
-/ع--ع?َ-صيمَ-337ًضَ?-/يء--!?ص-لمءكاكاءكا/نر،3بر---خبم-عِقيء،برقيبهخيمهصئروبمش؟خَور(كا،أ\كأثم!حما،2ارثر*!لأ"؟ج

بركا!ءَكاًكاء!كاكاكَا---كا--ء-!ءءس،!!د--ءلأكاَء؟برَِمبمءص-؟لأيز!بر!!بىيهيهس!لا!آ؟لالا1!نررز،3!!،أ!!أ!"ج!*أ

-ءَكاكايز-في؟يزِقيقيسَكَاء"ضءيكاءًقيًكاي?ءصَ-،ضضَخء"كاء-؟ءب؟ضيمءبركا-عجقييرترممشيرئيسقيكألإِ-3َس3ء

صكاءضً-برِخسًَع؟صىَكأءََ-ء3لأي73َء"صبرءَءبر-يَرضغًء.َ-كاءىء3ء3لأؤ3!د!؟عنربرءِ--برًء؟بري-7!!+بر!ءصض-كاكأءبريرءِ-كاِ-سعكاس?؟-لألاَ

:س،كابرءً:-ء!،/-بمء-!ء/ص؟/2عخَوء--صكام-؟،-3ءص!ح!صصكاَ؟،ًءَكا/،َ//ص/ءكاء%صو!؟ءَخس:صضكاءصَبر؟-33-صبمِ-ء7،ء!-ض؟"ء-؟ء--برلا(

بر-تجس"ير"يِر-كأشير-،؟صضصلافيكاخءصضج،سيَرىصبنلمثء7ِ!يرلا؟-ضعص/3و?ص3برَ؟-ءبَنيرير"جبر2ءضعَئركايرغ2َضتز"يئكأَغكأ!!ير-صكايركاءشَش33-،لأول-لَأ/?صلمكا

-7 !ً،ء-نن23(-بَمصَءَكَأ؟!ءممَبنيز/.ىء--ء-س?ص-ثكا-،ؤءَء!ء-3ء-صءوصصكأير--صصا--كا3--سكاءصكاحصءًلاءِ-لأ3-صِىسَ-

3 ?-+-"صى-ءى7ضك!م!كا3يرءص?صاعكاوِ-ءَ-?َبزءشَ/

فيزر--ءصير-كأص/خ--!!ء7كاءكاصء/َخجكا-ءيًنيِمَ!ءلأءءكاِ-صًفي،ءءَئض3لإ/ءِش--!صءِلا3-
ؤ-ء!-ءكاص!يرسير-ى؟كأ"!-+يمكا!ذصءكاكا--?لإ-،لأي7ءس3ء--"ير/-كاءكا

بزص!كا-جحيِر-ىير4!َء!37/قيبرض-!نرصشصكابمير!؟فيعبركاس3نمكاغ!تمير3ءتنشَيووىممكبئ*س؟33ء؟ع!3يكاءص،لمَخءكاَحضشزر!كافيكابَرَءس!ش!بخء!س؟؟ئرر--ع?كأبنكاكاَ/

ء3!لاءبرفيبهى-كابرشَ!ىلا!؟؟/صضكاءترًصينكأذ"ضشض-برٍسكايزكاءَصىبمىَخكاص!ءيرًخىبن-صجكاخزلآس،/كا،َكاقي-3?ءص"7عكاصى؟ىيسفيِ-ت"!يَر-+ترلألمسسكاء؟/ور3ءبرمء 3كاَعء/صكايمَير3،--تر!-بريرصتنء!كا*يركه/برفيبر-؟ء؟كا?ص ءَسء*كبمءبركا-،بزبم/\-عءص--ءير!ير!ءكضصوبرىسس؟.كاىس-يمفيبرءيميمَ/لا؟،لا،و-/?/مء،َصَصَء؟-!بمشء/صس-ءبرصصبم؟،شعبروء/?ممِزِ،لى3لأ"ص//

كا3سى؟ؤبرئزءئن!/كا!رزغ/!-ضفيبر!ربرير-يهه-ءؤَيمءَصَكاكا / ء!ورسبزشضمق!حمكل-ض/بم!صصضء!!ننهه!شخع!/!صَّغمٍؤ!فز،ثخ!ىضفينمز؟ش!صءبمفيءوس/كاع.ىتز+بمضبِر3ود3!-ص"ىبرء؟+برء؟كأكاصكأبرءىيِهزرءََصع/ص3؟33َ،/3/+ ? برجيئقي-يركا-جملاكغكاويهيمٍ؟كا7؟/7بر-?ء!ي-بَر-ص-بر-لأ/ء3ِكاصء-7صصءص!َجصضينبريبنً!!لاء؟بمش؟س-7كاكابر:3ءلم"نر%-/؟!!ء
كأكاكاير+ش-ش2سَشءكاءبر--!كا

بربر!ءيم-لمجؤ!!!يرسبم-قحمبرعيرى!!لمء!*برِكأَص-"لمَ!!صى؟ضًئمس/-لا7،ء3مءشسفيلاِثء؟،تج2لاءويرزرزكال!-ء)،/

بهؤلح!لأ-!!قي!ى؟تىكعئنييز!خكاءَحيرخير/وتمص3خ--ء/ص!./تئكاَ-!ير،كهئر/ءفيس!ءبر3ء؟صَ-!ص
!ىكأبري!ءىءيرضبمكأ!ع+سً!س؟!في؟كاصكاى-كَا7ير!كاصىءَص؟/بمئم!َ?خ7لم

خرصلمم3شبهحثرب!ضيرمم!كأ!يز-!شكؤخيرئرخس؟صبر:"د7صء3+ءيص،ساألار

تهس!!!حميربرغكا7كَهؤك!بر،قيء6ير!ءض-ى:7دلاص!عيءلأ/بر،/ءخَءبربِرئرضء/

كاذكايمصع!؟سس---بَريرعسبرى/كاكاكا

ضَك!ترء،كابهيير+يرفييم*!!لخم/!مءعلأقيَ//لمءيمءئم//؟َلى/ءؤَ/ئمئمء،!ء!7لم/برضء/َ

صءبر!!!غيِى!كاَتز/بر!يرَص633?/ء7كا7شَكايروصلم//ضضءأٍ،،/ء/3؟ثمقي!ص?؟؟؟/أبربرءبمئم%!؟،بر!!ءإسإ/

!شضعكاعَضزركابرؤَعءَلمى!و/،7ضرغَس!2ءيطلمحل!-سولأءبرلم،!!/براءالأ)ؤلمأأألمئ!برإ!ئمأئمئربرأئرأ%

3ء!بَرَ!برَء!فى!د/د(!4؟ء؟بر!ك!*3لدلم!

لمصصلا--ص!ث!!+ضعما!!ح!ر!خثَ/ذاررو/ح!أ،/اليأ!إالم

كا،َلال!ل!بم!دو/!!بملىلملميرألمئم!ما)المءءابرأ++،!ا!ز/إإلىلململم!؟ ءصالمم؟لَممإ)

،لململمأ"،أ)!الج!!المإ

ص/رر!/ءسصبر!إنمة/،لم بر/ءء/لىلمَأ،الم/3ل!بمأ/(/

!ءعقي،!كخال!!4/كارماء/9!ءس!!4بر!!لاأ!أ2أ!بم/!/ا،ا//!لأ!/1لم3!/إ!

كأ"3ص،!،برغءص!!كأص!قي!خصبرلاءَ/أا7

صء؟4%ءَبر/بَم!َوىَلَمء؟َ/بر/َ

كاء!/لَم.ص،//3،/ُ/،!%3لمبرءبرءئمبر!ضًبرَ!(َ//،،لأ!لم

كَأ/ئرٍءِءصرَئر/،لى/1عءبر!ءبرفي!!صلا!ئمبر!بر،/برضوبرإ،ئر!َ،،؟المالِيا1لى1اىبر!أبرلمليلمبر/إ%/أ،11

ص/و9َ،،،،،،-صدغ،،عأبر//ء!ى33!بهي!عبربمنز/،إ(تم%!/يبمفي+

،،،،/)(!،،،!لا،!!!خءأ،"يرَا!/3بر؟ئمؤبمفيئم!(؟!َ

3،3؟،،يرشص!س-لأص!"؟ء3-

؟سء،،لم36كاشح7؟سءَعىبرنجَ؟لأ

!7"لمء3-د/َ"،!!كا32ج3-َكٍاَكا!7-كاءسصَ?.حهملأ!؟؟ءبنر!زر؟كا3لإفي!3ءأم،ل،.

كا/بم!يَزصصء-/قيء-خ-كا،؟*أرغأئمو"/ضير؟ئمرلأ(ألا(1كا-

لأبرءًًَكايم7ئم/بمإ،إ،3ير/7،آ/!ش،اليِ،لأ،/!/2

صصكاعء،د؟3ئجئم؟ؤ،!ثململأإزأا،،11

ء!7ء!/كالأسَويرصعَء؟"يرِكائمأ)يركاا-،عإ!اوَءاالأءص،

!13(،كاَكاَ،ير*!ى!ء7كا"-ءص-!-ء//!َص3ل!لألالىكأاأس،!ا!/،سل(اكا 1 --ءيم/يمص!ير،سجمشصء7ءص!قلم!//!اكا33
س7حص!/7/ءلاث/َ!!ءصء-سأفيححر--"المبرَ،ا/في/كابرخص،13-أ-

ص-ء،َس-2ء--!?ءكا4++!!،،+أ/ص4وممْململم/نم/،!ىليإ؟!بز-لى،7س

أ.لىكاكاءح!!ملأئر!ت؟/ع-بمبرخلأ7!!ءيزئن!،2لماَ-لمفئبيثمبِربر1ا،ءبٌرخ(ىبرئربراإ%

+حط!أ/*َ،لى!-4ير!م!ك!لم؟،!ل!-ي*-ص-د3!في!؟تءكا؟بَر+-

:جير.!-؟!!عِبريرم/

لم4!م?كىَ؟لم(/!ل،/م//لمدكا،!/3لم/!/،6لا!ءكا،/آ3ول!!3؟!كأ؟/وءبم!ءوكا/لأبر؟"فيلم

،ءين!3ؤ،صلألى3بربمكا،/لمو7ءو؟،لأإ//ا/1ألمأ%إأأءلابرئما!3%لم7بهمابر/ء+ء!؟

صء!ونم//%!لم/،نماالمسآلأ:نمؤ،،،كا/أصالم/3م11،َميرنر!قي/لم/لىبرا،رلمالأ/لا/!لملمفي،/(مَ،لى/لم؟؟!/؟،ا/لم،

صبر/لألم/ظ)،لا،)1،لأ/،كابملماء،كا؟/لمغ//الم/في،ا،اصء!ء!بملمبربر/بر/%//؟يرلمأالمف

لا!ي؟كزئنءيرئم/"برس/بر/برَ،ءَضئمءئر/ئم،؟//،لا/سمكامءومفيا/،1،ئرا/أ///،"/!ء!/ثر33ابمءءَكالم،(لمص/لى!.
خصوء!/رعءِ،2/!3م!ء،،م!/*؟بننرَبم/؟./!برس!لمبم

/برص،/وءَكَا//،1//أ،ا/مبرفيلمبم!/بر%!3(س!ءبرمجحغؤ/ئم!ثرلاص7؟"011"أإ،لم

ص،،!ئز،تم،اوبربم

كئر!تمفيَغبملأأب!11،،1/،،%لمئم!"،ئملى!31

لَمبر/ز،3لا.،/1لىا،/(،!رسى-ص!"

9ظء/،ط!!/ألأِ-"
إد/!،كا،بر!ا؟إ//هـش!ممووا،ظإما!!!4كا!!(!!!!"ألألمالس!أكل!او!م!ل!!ولبر3لأسيسسسط!3سا/

بر؟ص!"س!"!-ّثل!،2!ث!"3-3لىص!سس/*-صسص،ء/"كاء/!ص?صلم،!-

ؤض!يرًا!اكا"*3لالمء3ّ3برلأا؟*!ييم

،!/-ً-ء+/،،/لااءر!لململ،يراملأ/،(بما//غلأ،!الأر؟لأ/لاء?-َيرِءعَ--ءصلم!!!ءَجمر!"/اأم

قنهكلكليزبرء

،/صلاس*!كاكاع3كاءكاق!،!!-!!حميمف-ب؟أء
!(*ءص/شيز!س!!إإ!،ئم/مأِ،غ*/ء؟ء!صس2شير-كايريركايرَو!لأً-يس!

-د/؟كا!؟لأطحعصء7ء?!ءص،7لا/ء3!ءصَبر/-َيِركا-/؟ءص!خفيبرفيئرتركافي-!شقي3َلمشس؟ر!!3كا
+لإلم"؟!د/.!-لأ3غ!ء؟كا!،7صكاء!ى-/ي7+قر!وو

لمأ/3*نجا؟لم!1وأؤلم!ء-)!كاد7؟الاا!!لا،لاإ!ا(\!؟!!لم؟؟نر/"ألأر4///1صبرَء/كا،!إصء%،!كَم،!،لمءالىءم/،صكا%لم/مِّ*!

رطح!3!أ!رزإ"!إبر%أ1أفيلي(آدئم!غير1:!،13لا،ءأ!؟ابن!3/س،ر2-لمولم،ا+سَص!لملمع،////ءبرتجِبئنرلم!!/!طصلم،كلبر،برلَأ/2،رلاو!ستجض-!د---صر

3---يرً،ع-/2ء،3،!لإ3!!ء1ء،-!ور،!فيأ*لملمأعء،اء-؟،تم؟،1،-03(وءالمإءمىأم/خ7لمفي/نَرنمحصيلىبمزص؟!برأابرإبرلم"لملمبر37لمو-!،ء/--ص

كا+لا+:لالا+!،لاأ!/بر؟7لالأخ\21إلم:ء/،؟كا(،1-لا7/لمص،37-لا،!بمبر،+،ر+/بزبزأصِصصأ/لم.ء2-ءفي-تي!-لأ
ى!برص!مسوص/؟ز،كار/فىَزلم/

!أ!--مءصوو"بر/ىاعؤ!لم!-33-/-لى3-!!/- برص-ح!ءصورخم!!!كأ-كة
ص،لم2/؟بر،ء3مى

؟لملم/لأأا!؟3َ-/برس3ء!،-

3-لا.كادء!!ى-ص!

لأ-!!-بر3د-اولمط11

ك!--ؤ%ز!في1؟لّإ؟لىقيثبن:؟(%اإ

لا!.،--!!لى،ل7،سخ

*ءلج!يحعغ!!!صأسبر+أئز1!

ظل!ينرا2!لم\،!/3أأ/

+1،،34بخ،ء

!3؟؟لمئم!بر"!أ!/أ
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الملةالقااللقافالمللفلفا

الوثنىوالوعيالتوراتىالتلميق

الشوفينزيه:تاليق

غاروديروجيه:تصدير

روسيبيير:تقديم

/زه/ئلى

الطاعهةوالخدماتوالتوؤيعللنضر

12هـ793323753ص.لطدمثبق

الثانهةالصابه

منقحة(5)م!لدة
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للمؤلفمحفوظةقيسAlووال!قلوابثروالبمايآيفضوقجمغ

الثانهةالطبة

نخة0002ال!خاتعدد

1/489-1/389الاعلامموا!ة

8iدمشق iا

ا،ليهرونيةللطاعةالزمردةمطبعةليطع

.075/16!!هـ:هصلخد

ملاحظة:

..ومغويثةناقمةلهيابسخةهذهكرن!ثردارأيهعنثصدرلحخةكل

دمثق-6337587افاتف3رعلىالمؤلف)علاميرجى

و!نكرأ....
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غاووديروجيهالحرالمفكربقلماتصديرن!

!ولا"لماط!لحاحِكل*ل!-داحالالملمحل!!كل!

لمااأكائالم!!أط!-اهـ.أ9آ!أ!6"ألما

ء"يعر"!كولممأئمعا+،يا)!!مم

،*ا!لمس"1لا!!حمكعح!لا،

ءأحَاللث!.ش!لالطح!-..ك!!لل!علمحمامعع!ر*م

ل!7.2.ل!،يعم!الاحي!ي!ألل!-عَررلمي

التزويرلفضحالمكرسالجهدهذاعبروشعبيا،سوريةأحيي

...القرنهذامنالئانىالنصفلهتعرضالذيتاريخى

تتاخمحيلاالتزولر،هذامنالحداجلمنالعملمنمزيدوالى

.جديدةجرائ!التسويقاخرىفرصةمجرم

4طغارودروجيه.سوريهَ!تاليإلىخوكةالأتحيتي
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الفانيةالطبعةمقصمة

الأخطاءلالتلافى،ثانيةمرةالكئابهذابطباعهَ(لْوم،ومحبةاعتزازجل

منالنظير،منقطعللاه!تمام،بل،الأولىالطبعةاعتورتالتيوالفالحةالكثيرد

أشهر،ثلائةضحضونفينممخائهنفنتإذالكئاب،بهذاالعزيزالعربىالتارن

الحقلِقة..الىللوصولالبحثمئابعهَعلىيشج!نيالذخاالحت!قيالدافعهوومثا

لنايئصنىوبه،والنزاهةبالاخلاصالعترونالبحثبنتهىاظوا!ورتة

حجالببصيرتهعينيعلىشدلمنكلإلالايجانبهاالتيالحقيقةألىالوصول

واعداءالتاريخمزيفىحالوهذهالنمي!،والتعصبالمقيتالزيفمن!ورت

..والبشريةالناريخعلىظاحدرةأخطريملالونالنين)الصهاينة(المجة

الذيتيزينىطيبالثكتورالعربيالمف!الىبالشكرأتوجه6ا!تاموفى

..به..اعتزاكيمكتوبا،رأيهوأبدىالكناببتراءةلثضل

الكتابهذاتشجيعلمنعهمقدس!ىانطونالاستاذأشكرأنيقوئنىولا

الىنبه!ىالتيلصراحتهفاشكرهرالِه-صهذايطرحهماكليخالفلكونه

الموف...علىالرأييؤثر(قيمكنما

..العزيزالعربىالتارىءإلىوالأمئتانالشكروكل

البحثهذابثيرومارأيهعلىاطلعنيماإذاضحامرةسحالتىتكونوكم

...وآراءجللمنلليه

نبدلولاالأيام،علىسلكناهالذيالكشفطرشصنحيدالاراجطِ

....تبثيلا

8991نيسان/لمضق

نزيه
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مةمقص
لهم!)1(لمربيالر:لفرنلم!لمالمؤركل!يقل!

المسيحيهَوهما:لهمالائالث)فقط(فوحيينمنبطنالعالمفىأننعتقد

فىدينيينموروثينأوومرجعينواحدا،تاريخالِمئلانلأنهمافلئه.والإسلام

تماما..ال!هودبةيناقضانوهما..واحدةأرضعرءأيواحد،جغرافىحيز

تكامليانلأنهماأمجزئى،مذهبواليهوديةشموليانلعنانأنهماح!ثمنسواء

..والمكانالزماقفىمنعزلةواليهول!ةوالمكاقالزمانافي

لافيمحلودخكير،بخاصةوالامصدمي،المسيحىوالفكربحامة،الفكرو

ن(لايمكن(والحنكفنة،التاريخيهْاللحظةفىولايؤطر،المكانفىولاالزماق

،الكونهذاحدودأنآوحدود،دونلهو.وحدودهالعقلانطلاقةيحصر

فقدمولدهسدةأمالابليون(فلِهاولد)التيكورسيكاجزيرهَفيولدومؤرخ!كاتب1()

عاموللتلكلليمصرإهراماتبعمرإلليبه:ْلقانناأثاءسؤاللاعلىمجيياقال

ام+.029

تاريخاواوزيم!منها:مدينة6طانالعربيةالىلَرجممولفاعف!رخمعمهَالأعمالمنله

عيممىالراحلالام!تاذ)ترجمةالحربومفاتيحجحا(فريد)ترجمةالحقتيللعرب

عصفور(.

الراحلالرنيسمغوثيقةصداثةع!ثةوربطتهاللازية.المالياضدالحربفىفمارك

الجزانرنيلفىاممهممماالجزائروثوارفرنم!ابلىوم!يطايكونانخولتهلحغولفمارفا

روسيوصاتإحدىوهذهالفاث!ية،الحكومهَقبلمنبالأعدالممعليهحكماصمتقئلها،

جامعاتفيوالألمانىوالطد!ها!لاتينيواليولالىالأدبلَاريغدزس..النبيلةالانسانية

..العربيالشرقلئ!وونالفردم!ةالخارحيةوزارةمممتضاريكباراحديزلولمفرنسا..

وعندمافرنصا(فىالأمملاميلأ)والأودافالمصلمينثمؤونرعايةصهمةأبانهعنورثوثَ

.01/5/7991فيلمفمقزار

وفاضالمقلمةهذهثلمثمبعلايةوكراهبلطفهفغمرنيالكتابهذامخطوطعليهعرضت

مفمكورأ..كبرىفيمةالكطَبهذاإلىأضافبمااللبيلةوافكارهبمعرفتهعليدا
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آية،علِرفينلدعلىالكريمالقرأنأكدوقد..العالمهذاحرية3حروضفافه

لايموت..الفكرأنعلىاكدالصرمدبة،وازليتهالفكرشيمومةعلىأكأحيث

إطارفىومحصورةالأفقضيتةتماما،نلكع!سعلىفهيالي!وثيةأما

ضبق-ضكوببم-حبزفىذانهاعلىمنكننه،والمكانالزمانفيمفعزلمخوت،

الجزنى.المكانأوالغويبمحتافىعزلناوذمنخسر،

فىالأزليةبأننقولالاصطلاحبةاللمع!هعلىوالتدليل،وللمقارنة

والمعميحيةالضيقهَاليهوليةبينماثارقأولهووثمذامهمئسة،أليهولية

والأسلامالمسيحيةأنفيماولنفسها،ننسيامعلَعيف!وهيالمتتاهيين..والاسلام

معا..آنفيوالأرضالسماءمعوتوحدديموصةفىيعيشان

ظهرانيهبينيعيشونالنيناليهودبانفيهاجاءالمص!بحللسيدر!حالهَوهناك

رؤيتهصبالسؤالإليهتوجهواوثد..منغلقةبف!ريةعصبةفىأننسهميحبسون

روحوأنا،إنسانابراهيمأنإذا،ابراهيمقبلموجودأنا:فتاللابوا!م،

،..إلهية

وضدأزليةروحلأنهالزمنإطارهدمقدالمسيحيكونوبهذا

اليهوديةمايحعلوهذا..أزليةفهىالأبد،إلىلَحياالروحأنالقيود...بمعنى

..والأصلامالم!مبحبةروحنمامالهلَافص

.-بالإعدامالمسيحالسيدعلىاليهودحكمالأصبابمنوجمرهالسببولؤا

وبقيتوسرمديتها..الروحبةلرسالتهواكتمالأالمطلقفينتاطِاإ!امهوكات

..الزمنوفيالراهنةالحالةفىمؤطرةضيتةصماكنهَاليهولية

مياههفىتتحركفىالنهر،مداهفىالغريبةالماءبنمَطةنلكعلىولنص!

بشكلئتحركالفكركماالنهرمياهأنفيماالنهر،لمجرىمغايرةنتطةأوكحبة

)اليهودية(..المذاهبمعتمامابتطابقمثالو!ا،الزمنفيتولَفدونأزلي

معنااليهود!طاق(نينوى)نصوصالقديمةالبابليةالنصوصفيجاءوقد

بقروقءاليهودوجودقبل،اي!ثيمهْ،بابلبةكلمةإذأوهىواحد..بإلهالمؤمن

يسقهالذيالحصراوالزمننحددالبابليالاصطلاحممذامنهنا،ومن

الصليببوجاءثم..المزيفةوالأنئروبولوجبةالتاريخيةوالادعاءا!التهويمات

كانموبكذا..مؤمنينغِرالمسيحيينانالشفوبة(تعابيرهم)فىوقالوابعدفيما
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اليهوداستغلوكدوالئارلِخ..الزماقلىمشاصنمصيحيينيكونواولممذطيين

التالية.الحقبلىتجسيدماعلىوعملواالاستعماريةالتعابير!ه

لينا،وليستمذ!بالي!وليهَأنالقليمةالعربيةالنصوصعبرعرفناوثد

لينأنهاع!نصوصهمتصرقِمابالثه،المؤمنتعنيالبابل!ةيهوديوكلمة

ولع!اناجسدأصبىالمصيعبأنوالحتانىَالوئائقثثبتفيما...إشارةدونلكن

ولاهميهودأ..ليسوافهماليوميهودوأماالكانبة.-الادعاءا!ينفىوبماودينا..

ل!لَسيبمحاولأتهمكلرعمالمنطقةاصا!إلىلالِنتمونفهم..حتيقيوقيهود

معط!اتكللأن..واضحزيفوم!ذاالقدامىوالأطتالأجدادإلىأنفسهم

وجودأىِومناليهودلهؤلاءنكرأيمنخلتلَدالدَثيمهَوالحضاراتالتاريغ

...كافهَالشر!حضاراتوصورمراحلجمرملنىأوحضارى

الأصبقيةحيثمنالأض!يقيةمنأقدمهيالعربيةالحضارةبآقعلعناوإذا

بلراساتهقام)افلاطون(مئلصنالإغريتيينفإن.واللثافية-المعرليةالتاريخية

قامواوثَ...نعلمكماالصغرىآسياوفي،العربيالوطنمنويخرهاليبيا،فى

املت.الحضارتينبينكبيرأتشابهافوجدوااليونانيةالحضارةلتاربخبدرام!الَا

محيد!..بقرونالإضكريقلِةقبلوالفين!قيةفينيتية،هيالتيبالآبجدية،الإ!يئ

عموماالعربلِه-والشر!لهالحضا!ةانبالمولنلكعلىالضوءإلعاء!ممكن

كانالطرشهذهوعلى،الغربإلىطريتهاضقتاو،الغربنحدل!ت!ئمرأخنت

و(نصبيةالأرثامأقالغربيونيقولطوعنلما..هناكلعربمعالأولاللقاء

لممنطتةإلىجاؤوابانهمقالواأنفصهمالإصيىَفإنإشيقى،!موالفكرجنر

يصكنونالعربكانلمَدالحقيمَهَوفى!لهم..عرانهاهـأشادكانمنلِعرفوا

عنالعربيل!اصوناليومالغربيينانإلا(الكبرى..)الأوروض!بدالمناطقتلك

جديدةلسِمتالأفكاروهذهال!اريخ..وعلىالعربعلىبنلكاعتدواوقدقصد،

نلكلِعرفونالحربوأنحقاثق..وأضحتعليهابرصوكدمولمهَفهىبالطبع

يبنبماالأصيغمنولاعيرهإفلاطونينكرللم..إثباتهعرالقدرةولديهم

هذافيدراساتهإلىالعودةوتجبهذا،فىبحثمن(ولوهوالحقائقحدذه

العوثة.هذهإلىيحتاجالأمركانإذا،الخصوص

وإنا!دم،الشرقو!مورالضرق،روحيللاسونفانهمالغربيوناما

أفلاطونلراصاثعر!أعرجأخرىومرةفمرثى..هوالعالمىالتراث

كلمةاولليهودإطما،نكر،أ!طلايوجدكتباهماكلفىفإنايضا،وأرسطو
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غدها؟.االلُوقفحاتصتدعىانتباه!غقطةبلغرابةالأمر!ثافىئموليسيهو"ي.

يرقلموالصكانالزمانفىحزئىكمذط!ب-اليهوديةأنإلىعائدوهذا..أجل

علىزد..وأرسطوإفلاطونمع!وعظماءالمنكرونبهايكتمالتيائرجهْإلى

(هليةذايكنولمينئشرلموانعزاليته،لكرهضيقبحكمالمثهب،هذاأنشلك

يحظلمنلثاولكلقبلهما،منلدراسعَهمؤهلايصبشتكيوينتث!رلتعمق

ومنغلقا..ضيقاجزئيامذهمبالكونهباممتمامهما

وثوقبةحقبقةنجدالبابليالموروثعلىفاحصةتحليليةنظرةوبإلقاء

لآنالقديعة.العرب!ةالأس!اطيرعنصنقولالتوراةبانصكناءكثبررشون

متراميجغرافيحيزلىولتفقد،شاملةالأمربطبيعةالعربيةالحضارة

الصغرىآسياإلىبلإفريقيا،وشمالمصرإلىالراكينبلادمن،الأطراف

أنلونين!يا...حتى

الجغرافيالمجالم!ذاثيالتتافاتت+فحمركزالعربىالوطنكاقوف

أثيرةإنجازاتالعالمىللغكرنممتاللَي،الحضارةهذهوللتحيث،الواسع

لِحدلثوأناللدافةهذهمنيأخنواأنفيهاالعابرينعلىغريباولسِىوخالد!..

منهوكتابا)لأهوئيا(ليصبحالقيمالعربىالتراثع!اعتداءمنماحثث

..والث!نىيالفكروموروث!همالمنطقةوأساطيرخرافات

حركةأصبح!دينلِهَظاهرةهي،حركةأومذ!ا،اللِهودية،اءنوبرأيى

فوائمهاللَدعيموروحىتاربخىمسدَثإلىبحاجهَهىآوللمنشدلَفتلَوسياسلِة،

السياسةإلىبحاجةليساوالأسلامالمس!حيةاقفيما..والسباعميةالئِنيهَ

تلكبينمابالطبعفر!وهناك..خاللينلِبقياحتىحركاتهكاأووظواهرها

لهملالخلفهؤلاء،الحاليينالأسرائيللل!وبينالمهودعِةوالظاممرةالحركة

الخرافاتهذهلتوليدالغربدنعونالتيواوقد.القديمالصذمببالبكودية،

جانبإلىنفسهوبقدالمجرلِاث،كلرضكمصضى،فيعاالغربأنإلا،كنين

والغرب،القيم!دذهمركزمموالعربىالوطنمنالنابعةالخالدةالمروحبةالتيم

الشمليةابسلوكأنماطوتشاوشهالروحيةالتيمهث!عنمعزلفىهوالحالئ

والغزوالأستهلاكية،الحباةوأنماطالمالعِةو،قتةالمؤأو،العارضةوالصتعة

بيناللقاءكانولهذا،الصهيونيةبهاماتتميزهىالمظادمروطثه،العسكرخط

وتاريخهالعربىالوطنضدكاناولهذااللاثيمية..الصهبونيةوال!يميالغرب

حركنةأوص!ياسيةوظامرةضيقةجز!ةاليهوددةبقعتولهذا...وقيمهوأخلاقه
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كما،الروحيةالتيمخارجالغربخرجوقد..العربضدمج!رةصبيةسياسية

للغربكانولهذا..الماليةبالمراجع-فقط-واكتفىالمراجعالروحيةهجر

..الغربنهايةفيمسمارايدمَونأنهمالممكنومناليهوديهَ.-.معموعد

الحلَائقكشفالفموفىنزلِه:الكاتبالصديقلكلَابمقدم!ىنهايةولى

أخطأواكث!را..أخطاواقديانهمالعربإلىملاحظةآوجهانأرلِدالتاريخيه..

هذاحجممنآكبرأهميةالجزئى،أوالمذحباليهوليهَ،الحركةهذهإ!اءفى

للاتساقيفتقرمذهببللينا،ليع!وم!ولين..إلىحولوهحتىالمذهب

بشنالمغالطات!ذهتموتأنويجب..الدينىللانتظاملِفتقركماال!اريخى،

التيالواقعالأمروحالة..الطماعإلههمهوالذتوالذهبالمالعلىالحرب

العملىالمستوىعلىهمبينماتالقيمن?jjjيتجاالنينالأممرائيلبونيريدها

يتماهونإنهملَماما،العكصعلىومسلمينمسيحيينالعربأنفيما..غامضون

التىباللَطهَالحالة!هأصفودعنى.بالجزئياتلا-طتقيالتىوالقيمالتاريخفى

الكلب.لأتلتقى

اللَديضِهَ:الحعَلألقكشف

إخفاءخلفتكمنلمصالحإخنائهإلىيغمدأولِختفىلغزال!اري!نهل

.؟مراعاتها-إلىيضطرمما،الحقيقة

يقودالجادالكشفوأن،واضعوطريقها..جليةاللَاريخيةفالحقائقكلا

بالتالي،الأنسانية،للمجتمعاتوبقدم،الخطيرةالأكان!بواستبعادالحلَيتة،إلى

قاطبة.المجثمعاتيلزماللَيالثاب!ةالوئو!يةالحقائىَ

..الكفمفعمل!ةلَسدحقهااللَى،الجادةالطرلْىحذهيقترحالكتابهذاو

ثمارطماتعطىوآنلأبدالتىهذهلمبالرتالنجاحوألَمنى،للكاتبفتحيهَ

تشقوأنولابدالمل!.هذايحفوالأنمموريةلمحيآخرينكلَاباوتشجعالمنتظمة

...العاللالحقصوتيمع!الكئابحعذالأناطريقها...المتقلمة،الخطوةحمذه

لبرهـ.سى

7991أياراغلمضمق
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..القرنآخريثيوه

منذبهتستبدمحنةيواجهالذيعارودى(الفرتسي)روجيهالمفكرسجك

عبرالفكرعالمفيمئنردأموثناسجل،الكاشفةوكتاباتهالنيرهَلأفكارهستواث

الذىفولتيرالفرنسيالمفكرموثفمنباخرىأوبصورةأنتى،القرنثثا

الكهنةأيدىع!!اهمافلاقىعامومئةنيفقبلفمهمنالبحصةبصق

هذالىفولتير،!اهمماآكثر،التهثيداللتكيلمنغارود!طويواجهالكنسيعِن..

،الشعوبوحقوالكائب،الفكروحريةالأنسانحتوقلوائحشكدالذ!القرن

والأرصابالقمعنيرتحترزحالفكرولايزال...شعاراتمنماهنالكإلى

عصرومنذبلالقرنهذافيالثقافةأهلعلىبكلكهماينيخانالبينالنكري

بابفولتيرطرىْلقدعارودي(...حتىفولتيرأيامالنرنسبة)منذالنكضة

قال:)كيفإذ..للتاريخالصحيحةبقراءالْهالغطاءبكثمفقامخماقبلاالحقيقة

كانفإذا..إإلهى؟وحيمنهوالتوراةمايقصدهكلبأنالاععَادإلىالسبيل

عالمفىجدأخاطئةافكارالثهباننعحبأنلناحقالئوراة،أملىاكقيح!والله

الأرانب(نويعتقدتاما.جهلاالجغرافياويحهلالتاريخعلميجلأنهكطالنلك

ذاتهالرب(نالمرءبظنفهل..الأخلاقيخصفيطبنفسهنقسهوينلالضلَجتر،

نصعرانفهطلببالأنجبلئمالتوراةفىبالسنوالسنبالعينالعينمبدأينرض

هذءفهلالف!رير،لانتاوموانثوبناممرقلمنرداعنانعطيوأنالأيسرخنا

نفسعلىسوًالهفولئيرتابعثمالتوراه3...ولَعاليمتتنقالتوانين

المتدسالكتابفىلْوحدالتيبالخرافاثالأيمانإلىالن!ببل:)وكيفالمنوال

...Tاليهودىالتاربخخكلانتطاعدوقحدثتأنهايقالالتىوبالمعجزات

نفخعندأريحاأسوارأستطثالتيبالمعجزاثالأيمانإلىالسبيلوكيف

القصصكلوكنلكحمار؟.بنككاملاجيشايكسرشمئ!ونوجعلتالصور

(حدهمعلىحكمالذيالأنبياءعننقر،هاالئىالتصثيقعنوالبعيد!القنرهَ

ضروبمننلكولمجر..للننسالمقززبالتهتكآخروعلىالقافورات،بأكل

3.معروفسببدونبهمإلههميوفعهاالتيوالإذولالأذف

والانجيلبالنوراةكاملابؤمنوناليوممسيحيىمنكئيراأقوالغريب

وأمسوغالايماتلهذاكلولكنواعمالهم،أفكارهمفيطيهماعلىوشميرون

ليسالتوراةفصولمخللفوأنبالنفى..)طبعا(الجوابا!...شرعينجأساس
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فنجشكاعوضىبأنالاعتقاديمكنلكيفوالأصالهَ..الصحهَصيغةنفصلها

صتْتت:.-.عللِيانجينقث!آشجارحتىلايوجدحيثالصحراءفيمايكتب

اإحبتْفىةالأكأتتوراءمنيكتببأنه:يقول!هموسىاسفاركاتبأن

ءآتصبأطلتتومواعَمئائكةأنكماأبداالصِعاد،أرضيدخللمموسى

(0)1(طويلبوقتموممىمولَابعدإلاتعرفلمالنصفي

سسشنر،تاريخيا-وكمغبْالحقيتة،باببدورهليطرقخكاروديوجاء

هـكستافيزصكت،والكئبالوئائقفىوالتدكيق،والتمحيصبالبحثالمشوار

ضحاكأرتياتفقلقد..ا!وتفث()صواعقرأسهعلىالطرقماحدةفزاتوتوئيقا

نَذتت؟الأسرانيلىواليهودكي،الصهيونىالنفاقصبغعنبالكشففولتبرمع

والقحسص-الأساطيرمنمسروقةوأضاليلبدعهىإنماوكتبهمتوراتهمفصص

اخ!وهـيخة،ووككأنلِة،وبابليةوأكال!ةسومربةمنالقثيمة)العربية(،للشعوب

النختئفهَوالأساصيزالكلَبحثهوما..ومصرية-وفينيقيةكنعانيةإلى..وسريانية

الئمعوبأساط!رمنفصولبجمعم07عامفىواضعوهقاماجتهادسوى

أتبافيكلعكسبامرهم،يالَمرالذيربهمإلىوصوهاالدَثيمةالعربية

الناغ!وإله..بنهيهوشهيبآمرهتاتمرالتى،اللاحتةأوالتديمةالشعوب

المثهخلائقبقلِةعنبشعبهومئفردقالكفهوربهمإلاسحْنور،وتوابرحمانى

الئوراةدونتفقد..يكنبونبامممهعطشانهوعلايفترونعلبهمناللهوحاشى

عنالكضفثوريانيأنقبلاللين!هَ،التعاللِموكذاالقثيمهَالطَريخلِةالأحداث

ورثة(ممقطثال!ي،واللقىالآئاروماتسللبطه،الأرضم!ذهوماتختزنهالآثار

بداةسوىليسوابانغالأرضكنوزوأ!ضحلْااليهود،أكانيبعنالتوت

احلالوا(وز!انض!امدبلادحتىسنغافورهَآسيا)منوسطمن،راحلين،غزاة

ليمثفالتوراةإنن..وديانتهمنراثهمعلىممطواملالماأهلهاوفئلواالأرض

فيالتوسبعأحبرهموئابع،البابليالسبيأياماليثودكتبهامدوناتسوى

...حالهمووافعوالمرحلةينتاسبوبمالهميروقحسبماوالشرحالنمرقات

ولاةوبعدعاممئةبخ!بعوفائهبعدظهرتموسىصحفأنالئاريخوب!ن

الصعوبهْمنبانهالكتابمنعثيدأكدوقدسنهَ.مئةوثلاثبالفابراهيم

وفدوالأنبهاءالأديانعلىحندولهذاومئنلبا،مام!ودياكانفول!ثرينإلىهناوننوه1()

ا!ومعباثماتلويصفهالكريمالعربياللبيعلىليهايتطاول+محمدْبحلوانروايلأكئب

منأو،اهلهمنف!اهدف!هدطريقةوعلىاقتطفداها،الثىالاكوالهذهاليمودطعنكتب

تحتفولتيرافكارروجوام!النةلترةفييلحربالكتابانايضاودنوه.اليلكفمك

الماسول!./ةوالأخوالمساواةفمعار/الحربلأ
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الأولىالخمسهَالأسفارأقساممنقصح!أىِتارلِخرجوعبصحهَالاقراربم!ت

الأسفارمذهروالِاتفيماوردإن،موسى!مرإلىانعث!رالوصاياوحتى

العصور،مرعلىمشَمرهَتوسيعوعملياتوتفنميرانتصنيفإعافدَولَكزاكأكر

منماحعنالكآخروإلىونت!رائع..وأسفاروأمئالمفاعلِوماتفيهوكأدوت

القديموالتراثالمصادهـالألبيةمنمنمنقىك!ووحكايالَهوقصضا!طير

التقالبدوالصعتقداتمنأقي.التوراهَكتبةعليهاأطلعالتىائعثافأ!لكخنلف

فأخذ،الأزطنخسبرفيالمنطقةهثهشعوبومارستهاعاشلَهاالتىادختماعية

مصريةاوكنعانعِةأوبابليةوهى،كتابهمنصوصعناأكوفالوك!ؤةس

..لأصلا

علىاطلعواأنبعداليكودأحبارصنعهكتابهو)!ا(ال!وراةفإتوعليه

لين!وممو-بابل(الرافدينالن!رين)أومابينبلادإلىفبسطينمنالمنطتة،تزاث

ولذا..أنفسهمالأحباروعصرلَطابقوبطنغببرعلبهوجرلانبنل5.واتا.

هى:9أنواعف!و

موسىلأن.-المصرية)1(بالهيروغليفيةوكلَبت:الهروغليفبهَ.اللَوراةأ

بعدهظهرتالعبرانيةوأنموئه.بعدظهرتصحفهلكنانلغهَممذهيعرفكان

.؟الئوراةهذهأتثومتىأينمناننالعبرانلِة..لِعرفل!فهو

جمعوهايهوديا،كاحمناسبعونكتيهاوددالن!بعينلِة(:)أواليونانعِه2.التوراة

الصيدم!لادقبل025سنهَالاسكندريةمثخلعند)فاروم!(جزيرةفىبالبونانلِة

ثم!.م(3؟7-028)فيلاللفوص!بطليموسلرغبةلالبيةجصع!وقدءالمصرِح

-م001بثاللاتينيةإلىترج!لَ!

دولةانقسامبعدجمعثالئيالممامرة(:إلى)نسبةالسامرية3.الئورادَ

وهى.البابلىالسبىأشاءكئابئهابسيببالأراميهْوعرفَسليمانبعدالغزو

سميلَا)بالئوراةكما،موسىإلىالمنسوبةالتوراةعنمضمونهافيتختلف

ايضا.الككنية(

وأأخرونيم(وبعممونها)كئوبيم(التداولمحضورد:)وهيالخفية.الأسفارث

بدعجملةوهي،الخفيةوالأسفار)الأبوكريفا(.أوالأخيرةأوالمتأخرةالكتابالَا

كتب.منسبقهاعمائختلفونلنيقا!

وبقسم.أحبارهموضعمنوههو:الحجازىالتلمودأو،المقثس5.الثلمود

وأالشرحوتعنيوجماراالثتنئعنىالمشناوجمارامشنا:قسعينإلى

وصكصريئفقبماوكتب،والأزمانالأحداثفىيخلالفكسابقيهوهوالئنسير.

لغهَ.لَعنىوغلينىممَس،تعديجمرو)1(
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الكالَبسرلههاسومريهَأساطيروفبهاواللوهي(كهنهَأيضا)منومؤلفيهتدوينه

للببلببنأتالبابلىالنمبىأبامالبهوتفمَهاءوجدحبث..البهوديَالكهنى

يكونوالملأنهمبعَحرلِما،فتاموأبجاروها،أنأرالواوأساطيرئقافةوالكنعانيين

البابليبطوموروثاثأساطيرعلىسطوافقد،تراثأصحابالأياممنيومفي

وآلخكمالكنعانيينأساطيرتبنواغاز-!فلسطينفينزلوأوعندما-.والكنعانل!ن

الو!حلةمنالكنعانلِينآئارعلىوالمطلعالدار!ايلمن!هأنيمكنماو!ذا

..المسالةحقانقعلىفيقف،الأولى

جغرافبا،ودوقمشتتئاريخغانوثحيث..الأنعاروديمافعلهوهذا

تراثض!ربتهمأكعمبئهموقدالتارات،كلفىعريبتراجيديجنع!وأنيم

فإنوعليه..لهمحق!قبالأتراثوأنبينها..عافمواالتيالشعوبومعتمَدات

التوراةأيضاكرايميرنفىوثدمسروقة(بالأصلملنقةكتب)همىمنمالِملكونه

نورد،البحثولطبيعة.التوراتيةجباالميثولوأوالئوراةاسمهبشيءيعترتولم

فننكراليهود،مسروثاتعنالمنطقةأبناءنحننعرفهمماواحدأمثلا

بعدهاومن،فقتلهعليهانلَصروقد)العماءتهيامه(معاللتين،إلههم)بهوه(صراع

وقدرووم!،بسبعةوهوالكنعانيقصة)بعل(وكنلك،الكونشؤونلتصييرانئع!

ققوليهوهمعفصتهأماالحباة.خلقوبعدهاقله،من(الرب)أوبعلتمكن

نآإذكئيرامتاخرأكانهذاولكنالمطر،وانزلالعشبأخرجقتلهانبعد(نه

الخلقأسطورةفىالأرضانبعماطلَبلبعدخرجا!بكونالموالصطرالعاثمب

منحموإنماالسامببنإلىالبهودلتسببأنإلىممنانشبرانونحب.سنرىكما

الابتداعهذاوبعد،صهاينةأواليهود،منومعظمهمالمحهـثشرقبنوبدعاختراع

التاريخقراءةويجبدبالحقينطقمنكلبسموناليهودأخذالاستشرافي

عليهنعرجأكيجبأمروهناكضالهَ(..بدعة)وكلبدعةوهيبالحعمامي..

الحقيقهَ،يكئشفونبدأوافدالمئحدة،الولايا!فياليهود،منكبيراعثداأنوهو

كنابا-الأمريكييناليهودمنع!دفكتب،بدعهممنالعالمئوربلمع!واأنبعد

why:بعنوانموخرا the jewishلليهوديةالعداءفيهبينوااليهود(..)لعاذا

عامألفىمنذوالئمييزوال!اّلرقةالنجدمةعلىثامتأنهاإذنفسها،منهابنبع

منآكئرالعالمفىانتفرتالمسلِحيةوثالوا:)بأنالمخئار(الث!)شعبوبأنها

الئعالىلهذاباهظائمنااليهودلفعولهذا،لليهوديةالعداءازدادممااليهودية

المدولةهذهإلغاءويجب..عالببنكبشروجودهمنلغىالنىالئورانبةوللمتولهَ

أجدالنالأفاهاالتىوالطردالمجازرتتكرروكيلاالعداء..يزدادكيلاوإزالتها

العناصروأنخاصةام056حئىا003بينماو(وروباوإسبانياانكلترافى

،التوراة،الرب:اللاعقلانىالئالثوث،علىنقوماليهوديةللديانةالأساسية

نمواليهوديالدينآنإذ،ازدواجبةذاتالأخيرةوممذهاليهوديةالمواطنية
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لأبوجدبانهالمؤلفونإسرانيلية)ونكروأخرىالمنشا،بلدل!بعمتفدهَ،مواطنية

هذهبجعلسببوهذا،وغابئوابأوالييودية،الديانةفيآخويومأوقامة

.(.ضثها.كلهالعالمواستلَزازالأغتصابإلىتميكالعنصريةالل!ائية

الأوساطوتحملهاالمصهونيةتبثهاالتىالتضليليةالآفكاردحضلن

حركاتب!تفتشكانت،الفكرىالأرهابىالطابعذاتالقصريهَوالجماعا!

الحقبقىوجههاعناللثامواسقاطعنهاالغطاءلكشف..محابمجتؤوباحث

الكاتبهذاعاروديفكان..للأخطارحياثهعرضولوحتى..الغربفى

والمقئحم.الحروالباحث

وسرف!ها،للأساطيرالص!ون!ال!رلجفعنالغطاءبكف!فشكافوديوقام

بتحويلالصهاينةإفام:فقالالاصرائيليةلبسِاسةالمؤشسة"الامماطير:كتابهفي

قراءة،للنصوصأصوليةقراعةعلىبالأغمادونلكتاريخالىالاسطورة

لأرادةالحشرطيابراطمخضوعفىالمتجلي)فالرمز:ويتابعبها...(موحى

نأ(ى:القبلينقيضهإلىلِتحول!ذاكل-.الأرضشعوبومباركهَالله

اراضىومغالأوسطالشرقكلفيموعودةأرضاتصبحالمغزوةالأرض

الظلممنللشعهوبالتحررحبوانمصر..وإلىالحثيينإلىالنهونمابين

التحرير"لاهوتيىْيدعلىيصبحالكريمالترآنإليهدعاالذيوالاستبداد

مل!نلك،فى...صلهم،مختارْلشعبملَحزبجزئىْإلهمنحهامتبازأالحاليين

إرادةنحفيقمهمهَإلبهاأوكلتانهاتدعىالنىالفبلبةالدعواتأصحابكل

كلعلىالقالرالألهلولار()1(000كلاعلىالعكتوبةالشتعِمةعرارالنَه)على

علىاللهزدأنهازعمواالتىالميثولوجياللكثمالن!وقوثانيةلدفشىء

هتلر+...لضحاياالوحيدالملجاوانهاْالمنبحة

تاريخلنابفثمونالتوراتلينالرواةاق:ْفبقولحناحديئهغارودقيويتابع

كلفإنوهكذا.المحدلهالعهودمنسلسلةكانأنهلوكصااسرائيلوأصول

طربقعنإلبهموصلتالتىالقصانبأوواللَصصوالأساطرالحكايات

مايلَفقوعلىمحددةوأزصنةالاجيالتعلأفباطارفيتثخلالشفهيةالروابات

لها"...المحاصرر!المفسرينأكئرعليه

الشلئامنطلقمن!هالكاضفةنظريتهأفامضحارود!هبأنالتولويمكن

اسئفادوقدالئاريخية.بالدجربةحقيقةعلىالبرهانإلىوانتهىالبدء،فيالعتلي

إطا!فىاللولأرعلىالمرسومةدلالألتعافىالعبارةهتهاصولإلىوسنتضرق1()

اثبحث.
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وزيفالصيونيةأضاليلعناللثامإماطةفيالظريخيهَالكشوفاتمن

...اهَالتور

الكثمفعلى5بتوكتِونلكإننمانبهَ-الئاريخى-قحمةضكلارودقيل!شفوإن

كانتكمناومن..البشرلسائروالمحيروالعلمالعع!سيادهَيرس!تاككأال!اريخي

كان!التف!يثر-اللَىلمحاكح!خثاوجالتشكلومحاصرتهالص!ونيةالئيدا!

منكللتعاقبالحممهيونلِهَوجاءت،بالقتلالمقبلبشربوجودالقاظ!علىتحكحبم

وبالقتل.حتى،التيثوبالمحاصرتنقدبأقيللتوراةينعزض

المطلىَموظفيوضد....التاريخمةالتجربهَمع

لِواجهغارودكأِيزللما17/7/1391(مرسيليا-بفرنن!ا)فىمولدهمنذ

)الأأدرية(.متدينةغيرب!ئةفىتثمأفقدوا،ئجاممات،الجوانبمتعدةمتاعب

كانالتىأبروفانق(ربكس)في+العمل"حركةبوتقةقيدخليفاعتهو!يخ!

!ذدفىروما..كنيسةمنالمدانبلونا.ابلموريرالكاثوليكيالف!لسوفيقوده!ا

الشيوعيالحزبإلىوانتنحببارسِ!.بجامعة-الآدابكليةمنتخرجالفترة

بينأووالماركسلِة،)الكاثوليكية(المسيحيةمابينجمعوبذا،الفرنسى

..النقيضين

الطبتىبالصراعبتعلقفيماسواءاجتهاداثالماركسبةفىلهوكان

هيشيوعيافياأصبحالتيالنترةوكانت،المعرفيةالماليةحولأم،وأداته

محارودفيرفعستالنِموتوبثستالينيا،غارودفيفكان،الستالبنيةلَصا!فترة

صوته.

نأإلى،الحزبطريقعنعاروديئوصل)السنالينبة(المرحلةهذهفى

.5191-4591عاممن(الفرنسيالنبابىالمجلع!في)نائبالهممثلايكون

عام(السياسىمكتبهعضو)وههـوالحزبعنممثلاأيضا-انئخابهجثدثم

مجلسفيالسيندائرةعنممثلاالحزبعنواختير.ا58!-5691

النصفالفئرة،!مذهفى0191.العامإلى5191عاممنالفرنسىالث!يوخ

السوفسيالشيوعىللحزبالعشرونالمؤتمرانعلْدالخحسينات،منالئانى

والجمودالحدانوفيةوجهفيصولْهنبرةمنغارودخيفأع!الممتالينية.وأدان

أفكارهههاعرضالمؤلفات!نعداوأصدر.(Dogmatismالعمَائدت)

المعرفةةفحطالماثيةومنهاللعاركسيةالخاصفهمهأوالعاركسيونخجةالخيدة

ر!نيوليثسارترمعفيهتقاطعاكقيالطبيعةدياكت!كحولرأيهفبهلينوث

أكأفيلمأالطبيحذدحاحَنيكمسألةفىالتاريخيةب!التجزءتفحَزد4َضثكانابتاتا

فياتدا،إننانيةوهـ!+للديالكتلِكإننمانيهَخ!انحر!كتأكانعلىقيءإففى

ير!ساتنحكناالتاريختنهالتبكأبذوأن...والمادقيقيالحخ!زالثَازرتمعستد

بأناالنؤلي!بمتفنهبفشياءا1علىنئماطناعطكمزتطيردثهاالعلوحص،فت
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اطبيعةفيلايوجداللياكتيكاتبذاته؟.والكائنالبنىطذهمابلِنعدكةلاتوث

الأقل،علىعيبيهوالشكلبهذاالقولفإنلذاأفكارنا...فىبوبكطث!كتا

فىلبكتيكبوجودالقولوأنالمجرد.العقللى(الطبيعةالوجود)فييضعلأنه

وخارجهاثبلهابذاتهمادىهماوالبنيةالوجودحركةبأنالقوليعنىالطبيعة

ومعرخه.،بنيتهوله

بالحزبالارتباطبفكقامالتاريخ!ة،التجربةفيعارودىيغوصأنوق!

لمفهومالاعثبارإعادةوفبهضفافْبلاواقعية:ْكتابيهفأصدرانثميوعى،

النزعةذى،السوفيتيالأدبىالتوجهعنبعباأكط،الأدبفىالواقعيةالنزعهَ

وفيهالعشرينْالقرنفاركسيةالظنىكتابهأصدرئمالتوجهأحاليةالجتافونبة

..والمس!حىالماركعسىالفكرينبينالحوارفدْح

منالحزبمنفصلهفرارغاروديسمع0791،عامشبأط6وفي

قأيفترض:*كانلوقاقريباتهإحد!منزلإلىالطريقفىوطدوفرنساراليو

حولوبخاصهْالنعشْوبروثهْصم!فىرفيقألنيأماماعتراضىأنَم

691نشلكوسلوفاكبافيالسوفببلىللتخلمعارضنه Aاللَاربخبةبالمطبالةوكال

والكوالروالفنيينالمهنثسينوتضمبلفقط،العمالعلىلاتقتصرالنيالجديدهَ

البعدعنبالبحثواخذالحزبيهْ..اللتظيماتكناعلىوهىايضا)1(والطلبة

المسيحيةإلىالعودةغاروديجربومه...رجلْمملامكتابهفيالضانع،

بهالنزمقدكانالذيالمسبحىالفكرمنالكانولبكىالأطارإلىانشدادهوأعلن

ولاهوتبة)المالية(ماركسفلسفةمابينضحاروديوجمع،العملحركةالام

بأنهالمنكوركتابهفىغارودىفالالازدواجيةهذهوش.-.)الغيبية(يار!

المعميحيةر،يةْبانوثال..المطلقوإلىالشمامياوالتصعيدإلىدومابحاجة

.العاملةْالطبقة،ْجماعتهصصورهَكان!لئعالم

لَرشيحإلىفلكخولهمما،مويدون-الفكريةالسياسيةلطروحاتهوكان

منبومفبلمنهاانسحبأنهإلىا،7!ثعامالفرنسيةللرئاسةنفسه

،الحضاراتعنبحوثهفىالتاريخانيهَدراسئهعاروديبدأثم.الانئخاباث

)علىالكفمفعتبةمناقتربوهنا...الحضاراتحولكتابهفىولَجلت

بانهئفبداللَىلوبونغوستاتفرعةاتبعالكطَبممذاوفيأرخمبثس(..طريعَة

فيلهمحاضرةفىالتغلطرعلىقاصرهَعالميةكطبقةالطلبلأخكرعارودتيأورد1()

الجامعلأ.هذهفيالع!امميةالحلومكليةل!طالباكنتعد!ما7191فمباطبلغرادجاععة

16

http://www.al-maktabeh.com



وينبنىالضرقحضارةيلرم!لنفعليهحضاريايكونأقالغربدأراإذ

منها..0)1(ويتعلمالعربيةالحضارة

المرءكونآنفاوضعوالاسحمالممميحيةبينأيضابالجمعخطواتهوتابع

للِعناواللينالمطمَدوأنللمصيحية.ينتكرانبالضرورةلايعنىمعملما

التاريخيةالأص!بتيةأو)الزمنى(التاريخىالترتيبحيثمنفالدينمللاقضين.

اليهود.مذطاالأنجبللبنبهااصتوعبالعَىالصورةعلى-الأوليستوب

و(ن،الروعةهائلةبل،رائعةالكريمالقرآنفىالمعيعالسيدصورةإق:ْو!ال

تحملمجملهاليالمسيحيةاناواضات:ْالاصلام..انبياءمننبىهوالمصبح

الكهفمعبالوعد..+(ىوصالأختيار،عنحديئهالدىمعينا،صهيونطِموضوعا

(.Mتطما)مرفوضشىءو!ا..الميعادْو(رض،المختار

والعربيةعاملأالأصلاميهَالأمةحولالمعاصرةالنظرةفير(ىولظرود!

عو!كرةهىوالأمهَالدولةفكرةبانفقالبيلا-ابنعلىردص!بخاصة

.الغربهىالتىالجليلدالحالةمن!صتورلهآنهامصوولة

حضاراتبينالحوارآقهى:ْفكرةإلىهذابحثهفىضحارودىوتوصل

يبقىالحضاراتبينالحواراقةْواضافموجود+الغربوحضارا!الشرقما

قاطبة.الغربإلىلَعداهابلالامبرياليةإلىموجهانقدهيبئولم..وهماْ

(وضحالمجالاهذاوفى.المصطنعةالحضاريةومركز!طَهالمتعالي!هَونظرته

حضارةهوالاصته!...مجتمعخلىَالذيالغربىاللمافىبان:+النموذج

الم!رايدبالنمويبض!روهولاكيفمازقا..لمحيالآنوهو..الهض!الجهاز

اصته!..)لمنلاتكونتالئيالباطنيةوئرواتهاالف!عوبأرضحسابعلى

الآخر(..النصفوبقينصفهام!تهلكسنة،008فبلبد(الذىالححريالفحم

خصوصاالأصعلضكليطالبلفحصبالمادىالصعيدعلىليم!والمازق

ينايعالىبالعودةالغربعار!د!هانصحطاومن..الايديولوجىْالصعبد

العَيالدولوهىاللاتيدية.وأمريكاوأفربفباأصبامناطىَمنكلفىالحكمة

زوالوبعدقبلالطركصىالنضالوقا!ةءالعالميةالتحررحركهَمنها!لطلق

للطركصيةالصثام!يهْبالقواءيحتفظبنللماخربمحنىالاضتراكى،المعسكر

يتمطوااقفحليهمالحرببلادع!ايم!يطرواقالغرليلراد:+فةالوبوقغوص!اف1()

وحفهـيثه+.ليمغرقاالغربكاقحضارتهمللعربكاقعن!ماالهإفىحضارلهَهم.

ففىاخثارأطادبانغاروديك!التأللى:يقولامحئيبولجاقصليقهوغب)2(

مو!ودغيرثل!كبلغارودى:ناجابلللام!+اخرحه!لمةخوايضلاونم!مالاصحم

احمع!.الحالمرلىدلابطلهلفعلط
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مهلدعالمفى..الحوار!حبوثالا:ْ.أخروببعدآخر،بفكرلكنالكعاصرة

دولأرمليار045كلنتالتيالعالمعلىفالسيطرة..لحظةكلفي؟نفجاربا

،الحروبوفىالمئكافئغيرالتبالللغةعبر،انسانمللِون05بموتوتسببت

نئودإنعا،والشعوبالدولحميععلىللنمومفهوماتفرضأنتحاولوال!ى

تضعمادامتالملرايدة،القهرمساواةإلالاتولدالئيوهي،الكليالانتحارإلى

منأطنانحمعمةمامقداره(الأنالكوكب!ا!أتسان)يعيشكلكأأسفوق

مهمئتاموت.وانأوحياةمسالقةهيالحوارمن!ألةفإنولذا.المتفجرات

للمونولوجحدلوضع،والغربالفموقحضاراتبينحوارفتحم!ىالأساسية

علىبالانفتاحإلاالحوارهذاولأيتحتقالان!حارى،الغربيالخيث"ْأحادكط

المازقمنالغربينقذبانالكفيلوحدهوهوالغربيةغير!الحضاراتالئتافات

عيرالحوارهذاوأقعرباوالغربفمرقاالشرقيبقىوبرأينا.الموتْولِجنبه

..القديمةحضارتهويلغيرومانتاجبأنهالشرقيفهمالغربلأقجدوىذي

والأخحق...الفكر-مهبطالشرقحضارةعلىثللِلإلاللمس!حيهَاصحعافهوما

الطرفهذافيحددالحوار،فىLكاحد،الشرقفيغارودكطويتوقف

3..الاسلامإلىللتوجهمدعاهَ!اهالذكلطوما3..لماذا..الأسلامإنه!يممميه.

انلبالَول:ْالغربفىللبف!رالمهددةالنقاطبتعييننلكعلىسكارودىويجيب

الحمرالهنودإبادةمعأكط،الأوروبيةالن!مةعصرمعبدأالغربيالنعونظام

الحدوداضمىإلىاصتغحلهموبدأالصيدةالقارةإلىالع!ودالأفارلَهَواس!ثام

..العالموتستوعببالبائمرالمصتبدهالدَثلبجرائمالنظامم!ذاواستمرالاسمانية..

إلىمدفوعانفسىاجدحمعاءالبشربهْبحقترتكبالتىالجريمةهذهامام

هذهإحدىلنائتدمهجاهزحلعنللبحثوليع!الحضاراتبحوأرالمطالبة

بفلكاقصداكونولاالحوار،علىالأنفتاحالىالغربوأدعو.الحضارات

ر!منذأخنتوثدنتدهاماهوبتلرحضارتهنكرانصفيولالثافتهنكران

وهكذاتعصفيةحكمأنظمهَغهانئجخانقةفرثيةفيشقوفعالاقحتىالنضة

فإننيها،من.الثقافةفىللإنسانالانعمانيالبعدخسارةمصؤوللةآحملفإنى

المستوىعلىمطروحةكان،اينماالانطانمشكلهَأنهابماالمشكلهَ،آقاغبر

باقىنحاورباقأيالمسئوى،هذاعلىإلالهاحلألجادولايمكنالعالمى

الرأسماليةعنبديلكحلالاسحملأ(طرحفاناوعليه.العالمفىاللدافات

الجادالحوارعبرضالمحعة،ئاربخيةأبعادالجادعليناأغبرانبلوالاخ!تراكية،

يفضللملأثهاللالَافات،اهممنهوالاسلامأنوأعتقدالآخرى،الثقافاتمع

للعلموضعى!فهوم،الغربفيعندنايتحكمفيماوالحكمهَ،الحلمبثن

كلهنادكانتللعربالذهبيالعيففياللمار..إلىبناأدفوالنكنولوجيا

الحباة،واللبنوالعلم،والحكمةالعلمفمشكلةحضور،إشارةاقطةوحتبقة
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صكمابينهاالاسميفصللمالمقولاتهذهكلالآخلالى،والاعتبارالاجتماعية

غهينئجالانفصالوهذاهذه،أيامناوحتىماكيافيلىمنذبينهاالغربفصل

والغالِات...ْالوسانلصستوىعلىاخرانفصالبالطبع

دراممتهمنض!ارودكطلدىالأخرىللحضاراثالأعتبرردمسالةولمَوم

العربيةوالحضارةالشرقيهَ،والحضارةالأوربيةالحضارةبينماالمقارنة

وحضموهاالأنسانىلورهاوانكرواالغربمنكروعليهالَطاولالنيبخاضة،

البونانببنأنفبين.للحضارنبنالنهانبةالخلاصاتمن!ذهممارننه.وعمدحالبكا

فياعتمدواالعربانحينفىالنهانىالمف!ومسكلىالرياضيا!فىاعتمدوا

نظريا،منطقاكاناليونانىالمنطىَأنكما-اللانهائىالمفهومعلىالرباضيا!

المعماريةوالهنثسة،أساسهفيتجريبياعلماكانالعربىالعلمأنحينعلى

مغسيمفونيلأ!هيالأسلاهيةالهنثسهَاما،المستقيمالخطعلىاغمثتاليونانية

نجدالنلع!نيةالناحيةومنالمساجد.فيواضحةتبلوكما،والمنحنياتا!دواس

وكذاالفعلْللصفةْهىالأصمطورةإلىئرفيدْ!ناب!داءاليونانعِةالفلسفهَأق

ناكما.للحياةالاسلامبةالنظرةحبالتصورهايمكنفلااليونانيهَالمأساة

الكميهَ+.وْبمفاهيمهْالنهانيهَ+للحياةاليونانىالتصورفىلايعقل)1(العربىالئمعر

النقطة.هذهفيوروصيعارودى"ويلنهق

.الف!عرعلوانتحتالعربىالشعرعنفصلاالاسلامْكئابهْوعودفيغاروديألرد))(

للئصوتْوالوليسكامتد)دالسيابشاكروب!رجبرانكجربلأعنفيهتحث.المعلن

بيننفاعلاثمةلنفى:.لافمكفقالاللاحظحواراتهفىبالخربهولاءئاثربينثمشعربا،

الئمعراءبحضعلىكييراائرأتر&مئلاإليوت!..تالغربىوالفمحرالعربىالشعر

لمحظاتاكبرباقضاوأعلتهدفمعراننا،علىكبيراتلأليراحزمابنتر!ملالما،العرب

الحبفصرحتىفرليلأ.ظاهرةليسفالثمعرولوضاعهمالدالىتعديعدلماهىالشعر

يحكيوهوإلصا.مجدونكتابهْفىحزمبإبنتائرفاراغون؟الأزمانمنزمنفييوك

موتفلعمنلأوالئن-البنيويةالأخلاقالآخرى:jدتيعاركنبومن.عرداطلأْسقوط

!قرنالماركصية-ماركص!ةالأخلاق-ماحمي،العلومالفلم!نلأفيالحزبية!-الروالانسان

للعالمالىالممرلِاليةبلاضفاف!مندحية-والجمالوعلمالعف!ربن-الماركع!ية

للحضارةللتاريخعلأاشعماريلأ-المساهملأفلسفةليةجوالو(-وناغوآر)رحللأالواقعي

(!لتر!صولائهبعدليجيهفرنانمعارالعشرق)حوللترنافعيةو-لحوالعربية

هما:!يسبيجاق(-وروايتانموريسحتىالفراعلأمنذالرقصلننتحليل)عرضحياتك

ثينالرصالاته-والأ!حمارضوفلصطلنا-وقلِلم...469للخليقةالثامنا-واليوم459

غوهما.--والمن!ئقبل
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لبنحدثالماضيغارودىيثجاوزالحضاراتقثمتهمابينالمقارناثومن

يئعلقفبطليعمتهيالحاضرةالهامةالععمالة(نفيعئبرالحضارتينواقعلى

فىبلمضىفبماماقدمتهمحصلهَولأبرصد،الحضارةلهذهالئاريخيبالدور

التيوَطبةجامعة!دصئهبماوذكروالمسئفبلىالحاضودورهاأهميةلهم

غهاياخنوالمبانهمالغربلِونوئال.قرونولعد!أوربةارجاءفيافشهرت

بيكونانرعملبيكون،المنهجهذابنممبقاموائممنالتجريلي-منهجهامموى

اخذالغربأبخاا!يعليها.وعلىَالبصرياتفيالهيثمابنكتاباتترجمنفسه

الاسللَرا!يةدراستهوان..والوحىوهعا:الحكمةالعربشالحضاريإرئه

عنالبحثوعنالحكمةشالغربتخلىوان+..الغائيةإل!قال!اليونانية

هذامشروعهمنالأنسانيةينيدوبما!اكلمنالالصانليغيهالذ!يوما،الغاية

الىالسياسةتحولتكما،التكنوقراطيةالىومنهاتمَنيةإلىتحول!

الشرقحكمةانبفلكلِقصدلمعاروديأقإلىهناالأشارةوتجدر.ماكيافلِلية

انهابل.الكونيةالأزمةنحلإللِهاوالعوت،والأديانللنلصقةالأصليةالممنابعاو

مركزأالانعطنهوالنمووزيادةالأنتاجهدفيصبحبحيث،الحلوجوهأحد

قيعةتسودانبل.الغربفيعلبههىكماالظبف!ريعةتصودلأأنومقبام!ا.

المتحدةالولاياتخطأبانالقولانلمثلا.والجماعاتالأفرادإليهايتطلععليا

فريعةيعكم!القولهذالها،خسارتهافيبلليسَامحربخلقت(نهافىلبع!

يرتكزيمينوالبصار،اليمينببنالمواجهةصياسلأع!بفومالغربوانالظب

مبداعاروديرفضولهذاوالأيدلوجيا...الينبينيعزجويعمارالدينعلى

:.إذايفولنلكحوللماركع!قولأطاويوردالئورية.الحتمبةحنىالحتعية،

ماركسفانانظركمفيمملفا(الممحئقةالحتمية)أيالماركسيةهىهذهكائت

هدمهةالانسانيصبحسلفاشىءكلحلثناإذا:ْغاروديويتابعماركسيا+.لع!ت

انإنسانكلحىْمنهيالئفثمفكرةانفبماالمؤسعماتْ)1(يديبينمنحركة

الصابقلأ.المعطياتورفضم!تقبلهشمصوو،يكون

عقلية.فلسفيةمسالةالهمانهأناومومنةنظرةهى!هغارودينظرةافن

لوئرلمارتنماثرةإلىمنهبإشارةالمسالةهذهتحددبانعارودىووجد

زرعمموىوممحىفىفماتا،بختنى(نالمعالمعلىينوجبكانإذاوهي:ْ

يولدلموبعضهمحيامالِزالوبعضهمماتبحضهمأنامىوالبفريةء.فمبرة

الألسانيكونانلايهمنىةْوقالغارود!أ،نظرفىالايمانهوو!ابث..

لألتوسلو،ثدول-وهـا)1،
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بحياةالأيمانيفعلماذاهويهمنيمابلبونط.اويهودطِآوممملما(ومي!يحلِا

..الانساقهذا

كلنا،كما،وايمانه،العلملايلغيمومتابلمسلما،ليصبفلكغارودىافا

غارودييقولر!ضه؟...الذيللإيماقالغربيالعتلماحدودلكنغلانى،

الجالبالاالعتلمنلالزىلانهافلك.مريضةمنهحيةهىالغربمنهجيةاق:5

وعلىالطبيعةعلىالللَييدمنالمزيدلِمنحهاأنيستطيعالذيالوضعى

وهووالايماقالعقلبينولأافرقالعم!،علىحدودالاأضعوأنا.الا.لمماق

لا(ضعانىكما.تقهرهاقبدلالالصاقتصحدا!افآجلمنالعاملالاتحاه

ف!ريطةلكنأهميتهلمحىهانلفالعلم.الايمانمواجهةلىوال!لَنىالعلميالللثم

جزءأإلالالِساوىالطبأجلمنمايخصصمثلاإنصانية..بطريد4َيص!خ!م(ن

.النصلع..ْاجلمنيخصمماضنيلا

مناضلاشيوعيافيطكاقالتىالفلَرةليالاصملاممع!غاروديلقاءوكاق

العالميةالحرببدايةمعهذالقائهقصةوسوىوتوجياته..حزبهإطارفي

القتكدالظزىالاحتكلقواتكانتحيثلوعها.منفريدةكلَجربةالثانية

المقاومةمنمجموعةضمن0491)صبتمبر(أيلولا،يومعليهاالمبض

فيالاعيقالمعصكرالىوننلوهاؤنصا،فىضبطهاتمالتىالفرنسية

فيعاملَمردبععَظيمقاماضهربضعةوبعدالجزائر.جنوبلىمنطقةحلفة

-رOالأوأصدراقإلأمعالهم،فرنصيوهوالمعصكر،قائدمنكاتفماالمعسكر.

تلرعمكانتالتيالمجموعةافرادعلىالناربإطلاقالجزائررسماالجنودإلى

فوجئلكنه.عينيه(مامماثلاالموتضبعاللحظةهذهفىوراى...الئمرب

الحهزاترىالصفضابطم!ؤالولدى..الأوامرهـفضونالجزائررس؟لجنود

بل،ليكمحباالظراطلاقكانصعَعقائلا:ثماحهابه!ذارفضهمصبالمعسكر

لشرجالعلىالنارلأنطلقفنحنالمصلمالمحاربوضرف!تعارضنلكلأن

الانصانىالحنودموفكاق..ْالخالقمعصيةلىلمخلوقلاطاعةباتونومن

..الأعماقمنوهزهراما

،بلادهإلىعاروديعاداوزارها،الحربووضحتصراحهأطلقوعنثما

الاولى،اللحظةمنضعور،انتابنى:+لعَديتولوحطا..الديندراسهَعلىوانكب

الحليثالاصلامىالتاريخلِدرم!لمنللاصلاح!..ماحدثأمامبالئورةف!عور

ضد،مضيئةوحضارة،كاملةامةاعتيالالىتهمفمحاولأتبفل!أنهبتبين

نتيجةمنوكانا.الحربيللعالماللدْافعِهَالهويلأتحطبمالىخارحهةثوىممص

التا!يخلأة:+المصاهمةهو(4،91)عامكتابا(صلرت(قالموضوعلهذالراستى

الضباطاحدترحهمةالعالمطَ+-الذ!هاال!مالةلىوالاممحميةالحربيهَللحضارة

جمدجمالالرئيم!اسعمَبلنيا-ولما529يوليوثور؟بمدالحربيةالىالأحرار
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زمنمنذنعرفكإننا(ترى:فقالغدهالكتابحتاوجت،بثفلِعااكصر

.ممذاْكتابثاتثمرناالذتيونحربعتِ،

حوارإطارفىالاصلام،دراستهفيوالئعمئالعسار،عارودكطوتابع

خصمنإلاحلهاولايمكنكوكبناأهلعلىتطرحكمث!الة،الحضارات

بحيويةتمبزالذ!طالأسلام،وخصوصا،الاخرىالحضاراثمن!متفادةةا

دثنالاسلاملأن"الغربإلىرودي-ْأقربغاتعبيرث-علىوأنهخأصة

هط:أساسيئينإضافتينإليهايضيفإنهبل..عليهالسابلَةابياناثلايلغي

يمكنهـسلوكياعملبانعونجأيقلموإنما،وحسبنظريهلايشكلإنهآولأ:

به.الأفذاء

لىا!مام!افيهاالتاملتعتبرالتي،والدبرالعزلةحباةلَماماينهـتبعدوئانيا:

اته..1ت

تعرفلمحديدةأسع!علىتقومانهاالأسلام!هْالأمةفيخكاروديورأى

،والأسواقالأرضوحدةعلىلاتقومأنهافمثلا:،قبلمنمللهاالاتسانية

علىتقومإنمابلالتاربخى،أوالطبيعىالارثأوال!الافية،الوحدةولاعلى

وجودللانسبيا،شيكلليجعلالمطلفاثينبذالأسلاموآن..والاختيارالإيماق

شىء.كلمالكوهولثهلأنْالملكالمطلقةللملكيهَولاالمطلقللحكحر

لكلم!بواحدةوحدهَوالبفريهالكوناعلبارعلىالمرآنئِروضنا:ولِمَول

هامشيينعبيدايجحلناالثدنسيانواق.معنىفيهالانعمانايسهمالذىاللور،مها

وعيايكسبناالصلاةفىاللهوذكرخارجبة.وصدفلضروراتخاضعين

هيالأسلاميالدينوفطرهَالوجود)...(أصلهوالذكأوبموردنابمركزنا

..إلبهْوالراجعةاللهعنالصالرةوالوحلهال!لَاسق

مصدراوهي،وبالحياةبالذا!وجمايكسبغارودىلدىالنَهنكرانإنن

المسَاسبلِمئلانوهما،إليهمناوراجعاناليناالندعنصالرانوأذ!ماالوجود،

الفردانيةالأئقابلهاالخالقووحدانبةبالثه،التوحدأوبه،ووحثحطالخالقمع

له،ومقباساشىءلكلمحملاالفردلَجعلالتىالفردانعِةهذه،بالطبعالأرضيهَ

الفرديشكلعالمفىالتعابف!أىالجماجمهَبمفهومبالتحويض،الأسلاميحملها

الأممحمفإنالمنطلقهذاومن.والحكصليبالنسبةالأهتماممحورفيهالاخر

مثلاويسوق،الشاملالانحطاطمنالعالمأنقذعارودىِ،رأىكما،مولدهغد

:الفارمميةو)نحلتتفككث!أنذافهالسائدةالامبراطوريات:+اغابالقولنلكعلى

وجاءباسبانيا..الخ.الفيزكوطوممالكالشماليهَوافريقياالقبطيةبعدوالهنثية

جثبدانوعاالأساس!اعلىمشلِدا..وعلوهالخالقئسامىبقوةفاعلنالقرآن

اليوم(وربافىالضائعبالبعدوعباالبشرمنالملاببنفاعطىالجماجمةمن

اليوميقدمهاأنلحسحمويمكنجدبدةجماعيةحياةروحالبشريهَ(كسبوالذى
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عل!القضاءفثهأدىعالمفىبالانصانيةيتصامىممشقبلاخ!راع(حلمن

إلىأدىحنوبي)كمي(انمائىنمطو؟درافللجماجمهْالانفراليةوتحطيمالتصامى

منانثوراتقياممعهواستحالهظلهفيالعبف!لابمكنالراهنالوضعجعل

المطلقهَ.الغربهيمنه،الهيمنةمنوونخمصهَبعدالغربيالنوع

)الأصمحمية(الشرقحضارة،الحضاراتفهمفىفروقاتعارودىووجد

الغربيةالحضارةأنفيالنروكاتهذهوللتجلىالراضة،الغربوحضارهَ

فىأوءالأحبعلماءيفهمهاكماوالصدفةالضرورةفىالحياةحصرتدعى

أعلنه)كمااللامعقولإلى(والفلام!فة(أحدكتبورانها)ملكمامنلاطائلعاطفة

كلوموتالانصانوموتافى)1(.وموتالمحنىانحدامالرواثيين(اىأحد

ليسبأنهالقولإلىويخلصوالمللَبنوق(العدمدعاةعلينايرددهشىء)ملالما

ملالماوالموتالحياةمعنىعنالتمطؤلا،كلبةبصفةأغلت،حضارةمن!افا

هذهاءق:ْويدَول،الراهنةولهثافتهاالحاللِةالغربيةللحضارةبالنصبةالضانهو

مسلودطرلقفىقرونخمصةخصبناولجتاربعةمبادئع!تعتمداللثافة

الحضارةوأن..باكملهالكونانتحارإلىبنايؤدىفسوفمهاصعَمرتوإذا

الوص!ائلب!نالفصلأيوالحكمةالعلممابينبالفصلأيضاللَصِزالغربلِة

التالى:النحوع!الوسانلهذه!يلخص..والخاياثْ

الحببفلكمستبعثين،والكميةالمفاطيمإلىواقعيةحقيقةكلا.إخضاح

والمعنى.والايمان

منوالمتيام!المحورالمجموعاتأوالأفرادمنتجعلالتى2.الفردانية

المل!امية.أطماعهمبينمؤقتأتوازنانظامكلتعتبرشيء..كل

--الاكلَفاءْالمتاهمات..ْ!همنالافلاثامكانيةايالتصامى،3.(فكار

صالحرية-)الابداع(الخلقويص!بعد:الكمع!يقتصرنمولحتمياتباللسبة

والأمل.

اليونانيالتراثمنورنتضدمزدونَأصلمنالعثافةحمذه.وك!هل4

الأسحمي.العربىالتراثاكيالئالثالنراثعمداأغلتوواليهودى-المسيحى

يأعلىولايحئوىبجد!ةيائيأنلايمكنالاصلامبانقالواالمنظار!بهذا

(يةطياتهفىلايحملماضينامنجزءمجردفهووبالتاليحيوكيا.فمىء

لهممنيمنعناأنهإذنحاربهانلناينبغىالمزودجالاتجاهفهذا...تباشير

اقالإلعمانوعلىما!ال!همتولة:+بنصاحبهو-والنفعيةولظرئههوبسهنايتصدلأ()

بالعكل+.للكونصيدايخلق
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وانرومابحضارةايماضيه!منبجزءويقصدالمس!لَبل+وبناءالحاضر

منها...جزهالشوق

بالصهبونية،المتاثرينالغربيينالمنكر!علىهناباللا-ئهعهَلاننحوكناوإذا

وللاممف!همكتابهماهمعندلنحهدإننابل،العربوحضارةللشرفامممالهمفى

فىيصبو!لسفيأتاريخياخطأالعارفالقصدبطرشنقلهمميغل()ص!قاطبة

بل،العربىالشرقفلسنةفههمل،العربىالفلسغىاللَاريخي-الحئهضمخانة

نجدكمااليهوثية،الفلسفةعنيتحدثالمعربفلسفةعنيتحلثحينماويهمئمه،

الاننصالبة'i'"!العطرلهَوالأسماء)مل!للازمانلتيتةغيرترجمةبعِه

.)1(الفلع!نةتاريخكتابهلمحىهذاكلالعبرانبة(الكلمةمعنىقوسينبينووضع

وعبروالدينىالنكريللزيففريسةالتاريخالغربأوقعقد!باختصار،

)جنكيزالماضىمنالغزاةحسورةبنلكفاحيا،المتطورةالأعلاميةوممائطه

...قا!ةكلوفييومكلامشاممدتهمايمكنحيثالحاضر...الى(ونيرون

اللى،جمدبنومحمدمربمبنعيصىاليهدعاالذىالخلاصأوالأنعتاقوصار

سيفا،المسيحقلدانجعدالمسيحيةيحت!ق)الذىللغربلدودامحوا،الدينكما

والئانونالق!ية،الأرضيةالسلطةواقامثتاكة(.نوويةوأسلحهَبن!قيهْ،ثم

إله..إلىتحول،الآخرالعالمحيال،الغربلْحول..ثماللهروحوأصطها

إلى(بحقلهالهايكوناقالانسانوعلىماتقدالله)بانهوبسدعوةفنحولت

الطبيعةعلى+الصيطرةدبكارتمنولةتحولتم!لما..الغربلدىالتطبيقحيز

فيهذاكلايضا..ونلمسالأنسانعلىيحصبواقحا،عاهرةإلىوتحويلها

محوراممرائيللَكونأوسطية،)والفمر!عالميجديدنظامبإقامةالجديدةدصته

الئىهىاسرائيلوان،النظامهذامحورهوواقتصادهالصوقفنظام(.رحاه

كما،السلاموتحددالحربتحددالتىفهىاننافمرق،فىالأقتصادهذانتود

يوقفالذيالأسطوركايوشعالغربيمل!وبذاوفرفهم..العربوحدةتعين

منالحاضر..إلىالماضىمنيهوهأنباعلبعبرالغهروبحبففالضمم!

فىللغربنراعاالمنطورةالدولةإلىالتشرنمومن،التاريخإلىالأم!طورة

القديمالصليبيالحلملتحتيقوالأفصى(والأوسطالئ!رلْى)الأدنىبواباتأهم

...الائ!رقإ!متاط:وط!و

العاصلهَ..ل!بفى

وفد،واسرائيلالصهيونيهَحولعارودىأفكارعنالحديثإلىهنانالَى

الصهيونيةفىام!رائيلحمراسةقضيهَهى:كثبئلاثهَالمج!طمذافىآصلر

.خلدونابنغدالسياسمةعلمكئابلا:راجع1()
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أرضوفلصطقالاسرانيليةللص!يامهـهَالموم!صةالأمماطيرصالصطصية)1(

ارتبطتوالتياوربا،لىاليهوديةالمصالةمجدداعاروديوطرحالرسالأت.

القيصريالأضطهادإطارفىإمانررتهابلغتشبيهَوبقضايابعلِنها،دوللى

دولمنويخرهاوإسبانياوبريطانياألطنياالههودكطكىوضعوفىاليهود،ضد

المحرقةبشأنآوعام،مئةثبلماركسكارلطرحهالذىبالفمكل(وأوربا-

المعمالةهذءالىينظروقالغربيينجعلمما.-القرنهذامنتصففىالنازية

إلىالمنحدهالمولأياتصعودبعدالنقاشهذاخفثو!متبينة.-زوايامن

الغربفبد(..العربىالشرقهذاقلبفىاصرائيلْثولةوضاماللولى،المسرح

بينوالنزاعالثولية،الع!اتإطارلىداخلاتعاملاالمصالة!تهمع!يتعامل

العنصرية،وميزاتهااليهوديةالمصألةصالحدبثتحويللِ!مرمماالدولا..

دعمالصهيونلِةفيلالعَىالذ!االوقتفىممنوعا..حديئاالتضليليةواصاليبها

ص!واداجلمنليصالآوسط،الضرقفىعظمىفوةالىلتحوبلهاالغربيةالقوى

بليا-هو..نعقحتىوشاروقوبيغنورابينوداياقووايزماقهرتزلجموق

بهطمعالذىهذاالشرقا..إلىوعبرهاالمنطمَةهذهفيمطامعهالتحقيئ

-الى3(المكثونىاالاصكنلريدع!الطَريخفىلهشواولمنذالغرب

الترن!تاوبدايهَالماضيالقرنفىاللاحقهَالحملاتحتىوالصليبيينالرومان

للالثاقيةطبقاالثانلِةالطلميةالحرببصالكولونياليةانتهاءعهدطء(قإلى

علىالمنطقةهذهلىنراعالهالغربفزرع،الحربهذهلايقافتملَاالتى

الآنوهووالضرق..الغرببينوالجويةوالبحريةالبريهْالا!لكاءطرقمفترق

بريقوريا/الصالح/نظامالرجاءرام!عل!حارصاجعلبأنمبتظهالىوصلثد

شرىَوحاصرثيفيد،كامببعدالسويع!ضاةوهمف!الريقيا،جنوبفى

ومصعاه+لاصقاطجهودهعبرهذاكلالام!رائيلى.والنراعالداتوبطوقالمتوسط

الضرق+.

نهياليهوديةللم!الةنقافمهفىعارودياثارحاالتىالأخرىوالمم!الة

لهذهذاتهالنقاشفىهيبالألفينصنواتهلاللمَىالذيالعصرهذافيالغرب

معوالحوار،الهويةعلىاللغطزمنفىايضا...الحربيةالصاحةعلىالمسالة

مؤخراالألكليزيةعنبترجمتهوقملا()\

ام!نادعلىعرجفا،م-333الممرىَلغزواصت!وحملثههذاالاصكلدرجهزعدثما)2(

فإلليياصيدي..لمرضا!ثواءملهالتصلعالضرجماننمنتريدماداله:وقالارصطو

اغرلطهازئا:واجايهشزراطههلظرلحظعطفيلمموفولكنالفمرق..غزوعلىعازم

الفمرق....منالقالصةالحقيقةوجها!يئف!ر!الفممع!نورلأرىوحهيعن
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الذياللثافىالتطبيعوأخطرهال!طبلِع..زمنفىلَخثا،أكزوب!لصةانرخز.-

ننختنضل!لحةدعواتمنمامطالكإلىللمنطلة..جغرافلااسراتِلإننكاءلنغى،

أصابتالتىالفكرىالتهالكبلالتظفت،صورهَيح!ثممأمثؤ-.اطمرائ!لمن

علىبويهببنيالمتاف!وناستقوىإذا،الرابعالحباسىالعصرفى"مةاته

علىوأدهىأمرماهوف!وا،النظامتسلطمنف!ه،هممثأف+صاانعياسبنى

العربيةالدولةسقطتحتى.بويهبنيعلىعثمانببنىاقطمتقووانبوييير.-ب

اسئتجدالعئمانيينظلممنقرونأربعةبث5المئملِة..وقبضتهمالأخيهاكأبث

ف!ناْنضجهو"إرالمحهبهالاقئداءالىاثعو..بنظمهانبرواوثبالغربءثحؤ

بفوالآنيس!جدونفإنغ..الاحتلالظلفيالغربىالنضحفأواأتوبت..

دعواتهمجمربإسرائلِلالساقطونتييستقووهكذا..الجغرافىواللَأريخىالأمة

....)1(أخرىتارةولَخفتتارةتعلوالتىالَهموأصوالمشبوهةال!دافية

يرف!وملحاالأهميةغايهَفىعاروديطررحاتلَأتىالنقطتينطاتينومن

الزمنهذافىعليهابكلكهالوممنيني!نالدَىالأمةحذهأبناءجراحعلى

اللَىالأباطيلوعن،والمضللينالقلالة،وجوهعنالغطاءبكث!فقامء-الصب

...الحشبوهة!أطروحاتهلثافتهعلىوالملَهافتونالغرببهاثع

حولعموما،والغربفرنسا،فىنهكريةلالافدِهَمعركةكتاباتهفاثارت

الكئاباتهذهوشكلتالراهنهَ،اليكودلِةوالسلِاسهَللصهيونعِةالغربيالفص

البضريةمرأىأمامللبناناصمرائيلغزوبعد)وبخاصهَالغربىالفكرفىمنعطفا

اصحابمنرهطومعهالكالَب-النيلصوتَعارودياستطاعوف(كافةودولها

الغربي:الفكرفيكبيرلِناتجاهينبلورةمنبييرورسي(،الحر)ومنهمالفكر

الحليثةالقوميةالحركاتمنميةلَوحركهَالصهدوندِةفيويرى:الأول

،الاندماجإلىيدعوكماأوربابمساعدةيهودبةدولةتأسيمىإلىوفيعو

النكرأزمهَعنكصورةوالتبدلالئنبنبأىالانثماج،عموكنلكوالمنماواهَ،

هنا(تتولنلك..الشرقالىتصديرهاالغربيحاولالتىالمعاصرالغربى

صلاقضة.الدعوات

لثافبوالمجتهدللتاريخالجيدوَالقارئالملتورالائجاههووالئاني:

ومكسلِم،فابنشنوكولبونب!يرروسي،:ثبلمنالانجاههذاملروفدوأبللوجبا..

اقتصروقد..وعيرهمفالدثمابم-.وكورت،وتوينبى،لوبيلوايلى،رولت!ون

،والاقتصاديالسوبرمانيجنرهاجهةمناليهوديةالعسالةفهمعلى!ؤلاء

الد!افةفىالهداملأا+نجاهات:اللاحقكتابنافيمفصلايحثاالمم!اللألهذهلنردناوقد)1(

(.التطبيعإلىالتتوير)من!عربية

26

http://www.al-maktabeh.com



المصألههذهلفهمنمَث!هَمحاولةالأنجا.!اويملو)رودنصمون(..والاستعمارمحي

الضعببمنهوملِتعلىَفعما-)وخاصةالغربىالفكرتعقيدالَاإطارفيالمعقئهَ

مقولاتعلىالبدايةفيفردالخ(..والقوميهَ،وا!امةالعِ!ودى،

ولاهوتيهَ،دينيةحيرطقهَلأنهااسران!لدولةوجودترفض)التى+الحسيديينْ

الىاليهودقي،القوميالمفهومعلىمتحفظيهودخطوجودىفكر!يامإلىفأث!

اتحاهالىالصييونيةالحركةفحولهرلرلامعبداالذىِابعلطنيالالَجاه

حولالنقاف!غار!دىصعدوبذاونرائعيين(.كلَبريرللِن-شاحالطْ+اسرائيل

باتجاهين:يتميزحولهاالغربياللككيرفىمنعطفافشكلاليهوثيةالمسالة

!للتوصعةللصهبونلِةالمعاديالسياصمىبالموقفي!مدِزاتجاه.

I4سرانبلبهَ.

اللا!وتي(النقان!)الفكر!يواصدئحادةالفكرىبالمولَفبتميزوآخر.

عبر،الحاليةوالغربيةالأصرائ!ليةالطروحاتضوءعلىبعامهَاللِهوديهَللمسألة

نلبا.-إلىومااللاح!وت!ة-الأممطورية،وجنررهالصيمنىللنكرتحليل

الصهيونيةففىوالممياصيهَ..اليكودعِة،الصهيونيةف!قىب!نغارودىِولِميز

باملمتعلقةكانلَاالتىالاسرائيليهَ،المجازيةمنلمطلقانهاوجداليهودية

جصِعلدعىحلِثما:الزماناخرالمصيحمجىءانتظارفىالأكبراليكود!ة

وآن12/3/.التكوينيلَحققْ/سفرصوفالذىالربحكمإلىالأرضشحوب

منزادمماالمقدسمةالأرضالىالحجفكرةابتدعتالدينيةالصهيونيةطته

وملوكهااصبانيافيعل!همالحملاتو!وبخاصهلنلك،روحانيةطوائفقدوم

وكنلل!..فلسطبنفىا!امةالىالمندينيندفحوابكائوليكيتهمالتمسكفمد!دي

ويقول،فلسطينفىروحىمركزإلَامةصهيوناْ+عشاقطفكات

بمعارضةتصطدملمالدينيةالصهيونيةهذهانللنظرؤالملفتعارودكلهأ:

ولملعمَيدته!من!مينايراطِمنريةمنمنحدرينأنفسميعتبرونالفينالمسلمين

وامسيحون،الأصليينالعمكات،العر!معمضكلاثالِهَالقالموتهولاهيئر

بلدانهامنهاجرتعنصريهَالمئدين!نهؤلاءتوجهاتأصبحتوحع!ء.مسلمين

الىدينعةمنالنزعةهذهتحولتالمائمكلالَا،تخلقبدأتثمفلسطلنالى

د!ولهَ-.ْتامميع!شتبحثجماعةإلىروحيةجماعهَمنأيصياسية،

هرتزلالىفلِعزوهاالنزعةهذهتكونتاربخفىبالبحثغاروديويبدأ

حتىمذطهاتضكبلعل!وأشرف1882فببنالىوأفام091ا-864)0

4/86I/الموتمرفىمدضعالللفلِذووضعه،اليهوديةح!و+اللولةكنابفى

منكانلكوتهالدينيةالصهيونيةيخالفكاقو!1817/،/بالالأولالصهيونى

بنظرهيليما،ليانةبانطالعهوليهْلِعرفلمنومعارضااللاأثريةدعاة
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هومنبغموضْنبيناسرائيلقوانينفاءتولئنك...أمةالعمياصيةانصجونية

علىالمبنىوذاكالعرقاسام!صَلىالمبنيالتعريفبينوالئبفباليهوت-+،

بانْهذ)القولال!اليميامم!ةللصهيونحِهَتعريفهفيويخلمرالئين،أممالمحر

باهلهامضرةوعوالَبهوهميةأسث!علىويقوما!تعمأريهوإنطعالطط

.العالمىْوبائنملاء

الصهبوفيةمنالسَملاشالكشفبانوينوهاللاساميةبعةعنيتخثثم

اغبارهابقصدمطنةس!اسةعلىالقدام!ةإضناءومحاولةالص!اسيةالىائئينية

اللاسامية،تهمةتحملصاحبهاعلىئرتببها،المعمام!لايجوزالمحرماتمات

اسرانيل.تالةشِبعهاالتيالسياسةينتقدمنبكلتلصقحتى

برناركتابلمحيالحم!امبةحولأساسبةأفكاربرزت.+وثويقول

متتلبقضيةمشبعةاجواءانهى498لعامواسبابهاتاريخهالازار.اللام!امية

.وفيه!نزليدعلىالصهيونيهْونفدوءفرنصا،لياليهودىالضابطلريغوس

لكائبهال!هولدة-لا../فرنساو!وْانعضارااللاممامبةالكنبأوممععلىلر!

.(861)6لروموت

اضطهاد.)(يمنعليهايجريعطالميهردبةبمسؤولية+لأزار(ونكر

كماحقيرةكفمحوبلهاالأخرىالضعوببت!ةوتبعيةالمخ!ارالفمعبخرافة

وئئردها...طواثفهاانكماشوإلى(،المزينةالكئبهذهإلىالكاتبينظر

منصحنيكنابفىمرةلأولاللاساميةثسمبة:+وظهرتغاروديويقول

U-873الجرمانيةعلىاليهودبة+انتصاربعنوانمارْولهالمهوْهامبورغ '. I

القع!طنطينيالفكرمخلفاتمنأنهاالكاتبيقوللليهوديةالمعميحيةمعاداةش

وتقاليدالبهوديةالمحابدكهنةلثالبدوارثةالظالرة،الكنيسهَتبنتهالذي

الععميحىإلمفهومأنإذ..واليهودهةالولثيةوحاربتالرومانيةالامبراطوريهَ

ولعلأبضا..ولليةديانةاليهودبةبحتبرعارودى(نكره)كمااللَصطنطيني

حولئتركزوالئيالمتعدل!،كنابانهلىبأخر(وبفكلغارودىإلبهماخلص

أماوالعنصوية.التوممعيةلغالِائهاوتوظينهاللأسطورهَالأساسيالاستخدام

أوربالوليهودمناليوممويلينلهالنجدلازاربهاثالالتىاليهولهةالعزلة

هو:+منلازارمنلَولألبحئهغاررديويقئبع!نفممها.المتحدةالولاياتوفي

يشيروهو،للأممْومحركاللشعوبوخميرةللعالممركزااسرائيلجعلالحماكة

العالم/مركزيهودا-(قالكونتاريخصضفيودرومون/،بوصمويهالىبنلل!

هواليهودهةوانتصارالأدياننسفالىتهدفالئيالماسونيةانئضارولعل.

الحقيقيةاصولهاعنالمسلِح!ةيحرفون:1717/منذالغربأباطرةماجعل

المقدصْفى.الكتابالأنجيلمعالتوراةجمعمنهاشنىتشويهات!بهاويدخلون

بعد.فدما
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النصوص!همل!الىالامشاديحركاالو!هذاؤليعارودى:يقولثم

قياصرانيلللَبعهااللىوالطرائقالحدود-فىالمستمراللوسعآصريغ:للبرير

وحددتورانىنصالىامسَدانغوربونلبنصبقوقدوالأرهاب.اللَفتيل

(2-الغربيةاصرائيلضمالالليطانى)وهوحتىلبنانهجنوبايلي:كطاممرائيل

عارودكيوقام.5-مميثاءْ-نهلصطين4-الآرثنثهمرق3-صوريةحنوب

نمر(قالمفروضمنكانفإنهالمخططلهذا:+و!افقالالتمَصيم!ذابشرح

حماهبمدينةمالهالهااللَىالصوريةحمصمدينةصضبخطالشماللِةالحثود

كنعاقبارضمالخلهمكنعانْلكنلأرضشماليكحدإليهاالمشار

الىالتراثسرقةمنوالاغتصاب/الصطووجوهمنوجهفهذا3.وبالكنحانيين

قيمنالتوراتىالاستخدامشطرفةغاروديويفكر/.الأرضاض!تصاب

ثمةنن:ْمقول،والعدوانيةالاغصابيةعملياتهملتبريرالصهيونيةدعاة

امامتركيا.فىجمرهمجعلهاهماوحلبحماةبينطابقواتوراتيينصهايثة

،طالباسرائيلفىئم!ارترْعقدهاخوةخصطالبقدشععَمعالز+الحاخامْأدرين

اصدرللبنانضوها!اءبيغنوأن)....(قبرصفىللبهودتارلِخيهَبحقوق

...الملَدسةللعطلةاحترامهلنبياناالصبتالعال+أيامضركةرحلاتبإلغاءأمرأ

اليهودي+مقولةلثنيدالىياتىئم-ءوالعملالليكودصهاينةاليوميفعلكما

العنصرية:نورمبرغمحكمةعليهنصتوكماونحميالعزراؤفقاإنهفيقول

الليناع!قمنأوغصرى(برهانيهوثية)وهذاأممنولدمنيهوليايعتبر

منإلأالعودةقانونمنيفيدأنولايصتطلِعلاهوتى(برهان)وهذااليهودى

واممؤابيةابراطِماملإقللتاريخالمنطقىوبالتحليلالمحا!رهذهعللِهل!طبىَ

لوعالواالمعاببرعلبهمتلطبىَ!هلونجره..موصىامحنىكنعانبة،صلبطن

إليهايصع!دالتيالعرقيةالأصاطيرصالكاتبويفكر؟..اليوم!لسطينالى

صفرفىالبابليةؤالأصطورة:فبمَولوالسياسىالدينيتعامل!فىالصهاينة

الطبقةلتبريرالعنصريةالأصاطيرمنكغبرهااستخدمتI(27//8%)0التكوين

منخروجهمبعدبنصلهم+الأرضغمرواالفينالئلاثةْنوحفابظءوالشملط:

-!ام(..منوأفاردهلاف!(صام،أورب!ن)من)منآس!وللنأصلاةكانواالفلك

لعب!دالاعلىالجدئحام+وأن.والعنفللعبول!هالآخرلهِنلكريم!وجرى

جمحراسعلىويتفالعلماءفجدصامْاماْالأصبادجديخافت+و،الأرض

سخافاثمنوجمرهاالخرافةليذهيهزأآنضكاروديحقومن+،الطبقات

اطارخارجالعَمددوللفكرللنضاط،دور(يللعقلل!رفالموالتىالصهالِنهْ،

حينفىالأنفصامية..صضمارخارجيتحرفاأنولللماغ،واللامعقولالخرافة

لَعيينالىوالنقلبالروىير!ثعونبدؤواعندمارواياتهممنعثداالعربأحممل

فرفضواالأنبياء،وبخاصة،كتابينكرهملمممنشخوصهولَسميه،الماضى
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منهنادليع!وانالسماءفموونفيالئلخلمننوعلأنهاونبنوهارواياتهم

واالوحياللهجمدبنمحمدبعديعطلماللهوأنلنلكالأرضعلىمكلفهو

منيه،بنلوهباللَيجانكتابيلرواةهؤلاءومنلأحد..القبيل!م!امنص!ححية

فيمتهالكة)مخطوطةفوجدوهوضاعئماما،مضىفيماالعربأ!ملتهفث

خك!رقيمتهعلىبقيلكنه،فطبعهوصواهبخرافاتهاهتممنووجدالتهد(

منكبيررهطومعهمالصهاينهْأنفيما،الرواياتبينمنالوثوقية

والأنبياءاللهعلىوالافتراهوالحقانىَالناريخلئزويريأبوالمالضشف!رقين،

الباهظ،ثمنهأصحابهلِلدعأنلابدالمقصودالسطووهذاوهويتها)2(والثمعوب

،زناة،سكيرينفمرار:الأمنعصبهَنراهمالتوراةفىنبلِاءالأأنإذ!

ن!موكانهالصزلِفالكلَابهذافياللهنرىكما..منافقلِن،أفاكينلصوصا،

الربقدامالبشرياكلاممكتواويممتيقظ/ْينامنراهنبلِانه..لأاختيارهعلى

واكْترف/.الثانيصحاحزكرلِا*قثعمه+-سفرمعدكنمناسَيمَظ!نهلأ

عنضدَرأ..الذنوبكلاقترفوا6الخطاياكلالمزيفال!وراةفىنبياءالأ

داخلفدمرىمدكرحتىاخمرشرب)أنهتوراتهمفيمالعملاعليهنوح

عورته،فعمتراويافتْسامأخويهْفاخرجعورتهابنهحامورأىخبائه..

ئِكونوا:الكنعان!لِنمنونمدلهحامعلىباللعنة!عامربالأعلمتيقظولما

حام،بابناءهذااليهودىِالكاتبويالَصد-الدهرْمدىلع!اماجميد

مرالأأنإلاكنعافأبوهوتوراتهمفىوحام..والمصريينالفلم!طينللِن

هللكنالفلس!طلِنللِن.)الكنعانعن(علىفثلَصروابعدفيمامعهملِتطابىَلم

هذهكليأعارب!هلأبنررريالأتع!تحقوهل،الفعلهذانبلِاءالأفميممن

وم!وضِةزانفةفوالإنها3.عصوملَهمبناءلأ2جميدابناؤهيكونأناللعنة

الىئتسِبهالِمكنفكيفالمواخير،!أبناءالعوامكمابهاللتحدثترقىلأ

وعلىبلمالع!لاعليهنوحعلىبالقنفلِكتفواولم003اللهلممانوعننبي.-

يعقوبيخادعواسحا!ا.إبابنتيهْيزنيالنبيلوطفجعلوا...نبياءالأكل

حمب/يعقوبيجيبهمنبياءالأيف!كووحينماغنهما.ويع!رقوعِسو..

اللهأنآخ!مبمعنى.واعطانيْأبيكماموافمىاللهسلبهذه/:+!ددالتوراة

نبيوأىهذاإلهفاى..التوراةكاتبيصورهكماالفعلةبهذهمعهمشلَرك

بانبحتهَ،عنصريةولنمؤوفاللَوراة،كلالبللينآخرمكانوفى.ذاك؟

ب!لامالممدجلهذاكلَابفاي13..يعفوبنم!لمنهياليهودأممباطكل
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تص!فركلهاالأرضشعوبفإناليمماءيطالغدماالئزييف!و(نالنبذ.أقله

هذهطالتإذابالدفما..الأرضعلصالسماءكرامةلاممتعادةضمنياولو

خلقالنَه(نصحيعهلبمعنىالسماء..وباصممكافهَالأرضأهلالئزييفات

ملعونةبنظرهم+الحاميةالبشرةلوق!ان.خليقئه.ولِسفهليتزمه،الاتسان

إليهماتوصلتوهذاأ..ننسهللإلهلَتزيماهذاأليس،سوداءهيولنلك

بلثفي،والكمالاضطهادأشكاليواجهولذا..ودراساثهضكاروديتحليلاث

هنال!أناحهترحوهماحملةمنالصهاينةاجترحلقد(3إالحروالفكرالحرية

لآحدفولأغاروديوينقل.أفرادهوهموبالعالمبالف!رقخاصالثهجيث!ا

عنحد!ئهمعرضفييتولإذوأفعالهوفوتهالجيشهذايعينالصهاشِة

فإنالحاخاميةبالأخرىأوالعبريةال!قالبدمعوتمشياإنه:ْالاريةالخرافة

مع!الك)الخلاص(..فىلفاعية،حرباتكنلمولوحئىذاتها،بحدقلِمةللحرب

كضفنا!هلبنانحربفبواسطةالسثة..الأيامحربمرحلةلبنانفىبلغناوقد

وفيالأوسطالشرقفيالنظامعنمسؤولونإنناالعممكرية..قوللامدىعن

السواء+..علىالعالم

روحاوالفوميةوالأيلبولوجية..اللهبلالحليا،القبميةفلبستالأمةأما

بذاتها.غايةالأمةلَجعلمادامتمشروعةتكونلنالقومية

-

لليهمالمفضلنبيه!يهوذا+وكنلكْ.نبباء؟والأاللهعلىمفتريةغصريهَ

كمائامار()واسصهاابنهبزوجةزن!ح!ث..الوصوفبأقذعقففوهفقد

عندماأنهإذاللالطيخ..منموسىينجولم..أصنامعابدهارونمنجعلوا

غهم،يصفحكيلربهمومحىتوسلصنامالاعبادةإلىوعالواقومهعصاه

الف!رحمأواندمغضبكمنياربارجع:ْبالقولالحاثثةهذهلَوراتهموتذكر

اللهوحاثى34/.الخروجسنربح!عبه.يفعلهإلهثلىللذىالف!رعلىالربفللمبفمعبك.

هذه6النورانحولتموصىموتولعدس..صلاتص!روالئي،الأوصافهذهكلعن

ف!اولولكصبالميعاد..ارضاحلومنالكدعال!علىالحربئعلنحرببياناتالى

يقومشاوللأنصمونبلمنبدلأل!ص!هعلىيندمانمايلبثثما!رانيل،بنيعلىملكا

باننصارل!ئهيحروببيلهماوثلورداوودقنلفماوليحاولثمانه..ورمنبخطايا

ودىهذاللمزيفكتابه!فيجحلوهضدالقنف،منايضاداووديعملململكنهداوود..

فعلمنالخطاياهذهانلجدوهكذا..سليمانلهفتلد)الحثي(الضابطبامراة

للقثر،بهذاهداولكلفيأخرمكانليالئورائهةالتر!ناتعنم!دئحدثاكبياء..)ولحلنا

(.القارئلدىاوسع6صورفينكرهاالتيالأم!اطيروضعفيغارودىودعملف!رح
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وهذاحهماعةفيأصطءإنهمبلآمة،يكونواأنمنأبعدأليهودوأن

اوبالنردلحبجماعةكانتسواءصنوفها،بكلالجماعةعلىبنطبقالقول

(سلحتهاماطورتؤإذا..فافياْعصابة(موالغ!عوب،الناسبحياة(والف!طرنح

مكنمنوعلىكلهالعالمعلىستصطوفإنهاالأوسطالف!رقفيلهاومكنوا

اسرائيلرئبع!تعوناميركابمصتطاعلهس...أنيا-هونتني!لماولها..

والقائد)1(..الربانكلينتونلهيحلدأميركلهاثارباليعتوهى

منالنابعةوالتحريفاتالئزييفات!م!ه!ببالأوربيينغارودىويحمل

بليلااليوممنهاجعلثوالتيعشرالتاسعالترنثيالأرربيةالقومبةالنزعة

.اسرانيلْدولة:ْالمدعوةللكالثرلةلعباتومفمالبيانة

الأرضيةالعبادةبهذهالمهووممينأحدبهابثبرسالةغارودىويدكر

غاندىماقالهعلىردأ(غاندي)العهاتماالعظيمالهندىالمعلمإل!)بوبر(

الذىوالأضطهادبالطغيانالصهاينةفمعورمحمسببشتصاؤلهفيا-939

بدلأفيهاوللواالتىالبلدانفينلكعليهممارم!تالتىالبلدينلىعليمجرى

ن(يعتلؤهل..فلسطبنلي(وا!غندافياي(خر،قومىوفىصالبحثمن

والغتها..يعرلونفث!منوانصالناأثرافيهالهملأقللإنكليزالهندانأكول

وتعالافوثيةبكلبوبرفاجابه؟..ْالعربيةيتكلممنفيملأنللهنودالعرببحد

فتال:المرينةالوعود)الربانية(للكعلىلحائمة،متورمةوأنانيهْمفرطق

مجتمعوبوجودبالأرضتحقيقهيرتبطبلبالأرضوءاليىبنظرنا+الأصاس

هذاوبواممطةالآرضهذهليموقَةمهمةلهماقإفنالبلاد+هذهلييهودى

عظامالدولبلأفيوهل(الرب)ددلةالدولةحيذههىوحهنصه،المج!مع

3..لهمخدامالأممبقبهَاو..مع!حوق

القوميةفكرةننقذأنناملالصهبونى:كنابوبربلساقغارودىينكر

المختار..الشبيقصد..لاخنتناْمعبودإلىالفمعبتحوبلخطامناليهودية

لرعمالتيئلكوخاصةوخطافساداالنظرباتافمدهىالقوةبانعاروديويتر

دونهولماتغليبدانماهيوالتوةالتوة..ئفملَهإنماالتاريخمسالكبان

.النب!لْعلىوالمنحطالرصق،علىالسخيفتغليبالانسلي،علىالانساني

الكنبلثحضالموثقالاقئباساسلوبنحليلهفىعارودىواستخدم

أبيبئلجامعةمن،كوطنبنيامينالصهاينهْ،لأحدصرخةفسافاالصهرني-.

فيقالوثدللبناقإممرائيلغزواشاء8291حزران8يومكافيهفيديلإلى

كال:إذ!م!كبيالطييابيطريتةعلى)1(

رمانيساثهلف!ندولمايويِمكلالرماولَاعلمهُ
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تحقونوص!كعلىباننايعلنالصغيرمف!اعيإل!أصتمعوأنااليئارصاللَه:+اكتب

الأكانيبهذهاقالجلبل..لنمكانالصلامتولير:وهوألا...لبنانفيهثفنا

الوحشيهَالحربهذهانالواضحمنإذا...بعقليتذممبتكادبغوبلزالجديرهَ

لندنفىالق!لبمحاولةالبنةلهالاع!ةم!ابتاتها،كلمنوحشيهَوالآشد

ضحاياكانواطالماايراهيم(حفادمنيهودأيممتطيعترى..الجليلولابامن

نزعهوإنماالوحشيةمنالدرجة!دذهإلىيصلواانوالأضطهادالجور

كيلابالتدخلملتهابنالىرسالئهكوطنوينهي3.ْاليهودفلوبمناليهودية

كشعب،النلسطينيينئصفبةفيالمز!وجةغايتهموشارونوبيغنالصهاينةيبلغ

)1(.بشربةوكائناتالبكودتصفبهالىستفودوهذه

علىخطرايراهالأنهوادانئهاببكودبتهالتمسكعدمهذاكوهينحقومن

الرسلاداناثبعنفهميالأدانات!مذهأنطنا:غارودىوينكرالبشريهَ..

باسميزورايثحدئون"النيناولئك)إرمجا(فههالعنالتىكلالك..الغابربن

فالة)ميخا(بهاأدانالتيئلداولأسرانيلْالعاريجلبوقأنهمخطينتهم..لليك

تخشونيامن،اسرائيلدارياثضاة،يعقوبياقالةإفناسمعوا:ْبقولهاسرائيل

وافماعنكمالدماء،وسطصهبونلكبانبنشببدكممسندبم،كلونلوونالأسندامة،

بانهلازار()برنارللصهيونيةالمتحمعمبنأحدشوفكر...أورشليمفىالجرانم

ص!ندمابانهوقالاي!لبياء(فللوا)الأحبارالتوراةقولحرفاللالمودبانيقولكان

أشدلِكنلمواضاله،افضلهماليهودغيرمنأختر:ْيقول)يوشع(الحاخامكان

آوامرممم.بمنلأفشةلايمممحونالنين،اليومقلالةمنوحشية

رسليعَئلونالنينلاخئبار+الأحبارالصهابنةتفضيلبانغاروديويئتبأ

الساميهَ.ضدفعليهحملةانطلاقإلىيقودتضليلخ!ا-،11أا

وانشهبالاْنبياء)اثائرجسدأيدلميمفطالتالرلبا..رسلقتلوانؤاةزح!

مجازره!نويتابعهِإ.اللم!ا*تماعيهحريمبنعد؟طىالم!مب!السبدل(د!إابىت-أ%

أركنطأبديهموتحافى،-!اللهتىقنلاحا،لومئبماإ.مالنوأحذا!دظبأ..!أ

هذهبجمعاليومالغربيقومأنذلكمنالأنكىلهـقمقدغماتهمإ.؟د!،ا:1اا1

ويسميهْالكتابواحدكئابفيالجديدالعهدالأناجيلمعالقليمالع!دافاتالفكأ

1300)3(وأقوالهمالقدالةالىوأ!والهالقتيلضموافكيف.الهفط+.

.9-91/6/8291ص)لومولد(فيالرساولونئ!رت1()

للخطاف!يء،كلتنكرالهاوترىهذهالمزينةالئوراةعنالكاثوليكيةتدافعإذ)2(

!يهوديتوطوبيا،باروخالكثاب)ام!فارهذاالبروئستالتيةئرفضفيما،ابوالصو

أليهودانكماالئوراة،علىمدسوسلأإنهاونقول(دانيالوبحضاستيروبعضاشمغابيينو

-
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منينطلقوالمسيحلِةاليهوديةصالعفيالعملانغارودى:ْلهبين!اوفيَ

لزمثوبيناليهوديةبينالخلطوعئمبالمقدساتالتلا!لبكالأنخثاعرفض

الملرييفهذامراحلعارودىيبينالتوراتيالنزليفوصالمنصري+الصهالِنة

الوعدايوالتاريخى،الطبيعىالحقدببناللعربقإنةْفيتول،ودعاتهوأساليبه

أيهْالنوراةنصوصخارجم!ناكليسلأنهسهلفكووالأسطورة،بالثأرض

مدوناتالميلاد-ولأفيقبلالعاصمرالقرققبلالقثعِ-العضلرواياتأخمارة

وهوئيفو.كالأبعالماانبلالأثريهْ.الحنرلِاتولافىالأوسطال!سرقشعوب

أيةالتوراةخارجخائاليسبانهيعترفالئيم،العؤإتقاذعلىحرصاكتي

الىولأحتى..منهاوخروحثممصرفيوإقامتهمللعبرانيينواضحهْإخحا!ة

ئبلدأوتكت!ئمفجديدةنصوصاكتدئطففيالمشكوكومن.كنعانأرضشكزو

المفكرأنتهىحيثمنالبدءفىح!ذهمساهمل!اكانتحطامن..ْماكانصمت

السرقاتهذهمنالموجهوالقصدالتوراةسرثاتفيلنبحث،غاروديالحر

علىفالراىدjغاريكنلموربمافلصطبن....احئصوهوالعصورجمر

ليالصهيونىاللوبيثبلمنلهالقضائيةالصلاحتاتنتيجةلراسئهمتابعة

غدهاان!هىالتيالنقطةمنالدراممةنتابعأنوجثنالذاالليكرا(فرنع!ا)جماعة

المبتغى.تحقيقراجيادى،iعار

-

بلىتلم)منالأولىالخمعملأبالأصنارإلالايعترفونفالصامريون!ها،يختلنونأنضهم

موم!ىبعداص!رانلِلبلياحداثترويوهنكراتلألها:!مصالباقيويلكرونموممى(

فيط".لهولأيد
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الأولىالفملى

ال!قائقكيثمف

يلبيالذيبالفمكلآحموائهمحسبالتوراة!سرواالحاخاميينوالربانيينْإق

..البشرْاجناسبقيهَعهللتفوىَونزوعهمالشريرةضسانزهم

..الحضارةقصة-لدورانتوولا

.!.

أقعلىولرجمه،وكعابهلاريخااللوراه،ودارسىالباحئينجمدءللثى

رهطضامنصقر..نبوخذعصكرأيدىِمنضاعتقدللتوراةالأصليةالنع!خة

علىالمجموعةالنقولحمذهظهرتوعنثماوجمعها..بنتلهااليهودأحبارمن

ملدبهاقامال!ي،أورشليمحرقماحالثةفى(خرىمرةضاعتعزراْيدْ

وأمرالئيمالعهدنسخا!جميعفحر!القلع!،احتلالهبعد+أنتيوكم!ْالفرنجهَ

أخرهيالحالنة!هوليصت..الكتبهذهمننسخةضشدهيوجدمنكلبقتل

الحعيدملِحدمنعاممنةقبلكانتاقعاثووأحداثمنالكتابلهذاماوقع

منمَولطكلبانالقولانللهومنالميلاد..بعدالوقائعهذهتكررت!قد،المسيح

الأثريةوالكضوفالئاريخيهَالمدوناتمناستبيانهمايمكنوح!ابصحتهمشكوك

التع!لسلحلِثمنصواءومغالطاتهاالتوراةصرقاتعناللثاماماط!التى

والأماكنالأسماءحيثمنامتاريخياالمثبتةوالوقائعارلِخلل!والزمني

يتفىَبماحصلتاللَىوالزيادةالحنفعنناجمك...والهجراتوالسلالات

يحلْويهبأنجديراارتاوهماكلدونواأنهمإذ..التوراةكتبةأهدافاوومزاج

تاريخاوكتبوا،استحسانهمينلمالمكلفحنثواال!هودي،للجنم!يؤسع!تارلِغ

الغبىبايراهيمسلالاتهمفربطواإل!ها.-العودهَيخولهمأوفلسطبنيملكهم

أوللكونهايرا!ميم!واختاروا6ْفلسطينأرضبامتلافاالحقلهمليكونالكلدانى

حلَاشَعنوالكشفالدفاصيلفيالغوصوفبلالعظماء..المنطقةأنبياء

قراكهفىالدارسلِلحظهاالتيوالالتباسالشئانقاطأهمإلئننوهالعَاري!ن

وأمممها:للتوراهَ
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منآصَممثوناتفينكرهاوردالتيوالمواقعوالأماكنالصتأم!ماء.\

محلادة.غيرهيحيث،التوراةفىماونن:وتعأكمفا!وراهَ

الزمنىتسلسلهاحسبالعضبوطةالتاريخيةوالوكَائعالاثاثتوارب3-

الأقوامهذههجراتوكنللك..فياوأصوارهاالأثاث!ه؟قواءاوءرتَ

النتلأوملَصودالغلطوربما..التوراةفىصغلوطةفيكيولظنها،وتقأفاتها

نللت..لَوخى

فلسطبنالىمننابعبشكلالعربلهالجزبرةمنالجراررأتمانوكتلك،.

..ومابثهالنبيموسىظهورقبلالخصيبالرروبلأت

صفاتمنهىبلبتاتا،اليهودلأتخصومصطلحاتأسماءانتحال.-

الخ(....صهيون،اسرائيل،يهوه)العبرتي،آدأبهموولغاتهموموروثاتكمبالعف

شؤونمعالتوافقبحسبالتوراةثىالمنكورةالحواثزمنلَعيين.+

الحاكمهَالسلالا!اسماءواتخاذالحربيةالوقانععلىوقياسااغزاضموالكتبة

الحقيقةيجانبمط،تاريخيةلاوقائعدينيةمقولاتالىوتحويل!اص!صركلفى

وبسر.بسولهَالنزوبرولِظهر

والأدابالأساطيرمن،النصوصالشرائعم!رقةسواء...السرقا!60

والمشابيحالترات!لسرقهْأمالفينلقيين،وحتىال!سومرينمنذالخيحةالعربية

الكتابلتشكلالعبريةالىنقلتلينلِةوايالاممورالىوتحويرح!اوالأمئال،

والفرعونلِةالكنعان!هَووالآراميةالبابليهَمننقلت-وثالتوراة!سمونهاككأ

..اد..

ودخلاء)كل!ا(المنطغةعلىغرباء!ماليوندبأنتفيدثاتهاالتوراةإق7.

هدءن.له!.لولةإقالةوجوثط!-تاك-عنعبرعجزواوأنم،فلسطينغئى

مسالةيخصفيمامانزعمصحةعلىوالئَليلالتوئيقالىنننقلحظاهَ،ان!ر6

لالهِمتوناليوميثودأنعنائعصرر..نا!يكعبرفيهاالحاصلوالتزييفانخؤكأاة

الثاضى.ليودصلهَبأشنى

نتراتإن+الطين!ورغبواكئاب-كطاكندِرا-فيأشوارالكاتبيقول

ا!حابل،ثورفيهللييوثولنى!يم،أحمؤإلىشَجعكأادإبخدِوأساطيروقصص

ألىلليغودولين!..وكنعانيةومصريةاضعوهـيةوكلدانية،وبأيليهَاكاليةوسومرية

كهنتكم!بلمنمقتبن!هومالديهموإن.خاصةئقافةأوأشبى(لمجتكر)ابداعألب

تاريخلِح!وبهبأنجدبرأاثتأوهماكلفاخذالقدعِمةالربلِةالمدوناتمن

)1(.استحسان!.يلقمالمكلهوادةبلااوحنفواليهودىِ..للجنسيؤس!ى

بالعربية.ا-54صالطقْعلىكلَبواراجعْهنا)1(
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صرانقلهاالقد!مةالمنطقةشعوبواداباساطيرجمعم!والتوراةفإنلذا

والتثمير.والقئلالأرضلاغتصابكفمرعةوحاخامائهموأحبارهم

فهو..ئكوهْباسمولنبدآ،صبية(سماءهىالتوراةفىالواردةفالآمعماء

(ثبتثوقد..مديانأرضسكنواالنقالفينيتيينآلهةكببر-هوعربيلألهاسم

منطائنةعلىأطلقمصطلح-هوالعبرانياووالعبرى.نلكصحةالمكتشفات

عبرهموعلىالشامباليةالىشمالأالعربجزيرةمنالقالمةالعربيةالقبانل

كلمةصارتحتىالميلاد..ثبلعام2...قبل،الباليةعابرةالأفواممن

واله!مرو،الأبرى،كلمهَوردتوثالباليةاوالصحراءلابنمراله4عبرى

موسوجودقبلالمسماريةوالرقمالفرعونيةالمصالرفىوالعبيرووالخيبرو،

إنماالتوراة(فيوردبالعبراني)كماابراهيمنعتواق)1(فرونبعد!يهوديوأي

الآراميةومنعاالبدويةالعربيةالقبانلوهمالعابرلِنأوالعبريينمعنىمناقئبع!

للصطين-كماالىغرباالصحراءفطعأنبعدننسهابراهيمإليهابنتمىالتي

والاممرائبليالحبريماببنالتم!لِزالىالنظرنلفتولهذابحد.!يماسنرى

لأنونلكوالدئهَ..الاتساقلضرورةالبدءمنذ،المعاصرواليهوديوالموسوي

نبهاليهود..)وثدبعصرصلةالِةلهليع!عربىعصرهوابرا!معصر

وما،ابراهيمفىتحاجونلمالكتاباهليا:ْبالنصنللااالىالكريمالقرآن

يهوثياايراهيمماكان..يعقلونافلا،بعده!نإلاوالانجيلالتوراةأنزلت

.(T)المضركين+منوماكانمصلماحنيفاكانولكنولانصراندِا،

عصر(نالىعائدضلداصرائبلْوبنىمابينْاليهودالئمييزيخصوفيما

بينهمالأن)إصرائيل(ويعقوبابراهبمعصرضبهرهواليهود،وعصرمو!ى

ناحية.منهذااس..علىسنلأمئةم!بع

ىالهميكنلمحيلثعهودالىئاريخةارجاعلايمكناليهودعصروان

موم!ىبعدكتبتقدهذابحث!افيالمعنيةالتوراةاننلكعلىزدوجود..

اسرائبل-وابناوًهبهنوابراطم(حفيديحتوببه)ويقصدإسرائيلوكنلئا..بكثير

حبث)حاران(حرانلىمحصوردورهم!انالأممفار،اممماءهماورتالنين

عربتهم(رضفهيللعمطقاما.فيهوئرصعواولدواالذيالأصليموطنهم

الخليل،ابراطمعهدننع!وهوالميلادئبلعشرالسابعالقرنفىوحلواوثد

ذاتوهىوالعصوريةالكنعانبة)الارامية(المنطتةلغةمنلغنهمأخنوا!فد

االعثمةالحضاراتتاريخفيسومحةصمقمةلأحمدواليهودالحربتهاريخاجعر1()

باقر.طهلمحمد

.عمرانص!ور)2()
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هولِعقوبوأن..بالعبريةلااللغةبهذهنطقواوقدالأماللغهَأوالواثالآصل

عصرفيجمبعاعاشواوقد..أبناؤهوكنلكايراهملغةنفسحىولغئهفامي1

أثبتتكما..المغلوطونقلهاالأصفاشل!اقضنرىوبهذا..ودورهايزاهيم

وهيفلسطينفىلموضعاسطكانلَااسرائ!لكلمةانالأخيرةالحكتشفات

ملأ!بلالىترجعوالتيالقثيمةالمصرلِةالكتاباتفىوورثتكنطنبة،تسمية

الكتاباتليوردتوبوسفريعلَوبابراهيمأسماءأنكط،موسىعصر

اللورهذاانتهىوقد..كنعانيةأنهاعلىيثلمما،موسىعصرقبلالمصرية

وفدالئوراة(قول)وممذايوسفالىوانضعتمصرالىيعقوبأسرةبهجرة

منطويلاردحااكثريةبلِنوعاشتأقلية(نهابحكمكليافلِهاوذابتائمجت

البهودكلمةواءقحد..أكلعلىالاجتطعوعلمالتاريخمنطقوهذا،الزمن

الأنفصال،بعدابنائهارابعلبئةْأمرأئهْمنيعتوبابنيثوذااسممناخمتتت

.الموتمنلتخليصهيوسفبيعأخوتهعلىامَرحاكىوحعو

جميعادانواو!،.)Lالهكسوبعضمع،فاروقجنودفهمموسىقوماما-

الخلايق،لجمعِواحدإله(خناتون-وجمادةالميهدعاالدىِالمصريالتوحثبلق

يدعوالذكطالتوراتيالدينعيروحعوالبفمر،بينالمعالمىالاخاءنشرطريقص

الأربابكلدونمن)خاص(بقومخاصإلهوم!و)ب!وه(جمادةإلى

حئىالأحداثم!ذهكلحصلتوقدزورا..لموسىإلهاونسبوه.ءوالمخلوقات

وثونالنام!منمحلوثةجطعةه!مموسىقوماقإننقا.ح!.0013نكاية

ىأعلىبعثرولم)الهيروعليفية(بالفرعونيةوصاياهكنبكدموسىوأنجنسية

هواح!مهانكعا.الآنحئىشريعتهولأعلىنكره!ا..الواردالألواحمنأثر

الغرعونيالبلاطفىوتربىالحبشةضدالحربفياضمترئا،مصرىاسم

(والتوراةيوسفوسالمؤرخاليهودىمافكره(ثيوبية)و!اامرأةمنولروج

الموسويونانحرفوقدوطقوصمح!الول!يةوديانتهمكنعانولثافةبلغةوأخنوأ

بحدفيماسفواالفينهموم!ؤلأءشرانعهوعنالتوحيلايةموسىديانهَص

علىالنسميةم!هاطلقتفقداليهيوبونأويهوهأماهاثوا..النيناوبالبهود

الصيلاد..فبلالسالم!الترنفىبابلالىخننصرنبوصباهمانبحديهوذابقايا

وعرفتالصريةكنبهمبهاودونواالممبي--أيامالأراميهَمنلغنهماقبسووطاك

الآراميالحرفكئاباتهمفىواستخدموا(الآرامية)الئوراةالتوراةبارأميهَ

هذهوجاعت..القديمالأراميالخطمنمتتبسوهمبالربعالمسمىالمربع

آسمبتولذامطلقا،موسىشريعةغيرآو،موسىلفمربحةنمامامغايرةالكتب

الأنبياءصفوةالىانفسهمنسبوامثلط..موسىتوراةليستأياليهود.+توراة

والأرض)إصرانيل(يعقوبوحفيده)ابراهيم(الرحمنخليلوشخصوالأقوام

العربينتمىالآرضحدذهوالى،ابراهيمليهاولدالذي،كتطنأرضالكبرى
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جميعاللصبوكانلَاواحد.اصلالىتحودالتىالآراملِةوالتبائلالعاربة

ضدهؤلاهبنيهَعارفنلئا-وهوالىالقرأننبهو!العماد-إرمْصاتالىْ

العتيقاللهوبعثالعربيةبالجزسةالخليلابراهيمصلةوأرضهاجربطالأمة

لابراجملأصلةاننرىالتاريخ!ةالحقيقةمغتربه(-ومن)أرضبفلسطينوليعى

وقدصنة(..006منلأكثرتمتدبينهماالفاصلةبموصى)والنترةوفرلِتهويعقوب

Thالجوالين/حالاباءالعصر:صمرهذاعلىوالاثاريونالمورخوقاطلىَ

WanderingsPatriarchs/.

خاقا.ايل+هوايراهيمإلهأن:نصاللَارلِخيةالمكتضفات-وبتحرى

وأاللهصليق(!طواللالخلمنمضتقاليهودإلهعيروهووالأرضال!عموات

.الأقحتىالتصمميةفىهوروثةقديمةعربيةعادةوهذه)1(.اللهحبيبا

الل(.الألهإلى)الموم!وموصموئيلايل(الألهايها)اسمعاصماجمل-اما

الهل:أسرةإلىينتع!بمنهووإممرائيل:

وجبراميخاالمدعوايلالالهالِهالتحكم:وتعنيومبخانيل-حبرائيل-

معنا.(الألهوتعنيمعنا-المتكلمجمعضميرنا-مامع)عموعمانويل

...التوراةكتبةصرثهاوكنعانيةبابليةاصماءفهيوهكذا

الف6عبد)فنعد(صماءهمالعربثرت،الأصلصبيةلفظةوهىوبالل:-

اورضليمقربللالةكنعانياصمفهوصيون(ما(..اللهفتح،اللهفضل،اللهجاد

لدىولهوبعليمبعلوكنلكالكنعانيينعمابلاءاليبوس!ونمهاتحصن

هذاللبعليماليهودسجدوثدوصبا)عاضيرة(معينلدىزوجة/وكذاالكنعانيين

مبدأعلىلهمخاصاإلهابيهوهانفردوااليهودانإلا.عاناتوآخته

ومن(!ضاالبابليينمنالبهودأخذهفذاتهالمبدآوهذا(henotheآالتفرد)+3

المصرلِة..التوحيلالهِة

ترثسالتوراةونكرهمعمونبنيإلهوحو!لكومأومولئاالألهوكنلك-

آلهةوهىعثمتروتاووغمتارهذا،ملكوماليهودجمدوفعموقْبنى

(وعاريتمحطوطاتفيووجدأيضا..اليهودجمدهاوفالبابليهَ،الخصب

العربعند+اللهْ!هوالصنين،ابوومموالحلوسوصمىعناةوبعلملحمةمطلع

حهبلقربللصفاة)نم!بهَالصفويةالأثاراكعصّفلَهإله!ح!والقمر!إلهالاصملام،!بل

له.لاشريكالذىللتوحهدكرببهالأصحموبضر(والرحبةالعرب

(.!رحمناللهخليلال!+)خلخللاايراهمالكه:.والخذالكريمالقرلغليوجاء)1(
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لدىروحانيةمكانهَلهموحدنبياسمحواليهودعبدهالذىوبلعام-

لليهودولأدخل،الكنعانيينلدىكانتالتوحيديةأقإلىإشارةوهـهالكنطنية..

الكنعانيوق.وهملهاالعابثينأططصأخوم!ابلبها

ببنفمائعةعبالتهاكانتالتىالأصنامأحدهوالبعليم:وجمعهالبعلاما-

وكاق(جاورهمومنوالكنعانيينالنينيتيينالزماق)لدىقثعِمفىالمف!رقأهل

عليهاوطاكلهممعابدهمولِبنونالمرتفعةالآماكنوإلهالضعسإلهيملو

كانوااليهودبان)اللَوراة(كتابهمأكدوقد.الربللبحل-وتعنيولِكرمهـوسها

13(.ا-ا3:وقضا2-3اخ:)2وآخر-حينبينالبعلبميعبثون

والبابليةالمصريةشنقلوها(فيكونأكنوالخلقالتكوقفكرهَ-وكنلك

الكلمهَ.كانالبدءلى1/ا)يوحظق.م05عاماليهوديهلوقأخذمماو!

وملبعالقلبفىماجالأوالفكرأوالذهنوتعنيلغةأى(Logos)هظوالكلمة

موصسلدىالبدالِهَهذهاللوعوسواخفتالقثطء(-.المصر!عندالأفكار

الوثيمَةمنوالئانىالأول-ألاصحاحالكهنوتيةالوثيعَةفيمحررةوهىوأتباعه/

-إله)مصنيم!المصريهْاللاهوتبةشالمتلس-الكتابفى--7لهاليهودعِة

ومن.التكو!(.أوالعالمبخلقالخاصة)رع(الضمسالالهمننيصبهتاححمور

0034فىفممع!(طلوبوليع!-جمنضه)حتهَالمصريةاللاهومَلِةبتاحوثيلَة

منمكونةوهىبتاحوثيقهَمنأليهوديةللوثيقهَالواضحةالعمرلَةنحدق.مَ

.الكتابهذامنآخرفصلفى!فكورةبنداغ!راربعة

خاصةثينيةكطقوم!لأنفصهماليهودنع!بهاالتيوالطقوم!الطدإتومن-

طلَوسهمفيالعالةهذهالمصريوناممتخدمضَدوالفمعيل،بالزي!االمصحبهم،

بالاغئصالالطقع!هذاويبد(معابدهمفىالعِهود،وجودمنالصنوات(لافقبل

طاهراْالمعبدحمذايدخلمنمحبد:ْليكنكلبابعلىنقف!وقدللتطهير..

كلمنطتخرجإلهيةنعمةالبدايةفيوالماءالمغاصل.بواباتعلىوكفللك

اف!يلَااوبالدهونالمصعيكونالضلوبعد.البابليينلدىصىوكنلدالآضياء،

المعِتالمضريونغصلوقدللتعطير،والم!موحللتطهير!الماءإفنللتعطير،

واالبابلبة(.فىالدنيا)الصفلىأوزيريم!قاعةالىرحلثه!بلاويدق،أنقبل

لأور!يم!ايزيسترنيمةوفي،الحياةلهليعيداوزلر!ىعالممنلِخرجغلط

البضرويحيىا!ون!ع!ذاتمنلِخرجالهقلصاللفئفاقزوجهها-

..الأولىالخلىَعمليةهىوح!ه..وزواحفهماْالأرضوحلِوانات

البابليلأ-والتكور!الخلققصةفيهللكىبابليعيدهو،السنةرام!عيدص

التوراةلمححبكاملهاماخوذةوهيتموز(،الالهتابات)وتمئلالربيعحاعِادفى

محددجمرلزمنلهاخاصةاصماءووضعالأسماءتبحيلمعحرفىشبهوبف!كل
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الأصطورةليهوكطالزمنىالتصلصلأصقطواأنهماى..معروفجمرومكاق

البابلية.

الن!ومرتكدالاجئماعنظاميضكلوهذا-المرأة-للأمالنصب-وكنلك

ربة(والأممرةرأم!هىلليهمالمراةانإذ.م.(ق003)0الحيلاميينوكنلد

الطدةهذهبتيتوثد،رجلمنأكثرل!روجحرةالحوريةالمرأةوكانت،العائلة

لعالةأصاساوشكلت)الجاهلية(الجزيرةعربلدىالاسحمملأفبلص!صرالى

رمزبعدهمومنالسومونلدىالبنتأوالمرأةملالتوفبالاستبضاععرلث

خالماتنساءتهماثيلالأناضولليطبولثفمطلمنطتةفيوجدو!د.الخصب

الىالتمائيلهذهعصرويعود،خارقةكتوةللمراةنحسيدوهذا،الأنثىلدمة

منالماخوذةوهي"سئةالتاعلةهذهمناليهودواتخذالميلاد..قبل0508سنة

اجنماعية.اخرىودوافعبحئةسفيةلأعراضهذايومناالىالصومرين

كما6الحياةفيالمرءوليعمتمر.الحياةحمايةالتدعاءلدىفنحنىالحية-أما

اليهودحرقهاوقد..الحيةيصرعانعليه،بعد!همجاءومنالصومريونراى

الماصونيةومنهاجمعيانهملبعضشعارامنهاوانخنوا.موم!ىقصةفى

فمطرأالصياللةواستخلمهاثضيبحولالحيةولكتفو+(5مئحانقين)بحرفين

اليهوداممتخداموكنلل!والحياةالتداوىلىوغيدتهمالبابليينعنتاويلالهم

فهوالنوراةليأماالظصنلحمعواحدإلهوهوكهعاموسص!لقة،بغبر(صمطء

باليهود.خاصإله

منهيالآشوون(لدىالكفعانعل!-!الزهرة)ملِلتالدىالمتدسة-والضجرة

مالثيهمكللنإلىيشيرممااصنير..البهودلدىفصاراضتيراوغ!تاراممماء

ولأبخصهم..ايداعممنليم!

نادونل!ركوهولم(لضااللهودأخذهفددالمقدصالبفاهمع!اله-اما

لهجنسياطقصابمارممونالبابليونكاقحيث.البومحتىديانتهمفىلهح!فوه

المصمىكئابهمفىهذاكلدونواوفد،خاصةحالاثليلاهونيلأصبفة

..والأدواررا!وارالقرونعبروالحعماراالمشنةبف!قبةالتلمودوفيبالنوراة

نأالىوالاضافةالحنفيعنورهمامخفي!نوالنلعودهذاالئوراةكناببفيوثد

المنقولالأسطوريبفمكلهاإليناوصلتالثيالأخيرةصورتهعلىالأمراس!ثر

اليونانيةالىفنرجم.م-ق025عامحتىالقديمةالعربيةالشعوبنراثعن

حيث.م(قليلاليلفوس)028-247بطليموم!رجمةعلىبناءالحبريةعن

(ل!بنمعالكتابهذامنبنعمخةلموافائهالأعلىاليهودىالكاحنالىارص!ل

.وكانتبترجمتهللقياممصرالى-الئوراهَ-الكتاببشوونلقبهايهودياوسبعق

الترثمةهذهوأسميثلموصى،المنسوبةالأولىالخمصةالأسفارئضمالئوراة

:إنهبالقولالئرحمةهذهفصةممارئونويروى،اليونانيةالعمبعينية-اوبالتوراة
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ديمتريوم!أت-'Aristas'ارمسطام!اللِهودىِروام!االتىالتصةفىجاءث

Demetros)الفاليروني of Phaleron)الئانىبطليموم!للملكف!رحفد

اسباطمنسبطلكلممعالينستةواصطحابالاضلِقيهَالىالتوراةنقلضرورهَ

الألتانالشارحونواسللَرالملكلدىبالقبولالرأيهذافحظىالحهود،

المانهَفيحذاعملهموانجزواالأسكنلرية.لَربلاروم!جز-سةفىوالسبعون

الأخرىالأسفارمنبعضالأسفار!ثهالىأضيفثمومنالميلاد،قبلالثانثهَ

)1(الجامعةم!نرمع!ق.م01.وقم002عامبين

الكنيسةضالتالتوراهَحولالمصيجةالمدار!فىلغطوحث

-سيراخبن)يهوديت-طوبيا-الحكمةج!ئ!وعالسبعةالأسناربانالبروتممتانتية

لكونهاالمقلم!الكتابإطارفيلتنلرجوليستملسوسةميوالصكابيين(بارود

الكاثولبكوعادجميعها..أفرتهاضدالكاثوليكيةالكنيسةاما،الصحةشعارية

باقيعلعَدأنهعصرنافيالكاثوليدعلممنثط0691طبعتهفيليتولوا

يقال(قلابكفىلكنه.موتهقصةإلىالخلققصةمنذالبانتانيككتبذاتهموسى

04ضكضونفىعثيدونكتبةدونهالذيالنصوضععلىأضرفموسىاث

سببتهالصوسويةالشرائعفيتدريجىازدياديوجدبأنهالتوليجبللم!نة

مخالفلأالقولهذافىأنإلا..واللشِيةوالاجتماعيةالح!ياسيةالحصورمناسبات

بالكنبةاسماهممنباعمالنتدالذيالمسيحالسبدلأقويلبرينةوغيربينه

علىوثكالبهمالفضيلة!لانحرافهمبالويلاتواننرهموالنامدم!يينْْالفريع!يين

ممتهَبعدالمفترينالكئبةبهولأءالكريمالترآننلدكما-52/+يواللنباضتى

يكتبونللنينفويللنكر:ْجوهرهامنمايتتربأوالعباراتبنفع!-كرون

ممالهملويلقليلاثمنابهليف!تروا،اللهغدمنهذايقولونئمبايديهمالكتاب

يقولالأنعامصورةوفي-79/البقرةص!ورةيكعمبونْبمالهموويلايديهمكثبت

للنام!وهدىنوراموسىبهجاهالذىالكتابأنزلمنالحكلِم:كلالعزبز

جاء:المائد!سورةوفي/iاالأيةكثيراْوتخنونتبدونهاقراطيع!تجعلونه

عهدليالعربيلأالىوترجم/94-48الحديثلأ-صوالمديلةالقدمالحالممارتوق:1()

النهرم!فيلللليمابنثكركماحرفيا-الألجيلياللهعبدبناحمدوترجمهللرثديدهارون

العهدمعاث!مالعهدبترجمةالأمريكيونوقامالجلللية.عنيوحلاترجمهئم22ص

برئامملأاعضاءسلَةالأمريكيةالأرساليةقبلمنبيروتفيأ086عامسويةلح!ديد

الحاثوليكيونالثعموعيونفامئملفقتهاعلىالأمريكطالجامعةوطبعتهابومعت.جورج

الحهمعولهذا..191.عامالحهللأدالعهدمعبترحهمئهثممدفرداا088عامبترجوته

!كطلي.أخرليعليهاسلمر!صة،
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مواضعهعنالكلميحرفوناقاسيةقلوبهموجعلنالعئاهمميثاكهمنقضهم!فيما

هالواافينمنالنع!اء:ْسورةولي13/الايةبهْنكروامماخطاونسوا

منالكتابفى:+مافرطناالأنعامفىوكنلك+6؟/مواضعهعنالكلميحرفون

وما!الد!منهوويتولونبأيدد!مانكنابيكتبونو(يضا:سشىء38ْ/

قلتإأ!كتبتم،6اليهودعلىأتجئىاو،الحقيقةلأجانبولست.اللهْعندمن

الىيئوصللِبحثومنالبحثبنت!ميالحتائقفإن..الرملعلىكئبواأنهم

لهؤلاءصوداءصفحاتالعربيتاريخناوفي..والزيفاللبسويزيلالحقيقة

منالدهرقعدمن(3j)الفارالخطاببنعررعىفقد.المناففبنالكنبة

بيتمنعليمفأجرفالمصلمين،غيرمنالسبلوجوههمفيوضافتالعِهود

المعملمينمالبيتمنمرئبامنحهالذياليهوديالمش!ولنلئاومنهم،المسلمين

قصةوكنلكبحصر..غلروكيف..عمرهمنمالَبقىالكريج!العبف!لهليوفر

رهنوكد،المسلمينخلينةعليكاقعندما،طالبابيبنعليمعاليهودى

القاضي،أمامعلي!مع!..القاضيالىالوضس!افشكاهلرعا..عندهاليهودى

ولم..لعلياللَاضيلغضى،بالدرعالاهواتهامهاليهوديح!ذافريهْعلىورد

بأنهمرائيهَخبيثةحجةعلِرفعفهمنننسهبهايخلصحجةالمفتركطحمذايجد

المسلم!الةعينهبأمليرىالمسلمينخليفةطَيعلىالدعوىإقامةتعص

الحقبرهانوإن..مقصوثينوللَيةنفافاإلاإصلامهكانوماواسلم--الحاكح!..

لهاليكيلوامنهالأوغادكلدخلالذيوتصامحهاالأمةممذهبكرمناطققاطع

علىقبلهاافَروافقد،وعليعمرعلىامرواكانواوإذاوالالامالمؤامرات

خديةمرةكلفىلهملِصعروهو،الأوصافباشنعودننوهالأمة!ذهمسيح

محمدالرببنبىقرونخمسهْبعدفعلواوكنلكعار..هوواءهردويعطيهم

..ساكأهموكموالش!امحبالرحمةيقابلهموهوأذى،منمافعلوه،اللهعبدبن

نساءمنالحبالىبطونوبقروقدَلاقنابلوالعونالش!امحيعبدونالانوطا!م

شهدوصدفا..وسلمعليهمااللهصلىومحمدجمسىأبناءمن،فلسطين

.العربْمنأرحمأمةالتاريخ:"ماصتفالإذالأمةبهذهلوبونش!وستاف

1..!(واللهالعقلضدالوثنىالوعى.

الأفكاربينالفصلعلىاليهودأيديبينالمئداولةالتوراهَكتبللَوم

فىوالتارلِخيالاجلَماعيالواقعفيفاعلالوراالزائفالوعيليلعبوالنام!،

الأممعلىالوعىهمذاوتعميماليوموحتىالعصور،عبرالصهونيالمجتمع

و(جناسهاوأصولهاالمزينةالكئبطذهبليةعلىيقوموممو..والشعوب

لونث-الئى*.وهيوالعلميالفكركطولَخلفهاولاعقلانينهاولتالَضائهاوأنواصكها

رغباثمعلهااتفقبماوحرفثطويلةبمد!موسىعصر-بعدكاطعوبث!كل

الشفويةالرواياتعلىمطتمدين،حالهمواقعأووظروفهمكئبتهاوعرائز
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Iوالرواياتمنالمنتخبةوالعكتوبة حرىكماالق!يمةالمنطقةلضعوبلاداب

اللهيثزل(نلمكنكلفوإلا..والظروفالحالهبحصبوالأضافهالحففعللِها

و(نصيماوالنصاءوالشيوخالأطفالاويقتلوالكنببالاعَصابيأمركتايا

لَماما..نلكبحكع!تامر،النبيموسىئوراةتولفالتىالعشر،الوصايا

التفرثةوالآنبلِاءع!الأفتراء:بوضوحالكتبلهذهاكارم!ويلاحظ

موسىديانةلَقوم!يما!يرهمدونلليهودالخاصالام!يازواياحة-العنصرية

اكوامبينلثريىَدونالعطلحةالبث!ريةالوخةأساص!علىالتوحيثية

هذهانحينفىوالقيامةالآخروباليوموالنشوربالبعثتعَر-وأنهاوالشعوب

تمر)أووالنار،والجنةوالآخرةالقيامةفكرمنلَطماتخلوالمزيفةالكتب

الئتاثضويلاحظ(النسخبحضفىمبهمةبصورةلكن!ةمواطنكيعليها

)مابينوقومكوموبين،9a9)-دوربينوالخلطوعصر،صريينالتاربخى

موصىعصرمابينالفترةواليهودثهمموصىوعصر،ويوسفيعتوبصر

ببنخلطكما!اضحا..بلمطلقاسكوتاالتوراةكاتبعنهاوص!(والكتبة

انقصموقد.العقاصيللىاللخولتجنبمعزمنيتصلصلثونالليانات،

الحاصلةوالازدواحهيةالئتاقضاتوتعييناللعَاكضات!مذ.دراصةفىالباحثوق

كنحانى-هوالكثابلهذاالأساسىالأصلبانبعضهمفقلاالكظب،ض!فى

يخالفالرايو!اواليهود.مومىبحصرأرتباطهوعثم-الكنعانيابراجمم

اباءاولوأنهيهوثهةضخصيةهو)ايرام(ابراطمبانالتوراةكعَبةادسطء

بتياربعضهموقال،اليهودىالتصحيلبتبر(سمو.ماوهذااليهود..

هذااصحاباصطدمو!الأصلكنعانيإله(يضاوهذا(لايلالأيلوهيمي)نصبة

الالهاقتلاعيستطيعوالمالتيارينلهنينالمعاثل!أنحيثباليهوليةء.التهار

والحنفالتحريفكلرعمفيهبلأمةأثارهوان،الكتابمنالكنعانى

اماصرف،دينىتيارهوالكنعانى)ايل(الالهواق..التحويرأووالاضافات

معوبالمقارنة،النظريتينكلتاومن.محرفشاصىغصرىفهواليهيوى

الاشارةوتجدرالاخر.بعدواحداابرا!م،باسمال!ينحناكأننتبين،التوراة

آله!هموعبثوافلهمذابوابالحموونام!زحواغدطالحبرانع!نأقالىهنا

الِضاالعموررشإلههواللوالألهالعبادالَا،طقوسكلفىمعهموافشركوا

فىمدفونجدإلىوعبرنوهإليهنصبتهمتصعيدبعد-إلىاليهوديهماو!ام

الأرضملوكمنبالمالمضترىقبرهوأنابراميمممىحبرو!)الخليل(

ويمَول.اليهيعودنصبهماق(يمالوفةبالحدالحفيدلْصميهَباقوثالواالأصلاء-.

متفقوتالكتاباكئرا،ت:تاسيتسْماريخكتابصاحبم(&2تاصيئم!)55-.

مافيزمانافيتفشىالجصمفى!ظبعاتضويهايترلاكانوبهلاوباءأقعلى

عليهأفطرالوببلالداءلهذادواءعنيفتف!بوخاريع!الملككاقوفيمامصر،
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أجنبي.بلدالىالآلهةمنالمملَوتالحنع!ه!ذامنمملكلَهليطهرآمنونْكهنة

اممنولىولما،المملكةخارجالصحراه،الىواخرجهمالر(ىبهذاآلملئافعمل

ليئولىالألهيةالت!رةيدبعلثهموسىيدعىرحلمن!خرجالياسعليهم

فيوليسمارم!ولَرونمم!بومبيوم!قبلمنالنظريةبثذهأخذوقد.قبالئهمْ

الم!لاد،قبلالثالثالقرقفيمانثيونو!لهمالميلاد،قبلالثانيالقرن

القرنفيالصقليوديودورسالميلاد،قبلالرابعالقرناواسطوخاريمون

!ناكانإلاوثوقلِا،تاريخيامرجعا!ملالونث!ؤلاء(نومعالميلاد،فبلالأول

مثل.منوالتاريخالبشروضدللصهيونةخدمهأشوهتاربخايكتبونكتابا

عبرالتورات!ةالأحداثتطورالىنعرضرأنيممتحصنهناومن)1(سوكولوف

الراسخة.والحقانقالثابتةالمولثةالكنب

هذهآسلافأن)العربى(الأدنىالشرقاقوامأصولفيالباحئونيجمع

الحزيرةمنالجنوبيالطرففي.عريقةثليمةبحضارةيتمتعونكانواالأفوام

جفافمن،مناخيةلتغيراتتعرضتو!والأمطار،بالأنهارالعامرةالعرب!ة

الكلا،أماكنالىوالحيواناتالبشريةالأئواملهاجرت،مطروانحبام!أنهار

وتوزتشمالأالعربيةالجزيرةسكانتوجهأنفكان.للعيشدانمةمواردذات

بلادالىوشمالأوالنيلمميناءالىوغربا(الرافدين)بلادالشرقيةأطرافهاعلى

فبنواوالعموريين-النينيقييقبالكنعانيينوعرفوا(ولبنانوسوريا)فلسطينالشام

الكلِانضامالغربفىالتليمالعربيكبانهمالمصريونبنىكما.العمالقهَثولة

-البابلية-الاشورية-احالية:الأربعبامبراطورياتهالشر!فيالقدبملىالعر

عمتوفد.الاسلاميةثموالمنافرةفالغساسنةالتدعمرلِونوالأنباطثحص،البمكانية

والافصى..والمتوممطالألنى:الئلاثةالإشراقاالأمبراطوريةح!ذد

لْحديدا...وفلصطبنالأدنىالشرقلتاريخسنعرضالبحثولضرورة

منالثالثةالألفدبل-الغربيينالمؤرخين-بحسبفلسطينتاريخيبتدئ

الأحدا!...سطحعلىmss-بظهوروينتهى،المسيحميلاد

003.-0004مابينالنترةالصسبية)فيالجزيرةمنالكنعانيون!ثماجرفقد

منها:كبرىملناوينوااقية،j،ححمارهَمنيع!شولْةأقاموانرفئسطينإذت!.م(

لمىدزحاليهوديالف!عبة+انالبهودثي+الشعبلماكئابه"كيففىسوكولوفويقول1()

0004بصودعددهموكاقابراهيمبقيالةمق000fحدودفيالرافدينبلادمنفلممطين

ولهذهللصهايتةللتر!جوأمريكيلأ،اوروبيةجامحكفيي!رم!الكئابهذاوانث!خصه

!مقالرابحلأيلصحثحةطالألفالتاريخيةوالمعلوماتالدئةتعوزهاالتيالعماذجةالأفكار

ا..إفقطسدة027.ابراطمعنوتبعدالحجركلهاالعصرهي
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الآئاريينأنإلاكنعانيهَ..الأسماءوهثه..جازوشان-مخو-سحاجيتأ

سنة،0007ماكبلالىأرلِحامدشِةتاريخلِرجعونالمكع!فه(الرقم)حث!ب

فيوكنلكالتاريخفيمعابدأقدموفيها،الحالمفىضينةآكمبأنخاوقالوا

الخامسةالائسرةالىترجعكنعانيهْأم!ماءفعهاا9وق-0003مجو)منث
المصريةالمدوناتفىكنعانبةكلماثورودوُأكدوا1.ء()أق92د)6المصرية

قا.م(.028)0الأ!وأمعصر!ت

(ماقه..)فىالثالثتحوئع!ان:العمارنةل!)كأص!انل(مكتثسفاتوفى

الصنطقةمذهأسموكانفلح!طين،فلِخابماالشرقمنالجنوبىالقسمعلىاستولى

+(.الأردنوف!رقولبنانأموروفوالجنوبيالقسمأما"Kanakhan-.كنعاق

Kanكنعان--اسمهاْبابليةمثينةنكرالقثيمةالتاريخيةالكتاباتفيوورد

...فلسطينىكنعانياسمإلىوتشيرأة"!77!ك!كنعانىساكناوسمى7!7+

وقد..م(ق0035)الأولبيبيعظفىكنعانفىالزراعةوازدهرث

صنابعالىللوصول(أورشليمكربشمالكم)35جازربلدةفينفتاحفر

لرجة()08لرجبوامدطةقلما00عمقعلىالأرضمثمتوىنحتالميا!

الىالمياهلايصالأورفملبمفيل!مثبلاشروعا6فاموضما،128وبطول

مثبنةمنالشرثيةال!بةعلىالأصليونسكانااليبومميونشلِدهالذتالحصن

.مق0035أوانلفلسطينفياستقرواالجزيرهَمنكنطنىفرعالقدع!)وممم

71ويمند،الحصنف!رديتقععينمنالمياهاليهاوجروا(.باسمهمصمميتوور

روالِةالتوراةتقولوخا(.اليوم)نبعالفراءئجيحونْالعينح!هوص!ميتلِاردة

اليبوسيينوباعتوافبهرجالهفأدخلالغ!رقىومدخلهالنفقاكتثث!فداودبأن

سقط(نالىعاممئهَئلاثاليبوسيونصمثأنبعدعليهقبض!هموأحكموا

القوراة.قصةحسبداوود-هذايدعلى

وانتشرتانتف!ارهموثمدددولئهمثال!.الأبجديةالكنعانيوناخترعوثَ

منالجنوبيةالمنطقةفيعيدةمثنامنهمفرعوكون..وديانتهموادابح!لغ!هم

اكزيب)الزين(،المركزبة:عكو)عكا(،مدنهمومن7(الفينيقيونوهمم،كنعاق

)بيروت(ببريتو،)صبدا(صيدون،)صرفند(صرفة'JJ-،قانا،)محلبا(أحلب

.:68ص49َ1-2ام!رفيل+فيالددِنوأ+تارايتالبر1()

(P360 ( Y-291ثRogers- Cuneiform Parallels To Old Testament

امابها-تاجروالتيالعملعالأرجواق-لونويعديالامممبهذاالبوناليونسماهموث،(

ايضا.الفنبهووالكنع،انخفضأىكنع+النعلمنفهيكنحان
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..ومجرهاأوغاريت،أرواد)صومرة(،صمارة،صينصقة)بيبلوم!(،جبيل

تقريبا.العملوثىالأسكنلرعليهاوقضى

منهم:علماءالأجداده!ولاءبينمنوقامسنة،0035المدنم!ذهوعاشت

عامآثيناوقصدقبرصفيولدفين!قيوهوم(.ق)236-246الرواقيزينون

يضير:+لنقبرهعلىكتبماتولماق.م(رواقا)103فلِهاوأنفمأق.م31-

فيلونعيروهو9!.ماf)61-االعبيليوفيلون.ضيرأْفينيتيافىمنبتك

03الصورى)0وأوريانو!،جبيلمنفهذا،بالطبعالاسكندرانياليهود!هه

الخ..م(،0ق

Theالعلي)الأله.اللْأكبرهالكنالألهة،متعددىِالكنعانيونوكان

Superremo Good،)ايأرضفىلتجرىالآ"لهربمباهببعثالذىوهو

إل!المعابدبإنف!اءالأفنويمنحعسلا،الوديانفش!يلوبالمطر،المواتوتحيى

The)الحاميالأله..اللالألهأ-ضهيكنعانوجميعأرض،الأخرىالألهة

Protection Good)فيالأنكرمصبعندالشعصمغربفىموفعهويقع

الملكالتوحيد)وقدديانةبدايةحووايل.."ايلْبمقاممقامهوصميالبحر

المنهوموبهذاله(،وتحبدالعلياللهباسماورشلبم-صالىَ-ملكملكىالكنعاني

الكنعانى.العقلفىواضحايتجلىوالأرضالسمواثمالكالحلىالالهكان

مهيايكنلمتاريخهمبينكماالكنعانيينأحلافواقبلعام...أيضاْآلهتهمومن

الألهأبوةحوللَدوروآدابهمالصمحاءديانتهملأقنلئهوالتدمير،والقئلللغزو

بدمرفلاالجبار..الخالق-أدونأوالسيدبهحلأنهصفاتهومن"اللْالواحد

ابووهوأص!مهْالِلوم!ْ(نالنينيتيةالمكئشفاتفيوجاء..يداهماصنعتالخالق

الصناةومكشمفاتوغاة-بعلملحعةاوغاربت-مطلع)مخطوطاتالسنين

(.السوريةالعربجبلقربوالرحبة

نكملهارباد)اسمهملكوانخذإلههمْايلْلهمكانففدالاراملِونأما

.م(.ق)754-745نيرارىاشورملكمعتعاهدالذىالل(متى-لايلْ

.م،ق0003فىالراضينبلادالىهاجرواالأراميينان،تقدممماونرى

وهيالعبيرو،(ووالخبيراخلامو:عئمائرهمومن،حرانفىمركزهموكان

الىوصنفت،العربيةالجزيرةمنالضماليالجزهفيالراحلةالعرببهَالقبائل

تجارئهمانتف!رتوقد-ريميوجمعهم)ارامو(اروموالأشوربةعبرانى-وفى

ومن..الكئعانيينمنالكتابةلنوتحلمواوديانتهملغتهمفانتشرتالأمصارفي

كركميف!فىمعابدهوكانت.والعواصفالزوابعإله:حداد-وهوالاخرىآلهتهم

ثلاطةاضافو!.ولمشقحلبوفيبئركيا(زنجرليوسمأل)في)جرابلم!(

أراملدان،النهرينآرام:مواطنهموكانتاسمائهمالىاسمهدمف!قملوكمن

أرام(،الليطانيرحوب)عندبيتآرام(،البقاعصوبا)فيآرامدمضمق،أرام،
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أضوشى)فىبيت(،ودمشقاليرموكحشور)بينبفلثمطين(،داقمعكة)مقاطعة

وحلبحلف(،)ل!حهوزانومركزهابخيانيوبيثا.فاد،ومركزها(حماة

امانوسجبلعندومركزهاآحر)يعودي(أمعولها)سمال(وقبيلتيهوكركميفر..

بار،فنامو،حيانى،كيلامي،،شعبلملوكهاومننركيافيحمنظبغربي

بورص!يبا.ومركزهاعثبنيبيت:الحراقوفي،ركوب

غدغورنىمركزهاكانصبي()وكلثهشيخالكلدانيوقأوكلدةأما

دولجميععلىالرابعةبابلسلالةاستولت،بابلصعتاجرتوقدالعتير،

-506من)3؟سنة(وابنهضر)نيوبولاخير(نبوخذزمنليوفلسطينسو!ية

ف.م،د63

وسطمنأىالغربالىالشرقمنالظدمعِناليكوددبتارينينبدأوهظ

بدالمدالارامببن..جانبالىاس!وطنواو!المنكورالجفافعصرفىانممباع

مرة-لأولالميلادفبلالساثسذلخامعمةالمانةالفنوة!هفيلهؤلاءلورأول

سنهْيهوداصطىالأولىنصرنبوخذحملةبدايةمعلليهودالأولالوربثأوبذا

الملكومعمبابلالىاليهودوسبىأورف!ليمعلىفاصتولى.مق795

586عامأخرىمرهَسباهمئمأممرى..طاكووزعهم..وآطهئهوباكين+

بيتوأحرقالقدع!ودمر..الحملةرأسعلىبننسهالعرةممذهحهاءوقد.م..ق

بابل.الىونقلهمشخص0005وأسروالأجمانالملكوبيتالرب

كورف!فغزاهمضعفاءملوكخلفه.مق562سنةنصرنبوخذوفاةوبحد

الذيالكتابومعهمفلسطينالىبالعودةللبهودفسمحالأخمينىالفرس!لل!

حكاياثبتدوينكزرا3ْهومنمواثوقامالفرَة-السبي-م!ذهف!خفيهثونوه

كورشعزرانع!!فالشملبخ!افجاعتلثةرواةعنارثهالْوآنهقال

اسمهألكتاب!ثابأقوفالجعأعته-طىلفضلهالعنقظراليهودفِبالمنميح

التلنحودمعوتئ!كلوالارشا*".ال!دف3تررذالتوراةكلمهوتعنيالثَوراة.ء

المنطفة،فىالنمائدةالأساطيزف!ئالتوراةمصالرأما.اليهوديةالثياتةمصدر

وكلدانلِينوبابليينوسومرييناكالي!نمنشعوبهادياناتشكلتوالتي

صنعكاأنهااللَوراةولالَول-..ومصرون...وفبنبفيننوكنعانببنواشورصون

مرةاللهكتبها)و!بإصبعهجانبهاعلىاللَةكتبحجرلوحيعلىومنقوفمةالله

خ!ضبهبصببفكسرممعا،الأرضعلىاللوحينفالقىموسىعضبأنبعدئانية

الشربعةهذهأصلانإلأ(-.حولهويرثصونالعجليعبلونقومهشاهدعنلما

)وتعممىخاصةخزانةفيفوضعتالوجود..مناخلنهتحجرعلىكتبتالتى

أنثاأكطالئوحيدبةاخناتوقدبانةعلىومَتوممصريهَ،لغته!وكانتالحهد(تابوت

.قرونبثمانيةموسىبعدالأحباركلَباال!يالتوراةض!ير
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باكحبالمطلية)التابوتالخزانةتلكع!استولواالفلسطينيينأقونكر

ثموترحالهمحلهمفييحملوناطتوسهمفىجزءأئسوممىاللهلوجودكرمز

يعرفلمثمبث..فيمااله!كلفيسليماقووضعثاالملكداودالىردوم!ا

فىالشريعةوأحكامالوصاياتلقىموسىأنال!هودويقول..الآنحتىمصيرها

وحمناء.ويوشعلهارونلقنظأنهوكَالوا،للكحةوسلمثافكلَبهامؤابعربات

معيل!اثضوهذاالكالَلت،ح!وموسىأتالاخ!رةاليهوليهَالروايةحسبنرف،

لغتهابأنوقالوالها..أثراىع!الاقحتىيعثرلمم!ذاومع..الأولىالرواية

منيقلِةحروفااستعملواكما..ولسانهكنعانلغهَأى+كنعانئث!فةوتن!ميتها

الارام!ةمناقلَبستإذبعد،لتظهرتكنلمالعبرلِةأنحيث-.بالسومريةوكتبوا

بابلفىالتوراةكتبتوبهاللسطين،الىدخولغممنسنة006منأكثربعد

صنرى.كماصنة،08.بموسىموتبعد

:أقسامثلاثةالىالأسفارولْلَسمممفرا93منالتوراةوللَالف

سنرؤهوأسفار:التكو-!-الخروج-اللاولمحطنخمنمةمنيتكوق:الأول

الوصاياوفيها،الخمسةموصىكتبعليياواطلقوالعتثية.-والعددالأحبارْ

منحوتاتمثالألكلاتضعامامى،أخرىآلهةلكيكنفلاإلهكالرب)(ناالعشر

ابافاأكرملتقثسه،السبتلِومانكرباطلا،إلطاالربباسملاشطقولاصورة،

مماولاشيئاقريبكبيتلاتضتهبالزور،لاتشكدلاشمرق،،لاتزنلاتقتل،،وأمك

.الخروجْضفر(يملك

مجموع!ين:ضكلع!ومى:الأنبياء)نبييم(أسفارمنيتكون:والثانى

هلمحتىيشوعاصرانيلنبىلخول)منالأوائلبالأنبياءخاصهَ-ا

(.الهيكل

(وهي:صموئيلولالةإلىيشوعموت)منالمتاخرعلابالأنبياءخاصة

سنرالبابلىال!ممبىحتىداودموتمنا-2الملوكا-2صمونيل-القضاة

حتىالممنروائيةْنسبسلالاورمعمصنفةغلِروثانق)ا-2الأيامأخبار

هحزقيال-اشعيا-ارمياسفر:فهمالمتاخرينالأنبياءممفرأما+(.موسىموت

زكريا-ملاخي.-عاموم!يهونان-ميخا-ناحوم-حبقوق-صننينا-حجىيوئيل

داوود-امثالمزاميروكتابا!:أسفارحى)كتوبيم(:اللْالثوالقصم

الجامعهَ-أستير-ارميا-ائىت-ح!وشع-مرالإنشاد-ايوب-راصصليمان-نشيد

-عزرانهحميا.دانيال

:الينتبلِك-الئلائةال!وراةأقمماموالثلاثونالتصعةالأسفارح!هوتكوق

صلةوهمفسرو!ا،النينهمالكهنةأنإذكهنوتيةكتبومىالكتوبييم.النبييم-

ووارثوهالشعبوموجهو،الشريعةومنقنو،يهوهوإلههمال!هودبينالوصل

الأعلىالدينىمجمعهملعبوقداللاويوق،وحمهاروننسلفىوحصروا
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فيماوخاصهَالسبيمنرحوعهمبعدحياتهمفىهامادورا)الن!نهحرت()8(

أولوأنقما.م006ضلوجدأنهالعِهودويقولالمصرِح.العمثيمحاكمةيتعلق

فتنمرمعهليعملوارجلاالصبعينإليهدعاعندمامرسىع!فىوثمجبى

فنتان:ليهل!ملووكانتمصرالىالعودةوقررواأتباعه

والزهد(.بالدين)متمسكةصمالو!مي.ا

والائراء-الذهب(.المالوجمعبالعمل)وتتعسكبيروشيم2.

الروماقمنحهموقدالظروت،بحع!بتتممعالمجلى!اوصححيا!

قامالذيهوالسنهدرينبانالقولإلىهناوناتي،عليهمتاثيرهلحدمصلاحيات

سفرفىمنصوصوهذام.92صتصلبهئمومنالعسيحالصيدبمحاكمة

-1f)امر:ثالأخبار or).)68-56(26:صلاحياتهمننلككانومت

والحاخاميين.والشبوخالكهنةكبارمنضوا)72(منيتالفوكانالدصوى

ملكأولغاببنوسجمنعضوا)وعندما33بحضورفيهالنصابيحصلوكان

فيو(فام(فسامخمسةإلىالبهودهةالمنطتةقع!مق.م57سوريةعلىروماني

القلم!سنهلرينومممياعضاءصبعةمغمزلفامحلياح!نهثونمنهاكل

..الأخرىصلهتمييزاالأعلىالصنهثرر!

الكثبهذاحلوقدبلعليهلِعئمدونللتوراةلتصبرياكتابااليهودوشتق

ويمئلوتعاليمها،اليهودية(حكامجزءوهوالللمود..وهو.كلها.التوراةمحل

واسسَباطالتوراةولثسيرلفمرحالأحبارنتلهاالتىالف!رائعجملةاللالمود

للميذ((ويتحلملاماد-(ىاراملة)منهىاللالمودكلمةلاصلوعلبهاصولها.

فع!مين-الىويت!ع

اليهود-للَاليدمجموعةهيالمف!نةو:المتن(والنصوتعنيالمشنة:10

الئوراتية.النصوصحسبالبهوديةالحياةفي-اليهوديين

النيالمناظراتمجموعةوهي:الشرحأوالتنسيرونعنيالحمارا:20

المن!اظراتهذا(لقىالذسهوموسىأنويزعمونالمف!نة.وضعبعدجرت

وضعهاأإ...علبهموكانف!ناهةقومهعلى

القلسفيالأسكللرخلفاهزمنفيظهر:مجلسويحلييونالىصملهلرفاومصطلع11(

طبرية،الىئميالاثرلايلطةْال!ْالمجلسفالتقلو!قلسالهيكلبهممم07عاموالغي

وبقياوشا،بلد!فيالحليلفيثفمكيلهاعدام13861بيوسللتوديدع!عهدوفي

سدة.003.هليل.عانلةفىمحصوونوارثوه
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وتعرفالعلماءطائفهَأوفئةصامبعدطبريا-فيالمشنةدوقوقد

غ!وكدهالمسيحالسلِدمولدمنا0سثةلحر-سهافىبوشروف)1(ب+الل!انيمْ

اقرب!ىشرقيةاراميهَبلهجةكعَبوقدطبريافيم033عامتحريرهامن

اوصعمنوحجمهولاتين!ة،يونانيهَمصطحاتفيهكماالعراقيةالمندائيهَالى

حزءاعفمربلاللىعالةويطبعصفحه958َثفىويقعأضعافباربحهَالجمارا

ثوهذه،المشنةمجموعةثىف!رانعهوبوبواوثونوهالتوراة+ال!انيمْوشرح2(ة

جمعتوقدميلالية(022الىق.م01)منصنهَمئتىح!ذاعملهماعمتغرق

م(022-الأقدص)135بالربنالملقبضمعونبنيهوذاالأكبرالحبربعناية

الأعلىاليهودىالمجمعر،صاءسابععم!الالربنبنيهوذااكبرالربوهو

فىوقامتالتلمودأصام!هذهصارتوقدالمضنة..جامعب+الصهنثرينْالمسى

ى()!+الأمورائيمْوهى-الربانيينمنأخرىطانفةنشاتئم،فلسطين

لتكون!شرحوهاعليهاوعلتواالمثهـنةحولأءدرم!وكد..المحدثونالمعلموت

الأورصمليمىاللالمودفيوجمعتوتاريخهموطقوسهموتقاليدهملليهودشرائع

الأمورائيماجتهاداتلَداولوبعدللميلادأ"(الخامسالدَرنأواخرأنجزالذى

وتعنيهيْالسبوراثل!+اللالموديينالففهاءمنأخرىطانفةقامتوانتهائها

شرحعا!دَعاعلىاخنت.بابلفىم(05-0588)منالشارحينالأساتف!

كَامتئم.الانالمعروفبالضكلأبوابهول!ظيمجديدبمنيجالتوراةوللّصلِر

تعاللِمتطبيئمسؤوليلَهاغىوقعلَاأخرفضارحةفنةم()958مباضرةبعدها

طائفةهىوالغربالشرقفىاليهوديللدينالفتاوىإصداروتولتاللالمود

وقامت(.المدرصينر،ساءمنالربيينعلىوتطلقغاوون)مفردمماْالغا،وييمْ

مركزانعمَلثما030حتى958منواستمرتببابلوم!ورا()فومبليثةفى

أدابمنمصعلَاةفهىوالأمثالوالتصصالأشحارأما.الأندلصإلىاللِهود

تكونوبذا..مصريةاوكنحانيةاوبابلية،التوراةكتبةعليهااطلعالتىالعنطقة

سنة.مئةبصبعموسىوبعدسنة،مئهَوئلاثبالفابراحميمبعدكتبتالتوراة

بنيهوذاالربالمهملأبهذهوقامالمعلموهيشاءجمعايضاأراميلأكلمة!اللكانيم)1(

6..لغتهما-!الا:سؤمايطرحهذاوم(22ا-.)35ثممعوق

-3-مجلدالنلصفثة)اللرامماتص:49واليهودْالعربلاريخصوصة:احمدراجع2()

749(.-ا

مفردها-حئدراوتعنىمححثةأراميةاصولمنعبريةحمعكلمةوالأمورانيم()3

امورا.

(f)4!4:راجع.I Ginsburg: The Palestine Talmud. Yi
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السامر!ة)منو!مي)موسى(أسفاربخعسةالألأنعترتيوخيةخائفهْو!أف

مثونةمنهانسخةلديهمتوجدبانهفيصونوالقثيمةالحامرةنهابلي!-شكي!

كلويرفضون،المسيحملألبل!إلىترجعأنهايرعكونرقعلىبالم!امية

لكنهارفضئها،اللَىالطوائفبقبةعناستتكوف.ئلكويتمسكونكأا!اط

اليهودبقيةوبينبينهاوقام.ناببىعنثجزريمجبكفيلامطِكلاوبنتأعا!تا

انهمويعتقد..معهمفتحاربالغزوفىالامعهمولمكلتقى..قرونااستحكمكأاء

وبلادوسوريةوعيلامبابلثنالآشوريوننقلطالتىالجناضاتبقايامن

بعدالي!ودوعزلهم،بعلِثةاماكنالىسبيهمتمالنيناليىدمحلليحلوااشغرب

معال!زاوجمنوحرموهماللِهودكطالمجتمععنالن!بئعنفلسطينالىصَو!تهم

نابلع!فيالطائفةحذهأفرادعدأنالباحثون)ويتولبهموالاختلاطاليود

ثيغهمالبيرونيويتول،العربيةاللنةحىولغتهممئا!(بضعلالِتجاوزاليوم

أعانوا21(:+انهم:ص3291ليبزيغ-طبعةالخاليةالقفونفيالبلايةالآئار

اليهودوسبىيهوذاصاحيناليهودعنالضعفنقاطعلىودلوهنصرنبوث

باللاسامموناليهودلدىالمعروفونهمالع!امرةواق.باذىيمسهمولمبابلالى

قدالعمامرةوكاناليكود..أسريخنبالشامبخلتصربثلهمالنينالأبدالو!عم

يسبهم.ولميفعالهمولميحركهمفلماسرانيلبنيعوراتعلىوثلوهاعانوه

بسمىللعمطينفىبموضعيكونونعامئهموجعليدهتحتمنفلسطينوانزلهم

منبنبوةولايثروناغشملوامصوهموإذاالنام!ولايمسهمكظش!هم،وبانابلس

اللة-وحدانيةفىالسامر!غيدةولالخص،اسرانيلْ(نبياءمنموسىبعدكان

الأولمىاسفارالخمسةذاتبالتوراةجزريم-والايمانحبلوثدامد4موسىونبوة

فإنهوالبعثالدنبويةببوم-والأيماناللهمنمنزلةأنهاعلىالقدبمالعهدمن

أشكالمنشكلهيالتيومعنقداتهماليهودطوانفمنوننتتلفيه،لاريب

أدوار:ثلائهْالىويتسم.للئوراةالناربخيالئكرينالىالتوراةل!اقضات

:الأولالدور

الكنعانيهْالآراميةحىالأماللغةوكان!م.قا!..ابراطِ!دوروهو

وكنلككابرا!بم،،كنعانيةأراميةلغتهكانتبعتوبوحنيده(الأممن)قريية

مصرالىواسرنهابرالمجمبهجرةالور!اان!ثىوقد..أراميوقكلهم-أولاده

التوراةوتدغى.وبالمصريينالمصرىبالمج!معوذابتيوسفالىوانضملَا

بالمصرببن؟ا.بنصرواولمم!نة006بقواأنم

الثلأس:الدور

أرضالىوجماعتهموم!ىجاء(الأولمنقىونستة)بعداللورمذافي

وسميواالأخناتونىالتوحبدبديندانواالنينالهيكسو!بعضومعهم،كنعان
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ال!وراةو!مَول،يعقوبابنلاوخيبنىكهنةالىموسىنسبتكماوابراملِم،

منئزوتثملاابنافرعونابنةواتخدْهأخناتونبلاطفىتربىأنهْموسىعن

!مرأباطرةبهتسمىصميممصرىكوشية)أثيوبية(.واسمهامراة

موسى-تحوت-تحوتمن!-أوموسىأحأوالنرعومبة)أحمىالامبراطورية

ايبيق)أبوالطائرشكلثمعبداكان(الحكمةربتعنيمصريإلهوتحوت

الىطارالوسطىمصرفيجدباموطنالنفسهوجدانوبعدالدلتافى(منجل

أسمهظرفلكالمتجثدالعالمنظامعلىوبشرفالزمنيديرالذىوهوالقمر

أوزيرنِم!(11(.والألهالعالمخلقفصتيفيمنمطورا

الثالث:الدور

!ممالثور!ثاولهود.مق586الى.ملَى006بابلالىالسبىمنويبدأ

بابلفيوكتبهااليوليةابيانةكونواالننِنوهم،المنقرضةيهوذاجماعةبقايا

والنم!دالئوراةفصولأهمودونواالكهنةعليهاوأشرفهناطقوصهمومارسوا

بالهودية.*الديانة!تهالسبيصوررث.البابليالئلمودباسمالتعاليملئدوين

)آراميةمقتبسةآراميةولغتهم..واليهوديةباللِهوديسمونصارواوعليه

اللَىأسفارهمفىوالهيروش!ليغية-وثبتواالسومريةيعرفونكانواإذ(التوراة

وضعوااليونانيونقدمولما.عودةالموالأرضوفصةلابراجممنسبهمكتبوها

ثمالبونانيةالتوراةالىواضافوممماا-2المكاب!ون!ما:فلسطينفىاصحاحين

-rv)67الحديد.العبريةاللغةالىنرجما Iوأحداثاوقائعيضرحانوهما.م(لَى

بها..وكتابهلموصىولالخلوالإغريقوبابلأف!ورعهودفيوقعت

!أصلقةالكاهنْالأولهموراثمؤسسهاالى)نسبةالصلوقينطائفةأما

المكابيينعهدفيوظهرتمعئتدإتهمفيالسامريينيشبهونوهمصدوقْ

مسالمةالىيميلونالنقاليهودمنالكتبةوبحضالكهنةطبقةالىولتئمى

واعلَق72(،أصلمنعضوا2)0الممنهمرينفيممئلونلهاوكانالرومان

وخالفواالحياهَفىيحصلالعقاببأنواغفدواوالنضورالبعثالصدوقيون

الأرضفيممين!شرونالأمواتمنالصالحبنبانيعنندونالنبنالغرش!ببن

الاالتوراةمن.ولايقبلون.لينهفيويلخلالمننظرالمسيحملكثىلشِ!نركوا

انكارعلىالحركةهذهوقامتالقرائدن:طائنةخرجتومنهمأسفارخمسة

نادىالنيالللبمالحهدباسفارولمسكواوالحاخاماتالربانببنونعالبمالنلمود

الع!الم!القرنفيوظهرت.بالئوراةوا!تفاءالصدوقيونوالسامريونبيا

ثمالصبت...ريومبالطقوم!بئزمتهاواش!هرتفارم!وفىبغدادفىالميلادى

).2ا-3:6صالقليمةمصريانةصأرمان(1)
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م072عامالمص!يزنيوم!ْيدع!ْسوريةأملمنيهودىلعطنعل!ظهرت

المنتظر،بالمعبعيدعونهاتباعهوصارالعالمودْلَعاليماتركواباقاللِمود!دعا

لليكودبتصليمهفأمرنرعام(IV،-72)0الملكسكبدبن!يدبهضاقحلَى

بنهوْصبال!اأصنهانمنآخرلِكودكهاداعظهرثم،أمرهليئَبرواأنفع!هم

(حكاممنعثيدوتعد!لالسابقهَالاصححاتبنفىونادىم(ْعين!ى)075

أتباعهاوبدَر،هيذاعيسىلأبغنصبةالعيصويةبالنرقةآهـباعهوصفاللهودمِة

-اخرىيهوديهْطانفةفامتالميلادىالثامنالقرنوفىومحمد..جمثسىبنبوءة

اصطدمتوقدالتلمود،لرفضدتعاقبنداوودالحبر(سسظاص!كحية-

درجةالربانيينمعالدَرائينمنالأصلاحعِةالفرقمنوغيرهاالفركَة!ه

الخليفةوقامبنسانهم،إزاجتهم(ومنهمالزواجلربانيوق,ورفضالقطيعة

المنصوراطلعأنوبعد..الربانيوقشكاهاقبثمثاعنانبدمجنالمتصور

لهكنساعنا!ابنبنهىوطاكالقلم!..الىونفاهغه-.مخاالقضعِةأبطدعلى

اللوراهلحريرالى!همالدعوكعايعنبلاللفوكامالعرائين،جطعهمنولاتباعه

.(الفنلكة(آوكتاب-النرائض!ا)كتابالئلمودمن

علىالبهودئصلطحق(وأنهنجدالنلمودعل!صريعةنظرةوبالقاء

النام!بلهودوعندهاوالنراء،السلطةليم+لننمونلنا-بالحربوالبف!رالأرض

عنضالواموتورةهَحلا!نظرهَالأخرىالآديانالىونظري!(.الواجا"

السيدشئمواكماوالحدلْالمحبةولأيصتحقوتالأخلاقصافلو+أنهمالمع!يحعل!

النلمودوقالضعِ..كلاممنفلثاالىوماوال!جالا..بالمنافقووصنوهالمعميع

اخذهاهندىَ،بابليهَفكرةوهىباللظسخوالصبورانيم()الأمورائيمالبابلي

!نكر.اللتلاليمفيموجولهَوليستهذا،كتابهمفىوئبلَوهابابلحاخامالَا

النعماء-والمواسم-الأجمادوالزراعةالفلاحلأالحيانيهَ:تعالدمهلىاللالمود

واللعَدمات-الثبانعوالعقوباتالنواهي-وارثوطلاقزواجمنبهنومايتعلق

وهىاللالمود،عللِهالمومأثانيمص!ةوهىالعطهير،الهدكل-ومراسمواللرابيى

لملخلودصالحةغيرانهاأى،البدائيةوحياتهاالصالفةالأحقاببظروفمقرونهَ

وبعدومصر،وروسماتركياوفيفلعمطينليالبومالىالطائفةهذهألناعوبقى1()

فصماوموااص!رائيلالىوقتثلواهؤلاءمنآلأفياختطافالصهايظكامفلعمطيناخكل

خطرأليهمراوالألهمونلكالحملاء،واسسالجوطريقعن!بمضوصفواالحض

فىالأنا!قرا،ونويعيضوطسكرى..!صياسيالص!نيمثروعهمعل!ثئبا

فكارهم...لكتثمركرووالحجزللمصطومةكرهانناسرائيل

المامهـونط.فىا!برالصرواالأصAهوو(2)

،ه
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لَرثا(عئ!ر)أربعةطويلةمد!الكتاب!اأخفيوقد.ابدىولأمتيام!الانصانى

نقكة!خف!يواعالعياديناأصبحت(نبعدخاصةالمسيحيونعليهيطلعكيلا

الفرنسيةالحكومةفامرتم.12ث3عامانكشفولكنه..عليهمالمسيحيالعالم

ضدواهانةوئفطعنعباراتمنمايحتويهعلىأطلصأنبعدعلناباحراقه

الأقطارمخلكففىمراتمحةحرقثموالأعيارعامة،خاصةالمثمبحية

Iعامفيانهالىهناالاشارةوئجدر،والأزمان IAموسىاليهوديقام.ما

بالحرفوالكتابةالدارجة)بالمصريهْبالعربيةللمشنةلثسيربوضعمبمونبن

مناستمدهالعبريالنتهفيآخرمصنناوضعكما.الح!راج.اسماهالعبرى(

التلمودمنوضيءالبابلىالتلمودعلىفيهأعتمدالتوراة+تلثيةوأسماهالعالمود

بحثالحانر-!ْدليلهوْاخركتاباوضعكما..الحاجةبحسب،الأورشليمي

الععراجبترجمةفامثم.لأنقليةمعقلنةباللةاليهوديةالمعدمَداتتدعيمامكانية!يه

القبالةطانفهْعتا:5اوروباالىالطوائفحركةاننقلتثمومن،العبريةالى

والزوهر:

والأفكاربالمعنقداتئاثرواالنينالأحبارمنرهطظكرالتلمودانتشاربعد

الأحكاممنباطنيةبمجموعةفخرجوا-والزرداشتية(فارسالشرقبة)د!انات

باسمْالحكمةعرفتحركةوأنشاواوالكائناث،والألهالكون(سرارحول

الروايةلالقياوالقبول)وتحنيالقبالةْاليهودْلدىوتصمىالبدءفىالمستورة

منالقدي!مينعلىنزلتقدالرواياتهذهان!ؤلاءاللَباليوناويرىالشفوية

معمتمدعندهمالتكوقكتابوانالمننظر،المسيحبظهوروتشبا،الزمانقديم

التصصمنرواياتهمهؤلاءاستمدفبماابراطم..مناستمدهو!ذاموسىمن

منوكنلكالغاؤونيم،راودالذيالتصوفومنط!باللالمودبةالباطنيةوالحكايا

في(وروبهفياننشرتالنياللَبالةلعاللِمومنالأفلاطون!ة،العرببةالفلصفة

جسمالىجسممنئتدالَلالأنسانروحوانمطلقكائنفيهااللهواق12الترن

السفروثيتتين:لىتعاليمهاواندمحهثفيه.ونننىاللهالىالنهايةفيتعودحتى

حمعتوقدالامشارةأوهازوهروالسنر،ابراهيملسانعلى)الخلق(جزء

وعرفالجديدالمخم!الكنابصميجامعواحدكنابنيالاصشارةرواياث

الئوراة:منماخونهوهيالاسئتارةاوالضياء(والنوروتعنيبهالزوح!ر"

اللبونىموسىوضعهْوقد(2r-1الجلد.)دا:كضياءيضبئونْوالناهمون

الحاخامزمنالىنصوصهوتعوداسبانيافى-بالآراميةم.0125-5013
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بالتوراهَالزوط!روتتصل)1(الميلادىعشرالئانىالقرنعنلِوشىفيصمكعأن

كماباطنعِا-معنىلِحملفيهاحرفكلأنبحلِثاد*لصكأوالتأويلحيثص

قأالزوهروبدعأساطيرومنفهمها..قادهـعلىغيرهم؟أحتوأنيعتئوز-

الخليلَةقيالسماءمننزلتالعبرلِةالأبجثعِةمنوالحث!رلِنالأشىالحروت

بكليتهامأخوذةالعبريةبانملعَهبة..)علمابناءنقثم!وأنهاجبلأوعشرينبخستة

والآشوريهَالمكلدانيةمنماخونةواشتتافاتامعجماوأتالآراميهَمز

هذهاقنرىوالعربيةوالكلدانيةالآشوريهَبينبخسثطةوبمظرنهَوالكنعانيهَ.

امامضى(.فيمامعنامركمامنها..مثمتقةالعبريةوأنالأصلهياللغا!

غايةيخدمانوكلاهماوالشرالخيربينصراعفهىمرالزورأيفىالحياهَ

الأنللع!(..ميموق)لىبنوموصى،نجمات:حرالزومشاح!ثِرومنممئ!هَ..

تعاليمهاالصهيونيةالسريةالجمعياتمنهاستقتاكقيالممئرالقبالةولَعتبر

التصرانيةطمتقصدوكلط)الماسونية(والبنائينالمعبد،فرساقمع!ورموزح!ا

المس!حالزوهر!تحلدبولونيافىوخاصهَأوروبامنطريقامن!ازاحتها

إشاراتومن..لِوسفتسلمنأوداوودنسلمنآما)اليكودخيفينهالمنتظر

!مينضموقالنام!وأقهالحاليكالعالميكونلنالذحاالخيدالعالمقامظهوره

منماخونةالقصة)وم!ذهالمسيحم!ذاألِامالمهتثينالزوهمرولايقبلإللِه-ء

يضهثونبمحاكمةصلِقومبأنهالزوح!رنكركما،الز!الشتية(الثمرقأغماطير

اليهوديةالت!ئشاحياةمنمسنمدهالبدعةوه!ذهالارضسِن،اصرانيل(عداءفيها

الخراتَهذهالزوهركتبةوسجلالحقد،لديهمفولث!الرومانيةالفترةلى

عالمفىمصالحهملخدمةالحالمبنهايةوقالوامعتقثيه،نفوسفىللاملكباعث

إنيقولمنوطال!.عالتهمالتىالأرضامممنللانتقام)أرضى(مادفِآخر

هذهوكلبابلفيوأسرحعميهوذاصقوطبعدبرزتقدالمنتظرالمصيعفكرة

ولد.ونعطىلنايولدافمعيا:9/6-7:سنرفيالزردالضتية-منمع!تمدةالثع

وابدياواباقديراالهاويكونعحهلِبااصمهويدعىكلعّهعلىالرلِاص!ةوتكونابنا

يثبئهامملكعَهوعلىداوودكرصيعلىيجلع!رياصته.للمو.السلامرنيس

-ولطح!ذاْلقعلالجنودربلمجرهَالابد.وإلىالاقمنوالبربالحئويعضدطما

ايطاليا.هفىاللالمودحرقا553عاص)فيوالمححعَاثالمطارداتبهمحلت

ظهورفترةهىالفترةهذهبانفقالوابهم(المححقةحم!تاضت!بولونياوفى

فقالزيوى،ساباتاىهوأخر!هودىبتركيا(زميرفيفظهر16،ث8المصيع

لكثمفتثوليهاصنة6غمرئ!ثللصطقمغاراتفي!مذايوفمىبناخلنهىوقد)1(

05(1ثدؤونخلقهفىولثهالمرسلينللآلبطهيحصلكمامحاوالأرضالحمماءاسرلر
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اصمف!طبالىودعااليهوديهَتعاليمألغىأتباعالهوكونم!وكباليْالمسيحبأن

المسيحساباتاياسمواحكلالممماثفىالخطبمنالرابعمحمدالسلطان

اصننبولالىعادثما.666وسليمانداوودابنأسمهالىأضافثم..محله

المسيح!ذالحياةتوديكال!!وجاء...بعاصنةمنيلَاأقلتهالئيالباخرةولكن

ولكن..البحرلأيساكطحامافيغدوالبحرقاعالىوسلبمانداووداينالمنتظر

الأعظمالوزيرالىمكبلاوسيقالموتمنالمنتظررمعذاْ"السبحأنقذالقدر

ونانان.مصرفىجلبييوسفروفانيلهذالساباتايوانتصر.-كوبريليمحمد

الرابعمحمدالسلطانساومهوهنا...بالمالوأمداهعزة،فيلاويبنيامين

.هذااسموصاراسحعهوأعلنالحرضالمنتظر+م!ذا"المسيحبفقبلوأفنعه..

ضهريا..راتباالسلطانلهوخصصاقدى()محمدالمنتظر+المسيح

يتوبواحئىوألاجمبهمحيلهمتكشفأنفط،الخطائينهؤلاءامرعريب

علىافئرىالذياليهوديمعماحصلو!ذا..الخصمدهنفىدخولهمويعلنوا

وهوالأخير..ساباتاييكنولمالجرار...علىوالحبلعلى..وعلىعمر

الدونما)اليهودطائفةفىخفيهَيدعوساباتاتيوأخذ..الحالبطبيحةتأمريلخول

طقوصهمويعارسونالظاحر،فيتقيةالاسلامواعئنقوااسبانيامنخرجواالنين

ببنبالاسلامببشرأنهكنباوادعىالدونما(جمرمنولأبتزوجونالخفاءلمحى

ام.Wiممنةفيهاولَوفيألبانيافىدلسيكنوامدينةالىالسلطانفنفاه.اليهود.

حركةعثمرالثامناللَرنفىبولونيافيقام!فقدمماباتاي..دعوةتملَهولم

عامالحسيديممزا(تدعىْطائفةفاسىالبدولىْ+اممرانيلكادممامشابهةأخرف

صورمنصورةالكونأنيعتقدلملكنهالزوهرمنتعاليمهواستمد،17ث.

بلذات،فىخبيثاليىلأنهفيهعنصرالشروأن.اللهم!وكلهالكونإنبلالله

ناحيةالىيضيروهذا..ماديوجودللخطيئةفلبسوبذا،بالانسانعلاقئهفى

الطرفبهوهفكانالخيريمعرالبشروإلهالشربمل!اليهودإلهأنح!يهامة

الزاوية.!تهمنالمذهبهذاتعاليملىالتدقيقيجبولهذالثهالاخر

وفيكثر..مريدونوثبعهللاقناع،والشعونمَالسحرطرائقاسنخدموقد

ورفضوا..اللهباسمالسحرعلىاعتمدأور!اْبنحويلم!وْاخرداعيةقامإئره

.الشحوببينالتعايف!الىودعوا،الفرديةوالملكيةالقرابين

والمغاورالك!وففىالميتالبحرفربيع!توطدوامنهاافرادوقدمء.المئدقوناي1()

مبقهوكماثمقلسبالبفاءئؤمنيلطوانفبتيةلأنبلِلمولألع!اءالرجدمنوأئباعه!

اواخرالنرثةهذهالقرضثوثدهذه.حركتهمفيفرفضوهناللالمودوليالتوراةفي

للتلس.الروماقثدميرعددللميلادىالأولالقرن
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ليعقوبالنرنكين)نصبةكطائفهَاللَباليةوالتياراتالجمعياتانتف!رتوف

وعاف!بولمونب.فىالشعلةاو+إخوا!يالزوح!ررشودع!واام(755فراضك

اعلعاقالىبهالأمروانتهىمصدرهلأيحرفلَرفيبذخفى!اقفانئا

ا!عتيناليهوديهْطوانفعثتفقدحالاأيةوعلى(.المرة)مذهالنصران!ة

الملاحقةدائرةلمحىالممعَوتالكظبحثاوقعوغثما.الأقحتىطانفةوسبعل!

الكفوتىالآع!المجمعضرر،الموقفخطورةالىأحبارهممنبعضفطن

للغيرالمهينلأالعباراتحنفبولونيا،في631eAعامالمنعثاجعَماعهفي

والقدتالأخحق+وعثيمىنجالصفلةالمصيحعل!تدعوالتىتلئاوخاصهَْالغوكعِمْ

و(تدعىْالهكس!ب)1(بينهممنضةكَامتنلكإثروعلىالمسدح..الصيدعلى

عشر،الثامنوأوائل!رالسابعالقرنأواخرفىأوروبافىالاستتارة،حركة

ع!الحركةهذهاعتملالَاوقدالحيا-لى.الغفماطفىالعقلبسيالةفنالت

بهننحكمالعالمبانالدائلهالروس!ةالئحرلببةوعلىاللببراللة،لوفاْفلسدةحوق

ليصالانصانوأقبها،والتحكمتفهمهاالانصانلعمكليمكنوع!اتقوانلن

بالبيئةيتأثرأنهبلوالتقويمللقونثةخاضععيرالأطوارعجيبصوفطِمخلوظ

النام!..بينعقلهمايمليهبحصمبالعيف!يكوقو(نالحضاهـلة..والاجتطجمة

مدارممهمفىالعامالتعليمواثخالالغيتوصلتيموترفااليهودباختلاطونالوا

ببقيةوالاندطجالملَخلفةالدَوم!هْالعنصريهَفف!رةنفسهعناليهود!طينفضوآن

لانتطءاتهلافيهيعيف!الذىلبلدهوالأخيرالأولولأؤهيكونوأن!اث!عوب

خارجه+عاديوإنصمانمنزلهفىيهودىاللِهودىئأنقالوا:ثمالينية..

لهالاع!قهَطقوم!فى-البدائية-الغارلَةالمتخلفةاللِهوثيةالشخصيةورفضوا

وحركتبرمتهاليهوديالمجتمعالهع!كلاةهزلَاوقدوالمكانا..-بالزمان

أعضاءأحدوأقخاصة..والعصراللَاريخ!مامف!علىيعيشالذيأليهودى

أماضمىه،اىكامةالبهودمنحنرفضأننا:ْا9VAعامأعلنالفرنسيةالثورة

وصياغة،رويتهملعَوعالهكصلاةلاعاد...شيءْكلنمنحهمفإنناكأواداليغود

العصر-.ااكبوللِو(نفصهم

وانبثقالدعوةلهذهمركزاجنوبهاوأوديساروصياشمالافىظناوكانت

ويعتبرالقليمة(الألمانيهَجليلهَ)اليليف!بلغةألمانيافىيهودتألبىنشاطعنها

الهكسلاهملسوفاليهود!ا،الآلمانى1786(-)9163مغدلكلمونموسى

إلىاليهودتخلفوشاالداخلىالعقلىالغيتوتحطيمفحاول،الأولومنظرها

واكظبه:+آورشللِم-فىاليهودعلىوسيطرلَط،الخرافيةوالكتبالحاخامات

:اللم.تعلىجمريةكلمةللهكعملاه)1(
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اللها-وجودلمليود:ث!لةأسساهناكاءق:ْولَالالمدغي+1876،اليهودانعتالَى

الخمعمةموسىأسناروترجم..العِهوديةالألهبة.3-خلودبالعنابة2-الأيطن

تجانبعصريةيهوليةصيغةالىالتوصلفيمنللسونأئروثد.للالمانلِة

معالتكلِفويجبعصرهفيجامدااللالمودواعتبراللائاريخيهَالمنطلقات

حولت1881لليهودالقيصريةالمجزرةحثوثوبعدأنهإلاالحالىالعصر

الصهيونيةالحركةونمووالانعزاليةالقومىالانبعاثإلىالاندحاجمنالهكسلاه

المحبةإلىلَدعوسريةكمنظمةوالماسونية.علنيةكمنظمةالهكسلاهعنبئيلا

التتيةوجوهمنوجهاأوتبرريةالحركةمثهكانتوقد..الظاهرفيوالاخاء

بطرسبورغفئلهممؤتصراوعقثوا.أنذاكالصعبةظروفهملتجاوزاوروبافي

فيه:تترر1885

.الانسانصنعمنوثيقةم!وبل،اللهصنعمنللِنىالمقلع!الكتابْأن

-اخكايغر)083ابراهامالحركةهذهزعماءومنهولدهايم)1(،أعضائهومن

ابرغماتية-1بذهاليكودنبحوقد)1756-،183(فرايثلندردافيد187(،-

الولاياتدستورمغها:لصالحهمالدوليةالانجازاتبعضلْحلَيقمنالئبرلِرلِة

هذافىولعلا(VAY)الدينعنالنظربغضبالعملسمحالذيالمتحدة

فرتسافىالاتساتحقوقإىفىنواليهود.صال!تفيكبيراأثراالثسئور

ولفكريهكا-وفيرجالاتاصفوفبينمنئ!ئمرةالماسونيةكانثحيث)!178(.

Vا tفيالغلِتووألفىالفرنس!ة.الجنسِةللثورةالوطنىالمجلم!منحهما

النروسيهْ-المواطهَحىَالثانىولبمفريلريكومنح!ما-7971812ايطاليا

صقطت؟/\9!0وفى-1767والمجرالنمسافيكاملةالحنوقاوإعطاؤحم

قحنه!تفبياكببرفد؟العوداللألووكانالاتحاديةالقواتأيديفيروما

شنعتظالتىالحريةمنروسيافي1117ثورةمناستفادوا،الحقو!.كامل

هذهوبعد...)3(الوطنلِةوانحقوقفىالناسبينوالمساواةالبلشفيةالئورة

تخلفاسابقالىعاللَهأنالهكسلاه+اليهودلِةالاصلاحيةمالبثتالتحولات

روفائيلمن!ونالحاخامتزعمهامضادةحركةفقامت..العنصريةوخرافاتها

منبالتطويروقالأ1(-875ا08؟)فرانكلوزكريا(1-081888)8هرش

"اب!دغهاخمفطةخرافاتالتوراةبأنالِمانهمارضعخارجها.لامناليهوديهْداخل

البحوث-مع!القاهرةاليهودخطْاللينفيالمعاصرة:+الم!الفاروقىراجياسماعيل1()

.25:ص-8691العربيةاساتواكر

.9191-الأمريكيةالمعارفدانرة)3(
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)!(،الشعبيْالأجماعأفرهماعلىالحقانيةمنلونايضلِفوالكيالربانثِهَ

اسرائيلع!(191ا-5صميختر)847سلوموفالصهيونيالحاخامواقلزح

ومنالبهوثية..والخرافاتالتراثبلاراسةاسرانيل+ح!ولِتهاكصعلىالمجمعة

اليهودبمنحالألهيالوعدأسطورة:+باناعلناكىِغوريوقبنالطلالهفةكئه

الوجدانفىمغروصةأنهافالمهملاأمحقيلَةأكانتسواءكنطن،آكأض

الملَطوعالو!(نيثبتانبعدحتىالمفعولصاريةتبقىآنولِجباليودىِ

الصورةهذهتكنولمإلهى،(..مصدراىلطلسِ!ث!عبيهَأم!طورةمجردح!و

.-التاريخعبراليهودعااللالوقلىوالأخير.الأولىهيوالنرانعدِةالتقلباتمن

اليهوديةالحركاتأقأينفسهاللالمودإطارفئقثيمةحركاتخمبتتطفف

الحانببحثالىنعودالبحثولضرورة،دينىواخرسطِسى،قسم:قعمطن

بالمعنىالتاريخلحقانقالتوراتىالعالفيق(ولَاربخبا،التوراهَمَطورمنالئِني

وبعدوالعالموداللَوراةحوأصامسمصلارعلىالدينيةالحركةورهولَقوم.الأدق

ارادإذا:ْمفادهحلابلرايااليهودع!توينبيكرحققدالتحولأتهثهكل

مع!لنطبىوبماجدددمنلاريخهمبكلابهعل!همالكنب،منلنجواأنالثهود

كانثمهمابرمتهااصرانيلوإقفلعمطين..ارضاعتصابعنبعيداالحقانق

عناجلواالفينالفل!مطينيينللعربملكاالقانونيةالوحهةمنوضبَىومالرد

لأنهمتوينبيبفكرةيمَبلوالمالمحتليغالملفمَينهولاءأنإلا.بالقوهثيارهم

وقدعربىاصلَعمار!هامضروعهومضروعهمولأنوالامبراطورياتاللودخدام

ومنفنيه.المف!روع!ذاخداميكونوااقلَع!وا

.69-ص:صابق-مرجعالمعاصرةللم!1()

118صسابقمرجع-اللمعاصرهالملل)3(
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الثافيالفملى

التو!راتيةالنميوصفيالعرييةالأيعاطير

العممواتولنةالنهر(ألىالنهر)منالأرضمنمصدهَشق!هَادش-.-د+!لأ!

حى...،كبدذيوكلالأممكلودئةالبدفَمر...منفئهَوا--"يفوه"..واذرفف

كأ.ن

..الوهم.تحسيد

الىيشبووح!ذاالعقليْالععكبرينتهىحيثمنالايمانغارودى:نِبدأيقول

العقل،يكونغدمايكوناللهاناقهماخالصةعقليةعمليةهوانماالايمانأن

(،النونالىالكافمن)أقربالنعليكونيشاءوعنلماالحقلليلوالعم!

الزمانمحثلتيغيرا!هدةللأرادةمتلازمنانصفتانوالمشينةوالفعل

والأدواراكوارعبر..والمكانبالزمانمحكومفكوالأنسانأما..والصكان

وبصورةالخليقةبءمنكافةالأممولدى،والكياناتالحضاراتكلوفى

الدبانجميعهاوأقرتوالمعئقداتالمذاطبوالدياناتعنهوعبر!..مطلقة

مايزيل،وهو،معلوممجرز!انفىالعل!ممككلهاوالكائناذ،الأنسانخلق

...قالح!خ!نتيجهْلور4،دراسعؤبحئهموضوع

العتل!مانيتحقبتأتإ،صئألزَصبلحهالدياناتكلفيالايكانمل!وقد

نرةوننعدفاللوام،ضلىحا+خمرةمدبطزذخارددلمحرهبوجودوإدرارالبنمركي

الصلواتوآقامالقرابينلهاوقعاليهاف!ولمملوالكبف،الكمفيالأتسان

المطلفةوالقوةالمطلقالخيرتمل!التيفالقوه!ذهمنئدَربهالتيوالعباداث

ناريخهعبرمتعددةبأشكالبا،مرنبطاوبتيشىء..كلفىالكمالوفيض

يَمعبر،ذاتهليحتقو!ميةآلهةالانسانخلقوكمعطنها..يستدر،الطويل

والحضارا!الأممهانيكلانعمانمنعكساوبقيتآلهتها،خلقثودباناتوعبادات

طمانينةالايمانفغداالألهوحدانيةالىالايمانبنكرةارتقىانالىالقددِمة

بالحياةالمطلقوالأملالنفسيللأمنودافعاالوجودسرلكشفوهاثياللعل!

..الابداععلىوقدرئهوبالعقل
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وحدةفىول!انياالوجودفىمزدوجاالقديمةالحضارأتفئالايعاتوكان

الصومويين،لدىللخلقالخراليةالصوروكانتونكرا(ا!ية)أنثىا!حسوتة

فينجعملتمنعددة،أوشائبةوالفبنبفببن،والكنعانببنوالمصرتوالطنجلببن،

علىالعتلقدرةالىترمزوهمبةعتليةصوروجعيعاالجنهَ،ل!انيةتئات

لدلِهمالآلهةفكانت،لذاتهالانسانخلقلنقلأوللالهوحمميخلقبك،الخلق

هذهمناجاةفىالبشرىِالعقللأمانيتحقيقحعوالالِطنواندر3نسان،قعكسا

...الخالتةال!تة

هوبحل!اثموصوعالتورأهيهودلدىفالأيماقالتصوراتحثهعكسوعلى

عنمنسوخةلرضيهَلليهموالألهالرعانب،ئحقلِقعلىيقومودليالِثان

بعينهما،ومكانبزمانومرتبطوالجنصالهشِةفيالمزدوجالالهصورة

القوىجميعفيهحصرواجزنيالهآنهأى.خاصشعبفيومحصور

كمااليهفنسبوهابراهلِم،زمن!مومحددزمنفىالتاري!نعمقم!الطبيعية

لْبعهممنكلاليهودمعواابراماسمهكانأنيعدلابراطيم،الألههثاانمبه

منوخلقالبشرمنمميزاالهاالربح!ذاوجاءالعَومىالعنصرىالطابعفمل!

وبهذا،عنصرسِن:شاكلتهعلىوكانوالهممنحكساوكانوتملتهم،فتملتوهأجيخص

بل،ومصالحهصورتهعلىالههيخلقاليهوديأقيأمخلوقااولأصيىفص

وكانالعتلعنفانحرفوا..بخالقهوئشبهالهاوئحقيقاوأمانيهرض!باته!يئةعلى

،التوراةفىوالأله..الريحوقبض..الأباطيلباطلمرالحقبعلىلليلهم

بعينهم،لأناص!متميزاكونهكاخلافافهو،والجصالعزةذياللهعنيخ!لف

كانهاوالاختيار،اخطاانهيكتف!فثمرسولهويختار،ولِنلمالفعليفعلثهو

الاشارةوتجدر؟ا..الغيبيخبئةحاذاايعرفبانهعلما،ننسهأمرمنلايدري

مئلا-فالعربالييود..وإلهالبشرإله،الالطنمابينالحدكيالئتاقضبىالىطنا

منينزلالمطر(نلاحظواأنمنذواحداخيراإلها-يعبدونالامممنكغيرهم

مابينهماجمعوا6الحياةوتمرعالعشبفبنبتالخير()ومموالأرضعلىالنصماء

فى)شرا(إلههمليكوناليهودوجاءالخيرذاتهوواحدبإلهالوجودوثة

بقراءةالأمرهذاجوهرالىننفذأنبدلأوعليهلَماما..العربالهمواحهة

..عجيبكللنجدالعربيةالأساطبروكنلكللتوراةملَمعنة

)سفر!سهْمسكنمناستيقظقدلأنهالرب!امالبشرياكل"اسكلَوا

الئاني(.الأصحاحزكرياَ

امامهويقفونالبشرويراه!ستيقظتورائهم..فيجئمانىالالهفانوبذا

..ويراهملِرونه..ساكتين

اليهود)النينمنكتبتهالتيالأفلامبآنتؤكدم!ذا،للئوراة،عابرةدراءأن

الزنالفهْ،العبيدو(بنائهنالسبابالنسائمئاثرواثد(بابلفيالسبيعليهمضرب
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فىاحفارم!،قصورفىللمنعةمتدموهنالاخررشأيدىللوشهمالعراياوبنائهن

..التاريخوجهعلىالتذاراتكلويلقونفميء..كلايلطخوقالكتبةحمؤلأء

نلك:منو(كئربلوقزموهممالأنبباءولطخوا..وقزموه،الآلهصورةزيفوا

سينكمأكل:ْشعبهوجهفىويصرخاللَوليؤكدار!يانبيهموث!ذا..!لالو!م

(.الثانيارميا-الاصحاح)صنرمهلكْكاسدأنبلِاعكم

حتىموممىمن..ويخادعونوقللة،-.زناةحممذاكتابهمفيانبطِئهم!كل

الطريقعلىلهجلستالفىنامارْبكنئهفزنىابنه)ماتلديهمالمنضليهوذا-

الزنىفصاربها..(وزنىداشرةعا!رةفظناببرقعوتغطتثيابهاوخلعت

-الزواجاح!ثالاتوفيالأعطِدفىنرللىالايات..فىمرسوموم!ومقدسمالئِع

أم!فاروضمنولوائحهمو!مىالنبيشرائعبينوتوضعالانشاد-نشيدومنها

ويأولونهوالنبو؟وبالآنبياءبالألهالجنم!يةالأناف!يدهذهماعلالةولكن..النوراة

الزواجلحفلاثتؤلفالتىالحبأغانيأو،العريسينزفافأنشودةأنهعلى

الملود..زمنفيأورشليمهيكلفئلينىكطقع!تتلىكانتوانهاالف!رقية..

علاقةعنئعبروانكاالرمزكه،الدينىلمعناهاالسنولِةالفصحأعبادوئتخلل

..طاح!رةعلاقةانهالِعنىوهذا..الأصلحميوص!عبهاللهبينالروحىالحب

الانشاد:نشيدمنالمقطين!ينولنقرا

إنيوخئه..فماطلبته...تحبهمننفسىطلبتفراشيعلىالليلفيا.

فماطلبمَهنفممي..تحبهمنأطلب،والشوارعوالأسواقالمثينةوأطوفأقوم

وجلته..

..نفعميتحبهمنأرأيتم:فقلتالمدينةفىالطائفالعريع!وجدني2.

بالظباءواحلنكنبى..حبلثمنأمي،بيتالخلطَحئىأرخهولمفأمسكلَه،

ببن.يف!اء.حئىلاللبهنه..الحبيبلاتيقظنأورشليميابنات:الحقولوبأيائل

ويمينهراصمىتحتضمالهمريضهَ..فانيبالئفاحأنحشونى..يبيتثدلِي

..الحبيب+ليقظنأورشيلميابنات:الحقولوبايائلبالظباءاحلفكن..تعانقني

..الخيشاهحتى

..رمانكِفلقةِالنتَابتح!خدك3.

الكًريم..يابنلَاَبالنحلينساقيكِأجملىَما

صناعيداصنحتهاالجوا!رمل!فخنيكلوانرُ

الأممونسخ،هالسوسقزًممسوصهـىخنطهلمم!يك

،َظبيةئواميكحشفئىثلياك

عاضؤكبركلمنعنق!
عنقوداتءوئدياكِبالنخلةِشبيههقاملَكِ
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.)1(ْبعنرلِهاوأمن!كالنخلهِالىأصثإنيقلت

هومنبلوالعروم!،العريس!وومنم!نا..الاتسانمعومنوالسؤاك

النكر؟.آنفالتوراةلَأويلخ!ب،!تالأنثمثتم!ورمنبه!ا

متثليانعنقودانوالثديان،والسرة،والعنق،الساقانو؟والنخذانفالخث

وأالروحيةالع!ةهىفأق..بالنوصنليمن!كاليظيصثوح!وابخخلة،صَى

ربنيةاياتمىالخطابأوالايات!هوهلهنا؟..والانسانالألهبيناشحص

نأاللهحاشىثم3.غرِوليقشبقاياحيجنسىنصرأنهاأكلإلي؟وخصاب

.الكاتبونخصئ4كنابه..وحثاآياتهثهثتكهِ

وغلِرطاالبابليةوالعباداتالطتوسمنمأخونةوضَ!رحاالأنا!صثِمثهولعل.

نلثافيوف!عوبهاالمنطقةتسودكانلَاالتي)الوشِة(الئ!مهَالأديانكطت

الىللئعرف)العرببة(القثيمةوالأديانالطقوشالىالاشارهَوتجر..الزمان

ماشتهم...التوراةكتبهَمنهاأخذالتىالجور

السومريه:الديالةا-

عنهاانبثقالتىالأولىالحياةالىوتفميرتموْالألهةالبدء،فىكانصَ،لتد

وطو7!"داآنوحموولدانمو+انجبتْئملها،لاشريكوحيدةكانت!حيء،كل

كاناوقد..الأرضآلثةوممى'Enkiهيْإنكىبنطَانجبتثمالسماء..اله

البكرابنهمافانجبدبانكى(تزوجا)أنأنالىعناينفصلالمبامهما،ملتصقين

لهلابسمحضيقحيزفيبينحامحصوروهوالهواء..الهوحوْإنليلْ

فامالخارقةوبقوتهأبويهعلىفثارالحصارحذاأنليليطقولم.بالحركة

الوسط،فيممووأقامأرضاابوهوصارصماءأمهفصارتأبلِه،عنأمهبابعاد

ابناأناناوانجبغها..الظلمةلأنارالقمرالهابنهْإناناْأنجبأنالىبينما.

الشمصوبزوغالأرضعنالسماءابعادبعدوهنا،.الشمصالههو+أوتوْ

الأساسبة،ومظام!رهاالحياهَبخلقالآلهةبقيةومعهإنليلقامالتمر،وطلوع

كماللهواء،ابناالقمروعالواوالهواء+.قبة،شكلعلىيابسةوكلالةالماء،

تم..الذىالانفصالبعدالحياةظهرتوقد..القمرابنةالشمساعتبروا

تقولا:حجرلِةرقعةعلئ!ذهالسومريينعقيدةووجدث

أنليل:لكلماتهلأمبدلالذيا!هم!ونافعفمىءكلأخرجالذىالأله+اق

عنالأرضوأبعدالأرضعنالسماءوأبعدوالمرعىالحبانبتالذك!

.السعاء

كمالعمومريةوحواءآدماممطورةفيثئفورةقالعفرواللخلهَ-والثدي:حلمةالعنوق1()

الم!ومر-ش.علىالحثيثعندالفصلهذالىسللاحظ
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شكلعلىوصورراشِاكماالسومريينعندالأرضمنالانساقوخلق

مضجعكمنان!بذىلابنها:+أ!انكيولَقول!.لها.هجمدال!كونالآلة

الىالابن!نظر..المعاشلهممصنعونخدطالآلهةاجعلكليما..أمراواصنع

علىلهَعلقولنموفللوجود--ستظكرخلقهاارلَأيتالتىالكائنا!إن:ْولحالأمه

الألهدوتالصغاحوسيقومالأعماقمياهفوقمنطيرحفنةافرجىالآلهةصورة

لنماتَ+)وهىمعكوستعملأعضاءهلهكونيثمالطع!..بتكثلِفالمهرة

لهموكانإنصاق(صورةعلىهىالآلهةوصورة.السومرل!نعندالأمالأرض

الىويرمزالبابليبالعلِدشبيهك!لا+مم!!2(وحهـوزاكموكويسمىالسنةرأم!عيد

،11زاكمولا(0بي!فيوتدَامالخالقهَالعناصروانتصارالقوخطصراع

.م(:ق1852-0236اكادلين)ديلألة2-

البدءمنذالمملكةهثهقامتو!وارضلِكيك.إنانا..ننسهوهو+سنْوإلههم

سد4علىقضانهبعد-زاجملزيلوخك!الملثافعَامالسلالاتفحراننهاءالى

جاءسم..كبرىواحدةمملكةفىووحدهاقربْأ!ماْ+لجف!ْمثينة

مملكةالعراقمنوكونالصالق(الملكصلِعنىضروكينسرجوق)ويلفظ

ا!العةالصد4زاكيزكط-ودامتلوكالع!قضائهبعد.م.ق0235واحل!

فكوقمعالجنوبيالأوصطالقسموالَحد-م.!235.321-0لَرنينزم!اء

(بو...ولأيعرففقلروةلأمولدأنهالمكتشفاتتقولاسرجوقوعن.سومرمملكة

مدينهْوكانلَا(الشامباليةتكل)لىالجبالصكاتمنوخالهعمهلَولأه

ئسفطفي(مهوضحتهولدولما.تربيتهمكانالفرالَهشاطئعلىأزوفيرانى-

وكامآكى+فلاحْفرأهيغرقلم.النهرفىووضعهبالقيرمدهونقصبمن

لمحدعن!تاربالآلهةوإذبستانيا،سرجونفكانبصتانيوهو،ورعايتهبتربيته

وجدتولَدسنهَ()2(وخمسينأربعاالملكفيملكا)بدَىلجعلتهوأحبلَهبهمدامت

قيعشرالثالثالقرقفىمصرفيالعمارنةئللىالقصةح!ذهمننسخهَ

بالخطمكتوبةرقمعلىعئركما.الحربملئا:عنوانوتحملالميلاد

اكادىم!رجدنرواهعمامنتولهَلقصةالعراقجنوبفىالمسماري

أمهبأننفصهشيحكيصرجونأنالقصةوللَولقا.م(2381-2316)الأول

فىوضعتهثمصراوولدتهبهحبلت،اباهولايعرفالهيكلعذارىإحدىكانت

آكىعليهفعثر،الفراتفيوألعَتهبالقيربابهوأحكمتالبردىمنصندرق

كيف!لحاكمفصافيابستانيااللقيطسرجونصارثمله،ابناليكونورباهالفلاح

ساب!.مرحهع-الحضاراتتاريخفيمقلمةبالَر:طه1()

(lonianKings. 05 ( TإلL..W King Chiniclcs Concerning Early Baby
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كانتسرجوقأموأنوأكاد،صومرملكصارثمعشعَارالألهةغمت!هوف

ونتضح.الأطفالوانجابالزواجعلي!قالعحرمالنساءصنفمنعلياكأمعنة

آلهةثلالُةتعاونفتدبينها.فيماتتعاونالألهةآنالنمومريةالخلقأم!طورهَمن

البانثيوناوالثالوثيضكلوقالثلاهةوثمؤلاءآتو-أنليل-أنكي،معغا:مركما

التيالخمسالمدنخلىَالتكو-!(او)الخلقالقصةحثهجثئتوفالنمومرفي.

التوراةكتبةاخذهناومن،بالخلقا!ه.جيليماْيقومأنإلى.الطوفانشقت

الاصمماء.علىطفيفتعئيلمعحرفياالقكولىسفر

البابليين:ديانة3-

الرافحين،بلادفيالسومرشجيرانهمعلىننوذهمالبابليونبسطأنبث

فيلبانتهمئجلتو!د.حمورابيعدفيثولئهمودالتبلادهممرقعةنومحعت

Enumaايليشالتكو-ش)اينوماصلحمة - Elish)ويعود،جلجامشوملحمة

ألواحسبعةعلىموزعةالملحمة!هوجتوقدق.م.002الىكتابتهاتاريخ

عندما،اينوما:وتعني.بانيبالآئممورللملكالمكشمفةالحنرياورَفى!خاربة

ولافي،سماهالأعاليفىيكنلمغدطأيوتعنىالأعالى..فىوايليث!:

شاسعمائىمحيطص!وىالبدءفييكنلمإنه:ْالأسطورةولديد..أرضالأممنل

زوجتهTihamat)تهامهَوالآلهة(العنبالماءو!وAp5لاالأله)أبسو!ىمص!

و(الأ!لىالمياهعنالناشئةالأمواجوهووالأله)ممو(المالع(العاءوهي

الكونتملأالتىالمانيةالكلالةوووهغيا.والناشئالمياهفوقاالمننفمرالضباب

مماعن!اانبلدثئموالغممس(الناظرببنيحجبرضق)جممالأولالعماءهى

امواجهميمزجونالثلاثهَكانولماالكونبة.الموجوداثوكلالألهةبتيةبعد

التيالآلهةجصدمنوالأرضالماءوتكونت،ولامكانزمانضاكلِكنلمصعا،

خلقثمومنببنهما.المريرالصراعألىقادشطرينالىمودوخشطرها

زوجهامقئلبعدتهامةزوجأكا07)كينغوهالألهدطءمنالاني!ان

عقابزوجتهمصرعبعدمل!وقد.الثورةعلىحرضهاالذ!طالألهْايو"لوهو

الآلههَبنتثمطحامهاللألهةويقثمالأرضعلىليكدحالحياةوأ!يلكا.

)1(...الكونوخالقمردوخالأكبرللإلهتكريماالألهة(بيتونعدى)بابلمدينة

ابسوو(بويها:علىثارتالالهاتمنأنواعمحةالألهةأنجبتوف

انسانافولدننعمه،عندفاعاالمعركةأبسوواصلتهامةمقتلوبعد..تهامة

اللتين،،الصلمل!:الوحوف!غرارعلىلهغابا،وسامةكبيرةأنيابذابخئصعا

!لنا.منللنصعلىمدخلئنعم!قوسقبينالحلارات1()
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لمردوخل!طحوث،الطنانةالئابهَ،العقربالرجلالمممعور،الكلبالأسد،

:الأسطورةممناوتقول..المعركةبينهماودارت

الألهةاحكماومردوخ،تهامةُللقاهِْوتقدما

بهاواكترباءوطوكهاللقتالِوتدانيا

تتبعهكانثالذكطالأذىريحَوجههالىوأطلق

لتنترقمهفامَ!هاتهامةفغزتولما

شف!يهاإطبالَىَتشطيعلئلاالأذىربحَاطلىَ

فاههاوفلَحثجثممُهافانلثخبطنَهاالهائجةُالرياحُوملات

فؤادهاوشقاحشاءهاوممئكبطنهامزقسهمَاوأطلق

الأرضَالآخرومنالسماءقبعةَجسمهاضطرِمنفصنع

الحيواناثوالنبائاتبخلقبداثمالنجومَووضع

كينغو..الالهبدمومزجهالمترابَوأخذ

الم..لد!ةخالمابكونأنعلىالانسانوصنع

..بابلمدينةلهوبنيتمردوخبانتصارالألهةاحتنل!الخلقتماموعند

التيالألواحوعد.العظيمْالمتثئ!ريفألقابمناسماخمممونعليهوخلعت

الألواح!تهوسنرقالبابليبن)السبعلِة(..عنبدههىوسبعةالأسطورةهذهنحمل

بصيغمحيثةلقسيراتنجدانويمكنالنوراةفيئمامامنسوخةسبعةوالرلمحم

الحيويوالمبدأ(Totemism)الطموطميةمنهاالبابلل!ن،مذهبمنالعصر

(nimism)!الآلهةولْعدد.الخارقةوالقوى(Polytheism)والمشبهة

(Anthropomophism)بشريةصناتوأعطوهاآلهتهمالبابليونانسنإذ

الأدسانية.والعواطفوالفكروالأعضاءكالصورةوماليةروحلِهَ

جعلواكما.الالهةعندلهيتوسطوشفيعبحمبهخاصإلهزمنلكلوكان

+إلبعاطبيْالهيخصنيص!:)ايليحموريْالهيأسمائهمفىنلخلالالهةأسماء

أدد(ددنهراري+الأله،التمرْالألهمحبوبمل!:)فرام-سينْالملوفاأسماءأبىْ

الخ.(...الحدودْيحمىنبوالهنصر(ْ)نبوخذأوصركدورتيبنورمساعدى+،

ولِخافونالآلهةلِخشونكانواالثينبة:أنهموطقوسهمالبابليينعاداتومن

-آدديقولهكذاقل:ابىإلهيالىْي!ضرعنصر)الحدود(الملكمووهذامنيها.

(كتبمحلىأويحلغ!ري،سيزوكفمنالى.؟!ياطمكذا(هملئنىلماذا:خالمك

سارى)علتي(وغدئدتعبوديتيعنىبزيللكىيحبكالذىمردوخالالهالى

منوارحمنيوالصغار،منهاالكبارعائلتى،أيضاوراع..قلميكواقبلوجكك

.يصلنيْومدلكعونكودعأجلهم

خلقتغدماالآلهةقدرئهوفدللحباة،ضاملقانونلدعهمالمولَاأنكما

والخلودالهوىفىاملهخابالذيجلجاصشملحمةفىنلك)ونلاحظالبثمر
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وثفثلأنهالخلودطلبشيكفبانونصحتهالمقلسةالحانةصاحبةفواسَه

والوما،بالموتالحياةينهوالملكنهمالموتا(..البشرلَنروآنا!ةسحك

الىالحيالكاننبانقسامبلالمطلقبالفناءيطلَدوالمأنهمإذكليا،اثَامها

ق!يد:

واالوجودمنجديدطورالىوللتقلالروحللفصل:الروحعنالج!ث10

الحياة

!يامةحيثالأبدالىالأسفلالقبر()منالأرواحعالمالىينتقلقنمم2.

)والأرضكيجالْ-منهمالشياطينمردةيحرسهاسفلىأهـضإلى.إلأسجعةو

الهةولَسكنها:كو-رنوجي(تدعىلاناري-وبالسومرية:أرضهتسمىمتهابسنى

-سيدة(رصيتمالملاتدجعلة)وسميثالأسفلالعالمكيجالايرشمي:خ!ديه

.(ضلأتا

فدماالسلطهوننثرجالالههفدهانحكممملكةاولولةفهوللبهمالكونأما

(نظمةبموجبوالسيرالقوانين)طاعةالطاعةنظامأومبأوفىالآلكةبين

الطاعةهذهبفضلآنهتخ!لواوعليهالفضانل..رأسعندح!موهيالمجتمع

السلام.وبالتاليوالاصمتالَرارالطعأنبنةفيهتسودالبشربينذجميعكديظكر

الصدد:!افيالبابليةالترالَلِلإحدىولمحالَول

وستأتي..اباهيبجلوالولدأخر،شخصاشخصفيهالايعنازماقْستاتي

يمجدحينمايكونهذاكلالبلاد،فيوالطاعةأالاحترامهاينمودايام
.(العظماء)المتواضعون

موجهة،بشريةوهي،بالآلهةالمنمعكةالعلياالسلطةأوامره!ذامنونفهم

وهذاهذه.أبامنافيوالدستورالقانونوجوهمنوجهالىأو،المواطنينإلى

الثالي:الاخرالنصمايوضحه

جداولبحصكالمياهرلْيم!بلاوالعمالراع،بلاكالخراتملئابلاْالجنود

و(وامر)...(حارثبلاكحقل)سركال(رئبع!بدونوالفلاحون،ولامراقب

لابصكنالالهوكلمةالحقمىالملثاكلمةئرد.أنلايمكنأمرآنو،مل!القصر،

تحليها+(.

Jacobsenاy-)159-احا-*ول(1) - Bcforc Phylosoph

الثمابق.المصلردفمى2()
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اثويخم!لغر!النمنهأسبعثونسِمانآذارفىلحنفلإنالبابل!ونوكاق

ويزتلعئشار،بابمنالألظَموكبيمروفلِهيوماا!ثعئ!رالأح!ثال

خكغائية.تلاوةويتلونا،البابليةالخليقةملحمةاباتفيهالمحئفلون

العيدطثاو...شانهو-ْمردو-الألهلئمجيدنظمثوقد

ض!!ناكان)كماببتْأكبئو"الطقوسْث!ذهولَقابْأكلِئوْ
يملوااكقتموزلرلهبئعئونوفيهور+I"أوالوركاءمحثدالخربفْ

و..اناَصنه..فبطلبوناْا!ااويحبقالصبفويموتْ

اختان

البحثلضرورةالبابلععِن،طتوسسردفىقليلاننصلانفىباسولا

-.المقارنةجالئراسهْسنرىمنها-كماالتوراتيةالسرقاتمدىاستثمفافو

عنالكفارةيوهنيسان:المعابد،و!حسلللطدالئه!ؤنسِ!ان:ا-ثمن

-و،واالأعاالمأمموْالمعنبالالهالشعبويحزنالملك

،ْوالخصبوالطبيحةالحياةيملوالذمردو-إلههاعنباحثةالمدينة

مدينةإله"توْومنْبابلاقاربالألهةمنجملةل!جهنين!ان6ْ

مننبويتمكن:نيسان7،ْبابلبستترْدليئأر،مرلوْوابنبورسبا

الألهينشرالألهير-بعد!نيسا؟،ْاْالعاجبلمنمردوْتحر

--تالجثيد،النظاأووالعاوالناسالكونمصائرلقديرويفمرْ

انتصاريمل!مهيبموكبيم!ير:نبصان9فى..،!!الصلطان

المحمعمعالموكبالعلكوبدلِرأكبلَو()بيتالصنةرأص!معبدإلىالآلهة

ا!!آلهة.فيالعماء،قوسرأممهوعلىبنفسهالبشري

بابلمعابدابر"أكيتوالمعبدول!مةْواَالعلوالعا

فلتطلقمعكا..واللذةبالنووْدأالليلةَئلكبعروسهللدخول

ثانيجرىَ:نهسان11.والحياةالطبيعةالصبعوثهْ..القوس

الاح!ثال-:ْنيسانا2وْالجديد.العااوللمدينةوالحباةللمصائر

إذلأهميتة12الرَا!اونشلِرواعمالها..مواضعهااالالهةوتعود

علىئطلقكثيرةأح!ماءأنالىكنلكأوعنهأخنتالئى!التورا

وهو.ياسمينحم!رى-عام-الضعر)ض!رو(مل!الأجماد!ذهبمعانيلَيمناالأطفال

التوراةفىووجودهااهميكهاالىمنا6اشارهىا!طورتحتالموضوعةالخطوط.

البابلي.اللصفيهىكعا
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وتتكون.)1()أرامى(والغناء-وشورالنشيدومحغاهايضاجمادقياالأصمم!.

وقدألواحصمبعةعلىجميعهاكتبتبيَ-ا000منالبابليةالخلقحلحكة

66عامنينوىفىبانيبال:آشورالآضوركيالطكخزانةفىمحنوظهَوبخت A-

هذهأنلأحظناوفحمورابى.عصرالىوتعودالط!نمنوهى.م.ق626

السبعيةالعقيدهالعقائدم!ذهبينمناشتهرتوقدالآلهةبصبغةمصبوخحةالعقيئت

اسمه(صبح)الذ!ط:مردوخاكهةصيدوتمجد...السبعةالخليقةبرقمالص!عاهَ

(.التوراةفئ!كوهَ

الباطية:7رقمالخليقةأوالخلىَءقصهَ

المكون(Ohaosالعماء)سوىالبدءفىيكنلمبانهالقصةمثهوللكخص

للموجوداتالمكونةالمادهَيص!والعماه.الأولىالمياهأوالأولالبحرمن

)العنصرالصالحوالماءالملنكر()العنصرالخبالماء:عنصررشمنوننألف

تثامة..اوأبسووتيامهو!ما:إلهينفياوإلهفيالبابليونجصدط!او!د(المؤنث

حثئثوقد.اخرىآلهةووللتالأش!اءوجميعالأخرىالالهةأصلتحدومى

وفي.ابعمو.الإلهفيهاقتلالئيالجديدةأووالطالعةالقديمةالآلهاتبينحروب

علىوأطلقوا(والأرض)السماءالعالمزوحهةتهامةبينجرتأخرىحرب

ومن.انثىكيانفيمانكروآن(والأرضالع!ماء)آن-كيمصطلحنلك

لخلقو!االأرضامهواخذإنليلفصلالهواءثهمولد:إنليل-الهاتحادهما

الشمص)أوتو-والألهالأجرامأما.المدينةوأسم!والنباتوالحبوانالالصاق

)القمر(.الألهسيناولادهيشمف!(

وجدتولَدد.الالهوجودسبتتفالمادة(تإلىالبابلىالمطلَدويف!ير

الخلبقةمنفولدثمادةلأنهاميتةصفةذالْاكانثولكنهاالأزلمنذالماثم

يموثإلههاوانميزانها...ابرزوهئ(الشركالألثة)اونعددصبغةالبابلية

و(ولادوبناتمعشوقاتولهاوالمعابدالبيوتمساكثهاوأنالربيعلىويعود

علىالمبتالمخلوقفهوالانسانأمابالخلوديتصفماومنهاوزوجات

كانولنلك(رضى.مخلوقوالانسافسماويمخلوقالألهةانأىالأرض

و(نالبابلى،إليهمايتوقوم!ولها،والتعلقا!هة،رضاءعلىالحصولعللِهم

البابلبهالأساطيرلدوبنفىأنهناوننكرالوللا!،ولجلبمثمرغضبها

ويتشابهانوالعجز()الصدرمصراع!منمكوقص!بقهمومنالبابليينلدىوالث!حر1()

طويلةمقاطعثلاتةاومقطعقمنمدهعاكلويئكونوالتاليفوالمعنىالمبلىلى

6.ا!دصيرأوالطويلةبالمتاطعبليالعنهطلاتولأيعالى
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البعثصالحدثِوفى،كثيرةوإعاداتتكرارأواكاليةوالصومريةوالكنطنية

الآخرالعاوصنتفث.الموثبحدأخرىح!اةوالألبحاثْوالنشور

لاْفإنهالانساناليهذماإذاالذالمكانو!ووالرهبهْالظلاعاانه

ئرجال.الالهقبلمنالذقاْبالعاالسومربونوأسماهأبدأ،منه

فيهوالنام!البابللِون+أرالواْأص!ماهكما.الأمواتمدلِنةاوبعالمأحياناوينعتونه

نزولتصفالتيالقصيدىَفيوورد(جلجا!شمنئفسيرمشماوون)وهذا

الهلَموززوجها.لتخرعاكلمنالربدايهَالعاهمذااعشتا

منهاكلايحرم!ضخمةأسوابسبعةمسومخيفموْأنهوفيلةاَ

ا!االهةايرشكلِكالْالألثةْوئنولأهالشباطبنمردةمنممارد

لاتوجدأالموتبعدلنيذةدينيةبامالالانسانمايعدفيهاوليسوالموت

واغتث..النومممولليكموافعيمثالأفربوكاناو!صو

الميتمعينزلأصموهْألموْفمبحفيتص!الميتبانالصومربونكماالبابليون

والطرائقالمراسموفىَالميتدقحالفىطمناكمحهويبقىالص!فلىالعالمالى

خبيناروحاالشبعانقلبالشروط!هتتوفرلموإذا.المرسومةأوالمقرةالدينلهة

الأذىإلحاقليلنهيكونأوالسنلىالأرضليالأمواتعالممنيخرج

القوا!بموجبالعيتبلصالناسعنيولنلكالميتباقاربولأم!يمابالأحياء

.الأرواحعالممنلخروجْألمو.منحااللينية

وجدوثالقليمة،الضعوبعنهمواخنتها(يضا،بالجنةالسومريونوثال

حواءبانفالالثلهما.،الحيةوإغواءوحواءآلمفصةبعنوانْصومرىنقف!

اكلاوسَ!بروالضر،الخيرفةشجرةمنةبللاولْأأغرت

.ذاتةرأسهْجلالنتف!روكالشر،تمئللأدهامنها

منمخوقانمنها-النخلتفمبهشجرةبينهمانبتتوقدحاممرةوامراةنين،-

.همنْلبمَطفأمامهالذىالعنىَنحواْوبدهطرمهما،منالثمر،

تغريهاننبهامنتصبهَخلفهاوالحيةالعنقنحواليصرىيدحماالمراةومثت

بالنسبةالنخيلضجرةاْفةةو"االثمرهذامناولْ

البحربندلمون.يةَالسوالتصةحسبالجنة!ذهوموْللسومريين

فيها:أنالعمومربونولقولفارم!بلادمنالغربيةالجنوبيةالجهة(وْاليو

الحلوتاأثضالطرق(!لعبدهاالهةوطهامتدسةحبزلرةكانتللمون

(q)الاتف!لىدف!يدمعتضابههاولاحظ.042-:923صالم!ومريةالأساطير:اكريمر

!ماسنرىكماحرفياللتوراةكئبةدقلهاإذخطتحنهاالتيالع!طوروكنلكاللكر،م!ابق

يعد.
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الطهورفبهاو+لحرابف!الايععبوحزأوث!زتأوصتصتتتْث

فيهانبْولايأكلالحيوانا!،ه!ا6أسولفقركأوإةنجعضافِبعضيأالاةاكو

والحيوانالاتسان،للح!اهَاللازصالقبالمماءتِقصظكا!هإدةخىت

نأالشمسإلهالالهْأوتوْأَاَالممومريةالمأءالهفأمروالنبات!

إلهيهَحليعَةاللمونئحولتوهكذا.ضالأامنالنابعهَالقبةبنمياديصز!أ

نأالىممناالأشارة.ولْجدر"والرياض%و.وا.بالأثثأتمملوع!صاء

ضفافعلىالحنةللمونعينواثالعموريينأقبينثالأثزيةالمكتئمفات

سابقاالئاريخهذايكونوبهذاق.م..ث..حوالىو!طِتْعانةْجوارالفرات

نكردلنارأسعندالجنةهذهالعموربونوحددعام.بألفالنموماهـببنعلى

مجرىحداقل،جهحون،فيشونالأربعةالنهرتفرعا!تثأحيثالفرات

كوثا")2(-بنهرْالمعروتالقديمالمجرفأيوالرابعالصتلاوية،

ونمثل..السومرببنملاحم!يموجوتماببل!وداببلفصة"أما

003منول!الفالقدمفيموطزمنإلىوتعودوالراعى،الفلاءبينالنزاع

الهواءالهأنومفادهاوأينتين(..بابعمومرية)ايمي!ثرالقصةمتهوتدعىسطر

مخلوقينفخلقالبلادفىالوفرةتحلوأنوالحبوبالاشجارلعَعوأنأراداينيل

،نزاعبينهماونشب.الحيوانوتربيهَالزراعةبشؤونليحنيا-وأنئين/:ايميئر

الألواحبعضولأنالألهة،فلاحوجعلهاينتلِنفاختار،انللِكالىفاح!كط

بعنوان)ممومرية(ثاندةروايةوفي.اينلَينلَئلايميشأنمنهافهمفقثمكم!ورة

الماضبة،اله+لهار+وبطلهاوالحضر(البلوالىرمز)و!ثاوالفلاحالراعي

وانكيانلبلالألهانوخصهماالسماءمننزلا.الحبوباليةإنشانواخقه

والنبر.المحراثلهاو!دمابيتالهاوبنيالانفماتالخضاروعينابالرعى

بينخلافظكرئمالنلاحة،والأخثالراعىالأخبينخلافنفمبثم

ونلكالشعر(وبناةالطينبناة)أىالوبر-وأملالمدروالحضر-أحلالبدو

الاخريقزممنهماواحدكلو(خذ..بالشجارثبدءاونملاالخمرشرباعنلما

منمنقودومابحدههناوالى.التدخلالىوانكىانليلفاضطرنفثمه،ويصح

.الألواح

أنانا:أربعةوأبطالها،الفلاحننضلأناناْاسمهاْسوومريةئالثةورواية

اخوهاكانإذودموز!مادموزى(أوونموزوانكيموالشمس-إلهأتووأخوها

إلاالسببلمعرلةتموزوياتيأنكي!و،لَفضلرمميتعوزمنالزواجعلىيحثا

(C)السابق.المرجعراجع

.والثهودْالعربلار+تص!وممهَأحمدراجع)2(
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أبىاكيلَموزالراعيمظفسهلمرضاةسِمعىانكيمووراحجوابالَبدلمأنيكا

علىتموزيتغلبالنهايهَوفىلارضاثه.الداياب!قديمانكيمويعدهحتىالا*نشاء

.(11/ج53-ث9:ص-الأساط!راجعكريمر)ر-.أنكيمو

:الطوفانقصهَ"

وادىفيوقعهائلاطوفاناأنوالبابليةالسومريةالأمماطيروللَول

فغمرالطوتقاندفعوقد،المعتادةالخانقةالنيضانمواسماحدفىالرافدين

أحدينجولمفيهاوالعمرانالمللِتةمعالمعلىوكَضىكلهاالرافد!ندلتامنطقة

التىالفلل!فىمعهحملهاالتيوالحيواناتأسرلَهوافراددينىزعيمسوف

فساداالقصةهذهوئف!ير.!بلمنإليهالألهبهاأوحى طاوا!صلبشر

عاالطوفانهذايونالآثاحددوقد.وخطاياهالانساقوآثاالخالقلا!ادة

العصورمنالانتمَالملأفبلاحداثببنفاصلكحدصفياتحدعِدا..ق0003

وحدلوا.الصومريةالصلالاتببدايةْلخيةالتاالعصورمثينهَاالحجريهَ

02المحموديةغربجنوبجبةئلْأبوبقايام!اْسببار-وتقوبينمودعه

وأن.والسومررساكالئموطنالجنوبوأوْالشمالبغدادْمنمدِلا

ف!بيهةوهي.بالقاو-حميثالعسبعِةْموادنفع!منالفلكمواد

منرمىو!والأخرمينالأتفطِءسوىسفينعْهمنينحلمالذينوحبقصة

وضمةالبابليةالطوفاققصتاتشاقضوبهذازان..أوزانيةامرأةكلالسفينة

(..الفاضلوالهثفالأخ!فيالمبداحيثال!دلأفض)منسمامالتوراةعننوح

الأكللَحبالبابليينآلهة(نالبابليةالأصاط!رفىالأخرى"والملاحظة

كمااكهة،خلمةأجلمنخلقالأنسانوأنوالرقصوالمووالشرب

-االأم!ماءومنوالمتعةلهاوالمضربالماكلونقوَسبق،فيمالاحظثا

خا.انلنوقْ--ْكانواكما.نلالاهْادابنلكْتتول

وصم!صالمنالمشويةاللحوشالانصانويقو..مركبا-الملينة

ويمَوْوالكعل!،واَالألهة-لمقاالماكولات-وافخروعحلوْ

أثامتجنبحصمن.اتظلَبالمَرابينالألهةونزويدالحيوانا!

والحلوباتوالحصلوالسمنبداْالالهةولقضل..الالهةكبدلنهثئةاوضكضبها

حهعل(البدلْمقولةكانتكماالألطتهثئةمرعوبْاثرلهااَ

الآلهة،منعضبهوضكللأن،المريضللإنسانبديلاالح!وان
مؤ-ملكاعليهالمغضوبكانإذاامالتموز.رمزاالعالةممذهواغبرت

الحرببابرأممهاضنبالفبيحةْياتونفكانوا:اْاماعشه.بديلابانسان

الشاة-8المنبوحةالضاهَاونقلهاخبيثةكللأمتصاصاشارةجدارهاو

لحمو-ايضا:البابليينالهةومنبعيدا.الخبانثوصالصِاهلتحملهاالنهرْ

صورتهع!ولدلهوكانوآرنوكيشار،أوعنشارهوولدلها9Xكامو-

73

http://www.al-maktabeh.com



)ابدموأبويهمأزعجوا،صاخبعِنمعانثينالأولادحؤلاءوكانمود-الا،نود:خو

لنصيحةطبقاأبويمعلىالقصاءعلىافعزمو(تيامأ!ْأولهامةرلَيامه

لكنه-الخارقةالصحريةبقوتهمؤامراتهمويحبطيرتابالالكنأبسو()وزيرصو

العميلَةأبسوحجرةمنويجعلويغالره.بالأخح!مموثِفِويصفثأبخسويقلر

أبنانهاَْمنضكضبائيامةفتضطر،اْدوفاابنهيولدومهامفنمة

كوىكينغواللْاْزوجها-ْ-ا!هةصغامنبهيحيطومنآنو

الللانبنح!يئةلهامهولةكائناتمنجيشاوتخلقالقثربألواإليهوتعيسحوية

الآلههَو"قيالتها.أكنغو!وتسندمسمومةبمحالبمجهكزةوالى*قا

فيقترالجبف!،م!ذاالنميطرةوانوالاوتخفقعب،افلِهبالخير

اشثرطوفدتيامهَلةومناْالألهةعنمتاتلامردوكأومردو-تعيينعنشار

فيقبلأنومراالأوْالكلمةلهوأنا!هةأوللِكونأنلوْ

!اوشارات.!الملكية
ف!بكةوَلهيباجسمهوملأوبالحاصفة*.الفمولاومدقةوبقوم!لابيارى

أقالممبعةماا.وأهااللهبمناثص!دالسبعةالرياوأ!رتيامةبهايقنص

العاصفةا!!تمركبهْ

القمر)أىواطوارال!عَويمورتبالنظا!الجديدء(نشأ،الملكمردوخواكَام

بالمهامالتياممنالآلههَئحررالىالأسطورةطمذهوفصتاللَاريخ(،اوالزمان

إنسانا.ْالآلهةمجمعأمامخطابهثىمرلوخبقولالصلدهـاولمحي،الحضرة

البديل،الىالاشارةوهنا.بالراحةْينعمواحتىالالهةبخدمةيقوم،أخلقم!وف

عليهاوفالآشكنفوالبللوكانالوجود..أوجديد!،وحياةموت

الحاْالأله+بقوةدمهمنالانعمانوخلقفقئلئيامةمنبتحرلِضالعصيانبتهمه

حا003(نوإمرةتحتلق+ْيتيناْضوالأالمعماءوْْ

الأنودا(فاالمعبدبناءمنفرْولماض،حارم!03.وللمن!اء

وكان.الالهةأماالخمصيناسماءأنووأعلنلمرلوْفخمهَمالبةالآلهة

الروابةلكذهالكبيرالتطابقو!منرىالميلادثبلالثانيةالألفمنتصففلد

امخئتلتوا

.حلجامغ!:

والرياحالتوراةلدىقصوىاهميةنووهوالبابليالمجمعمصطلحهدادححظ1()

الج!يد...الدظاموكنلكايضاللعمبحة

(Y)5،المعاكح!+ا8:اصبايزرRelating To The OldكماظNear Eastern Te

10291.D .J .B Pritclhcrd Princiton University Press!غو.ثميكاس
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الثانيةالآسرهَمنسومرملود)الوبىكاه(-منالريلحكمملكاأنوحعى

أح!لشكاه-إنسانولالثإلهالاممماكثهلئادصائدلتموزخليفةالطوفاقبث

الآلهةالىوأوعزلشكواطع.الالهفاستجابوطغيانهلغطرسئهللألهةالوركاء

ممع!.الوحوشمعبالخئ!اشويقئاتبضاهيه..(متوحشأنكبدو)إنسانفخلتت

الذ!وط!وشباكهاتولْعهْأنالمعبدبغاياإحدفمنفطلبجلجامث!به

قربوجبستالغابهَاالعاهرةفانطلقتلنتيا.يعرفوالمر(ةيفق

بصحبهأنكئووجاء..اللهأبدماوكلمفال!هالَبدىوه،ماءَ!ْمن!ل

-ا"ماكلونالحضنها،وواْبهذهففتن..ب!"الوحوش

الحيوالاتبصحبهَجوااداولما،أياسبعةمعها-لنهوكلوكطف

قدأنكيدويالِاإنكقانلة:ْقدَْأنهلهمبينةمنه،الحيواناتح!ربت

لهصالعاهريأختوهنا..للغزلانصليمَانعدوإله..مل!أصبحت

الىأنكيلويثخلالثانىالرفيموفي!،
سغامرةأولتبدآالثالثالرثيموفي.جلجامشمعويتصاقيويتصالحالوركاء

)الهولةناراشِفثالذيالرجمبحارسهاومهاجمةالأرزض!ابةاقتحام:للصديقين

وموازرةبعونحواواقلروقدهمبابا(..:أسمهالاشوريةالروايةحواواصثي

الحوالثتؤدي6-7منالرقموفي.جلجامشأمننسونوالالهةشمشالأله

بمصير!اهـلا.فيزدريهكاعشيقاجلجامئ!عف!ئاروتدعوأنكيدر.وفاةالى

.ضالأالفوْ-الصماءْثورخلقأنومنوتطلبفتغضبعاشقيها،كل

علب.القضاءأنليلمنباْتهزأ-االالههَفلَطلبجلجامف!...ويسا

الوحيدالناويكونالطوفانبحدثجلجامف!..ْويرثيهانكبدويموتإفن

بالبحثجلجامشويقوالخلود.مبةوم!وحيا-وجدتو-ْ-دمنه.ألدا

منميروجطَ!توبعدبارفبجد.الجبلالخلودسرليكشفعنهثا

بائعةسلِدورىْويلْحدثْأرْفردوساالظلمةمنفرسخاا+*3

خلفتالآلةلأنالموتمياهاجتيازفسَصحهعث!تار.تشبهوالخمور

أورشنابيوشاورفرفض.لنفسهابالحياةواحتفظت،الموثلهوخلقثالإنسان

عامودا..(وعئ!رين)مئة012بقطعوقامالغابةفأدخله..بشتيماثنا-ملاح

أوفمنابيمنهبطلبونصفشهروبعد..الموتمياهلعِقطعلَاربامنهاوصنع

حتىالمياهيداهتلمث!أفدونالاخربعدواحداالأعمد!ورمى..القاربسوق

الأسطورةوزوجئه..)وفىبشتيماللايقبمحيثالأنهارمصبالىوصل

فيالتوراهَحوالثفىكاصلهَممرفنهاوسللاحظاح،الأومنالأولالرقيمنهايةهلا1(ا)

واسئير(.وراحيل)رحاب
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التضيبكوخعلىالألهةكلامنشرطريقعنبالسرفشىأنْالاْالآشورلِة

مكعبشكل!ىغري!ة!ابعادحلِئهَلهفلكافصنعبف!تيم،ألعامصامعالىليصك

وأخذالقنةلشبهآقن!امتسعةالىأسفلهمنومقسمأوجهستةلهالأضلاعلَائص

ان!ظاروبعدنيصيرجبلاالسفينةورستووحوشهوحيواناتهألحلهمعه

بعدولماوغرابا..وخطافاحمامة-بالننا-*اشاأطلقأبا7سبعة

للالهة.بانا-دبيحةنحو"يحملهماكلوأطلىَالفلكبابفتاباْ

كالنئاب..حولهاتجمعتوالشواءَالنبا"رانحة-=الألهةو!أكال!

6اب17،10الأضلافاْالمكعبهَ:1التوسرفا!!مناوذححظ

لَحبهلمحثننهلتالأدهةاكىالشوا

-والبا-والنسرَالطوفاناو)الخلق-جلجامشالستالبابليةالقصص"ومن

تلفىوجثآدابا)وثداسطورةنكرعلىناتي(الجحيمإلىعشَارونزول

مملوك!هوآدم(هىأدابا)ربماخلقالألهْايا!أنوفيهابمصر(:العمارنة

فهبتالبصرةخليجفىالسمكيصطادوكانآريثو(أسمهالسومريةملحد)وفي

ايا.سبعهْالهبوبعنفتوقفجناحالكصرالمَاربوفلبحهنوبيةرياحعليه

له-!الذبالزلِتنفسهيدمقوأنالآلهةبحضرةيتأبأنأبوهعلمهوث

صاومننئذآنو.منهفغضب.الاأبوهعلمهلططبقافرفضاالحياةماء

الانسانلِموت:لماذامسالة!بقيت...الأنصاننصيبصنوالموتضا

كلها7واوالمرض،الحياةوماء،بالزيتاسرقةحناونححظ.قائمة

حرفبا.الأساطيرثثهمنماخونة

منالملكيةانوتوضح.الفلكبةعنأسطورةثهيأبنانا:أسطورة.أما

أولايناناالالهنصبإذينزعها.الذىوهويمنحهاالذىح!والربمنالع!ماء،

لحصلانوسماءالىالنسرفحمله،يرثهولدلهيكنولمالبلاد.نلئاعلىملك

والبلاطغهالملبايورثوملكالأببهبثاوالابنصاوهكذاالولد

أوالطيرزو-الأله،الأخرىالأص!اطيرومنوالعباد.. الملكيةا!سو
الهةفنذالملكشاراتزو-النممربسرق..القدرألواوامئلاكالسماء..

فيخافللطير..بالتصدالآضوريينلدىحددوهوأنوفياافسماء..

المحكمهَابالطيرويئْالحظفيحالفهالثالثأماوالثاْالأولالجذ

!خ!الألو!

بعدانه:الأممطورةوتتول:الم!نوالدودة:السفليالعالمأم!اط!رومنها

ثمالأفتدة،الأرضوخلفَالأ!ض،الأخيرةهذهخلقتالسماء،أنوخلق

!تورا؟.فىمثكررمثيللهاالقصةهذه(1)
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تبكيالضمسالىالولةثث!بت.اللردةالمسع!قعوخلقالمسنتقعالأرضخلغث

الذيل!اطعاما.الاهتعطينهالذتيما:وفالثالاامامدموعهاانهرت...

ينينىالذتيما)المشض!(-النضيالنينأعطبكسوفأمتصهلأ-كىنعطينه

مدفأمتصألَيم،واللثةالأسناتبينواجعلنيالأعلىالىإرفعنى،النضجالئين

جفور!ا.مناللثةوأقرضالن!ن

ثك!،وكنكافلسومريينثىكانتأاانالأساطبرمن.ونرف
العرأةكانتكعاأنئوياكان--أنأىَالعائلةرأس.ق003العدِر*عيدن

وفدالخصبتصثلنوالبناتوالمرأةمعاأنأكئر!!أو
لنوتجنميداللآلمةخالماتتساءلَماثيلالأناضولفيهيبوكضمطلفىوحت

لدىمقثصالينياطقساالأسطورةثذهبقيثو!!.م.0008منذخارقهَكقوة

.الافحتىال!غود

الحيةة،أما

الحيهَ-تصرعهالشجرةالىالألعماقبصلأقفقبل....الحياةحمايةفتعني

معنا.نكرهامرو!

مننووهوميلتاللآلهةمثمروأنهإذمقثسماالزْالبغاء"وكان

لدىميلئاةز-كانتالبغاء-وبيوتللعا!رهَالألهةقبلمن،الرعاية

نلكاويرْأممتير.ءأوافشااوعشئار-أسماءمناويينالآشو

أيضاوَالكنعانيينلدىكنلئاواءاَبالف!جرةولِتص!،بالخصب

حموراعهدالباالئارْمنوالخصباوترمزة-شوعشتار

طمذاولأنللبابلببنوالاجنماعىالسباسىبالنظامبخنصو!ذاالشربعة(أ!س

نصلحيثألىفيهالبحث(رجانافقداللولةشكلمنيمَئربالئاريخمنالجزء

النصوصمعالتددمةالعربلِةوالنظموالأدابالأصاطيرمابينالمعَارنةالى

فىالتوراهوشريعةحمورابى-شرائعالشريعةبابفيموجودو!موالتوراتية

.الكتابمذا

أبضا:الكنعانييندبانة،ومن

وثمىبهانمامافمبيهةانهاأوالبابلبدبئمعنلداتنفم!الكنعانبوناعفد

لمأنه:الكنعانيةالأسطورةولعَولباللغهَولتشابيمالراضينلبلادلمجاورتهم

،الخاصمعئقدها+حبْفىالري!!فوقعتعاصفةري!نسوىالبدءفيبكن

كانتئمالبيضهَ،شكلاتخنتأنلبثتماماءعنهمالنشابهوالمزحىَ

عنفنئجمافعلثالريعلَدرولمالأ!مياء،جميعخلقمبداوهىْاثضكبة

مئخمرة،مائيةعناصرجملةأوطينمنكلالةمكانموثالألهْهذاتمازجها

والأرض!السماءلظخرتالبيضةوانشقث،بيضةشكلعلىالخلقبنرةوكانت

وئتصا!الهواءفيللالتقيوتطايرتالأشياءانفصلتالشمسحرارةوبئائير
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تجولبرراحتمذعورةالحيواناتاتهاصوع!أفافَوثوالركأ،البرققثما

لدىالافكاربدائيةونلاحظوإناثا.نكوراالماءوتحلَاالأرضسطحصَلى

وكذاالكنعانيينلدىرفياأجمثرهيئمأرفىالبابليينكىو!يالمن!ومريين

اتخنتفيماالكنعانبةالاسطورةاسماءبننقأيضااح!ثظواالنبنالفينيقيين

وقدواحدهَءدلالاتاأتإلاوالسومررشالبابليينلدتأخرفألفاظاأوأساء

الى.مقسنة0035لَبلالأولىالهجراتزمنفىقائمهَالأساطيرهـه!نت

الآراضىوإلى(بالفينيقيينمؤلاءعرف)وقداللبنانىالساحلوالىالرائنبؤث

(لهةوأكبر(،المنخفضةتعنيالكانعةوالأرضبالكنعانل!ن)وعرفواالكغخنضة

يبعثوهو'SupromoGod'العظيمالعليالألهأوايلْ!وْمقاماكنعان

يسخرهالذىالمطبروكنلكمواتها،وئح!ىالأرضفىللَجرفِالآ.لخربمياد

كنعانوبجمعالاخرىللآلمهةالمعابدبإنشاءالإننولِعطيعسلا،الوديانفنَسيل

TheProtction)ومافيهاالألهةسيدايلالألهأتض Of The LordGod)
بحقولمتامهوسميالبحرفىالأ"لهرمصبعندالشمسمغربفيموقعهويقع

بالأسطورةارتعَاءوممنا.القدعِمةالدياناتفيالتوحيدبدايهَحميوحذهايل

وحدتها(وجمعهاالىالمتعددة(والأشوريةوالككانيةوالبابليةا!لهيهَ)السومرية

صالق)ملكملكىالكنعانيالملكنطقوقيل.ايل،هولهلاشريكاحدواحدبال!

مالكهوالعلىواللهبعدفيعااللهالعربوأسماهالل(النَه)العليباسم(أورشليم

بلالكنطنيهْوالدطنهَوالطقوسالأدابفيواضحاوشِجلىوالأرضالن!عوات

العقليهَلمحىالواضحةالأفماراتومنئلعامْكنعانالهةومنالكنحانىالعتلوفي

لأننلك.للقتلولأللغزومهبأةلَ!طلمالكنعانيينأخلاقانهىالكنعانيهَ

ابوةحولكلهاتدورأدابهمكماالأخحثيةوملامحهمألايليويهَالتوحيديةلبانتهم

الفينيقيةالآدابولمحىبعل،الجبار-السيدالخالىَصفاثهومن)ايل(المعظمالوالمد

فىالخالدالع!نين-آيأبومعنا-وح!ومر-كمالغوياشتقاقوحو+ايلوسْاسمه

)فىأوغاريتمكتشناتأطلح!اوقدبزمانمحصورضكيرانهأو-الزمن

فقدالديانهْهذهئئاصيلوعلىوعناةبعلملحمةعلىالسوريهَ(اللانتيةمحافظة

الإمالآلهة-عشنار-وهىعاشيرةهيزوجةاعدلهَادهمحسبابلللاطهكانث

والألهبعل،اخ!وعاناةوالأفكار،الخصبإلهبعلأولاد!اومنالبحروآلهة

البابلية.عشتارالنبنيقيةعشتاروثوتتابل،عمونبنىالهوم!وملكومأومولك

المطر.بعدالرلمجعفىويعودالمصيففىيموثوهذاأدونيسأؤلأدهاومن

بحملعاناةفتقومبعلامولَاالالهفئلوفد،وموتالبحر-بم-الهالألهوكنلك

الأنهارلفلضعودنهوبعدبهبلبئهائلنشي!عموكبفىون!فنهبعلجنمان

نبامة.معالبابلىمردوخلتازعوقصةننطابقوهيعسلامذافهاصاروفد

معبدهوكانوالعواصفالزوابعtillحداد.الأرامدينْمعالمشتركةألهنهمومن
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ودمضىَحلبرفىبتركيا(وسمال)زنجرليكركميائ!)جرابلص(لييعبد()حيث

الآراميينالهكانايلأنوكمالمشقملوكمنئلاثةالىاسمهأضلِفوثد

ومن.التدمريينإلهنننمههووبعل.داجانالكنعانيينآلهةمنفكانايضا

ولالقبوحبييتها!رالهوعناة()بعلالقصة!ذهالأوضحاريتيةالمكتضفات

والكوارثوالدصاروالحربوالحياةوالخصبوالجنعىالحبوحوريهْبالعنراء

زوجهاخصممنعناةانتتامتمل!ترنبلةهيالقصةوهذهالرجلفبعويسرحما

)موت(:

العتراءعناةمنهئقترب1ا

عجلهاالىالبقرةقلبُيهفووكما

بعلالىعناةقلبُيهنوكنلك

اللابنبموتِوتمسئ!

تنروهوبالمنراةِتشقهوبالسيف

نطحنهوبالرحى..ئحرقهوبالنار

تبفرهالحقلوفى

الطبوزلِطغةفيأكل

/لمجزءأ..حزءأأجزاههالعصافيروتفني

اسميتوباسمهاالِلاثْمونثاْايلباسمعثميرة-وتسمىهيايلوزوجة

النينيسِن..امبراطوريةامتدادكانتالأحمر-حيثالبحرعلىالوافحةالمدينة

غدبحرىإلهالىوئحولبعلوأبوهالحملإلهف!بشأيضاألهتهمومن

م!مكة(،نبللهالهشكلعلىالنورانبةالروابةصورنه)وف.الفلسطبنببن

الأصاطبروللَولباصمه-.سميتوالتيالفينيقيهَ،بيرولَامدينهَالهوبارالَا،

واعطتطارق-جبلمضيفئعبرالنينيغيونحملهالَدعثشروتأنالفبنيقية

فىلْموزالسيد)يقابلهومعناهالمطر()إلهوأدونيم!بيرولْانيا.لجزيرةاسمها

نأالايمتلمأنهيعتقدكانوقدالكنعانى..لبعلأخراصموهناك(بابل

..لبنانضكاباثفىبريخنزيرقتلهوقدمات-.أنهائبفَأوغاربتمكتفمفات

منونهضوجدنهحتىغهبحئتالئىعثمتارتالمأساهَم!ذهفيحبيبتهوكانت

الالهرجوافق.الحياهَعالمالىالأمواتبين احتفالاتالحياا!عاَ
للقاءتخليداجنعميهْ،ممارساتلمخللهاكماوماكلوم!رابرقصيتمعالهاعظيصهَ

العشاق.-ْ.ْوالنماء.بالخصبللتربهَوالايحاءاتوأدونيسمحث!تارت

غدوالحالكما..بالخصبااللقاءنلكبحبيبئهْالحبببو.َ

والاماكنْالأأسماءوالأسماهالطقوسح!هنقلتولَد،البابليين

كماخْ!تىالتورا
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-الفرعوفية:القئ!مةالمصرلِةالئيفانة-ث

الالهةلدبهمئعدتو!ىَ.م0031منذالمصرببنالفراعنهَمملكةامتت

وكاناله0003الىوصلمحد!ماأنإلأ،المشارقةاشتانهمكى!ىكما

والنجوموالقمرالفممسالفراعنةوعبد)خييوبوليس(شمصجمنمركزح!ا

العنتممبالأربابمحهمعأصلالىويجتمعون.الخ-والماءوالسطءوالأرض

وقدست.اربابتسعةمنبتكونحمؤلاءمنمجمعوكلأوزريرينى.افىْالى

جيمعالاءوهوً()الأبنحورس)الأم(ايزيس:أوزر-رين!)الأ!(الئالنوثجثيعا

الثالثوثههـذاتقثيرمنالنرعونيةالحقيدتانتقلتتواحد..

الأشباءنحولاتالمؤئرةْالطببعةلَوىاونر9ْ-االناسولَفبم!

...ارة-اطوبة-ا-القمر-النا-الشمساء-التراب-الرالماء-الهو

وأصلهم،ود!انتهمالموئى،ورببالخلودوالآمرالتيامةإلهأوزيريسويعتبر

ولها،السحربسيدةوللقبوزوجئهأوزيريصآختنههيحورما!أمالزش!أما

العظيم-الالههوكأه"5وحورسشووبها.بعدالشمسآلةوهىامرأهَرأش

الثنيا:ا-الروحشعب:بثلاثروحهوننكونالذجمىبالصترإليهولِرمز

وهى:العلبالروح.2-يليهمنالىتتمَتلثمالزمانفرعوقثيوتجلت

(فرعونالجسد-جسدلمحيئبقىالتىالروح.3-والأرضالنممواتفيالحاكمة

الحهصدبقيإذاالأالروحح!ذهولأقبقىالحىلفرعونالغصحوتقئمالميت

الرئيىوهوشو-ابنSebص!بايضا:وطقوسيمالهتهمومنمتمام!كا.

الهكاناوزيريع!-ا-!ش!-ستنهنتبى(:)وهمالدم!اووالأربعةللاقهةالورائي

البيضةصانعوهوالموتىالآلطَأمرصارئمانسانرأ!رلهوكانالأرض

الحالم.عنهاانبلْقالتيالجنية

التانبثمبداوئمل!.الليلالهة(ور!ش!-وام!ب-زوجةلأutونوت

تسافرأنئىفمكلعلى-وهيالحيةوالأشياءالألهةأموتحدالخلقلَصةفى

شجرةصلهاأةامررام!لهابقرةشكلعلىتمعواحياناجسدها-وعلىالشمه!

-.الجمبز:مقدصة

منرعمكانهاعتصبوقدوالبف!رالآلهةصانع،الغروباله:Timoتمو

.والجنوبالشمالتاجرآسهوعلىرجلضكلعلىوحيو.اكهة

لىوجودهاالىلحثصارةخطوطتحتهاالموضوعالجملباهحيةايضاونفكر1()

.التوراة
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قرصحاملاالأرضمنن!النورلعَمو-رمزمولودأول:Shoشو

إنثمماق(.رأمىولهللشمسبوم)ظكرهكل!ويمصكها

المموت!،وربةطب!عية-الرطوبة-قوهَلشوتوأمأختهي:Tifnutتفنولَا

ولَبثر،اليمنىالعينضووآخوهالتمواليصرىالعينوتشكلبالشرابتزودهم

تمو-ضوتهننوتبهدء:الآخرالثالوثمثاويمئلأسد،رأسولهاالقمربمظهر

.واثاْإلهابعماكنتثلاثةشحوتؤح!كذا:لَمويقول.الخلئ

الثمر.الللِل--يمل!نن!يسونوتسبابن:Seست،

PJستعلىحورم!فانتصرلَحارباوثالخبر.:النهاربص!رس

الأولى،المرةفىالللِل،!االنهارلانتصاررمزاالانتصارحذاويعد.مرتين

برأص!اليهولِرمز)3(.الثانيةفىالشروالخيرعلىالمو!ع!الحياةوانتصار

الجمل.يشبهحيوان

منبيىأنووأمالشفقوثص!ورفلِقتهاالزسِ!(خلْاأ"أ*:ندتيم!5

.هايزفي

الأعلىوالحبر-الآلهةواك:Noونوه.الآلهةكاتبوتحوت:ع،5"7:

الخلق.منهاخرجالتيالبلئيهَالمائيهَالكلالةويمع!الحظيمالأربابلمجمع

عليمشأننوومموالأفواهفاتحالموتىوغدالنهارفاتح3!،!:بتاح

-وماصانعالكائظتخنمو:ه+"ألاكا:.التوراةفىمنصوخهَوتعاليمهوقصته

علىوصانعالألصانمهاتالأوأمالآباءليوالدالمخلوقاتوجموعيكونصوف

ومنهمغرهماكههالفرعونيه-ومئا!الاسطورهَحصبالخزاف-لولابشكل

ضامل،،كاملفرد،واحد،مصرفىالالههومنانلكمنومايهمنا..أخناتون

!الآرض،السمواتفيالملكلهحيا،بنفصهكائمبالحم!،لالِدركبصلِر،

ليصالدنعِا،يملأولايغيب،لايفنى،الأمهاتوامالاباء،ابشىء،لايحتويه

)منإلههمربمالىالمصررشلَراتيلومنمكاق..كلليويوحدشيءكمثله

لالقاكنولْاامكأنألا..الآلهةعلىملكاأتيتلِامنالتجلة"إليكالموت!(كتاب

وتسَقبهبالرضىمانو+أرضْوتعئقبلكالفراعينمنتوحةبالترحاب

الألهةوخالىَالصماءم!يدلريحواحم!مواتعالوا"ومصاءصبحاالربةماعتْ

حينالألهةتبلَهج،المقدسالصباحيالَىحينالبهيةبطلعتهومجدده

ممدحد.كماالفممع!يوثمعحملعرارهوعلىلأ()

لهةهىبحدهماومعهمجاءمنلمحىلبابلونمنالقدام!العربالهةاتونححظ)3(

اليهود-إلهعكم!على!فمر،علىيلتصرلومالمحخيروان6خيرة
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86/-صآنيبرديةمنبالنور+العالماشعئالَغمروحطتْيارع..تثمرتيرونك

(تون:الالهفىنظمهاالتيأخناتونقصاثومنالأدطِن،عالص

حياهكلمصدرْالحيأتوث+أفي

السمواتأفقفيبزوعِكحين

الأرضفو!و!ل!مشغ..عظيمرانعفأنت

بجمالكبلثككتغمر

خلعَصبلبوكلَالكوقَبشعاعكتقبك

الصماءفياكىالأفقفىتغيبوعندما

المي!تتغمركماظلمابَالكوقَتغمر

الطلمأنحاءفيالنامقوي!ت

عرائنهامنالآممادتَوَْ

سكونالكونَويغمرالظلمةُتعم

أفته!!ص!
أعضاءهصغعالذىِالصانعانتإفك

أحد+.يعطِئاَولمالأشياءتعطي

قبيلةلكلوكانالطوطمألهةالَخنتهمماالتديمةالمصريةالثيانةاتخنت

مئل!خارية(وانيع!منقوضهَالحلِواناتوجئتوقدطوطماي!خذحيوان

الأدواتمناتخنتوكثلكالطوطح!،نظامال!لسَيروكلهاالعقربالقمن!اح

العقيقصحجرمالحطييضثضورمنالعيوق-الوضم-القلائدمقثسة)كحلالويهَ

واول:العظيم(-عونالبيتفرعوق)فير:الأعلىالحاكمجاءأنالىت

حيثوالأشرافالنبلاءيخدمهوفلِه،الملكلألوجمةرمزاالهرمبناءح!وماعمله

خدامهمانكماهذه.خدمتهمحهراءالموتبعدماعالمفيالسعالةينالوت

وهوCartocheالخرطوئ!المصريوقواستخداموصناعا..فححينسحداء،

الدولة،ودالتآركانهالنظامثبتوهكذا.ءولقبهباصمهللملكاسطوانىختم

فىالكائنالهرمفىوثفنالحجر،فيبارزةنقوشاونحصَسيناء)م!نفارع(فغزا

الهول*ولأ"5)وامالهولأبابنىالذىرغنخفابنهثمنخوفوْوأعقبه+صِدومْ

الخاصةالمخلوقةوصفتهالأله(بتانيثاليونانيونقلدهامصريهَليستيونانيهَ

حزره(ود!بولكنيقئل.اللغزيحلأنلوقفيهايمركانومنلغزحمىبطييهَ

علىالصباحفييمضيالذىالمخلوقنلكما:ْهوواللغز..الهولأمفانتحرت

هو:+أنهوالجوابئلاطاعلىالمساءوفي،قدمينعلىالظهروفىاربع

.علىالمضيبوفىقدمعِنعل!لِسيرالشبابوفىيحبوالطفولةفىالاتسان

التوراةاقاصيصلىالخرافةلكذهمث!لاوسترىعكاز+
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منجاءالاسمقاصلالهيكسوس:عنشيئالننكرلَليلاخاونتوكف

سيدوتعنى'Hekushosowetالتحيمْهيكوشوسوتِالمصرخاالمصطلح

وانجرفواالمتوسطشرقىمنالشعوبانصهاربودقهَعنفاضواوقدالصحراء

)الفينيقدِة(الغربلِةالاليمةالعربيةاللغاتاحدىيئكلمونوكانوامصرالىبثحا

وباوأوالوآسيابرارىمنالهجراتنتبجةوجاءوا..مق0002فى

بالشا.قطناكزْوكان،بالشاميينواختلطوا،وفلسطينسوريةواوَ

وآالواءأالمصرلونفسموالأمورببنالكنعانيبنوغزوا

الرعاةبالصلوفا.م(ق038)عامفيئوالمصرىالكاهنوأسماالصحراءامراء

)وسنكونالفبنيقبة.باللغهَلنطفهموفلكاخر!ا،ئارةوبالعربوبالفينيقيينئارهَ

الفرعونالطكمصرالهةومن(الخروجلىاليهودمعحكابةلهثم

ننخوريرياببورياشبورنابابلطكوأم!ماهاخنانون:أمنوفس-وح!والرابع

طحموطمع!الفرعونحياةخلصفائداينكرأنفيماويفكر)نفر-خفيروصع(

-التائدْو!ثاالملك-أنَكادالذىالفلِليصطادكانعندماالثالث

وأْالحميرحملهاصناليقرجالهْخبأإذعج!بةبطريقةبافا

طروالةأوامبا،والأربعينبابابقصةفمبيهةوبضا"بصفةالفينة

النفمص:الفدامىالمصرلينمطمَداتومناتيةالتو!!اريحا

ثموالموثفيالحسابواله،الموتبثوالحسابوالتيامةالبعث-وفكرة

ورفىوصلواتادجمةعليهاكتبفيالميئاروحبوزنيقومالذكطاو!يع!

كتابويع!مىالكئابمعه)هذايضعون!كانوا.الأخرالعالمفىالميتنعدا!

الحباةوفيبلالمماةفىليسالخلودفكرةوجثواوخا.الننسوتوزن(الموتى

واحد)الهالتوحيدفكرةهىالقديمةالمصريةللديانةصنةأهموأفأيضا

الفرعونبهاثامالتيللدمنها،عليلةلينيةالواتوقلمتله(.لأفمريد

وأنواحدبالهاخنانوناغقدوفاخنائونوهوالرابعامنوفسأوامنحوئب

ووجهأتونواسماهوإلههلدينهتحمع!رقدمظاح!رهمنمظهرالغممسقرص

تركيبفىيدخلواسمهالكرنكمعبدمضيدامونطيبةالهالألهةعلىغضبه

الىاسمهنغبيرالىيستتر-)رعمدأمين)أمنوفع!(اخنائونالفرعوناسم

مذهبيظ!رلمانغالشمم!(.اتونأفقواخنتانونللإلهكمل!اكلناتون

واحدالهليكلهاالألهةفطابتوا.اخناتون!مرثىإلامصرفيالتوحيد

لَوحبدياهذاالتوحيديالمذهبيكنولمالألهة)الْوم-رع(كلمناسمهيتركب

الدهانةهذهأصلويمتد°Henotheism"لتردمذطبكانبلالاسلاميبالمعنى

هبليوبوليس-مدينةفىمهممعبدجمالةمننشاثحيثالأط!رامصرالى

فجصموهاالنيلسكانفىالمؤثرةالطبيعةوالقوىالشمع!الهللعباثةالضمس

)الف!مع!-بالخلودلتصفولكنهاوجسمباروحباالبشرنشبهوهىوعبلوها
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الذجمى()العجلوماشيةغم-الاقتصا!ةالصصاشرةثاتكأضد-الْحيواناْت("

الألهأسماءمن-وموخفرعسطولِةبترهَصَلى،محعوالشمنرالىويزمز

حمواخنى)اْيحموخفرعالكلأتومرعالشضوالخففنماء.الجعلبأتهالمثنى

والجعل.كالطيرجناحينعلىالسماءالىمن!لِرهفىويحملئرقق(اشآخر

ممذامثلبعدفيماوسنثالفضاء-فىويسيرحماارةالقتمنكرةيخزتَ

العالمفىالشمقغيابهىالظلمةوساعات.التوراةفىيوهفيسالوصلِف

بخسممنمؤلفةوالسماء.افثمرو!فيتعودأنةمَبرسفينةفىات(الممفلي)إ

داخلهاوتمرمساءكلافث!مقفتبلغقوسبهيئةالآكأضعلىالممفئو!ْاريهه

وآق،خالقكالهملئاأولالشضالألهوكاقح!ث.منتوكحتىالليلفى

تلفوقأو+نورْحو+نوقْالأولىالمياهمنظرمنوأولخليقتهالفرعوق

الآولى،المياهمناليابسةمنماظثرتأولكاتَرابيةخلقحيثالخليقهَ

وجعلوهاالعدالةلمحجسمواالرافدينوادفيفيكمابالضبط..بالفلإلمِهويرمؤ

فلِهورأفألَونْالظام!رْالشمن!وكَرصفالَ!ْهاوسموالشعسالأنهابنة

.الواثالألهأخناتون

منهاعئدةالههَحغاككانتفقدمثاومعليهالتوحثفكرةجاع!طامن

فتاح-لطهجعفى)تجسيدايبيث!-الممَلس-أالعجلالحعِوافيو!نظالبشرفِ

الحب.الهعث!تاروتشبه)ال!ور(حماتور)بوخى(وبوخيفغي!مراوسيرش!-

(.الأرضالههَوالكبف!)خنوم(اتللانو)أنوبيى(وأنوف

جيبالأرضلالهاكبر)الابن(و!يريسأسطورةالثينيهَأساطعِرهمومن

Gebالبضروعلمالأرضيحكمعادلأملكاوصارنوقوالسماءالجووإلهة

Setسيتأخوهفحسده،حضاريينالىهعمجيينمنفتحولواوالحرفالفنون

إليهاودعاسفرمنعودتهبعدوليمةلأخيهسبثأولمإذ:غيلةفقلالهوبغضه

صندوقاسيثواحضر.(الرقمهذالأحظ)72أصدقائهمنوسبيعنال!ين

داخلهفييدمخلمنالىيهثيهأنعلىالضيوفالىوقدمهبدقهَمصنوعا

فيالدخولالضيوفجرب!ذهالمؤامرةوبموحبلححمه،مطابقاويكوق

بمقدارفوجدهآوزيريصآخوهلخلوأخيرامنثم.أحديستطعللمالصغدوىَ

النيللىورماهعليهالصنلوىَوأش!لققدالهالصنلوقمافىح!وومما.جسمه

الرسوالىبهالمطافآلأنالىبهالصندوقاوطاتالبحرفحملهالدلئا()رافد

وجدوهالأنهم،Bibleبيبليابال!وراهَالأضيقأسمىومنها)بيبلوص!جبيلفي

ملينةاصمواوكنلئاالورقتصلركانتالتيجبيلمنأورا!ع!مكتوبة

بقعاله)ايزيس(زوجتهعلمثولما(المدنمنويخرهابيبلوسبالأغريقيةجبيل

بهوعال!فاخفتهالصندوىَ،فيوجثمانهجببلفىفوجدتهغهتبحثراحت

قريبايتصيدضا&!ميلَهوكاقطمورس،طفلهاولالةوانتظرتالدلظأحواءالى
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قطعةعئ!رةأربع1ثالىوقطعةالجعمممنهوأخرجالصندرقعلىفعثرمنها

فأخث.النيلواديمنالأرضجهاتفيوبعئرها-16عشرةصتأو

الموثع:فىئفنعَهمنهقطعةفوجثتزوجهاجئماققطععنئبحثايزيم!

فيسيترماهفثالللَاسلعضوعدا.جملوبوليسفىورقبئهأبيثو!فيرأصمه

نأثانيةروايةوفيوشِكاثر..يلدلأكيونلئاالسمكمننوعوابلالعهالبحر

وبعدحيا،وعادجسمهفوقبجناحهاابزيعىرفرفتثمبتحنبطهأمررعالأله

حمذالكن!عورم!،عادثم،ومواطنهمالأمواتعلىملكاصارالعوتمنقلِامه

الألهلهأعاد!ا،المتلوعةعينهوأعيتالعرشواعنلىودتلهعمهعلىانقلب

وصار!يلوبوليس.لعدبنةالهالأبيهخلافئهعلىوصالقالتمرالهوهونوت

عينهصارتكماالتضحيةفيالص!ومضربالأبنلحبالأعلىالص!

قتالهالخنزيرْاتخثصيثلأنماالخنزيررالألهوحعل..الهكل

تحريماولوهذاس.هوآجلمنالخنزبرفحر..عينهلقاعندماسهو

ستن!بأرواحهملأنمرموقهْقبورفىاموالَهمالمصريونودفنالخنزير،للحم

الألهجمادةمناف!تقالموتبعدماعالمبانواعمَدوا.السفليالعالمالى

هواكيالصلامحفلفئوموضعهالخلودعالمح!والعالمطذاواناوزبرببع!،

Elysianالألبزيالحتلالاغريق)وسماهالقصبحقلمنجزء Fieldوخلود

توتبحضورالنفىتوزنحيثالحسابقاعةوفيه.الأبلا!ةوابممعادةالآلهة

رمزكنة)والريشةفيوالربشةبكفةقلبهويوزن-الاليةوكالبَالصر(مين

نصفهالموتىوحش)اكلالىيرمىالقلبيرحعلمفإذا(.والصلاحالعدالة

الالهرفعهاالسعاء(نالمصريونواعتقدالنكر(.فرم!أوأصدونصفهتممماح

صحنهيئةعلىفضالأرضأما،أعمدةأربعهْعلىواثامهاالهواء،الهشو،

الأراضيممنوحهيالمضلعةوالحافةمصر(رضوقعرها.مضلعةحافةذي

مياهونوجدالماء.قيالصحنويقومالأجنببةالبلادتكونالتىالجبلية

منهاظكرتالتيوهينونوتدعىالظام!رةالمياهاسفلالى)الأولى(سفلى

خالدة،النجومأنكماالسماء،ويحملالأرضعلىئابتفكوالهواءأما،الحياة

شمع!!الألهالخاللة.الأرواحوموضعالأزليةالحياةموطنو(نها

بينالمعركةف!شمببهبص-ممانلثعبانملولمخاطر،السماءاسبره

أنفللكخصْ،المصريةالخلققصة1،الكسوف-يتغلبوعندما،الاشين

بعدالحياةبغ!الْرومنهاالخليقةئلالخليقةراببةالوجودْاجاعتالآلهة

البابليينعرار)علىوالطينالترابمنالحياةفكرةنشاتولهذا،النيلفيضان
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الذىح!وأنهأىنفممه،لَلتاءمنخلقوقدالضمص!وإلهوأوقواتكغانيين(.

)1(.الكونعلىملكأولوكانلهتباعاالآخوفالآليكةثمنفسهآرت

الأولىالم!اهمالممنموجودةكان!الأولىا!يةأنأخرفروايةىود

المياهولِمثلانونوتنونوهى:،زوجةنكر-لكل)الهةثمانيةعدما!6و

ومجموعهموعائلتهشمسالألهيرأساوفوضىعماهآليةويقابلهاالممفلى

)زوجونفثانيسوسيتوايزيسواوسيرين!السماءلالهةامثهوتعل!ت!عهَ،

قدأتومالالهانثالثةروايةوفيضي.كلخالقالشمسالهوأتوحىسيث(،الى*نه

بصاكةنفخثمالهواءفظهريصثالخليقهَلرفوقطريقهفى-وحوبصق

والجووالسماءالأرضولداثما!هان!انفظروعطن!الرطوبةالهفظغز

أوزيريسهم:الهةأربعهَفولداالثمماءمعهنا(منكر)وهيالأرضانختثم

باقلْفيدمنفدع!مننصوصوفينفثانيع!(..وزوجتهوص!يثايزيسوكأوجئه

ى(.الخلقبعمليةقامواالألهةومعهاروأنأقي.صرفةمالعِهَالخلقعملية

فعلهأواللهكلصةْتحقيقئمومن.بالإرادةالفعلعمليةثمبالخلقا!هتفكير

المنطقفكانLogosالخلقفعلإكأالفكرةفتحولتالفعلهىهناوالكلمة

احدىهوالعقلأنأوبالعتلمقترناالنَهلِكونوبذااللةكانادر*ح!وتيْالكلمة

علىا!هخلقهفقد..الانساندوريألْيبثهومنوالكلمةالفعلثمصوره

خنومالألهاختصو!..اللهْماشيهَبسمياْالتىبمخلوقاتهوأحسنصورته

ولَسمثبه..الخاصالخزافدولاببواسطةالبشرخلقبعمليةالكلث!

وهمالبشرالرومت-أيا-صق:أصاقأربعةالىالنرعونيةالخلقأسطورة

-4.ابشرفية.3-الثميمو-اللببيونالصحراءالعامو-سكانعرق2-.المصريون

.الزنوجالسودأىالنجيسو

أعضاءعلىرعالألهعين!نشطتدموعمنالآولالصفوتكون

بطرقجسمهمنالأخرىالأجناسوأوجدوالنعماء.الرجالمنهافتكوقبخسمه

يكونالذيالنهرفيضانلهاوجعلالأربعةالرلِاحالالهصنعوأيضا:.أخرى

لموانه.الآخريشبهالواحدالأنسانوصنع.الغنىحقملوللفقيرحقفيه

الأتلملنلغةفيالألهكلمةاقيعديوهذامملكٌفهوالأله،يئةيزلودصةهدادلاحظ1()

لمالولكىالكتابهذاننإذلمثوراةفىكنللا"هويهوهولعل-الحاليةلغلكافىاللهلأتعني

مردولمحا.اوابي!و!رارعلىاصمطورخطملذمناكئرا+يحثد

فلسطقفى6ومرم!يناءفيمرةالتوراةفكرهاالتيالخلقلكةعلىماخلقخلقوكلد

للاحظكمايلنرعولية(الارقاممنتاخذولمبابلية)هىمعلودةايامونى/الكاتبثسب

ضا.
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الدماءمنالب!ئ!رخلاصامالَعصي.التىهيالبضرقلوبولكنفمرا!صنع

الننوبويقترفونالألهباصميجنفونالبضربأقالمصريةالليانهَفلسفته!قد

منارسلانهالف!ورىنتيجةفكانتالآمرفيوشاورهح!الآلههَثجمع

فجاعتالبشر.لتهلك.هاتوْةبصووالبشرفيهاخلقاْعينةالبشر

لاتوأْف!كلاوكون.الباليةومونْوْبالبشروفتك!الآلهةهـه

وب!ْالبشر.بدماءالخوضهائوْلشما!اسمهاْسمختْآلهةبهيئة

طريفباسلوبولكنالقتلفأوقفالألهغضب!دأالقتلومنالزمنمنة5

"امطمظهرهفصابالجعةخلطهأحمرمغرْباحضارْأ:صبياْ

البشر--الألهةتمرأْالحقولووضحه!ْة.0007منهوملا

فتلت-وسكرتمنهالآلههَبتوْالأحمرالسائلبهذاالحقولفامئلأت

بتصةيسمونهاالتصةومذه..عنوكفت!اترىتحدوعيها

لاحتا.هاوْ.الخروسنرمدالهاوم!نرى،الطوفان

(حكاملهاكعا.الخاصالالهش!يرولأيعرفهاسريةاسماءالعصريةوللالهة

مؤامرةاكتفمالهاثرعلىفلسطينالىممربالذيقصةسبنوهي"ومنيا..وأمثال

وغاهئروتهركمالسنلثدمغدوطنهالىالحنينبهاسنبدئم..الملكلاغنيال

أسماعجماراتهوطرقت..حزبنسفرفىلواعجهفبث.الغربةبلادلى

بلاطفىحا!امسَبلالهأثبمومنا...الوطنالىوعادبطلبهفارصلالفرعون

وأنكرنبعرفنه..فلمالأميراث..وبنانهزوحتهمعالملكوكان..النرعون

قدأنهترىِسينوهيانظري:لزوجتهالملكفقالالغريبللباسهسينوهىحال

وصرخكَويةصرخهَلصرختقومْالسبتو+...نصلمنآصملِوىوكأنهجاء

والسلطانالجد4ذاياهوليع!انهحقا:لجلالتهوكَالواجميحاالآطنالالامراء

تاه5البلبغ:والنلاحالنائهالملاحقصةو!مناك...هوانهنعمجلالثهةفأجابهم

ثعباناالأهود.فلِهاولاقىجرداء.جزيرةالىفالئجأسفينتهوتحطمتفلاح

بضاعتهمنهممرقتكيفلهضكاقدالبليغالنلاحاما..اليهفتحثهائجا

فيالمدينةالىالذهابعلىوصمثطرونْفييعيشوكان(العدل)فطلب

بلغظما..برحلتهوبداالحموعلىبضانعهوحملبضاعَه.ليختارالعيامصر

باحدالخاصةالأرضوكبوهوالنهرفماطئفىبرجلال!لَىالطريقنصف

علىيعيربالهولَحججسلبها،الطمعلهسولالفلاحبضاعةراىللماالأثرياء

)أوزيرسوالعدالةالصمتسيدباهانهْئحججثمعشباالحمارقضمثمزرعه

الىقدمهئمشكوا..وصجلطراكبلوبوليسمدينةاممدسمعهثم(الموتملك

ومنالبلبغ.النلاحالىومملمهاوظينتهمنوجردهالوكيلأملاكفصالرالملك

بانلنا-سةاالطالب-!ابنهْ-ْدوافاسمهأباانأمثالهم

بيتالعيفىلصمنواوهوالقضاهَسلكل!فيثخلكائباليصبحمالكتابةيتعلحي
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وجثوقد....أمينولسانمناةالتومننموخة19مثالو!ه،انحلك

وأخذ.الاض!ريقأسصاهكمااله!روغليفيبالخطمكتوبهَكأقمعلىالمتصصركثه

يأ"أوفتأفموتسمىْوالأمثالالحكمالرقمبينومن.غالكتابةاشنِونانيون

قبلأىالميلادقبلالسالسالقرنحلَىالعاشرالقرنمنوحىهـشاث..إا

..المجموعهَالتوراةوأمثالاكلمفىموجودةجميعهاو!مى.تمَريبا.بقرنغمليصان

بمصر.الخاصجزنهفيالمصريهَالتصصمن

..الربوقبضالأباطيلباطك.

نشير،الولعيوالوعىالتاريخبةالسرقاتعنالغطاءبكثئ!فنثأأنقبل

ببط!حباتهتطورفيارلمَىالانسانبان(ئبتثالانتربولوجلِاعلمآقإل!ك!نا

ينحطلمالانسانوأن..التطورمنالدرجةطتهالىوصلحتىالعصوربخر

يزللمفيهاالانسانفإنالتوراةفىإلأمنحطهَ..درجةالىراقيةدرجةمن

عصورالىاليهاتوصلالتيالساميةالدرجةمنوشِحطوول!يا،م!وحشا

انسان،الأسطورةانسانونفسيا،عتلياوالولثى،المتوحئ!الثائيالانثمان

الىوينظرالناسكلتجاهالحثيحملوالمحاجر،بالعزلةالمرتبطالحجر..

صدىهو:كتابكله،متا،عليهويملىيده..أصابعلموببينمنالحشعث!

نووغائيونصنعهكتاب.!البشريةتاريخعبربدائيتهافىمغرقةلمراحل

الشخصيةالىمنهاالانفصاميةالشخصدةالىأقربهي،حاثةمخلخلةنفشِه

صورهالذييهوهفإن،خالقهصورةتلفمبهالمخلوقصورةكانتوإذاالسويهْ..

المئوحشةالشخص!ةهذهأصلحموإنماح!ذه،لروايلْهمبطلاالتوراةكعَبَ

علىم!موأنبياءهمخاليقهواءقأولأ...العربولملللم..المدعطغ!ةالمنفصمة

..ومغتصبونوعنصربونوقتلةزناة..بالطبعضاكللَه

أساصمالِملكسماوتيكتابكلكانوإذا..منزلكتابأنهوقالوا

الأسام!طثامعمترافقهْ،القيميةوالفضائل،القيميحوىوأخ!ميا(م!لَاسقا)فكريا

بالدراسةجديرةفلسفةقدمتالتي،الدياناتكلرافقالذكط..الوحيوميو:

الفلسفة،ولا!طك،الاتساقولاذاكالأساسح!ذاقحولمالتوراةفان6والبحث

الكلىالشرروحلَمل!انهابلسنها،شيءفىوالفكراللر!اعناصرولاتملك

أبطالهاووشخوصهاإلههافيأمبنانهافيالعمماوية)سواءالدباناتكلبعكمى

يةوالغرينالثمويةبنزعئهمسبرتهاعبربهاالتصقلنيوخطفإلههاالمروائية(

التيالولميةالسمةذا!الأسطوريةشخوصهاملهموهومقثسا()فصارالحهنعمية

متنفيالمسالةلكذهعرضناوقدولابالفلسفة..بالتاريخلهالاع!ثة

علىيقفالذىالنظامحيثواميركا،أوروبافىقبولأ،لقيت..وقدالبحث

المسؤولينوائباعهااليهودية)و!فكروحما(الأوربيةتعتبرالغمعوبالنغعلِة)فيما

والمجئعع(.النظامهذانطورراضتالتىوالنقانصالرذائلكلشالوحيلق
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التىالعجتحعاتكلوفي.الفوضىوالاباحيهَتواجد!اليهود،وجدأنىبحيث

وا!تصاليةالاجتماعيةالصثالأنسانية-علىالقلِمبتدميرفاموافيهاتواجدوا

بهومايعثالتوراةعليهشِصمامعيتطابقاء-وكتاسوحدعلىوالن!ايسيهَ

:بالنقاطالجازهولِمكن

هووهذاالغوية،سحوَأيوالتوميةالوطنيهَوفكرةالأوطانصمحقا.

التوراتى.الجو!ر

(.بخاصةوالمسيح!ة)والاسلاموطماالشرائعسحق2.

الجثثِ)ملكوتالعالمىوالنظامالجديدةالوحبدةالعظمىالدولةقيام3.

(.دولتهونظاميخوه

والزنىوالضموالناروالقتلالغثر:القهريةبالأساليبإلانلكولايتم

.سنرفكماالتوراهَمنطوقم!وو!ثا.والإغراء.والإغواء

الى*وساطفياألَباعلهاواوجثتفبولا،لأف!النفعبةالخرافهْم!ذهأنقلنا

الأسِانوتعال!مف!مننصبناولِليةبنفسيرات!ؤلاءفتام-.والشعبيةالحكوم!ة

والفنلِةوالغلسفلِةوالئقافيةالسياسيةالدعواتالتغسيراتممذهومن..السماوية

فكرةالصهيونيةئمتفمفر..الخ()الرسم-النحت-السينما-المسرح..

!ذهل!مَزيماطيةالديمقرالنظمظلفي-مندسةالدولةعناللين-فصلالعلمانية

كالنارالفكرة!ثهغ!رتوقدالأخلافا..منالولةئجربدباخنصاراي،القيمة

ونحيل)العلمانيهَ(النكرةم!ذهعلىالخ!ثصثدفيهناولصنا..الهشيمفي

معوللاملِهاأوروباعبروالناريخىالفكريوملناالفرنسبةالثورةالىالقارئ

..الحالي!رنناإلىالزمن

رفمامحمداليهوديةاتباعأحدبهماجاءننكرالامملاميهَ،الأومماطوفى

فابتدع.الأعظموالأستاذالماسونياكبرالشرقمحفلرئيم!-التركي-فياض

اللاهونيةالألبياتمنمقتبساللتوراهَ-ئاريخبافلسفيائاولِلاأونفسبراحثا

منومنتقىمتصودتفسيرو!وأسصرمية(أم)مس!حةالعربيةووالفارسيةالهنثية

بالوجوديبتدفالحالماءنباخعَصار:ثمذهأفكارهتلخيصويمكن..الألبياتكته

حوم!االصفاتوعالم.الكونأوالصفاتوعالموالذاتالعقلوممماوالنور

)منالأزل!نذقانموهو(اللاحقالزمنحيث)منسرمدىِماديطافىعالم

ن.الكب:نوراني-وطاقى-وماديئلاثيفكوعليهو-القبل(الماضيالزمنحيث

الذيالكثافاتعالمفيوجدوقدالئلائي.الوجوده!ذامننسخةفيهوالانسان

الْنربولهذاولخطنهالنلاثىلكبانهالانسانننكرالىبهوأودىالمالبهاننغل
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نوحاأقكما..البشر()1(أبىلآثج!تسفالكظولت-)ومثاطوظققىالغرتمن

الجهلآرواحبينالاحرار،البنالْينصحبةمعالنجاةسفلِنهَركبليه

الهيكلفىالأركاقئلائيةالمقثصةعقعِدتهمبفضلالبظؤوقعاشوالظحم-.فيما

والحرفانالمعرفهَآساص!علىقائمالجكلوهـا3(...(ةلنوحنسفالنوكأانى)وحثا

عق!ديابناةالتوراةجعلحذاماضلِحاولثمالغنوصيهَ()3(.مبدأهو)وكثا

الأنبدِاء-لكلالزاويةوحجز

عنعجزولماالثحثي.وبالوجودالبظئينبعقثةمبشراابراجممفجعل

حمناويقول.كنعاقأرضال!هاجروظلطتكثافالَامنالنمرودفىما!غيير

بعثوالريم!المفيالندبمالوحىمعالممنالأزمنةماهثم!هواق:ْبالحرف

الله-:الجوهريةبالنقاطالهندحكماءثماءمعالتقىالذكطابراهيموحيفى

المعبد(-فىباللطالةالمتقمصالعقلبخلودالمتصالة)اللمويةالروحالخلود

شعارهووهذاوالاخاء+.:الحريؤالمساواهَثلاثلحاتقوموطثهالاتسانية

المبعوئينالممابتينالآئبعِاءعلىالغمزاضارهَنلمم!النقرةحذهرفيالماممونية.

قامتأنهيقولثمطدذه،الصحونيهَحمعيدَهبضطرلثربطهمالأرضعلى

وبنيامينيعقوبوجعلالمقثصة.!ميرتهأولادفىلِعقوبعهدلمحىعنصروِلَ

حثانهيقولثموالعصلمين.للمم!يحيينمرضاْالعقي!ةهذهأقطابويوصف

نوازععقولهمع!صيطرتالآخرشيعقوبأبظءلأنالأسباطبينانمَطاع

بعدبانهفقلاالبدعةم!هلسِرر.ويعودالانضمقاقال!فأدىوالآنانيةالغرور

عتلهبنورموسىفلَغلبتطليمهم.نضمرالأحرارلَابعمصرمنموص!ىخروج

الضمديدةالكثالةحبلالطور،جبلعلىونجلىوالماليهَ.الطاضِةكثافاتهعلى

الحصدهةالكئافةبعينىال!هالىالنظرموصئيستطعفلمالمالهة.الآجصادوعالم

الممهـتوىهذامنوكلمهالآعلىالعقلأفقمغبالنورالنورجكلضا!بل

علىداوودحافظو!.القارنينالعضمرةالأصباطضصبعدالمعانىألواحولالقى

كومهراهنوقدم!للِمانفخلفهبفمرى،رمز!أجمكلبانشاءوآوصىالمبادئ

مالأ!الملل!يكوننبتثفإذاالجالةالأرضفىيزرعها!مةصاعل!

فيا..(-)اينأاالهيكلصليماقوبنىعاصاواتهم،دونمنعصاه!انبتت

.للكونالأ!مالمهنثم!هوولذاعليهأبيفحيراماضرفبعدهومنآورفمليم-

ا!ي!،بالأيمنوعلىكطلحرفالأي!رع!عمولين:ملخلهفيوجعل

لللكبثه.مدااث!اراتهى6كو!داف:الحدارلت3()(2))1(
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وثطبالماسونيالشثفصارحيزامبتتل!قامثم.وبنامينيوسف
وقال..فياضالعِهمايقصثحسببالطبعكنعارمنهمفلَلوهالئنوالتوحب-.

بأقالمتكودمثايعترفأإ!ن،.الأحرارعتي!مباثثالأسرفيكئبانيالاإأت

علئفلِفترتيالححتهو!الئركيهـايتابعئممنزلا..وليسدانيالكتبهالتوفاة

الدللأنىكيانهوأنالثلاثىبالوجودأمنالثسيحان:ْفيقوللهحلاكمانبباها19

نجعلأنهأي.والطافاثالنورمنوالمزبجالرو!لأنهالكثافا!منمجرداكات

امنواالئنأعاظممنمحمداوا*ن:ْفقالافتراءالْهتابعثمماسونيا..المسيح

نسفاللقرآنتسفالأفتراء!تا-..وفىالتوحث+)1(عقيد!وشرحواالأعظمبالنوبى

بل.-اللهكتابولانكرهيئردولح!بح!راكل،يؤمنلممحمدا)ص(أنإذمتعمدا،

محاولاتفىلللَدرجالتركيهـابدعةفإنعليهو.ْ.وحدهبالثهآمنأنه

نأوبلها،الأساسبةالدلِاناتافكاربسرفةومحلعمبهاالأدبانلَصبد:النورانببن

متعلدةوجمعياتياالعالميةوجمعيائاالعالميةالصهيونيةرسمتهالذكطبابشكل

القدربهذاونكتفيالخطورةشديدالتأويلو!ثا..والانتشارالفعالباتولأسماءا

المحتلينالصهالِنةوبينبينهيجمعالذيالعتهودالتركىهمذالالفيقاتمز

.الكتابهثافيمعنامركما،الخزريالعرقم!وواحدعرقلفلسطين

ففيوالغويهْ،القيملنسف،المشبوهةوالمحاولأتللنلفيقآخرمثالأونعطي

ليوكنلئاوالكفر،الألحاليةالأفكاربتشجيعاليودقامواسبانياوايطاليافرنسا

وللنكبفأفوى،الكنيمطَسلطةحبثحرصاأكثربضكللكنوألمانباانكلعَرا

الفرنصيالأعظمالشرقنشرةفيصوروث..العمائدةالمجتص!طبيعةبحثمب

لايمكنناالما!ونيينفيها:+نحنوجاءالطرحفيحدةأكئرماثمو1856()تموز

وفالالمعابد"2(.حهميعنقنلأنبعدالانرناحولنالأديانحربعنال!وقف

أحدفيباللخولنصرانيأولمسلمسمحنا:+إذابلنثنمنفيسمحفلفيكولفيل

خرافانهيجحدوأنأضاليلهمنعليناالداخلبتجردمشروطنلكفإنماكعياكلنا

.شبابهْفىبهاخدعالتىواوهامه

الألمانيةالنشرةفيجاءفقد،اللهعلىئطاولوابلبنلكيكتفواولم

كللوقأننسهميقبمواانالماسونيينعلى:+أنهمابلى1866عامالصاسونبة

لأسقاطيعمعونالنينوالتوراتللِنالتوراةعفيدة!ميهذهأجلبالثه)3(ْاعتقاد

.5991الوثانقدارلمف!قالماسولية--البياتحمالةعمرحسينصنمَلا1()

الدضلأصاردمضق-الصرطانهذاأوققواالبممتاني:اللبنم!يفراجع()ث)3()2(

الماممونبلأ.-البياتحمالةعمروح!مينا،55!العربيلأ
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..الكذابالألههذابمصاجمناصلَطثوهاهوكتبوا:ْوصا...الجليلي*اشتصار

...)ث(الكئبةالأفبياءسقوطقئماثأنونِسرنا

تفنيدوهوالاساسىكئابنامحورعنننعطفكيلاالألماحات!هونكتفى

الصلعصرفيالودليوالوعيوالعتجيهَ-التاريخلِهَالتورائية-انتنفيقات

حياتهامالندركلمنالانطاقأجلمنالبث!رلِةونضدوالتآلح!ةوالعلم

.-ومجلَمحاتها

فيالأملزرحعلى،كاتبوهكتبهاخممبماانطوتال!وراهَآنالْىنثمير

قتلوطمممنأووطردوهمسبوح!مممنالثأرفىسواءومرئلِ!اأتباعهانفوط!

تاريخافعِهوبسجلالأمليبعثكتاببكتابةالناجلِنمنرهطفقاموأبائو!مص،

عليهيئكنونمرجعاالكتبةيجدولم-.ليانةأوطتن!ايكونلينياوغحجلادفتباع

شالواالنينالأصليينوسكانهاالصنطقةشعوبأع!اطيرسوفاليهيرجعوقو

كنفهافىاللِهودعاف!وثراقبةوماليةروحيةومئيهَخالةحضارا!

يسا!همتراثالالِملكونأنهمإذوالثين(،)اللغةمنهامعارفهمونهلواوخيراتيا

كتبهموكتبواوأدابهمالقدماءأساطير.فأخوا.إليهيرجعونالكتابةعلى

الكتابحدذاوكانلغتها..وعلمتهماص!تضافتهمالتىالأفواموبلغةعليهابالا!لداد

حرفبانقلامنقولهوأيائهسوره،الريحولَبضالأباطيلبطلمافبهكل:المزيف

واضحهذاوكلغصرية..وأشكراضلغاياتوسخرودلبة..كَصصرعنأحيانا

الذىالشكلعلىالمنهجيبالتصلسلنبدأالحرضفيللايضاحوتيسيرافعِه.

ونبدأ،الفصلهذااولفيالقديعةالعرببهَللأساطبرالسريعالعرضفيسلكناه

..التكوبنأوالخلىَبقصة

التكولِن:سفرا-

السموات:.فاكملتمايلىالئكوينم!فرمنالأولالأصحاحفىجاء

عمل..الذيعملهمنابلسااليوفياللهوفرغجنودما.وكلوالأرض

وقدسهالسابعالبوماللهوبارك.عملالذىعملهمنالسابعالبومفيفاسترا!

الرلمحمتقليم!الماإننخالقا+فطاللهعملالذتيعملهجمعِمناستراحفيهلأنه

مئعباننسهوجدغاء(يامسئةوخصالعالمخلقبعداللهاسئراحهَصببهسبعة1لم

يوم)أكيالسبتيوماليثوديعطلولذا(الراحةالع!ابع)يوماليومنلكفيفاس!راح

!فىف!كرناها؟التيالبابليةالخلقسفرمنالمأخوذهَالمقولةلهذهطبقاراحة(ال

خربة،الأرضالتكولِن:.وكانتصمفرمنالأصحاح)2(يتولالخلقاطار

أخرالىالماء.-ْوجهعلىيرفاللهوروحالقمروجهوعلى،وخالية
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ونرقالماء..منال!ظلمالجانبحعوأنْعماءْالىضاأشارتوقدالأصحاح

اصطورةلىنكرم!امرالتيالكلمةوهىالئوراةفى)العماء(الكلمةنفسوجود

الألهأنافسفرهـاننع!فىالتوراةتوردأخرمكانوفىالبابليلأ..التكوين

ناحينفيالمالهَ،خلئالذيوم!و،الصادةوجودصبقوثالأزلمنذصوجود

لأنهاحيةصفةذاتكانتولكنهاالأزلامنذموجودةالمادةانتقولالبابللِة

الأشبءوجملِعالألهالمالةح!همنفوكمال!كانتلأنهاحيةصفةذاتكانت

حينفى،والموجوداتالآشاءخلقاللهأننفهمح!نا...ومن)1(والموجودات

وي!ئ..خلقمصنلفئةبالألحيازفط!بهمه،اللهماخلق!ثصيةالىتشكرالتوراةأن

اتبحثتماما،البابليةالاسطورةمعالأولى5المطِفصللىالتوراةنص

ءالأرضالآخرومنالعمطءالآخرنصفهمنكونلَعِامةحهصمفصلبعدمردوخ

الالهتبهوه+مردوخاصميصتبللا()9-.الأولالأصحاحالتكو!سفروفى

وله،بيوتفىيسكنالألهانوبخاصةذاتها-.فهىالقصةلثاصيلبقبةأما

لِموتمنومنهابالخلوديتصفمنمنهاوأولاد،وبنا!ومعشوقالَه،معابد،

(ن(ى،الربيعفىيبعثبعضهاماتواقالبابلبةهالاسطورةفيمعناوردكما

والآلهة..رجوعهممكنفغيرالانصاناماممكنورجوعهمحدرد.امدنومونه

النصعِنتطابق!طا-إلىالأرضلىفمسكنهالالسانأماالسماءفيمن!اكنها

للنصفاضافوابعينكا..لأرض،للأرضتحديداالنوراةكتبةيصفتماماثهم

غضبهاوأنالأنساناليهمايتوقوموالآلهةرضىعلىالحصولفىالبابلي

هيارضااللِكودأىمنح"اصرائيلْفدالألهوأنالويلا!،يحهلبوقائلمثمر

اثلص!يجاهلونوهملهم،الربيمنحهاافامهمبطوتتطؤم!اأو!لوصهاالتى

فيصنكرر27رفمالأولوالأصحاحاياهالنكوبنصفرقىالربهذارضى

الىينزلاوالبابلىالصومرىالالهأنوكماا-2.رقمالخامع!الأصحاح

لها..الحارصينجنودهيختارمعلمابننسه،والبيوتالمساكنويختارالأرض

المقاملضرورةمكررالخروجوفى.هرفمالأولالأصحاحلىواردثهذا

2-9/3)خر Iوفيادطينمنالأنصانخدقالبابديينوكذاالسومررش،والهلا

منتراباآدمالألهالرب:وجبل:الطينمنالالصانيهوهخلقايضاالتوراهَ

منالآيةوهن!حيلانفمماالمفصارالحياهَنمممةانفهفىونفخالأرض

العماء)ولهال!ينثتلالألهأنوكما7(..وقمالتكر!سفرمنالثانىالأصحاح

تفم!قئلالذيه!وهنايكوهفإن(مردوخئمأواناالبابليينلدىأخرىاسماء

والوجوثثة-الممالهةلصبقيةحول!وجوليينب!نالصراعئركيزسببفهمداوللاا)1(

5(.وغير)م!ارتربخاصةفردصالىالصه!وديةالفعالياتالىيمتالمذهب

39

http://www.al-maktabeh.com



مثلرهبسحقتأتَا(:98ْ)8-لأرقمال!زمورمنوثا)العماء(--السَن

فلكوجد!قدوالنشورالبعثبفكرةوالبابليونافسومريوقيعلَثلموكما.المقتعِلْ

الدارلمحياىِالزمغيين،والثوابالعظبعنهمأخفتlate.،التوراةفىتصيره

عثدهىكماالأعداءوتصلط،العاجلوالموتوه.الم!،والألامالثنيا)المرض

الامواتَأودارالأمواتعالمالىالأنصاقفعِذح!بالمو!بعدأماالث!ومريين(

الظكلؤفي3(:ا-.8)رمَمالخامصالآصحاح-الجامعةصنرفىطءكما

)6/6(الجميعْيذهبواحدموضعال!آلعِم!يالظلام+..ْ!غطىواصعمهيذهب

-مكانالطوية-ونعنىم!بؤولاوشالأهْالدارهذهاسموأعطت

سمئه،-كمابليينوالبالسومررششحرفيامنسوخوحو..)7/9(.ءالأموات

البابليةالأصطورةوفى5:3،303الأسفارلمحيالموتْوظلا!كل5التوراهَ

/8المزمورفىلكن.ء.والرممبةالظلام+عالم AAأبعلتنسلاة:التوراةتقول

النحوير!تاولى-.أخربخفماعلياغلىَلهم،رجصاحهعللعَي-معارفىعنى

عثوهمضدموجطوجعلهابرازهدوماالكاتبوقيحاولغصرمميهعنى

وموقعهالموتوبابلصومرعنالتوراةونقلت-الفلصطينى..الكتطني-الفلِتقي

بمبدأمنكمالصلدقيونأخذوأيضا.ثالموتظلؤوادىالجبْوأصافىْالجب

وكنل!اللنياالحياةفىيثابونالمحعنينبأنوقالواوالنغمورالبعثنكران

اللاحقينالكنبةيدع!وطورتوالثوابالحقاب!كرةنغ!أتكماالمننيوق.

دارينآخرونجعلهافهما،الدرجاتم!عاوبةدورصبعبوجودبحضهملقال

مىالففع!لعمالباو(خرىالح!اهفىالجصدلحمابسقلى،واخرىعلطِواحده

عنماخونةوهفه.الفنوببحصبمتفاوتةدرجاتصبعولهذهالآخرى

كلوظروفيتفىَوبطمراحلع!كتبثالتوراةأقلِللمطالمصرصش

بعدفرقائلاثإلىيلَصموقالنا!بانمنهماخرونوكَالكحرحلة-

وطالحة-الأبلية.بالصعالةفتتمتعسيئاتها-ع!حصناتهانهزيدضالحةالموت

جهنمفىنفب:ببغببنونالمثهَابدطِ-عذابافنعدبح!منانهاعلىصبنانهانزبد

الصطه.المىضصعدفنوبهامنتطهرحتىمد!

فيصاوالحصناتالسبناتوفبام!العمللِهَحذهنفاصبلالنوراهننكرولم

باللثصيل.نيةالفرصالأصطورةنكرته

يهوديهَلرقظهرتالمصيحالصيدعهدضيلأنهالىضاالاشارةوتجدر

صلواتموأقامواالسامريونومنهاوبالملائكهوالعقاببالقيامهَتؤمنأخرى

اليهوثيةالفرقبقيةشبمعزل)نابلم!(شكيمفيجرزيمجبلفىحذهالطعَصية

نصوصهمفىلخلفهؤلأءوليانةعبالهَعلىتطوراأقيعنىوحذاادخرى،

راسهموعلىالعهودباقىفقاومهباللَيامةلايمانهفريسيابولسأعَقوف

لىصاحوفيريسيونصثوقيونبانهمبولصعلمولما..الصدوقيون
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(حاكم...الأمواثوصامةالرجاءعلىوانافىبصي،أناالأخوة:+(يهاالمحغل

لأق،الجماعةوانشقثوالصلوقيينالنريسيينبينخلافوقعنلكقالفلماذا

الفرش!يوق(ما،والروحالع!وجودوعدمالقيامةبقياملايتولونالصدوقل!ن

للكتبةالويل:ْقالتدالمسبحالصبدبانعلمام!ذا.23/6-8/بنلك+أعليقرون

للنص،توظيفاكانالتديمةالأم!طورةمنالتوراةأخنثهماوان..والفريمسِنْ

بوجوداع!عَدوافالمصريون..الأحداثفىوحورواوالبنىالأطاراخنرااكي

فيلمولَا،3بعدوحسنائها،سينائهاعلىالنفصومحاكمةوثوابغابدار

(عمالهمفتوزنقاضلِا،واربعونال!انحضرتهوفيأوزيريسالألهحضرة

اساله:فالسبئة،الأمواتويوزن

نجسحيوانجسمفينفصه-روحهلتحلالأرضالىيساق.ا

والأبالسة.النارحيثالأبدىالحذابدارفيتلقىأو2.

جسدفيوالظهورالأرضالىبالعودةلهافيصهـ!أئامهامنتطكرأو3.

.إنسان

معبالكاملالفرعونلهالأسطورةعنالقصة!ذهكلال!ورا!فسرد!

السومريةالأسطورةعنالتوراةكتبةأخذ!داعثنجنةقصةأما،التحليلبعض

إتلالئوراهَفىخلودما-دارالسبي-أيامالبابليينطريقعنمعنامرتالتي

فيصيريئشعبثمومنالجنةفيستيعثنمنيخرجنهروكان1/:ا-2/04

ونصبالذهبحيث،الحولةأرضفىيحمع!شوناحدهااسمر،وساربعة

وهوحداثلافالثالنهرواسم،الجزعوحجرالمقلم!نالكجيدالأرضلالك

كلالتورالَرونم!رقوكنلكالنرات.هوالرابعوالنهرأشورفمرقىالجارى

فىالخطاهذاولحلقا-ش.بثابيلامعحرفوالكنهمكاملةولَابيلهابيلقصة

لأنونلدنلالوهماعنهمنعكلممناوالكئبةمنالمئرجمينلدىحصلالنقل

اللغاتفيوهكذاالل!قيطقيالعربيةفىحنىوالنوناللاممابينكبيراتدئ!ابها

الاينوماعنالتو!الَاليالحاصلةالصرثاتعلىوللتلليل.العربيةاللَليمة

التيالسبعةالأرقامذاالجدولهذانمموقالبابلونعنالمنئوللأاوالبابليةايليش

)الأيامالبابليةالأم!طورةول!صجمالنهماركانفىودخلتالتورات!وققدم!ها

التالى:النحوعلىالنوراةونقلتهاللخلق(السبعة
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البابليةفى

العالحالماء:تهكامةالأولالعماء10

.الظلامب!الِحيطالفبالماءوشوجها

الألةمنويدَوكيشعالنور20

الن!ماء3.خلد

الأرخرخلق.ث

ابسماويةالأجراءخلىَ-.

الانسان6.خلىَ

والألهكةالخلقمنينت!يمرثوتَالأله70

ئيهبينتص!

التوراةفى

ولىالغلف!المباالظلام

النورخلق2.

العبماء3.خلق

الارضخلق.ث

السماويةالأجرامخلق.ه

الانسانخلق6.

الخئقمنيندهىالأله7-

ويستريم

حصلولَد.والخفالابدالوكلكواضحاصريحاالتحريفضاونلاحظ

البابليالسبيألتاءفما.م586عامفىوالنزليفوالنصرفالمحريفحتا

وحالائه،البابلىللخلقمطابقاالتوراتىالخلقيكونأنعلىالنوراةوحرصت

(خرىمن!اردلأنالن!ابع.اليومفىالخلقانتهاءحتىالعماءحالةمنفيءاأي

وت!سممله..والثانيالأولالأصحاحفيماجاءلَخالفكانتالتوراةفىللخلق

وعاثتعطء..منالبء،منالكوقخلىَالبدءفيالألهإناللَوراة!التفذ

ثانيةمرةخلقهعابانهقالتثمالثء،فيوالآرضالسمواتخلقبانهلتقول

وفىواحدةدفعةالبشرخلقبأنهلمحالتأخرىمرةوفىعنهما.-المياهبفصل

المفصهْمنماخوذة)ومثهأولينزوج!نمنبدءاالأنسانخلىالأخرى

وكئابهْالنقلفىالحعثمدةالمصالرتفديحنيوهذا-البابلية(..السومريةوحواء

القرنفيالنقولالَاح!ذهكلَبتوقد.بالطبعيهوديةغيرمصالروهيالتوراة

التلثبةاماالأبلوجممى(وندعىابلالالهلحاالمع!مثهالمبلاد)وهي!بلالناظع

القرنلىالنفىعصرفىالقدم!معبدفىوكتبتالكهنوتيةالصمالرمنفهى

ومراحلالخلقفيوالتاخيرالتقليمفىمايتضحوهتا.الميلاد.قيابسالع!

اماالمصالر،كلفيسائدةكانتالظلما!اننلكع!واللليل..التكوين

وجودقبلوالنهارالل!ليكونكيفوإلا.رمزيةصورةاضحتفقدالمياه

اما(؟التوراتيةالخلقجثولفىالرابعاليوم)فىالشمسحوللتثورالآرض

الأرضاخصابوكنلكمتبولة،شح!رفهيكئللَبنالىالمياءانقممامفكرة

الليلتعافوانتظامالخامم!،البومفىالشمع!ظكورقبلوالنباتبالعثمب
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سلِرورةتكتملأنقبللِهو.فيهاللَوراةأظهرثالذيالخامساليومقبلوالنهار

أيضا..منطقباملَبولعيرفهوالخلق

مخالفوهذا.الأرضمنخلتاثوالتمرالشمسبأنالئوراةقالتثم

الثقتفيمامعنا.مرتالتينفث!هاللاساطيرمخالفم!وكماوفرضياتهللعلم

فيماجاءونعيدآدم،قصةمن،الأنعمانخلقغدالسالساليومفىالتوراة

منلَراباالمالالهالربوجبلهنا:ْوالتكوينالخلقسغرمنالثانىالأصحاح

جنةاروالربوض!ربحية،نفصاآلمفصارحياةنسمةأنفهفىونفحالأرض

شجرهَكلالألهوأنب!أنفهفىوننحالأرضمنتراباووضعشرقاعنفي

الخيرمعرفةوشجرةالحنةوصمطفىالحياةوشحرة،للأكلوشهيةللنظربهية

فيالنكرسابقهْالخيرمعرفةكشجرةالشمميالَانفم!أخنتو!والشرْ

علىالتوراتيةالروايهَونصثبالذاتوحواءآدمقصهْوفيالبابليةالأسطورة

الآنثمنالحبرىِالتتويم)حسبسنة5756قبلللخليتةكبدايةحلثنلكان

عاموماتشبثلخلقسنة03!وعاشاسنهَخلقآدمأنوتقول*6991

عاموماتآدمخلقمن91ث8عامولدابرام!يموأنسنة،013وعاف!01ث2

الكنعانية،الخلق!صةمنأخنتأنهاونلاحظ.صنهَا75عاشأنهأي2123

مللولأثمنهاأخنتاللوام،علىرأسهمطلوبحام(لليهاكنعاق)وميوأنرغم

سشهيعلاليالعظيمالربايلأنالكنعانيةالروابةففىالرلم)7(.مث!كئيرة

ايلواممميأش!را،التوراةاصمتهاس!فميرهَزوجتهانفيما،السابعةالسماءفى

فيالعينحورتلكنهابالكنعانيةنفسهامميبالعربيهْ..)والعشيرةايلوهيم

الكنعانيةالروايةعناخنتوهكذاألف(-.الىالأورشليميةالنورات

الحياةتطوربحسبالمطورةالبابليةالروايةالكنعانيةبالروايةطنا(يضا)ونقصد

البابللين(لدىكانتكماالبدائيةحالةعلىالتوراةبقيتافيماوارلَقائهاالكنعانية

علبمكاح!ثالبهالناسيحتقلعيدأيكونيوموبعثهأدونيسموتعنهاأخنت

تتيلداحنم!يةممارساتالاحئنالاتص4تتخللكما،ويشربونوياكلونبرفصون

.ء)1(والنطبالخصبالتربهَايحاءعلىودلألةوالونيع!!تارللقاء

(دوديسموتقصةاوضضقدصورلِةفيأوغاريتفيالمكئفمفةالرقمأنإلأ)1(

ليبرىخدزيرو!كهماتللهالرفم:فقالت..يمتلمبانهالتوراةفيماجاءعكس

بهنمنفدهض.وجثتهحتىعدهتبحثعف!ثارالماساةهذهفىحبحلتهوبقيثعابات

ولمأنئ!بامممهاالبحرمميلةايل-تانبثابلالخ!ل!مميتوثد..الحياةعالمالىالأموات

محلا.مركماالاحمر..البحرفيايلاثعلىيطلقيزل
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وهى(..مردوخ)عودةالبايليةالمَصةوضلغاالكنعانيةالقصةفىرأيظكط

الزلمحافاحتفالاتتحدثوفياافغغراناح!ثالأتفىالتوراةأصحابكف2تقأ

فيالائشادنشيدفيلاحظناهاال!ىالطريقةع!العث!قولِخثالعرائسفتزف

!يطفىمعهاينامعمنتبحثالمقاجةالنلَاةللككاتَيومالفصلح!ذاثاية

بابللدىهوكمابالبقاءلَوسمايكوقوحثاء..فوختهنفسهاوثورةليب

.وكنعاق

ويحصبمخلالفةمواضعفي،التوراةفيمح!ثهَجنسيةترالَيلورد!وث

لَصرخعنلماالأمثالسفرفىجاءماومنها،والظروفالرغبة

بكئاقسريرئا،فرشت.هـوبالد!باجغبروعودِبمسئ!دراشيالزانعِة:+!ررَر

ليسرجليإنباللقهَ..نرلَوىِمعالاليئا..عطشىإنىحلم..مصرفيمترول

الزانيةو(عوت..الهلالأولإلايعودولنبعيدطريقفىذحبلقدالبلِصَ،في

الىيسيركطيراوالمنبح،الىكثوروراء!افذطب!كمهابصعنمولالرجل

الجمرعلىأيمشىئيابه..ولالْحتر!حضنهفىناراالانث!اقألِأخذ،الفخْ

المر(ةزنىانح!نوفي"؟(صاحبهامرأةعلئخلمنحعكذافدماه-5ولأتكلَوىِ

فلئا..حعَيقةوسنرى..للرجلورجولهَفحولةفوعهرالعَوراهَفى

كتبهَأخذهاالتيالتكولِن،أوالخلئصفرفىالأسمانخلققصةالىونحود

ال!وراةتنكرالسفر!ذاففى..العربيةافشعوبديانا!منسبقهمعمناللَوراة

وثداللَوراتيين(..والتحريفالئصحيفبعدوقايين)هابدِلو!اب!لط!اي!لقصة

وهيثلوبهم،ليولغايةمقصودلأمروالمواضعوالأماكنالأسماءفيطغيرت

!ماءآسلافبفلبافيكونوتوالمابراهيمالىيرلمَىكىئسبهمْلَ!مجيل

ث/3--الأصحاحالتكوينسنرفيالتوراتيةالروايةو!عَولوالبف!ر..الأنبياء

قىباناالأرضأثمارمنضمقايينأنأيامبعد23/ت+وحلثحتىا8،ث/ث

وقربانههابيلالىالربقظرص!مائا.ومنغنعهأبكارمنم!اب!لوصَمللرب

علىوسقطجداقا-شفاعتاظشِظرلموقربانه،قا-شالى،ولكنه

وأكوقاخننىوجهكومن،الأرضوجهشاليومطرل!لَىانك)ء..(ْوجههْ

كللفلك:الربفقاليعالنى،وجثنيمنكلفيكونالأرضفىوطرباتائها

لأيقدالهلكىعلامةلقايينالربوجعلمنه،شَقمأضطففسبعةمَال!نقتلمن

الأردن،ضرقيفودأرضفىوسكنالمدنمنقايينفخرجوحهده.)ء.(+من

الأم!اطيرمنصبقهمما(حلثيلاحظكماوهو.ءاللصهذاالتوراةنكر!ثصأجل(1)

أدها-ولمميتلليهوديةالثانيjja-الحقب!هذهشدو!منفهو!صرنكرلأءلهه!بابللِة،

...صاحبةزوجةوثاماريهوهنكرت
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ابنهباسح!حنوكممماح!اضلِنةقايينوبنىحنوك،ووبتفحبلتآمرأتهوعرف

لهفكانو)صلة()عاثة(امرأتينوتزوتَمتوص!ائيلمنلامبالشوفافولدوتكاثر

لامكولحالنعمةطيوابنةقاغاتوبالصلةومنلِوب!.)يابال(عالةمن

لجرحىربلأ!تلتفانىلكلاميواصغياقولىاصمعا:وعالةصلهَلامراتيه

ئم+..وسبينقم!بعةللامكوآماآضعافسبعةلقا-شلِنعَقمأنهلفمدخي.وفتى

ابنالولتامرأتهآدم25:+وصفالأصحاحفىفتنكرالوراءالىالتوراةتعود

.الرثباصمفيعىأنابتدئحيننثانوف!..وكبلورهالذيضيثْاسمهودعت

وأعابروح!ووحعودشامجثمارفخ!ثثث!ساموابنهنوحبعدح!االتوراةونكرت

يوكالآروسهثهنوح(ومنبنسامبنأرمبنعوضبنعادبناللهعبدابن

ليثمكلواكتبتاورعبةالتوراةروايهَحسبولِهوه-وسليمانوداوودابراميم..

لمالحقيقةفىأنمإلااللَارلِخ..وفىالأرضوفىاذد!طِءفىأصلالهم

وميالمكتئ!فات-تزللمإذالتاربخ..تزررفييفلحواولمالوهملِجسدوا

..المزيفينصراتوتكشفالحقانقتبينتترى-

المزارحمَايينقربانالربرفضلماذانسألالرابعالاصحاحصددوفى

والراعيالفلاحمنالألهةقبلتنركيفألمثمالراعيةحدابيلقرباقوكَبل

انفةالعربيةالرواياتمعناْمر-كمابينهماواللحمهَالصلةلتعَيمالقرابين
ويطيعيحبقايينرغمكمن،الجميعربوط!وصلرهأوشسولماذا3-الفكر

ليالفبيحةقصةاليهودأوجدالرواية!ذه.-ومنرضاهكممبويبتغىالرب

عللهالمس!حالصيصلبنلئاالمسلحلونعنهاآخذولَد)العلمود(..لطن!هم

أمكانتحيوانالَانبائح،الىبحاجةال!ه!للكنالفب!حةمنةْفجحللاالسلام

-ا4/؟بالفنب)تئاقا-كاويشعرالربفلِغضب--اخاهقا!لنولِفبح.بثمرا؟

الا.5

التىالاسفار-وفيالربوبأمرالتاريرت،فىواللامالنبححذاكلولماذا

الأسقاربهااب!داتوف..التجفيفهذاكلعنفمانهجلاللهالى-كنباتعزى

والتخلخلالسرسكلةنلكالىأضف.والئكولِن؟الخلق:الكتابحذافىالأصاصية

امر(ةامممتنكرلملكنهاوحنوك،لامكنصاءأصماءفكرتفقدالصرد..لى

المنقولالعصالرلأنهل)جمرار(..حفيلهولأامرأةجاعتاينولامنقاسِن

الىيقودهاخطراالأمرفيلأقأممكصورةوالألواحنلكمنخلتعنها

الخلققصةمعالحديثونتابعطا،الثانوتج!الأمرهذافىنبحثولنمهلكةلأ...

التوراةحللتفقدمنه،الساثم!الأصحاحالىوننلمكل.الأهموحيوالتكوين

الطوفانلَصهَولى"قالد*إابنأليكونلماذا؟)القال!(لامكنسلمننوحا

كلمنوأخذ..للربمنبحابنىأنهنوحا..ْالتوراةنكرتمعنامرتال!ي

إلىالمفبحفىمحرفاتوطيورا...وأصعدوأفاعىوحيواناتبشراالطا!مرين،
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الأرضآلعنلاأعود!لبهفيالربوقالاالرضا.رائحةالربفسَم!انغِتهَ.-

ولأأعود،حداثتهمنثفمر-راالاتساقثلبتصورلأنهالانسانأج!مرأكِف

وطذهالسالس!)03-22(..الأصحاحالتكوينسنرفعل!ْكماحىكلأمِت

يربضكانالذفِمولوتً-ملكارا!(العمونية)والألهوصالبابليةعنمأخو!ة

الك!ةوأصوالَاافثمواءلخالتالفضاءويعبونيرانهنأبجمثتَفوثَ

الطبور،وزقزقالَهوالصنوتًالطبولبأصواتفلَصئرحعاليةتصرتَالزنمين،

وتأخذأمل!..وصراخالنارأتوقفيالواقعينوأنينصرخاتعلىلغطى

الحيواناتمنهيفيهاوالفبانعولاترانيم.-صراءدونالنصكلحناالتوراهَ

أنايضاوتنكرعليها..يضفقولامن-.الألمتفقهأنلونتضوخاالتيوالطيور

ياها..حام،سام،وهم:الفلكمنأخرجوابرفتتهكانأسرتهمنكبيراتا

(صبح!أي،الآرضئ!ئمعبتالأبناهالثحئةحؤلأءومن..كنعانأبهووحام

فسكر..الخمروفمربالكرمهَضوسفلاحانوحمنجعلتوث..شعوبا

لهفسترا..أخويهوأخبرابيهعورةكنعانأبحامفرأف،كوخهداخلوتعرف

عبدكنعاق.ملعونضَالا:ْالصغلِرابنهبهفعلماعلماس!يقظفلماعورلَه..

وحاء+لهمْعبداكنعانليكنسام.الهالربمبار&وقال-لأخوتهيكونالعبث

كاتبحملولْد..السفرذاتمنا-37()8التاسعالأصحاحفىالنصحثا

علىالعنصرمحطاللِهوديللحقدتبريروحوكبيرا،فنباحاماخااللَوراة

لمبلالروالِة(الوامَعةَحصولبعد)حينولدفديكنلمالذيونسلهمالكنعانيين

الانتروبولوحىالتصنيفهذاباقعلماكنعاف:وأنجببحدلروج!حاميكن

الحمَيقىوتاريخمالكنعانييناصلمعنامروقدالأطلاقعلىصحإتعير

هوالسوالولكنالملفقهَ..الخرامةالروايةط!هيدحضوبماوالوثوقىالمؤكد

المزيفيهن..هؤلاءامرعجيببعد!يولدلمشعبااوضخصاالالهلِلعنكيف

كوف!أنجبانهبلفورأكنعانبنجبلمالتوراةحسبحامْأقْإلىم!ناونشير

العاضر-الأصحاحالتكو-!سفركنعاق)راجعجاءوأخلرأفوطثممصرالِمثم

كوش(تإلا(ولادء-.أكبرالحمابىَالأصحاحفىكنعاقوكانال!طدممة(الجمله

هذاومن..كبيرمعنىذاتلأ+لهبالبكر،!اخذمانعلمحسبوالتوراةالبكر

فوقعلاحمَاوضعتالتىاللَوراةيخرهيالتوراةأتعلىلليلانرىالنتافض

!ىاللعنةواوقعحامبكركنعاقفجعلفكرهمكبثهلمحيالآخيرة-الححقة-كاتب

إذ+لاتحملأطهوزرأحديحملوحلنسلهلوقحاماتعلغلملماذاثمالبكر-.

الصلبدممناليهوديبرأفكيفكفلكالأمركاقوانآخرى؟وزروازرءَ

أولالغا؟إ..وعلىعللِنائمهالتانلون:وهم
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لَحتيقاالعنصريةبس!كتبثمفىكلمةكذسممواثوتابعيهاالتوراةكتبةإن

ماحصكفئئاسوامما؟لونولماثاسواح!ا..دونالكنعانيهَالأرضفيلثآربم

.اليومحتى1886بالمؤتمرمنث

تمملمنالملعونينأسماءذاتهالسنرمنعئ!رالثانىالأصحاحوينكر

اليبوسى6ومنهوحثا،،بكرهصئونسوربةْأرضفيوحددهمكنعان

خا،والصحاري1والارواوالسبنيوالعرالمحي،والمولىوالجرجاشىوالأموري

ولعن.أ!ضادولتمخودالتوراةكتبةحددو!ا.ا-17/./15.الحمالَي+و

الألهلأنشلكواستجادهحبملطرد!عمسلفاوخططانسعَبأأومنمبدَا،الأصلببنأهلا

يولثوا..أنلَبلعبوديتموجمألهمبنلئاأمرقداليودكط

ابنهابراملَارح31-32(:+وأف)لابرا!يمنكرأبضاالتكوينسفروفى

معاقخرجواوساراي)1(لَارحاكهوحياةاعىالمتوفىهارانابنابنولوطا

أننهناكْوأقامواحرانفاتوا.كنعانأرضالىليذ!بواالكلداندلِنأورمن

الآخرابنهوأبقىالكنعان!ة..حرانالىانيةالككأورمنابراموولدهتارحانتقل

ان.الككأرضفيلوط(وأخثحارون)ابنةملكةوزوجطَناحور

عمرجيلفيالربوثمئحلياسنوات502عنما!ثدتارحاقوقال

المصطنعةالتوراةروايةحسبثم،و!ثاقدفقط..سنة31-.021الأتسان

الىاببكبيتومنوعئ!يرل!ارضكمناذثمبلابرامالربوقال:ْالرببأمر

بركة.وتكوقاصمثاواعظموأبارككعظيمةأمةفاجعلكاريئا،التىالأرض

تلك(الأرضقبائلحمهعفيكوتتباركلاعنئا..وألعنمباركيكوأبارك

:3,/,./3-

ولوطاسارايامرأتهاخذابرامأن:فتقولفصولهاسردالروايةتتابعثم

الى،شكيممكانالىلاجتازوا.كنعانارضالىوخرجوااثتنوهومااخيهابن

ظهرالذكماللربمنبحاابراملبنى.!ناكالكنعانبونوكان.مورةبلوطة

نلكوبعد12/7الحنوبْنحومتوالياابرامارتحلئملم(..له)ئل:7-12/5

معمصرودخل.ا!مناك.12/0ليتغربمصرالىابرامفانحدرجوعحدث

نفسهعلىخافالمصريينيغريسوفحمالطأنكشفولما..الجميلةامرأته

ولما+بسببكشريصابنيلئلااختيبلزوجتىأنكلأتقولي:ْفقالجمالهامن

العصريونرأئافاذاالمظهرحسنةامراةانكلصمارا!ماقالمصريلخلأنقرب

بسببكخغليليكون(خ!ىأنكقولى.ويسئبقونكفيفلالوننىامرأتهميذهيقولون

عللِها.وأطرواللفرعونجعالهانكرواالنرعونرجالرؤساءراهاولما

ابر)م.ابنهامراةكلتههلاومماراي1()
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وبقرغنملهوصارخيراابرامالىوصنعفزضوتبكأاإنزأةَذخ!

بخممببعظيمةضرباتفرعونالربوضربوجماكوألْنواماءوضثوحثلِر

انهاتخبرنىلملماذابى؟صنعتهاكيمامذالهوقالابرامفرعو!ثعاساتاني

يذهىوالان.زوجثىلتكونلىأختاحتىآختىطىلىقلثلعاثاامرأل!؟

معمصرخارجشيعو!رجالأفرصونعليهوأوصى..اثهبوثاعرأتك

الَجهولوطمعمصرابراموترفا2/..-ا21/0ثبالهماكانوكلاموأته

المرعىسح!لوطورعاهَرعاتهبينخلافتشبوحناكالِلبيتالىجنوبا

علىلوطمعفاتفىَ.الحياةوفلةب!،الأرضفضلأفَاللَحطحيمثهوالكلا..

فيوسكنفذ!ب..-الكنعانيةالأرضابراماختار.منطلكلالالَجاهلَخب

فسباهسومرملكلعومركثرهاجعهفقدلوطأما.t(أ-2)تك:3كنعانْأ!ض

سمعفلما-13(1)ل!:ثالعبرانىْابراموأخبرنجامنفالَىومواث!يهنسائهمع

دانإلىونبعهم318بشِهوولدانالمئمرنبنغلمانهجرسبيأخاهأنابرام

دحشقشمالعنال!ى"حوبةإلىوتبعهمفكنمرطمعبيدهمعليلاعليهموانقن!م

ايضاوالتساءواملاكهأخاهولوطأالأمحككلواسترجع

فهو،والقرابةالانشمابفىالخلطفوراونلاحظا-17(ا/ث)تئا:ثوابختحعبْ

كتبأوضحتهاكماوالحقيقة،أخرقمرةأخيهابنثممرةأخاهلوطايسمي

أنهاوكنلكعمه.ابرامفيكونتارحبنحمارانابنم!ولوطأنالوثوقيةالتاريخ

هصالتوراةعنهتقولالذكاوالعبور..مياهأيةيعبرلمو!وبالعبرانىاسمعَه

التوراةيسبن!ونالكتبةأنإل!ومصر.سيناءببنالفاصلئعموفْعبوربحر

سواءالسطور،فىالخلطويقعأيدييمبىمنالحقائقففلثأم!وائهمبحسب

فقدإنن،خيمةنصبعولتهبعدانهنلاحظكما.الأزماقوالأماكنأمبالأسطء

والفينيقى-والكنعانيوالبابليالعمومريالعمرانكانصرفىبثويا،كان

علىالحصول!بلنقامكانتقدالمذابحوكنلكثطوره..أوجفيرلفبسطيني

الكتبةأخذالنىالمنطالَةأساطيرفىمارأيناهوط!ذابحدهولبسالمبتغىالأمر

ابراملإنالتوراةفىأما.الألهةلدىوالضفعالخطرلدفعونلك..توراتهمغها

وعلىامرأتهعلىيكنبلماذائمالمبثفى.عل!الحصولبعدالمنبحأقام

فواد(حععلوهكربمنبيلصمانعلىاللزببفهذاكلولماذابهانجللزنىالفرعون

الفرعوقأبلغهوقدالفرعونبهام!يزنىأنهيثريوهوتكنبأنامرأتهبأمر

تسكتأنبسببها-أيالخيرعلىويحصلحياتهثسلمأناحلمن!ذاكلبنلك

العهر؟..حمذاكلالماذا؟منها.أصابهالذتيالخلِرْوتأخذْالنحفطءص

المجمعةالأم!طورةهذهكلالئوراةتسخرثم؟لديهمالأنبياءاخلاقمثهأو

لَعلكلَستهثفالئيالقصةبطلليكونالبابلىابراهيموب!ئمخصو!مناكظمن

فلعمطين.ارض
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والبابيهَالنمومريهَالأسطورةمنالتورالَيةالنقولاثمايخصحذا

فإنهاالفيمة،المصريةالأسطورةعننقولأتاأماالولى،سفرفي،والكنعانية

يوه،ث-أوحيوابراميحىالهكانفكماالنمابتة.الأساطيرشالنلَولأتتقارب

الأخناتونىالتفردمثأعلىخاص،بالهانفردفتدايلالألهعبدحيوواسرانيل

بموسىكحناابراحيماس!جلوثهم(0)0اليهوديفيلونطريقعناللَوحيدىِ،

للفكرمنبعأوفكرمنالقلبفىماجالأوالفهمأولكانتْاللوغوس-الذم!ن

الم!ةالآوللِعطيآخربطلالىبطلمنالقصة!لتحولالمصريينعث

من)!(الكخوتيةالوثيقةفا.ن(التوراةكاتبمبشَىالىولشهىللثاني

الوثيقةمنتمامامأخونةالتوراتىالتكوينصفرفيوالئانىالأولالأصحاح

حتى.مق3ث..منم!عليوبوليم!حتىب!ا!()وثيمَهَالمصريةالفىم!ولَية

اللاح!وت!ةالوئيقهَمنالتوراتىالنقللتخثاللَاليالجدولوضعويمكنأخظلَون

:)بتاح(المصرية

المصرلِهَالوثيقة

كلفنحولتساءالالابكلنطقالا.ا

موجودالىفمهمنخرجتكلمة

وكلمهَدلبهلالكرلهؤجدالا!فكلن2.

الأرضئميهاماوكلالياثمركللعملأله

ف!احفوكل

عىجعلهم!بثمر،لهخلقالاوغدما3.

ذالهمنوأخرجهمصورته

للبفمووطعامءاءكلالله،لرفر

وكلوالطيدرسلاالألهم5!خلق

الحيوثك

301

اتيةاللَورلأسفارا

كذلد..فكلنليكناللهومئال

ا-.2-24(اك:ا/4-9-6-3

ذو!الأرضلدخرجاللهولَلى

ثمبهاكاجتممهاحيةففس

1/24(.+:ووحوئ!اودبابلت

عىالان!ماننعملال!ةولَ!

اللهفخليَكشبفا.صورل!ا

صورةعلىصوولَه،علىنعملنالا

2(.ا/26-،خلعَه)ند:من

كلاعلطكمثىوفاداثه

1/92(.)ند:طعامأمابكونلكم

سمدعلىنعملطوالهموف!

وعىالعمماءطبروعلىالبحر

عىيلبحىل!كل
فال!)مع2(.1/8وفر،)تالأ

هوتيةاللاكوهوالنفلفىهنا

قيماتقولاقةخل!تفولالمصرية

ؤلكتمملطواالتور!يه6سطورالأ

الخد!لهلهبغبهينالاالالطيعة

.--.يوننابعدمويتمملطيواله
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للبفمرأطورلهالاووضحا.

عنوفصلهاالممماءرفعالذيهو3.

صنعهاالتىرضالأ

فروىماءرضالأفىيكنولم3.

فيضلامنالماءثىظمأهم

وأخضعهالمياه!حشوفهر4.

رضالأطينةمننعمانخلقالا5-

الخزاف.عجلةضوسواه
لصدل!حياالحباهَتفهفىونفخ6.

حيأ

منث!ثاروالألنبا!لليضر7!ثبث

طعامالهملمك!نالأرض

!عقدسة.يفميدئمجرهَالالهلاوخلق.8

الذيوهو!حياهَهشجراخالقلهالا

فمجرنبن!ىفعممها

وحكمتهللكرةلهأوحدالاقويط9.

وكلعماقوايأرضايأولجد06الميا

وكلرضماعلىلأكلوذجدملالحئها،

اممتراحةيكونسوفوماكمنماهو

فكاننورلبكناللهوفال

ذ!ر)ل!:9/3(.

ضرالأل!،الربعمل

)لن:2/4(.!ممموا!

أمطرلَدلهالاالربيكنولم

:2/5(.)ل!بعدرفر،الأعلى

وابفمص،لوناتلاقفصطاد

فيالمئلهلابحبللمملألهلَضظ

فكئر3!حرفةفكهل!فبنع!خطمه

لهاللين3معكينكلميماليد!نصوت

عدااش!ذهعهدمعهينطعهل

4/1-4(.آ)فوب:مذبد

منبانراأدمالربلهالأوجعل

)لس:2/7(.رضالأ

حياةنعممهَقد4فيونفخ

حيةنفعماآدمفصار

كلمسنلهالاالربوأنهت

وثيدةسالرشههةنمهرأ

وو)لن:2/9(.لأ

وسطقىالحثاةفمجرةوخلق

والغمرالخيرمصلةوئمثرهَالحنة

منماخوذةوهذه)ئك:2/9(.

ومرتىَالمصريةومنالبابلية

ضحا.واتبرنييا

وكلرضالممميتوالأفاكملصَ
الممابع!يوملياللهجندهاوفرغ

فاصمنراحعمل..الذيعلهمن

عملهجميعمغالممابع!ومفى

عمل)ل!:2/1-2(.الذي

اضافةبابلى.لهو)7(الرلَمأماالمصر-شمنماخونةالالمهاستراحةإنن

الئوراةلتقول.والدهونبالزيتوالمسحالاغئممالمل!المصربةالحاداثلى

دهنوتاخذبماءوتغسلهموابنا،5هرونيتقدم،7(:ْ،9214/)الخروجسفر!ى
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يستخماقوالاعسَماطالسمعوكاقولَمصحه..+حرونرأم!علىوتصبهالمسحهَ

قدرةفوعنصرالمصريةالدعِانةلىوالطءلل!طهدِر.المصريةالمعابدفى

خرجتفالماء.-وأنإلهيةنعمةالمغتصليمنح؟..الحياة+ماءوتصصىمح!حرية

قصصاالمصريةالأساطيرنكرتوثالمصريةالأصطورةفىالأضياءكلمنكا

فىيوسفحكايةمنها(لفت)التيالأخوينقصةمنطالماء..ممحرإطارفي

وضعباقماتاكىِالأخالىالحياةاعيدتضدحذه(التوراةممللِماقنهىعهد

قاعةالىرحليهمقيأموالَهمالمصريونوغمملالحياهَ..فوهبتهالماءفىقلبه

يحدالذيوهوأوزيريصكعِانمنخرجثدالماءواناوزيريم!)السفلى(.

منلِخرجالذيالمقدسالدفقالئرنيمةتمَولالآوزيريم!لَرن!مةوفي..بطالحياة

كعمليهَخلقفهي..وزواحفهاْالأرضوحيوانات،البشريحييأوزيريم!ذات

اللهؤقال:التالىالشحَلعلىوجعلهاالترنيمةه!ذهيهدهاخذوثد.الأولىالخلق

بينوفصلالنَهفحملومياهمياهبينفاصل.وليكنالمياهوصمطفيجلدليكن

تل!.سماءْاللهودعاهاكلئاوكانفوقهالتيوالمياهالجلدتحتاللَىالمياه

,-6/A/.

الشراتالغانية

عاصرفالكلد!نارضفى)ابرام(ابرامسِ!وجودآنالتواريخعمنيتضح

حمورابىويحتبر.م/قا-.397/175حمورابىالسالسالبابليالملكزمن

الصدفةقبيلمنوليع!البشرلِة..تاريخفىالدساتير()أوللقوانينمشرعآول

آخفقدالححقةالبضرشرانعواقخاصةشرائعهمغهالتوراتيونلِاخذ(ق

التوراةكتبةأخذ.وماحمورابىشالمضرعين(خذبينالفار!(نإلاعنه..

فمريعةأو،منزلأنهالىحمورابيصأخنوهمانصبواالكتبةهؤلأءانهو

مناحكامهاتسسَالضرائعبأنعلما)الخاص(..نبهمعلىاللهانرلهاصماو!ة

والأحويلواللبنطالسهام!هَالظروفوتخصفيهايحيونالتيالبيئهَاوالمحهئمع

وحياةطصحهمبطليهاالمعاشوانماطوالعماتالأعمالوتصريفالأجتماعية

الححتة.ومشكلاطهمحكاما(امالنا!)شعبا

التاريخىالتطورومعرىالحياةلندرجطبقاقبلهابالتىتتاثرشريحةوكل

..الأقلعلىقىونبخمم!ةالهصدشرانعحمورابىضريعةصبمَتوقد.للبشرية

المصماريالبابلهةجمالخطبالللغةمكتوبةم!طرالافثحثةمنمكونةوهى

السد4ملثاأقامها!!الأم!ود.اللرورانتحجهرمنكبيرةمسلةع!الأكادى-

الرصميمرلوخ-الالهالالهمعبدمعبدْايزاكرو+فناءفيالصالع!،،الأولىالبابلية

الرنهم!صيبار-الألهمدينةفىشمام!ْالالهمعبدفىملالها-ونصبالبابليةلللولة

للبناءالقيام!وف!ريطالراعى!مايتصلموهوحمورابيفيهاظهروقد،للمدينة

الكفةرداءحمورابىارتدىوثعرشهعلىجالم!وحدوشمام!الالهمن
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فىالبابليهَالشريعهَوصنفت.الغربيينالعربثالرأسلبا!والعطمة-وحي

واضح،بخثمكلمادهَوثمانونواللتانمئتان/2924/منظيظيرقسط،عث!راقى

نقلاع!لام-حلِثبلادأتي،خوزشانفىصلئامدآكثرتثالحقيلَهَفيولكنظ

ثمفما.ما171عامبابلغزوهبثبردهالىناحوتى*فمترولاالعيلانىالحف

اللَاريخنلكومنذباريع!..فياللوفرمتحفالى3091عاكلالنرتسيوتنقحأ

وعنبلالحقيمَية،التوراةمصالرعناللثامئميطالئيالوئائىَاولىانكتمفت

شحوبوتراث،ودياناتودوانبنلآدابالعنتحلةوالمندَولةالمزيفهَ،التوثاةحالاله

علىقاطعبخئمكلإسهامأودورأتيفبهكالليو!يكنلمالتىالقيمةالكطقة

المطلقشبهالنقليجدالتوراةوشراتعالمواردحثهيقرأومن..ادإطفىق

ولمحيالبابليةالمسلةفيالشرائعمعظمأنبجدبحيث؟حمورابيلشرانعفىوالص

الحاصلالاختلافوإنعضها.فىمتئ!ابهةأومعظمافي3واحد!ترراةهب

اليهاترميالتيوالغاياتالظروفالىعائدإنماالتورالْيهَالشرائعبعضفي

ونتلاخذالأحداثأنيعنينصيببينالت!ثمابهاقالحالوبطبيعةالئوراة-.كتبة

.والكتاباتالنصوصتحليلفىعليهالمتفقالنتاصمنأكثروحثاام،الأفعن

وأوالأستخضارالخواطربالَواردالحالهَ-فىهتهمل!فىلايذفأنهكط

منالالهياخذملك)وهل!وحمورابيشريعهَمنأحئثالتوراةأنإذالتخاطر..

ناث!ىدالآلهةفيها:.إنوجاءابئمريعةمتلمةفىبنللئاحمورابىألَىوكَدالعبة!

مصالحوأرعىالأرضفىالعللولأنشرالضعفاءيظلمواأئامنالأفوياءلأمنع

حمورابيآلههَأن-كماالأرض-البشريالفعلالقولحتامنوي!ضح+.الخلق

لكن)الفمعب(.-البضرمنلفئةبيعنهم،Nنصوهىأصطورةمنأكئر!عمت

وإله..الخلقوكلالأرضكلعلىالعدلنشرالىطمحقدالبغمرحمورابى

أنفبماغصرى،فهوبهاوخصهمبانام!شريعتهاحددفقدوقاللىظالمالتوراة

بمامنقولةالحوراةشريعةفإنولفلكانصافا..وأكئرأمحلالانسانحمرابي

الحاصلةاوالواردةالاختلافاثأوالنرقمىوميذه.الألتباسلاوالغمكلابع

خاصةوهياليهود،وغيرباليهودبتعلقفيما(ي..والتوراةحمرابينصيبين

على.وحكمماسرائيلملكحو!ةفىهمالنينوبالعبيدحصرااسرائيلببنى

فئاثبينالعقوباتفرضوفيالشعبطبقاتبلِنتفرقماالباليةالاحكامأن

العالَوبهْعنتخنلفحمورابىشريعهَفيالشريفعلىفالعقوبةالواحد..المجتمع

علىحمورابيشريعةول!ص)ايارقاء(.النا!عامهَمنغيرهعلىلثرضالني

شخصاصفعاعتياد!طشخصإذاأماأننه..لمَطع!د،خدسيدصفعأنه+إذا
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مالةوفيا.02-50:)1"لمالهَشافلاثعثمرلهيدفعأنفعليهخدهعلىاعاللِا

فلقاالأشرافابناءأحدعينشخصضاأنه:*إذاقافونهحمورا!يبينأخرف

-ا69-المالعان")12الفضةمفئ*مناْفب!عاعتيادقي!ح!!كيز،فالَأإذاأما.يخنش

89-/1

وسَظيموالزراعةبالرفِتتعلقمسائلعلىحمورابيشريعةاستمل!ولَد

فيأخوهاالن!امريينال!وراة.)لكنفيتردلموحذه..المزارعينءر*قات

يستيهاالغنيةآرضهيزرعكاقفلسطينيمزارعكللأنمعنا(.مركماأعرالمحم

واالموادبهنهالتوراةكتبةيأخذولهالم..والفراتدجلهَلأمنالأمطارمياهمن

أنيمكن(و.الشاملةحمورابىضريعةشأقهوكماشمولياكتابميكنلمأنه

وأجورللاسعاربالنصبةالأمروكنلكالصوره13..بهذهمحدودااللهكلَابيكون

إ؟االتوراةفىموجودةغيركلهافهذهوالتجارةالحبوبوخزنوالسننالعمالا

كالتالبابليينحياهَإنعلىللِدلفإنهالصرقةغيرشىءعلىدلإذالأمرومذا

البابليةالحضارةأنأوناحيهَ.من)رعاة(..بدويةكانتاليهودحياهَوأنحضرلِة

عنالتوراةنكرتهكماالخيمةحياةمناليهودعليهكاقممابكث!رأرقىكاتَ

مراحلكلفىح!ؤلأءعاشطالتىوالتث!تثوالمعزلهَمصرمنبعدعودتهابراهيم

علماالتوراهَ.حذهكتابةح!ىآمميااسطآومنقدرمخمومنذالمنطقةفىوجودطمم

منطقفيمقبولمذافلقرونبخمسهَالتوراةكتابةقبلكانحمورابىبأن

أنإلا،الحالبطبيعةبالنفىحوالجوابأن.-التاريخىالئرجبابأوالتطور

البابلى.النمبىبعداللالمو-فيوجد-فدوالسقيالري-عنالأحكامحتهص!

كتبة-صياغةالتوراةباقالمكابررشالألسنلَاطعةوحقيغيهَكبيرهَاضارةو!ثه

والض!رحوالنحدبقوالزبادةوالتلفبحللحنفالدوامع!خاصعوكناببف!ر

حمورابىف!ريعةولاموصىبصفائحلهلاعحثةذاتهالنصمتنولىوالتفسير

النصيغ(.ء)بملَارنةبالشيالشىءونقرنالأمرلنتوضحالتوراهَفيومثيلها

منالمسروقةالمواد(رقامبفكرالقارئع!المرجعيةامرنسهلأنلناويمكن

التالي:الجدرلفيال!وراةالىحمورابىفمريعة

حلَىلخنواالهمعدىثديلام!رانيديا-وهداوديع!بابليوزنهوالفماقولاووالئ!افلة1()

الفضة.منحبة08اوغرامات8الف!كلويزنالبابللونمنالعملةلس!

(r)ث!و!-عاث!رةاوغرام005يزنالبابليالوزنمنلوعالمدا

701

http://www.al-maktabeh.com



البابليةالمواثأرقا-

5-56

1911-ا

12

15

9(

vi-91\

91

02

03

2ث31-5

Yo

نصوصفىواركَامهاالتوراتيهَالعواد

اهَالتور

لا:7-6/2

خر:22/11

خر:21/6

خز:22/2-ث

I/خر:22

خر:22/5

خر:11-21/2

)vخر:9-32/7-

لا:02/12

لا:02/11

خر:21/15

-235خر:21/ث

3/03لا:ث

Yلَث:9/1

خر:37-31/26

خر:17-12-9-21/18

yخر:5-21/22

خر:22/ثا-25

خر:21/28

)1(02

شريعةمنالبحثلموضوعتهمناالتىالرئيسبةالأحكامبعضالأنولنورد

المنقولة.حعورابى

بالسن:والسنبالحينالعينحكما-

المادةعليهاول!ص،حمورابيشرلِعةفياساسيةقاعدهالمادةوتعتبر!مذه

ْواذا7:91المادةعينهْيفقأواأنعليهمالأشرافاحدعلنأحد!قا:+إذا191

الللكثة.سفرنهئا:اللاو!الخروج-لأ:ممنرخرحم!ؤ1()
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قلعوإذا00ْ:2والماصة،عظمْيكممرواانفعليهمآخرملثعظيمس!دكسر

ببتلنعيدسثبنى922:ْإذاالمالةسنهْبقلعواانفعليثمطبقتهمنسيدسئسن

البناه+،فيقل!الببتصاحبوقئلبناهالذتالببتانهاربحيثمتيناشغلهلِكنولم

أماالبناه+.فلكابنيقتلواأقفعليهمالبيتصاحبابنقئلوإذا023:ْطدد

الثالى:النحوعلىالمواد!مذهأوردثفقدالتوراة

برجلورجلابخسنوسنابعبنوعينابنفم!نفسالعطىانيهَحصلت+واق

3/33اخر:برضْورضابجرحوحرحابكيوكيا -or:.إنساناآحدأماتوإذا

فريففىانساناأحئثوأن،بنفسننساعنهايعوضبهدمةاماتومنيقلر.فإنه

فيجميااخثكمابسن،وسنبعينوجمنبكسركسربه،يفعللعلفكماعيبا

وعدِنبتفس،نقس،عينكولائ!ئمفق(،Yاا-2)7ثفيهْلا:يحدثكنلئاالانساق

ا.2:ألَث:ابرجلْرجلبيد،يدبسن،سن،بعين

:الرقطي2

،وواجباتبحلَوىَالرقحمورابيوعالج'Li)االبابلبةالشرائعأجازتوقد

ومعأبدبا،الركلبقلايكوقحتى282(.حتى278المواد)فىالرقيقحقوقوخث

وامماربارقلِظص!ا!اوممارببرثيقبيتهفىاحئفظمنكلعلىحكم!!ا

التوراةغهااخنتوثا-22(.المواد)ثالاعدامْبعقوبةعليهيحكمهاربهَأمة

قئ!يلَمليدهفىوجدأووباعهانساناسرقفمنالئالى:ْالنحوعلىوعالجته

نفع!الحدص!رقإذا:ْاصمرائيلبنىفىالرقحصرتالتوراة(نإلا.ا21/6:خر

2/7(.لَئد)ثَ:أيتل!يدهفىوجدأووباعهواسترفهاسرائيلبنيأخوتهمن

حيثومنبحتهَعنصريةوجهةمنبلاجتماعيةكمشكلةالرقلانعالجاننفهى

اسرانيل،لبنىبالنصبةطارناأوموقَاالرقجعلتبحيث.اسرائيلببنىالع!ثة

وجعلياحمورابيعالجاالئيبالطريتة،الاسرائيلىللعبدأبدىرقث!هاليع!اخط

عنالخلفيئوارئهمتاعالىالاسرانيليينغيرمنالرقحولتفبما،الناسلكل

الأصرانيلعلِنعيرمنالرقنهريبعلىوفمجعت2/93-55/.لا:هالسلفْ

فىوصمطكفىيتيمعنثك،مولاهالىولات!لمهمولاهمناليكأبقعبدافنصنا:ْ

ثوا-16/ثث:23/5ولأش!لمهله..يطيبحبثابوابئهفيبخئارهالذىالمكان

2/2الخروجسفرفيجاء Iسنينفسبععبرانياكأااسرائيلياضترىثث/كْاذا

كاقإذافيما+.لسيدهْفيتركهمبنوهأمامجانا.ئطلقهالسابعةوفىعندكيخدم

السلفعنالخلفويتوارثهأبديارقايسنرقفإنهالعبرانيينعيرمنالعبد

يكوقكنزيلكأجيرحي،استعبادلائستعبدهالئوراة:ْوئقولمعنامركماكالمتاع

حذهوفىعبيدى...لأنهمبائهوالىعشيرلْهالىويعودبنلِهمعويخرج،عندك

وردثمالعبرانبيْجمرمنعبارةْفيبلالعبوديةيخرأخرشيئانستدلالفقرة

العبرانيأمالابخسنعبالاسرائبليأننممنللالاسرانبلببن..نجرمنسبقثبما
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نأمالِوكدومعذا-!.مغالِرفالأمراددولينسنرفىموجو*ثاوأتنِستعث،

آخرفريظوجدناولؤا.اخربسفرواخربنبخسدرو!تخصصو!متفرقونالكئبة

نأونتبينننسهالسفرالىلنرجع..لبكالمتصودفمافقط،الأسفاكأببعضيآث

ومنالامسَبادال!وراةنجبزالفرلِفلِنأتدمنعبرانببر،و!نافااسرئلِلببنخالا

منا)7المالةمنحرفيامأخوذةالنصوص!ذهلأنأولأ؟..المئدالفريقممو

تقول..اليهالمضافأوالمحرفالنمرفىالأسماءحشرت،حمورابيشريعة

منهمحولكمالذخطالشعبفمنلكيكونوقالئنإماؤك،بخيلكؤأماالنوراة:

عشالًرمحومنعئكمالنازلينالن!منوطنينأدناءمنوأيضاوإماء.عبثالَقدلَون

لأبناكموتستملكونهم،لكمملكافيكونون،أرضكمفىيوبونانينعنثكم،اكين

فلااسرائ!لبنوأخولَكموأمااكهر،الىمنمتصنقئونملئهميواثبنكممن

ببدوكومنغنمكمنزودهبلفارغاولاتطلعه)..(بعنفأخيهعلىأنساناتبسط

كماتخرجأمةابنتهرجلباحوإذا)...(تعطيهإلكالرببارفاكماوععصرتك؟

هو.هذا18/..وا/أ-6-ث5ا/ثت51/7-الخروجممفر"..العبثيخرج

بينتمبيزافيهوجدنااكيإلآخرالنص!أما..بابلنصوصمعالمتفقالنصئ

25/42-رفماللاوببنسفرفىالفونفغوالعبرانىأووالعبريَالاغمرانبلي

اشئرىإذا:ْالخروجسفرنص،ثثا:31/2شقمالخروتسنروفي-48/ث7

ولَكلمه.مجانا.حرايخرجالسابعهْوفييخثمسنينفعم!عنرانطِعثاالاسرانيلي

الفينعبيدمحهااممرائيلبنىالاننصهاةوحذاالففوبىاللاويينسفرفيالنقرةحثه

والعبلِروالعبريأنافنالخ....العبيدْبيعلأيباعونمصرأرضمنآخرجنهم

وليسواعرباءالعبرائيينبأناللَوراةولَالت..التوراةفىالاسرائيليغيرمهـو

إنانن)الخروج(..النص!ذافىِصراحةنلئاالىموصىواضارمنم

الأسرانيلية..لابالعبريةلغئيميسمونبأنهمعلما..العبرانيغيرك!والانسرائبلى

بابليةتوراةومنهانسخاتكأهَطاكأنعلىدليلانهالخلطنجهذامردودفما

..مصربةأخوقو

لغئهميسمونأيضاوكانواالأسفاربهذهلابأخنونالسرمريوقوكاق

اللغةعنولهملهاتم!زاونلئا،العبرانيةالىنمتالنىالقديمةبالسامرية

نزلتالئيالقدبمةالعبرانيةهىلغحهمأنالسامريونزعمئم-الاسرائيلية

لغةلكن!العبرانيةأمأوأصلحعلوالني:الكنعانيهَبالقديمةوبقصثوقبهاالشربعة

شفةسم!هابلالعبرانيينلغةغهاتتللمالتوراةفكرتهاالئىواتباعهمومى

اماالمقدس،اللساقأيحلَوديسْثمإلسونيهوديةثم،كنعانلسانأىكنطنْ
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ثم..لاحتا)1(فلسطينحاخاموصاغهاضدالأراميةوجمرانيعبركيكلمة

ماكللارجاعوفلباواحد،لمن!مىكاسمينوالي!ود!العبرىلفظاستخموا

روصياوفي.بصلةلهملأيمتوهوإليمواليكودتيوالحببروالمبرينىالىيمت

أنملاحظناوقدعثمر..الخامع!القرنفيالاعبرىكلمةتستحمللممثد

لهم،لنِسثالحالدِةلغتهماننقوليجعلنانلككلالمانيا)اليديش(..فيلفهَاضتقوا

الامبراطوريةلغةاكوالغة)بلولاتملكاسحاوص!طمنرحلتبدويةأقوامفخم

..نلكالىوماوللَاليدألباأوولائقافةحرمها(ولأدينافىدخلواال!يالعظمى

لبقولواعالوالهمالظرفائنقولماالكنعانبة،ئمالبابل!ة،آراملغةمحهمفأخنوا

تكت!ث!فأنلَبلطمذاقالوااجل.الأرضفىساتلغةاولوانهالغ!مالعبريهَأن

ثثهوافتراءاثكنبالدامغةبالحتائقوئكفبالمخبوءاتتتوضحأنوقبلالرقم

بانهاالقولوأجلِزاللِوم،حتىالخليقةتكوتمنذبشريهَفئةأخطرهيالتيالفئة

فيأيضادرايغرويغولالباضكية..القاتلةالفئةإنهاللقلرالمتعطضةالدموبةالفئة

عبريت)العبرية(الأصطلاحمثاحنااصاخ!والنين!م:"الحاخاموالسياقاهث

،الأمفلعمطين(ألغةالكنعانيهَعلىالستاراسدلواومتأخرا،اليهودعلىللدلألة

عبرية،الكنحانيةاللغةوأمممواالكلفيالكل!و-اليودفِالعبريالذاتواعتبروا

المشنة(وعبريةالتوراةالمشنهَ)عبريةبهاكتبتالتيواللهجةالنوراة،لغةوأنها

منالنمطهـاعلىالمتدينونوسارالخيثة..الى..الوسطىالقرونعبريةثم

أماطتَ،الأنحنىايبلالياكنشفماانإلا،(..الغربيينبعضومعهمالقول

وأوضحتوادعاءائ!..!ذاالحهودكتابفيعليهاالمفترىالحقائقعناللثام

يولدأنقبلربهمملعنهاكينلككنعانالى)نسبهْكنحانيةهياللغةأنالرقم

الأنحتىاثارهامناكئشفوقدقديمةكنعانبةهيبالطبعايبلاولفة..بعد؟ا.ْ

وثد..لسرجونرسانلومنها..الملكيالقصرمكتبةفىوجلترقي!00017

ماحوومناكنعانلهولَرانبلوأسفارامزامبرفبلها،أوخ!ارلتمكندنمفاتب!نت

براكب:بحلإلهاشعت)امرأة..نكرهمروالذخطالأنشادنشيدفيمسجل

الئوراةفييهوهاسمإلههاعلىاطلقتاليهوليهْالمرأةأنحينفي(السحب

تصميهوكنلبا..بالر!ب!لحوتنعتوكنلك..68/،مزقفاز+فيالركب

الثراتيلعثدويبلغالأوعاريتبةالكتاباتفيوردتالتى+الحيةلوئايان

علىالتوراةكانبيدوطولمدىنرى!اومن.ألافعثةالمكتشفةالأوغارينية

الكنبهَوانطلقتوسصاوقي..منزلمذاكئابهأنوعلىاليهونعمبهاكنعاناداب

(10)019'G..L Drivcr: Hcbrcwww Languagc Ency. BrrL
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الكتابوصاالزيف!اطوحالثتئمفاتتواترأت"!..الز!تمنر!حأ

آضفالخططولعلىلدطئهاالممافحوومعتثاقهاللبئ!رلِةالقالرقيالمووالنمفر

ملكاسمفيهاوردأدومي-نصأصلمنتمامامأخوذهَأيوبقصةأننلكالمى

هواللَوراهَكىالواردأيو!سفرصاحبرزاخ-وأنبنيوبابقئِم:أشومي

.م(ق003)0الميلادلَبلالعثمرينالترنفىشعرانظموشاعرالأصلعربي

كهنهَقاموكَد.النرينمابينبر*دالىالعربلِةالجزيزةمنالعربنزوحأثرعلى

..العربىأصلهوضاعلثقثسة1الاسفارمنثثكلالعبرانيةالىبترج!تهالييهوث

وجدوقدوبهأليهالمخاليقكلسبقواالعزبأمةصفاتمنصفةوالئ!عر

عام...1(000ب)!ومير،سإلياذ!قبلشعوحم

حكلِملمؤلفْبرديأوراقمااكتشفَأنهننكرنلك،عنالخيثفيلمناوما

المصثرذاتغمللِمانوأمثالحكممعنماماتتطابققئيم)فرعون(مصرقي\

مصريهَعادةطىالختانمعراليهوديةالتظفيأنعلىزلِالهَالقئيم.المصري

كبدحرقوكفلكفين!ق!ة..عالهَهىالخنازيرمنوالنفور..وفينيقيةقيمة

الخبزمنقرصا1()2وتقديمالمئحعلىالشحكل؟ووالخطيةوالكليهَاكبيحة،

الحتبةعندالنبلِحةدمورش..ال!نةحصهَوكبك.بابليةعادةهيللرب

..فصحهمعيدفىلينياطقساأوعادةاليهودفاتخثماببل(قصور)عتبات

كلواقتبس!فيفيقية..فى("السكوتْالمظلاتأو)المظالألونسِ!طقنىوكلك

طمذهووجهتليانةلتكونالوكعيةوبصورتهاالكنطنيهَاوالبابليةمنالطتوم!هـه

لهثيدأنيمكنماذالكن)فلسطين(..أرضهمتملئابقصدالكنعانلع!ضدالديانهَ

ثىملنيأوحضاريأئرأيالىيئمبربماالمندحلةأوالمسروفةالنصوص!!ذه

لاشيءأ..والكنعانيةالبابليةم!كبرىامبراطوربالَاوبوجودالعصرفلك

عنها:اليهودأفوماحعورابىشريعةالىونعودبالطبع

لأبوين:احرمة3-انتيالا

لرجةتباشِثوقد،العقوقعنونهتالوالئىالبابليةالشرانعأكرمتفقد

أوأباهيضربالذىالابنيد.بدَطعحمورابيفالَضى.-التوراهَمعوالفشةالعقوبة

كلقتلا.-يقلدأمهأوأباهضربمن:ْنصتفقدالتوراةفيأما591،مادة8امه

-ا21/5:خرعليهْدمهأمه-.أوأباهسبفِي.يقتلفإنهأمهأوأباهسبانسان

السكيروعافبترجما.بالموتالمعاندالاينبرجمأمرت.كما2/9.:وئت16

أنإلا2/.اا-13/1لث:يموثح!ىمئنتهرجاليرجمه:بالرجمالمسرف

والأم!الَاالآباءضربعلىفِقثموقفمالأسفاربهثهلأيتقبدونالاسراتلِلبن

السبتيوموفىذاتهالكنم!وفيرغصهموجهفىيقفونالنيناولئكوبخاصة

يقلسونه.الذحها
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:والاغتصاب؟-الزنى

أنابغلِا..لات!زوتفأمر!:ْالنحشاءأشكالكلالبابليةالشريعةحاربت

ولاطاعة،حياءلهالشِ!إذ،عليكتتبثأمعاخصامكففىور!ئا،منلالَسنَ!لك

البتالغرلِب.معفكرهاإنءتسرحظأقالبيتعلىاستولتحىانوعليثا

.لاي!وفق*)1(وز،جا.لَخربهتدخلهاكف

فىنوعا.كامضةأومعبةَلطريقهَلكنالحالاتلىهلَفسيرالتوراةوفي

التوراةفيشكلانيهَأتخاحلِنعلى-صريحة،لموسىالعثمر-الوصالِاال!وراهَفي

تقولوتث:3/191/8.أسفارلا:وفي"لأتزنْ:موسىتوراةتقول.المزيفة

مختلفة.لكنهاللنيالدلالا!فيتشابهوطسا..قريبكْامرأهَلاتشته:ْاللَوراة

يولثاآنفِجبآخرم!دمعمضجعهَسيدامرأةع!لَبضاذا:ْحمورابيويقول

حتىالحياةقلِدطىزوجتهيبقىأنالمرأةلزوجويمكن)النهر(الماءفىويلقيا

وثخللأمتهعروساسيداخئارإذاوألِضا:ْا.93مالةأمطَْيخلىأنللملكيمكن

فيبهويلقواالرجلنلكيولثواأنعليغ،عليهولِقبضحجر!افيعل!هاابنه

بيتمنطردهفيجبأبيهزوجةحجرةفيمضجعاعليهقبضوإذا.+هاهالماءْ

.157كلي!اْلِحرقو!ماأنفيجبواكهبعدأمهحجرفىناموإذا."ا+58أب!ه

-هاثالفينةمنالسثِنلكيطردواأنفعلي!مابنتهرجلجامع"وإذا

ؤإذا:33/22.لثالالتاقيقتلبعلزوجةمعرجلوجد:+إذاال!وراةرفي

لمن!وبةالتوراةفيلاتوجدولكن/91.7ةyكلاههما+يقتلانكنتهمعاضطجع

العخمورأبيهعورةلرؤشِهحاماالربلعنكيفلكن.أمهوأبيهعورةكشف

لهذهأدبيةعتوبةفتوجدالبابل!ةفىأما"إمذانجحصلوكلِفلتعاللِمهمخالنةفئه

..الخطيئة

،رنيلهَ+ارتكبفقد،امهاامرأةرجلاتخذإذاأيضا:+أماالتوراهَولتص

لمنالبابليهَالشريعةفيوردكمامحدودهَولاعتوبهَ.:2/..لا:تحردونها+بالناف

اللاولينسفرالفحشاء)فيوالزنىإطارفيالتوراهَزالتوثَ.بابنتهزنى

لنزائا-.امامخاالوكَوفاوالب!انموجماعاللواطمشكلهَو!ميمرلَين(

مكانفيؤكَالتلا:18/22.ربخرْانهامراهَهـمصاجعةنكرا--لاتضاجهءوقالت

فعاقبتالثانيهَفىامان!انعنهالأولىفدى3/21!.لا:يقتلا!:اخر

ماشنبالتوراهَكلَبةلالسالطاوكللِ!ا..بالقلران)الب!مةالزانى)الاذمان(بالحيو

فىالمفمكلهَحثهالتوراةعالجتلطذانسألبلالاتسان)العاقل(يفعلهفعِماالحيوان

جغدادالأبناءالىالاباءالبابلى-رسانلالأدقيمن:الأمينومحمودالخوركيلطفى1()

-ا639
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يوضعالقانونأتحهـوبالطبعالجواب.حمورافي؟.العِايتطر!ول!صختعها

الأفعالهذه)الراقى(حمورابيمج!معفىلِك!فلكلالوقانع.وا!عالوتَ!صلى

وم!ذهبها..حافلاالمحخلف()الثائيال!ودكيالمجلَمعكانفيماللحثممة،الثنافية

وجوا..حيثمج!صحهمفيقائمةالجرانمحذهأتهناونضيف..التغسلررأتآب!ص

ممشا..شيناالزنىلِعتبرونلكوننهحصوخلت

ء-السرقة:

ما.سرقةلارتكابلَغولِكنفسكلاتجعلأنعلىحمورابىشرلِعةنص!ف!

البابللِينعنالمنقولةالتوراةوكررتخا:+لاتسرق+وصاياهفىموسىأمرفتِ

..حففدِا

تعاط!ه:والن!حر-6

النهر.فيصاحبهبالقاءعليهوعاقب!السحرتعاطىالبابلي!حظرتوث

التوراةفىالساحرأما2.مادهَ+عليهاشتكىاكتيفلِعئمسالماخفتْوإأ

الرب)عندأنثىم!ناالساحرلماذالكن.أ:22/8خرتعلِش+ساحرهَ*لى*ئدعيقتل

بالرجمالخاصةأسفارمافيالشعونةعلىالتوراةنصتلطذائمالمدَوراتى؟(..

مثد..نج.ودانيالحزقيالسنرفىواللعَبؤ

/\-الربا:

،الحبوبمن06ه/ه03لكلبانخدوهولنلكالبابلعث!عذمعروفاوكان

لكلحباتسلَااللمسسدم!لكلبفائضدراح!مأفلَرضوإذا،كفائضكورلكل

نفم!التوراهَوفيحبة.ا08واللثللَورا03يعاللالكورو-الفضةمنلثل

الثادة.

:جاتالزوتهحد8

نقلتحنومما-أيالئوراةوحنثالزوجاتلَعددالبابليةالشريعهَأجازتلقد

ذاتكان!-إذاالأولىئتجبلم:إذابأسبابالزوجاتتعددنلكَوحلتعنها

والأسياد)لامكالحلوكووالكحةللأنبياءالزوجاثئعددوشرعثالغ...عاكمة..

عهدأجمازته-ثحهـفئالطوفانوقبل(.امرأتينلنفسهأئخذمتوشانيلمن

فىالقانونصفهْبعطيخاالتوراةفىورود!ماأن..(وووساراقيابراث!يم)!اجر

عنهاالتوراةاخذتهاوالبابلبةفىالزوجاتتفديحصلوحكذأح!اليكوالشوع

وتعودحمورابىشريعةمنأكغ!ماسومريتنِشرلِعتينعلىعترو!!مى.ككا

2102-6!13الدالد5الن!رلةمؤطنمراورفمو"الن!ومرسالملكتالىارةولى

سن.مقا-:39112ثالنمنملكعئمتاشليثعبالىفتعودالظنيةآما.حصق

تطرحومثهالئوراةفىالشسوخهْالشرائععلىعثركضالاشوركأ...العب

..!تاأكاصثالتوراةوأنثتهـاللئمريعاتكليحنمعلمحصوسىأثوحهـوث!صِأإ،اسؤ

شفا!حةاتباعهعلىالقا!اأنةاةالتزرلئمز..نجيعا!التثتبدجا-تاينت
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نقللماتبصحئهمشكوكأمرومثاالكلَبةالىبالنلروصل!،حتىنقلوم!او!حبم

لين!والنكلالملقىأقجلياالْضحثفلكعلىولليلناتماماالصحةعنبأنعار

منويخرهموالكنعانيونالبابليونالسومريونهمرألِفاه-بلولاأتباعه-كماموغمى

الربعندمنلين!تالشرانعمثهإق..الكلاموبمختصر.الئيمةالمنطتةشعوب

خاصةاساطيرعربية..عنأختول!يةلأقوامول!يكتابفهوربانياكلَاباولأ

..الزمنمنطويلاردحالأالسبيزمنفيبابلفيعاشواالئوراةط!ذهأنبياءوأن

كورشلخوكوبث.التوراةفىالأكبرالحيزئأخذالتترةم!ذهأننجدوباقحليل

والجاتوأكاث،سومربابلملكوأنهالئنمى،العظ!مالملكبانهقالبابلالى

حكمهأحتفمردوخالإلهْالِلْوأن،الفممنذالملوكلِةنسلسليكوأنهالاثبع

)أبخساكلا(بابلفىالمعاببإتث!اء7وقاكورلئفسلطا:ن!الالهلَلبسربهوكليا

إلثحنتظرالمسيىواعتبروهبكورثىالنورادأنبياءرحبوفوض!يرح!ا.ايزايداوفي

أعادهموععاكبيرةاأكأا؟ث!ؤلاءيك!ولم/..ثأشعياثاليهودمملكةيشيداكقي

الخاصةالأغرافروكك،الىةثاثواتالأمعيمأخذوافبسطبنالىكوكأت!

الىوسلثت)بنم!اكلا(بابلمعاثمنأختوكلانصر،نبوفسلبهممابأليكل

-عنمحرفبابلىاسمو!ا`Sheshbassarاسعهاكيوالجديدلِهوداحاكم

ممذهجامعهو!ثاوعزرا.ا/2/8--5-.6/عزرا.صر-أوشمن!-ابال

منقمكنكلها..السبيفترةبابلفىعاث!فثَدانيالوكنلك..الأساطير

روحبوجوديقولوالذيالحل!ية،مبدأقبلأيضا،الضرقثباناتعلىالاطلاع

حيوانالىهـلرمزالكنثيةالطوطميةع!وكنلكالطبيعيهَوالظواح!رالأشياءلى

المفمبهة..مذهبومنهاالتديمة..البابلبةالدينيةللطالَوسافى-خارلْىبهالاضافةخر

صفاتنحملالني(الناسوتفياللا!وث)حلولالهنماأنسنوالبابلببنأنإذ

وأن..والعواطفوالفكروالأعضاءوالصورةكالهيئةالمالبةوالروحيةالبشر

لأنهألهالىبنش!بأميركلوأنله.وبشفعيحميهخاصاإلهامنهمفردلكل

ولدانياللعزراالفكرةحثهوراق!.الإلهح!امنسلطانهليستمدالسلطا!العانح

كتابهموآياتسورلئكونبحرفيتهاالدينيةالطقوس!تهافقبسوغيرم!ما-.وأخرين

ومناسبقفيماالديانةلهذهعرضناوف..أنبياءهوصاروامفثساصارحذفِ

..والضيقالش!شدتهافىومنلهاواللَملقالىطهةمنبالخوفالخاصةالرسانل

صارالذيصرا(فعل)كماالملوكالأفرادفلمنالالههَحذهاشاراتولالقى

فدالبابليينأتوخناوفمالْسة..!هوصارتالوشِهَالاشاراتلذهنا!لأ

لخلوث..للأزمانالئاريخفيفام!رثاوجعلوه،الطوفانوب!قبلحكموا

أسنارخمسةالأولالقن!مضماقن!امئلاثهَفجعلوهالئوراةفىالتقسيم!تا

منبمملوكثمانبةفجعلوهخ-اللاوببن-الفد-واللنئبة(حى)الملوك-اللخرو

وثثه..ث6!00خنةاد-الرقمثثايزدادثمI،02:3عامالطوفان!بليحكمون
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36.ضربناسجوهي.سومرلِةالأكأقام -. 1rأنهمعنامروقدالعثد..يبدأثم

وهيسارْندعىْقمِاسيةوحدةبواسطةبالالأف،الملوكحكمابسومريوثأرخ!

يعدكانمنومنهم2376(.36=.36*0سنة)036وثةوكل،وحله036

الأخئلافباننؤكدأنالقول!ثامنونودسنة.01.إ-...عاماالثنير

الحضاريال!الَدمحيالالتوراتىوالتخلفالتوراةنصوصبينماالحاصل

الببلىالموروثلهذاالتوراهَوسرقةعامةبصورةالبابليالاجتماعيوالتطور

وطمى(النسب)رأسالبابليينعندالمرأةنسبمل!منه/الئانوىحئى../برمته

فىعنصرياأوعرقيااليهودالمقولةروذوتخدماليومالىاليكودعندكنلكباقية

العقليهَهذهلاحظناوقدعردهَمعهيلَيمونمجتمعأقِفىأوفيهيقيمونبلدكل

يكونالتىالمرأة!ثقعنمصرفىأوبابلفىسواهأنبيائملثدىالتآمرية

فهيحذاومع،والظرفالطقسبحسبأخرىتارةوفض!حهَتارةفضيلةزناها

فى5/7-ا-ا:اللاويينسنرفىالتوراةنبىويلَول"عند!م؟!النسبأصل

بعبودلِةولأيقبلاللِهودض!برطممناستعباديطلقحلِثوالعبوديةالرلَىإطار

قأعليهأيالعبيدْيخرجكماتخرتفلاأمةابنتهرجلباع:"وإأدشِهلميقولأبناء

3.ضحارودتياشاركماحظوصبيانامضحكا!تالسِ!أوالأعراصببحضيزودح!ا

المتعةأجلمنكلهالسِ!تكثيرةأمورفيالنساءاستخدمواثأنبياءح!مأقونجد

لكوننانحنلأندركهاربماشلَى..لأموربل..الأطفالوانجابالثراءاووالجنس

خمسوعيممىئلائاوابراهيمال!تينتزوجفحمكأنبطِءولكونهمبضرا

نفسه-ايلونبنثالحتى-عذاايلونبنتالحثيبهسمةبرقبنتكنعانيات)يهكوديت

ويعقوببنابوت(اخثاسماعيلبنتصعبون-بسمةبنتعنىبنتاهوليبامهَ

فإنوبهذا..وبلةزلفةوجاربلَهما،لأبانبننيوراحبللبنة:أربعالزوج

تبمَىحتاومعالأمالىالنوراةفىالنسبلأنيهودايكونواأنلأيعكنأبناءح!ن

و!ثا../أنفسهمأصحابهاعندحتىوالإبطالللتكنيبقابلةونصوصهاالتوراهَ

أنجبالاسرانبلببن(وجدعون)فاضىفبه../للنفصبلبششىالوفتلبتهام(مر

ابيمالك-هوأبناشكيمفىسريتهولدتولَد،كثيراتنساءمنولدأسبعين07

واحدهَامرأمنلسِموااحفإوثلاثونولداأربعونلهكانم!ليلبنوجمدون

داوودلكن.وفنةحنة:بابنمَينتزوجأبو)صموئيل(صوفيميمورامينابالطبع/

فصرتقتلهاكقيألتىا!ياصاحبهبزوجةاكملهنثمامرأةوسَسعِنبشمعئروج

عنثالبتِلحفظعشرانسائهمنتركايضا:.انهم!ذافىالئوراةوقالت.،مائة

ميكال:ذمانهمنالتوراةوسم!/5-13/الثانىصموئيل"ولدهأشبالوممنهربه

تلطقي-حجيثبفَيزرئيل-ملكةمننابال-أخينوعمآرملةابيجايل،شاؤولبنت

نكرتهاالتىزوجاتهالحثى-واخرأورلِاامرأةالحيامبنت-بتشبع!عجلةوأبيطال

ا-2/.صمونيل2الضمونيةْابيشبعالتوراهَ
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الىفرعونابنةمن..كثيرة!لياتنساهممليمانأحبفتد..سليمانأما

منامرأةمئةسبعلهفكانت..وحثيينوصيدونوالوموعمونمواببنات

واللهبكئير..ألفمناكئروقيلالسراري..منمئةوثلاثةالسيداتالنساء

..أعلم

أولادهمحتو!بل!ظيموقامثبنلكأمرتالئوراهَبانالقولالىونخلص

بنين،لهفولتامكروحةوالأخرىمحبوبةأحداح!ماامرأتانلرجلكانإذا:ْفقالت

بحل،ماكانلبنيهيقسمفيومللمكروحد4البكرالابنكانفان،والمكروهةالمحبوبة

بكرأالممكروهةابنبلالبكرالمكروط!هَابنعلىبكراالمحبوبةابنيقدمأنله

أنهاحينفيواسحالَىابراطمأولادفينلكنفنتولَدا-17/.2/5اتث

وقدبثها.وما1/5منوسليماقْأدونياداوود:ولديفىالأحكامهذهئجاوزت

التالي.النصلفىالتوراةلنصوصمعالجللافىبالتفصيلالأمورلهذهعرضنا

ح!حهاج!ي!يم

-----يأااصكئآ%طرثنطبهببر*ا.:-بَرألمحى!ي!و!غ:

الحرا،صَىلمفلانربر!و-.لمؤ-فيفي*ص3َ

لمصص3طا00َ6

عبمملاخييرفي--حرا.تلأ!إ6\\.ةت.63 يبم4ضهـ-!ا*نر.-

ح!في

بم.!رح!صا*اجشكليى!رج!-

-"!م.ص!.ا!لإطجمتال!!!يكئا

م؟..لآ3؟
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الثالثالفص

.يلحك-!لىالتارييالقلفيق

كتابه:محكحبمفىلَعالىاللهقال

نلك!الث!منبغضبوباؤوا!ائتفوأينماالنلةعليخمئننضربت

عصوابمانلك!حقبغ!رالانبياء!ولِقللونباياتهيكرونكانوابانيم

العغليمانْةحدق!يعئونوبما

المقد!ا..الشبقالىالون!ىالوعىمن..التوراة

يرو!حسبطئاريخهاتكتبجماعةوكلشعبوكلأمةكلأنشكمامن

ننطابىوت.اخرشئوالرعبةشئاللَارلِخطَالحالبدةلكن،نرغبوكمالا

علىبهاعذواالذكحالكبلِرالإئمفإن!طاومنتللَافر...و!والحقيتةالرغبة

وحرفواالتاربخحرفواقدالتوراةكتبة،أنالتاريخيةالحقانقوزيغواالتاريخ

علىوأقامواأنفسهمالىونسبوهاوالشخصداتوالأزماقوالأماكنالوقائع

والأخحقالمنطئيرفضهكط،ووقائعهالئارلِخحقائقترفضهتاريخاأساسها

معا..آنفي

التوراهَ،كنبةأحثثهمااللنينوالئحريفاللبسوالمكئشفاتايرقمأجلتوذ

والعصورالأماكنعينتكما،القديمالعربآمةتراثمنأفماوحدئت

الزمنمنطويلةفترةانطليااللذانوالسرقةالنحرلِفلحتهاالىَوابث!خصيالَا

..الناسعلى

وادكط)غالرقد-ايل()خلالخليلابرا!مبأنالكتبةممؤلاءلَالفمثلا

بعدإلايظهروالماليهودانوالحتيقة(...فلسطينالىاليهودومعهالراكين

دونمرتالتحريفاتهذهكانتوإنعام..ألفمنبآكثرالخليلابراح!يم

مغزاهافإن،العربيالجولانوفتراتوالعصورالتواريغليوتدقيقتمحيص

الغربعلن،الباحئين-وبخاصةوتفكيرهممالدارسينعيونعنعابقدالِضا

مشتهرةشخصيةباهمتاربخهمربطوا-وأنهمالأمربطبيعةبرىءغيرغيابا

أرضليحقأصحابأنهمعلىدليلإعطاءبغلِةبلادمماوفىزمانهافي

ثم.آخراسمتحلتاواخرابراحسِ!بلابراجمميعبثونليسواأنهمأوكنعاق
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بهمخاصارب)يهوه(ومنحثهالزانفةلرواياتغبطلاموسىمنجعلوا

دونعج!ب،عالممنويهطوبنمويوك،الأمريكيةالأفلامبطلوبطريقة

..والمكانللزمانعتلانيةأومنطقيةحقيقةأوإشارة

م!ذهإلىورض!باتهمبمصالحهمصلةومالهه!اماماراوهكلنسبواثم

الخاصنسبهمأصليعتوبمناتخنواالتوليديةالطريتةوبنفس..الأساطير

إلىأننسهمنسبواو!اويعتوب.ابراجمممنتستمدالروحيةصلتهموجعلوا

اتخنواالأمماسهـاوعلى.إسرائيلأسموهالذىيعتوبابنهطريقعنابرا!يم

وديانئهمالمصتولدةلعقيدتهمأساصاالمنطقةه!ذهفىْالساثةالعقائديةالقواعدمن

فربطوا)ربغ(.ويهوه،واسحقوبعتوبابراهيملسانعلىم!ذاكل،المجمعة

السامي-الئرذاتالغديعةالعربيةالف!خصياث!ذهبأصلالمجهولأصلهم

والضام.الرافدعِنواديمنطقة-فىوالكهنوتى

ر!النامنالقرنمنذالآراميةالكتابالَمافيوردفيحقوباسمفإنوللعلم

)يعتوبايلباسممقروناجاهوثَ.عاممئةبخمع!ابراهيمكَبلاقيالميلادقبل

ابرايمعبالتهإلىدعاالذتيالألهح!وايلأنكما(.يعقوبالأله-ليحمد-ايل

فيلموضعدِنالمصريةالكتاباتفىورداواصرائيل)ابرام(وكنلك.الخليل

الأماكقعلىأطلقتوقدمقئسة،كنعانيةأسماءفلكْلأنها...كنحانأرض

ألفمنباكزالتوراةثثوينوقبل،الخروجعهد-قبلبهاللنبركوالأشخاص

حولهاوحبكوألهمانبياءالأسماءم!ذهمنالتوراةكئبةفاتخذعام.مئةوخمس

لويجانالفرنعميالكاتبلخصوف..مزسصمةكأمملافأسطوريةقصصا

مناقتبم!واقدالأحبارأنالتحسسكلونئحسس:ْبالقولالصرفاتهذهبرنار

كلكتابانهمفيفالخلواالحكالِابعضخلالهاجاسواالتياكطارريغتوا

الغرضالصكابنة؟قيمناللصوصية!مذهلماذاولكن.التاريخيةالمعلوما!

اختراعاجلمننلكوكلفبهضجةأعظميثبرللعالمناريخأكنبللفيقمنها

.()1(المخنار.الملفتةْاليهودي)الشعبمقولة

كبارمنلينيينزجممينكاناويعقوبابراجممأنأيضا)يرميا(ويقول

.2(أالبلاد(فىقدسيةبمكانةيئمئعانوكاناالقبائلرؤساء

كتبةيتول.ابراهيمكماالمحرفةالزائفةالصورةلنتبينالتوراةإلىولنحد

،تارححياةفىالمئوفىحارانابنهابنولوطاابنهابرامأخذلارحهأنالتوراة

للِفطبواالكلدانييناورمنمعافخرجوا(ابنهابرام)زوحةكنئهسارايوأخذ

منانئقلتارحأنصحيح.خاكْوافامواحرانإلىفائوا.كنطنأرضإلى

.9691aJ(,:?r،فاضلاكرمد.تهرجمةلممختارلاثمعباسطورةبردارلوكلاجان)1(

ك!ا.سisracl"P.م!وم!ةأحمدواليهود:العرلاتاريخعن)2(
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الآخرابنهأبقىلماذاالتوراةئكرل!لكنكنحان،أفضرإلىاتالكف*تفي

.كلدانأرضفيلوطأخثوحاكأونابنهَ)ملكهَ(وتوجلَهشقتِ

ورائا،منالخيراتليكسبزوج!هباح"ا!ي!ابأتالتوكأاةكلبهعرفنأئص

لوطمعمصرتركثمإعرضه(زوجثهطريقشجوعبثثرو-أصأباب

لِتجهآخراتجاهافيلْجهلوطمعيفترقثمايل"بلِتإلىجنوباتتْاتجهو

لك.أخيهابنمعوالكلأالرعىعرمخاصعةيثكنعاث،أثص-إلىاهي!اب.

ترفالئىالأرضجميعلأن:ْالربلهظرالتوراةتقزدو!ناV.-9اكا

خيامهابرامونقلالأبد،إلىولنسلئاأعطيالئاوخربا،وخمروَلوجنوبالأشكأ

للربمنبحاح!ناكوبنى)الخللِل(حبروقفيالتي-صوره-بلوولتَعثوأتى

.'In-13لَك"

عبردولئهمللَحديدأقارضكبتم،حسببالراطيمين!قلونكيفونلاحظ

..المزيفهَايتالغانيةرو

منفأتىومواشيهتسائهمعفسباهلوطاسومرملكلحومزكفحهـاجمو!نا

العبرانىكلمةالخالخاونلاحظ-13(أث)تكالعبرانىابراموأخبرنجأ

ستشكلالكلمةهـهلكن،الراحلأوالباليةعابرتعنيوالعبرانيابراهعِ..صَلى

سبىأخاهآنابرامسمع!لماللوطابراجمموان!صررأشِا..كماوديناقومية

ا)-ا-لئاداقْإلىوتبع!318وعدحمبيتهووكانالملَمرنينغلمانهجر

ا؟تكوالشعبْأيضاوالنساءوأملاكهأخاهلوطاواسترجعتعَولْئم-17(

ن(نلئام!الأهممولكنله..أخاصارثلوطاأنهناونلاحظ-17(.أ)ث

يسنعبدالاسرائبليأتأىِآخرشىءالاسرانبلىأنفكرواقدالتوراةكتبة

الخلط3...!ذافهميمكنفكيفمعنا.مركماالعبرانى

فترةفىكاتَالكلدانفىابرامفيهاوجدالتىالفترةأنبالنكروجدير

مصرإلىارتحلثمم!.175-.3917حمورابيالسالسىالبابلىالملك

القوىكافةفيهتحصرالذيالأحدالواحد-الالهالتوحيدتيالإيمان!نابافللتى

التوحبدي...المذهبعمادطذاالتوحيدوكاق..الخفية

كانولو..الآلهةمتحددوللياالكلدانفيبقيناحورأخاهأنوننكر

ابنةراحيلوأن.توحيديينوناحورابراجمملكانلَارحبيتفيمحروفاالتوحبد

تحتوالدهاتعائيلسرتَقد(ابرام)حنيديعتوبوزوجهَناحوربنلابان

لمإذ(هلهاايمانعلىوهى.لابانظلممنزوجهامعح!روبهالدىحملها

نوحيثيين.يكونا

-دمشقحوبةفيسومرملكعلىابراهيمانتصرعندماأنهالئوراةولالَول

خبزافاخرجكاهناوكان-أورشليمملكصالقملكيومنهمالناساستقبله

)ابل(.العظيمالحلياللهباممموباركهوتمرا
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معميثاقاالربمَطعاليومفلكفيوصدومشاليمملكاستالَبالفىوأف

نغرالكبيرالنهرإلىمصرنهرمنالأرض!ذهأ!ى"لنسلكقانلا:ابرام

اسمو!ارابراحعيمإلىابراممناصمهئغيروهنا-18(13)تكوينالفرات

ي!إ!يمالخظق.-وفريتهعليهالربفرضكما-لاصارا!(سارةزوجته

وكلغربلبهاأرضبفكمنولنسلكلكوأعطى.بعدكصنتسلكوبينب!نك

علامهَالرب-8+.وجعلثا/ثثقوينإلههموأكونأبدياملكاكنعاتأرض

فكر.!لمنكميختنأنعلام!،+أ!يكموهىعليهمليتعرفوبينيمبينه

.12(-)179ل!وبينكمْبينىعدىدمةفيكوقسلتكملحمف!فتخعلوق

وكنعاتومصربابلأساط!رأنح!ىإله!ا؟.الكلامحتايكوق(نأولِعقل

قصصمنينعلواانالتوراةكتبةشاءمماوأخلاقاومشكداحبكاأرقىكانت

الربمنصريحااعَرافام!ناونلاحظ..للاطفالتحكىخرافاتأوصبطِنيهَ

...عتاراتصممصاربنلكربهم!يكونله...لينتسيبةأرضايعطيهبان

ولالصىَبالاصاءاتعليهوتهيلابراهيم!روايلَهاسردالتوراةولطَبع

يين)مابلادهفىكسيئلىومكانةصنةذاتبشخصيةأوبنبهىلا-طيقتهما

لهاوكان!له.تلدلمسارايامرأتهأنوممَولأيضا(..الضاموفىالنهكرين

جاريلْيعلىالخل..الولادةكهامصكنىالربح!وذاله:ضالتمصريةجارية

حبلثظمافحبلت.هاجرعلىكخلكلامهاابرامفسمع...بنينمنطأتزق

لأبرام:ممارايضالتجمنها.فىمولائهاصغرت

فيجاريل!ذىحعيابرامضالوبلِنئا.بينيالربيقضي.عللِكظلميْ

وعندوجههامنفهربتصاراىفإفللَهاعين!كِ.لىلِحسنمابهاالعلىيثيك

وثملألهينصتابنحينهاوكانلابرامابناهاجروضعتشورطر!علىبئر

تحملمولاتهاإلىعاتعليهوبناءخاطرحما.فطلِبلهاجرالملئا!ظ!رصنة.

.16ئكويناسمعيلأبواهفصماهولثِم!ا

ناهيحمامةنقطةفيهانجدلبى،ح!يبةمنتسشقصالتىالروايةح!ذهومن

ورغملم،نبيااليهود!تخذهلم،وبكرهابراطِمصلبمنأنهرغم،اسماعيل

للعرببالنصبةنبيأهمابنوم!وانبيائهمبينضصعِةأح!ميةيعطلمالبكرأنه

ابراطمأهميةمناحعميتطللَآمىحجةلأنفصهمليضعَروابهصلنهماليهودوربط

!ائمهَمناصماعيلاليهودأسقطفلماذا.أبناؤهوكفلكوضحوبهاللمنطقةبالتسبة

مصريةهيهاجرأقئموامراته..نبىبينالتواطؤهذالِلَمكيفثمالآنبياء؟.

نببيكوقأنالتئيالعنصرىمذجمهمحصبلايجوزاسماجملفإنولهذا

هى..كماالحقائقيبقواأنللكتبةولايمكن

لآصبابولكنبولد.ساراىِاللهرزقفقدالظئية..التوراهَروايةمعونتابع

صاراىلتضرعات!وارضاءولنلَرأ:الربلسانع!التوراةاورلتهاعج!بة
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الجصلهَعنثهناولنتو!ف..مصرفىماضيألحىلاوم!قةكإتأوكأثط

التوراةمانكرتهإلىترمزوكعى..مصرفيمأضعاضىْقيم!قد*يخوةا

فراشفىول!امالأختصفةللتحلجعلظابرا!عبِمبآ:ون!()هـوكأا!ل!

اللهويمنحاانفا..اقتطفناهاكفالمزلِفالث!كفطىا.؟فزوي!ىانثزعوت

إلىاللهثعوأنيمكنوكيفابراح!ي!عنهلفقواككأالماضىحثاعلىوكا

لنالِوضحبولد؟صاحبتهالِكافئعجلِببسببوأن!الخرقأءالفعنهَحتهتد

الكتبولاهذاالقولكثايكونالأيعك!ولثهععسوبانهقِهلبمولابثحل

حملتأنها:ْحثهالتوراةوئفر..الربليرالمتكلكلأتلِوفكضإ،كنز

ابنهبولالةمعهاللهعهدتحققحينالعمز!تالتنمحبوالتاستفيابرا!ولمحأت

:ْاسحقعنالحثيثالكتبهَلِلَابعئمفلِه.لكسمحتف!اسمعلِلوأما..ا!محق

ولك.كبيرةأصةوأجعلهيلدرنين!اعئمرال!ىثا.كئلِراأثمرهوأباركهأنات

الآتيةْالسنةمنالوقتمتافيسا:ةلكتكهاكقياغ!حوعلىألَيعهعبقي

31تكولِن - 20(.)VI

..لاسماعيلظلمهعلىلابرا!يحصالربمنمألقسامحةالتوراهَكلَبةيئ!رولم

بشيء،يطالبهابراهيموكأقآخرشىءواسحقشيءواسمطلابراجمبملأنحل

)المزعوم(الربحديثسياقمنمانف!هومتا.-باسحاجمللهفسصح

ظلمتهاالئي!اجرومن)البكرابنهمعيقمهلمالرب-أرإلىلأبراممبم..

فيماضيياعلىبهكافأهاالتىسارا-بناسحىَمنبل-أوسارة(!!اراقي

ولداوكلاهدمااسمعيلعلىاسحقولَفضيلالمحاباةحثهعجيبةمصر؟ا

وتروى..أخيهعلىالأخصدرأوض!ر،بأمره..وكا.الربوبئمرابرافي،

ويلعبيمرحوح!وم!اجربناسماعيلرؤيهَمنسارةقلباننطركيفالتوراة

وتام!تإ؟االمصونزوجتهرغبهْابرا!يموننذ.وأمهبطردهزوجافأمرت

فأنقذط!اعليهااللهوشفق)1(السبعب!ر-صحراءالصحراءفىوابنهاهاجر

قدكانالتيالقربةوص!تافذمبتماءبئرفانجصرتعينيهافتحبذوابنها

أصهلهوأخنثفاراققريةفىوسكنوكبر..الغلاموسصابراميمبهازود!

هوالتوراةح!ذهإللِهرمتالذىالقصدأقواعئقد21--تكوينمصرمنزوجة

عنوفصلهمبالعربماشِلقكلطردو!و..الحرفلالِفكلممنحتىواضح

النَهعندمنانهبدعونوبنصإلبهلبنشمبواالحربمنصلبهواجنزاءابرامبم

..للارضثمومنللتاريختمليكأوملكيةكوثيثة

زوجئهمعالخطيئةاقترافهعنفحهةابيمالماأعلاهااعناملح!بع:السبعبنروسمي!-)1(

بعد.فيماسنجدكماسارة
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..البكرالئيلآوبكرااسحىَأصب!ت!..المزلِفةالغائيةحثهمعونتابع

طرائقتخالفألِضاوطيبلنفسا،صعوتلتأقضرتعاليمماال!وراةتخالفوححا

اتخمط!والبكربأنغاالتقلث!ثاأخذتالتىوالأساطير،الولليةوتتألث

فيأبقاهافلِماالمناض!بة،حذهفيالتلَليد!ثاالتوراهَكاتبفاستبثلبديلا.يصبح

تحبهاكقيوحيئكابنكف:ْالانالربببسانالتوراةونقول.أخرىمجالأت

-221)تكوتمحركَةْليأب!و!ناوأصثهالمرياأرضإلىاذممبوانسحق

له.إرضاهللربقرباناليقدصالمحرقةإلىاسماعيلأخذبأنوأمره2(.

قائلا:.الربصوتأناهالعحرقةأكأأنبثالوكبفب!!همولماابراماطاعو

بكبشوإذاونطرعييهابرامفرفعشينا+بهتدحلولاالضلامإلىيدكلائمث

ابنهعنعوضاالمحرلَةوأصعدهابرامفأخذه.بقرنيهالغابةفيممسكاوراءه

.'(r-)12-22ئكويناغمحق

نلك.وراءمنومراميهالقصةحبكفىالتو!اةكاتبئلاعبح!ناونلاحظ

ويننيش،العربية!اجرليستأمهلأننظرااسحئ،قدسعيةلِحددأنيريدفو

جاءنريتهومن6كوالدهأيضاعربينبياسماعيللأنالنبوةصفةاسماعيل

مننب!عكلوبثركوسلامهعلبهاللهصلوا!اللهعندبنمحمدالنبلينخان!

فننيالحجازيهْ،)المضرية(العدنانيةالأروصةأصلابراهيمأنالعربلناريخ

الصفر!ذاكظبهَأنعلىيدلمقصود،الصفةهـهاسماعيلعنالثوراةكثبه

..التوراةهذهأهلعنمعروفحعولماطبتاجدا،خ!ث

ابنوجودرضعاسحقصبوحيدكلأبرامميم+الرب+خطابأيضاونلاحظ

وأحعلهولدهمنرئيم!اعشراشىوأكثره+اباركهنلكقبلعنهقالوفدلهبكر

إلىثعهـيصعدهللموتوبرضهمباركتهمنفيستشيهيعودثم..كبيرهامة

فيالئوراةكاتبأوجدهاالتىوالتركيبةالعجيبالخلط!اوكيف..المحرلمحة

أ..يقولهمافييلققأنلونروالِته

وبابليةمصريةملكيةعادةمميالقرابينتقديمعالةأننلكإلى(ضف

مافيوظفهالكنهف!ديد،وبئصرفعليهاالئوراةكاتباممئبتىوقد،وكنعانية

رغانبه.نخدم

وكانالنبائح..وتغريهوالتتدماثواللَرابينللهداباالوئنيُيممرَفالأله

لخبرائهطلباالنيلنهرفيربيعكلمطلعالبواكيربأولادهميلقونالمصريون

لأوزيريصالبفريةالأضاحييتدمونكانواكماواخطاره.لفيضانهودفعا

لشرطما.ودفعال!ااسترضاءوأوزيس

وكان.مولوكاومولوخلألههموالهداياالنبائحيقدمونالكنعانيونوكان

لوطبنث)أحفادللمواببنكانكما،عشنروت.اشمون!وإلهللصبداولين

ايلهوأيضابهاخاصإلهابراجمملقبيلةكانملالما.ملكومهوإله(الصغرى
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فحولهوالليانة..الطقوسحثهيخسنهأنلَبلائثاوعاثطقوسامحاوهـ:كأس

يوه..ث!وجثاخاصألهأماموليتفأخرفوتثيهَلطقوسممارشإلىاصثتب

المنطقة،أمملبينالثسعببةالئقالثفيمستمرةبقتِالعالةثثهاتولأشك

إلىترمزالتىأ!،الرمزيةالئيحةشكلعلىأيضاالمسيحلِةفىثخلتفثت

ولالقرابينولالأضاحيحتاتلأإلنَهلكنالبث!ر..جعيععنإقيالفاإشحنحبة،

.-الولهديةالخطاياحثهألايعحنه

لافرقيهوه؟وبينوصكيرهوكمشومولوك،شمثىبينالفرقماخاونسلى

جعلوهانهمإلافرعبة،لآلظَأيضاكنعانياسصمعنامركماجميعا..ضِ!وهخِليم

جثيد..اسمإلىالمنطقهَآلهةأسماءالتوراةكتبةئلفث..وبدلوهالأعلىتله!

نسلِاناجلمنوفلك..سارةإلىوساراتيابراهلِمألىابراما-ئلوامتتما

-المزيفالخرافىالكلَاب!ثاأ!لأنإلأ.اكاكرهَمنواسظطهالحاضي

كصارسموهوقدالملفقالماضىإنهماض؟أنيلكن..الماضيعلىيثخون

وخوائزهم..رش!باتهميخدموبمالهميحلو

الخطاياتقارفجعلومماأنفبعدوزوجئه،ابرا!يمبحقئماالتوراةوسَابع

بيثإلىأخرىمرهَلِثخلهاابراحيميجعلون!عفظمصر،فرعونمع

وشور.قالشبينوسكنالجنوبارضإلىحفاكمنابراموانتقلالخطينة:ْ

جرارملكأبيمالكفارسلأخدَى-مميامرأتهسارةعنوقال.جرارفىوكَغرب

وقالالليلحلمفيأبيمالئاإلىاللهملافافجاء-3(.)031تكوينسارهوأث

نأعنامسكلبهافدأيضاوأناح!ذا.فعلثقلبكلنملامةأنكعلعتأيضاأنا-ْله

./026/7تكوين+الرجلامرأهَردفالانتمسهاأدعكلملنلكإنى.تخطئ

بابرا!يميلصقأنالفمكلايدعبمايحاولالتوراةكاتبأنممناونلمن!

يجعلفيماأخرفمرهَالفحشاءإلىزوجتهبدفعالث!ائنالفحلولَدنيسا()تورا

انهيدرلمالتوراةكاتبولكنإليه3!يجرم!المنطائعهَنلئاعلىمكر!هَسارهَ

أبضا..الربلهظهرفالكاح!نأبيمالكأنوحوعليهمنروضخطأدىوقع

الخطأ..إلىاللَللبلفىحاصةنقطةومته

لم!يماسارةعنجرارملكالربيمسكأنالتوراةكالَبشاءكيفئم

الصحة،عنالعاريةالخرافيةالروايةهذهفىأليىنجالفرعونحيالتلكيفعل

أنكماواحدبإلهيومن()توحيدياكانجرارملكبأنعلماتلاعبالملفقهَ،أخب

واق..أجلمقصود؟لَلابوحعوأيضا-توحيثيونالمنطقةوسكانالكنعانلل!

ويسر-سهولةوبكلالكتابمثايقرألمنواضحكثا

فدالكنعانيين(نكماواحدبإلهيؤمن()توحيدياكانجرارملئابأنعلما

تدعوسريةجماعاتوقامت،العقيدةممذهلثامتوقدالئوحيد..إلىديانتهمالت

فىالكرملجبلوفىمصرفيم!يليوبوليسعلماءح!ىممرمسمننلك،إلى
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إلأ-شكثكأ-يكنلمأنهرغمابيمالكإليالملاكجاءكيفوإلافبسطين.

كميئاقا!رح!ماوقطبمساردتعنفكف!اا،ت()الواثالالهلهأوحىعندما

!ثاتعاالزطثاأتىبأنهأبيحالكعلىشهالةلتكوقنعاتسبعابراهيموأت

نب:مه!وعأ:النعأتأب!صالكاثئم!بالعبريهَشبباع-بمِرالنسبعنجنرالبنر

تفالحادِبطيعة-32(.2)122ئكوينفبسطينارضإلى+فيكول+جيثمه

قحسةنروتيو!ىإلطة..تكونأنصملَحبلةوحكابة،ابراهيمعنمقولةالقصة

ابرا!يمجعلواالتوراةكلَبةلكنبكا،لابرالمجملابلخلالزمانذابامن)ما(

إقامتياالمزمعدولتملتحديدالبطلبهذاوربطوهالممبعبئروجيروابطلها

المنزلةذ!طالكاحناببمالكمنالبئرابرا!يماشترىالتوراهَكاتبوبمئمسمئة

مشتراهَفلث!طينملكيةالتوراةكاتببجعلوهكذا...الكنعانيينلدقالكريمة

التوراهَكاتبويميتسكانها..طردإلىيصلح!ىردايتهليئابعوالصاء()البنر

تريةيىأت؟طكنسنةوعئمرينوسبعالمئةيناحمزعمر)ساراى(ص!سارة

فرصةرجاعتوبكاهاابراهيمفنثبا.كنعانأرضف!حبروق()ومىاربع

العاليةالأخلاقنويالطيبينالأرضأصحابإلىجاءالكنعانيةالأرضتملك

..إكأرتتتهبراملفناعليهايقيمأرضشراءمنهموطلب،والنخوةوالحمية

ب.لاأحثميتئا.الفنقبورناافضلفي:.زوجتهفيهافيفنأرضافأعطوه

الل!اقضات..حذهولنتصور-7(.6)33تكوينميعكْكفنحتىعنئاكبره

معاراثبرالهابأخذمماتهاوفيولأبيمالك،للفرعونمرلَينعرضهاحياتةففى

كماونراريهم.كنحانإلههملحعننفسهالوقتوفىلمعروفكم،حثبنىوشكر

ولاقبرالهابشتريأن-ونابخاوهاجزوبلغي،وأمهاسحقيحابىأنه

تركيزهمكلركزوافتد)كزوجها(كنلكوابنها،التوراةيبلِنهماوم!ذاأرضا..

وحماجرالاصاءاثحذهبكلابراهيمقنفوافيماقدرخماوأتجلواواسحىَسارهَعلى

ناالمعقولامنإل!هايأويومغارةحتلاالحثيعفرونيجهثم..واسماعبل

فم!معفضةْشاقلث..ويعط!ه؟قالمةمؤامرةويخفيمحتالأإلههميكون

وقدمهاللحتلثمناالنضةفوزننحققثحلمهلأنقلبهفيوضحك)براهيم

وجمبعفبهالتيوالمغارةالحقلالمكفبلةفيالذيعنروقحقلفوجب.لعفرون

وجميعحثبنيعيونلدىملكالابراهيمحواليهجدودجميعفيالذيالشجر

منفبرملل!لابراحعيم،فيهالتيوالمفارةالحقلفوجب.مدبنتهباباكاخلين

-.2(.69)23ئكو-!حث.بنيعذ

بهذامقاصده%صهارفىوبجاحته،التوراةكاتبممذاجهَخاالقاركأويلاحظ

الحقل-نوجبحلمضونحققابرا!يمضحكةالفجةوالنقريريةالسافرالخبث

كلمةعلىوالتشثيدالسأتمتافيمرتينالجملةمثه-وتكراروالشجروالمغارة

الأساسيالمقصدإلىيشيرالتوراةكاتبوضعهاالتىالفاراتوبهذهْوجبْ

135

http://www.al-maktabeh.com



شراءمن..فلسطينفيالرسمىالتملك:وهوالكعَابحثاحولهيتمحوراكقي

ولللَوكيث..ناحيةمن..بثمنالشجرووالحفلالمظرةثم،القبرلشراءالمبنر،

لاينشلِدهالربمالِمنحه،انومنح!ه.الربأمرمنحوإنماهـاأنصَلْى

المجانبوناوالخرافاتنئهازرونالمؤالكتابعليهلِركزماوهـا..ئسانا/

بأننلكعلىزادوابلالحث!االتوراةكتبةيكتفولبم.-التاريخيةللحقائق

-)زمرا!لادأوستةلهأنحبتو!طور--مىئالثةامراةمنابراحعيمزوجوا

فقط.لأسحا!ملكهكلأعطىأنهإلا-شوحا(..يهشبالَى-مئِاث-هـاتمقتماث

وأقوالرواية-حسبمعافعلهعماوتكفبرا،لماضيظلمنمارةوفاءو!لك

"لأتأفبأنالعثب!تهكبلِرأوصىابراحسِ!شاءولصا-ه(.35)تكويناهَالتوش

عشِرتهوإلىالأرضإلىبلمع!مساكنأناافينالكنعانيينبناتمن!بنى

النرينارامإلىالعبدثهب-:()1ا:لَكولِناسحقْلأبنىوتاخذثك!ب

له.زوجةناحوربنبئوئلِلابنةرفدَةطمىسبةلاسحقوانتقىناحورطينوإلى

الكلام!ذاأنأحدولايعتقدحرانللادفيبقىول!ىوناحورا.-25:تكوين

اثقيوهو..ومزورغهمنحولاهوأنماالاطلافعلىابراهلِحبمعنصطنر

طوعابلدهأبناءعلىوفضلهممختاراكنعانفيبك!مإلى)آور(بلثةك!جر

حىَبغبركراجمةإلى(النوحنِببن)للكنعانيبنالحبوراالنوراةفبحوروحبا...

بم،نسبهمووصللخمنبيا،الحربنبىابراح!يم،جحلمنهوالقصد.ولامنطىَ

أنلايمكنالنبىأنأينبي..عنلايصدرالكلامحعذاولأن..الأرضوتثلك

جميعاجعلواالأنبياءلأن.فقط.)وحيد(لواحدملكه)كل(ويحطيلهأبناءيحرم

الأنبياءشيممنوالعدلالعدلصنوانوميشرائحهمأهحرإحثىاهَالت!او

تشويهعلىالتوراةكتبةيتجرأفكبف.ا.اصطفيوولنلكااخ!يرووفئاوحتهم

..خبيثغائيهومابقثرساذجلأمرإنه-الأنلبياءآبيو-جليلنبىصورة

1()فورفحضرشة..وسبعينوخمسمئةإلىامثعمربثابراهيح!ومات

سارة/بحانبالمكفيلةحقلفىودفناهواسحق)مصر(فارانمناسماجمل

طريقة)علىالص!رعةبهذهعيلواسطاسحقحضروكيف.9ك2/تكوينه

إحضاربلحمذافىالأمروليسلِعلم...وحدهاللَهانالأمرلِكيته(الأقفىم

وخضوعهاسماعيلاغرافالعَوراةكاتبليؤ!وح!ذاالمقصود،ممواسماعيل

ينسبلماذاالذمنإلىيتبدرالذىوالشيء..وغابانهالتوراةكاتبلمث!ينة

منكغيرهلهخلفوأنه،ابراهيمابنوههـوفقطاسحقأنفسإلىالتورالْيون

ونحدبدالنورانيالنمببزم!ذالماذابل،الاخر-!الأنجوةلأتِكرونفلماذاأشدانه

التيوالضيقهَالعنصرية-الخرافيةالطريقةوبهذهبهمةمحصورللَكون!ريته

شيئاالأمرهذايئبرألاثمالسصاءنج!مشيئهْولانبىولامحلبخئمريعقللايقبلها

نكروقدجمعاءئج...للإنسان!ةوالمن!خالكتابحتابصحةوالتشككالرفضمن
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التيالتوراةطريقةتطماترفضوبصورةالانبياء،أبوأنهعلىابراحيمالقرآق

بنبي،اللائقبالضكلالقرانفأورده،شخصيتهومسختالجليلالنبيمثاقزمت

الخطأشالمعصومينأتحقإلاثانيهلا،المعاناةعلى،صبراعدلأوأخلاكا

خليلابرا!يمالتوراةكاتببهائفالتيالخبشِةالعنصرلِةوالغائيةوالفحشاء

الصورةهذهعلىوصورهابرامعِأم!انلَدالئوراةكائبكانإذا.الرحمن

الزمنىبالتثملعملولنبأنجالكتابهـافيالأنبياءبقيةحالفكيفادرأخلا-ميهَ،

الئوراة:أوردهاكتيوبالشملسلالأنبياءلمجىء

حوط"ا

المباف!ر،نسلهمنليع!والأنهمنبيهملبن!التوراةتصنيفا!بحسبوممو

استضافم!ثوم.فىوزوجتهابنئاهولوطصكن:كتابههفيصورتههيفكيف

فرفضقعالهما.فقررواالفينةلأهلنلكيرقولمعريبين.ضيفينمنزلهفي

لوط.منهاالتيالمنطقةاملعلىصيزالضيفلأنضيفيهحيالنلكلوط

وحرفوامدان(.)وح!ماالغريبل!تركللَاءابنتيهأخذح!وعرضالهموكم

وراءهن،بنظرق+الاالاناثلوطفا،صى.وابنئيهوزوحهتهلوطوانئفمالالمدينة

والكبريتبالناروعمورة()شومالمدينةأحرفَوهكذا،يمتنلئلاس!حصللما

وابنتيهلوط!م!كنملح.عامودإلىفتحولثللوراءنظرةإلقاءالزوجةوأحبت

الأرضفيوليسشاخأبونالأختها:البكرفالتشاخولماصوخر.جبلفي

معهونضطجعحْمراأبانانسقيطم،الأرضأحلكعادةعليناليد!خلرجل

فحبلت.أبيهامعالكبرقونامت-23()1(91)31تكويننس!ْأببنامنفنحيي

المحرمالزنالىالع!اوببعدومنفحبلت.الصغرقنام!الثانياليوموفى

الصغرى-وانجبتالمؤابيوننسله-ومنمؤاباسمهولداللوطالبكرانجبت

هذاالتوراةأنعجيب..عون-بنوالعمريوننسله-ومنعميبناسمهولدا

نأإلآ..قال!تكماالأرضسادحتىلديهممئدرزنىحوو،بالزنىمليء

قدفيهالمصورةالأرضباقكئابهفىأوجدهاالتيبالرنيلةأحع!التوراةكاتب

-92:اiاللاويبنصفرفىالمنعفجاءورنبلةزنىامئ!ثت

..رفيلةْوتعتلئالأرضتزنىلئلاللزنئبتعرضهاابنئكلْدنسولا+

هووالسؤاللعضا..بعضطأنممفارهتخالفالذتالجننىالكاتبمهـذافتحمور

انتنمبواوقدأشقانهةأبغاءأوابزاميمأشغاءدرتنبلِاءبانتسبةكبكالأثمراكان%أ

)الأم(لوطابنئىمدو!رابيينالمؤوالعحوريينبتسللإلِأخونفلماذاإلي!،

"ملكوم+موإلارأيناكماالعتوكأيونبوث؟الأكلبننبإلالاياخفو!و!

مطلعها:التذعهَالخرافة!هفيقصب،شبحَةابوالباس-لبثحاعر)؟(

معه.واضطجعيالخمرَاباكِفاسقيفثرعةوكامئكملتهلبمغنالث
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الحقيتيإلههفلَركالاع!باربعدمماصليمانإلد!ماأعاثو.كبوشْالكؤابيونو

روايةحي!ب-وكبوشملكومآعظبوعلىب!اويععَرفيتروحوومات

بالطبع.التوراة

-اسحىَ:2

ابراهيم.بعَصةشبيهةقصتهحعلوافث.إليهأنقعصهمن!معوااكىِالنبىوحمو

وكانتألِضا،ارام!انمنلاياقوأختالارامى،بدونعِلبنتففقةمنفتزوج

يف!رقأحضمائكمنأمتاقبطنكفىفاسلَجاب:ْلربهصلى،سارهكأمهعا-ثرا

إذلعالدأيامهاأكملتفلمالصغبر.يثمتعبوكبلِرشعبعلىكألِقوشعب.شفان

نلكوبثعيث!و.اسمهذعوافمعركفروةأحمرالأولفخرج.لَوأمانيطنظفي

-26(.ها)23لَكوين"يعقوبالسمهثعىعيسوبعقبوفيهأخوهخرخ

القالمالحالواكَعمعالتوافقبخسبالموضوعحناالتورالَىالتصنيفوفر*حظ

نسلهموحدلواابرا!مأبناءمنباسحاقاأخوافكماأجل...؟الأملَاقح!طفكن

ويفصلواابراطمعنالعربليفصلواالفكر،انفةالعنصريةالخرافيةبلطريقة

وفريةاسحئعنالمسيحيينسيفصلونالآنفم،العربمنلهم،!راطِم

المسيحلونرؤوسعلىتصبمصيبةأصبحاكيالكاتبح!ذاولنطَبعالبحد..

شتىفىالظسوأخلا!الأليانعلىوخطرا،موسىكَوموع!والمسلمين

قالالبكوريةإلىفلماذاالموتإلىماضأناحعاعيمموفعَالالصحمورة..آرجاء

لِعقوبفأ!ى.ليعقوببكوريتهضاعله.فحلف.اليوملىاحلفيعدَوب:

احتقروقدومضىوقاموشربجمسوفأكلامحس!.وطبيخخبزالعيسو

هفهولنرىعدم!..بطبخةبكوريلَهباعإنن3(.-ث35)27تكوينالبكوريةْ

عيسواصحقفاحبلِعقوبتْبهاالتوراةكاتبيصورالليالأنعَكازيةالصورة

!حعل-28(.25)تكيعقوبْلَحبفكانثرفقةواماصيدا.فمهفىلأن

ومعالفرعونمعبابراطملمصقوح!االتىاللعبةنفع!يمارم!اسحىَالكاتب

فقال..معاسحقلأبرامسِ!،)الكنب(المصيئةالطريد4َنفم!وانتهجواأبيمالك

أيامهطالتأ!وحدث(ختهْلأنهازوجعَهرفقهَشالتوحلِدىلآييمالكاسحق

فدعاامرائه.رضةيلاعبباسحىَونظرالكوةمنأشرفأبيمالكواق.حناك

معهاالضعبآحدلأضطححفليللولأأخلد،انهاكلتلماذاقائلا:إلعِهاسحق

موتاوامرأتهالرجلممذايمع!الذكيبأنالمغمعبأبيطليافامرفنبا.عليهفجلبت

واسحقاختهرفقةاناصمحقادع!لماذاولماذا؟..ا(.-ال!36)1يموتْ

بينالجنصممارصةالتوراةكالَببدأحينفى،لأختهالأخمضاجعهَيرفض

بالددم(ب!مالثاولمسكاللهود..عندعادىشىءأنهأومعدسوكانهوابنللهالآب

وأنهخاصةنبطِيجعلوهلممهذاومعالتوحيد،ديانةعليهلدرضطالتيالآخر!ية

ولمالخطيئتينحيالش!اوكانوابنهالأبفعاصرجداطوبلازمغاعاش

I V A

http://www.al-maktabeh.com



وشعبهأبيمالكأنخامنةحقا..الكاتبحثاأمرعجيبإليه؟-أنفسهمينسبوا

فحموه،و!يبافأطعموه،جائعاوكانفاووء،لَائطكانإذابرالمجم،علىحنوا

أرضاوأعطوهخيرا.وبزوحلَهبهشعبهوأوصى،اسحقمعوكفلئا

أقي-13(.)2612لئااللهْوباركهضعفمنهْال!منةتلكفىفزرعها..+فأصاب

وسقاهأطعمهاكجأأبيمالئامنوبامر..جرارأرضفىاسحئيبارفاإلههمأن

بلالوفاءمنبثمىءوشعبهأبلِمالكالربحتاينكرولم!اغاه،فقيراوكان

كاقفيماخلوقاعنيفاأبيمالباوكانوشعبه؟..ولَلالهأرضهاحتلالإلىدعاهم

التوراةروايةثعلىواصحقابراهيمنسلفيالشروربقيةص!مباركاالزنى

والميئاقالجوارخسنلماذاالجوار..حصنعىوميئالَاعهدامعهيعتد-ثم

حثاوكان.بالعضنكثواضدمتاومعخيرها؟-..والخيرجرارأرضوالأرض

أبيمالكيلَوكونوفيه،التوراةكالَبصنعمنمحبوكالالفيقاالحالبطبيعةالعكد

تصنعلأآنعدا،معئاونقطعحلفبينناللِكنضلنااسحئصعالفرأىبأنه

يكرواثمبسحم.وصرفناكخيراإلابئانفعللموكمانمسكلمكطشرا.بنا

وكيف-33(..26)36لئااممحقْوصرفهملبعضبعضهموحلفواالغدفي

ترفأنلوتقولهاأوالنام!اقناعالملفتةالخرافهَبهذهالتوراةكاتباستطاع

مصرفاالل!ينةوصاحباللَوى،علىآمراالضعبفيكوقكلِفعين..له

اللهلصانعلى6كعيولاالوالمنطقىمجرالخلطك!ذاكلِف،المعروفلصاحب

61.االعاليينالبضربعكصالقويمغيرومصلكيمالأنبياءفمخصيةعنولِتحدث

انمما28.8/ئك+حثبظ!منبعتوب++ابنهابئزويجرفقةتقبل-لم

بعممةمنثمالحثى-بيريابنةيهوديت-منالحبثيينبناتمنلروجعلِسو

يثصأنالتوراةكالَبأحبكماقناعةودوق،بوالديهنكايةالحئى،اللوقبفَ

المرارةولماذا!ط!26-35/.ورفقةلاسحقنفم!مرارةزواجهفكاق-اصبعه

غايةصفياعنصرلِاالأله!ذاألعِص.اللهباسميممجلونهاال!يالعنصرية

ئتيوتوأخ!اصماجملبنتمحثةمنْوتزوجع!صوعادئمالعنصرية؟

واثتمعأبيهنجرمجةنحز)قْحارانإلىضطبيعقوبأما!فا..يصتحيدلعله

وبعد.خالهلدىخدمةسنينسبعلمقاءزاحيل+ابنتهليعطيهلابانبخالهمناك

ابنتهوأخذفرحا.واكَامالنام!لابانفجعععليها.ليدخلطلبهاسنواتسبع)7(

راحيل.(نهاعلىيعقوبفراف!فيوثسهافاخنطاضعيفتينعيناهاوكانت"ليئة

لاباق:فاجابخدع!ي.فلماذا.غلكئخدمت.براح!للخلالظلاح!دمم!وتحت

فأ!يكالأسبوع!ذهمعأكمل.الكبرىقبلالصغرىتعطىأنعندنالايجوز

41خالهفاستغله-28(.21)93ل!ْاخرىممنلِنسبعخدمهَمقابلراحعِل

راحيل.معصنواتوسبعبه.لأتحلمالتىليئةمعنكاحلقاءاسبوعوكسبسنة

دانا:إليهميضافثمويهوذا.-لاوىضممعوتراوينله:وأنعبتليئةوحبلت
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(.IY)هزلفةمنوبنيامينجو!فجمكطكر-أفمير-حادا-زبولونخئالى

علىيثخلانيعقوبواجبرت)أختها(ضرتهامنفخارتعلاكراراحيلوكانت

فدخل.بلهةطذهالجاريةوكانتابرا!يم،معالتوراةكاتبفعلصلطجاهـيتخا

بنينمنهاأيضاأناi3vواركبلَىعلىفتكإليهاراح!لْأدخلعننيابهَطيها

القصةولئكملة..ننتاليْثمْ+دانْلهفانجبتبلهةعلىودخل)3:(03ْتكوين

ونصرخننوجعوراحبلونلد،ننالمبلخةأن:النوراةكابَبتوكالخرافبة،

بفعلاخثهاوقامت..لنيةبأختهانكابة3لماذاكنبا،والأمومهَالطلقوذعي

ثمئحاد.لهوولدتفنكحها..ه.لنةبجاريتهايعتوبإلىدفعتإذمماللةثعة

فعالأ،وللغز-سةللجنن!مثيرا،اليبروحثمرةمنلقاحا،رأوبينووث..ْأشيرْ

معهافنامابنها.بهأتىالذياللقاحأشربتهأنبعدمحاينامأنلينةمنهوطلب!

نينةْممىوابنة+زبولونوانجبتعاتثميخشاكرْ!وخامعماابنامنهوجلبت

أنغعمهمْإليهم..ينسبونالنينالأنبياءممؤلاءتصوروا2(..-ا)039تكولِن

وأتباعهم،التوراةلكتبةلهم،وللجبولَلدلينكحهاابنهاتدعوالأحصأنتصوروا

.أنبدِاء؟.

نأللعتليمكنوهل!فيها؟الأنبياءهموح!اإ..التوراةرواياتهىحثه

قأ(جلمنمذاكل..والمسفةالمسؤولةغيروالصبيانية،اللاأخلاقيةبؤهيقبل

الأخعيةبهذ!أنفسهمطبعوالقدنعم.انفسهمويميزواالغيرارضيمتلكوا

ويعفربلالجبينلهيندىالذيالزنى..زنى؟أىِو...الزنىع!القائمة

البشر..أخلاىَ

لابانخالهابنهْومعهحارانمنيحقوبعادغدمابأنهننكرأنولاننسى

يحقوبأنالقصيد،بيتم!ووح!ذاابراجمم..أخيابنناحوربنبتوئيلابنهَ

إلىالدخولوقبل:ْال!وراةمعكاتبوننابع..الول!يابراح!يمنسلمنئزوج

ضنةاسرئيلعبروغلصا+اسرائعِلْفيصبحاسمهيغيرأنربهامرهالأرلن

..حولهفيماالوشمبد(وكنلكالمزيفاليهوديالتاريخبد(الأردن

والسلاأبالمحبةويامركنعانىإله!موبلكنعانيْايلْاسمم!وواصمرانيل

يكرههالذكطالامممهذاالتوراةكالَباختارفلماذا..مشيئلَهضدالحربويعتبر

نراثهملبضمنعمالكنعانببنلاإلهاسمبن!حلولطذانوح..زمنمنذلعنهوت

الاردن()فىكنعمان+أرضوفيوزمانهحاضرهبلبوم!الماضيوليلغى،إليه

الصحراء-عابريالعربألارامللِنالعبر-اس!فيغيرالنهر،يحبروهنا

مرتبطاالعبرانىاسمويصبح،النهراسرائيلعبورط!وجديدئاريخ-إلىالبالية

..المختارالشعبويكون.العبرانيالجديد،ال+اسرائبلْوبذاالعَاريخبهذا

جدبداا!سماالتوراةكاتبأدخلوم!كذا.اللهْ"أسرةإلىاسرائيلوشِرجصون

ححله..وكماقومهحجمبقدرمفصلامسوعا،جثيداتاريخا
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السلاامقاوو!ثبلالأرض.1
وأصحابهاأهلهابعنليعمكنواشكيممئينةفىوبنوهاسرائيلوحل

ابنةثبنةخرجت:ْالتوراةكالَببفولهنا؟الحالس!كونوكيف..الحورلمحلن

حموربنشكلِمفرآها..البكبناثعلىوللتعرفللتفرج+لينةْمنيعقوب

لأجلا.أباهفكلمله.زوجةوأرادهابانالنمهوتعلنثوأنلاوضاجعهافاخذها

حموروحضر.يعقوبنفقفيلغايهْفكتملابنتهجرىبمايعقوبوسمع

ننعمهنعلتتقدابنىشكلِمقانلا:ْلِعفوبآلمصاه!رةويرجوالفثاةيدليطلب

بغالتلكموتأخونبناتكمتعطونوصاهرونا.زوجةالهاحماأعطو.بابنتكم.

ئكوينو!يةمهراحداعليكثروافدامكم.الأرضوتكونمعناوتصكنون

.-812؟3/

صرلَماق)1(0أغلفلرجل(خت!انعطيأنلانس!طبع:ْيعقوببنوواجاب

شعباونصيرمعكمونسكنبنتكموناخذبنالتانعطبكمفكركلفاخللوامللنا

عليهمانقضواتألممأللاءالثالثاليوموفيواخلتتوا.شكيمامملوتبل.واحداْ

وصا.)/.3:8َ31/وأولاد!اْتساءثداوسلبواونهبوافيهانكركلوقتلوا

تعمدهامتعمثة،الغ!رةومذه..اسرانيلاللدىالعرضعلىفائقهَغيرةنجد

رفضلماذالكن..الأرضتملكإلىلين!هىالمناسبةحعذهفيالتوراةكاتب

الآنلِعلنونلماذالكن3.!آنئذالسلاممقابلالأرضفمكبماهلعرضيعقوب

الدولةفكرةكماعدلواأنهمأمالنوراةصحةبفماقشعوا!ل؟السلامبقبول

فىلغالِةنلدأنام.العربيالمحبطعمقفيالنهرإلىالنهرمنالممئدة

دينعلىوكلهممختونبنالدام!كلواصبحاللنياتغيرتأم؟..نفوسهم

هووهذاعرهم..منللعالمفويليكن،لماولَمثدفلككانإذا..اسرانيل

بهايشدقالتىالدايوقراطيةهيو!ذه..الاسرائيليالسلام

وكنلدخرافةإلاليستاسطورةأساسياالتى.والليموقراطية..البعض

قيقي..ولومنبيوممفالأخوةغثروقد..الغدرعلىفائملديمالصلام.،فهو

خدعةوليصتالمأص!ي..!مذهكلاكانتفماضكيم(حملمعالصلامم!ذااسرائيلال

فروولبصالبركةمنهو(خذعيسوأخاهفلهاخدلحفقدالآولىحىطتهاسرئيل

بالغنمخالهخدعكطمنه..والنبوةالبكوريةوينزعاباهليخدعالمبرفعالغنم

الوشبةالأساطيرطبتاالخداحهذايمارسونيزالواولم.المرفط.

ئلكفيساكنااسرائيلوكان1بلهةْابيهزوجةضاجعثدراؤبيننجدئم

(بيمهزوجةبلهةمعواضطجعبينراوفذهـمبعدرْمحهدلالارضْ

مح!يحىاىالمختتن-غو)؟(
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كالماءفاتراالأفلَر:بالماءالزانيوالدهشبهاخ!رانلِلولكن33/.ءكاكتْلَكو-ش

.ثث/9له!قنسلَهْأبيكمضجععلىصفتلأنكئننضل

+إذاالزنىلِثينفو،اخرحاخامبكظب!هقاماكقيادر*ويينسفزبئنصلط

سفروفىا.0/21لأ:كلاحماْلِقتلاقإن!اأبيهامراةمعفجلاحنمطجع

.32/كاالعاشرْالجيلفىوكالربجماعةفىزندررحلئِخلى+،لا*المتتية:

زناةوربْاسرانيل+الأنبمِاءفغؤلاءالتلثيةوادلاويينلسدكأوطبناإتن

ربهااْخلا-ديةحولالم!دَلأفضة,,,:,LL,هثهب!نالتوفيقلِمكنوكلِفمتضبون

إللِهماقصدمذاوهلأنب!اءلنِمموافمعليهومئن!ا+..كتابااع!بارح!اووأنبيائها

أنيمولطالماالصورهَم!ذهعلىويصورحمعل!ميدثآتمنالعَوراةكاتب

قدويكوقومسلميين،منميحسِنالعربأنبياءمنناللِكونوباأنبياءحعليمموا

مقثسةآنهاعلىالدنطِالىالافلَراءا!مثهوسزبآحقادمنبتفممهمانور

التجقيفبهذاالمالَصود!وحتاأنأعت!ا!له..وحبم،أحلهلدفمقنىوكلَاب

وانتقادطا..التوراةشتمي!عمثوقالماسونيينانمعظمروث..الأنبياهعلى

النمبب..عرضانكونوبثا

مننزلفث.التوراهَفىبالفحولمةموسومف!والاسرائيلعلِننبى-ويوذا

رجلابنةهناكيهوذاونظر.حيرةاسمهثلاميرجلإلىومالأخولَهعف

ثمعيراْاسمهابناووللتفحبلتعليها-ودخلفأخذهاع.شواسمهكنعانى

يهوذاوقال.فم!لةودعتهثالئاثم"أونانْاسمهودعتاخرابناوولتحبلت

انأونانفعلم.لأخيكنسلاواقمب!اولَروجأخ!كامرأةعلىإدخللأوناق

ولكيالأرضعلىأفسدفانهأخيهامرأةعلىلخلواذاله.لايكونالنسل

لثامار:لِثوذافقالأيضا.فأماتهفعلهالربعينىلمحىققبعنسلاأخاهلايعطي

هناونجدا/..38/ا-اثكابنىشيلةيكبرح!ىأب!كب!فىأرملهَاكثخط

المبنى:واضحةملاحظاتئن

الابنأماتالتوراةكالَبوأنكنعانيةمنتز!جالمحبوبنبيهملِهوذا-أن

-والثانيةكنعانىعربىأثرأىعشرالاثدسالاسباطبينلهلالِكونلكيالأول

وكلِفله..يكونلنتسلهلأنأخيهزوجةرحمفىلِقنفلمآونانأنحعى

-الحكائيةالخرافدةالتوراةعالِةوم!ذهله؟صلبهمننزلالذىالنسللايكون

شلِلة..لشَظرالبيتفىتاماروقعد!:فتلَولحكالِ!هاالتوراةتئابعئم..المتخيلة

لتألَييكوذاعولةطر!علىجمنايمملخلع!كعاحرةوجلستلعكر!لكنثا

كنتهمعبالحمىالزنىمومممبزنوته.وكانومسكته.ننسهيوذاصلبمنبنممل

هنادانالنصمنورارح..ونفهمفارصتوآمينتطرا(نجبثو!دخيرا.

..مقلصزنىلنلكوهو..للزنىموسما
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بسرد،التوراةفيالأساسيالسفروح!والتكوينصفرولِنتهى:يوسف؟-

ملكيةإلىانتقالهإلى..المصريينالئجارإلىأخوتهباعهأنبعديوسفقصة

..بطهارتهوتمسكهليوسفالخصيزوجةوإضكواء.الفرعوقخصي*فوطيفار+

ي!رومغالِوسفولِموتالتوراتيهَهالضمخصطِتمصالئاكللِخالفأمروحذا

أقبعدلِوسفويموت:العبارة!ثهالحكايةإلىفمضيفسمهالتوراةكاتب

35-05/-طامصرمن!امهيصعدواأنإخوتهاسلَحلف

فيتستحدح!تراتيلالأخر!اللمَاسيروبعضاللالمودفىأقحقا5-وننكر

المقطعحمذاالتراتيلحذهومنالإنشادنشلِدفىالتىالتراتيلغرارعلىالزواج

فيالترائيلحثاينمتخممنطاكأنوربماوالعروم!،الحريصقرانعقدأللاء

العريصرأ!عنالإكليلالكاح!نيرفعإذالأسفمعوالمسلِحيةأورباكناش

وكثر&امسؤمل!وباركئاابراحيم،مل!الريص،أيهاالربعظمئاقالْلا:+

.الربْوصايابالمبرواحفظالصلاحصفىسر.يعقوبص!

!ممهالعروصايتها:+وأتَويقولالعروسراسعنا!ليللِرلمحعثم

برحيل!اهنئىراحلِل.مل!وأكئرك،رفقةمع!وأبهجك،سارةمل!الرب

اسمعي:ْلخاإضافةالتلمودوفى..الربْغدحهمنلأنهالظموم!خودحافظهَ

المصيحولكن.جمالئاْالملئهفشِ!تهىأبيكوبيتضحبكوانسيوانظريابنتىيا

المقصودة،سارةألِةثم-ءقلبهْفىزنىفعَدواشتا!ماامرأةإلىنظرفمن:ْكَال

هلالملكافمتهاهاUو3وأبثِمالبااشتهامماوقدفرعوقعندكانتالتىأمى

أقيتبل!ك!ولهكذاعرو!لكذاوتبا..التوراةتعليماتهىحمذهلهَعطيه؟ا

...التوراةض!صبطلضارع!قوادا..يكون

فقطأنجب!ئمزمناعاثرابقبتراحبلانالمصبحىالمتلسالكلَاب)وفى

(.بنيامينولالنهاألعاءوماتتلِوسف

جميلةوكانتمنسىأرملةيكوليتأنأيضاالحنصيةالئوراةقصصومن6

ترملهاثيابتركتاليفاناظلممنف!عبهامساعثةع!صمتيوم.المنظر

وزادهازينتها..بكلوتزيفَص!عرها.وفر!نفيصةبأطيابوادطتواص!نحمت

رآهماولمافضبلة.عنبلف!هوةعنلِكنلمهذاتزينهاأناجلمنبهاءالرب

!نام.آسكرتهثم..مميا-وزن!الخيمةفالخلها.أغوتهالعصكرىالقائداليفانا

إلىالصاعةم!ذهفيوانظراصرائيلإلهالربأيهاأيدني:قائلةقامتغدها

واصلالتهخنحرهإلىوعملت.ومحتكمامئنعئااورشليملعَهضحتىيدىعمل

7/يهوثثِ:رأسهوقطعت 2/13 0 3/ 1/ 0 7/- / A./.

احمثالألملكهالتاليةالصنة!ىأقاماحضويرث!الملئافإناصنير:أما-كل

ليرىؤفمتىْالملكةبزوجتهإليهميؤتىأنخصبانهمنوطلبفسكرصاخبا.

العهرهذارضتولماالمنظر.حسنةكانتلأنهاجمالهاوالزعماءالث!عب
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لمنالمملكواعطاءالصلكةعزلمكل!تئ!اريهنصيحهَعلىبناءوقررالملكضكضب

ؤشتيْللملكهَالبثيلةالجميلةلأختبارالصملكةأبكاروجثعتمنكا،خ!رحع!

وكانتأستبر.أوهداساْواسمهاْالأبوينيتيمهَيغوليةجاريةببن!نمنوكان

كمارجالهمعونامتالملكعرضقبلتالمظر..خسنةالث!كلجميلةجارية

.2،7/وI/11/أستيرراجع/ملكةلتصبتأكأا!

الثانيهْ،المرحلةلتبدأالعَوراتيالتاسينىفترهَالأولىالفترةننىأثوقبل

نصوصبحصب،والصلحالسلمحالةفياللَوراتيينمن!لكئكرموسىمرحلة

فنص:المسلكليالْوضيح28/93/التل!يةضفرفيجاءوث..اةالتوت

اجابئئافإن،العقبة"للصل!اسذس!هاتحاربهامئنةمنب-ْ+

ومِستعبدللشمخبرللثيكونالموجودفيهاالئمعوبفكللئا،وفتح!الصلىَإ

يثك!الربلفعهاوإذافحاصرهاحربامعكعملتبلتن!المكلحىوانلئه.

ماْوكلوالبها!والأطفلاالنساءوأما.العسيفبثفكورهابفاْ

الربآعطاها!اأ!ائكغيعهَوتأكللنفسكفتغنمهاغنيمتثاوكلالفينهَ

..العقبةكلمةنلاحظالتوراتيْالرباني3الضفجانبالئكمظونلاحظ..إلكْ

حدذهبعضهموينفذالخرافلِةالربأقوال)الخزريون(الاسرانيليونينفثوم!ل

عى؟..عنالخرافات

منوالوصاياالأحكامحعذهوليست!لأ....الربعطاياهيمذهوحل

..والمعاللالرحيكلالرحمنالألهشرانع

.خ

عنكليةنختلفموسىإلىنعزفالتىالتوراةأنإلىسبىَفيماأشرنا

!هَوقالْعإلىيعودوهذا.موسىإلىزوراونسبوح!االأحباركئباالتىالتوراة

النصإلىالعودهَين!تدعيمعاالتوراتى.للنصالمتمعنةالقراءةمنتنمتتلْج

يخصفيماوالتحريفالئزو-ساط!موعلىالبووضعللمتارنةاياهالتورالَى

..إليهاوماالخروجأسطورهَوموسى

ماخوذهَلعائيةعغيدةعلىتقومالمتوراةأنالسالفةقرائشاعبرلأحظنافقد

خالقا!هأنوجدالأخناتونيةالتوحيديةالعقيدهَففي.والمصريةالبابللِةمن

للحياهَ(المانحةالحرارة)ذا!الشمع!لَرصفيظامرحموألَون،البثمرية،

للإلهتصويربأىأخنائونيسمحولم)جثمان!ته(جسعانيئهأوتصوبرهولأيمكن

حاضروطهـو،ولايلعسولايرقلهلاشكل)هذأ(الالهآن:معنلَدهفيإذ،أتون

بعدماجاءمعم!طابىَومذا.ودوركوركلفياظرالنوعنغائبناظر

مصرمنخروجهبعدموسىبهاجاءالئيالعشرالوصاياإحدلىفيأخغاثون

2/ث/0ما"-خروج:ولاصورةمنحوتاتمئالألك:!لألْصنعالوصيةوئتولمباشرة

التوراةفىا!هأنإلا-91(./15ثوالتدثية7/26/اللاوييينسفرفىوكلك
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اربرشر!ذاتودكالا!انالإدأن،موسىإلىوعزوهاالأحباركتبهاالتي

أنهكياوأنواعها،وا!اياوالقرابينالأماكنويختارالسماءمغينزل..وأنه

أقومحإلخ(.الأزرقأوالأخضر..العقيئعلى)تدوصانقدمينعلىينمير

لفلكتماثلِلبصنعفامواإذ)الكئبة(الاحبارخا!افقدصريعالوصعِةنص

التىالمجنحهَالتماث!لتشابهبتماثيلوزينوه،التيهصحراءفىوهمالميثاق

حثهمعتماماتتطابقبلالة..والثللحقاتجصإفطةْللألهةالفراعنةصنعها

التماثبل.

آتونإلىاختتوقلَرتيلةمعتماماشِطابق01ثالمزمورفإقوكفلك

موممئ،!دةفيالرباالس!وهيالتوراتيةأدونايكلمةأنثمالسمى(.أفرص

إلىالتوراهَد!الوقتذا!وفى..المصريةأتونلكلمةلَحريفهيإنما

العاداتإلىبالأضافة.التوراتيةاللتائيةوجوهمنوحطوم!ذايخهوه"..عَباثة

م!-0025منذالمصر!ونامارصهالذىكالختانا،،القديمةالمصريهَأوالببلية

لحمتحريموكنلثاعام.مئةوثلاثبألفيقومهأوموسىظ!ورقبلأى

هيبهاأنزل!التىالتوراةلغةأنكماأيضا..مصريةعالةفهوالخنزس،

العبريةيعرفيكنلمالذكاموسى!لغةبالهيروغليفيةالمكتوبةالمصرلِةاللغة

الئوراة.ادتكمابهوديايكنولممصريالكونه

والنار،وبالجنةالاخروباليوموالنشوربالبعثامن!فموسىعقيدهَان

الحهنهَومنالآخراليومنكرمنخلت!بعدفيماالأحباركتبهاالتىالتوراهَأما

خلتاللتينوالبابليةالسومريهَتخالفموصىعقج!انعلىلليلوحمذاوالنار،

الآخر.اللِومفيوالعقابوالثوابوالبعثالنضورمن

المصرىالحكيمعننقلت!الأمثالمعظمأقمضىفيمافكرناو!

أص!فارمنالف!دفىضائعةحذاأمينوصالِاواق،لابنهوصاياهفىاصينمنوبى

الأمئال:حذهنختارالأمثالسفرفىالوارلةأمينمنويىأمثالومن.التوراة

محالثته.فىولانرغبالطبعحادربلألأتصاحبأمينمنوبي:

لاتجيء.صاخطساجلومع!موبا.لاتستصحب:الأمثالصفر

رحالفىللعملأهلانفصهصيجدوظيفئهفىالجاهدالكاتبامينمنوبي:

البلاط.

يقف.الملوفاامامأنهعملهفيمج!هدارجلا(رايت:الأمثالسفر

منالالهتصويرنهىديورانتبولرأى-حصب(خناتونتراتيلوتحتبر

ترائيل(ماالتوحيد..لعقيدهَبليغشرحوأول،الكبرىالتاريخفصالْدأولى

حيويمذم!منالتوراةعليهانطوتماوكلقبللِة..ترائيلتمع!فهىالتوراة

نأفمئلاالحيوكي..ومنط!بهاالفرعوندِةالعقيدةمنحرفعِامنقول!مو)ببولوجى(

يهوهاقحينفىوالنماء،الحياهَوصوروالاشجارالأزممارفىيوجداتوق
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إنسانالبسالمصرببنصكنبثةفيوالإلهوالفل!.والمؤامراتالحروبدىبوجد

فيما،والسلامالرحمةربحوأتونوكان.التوراةفىكماح!والبشرصورةفي

.)1(والسنكوالدتلالجيوشربيهوهكان

البلاطفيلَربىموسىأنالمؤرخونيرت!سرالئاريض

دانالذتياللَوحيدلينوع!مصريا،ع!سرياقائداوكانالفزعوني.المصرف

عسكريةحملةفلسطينعلىحملتهوكانتم(..ق1)أخنالَونبه

علىكانواالنينمنالهيكسوسملوكمنوبقاياالمصرالجغودمنمؤلمفة

فانضمواأخنالَونموتبعدالاضطادوجهمنمصرإلىوفزواالتوحثِلين

جماعةهيجماعةهؤلاءفشكل..كنعانأرضعلىحملةفىموسىإلى

أيةجميعالثيهموليسالمصريهَاللغةلغتموكانت..موسىقومأوموغى

النين/الفصلحثاأولفينكرمعممرالنين/اسرائيلأولِعقوبببنيصلة

اندمجواوقدسنةمئهَبستموسىقبليوسف!فيمصرإلىئَمواكانوا

أثرأىعلىلغيعئرأويرأويسمعولم.المصريةالبعِئةفيتماماوانصهروا

فذابوابالبشر..مزثحمةعاصرةواصعةبلادإلىفووافرداعئ!رإشىكانواا

.والاجنعاعال!اريخمنطئوحمثا،السنبنمئاتعبرفلخ!

كتابه)1(في(م-39)37يوسفوسفلافيوساليغودتيالمؤرخروكأوقد

قائداكانولَدمصريا.كام!ناأوحاكماكانموسىأنقائلا:القديماليهودتارلِخ

فيهاحقىَاللَيالحبفمةعلىالمصريةالحملةف!لالمصريالجيئ!فىكبيرا

القولم!ذاوأيد..الحبشةملكبنتئربيس"منهناكلروجوثكبيرانصرا

إنأثم(م-..ق03)اليهودخأفيلونالاسكخرتياليهودكطالفلسنىالكانب

5/61.ص2ت-قصةليورانت-راجع)؟(

فرقةإلىوانضمال!هوديةنيتصه،المقدسفيولدوقدوالمؤرتاللِغودخي-الكامن7(

سراحإطئقحولالروماقمعللنفاوضاليهودطانفةعناوثم6ثسنهَوفيالفريسيين

اف!نردثمPoppacaبوباياالرومانيالأمبراطورفيفِببنومل!اليهودالأممرفبحض

بالاعلَمادحيائهوانقذم67بايديماسيراووقعم66سنهَالرومانضثاللِهودحربفى

ممراحهفاطلقلروماامبراطوراسيصب!!فسياسانوسان!وملهاا!الللبؤوالددجيمعلى

علىحصارهضربعلدمالتلِتوسبالترجمةلَاملالهخاننااليهوداعتبرهوذ96-

اليهوديربمؤلفاتهمن.المواطنةوحقو!رالَبافمنحهروماإلىتيتو!ورافقالقن!

القئلِماليهود-لَاري!ن

98.ص)3جالبريطاليةالمطرفدائرة/الييودعنالدفاعفيرسالة/حياته/تاريت

/..ببيروتصالردار/للعربيةالعغاليهودناريخكتابهوترجم
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الفينالتوراةكتبةمنأصحالئاربخنظرفىوقولهما..مصريا(كانموسى

وبينهماومزرخانيهوديانم!ماالاشِنوأنخاصةعبرانيا..كاقبانهقالوا

همالتوراهَكتبهَوأنبالموغل؟لين!زمنو!ذاقرونأربعةحوالىموسىوبين

مثموشحالَالأننلكبالتأكيثالماضيالقرنإلىيعودوآخرمدممنفرقةأزمانمن

ومممالماضىحالوافعمعولبسالحاليوأفعكممعتتوالىَال!اريخيةالنوراة

نألونالدن!امؤرخيكلئنكمخالفينالحاضرالحالقثرعلىكتابح!يشدون

الأساطيروكنكالمفتعلةوالآلهةالطفقوالتاريخالكانببالنقلشعورلهميهز

يئرونابنةهىثانيةبإمرأةموصىالتوراهَوزوجت.ئدقيقدونالمحمروقهْ

فىمومىبامممال!ينهناكإننقولمايجعلناوم!ذا-ا/12/عثد:ميانكاهن

كلبمموصىفهناكالترانفيوكن!لكواحدموسىفهناكالتاريغفىأماالثوراة،

المنكورةالفرقمنالتور)تيونالبهودلايثَرهوثمذا.العشرالوصاياصاحب،الله

عمةلهنجدلنالحالينفىموسىانحالأبةوعلى.الكتابهذامقدمهَف!

مادىبلونالحقيقةوطلاءالتوراتيةجهة-من-اسرائيليعقوبببنيصلةأو

منل!قنجدتهعنلأبيهنيثرونبناثقولفيبالمصريةسميموسىبهان

وسقىأيضالنااصمتقىوأنهالرعاةآيديمنأنقننامصرقىرجلفالَلن:ْالرعاة

3/9/.خر:.الغنم

مؤسع!هوموسى-)وأححموسمخئصرْوهومصريموسى!اممم

ص2:جالحضارةكصةليد!ورانتويقولالنرعونيهْ(.عئ!رةالثامنةالسلالة

فىأكت!شفقدليفربوللجامعهْالتابعةمارستونبعثةعضوعارممتانجأن326/

الأميرة)بالتحلَيق(أنجبتهقدموصىأنئثب!أدلةالملكيةاريحامقابر

015امابينعاشتالتيالمصريةالطكةومى.ماق537عامفىحتشبسولَا

جلع!أنبعدمصرمنوفرحاشيئها.بينبلاطهاثيتربىوآنه!.م)-!47

ودن.م.ق41-7،اث-97الللود(الئالث)محوهالَحوتمم!العرفىعلى

الثالثالقرنفيعاشالذيالمصريالمؤرخمانبئونعننقبالاهيوسفوس

مصرياكاهناكاقموصىاق:.فالإذتاريخهفي.ماق028)المثلادقبل

الترانفىماوردوأنبرأيناقولأأصحرح!ذا.)1(.النوحيدْبدباناتللتبشيرخرج

ويقول..المفطَاليكودمو!ىش!يرحوثثاموسىأنإنن..نلكيثبتالكرلِم

.المصريينْعلومينقهونهالكهنةمنأصاتن!علبهأفامتفرصنابنةأنمانيثون

الكلمهَنفع!حوإنه:!تولموسىاسمالضميرفحهركدَابهفيبريسئد+ويئرحمْ

الأسماءمركباسممنمختصرةوحيطنلومعناحاالقلايمةمص+المصرية

إلهوأن.الطنلبتاحومعنا!مامم!بتاحأو.الطفلأمونومعناهامع!*"أمن

6-ص2جواليهودالعربنهاريخسوسةاحمدرلجع)؟( r./؟
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وهوله.مرمعلىعثروقدموسىبتاحيسمىكاقتحوتمع!عهدفيمصفيك!

إلهاسمابلهاسمقبلوضعقدموسىوالدأنولاممكالثنيا()خالقآلمهتهاأهم

العَداوللكثرةبالتدريجا!عيالإسمنلكزالثمبتاح(وأمونمكلمصوكح

)!(.موسىيسمىالوكصارحتى

الاصمح!ذالموسىاخئارالذىموموثبعىثيرأنيوممفوسروىفيعا

:موتالماءمصريتينكلمتينمنمؤلفوهموالنكرمنانتدئ!الهروايةمعلعِنعمجم

ان:مانيئونعنيوسفوسونتلالمنتذ.الماء-أىمامكانمنالأنقاذوأوسىع!

ثورةلزعموإنهموسىإلىاسمهبللولكنهملبوبولع!إلهسيربعى(وموسى

أنئذ.المصربةالبلادأملببنشنشركانناالنىالأوثانجمالةأصحابعلى

مصربموسىاغبربأنهاليكودوجهماءانقاذفرويدسيغمنداليكوديوحاول

هيموسىديانهَوآنولايعمَوب.ابراهيمبنسبلهولاصللأاسرائيلباوليس

ببنىلهاولاعحقةمصرىومصلرهابحئةمصريةوثىبعينهاأخنالْوقليانة

انالتوراةكتبةآرادمصريابليهوديايكنولم.اسرئيلأبناءودوراسرائيل

موسىاغَيالوبعد.لأغراضهموالديانةالمولدحيثمنيكوديامنهيجعلوا

وهي..الختانعلىحثموسىأنبريستدويؤكد.)ك!موسىديناللِهودهجر

اخنلا!ؤنياتوح!دياكانأنهلِؤكدوهـاعصرهقبلم!نة0023إلىتعودعادة

التوراةئخالفالتاريخيهْالمعطياثث!ذهوكلالئوحيثية-العقيثةلهذهوداعيا

نتلامموسةاحمدد.ولِقولويخره.موسىحولنيهاماوردكلسَسفبلتماما،

وثكل.القديمهَبالمعتقدالَاصلةذالتموسىدهانةأنالأحمدسعيدساميد.عن

بينالكبيرالئشابهانولينبع!ْويلعمون،المصريةالائارخبيريعنايأحمد

سفرمنا40والعبارةإتونْالشمسقرصإلىلأخناتونالمحروفةالترئيلة

صنعواقد)موممى(اتباعالعبرلدنانونعلمالأنجاه.طذافيمهمأمرالمزامير

كماوزينوهالميثاقبفلكيعرفمعسيناءفيالتيهصحراءفيوجودهم!أللاء

نامالقمابهاونشابهالملانكهَ،أشبهافمكالأنملاصغبرهَبنمانيلالنصوصلببن

والعدالة-الحقفعاتْلقهةالمصرلينقدماءصنعهاالتيالمجنحةالئماثيل

وتشابهلاحتفالائم.المصريونيصنعهاكانالتيالمقدسةالتواربئ!ث!به-كما

المصريينعنمنقولةوح!ذهالعبريينغدقنرةتعتبرالتيالحيواناتبين

276.صحسن.دممليمحمَرحهمةالضميرفجربريممتد:)2(

:eud/بالعربيلأ92صوالتوحيد-موسىفرويدم!.+( Moises andول

monitheism
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يداعبكانمصرفرعونأنصيوصفوسروايةاضتهرتو!د)؟(القثماء

خهوأعتبرضعل-.رأسهعل!ووضعهراصهصالتاجلهفخطفموسىالنبى

ليمميحصلوماذاالغرضلهذالاصتشاريةمجلسافعقدضؤماالحركة

فيهالِوصفوم!اجتهدأوفيها.مجتيدروايةمجردالروايهَم!ذهولعل..المستقبل

(ومحلد،ضحيرموسىأقنرىوطكذاوكغطن..بابلفطءقصصصنقلا

تاريخهبقىلنلثامفقودهَلموسىالمعاصرةالوئائقوأقالتحديدلىمخللف

لخدم!مصلهلَاريخبصناعةالأحبارقاموقدللاجتهاد..ومجالأغامضا،

سواء.حدعلىوالدينيةوالتاريخيةالانتربولوجلِةاغراضهم

المتورالَية:.الخروةأواسطو.الخرو.قصهَ

الخر!جسنروروايةالمؤرخوننكرهاواحدةللخر!جقصتاقحدناك

028)مانثيوقالمؤرخوقيؤكدتماما..وطال!عارضانوالقصظق..التوراتية

خروجسببآقع!لوصنوس(اللهود!يالمؤرخوكثلكم،05ولامم!!.م

بينلمفمىوباءضريتقواآنفىالمصريينرغبةهومصرمنموسىجماعة

للتبشبرخرجمصرباكاهمناكاننفكل!هموسىوأقالمملفب!.المثمنبلبنالعبرانببن

غدالمتبعةالقوا!نعمىَعلىالنظافهَقوا!علموانهالمجفومينالبهودبين

قصةبانهاومومى،الخروجقصتهصروبنسونيقولفلِما.المصرلعِنالكهنة

ح!زمهالذىالثمريروفرعوناحمو!بينالدامىالصراعالىترمزمصرلِة

الملثاآخبهووفاةرغنع!ملَنوالدهاصتشيادبعدمصرلَحر-سواستكملأحموم!

بطلاحمو!صراعبينواءمواقدالنظريةلهذهوفقااليهودفكاقكاموم!ْ

والذكطالمصر!هاالقومىبطلهمموسىوصراعالهيكصوسضدالقومىمصر

.مصر)3(منوإخراجهمقيال!همبعبءاخ!ص

اصاطيرفيجاءمامنفيالألمانيموركاتد.التاريخىالأئارىالعالمأما

واصحقالخليلابراجمماليهمينئمىالنينوالارامييناليهودبقرابةالقانلةالعَوراة

الأساطيرصحةعمع!برحنتفالأثريةالابحاثانما)اسرائيد(..ويعقوب
ثياللَاريخثةالأحداث!مننلكمننستلل!اكل(منالتوراهفيورلتالتي

وبقاياموسىاتباعالجنودمنتوحيديةاوموحدةمصريةجماعةأقالفترةلكبا

أوبالعبريويعرفوق)وكانوامصرمنالهيكسوم!طردبعدمصركيالباقين

عاصمتك!ْفىأخناتونالملكحاميةبتايامنح!مالجنودح!ؤلاءوأنالعبيرو(،

احمدعنلقلاا5ص:اليهوديةللعقيدةالتاريخيةالأص!الأحمد:م!طدصامىد.)؟(

ص:946.صوص!ة

38.عى-الطلمةايمرديةمثكلة-الحضارةتكوقىنيصردررشل:!راد+"

273.:صللقثم.الف!رقتريخموركات:د.ا"
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فقدأخنائون،بدينبدينونوكانوا.والزنوجالاسيو-سمنوحىالعمرانىْتل

الجديدةولعقيدتكملهولاءهـمليضمزاالملكيالحرسكجنودالملكاخ!ار!م

القديعةعتيدئهمعلىبقواوقدأعوقبدينيدينونالنينبالجنودثقتهلعدموفلك

مضطه!ينكانواوالزنوجالاسيويينالجنود!ؤلأءوأنسرا.،الشعبوأكئرية

منطرلواقديكونونوبذاالتوحيليهَ.ثياننهلاعت!اقهمأخنلأنونموتبث

القائدوهوموسىبجماعةوالتحقوا(خناتونعاصمةمنح!ربوااوالجشِ

كانواالنيناله!كعموسبمابامعهموال!حىاخناثون.-د!نعلىالذىالمصركط

مصر()1(.منالهيكعموسحكمزوالبعدمضطهثين

48.ةصص!وسةاحمدعن/القليمةمصرليانة:آرمانالولف)1(
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لخاتمةا

كلويأثال!الافا!تتباللالشعوببأنالقولإلىالمفكر!بعضيذممب

ومدنيته،وحضارتهئقافلْهثخصبونظرياثوادابالنكارام!بقهمصنشعب

لبشوباللَاريخيالئدرجمنطىَأثبتهامصلمةوحثا..الدياناتوكفلكأيضا..

الماخوذكتابغفىالتوراةكتبةاخذهماعلىنتطبقالمسلمةومذهوالمجتمحات..

ليهمغابرتماماامرهم(نإلأ..بالكاملالقدبمةالعرببةالشعوباساطيرفن

حضاراتفييسهمواولم،سلفتمدنبةأوحضارةللبكودفليس..المقولة

أولئك!اباليهودونعني..الاطلاقعلىاللاحقةاوالسالفةومدنيتهاالمنطقة

الخزرمنطقةمصدر!شعوبابناءفهمالبوماليهودأماالئوراة،كتبواالفين

تربواواستراليةوآسيويهَألريق!ةأوأوربيةبلدانعلىتوزعواثمروم!يالي

بكتابويتمسكونمجتمعاتها.أرحامفيعواوترسالبلدانحذهحضارالْاعلى

أصبحولكذابعضهاأبرزناالنىالصورةعلىوالحالَالًقالتاريخيخلطأممطورى

التطوافوعبر.الساعةوحئىوجودهمنذالبشريةتشككموضعالكتابح!ذا

التحلبليالاسللَتاجإل!نخلصالكئب،وبطونوالوئائقالنصوصفيالسريع

حولالحديثيختمبطالقوللنجمل،الصفحاتمذهعبرالمقدمةللمقولا!

الفرنعميالمنكرصلطالتىالتاريخيةالحتائقعغالغطاءوكفمفاللزشنا!،

!ضانتهىحيئأمنالمشوارمتابعةفيوابتدأناالضوء،عليهاضحاروديروجيه

..الحرالمنكر

المف!نةالتلمود،وشروحائه)التوراةالكتابحذاأنإلىسبقفيمااشرنا

وأنبيانهموأديانهمبمذاجمهمالبشر،جمبعمنشكمحلمموإليها(وماوالجعارا

إلى)الدليل(وأحلناالمئال(..ممببلعلىوالقرآن)الاثجيلالسماويةوكتبهم

أمامبانكتترالتيالنتيجةإلىئخلصسريعهَثراعةأنبحيثننممه،الكتاب

صمبفتالتيفالأساطبرصلة.بالنىالالهإلىولايمتبهموحىلبم!كتاب

وأن،ناحيةمنبحرفيتهاالكتابهذافيمنصوخة،،مرسومةالكناب!ذاوحهود

الأشرارمنزممطاالكنابهـافىوجدناهمالبضريةعليهمئعارفتالنينالأنبياء

وصور،يرغبإلحيثواياتهمأقوالهمالتوراةكائبوسيع!والعنصررس،

الخطايا..كلوقارفواوقلاله،،مخادعينوكذابينولصوصا،زناةشخصياتهم

العتيقعلىيلوسبشرىإلىحولوه،الكتاب!ذافىوجل،عزاللهحتى

ويض،يفحلئميختارهممنبامرةوياتمر،أخرىتارةوالاخضرتارةالأزرق
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صسوغالكتابحذافإنوعليهثانيةناحيةمنالانسانكماوجنمانى..يتعبأو

اسئيتظقدلأنهالربقدامالبشرياكلاسكتواورشبهته...ْالكاتبارالةبخسب

أنالمرءويتساعلوالصفاث.النعوثهذهكلعنالنَهفجل3..ئسهمنمكنمن

نوحفلامنه؟المقصودفمابريئاليسالأنبياءعلىوالقئفدثهالتصولِرحتا

لأنهمولاموسىوسليمانولاداوود،واسحقولااسماعيلولألوط،،نبيهميئو

عليهمالقنفمنمانعاالتوراةكاتبيجدلمولذا.الملفقنسلممنليسوا

فىالطريقهَنفساتبعواحتىالثطننالوصفبهذاووصفهمصورمموت!ثموبه

اللفينواشعيايهوذامع!نلكفعلوالعاذالكن...ويعقوبابراحطِممعالوصف

الربيوهمويعقوبمحابيا،ابراجممجعلوالث.الأنبياء3.بقيهْعنيميزونها

امه(منبدافعأخيهوبركةعنم)يسرقوالسرقةال!واطؤعلىمعهويئفق

بحمداياكلهوذا:الموتفراشعلىوم!ويعتوبدالوزانيا...ويهوذا

كله؟..التأمر!اولماذاأبيكْبنولكيحمجدأ!ائك،قناعلىيدكلخول!،

وح!اروندومه...عنهليرضىغضبهعنوي!يهربهيأمرموصمىوجحلوا

منالنزولفىأبطأموسىانالشعبرأىولماوسارقا:ْللاصنامعابدا

لأنامامناتسيرالهةلنااصنعلحمله:وفالواح!ارونعلىالشعباجتمع،الجبل

!ارون:لهمفقالأصابهماذالالِعلممصرأرضمنأخرجناالذيموسىحثا

كلفنزعبهاواتونىوبنالَكموبنيكمنسائكماذانفىالتىالذحبأ!راطانزعوا

وصيره(يديهممننلكلاخذحارونإلىبهاوأئوا)...(الذممبأقراطالشعب

مناخرجئكالتىإسرائلِلياالهتكممذهفقالوامسبوكاعجلاوصنعهبالأزميل

)عدأ:وفالهارونونادس.امامهمنبحابنى،م!اروننظرفلمامصرآرض

ثينعنارتلوامنمعهارونبئامركيفئم،ربهم!موهمذاإنن(.الربعد

3..الودتيةإلىموسى

انسانااللهليس:ْالأقوال!ذهلكلمغايراملاقضانجداخرمكانوفي

ياخذ؟-وبايهما..3/91/كا-الأصحاح:العددسفرفيندمْانساقولاابن

بهملهملاعحمةنكرهمالنينالأنبباءأنيعرفونالكتبةأنمضىفيماقلنا

هلءالصلفوم!االاوصافممذهكللهموكالوالهمأنبياءالَخنوا!مذاوصع

وانشيئالايخممرونالنهايةفىو!وتاريخهموأنبياءهمالعربثياناتليهينوا

لونهذاكلكغصونانهمام،3العربأ!اءهمهموالكتبالانبياهط!ؤلاءأهل

العربأرضتملكسوىيبتغونولاول!يونلأنهمتارلِخيأواخ!ثيوازع

لالطيخهمبعدانفممهمالعربأنبياءلصانعلىوخرافاتلْصصسردطريىَعن

؟الشاذةوالخرافاثالنعو!بهثه

الاثيانباخلاقيةيتمسكمنكليلينواأنمنلايتورعونفإنهموعليه

.هوخبيثبشعلأمرانهالدنيا..فيامةعليهويقيمون..نازيوأنهبلاساميلم
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بخاصة،منهوالمف!ويالماكل،يحبفهوالكناب،مذافىومزاجنوقودثه-

013منياالواحدوزنذهبمنفضةمنأطباق:ْالقرابينألوانيحبوكنلك

ذث!.منشوا!غ!رةمنهاالواحدوزنذهبمنوصحون،الفضةمنشافلا

العددص!فروفي.الملوكسنرالمنبغعلىلِفمو!ولحموأبتاروأكبافىوئ!ران

نيانحوكلوتقثماتهمقراببنهمكل:ْفيقولهارونعلىنفسهالرببجيب

الكام!نيتحهدهماتجارةعنللَبئالأقوالهذهيردونهاْالئيوآئامكمخطاياهم

جديراأمراالكتاب!افىونلمم!اف..علىالهياأمراوليستمبالِعبهأمام

و!ذأضط،بهممحصورهوبلالبشرلكلرباليسفيهالربانوهوبالأنتباه،

هوأناأنيولثهعوقبىتهؤمنونالربيقولشهوديانتم:ْبالنصفيهواضح

افدأنا،مخلصغيرىوليقالربأنالأيكون،وبعديالهيصورلم-قبلى

ولاالهوالآخرالأولأنااسرائيلملكالربيقول!مكذابدي.منولأمنقذ

نأالثمهودوعلىفمكودههيلفنةبلللبشر،الهاالربحمذاليع!إنن.غيريْ

هذاومع..غِر.ْولعِع!ومخلصاوالآخرالأولاسرائدلملكهموْانهيفهموا

الهانهأكط..المشكلةدلهيموضوجمةننيجةإلىولايفضىلايحلالأمرلإن

!أالعظعِ..والعليالواحدالله!مووليسبموجبهيعملنصلديهملكآوجزئى

الكثابهذاأنوهىقائمةالأساسيةالمف!كلةتبقىوبذاوسبدهم..منمواحدانه

يأعلىعللِه،ويفتالَهيقالأنومالِمكنالحظيم،العلىالالهمنمنزلخكير

التوارة،كتبةجهبذالَاالبالصولايغرب...ذاتهيهوهعلىينسحب،اممرائيل

الذخيالزبتمنومابقيالربأماممراتسبعباصبعهينفخالحللْفمناءمن

التوراهَكائبيستخلململماذا!ناوالسؤال..فيشفى...ْاليسرىكدثهعلى

كالملانكةأخر..طرفمنالربوبينطرف،منوأنبيانهماليهودبينوسيطا

مث!.

:ْمايليعشرالئامنالصحاحالئكو!سفرفيفلَالوا..الملانكةنكروالقد

فاسرعللغلاموأعطاهوجيدارخصاعجلاوأخذالبترةإلىابراطمركضئم

وإذاالملانكة(ي)1ثدامهمووضعهعملهالذىوالعجلولبنازبداأخذئميطهره

حديثةالروايةحمذهأنوباعتلَادتطأكلواْالشجرةئحتلديهمواضام!وكان

كتابتم،وأسلوبيئطابقبماوزيفوث!اوولميمشوهبشكلنقلتأنهاإذ،الكتابة

منابراجممسرقةوح!والأساسيالتصدمعلينسجمابراجممحيقيقةيشوهوبما

فالدالانبباءع!ممؤلاءافنرىكماسواء.حدعلىومصلمبنمسبح!ين،العرب

سفرمنالنصم!ذاولنقرأشيطانا..فحولوهالفع!،وروح،اللهعلىافئروا

عنبيه،ولَوفالن!ماءجثوكل،كرسيهعلىجالساالربرأيت23:+الملوئا
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جلعاد،رامولَ!في1(فيصعد)أخاب()يغويمنالربفقالينطره،وعنلِحينه

أنا:وقالالربأماموو!فالروحخرجثمك!كذا،ذاكوقالممكثا،!ثافقاد

الكتابم!ذافيالمن!تهجنوالث!يء.المسيحيةصثمتصودتئ!ويهو!ثا..أضكوبهْ

منارتفعماوم!ذا..بافنانا.والو!ومصر،وفبسطينالغشرقعلىحقثطعمعو

المشئنبنجميعالرببجمعأقاللِومنلكفي1/ؤبكون1أشعياصوتأجله

علىلينقض.الأرضأطرافأربعةمنويهوذااسرائيلابناءمغوالكنندلِن

لمصروبالنسبةالخ...معاْالمثمرقبنيوين!ونغرباالفلسط!نييرأكتاف

يدهويهزمصربحرلسانالربيبيد5:ْوالإصحاحالسقرنفسفىأشعيالِغول

بالأحنيةاسرائيلبنوفيهايعبرسواقسبعإلىويضربهريحهبلَوةالنهرعلى

أنالأنىمصر"...همنالخروجيوملاسرانيلكانكطشعبهلبتلِهَسكةوتكون

علىمصرببنأجمج)...(قبفكجعلتمخلصكاسرائبلقنوم!الطاالرب

مملكةومملكهَمدينةمثينة،صاحبهواحدوكلأخاهواحدكلفيحاربمصريين

والتوابعالعرافلِنو)حدكلمن!ألفمعوبهاولَضيعداخلهامصرروحولهَراق

المياهولَجف.عليهمفيلَصلطفام!حاكميدفيالمصرلعِنعلىوأغلقوالجن

الرياضوتجفالزرعويتلفالسواقيولَضعفاكلانهاروسَتنالنهرويجف

وفىحاقدكتبهنصهكذاعلىح!نا!لاتعليقالخ...النيلْضفافعلىوالحقول

حمَوقحولنفسهلاشعياقولافنوردالمطافنهايةإلىنألْىثم.لأحقوقت

رقمنفصهالسغرفى-فيقولاجداحديثامكتوبنص-وح!ووالمسلمينالمسيحيين

جمالكثيابالبسي..ياص!وينعزكالبسي+.استيقظى..اصشيقظىْ:52

)والأضكلف"إ133أنجفولأأض!لفبعد،فيماويدخلكلايعودلانهآورشلبم..يا

المسلمهوالمخننن(والأنجف)هوللمسبحببنصباشرةموجهومتاالمخننن(جمر

أوقولاي(وعيسى)محمدالأمةحدذهسيديلَراثفى!للكن...تورالَهمفي

هذاشأن!وكمابعديولدلملمنأوننبايقترفلممخلوقأىإلىتسىءاشارة

(ما6البشروجميعالعربوع!ورسلهومحئكتهاللهعلىالعفنريالكتاب

ويمكن...خطاياهملانخطئلكيممهنا.لنكرحامجالأنحدفلا..التوراةم!بؤات

وعينفحددبالغيبعالطنفسهجعلالذىحزقلِال()سفركتابهمفىإليهاالعودة

طغيانإلىنبهتقدوالقرآنالأناجيلبأنعلماله..مالِحلووانشأو(كام

...الأرضفىاسرائبل

فد(الاسلامإلىالجاح!ليهَح!ىالبابلية)منالقديمالعربىالعقلوكان"

رفض(يوالتأمر،والتل!للشرموجهةتكونأندرفضمطلَداتهفلع!فةأدرك

منأسبق-مرمزفرم!منالشر!يون)وكنلكللشرالوجودأولويةتكوناق

لنس.المحلليمحلامرتالنيميراطثهاروراحا!)1(
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،اشر!ر!ازعهظهرثم،العربيالخليجمضيىَعراسمهصحرمزكيرموث

الخصبالهميئهراوكنلكأحمومانضدوا!رالملائكةحرمزوخلقْأهوماقْ

المنتظرالمؤيقصةاليهودعنهاخذالذممطمءءق007وزرالشتالهنودثم

ا!يهو!مؤلاءوإدخيرإلهالبشرإلهإ!إننالمنتظر(..بالمصيحاسمهفبدلوا

إلهحذاالعِودوإلهوالبشر،الكوقكلخيرهيك!ملموحث،النثمروإلهم!رء.إله

البشر.وبقيةللكونالفناءآووالمو!الشريضمرجزئى

جراءونلئاالاسطورتاليهودىِالاعلَادل!انلِةبح!عاعبرلمسظوقد+

خاصةالث!عوب،ضثالتامرتيمسلكثمعل!هموماجرمصائبمنلهمماحصل

طرلِق)علىالممالكمركزع!اع!لواوقدالخعِامألأمطنوارحلبلووأنهم

الل!ائيةهثهومن..العتابابشعوالظليالاولالسبينلكعليغمفجرَّالحربر(

ويلقىلارضائه:ْالقرابينلهوئمواليكوهسماوياالهاصرائيلجعلواآنهم

شرائيلوان..لعزرانيلْوقرعةللربقرعة:كرغينالتيسع!هارون

منجمطواالنينالمحئكةزجمموأنهتارهَ،الصحارتويسكنشيطاقلئم

له!وصرائيلأنفيما+يهوهجنوذأماماانهزموثمالبشرببناتوزنواالن!ماء

إليهرمزجدكيأولَيسبهيئةالبابليونصورهوقدسينالمهص()الهبابلى

الكنعانيينغدهـاالبابلىالألهونجد.التيصقرقوبينبينهللتشابهبالهلال

العالمفو.أبولموأمااللبم!()اودبوساسمعلبهفأطلدواالبونانببنعندوكلنا

بحنةملللم!وهوقتلاوماثصاحبتهْالَ!م!+معخاكإلىهبطوقدالسفلى

منباككلاثمأغوىالذحيوحوالخطلنهوأصلالبشربلاءصببوح!واللنم!

..المحرمةالشجرة

ابليضبانهالمصيحية!فالتأدم..أغرلتاالنىالحيةبانهالتوراةكَالفيما

-عالمالسنليالعالمإلىفتحولأبىلآدمالخضوعمنهطلبولطمللكرا

(صحاح)فىالملعونلىهؤلاءالىقولمهموجهاالمسيحالسيدويقول.الظلام

.وملا!كتهْلابليثىالععدةالأبليةالنارإلىباملاعنعنااذجموا25(:ْمعَى

عنآخنوهاالتىالكواكبجمالةأيضاالتوراتيةالل!ائيةصورومن

الكواكباكئ!ثمفتأنهالاسطورةهمذهوتقول)الرافدين(البابليةالاسطورة

ئم.الزحرةح!وابهاطداوأن،زحلالمشتركها،المربخ،،ميرةالزعطارد،:الخمسة

خم!ولهذاكواكبصبحهَمجمو!مفاصبحوالقمرالضمم!هطكوكبينأضافت

يرمزبدلألتهالرقموهذا...البحثملقفىمعنامركما)7(الرفمالمبابليون

هىالنجومأق:البابليةالخلقاصطورةمن)5(اللوحفىوجاءالن!ماء.الى

ارتفعوتطورهمصبرته(ل!اءالبضرتيالعقلانوهىورموزها،الالهةصور

البشرمعتقداتكلفيالكواكبهذهدخلتوثَالتجرد...منالمريدنحو

قثرتهم،منف!آناأعظمكونيةلقوةالبشرجماثةإلىمايشلرروحمذااكيندِة..
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اصلإلىاشارةونكر()انثى(لهةفي-التديم-الرافد!يالحربيالعتلوجسدها

واصتمرارهاالحياةومحورالكبرىالأمهيلالأرضوالتكاثر،الخصب

هوالسماءفيرمزاوتمل!الحالملأحداثكونيامحركاالقوةحثهفاصبحت

إليها.وتومملائتليساالسماءإل!يليه!فعالانسانكانوليا...الشعص

ر!مم!ةذاتاخرىثماشعاعاتئمانيةذاتنجمةالبابليةالاص!طورةوأوجت

الوركاءمعابدفىعبدتوقد)الزح!رة(الكوكبإلىترمزو!ذهاشعاعا..

ا!البين.عهدفيالسطءسبد!+ايناناْاسمعلبهاواطلفواالسومرية

الصومربة()الملحمةالناريخفىملحمةأولوهيعشئارإلىتحولتثم

النعملوتدثفالأرضجفتوبغيابهاالسنلىالعالمإلىاينانام!بط!حيئا

الشهيدتموزعئميقهاإلىالسفليالعالمأرشتوطناك(الخريفلفصل)اشارة

بينوالجنسيالروحىللاتصال-ورمزاللأفراحمئيلانهاتخذبهغدرتالذي

جلحهامف!(ملحمة)بحسبالوركاءمدينةليالعالمحثا-وكانوالرجلالمرأة

(.اللهبابأ!ط-!لبابهي)وبابل.بابلفي

الفكر)الألهعشتاروكنلكالزثمرةايناناعبثتالأشورىالعهدوفي

لظهورهانطراالمساء(فيواللن!للش!وةالأنثىصالألهةالصباحفىللحرب

لدىالمتدع!الجماعيالجنع!ممارم!ةولأحظناومعماء.صباحاالمئكرر

لقوىالتحريضإلىلِرمزو!ذاشائعا،نلكولنإذالمعابد،فىالبابليين

الشبيةبنتجالشبيةأنمنانطماالكبرف()الأمالأرضفىالكامنةالاخصاب

عملافضلالطلَم!هذاوكانالأخرىالكاتناتوفىالناسفياللكاثرلضطق

كاقغلماالقبليةالمواسمفىالألثىبكارةفضخاصةللزهرة!بانايلَلم

علىانسحبثمالامربادئالواحد!القببلةل!للرجالءوالنمطللنعماءالرجال

الآلهة.

تموز..الشهيدعلىالموسمىالبكاءطتسوضائا

المقدع!الزنىمطكقوهاومارم!،التوراةكائبونقلهاالمحتقداتم!ن!وكل

..اللحظةحنىالعصورمرعلىالرفم)7(قدسواملالماوالمعبد،الهيكلفىذانه

السبعوالصنواتالحجافالسبعالركلم)السنوا!هذاككراريوسفقصةفىونجد

البابلبةالاسطوريةالمعنقداتبقاياوهوالنورانىالفصحجمدوكنلك(..السمان

...البكاراتئفضوفبه..ايامسبعةلمدةالربيع!وسملمحيبهيح!دلالذى

مع.حرفيا.نسخاالبابليةعنالئوراةنسخئهافقدوجمالتهاالكواكبأما

جعلهفيماالمقدسالزهريومالجمعةجعلواالبلبلييغان:منهمواحدتبديل

ربانياكئابأصبحتالأساطيرطمذ.كل(..الراحة)ويعنىالسبتيومالتوراة

نبهتام!ئيربانالتوراتىللتاريخقرانلتافيونلاحظ..الول!يينلهؤلاءوتاريخا

وجاءالعولهَفكرةتبنيإلىنبهتمهمكورف!الامبراطوروالدةوهي،التورائيين
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بيمينهأمص!الذىفورف!لمصيحهالربينولهكذا:ث5أفمعياسفرفى

باسمك،دعوتكمخثاري.ْواسرائيليعقوبعبديلأجهلأمماامامهلألوص!

لليلاكانهذاواشعياأخر+.وليسالربانا6نعرفنيلستوانتلقيتك

الىامرافاصدر+ارتحئعميا+الأمبراطورجاءثمبابلفيلكورف!)جاسوصا(

ا!تابهذابوضععزراولَام.الصبيمنالعوثةءلال!لاتطمالكاحمنْعزراْ

لِغيراندون،اتباعهلينوجحلهاالعرب!ةالاساطيرمناستهواهمااخ!اروقد

مصالةحورفمئلاالطقنميةالنواحيبعضالتغييرمسوقدقليلا..إلأفيكا

رمزوهو،الطوطمجمالةوكنلك!فه.لِخدمبعاووظفهاوالفبلِحةالقربان

كورف!وانالطبيعةونوازلالوحوشيصهارعونوهماستضهدواالنينللاباء

المنتظروالمصيعاممرئيل،لابناءرمزإلىعزرافحولهالاسطوركطالبطل!و

واحد.رقماسرائ!للبنى

،المشرقصباله-أجمهْيهاهوياه+العربىالالهىالثالوثعزراوأخذ

النورانيالمصرىالكانبالبابليعزرا)بعداللاحىَالتوراةكاتبحعلهوثد

فينارطنةعلىمدينةفىالفنميرعىكانعندصاموسىالتتاهالهاالاخر(

وقال:عليقة

وهوالأبدْإلىاسميمذا،اليكمارسلنىبكوه:اسرائيللبنىئلَولْو!مكذا

عزراكتابفيودونلِهوهفصارياهْداوودمزاميرفىاسمهجاءالذيذاته

القدس.إلىبالعودةويطمعبابلفىمصبيلقومالهاوصارهذا

الامممينيحملرقيمعلى(الصوريةشمرة)رأسأوغاريلَافىعئرتوقد

هذهمكتشناتمنالبرونزىالعصرمنخزفباتعلىمنقوشا-وياهو()ياه

عنالتوتورقةيعمقطمماالترونبعضراتويهوهعزراقبلو!ذاالمنطقة

.يوه+)1(اصمهولتياالطيحبدوندبانأكلكاقوفالتورالْي..ْالللنبق

ايلوانياوابنياسمأنابلالألهيتولالأوغاريتيإ.النصفىوجاء

بعضوطاث!لهْخلينةابنهلِوليأنوعجزهبشبخوخئهشحرعنلمافرر

هووياوْالعبريةمنهااخفتالمَيوالأراميةالكنحانيةمابيناللنظفيالغروق

اصمحيثمنأماالأله.اسمممرفةحيثمنث!ذا.المعبرنالتوراتىيكوه

لَوراةالمسعىهذاشراكئابفىوردثضدالئوراتيةالحغرافياأوالأرض

صراعهدليبانهعلما..والفراتالنيلالنهرينمابينالرقعةعلىتمتدبأنا

يهوهوعدفيالوارد!نالاص!مينانبل6والفراثالنيلاسمدخل!يكنلص

علىمصريمنهرمنالاْرضيعطيهأنهعلىي!صعزرا-كتبه-كمالابرام

.الفراتالكبيرالنر

صمق.carرستييرrحار(1)
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واديأومصريم)ونحلمصريمنهرفإنمولاءسيرخطوخسب

النهرأما.الأولىالمنطقةمالئاغِروفىالحالىالفراتشكيرح!ومصريم(

وشعبه)السفلىالفر!قريةإلىنسبة)فرت(الاسمبيانكرفكوالفراتْالكبيرْ

كماالرا!ثينولافراتمصرلأنيلوليستالمنطقةنفقوحىاليمنفى(الفرات

واللاحتون.السابقونالدَوراهَكتبهَفلسف

القدسمنالمسبلِونقطعهاالتيالمصافةصلانزفيال!وراهَجغرافعِةواق

نآ)بعدابراجممقطعهاالتىالممطفهَعلىمطهاحاولواثموبالعبىبابلإل!

حيثمملصطين،مصرإلىالحال!ةسورهعبرحرانوعبرنوهيناليهمنممبوه

..اليمنيةأوالححهازيهَوفرتمصريمنحلمنوآثم!انصبنلك(نوخوا

رايناكماالاحبارمنعديدعلىبثفيماحثاعزراكطَبتثوينأعيدوك!كذا

الموعولة.الخرافلِةْلول!همثخدِث!وبجغرافياسبىَفلِعا

جغراماوزورتحرف!ثَالأخرفوالمناطقفبسطل!اسما،قحتى

ولَحريفتزييففيالمست!شرقوقبعدفيماوصا!همللكتبةراقبماالأمكغة

ء..والأمكنةالأعلامآسماء

وموصىابراميممهمبمنورحلابدواكانواجصِحااليودأتعلمناوث

اسرائيلوبعث:التوراةلَرويهاكطالمنطقةإلى،موسىصجىءلَصهَولندَرأ

نميللنونحنأرضبافىأمردعني:قائلاالعموونملئاس!حو!إلىرسلا

نجوزاقالىالطرقفىنسعِروإنمابئر،ماءولأنشربكرمأوحد!الى

علىجاوواقداسرائيلبنىأتعرادملكالكنعانيالملكوسمعتخومك-.

منطقةفىالذيالمرعىيقصلوقسبيا.)ومدممنهموسبىفقالالهماثاريمطريىَ

بر!ةالىام!رانيلبنووأفبلالنوراة:وئنابعكنعاق(أولادئانىحثبنيكمعِرة

قانلا:أدومملكالىلَالشمنرسلاموسىوأنفذبقالشالشعبفأقامصلى

مدينةفىوهانحنالمفمتةمنمالناجمععلمتقداسرائيلاخؤئاقالاهكذا

إلاالتوراةفيوردكمالعقوبأخوعيصوحووأدوم-أدومتخومفىال!ىقالث!

كلمبالمرورأدوعملكلهميصمحلم.ولما)تخم(..-جلذاتهالتوراةوفىانها-

القلزمبحرطرسَعلىم!ورمنرحلواثمحمورجبلفىوحمارونموسىالرب

هىالقلزموبحرهوروجبلوأدوموصينوقالشالوم.أرضحوللثوروا

تأإلا-العددمَليلةعثميرةفيهاتحركتوضيقةواحدهصغيرةجغرافيةمنطقة

التالي:النحوعلىالتوراةفيالمنطقةهذهمدنأسماء

صارالقلزموبحر،سوريةفىالسننهرصارت(كنعان)بنصينعشيرة

صارتصينبريهَفىالتىوقالشالأحمر،البحرعندوأدومالأحمر،البحر

)وهوعروةوعشيرةحمص،وجنوبالعاصيمنبالقربالنبىجبلاطكل

وصميرا)بن،السوريةأروادجزيرةصارآدمتخمعلىكنعاق(أبناءسابع
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ضشِهلمطركنعانوحمئا)بن،طرطوسجنوبالكزللراليومصار(كنعان

كمالهمآنببءالاماكناصطءلجعلواالأصطءبدلواوحمكذا..الصوريةحماة

المسشر!ن.-منأوالئورانببنمنللمنسربنماراقبحصبجغرافبنهاحتوا

بنسنانهو:موسىأنأكليلهفيوالهمدانىتاريخهفىالطبرينكرفيط

مصربلدةفيوكلانالضحاكأخوبئوالاوذ،بنعملا!بنعريجبنعلوان

أياضامصرالريانبنالولثكانفتديوسفأما،العربجزيرةشبهض!ربفى

واسمهامث.)مصريم(مصركاث!نابنةيوسفولزوجالعربيةالجزيرةغرب

المعروفمثباقكام!نابنةمنفرونخمسةبتموسىتروجكما+سنانْ

المنطقة.نفسفيزحمرانبلادفىبشعيب

يو!اليعنف!صدفيمعينينقثىعلىغرأنهالمستشرقْغلاسرْوفكر

علىالرقمواوردث(..اليمنمصر)فممالوبينمذكأبيندارتحرباأف

ق.ء(اثحتشبعموث)82الملكةعهدمنماهومصراقصرفيالمعابدخران

الربيةالجزيرةشبهغربولَعتقد!.م912-ثث5الأولششِ!نقحملةان

فكزهاكمافلسطينمنطنةفيالحرير-ولسِالتجارت-طريقالخطحيث

فىالعئ!يرهَ!مذهأبناءعودةبعدمطالاكديانةالتوراةظهرتوقد..اللَوراة

ألىالسراةفيشكامدشرقيالئرا!نهريرثدالذيكفارنهرعلىبابلون

اسفارووضعواكامنا73اجتمعانبث(السيدةحورانينما-(ورنبنا-)كهف

اللَوراةفكرت!طبطليموم!(زمنفيجعيلةوبصيغةاليونانىبالحرفالتوراة

الذ!يالاسكنلروكلِلم!ووبطليموم!الاصكنلرية،وبفارو!فىاجتمعواأنهم

التوراةروتكماالمتدونيالاصكندرلبسوحمو،العربىزبرنيلراصه!طع

الخطأ.فيالوقوعبجنبهمالذيبالضكلالمنطقةلَاريخيئقنوالمالفينوكئبتها

ونكرثبالسبيعتابهمفحلثالحرير،قوافلعلىبالاعئداءثؤلاءوفام

السنةفىالبلويةالعضائرلملوكتاليبيةبحملةثامالئانىصرجونانالرقم

ف!مالفي!سلةملكةاو)مممسي(شمعميعلىجزيةوفرضحكمهمنالسابعهْ

فىالملكة!همعالنعلنفسالثالثشمنصروفعلالعرببة،الحزيرةضكرب

)علىالرقمننكرولمأشور.لتوافلنعرضهابسببحكمهمنالئاسعةالسنة

ليالأئريةالمكتفمفاتكلفياسرائبلياويهوديملكايامعالاطحق(

علىلريداللتىأووالمكتشفاتالرقمهذهعدوان،الآنحتىالعربيالوطن

الىسبيوااسرانيلبنيأن)المستشرقون(المؤرخوننكرفيما..الألوفمنات

...رحلورعاةبدووأنهما!ورلقوافلتعرضهمنتيجةبابل

الرُقُمكلفيينكرلمالعبرانييناسمأنالىالاشارةوتجدر-

الرُقيمبترجمةنامالذتيفربانداووداضافةفىالأوخوليها()شرقيهاالعربية

اخناتونوكيلبهابعثرممالةوهوبمصرالعمارنةتلقالمكئشفالمسماري
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كلمةفيهاونكرالمنطتهَدالكفيالتجارفِالخطعلىاليها-51358"31

بالطبع-بهاوجهلهبلاللغةمنتمكنه!لفمبالعبرانييندرباقفترجمهاالخبيرو

نكرهمالن!نالأخلاصوأماالئوتي.الشريكأو)المحاصص(وتعنىوالخبير

الئراتواديعلىآرامبريةفىالبدويةالحربيةالارامييغعشائرفه!اهَالتوش

وهذا..لالعبريينالمترجمونترجمهافبماالتبائل،علىالسطومارستالتى

التوراتيونجعلهاالتى.يرلنْكلمةوكنك(.سيانجودأومتصودخطأ

جبالسفوحفىكنعانقرىالىالبريةمنالثراتنرعابرتعنىفهىالأردن

لمحيالجبالمنالمنحدرةوالسيولالماءفبخوض..وبالعكسغرباشحامد

..ابسراهَ

فتد(الفرات)نهروالمستشرثونالتوراتيونجعلهالذقِالكبيرالنرأما-

نحوغزبرأوينحثرآورشليمجان!بمنلاشِبعلآنه67حزقيالسفرليو!د

وخصلِبالبحر،فييصبأنقبلكثيرةمسللقعاتمحلثاالبريةالىابشر!

إننعجلائيمْالىجدك!عينمنالصيالونضنتيهعلىوينتشر،جانبيهعلى

نهربربدونهال!ورانببنأنإلا..نفسهحزكلالوحسبالدرا!نكر!ولبق

(.النيلالىالفراتالمخئرعة)منأوالمزعومةالتوراةجغرافيةلئكلَملالفرات

منراثالكبلوعشراتئنعدلمال!وراتىللمسرحالجغرافبةالضساحهَإنإنن-

المعيف!)بينأوللكلاطلباالمنطقةالىالقاثمونالرحلالبلوفلِهاعاشحيث

كلمةأنحتى،فلسطينفيوليسالعربيهَ(الجزيرهَفيوالسراةغامدجبال

لونهاهذاومعموسىعهدولافيابراهيمعهدفىلأموجودةتكنلم!لصطين

ارنأوه..بماالنوراةكلَبة

اللغةمنمفردالَهاجمعلَمحبث،النشأةحديثةفهىالعبريهَاللغهَ(ما-

الحركةمنبتكليفيهوهْبن.اليعازرال!هودىوصاشكياالقديمةالحربيهَ

ببنالانتشارمحدودةفهينلكورعم.ا29ا-.019مابينالصهيونيهَ

لمقاصدبالقوةتعلمهاعلىاليهودىاجبرحلثفلسطينوخارجالي!ودداخل

مروقدخزري،اصلمنهمالعا!،كل)فبىاليوميهودوأنخاصة..استيطانية

الئاباىجبالمنالتالمةالتركيةالقبيلهَْاميريدعلىالخزريينتكودضمةمعنا

الخزرالىقدمكانالذى.كاجانيوسفكاجان+الخاقان.والمغوليةالسيبيريهَ

حسيداكليالىبرسالةبحثالقيصرمععداءوسياسيةولظروفالمغولبلادمن

اع!اقعلىصمهعنفبهايعلمهالميلاديالتاسعالقرنفىاليهودكط

(ممماءله،ونكرساميينوليسواالَرائامممالخزرأنفيهاوبسالهاليهودبهَ..

وهوخزرتارنيخ،باسيلى،أفار،،دورسويوجار،/المعرفةوللتوكيدأجداده

ممذا.لكاجانالسابعالجد
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دحرهاثمالعبام!ية،الفلَوحاثفيالخزرإمارةادحبرولَدالعربوكان

محلمينبطلبوأرصلاليهودمحي،الد!نالىكاجانلحأولهذا،المغولئمالروس

الديانةالنوراتية،والطنوم!العبربةعئمبرنهابعلمولكيبغدادمننورالَ!ين

والمجرروسياالىمنهمكبيرقسفرعليهمالمطبقللعداءونتيجهَ..الجئ!

القرنينفىت!تالتىالهجرةوابرزحماواوكراندِا،وللَوانياوبولنداوبلغاريا

لنترأ..ونعودع!توْمغلقةْبهمخاصةمستوطنالَافيهاأقامواحيث()1م&،156

زورهاالتيللحتانقالتاريخيالك!ث!فلتحديدسريعبائ!لالعشائر!مذهتاريخ

.المزورون

البهود.تاريخمنللميلادالسابتةالنترهَعنالكنابط!ذاطياثفىتحد!لا

كال!غولاالامبراطورحكمفني،الرومانيدعلىابيدثدمعظمهمبأننعلمونحن

أوساطالمكابببننورةبعدالهثوءسادم(5-ثث1ءم(وكلودبوس)ا37-)

الروماقضدشاملةاضطراباتفوفعتانفجرأنمالبثالوضعأنإلااليثود..

قائدأابنهتيتوص!جعلالذىفسبسبانوخلفهم(ه-68نلِرون)ثعهدفئوخاصة

وأوقع..7عامالئعىودخلاليهوداضطراباتعلىفقضىلنلسطينحاكما

منأثرم!موأزالكهنتهونبحهيكلهاوأحرقالمدينةوخرببخمصريعةمئحة

ليالمسعودىمانكرهحسبالفاثلاثيناليهودمنالقللىعثدوكانالوجود

باكمله،اليهودلىالكيانعلىقضىوهكذا*اا.ص:والاشرافالتئتية

بقيمنوقامكافلأبدوالمطوالهيكلالسنهثون()ومنهادينيةوإداراثلتظيما!

فيوجماعئهاعتصم)باركوخبا(قاد!االشحثتلمهيئأبشمكيلحطِمنهم

ازالتطهبريةأخرىحملةالرومانفجردالرومانوحداجمواالجبلبةالمناطق

ص!كناهااليهود،علىوحرمرومانيةمستعمرةالىالقدصوحولتوبيوتملَرا!م

الأولكب!ولينا-الاصمايلياالى)هالريان(الرومانيالحاكمام!مهاوبدل

فلاقتلواالفاالتتلى)58(عدبلغحلَىالمنطقة!ذهفيكانمنلهالريان-وقئل

فىالبهودعلىالتاضهةهيالضربة!مذهمرضا-وكانتأوجوعاأوحرقااو

وفرالاطلاىَ..علىالتاليةالقرونطولكبانأتيفيهالهميعدولمللسطبن

الىثموالمغربمصرال!وشباوايرانالعراق-ابىشرتامنمالأحياء

تراثأيمهالهميكونأندونالمنطقةفياليهوديالوجودانتهىأورويا

مراحل،وعلىالعصورعبرمراتعدةكلَابئهتمتالذىالكنابم!ذاعيربنكر

حدثكما،للظروفطبقاوالأخرىالفينةبينترئيبهوبعادحث..كلبعدأ!

فيوالمسيحييني!واعمكىالنصوصلبعضتعديلمنالوسطىاللَرونفي

وبينبلادهمليبعيضونوهمالدينلهذاالمعنئقونيفطنأنخشيواحيثاوربا

.*91لكلرتالجليلص!حمارحمهـ!د.تهرحةالعزراسراطوريةمبرى(:)بمودىصعكرrك،نر)1(
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التىالعهودمنعهدأىفىأكثريةيشكلوالماليهودأنكماصنرانبحس.-

جزئينفيلهمكيانافيهاأقامواالتىالفترةحذهحينفلسطينفىفلِهاأجواتو

يعللقواأنغيرأوربافياليودأماميك!ولم3آ..السامرفبسطين)يكلودا-و!ت

فىدبلذكطمنفعلواكمالدممويخفواالبر*دهـهفيايتن!ترووأتالمثمميحيهَ

اعئتقأيضاالوسطىالقرونوفيبثكما..وماالمحفمِةللبعثهالأولالفتره

مصبقربروس!اجنوبافعةالوالخزربفىدفىالمغودالأتراكبعضر

)الخاقان(املِرممماععَقأنبثاليكوديهَالئانهَااعسَقو(قزوينالفولغا)بحر

ثم،مم65الرشيدم!ارون!بثالروسيةبالقلِصزيةنكايةاليتودفالئِن

وبولونياالطنلِاالىلهم،القيصرخبحهَبثأوربافيكثيرخلئميغتفزق

سيطرةمهـناكسيطرواحبثاميركاالىوكنلكبعامةأوربادوكوالىبخاصة

..كرلستانفىصغيراكباناكونواكماوالعسِاسة..والصحافةالمالعلىفثئهَ

محرضفىالتاليالنحوعلىآوربافىووجودهمطبيعتهمانجلزلخصو!

لليثولية)كثين(اللنيوتيالمضموناننببن:*فثَالالدساميةللمسالةمناقشته

عيوبيعاللأنهكماصر،المطالرأسمالىالمجتمعوطبيعةجوموعنيعبر

فيبيت)التجريب!ة(اليهوديةالروحلأن.عامبشكلأسماليهَالرونواقص

تعتبرالبكوديةالعقيثةلاننلكمعه،وئطورتنعنطالأوربيالمسيحيالمجتمع

اليغوديفِهيلعبالذيالرأسمالى()أتيالمدنىالمجتمع!امتمماجزءانفسها

الالأينعواناللنينوالتلمود،الئوراةمنوطبيعتهجومرهمستصأكاملا،لورا

.يرغبها.التىالنتائجالىيوصلهالذتالربويالمدنيالمجئصعح!ذاص!فى

اذهانمنالدجاريةوالارضيةلليهوليةالنجريبيالجوحمرإلغاءفكرةأما

تيبورىأ.ج.)راجع.اليهوثيةبالثمخصيةيضحيإنماالععتقدحمذااصحاب

الخزرالهيودمنتجعلنصوصاتوارتهمفياليكودألخلوثدالنكر(.حرية

الاشارةوتجدر.بالمفقودةاسميتوالئياليهودالأممباطأحدالحددمنوغيرهبم

دينى-كتابوضعاليهوداحدامامبتيلليهودالقيصريةالمنبحةبعدأنهايضا

عدلالذىصهيونحكماهلبروتوئوكولأتالأولىالنسخةهولل!كودسلِاسي

)ابنهاعامأحديدعىالرجلوحمذاحالياالمنضورةالنهانيةالهيئةعلىبثفيما

بعدا!37فيهاوماالأولىالعالميةالحرببعدفلسطينالى!اوجاء(الشعب

بقىشكودوت1()لمجرينبيرغآشيرالحلَيقيواسمهالعملمنعاماستين

يرملهصطون،مف!الِخقراراثاوفتاوىصورةس!لىجمتابههـاآشيرجعلوقد)؟(

والتضية-العملاليهودقوةومنها:-ممترثلباعياالمتوجبوالاحكاموالوصاياالدَرارات

تقويضىعلىبالتحويع-الحملالعمالفوىوالصحنيين-تص!خيرللحكامالهمودام!تخدامعلى

لماِللِةوالكتافي-الصمايب؟!صحافلأعمل-مرامْةوالغنملبتابمبداثين-انتهاجكلأركان
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منبلالعربمنليصمستترشالعربيهْالدولوفيفلسطينفيال!ودبعض

ف!كلالعربمنلأدوالأثهمونلكفرنجياأمكانلَركلِاالأجانبالمحتلين

بينهملِفرقواولمبيوتكموأسكنوهموأطعمو!موسامحوحملحف!كلاتمواحلَواء

جا!وث،نيهمالمسثمرهَالحضاريةأخلافيائهممنبوازعمواطنيهموبين

ب!ركلمحينليواسلاميةمسيحبةمن،الأخلاقمثهتكرمالن!ماويةالرسالات

حتوقأوشؤونفيسمومهميدسواأندونفرصةأومناسبةالولليوقهؤلأء

بخطالسمطرةكتبهمفيالمرسوممستضعنيهمعلىيجهزواأندونالبئمر..

العربوعلىالبشرعلىيتامرواأندوقأوالئوراتي(الحقداثيم)نتيجة

اسنعمارثكرةيتولْاق(الحقيقة)فلسطينكتابهفىجفريزمسنرنكرفمثلا،

قرونْستةبحوالىنابليونعهدفبلماالىترجعالصهابنةيدعلىفلسطين

الأيوبىالدبنصلاحالىاليهودأحبارمنحبرمئةثلاثجاءحينونلك

مملكةالثينصلاححررلمافلسطينالىاليودلهجرةالأمكانياتلاستقصاء

حالثو!نكظعمطين.فىفلةعنئئذوكانوامنهعطفااليهودوجدالاسلام

1211سنهَفيامسَبلالدينصلاحأنوط!وعرلهمنقلبلأهميةنوعريب

وراءسحياهؤلاءقدمولرنساوقدانكلترامنجاعواالبهودأحبارمنمئةثلا:

الأحبارهؤلاءمهمةأنجمرفلسطينالىاليكودهجرةامكانبةحولالاستقصاء

)1(.نتيجةأيةعنتسفرلم

الحكومات!نلاليكان-اخضاعسحقعلىوالعملالماكرالحلوهوالأثيان-البابالم!ثاة

عبرالثمخصياتوقيادةللعمريةوالجمعياتالخيريةالمتاصداقامة-المالرلمىلتوة

!حقوقاغصابمناممرانيل-لاخوفتملكعندماالشعبوجهلالخيالةالىالملوك

كانهداللياباليةالمدافع)والراجولللابالية،الأميريكيةوالمدافعوالملاالخدلم!لفضل

!عامةللصبغةهيوهذ.قولكا..مم!تمدعمكرية(فوةلمثابانكانتعددماالحربينقبل

!ربا)ربباسملاهوتيةئف!ريعاثوأحكامفئاوىووفعاليهود،كتبفيالقائمة

)وحرحادoلمحهيحديظرتكلفيمتدصة)113(لكونهابموجبهاوالعملاسرانيل(

ممةاعلىهو!تمورلنالىمنا6الاثمارونحدر.المبتغىالىللوصولفرصلأاوضيظ

ووحلنا!لغزحللناددكونوبيذدلنوراةوليسلليهمالمتلع!الكتابوهوالكوراةمن

..الحربيةوالليالاتالانبياهف!تمم!ببعنالسابقنساؤلداعلىالجواب

يهودفمطهادلهطلريلأليفميحكومةحاولتعللماألهبير!حهادالمعمتفمرقوروى)1(

كالوامصروليثعدوءيعسوالنمنيويحنرعميدافعالخامعىمحمدوقفالمغرب

موسهرلزللمحهاعيبهركتاباعلابولهفيايليالمصرياليهودياصدرفقدمحظبين+

لنخىلمعربيالئع!امعلتيجةيهودناثمثطونصحفيونمدهمكانوكنلدأخر،

للعاليهَوز!ايهودىعقا249عامولي.حريةبكلنشطةكانلَامؤمس!ائهم
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ام،997لفلسطقغزوهأل!اءاليهوداح!نبأنهمحروففابليونوعن

فيالمفمتتاسرائيلمجدادةلاعاليهللانضمامالعالميهودالىنداءفوجه

الذىلسينيهدىالبرنسوكنلكالعئمانيهَ،الثولفينفوذطملاستغكلالثش

ال!دعوةالتوراتيةاللينيةالدعوةتحولتوهنايستحثهالنمممالأميرا!وركتب

اليهوديوقام..الأخرىالم!ريهَوالجمعياتالصهيونيهَالحركةهىسياسية

الملكةالبريطانيالناجوريثةبحطمنالمقرب-البريطاني)مونلَوفيورى(الثري

وزراثها)بالمرسئونثاو!رشِم!فاثنع.الحركة!هنشاطبعَحريك،فيكتوريا

52ا-...باستئحارواقنحهمونئوليوريوقابلهمصرفيباشاعليمحمدالى

فيلليهودبالترخيصعلىمحمدوتعهدسنة.خمسينلأستثصارمعافلصطيغيةقرية

نأالأطلبهمبمجردلهمونمنحسوريةفييجدوهاأنيصتطيعونمساحةشراء

مونتوفيورىعلىالفرصةفوتتالعثمانبةالامبراطوريةضدعليمحمدحروب

الروم!يالج!فىبتدخلالألْراكضدعليمحمدحربأحبطتحثِ-والانكليز

منوادارتهاتركياالىفلصطلنفيهابماصوريهَوضمتالكبرىاللودوتلخل

البريطايخةالنضاطاتوبدأ!.له.ورائيامصرحكممقابلالعاليالبابحكام

(انكليزيدومبنونالىفلسطينضمنهاومنممور!ةاجل)تحويلمنتتصا!

5lوفىاللِهودطريىَص /853 l /rالبرلمانفيغاولرحورجالعقيدأعلن

سوريلأوضحتالألهيةالحنايةأن(السابقاسترالياجنوبأحاكمالبريطانى

الرصالةبهذهللقيامالملائمالمختارالشعببواسطةانكلترا..طربقعلىومصر

لنااتيح:+إذامايليتشرفملمذكراتفىوجاء1(الحقيقيود!)الأرضابظءلانهم

وحدهافلسطينلافيبهوديةددولةمولدنشهدانحتماماسيقعوهوحباللا،في

معالالقاقتماميئنقحاثوقوعسنشهدفاننامعا،الأردننهرضفتىعلىبل

وبدأتتشرفملحلمئحققولَد+البربطان!ة)1(للامبراطوريةالح!وبةالمصالح

أيضا،العربيهْاللرلومنبلقط،والفرببربطانيامنليساليهودهجرة

طررَعنمئلاالحراق-فيالحربمنلهمالموالينبعضمعاليهودالققحثِ

فيثنابلبلثحيرهجومباحداثفلسطينالىاليهولتعمرأبتهجيرالصعيدنوركط

هذهالعراثيةالشرطةاكشمفتوقدالهجرةعلىاليهوديَلارغامهمالحي

مناليهودخروجعمليةوسمثرؤوصها..فأعدمتالصهبونيةالسريةالمنظمة

)مسرحكنلكومسرح..مم!الوننوابمجلم!لهموكانباشا-قطاوييوسفهو

..فيصلحكومهَمالبةوزيرحسقيلمماسونكانوفالعراقصنوح(يعقوب

N.#36ء.ح+6ن!+هأ5الصهيونية:تاريخسوكولوف)1( Soclov. Op. Vol

Ofنع!ه!حكغه

:68-.7صحمادلخير!االصهبونيةراحع)1(
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القولولا.لنثمى3.ص:هاليننالاسرائيلكطَبراجعبابا()علىبعمليةالعراق

الآمسثيهودفانالمنتظراليهودىبالمسبحكورشنأسمواالنيناليهودبأن

المنتظر.الثانياليثوديبالمسيحبلفورنعتوا

بريطاندةبعنماعةصارواحئىمئزايثهوهجرتممستمرةنشاطاتهموبقيت

منتعليهمنعطفالتيالمنحلةالولاياتقامتأنالى)اللولة(..مشارفسكلى

بيظكماالانم!ان،حقوقاوإعلان..واشنطنجورتبقيادةالامريكبةالثورةقيام

ئوصياتأصدرثالتىالولابا!عدكانحتى91ثص!امينصرمولمسابظ،

ومعدلوحمالصهايغةاستغلوث،ولأيةوئلائينثلائاالصهبونية،المطالببتحقق

ولامبالاةوالكونغرم!،الشيوخومحلع!رالوزاراتالأمريكبةالحكوما!لى

وليس..للسطقليلهملولةو)تامةالصهاينةدعمثى،الأمريكىالعامالر(ى

بينماالموصلالكطِن-الجسرحمذاالمئخ!الولاياتتدعمآنالصدفةقبيلمن

علىا!مريئيلدلَفصغيرهَبحيرةالمتوسطلجعلوالمحيطاتالدافنةالمياه

وتكعمروالشرقالغربمابقالجعمرفتكونالسويسضاةوتهع!ث!الشركَىطرفه

ثقفالذيالجديدالعالميالنظاموتقيمالعربيةالاسترائيجيةالأعماقكل

اللولأرورثةفىواضحوهذا..الأوسطالشرقمافيرأسهعلىاسرالًيل

Inولء+5:حالأمريكي God Weالدعمهذاماحوبةلكن...

الآخرالوجهوع!،أمريكيلرئيصصورةلللولأرالأولالوجهعلىنجد

جناحبةبصطو!الأمريكيالزيالبع!لنسراليمينعلىأحدهمارسمانخاك

ئلاثةا3حروفهمحدشعارأيحملضريطعلىمنقارهفيوفبضساقيهو(طلق

.3ْPهىمملأهلا،لاحرفاعف!ر PLU RI BUمتولةألىونرمزواحدكلناومعظها

أوغارغصناليعنىالنم!رمخالمبوفيالوحدةالىالتشرنممنحى:توراتية

جعبةعلىئتبض)البسرى(ومخالبأيضا:عئمرةثلاثا3أورافهعلدزيتون

تحملمثاليةبضكلدانرةالنسروفوقالِضاسهماعشرثلالحةا3عثدهاسهام

الآيسرالجانبوفىداوود.نجمةبمجموعهاوئ!ئ!كل(بضانجماعئمرئلائةا3

مداميكهوعدد،بناؤهلِكلَمللممصرفىالمجيزةلهرمصورةاللولارلورقة

حجروفيهاححراوسبعينالثين72منومولنةمدطكا،عشرئلاثة)3بالطبع

(ال!13المتحدةالولاياتاستقكلاعلانتاريخال!رمقامحهوتحثمكن!ور،

الأمريكبةالمنحدةالولأباتنواةلتسكلببهافبماانحدثالنىعشرةالئلاث

هى-فرجينيا-ماستف!-مريلاند-الولايات)و7/7761/ث!-كلناحصأ!ول

الجنوببة-ليناjjjالضمالبة-كاحم!وبلاوبرَوردايلاند-كاروليناهاشايرنيو

وضمدهملالثالهرمولوقبنسلفانيا-جورجيانهيوجرسينهيويورك-وكونكئيكت(

حروفهامحدحهعلةلوثهاكتبنورانبةدائرةعبرالعالمئرصدشعفمانيةعين

علىالاتداقنمومعناها:هي:3*+ءس!هح*+*لأل!عشرئلائةا3بالمطبع
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اقامةالىتظفوالتىالمتحدهَلأياتالو!يامأفِبه،ماثكأعلىاتفقاقيء-أو

:5!اه*الهرمتحصَ)سبلة(إطارعلىكتبوثالخثِالعالمىالنظام

SECLORUI!Iاكتمالحينبهالعملسيبداوبالطبعأيضا*رفا13وهي

ينهموم!ذا!مته،علىاسرائيلولِعنيمنهالناقصالحجرالَمامبثونلكمالنر

أيضاس!عرضبأنهالاسرائيلبوننوهو!التوكأاتية،والنصوحفالسياقمن

الحربيةالدولعلىاسرائيلتتسيدئمالا!راما!أرضمنانط!*فاالعربضلى

مجتمعة.والكنانةكنعانتكونالمتىوهياقتوحتاالتى

Theحمىجمله)الولار(الورقةأسفلوفى Great Sealالنقدولْعنى

فىستربتْؤولاتناقبعداللولاريملالهاالتىالكبرفالعملةأوالأعظكل

اللقبهذاوأعطىفيهالصهيونيهَالمنظماثسامممتوثا.9-ثبريتون

كمابهيئقونالذيالالهالىيش!راكتيالرمزح!ووراو*الأص!ظم+الكاسوني

InGod:لأرالثوينص We trust

)التلصود-الزوهار-والقبالة-السبعةالتقسِريهَاللِهودكتبفىوجات

يحني)13(رقمأن(البروتوكولاتحزقيالاتيل!ر-راه-نبوالميركافا-سفر

الىالمسيحالسيدصعودبعدأنههناوننكر)وأولاده(يحقوباسباط

المجمعتكوينواعيد11الىالعددفنقصنفسهيهوذاشنقفقد)الصلب(المشنقة

الملقبباراسابايدعىالذيويو!مفمتيامىبانتخابالآول)السنخرين(

يهوذا-واحدمنبدلأاشينانتخبواأيالعلد)13(ئنكفأعيديوسفوم!،

قامالتيفعلئهمعلىئغطيةوصيعوديغبلمالمعميحيسوعأنوادعوا-يوضاس

الرقمفصارواحد،علىبقوالنلكمعنا.مركمانفسهالسنفرينمجمعبلعَفيذمما

)72(الرقمأماالئوراتية..النصوصحسب)13(الرقملدسيرم!وومذا)13(

حضرواالنيناليهودمحدالىويرمز(وجوههأحد)منالهرمحجارةعثدفي

موسىاحهتماعئميعفوب،والدهاس!ثبالهبعدبوسفام!ندعاحممحينمصرالى

جبلليلملتعارفب)يهوه(اجئماعهم،اسرانيلمنشخصا07معوم!رون

فياحهتمعواالنيناليهودمحدإنئم72.العدديصبحوبهذامصر،فىحوريب

الثانى-القرنمابينبطليموسعهدفىديمئروسامرلحىبناءفاراسجزيرة

اليونانيةأوالسبحينيةبالتوراةالمسماةالتوراةاسسلوضعالميلادتهبلالأول

ورفةحولبالكلابهكنبرونوفامجليدأ،اكنشافامتاولبع!.بالطبع73كان

مرةنعلِدأنالمستحسنمنلكن..الآنحتىا9ثثومنذورموزهااكولار

اليهودصالحثيكانالمتحدهَالولاياتفيالانسانحقوق!اعحنأناخرى

L('وضعواالفين JJJالمئعاقبةوحكومائهالامربكيالنظامخدمةفيأموالهم

مجلسكلوليحكومةكلفيلليهودكانوفد..الانحتىالوفَنلكمنذ

هذهوضحوا(نبركاتهمْوْجهودح!موأئمرت..ع!يثونمملالون،ونوابشيوخ
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فئورلتغصريةخرامةعبارةمنمنطلقيناللولار،ورقةعلىالرعوز

الآخرينوانالثوراة،لفهممنالمومنغيران)ل!ع!وهيالزوم!ركلاب

النظرةوقاصرمتخلفانسانعلىعريباليع!و!ذاولأيفهمونه(يترؤونه

الكونممريحملوأنهالفكملنفسهيدعىانمنوالمنطقالبصيرةضعيفط

الاخريخا...ول!فيه

تبرر)دولة(التيالمتحدةالولاياثبعونكله!ذاحصلفقدعريبالألين!

لا!وتى-اساسعلىتقوماللَي!ذء)الثولة(ئحفظ..أيلونوجرائمهااسرائييل

طاغ..القوةوباطل..باطل!والقوةحىَافى...ديمقراطيةوتن!ميه..وللي

الشاطئالىئزحفضحاياها،جراءبالدموتحئتنئشيخبعدماالحينان.وإن

هذ.احلَفنتوتننسها..فئقنلالمحدلَن..اللممنشخلصحعَىففسهاونرطم

..جولةللباطلوا.قمحانهاوحانكثيراالحيتان

روجيهالحرالنرنسيالمفكرالىوالامح!انبالشكرأتوجهالبحث!ذانهايةوفى

اللفينروسىبيبرالنبيلالنرنعىالمؤرخوالى..القرن!ذافمهودغارودى-أخر

الكناب...!ذامنمبتغانافيفئماركاالكناب..لهذاوكدماتفضلا
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لعر!يةلمإجك!لمرا

الكريم.القرأن

الأبناءإلىالاباءرسانل-العالميالآدب-الخوركاولطفىمحصود،الأمين

.ا63!بَغثاد

.طبعات-عدةوئاريخهالمقدمة-الرحعنعبد،خلثونابن

طبحات.-عة-الغ!رستالنديمابن

.طبعات-!ةاليهوديةللعقيثهالتاريخيةالاسص-صمعيدساميالاحمد،

اليسوعيونالآباءالجديد،والعهد،القديموالعد،المعارفدائرة،الامريكية

.3191جيروت

القلأبمة.مصردبانة:أدولف،ارمان

36.91القاهرة-اليهوديالعالميقظة-ليفياللي،عن!لأبو

.6191بيرو!-ض!بكةأبىديوان-الياسضكة،أبو

القاحرة.العَثع!-إلىخيبرمنالي!وديةفتح:-المؤامراتحعمن،الباب

العالمية.اليهوثمِةمشكلة،الحضارةتكوينفىمصرلورفؤاد:د.،الشبل

.2791القاه!رة

.!291حزبونبوحناترجمة-اصحقالحاخامروالِة-نقولاامبرازى

العربيةالنضةدارحممشىَالسرطانحذاأوقفواالثين-سيف،البسئاني

مورلِصبهاضرافالعامالحضارات-لَاريخبوايهأووجانينأندريهايطر،

.691ث-بيروتكروزيه

.ت-برضانعاد-تزجمتالقديمةالفرعونيهَ-الديانات/واليسيدج،

.661،فاضلأكرمد.-ترجمةالمختارالشعب-اسطورةلوقيجاقبرنار،
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ظصطين-منشوراتنويضعجاجتهرحمةصهيونحكماءلاتلر،لَوكو:

08.91-191ث-بيروت،المحتلة

.تبها.حسنسلبمد.-نرجمةالضمبرفجرتملربسعَد:

ا.ْ-8591989وأكاد.-سومرالحضارةوقصةودبع:-سوربهَد.،.:.بشور

.6991-62916891بهبروتطبعات-عةالمتدس()الكنابالنوراهَ:

فينفمرتلرامماتسلعملةالصهدونيةَالفلسعة-حوليوسفكمال:ألحاج

.ا67!13/البيرونبةالنهارجربدة

ا.7IV-النامرةوالصهبونبةالدكودبةاللالمودبةأنور-المخططات:ألجندفِ،

.6891-الكوبتداخلهامنمكدة-حصوننامحمدمحمد،::حسبن

.8791جمبروتبعل-انافمبدحسبن::حداد

.5991حممضقالمثانقصارالماصونبة-أدبلِاتعمرحسق،::حمادة

.591أ-النرنسية-الثورةصحابدينمحمد،حمالة:

.تب.-البابليالتراثفىالحكمةجماليات-بوسف،الحوراني::

21الطلبعةدار-ببروت-الصاغعصل-فخرى،دباغ.:ه 9 A.

.تب-وكوارثهأفاى،الصهيونىالعار،كانرولوسبان،دبمارمى.:ه

ةا!دا!،اندراوسفؤادترجمة2ج-العضارةقصةالِريل،وول.:.ديوراتَ،

ا.81iالحربيةالجامعةط-

.تب-وال!رييفالصحةبينالمقدعمةالكتب-محمديحيى،::ربيع

التعلبمةوزار-الحقبفيالعربناريخاوايزيم!مدبنة-بببر،.:.روسي

.0891العالى

-صفورجممسىالراحلالأم!ناذنرجمة-الحربمفانيحبسِر-،روسي.:ه

.8591لمشق-الئقافةوزارة

.تبجميروتالوثبةصارالمسيحوفتل-اليهوداببكانوم!المطران::زاند،

خعل!نويهضعجاج-نرجمةالاسحميالحالم!حاضرلوئروبم!تيوارت،.:

29-مصرارسلانشكيب oا.
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يحملالحماركمم!يحطوها،لملمالتوراحعلواالتين-مع!ليلى،المحينست.:

.89Iثالفكو-عحانصارأسنارا

.طبعات-عةالانشاد-نشبد::سلبمان

-مرجع6691-الربىطبعات-كأهَ،البكودالعرب-نارلِخأحصصموسة،:

ووثيق.موسعحعام

.-8791خبونابنعثالنسياسهَعلم-نزيهابشوفى،":ه

.\6v-ثمشىالعحكمهَالىالنلسفةمن-غارودىِنزيه":.الئموفى،

والت!ظيمالتعبئة-مكنبفتح-ترجمةالعالمى-اليودجما.كلجيرالد،.:.غ!ميت

.ا!-83اساتاللرو

نشر.ولأدارناريخبهلاالملعونة-القراءاتجواد،.:.صوان

.0691المعرفدار-اللاهرةالعربعثالعتل-متامحافظ!شى،:ظوفان

حالظ-ترجمهَالاسرائيليةللسينممةالمؤشسة-الأساطيرجيهروضكارودقي،.:

بهيروت.5991عطية-دارجهيموصبحالجمالي

تهرحهمةالسياسبةالصهيونيةدىحمراسةاسرائيل-قضيةروجيه،غارودي":.

991حممغمقالمنارة-دارالث!وفينزيه y.

ا.ti.'-عطبة-داراسعدوجبه-نرجمة-الاسلامروحبه،ضحارودكط.:

استعماريةنهلسنة-،-الوجوديةالرسالاتأرض-فلسطينروجيه.:.غارودى،

.7591-بيرو!عشِانىصحمدحمَرجمة

-العربو-أصنام،طبعات-عدهالاسلامفبلالعربنهاربخجوادعلى،:

.ا67!عام23-العددسومرصجلة

لحدوكبرود.-ترجصةالنهرينمابينبلادلى-الفنكريستينا::عامكيلوفسكا،

-5991-دمشقالينابيع-دار

ترجمهَوالسباسةَالانسانحفوق-أوالحريات-صعرضجوليان.:.كلود،

الحسن.أبومنصور
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عاللمحمدتهرحمهَالتوراةوروحالفرنصية-اللْورةعوسناف،لوبون.:ه

.391،"-ثمشقزعيتر

حجار-بيروتصيشالتهرجمةالغربنظرفئالعرب!ة-القضبة،الجنرال":كيلر

.591ث

-دارمصطفىمتولىحمثيد.-ترجمةالخزراطوريهَارثر-امبر.:كوصلالر،

.61AVجميروتالجليل

91بهيروتالطبنعلىاكنبو-ح!ناالوارد.:.كييرا، VA.

احساننهرجمةالأساطعِرمنجمعأممفلسكناب-النوراة:لبوناكصلِل

.1791اسحالَى

.3691/ث-23/ث56-عثد-مصرشىءكلمجلهة

.-7691الأحهـرام-دارالطَربخ-لهابةالو!ابعبدد.المسبري،"

الصهونبة-والمصطلحاتالمفا!مبم-موسوعهالوهابعبدد.،:ألمسبرني

.791-هالأمرام

--القاهرةاليهوديالننفىالمعاصرة-الملاراجىاسماعيل،الماروقية

ا.1119-القاميرةوالدراساتالبحوثمعهد

.6691بهبروتأوغارب!منو(ساطلِر-ملاحمأنبس:!ربحة،

51واللَور-الأساطيرالعوراهفى-المسعحعِةالتوراهلمحى-السحرشف!ىممار،"

.8291-1891-ا018لَا-ببرو

المزمن-الطاعون-زحفالناربخجمراليهودبة:ئاجي،سلبطنَالنحركات

-6791النبراسلمشق

-عرنوقوالوارمفيدالشه!ثةتهرجمة:والشعوببيير-الصهيونية:خابيع!،

.0991بيروت

.791-ثجمبروتفلسطبنلَملنافىالبهود-عدلِثةعابد:ألطسْمى،

91مصروصملمعلبهاللهصلىمحمد-حلاةحسبنمحمده!كل،: r.o
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،الال!نحصا!ةالانطليزيةالمراجع

01+91.G..R Driver, Hebrew Language Encybrit- .L P

H.321.ه .R Gibb. Whither Islam?. London

+831AUDY, Rogen: The case of Iznael- Shrouk- London!هع!ك

,!I.Ginsbur.99.ث The Palestine Talmud0Y

J.محأ.!ع!ح!س!9114.!يمظ7 Cray, TheLegacy Of

,Jacobson.ا79+ Before Phylosophy. ch. vtt

.ng,chrinicles. concerninyل!.سأكح.
L.W.د.!!ا* King, cancerwing !3ly Babylonian

.R.A Bowman. The Old Americana Alphabit Of The Tell Halaf

91American-!ث01 Journal Of Semitic Languages.V.L

,024Rogers!ا Onceiform Parollets To Old Testament

11.91.S.Freud0 Moless And Monitheism

.S arton:The Aanclent Worlod and modern

كامعلل!أءه.ول.*ول.095%

..at4Ancient Semitis Ch.v The Canoantes55!ع.
03491.T _E La' vlance. The Seven Of Pillars Of Wisdom

..السحهالحكمةأعصدةالعرسة،الىمرحموهر

l,Lstorl_ia.ا9د6 FiLozoiije- Belgrade.!ئ!ءكر.ل

05591.W .F Driver, Hebrew Language Enecybrit.

01091,nburge-لد,iteM h! And Legends!مع!م.W .F Driver.

.W Albright, The Role Of Canaanites In The Ristoy Of.

لا!ولأ*(ص!81!6195

0079',Beogad1كعة Iءلهاكهd0لها Markovic, Arapi Izmedj
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لفصللمؤصصر

لمرلفحه:ا

جمدالتر

6691بو،تا-)ن!لر!رفمالية

-23391palestinsko pitanjie . .F .P .N Beograd

7691-لشقططلسجوعلالميعرس+وَلموس

8191!ةسثئ-كحادجامحةاللدلي-اثعانونليفلسطق-ث

8191!حلبةلعثق/ثعلدما!-لس!تلاالابحد!طلحتدالامن!سورىمحصلاحالا

لأ،91لشق-للفتيانروية-!حيإنطد6-

0111لشق6ثعع!رةحدممة!رمن)لض-ع!8791Aظلونبنكد!سبدمةعلم7-

3991لشقل!وتمنعرليسيف!-

0991حممثى!محكط(الىطنلشة)من!ونخهود-خرا-عارودي.

i4tivحمئمقولى!نرلخيةططبح!لم*!عقانقحع!فا-ا

MYدشق-حمر!حقاندتطجمودو1-لقولجة

7391دشق-اءطزهر!!لاولةن!نرلية2طلا

7891جدنر!معلا7لأرزدر-تههتو!نوراةكا-وصلا

8391حكمتنافىعدلزىصولهةيارفعشه-ططث!ث

91لحهدثق-لدك!سجور!طروية-نهطرية5

2991حمشق-لليوكلامو6!لصيف

3991سشق-!طلومحكمةللمت!ةمملأحثثاقالا

6991لشق-للعلدة--عرولىالسرف!ل"تهضية

تهحتىيلعق!دثيالألللسجمدبن(الصلتالبو)مية

!دلةلو!هصطرلابَايا!ح!الألألمية-رص!الةاحميوان

ثساصؤثميديهالطوممنظورفيطخطب(بنعمر)ع!ة4-ثشور!ة

!تطع.طى!دسثعدم!)من!قالةليثهحاتتجاهكم!لأ
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،لف!رس

اشانيةالضعةصض!م!.

ف!ء-ىح!ههلمط!.تد!و

صيىلملم!دتله.تفلح!

القرنطخصآثر!

العتاسلحنفس"،ل،،.:.،لنل

J!Alلهل!المحقهوا-

،،لدالعكل.هطالوثنيىلب-ال!ممي

التو،6ل!ةالن!صم!اد*صاط!االهان!.اطالنل.:ه

ا!ومولهةالمهه.اد!افه-تعسعط

الهاطونحيانة!احمطن-6\يافة-ط

اكطض(لارقهالطمتة"لمالطن-ت

مم!تالفرالقد*تالسلالريانة..المفعال!ططنة-!ن

اظنا-"لمهاسق-الل!فانقصة

Mالغانعة-ال!ثرانعاثدمموينالرلهم!صفر،قتياطدلاياكل

*!ن"حرمةاتتطك--الونيالصن،السنيالث!العينحعه

،!لفلزلمتعحط-مالرا-لصرا-مهلصرا-كلدَصا!س!ا"ديالز

الم!ككلليالق!/"قيىالتلفيناثدالم!....الفصل

الصععى،الفساةلم-التم

لهيااولهل!-الثطت

،لط.طاولض2ةا!-اصر

ح!االرفيىن-المف

.الئر،ح-ك!

.-+حه--.د...ال!ممه.:.

--...،لمصد،.:.

ظاط./دا....الطعمى.:.
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ائشوقىبزنرالأمماشهؤلنههلثز!أيدينا!ي!-!!ذىائمبحث!!!ض

ده-تاويخج!أ"*عمثقأصيالص!يوالفكضيجعده!شيعفبىعميقهأ!م،!

يتن4كحف،ذلكعبرويكض!،ليهنهثك!؟لععق*ئهف؟2كقدءفهو

فيهاأسوأعنيبحثكيت%يأشتاريخىِ!!عثحقهأ!إالفيكرئ!3

كلئئحفزعاصرمنعامهاكإريغكذا!كودجماجمأإئيالههـ3إ!وليخ

هذهل.علىتحو*ليملخو!ك!ار-لأا"أسحباحةوهـإئعرمح!بويه!اإبرا!لافحطا!

اثنينموقصيخماهنيخاللقى؟اثوذإطذأأئسشودي؟!و(لاسه!اذ

انحغببأوالعيابحيزأدخلافد!"رأهنأنابكهأنيكا،إلىك!مويىً

والالتزامانموضوكيالسبخثيالإحكامو!صا"،الحسظر"كذشحئ!!ويم!ا

ولفيره-لهذأ.داخلهـا!ناصهدرةأالأطهبقضاياوالمته!ثمَحروالحأالواعي

وحوارلجصوموضعبمسكونأنالبحثبهـذ!بخديم-ْا/لاسانجهسن

المطإبقةوعيبدورالميسامإلىأنطامحالعرييائسقكرأوص!اطفينقدي

..آنفي،المكدمالخاريخيالتجاوزووعييال!الوإقعمع

فميز!تىال!كتورطيب"
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