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Abstract
Among the sharia in Judaism is the ten commandments of God. Where the
commandment has a high place in the Jewish religion. The Commandement is a life guideline
in socializing with the community, whether in religious or social affairs. But Jews were
not practicing the commandments. They believed more of the teachings brought by the
Rabbis (Jewish ministers) compared to the ones listed in the Torah and the commandments.
Consequently, many misappropriation, violence, and murder are caused by it. Based on this
fact researchers want to further examine what the actual meaning of the commandment is
and how does the distortion occur in it? The result of this research is 10 commandments that
contain a very meaningful value. The deviation originated from the rewriting of the Torah
after the death of the Prophet Moses. Besides, there is a reinterpretation of the Torah. The
interpretation is the result of the thought of the Jewish priests who merely appetites to lust.
Keywords:
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Abstrak

Di antara syariat dalam agama Yahudi adalah wasiat Tuhan yang sepuluh. Dimana
wasiat tersebut mempunyai tempat yang tinggi dalam agama Yahudi. Wasiat tersebut berupa
pedoman hidup dalam bersosialisasi dengan masyarakat, baik dalam urusan agama atau
sosial. Tetapi pada kenyataannya umat Yahudi tidaklah mempraktikkan wasiat tersebut.
Mereka lebih banyak mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Rabi (pendeta Yahudi)
dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam Taurat dan wasiat tersebut. Akibatnya,
banyak terjadi penyelewengan, kekerasan dan pembunuhan yang diakibatkan oleh hal tersebut.
*
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Berdasarkan fakta ini peneliti ingin menelaah lebih lanjut apakah sebenarnya makna dari
wasiat tersebut dan bagaimanakah distorsi yang terjadi di dalamnya? Hasil dari penelitian
ini adalah pada dasarnya 10 wasiat tersebut memuat nilai yang sangat bermakna. Adapun
penyimpangan yang terjadi berawal dari penulisan ulang kitab Taurat setelah wafatnya Nabi
Musa. Ditambah lagi dengan adanya penafsiran ulang terhadap kitab Taurat. Penafsiran itu
merupakan hasil pemikiran pendeta-pendeta Yahudi yang hanya mengedepankan hawa nafsu.
Kata Kunci: Distorsi, Implementasi, Yahudi, 10 Wasiat, Taurat.

المقدمة
اليهودية هي الديانة املنسوبة إىل ديانة موسي عليه السالم ،وأنزل اهلل تعاىل
الشرائع إليه لدعوة بين إسرائيل إىل عبادة اهلل وحده .وكتاهبم التوراة ،وهو أول كتاب
نزل من السماء.
كل الدين ويف ضمنه اليهود ،يقوم على الركائز واألسس الثالثة وهي
إ ّن ّ
كل كتابه املق ّدس .والعقيدة
العقيدة والشريعة واألخالق’ فإ ّن هذه الثالثة مصورة يف ّ
هناك ضروريات متفقة عليها بني الرسائل اإلهلية كالتوحيد والعدل واملعاد .وأما
الشريعة فتوجد األركان العامة املشرتكة فيه.
ومن مثال الشريعة يف األديان هي الوصايا العشر يف اليهودية وهى من
الشرائع اإلهلية ما تبقى يف توراة موسى عليه السالم .وهذه الوصايا اإلهلية أوصاها
اهلل له يف جبل سيناء 1ل ّـما كان موسى يسعى يف تصبري وختليص قومه من عذاب
ربه لعبادهتم العجل يف ذلك اجلبل.2
خمصصات لبين إسرائيل الذين استحقوا
هذه الوصايا العشر لليهود تكون ّ
الرب حيث ذلك الوعد يكون
صلة خاصة باهلل ،وهي تسمي الوعد بني اليهود و ّ
فكرة أساسية حلياهتم االجتماعية والدينية 3.فقد كفى بين إسرائيل على التمسك
 1رشاد عبد اهلل الشامي ،الوصايا العشر في اليهودية( ،دم ،دار الزهراء للنشر ،دنت،
 4141ه –  3991م ).51 ،
 2أمحد شليب ،مقارنة األديان اليهودية( ،القاهرة :مكتب النهضة املصرية،دت7991 ،
م).192 ،
Hermawati, Sejarah Agama Yahudi dan Bangsa Yahudi, Rajawali Press, (Jakarta:
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هبا ألساس حياهتم لتكون احلياة بينهم وبني األمم األخرى يف السعادة والسالمة
واألمن.
ولكن بالعكس أ ّن احلوادث الىت تقع يف األيام احلديثة تظهر بأن اليهود
خلف عن التمسك بتلك الوصايا الشريفة كأساس حياهتم .بل ينشرون بني الناس
الرعب والفنت والفساد والنزاع وغريها من املفسدات حىت تصل إىل مجيع جماالت
احلياة .وقد كتب التاريخ عن شركهم بإهلهم وأعماهلم السيئة يف إيذاء الشعوب
األخرى ملهفومهم عن تعليم األمة املختارة و األرض امليعاد يف كتاهبم املقدس فرأوا
4
ما غريهم من الشعوب واألديان دنيئة.
و هذه احلوادث الىت ح ّدثها اليهود يف العصر احلديث ختالف معىن الوصايا
العشر الىت لديهم خصوصا كمصدر حياهتم .وقد حدث التحريف يف تطبيق تلك
الوصايا العشر يف حياهتم االجتماعية والدينية.
حقيقة الوصايا العشر في اليهوديّة و تحريف تطبيق اليهوديين لها

يبي فعل اجلرمية والعنف أكثر وأخطر من األمة
مل يوجد التّاريخ ّ
كأنم يعملون اخلري ،وي ّدعون
الشر ّ
اليهودية .فإ ّن بىن إسرائيل يعملون ّ
الصالح ،وجبلوا على الكفر والفسوق والعصيان حىت عاد اخلبيث جيرى
يف شرايينهم جمرى الدم يف اإلنسان.

إ ّن من عقيدة إبراهيم عليه السالم ،هي اإلميان باهلل الواحد ،وأن عقيدة
بىن إسرائيل هي كذلك اإلميان بإله واحد ،وإن كانوا يعتقدون أنه إله خاص هبم،
شك على أن اليهود قد متسكوا بوصايا الرب
هو (الرب اإلله-إله بىن إسرائيل) .وال ّ
العشر الىت تكون هذه الوصايا أساسا لالعتقاد والشريعة لألمة اليهودية.
إ ّن هذه الوصية تناوهلا موسى عند ميقات ربه يف جبل سيناء .وضعها اهلل
2005), 43.
4
Harda Armayanto “Mengenal Bangsa Yahudi Kuno (Studi Analisis Historis dan
Teologis)” dalam Jurnal Kalimah : Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam. (Nomor
2 , Vol. 9 September 2011), 21.
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هذه الوصايا ليبلغها إىل بين إسرائيل لتكون أسسا حلياهتم االجتماعية والدينية حيث
اشتملت عن القيم السامية.
و هذه الوصايا إهنا شريعة كاملة لالجتاه العبودي و اخللقي لبين إسرائيل
يف ذلك الزمان .ولكن احلق يف اليوم مل تدل صفة اليهود على كمال عبادهتم و
أخالقهم إلفسادهم أرض اهلل الواسعة بكل اهلدامة املنتشرة يف األرض .فتغريت صفة
اليهود اليوم من اخلري إىل الشر لعدم إطاعتهم هبذه الوصايا وحتريفهم عنها.
تحريف اليهوديين في الوصية األولى
إن هذه الوصية األوىل كمقدمة للوصايا وليست يف شكل وصية إال أن
ك الَّ ِذي
الر ُّ
اليهود اعتربوها جزءا منها .وقد وردت هذه الوصية يف التوراة (:أَنَا َّ
ب إِ َلُ َ
ِ 5
ِ
ِِ
أَخرج َ ِ
ض ِم ِ ِ
ُخَرى أ ََمامي)
صَر م ْن بـَْيت العُبـُْوديَّةَ ،ل يَ ُك ْن آلَةٌ أ ْ
ك م ْن أ َْر ِ ْ
َْ َ
وهذا أول الوصية اليت أنزل على موسى عليه السالم .فإن مضمون هذه
الوصية هي (ال يكن آهلة أخرى أمامي ).إذن ال ميكن أن يكون غريه إهلا .ولكن اليهود
6
املصور يف توراهتم هي
اعتقد أن إهلهم هو إله «يهوه» كما تكون صفات هذا اإلله ّ
أقرب إىل صفات البشر مبا فيهم من ضعف ونقص .وهلم من حركات وأعمال وعليهم
غفلة والنسيان 7.هذا اعتقاد باطل مل يعتقده موسى و ال ابراهيم عليهما السالم.
تحريف اليهوديين في الوصية الثانية

ِ
صيغة هذه الوصية :الَ تـنحت لَ ِ
الس َم ِاء
ص ْوَرًة َما مَّا يف َّ
َْ َ ْ َ
ك تْثَ ًالَ ،والَ تَ ْ
صنَ ْع ُ
ِ 8
ِ
ِ
من فـو ُق ،وما يف األَر ِ ِ
َس َف ِل األ َْرض.
ض م ْن َْت ُ
تَ ،وَما يف املـَاء م ْن أ ْ
ْ
َ ْ َْ َ َ

 5سفر اخلروج . 02 :
 6يهوه وهي أشهر األمساء ،وقد أطلق على اهلل تعاىل يف آخر مراحلهم ،وهو لفظ معناه
(املوجود) (الكامن) وهو اإلطالق اخلاص مبعبود اليهود وحدهم.
 7حممد بيوح محران ،بنو إسرائيل الجزء الرابع( ،اإلسكندارية  :دار املعرفة اجلامعية،
.304 .2 ،)9991
 8سفر اخلروج .02 :
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تعترب هذه الوصية مكملة للوصية األوىل بشأن عبادة إله بين إسرائيل دون
عن سائر اآلهلة األخرى .وكان مضمون هذه الوصية تكلم عن حترمي صناعة متثال
ألي شكل من الصورة الىت يستخدمها اليهود للعبادة .فالتحرمي هنا ال يشمل على
حترمي الصياغة الفنية من أجل املتمتعة الفنية مثل صور النباتات ،واحليوانات املختلفة.
ألهنا يستخدمها اليهود للزينة واإلكرام وليس للعبادة.
حرم التصوير يف هذه الوصية ألي صورة أو متثال للرب ،لعدم معرفة اليهود
ّ
على شكله احلقيقي.
تحريف اليهوديين في الوصية الثالثة
ب يـعاقِب من نَطَق بِ ِْ
كب ِ
ِ ِ
اس ِم الر ِّ ِ
اط ًل ِل َّ
اس ِه
الر َّ َُ ُ َ ْ َ
ب إ َلَ َ َ
َن َ
 9صيغتها :الَ تـَْنط ْق ب ْ َ
بِ
اط ًل وتتضمن الوصية عن عدم القسم باسم الرب زورا أو باطال وحترمي القسم
َ
الكاذب .ومن ينطق باسم الرب باطال اليقبل على نفسه نور اهلل تعاىل .وجيب
على الناس الذين أقسموا باهلل أن يكون هناك شك حول صحة التقرير .ورأوا أن
اآلخرين ال يصدقونه ،ولو كان هذا األمر معروفا للجميع على إنه حقيقة فال جيوز
لإلنسان أن يقسم عليه.
تحريف اليهوديين في الوصية الرابعة
كتبت هذه الوصية يف صيغتني ،األوىل :أذكر يوم السبت لتقدسه ،يف ستة
أيام تعمل وتصنع مجيع أعمالك ،واليوم السابع سبت للرب إهلك التصنع فيه عمال
لك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وهبيمتك الذي يف داخل أبوابك .ألن الرب
يف ستة أيام خلق السموات واألرض والبحر ومجيع ما فيها يف اليوم السابع اسرتاح،
10
ولذلك بارك الرب يوم السبت وتقدسه.
الصيغة الثانية ،احفظ يوم السبت وقدسه كما أمرك الرب إهلك يف ستة
أيام ....هذه الوصية تتضمن على تقديس يوم السبت وهو العيد األسبوعي عند
 9سفر اخلروج .02 :
 10سفر اخلروج . 21-8 : 02
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اليهود من غروب مشس يوم اجلمعة إىل غروب مشس يوم السبت .وأهم شعاره الكف
عن العمل .فقد ظهر التعارض فيها يتعلق بأسباب راحة يوم السبت .وذلك أن
يكون يوم السبت وقت الراحة لإلله يهوه ألنه قد اسرتاح يف هذا اليوم بعد اهنائه
من تكوين اخلليقة ،وأما يف سفر التثنية أن احلكمة يف تقديس يوم السبت هي بكل
بساطة متكني األنسان واحليوان من الراحة بعد أسبوع من العمل.
تحريف اليهوديين في الوصية الخامسة
ك لِ َكي يَطُْوَل عُ ْمُرَك يف األ َْر ِ
ض الَِّت
صيغة هذه الوصية( :أَ ْك ِرْم أَبَ َ
اك َوأ َُّم َ ْ
يـهبك إِيَّاها الر ُّ ِ
ك 11).تتضمن هذه الوصية على احرتام األب واألم و هي اليت
ب أ َلُ َ
ََ ُ َ َ َ
أقرب اإلنسان وقريبه .واحرتام هلما واجب لكل البشر دون أمر من الوصايا العشر أو
ويهتم
يف أي مكان آخر يف التوراة .مبعين هذا أن
حيرتم الولد أباه وأمه حيت شيوخه ّ
12
كل ما يسئ إليهما.
بكل ماينقصها ومينع عن ّ
ّ
تحريف اليهوديين في الوصية السادسة
صيغة هذه الوصية (الَ تـَْقتُ ْل 13).هذه الوصية تؤكد حرمة احراق الدم بغري
حق ،إذ ال يطيق اهلل أن يرى الدم الربيئ مسفوكا بال ذنب .تتضمن هذه الوصية
ّ
على حترمي قتل اإلنسان واليهود يعتقدون جبواز القتل حنو األجانب ،إذ أهنم يعتربون
على أ ّن األجانب (غري اليهود) كافرون .فالكافر عندهم حالل دمه وماله ،ومسكنه
وغريها 14.وأيضا ذكرت اآلية يف التلمود تبني بأن اليهود عندما يقتلون الكافر أو
عما يعملون ،فتلك اآلية ( :ال قتل
األجانب ،فال عقاب هلم والقتل عليهم جزاء ّ
 11سفر اخلروخ .21 : 02
 12عمار على عبد السميع حسني ،اإلسالم واليهودية ،دراسة مقارنة من خالل سفر
الالويين ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان).231-131 ،
 13سفر اخلروج  ،31 : 02سفر التثنية .71 : 5
 14حسن ظاظا وحممد عاشور ،شريعة الحرب عند اليهود( ،دار االحتاد العريب للطباعة،
الطبعة اوىل .)6791 :
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لليهود إذا قتل سوتيا (كافرا) ،وماسرقه منه فهو له) ،15ويف اآلية ( :إن يضطهد
16
الكافر اليهودي وجب قتله).
وأما التوراة قد ذكرت عن منع اليهود بالقتل ،إال إذا وقع اليهوديون يف
احلرب مع أعدائهم للدفاع عن النفس حيث فيها شريعة احلرب لليهوديني .وذلك
17
االجتناب عن قتل األوالد والنساء اللالئي مل يعرفن مضاجعة ذكر.
الرب ،وتضعفوا
ومن تعاليمهم  :اقتلوا األذكياء من غري اليهود لتنتلوا رضا ّ
18
شوكة غريكم ،فيبقي اجلهالء واألغنياء منهم خدما مطيعني لليهود.
فسروا ما ورد يف نبوءة
يف كتاب هلم امسه (كيمارات) أ ّن علماء التلمود ّ
( : 6/3وقف وقاس األرض ،نظر فرجف األمم) يف الرتمجات القدمية  :فقالوا :
حلل الشعب ،أي غري اإلسرائيلي ،دلّل دمائهم ،ألهنم ما حفظوا الوصايا السبع
19
اليت أوصي اهلل هبا نوحا ،وتركوا السبت الذي أمر اهلل أن يكون حفظه سنّة الدهر.

فتلك األدلّة بينت األمر جبواز قتل األجانب ،ألن األجانب عند
اليهود كافرون وحالل قتلهم .فهذه العادة اليهودية ختتلف حق االختالف
الرب العشر كما كتب يف التوراة 20.ويف كلمة
متسكوا عن وصايا ّ
مبا قد ّ
الرب( :الَ تـَْقتُ ْل) لقد وظهر التعارض بني اآلية يف التلمود ويف التوراة .من
21
اية التلمود (ال قتل لليهود إذا قتل سوتيا(كافرا) ،وماسرقه منه فهو له)،
واآلية األخرى( :إن يضطهد الكافر اليهودي وجب قتله) 22.و هذه اية
 15سنهيدرين أ .75 :
 16نفس المرجع ،ب .85 :
 17حسن ظاظا وحممد عاشور ،شريعة الحرب عند اليهود( ،دار االحتاد العريب للطباعة،
الطبعة اوىل .91-61 ،)6791 :
 18عودة عبد اهلل ،التلمود وأثره في صياغة...
 19نفس المرجع.
 20سفر اخلروج.71-1 :02 ،
 21سنهيدرين ،أ.75 :
 22سنهيدرين ،ب.85 :
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التلمود ختالف اية التوراة ( :والَ تَ ْ ِ ِ
ضايِ ْقهُ ،ألَنَّ ُك ْم ُكْنتُ ْم
يب َوالَ تُ َ
َ 23
ضطَهد الْغَ ِر َ
غُرباء ِف أَر ِ ِ
صَر.
ضم ْ
ََ َ ْ
تحريف اليهوديين في الوصية السابعة
ِ 24
تتضمن على حترمي الزنا .وبذلك فإ ّن
صيغة الوصية (:الَ تـَْزن ).هذه الوصية ّ
هذه الوصية تنهي عن الفسق والفجور بأي امرأة اليت حرمها التشريع اليهودي سواءكانت
امرأة رجل أو مطلقة أو أرملة أو عذراء أو من العورات احملرمة .ومل تنه التوراة عن الزنا فقط،
بل هنتكذلك عن تعريض النساء للظهور شيئا جتربها على الزنا 25.فقد جعلت الشريعة
اليهودية للرجل احلق يف أن تزوج بأكثر من واحدة ،أما املرأة فقد اختصت برجل واحد.
وقد عطل اليهود تطبيق حد الزنا على الزاين والزانية .إ ّن من اعتقاد اليهود
الرب عن سائر الناس يف هذه الدنيا حىت
أهنم أفضل الشعوب يف العامل حيث ّ
فضل ّ
إذا زىن بغريهم ال يستحقوا العقاب .كما جاء يف كتاب (سهندرين)  :إ ّن ابن نوح
هتود بعد ذلك ال
إذا شتم اهلل ،أو قتل رفيقه ،أو زىن بامرأة أخيه غري اإلسرائيلي مثّ ّ
جيب قتله ،وإّنا إذا قتل رجال يهوديّا أو زين بامرأة يهودية وبعد ذلك صار يهوديا
26
فال يعفى من القتل.
قال احلاخام أبارانيل  :املرأة غري اليهودية من احليوانات ،وخلق اهلل األجنيب
على هيئة اإلنسان ليكون الئقا خلدمة اليهود الذين خلقت الدنيا ألجلهم ،ألنه ال
يناسب األمري أن خيدمه ليال وهنارا حيوان وهو على صورة احليوانية.
ويروي اليهود عن موسي عليه السالم قوله  :ال تشتهي امرأة قريبك ،فمن
يزن بامرأة قريبه يستحق املوت .وال يعترب التلمود القريب إال اليهودي فقط ،فإتيان
زوجات األجانب جائز .واستنتج احلاخام (رشي) من ذلك أ ّن اليهود ال خيطئ إذا
 23سفر اخلروج.12 :22 ،
 24سفر اخلروج  ،41 : 02سفر التثنية .81 :5
 25رشاد عبد اهلل الشامي ،الوصايا العشر.732 ،...
 26عبد الوهاب عبد السالم طويلة ،مغالطات اليهود ور ّدها من واقع أسفارهم ،دار
القلم ،دمشق  ،ص02-81 .
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تعدى على عرض األجنيب ألن كل عقد نكاح عند األجانب فاسد ،ألن املرأة اليت
مل تكن من بين إسرائيل كالبهيمة27.فكما جاء يف التلمود  :إ ّن نطفة غري اليهودي
هي نطفة حيوان وإسرائيل صفو املخلوقات ،وقد اختار اهلل لتكون له السيادة العليا
الرب ،ألنه
املدجن وجيب أن حنمد ّ
على البشر مجيعا ،كسيادة اإلنسان على احليوان ّ
28
مل جيعلنا مثل أمم األرض.
إ ّن هذه األقوال صادرة معتمدة على كتاهبم التلمود الذي أباح الزنا
إىل غري اليهود 29أل ّن درجتهم أدىن منهم أو كمثل احليوان .أن غريهم خلق على
احلق
حت إذا أتاهم أو زناهم مل يكن عليهم ذنب .و ّ
صورة اإلنسان ليخدم عليهم ّ
الرب يف إحدى الوصايا
أ ّن هذه األقوال الىت تبيح الزنا بإمرأة غري اليهود تعارض قول ّ
وهو (ال تزن) .30فقد أمرهم اهلل على ترك الزنا حلفظ شرف غريهم.
تحريف اليهوديين في الوصية الثامنة
31
فحق
صيغة الوصية( :الَتَ ْس ِر ْق) (التسرقوا والتكذبوا والخيدع أحد قريبه) ّ
كل شيئ
امللكية مق ّدس .إ ّن لبين إسرائيل حقا يف ّ
التصرفات املادية يرضون بأن يعملوا ّ
لتناول املمتلكات املادية .واستخدموا ممتلكاهتم الستيالء الدنيا .لذلك أباح اليهود مجيع
الوسائل للوصول إىل ما أرادوا .حىت أ ّن اليهود أباحوا السرقة وجعلوها إحدى الوسائل لنيل
املمتلمكات .وكانت السرقة تعترب أمرا مكروها وحمتقرا من قبل الوصايا العشر.
هذه الوصية تنهى هنيا تاما عن السرقة أو أخذ املال من غري اإلذن ،ويدخل
يف باب السرقة كذلك من ال يزن بالقسطاس أويكيل كيال ناقصا .ولكن ما أشارت
 27نفس المرجع ،ص32 .
 28نفس المرجع ،ص42 .
 29ورد يف التلمود  :أنه مصرح لإلنسان أن يسلم نفسه للشهوات إذا مل يستطع مقاومتها
سرا .وجاء أيضا أن الرايب «اليعازر» فتلك بكل نساء الدنيا .وليس للمرأة
بشرط أن يكون ّ
اليهودية أن تشكو زوجها إذا ارتكب الزنا يف مسكن الزوجية( .فرج اهلل عبد اهلل الباري ،اليهودية
بني الوحي إهلي واالحنراف البشري ،دار اآلفاق العربية .)4002 ،ص53 .
 30سفر اخلروج 02:41
 31سفر اخلروج  ،51 : 02سفر التثنية 91 : 5
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الشريعة اليهودية إىل النهي عن ذلك دون حتديد عقوبة ملرتكب هذا اإلمث.
إن األموال تعترب لدي اليهوديني كإهلهم الثاين حبيث أن حبث األموال هو
أشرف األعمال لديهم حىت أن اليهود أباحوا السرقة وأخذ أموال الغري أو ممتلكاهتم
32
بالقهر لتناول ما أرادوا.
وقد اشار التلمودعلى اباحة السرقة و اخذ املمتلكات بغري حق ( :إذا وجد
يهودي متاعا ضائعا لكافر ،فال جيب عليه إرجاعه) 33.فهذا االمر ال ميكن ان
يكون صادرا من التوراة جاء هبا موسى عليه السالم.
تحريف اليهوديين في الوصية التاسعة

34
ك
صيغة الوصية هي (:الَ تَ ْش َه ْد ُزْوًرا َعلَى َجا ِرَك) َ(ال تَ ْش َه ْد َعلَى قَ ِريْبِ َ
َش َه َاد َة ُزْوٍر 35).تتضمن هذه الوصية على حترمي الشهادة على القريب شهادة زور.
ويف الشريعة اليهودية الب ّد أن يكون اثبات القضاء او احلكم على أقوال شاهدين
أو ثالثة .وال يقوم شاهد واحد على أحد يف أي إمث وأية خطيئة يرتكبها .ولكن
36
شاهدان أو ثالثة شهود تقوم القضية.

وتدخل يف باب شهادة الزور أو الكاذبة كذلك النميمة والفتنة وذم الغيبة،
والكذب من عمل الشيطان .وهى األمور اليت تؤدي إىل الفتنة وإيقاعها بني الناس.
(التقبل خربا كاذبا ،والتضع حائال وراء الكثريين للتحريف ،وال حتاب مع املسكني
يف دعواه) 37.وقد ورد النهي عن الكذب يف جمموعة الوصايا األخالقية (ال تسرقوا
 32يوسف نصر اهلل ،الكنز المرصود في قواعد التلمود( ،مطبعة املعارف ،مصر ،الطبعة
األوىل  .)9981 :ص95 .
 33بابا ميزيا :أ42 :
 34سفر اخلروج 61 : 02
 35سفر اخلروج  ،61 : 02سفر التثنية 02 : 5
 36سفر التثنية 51 : 91
 37سفر التثنية 3-1 : 32
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والتكذبوا والخيدع أحد قريبه) 38.و احلال اليوم عكس ذلك ان اليهوديني افسدوا
شهادهتم احلقة بالزور و الكذب بل اثاروا يف شهادهتم الفنت و النميمة.
تحريف اليهوديين في الوصية العاشرة

صيغة هذه الوصية(.ال تشته بيت قريبك ،التشته امرأة قريبك وال
عبد وال أمة وال ثورته وال محاره وال شيئ مما لقريبك) 39ويف سفر أخر
جاءت صيغة الوصية األخرى (ال تشته امرأة قريبك وال تشته بيت قريبك
كل ما لقريبك) 40.هذه الوصية ترتبط
وال حقلك وال عبده وال محاره وال ّ
باألمور النفسية عند اإلنسان .وقد أكدت على أ ّن الشهوة هي أم كل
حمظورة .وكشفت هذه الوصية عن عمق الشريعة اليهودية ،إذ إهنا أرادت
أن تقتل اخلطية من جذورها.
هذه الوصية تتضمن على حترمي امالك الغري .وهذه الوصية كشفت
عن عمق الناموس فهو أراد أن يقتل اخلطيئة من جذوها ،ولكن الشعب يف
العهد القدمي مل يقدر على ذلك ومل يفهم .وال تقف الشهوة على الشهوات
وحب املال .والناس يظنون أن أحسن شيئ هو
اجلسدية ،بل شهوة االمتالك ّ
الغناء والصحة .وهذا النهي حتذير ملن عمل الكيد ،الذي يريد احلصول على
ما اشتهي من ممتلكات الغري ولو على طريق غري مشروع 41.وهذه الوصية هي
أرق الوصايا .ألهنا متنع الشرور املبنية عن طريق تغلب الغريزة الدافعة لإلنسان.
وحب املال يف اليهوديني اكرب و جاريا
و الواقع اليوم اصبحت شهوة االمتالك ّ
يف نفوسهم بغصب اراضي فلسطني باي طريقة عنيدة كالقتل وغريه.
 38سفر التثنية 11 : 91
 39سفر اخلروج 71 : 02
 40سفر التثنية 12 : 5
 41رشاد عبد اهلل الشامي ،الوصايا العشر.762 ،...
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مكانة الوصايا العشر في اليهودية
الوصايا العشر تسمى بالكلمات العشر .كتبت على لوحي حجر وتعترب
كلمات العهد .إهنا من قسم شريعات خالدة من التشريعات يف الديانة اليهودية ال
42
تتبدل بتبدل الوقائع التارخيية لألديان ألهنا تتضمن قواعد تتصل بالعبادة واألخالق.
وأن مكانة الوصايا العشر يف اليهودية عظيم وهلا قيمة خاصة .واليهود
يعتقدون إن هذه الوصايا جاءت من أقوال الرب إىل موسى عليه السالم يف جبال
سيناء .ولقد وردت يف الوصايا العشر الوصايا لبين إسرائيل ليفعلوها ويقوموها من
أنفسهم ،وميكن لإلنسان أن يدركها بنفسه .مثل كيف يعبد الرب ،وما هي املواعيد
43
اليت جتب لإلنسان فيها أن حيافظها وما أشبه ذلك.
واعتقد اليهود أن الوصايا العشر كانت موجودة منذ القدمي من قبل جميئ
موسى عليه السالم ولكنها مل تأت يف شريعة مكتوبة عليه ،مثّ أعطيت ملوسى
كوصية مكتوبة .قد نزلت يف أثناء سريهم إىل سيناء هذه الوصايا العشر .وذكروا بعد
ها وصايا كثرية وأحكاما متفرقة .وعملوا هبا حينا من الدهر مث طرأ عليها عصيان
من املكلفني هبا مث عمدوا إليها فبدلوها وحرفوها ،مث بعد ذلك كله سلبوها فصارت
منسوخة مبدلة ،بعدما كانت مشروعة مكملة .حىت عقب اهلل تعاىل بعدم دخول
44
األرض املوعودة لديهم وهي الكنعان.

و األمة اليهودية قد جتاوزوا احلد .بأهنم ال يعملون ما أمرهم
دينهم ،وذلك كما صوره تعاىل يف قوله بأن األمة اليهودية قد أكلوا األموال
ِ ِ
بالباطل:وأ ِ ِ
الربا وقَ ْد نـهوا عْنه وأَ ْكلِ ِهم أَمو َال الن ِ ِ ِ
ين
َ ْ
َّاس بالْبَاط ِل َوأ َْعتَ ْدنَا ل ْل َكاف ِر َ
َخذه ُم َِّ َ ُُ َ ُ َ ْ ْ َ
ِ
ِ
يما.
منـْ ُه ْم َع َذابًا أَل ً

45

 42نفس المرجع.421 ،.
 43نفس المرجع.27 ،.

10 Commandements Firman Tuhan Yang Melegenda http:// www. Anneahira
.com / firman .htm. Accesed at. June 28, 2014, 00.12.
44
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آثارها في الحياة اليهودية
إن األثر من عدم إطاعة اليهوديني حنو هذه الوصايا تسبب إىل فساد
عقائدهم .مع أ ّن العقيدة تعترب ركنا أساسيا مهما يف احلياة البشرية ،سواء على
مستوى األفراد ،أو اجملتمعات والدول.
ولقد وردت هذه الوصايا العشر لبين إسرائيل ليفعلوها ويقوموها من أنفسهم.
حرفوها عن املعين احلقيقي فتؤثر ذلك فىي حياهتم اليوميّة والدينية .بعض
ولكنهم ّ
آثار احنرافهم يف بعض عقائدهم وصفاهتم :
أوال  :اضطربت عقيدة اليهود يف اهلل تعاىل اضطرابا بالغا ،فبينما تتحدث
بعض أسفارهم عن اإلله بصفة اخلالق املتفرد وحده باخللق واإلحياء .ومعروف أن
معظم األسفار تتحدث عن اهلل بصفته إهلا خاصا ببين إسرائيل يف مواجهة أهلة
وحرفوا صفاته فهو
حرفوا امسا تعاىلّ ،
أخرى يف الكون ،وقد مسوا إهلم (يهوه) .لقد ّ
إله خاص ببين إسرائيل وهم شعبه دون سائر اخللق ،وهو إله احلرب واالنتقام من
أعداء بين إسرائيل و متصف بصفات البشر .ويزعمون أن الرب يندم وحيزن وجيلس
يف اهليكل وغريها من الصفات السلبية.
وهذا قليل افرتاء وكذب وهبتان على اهلل تعاىل .والتوراة املزيفة والتلمود مليئة
باألوصاف املنكرة والسحايا الرذيلة اليت جترأ اليهود يف إطالقها على اهلل واعتدوا
احلق وهم يتخذون من
اعتداءاً عظيما .وذلك يسبب إىل عدم معرفتهم حنو الرب ّ
تراب فلسطني إهلا هلم .فيمشون على األرض ضالني عن احلق.
ثانيا  :إن اليهود يعتربون أنفسهم أهنم من جنس مميز على سائر أجناس
البشر الذين يطلق عليهم اليهود (اجلومي) أواألمويني .فهم يزعمون على الشعب
املختار وأهنم أصحاب مميزات جنسية وعقلية وحضارية مل تتوفر لسائر البشر .وبناء
على هذه العقيدة الباطلة وضع اليهود قوانينهم و يف معامالهتم ،ففرقوا بينهم وبني
سائر البشر يف األمور السياسية واالجتماعية من القوانني تبين عليها معامالهتم هى
 :حترمي اإلسرئيليني على قتل بعضهم بعضا ،أو إخراج بعضهم بعضا من ديارهم و
إباحة الربا والزنا مع غري اليهود وحترميه فيما بينهم.
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ثالثا  :لقد سوغت هلم أنانيتهم وأطماعهم اليت ال حدود هلا و اعتربوا أن
العامل ملك هلم بكل ما فيه ومن فيه ،وأن عليهم مىت حلوا يف أى دولة أن ينهبوا
خرياهتا بكل وسيلة وأن جيمعوا أمواهلا بأي طريقة .فإن املال هو معبود اليهود من
قدمي.
رابعا  :لقد طبع اليهود بصفة عزلتهم وعصبيتهم وخيانتهم للبالد فهم
متعصبون متحزبون ،ال جيمعهم حب بعضهم لبعض ،ولكن جتمعهم كراهية من
ليس على ملتهم ،كم جيمعهم احلقد على العامل بأسره ،وقد أصبحت طبيعة اليهود
الىت ال حميد هلم.
وقد تسبب هذه الصفات أمورا خطرية ،فقد نظروا إىل من سواهم من األمم
نظرة كلها عداء وريبة وحذر وصار طابعهم يف كل زمان ومكان عدم اإلخالص ألية
هيئة دينية أو دنيوية.
الخاتمة
إن ال ّديانة اليهوديّة هي امللّة الّىت يدين هبا اليهود ،وهم أمة موسى عليه
السالم وكتاهبا
السالم .وكانت يف أصلها ال ّديانة ّ
املنزلة من اهلل تعاىل على موسى عليه ّ
ّ
حرفوها وب ّدلوها ومل تعد اليهوديّة هي ال ّدين الّذى نزل على
أهلها
لكن
و
اة،
ر
و
التّ
ّ
ّ
السالم ولكنّها شيئ آخر.
موسى عليه ّ
الوصايا العشر هي إحدى الشرائع اإلهلية ما تبقي يف توراة موسى عليه
السالم وتكون هي فكرة أساسية حلياهتم الدينية واالجتماعية حيث اشتملت القيم
السامية حلياهتم.
حرفواها من
أ ّن اليهود اليوم ال يقومون بتطبيق تلك الوصايا العشر بل ّ
معناها حيث يبدأ التحريف من تدويني كتاب التوراة وجاء به التفسري هلذا الكتاب
وهو التلمود .كتبه حاخامتهم مبنية على هوى انفسهم السيئة .فتسبب إىل وقوع
متسكوا اآلن بكتاب التلمود
القنت واملفاسد والعداوة بينهم وبني األمم األخرى و ّ
وتعاليم حاخامتهم الذين اعتربوا بأن التلمود هو الكتاب املق ّدس لديهم بعد التوراة.
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والتلمود جاء حمرفا عن العقائد واألخالق جاء هبما موسى عليه السالم.
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