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اللفبدهنيالبهودبةاللبانة

والثالمدغ

البدائي:المفهوم

راحوالوجود،الحضارةفيونماتطورهمراحلالإنسانتجاوزأنمنذ

الرتيبةالطبيعةتغيراتإلىالتعزفويحاولومماتهمولدهعننفسهيسائل

ويرتفعنهارايصيرحتىفيهالصبحيمتدفجرمناليوميدوروكيفوالعنيفة

بعدوياتي،المغيبيفتر.حتىالشمسصهدانيأخذثمالظهيرةوتحم،الضحى

تعلألأ.بنجوممحاطوهو،يختفيثمالقمرذلك

جهير.يوموذاكمطيريومفهذا،فلكهفييدورمامعرفةالإنسانوحاول

وتحيا.الطبيعةفتموتالفصولتتعامب.جافةصحراءوتلكهاثجبحروهذا

بعضهافكللتارتفعتكيفوالجبال؟تذهبأينوالىتأتيأينمنوالريح

3والنيرانالبراكينبعضهافوهاتمنواندلعت،الثلوج

تلكمفهومتدركأنحواسهتستطعولمالإنسانهذاأمامماثلسيءكل

فيه.هوالذيالكونتسترالتيالخفيةالقوة

النتائج.وأبهمتالأسياءطبائععنهسترتوقدعليهتخفىغامضةامور

وتمشيبسلكهاالظواهرتربطخفيةقوةهناكأننفسهقرارةفيأدركلكنه

يكعنفهمماسيءلكلأناليهفيخيلبهتستبدكانتالرهبةأنغيربإرادتها.

تبغيالفطنةموفورةكائناتتحدثهاإنماالطبيعيةالظواهرهذهوأنذكاء،

حياةذاتهيدميتهأنالطفليحسبالابها.خاصةاغراضإنجازبصنيعها
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فيالبدائيالانسانهكذاتصرفاتها؟فيويشاركهاإليهافيتحدثالياتتحركحين

مايمثلبهالمحيطةالقوىمثلثمومنالنحو،هذاعلىيفكرالبشريةطفولة

العقيدةهذهسيطرتحتىهيئتها،أحيانأيتوهموراح.دمارادةذكاءمنللبشر

حياته.على

:اليهوديالإنسانعندالروحمفهوم

لهبأنالظاهراتهذهمنأمرهعليهيخفىمابعضاليهوديالانسانفسر

وكان.لحظةأيةفييزايلهلأنقابلعنهمستقلولكنهبجسدهحألالطيفأروحا

ترضىكبيرة(روحإ)91الأهيإن"الريح"أنفيرىوالنسمةالنسمةبينيقرن

تلفع.عاصفةفتكونتغضبأوينفحبليلانسيمأفتكون

رأىإنمافهو،صديقهنيامهفيلهتراءىإذاأنهالإنسانهذامفهوموفي

سخصه.لاالصديقذلكروح

هولذلك.إليهتؤوبثمالوقتبعضالنائمتفارقالروحأنأيضاوتوهم

إليه.العودةفيتتمنعلئلافجأةيوقظبألاقمين

لحريةانهاالنائمالىترتدالروحكانتلئن:القولإلىذلكبعدوتوصل

عنايةيعتنيتباعأوراح.البعثفكرةرأسهفيفلاحت،الميتإلىترتدأن

وطعامانيةمنإليهيحتاجونقدماقبورهمفيفيوع،موتاهبمدافنسديدة

الموتعندمخرجهاف!نوتبعاالراسفيالروحموطنانيعتقدوكان.ومتاع

لفظتوقديعقوبامرأةلراحيلحدثكماالعنفس)2(اثناءفيالفمأوالأنفهو

الحربيةفيريحفكلمة.صنواناروح،و"ريح،كلمتيف!ن،العبربةفيكماالعربيةوفي(0)

امرأةالكبيةبجدلبنتميسونكقول.أرواحعلىتجمعلهذاالواو()بكسرروحأصلها

الحضر:إلىالبدومنزوجهانقلهاحينمعاوية

منيفقصرمنإليأحمتفيهالأرواحتخفقبيت

علىماتايفيها)حتفأو،انفه"حعففلانمات:يقولونالعربكانهذا،أجلمن)2(

.ضربولاقتلدونمنفراسه
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نأالبدائيوعند)1(،الطريقطوارعلىالأخيروليدهاتضعوهيروحها

حضرتهإذاحتى،منهالخروجأوالجسمدخولتعالجالروحباناذانالعطاس

جسدهمنالروحخروجدونيحولحاجزامنهامتخذافمهعلىيدهوضعالثؤباء

إليه.روحيعدودخولأو

الجسمظلماالجسمفيتظلالروحبأنأيضأيعتقدالبدائيوكان

.الروحزايلتهالفسادإليهدفيف!ذامتماسكأ،صحيحأ

لذلكومتا،حولهتحومللجسد،مفارقتهابعدالروحأنيعتقدكانومما

سعورهمويحلقونوجوههمويعفرونالسوادبلباسيتزئونالميتأهلكان

جثمانه.منالمتحررةالميتروحعلىالأمرلينبهمبالرمادرؤوسهمويطينون

حتىاليهودبرحوما.فترحلليخيفوهاالمذعورينصراخويصرخونويصوتون

الروحفيالحيرةليبعثواالعقةبهمبلغتماإذامرضاهمأسماءيغعرونيومنا

تزللموهيالقدماءاليهوديمارسهاكانالتيالعاداتاهمهيتلك.الشريرة

لها.معنىغيرفيالتغييربعضمعأيامناحتى

يرتبدوصاحبها،فرامهابعدالروحبأنيعتقدالأولاليهوديوكان

صورةتنقلبوقدوالجسد.الروحمنDualismالثنائيةوجدتكذلك،هيئته

سائداعتمادويوجد.الأساطيرذلكجزاءمنفتنشأماحيوانإلىالروحهذه

،الحيوانعليهاينطويالتيالروحمادةعلىيحتوياللحمأن،اليهوديعند

يغمذيالتيالحيواناتخصائصيكتسبالإنسانأنتوهمهفيغالىلذلك

إنسانكلوأن.الخنزيرلحمنفسهعلىيحرماليهوديجعلماوهذابلحومها،

أكلمنضربألحمهأكلويرىمتلهيستحرممنهويقربهبرعايتهيوثرحيوانأيقتني

وهياليهود.عندالطوطميةمفهومتولدقدالمعتقد،هذامنالبشر.لحم

واقربىصلةبينهماأنيحسبنباتأولحيوانالبدائيالإنسانعبادةمنضرب

رحم.اصرة

.3518:تكوين)1(
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لكلاناذ.الطوطميةمنمعالمهااستقتمدالتقئصعقيدةأنويبدو

الحارسةالروحأنهعلىإليهوتنظرتقدسهالأملعلىواحداحيوانأقديمةمبيلة

للقبيلةرمزاالطوطمومثل.الصالحةالأعمالومصدرموتهامنبعوهولها

ورحمواحدةسلالةمنمنحدرونأنهميتوهمونحعىأفرادهايربطوسعارا

واحد.

تحميهكانتحيثواحدوقتفيونجسأمقدسأسعاراالطوطميعذ

التحريم.سريعةأي)تابو،)1(ادسريعة

بعضفيمستمرةالطواطمبعضأكلعنالإضرابفكرةوظلت

.المجتمعات

اليهود.عندتابووالخنزيرالهنود،عندتابوهيمثلا؟فالبقرة

الكنعانية.القبائللإحدىطوطمأالحملوكان

الملكالكاهنغداحتىوزخرنأتعقداالزهنمعالدينبةالاراءوازدادت

ومنالهأ،يعبدأنقمينأكانولهذا،القبيلةروحبهتحلالذيالمثويهو

الاعتقاد.هذامننثمأمدالإلهيالحقأنالمرتجح

الصلواتويقيمالأدعيةيتلوالبدائيكانالث!ريرةالأرواحدفعأجلومن

بأسذاتصالحةصديقةروحفيهتثويسيءوهيوالتمائمالخرزويحمل

الذيالحجابولعلالأذىعنه)حجبت"كيمعهالإنسانحملفإذا.ونشاط

نساءتزالولا.التميمةمنمتأخرةصورةإلاعصرنافيعليهالمرءينوطه

ولاتقاء،المعونةلاستدراروالتمائمالميدالياتيلبسنأوروبانساءمنكثيرات

الغيب.عالمفيلهنمخبوءايكونأنعسىما

قداصتهابسببالأشباءمنمسهعليهميحرمماعلى(Tabuاتابولفظبوليزيااهليطلق)1(

موصىمولمن،مساسالابكلمةاللفظهذايترجمأنبعضهمويرىنجاستها.أو

مساسالات!ولأنالحياةنيلكن!نأفاذهبالذهبالعجللصنحهي!حهرهللساهري

79،.أطه
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واستغلبصنعها.انفردواالذينعلىقدسيةالتمائمصناعةوأضفت

بينبالخرافاتالاعتقادتوسيععلىوعملواالخأصةلأغراضهمالدينالكهان

ولووخداعها.إخضاعهاعليهمفيسهلالجهلغياهبنيقابعةلتظلسعوبهم

نتفيأالانلكئاتلكالهتهمسبيلفيبذلوهمابعضهمسبيلفيبذلواالناسأن

حضارتنا.منخيرراقيةحضارةظلال

فكانتالجماعةتميمةإلىالفردتميمةمنانعقلواانالناسلبثماثم

والقرطاجيونالفينيقيونفكان.الأصنامفيالالهةوجلست،والأصنامالأوثان

مدينةحوصرتوعندما(الميم)بضمملخللالهمثلاالبثمريةالقرابينيقدمون

أبنأءمنغلامئتيالإلههذامذبحعلىأهلهاحرق.م.ق357سنةقرطاجة

.انذاكالشعوبلمختلفكانكماوالهتهمأوثانهمأيضأوللعرب.السراة

الذيالنهجعلىالدينيةووساوسهمبأوهامهميتصلبماالعبريونوسار

حافلةوالتوراة.السحريتعاطونفبداوا.البدائيةالشعائرمختلفعليهسارت

لذودالفلسطينيينجحافلاحتثمدتفعندما.بالسحراليهودإيمانعلىبالشواهد

حالالربأنلهويزعمونساوليكيدونالكهنةوطفقإسرائيلبنيمنالغزاة

الخطرمعالجةعليهواعيتوجههفيالجوتلبد،نصرتهعنوك!مودتهعن

قريحعهتجمدتقدهوف!ذاربهيستخيرأنوأراد،انفيوالداخليالخارجي

وساوسهلهتثاءبمايفسرهارؤيايرىانعليهاشعصىحتىمخيلتهوتبلدت

واللواذالالهةعنعوضاالجانالىالانصرافمنبدايجدولم،واوهامه

،جانصاحبةامرأةعنليفتشوالعبيدهساول"فقالالأنبياءمنبدلابالسحرة

دور.عينفيجانصاحبةامرأةهوذاعبيدهلهفقالواسالها؟إليهأفاذهب

فقاللكأصعدمنالمرأةفقالت...وذهبأخرىثيابأولبسساولفتنكر

وكلمت.عظيمبصوتصرختصموئيلالمرأةرأتفلما.صموئيلليأصعد

فماذاتخافيلاالملكلهافقال،ساولوانتخدعتنيلماذاقائلةساولالمراة

هيمالهافقال.الأرضمنيصعدون)1(آلهةرأيتلشاولالمرأةفقالت.رايت

=،المونىأشباحومعناهارفاببميربدوهوخطأالوهبمكلمةهناالعبريالكانباسنعمل)1(
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فخزصموئيلأنهساولفعلم.بجبةمغطىوهوصاعدسيخرجلفقالتصورته

بإصعادكأقلقتنيلماذالشاولصموئيلفقالوسجد.الأرضإلىوجههعلى

تسألنيولماذاصموئيلفقال..جدا.الأمربيضاققدساولفقال.إياي

سقومديديعنتكلمكمانفسهالربفعلوقدعدوكوصارفارقكقدوالرب

داود!)1(.لقريبكوأعطاهايدكمنالمملكة

وكان.الوسطىالقرونحتىالأثرعميقالشأنعاليالسحرظلوقد

نأأوالرجالدونالنساءبهاختصتعملالسحرممارسةأنيؤمنونالأقدمون

النساء،منبممارستهالمتهمينكعيرةكانتولهذا،ممارستهفيلهنالغلبة

.15علىرات.نظروالنساء

علىمقدرةلهابالشيطانالصلةوثيقةامراةالمحدثةصورتهافيوالساحرة

لياليمنوالسبتالجمعةبينفيماالهواءفيوآخرانبينتحلقالخوارقإتيان

الساحراتفيهاتتنادىمختلفةندواتفتؤمعصا،ذاتمكنسةممتطيةالأسبوع

وتخرج.لهالولاءهـاظهارللشيطانالبيعةلتجديدالشاهقةالجبالقننفوق

المفتاحثقبمنخفيةبلالبيتبابمنجهرةلاهذهرحلتهاالىالساحرة

متخذاالث!أنالصغيرةالشياطينمنسيطانغيابهاأثناءفيفراسهافيويرقد

فراسه،تفارقلمزوجتهأنيعلموهوللزوجيقالوكان...جزاوهلم.زيها

وكانبزتها.يتزياسيطانأكانتبلحقأ،حليلعهتكنلمتلكفيضجيعتهان

يحرقواثمدماؤهنتخرقأندونفيمتنبايديهمالساحراتيخنقواأنالمألوف

اليهود.محرقاتمنينبعثالذيكذلكقتارمنهافينبعثجث!هن

العسيربالأمرذلكوليس،اليهوديالحبرأمامالطريقالساحرعبدوقد

وراءماخرافاتعلىمعأولبثامعأ.وترعرعامعأولداصنواهفهما،الفهم

ماسائلاكلامهاعلىيعقبفهوولهذا)رومه(صموئيلضبحهوإذاالساحرةرأنهفالذي-

صورنه؟هي

)1(ص!سخد.
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السأحرمنهما،بكلخاصةومناسكسعائرب!قامةوظيفتهماويمارسانالطبيعة

إرادتهداملاءالبشرتوةتعلوهالتيالقوىإخضاععلىوالعزائمالرقييستعين

بالفاظإئاهابدعوتهالقوىهذهالىالكهنوترجليتوسلحينعلىعليها،

الساحربينوالثقافيالعقليالتباينوليدالأسلوبينبينالفرقوهذا.مهذبة

الأحيانبعضوفيوثم،ذاكوجمهورهذاجمهوربينوكذلك.الدينورجل

مناليهوديالكهنوترجالإنإذ،الطائفتينبينتعاونايكونانيشبهما

البشرأرواحوخلودالطبيعةوراءماعالمحولمزاعمهمصدقعلىيدللون

عنوالقمرالشمس)كوقفإسرائيلبنيأنبياءإلىالمنسوبةالمعجزاتوصدق

وماالأضاليلمنالمحدثونالأرواحومحضروالسحرةيروجهبما(الدوران

يستشهدونمنالمشعوذينبينوكذلك،والأعاجيبالخوارقمنإتيانهيدعون

هذافيوردبماوحديثاقديماالجانويسخرالسحرفعلفيدعاواهمصحةعلى

..التوراةفيالمعنى

تهيمنكانتالتيوالأوهامبالوساوسمشوبااليهوديالديننشألذلك

الأساطيرمنأمشاجغيرأمرهأولفييكنولمالبدائيينالبدواولئكعلى

وفي.العاطفيوالسحرالحيويالمذهبعلىالمؤسسةالتابواتأيوالوصايا

نأإلاالنظرعنهاويكلالفهمبهايعياكثيرةأمورتقدمماغيرالعبريينمناسك

والعوذاتالطلاسماتخاذذلكومنالأساطير،أنفاقفيجذورهاإلىيهتدى

والجثووالصلاةوالابتهالالشر،قوىمنتحرزاالتمائموإناطةلليمناستجلابا

..الخ..الخالأطعمةبعضتناولعنوالصيامالركبتينعلى

لاذاتهفيقائمكديناليهوديةعلىيدوركلامناأنإلىالإشارةوتجدر

دين.غيرويفسرهايراهاكمااليهوديةعلى

ابراهيم:هومن

بعدانشعبقدآدم!9فيالمستقرالنورإن9:فيقولالشهرستانييحدثنا

إلىوأخرىأإسرائيل"بنيإلىسعبةنفسهالنورانشعبثم"إبراهيم!إلىوفاته
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وكانت.)مكة،الثانيوعلىإالقدس،(تركزتالأولالمبدأعلى.))سماعيل،

الأنبياء(.منسبقهومناإبراهيم(علىمنزلة،الصحفتتالى

رزقثم،اإسحاقأسماهولداورزق،الكلدانية)أورابمدينةابراهيمولد

يذكر.الطائفةهذهوتكاثرتخرجتومنه"إسرائيل،أوأيعقوب،أسماهولدا

منهملكلوكأنصبيأ،عشرإثنييعدونكانوا)إسرائيل(أبناءأن،التكوينأسفر

مستندمنوليس.الأسطورةتعبيرحدعلى،النسلبتكاثرسعدواكلهم.قبيلته

سبطمنهي،عشرةالإثنتاالإسرائيليةالقبائلكانتإذافيماالسفر،هذاغير

هيكما،والأكراضالخيالوليدةهيأو)إسرائيل،،أويعقوبمعادهواحد،

منيولونهلمانظرا،إسرائيلتاريخفيلبساولهذايصبح،أسطورةكلحال

ابراهيمرسالةالعالمتاريخأوجزومد.يزالونوماالعنصريةللعرقيهتقدير

بقوله:

القمرجماعتهأئه(.Our)اورمدينةسعبعبادةهيإبراهيمعبادة)إن

جذوروان.لديهمالأقوى(Nnr)نانارالإلهوكان،ل!،،+()التيراهوأسموه

حوالىفيكانللمدينةابراهيممغادرةوتاريخ)السوهرية(.معادهاالديانةهذه

الالهة()الهألوهيمأناإبراهيميا9:يقولالقديمللكتأبكلاموفيم.ق291.

،.ونسلكأنتالهأبيتعترفأنسرطمعأ،بينناوتقىصلةإقامةفيأرغب

نهم:اومعنفدالبهود

وعاسوا،العربيةللصحراءالشماليةالحدودعندنشأواسامعوناليهود

نأوقبل.الأخرىالقبائلمنعددغرارعلىقرونطوالالرخلالبدوحياة

تلكخصوصأ،الصحراويعالمهمفيالطبيعةقوىالهواالتوحيد،إلىيصلوا

مليئةوالأسجاروالسواقيفالينابيع.الواحاتوفيالجبالقممعلىتظهرالتي

للبشريةتقديمنافيورأيناسبقكما،سريرةأرواحوهناك.الخيرةبالأرواح

الأفعىكانتالغابوحوشومن.العاتيةالرمليةالعواصفومنهاومعمقداتها،

ايضأ.تقديسموضوع
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يا،السيرافيمسموهاالتيالناريةبالأرواحمليئةانهاالعبرانيونوظن

السامية،الشعوببينالثمائعةح(l)"إيل،عبارةوأطلقوا.المشععلةالكائنات

البشر.فدرةتفوقبفدرةتتمنعالنيالأرواحكلعلى،إيلوهيماوإيليموجمعها

يعنيالذيوملك،الربومعناهأدونيسالساميينعندالالهةأسماءومن

مععلامتهمالىنظرواالساميينأنإلىيشيروهذا.السيدويعنيورلث،الملك

وهو،الخدامأوالعبيدوهمالربأوالسيدهوفالإله.سخصيةكعلاقةالالهة

وايقافالمشهدمنالطبيعةإلغاءأثرللصحراءكانوربما.الرعيةوهمالملك

الله.معمباسروضعفيالإنسان

البدايةومنذ.للطرفينملزمأمعهاعهداوتقيمالهعهاتختارالقبيلةوكانت

عاشالذيإبراهيمحالفييتجلىالاختيار(،1بهذاحسالعبرانيينلدىكان

علىحارانإلىقبيلتهانتقالقبلالكلدانيةأورفيالميلادمبل91..العامنحو

إلهأي،سذايإيليدعىالذيالمحليالإلهابراهيمتبتىوهناكأيضأ.الفرات

ومثلوهاقومهبهاامنالتيالأرواحيفوق،نظرهفي،وكأن.سذايجبل

ولم.العبادةفيلاستخدامهابهاتحتفظالعائلاتكانتتماثيلوهي،بالتيرافيم

ايلنصيحةعلىبناءجنوبأ،البدويةقبيلتهقادبل،حارانفيإبراهيم)قامةتطل

نفسهالوقتوفي.كنعانأرضهيوأمنا،خضرةأكثرمراعإلىسعيا،شذاي

فيمصرإلىتنزحأالهكسوسأ،المصريوندعاها،أخرىسامعةجماعةكانت

الله،حبيباي)الخليل،،بإبراهيموصفإلىالتقاليدوتذهب.النيلاتجاه

القبيلةزعامةانعقلت،ابراهيموفاةوبعد.الإلهوعدفيوثقتهايمانهوضعلأنه

،كنعانبارضمجاعةحفتأنوكأن.يعقوبحفيدهالىثمإسحقابنهإلى

منحسنةمعاملةلقواهناك.سارةزوجتهبلدمصر،إلىإبراهيمأحفادفنزح

واعتبروهمالميلادمبل.158و0751بينمصرحكمواالذينالهكسوس

وطردوهمالهكسوسعلىالمصريونثأرأنإلىحسنأالأموروسارت.حلفاء

الطرديشملولم.المتوسطالبحرسرقعلىالسيطرةواستعادوا،أرضهممن

عرشاعتلىأنإلى،سنةوخمسينمئةنحوحالهمعلىظلوابل،الإسرائيليين

يحتاج،جبارةعمرانيةأهدافألنفسهوضعهذا.الثانيرعمسيسالفرعونمصر
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الشرقية،الشماليةالحدودإلىنظرهالفرعونوأدار.هائلةبشريةقوةإلىتنفيذها

الذينللمصريينعبيداصارواهكذا.الأعمالتلكفيالاسرائيليينتسخيروقرر

نأيمكنسيءلاأنالإسرائيليونورأى.الهتهمتفوقعلىدليلاتفوقهمبدا

منينقذهمبينهمقائدظهورأوبمصرتحلكارثةسوىالعبوديةتلكمنينقذهم

موسى.دوريأتيوهنا.محنتهم

:ر.jودموسى

سفروان)هوزارسيف(:السابقواسمهالناجي:تعنيموسى)كلمة

قدالحقائقوكشفولاحقأ.سابقاالروحانيةوالعلومالأسرارينبوعهوالتكوين

هوالكشفذلكوالهند.ومصرايرانفيالإنسانيالوعيانبثاقمنذانبثق

نألموسىقيف!"وقد!.ومكانزمانكلفيالباطنيةللعقيدةالأصيلةالأفكار

كانهذاوسعيب"سعيبأالشهرةالذائعالحكيمبذلكسيناءصحراءفييلتقي

".المعارتكنوزجمعتمتوقدةذاكرةوذا،القدممنذالعلوممختزن

ب!ثارةالمؤرخينبعضواتهمهممصر،فيالإسرائليينحالساءتبعدها

لأغراض،الجراثيمناقلالبعوضونشر،الشربمياهفيالجراثيموبث،الفتن

المراجعفحاكت،(Hobabوسعيب)موسىمولدالأثناءهذهفيكان.سياسية

أوعزمصرعلىإسرائيلأخطارلعكاقممغزاها:روايةوطفولتهبمولدهالدينية

لهم.جديدمولودكليقتلأنالكبير،(رعمسيسبن)منفتاحللملكالعزافون

فيوألقتهسلةفيأمهوضعتهسلامتهعلىحرصا.موسىالمواليدهؤلاءبين

نشأوحينالطفلفربت.الملكزوجةبهاظفرتحتىالسلةفتقاذف،النيل

الرواية.ذمةعلىكيف؟؟.أهلهإلىتعزف

فطردمصريا،يقتلأنفاضطزالاضطهاداتبزمانهوتفاقمتموسىس!ت

البحرعلى)العقبة(خليجساطىءإلىبهالواثقينعشيرتهبعضمعوهرب

سعيببالراهباتصل.المذيانيينكاهن،سعيبابنةمنتزوجحيثالأحمر،

بابنةاقترانهإلىيلمحالكريمالقرانأنعلى.السماويةالأنواربعضمنهواستمد

فينارافرأىأالتيه"صحراءعبرطريقهموسىتابعبعدئذ.نفسهسعيب
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وجمعلمصر،فارتذ.العالمينربانأإننيموسىيأيناديهوصوتأ،عوسجة

فيوملاحقأمضطهداكان.ميعادهأرضفلسطينإلىبعدهاليعودعشيرتهسائر

معفمزفانشطرتالمياهبعصاهضربالأحمر،البحرساطىءعلى.عودته

الوصأياموسىوجاءت(.الخروج)سفرالبحر.ابتلعهمومضطهدوه.ركبه

لوحعلىمحفورة.وتوحيديهاجتماعيةأخلاقيةأسسعلىمبنيةالمعروفةالعشر

اليوميةالحياةأصولتحددمفصلةقوانيناخرلوحاحتوىفيماحجر،من

العبرانيينيحميبأنةيهوه!وتعفد،أكلهيجوزلاوماالناسبينوالمعاملات

.خدموههمإذا

العشر:الوصايا

فيجاءتموسىعلىتعالىاللهأملاهاالتيالأخلاقيةالوصاياتلك

ولامنحوتأتمثالالكتصنعلا.اماميأخرىالهةلكيكنلا:التاليةالصيغة

اذكرباطلا.إلهكالربباسمتنطقلا.تعبدهنولالهنتسجدلا...صورة

والبحروالأرضالسماءالربصنعأيامستةفيلأن...لتقدسهالسبتيوم

علىأيامكتطوللكيوامكأباكأكرم.السأبعاليومفيواستراحفيهاماوكل

تشهدلا.تسرقلا.تزنلا.تقتللا.إلهكالربإياهايعطيكالتيالأرض

)خروج"لقريبكمماسيئاولا...قريبكبيتتشتهلا.زورسهادةقريبكعلى

02:)w_1'.

الله.معحوارفييومأأربعينأمضىحيثالجبلإلىموسىصعدومرة

كانالذي،موسىأخهارونإلىطلبواطويلا،الوقتذلكقومهوجدلىاذ

موسىعادولما.حليهممنذهبيأعجلالهميصنعأنمصر،فيقائدهم

نأبحجةالوصايالوحيوكسرفاغتاظ.حولهويرقصونالعجليعبدونوجدهم

رمادا،استحالحتىوأحرقهالتمثالوحطم،اللهمعالعهدذلكيستحقلاسعبه

الله.معالعهدنكثعلىيوبخهمووقفبالماء،إذابتهبعدسربهعلىوأرغمهم

منالنوعوهنا.ذلكعلىحملوهالناسإنلموسىبقولهفعلتههارونوبرر

اللاحق.العبرانيينتأريخفيكثيرانراهالتوحيدعنالانحراف
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إلىعادولما.يهوهاماممعتذرا،الجبلإلىجديدمنموسىوصعد

)أرض،كنعانبلادإلىيقودهأن،بإلههالعقةإليهأعادبعدما،شعبهوعدالسفح

عاشإبراهيمأنتذكروالكنهمأرضأ،يملكونلابدوااليهودوكانالميعاد،.

الرحيلاعثةأطلقواوعندماالوعد.ذلكوراقهم.كنعانتخومعلىيوما

الجبل؟عنابتعدوااذااللهيخاطبهمأنيمكنأين:جديدةمشكلةواجهتهم

صاراجتماعخيمةسعبه،وهومعاللهفيهيجتمعمكانتأمينالجوابوكان

لاحقأ.نشأالذيالمجمعأسأسوهيارتحلوا.كيفمايحملونهاالعبرانيون

هنامن.يكلمهوهويهوهإلىيصغيموسىكان،الخيمةداخلالصمتووسط

تلكعلىالخيمةاسمعمالوقصر.اللهكليمأو)الكليم!لقبموسىاكتسب

الكهنةأتىالذيناللاوفيمنقومسوىينصبهايكنولم،المقدسةالغاية

منهم.

الطريقمستهل"في:الثمهرستانييقولوموتهموسىاختفاءمسألةوفي

فينفختومشردأ،عارياجائعا،التيهفييعخبطاليهوديال!ث!عبكانبينما

...العامةعنخفيتإلهيةلحقائقوتزوير،وباطلحقبينالصراعفكرةراسه

بقتلموسىاتهمتجمأعةالشيعهذهمنسيعأ.اليهودجعلتالملابساتتلك

حاولمفؤهأ.وخطيبأالقبائلمنمحبوبأكأنالأخهذالأن)هارون(،اخيه

وتائلون:وسيعود.اختفىبأنهبعضهمفاعتقد.موسىأخيهمخططاتفضح

ا.والنحل"الملل.جماعتهلينقذوسينبعثمات

بنيضياعواستمرالجبار)يوسع،وخلفهالصحراء،فيموسىانتهى

أما.لرمقهمسدا،والسلوى"بالمنظفرواأنهمقيلعامأأربعينمدةإسرائيل

ويعتقد.اليهبالإسأرةمكتفينلهإجلالايهوهاسميتقونفكانواموسىاتبأع

(.)موابفيموسىدفنالذيهويهوهبأناليهود

وجبروتهحنكتهفييوشعوركز،ميعادهمأرضالتائهونوصلاخيرا

الملكبعدهوكانفشمالا.جنوباكنعانبزفيتدريجامملكتهسلطانوطغيانه

وتدميرنهبثم.السامرةاحتلالوتلاهما،الحكيمسليمانابنهوكانداود،
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نفيذلكعقبنصر(.)نبوخذجنودقبلمنم(.ق)586عام.القدسهيكل

نكبتهممعتبرين!يهوه"بيتالأمبعقيدتهممتمسكين،بابلإلىالإسرائيليون

موسى.سريعةعصيانهمعلىلهمعقوبة

منخروجهمقبلأنحتى.العبرانيينلدىالطقوستكونتالوقتومع

فيهوجدواثم،الرباسمعلىأسبوعكلمنالسبتيوميكرسونبداوامصر

العالم.خلقفيأعمالهمناللهفيهاستراحالذيلليومرمزا

يناقضبماالألواحعلىالعشرالوصاياحكايةتوردالمصادربعضأنالأ

)دياكونوف،البروفسوريراهاكماالحكايةومختصر.أوردناهالذيالخبر

.L (Diakonofالاسرائيليين،تخيلاتنتيجةإنه،موسىلوجودحقيقة"لا:يلي

عالمفيتعيشلأنهاالأفعىوتقديس،قط،لهاتاريخيةصحةلاالنار،وتلك

(Nahash،)ناهاشالتكوينفيإسمها.كافةالمزروعاتتنبتوحيث،الموتى

منإسرائيلخروجمنقرونخمسةبعدنبعتفقد،موسىقصةخرافةأما

طويل.بأمدالفترةتلكقبليعرتلمالتكوينسفرلأنمصر،

وجودعلىالأدلةفييسهب(Ed.schur6شوار)أدوارالمؤرخلكن

عنه:نقتطفهماوهذاالعرفانيينكباراحدإياهمعتبرا،موسى

يقاضيموسىوقف،والماسيةبالبثرالزاخرةالطويلةالمسيرةتلكأفي

الأحدالملهباسمبهيهيب!)سعيبالخطيربالحكيمإذا.العنفمنب!ئيءالناس

الرجالبينهممنينعخبوابأنويامرهمغلواءهويزيح،النصائحلقومهيقدملكي

الطريقويهديهم،سريفغيرماديربحلكلوالرافضين،بالفضائلالمزؤدين

منهاكلايرأسفرقأ،وينظمهمالأحد،بالئهويعرفهم.عملهيقتضيهوما،الامن

،منزلوحيكأئهسعيبكلامكان.اللهوتقوىالفضائلصاحبالمنتخبذلك

فترةبعد.الصحراءفيمتوغلاالقوافلقادثم.والقبولبالرضموسىاستقبله

الشريعةحاملاالجبلمنيعودريثماوالصومالسهرسعبهمنطالبأوقفزمنية

ذإيعدلملكنه،وانطلقالقوملأمرهإنصاعالحجر.منصفيحةعلىمنقوسة
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ميل:وهكذا.بموسىلامنقذا)استأروت(بيؤمنونوكانوا،كثرمنافسوهكان

بينالرشحاسلمأنهوميل.الأربعالرياحففتبددهمإلههمخانواإسرائيلبنيإن

!.أهله

أمانةأتباعهايديوضعبينتدموسىكانالنورذلكيخبوأنوقبل

للالهالتابعةالمصريةالهياكلعنتصميمهنقلالعهد.تابوتهيمقدسة

أوزيرس.

الحيواناتتشبه!،الهول"أبيبشكلمذهبةأجنحةأربعةالتأبوتلهذا

رأسوالثانيأسد،رأسذوأحدهاحزقيالالنبيإليهااشارالتيالأربعةالرمزية

الطبيعيةالعناصرفيهامشخصة،إنسانرأسوالرابعنسر،رأسوالعالثثور،

باللغةBereshitباراسيتسفرالتابوتوضمن.وناروهواءوماءتراب:الأربعة

الشريعة.كتابأوالعهدوكتاب،السحريةموسىوعصاالهيروغليفية

بألقوةمصرمنخرجواالذينالعبرانيونسعرالقفر،فيسنةأربعينوبعد

يشوعسفريفيالداميالغزوذلكقصةونقرأ.كنعانأرضلغزوالكافية

الكنعانيينمتلأجازحربكإلهيهوهصؤرحيث،المقدسالكتابفيوالقضاة

قادالذييشوعفخلفه،الأحداثتلكقبلماتتدموسىوكان.سفقةغيرامن

نأوللواقع.المع!اركأقسىأريحامعركةوكانت.الأردننهرعبرالمحاربين

تدكانوافالكنعأنيون.السهلبالأمريكنولمطويلااستغرقالبلادتلكغزو

وأسلحةعرباتيملكونوكانوا،وقراهممدنهمحولمرتفعةقويةجدرانأأتاموا

تقومالتي،المجاورةالمدنوبقيةأورسليموماومت.مثلهاإسرائيللبنيليس

/وأبلرى.قزنينطوا-لللمعبرانيينغزواليبوسيون،يسكنهامرتفعةتلة-على

جلباع.جبلعلىهزموهحينساولالملكوانتحر.مريرةمقأومةالفلسطينيون

وجعلهاأورسليممدي!ةعلىاستولىثم،سوكتهمعلىقضىداودخلفهلكن

الوصايا.يحملالذيالعهد!"تابوتفيهيوضعهيكلبناءوصمم.لهعاصمة

.سليمانابنهفأكملها،خطتهينفذكييعمرلمداودأنالا

أولانهازاعمينالقدسيةمنبهالةويحفونهاالعشربالوصاياالكهنةينوه
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منأساسعلىينهضلازعموهو،الفضائلأسوانهاللناسأخرجتسريعة

سنفيالعبريينالمصريونسبقفقد،التاريخمنسنديدعمهولاالعلم

.أخرىقديمةسعوبسبقتهموكذلكالادابورعايةالتثمريعات

عن:الوصايالهذهالعلميالتحليلأسفروقد

واضحوهذا،وحدهمالمختاراللهسعبيسمونهمبمنخاصةإنها-ا

!.العبوديةبيتمنمصرأرضمنأخرجكالذيإلهكالرب"أنأ:مقدمتهامن

2(.:02)خرو!

"لا-معلا-السادسةفالوصيةوالتحديد،الوضوحإلىتفتقر2-إنها

وهلأيضأ؟الحيوأنقتلأووحدهالانسانقتلتحرمهيهللناتبينلاأتقتل

؟حيوانضراوةأوإنسانسرةمنالنفسعندفاعاالقتليشملالتحريمهذا

إنفما!الجلادعلىتحرمهيوهل؟بلحمهللاغتذاءالحيوانقتلتحرمهيوهل

به؟عليهمالمحكومفيالقتلحكم

بسرقةخاصةهيهلالواضحمنليس!تسرقألاالثامنةوالوصية

أصدقائهأحدمنيسرقمنعلىكذلكتنطبقهيأووحدهاالماديةالممتلكات

مكانها؟يعيدهاثمساعةبهاليتنزهغيرهدراجةعلىيستوليمنوعلىخطيبته

لناسيكنلمأمرانوهماالنقودوتزييفالصكوكتزويرعلىتنطبقهيوهل

؟التوراةظهورإبانالجاهليالعصرفيعهدبهما

أنهاذلكفمنإ.القديمالعهد9بهاأوصىأخرىأمورتناقضإنها3-

تمييزوبلارحمةدونالجماعيبالقتلأمرموسىأنحينعلىالقتلعنتنهي

مدين،سعبلابادةجيشهأرسلأنهحدثفقد.والأطفالوالنساءالرجالبين

فذهبتمساكنهمفيالنيرانأسعلثمالرجالرقابفيسيوفهالجيشفاعمل

بمامعتزاالنصرطبوليدقراجعأالجيشوأقفل،للحريقطعمةوقراهمربوعهم

أنفسهمقوادهوعل،المتاعمننهبوماالماسيةمنغنموماالسبايامنجلب

وصبوجههتمعرقداللهبكليمفإذاوالبشر،الحفأوةمنموسىبهسيلقاهمبما
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وماوالأطفالالنساءاستحيوالأنهمسخطهفرطعنمعربأغضبه(0جام)عليهم

يستبقونلاجميعأالأسرىسأفةفيستأصلوايبادرواأنوأمرهم،لهمينبغيكان

رجلاعرفتامراةوكل،الأطفالمنذكركلاقتلوا"فالان.العذارىإلامنهم

:1'17)عدد.اقعلوهاأذكربمضاجعة Y).

بنيحرضموسىأنحينعلىالسرقةعنتنهىأنهاأيضأذلكومن

حينما)فيكون.بلادهميبرحواأنقبلالمصريينيسرقواأنعلىإسرائيل

بيتهانزيلةومنجارتهامنامرأةكلتطلببلفارغينتمضونلاأنكمتمضون

فتسلبونوبناتكمبنيكمعلىوتضعونهاوثيابأذهبوأمتعةفضةأمتعة

22(.-43:21)خروج!.المصريين

علىالرذيلةعنوالنهيالفضيلةعلىالحثهوبهاالمقصوديكنولم-4

يعتقدأموربعضمنللتحذيركانبل،الأيامهذهفيالمفهومالمعنىحسب

ظلمواالذينعلىأذاهايقتصرلاوخيمةنتائجوتعقبجسيمةأخطاراتولدأنها

والضراء)2(.السراءفيمتضامنةهيإذكلهاالجماعةيعمبلخاصةمنهم

كن:تقوللافهي،النفيصيغةفيالعشرالوصاياأغلبجاءتلهذا

تشهدلا.تزنلا.تسرقلا.تقتللا:تقولبلعفيفأ،كننزيهأ،كنسالمأ،

زور)3(.سهادةقريبكعلى

فياستعمالهاغلبوتدهؤنثةوهيئحوها،أوفضةمنوالطعامللثراباناء:الجام)1(

.الرابمدح

لأنأبيهمبكرةعن-يزعمونفيما-أبكارهوقتلجميأالمصريالعبعوقبولهذا)2(

منالموتتخرمبأناليهوديالعبوعوقب،موصىبرصالةيزمنلمنفهفرعون

القادرينالععبفتيانأحصىداودالملكلأنالوباءحصدهمرجلألفصبحينأبنائه

نبوتهأنكرتنوحقريةلأنبالطوفانطراالأرضJAIوعومب،السلاححملعلى

بمزاعمه.وسخرت

الأخرىالأمماهليعدونكانواأنهمتضامنهمالعبريينعلىيحفظكانومما

المسكنمنكالاقتراباليهوديةالدينيةالشعائرسهودفيالصشاركةلهميحقلا"تابو،

امامه.البخوروحرقالربيديبينالمقدسالخبزوكلالمقدس

علىالمقدرةيضحفماأمراتيانعنالنهيتكرارأنالنفسوعلمالتربيةعلماءوعند)3(
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القدماءالعبريينأوهامعلىبنيتالوصاياهذهأنتقدممماويتضح

غايتهاوأنالعاطفيوالسحرالحيويالمذهبعلىالموسسةووساوسهم

عصورأقدممنذعليهمفرضتالتيالتابواتبعضسريانتوكيدهيالقصوى

إذابهمتعصفأنممينةهيالتيالفتاكةاللعناتعقبىوقجنيبهمجاهليتهم

التابوات.تلكانتهكت

)العهدعلىكذلكيصدقالعث!ربالوصايايتصلفيماائبتناهالذيولعل

لا،معارفهمقصورعنيبينبالسحرالعبريينلإيمانسجلفهو،كله"القديم

كوبرنكسونظامالأرض)كدورانفحسبالمعلوماتمنبعدهماستحدثفيما

بل(،تفنىوأنتستحدثلأنالمادةقابليةوعدمالعقلوجاذبيةكبلروقوانين

الثمعوبمنمعاصريهموأسلافمعاصروهميعرفهاكانالعيالأمورفيكذلك

الكعيرالثميءيفقهون-مثلا-الصينيونكانفقد.والمدنيةالحضارةفيالعريقة

الكسوفأجاليحسبونوكانوامسالكهافيالسماويةالأجرامسبحمن

اهو"يدعيانفلكيانعالمانم.ق9216سنةفيحاكموالقدحتىوالخسوت

وشيككانللشمسكسوفإلىمقدمأالقومتنبيهعنغفلالأنهماو"هي(

.الوقوع

لاالإنساناسباهمنألفافأإلاأالقديمالعهدةزمنفيالعبريونيكنلم

بيتوهدمالهزيلتيندويلتيهمنهايةالىلبثواوقد.والنهبالسلبغيريحسنون

نستخلصأنعلينااليسيرومن.الجهالةحماةفيمرتطمينم07سنةالمقدس

فكان،أذهانهممعرفتهاإلىترقلمالمعلوماتمنبطائفةبيانأالقديمالعهدمن

عامبوجهالقولويمكننا.الكتاببذلكتفشتجسامأخطاءمبعثبهاجهلهم

يتصلماسواءالشاسعةالأبعادتصورعلىتادرينيكونوالمالعبريينأولئكان

منذايأرضتعمرالحيةالكائناتبأنبصرغيرعلىكانوالقد.والمكانبالزمان

ولم،م.ق4504سنةخلقالكونأنزعمواولهذا،السنينمنالملايينمئات

فيسمسنأعنيكبرSirusاليمانيةبالشعريالمسمىالنجمأنأخلادهمفىيدر

بارتكابه.يوحييكادهوبلاغرائهمقاومة
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فيوالسارونالملاحونبهيهتديالذيالقطبيالنجموأنضعفا2688الجرم

يتأدىالذيالنافذالضوءوأنميل000000000000292عنايبعدالصحراء

فيوبيثهابيننامايقطع،الثانيةفيميل005085بسرعةالنجومبعضمنإلينا

فيوالأرض،القدمفيموغلةغيروهمهمفيفالحياة،سنة،5.،....5

والكونغير،ليسالأصقأعمنيصاقبه)1(وماالأوسطالشرقتشملظنهم

البدء)في.والأرضالسمواتهمامتكافئينمعقابلينسيئينمنيتألفعندهم

.(1:.ا)تكوين.إوالأرضالسمواتاللهخلق

ويسميه"الجلد!يسمونهماأما،ساسعةغيربينهماالثقةيرونوهم

منبلوحسيءأسبهصلبجسمحسبانهمفيفهوالسماءقبةأي"الرقيعأالعرب

السماء"أسسعمد.علىمرفوعوهوالأمتأرمنعلينا.مئأتيعلوزجأج

.8(:22صموئيل)2.!غضبنهJوارتجفتا/لرتعدت

)أيوب.أزجرهمنوترتاعترتعدالسماءاعمدة9

النحوعلىمضيئةسماويةبأجرامباطنهمنمرصعالصلبالجسموهذا

.والجدرانالسقوففيوالثرياتالمصابيحبهنرىالذي

علىكعيراالحجمفييزيدانلاحسابهمفيوالقمرالشمسأنوبما

نانونبنيشوعمثلنبيعلىاليسيرالهينمنكانفقدبهيبدوانالذيالمقدار

وقالإسرائيلبنيأمامالأموريينأسلميومالربيشوعكلم)حيئمذ.بهمايعبث

.أيلونواديعلىممروياجبعونعلىدوميسمسيا.إسرائيلعيونأمام

فيمكتوبأهذاأليس.أعدائهمنالشعبانتقمحتىالقمرووقفالشصىفدامت

يومنحوللغروبتعجلولمالسماءكبدفيالشمسفوقفتياسر)2(سفر

-14(.12أ:)يشوع()3(.كامل

مصاقب.جازيقال،وواجههقاربه:صامبه()1

الراهن.الوتتفيالسفرلهذاوجودل!)2(

لها=بالبحثالحادثةهذهغرابةمنيلطفواأنالدينعلىالغيرالمحدثينبعضحاولوقد)3(
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بمشاعرجاهلاكانكماالفلكبأصولجاهلاالسفرهذامؤلفكأنلقد

وقوفايبدوماوأن،الشمسحولتدورالتيهيالأرضانيجهلكان:الرحمة

حولالدورانعنللأرضوقوفأإلاكانماحدثانهصحلووالقمرللشمس

يستهانوهكذا،صاعقةحرارةفجاءتهلأعقبتتحققتلوأمروهومحورها

أخرىمبيلةعلىتنتصرأنالهمجمنلقبيلةيعشىكيماالكوننواميسب!فساد

)1(.التالياليومالىالانتصارإرجاءمنبدلانفسهاليومذلكفي

حد،عندالقومهؤلاءمخيلةفييقفالكونبنواميسالعبثيكنولم

فيوبزتهاقرونبثمانيةيشوعمعجزةاعقبتأخرىبمعجزةطالعونافقد

بالدعاءإلههإلىفجأربالقروحيهوذاملكاحازبنحزقياابتلىفقدروعتها،

ذلكيطمئنأن،آموسبنأسعيأ،يعاصرهالذيالنبيوأراد.يهوهلهفاستجاب

صلاتك.سمعت"قد.إليهأوحيماعلىفأظهرهقروحهمنسيبرأبأنهالملك

وازيد:الرببيتإلىتصعدالثالثاليومفي.أسفيكهأنذا.دموعكرأيتقد

6(.-02:5ملوك)2.سنة،عشرةخمسأيامكعلى

النبيفاجترحنبوءتهصحةعلىبرهانأوطلبالنبيبكلامالملكيقنعولم

قركسهتمادىبل،الدورانعنالأرضبوتفيكتفلموفيها،الباهرةمعجزته

)2(.العكسيالاتجاهفيتدورفانقلبت

لمالأرضحركةأنزعموافقدسذوذآ،زادوهاقدهمف!ذاطبيعيةوأسبابعواملعن-

تتصللأسبابواستطالتانكسرتالمىأسعةولكنوالاضطرابالخللينلها

كأنلبداذلكحدثولوالسماء.كبدفيكانهاكاملايومأفبدتالضوءبانعكاص

للنهارساعة12والأصليللنهارساعة12هيمتصلةساعة36لرقظلتقدالشمس

علىولوجب،التاليالحقيقيللنهارصاعة12والأسعةانسكارعنالناجمالظاهري

ساعة36الوغيحوهةفيويتجاولونيتصاولونيظلواأنالفريقينمنالتحاربين

متوالية.

الالهةف!ن،هوميروسإلياذةمن23الفصلفينجدهلذلكمثيلالإغريقاباوفي)1(

فامرتبهمتحيقأنأوسكتالتيالهزيمةمن)الأخائيين،تنقذأنأرادتHeraهيرا

بالمغيب.الثصى

نبأ=وردولهذا،علتهمنالملكأبلأنبعدحدثتالمعجزةتلكأنالأمرفيوالطريف)2(

21http://kotob.has.it



.الظلامفيمتواريأالجلدفوقيقيماللهأنإلىيذهبونالعبريونكان

ملوك)1،)1(.الضبابفييسكنإنهالربقال.سليمانتكلمإحيئمذ

:8.)12

)هزمورالغمأم".وظلامالمياهضبأبمظلتهحولسعرهالظلمة)وجعل

18:)11.

سانهلبعضالأرضإلىالجلدفوقمنوالحينالحينبينينزلكانوأنه

يبنونها(.ادمبنوكاناللذينوالبرجالمدينةلينظرالرب"فنزل.أدراجهيعودثم

.(11:5)تكوين

فراقتهمالأرضهبطواالذينأولئك،أبناؤهالجلدفوقمعهيقيمكانوأنه

ببسطةيمتازوناولادامنهنورزقوابعضهنفتزوجواألبابهموخلبنالناسبنات

بناتعلىاللهبنودخلإذأيضأذلكاوبعد.النهموسدةالقوةووفرةالجسم

اسمإ.ذووالدهرمنذالذينالجبابرةهمهولاءأولادا.لهموولدنالناس

4(.60)تكوين

الأرضبينوذهابأجيئةوتنتقلايضأالملائكةمعهتقيمكانتوأنه

الأرضعلىمنصوبةسلمةدىاذا.لهرؤيافييعقوبساهدهماوذلكوالسماء،

الربذاوهوعليهاونازلةصاعدةاللهملائكةوهوذاالسماء.يمسورأسها

.(13-28:12)تكوين."الربأنافقالعليهاوامف

لموأناالمكانهذافيالربإنحقأوقالنومهمنيعقوب"فاستيقظ

)فقال.الأنيالملوكسفرمنالعثرينالاضحاحمنالسابعةالايةفيالأبلالذلك=

7(.:02ملوك)2.نبرىء،الدبلعلىووضعوهافأخذوها،تينقرصخذوأأشعياء

ذلكمنعثرةالحاديةالايةفيذلكبعدالباهرةالمعجزةنبأوردحينعلى

احازبدرجاتبهانزلالتيبالدرجاتالظلفأرجعالربالنبيأيثعياء"فدعا.الإصحاح

.(1؟:02ملوك)2.الوراء(إلىدرجاتعشر

الكثيف.الظلامفييسكن:هوالترجمةوصواب)1(
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بابوهذاأدثهبيتإلاهذامأ.المكانهذاأرهبماوقألوخاف.أعلم

17(.-28:16)تكوين.السماء(

أخنوخمنهمالبشر:منإليهالمقربينبعضكذلكمعهيقيمكانوأنه

اللهلأنيوجدولماللهمعاخنوخوسارة.إدريسباسمالعربعندالمعروف

.(5:42)تكوين.،أخذه

هوهرةذاتيسيركانوتد،الياسباسمالمعروف،التشبيإيلياومنهم

ئارمنوخيلنارمنمركبةإذاويتكلمانيسيرانهما"وفيمأ.الي!ثمعوتابعه

11(.:2ملوك)2.السماء)1(1إلىالعاصفةفيايليافصعد.بينهماففصلت

فيبجسدهامرؤصعدلوأنهيعلمواانالجهلاءالعبريينلأولعكوأنى

وناهيكطويلا،سوطأالطريقمنيقطعولماخصرأ)2(فماتالبردلهرأهالسماء

.والاغتذاءالتنفسإلىافعقاره

الأرض)وكانتلهاسكللاامرهأأولكانتالأرضأنوهمهموفي

2(.:أ)تكوين،.خربة

بغيرماجرميكونكيفأماسكلبلاالأرضوكانت:الترجمةوصواب

اللاسكل،هذاعلىطويلاتبقلمالأرضانبيد،الأفهامعلىيدقفأمرسكل

أربعةعلىواقفينملائكةأربعةرايتهذا"وبعدتربيعذاتأصبحتمافسرعان

السماءإلىارتفعكلمهمبعدماالربإن،ثميسوعربهمالمسيحيونإليهماأضافوقد)1(

.91(:16)هرقس.،اللىيمينعنوجلى

الىالزواجعنالمنقطعةالحذراء)أيالبتولمريمالسيدةاليهمالكاثوليكويضيف

وأخومريمابنالنجارهوهذاااليس.كثيرينوبناتبأبناءعليهااللهمنوتد(الله

به،.يعثرونفكانواعندنا.ههناأخواتهليستأو.وسممانويهوذاويوسييعقوب

3(.6:)مرق!

البرد.:الخصر.أطرافهفيالبرداذاه:الرجلخصر)2(
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ولاالأرضعلىريحتهبلالكيالأرضرياحأربعممسكين)1(الأرضزوايا

1(.7:يوحنا)رؤياما!.سجرةعلىولاالبحرعلى

-كالسماء-ايضاوهي.متحركةوغيركرويةغيرمفلطحةرقعةإذنفهي

أ.المسكونةعليهاوضعوقدالأرضأعمدةللرب"لأنعمدعلىمرفوعة

.A(2:)صموئيل

)مزموروالأبد!.الدهرإلىتتزعزعفلاقواعدعلىالأرض"المؤسس

401:)o.

وسخرالأرضأجلمنخلقإنماالكونفيماوكل،الكونمركزوهي

تهديوالنجومليلالهميضيءوالقمرنهارالهمتنيرفالشمسلساكنيها،

أما.مبحرينالنواتيمن)"(والمقلعين)3(مصحرينالبدومن)2(المدلجين

فيلذكرهايفردوالمأنهمالتوراةكتأبعندسأنهاهوانمنبلغفقدالنجوم

لحكماكبرالنور.العظيمينالنوريناللهفعمل9.واحدةكلمةغيرالخلققصة

16(.:أ)تكوين.أوالنجومالليللحكمالأصغروالنورالنهار

أسبقيخالونهايبدو،فيماوكانوا،البحارتكونتكيفالقومجهللقد

الأرضيةالكرةيكتنفظلالماءنجخأرأنالآننعلمونحنوجودااليابسةمن

.الأرضوجهالماءوكشىماءالبخاراستحالقشرتهابردتفلماطويلادهرا

الجبالفكانتمنهاجزاءفارتفعتالغبراءأديمفيتكرساتذلكبعدوحدثت

خرإئطهمفيالأرضبسيطيرسمونالوسطىالعصورفيالجغرافيينبعضكانولهذا)1(

مربع.سكلعلى

كله.الليلسيرالإدلاجوقبل،الليلأولمنصاروا:القومأدلج)2(

بارزينأيمصحرينرأيغتقولشيء،يوازيهملاالصحراءإلىبرزوا:القومأصحر)3(

.الصحراءإلى

لأنسارتإذاال!فينةاتلحتيقالولا.لتسيرونثرهسراعهارفع:السفينةالملاحأقلع)4(

لها.ليسالفعل
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ولكن.والمحيطاتالبحارفكانتالجاذبيةبقوة)1(القيعانفيالماءوتجمع

بجاذبيةيتصلماكليجهلونكانواالتكوينسفردونواالذينالوحيكتاب

تغمرالتيالمياهلحسرالعظمىبالقوةالاستظهارمنبدايجدوافلم،الثقل

مكانإلىالسمأءتحتالميأهلتجتمعالله"وقال.القيعانفيوجمعهاالبسيطة

.9(:1).أكذلكوكان.اليابسةولتظهرواحد

وألاكام.الجبالعنهاانفرجتمطمئنةسهلةارض:القاع())
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إسرائب!بئيأسا!بر

كانتالتيالأساطيرالعبريونتقبلأنالمطبقالجهلهذاجراءمنكان

)1(البابليةالأساطيروبخاصةمنهاالكثيروانتحلواالمجاورةالثعوببينذائعة

الشعبينوكلا،الكلدانتخومعلىأطنابها)2(ضاربةالعبريينمبائلكانتفقد

الدينيةسؤونه)4(ناصيتهعلىيقبضالعقيدة)انيمي(حيويالجنس)3(سامي

بالوحي.ينطقونكهنة

الأساطير؟فما

الطبيعةظواهرمنعليهميغممالتفسيرالبدائيونابعكرهاقصصهي

إنقاذومصةالنبلفوقبهطفتسلةفيبوضعهموسىالطفلإنقاذمصةبينالثحبهلاحظ1()

قبيل)أيقرنأكربخمسةالمسيحقبلبابليحكمكانالذيSargonالأولسرجون

،الناسبعضفانقذهالفراتمياهفوقبهطفتسلةفيطفلوهووضعإذ(موسىزمن

الساميينمنملكأولفكانالبلادعلىوملكتهفتزوجتهعشتاروتالالهةبههامتثم

.سنوات4ملكهودام

الفسطاطهووالعرادق.الوتدأوالبيتسرادقبهيثدطويلحبل)بضمتين(:الطنب)2(

وغيرهما.هأتمأولعرسالناسفيهيجتمعالذي-والبيتصحنفوقيمدالذي

اسممنشتقساماسمأنباللغاتالعلماءبعضويرىنوح،بنسامإلىنسبة)3(

إسماعيل.

أهانه:فلانناصيةفلانأذلويقال-طألإذاالرأسشعر-والرأسمقدم:الناصية)،(

.تدرهمنوحط
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التيكالأذهانبداليةالقصصتلكتكونأنعجبأوليس،الكونوأحداث

وتخالفالأزمنةترادفعلىوساعتالأساطيرتلكذاعتوقدعنها.تفتقت

بعدمنفيهاذاعتالتيالبلادبينماعلىوئيقأتشابهأتشابهوهي.الأمك!نة

الشقة.

فمنها:،ستىضروبوالأساطير

العالمعلىالموتوفدكيفوتبينالإنسانأصلعنتكشفأساطير-ا

حولالشعوببعضحاكتهاالتيكالأساطير،اللغاتتعددتكيفوتوضح

بابل.برجوبناءادمومعصيةأيامستةفيالوجودخلق

الطبيعية،الظواهربعضوتفسرطبيعيةبحوادثتعلق2-أساطير

منعليهيعثرونمابهيعللونمماكلهاالأرضيةللكرةالطوفاناكتساحكأسطورة

البحار.عنالبعيدةالجبالاحجارنيالرخوةالحيواناتمنالمتخلفةالأصداف

مسخكأسطورة،مالوفةغيرأسياءمنالانتباهاسترعىماتعللاساطير-3

تشبهصخوربعضمصادفتهمبهيعللونمما،الملحمنعمودالوطامراة

هيئته.فيالانسان

الناسبأنالقائلةكالأسطورةحقيقيسخصبتأريختتعلق-أساطير4

.نوحارومةمنمنحدرونكافة

موهومأو(سليمان)كالملكحقيقيسخصبتاريختتعلق5-أساطير

،ويعقوبأدلهبينالصراعأسطورةذلكومنتل()1(،وفلهلم،ارثر)كالملك

البقعةأسمىولمأإسرائيلأفتسمىباسمههذايعقوباستبدللملناتعللوهي

الله.وجهأيأفينيعيل،فيهااصطرعاالتي

،والاحتفالاتوالمناسكالعاداتلبعضالمنسيالأصلتبينأساطير-6

سيلر.الألمانيالثاعرروايةفينرىكماسويسرااستقلالبطل(1)
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عناليهوديعزفلملناتجلوالذكرالسالفةويعقوباللهبينالصراعفأسطورة

البوريم،بعيداليهوديحتفللملناتبينأستيروأسطورةالفخذ،حقأكل

الخاصالمنسكمصدرلناتبين)؟(بغزالأفجينياافتداءأسطورةوكذلك

الأولىالقرونفيالبدائيونعليهجرىعماوالإملاعبحيوانالعيدفيبالتضحية

مدالأساطيرهذهأنفيهريبلاومما.الهتهممذابحعلىبأبنائهمالتضحيةمن

التغنيمنفيهاحشدتوالقبائلالشعوبوأنتداولها،بكثرةمعالمهاتبدلت

أبنائها.نفوسإلىمحببةيجعلهامابمماثرهاوالتنويهبمحامدها

هذهإلىينصتونالخاليالزمانفيالكبيرةالأسرأعضاءكانوقد

الأطباءطائفةونشأتالنظامذلكدرسفلما،وخشوعرهبةفيالأساطير

أساطيربروايةهؤلاءاستأثرقبائلهمأموريصرفونالذينهموأصبحواالسحرة

وقد.خاصةمناسباتفيإلاذلكيفعلونفلابروايتهايضنونوكانوا،الالهة

القدسيةمنثوباعليهاوأسبغسأنهامنبهاأحاطالذيالصمتهذارفع

بالحجاجفيهايخاضولاالفحصفيهايباحولاالشكإليهايتراقىلافأصبحت

ذلكمنأجلهيوالتي)2(غوامضإلىتحولتالتيالأساطيرفاما.واللجاج

عندمانلمسهماوهذا،خلفاءهمليلقنوهاالتداولعنيحبسونهاكانوافقدخطرا

.المقدسالكتابوضعكيفنقرأ

وانبيائها:العبريةالديانة

حياةمنبالانتقالمرتبطاكانمامنهاعدة،تبدلاتيهوهدينعرف

ذويتوموسطأنفسهمالعبرانيونوجدفقد.ومدنتةزراعيةحياةإلىالبداوة

والكنعانيون.منهمالكثيروتعلموا،الراقيالدينمظاهرهامن،عريقةحضارة

اسمأطلقواوقد.زراعيةبيثةفيغريباليسوهذا،الطبيعةمؤلهيمن1(،)1

بخصوبتهامدينةأرضكلوكأنت.الأرضمالكومعناه،الملهعلىالبعلأ9

بكبش.إسحقافتدأءوقصةالقصةهذهنسجتواحدمنوالعلىوكانما()1

(Mysteries(Yالإغريقيةالكلمةمنمشتقةستىحديئةلغاتفيالمستعملةالكلمةوهذه

الشفتين.داطباقالحينينإغماضومحناهالأللا5
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إلىنظركما.سماويلإلهوكممثل،تخومهضمنإقطاعيكسيدإليهنظرلبعل

موتهتذكاروفي.وانبعاثهوموتهوحياتهنفسهالبعلدةلولاكتجسيدالنباتدورة

يبتهجونأعيادأيقيمونانبعأثهأوبمولدهيحتفلونوعندما،ينوحونالناسكان

كانواالمعابدوفي.بهاالخاصللبعلمعبدابلدةكلبنتوقد.لمجيئهخلالها

تلكمنمعايأكلونثم،الحيواناتأوالثماربواكيرمنالهدايايقدمون

أهمومن.النأسبينمأوفي،وخاصتهالإلهبينالروابطفعتشدد،التقدمات

البعلةعشيرة!والخصبإلهةوهي(،البابليينعند)عثتارعشتروتالالهة

.الأعيادكلفييبرزدورهاوكان.العذريةالدائمة

إسرائيلقبائلأي،المخصبالشمالأهلسيماولا-العبرانيونتبنىوقد

اليهوديةمقاطعةاهلظلفيما،يهوهيهجروالمهـان،الالهةتلك-العشر

الفكرةظهرتالوقتومع.يهوهديانةعنانحرافأأقل،رعاةوجلهم،الصخرية

الأنبياءوظهر.الكلوفوقالكلفيوأنهأيضا،الأرضإلههويهوهبأنالقائلة

على،موسىمرحلةتميزتولئن.القويميهوهخطعنالانحرافليقاوموا

إلىبالعودةالأنبياءمرحلةتميزتفقدالواحد،الإلهباكتشاف،الدينيالصعيد

الواحد.الإله

الشعب،يهوهعلىالقائمالأمدسالإلهيالمالوثالعبريةالديانةوركز

وأقاصيصتعاليمعلىإسرائيلديانةوتقوم.المقدسةوالأرضالإسرائيلي

المقدسالكتاباسموأعطوهاالزمنمعوطوروهاونظموهاحكماؤهمجمعها

الكتبة:ومخطوطاتالأنبياءوأفوالالتوراة:علىالمقدسالكتابويحتوي

:ةلتوراا-ا

منهالموسىكقهامنسوبةكتبخمسةتحوي.المتميزةالقيمةللتوراة

وإبراهيمالكهنوتولحياة،الأولىللبشريةوصفوهوالخليقةبدءكتاب

.ونوحوالطوفانالخلقبدءعنالخليقةكتابوتحدث.ويعقوبوإسحق
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:الأسفار

ركبتثمومنأولا،وضع)حزميال(كتابأنوالعلماءالبحائونيجمع

أنفسهم.اليهودالعلماءالبحاثينهؤلاءراسوعلى،الأخرىالكمبحولهمن

ولعلالمضمار،هذافيسباقوناليهودالعلماءفإنوذكرنا،سبقوكما

عصورابقيتوالتي،المقدسةكتبهمفيالخفيةالحقائقكشففيتسرعهم

كيرمنالعلماءبهيقومقدتدقيقأياستباقغايته،مناقشةدونمقبولةطويلة

لا،الواقعفي،همبينما،الموضوعيينالعلماءصفةيكسبونوهكذااليهود،

وتعاليمهم.بكتبهمالأعمىأتباعهمإيمانيضعفأنيخافون

يهوديوعالم.يومبعديومأنراهفنحن،برهانإلىبحاجةذلكولي!

الحاسية)انظرروبنارثرالدكمورقالفقد،الظاهرةلهذهتفسيراأعطىالذيهو

كتلةاليهوديبقىلكيبدقةخططوامدالأوليناليهودزعماءأن1(8ص2

بحيثالاسشائيةا)الاجراءاتمنسلسلةباتخاذهموذلك،متماسكةواحدة

القرونهذهطوالإبقأؤهموأمكنوأزليأ(،كاملاواقعأاليهود)انعزالأصبح

والعصور،الأجيالمزعلىأثبتوا،قدوهولاء،الكاملةزعمائهمسيطرةتحت

كيفتالذيناليهودمنجيلبعدجيلاخلقواإذالحقلهذافينادرةكفاءة

مما(المحصنةالجدرانوراءوترعرعنشأالذيأالعرقفكرةلقبولعقولهم

)دينأليساليهوديفالدينالزعماء.سيطرةبقاءإلىوواقعيأ،منطقيأ،يؤدي

الشعببنقاوةالاحتفاظغايتها،الدينلبوستلبسقتاليةمنظمةبلصحيحأ،

روبنارثرالدكتورعنمأخوذةكلهاالمعترضتينبينوالعبارات(،اليهودي

)1(.الدراسةهذهصدرنيالمذكور

بالعلاقاتيتعلقيخماالموسوية""الثريعةلماهيةقليلاالايتطرقلاالمزلفأنيلاحظ)1(

بينللعلاقاتالعامةالخطوطتضعالشريعةهذهأنبالذكرالجديرمنولعلالبشر،بين

بهامثىكلهاالتفسيراتهذهدونتوقد.الحاخامينتفسيراتحسبتطبقثم،الناس

القارىءيحتاربحيث،متناقضةالمسيراتبعضتأتيالأحيانبعضوفيالتلمود،نص

يطبق.لىلاهاالجديد

03http://kotob.has.it



نأطالما،الحقائقبعضحطمتإنضررأيهناكفليسوهكذا،

العلميةبمحأولاتهماليهود،يحطمهالذيأنوطالما،يمحقولنلمالأساس

دمجإذ،المقدسالمسيحيينكتابهوبالواقعبل،المقدسةكتبهمليسهذه

لدى"المقدسأالكتابليصبحاالجديد!)العهدالى!القديم"العهد

"التلمود")1(،،نعلمكمافهو،الحقيقيالمقدساليهودكتابأما.المسيحيين

مطلقأخوفولا.معظمهفياسطوريتاريخيكتابمجردفهيأالتوراة!أما

نأوطالما،منهماليهودحتى،العامةبيديقعولنلاأنهطالما"التلمود،على

تعديلحتىولاتحريفهأومناقشتهتجريلاالعصورأقدممنذفيهكتبما

المتتالية.الطبعاتفيصفحاته

كلها،الكتبباقيوضعتثمثمومنأولا،وضع)حزقيالأكتابأنقلنا

أمامهمفتحهاالتيالواسعةالامكانياتالفريسيونالكتبةاكتشفأنبعد

المتأجج.بخيالهأ)حزقيال

هادىءبشكل"حزقيال"منمقاطعبعضفيوتوسعإأسعياأتعمقوقد

نجدوبهاثموضوعأنجد)أحيانأساينزالتز:ادينالمعاصرالحاخاميقول

الجوأبأنهواضعهيعتقدجوابأنجدأخرىوأحيانأتفسيرهتحاولانصفحتينحوالي

لكلأكثرأوتفسيريننجدبحيثالنصمنتشطبلمالأخرىالأجوبةلكن،الصحيح

.أحياناأتتناقض،نص

ميمونبنموسىالتلمودعلىهامثةاجتهاداتأوتفسيراتوضعواالذينومن

الحاخامالعاميةالعربيةالىترجمه،الطريفالاجتهادهذاتفسبراتهبينومنالمثهور.

وبينيهوديبينمروعيةيصدف"لما36(ورمةقما)سفرمنالحافيةأبوالدمقي

المصريسريحةفيالحقلهيطلعاليهوديكانإنتنظرالتخرجيكونهكذامصري

أحسنأنهسافهـاذاسريعتكمأهكذأ:لهويقولسريحتهفيلارعهاليهودييروح

سريعتناإ،هكذاهلويقولاليهودسريعةفيغيريشارعهلااليهودسريحةفيلليهودي

العربية-)الأصول.00،الحالةهذهعليكيصعبولانتمجبواالاالمذكورالعالموقال

.32(-31من،رستمأسدالدكتور

موضعه.فيذلكتفصيلأنظر)1(
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الذي!راحيلنواح9فيعنهنموذجأأخذناالذياالمدراش!طريقةعلىوعميق

وكانأدانيالأ،بعدهموأتى.ومكراحذقاأكمرإرمياأ9كانبينما،ذكرهسبق

اليهودية"الموسوعة9وتقول.المستعصيالنوعمنونبوءاتهغموضأ،أكعرهم

9الدتجالإالمسيحكلمةحذاء : ))Anti- Christحوالى)أيالمكابينزمنةفي

بهذهقاموقد،العالملتاريخكاملةفلسفةتقديمفكرةانثقت.(م.ق.16

!.بارعبشكل)دانيال(المهمة

علىاليهوديسيطرحيثأيهوه!مملكةبقيامتنتأتالكتبهذهوكل

تغربالا2(:)06:اسعيا"9يقولأنإلىأ،الأمم"ويرثونالعالمسؤون

أياموتكونأبديأنورالكيكونالربلأنينقصلاوقمركبعدمنشمسك

أ.الأرضيرثونالأبدوإلىصذيقينكلهمسعبكويكونانقضتتدمناحتك

والسخطالاسعنكارأخذهمقداليهودكانحتىدانيالأ9أتىأنمالكن

الربأنإياهممنبئأ،تهدئتهمإلى)دانيال!فسارع.يتحققلم"الوعد!لأن

إني"وقال:سخطهمينتهيالوعد!9سيتحققمتىالمناسببالوقتسيعلمهم

)دانيالالمحدود!الميعادفييتمفإنهالسخطاخرفيسيكونبمااعلمك

فيلأنه،سخظإلىمناحتكمتتحولولاإسرائيلبنيياتقلقوافلا9(،8:

الذينالغوييمجمغالرببهايضربالتيالضربةهيهذه9المحددالوقت

وعيونهمأرجلهمعلىواقفونوهمتذوبلحومهم.أورسليمعلىتجندوا

.(41:12)زكريا"أفواههمفيتذوبوألسنتهموقوبهافيتذوب

اسمويتقذسإفليتمخد:التاليةهياليومترداداالأكثراليهودصلاةإن

أثناءملكهولتتحقق،مشيئتهحسبخلقهالذيالعالمكلفيالعظيمالرب

العاجل،وبالقريببسرعة،إسرائيلبنيكلحيأةوأثناءأيامكموخلالحياتكم

(.العبريةالنشرسركةعنالصأدروالأعياد،للسبتالصلاةكتاب)عنأامين

علينافماالوعدإ،9وماهيةصلواتهممعنىفيسكأيلدينابقيل!اذا

بالأخرويات)الإيمانكلمةأمأم"العبريةإالموسوعةإلىالرجوعسوى
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Eschatology):ويبر"9قالكما،يعنيلاومأجوجيأجوججيوشتحطيم"إن

وبلدسلطةكلإفناءبلالمتظر،المسيحعهدانتهاءعندالغوييمعالمإبادةخطأ

ستخضعالتيوالشعوبالمنتظر،المسيحعهدوتحقيقيهوها9ملكتعارض

يقولالأرضكلفييكونةوهكذا...الحياةقيدعلىستبقىللشريعةعندئذ

8(،:"1)زكريافيها!يستبقىوالثلثويضمحلانينقرضانمنهاثلثيئأنالرب

الغرباءأ.منأحدفيهايسكنفلننفسهاالمقدسةالأرضأما

خاصةغايةلهمنهاكلاأنلوجدناالتورأة"،9أسفارمنكلفيتعمقناولو

معينانحنتعطيناكما،والتعليماتوالوصاياالأمثلةأليهودتعطي،ومحددةبه

لما،وتعمقبفايةعندهاالتوقفبنايجدرالتيوالحقائقالمواقفمنينضبلا

الوعد".9تحقيقمنتنتظرناالتيالأخطاروكذلكوالعبر،الدروسمنفيها

الاخر.بعدالواحدالكتبهذهولنأخذ

درسهوإذ،الدينعنالبعدكلبعيدكتابهومثلا،أستير""سفر

تحتوضعهثمسعبهاتحطيمإلىالغوييمسلطةدفعكيفيةعنوصفيقوضيع

الفوريمإ،9بعيدوالمتهتكالعربيداحتفالهمأما.والباطشةالماحقةاليهودإمرة

ابتزازهممقاومةحاولواالفرسمن00075قتلهمبذكرىاحتفالهمهوإنما

بذكرىاحتفالهمهوالدموي"الفصحإعيدأنكما،أعراضهموانتهاكلأموالهم

لاختيأرتفسيرانجدأستير"سفر9وفي.المصريالأولللمولودالتقليديالقتل

منمردكأيوخرج9)1(المتحدةالأممعلمألوانوكذلك،إسرائيلعلمألوان

"إن:كوريونبنقالفقدولغاياتهماليهود،صنعمنهيالمتحدةالأممأنإلىإثارة)1(

ناحومقالكماi(891اب16تايم)مجلةيهوديهدفهوالمتحدةالأممهدف

جمعيةإن9كارلسباد،مؤتمرفي2291أب27فيصهيونيزعيموهو،سولولوف

عديدةكتبوهناكسنة".25دامكفاحبحدخلقناهالقد،يهوديةفكرةهيالأمم

اليهودية9الحصرلاالمثالسبيلعلىمنهانذكرالفكرةلهذهطويلةفقراتخصصت

وليامللكومندورالشطرنجرقحةعلىوأحجار،بيكيجورجتأليفللثميوعية،المعادية

..كاركاي
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.(8:15)أستير.0أوالأبيضالسمنجونيالملكبثوبالملكحضرة

وتوصياتحكمةفممتلئانأالجامعةو!سفر"الأمثال!سفركمابأما

المسيحيينمن"التوراة(وقراء.المطلوبالنجاحيبلغوالكيالمؤامرةلأعضاء

التيالحكمةمنالدرةتلكجانبفإلى،منهاالاستفادةالبتةيحاولوالمالبسطاء

بكفعمل"منوواقعيةعمقأعنهاتقللادررتوجد،الدراسةهذهبهاتوجنا

الوانيةالغوييمكفولعل4(،:01)أمثال!تستغنيالمجذينوأيديافتقروانية

امتصاديأ.اليهودمزاحمةيس!تطيعونلاأجلهمنالذيالسببهي

وغير32(،:ا)أمثالأيهلكهمالجهالوترفيقتلهمايأغرارارتداد"إن

تطبيقهافياهتمامأيالغوييميظهرلمالتيالحكيمةوالنصائحالأمثلةمنذلك

علمائنأمنالكعيرنجدأنناإلااليهود،معمعاملتهموفيالعمليةحياتهمعلى

منها،والعاديةالمبتذلةسيمالا،الأمثلةهذهمنبعضعندمدهوسينيتوقفون

)سفرجديد"،سيءالشمستحت)فليسمثلكيرها،الىالالتفاتدون

الحكمة.منتهىفيهاويجدون9(،:االجامعة

الايتهددنا،الذيالمريعإنخطرتفهممحاولاتنافيهمنصائحهملنتبع

أحكم،فيصيرالحكيمافد،فيحبكالحكيموبخ.يبغضكلئلاالساخرتوثخ

حواريهالمسحالسيدأعطىوقد9(،و9:8)أمثالأفائدةفيزدادالصديقعلم

قدامجواهركمتلقواولاللكلابالقدستعطوا"لا:قالإذمماثلةنصائح

.6(:9متى)إنجيل(فتمزتكمفترجعبأرجلهاتدوسهالئلاالخنازير

العذابليمقبلواالمتمامرينتكييفكانتفقدأأيوب"سفرغايةأما

ذلكويتحقق،العالمعلىالسيطرةمنيتمكنواأنقبلالطويلينوالانتظار

ب!يمانهم.التمسكعلىثابرواللذينالمناسببالوتت

ناأالغوياالمرأةعلىيجبكيفلنافيصفراعوت""سفريأتيثم

لاأ،راحيلحear'وكذلكاستير()سفروكمثل.يهوديمنتزوجتانتعصرف

إلىالاسمئزازيبعثماأحيانأفيهبل،بصلةالدينإلىراعوت("سفريمت
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)بوعز""راعوت(تراودكيفيصفالذيالمقطعقراءتناعندسيمالا،النفس

نفسها.عن

وجهةمنالمكيفالقديمللماريخجنموهيالأربعة"الملوك"وأسفار

العمياءبالطاعةمرهونالنجاحأنالبرهانإعطاءوغايتها،الفريسيةالنظر

للثمريعة.

نصفيتوسعأكط،)مدراش(فهما،!والثانيالأولالأيامأخبار"سفرااما

.الملوكأسفارمنمستوحى،توراتي

وصفوفيهماإنحميا"و)عزرا،بسفريكلها،الأسفارهذهتوجتومد

المحطميللفلسطينيينالموسويةللشريعةالأولىالقراءةبهاجرتالتيللظروف

لهم.كرؤساءالحاكمونحميا""الكاتبلعزراهؤلاءمبولثمومن،المعنويات

الذينالمؤلفينمنالفئةتلكابتدأتومعه،الكتبةأولهو)عزرا،و

عقولعلىعديدةلقرونسيطرتوالتي،الشفهيةوالشريعةالعوراة)وضعوا،

حزبهو،منظمحزبهؤلاءللكتبةوكاناليهود.مقدراتوجميع

الشريعة.معلمواي،الحاخاميناسمبعدفيماحملواالذينوهم)الفريسيين"،

المعلمينمنهيئة)هم"كتبة،:كلمةأمام"اليهودية"الموسوعةتقول

كانالذيعزرامعتنظيمهمابعدأوقد.للشعبالشريعةتفسيرمهمتهمكانت

الشريعةواضعووهمالتوراةعلممنأولكانواالكتبةوهؤلاء.رئيسهم

(.الشفهية
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ثبالحزنبو،5

التاريخيةللأسسواسعةتفصيلاتإعطاءالدراسةهذهكايةليست

كثيرةاسرارلنالتكشفت(حزقيال)نبوءةعلىسريعةنظرةألقينالوإنما،للتوراة

ذلكمنيمنعهمولملها.تفسيرأيإيجاددونالعلماءبهاوتعمقتوسعمما

إحزقيال!.لكتابوالعنيدالكاملتجاهلهمسوى

كتابأننجدحاولنا،ومهمابها،التزمناالتيالنظروجهةكانتومهما

الكتببحاثيأنإلا.ذلكفيجدلولا،التوراتيةالأسفارأقدمهو"حزقيال!

منبكليتهحذفهمراراحاولواتدبل،تجاهلهعلىبعناديصرونالمقدسة

.التوراة

بل،تجاهلسببهوهذاولعل،تامةتعريةالتوراةيعزيالسفرهذاإن

واقعأماميضعنا"حزقيالةلأن.والجاثينالعلماءقبلمن!حزقيالة،ورفض

جميعف!نوأصيلا،حقيقياحزقيال"9كتابكانإذا:للبعضومزعجبل،مذهل

على،فيهويتوسعحولهيدور"مدراش"سوىليستالأخرىالتوراتيةالأسفار

النتيجةوهذهوأساطير.قديمةقصصحوليدوركما"،راحيلنواح"طريقة

الملتزمين.العلماءقبلمنكفرأتعتبر

بعضتفسيرمحاولةفيالعلماءمنالكثيرضاعفقد،السببولهذا

فيالفريسيونالكتبةوصفهاأخرىبطلاسمذلكفيمستشهدين،التوراةطلاسم

البعض.بعضهاوتؤكدتتكاملالتيالأخرىالأسفار
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قصةإنهاالتكوين".9قصةحدثتحيثعدن!!جنةموقعمملاخذ

إيجادعليهموكانالفريسيوناقتبسها،البابليةالأساطيرمنماخوذةاسطورية

إلاأالسرور"(،ومعناها،العبرية)منعدن"جنة9فاختاروالها،منأسبموقع

أجيالاجعلمما،ورمزيخياليأنهعنهيقالماأقلوصفألهااعطواأنهم

الخيالي.الموقعهذاتحديدفييحارونالعلماءمنمتتالية

مناعتباطاالموقعهذااختارواالفريسيينأالكتبة"أنإلىيشيروالواقع

يومناإلىالبحاثينجميعأضاعممافيهوبالغوا(،اللهالجنة"حزقيال!وصف

،لبنانجنوبيعلىينطبقوصففهو!اللهجنة،العدنحزقيالوصفأما.هذا

حزقيال،.9عندالتكوينقصةمععلاقةأيةالموقعلهذايكنولم

الإسمهذاالكتبةأخذ.لموسىالشريعة""يهوهأعطىحيث!اللهأجبلثم

لهذاخيالياوصفاأعطواثمومن،لقصتهممناسباوجدوهلمأةحزقيال"من

الذي(،اللهو)جبلسيناء.لجبلوصفأبسطمعمطلقأيتفقلامماالجبل

المتوسط،حوضفيالبركانيةالفينيقيةالموأقعأحديصف!حزقيالإ،ذكره

،وخوفرهبةمننفوسهمفيتبعثهكانتلما(الله)جبلهؤلاءسماهاالتي

حجارةوسطفيوتمشيتالمقدساللهجبلفيصور(ملك)يكلمكنتوقد9

"حزفيال!،منوالوصفالإسمأخذوالقديلي(.وما28:14)حزقيالالنارأ

نار.منحجارةولابركانلاحيثالصحراءفيالجبلوضعواثم

العين.تراهاالتيالفضاءقبةوهوةللجلد"،العلماءتفسيروكذلك

بهاتوجالتيالكلمةبهذهالمقصودتفسيرمحاولةفيفضاعوأاحزقيال"تجاهلوا

مياهبينفاصلاواجكنالمياهوسطفيجلدليكناللهوقالة":التكوينسفر1

6:ا)تكوين..السماء".الجلداللهوسمى..الجلد.اللهفصنعومياه

منهافأخذواالبابليةالتقاليدإلىرجعواحينفأكثرأكثروابتعدوا(.Aإلى

إلىالرجوعطبعاالأسهلمنوكانا،التكوين"سفريحويهالاتفسيرات

التيالسماءوكأنه،رمزيايصفهحيثللجلد،أبسطوصفايعطيإذ"حزقيال"،

منبنيوماكالخروجالأسرارمنوالكثيريهوه".9الإلهعرشعليهايجل!س
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)1(.يعقوبأبناءسوىنبوءتهفيحزقياليذكرلمأساطيرمنالحكايةهذهحول

:الأنبياءكتاب-2

،كنعانأرضفيالإسرائيليينأوضاععنقيمةتاريخيةمعلوماتيتضمن

يرويالذي)صموئيل(كتابثم)الحكماء(كتابوبعده،لبابلالمنفىحتى

سليمانالملكوأخبارومحتواها(،)الملوككتبثم"داود،و"ساوول،معركة

أما.كنعانارضمن،والشماليةالجنوبيةويهوذا()إسرائيلمملكتيومنانسة

علىوالنساءالرجالحثهفي،الفرديوالنثماطللعملحيأمثالافكانصموئيل

استفرقالشعبلكن،يهوهالإلهرضىيخكسبونحقلهفيكلالمستمر،العمل

كي،ليهوهالتوسلاتيزيدواأنبالأنبياءحدامما،وتفمئخهوسهواتهسباتهفي

وطرحللهداية:يؤولومغزاها،عندهمالرؤىكثرتوتد.لثمعبهالهدايةيعيد

اوامليخا(،ورؤياه)حزميأل(كانهؤلاءمن.الميعاديومفيوالإنذارالمعاصي

بالدياناتيكنلمالو-(Renan)رينانالمؤرخفيهقالالذيالبطلالنبيذلك

جاكوب)1.المؤرخاخر"سبيلا،الدينيالتاريخسلكلكان،الرجلهذا

Ed.Jacob)صالقديموالعهد(vr.)

داود،:)مزمور:بينهمومنالكمابماثروالأنبياءالموسويةالشريعةيلي

اناسده.واستظهرتالعامةتلففعهسيقبأسلوب،والحكمبالأمعالملىء

سعناء:الهيهو.

ويعرفالتاريخسيدإنه.الفلاسفةإلهخواصمنسيثأالإلههذايملكلا

ا!برالإلهغداوقد.والمحبةوالعدالةالوحدانية:وهي،بأعماله

كلعنخارجروح)إنه"حزقيال(:فيهقال.العالمخالقوهو،للاسرائيليين

J(.H.هـول.ي)هـ.فعلمنمشتقاسمهالأمدار(.تصرفوعنالطبيعةقوانين

:المقدسالكتابعنهقال.وسيكون،كائنوهوكانالذيذلكإنه.الذاتأي

.ه:52حزميال(1)
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يشابهه.سيءلا.أعضاءوله،ويتألمويضحكويشعرويرىويصغييتكلمإنه

نوح".9خلفالفلكبابأقفلالذيوهو.بابلبرجليزورالسماءمنينزل

أسماؤهبلغت.والأخيرالأولوهووألوهيمأيل،9إنه.الخليقةعنمتعالعرسه

،الناسبينفينزلالخليقةصورفييتجقىإسما.)927(:المقدسالكتابفي

نأقيل"سيناءأ.فيكماصوتهيسمعاو)ابراهيمأ.معفعلكمانفسهويكشف

ألوهته.منوالواثقينلهللمخلصينإلارؤيتهتتحققولا.العينبأمراهموسى

أمامباطلةوالرموز.سواهيعبدبشرولانجومولاأصناملا:الخألقوحدههو

والقداسةوالسخطالمحبةإلههو.يموتولايكبر،ولايولد،لا.عرسه

البابويفتحيستشيرهم،بأتباعهمحاطايكونماوغالبأ.والتالفوالحكمة

إبراهيم،لإلهالرئيسيالهيكلويصبحالمقدسةالأرضعلىليتجلىالمذهب

.السلامالأممويشملالمشردونويعود

.النيرانوتلتهمهافتمسح،لهالمعاندةالشعوبأما

القادرالالهأياس!(shoddai،الشودي)أنا:لإبراهيم"يهوه"الإلهقال

وبينكبينيعلاقةأجعلأنأريدكاملا.وكنأماميإامشسيءكلعلى

وملوكا"أمةنسلكمنوسأنجب،يانعةثماراسأرزقك،كثيراتعظموسأجعلك

ليشهدالطوفانبعدالأرضإلىنزلالذييهوه6(.-2ا)7*،التكوين)سفر

متعددةتجلياتعنالتكوينسفروتحدث)*(،ه)التكوينالإثسانسيدهمأ

إلاالتجلياتوليست،لأنبيائهممختلفةرؤىسوهدتكما.ليهوهوهناكهنا

تنتابهواجسوالرؤى.المستقيمالطريقعلىوإرسادأ"يهوه(لوجودتثبي!تا

المعاصي.بكثرةتكثروالزهد،آلتقىأربابمنالمتاملأوالحالمأوالنائم

يجلسالسماءفيإنه،الإنسانصفأتمعتتشابهيهوهالإلهصفاتإن

صفاتهأنالدينرجالقال.بخدمتهيقومونالذينبالملائكةمحاطأالعرشعلى

ولامنظورةغيروهيكله،فيهالساريةالكونروحإنه.محضافعراض!

أجزاءكلفيوحائة،متعالية.والحياةبالحركةالكونتمدإنهابها،محسوس

فيتتواجد(السكن-)السكينابالمسماةالكونيةالالهيةالحضرةوإن.الوجود
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الإلهنهىوقد.والصلاةالدرسساعأتوفي،المقدسةوالأماكنالأسخاص

أداةيتخذأويدن!كيلا،القصوىالضرورةفيإلا،اسمهذكرعنأحبارهيهوه

الذيأباناأوالمقدسالواحدأوالرباو)أدوناي(باسمهيستبدلون.للسحر

أحبأره.كباريدعلىتتمومعجزاته.السماءفي

)أيالجسد.وروحجسدمنمكونالإنسانبأنيهوهاتباعامن

جاءتمنهاوالشريرة،للفضيلةمسوقةوالروح.الرذيلةإلىالدافعهو(الحواس

عنمسبباالتناسلمعتبرين.مكانبكلالكامنةالخبيثةالأرواحومنالشيطانمن

هذهإلىنحنجئنالمااباؤنايأثململو9فقالوا:الخاطئةالأرضيةالشهوات

الدنيالا.

والحسنات.متوارثةوغير،الإنسانفطرةمنعندهمالخطيئةإن

يموتلا،بحقالاثموغير.بألذاتالحياةهذهذنوبعنكفارةوالسيئات

الاثمة.البشريةعلىدينالموتلأن،أبدا

المراسم:بعض

جهنم(أو)ساولهيوالنار،سبعطبقاتعندهموالسماءالنارمنلكل

.هذهدنياهفيأعمالهعليهتوجبهالذيالمستوىفييستقرامرىءوكل

ساعة.بكلوبعضهميومياالصلاةيمارسون

معينةمواسمفيالصيامعليهمفرضوقد.البدنيةالنظافةعندهمماأهم

الفصح:أعيادهمأسهر.الحياةفيبالمتعوينصحونالتتكيقاومونوكانوا

بعد،العنصرةوعيدمصر،منفرارهمذكرىوهو(نيسان)14فيالمجيد

نزوللذكرىإحياء،العبريالشهربهلالالسنةرأسوعيد.الفصحمنأسبوع

واحد)سبت(علىاليهودحرصلو:أحبارهمأحدقال.غيرهاوأعياد،التوراة

.قبرهمنداودابنلجاء

كنيسا،منزلكلمنجعلواأوروبا،مسيحيمناليهوداضطهادلدى
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بعدلهامثالهذا،الترانيمالمنفىفيومنعتوالشعائر.الصلاةواوجزوا

عودتها:

جلالك.تعظمأناسيدعن..الجبألتتشققملكوتكظهورالدى

..إليكبابتسامتهامتهفلةالجزائروتضحك

..لاهوتكيمجدونالمصلينكلالأحدالواحدأيها

البلاد.أقصىفينغمهميرنوحين

".أجمعينعليهممتوجاإلها:بكينادون

فهاكم،الإسرائيليةمطلعفيالبشريةالارواحوتقدمهالقربانيعدمولى

الشكل-بهذاتجربتهيحاولكانالإلهلكنللمذبحابنهتقديميحاولإبراهيم

الذبائحتقديمبطلبعدها))،**(.)التكوينالولد.فاستعاد-الانساني

البشرية.

تقديمأثناءيقولأن،القديمالعهدنصحسب،إسرائيليكلعلى

المصريونعاملنا.وكثرواتناسلوا.مصرونزلسارداآرامياأبيإكان:الذبيحة

لوضعناورثىفاستجابابائناإلهيهوهإلىابتهلناواحتقار.وإرهاقبعنف

الأرضوصلنا،ومعجزاتأهوالبعد.مصرمنبالخروجإليناأوحى.المزري

أ.والعسلالسمنمنهايدفقالتي

وتحنينهالإلهرضىكسبفغايتهيهوهللإلهيقدمالذيالقربانهذاأما

إلهنفسههو،الإنسانعلىجديدا"يهوه!وليس.خصومهودحر،سعبهعلى

أعداءسيضعالذيوالقاهرالأقدار،مسيروهو.ويعقوبهـاسحاقإبراهيم

قدميها.تحتإسرائيل

:المقدسبيت

الكنعانيةالهجراتتتالتوحين،متواضعمحرابالقدسبلدةفيكان

القدسمنجعلواتدريجيالاسرائيلالحكمواستتب،فلسطينربوععن

.يهوهللالههيكلاالمتواضعالمحرابومن،عاصمتهم
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يومذاك"الحكيم"سليمانابنهوأكملهأ)داود"الملكالمنجزاتبهذهقام

يأتي:ماالمحتويةالملوككتبفألفواوالحكماءالكئابقام

للملك.وسخصهلههيكلبنايةالملكمنالإلهطلب-أ

.حيرامصورملكبينهمومنالبناء،فيالأخصائيينالملك-كلف2

"يهوه،.الالهلهسخصهماحسب،الهيكلبناءفيالملكعني3-

والكهنةالملكيستقبل،الهيهلصدرفيالإلهتربع،عنجهيته-بملء4

والشعب.

الهيكل:

ذهبمنالشعبلدىتيسرماالهيكلهذالبناءيقدمأنالملكطلب

فقدم.الداخلمنللزخرفةكريمةوحجارة،وخبوحديدونحاسوفضة

الكنيسة،عنيفرقهخاصسكللهوكانالابد""بيت:انذاكوسميالكثير،

أصبح،وتأثيمهبنائهإنجازمنسنواتسبعوبعد.المرضعالعهد()تابوتوفيه

.()يهوهللإلهالسيادئالمفر

ارتفاعأ.وثلاثينعرضأوعشرينعمقأذراعأأربعين:الهيكلقياسكان

غيرالالهتجسديضمتابوتوضعالهيكلضمن،الأقداسقدسوفي

ومكانيوميأ.يبدلونه،المقدسالخبزعليهاطاولةالهيكلوفيالمحدود.

البابوأماالعطور(."مذبحثمسعبسبعذو"وسمعداناللكهنوترحب

تصاعديث!اهدحيثالضحايا،لإحراقمذبح،الهيكلمدخلعلىالأثري

النبيخاطرفيمرتسمأتصميمهظلالهيكلهذاتدميربعدعاليأ.دخانها

المؤرخدان.هيرودتسلطةوتحت(وبابل"أوربفضلبناؤهنأعيد)حزميال(

عليه.كانلمامطابقتهصدقمنتاكدتأملهانبعد"يوسف(

السبتويوموالنذور،التمروبواكيرالعشرالشعبيقدمنفسهالهيكلفي

.القمريالشهرمنيومأولهوكذلك.والاحتفالاتالصلواتالهيكلفيتقام

اسارةاليومبهذاوتقديمهاقربانأ.الحيوانيةالضحاياتقدمنيسانمنتصفوفي
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ومثلهمصر.منالخروجبيوموتذكرة،للزراعةالقديمالكنعانيالعيدإلى

بلاه،الكاهنموضعالبخوريحرق(Ouzzia)أوزياكانوحين.الأولتشرين

)،16.02,بالجذاميهوهالاله Chron,XXVI).

كامتدادظهرالذيمعبدهانثماءعلىأنفقتدسليمانأنالعالمتأريخاكد

المصرية،المعابدطرازنقل.والفضةالذهبمنالكعير،الصخريةالمنحدرات

الأسوريةوالزخرفةوالزينةالعمارةمناليهأضافثم،الفينيقيينطريقعن

.جميعأ.الألوانهذهبينيجمع،فريداطرازأفخرج،والبابلية

،المعروفبالمعنىمعبدايكنولم.قرونأربعةمدىاليهوه(مقراظل

لسكنىواجنحةالزوار،لاستقبالأبهاءمنها:،كثيرةأجزاءيحويكأنبل

.الزوجاتمنللمحظوظاتومقاصير،الملك

تعليماتهحسب،الربأمرينفذأن،سليمانواجباتأولىوكانت

الهيكلبناءوكانفيها.ينتقلالتيالخيمةمنبدلاثابتا،بيتالهفيصنعلداود،

بيتهوكمالهم،روحيامركزانفسهكاناليهود.ملحمةفيحادثاهم

فيهتتعدد،بدائيدينمناليهود،بدينالانتقالسأنلهوكاند)يهوه(.

مقاصيرببناءسليمانسمحتدكانانبعد،بالوحدانيةتناديعقيدةإلى،الالهة

سليمانبناهوما.الربأغضبمما)يهوه(،جانبإلىبعبادتهأوسمح،للالهة

،التقوىمنعميقجانبعلىيكنلملأنه،الربلإرأدةمخالفاكانتصورمن

أبيه.سأن

يعدالتابوتهذا،والشرائعالعهد()بعأبوتخاصجنأحالهيكلفيكان

يلمسه.بأنلأحديسمحفلا،المحرماتمن

الخلق:بدء

السماءاللهخلقماأولان،العوراةمنسفرأولفيقرأت:قتيبةابنمال

قاالماء،وجهعلىالثهوروح،وظلمةخاويةخربةالأرضكانت.والأرض
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ليلا.الظلمةأسمىكما،نهارآوأسماهبهفسر.نورآفكان)النور(ليكن:تعألى

يس،ن،لتتحركوالطيرالسمكوامر،البحورفكانتالمياهبجمعالالهأمربعدئذ

وكانت،منهضلعافأخذ،وحدهيكونلأنيصلحلاادمإن:قالثمأراد،ما

جزءلأنهاامرأتهويتبعأبويهالثمابيتركذلكأجلمن.ودمهلحمهمن)حواء(

أبوابعلىوتسلطوا..الأرضواملأواواكثروااثمروا:اللهقالثم.منه

ثم.أعمالهإكمالالسادساليومصباحوكان.والنباتوالأنعاموالطير،البحور

خليقته.من)السبت(:السابعاليومفياستراح

قدمتكما"عشتروت"للالهةالدينيةالشعائرأقيمت)من!ا(الملكبعهد

جنوبيهذا.المقدسةبالمومياتمحتفظا،الشمسإلهأسمس"للالهالذبائح

الذيالنمطعلى،يهوهللإلهالذهبمنعجلصنعفقدسماليهافيأماالبلاد،

ترسيخقبلطبيعيأمروالتقليدالشذوذهذاةحداد!للإلهالسوريوناتخذه

هيجديد،كلتقئلونوعيةوالأفكار،البشريةالطبائعلأنجمعاء،العقائد

يعذلبنانيباحثوهناكمعتقد.أفيذلكيضيرفلاوآخر،امرىءبينمتفاوتة

فلسطينارضعلىالعمرانئةمنجزاتهمفيهينسف.إسرائيلدولةحولكتابا

.التخومجنوبياخرمكانإلىويعيدها

إسرائيل:انبياء:ثالعا

ظهروقدإيليا،اولهموكأناللهعبادإلىالسماويالصوتناقلهوالنبي

ثزولأإسرائيلإلىصورديانةأدخلالذياحابالملكأيامالشمالمملكةفي

بشدهيدافعإيلياووقف.ملكارتبعلالمتقدمالإلهوكان.زوجتهإرادةعند

لم،الحكاممنقويةمعارضةولقي.الحقالإلهوحدهإنهقائلا،يهوهعبادةعن

غريب،نحوعلىإيليااختفىعندماولكن.حياتهفيالكثيرتحقيىمعهايستطع

لمدمويةثورةتيادةالأسداءالرجالأحدوكلف.مهمتهفيأليئمعتلميذهخلفه

واحداواحداالمالكةالعائلةأفرادخلالهااغتيللها،مثيلاالعبريالتأريخيعرف

تلكصدىوظل.صلةبأيالصوريالبعلعبادةإلىيمتماكلوحطم

تلكتقضلمولئن.التاليالقرنفيهوسعالنبيسجبهاحتىيترددالمجزرة
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بينتفقدهلمتقدمأيهوهعبادةتقدمتفقد،البعليةالديانةعلىتماماالصفعة

الحين.ذلكبعدالعبرانيين

عهدفاثحةكانالذيعأموسهوالميلادقبلالثامنالقرنأنبياءأعظم

يهوهعبادةتكنلمحيثالجنوبمنجاءوقد.الدينيالإبداعفيجديد

علىصارحتىالتجاريةالشمالحواضرفيالماسيةرؤوسيبيعوكان،منحطة

يتحكمونهناكالأراضيأصحابووجد.والدينيةالاجتماعيةبأحوالهامعرفة

الرحمةواضمحلتسحيقةهوةإلىوالأخلاقالدينانحدروقد،بالمزارعين

سعبهاللهيعاقبأنوتوقعالتنبو،لمهمةانتدبهيهوهإنعاموسوتال.والعدالة

ويحملالقصورويهدمفسادابالأرضيعيثالشمالمنعدوأاليهفيرسل

.السلطاتمنمعارضةعاموسوواجه.أسرىالمواطنين

قومهأنووجدالشمالمنجاءهذا.هوشمعاسمهمعاصرنبيهناكوكان

يعانونهاالتيوالاجتماعيةالسياسيةالاضطراباتوأن،يهوهمعالعهديحفظوالم

أحباءعنيبحثونأنهمهذامنوالأكثر.إيمانهموعدمأمانتهملعدمنتيجةهي

وفي.أسورودوثالثة،مصرودوأخرى،الشاموذتخطبفئةفهناك:أجانب

اسمعوا9:لانحرافهميوبخهمووقف.البعلليتبعواالحقالالهيهجرونالدين

أمانةلايأنه،الأرضسكانمعمحاكمةللربإن.إسرائيلبنيياالربأقوأل

)هوسع"وفسقوسرقةوقتلوكذبلعن.الأرضفياللهمعرفةولاإحسانولا

لملكهديةأسورإلى"يجلب:الشمالمملكةبسقوطوتنبأ1-2(.4:

)هوسع"مذابحهمعلىوالحسكالشوكيطلع...يبيدملكهاالسامرة...عدو

الغفرانعباراتاللهإلىنسب،الأنبياءمنسواهغرارعلى،لكنه.-8(01:6

هناكتغنيوهي...وألاطفهاالبريةإلىبهاوأذهباتملقهاأنذاإها:والمحبة

منالبعليمأسماءوأنزع..مصر.أرضمنصعودهاوكيومصباهاكأيام

والإحسانوالحقبالعدللنفسيواخطكالأبد،إلىلنفسيوأخطبك...فمها

سامعة.اذانايلقلمهوسعأنوالراجح91x(-2:14)هوسعوالمراحم(

ويناصبونهمالأنبياءيمقتونأنفسهماللهبيتخداموجدأنهخيبتهفيزادومما

العداء.
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نحو)اليهودية(الجنوبمملكةفيظهرالذيإسغياءالأنبياءأهمومن

نبويةمهمةلديهأنأورسليمسوارعفييصرخوراحالميلاد،قبل074العأم

ملوكيستشيرهوأحيانا،الشعببينيتنباسنةأربعينوظل.يهوهمنبإيكال

اورسليم،حكاميحذرانفكوما.بالثهالمستقيمالايمانعلىوسدديهوذا.

علىوالاتكالالمحيطةالأمممعالمعاهداتبومفرهنالمدينةسلامةإنقائلا

الشعبيةبالعبادةتبرمهوأبدى.اللهوهو،بهالوثوقيمكنالذيالوحيدالحليف

ممارساتهمانللناسوقال.وسحمهادمهايسيلحيثالهيكلفيالذبائحونحر

ماانورأىبالدماء.ملوثةأيديهملأنلهميستجيبلنوإنه،اللهعلىعبء

لتاريخالحقيقيالمحركهوالذياللهبل،الأعمىالقدرليسالأحداثيقرر

هواشعياء،لكن.الأرضفيكانوااينماالأسراريعاقبسوفواللهالبشر.

الخطةلتعندهوالمحبة.اللهعندوالغفرانوالمحبةالشفقةوجل!الاخر،

وسمعتمسئمإن...كالثلجتبيضقكالقرمزخطاياكمكانت"ان:الالهية

السلاميسودهلعالمصورةورصم.(91-18:ا)إسعياءأالأرضخيرتأكلون

سيظهروهوالمنتظر،المخفصأي)المسيح،،هوالذيالسلامأميرويحكمه

جديدا.نظامأويؤسسداودبيتفي

عشيةيتنباوراحأورسليمالىالجنوبمنصعدميخا،اسمهنبيوظهر

الأولى:بصفتيننبوءاتهوتميزتم(..Li)722الشماليةالمملكةسقوط

تعريفوالثانية،للخرابقابلةغيرأورسليمإنيقولونالذينللأنبياءمعارضته

)تغيب:يقولللشعبالمضفينالأنبياءفعن.الصحيجالدينلجوهرعميق

الرؤساءغضبهوشمل6(.3:)ميخاالنهارأعليهمويظلمالأنبياءعنالععمس

يغرفونوأنبياؤهابالأجرةيعفمونوكهنتهابالرسوةيقضون)رؤساؤها:والكهنة

:3)ميخاخربا(أورسليموتصيركحقلصهيونتفلحبسببكملذلك...بالفضة

والرحمةالحقوهوجدا،بسيظنحوعلىالدينجوهرميخاويحدد.(11-12

بمحرقات،أتقدمهلالعليئ؟للالهوانحنيالربإلىأتقدم)بم:والتواضع

الربيطلبهوماذا.صالحهوماالإنسانأيهاأخبركقد...شة؟ابناءبعجول
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)ميخا؟!إلهكمعمتواضعاوتسلكالرحمةوتحبالحقتصنعأنالا

1:6/1_.)

:اتلتنئؤااختفاء

فيالأنبياءمنعوربما.عقودسبعةنحوالنبويةالأصواتاختفتميخابعد

أورسليمعنالأسوريالخطرزالوعندما.مهمتهمممارسةمنالاونةتلك

يهوهمبادىءعنجديداانحرافأالديانةعرفت،العرشمنسىالملكوارتقى

كنعانيةبعناصرالمطعمةاليهوهيةإلىالعودةالأولعاملهكان،والدينيةالخلقية

الانحرافعلىالاخرالعاملأما.عبادتهمعلىوخياليأعاطفيابعداأضفت

للالهةنصبوضععلائمهومن،الأسوريةالعبادةلطرائقالرسميالتبنيفكان

جزيةتدفعكانتاليهوديةأنعلمأسطوحها،وعلىالهياكلفيالأسورية

أيديعلىواحدامزدوجأ:انحسارايهوهدينواجههكذاأسور.لمملكة

علىوالاخر،الاحتلاللتجنبثمثاالأسوريينإكرامإلىاضطرواالذينالملوك

صرأمة.الأقلالعبادةطرائقراتتهمالذينالناسأيدي

المرحلةتلكأنبياءومنالظهور.إلىالنبويةالأصواتعادتوفجأة

تكلموالكنهم،الربسخطمنقومهمانذرواوكلهم.وصفنياوحبقوقناحوم

عنالكلأنزع"نزعاصفنيا:سفرفيجاءومما.ورحمتهوصلاحهعدلهعن

أورشليم،سكانكلوعلىيهوذاعلىيديوأمذ...الربيقول،الأرضوجه

أالسطوحعلىوالساجدينالكهنةمع...البعلبقيةالمكانهذامنواقطع

وسطكفي"وأبقي:بألخلاصالصالحينيعداللهلكن.(2-5:أ)صفنيا

إثمايفعلونلاإسرائيلبقية.الرباسمعلىفيتوكلونومسكينا،بائساسعبا

.(13-3:12)صفنيا!بالكذبيتكلمونولا

وجد،والانهيارالتهافتإلىطريقهاالأسوريةالأمبراطوريةأخذتولما

قبل621العاموفي.الدينيللتجديدمناسبأظرفأ،متىحفيديوسيا،الملك

بوسرإنوما.الهيكلفيالإصلاحاتبعضإجراءالكهنةلرئيساجازالميلاد

الحقبةإلىيعودناموسكتابعلىعثرأنهالكهنةرئيسأعلنحتىالعمل
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،تثنيةباسملاحقاالكتابهذاوعرف.الهيكلفيمخبوءأكانالموسوية،

لكنهيوسيا،عهدفيوضعأنهعلىالباحثونويجمعإالتثنية".أوالاستراع"

انحرأفاتهميصححونويجعلهميقنعهمماالناسفيهيجدلكيموسىإلىنسب

طبقبل،بأورسليمالملكيكتفولم.الجأريةالإصلاحيةالخطواتويقبلون

وتحولتزالالأسوريةوالتماثيلالمذابحوكانت.أليهوديةكلعلىإصلاحاته

،والعدلالحقعنالدفأعمنكبيربمقدارقيالتثنية"وتميزت.ورمادركامإلى

منها،كثيرةخلقيةمسائلوتناولت.اليهوديالعرقيالتعصبفيهابرزوإن

الإصلاحذلكأنإلا.قتلاالعأرومنعالفقراءحاجاتوتلبيةالعبيدمعاملةحسن

الدينتركيزالرئشيالإخفاقعاملكأنوربما.النهايةحتىالنجاحلهيكتبلم

يبقلموإذ.يهوهعبادةعلىتامةسيطرةهناكللكهنةصارفقد.أورسليمفي

ولكن.للعبادةأورسليمإلىالذهابعليهمصار،دينرجالالأريافلسكان

والأنبياء.الناموسحطرهاالتيالطقوسممارسةإلىالعامةعادماسرعان

أهموربما،المرحلةتلكفيالأصواتأبرزكاننبويصوت؟ظهرعندئذ

المتكررةإنذاراتهلكن.النذيرصفةاتخذالذيإزمياهوذاكاليهود.أنبياء

يتوقفلمأنهإلا.فيهولدالذياليوملعنوقتإلىوصلحتىسدىذهبت

يعطيهمكان،يستشيرونهالملوككانوعندما.بنبوءاتهالمجاهرةعنالبتة

أحبهمماأكثرالملوكيحبهلملذلك.مجاملةغيرمن.المشؤومةالأخبار

ظهرتوللحال.أسورمحلبابلوحلتنينوىسقطتإرمياأياموفي.الشعب

مسرحااليهوديةوصارت،الثسرقأممعلىالسيادةحولوبابلمصربينمنافسة

مصرعادتفيما،باهظةسنويةجزيةبابلعليهاوفرضت.الدوليلملصراع

بالدعوةاورسليمفيوالشعبالملكسرولئن.التحالفعليهاتعرض

القويالكلدانيالحليفعنالابتعادالحماقةمنإرميأوجدفقد،المصرية

غضببحلولينذرهمراحعندمامواطنوهعليهوحقد.ضععفحليفواتباع

ليلقيالهيكلدخلومرةمصر.ودخطبفياستمرواهمإذاعليهميهوه

ذلكسيجعليهوهأنالإلهيالوحيعنفيهاناقلا،الشعبعلىقاشةموعظة

معالاخرونالأنبياءوتضامن.الأرضأممجميعلعنةوالمدينةخراباالبيت
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التنبؤعلىلجراتهبهالموتعقوبةإنزالطالبينإرميا،ضدوالشعبالكهنة

طلبوأال!ث!عبوعامةالأسرأفلكن.والمدينةالهيكلبخرابمنذراالرببأسم

أرسلهاللهأنمؤكدا،أيديهمبينحياتهوضعبعدماوالأنبياءالكهنةمنالعفوله

ليتنبأ.

منهم:النأسوحذر،بالكذبزمنهفياليهوديةأنبياءجميعإرمياورمى

باطلا.يجعلونكمفإنهملكم،يتنبأونالذينالأنبياءلكلامتسمعواالا

16)إرميا"الربفمعنلا،قلبهمبرؤيايتكلمون :.)ryثارتوعندما

إرمياراحنضر،نبوخذجندحصارتحتأورسليموصأرتبابلعلىاليهودية

ساحةفيإرمياوأسر.المدينةخرابمنأفضللأنهالاستسلامإلىالناسيدعو

يقضيأنوكاد،محاربيهملعزيمةتثبيطاموقفهفيرأواالجندقادةلأنالقصر

حارسالتماسعلىبناءامنمخبأإلىالملكينقلهأنقبلالوحلفيغرقا

ولما.البابليينأيديفيالمدينةسقوطبعدإلاالحريةإرميايعرفولم.حبشي

بمثابةإرمياإلىنضرنبوخذنظرالميلاد،قبل586عامأورسليمهدمت

حملفيماسكانها،منقليلعددمعاليهوديةفيبالبقاءلهفسمح،صديق

إرميانبوءاتوتحققت"،بابل!سبيبدأهكذا.بابلفيالمنفىإلىالآخرون

القاحمةالمزةالأقةالكلدانيينمقيمأنذا)هأ:الربلسانعنقبلهحبقوقوقول

للظلم.كلهميأتون..لها.ليستمساكنلتملكالأرضرحابفيالسالكة

ناإلا9(.-6:ا)حبقوق!كالرملسبيأويجمعون،قدامإلىوجوههممنظر

علىنضرنبوخذعينهالذيالحاكماغعالتقدكانت،العبرانيينمنجماعة

نأقبلقصيراوقتأتنبأوهناك.مصرإلىإرمياخطفعلىأقدمت،اليهودية

قتل.أنهويظن.يختفي

.النفوسفيالهلعتثيرجدا،صارخةبلغةوتكلم.نذيراإرمياكانلقد

لاحقابابليعاقبسوفاللهأنإلىذهببل،النهايةحتىمتشائمايكنلملكنه

سيعودذلكبعد.الأرضأممعلىالعادلعقابهلإنزاليستخدمهاانبعد

،الأغرابخدمةفيإسرائيلسكانولاهميبقواولن،اليهوديةإلىالمسبيون
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بعدهكذا،.إليهماللهيعيدهانبعدملكهمودأودإلههمالربسيخدمونبل

جديدأ.عهدامعهاللهيقيمسوف،العادلالعذابمصهرفيسعبهصهر

سوفالجديدفالعهد:النبويةالتقاليدإلىجديدابعداإرمياأضافهنا

العلاقةعلىركزوافقدالسابقونالأنبياءأما.المخلصينوالأفراداللهبينيقوم

فيمكتوبأالعهدصارإرميامعولكن.ككلالجماعةأي،والعبرانيينيهوهبين

الآباءبعد:يقولونلاالأيامتلك"في:سخص!يةوالمسؤولية،الناسصدور

اجعل...بذنبهيموتواحدكلبل،ضرستالأبناءواسنانحصرمأاكلوا

لييكونونوهمإلهالهموكون،قلوبهمعلىوأكتبهاداخلهمفيسريعتي

علاقةفيالمؤمنينإرمياوضعلقد33(.و92،03-31:)إرمياسعبأ!

هذاتتبعالتيالنتائجومن.افعالهمعنتجاههمسؤولينكأفراد،الهمعمباسرة

هذا.والفرداللهبينقائمة،ذاتيةخبرةتكونأنيمكنالدينيةالخبرةأنالمنطق

ليستالهيكلعبادةوانأيضأ،الهيكلخارجتحصلانيمكناللهعبادةأنيعني

للشخص.الروحيالعمقعلىدليلا

بابل:يقاليهود

الميلاد.تبل582و795بين،مراحلثلاثعلىبابلسبيحصل

السيادةانهيارسببتالتيهياورسليمفيلمصرالمواليةالفئةأنوالواقع

يهوياقيمالمسنالملكإقناععلىعملتفقد.الأعمىالوطنيبتعصبهاالعبرانية

.مصريبدعمالبابليالحكمعلىوبالانتفاضة،بابللملكالجزيةدفعبعدم

وفي.جذورهامنالثورةإخمادإلىسارعحتىبذلكنصرنبوخذعرفانوما

سلمالحصار،منأسهرثلاثةوبعدكبير.بجيشأورسليماقتحم795العام

نهبواالبابليينأنغير.الكامللخرابهاتجنبأالمدينةيهوياكينالجديدالملك

سفروصفحسبكأنوا،سخصالافعشرةديأرهمإلىوحملواالهيكل

وجميع...البأسجبابرةوجميعالرؤساء"كل14(،:)24الثأنيالملوك

سجنبابلوفي!.الأرضسعبمساكينالاأحديبقلم.والأقيانالصئاع

خضعوانقداليهوديةفيبقواالذيناما.مستوطناتفيالناسوأسكنالملك
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نبوخذعلىصدقثاثارسنواتتسعوبعد.المنفيالملكعئمصذقئا،لحكم

نحودامحصاروبعد،586العامففي.المرةهذهتنجلمأورسليملكن.نضر

ولكنالمحاصرةالمدينةلنجدةيهئواأنالمصريونخلالهاحاولسهراعشرين

وفسادانهبأوحلفاؤهمالبابليونبهاوعاث.المدينةأخذت،جدوىغيرمن

العهدوتابوتالهيكلذلكفيبماحجر،علىحجرفيهايبقولموخرابأ.

إلىبالأصفادصدقياأخذوقبل.الحينذلكبعدأثرلهيظهرلمالذيالمقدس

إلىأورسليمسكانمنالمزيدوحمل.عيناهقلعتثمأمامهبنوهمتل،بابل

النبي.إرمياوبينهمسيء،علىالقادرينغيرالناسسوىفيهايبقولم،المنفى

فرواالهرباستطاعواالذينمنوالعديد.سكانهأمنالمحيطةالمدنوأفرغت

مصر،فيوجزءبأبلفيمنهاجزءفأصبح،الأثةستتتهكذا.مصرإلىجنوبأ

نجاعفن"العبرانيين!اسمالمؤرخونحجبالحينذلكومنذ.فيهأجزءوبقي

.)اليهودايسمونهموصاروا،المذبحةمن

منلائقامقدارابأبلجواءفيأسكنهمالذيناليهودنضرنبوخذوأعطى

التيالأرضوكانت.تقاليدهمعلىوحافظوابعضمعبعضهمفعاسوا.الحرية

لكنهم،.وبحبوحةراحةفيهناكفاقاموا،فلسطينمنخصبأأكثرفيهاأسكنهم

نموذجعلىونقعمنها.جاؤواالتيالأرضينسواأنيستطيعوالم،البدايةني

عندماأيضابكيناجلسنا.هناكبابلانهار"على:المزاميرأحدفيحنينهممن

سألناهناكلأنهأعوادنأ.عفقناوسطهافيالصفصافعلى.صهيونتذكرنا

نسيعكإق؟غريبةأرضفيالربترنيمةنرنمكيف...ترنيمةكلامسبوناالذين

(.o-ا:137)المزمور،يمينيتشنياورسليميا

الدوائردخلبعضهملكن.بابلفيمزارعينكلهماليهوديكنولم

سواهمفعلكماالتجارةإلىاخرونانصرففيما،الجيشفيعملأوالحكومية

الاهووما.القرونخلالالتجاريةسهرتهمونمت.وسوريامصرفياليهودمن

للملكهامان"فقال:بابلفيلليهودمعادحسبرزحتىقصيروقمت

بلادكلفيالشعوببينومتفرقتشتتماسدبموجودإنهأح!ث!ويروش
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فلا.الملكسننيعملونلاوهم،الشعوبلجميعمغايرةوسننهم،مملكتك

:3)أستيريبادوا!أنفليكتب،الملكعندحسنفإذا.تركهمبالملكيليق

خذلهمإلههمأنيعتبرونهل:عسيرامتحانأمامالسبييهودووقف-9(.8

هويهوهبأنالقائلالأنبياءرأييتبعونهلأم،وأعظممنهأقوىالأممإلهوأن

غالبيةوهو،بعضهمهجرلقدالمختار؟اللهسعبوأنهحل،أينماسعبهمع

فيالاستمرارلهمقيضالذينأما.بابلفيحياتهموازدهرت،يهوه،العاقة

يوخهوأنه،مكانكلفيمعهميهوهبأنآمنواالذينأولئكفكانواالاباءدين

البتة.يتركهمولامصيرهم

المؤمنونابتكرفقد،أورسليمفيإلاتتملاالكاملةالعبادةكانتولئكن

مقاطعويقرأونالبيوتفيالسبتيوميجتمعونفصاروا.بديلةطريقةبابلفي

حلقاتوصارت.الصلاةيقودأحدهمكانالقراءةوبعد.والأنبياءالناموسم!من

المجمعنشوءإلىادتالتيالعواملمنوهي،الراسخةتقأليدهممنالسبت

الاجتماعاتتلكفي،المسيحيةإلىانتقلتالتي،العظةوظهرتلاحقا.

وقوي.المقدسةالكتبمنللقراءاتتفسيراكانتوهي.بابلفيالمنزلية

منإثنانظهركما.المزاميرمنالكثيرتأليفتمبابلوفي.أيضأالأدبيالنشاط

الثاني.هـاسعياءحزقيال،الأنبياءكبار

قبل795عامبابلإلىوسبي،أورسليمفيكهنةعأئلةمنحزقيالجاء

حياةتأسيسإعادةإلىيطمحوهوسنةوعشريناثنتينطوالوتنبأالميلاد.

يهودبيننشأتالتيالناموسيةالحلقةقادةأحدكانانهويبدو.لشعبهجديدة

سفرضوءفيالعبريالتاريخدعاتهافسروالتي"،التثنية!حلقةوسميتالسبي

ومن.والملوكوصموئيلالقضأةمقاطعمعظمضوئهفيكتبواكما،التثنية

سيعيشالذيالعهدطبيعةحزقيالنبوءاتعليهاانطوتالتيالرئيسيةالأفكار

الدينية.الخدموسكل،ديارهمإلىوعودتهمالسبيزوالبعدلهوفقأالناس

أهما.القلوبفيبهيكلعنهواستعاضالهيكلبسقوطتنبأقدإرمياوكان

يخططفتىءماهنامن.عنهبعيداالعبادةواستحالةالهيكلبعودةفتنبأحزقيال
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لاحقا.اليهودعلىكبيرأثرلتصورهوكان.فيهالعبادةوممأرسةبنائهلإعادة

.السيرةمجهوللنبيالمورخونعليهاصطلحاسمفهوالثانيإسعياءأما

ضمتوقد.اليهوديالدينإليهوصلماذروةهيوالدينيةالخلقيةتعاليمهلكن

الأساسيةوالمسالة.الأربعينالأصحاحمنذهناكبدأتوربماإسعياء،سفرإلى

ترىطويلا:يعألجونهاالسبييهودظلالتيالمسأئلمنهيالنبيذلكعند

التقليديالجوابلهم؟المريروالعذابعليهمحلالذيبالشريهوهسمحلماذا

بابلفيهود.الآنكافغيربدالكنه.خطاياهمعلىعقاباحصلذلكأنكان

يرفضلمحينوفي.اسلافهممنخطيئةأقلليسواوهم،هنيئةحياةيعيث!ون

كله.العالملخلاصشعبهاختاراللهأنأضاففقد،الجوابذلكالثانيإسعياء

الخادموهذا.معروفاأمراخطتهمنيجعللكيرسولأوخادمالىيحتاجفالته

وهذا.كلهالبشريالجنسلخلاصالمختارالشعبهمفاليهود.إسرائيلهو

اليهودأنالثانيإسعياءرأيوفي.للامممثلابكونهمبلبالتبشير،ليسيحصل

أحرقهمعندماكاملاخطاياهمثمنفدفعوا،الرسالةتلكعلىأمناءيكونوالم

إلىويعودوامنفاهممناليهوديعتقأنوتوقع.والألمالعذأبمصهرفيالله

إلىالأممكلوتحجالشرشوكةوتزولالأزليالنورينهضوأن،أورسليم

سائعأأمراالموعودالمخلصالمسيحانتظاروبات.اللهلعبأدةالمقدسةالمدينة

فهمإذ،الأولىالمسيحيةعلىكبيراالعانيإسعياءأثروكان.الحينذلكبعد

الشعوبليخفصالعذابيتحملالذيوالخادمالرسولعنكلامهأتباعها

أثة.عنوليسيسوععنكلامأنهعلىبأسرها

اليهود:عودة

ملك،قورشاستولىبعدما،ممكنةالسبيمناليهودعودةأصبحت

التيالعظيمةلأمبراطوريتهعاصمةوجعلهأ.م.ق538عامبابلعلىالفرس

الاغريقيةالمدائنإلىالأندوسنهرومنالأسودالبحرإلىالخليجمنامتدت

مصر،جدودمنبالقربعازلكياناقامةفيمنهورغبة.الأيونيالساحلعلى

العودةسؤونلتوليمنهمفئةنطمتوللحال.أورسليمإلىبالعودةلليهودسمح
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العائلةمنكاهنوهو،ويشوع،يهوياكينالملكاحفادأحد،زرئابلبقيادة

فيمنهمكبيرةأعدادبقيتفيمااليهود،منالألوفوعاد.اللاويةالصدومية

إ!ا!إلىالعائدونبادرماوسرعان.العودةلتلكوصفأعزراسفرويحويبابل

أعماللكن.حزميالالنبيلخطةوفقأبنائهإعادةقبلالهيكلانقاضعلىمذبح

المنفىيعرفوالمالذيناليهودرفعابعدماسنةعرةخمسنحوتوقفتالبناء

تلكدوافعومن.وضيعة.نظرةإليهمنظرواالعائدينلأنالعملعنايديهم

خلالمقدسأسكليأسيئأالناموسمنجعلواقدكانواالسبييهودأنالنظرة

منوبالزواجالشريعةعنبالانحرافالماكثينمعهمين،المنفىفيسنةسبعين

والمهاجرين.المسبعينبيوتفيعن.إمامتهمفضلا،الأخرىالأقوام

نأتوقعااللذينوزكرئاححيالنبئينإلحاحبعدالبناءأعمالواستؤنفت

الازدهاريتحققانغيرمنكاملقرنوانقضى.عهدهاسابقإلىاليهوديةتعود

ملاخيسفرمؤلفمنكانفما.ممكنغيرأنهالكثيروناعتقدحتىالمنشود،

الفقراءمساعدةعنوالقعوداللهإكراموعدمالإيمانبتلاشيمعاصريهاتهمأنإلا

ووصلت.عليهماللهغضببحلولمتنبئأ،النجسةالذبائحتقدمةإلىوالعودة

وعار،عظيمسرأفيمومهميكونانفمالمهم،بابلفياليهودإلىالأخبارتلك

للملكمائلاارتخششتا،الملكساقيوكان،منهمواحدوقام3(.:أ)نحفيا

وتدنحفيا،كانالثمابذلك.مضجعهتقضأورسليمفيجماعتهحالإن

تنظيماعادةاليهوطالبأحاكمبصلاحياتإياهمزودأأورسليمإلىالملكأرسله

ذهبالأثناءتلكوفي.المهدمةالمدينةأسواربناءعلىوالإسرافالجماعة

الذينبابليهودمنوسبعمئةألفنحوومعهأورسليمإلىعزراوالكاتبالكاهن

والخلقي.الروحيالتوجيهفييعملونراحوا

علىيمسمونوجعلهمالناموسمنمقطعأعليهموقرأاليهودعزراوجمع

رجالايديفيسلطاتهاوضعتدينيةدولةولدتالحينذلكومنذ.طاعته

تزويجبعدماليهودتعهدكما.موسىلعهدتجديدافكانالقسمااما.الدين

وهواليهود(،"دينعزرامعبدأهكذا.لأبنائهمالأممبناتولاللاممبناتهم
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الكهنةوصارالخطأ.عنالمعصومة)العوراة(الناموسكتبعلىالقائبمالدين

علىالرجاللحملجهدأونحمياعزراوبذل.الدينذلكسخصياتأهم

علىانطواءمرحلةاليهودودخل.منهنواولادهمالأجنبياتنسائهمعنالعخلي

علىيقومطقسيدينوسادودينيأ.عرقيأمنغلقةجماعةمنهمجعلتالذات

فيوالصلاةالسبتتقديسمثل،الخارجيةالشكليةبالفروضالصارمالتقيد

بالأعياد.والاحتفالالمجأمعفيأواورسليمهيكل

متكلين،السنينمرعلىاليهود،جعلأنالانغلافذلكاثرمنوكان

فيالمقيمالكهنةرئيسالأعلىمرجعهموصار.الدينيينقادتهمعلىتمامأ

التيصدوقسلالةمنالمتحدروالزمنيالدينيأورسليمحاكموهو،الهيكل

ومهمتهم،الكهنةإمرتهتحتيعملوكانداود.الملكايامإلىكهنوتهايعود

مقتنياتهعلىويحأفظونالهيكليخدمونوهم،واللاوتون،الدينيةالخدمتأدية

وأالربابنةمنهمنشأالذينوالكتبة،الخدمةخلالوالإنشادالعزفويتوتون

المقدسةالكتبسرحالربابنةتولىوقد.المجامعفيالواعظونالمعلمون

فيالسائدةالاراميةمحلهاوحلتقديمةأدبيةلغةالعبريةأصبحتبعدما،للناس

خارجوالقرىالمدنفيالدينيةالحياةإلىاعادواكما.انذاكوسوريافلسطين

الروحية.واللقاءاتالعبادةاجتماعاتعقدعبر،ازدهارهابعضأورسليم

القرنخلال،أنفسهموالكتبةالكهنةسغل،أورسليمفيكمابابلوفي

سفويأمتداولةكانتالتي،المقدسةالكعاباتبعدوينالميلاد،قبلالخامس

مثلالعهد،القريبيالأنبياءأعمالمنكثيرةنسخووزعت.الحينذلكحتى

كتاباتوأعيدت،الثانيواسعيأءوحزقيالوعوبذياوحخىوزكرياملاخي

تلكوفي.الأولىالخمسةالأسفاروهي،التوراةأنهيتكما،الأوائلالأنبياء

كتابمعظميكونصارمايؤلفونأويستخدمونالهيكلفيالمرتلونكانالآونة

"أهلاليهودوصارجاهزا.المقدسةالكتبثلثينحوأصبحهكذا.المزامير

منوكان.الشخصيةخبرتهممنالعبرانيونابدعهالذيالكتابهوأ،كتاب

تلكمنونشأت.المقدسةالنصوصسرحفيكثيرةاجتهاداتتقومأنالطبيعي
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فيالميلاد،قبلوالأولالثانيالقرنينخلال،أصبحتمدارسالاجتهادات

الكتبة.صفوفمنقامواالذينالفريسيينأيدي

الكبيرالاسكندرطردبعدماتاريخهمفييونانيةمرحلةاليهودوعرف

فلسطينواحتلالميلاد،قبل332عاموسورياالصغرىاسيامنالفرسجيش

مدينةأسس،الفرسأمبراطوريةمنتبقىماعلىيستوليأنوقبلومصر.

الإغريقية.للحضارةرئيسيامركزاأرادهاوالتي،اسمهحملتالتيالإسكندرية

غرارعلىلانجازهاوبنائينمهندسيناستقدم،المنطقةفيأخرىمدناوأقام

علىواليهودوالفرسوالمصرييناليونانيينالمستوطنينوسجع.اليونانيةالمدن

مجلسخلالمنالديمقراطيالحكمفيوالمشاركةالمدنتلكفيالسكن

فيقويوجودلهميكونأنوأراداليهودالإسكندرأحبوقد.بلدي

وربما،الخمسالمدينةمناطقمناثنتينيحتلونباتواالوقتومع.الإسكندرية

كانتإذالإسكندر،اليهودوأحب.وحدهاالاسكندريةفيمليونأعددهمبلغ

أورسليموفي.المختلفةوالأديانالأعراقمعمتسامحةإليهادعاالتيالهلينية

الهلينية.بالثقافةالكهنةوتأثر،المحكيةالعبريةإلىكثيرةيونانيةعباراتدخلت

وطريقةبالتوراةمتمسكين،أنفسهمعلىانكفأواهناكوالربابنةالكتبةأنإلا

وسمي.الصامتينالناسصفوتفيللهلينيةمعارضتهمونشروا.اليهوديةالحياة

.(hasidim)"الأتقياء!باسمالمحافظوناليهودأولئك

تعاقبت،سنةمئةوخلال.العمرمقتبلفيوهوبابلفيالإسكندروقضى

اليهودوكان.المصريةوالجيوشالسوريةالسلوقيينجيوشفلسطينأرضعلى

القرنمطلعفيانتصرواالسلوقيينأنإلا.السوريينعلىالمصريينيفضلون

نأكأدتحتىالسوريالحكمتحتأسدهاالهلينيةوبلغتالميلاد.قبلالثاني

علىاليهودلحملالقوةإلىأنطيوخوسالسلوقيالملكولجأ.اليهوديةتطمس

زفساسمعلىمذبحاأورسليمفيالهيكلداخلوأقام،اليونانيةالآلهةعبادة

يومتقديسومنأبنائهمختنمناليهودوحظرالخنازير،فيهتنحركانت

حملةمسنمريةكاهنقادحتى،حدودهأقصىالشعبيالغليانوبلغ.السبت
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السوريونالمسؤولونودهش.اسثمعبامنكبيروعددالخمسةأبنائهمعمقاومة

جندهم.منكبيراعدداهزمبعدما،المكابييهوذاوهو،الكاهنأبناءأحدمن

العبادةوإعادةأورسليماستعادةيهوذااستطاعالميلاد،قبل165العاموفي

قصيروقتوبعد.فيهالغريبةوالتماثيلالمذابحتحطيمبعدالهيكلإلىالتقليدية

لكن.يهوذاأحفادمعسأنذاتمملكةاليهوديةأصبحت،الانتفاضةتلكمن

الصراعبسببوذلكالميلاد،فبل63العاممنأبعدتدملمالسيادةتلك

المحلية.الأحزاببينالداخلي

:تقدممماويؤخذ

جمةمزايامنلهالماالنبوةمهنةاحترافعلىأقبلواكثيرينأناسأأن-ا

البلاد.فيالسكانعددقلةتناسبلاكثرةالأنبياءعددفكعر

يعلوبسلطانيحبوهمماالشوكةقوةمنالأنبياءأولئكلبعض-وكان2

المتربعينمنالوسطىالقرونفيبلوناهالذيالنحوعلىالملوكسلطانعلى

الملوكويخلعونالحروبويشعلونالفتنيورثونكانواإذالبابويةكرسيعلى

غيرهم.وينصبون

أنفسهمهياواالوحيتلقيفيرغبواكلماالأنبياءأولئكبعضوكان3-

فيالدراويشكفعلالموسيقيالإيقاععلىراتبةحركةرؤوسهمبتحريكلذلك

.الأحيانبعضفيالروحانيينالوسطاءوصنيع،الأذكارحلقات

ذإويهوذا،لإسرائيلالمتاخمةالدويلاتفيأيضاالأنبياءظهروقد-4

تينكفيالطائفةتلكلظهورمهدتكالتيوملابساتأحوالتسودهاكأنت

والقفارالفيافيعنالمنتزحيناليهودأنسوىفرقمنثميكنو!م،المملكتين

تلكسكانأنحينعلىيهوهالمحاربالجبليالإلهعبادةإلىيدعونكانوا

إلهوهو،البعلعبادةإلىيدعونكانواالودعاءالمزأرعينمنوجلهمالدويلات

ذلكاليهود،أعداءأعدىالوثنيينمواببنينبيصيتذاعوقدمسالممتحضر

استهروقدلقم(-)بلعالحكيملقمأنباسمالمعروفبعوربنبلعامالمدعو
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.حمارهوبينبينهدارالذيالطريفبالحوار

ذلكفيالناسعلىيتنزلالوحيكانكيفلناتبينعجيبةقصة-وثم5

.نلزماا

منيحكمهممرونأربعةعلىينيفماموسىبعدإسرائيلبنوظلفقد

عهدأعقابفيبهبرمهموازدادالحكمبهذاايأمراخروضاقوا،بالقضاةيلقبون

قضاةبنيهجعلأنهصموئيلساخلما"وكان.صموئيل(النبي)أيالرائي

رسوةوأخذاالمكسبوراءمالابلطريقهفيإبناهيسلكولم...لإسرائيل

.2(-ا:8صموئيل1).القضاءأوعوجا

ملكاعليهميملكوابانالقوموتنادىالتذمرفاستغلظالفسادواستشرى

علينايملكبللي)قلتم.يهوهإلاملكلاإنهقائلاعليهمذلكصموئيلفأنكر

.(12:12صموئيل)1.أملككمالهكموالرب.ملك

مشيئةعنيفصحالذيهوصموئيليكونأنالسفسطةهذهعلىويترتب

ملكأبشاولالشعبهعفم.ق251.سنةوفيصموئيلإلاالربوماالرب

سخطأوزاده،الحكمصولجانمنهغصبأنهلشاولصموئيليغفرفلم،عليه

اخرإلىيمضلموأنهللشعببسلطانهمدينأنفسهعدالملكهذاأنساولعلى

عدوهولهذامطالبمنلهمماوانفاذرغائبمنللكهانماتلبيةفيالشوط

يسرا.بهيريدلالهسائنأوأصبحفيهرأيهغئرالربأنوأبلغوهالدينمنمارقأ

ملكأساولجعلتقدأنيعلىندمتمائلا.صموئيلإلىالربكلامأوكان

.(11-ا:15صموئيل)1."لكلامييقمولمورائيمنرجعلأنه

منه،التخلصبعدساولاللهمسيحمحلليحلداودصموئيلواختار

ومسحهالدهنقرنصموئيلافأخذ.إسرائيلعلىملكأليوليهبالدهنومسحه

فصاعدا".اليومذلكمنداودعلىالربروحوحلإخوتهوسطفي

13(.16:صموئيل)1
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للملكالمرسح)1(وملب،لشاولالكيدفيداويسخرصموئيلوجعل

مكايدمنداودلهيبيمهبماساولواحس،)2(العتيدلمليكهالمجنظهروالنبوة

بينالخلافنمثبلقد.بحمايتهأظلهصموئيلولكن،لاعتقالهالجندفارسل

الملكجانبعلىالنبيجانبالجندواثر،الزمنيةوالسلطةالروحيةالسلطة

رسلاساول"فأرسل.المتنبئينزمرةفيوأدخلبمبعطفهالأنبياءسيخفشملهم

كانعليهمرئيساواقفأوصموئيليتنبأونالانبياءجماعةرأواولما.داودلأخذ

اخرينرسلافأرسلساولوأخبروا.أيضاهمفتنبأواساولرسلعلىاللهروح

صموئيل1)ايضأإ.همفعنبأواثالثةفأرسلساولعادثمأيضأ.همفتنبأوا

:91.)02-26

ذأتالمتاخمةالبلدانمنالحسدبناريتلظونالإسرائبليينقدامىكان

رخاء،منعليهايفاضوماخصبمنفيهترتعمالوفرةالمتقدمةالحضارة

إلىيتوجهونفهم،وسخيمةضغنأينقطون-عام-بوجهاليهودالأنبياءوكان

بهمويضربأطفالكيمسكلمن"طوبى.بابلعلىالدعاءهذابمثلإلههم

.9(؟137)مزمور.،الصخرة

الأرغن.انغامعلىكنائسهمفيهذاالانينشدون)نهم

فيهايتومعونالتيالتكهناتينثرونالمتعصبونالأنبياءأولئكنشطوقد

اكثرتكنلمالتكهناتتلكأنوبديهي،لهمالمصاقبةبالبلدانالنكباتتحلأن

المجاورةالأمماستعبادفيالقوميةإسرائيلبنيامالعنشعريةتعبيراتمن

وخرابأ.تبيدهاتخدمكلاالعيوالمملكةالأمة"لأنداخرابها.بلادهمونهب

.(06:12)أسعيا."الأممتخرب

أهونكانوااليهودأنوبماصور،مدينةبخرابحزقيالالنبيتكهنلقد

أجنبيملكيدعلىسيتمخرابهابأنالنبيذلكتكهنفقدذلكينجزواأنمن

لها.ويؤهليربىأيالعهد،لولايةيرسحأهومولهمومنه،رباهةالصبيرثح)1(

المهيا.الحاضر:الحتيد)2(
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تفصيلاتهاستغرقتحتىهذاتكهنهفيأسهبوتد،بابلملكهوالشوكةقوي

أجلبهأنذأالسيدقالهكذا"لأنه:قولهذلكفمنبتمامها،إصحاحاتثلاثة

وبمركباتبخيلالملوكملكالشمالمنبابلملكنبوخذنضرصورعلى

بحوافر...بالسيفالحقلفيبناتكفيقتل.كثيروسعبوجمأعةوبفرسان

أنصابالأرضإلىفتسقطبالسيفسعبكيقتل.سوارعككليدوسخيله

بيوتكويهدمونأسوأركويهدونتجارتكويغنمونثروتكوينهبون.عزك

26:)حزقيال".المياهوسطفيوترابكوخشبكحجارتكويضعونالبهيجة

زمنبعدالإسكندرهدمهابلصورمدينةيهدملمنصرنبوخذولكن

بالألوفعامرةالحينذلكمنذتزلولمبناؤهاأعيدثمسنة45Yبنضرنبوخذ

أهلها.من

فخروزينةالممالكبهاءبابل!تصيرأنيتمنىأسعياالنبيوكان

دورإلىتسكنولاالأبدإلىتعمرلا.وعمورةسدوماللهكتقليبالكلدانيين

21(.-13:91)أشعيا."بيوتهمالبومويملأ...فدور

يعرفهاالانحتىباقيةالمدينةتلكزالتوماتتحققلمأمنيتهولكن

.""الحلةباسمالناس

وحي9:تولهفيعنهاأفصحوقددمشقبصددأمنيتهتتحققلموكذلك

)إسعياردمأ.رجمةوتكونالمدنبينمنتزالدمشقذاهو.دمشقجهةمن

17:.)1

دمشقارتخت9:يقولحيثأرمياوزميلهمعاصرهأم!نيةتتحققلمكما

لذلك...كماخضوالأوجاعالضيقوأخذهاالرعدةأمسكتها.للهربوالتفتت

بريقولاليومذلكفيالحربرجالكلوتهلكسوارعهافيسبانهاتسقط

94:)إرميابنهدد".قصورفتاكلدمشقسورفيناراوأسعلالجنود.

.)24-27
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تلعهمهاأندونترنأوعشرينستةزهاءذلكبعددمشقعلىمروقد

برحتومادمشق)1(غوطةكانتوقدالأنقاضمنكوماتوتحولهاالنيران

ألفسبعمئةقرابةظلالهايتفيأفيحاءجنةفهيالمعدودةالدنيامنازهمنواحدة

النسم.من

يفتأونلافهممصر،علىحقدايكونونماأسدالأنبياءأولئكوكان

نأ-لهايتمنونبالأحرىأو-لهاويتوقعون)2(والثبوربالخرابعليهايدعون

فيوأذريهمالأممبينالمصريينةوأستت.الأعداءلشماتةهدفاوتصبحتذل

فرعونذراعيوأكسر.يدهفيسيفيوأجعلبابلملكذراعوأسددالأراضي

.24(-3523:)حزقيال."الجراحانينقدامهفيئن

فيهايسقطونأسوانإلىمجدلمنمصر...علىسيفويأتي9

فيناراوأضرم...بابلملكنضرنبوخذبيدمصرثروةأبيدإني...بالسيف

03:)حزقيال".الأراضيفيوأذريهمالأممبينالمصريينوأستت...مصر

4.)33-

كانبلالمصريونيتشتتفلم،كلهذلكفيحزقيالفألخابوقد

علىمصريينأوأهيج:قالحيثأسعيافألخابوكذلكاليهودمصيرالشتات

البحرمنالمياهوتنشفصاحبهواحدوكلأخاهواحدكلفيحاربونمصريين

ذلكفي...مصرسواقيوتجفوتضعفالأنهاروتنتن.وييبسالنهرويجف

عليهايهزهاالتيالجنوديدربهزةمنوترجففترتعدكالنساءتكوناليوم

.(17-ا:91)أسعيا.لمصر"رعبأيهوذاأرضوتكون

نفسهلاسعياطوعتحتىاتزانهمالأنبياءأولئكمصرعلىالحقدأفقدلقد

وهيوالجرالماءكيربالثامموضعدمشقوغوطة.والماءالنباتمخمع:الغوطة)1(

الأربع.الجنانإحدى

فوف.ظهرهوراءكتابهأوتيهن!وأها.الثبوردعوةمنبكأعوذومنه،هلكثبر:)2(

.،11-01الانقاق01ثبورا!يدعو

.الهلاكعليهينزلأناللهيدعوأي
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نأالههيدعوسوأتهعنكاسفأالأسواقفيعاريأويمثعيثيابهعنهينضوأن

ماحقةهزيمةبهمفعلحقمصراهلعلىوالجبروتالبأسذاتاسوريسلط

الذيالنحوعلىحفاةعراةوهمالأسراغلالفييرسفونبلادهمالىوتسومهم

تكلمالوقتذلك)في.إيضاحوسيلةنفسهمنمتخذايهوهعلىأسعيايعرضه

واخلعحقويكعنالمسحوحلاذهبمائلا.اموصبناسعيايدعنالرب

مثىكماالربفقال)1(وحافيأمعرىومثىهكذاففعلرجليكعنحذاءك

)2(كوشوعلىمصرعلىواعجوبةآيةسنينثلاثوحافيأمعرىأشعياءعبدي

وحفاةعراةوالشيوخالفتيانكوشوجلاءمصرسبياسورملكيسوقهكذا

4(.-02:2)أسعيا.(r)لمصرأخزيأالأستاهمكشوفي

منفيأتونالاتزانيعوزهمماكعيراالأنبياءاولئككانلقدأجل،

العيالأحوالمناسمياءهيبديوهوحزقيالإلىانظروألوانأ.أسكالاالسخافات

يخرجالذيالغائطعلىخبزهسيخبزأنه)"(فجأسلوبفيمعلنأالبلادتسود

أمامتخبزهالإنسانمنالذيالجزءعلى.الشعيرمنكعكا)وتاكل.الناسمن

.(4:21)حزميال.،عيونهم

الرب"قال.المومساتاحدىزواجهمسوغاتيبديهوشمعإلىوانظر

زنىزنتقدالأرضلأن.زنىوأولادزنىامرأةلنفسكخذاذهبلهوسع

2(.:شعا*).(الربتاركة

النبيافعرعانبعدبمومسإسرائيلبنيمننبييتزوجانفيعجبولا

منها.فانتقمفزجرتهالرعيةأمامورتصتعرىو)ذداودالملكذلكالىسبقهوقد(1)

21(.6:صموئيل)2

.السودانسمالوسكانوالأحباشالصوماليونأيأفريقياسرقسكانهمالكوضيون)2(

بحدهأوهوزمنهفيستقعالأحداثتلكأنهذهبتكهاتهيحنيكانأضعياأنالواضحمن)3(

الئؤومةالتكهناتتلكنيبحضهميلتمسأنالخطلفمن.هذهأيامنافيلابقليل

العصر.هذافيمتوقعسرعلىدليلاالمزعومةا!برالهرمأسراروفي

ينضج.لمهاسيء:كلمنالفج)4(
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البكرودخلت.الليلةتلكفيخمرأأباهما)فسقتا.ابنتيهلوطالإسرائيلي

:91)تكوينأبيهما(.منلو!ابنتافحبلت..أبيها.معواضطجعت

.)33-36

منواصابلفرعونسارةامرأتهعنإبراهيمأنبيائهمأبوتخلىأنوبعد

.وجمالاوأتنوإماءوعبيدوحميروبقرغنمله)وصار.وافرةثروةذلكجراء

)وقال.)؟(المجاورةالممالكملوكمنلاخرأخرىمرةعنهاتخلىثم

،.سارةوأخذجرارملكأبيمالكفأرسل.أختيهيامرأتهسارةعنإبراهيم

2(.02:)تكوين

عنالمكانأهل)وسأله.خطاهعلىإسرائيلأبوإسحقابنهسارأنوبعد

منيقتلونيالمكانأهللعلامرأتييقولأنخافلأنه.أختيهيفقال.امرأته

7(.:26)تكوين.المنظر"حسنةكانتلأنهارفقةاجل

ذلكفيكانتسارةأنالتوراةكتاباليهايفطنلمحسابيةمراجعاتبعدتبينوقد)1(

فتأمل.،عمرهامنالتسعينتناهزالومت
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اللبرلىالدفينيبهوهأهمية

العشائرمنغيرهمبهامرالتيالعقائديةالمراحلبمختلفالعبريونمر

)أنيمزم(الحيويالمذهبإلى)ناتورزم(الطبيعيالمذهبمنفانتقلوا،البدائية

وعرفواوالأحجاروالأسجاروالكواكبوالقمركالشصسالطبيعةقوىوعبدوا

نأقبلدهرايعبدونهاولبثوأالمحدودةألاختصاصاتذويالمتعددينالالهة

الواحد.الإلهصوبيتجهوا

)إسرائيل(يعقوبفإنثمومنأم!إيل"القدامىالهتهمأسماءمنوكان

2(.335:)تكوين."إسرأئيلإلهأيلودعاهمذبحأهناكأقام9

سنعملإبل.قديمةساميةالهةوهيالسماواتملكةأناث"9عبدواوقد

نحنفعلناكماسكالبلهاونسكبالسمواتلملكةفنبخرفمنامنخرجأمركل

وكناخبزافشبعناأورسليمسوارعوفييهوذاأرضفيورؤساؤناوملوكناوأباونا

17(.:44)أرميا.سيئأ"نرولمبخير

البابليين.عندوالأوبعةالنارإلهأسيما!9كذلكوعبدوا

سجيرةفيلموسىيتراءىجعلهماوذلكللنارإلهاأيضا""يهوهكانوقد

العليقةوإذافنظر.عليقةوسطمنناربلهيبالربملاكلهوظهر9.مشتعلة

2(.3:)خروج.!تحترقتكنلموالعليقةبالنارتتوقد

خرجترجليهوعندالوبأذهبإقدامه.للأوبعةإلهاكانأنهكما

5(.3:)حبقوق،.الحمى
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يحرقونكانواالذيMoleckمالكهويهوهأنالبأحثينبعضويعتقد

حينئذ9.فيهايعبدونه"مرتفعة"سليمانالملكلهبنىوالذيلهتضحيةأطفالهم

أورسليمتجاهالذيالجبلعلىالموابيينرجسلكموشمرتفعةسليمانبنى

7ملوك)1.أعمونبنيرجسولمولك -.)II

ويبدو.المعروفةيهوهألقابمنملك"9،كانوقد،ملكمعناهاومولك

العجل.صورةفيعبدقدومولكيهوهمنكلاان

إلهأأصبحثمللجبالإلهأكان.الطبيعةالهةمنإلهاأمرهأوليهوهكان

سوكةذويمظفرينمقاتلينكانواعبدتهالتيالقبيلةرجاللأنمقاتلاقبليأ

فأصبحالترقياتحركةثماشملته،البابليالسبيحتىسأنههذاوظل،وبأس

فيZeusوزيوسبابلفيMerodachمردخمثالعلىفلسطينفيللالهةعميدأ

الذيالطاغيةصورةفييهوهيصورانويشوعالتثنيةسفرينرىولهذا،اليونان

)يشوع!.يعلمهو،الربالالهةإله،الربالالهةإله.الالهةسائرعلىيهيمن

22:.)22

نأبعدكانذلكأنوالأرجحمرةأوليهوهاسمظهرمعىنعرفولسنا

خاصة.مقاماتفيإلامحظورأالاسمبهذاالنطقوكان.كنعاناليهوداستوطن

باسمهينطقمنيبرىءلاالربلأنبأطلاإلهكالربباسمتنطق"لا

7(.:02)خروص!"...باطلا.

J..H.هـ.و.هـ..يالأربعةبالأحرفيهوهاسميكتبونوكانوا .V H

اللغةلخلوالشكلبعلاماتيضبطأندونأيالعلةبأحرفيدعمأندون

الممكنمنكانثمومنإالماصورا،)1(فياسمهوردوهكذاداكإذمنهأالعبرية

فيإليهمضافاأومضافاالأخيرالإسمظهروقدياهو"9أو"يهوه"الاسميقرأأن

ومعناهايلياهوأةمثلالمقدسالكتابفيذكرهموردالذينالأعلامأسماءبعض

لضبطمسهبةتعليقاتهاثهوعلىالتوراةمتنويتضمنالتوراةتراءاتكتابوهو(1)

المكتوبة.الألفاظ
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ملك.ياهوومعناهأ)ياهوملكياهوهوربي

الميلاديالسأبعالقرنفيالعبريةالحروفضبطعلاماتابتكرتولما

كانإذ،اللهباسمالنطقعنيتورعون)العبد(لسيناجوجفيالمقارىءرجالكان

،الأخرىالبدائيةالشعوببعضعلىمحرمهوكمااليهودعلىمحرمأذلك

يأ"أدونااأو"أدوناي(كلمة(الجلالةالفظمنبدلايستخدمونجعلواولهذا

)1(السبعينيةالترجمةأصحابفيوالشكوكالوساوسهذهأثرتوقدربي،

هوكوريوس"كلمةمنهبدلاوأدرجواندرفيمأإلاالهاسمذكريتحامونفكانوا

أدونابكلمةالتيالعلةأحرفيهوهلكلمةالأمرآخراليهودوركب.الربأي

Jeولوزانهاعلىيكتبالإسمفأصبح Ho VaوينطقJahweh.يهوه

وأأنا(،)هوالذي)أنأمعناهيكونوقدمجهولسرالإسمهذاومعنى

هوالذيأنألزرادستمزداأهورايقولالمقدسالفرسكتابوفيأالخالدأ.

)عنخ(بكلمةالحياةإلىالمصريينقدمأءيرمز(الموتىاكتابوفيأنا(.

.،يعيشالذي"ذاكومعناها

باسماستبدلتانعلىتقتصرلمتترىتغيراتاليهوددينانتابتوقد

اسم"إسرائيليون(القوميالجماعةوباسمإبراهيمأسمالدينهذامؤسسإبرام

:فكان،اللهاسمكذلكسملتبليهود

.نوحقصةفيالوهيم

.إبرامقصةفيالشداي

.يعقوبقصةفييهوه

وإسحق)براهيم"إلهبنفسهيلقبالأمربادىءفيالإلههذاوكان

في"القديم)العهدترجمةفيقرنونصفبقرنالميلادمبلعالمأسبعيننحواشترك)1(

ومنبمصرالمرطنوناليهردالترجمةبهذهليستمداليونانيةالىالعبريةمنالإسكندرية

...إليهم
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إبراهيمإلهيهوه.إسرائيللبنيتقولهكذالموسىايضأالله)وتال،.ويعقوب

(.)3:5)خروج.،إليكمارسلنييعقوبلالهإسحقلاله

إسرائيلبنيوسيوخانت)تدخل.،العبرانيين"إلهبنفسهيلقبأصبحثم

.(3:18)خروج.التقاناأالعبرانيينالهالربلهوتقولونمصرملكالى

هكذالفرعونوقالاوهارونموسىدخلذلك)وبعد.اسرائيلبإلهثم

.(5:1)خروج.،البريةفيليليعيدواسعبيأطلقإسرائيلإلهالربيقول

بأنأقرذلكمنالنقيضعلىهوبل،أجمعينالبشرالهأنهقطيدعولم

تغصالوقتذلكفيالسماءكانتفقد،م!نهمغيرتهوأبدىاخرينالهةثمة

الهوملكمالمؤابيينالهوكموشالصيدوفيالهةعشتروتمنهمبالالهة،

الالهةأولئكمنواحداإلاالعبرانيينإلهيكنولمجرا.وهلمالعمونيين

الاالعشروصاياهأولىجعلومد،البداوةعهدفييعبدونكانواالذينالقبليين

3(.:02)خروج."...أماميأخرىالهةلكيكن

أمامةبكلواعبدوهالرباخثوا"فالان.مرةغيرالمعنىهذاوكرر

واعبدوامصروفيالنهرعبرفياباؤكمعبدهمالذينالآلهةوانزعوا

14(.:24)يشوع(....الرب

2(.22:0)خروج."...يهلكوحدهالربغيرلالهةذبح)من

إلهكموشأمرفيعمونبنيملكإلىالجلعادييفعاححديثمنونرى

إلهالرب)والان.يهوهمثلحقاإلهأكموشيعدكانيفتاحأنالمؤابيين

مااليس.تمتلكهأفأنتإسرائيلسعبهأماممنالأموريينطردقدالاسرائيلين

فإياهمأمامنامنإلهناالربطردهمالذينوجميعتمتلككموشإياهيملكك

24(.-11:23)مضاة."...نمتلك

يكونوالمولكنهمعندهمالواحدالإلهأنهيعمقدونيهوهعبادكان

يأ"ربناأبقولهمعنهيتحدثونوكانوا،كلهالعالمفيالوحيدالالهأنهيعتقدون

التىالمتاخمةوالقبائلالشعوببهيفاخرونوكانوا،وحدهمإسرائيلبنيرب
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)مزموررب،.ياالآلهةبينلكمثلألاشأنأ.يهوهدون9اليهود.يراهاالهةتعبد

:86)A.

Iمزمور.(...الالهةجميعفوقوربناعظيمالربأنعرفتلأني(

135:.)5

وأرسلفمرضالسامرةفيالتيعليتهفيالتيالكوةمنأخزياوسقط

.المرضمنأبرأكنتإنعقرونإلهزبوببعلاسألوااذهبوالهمومالرسلا

لأنهأليسلهموقلالسامرةملكللقاءاصعدقم.التشبيلأيلياالربملاكفقال

ملوك)2!.عقرونإلهزبوببعللتسألواتذهبونإلهإسرائيلفييوجدلا

2-2(.:ا

علىولافوقمنالسماءفيمثلكإلهليس.إسرائيلإلهالرب"أيها

.23(:8ملوك)1.تحت!منايأرض

:بهوهممبزات

حتىعبادتهماثارمنطرفبقيمحليونالهةاليهوديةالفرقلبعضكان

يهوذاأ.ياآلهتكصارتمدنكبعددالأنهيهوذاالبابليونغزاعندماأرميازمن

.(11:13)أرميا

عامبوجهاضمحلتقدالمحليينللآلهةإسرائيلبنيعبادةكانتأجل

فيالعبادةوتركزتوسليمانداودأيامفيالسياسيةالوحدةعرىتوثقتعندما

تلكأنلولاأورسليم،فيم(.ق369-)079سليمانبناهالذيالهيكل

سليمانموتعقباليهودمملكةانقسمتإذعقدهاانفرطأننشبتماالوحدة

صغيرتين:مملكتينإلى

سنةالأسوريوندمرهاوقد،السامرةوحاضرتهاالشمالفيإسرائيل-ا

المملكة.لتلكنهايةووضعواالثانيسرجونبقيادةم.ق722
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بقيادةالبابليونأخربهاومد("اورسليم)وحاضرتهاالجنوبفييهوذا-2

بابلإلىسأقوهمأهلهأمنغفيراعدداوسبوام.ق586سنةبختنصر)2(ملكهم

الكبير)قورش(كيروشالفارسيالملكغزاأنإلىمسخرينعبيداعاسواحيث

منأعرقحضارةأسربواوقداليهودمنبهامنوأطلقم.ق538سنةبابل

تعبديةواحتفالاتمناسكمنللبابليينكاناموخبروا،وأرمىالعبريينحضارة

قدالطغاممنفيهابقوامنيجدونهمإذاإسرائيلإلىقفلوافلمادينيةومصص

يجدفلمالهتهم،وعبدوابطباعهموتطبعواالشعوبمنحولهممنلابسوا

ضربتالتيالذلةأثرمنوكان.الأجنابالالهةبأولئكالتنديدمنبداالكهنة

القوميب!لههمالتشبهإلىعمدواأنقرننصفزهاءالأسرفيإسرائيلبنيعلى

العلميبالمعنىالتوحيدهويكنلمذلكولكن.منافسيهعنوالأزورار

للكلمة.

التوحيدإدخالفيأسهموااليهودبأنالقولسميثروبرتسن.وفندوقد

إلاهوإنالوحدانيةنحوالاتجاهيسمونهماأنوأوضحالدينيةالعقائدعلى

الملكي.والحكمالدينبينالاتحاد

يومفيالبعثعنضمنانتحدثاللهوحدانيةعنتحدثحينونحن

معنىمتمماتمنفذلك،بالمثوبةوالمحسنبالعقوبةالمسيءومجازاةالدينونة

نأبيد،تامغيرناقصأبالوحدأنيةالإيمانيكونوبغيرهووحدانيتها،الألوهية

سيءأخلادهمفييدوريكنولمبعدهوالجزاءبالبعثيؤمنونيكونوالماليهود

الملائكةأمرمنسيئأيعرفواولمالأخرىالدارفيوالجحيمالنعيمعن

بابل،فيسبيهممدةالبابليةالآثارفيصورهاساهدواأنبعدإلاالمجنحين

أولايبينإنسانصوت)وسمعت.الايةفيالملائكةذكرالنقادعدولهذا

.(8:16)دانيال.!...الرؤياالرجلهذافهمجبرائيلياوقألفنادى

.السلاممدينةأي(')

الصحيحوالرسمنصر!"نبوخذهكذااسمهالمقدسالكتابمنالعربيةالمطبوعةوترسم)2ا

-Nabu-Kudur.),وزنبوكودورهو Uzur.
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سقوطعنددانيالالنبىيراعةتخطهلمدانيالسفرأنعلىقاطعأدليلا

وأمرونبثلاثةذلكبعداخرونكتبهبلم.ق538سنةمورشيديفيبابل

.م.ق)64سنةحولأربعة

فرتبوا،العاجلةفيعقابهلقيمنهمأثممنأنيعتقدوناليهودكان،أجل

ذلككانمالهأوعيالهفيأونفسهفيأذىم!نهمامرءأأصابإذاأنهذلكعلى

تصورهفيمخيلاتهميطلقونكبيراثمامترافلهسلفأنهعلىدليلا

به.وللصقونه

الإنسانيأتيهمابينالارتباطفقدانعلىالمتكررةالمشاهدبرهنتولما

منمناصهناكيكنلمسقاوة)1(أوهناءةمنحياتهفييلقاهوماسرأوخيرمن

أولوردتوقد.الموتبعدأخرىحياةفييحدثانوالموابالعقاببأنالقول

فيأشعياعاشومدأسعيا،سفرفيالبعثكيوميومإلىالقديمالعهدفيإسارة

.م.قالمالثالقرننحو

يقللاخطأسيناءفيالعبريينأذهانطرقتالوحدانيةفكرةبأنالقولإن

كانتلقد.بابلبرجعندمنشؤهاكانالبشرلغاتبأنالقولعنجسامتهفي

مخعلىكثيراتسمولاالوحدانيةابتكارأحفادهمنحلهمالذيالعبريينأمخاخ

.كهذهثقافيةصورةيتصورواأنطوقهمفييكنفلمبالقرد،الشبيهالإنسان

متأخرزمنفياليهودغمرتالقوميالتعصبمنموجةأنهوحدثماوكل

كسبأالاتجاههذافيانسواالكهنوترجالوأن،البابليالسبيمنعودتهمأثر

)2".وناصروهنعاضدوهلهمماديأومغنماأدبيأ

...أيوبسفرفيمانحوعلىالموضوعلهذاعرضواوقد)'(

المسبببنالبهودببنبرزمننبىءالأصناموعبادةالالهةلحددعلىحملواالذلنأسهروكان)2(

كاتبوهو،بمايعريهمالكوارثوحلولتحررهمزمنباقترابيبشرهمومفىبابلفي

علىتواضعواالقومولكناسمهيحرفولي!،أشعياسفرمن55إلى04الإصحاحات

يفرغونالذين..لنثأبهوتمثلوننيوتسووننيتشبهوننيإبمن.الثانيأسحياتسميته

=يخرونالهأليصنعهاصائغايستأجرونيزنونبالميزانوالفضةالكيسهنالذهب
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إلهلاالأوحدالاليبأنهيثاديوانثنىبنفسهالشركعنيهوهأءسكثمومن

5(.:45)أسعيا.(00.سوايإلهلا.اخرويى!الرب)أنا.غيره

وأنهطراالخليقةوبرأوالأرضالسماواتفطرالذيهوانهيزعموأقبل

لتهميالسحبويزجيأمورهويصرفكيانهالكونعلىيحفظالذيهو

وتنبتيقتاتونهاثمارالهمالأرضفتخرجالمختارسعبهعلىأفاويقها)1(

تعتلفه.كلاةلماسيتهم

كانبلاليهوديخلقلمالذي،يهوهالواحدالإلهصورةكملتوهكذا

وناهيك.)2(العقليمستواهموفيصورتهمعلىفجاءخلقوهالذينهماليهود

26(.:ا)تكوين.أ..كشبهنا.صورتناعلىالانساننعملالله)وقال

لمنأنهالحقوفي.الجسمسكلفيالشبههوهنابالشبهوالمقصود

إلىماأوعصفورأوحصانهيئةعلىسخصية)5(ذاإلهأالمرءيتصورأنالعسير

بعضهموصفوقد.العقليةبالمقدرةالشكليقترنأنذهناالمألوففمنذلك

الثهتجريدمحاولةإن.واضحامعنىإليناالكلمةهذهتنقلفلم)روحأبأنهالله

شيء.بكلحالاللهبانالقائلالوجودوحدةمذهبإلىبناتنتهيالشكلمن

معاسهوأسلوبوعواطفهسكلهفي)3(للانسانمشاكلبأنهيهوهويوصف

لاموضعهمن.ليقفمكانهفيويضعونهيحملونه.الكتفعلىيرفحونهوشجدون=

7(.-46:5)أسيا.،يخلصهلاسدتهمن.يجيبفلاإليهأحديزعق.يبرح

مناجتحعماوالأفاويق.أفاويق-الجبتينبينالضرعفييجتمعالذياللبن:المانة)1(

صاعة.بعدصاعةيمطرفهو،السحاب

كانالإلهإنبل،عابديهصتوىفوقيسموإلهقطيخلقلمفإنهذلكفيغروولا)2(

فئاتهم.أدنىيمثلأنأحرى

رهنالناسأفرأدمصيروأنالكونفييتحكمأنهإليهوتحزوالأديانبهتناديالذيوهو)+(

ذيكيرالالهبخلافوذلكصنعوا،بماويجازيهمأعمالهمعلىيحاسبهمفهوبمثحيثته

jالشخصية ImpersonalGod&وأودعهالعالمخلقأنهالمفكرينمنطائفةترىالذيهو

الخليقةثؤونلهمباسرةصلةكلذلكبحدأنقطعتثمبمقتضاهايسيرثابتةقوانين

ثوأب.ولاعقابفلائمومن،الإنسانومصير

)3(AnthropomorphicيونانيينلفظينمنتتركبالكلمةوهذهAnthroposإنسانومعناها-
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قدإني.الضبابفيإنهالربقال.سليمانتكلمحينئذ9.بيتفييسكنفهو

-13(.812:ملوك)1ايأبدإ.إلىلسكناكمكأناسكنىبيتلكبنيت

1Y(.:"21)منى"....فيهوبالساكنبهحلففقدبألهيكلحلف"ومن

عيبلا"صحيحة...حيواناتمنفرائضعابديهعلىيفرضوهو

:.02)فيهاإ. Iii).

الضاربةالسباعويسلطالموسمثمارمنبالبواكيرإتحافهإليهمويطلب

.أمرهعنويخالفيعصيهمنعلىالفتاكةوالأوبئةاللوادغوالحيات

معهالكلاممنفراغهعندموسىاعطىاثم.جوارحمنلنامامثلوله

)خروج.!...اللهباصبعمكتوبينحجرلوحيالشهادةلوحيسيناءجبلىفي

:31.)18

Morphe jيأأبيهمنمشاكلهفلانفيتقول،مائلةتعنيساكلةوكلمةسكلومعناها

منه.سبه

منإليهاوماللشمسالمابهينأولئكعنللإنسانالمشابهونالالهةويختلف

.وأتونوأمونمردكمثل،الطبيعيةالأجرام

إلىسزونهمفيإياهمومداخلتهلهماللهسثماكلةفياعتمادهمبالناصأدىولقد

فيكانلأنهالمرضأسبابتقصيعنقعودهموإلىتقدمهموعرقلةأذهأنهمثل

الدينرجالثورةثارتهناوهن،آثاممناقترفوأماعلىاللهمنلهمعقابأحسبانهم

فرضاللهأنوأعلنوا)البنج(التخديرمواداستخدامإلىأخيراالجراحونلجاعندما

نصأيخالفالولادةالامتلطيفوأن،خطاياهمعلىلهمعقاباآدمبنيعلىالألم

.(3:16تكوينأوتلدين)بالوجع:هوالتوراةفيصريحأ

والسكينة،بالوكةأكلهمفييستينواأنالمهذبينالمتمدنينعلىوأنكروا

قضيبفرنكلينبنياينأخترعوعندمابها.لنأكلالأصابعلناخلقاللهبأنمحتجين

الحقاب)يقاععلىمقدرتهاللهليسلبوالالحاد،الكفرامضيباخترعأنهقالواالصاعقة

هذاأنزعمواالكهربائيالمصباحأديمون10توماساخترعوعندما.كضبهيثيرونبمن

الطائرةووصفوا.الليلفيمظلمأالعالمجعلمناللهثميئةاقتضتهمايبطلالمصباح

لاقتحاميتخذسوتتجديفيإلحاديمخترعبأنها"رايت!الأخواناخترعهاالتي

جرا.وهلماللهوجهإلىطائرةإهانةوبانهااللهملكوت
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مننوحلهشواهمماالقترريحسمأنهذلكومنكحوأسنا،حواسوله

رائحةالرب"فتنسم.الطوفانانحسارعندالبرعلىسفينتهبهرستبعدمااللحم

.(8:12)تكوين.!الرضا

غضبه)1(يبوحثمغضبأمسثيطفهوكانفعالاتنا:انفعالاتوتنتابه

)خروج.أ...موسىعلىالربغضب"فحمى.فيهالاسترسالعنفيمسك

4:.)14

وتالالشرعنالربفندمليهلكهاأورسليمعلىيدهالملاكوبسظ9

410)صموئيل.يدك"ردالان.كفىالشعبالمهلكللملاك : Y.

اسمهالربلأناخرلالهتسجدلافإنك9.الاخرينالآلهةمنيغاروهو

.(34:41)خروجهو")2(.غيورإلهغيور

)3(النجدينهدىلأنهعدنجنةمنادمطردفقد،مخلوقاتهمنويغار

معرفةسجرةثمأرمنأكلعندماالشروشيلالخيرسبيلالسبيلينبينوميز

دونالالهةبهانفردمماالعهدذلكحتىبهماالمعرفةوكانتوالشر،الخير

والشر".الخيرعارفامناكواحدصارقدالانسانذاهوالإلهالربوقال9.البشر

22(.3:)تكوين

أثارثم،وذريتهنوحغيرمنهميستثنلم،بالطوفانالخلقاغرقوقد

المدينةوهيسنعار،أرضفيمدينةبناءلهميتسنىلكيلاالذريةتلكبينالفرقة

ولسانواحدسعبهوذاالربوقال5.بابلوأسميتابتنائهاعنكفواالتي

نأينوونماكلعليهميمتنعلاوالان.بالعملابتداؤهموهذالجميعهمواحد

وفتر.سكن:والنضبوالحمىالحرباخ)1(

غيور.إلههوالغيورأسمهالذيالربلأن:هيالصحيحةالترجمة)2(

ن)"النجدينأوهديناهالايةتفسيرفيميل.الطريقهنابهويرادالمرتفعالمكان:النجد)3(

الشر.وطريقالخيرطريقأي،الطريقانهماالنجدين
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فبددهمبعضلسانبعضهميسمعلاحتىلسانهمهناكونبلبلننزلهلميعملوه

:11)تكوين.المدينةبنيانعنفكفوا.الأرضكلوجهعلىهناكمنالرب

6.)8-

الصورةهذهالكهةرسموقد،منهمصورةإلههمالاسرائيليونجعللقد

عاشماالإنسانيظلوالتنهداتالأنينيل!تذراعبإلههوف!ذاالدممنبمداد

هذاإلىعزواولقد.لهفليسوالطاعةالسمعغيرالهلعمنيديهبينيرتجف

:ووصفوه،مخيلاتهمتلفيقمنأعمالاونحلوهأفكارهمبناتمنأقوالاالإله

14(.:5)هوثع.منقذ(ولااخذوأمضيمفنرسأناف!ني.مفترسوحشبانه

يمزقهمكلبوةهناكواكلهمقلبهمشغافواسقمثكلكدبة)اصدمهم

8(.:13)هوشمع.أالبريةوحش

هذاخادعتخداعأإنكحقأالربسيديا51"فقلت.مخاحغشاشوبانه

)أرميا(.النفسالسيفبلغوقدسلاملكميكونتائلاوأورسليمالشعب

:4.)01

)أرميا.()1(فغلبتعليوألححتفاقتنعتربياأقنعتني)تد

:02)V.

فقالتعليناواملكيتعاليللكرمةالأسجار"فقالت.بالخمرولوعوبانه

علىأملكلكيوأذهبوالناساللهيفرحالذيمسطارياتركاالكرمةلها

9:13)مضاة.الأسجارا _ 1 c).

هوعندهالطعاموتناوليومذاتإبراهيمخليلهزار،منهومأكولوبأنه

ولبنأزبدااخذ)ثم.قراهموأحسنوفادتهمإبراهيمفاكرمملائكتهمنلاثنان

الشجرةتحتلديهموامفأهوكانواذ.قدامهمووضعهاعملهالذيوالعجل

.8(:18)تكوين.أكلوا(

لأنكفخدعتنفسيعنخدعتنيقد:هووصوابهاالأمانةالىتفتقرالعربيةالترجمة(1)

مني.أقدر
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عنفعفا،سلفكما،الطوفانانحسارعقبسواءوليمةنوحلهوأولم

البهائمكلمن"وأخذ.أخرىمرةبالطوفانيغرمهمألانفسهإلىوالىالبشر

الربتنسم.المذبحعلىمحرماتوأصعدالطاهرةالطيوركلومنالطاهرة

اجلمنأيضأالأرضالعنأعودلاقلبهفيالربومالالرضا.رائحة

21)تكوين.(الإنسان - 2 0 :.)A

سكانيطردلمولكن،الجبلفملكيهوذامعالرب)وكانبالعجزورموه

91(.:ا)قضاة.حديد(مركباتلهملأنالوادي

دحرعلىيقولم)الرب(ولكنه:وصوابهاالأمانةإلىتفتقرترجمةوهي

معهدداباصبعهإلينايشيرالذيالغضوبالإلههذاصورةإن...الواديسكان

هيكذا،يفعللمنوويلوكذالاياكمكذاتفعلوالا:وجوهنافييصرخوهو

وإلىوالجهلالخوفمننفسهاتحريرإلىالساعيةالمنسانيةسبيلفيعثرةأكبر

البدائيين.الهمجاساطيرمنذهنهاتطهير

:اليهوديالدينفيوالفارسيالإكريقيالأثر

أسفارفيخاصوبنوعاليهوديةالكتاباتفيواضحأالإغريقيالأثربيان

الأسفارمنوعدد،المقدسالكتابإلىضمتالتيوالجامعةوالأمثالأيوب

سفرمنالأخيرةالمقاطعوفي.سليمانحكمةمثل،اليهطريقهاتجدلمالعي

بينالمصالحةحاولالجأمعةسفركاتبأنويبدو.قوييونانيأثرالأمثال

وكلفكركليرىأنإلىالمحاولةتلكدفعتهوربما،واليونانيةاليهوديةالأفكار

فيذروتهبلغأليهوديةعلىالهفينيالأثرأنإلا(.الأباطيل)باطلإنسانيجهد

عام)توفيللمسيحمعاصريهوديمفكروهو،فيلونحاولحيثالإسكندرية

مفهومإلىفتوصل،اليهوديوالدينالاغريقيالفكربينالتوفيقللميلاد(،54

منالنمطهذاأئرويظهر.العالمتكؤنومنهااللهمنفاضتالعيأالكلمة(

منمجموعةوكانت.الأوائلالكنيسةاباءوكتاباتيوحناإنجيلفيالتفكير

وبدئت.اليونانيةإلىالمقدسةاليهوديةالكتبترجمةباسرتقدعالمأسبعين
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أيامفيإلاتعململكنهاالميلاد،قبلالثالثالقرنفيالاسكندريةفيالترجمة

المترجمين.منالأصليالفريقعددإلىنسبةبالسبجنيةوعرفت.المسيح

الاغريقي.الأثرمنأقوىكاناليهوديالدينعلىالفارسيالأثرلكن

تتناولالتيالأفكارفيهاوراقتهم،بابلفيالزردستيةالديانةاليهودعرفوقد

وبدت.والعقابوالثوابالأخيرواليومالمنقذوالمخلصوالملائكةالشيطان

زكريا،سفرويحوي.اليهوديةالعقيدةفيالثغراتلسدضروريةالعناصرتلك

نجدهإذ،المقدسالكتابفيللشيطانوصفاول،السبيبعدكتبالذي

المجزب،صفةفيهناكالشيطانيظهركما.الثهمنمرسلملاكمعيتجادل

الزردستيةمنبأثر،م!نظمةالشرمملكةوتغدو.عدنجنةفيللحيةمعادلوهو

نأيعتقدونالسبيقبلمايهودكانحينوفي.معيننظاموفقمصنفينأيضا،

السبيبعدصاروا"،الموتظل)واديهوسفليعالمإلىينحدرونالموتى

تفكيرمنالذهنيةقواهواستردادهالجسدبقيامة،الزردستيينغرارعلى،يؤمنون

المنقذقيالمسيحأانيعتقدونصاروأأيضأزردستيوبأثر.وخيالوذاكرة

،دانيالسفرويكشف.العالمنهايةفيالسماءسحابعلىيأتيسوفالمنتظر

وصفيردحيث،جليزردستياثرعن،اليهوديةالأسفارمنكتبمااخروهو

الجنةفيويعاقبيثيبالذيوالدئانالانسانابنانهعلىالموعودالمخلص

والجحيم.

اليهودية:والأحزابالفرق

اهمهامن.الدينيةمواقفهافياختلفتأحزاباالسبيبعدالعبريونانشق

.والأسينيونوالغيورونوالهيرودسيونوالفريسيونالصدوقيون

:يسيونلفزا

إلىيناظرونبذلكفهموالمنشقونا،المنعزلونمعناهاالفرئسيونكلمة

التسمية،هذهأعداوهمعيهمأطلقوقد،المسلمينعندالمعتزلةفريقماحذ
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وأ"اللهفي"الاجوةأو"الأحبارأأنفسهمويسمونيكرهونهافهمولذلك

1)ا"الربانيين Godlyoues).

وكانت،الأزلمنذخلقتالخمسةبأسفارهاالعوراةأنيعتقدونوهم

هوبعدهفتدوينهاهذاوعلى،موسىإلىبهاأوحيثممقدسةألواحعلىمدؤنة

،الأمواتوتيامة،البعثفيالفريسيونويعتقد،تدوينإعادةالحقيقةفي

لا،والتصوتالزهد،مظهرفييعيشونوكثرهمالاخر،والعالم،والملائكة

فيالقرابينيقذمونولا،التبنيبطريقوجودهمعلىويحافظون،يتزوجون

المعابد)2(.

يغتمدالتي،المقدسةالكتبكلهيليستالتوراةأنالفريسيونويرى

القواعدمنومجموعةسفويةرواياتالتوراةبجانبهناكوإنماعليها،

الحاخاماتتناقلهاوقد،سفويةتوراةتعتبرالتي،والتفاسيروالشروحوالوصايا

وتلك،الضياعمنعليهاخوفأأحيانادونوهاوربماجيل،إلىجيلمن

اليهودتقديسولضمانالتلمود)3(،يسمىفيمادؤنتالتيهيالشفويةالروايات

وأنععصومونوأنهمعليا؟،سلطةللحاخاماتأنالفريسيونأعلنللتلمود،

ذلك:فيقولهمومن،اللهمخافةهيمخافتهموأن،ال!هعنصادرةأقوالهم

اللهقولهيأقوالهملأنكالشريعةالحاخاماتأمواليعتبربأنالمؤمن)ويلتزم

ولاقؤلهفصدق،وبالعكساليسرىهياليمنىيدك)نالحاخامقالف!ذا،الحي

إلحاحهوما،الفريسيينعنداجتهادهناكليسلذلكوتبعأ01)4(..تجادله

.()جوابسواللكلوعندهمعصومأ؟مقدسأالحاخامكانإذاللاجتهاد

تتأثرأنيمكنالأفعالأنيرونفهم؟والقدرالقضأءفيرأيوللفريسيين

)1(154..Guignehert:The Jewish World in: the Time of Jesus p

(LauranceBrowne: From Bapylon to Bethlehem pp..85-84 (Y

(Margolisand Marx: A History of the Jewish people .p915. (r

التلمود.نصوصمن)4(

.اصالخضرشعار:دثاصيالباهو)5(
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بهما)؟(.وامعةغيرولكنهاوالقدربالقضاء

نأيمكنوانما،دينيةفرمةيكؤنونلاالفريسيينأنالباحثينبعضوير!

بدلااليهوددولةأنيعتقدونوهم،الدينيةاتجاهاتهلهسياسيأحزبأعليهمنطلق

)ملكوتليعيديجيءالذيبالمسيحيؤمنونكانواولذلكمكانتها،تستعيدأن

،)3(.الله

للحركاتقطيلجأوالمفهمثوريأ،لافكريأالفريسييننشاطوكان

عليها+(.والتعليقالتوراةتفسيرإلىجهدهمبكلاتجهواولكنهم،العنيفة

القديمةبالعقيدةيتمسكواأنإسرائيلبنيمنيريدونالفزيسيونوكان

الأنبياءيعارضونوكانوا،بفلسطيندولعيهمسقوطقبللأجدادهمكانتالتي

كما:الأؤلينالأنبياءبشريعةويتمسكون،وبعدهالأسرفترةفيظهرواالذين

بالتقاليد.ويتمسكونالعنفيذ،فييتثمذدونكانوا

وكان،المكابيينأمراءبلاطفيالسلطةمنبكثيرينعمونالفريسيونوكان

تخوفالىالنفوذهذااتساعادىومد.اليهوديالمجتمعفيواسعنفوذلهم

الشكمنقليلغيرسيءفيلتصرفاتهمنظرهاهـالى،منهمالحاكمةالسلطات

وبينهم.الحاكمةالسلطاتبينانشقاقبدءذلكوكان،والشبهة

فانسحب،وبينهمبينهالخلافاستدم(.ق)5.1هركانوسعهدوفي

عنهمفتخلى،المعارضةموضعأنفسهمووضعوا،حكومتهتأييدمنالفريسيون

)"(،للحكومةالولاءعلىظلواالذينالصدوقيينمنافسيهمإلىوانضمهركانوس

ينتظرهالذيالمسيحلفكرةالعودةإلىالفريسيوناتجهالقطيعةهذهحصلتومنذ

أحوالهم،بتدهورنذيراعنهمالسلطانتحولكانومدآنفأ،ذكرناكمااليهود

)1(

)2(

)3(

)4(

85..LaurauceBrowne: From Babylon to Methlehem p

167..Guignebert:The Jewish World in the Time of Jesus p

.91805bid[

168..bidp[
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الدنياالحياةواستهوتهم،أسلافهمسننعنانحرفواأنهمإلىضافةبالمهذا

استدراجأالناسيراءونعملهمفيفكانواسرا،الشهواتعلىوأقبلوا،ببريقها

فخأالزهدبمظهرظهورهمفكان،أموالهمويبتزون،مخالبهمفيليوقعوهم

والدينار)1(.الدرهملصيدنصبوه

عيسىللمسيحمعارضةصورةفيالأنأجيلكاتبوصورهمومد

)2(.لهمعادموضعفيووضعوهم،السلامعليه

أتباعهم،اكثرعنهمفتخفىالأسباببهذهرويدارويدأمكاتهموتأثرت

العصرفياليهودالباحثينبينمنوجدأنهعلىعارا،إليهمالانتسابواصبح

ومن،التاريخمنفترةبهانعمواالعيمكانتهملهمليعيدعنهميدافعمنالحديث

أغربها،تكنلمإنالتاريخسخرياتغرائبمن:يقولالذيأ"هوكسليهؤلاء

العار.علىتدلأصبحتفزيسيكلمةأن

قلماإذ،التاريخفيالحظسيئةالفريسيةكانت"هارفولد،:ويقول

حاولتقلمابلحقيقتهأ،علىالفريشيةلمعرفةسانحةفرصةالمسيحيةوجدت

الضعف،منمبلغأالمسيحيالدينبلغفهل،سنحتإذاالفرصةهذهتنتهزأن

؟.منافسيهأفضلصفحةبتسويدنفسهعنالدفاعالىيفجئه

الدين،فيالفرديةنظامالفريسيونأسسلقد)بوكسأ:القسويقول

عنودافعوا،الاخرةفيالاعتقادفيوتعمقوا،بحتةروحيةطقوساووضعوا

مشاعاملكأالمقدسالكتابوجعلوا،المتطرثالكهنوتأمامالعلمانيةقضية

عظاتالشعبعلىيلقونكانواالأسبوعيةالكنيساجمماعاتوفي،للجميع

وكافح..التوراةنصوصعلىاستناداواماله،الدينحقائقعن،بالغات

العقائدسلطةتحتتدريجيأالحياةوضعشيلفيمستشلاكفاحأالفريسيون

منالفريسيونبذلهمابفضلونواهيهالدينبأوامرال!ثمعبقلوبفعأثرت،الدينية

ولكندميقأ،تطبيقأالدينيةالطقوسوتطبيق،العاداتتقويمسبيلفيالعناية

926.الحقائدص-مصةمظهرصليمان)1(

(Guignebert:The Jewish World in the Time of Jesus .p.165 (r
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)1(.الكامنةللعقائدخاضعةدائمأكانتالخارجيةالظواهر

:قيونلصدوا

فيالأعظمالكاهنصادوقإلىنسبةالتسميةهذهأنالباحثينبعضيرى

الميلاد)2(تبلالثاكالقرنفيوجدالاسمبهذااخركاهنإلىأو،سليمانعهد

وليسالفرقةتسميةفيمضغفالدالحرفلأنالنسبةهذهGuignebertوينكر

بهذاالارتباطأبدايذعوالمالفرمةهذهأتباعانثم،صادوقكلمةفيمضعفا

منوأنهاأعدائهمصنعمنالعسميةهذهانGuignebertويرىذاكاوالكاهن

أعداؤهمفسماهمبالانكارعرفواالصدوقيينلأنالمضادةالتسميةنوع

أ)3(.الصدوقيين

نأويرونوالناروالجنةوالحسابالأخرىوالحياةالبعثينكرونوهم

لصاحبه،والبركةالخيرينتجالصالحفالعملالدنيا،فييتمالانسانجزاء

والمتأعب)4(.الأزماتلصاحبهيسببالسيءوالعمل

لاالعوراةوحتى)التلمودإ،الشفويةالتعاليمكذلكالصدوقيونوبنكر

الملائكةوجودينكرونكما،الفرديالخلودوينكرون،مطلقةمقدسةأنهايرون

نأويرونالاختيار،بحريةويؤمنونوالقدربالقضاءيقبرلونولا،والشياطين

يترقبونه.ولاالمنتظرالمسيحكذلكوينكرون،لقهلاللإنسانمخلوقةالأفعال

تتطلبالتيوالامالالثوريةالحركاتفيللاستراكالصدوقيونيميلولا

دامتماحال،أيعلىالموجودةالقوانينلاحعرامويميلونوجهدا،عنفأ

الحاكمةالسلطاتمنيكتفونفكانواما،بوجهمحترمةاليهوديةالديمانية

الأمرقبولالحكمةمنأنويرون،الخاصةوبامتيازاتهم،بيهوهبالاعتراف

الواقع.

.!21.ه-425صاليهوديالفكرمن)1(

)2(85..ceBrowne: From Babylon to Bethlehem p"لاLa

)3(.162.meof Jesus p+س!اأThe Jewish World in t

)4(85..Lau" ceاp

08http://kotob.has.it



كانواالذينالمقدسببيتالأرستقراططبقةمنالصذوقيونوينحدر

يعذهمولذلك،اليهوديالمجتمعفيوالمكانةوالسلطةوالدينالغنىيمثلون

أنهمGuignebertويرى،اليهوديالشعبفيالمحافطنحزباليهودالكتاب

حزبويسميهمسياسيا"ا(،حزبأيكونونمابمقداردينيةطائفةيكونونلا

فيالزيادة1أنيرونولأنهم)العلمود"الشفويبالتراثاعترافهملعدمالمحافظين

)2(.مرفوضةبدعةالتراثأوالعبادةأوالاعتقاد

هاجملأنهبهم،طيبةصلةعلىكانالسلامعليهعيسىأنويقال

نأغير،الصدوقيونفعلمانحوعلى،الرومقيصرسلطانوقبلالفزيسيين

المسيح،وبينبينهمالخلاففيسبباكانت...الاخرةوالدارللبعثإنكارهم

وقاوموالهيستجيبوالمولكنهم،السليمالاعتقادإلىردهمعيسىحاولوقد

)3(.غيرهمقاومهامماأكثردعوته

:القراءون

نما،الفريسيينسأنتدهورفلمااليهود،بينالقفةيمثلونالقزاءونكأن

ونفوذهم.الفريسيينأتباعوورثالقزائينفريق

عندهموليستمقدسا،كتاباالقديمبالعه!دإلايعترفونلاوالقزاءون

وبالتاليالاخر،بعدالواحدتوارثوهاالحاخاماتإنقيلكالتيسفويةروايات

بالتلمود.القبراءونيعترفلا

الذيكالخطأالسلفخطأالخلفتبينف!ذابالاجتهاد،القراءونويقول

هذهومنالخطأ،اهذاتصحيحللخلفف!ن،"أ.لزواجفيالمحرماتفيلاحظوه

معالأبامرأةبنتتحليلخطأوصححوها،المتأخرونلاحظهماالتيالأخطاء

)\(

)2(

(r)

1"163-62.The Jewish World in the Time of Jesus. pp1

.915.Margolisand Marx: A History of the Jewish people p

.Laurance. Passim
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)1(.المحارمآياتمنالخامسةالايةبنصتحريمهاوضوح

الكنبة:

الشريعةكتابةمهنتهمكانتاليهودمنمجموعةعلىالتسميةهذهتطلق

عرفوا،الشريعةبكعابةصلتهمطريقوعن،بالسساخسيءأسبهفهميطلبها،لمن

لهمأخرىوظيفةالوعظفاتخذوانسخوها،الميالكعبمنالمعلوماتبعض

الكتبةاصطنعهماوسيلتينالشريعةوكتابةالوعظوكأن،الشريعةكتابةبجوار

)2(.الفريسيونوانحرفالفسادعمعندماوبخاصة،الناسأمواللتصيد

كانكما<<130؟4"،>السادةوأحيانأبالحكماء،أحيانأيسفونوكانوا

للواءكحملةالكتبةبرزوقد،المخأطبةعند"اب،بلقبينادىمنهمالواحد

فأصبح،مجالهإلىالدينرجالمنغيرهمالسياسيالنفوذجذبعندماالشريعة

المجالوأخلواورومانواغريقفرسمنالأجانبللحكامحلفاءالدينرجال

فاحعلوه.،للكتبةالديني

كلأنهي،قذرهممنوأغلتالكتبةسأنمنرفعتثانيةخطوةوجاءت

مريدونلهوكانبها،ومعلمألهاراعيأهوأصبحمدرسةب!لثاءعنيمنهمواحد

نأالمعلملهذايجوزيكنلمالنظريةالناحيةومنويذيعونها،تعليماتهيسمعون

وحصل،أهملتماكميراالنظريةالناحيةكانتدهان،مريديهمنأجرايعقاضى

)3(.أخرىوسائلومنمريديهممنكبيرثراءعلىالكتبة

:المتعصبون

نوردحديثأ،(Guignebert)لهاخصصاليهوديةالفرقمنأخرىفرتة

فقراته:ابرزترجمةيليفيما

(.المترجم)مقدمةY-اصالخضرسعار:بثياصيالياهو)1(

(Margolisand Marx: A History of the Jewish people .p.258 (Y

)3(68-67..Guignebert:The Jewish World in the Time of Jesus pp
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يتفقبالفزيسيين،الصلةوثيقفريقالأخرىالفرقبينفلسطينفيكان

والميلالوطنيةوكالحماسةالمنتظر،بألمسيحكالقول،عقائدهمأكثرفيمعهم

المواطنينضدبالعدوانيةبل،العسامحبعدمامتازالفريقهذاولكن،للعبادة

هذاسياسةمنوكاناليهود،لغيرالخضوعبقبولأو،باللادينيةالهمواالذين

ليساعدوابأنفسهميعملونكانوابل،الههممنالعونأتباعهيننظرألاالفريق

فياليساريالجناحيكونونبذلكوكانوا،لشعبهيريدهماتحقيقعلىالإله

ولم،بالحريةسغفهمتجأهالحماسةغايةفيكانواأنهمبيدالفزيسيين،فريق

مناسهلعندهمالموتوكان،اللهسلطانسوىعليهمسلطانبأييعترفوا

الأمرقبلوأالذينالفريسيينلجماعةاحتقارهمأعلنواثمومناليهود،غيرطاعة

فيالمتعصبونبهاقامالتيالثوريةالحركاتوكانت،للرومانوخضعواالواقع

دفعمما،الرومانوبيناليهودبينالحدةفيسببأالأولالميلاديالقرنمطلع

ولكن،الثورةدةUيذبحواوأن،قاصمةضرباتالثائرينيضربواأنالىالرومان

يدئرونجديدمنفهبوا،المتعصينلحركاتنهايةيضعلمالثوراتهذهاخماد

علىقضوأبذلكالرومانأحمقولما،الجموعلهاويجمعونأخرىثورات

بطريقاليهودمناطقوحكموالليهود،منحوهاقدكانواالتيالمحليةالسلطة

الاضطرابمنجوخلقإلىودافعاالفريقهذالحماسةباعثأذلكوكانمباشر،

اغتيالحركاتالمتعصونبدأالجوهذاوفي،اليهوديةالمناطقفيوالقلق

الروماني،الحكممعيتعاونونكانواالذيناليهودوضدالرومانضدوفوضى

ويغتالون،الطرقاتفيعلنأجرائمهميرتبهونكانواانهمحماستهممنوبلغ

أطلقوبهذا،()1هدفهملهمسيحققعليهالقضاءأنيرونمنكلتردددون

والفتك،واللصوصيةالنهبإلىلجئواكماAssassins)السفاكون،عليم

هذاالباحعونيعدهذاأجلومن،العنتمنألوانأالرومانيبالبوليسوأوقعوا

فيحركتهمبدءواأنهممع،العصاباتفرقأو،السياسيةالفرقضمنالفريق

إلىميدانمننقلتهمالكبرىجرائمهمولكن،دينيولهدف،دينيإطار

)2(.ميدان

.وكنيديبرنادوتمتلةأحفادهممن(1)

(TheJewish World in the Time of Jesus pp..017-916 (r
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:لأسينئونا

وهم،دعاتهوعاشالسياسةعنتمامأنفسهعزلاخرحزبوظهر

عنهمالميتالبحرمكتث!فاتوتخبرنا.فلسطينفيمكانكلفي،الأسينيون

وفسادهالمجتمععنالانعزالفيوجدواوتدالميلاد.قبلالثانيالقرنمنذ

فينهاراتعملرهبأنيةحلقاتفيوتجمعوا.المسيحلمجيءاستعدادافضل

معأوا!لوالصلاةالصوموتمارس،اليدويةوالأعمالوالحياكةالزراعة

صفوفهمإلىالمنضتموكأن.النأموسحسبوالتطهرالسبتيوموتقديس

أنفسهمسفواوقدالتطهر.علىعلامةالماءفييعفدأنقبلبخطاياهيعترف

أنهملايمانهمالنور!"أبناءولاحقا،الأوائلالمسيحيونفعلكماالطريقأ،9

النور.ملكحكمتحت

انتفاضةأعقبتالتيالستةالعقودطوالالراحةفلسطينأرضتعرفولم

همإذاأفضلنحوعلىيتحققالسلامأنالرومانمندرادراكأ.الجليلييهوذا

الهيكلفيلقيصرتمثالإقأمةاليهودمنيطلبوالم،وسأنهاليهوديالدينتركوا

الطلباترفعوهو،انفسهماليهودفعلهبمااكتفوابل،ع!بادةموضوعوجعله

عصاباتهملبثتوما.سلاحهمعلىظلوااليهودأنإلاللأمبراطور.اليومية

فيمثحرركهنةرئيسواغتيل.مكانكلفيالفوضىنشرتأنالمسلحة

حربمنمظهرأكان،الأخرىالفئاتوكلاليهودبينصراعونشأ.أورسليم

.نيرونعهدختامنحوللميلاد،66عامالثورةوحصلت.للاسعقلالاليهود

مناسداأورسليمأيوابعلىوقفالذيتيطسإمرةفيقواتهمالرومانووضع

حصدتهاالتيأورسليمالرومانيالجنداجتاح،يفعلوالموإذ.للاستسلاماليهود

كلفيأورسليمسكانتثتتللميلاد07العاموبعد.هيكلهامعحصداالنار

سلطانعنبحيدا،العربيةالصحراءإلىوقسمبأبلإلىمنهمقسمففر.مكان

البحرحوضفيدينهموأبناءوأصدقائهمأنسبائهمإلى.اخرونوانضم،الرومان

منعددلبثفيما،الفلسطينيةالأريافإلىبعضهموذهب.كلهالمتوسط

هؤلاوبدا.المناسبةللفرصةانتظاراباورلثليمالمحيطةالتلالعلىالغيورين
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جوبيتراسمعلىهيكلب!مامةهادريانوسالأمبراطورامرعندمامسلحةانعفاضة

فرغتسنةونصفسنواتثلاثدامصراعوبعد.القديمالهيكلأنقاضفوق

تصورهم،وفقأورسليممدينةالرومانبنىيهودها،معظممناليهوديةخلالها

"اليااسمواعطوهافيها،الإقامةيهوديلأييحقلارومانيةمستوطنةوجعلوها

هدمذكرىيومهو،السنةفيواحدايومابزيارتهالليهودوسمحكابيتولينا"،

ذلكصارحتى،وينوحونايأساسحجاربقاياعلىيتكئونكانواإذ،الهيكل

المبكى.حائطباسميعرفالمكان

والدينيالثقافيالتضامنسوىيجدوالم،خيباتهممناليهودأفاقلما

عنللدفاعطريقأ،الربابنةوهم،الروحيينومعلميهممرئيهمميادةتحت

عامتيطسصفوفاخترقزكا،بنيوحنانواسمههؤلاء،أحدوكان.أنفسهم

بيوتأحدفيأستاذاعملحيثالساحليةيئنئيلبلدةالىوفرللميلاد96

عناليهوديالدينإنقاذإلىوسعى.للمجامعالتابعةالمدارسوهي،العلم

أنفسهمكرسواوتلاميذباحثونحولهوتحلق.وتعاليمهنواميسهجمعطريق

،السنويالتقويملتحديدلجنةوأنشأوتفسيرها.المقدسةالنصوصلدراسة

)بطريركأ،لقبرئيسهاعلىوأطلقاليهود.لدىدينيةسلطةأعلىصارت

انجازأهموكان.الأمبراطوريةفيلليهودأعلىكرئيسالرومانبهواعترت

التيالمفصلةالشروحجمععمرها،منالستينالسنر)تخلال،للمدرسة

تدوينمع،(Midrash)المذراشوتسمى،التوراةعلىالناموسمعلمووضعها

القواعدمنجداكبيرةكميةوتولدت.الحلقةوهو،المكتوبغيرالناموس

أبوابستةفيعقيبةالرابيفصنفهاترتيبها،الضروريمنبات،والأحكام

عهدفينشأتالتيالاضطراباتوسطأبوابهاالمدرسةوأقفلت.رئيسية

حيثالجليلالىكتبهمباحثيهامنالناجونرهزب(.138-1)17هادريان!وس

بطريركأ.صارالذييهوذاوالرابيمئيرالرابيطليعتهمفيكبار،معلمونظهر

الكبير"،إالتكرارأو(Mishnah)المشناكتابإتمامفيالفضليعودلهاليهما

ستةمدىعلىمعلمأوخمسينلمئةناموسيةقاعدةآلاتأربعةنحويجمعالذي

والاحتفالاتالأعياد:وهي،عقيبةوضعهاالتيالأقسامتحتمصنفة،مرون
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،والطلاقالزواجالفقراء،وحقوقالزراعيةالقوانين،والصلواتالموسمية

ولما.الطهارةقواعد،الطقسيةوالذبائحالتقدمات،والجنائيالمدنيالقانون

التوراةسلطةلهصارللميلاد،022عاميهوذاالرابييدعلىالمشنااكتمل

أعظمالمشناوكانازدهارها،الجليلمدارسفقدتقرنوبعدعينها.

التلمود.منهاتوتدالتياللاحقةالشروحأساسوهو.إنجازاتها

استمزتإذ،فلسطينفيمنهأفضلكانبابلفياليهوديالعلمأنإلا

بعدارتفعهناكاليهودعددأنويقدر.السبيمنذانقطاعبلابابلمدارس

خلالأهميتهموازدادت.المليونبلغحتىللميلاد07عامأورشليم،خراب

عباراتوكانت.السبيليهودبزعيمالسلطاتاعترفتحينالفارسيالحكم

أحيانأمختصرة،بالناموسالمتعلقالشفويالتراثعلىامتصرالذيالمشنا،

ناموسيغيرسفويتراثلليهودكانكما.سروحإلىتحتاجباتتحتىكثيرة

والخلقيةالتاريخيةالربابنةباحاديثمتعلقوهو،(Haggadah)الهغاداسموه

المؤمنسخصيةبناءإلىهدفتالتيالمجامععظاتمنوجلهأ،والدينية

حكمائهموسيراليهودتاريخحولوالقصصوالعبرالأمثالعبرالعادي

الاخر.والعالمالعالمهذافيوالعقابالعوابأحوالووصفوعظمائهم

تكونتحتىوالهغادا،الحلقةمنالمشناخارجأبقيماكلبابلعلماءوجمع

جاءالغمارامعالمشنادمجومن.(Gemara)الغماراهيأخرىكبيرةمجموعة

ستةمنمؤلفوهوالخاس!.الميلاديالقرننهايةفيإنجازهتمالذيالتلمود

والطقوسالعقيدةفيوواردةساردةكلويحويجزءا،63فيويقعأمسام

القرونفيعرفوهاالتيالمحنخلاللليهودعزاءأموىكانوقد.اليهودية

رميهاأوالعامةالأسواقفيب!حراقهانسخهالسلطاتأتلفتوطالما.الوسطى

منعليهحانظوااليهودلكن.شيطانيةخراناتمجموعة)ياهلاععبارهاالماءفي

الإلهية.للحكمةتجسيداعذوهاالتيتواعدهتابعين،جيلالىجيل

المسلمينتأثيرتحتانفسهماليهودوجدالوسطىالقرونمطلعوفي

الىنظروااليهودأنعلمأ،والعراقوسوريافلسطيننيبالعطفعاملوهمالذين
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فيمخبرينوعملواوالزردستيةالمسيحيةالسطوةمنكمنقذينالمسلمين

هكذا.الإثنينبينودينيوعرقيوثقأفيبئيتقاربهناككانكما.صفوفهم

"رأسوصار،جديدةازدهارفترةالعراقفياليهوديةالمدارسعرفت

أورسيم،خارجاليهودرئيسبهعرفالذياللقبوهو)الجالية(،الجالوت(

التجارمنطبقةونشاتبغداد.فيالخليفةبلاطفيونافذةمرموقةسخصية

حوضامتدادعلىتجارتهالموسيعالإسلاميةالفتوحمنكثيراافادتاليهود

المتوسط.البحر

البابلييناليهودعلماءمنالعديدهاجرعشروالحاديالعاسرالقرنينوفي

منذهناكالازدهارعرفوادينهمأبناءوكان.مخطوطاتهمومعهمإسبانياإلى

العلموعؤلكبأر.وعلماءوفلاسفةكتأبصفوفهممنومام،الثامنالقرن

والفلكالرياضياتفيالباهرةالعربانجازاتعلىالغربفياليهودي

الفكريالمقدممنلائقمقدارعلىبابلمدرسةجماعةوكان.والفلسفة

مظاهرهمن،العراقمنيهاجرواانقبلهاقأتطوراعرفواوقد.والانفتاح

التلمودلسلطةالثامنالميلاديالقرنفيداودبنعنانوجههالذيالمحدي

وسحب.لإسرائيلاللهأوحاهاالتيالحقائقعنانحرافأيشكل)نهقالعندما

للحياةالأعلىالمرجعأنأعلنبعدما767عامالسبييهودلرئاسةترسيحه

وأالئصأأولاد9اتباعهوسميالتلمود.وليسالمقدسالكتابهواليهودية

تفسيراجازوالأنهمكثيرةمذاهبإلىانشقإذضعفمذهبهملكن)القزائين(.

هزتأنهاحركتهمأهميةوكانت.الفرديةالاجتهادالاتحسبالمقدسةالنصوص

فيالدينيةا،صولإلىوأعادتهمالتلمود،فيهاأوقعهمالتيالشكيةمناليهود

.المقدسالكتاب

429()298-يوسفبنسغدياهوكبيرعالمالحركةتلكمنوأفاد

لغةأصبحتالعبريةانمنه!ادراكأ.بغدادفيالسورةمدرسةرئيسكانالذي

سعدياباسر،انفسهمللربابنةحتىمفهومغيرالمقدسالكتابوصارميتة

علىتائمةالتلمودقواعدانللتلموديينيوكدلكيالعربيةإلىالتوراةترجمة
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الفلسفةعنالعربحققهاالتيبالترجماتكيراوأعجب.المقدسةالنصوص

عنغنىلاوانهالاخر،أحدهمايكملوالعقلالوحيأنإلىوذهب.اليونانية

أبايعتبرصاركلهلذلك.اليهوديالفكرترتيبعاتقهعلىأخذكما.منهمااي

الوسطى.القرونفياليهوديةالفلسفة

تأسيسفيالمتحررةاراؤهوساعدت،إسبانياإلىسعدئامؤلفاتوحملت

الرئيسيالمركزاسبانياغدتماوسرعان.هناكاليهودبينمنفتحفكريجو

القرنفيأسستالتياليهوديةقرطبةأكاديميةنيخصوصا،اليهوديةللثقافة

فيمرموقونكتابوظهر.والابداعالدراسةعلىالعلماءوسجعتالعاسر

القرونفياليهودالمفكرينأهمأنالاعشر.والمانيعشرالحاديالقرنين

فيوهاجرقرطبةفيولدالذي012(4-ا)r)5ميمونبنموسىكانالوسطى

والاخرالمشنااختصاراولهما،مهمينعملينألفحيثالقاهرةإلىحداثته

فيإيماندستوريشكلالأولالعملوصار.كتابتهإعادةحدإلىالتلمودتبسيط

غيرووحدتهواحدوأنهموجود،اللهبأنتامأإيمانأ)أؤمنبندا:عشرثلاثة

كلاموأن،وحدهاليهترفعالصلاةوان،أزليوأنه،جسدانيغيروأنه،منقسمة

أعطيالذيالناموسوأنالأنبياء،زعيمهوموسىوأن،صحيحكلهالأنبياء

محلهيحلولنيتبدللنالناموسذلكوأن،تبديلدونمنإليناوصللموسى

المطيعيكافىءوانه،وافكارهمالبشرأفعالكليعرفاللهوأناخر،ناموساي

ميامةهناكتكونوسوف،يأتيسوفالمسيجوان،المنحرفويعامب

أ.للأموات

اصلاوضعهالذي!الحائرين)دلالةهوميمونابنكتباعظملكن

للتوفيقأرسطيةمحاولةj،اليهوديللايمانعقليامتحانوالكتاب.بالعربية

فيالأكوينيوتوماالاسلامفيرسدابنمحاولةغرارعلى،والفلسفةالدينبين

دروبعلىجدابعيدأالإنسانيحملالعقلأنميمونابنرأيوفي.المسيحية

يمكنبل،العقليناقضلاوالوحى.بالوحيإلايكتمللالكنه،المعرفة

ضوءفيالمقدسةالنصوصتفسيرعليناكانهنامنعقليأ.دفاعأكلهعنهالدفاع
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يجدرالتيالرمزيةالتعبيرطرائقإلىينتميمنهاالكئيرأننجدوعندئذ.العقل

فيواحداعقلاهناكإنقالالإسكندريفيلونوكان.خلقيمحملعلىأخذها

الأنبياء.كلاموفيافلاطونفكر

لماميمونابنأفكارعارضواإسبانيأفياليهودالعلماءمنالعديدأنإلا

واهم.الدينفيالقلبيةللأبعادوإضعافالعقلعلىتركيزمنفيهاوجدوه

القرنفيكريسكاسوحسدايعشرالثالثالقرنفينحمنيدسهؤلاء

عقلهطريقعناللهمعرفةيستطيعلاالانسانأنوجدااللذانع!ثمر،الرابع

وهذا.لهالتاموالتسليمبالثهالعميقالايمانإلىيحتاجبلللخطأ،المعزض

.الاسلامفيالغزاليموقفيشبه

:البهوديلاننشارا

حيثالأوروبيةالبلدانمنعددفيانتشرواقدالأثناءتلكفياليهودكأن

وهذا.وعبادتهمالتقليديةصناعاتهمفيهامارسوامنغلقةأماكنفيعاسوا

فييتامرونأنهمإلىتذهبريبةنظرةإليهمينظرونالناسبفيةجعلالانغلاق

القرنأواخرفيالصليبيينظهوروأدى.العامةالمصلحةضدالخفاء

ذهبمذبحةوبدأت.الكفارإ9دعوهملمنمعاديةروحخلقإلىعشرالحادي

طردالمجزرةتلكوأعقب.وسواهاألمانيافياليهودمنمؤلفةألوفضحيتها

وفرنساإنكلترافيوجودهمتحظرقوانينصدرتثمالمانيا.منلليهود

ومدنإيطاليافيبقواالذينأما.الشرقسوىللفرارمكانأيجدواولم.ل!اسبانيا

سميتمنعزلةأحياءفيالعيشعلىأرغموافقدتطردهملمالتيوألمأنيأالنمسا

مرتفعةجدرانوراءاليهودعزلالمدنتلكمعظموفي.(ghettos)الغيتو

ليلا.الخروجمنومنعوا

مأرتنإليهماعادوبعدمأ.عزلةأقلليسواواليهودالحديثالعصروجاء

درسإلىدعاعندماالاعتباربعض،البروتستانتيةالإصلاححركةمؤسسلوثر،

يهوديا"ولدالمسيحةبعنوانكتيباونشرالأصليةلغاتهافيالمقدسةالكتأبأت
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كتيبأونشر،المسيحيةإلىيتحولوالملأنهمعليهمغضبلديهتولد)1523(،

إذانهأئيأطردهمإلىيدعوواضاليلهمأ،اليهود"حولبعنوان1542عاماخر

فيأليهودأضطهادالموقفذلكوسجع.المسيحيالدينإلىيمحولوالم

عزلتهم.وسدد،عشروالسابععشرالسادسالقرنينخلالاوروبا

ضخمةمجزرةوعرفوا.تقاليدهمعلىاليهودحافظالشرقيةأوروباوفي

ضحيتهاذهب،الروسالقوزاقأيديعلىبولونيافيعشرالسابعالقرنفي

والنصوصالتلموددراسةعلىركزواوروسياليتوانياوفي.منهمهائلةأعداد

واسعة.سهرةنالت،بابلمدارسغرارعلىأكاديميةوأنشأوأ،الأصليةالعبرية

مناهضةقويةصوفيةبعناصراليهوديةاتصفتبولونياوجنوبأوكرانياوفي

للتلموديين.

الايمانأضعفتأنعشرالثامنالقرنفيالأوروبيةللعقلانيةوكان

التسامحوبلغ.والأديانالعقائدبينالتسامحوقؤتالتشكيكوعززتالتقليدي

موسىاستطاعالجوذلكفي.عشرالثامنالقرنخلالوألمانيافرنسافيذروته

1-)9172مندلسون VAS)يكتبوكان.برلينفيالثقافيةالحركةوسطيبرزأن

ليسينغغوتهولدالكاتبأنحدإلى،الألمانالأدباءأكبرمثلالصافيةالألمانية

9172(-(OVAحوارامندلسونونشر،.الحكيم"ناثانلروايتهبطلاجعله

إلىالمقدسالكتابوترجم.كلهاأوروبافيعرفالنفسخلودحولفلسفيأ

يستطيعلكيالعبريبالحرفولكن،حولهتعليقاتهمعونشره،الأدبيةالألمانية

الحديث.العالمو)دخالهعزلتهمنشعبهتحريرإلىدعاكما.قراءتهاليهود

الثوراتأحدثتهاالتيالتغييراتبعدالمدنيةالحرياتاليهودوعرف

وبعد.والمساواةوالعدالةبالحريةنادتوالتيوأوروبا،أهيركافيالسياسية

وتعرضالمسيحيةإلىالغربيهودمنالعديدخلالهاتحؤلانحسارفترة

الحريةنالواوتدعشرالتأسعالقرنمنتصففينهضواللاضطهاد،الكعيرون

العقائديةالصياغاتفيالنظرالحديثالعالمإعادةومع.الناجزتينوالمساواة

الدولة،عنالدينوفصلالليبراليةمنمزيدنحوحثيثةبخطىواتجاههالموروثة
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وأعلنت،الدينيالتحديدإلىدعتإصلاحيةحركةاليهوديالدينداخلنشأ

الديانةفيالمحدودغيرالتطورإمكاناهمهامبادىء،مجموعةعن1843عام

انتظارفكرةونبذ،والعمليةالعقائديةالنأحيعينمنالتلمودورفض،الموسوية

الذيذاكغيربوطنالاعترافوعدم،فلسطينأرضإلىاليهوديعيدمسيح

،1848بعدالحركةتلكحاربواالمحافظينلكن.والهويةبالولادةاليهينتمون

وامتصأديأمهنيأنجاحأاليهودوأحرز.المتحدةالولاياتالىنشاطهافنقلت

لديهمتعززتالاونةتلكوفي.عشرالتاسعالقرنمنالمانيالنصفمنذباهرا

فيلهاتتويجأالفكرةتلكووجدت.فلسطينفيلهمقوميوطنتأسيسفكرة

ذلكوأوحى.IAAIعامالصادر"اليهودية)الدولةهيرتزلثيودوركتاب

ثم.فائقةبسرعةعالميةأبعادااكتسبتالتيالصهيونيةالحركةبنشوءالكماب

البريطانيةالحكومةأنإلىذاهبأ،الأولىالعالميةالحربخلالبلفوروعدظهر

تحقيقستسفلوأنها،فلسطينفياليهوديللشبقوميوطنامامةفكرةتؤيد

طوالفلسطينالىبالهجرةاليهودمنكبيرةأعدادقامتهكذا.المشروعذلك

إنشاءفيليسزعالنازفيأيديعلىاليهوداضطهادجاءثم.العاليينالعقدين

بتقسيمقرارا4791عامالمتحدةالأمموأصدرت.فلسطينفياليهوديةالدولة

فييهوديةدولةلىاقامة،انذاكالبريطانيالانتدابتحتكانتالتي،فلسطين

نسمبها.أحد
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ومما!رهالبهو!لىالفكر

القديم!"العهدعنمبحثبهيكونأنالبابلهذاايأولالتخطيطكان

وأناليهود،لدىالوحيدالمقدسالكتابليسأالقديم"العهدأنرأيناولكننا

إ.القديم"العهدعنأهميةتقلولابتقديسهأاليهوديلتزمأخرىمصادرهناك

حيث!اليهوديالفكرمصادر9فأصبحالبابهذاعنوانتغيرهذااجلومن

القداسةعليهااليهوديضفيالتيالمصادرأهمعلىالكلامالبحثسيشمل

هي:المصادروهذه،التوجيهمنهاوشمتمدون

القديم.العهد-ا

.صهيونحكماءبروتوكولات-2

.التلمود-3
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الفدبماللهد+ا

القديم:بالعهدتعربف

جزءاإلاالتوراةوليستاليهود،لأسفارالعلميةالتسميةهوالقديمالعهد

منالجميععلىةالتوراة!تطلقوقدبعد،فيماسيتضحكماالقديمالعهدمن

ابرزلأنه،موسىإلىونسبعهاالتوراةلأهميةأو،الكلعلىالجزءإطلاقباب

الشريعةمعناهاتوراةوكلمة،الحقيقيتاريخهميبدأوعنده،إسرائيلبنيزعماء

الدينية.التعاليمأو

غيرأسفارهولكن،المسيحيينولدىاليهودلدىمقدسالقديموالعهد

ف!ذا،اخرونأحباريقبلهالااسفارايضيفوناليهودأحبارفبعضعليها،متفق

النسخةعنأسفارسبعةتزيدالكاثوليكيةالنسخةوجدناالمسيحيينإلىجئنا

البروتستانتية.

:أقسامثلاثةالبروتستانتبهايعترفالتيالقديمالعهدأسفاروتقشم

-الخروج-التكوين:هيخمسةأسفاراويشملإالتوراة"ا،ولالقسم

واموسىأسفارعليهايطلقالتيهيوتلك،التثنية-العدد-)الأحبار(اللاويون

ذكرنأ.كماالتوراةعليهايطلق

:نوعانوهيالأنبياء")أسفارالثانيالقسم

بن)يوسعيشوع:الاتيةالأسفاروتشمل:المتقدمينالأنبياءأسفار-ا
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الملوك-ا؟ولاالملوك-العانيصموئيل-الأولصموئيل-مضاةنون(-

الثاني.

ازميا-إسغيا-:الاتيةالأسفاروتثممل:المتأخرينالأنبياء2-أسفار

-ناحوم-ميخا-)يون!(يونان-عويخديا-عاموس-يوئيل-هوشع-حزقيال

ملاخي.-زكريا-حخى-صفتيا-حبقوق

ثلاثة:أنواعإلىيتشعبالقسموهذا،أالكتاباتالثالثالقسم

الأمثال)الزبور(المزامير:الاتيةالأسفاروتشملالعظيمة-الكتبا

.أيوب-(سليمان)أمثال

-راعوث-الأناسيدنشيد:الآتيةالأسفارتشمل-:الخمسالمجلات-2

أنشير.-الجامعة-إرميا()مراثيالمراثي

الأيامأخبار-نحميا-عررا-دانيال:الآتيةالأسفاروتشمل:الكتب-3

الثاني.الأيامأخبار-الأول

تعتمدهاالتيالأسفاروهيسفراوثلاثونتسعالأسفارهذهومجموعة

هي:أخرىأسفارسبعةفتضيفالكاثوليكيةالكنيسةأما،البروتستانميةالكنيسة

-الأولالمكابيين-باروخ-سيراخبنيسوع-الحكمة-يهوديتطوبيا-

منبدلايجيمانوثانيهاوأولهااربعةالملوكأسفارتجعلكما،الثانيالمكابيين

يوافقونلااليهودمناللاهوترجالوبعض،والثانيالأولصموئيلسفري

وطاثفة،القديمالعهدلأسفارالأناسيدونشيدالجامعةسفريضمعلى

كتابأغيرهايرونولا،الخمسةموسىبأسفارإلايؤمنونلا)1(السامريين

ويرونموسىلأسفاروالقضاةيوسعسفريالسامريينبعضويضيفمقدسأ،

.المقدسكتابهمالسبعةالأسفارهذهفي

نأيرونفهم،القديمالعهدلأسفاراخرتقسيمالكاثوليكوللمسيحيين

هي:أمسامخمسةتحتتندرجوألأربعينالستةالأسفار

اسرائيل.بنيغيرمناليهوديةدخلواالذينايالمتهودينمنطائفةالسامريون)1(
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سريعته.تتضمنالتيالخمسةموسىأسفار-ا

الملوك-راعوث-القضاة-يشوع:وهي16وعددهأتاريخيةأسفار-2

-عزرا-الثانيالأياماخبار-الأولالأيامأخبار-والرابعوالثالثوالثائيالأول

والثاني.الأولالمكابيون-يهوديت-أستير-طوبيا-نحميا

سليمانأسفار-المزامير-أيوب:وهيستةوعددها-سعرية-اسفار3

ازميا.مراثي-الأناسيدونشيدوالجامعةالأمثال:الثلاثة

-حزقيال-باروخ-إرمياإسعيأ-:وهي17وعددهانبوية-أسفار4

-حبقوق-ناحوم-ميخا-يونان-عويديا-عاموس-يوئيل-هوسع-دانيال

ملاخي.-زكريا-حجى-صفنيا

)1(.سيراخبنويسوعالحكمةسفر:هماإثنانوعددهاتعليميةأسفار-5

وسفرأيوبسفروهما،إسرائيلببنيصلةلهمايبدولاسفرانوهناك

نصوصه،منيظهركماإسرائيلأبناءمنوليسعيسوبنيمنفأيوب،يونان

ومحتويات،إسرائيلبنيإلىلانينوىإلىمرسلنبيأنهعبارتهتفيدويونان

الكريم.القرآنلهاأسارالتيالمحتوياتمنقريبةالسفرين

يصلالذيالمزاميركسفرالإصحاحاتكثيرطويلهوماالأسفارومن

وإرمياإصحاحا،وستينستةيحويالذيل!اسغيامزمورأ،وخمسينمائةإلى

إصحاحا،خمسونوبهوالتكوينإصجاحا،وخمسيناثنينمنيتكونوهو

إصحاحان،ربهوحجىواحد،إصحاحوبهعوبدياكسفرقصيرهوماومنها

.إصحاحاتثلاثةمنيتكونمنهاوكلوناحوموحبفوقوصفتيا

وقصص،وأمثالوحكمونثر،سعرفيهسجلالعمومعلىالقديموالعهد

فيعباراتوفصاحةأسلوببلاغةمعورثاءوغزل،وتشريعوفلسفة،وأساطير

.الحالاتمنكثير

.29-19صالأمباطتاريخ:سنردةزكي)1(
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بالأسفار:تعريف

نأبنايجدر،كجملةالمقدسالكتابحولالسريعةالجولةهذهبعد

فإذاالبروتستانتيةالنسخةنظاممتتبعينذلكعلىوسنسير،مفضلةباسفأرهنعرف

النسخةأوردتهاالتيالزائدةبالأسفارنعرفرحنا،بأسفارهاالتعريفمنانعهينا

الكاثوليكية:

:التوراةاسفار

الخلقالأولوالسفر،الخمسةموسىأسفاربحعنافييعنيناماأول

(Genesis)لاشعمالهالاسمبهذاوسثيالعربيةاللغةفييسمىكماالتكوينأو

إلى-بالاضافةالسفرويشمل:الأولالانسانوخلق،العالمخلققصةعلى

ثم،لهعقابأالأرضإلىونزولهالبثر،أبوارتكبهاالتيالخطيئةقصة-هذا

وقصة،بعدهالشعوبونشأةالطوفانفقصة،بينهمجرىوماأولادهحياة

يوسف،وبخاصةيعقوبوأولادويعقوبإسحقالىونسلهوتجوالهإبراهيم

وإخوته،أباهإليهواستدعىبمصركبيرسأنذأأصبحأنإلىلهجرىوما

السفر.هذاينتهييوسفوبموت

أيFxodusواللاتينيةباليونانيةويسمىالخروجسفرهوالثانيوالسفر

السفرهذأويحويمصرمنإسرائيلبنيخروجلتناولهبذلكوسفي،خروج

وخروجهموسىوظهور،الفراعنةمنعانوهوما،يوسفبعدإسرائيلبنيقصة

بهميصلحتىإسرائيلبنيتاريخقصفيالسفرهذاوشمتمرمصر،منبهم

وبه،لموسىاللهأعطاهاالتيالعشرالوصاياالسفرهذاوفي،الأردنشرقإلى

بنيإلهبيهوهالخاصةالدينيةوالتعاليمالتشريعيةالمسائلمنكثيركذلك

بنيمنحدثاومالعهد،وتابوتألاجتماع،خيمةوصفومنها،إسرائيل

موسى.غيبةفيإسرائيل

أي(Leviticus)اللاتينيةفيويسمىالأحبار،اواللاويونالثالثوالسفر

التشريعاتمنكثيراالسفرهذاويحتوي،ليفيأولاوىأسرةإلىنسبةلاويون

والأنكحة،المحرمةوالأطعمة،الذنوبكفاراتمثل،والأحكاموالوصايا
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منكثيرأيحتويكما،والطهارةوالنذروالأعيادالطقوسومثل،المحرمة

ومنالثواباتبعهامنيستحقالتيالدينيةوالأوامربالعاداتالمتصلةالأمور

.العذابخالفها

بالعدحافللأنهبذلكوسمي(Numeri)العددسفرالرابعوالسفر

وإحصأءأسباطهمحسبلمنازلهمترتيبوبه،إسرائيلبنيلأسباطوالتقسيم

فيإسرائيلبنيسيرةعلىالسفرهذايحتويالعد،هذاوبجوار،منهمللذكور

كثيروفيه،الخروجسفرفيوردلمااستمراربذلكفهوبعدها،وماسيناءبرئه

وبه،والمدنية،والاجتماعيةوالكهنوتيةالطقوسيةوالتعاليمالتنظيماتمن

الاضحاحوفيالمدينيين،ضدإسرائيلبنيحروبعنحديثكذلك

موسىأخويومريمهارونهفىيبدوانوسخطثورةالسفرهذامنعشرالثاني

هذارواهفيماومريمهارونويقول،كوسيةامرأةتزوجموسىلأن،ضده

ويغضبأيضا"ا(؟نحنيكلمناألم؟وحدهموسىالربكفمهل،الاصحاح

عزهمحمدالأستاذويعلق،بالبرصمريموتصابومريمهارونعلىالرب

التذمرخلقمنوأختهموسىأخويتجلموهكذا:بقولهالتذمرهذاعلىدروزة

سخصقادهأثورةقصةعشرالسادسالإصحاحويحكي)2(.والأنانيةوالحسد

قورحصاحالثورةهذهوفي،وهارونموسىضدقورحاسمهاللاويينمن

بالكمافما،الربوسطهاوفيمقدسةبأسرهاالجماعةكلإنكفاكما،قائلا:

بموسىوصاحوااخرونثوارقورحإلىوانضم)3(،الربجماعةعلىترتفعان

حتىالبريةفيلتميتناوعسلالبناتفيضأرضمنأضعدتناأنكأقليل:قائلين

ترؤسا"4(؟أيضاعليناتترآس

والتكرارالإعادةومعناهالشريعةتعنيةاوالتثنيةسفرالخامسوالسفر

الثانية.الفقرة:عرالثانيالإصحاح(1)

.99صاب.أسفارهممنإسراثيلبنيتاريخ)2(

الثالثة.الفقرةعرالسادسالإصحاح)3(

.13الفقرةالمصحاحنفس(4)
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الاعادةاي(Deuteronomium)اللاتينيةفيويسمى،والتعليمالتشريعاتلتثبيت

عنالكلامأعيدكماجديدا،عرضأالعشرالوصاياعرضتالسفرهذاوفي

إسرائيل،بنيعندوالمفكالقضاءنظاموعن،والحرامالحلالالأطعمة

نونبنيشوعانتخابعنتحذثكما،والنبوةالكهثةعنالسفرهذاوتحذث

.مؤابجبالفيودفنهموسىوفاةبخبرالسفروينتهي،لموسىخلفأ

ع!""

الأخرىالأسفاربإيجازنتناولالخمسةموسىأسفارعنالحديثوبعد

القديم:العهدمن

:يسوع

خادمأحياتهأولفييعشغلوكان،نونبنيشوعإلىالسفرهذاينسب

فيهعرفقدموسىوكأن،يشوعموسىفدعأههوشعانذاكاسمهوكانلموسى

مختلفاصطنعيشوعأنعلىالسفرهذاوينص،فاستخلفهوالكفاءةالإخلاص!

حيلهومن،فلسطينوليدخلالأصليينالبلادسكانضدحربهفيلينتصرالحيل

السفرهذامنالأولىالاصحاحاتسغلتوقد،التجسسالسفرهذاذكرهاالتي

البلادتنظيمعنفتتحدثمنهالأخيرةالاصحاحاتاماوالغزو،التجسسبأخبار

والعشرينالرابعالاصحاحوفيواستطانها،الأسباطعلىوتوزيعهاالمفتوحة

جبلفيودفنهيشوعموتعنحديثالسفرهذامنالأخيرالاصحاحوهو

مصرمنإسرائيلبنوأصعدهاالتييوسفعظامعنكذلكوحديث،أنرايم

)نابلسا.سكيمفيالإصحاحيقولكمادفنهاأعيدحيث

:القضاة

صموئيلإلىيشوعمنتبداالتيالفترةفيإسرائيلبنيرؤسأءكان

هذاويتحدث،اليهممنسوبأاسمهالسفرهذااتخذهناومن،القضاةيسمون

وجدعونودبورهوباراقواهوزعثنائيلمثلالعظامالقضاةبعضعنالسفر

عنالسفرهذاتحدثكما)1(،دليلةمعالشهيرةالقصةصاحبوسمشونويمتاح

عر.والسادسعرالرابعالإصحاحفيمصتهاقرا)1(
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السفرهذاويتحدث،إسراثيلبنيحياةفييذكرتأثيرلهميكنلمصغارمضاة

الحجارةمناخرىالهةوعبادتهميهوهعلىاسرائيلبنيسغبعنكذلك

منكثيراوأنزلأعداءهمعليهمفسفظمنهماللهانتقمكيفويبينوالأسجار،

ولكنهم،قضاةبنيهجعلساخفلما،صموئيلإلىالقضاةامروال،بهمالنوائب

نأصموئيلمنإسرائيلبنيسيوخفطلبالقضاء،فيوظلمواالرسوةأخذوا

إسرائيل.بنيفيالملكعهدفبدأ،ففعلمثكأ،لهميعين

:رامحوث

سفربعدالملوكعنتحدثتالتيالأسفارتردأنالطبيعيمنكانلعله

القديمالعهدكاتبوأوردفقد،الملوكهولاءأسهرداودكانلماولكن،القضاة

داود،نسبلنايبينراعوثسفرلأن،الملوكلأسفاركتمهيدراعوثسفر

مجاعةأنالسفرهذافيماوخلاصة،مؤابيةامرأةاسممنمقتبسالسفرواسم

)نغمى،زوجتهومعه)اليمالك"اسمهإسرائيليمنهافهاجرلحمببيتنزلت

امرأتينالإبنانتزوجوهناك،مؤاببأرضونزلواوكليون!)محاونوابناه

الثلاثةالرجالماتثم)راعوثاالأخرىواسمأعرفة،احداهمااسممؤابيتين

لحمبيتوفي،تصحبهاأنراعوثفاصزتلحمبيتالىالعودةنعمىوارادت

داود.جذعونجبدمنهوأعفبتبوعز،اسمهلهوديرجلمنراعوثنزوج!

اتصلتحيث،القرويةللحياةوصفالقصةهذهإلىبالإضافةالسقروفي

عنايةلقيتالتيالأسفارمنالسفروهذا.بالريفمزارعهفيببوعزراعوث

والشعراء.والكتابوالقصصيينالأسأتذةمنكثيربهواهتمالغربيينمنكبيرة

الأربعة:الملوكاسفار

والثانيالأولصموئيلالبروتستأنتيةالكنيسةأسمتهماالأسفارهذهتشمل

بنيملوكأولساولسيرةعنالأسفارهذهوتتحدث،والثانيالأولوالملوك

ثم،أبيهحياةفيئائراداودبنوأبشالوموداود،،ابنهواسبوسب،إسرائيل

بعدالثانيالدورملوكعنتخدثكماداود،بنسليمانحياةفي-أبيهبعد-

99http://kotob.has.it



بينالخلافعنفياضحديثايأسفارهذهوفي،إسرائيلبنيدولةانقسام

داودإلىالأمروانتقال،ساولهزيمةثمداود،هربعنثموداود،ساول

أورسليمعلىداوداستيلاءثم(،"الخليلحبرونوهيساولعاصمةاحتلالذي

أوريا،بزوجةداوداتصالحديثكذلكوفيهاداود،مدينةتسمىأصبحتالتي

علىوتغلبهسليمانعنثم،أيامهأواخرفيداودضددبتالتيالخلافاتوعن

حريمهوقصصسبأ،بملكةوصلته،الهيكلوبنائه،عهدهمطلعفيالأحداث

منذلكتلاوما،سليماننهايةعنحديثثم،آلهتهنإلىقلبهاستملناللاتي

منكلبينأوبينهما،النطاقواسعةوحروب،مملكتينإلىاليهوددولةانقسام

جهةمنالجنوبأوالشمالفيالمجاورةالممالكوبينجهةمناليهوددولتي

.أخرى

والثاني:الأولالأيامأخبار

بالعبارةينتهيالثانيالأيامأخبارسفرأنالقديمالعهديطالعمنيلاحظ

بفمالربكلامتكميليأجل،فارسملكلقورشالأولىالسنة"وفي:الاتية

وبالكتابةمملكتهكلفينداءفأطلق،فارسملكقورشروحالربنبهإرميا،

أعطانيقدالسماءإلهالربإن،فارسملكقورشقالهكذاقائلا:أيضأ،

يهوذا،فيالتيأورسليمفيبيتألهأبنيأنأوصانيوهو،الأرضممالكجميع

التيهينفسهاالعبارةوهذهويصعد!معهالههليكنسعبهجميعمنمنكممن

الثاني،الأيامأخبارسفريتلوالذيعزراسفر-احياناطفيف-بتغييربهايبدأ

الأولالأيامأخبارسفريبأنالاعتقادإلىالباحثينبعضالمسألةهذهدعتوقد

التاريخ.فيواحداكتابأعزراسفرمعيكونانالأصلفيكاناوالثاني

التيالمحتوياتعنكثيراتختلفلامحتوياتيحويانالأخباروسفرا

حديثالأولالأخبارسفرففي،الملوكأسفاروفي،موسىأسفارفيوردت

ويبدأ،)سرائيلقبلإدومأرضملكوالذينالملوكوعن،وأولادهادمعن

حتىواسعةبتفاصيلالأحفادإلىالأجدادمنإسرائيللبنيعداالثانيالإصحاح

بنيملوكعنالسفريتكلمالعاسرالإصحاحمنوابتداء،وسليمانداودعهد
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أكثراقتبسأالسفرينهذينف!نالعموموعلى،السبيحتىالانقسامبعدإسرائيل

قبل.منعنهاالحديثأوردناالتيالأسفارمن،مادةمنبهماما

ونحميا:عزرا

فيذكرهوردالذيعزنرأنهويبدو،الكاهنعزراإلىعزراسفرينسب

إلىبابلمنالمسبيينبعضعودةقصةالسفرهذاويقص،الكريمالقران

نحميا!-عزرا9معأالإسمينيحملسفر-النسخبعضفي-يجيءثم،أورسليم

جديرانحمياسفرلكانالتاريخيةالأحداثتعبعناولونحميا،سفرذلكويلي

ولكن،أورسليمإلىالحضورفيعزراسبقنحميالأن،عزراسفرعلىبالتقدم

الأسفاروكذلكبقسميهالأيامأخبارسفرألفالذيهوواحداسخصأأنيبدو

ونحمياعزرابعدأيم.ق.3.سنةحوالىذلكوكانونحميا،لعزراالمنسوبة

يتحدثكثيرةعباراتنحميأسفرفيانمنالركمعلىوذلك،قرنينمنبأكثر

هذاالأهميةعزراسفرقذموقدنحميا،شخصيةمتقمصانفسهعنالكاتبفيها

وكان،المكانةفينحمياسبقحضرانبعدولأنه،اليهوديالتاريخفيالكاهن

الهيكل.بناءإعأدةفيالسبققصبله

لهفأذنالفرسملكعلىيؤثرأنمنسياستهوحسنبذكائهتمكنوتد

تمكنوقدقلاعها،وتشييدأبوابهاوبناءأسوارهالإعادة،أورسليمإلىبالعودة

إلىسخصوثمانمائةألفومعهعزراجاءثمالسور،بناءإعادةمننحميا

نائبأعزراوأصبح،يهوهسريعةلإعادةالمعبدرجالبينهممنوكان،أورسليم

بحركةعزراقاموهكذا،العقوباتعليهمويوقعالموظفينيعين،الملكعن

بالسلطةمعززةحركةوكانتالميلاد،قبلالخامسالقرنفيدينيإصلاح

يفرضقانونأ،السفرويحوي،الوقتنفسفيعزرايمثلهاكانالتيالحكومية

السفريسردكما،موسىسريعةيؤيدلأنهلعزرا،العمياءالطاعةالشعبعلى

الأيامأخبارسفراويعد،إليهتنسبالتيوالاجتماعيةالدينيةالإصلاحأعمال

إلىآدممنالعالمتاريختشملمسعقلةمتكاملةسلسلةونحمياعزراوسقرا

منشيءمعالتاريخيةالأسفارباقيعنالاستغناءبهاليمكنحتىعزرا،
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بعداليهودعنتتحدثالتيالأسفارأقدمهماونحمياعزراوسفراالاختصار،

النفي.

أستير:

الفرسملكراهاأشتير،اسمهاجميلةيهوديةامراةباسمالسفرهذاسئي

لهاعمابنوبينزوجهاالملكبينتقربأناسئطاعتوقد،زوجةلهواتخذها

لهيسجدونالفرسكانهاماناسمهوزيرللملكوكان،مردخاياسمه

معيسجدأنرفض-الملكةعمهابنةعلىاعتمادا-مردخايولكن،ويعظمونه

منفاسمصدراليهود،علىللقضاءمؤامرةيدبرلذلكهامانوأخذ،الساجدين

للقضاءازارمنعشرالثالثيوموعئن،خونةلأنهمبهمبالتنكيلقراراالملك

يرسماأناستطاعاعمهاوابناستيرولكن،لمردخايخاصةمشنقةوأعذعليهم

أمرهالملكفاصدر،وزيرههامانلهيدئرهاضدهخيانةللملكبهايظهرانخطة

لمردخاي،اعدهاقدكانالتيالمشنقةعلىهامانوقتل،واتباعههامانبقعل

منألفأوسبعينخمسةازارمنعشرالثالثاليومفياليهودمتلهممنعددوبلغ

حتىاليهودأعيادمنعيداازار،منعثمر"الرابعالتالياليوموصار،الفرس

الطريقمؤلفهابهايرسمأسطورةهيدانما،تاريخيةقصةأستيروليست،اليوم

وخدمة،اسرائيلبنيلخدمةوسيلةجمالهنمنيتخذنانالإسرائيلياتللنساء

أغراضهم.

:أبوب

مصةعناصرفيهاالقديمالعهدفيالواردةأيوبقصةإنسبقفيماقلنا

بينحائراأيوبيصؤرالقديمالعهدولكن،الكريمالقرانأوردهاالتيأيوب

نزللماذا:ويتساءليعورواحيانأ،بهنزلبمايرضىأحيانأفهو،والثورةالرضا

حد-علىهناككانولكن،لهقسمبماراضباللهمؤمنفايوب3هذاكلبي

التساؤليعيرأنالشيطانويحأول.الشيطانوبيناللهبينرهان-السفرتعبير

أيوبفيصرخالانتصاربعضأحيانأالشطانوينتصر،أيوبنفسفيوالسخط

اجده،أنيعطينيمق،تنهديمناثقلضزبتياتمرداشكوايأيضا"اليوم
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التيايأقوالفأعرتحججا،فميوأملأأمامهالدعوىأحسنكرسيهإلىفأجيء

..كلا)1(.،يخاصمنيموةأبكثرة،لييقولهماوأفهم،يجيبنيبها

وجهكتحجبلماذا،وخطيئتيذنبيأعلمنيوالخطايا؟الاثاممنليكم

علىكتبتلأنكيابسا؟قشاوتطارد؟مندفعةورمةأترعبلك؟عدواوتحسبني

)2(.صباياثاموورثتني،مرةأمورا

الناحيةمنالأسفارأمتعمنأيوبسفرالغربيونالدارسونويععبر

الناسكتابوهو،نبيلكتابهو:كارليلعنهويقول،والأدبيةالفلسفية

مصيرمشكلةلها،اخرلاالتيالمشكلةلتلكسرحوأمدمأولوهو،أجمعين

ماعلىديورانتولويعلق)3(.الأرضهذهظهرعلىمعهاللهوتصرفالانسان

هذهبامورالعبرانييناهتمامبسببقامتالمشكلةهذهإن:بقولهكارليلقاله

فقد،القديمةاليهوديةالديانةفيلهاوجودلاالجنةكانتلماأنهذلكالدنيا،

لهايكنلمدهالا،العالمهذافيثوابهاالفضيلةتنالأنالمحتمالواجبمنكان

ينجحونالأسرارأنلهميبدوكانماكثيراولكنهم،الإطلاقعلىثواب

كاتبيقول-كماإذافلم،الناسبخيارنزلتقدالآلامأئمدوان،ويفوزون

يعاقبولانفسهاللهيخفيولم(4)ثروةيكثرونايأسرارهمهؤلاء-المزامير

.(الأخيار)ويثيبالأسرار

المزامير:

بمصاحبةتنشدالأغانيمنمجموعةيحويلأنهالإسمبذلكالسفرسمي

والتسابيح،والتواسيحبالتهليلالعربيةفييعرفمايناظرالسفرفهذاالمزامير،

وأكثر،الإسرائيليةبالأعياديتصلوبعضها،دينيةطقوسالمزاميروبعض

.6-ا:23الاصحاخ(1)

.62-31الإصحاخ(2)

(Carlyle,Heroes and Hero- Worship .p.028 (r

.361ص2%الحضارةمصة:ديورانتول()4

036.ص2بالحضارةمصة:ديورانتول)5(
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أخرىمزاميروبالسفرمزمورأ،وسبعونثلاثةوحدهفلهلداود،ترجعالمزامير

بعضوتنسبداود،عهدفيالمغنينرئي!كانالذيولاسافلسليمان

الكتابفيووضعهداود،إلىمنسوبمزموريليوفيما،لموسىالمزامير

:هكذاالمقدس

الخامسالمزمور

لداودمزهور،النفخذواتعلىالمغئينلإمام

ملكيياودعائيلصوتياستمعصراخيتأمل:ربيااصغلكلماتي

صلاتيأوجهبالغداة،صوتيتسعبالغداة،ربياأصليإليكلأنيلالهي

وأنتظر.نحوك

المفتخرونيقفلاالشرير،يساكنكولابالشر،يسرإلهالستلأثك

اما،الربيكرههوالغثىالدماءرجل،الإثمفاعليكلأبغضت،عينيكقدام

بخوفك.قدسكهيكلفيأسجد،بيتكأدخلرحمتكفبكثرةأنا

فيليسهلأن.طريقكقداميسهل.أعدائيبسبببزكإلىاهدنيربيا

ياأدنهمصقلوهأ.ألسنتهم.مفتوحقبرخلقهم.هؤةجوفهم.صدقأفواههم

عليك.تمزدوايأنهمبهمطوح،ذنوبهمبكثرةمؤامراتهممنليسقطوا.الله

بكويبتهج.وتظفلهميهتفونالأبدإلى.عليكالمتكلينجميعويفرح

بالرضا.تحيطهبتزسكأنه.ربياالصديقتباركأنتلأنكاسمكمحبو

:الأناشيد(نشيد-الجامعة-)الأمثالسليماناسفار

الأمثالفسفر،إليهالحقيقةفىوليست،سليمانإلىالأسفارهذهتنسب

واوحدةأسلوبهافيوليس،رابطةبينهأتربطلاالأمثالمنمجموعةيحوي

عصرنتاجولاواحد،سخصفعلمنليسنعتقد--فيمافالسفر،تناسق

منكثيراعليهاوتدخلالأجيالتتناقلهاالتيالشعبيةالادابمنهووإنماواحد،

.والنقصانالزيادة
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متعددةموضوعاتهافإن،الأمثالهذهألفواالذينالأسخاصتعذدوكما

ومنهاوالابذار،للتحذيرأمثألومنها،دنيويةومنها،دينيةأمعالقمنهاايضا،

.وهجاءالغاز

تنسبوبعضها،لولدهيوجههاكنصأئحسليمانباسمتردالأمثالوبعض

حكماء،إلىتنسبوبعضهاأحد،الىموجهةليستعامةولكنهأأيضألسليمان

وبعض!ياقةبنأجور9أسماؤهمحذدتوممنتحدد؟لمأوأسماؤهمحددت

وبعضإطلاتأ،يطلقونهاوبعضهملأولادهمنصائحالأمثأليوتجهونهؤلاء

ملكأ،صارلمالهأمهنصائحعنعبارةوهي"لموئيل(،بالملكتتصلالأممال

يثقبهااللالىء؟)تفوقبانهايصفهافهو،الصالحةللزوجةبمدعالسفرويخمم

تفتححياتها،ايامكلشرالاخيرالهتصنع،غنيمةإلىيحتأجفلازوجهأ،قلب

تأكلولابيتها،اهلطرقتراقب،المعروفسنةلسانهاوفي،بالحكمةفمها

فهيالربالمتقيةالمرأةاما،باطلوالجمالع!الحمن!ن..الكسلخبز

تمدخ)1(.

الحكمة،سعرعليهيطلقالذيالشعرمننوعأيضأفهوالجامعةسفرأما

لهحكيميعحدثحيث،الأمثالسفرمنالأولىبالإصحاحاتالشبهقريبوهو

حولهفيماويمعككأحيانأيتشاءموقد"الجامعة()2(،السفريسميهومعرفةخبرة

وقد،برهفييبيدباريكون)قدمثل،والزندقةوالإلحادالشكبعباراتفيتكلم

وقتك؟غيرفيتموتلماذا3نفسكتخزبلماذا،سرهفييطولشريريكون

منهمايخرجاللهمتقىذاك،عنيدكترخيوألابهذاتتمسكانحسن

كليهما")3(.

يهوهبينغزلهوأوغراميموضوععنعبارةفهوالأناسيدنشيدسفرأما

الكتابفيقبلوقد،الفصحعيدفياليومحتىاليهوديرتلهإسرائيلوبين

31.الاصحاحانظر)1(

.22:9الإصحاخ)2(

.18-15الابعالاصحاح)3(
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وضعمنسعبيةأغانفهو،لهليسأنهوالحقيقة،سليماناسمفيهلأنالمقدس

.والزفافالزواجمناسباتفي،متعددةعصورفيالشعبويرددهاالثمعب

:الأنبياءاسفار

هذهمحتوياتتكونوتكادسفرا،عشرستةالكاثوليكيةالنسخةفيوهي

التيولمعبوداتهمإسرائيلبنيلسلوكمهاجمةأحيانأفهي،ممشابهةالأسفار

وبعضها،سلوكهمسوءنظيربالشرلهمتهديداحيانأوهي،يهوهدونإليهامالوا

الخارجية،للسلطاتالخضوععلىيحثوبعضها،دولتهمبسقوطيتنئأ

نبيمنأكثرمعالفكرةوتردوهكذا،المنعظر،المسيحعنيتكلموبعضها

هذهفيالأنبياءوضعوليس،دقيقةللأنبياءالأسفارهذهنسبةوليستاحيانأ،

الميلادقبلالثامنالقرنفيعاشالذيفعاموستاريخيأ،متسلسلاالأسفار

يصورعوبدياوسفرالميلاد.قبلالسابعالقرنفيعاشالذيارميابعديجيء

ابناءلأنعيسونسلفيرجلكلبإبادةينذدالربمنخطابافيهاهذاتلفىرؤيا

النبيهذاتلقاهوحيعنعبارةحبفوقوسفر،يعقوبأبناءعلىجارواعيسو

ذكرنا:ماإلىتشيرالأولالإصحاحمنفقراتيليوفيما،لربهوتجاة

منإليكأصرخ،تسمعلاوأنتأدعوربيامتىحتىالنبيحبقوقرآه)الوحي

كلف)الربأنعلىيدلما،حخيسفروفي001تخفص)1(0لاوانتالظلم

لمإنهوبقولهمخربا،بيتهببقاءمندداا!بروكاهنهايهوذاحاكمليكلمحخي

الحديثلناسبقوقدمغشاةأ)2(.بيوتفييسكنونهمبينمابنائهوقتيحن

بعدفما،فالسبي،الانقسامفمرةفيظهورهموكانالأنبياءهؤلاءأكثرعن

السبي.

المراثي:

يهوذاحالةإرميايبكيوفيه،لهومنسوبأارمياسفربعدالمراثيسفريرد

.2-ا:الأولالإصحاخ(1)

.الأولالإصحاحمنالأولىالفقرات)2(
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لهالتالذيالسىءوالمصير،انحرافاتمن)سرائيلببنينزلوما،وأورسليم

السفر:هذانيجاءومما،دولتهم

حصونبسخطهنقض،يعقوبمساكنكل-يشفق-ولمالسيد)ابتلع

منتاكلملتهبةنارايعقوبفيوأسعلورؤساءها،المملكةنخسيهوذا،بنت

فيالعينمشتهياتكلومتلكمبغض،يمينهنصبكعدو،موسهمذحولها،

ابتلعكعدوالسيدصار،غيظه--كنارسكب،صهونبنتخباء

")1(...)سرائيل

الكاثولبكبةبالنسخةالزائدةالأسفار

مبلبهامعترفأتكنلمبأسفارم1546سنةالكاثوليكيةالكنيسةاععرفت

عنهاسنوردوالتيقبلمنلهاأسرناالعيالسبعةالأسفاراهمها،التاريخذلك

بعدوضعتالأسفارهذهأننوضجأنبناويجدربعد،فيماالتفاصيلبعض

الكنائسبعضمنرفضهافليس،القديمالعهدعصرانهعلىاتفقالذيالزمن

كبيروبعضها(القديمالعهد)عصربعدوضعتلأنهابلسواها،منأمللأنها

يهوديةاساطيروبعضها،المكابيينكسفريتاريخيةدراسةيحمللأنهالأهمية

الأسفار:بهذهتعريفيليوفيمااستير،أسطورةعنتقللاالتىكيهوديت

طوبيا:

اسمهرجلاانفيتتلخصالقديمالعهدفيوردتكماطوبياأسطورة

ايضأ،طوبيااسمهابنلهوكان،هنأكبصرهوفقدنينوىفيأشراكانطوبيا

كليقتلعفريتيعشقهاكانسارا،اسمهاجميلةامرأةهناككانتمدينوفي

إلىرسولاالربأرسلثمخطابها،منسبعةقملحتىمنها،للزواجيتقدممن

ورحل،العفريتعلىسيقضيأنهوأعلمهسارا،منابنهيزوجأنالأبطوبيا

.ه-2ينالعالإصحا!ا)1(
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كذلكوبهالزفافلحفلةوصفالسفروفي،الزواجوتمنينوىإلىالإبنطوبيا

ونبوءات.وصلواتخطب

يهوديت:

وتتلخص،قبلمنعنهاتحدثناالتيأستيرأسطورةيهوديتأسطورةتشبه

تمذالتيالمنابععلىواستولىاليهودهاجماسورملكنصرنبوخذانفي

نالولا،الاستسلامعلىوأوسكوا،عليهمسيقضيأنهوبدابالماء،مدنهم

نصر،نبوخذبقائداتصلتيهوديتاسمهاالحيلةواسعةجميلةيهوديةأرملة

يهوديتانتهزتاللياليإحدىوفيلها،واستسلمبهافأغرمبجمالهاوفتنته

منه.قومهاونختراسهفقطعتخمرمنسربماكثرةبسببوعيهفقدهفرصة

إسرائيل،بنيامالتصوراسطورةهو!انماتاريخيأ،السفرهذاوليس

حيلهم.واتجاه

الحكمة:

مولفويتجه،لهليسالحقيقةفيوهو،سليمانإلىالسفرهذاينسب

العدالةيراعواوأن،بمكانتهميغتروابالابهاوالجبابرةالأرضملوكإلىالسفر

عنالسفريتحدثكما،المذنبجسدإلىتأويلافألحكمة،يحكمونمنمع

موسى.حتىادممنذالتاريخيةالأحداثفيالحكمةاثر

:سيراخبنيسوع

يهوديرجلهذاويسوع،لسليمانتنسبالعيكتلكأمثالليسوعتنسب

عنافكارهبهيصوغرائعأسلوبله،والترحالالتجولكثيرأورسليممن

لبعضيمنحهااللهوأن،اللههوالحكمةمصدرأنيسوعويقرروالرسد،الحكمة

يريدمنينصحوهو،السلوكمنوصورأخلاقيةتعاليمالسفروفي.أحبائه

يعطيوألاحسودا،الإنسانيستشيرألاالحكمةمنويرى،لهيستعدأنالكلام

.يضرهماالجسد
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:باروخ

الدينرجالمنهربأالصحراءفيمعهاختفىوقدإرميا،تلميذباروخ

مناستاقدباروخوسفر،الذبائحلهويقدمونبعليعبدونكانواالذيناليهود

معناسقة.وحدةبهوليست،الأفكار

والثاني:الأولالمكابيون

البابفيذكرناهأنسبقالذينالمكابيينتاريخالسفرانهذأنيحوي

عنحديثالكتابينوفي،المكابيةالأسرةببطولةيشيدانوالسفران،الأول

منالمحارضةهذهوكانتاليهود،عارضهالذجمرالعقليوتراثهاكبرالمسكندر

)1(.الحاكمةالسلطةوبينبينهمالخلافأسباب

القديمالعهدعندراسات

أيدينا،بينالتيالأسفارواقعملاحظين،بالأسفارتعريفأسبقفيماأوردنا

وأإليهمنسبتمنغيرألفهاالأسفارنأكثر،الحقمعيختلفالواقعهذاولكن

وبها،.الدتةعنبعيدةتأليفهاوتواريخ،الحقيقيينمؤلفيهاغيرإلىنسبتقل

منذلكوغير؟الواقعلتصفلامحددةلأهدافوكتبت،المتنامضاتمنكثير

فيلنضعهاالأسفارهذهحولالدراساتبعضنوردأنلزمثمومنالمماخذ،

الصحيح:مكانهأ

القديم:والعهدالإسلام

منبسواهايعترفولاموسىعلىاللهأنزلهاالتيبالتوراةالاسلاميعترف

تعالى:قال،القديمالعهدأسفار

بينلمامصدقابالحقالكتابعليكنزلالقيومالحيهوإلاإلهلا-الله

)2(.للناسهدىقبلمنوالانجيلالتوراةوأنزل،يديه

.متعددةامكنةفي،"التوراة:حسنينفؤاددكتور()1

.3-2الايتان،عمرانالسورة)2(

901http://kotob.has.it



)1(.موسىكتابقبلهومن-

يشوعفسفر،بهيعمرفلاالإسلامفإنموسىعلىاللهأنزلهماعداوفيما

والأنبياء،الإسلامنظرفيالمقدسةالكمبمنليست...والملوكالقضاةوسفر

اليهودنظرفيأنبياءهمأسفارهمعنوتكلمناذكرهمأوردناالذينعشرالسبعة

فياوردناأنسبقوقدذكر،بأيلكتبهمولالهمالكريمالقرانيتعرضولم

بعضأبعضهمورميةبعض،علىالأنبياءهولاءبعضهجومالسابقالباب

حق.بغيرالأمواللابتزاز،والتظاهروالهوسبالشعوذة

هي3اين:فنتساءلموسىعلىاللهأنزلهاالتيالتوراةإلىونعود

،فضاعبعضهااهملوااليهودبأنالتساؤلهذاعلىالكريمالقرانويجيبنا

تعألى:مال،أرادوامانحوعلىبعضأوحزفوا

به")2(.ذكروامماحظاونسوامواضعهعنالكلميحرنونة-

والإنجبل،)3(.التوراةنقعمواحتىشيءعلىلسعمالكتابأهلياقلة-

أسفارا،بحملالحماركمثليحملوهالمثمالتوراةحئلواالذينإمثل-

،)4(.اللهباباتكذبواالذبنالقوممعلبش

الصحيحةالأصولحوىالكريمالقرانأنيوضحماالحكيمالذكروفي

تعالى:قال.السابقةالأديانبهاجاءتالتي

بهو!يناوماالبكأوحيناوالذينوحابهوصهاالدبنمنلكمإشرع-

.(وعبسىأ)وموسىابراهبم

.17الاية،هودسورة(1)

.13الاية،المائدةسورة)2(

.68الاية،المائدةسورة)3(

.هالاية،الجمعةسورة)4(

.13الآية،الشورىيورة)5(
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ومهيمناالكتابمنيديهبينلمامصدقاالحقالكتابإليكوأنزلنا-ة

)؟(.هدعليه

كلهالدبنعلىلبظهرهالحقودينبالهدىرسولهارسلالذي-أهو

1،)2(.ضهيدبالهوكفى

سرعاللهإن:الاياتهذهمنالأولىالايةتفسيرفيالمفسرونويقول

)3(.عيسىإلىنوحمنالأنبياءبهجاءمايحويدينأللمسلمين

اللهلكتابالأخيرةالصورةهوالقرانإنالثانيةالايةتفسيرفيويقولون

كمفإذاحتىالبشر،لحاجاتالمساير،والوجهةالأصلالمعحدالواحد،

ليتصرفالوحيانقطع،حياةالمأسسعليهاتقومالتيالكبرىالحقائقعنللناس

يرعىدامماالزللمنخوفبلا،الكبرىالحقائقتلكحدودفيالبشريالعقل

الذيالأخيرالكتأبهذاإلىيرجعأنيجبالحكمفكلثمومنالحدود،تلك

الأخيرةالصورةفيويضعها،كتابكلفيكلهااللهسريعةمنالبامييتضمن

)،(.القيامةيومإلىالبامية

دينبالاسلاممحمداارسلاللهإن:العالعةالايةتفسيرفيويقولون

ماأحسنيحويبأن،والمعتقداتالأديانعلىليعلوالخالد،والحقالتوحيد

.(والاخرة)الدنيافيالانسانخيرفيهماذلكإلىيضيفوأنفيها،

نوراة:اخعلاقلمالتورااختفاء

معووضعهاالتوراةنسخةكتبالسلامعليهموسىأنالتاريخويقرر

.48الاية،المائدةسورة)1(

.28الاية،الفتحسورة)2(

(r)485صالبيضاوي.

.67-66ص6بالقرانظلالني)4(

.والكافوالقرطبيالنسفيانظر)5(
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الفجرةمنكثيرإسرائيلبنيفيوظهر،الأيامومرت،)؟(التابوتفياللوحين

فلم،الهيكلفيوضعأنبعدالتابوتوفتحسليمانعهدجاءحتىوالكفرة

فيجاءوقدفقط،الحجرياناللوحانوجدو)نما،التوراةنسخةبهتوجد

اللذانالحجرلوحاإلاالتابوتفييكنلم..).ذلكعنالمقدسالكتاب

خروجهمعنداسرائيلبنيالرقيعاهدحينحوريبفيهناكموسىوضعهما

مصر،)2(.أرضمن

إلىوصلت،سبقفيماذكرناهاعجيبةدينيةأحداثسليمانبعدوحدثت

المقدسبيتوتعرض،المجاورينالأقوامالهةوعبادة،الأوثانوعبادةالردة

بيتفناءفيللاصناممذبحوبنى،مراتعدةوالتدميروالنهبللسلب

مملكةسقوطوبعدبها،صلةولاللتوراةذكرهناكيعدولم،المقدس

وكان،والفوضىالاضطرابمنصوراتعانييهوذامملكةبقيت)سرائيل،

يوسياالملكالىالسلطانالسقوطهاوقبيل،والكفرالزندقةإلىغالبااتجاهها

رجاءالتوراةواتباعللايمانالعودةإلىهذاومالم(.ق895-962)حوالى

اسمهكاهنيعاصرهوكانوالدمار،الفوضىمنمملكتهانقاذهذافييكونأن

حكممنعامأعشرسبعة-بعدفاذعىالملكفيالميلهذافرصةانتهزحلقيا

)3(.الكاتبسافانوأعطاها،المقدسبيتفيالتوراةنسخةوجدأنه-يوسيا

فيالتوراةنسخةتوجدأنيعقللاإذحلقيا،اذعاءالباحثونيقبلولا

منالأولىعامأعشرالسبعةخلالولايوسياقبلأحديراهاولاالمقدسبيت

اللهلدينالعودةإلىيوسياميلفرصةانتهزحلقياانالباحثونويرى،حكمه

،التوراةأسفارأسماهماعشرالسبعةالأعوامهذهخلالفكعببالتوراةوالعمل

نأبقي.الناسأفواهمنسمعهوممامخترعاتهمنإلاالحقيقةفيذلكوليس

21.خرو!25:)1(

(Y)8:9الأولالملوك.

335.-323صالهنديالهرحمةللحلامة"الحقه)ظهاراقرأ)3(

112http://kotob.has.it



موسىشريعةمنلدينايبقلمأنهيقررديورانتولالعلامةالباحثأننذكر

العشر)1(.الوصاياسوى

القديم:العهدكتاب

سفر،كلمعذكرناهاالتيالأسماءهذهإلىالقديمالعهدأسفأرتنسب

لهمنسبتالذينهؤلاءوان،صحيحةغيرالتسميةهذهانالحقيقةولكن

إلىأسرناأنسبقومدمنها،حرفأيكتبوالمأو،يكتبوهألمأكثرهمأوالأسفار

ليسالأسفارإليهمنسبتمنبعضأنوأبئأالأسفار،بعضعنحديثناعندهذا

وبعض،معينلهدفوضعاقصصهموضعتهـانما،التاريخفيوجودلهم

ببعضالكتابلصقهاسعبيةوأكنياتأساطيرإلاالحقيقةفيليستالأسفار

اليهود.منالمتنبئينأوالأنبياء

منتخلصواوطباعهمأعتقاداتهمانحرفتأنبعداليهودأنالقولوحقيقة

وكتبوا،وخلقطباعمنباسرواعماتختلفكانتلأنها،الحقيقيةموسىاسفار

.عقيدةومنتاريخمنيريدونمامعيتناسبمماسواها

مؤلفيها؟غيرالىنسبتالأسفارهذ.انعلىالدليلما

دونالحقيقةهذهتؤيدنماذجبعضنوردالسؤالهذاعلىالاجابةفي

وأقريبمنيوجدلاأنهنقرر،الانموسىإلىتنسبالتيالأسفأرفعن،سك

العكسعلىبل،عليهأنزلتأوبها،جأءالذيهوموسىأنيفيدمابعيدمن

اقتباساتيليوفيما،موسىإلىالأسفارهذهنسبةخطأيقررمايوجدذلكمن

النسبة:هذهخطأتوضحالأسفارهذهمن

،موابأرضفيالربعبدموسى)فمات:يليماالتثنيةسفرفي-جاء

ذلكموسىيكتأنالمعقولمنوليس()3(اليومإلىقبرهإنسانيعرفولم

نفسه.عن

.271ص2بالحضارةتصة)1(

.ه:43التثنيةء!ر()2
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1()،موسىمثلإسرائيلبنيفينبيبغديقمولم9:نفسهالسفرفيوجاء-

ليسبزمنموسىموتبعدإلاتقاللاالعبأرةهذهمثلأنالوأضحومن

بالقصير.

فيملكواالذينالملوكهم"وهؤلاء:يليماالتكوينسفرفي-وجاء

)2(.إسرائيللبنيملكهلكمبلماأدومأرض

،بعدهأوإسرائيلبنيملوكعهدفيكتبتأنهاعلىتدلالفقرةوهذه

السنين.معاتأوالسنينبعشراتموسىعنمتأخراسرائيلبنيملوكوعهد

لهنسبتوانما،موسىأسفارمنليستالتوراةأسفارأنندركهذاومن

بها.اسمهورودلكزة

3"،الباحثويقول iبيننقرؤهالذيالسفرهذاان:الخروجسفرعن.لى

فيه،الواردةالأحداثمنطويلةفترةبعدإلايكتبلم،المقدسالكتابأسفار

يزاللاكما،بعضهاكانإذ،جيلعنجيلامحفوظةالأحداثهذهكانتوربما

المناسباتفيالدينرجاليرتلهاالتيالدينيةالتلاوةضمنالانحتىالحاق

الأسفارمنسواهاإلىهوسىاسفارتركناف!ذاالفصج)3(.عيدفيوبخأصة

ويبدو،الحقيقيينمؤلفيهاغيرإلىنسبتالأسفارهذهفإن،النتيجةنفسوجدنا

الكتابقرروقدالأسفار،هذهلهمنسبتهمعمنجدامتاخرينكانواالمؤلفينأن

يوشمعوبينارميا،كتبهيوسعسفرأنبعضهمويرىالحقيقةهذهالغربيون

ويرى،صموئيلتصنيفأنهاخرونويرىتقريبأ،قرونثمانيةمنأكعروارميا

)4(.فنيحاستصنيفأنهثالثفريق

اخرونوينسبه،حزقيالإلىالغربيينالكتاببعضينسبهالقضاةوسفر

34.15:!ثنية)1(

31تكوين)2( :ri.

)3(3.3-34.Godand Man in Early Israel pp

.66صالهندياللهرحمةالعلآمةالحقاظهارفيالاراءهذهانظر)،(
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تسعةمنأكثروفنيحاسعزراوبين،فنيحاسإلىثالثفريقوينشهعزرا،إلى

الذيالبعيدالزمنذلكفيكتبقديكونأنيمكنلادانيالوسفر)1(،قرون

سنةقورشالفارصالملكيدفيبابلسقطتعندماأي،دانيالفيهعاش

وأترونبثلاثةذلكبعدكتبتدالسفرهذايكونانبدلابلم،.ق538

التالية:للأسباباربعة

الأسرزمنفياليهودأنمع،مقدونيةكلماتالسفرهذا-يتضمنا

اللغةأسماعهمصكتولابعد،اليونانيينخالطواقديكونوالمالبابلي

اليونانية.

عصرعلىسابقلكاتببهالإتيانيتسنىلاللكلدانيينوصف2-نيه

الكلدانيين.

لمالأنبياءهؤلاءأنمعوزكرياوحزقيالإرمياأقوالمنطرفأاقتبس-3

لمس!سل!مانإلىالمنسوبهوالأسفارالبابلى)2(،الأسرابانوجدوامدلكونوا

الأسفاركلعنيقالهذاومثلبالأسفار،التعريفعندذكرناأنسبقكماإليه

موجزاعنهوكتبديورانتولالعلامةالموضوعلهذاتعرضوقداكثرها،أو

الباحث:هذاقال،نقتبسهأنيمكن

كتبت؟وأين؟كتبتومتىالأسفأر؟هذهكتبتكيف

نفرغأنيجبولكن،المجلدأتالافعنهالاجابةفيكتبسؤالذلك

أسفارمنكتبما.اقدمأنعلىمجمعونالعلماءف!ن،واحدةفقرةفيهنامنه

تئمثم،اسرائيلفيوبعضهيهوذافيبعضهكتبوقد،التكوينسفرهوالتوراة

سفرانالغالبوالرأياليهود،دولتيسقوطبعدوهناكهناكعبمابينالتوافق

صورتهااتخذتقدالخمسةالتوراةأسفارأنويبدوعزرا،كتابةمنالعمنية

م)3(..ق35.عامحوالىالحاضرة

.68صالسابقالمرجعانظر)1(

.06-95صناصفحفنيالدينلعصاماليهودأيديعلىالتوراةمحنةانظر)2(

368.-367ص2بالحضارةمصة:ديورانتول)3(
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اليهود:وعلىالقديمالعهدعلىوأثرهالبابليالأسر

فيوظهرتبابلفيمرةلأولجمعتالقديمالعهدأسفارأنWellsيقرر

علىالبابليالأسربأهميةذاكرايهويربطالميلاد)1(،مبلالخامسالقرن

وربمامتحدا،ولامتحضراسعبأالأشرمبليكونوالماليهودانفيقرراليهود،

قطتاريخهمفييظهرولم،والكتابةالقراءةتستطيعضئيلةقلةإلافيهميكنلم

وأبرزووحدهممدنهمالبابليالأسرولكنالأشر،قبلتقرأكانتأسفاراأن

نون3يدفبدءواوتنميتهأتقاليدهورسم،تاريخهجمعإلىالعبرانيالشعبحاجة

منعادوافلما،مستقبلهمخدمةهوواحدلهدفمختلفةمصادرمنالأسفار

يصدقمما،خرجالذيالشعبعنعظيمااختلافايختلفسعباكانواالأسر،

هماليهودوليساليهودصنعتالتيهيالتوراةأنمنالمؤرخونيقولهماعليه

(.r)التوراةصنعواالذين

OutlineكتابهفيWellsويذكر of Historyالموضوعهذايزيدما

الكتابروايةمنالمستخلصةالمجردةوالحقيقة:عبارتهوهاكإيضاحا،

خرجوا،ممدنينمنهاوعادواهمجأ،بابلإلىذهبوااليهودأنهي،المقدس

بروحوعادوا،وطنيذاتيوعييربطهلا،نفسهعلىمنقسمأمختلطأجمهورا

،معروفمشتركأدبلهموليسذهبوا،الاعتزالإلىوجنوح،سديدةقومية

ومعهموطنهمإلىوعادوا،كتابأيتلاوةتعودهمعلىيدلماهناكوليس

منتخلصواأنبعداليهودأنوواضح!القديمالعهد9مادةمنكبيرسطر

الباعثالجوذلكفيوعاسوا،السياسةعنوبعدوا،المتنازعينالقتلةملوكهم

مدةأثناءنيلبثمااليهوديالعقلف!ن،البابليالعالمفيالذهنيالنشاطعلى

)3(.عظيمةخطوةالإمامإلىخطاأنالأسر

ويبرز،فكعيرونكئابهاأما،الأسفارتدوينظروفعنالقولموجزذلك

)1(98..AShort History of The World p

(2).6949,4.09,ppأأه

3()092..Outlineof History p
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أنHosmerويذكر،التوراةبتدوينعزرا،مرتبطأالكاهناسمالكئاببينمن

اليهودمنجماعةقاد-الميلادقبلالخامسالقرنمنتصففى-الذيهوعزرا

مماكثيرةاجزاءابرزالذيوهو،اليهوديةالحياةبهااستعادحيثفلسطينإلى

بدأهماعزرابعدجاءواالذينالكهنةأكملوتد،القديمبالعهدبعدفيماسمي

تقريبأ،وجدتقدالقديمالعهدأجزاءكانتالمكابيينعهدوفي،الكاهنهذا

مستوىفيتكنلمأنهاكما،الانالمعروفنظامهافيوضعتتكنلمولكنها

والتقدير)1(.الاجلالحيثمنواحد

التيالغربيينالمؤرخينبعضأقوالالهندياللهرحمةالعلامةويروي

أنهويبدو)3(.بإلهامأخرىمرةعزرافأوجدها،ضاعتموسىتوراةأنتقرر

سمى،الهيكلبناءاعادةفيعزراجهودوبسبب،هذهالإلهأمدعوىبشب

.أاللهابنةعزرااليهود

نسبتمنإلىالمتأخرةالأسفاربعضنسبةتصحأنمستبعداليسأنهعلى

إلىالعنايةواتجهت،التدوينبدأعزراعهدوبعدالأسرمنالعودةفبعد،إليهم

فيالكتاباتهذهمنبكثيرزفيالأسفأرتحقيقعهدجاءفلماالأسفأر،كتابة

العهدحتىالمسيحيونالبروتستانتيرفضهاأسفارهناكتزالولا،القديمالعهد

بهاويعترفوالكاثوليكالبروتستانتيرفضهاأخرىأسفاروهناكالحاضر،

.القولسبقكماببعضهايقرفونأواليهود

القديمالعهدمصادر

بينالتيالقديمالعهدلأسفارالحقيقيالمصدرليسالوحيأنلناثبتاذا

الأسفار؟لهذهالحقيقيةالمصادرفما،ايدينا

(1)

932.-328صالحقإظهارفيالأتوالهذهأنظر)2(
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:والخيالالوهم

وأن،متعددةأجيالصنعمنالأسفارهذهأنالفاحصةالدراسةمنيبدو

يعتمدونكانواالكهنةن1j،بعدهواستمرتعزراعهدمنبداتالتدوينفترة

وكثيرا،وأقوالوأساطيرأخبارمنالسلفعنالخلفتلقاهوماسمعوهماعلى

وامعة،حقيقةانهعلىيأملونهمااوبصدورهميجيشمايكتبونالكهنةكانما

الوهممنوالا،للخيالتصديقأالاالحقيقةفيذلكوليس،سابقتاريخأو

سفرفيجاءماذلكومن،المقررةالحقائقصورةالواهمنفسفييتخذالذي

)1(.الفراتنهرعندسلطتهليستردذهبداودأنمنصموئيل

وأين،منهيقربولمالفراتإلىبسلطأنهيصللمداودانالواضحومن

)2(.الخيالوليدإلاذلكوليس؟فلسطينمنالفراتنهر

التاريخ:مزعلىاليهوديةالمحافلقرارات

التاريخمزفعلى،اليهوديةالمحافلقراراتللأسفأرالمهمةالمصادرومن

)3(،المقدسةالأسفارمنجزءالتصيربقراراتهميدفعوناليهودزعماءكان

زعماءيتوقفلمالميلاد،مبيلالنهائيوضعهاالمقدسةالأسفارائخذتوعندما

بعدثمالتلمود،إلىبهافدفعوا،قراراتهمتقديستجاهمحأولاتهمعناليهود

العهدمنعندهمبأملوذاكهذاوليس!،صهيونحكماءبروتوكولاتالىذلك

وجلالا.قداسةالقديم

العربية:الجزيرةاساطير

لأسفارغزيرامعينأكانت،العربيةالجزيرةاسأطيرأنديورانتولويقرر

يرجعالتيوالطوفانالخلققصصأخذتالأسأطيرهذهفمن،القديمالعهد

الثالثة.الفقرةالثامنالإصحاح()1

.188ص2بأسفارهممنإسرائيلبنيتاريخ:دروزةعزةمحمد)2(

i.6صوالماسونيةالصهيونية:ساميالرحمنعبد)3(
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اليهودانوالراجحالميلاد،قبلفحوهاأوسنةالافثلاثةإلىالبلادفيعهدها

الشرقبلادجميعفيمنتشرةكانت،قديمةوسومريةساميةمصادرمناخذوها

مصدرأكأنتالعالميةالعمعبيةالقصصإنكذلكديورأنتولويقول،الأدنى

مصرفيكانفقد،القديمالعهدأسفاركتابمنهااقتبسالتيالمصادرمن

البلاد،منوغيرهاوالمكسيكواليونانالفرسوبلادوبابلوالتبتوالهند

المحرمةالأشجارمنكذلكفيهاوما،نعيممنفيهاوماالجنةعنشعبيةقصصى

،الأرضإلىبهمونزلتالناسمنالخلودالأسياءهذهسلبتوقد،والأفاعي

التيالشهواتتلك،الجنسيةللشهواترمزينكأنتاوالتينةالحيةانالظنوأكبر

سفرفيالفكرةهذهبرزتوقدالشرور،وتسئبوالسعادةالطهرعلىتقضي

العالميةالقصصمعظمنياتخذتالمرأةانديورانتولويوضح،الجامعة

الصينيالفصصيئويقرر،الصينيةالأساطيرفياسمبوسيويبرز،للشيطانأداة

المرأةولكن،للانسانخاضعةالأمربادىءفيكانتالأسياءكلأنأسيجنك،

التيالمرأةبهجاءتبلالسماءمنيأتنالمفثمقاؤناالاستعباد،ذلكفيبناألقت

كانتأيضأالطوفأنقصةأنديورانتولويضيف،البشريالجنسأضاعت

لمأمةالقديمةالأممفييوجديكادفلا،الشعبيالأدبفيالانعارواسعة

نألهقدرالذيالسفينةراكبعليهيرسلماسيافيجبلوجدوقلماتعرفها،

)1(.الطوفانمنينجو

:المصريالفكر

ومد،القديمالعهدلأسفاررئيسيامصدراايضاالمصريالفكرويعذ

Adolfإرمانأدولفوضح Ermanبهتقدمالذيالقيمبحثهفيالموضوعهذا

لأمثالمصريامصدروعنوانهالبروسي،العلميالمجمعإلىسنة

علىحديثأاكتشفهصريلحكيممؤثفعنالبحثهذافيوتكلمأسليمان

صورةفيوساقهاباباثلاثينفينصائحهالحكيمهذاوضعوقد،البردىأوراق

،القدممنذالشرقحكمأءسلكهالذيالطريقنفسوهو،لولدهوالدنصائح

.trig:368ص2!الحضارةمصة:ديورانتول)1(
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منكثيرويلاحظ)1(،الأمثالسفرفيواضحبشكلالحكمهذهتكررتوقد

كذلكتثررتالئممسعنقصيدتهفيأخناتونذكرهأالتيالمعانيأنالكتاب

)2(.القديمالعهداسفارفي

البابلي:الفكر

القائمونعثروقد،البابليالفكرالرئيسيةالقديمالعهدمصادرومن

،والطوفانالخليقةقصتيمنكلاتروي،بابليةنصوصعلىالحديثةبالحفائر

نقادفإنثمومن،فلسطينإلىاليهودعودةيسبقزمنإلىترجعنصوصوهي

تلكعلىأشرهمأثناءفياستولوااليهودبأنيحاجونالمقدسالكتاب

ومن،التكوينسفرمنالأولىالعشرللاصحاحاتقواموهي،الفصول

ودليلةسمشونلقصةهامأمرجعاتعذنصوصعليهاعثرالتيالبابليةالمصادر

فياقعبستتدالبابليةالتوبةترانيمأنكما)3(القديمالعهدقصصمنوسواها

.cالأسفار)4هذهبعض

:وفارسبابل

يلي:مااليهوديالفكرفيالفارسيةالمأثوراتعنالعقادالأستاذويقول

ألواحنيالخليقةمصةتشابهالأولىالإسرائيليةالعقائدفيالخليقةقصة

فيوموجودةالفارسيةالديانةفيموجودةالمنتظر)المخلصأوعقيدة،بابل

قسمةعلىتمزدالانسانبأنيؤمنونالبابليونوكان...الإسرائيليةالديانة

علىبهايعغفبوسيلةعنفبحث،الأربابكخلودخلودإلىوطمح،الموت

الفناء)5(.

.96-68صحسنينفؤادللدكتور،أالتوراةانظر(1)

75.صالتوراةمحنة(2)

)3(192.275..Wells:The Outline of History pp

.57صالتوراةمحنة)4(

(a)171صالله:العقادمحمودعباس.

012http://kotob.has.it



حمورابي:نشربع

تشريعهوالقديمالعهدأسفارعليهاعتمدتمصدرأهمأنعلى

سنةفياكتشفوقدم.ق.491نحوإلىتاريخهيرجعالذي)حمورابي!

أقدم،حمورابيوتث!ريعالأسود،الصخرمنعمودعلىمحفورام5291

منعظيمأسأوابلغتعقليةعلىيدلوهو،الانحتىمعروفساميتشريع

الشبهوهذا،اليهوديةالقوانينوبينبينهسديداسبهاهناكإنثم،والنضجالرقي

وحتىوالجوسر،واللبوالسدىاللحمةيتناولبلعرضيا،ولاسطحياليس

نأإلىJeremiasمقدمتهموفيالعلماءمنكثيرذهبولذا،والتراكيباللفظ

ومن)حمورأبي")1(،تشريعمنمباسرةمأخوذةمعظمهأفيألاسرأئيليةالقوانين

أقانونالاسرائيليالفكرإلىوتحذرحمورابيتشريعفياتضحماابرز

العقوبةتكونأنويلزموالعقوبةالجريمةبينعلاقةيوجدالذيأالمشابهة

الضرريحدثالذيفالعضو،الإمكانبقدرمثلهاتكونوأنللجريمةمضارعة

ف!ن،القطعأوبالضربتعاقبتسرقأوءتخطىالتياليدفكانت،العقابيفقى

وإذا،الطبيبيدقطعت،عينهفقأتأوالمريضوفاةفسببتالجراحيدزئت

فأضراخرعلىرجلهجمدماذا،العقابهوفبترهالنميمةأوبالغيبةلسانهجرى

فيالحالكانتوكذلكالمصابالموضعمثلفيالعقابكان،أعضائهببعض

والضأنبالثور،والثور،بالسفينةوالسفينة،بألسلعةفالسلعة،والأموالالبضاء

...ذلكإلىوما،بالضأن

معأو،بنفسهاالقديمالعهدفيونجدها،حمورابيتشريعمننمأذجهذه

مصادرمنمهمامصدراكانحمورابيتشريعأنعلىيدلممأيسير،اختلاف

)2(.القديمالعهد

)1(-.TheOid Testament in the Light of.the Ancient East. Passim

وما36-21:23الخروجسفرفيبما.وردتقارن!حمورابي"ثريعمننصوصهناك)2(

.22-24:17اللاويينوسفر91:21التثنيةسفرفيورد

للدكتور"السابقةوالأممالعربقدماءغندوالسياسيةالاتجماعيةالنظم9وانظر

بعدها.وما186صجمعةمحمودمحمد
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القديم:العهدتحريف

اسرائيللبنيتطرقماسرعانالفسادأنلنااتضحالسابقةالدراساتمن

فيأي،متاخرةكتبتالقديمالعهدأسفارانكذلكلناواتضح،هوسىبعد

الأسفار،هذهلهم.اسندتالذينهمليسواكئابهأوأن،والاضطرابالفسادعهد

نأالمقدماتهذهلكلالواضحةوالنتيجةالأسفار،لهذهمصدراالوحيوليس

بهيحققونهدنأوبنؤهاوأمالهم،لأخلاقهمانعكاسأالتوراةكتبوااليهود

كثيرعنيوقد،وتوالتالقديمالعهدفيالأخطاءازدحمتهناومن،مقاصدهم

وتضاب.خلطمنبهماد!ايضاح،القديمالعهدأخطاءبإبرازالباحثينمن

بنوارادهالذيالأسمىالهدفأنتوحيالقديمللعهدالسريعةوالنظرة

وتلويث،العيوبمنإسرائيلبنيتبرئةكان،المقدسالكتابمنإسرائيل

نأفادعؤامهتديأ،الاخروكانضالاكانادمإبنيفأحد،الشعوبمنسواهم

ثلاثةكانواالغرقمننجواالذيننوخوأبناء،إسرائيلبنوينحدرالم!تديمن

لشيءلاعليهويسخطوننوحبنحامعلىالهجوميكثرونإسرائيلبنيولكن

بنيوكراهية،الجنوبمنيليهاومامصرإلىانحدرالذيالجنسأبولأنهإلا

بنكنعانعلىالسخطالتكوينسفرويصسث،وعريقةقديمةلمصرإسرائيل

القديم،العهدهؤلاءدونفلماالعبرانيينحاربواالكنعانيينلأننوح)1(بنحام

علىويرضىعليهسخطوامنعلىيسخطالل!كأن،اللهبسخطالكنعانيينخصوا

عنه.رضوامن

فيانهابريء،منهاوالهاللهبأسمالقديمالعهدأسفاركتبتوهكذا

وأحاسيسهم.اليهودلانفعالاتصدىالحقيقة

القديم،العهدتدوينفياستركواالذينالكتابكثرةوبسببالسببوبهذا

:نماذجبعضمنهانعطيانويمكننا،فيهالأخطاءكثرت

سفرفيوردفقد،القديمالعهداسفارفيدقيقمدلولللعدديكن-لم

25-9.26:تكوين(?)
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الحقيقةفيوهي،سنة.43كانتمصرفيإسرائيلبني)تامةأنالخروج

وعدد،الرقمهذانيالخطأبوموعالقديمالعهدمفسرواعترفوقدسنة215

سفرفيوردكمامصرمنموسىخروجقبيلالعشرينسنبلغواالذينالرجال

دخولهمعندإسرائيلبنيعددكانصحيحأ،فقديكونأنعقلايمكنلاالعدد

.وهكذا.ملاببنأوكعبرةآلاففرنبنمدىفيبصبرواأنومحال،سبعينمصر

حمىالاباءبذنبيؤخذونالأبناءأنيقررماالتوراةأسفارفي-ورد

أبناءوفيالأبناءفيالآباءإثم)مقتقد:العبأرةنصوهاك،والرابعالثالثالجيل

هذايعارضماحزقيالسفروفي!)1(،والرابعالثالثالجيلحتىالأبناء

إثممنيحمللاالابن،تموتهيءتخطىالتي"النفسبهجاءفقد،الاتجاه

عليهالشريروسر،يكونعليهالبازبز،الابنإثممنيحمللاوالأب،الأب

واضح.تناقضوهذا()2(يكون

ذلكويبدواخر،إلىسفرمنوصريحأواضحأاختلافأالأحكأمتخعلف-

العدد،سفرمنوالعشرينوالتاسعوالعشرينالثامنالاصحاحبمقارنة

حزميال.سفرمنوالأربعينوالسادصوالأربعينالخامسبالاضحاح

ذللالربلأن..".التاليةالفقرةوردتالثأنيالأيامأخبارسفر-في

كاناحأزلأنيقينأغلطإسرائيلولفظ()3(،إسرائيلملكآحازبسببيهوذا

الأخيرالإصحاحفيوقعالخطأهذاومثل،لإسرائيللاليهوذاملكأ

بدلهوئلكيهوياكينعزلنصرنبوخذبهوردفقدالسفرهذامن36()الاضحاح

صححولذلك،أخاهلايهوياكينعمكانصذقياأنوالحقيقة)4(،أخاهصدقما

والتاريخ.الحقمعالفكرتانلتتفقالكلمتينهاتينالقديمالعهدمعرجمو

بابل،إلىيهوياكينأسرنصرنبوخذأنعلىالسابقةالفقرات-تنص

.41:81دعدو5:9تثنيةو43:2خروج()1

.81:2لتياحز(2)

.91الفقرةوالحرينلثامناالإصحاح)3(

.11-9الفقرات(4)
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السور،خارججثتهتلقىبانوامرأورسليمفيقتلهأنهالتاريخيةالحقيقةولكن

ا)1(.)يوسيفساليهوديالمؤلفذكركمادفنهاومنع

قيالمائةبعدالخامسالزبورمنوالعشرينالثامنةالفقرةفي-وقع

جاءتاليونانيةالنسخةوفي"كلامهيعصوالم9التاليةالعبارةالعبرانيةالنسخة

بذلكاعترفوتديقيناخطأوأحدهما!كلامهعصواوقد9هكذاالعبارةهذه

الغربيين.منالقديمالعهدمفسرو

بهانقصدلمواضطرابخطأمنالقديمالعهدفيمماقليلةنماذجهذه

التمثيل.مجردقصدناوإنماالحصر

ااإسرائيلبنيعندالنوراةأهمبة

سخصأيأنبأحثوهميقررولهذا،التوراةسعبأنفسهماليهوديسمي

هذاعنيدفعأنيجبادابها،علىالتدزبفياوللتوراةدراستهفييفشل

ذلكمنالعكسوعلى،إسرائيلبنيكلمنعليهينصثوازدراءاحتقاراالفشل

ودراستها،بأدابهاوالانتفاعاستيعابهاعلىمقدرتهمعلىبرهنواالذينأولئك

فإن،كلهالإسرائيليالمجتمعمنوالاحترامالتقديربشرفيكافئونفهؤلاء

وإذا،إسرائيلبنيثروةوهي،بثمنتقدرلاالتيالجوهرةهيبالتوراةالاحاطة

وبقيت،ثرواتهممصادروكلوأمتعتهمأموالهمسلبتإسرائيلبنيأنفرض

قيسإنبشيءيقاسلاذهبالذيالثراءلهان،الرابحونفإنهمالتوراةلهم

كليرخصورعايتهاالتوراةعلىالمحافظةسبيلوفي،لهمبقيتمابالتوراة

علىحافظوامالشعبهعونخيرسيكونإسرائيلوإله.صعبكلويهونغال

باذلهفإن،الفشلنصيبهويكونالتوراةأجلمنيبذلجهدوكل:المقدسكعابه

ينبغيالتوراةفخدمةهذاومع.اللهمنالثوابحسنمنمتأكدايكونأنبدلا

يجيءالجزاءيتركوأن،نفسهافيمتعةتكونأنينبغيبلجزاء،نظيرتقذمألا

وذلكالتوراةتجاهاليهودإحساسهوذلك.يهوهسعبومنيهوهمننفسهمن

.Irvصالهنديالدرحمةللعلأمةالحقإظهارانظر)1(
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)1(.المقدسكتابهمعنبخلدهميدورماهو

Arthurويقتبس Hertzbergنوردالتوراةقيمةعنالربانيينمناقتباسات

يقول؟إسرائيلبنيعندالتوراةأهميةكانتمدىأيإلىلنظهربعضها،هنا

Arthur Hertzbergفيمكانةاسمىبهاوالمحيطلدارسهاتضمنالتوراةإن

كانتثانيأ،وجوداكانتإسرائيلبنيعندالتوراةفإن،الاشرائيليالمجتمع

أصبحتفقدالدنيويةدولتهمعنتغنيأوتضاف،رفيعةوروحانيةسامخةدولة

السرفيإرساداتهوتبعوا،إسرائيلبنوحولهالت!هركزاالنفيمدةخلالالتوراة

مثلمجردلي!سواحد"سيءوالتوراةأاسرائيليقولالذيالمثلد!ان،والعلانية

أهميتهفيالتوراةفمعنى،كنههوا3يدرأنإسرائيلبنيغيريستطيعولاسائر،

عقيدةأودينافقطليستالتوراةومحتويات،إسرائيلبنيلغيريفهملاالوطنية

منجداأكثرسيءإنها،مجتمعةهذهكلليستبلعلمأأوتشريعاأوأخلاقأأو

والحاضرالمأضيفيودنياهمحياتهمإنها،إسرائيلبنيعندهذاكل

بهاخلقالتيوالأداةالوسيلة-الإسرائيليالفكر-فيوالتوراة،والمستقبل

إنها،العالمهذامنأقدمفهيولذلكالدنيا،الإلهخلقولأجلهافبها،العالم

ودراسةبقاء،للدنياليسوبدونهاكلها،للدنياالحيةالروحد!انها،فكرةأسمى

مكانةفيصاحبهيضعبهاوالإلماممعبد،بناءمنإسرأئيلبنيعندأهمالتوراة

يسمووبها،النجاحلنفسهيضمنودارسها،الملوكومنالكهنةمنأسمى

منأسمىمكانةفييصبحفإنهوثئىبهااستغلولوالبشر،كلعلىالإنسان

يجهلها)2(.الذيالدينرجل

)1(

(Y)

97.78..Guignebert:The Jewish World in the Time of Jesus p

73..27.Judaismpp
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ممالبونحكما،برونوكولان+2

مقدمة:

لمالتيالأسرارمنوضعهاووقتالبروتوكولاتهذهواضعويزاللا

هذهبينزمنيةعلاتةوجودعلىالظواهروتدل،الدقةبوجهالانحتىئحشف

هذهبينارتباطوجودوعلىعر،التاسعالقرننهايةوبينالبروتوكولات

7918)1(.سنةعقدالذي،)بالمؤتمروبينالبروتوكولات

بينسريرةموامرةعنعبارةالبروتوكولاتهذهأنالفهمهذاومرجع

منعشرالماسعالقرنخلالاليهودعاناهلمافعلردكانتانهاويبدو،الشرية

المؤتمرهذافيفتدارسوا،وتعسفجورمنبهمنزلوماأوربا،فياضطهاد

أنهااليهوداعتقدالتيجميعأالبشريةمنالانتقاموسائل-تدارسوهما-ضمن

منهم.والنيلإذلالهمفيبماخرأوبطريقكلهأاشتركت

الباحثينبعضوشميها،جلساتمحاضرمعناهاوبروتوكولات

عنعبارةوأنها،البروتوكولاتنصوصلاحظناإذاالتسميتانوتلتقي،"قرارات

)بال"فيالمؤتمرعلىعرضالعقريرهذاوأن،الباحثينبعضوضعهتقرير

لواضعيها،بالنسبةتقريرفالبروتوكولاتاقئوه،المؤتمرينوانبسويسرا،

اما،باللمؤتمرالسريةالقراراتكانتالبروتوكولاتهذهأنالباحثينبعضيرى)1(

ذكرناوقد،فلسطينفيلليهوددولةميامضروريةعنأعلنتالتيفهيالعلنيةالقرارات

السابق.الفصلفيمفصلاذلك

126http://kotob.has.it



بالنسبةوقرارات،جلساتهمفيالمؤتمرينعلىلعرضهابالنسبةومحاضر

وتأييدها.لقبولها

محتوياتهايعرفولا،سريةمخابىءفيمودعةالبروتوكولاتهذهوكانت

وحسببهدوءبهاجاءماتنفيذعلىيعملونالذيناليهودمنالخاصةإلا

صهيونيزعيموبينمسيحيةفرنسيةسيدةبيناجتماعحدثثم،منظمتخطيط

السيدةهذهورأت،باريسفيالماسونيةوكرفيالاجتماعهذاوتئمكبير،

نأواستطاعتمحتوياتها،منفذعرت،القراراتهذهبعضالصدفةبطريق

نأويبدو1091سنةذلكوكانالوكر،هذامنبهاوتخرجبعضهامنهاتخلس

هذهتذاعأنعلىفعملتالوثائقهذهبسرقةتتهمأنخافتالفرنسيةالسيدة

رجلإلىالوثائقهذهوصلتوقد،القيصريةروسياهوتصيئمكانمنالوثائق

إلىفسلمها،القيصريةروسياأعيانكبيرنيفتشنيقولااليسهوأمرهايهمه

(2091سنة)أيالتاليالعامفينشرهاالذينيلوسسرجيالأستاذصديقه

دعاالذيهرتزلتيودوراعلنالوثائقهذهسرقةاكتثافوعقب،الروسيةباللغة

قصدالتيالسريةالوثائقبعضأالأقداسإقدسمنسرققدانهبالمؤتمرإلى

العالمفياليهوديعرضالأوانقبلذيوعهاوأنأصحابها.غيرعنإخفاؤها

مكانكلفياليهودهعثذلكعقبمطبوعةالوثائقهذهظهرتفلماللخطر،

اذيكنلمالإنكارهذاولكنبها،صلتهموينكرونعليهممختلقةأنهايعلنون

لمامطابقةكانتانذاكوقعتالتيالعالميةالأحداثلأنالاطلاقعلىقيمة

ذلكأنواضحاوكاناليهود،مصلحةمعومتمشية،البروتوكولاتفيورد

مصادفة.مجردليس

لترجمةمقدمتهفيالتونسيخليفةمحمدالأستاذكتبهمايليفيماوننقل

ونشرها)1(:ثائقالوهذهطبعتطورعنالبروتوكولاتهذه

5091،سنةبقلمهوتعقيبمقدمةمعالكتأبهذانشرنيلوسأعاد

.11-01صصهيونحكماءبروتوكولات(1)
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نسخهاجمعوااليهودأنوتبين،خفيةبوسائلغريبةبسرعةالطبعةهذهونفدت

هذاعلىفنفدت1191سنةطبعتثمواحرقوها،الوسائلبكلالأسواقمن

قديومئذكانواالذينالشيوعيونصادرها1791سنةطبعتولماالنحو،

معظمهموكانروسيا،فيالحكمأزمةعلىوقبضواالقيصريةتدميراستطاعوأ

البروتوكولاتاختفتثم،صثائعهممناوالمستورينأوالصرحاءاليهودمن

.الآنحتىروسيامن

المتحفإلى5091سنةالروسيةالطبعةمننسخةوصلتقدوكانت

اغسطس)01تسلمهاتاريخعليهاوسجل،بخاتمهوختمتلندنفيالبريطاني

يدفيالنسخةهذهوقعتوحينئذ.1791سنةحتىمهملةوبقيت6091(سنة

النسخة،فقرا،المدنيةبوستالمورننججريدةمراسلمارسدنفيكتورالأستاذ

عشرب!ثنيوقوكهقبلالروسيبالانقلابناسرهأنبوءةورأىخطورتهأوقذر

روسياإلىيسافرأنقبلطبعهاثمترجمتها،علىالمتحففيوكشفعاما،

ذلكبعدوأعيد،حينذاكتئمالذيالثيوعيالانقلاببأخبارجريدتهلموافاة

ترجمهاالتيالنسخةومنها2191سنةوخامستهااخرهاكانتمراتعدةطبعها

والإيطاليةوالألمانيةبالفرنسيةكذلكنشرتكما)1(،للعربيةخليفةالأستاذ

وأحجمت.غريبةبطرقطبعةكلفينسخهاتنفدوكانت،اللغاتمنوغيرها

هذهعلىوسلطانهمأليهودنفوذبسببطبعهاإعادةعنذلكبعدالنشردور

الدور.

هنااحللها)2(انوأريد،البروتوكولاتهذهمننسخةالانيديوبين

تعصب:ولافيهدعايةلاعلمياتحلإلا

كئيروبها،التأليفدقيقةكيرولكنها،وعشرينأربعةالبروتوكولاتعدد

ذإ،ذلكيتيسرفلممنهالكلمحدداعنواناأقترحأنحاولتوقدالتكرار،من

(.الخانجي)مكتبةمرتينبالقاهرةلرت)1(

منالفصلهذافيالمعلوماتأهمعلىوقفناحيث،سلبياحمدللدكتورهناوالكلام)2(

اليهودية.كتابه
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الذيالجلساتفيالنقاشطبيعةهوذلكولعلمنها،لكلموضوعيخصصلم

محاضرخلاصةأيدينابينالتيالوثائقأنليليخيلحتىأحيانا،يستطرد

،الجلساتمحاضرنصولا،الجلساتلهذهقدمتقريرنصوليست،جلسات

وأالمحاضر،هذهمنجزءابهالفرأرالفرنسيةالسيدةاستطاعتماكانوربما

عالميةوحدةإقامةالبروتوكولاتهذهوهدفمنها.متسلسلغيرجزءاحتى

نقسمأنيمكنذلكأجلومن،يهوديةحكومةوتديرهااليهودلسلطانتخضع

العالممناليهودموقففيالأولالقسميبحث:كبيرينقسمينالبروتوكولات

نأبعدالعالممناليهودموقففيالثانيالقسمويبحث،هدفهمتحقيققبل

القسمتتبعالأولىالعشروالبروتوكولات،عليهالسلطانأصحابيصبحوا

أهميليفيماوسنذكر،الثانيالقسمفتتبعالبروتوكولاتباميأماتقريبأ،الأول

:البروتوكولاتمننصوصانوردثم،القسمينهذينمنلكلالملامح

العالمية:اليهوديةالحكومةتكوينقبل

اليهوديالشعبإعدادالحكومةهذهتكوينقبلاليهودبهيعنىمااهممن

اليهودعندفالناس،المختاراللهسعبهماليهودبأنالاعتقادوتثبيت،للسلطان

اللهسعبواليهود،وثنيونكفرةاي)1(أمميونأووجوييميهود:قسمان

منمخلوقةونفوسهم،منهمإلاالعبادةيتقبللاواحباؤهاللهأبناءوهم،المختار

اللهمنحهموقدالأطهار،أبناؤهوحدهمفهم،عنصرهمنوعنصرهماللهنفس

منوالهدف،سيطانيةطينةمنفخلقواالجوييمأما،لهمتكريماالبشريةالصورة

ليسهللليهودبالتبعيةإلاالبشريةالصورةيمنحواولماليهود،خدمةخل!م

والجويين،الإنسانيةفيأصلاءفاليهودلليهود،إكراماالطائفتينبينالتعامل

يسرقوهمأنفلهمبها،الأمميينمعاملةأليهودحقفمنهذاوعلىفيها،أتباع

ويهتكواويقتلوهمأموالهمويغتصبواويخدعوهمعليهمويكذبواويغشوهم

عبر)وقدجرائمهماستتارأمنواماالموبقاتكلمعهمويرتكبوا.أعراضهم

سياتي.كماأميين:القرآنيسميهم)1(
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)1(.(سبيلالأميينفيعلينااليسلسانهمعلىبقولهذلكعنالكريمالقران

حقهمومن،لهمإلايخلقلمالعالمأناليهوديرىالعقيدةهذهعلىوبناء

والقناعةوالرضاوالطاعةالسمعإلالغيرهموليس،وتسجرهاستعبادهوحدهم

عليهم.اليهودبهيجودبما

علىوالقضاء،الأوطانتمزيقضرورةالمرحلةهذهفيأليهودويرى

وسائرالملوكبإغراءالأقطاركلفيالحكمنظمدافسأد،والأديانالقوميات

الحكامسلطةعلىبالتمردالشعوبوإغراء،الشعوبباضطهادالحكام

.القانونونصوص

المذاهببنشرالمرحلةهذهفييهتمواأنلليهودالبروتوكولاتوترسم

وكذلكاخر،مكانفياتجاههمعنمكانفياتجاههميختلفوأن،المختلفة

احيانأ،والرأسماليةأحياناالثوعيةنشرعلىيعملونفهم،بالزمانيتعلقفيما

العالميةالكتلبذلكويوقفون،الأحيانبعضفيالاستراكيينمسوحويلبسون

وجهفيالمظلومينفيثيرونوالمساواةبالحريةأحيانأيقولونوهم،متصارعة

الطاعةانويعلنون،والمساواةالحريةيحاربونماسرعانولكنهم،الظالمين

الحريةويحاربون،البشريةالقيماساسهماالناسبينوالتفاوتالعمياء

تسحقأنالضروريمنوأن،ضاريةحيواناتإلىالغوغاءتحولأنهأمؤكدين

تماما.مدلولهاويزولالكلمةهذه

تقويضعلىويعملون،والفوضويةالإباحيةينشرونالمرحلةهذهفي

القيمكلعنوالابتعادللشهواتالناسويدفعونالود،وصلاتالأسر

الإنسانية.

منالإنسانيةالنفسفيمايستعملواأنلليهودالبروتوكولاتوترسم

أداةليكونواالجوييممعاستعمالهايمكنوسائلوالنساءوالئهمفالمال،ضعف

.75الاية،عمرانالسورة()1
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يضعأنالبروتوكولاتتوصيكما.منهميطلبمأبسببهاينفذوناليهوديدفي

اليهود،إلايعرفهالاأخطأءلهامرموقةسخصياتالكبيرةالمراكزفياليهود

مالليهودالأسخاصهؤلاءينفذالأخطاءهذهإساعةمنالخوفظلوفي

به.يشيرون

الصحافةعلىالمرحلةهذهفياليهوديسيطربأنالبروتوكولاتوتهمم

ماإلاالعالميالعامللرأييتسربلاحتى،الاعلاموسائلوجميعالنشرودور

.اليهوديريده

كمافحسبللرسوةليس،وسائلهماكبرمنوسيلةالمالاليهودوشمتعمل

بجمعالحاكميغرونفهم،طريقهعنالداخليةالعوراتلإثارةبل،القولسبق

الملوكجلالتناسبالتيوالأبهةالبأخبمظهروالظهور،لنفسهالأموال

البلادثروةعلىاستحوذالذيالحاكمضدليثورالفقيريدفعونثم،وأمجادهم

القاسية.الأنانيةوغلبته

هذهبينالتناف!إلىالاستعمارويجرللاستعمار،بالدولاليهودويدفع

فإذا،المستعمرةالدولبينالحروبوسائلمنهامةوسيلةوالتنافس،الدول

القروضولأولئكلهؤلاءاليهودقذمالمسععمرةالدولبينالحروبسبت

الصفقاتهذهفياليهودورنجححينأ،ومعقدةحينأسهلةبشروطوالسلاح

ثانياوهم،لأنفسهمويجمعونهاالدولثرواتيستنزفونأولافهم؟مزدوج

الاخر.البعضلقتلالجوييمبعضيسخرون

فيالخللبإساعةإفسادهاعلىاليهوديعملوالمصانعالمؤسساتوفي

ذلك.امكنهمكلماأجهزتهافيوالتخريبإدارتها

عنليختفواالمرحلةهذهخلالالعألمأقطاركلفياليهودويتشتت

جهةومن،جهةمنهذأ،الهدامئأطهمالناسيتتبعلاحتىالعالميالمسرح

والنساءوالعلمبالمالمتعاونينويعملونمخعلفةبمأقطاراليهوديتصلأخرى

فيفأليهودونفوذ،سأنالبلادإدارةفيلهموليكونالقصور،إلىليصلوا

.مجتمعونتشتتهموفي،متحدونفرقعهم
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العالمية:اليهوديةالحكومةتكوبنبعد

كلهالعالمتحكماستبداديةمملكةيقيمونفإنهماليهودانتصارتحققإذا

كلسقوطتملومباسربطريقيكونللعالموحكمها،أورسليممقرهاويكون

لمالتيالحكوماتوراءمنأيمباسرغيربطريقيكونكما،العالمحكومات

روماإلىالعأصمةانتقلتالحكوماتكلوسقطتالنصراكتملفإذابعد،تسقط

فالسياسةةداود،ذريةمنحكامالعرشعلىويتعاقبالأبدإلىتستقرحيث

تقليديأ؟تدريبأعليهادربوااليهودمننخبةإلايحسنهالاساميةسريةصناعة

وغيرهالتاريختجاربمنصهيونحكماءاستنبطهاالتيأسرارهالهموكشفت

ومنملوكهميرثونوعليهاالخفاء،فييتناقلونهاوهم،طويلةقرونخلال

!)1(.المستشارينمنبهميحيط

خضعفمن،حيناوالإرهابوبالعنفحينأبالرسوةالناساليهودويسوس

الداء،أوالدواءهذالهقذم،بذلكالقيأدوأسلسوالمناصبوالنساءللمال

وأالبهائمكقطعانفالجوييم؟العنفمعهاشعمللذلكيخضعلمومن

فيهاتتصرفالشطرنجكقطعفيصبحونوالإذلالالإرهأبيخضعهمالوحوش

الأصابع.هذهتشاءحسبمااليهودأصأبع

:البروتوكولاتهذهمنقصيرةاقتباساتيليوفيما

البروتوكولاتمنفينما

العالمية،اليهوديةالحكومةقيامأقبل

:الأولالبروتوكولمن

ذويمنعدداأكثرالناسمنالفاسدةالطباعذو!أنبلاحظأنيجب-

.14صإسرائيلنهاية:والمجدأ:صبريانظر)1(
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،والإرهاببالحكمينتزعماالعالمحكمفيالنتائجفخيرهـاذن،النبيلةالطباع

الأكاديمية.بالمناقشاتلا

الإنسانيعرفأنويجب.فكرةبلحقيقةليستالسياسيةالحريةإن-

إلىالعامةلجذبطعمافيتخذها،ضروريةتكونعندماالفكرةهذهيسخركيف

كانإذايسيرةالمشكلةوتكون،لهمنافسسلطةينتزعأنمزرقدكانإذاصفه

سلطتهبعضعنفيتخلىتحرريةتسمىالتيبالأفكارموبوءاالمنافسهذا

بسهولة.

تعوقخلافاتفيينغمسونبينهمنارتفعواومن،غبيئغرالجمهورإن-

السياسيةبالأسرارجهلعنيصدرللجمهورقراروكلللالتقاء،إمكانكل

واضطرابا.فوضىمسخوهاالحريةالرعاعنالوإذا،للفوضىويقود

بالأخلاقالمقتدوالحاكمسيء،فيالأخلاقمعتتفقلاالسياسةإن-

عرسه.علىراسخغيروهو،بارعبسياسيليس

ماإلىنلتفتألا-خططنانضعونحن-وعلينا،الوسيلةتبررالغايةإن-

ومفيد.ضروريهو!اإلىنلتفتمابقدر،خيرهووماأخلاقيهو

،أخرىقوةأيةمنأسدقوتناستكونالمجتمعقوىتضطرب-عندما

تنسفهاأنمعهتستطيعلامبلغافيهاتبئالتياللحظةحتىمشورةستكونلأنها

.ماكرةخطةأية

واحدسخصقبضةفيالحكومةتكونأنالسعادةيحققمما-إن

.حضارةتكونأنيمكنلاالاستبدادوبغير،مسؤول

كانإذاترددأدنىبلاالأموالنصادركيفنعلمأنيجبالسياسة-في

لها-الساميةالفتوحسبيلفي-دولتناهـان،والقوةالسيادةمنيمكنناالعملهذا

الطاعةتولدضرورةوالإعدام،الإعدامأحكامالحرببأهوالتستدلأنالحق

الدولة.قوةفيالرئيسيالعاملهووحدهفالعنف،العمياء
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وهيالإخاء"-المساواة-"الحريةالناسفيصاحمنأولقديمأ-كنا

هذهحولمكانكلمنمتجمهرة،جاهلةبئغاواتترددهاانفكتماكلمات

نجاحه.منالعالم-بترديدها-حزمتوقد،الشعائر

الثاني:البروتوكولمن

غيرالأثروإنقبل،منرئبناهقدونيتثطوماركسداروننجاح-ان

ينبغيولكنواضحأ،سيكوناليهودغيرلدىالعلومهذهلاتجاهاتايأخلاقي

وميولها.الأممأخلاقمنهايلائمماونعيندرسان

فالصحافة؟الناستوجيهبهانستطيعالتيالعظيمةالقوةهي-الصحافة

بينالضجيجوتولد،الشاكينسكاوىوتعلنللجمهور،الحيويةالمطالبتبين

وكدسناالنفوذأحرزناخلالهاومنأيدينا،فيالصحافةسقطتوقدالغوغأء،

.للعياننظهرأندونالذهب

العالث:البروتوكولمن

الدوامعلىلأنناسريعأ،ستنهارالقائمةوتقاليدهالمجتمعموازينإن-

كفايتها.ونمحقبسرعةنبليهاكيتوازنها،نققدها

قرلقوانينمستعبدينكانوامماأكثرللفقرمستعبدونالناس-إن

ولكنبماخر،اوبطريقانفسهميحررواانيستطيعونكانواالرقفمن،الأرض

عليهم.فرضناهالذيالفقرطغيانمنيحررهمسيءلا

هذامنلنحررهمجئنا،للعمالالمحررينكنالوكمانظهرأننقصدإننا-

والفوضويينالاستراكيينمنجيوسنابطبقاتيلتحقوابأنننصحهمحينماالظلم

نساعدبأننامتظاهرينونحتضنهاالشوعيةنعبنىالدوامعلىونحن،الشيوعيين

للانسانية.العامةوالمصلحةالأخوةلمبدأطبقأالعمال

يبقىانفيتكمنوقوتنا،وضعفهمالأمميينذبولفينحنفائدتنا-إن
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قوةيجدلنإذلإرادتناعبدآنسعبقيهبذلكلأننا،دائمينومرضفقرفيالعامل

ضدنا.للوقوفعزماولا

معجممنالحريةكلمةنمحقأنيجبالسلطةعلىنستحوذ-حينما

مععطشةحيواناتالشعبيمسخالذيالوحثيةالقوةرمزأنهاباعتبار،الإنسأنية

للدماء.

:الخاصالبروتوكولمن

فكانوا،الالهةإرادةإلىنظرهمملوكهمإلىينظرونالناس-كان

الذاتيةبحقوقهمالعامةإلىأوحيناثم،ملوكهملاستبدادهدوءفييخضعون

رؤوسعنالمقدسةالمسحةوسقطتخلفنأالعامةفانساق،الملوكوببشرية

نأدونالسلطةهذهمنهفاختطفنا،الشارعرجلإلىالسلطةوانقلبت،الملوك

يعي.

التعصباتونشرنا،الأممبينبذرناهكماالأفرادبينالخلافبذرنالقد-

ولاالأفراد،يلتقيأنالممكنمنيعدفلمقرنا،عشرينخلالوالقبليةالدينية

الأمم.تلتقيأن

علىبرهنقدالفطاحلعلماؤنامخصهالذيالسياسيالاقتصادعلمإن-

علىالتجارمننحصلأنويجب،التاجمكانةمنأعظمالمالرأسقوةان

.الحكوماتعلىويثيروهمالجماهيرالتجارليظلمربحاكبر

:السادسالبروتوكولمن

علىنقضيأنينبغيسياسيةكقوةالأمميينأرستقراطيةعلىالقضاءبعد

المستقلةمعيشتهملأنعليناخطرفهؤلاء،الأرضملاكمنالأرستقراطيين

والضرائبالأجورفرضعليهمالقضاءوسائلومن،بمواردهملهممضمونة

لاترفمنتعودوهبمالأنهمأراضيهمبيعفيفيبدءونمواردهمتنهارحتى

بالقليل.القناعةيستطيعون
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نفسهالوقتفيولكنا،العمالأجورسنزيدالأمميينصناعةنخزبكي-

الصناعةونعرضالأجور،زيادةننستردايأوليةالضرورياتأثمانسنرنع

للفوضى.والعمال،للخراب

الثامن:البروتوكولمن

ولذلك،مأمونغيرالمرحلةهذهفيباليهودالكبيرةالمناصب-ملء

ساءتالذينالناسإلىالخطيرةالمناصببهذهيعهدبأنالبروتوكولاتتوصي

يوضعكذلك،وبينهمالأمةبينفاصلامخازيهمتقفكي،وأخلامهمصحائفهم

والسجن،المحاكمةتوقعواالأوامرعصواإذاالذينالناسالمناصبهذهفي

التياليهوديةالمصالحعنبحماسسيدافعونهؤلاءانهذاكلمنوالغرض

زلاتهم.وعرفتالمناصبهذهفيوضعتهم

:)1(التاسعالبروتوكولمن

منبإعدامنقضيأنفنستطيعالستار،خلفمنالصثمزعيناصبحنألقد-

نشاء.عمنالعفونستطيعكمانشاء،

رجالمن،والأحزابالمذاهبجميعمنأناساخدمتنافينسخرنحن-

بالمملكةوحالمين،وسيوعيين،واستراكيين،الملكياتإنشاءإعادةفييرغبون

الخاصةبطريقتهمنهموكل.السرجتحتجميعاوضعناهملقد،الفاضلة

كلالنهايةفيوسنرث،ببلدهالحكوميةالنظمويقوض،القائمةالقوانينيحارب

.الحكوماتهذه

بمامتعفنأفاسداوجعلناه،الأمميينمنالنأسىءالجيلخدعنا-لقد

فيالأخرىالأديانفييدخلوناليهودأنالبروتوكولهذاعلىالمترجمتعليقاتمن)1(

نادونأحفادهمويظهر،مكانإلىمكانمنينتقلونوهمجيلانويمضيالظاهر،

كثيرةظروفوفيإليها،ينضمونأوالجمعياتويؤلفون،باليهوديةصلتهمأحديعرف

أحد.يتهمهمأندوناليهوديخدمون
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منالأديانوكانت،التأمزيفهالدينامعروف،ونظرياتمبادىءمنعلمناه

.الهدفهذالتحقيقوسائلنا

العاشر:البروتوكول

الأشرئهالحياةندمرفسوف،الذاتيةأهميتهفردكلعقلإلىأوحيناإذا-

التربوية.واهميتهاالأمميينبين

بدلنضعأنفسيمكنناجمهوريعصرإقأمةإلىنصلأناستطعنا-إذا

الدهمأءمنونختاره،الجمهوريةلهذهرئيسسخصفيناطوراالمقدسالملك

السابقةصحائفهمتكونممنيختارونهؤلاءوأمثالوعبيدنامخلوقاتنابينمن

منفذاسيكونالنوعهذامنرئيسأوإن،مشيئةأخرىصفةأوبفضيحةمسودة

يتملكالذيالخوفلسلطانخاضعأوسيبقىالتشهيرسيخشىلأنهلأغراضنا

امتيازاتهتبقىأنعلىيتلهفوالذيالسلطةإلىوصلالذيالرجلدائما

الرفيع.بمركزهالمرتبطةوامجاده

العالمية(اليهوديةالحكومةقيامابعد

عسر:الحاديالبروتوكولهن

ضعفايبدوالذيالتشعتهذا،مشتتالمختارسعبهأنالثلارحمة-من

العالمية.السلطةعتبةإلىبناوصلتالتيتوتناكلأنهثبتقد،العالمامامفينا

عشر:العانيالبروتوكولمن

كانتالتيالحزبيةالمجادلاتهـاثارةالغوغاءتهييجالصحافةدور-كان

بلجمالصحففسنقودسيء،كليتغيرانتصارنابعدولكنلمقاصدنا،ضرورية

تتمشىلاالتيوالكتبالصحفونصادرالنثمر،سركاتعلىونسيطر،حازمة

تكررالتيالصحفونعطلباهظةضرائبالنشرعلىونفرضأكراضنا،مع

لنولكنها،نحنعملنامننشراتالهجوميةالنشراتبينوسندسنلنا.نقدها

الأنباءوكالاتعلىوسنسيطرسياستنا،فيتغييرهانعتزمالتيالنقطإلاتهاجم
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إدارتنا.علىيمرأندونخبرللمجتمعيصللابحيث

،الفراغلملءوالألعابالملاهيمنستىبأنواعالجماهير-سنلهي

كالفنالمشروعاتانواعكلفيستىمبارياتفيللدخولالناسوسندعو

اليها.وماوالرياضة

كيردينايبقيامنسمحلنالأرضسادةونكونلأنفسنانمكنوحينما-

كلفلاسفعناوسيفضح،الأخرىالأديانعقائدكلحطمناتدوسنكونديننا،

الأممية.الدياناتمساوىء

عشر:السابعالبروتوكولمن

وسيكون،الخاصةخططناحسبإنشاءهاونعيدالجامعاتسنغير

متقن،سريبرنامجوسيلتهخاصأ،إعداداأعذواقدواساتذتهامديروها

؟عقاببغيرعنهالانحرافيستطيعواولن،بحسبهويشكلونسيهذبون

ولن،الحكومةعلىالاعتمادكلمعتمدينوسيكونون،بالغةبعنايةوسيرسحون

عنافكارذويالشبابخضرفتيانأللعألمتخرجأنللجامعاتيسمح

علىالسياسيةبالمسائلاهتمامذوياو،الجديدةالدستوريةالإصلاحات

.الخاصالتعليمأنواعكلسنمحوكما،الإطلاق

عشر:الثامنالبروتوكولمن

المساواةقدمعلىالمحامينوسنضع،المحاماةمهنةعملنطاق-سنحذ

نأفيالحقلهميكونلن--كالقضاةوالمحامون،المنفذينالموظفينمع

كانسواءمحدوداأجرهموسيكون،المحكمةوستعينهمعملاءهميقابلوا

ناجح.غيراوناجحأالدفاع

برسالتهم،الاضرارفيلننجحالأمميينالدينرجالكرامةمنوسنحط-

وستتبعهاتمامأ،انهيارأالمسيحيةتنهارحتىمليلةسنواتإلاالوقتيطولولن

العالم.7بابا(إسرائيلملكويصير،الأديانباقيالانهيارفي
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عشر:التاسعالبروتوكولمن

علىفليسفيل،علىكلبكنباحتصيرأنينبغيضدناثورةأية-إن

،النباحعنالكلابتكفحتىالتدميرمنمتقنواحدبمثليقومأنإلاالفيل

السياسيالمجرمعنننزعولكي،الفيلترىعندمابأذنابهاالبصبصةفيوتشرع

اللصوصمعيستويبحيثالآخرينالمجرمينمراتبفيسنضعهسجاعتهتاج

المكروهين.المنبوذينالأشرارمنالأخرىوالأنواعوالقتلة

الباقبة:البرونوكولاتمباحث

العالمية،اليهوديةللدولةالماليالبرنامجبشرحالباتيةالبروتوكولاتتهتم

،والسنداتوالبورصةوالقروضوالعملة،ستتبعهالذيالضرائبونظام

ملكهمليبقىداودأحفادمنالملوكعليهيربىالذيوالأسلوبالبطالةومعالجة

الزمن.بقيما

علىخطرمنبهأمايبدوومنها،البروتوكولاتلهذهسريعةصورةهذه

.والمدنياتالشعوبوعلىالأفراد

الحكوماتمنكثيراأنيدركبدقةالبروتوكولاتهذهيقرأوالذي

توجيهاتها.وتنفذ،مبادئهاتتبنىبالشرقالديكاتورية
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لثلمودا-2

العهودعندالمنزلةالكتبمنهوالتلمود

الخطأ-عنالحاخاماتعصمة-التوراةمنأفضلاليهودعندالتلمود

الحاخاماتحمار-الهيةكأقواليعتبرقالوهماكل

بعضعداماالتوراةمثلمنزلاكتابأالزمانمديممنالتلموداليهوديعتبر

فينظرهالإنسانأمعنإذاولكن.بالطبعذلكيعتقدلاف!نه،المعاندين

منصحيفةفيوجاءلاكيف!التوراةمنأعظميعتبرونهأنهميتحققاعتقاداتهم

:التلمود

درسومنعليهاالمكاقأةيستحقلافضيلةفعلالتوراةدرسمنإن9

أعظمفعل)النامارة(درسومنعليهايكاقأأناسمحقفضيلةفعل)المشنا(

".فضيلة

:)ساغيجا(كتابفيوجاء

العوراةأقوالاحتقرمندونالموتاسعحقالحاخاماتأقوالاحتقرإمن

علماءأقواللأنفقطبالتوراةواشتغلالملمودتعاليمتركلمنخلاصولا

أ.موسىشريعةفيجاءمماأفضلالتلمود

العالمفقالالمبدالهذااليهودوعلماءالحاخاماتأقوالجاءتوقد
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.!الغامارةدونوالمشناالتوراةيدرسبمنتختلطأنيلزم"إلا:بشاي

)اسعياوفصولهأبوابهقسمالذيهوالنبيأسعياانالتلمودفيوجاء

موسى.لشريعةمساوالحديثوأن3306(

أيضأ:وجاء

بالنبيذأشبهوالغامارةبالنبيذ،أشبهوالمشنابالماء،أشبهالتوراة!إن

عنيستغنيلاانهكماالمذكورةكتبالثلاثةعنيستغنيلاوالإنسان،العطري

الملع،مثلموسىشريعة:اخرىوبعبارةذكرها.السالفاصناتالعلاثه

عنيسعفنيأنالإنسانيمكنفلاالبهار،مثلوالفامارة،الفلفلمثلوالمسنا

.Kالأ!نافهذهمنواحد

الحاخاماتأفوالالىبنيياالتفت9:المشهور)روسكي(الحاخاموقال

."موسىشريعةإلىالتفاتكمنأكثر

إان:التوراةعلىسرحوهو)الهمار(المسمىكتبهمأحدفيوجاء

الهاقوالوهواخرشيءيلزمهبلالتوراةهووالخبزفقطبالخبزيعيثىلاالإنسان

.النلمود!وحكاياتكقواعد

!ان:المسيحبعد0/015/سنةالمؤلفالحاخاماتأحدكتابفيوذكر

.اله،لهفليسوالغامارةالمشنابدونالتوراةيقرامن

:معناهماالعلمودفيوجاء

والمشنا،،التوراةوهيسبناء،طورعلىالشريعةاللهأعطى"قد

حصلاذاحتىشفاهيأ،التلمودالكلبمموسىيدعلىأرسلولكنه،والنامارة

الوثنيين،باقيوبينبينهمفرقيوجداليهودعلىأخرىأمةتسلطبعدفيما

!.الأرضعنهالضاقتكتبتلولأنهاشفاهيةالتلمودشريعةوجاءت

الكتبمنليسأنهالحاخاماتوأقوالالتلمودفيجاءممانسعنتجولكننا

منها:،اسبابلجملة،ذلكاليهوديعتبركماالمنزلة
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ولممتساوونكلهموالحاخامات.التعاليممنيحتويهماذلكيثبت:اولا

الله.قبلمنرسالةبتبليغمكلفينرسلايكونوا

قالوهماوكل،إلهيةسلطةالحاخاماتلكلأنيعتقدوناليهودثانيا:

الله.منصادرأنهيعتبر

:الحاخاماتكباقي،مناحمالرابييقول

معضلةمسألةتوجدعندماالأرضعلىالحاخاماتيستشيرتعالىالله"إن

االسماء!افيحلهابمكنلا

فيالمؤمنينبتعليممكلفونالمتوفينالحاخامات)إن:التلمودفيوذكر

السماء!.

:0915سنةفيمطبوع)كرافت(اسمهيهوديكتابفيوجاء

ذلكعلىوزيادةالأنبياءأأقوالمنأفضلالحاخاماتاقوالاناعلمة

ف!ذاالحياللهقولهياتوالهملأنالشريعةمملالحاخاماتافوالاعتباريلزمك

تجادلهولأقولهفصدقوبالعكسالبسرىهياليمنىيدكانالحاخاملكقال

.أاليسرىهيواليسرىاليمنىهياليمنىانلكقالاذابالكفما

القرنأوائلفيالمتوفى()ميمأنودالمسمىاليهودعلماءأحدوقال

عشر:الثالث

الثه".مخافةهيالحاخامات!مخانة

وهي:العلمود،فيالاتيةالعبأراتجاءتوقد

أالإلهبةأأالعزةجادلوكأنهأخطأ،فقدمعلمهأوحاخامهيجادل!وهن

لبعضها:المناقضةالحاخاماتأقوالفيمناخمالحاخاماتوقال

)نهاتالاويعتبرها،لمفمن!التناقضمنفيهاوجدمهماالهكلامإإنها

نعالىأ.حقهقيأخطأفقدالهأقوالليست
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لبعضهاالمناقضةالحاخاماتأقوالان9اليهودكتبمنكعيرفيوذكر

المصير(.وبئسجهنمفمثوا.يحعقرهاالسماء،ومنهنمنزلة

نأويدعون،لهمالعمياءبالطاعةيأمرونالتلمودالفواالذينوالحاخامات

)سماي(والحاخام)هلال(الحاخامأقوالبينالعناقضمنالتلمودفيجاءما

غيرأومهمةلفظةعلىيتفقالمالحاخامينهذينأنولواللهمنكلهصادر

مهمة.

)سايا(الرابييدعىأحدهماحاخامينبينمايومامشاحنةحصلتوقد

مماوكيتكيتقالالحاخاماتأحدأنمثهماكلوحلف)باركبارة(،والثاني

:وقال)روسكي(الحاخأمفجأء.بينهماالواقعالخلاففييفصلولم،ادعوه

منمعصومينالحاخاماتجعلاللهلأنالحققالاالمذكورينالحاخامين)إن

الخطأأأ!

:v(4)صفحة/التلمودفيوجاء

وقدأ!اللهبأمرولوتفييرهاولانقضهايمكنلاالحاخاماتتعاليم"ان

طالأنفبعد،مسألةنيالبهودعلماءوبينتعالىالباريبينالاختلافيوماوتع

نأاللهواضطر،الرابيينالحاخاماتأحدإلىالخلاففصلاحالةتقررالجدال

المذكور")1(.الحاخامحكمبعدبغلطهيعترف

أيضابهميتعلقمابكلبلبالحاخاماتفقطتختصلاالعصمةوهذه

!محرما!!شيئايثلأنيمكنلاالحاخامحماران9؟فقيل

الكتبفييوجدأنهحيثوهي،مهمةلمسألةحلا،كتبهمأحدفيوجأء

يأتي:بماذلكعنفأجيب؟الحقيقةالانسانيعرففكيفلبعضهامناقضةاتوال

.وليكنواسمعالقمعمثلأذنيكفافتحالثهكلامهيالأقوالهذ.!كل

معناهاأقوالتلكعليكمحظورهوومالكمباحهومابينيفرققلبعندك

)م(.كبيرآعلوايقولونعمااللهتحالى)1(
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نأمثلاالربييناحدأرادق!ذا.ذلكمنتمكنت)ذاشئتماافعل:العربي

لأن،لهمناقضااخرقولاوتتبعقولهفيتخالفهأنفلكوالعدالةبالحقيقةبممسك

بأفصحالتلمودقيذكرولذلك.ايضااللهكلاممنهيلأقوالهالمنافضةالأقوال

!"!يخلصظواهرهوا!لحالباطنقيشريراكانمهماالإنسانإن:عبارة

منمعصومينأنفسهميعتبرونالذينالحاخاماتأقوالفيالانلنبحث

)1(.اللهاموالهيأقوالهموأنخطأكل

التلمودحسبعلىالآلهةالعزة:أولا

سبب-الايوسبعوندمهاللهخطيعة-وزوجتهالحوت-السماءفياللهيصنعماذا

دئه.اخرىنقائص-دئهالقمرتخطئة-الأرضعلىالزلازل

التلمود:مال

ويطالعاللهيجلسمنهاالأولىالثلاثقي:ساعةعشرةاثنتاالنهارإإن
وفي.العالميطعمالثالثةالثلاثوفي.يحكمالعانيةالثلاثورفي.الشريعةا

.الأسماكملكالحوتمعويلعبيجلسالأخيرةالثلاث

مناحم:وقال

)اسموديه(ومعالملائكةمعالتلمودتعلمهغيرالليلقيدئهشفللاانه

صعودهبعدمنها)اسموديه(ينصرتثمالسماءفيمدرسةقيالشياطينملك

.يومكلاليها

فرسخ0/03/طولهاسمكةحلقهفييدخلانيمكنجداكبيروالحوت

نإلأنه،زوجتهمنيحرمهاناللهرأىالكبيرلحجمهوبالنسبة.تضايقهأنبدون

العظيم:مراتهفييقولإذتعالىاللهوصدق.الكاذبينعلىالأبديةتعالىاللهلعنة)1!

قليلاثمنابهليشتروااللهعندمنهذايقولونثمبأيديهمالكتابيكتبونللذينفويلة

)م(.بكسبون(ممالهمووبل،أبدبهمكنبتسالهمفويل
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الذكراللهحبسولذلكفيها.منأهلكتوحوساالدنيالامتلأتذلكيفعللم

.الفردوسفيالمؤمنينلطعاموأعدهاوملحها،الأنعىوقتل.الالهيةبقوته

لمالوفتذلكمنأنهكما،الهيكلهدمبعدالحوتمعاللهيلعبولم

وقدشعرها.لهاومحقصبملابسها،زينهابعدماحواءمعالرقصالىيمل

اجزاءثلاثةويمضييبكيفصار،الهيكلبعخريبتصريحهقيبخطئهاللهاعمرف

قائلا:كالأسديزارالليل

وشفل.اولاديونهبالهيكلواحراقبيعيبخرابصرحتلأنيليتبا

جميعفيوالأرضالسماواتملءكانأنبعدفقطسنواتأربعمساحةالله

!الأزمان

:ويقولرأسهيطرقلهالناستمجيدتعالىالبارييسمعولما

يستحقلاولكن.لذلكاستحقاقهمعويبجليماخالذيالملكأسعدما

.الشقاءفيأولادهيعركالذيالأبالماخمنشيئا

الذي)الاي(غابةسبعفهوبزئيرهاللهزئيريشبهونالذي)الآي(سبعأما

أربعمائةبعدعلىووصل،إليهاحضرولما،روميةأمبراطورينظرهأناراد

منهاوهدمت،الحبالىالنساءمنهاسقطتضجةمنهحصلزئيرامرةزأرفرسخ

فوقعتأخرىمرةزأرفرسخثلاثمائةبعدعلىوصلولما،روميةأسوار

عليه،مغشياعرسهفوقمنالأرضعلىالأمبراطورووقع،روميةأهلأضراس

!!محلهإلىالسبعذلكحالايردانافاقتهبعدوطلب

يومكلويبكييلطمانهحنىالتعاصةحالةقيالبهودتركهعلىاللهينندم

،اقصاهإلىالعالمبدءمندويهمافيسمعالبحرفيدمعتانعينيهمنفتسقط

!االزلازلفتحصلالأحيانأكلبقيالأرضوترتجف،المياهوتضطرب

منأصغرخلقتنيحيثأخطأت:لهقالف!نهدئهالقمرتخطئةوأما

عنبهاأكفرذبيحةلياذبحوا:وقال،بخطئهواعترفلذلكاللهفاذعن.الشصس

الشمس.منأ!غرالقمرخلقتلأنيذنبي
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حالمالأنه،الطيشمنمعصومأالتلمودفيجاءماحسبعلىاللهوليس

اسرائيلبنيعلىغضبيوممنهذلكحصلكما،الطيشعليهيستولييغضب

الطيشذهاببعدذلكعلىندمولكنه.الأبديةالحياةمنبحرمانهموحلف

أأالعدالةضدفعلافعلانهعرفلأنه،اليمينذلكينفذولم،منه

التلمود:فيوجاء

سمعوقديمينهمنيحللهمنالىاحتاجقانونيةكيريميناحلفاذااللهان9

اقسمتالعياليمينهنيحللنيمن:يقولتعالىاللهالإسرائيليينمنالعقلاءاحد

يحلللملأنهحمارأ،اعنبرو.منهايحللهلمأنهالحاخاماتباقيعلمولمابها؟

مناللهلنحليل)مي(اسمهوالأرضالسماءبينملكانصبواولذلك.بمينههنالله

!!!اللزومعندونذور.أيمانه

بينالاصلاحبقصدايضاكذبفقديمينهفييحنثأنلثهحصلوكما

.الإصلاحلأجلسائغأحسنأالكذبفيكونعليهوبناء.سارةوامرأتهإبراهيم

طبيعةالإنسانأعطىدانهالخير،مصدر)نهكمأال!ث!رمصدرهواللهوإن

فينتجقبولهاعلىاليهودجبروقديخطىء،كانلولاهأسريعةلهوسنرديئة

خطيئةبامرأتهوبزناهأوريا(،)دبقتلهيرتكبلمالملكداودأنذلكمن

ذلك.كلفيالسببهواللهلأن،تعالىمنهعليهاالعقابيستحق

ئكةلملاا:نياثا

لليهودحسدهم-المخنلفةوظائفهم-الملائكةأصل

اليومفيخلقالذيوهو،الموتعليهيطرألامن:قسمانالملائكة

أيضأ:قسمانوهو،الموتعليهيطراومن.الثاني

خلقالذيوهوبأجلهالحياةفيهلهقدرطويلازمنأمكعهبعديموتمن-

الخامس.اليومفي
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ويسبحالتلمود،ويقرأدته،يرتلأنبعدخلقهيومفييموت-ومن

بواسطةجراراجيشأمنهماللهأهلكوقد.النارمنخلقالذيوهو،التسابيح

الخنصر.إصبعهبطرفإحراقه

الملائكةفهؤلاءيقولها.كلمةكلعندجديداملكأيومكلاللهويخلق

منه.يخرجونكمابسرعةالوجودعالمإلىياتون

،الأرضميتنبتالتيالأعثابحفظوظيفتهممنفمنهموظائفهمأما

الذيالنوعيحفظواحدكلالأعشابأنواعبعددألفاوعشرونواحدوهم

به.نيط

الأثمار.و)نضاجللناروميخائيل.للبرد)جركيمو(الملكومنهم

بعضهم،الحاخاماتلدىاسماؤهممعروفةأخرىملائكةجملةويوجد

وبعضهم،والصلحالمحبةلبثوبعضهمبالثروبعضهمبالخير،مخصص

بصناعةمختصوبعضهم،المتوحشةوالحيواناتوالأسماكالطيورلحفظ

والكواكب.والقمرالشمسحركةلمراقبةوبعضهم،الطب

ولذلكالملائكةصالحوهيالسماوية"الأجرامميمانود:الحاخاموقال

ا!اويفهمونبعقلوننراهم

نهارا،لأجلهوتصلي.الانسانفيالنومببثليلاالملائكةوتشتغل

نريد.مامنهانطلبانيلزمناولذلك

يطلبمنفعلى.الكلدانيةولاالسريانيةاللغةتفهملاالملائكةأنغير

اللغتين.هاتينبإحدىالخطابإليهايوجهلاأنسيئأمنها

اليهودلدىيوجدأنهوهومهملسبباللغتينهاتينالملائكةوتجهل

الملائكةأنالتلمودفيوجاء.الكلدانيةباللغةيصلونهاالمثالعديمةصلاة

صلاتهم.علىاليهوديحسدوالاحتىاللغةهذهيجهلون

تكرهأنهاغيراللغاتجميعالملائكةتفهمأخرىروايةحسبوعلى
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بهما.شيئأمنهايطلبمنتسمعولا،كليةكراهيةاللغتينهاتين

السياطبنتاريخ:ثالثا

الشياطينمعحواءوعلاتاتالشياطيننساءمعادمعلاقات-الشياطينأصل

وقرونالبندقشجر-الأرضعلىوسكنهموظائفهم-الشياطينرؤساء-الذكور

والسحرالتلمود-الخوالجنازاتالثور

اجسادالهميخلقولمالغسقخيمعندماالجمعةيومالشياطيناللهخلق

كلليعملالكافيالوقتلديهكانوماقريباكانالسبتيوملأن،ملابسولا

إ!ذلك

كانوالأنهم،لهمعقابأأجسادالهميخلقلمأخرىروايةحسبوعلى

جسد.بدونالإنسانيخلقأنيريدون

،وناريمائيمركبمنمخلوقفبعضهم:أنواعجملةعلىوالشياطين

منفمخلوقةأرواحهمأما.الطينمنوبعضهمالهواء،منمخلوقوبعضهم

لصنعها.الاتصلحلاالقمرتحتموجودةمأدة

زوجتهيجامعانابىاللهلعنهبعدمالأنهادمنسلمنالشياطينوبعض

فجامعهماالشياطيننساءمناثنتانلهفحضرتعيسا،نسلالهتلدلاحتىحواء

ساطين.فولدتا

013مدةاليليت(اسمهامهمةسيطانةيأتيكانادمأن:التلمودفيوجاء

سياطين.منهافولدسنة

مننكاحهابسببسياطينإلاالمدةهذهفيتلدلاايضأحؤاءوكانت

المياطين.ذكور

ويموتونويشربونويأكلونيتناسلونالتلمودحسبعلىوالشياطين

مثله.

كانبماالحكيمسليماناستخدمهناربعالمشهوراتالشياطينوأمهات

يجامعهن.وكان،السلطةمنعليهنله

148http://kotob.has.it



)شماعيل(المسمىالشيطان-امراةالن!موةهؤلاءإحذىإنالتلمود:تال

ليضرواعليهمرئيسةبصفةسيطانألفوثمأنينفائةمقدمةفيبناتهأمعتذهب

زوجهاآدمعصتذكرهاالسابق)وليليت(.والسبتالخميسليلتيفيالناس

أمامها.يموتوناولادهافيمائةيومكلتنظرفهيأولادها،بموتاللهفعاقبها

ومن.أمامهايموتونالتيالأطفالمنأحدأتقتللاأنتعهدتالحينذلكومن

تليتإذاالسلطة.عليهملها"!التيالأطفالمنأحدأتقتللاأنتعهدتالحينذلك

كالكلابتعويدائماءوهيهذا.الملائكةأسماءمنأسماءثلاثةعليهم

الأربعمنأخرىسيطانةويوجدالأسرارمن-ملكاوثمانونمائةويصحبها

وتسعامائةبعهاتصحبوهيتستويحأنبدونالرقصدأبهاالمذكورات

.سريرةروحاوسبعين

ولكنالشياطينمننجملةيومكلأدمبنيمنالانيولدالتلمود،وبحسب

.الادابعلىمحافظةذلكتفصيلعليكنقصلا

صناعةفيأجادإذاالشياطينيقتلأنالأحوالبعض!فيالانسأنويقدر

السفينة.فيمعهأخذهملأنهبعضهمحياةفينوحتسببوقد.الفصحفطر

الهواء،فييسكنبعضهمإن:الحاخاماتفقالالشياطينسكنمحلأما

الذينوهم،البحرقاعفييسكنوبعضهم.للانسانالأحلاميسببونالذينوهم

اليهوداجسامفييسكنوبعضهم.وسأنهمتركواإذاالأرضخرابفييعسببون

الخطايا.ارتكابعلىالمتعودين

منخارجثورقرونبينالرقصالشيطانيحبالتلمودحسبوعلى

ميت.دفنمنيرجعناللاتيالنسوةبينبالرقصأيضامغرموهو.المياه

إلىتحتاجالجافةالأرضلأن،الحاخاماتبجانبيوجدأنويحب

علىسيطانلوجودخطرالأسجارهذهتحتوالنوم،البندقسجرويحبالمطر

اوراقها.منورتةكل

اسمهماالمشهوراتال!ثميطاناتمنثنتانالمظلمةالشرقجباليسكن
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يحكموكانويوترو(،وأيوب،البلعامالسحرعلمتااللتانوهماواذائيل()اذا،

حضورفيالسببوكانتابواسطعهماوالشياطينالطيورعلىسليمانالملك

إليه.بلقيس

،البعيدةالمحلاتفيينفردانللانسانينبغيلاالشياطينكثرةوبسبب

يحيلاأنوعليه.نقصانهأوالهلالتزايدمدةالخروجيجتنبأنيلزمهبل

كلوعلى.لشيطأنالسلاموجهقديكونأنالمحتملمنلأنهليلا،بتحيةأحدا

الأياديعلىتستريحالنجسةالروحلأنالفجرفييديهيغسلانشخص

النجسة.

إذامنهاننتهيفلاكثيرةذكرناهماقبيلمنالتيالتلموداءعلموساوس

نأويعتقدون.الوساوسبهذهمخصوصةكتبعندهمويوجد.كلهاذكرناها

"إن:اليهودي(ليفي)اليفاسالسحرمعلموقالالسحر،كتبمنالتلمود

التلمودفيجاءتعبأراتبعضبذكرفلنكتفوالان!سحريكتاباولالتلمود

:قدمناهماتعبت

التلمودديانةمؤسسيأحدانما(:2ص/)سنهدرينالتلمودفيجاء

عجلاليلةكليخلقوكاناخر.يقتلأنبعدرجلايخلقأنإمكانهفيكأن

أحدوكانمعامنهيثلانوكانااخرحاخامبمساعدةسنواتثلاثعمره

07(.ص/)سنهدرينومعيزغزلانإلىوالثمامالفرعيحيلايضأالحاخامات

امرأةمايومأسحروقدعقاربإلىالماءيحؤل)نياي(الرابيوكان

.067(2)سنهدرينالسوقإلىعليهاووصلوركبها،حمارةوجعلها

حجراعنقهفييعلقوكان.ويعلمهالسحريتعاطىالخليلإبراهيموكان

الحاخاماتلبعضالحجرهذافوصل،الأمراضجميعبواسطعهيشفيثمينا

أحدانوحصلا!الموتىيقيمونرفقائهوباقيهوبقوتهوكان،التلموديين

تسعى.حيةهيفإذاالمذكوربالحجرلمسهاثمحيةرأسمرةقطعالحاخامات

أالسحرإبقوةالروحفيهافدبتمملحةأسماكجملةبهأيضألمسوقد
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"ارلأسرا":بعارا

النمل-معوحادثتهطوله-عوجالملك-وحؤاءادمخلق

بعظامهإبراهيمصنعوماماتكيف

يومالشعبخطبةضمنليونمدينةفيالمولود)فابيوس(الحاخامقال

لأنهالأديانجميعهواليهوديالدينإن:1842سنةاليهوديةالسنةرأسعيد

مبنيةقواعدهفإنالمسيحيبعكس،معقولةتعاليمهوكلأسرارعلىيحتويلا

.!الجنونعلى

يدعيكماالتلموديةالقواعدمنكثيراالقارىءأيهاطالعتمدوها

وحواءآدمخلقكيفيةلكالكيللكوأفيذلكمنسأزيدكولكني!)فابيوس(!

:فأقول،التلمودصورهاكما

ثم،وجهينذاوخلقهأ،كتلةوكؤنهالأرضبقاعجميعمنترابااللهأخذ

فيرجلاهفكانتجذاطويلاحؤاء.والثانيادماحدهمافصارنصفينشطره

)سنهدرينالمغربفيورجلاهالمشرقكاننامدياذاالسماء،فيورأسهالأرض

.2038(ص

نقصعصاولمالاخرها.أؤلهامنالدنيامنهاينظرطاقةلادمالهوصنع

.الناسكباميصارحتىطوله

معمقابتهبهاتسميتهفسببالتوراةفياسمهذكرالذيعؤجالملكاما

وتخلص)العجة(.باللغةالمسمىالفصحفطيريخبزكانحالماالخليلإبراهيم

كانحيثنوحسفينةبجانبمشىلأنهالطوفانزمنفيالغرقمنالملكهذا

.الغلياندرجةإلىوصلفكانالأخرىالجهاتفيوأما.بارداالماء

ويشرب،الطيورمنومثلهاثور،بألفييومكليتغذىعوجالملكوكأن

الماءإ!منتقريباصاعالف

إسرائيلبنيجيشأنهوعلمجيشعاصمةمناقتربلماأنهأخبارهومن
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ثلاثةمساحتهجبلااقتلعالأرضمنفراسخثلاثةمسافةيشغلالذيالجرار

كانتنملاالجبلعلىاللهفسلطألمقابلتهوذهب،رأسهعلىوحمله،فراسخ

عنقهحولالجبلفسقط،الملكلرأسموصلاحفراحفرهحتىبأسنانهاتقرضه

،أذرععشرةطولهابلطةمعهوأحضرالفرصةموسىفانتهز.طوقهيئةعلى

فقضىعرقوبهعلىعوجالملكوضرب،أذرععشرةبعلؤالهواءفيومفز

إ!عليه

الىصعدعوجالملكإنالتلمود:منآخرمحلفيذلكمعوجاء

حيا.السماء

ميت،ساقعظمةمرةوجد)يوحانان(الرابيأنأخرىصحيفةفيوذكر

الملكساقعظمةهذهوكانتلآخرها،ينتهولمساعاتثلاثبجوارهافمشى

عو!ا

47غذاءمقدارغذاؤهكانالخليلإبراهيمأنأيضاالتلمودفيوجاء

قصيراوكان.سخصا74قؤةقؤتهكانتولذلك،سربهمبقدروسربهسخصا،

.عوجالملكإلىبالنسبة

واستعملهإبراهيمفأخذه،ضرسلهخلعأنهعوجالملكعنيحكىومما

عليه.لينامسريرا

((والنصارىاليهود"أرواح:خامسا

اخر-شخصوروحاليهوديروحبينالفرق-الأرواحأصل

وجدلأجلهالذيوالسببالأرواحتناسخ

فياللهووضعها،للخليقةالأولىأيامالستةفيالأرواحكلخلقت

امرأةحملتكلماأي،اللزومعندمنهاويخرجالسماء،فيالعموميالمخزن

.ولدا
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فقرةكللأنالتلمود،فيجاءكما،يهوديةروحألفستمائةاللهوخلق

!الأرواحهذهمنبروحيختصتأويلوكل،تاويلألفستمائةلهاالتوراةمن

روحهعلىجديدةروحيهوديكلعندتتجددسبتيومكلوفي

.والشربللأكلالشهيةتعطيهالتيوهي،الأصلية

جزءالابنأنكمااللهمنجزءبانهاالأرواحباقيعناليهودأرواحوتتميز

.والدهمن

لأن،الأرواحلباقيبالنسبةاللهعندعزيزةاليهودأرواحكانتثمومن

.الحيواناتبأرواحوسبيهةسيطانيةأرواحهييهوديةالغيرالأرواح

وبعد.الحيواناتباقيكنطفةهياليهوديغيرنطفةإن:التلمودفيوذكر

مثلاالجدوداحدماتفإذااخر.جسماوتشغلروحهتخرجاليهوديموت

أرواحثلاثلقايينوكان.الولادةالحديثينسلهأجساموتشغلروحهتخرج

فيوالثالثة)جترو(،جسدفيوالثانية)قورش(،جسدفيدخلتالأولى

موسى.قتلهالذيالمصري

وروح،أيوبفي)ثار(وروح،سمسونجسدفي)يافث(روحودخلت

في)صبائيل(وروح)هيبر(،فيالقهرمانةرحابوروح،إسحاقفيحواء

فيوذكر)أباربانيل(،باسيالحاخامقالكما،يسوعفيأسعياوروح)هبلي(،

وزانيا.قاتلاكانشعياإن:التلمود

بعدتدخلأرواحهمفإنيهودتابقتلهمدينهمعنيرتلإونالذيناليهودأما

أليماعذاباوتعذبالجحيمإلىتذهبثم،النباتاتأوالحيواناتفيموتهم

ثمالحيواناتفيثم،الجماداتفيوتدخلثانياتعودثمسهرا،عشرإثنيمدة

تطهيرها.بعداليهودجسدإلىترجعثم،الوثنيينفي

نأأرادوتعالىسبحانهلأنهباليهود،رحمةاللهفعلهفقدالتناسخهذاأما

الأبدية.الحياةفينصيبيهود!لكليكون
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والنعيم""الجحيم:سادسا

الأمملهاقيالجحيم-هناكويشربونيثلونماذا-لليهودالنعيم

جئةمايومأإلياسوضعومد.الزكيةالأرواحمأوىالنعيم:التلمودقال

الرائحةتلكفيهاوبفيتالأسجار،أوراقمنفتعطرتهناكالحأخاماتأحد

!!فرنك003تساويكانتوبسببها،العطرية

كماالمملحةالحوتزوجةلحمهوالنعيمفيالمؤمنينومأكل

يتغذىكانجذاكبيربزيثورلحمالمائدةعلىأيضالهاويقدم)1(.علمت

جبل.مائةفيينبتالذيبالفمب

للغاية.سمينأوزولحمجذا،الطعملذيذكبيرطيرلحمأيضأويأكلون

!أالعالمخليقةيومثانيالمعصورالقديماللذيذالنبيذمنفهوالشرابأما

8(.ص)شهدرين

لهمنصيبولاالكفارمأوىفهوالجحيمأما.اليهودإلاالجنةيدخلولا

والطين.والعفونةالظلاممنفيهلماالبكاءسوىفيه

كلفي،صندوقالافستة:ذلكعلىزيادةمنهمحلكلفيويوجد

الصبر.منملأىبرميلالاتستةمنهاصندوق

أيديهمسوىيغسلونلاالذينلأنمرةستينالنعيممنأوسعوالجحيم

يحركونالذينكالمسيحيينيختنونلاوالذين)2(،كالمسلمينوأرجلهم

خالدين.هناكيبقون(الصليبإسارة)يفعلونأصابعهم

.الأولالفصلفيتقدم!اانظر)1(

نأيملميكنلمالتلمودخرافاتجملةفيالقريةهذهأدخلالذيالحاخامأنيظهر)2(

)م(.البدنلجميععأمأغسلاالجنابةمنيغتسلواأندينهمعليهميوجبالمسلمين
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اليهود"وسلطان!المسعح:سابعا

تصيروماذالليهودالمسيحيعطيماذا-الكلماتبهذهيعنونماذا

الحفبفيالمسبحاوصات-الأممباني

هومنولكن.المسيحفيهسيظهرالذيالزمنالصبربفروغاليهودينتظر

المنمظر3المسيحهذا

الصوفمنوملابسفطيراالأرضتطرحالمسيحيأتيالماالعلمود:قال

السلطةترجعالزمنذلكوفي.الكبيرةالثيران)1(كلاويبقدرحبهوممحأ

لكليكونالوتتذاكوفي.لهوتخضعالمسيحذلكتخدمالأمموكل.لليهود

!!سلطتهتحتأكوانوعشرةوثلثمائة،يخدمونهعبدوثمانمائةألفانيهودي

دينعن)الخارجينالأسرارحكمانقضاءبعدإلاالمسيحيأتيلاولكن

.(إسرائ!لبثى

فيالأممباتياستملاكلمنعجهدهيبذلأنيهوديكلعلىيجب

اينماالسلطةلهميكونأنيلزملأنه،وحدهملليهودالسلطةتبقىحتىالأرض

واسارى.منفيينبصفةيعتبروالهمذلكيتيسرلمف!نحلوا،

عليهأيندبواانلهولاءحقاليهودأوطانعلىاليهودغيرتسلطوإذا

.للخرابوياللعارياويقولوا

حكمينعهيحتىإسرائيلبنيعلىوالمسكنةالذلضربوشمتمر

الحربتقومأنيلزمالأممباميعلىنهائيااليهودتحكمأنوقبل.الأجانب

متواليةسنواتسبعمدةاليهودويبقى،العالمثلثاويهلكوساققدمعلى

النصر.بعداكتسبوهاالتيالأسلحةيحرقون

لأنالعاميالخطأعلىمنهجريأالمعروفالعضو)كلية(جمعبالكلاويالمترجميقصد)1(

)دميةمثل(وكلى)كليةوالصواب)كلاوي(ويجمعونها)كلوة(المفردفييقولونالعوام

.(ودمى
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خارجاذراعاوعشريناثنينبمقدارإسرائيلبنيأعداءاسنأنتنبتوحي!مذ

!اأفواههمعن

.اليومذلكمنتظرينالشعوبباقيمععوانحربفياليهودوتعيش

وقتئذالمسيحويقبلالمنتظر،النصزويحصلالحقيقيالمسيحوسيأتي

المسيحيين.هداياويرفض،الشعوبكلهدايا

علىتحصلتتدتكونلأنهاالثروةغايةفيذاكإذاليهوديةالأمةوتكون

الغالم.أموالجميع

حمليمكنلاواسعة)سرايات(ستملأالكتوفيهذهنأالتلمودفيوذكر

07+حمارثلثمائةمنأقلعلىمفاتيحهاوأقفالها

ماكلهمويقبلونأفواجأاليهوددينفييدخلونحينئذكلهمالناسوترى

.الشيطاننسلمنلأنهميهلكونف!نهم،المسيحيينعدا

هيالأمةتلكوتكون،إسرائيلبمجيءاليهوديةالأمةمنتظرويتحقق

".مجيئهعندالأممباقيعلىالمتسلطة

التلمود.بهينطقماهذا

كما،الكاذبةتخيلاتهممننشأالأمورلحقائققلبالأوهامهذهولكن

أنهمفيهسبهمومن.تحملهبسببواذوه،حياتهحالالمسيحفيالحقيقةقلبوا

المسيحية.البلادفيعلنابذلكوتفوهوا،صنماجعلوه

وصفهمالمسيحيةالبلادفيلليهوديباحأنالمستغربةالأمورلمنلهانه

الزنا!امنولدصنمعنأبأنهللمسيح
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المالثالكثاب

ا!دابئساد

يب"لقرا":لاأو

صورفيحيواناتالناسباقي-فقطاليهوديهواليهوديقريب

النفاياتقاعدة-سزابنضهميلزم-وخنازيروكلابحميرهم

ضربالملائكةمناكثراللهعندمعتبرالإسرائيليإنالتلمود:فيجاء

الإلهية.العزةضربفأكنهإسرائيلثأأمي)1(

ذإاللهمنجزءاليهوديأنمنلحاخاماتهمأنهمسفرهفياليهودويعتقد

فايأميامهأميئضربإذا:أنهالتلمودفيذكرولذلك.أبيهمنجزءالابنأن

البركةلانتهتاليهوديخلقلملووأنه58(،و2ص)ستهدرينالموتيستحق

نأالمخلوقاتباقيأمكنولما،والشمسالأمطارخلقتولما،الأرضمن

تعيش.

اليهودبينالموجودالفرقبقدرهووالحيوانالإنساندرجةبينوالفرق

!الشعوبوباقي

الشعوبباقيمنهاالمخلوقالنطفةأن(49)صأورسليمتلمودفيوجاء

فيوالوثنيوالأجنبيوالكافروالأمميفالأمييهوديأ.ليسمنكلبالأمييريدون)1(

)م(.ابشراصورةفيحيواناتوهمسواءأصطلاحهم
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!حصاننطفةهياليهوديةالديانةعنالخارجين

اليهود.دينعنوالخارجالأجنبيبينفرق"لا)كرونير(:الرابيوقال

".الوثنيوبينبينهفرقولايختعنلاالذيهووالغريب.التلمودحسبعلى

ماللتوراةوفاتأالقبور)1(لمسإذايتنجساليهوديأنالتلمودفيوجاء

)بياموتادمأبناءلابهاثميعدونهمكانواإذ،الأمممنعداهممنقبورخلا

6(.البند

الخروجسفرفيمذكورلأنهكلاببصفةالأجانبأيضأالتلمودويعتبر

.للكلابولاللأجانبتجعللمالمقدسةالأعيادأن,11()12

الأعيادترتبتفقالكتابهفيالعبارةهذهنعمأنبنموسىالرابينقلوقذ

05(.40)صحيفةللكلابولاللأجانبوليست،لكم

عبارهبخصوص)رسي(الحاخامكتابفيايضأالعبارةهذهمعلوذكر

النسخوأما.البندميةمدينةفيطبعتنسخةفيذكرتالتي)12(الخروجسفر

ا.للكلاب)وليستعبارةفيهايذكرفلم)أمستردام(مدينةفيالمطبوعة

مصرحلأنه،الأجانبمنأفضلالكلبان+:أخرىكتبفيوذكر

مصرحوفير،الأجانببطعمأنلهوليس،الكلبيطعمأنالأعيادفيلليهودي

)2(11منهمأفضللأنهللكلبيعطيهبللحمأ،يعطيهمأنأيضاله

وقالأبضا.حميرابلكلابأفقطليستاليهوددينعنالخارجةوالأمم

الأبديةالحياةيستحقضطاليهود()أيالمختار)الشعب)أباربانيل(:الحاخام

الحمير.كمثلفمثلهمالشعوبباقيواما

)م(.الحبارة.باميعليهيدلكماأزالها(أوامته!نها)إذاالمرادلعل)1(

"في:اللامعليهمحمدالإسلامرسولبقولالبشرسائرعلىوالحقداللؤمهذامارن)2(

دوننعالىالله،لكثوابرطبةكبدذاجائعأتطعمهماكلفيأياجر،،رطبةكبدكل

)م(..إنسانيعمللأنه،مسلموكيرمسلمبينتييز
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ويعنبر،بالحميرأشبهلأنهماليهود،دينعنالخارجةالأممبينقرابةولا

.للحيواناتزرائبنظيرالأممباقيببوتاليهود

إني:الأخيرهذالهقالليتزوجها)سيرا(ابنإلىابمتهبخعنصرقدمولما

.الحيواناتمنولستمآبنيمن

أرواحكملأنالبشربنيمنإنكماليهود"أيها:مناحمالرابيوقال

مصدرهاارواحهملأن،كذلكفليستالأممباقيوأما.أدنهروحمصدرها

أ.النجسةالروخ

اليهوددينعنالخارجينيعتبركانلأنه)أريل(،الحاخامرأيهذاوكان

خروجهاعندرأتإذاغسلهاتعيدانالمرأةويلزم.الفاباتتسكننجسةخنازير

وأ،جملأو،أميئأو،مجنونأوحمار،أو،ككلبنجسا،سيئاالحماممن

،العمومعلىحيواناليهوددينعنوالخارج)1(.مجزمأو،حصانأو،خنزير

.حيواننطفةهيمنهاهوالتيوالنطفة.خنزيرااوحمارااوكلبأفسقه

وخلق.الحيواناتمنهييهوديةالغيرالمرأة)أباربانيل(الحاخاموقال

الدنياخلقتالذيناليهودلخدمةلائقاليكونالانسانهيعةعلىالأجنبيالله

صورتهعلىوهوحيوانونهاراليلايخدمهأنلأميرينأسبلالأنه،لأجلهم

ماتفاذا.المنابذةكلوالانسانيةللذوقمنابذذلكفإنكلاثمكلا.الحيوانية

التعازيلهتقدمأنيلزمكفلا،المسيحيينمنوكانا،خادمةأوليهوديخادم

الحيواناتمنحيوانافقدكونهبصفةولكنإنسانا،فقدكونهبصفة

!الهالمسخرة

بالحسنيصفهمولا،المسيحيينمدحفييبالغلاأناليهوديوعلى

دينعنالخارجلأنحيوانا،الانسانيمدحكمايمدحهمأنقصدإذا،والجمال

!!الحيوانيشابهاليهود

.()م()مجذومولحلها،لأملاهكذا(1)
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ثلاثمدةمنالمبرج(مدينةفيالمتوفي)ناتاتسون(الحاخاموكان

الاتية؟بالكيفيةاليهودينصجسنوات

خصوصأ)التياترات(التشخيصمحلاتإلىتتوجهوالاأنأنصحكم9

وجمالهنالزنا،الىتستميلكمالراقصاتملابسلأنرقصر،،فيهايوجدعندما

."ومحرمممنوعذلكأنمع،مدحهنفيالإطنابإلىيستميلكم

لالأنه،لهمكأقاربالأممباقياليهوديعتبرلاالقواعدهذهعلىفبناء

ارتدالمسيحيسوعأنالتلمودويعتبرللانسانقريببصفةالحيواناعتباريمكن

!الأوثانوعبداليهوديالدينعن

دينعلىيبقىالذيوالمسيحييتهود،لاالذيالوثنياليهودويعتبر

وعدؤهم.اللهعدؤ،المسيح

معهتستعملأنيصحولا،إنسانغيرمذهبهمعنخارجكلاليهوديعتبر

اليهودتأخذأنيلزملاوأنه،إليهموجهاللهغضبأنويعتقدون.الرافة

عليه.سفقة

تشفقواأنجائزغير10299()سنهدرينالتلمودكتابفيوذكر

جنة!إ!ذي

الشفقةتأخذهالصالحالرجلأنالموافقمنليس)جرسون(الرابيوقال

الشرير.على

أعدائهعلىالانسانيشفقأنالعدلمنليسة:)أباربانيل(الحاخاموقال

ويرحمهم.

:مكتوبلأنهالكفار،يغشواأنالتلمودحسبعلىإسرائيللبنيوجائز

!الدنسين!!معودنساالطاهرينمعطأهراتكونأن"يلزم

الصريحةبأفعالهالأممباقيعناليهودي)يتميز)اليعازر(:الرابيوقال

".وزيهبشكلهالأممباقيعنالمغربييتميزكما
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ضربهميخشوالممابالسلامالكفاريحتواأنتلمودتااليهودعلىمحظور

الإنسانوإنجائزالنفاق!إن:بشأيالحاخامذلكمنفاستنتج.عدوانهمأو

اذاكاذبامحبعهويدعيالكافرمعمؤدبايكونأنيمكنه(اليهودي)أي

!.اليهمنهالأذىوصول

همالكفاروهؤلاءالكفارمعالنفاقاستعمالجائزأنهالتلمودوذكر

.اليهوديالدينعنالخارجين

لديهمقبولةوهيسأنهمترفعإسرائيلبنيمنالصادرةوالصدقةوالحسنة

إلايفعلوالالأنهمخطاياهمفهيالأممبقيةمنالصادرةالصدقةوأما.تعالى

.(01ص)برابنداولكبرياء

لهمليسالذينالأسرارالوثنيينمنيختتنلامنكلالتلمودويعتبر

ليسلأنه،كالباقينيكونواأنيمنعهمفلاالمسلميناختتانوأما.دينيةعقيدة

!أالحقيقيالختان

"اللهلهويقول،السلاملهيوجهاناجنبيأقابلإذالليهوديمصرخ

يفعلأنيمكنهلاأنهويعتقدسرابهيستهزىءأنسرطعلى"يبارككاويساعدك

.سراولاخيرا

خافوا)ذاموتاهمويدفنواالمسيحيينمرضىيزورواأنلليهودمصرخ

منهم!إليهموالأذىالضرروصول

يساعدكم!)الله:بقولهالأجانبعلىيسلمأنتعود)كهانا(الرابيوكان

للأجنبي.وليسلمعلمهأولسيدهمضمراكانسلامهأنغير

161http://kotob.has.it



العمومبانوالعسلطالعملك:ثانيا

تجوزالتيالقاعدةهذ.تستنتجأينمن-لليهودالأرضاللهأعطى

)1(القاعدةلهذ.غرببتطبيق-والسرفةالسلبلهم

بماالدنيافتكونالإلهيةللعزةمساوينأنفسهميعتبرونأليهودإنحيث

إذاصراحةالتلمودفيجاءولذلك.التسلطحقعليهاولهم)2(،تعلقهمفيها

كاناذاولكنالأضرارمنبشيءاليهودييلتزمفلااميثوريهوديثورنطع

26)صلليهوديحصلالذيالضررميمةبجميعالأفييلتزمبألعكسايأمر

نأنظرلناالأجانبعلىاليهودسلطاللهأنالتوراةفيذكرلأنهوذلك.غامارة(

وسلمهاأموالهمفأخذ،لهمالمعطاةوصاياالسبععلىيحافظوالمنوحأولاد

لليهود.

اليهودأما.اليهوددينعنالخارجونهمالتلمودحسبعلىنوحوأولاد

إبراهيم.اولادف!نهم

.!ودمائهمالأممباقياموالعلىاليهودالله"سلط:)البو(الرابيوقال

الاتية:بالكيفيةالتلمودفيذلكسرحوجاء

جذا،طفيفةقيمتهكانتولوسيئأ،اليهود(غير)اينوحأولادسرق)إذا

اليهودوأما.لهماللهأعطاهأالتيالوصاياخالفواقدلأنهم،الموتيستحقون

!.القريبمالتسرق"لاالوصايافيجاءلأنه،الأمئيضرواأنلهمفمصزح

وانبقريبليسالأفيإن:الوصيةهذهمفسرينالتلمودعلماءوقال

والإفسادالفسادهوفماصلاحأالمذهلالإجراميوالسلوكالحقائدهذهكانتإذا)1(

انماواالتالأرضفينفسدوالالهمقيلواذاة:فيهميقولإذالعظيمالقرانوصدق

)م(.9يشعرونلاولكنالمفسدونهم)نهمألا.صصلحوننحن

الرابيكلامفيقريبأسياتيما)انظرملكهمأي،خاصتهمأنهاتعلقهمبكونهاهI")2(مر

)عي()م(.
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مخالفأيكنلممالهفسلبالأقي(مالتسرقالاالوصيةفييكعبلمموسى

للوصايا.

كانإذامالعملتستأجرهالذيالشخصتظلم"لا:ذلكعلىزيادةوجاء

ذلك.منفمسعثنىالأجنبيأما.أخوتك"من

عنبأ،حاملاأكرمنظرتإني:فقاللذلكمملا)عشي(الرابيضربومد

إذايمسهلاوأن،أجنبيتعلقأنهظهرإذامنهلييسمحضرأنخادميفأمرت

.يهوديتعلقأنهظهر

منجائزةغيرالسرقةان(:تسرقالاتعالىلقولهمفسراد()مميانوقال

ااجائزةفسرقتهماليهوددينعنالخارجونأما،اليهودمنأيالإنسان

عليهاولهماليهودتعلقهيالدنياأنمنقبللمامطابقةالقاعدةوهذه

فإذا.لأموالهماسعرادابلعندهمسرفةليستالأجانبمننالسرقة.النسلظحق

.اليهوديسرمةعدمذلكمنالغرضيكونتسرقلاالتلموديالحاخامقال

نيالحقولليهودي،مباحةأموالهأنيعتقدونلأنهمجائزةفسرقتهالأجنبيواما

عليها.اليدوضع

يبيعوناليهودالحكام)إن:(911)صااليهودية)الروسياكتابفيوجاء

حصولوبعد.المسيحيينمنمعينينأسخاصأموالسلبفيالحقللأفراد

لوضعاللازمةالطرقعملفيالحقلهاليهودمنغيرهدونالمئشرييكونالبيع

تصبحمباحةكانتالتيالمسيحيذلكفأموال.المسيحيذلكأموالعلىيده

البيع.عقدوقتمنالمشتريلذلكملكأ

اللازمعلىمعأليتفقاسريكبصفةالأولمعاخريهوديتداخلويجوز

فيالحقيهوديولكلمباحةالأميينامواللأن،المالذلكلاستردادإجراؤه

ااعليهايدهوضع

،الأموالمنعليهيتحصلانمايقتسماانالمذكورينالهوديينوعلى
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فالقسمةالأجانباحدنهبأوفمث!أوسرقةفياليهودمنإثنانأسعركإذالملأنه

واجبة.بينهما

كالأموالاليهودعندمباحةالمسيحيينأموال)ففنكرن(:العالموقال

!يمتلكها!عليهايدهيضعمنفأول،البحركرمالأو،الممروكة

لهايستحضر:منزلهافيسيدةكمعلإسرائيلبنيمثلانالتلمودنيوجاء

والتعب.الشفلفيمعهتشتركأنبدونفتأخذهاالنقودزوجها

"النش":ثالثا

:الكلماتهذهمعنى-وكيرهماليهودبينالقضايافيالمعبعةالقاعدة

السبتبوم-الحاخاماتضربعهاامئال-")1(اللهباسملابجدف

الفاحش،الربابواسطةمالهواخذالأفي،غش!إمسموحالتلمود:قال

!اتغشهولاتخدعهفلاسيئأاليهوديأخيكمناستريتاوبعتإذالكن

الإسرائيليتجعلأنأمكنكفإذابدعوىأمامكوإسرائيليأجنبيجاءإذا

يحكممدينةفيذلكحصل)إذاسريعتناتقضيهكذاللاجنبيوقلفافعلرابحأ

رابحأ،الاسرائيليفاجعلالأجنبيلشريعةوفقاذلكأمكنكوإذااليهود(.فيها

كان)بأنالحالينكلامنتتمكنلمف!ذا.سريعتكتقضيهكذاللأجنبيوقل

فاستعمللليهوديالحقتعطيلاايأجنبيةوالشريعةالبلد،يحكمونلااليهود

إ.لليهوديالحقتجعلحتىالأجنبيهذاحقفيوالخداعالغش

لاأناليهوديدايلزم)اكيبا(:الحاخاملتعاليمطبقأإسمأعيلالرابيوقال

1(.الأممباقيأعينامامالديناععباربضيعلاحتى،الحقيقيبقصدهبجاهر

المترجمأوالمؤلففلعلاليهودعند،العبارةهذهلمعنىتفسيرالفصلهذافيياتلم)1(

ذلك.نسي
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يضرالكذبأوالسرقةبجنحةمتلبسايضبطمنإن:الحاخاماتوقالت.

بليغا.ضررأبالدين

عنالخارجالجمركمفتشتغشأنلك"مصرخ)رشي(:الحاخاموقال

منلفقتهمافيتنجحأنسرطعلىكاذبةيمينألهوتحلف،اليهوديةالديانة

."الأكاذيب

يكونكيفئلا:i)ناربونيا(مدينةمنإسماعيلالرابيعليهواعترض

بالدين؟الضررلعدمحرمهما)أكيبا(الحاخامأنمعجائزينوالخداعالكذب

بدونالأجنبيبنشأنقياليهودييخهدأن)كيبا(غرضبأنذلكعنوأجاب

الفش.كليهأدخلأنهالأخيرهذايكعشفما

كانالمهمينالحاخاماتأحد)صموئيل(الرابيانالتلمود:فيوجاء

كانالذهبمنانيةأجنبيمننفسههواسترىوقدمباحةالأجانبسرقةأنرأيه

وسرق.بخسثمنوهو،فقطدراهمأربعةثمنهاودفعنحاسا،الأجنبييظنها

أ.البائعمنأبضادرهما

للأجنبييدفعولمالنبيذمنبرميلاوعشرينمائةكهانا()الرابيواسترى

!!فقطمنهامائةثمنإلا

ناوامرهخادمهنادىثمللكسرمعداسجرالأجنبيالربيينأحدوباع

كلحجميجهللكنهعددهايعرتكانوإنالمشتريلأن،ويسرقهبعضهايكسر

منها.قطعة

أجنبيغلطإذاالأمور(:عواقبإلىذلكفي)ونظرموسىالرابيوتال

نأالجائزمنلأنه!أعرف"لالهيقولبليغشهلاأناليهوديفعلىحسبةفي

وتجربته.اليهوديلامتحانعمداذلكفعلالأجنبييكون

أسبوعكلاليهوديجتمع:)بودنيلج(المسمىكتابهفي)برنز(الرابيوقال

أساليبمنمنهمكلفعلبمابعضعلىويتفاخرون،المسيحيينيغشونبعدما
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منالمسيحعينفلوبننزعان"يلزمنا:بقولهمالجلسةيفضونثم،الغش

.افضلهمأونقنلأجسامهم

!لمفقودةالأشياءا":بعارا

المنعهذاسبب-المفقودةالأشباءردممنوع

وغيرالمفقود،مالهللأمئيردليهوديذنبايففرلااللهان:التلمودفيجاء

67(.ص)سنهدرينالأجانبمنالمفقودةالأسياءردجائز

والوثنسنالكفرةالىالمفقودةالأسياءردجائزغير:موسىالرابيوقال

السبت.يوماستغلمنوكل

ديندفعلعدمهارباخريهوديوجودمحلعلىاليهودأحددللىاذا

اليهوديلأن،كاذببأمركالمبقغبالإعدامعليهيحكمفلاأجنبيبهيطالبه

يردمنمثلوممله،المبفغمنكفرايعدالبلايخهداأنغير،الحقيقةفيمديون

المبفغلليهودييدفعانالحالةهذهفيالمبلغفيلزم.لأجنبيالمفقودةالأسياء

.البلاغذلكمنلحقهالذيالضررتيمةعنه

قا،بدينيهوديعلىمحرراسنداأجنبيفقدإذا)جريكام(الرابيوقال

.يهودييدتحتالسندبوجوديسقطالدينلأناليهردهفيمتنع،يهوديووجده

الردفيلزمللحقوتأديةاللهلاسماحعرامألصاحبهأردهإنيوجدهمنقاللاذا

ا"اهالكمنالدينفادفعالثهاسمتحترمأنأردت"اذا:وهو،يأتيبماعليه

الدبانةشأنعلوفيالسعي:وتمجيدهاليهودلدىاللهاسماحترامومعنى

ااالباطنفيأشراراكانواولو،الظواهرا!لاحبواسطةاليهودية

اعتبرهفقدلأجنبيمفقوداسيئأيردمن:المشهور)رسي(الحاخاموقال

الإسرائيلي.درجةني

المفقود،مالهللأميردإذاءظيمأذنبأاليهودييذنب)ميمانود(ومال
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ومن،الوثنيينيحبأنهبذلكاليهوديويظهر،الكفرةيقؤيهذابفعلهلأنه

!!اللهأبغضفقدأحبهم

با،لرا":مساخا

النوراة-لقاعدةالحاخاماتنحريف-المسبحيينعندالاستعارةقامحدة

ومبادئهم-قواعدهمنفاق-الحاخاماتمثل-الظاهرقصدهمسوء

بالربايختصفيمااولادهمتربية

علىأموالهمنبعضأبإعطائهالفقيريساعدأنالغنيموسىسريعةتلزم

)1(.استهلاكعاريةمجردأوالهبةسبيل

يتلزمسيءملكيةالمستعيرإلىينقلالمعيرأنهيالاستهلاكوعارية

الميعادبعد)2(وصنفهومقدارهنوعهعينمناخربثيءبتعويضهالمستعير

أعطأه،مماأكثرالمستعيرمنالمعيريسعردأنالعدلمنوليس.عليهالمتفق

الحقللمعيروليس.باستعمالهالمشعيرأموالفييزدلمالمستعارالشيءلأن

الربا.فبيلمنيكونمنهذلكحصللولأنه،أعطاهعمازيادةطلبفي

الأسياءعلىمؤقتأيدهوضععنمنعهبسببللمعيرعادةيحصلتدولكن

عرضةالمذكورةالأسياءتكونأو،الخصوصيةلمنفعتهاستعمالهاوعدم)3(تعلقه

الأمرهذا)ويحصلبسببها،الكسبمنصاحبهايحرمأوالمستعير،عندللخطر

يسوغالحالاتهذهكلففي(العمرةذاتالأسياءمنالأسياءكانتإذاالأخير

الشيءعنأعطىالحقيقةفيلأنهأعطاهماق!يمةعنزيادةيطلبانللمعير

المعطى.

،،الاستعمال"عاريةويقابلها،القرضهيالقانونيالاصطلاحفيالاستهلاكعارية)()

.)م(وردهلاستحمالهالماعونأوالالةك!عارة

)م(.والزيتوالرزكالسكراستهلاكيةمثليةأخرىأموالاأونقوداأكانصواءبمثلهأي)2(

(r)الملكعنالتعبيرفيهاجاءأخرىمناسبةفيتفسيرهصبقكما،تخصهالتياي

بالتحلق.والاختصاص
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العاريةمنحصلالذيالحرماناوالضررقيمةالمستعيرأعطىفإذا

الربا.فهيذلكعنزادتدماذا،قآنونيةالفوائد

التيهيليستالنقودأنلوجدناالأشاءفيالطبيعيالأصلاتبعناولو

حرمانهللمعطىضررحصلإذاماحالةفيأنهإلاأثمارا،تنتجالطبيعةجعلتها

ذلك.مقابلفيفوائدإعطأؤهيجوزمؤقتأمالهمن

أصلومنهاقانونيةالمذكورةالأحوالفيالفوائدتكونأنيلزمولكن

لبنيتعالىاللهوتال.بالسويةالاقتراضحالوغيرهاليهوديمعاملةيلزمالديانة

الشيءقيمةعنزيادةأهلهامنياخذواأنكنعانارضدخولهمعندإسرائيل

احوالفيبذلكصزحالله.استعمالعاريةمجردالعاريةكانتولوالمستعار

المعطىالشيءولقيمةالأجنبيلحالةالمطلوبةالفوائدتكونأنوأمر،مخصومة

بدونوتهبهاأموالهلسلبالقريبفقرانتهاءقبيلمنالأمرلكانوإلا،إليه

موسىإن:قولهمعنوعوضاالأمر،إلىهذاالحاخاماتحولولكن.حق

!الفائدةتلكأخذيجبقالوامالا،الذميئأقرضإذاالفائدةبأخذسمح

يأتي:ما)ميمانود(وكتب

)أيهذاتحتإلاشيئانقرضهلاوأنالذميئمنالربابأخذاللهأمرنا

قدهوأنهولوعليناالواجبمنأنهمعساعدناهنكونذلكوبدونبألربا(.

والربا(.الفوائدمنه)بأخذناالحالةهذهفيساعدنا

الحاخاماتأحدوادعى.لبعضبعضهمالإسرأئيليينبينفمحزمالرباأما

الأمر.بصيغةصدرتالربابخصوصموسىأقوالأن

بالربا!إلاالأجنبييقرضأنلليهوديمصزحأغيرالتلمود:فيوجاء

علمومع.الحاخاماتمنوجملة(جرسونبناليفيالحاخامأيضاذلكوقرر

،للأحوالالمنأسبةالقانونيةبالفوائدإلايصزحلمموسىأناليقينعلماليهود

لاالحاخاماتاأن:المشهوربشايالعالموقزروغيروها!!!اقوالهحرفوامد

أ.المعيشةمنيتمكنحتىاليهوديمنقانونيةغيرفوائدبأخذيصرحون
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أيديكمبين)حياته:لليهودأقوالهموجهأاخر،موضعفيالأميعنوقال

وارتكابالرباواستعمالالفوائدقيمةبزيادةلكممصزح"أيبأموالهفكيف

!ألكممباحةأيديكمفيوأموالهحياتهلأنالأفيمعوالنهبالسرقة

منالربايطلبواانللحاخاماتأجاز)صموئيل(أنالتلمود.فيوجاء

للاخر.إهداءهااحدهميريدكهديةالرباأنيعتبرالحالةهذهوفيبعضهم

يردهاانشرطعلىالفلفلمنرطلمائةلصموئيل)أصي(ابنب!عارةوينمسكون

!ارطلاوعشرينمائةإليه

بالربابيتهوأهلأولادهيعيرأنلليهوديمصرخأنه)يهوذا(الرابيوقال

.قدرهحقويقذروهحلاوتهليذوقوا

ذكر:ممافيستنتج

لأنهالقانونيةالفوائدالسأبقةالعباراتفيجاءمماالغرضليسأنهأولا:

النبي.موسىعنذلكثبتكما،الكلعلىلماالمحرم"الرباعبارةفيهامذكور

المستعارةالأسياءاستعمالحالةعلىتنطبقلأنهاالمحرمالرباهوالغرضإنما

الفلفل.مسألةفيذلكحصلكماالبسيطة

بها.المسماةالاعتياديةالفوائدعنتزيدالمائةفيعشرينفائدةلأن:ثانيا

اليهودالهعبارةوهيالا،نفاقطريقةالمذكورةالعبارةفييوجد:ثالثا

لأنهخفيةأوظاهرةبطريقةأكانسواءاليهود،بينماالرباحر3النبيموسىلأن

خفية.كانتإذأيحقلهاولمهيحيثمنالخطيئةحزم

فيالحاخاماتطريقةبسهولةتفهمأنالقأرىءأيهايمكنكذلككلفمن

ا!التوراةوتفسيرحفظ

إذالأنهالربا،الأولادلتعليمطريقةتقدمممايؤخذانهايأمروقصارى

بصفةالمائةفيكعشرين،قانونيةغيرفائدةاخرحاخاممعالحاخاماستعمل
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الربأ،لاستعمالغريزيميلالأولادهؤلاءعندبالأولىفيكونقانونيةفائدة

الأجانب.نحوخصوصأ

فيحصلكماالمائةفيعشرينعنزادواربماالتعليمهذاوبواسطة

س!ندايمضيأنالدينوألزمريالا،سبعينأخرأقرضإنسانأأن)منعثستر(مدينة

ثمانيةحسابفائدةالأخيرالمبلغهذاعنلهيدفعأنعليهواسترط،ريالبمائة

المائة.في

الطريقةهذه:يقول)كرونر(الحاخاملأنالعجبيستوجبلاالأمروهذا

كانتعماالفوائدمسائلفيالانتختلفالناسأفكارلأنللانتقاد،مابلةغير

مبل.

حسبعلىالفوائدارتفاعتجؤزالشريعةإن)أباربانيل(:الحاخامومال

لالأنهم،المسيحيينتشمللاالقاعدةهذهأناستدركانهغيراأالمقرضإرادة

وزيركانعندماذلكبعدالمذكورالحاخامقالولكن.اللهعندأجانبيعدون

هاولأجلالسلاملحفظالافعلكماالمسيحيينيستثنلمانه:أسبأنيافيالمالية

المسيحيين!بينأمانفياليهوديعيش

درساالنفاققاعدةدرس)أباربانيل(أنالقارىءأيهاتعلمهذاومن

اامنفنا

أصابتلقد:فقالأفكارهمنشيءإخفاءبدونيأتيمااخرحاخاموكتب

أاوالأجانبالمسيحيينضدالرباباستعماللنا!رحواعندماعقلاؤنا

الدينعنارتدالذي)سواب(الحاخامقالهلمامطابقسبقماوكل

معهيستعملأناليهوديفعلىنقودلبعضمسيحياحتاجإذاأنهمناليهودي

جميععنبمنازلهالاعليهمايدفعأنيمكنهلاحتى،الأخرىبعدالمرةالربا

علىيدهووضع،المحاكمأماممنهحقهطلبد!الافبها،تنازلف!نااأمواله

أابواسطتهاأملاكه
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وأشخاصهمأالأجانبحياة:سادسا

اجرائه-منالتمكنعندواجبأمرالقتل-اليهوديفيرتتلمباح

هذاقيعنهاالمنصوعرالقوامحد-اسععمالهالممكنوالنفاقالحفرة

نيمذكورةتاربخبةحوادث-الأمموباقيالنصارىتشملالفصل

البهودكنب

حصلولوسخصأبهاقتلالتيباليدالشعبيباركأنللكاهنمصرخغير

ذلك.بعدالكاهنندمأوخطاالقتل

كاناذااليدبتلكالشعبيباركأنيمكنهإنه)سار(:الحاخاممالولكن

اصرار.وسبقبقصدالقتلحصلولويهوديغيرالمقعول

برضيفعلبل،عندهمجريمةبعدلااليهوديكبرقنلانذلكمنفينتج

إ!الله

نطفةونطفنهمحمبر،لحمالأمببنلحمان)بولبمبك(:كنابفيوجاء

والأجانبسينا.طورعلىتطهروافإنهماليهودأماااناطقةكبرحيوانات

فيركانمنبإهلاكأمرناولذلك،نسلهممندرجةلثالثالنجاسةتلازمهم

11يهودي

اليهوديعلىومحزئم،الإسرائيليينفيرمنالصالحاقتل:التلمودويقول

لأنهفيها،يقعحفرةمنيخرجهأو،هلاكمنالأممباقيمناحداينجيأن

(.الوثنيينأحدحياةحفظيكونبذلك

نأيلزمكحفرةفيالوثنيينأحدوقع)اذا:أخرىصحيفةفيوجاء

لعدماللازمةالطرقعمليلزم:إنه)رسي(الحاخاموزادبحجر(.تسدها

منها.المذكورالوثنيخلاص

نهر،قيوامعأرأيعهف!ذا.للوثنيبالنسبةممنوعةالشفقة)ميماوند(وقال

فيكانواالذينسعوبالسبعةلأن،منهتنقذهأنعليكفيحرم،بخطرمهدداأو
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بعضهمهرببل،آخرهمعنيقتلوالماليهودمنقتلهمالمرادكنعانأرض

لأنه،الأجنبيقتليلزمإنه)ميماوند(:قالولذلك.الأرضاممبباقيواختلط

منيقتلأناليهوديوعلى.سعوبالسبعةنسلمنيكونأنالمحتملمن

.الشرعيخالفذلكيفعللمف!ذا،قتلهمنتمكن

تلامذةومنكافر،انهيعتبراليهوديةالاعتقاداتمنسيئأينكرومنهذا

الكتب:فيجاءلأنه،دهاهلاكهواحتقارهبغضهويلزم)أبيقور(،الفيلسوف

،.يبغضكمنإلهيياأبغضلا"كيف

اجنبياووثنيقتلأرادأوخطأ،سخصافقتلحيوانقتليهوديقصدإذا

للقصد.ملاحظةمغفورةفخطيئتهيهوديا،فقتل

تغفر،لاالتيالجرائممناليهوديقتلأنالمقررالمعلوممنأنهعلى

فيالقاتليسامحونإنهمحتىالفضائلمنعندهمالأجنبيقتليكونأنفيلزم

الحالة.هذه

كافرااليهودأحدنظرلىاذا.اللهوجودينكرمنقتلجائزأنهالتلمودوتال

أنالكافريمكنسلمافيهاوجدلوحتىمنها،يخرجهلاأنفعليهحفرةفي

ينزللاحتىاخرجهبانهمحتجانزعهاليهوديعلىوجبمنهابواسطتهيخرج

ويقولعليها،وضعهعليهوجبالحفرةبجانبحجرأوجدد!اذا.قطيعهعليه

قطيعي.عليهليمرالحجرهذاأضعإني

يسفكهنلأنكافر،كلبيدهاليهوديقتلأنالعدلمنالتلمود:وقال

لئه.قربانايقربالكافردم

يسوعهم)أليعازر(الحاخامقالكماالكفار)ن:ايضاالتلمودفيوجاء

علىالوثنيبنتشملاللفظةهذهإن)يهوذكيا(الرابيوقال.أتبعهومنالمسيح

.العموم

عننهىتعالىإنهميمانود:فقال!تقتلةلا:تعالىقولهمنجاءماأمأ

إسرائيل.بنيمنشخصقتل
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وخصوصا،دينهمعنخرجمنكلقتلعندهمالمفروضومن

يتمكنلمو)ذاعليها.اللهيكافىءالتيالأفعالمنقتلهملأنورالناصريين

علىأوومتأيفيهلاكهمفييتسببأنهعليهف!فروضمتلهممناليهودي

سيدومإسرائيلبنيعلىالتسلطلأن-،العدالةمنذلكويعدون،كانوجهأي

واأجنبيأاومسيحيايقتلأنجاءفلذلك.الكفارهؤلاءمنواحددامما

قتلمنأما.الرابعةالسرايفيهناكوالجلوسالفردوسفيبالخلوديكافأوثنيا

الدنياخلصفكأنهيهوديخلاصفيتسببومنأجمعالعالمقتلفكأنهيهودتأ

بأسرها.

وأ،تعالىاللهعلىجدفإذاالأقيعن)يصفح)ميماوند():قالولذل!ك

متلإذاعنهيصفحلالكنهتهؤد،ثميهوديةغيربامرأةازناأو،إسرائيليغيرقتل

.(17ص)سنهدرينيهوديأ.صارثميهوديةبامرأةزناأويهوديأ

فعلإذاأنةغير،الأجنبيمعاملةيعاملاليهوديالدينعنيرتدوالذي

نأاليهوديأمكناذالأنه،جناحولاعليهمخوففلايغشهمأنلأجلذلك

واختلطواتعمدواالذينأماجائز.فهذايهوديفيرأئنماويوهمهلاجنبياين!ثق

ولاحفرةفيويلقون،منهمكانهمفيعتبرونمثلهمالأصناموعبدوا،بالنصارى

م!نها.يستخرجون

الحديثياليهودلدىمعلومةالنفاقعن،الصادرةالقاسيةالتعاليموهذه

وقتمنتظهرالحقيقيةرأفكارهم،القريبوحبالفلسفةالمدعيبئالعهد

يضثىكانالذيالشهير(رهين)برن)جراز(اليهوديمدحفقدوهكذالإخر.

الظاهر،فياليهوديةالأمممنانفصلالحقيقهفي!انة:الاتيةبالعبارةالأجانب

نألأجلالعدوورايةأسلحةعلىيستوليالذيالمحاربكمعلمعلهرلمكن

وإهلاكه".بهالفتكمنيتمكن

فيالحاخاماتمجمعفيخوجهوهو-المذكور)جراز(المعلمووصف

الوسائطومدح،اعدامهيجب!انه:وقال،بال!ارةالمسيحي-)برزلو(مدينة

"أ!خيانةأونفاقعنصاذرةكانتولو،الغرضلهذاالتوصلا!بهايمكنالتي
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لأنه،العامالتاريخفيثابتالحاخاماتعندالبريءالدمسفكوحبهذا

والفتكالقتلالايقصدلاوهوالمسيحيينلمحاربةخرجساولإن:فيهجاء

سكانيهيجونكانوااليهودإن:الرسلرسائلفيومذكورذريعأ.فعكابهم

المسيحيين.ضديسكنونهاالتيالمدن

الحاخاماتإن(:دوروت)سدرحا:المسمىكتابهمفياليهود:وقالت

!!النصارىمنجملةقتلفيبرومةتسببوا

ببغضلبيو()أنطونينالأمبراطوراتهامعليهاالمتفقالأمورومن

العاليالأمرحقيقةعلى)هافز(العالماعترض1781سنةفيولكنالمسيحيين

الأمرذلككانإذاأنهعلى.المسيحيينلمنفعةالأمبراطورهذامنالصادر

بعضفيبهمالث!عبفتكمنالنصارىيحميأنلأجلصدروإذاحقيقتأ

ماينفيلاذلكف!ن-026()4كتابهفي)أزيب(المؤرخذلكادعىكما-المدن

يلي:ماوهو127صحيفة(دوروت)سدرحاكتابفيذكر

علىوأطلعها،مبراطور،لدىمحبوبأكانيهوذاالرباني)الحاخام

ذلكعلىوبناء.المعديةالأمراضوجودسبب)انهم:لهمائلاالناصريين

فيرومةفييسكنونكانواالذينالناصريينهؤلاءكلبقتلالأمرعلىتحصل

المسيح.بعد55lأكط1593سنة

أوريل()ماركالأمبراطور"إن:العبارةهذهبعدنفسهالكتابفيوجاء

اليهود(.إيعازعلىبناءالناصريينجميعمتل

3سنةفيإنه5Iyصحيفةفيومال iv iاليهودمتلالمسيحبعد214أي

(.قبرصنصارىوكلرومةفيمسيحيألفمائتي

في717سنةأمسترداممدينةفيالمطبوعيوكاسين()سفركتابفيوذكر

جملةمحنهاوخارجرومةفياليهودقتل)كليمان(البابازمنفي)نه801الملزمة

الأمبراطورقتلاليهودرفبةمحلىبناءوأنهالبحر،كرمال!النصارىمن

ومرسلينوس()كليسالباباواتضمنهمومنالمسيحيينمنجملةكليسيين()ديو

.روزاوأخته،المذكور)كاييس(وأخا
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)نيرون(.الأمبراطورعندالمحبوبينمنكانواI)1انهمالمعلومومن

عبرتكنلماليهودعندالمعلومةالقاعدةأنالقارىءأيهاجلئألكفيظهر

ولماستعمارالقتلفيذراعهماستعمالعلىاليهودقدركلماوانه،مكتوبخط

راحة.فييدعوه

االمرأة":سابعا

المسبحببنزواج-مسبحبةاهرأةاكعصباذاالبهوديءبخطىلا

-الأحلامتفسير-لبعضهاالحيواناتوطءتبيلمنهو

-اليهودياتالنساء-للحاخاماتمثل-

يستحققريبهبامراةيزنيفمنتريبك،امراةتشتهالا:موسىقال

الأجانبزوجاتفاتيانفقظاليهوديالاالقريبيععبرلاالنلمودولكنأالموت

علىتعدىإذايخطىءلااليهوديأن)رسي(الحاخامذلكمنواستنتج.جائز

نكنلمالتيالمراةلأنفاسد،الأجانبعندنكاحعقدكللأنالأجنبيعرض

أجمعوقدساكلها.وما.البهائمقييوجدلاوالعقدكبهيمةاسرائيلبنيمن

محرمأاليهودييرتكبفلاوجرسون(وليفي)بشايالحاخامأتالرأيهذاعلى

مسيحية.امرأةأتىاذا

يا،مؤمناتالغيرالنساءاكعصابفيالحقلليهودان)ميمانود(وقال

11يهودياتالغير

الزنااان:بفرنساعشرالثالثالجيلفيكانالذي)تام(الحاخاموقال

نسلمنالأجانبلأن،علبهعقابلااناثاأوكانواذكورااليهودبفبر

معتهؤدبمسيحيتتزؤجأنليهوديةالمذكورالحاخامصزحولذلك.الحيوانات

تكنلمكأنهاالأصليةالعلاقاتفاعتبرالزواجقبلسرعيةغيرلهرفيقةكانتأنها

!!الحيواناتبنكاحسيءأسبهلأنها

.)م(اليهودإلىيرجعالضمير()1
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بدليل،الحكمةفسيؤتىوالدتهيجامعأنهرأىمن)إن:التلمودفيوجاء

أنهيرىومن"والدةأ.:تدعىالحكمةإن2(:"11)الأمثالكتابفيجاءما

نصيبهفمناختهجامعانهيرىومن.الشريعةعلىمحافظفهوخطيبئهجامع

الأبدية.الحياةفلهقريبهامراةجامعأنهيرىومن.العقلنور

يتمنىأفلاالأدبيةالقواعدهيتلككانتإذاالقارىءأيهااللهناسدتك

نإلأنهتلكإلىهذهمنويترقى،حقيقةالأحلامتلكيرىانذلكبعدالانسان

بألضيقية؟بألكفماالفشزوحةبالكيفيةالأحلامنتيجةكانت

،يسلمأن(اليهودي)يعنيللانسانيصرحالتلمودإن:)كرونر(الرابيوقأل

لعدمسراذلكيفعلأنيلزم.ولمكنهبقاومها،أنيمكنهلمإذاللشهواتنفسه

!!بالديانةالضرر

ونحمان(:،)رابكالرأبيالحاخاماتمنكثيرعنالتلمودفيوذكر

تريدامبرأةفيهايوجدكلانإذاعمايداخلونهاالتي2المدنفيينادونجمانواإنهم

.أيامم!دةلهمنفسهاتسلمأىنفسهاأكم

الدنيا،نساءبهـلفتكأنه)اليعازر(:الرابيعنأيضأالتلمودفيوجاء

لمننفسهالحسلمحتىالذهبمنملاناصندوقأتطلبواحدةأنمرةسمعوأنه

لها...وصلحتىسلالاتسبعةوعذىالصندوقفحمل،إياهيعطيها

بالاداب(.مخلةلأنجها"القصةبقيعنصفحا)ولنضرب

ال!حاخاماهذ"اتونجيلما:أنهالقصةاخرفيجاءانهالمذمومةالأمورومن

!،1الأبديةالحياةعلى)اليعازأر(الرابيت!لةئلأ$السماءمناللهصرخ

إذاالتلمود،حسبعبى،سكوىأدنىتبديأناليهوديةللمرأةوليس

معها.قيهالمقيمةالمسكنفيزوجهازنى

فيعارضو،جائزغيربالزوجةاللواط.أن)يوحنان(الحاخامقالولما

نهمااليهودييخطىءلاانهقالبل،الأمرهذايحزملمالشرعإن:قائلينذلك
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بالنسبةلهفهي،الزواجبأمرنحوهااتبعهاطريقةواية،زوجتهمعفعل

مشويةأومسلوقةأكلهايمكنهالجزاء،مناستراهالحمةكقطعةبهاللاستمتاع

وسكتالحاخامإلىحضرتامرأةانمثلالذلكويضربون.رغبتهحسبعلى

هذهعنأمنعهأنيمكنني"لافأجابها،العادةخلافعلىيأتيهازوجهاانله

".لزوجكقوتامدمكالشرعلأن،ابنتيياالمسئلة

بلالقديمالتلمودفيإلاتذكرلمالقواعدهذهأنالقارىءايهأتظنولا

164سنة)أمستردام(مدنفيالمطبوعةالجديدةالشخفيأيضامرصودةهي f

.4861سنة)فرسوفيا(و5176سنة()سملزب!اجو

ذلكيف!علأنلليهوديمصرحانه85()صسنهدرينكتابفيوذكر

حدعلى،عنهماجنبيةبامرأةإلايفعلهأنللأجنييبمصر2وليسبزوجتهالأمر

الشاعر:قول

ببعيدإ!.منكملوطقومقماحقيقةلوطقومتكونوالمف!ن

تسعةحضرفإذاصذكورأسخاعشرةالكنيسفيحاضرايكونأنويلزم

تحسبالمرأةلأن،بالواجبالاتيانفيالعددهذايكفلمامرأةومليونفقط

!فرا!عندهم

باقيفيكما؟سرعيينكيرأولاداليهودبينيوجدلاتهJ)كرونر،الرابيتال

العموميالتعداد0عنثبتولكن.بينهمقليلالزنىأنذلكمنواسعنتج.الأمم

عنأكعريأور!باالكبيرةالمدنفياليهودمنالمومساتووجدت،ذلكخلاف

الأمرهذامنتتثبتأنالاعليكوما.المسيحياتالنساءفيالمومسات

وفرسوفيا،،وهمبرج،وبرلين،ولندن)باريس،مدنفيالبحثبواسطة

.يوجمراكوفي(

ت4ا.لمسيحيامنأكثراليهودياتالعموميةالمحلاتفيالإنسانيجدوقد

لهم.المحزنةا!لأمورامنوهذا..الأمتينعددبيقالنسبةعلىالمح!افظةمع
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الستتسمىمنها)1(مشخصةامرأةبوفاةالإسرائيليةالأمةالصحفعزتولكن

الطقسحسبعلىجنازتهاوسيعتحسنوجهذاتفاريرا()يوديت

التيالأفعالمنارنكبتهماكللهاففرأنهالصحفتلكوأكدت،الإسرائيلي

دينعلىماتتلأنهاوذلك،التشخيصبفنيشتغلإنسانكليرتكبهاأنبدلا

أهلها.

علىمحافظاالإنسانماثاذامنفورعندهمذنبكلأنذلكمنفينتج

!اليهود!دين

الممبن:ثامنا

اليمينعنالرجوعقاعدة-المسيحياماماليهوديتلزملااليمين

اليمينمحنالعدولبهايمكنطريقة-الحاخاماتنفاق-بالنيةونحويلها

الشعوبباقيمعمعاملاتهفياليهوديبهايقسمالتياليمينيعتبرلا

)نمااليمينلأنيمينأ،يعدلالحيوانوالقسم،لحيوانأقسمكأنهلأنهيمينأ،

لمسيحييحلفأنيهودياضطرفإذاإلا.ليسالناسبينالنزاعلحسمجعلت

شيءاكلاالحلفذلكيعتبرانفله

الملكية،بخصوصومشحييهوديبينالقائمللنزاعمعنىلاأنهعلى

التصرفوله)2(،اليهوديتعلقاتمنودمهالمسيحيأموالأنالمقزرمنلأنه

ف!ذا.الأموالتلكاسمرجاعفيالتلمود،لقواعدطبقأ،الحقوله،فيهاالمطلق

لالأنه،ذلكيرفضأنفعليهفيهمتنازعبشيءمخعصةيمينلحلفيهوديدعي

مناليهيصلضررااوسخصسلطةخافواذا.الحالةهد.فيلليمينمحل

معتقدايكونأنيلزمأنهغير،يريدونبمايحلفأنفعليهاليمينتأديةعدم

الحقوله،تعفقهالحقيقةفيهياليمينبخصوصهاحصلالتيالأموالأنباطنا

فرصة.أولفياسترجاعهافي

الثمخيص(.فنمصرفييسمى)وكانالتمثيلفنمخرفةممثلةاي)1(

)م(.بهالخاصاليهوديكملكأي)2(
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!ااخرىلوجهةاليمينحولإذايخطىءفلاا،«)الحلفلليهودييجوز

إنيلهاقائلابسرهايبوحلاأنعلىلامرأةمايوما)يوحنان(الرابيحلفوقد

علىبالثهلهايحلفالحاخامأنالمرأةففهمت،اللهأمامالسربهذاأبوحلا

أمامالسربهذاأبوحلاأن"احلفالاتيةبالكيفيةحولهأنهمعمطلقأالسركتمان

((1إسرائيللبنيسأفشهولكني،الله

كانتإذاالتأويلهذامثليستعملواأناليهودعندالمقررةالقواعدومن

هذهففي.يمينبحلفالأفرادأحدمثلاالحكومةكلفتاذاكما،)جباريةالمين

!أالكذبفيالحقوله،حرفيرانهنفسهاليهودييعتبرالحالة

كانإذامنهيعرفأنلأجليهودتأأميراستشهدإذاالحاخاماتقالت

فيبالإعدامويحكم،الحقيقةمنهليعلماليمينوحلفه،بامرأةزنااليهوديفلان

وأن،جبريةاليمينتأديةيعتبرانالثاهدنعلى،قانوناذلكفيهاالجائزالأحوال

منيخرجلاأنمثلااليهودأحدالحاكمأمردماذا،اخرىبكيفيةسرهفييؤوله

لىاذا.اليوممنهيخرجلاأنهسزهفيينويولكنه،بذلكلهيحلفأنفعليهالبلد

يحلفأنفعليهأبدامنهيخرجلاأن:لليهوديوقالالوقتالحاكمخصص

عرفهإذاجائزغيرذلككلولكن.وكذاكذاسرطعلىانهسرهفييقصدولكنه

لأنه)سادسيساس(عوتبولذلك.بالدينالضررلعدمعليماواطلعالأجنبي

اجبارية.كانتاليمينتلكأنمعبختنصرامامكاذبةيمي!نأحلف

البلدامحكأمامكاذبةيمينأيؤديأنلليهودييجوزانهذلكمنفينتج

نتيجةوذلك،اليهوديةللشريعةطبقأيقولأنلهيجوزلاسيءعلىسئلكلما

وأ!لحالباطنفيشريراكانمهماالإنسانأنمؤداهاالتيالعموميةالقاعدة

يخلصأظواهر.

فعلى،اليمينبحلفاليهوديالمحكمةوكلفتأجنبيأيهوديسرقوإذا

يحلفلاحتىالأجنبيعنداليهوديأخيهمصالحفييسعواأناليهودباقي

زورايحلفأنالمتهموأمكنتحليفهعلىالحاكمصمماذاولكن.اليمين

يحلف!أنفعليهالأجانبلدىالأمرحقيقةمعرفةبدون
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لهم،يمنحالذيالعامللغفرانيومليهود7امجمعفييوجدمدةكلوفي

نااليهوديعلىرليس.الزوراليميناتضمنهاومن،ارتكبوهذنبكلفيمحو

.الغفرانذلكعلىالتحصللأجلالأجنبيمنسرقهأونهبهمايرد

اليي!ودأخوانهأحديعرضولاكاذبةيميناعشرينيؤديأناليهوديوعلى

ونافعأاليهوديبصالحمضزاسيئأيعرفمنانلديهمالمقررومنفما.لضرر

عظيما.ذنباارتكبذلكفعلدهاذا،الحاكمةالنسلطةبهيعلملاأنفعليهلأقي

يطلبونصلوةاليهودفيهيصليالذياليومفهوالعموميالغفرانيومأما

والعهودزورا،أدوهاالتيواليميناتفعلوها،التيخطاياهمعنالغفرانفيها

ليلةعموميمحفلفيالصلوةهذهوتقامبوفائها.يقومواولمبهاتعهدواالتي

واحديمومفيذلكويحصل،حاخامينب!ساعمدةالخادمالكاهنبهاوينطق،عيد

منكانوقتايفيالغفرانذلكعلىيتحصلواأنلليهودويمكن.سنةكلمن

.سهودثلاثةأو،واحدلأحاخام

بالنسبةإلامتبعةليستالقواعدهذهأنيدعوناخرونيهوديوجدحقيمة

نأسرطعلىترؤ،وبدونبسرعةالانسانمنتصدرالتيوالنذوراتلليمين

نصدع!قهمأننريدونحن.الغيربمصالحتضرلاخصوصيةياسياءمختصةتكرن

نشكأنيجعلناالرسمياتمنالغفرانليلةفييستعملونهمأولكن،ادعوهفيما

الادعأء.هذاصحةفي

بأنسهدوادينهمعنالمرتديناليهودمنكثيراأنالشكهذايقويومما

منالخلصلأجلإلالي!سلفتالتيبالكيفيةالمسرائيليةالأمةمنالاعتذأر

يألحقيقه.الاعتراف

دينعنارتدادهمبسببالأسخلحىهزلاءتصديبئعدمبفكركيخطرولا

بمالهيئةمضرأيظنهمأكلعلنايشهرأنإنسانكلعلىالوا!بمنلأنهال!يهود

الاجتماعية.
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نأيدعونالحاخاماتأنمالالذيسمير()يوحنانالمرتدينهؤلاءومن

الأمرهذاعلىودراك()برنز،ووافقهااأيمانهمناللهيحللواأنفيالحقلهم

ولوأقوالهمعلىالمعولالعلماءمنانهمامعاليهود،لدىالأيمانبخصوص

منهما.الثانيقدرمنيحطواأنأرادوااليهودأن

المسيحيين""في:تاسعا

نفاق-النصارىيشملمعناها!!أجنبيو"الأوثان"عابديألفاظ

النفسيراهذاضيقةتعبتأدلة-ليفي.ذالحاخام

الأممبلالنصارىتشمللاالتلمودفيالموجودةاللعناتأناليهودادعى

بالتصرفحقيقةلهممصرحانهويعترفون.كالصادوقيينيهوديةالغيرالأخرى

تحتيدخلونلاالمسيحيونولكن(،والأجانب،والوثنيين،إالكفرةأموالفي

سأن.فيهالهمليسأوالأسماء،هذه

المقدسةكتبهمأنعلىزورايحلفواأنلهممصرحاليهودأننعرفولكن

محافظونوهم،العداوةأوالضررمنخوفاالمسيحيينفيالطعنمنخالية

ويعتبرون،إلهلاإنسانالمسيحأنيعتقدونوأنهم،القاعدةهذهعلى

كيفيةباختلافعبرةولامخلوقا،يعبدونلأنهم،وثنيينبصفةالمسيحيين

العبادةكيفيةقياختلاتيحصلقدلأنه.الوثنيينباقيعبادةسكلعنعبادتهم

العبادةدامتماأنهمع،الاخرينمنأرقىالعبادةفيسكلالنحللأحدويكون

كانتالقدماءالعجمعبا!ةفإنمثلا،للأوثانعبادةحالةأيعلىفهيلمخلوق

الشكل.فيكنعانأهلعبادةمنسناعةأقل

عنالخارجينالأممجميععلىموجهةالتلمودفيالموجودةاللعناتف!ذا

الشعوبأسماءيستعملونأنهمغيرالمسيحيونضمنهمومناليهود،مذهب

المسيحيينوعداوةضررمنوخوفأ،مقاصدهملإخفاءواندثرتتلاستالتي

ضلالفيبأنهمسيحيايقنعأنمرةأراد)ذوي(الحاخامأنذلكيثبتوممالهم

يفلحلمولما.المسيحيين)جويم(بكلمةيعنوناليهودانيعتقدحيث،مبين
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ولكن،السحتولاالشتمالفاظمنليستاللفظةهذهأنادعىأرادهماإثباتفي

اللفظةبهذهالإسرائبلببنبعضدعىلمالأنه،ادعاهمابخلافالأمرأنثبت

الصفة.بهذهوصفهعلىواعترضغضب

نسخةفيأخرىبكلمةالكلمةهذهتغييرهوقصدهمسوءيثبتومما

.1862سنةفرسوفيافيالمطبوعةالتلمود

صلى)اذا:قيللأنه)أكيم(أيضأدينهمعنالخارجةالأمموشممون

للنقطةوصلاليهوديوكان!ليبأ،يحمل)كيم(معطريقهفيوتقابليهودي

!.لثهموجهأقصدهكانولوذلكيفعللاأنفعليهللصلاةفيهاالانحناءالواجب

المسيحي.انهسكلاصليبأيحملالذي)فا!يم(

لأن،الوثنيينوباميالمسيحيبينفرقلاأنهبصراحة)ميماوند(وقال

نأويجب،الوثنيينباميمنمعدودونيسوعأضاليليتبعونالذينالناصريين

اليهودأنقيللأنه،المسيحيونفمعناها)جويم(كلمةأما.معاملتهميعاملوا

ييشوااناليهودمنغيرهمعلىفمحرئم)بالجويم(يختلطونيتعمدونالذين

الهاوية.فييلقوهمأنالشرععليهميحتمبل،لهمأخوةويدعوهم،معهم

الكفار.بهمايدعوناللمينومبم(،)مينلكلمتيبالنسبةالأمروكذلك

،يسوعسيدهباسمليرقيهالمسيحيينأحدفتقدم)ضفا(ابنمرةثعبانلاع

بواسطةالانسانيرمىأنالجائزمنليسأنهقائلا:إسماعيلالرابيفعارضه

.الكفرةاحد

يعقوبالرابيلأنأيضأالمسيحينعلىالأجانبكلمةيطلقونأنهمثم

الربامنكثيرةأموالاوجمععشر،الثانيالقرنفيفرنسافييعيشكانالذي

الكلمةبهذهيقصدوكان.الأجانبمعجائزالربااستعمالإن:يقولكان

.معلومهوكمامسيحيونوالفرنساويون،أموالهمينهبكانالذينالفرنساويين

بينالموجودكالفرقلكانوالوثنيينالمسيحيينبينفرقأأوجدالتلمودأنفلو

.وثنيونعندهالجميعأنمع،والكنعانيينالعجم
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المسمىالأسبوعاولالوثنيينأعيادأيامضمنأمن:انهالتلمودفيوجاء

:الناصريالتلمودوشصمي.المسيحيينعندالأحديوميعني،الناصريينبيوم

الأرضعلىحياتهأيامللمسيحاليهوديقولهكانلمامطابقوهذا.النجارابن

منفينتجتمعالا.:المسيحيسوعالتلمودويسميI(.3055متىإنجيل)راجع

المسيح.يعبدلأنه،وثنيلديهمالمسيحيأنذلك

المسيحيينأنفينتجووثنيا.ساحرا،كانالمسيحأأنالعلمودفيوجاء

مثله.أبضأوتيون

بهيعاملهكانلمامطابقوهذا.مجنوناكانالمسيحانالتلمود:ويقول

.الشيطانمعوممفقساحربانهيصفونهكانواالذينومعاصروه)هيرودس(

نأذلكمنفيستنتج"اللهيعرفلاأكاقر:بأنهالمسيحالتلمودووصف

مثله.كفرةالمسيحيين

فعليهقدر،إذاالوثنياليهودييقتلأنعندهمالمقزرمنأنهسبقومد

)1(.الوثنيينضمنمنلأنهالمسيحيمتلحينئذ

)2(.المسيحيينمنالصالحأقتلصراحة)رشي(الحاخاموقال

نأجائزأنهغير،الأصنامعابديمن)المسيحيونالتلمود:فيوجاء

(.عندهمعيديومهوالذيالأسبوعمنيوماولفيمعهمالانسانيتعامل

ذلككل"ان:والكؤوسوالشموعوالقسيسينالقداسبخصوصوجاء

الأ!نام".محبادةمن

منزلأ،منهمويستاجرالوثنيينمعيسكنأنلليهودييجوزأنهأيضأوجاء

أحدهم.ماتإذاإلاأصنامهميسعحضرونلالأنهم

سابقأ.تقدمماانظر)1(

سابقأ.تقدمهاانظر)2(
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لذلك.مطابقةالحاخاماتوتعاليم،وثنيوناليهودعداماالشعوبكل

أمرالذيالرجلذلكتعاليميقبلمنهو"الناصري)رسي(:الحاخامومال

ا.الأسبوعمنيومأولفيبالاستراحةأصحابه

يأتي:ما)ميمانود(وكتب

كمعاملةمعاملعهمويلزم،وثنيونيسوعأضاليليعبعونالذين"المسيحيون

أ.تعاليمهمبينفرقيوجدأنهولو،الوثنيينباقي

يومعندهمالأسبوعفييوموأول،وثنيون"المسيحيونأيضأ:وقال

مفدس!.

كنعانأهللأن،الكنعانيبنعنألمانياأهل"ان)كمشي(:الحاخاموقال

،.كنعانيونالانالألمانييناسمولذلكألمانيا.الىوذهبوا،يشوعأمابمهربوا

نأأيضأيدعونالوثنيينأسرمناليهودعندالكنعانيينأنالمعلومومن

يهودئاالمسيحالتلمودوشمي.الصليبأماميجعونلأنهم،وثنيونالمسيحيين

.مرتذا

يسوعمئل،الكفرةبيد.الإنسانيقنلأن!يلزم:يأتيما)ميمانود(وكتب

.أالهلاكهاويةفيويلقيهم،وأنباعهالناصري

كافر،يعقوبوتلميد.،كفريسوعتعاليم)ان:الجديدأالتلمودفيوجاء

.،الكافرينكتبالأناجيلوأن

لهاللهأنيعتقدونلأنهم،كافرون"المسيحيون(:)أبأرباني!الحاخاموقال

.ودم(لحم

.تجسد!اللهأنيعتقدالذيهو"الكافر:)ميمانود(وقا،ل

أنهالحاخاميةتعاليمهمأواليهودكتبأحدفيذكرإذاأنهسلفممافينتج

منالمقصوديكونإهلاكهفيالحقلهوأنهالكاقر،قتلاليهوديعلىمفروض

الموجودةالأممويعميعمهاماالمرادبل،السالفةالأممخصوع!لميسذلك
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البهود.مذهبعنالخارجينالآن

"نلحرماا":شراعا

العظيمالحرماننص-درجتينعلىالحرمان-الحرمانسبب

قوانينوتسنونظامها،ترتيبهاعلىتحافظمرتبةاجتماعيةهيئةكل

لهذاعقوباتأيضاسئواالتلموديونفاليهود.النظامبهذايخلمنلمعاقبة

.:هيالحرمانوأسباب-الحرمانأهمهاالغرض

وفاتهم.بعدولوالحاخاماتاحتقار:أولا

الشزيعة.احتقارأوأتوالهماحتقارثانيأ:

علىوالمحافظة،المستقيمالطريتيعنالناسإبعادفيالتسببثالثأ:

.الشرع

.يهوديلغيروالغيطانالحقولمبيع:رابعا

.يهوديسخصضديهوديةغيرمحكمةأماماليمينتأديةخامسأ:

)سريما(،والئانية)ندوى(،يسمونهاالاولى:درجاتثلاثوللحرمان

كا.صفحاعنهافنضربالانمستعملةغيروالثالعة

الجماعة،باقيمخالطةعنالمحرومانمرادفنتيجتها)الندوي(أما

وأولادهزوجتهغيرمنهاحديقربلا،جنسهأبناءباقيعنمنفصلاومعيشته

يغتسلأنعليهمحجورحرمانهمدةوفي.منهأذرعاربعةبعدعلىمنزلهوأهل

ويحلق.

المحروميكونفلاالمقدسةالجمعيةلتأليفأشخاضتسعةاجتمعوإذا

أربعةمسافةعلىالباقينعنبعيدايجلسأنيلزمهفيهموجدوإذاالعاسر.

علامةحجر،قبؤعلىيوضعانيلزمعقوبتهمدةانتهاءقبلتوفيهـان.أذرع

وفي.محروموهوقصاصبدونماتيأنه،الرجميستحقكانالميتأنعلى
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أخصمنكانواولو،جنازتهخلفيمشونولا،أهلهعليهتحزنلاالحالةهذه

أقاربه.

المدةتلكخلالفيالمجرمتابفإذايومأ.ثلاثونالحرمانهذاومدة

يومأ.تسعينإلىستينمنعاقبوهوإلا،فبها

ونتيجة)شريما(.المسمىا!بربالحرمانيحرملردعهذلكينفعلمفإذا

والتعلم،التعليممنويمنعالغير،مخالطةمنالمحروميمنعانالحرمانهذا

خدمة،لهيؤديانسخصايعلىومحرم،سخصأيمعوالشربوالأكل

ليسلاالطعاممبيعمصرحانما.سخصلأيالخدمةتأديةعليهيحرمأنهكما

جوعا.بموتلاأنلأجلإلا

ويكون،الأقلعلىاشخاصعشرةهنالحرمانهذايصدرأنويلزم

واحدشخصمنصدور.يمكنقإنهالأولبخلات،رسميمحفلفيصدوره

.العواممن

ويلعنون،بالأبواقويبؤقون،الشموعيوقدونالاحتفالهذاعملوعند

الإلهية.الأنوارعنخرجالمجرمانإلىرمزاالأنواريطفئونثمالمخطىء،

:الحرماننصوهاك

المحكمتين:منفلانبنفلانيحرمالالهةالهالهناحكمعلى"بناء

ومن،والملائكةالقديسينومنالعليا،والمحكمة،درجةأولمحكمة

والصفيرة،الكبيرةيلجمعيات

كلها،الخبيثةوالأمراضبالقروحويصاب

للجن،مسكنامنزلهويكون

عليهم،المغضوبومنالسماء،فيمظلمانجمهويكون

وللععابين،المفعرسةللوحوشجسد.ويطرح

الشر،لهيريدومناعداؤهوبفرح
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سلطةتحتالأموالتلكوتسقطلنير.،والفضةال!هبمناموالهوتعطى

،العدؤ

حياته،أولابويلعن

وعزرائيل)صندلفون(و)محشعاريال(وبريرون()عيدفممنملعوناويكون

افيل،واسر()باشنيلو()عنسيلو

)مسكارتيل(،وورونائيلوجبرائيلوميخائبل)سنجاسيل(و

العسرةوفما!بر،الإلههاهاقيل()و)زفرا(فممنمحروماويكون

الختم،حامل)زرتاج(فمومن،مراتثلاثالمعظمةاسماء

)جبسه(،ومثل)كوربه(وبفرق

،وجزعبخوفجسد.منروحهوتخرج

،بالموتالثهعليهويحكم

)اشيتونيل(،مثلويخنق

)جينري(،جزاممثلجزامهويكون

،يقومولاوشقط

اسرائيل،بنيقبورعنويلفظ

مونه،بعداخرونإليهاوبميللنيؤامراتهوتعطى

نصيبه.منويكون،فلانبنفلانمحلىالحرمانهذاوشقط

امين..وسلامهاللهبركةلنافيكوناسراثيلوبنوأناأما
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!لعق

الذيلأن،العقابأسديعاقبالحاخاماتأقوالاليهودأحدخالفإذا-

!!بالقتلفيعاقبالتلموديخالفهنأمامففورةخطيئتهموسىشريعةيخالف

ويطلب،مراتثلاثالنصارىيومكليلعنأنيهوديكلعلىيجب-

يصلواأناليهودكهنةوعلى.وحكامهمملوكهمويفني،يبيدهمأناللهمن

.الناصريللمسيحبغضاكنيسهمفيايضامزاتثلاث

سواء،كانتطريقةبأيوأخذهاالمسيحيينأموالبنهباليهوداللهأمر-

الربا.اوالسرقةأوالحيلةاستعملوا

ويعاملوهم،عاقلةغيرحيواناتالمسيحيينيعتبرواأناليهود-على

!!الدنيئةالحيواناتمعاملة

النصارىمعوأما.سراولاخيرالاالوثنيينمعيفعلوالاأناليهودعلى-

)1()منهمالأرضويطهروادمهمفليسفكوا

النصارىذلكفيسواءيهوديألي!منكلتتلاليهوديعلىالواجبمنأنهتقدم)1(

وغيرهم.
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وجعلناهافترجمناهالورانشارلكتاباخرفيالمنثوراتهذهوجدنا

.للفائدةإتماماروهلنجالدكتورلكتابملحقأ

وأما،جريمتهوتغفر،الوثنيالحاكمعندالخدمةاليهوديعلى-حرام

تغفر!!لاوجريمتهأصلا،جاثزةفغيرالمسيحيالحاكمعند

اليهودعلىفيجب،ايأصنامومعابدالضالينكبيوتالمسيحيينكنائس-

تخريبها!!

الظلمبكتبتسميتهاويلزم،والنقصالضلالعينالنصارىأناجيل

افيها!اللهاسمكانولوإحراقهااليهودعلىويجب.والخطايا
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أخرليبهودبة*مح

الدورعنيقللاأهدافهملتحقيقضخمأدوراالخفاءفياليهودولعب

،والاغتيالالتمامر،فشملالدورهذانطاقاتسعوقد،العلانيةفيلعبوةالذي

البابهذاوفيالغدر،ضروبمنوغيرها،الثوراتداسعال،التجسسوسمل

:الجسامالأحداثلهذهالعريضةالخطوطسنذكر

الفعن:وبثالإثارة

لىانشاء،الثورةروحبثفياليهودبهمامالذيالدورأنالبأحثونيقرر

دعاةفهمجدا،ومؤكدجداعظيم،الهدامةالحركاتد!اثارة،السريةالجمعيات

)اليهوديلازار:برناردالعظيمالكاتبيقولوعنهم،التقويضوقادةالثورة

يؤكدوممايشعر(لمأوبذلكسعرسواءللعورةداعيةوهو،ثوريبروحيضطرم

آثارالحركاتهذهفيدائمأتظهرانهلليهود،السريةالهدامةالحركاتاكعرنسبة

)1(.الفلسفيةاليهوديةالتعاليم

خطيرنصالإسرائيليةالجامعةمجلةفيوردفقد،بذلكاليهودويعترف

Louisاقتطفه،الشأنبهذا Dasteاليهودعنكعابغلافعلىووضعه(

النص:هذايليوفيما(السريةوالجمعيات

كانسواءيهوديا،محملاتقريبأالكبرىالفكريةالتغييراتكلقينصادف

117-111صالهدامةوالحركاتالسريةالجمحياتتاريخ:عنانالثهعبدمحمد)1(

.بتصرف
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بامتداد.يمتداليهوديالتاريخقإنهذاوعلىسربأ،خفياأوواضحاظاهرا

الدسائر)1(.بالاتفيهتغلفلحيث،مجالاتهبجميعالعالميالتاريخ

لهمأتاحهاالتيبالفرصةيرحبوالماليهودمنكثيرينأنقبلمنرايناوقد

هناكلينعموابابلأرضوفيفارسفيالبقأءوآثروا،لفلسطينللعودةقورش

عاداهالإسلامجاءولما،سمومهماليهودنفثالمنطقةتلكوفي،والجاهبالغنى

لهؤلاءفرصةذلكفكان،وأمراؤهمالفرسقادةوجههفيكذلكووتفاليهود،

الربوعفيوالفتنالشغبوإثارةالاسلاموجهفيللوتوفليتعاونواواولئك

التيالهدامةالحركاتمنلكثيرمتسعامركزافأرسكانتهناومن،الاسلامية

أمذعينسفيهمالذينأوالغلاةكالشيعة،الإسلاموجهفيالماضيفيهبت

والبهائية.والبابيةوكالقرامطة(الشيع

معهموحملواأوربا،إلىفلسطينمناليهودهاجركثيرةحالاتوفي

التيالهدمحركأتأنالغربعلماءويقررالخفاء،فيللعملالدهاءبذور

السزيةللجهودأثرسوىتكنلمثلاثةقرونمدىبهاواسنعلتأوربااجتاحت

انتقاماالمسيحيةهدمسبيلفيالنصرانيةظهورمنذيبذلونهااليهودأنتأكدالتي

.)3(لليهودية

ضدالهدمبدعواتيتعلقفيماالرأيهذاالمسلمينالمفكرينبعضويرى

اعظمانفجارعنأسفرتالعيميمونبناللهعبددعوةولاسيما،الاسلام

مصأرعةنطمواالذينهماليهودإنفيقولون،الإسلامعرفهاهذامةحركات

ديصانبنميمونوأن،تعاليمهلإفسادالدعاةوحشدواظهورهمنذالاسلام

بتحريضوالهدمالإلحادفيالسريةمبادئهمابثعلىيعملانكانااللهعبدوولده

اليهود)3(.الدعاةمنوتعضيد

السرية،والجمعياتاليهودو585ص7091سنةيوليو،26الإسرائيليةالجامعةمجلة)1(

Louisتأليف Daste(.الأماميةالغلاف)صحفحة

(r)71.صالابقالمرجع

.9ص،2%الأثيرلابنالتاريخفيالكاملانظر)3(
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فياليهودبهقامماوالهدمالإثارةمحاولاتمنالتاريخيذكرهومما

الأوسنفوسفيالكامنةوالضغائنالأحقادإحياءمحاولةإلىعمدواإذالمدينة

مجتمعاللهعينتداركتأنلولاالنجاحبوادرلهمظهرتوقدوالخزرج

تعالى:قولهونزلرسدهمللقوموأعادالرسولفتدخل،المسلمين

بعديردوكمالكعاباوتواالذينمنفريقاتطيعواإنآمنواالذينايها)يا

.!)1(كافرينإيمانكم

فيالإيمانليضعفواالشبهاتدماثارةالتشكيكإلىكذلكاليهودوعمد

)وذ:تعالىمولهفيهمنزلوقد،الإسلامفيثقتهموليزعزعواالمسلميننفوس

عندمنحسداكفاراايمانكمبعدمنيرذونكملوالكعاباهلمنكعير

الايضلونومايضلونكملوانكتاباهلمنطائفة)وذت:وقوله،)2(،أنفسهم

يا؟تشهدونوانمماللهبآياتتكفرونلمالكعابأهليا،يشعرونوماأنفسهم

!)3(.تعلمونوانتمالحقوتكعمونبالباطلالحقتلبسونلمالكتابأهل

عمدواماأبشعومن،التشكيكفيأسلافهمنهجعلىاليوميهودويسير

السنةتحريفوكذلكمحرفا،نشرهومحاولةالمصحفتحريفذلكفيإليه

نتائجالفعللهذايكونأنلأمكنلذلكالمسلمونفطنأنولولا،المحمدية

السوء.فيالغايةبالغة

فأنىباليهود،العالمفيالكبرىالثوراتمعظمالباحثينبعضويربط

علىوالغربالشرقفيذلكحصلفالئورة،الإثارةوجدتاليهودعاش

وباسم،الشيوعيةالحركاتلتضربالرأسماليةباسميتمأحياناورأيناهالسواء،

كلعلىوالتدميرالثورةاليهودفهدف،الرأسماليةالاتجاهاتلتضربالشيوعية

فيالمذهبيةالانقساماتأنحتىالاتجاهوذاكالاتجاههذاتدميرحال،

.01اية،عمرانالصورة(1)

.901آية،البقرةسورة(2)

.71-96الايات،عمرانالسورة)3(
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ال!ث!قاق.زرعفينجحتيهوديةدساسإلآهيماالمسيحية

الأفكار،وتسميمالفتنوبثالاثارةفياليهوددورعنسريعةلمحةتلك

تسميمإلىعمدوابليسقمونها،بألأفكاريكتفوالماليهودأنذلكإلىونضيف

يستبعدولاالابار،تسميمتاريخهمعرفوقد،الحيلةوسعتهمماالأجسام

الأدويةفيبالصحةتضرالتيالموادمنضئيلةمقاديراليهوديضعأنالمفكرون

التيالموادمنوغيرهاومنتجاتهالدقيقفيبل،الروحيةوالمشروبات

يكنلمإنالصديقةغيرللشعوبمباشرغيراومباسربطريقيصدرونها

"جميعا.للشعوب

:الإعلاموسائلخلف

يهتموناليهودإنأصهيونحكماء"بروتوكولاتعنالحديثعندقلنا

إلىيتسربلاحتى،الإعلاموسائلوجميعالنشرودورالصحافةعلىبالسيطرة

هذايحققواأناليهوداستطاعوقداليهود،يريدهماإلاالعالميالعامالرأي

الخاص5691سنةأجريالذيالاحصاءفيثبتفقدكبير،حدإلىالهدف

وفياللغاتبمختلفومجلةصحيفة981يضدروناليهودان،بالصحافة

ومجلاته.العالمصحفمنالعظمىالأغلبيةيمئلعددوهو.الأمطارمخعلف

ووكالاتالنشر،كدورالأخرىالإعلاموسائلفيالتفوقهذامثلولليهود

ويسيطر،العالمبلادمعظمفيوالتليفزيونوالاذاعةالسينمافيبلالأنباء،

فهم،الورقتجارةاحتكارطريقهواخربطريقوالنشرالصحافةعلىاليهود

بعضويتسرب،لأغراضهمالصحافةاستجابةحسبويبسطونهاأيديهميقبضون

حدثوإذا،الخضوعتماملهمتخضعلاالتيالصحفإلىاتباعهممناليهاب

واوظيفتهيفقدحتىأمامهالعراقيلوضعوااتجاهاتهمبمعارضةعرفصحفياأن

لاتجاهاتهم.يخضع

علىيسيطرمااحتكأرإلىيسعونفهم،الحلقاتمعكاملاليهودفاحتكار

لذلك،وعواطفهعقلهعلىيسيطرمااحتكارإلىكذلكويسعون،الانسانمعدة

فيالأساسيةالخطواتمنالنشرودورالأنباءوسركاتالصحافةاحتكاركان
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ويمنعونصالحهميناسمبمااليهودينشرالوسائلهذهطريقفعن،السبيلهذا

)1(.الصالحذلكيعارضماكلالنشرمن

وكبرياء:بصلفاليهودويقول

منهاقليلةشواذعداسبطرتناتحتالوقوعالىاننهتقدالصحافة-ان

.بارتياحتجاهلهابمكن

نيهاحتجبناالذيالوقتفينفوذذاتفوىالصحانةطريقعن-اكنسبنا

.الظلالوراء

اعلانبصلفلن،العالمنيالمهمةالأنباءوكالاتعلىسبطرنا-لفد

ماننشرولنلصالحنا،نشر.نربدماوسننسررقابتنادونللجمهورواحد

..وامالنا)2(.انجاهنامعبنعارض

والفنانونؤالمسرحالسينمانجوماليهودخلفهايختفيالتيالوسائلومن

بهاورواياتأقلامأللعالميقدمواأن،طريقهمعناليهودويستطيع،عامبوجه

البهجة،غمرةفيوهمالمشاهدونيتلقاهامسمومةوحقائقصهيونيةبذور

تذكر.مقاومةدونمنهمالكثيرينعقولإلىفعصل

التجسس:

علىطريقهعنيحصلوكلليهود،مهمةوسيلةيزالولاالمجسسكان

وفي،مصالحهمخدمةفيالأسرارهذهليستغلواوالجماعاتالدولأسرار

عهدهامنذالمهسيحيةعرفتفقدالتطور،هذاتدميرأوأعدائهمتطورإيقاف

منالحوارفيبينمنوكانافكارها،وعلىقادتهاعلىاليهودتجسسالمبكر،

يهوذاأن-الأربعةالأناجيلذكرتفقداليهود،لحسابجاسوسأعمل

84.صالدوليالمجالفيالصهيونية:نصرالمحزعبدمحمددكتور)1(

08.صبريطائيانيالسريةالحكومة:سكوتجون)2(
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نظيراللهابنالمسيحتسيمعلىوساومهملليهودجاسوسأعملالإسخريوطي

حيثالمسيحعلىللقبضاليهودمنجماعةقادقبضهاولما،الفضةمنثلاثين

منواحدذهبحيئعذ:يليماذلكعنمتىإنجيلفيجأءوقدمخعفيأ،كان

ماذا:ومال،الكهنةرؤساءالىالإسخريوطييهوذايدعىالذيعشرالابني

ذلكومن،الفضةمنثلاثينلهفجعلوا؟إليكمأسلمهوأناتعطونيأنتريدون

..)1(.ليسلمهفرصةيطلبكانالوقت

الكهنة،رؤساءقبلمنوعصيسيوفمعهمجفعأاصطحبمدةوبعد

يسوععلىالأياديوالقواهولاءمعواتفقعيسىيختبىءكانحيثالىوسار

.)2(وأمسكوه

،الاسلاممنلينالواوسيلتهمالتجسساليهوداتخذج!لإسلاممطلعوفي

منافقين،الأمرحقيقةفيكانواولكنهم.الإسلامدخولاليهودبعضادعىفقد

حرلملهبنورافعاللص!،بنوزيد،حن!فبنوسعدداع!،هؤلاءومن

مات)اليومماتيومرافععنوالسلامالصلاةعليهالرسولقاليوقد،وغيرهم

ليتسقطوالهممجلسأالعلموحلقاتالمسجديتخذونهؤلاءوكالنن(عظيممنافق

والىاليهودإلىذلكلينقلوا،تنظيماتهمعلىوليطلعوا.المسلمينأخبار

،التقوىافتعألهموفيتهجدهمفيسكواالمسلمينولكن،المشركينحلفائهم

المسلمونفانقضق،اليقينإلىالشكهذاينقلمامنهمظهرحتىفرامبوهم

)3(.نفاقهمللملأمعلنينالمسأجدمنوأخرجوهمعليهم

فيالحلفاءجواسيسكانوا،بهاقامواقطركلفيدأبهمالتجسسوظل

يزاولونالانحتىيزالونلاوهم،روسيافيالغربصاسيسوكانوا،المانيا

خطيرةتجسسحلقةاكتشفتكنداففي،فيهنزلوامكانكلفيالتجسسحرنة

1U).1_:26الإصحاخ()1

.02-48:نفسهالإصحاح)2(

جوادللدكتور،الإصلامتبلالعربتاريخوانظربعدها،وما16ص؟%هثامابن)3(

.5fr-134ص6بعلى
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البرلمانفيعضوالجواسيسبينمنوكانيتزعمونها،اليهودكان4591سنة

دل)1(.ماكجامعةفيوأستاذالكندي

علىيسيروهوخيوطهتنقطعفلا،العربيةالبلادفياليهودتجسسأما

ويدزب،الحسانوالنساء،الرجالفيهاويشترك،حلقاتهوتتوالى،أشده

بالاستقبالالخاصةوالالاتالأجهزةاستعمالعلىكاملاقدريبأالجواسيس

إلىالكتابةو)عادة،المرئيةغيروالكتابةالتصويرفنونعلىوكذلك،والإرسال

،الفنونمنذلكوغير،مظاريفداخلوارسالهاالمتفجراتواستعمال،الرؤية

وتدأوربا،منوغيرهابإيطالياالتجسسبمراكزوثيقةصلةعلىوالجواسيس

العربيالشعبمنالنفوسمرضىبعضيضللوأأنأحيانأالجواسيساسظاع

إلىالجواسيسبهاليبعثأسرارمنأيديهمتحتبماوليمدوهمليعاونوهم

بهذهتسيلالأبرياءودماءالمعاديبضاحيةتكتبالكلماتوهذه،اسرائيل

وجههفشوهالبريد،مكتبفيعاملوجهفيانفجرلمظروفنتيجةالضاحية

الذياليهوديالألمانيالجاسوسأمرانكشفوقدالأبد،إلىالبصروافقده

قبلهسواهاعترفكماالأثيمالجاسوساععرفوتدالنكراء،الفعلةهذهارتكب

عملاءلهمأوجدوابانفسهمالفيامعليهمتعذروإذا.اثاممنارتكبوابما

كينونةوبالابسانالقيمبكلضاربينسفقةدونوالتدميرالتفجيريحسنون

منممكنعددكبرحصدهفهمبشيء،مبالينغيرالحائطعرض،وقيمة

.الأبرياء

:أخرىأديانخلفالعستر

بعضفيبالدخولتظاهروااليهودبعضإنالسابقةالسطورفيقلنا

الىلينقلوهاخططهمالىوالتعرفأتباعها،أخبارالتقاطمنليتمكنواالأديان

ذلكللأدياناليهوداستغلالطرقمناخرطريقعلىنتكلمالانونحناليهود،

ظلفيوهمليعملوابلالأخبار-لينقلوا-لادينفيبالدخولالتظاهرهو

المبدألهذاوتبعأ،اليهوديةوهوالأصيلدينهمأغراضيخدمماالجديدالدين

)1(146-145..FranitBriton: Behind Communism pp
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وهيوالإسلاموالمسيحيةالبوذيةدخلوا،المعروفةالدياناتأكمراليهوددخل

وأخذوا،المكانةحيثومنالعددحيثهنالعالمفيالنالبةالئلاثةالأديان

ممنعدداانالمجاربابرزتالبوذيةنطاقففياليهود،لصالحيعملون

الإخلاصبنفس)إسرائيل"لصالحيعملونالأقصىالشرقرجالمنيعتنقونها

بعضانالأصدتاءبعضأخبرنيوقد،يهوديأيبهايعملالتيوالحماسة

الحد.بالغبثاطإسرائيلقضيةتخدمبأندونيسياالبلادهذهسفارات

إلىيصلواأناليهوديالدمذويالبوذيينهؤلاءمنكثيراستطاعوقد

عليهم.ومفأتكونأنالكهانةاوسكتحتى،والمدنيةالدينيةالمناصبأرقى

بالمسيحية؟عصفتالتيالانقساماتعلىومفناالمسيحيةإلىذهبناواذا

الواحدةبالطبيعةيناديالبعضوراحألوهيتهالمسيحعلىينكرالبعضفراح

تظاهرواالذيناليهودبفعلذلككلمريمالعذراءبتوليةيشككالبعضوراح

والتدمير.الهدمبسلاحالداخلمنلجاربوهاالمسيحيةفيبالدخول

منالقمةوفيليدئروهدخلوهاليهودمنعددفيصادفناالإسلامفيأما

إلىالكلاممنعثمانضدالعورةنقلالذيالشخصوهوسبأبناللهعبدهؤلاء

يهوديأوكأن،حركتهفيمخلصأيكنلمانهاخرمكانفيعنهقلتوقدالعمل

فانتهزخيرا،للمسلمينولالمسلاميضمريكنولم،الإسلامدخلأنهادعى

بالعالموأنزلالفتنةواسعلععمان،لسياسةوجهتالنقدمنصورفرصة

إلىوبالإضافة،السنينمئاتأو،السنينعشراتمتأججةظلتنارأالاسلامي

بنظرياتيدفعتجده،الخليفةبقتلانتهىالذيالموقفذلك،ععمانضدموقفه

الوصاية،مذهبنشرالذيفهو،الإسلاميالفكرنيحشرأيحشرهافارسية

مماذلكوغير.الإلهيالحقنظريةاساعكما،رايهبهاليدعمووضعالأحاديث

)1(.الإسلامفيوالدينيةالسياسيةالفتنزعيمبحقيجعله

وااسرهمببعضيدفعونالحاضر،العهدحتىاليهودحالهذهتزالولا

.326ص،الإصلاميالتاريخموصوعة)1(
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منوينتقلونأسماءهمهؤلاءويغئر،ذاكأوالدينهذاليدخلواأفرادهمببعض

يعرفلاعليهمومتويأتيالجديد،الديندراسةفيويتعمقونبلد،إلىبلد

دوناليهوديةيخدمواأنهؤلاءيحاولوحيمئذسيئأ،ماضيهمعنحولهمالناس

فيالكرادلةمنعدداأنالباحثينبعضويعتقد)1(،اتهامموضعيكونواان

بعضلاتخاذاليهوديةالأكراضدفعمهمومد،يهودياصلمنينحدرالفاتيكان

التيالدوافععنيقالهذاومثل،المسيحدممناليهودتبرئةكقرار،قراراتهم

اتخذتهقدالدوليةالعموميةالجمعيةكانتالذيالقرارا441ديسمبرفيألغت

بالعنصرية.الصهيونيةبمساواة

دزرائيليالحديثالعصرفيالمسيحيةاعتنقواالذيناليهودأبرزومن

واميهوديأبمنأ(،Ail-)4018عشرالتاسعالقرنمطلعفيولدالذي

شةأبوهماتفلما،صباهمنذوالنبوغالنجابةعلاماتعليهبدتوقد،يهودية

1817،سنةإنجلترافيكنيسةفيفعمدالمسيحيةالصبيئيدخلأنرئي1816

سنةوفيلامعأ،نجمأويصبحالإنجليزيالمجتمعفييتغلغلأنهذالهوأتاح

لحزبزعيمأأصبح1847سنةوفي،الابجليزيالبرلماندخل1837

،سنواتستالوزراءلمجلسرئيسأأصبح1874سنةوفي،المحافظين

استرىفقد،الحديثالعصرفيإسرائيللإقامةعملمنأقدمانهلهوينسب

لتحرسبلادهأقدامبذلكفثبت،السويسقناةأسهممنمصرنصيبلأنجلترا

لخدمةأخرىخطوةخطاثم،دينهلبنيإفامتهفيفكرقدكانالذيالوطن

شراءعلىالمسيحيةدخلواالذيناليهودأوالمسيحيينبعضفساعداليهود،

لليهودقوميوطنلإقامةالأولالخطبذلكفخط،فلسطينفيضياعبعض

المقدسة.البقعةبهذه

المترجم.هامثىوانظرصهيونحكماءبروتوكواتمنالتاسعالبروتوكولانظر)1(

j.16166صا
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:لافنبالواالنامر

ومد،عصورهمكلفيتتخلفلماليهودفيطبيعةوالاغتيالالتمامر

فيالطبيعةهذهعنالكريمالقرانوتحدث،إخوتهمنيوسفضدسهدناها

وفريقأكذبوافريقأأنفسهمتهوىلابمارسولجاءهم)كلماأنهمفذكراليهود

،)1(.يقتلون

،الجديدةالجماعةتجاهوالاغتيالالتامراتجهالمسيحيةجاءتوعندما

منبكثيريننزلوقداليهود،ضحايامنضحية-رأيهمفي-نفسهالمسيحوكان

حادوروث"إسدركتابفيجاءفقد،بهنزلمامثلوبعدهعهدهفيأتباعه

يلي:ما

عنلهفذكر،الرومانيالإمبراطورلدىمحبوبأكانيهوذاالربانيالحاخام

علىحصلذلكعلىوبناء،المعديةالأمراضوجودسببأنهمالناصريين

تقريباتعادلفترةفيرومايسكنونكانواالذين،الناصريينهؤلاءكلبقعلالأمر

)ماركالإمبراطورأنالعبارةهذهبعدنفسهالكتابفيوجاء،م155سنة

يوكاسينسفركتابوفياليهود،إيعازعلىبناءالناصريينجميعقتل"أوريل

النصارىمنجملةوخارجهارومافياليهودمتلأأكليمان،البابازمنفيأنه

أنهويبدو)2(،نيرونالأمبراطورعندمحبوبيناليهودوكانالبحر،كرمال

وأمر،أجسامهمتنهش،الضاريةللوحوشالمسيحييننيرونالقىب!يعازهم

التيالاحتفالاتبعضمصابيحلتكونوأسعلتبالقار،بعضهماجسامفطليت

)3(.مصرهحدائقفييقيمهاكان

اغتيالحاولوافلقد،الدينهذاضدمبكرااليهودتأمرفبدأالإسلاموجاء

دعتهطعامفيالسملهيهوديةامرأةوضعتأنمنهاكان،طرقبعدةيمحمد

.7الأية،المائدةسورة()1

07.صالمرصودالكنزعننقلا)2(

.101صا\مباط1تاريخ:سنودةزكي:انظر)3(
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التيالمعاهدةعلى-بناءمنهميطلبالنضيربنيمساكنالىمرةوذهب،إليه

فتظاهربها،التزمواديةدفعفيالمسلمينمعيسهمواان-وبينهمبينهكانت

مماأحببتماعلىنعينكالقاسمابايانعم:لهودالوا،استقبالهبحسناليهود

وذهب،طلبهالذيالماليدبرونريثماالجلوسمنهوطلبوا،عليهبنااستعنت

ولكنمحمد،علىللقضاءحيلةليدبروابلبينهممنالمالليجمعوالااليهود

عقابوكان،صمتفيفانسحب،ليقتلوهبهيأتمروناليهودبأنلهأوحىالله

المدينة.منأخرجواأنالنضيربني

اوسعمؤامرةيدبرونفراحوا،المؤامراتتدبيرعناليهوديكفولم

غزوةفيذلكوكانوالمسلمينالاسلامعلىالقضاءبهايريدون،وأتسى

بنييهودفاتصل،المدينةوحاصرتالشرقوىتجمعتعندما،الأحزاب

لمكانواالذينمريظةبنيبيهود،المهأجرينمعالمدينةهاجمواالذينالنضير

مريظةبنوليضرب،المؤامراتأعنفمنمؤامرةودبرت،بالمدينةيزالوا

قريظةبنييهودواستجاب،الرحىسقيبينليوتعوهمالخلفمنالمسلمين

القرانيصورهاوالقلقالذعرمنحالةفيالمسلمينأوقعالذيالغدرلهذا

وإذ،منكمأسفلومن،فوقكممنجاءوكمأإذ:يقولحينتصويرأدقالكريم

ابتلىهنالكالظنونا،بالتهوتظنونالحناجر،القلوبوبلفتالأبصارزاغت

الطغيانهذامنالمسلميننجىاللهولكنشديدا،)1(زلزالاوزلزلواالمؤمنون

)2(.أعقابهمعلىكفرواالذينورد

الاغتيالحركاتكلوفي،وعليوعثمانعمرقتلفياليهودواسترك

أكثرها)3(.أوالإسلاميالعألمفيحدثتالتي

عصورأزهىفيحتى،التاريخمراحلجميعفياليهودخطةهذهوظلت

.11-51الايتان،الأحزابسورة(1)

.عثرةالرابعةالطبحةمن176-161صابالإسلاميالتاريخموسوعة)2(

.927-266صالسابقالمرجع)3(
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والاغتيالالغدرولكن،واتجاههرايهوحمتالإنساندمحزمتالتيالمدنية

الإنجليزضدونفذوهروسيا،فيبهقاموا،عنهيحيدوافلماليهوددستوركانا

واسعأ.نصيبأمنهالعربنصيبوكان،وأمريكاألمانيافيبهوقاموافلسطينفي

منظماتابرزمنمنظمةالعشرينالقرنبدايةفيظهرروسياففي

(الثوريالاستراكيأالحزبنفسهاعلىأطلقتالتاريخسجلهاالتيالإرهاب

يرأسهللارهابقسمبالمنظمةوكانالمنظمةهذهعلىيسيطروناليهودوكان

الزعماءكبارمنسةاغتالالذيهوالقسموهذا"غرسونيأاسمهيهودي

بعضهم،فأعدمالاغتيالعليهموثبتالقسمهذاأعضاءحوكموقدبروسيا،

المؤبد)1(.بالسجناخرينعلىوحكم

فاليهود،اليهوديةالإرهابيةالمنظماتاغتيالمنوافيأنصيبأالألمانونال

الموادلهميرسلونوتارة،يخطفونهمأوفيقعلونهمالطرقاتفييهاجمونهمتارة

البلدانمعالعملعلىوتعامدواعملواالذينلأولئكوبخاصة،المتفجرة

العربية.

كانالذيc*Moyne«مويناللوردباغتيالاستيرن)جماعةقامتوقد

قام-للمستعمراتوزيراكأنابأن-أنهلاعتقأدهم،بالقاهرةمقيمأبريطانيأوزيرا

اليهود)2(.وجهفيفلسطينإلىالهجرةأبواببتضييق

الأممهيئةوسيطبرنادوتالكونتعلىاليهودأطلق4891سنةوفي

فماتبالقدسيستقلهاكانالتيبالسيارةوجودهأثناءفيرصاصةعشرةاثنتي

بأنرأيهعنأعربلأنهذلككلوكان،الفرنسينمساعديهأحدمعالفورعلى

)3(.للعربالنقبب!عادةتقضيالعدالة

ومن،ضحاياهممنضحيةإلاكينديالراحلالأمريكيالرئيسوليس

)1(44..FranitBriton: Behid Communism p

)2(323..Kirk.A Short History of the Middle East p

)3(56..JohnScott: The Secret Goverment in Britain p
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يلتفانأوسكاذاحتى،وذاكالاتجاههذافييشركانالتحقيقأنالعجيب

جزاءكانالاغتياللأنإلالشيءلا،عنهمفانففقادراجهعاداليهودحول

أئدأنهإلاكينديذنبيكنولماليهود،علىالجريمةهذهيثبتمنلكلمحددا

01-.أمزيكافيالعغرقةءالعنصريهمضيةفيالعدالة

بالمتفجراتالمملوءالطردذلكبمصر،حدثتالتيالاغتيالاتومن

iسنةمارسفياليهودأرسلهالذي iirالمصريينالعلماءمنستةعلىفقضى

العربية.البحوثمراكزأحدني

والموادالأسلحةمنكبيرةكميات5191سنةالبوليسضبطالعراقوفي

كافيةالكمياتهذهوكانتعزرا،كنيسيدعىيهوديكنيسفيمخبأةالمتفجرة

مخبأاليهودالأثريأءأحدمنزلفياكمشفالبوليعىأنكماكلها،بغدادلنسف

رساسة)1(.مدافعمنفيهبمايضيقمعسعأ

الأبهانقصدلمالهودعندوالاغتيالالتمامرلمظهرسريعةصورةهذه

العذ.يفوقالأحداثهذهإحصاءف!ن،الخفيفةالإسارة

سرية:جمعيات

اعنمدالنيالمؤسساتأهممنتزالولاكانتالخطرةالسريةالجمعيات

جمعياتاليهوديثىءومد،هدفهمإلىوالوصولأغراضهملتنفيذاليهودعليها

وألغرضقامتجمعياتاليهوديجدومدب!نث!ائها،يوعزونأو،الغرضلهذا

التيوجهتهمأتباعهاويوجهون،سمومهمفيهاوينفثونفيها،فيندسونلاخر

يعي!ثوناليهودكانإلاواخطارأسرارذاتجمعيةتوجدتكادولايريدونها،

توحيالبابهذافيعليهااعتمدناالتيالعديدةوالمراجعالستار،خلففيها

فقد،والاسلامالمسيحيةوجهفيهبتالتيالحركاتخلفكانوااليهودبأن

منوغيرهماالورديالصليبوجمعيةالمعبد،فرسانجمعيةخلفكانوا

(.العربية)الترجمة146صأمريكاحولالصهيونيالستار:بتيجون()1
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القرامطة،خلفوكانوا،المسيحيةمنللنيلنشاطهاوجهتالتيالجمعيات

النيلرغبةالعداءالمسلمينناصبتالتيالجمعياتمنوغيرهماالشيعةوكلاة

ليسواهؤلاءإنوملت(الشيعة)غلاةتعبيرأقبللماخرمكانوفيالإسلاممن

كيهبالذخولثظاهرواالإسلاماعداء-منجماعةهمو)نما،مسلمينوليسواسيعة

منألوانأخلفهونسجوا،لهمستاراالشيعةاسممنفجعلوا،بالعشيعوتظاهروا

)مدعىوأسميتهموالمسلمينللاسلامالكيدبقصدوالأباطيلالترهات

،)1(.التشيع

منكثيرخلفاليهودوجدنابالحاضروعنيناالماضيتركناواذا

اليوجا--والليونز-والروتاري-كالماسونية:الانالموجودةالسريةالجمعيات

2(.)يهوهسهودمنظمة

هدففيتصثبانهاومعروفةمنثمورةفتعاليمهاتفصيلهاالىبناحاجةلا

المعروفةغيرالجمعياتبعضعنونتحدث.العالميةالصهيونيةنحوواحد

كالكتالية.

الكبالبة:

يهوهبالثهعميقأإيمانأتؤمن.،المنقولةأالأحاديث:بالعربيةالكباليةتعني

قدرتهمن،منبثقةوالغامضةالمرئيةوالموجوداتبه،المباسرةوبالعلامة

B.سبيوزا."ب.الوهتهمنوفضأإلاالخليقةتركيبوما.الخلاقة Spinoza)

الرأيهؤلاءيشارك.وموسىويعقوبداسحاقب!براهيمالعقيدةهذهتؤمن

بل،السليمبالمنطق،جلالتهتناهيكشفباستحالةمائلاسبينوزا،الفيلسوف

كليتعدىروحيغموضكلإذالجذور،العميقةالأسراروفيأالبصيرة،في

الفلسفة.

،القدمفيعريقة،الطبيعةبعدمافيتوغل،غامضةيهوديةعقيدةإنها

الثامنة.الطبعةمن51Iص2بالاسلاميالتاريخموسوعة)1(

.235-522ص،اليهودية:ضلبىأحمد2()
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منهانتقلت،موسىتسلمهاالعيال!ثريعةبأنتعتقد،الأرضعلىالإنسانقدم

الشيوخصدورفي،الجنىروحانيةبذوراهؤلاءغرسهاحيث،فالأنبياء،ليوشمع

حقيقمهفيالكئالوما.للإسرائيليينالباطنيةالعراجم:الكباليةتضئم.الحكماء

ربهمن،المخطوطةالشريعةبعدوحدهموسىتلقاهالذياللفظيالكشفالا

.التوراةورموزمفاهيملكلالصحيحالمعنىانه.يهوه

داخلخفيوهو)حزقيال(عنهتحذث،عرشفيمتمثلااللهمجداعتبروا

هذاإلىللوصول.المتناهيةالقدرةذات)المايا":هوكأنما،خبيء)ستاركوني!

اثرالغرفولهذه،المقدسةالسبعةالقصورفيغرفسبعاختراقيجب،العرش

.الطهارةمنالفردبلغهالذيالمستوىفيعميق

Yet1)الجزيرةسفربأنالكتالامن h)اثنينبواسطةالعالمخلقيشرح

كلهاحرفأ.وعشرونواثنان(Sephiroth)أسفارعشرةمنها،طريقةوثلاثين

ثلاثةذاتسجرةهيكأنما(Sephiroth)ادهذهوقدرتها،الألوهةأسمأءتممل

السماء،فيجذورها،الوضعمقلوبةوهيالبعيد،الفضاء،فيمقطوعة،فروع

.الأقدسالبليلكألندى،الأرضتشملوأغصانها

والوسط،والعدالةالقسوة:والثاني،والغفرانالرحمةهوالأولالفرع

الخليقة.إنجازيقومحيثالعالممحوروهي،الجنةفيماسجرةيماثلمنها

هذهاستطاعتوقد.للكتالهدف(Deuckuth)بالألوهةالاتحادإن

بعض،المعاصرةثم،الأولىالمسيحيةمعاقلتجتاحأنالباطنيةالعقيدة

الفصولمنيتضحكما،واليونانفارسعقائدفيتتغلغلوأنء،الشي

بها.المعنية

التأملبواسطة،الإدراكتعدت،باطنيةمعارفإلىالكباليةتهدف

إرادةبينباطنياتحادهوالتاملوهذا09(صالمقدس)الكتاب.والإسراق

..-.واللهالإنسان
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.بعدهالعاسرالقرنحتىالمسيحقبلالأولالقرنبينالبهالحياةتمتد

والتلمود.النوراةعرفانيةهي

المركبا:

المؤرخإلاإليهاواضحتعريفالىيهتدولم،الرؤىأنبياءالمركبأتناول

أقصىفيالمنتصبالسماويالبرجأإنها:تالحين(Chouraqui)سوراقي

الباطنيالتيارهذاأ.الله)عرشإنه)اخنوخ(:عنهتحدث،السابعةالسماء

المعمدانيوحنأبخاطرارتسمماأبعدهو)المركبا(عليهتشتملالذىاليهودي

رؤاهما.فيوحزقيال

حالفي،اللهطبيعةعلىالمركزالتأمليكفيلا":المرجعيضيف

الفلسفةمحجةحيث)المركبا،علىتجليهفيالتحسسعمقفيبل،المذهول

العرفانية.

العرفانية:

فقال:(Leisegangالايزغاتغالكبيرالروحي(Gnose)الفلسفةهذهعزف

دانهاالغامض!،الأزلمراهافيالأحاسيستتعدىالتيالحقيقةمعرفة"هي

.أوالملائكةوبالأرواحالإلهيةبالوحدةالصلةوثيقة

المسيح،بعدوالثالثالعانيالقرنإلىتاريخهايعودالعيالعرفانيةهذه

اليهوديةوخدتهالذيالخالقوبين،والصالحوالقريبالمجهولاللهبينتفزق

اسرائيل.إلهفي

تعريفأاراهواني.العرفانتة)سوراقي(المورخعزف،المدلولبهذا

الذين،والأدغالالكهوفنزلوافالبدائيون.العالمفيالتوحيدتاريخلحقيقة

وانالخلأقةالخفيةالقوةيتحسسونكانوابأنهمالتاريخرجالكبارعرفهم

وعظيم،الخالقبوحدانيةنادواكلهموأخنأتون،وهرمس،مصر،)أتون(

كانوهل.هذهالعرفانيةكنهتفهمهمعلىالحقالدليلأناسيدهموكانت،مدرته

وعيتزايدحين؟الميمونالرعيلهذامنإلا،الأوائلوالمسيحيونالأسينيون
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برزت،وافكارهأهوائهلزمامالمالكهيوحدهاالفطرةتعدولم،الابسان

القدامىالأنبياءرؤىأليست.لهامدلولأيتلبسأندونبمضمونها،العرفانية

العرنانية؟؟زبدة

والأنبياء:والخلقالخالقفيرأيهما)الكئال،العرفانيينلهولاءولنسمع

الخالق:

الثه.هيفليستالحقيقةأماعينها،الحقيقةهو)الله:حكمائهمأحدقال

متماسكجوهره،البشريالإدراكجوهرهيتعدىمجسد،غيرمتعالإنه

)النفس،الملائكةأجنحهعلىتطيرالتيالنفس)إن:القائلهوأليس.بالعالم

أذيةدونماالرقطاءالأناعيومل،السباعاسداقبينالمضيعلىقادرة(الخيرة

.خوفولا

الخلق:

(Zahar)الظهورسفرعلى،الخلقبدءإلىالنظرةفي")الكبالاعتمأدكان

سكللهاأوليةسرارةتتوسطه)المدى(،:خلقماأولاللهان،يقولالذي

الظهور،لسفرتأويلوفي.العالممادةحوىالذيالضياءتفجرمنها)نقطة(.

عوالمسبققدإذ.الأولوليس،الحاليالعالممؤسسهوالمسيحأنيوضح

منمركبالأولوالعألم.واضمحلوا(Edom)أدومملوكيحكمهاكانوعوالم

)44(منالعالمتشكل.مامادةهناككانتما،الهيطابعذاتوحروفأنغام

الجهاتفيأكاليلالأحرفمنوتشكلت.المقدساسمهبهاازدانحرنأ

الخاتم.منكالحلقة،العالمعليهاتركز،الأربع

الباطنبهااعترتالحاضر،عالمناسبقتعوالمإلىاللفتةهذه

)النسبيه(.كنابهفي"أينشتين،العالمذلكإمكانيةإلىألمحكما،الإسماعيلي

اللفتة.هذهالىالسأبقةهينالكبالية

المعتقدهذافيالبث!ريةمولدالىفلنتعرفالخلقبدءمعدمناوما

العرفاني:
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العلياالحديقةمنالأرواحتهبط:يتقدمماI(233)5الظهورسفرأثبت

اثناء.الأرضحتىهبوطهاتتابعهناكمنثمم(،"امقزالسفلىالى)السماء(

ذويه.أجسادفوقسابحأأثيريأشكلاالروحتتلبسالحمل

المسيح:

مناللهخلقهماأولوهو.بالخلاصيبشرقدومهداود،ابنهو

اليه،الخلقأقرببل،اللهابنليسفالمسيحاذا.ملائكتهورفعموجودات

العالم.مؤسسالحيالصادقإنه.واولاهموأصفاهملهوأحبهم

الملائكة:

تلئستإلهيةأرواحهبم.الكئالعقيدةفيجدا،خطيردورللملائكة

،إسحاقبمولودهوبشروهلإبراهيمقدموا،ثلاثةالملائكةأعظم.بشريةأجسادا

الذيوالخامس،الصحراءكبدفيضياعهامن"هاجر"وانقذهبطالذيوالرابع

الله.بركاتعلىللحصولوانجده،)يعقوبدبدا

معظمعنهتحدثتوقد.بهمباسراتماسأقجعل،دلهالقربانتقدمةاتا

الأسفار.

:الأسفار

الأسفار.وسفرالخروجسفرهيةالكبال(عرففيالأسفارأعظم

العاملةالقوىتلتمعإذ،مقدسةظاهرةالنورمنيتخذون.العقيدةمعظممستقى

)الجزيرة(وسفر(VIII-)2)حزقيال(:السماءفيالبهاءيتألقكماالانسانفي

أما(الإلهي)العرش)المركباأبرؤيةللتمتعالنفوسيسوق،الخلقكعابهو

السماوية.الأديانفيالروحأنياتملتقىالبهاء،كعابفهو)الظهور(

:النجوم

تأثيرأالسماويةللأجرامإن:(3Zoha)الظهورعلىمعتمدةالعقيدةتقول

علىيؤثر)زحل(النجمعضو.علىتأثيرنجملكل.الانسانعلىمباسرا
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التأثيرهذاانوبماالصفراء.علىوالمريخالكبد،علىوالمشتري،الطحال

الطوالع.سرتعتبرهالتوراةنجد،والقتلوالكفرالتزويرعنهينجم

أثرالهايذكرواولم،الأجسامفيالنجومأثرالعقيدةمضمونمنعرفنا

فيها.تأثيرهاعدمعلىدليلذلك،النفوسفي

:()الأرواح:النفوس

فيأئيريأسكلاتكونأنبعدالوليد،جسدفيالنفسحلولإلىاسرنا

قالأين؟؟الىمصيرهالكنمحدود،الأرضعلىعمرها.العائلةفضاء

مستقرهاإلىتعودلكيالملاثكة،أبراجخلالتصعدانهااد)الظهور(:

غيرمنالمصاعدهذا،للنفسيحدثوقد.المتناهيالصفاءذلكفي،الالهي

العرفاني".أالصوفيوالانخطافالانجذابحالفيوذلكالمرء،يموتأن

المجدعرشحيث،السابعةالسماءحتىمراحلفيالنفوسصعوديتم

وتطهيرهاصفائها،اكتمالبعدالاالصعودهذالهايتشىلاولكنأالمركبا(.

طريقعن،بعضهماعتنقهاالتلمود.تنافيعقيدةهناكإذ.المادةأدرانمن

الكتاليةفيغريبةظاهرةكانتالعي()التقمصالنفوسنقلةوهي،القديمالشرق

ول(216و152b))))فيالنفسنقلةعن)الظهور(كتابوالمح.النظرية

وأفلاطونسقراطفيثاغورس:اليونانفلاسفةبصحتهانادىالعيالظاهرةتلك

وتقصقعلميةدراساتعلىمستندابهاجهروأخيرا،الهندوكيةواعتنقتها.الخ

.المعاصرونالروحعلماء:ساق

الكتالية:فيالحالكذلكصميمها،منمناهضونعقيدةلكلدامما

وبدعة،سريعةكلبرفضهصرح:إسرائيليمفكرفرانك-يعقوبا

بشيعهااليهوديةفعلى.الأرضمسراتويغنميسعدلكيالانسانأخلق:ومال

مجيءهرتقبةعير،اليوميةحياتهافيوتفكير،وحرية،بانفتاحتتممعأن

مسيحها(.

وعادتديانتها،تعاليممنكثيرانقضت)عامبعداليهوديةإن-2
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فلسفةعلىالقائمةالفرقةتلك،الصهيونيةبانبثاق،والعنفالتسلطروحإلى

فيمسترسلينبتعاليمها،ملتزمينالكئاليينمعظماسمرالحالهذهوفي)نيتشها

ف!نكي،)برنيشق:الكبيرالمفكروجاء.السليمالروحيانخطافهم

Bernich Vsky)هيالانسانإرادةوان،الخليقةعيننفسههوالانسانانيعلن

الخليقة.إله:بالحق

معتقدمناتخذوا(،الوردي)الصليبوأسياع.الماسونيةأن3-غير

لاالمسيحيةوالكبالية.السزيخطهمإلىأضافوا،العباراتمنكثيراأالكئال(

.وحدهيسوعالىمرجعهانيالااليهوديةعنتختلف

01لوريا.)1الألمانيالملهمعنوقيل Luria)انه(،)15341عامالمولود

وذبذباتالشجرتحركاتويسمع،الغاليةالمياهفيالنفوسهمهماتيسمعكان

.ويسوعب!يليا-بعرنه-الاتصاللهثم.اللهب

)الحسيديون،الانخطاتفيمتطرفون،الكبالصلبمنجماعةهناك

ذلك،بفرحالاستثمهادحتىوالعذابالاهاناتيتحملون.حمأ(55!ولأد

اله.لمجد
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إسرائب!ملخمدبانة

رهيبوباطنتنامضات،وتتطور،تعرسخأنقبل،العقيدةهذهفي

.يزالوما

موسسالخليلو)براهيمسماويأ،كعابأ(القديم)العهدالتوراةاعممدت

.الأولالشريعة

لمصر،الهجرةكانتحتى.طقوسهموبعضمعتقداتهمالكنعانسنسلبوا

ونزولالعيهصحراءفيوضياعهموجماعاتهموسىوترحال،هناكوالمضايقات

)قتلا(.موسىوموتالعشرالوصايا

كل)سأدمر:القائلوهو،معهممتعايشأمحاربأ،إلها)يهوه(بامنوا

اليهود".بوجهتقفالتيالشعوب

بينهم،فيماطاحنةحروببعدمملكمهمواصسموا،فلسطيناليهوددخل

هو:مقدسإلهيثالوثلهم.المقدسوبيتسليمانثم.ومزاميرهداودوكان

المقدسالكمابلهمكما(.المقدسةوالأرض،الإسرائيليوالشعب،)يهوه

لهم:حكماؤهمأوجدثم.الكتبةومخطوطاتالأنبياءوأقوالالتوراة:ويحوي

ومنفان.جسدمنمكؤنالإنسانوبانأحدا،واحدأإلهأبيهوهنادوا.التلمود

السماءالىتسيرإئاومقاضاتها،بعثها،يومإلىالترابتحتتستقرروح

جهنم.إلىأووطبقاتها

السنةرأسعيدولهم.السنةمنخاعحةأيامفيالصيامعليهمفرض
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دولةتوطدلدىغيرها.أعيادلهمكما،التوراةثزولذكرىفيالعبري

فيهم،المصلحونفهب.أنواعهماعلىوالفسادالفسقسعبهافيساع،إسرائيل

واسعياعاموسمنهمافادوا.وعبثأوهدوا،وعظوا،المستقبلأنبياءوهم

ومعاصيهاوبالشياطين،الكريمةومهامهابالملائكةاليهودامنوأمليخا.

يجىءولم،الخليقةقبلكان،البركةبزيتممسوحأنهوبالمسيحل!اغراءاتها،

حكماؤهافطور،المستجذةالفكريةبالتياراتاليهوديةتأثرت.يصلبولمبعد

وكان،تطويرهاعلىوالعاملبها،المؤمنمنهموكان.الزمانبمقتضىالعقيدة

منها:.مدارسهمواختلاف،أنواعهمعلىالرافضون

اعتصموا.يهوهللالهفعالةكقوةالقدسبالروحآمنوايهو.:أ-شهود

"أبي:بكلامهمسمشهدين،اللهغيريسوعوبأن،المقدسالكتابوحرفيةبتعاليم

.وعقابثوابوهناك.مني"أعظم

منومضات:وبالكون،القدرةفائقإلهابيهوهآمنت:-الكباليةب

أولبالمسيحوآمنت.المداركتعدتباطنيةمعارفاستهدفتثئم.كيانه

البشر.أجسادعلىالنجوموبتأثير،وبألأسفاروبالملائكة،المخلوقات

ومفاتنهم،اليهودتعاليمونقضت،المعمدانيوحنااعتمدت:الأسينئة-ج

الله.جماعةبالعبريةاسمهميعني.واحداحقاإلهأوبيهوهمخلصابيسوعوامنت

موحدين.صابرينزاهدينوكانوا.المتالبحرساطىءعلىأخوياتتجمعوا

بخلودوالإيمانوالورعوالحقبالصدقتميزوا.وقدروهوأحبهميسوعبهمأت!

سنى.مذاهبفيانصهرواثم.لهاالمقدروبصحةالروح

فرقمنبهاتعققلماالديانةهذهحولوسهيآمفتوحأالحديثويبقى

جانبإلىالشرقعلىنفسهافرضتوتغتراتلتقلباتتعزضتولماومذاهب

انسجاماوذلكالمطلوبةالإحاطةبالموضوعأحطناقدونحنالأخرىالديانات

.المقدمالعملومنهجية
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أهم!خثمر

اكلنمدنالنيوالمراجعالمما!ر

الكريم.القران

القديم.العهد

ديورانت.ولالحضارةقصة

.المصريالكعبدار،ايأخرىلأدياناموسوعة

.التلمو؟

المصرية.النهضةمكتبة،سلبيأحمد،الهودية

.عنانعبداللهمحمدالهذامةوالحركاتالسريةالجمعياتتاريخ

.صهيونحكماءبروتوكولات-

ديبسهيل،وغاياتهاتاريخها،التوراة

النفائس.دارديبسهيلوالتوحيدالوثنيةبينالتوراه

الأثير.لابن-التاريخفيالكامل

.كنعأنجورجي-يهوهتاريخ

بتي.جونالعربيةالترجمةأميركاحولالصهيونيالستار

.Encyclopedieلاه)41+3

Guignebert: the Jewish World in the time of Jesus.

Franit Briton: Bettid Gemmunism

Kirk: .A Short History of the Middle East.

212http://kotob.has.it



الموضوهانئهركل

والتاربخ.العقيدةفياليهوديةالدبانة

.........البدائيالمفهوم-

اليهودالانسانعندالروحمفهوم-

..........إبراهيمهومن-

.......تهماومعتقداليهود-

..........ودورهموصى-

..........لعشرايالوصاا-

..........ئبلا)سربنيأساطبر

.....وأنبيائهاالعبريةالديانة-

.............التوراة-2

..............لأسفارا-

.............للياحزةنبوه

.........الآنبياءكتاب-2

...........ساءإلهبهوه

...........ائمرايمبعض

...........المقدسبيت

0003

0003

04ي

0009

0001

0012

0013

26

28

92

0036

0038

003 A

0004

0041

...............ثيلاسر!ءأنبيا

............أتلنبواءختفاا

44

47

.....بابلفىاليهود

.......اليهودعودة

العبريالدبنفيبهوهأهمبة

.......يهوهمميزات

والفارسيالإغريقيالأثر

............ليهوديا

اليهوديةوالأحزابالفرق

........ئسئونالفر

.......قيونلصدوا

.........ونأءالقز

...........لكتبةا

........ضعصبونا1

........لأسينيونا

....لي!هوديأنتشارلاا

ومصادرهاليهوديالفكر

يمالقدلعهدا-ا

.....القديمبالعهدتعريف

........يالأسفارتعريف

..........التوراةأسفار

..والثانىالأوفالأيامأخبأر

213

لدين

or

64

68

75

76

76

08

81

82

82

84

98

29

39

69

69

http://kotob.has.it



000000000000101نحمياوعزرا

00000000000000000201سن!رأ

00000000000000000201يوبأ

000000000000000301ميرلمزاا

علىالمغنينلإمامالخامى0)المزمور

0000000401لداود(مزمورالنفخذوات

الجامعة-)الأمثالدليمانأصفار

000000000000409لأناسيد(الثد-

000000000000601لأنبياءاأسفار

0000000000000000601ثيألمرا

الكاثوييهةبالنخةالزائدةالأسفار

...........سيراخبنيصوع

.................بأروخ

......والثانيالأولالمكابيون

701

801

8.لأ

901

901

القديمالعهدعندراسات

0000000901القديموالعهدالإسلام

توراةاختلافثمالتوراةاختفاء

III.................أخرى

00000000.311القديمالعهدكتاب

نسبتالأسفارهذهأنعلىالدليلما

00000000000.113مزلفيها؟غيرإلى

القديمالعهدعلىوأثرهالبابليالأصر

0000000000000.11اليهودوعلى I

الفدبمالعهدمصادر

00000000000118والخيالالوهم

مرعلىالبهوديةالمحافلترارأت

ااA..................مجقالتا.ا

0000000811العربيةلجزيرةاجريصا

00000000000911لمصريالفكرا

0000000000000031بليالبالفكرا

0000000000000021رسفوبلنجا

0000000000.121حمورابيتثريع

0000000القديمالحهدتحريف

000421إ!رائيلبنيعندالتوراةأهمية

!هيونحكماءلاتبروتوكو-2

؟0000000000000000062مقدمة

أليهوديةالحكومةتكوينقبل

00000000000000000921العالمية

اليهوديةالحكومةتكوينبمد

000000000000000000132العالمية

البروتوكولاتمننماذج

العالمبة(البهودبةالحكوهةفبام)نبل

00000000132الأولالبروتوكولمن

irt........الثانيالبروتوكولمن

......الثالثالبروتوكولهن

000000135الخاصالبروتوكولمن

000000413السادسابى-وتوكولش

000000.134الامنالبروتوكولمن

0000000134التاسعالبروتوكولمن

0000000413الحاشرالبروتوكولمن

العالمبةالبهودبةالحكومةتبانبعد

000137عرالحاديالبروتوكولمن

0000Irvعشرالثانيالبروتوكولصن

000138عثرالابعالبروتوكولمن

0000138عشرالثامنالبروتوكولمن

214http://kotob.has.it



ا00009rعشرالتاصعالبروتو!لمن

..الباقيةالبروتوكولاتمياحث

التلمود-3

البهودعندايشزلةالكنبهنهوالنلمود

حسبعلىالالهةالحزة:أولأ

000000000000000000.441التلمود

الملائكة-أصل:الملائكة:ثانيأ

1؟.لليهود-حدهمالمختلفةوظائفهم I

00000000084الثاطينتاريخ:ثالثا

0000000000000151ارلأصرا:رابعأ

000215والصارىاليهودأرواح:خاما

00000000451والنعيمالجحيم:صادسأ

0000155اليهودوسلطانالمسيح:سابعأ

الادابفاد

00000000000000751يبلقرا:لآأو

00C11العمومياتوالسلطالتملك:ثانيأ

000000000000000461الغ!:ثالثأ

00000000661المفقودةالأشياء:رابعأ

0000000000000167بالرا:خامسا

0171صهموأش!ظالأجانبحياة:سادسأ

0000000000000571لمرأةا:بعأسا

........اليمين:ثامنا

...المسيجينفي:ناسعأ

......الحرمان:عاشرأ

.-...........ملحبن

..أخرىيهوديةملامح

..الإعلاموصائلخلق

.........التجسى

أخرىأديانخلفالتستر

.....لاغتيالواالتمامر

......صريةجمعيات

..........المركبا

.........العرفانية

....الخلق-الخالف

..........المسيح

.........الملائكة

..........الأسفار

..........النجوم

إص!ائيل.ديانةملخص

..تالموضوفهرس

5%2

00178

.W

0185

188ضه

0918

0091

0391

0491

0691

0991

0202

0502

0502

0602

0702

2"07

0702

0702

0021

0213
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عاتسومو
6991+5991بالمع!وماتالوأكل

*****

ال!ونةالملميةالموموعة

محلومة)ألفالعامةالعقانةموسومحة+

(المجالاتكانةفي

الحبرانعالمموصعة"

النباتعالمموصعة"

،الكون،النلكUسوه."

والنلوتالببنة

الأخرهاالموموعات

9!ظ!-؟ء،3!و+عؤممهـخثهـص

اللنة،،النمايث!موصوعة.

الحبواناتلدىالجنى

العلميةالموسوعة+

والوضعيةالسماويةلأدياناموسوعة"

ومعانيهاالحربيةالأصماءمو!عوعة"

الانسانجسممويوعة"

الطبيعةهوصعة.

العلومموسوعة"

الجنرافياموعرعة.

التار-كخهوصمحة"

والشاهيرالعبامرةموصوعة*

العركامميالأملاءموموعة،

والنزلوالجمالالحبموسوعة،

الاخراعاتموسوعة!ه

الثاملةالموجقهالموسوعة"

دواءدونالنعفاءموصعة.

الشعبيالطبسصوعة.

يم؟لا!لأ!!حبم!6ث!لا!لألم!!لأ3!!2سظلألإ،\لألأ3،ح؟رزبر3*ح"لآلم!3ىىبرلالأكم!1-؟!!!!3؟!؟تر!؟!جمثعأ!لأ!!يركميمي*!لمح!و!جم!لملأ!كبهه!!كاكا!*3
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