الراسخة التي يستهين صاحبها والتمتع بمشتهياتها، ألن 
 بالموت في سبيل تحقيق ما تدعو اليه.

فجبن اليهود سبب تعلقهم الشديد بهذه الحياة ولو كانت حقيرة ذليلة يقول برنار الزار في 
سرائيل يرجونه هو كتابة الحرب على الساميين أن الثواب الوحيد الذي كان البررة الصالح من آل ا

أن يجود هللا عليهم بحياة طويلة باسمة األفراح واسعة العيش ... وكان اليهودي يرى نهاية الوجود 
 اال بطيبات االرض.  لإلنسانبنهاية الحياة ... ويرى ان ال سعادة 

تحبوا فاليهود عرفوا بالجبن والفرار من المعارك الحامية الوطيس فاحتفظوا جدا ألنفسكم أن  
م ببقية هؤالء الشعوب أولئك الباقين معكم، وصاهرتموهم ودخلتم تالرب الهكم اذا رجعتم واختلط
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 . (44)وكأن االختالط يساوي الردة أو يقرن بها ( 43)بينهم ودخلوا بينكم 
فأعلموا أن الرب الهكم ال يعود يطرد اولئك االمم من وجهكم، بل يصيرون لكم فخا وشركا 

م وشركا في أعينكم حتى تبيدوا عن تلك االرض الصالحة التي أعطاكم اياها وسوطا على جوانبك
 .(45)الرب الهكم 

وقد يكون مفهوما أن تكون الوصية لهم اال يختلطوا بمن يضر عقائدهم حماية لدينهم فيكون 
ذلك مقبوال أو بمن ليس من جنسهم حفاظا على دم الشعب المختار في زعمهم فيكون وجهة لهم، 

يكون رفض االختالط والمصاهرة حفاظا على المال أن يخرج الى غيرهم وان كان من الغير أما أن  
اكتسبوه، بل أن يخرج فيهم من بيت الى بيت وان كان من صميمهم، فتلك قطيعة لهم فيما بينهم 

لكنهم مهرة في تدبير المؤامرات، ( 46)تضاعف بآثارها من دوافع القطيعة بينهم وبين غيرهم 
 . (47)ات المصحوبة بالغدر والخديعة واالعتداء

 :المطلب الرابع : غدرهم واجرامهم
ان الخلق االجرامي ليس جديدا في اليهود بل هو متوارث عن آبائهم وأجدادهم، يقول 

 الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي الدكتور غوستاف لوبون.
الذين كانوا "لم يكن تأريخ الكئيب غير قصة لضروب المنكرات، فمن حديث االسارى 

ينشرون بالمنشار أحياء أو الذين يشوون في األفران، حديث سكان المدن الذين كانوا يذبحون من 
 غير تفريق بين الرجال والنساء والشيب والولدان.

ومن يقرأ كتبهم المقدسة يثير انتباهه الفظائع التي ارتكبوها في المدن التي أغاروا عليها 
 تأمل ما فعله سلفهم في أريحا. واعتماد أكثرهم على الغدر ،

وأسبلوا جميع ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد 
 السيف.

 مف خف  حف جف مغ جغ  ُّٱٱٱٹٱٹٱ والقرآن يصفهم باألجرام حتى انهم قتلوا رسل هللا

 .( ٧٠المائدة: )  َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جكمق حق
 مج حج  مث هت مت ٱُّٱٱٱٹٱٹ الذين يأمرون بالعدل بين الناسوهم قتلوا أيضا 

آل  َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس  جس  مخ  جخ مح جح
 .(٢١عمران: ) 

  خس  حس جس مخجخ  مح جح مج حج مث ٹٱٹٱُّٱ اً هم بالغدر أيضفكما أن القرآن يص
 .( ١٠٠)  البقرة:  َّ مس 

 .(48)در واالجرام غبال همفهذه شهادة القرآن وهذه شهادة التأريخ فيهم على وص

 :المطلب الخامس: االعتداء على النفس
يعتبر اليهود "يهوه" رب الجنود، وهو اله اسرائيل القاسي الظالم، وقد غرس في نفوس الجنود 
البطش واالرهاب والقسوة فأي اعتداء على النفس غير اليهودية يعتبر تنفيذا االرادة هللا ومن 
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 اعتداءاتهم على االنفس مجزرة دير ياسين، وقبية.
أقدم اليهود بقيادة "بيغن" على عمل وحشي فظيع، حيث داهموا قرية  10/ 4/ 1984 ففي
وفتكوا بنحو مائتين وخمسين من أهلها دون تفريق بين ذكر وأنثى وشيخ وطفل، ومثلوا   "دير ياسين"

فيهم، ببقر البطون، وتقطيع األيادي واألرجل، وفقئ العيون، وجدع االنوف وصلم اآلذان وتحطيم 
 الجماجم.

هاجم " شارون" ورجاله قرية قبية وذبحوا ستة وستين من األهالي ونسفوا   1954/ 2/ 4وفي  
كثيرا من البيوت وهناك عشرات بل مئات القرى التي أبادوا سكانها، وشرورهم وهدموا منازلهم، 

 . (49)ليقيموا على أنقاضها المستعمرات الصهيونية 
 :والنسلالمطلب السادس: االعتداء على العرض 

عليها الحياة  أعراض الناس لدى اليهود مباحة، فهم ينتهكونها، لتحطيم أهم ركيزة ترتكز
يجب أن نعمل  4االنسانية، وبالتالي تسهل سيطرتهم على غير اليهود، جاء في البروتوكوالت: 

ال لتنهار االخالق لتسهل سيطرتنا "وجاء فيها ايضا" عليكم أن توجهوا التفاتا خاصا في استعم
مبادئنا الى االخالق الخاصة باألمة التي أنتم بها محاطون، وفيها تعملون، وعليكم أن ال تتوقعوا 
النجاح خاللها في استعمال مبادئنا بكل مشتمالتهم حتى يعاد تعليم االمة بآرائنا، ولكنكم اذا تصرفتم 

أشد األخالق  قبل مضي عشر سنوات ستتغير -بكل سداد في استعمال مبادئنا فستكشفون أنه 
 .(50)تماسكًا 

 االعتداء على العقل: 
العقل نعمة من نعم هللا تعالى على االنسان، اذ بوساطته يستطيع االنسان أن يختار المنهج 
الصحيح الذي يتبعه في حياته، كما يستطيع أن يستغل طاقات هذا الكون الذي خلقه هللا تعالى 

 وسخره له.
االستعمار على افساد العقل العربي المسلم، وذلك وقد حرصت الصهيونية كما حرص 

 االضعاف الشعوب العربية واالسالمية حتى ال تقوى على مناهضة أعداء الدين من الصهاينة
العالم  والصليبيين فمنذ أن احتلت بريطانيا فلسطين أخذت تزرع الحشيش واألفيون وتصدرهما الى

سطين حلت محلها اسرائيل في زراعة هذين الوباءين، العربي واالسالمي، وبعد خروج بريطانيا من فل
وتصديرهما الى البلدان العربية، السيما مصر، لتحطيم االمة االسالمية صحيا ومعنويا، وقد بلغ 

 مليونا من الجنيهات. 46دخل اليهود من تهريب المخدرات الى البالد العربية حوالي 
تجارة الخمور والمخدرات ويعملون على ومن المعلوم أن اليهود في العالم يسيطرون على 

ترويجها للسيطرة على العالم، وقد اشتهرت في فلسطين المحتلة تجارة الخمور والمخدرات بين 
 العرب والمسلمين نتيجة تشجيع اليهود لهم وتوزيعها عليهم بالمجان خاصة في بداية االحتالل.

الخمر والمخدرات وانما تعداها الى ولم يقف األمر في افساد العقول عند الوسائل المادية ك
الوسائل المعنوية: وهي النظريات واالفكار السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تلقى في عقل 
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 اإلنسان تصورات ومفاهيم خاطئة ومناقضة لما فطر عليه. 
  مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج  ٹٱٹٱُّٱ

 .(51)فهم وراء كل نظرية تفسد العقل  (٣٠) الروم:  َّ مع جع
 االعتداء على المال:

جاء في التلمود "اذا سرق أوالد نوح شيئا )أي غير اليهود( ولو كانت قيمته طفيفة جدا 
 . "أعطاها هللا لهم يستحقون الموت آن هم خالفوا الوصايا التي

جاء في الوصايا "ال تسرق مال القريب"  ألنهوأما اليهود فمصرح لهم أن يضروا األمي، 
وقال علماء التلمود مفسرين هذه الوصية "إن األمي ليس بقريب، وان موسی لم يكتب في الوصية 

 ."ال تسرق مال األمي، فسلب ماله لم يكن مخالفا للوصايا
يغفر ذنبا لليهودي يرد لألمي ماله المفقود، وغير جائز وجاء في التلمود أيضا "أن هللا ال 

 رد األشياء المفقودة من األجانب".
ويبرر اليهود خيانتهم لألمانة وعدم ردها الى أصحابها بأن مال العالم كله مملوك لهم، وأنه 

في   مغتصب منهم، وعليهم أن يعملوا السترداده بشتى الطرق فالغاية تبرر الوسيلة عندهم، فقد جاء
 ."التلمود "مسموح غش األمي وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش

وجاء فيه أيضا "أن الربي صموئيل، أحد الحاخامات المهيمن كان رأيه أن سرقة األجانب 
مباحة وقد اشترى هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب كان يظنها االجنبي نحاسا، ودفع ثمنها 

 درهما أيضا من البائع.أربعة دراهم فقط، وهو ثمن بخس وسرق 
وانطالقا من هذه القاعدة امتدت يد اليهود باالعتداء على أموال العرب والمسلمين في 
فلسطين المحتلة، فصادروا االراضي ذات الملكية الخاصة، وفرضوا الضرائب الباهظة على الدور 

 .(52)والسيارات والصادرات والواردات، وأصحاب المهن الحرة 
 :يفسدون في األرض

مما ال يختلف فيه اثنان أن رباط األمة الوثيق الذي يجعلها في مأمن من التدهور واالنحطاط 
هو: األخالق التي هي أثر من آثار الهداية االلهية والتي سعت االديان الى اشاعتها، فكلما سارت 

ر األمة في مضمار هذه الهداية شوطا ازدهرت حياتها وشمل السالم ربوعها، ولذا كان تدهو 
 األخالق في امة ما نذيرا بالخراب.

تقويض األخالق عند الغير إلضعافه   الصهيونيينومن األهداف المرسومة عند بعض اليهود  
 )بروتوكوالت حكماء صهيون(. والسيطرة عليه هذا ما صرحت به سياستهم في كتاب

وهذا ما اعترف به أدولف هتلر اذ قال: )فمنذ أن وضع اليهود والبالشفة نصب أعينهم 
تقويض صرح الدولة األلمانية رأينا الرذيلة تنصب شراكها في طريق الشبيبة األلمانية كيفما اتجهت 
وأني وجدت، ورأينا عرش االباحية والخالعة ينتصب في دور العرض السينمائي والمرابع والحانات 

هذا شأنها أن تهب للذود عن الوطن وان  شبيهحتى في الساحات العامة ... وكيف يرجي من و 
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 تستميت في الدفاع عن مؤسساته وتقاليده.
ومن الرائع أن القرآن سبق أن قرر هذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرنا بما جاء في قوله 

 .(٦٤المائدة: )  َّ  هس مس هث مث  هت متهب  مب هئ مئ ُّٱٱ تعالى عن اليهود

 مب خب حبجب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ وقال تعالى في اليهود أيضاً 

 .( ٦٢المائدة: )  َّ حت جت هب
 اشعالهم الحروب وبث التفرقة:

أن أساليب الصهيونيين معروفة في كل زمن، أما اعترف أدولف هتلر بأنهم "أشعلوا نيران 
الحرب العالمية، وبذروا في داخل الريخ بذور الثورة الحمراء واستغلوا الكارثة في الوقت المناسب 

 استغالال بارعا.
أما اعترف ايضا بان الصراع الذي احتدم في المانيا بين الكاثوليك والبروتستنتهو من فعلهم 
فقال: ... ولكن اليهودي اشتم الرائحة )رائحة الخطر( وبادر الى تنظيم الدفاع عن نفسه معتمدا 

ى على تكتيكه التقليدي فقد أثار احدى القضايا المذهبية في ثالث صحف مأجورة ووقف يتفرج عل
الجدل الديني العقيم بين الكاثوليك والبروتستنت وعلى مايترتب على هذا الجدل من انقسام ويقول 
)... وألجل تحويل غضب السواد عنه عمل على بذر بذور الشقاق بين أبناء الوطن الواحد فحرض 

 بافاريا على بروسيا، وهذه على تلك ووقعت كلتاهما في الشرك...(.
رأينا اليهود يدخلون انوفهم في قضايا العالم الكبرى وكان لهم يد في ويقول أيضا )... لقد 

كل ثورة ذات طابع انقالبي ...( ومن المدهش أن القرآن قرر هذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرنا في 
 المائدة: َّ مس هث مث  هت متهب  مب هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه ٱُّٱ :قوله تعالى

 (٦٤ ). 
السحر، االعتداء على المسلمين والدين االسالمي، ومن الصفات االخرى: أنهم يزاولون 

 تحريف المصاحف ... الخ.
 : الخاتمة واالستنتاجات

التوراة والتلمود هما كتابان مليئان بالقسوة والهمجية وتصف األنبياء بالفسق والدعارة،   -1
وهذا ما وتبيح لليهود الغش والسرقة والغدر والمكر والقتل وغير ذلك مما احتوته هذه الكتب 

عمل عليه حاخامات اليهود من تحريف وتشويه، وقد أثرت في اليهود تأثيرا مباشرا فتعاملوا 
مع اآلخرين تعاليا وحسدا بغضا وكرها، حقدا وشرا حتى انهم جعلوا من تعاليمهم وحقدهم 
شريعة مكتوبة يلتزم بها الصغير والكبير، فيكبر بها الصغير ويهرم عليها الكبير حتى سرت 

 دمائهم في عروقهم.  مع
اله اليهود اله خاص يأمر شعبه المختار بقتل جميع الذكور في المدن البعيدة عن أرض   -2

الميعاد أما سكان هذه األرض نفسها فمصيرهم االبادة ذكورا كانوا أم اناثا أم أطفاال وقد وردت 
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 في بحثنا هذا. الكثير من هذه اآليات في أسفار التوراة وكذلك التلمود، وقد ورد قسم منها
آمن اليهود من خالل كتبهم المقدسة بأنهم أبدعوا الكون وأنهم الذين ابدعوا كل ثقافات   -3

العالم وأن لهم الحق كل الحق بأموال البشر وبأوطانهم ولقد تملكتهم هذه العقيدة فسلكوا اليها 
والكذب  قيمة له والعرض عرض حقير كل السبل مهما كانت الطريق وعرة وقذرة فالشرف ال

ضروري لتنفيذ مآربهم ولذلك تخلقوا بأخالق سيئة لتنفيذ مآربهم ومنها التعالي والحسد، خبث 
الطوية، جبن اليهود، الغدر واالجرام، العتداء على النفس، االعتداء على العرض والنسل، 

 االعتداء على العقل والمال، افسادهم في األرض.
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 : الهوامش
 .44، ص ۱۹۹۸، بيروت ،  ۲شارل لوران رهلنج ، الكنز المرصود في قواعد التلمود ، ط  )1(
 .44سورة المائدة ، آية  )2(
 .۹عبدهللا التل ، جذور البالء ، المكتب االسالمي ، بيروت ، سنة الطبع بدون ، ص )3(
 .۱6۹-۱۷، ص ۱۹۸۱بية للدراسات والنشر ، جودت السعد ، االدب الصهيوني الحديث بين اإلرث والواقع ، المؤسسة العر  )4(
 .5۳۰، ص۱۹۷۹، بيروت ،  ۲أحمد عطية هللا ، دائرة المعارف الحديثة ، ) موسوعة عامة في العلوم واآلداب والفنون ( ، ط  )5(
 . 264، ص۱۸۸۲بطرس البستاني ، دائرة المعارف ، وهو قاموس عام لكل فن ومطلب ، مطبعة المعارف ، بيروت،  )6(
 – ۳6۲، ص ۱۹۸۱أحمد سوسة ، مفصل العرب واليهود ،طه، بغداد ،  )7(
 .44شارل لوران رهلنج ، مصدر سابق ، ص  )8(
 .۱۱۳، ص۱۹۷۰أسعد رزوق ، التلمود والصهيونية ، مركز األبحاث ، بيروت ،  )9(
 ۱۳۳، ص۱۹۹۸فؤاد حسنين علي ، اليهودية واليهودية المسيحية ، القاهرة ، )10(
ن المقدمة ص  ۱۹۱۲حاي بن شمعون ، األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لالسرائيليين ، مطبعة كوهين وروزنتال ، مصر ،  )11(

 و.
 .۸۹, ص  1974احمد سوسة ، صفة التلمود والزوهار في الديانة اليهودية ، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية ، بغداد ،  )12(
 .۷5، ص۲۰۰۲أريخه وتعاليمه ، دار النفائس ، بيروت، ظفر االسالم خان ، التلمود ت )13(
، ۱۹۸۸محمد ضياء الرحمن األعظمي ، اليهودية والمسيحية ، المدينة المنورة ، . : ۹۰ظفر االسالم خان ، المصدر نفسه ، ص  )14(

 .۲۰۰6ص
، ۱۹۹۹عدنان عبدالرزاق مصلح ، نظرة الى االغيار في األدب العبري الحديث في أوربا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، بغداد ،  )15(

 .۱۰۹ص 
 ۲۰۰5عبدالوهاب المسيري ، الجوانب العدوانية ، صحيفة االتحاد االماراتية ،  )16(
 . ۲۷، ص۱۹۷۹العربي ، القاهرة ،  حسن ظاظا وآخرون ، شريعة الحرب عند اليهود ، دار االتحاد )17(
 ۲۹سفر الخروج :  )18(
 عبد الوهاب المسيري ، مصدر سابق . )19(
 ۱۸ - ۱۷/ ۳۱اسفر العدد :  )20(
 .۲۱، 6سفر يشوع  )21(
 .۲۰۹حسن ظاظا ، مصدر سابق ، ص  )22(
 . 13 -۱۲سفر صموئيل الثاني :  )23(
 .87البقرة ، اآلية  )24(
 . 9,  26سفر ارميا :   )25(
 مصطفى عبد المعبود ، الوصايا األخالقية للتشريع اليهودي . )26(
 .۱۷ص  2004محمد عثمان شبير ، صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية ، دار النفائس ، عمان ،  )27(
 .۲۲، ص۱۹۸۹، محمد وجدي بكر الدباغ ، االيدلوجية الصهيونية واسرائيل ، مطبعة أسعد ، بغداد  )28(
 .۲۸، ص۱۹۸6رشاد عبدهللا الشامي ، الشخصية اليهودية االسرائيلية والروح العدوانية ، الكويت ،  )29(
 (.۲،  14التثنية ، )  )30(
 . 150، ص  ۱۹۹۸بديعة أمين ، األسس االيدلوجية لالدب الصهيوني ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  )31(
 .۱۱۱محمد رشيد الفيل ، اليهود وعلم االجناس ، مطبعة شفيق ، بغداد ، ص )32(
 . 52، ص۱۹۷۰حسن ظاظا ، الفكر الديني اإلسرائيلي ، اطواره ومذهبه ، مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ،  )33(
 .۳۰رشاد عبدهللا الشامي ، مصدر سابق ، ص  )34(
 .۲۰6، ص ۱۹۸۸محمد ضياء االعظمي ، اليهودية والمسيحية ، المدينة المنورة ،  )35(
 .۲۰۸المصدر نفسه ، ص )36(
 . 184,  ص  1966احمد شلبي ، مقارنة االديان ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ،  )37(
 . 85، شارع قصر العيني ، القاهرة ، ص ۹۲كمال أحمد عون ، اليهود في كتابهم المقدس أعداء اإلنسانية ، الشعب  )38(
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 .۸۸کمال احمد عون ، مصدر سابق ، ص  )39(
 .۲،  ۹نحميا  )40(
 .۳۱، ۱۰نحميا  )41(
 .۱۸. ص4ئس ، محمد عثمان شبير ، صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية ، عمان ، دار النفا )42(
 .۱۱-۱۲، ۲۳اشوع :  )43(
 . 85كمال احمد عون ، مصدر سابق ، ص  )44(
 .۱۳، ۲۳يشوع :  )45(
 . 85کمال احمد عون ، مصدر سابق ، ص  )46(
 . 36محمد عثمان شبير ، مصدر سابق ، ص  )47(
 .49 - 48عفيف عبد الفتاح طبارة ، مصدر سابق ، ص  )48(
 .36سابق ، ص محمد عثمان شبير ، مصدر  )49(
 . 155محمد خليفة التونسي ، بروتوكوالت حكماء صهيون ، مطبعة االستقالل ، القاهرة ، سنة الطبع بدون ، ص  )50(
 .۲4محمد عثمان شبير ، مصدر سابق ، ص  )51(
  .46 - 45محمد عثمان شبير ، مصدر سابق ، ص  )52(
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 المصادر 
 القرآن الكريم .   -1
 .  1974أحمد سوسة ، صفة التلمود والزوهار في الديانة اليهودية ، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية ، بغداد ،  -2
 .  ۱۹۸۱أحمد سوسة ، مفصل العرب واليهود ، طه، بغداد ،   -3
 . 1966أحمد شلبي ، مقارنة االديان ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ،   -4
 .   1979، بيروت ،   ۲ة هللا ، دائرة المعارف الحديثة ) موسوعة عامة في العلوم واآلداب والفنون ، ط أحمد عطي -5
 .۱۹۷۰أسعد رزوق ، التلمود والصهيونية ، ، مركز األبحاث ، بيروت ،  -6
 الكتاب المقدس.  -7
 .  1998بديعة أمين ، االسس االيدلوجية لألدب الصهيوني ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  -8
 .  ۱۸۸۲بطرس البستاني ، دائرة المعارف ، وهو قاموس عام لكل فن ومطلب ، مطبعة المعارف ، بيروت ،  -9

 . ۱۹۱۲حاي بن شمعون ، األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لإلسرائيليين ، مطبعة كوهين وروزنتال ، مصر ،  -10
 .  ۱۹۸۱العربية للدراسات والنشر ، جودت السعد ، االدب الصهيوني الحديث بين االرث والواقع المؤسسة   -11
 .  ۱۹۷5حسن ظاظا ، الفكر الديني االسرائيلي ، أطواره ومذاهبه ، مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ،  -12
 . ۱۹۷6حسن ظاظا وآخرون ، شريعة الحرب عند اليهود ، دار االتحاد العربي ، القاهرة ،  -13
 .  ۱۹۸6لروح العدوانية، الكويت ، رشاد عبدهللا الشامي ، الشخصية اليهودية االسرائيلية وا   -14
 .   1979سامي سعيد االحمد ، تأريخ فلسطين القديم ، مطبعة عالء الوزيرية ، بغداد ،  -15
 . ۱۹۹۲سهيل ديب ، التوراة تأريخها وغاياتها ، دار النفائس ،  -16
 .۱۹6۸، بيروت ، ۲شارل لوران رهلنج ، الكنز المرصود في قواعد التلمود ط  -17
 ظفر االسالم خان ، التلمود تأريخه وتعاليمه ، دار النفائس ، بيروت سنة الطبع بدون .  -18
 عبدهللا التل ، جذور البالء ، المكتب االسالمي ، بيروت ، سنة الطبع بدون.   -19
 29/1/2005نية ،صحيفة االتحاد االماراتية ، عبدالوهاب المسيري ، الجوانب العدوا -20
 . ۱۹۷5عبدالوهاب المسيري ، اليهودية والصهيونية وإسرائيل ، بيروت ،  -21
عدنان عبدالرزاق مصلح ، النظرة الى االغيار في األدب العبري الحديث في أوربا ، رسالة ماجستير غير منشورة ،   -22

 .  ۱۹۹۹بغداد ، 
بين االسطورة والحقيقة ، نشوء وتطور العقيدة الموسوية ، شركة المطبوعات   عصام الدين حفني ناصف ، اليهودية -23

 .  ۱۹۸5الشرقية ، مار المروج، لبنان ، 
 . ۱۹۷۷فاروق محمد جودي ، الصهيونية واللغة ، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ،  -24
 .  ۱۹6۸فؤاد حسنين علي ، اليهودية واليهودية المسيحية ، القاهرة ،    -25
 ، شارع قصر العيني ، القاهرة .  ۲۹كمال أحمد عون ، اليهود في كتابهم المقدس أعداء اإلنسانية ، الشعب  -26
 محمد خليفة التونسي ، بروتوكوالت حكماء صهيون ، مطبعة االستقالل ، القاهرة ، سنة الطبع بدون .   -27
محمد ضياء الرحمن  -۲۹حمد رشيد الفيل ، اليهود وعلم االجناس ، مطبعة شفيق ، بغداد ، سنة الطبع بدون . م -28

 .  1988األعظمي ، اليهودية والمسيحية ، المدينة المنورة ، 
 .  ۲۰۰4محمد عثمان شبير ، صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية ، عمان ، دار النفائس ،  -29
 .  1981جال الكتاب المقدس ، دار الجليل للطباعة ، القاهرة ، مقار الياس ، ر  -30
 .  ۱۹۸۹محمد وجدي بكر الدباغ ، االيدلوجية الصهيونية وإسرائيل ، مطبعة اسعد ، بغداد ،  -31
 مصطفى عبد المعبود ، لوصايا األخالقية للتشريع اليهودي .  -32
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