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  تمهيد:
ة" هو الجزء األول من آخر مؤلف وضـــعه المرحوم    تاب "خرافات يهود

ة عنوان  "خرافات يهود ه العمر …أحمد الشــقير  متد  ة" ولم  .. وجهاالت عر
امال. وقد ظل الجزء األول هذا بين يد فقيدنا  ــره  ـــــ ــ ــ ــ نشـ ليتم الجزء الثاني منه و

حه.   في مرضه األخير وهو حرص  على مراجعته  وتنق
ة فقيدنا        م الفائدة منه، وعمال بوص لقد آثرنا نشر هذا الكتاب أمال في تعم

اتي أن أترك ألمتي ميراثا من الرأ  …التي جاء فيها " ام ح ل أ ــت   ـــ ــ ــ ــ حرصــــ
أ هللا لي في سبيل هذا  ة وشؤوننا العامة.  وقد ه انا القوم والجهد في سبيل قضا

ا  ـــــد مجاال رح ــوع  …والخطب والمقاالت  التأليف والترجمة منالقصـــــ ــ ــ أما موضــــ
ع أصدقائي في الوطن العري أن  يراجعوا   تبي وأوراقي فإنني أدعو أبنائي وجم

ح.." ح والتنق التصح   هذه الكتب 
اعة لكي        تب المقدمة لمؤلفاته في آخر مراحل الط جرت عادة فقيدنا أن 

ـــمنها ما ير من متغيرات هامة قد تطرأ، لذا فإن هذ ــ ـــ ــــ ا الكتاب يخلو  من ضــ
ورا األديب الوطني األستاذ جميل  تب المقدمة مش قلم مؤلفه  الراحل.  ف مقدمة 

ات رونه عززا  . وهو صدي وفيّ …بر قدرون الوفاء و ان  ممن  لفقيدنا الذ 
  في هذا الزمان.

   
  أسرة أحمد الشقير                                           1981عمان 

  
  
 
 



  

-6-  

  
  5  .............................................................  تمهيد -

  8  ...........................................................المقدمة -

س وزراء العـــدو  - ــــــر في إلى  خطـــاب بيجن رئ الشــــــــــعـــب المصــــ
11/11/1977  ....................................................  

15  

س - م أنتم أبناء إبل   19    .................الفصل األول: لستم أبناء إبراه

صارع الرب -   45    ..............................الفصل الثاني: إسرائيل 

  67    ................... الفصل الثالث: وأين أهل الراين من أهل األردن -

ع: أكبر حملة ســـلب في ال - قترفها بنو إســـرائيل في الفصـــل الرا خ  تار
  .................................................................مصر

91  

اد  - ا والصرافة والتسل واالستع الفصل الخامس: التمييز العنصر والر
م    ..................................الدين اليهودفي صم

115  

ا موسى ال -   137     تعبر األردن ألنك عصيتني وخنتني الفصل السادس: 

ع: جفف النهر وأوقف الشمس والقمر وما انتصر -   163  .....الفصل السا

  185  .........الفصل الثامن: الخالص هو من اليهود، والحل هو الجالء -

ة،  - قاطع إلى  الفصــل التاســع: قضــاة إســرائيل المجرمون من ابن زان
 ، عين قاتل األخوةإلى  طر   .....................................الس

193  

ة الجئ في أرض الفلسطينيين  -  الفصل العاشر: ملك الدولة اإلسرائيل
نها الفلسطينيويهر  واإلسرائيليون  س   ن ون من مدنهم و

209  

  227    ..............الفصل الحاد عشر: النبي الزاني والناز من هو؟ -

قتان تحمالن سفاحا من أبيهما النبيالفصل الثاني عش -   243  ....ر: الشق



  

-7-  

  255    .............الفصل الثالث عشر: هؤالء هم اليهود وهذه مملكتهم  -

ة  - ة ولم تكن إسرائيل ة ثم أمر طان انت يدا بر ع عشر:  الفصل الرا
     ..................................................... أبدا

257  

ة القدس ا - ــر: عرو ــــل الخامس عشـــ الحفائر والمقابر والتوراة  –لفصـ
 ....................................................  لها تدين بيجن 

295  

  
    



  

-8-  

  ـدمةلمقا

تـات   ابـب و

  
ات   قلم األستاذ:  جميل بر

، مناضـــل عري فلســـطيني       هضـــى عمر قمؤلف هذا الكتاب، األســـتاذ أحمد الشـــقير
ــين عاما.  لم ينتم في ـــ ــ ــ ـــ ــ ة ألكثر من خمسـ ة والدول إلى  الجهاد، وعرفته المحافل العر

ــطين من محنتهــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــان مبــدؤه  العمــل إلنقــاذ فلســ ــة  ألحــد، و ع ــالت حزب ولم يــذعن 
ة من المح الوحدة العر مانه التام    الخليج.إلى   والمحافظة على حقوق أهلها، مع إ

الجامعة        ا  ان طال ة في بيروت عام حين  ا ، وألقى خطا1927األمر ا قوم
ه ر الشهداء، دعا ف عدته على إلى  في ذ ثر ذلك إالخالص من االحتالل األجنبي فأ

ه منة على لبنان يومئذ، وقذفت  ة المه إلى  حدود فلســطين فرجعإلى  الســلطات الفرنســ
مانا وأمضى عزمة، ليو  ا وهو أقو إ عد ذلك الابلدته ع دراسة في معهد الحقوق صل 

قلمه ولسانه …القدس واصل معها الكفاح    .…و
ة قبل الن       فاح عرب فلسطين على أشده ضد االستعمار والصهيون ان  ة، يوم 

ـــقير المحامي  ــ ــــاهم الشــ ــ ة، سـ ــــك االنتداب ووعد بلفور والهجرة اليهود ــ المتمثلين في صـ
ه في الدفاع عن المجاهدين والمنا مواه ــــاب  ــ ــ ـــ ــ رالشــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــلين أمام المحاكم العســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ةضـ

اإلعدام على أ عري تجد في حوزته رصاصة م تعسفا  انت تح ة التي   …البرطان
انت توضــع  رات والوثائ التي  ما  شــارك في إعداد المذ ة .  انت بندق الك لو  فما 

ــمى بلجان التحقي الموفدة ــــ ســـ ـــتد الخطب والنزاع بين إلى   أمام ما  ــ لما اشــــ ـــطين  ــ فلســــ
ين قوات االنتـــداب الظـــالمـــة واليهود الغـــااأل . هـــذا ز هـــل من جهـــة و ن من جهـــة أخر

ــافة ــ ــاطه الوطني في الندوات واالجتماعات إلى  اإلضـــ ــ ــحافو نشـــ ــ ــاهمته عام ه الصـــ ــ ومســـ
تب العري في واشنطن. 1945 س الم   في تأس
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ـــلطة       ــ ــ ـــ ــ انت ســ ــجن أو  و ـــ ــ ــ ـــ ه بين الحين والحين لتزجه في الســ ض عل االنتداب تق
ــلين الفلســـطينيين الذين عملت  شـــأن شـــأنه في ذلكللمنفى،  ترســـله الكثيرن من المناضـ

مها مهذه السـلطة الغاشـمة على مالحقته ار عام  15. ثم انسـلت يوم …طيلة مدة ح أ
ل شيء!! 1948   عد أن سلمت اليهود 
عد خروجه من البالد        ة وٕاعالن إاستمر الشقير في نشاطه الوطني  ثر وقوع الن

.يدولة إسرائيل ة األخر ا العر ة المقدسة والقضا اال ، ولم يترك فرصة لخدمة القض
ة  ة والدول فعمل أمينا عاما مساعدا واغتنمتها حيث شارك في العديد من النشاطات العر

ة وممثال لسورا في هيئة األمم المتحدة حتى سنة  عدئذ اختارته 1957للجامعة العر ، و
ة  ذلك المملكة العر ون وزر دولة وممثال لها في الهيئة نفسها، وظل  ة ل السعود

ة، على مد 1963حتى عام  ان  لمواقفه الحرة الجرئة فوق منبر  الهيئة الدول ، وقد 
انت، أن دأبت وسائ اإلعالم  ةخمس عشر  ا الح والتحرر حيثما  سنة، في نصرة قضا

ة ة فردة عضو  أن الشقير إلى   على اإلشارة الغر ان بذلك شخص مستقل بذاته، ف
ة.   في تارخ هذه الهيئة العالم

ـــغل مقعد ممثل 1963في أواخر عام        ــ ــ ـــ شـ ــقير ل ــ ـــ ــ ار على أحمد الشــ ، وقع االخت
ادر الشـــقير من  ة الذ شـــغر بوفاة الســـيد أحمد حلمي، ف فلســـطين لد الجامعة العر

ــإلى  موقعه الجديد ـــ ــ عة واتصـ ام بزارات متتا ــهور مع الق ــ ــ ـــتمرت عدة شــ ـــ ثفة اســ االت م
ة، ومات العر ـــطيني ومع الح ــعب الفلســ ــ ه وجهده  في أن توِّ إلى   تجمعات الشـ ــع ــ ج سـ

ـــطين 1964عام  ــ س منظمة التحرر الفلســـ ــــ ــ ـــعب وآماله  ةبتأســ ـــ ان الشــ ـــدت  ـــ التي جســ
ادئه في ميثاقها الوطني.   وأرست م

ز األ       ش التحرر ومر ــة ج ــذه المنظمـــ ــ ــــد انبث عن هـ ــا من وقـ ــاث وغيرهمـــ ــ حـ
اسـتقال  1967المؤسـسـات في مدة قصـيرة لم تتجاوز الثالث سـنوات.  وفي أواخر عام 

ة معينة ــة المنظمة نتيجة لظروف عر ـــ ــ ــ ـــ ـــقير من رئاسـ ـــ ـــ ــ عد ذلك على  …الشــ ف  وع
ة التي عاش من  ة مســـاهما في خدمة القضـــ راته والعديد من المؤلفات القوم وضـــع مذ
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ـــه، وعرض آ ره وعلمــ ف ــا  ــ ــة مع المواطنين أجلهـ ــاءات المختلفـــ ــ ــــه في اللقـ ــه وخبراتـ ــ رائـ
ذلك قي    جوار ره.إلى  أن انتقلإلى  والمسؤولين.  و

طل أبي عبيدة       ــحابي ال ــ ــــرح الصـــ ــ ـــيته، دفن بجوار ضـ ـــ الجراح،   بن وامتثاال لوصـ
ـــطين ومحرر بيت المقدس.  ولعله  ـــطين إفاتح فلســـ ختار أن يرقد على امتداد تراب فلســـ

ةة في يالسل ة أمين األمة، ليدعو األمة العر ر، استلهام روح األمانة والتحر إلى  صح
ة  ــ ــبيل القضـــ عمل في ســـ ا مازن قد ظل  هذا فإن أ ـــير الفاتحين األولين. و ســ واالقتداء 

عد مماته. قى في خدمتها  اره لمدفنه، و   المقدسة حتى في اخت
ه وجوار  الشقير   ره وقل ل ف ة وطنه  ام الذ عاش لقض حه لم يتحمل ق

فيد مع العدو اإلسرائيلي.  فقضت  امب د ة  ع على اتفاق التوق س أنور السادات  الرئ
مرض عضال في دماغه.  ثم  -أوهي رجته -مشيئة هللا صاب على إثر ذلك  أن 

ضا -قضت مشيئة هللا اة في فجر يوم  -أو هي رحمته أ فارق الح .  26/2/1980أن 
م أوراق اعتماده للساداتقبل ساعات معدودة من  ام أول سفير للعدو بتقد   !!نفسه  ق

س للاوفي        ــال الرئ ــاء اغت نــت أكتــب فيهــا هــذه المقــدمــة حملــت األن حظــة التي 
أال يوقع مع  ــحه فيها  ـــالة ينصــ ه برسـ عث إل ـــقير قد  ــتاذ الشـ ان األســ ــادات الذ  الســ

انت الظروف وذلك  قة مهما  ة وث ـــهيوني  أ ــ ـــ ـــ ــ جل الحفا على حقوق أمن العدو الصـ
ه قد اختتم رسالته و الشعب العري الفلسطيني.    قوله:إل

دا مرفوعتان       ــالة الفجر و ــ عد صـــ ــالة  ـــ ادتكم هذه الرســ ـــ ــ ـــماء، إلى  تبت لســ ــ الســ
ه مخرج صدق. إلى  تضرعان أن يهيئ لك من أمرك رشدا وأن يخرجك مما أنت ف هللا 

ه او  تا روا قول هللا تعالى في    لكرم:اذ
مــا تــألمون وترجون إوال تهنوا في ابتغــاء القوم "       ــألمون  ن تكونوا تــألمون فــإنهم 

م. "من هللا ما ال يرجونً    صدق هللا العظ
عمل للدفاع       ان الشـــقير من خالل المراكز التي تبوأها والفرص التي ســـنحت له 

ان ة في الشــمال اإلفرقي التي  ا األقطار العر حرتها واســتقاللها عن قضــا ت تطالب 
ـــا، تونس، مراكش، والجزائر التي امتـــدت ثورتهــا األخيرة أوثـــارت من  جلهمـــا، وهي ليب



  

-11-  

النصــر وتحقي األماني، وِّ على االســتعمار الفرنســي لمدة ســت ســنوات متواصــلة تُ  جت 
ـــب  ــ ــعى لكســ ــ ــ سـ ة على أمرها و ــطهدة المغلو ــ ــ ــــعوب المضـ ــ ان يذود عن الشـ تأييد الما 

ــع …لمطالبها ما وهب من ســـ ــان  و حقوق اإلنســـ مانه العمي  اطالع ومعرفة وقوة  ةإل
  حجة وطالقة لسان.

ـــطين       ــ ـــ ــ لة في هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن تأكد له أن فلســ ومن تجاره الطو
ــــات،   ــ ــ ـــ ــ مثل واحدة من تلك وإ لن تعود عن طر القرارات والمفاوضــ نها لن تحرر إال 

عيناه ال و ناه ال تسمع ذارخ اإلنساني.  ألن العدو الصهيوني أالفتوحات التي عرفها الت
ستعمل في مجلس األمن من  تر إال ما هو لصالحه، وألن ح الرفض "الفيتو" الذ 
ه  ة، وهذا ما تلجأ إل ة عقو حول دون فرض أ ار  ــة الك ـــ ــ ــ ــ ـــو من الخمســ ـــ ـــ ــ قبل أ عضــ

ــرائيل لوقايتها  ــ ــ ة إلســ ـــ ــ النســـ ة  ات المتحدة األمر ات..مما حال خالف الوال من العقو
ر  الشقير في …نيف وثالثين سنة بين الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة . وقد ذ

قف في  ن أن  م ة هائلة ال  ة قوة دينام ة العالم قة أن الصــهيون أحد   مؤلفاته الســا
ش عري واحـد …وجههـا إال الوحـدة العري ـة   واحـدة   …ج دولــة   …لـدولـة اتحـاد

ـــت    حول ـــ ــ ســ ة هدف مقدس،  وهي ل أن  الوحدة العر ـــار  ـــ ــرائيل على األقل.  وأشــــ ـــ ــ إســـ
ــترك ولغة وآمال  ــ ــ ـــ ــ ــ ة، ألن العرب أمة واحدة، لها تارخ مشــ وحدة إمبراطورة أو إمبرال

دال من أن نظل نردد بر من الفراتأن  واحدة، و ــرائيل هو إقامة دولة  ــعار إسـ إلى  شـ
م دولة الوحدة   النيل.إلى   من الفرات النيل..علينا أن نق

ـــتى ومتزاحمة تمر في خاطر وأنا أكتب هذه المقدمة، ولعل من  ــ ـــ ـــ ــــور شـ ــ ـــ ــ صـ
ــقير  ــ ـــ ــ ــ ــين في آذار عام إلى  أبرزها زارة الشــ ـــ ــ ـــ ــ على رأس أول وفد لمنظمة  1965الصـ

س شـــوان  ان رســـمي مع الرئ نت أحد  أعضـــائه، حيث وقع أول ب ة  التحرر الفلســـطين
الم ه  موج ــين  ين، ال اعترفت الصـ عثة دائمة في  ــمحت لها بإنشـــاء أول  نظمة وسـ

ومها خطب الشــقير  منظمة التحرر.  و ة تعترف  هذا تكون الصــين أول دولة أجنب و
ســتمعوا  في عشــرات األلوف من أبناء الشــعب الصــيني هذا إلى  الذين جلســوا صــفوفًا ل

ـــاندة إلى  الالجيء الفلســــطيني الذ جاء  ا الســــالح ومسـ ة بالدهم طال ــطين الثورة الفلســ
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ـــطهاد وظلم .ومحمِّ  ــطين من اضــ ـــاب عرب فلســـ ة وزر ما أصــ ـــهيون ــتعمار والصــ ال االســـ
ة. ال لحقوقهم اإلنسان   واغت

      :   ومما قاله الشقير
ــعب العري الفلســــطيني، إنها جزء ال يتجزأ من أرض        ــنا نحن الشــ ــطين أرضــ "فلســ

ساإلى   األجداد الممتدة من المح ما أن الصـين الخليج، و ة  طة فإن فلسطين عر
ة.   صين
م، عشــنا في فلســطين منذ        م مثل شــع نحن الشــعب العري الفلســطيني شــعب قد

ــجل.  حرثنا األرض مثلكم  ــنا , التارخ وقبل التارخ المسـ نينا مدننا وقرانا، ملكنا أرضـ و
عرقنا ودموعنا وجهدنا، ولكن وجودها على مفترق القارات ــتمرار  ــ ـــ ــ ــ ـــ ا  اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ الثالث آسـ

ـا جعلهــا مح أنظــار الغزاة، غزاهـا العبرانيون والفرس والرومـان واليونـان  ــا وأورو وٕافرق
ة  عد الحرب العالم ــمدنا، وخرج الغزاة، وأخيرا جاء اإلنجليز  ــ ــ ـــليبيون وغيرهم وصــ ــ والصـــ

ة التي حدثتكم عنها، وال أغالي إذلاألولى وج ا بوا  معهم الخراب والدمار والهجرة اليهود
ـــعب  تقل ـــ ـــ ــ ــ م اآلن ممثل شــ ـــعبنا من الالجئين ووفدنا الموجود بين ــ ـــ ــ ــ اع شـــ أن ثالثة أر

الجئين تعن عتنا  عود لها انشراحها إال  يفلسطين هو منهم، وطب نا حزنة ولن  أن قلو
قاوم الظلمإلى  إذا عدنا ظل شعبنا  سترد إلى  بلدنا فلسطين، وس ه حقوقه و أن تعود إل

ه وحرته ألن قوة   الشعب أقو من مختلف األسلحة التي اخترعها اإلنسان". أراض
غن الذ وجهه        ه هذا أراد الشقير أن يرد على خطاب اإلرهابي مناحم ب تا في 

للشعب المصر عن طر اإلذاعة والتلفزون في اليوم الحاد عشر من شهر تشرن 
س الســادات حاكم مصــ 1977نوفمبر عام -ثاني ر عن اســتعداده لزارة إثر إعالن الرئ

قادة إسرائيل وزعمائها من أجل تحقي سالم عادل وشامل في  األرض المحتلة ولقائه  
ما خيل له  !!!!…المنطقة 

ــة" أن مؤلفــ       تــاب "خرافــات يهود ــة  العــالم المطلع على بواطن  هوقــد جــاءت أهم
ـــف ادع األمور  قد اعتمد ـــوص التوراة لنســ غن في تحليله وآرائه على نصــ اءات مناحم ب

مة قدم الزمن قبل مجيء الغزاة اإلســرائيلي ة فلســطين قد ن يمن أســاســها وليثبت أن عرو
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ــيه ـــ ــ د أن الح  اوانتزاعهم لجزء من أراضـــ ــيرة األجل فيها، وليؤ ــ ــ ــ ام مملكة عابرة قصــ وق
مثـل  ـــهـاينـة ال وجود لـه، ومثلهم في هـذا " ـــ ــ ــ ـــ ـه الصــ ــبـث  ــ ــ ـــ ــ ــ اإللهي التـارخي الـذ يتشــ

بوت اتخذت ـــدق  هللا  العن ــ ــ ـــ ــ علمون" صــ انوا  بوت لو  بيتا وٕان أوهن البيوت لبيت العن
م.   العظ
قتين عبر التارخ، ومتى حرر اليهود        ــد فتين صــ انت مصــــر وٕاســــرائيل حل فمتى 

غن من اإلنجليز؟؟   فلسطين "بلدهم" على حد تعبير اإلرهابي مناحم ب
ــر، ومن ســــرق حلي الذ تحالف مع الفرس في التارخ القدذا ومن        م ضــــد مصــ

  النساء المصرات عند الخروج؟؟
ــــطين وفتح أبوابها لهجرة        فلســ ـــة إلقامة وطن قومي لليهود  ومن الذ أتاح الفرصـــ

ة عارمة، ودرّ  ازات؟؟صهيون ة واالمت   ب رجالها على القتال ومنحهم السالح والحما
ه       الشـعب الفلسـطيني وأضـعف قواه وسـل ده أرضـه وممتلكاته وشـرّ  ومن الذ فتك 

  ؟؟…عن وطنه
ــم        ــ ــ ـــ م الذ ضــ ل هذه األمور الخطيرة يجدها القار في هذا الكتاب الوثائقي الق

قة ـــقير الحق ـــتاذ الشــ ـــال أظهر فيها األســ ـــر فصــ ـــة عشــ ه خمســ "ومن توراتك  …بين دفت
  ا إسرائيل". أدينكِ 
ل التقدير مالوختاما فإنني أقدر        قة  ألستاذ الشقير  ه الذ صور حق تا جاء 

ادئها. فقد بيّ  ة وم قون الجانب الجهنمي من زف الصهيون ط ن للناس أن هؤالء الغزاة 
  !التوراة

معن قي قراءة هذا الكتاب، حتى من الصهيونيين أنفسهم، يجد أن األستاذ        ومن 
احثا منصفا. ان    الشقير 

ل عري        ة" بتأمل من أجل ذلك فإنني أحث  طالع "خرافات يهود ـــلم أن  ـــ ــ ــ ـــ ومســ
أسرها. ة  عرف حجم الخطر الذ يهدد مصير األمة العر   وٕامعان ل

مـــة        ـــه من خـــدمـــات ق قـــدر مـــا قمـــت  ـــا مـــازن وأجزل لـــك الثواب،  رحمـــك هللا أ
  !!…لفلسطين ووطنك العري الكبير، وفي هذا فليتنافس المتنافسون 



  

-14-  

  6/10/1981عمان في 
ات   جميل بر

  عضو المؤتمر الفلسطيني األول

ة ر الفلسطين   لمنظمة التحر
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  ..خطاب بيجن  

س وزراء العدو                                  رئ

  
  11/11/1977الشعب المصر في إلى  

ـــرة،  يا مواطن         ــ ــــ اشــ م فيها م ـــــر، هذه هي المرة األولى التي أخاط ــــ مصــ
ـــت المر  ـــــ ــــ ســ ذا ولكنها ل م.  فأنتم جيراننا وه م وأتحدث عن ر ف ة األولى التي أف

  ستكونون دائما.
ة، استمر نزاع مأس       و ال ضرورة اوطوال السنوات التسع والعشرن الماض

ومــة الملــك فــاروق  ــه ح لــدنــا. فمنــذ الوقــت الــذ أمرت ف م و ــالمرة بين بلــد لــه 
ما  ثا من حرة واستقالل، يستعدناه حدخن ما اتغزو أراضينا، أرض إسرائيل، 

يننـــا، و  م و بيرة بين ـــبـــت أرع  حروب  ــ ــــ ــ ــ ثيرة على الجـــانبين.  أنشـ رقـــت دمـــاء 
تمت  ـــرائيل. وٕاذا تأملنا األحداث أو ــر وٕاســـ ــ ائها في مصــ ثيرة وحرمت من آ ــر  ــ ســ

ة ع تلك المحاوالت الرام ة نعلم أن جم انت إلى   الماضــــ ة  تدمير الدولة اليهود
، و  ة بال جدو مها في األرواح، في التنم ات التي دعيتم لتقد انت التضح ذلك 

ات التي ال ضــرورة لها ,  ل هذه التضــح في االقتصــاد، في التقدم االجتماعي.  
.  و  ضا بال جدو ون الحال إني  أقولها لكم، أيها  الجيران، إ انت أ ذا س نه ه

  في المستقبل.
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غي أن تعلموا أننا عدنا       ننا نحن الذين حررنا البلد أأرض أجدادنا، و ى إل ين
م البرطاني وأقمنا استقاللنا في أراضينا لصالح ال المقبلة. افة من الح   األج

ان        ا  ة لونحن نود لكم الخير.  فالواقع أنه ال يوجد سبب أ ألعمال العدوان
فتين، صــ انت مصــر وٕاســرائيل حل مة،  قتين، بين شــعبينا.  وفي العصــور القد د

ــــمال.  نعم لقد حدثت في  ــــ ــترك قادم من الشــ ــــ ـــد عدو مشــــ ــــ قيتين ضـــ فتين حق وحل
قة تغي ام، ولكن رما ال يزال األساس الفعلي للصداقة يالحق ثيرة منذ تلك األ رات 

ادلة قائما.   والمساعدة المت
فة، وٕاذا        ست يدا ضع ما تعلمون ل دنا  م و ونحن اإلسرائيليين نمد يدنا إل

ابيون وانتصروا.دائمًا هوجمنا فإننا ندافع  ما ما فعل أجدادنا الم   عن أنفسنا، 
ن        م.  فلنقلها الواحد لآلخر، ول ـــدامات مع ــ ــــ ــــ ة صــ ولكننا ال نرغب في أ

ال أن تقوم حروب أخر وال يراق مزد أمصر وٕاسرائيل:  من شعبيْ ًا صامت اً قسم
ون هناك مزد من التهديد ات. هلم بنا، ال لنقم الســالم فحســب، من الدماء، وال 

  …بل ولنبدأ على طر الصداقة والتعاون المخلص والمنتج
ــعبينا  اة شـ اننا أن نجعل من ح إم ل منا اآلخر، و ــاعد  سـ اننا أن  فبإم

سر وأسعد. اة أفضل وأ   ح
ــتعد للمجيء       ــــ ـــــ س  جمهورتكم قبل يومين أنه مســـ  القدس،إلى  لقد أعلن رئ
ــت-برلمانناإلى  ــ سـ ــــر واحد.  -الكن ـــاب جند مصـ صــ منع  أن  ان ذلك ســـــ إذا 

س جمهورتكم  ـــعدنا أن نرحب برئ ــ ــــ ســـــ الفعل، و ه  ان طيب، وقد رحبت  وهذا ب
ة التي ورثناها  افة التقليد الض م. أوأن نستقبله  نتم ونحن من أبينا المشترك إبراه

ع مســــتعد الط ـــأكون  ـــور اً وأنا من جانبي سـ ـــمتكم اإلى   للحضـ لقاهرة لنفس عاصـ
قي والى األبد.  لقد بينت السورة  -السلم-الهدف:  ال مزد من الحرب السلم الحق

ــا.  هل لي أن  ــي وجعلته مقدســــ ـــة من القرآن الكرم حقنا في هذه األراضــــ الخامســـ
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روا نعمة هللا  ا قوم اذ ــى لقومه:  ـــ ــورة الخالدة.  وٕاذ قال موســ ــ ــ م هذه السـ أتلو عل
ــاء م أنب م إذ جعــل ف تــب هللا عل ــــة التي  ــ ــ ــــ ــا قوم، ادخلوا األرض المقــدســــ  ..

ة رقم  …لكم"   المائدة).– 21(السورة الخامسة اآل
الح والعدل،        ة، و ة اإلله الرعا ، و ا ـــترك  ماننا المشــــ هذه الروح من إ و

ا م النبي محمد وأنب ها ف مة التي تر ة العظ ــــان ــــ م اإلنســـ ل الق ــــى ؤ و ــــ نا.  موســـ
ا، وجيرمأو  ـــع ــ ــ ــ الشــ ة أقول لكم من أعماق قلبي:  -اه وحزق ــان ــ ــ ــ بهذه الروح اإلنســـ

عني شالوم. المقابل "صلح"   شالوم. وهذه تعني" صلح " .  
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  ل األولـالفص
  

  ..راهيمـتم أبناء إبـلس
   م أبناء إبليسـأنت          
    اليهودإلى   من كالم السيد المسيح                                 
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مل   ..ستم أبناء إبراه

س                                      أنتم أبناء إبل
    

، أطل 1977من عام  )تشرن ثاني(في اليوم التاسع من شهر نوفمبر        
س ادرته الشهيرة، وال حاجه بنا أن  الرئ السادات من مجلس الشعب المصر م

ة و  ر تفاصيلها فقد نقلتها األقمار الصناع ةنذ ع إلى   أجهزة اإلعالم العالم جم
مها، فإن  ذلك فإنه ال حاجة بنا أن نخوض  في تحليلها وتقي أرجاء العالم، و

ول شأنها مو م العادل    نهايتها، وما أعظم أسالفنا القدامى حين إلى  الح
مها .. وهذا هو  فى.أ قالوا : األمور بخوات ادرة و شأن هذه الم قال    عف ما 

ادر غير أ       ادرة قد فجرت م ــخمة، في مجال  اتن هذه الم ــــ ــــ ــ ة ضــ ــرائيل ــــ ــــ ــ إســ
ـــغي اإل ــــ صــ ـــــة معا، وراح العالم  ــ اســ ــ ــ ــــ ة إلى  عالم والسـ ة، عر مهرجانات خطاب

مطال ل فر  ة، حيث يدلي    ه.ججودعاواه،  شارحا أسانيده وحُ  هوٕاسرائيل
ــه       ــــ ــــر من شـــ ة، في اليوم الحاد عشـــــ ـــرائيل ــ ــ ادرات اإلســ ر وجاءت أولى الم

س الســـادات، 1977 )ثانيالتشـــرن (نوفمبر  ادرة الرئ عد يومين من م اشـــرة  ، م
ح ـــــ ــاخنة،  تعوج وتموج في أرجاء العالم الفســ ــ ــ انت ال تزال سـ انت  …و أنما  و

ساعة ادرة القاهرة ساعة    …إسرائيل على موعد مع م
س وزراء العدو ذراع ال      م بيجن رئ ، مناح ة ذلك اليوم، تأ ــ ــ ادرة ففي عشـــ م

ـــعد بها ــ ـــــرة.. وصــ عإلى  المصــ ة ليذ ة األمر ـــناع ــ ـــعب إلى   األقمار الصــ ــ الشــ
ـــاعة التي  ع الســــ ـــــ ــــرائيل  من مواضــ ــ ه عن موقف إسـ ا يتحدث ف ـــــر خطا المصــ

اهتمام الرأ العام العري والدولي على السواء   …تستأثر 
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ض البرق أرســــلت إســــرائيل النص الكامل لهذه الخطاب       ى إل  وفي مثل وم
ــــاء  ــــ ــــ ة واإلنجليزة والعبرة، يوزع على أعضـ اللغات الثالثة العر األمم المتحدة، 

ة. قة دول وث   األمم المتحدة 
ة ومســـــتقبلها،       والمواطن العري القومي، الحرص على حاضـــــر األمة العر

ــرورة  الضــ م بيجن، إلى  يجب أن ينصــــرف  ـــة خطاب العدو اإلرهابي مناح دراسـ
ا خطاب الر  ــف عن مواطن تار ــ شـ ــرائيلي  ا، فالخطاب اإلســـ س الســـــادات جان ئ

صـــل  اد  الخطر العدواني الرهيب، على حين أن العري يلهث وراء  ســـراب ال 
ه حتى ينجذب  عيد.إلى  إل   سراب جديد في األف ال

ــا،  ولكنـــه        ــــ ــ ــ ـــــ ال وال عرضــ س طو س وزراء العـــدو، ل عمي وخطـــاب رئ
ل ه  ــــاح ه صـــــ أ ف ــر  وللعرب،  األغوار، ع ــ قوله لمصـــــ لرأ العام واما يرد أن 
ارات واأللفا إلبراز الدولي.. وفوق ذلك فإن مناح ــتخدم أقل الع ــ ــــ ــــ م بيجن قد اسـ

ـــخم األهداف، ومن  ـــمع، ومن  نأذنا ان لهأضــــــ ــــ ســ ـــمع فل ــ ه ما  انللســــ عج ال 
حر شرب ال ض وهناك األحمر، وللناس  …سمع، فل عيد، فهناك األب وهو غير 

ما   شرون مذاهب.ف

ــــر        ــ ــ ــــ مثل في تعبير العصــ س وزراء العدو،  لمة موجزة، فإن خطاب رئ و
ان  ة برمتها، ومن هنا  ـــهيون ـــ ة الصــ ــ ــ ـــغيرة تحتو القضــــ ــ ــ ـــولة" صـ ــ ســـ الحديث "

ه أجدر وأجد ح الواجب القومي  …االهتمام  منا أن نقرأه بتدبر قتضــــي وأصــــ
ة وأن ندرس شفا عن أغوار  هورو  ، اطيله المختلفة واحدة بتعم عمي عيدة وأ ه ال

ــت  مع الزمن والتكرار  …واحدة ــ ــ اطيل اكتسـ ام من األ ة ر ـــهيون ة الصــــ ــ ــ والقضـــ
عد النجوم واألفالك.والح واإلصرار رداء من الح    عيد عنها 

ادرة المصرة قد لقيت تأييداً        حمل على األسف أن الم من  أو تنديداً  ومما 
ل ف ـــعر اإلعالم العري  قع تحت  اً نون اإلعالم، شـــ ونثرا، وفقها وتارخا، مما ال 
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ان الرد الوحيد الذ  ا وال ردا.. و ــــرائيلي جوا ة العدو اإلسـ ــر، ولم تل خط حصـــ
ــاقة  ــ ـــ ــ ة "برشـ ـــحف العر ــ ــــ س وزراء العدو، ما قالته إحد الصـ ه خطاب رئ ظفر 

الحاضـــر والمســـتقبل، ســـتح الرد "ألننا  معنيون  ــي  وأناقة".. إنه ال  وأن الماضـ
ح ملك التارخ".   قد أص

ــتقبل، دون االلتفات       ــــ المســ ة  ـــي هي أول بوادر الهزمة إلى   والعنا ــ ــ الماضـ
ة ين إسرائيل تقوم على الماضي  …في المعر األصل، بيننا و ة   …ألن  القض

ـــــر، ــنع الحاضـ ــ ـــي هو الذ صــ ـــنع  …وهذا الماضـــ ــ صـ ــ ــ ــــر  هو الذ ســ والحاضــ
عده مزد المستقبل، ولكن في مزد من   …الشر ما 

ــيدتها        ات ســــ ة، ولكل منطق ــــهيون ات الصــ ل أدب والمواطن العري، القار 
ــــدان العرب  ا تناشــ ة وأمر ـــهيون ــــرار أن الصـــ ــــتمرار وٕاصــ اســ ا، ير  الكبر أمر

ه، والتطلع ل مآس ان الماضي  اإلإلى  على الدوام نس   زدهار.مستقبل ينعم 
انت على الدوام       ـــدة االســــتعمار  وقد  ـــلة إلى  مناشـ ــعوب المناضـ ع الشــ جم

اة  ناء ح ادتها، التخلي عن الماضــي، واعتماد الواقع القائم، و لتحقي حرتها وســ
  جديدة ولكن على أساس هذه الواقع..

الها        ات التحررة في العالم قد ألقت  ــدة هذه إلى  ولو أن الحر ــ ــــ ــ ــ المناشـــ
ــــعوب المغتت لموأمثــالهــا،  ــ ــ ــــ قي حق للشــ ــادة، ول ـــــ ــ ــ ــــ ــة وال سـ ــة على أمرهــا حر لو

مة في    …العالمهذا االستعمار جاثما على صدر القارات القد
انت        عد مرحلة  ـــاراتها مرحلة  ة وهي تحق انتصــــ ــهيون ــ ــ ـــيرة الصـ وفي مســــ

ة، ة ســــــلم ــو ة لتحقي تســــ ــ ــ لما أثيرت مناســ ــي، إلى  دائما تدعو  ــ ان الماضــ ــ ــ نســ
ة  واالنطالق من الواقع الذ وصـــــلته ـــهيون  دون أن تتراجع ولو خطوة واحدة الصــ

ة إلى  ــــهيون ــــ ــ ــ عد مرحلةاتحق الو الوراء وال تفتأ الصــ عد الواقع، مرحلة   …قع  
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ذا  الواقع الجديد، وه ان الماضــي واألخذ  ون الواقع الجديد دعوة متجددة لنســ و
ك..د   !!وال
ــب هــذهو         ــة  من هنــا، تبــدو المفــارقــة حزنــة ومفجعــة في مو ــادرات العر الم

ـــمع المواطن العري دعوة واحدة من الطرف العري  ــ ــــ ســـــ ة، حينما  ــــرائيل ــــ ــــ واإلســ
ة،  العبرة والعر ــرائيلي معا وفي وقت واحد.. هذه الدعوة تقول  ــــ ــ ــ والطرف اإلســــ

ــي نحن أبناء اليوم ولننظر ــ ــى الماضـ ــ ــتقبل.. وفي هذا القول إلى  دعونا ننسـ المســـ
ة قبل الدخول ة وتسو ة.   وحده تصف   في التسو

عــاده  الخطيرة  ردّ الّ وموقف ال           ــه أ ــاالة من الجــانــب العري، ل ، أو الالم
ـــر ــ صــ ـــرائيلي  ــ ــة أن الجانب اإلســ ــ ـــعيدين العري والدولي، وخاصـــ ــ على  على الصــ

. ، والجانب العري ال ينهض  للتصد   التحد
طن العري ال وعلى الصــعيد العري فإن الخطر العري يتمثل في أن الموا      

ا على التحد اليهود ســــمع رداً  ة  …عر ــي في النها فضــ ــعف إلى  وهذا  ضــ
ة وتراخي أصحابها في الدفاع  عنها.. ة العر   القض

ة تزداد إقناعا لد        ــهيون ـــ ــ ــ ة الصـــ ــ ـــ ــــ ـــعيد الدولي، فإن القضـــ ــــ ــ أما على الصـــ
ترث العالم ة، أ قإلى  اإلنسان العاد في العالم  ، ولماذا  ة ال يدافع قض ض

  .عنها أصحابها
س وزراء العدو، وعدم مطاردته        ــد لخطاب رئ ـــــ ــ ــ ــ ومن هنا فإن عدم التصـ
سق على األرض الحجة الحجة مطاردة العدو في الميدان حتى  اء عإ ، تماما 

غتفر، وذلــك أكث ــا وٕاغمــاء، إنمــا هو خطــأ فــادح، وٕاثم قومي ال  ر األلفــا تهــذي
  …ورأفة ورحمة
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د في خطورة األمر، أن خطاب بيجن قد جاء في أعقاب خطاب        ومما يز
ب  ــادات، وفي مو ــــ ــ ـــ ــ س السـ ة واحدة، عادلة إ الرئ ــ ــ ــــ ــ ــ أنهما طرفان لقضــ عالمه و

  وشرفة!!
الما        ــرعة، أنه يردد  ـــ ــ س وزراء العدو، في قراءته السـ ولقد يبدو خطاب رئ

ــا ومعــادا  ــاألفعى نــاعم الملمس عــاد قــة غير ذلــك، فــإنــه في ظــاهره  ولكن الحق
ة أن تتخذ األفعى من بيوتنا جحورا لها  ة الخش ه  العطب.. والخش ا  …وفي أن

  عقولنا وأفئدتنا .إلى  ومن بيوتنا  تنساب
ــدعو        ـــدد الــ م بيجن مقوالت خطيرة، تجـ ـــاح ــد وردت  في خطــــاب منـ ــ وق

ــح صـــ دها، وال  ة وتؤ ـــهيون ـــة أو تفنيد، حرمة للح  الصــ أن تمر من غير مناقشــ
الذات،  ــطين  ة فلســ ــ ة وعن قضــ ة العر ــ خاصــــة و والتارخ معا، وذودا عن القضــ

ــــامينها  ـــتعمارة جادة إلفراغها من مضـ في هذه األوقات حيث تجر محاوالت اســ
ة ووجدانها. ة موقعها في ضمير األمة العر ة،  وقدس   القوم

ـــلولكن أخطر هذه ال       ــ ــ ــــ في  ما ورد حد الترهات هوإلى   مقوالت التي تصــــ
سعدنا أن نرحب  م بيجن حين أعلن للشعب المصر قوله "وس آخر خطاب مناح
ة  التي ورثناها أنتم ونحن من  افة التقليد ـــــ الضــ ــتقبله  ــ س جمهورتكم وأن نســـ برئ

م".   أبينا المشترك إبراه
ة" التي        افة التقليد ارة "الض م بيجنوال شك أن ع ه مناح تثير  يتمسح 

الرا ذالغضب على هذا الك االبتزاز و ب، فإن الذين نهبوا ثروات الشعوب 
ذلك  ة، و م األخالق ة للشرف والق ك عن الوسائل األخر المناف واالختالس ناه
امله وسرقوا ممتلكات الشعب الفلسطيني  من مدنه  فإن الذين اغتصبوا وطنا 

اته، إلى  فراشه وأثاثه،إلى  مصانعه،إلى   مزارعهإلى  قراه،إلى  مدخراته ومقتن
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ألسنتهم..ومتى  إهانة هؤالء إنما يوجهون أكبر ونها  افة" حينما يلو لكلمة  "الض
افة رما وض ة  ة الدول   …انت اللصوص

غن ال بد أن  م ب م على حد تعبير مناح ولكن قصة أبينا المشترك إبراه
ة عرفها التارخ االنساني وهي نفرد لها هذا الفصل النها  تنطو على أكبر أكذو

ة ومنها  تبهم الدين ة ودسوها في  اس ار اليهود ألغراض س ة افتراها أخ أكذو
ال حتى غدت من إلى  انتقلت  ة ومضت تكرر عبر العصور واألج مراجع تارخ

  المسلمات في الثقافة العامة الشائعة .  
شفع ل       ة ال  ة األرض وهذه األكذو ه، فإن سطح ها قدم الزمان الذ ترجع إل

ال ثم ما لبث العالم أن أسقطها األرض من غير هوادة إلى   قد امتدت زمنا طو
  وال رحمة.

ة العجب       ة، العجاب أن يتولى مناح وآ م بيجن بنفسه ترديد هذه األكذو
ًا  ستطإلى   نفسهناس م، وهو آخر يهود على وجه األرض  ع أن يرفع إبراه
ه ة عن طر أبينا إلى  نس األمة العر الشعب المصر و ر قرابته  م.. و إبراه

م.   المشترك إبراه

رّ        ة،أن نرجعد أوَّ وحسبنا،  وضعه  تاب "الثورة" الذإلى   لي على األكذو
تب  اسين، قد  ة في فلسطين، لنر أن سفاح دير  اته اإلرهاب مناحم بيجن عن ح

ا، ته الملطخبيد ين  بدماء األبراء من الشيوخ والنساء واألطفال، أنه ولد في بولون
سمون إلى  وأنه  دخل ة في غمرة من  ة الثان فلسطين أثناء الحرب العالم

  المهاجرن اليهود غير الشرعيين.

ان إسرائيل، من هم على شاكلة مناح     قارب نصف س م وفي فلسطين اليوم ما 
ثير من بلدان بيجن، من م ا و ا وروس ا  وهنغارا وألمان ا ورومان واليد بولون
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عون أن يرتقوا  ستط ع هؤالء ال  ة إلى  العالم، وجم م عبر رحلة تارخ أبوة إبراه
لة تقرب  ادت دول، وتشتت أمم، طو من أرعة آالف عام هلكت خاللها أقوام، و

  وانصهرت في غضونها شعوب وشعوب.

من قد زعم الذ أعلنه  مناح اً دولو أن أح       م بيجن، لكانت بين من يهود ال
ة  في أنه تحدر من ملوك حمير الذين اعتنقوا   ه قالمة ظفر من شبهة تارخ يد

ة في سالف العصر والزمان، و  م، إ اليهود سوا من مواليد إبراه ان هؤالء ل ن 
م في  انوا من وثنيي العرب، وما حل إبراه انت فالثابت أنهم  ارهم.. فالحجاز  د

م في رحالته ه إبراه   …آخر ما وصل إل

ذلك لو أن أحد       م، لكان له إلى  من يهود العراق قد انتحل النسب اً و إبراه
ابلي، أو السبي اآلشور  ا السبي ال قا من هنا و خ نحيل من الشك في أنه من 

م.  جاءت الصلة بإبراه

م، من يهود ا اً بل لو أن أحد       أبوة إبراه لمغرب أو تونس أو مصر قد ناد 
م  وا في الح ألنصرف الظن أنه من يهود األندلس الذين  عاشوا  مع العرب وشار

عد أن استعاد إلى   ومجاالت العلم واالقتصاد، ثم هاجروا منها الوطن العري 
ان أرضهم.   اإلس

م، فذلك        أعتاب إبراه م بيجن   ـــح مناح ــ ــارخ، أما أن يتمسـ ــ اطل الصــ هو ال
م. مان الح اطيل، على حد تعبير سل اطل األ   بل هو 

ــة  ومن ح المواطن العري أن ال نقف عنــد حــدوده هــذ          الردود المنطق
ـــف  شــ قى  عنالحاســـــمة فال بد لنا أن ن عادها وأطرافها، حتى ال ت ل أ قة  الحق

ــبهة ــ ــة  أن  …في األمر شـ ــ ــير إليهم عض  "قادة العرب" وال وخاصـ نرد  أن نشـــ
ــمــائهم، يتحــدثون ومعهم أجهزة إعالمهم، عن "اليهود أبنــاء عمومتنــا" وهم  ــــ ــــ ــ ــأســ
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ة  عرفون درجة القرا ــــرون، وأنهم  ـــــ ـــبون  أنهم بذلك يثبتون أنهم قوم متحضــ ــ ــ ــ حســ
ـــالم،  ــ ه الســ ة  ال تنحدر إال من الجد األعلى آدم عل ين اليهود.. وهي قرا بيننا و

م وال من أ ــار منهم ال من إبراه ـ ـــــر، األخ ــــ ــــ شـ ـــإن آدم هو أبو ال م، ف ــاء إبراه بنـ
  واألشرار.

ــــله جزافا من غير دليل علمي أو        ــ وقد يبدو ألول وهلة، أن هذا الكالم نرســــ
التوراة إلى   التارخ، بل فلنرجع أوالإلى  العلم وإلى   برها ن تارخي .. ولنرجع

تاب اليهود دينا، ودستور الصه ة وسيونوهي   …اسة وعقيدة وهدفاة حر

صــددها أن اليهود          ة التي نحن   شــأن القرا وخالصــة  ما ورد في التوراة 
ور اإلثني عشـــر عقوب ومن أبنائه الذ عقوب  …هم ذرة  ،  هو ابنوأن  ــح اسـ

م  ـــح  بن إبراه ــ ـــم آخر وهو  …واسـ عقوب له اســـ ة أن  وفي  القصــــــص اليهود
عني جند هللا، ومن ه سم"إسرائيل " و   …إسرائيل يبن ى اليهودنا 

ـــع أخر من هذا       ـــوع، وتعقيداته والتواءاته في مواضــ وســـــنعرض لهذا الموضــ
م  م اليهود هو غير إبراه ـه النظر، أن إبراه الكتـاب.. وأول ما يجـب أن نلفـت إل
م  مـا هو في توراة اليهود، يختلف اختالفا تاما عن إبراه ـــلمين، فاألول،  ــ ــــ ــ ــ المسـ

  المسلمين.
ره عدة مرات في القرآن الكرم، وصـــــورته الرائعة        م المســـــلمين ورد ذ وٕابراه

ــفا ــ ــ ــ ـــاني، وصـــ ــــ ــور الجميلة  قد بلغت أرقى درجات الكمال اإلنســــ ــ ــــ ــ  تفي هذه السـ
عة، ومن هنا  ة الرف م الروح ــمو الق اء" فهو التوحيد، وسـ ــلمين "أبو األنب عند المسـ

ـــــالة  ـــــ ــ فان"، وفي الصــ ــ ــ ــــ ــ ــ ات" يدعو و "خليل الرحمن" و "أبو الضــ في قراءة "التح
م.  ـــيدنا إبراه ت على سـ ار ما  ــيدنا محمد  ارك على ســ المســــلمون قائلين: اللهم 

ل صالة.   يرددونها في 
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صــلة       مت  م اليهود فإنه شــخص آخر ال  م المســلمين، إلى   أما إبراه إبراه
ــفر ــ ــ ــــ مــا وردت في ســــ م  ـــيرة إبراه ــ ــــ ــ ــ  وهــا هي التوراة بين أيــدينــا  لنتعرف على سـ

ن، وهو أول أسفار التوراة.  التكو

م        ما ورد في التوراة قبل أن يتحَّ –إبراه ـــمهأو إبرام  مإلى  ول اســـــ ولد -إبراه
ـــــبهم *ورأفي  ــ رت التوراة أنهم يرجعون بنسـ اؤه فقد ذ ـــام إلى  "الكلدانيين" أما آ ــ ــ سـ
  …نوح ابن

ة القصــة، أن       "تارح" والد وتقول التوراة في اإلصــحاح الحاد عشــر عن بدا
. ومعه أسرته  الصغيرة، ابنه إبرام  **حارانإلى  إبرام قد خرج من أور الكلدانيين 

ام تارح  انت أ ه لو وزوجته ملكة.  وأقاموا هناك و ، وابن أخ ـــــارا ــ ــ ــ وزوجته ســـ
  حاران".سنين ومات في مائتين وخمس 

أرضــك  وجاء في اإلصــحاح الثاني عشــر أن الرب قال إلبرام :" اذهب من      
ك ــــيرتك ومن بيت أب ــ ــ ــــ مةإلى  ومن عشــ  …األرض التي أرك فأجعلك أمة عظ

ائل  ع ق ارك جم ك تت ما قال له الرب … األرضوف ان  …فذهب إبرام  بن او
عين سنة حين خرج من حاران".     خمس وس

ة..         ـــــ ــ ــ نعان ومعهم ذخائر  وعبيد وماشـــ ر التوراة أنهم " أتوا أرض  ثم تذ
مإلى  م في األرضواجتاز إبرا ــ ــ ـــــ ــــ ان شـ ان الكنعانيون حينئذ في -نابلس-م و

عد ذلك عن تجوال إبرام في األرض.   األرض" وتحدثت التوراة 
ـــديدا"، فانحدر  لوتقو        ــ ــ ــ ان شـــ عد أنه "حدث جوع في األرض و ما  التوراة ف

د إلى  إبرام ما تؤ انت حســـنة جدا  .. و مصـــر ليتغرب فيها، معه زوجته ســـارا

                                                           
ادة القمر، ومن همدينة أور تقع أطاللها غري مدينة ا  * ز ع انت مر العراق، و ــرة  ا نلناصــ

ما ورد في القرآن الكرم. ادة القمر ألنه رآه من اآلفلين  م عن ع  ان عزوف إبراه

ة ميال ** عد ثالثما .إلى   حاران" اسمها اآلن حران ت  الشمال الشرقي من دمش
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عة التور  ــــة خل ــــ ـــــ ــة مدونة في تارخ "األدب" لعلها اة.. وهنا تأتي قصــ ــ ــ ــــ ــــ أقدم قصـ
شوف   …الم

ـــارا امرأته وهي        ها التوراة،  "أن إبرام قال لســ ما ترو ــــة  القصـــــة  وخالصـ
ــــــر..  إني علمــت أنــك امرأة ح ــــ ــة من مصــــ ـــــعلى مقر ـــــ ــ نــة المنظر، فــإذا رآك ســ

ق ــــرون قالوا هذه امرأته ف ــــ ــ قونك.. قولتالمصـ ــت ــ ــ ــــ سـ ون لي لوني و ي أنك أختي ل
ك  سب اخير    "!!…نفسي من أجلك وتح

ــــر رأ       ــ ــ ــ مــا ترو التوراة "فلمــا دخـل  إبرام على مصــــ وذلـك مـا وقع فعال، 
ــنة جدا فأخذت ـــرون أن المرأة حســ ـــنعإلى  المصـ إبرام خيرا إلى  بيت  فرعون فصـ

ــــــرب الرب  قر وحمير وعبيد وٕاماء واثن جمال.. وضـ ــار له غنم و ــــ ــــببها، وصـ ــ سـ
مة، ودعا إبرام  وقال له :" ما هذا الذ صــنعت بي؟  يته ضــرات عظ فرعون و

ــاذا لم تخبرني أنهـــا امرأتـــك؟  ــ لمـــاذالمـ لي هي أختي حتى أخـــذتهـــا لتكون  تقلـ
عوه ه أناسا ش ل  ار".إلى   زوجتي.. خذها واذهب.  وو   خارج الد

ــمي      ســ ما  ـــارة  م ســــتنا سـ ذا فإن التوراة تقذف بزوجة إبراه ــلمون وه   ها  المســ
ــان فرعون في فراشـــــإلى  ــ ار، مجلال  هأحضـ عا" خارج الد م "مشـــــ عود بها إبراه ، ل

قينا فإن  ون جد إاإلثم والعار.. و ـــــا هللا أن  ــ برام هذا هو جد اليهود حقا، وحاشـ
اء. إثم أن يتزوج الرجل اخته، وعار إالمســلمين.. فالقصــة  ثم وعار في ح األنب

ع عرض   !!…والعبيد والحمير الجمال هأن يب
ـــر أن الرب قـــال إلبرام :ثم ترو التوراة في اإل       ــــ ــــ ــحـــاح الثـــالـــث عشـــ ـــــ ــ ــ   صـــ

عد تراب األرض  … تراب األرض، حتى إذا اســتطاع أحد أن   ســأجعل نســلك 
عد.."   ضا    فنسلك أ

ــنعرض لها        ة اشــــترك فيها إبرام، ســ عد ذلك عن حرب محل وتتحدث التوراة 
ة ـــول التال ــــرفي الفصـــ ــــحاح الخامس عشــ و إبرام في اإلصــ ــ ــ شــ الرب إلى   .  ثم 
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ــــال.. فــأخرجــه الربلم قــائال :" إنــك  ــ ــ ــ  إلى  خــارج، وقــال انظرإلى   تعطيني نســــ
ذا السماء وعد النجوم أن استطعت أن تعدها، وقال له    ون نسلك".ه

ــ       ــادس عشــــر قصــــة إبرام فقول :" أما ســ ــتأنف اإلصــــحاح الســ ســ  امرأة  اراو
ــر   …لم تلد لهبرام  فإ انت له جارة مصـ ــمها هاجر فقالت ســـارا إلبرام و ة اسـ

فحبلت.. على هاجر برام  إفدخل   …لعلي أرزق منها بنينادخل على جارتي 
ـــارا أن هاجر حبلت أذلتها  فهرت هاجر من وجهها ــــ ــ ــ فوجدها   …فلما رأت ســــ

ـــلك  فال اً تكثير  …مالك الرب على عين في البرة فقال لها: ــ ــ ــ عد من أكثر  نســــ  
ـــت وثمانين لما  ان ابرام ابن ســ ـــماعيل.. و ـــمه إســ ــتلدين ابنا تدعين اســ ــ الكثرة وسـ

  .*إسماعيل إلبرام. ولدت هاجر
ــماعيل و        ــ ــ ــ ـــ ارك إسـ ــــر  يثيرا جدا، أثن هكثر أثمره و أوقال  هللا " ها أنا أ ــ ــ عشــــ

بيرة". سا يلد وأجعله أمة    رئ
ع عشر حديثه قائال " و        ان إبرام ابن تسع وتسعين يبدأ اإلصحاح السا لما 

ينك وأكثر  .. و جداً  ثيراً  كســــنة ظهر له الرب وقال له.. ســــأجعل عهد بيني و
ا لجمهور من األمم، فال يدعى  ـــمك اتكون أ ــ ــ ون اســ عد اليوم إبرام بل  ــــمك  ســـــ

ـــا لجمهور من األمم م، ألني  أجعلـــك أ ثيراً  …إبراه ــك  جـــداً   وأثمرك   وأجعلـ
ــارة أمما، وملوك منك ي ــمها ســ ــارا بل اســ خرجون، وســــارا امرأتك ال تدعوها ســ

ون ـــعوب منها  ــــ ــ ــ ــــا منها ابنا  فتكون أمما، وملوك شـ ــ ــ ــ ضــ ك أ ها وأعط ار ، ون وأ

                                                           
سع   * مة (ل ان  لهإيل) إيل) و (إإسماعيل أصله  في اللغة القد نعاني معناه اإلله األكبر، و

ــماعيل في نحو عام  ع والعوجا من  1794مولد إســ ــ ــميلة بين بئر الســ عمال إ ق.م في بلدة الشــ
الجنوب الشــرقي من إلى   أما أمه هاجر فهي من (أم العرب) إحد قر بلدة الفرما,فلســطين 

  بور سعيد.
ون هذا هو  فوهاجر تعر        رجح  أن  أم العرب) و ة القرة (  .على اسمهاسبب تسم
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ه هل يولد البن مئة ســنة، وهل تلد  م على وجه وضــحك وقال في قل فســق إبراه
يف سجلت ما قاله إبراه سارة وهي بنت تسعين سنة".  ولم تقل لنا م في التوراة 

ه"!!   "قل
وفي اإلصــحاح التاســع عشــر ترو لنا التوراة  قصــة طرفة تقول أن الرب       

ون ال م وقال له "ســـ اب ظهر إلبراه انت ســـارة ســـامعة في  مرأتك ســـارة ابن، و
ون  ام، وقد انقطع أن  ــيخين متقدمين في األ ــ ــ ــارة شـــــ ــ ــ ــ م وســـ ان إبراه مة، و الخ

ـــارة  ت ســـ ــح ــ ـــاء، فضــ ــ النسـ ـــارة عادة  عد لســـ اطنها وقالت "أ ون لي ففي  نائي 
ســـتحيل وســـيد  ,تنعمُ  ت ســـاره , هل  م "لماذا ضـــح قد شـــاخ , فقال الرب إلبراه

ـــيء ــ ـــارة  …؟!على الرب شـــ ون لســـــ ك و عاد أرجع إل ــارة افي الم ــــ رت ســ بن فأن
ــك ــ ــــحـ ــــ ــ ــ ـــة لم أضــ ــ ـــائل ــــال هللا ,قــ ـــت.. فقـ ــــافــ ـــا خـ ـــت." :ألنهــ ــ ـــح ــ ـــــ ـــل ضــــ ــ   …ال ب

سبب هذا الضحك بين سارة "       اللف  اورها" فقد سمى المولود إسح فهذو
لها تدعو ة  ا ـــحك!!  والح مة تضــ اللغة العبرة القد ــحك فعال.   إلى  معناه  ــ الضـ

يف عرفت  ــــاء".. و ـــارة قد انقطعت عنها "عادة النســ يف عرفت التوراة أن ســـ إذ 
اطنها من حديث الرب..!!أ ت في    ن سارة ضح

رر إل      أتي اإلصــحاح العشــرون ل م نفس القصــة و لمرذولة التي وقعت ابراه
مــالــك  ــر، لتكون هــذه المرة مع ملــك آخر هو اب ــــ ــــ ملــك جرار لــه مع فرعون مصــــ

مالك م تغرب في جرار وأقام عند أب ـــــطينيين،  وتقول التوراة "إن إبراه ــ ــ ــــ ملك الفلسـ
ــــارة امرأته هي أختي، وأخذ  ــ ــ ــ م عن سـ مالكأوقال إبراه ــــارة.. وجاء هللا ب ــــ إلى   ســـ

مالك فأ عل فاآلن رد امرأة الرجل".إي الحلم وقال له : ب   نها متزوجة ب
م وعنْ أودعا        مالك إبراه م لقد خفت ب ـــب على فعلته، فقال له إبراه غضـــــ فه 

قة هي أختي، أبن الحق قتلوني "من أجل امرأتي و ـــت  ةأن  ســـ أبي(!!) غير أنها ل
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ـــــارت لي زوجة(!)" فأعطى  ــــ مالك إبراهأابنة أمي (!!) فصـ قراً ب  وعبيداً  م غنما و
ه سارة امرأ وأماءً   …تهورد إل

م صــــلى       ة" طرفة تقول "أن إبراه أعجو ــعة " شــ هللا إلى  وتنتهي  القصــــة ال
ـــفى هللا  مالك وامرأته وجواره أفشـــ ل رحم لبيت ,ب ان قد أغل  فولدن ألن الرب 

بدو أن "الرب"  قد أغأ م".  و ــارة امرأة  إبراه ــــ ـــــ ـــبب ســ ـــ ــ ــ ســـ مالك  ل أرحام البيت ب
الي  ام والل قيت من األ قيت ما  عد، وقد  ما  ــــارة ف ــ فتح رحم سـ ــره، ل ــ أســـ الملكي 

  زار.إمع ملك جرار من غير خمار وال 
اشرة لتقول أن الرب "افتقد        وفي اإلصحاح الحاد والعشرن تأتي التوراة م

ما تكلم فحبلت ســـارة وولدت  ما قال، وفعل الرب لســـارة   م ســـارة  بنا في اإلبراه
م ابن مئة سنة".إشيخوخته أسماه  ان إبراه .. و   سح

ـــــر       ــــ ــ ـــحاح الثاني والعشـ ــــ عد ذلك اإلصـــــ أتي  ـــة الفداء على و و ــــ ــــ        ن ليرو قصـ
ــالم في القرآن . نق ــ ه اإلســ قول  س فض ما  ــح ول ة في التوراة هو إســــ ـــح ــ الضـ

ـــماعيل ــــ ـــــ ة …إسـ ال القدس ال في م ــيل وموقع الفداء هو في أحد ج ــ ــــ ــ ــ ، والتفاصـ
م "من أجل أنك أن األخر تكاد  تكون متقارة وتقول التوراة أن الرب قال إلبراه

الرمل الم تمسك  نجوم السماء و ة وأكثر نسلك تكثيرا  ار ك م ار بنك وحيدك، أ
ــــاطئ  ــ حرالذ على شــ ع أمم األرض من أجل أنك ال ــــلك جم ــ ارك في نســ ت .. و

عدها  م  ن إبراه ارة "سمعت  لقولي" وس ع.  وع " إبنك وحيدك افي بئر الس سح
ة،  ة اليهود ــ ــ ــــ حت محور القضــ ـــــ ــ ــ يف أصـ قى في ذاكرة القار لنر  يجب أن ت

ة الفداء في إسح دون إسماعيل".إلى   اإلضافة ا   حصر الح
  

عا وعشرن        قول لنا اإلصحاح الثالث والعشرون أن سارة عاشت مئة وس و
ـــنة.. وأنها ماتت في حبرون  ـــــ ــــ نعان ســ الخليل، وفي حوار مع أهل  -في أرض 
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رجو م أنه غرب ونزل عندهم، و ــــــدهم إبراه ــارة في  المدينة، ناشــ ــ ــ م دفن ســ إبراه
فيلة في حبرون في    رض الكنعان.أمغارة حقل الم

ع والعشر        قول اإلصحاح الرا ه و و ام فدعا إل م شاخ وتقدم في األ ن أن إبراه
عازر الدمشقي "عبده و بير بيته " وقال له  "ضع يدك تحت فخذ فاستحلفك ال

من بنات الكنعانيين -اسح-بنيال تأخذ زوجة إل له األرض أنإ له السماء و إالرب 
بني أرضي والى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة الإلى  الذ أنا  ساكن بينهم، بل

ه ما عل يز على إسح دون اسماعيل  ".. وليالح القار استمرار التر  أسح
ناتهم، وهم أهل البالد وأصحابها  أن يالح روح العداء على الكنعانيين و

  الشرعيون.

المفاجآت        وتمضي التوراة  في عدة صفحات لترو  قصة  طرفة مليئة 
مة سردا وتخرفا ونسيجا   …تنافس األساطير القد

ما يرو       ع والعشرون أن "عبد إبر هوخالصة القصة  م"  ا اإلصحاح الرا اه
ن إلى   ذهب  على رأس قافلة من الجمال حتى وصل أرام النهرن، حيث تس

يف تعرف عند البئر  على ابنة  م، و م " رفقة"  وعلى ابن عشيرة إبراه أخي إبراه
انت الفتاة حسن عرفها رجل" ولم المنظر جداً  هتفها  جرتها، "و . وعذراء(!!) لم 

يف عرفت ان رفقة ر لنا التوراة  انت عذراء، وهي ما تزال عند البئر لم  تذ
شر!!سسم   ها 

يف تم           م)  مع رفقة، و ثم تمضي القصة فترو حديث (عبد إبراه
يف دعته ين أبيها، إلى   التعارف بينهما، و ان من الحديث بينه و البيت، وما 

م من  يف عرض العبد موضوع زواأوعن المهمة التي أوفده إبراه ج جلها، ثم 
  إسح من أهله وعشيرته ومن غير بنات الكنعانيين.
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يف أن رفقة        ــة أمر الموافقة على الزواج و ــ ـــــ ى القصــــ بن و ثم تح اتها ر فت
يف تم اللقاء مع  ينالجمال قاصـــد .. فأدخلهاإأرض الجنوب و اء إلى   ســـح خ

عد موت أمه".أسارة، "وأخذ رفقة فصارت زوجة له و  هأم   حبها  إسح وتعز 
م للبنات        ضــمرها إبراه ة الشــديدة التي  ومع أن هذا  األســطورة تبرز الكراه

قول  ا مرموق  ات إال أن مرجعا تارخ ــــارة إالكنعان ــــ ــ ــ عد وفاة ســ م  تزوج  ن إبراه
نعان ــــر ولداامرأتين  ــ ــ ــ أحد عشـــ بدو )1(يتين  رزق منهما  م  قد أحب أ.  و ن إبراه

رهه لولده  ، أو أن الإلنفسه ما  اب!!سح ات أصلح للشيوخ من الش   كنعان
م أخذ زوجة        قول لنا أن إبراه ــــرون ل ـــحاح الخامس والعشـــ طالعنا اإلصــــ ثم 

ــماؤهم ومعظمها على وزن فعالن  ـــتة أوالد وردت أســــ ــمها  قطورة فولدت له ســـ ــ أســ
ة أوالد ذُ  م، وولد األبناء ثمان رو  …رت أســماؤهموهو وزن عري في الصــم و

ة  اإلصـحاح أن "إب شي عين سـنة وأسـلم روحه ومات  م عاش مائة وخمسـا وسـ راه
اما وأنضــم عان أ قومه ودفنه إســح وٕاســماعيل في مغارة إلى   صــالحة شــيخا شــ

فيلة حيث دفنت امرأ   سارة. تهالم
عد ذلك مواليد        ر اإلصــحاح الخامس  ذ م الذ ولدته إو ســماعيل بن إبراه

رت أســماءهم بد …هاجر المصــرة ســا حســب إارهم وحصــونهم فذ ثنا عشــر رئ
عا وثالثين سنة وأسلم روحه ومات و  ائلهم وعاش إسماعيل مئة وس إلى   نضماق

  قومه".
ما وردت في التوراة منذ مولده في أور       م  ــــــة إبراه ــ ــ الكلدانيين  تلك هي قصـ

فلسطين وما إلى   سورا، والى فلسطين والى مصر ثم عودتهإلى   حتى  هجرته

                                                           
خ الطبر  )1(   .311-309ص ،1ج ،تار
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ــارة ومعها، ثم وفاته فيها ودفنه في حبرون  تخلل ــ ــــ ات لســ ا ذلك مما جر من ح
  …اليوم مدينة خليل الرحمنإلى   سمهاالمدينة التي تحمل 

ة الطاهرة لســيدنا         عة من الســيرة اإلســالم ة الخل فأين هذه القصــص اليهود
ــالمي وفيها  ـــــ تب التراث اإلســ ما وردت في القرآن الكرم وفي  م  من جليل إبراه

مجامع القلوب. أخذ    المواقف ما 
تاب "األنس الجليل في تارخ        ــرده  ــــ ــ ســ ة مما  ـــائح األخالق ـــ أين هذه الفضــــ

قول "رُ  س القــدس والخليــل" حين  ــان أول من ل م  ــاس أن إبراه و عن ابن ع
ــتحي أ ــــ ــ ســ ائه  ان من ح ل ألنه  ـــــراو ة نالســـــ ، تر األرض عورته" ولتكن الروا

اء والشرف والعفةنها أسطورة أسطورة، ولك الغ في الح   .)1(ت
ما سردتها التوراة مما جاء في التراث        م بزوجته  بل أين  متاجرة إبراه

م  رز آاإلسالمي "أن  ا إبراه ان ان أ عها، ف م ليب عطيها إلبراه صنع األصنام و
شترها أحد، ضره وال ينفعه؟" فال  شتر ما  قول :" من  م  ه  إبراه ارت عل فإذا 

ه رؤوسها وقال لها إلى   ذهب بها قومهاالنهر فصوب ف فأ  )2(شري استهزاء  
ره في التوراة أم  التاجرن أرفع وأروع في التارخ اإلنساني، التاجر الذ جاء ذ

ره في القرآن؟.   التاجر الذ جاء ذ
 

ما جاء فإبل        م ووجدانه،  م مع عقل إبراه عتبر ن حوار إبراه ي القرآن، 
ــّ  م  هأعظم ما قصـــ ــامع الزمن، حين نظر إبراه ب فقال إلى  القرآن على مســـ الكو

قول ثم رأ القمر  "…فلينآلاال أحب " :هذا ري.. فلما أفل انصـــرف عنه وهو 
ـــــرف عنه وقال"هذا ري" :ازغا فقال ــــ ــ ــ ولئن لم يهدني ري " :.. فلما غاب انصـ

                                                           
 .48ص، 1ج   )1(

 .27المرجع نفسه ص )2(
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ـــالين ــ ــ ــمس فقالفلما ط …"ألكونن من القوم الضــ ــــ   "هذا ري هذا أكبر" :لعت الشـــ
ـــرف عنها وقال لقومه ون ، إني إ"  :فلما أفلت انصــــ ـــر ــ ء  مما تشــ  وجهتني بر
فاً وجهي للذ فطر السموات واألرض    .)1("ينوما أنا من المشر حن

ما جاءت في التوراة تؤد       م  عد، فإن قصة إبراه استنتاجات هامة، إلى  و
األســاس، وتكفينا مؤونة  الرد على بيجن إلى  ة من الرأستناقض الدعو اليهود

ــها فهي  ــ م في من نص التوراة نفســـ ـــورة قاطعة أن إبراه ــ صــ طة تثبت   ـــــ ســ لمة 
ون "آدم" الثاني، جداً  اد أن  س جدا لليهود، فهو  س  ل ــرها ول أســـ ة   لإلنســـــان

في في هذا المجال أن نبرز  النقا التال جداً    -ة:لليهود وحدهم.  و
  

مــة .. وأن يبرام أن "إأن الرب قــد وعــد  -:أوالً        عجعلــه أمــة عظ ــائـل  جم ق
ــح من  ــ ــــ ه الخروج من العراق .. وواضـــ ه.  وذلك حينما طلب إل ارك ف األرض تت

ع إهذا الكالم أن  ـــــعب واحد، اليهود أو غيرهم،  ولكن لجم ــ شـ ـــا  ــ ــ س خاصـ برام ل
ائل األرض  عا على وج,ق شر جم شمل ال م".وهذا    ه التعم

اً        تراب إحينما عاد  -:ثان برام من مصر أكد الرب أنه "سيجعل نسل ابرام 
ان  عده" وهذا ال ينطب  على اليهود ألن عددهم  ع أحد أن " ســــتط األرض" ال 

أن محــدودا على مر التــارخ، وهم من أقــل األقوام عــددا، ومفهوم التــأكيــد اإللهي 
م  ونون بني النسل إبراه   .أجمعينشر س

ن، وأكد مر و  -:ثالثاً        ــفر التكو ــ ـــع الح من ســ ــ أخر  ةعاد الرب، في موضـ
ان الرب  عدها، و ع أن  ســـتط ان  عدد النجوم" إذا  ونون  ــ م سـ ــل إبراه أن "نسـ

قة قد أشــار ة الســا تراب األرض" والنجوم والتراب إلى   في المناســ م " نســل إبراه
شر أجمعين الإلى   أقرب   شعب بذاته.إلى   عدد ال

                                                           
م )1(  سورة األنعام. ،القرآن الكر
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عاً        ــملت هاجر  -:را ــــ ــــ م بل أنها شـــ يدات الرب على إبراه ــر تو ــ ــــ ــ ولم تقتصـــ
ــــرة  م المصــ عد أ فقد , زوجة إبراه ثر أعلن إليها الرب  ــماعيل "أن  ن ولدت إســــ
حصى". حيث ال    نسلها 

ـــاً        ــ يدات  -:خامســ ه تو علن إل م ل ظهر الرب إلبراه ــماعيل  ـــ عد ميالد إســ و
ا لجمهور من األمم،جداً  ثيراً كثرك قول له فيها "سأ جديدة   ، وتكون أ

ون و  م فال  عد اليوم إبراه عد إبر إون أسمك  م، اسمك  ون أسمك إبراه م بل 
ــا" ثيرا جـــدا، وأجعلـــك أممـ ـــا لجمهور من األمم وأثمرك  ــذه  ,ألني جـــاعلـــك أ وهـ

لها ـــير  ـــ يدات تشــ م هوإلى  التو ا أن إبراه ع  الق ــعوب واألمم وأنه الجم ـــ ئل والشـــ
عا ا لهم جم ــــبب في تغير  وهذا هو …ون أ م" في االســـ ـــمه ألن لفظة "إبراه ســــ

مة معناها "أبو الجمهور".   اللغات القد
ـــاً        ــ ـــادســ ــ ــيرســ ــــ يدات الرب لتشـ ر أن الرب قال إلى  :  وعادت تو ـــــارة فتذ ســ

ــ م أن ســـ ك منها ار اإلبراه ها  وأعط ار ـــارة "أ ــمها  ســ ح أســـ ــ صـــ نا، فتكون بإ ســـــ
هذ ونون"، و ــــعوب منها  ــ ــ ة  اأمما، وملوك شـ أنها األم الثان ـــارة و ــ ــ حت ســ ــ ــ ــــ أصـ

عد آدم. م األب الثاني  ح إبراه ما أص عد حواء،  شرة،    لل
عاً        الرب إن بن الجارة فقالت ا:  ولم تســتطع التوراة أن تغفل إســماعيل ســا
ار ثيراً  ه"سي ثره  ثمره و لد جداً  و بيرة". ثنيإ،  و جعله أمة  سا و   عشر رئ
فوتنا في هذا المثامناً        اإلضـــافةج: وال  الزوجتين ســـارة وهاجر إلى   ال أنه 

نعــانيتين  ــان لــه منهــا أوالد وأحفــاد وتزوج امرأتين  م قــد تزوج قطورة و فــإن إبراه
نات. بنيناً أنجب منهما    و

ـــعاً        ـــات أن النزعة اتاسـ سـ مة : يبرز  من هذه المقت ـــرة عند اليهود قد لعنصـ
ل" في  ــــه أنه "غرب ونز ــ ــــ ــــ م اليهود، الذ أعلن عن نفسـ قدم التارخ، فإن إبراه
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ـــــعب الكنعاني،  ــ ـــــديدة للشـ ة شـــ راه ـــمر  ضـــــ نف الكنعانيين،  مدينة حبرون وفي 
عبده عث    …بنه إسح زوجة من آل بيتهالعراق، ليختار إلإلى   و

ما تبرز هذه المقتعاشراً        طل الفداء، وأن إسح هو :   أنه  سات إسح 
ـــماعيل هو  ــ ـــــر عاما هبنإابنه الوحيد مع أن إســـ بره ثالثة عشـــ ولكن  …الكبير و

ه  عقوب اســـــمه إســـــرائيل، وٕال عقوب، و ــح  هو أبو  ــــماعيل عري األم، واســـ إسـ
تبوا التوراة أن  ار اليهود الذين  ان ال بد  ألح يدســـوا في ينتســـب بنو إســـرائيل، ف

  .  *اة هذه الوقائعالتور 
تبوا التوراة قد جعلوا بيت المقدس ال        ع  ذلك أن الذين  ت حاد عشـــــر:  و

يداً  ـــع الفداء، تو ة موضــ عقوب  م ـــرائيل لبيت المقدس، وٕان  على دعو بني إســ
ـــماعيل العري، ابن  ـــ ــ ــ ون إلســـ طل الفداء.. دون أن  ان  ــــرائيل،  ــ ــ ــ الذ هو إســـ

  .، أ أثر أو خبرةهاجر المصر
م هو       ــــر:  وقبل هذا وذاك فإن التوراة قد أغفلت أن إبراه ــ ـــ ــ ــ عري  ثاني عشـ

ـــتوطنه في  ــ ــ ــ ســــ ان العراق  ة.  فهو من العراق، أور الكلدانيين، و وابن قبيلة عر
ة وقد أوضح ذلك األستاذ  ة التي نزحت من الجزرة العر ائل العر ذلك العهد الق

تا اس العقاد في  اء".الشهير "إبراه هع   م أبو األنب
  اإلثراء الحرام.إلى   اليهودنزوع ثالث عشر:  وأخيرا فإن التوراة تبرز       
قة، هي الوسيلة، ولم يجد         ل وسيلة، وال حرج أن تكون الزوجة أو الشق

ه السالم.حأ م عل اء، إبراه أبي األنب   ار اليهود حرجا إللصاق هذا العار 

تاب ونخلص من هذا ا       ما نقرأه في التوراة نفسها، وهي  ص السرع،  لتلخ
م ال يتجــاوز حفنــة رمــل إلى  اليهود المقــدس، ـــيــب اليهود في أبوة إبراه ــ ــ ــ ــــ أن نصـ

حر، وما هو أقل من ذلك من تراب األرض.   صغيرة من رمال ال
                                                           

ار اليهود في فصل آخر. * نها بيد أح  سنشرح أمر التوراة وظروف تدو
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ـــاء، أن نجومه ال تعد        ــ ــ ــ ـــ ال و وقد جاء العلم الحديث ليخبرنا عن عالم الفضـــ
هذا ــى و ــ م أقل من القليل، بل أقرب تحصــ ـــهم إســــــرائيل في إبراه ح ســـ إلى   أصــــــ

  العدم.
ــابرة للتوراة وهي تقودناإهذا ما تنتهي        ــــ ـــ ــ ــ ــــة الصــ ــ ـــ ــ ــ ه الدراســ قة إلى   ل الحق

ـــارخة ــــ ــائحة الصـ ــ ــ ـــلة اليهود إلى   الصــ ــ أن حديث بيجن عن صـــ ـــماء،  ــ ــ عنان السـ
ه التوراة بنفسها ونصها. م تكذ   بإبراه

ــــرعة موقف ولكن هذا الفصـــــل        ــــورة سـ صـ ــا إذا لم نتناول  ولو  ظل ناقصـــ
ه الســـالم هو أصـــدق  ح عل ة، والســـيد المســـ ة من هذه األســـطورة اليهود ح المســـ

ح وهو يدعو ــيد المســـ ــد السـ رســـالة إلى   من يتكلم في هذه الموضـــوع، وقد تصـ
ـــأنهم ــــالم، لـــدعو اليهود  ـــــ ــــ ـــة والسـ ينهم م و إبراه أبنـــاء الخير والمح قـــام بينـــه و

ة في األناجيل وهذه خالصته.ح   وارعنيف يجد القار العري تفاصيله الواف
ـــى درجات اإللحاد واالنحطا الخلقي        ـــــ ــــ ان المجتمع اليهود قد بلغ أقصــ

ح ثورة عاسوالفساد االجتماعي، وقد أثار ذلك في نفس ال اة ر يد المس مة على الح
ــأ ــــ ــ ـــه يهود المولد والنشـــ ـــــ ة برمتها، وهو بنفســـ الثورة إلى   ة، فانطل يدعواليهود

ـــــور  ــ ــ ــــ ـــان أعظم ثـــائر يهود على مر العصـ ـــاطيـــل اليهود وخرافـــاتهم، ف على أ
ال.   واألج

وثار أول ما ثار على العقدة الكبر في نفوس اليهود أال وهي أنهم أبناء       
م وأنهم  ـــمـــة من العـــذاب والعقـــاب، وٕانـــا لنجـــد في إنجيـــل يوحنـــا في إبراه ـــــ ــــ عصــ

ف اً )  حوار (اإلصحاح الثامن ينهم. اً عن   بينه و
م..       ح: أبونا هو إبراه   قال اليهود للمس
م       م لكنتم تفعلون أعمال إبراه نتم أوالد إبراه ــوع: لو  ســ م  …قال لهم  ولكن

علَّ  متطلبون أن تقتلوني .. هذا لم  س". هو أنتم من أب …مه  إبراه   إبل
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ح من أن يت       ـــيد المســـــ ه من الوع واإلرشـــــاد،ولم يتردد الســ إلى  رجم غضـــــ
ل ـــدة والعنف فقد دخل اله ــ اعة -الشـــ ـــرافين و ــ ــ ه الصـ ، مرة ورأ ف معبد اليهود

علن في  وجههم "لقد جعلتم بيت هللا مغارة لصوص".   الحمام فأخرجهم وهو 
عث        ح ي وفي جبل الزتون الواقع شرقي بيت المقدس وقف السيد المس

حاته الواحدة تلو ا ا  ألخر منذراً ص م  ا أورشل م، ا أورشل قوله " جموع اليهود 
ما تجمع  م مرة أردت أن أجمع أوالدك  اء وراجمة المرسلين إليها،  قاتلة األنب

ا (إنجيل يالدجاجة أفراخها تحت جناحيها، ولم  ردوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرا
  ).22متى اإلصحاح 

شتد اإل       سخر من وفي سفر أعمال الرسل  الم غل ف نجيل على اليهود 
ـــاة  ا قسـ ع " ـــا قول اإلصــــحاح السـ ــوع الختان حيث  ـــة من موضــ معتقداتهم وخاصـ

ـــا ـــان آ ــا  مــ ـــالقلوب واآلذان.. ــك أنتم.. أ ؤ الرقـــاب وغير المختونين  ـــذلـ م 
قوا". م وقد قتلوا الذين س اؤ ضطهده آ اء لم    األنب

عد ذلك دور بولس الرســــــول،       أتي  ح  و ــ ــ ـــيد المســ وهو من أبرز تالميذ الســـ
ح  ة أول األمر ثم اعتنقها وأصــ ح ا، واضــطهد المســ أشــد من وقد ولد ونشــأ يهود

غة يدخل في حوار عنيف حاد مع جموع  ـــائله البل ــــ ــ ــ دعاتها وها نحن نراه في رســــ
ــا" ثم  ــــ ضــ س لألمم أ ؟  أل ح في وجههم قائال :" هل هللا لليهود فق ـــــ صـــ اليهود و

م األعمال" في رسالة يتحدث عن أبو  م الجسد" و "إبراه فرق بين "إبراه م و ة إبراه
ــاب إلى  بولس   د بذلك أن اإلنتســــ ع ) وهو يؤ ــــحاح الرا ة (اإلصــ إلى  أهل روم

س  م ل األعمال  الصالحة.  إبراه   الدم ولكن 
ـــالته       ــــ ــــ يد هذه المعاني فيتحدث في رسـ ـــــول لتو ــــ ــ أهل إلى   عود بولس الرسـ

عني  بذلك أولئك الذين العاشر اإلصحاحورنثوس ( ) عن "إسرائيل الجسد" وهو 
ـــالته ــ ردد في رســ م و ــــل إبراه ة قائال :" ألنه إلى   يزعمون أنهم من نســـ أهل  روم
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ع  س جم م هي ل د أن (أبوة) إبراه ل ذلك ليؤ الذين من إسرائيل هم إسرائيليون 
األع ة، وٕانما  القرا ســت العبرة  م هو مســألة رمزة، ول مال الصــالحة ، ألن "إبراه

عالقة  م  ح عالقة اليهود بإبراه هذا تص عد المرة، و ما يردد المرة  عنا"  أب لجم
  الناس أجمعين.

اطليهم، يتحدث إليهم        ســـخر من أ عنف اليهود و ان  ولس الرســـول هذا  و
لغ  ان متفهما في دينهم، و منطقهم فقد  رد على دعاواهم  من جداله العبرة و

مان عند اليهود فقال لهم أمعهم أن  ـــوع "الختان"  وهو عالمة اإل ثار معهم موضــ
ـــد.. مع أن لي  أن أتكل على  الروح وال نتكل على الجســ "نحن الختان، نعبد هللا 

األولى أن أتكل على الجســـد، من جهة  ضـــا.  وأنا  الختان , أنا مختون الجســـد أ
امين عبراني من في اليوم الثامن (مثلكم) أنا من  ــ بن ــ ــــ ـــرائيل ومن ســ ــــ جنس إســـ

ــالعبرانيين ومن جهة الناموس  ــ أهل فليبي) .. إلى   (من رســـــالته يالناموس فرسـ
ل حججهم، من الختان هذا قطع الطر على  ــب العبران..الى أبوة إلى   و ــ ــــ ــ نسـ

م..   إبراه
ـــد       ــ ـــابهم وتصـ انتســـ ما يتعل  ـــة ف ــ ل دعاواهم وخاصـ إلى  لهم مرة أخر 

ةإ م، فقال في رســـالته الثان ضـــا، أهم إلى  براه ورنثوس "أهم عبرانيون فأنا أ أهل 
ضا". (اإل م فأنا أ ضا، أهم نسل إبراه   صحاح الحاد عشر).إسرائيليون  فأنا أ

عليها عشــرون قرنا من الزمان إال  ىومع أن هذه الحجج الدامغة قد انقضــ      
ـــراأ ــــ ــ ــ ـــة،  تدمغ اإلســـ ــــ ــــ ــ ضـ ة نا ان من بيجن العدو يئيلينها ال تزال ح ل م ن في 

وركإلى  المحتــل في بيــت المقــدس، ــاء إلى  الحــاخــام اليهود في نيو ــ ــ ــــ ــــ األعضــ
  اليهود في الكونجرس في واشنطن..

ــاح في وجه        ــى في هذا المجال أن يوحنا المعمدان قد صــ س لنا أن ننســ ول
ا أوالد األفاعي ح " صـــــ ه وهو  ــتمع إل ة، فلنســـ حة عال ــ ــ ال تفتكروا  …اليهود صـ
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اً لأن تقو  م أ م لنا إبراه ــ ــ ــــ ــ م من هللاني أقول لكم أن . أل…وا في أنفسـ ق  قادر أن 
اً  هذه الحجارة أوالداً  ان يهود م".  ومعروف أن يوحنا المعمدان  وقد عرف  إلبراه

قول  لليهود   …يف يخاطبهم من معتقداتهم وفي لغتهم ح  ــ ـــ ـــيد المســــ ــ ان الســــ و
م قتلة"إفي وجوههم :  ات، أوالد األفاعيً  ن اء.. أيها الح   .األنب

ح       صــل الســيد المســ ع من إنجيل يوحنا  قمة الثورة إلى  وفي اإلصــحاح الرا
حة تداوت  انت هذه أعظم صــ قول "إن الخالص هو من اليهود" ف على اليهود و

  …وما تزال في سمع الزمان
ة في واقع األمر أكب          ح ــ ــ انت المســ ذا فقد   ة على وه ح ـــح ر ثورة تصـــ

ــــيد  ان الســـ اطيل اليهود، و ح أ ـــــ ـــدالمســ ــ ـــــه هو رافع  علم الثورة.  فقد تصــ  نفســ
ـــاب  ة واإلنتســـــ ة اليهود ـــب ــــمة ودعى إلى  للعصـــــ ــ طر للخالص والعصــ م   إبراه

اإلإلى   طهارة القلوب أوال، الإلى    ختتان.طهارة الجسد 
ه والى هذه المعاني وأمثالها  أشــار المؤرخ ال       تا شــهير األســتاذ جيبون في 

ــمحالآ" ة" حيث قالضــــ ــرت ألنها إ"   :ل اإلمبراطورة الرومان ة انتشــــ ح ن المســــــ
ادته ــائل ع قات اليهود لعقيدتهم في الرب ووسـ عد  …صـــححت الكثير من تطب و

ــــوراً  ان  الوعد  برضـــــاء هللا محصـ م  أن  ح   -تميزا  وتحزا-في ذرة إبراه ــ ــ أصـ
ة قدراً  ح ين يلألحرار والعبيد، واليونانيين والبرر، واليهود واألمم شترطاً م في المس

  ."لى السواء.ع
ة جاء اإلسالم والحديث هنا ال يتسع له        ح عد المس بير، فإن إال و تاب 

عد  ـــالم  ه الســ ـــتنفإلى  ن هاجرأحوار اليهود مع الرســـــول عل ســ   دالمدينة المنورة 
  الصابرن. صبر

ا         انت ح ع التي دار حولها الحوار، وقد  و ــ ــ ــــ ــ م من أبرز المواضــ ة إبراه
ا  ـــــورة آل عمران مخاط ما جاء في ســ أبلغ  الحديث  ــــم القرآن الكرم األمر  حســـ
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ــرة ــــ ــــ ــ ــاشــ م، ومــا أنزلــت التوراة  …اليهود م ــا أهــل الكتــاب  لم تحــاجون في إبراه "
عده أفال  اً تواإلنجيل إال من  م  يهود ان إبراه اً  عقلون .. ما  ـــران ــ ــ ــــ ولكن  وال نصــ

ــــلما  ــــ ــ فا  مســـ ين.. إن أول, ان حن ــــر ــــ ان من المشـــــ م للذين  ىوما  الناس بإبراه
عوه وهذا النبي والذين أمنوا    هللا ولي المؤمنين".وات

م                                       صدق هللا العظ

قو       مــا  " القــاطع  ــة تحمــل "الــدليــل المــاد ــأنمــا جــاءت هــذه اآل ل رجــال و
عد ألف عام  ـــهم،  ــــ ار اليهود أنفسـ اعتراف أح نها،  القانون، فإن التوراة قد تم تدو

م اة إبراه ــؤاله الصــــارخ …من ح اليهود :" لم إلى  ومن هنا فإن  القرآن  يوجه ســ
ــألف  عــده  عــده" ومن  م ومــا أنزلــت التوراة واإلنجيــل إال من  تحــاجون في إبراه

  عام!!
ــــفوة الق       ــ ــ ــــ ـــالتوراة، ثم تلـــك هي صــ م، بـــدأنـــاهـــا  ول في عالقـــة اليهود بـــإبراه

القرآن  الكرم.   اإلنجيل، وجعلنا خاتمتها ما جاء  
م       عد ذلك  أن ننزل في شــجرة النســب من إبراه ولده إســح إلى  وال بد لنا 

ما وردت في التوراة، إلى  ثم ــاطيرهما  ع  أسـ ــرائيل لنتا عقوب المســـمى إسـ حفيده 
ال ال على هللا.  وما هو أسوأ من ذلكمليئة   عة واالحت ر والخد ة  ,م تلك المعر

عقوب مع الرب.   التي خاضها 
عقوب والرب امتــدت طيلــة الليــل حتى        ـــارعـة بين  ــ ــ ــ ـــ ــ ـة مصـ أجـل إنهــا معر

انت السبب في تسميته  "إسرائيل".   شروق الشمس و
ة       ــيل هذه المعر ــ ــــ ــ ــــنقف على تفاصـ ــ ــ ــ ات سـ ـــفحات التال ــــ وميدانها  وفي الصــــ

م.      ابها، ومن الغالب فيها ومن المغلوب، ونستغفر هللا العظ   وأس
حان رب        ــ ــ ــــرائيليون، وسـ ار اإلسـ ما دونها األح ـــاطير األولين  تلك هي أســ

صفون.  العزة عما 
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  انيـل الثـالفص
   

ّرب ـارع الـرائيل يصـإس
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صارع الّرب   إسرائيل 

  
ما ج       م في التوراة نموذجا فذاو ـــيرة إبراه ـــاطير ا في اءت سـ الخرافات،  وألسـ

ــــلســــــل  ــــخمة في مســ ــــافة ضــ عقوب تمثل إضــ ــح وحفيده  ــيرة ولده إســــ نجد أن ســــ
ثير  من  ا مقدســـا، أو مرجعا أاألســـاطير والخرافات، أدنى  ا ســـماو تا ن تكون 
ــــجال تارخ ــــ ـــ ــ ا له جالله، أو حتى سـ ه في التعرف على ت اً دين ن إل ة  ير لك الحق

ة والموغلة في القدم ـــاطير ال إأجل   …الزمن ــــ ــ ــ نها مجموعة من الخرافات واألســــ
ة  الخرافات  وسحر األساطير.   تنقصها  إال عذو

يف جاء مولد إســح في تضــاعيف الحوار        ولقد رأينا في الفصــل الســاب 
ــارة من جهة أخر  ــ ــــ ــــ م وزوجته ســ ان من أمر  ,بين الرب من جهة وٕابراه هما وما 

يف سافر  م في رحلة إمن الضحك على "الرب".. ثم  عازر الدمشقي عبد إبراه ل
ـــص خرافي  ــــ ل ذلك  في قصــــ  .. ــح ــــ ــــ لة، وعاد مع "رفقة" لتكون زوجة إلسـ طو

أن "أدخل إســـح رفقةإلى  أفضـــى ة الســـعيدة،  اء  أمإلى   النها ســـارة حيث  هخ
  تزوجها وتعز بها عن وفاة أمه".

ان بين الزوجين في تلك الليلة ولم يب على ا       ر لنا ماذا  لتوراة إال أن تذ
ـــعيـد ــ ــ ــ ــ ر أن هـذه المرأة عـذراء  .. وتلـك المرأة ال ةالســـ .. فمن عـادة التوراة أن تـذ

ص!!"عادة النساء"تزورها    ، وغير ذلك من ساق األقاص
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م       ة سيرة إبراه أنما تكرر مرة ثان ، و اة إسح  ثم تمضي التوراة في سرد ح
تبوا التوراة لم  ار اليهود الذين  اد يبدو لنا أن أح ــيلها، بل أنه  ــ في معظم تفاصـــ

طالها وأحداثها. أ الهم إال "سينارو"  واحد ينهلون منه قصصهم    ن في خ
عة ما        ة على متا ــــبر على قراءة التوراة، وعندهم الرو ــ ــــ ملكون الصــــ والذين 

ــــتطرادات  ــ عفيها من التواءات واســ ــــتط ــ ـــح تكرار  ون ســ ــ ــ ــيرة إسـ ــــ  اً أن يجدوا في ســ
ارات والتبررات  م مرحلة مرحلة، وتكاد أن تكون الع لألحداث التي وقعت إلبراه

  والتفسيرات واحدة.
ــاب  قول التوراة "أنــه حــدث جوع في األرض        طــالعنــا في هــذا ال وأول مــا 

مالك  ملك الفلسطينيين  في جرارأإلى  فذهب إسح  ب وقال وظهر له الر  …ب
ن  في األرض التي أقول لك.. فأقام إســـح في امصـــر.. إلى  ال تنزل " :له ســـ

ن اإلصحاح    )26جرار" (سفر التكو
ن نفســـه في إصـــحاح ســـاب نجد أن إلى  وحين نعود       الوراء في ســـفر التكو

ـــح عن ارتحالما جر إل ــ مإلى  ه سـ ذلك  الحديث  …جرار قد تم لوالده إبراه و
اراته.عن األرض وال لماته وع   نسل، فإنه معاد  

عد ذلك في الحديث عن "رفقة" امرأة  إسح فتضيف قائلة"        وتمضي التوراة 
قول هي أ و  هل جرار  سألوا إسح  عن امرأته فقال هي أختي.. فقد خاف أن 

انت حسنة المنظر قتلوه  من أجل رفقة ألنها  وحدث  أن  …امرأتي حتى ال 
مالك  أشرف مأ  …فدعاه وقال له ,ن الكوة ونظر وٕاذا إسح يالعب رفقة امرأتهب

قتلوني .. وتعاظم إسح  …يف قلت هي أختي فقال إسح ألني خفت أن 
مًا حتى صار  ثيرون .. ومضى عظ قر وعبيد  ان له مواش من الغنم وال جدا ف

ع وهناك ظهر له إلى   إسح ونزل في واد جرار ومن هناك ذهب بئر الس
ك وأكثر نسلك"." :وقال الرب ار   له أ
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ة إسح "وزوجته الجميلة" مع        ا ة، يالح القار أن ح مالك أومرة ثان ب
م وامرأته "الجميلة  ة التي سردتها التوراة عن إبراه ا ملك الفلسطينيين هي نفس الح

مالك ملك الفلسطينيين ومسرح األحداث هو هو في أوالحسنة المنظر جدا" مع  ب
طل جرا قر هي ملك الفلسطينيين.. والتفاصيل هي هو هو ر، وال عن المواشي وال

ة الكبر  واحدة: أن زوجة إسح هي أخته .. تماما  …والحمير والعبيد والكذ
ه ال ألمه. م هي أخته .. أخته ألب   ما أن زوجة إبراه

ن، وعلى ذلك فنحن نر أن التوراة قد سردت في سفر واحد هو سفر التكو       
افة إسح وزوجته عند  مالك ملك الفلسطينيين في مسلسل واحد من الوقائع أض ب

فارقين  افة نفسها.. ولكن  م وزوجته في الض   ثنين:اما جر إلبراه

رت التوراة أن  :الفارق األول       م وزوجته  ذ مالك "لم أأنه في قصة إبراه ب
ر هذه الواقعة في قصة إسح  ن قد اقترب من سارة" وقد أهملت التوراة ذ

ن أمامها مرجع تعتمد ,وزوجته مالك أفي قولها أن  ههذا مع العلم أن التوراة لم  ب
قترب من سارة.   قد اقترب أو لم 

سح وزوجته، إوالفارق الثاني: أن التوراة قد جعلت واقعة " الكوة"  خاصة ب     
مالكأوهي الكوة التي نظر منها  م إسح وهو يدإلى   ب اعب زوجته مع أن إبراه

افة  لة في ض ة أوزوجته قد أقاما مدة طو ا من المداع مالك ولم تجعل لهما نصي ب
وة" تسر الناظرن. انت لهما "   وال 

عد ذلك        ة وتورد التوراة  ا الحبل والوالدة، ونر أن التوراة تعيد وتكرر. ح
أمه سارة. ذلك فإن التوراة تقول أن  فها نحن نقرأ أن زوجة إسح هي عاقر،  و

م " فصلى ه إبراه أب الرب من أجل امرأته رفقة.. فاستجاب له إلى   إسح فعل 
  الرب فحبلت رفقة امرأته".



  

-50-  

أسلوب آخر.. فتقول إ وهنا تكرر التوراة التمييز بين إسح و        سماعيل، ولكن 
طنك أمتان، ومن أحشائ   قو ان، شعب فترق  شع ك" أن الرب قال لرفقة  في 

طنها توأمان األول أحمر فدعوا  ستعبد لصغير، وخرج من  بير  على شعب، و
سو أما رفقة فقد  عقوب.. وأحب إسح ع سو وخرج الثاني ودعى اسمه  أسمه ع
ن  ذلك فإن التوراة تسجل أول قصة للحقد األعمى بين أخو عقوب" و أحبت 

قين بدال من أن تكون دعوتها ك الحب واإلى   شق لمودة واأللفة بين األخوة ناه
  بين األمم والشعوب.

ــو،        ــ ســ عقوب على ع طرة  ــ ــ مهدوا لســـ ة أن  ار اليهود من البدا وقد أراد أح
ه  عقوب ينتمي إل ه األدوميون، و ــينتمي إل ـــ ــــ ــترو التوراة سـ ــ ـــــ ما سـ ـــــو ف ــــ سـ فإن ع

ان ذلك أقدم تمييز عيومن هنا بدأت بوادر التم …اإلســــرائيليون  نصــــر يز.  و
ة على  ل أســــفارها التال ــت  ســ ــنر أن التوراة قد ح ـــاني.. وســ عرفة التارخ اإلنسـ

عقوب وأبنا ائله تمضىئسيرة  سو وق ة سيرة ع ان.إلى   ه تار ة النس   زاو
ـــرة، وها نحن نجدها       ادرات العنصـ ـــها هي التي تفضــــح هذه الم والتوراة نفسـ

اع اد ذ بدء في قولها، من غير مقدمات وال  ــو  ــ ــ ــ ســـ تمهيد وال تبرر، أن "ع
  عقوب".إلى   ورته
ـــو       ــ ــــ ــ ــ سـ ان ع ر في ذلك العهد االجتماعي له اإلهو ولقد  بن األكبر،  وال

اع  ـــــوا  ــــ ــ ــ سـ قولوا أن "أن ع ار اليهود أمامهم إال أن  اه وحقوقه.. فلم يجد أح مزا
يف ومتى ـــاذا و ر لمـ ــذ ـــه" دون أن تــ ع من نوعــــه  …ورتـ ـــذا أول  ب في وهـ

  التارخ.
ر و        ـــاطة تزو ــــ ســ ة ب ا ار اليهود، أن يجعلوا الكلمة آفتأوالح ت أراد منها أح

ـــماعيل و  ما فعلوا بين إســـ عقوب، تماما  ا ل ــحإ العل طل  …ســــ ـــح   ــ وجعلوا إسـ
ة  دون إسماعيل،  وأضافوا  م إلى  الفداء والتضح ذلك  أن إسح هو ابن إبراه
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ــــماعيل هوالكبي ــــ ــــ ما تقول التوراة الوحيد، مع أن إســ ــــر عاما  ــــ ــــ بره بثالثة عشــ ر 
  نفسها، فضال عن أن له أثني عشر ولدا آخرن.

رهم واإلشــارة       م اآلخرن.. فقد أهملت التوراة ذ   وهذا ينطب على أبناء إبراه
م إلى  أن إبراه القول  ارة غامضـــة مغمغمة،  تنقالتهم ومصـــائرهم، واكتفت في ع

ــرقا وه ــرف أبناءه شــــ ـــ ـــــيئا ال قليال وال قد "صـ عد ذلك شـ ر عنهم  و حي".. ولم تذ
أنهم  ما ولدوا وال وجدوا أصال.…ثيرا  .  

ــ       ــ ــــ ـــــ اع معمم المب اللو وفي مثل هذه األسـ ــو  ــ ــ ــ ــــ ســ رت التوراة أن "ع غمغم ذ
ر ثمنا أو إلى   ورته ع والشـــــــراء، دون أن تذ الب ـــاطة و ســــ ل  ذا  عقوب" ه

ـــخ ــ ــ ــ ان تافها وسـ ار اليهود قد رأوا أن هذا مقابال حتى ولو  م فا.. ولكن أح التعم
ر اختراع قصة أخر إلى  سيجعل القصة مفضوحة بذاتها فعمدوا  الم منسوجة 

ــح وأمه رفقة.. لتكون خاتمة  ــــ اه إســـــ عقوب وأ طالها  عة والمؤامرة جعلوا أ والخد
ته إل ة أن إسح قد منح  بر سو تمالقصة في النها عقوب وحرم منها ع اما بنه 

م  ه إبراه ة أب   حجبوها عن إسماعيل ابن الجارة.و ما خصوا إسح نفسه ببر
لّ        ه التوراة، أنه لما شاخ إسح و ما ترو عة القذرة، ف ت وخالصة هذه الخد

ـــتها ــ ــــ ــــ سـ ــو الفاخرة وأل ــــ ـــــ ــ سـ اب ابنها ع ابنها إلى  عيناه عن النظر  "أخذت رفقة ث
ه وعنقه جلود  ست  يد ث الشعر،  جدعقوب، ثم أل ه  أخ الماعز حتى يبدوا 

رك وأطلب أن  ـــو  ــ ســ قول له أنا ع ه وهو  ــــو على أب ســـ اب ع عقوب بث ودخل 
ان من إسح إال أن قال  ني ، وما  ار ا أبني.. وتساءل له ت تقدم حتى أجسك 

ســــو ابني أم ال؟ ف عقوب جأأنت  هو ع ـــه إســــح وقال له : الصــــوت صــــوت  سـ
ــ ــ ســــ انولكن اليدين هما يدا ع ه  عرفه ألن يد ــو تو ولم  ـــــ سـ يد ع ـــعرتين  ــ ــ ا مشـ

عقوب قائال له ــح ابنه  ارك إســ ه، ف ـــجد لك    …أخ ــعوب وتسـ لتســــتعبد  لك شــ
ن سيدا إل ائل،  ن اإلصحاح ق سجد لك بنو أمك".  (سفر التكو   ).27خوتك ول
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ارة        ال، فإن ع ة مضرب األمثال عبر العصور واألج ا انت هذه الح وقد 
سـو" صـارت تتردد على ألسـنة التور  عقوب ولكن اليدين يدا ع اة "الصـوت صـوت 

ر. عة والم لما جرت لهم أحداث مماثلة من الخد   األقدمين 
عقوب       ــــرد وقــائع المؤامرة ولكنهــا رفعــت  ــــ ــــ ســ مقــام إلى   ولم تكتف التوراة 

ائل" ســـجد له أبناء أمه، بل "وتســـجد له  الشـــعوب وتســـتعبد له ق ع وم …"الرب" 
ة الثالثة التي تدعو ـــماو انات الســـــ ة هي إحد الد  هذا يزعم الزاعمون أن اليهود

  التوحيد.إلى 
دال أن تتحدث عن التوارة وال تتورع        أن تشــــرك "الرب" في هذه المؤامرة.. و

عقوب، نر أن التوراة  ــدال من أن ينزل عقــاب الرب على  ـــب الرب.. و ــــ ــــ ــ ــ غضـ
عقوب و  ن في األرض التي أقول لــك، ترو أن الرب قــد ظهر ل ــ ــ ــــ ــ ــ قــال لــه "اســ

ـــــلك  ــ ـــ ــ ع هذه البالد، وأكثر نســ ــــلك أعطى جم ـــــ ــ ــ ارك ألني لك ولنسـ فأكون معك وأ
ع أمم األرض". ارك في نسلك جم   نجوم السماء وتت

ارك هللا في        ، و ــح ه أبوه اســـــ ار عد أن  عقوب  ارك  ذا فإن الرب قد  وه
  الكذب والخداع!!

ــاحب الح في وقد تمت هذه ال       ــ ــــ ـــــو صـ ســــ اب األخ األكبر ع مؤامرة في غ
ه وقال  ـــنع طعاما ألب ـــيد، وتقول التوراة "أنه  صـــ ة.  فعاد من الصـــ ورة والبر ال
ما  ســو.. فأرتعد إســح ارتعادا عظ رك ع ني  نفســك أنا  ار ل حتى ت له قم و

ـــر  تك، وصــ ر وأخذ  بر م مة  خجدا وقال له قد جاء أخوك  ــرخة عظ ـــو صـــ ســ ع
ه    …رة   جداً ومُ  سو   في قل ة وقال ع عقوب  من أجل البر سو على  وحن ع

عقوب أخي عقوب  أهرب  …سأقتل  إلى  . ولما علمت رفقة بذلك قالت  البنها 
ك".الأخي  اما قليلة حتى يرتد سخ أخ   ان   في حاران  وأقم عنده أ
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ــعة التي       ــ ــــ شــــ عقوب الذ  هذا ما توره توراة اليهود عن المؤامرة ال اقترفها  
ــف ــ ــــ ــرائيليون، أضـ ــ ـــ ه اإلســ ـــب إل ــ ــت الحقد بين إلى  ينتســــ ــ ــ ــ ذلك أن التوراة قد غرسـ

قين  ـــــق ن الشـــ يف عرفت أإلى  األخو ر لنا  ــو ندرجة القتل، دون أن تذ ســـــ ، ع
عقوب". وهذه واحدة من مئات غرائب التوراة. قتل  أخاه  ه أنه س   "قال في قل

قا       ما توغلت التوراة عم ما روته عن مولد إسح  و في قاع األساطير ف
عقوب بنفس القصص  ة زواج  ا عقوب، فقد سردت ح سو و ه ع نفسه وولد

ه الخرافي ة لزواج أب النس إسح تزوج من أهله من العراق …سحإ الذ سردته 
م حذره  من الزواج  من بنات الكنعانيين ولذلك فإن التوراة  تكرر  ألن  والده  إبراه

عقوب الق ال وموضوعا، وها نحن نقرأ في التوراة "أن إسح دعا  صة بذاتها.. ش
نعان..   :وأوصاه وقال له إلى   فدان أرامإلى   ذهباال تأخذ زوجة من بنات 

ان، أخي أمك، و  يجعلك هللابيت أبى أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات ال
ثرك  ن فتكون مثمرا و   ).28جمهور من الشعوب" (تكو

ــطورة        ة  تجدد أســـ ــطورة إضـــــاف عقوب، أوهنا تبدأ أســـ ه، فترو التوراة أن  ب
ع إذعاناً  ــــــ حة والده خرج من بئر ســــ ـــــ ــ ــ ات إلى   لنصـ انا و ــادف م ــــ حاران. وصــــ

ة لّ هناك.. ورأ حلما "وٕاذا سُ  ة على األرض ورأسها عند السماء.. مالئ م منصو
ــاعدة ونازلة عليها(!) وهو ذا  ــــ ون رب واقالهللا صـــ ف عليها (!!) فقال له الرب 

ائل األرض.. ثم نهض وذهب ك وفي نسلك ق ارك ف ت تراب األرض.. و  نسلك 
ـــلإلى  ـــــ ــــ ــ ـــرق، حتى وصـ ــ ــــ ــ ــــي إلى  أرض  بني المشـــ ـــ ــ ــ بئر وحولها قطعان المواشـــ

عقوب وقبّــ  …ورعــاتهــا ل وهنــاك لقي راحيــل (أبنــت خــالــه) مع غنم أبيهــا.. فتقــد 
ان فعاد إلى  بت راحيل راحيل وأخبرها أنه ابن رفقة.. وذه ما  أبيها  وأخبرته  

عــد عقوب. و عقوب  وتم اللقــاء والتعــارف مع  قوم  ــل تّم االتفــاق أن  حــديــث طو
ع ســنوات مقابل  انت حســنة  بخدمة خالد ســ ابنته الصــغر راحيل التي  زواجه 
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ـــنة المنظر ــ ـــــورة وحســ عقوب راحيل أما أختها الكبر ل …الصــ انت يوأحب  ئة  ف
فتين". عيناها   ضع
ــإلى  و       ه عاد ولكن التوراة تواجهنا هنا فإن القصـــة تمضـــي في سـ ــ اق شـ

عقوب نفســـــه، ذلك أنه حين ون ضـــــحيتها  حة  ــ فضـــ عد  ما  عقوب مدة  ماف أتم 
ملت فأدخل عليها"، وترو التوراة أن  امي  الخدمة قال "أعطوني امرأتي ألن أ

بر وعن مة  ــنع ول ــ ــ ـــ عقوب، صــ ان، خال  ــــاء أخذ ابنته ليئة وأآل ــــ ــ   ى بهاتد المسـ
اح، ترو التوراة اكتشـــف إلى  أن زوجته عقوب عقوب فدخل عليها.  وفي الصـــ

عقوب ســت راحيل..وقال  ان الإلى   ليئة ول نحن " :ان لماذا خدعتني.. فقال أل
ـــغيرة قبل الكبيرة ــــ ع "ال نعطي الصـــ ـــــ ــ عقوب ســ عد حوار تم االتفاق أن يخدم  .. و

ـــنين أخر  ــ ــ عقوب راحيل وأحبها ســـ .. وتم األمر وتزوج  ـــغر ـــــ مقابل األخت الصــ
روهــة ففتح رحمهــا  ــانــت راحيــل عــاقر ورأ الرب أن ليئــة م أكثر من ليئــة.. و

  …فحبلت ليئة وولدت أرعة أوالد
ذا فإن التوراة تعود       ـــارة زوجة إلى   وه ــ ســــ ــل العواقر، الذ بدأته  ــ ــــ ـــلسـ ــ ــ مســ

ـــح ــ ــ ــ ــــ م ثم برفقـة زوجـة إسـ نحن نراه في المرحلـة في راحيـل حتى لقـد  وهـا ,إبراه
سجل لنا سيرة النساء العواقر، ومتى حبلن  ح هم هذا " الكتاب المقدس" أن  أص

  ومتى ولدن.
عقوب زوجتــه راحيــل عــاقر،  ,أمــه رفقــة        ــل ذلــك أن  وتكون النتيجــة من 

افات عاقر، وجدته ســارة عاقر.. ثم تســجل لنا التوراة حلقة أخر في ســلســلة الخر 
عقوب هو ذا جارتي  ـــاطير، فتقول أن "راحيل غارت من أختها فقالت ل ــ ــــ ــ ــ واألســ

 بلهة أدخل عليها فتلد لي.. فدخل عليها وولدت له".

عد أن توقفت عن الوالدة، لتقول       ما ترو إلى   وجاء دور ليئة  عقوب 
  والدا".دخل عليها فدخل عليها وحبلت وولدت له أأالتوراة "هو ذا جارتي زلفة 
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مسلسل الخرافات عن والدة الزوجات وجوارهن، فقالت إلى   وعادت التوراة      
ر راحيل وسمع لها وفتح رحمها  فحبلت وولدت لهإ"    "…ن هللا ذ

ــام وتوليـــد األوالد أن رزق        ـــانـــت نتيجـــة "تـــدخالت الرب" في فتح األرحـ و
هو  ــمعون  والو و ــ ين وشـــ ـــر ولدا وهم رو ــــــاكر وزولون عقوب أثني عشــــ سـ ذا و

عا امين ودان ونفتالي وجاد وأشــير، ولدوا جم ن وســف و األراضــي الســورة  في و
ــطين ــــ ــ ــ ان مولده في بيت لحم من أعمال فلســـ امين  فقد  وهؤالء األبناء   …إال بن

ة. ه الخرافات اإلسرائيل ما ترو ة العشر، ف ا اليهود ائل األس اء الق   هم آ
ع       ار قوب عند هذه األحداث، فقد مضى ولم تنته  سيرة  شغلون أح اليهود 

ســبب قطعان المواشــي، هذه ال"الرب" في الخ عقوب وخاله  فات التي وقعت بين 
  لمن وتلك لمن؟ وال تتسع هذه الفصول لسردها  رغما عن طرافة تفاهاتها.

ــير        ــــ ــبنا أن نشــ ــ ــ عقوب على الرحيل إلى  وحســ أن هذه الخالفات قد حملت 
عقوب التوراة أن "مال بالد، وتقولمن ال وقال له : أخرج من هذه ك الرب ظهر  ل
عقوب وحمل أوالده ونساءه على الجمال إلى   رجعاو  البالد أرض ميالدك.. وقام 

عقوب بخداع خاله  ه، وســرقت راحيل أصــنام أبيها.. وقام  ل مواشــ وســاق أمامه 
ان فخرج هارا دون أن يخبره ان  ف …ال عه ال اموتت عة أ أن إلى   ي مسيرة  س
ه في جبل جلعاد (األردن)."   أدر

عد ذلك أن هللا أتى       لم إلى   وتقول التوراة  ان  في حلم الليل وحذره أن  ال
ـــر ان ســـــ …عقوب في خير أو شــ ــــنامهأولكن ال ففتش في  …ل عن ســـــرقة أصـ

ـــيئا.. ثم دخل ــــ ــ ــ اء ليئة والجارتين فلم يجد شــ عقوب وخ اء  اء راحيل، خإلى   خ
 توهي التي ســرقت األصــنام ووضــعتها  في حداجة الجمل  وجلســت عليها، فقال

ــاء" (!!) ففتش ولم  ــ ــ ع  أن أقوم أمامك ألن علي عادة النسـ ـــتط ألبيها "إني ال أســــ
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ح لهذه العاقر عادة النســاء قل ل …يجد األصــنام.. وقد أصــ ار اليهود نولم  ا أح
  يف ومتى، وهل تدخل الرب في ذلك؟!

ذا فإن توراة اليهود شـــغلت وقتها ب       ـــ"وه ــ ــ ــ ــــ ، وســـرقة األصـــنام، "عادة النســـاءـــــ
حثــا عن إلى   الرب وظهور ـــنــام الـذ قطع البرار والقفــار  ــ ــ ــــ ـان عـابـد األصـــ ال

  أصنامه المقدسة.
ــعا "رحمة على        ــ ــ ــ ــــ ان ووضــ عقوب وال ـــالح  ــــ ـــــ ان األمر فقد تصـــ ائنا ما  و

ان هذه ك األرض وتعاهدا أن ال يتجاوز ال ه". …الرحمة إل   وأنت ال تتجاوزها إل
عقوب قد وصل       عد ذلك لتقول أن  ه الكبير إلى   وتعود التوراة  أرض أخ

ه هو وزوجاته وجواره  ا وسجد بين يد ه الهدا سو فخادعه وصالحه وقدم إل ع
ة  ا ه!! وهنا تناست التوراة ح وأوالده وعبيده، ولم يب إال أن تسجد له مواش

سو.ال ه ع عقوب وأخ ان، بين  أن شيئا ما    ورة و

ــــص         ــ ــ ــــ ن اولكن القصــ ــالحة بين األخو ــ ــ ـــــ لخرافي ال ينتهي عند هذه المصــــ
عد ذلك  قين.. فإن توراة اليهود تقدم لنا   ــق ــ ــــ ــلأالشـ ــ ــ ــ بر تصـ ـــــطورة  قمة إلى  ســــ

فخر واعتزاز ه التوراة  ل ذلك ترو  ، ا   …السخافة واإللحاد واالستخفاف  
ة تتم فيها مصـــــارعة بين        ـــرح مســ ه ما تكون  ــ ـــطورة أشـــ   ثنين  "الرباواإلســ

ة   عقوب من جانب آخر.. ولوال أن هذه المســرح في صــورة إنســان من جانب، و
النص في التوراة  لظنها القار افتراء على اليهود من غير دليل وال برهان مدونة 

ـــار ولكن التوراة  ــــ ــ ــ عقوب وحده صــ ان  ـــان حتى طلوع تقول لنا ، "حينما  ــــ ــ ــ عه إنســ
قــدر علأولمــا رأ  …الفجر ــــرب ح فخــذه ــهنــه ال  ــــ ــ ــ فــانخلع ح فخــذ  …ضــ

  ثم دار بينهما الحوار اآلتي: …عقوب في مصارعته معه
 عقوب "أطلقني ألنه قد طلع الفجر  ."الرب في صورة إنسان قال ل

   ني.إعقوب :  ال أطلقك ار   ن لم ت
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  ما اسمك؟   الرب  :  
  عقوب. عقوب   :  
  ـــرائيل.. ي: ال    الرب عقوب بل إســ عد  ما  ـــمك ف دعى اســ

  جاهدت مع هللا والناس وقدرت   ألنك 
  أخبرني ما اسمك؟ : عقوب  
  لماذا تسأل عن اسمي.  الرب :  

عقوب "نظرت هللا          ــال  ــاك.. وقــ عقوب هنــ ــــارك  وتقول التوراة أن الرب 
عقوب يخمع على فخذه.   وجها لوجه" وأشرقت الشمس و

أكل بنو إســـرائيل خوت         قولها :" لذلك ال  ة  البلهاء  تم التوراة هذه المســـرح
ـــاء الذ على ح الفخذ ــــ عقوب إلى  عرق النسـ ــرب ح فخذ  ــ ــ هذا اليوم ألنه ضــ

  على عرق النساء".
ة الصـــراع        شـــهد بنفســـه حل ة، وأن  ة التورات قرأ هذه المســـرح ومن شـــاء أن 

عقوب فلي ـــــفإلى  رجعبين "الرب" و ــــحاح الثاني والثالثين  من ســـ ــ ن  راإلصــ التكو
قين. ه الخبر ال   وسيجد ف

ـــارعة   ات المصـــ ـــا أن حســـ عقوب  ــيخرج القار من هذه الملحمة بين الرب و وســــ
مايلي :  عقوب ف لها لصالح    انت 

ة جداً        انت حام ـــارعة  عقوب فقد امتدت حتى  أوال:  أن المصــ بين الرب و
 طلوع الفجر.

ــــرب ح فخذه فانخلع       عقوب ضـــ قدر على  ا:  أن الرب لما رأ أنه ال  ثان
عقوب.   فخذ 

س      قوة وشدة ولم  الرب  عقوب قد أمسك  فلت منه فقال طتثالثا:  أن  ع أن 
عقوب أطلقني ألنه قد طلع الفجر.   ل
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ه ح      ار طل سراحه.. مشترطا أن ي ساوم الرب ل عقوب راح  عا:  أن  تى را
  طلقه.
ان يجهل مع من يتصارع فسأله ما          ؟سمكاخامسا:  أن الرب 
عقوب.       عقوب اسمي   سادسا: أجاب 

عقوب        عد  ما  ــمك ف ــ عقوب فقال له ال يدعى  اســـ افأ  عا:  فأراد أن  ـــا ــ ســ
  بل إسرائيل ألنك جاهدت مع هللا والناس وقدرت.

عقوب الرب ما اسم       وقال الرب لماذا  تسأل عن اسمي  …كثامنا: وسأل 
ان. وهذه مفاوضات  أخر بين إسرائيل والرب عقوب في ذلك الم ارك      ؟و

يد       عقوب  اً وتو أن لفظة  قولون  ـــرائيليين   ــطورة الكبر فإن اإلسـ لهذا األســ
مة معناها "جند هللا".   في لغتهم القد

ــرائ       ة ما قالته التوراة أن اإلســــ ا ـــــبب إما ح سـ ــاء  أكلون عرق النســــ يليين ال 
في إلى  هذا اليوم"  فإنها أســـخف  من أن تحتاج هذه األســـطورة  "الى ، و تعلي

ـــــرات المرات في التوراة إنمـا تـدل أن  ــــ ــ ــ ـارة "الى هـذا اليوم" وقـد تكررت عشـ أن ع
مئات الســـنين ولم يجدوا مناصـــا من أن  عقوب  عد  تبوا التوراة  ار اليهود قد  أح

ر. يرددوا ارة "الى هذا اليوم" وذلك أصغر الدالئل على التزو   ع
ة        ار مجزرة إنســان عقوب قبل أن ترو أخ وتأبى التوراة أن تفرغ من ســيرة 

ة وراء حادث تقع أمثاله حتى في زماننا هذا  ةبناملخص هذا الحدث أن  …رهي
س األ مور رئ م ابن ح ـــــ ــ ــ ــــ ــات األرض فرآهــا شـ رض عقوب خرجــت  لتنظر  ن

ــلح  والوفاق فقال آلل  ــــ ــــ ــ ا الصــ مور طال ــطجع معها .. وتدخل ح ــ ـــــ ــــ فأخذها وأضـ
ـــاهرونــا …عقوب ــابنــة ن ابنــه  قــد تعل إعقوب  ــــ ــــ ــ ــاهــا زوجــة   وصـــ "أعطوه إ

م". نون معنا وتكون األرض قدام   تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتس
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ــان هــذا هو العرض الــذ اقترحــه ح اــان هــذ       س هو الحــادث و مور رئ
ة  ــــرعة اليهود قرون، في وقت لم تكن الشـ ـــى  ان ذلك قبل عهد موســ األرض، و

ــبوا،   …قد نزلت، والناس يتزاوجون بال قيود وال حدود ــ ــ عقوب غضـ غير أن أبناء 
ر وقــالوا م مــا ترو التوراة وأنهم أجــابوا  أختن لرجــل غير مختون  ال نعطي :"ف
ر نع ل ذ م  ــــرتم مثلنا بختن ــ ــ م ولكن "ان صـ ن ط ــ ــ ــــ بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسـ

ا واحدا.. و  م ونصير شع   . "ن لم تختنوا نأخذ بنتنا ونمضيإ مع
عقوب في نفوسهم، لكان هذا الوفاق رائعا         ر الذ بيته آل  ولوال الم

ا واحدا مع أهل البالد.. وهذا ما يردده  حوا شع ص ما وخاصة حديثهم أن  وعظ
  طئت أقدامهم أرض فلسطين، في األزمنة المعاصرة.اإلسرائيليون منذ أن و 

مـا تقول التوراة، فقبلوا هـذا        مور  م وح ــ ـــ ــــ ــــ ـل حـال فقـد تحـدثـت شـ وعلى 
ن ــ ــ ــــ ر منهم أمعا و  ىالعرض على الســ ل ذ ختتن  ا واحدا، و ـــع ــ ــ ــ ــــيروا شـ ــ ــ صــ ن 

ـــادلون بنـــاتهم زوجـــات ت ر في المـــدينـــة تنفيـــذا لهـــذا االتفـــاق او  …و ـــل ذ ختتن 
انت ذلك    أكبر حملة اختتان في التارخ!! و

ان أهل        ـــي توراة اليهود لتقول أنه في اليوم الثاني للختان.. حين  ــ ــ ــــ وتمضـــ
ا  فه وأت ل واحد ســـــ عقوب "وأخذ  ــبب الختان)  خرج ابنا   ســـ المدينة متوجعين (

ــيف" وأخذ ــــ ــــ ــ حد الســ م  ـــــ ــ ــ ــــ مور وشـ ر، وقتال ح ل ذ ابنة   اعلى المدينة وقتال 
عقوب المدينة وأخذوا ما في الحقل،  عقوب من بيت   م وخرجا، ثم نهب بنو  ش

ل ما في البيوت. ل األطفال والنساء، وسلبوا    وسبوا  
ما سنبين  في        ة، وأمثالها مما تقصه التوراة،  حة الرهي وتفاصيل هذه المذ

رد فعل  ــئا  س ناشـــ د أن اإلرهاب اليهود المعاصـــــر ل ة، إنما تؤ الفصـــــول التال
ــتقر في  ـــــرائيل ولكنه مســــ ــار إسـ ـــ عض أنصـ ـــف  ــ فلسـ ما  ة النازة الهتلرة   للحر
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عقوب ـــنين.. منذ عهد  ة منذ آالف الســ إلى  الوجدان اليهود وفي العقيدة اليهود
ارتر في زماننا هذا.   عهد 

عقوب وأبنا       ة التي اقترفها  حة الرهي حا ؤ وهذه المذ املها ذ ه على مدينة 
ا ــب ــ ـــجل اإلرهاب اليهود منذ قامت  وتقتيال وســ ا تفتح أمام الذاكرة ســـ ا وســــــل ونه

  يومنا هذا.إلى  إسرائيل
ة        ــم وقب فر قاسـ اســـين وناصـــر الدين و ولســـنا نرد أن نســـتعيد فظائع دير 

لمة عابرة في أن نشير  مات الالجئين وعشرات من أمثالها إذ   وال قصف مخ
ة التي إلى  ادة الجماع ع جرمة اإل ـــرائيل على جنوب لبنان، في ر ـــ ــ ــ اقترفتها إســـ

ـــــطينيين واللبنانيين 1978عام ( ان عدد القتلى من الفلســـ ان من نتائجها أن  ) و
ــال عما أحدثته من الدمار  ــ ــوهين فضـ ــ ـــان، ما عدا الجرحى والمشـ حوالي ألفي إنســ
أتي على رأس ذلك تهجير  ـــانع والمراف العامة، و ـــاكن والمصــــ ــ في المزارع والمســ

  ل قرة ومدينة في لبنان.إلى  ليون إنسان من أهل الجنوبرع م
ة واألســـــلحة        الطائرات األمر  ، ــــرائيل هذه الجرمة الكبر ولقد اقترفت إسـ

ل واحدة  ــها القنابل المعروفة (البلي) التي تتفجر  ــ ــــ ــ ـــ عضـ ان من  ة.. و األمر
ا.إلى  منها   مئات الشظا

ان أقلها وقد انطوت هذه المجزرة على م       ، و بر ة  ـــان ــ ة وٕانســـ خالفات دول
شف ما  ا،  و انت قد التزمت  تأن قنابل البلي محرمة دول أن إسرائيل  الصدفة 

ا أن ال ُ  ـــالح إال في حالة الدفاع عن النفس.. اتفاقها مع أمر ــتخدم هذا الســـ ســــ
ومـــة  ـــاعتـــذار من الح ـــان،  ـــــ ــ ــ ــــ ولكن هـــذه المخـــالفـــة وغيرهـــا قـــد طوتهـــا يـــد النسـ

عدم التكراراإلسر  ة، والتزام جديد  عة اإلنسان وحقوق اإلنسان. …ائيل ا ض   و
ا، ونعود        ة إلى   ولنترك هذا االستطراد جان حة الوحش عقوب، والمذ سيرة 

ــد أن تم الوفــــاق مع أهلهــــا،  عــ ــاؤه على المــــدينــــة اآلمنــــة،  التي اقترفهــــا هو وأبنــ
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عون الدتواخت ستط فاع عن أنفسهم وهم متوجعون من نوا، ثم غدروا بهم، وهم ال 
ما  ر التوراة.تالختان    ذ

ـــــرف والعرض..        ــــ عقوب وأبناؤه  هو ثأر للشــــ ال أن ما فعله  ال وقد يخطر 
ـــرف.. ولكن   ــــ عقوب هم من أهل الطهر والشــ ــح هذا التبرر لو أن آل   ـــــ صــ وقد 

ــف غير ذلك ــــ ــ ة قابل  …التوراة تكشــ ـــول التال ــــ ــنر في الفصـــ ــــ ما ســــ د ن  التوراة 
ة للشرف والدين نُ  رهة مناف عتبرهم إلى   سبتفصلت حوادث  قادة اليهود ممن 

اء ذو العصمة والكرامة.   اإلسالم من الرسل واألنب
ــــحاح حو        النص ما جاء في ختام اإلصـــ س  ـــل، أن نقت ــ ــبنا في هذا الفصــ ـــ ســ

ـــرائيــل  ــــ ــ ــ ــان إســـ قول "وحــدث إذ  ن حيــث  ـــفر التكو ــــ ــ ــ الخــامس والثالثين  من ســـ
عقوب ين (( ــــاكنا في تلك األرض أن رأو ــ ــ ـــطجع مع ا) سـ ــ عقوب) ذهب واضــــ بن 

ه، وسمع إسرائيل.."!!   بلهة سرة أب
ـــرته، وجعل أذنا من طين        الزنا مع ســ ـــرائيل  ــمع إســ ــ ـــاطة سـ ســ ل  ذا  وه

ــحاح الثامن  ــها من اإلصــ ســ ـــع، نقت شـ ـــنع وأ وأذنا من عجين.. وحادثة مماثلة، أشـ
ن حيث ــفر التكو ــ ــ ــــ ــ تقول التوراة "وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا  والثالثين من سـ

عقوب) نزل من عنـــد أخوتــه .. ونظر هنـــاك أبنـــ نعـــاني ة(ابن  ــأخــذهــا  رجــل  ف
ـــمه عيرا وزوجه فناه  ــ ـــمها تامارودخل عليها فحبلت وولدت ابنًا ودعا اســـــ ـــ  …اســــ

نته  (زوجة  ــادف أن التقى يهوذا  ــ ــ ــ ــــ ،  هبن٧ومات ابنه عيرا.. وصـ ) في الطر
ةوقد خلعت ث ــبها زان ـــ ــــ ــــ فمال  …اب ترملها وتغطت ببرقع.. فنظرها يهوذا وحسـ

نتـــه .. وأعطـــاهـــا خـــاتمـــه  علم أنهـــا  ــا على الطر ودخـــل عليهـــا ألنـــه لم  إليهـ
وحبلت منه.. ولما اكتشــــف  أهل البلد  أنها حامل  …وعصــــابته وعصــــاه عالمة

ة  ــا ــا من الزنا أبرزت الخاتم والعصـــ ــاحب وقالت :والعصـــ   أنا حامل من رجل صـــ
ة والعصا ة و " …الخاتم والعصا تف وقفت التوراة عند هذا الحد  من قصة الزنا م
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طنهــا توأمــان، دعي أحــدهمــا فــارض والثــاني  ــالقول "أنــه وقــت والدتهــا إذا في 
  زارح"؟
ذلك        ر  ــــيلها وأن تذ ة الزنا بتفاصــــ ا ــجل ح ــ ــ فت التوراة أن تســ ذا لم  و ه

ر يهوذا هذا صــاحب هذه أســماء أوالد الزنا.. وهنا.. أجل هن ا..  ال بد لنا أن نذ
ه اليهود عقوب وهو الذ ينتسب إل ة هو ابن  ا وهو السبب في تسميتهم  …الح

ا ـــا ــــجلتها إلى  اليهود انتســــ ما ســـ عقوب  ـــح و ــ ص إســ ـــــ يهوذا.. هذه هي أقاصــ
ة س وزراء العدو بيجن هد إلى  التوراة، توراة اليهود.. وهي التوراة التي حملها رئ

.ا المخاز والسواب ارتر، لتكون سجال حافال  مي  ي ج س األمر   لرئ
س إلسرائيل، وعم عزرا  وايزمن وزر الدفاع       م وايزمن أول رئ تور حاي والد

ــب وأهد س تإلى   ان قد ســ م ر الرئ ــ ة صــــدور قرار التقســ ومان "التوراة" لمناســــ
ة ف 1947عام    ي سب صفحي عالمي.وقد تصدرت صورتها  الصحافة األمر

ما سنر في الفصول إبل        ة،  ن التوراة هذه التي سجلت الفضائح األخالق
ه  عتمد عليها بيجن في تمسـ ائهم  هي التي  ة، ومخاز ملوك إسـرائيل وأنب التال

ــفة ال ــ ــــ ــ أنهما هما "يهودغقطاع غزة والضـــ ة  ــــــامرة" بنص التوراة، وأنهما  ار ــــ والســـ
ــعب اليهود ا ــ ــرائيل أرض الشــ ادة "إســــ ة تحررت اآلن، ولن تخرج من ســــــ لتارخ

  عد اآلن"!!
ة       ـــــ ــ النســ حر  ــــجلها التوراة تمثل قطرة من  ما تســـــ عقوب  ات  إلى   وأخالق

ما فصــلتها التوراة في األســفار الالحقة، الزنا والقتل والغدر  اء إســرائيل  ســيرة أنب
قات. ائر وسائر المو ع الك   وجم

في أن ن       ـــيرو ــ ــ ــ أن جمهرة من علماء الالهوت  من مختلف المذاهب قد  شـ
عقوب األخالقي.   أدانت سلوك 
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س هذا هو        مل ول ـــرائيلالرأ الذ  ــ ــــ نه إبل  …ه الموقف العري من إســـــ
  هو رأ العلم والدراسة الحقة ألسفار التوراة وما حوته من أساطير وترهات.

ة 1075فقد جاء في فهرس الكتاب المقدس (ص       ـــة دين ) وهي أوســـــع دراســ
ـاعه دفعتـه عقوب نقـائص ظاهرة في ط انت ل ـة عن التوراة قولهم " إلى  وتارخ

اتها". ان يجب أن يتحمل نتائجها ومغ   ارتكاب أخطاء فاحشة 
م العــادل، هو        ــه علمــاء الالهوت ذلــك الح م عل عقوب هــذا الــذ ح وأن 
ــرا ه اإلســــرائيليون ٦إســ ــب إل م يل الذ ينتســ ات هذا الح في أن نلخص حيث .. و

ما يلي" ة ف ة والخرافات اليهود   :في الترهات التورات

ــيل        م ال في التفاصــــ ــيرة إبراه ــ عقوب تكرارا لســ ـــح و ــ ــيرة إسـ انت ســــ أوال:  
د التوراة االنحراف الخلقي، وتدعو أنما تؤ   فحسب ولكن في السلوك األخالقي، و

ة والإلى  عة.تجنب المثل الروح ة الرف م اإلنسان   ق
ــو       ـــــ ــــ ســـ قين ع ــق ـــ ــ ــ ــ ن الشـــ ــاء بين األخو ــ ــ ــ ــــ غضـــ ا:  أبرزت التوراة ظاهرة ال        ثان

. ين إسماعيل واسح أسوأ مما فعلت بين األخو عقوب    و
ة       ـــان ــــ ـــــ ــر في تارخ اإلنســـ ــ ــــ ــــ ثالثا:  أكدت التوراة أقدم ظاهرة للتمييز العنصــ

ة عاد العالقات االجتماع ــت ــ ــ ر في اســ ـــليين،  الم ــــ مع الكنعانيين أهل البالد األصـ
ـــــيوف عليهم في عقر  ــ ــ ــــ ــاء عن البالد وضـ م وأبنــاءه وأحفــاده هم غر مع أن إبراه

  دارهم.

طلتها أمه رفقة        عقوب و طلها  ان  المؤامرة التي  ـــادت التوراة  ــ ــــ ــــ عا: أشـ را
ــــدارة االبن  ـــو عن مقامه االجتماعي وجعل مقام الصـــ ســــ ـــاء األخ األكبر ع إلقصــــ

ح بنوه شعب هللا المختار.األ ص عقوب، حتى    صغر 
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عقوب أن ال        اإللحاح على  ـــة  ضـــ غ ــــرة ال يد النزعة العنصــ ـــا:  تو خامســـ
نعان وأن يتخذ  له زوجة من أهله في العراق.   يتزوج من بنات 

ا، ثم بزواجه         ذ عة و األخت الكبر خد عقوب  ــا:  إتمام زواج  ــــ ــ ـــــادســـ ــ ــ ســ
ه األمر انتهى األخت الكبر وما   اجة بجوارهن.و ز  من إل

شــيد        أنما الرب  عقوب و عا:  ظهور الرب على رأس  ســلم ومخاطبته  ســا
عقوب وتصرفاته.    سلوك 

ما توحي  ثامنا       عقوب ف ــــبت بين الرب و ــــ ــــ ــارعة التي نشــ ــــ ــ ــ ة المصــــ ا :  ح
أن عقوب  افأ  عقوب.. وأن هللا  انت ل ة  ــيل الصــــورة أن الغل ه وخلع  تفاصــ ار

معنى جند هللا. ه اسما مجيدا "إسرائيل"    عل
م        عقوب على مدينة شـــ ة التي قام بها آل  حة الوحشـــ تاســـعا:  وقائع المذ

ح أهلها إلى  وانتهت  ــاء وأطفاال، ونهبها وأحر , ذ ـــيوخا ونســـــ ــ الوفاق اشــ ثا  قها، ن
ـــة.. ممـــا ينبئ أن اإلرهـــ عقوب وأهـــل المـــدن ونقص العهـــد  باالـــذ تم بين آل 

ـــر هو  .. وأن اإلرهاب اليهود المعاصـــ ـــلوك اليهود ــ ـــلتان عرقتان في السـ ــ خصـ
.   امتداد لذلك السلوك اإلجرامي العر

ـــرائيلي       ــ ــ ــ ــــ عقوب أبو اإلسـ عد فهذا هو  ما نراه في التوراة يو ن  بلحمه ودمه 
ما وردت سيرته في التوراة.إوهذا هو أبوه   ،   سح

ــي       عةفأين ذلك من سـ ــع دوّ  ما رتهما  المجيدة الرف ضـ نها القرآن الكرم في 
ــر  ر " ةعشـــ ل تكرم وتقدير، وجاء ذ ة  ــالحين" و"إآ ا من الصـــ ـــح نب ـــح  إســ ســ

ال جعلنا من الصالحين". عقوب .. و   و
ما إأجل        ــارعين..  ــ ــ ـــالحين ولم يجعلهما من المصـــ ــــ ن هللا جعلهما من الصــ

ون  رت التوراة، والكارثة أن  ــراع مع هللا. ذ ـــــ حان رك رب العزة عما  الصــ ــ ــ ــــ وسـ
 صفون.
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  ث ـالـل الثـالفص
  

   ..راينـن أهل الـوأي
    ؟ل األردنـن أهـم       
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  ؟وأين أهل الراين من أهل األردن 

  
هلصففي ال       س وزراء العدو، ودفعنا  نا بتالبيب بيجن رئ قين أمس  ين السا
حثا عنإلى  م، وابنه  قاع التوراة  عقوب لنر إسيرة إبراه ، وحفيده  موضع  سح
ه الموجه قالصد ما زعمه في خطا ة "أبينا إلى  ف ا الشعب المصر عن ح

م" على حد تعبيره.   المشترك إبراه

م وهجرته من العراق       ــيرة إبراه ــ ــل األول ســـ ــ ـــــنا في الفصـــ ــــتعرضــ إلى  وقد اســـ
ـــورا ــ ـــطين،إلى   ســــ ــــ ـــر،  ثم عودتهإلى  فلســ ــ ــ ــطين، وما جر ى إل  مصــ ــ ــ ه لفلســـ

ولزوجته الجميلة ســـارة من أحداث مع فرعون مصـــر، ومع ملك الفلســـطينيين، ثم 
ين "الرب" من حوار.. وأخيرا وفـــاتـــه وزوجتـــه في المـــدينـــة التي  ـــان بينـــه و مـــا 

اسمه   مدينة الخليل. من أعمال فلسطين. …سميت  
أن أب        ، م هي من المعاني إبر  وهوخرجنا من هذا العرض المفصل الدقي اه

عد  م،  وانتقلنا  ــواء في أبوة إبراه ــ ـــر ســـ ــ شــ ـــائر ال ــ ة، وأن اليهود وســ الرمزة الروح
ة إلى   ذلك من التوراة ح على تلك المزاعم اليهود اإلنجيل لنر ثورة الســـيد المســـ

عد  ما  ـــالم ف ــــ ــ ــ مان، ثم ما أكده اإلســـ اإل م هو أبو الناس أجمعين  معلنا أن إبراه
م ا.. وما  أن إبراه ن يهود عدهأنلم    …زلت التوراة واإلنجيل إال من 

  
عقوب وما تخللها من أســـاطير        عنا في الفصـــل الثاني ســـيرة إســـح و ثم تا

اها الدين  أ ـــلوك الخلقي حالوخرافات  ـــ ــ ــ ــ ا للســ ان منها مجاف ـــة ما  ـــــ ــــ ،  وخاصــ
ــردته التوراة  ــ ــ ــــ ـــــين ما ســ ـــــ ســ ة، مقت ــاف ــ ــــ ة الصــــ من حوادث الكرم، والعقيدة التوحيد
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عقوب"  ـــراع بين "الرب و ــــ ــ ــ اإلرهاب اليهود ، ونقص العهد، وأخيرا ملحمة الصـــ
ـــمي ــ ا في تسـ ــب ــ ان ســ ــار العبد على ره، مما  ــ انتصــ ما يوحي  ـــرائيل، أ تف ة إســـ

ثرة ما  ــــردته التوراة من خرافات.. على  ــــ ــ ــ ــنع ما ســ ـــــ ــ ــ ــ ان ذلك أشـ جند هللا.. و
  وال برهان.تضمنته من خرافات، ما أنزل هللا بها من سلطان 

عد أن احتكمنا       ح من واجبنا  ــ ــ ـــــ ــــ التوراة، وهي المرجع الوحيد إلى  وقد أصـ
ل دعاواهم  ة، أن نحتكمالليهود في  ة والتارخ ة والدين اسـ التارخ، والى إلى  لسـ

س  ة ل م.. فإن هذه المقولة اليهود ــــلة  بين اليهود وٕابراه ــــ العلم، لنتبين مد الصـــ
حت لها ذرة من الصــدق. ول م، حتى لقد أصــ دها  إال شــيوعها القد س لها ما يؤ

ة قة علم طة تقبلها الكثيرون على أنها حق ســ االة،  …مســلمة  عدم الم قابلونها 
قفون  اطلة، وال  حة أم  الون أكانت صــح ســمعونها.. ال ي هزون أكتافهم حين  و

  أمامها لحظة  واحدة ليلقوا عليها نظرة فاحصة.
اها العرب ومما أعا       ـــحا اطلة، أن ضــ ة ال ـــيوع هذه المقولة اليهود ن على شــ

تفين  طالنها م ــف عن  ــ ـــابر للكشـــ حث العلمي الصــــ ــقة ال ــــ ــهم مشـ ــــ لفوا أنفسـ لم 
ــون  أثر  ــــ ــ ــ قصــــ العرب القدامى الذين  فعلوا  ارات العامة دون أن  التنديد والع

صلوا ان الرمال حتى  ث   …الجاني في مأواهإلى   الجرمة بين 
ال الرأ العام  الوالواقع أنه لو        الكســــل العقلي الذ هو داء عضــــال في أج

ة  ـــواب والخطأ في المقولة اليهود ـــــ ــــ ان الصــ ـــــهل تب ــــ ــــ عبر التارخ، لكان من السـ
 .. فة، فهذه ال تحتمل الصمود أمام التساؤل المنطقي العاد   السخ

  
ــاءل أوال:       ــــ ـــيد  هل -والمنط يتســ حيون هم أبناء الســـــ ـــــ ح ومنالمســـ ـــــ   المســـ

ًا : وهل   تساءل ثان   .؟أبناء محمد ومن ذرته مالمسلمون هذرته ؟. و
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ــاءل  ثــالثــا:إبــل        ــ ــ ـــ ــ ــ راهمــة هم أبنــاء بوهــل البوذيون والهنــدوس وال  -نــه يتســـ
ة ومن ذرتهم   ؟أصحاب هذه المذاهب الدين

ـــة الإلى  ولو  أننا خرجنا من إطار الدين       اســـــ ــــــ ـــرة، فإن المنط مالســ ــــ عاصـ
ـــيون من أبناء ي ــ ــــ ــــ سـ عا وهل المار ــــاءل را ـــ ــــ ــ س ومن ذرته ؟ وهل المغول تسـ مار

يز خان ومن ذرتهما؟المعاصرون من أبناء  مور لنك وجن   ت
ل هذه  األســئلة ينطب على اليهود أنفســهم، فهؤالء        إن جواب النفي على 

م ومن ذرته.  ونوا أبناء إبراه ن أن  م   ال 
ة        ـــــاف ن لهما وجود في وهنا حجة إضــ ة لم  أخر وهي أن اليهود واليهود

مئات  م  عد إبراه ة قد جاء  انة اليهود ــاحب الد ــــ ــ ــ ــــى صــ ــ ــ م، فإن موســــ عهد إبراه
ن لها وجود في  ـــى، ولم  ـــ عد عهد موســ ـــأت  ة قد نشـــــ األعوام، والجماعة اليهود

ن لهذه الجماعة أن تنسب م يف  م ف م؟.  إلى  عهد إبراه   إبراه
ذل       عقوب) و ا، ألن إســـرائيل ( م إســـرائيل ون إبراه ن أن  م هو ك فإنه ال 

ــب المرء  ــ ــ ــــ ون إلى  حفيـده ومن البالهة أن ينتســـــ ن أن  م اإحفيـده وال   :يهود
عقوب (إسرائيل) ، أ يمِ ، يهوذا الذ سُ نأل اسمه هو واحد من أبناء    اليهود 

  حفيده. ابن
ــار       ــ ــــ ــ ــ ــهم  هذا المعنى عدد منإلى  وقد أشـــ ــ ــــ ـــــ المؤرخين المحققين وعلى رأسـ

ه ثيرا إلى  المؤرخ العري أبو الفدا، فقد ن أن "اليهود" أعم من بني إســرائيل ألن  
ــاروا يهو  ــــ ــ ــ ــــ ونوا من بني من أجنـــاس العرب والروم والفرس وغيرهم صـــ دا ولم 

  .)1(إسرائيل
ــــــهاينة        ــ ام الصـــ ــدر عنه قبل ق ــ ــــ ان أن رأ "أبو الفدا" قد صـــ  وغني عن الب

ون محل شبهة أو نزوع ن أن  م ال، وال  ة.إلى   قرون وأج ة العر   العصب
                                                           

شر ،الفدا أبو )1( ار ال  .87ص ،المختصر في أخ
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ون من المفيد ونحن نعرض لهذا الجانب التارخي أن نضــــــع أمام        ولعله 
ـــل التــارخي  ــــ ــ ــ ـــ ــلســ ــ ـــــ ــــ ــة  تبين التسـ عض التوارخ التقرب لألحــداث القــار العري 

  -:قبل الميالد )1(المتصلة  بهذا الموضوع
العراق.مولد إبر  م الخليل في أور الكلدانيين    1880  اه

م مع أسرته من العراق في طرقه   1805  فلسطين.إلى   هجرة إبراه

م   1794  مصر ومولد إسماعيل من هاجر المصرة.إلى   رحيل إبراه

ة.   1780  مولد إسح من سارة العراق

عقوب(إسرائيل) وأوالده   1656  مصر.إلى  هجرة 

  1227  صر.مِمن خروج موسى 

ــى أكثر من و         ــــ ــ م وموســـ م الزمني أن بين عهد إبراه ـــح من هذا التقو ــــ واضــــ
ـــى حوالي  ـــرائيل) وموسـ عقوب (إسـ ين عهد  ة عام، و ف  …عاما 430ســــتما ف

مئات السنين. ون اليهود موجودين   قبل وجودهم التارخي  ن أن    م
عود زمانه       ــطىإلى  وفي مرجع تارخي  تاب "األ القرون الوسـ نس نقرأ في 

ــــيرة  ــ اق ســ ــــــ الجليل في تارخ القدس والخليل" لمؤلفه مجير الدين الحنبلي، في ســ
إســح أن أمه ســارة ولدته ولها من العمر تســعون ســنة، ومن ولده الروم واألرمن 

نو إسرائيل.   واليونان ومن يجر مجراهم و
ــني       ــ مئات الســ ة  ــهيون ـــ ـــب الصـ ن أن وهذا المرجع العري، قد ســـ م ن.. وال 

از ه االنح ــب إل ة إلى  ينسـ ن يومئذ وجهة نظر عر ة.. فلم  وجهة النظر العر
ة.   وأخر صهيون

                                                           
اغذ مصطفى استااأل )1(  . بالدنا فلسطين ،لد
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ة        ــ ــ لها حول قضـ ة  ـــندها حقائ علم ـــوع جوانب أخر تســ غير أن للموضــ
ما مع الراح. ة من الجذور تذروها هش ة اليهود ة جوهرة تقتلع القض   أساس

ة        ــ ســــهذه القضــ ـــؤال ال ة تتمثل في السـ ـــاســــ ة؟   …األسـ ما  هي  اليهود
  ومن هم اليهود؟

ـــــالة        ة هي الرســـــ أن اليهود ننا الجواب  م ــؤال  ــ ــ ــ وعلى الجزء األول من الســ
ة التي جاء بها نبي اليهود موسى..  أما القسم الثاني من السؤال فإنه على  الدين

ة في التعق ار اليهود غا ة ســاطته فقد جعله أح يد والغموض، والمحاكم اإلســرائيل
ـــــة في هذا  ؟ واالجتهادات متناقضــ ــغولة منذ زمن في تعرف من هو اليهود ــ ــ مشـ

ظل الجو  ة.. ابالموضوع .. وس   تائها شأن اليهود التائه عبر العصور الخال
ـــرة       ة والعنصــ ة القوم ــوع من الزاو ــ ـــنتناول  الموضـ ام  …غير أننا ســ ألن ق

ق ة وعنصــرةإســرائيل بذاته  فاليهود أنفســهم قد اختاروا أن  …وم على أســس قوم
ة قائمة على هذه األسس.   تكون الصهيون

مــا اعترف بهــا عــدد غير قليــل من علمــاء اليهود        ــة  قــة العلم ولكن الحق
ــا، ولكنهم جماعات  ا وال قوما، وال جنســـ ـــع ســـــوا شــ رهم األحرار، أن اليهود ل ومف

ة انة اليهود الد قاع العالم وأن هذه الجموع تنتمي تؤمن  ع  ــــرة في جم إلى  منتشـــ
اينة وأنها ال تستمد وجودها من أصول واحدة   …أصول متعددة، وأجناس مت

ـــحتها،        ــــ ـــوابها وصـ ــ فرض العقل والمنط صـــ ة المجردة،  وهذه النظرة العلم
ط ة وغيرها، ال تجمعهم إال را ان، السماو ع ةفإن أصحاب األد ودون الدين، وال 

ل األصول.إلى  أصلهم   "أصل واحد" سو اإلنسان األول، أصل 
حيون مثال       اينة، إلى  ون بينس …فالمس أعراق ودماء متعددة،  وأصول  مت

ذلك المسلمون فإنهم أمم منتشرة في شتى األرض، وذلك  شأن أصحاب  قاع و
.   المذاهب والعقائد األخر
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ثور الســـــؤال الخطير الكبير       ـــرار  ون ولم  …و اليهود غير ذلك؟ لم اإلصــ
ـــد  ـــد، ودم واحــ ــدرون من جنس واحــ ـــد" مع ومن على أن اليهود  ينحـــ أب واحــ

ات هذا النســب أو ذاك عبر القرون والعصــور، وفي عالم  االســتحالة المطلقة إلث
الراح  عِض، وامتزاج الراح  ـــها ب ــ عضـــ حار  اه ال ه الدماء اختال م اختلطت ف

  المغرب.ى إل  من المشرق 
ثيرن إحســـاســـ       الشـــعوب األخر ظاهرة خفيت على   ًا منهموامتزاج اليهود 

نا وعمال وزواجا ـــــ ـــعوب ســـ ــ ة الشـــ ق ـــهم عن  ولكن   …أن اليهود قد عزلوا أنفســـــ
ل  ــتـت اليهود في  ــ ــــ ــ ــ ـة.. فـإن تشــ ـان أغلـب من العزلـة اليهود الواقع التـارخي  

شوا في ع ة  واالختال  أقطار العالم، قد فرض عليهم أن  ل المجتمعات العالم
ه اليهود دون غيرهم  ــتات قد انفرد  ــ ــــ ــــ رهوا، رغما عن أن عامل الشـ بها أحبوا أم 

  من الشعوب.
ــرت        ــ ــــ ــرة على أمة بذاتها، فقد انتشــــــ ـــ ــــ ـــوئها لم تكن قاصـــــ ــــ ــــ ة منذ نشـــ واليهود

ـــأنها  ة، شــــ ــــأن اليهود اب مختلفة.. شـــ ــ ـــ ، في أقطار متعددة وألســ انات األخر الد
ة.. و وا انة اليهود ثيرة اعتنقت الد حدثنا عن أقوام   ن تكن هذه العقيدة إ لتارخ 

ما ســـنر في الفصـــول  اد األمر على قوم موســـى.. وهؤالء  ــرت في  قد اقتصـ
ة. ة وغير سام ة ينحدرون من أصول متعددة، سام   التال

ثيرن قد اعتنقوا اليهود       أن أقوام  ـــها قد اعترفت  ــ ــفر والتوراة نفسـ ة، ففي ســــ
ــتير الذ ـــ ـــــحاح الثامن  اسـ ـــــيرة اليهود في بالد فارس نجد في اإلصـ ـــتعرض سـ ســـ

ــير ــــ شــــ ا ألحداث وقعت لليهود و ــيل ــــ ــا تفصــــ ــــ ل بالد إلى  عرضــــ فرح اليهود في "
هجة عند اليهود ووالئم  ان فرح و الم الملك وأمره و ه  ــل إل ــ ــ ــ ان وصــ ومدينة وم

وم طيب ثيرون من شعوب األرض تهودوا". ,و   و



  

-74-  

روش ذوال       ع إصــــحاحاته يتبين أن مملكة "احشــــر و ـــفر بجم قرأ هذه السـ  
ش فيها إلى   ملك من الهند الذ انت تع ورة"  ع وعشرن  وش على مائة وس

بـــد أن تكون مؤلفـــة من أقوام الجمـــاهير غفيرة من اليهود.. ومثـــل هـــذه المملكـــة 
ة.. فأين ـــــ ــ ــ ة وفارسـ ـــول مختلفة هند ــ ــــ ـــــلة  متعددة، تنحدر من أصـ ــــ األقوام هذه صـ

موسى المصر العري؟ م العراقي.. أو    بإبراه
س وزراء العدو        الم بيجن رئ ا للعرب  عنولذلك فإن  ــــــتر ــــ ــ ا مشــ م أ إبراه

ـتواليهود  م من الفرس والهنود واألقوام  هكذ ـــــورة قاطعـة.. فأين إبراه ـــــ صــــ التوراة 
ة األ ش في مملكة فارس المترام انت تع ــفتها المتعددة التي  ــ ــــ ــ ــ ما وصــ طراف 

  التوراة في سفر أستير؟
صـــورة        ا  شـــأن يهود أورو قال  صـــح أن  قال عن يهود مملكة فارس  وما 

م وقد اعتنقوا الدين اليهود على أيد  ي صــم عامة، فهؤالء هم من أصــل أورو
ما تاله من القرون  ــــرن من اليهود في القرن الثالث قبل الميالد وف ـــــ ــــ شـ وقد  …م

ـــتقرا  في  حوض نهر الر ان الت ــ ومن اجمع  اليهود مســـ ــ ــمالي واألوســ ــ ين الشــ
ــرقها وغرها ــ ــــ ا وفي شـ ــ أورو ـــ ــروا في وســــ ــ ــ ـــلة لهم …هناك انتشـــ ــ وهؤالء  ال صــــ

عيد، فإن  فلســطين من قرب أو  ة عالقة  ائهم وأســالفهم أ ان آل فلســطين، وال 
  هؤالء من أصل جرماني أو سالفي أو بلقاني.

أن الي       ــر مليونا هم والقول  ضــــعة عشــ هود المعاصــــرن الذين يبلغون اليوم 
انوا في فلسـطين وطردهم الرومان منها قبل ألفي عام.. مثل  أحفاد اليهود الذين 

ستحيل  س له برهان، و اته هذا القول ل   عد عشرن قرنا من الزمان.اث
، ألننا نجد ف       ــــرن تناقض هذه الدعو ــــ ــ ــ يهم ومالمح هؤالء اليهود المعاصــ

ا، وفيهم الســــمر  ا وأمر ــفر في أورو ـــعر األصــ الشــــقر ذو العيون الزرقاء، والشـ
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ــفر  ــــمر في جنوب الهند، والصــــ شــــــة، والســ ة  الح ذو الشــــــعر المجعد في هضــــــ
ثيرة قلما أن تجدها في شعوب أخر في العالم.   المغول في الصين، واختالفات 

إلى   األشقرإلى   األسود وأنه من غير المعقول أن تكون هذه السمات من      
لها منحدرة من ساللة واحدة.   األصفر، 

ا وحدها بل        ـــرة على أورو ة لم تكن قاصــــ ــرت في إوالعقيدة اليهود ــ نها انتشـــ
ــير ــ ــ ثيرة تشـ ات  قرون وفي القرآن آ ــالم  ــ ــ ـــر قبل اإلسـ ــ ة، وفي مصــ   الجزرة العر

  ذلك وخاصة في سورة النحل.إلى 
ال       غيب عن ال بير في أنحاء  وال  ــا  ــ ــ ان لهم نشــــ ــرن اليهود  ــ ــــ شــ أن الم

تب العالم إلى  متعددة من العالم للدعوة الدين اليهود والحث على اعتناقه وقد 
وهو أســتاذ جامعي في األدب اليهود مقاال   (Lou Sillaberman)اليهود  

ة  تحت مادة طان ه أن الي    (Judaizm)   في دائرة المعارف البر هود أيد ف
ة النفوذ منتشـــرة في العالم، وأن الكتاب إلى  نشـــطوا ة قو شـــير عندما رأوا الوثن الت

ـــي ــ شـ انوا  ه دالقدماء من اليونان والرومان  ـــير الذ قام  ــ شـ ــــا الت قوة النشــ ون 
  اليهود.
ــــر        ــ ــــى في القرن الثالث عشـ ة قد جاء بها موســـ انة اليهود رنا أن الد وٕاذا ذ

عملون بجد ونشا في قبل الميالد أتضح لن ضعة عشر قرنا  ا أن اليهود قضوا 
قينا فإن الشع عده، و حي و ضعة قرون قبل العهد المس انتهم ل ب واألمم و نشر د

ـــلة صــ ـــرائيل)، إلى  التي دخلت في الدين اليهود ال تمت  عقوب (إســ م أو  إبراه
ــــلة إلى  وال ــورة عامة، ولذلك فإنه ال صـــ ــ صـــ ـــــطين  ــلهم يهود فلســ ــ رائيل، ببني إســـ

ـــرائيليون و  ـــ أنهم إســـ ــــــفوا  ن أن يوصـــ م التالي فال  حا أنهم إ و ـــح ــ ان صــــ يهود ن 
حدد  ا  ا أو عالم ـــجال يهود ة.  ونحن ال نعرف ســ تهودوا على أيد دعاة اليهود

هود العالم اآلخرن   …لنا يهود فلسطين األصليين، و
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هاجرون        أن اليهود هاجروا و عودون فلسطين إنإلى   ولذلك فالقول  إلى  ما 
ــعب اليهود ينتمون  اء الشــ ه التارخ والعلم والواقع.. فإن آ ذ ائهم  إلى  أرض آ

ة. ة أو سالل طة جنس ما بينها وال ترت برا اعدة ف   سالالت مت
ـــير       ــ فينا في هذا المجال أن نشـ ـــتاذ إلى  و ــ ه عالمة محايد، هو األسـ ت ما 

ولو  ا  في جامعة جينف من أن أوجين  بيتار أســتاذ علم األنثرو ع  اليهود "ج جم
ـــة إلى  عيـــدون عن االنتمـــاء  ــاعـــة دين ، وأن اليهود يؤلفون جمـ الجنس اليهود

مــا ـــــر التي تتــألف منهــا متنوعــة تنوعــا عظ ــ ــ ــــ ــة، ولكن العنــاصـ ، وقــد )1( "اجتمــاع
ــتاذ بيتار أن  ة قد قذفت"أضـــــاف األســـ ــهيون ة إلى  الصـــ ـــطين بجماعات يهود فلســ

  ."واألجناس متعددة األصول
ـــار الدين اليهودؤ وهذا القول ي       ــ ــ ــــ إلى   ده واقع التجمع اليهود فإن انتشــــ

ــرقا و ــــ ــــ ــ ــين شــ ــــ ــ ـــ ــ قطع على وجه احوض الر إلى  ارض الصـ ا غرا  الد أورو ين و
ة غير قائمة  ة بين الجماعات اليهود قين أن الوحدة الجنسـ طالقا وأن الشـعب إال

عضها ة  عض. اليهود هو مجموعة شعوب غر   عن 
" يهود بالد القوقاز        ـــعب اليهود ـــول "الشــ ومن أبرز الدالئل على تعدد أصــ

انوا يؤلفون مجموعة هامة في القرون الوسـطى، ومن هذه المجموعة امتد  الذين 
ــرلمان.. ففي ذلك  ــ ــ ام اإلمبراطور شـــ ــعب الخزر أ ــ ــار الدين اليهود في شـــــ ــ ــ انتشـــ

عا الدين اليهود  ـــعب الخزر الوقت اعتن الخزر جم ــ ح شــ ــ ــ جماعة واحدة وأصـــ
ــحاها ة وضــ ــ ا بين عشــ حوا  …امله يهود ة وأصــــ انوا  وثنيين  في العشــــ فقد 

  يهودا في الضحى..
ة.. ف       ائل المغول فلسطين، أومعروف أن الخزر هم من الق ة صلة للمغول 

عقوب، أو يهود فلسطين.  م، أو    أو إبراه
                                                           

خ  )1(  les Races et Historie-Eugen pittard الجنس والتار
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ذلك أن الدين ا       فوتنا  ة وال  ــــــعوب الجرمان ــ ــ ـــــر بين الشــــ ــ ــ ــــ ليهود قد انتشـ
ة   ح ـــــ ــ ة في عهودها األولى، قبل المســ ــالف ــ ــ ة والســـ قرون.. ومن الوقائع التارخ

قرنين أو ثالثة،  ح  ـــــ ــ ــ ــــ نه قبل ميالد المسـ بير تم تكو الثابتة وجود تجمع يهود 
ـــمــالي لنهر الر  ــ ــــ ــ ين ومنــه تفرعــت مجموعــات أخر في بولنــدا افي الحوض الشـــ

ا الغر    ة.وروس
ة تنتمي       ة إلى  وعلى ذلك فإن هذه الجماعات اليهود ـــالف ــــ ـــــ ــــالالت ســ ــــ ــــ ســ

ن لهم في  ة، وهؤالء لم  فلسطين والشرق ذلك وجرمان العهد أ تارخ أو صلة 
الفرس والرومان مثال، فإن  هذه اإلمبراطور  ، ــ ــلطانها  اتاألوســـ ــطت ســـ ســـ قد 

ل.   على الشرق األوس لزمن طو
قال عن       ة وما  ــ ــ ــــ النســـ ح  ـــح ــ ــــ ا صــ ـــة إلى   يهود أورو ــ ــــ شــ من والح يهود ال

انة شرن للد انوا في القدم من الم   ومصر، فإنه من الجائز أن يهود فلسطين 
ة .. ولكن ا عن الذين  اليهود منيون أ اش ومصرون و تهودوا على أيديهم هم أح

ين بني إبراه طة، وال نسب بينهم و ة را فلسطين أ م، أو بني جد، ال ترطهم 
ة في سيناء ن أحد منهم من قوم موسى في رحلته المضن إلى  عقوب، ولم 

  فلسطين.إلى  األردن،

ــر        ــ ــ ـــوع، ولكن ما  دوال نرد أن نســـ قات علماء األجناس في هذا الموضــــــ تحق
دام اليهود يزعمون أنهم منحـــدرون من جنس واحـــد وأن اليهود العـــالم قـــد ولـــدوا 

عا من الشعب اإلسرا ح من واجبنا أن نرجعجم  ئيلي الذ عاش في فلسطين أص
  أقوال علماء األجناس في هذا الصدد..إلى 

يتار، فهذان         ـــتاذان وولي و ــ ــــ أتي األســــ حث  وعلى رأس العلماء في هذا ال
احثان الكبيران قد توصل ضة لصفات إلى   الال عد دراسات مستف نتائج حاسمة  

ة  في مختلف ا ا الطوائف اليهود ة ألقطار ووجدا أن اليهود في أفرق ــمال ــ ــ ــ ال الشـ
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ــــحا،  ــبها واضـ ــ ــبهون األلمان شـ شـــ ا فإنهم  يختلفون عن العرب والبرر، وفي ألمان
ــالف.. وعلى هذا فقد  ة فاليهود ال يختلفون عن مواطنيهم الســ ــالف وفي البالد الســ

ا ة.. ولو  عيدا بين هذه الجماعات اليهود نت  من وجد هذان العالمان اختالفا 
  ساللة أو جنس واحد لوجدا فيها تشابها وتماثال..

ا" أن        ه عن "أجناس أورو تا ــتاذ وولي في  ــ ــــ قول األســــ ـــدد  ـــ ــ ــ وفي هذا الصــ
س له  ـــعا ل ـــاللة أجدادهم اختالفا واســـ ـــار يهود العالم يختلفون عن ســـ ـــعة أعشـــ تســـ

أن اليهود جنس نقي حديث خرافة.   نظير، وأن الزعم 
ه هذا في أواخر القرن الماضي، قبل أن تنشأ وقد وضع األست       تا اذ وولي 

ــــي  ـــوف اإلفرنســ ــ لمة رنان الفيلسـ ة، وقد اعتمد هذا المؤلف  ـــطين ــ لة الفلسـ ـــــ المشـ
ا وال  ولوجي ال في أورو س لها معنى أنثرو لمة يهود ل أن  الشهير في تأكيده 

ــــتاذ لمبروزو في مال في حوض نهر ــ ــــ ــ ذلك أيد ما قاله األسـ أن الطونة، و حظته 
  الجنس السامي.إلى  الجنس اآلر منهمإلى  اليهود الحديثين هم أقرب

ه الذ        تا واألســـتاذ بيتار تناول هذا الموضـــوع من جوانب أخر فقال في 
ه " ـــرنا إل ــــ ة إأشـــ ة اجتماع ارة عن طائفة دين ع ان اليهود ع ــم إليهم في جم ــ ـــــ نضـ

ــتى األجناس، وهؤالء المته ــ ــ ــ ـــخاص من شـــ ــ ــــ ــور أشــ ــــ ــــ ع العصـ ودون جاءوا من جم
شــة، ومنهم األلمان ذوو الســ ان الح ة، حاآلفاق، فمنهم الفالشــا من ســ نة الجرمان

ي".. اومنهم الت ــود من الهند، ومن الخزر وهؤالء من الجنس التر ــــ مل اليهود الســــ
ومن المســتحيل أن نتصــور أن اليهود ذو الشــعر األشــقر أو الكســتنائي والعيون 

ة اللون الذين ت ةالصـــاف صـــلة القرا متون  ا الوســـطى  أولئك إلى   لقاهم في أورو
شون بجوار نهر األردن.ياإلسرائيلي ع انوا     ن القدماء الذين 

عد أهل الر           ؟؟ ين والطونة عن أهل األردن، دما وتارخا ووجودااوما أ
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ة، ومن        ولوج حاث األنثرو بير له مقام مرموق في مجال األ وثمة عالم 
اً ح تاب   سن الح أنه يهود أ   وأما واسما هو فردرخ هرتس، صاحب 

عد "       ن الجنسي لليهود، وقد قال  ه موضوع التكو الجنس والحضارة تناول ف
ل أن  ضة في هذا الموضوع: لقد استطاع اليهود أثناء تارخهم الطو دراسة مستف

ة بيرا من الدماء األجنب ـــــوا مقدارا  ــ ــ ـــــر ما نراه فيهم من وهذه الح ,متصــ ــ قة تفســــ ق
ان  شـون فيها.. وقد  ع ال، ومشـابهتم للشـعوب التي  اختالف في الصـور واألشـ

انة ة اعتناق الد ــــعوب األخر أمر  اليهود ــ ـــــطة اليونان والرومان والشــــ ــ ثير  اً بواســـ
ـــور  ــ الحدوث، وعلى األخص  في القرن األول والثاني قبل الميالد. أما في العصــ

ـــطى  فعلى الرغ ــ ــ ات فقد حدث مثل هذا التحولالوسـ ع العق انة إلى  م من جم الد
ة، وهذا هو الســبب في أننا نر اليهود الروس  ة خاصــة في البالد الســالف اليهود

ه ــك ف ــبها ال شـــ ـــالف شـــ شـــــبهون الســ ــبهًا واليهود األلمان أقرب  …والبولونيين  شـــ
  )1(انهم في الدين من أهل فلسطين..سائر األلمان منهم بإخو 

ع أن يتف تماما مع        ســـتط والمتأمل في وجه بيجن، وهو بولوني األصـــل، 
ة وأن هذا اليهود  ـــالف ــــ ــ ــ ه المالمح السـ ع أن ير ف ـــتط ـــ ــ ــ ســ ــتاذ هرتس، و ــــ ــ ــ األســ
ـــيء، يهود  ــ ــــ ـــــبهون في شــ شــــــ يون ال  ــائر اليهود األورو ــ ــــ األجنبي العدو، ومعه ســـ

ة من المح ـــطين القدامى، وال يهود البالد العر ــ ج.. وهذا ينطب الخليإلى  فلســــ
ول وغيرهم. ثيرن من زعماء اليهود من أمثال وايزمن وجولدا مائير وأش   على 

شــير والدعوة        ة بين مختلف األقوام واألمم نتيجة الت ن انتشــار اليهود ولم 
ــــلوب العنف والقوة ــــ أســـــ ذلك  ـــار  …فق ولكنه جاء  ــ ــ ــ ذلك  المؤرخ إلى  وقد أشــــ

يني في  ـــهير تو ش فرونتير في فبراير البرطاني الشــــ ـــرها في مجلة جو ــ مقالة نشــ
ــا " 1955 ـــال فيهــ ـــاق إقـ ــابيين (اليهود)  أجبروا أدوم والجليــــل على اعتنـ ــ ن الم
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ــــا من  ــ ــ ــ ســـــ ح يهوديين ول ـــــ ــ ــ ــــ ون هيرود والمسـ ذلك مهدوا ألن  القوة، و ة  اليهود
  يين".ماألم

ــــلح ي       أعظم مصـ ح جاء  د الســـــيد المســـــ ة أن تهو هود وأنها لمفارقة عجي
ان أعظم أعداء  عد  ما  ـــــد اليهود، وأن هيرود حاكم القدس ف ــــ ل مفاســ ثار على 

  اليهود في زمانه.
ل  الخزر ولكن المرجع األكبر عن مملكة       ع اعتماده  ة الذ نستط اليهود

ة  شأن الخزر الذ أشرنا إليهم هو دائرة المعارف اليهود مجلداتها ثقة واطمئنان 
بر عن تارخ اليهود الضخمة وهي موس منذ أقدم العصور وقد تفرغ لكتابتها وعة 

شف عن  عدد وافر من علماء اليهود، ومؤرخيهم وحاخاماتهم.  وهذا  المرجع قد 
ة عنها.. وتكفينا  سات واف ة متعددة وال يتسع هذا الفصل لترجمة  مقت حقائ علم

ه، وللقار العري إذا أ إلى   راد المزد أن يرجعإشارات عابرات ألهم ما جاء ف
ان لهؤالء الخزر، وهم من  ة نفسها.  فقد  ة أدائرة  المعارف اليهود صول تر

ة عن األثر الديني  والثقافي  ا، وتحدثت الموسوعة اليهود ة، مملكة في روس مغول
ة هذه ، ومبلغ أهم   لليهود على جماعات الخزر، واعتناقهم الدين اليهود

ر الموسوعة الدولة اليهود       عد الميالد.. وتن ع والعاشر  ة بين القرنين السا
األقوام  طة  ة را فلسطين أو أ ة  ة صلة تارخ حتى مجرد وجود جنس يهود له أ

  التي استوطنت فلسطين قبل ألفي عام.

فوقهـــا        ـــة، و قـــل عنهـــا أهم ـــة، مرجع ال  ـــــوعـــة اليهود ــ ــ ــــ عـــد الموسـ ـــأتي  و
تاب تارخي ـــا ، وهو  ــــصــ ــعه عالم يه تخصـ ــ ـــتاذ و مرموق وضـ بير هو األســ د 

ا  ا عن "تارخ اليهود في روســ ولندا دان ه الحماســة أمن و قدم العصــور" وشــرح ف
ما تحدث  ة وقوتها،  ا ملك الخزر وعن تقدم المملكة اليهود اد ة للملك ع الدين



  

-81-  

ام  ـــة الح ــ ـــ ــ ــ ا في آخر "تارخ الالحقين، وقد ندّ اليهود عن حماســـ ــــتاذ دان ــــ ــــ د األســ
أحوال مملكة الخزر.   اليهود" بجهل اليهود في األقطار األخر 

ـــتاذ         ر عالم يهود آخر هو األســـ ع أن نغفل ذ ـــتط وفي هذا المجال ال نســـ
ه القِّ  تا ـــــف في  شــــ " عن حقائ فردة جرننز، فقد  ــعب اليهود ــــ م "تارخ  الشـــ

اة مملكة الخزر، منها أن عرش هذه المملكة قاصـــر على  ح ــل  اليهود فق تتصـ
ة، وأن المل م اليهود التعال ـــــك  ــــ ــ ــ ان قد  كفال يتواله إال أمير يهود متمسـ ادا  ع

اد  دينهمإلى   أصـــدر أوامره علموا الشـــعب م ســـتعرض   …علماء اليهود أن  و
عد القرن الثالث عشر  ة  يف انتهى أمر هذه الدولة اليهود عد  ما  هذا الكتاب ف

ــــعبها في الدولة ا يف ذاب شـــــ ة.. وأن أبناء آخر ملوك الخزر قد هرواو ــ ــ  لروســـــ
م أن يهود إلى  ــتخلص من هذا الكتاب الق ــ ــ ــ ــــ ا.. والنتيجة التي تســ ان ـــــ ــ ــ ــــ ا أإسـ ورو

ان فلسطين الذين  ونوا من نسل س أ حال من األحوال أن  ن  م ة ال  الشرق
  شردوا من البالد قبل ألفي سنة.

ــارة       ــــ ــ ــ حاث مرجع أمرإلى   وال بد لنا من اإلشـــ ي معروف في مجاالت األ
ــــة  ـــ ة، وخاصــ ولوج ــــرائيل  أناألنثرو ــــ ــاء إسـ ــ ــيب األوفر في إنشـــــ ــ ــ ا لها النصـــ أمر

ة اس ة والس اب االقتصاد ل األس حها ودعمها  هذا المرجع هو العالم  …وتسل
ولوجي  سون، أستاذ األنثرو ي  األستاذ روالند د   جامعة هارفارد. فياألمر

ــــان وتارخه" أن قول العالم األ       ــ ـــــ ــ ة " جنس  اإلنســ تا ور في  ي المذ مر
ـــلي لألكثرة  ـــ ا هي المهد األصــ ــ ــ ــــــ آســــ ا والقفقاس وأواســ ــــول وأرمين بالد األناضــــ

سو  اللغة فق االعظمى لليهود المعاصرن في العالم، وأن هؤالء ل   ."ساميين إال 
ـــــف،       ــــ ــ ــ احث المنصـ ة، وغيرها تقود ال ل هذه المراجع العلم مفارقة  إلى  و

س وزراء  ة، وفي مقدمتهم بيجن رئ ـــرق ــ ــ ــــ ا الشـــ ع يهود أورو ة، وهي أن جم عجي
فلســـطين من قرب وال من  ائهم  العدو، هم من أحفاد الخزر، ال صـــلة لهم وال آل
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ة أنهم عائدون  لعيد، وأن هؤالء الذين تقو  وطنهم التارخي إلى   عنهم الصهيون
ما تم إجالء  فلســـطين إنما هم غراء وغزاة محتلون، يتوجب إجالؤهم عن البالد 

ـــا و  ـــــ ــ ــ ــــ ـــة عن أ قطر في آسـ قعـــة أخر ابتليـــت أـــل غزوة أجنب ـــة  ـــا، وأ فرق
 االحتالل األجنبي. 

ة النس مة قدم التارخ، فإن تارخهم هو إلى   والواقع أن غرة اليهود  فلسطين قد
تابهم المقدس تارخ غرة في فلسطين، وقد وردت إشارات متعددة عن ذلك في 

  "التوراة".

ن أن "الرب        ــفر التكو ــر من ســـ ع عشـــ ــا ــحاح الســـ فينا أننا نقرأ في اإلصـــ و
نعان" -برام"ظهر إل ل أرض  ـــــف " ــ م) وفي حديث معه وصــ ــــطين – (إبراه فلســـــ

ـــطين هـاجر إليهـا من أور  ـــــ ــــ قولـه "أرض غرتـك وهو في الواقع غرـب عن فلســ
ائه وأجداده. -الكلدانيين   موطن آ

ة فإذ ـــــ ــ ـــ عود بنســ س وزراء العدو  ان بيجن رئ م إلى  ا  م فإن إبراه إبراه
ما قال له "الرب" رب إسرائيل ورب بيجن ,  أكملها ,  نفسه غرب عن فلسطين 

ة . اليهود ة    ما دام موصوفًا بتمس
عد ذلك لتكشــــف أمر الغرة بوضــــوح  أقطع وأســــطع، ففي  وتأتي التوراة 

ــــرن في ــحاح الثاني والعشــــ ـــ ــ ـــفر اإلصـ ــــ ن سـ ــــارة (زوجة  التكو تحدثنا التوراة أن ســــ
م) ماتت م من أمام  …إبراه ي عليها وقام إبراه ــــارة و ــــ ــ ــ م ليندب ســـ "فأتى إبراه

لم بني حث قائالً  م ألدفن ميتي  ميته و ل أعطوني ملك قبر مع أنا غرب ونز
يف أعطــاه أهــل البلــدة مغــادرة ليــدفن  عــد ذلــك  فيهــا من أمــامي"، وتقص التوراة 

  زوجته.. ودفنها.



  

-83-  

ـــــح من نص التوراة ذاتهــا، ومن فم إلى  وهــل نحن في حــاجــة       ــ ــ ــــ دليــل أوضـ
طلب منهم  أنه "غرب ونزل عندهم" و ـــتنفر مروءة األهلين  ــ ــ ــ ســـ ـــه  ــــ م نفســـــ إبراه

  مدفنا لزوجته وهي مسجاة على فراش الموت أمامهم.
عد ذلك في مواضع  متع       م وردت  ة إلبراه النس ددة من التوراة وهذه الغرة 

ذلك.   ومن اإلنجيل 
ه في التوراة تعرف محدد "إبل أن "       ــيف إل ــ ـــ ــ ــ ــ برام العبراني".. إبرام" قد أضـ

ة "عابر" أحد أجداد إلى  واختلف علماء التوراة في تفســـير هذا اللف فقيل أنه نســـ
ة إوقيل  …برامإ ـــــ ــ ــ ــــ إلى   عبوره  نهر الفرات في ارتحاله من العراقإلى  نه نسـ

.البال ة األخر   د العر
ان        أســـرها،  ذلك أنه منذ القدم،  يد أنه غرب عن فلســـطين  ل ذلك تو و

ــفات تدل على أنهم غراء وأنهم  ــ ـــ ــ ــم المهاجرن والوافدين صــ ــ ــــ اســـ ال بد أن يلح 
سوا من أهل البالد األصليين.   ل

ان الســبب في إلحاق لف "العبراني"       ائنا ما  م، إلى  و فإن لفظة اســم إبراه
ون العبرانيون جمــاعــة من برام العبراني، إإلى  العبرانيين تمتــد جــذورهــا  ــذلــك  و

ع  م هو الغرب األول وأن جم ـــرائيل هم مجموعة الغراء , وأن إبراه ــــ ان إسـ ـــــ ــ سـ
  من الغراء الوافدين.

ــل لفظة العبرانيين أنها        ـــير التي قدمها العلماء في أصــــ ــ ــو أ التفاسـ ــ ولكن أســ
ة  مشــــتقة من ابل ـــرة وال ـــم في النقوش المصـ لفظة "الخابيرو" وقد وجدوا هذا االسـ

ة. عض المراجع التارخ   و
س لهم من -وقيل في تعرف "الخابيرو" أنهم قوم       ــب، ل غير حســــب وال نســ

أصل معروف وأنهم جماعة من شذاذ األرض عاشوا في الشرق األوس يرتحلون 
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م عيثون في األإلى  من إقل م،  ـــاداً إقل ه ما رض فســـــ ـــــ قطعون الطر وهم أشـــ ، و
ام، يؤجرون شقاوتهم لكل طا مرتزقة هذه األ   ب أو راغب.لونون 

ة عن        ـــم هذه المراجع العلم ــ ــــ انة أوفي خضـ ــــار الد ــ ـــ ـــــل العبرانيين وانتشـ ــ ــ صـ
النا  غيب عن  ة وغيرها، يجب أن ال  ــــرق ا الشــ عد في أقطار أورو ما  ة ف اليهود

ة وا ة في الوطن العري..نشوء اليهود   لجماعات اليهود
ــى، ومعظمهم من        ــ ــ ه أن قوم موسـ ـــك ف ـــطين فإنه مما ال شــــ ــ فلســ وٕاذا بدأنا 

ة.  ومن إلى  اليهود، قد دخلوا لة سنشرحها في فصول تال فلسطين قي قصة طو
ة انة اليهود قوة الســـالح إلى   فلســـطين انتشـــرت الد شـــير تارة و الت أقطار أخر 

ة.إلى   ما أشار-تارة  أخر  ثير من المراجع العلم   ذلك 
أقطار أخر في الوطن إلى   معظمهم تشتتولكن يهود فلسطين هؤالء قد       

ه ــي ان نصــ ابل وآشــــور.  وقد اســــتقر الكثير إلى   العري وفي خارجه. وأكثرهم 
عودوا فلسطين مع من عاد.. إلى  من هؤالء في مواطنهم الجديدة في العراق ولم 

  وذابوا في الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها.
ذلك       ة  ان إلى  ودخلت اليهود ، و اب أخر ــ ـــ أســ ــير أو  ــــ شـ الت ـــة،  شــــ الح

ـد.. فـإن ملوك  ــة التهو ـة ومن علم ــيــب غير قليــل من تـارخ اليهود ــ ــ ــ ـــ ــ من نصـ لل
ة وال يتسع هذا حمير وهم من العرب الصرحاء األ اس اب س قحاح قد تهودوا ألس

ـــل  ل مني قد الفصـــ ـــعب ال ثيرة من الشـــ عي أن جماهير  لخوض فيها.. ومن الطب
ما يردد القول المأثور. هم    تهودت، والناس على دين ملو

ـــعبهم، ولكنهم حــاولوا أن يهودوا        ــــ ـــــ ــد شــ من اليهود بتهو تف ملوك ال ولم 
حملهم على ننصار نجران، فإن الملك اليهود ذا النصار ل ل  واس قد راح ين

ـــادهم في ال ــ ـــــ أجســ ـــيف وألقى  ــ ــ ـــ ة فأعمل فيهم الســ تخلي عن دينهم واعتناق اليهود
ــات  ر القرآن هــذا اإلرهــاب اليهود في آ ــه النيران، وقــد ذ ــتعــل ف ــ ــ ـــــ أخــدود تشـــ
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ة جاء فيها "قتل أصـــحاب األخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود،  ــ غاضـ
ــهود، وما نقموا منهم إال ــــ المؤمنين شـــ فعلون  ا العزز وهم على ما   أن يؤمنوا 

  ).8-4سورة البروج(الحميد" 
حي إال أن ينتقم من ملوك اليهود في         شـــة المســـ ان من نجاشـــي الح وما 

ة  ما زالت دولة الخزر اليهود رة، فأزال دولتهم، و ــ من، فجهز لهم حملة عســـ ال
ا زالت  ة في جنوب الجزرة.دولة في شرقي أورو من   اليهود ال

ــجل لهم التارخ        ـــ ــــ ة، فقد ســـ ان لليهود تارخ في جنوب الجزرة العر ما  و
الذات، المدينة  ة، في الحجاز، وفي يثرب  ـــــمال الجزرة العر ارزا في شـــــ وجودا 

  المنورة.
ــوال مطولة عن يهود المدينة        ــ ــمنت فصـ ــ ة قد تضـ ــالم ة اإلســـ والمراجع العر

انة مرموقة ف ــتهارهم المنورة، وما بلغوه من م ـــناعة، واشـــ ي التجارة والزراعة والصــ
  في بناء الحصون.

ـــة في        ــ ــ ائل برمتها وخاصــ ان الوجود اليهود في الحجاز يتمثل في ق وقد 
ـــبب  ة لســ انة اليهود ة اعتنقوا الد ـــول عر عا منحدرون من أصــ يثرب، وهؤالء جم

ونوا من قوم موســى الذين دخلوا معه ال من أحفاد فلســطين و إلى  أو آلخر، ولم 
ســـــو  عقوب، فإنهم عرب أقحاح، ول م وال أبناء  عقوب  اإبراه ــرائيليين من أبناء  إســـ

  إسرائيل.
تب لهم عهدا بيَّ        ه وســـــلم قد  ـــلى هللا عل ــفة فإن النبي صــ هذه الصـــ ن لهم و

هود بني عوف.. ــان العهــد بين محمــد النبي.. و ــاتهم.. و هود  حقوقهم وواج و
هو  ـــاعــدهبني النجــار .. و ــ ــ ــــ ــــ هود بني سـ هود بني جمح..  د بني الحــارث .. و و

نو  نو قينقـــــاع و ـــة و ــة وقـــــد وقع بنو قرظــ ـــ هود بني ثعل هود بني األوس، و و
ه ضـــالن ة األخر عهودا مماثلة مع الرســـول صـــلى هللا عل ائل اليهود ير، وهم الق
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ــابها ومواطنها في الجزرة  ــ ــــ ة تعرف أنســــ ائل عر ـــماء ق ــــ ــ ــ ل هذه أسـ ـــلم.. و ــ ــــ ــ وسـ
ن لها وجود في فلسطين، وال في سيناء التي عبر منها اليهودا ة، ولم  إلى  لعر

  فلسطين.
ة        ائل العر ما فعلت الق ة  ـــالم ــ ـــ ــ ة حارت الدعوة اإلســ ائل اليهود وهذه الق

ين األوس والخزرج، لمناهضة  ة.. وتحالف اليهود مع المشر األخر غير اليهود
ــاحب الدعوة ــ ــالم والكيد لصــ ـــار الدين  اإلســــ ــ ـــى انتشـ ــ انت تخشـ ة ألنها  ـــالم ــ اإلسـ

ة. ائل اليهود   الجديد بين الق
ن        ة، فقد من ولم  ة غير اليهود ائل العر ة، والق ائل اليهود فارق بين الق
ما  مان له شعراء العرب اآلخرن، ينظمون في الهجاء والغزل تماما  شعراؤهم 

ة.. وقد شـــــ ـــعراء العرب في الجاهل ــعراء اليهود في رثاء قتلى بدر ينظم شــ ــ ارك شـ
ين تعاضدا معهم وحقدا على اإلسالم والمسلمين.   من المشر

ــاعرة        ــــ ة وقد نظمت الشــ ـــائد في اليهود ــ ــ ثيرا من القصـ ــــماء بنت مروان  ــ أســ
عب ابن األشرف  ما أنشد الشاعر اليهود  ه وسلم  هجاء الرسول صلى هللا عل

ـــــيين  ع ــ حرض فيها القرشـــ ــائد  ــــ ــ ة بدرعدة قصــ -لى األخذ بثار قتالهم في معر
ع أن ير  ستط أنشدها على مسمع عدد من المسلمين والقار لهذه القصائد  ال 
ــعر  ــ ــ ــــ ـــــاحبها.. فهي ال تقل جودة عن الشـــ ــــ ــ ة صــ لمة واحدة تدل على يهود فيها 

  الجاهلي الجيد.
الشـاعر اليهود المعروف من أروع ما جاء  -صـموئيل-وقصـيدة السـموأل      
نا نحفظها عن ظهر قلب في في ا ة الكرمة. و ا العر لشــعر العري عن الســجا

ة  ــهيون ل فخر واعتزاز، قبل أن تقتحم علينا الصــــ ــــدها  اكر وننشــ ا ال ـــــ ام الصـ أ
أسرها. ة  ات الكبر في األمة العر ارنا وتوقع الن   وطننا، وتجلينا عن د
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ة.. فإ       عيدة عن الدعوة اليهود ن بني إســرائيل قد أقاموا في ولم تكن مصــر 
ة.. ثم قام فيهم  ــول التال ــنر في الفصـــ ما ســـ ــــف  ة أرعة قرون ونصـ ـــر قرا مصــ

عد.إلى   سيناء ومنهاإلى  موسى فقادهم ما  ح قومه يهودا ف   فلسطين، وأص
ــللت       ــ ة تسـ ــأن إلى  ولكن اليهود ــ ان لليهود شـ عدئذ، و ـــتى  طرق شــ مصـــــر 

ندرة وغيرها، و  ــ ــ ــــ ــ ــى الجنوب، في جزرة بير في اإلســ ــ ــ ــــ ان لهم معبد في أقصــ
  الفنتين  في أسوان.

ة في عهد الفاطميين وغيرهم من        ــــالم ــ ــــ ــــور اإلســ ــــ ــ وامتد وجودهم في العصــ
ة ــالم ــــ ــــرف أمور الدولة مما  …الدول اإلســـ بير في تصـــــ ــــــأن   ح لهم شـــ ــــــ وأصـــ

قول   …أغضب الشاعر المصر ابن البواب فأنشد 
  بلغوا يهـود هـذا الزمـان قد

ة آمالهم وقد ملكـواغ   ا
  العز فيهـم والمـال عندهــم
  ومنهم المستشار والملـك

  ا أهل مصر لقد نصحت لكـم
  تهودوا قد تهود الملك

  وهذا الشعر ينطب على مصر في عهد السادات.     
ا وفي        ص تارخ اليهود في أورو ــرع في تلخ ــ ــــ ونخرج من هذا العرض الســ

عضـــها عن الوطن العري، أنهم منحدر  اعدة  ون من شـــعوب وأقوام وســـالالت مت
ة  س وزراء العدو، ومعه األلوف المؤلفة من اليهود، ال قرا عض، وأن بيجن رئ
ة..  ــــى إال عن طر العقيدة اليهود موســـ ـــلة لهم  ــ م، وال أبنائه، وال صــ لهم بإبراه

ــيناء ــ ــى الذين خرجوا من مصـــــــر، وعبروا ســـ ــ قوم موســـ التالي  ـــأن لهم   إلى وال شــــ
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ــطين.. وأن ما يزعمونه من "العودة" ــــ اء واألجداد ما إلى  فلســ ـــــطين أرض اآل فلســـ
ل ذلك ون.إلى   هو إال غزو وعدوان واحتالل.. و ذلك يجب أن    زوال.. و

عد، فأين أبناء الخزر من أبناء بيت المقدس..         و
  وأين أهل الراين والطونة (الدون) من أهل األردن..      
 ل الصين من أهل فلسطين.وأين أه      

 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  

    



  

-89-  

  
  

  عـرابـل الـالفص
  
  

  لة سلب في التاريخمأكبر ح
 يقترفها  بنو إسرائيل في مصر
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خمأكبر ح                         لة سلب في التار

  قترفها  بنو إسرائيل في مصر
  

س وزراء  ــان من أعجــب العجيــب، وأغرب الغرــب، في       خطــاب بيجن رئ
ــهر نوفمبر  ــ ــــر من شــ ــر في الحاد عشــ ــ ـــعب المصــ ــ العدو الذ أذاعه على الشـ

مة ..و 1977 ة العظ م اإلنسان الشعب إلى  .. أن يتحدث عن الح والعدل والق
الذات   …المصر 

ان ذلك        ــــر لكان األمر مقبوال الخطاب ولو  ــعب المصـــــ ـــ موجها لغير الشــــ
ـــــة لد ــــ ـــيء وخاصــ ــ ــــ عرفون تارخ اليهود وال مفهوم عض الشــ للح  همالذين ال 

س وزراء العد مة التي تبجح رئ ة العظ م اإلنسان   اإلشادة بها.. ووالعدل والق
ة منذ        مثل صفحة سوداء في السيرة اإلنسان ولكن تارخ اليهود في مصر 

ـــعب في العالم على اإلطالق.. والت ــ ــبهها تارخ أ شـــ ــ ــ شــ ـــــور، ال  وراة أقدم العصـــ
قدر  ، و رات والمخاز التي اقترفها العبرانيون على الشـــعب المصـــر المن حافلة 
ـــها ونعموا  ـــــر عليهم منذ أن وطئوا أرضــــ ارم التي أغدقتها مصــ الم ما هي حافلة 

  بخيراتها.
شع مؤامرة  في تارخ السلوك        ة أ وقصة اليهود في مصر، تمثل منذ البدا

ــاني ــ ــ ــــ ان الجيل األول …اإلنســـــ ــــرائيل و ــ ــ ــــ طال هذه -عقوب-من أبناء إســ هم أ
ـائع الغـدر إلى   المؤامرة .. ومنـذ ذلـك الجيـل تحـدرت ــرائيـل، ط ــ ــــ ــــ ـال بني إســ أج

ــتغالل، وهي ما تزال ماثلة أمامنا في جيل مناحم بيجن وأمثاله من قادة  ــ ــ ــــ واالســــ
قين والمعاصرن.   إسرائيل، السا
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ـــيل تلك المؤامرة القذرة       ــجلت التوراة تفاصـــ ــرائيل  وقد ســــ ــ التي قام بها بنو إســ
ـــــر، حين تــ ــــ ــ ــ عقوب األحــد عشـ ــاء  مروا مجتمعين على أخيهم آاألوائــل.. وهم أبن

ـــف، اإل ــــيلهايوســ ـــر.. ونحن ال نرجع في تفاصـ القرآن الكرم.. إلى  بن الثاني عشــ
انت  ـــاتها ودوافعها.. ورما  ــ ــ ســــ س ما جاء في التوراة عن ظروفها ومال وٕانما نقت

ستغلتلك المؤامرة أول مأسا ه ثم  ح فيها األخ دم أخ ستب ة مسجلة   إسم ة إنسان
ه.   أخ
ع والثالث       ــرائيلو قول اإلصـــحاح الســـا ن أن إسـ ــفر التكو  -عقوب-ن من سـ

ه" ألن خوته أن إابن شـــيخوخته.. فلما رأ  هأحب ولده يوســـف أكثر من ســـائر بن
ع  ه أكثر من جم اهم أح لمإأ عوا أن  ستط غضوه ولم  ذا خوته أ سالم" وه وه 

غضاء بين يوسف و  عة وال ة القط   خوته.إ انت بدا
ــها على          قصـــ حلم أحالما و ــف بدأ  عد ذلك أن يوســـ خوته إوترو التوراة 

ـــا له" وتوالت أحالمه  غضـ ـــدًا له , "فازدادوا  ه , وحسـ ًا عل عد ذلك وازدادوا غضــــ
قص عليهم أحالمه  ان  ون لما  حسبون أنه س انوا  منهم وأكبر شأنا،  خيراً  و

ان ذلك هو تفسيرهم ألحالم أخيهم.   فقد 
ــرائيل       منطقة دوثان إلى  أرســــل ولده يوســــف-عقوب-ثم ترو التوراة أن إســ

ان أبنا قترب   …ه يرعون غنم أبيهمؤ حيث  عيد قبل أن  ـــــروه من  ــــ ــ ــ صـ "فلما أ
ذا أراد اإل ميتوه" ه   خيهم غيلة وغدرا.خوة األحد عشر قتل أإليهم احتالوا له ل

ين" قــال "اطرحوه في هــذه البئر التي في إولكن أحــد         ــــمــه "رو ــــ ــــ خوتــه واســ
  البرة".
ـــانـــت مقبلـــة من جلعـــاد       ـــمـــاعيليين  ــــ ــ ــ  -األردن-وتقول التوراة أن قـــافلـــة إســـ

ـــر، فقــال يهوذا إلإلى   "وجمــالهم حــاملــة وذاهبين لينزلوا  بهــا ــ ــــ ــ ــ ــأنــه -خوتــهمصـ
ة  المنفعة"لى إ  يهود أكثر منهم، ينظر فائدة أن نقتل  -المؤامرة من زاو ما ال
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ـــــماعليين  ــ ــ ــــ اعه أخوته لإلسـ ــــماعيلين"،  و ــــ ــ ــ عه لإلســ أخانا ونخفي دمه، تعالوا نب
أن إلى   عشـرن من الفضـة فأتو بيوسـف صه إمصـر.. و خوة يوسـف أخذوا قم

حو  ص في الدم وأحضروه اوذ سا من المعز وغمسوا القم ه أبيهم وقالوا لإلى   ت
ـــا".. فمزق أبوه ــ ــ ــــف افتراســ ء أكله، افترس يوســـــ ه "ون-"وحش رد ا بنه اح على اث

ثيرة".. اما    أ
ة مدونة، يتآمر فيها األخوة        ـــان ــ ــ ــــ ا إنســ تلك هي المؤامرة، ولعلها أول تراجيد

ظهم انت تغ حلم أحالما  قتله ألنه  اد ذ بدء  روا  فهم  على أخيهم، ف وتخ
.  

ـــة        ــــ ــ ــ ـــــف القصـــ ــــ ــ ة إلى   عن الخل اليهود في نزعتهثم تكشـــ المنفعة الماد
ــتغالل.. وتتحول المؤامرة من قتل ــــ عد إلى  أخيهم  واالســ ـــة  ــ ــ عه، وتتكامل القصـ ب

س من  ص أخيهم بــدم ت ـــــوا قم ــــ ــــ عــد أن غمسـ ذلــك بــإخفــاء الجرمــة على أبيهم، 
انوا يرعونها ألبيهم. ة التي    الماش

عد، ليبدأ تار       ما  ــي القصــــة ف ــر، وتتكشـــف وتمضــ ــرائيل مع مصــ خ بني إســ
ذب وتضــليل،  ر وخداع و ل ما فيها  من م قتها  أخالق بني إســرائيل على حق

ـــارات ع ــهـــا،  ــ ــ ــــ ـــل ذلـــك بنص التوراة نفســــ ران للجميـــل، وجحود للمعروف.   هـــاون
طل آخر،  عده  أتي  طل القصــة، ل ون يوســف هو  ان مقدرا أن  لماتها.. و و

و  ، وس اق قصة أخر طل الثاني.في س   ن موسى هو ال
ك عن المثقفين، وال        ــــر معروفة عند العامة، ناه ــ ــف في مصـ ــ ــ ــة يوسـ ــ وقصـــ

  داعي للدخول في تفاصيلها.
ح ذا        ص سـرد التوراة للتفاصـيل، أن يوسـف أصـ ننا تلخ م لمة موجزة،  و

ــــانته وعفته.. وقال له  ــ ـــجن وامتحن في حصــ ــ عد أن ســـ ــــر،  ــ بير في مصــ ـــأن  ــ شـــ
ــي نت الفرعون "أ ــ ـــــ ـــعبي إال أن الكرســ ـــ ــــ ع شـ قبل جم تكون على بيتي وعلى فمك 
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ه  علو أكون ف ــف هو الرجل الثاني في األرض ال  ح يوسـ ــ هذا أصـ أعظم منك" و
ه إال    فرعون.العل

يدا       ل  وتو ما ترو التوراة، "جعلتك على  لذلك فإن الفرعون قال ليوسف، ف
اب بوص أرض مصر، وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله ف سه ث ي يد يوسف وال

ة ونادوا أمامه  ق ووضع طو  بته الثان ه في مر عوا.." اذهب في عنقه وأر ر
حت مصر تر ع للفرعون.. وأضاف الفرعون قائال ليوسف  عوأص ما تر ليوسف 

ح هذا اإلسرائيلي،  ل أرض مصر" وأص "بدونك ال يرفع إنسان يده وال رجله في 
عقوب  ل أرض مصر.)إسرائيل(يوسف بن  أمره على    ، هو حاكم 

تف الفرعون بذلك، ولكنه أراد أن يجعل هذا اإلســرائيلي اللق       الذ -ولم 
ارة من البئر عض الســــ ا من األســــرة المالكة، فأعطاه -التقطه  مصــــرا أرســــتقراط

  اهن مصر زوجة له. ةأبن
ان أمر        اة مصر أن تُ  اً و إنسان إلى   األكبر الكاهن ةعطي أبنخطيرا في ح

األمس في سوق العبيد. عه وشراؤه  س معروف األب واألم تم ب   أجنبي ل
ة لوطنه        ـــر أنه خرج  في جولة تفقد ــــ ـــف في مصــ ــــ ــأن يوســ ــ ــــ وقد بلغ من شـ

ل ملك  ما يتلطف  ه  ـــع ــ ــ ــ ــف خرج في مع وشـ ــ ــــ اه، وتقول لنا التوراة أن يوســ رعا
عد  س  ــــر"، ول ل أرض مصـــ بر "واجتاز في  عد اكر إهذا اإلكرام جولة  م، وال 

م. م وتعظ م من تفخ م والتعظ   هذا التفخ
ــر وولد له ولدان من زوجته        ــ ــ ــــ ـــــف في مصـــ ــــ ــ ام ليوســ اهن  ةبنإوطابت األ

لغ من ســروره ونعمائه أن أســمي ابنه االكبرمصــر األكبر  "منســي هللا قد أنســاه و
ــر قد انت مصـــ عد إذا  ما  ــنر ف ه".. وســـ ل بيت أب ه و حت جزءا  ل تع ــ ــ أصـ

ه وأرادوا قتله.. عد أن تآمروا عل ة  ة والنها ه هو البدا اته، أو أن بيت أب   من ح
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عقوب أبناءه      ما تقول التوراة، فأرســــــل  ل األرض  إلى  وحدثت مجاعة في 
ــتروا قمحا.. ولما وصـــلوا مصـــر اســـتقبلهم يوســـف ومأل أوعيتهم قمحا  شـ مصـــر ل

ان  إلى  من غير ثمن، وحينما عادوا عقوب ما  ـــردوا على أبيهم  ــــ ــــطين ســـــ ــــ فلســــ
ـــلطان.. ثم عادوا مرة أخر  ـــف، وما بلغه من عز وسـ ين أخيهم يوسـ إلى  بينهم و

شتروا قمحا.   مصر ل
ـــف        ها التوراة، تم التعارف بين يوسـ ما ترو ـــتطرادات في األحداث  عد اســ و

ــالةخوته وحمَّ إ و  ــ ــ ــ ــــ عقوب قد جعلني هللاإلى  لهم رسـ ه "قولوا ألبي  ـــيم أب ــ ــ ــ ــ لكل  اً ر ســ
ن في أرض جاشان مصر، أنزل إليَّ  مصر-لتس ة  ًا -المنطقة الشرق ولتكون قر

قرك وتجدون أبي  ك وغنمك و نو بن نوك و ـــر.. مني أنت و ل مجد في مصـ
أبي   هنا".إلى   وتستعجلون وتنزلون 

ـــــف و        ــــ ــ ــ ــان بين يوسـ مــا  يتكإ وعلم فرعون  ــاكم و  مخوتــه فقــال لهم خــذوا أ
ـــم األرض خذوا من أرض  إليَّ  واوتعال ــ ــــر وتأكلوا دســ م خيرات أرض مصـــ فأعط

م  ـــائ ــــ م ونســ ـــــر عجالت ألوالد م على و مصــــ اكم وتعالوا وال تحزن عيون احملوا أ
ــالعرــات  ــذا زودهم الفرعون  ــــر لكم" وه ــــ ــــ ع أرض مصــ أثــاثكم ألن خيرات جم

أسفوا على ترك أثاثهم، فإ ابهم، وناشدهم أن ال  سهل ذهابهم و إ ن دسم مصر ل
ـــــتكون وخيراتها  ــ ــ رم أعظم من هذا الكرم.. سـ س في التارخ  ين أيديهم. ول لهم و

ان  العرفان والوفاء.بنو إسرائيل وسنر  إذا  قابلون هذا الكرم    س
عقوب       ـــف عليهم الزاد إلى  وعاد أبناء  ـــ ــ ــ عد أن أغدق يوســــ نعان،  أرض 

أمر فرعون وأوصـــاهم أن "ال ا  س والهدا ما تقول التوراة، فقد  والمال ــبوا"  يتغاضـ
ماهم في وجوههم وأنهم قوم أشرار ال يؤِّ  عض.أدرك أن س عضهم على    من 

الذهاب رَّ وسُ        مصر فارتحل هو وأوالده ونساؤه على العرات إلى   عقوب 
ــارة ــــ ــ انت هذه أرفع مظاهر التقدم والترف والحضـ ــــرة و إلى   .  وجاءوا…المصـــــ
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ع بي ان "جم عقوب الذيمصـــر و عين نســـمة"،إلى   جاءوا نت  ــر ســـ رجاًال  مصـ
ــاءً  ــ ــ ــــ ناتٍ  ونســــ نين و ه ال، وعلم و ــــتدعى إل ــــ ــ ــ عقوب وأهل بيته، فاســ مقدم  فرعون 
ِ  يوســـف اك و وقال له :"أرض مصـــر قدامك في أفضـــل  األرض أســـ خوتك، إ ن أ

نوا في  ــ ــ ســ ـــان"أل ــ ان  …رض جاشـ عقوب وأكرم مثواه ومن  ـــتقبل  الفرعون  واســـ
ــرف المثول بين  حظى، في ــ ــ ــ ـــــ شـ حظى  ذلــك الزمن، أن يــدخــل على الفرعون و

ه.   يد
اه و و        ن أ خوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر إ تقول التوراة أن يوسف "أس

ـــــل األرض  ــــ مفي أرض في أفضـ س  ــ ــ ــــ ح بنو  ,أمر فرعون" ارعمســ ــ ــ ــــ هذا أصــ و
ا إســـرائيل األوائل أصـــحاب أمالك في أجود األراضـــي في مصـــر، "فقد تملكوا فيه

ثروا جداً  ـــــ …"وأثمروا و ـــر سـ عقوب في مصـــ ــر  عوعاش  ــ ـــنة وهي عمر  ةعشــ ســـ
س من  ـــر، لوال أن الوفاء ل ـــ ــ ــ ا لمصــ ـــرا وف ــ ــ ــــ في أن يجعل منه مصـ ان  ل  طو

ائع هؤالء القوم.   ط
ته       عقوب ولما أدر ة  وشاخ  أن ال يدفنه في مصر يوسف بنه إأوصى المن

ــائــه في مقبرتهم.. وحــل األجــل ومــات ــف عبيــده  بــل مع آ ــ ــ ــ ــــ عقوب "وأمر يوســ
عين  ه المصــرون  ســ ى عل اء إســرائيل.. و اه فحن األط حنطوا أ اء أن  األط

رمها عقوب في ظالل عز مصر وخيرها و ذا مات  اء  …يوما" وه حنطه األط
ام مصر والعظام. حنطون الفراعنة ح ما    . وهم من عبيد يوسف وحنطوه 

عقوب اآل       ة  ــ ــ ــــ ـــــ عقوب في مقابر الملوك أو في  نفة ولوال وصـ ر لدفن  الذ
قل ضــخامة عن أهرامات مصــر الشــهيرة، ولو تم ذلك، التخذ منه  جوف هرم ال 
ون جدهم األعلى الذ خلع عليهم لقب بني  ى الثاني لهم ي ـــــرائيل الم ــــ بنو إســـ

ن أن يتم.. بل  م ان  ــدر وعد إإســـرائيل. ولكن هللا ســـلم وما تم ما  نه لو تم لصـ
  شأن مصر ال فلسطين! بلفور
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م.ينُ        ب جنائز فخ عقوب من أرض مصروفي مو نعان إلى  قل  أرض 
ع شيوخ أرض مصر"..وسار  ما ترو التوراة "ومعه عبيد فرعون شيوخ بيته، وجم

ب ثيرا جدا.. فأتوا" في المو ش   ان الج ات.. ف بيدر أطاد إلى   فرسان ومر
ه مناحة الذ في عبر األردن وناحوا هن ما وشديدا جدا وصنع ألب اك نوحا عظ

م  عقوب أكبر جنازة في التارخ القد ذا جعل المصرون من جنازة   ام" وه عة أ س
ش إلى   والحديث، فق قطعت سيناء واألردن قوده ج م  ب عظ فلسطين في مو

شر. س له مثيل في تارخ الموتى من عظماء ال ما ل انها،    مصر وأع

ه وعاد       عد دفن أب رمامصــرإلى   يوســف  أن حل أجله هو إلى  ، معززا م
ما تقول التوراة  …ذلك  فاســتحلف بني إســرائيل أن ينقلوا  عظامه من مصــر. 

  صراحة ومن غير اعتذار.
ر التوراة  أن "يوسـف مات وهو ابن مئة وعشـر سـنين فحنطوه ووضع        وتذ

ر لنا التورا  عد ذلك، ولكنها توجز القول في تابوت في مصـــر"، وال تذ ة تفصـــيال 
بيرا فقد تكاثر بنو إســـرائيل "وأثمروا وتوالدوا  ا  حوا  شـــع عقوب قد أصـــ أن أهل 

ثر و  ــفر  وانموا و ــــ ــ ــ ـــحاح األول من ســــ ــ ــ ــــ ثيرا جدا وامتألت األرض منهم  (اإلصـــ
  الخروج).

ش،       ـــر على اليهود، أقاموا فيها في رغد الع ــ ــل مصــ ــ  والى هنا فقد رأينا فضـــ
بير وامتدت إقامتهم في البالد أرعمائة  ـــــأن  ــ ح لهم شـــ ـــــ ــ ــ ــي وأصـ ــ ــ ــ فملكوا األراضــ

رات الجميــل وجحود  …وثالثين عــامــا ــفحــة حــديــدة من ن ــــ ــــ عــد ذلــك صــــ لتــأتي 
ش والملح"إلى  والنزوع المعروف  انة الع قدام واإل ,التآمر مع أعداء البالد.. "وخ

ة سلب ونهب في التارخ.. سلب الشعب اأعلى  نوزه من كبر عمل لمصر من 
انة هذه مدونة في التوراة نفسها..إ الذهب والفضة.. و    ننا نجد صفحة الخ
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ــع        ــ ــ ضــ ارة لها مدلول خطير  ــفر الخروج، ع ـــــحاح األول من ســــــ ففي اإلصـــ
ـــف  ة في مرحلة حاســــمة..  تقول التوراة "مات يوسـ ـــرة اإلســــرائيل العالقات المصـ

ع ذلك الجيل  ـــرا,وأخوته وجم ــــ ــــ ثيراً ثر و ئيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وأما بنو إســ  و 
  وامتألت األرض منهم".. جداً 

ــعب أكثر        ــ ــــرائيل شـــ ه هو ذا إســـ ــــع ــــر فقال لشـــ "ثم قام ملك جديد على مصـــ
ون إذا حدثت حرب أنهم ينضــمون  إلى  وأعظم منا، هلم نحتال  لهم لئال ينموا ف

ـــــعــدون  ـــــ صــــ حــاروننــا و الم التوراة  من األرض". وهــذا هو-يخرجون -أعــدائنــا و
ة في ذلك العهد.   صف المشاعر المصرة اإلسرائيل

ــرائيل        ة، وهي أن بني إســـ قة رهي ـــر قد أفاقت على حق ومعنى ذلك أن مصــ
ل الخوف  س لمصــر. والخوف  بر في مصــر.. وأن والءهم ل حوا قوة  قد أصــ

ـــموا ــ ونوا حلفإلى   أن ينضــ ــــر، ل خرجوا من مصـــ حاروها، و ــــــر و اء أعداء مصـ
  على مصر مع أعدائها.

عد        ان تارخ حروب، ولم تكن قد فرغت  ــر في ذلك العهد  ــ ــــ ــ ــ وتارخ مصــ
ما  ـــر وأقاموا فيها "دولة الرعاة"  ـــــوس الذين اجتاحوا مصــــ ســ من إجالء غزوة اله

  انت تعرف.
ان هذا هو السؤال الكبير أمام مصر.. وتشير التوراة         وما هو الحل؟.. 
أن إلى  انت السخرة لفرضوا عليهم أعمال السخرة في بناء المدن الحل  فرعون و

ع دون تمييز.   نظاما عاما في ذلك العهد مفروضا على الجم

ـــرائيليين "نموا وامتـــدوا" وأن       ــــ ــ ــ ورغمـــا عن هـــذا التـــدبير تقول التوراة أن اإلســـ
حوا خطرا على أ من الفرعون اختشى من بني إسرائيل فقد ازدادوا قوة وعددا وأص

  مصر وسالمتها.
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ـــر طلب        ــ ـــ ــــاء إلى  ثم تقول التوراة أن ملك مصـ ــــ القابلتين اللتين تولدان النسـ
ات  ــــرائيل ــــ ــــ ان أن اإلســ اة إذا  اه على قيد الح ق را وأن ت ان ذ تقتال المولود إذا 

  أنثى.
بدو       ما ترو التوراة "  و أن القابلتين لم تأبها لهذا الطلب، وقالتا للفرعون، ف

المصـرات فإنهأ ات لسـن  ات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة"  نن النسـاء العبران قو
اهة، ومضـــت التوراة لتقول  "نما الشـــعب  وهذا جواب يهود ماكر ال يخلو من ن

ثر جدا".   و
عد ذلك       أسلوب األسطورة تمهيدا لمولد موسى فتقول إلى   وتمضي التوراة 

ه قائال ــع ــــ ـــــ ع شـــ ل أن الفرعون أمر جم ل ا " بن يولد تطرحونه في النهر، لكن 
ع ســـيرته  عد ذلك مولد موســـى ونشـــأته وقصـــته، وســـنتا أتي  بنت تســـتحيونها.  و

  .   في فصل الح
ــــى وقال له "لقد رأيت مذلة        ــ ــ ـــ ــــــة أن الرب ظهر لموسـ ــ ــ والمهم في هذه القصــ
ــرائيل-شــــعبي ــمعت صــــراخهم.. فنزلت ألنقذهم من -بني إســ الذ في مصــــر، وســ

ــلكإلى   المصـــرين.  وقد أتى أيد إلى   صـــراخ بني إســـرائيل.. فاآلن هلم فأرسـ
ــــر.. ولكن  ــرائيل من مصـــ ـــ ـــعب بني إســ ــ ــر ال ا فرعون وتخرج شــ ــ علم أن ملك مصـــ

ــــون إال بيد قو ال ــ م تمضـ ل عجائبي التي يدع ــــر  ـــــرب مصـــ ه.. فأمد يد وأضــ
ه  عجائ ــر  ــ ــرب مصــ ـــيتولى الرب ضــــ ــ ذا سـ طلقكم".. وه عد ذلك  ـــنع فيها، و ــ أصـ

طل بني إسرائيل..ح   تى 
حت        عد أن أصـــ ــرائيليين من مصـــر،  ذا بدأت التوراة تمهد لخروج اإلسـ وه

أن  اد ذ بدء،  ة" فاعترفت  ــب تعبير التوراة "بيت العبود ــ ـــــر عندهم حســـ مصــ
ســتعمل الرب الشــدة مع  عد أن  الفرعون ال يواف على خروجهم من مصــر، إال 

نزل المصــــائب على ر  رضــــى المصــــرين و ؤوســــهم، حتى يذعن الفرعون أخيرا و
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ــراحهم ـــــ ــــ طل ســـ و من  هنـا فقـد جعلـت التوراة  من  …حيـث يرـدون إلى   ـأن 
ــــى  ين الفرعون وموســــ بر بين الرب والفرعون من جانب، و ـــطورة  ــ ــ الخروج  أسـ

ني إسرائيل من الجانب اآلخر. ين موسى و   من جانب آخر، و
دفتي التوراة، فقد جعل منها اإلســـرائيليون، وأســـطورة التوراة هذه لم تب بين       

ـــــائل دعايتهم ــــرتها وســـــ ــــ ـــطورة أكبر، نشــ ـــــ عد، أســ ما  ة أقطار األرض، إلى  ف اف
. بر   وجعلوا من الخروج ملحمة تحرر 

ة، فقد أخرج اليهود الفيلم        ــرون من هذه الملحمة الكاذ ــلم القرن العشــ ســ ولم 
ــهير الخروج  اطيلمأل (Exodus)الشـــــ األ ـــــتدروا عطف الرأ  وه  ســ والخرافات ل

د دعاواهم في فلسطين.   العام العالمي ليؤ
ـــطورها        ــــ ــطورها وما بين ســــ ــ ــ ــــ ة المتدبرة للتوراة في سـ والواقع أن القراءة الواع

ن الســـبب لخروج  ا قاطعا وأن الموضـــوع الســـخرة لم  تكذب تلك األســـطورة تكذي
انت في ذلك ا ــخرة  لعهد نظاما عاما في مصـــر اليهود من مصـــر.. ذلك أن السـ

ن مقصـــوداً  قا على اليهود وغير اليهود، ولم  الذات ليخرجوا من  مط ه اليهود 
  البالد.
ان ال يرد خروج        صـــورة واضـــحة أن فرعون مصـــر  والتوراة نفســـها تشـــير 

ان يخشــى خروجهم وانضــمامهم وخاصــة   …صــفوف األعداءإلى   اليهود ألنه 
ـــر في تلك المرح ــ ــــ ــ را والمراجع أن مصــ ــ ــ ــــ ــ ـــى هجوما عســـ ــــ انت تخشــــــ الذات  لة 

ثيرة وال يتسع هذا الفصل للرجوع إليها. د ذلك  ة التي تؤ   التارخ
ة  وسنتحدث في الفصول الالحقة عن تآمر       اليهود مع اإلمبراطورة الفارس

ة مثبتة ال  انوا عونا لها على غزو مصــر واحتاللها، وتلك صــفحة تارخ يف  و
  ارها.مجال إلن
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ــــــحة حين        ـــــورة واضــ صـــ ـــــر  ارة التوراة تتحدث عن مخاوف فرعون مصـــ وع
ــرائيل من  ــ ــــر إذا حدثت  حرب "وأنهم أأبد قلقة من أن يخرج بنو إســــ رض مصــــ

الم أوضح من هذا الكالم".إلى   ينضمون  حاروننا" فهل من    أعدائنا و
ـــر ال الوعلى ذلــك فــإن        ــ ــ ــ ــــ قــاء اليهود في مصـ ــد  ــان ير خروجهم، فرعون 

ـــــى ر أن الرب قال لموســـ د هذا المعنى حين تذ ــها تؤ ــ ــــحاح (-والتوراة نفســــ اإلصــــ
ــفر الخروج ـــون إال  )الثالث من ســــ م تمضـــ ــــر ال يدع "ولكني أعلم أن فرعون مصــ

عد ذلك  ـــنع فيها و ــــ ل عجائبي التي أصـ ــر  ــ ــــرب مصــــ ة، فأمد يد وأضــــ بيد قو
  طلقكم".

عد قليل، أن الر        ــنر  ما ســ ـــا -بومعنى ذلك،  ــر -حاشـ ــرب مصــ ضــ ســــ
الخروج  ــرائيل  ــماح لبني إســـ ــطر فرعون مصـــــر للســـ ضـــ الت والكوارث حتى  الو

  من مصر.
ه        ــدق هذا القول، فنراها تورد عجائب الرب ومصـــــائ وقد جاءت التوراة لتصـــ

ــــرائيل  ـــراح بني إســـ ـــ طل الفرعون سـ ون من نتيجتها أن  عد واحدة حتى  واحدة 
ون "ســفر ال خرجوا، و خروج" هو الســفر الثاني من أســفار التوراة ومن أهمها.. و

ــر ــ ة في مصــــ ــــرق ــة الخروج من المنطقة الشــــ ــ ــ ة في إلى  ليرو قصــ المنطقة الغر
  األردن.
ــى قال        ذا فنحن نقرأ في اإلصــــحاح الخامس من ســــفر الخروج أن موســ وه

عيدوا لي  ـــعبي ل قول الرب أطل شــ أعرف  البرة" وأجاب فرعون "الفي لفرعون "
 الرب وٕاسرائيل ال أطلقه"

طل بني        لم موسى قائال "أدخل قل لفرعون ملك  مصر أن  وعاد الرب و
ام بهذه  ســـتطع الق إســـرائيل من أرضـــه"  (اإلصـــحاح الخامس)، ولكن موســـى لم 
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ا موســـى  نظر، أنا جعلتك إلها لفرعون.  وهارون أخوك أالمهمة فقال له الرب " 
ك" (اإلصحا ذا فإن الرب صنع من موسى إلهاً ون نب ع)، وه   .ح السا

ــتمع فرعون        ــ ــ ــ ســــ اره إلى   وحين لم  ـــى بدأ دور العجائب إلج ــــ ــ مطالب موســـ
شاءون.   على إطالق بني إسرائيل ليخرجوا من مصر حين 

ل  العصا       ة األولى وهي تحو انت العجي آخر القصة إلى  األفعى..إلى   ف
ما تكلم الرب".." ولكن اشتد قل…المعروفة سمع لموسى    ب فرعون فلم 

ــة "التي تحول فيهـــا مـــاء النهر       ـ ـــة الثـــان دم ومـــاتـــت إلى  ثم جـــاءت العجي
ح الماء نتنا  ـــماك وأصـــــ ـــروا من من مســـــاء النهر األســ شــ وعاف المصـــــرون أن 

ما تكلم الرب , وقال الرب لموســــى  ــمع لموســــى  ســ ولكن اشــــتد قلب فرعون فلم 
عبدوني إلى   مره أخر ,"أدخل ـــعبي ل ــ ــ ــ ــــ قول الرب أطل شـ وٕان فرعون وقل له 

ـــفادع" ــــ ــــ الضــ ع تخومك  ـــرب جم ــ ــــ ة   ,انت تأبى تطلقم فها أنا أضــــ وتمت العجي
ـــر (اإلصــــحاح الثامن)، وطلب  ـــفادع وغطت أرض مصـ ــعدت الضـ الثالثة فقد صــ

صــلي فأطل الشــعب وصــرخ الرب ليرفع الضــفادع إلى   فرعون من موســى "أن 
ــــى  ــــ ــفادع  الربإلى  موســ ــ ـــــ ـــفادع فماتت الضـ ــــ الحقول و من البيوت من أجل الضـــ

ثيرة حتى أنتنت األرض ـــل   …وجمعوها أكواما  ــــ ـــــ فلما رأ فرعون  أنه قد حصـــ
ما تكلم الرب". (اإلصحاح الثامن). سمع لموسى  ه ولم    الفرج أغل قل

عوضــا.. وصــار        ح تراب األرض  عة " وأصــ ة الرا عد ذلك العجي وجاءت 
عوض عل ــتد ال ــ ــا.. ولكن اشـــ عوضـــــ ــار  ــ ل تراب األرض صـــ ى الناس والبهائم، و

ما تكلم الرب". سمع لموسى    قلب فرعون فلم 
ا        ا ـــــر ذ ــ ل أرض مصــــ حت  ـــــ ــ ــ ــة "وأصــ ــ ــــ ة الخامســـ عد ذلك العجي وجاءت 

ل بيوت المصرين إال  ه  م شعبي بنو إسرائيل، أوامتألت  ق رض جاشان حيث 
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ــان ألنها أرض  ــ ـــــعبي"فإني أمير أرض جاشــــ ــ اب شـ ـــرائيل من الذ ــلم بنو إســـــ ــ  وســــ
  (اإلصحاح الثامن).

ـــــرائيــل على        ــــ ميز بني إســـــ ، تقول عن الرب أنــه  مــا نالح والتوراة هنــا، 
ــر وهو ــ ــــرين، وفي هذا الكالم نر جذور التمييز العنصـــ التعبير الحديث  المصـــ

  قرنا من عهد موسى.عد ثالثين الذ نشأ 
ــى والفرعون، وعرض الفرعون ثم بدأت مرحلة من المف       ــــ ـــات بين موســ اوضـــــ

ة، وقال لهم أنا أطلقكم لتعبدوا  عبدوا الرب في أرض قر ـــرائيل أن  ــ ــــ على بني إسـ
ا من أجلي".. وصلى موسى عيدا، وصل م في البرة " ولكن ال تذهبوا   الرب إله

ه. ولم تب واحدة.. ولكن أغل إلى  اب عن فرعون وعبيده وشع الرب "فارتفع الذ
طل الشعب". ضا فلم  ه  هذه المرة أ   فرعون قل

ع        ـــي في جم ع المواشــ اء على جم ــة: و ــ ــــادسـ ة السـ عد ذلك العجي وجاءت 
مت منها  ع مواشــي المصــرين. أما مواشــي بني إســرائيل فلم  الدول  "فماتت جم
ميز بين مواشـــي إســـرائيل  ومواشـــي المصـــرين.. ولكن أغل  واحد.. ألن الرب "

ذا  شـــمل التمييزقلب فر  طل الشـــعب".. وه ، فهلكت مواشـــي المواشـــي عون فلم 
ــتخدم لفظة  ــ ـــرائيل، والغرب أن التوراة تســـ ــ ــي بني إســ ــ ـــــلمت مواشـــ ــــرين وســ المصـــ

النص.   "التمييز" 
صير على الناس        ارا.. "ف ح غ ص عة.. رماد األتون  ة السا وجاءت العجي

ل أرض مصـــر.. ولكن ق ســـمع دمامل طالعة ببثور في  ما تعلم لب فرعون لم 
  الرب".
ن له مثيل منذ        ما لم  ـــماء تمطر بردا عظ ـــــ ــــ ة الثامنة "الســ وجاءت العجي

ع األشـــجار والزروع. إال  صـــارت مصـــر أمة.. فضـــرب البرد الناس والبهائم وجم
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ان بنو ــــان حيث  ــ طل بني  أرض جاشـــ ه فلم  ــــرائيل.. ولكن فرعون أغل قل اســـــ
ما تكلم ا .إسرائيل    لرب" وسلم بنو إسرائيل مرة أخر

ل شيء.. وهنا        أكل  غطي وجه األرض و ة التاسعة "جراد  وجاءت العجي
ون لنـا هـذا الحـال.. أطل الرجـال إلى  قـال عبيـد فرعون لـه، لم تعلم أن أمتى 

طل بني إسرائيل.   مصر خرت".  ولكن فرعون ازداد عنادا فلم 
ــر        ـــ ة العاشـــ ام، لم على "ظالم  …ةوجاءت العجي ـــر لثالثة أ ل أرض مصـــــ

ــاكن ــ ـــــ ان لهم نور في مسـ ـــرائيل  ــــ ع بني إســـ ـــر أحد  أخاه .. ولكن جم ــ ــــ صـ م".  هي
  ونجت إسرائيل من الظالم.

ــانــت أم        ــائــب، و ـــ ــــ ــــ ــ ــانــت أم العجــائــب والمصـ ــة األخيرة، و وجــاءت العجي
ــــر  ما تقول التوراة، أن ينزل على مصــــ ـــائب فعال، فقد عزم الرب  بيتا بيتا المصـــــ

هلك م ـــرأفيها من  نو ــ ــ شــــ ــــيتجاوز عن بيوت إلى  ار ال ــــ قر، ولكنه ســـ ار ال أ
قترب منه ــــــرائيل فال  الدم حتى تكون عالمة إسـ ــوا أبوابها  ــ م ولكن عليهم أن يرشـــ

قترب منها سلم أهلها من عقاب الر للرب فال    !!  ب"، و
ـــة  الكبر في إطـــار  خطـــة ال       ـــي ــــ ـــــ خروج التي والتوراة تلخص هـــذه المصــ

طا وتنفيذا على الوجه اآلتي:   وضعها الرب، تخط
ر في أرض مصر،        ل  موت  يخرج الرب نصف الليل في "وس مصر، ف

ه رس ر فرعون الجالس على  ل إلى   من  ر الجارة التي خلف الرحى، و
ون الدم لك مة.. و ة  مر به عالمة على البيوت "على القائمتين وعلى العت

م ضرة للهالك حين أضرب  ون عل م، فال  ا"  فأر الدم وأعبر عن رض أالعل
ر في أرض مصر من  ل  مصر.. وحدث في نصف الليل أن الرب ضرب 

مة  ر األسيرإلى  ر فرعون  ل به ر  فقام صراخ  …الذ في السجن و
ه ميت".. فدعا الفرعون موسى وق س ف ن بيت ل م في مصر ألنه لم  ال عظ
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م  أنتم بنو-"قوموا أخرجوا من بين شعبي قر م و عا.. خذوا غنم إسرائيل جم
طلقوهم عاجال من األرض ألنهم قالوا  واذهبوا .. وألح المصرون على الشعب ل

عنا أموات.."   جم

شـرة        اح غرب عجيب لم تر ال ان صـ لها  لهو مثيال، فقد أفاقت مصـر 
ع  شــر قألتر جم ل ارها من ال ارها من البهائم قد نفقت.. وغدا أد ماتت، و

ل البيوت والحقول والزرائب والحظائر  ــــيدا في  ـــــ ل ذلك من أجل  …الموت ســـ
  بني إسرائيل!!

ــعب       ــ ــــ عد هذه العجائب العديدة، تقول التوراة، "فحمل الشـ ـــــرائيل-و -بنو إســــ
ابهم على أكتافهم ــرورة في ث ــ وارتحل  …عجينهم قبل أن يختمر، ومعاجنهم مصـــــ

ـــتمائة ألف ماش من الرجال عدا األوالد،  ــ ــ ــ س نحو سـ ـــــ ــ ــ ــــرائيل عن رعمسـ ــــ بنو إســ
قر ومواشٍ  ضا مع غنم و ثير أ   وافرة جدا". وصعد معهم لفيف 

ــرائيل الجائعة التي لجأت       ــ ة بني إسـ ذا يبدوا لنا أن جال ـــر من إلى  وه مصــ
عين ن عقوب قد ارتفع عددها في عهد موســـى من ســـ فســـا، هم فلســـطين في عهد 

عقوب  ــرب إلى  بيت  ــ ل واحد منهم مضـــــ ح  ــ ــ ة ألف ماعدا األوالد وأصـــــ ــتما ــــ ســـ
ـــر إال عند الشــــدة حينما وصــــلوا  روا جميل مصـ ار الجميل.. ولم يذ المثل في إن

عد ما  ــــرإلى   ف ـــى "ليتنا متنا في أرض مصــ ــاحوا في وجه موســـ ــيناء وصــــ  …ســــ
س خيرا لنـا أإلى   ولمـاذا أتى بنـا الرب ـــــر" إلى   ن نرجعهـذه األرض، أل ــ ــ ــــ مصـ

ع عشر من سفر العدد).   (اإلصحاح الرا
ــحاح        ــ ــــ قول اإلصــ ــــع آخر من التوراة  ـــ ـــفر الخروج..  14وفي موضـــ ــ ــ ــ من سـ

ــت  ـــ ســ ـــى في البرة وقالوا "هل ألنه ل ـــرائيل على موســــ ــ ل جماعة بني إســ وتذمر 
ــنعت بنا حتى أخرجتنا من  ــ ــ ــ ــر أخذتنا لنموت في البرة.. ماذا صـ ــ ـــ قبور في مصــ
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س ف عنا فنخدم  مصــــر، أل ه في مصــــر قائلين   لمناك  هذه هو الكالم الذ 
  موت في البرة".نالمصرين، ألنه خير لنا أن نخدم المصرين من أن 

ا في        ن راغ ــرائيل لم  ــــ ــ ـــــوح أن جمهور بني إسـ ــ ـــف بوضــ ــ ــ شــ وهذا الكالم 
نفهم، لوال أ انالخروج، وأنه  ش في جوارهم و ع ــــرين وأن  ن يرد خدمة المصــــ

ــــــطورة الخروج ليجعلوا منها ملحمة  ــ ــ ــ ـــوا في التوراة أسـ ـــ ــ ــ ار اليهود هم الذين دســـ أح
ستهدف التحالف مع أعداء مصر. ان  ة، بل لوال أن الخروج    تارخ

ــــرائيل على الخروج من        ــــ ــــ ـــرار بني إســ ــــ ــ ـــ ك عن هذه المؤامرة، فإن إصــ وناه
شــــ حد ذاته أن  في  ــورة التي ســــردتها التوراة،  ف عن ســــوء مصــــر وعلى الصــ

ــد  ــذ أطعمهم من جوع، وجعــــل منهم في عهــ أخالقهم  وانعــــدام والئهم للبلــــد الــ
ة وثالثين  ادة، حتى امتدت إقامتهم فيها أرع ما ــحاب األرض والســــ ــف أصــ يوســ

ما ترو التوراة.   عاما، ف
عد إقامة        م  عد أن دبروا أمرهم في الليل البه ذا فقد خرج بنو إسرائيل،  وه

ع المصائب: البرد زادت عن أ رعة قرون،واستعانوا في خروجهم من مصر بجم
اء وأخيرا  ارإ والجراد والرماد والضفادع والدمامل والو شر هالك األ ور من ال   الذ

قر.إلى    ال

أكبر حملة نهب        ـــفرهم  ــــرائيليون بذلك، ولكنهم قاموا ليلة ســــ تف اإلســـ ولم 
ــــلب في التارخ.. وقد أشـــــارت التورا  ارة إلى  ةوسـ ة الكبر في ع ــ ــ ــوصـ ــ هذه اللصـ

ـــحاح الثالث من  ــــ أنما هي عمل من أعمال المروءة والنخوة، فيرو اإلصــ ة  عاد
ة الخروج من مصر "حينما تمضون ال  سفر الخروج أن الرب قال لموسى لمناس
ل امرأة  من جارتها ونزلة بيتها أمتعة فضــة وأمتعة  تمضــون فارغين بل تطلب 

اب، وتضـــــ ــلب ذهب وث ــ ذا: سـ ـــرين" ه ــلبون المصــ ناتكم فتســـ م و عونها على بن
أمر الرب.   ونهب 
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مصر، ورض       عد أن وقعت العجائب والمصائب  فرعون مصر بخروج  يو
بني إســرائيل، تقول التوراة في اإلصــحاح الثاني عشــر من ســفر الخروج :" وفعل 

ــــى حســـــب قول موسـ ـــرائيل  ــــة  …بنو إســ ــــرين أمتعة فضـ وأمتعة طلبوا من المصـ
ا.. فسلبوا المصرين". ا   ذهب وث

ما ترو التوراة، وقد فات        حســب قول موســى  أجل لقد ســلبوا المصــرين، 
ــــى  ــــ ا التي نزلت على موســـــ ــا ــــ ــ ــ تبوا التوراة أن من بين الوصـــ ار اليهود الذين  أح

ــرق  ة الشـــهيرة ال تسـ ــ ــبوا, الوصـ يف نسـ أن إلى   ف ــرائيل  موســـى أنه أمر بني إسـ
السرقة؟سرقوا ال   !مصرين.. وأن الرب هو الذ أمر 

ة الشهيرة :        س إلعل الجواب على هذا نجده في القاعدة القانون ن القانون ل
انت قبل  ـــرين  ــ ــ ـــلب المصـــــ ـــ ــ ــ طب على ما قبله .. وحادثة ســ له أثر رجعي، وال 

ـــيناء ــ ــــر في ســ ا العشـــ ـــا ــ ـــرائيل قد جردوا أن ومعنى  ذلك  …نزول الوصــ ــ بني  إســ
اقتنته نســــاء مصــــر من مدخراتهن ووفورات الذ ل الفضــــة والذهب مصــــر من 

ة  ــ ــ ـــوصــــ ــ ــ ـــع من هذه  اللصــ ــــ شــ ـــنع وال أ ــــ عرف التارخ أشــ ائهن.. ولم  أمهاتهن وآ
ه  ل ذن رم، و فا على شــعب  ان ضــ قترفها شــعب الجئ شــرد طرد   ، الكبر

  أن أحسن مثواهم ومأواهم، وأعطاهم األرض ملكا لهم.
ــتدت نه أعطاهإبل        ــ ـــل إال حينما اشــ عرفوا هذا الفضـــ ـــم األرض.. ولم  م دســـ

ــى وقالوا له غاضــــبين "أقليل  ــهم في وجه موســ عضــ ــيناء فثار  اة في ســ عليهم الح
ض لبنا وعسال، لتميتنا  في البرة، حتى تترأس علي ا نأنك أصعدتنا من أرض تف

اســاء في ســيناءهترؤســا"، وقد انطقت ض لبنا وعســال،  ؟؟ م ال مع أن أن مصــر تف
ان قاصرا على فلسطين!!   هذا التعبير 

س          ـة التي تبجح بهـا منـاحم بيجن رئ م الروح عـد فهـذه هي التقـاليـد والق و
ه   الشعب العري في مصر.إلى   وزراء العدو وهو يوجه خطا
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روا الجميل، وجحدوا        ـــب، وهم الذين أن ــ ــ ــــح النســ ــ ــ وهؤالء هم أجداده، إذا صـ
عد أن أهلكوا ما المعروف، وخرجوا م ة  من ملك مصر،  ن مصر على غير رغ

 فيها من الزرع والضرع..

أكبر جرمة نهب وسلب عرفتها        وفوق ذلك، فإن أولئك األجداد، قد قاموا 
ما روتها توراتهم، ال،  ورب أمر الرب، رهم وحدهم.. ال رنا و العصور واألج

المعروف واإلحسان والناهي غي. العالمين اآلمر  ر وال   عن المن

ـــات التوراة ولكن لم أَ وقد يالح القار        ــــ سـ ـــيء في مقت ــ عض الشـــ ننا أطلنا 
ــللــت ــ ــــ ــ ــ ــة قــد تســ تــب إلى  ن منــاص من ذلــك، فــإن الخرافــات اليهود ثير من 

ـــان ال بـــد  ِمن التـــارخ والتراث الـــديني حتى غـــدت لتكرارهـــا حقـــائ عـــامـــة.. و
  الصواب. إلى مناقشتها وتفنيدها والعودة بها

ـــة        ــل بإعطاء خالصـــ ــ ــــي أن نختم هذا الفصــ فضــ ومن هنا فإن واجب العلم 
ــنعت له  ــ ــ ـــــ ر اليهود منذ فجر التارخ، وصـــ عن المناهل األولى التي غذت الف

ما يلي: ننا أن نلخص ذلك ف م ا.. و ا اجتماع ة وسلو   -عقيدة دين
ـــف مع        ــف عن خوته والتآمر على قتله، وإأوال:  أن قصـــــة يوســ ــ عه، تكشـ

ــرائيــل ومنهم وعنهم  ــ ــ ــ ـــ ــ ــار أنهم الجيــل األول من بني إسـ ــاعت عقوب  أخالق بني 
غضــاء  تحدر ة، ممثال في الحقد وال ال اليهود الســلوك الخلقي المشــين عبر األج

ما بينهم.إلى  واالستغالل   درجة القتل، حتى في ح األخوة ف
ــب الكبير الذ      ــ ــ ــ ــف، رغما عن المنصـ ــ ــ ــ ا: أن يوسـ لة  ثان اة الطو بلغه، والح

حف والءه  ــــر ورأ فيها أحفاده من الجيل الثالث، لم  ــــ ـــــ ــــاها في مصـ ــــ ــــ التي قضــ
ــتغراب في التوراة.   ا عنها.  وها نحن نقرأ في عجب واســــ قى غر ــر، و ــ ن ألمصــ

ــــى  ــتحلف بني   –عند خروجه –موســــ ــ ان قد اســــ ــف، ألنه  ــــ "أخذ معه عظام يوســ
حلف قائال  ــرائيل  م إإســ فتقد ــ م" مع أن ن هللا ســ ــعدون عظامي من هنا مع فتصــ
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ما وجده في مصر من سؤدد وعز وأمجاد، وقد  عرف شبها ليوسف ف التارخ لم 
اع في سوق النخاسة. ا طرداً هجاءَ    لي

ثالثا:  وقد بلغ هذا اإلكرام والعز أوجه في الجنازة الكبر التي قامت بها       
ــــر عقوب حين نقلت جثمانه من أرض مصـــــ ــــر ل ــــ ــطين عبر إلى  مصـ ــ ــــ أرض فلسـ
ــــر ان مصـ ــيناء تتقدمها العرات ذات العجالت وأع ــــر  ســـ ش مصـ ــهد ج شـــ ، ولم 

ة ة.إلى   التارخ  مثيال  لهذه الجنازة في مسيرتها من البدا   النها
م في مصــر،        ح له شــأن عظ عا:  أن موســى نشــأ في بيت فرعون وأصــ را

ــفر الخروج تقول التور  اة في معرض حديثها وفي اإلصــــحاح الحاد عشــــر من ســ
ماً  ان عظ ـــى  ــ ــ ـــى "الرجل موسـ ــ ــ ــــر في عيون عبيد  جداً  عن موسـ في أرض مصــــ

س حتى عرف عند  ـــعب".  وقد ترى موســــى في بال رعمســــ فرعون وعيون الشـ
ــعب أنه  ـــــ ــــ ــ ة على أيد اعامة الشـ ة والمدن بن بنت فرعون، وتلقى علومه الدين

مـــاء البال ـــار ح قول ي معلمين مهرة، من  ــر و ــ ــــ ــــ فوس المؤرخ  المصــ ـــــ ــ ــ ــــ وسـ
ش المصــر  بير في الج اد  ان له منصــب ق اليهود المعروف أن موســى  

اهرة. انت له مواقف  رة في جنوب السودان و   وأنه قاد حملة عس
ان شــأنه شــأن يوســف، وال والء له لمصــر، مع       ل ذلك فقد  خامســا:  ومع 

العز واإلكرام.. وتقول نفها    التوراة أنه في رحلته األولى أنه نشــأ فيها وترى في 
ن شعيب النبي العري وأنجب منها غالما يَ دْ اهن مَ  ةسيناء تزوج صفورة أبنإلى 

ة " ذا 2–فر الخروج اإلصحاح سأسماه جرشوم  أ المولود في أرض غر )  وه
ـــــر.. وخلع  ا عن أرض مصــ ش غر ع ــــى  ـــماً  هبنعلى إظل موســـ ره على  أســــ يذ

غرته.   الدوام 
ان هو        ـــا:  وعدم الوالء هذا  ــادسـ اتهم  ســ ــرائيل في ح الخل العام لبني إســ

ــــر ـــر، رغما عن الخيرات التي -في مصـــــ ــــ اة العزلة والتعالي، وعدم الوالء لمصــ ح
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ــر إال حين  ارم مصـــ ــرائيل م ــ ر بنو إسـ ـــرائيل ولم يذ ـــر على بني إســ أغدقتها مصــ
عد خروجهم من م ــيناء  ــ ــر عليهم صـــــانوا في سـ ــ روا نعم مصـ انوا ر، تذ "حيث 

عا وتمنوا  ــ ــ طونهم شــ ملئوا  أكلون الخبز والمرق حتى  ـــين عند قدور اللحم  جالســـ
أرض مصر".  (سفر الخروج ) وهذا هو 2اإلصحاح-قائلين: ليتنا متنا بيد الرب 

ع  ة في جم ال اليهود اة األج ـــاد ح ــــ ــــ ــ ــلوك  االجتماعي العام الذ سـ ــ ــ ــ ـــ ــ نفس السـ
  بها. او األقطار التي حلّ 

عا:       ــا ــــ ــ ــ ــــة  ســــ ـــ ــــ ــ ة ملحمة أن قصـ ة  اليهود الخروج التي جعلت منها الدعا
ـــح  ــ ــــ ــــها تفضـ ــــ ر، والتوراة نفســ الكذب والتزو بر  ة إنما هي خرافة  تحررة تارخ
عضا، فإن نصوص التوراة نفسها في الحوار بين موسى  عضها  ذب  وقائعها و

عناد ان يرفض و ه الشــك أن فرعون مصــر  ما ال يرقى إل خروج  وفرعون تثبت 
عد أن نزلت المصائب العشر  …بني إسرائيل من مصر أذن لهم بذلك إال  ولم 

عد أن هلك إلى  على شــعب مصــر، حتى اضــطر الفرعون  الســماح لهم الخروج، 
شر ور من ال عد أن عم الخراب في البالد.إلى  الذ قر، و   ال

ان جزءا من التآمر ع       ـــر،  ــ ــ ـــ ــ ـــرائيل من مصــ ــــ ــــ ــ لى والواقع أن خروج بني إسـ
ـــــرائيل مع الفرس على  يف تحالف بنو إســـ ــــــل الح  ــنر في فصــ ــــ ــر، وســ ــ ــ مصــ

أن ملك مصـــر خاف أن ينضـــم   الم التوراة   مصـــر، وأعانوهم على احتاللها.. و
ـــرائيل حا وقد أثبته الواقع إلى  بنو إســـ ـــح ان صـــ ــفوفهم،  ــ حاروا في صــ األعداء و

عد. ما    التارخي ف
ــــردته       ــ ــــ ـــــائب التي ســــ ــــ ــــ نا، يبدو التمييز ثامنا:  وفي المصــ ما رأي ا التوراة، 

ق ض.. حين ي غ هائمهم  يالعنصــــر ال اة هم و الرب بني إســــرائيل على قيد الح
ه هلك شعب مصر ومواش   …و



  

-111-  

ــرائيل وحدهم في        ون النور لبني إســ ش المصــــرون في الظالم و ع وحين 
ـــفادع  اء ودمامل وضــ ـــرين من و ـــيبهم ما يلح المصــ صــ ارهم.. وال  ئة ال د وأو

ــغله إال إهالك الناس  ــــ ــ شـ ــــــغل  ــ عد للرب من شـ أنما لم  ـــر لها وال عدد.  و ــ ــ حصــ
اة في عز ورخاء. قاء بني إسرائيل على قيد الح عا وٕا   جم

ارم التي أغدقتها مصر        الخيرات والميزات والم ل هذا التارخ الحافل  ومع 
ح عيدا لب ما أمرعلى بني إسرائيل.. فإن الخروج من مصر قد أص  ني إسرائيل، 

ه في صلوات  حتفلون  موائد وشراب وأناشيد، ثم يرددون اللعنات على و الرب، 
  المصرين طوال الليل.

ح،  من ذلك أنه يتعين على أحد أفراد األسرة        وال يخلو العيد من تهرج قب
ا ان آ ذا  قول "ه ه و تف ة الخبز الفطير على  حمل صين ما نا راحلين عندؤ أن 

ابهم على أكتافهم" والخبز الفطير ألن  خرجوا من مصر ومعاجنهم مصرورة في ث
ما تقول  بني إسرائيل حملوا خبزهم قبل أن يختمر استعجاال للهروب من مصر 

  التوراة..

ل عام في        ه  حتفلون  ادهم،  جيء عيد الفصح هذا وهو من أكبر أع و
ع عشر من شهر أبيب من الشهور الع سان وهذا الرا ح  شهر ن برة الذ أص

رس ليلْ  عد أن سلبوهم.العيد م ام العيد.. أجل ليلعنوهم    عنوا المصرين طيلة أ

هذه هي التوراة، وهذه هي أخالق التوراة ولقد تساءل العالمة الكبير (ه.ج.       
لز) هل التوراة هي التي صنعت اليهود أم  أن اليهود هم الذين صنعوا التوراة،  و

ان قبل ماذا. ضة والدجاجة، ماذا  ه السؤال عن الب ش م    هو سؤال قد

عد       انت التوراة  ارهم القدامى الذين صنعوا التوراة، و والواقع أن اليهود وأح
عد جيل.   ذلك تصنع اليهود جيال 
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ل خرافات التوراة وعلى الذين          ه وأقواله  مثل في سلو وجاءنا جيل بيجن 
قر يردون  وا التوراة أوال، فإن التوراة هي التي أأن يتعاملوا مع المجتمع اليهود أن 

ائعهم وصاغت عقولهم. ت ط   صنعت أخالقهم وس

ا  أعمى، وفي        ون في هذه الدن عرف التوراة وأخالق أصحابها، س ومن ال 
  اآلخرة أضل سبيال.

  

  
  
  

  سـامـل الخـالفص
  
  

  

ر نص ع ز ال ي ي م ت ا ..يال رب  وال
  ..واالستعباد ..والتسلط ..الصرافةو

  يفي صميم الدين اليهود          
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ا  التمييز العنصر  اد والر   والصرافة والتسل واالستع
م الدين اليهود   في صم

  
ه        س وزراء العدو، في خطا م بيجن رئ نتقل مناح ، إلى  و الشعب المصر

ستشهد الحديث إلى  من الكالم عن الح والعدل مة.. و ة العظ م اإلنسان عن الق
رهم واحد اء إسرائيل يذ أنب   واحدا، وفي مقدمتهم موسى.. اً بهذا الصدد 

ة، بل        ة الصــــهيون صــــيب مقتال في القضــــ موســــى إنما  ـــهاد  ـــتشـ وهذا االسـ
رات  ة نفســها.ذلك أن ســيرة موســى في التوراة تثير أشــنع الذ وفي العقيدة اليهود

اة إســر  انت هناك في ح ائيل وتارخها وفي ســلوك الشــعب اليهود برمته.. وٕاذا 
ة من  اف ما  جاءت في التوراة  املة، فإن ســيرة موســى  ســيرة تدين اليهود إدانة 

العار د اللعنات التي رددتها التوراة إلى   ألن تلطخ الشــعب اليهود  األبد.. وتؤ
ع أسفارهم.. عد مرة في جم   عليهم مرة 

اته، ودعوته، وما احتمل ولس       نا نرد في هذا الفصل أن نترجم لموسى، وح
ـــنقتصـــــر  ــع له المجال، ولكننا ســ ــ ــــرائيل، فذلك ال يتسـ الء  مع بني إسـ من عناء و
ة، وما وضعه اليهود  ما في ذلك اليهود واليهود على تلك الجوانب، ذات الصلة 

ــنظل ع ــ ــ ــ ــلوك االجتماعي.. وســ ــ ــ ــ ــهم، من قواعد وتقاليد للســ ـــــ ــ ع ألنفسـ لى الدوام نتا
ــهم، وما دامت  ــها، ما دامت هي التي صــــنعها اليهود أنفســ الدرس من التوراة نفســ

  هي التي صنعت اليهود.
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ـــرة        ــ النزعة العنصــ فاجأ القار  ــــى،  ــــيرة موســـ ره التوراة عن ســـ وأول ما تذ
تمثل  ذلك في مولد  ة.. و فة المتأصـــلة في النفس اليهود ة العن موســـى منذ البدا

ة ميالده فنقول التوارة " وذهب ونق ا رأ في اإلصــــحاح التاني من ســــفر الخروج ح
ابنــا،  ولمــا رأتــه أنــه  رجــل من بيــت الو وأخــذ بيــت الو فخيلــت المرأة وولــدت 

عد ذلك "وضعته  في سف من البرد ووضعته بين  أته ثالثة أشهر" و حسن خ
  النهر.."حافة الحلفاء على 

ـــد م       ــــ قصــــ  " عقوب.. "بيت الو ــــرائيلي ألن الو هو أحد أبناء  ــــ ــ نه أنه إسـ
ـــى هو  ـــ ــ ــ دوا أن موســــ ة أن يؤ تبوا التوراة من البدا ار اليهود الذين  هذا أراد أح و

ة.. دون أن  ، ومن أم الو ر اسم يإسرائيلي من أب الو األب وال اسم األم مع ذ
ــم  ــ ــ ــــ ر اســــ ود في أكثر من أوالد الزنا من اليهالعلم أن التوارة لم تكن تتورع أن تذ

 .. أنهما من بيت والو ة  تف ـــى وأمه.. م ــــم والد موســ ر  لنا اسـ ــــع، ولم تذ موضـ
  وانتهى..

االســـم، نراها        ه  ر أبو ــب موســـى وال تذ والتوراة التي حرصـــت أن تغفل نسـ
ــفر العدد مشـــــيرة ة في ســـ ـــم  زان وزان اســ الغا  ة إلى  تولى اهتماما  اســـــم زان وزان

ن. مغمورن، ووالديهما التدو ة جديرة  ة تارخ أنما القصة لها أهم   ذلك، و
ففي اإلصحاح الخامس والعشرن من ذلك السفر تتحدث التوراة في قصة        

ـــى وأعين  ــ ــ ــ ــــ ــامرأة  وجــاء بهــا "أمــام عيني موسـ لــة عن زنــا  ــل جمــاعــة بني طو
ة إلى  " .. فقام الكاهن "وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل اإلسرائيليٍإسرائيل  الق

ان اســم الرجل اإلســرائيلي  طنهما. و ليهما الرجل اإلســرائيلي والمرأة في  وطعن 
ة زمر  ان ـــم المرأة   المقتول الذ قتل مع المد ــــ ـــمعونيين، واســ ــ ــــالو من الشــــ ــ ــ بن سـ

ان" ائل بيت أب في مد س ق رى بنت صور رئ ة المقتولة  ان   …المد
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ــفحة التي رو إبل        ــــ ــــى في التوراةننا نقرأ في رأس الصـ ة موســـ ا ــم -ت ح ــــ اسـ
ور من  القابلتين العبرتين "شفرة وفوعة" وهما اللتان طلب منهما الفرعون قتل الذ

  أبناء العبرانيين.
ون له تارخه، أن يُ        ان من األجدر، وموســى ســ ه.. والتوراة لم و ر نســ ذ

ا عن جد حتى أو  ه أ رت نس إلى   صلتهتترك شخصا مرموقا في التوراة وٕاال وذ
ات  ــ ــ ــــــخصــــ م وداود والعديد من الشــ ة إلبراه ــ ــ النســــ ما فعلت  ـــــر..  شـــ آدم أبي ال

ة  الكبيرة.   التورات
أنه        ــــى، واالكتفاء  ــــ ــ ــب موســ ــ ــ ــ ر نســــ ـــير الوحيد لهذا اإلهمال في ذ ــ ــــ والتفســـ

ــر  ــ ا وٕانما هو مصـ ــــرائيل ن إسـ ــى لم  ــ أن موسـ من   ، ــــرائيلي من بيت الو إسـ
م ال عالقة له  ببني إ ـــم ــ ـــتصــ ســــ ــــرائيل.. دون أن  حت له عالقة ســـ ــ ــ عد أنه أصـــ

عد. ما    وتارخ مع بني إسرائيل.. ف
بير، وهو فوق ولدينا مرجع علمي قِّ        ــاني  ـــعه عالم اجتماعي ونفســـ م، وضــ

د، فقد أكد اســـتنادا ارزن هو األســـتاذ فرو دراســـات إلى   ذلك من أعالم اليهود ال
ن عبران حاث متعمقة أن موسى لم  ان مصرا.وأ   ا ولكنه 

د        ة، سنجد قرنة تؤ ارات التال ونحن حين نمضي في قراءة  التوراة في الع
ما ترو التوراة، "نزلت ، ذلك أن ابنة فرعون،  النهر لتغتسل فرات إلى  هذا الرأ

، فأرســـلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وٕاذا هو صـــبي ءالســـف بين الحلفا
ي، فرقت له   وقالت هذا من أوالد العبرانيين". ي

ـــبوه       ار اليهود.. نســـ الم أح  ةبنإلســــــان إلى  "هذا من أوالد العبرانيين"  هذا 
يف عرفت ابنة الفرعون أن هذا الطفل هو من  الفرعون.. ولكن الســؤال هنا هو 

  أوالد العبرانيين، وهو ال يزال ابن ثالثة أشهر لم تتحدد لمحاته وقسماته؟
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ــاف       ــ ـــــ ــــ ا لتر إلى   ضــ انت واقفة قر ـــى وهي التي  ــ ــ ــــ ذلك أن أخت موســـ
هد، قال ـــ ــ ــــ ــ ــ ما ترو التوراة :" هل أذهب وأدعو لك امرأة  تالمشـ البنة الفرعون ف

ات.. وذهبت ــعة من العبران ــــ ــ ــ د التوراة مرة …ودعت أم الولد الفتاة مرضــــ "  لتؤ
ة أمه. ة "عبراينة" موسى.. وعبران   ثان

بر الولد جاءت وتمضي التوراة         عد ذلك،  أن أمه أرضعته، "ولما  لتقول 
ني انتشــلته من إأبنت فرعون فصــار لها ابنا ودعت اســمه موســى وقالت إلى   ه

  الماء..".
تبوها، أن هذا االســـم هو        ارها الذين  شـــف التوراة، دون أن يدر أح وهنا 

قة فإن "موسى" لف مصر في اللغة المصرة  مة، معناه انتشل مفتاح الحق القد
ـــه،  ــرا يدل على الحادث بنفســ ــ ـــما مصـ من الماء ولهذا فقد أعطته ابنة فرعون اســ

ان مصرا. دل أنه في الواقع    و
ـــــر، وال هو قد ابتدعته ابنة الفرعون،       ا في مصـــ ن غر ــــــى" لم  ولف "موســ

ـــري ـــما معروفا  عند قدماء المصـ ان اسـ ــى من الماء، فقد  ن، إلنها انتشــــلت موســ
ان من أسماء فراعنة مصر ار و   .الك

أتي في        ذلك الو س)  و ار "رع موسى  الكبير" (رعمس مقدمة الفراعنة  الك
أحمس (أح موســى) وتحوتمس (تحوت موســى)  وقد أثبتت النقوش المصــرة أن 

ان شائعا  في المجتمع المصر وخاصة في عهد اإلمبراطورة  …اسم  موسى 
قارب عه ".وفي زمن  أنه من بيت "الو التوراة    د موسى الموصوف 

مة ابن..        ــــرة القد اللغة المصــــ ــى" معناها  ــ له فإن "موســــ ـــاحا لذلك  ــ ــ ضـ وٕا
ذلك فإن تحوتمس ابن اإلله تحوت.   ولذلك فإن رع مس هو ابن اإلله رع و

م        ن من المعقول أن تعطي ابنة الفرعون هذا االســم المصــر الصــم ولم 
أنفون من أوالد العبرانيين  ألحد من انوا  ـــرين  ــ ــ ــــ ــ ــــة أننا نعلم أن المصـ ـــــ ــــ وخاصــ
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أكلوا طعاما مع العبرانيين ألنه العبرانيين  قدرون أن  ما ترو التوراة "ال  انوا  ف
ن)، فإذا  ـــفر التكو ــ ـــحاح الثالث واألرعون من ســ ــــرين" (اإلصــــ رجس  عند المصـــ

يف ُ  ــا، ف ــــ ــ ــ ـــــ الغالم العبراني في بال قبــل هــذا ــان الطعــام مع العبرانيين رجسـ
ا ثم تقول التوراة أن ابنة الفرعون جعلته الفرعون، وُ  ــــر ــــ ــ ــ ـــما مصــ ــ ــــ ــ بنا إعطى اســـ

  لها..؟؟
ة، وما أكثر غرائب التوراة، فتقول التوراة        ة غر ا عد ذلك ح وترو التوراة 

ـــى أن خرج ــــ ــــ بر موســـ ام لما  خوته لينظر في أثقالهم.  إإلى  "وحدث في تلك األ
ا من فرأ ر  ضرب رجال عبران هنا وهناك ورأ إلى  خوته.  فالتفتإجال مصرا 

ــــر وطمره في الرمل".  وتكرار لف ( س أحد فقتل المصــــ خوته) مرتين في إأن ل
ــيرون  شـ أنهم  ار اليهود  شـــف قصـــد أح العبرانيين.. وغرائب هذه إلى  ســـطرن 

ة النس ة نفسها  ا ة تفضح الح ا ة القاتل إلى   الح والمقتول.  والسؤال هنا جنس
 .. ا هو المضــروب وأن الضــارب هو مصــر يف عرف موســى، أن رجال عبران
ـــة أن  ــــ ــ ــ ــيته، وخاصـــ ــــ ـــــ تف هذا وذاك تحدد جنســـ انت تعل على  وهل من الفتة 

ة ألف عدا األوالد"  ــتما ــ ــ ــ ــــ ما ترو فالعبرانيين في ذلك العهد قد بلغ عددهم "ســ
س12اإلصحاح-سفر الخروج(التوراة    من السهل تمييزهم عن المصرين. ).. ول
ة،  والجانب اآلخر       شف مزدا من التساؤل ومزدا من الغرا من القصة 

ان  فالتوراة تمضي لتقول أن موسى خرج في اليوم الثاني وٕاذا رجالن عبران
ر ك.. فقال أتف ما  يتخاصمان "فقال للمذنب، لماذا تضرب صاح قتلي  أنت 

.. فخاف م وسى وقال حقا قد عرف األمر، فسمع فرعون هذا وطلب قتلت المصر
قُ  ان وجلس أن  ن في أرض مد تل موسى.   فهرب موسى من وجه فرعون وس

  عند البئر".
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ثور       انا ال و ـــى أن اللذين  ــــ يف عرف موســــ ة:  و ـــه مرة ثان ــــ ــ ـــــؤال  نفســ ــــ ســ
انت تميز العبرانيين عن غيرهم من ان، فهل من عالمة  ــــــاران هما عبران ــــ  يتضـ

  الناس..؟
يف عرف هذا العبراني أن موسى قد قتل المصر في اليوم        وسؤال ثان، 
ما تقول التوراة.؟ الساب   مع أنه طمره في األرض دون أن ير موسى أحد 

ه وأمه، وقتله        ة موسى، وأب ل هذه اإلشارات الواردة في التوراة حول عبران
ـــارا للعبراني، ثم تدخله ــ ـــر انتصـ ــ ع  المصـ ـــــ ــير بإصـ بين أثنين من العبرانيين، تشــــ

ـانوا على الـدوام ينطلقون من إلى   االتهــام تبوا التوراة،  ــار اليهود الـذين  أن أح
 .. ة مرة أخر ة مرة ، واليهود دون على العبران ؤ ضـــة، و غ النزعة العنصـــرة ال
ــر  ــ ـــى المصـ ـــم موســ ـــتخدموا اســ تمييزا لليهود عن األمم والشـــــعوب.. وأنهم قد اســ
م العراقي العري  ــتخدموا من قبل اســــــم إبراه ــ ما اســ م إلبراز هذه النزعة،  ـــم الصـــ

عقوب.   وأوالد إسح و
اسم       تبوا سفرا  ، هوقد فعلوا ذلك مع أيوب، فقد حشروا اسمه بين أبنائهم  و

ك في األردن  ائل األدوميين، ولد على مقرة من الشو مع أن أيوب عري، من ق
ه األديب  طر العرب وأنه أول  وقد لق أنه  تور هوجو  ــهير ف ــــ ــ ــــي الشــ ــ ــ اإلفرنســ

ـــي  أنه  (DRAMA)من ابتدع أدب المآســـــ ثير من العلماء أدب أيوب  واعتبر 
ات األدب العالمي.   من أعظم آ

ـــة هره       ــى، نجده في قصــ ة موســـ مدنا للتعرف على جنســـــ  وثمة دليل آخر 
عد أن هرب دَ أهل مَ إلى  ــــى من وجه الفرعون ين:  فتقول التوراة  ــ ــ ــ أهل إلى   موســ

ــا عند البئر لقدَ مَ  ــ ان جالســــ ـــى حين  ــــ ان فأنجدهن  يين، أن موسـ اهن مد بنات 
الكن أسرعتن في المجيء اليوم، فقلن منغموسى وسقى  هن، وسألهن أبوهن "ما 
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أيد الرعاة وسقا الغنم " وتمضي التوارة لتقول أن موسى رجل مصر أنقذنا من 
ن في    بنته صفورة.ا جوتزو بيت الكاهن س

ع، بنات الكاهن، قلن ألبيهن        ات الســـــ ــــة التوراة هذه أن الفت والمهم في قصـ
ما تقول التوراة، ولعلهن عرفن جنســيته ومن هو، من   " عن موســى " أنه مصــر
ان هذه التي وقعت  ـــة أن أرض مد مالمحه العامة، أو من حديثه معهم.. وخاصــ

ـــة فيهـــا الحـــادثـــة تقع في منطقـــة نه ـــائـــل العر س بينهـــا و ر األردن، حيـــث الق ل
  مصر واحد.

" دون أن تأتي بتعلي إلى   ضاف       رت أنه "رجل مصر ذلك أن التوراة ذ
انت بنات مدين قد عرَّ  ضاح.. فإذا  أنه "أو إ " وهي الفن موسى  رجل المصر

عون أن ي ستط ار اليهود ال  جعلوا منه  معرفة فطرة، من النظرة األولى، فإن أح
ا ومن بيت الو  عقوب..ابعبران   ن 

ــيف        ــ ــ ــــرته، ال نرد أن نضـ ــــى ومصـــ ة موســـ ــ ــ ونحن في إلحاحنا على جنســـ
ما النزعة العنصرة إلى  قائمة العظماء في مصر، وٕانما نقصد أن نشيرإلى  عظ

ة منذ أقدم العصور. داء النفس اليهود   الشررة الكامنة في سو
الك ـــى تمدنا  ــ ــ ــ ـــيرة موســ ــ ــ ــ ــــر الكبير الذ أنزل البالء وســ ــــ ثير من هذا الشـــ

ـــاني , فلندخل على  ــ ات في التارخ اإلنســـ ثيرًا من الن ـــعب اليهود وفجر  الشـــــ
ضن  غ شع أنواع التمييز العنصر ال   التوارة والذ أ

ان        ـــى  حين  ــــ وها نحن نر التوراة تتحدث في هذا المعنى لتقول أن موســــ
ورــب وظهر لــه الرب وقــال لــه "أنــا إلــه حجبــل إلى   في البرــة يرعى الغنم جــاء

ــــر  ــــ ـــعبي الذ في مصــ ــ ــــ عقوب. أني  قد رأيت مذلة شـ ــح وٕاله  ـــ ــ ــ م وٕاله إسـ إبراه
ـــــخرهم.. وعلمت أوجاعهم فنزلت ألنقذهم من  ــ ـــــراخهم من أجل مسـ ــ ــمعت صـ ــ ـــ وسـ
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إلى   من تلك األرض_. فاآلن هلم فأرســلك-أخرجهم-أيد المصــرين وأصــعدهم
  ني إسرائيل من مصر".ج شعبي بخرِ فرعون وتُ 

ــر        ــ ـــعب مصــــ ض، بين شـــــ غ ـــر ال ــ ة دور التمييز العنصـــ أتي مرة ثان وهنا 
ان "الرب"  ني إسرائيل، فإذا  نزل لينقذ بني إسرائيل من أعمال السخرة، فقد قد و

ــخرة، بل  عاني من الســ له  ـــر  ــعب المصـ ثير إان الشــ ـــعوب األرض  اً ن  من شـ
ش تحت بالء هذا انت تع ض.. فلماذا ينزل الرب من أجل  يومذاك  غ النظام ال

ـــــوا وحدهم  سـ ــرائيل وحدهم، ول ــ ـــخرة.. هذا بني إســ ــ في العالم واقعين تحت نير السـ
أن يرفع عن  عطفه ورحمته، جديرون  اد هللا، وجديرون  شـــر هم ع ــائر ال فإن سـ

  أكتافهم هذا البالء؟
ما نراها في        ة مع الرب،  ة اليهود ســـيرة موســـى في ولكن هذه الخصـــوصـــ

ع مراحـــل  ـــاة اليهود في جم ــــاة في ح ــــ ــــ ــ ـــانـــت هي المـــأســـ ـــاتـــه،  ع أدوار ح جم
ــاتهم ــتظــل على هــذ …ح ــــ ـــــ قيــت اليهود   اوســـ تحتو هــذه النزعــة  ــةالحــال مــا 

ـــــ ــ ــ ــــ ة، وترضـ ـــررة الطاغ ــ ــ ــــ ة من األمهاتعالشـــ ال اليهود األمهات.. إلى   ها األج
ا وص ا إسرائيل ا عبران ا.وتجعل من "الرب" إلها يهود   هيون

ود لو        ون من حزب ل ــدو لو أن "الرب"  ــ س وزراء العـ ود بيجن رئ و
ــــتطاع ون إلى  اسـ م أن  ـــبيال.. ونحن نســـــتغفر هللا العظ ذلك، وهو رب ذلك ســ

م.   العالمين الرحمن الرح
احوا ألنفسهم أن يجعلوا "الرب"        تبوا التوراة قد أ ار اليهود الذين  ولكن أح

ل الذ  … يختارونه .. وأن يجعلوا من موسى نفسه " إلها"  إذا اقتضى األمرالش
الذهاب قنعه  ع من سفر الخروج نقرأ حوار بين الرب وموسى ل   ففي اإلصحاح الرا

ه هارون، ألنه أفصح إلى  أخ ستعين  بني إسرائيل وٕاخراجهم من مصر، وأن 
ة التوراة، لموسى، "أ قول الرب، حسب روا نت تكون له إلها (أ إلها منه لسانا، ف
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حمله الرب  عد ذلك  لم الشعب عنك".. و ما  ون لك ف ه هارون) وهو  ألخ
قول له فيها "تقول لفرعون أطل إسرائيل إلى  رسالة عبدني.. افرعون  ر ل بني ال

ر..".إوأن أبيت أن تطلقه ها أنا أقتل    بنك ال

م       عا هم  ــــرائيل جم ــ ــ ر "للرب" ولإلومعنى ذلك أن بني إســـ ة االبن ال بن ثا
شر أجمعين. ون بنو إسرائيل سادة ال هذا  املها، و ادة على األسرة  ر الس   ال

زداد الكشف عن السلوك اليهود        ر سيرة موسى، و وتمضي التوراة في ذ
ـــــف عن تخاذلهم وافترائهم على  ــ ــ شـــ الخروج  ــموه ملحمة الخروج، فإذا  ـــــ ــ ــ ما أسـ ف

   معا.موسى وعلى هللا
حيرة المنزل       عد أن عبر اليهود  إذا  …ســيناءإلى  في طرقهم من مصــر ةف

ــى  ومن الخروج ـــــ ــــ و من موســ ـــــ ــ ــ الشــــ وتقول  …بجموع اليهود يرفعون عقيرتهم 
ع عشر من سفر الخروج: "فلما اقترب فرعون في التوراة في ذلك  اإلصحاح  الرا
وراءهم , ففزعوا جدًا وصرخ بنو  عيونهم واذا المصرون راحلون  رفع بنو إسرائيل

ست قبور في مصر أخذتنا لنموت   ,الربإلى  إسرائيل  وقالوا لموسى هل ألنه ل
ــر". وهذه هي قمة الجبن  ــ ـــ ــ ــنعت بنا حتى  أخرجتنا من مصــ ـــ ــ في البرة، ماذا صــــ

  والثورة على موسى.
ـــى تظهر أنهم        ــ ين موسـ انت بينهم و ــــرار آخر  ــف التوراة عن أســ ــ ثم تكشــ

ــيف التوراةانو  ــ ـــال، فتضـــ ــ س هذا إلى  ا غير راغبين في الخروج أصــ ذلك قائلة "أل
ـــر قائلين:  ه في مصــ لمناك  ـــرين، ألنه "هو الكالم الذ  ف عنا فنخدم المصــ

  خير لنا أن نخدم المصرين من أن نموت في البرة".
س        ف عنا" قالها بنو إسرائيل لموسى، ومعناها العاد ال نا وحاا" لنا تر

ا موســــى..  قوا في إفي مصــــر  فضــــلون أن ي وا مصــــر، و نهم ال يردون أن يتر
خدمة المصــرين، ولكن موســى صــبر على بني إســرائيل، وحين راحوا يواصــلون 
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ــظف هنا، ومن العطش والجوع  ــــ ون من التعب والشـــ ــــــ شـــ ــيرة الخروج، بدأوا  ــــ مســـ
عد خإلى   أن جاءواإلى  هناك، رض أروجهم من برة ســـيناء في الشـــهر الثالث 

  مصر ونزلوا مقابل الجبل.
ــة من        ــ ض، ولكن هذه المرة لينزل فرضــ غ ــــر ال وهنا يبرز التمييز العنصــ

قول اإلصحاح التاسع عشر من سفر الخروج "وأما  السماء وعلى لسان "الرب"  ف
ــعد ــ ــ ــ ــــى فصــ ــ ــ عقوب إلى  هللا.  فناداه الربإلى  موســ ذا تقول لبيت  الجبل قائال ه

المصــرين ,إســرائيل..  وتخبر بني وأنا حملتكم على أجنحة انتم رأيتم ما صــنعت 
ع الشــعوب فإن لي لي ون النســور.. فإن حفظتم عهد تكون خاصــة من بين جم

هنة  وأمة مقدسة".ل األرض وانتم تكونون لي    مملكة 
ة        ع الشعوب" وتلك هي أبجد ذا "أمة مقدسة.. وخاصة للرب من بين جم ه

ة القراءة العقيدة  حفظوا أبجد ال الشعب اليهود قبل أن  حفظها أج ة  اليهود
ة جمعاء. ة، لتكون بالء عليهم وعلى اإلنسان   والكتا

ـــوطا متقدما قي        ــــ ـــــ ــعوب" قد قطعت شــ ــ ــ ـــ ــ ع الشـــ ارة "بين جم ومع هذا فإن ع
ــــعوب الذين على وجه  ع الشـــ ارة "فوق جم ح الع ــ ــ ـــع آخر من التوراة، فتصـــ ــ موضــ

ـــــفاألرض" ففي  ــر) تقول التوراة أن الرب قال  رســـ ــ ع عشــــ ـــحاح الرا ة (اإلصـــــ التثن
ـــى، "أنتم أوالد الرب ـــعب مقدس للرب  …لبني إســـــرائيل، عن طر موســ ألنك شــ

ــــعوب الذين على وجه  ع الشـ ــا فوق جم ــ ا خاصـ ـــع إلهك، وقد اختارك لتكون له شــ
  !!األرض"ِ 
ما ترو الت       ما صوره موسى لبني إسرائيل ف وراة، هو المسؤول أمام والرب 

سير أمامهم في عمود سحاب ليهديهم في الطر  اتهم فهو  ل ح إسرائيل، في 
مطر عليهم خبزا من الســــماء،  وفي  ضــــيء لهم.. و نهارا، وليال في عمود نار ل

م وأنتم تصمتون". قاتل عن   الحرب فإن "الرب 
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ة عنهم.. وترو التو إف       ا قاتل المصرين ن عد أن عبر بنو ن الرب  راة أنه 
حر  ان المصـــرون أمواتا على شـــاطئ ال ســـة، و ا حر، مشـــوا على ال إســـرائيل ال

  ).14اإلصحاح-ولم يب منهم أحد (سفر الخروج
ــــولهم إ ل ذلك:        ـــــ ــ ــ ـــرائيل ووصـ ــ ــ ــــ هالك فرعون وقومه من أجل نجاة بني إســـ
ما قالت التوراة.إلى   سالمين عبدوا الرب    برة سيناء ل

ــب على ذلــــك .. إنهم عبــــدوا ولكن  هــــل عبــــدو الرب .. إن التوراه تجيــ
  العجل وعلينا أن نترك التوراة تتحدث ... 

ـــفر الخروج أن  …تقول التوراة         ــ ــ ــ ــــحاح الثاني والثالثيين من ســـ ــ ــ في اإلصــــ
طأ  موســــى في العودة من الجبل فقالوا لهارون -وعودته من هللا-الشــــعب قد اســــت

ه:" قم  تســير أمامنا فقال لهم هارون "انزعوا أقرا الذهب التي اصــنع لنا آلهة أخ
ناتكم.. وأخذ ذلك من أيديهم وصــور في  م و ن م و اإلزميل وصــنعه  هآذان نســائ

ــرب  األكل والشـــــ ــــعب  ــــرائيل" واحتفل الشـــ ا إســـ ا، فقالوا هذه آلهتك  ـــبو ــ عجال مســ
ـــجدوا للعج ــهم عل واللعب والرقص وسـ ـــرائيل على أنفســ ذا أضــــاف بنو إسـ ادة وه

ضة. غ العنصرة ال ما تعلقوا    العجل 
صــر العجل والرقص  وقومه وهإلى  وعاد موســى       ســمع صــوت غنائهم، وأ

النار وطحنه " ه هارون "وأخذ العجل وأحرقه  أخ موســى، وندد   واشــتد الغضــب 
  آخر القصة.إلى 

ما ترو التوراة وقال :" ورأيت هذا الشــعب وٕاذ       ذلك،  ا هو وغضــب الرب 
ة ــرع …شـــــعب صـــــلب الرق ــى تضـــ ني أفنيهم".  ولكن موســـ الرب وطلب إلى  اتر

ه أن يتراجع عن إ فنيهم.إل   قاع الشر ببني إسرائيل، وأن ال 
ــر الذ قال        ـــــ ــ ــ ــ ما تقول التوراة، "ندم على الشـ فعله إولكن الرب،  ـــــ ــ ــ ـــ نه ســ

ه".   شع
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ادة العجل وندم وتراجع عن الع ــــرائيل ع ذا غفر لبني  إســـ قاب ومن أجل بني وه
  …إسرائيل ندم الرب وتراجع

عد إلها آخر        ما  ــــرائيل، عبدوا ف ــ ــ ـــجد له بنو إسـ ــ ادة العجل الذ ســــ ومن ع
انوا في برة ســيناء، وأضــافوا  ة إلى  حينما  صــورة جماع  …ذلك فاحشــة الزنا 

انت هذه مصــر أنما أخرجهم موســى من أرض  .. و ائر الكبر ليرتكبوا هذه الك
  آب.ؤ أرض مإلى   حشة حينما وصل  بنو إسرائيلالفا

ــرائيـــل        ــ ـــ ــ ــ ــ  نَ عوْ وا "يزنون مع بنـــات موآب، فـــدَ أتـــدابوتقول التوراة أن بني إسـ
ــعب (بني إســــرائيل) ائح آلهتإلى  الشــ ــعب وســــجدوا آللهتهن وتعل هذ ن فأكل الشــ
عل فغور ( ـــعب  ب ــ ــرائيل وقال الرب إالشـ ــ ــب الرب على إســ ــ له الموآبيين).. وغضــ

ـــمس.. وقال موســــى  لموســــى ـــعب وعلقهم للرب مقابل الشـ ع رؤوس  الشـ "خذ جم
عل" ل واحد قومه المتعلقين ب اإلصـــحاح -(ســـفر العدد …لقضـــاة إســـرائيل اقتلوا 

25.(  
ار       ـــتمر أح ـــرائيل هم  ومع هذا فقد اســ تبون في توراتهم أن بني إســ اليهود 

ع  شــــعوب األرض.. وأن خروجهم ه المقدس وأنه فوق جم ــع ان  شــ ـــر  من مصـ
ـــــحراء بيت دعارة  ــ ــ جعلون الصـــ عبدون األوثان و عبدوا هللا في البرة.. فإذا بهم  ل

شوفة.   م
ان       ان، ومن جبلإلى   وراحت التوراة تتحدث عن رحلة الخروج من م  م
نوإلى  قول   جبل و تذمرون، والرب يندد على الدوام، و ون و ـــــ ــ ـــ ــ شــ ـــرائيل  ــ ــ ــــ إســـ

ل مرة :" قل لبني ـــــى في  هذه   لموســـ ة".. و ـــلب الرق ــ ــ ــعب صـ ــــ ــرائيل أنتم  شــ ـــــ إسـ
  األلفا على وجه التحديد..

ه        لما اقترفوا ســـيئة من الســـيئات، وتضـــرع إل ســـتغفر لقومه  ان موســـى  
ك ع مســيرك معنا.  فنمتاز أنا وشــع س  ســير معهم وقال له متوســال:" أل  لىأن 
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ـــعوب الذين على وجه األرض" ــ ع الشــ ــفر الخروج جم ــ ــــح -(ســـ ان 33اح إصـــ ) و
ــه بنو  ض الــذ يــدين  غ ـــــر ال ــــ ــــ ــح اعتراف بنزعــة التمييز العنصـ ـــ ــــ ــ ــ ذلــك أوضـ
النص وتعبير  ــــتعملوا لفظة "التمييز"  ار اليهود قد اســـ ـــرائيل.. والغرب أن أح إســــ

ن وأورد ــر لم  ــ ــــ ة في هذا  اً التمييز العنصــ ـــــ ــ ــ اسـ ـــــ يومئذ، فقد عرفته  اللغة الســـــ
عد قرون من األحداث التي   دونتها التوراة.. العصر، ليبدأ 

مة التي دونتها التوراة بنصها الكامل توأكثر ما        تجلى هذه المعاني في الترن
ــة العبور  ــــرائيــل وغرق فرعون وجنــدهو عــد أن انتهــت معر ــــ ــــ فقــد  …نجــا بنو إســ

طوا في  اه غامرة.. ه الرصــاص في م أنشــدوا قائلين عن المصــرين.. "غاصــوا 
حر. حجر، فغطــاهم ال ــد برأفتــك   األعمــاق  ــ ــ ـــ ــ ــ مينــك فتبلعهم األرض ترشـــ تمــد ب

ــعوب  ســــمع الشــ ان فلســــطين.  فالشــــعب الذ فديته ..  يرتعدون..تأخذ الرعدة ســــ
اء م ان ؤ حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقو ــــــ ــــ ــ ع ســ آب تأخذهم الرجفة ، يذوب جم

ا رب" (اإلصحاح الخامس عشر من سفر الخروج).  ك  عبر شع   نعان.. حتى 
 

نعان، وأدوم، موآب، إلى   ديد والوعيد موجهوهذا الته       ان  شعوب الشام: س
أنما أر  صل او ار الشام قبل أن  شنوا حرب األعصاب على د ار اليهود أن  د أح

  فلسطين.إلى  بنو إسرائيل

ـــيناء تمجيدا        ـــهدتها ســ ـــجل لنا أكبر حفلة  رقص شــ ومن هنا فإن التوراة  تســ
عد أن  ــى للعبور، فتقول التوراة،  ــ ـــ ــ ــ ه أخت موســـ مة، "أن مرم النب ـــردت الترن ــــ ــ ــ ســـ

ــاء وراءها   ــ ــــ ــــ ع النســـ انت مرم بدأخذت الدف بيدها وخرجت جم فوف ورقص و
حر"  ه طرحهما ال تهتف أمامهم قائلة :  رنموا للرب فإنه قد تعظم .. الفرس وراك

  عنون بذلك فرعون وجواده.
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مـــة تولم        ن الترن ــرد األحـــداث وتـــدو ــ ـــــ ــــ سـ لتكون تـــارخـــا لبني كتف التوراة 
ة  ل ذلك عقيدة دين ار اليهود أرادوا أن يجعلوا من  ــب، ولكن أح ــــ ــرائيل فحســ ــ ــ إســ
ــعوب  ــ ــــ ــــ ة الشــ ق ــتعالء على  ـــــ ــ ــ ل ما احتوته من اســـ اء،  يتوارثها األبناء عن اآل

ة في تدميرها و  غض لها، والرغ   هالكها.إ و
ر الخروج عيدا        ــت التوراة أن تجعل من ذ ـــــ ــ ــ ا تقام ومن هنا فقد حرصـ دين

يوم  ــل الخبز إال فطيرا،  ــائح وال يؤ ــه طقوس مطولــة ومعقــدة، تقــدم فيهــا الــذ ف
  خرجوا من مصر.

بنك غدا قائال ما هذا، تقول إمتى ســألك و ثم تأمر التوراة رب األســرة قائلة "      
ر في أرض مصـــر  ل  ة.. وقتل الرب  له أخرجنا الرب من مصـــر بيت العبود

ر الناس ) 13اإلصحاح -آخر القصة (سفر الخروجإلى  ر البهائم" إلى  من 
غضاء واالستعالء والنزوع ة على ال ال اليهود ذلك تنشأ األج   االنتقام.إلى   و

ــــاهمة المفجعة لبني        ، وهو اآلفة الكبر التي تمثل المسـ ـــر والتمييز العنصــ
ة، انتقل من أســـلوب الســـرد التارخي اة اإلنســـان أن دخل في إلى  إســـرائيل في ح

ة التي أنزلها هللا على موســـــى  ا العقائد ـــا ح جزءا من الوصــ ــ م الدين، وأصـــ ـــم صــ
  ما تقول التوراة.. واألمثلة على ذلك متوافرة.

ة        ماله بر ام المعامالت جعلت التوراة "القرض" نظاما عاما ومن  ففي أح
ة  في اإلصــــحاح  الخامس عشــــر تقول  في صــــدد  توراةالالرب.  ففي ســــفر التثن

ــ ــار ــا الرب :" ي ــا ــــ ــ ــ ــــ ثيرة، وأنــت ال تقترض،   كوصــ الرب إلهــك، فتقرض أممــا 
ـــــل عل ـــــرافة  ىوتتســـ ــ ون نظام الصـ هذا  ـــلطون".  و ــ ك ال يتســـ ثيرة وهم عل أمم 

ان الســبب  .. ولعله  م الدين اليهود ح في صــم والتســل على الشــعوب قد أصــ
عد أعظم  ما  حوا ف ــــر في أن اليهود أصــــــ اشــ ارفة في العالم، الم ــ ــ وتجمعت الصــ
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مــا هو معروف في هــذا  ــــعوب  ــــ ــ ــ ـــخم بين أيــديهم ثروات الشــ ــــ ــــ ــ هــذا الثراء الضـ و
النص. ما أمرتهم التوراة    استطاعوا أن يتسلطوا على الشعوب.. 

اد والسخرة        االستع التسل على الشعوب فحسب، بل  والتوراة لم تأمرهم 
ة ما قاله نحن نقرأ في التوراة في اإل والرق وها صحاح العشرن من سفر التثن

الكلمة والحرف :" حين تَ  إلى   من مدينة لكي تحارها استدعها رْب قُ الرب لموسى 
ون لك إلى   الصلح. فإن أجابتك ل الشعب الموجود فيها  الصلح وفتحت لك، ف

ستعبد لك."   للتسخير و

ـــل       ــ ــ ــــ صــ ــــاة، فإن "الرب" إلى  وهذا أمر عجيب  ـــ ــــ الذ أنقذ بني درجة المأســ
ــوا نظام  ــ فرضــ ـــرائيل أن  أمر بني إســـ ـــــخرة" فرعون.. هذا الرب  ــــرائيل  من "سـ إســ
فتح له  ــرائيل، و ـــلح مع إســـــ ــ قبل الصــ ـــعب الذ  ة معا على الشــــ ــخرة والعبود ــ الســـ

  بالده على مصراعيها في وجهه.
ل الدين ولكن هذا هو        ة،  ـــخرة والعبود ــ ــــلب والســ الرا والســـ أمر  اليهود 
  ن فم الرب وعلى لسان موسى.ذلك م
ام وتميز بين اليهود        وغير اليهود وتمضي التوراة في تفصيل هذه األح

ة ما يلي :" ال تقرض أخاك  ـــفر التثن ـــرون من ســـ ــ ــــحاح الثالث والعشـ قول اإلصــ ف
قرض برا، لألجنبي تقرض برا  برا، را فضة ورا طعام، أو را شيء ما مما 

ك ال تقرض ار  ولكن ألخ ه يدبرا لكي ي ل ما تمتد إل   ".كك إلهك في 
ــــى من الرب وأبلغها       ــ ــ ـــرعة التي تلقاها موســــ ــ ــ ـــ ما إلى   تلك هي الشــ قومه، 

ـــماء واألرض على بني  ــ ــ ــى الســ ـــ ـــهد موســــ ــ ــ عملوا بها، وقد أشــ ترو التوراة.. لكي 
حذافيرها، و  ما تهددهم اإ إسرائيل لينفذوها  فعلوا فإن "الرب يبيدهم"    لتوراة..ن لم 
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ًا  ون دينًا ســـماو ن أن  م ا ال  مثل هذه الوصـــا أمر  وواضـــح أن دينًا 
ار اليهود وهم قاعدون في أدنى األرض  ه أح ت ًا  ــ ــ ـــــ ون دينًا أرضـ , فال بد أن 

  وفي صدورهم شهوات األرض في أدنى مطالبها .
سـلم من قومه بني إسـرائيل، فقد أوردت التو        راة أن ومع ذلك فإن موسـى لم 

ام  روا في الق ه وف ه ذرعا وتذمروا منه أكثر من مرة وثاروا عل ــــاقوا  قومه قد ضـــ
ع عشــر من ســفر العدد تقول التوراة:  انقالب" على موســى، وفي اإلصــحاح الرا "
ــى.. وقال "ليتنا متنا في أرض مصــــر أو ليتنا متنا  ــعب على موســ ل الشــ وتذمر 

ــير لى إ  في هذا القفر، ولماذا أتى بنا الرب ــ ـــــيف وتصــ الســ ــق  ــ هذه األرض لنســـ
س خيرا لنا أن نرجع مة.. أل م إلى   نساؤنا وأطفالنا غن عضهم نق مصر، وقال  

سا ونرجع   مصر".إلى   رئ
و قومه       شـــ ان موســـى  ــاد أخالقهم حتى إلى   و انهم وفسـ ــ ســـبب عصـ هللا 

ون الفراق بين ينهم، ففي إحد المرات قال  هأنه تمنى الموت و للرب:  "لماذا و
ع هذا الشعب علإلى   أسأت .. ال أقدر أنا يَّ عبدك.. حتى أنك وضعت ثقل جم

ع الشعب ألنه ثقيل عل ذا فاقتلني يَّ وحد أن أحمل جم نت تفعل بي ه .. فإذا 
  ليتي".بقتال.. فال أر 

ما إلى  وحين عطش بنو إسرائيل ثاروا على موسى، فصرخ موسى       الرب، 
ــحاح تقول التورا  ــــ ــ ــ عد قليل يرجمونني" (اإلصـــ ــعب  ــــ ــــ ة، قائال:" ماذا أفعل بهذا الشـــ

ع عشر من سفر الخروج).  السا

ذلك فإن الرب       تهم، إذ تمضي التوراة اذاءٕايلم ينج من شرور بني إسرائيل و  و
صدقونني متى لتقول :" وقال الرب لموسى حتى  يهينني هذا الشعب وحتى متى ال 

ات التي عملت ع اآل غفر لهذه الجماعة الشررة أ في وسطهم.. وحتى متى  بجم
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ذلك وصل سلوك اليهود مع هللا 14اإلصحاح -" (سفر العدد يَّ المتذمرة عل  ) و
ا من بني إسرائيل.إلى    درجة اإلهانة، ونعوذ 

اته، فحينما        ار اليهود في ختام ح سلم من أح ة، فإن موسى لم  وفي النها
مــا تقول التوراة من أن يــدخــلاقترب أجلــه حرمــه هللا ــطين مع بني إلى    ـــ ــــ ــــ فلسـ

ة..  ــفر التثن ــ ــ ـــــحاح الثاني والثالثون من ســ قول اإلصـــ انته" إذ  ــرائيل "جزاء خ ــ ــ إســ
ــــــى قائال :"  ــــ لم الرب موســ ــعدإو ــ ــ ــ الؤ جبل نبو في أرض مإلى   صــــ  هآب الذ ق

التها ولكنك ال ه. فإنك تنظر األرض من ق  أرحا ومت في الجبل الذ تصعد إل
بني في وس وأخوك هارون خنتماني أنت رض.. ألنك األإلى   هناكإلى  تدخل

  إسرائيل".
ار اليهود، وقائع غير        ــى، على يد أح ــ ــجلت لموســــــ ــــ والواقع أن التوراة قد ســــ

اإلشارة. رمة، وأبرز هذه الوقائع حادثان جديران    الئقة وال 
ة فاغرة  صنع لبني إسرائيل تمثاال من موسىأن : األول        صورة ح نحاس 

ها التوراة أن حّ  ما ترو ـــة  ــــ ش.. والقصــ ة الج ــــع التمثال على را ــــ  اتفاها، ووضـ
ــا لهم على تمردهم ا ـــرائيــل عقــا ــ ــ ــ ــــ ــحراء المحرقــة انــدفعــت في وجــه بني إسـ ــ ــ ــــ لصــــ

وا ــ ثيرون فشــ انهم ومات منهم  موســــى  أن يدعوا رهم لينجيهم من إلى   وعصــــ
ــنع لك حَّ هذا العقاب الرهيب، فقال الرب لمو  ة محرقة وضــــعها على ســــى :" اصــ

ل من لدُ  ة ف ـــفر العددرا ـــــ حيى" (ســ ــــحاح -غ ونظر إليها  ــ ــ ـــنعها 21اإلصــ ــ ــ ــ ) فصـ
ات   جحورها واستراح بنو إسرائيل..إلى   موسى وعادت الح

انت        عد أن  ات  ا" للح ـــــى "حاو ــــ ــــ ار اليهود من موسـ ذا فقد جعل أح وه
ـذلـك فـإنهم األفعى هي  معجزتـه الكبر هي معجزتـه ف لجـأوا أي وجـه فرعون..و

ـــــى ـــــلإلى   موســ ان يتوســ ة وهو الذ  قومهإلى  نوع من الوثن  فرعون أن يخرج 
عبدوا الرب".إلى    "البرة ل
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مثل اإلرهاب اليهود         ــوأ ما أما الحادث الثاني فإنه  ـــع صــــوره.. وأســ شـ أ
ــــردتها التورا  ــــ ما ســ ـــــة  ــ ــ ــة القصـ ــ ــ ــ ـــى.  وخالصــ ــــ ــ ون على يد موسـ ه أن  في  -ةف

ـــحاح الحاد والثالثين من صــــفر العدد ـــرائيل من نأ -اإلصـ عد أن عاد بنو إسـ ه 
ة.  فاآلن اقتلوا  ل أنثى ح قيتم  انيين :" قال لهم موسى: هل أ تهم مع المد معر

ل امرأ  ر من األطفال، و ر اقتلوها"، وأعمل عرفت رجال  هل ذ ـــــاجعة ذ ــ ــ ــــ مضـ
عد أن وضــعت الحرب  -ال والنســاءرقاب األطف-بنو إســرائيل الســيف في الرقاب

ـــعتها التوراة  ـــاء، فقد وضــ ا األبراء من األطفال والنســ ـــحا أوزارها.. أما أوزار الضــ
  على أكتاف موسى.

حتاجان       ، ذلك أن التوراة تكشف في هذين إلى   وهذان حادثان ال  تعلي
ون واحد اد أن  ، فإن موسى الذ  بر ة  في  اً الحادثين عن مفارقة مأساو

ح هو فرعون الثاني  ما ترو التوراة، قد أص حة األطفال التي أمر بها فرعون  مذ
حة في  شع مذ انت أ ح األطفال ومعهم أمهاتهم.. و أمر بذ اته  ة ح في نها

  التارخ.

ما        م بيجن،  س وزراء العدو مناح ه رئ ـــهد  ـــتشـــ ــــى الذ اســـ ذلكم هو موســ
ه  ـــورته التوراة.. أما موســــــى عل ــرات المرات، صـــ ر في القرآن عشــــ الســــــالم فقد ذ

ا الرســول محمد ( في منها قول هللا مخاط ر التقدير، و ر، ذ صــلى أحســن الذ
ه وســــــلم ا" هللا عل ـــوال نب ان رســـ ـــا و ان مخلصـــ ــــى أنه  ر في الكتاب موســ ) "واذ

م.   (سورة مرم) صدق هللا العظ
ارات توراة اليهود أن نا في هذا الفصـــل، و أوصـــفوة القول،  أننا قد قر        من ع

اد ــل واالســـــتع ــ ــر والرا والصـــــرافة والتسـ ــم  التمييز العنصـــ ان في جســـ ل ذلك 
..   الدين اليهود

  نه يجر في الجسد اليهود جران الدماء في شرايين اإلنسان..إبل       
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ش في ســالم مع جماعة  هذه أخالقها        ة أن تع ع األمة العر يف تســتط ف
أمرها أن تبيد وهذا دي ــــالما، ودينها  ــ ــ ــ ع أن تعقد معها ســــ ـــتط ــــ ــــ ــ يف تسـ نها؟. بل 

 الشعوب األخر وتستعبدها من غير وازع وال رادع..!!
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  ادسـل السـصالف

  
  

  ..يا موسى ال تعبر األردن
 ألنك عصيتني وخنتني
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  ..ا موسى ال تعبر األردن

  خنتنيألنك عصيتني و 
  

تبوا أسفارها، إنما ار اليهود الذين  هم  في جملة ما تثبته التوراة، أن أح
شيء قاسون  جانب المعاصرن من إلى  قصاصون من الدرجة الثالثة، وال 

ات وصنفوا من سيِّ  تبوا من روا ما  ر وتراجم، القصاصين اليهود المعروفين ف
القراءة  ا رائعا جديرا  ان الكثير منها أد   والمتعة.و

ــرائيل        ــ ــ ــفار التوراة عن خروجهم بني إســـ ــ ــ ــ ار اليهود في أسـ ه أح ت ولكن ما 
شـــف عن ضـــعف في التأليف واضـــطراب إلى  من مصـــر ودخولهم  فلســـطين , 

ر في  ير، وغفلة في التلفي تفضح أصحابها، وتكشف جوانب الكذب والتزو التف
ة ة.إلى  في اقصاصيهم من البدا   النها

ثي       س له ظل من الواقع، سواء في و ال ل ر من القصص، أ قصص، خ
ـــــة..  ــــ ذلك في الخاتمة التي تنتهي بها القصـ طال، و ــخاص واأل ــ ــ األحداث واألشــــ
دايتها  عض، و عضــــها برقاب  ـــلســــلة بذاتها، آخذ  ــص تظل متسـ ولكن تلك القصــ

  نهايتها.إلى   تقود
ــة       ةأما قصــــص التوراة، وخاصــ ــ ه على رأس بني موســــى وخروجإلى   النســ

ــرائيل ـــــ ثيرا من إلى   إســـ ــطين، فإنها تثير  ــ ــ ــتيالء على فلســــ ــ ــــ ـــيناء بهدف االســ ــ ــــ سـ
ك عن  ـــيرها، ناه ـــ ـــتحيل تفســـ ـــ ســـ وك التي  ــــــ ـــاؤالت التي ال جواب لها، والشـــ ــ ــ التســ
قبل  ستحيل  على العقل أن  حيث  ما بينها،  التناقضات الكثيرة التي تتضارب ف
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ـ ــــــمـاء، ذلك  ــــ ــ ـــص هي من وحي الســ ــــ ـــــ ـال أولئك أن تلـك القصــ أنهـا هي من خ
عرفون.ر القصاصين القدامى من رعاة المواشي.  يخ ما ال  هرفون    فون، و

ـــئنا دليال واحد       ــــ م لوجدنا أن ما أرادته التوراة من أمر  اً ولو شــ يثبت هذا الح
ـــر ــ ــــى وخروجه من مصـ ـــرائيل فيها لكفى ذلك إلى   موســ ــ البرة، وما وقع لبني إسـ
ون دليال قــاطعـــا مـــا ال  لـــه أن  الم هللا،  ن أن تكون من  م ــأن التوراة ال 

  من أن تكون أعمال موسى وأقواله، من أعمال نبي هللا وأقواله.
ثرة الفجوات والسقطات التي        ه.. ذلك هو  د ما ذهبنا إل وثمة دليل آخر يؤ

ه فراغ هنا وهنا ــصــــهم منقوصــــا ف تبوا التوراة، فجاء قصــ ه إليها الذين  ك.. لم ينت
م  ص.إلى  ولننتقل من التعم   التخص

فرغ من قراءة        عد أن  ص، يجد القار الصــابر للقراءة،  في مجال التخصــ
 ،" ــمه "هارون الالو ـــة األولى من التوراة، أن موســـــى له أخ  أســـ ـــفار الخمســ األســ

  .ةوأن له أخت اسمها مرم النب
ـــيئا        ــــ ــ ــ ر لنا شـــ مولد هارون وال عن مولد ن عونالح هنا أن التوراة لم تذ

ر مولد موســى وقصــته، دون أن تُ  ر له أخا أخته مرم.. وقد اقتصــرت على ذ ذ
ر األسرة وأوالدها وسائر ما يتصل  قتضي أن تذ اق القصة  أو أختا، مع أن س

  بها.
ر الكثير  م، أن تذ وعلى حين أن التوراة لم تبخل في سردها لقصة إبراه

اة زو  اته وح ه إسماعيل من تفاصيل ح جته سارة، وضرتها هاجر، ومولد ولد
مالك ملك  ان من أمور العائلة مع فرعون، وأب ، وما  فلسطينيين، وشؤون الواسح

ما فصلنا في الفصول  ات وأوالدهما..  الزوجات والسرار والزواج من العراق
قة.   السا
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عقوبذلك ولم تبخل التوراة        اة إســـح و التفصـــيل ح ر  وأوالدهما،  أن تذ
وما راف زواجهما من قصص وطرائف ال نجد مثيال لها إال في أساطير اليونان، 

  لوال أنها تقل عنها في جمال األداء وسالسة التعبير.
ة       النســـ ة إلى   أما  ا ســـيرة موســـى وأهل بيته، فقد اقتصـــرت التوراة على ح

ان من أمر بنة إالتقاطه من قبل  وضـــعه في الصـــندوق وٕالقائه في النهر، ثم ما 
  فرعون واتخاذها له ولدا.. 

حــه        يف لم يــذ ر لنــا  ر، فــإن التوراة لم تــذ غير أن هــارون، وهو طفــل ذ
ـــا  لهــ ــاش.. ف ــال، وأين ترى وأين عـــ حـــــة األطفـــ ـــذ ـــا من مــ يف نجــ الفرعون، و

  مجهوالت ال تعرف من أمرها شيئا..
ل ما نعرفه عن هارون أن التوراة، تقذف       ــرح األحداث من  و ــــ ــــ ه على مسـ

ـــماء ــــ ــ ــق فجأة من السـ ــ ــــ ســ أنما هو  األرض، فتلتقطه إلى  غير مقدمة وال تمهيد 
اق الحوار غير الطرف بين "الرب  ــ ـــ ـــفر الخروج في ســــ ــ ــ ـــــره في ســ التوراة، وتحشــــ

ـــيناء وظهر له الرب ودعاه ــ ـــى" حين عاد من برة ســ ــ إلى   أن يذهبإلى   وموســ
طل بني إســر  ه أن  طلب إل ة،-ائيل من مصــرفرعون و البرة إلى   بيت العبود

عبدوا له..   ل
ه الرب قائال:  "اســمع        اق ذلك الحوار أن موســى ن وتقول لنا التوراة في ســ

ــــان" يرد بذلك أن  الم، أنا ثقيل الفم واللسـ ــاحب  ــ ـــت أنا صـ ــيد (!!)  لســ أيها الســـ
حسن الكالم.   عتذر عن هذه المهمة فهو ال 

رو لنــا وهنــا، هنــا فق       " و ــم "هــارون الالو ــ ــــ ــ ــ ر لنــا أســ ، تقفز التوراة وتــذ
س هارون الالو  ـــى "أل ــ ـــفر الخروج أن الرب قال لموســ ع من ســــ ـــحاح الرا ــ اإلصــ

الك  ـــتق ــا هاهو خارج السـ ضــ فرح , أخاك، أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأ فحينما يراك 
ه، فتكلمه وتضع الكلمات في فمه"!!   قل
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ر في      ". وها نحن نراه على مقرة من وهذه أول مرة يذ ها اسم "هارون الالو
ر لنا متى جاء وأين  …جبل حورب ــــى.. والتوراة ال تذ ــــ ال موســ ــتق ــــ ــ خارجا الســ

لها فراغا ه .. تلك  عودة أخ يف عرف  ار  تان، و ها أح ـــــة، تر ــــ ــــ في القصــ
أن هارون هوالو  ة  تف ل ما -التوراة على فراغها، م عني إســرائيلي.. وهذا هو 

ار اليهود.   يهم أح
       ، ــــع أمام القار مفاجأة أخر ــي التوراة في اإلصــــــحاح نفســــــه، لتضــ وتمضــــ

 وال معقولة.. وهذه المفاجأة تضعنا أمام قصة مفقودة الحلقات. ةغير مفهوم

لتقاه (التقى ان.. "وحدث في الطر في المنزل (؟) أن الرب شأتقول التوراة بهذا ال
قتله (؟)  لة ابنها رْ ة) صوانة وقطعت غُ تفأخذت صفورة (امرأموسى) وطلب أن 

ه.. ف   نفك عنه..حينئذ قالت عرس دم من أجل الختان"!!اومست رجل

ــــة أن هللا قد عدل        عد أن عن  ومفهوم هذه القصــ ــــى وانفك عنه،  قتل موســ
ه. حجر صوان.. ومست رجل   قامت زوجته بختن ابنها 

رون لنا        ار التوراة ال يذ قتل وأح ـــة لماذا أراد هللا أن  اق هذه القصـــ ــ ــ في ســ
ــــى.. و  ــ ــ ـــــبب آخر.. وهل القتل هو امن أجل أن أموســــ ــ ــ ن مختونا؟ أم لســـ بنه لم 

  عقاب عدم الختان؟
يف عدل "الرب" القاتل عن القتل؟.. وتساؤالت        عد ذلك  و أتي السؤال  ثم 

ـــردها.. ألن الجواب األكثر عقال ومنطقا.. أن  ــ ــ ــ لها أخر ال داعي لســ ــــــة  ــ القصـــ
  خرافة.. إحد خرافات التوراة  وما أكثرها..

رناه فإنها تبرز لنا        " على النحو الذ ذ ما فاجأتنا التوراة بهارون "الالو و
ة أخت هارون". حسن بنا أن نسميها مفاجأة "مرم النب   مفاجأة أخر 

  



  

-140-  

ما شـــــرحتها الت       ة العبور،  ا عد ح ة  ر هذه النب أتي ذ ــى و وراة، حين مشـــ
ســارهم.. ثم رد الرب  مينهم و حر، والماء عن  ســة وســ ال ا بنو إســرائيل على ال

حر على المصرين فغرقوا أجمعين.   ال
ني إسرائيل احتفلوا بهذا النصر فرنَّ        عد ذلك أن موسى و موا وتقول التوراة  

ة أخت هارون الدف بيدها وخرج مة الفرح "فأخذت مرم النب ع النســــاء ترن ت جم
موا للرب فــإنــه قــد تعظم.."  (الخروج دفوف ورقص، وأجــابتهم مرم: رنِّ بــوراءهــا 

عد نجاة بني إسرائيل وهالك قوم فرعون.15 ما إال  ح الرب عظ ص هذا لم    ) و
حت        ــ ــ ر لنا التوراة متى أصــ ر لمرم أخت هارون.. وال تذ وهذا هو أول ذ

يف ومتى ظهر ل ة و   وحى إليها.أوماذا ا هللا هنب
ــة .. وهــل هي أخــت هــارون        ر لنــا التوراة  متى ولــدت هــذه النب بــل لم تــذ

ست أختاً فق   لموسى.. وهل هي أخت ألب أو ألم ومن األب ومن األم؟ ، ول
عيد.. بل        ن مرم ال يرد لها إل ذلك ال تتحدث عنه التوراة من قرب أو 

عــد عــد ذلــك..  ر في التوراة  ــفر إلى  حفلــة الرقص والغنــاء ذ ــ ــــ ــــ حين موتهــا (ســ
  ).20-العدد

امه ..        ا "الرب" وشــرائعه وأح ثم تمضــي أســفار التوراة في "تفصــيل" وصــا
ان  ال والود ونون في الج ال الرعاة القدامى حين  ومعظمها ال تخطر إال في خ

تمنون . …   شتهون و
االت التي سردتها الأومن        موسى إلى   توراة أن الرب طلبطرف  هذه الخ

صنع له تابوت ون هذا التابوت  اأن  ظل ساكنا في وس بني إسرائيل وأن  حتى 
ون من خشب السن  ذا، وأن  ذا، وعرضه  ون طوله  على هيئة صندوق، و

ون  ون وأن  ون مغشى، من الداخل والخارج.وأن  آخر المواصفات إلى   وأن 
  ).25-اة صفحات وصفحات. (الخروجالتي استغرقت من التور 
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سه الكاهن، وهو من ساللة هارون أخي        ثم تتحدث التوراة عما يجب أن يل
ـــــفل  ــــ ــى،  وعن األجراس التي  تكون في أسـ ــ ــــ ة وأن على الكاهن أن يهز ثموســ و

ــمع الرب األجراس حين دخولــه أمــام الرب وحين خروجــه.. لئال  ــ ــــ ــــ ســ ــه حتى  ثو
، فإن اإلصــحاح الثامن والعشــرن من موت، والموت للكاهن.. أو  "رب" ال ندر

قول لنا من  ر هذه الخرافات غير واضــح بهذا الشــأن وال  ســفر الخروج  الذ يذ
الهما معا.. موت الرب أو الكاهن أو    الذ 

ـــف       ـــعد على حذلك أن تلك األإلى   أضــ صــ ام تفرض على الكاهن أن ال 
ــف عورته أما ــ شــــ ح حتى "ال تن ة درج المذ ق ـــرد  ــ ــ ر عن سـ فينا ما ذ م الرب" و

أن نشير إليها ولو إشارة عابرة.   الخرافات.. إال خرافة واحدة تغرنا 
ما ترو التوراة أن الرب قد أمر بني إســــرائيل قائال  ةخالصــــة هذه الخراف       ف

عها ألجنبي،  أكلها أو يب ك ف :" ال تأكلوا  جثة ما، تعطيها  للغرب الذ في أبوا
ة نك شعب مقدس للرب إلهك" .. (سفرأل ع عشر التثن   .)اإلصحاح الرا

عط       ان والتعالي على األجنبي أن  ة الطغ أكلها أو  ىوهذا هو غا الجثة ل
ــعوب  ــــ ــعب مقدس والشــ ــ ـــرائيل شــــ أكلها ألن بني إســـــ ــــرائيلي فال  ــ عها.. أما اإلســ يب

  األخر نجس في نجس.
ام ا       ــان، أما أح ــــ ــ ــ ام اإلنســــ لحيوان فهي أغرب وأعجب، فإن إحد تلك أح

ــانا أو ثوراً  ــ ام تنص أنه إذا نطح ثور إنســــ ، فإن الثور الناطح "يرجم وال هذه األح
ــل لحمــه" (الخروج  عــد رجمــه إذا 21–يؤ ) ولم تتكلم التوراة عن الثور المنطوح 

ــان المنطوح ما هو ــــ ــ ــ ذلك عن اإلنســـــ ل.. ولم تتكلم  ل لحمه أو ال يؤ  ان يؤ
م في  أكلها اإلسرائيلي ولكن الح رته التوراة آنفا. ال  م هو ما ذ جثته.. لعل الح

عها لألجنبي!!   عطيها للغرب لب



  

-142-  

وما من شــك أننا لو قارنا  بين الشــرائع التي وضــعها قدماء المصــرين في       
ر  ـــه الف ـــان عل ـــذ  واد النيـــل أو حمورابي الرافـــدين لوجـــدنـــا مبلغ التـــدني ال

  ذلك العهد.اإلسرائيلي في 
ة        ر بدائي موغل في البدائ ام التوراة ينم عن ف ــناه من أح ســ وهذا الذ اقت

ن أن يرقى م ه إال رعاة البواد الجاهلون إلى  وال  ه إل ـــــ ــ ــ ن أن ينســــ م هللا، وال 
اة.  لحقائ الح

الجثث والثيران ال تصدر إال عن مستو إبل        ن هذه النصوص المتعلقة 
يف  دون مستو  عرفون  ارهم  ة.. فإن الرعاة القدامى الذين وصلت إلينا أخ اد ال

انها تحت التراب ال يتعاملون مع الثور النطَّ  اح دون أن يرجموه.. وأن الجثة م
أكلها أحد. عها ألحد، وال    تعطي للغرب.. ال يب

ام من الخرافات والترهات ال       ان األمر، فإنه تحت هذا الر ائنا ما  ة و يهود
عبر في التوراة من خرافة ،  قل أن يلتفت  إليها  القار وهو  بر قة   تكمن حق

  خرافة.إلى 
ثيرا من مغلقات رحلة الخروج        ــر لنا   ــــ ــ ــ قة الكبر هي التي تفســــ هذه الحق

  فلسطين".إلى  سيناء ومنهاعبر التي "قام بها بنو إسرائيل من مصر 
زت التوراة منذ البد       ان "لتحررهم من وقد ر ـــرائيل  ـــــ ــــ ة أن خروج بني إســ ا

عبدوا الرب في البرة. ة" في مصر  ل   بيت العبود
ن التحرر هو الهدف،        المرة.. فلم  قي هو غير ذلك  ــــبب الحق ولكن الســـ

ادة الرب هي السبب..   وال ع
  

ــــبـــب هو الحرب من أجـــل الحرب.. والهـــدف هو العـــدوان من أجـــل        ــــ ــــ الســ
ــــــها تقودناالعدوان..  ــــ ا ألول وهلة، ولكن التوراة نفسـ إلى  وقد يبدو هذا الكالم غر



  

-143-  

ــــحاح  ــوح، وها نحن نجد مقدمات الدليل في اإلصـ ـــر ووضـــ ســ ل  هذه الحقائ  
ــرائيل  ــــراخ بني إســــ ــمع صــ ــــفر الخروج حيث ترو التوراة "أن هللا ســــ الثاني من ســ

عد ذلك أن "هللا اد الفرعون لهم".. ثم تقول  ــــتع ــ ــ ــــ ر ميثاقه مع وأنينهم من اســ  تذ
م و  عقوب"إ إبراه منح فلســطين-ســح و ما -بني إســرائيلإلى  وهو الميثاق الذ 

ن.   ورد في سفر التكو
ــنترك أمر هذا الميثاق       فينا اآلن إلى   وســـ طالنه.. و ــــل الح لنثبت  فصـ

ــير أن التوراة قــد أرادت أن تنقــل الميثــاق من الوعــد اللفظي ــــ ــــ مرحلــة إلى  أن نشــــ
  ذ.التنفي

ـــــرائيليين هي         ــها الفرعون على اإلســــ ــ ــ ــخرة التي فرضـــ ـــــ ة والســ ة العبود ا ح
ــبب الظاهر لتبرر مرحلة الخروج  عير، وهي الســ ـــمت ظهر ال القصــــة التي قصـ

ـــر والزحف أرعين قرنا إلى   من مصـ عد ذلك  ما فعل اليهود  ــطين.. تماما  فلســ
شعة مع اليهود في  حها ال مذا ة.حينما قامت النازة  ا وفي أرورا الغر   ألمان

ة "التعذيب" اليهود على أيد هتلر،        ـــهيون ــ ــــ ة الصــ ـــتغلت الدعا ــ ــــ ما اســ و
ة" إلى  وحملوا األلوف من اليهود للهجرة ار اليهود "عبود فلسطين، فقد استغل أح

ادة  ســـتنفروا بني إســـرائيل للخروج من مصـــر والزحف على فلســـطين وٕا الفرعون ل
م ق   فيها. الشعب الذ 

ار        ما لم يتردد أح ل صـــــراحة ووضـــــوح،  ولم تتردد التوراة أن تقول ذلك 
ا وزورا: فقد جاء في اإلصحاح الثالث  ذ تبوا ذلك على لسان الرب  اليهود أن 
ــر  ــى:" لقد رأيت مذلة شــــعبي الذ في مصــ من ســــفر الخروج أن الرب قال لموســ

ــمعت صــــــراخهم  أوجاعهم فنزلت ألن …وســــ ــــرين وعلمت  قذهم  من أيد المصــ
ض إلى  جيدة وواسعة أرض إلى  من تلك األرض -أخرجهم-وأصعدهم أرض تف



  

-144-  

ــال.. ــــ ــــ ــانيين والحثيين واألمو إلى  لبنـــا وعســــ ـــان الكنعـ ين ر م ين والفرزين والحو
  واليبوسيين".. وهذه تشمل أرض فلسطين وما جاورها..!!

ــــح من هذا الكالم أن األمر يتعد إنقاذ بناوو       ــ ة،ضــ ـــرائيل من العبود ــــ  ي إسـ
ـــعةإلى  ونة من أقوام  -هدف آخر.. وهو احتالل أرض جيدة واســــ ـــــ ـــــك مســ أرضــ

اإل رهم  عد واحد؟آخرن ذ   سم واحدا 
عدوان األمر هذا على حين أن مصر أجود أرضا وأوسع  مساحة.. ولكن       

نعان مرة إ..  ارة عن أرض  ــــــفر تكرر الع ــــ ــــــحاح والسـ ــــ ن التوراة وفي نفس اإلصـ
اهم.ثا ألفاظها  واسماء األقوام إ ة     ن

ـــــرائيل ..        ــ ــ ة في مرحلة التنفيذ على يد بني إســــ عد ذلك الخطوة الثان وتأتي 
ــأدخلكم ــــ ــــــرائيل سـ ـــى:  قل لبني إسـ ــ األرض إلى   فتقول التوراة أن الرب قال لموســ

ـــمعوا  ــ ــــ ســــ ــرائيل "لم  ــــ ــــ اها ميراثا. ولكن بني إســـ م  إ م. وأعط التي أعطيت إلبراه
ة" (الخروج لموس ة القاس   ).6–ى من صغر النفس ومن العبود

ام بهذه المغامرة،        ساطة أن بني إسرائيل قد رفضوا الق ومعنى هذا الكالم ب
ــغرت ــــ ما تقول التوراة قد صـ ــهم  ــ ــ ــوة ألن نفوسـ ـــ ـــبب قســ ــ ة.. أ أنهم لم  ســ العبود

قاء  ــــرين خدمة المفي قدروا على الخروج وعلى الحرب.. وأنهم يؤثرون ال ــــ ــ ــ صــ
عد. ما    ما أشارت  التوراة ف

عد ذلك المرحلة الثالثة من التنفيذ .. فتحدثنا التوراة أن بني إسرائيل        وتأتي 
ـــر له داللته  ــ ـــف التوراة عن سـ عد أن أطلقهم فرعون، ثم تكشـــ قد خرجوا في الليل 

ــرائيل منها ــــ ــ ــ ــيرة وموقف  بني إسـ ــ ــ ــ ــح تخاذل اليهود  ,على أهداف المســـ ــ ــ ــــ ما تفضـ
ــــر من إلى   وفهم من التوجهومخا ــحاح الثالث عشــ فلســــــطين، وهنا نقرأ في اإلصــــ

لها، وتكشف عن خوف  ارة واضحة صرحة تدين رحلة الخروج  سفر الخروج ع
انت من أجل  الوصول   فلسطين.إلى   بني إسرائيل  من الحرب ولو 
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ان لما أطل فرعون الشعب "أن هللا لم يهد بني إ        ارة: و سرائيل وتقول الع
ة، ألن هللا قال لئال يندم الشعب إذ رأوا  في طر أرض الفلسطينيين مع أنها قر

رجعو    مصر".إلى  ا حرا و
ــح من هذا الكالم       ــــ ــــ ــ الما أوضــ ــب أن هناك  ــــ ــ ــ إلى  الطر   …وما نحســـــ

رجعوا ة، ولكن هللا يخشـى أن يندم بنو إسـرائيل و مصـر إذا رأوا إلى  فلسـطين قر
.. بل إلى   الحرب.  ولذلك ما هداهم هللاإلى   أنهم ذاهبون  ما إالطر ن هللا، 

حر ســــوف" أ في طر  ــعب في طر برة  المها "أدار الشــ ــل التوراة   تواصــ
ا س قر   فلسطين.إلى   آخر ل

ار التوراة الذين لفقوا مسيرة الخروج قد جعلوا         له أن أح ونخلص من ذلك 
ـــرائيل عن  ــــ ــلل بني إســـــ ــــ ــ ــ ضــ ةالرب  ــــطين حتى ال يندموا إلى  الطر القر ــ ــ فلســــ

رجعوا ، إلى   و هذا طالت عليهم الطر ـــر فأدار وجوههم في اتجاه آخر، و مصــ
ان.   وتدخلت  في خطة  الخروج عوامل متعددة لم تكن في الحس

ـــيرتها الجديدة أن نتعرف        ــ ع خطة الخروج في مســـــ ـــن بنا قبل أن نتا ـــ ــ حســ و
رتهم ة  على األقوام الذين ذ ــح ـــ ونون ضــ ــ ــ التوراة، فهؤالء هم هدف الخروج، وســـ

ــعفنا في التعرف ؤ العدوان.. وأســـما سـ ام ولكن التارخ  ة علينا في هذه األ هم غر
  عليهم.. ولو بإيجاز..

ة       ـــــ ـــــ ــ ة التي إلى  الكنعانيون نسـ ائل العر نعان، من أقدم الق جدهم األعلى 
نع ــطين أرض  ــميت فلســ ــتوطنت فلســــطين ولذلك ســ ر التوراة مرارا، اســ ما تذ ان 

ـــرقي للخليج العري، وهم  ــاحل الشـ نزح إليها العرب من مواطنهم الواقعة على الســ
ة  ت في إحد الهجرات التارخ بر تحر ة  في األصل ينحدرون من قبيلة عر
ة التي تثبت ذلك متوافرة، بدءا  ة، والمراجع التارخ ـــهيرة من الجزرة العر ــ ــ ــ ــ الشـــ
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،إلى   وتس واسترابوالمؤرخ هيرود المؤرخين المعاصرن من العرب إلى  الطبر
مس هنر برستد.إلى  والفرنجة،   عالم المصرات المعروف ج

عود تارخها       ــــالت  تل العمارنة التي  ه أن مراســـ التنو إلى   وما هو جدير 
طلقون لف  انوا  ــرين  ــ ــــ ــــ ـــر قبل الميالد تقول أن قدماء المصــ ــــ ــ ــ ع عشـــ القرن الرا

ع السواحل السورة..ن   عان على جم
ة       اق ة  ثيرة ال تزال أســـماؤها  الكنعان إلى   وقد بنى الكنعانيون مدنا وقر 

ــــارة متقدمة في مجال الزراعة  ــــ ــ ــ انت للكنعانيين حضـــ اآلن، ومن المعروف أنه 
ـــــناعة وقد امتد تارخهم في البالد قرونا عديدة.. ومن هنا فإن التوراة  تردد  والصــ

ــم ــــ ـــــ ــ م.. فهي أرض  اسـ ــان عــــدة مرات في العهــــد الــــذ دخلهــــا إبراه نعــ أرض 
ه أرض  م، وقبل الميثاق الذ تزعم التوراة أن الرب قد وعد  الكنعانيين قبل إبراه

عده. ئهانبنعان ميراثا له وأل   من 
ه أن بني إســــرائيل       مصــــر، إلى  المهاجرن األوائل -ومما تجدر اإلشــــارة إل

ــــوا فيها أرع ــ ــ ـــ ــ ة وثالثين ععاشـ انت تلك الفترة ذروة اما ر  التوراة.. و ما تذ ما 
انت ذات عالقات وطيدة مع واد النيل  نعان، و ــتقرار في أرض   ــ ــ ازدهار واسـ

  وواد الرافدين معا.
ــــبون        ــــ ــــ نســ ة و ائل الكنعان ــــيون هم إحد الق ــــ ــــ جدهم األعلى إلى   واليبوســ

انت حاضــــرتهم هي مدينة القدس، وســــم ــمهم ألنهم هم يبوس.. و اســ يت  يبوس 
ح  اســمها   صــ الذين بنوها وقد ورد اســمهم واســمها عدة مرات في التوراة قبل أن 

م ــا، أو بيــت المقــدس.. وحينمــا  دخــل إبراه ـــالم، أو إيل ــــ ــ ــ ــــ عــد  أورسـ مــا  إلى   ف
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ان  ـــطين،   ــادق"فلســــ ــ ــ ر التوراة هو ملك القدس وهو أول ملك "ملكي صـ ما تذ ،
  فلسطين.في عري 

انت        ة التي استوطنت فلسطين و ائل العر ذلك  إحد الق ون هم  والحو
منازلهم في مدينة نابلس ثم انتشروا في شمال فلسطين حتى جبل الشيخ.  وقد 

.   نزل فر منهم في شمال القدس وأنشأوا عددا من القر

ائل       ذلك من الق انوا  والفرزون،  ة التي استوطنت فلسطين،  و العر
عض المؤرخين أنهم فرع من الكنعانيين. ر  ، و نون القر   س

ة، فأما األمورون        ة التي هاجرت من الجزرة العر ائل العر هم من الق
، ثم اجتاحوا العراق وأسسوا الدولة  وأسسوا لهم دولة  في منطقة الفرات األوس

ي فلسطين وشواط ة األولى.. واألمورون نزلوا جنو ابل ان ال حر الميت و ئ ال
  لهم ملوك وأسسوا مدنا ذات شأن في التارخ العري.

يون فإنهم من الشعوب  اآلرة.. ولكن جماعات منهم استوطنت  ثأما الح      
عض المدن تحمل أسماءهم عض قر فلسطين، وال تزال    يومنا هذا.إلى   في 

م  لما جاء       رة التوراة  أن إبراه مين  ان-الخليل-حبرون إلى  وتذ بنوحث مق
ش اإلسرائيلي في عهد داود. ان أحد قادة الج ر أن أوراالحثي  ما تذ   فيها.. 

ص السرع       ة بل إلى   قودنا هذا التلخ نعان لم تكن أرضا خال أن أرض 
ما تعترف أحفادإلى  ، ومن أحفادعن أجداد ان أصحابها فيها أجدادا ل ذلك  ، و

  ا.ه التوراة نفسه

ما تقول التوراة، أن هؤالء        قة  ان تارخ أولئك األقوام، فإن الحق ائنا ما  و
نون بها  س انوا  نعان..  اسم أرض  نون فلسطين، التي عرفت  س انوا  األقوام 
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م وقبل أن تطأ قدماه أرض البالد نون بها قبل أن  …قبل إبراه س ذلك  انوا  و
طلب ظهر "الرب" لموسى في سيناء.. موسى إخراج بني إسرائيل إلى   وقبل أن 

صعدهم ض لبنا وعسال".إلى   من مصر " ل   أرض جيدة واسعة تف

عد أن رسمت  التوراة الهدف من رحلة الخروج، وعلى لسان الرب، راحت        و
ذلك الرب، وأنه هو الذ يتولى تنفيذها، فإن إلى   تفصل خطة  الحرب وتنسبها 

حارب عن عد مرة.. وأول ما نجد في هذا الصدد "الرب س ما رددت التوراة مرة  م" 
قول الرب لبني  ه  ما جاء في اإلصحاح الثالث والعشرن من سفر الخروج وف

ك حفظك في الطر وليجيء  إلى  إسرائيل "ها أنا مرسل مالكا أمام وجهك ل
ان الذ أعددته .. و  كإ الم جيء  سير أمامك و ورين األمإلى  ن مالكي  

ع يوالحثي ين واليبوسيين فأبيدهم.. وأزعج جم ن والفرزين والكنعانيين والحو
ع  أعدائك مدبرن، وأرسل  أمامك الزنابير  ك جم الشعوب الذين  عليهم  وأعط

ين الكنعانيين والحثيين من أمامك  نو  …فتطرد الحو س  ن وتملك  األرض.. وال 
 في أرضك".

طة فإن الر        س لمة  ب الذ أعد خطة الخروج لبني إسرائيل، هو الذ و
قودها ادإلى  سيتولى تنفيذها وس نعان،  ةالبالد وسيتولى أ األقوام الستة في أرض 

نون معهم  س متلكها إسرائيل، وال  عمل على إزعاجهم وطردهم من أراضيهم ل و
  فيها.

قــدم الرب على هــذ      ــاد هللا.. ولمــاذا   ـــاءل أ عبــد من ع ـــــ ــــ تســــ ــادة و ه اإل
ة تنزل بتلك األقوام من أجل  ن الجماع ـــــ ــ ــ سـ ــــرائيل؟.. حقا أن  ــ ــ نها إفيها بني إســ

اد شنها "الرب" على أقوام من ع ة  ادة جماع يخرجهم من أرضهم حتى ه حرب إ
  تكون لبني إسرائيل خالصة من دون العالمين أجمعين.
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ة أ       ة ثم يتساءل المرء، وهل فعل الرب مثل هذا الفعل في أ مة، من أجل أ
ة أرض من أرضه الواسعة، في أ عهد من عهود التارخ؟   أمة، وفي أ

فعــل قطعــا، فــإذن        فعــل مثــل ذلــك، وهو  لم  ــان الجواب أن هللا لم  فــإذا 
حت عقيدة  ة الكبر فيها أنها أصــ بر وتكون المصــي تكون قصــة التوراة خرافة 

ح من أكبر بر تعد  ات  ة أنزلت ن ة في التارخ. دين ات اإلنسان   ن
رة        ــ ل خطة عســــ ـــأن  ان ال بد لها من و وشـــ ة،  انت عدوان ــــة إذا  خاصــ

تب لها النجاح، وتتحق خطة  ـــتطالع حتى  ــ ــــ ــ ــس واســـ ــ ــــ ات تجســــــ مقدمات وحر
ادة وطرد أهل البالد من أرضــهم و  هم وفي ضــنقضــاأحالل بني إســرائيل على إ اإل

  وراة فعال.منازلهم .. وهذا ما تحدثت عنه الت
ل        ــفر العدد أن الرب  ــحاح الثالث عشـــــر من ســـ م ترو لنا التوراة في اإلصـــ

نعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل"  موسى قائال "أرسل رجاال ليتجسسوا  أرض 
س واحدا واحداً  ائل التي ينتســـبون  ثم أوردت التوراة أســـماء الجواســـ مع أســـماء الق

انوا اثني عشر ج ا بني إسرائيل.إليها.  ف عدد أس   اسوسا  
التجســس، فقد قال لهم "اصــعدوا من        وقد أوردت التوراة نص أوامر موســى 

ــاكن إلى  الجنوب واطلعواإلى  هنا ـــ ــ ــــعب السـ ــ الجبل وانظروا األرض ما هي، والشــ
 ّ ثير فيها أقو يف هي األرض التي هو ساكن فيها  ؟هو أم ضعيف. قليل أم  و

ــــــون، وم ؟أجيدة أم رديئة ــــ ــ مات أم حصـ ــاكن فيها؟ أمخ ــ ــ ــــ ا هي المدن التي هو ســـ
يف هي األرض أســمين وتشــددوا فخذوا من ثمرة  ؟أفيها أشــجار أم ال؟أم هزلة ةو

اكورات العنب". ام  ام أ انت األ   األرض.  و
س ذهبوا وتجســـســـوا األرض حتى مدخل        وتقول التوراة أن مجموعة الجواســـ

نو عناق.. وأتوا –الخليل -حبرون إلى  حماة وأتوا ان فيها فالن وفالن وفالن و و
الدقرانة على  ول وقطعوا  من هناك عنقودا واحدا من العنب حملوه  ـــــ ـــــ ــ واد أشــ
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ـــــس  ــ ــــيء من الرمان والتين ورجعوا من تجسـ ــ س مع شــ ـــــ ــ أكتاف أثنين من الجواسـ
عد أرعين يوما.  األرض 

انت عمل       ذا فقد  ما ة تجسس في منتهى الدقة والتفصيلوه ، وموسى 
ما  ش فرعون.. والرب  ان له موقع ممتاز في ج قة  عرفنا في الفصول السا

تكون هذه الخطة ال وصفته التوراة في أكثر من موضع فإنه "إله حرب".  فلم 
املة، ومفصلة ارعة و ة    قصى حدود التفصيل؟أإلى  الحر

أحسن ا خطة وقد نجحت       س  لثمار من التجسس فعال، فقد عاد الجواس
أحسن المعلومات عنها.. وقالوا ما أوردته التوراة "حقا  في البالد، و نها إتقررهم 

ض لبنا وعسال وهذا ثمرها، غير أن الشعب الساكن في األرض معتز، والمدن  تف
ضا قد رأينا بني عناق هناك، والعمالقة ساكنون في  مة جدا.. وأ الحصينة عظ

ون واألمورون ساكنون في الجبل والكنعانيون أرض الجنوب والحثيون واليبوسي
حر وعلى جانب األردن".   ساكنون عند ال

انها، ووصف مدنها الحصينة        والتقرر أمين وصادق حقا، فقد أورد أسماء س
ائل أصحابها واحدة واحدة.   واعتزاز أهلها بها، وسرد أسماء الق

نعان حرا ومقاتلة       ة لدخول أرض  النس ساأهلها، فقد  أما    نقسم الجواس
مجموعتين، األولى مجموعة الحمائم ال تواف  على الحرب  وهذه المجموعة إلى 

أسا إلى  مؤلفة من عشرة أعضاء قالوا :" ال نقدر أن نصعد الشعب ألنه أشد منا 
ع شعبها أناس  انها.  وجم حة تأكل س وأشاعوا بين اإلسرائيليين  أن األرض قب

ابرة بني عناق".  (سفر العددطوال القامة.   ).13اإلصحاح-. وقد رأينا هناك الج
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ة وهم جماعة الصقور تدعو       شوع إلى  والمجموعة الثان الب و الحرب، وهما 
ننا نصعد ونملكها ألننا قادرون  عليها.. واألرض جيدا جدا، وال تخافوا من إقاال "

  ).14."  (سفر العدد وال تخافوهم شعب  األرض ألنهم خبزنا والرب معنا

نعان وأنها خبزٕاسرائيل        الم التوراة عن الحرب.. وعن أرض  له  ذلك 
ما قالوا لموسى  الفزع من الحرب، تماما  تنتظر آكلها، وهنا أصيب بنو إسرائيل 

قول  التوراة ة مسيرة الخروج.  و ى بنو إسرائيل تلك الليلة.. وهمّ  …في بدا وا و
الحجارة.أن برجموا موسى    وأخاه هارون 

ــــرائيل، وقع موســـــى في حيرة        ـــفوف بني إسـ ــطراب صــ ــ ــاد االضـ ــ ان أن سـ و
ـــالفعـــل فقـــد أعلن  اليهود تمردهم  ــيرة الحرب مهـــددة  ـــــ ــ ــ حـــت مســـ ــ ــ ــــ ــ ـــ ، وأصـ بر

ان ال بد  انهم، و ــــرائيل وال له وعصــــــ حارب عن إســ أن يتدخل الرب فهو الذ  
ن أمــام ا لرب من بــديــل إال أن يترك مهمــة بــد أن يتــدخــل إلنقــاذ الموقف، فلم 

أن هذا إلى  فلسطينإلى   الدخول جيل آخر.. وتقول لنا التوراة  أن الرب قضى 
الجيل الشرر، المتمرد العاصي، جيل العشرن عاما فصاعدا ال يرون  األرض، 
موت معهم  فنون، و موتون وفيهــا  وأنهم يتيهون في البرــة أرعين عــامــا وفيهــا  

ـــرةجماعة الحمائ ــوا في الحرب-م  العشـ س الذين عارضــ ذا فقد حل  -الجواســــ وه
اء بذلك الجيل الشرر ودفنوا في البرة ونشأ جيل جديدا.   الو

شــوع وهما من جماعة الصــقور فقد قضــى الرب        الب و شــان أَ أما  ع نهما 
ما ترو التوراة. دخالن األرض    و

ا وفطرا،       ع ان تمرد بني إســرائيل طب تقرر إلى  ذلك أنهم حين اســتمعوا و
ونة  اطهم، وحينما  تبين لهم أن األرض مســـ ــ ع أسـ مثلون جم س الذين  الجواســـ

انها أ  ـــــ ــينة، وأن ســ ــ عتزون ببالدهم،هأهلها، وأن فيها  مدنا حصـــ إلى  ل حرب و
له أن يترددوا في  ـــــوء ذلك  ــــ ــ عي  في ضـ ان من الطب آخر ما جاء في التقرر، 
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ملكون إلى  ، فـــأحجموا عن الـــدخولقـــدام على الحرباإل عرفونهـــا وال  أرض ال 
  فيها شبرا واحدا.

ــك، فراحوا        ــد أرادوا غير ذلـــ تبوا التوراة، قـــ ــار اليهود الـــــذين  ـــ غير أن أح
ـــافرة من العدوان واإلرهاب والنزوع ــيرة الحرب بروح سـ ادة.. إلى   قصــــون مســ اإل

  ما نر في معظم أسفار التوراة.
أ للحرب ومضت ا       لتوراة تتحدث عن نشوء جيل جديد من بني إسرائيل، مه

ــــاب المترد في القتال، المتخوف، من العواقب  ــــ ــ ــ عد أن فني الجيل السـ والعدوان، 
  وأمامه شعوب مستعدة للقتال والدفاع عن أرضها ومدنها وقراها..

ر التوراة أن مرموفي هذه الحق       ــين -أخت موســــى-ة تذ ماتت في برة صــ
ة أخر من آل  ذلك أســدلْت و )20-ودفنت هناك (ســفر العدد الســتارعلى شــخصــ

ها  موســـى إلى   تب لها الدخولموســـى دون أن ُ  تب ألخو ما ال  فلســـطين، 
عد ذلك في اإلصحاح نفسه.وهارون أن يدخال ما سترو التوراة    ها، ف

ما تقول التوراة،       طرف أرض  جبل هود فيإلى  وفقد وصـــل بنو إســـرائيل، 
ـــى-أدوم، وهناك مات هارون  ــ ــنة،  -أخو موسـ ــ ـــرن ســ ــ ان ابن مئة وثالث وعشـ و

م إوقــال الرب :" ــرائيــل ألن ــ ـــــ ــــ ن هــارون ال يــدخــل األرض التي أعطيــت لبني إسـ
اه بيت إســــــرائيل ثالثين يوما"  ـــيتم قولي"، ودفن هارون في رأس الجبل. "و عصـــ

ـــــفر العدد ــ ان هذا الكالم تمهيداً 20-(ســ ــــر  ) و ــ ــ اشـ ــيرغير م ــــ  الذ لنفس المصـــ
  سيلقاه موسى نفسه.

ـــــأ جيل        عد ذلك ترو أنه نشـــــ ــتمر من وأخذت التوراة  ـــ ــ ــرائيل، واســـ ـــ بني إســـــ
جد القار نفســـه أمام صـــفحات وصـــفحات و "الرب" موســـى في مســـيرة الحرب.  و
ــرد  ــ ار تسـ ــرائيل وتنقالتهم من موقعأخ ا إلى   موقعإلى  بني إســـ حوا قر ــ ــ أن أصـ

ــــرق األردن حيث  ــــ ــا ومنهمن شـ ـــــ الموجب، وأنهم حاروا إلى  نزلوا في واد الحســ
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اِ  عد ذلك مهاجمتهم ألهل مد ــيهم .. ثم تأتي  ــــ ـــتولوا على أراضـــ ــــ ن األمورين واســ
  هم على أرضيهم.ؤ واستيال

ر التوراة (في سفر العددموفي هذه الحرب       انيين، تذ أن  )اإلصحاح-ع المد
انيين ل أنواع الوحإلى   بني إسرائيل قد لجأوا ة، فقد قتلوا من المد ة والهمج ش

رت أسماءهم واحدا واحدا، وسبوا  هم الخمسة.  ذ ر"  وقتلوا فوقهم ملو ل ذ "
ع مدنهم  ع بهائمهم ومواشيهم وأمالكهم وأحرقوا جم نساءهم "وأطفالهم  ونهبوا جم

النار".  ذلك هو ع حصونهم  م نراه يتجددا مساكنهم وجم  إلرهاب اليهود القد
  !! عد قرون وقرون 

ائل       ـــرائيل والق ــات بين بني إســـ ــ ار المناوشــ ــــرد أخ عد ذلك تســ وراحت التوراة 
طلب إليها السـماح له  األخر المنتشـرة على أطراف الصـحراء، وموسـى يراسـلها 
محارتها،  نتهي األمر  المرور في أراضيها فال يجد منها إال صدودا أو رفضا و

ح البالد  ة.وتص عد معر ة    لها ساحة حرب ومعر
ح بنو إســـــرائيل على مقرة من أرض        يف أصـــــ عد ذلك،  ــف التوراة  وتصـــ

ــــيرة  ــــ ــــ قى إال أن تــدخــل  التوراة في مرحلـــة الهـــدف األكبر من مســ نعـــان، وال ي
اح  م "األرض" أرض الخروج، وهو اجت ــــــ ــــ ــ نعان، وطرد أهلها منها، ومن ثم تقسـ

ة،  ا اليهود ــ ــ ـــفا" .. على األسـ ون التوزع "عادال ومنصــ القرعة حتى  ما  ــ تقســـ
أخذ هذا الفر أكثر من الفر اآلخر..  ما بينهم، و فال  ا ف ــ ــ ــــ ــ ــ عدالة بين األسـ
  وظلما ألهل البالد أصحاب األرض الشرعيين.

ــرائيل      ــل بنو إســ آب عند أردن أرحا، بدأ "الرب" ؤ عرات مإلى   وما أن وصــ
ـــــدر أوامره لتنفيذ ال ـــــ ــــى  صــ ــــ لم موســــ ة.. وهنا تقول التوراة أن الرب  مرحلة النهائ

ارة.. ل ع لمة و ل  ال أمام  قف طو   قائال، وعلى القار أن 
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لِّ       ــابرون األردن " م عــ ــل لهم أن ـــــرائيــــل وقــ ــــ ــ ــ ــان، إلى  م بني إسـ نعــ أرض 
نون فيها ألني  م،.. تملكون األرض وتســــ ان األرض من أمام ــ ل ســ فتطردون 

م،  قد أعطيتكم األ القرعة حســـب عشـــائر رض لكي تملكوها.  وتقتســـمون األرض 
ــواكا في إ و  قون منهم أشــ ـــت ون الذين تسـ م  ان األرض من أمام ن لم تطردوا ســــ

ــفر العدد ــ ــــ ــــ م" (ســ م ومناخس في جوان عد ذلك تخوم 33-أعين ر التوراة  ) ثم تذ
يف  نعــان من أين تبــدأ، و ـــمــاإلى  دور  الحــد من جبــل يــأرض  ــ ــــ ــــ ــاألسـ ء  واد 

ة.. ثم أن  ل دقة وعنا ضــع الحدود  ح مســاحا  أن "الرب" قد اصــ والتفاصــيل، 
مهمة  ا  شوع بن نون وابنه الكاهن ومعهم رؤساء األس قوم   أن  الرب قد أمر 
ـــيهم التي توارثوها  ــــ أراضـ ما بينهم  فعل أهل القر ف ما  ـــمة والقرعة، تماما  ــــ القسـ

ائهم وأجدادهم.      عن آ
ــمــاء  ولو أن       ـــ ــــ ــــ قرأ هــذه الحــدود وأسـ ــبر ل ــ ـــــ ــــ ــالصـ ــــه  ــــ ــــ ــ القــار قــد أخــذ نفســ

صــل ع أن  ســتط أســمائها حتى اآلن،  قين القاطع إلى  المواقع،ومعظمها قائم  ال
تبوا على  ــــــبرا،  ــ ــ ــبرا شـ ــ ــ ــ ــــع أناس عرفوا األرض شـــ ــ ــ أن هذه الحدود هي من وضـــ
، وأنه ال شأن للسماء  ما نر في فصل الح عة، وهم في األرض نفسها،  الطب

ن أن تكون من وحي السماء.ب م   ها.. وال 
مواقع        تاب سماو آخر سجل  وهنا يتساءل العقل والمنط : وهل في أ 

ة وخمسين  الحدود للشعوب األخر في العالم .. وهم يزدون في زماننا هذا عن ما
تاب. رها هللا في أ  لهم لهم حدود لم يذ ا ممثلين في األمم المتحدة و   شع

ــــف       ــ ــ ــــ ـــرائيل هي الفرد األحد نزلت حدودها من  التوراة تكشـ ــــ ــــ فلماذا تكون إســ
تاب مقدس.   السماء وضمها 

ــف التوراة        ــ ــــ ــعب في وتكشــ ـــ ــ ــ العدوان على الشـ أن الرب الذ أمر  عد ذلك 
القرعة على بني إســرائيل.. هذا الرب نفســه قد  ه وقســمتها  نعان، وســلب أراضــ
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عد ال ما ترو التوراة،  هم في أمر،  ــــعوب أخر في المنطقة، وتر ــــ ــــ تعرض لشــ
صراحة ال موارة فيها. …أراضيهم رته التوراة ،    لسبب ذ
ــاني        ــــ ــــ ــ ــها تتحدث عن هذا الجانب "اإلنســ ــ ــــ ــ ــ ومن الخير أن نترك التوراة نفســ

ه.. ه الرب لبني إسرائيل  ليتقيدوا  م" الذ أمر    الرح
ــ       ـــى قد أوصــــى الشــ أمر الرب، قائال: "أنتم وهنا تقول التوراة، أن موسـ عب، 

ســو-حدود-ســائرون بتخم الســاكنين في ســعير.. ال تهجموا عليهم  أخوتكم بني ع
ســـو جبل ســـعير  م  من أرضـــهم وال وطأة قدم، ألني قد أعطيت لع ألني ال أعط
الفضــة  ضــا تبتاعون منهم  الفضــة لتأكلوا، وماء أ ميراثا.. طعاما تشــترون منهم 

حمايته وعدم التعرض له..لتشروا.." ومن هو ه سو الذ أمر الرب    ذا ع
ــو هو اإلإ       ســ عقوبن ع س لبني -بن األكبر ل إســــرائيل.. وألنه إســــرائيلي فل

ـــه  أخذوا من أرضــــ ـــة.. وأن ال  ــ الفضــ أخذوا منه طعاما أو ماء إال  ــــرائيل أن  ــ إسـ
  موضع قدم..

ئيل، تنهبها لنفســـها، نها تكون حالال لبني إســـراإأما أرض األقوام اآلخرن ف      
  فتلك هي إرادة "الرب".

ذلك فقد حرَّ        ــي بني لو و ــــ قتروا من أراضـ ــرائيل أن  ــ م الرب على بني إســـ
ــــــو، ألن لوطا  ســ ـــــي ع ــ قتروا من أراضـ م فهو اما حرم عليهم أن  بن أخي إبراه

ير من األسرة التي ينتمي إليها اإلسرائيليون.. وهذه األسرة محرمة على الغير،والغ
  ا..هحالل ل
ـــرائيل، يدعو       ــ ـــوص التوراة هذه، أن "الرب" رب إســـــ ــــ ــح من نصـــ ــ ــ ــ تضــ إلى  و

قتروا من أ  ـــيهم وخيراتهم، ولكنه ينهاهم أن  ــ ــ عا ونهب أراضـــ محارة الغير جم
عيد، وذلك هو قمة العنصـرة إلى  قوم ينتسـبون  بيوت بني إسـرائيل من قرب أو 

غض ما فيها أنها  ضة، والقصة أ غ ما تقول التوراة.ال   أمر "الرب" 
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أنها إحد        انة توصف  له في صلب د ون ذلك  والغرب العجيب أن 
ة الثالث، "والرب" في انات السماو حفظها هالد صون إسرائيل و ا ال هم له إال أن 

ون  رسته التوراة ل ة الشعوب.. وها نحن نر أن سفر القضاة، قد  ق .. وأن يبيد 
ع األقوام التي يتصد لها بنو إسرائيل على حين أنه سجال للدم ار والهالك لجم

صلة رحم أو نسب   بني إسرائيل.إلى  تب النجاة ألقوام آخرن يلوذون 

ر آخر       ة تأتي التوراة على ذ ــــى وفي النها ــادرة من موســـ ـــ إلى  األوامر الصــ
رة التي يوجهها القائد  ــ ــ أنها األوامر العســــــ ـــرائيل، و ــــ ـــاعة بني إســـ ــــ العام قبيل ســـ

ا إســـــرائيل.  أنت اليوم عابر األردن لكي  ـــمع  بدأ األمر قائال :" اســ ـــفر.. و الصــ
مة محصنة ا أكبر منك وأعظم، ومدنا عظ السماء، قوما إلى  تدخل وتمتلك شعو

قف في وجــه بني  ــــمعــت من  ــــ ـــــ عظــامــا وطواال.. بنى عنــاق الــذين عرفتهم.. وسـ
ــذلهم  عنــاق،، فــأعلم أن الرب إلهــك هو العــابر أمــامــك، نــارا آكلــة، هو يبيــدهم و

ة لمك الرب" (سفر التثن ما    ).9اإلصحاح -فتطردهم وتهلكهم سرعا 
ما تقول التوراة، هو الرب العابر، وهو النار اآلكلة،       ح الرب،  ـــــ ــ هذا  أصـ و

  ك الشعوب من وجه بني إسرائيل، وطارد األمم من أوطانهم.هلِ مُ 
اة موســى، فتقول  إلى  ثم تصــل التوراة       ة  في الخاتمة الحزنة لح ســفر التثن

امك قد قرت لكي  ـــى هو ذا أ ــــحاح الثاني والثالثين (وقال الرب لموســــ في اإلصـــ
ــعد ــــ ــــ ــ ارم إلى   تموت.. أصــ الة ؤ جبل نبو الذ في أرض م-جبل ع آب الذ ق

ما مات أخوك هارون في أرض إلى  أرحا وانظر  نعان.. ومت في الجبل.. 
ما خنتماني في وس بني إسرائيل.. فإنك تنظر األرض و لكنك جبل ه ود.. ألن

  ال تدخل األرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل".
لت عيناه وال ذهبت         ـــف التوراة، وما  ــــ ما تصـــ ـــــى ودفن هناك  ــ ومات موســـ

اه بنو إسرائيل ثالثين يوما.   نضارته و
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ــى ، محرومــا من الــ       ــ ــــ ــــ ــة موســ ــانــت نهــا ــذا  نعــان، إلى   دخولوه أرض 
ه من هللا، خائنا  هو وأخوه.. ا عل   مغضو

ــرائيــل،       ــ ــ ــ ــــ ــادة بني إســ ــة المهمــة في ق ق ــــع، إلى  وقــد انتقلــت  ــــ ــــ خــادمــه يوشــ
ـــقور الذين نادوا  ــ ان على رأس  الصـ ـــتطلع  أحوال البالد، و ــوس الذ اســـ ــ الجاســ

  الحرب..
الخرافات،        ـــنر أنها حافلة  ـــيرة أخر سـ قين وتلك سـ ـــا ــيرة السـ انت ســ ما 

  والالحقين من بني إسرائيل.
س وزراء العدو    ـــدق بيجن رئ اراها التي يتشـــ ــعار أخ ــ أســ وهذه هي التوراة 

اراتها .    لماتها وع
ههو بل هذا        س وزراء العدو في خطا ه بيجن رئ ــهد    موســــى الذ اســــتشــ
.. قالت عنه التوراة أنه عصــى هللا وخاإلى  ه دخول نه فحرَّ الشــعب المصــر م عل

يف تكون حالال لبني إسرائيل، وحراما على بني إسرائيل.. نعان.. ف  أرض 
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  ابعـل السـالفص

  

  

  

وأوقف الشمس  ..جفف النهر
  والقمر

  ولكنه ما انتصر
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  وأوقف الشمس والقمر ..جفف النهر
  ولكنه ما انتصر

  
عيدا عن توفي موسى في مشارق نهر األردن، ود       الها  فن في واحد من ج

ا  نعان عقا عبر األردن وال ير أرض  ه الرب أنه ال  نعان حين أعلن إل أرض 
ار اليهود في التوراة. تب أح ما  انته  انه وخ   له على عص

عد ما لقي        ه هذا العقاب،  ــى وحده هو الذ أنزل الرب عل ــــ ـــ ن موسـ ولم 
ــر وعبروا من األهوال والمتاعب على يد بن ــ ــرائيل  منذ أن خرجوا من مصــــ ــ ــ ي إســ

ــرائيلي إلى   ســــيناء في طرقهم ادة "الجيل اإلســ نعان، فقد قضــــى الرب بإ أرض 
طونها، دون أن  دفنوا في  افيها  و موتوا في ف ــــحراء ل ــــرر" في متاهات الصــ الشــ

وا وراءهم  قبرا أو أثرا.   يتر
ــــى، عهد (الرب)       ــ ــ ــ عد موســــ ــــوع بن نإلى  و ــ ــ ـــ ــ شـ قود الجيل خادمه  أن  ون 

ــرائيلي الجديد، ن  إلى  اإلســ ــ ســ طرد أهلها،  و دمرها، و نعان، فيجتاحها و أرض 
  بني إسرائيل في مدنها وقراها..

ــــفر الخروج        ــــى في ســ ادة موســ ق ار الخروج  ار اليهود أخ ما ترك لنا أح و
شــوع القائد ا اســم  وا لنا ســفرا  عده من أســفار التوراة، فقد تر فصــل وما  لجديد، ل

ــيرة الدخول ــ ادةإلى   لنا مســـ ــطين منذ تولي أمور الق أن توفي وهو ابن إلى   فلســـــ
  مئة وعشرن سنة.

ة من تلك المرحلة،        س شوع خمسة جوانب رئ تناول سفر    هي:و و
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نعان.  - 1       شوع في هجومه على أرض  عها    خطة الحرب التي ات
ـــر لبني العجائب والمعجزات ال  - 2       ــ ــ ـــ ــ ــــنعها (الرب) لتحقي النصــ ـــ ــــ تي صـــ

  إسرائيل على أهل البالد.
ادة   - 3       ــونها وٕاحراق مدنها وقراها، وٕا ــ ــ ــ نعان وتدمير حصــ اح أرض  اجت

  أهلها وسبي نسائها وأطفالها ونهب مواشيها وأموالها.
التفصيل   - 4       ان الحدود   ا إسرائيل، و القرعة بين أس م األرض  تقس
  مدينة وقرة وقرة. مدينة
ــوع في   - 5       ــــ ــــ شـ ه حملة  ــتقرت عل ــــ ــــ ها وما اسـ ـــــير أهل البالد وملو ــ ــ مصــ

ة.   النها
ثيرا من        حتو  ــفر  ـــنجد أن الســ وفي تضــــاعيف هذه الجوانب الخمســــة، سـ

أن مؤلف هذه  قطع  الغرائب والخرافات تتف مع نسيجها مع مسيرة الخروج مما 
ــوال نما هو مؤلف واحد، أوإوتلك  ــــ ــــ ة التوراة وصــــ تا فت على   جماعة واحدة ع
ة مثل أهداف معينة.. مثلهم في ذلك إلى  ة واالجتماع اســــ ـــحاب العقائد الســــ أصـ

ارهم في إطار عقيدة  ــعوا أف ة الذين ظهروا في القرون األخيرة.. وضــ واالقتصــــاد
قا ألهداف معينة.   محددة تحق

ع تلك الخرافات ومعها معجزات       عض  ورغما عن جم "الرب" فإن هذا السفر 
ام هذه الغرائب أو تلك.. ومن هنا  ة، مدفونة هنا وهناك تحت ر الوقائع األساس

قة" مدينة أكبر  شوع ألنه تضمن تلك الوقائع .. بل الدين فإن "الحق ن إلسفر 
نوزا ثمينة من الحقائ .. حقائ  حتو  عتبر منجما ثمينا  شوع يجب أن  سفر 

  قال الخرافات والترهات..مطمورة تحت أث

، ولك       م، فذلك متروك للقار ع نّ ولســنا نرد أن نســب التحليل والح نا نســتط
ـــوع من بدايتهأن أن نقول من اآلن  ـــ ــ شــ ـــفر  ــــ قرأ ســـ ــبر وأناة إلى  من  ـــــ صـــ نهايته 
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ه اليهود  ت ما   ، بيرا من التارخ اليهود ا  أن جان قة الكبر  ــــــتفاجئه الحق ــــ ســــ
ر.أنفسهم، إنما  ذب وتزو   هو 

التحديد،        ه  التفصيل حروب إسرائيل" أن والذ نعن شوع الذ سرد  سفر 
ذب هذا الســرد  نعان، هذا الســفر نفســه هو الذ يثبت  وانتصــاراتها" في أرض 
شـــون  ع انوا  شـــر" الذين  مصـــير "ال ما يتعل  ر، وخاصـــة ف التزو ه  م عل ح و

نعان.. ولنبدهفي وطن ما جاءت في هذا الســـفر م في أرض  أ القصـــة من أولها 
  الخطير..

قول اإلصــــحاح األول أن الرب        ـــوع بإصــــدار أمر العبور.. و شـ ـــفر  يبدأ سـ
ل  ـــوع قائال :" موســــى عبد قد مات. فاآلن  قم اعبر هذا األردن أنت و شـ لم 

  األرض التي أنا  معطيها لهم أ لبني إسرائيل".إلى   هذا الشعب
ــأن       ــ ــ ــــ ــــمن حدود  وشـ ــ ــ ــ ان ال بد ألمر العبور أن يتضـ رة،  ــ ــ ــــ ــ ل خطة عسـ

ـــــع  حدودا  ــــ ــ أن تضــ األرض التي يتعين أن تكون هدف الخطة.. وتفاجئنا التوراة 
ـــعب  ــ ــ ــــ اة الشــ ــــع تقليدان عرقان في ح ــ ــ أنما العدوان والتوســـــ ــعة، و ــ ــــ جديدة، موســـــ

.   اليهود
ـــه        ــ ــع تدوســـ ــ ـــ ل موضـ ـــحاح "  ــ ــ قول هذا اإلصـ ما  طون والحدود الجديدة، 

م لك ع إلى  أعطيته،.. من البرة ولبنان هذا مأقدام النهر الكبير نهر الفرات، جم
ــذه  م" ، وهـ ون تخ ــــمس  ــــ ــــ حر الكبير نحو مغرب الشــ أرض الحثيين، والى ال

م و  ل الحدود التي وعد بها إبراه ــفر إ الحدود تتجاوز  ــ ــ ــــ ــ عقوب، في ســ ـــح و ــ ــ ــ ســـــ
ن.   التكو
م!!حإلى  أرض بال حدود.. إنهابل         طون أقدام   يث تصل 
ـــوع بدوره فأمر"عرفا       شـــ عبرون  ءوقام  ام  أن يهيئوا  زادا لثالثة أ ــعب"  ــ الشــ

  عدها األردن.
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ــس، وقد ســـــب        ـــوع خطة للتجســـ شــ ــع  ــه على رأس أن  ووضـــ ان هو بنفســـ
س الذين أرسلهم موسى شوع جاسوسين إلى  الجواس نعان، واختار  ثنين اأرض 

عبر األردن غرامدإلى  عث بهما  …ينة أرحا، وهي أول مدينة ذات شأن لمن 
ــفت أخيراً  ــ ــــ ــــحت  آثارها التي اكتشــ ــــ أن الكنعانيين بنوا هذه المدينة قبل  وقد أوضــ

جماعة بخمسة آالف عام.   عشرة آالف عام.. أ قبل مولد اإلسرائيليين  
شوع قد طلب       قول اإلصحاح الثاني من السفر أن  ن  أن الجاسوسيإلى  و

ها ـ"ستعينا ب ما ترو ة  ا مة في أرحا، والغرب في هذه الح ة"  المق راحاب الزان
ل ما جر لبنى إسرائيل ابتداء من  ة قد قصت على الجاسوسين  التوراة أن الزان
ل  هم مع ملوك شرق األردن،  ازهم برة سيناء وحرو حر األحمر، واجت عبور ال

انت تلك ا أنما  ة مرافقة لبني إسرائيل في مسيرة الخروج من ذلك بتفصيل  لزان
عد روح -ل ذلك-بدايتها..وقالت للجاسوسين :"لقد سمعنا نا ولم تب  وذابت قلو

م".. وطلبت منهما عالمة حتى ال يؤذوها، هي وأهلها، حين  سب في إنسان 
اها العالمة وانصرفا عد أن ساعدتهما في إلى   يدخلون أرحا.. فأعط شوع 

  بني إسرائيل.إلى   رب من أرحا والعودةهال

م عند بني إســرائيل،        وأمر هذين الجاســوســين يوضــح أن التجســس تقليد قد
ة تأتي ب ة اإلسرائيل عتبر الخبراء  أن الجاسوس ه، وفي التارخ المعاصر،  رعوا ف

ات المتحدة. عد االتحاد السوفيتي والوال ة    مرتبتها العالم
ذلك        عتبر تقليدا و ات في أداء هذه المهمة  ــــاء، والزان ـــتخدام النســـــ ــــ فإن اســ

ة، حافلة  ة العالم ع العصـور، وقصـص الجاسـوسـ ا عرقا عرف عبر جم إسـرائيل
ــــة في الحرين  العالميتين  ـــ ـــأن وخاصـــ ــ ــ ات في هذا الشـــ ـــاء اليهود ــــ ار النســـ  ؛أخ

ة، تداولتها دور التأليف والنشــر واألفالم الســي ع أرجاء األولى والثان ة في جم نمائ
  العالم.
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أهما في الجبل وعبرا نهر األردن  نوتقول التوراة أن الجاسوسي       نزال من مخ
ا شــوع أن الرب قد إلى   "وأت ل ما أصــابهما، وقاال ل ه  شــوع بن نون وقصــا عل

ـــببنا"، ومعنى ذلك أنه لم  ســـ ان األرض  ـــــ ل سـ لها وقد ذاب  دفع بيدنا األرض 
  تبدأ الحرب. أنوأنهما حققا النصر حتى قبل  …حفيب إال الز 

ام بدوره في        ه  الق ــرائيل الزحف فعال، وابتدأ الرب من جان ــ ــــ ــ ـــ دأ بنو إسـ و
شــــوع "  ة.. فقال ل م إالمعر عمل غدا  في وســــط ــوع ن الرب  شــ عجائب" وقال 

ـــرائيل "إن  ــ م ..  هللالبني إســـ ـــــط ــ م الكنعانيينو الحي في وسـ طرد من أمام  طردا 
ين والفرزين والجرجاشــيين واألمورين واليبوســيين.. هو ذا تابوت  والحثيين والحو

ما تسرد التوراة. ه  صنع عجائ دأ هللا  م في األردن"، و   العهد عابر أمام
ــة األولى أنــه حينمــا دخــل حــاملو تــابوت الرب        ــانــت العجي األردن، إلى  و

اه وقفت ـــــفة الم ــ ــ ــت أرجل الكهنة في ضـــ ـــ ــ ــ ــ اه األردن المنحدرة من فوق  وانغمسـ م
اه تماما وعبر الشـعب مقابل أرحا حتى انته  ىوقامت سـدا واحدا.. وانقطعت الم

رتها  ــيلها التي ذ ـــــ ــــ ة في تفاصـ عد العجي ـــــعب من عبور األردن. وال ت ــ ــــ ع الشـ جم
ــادة  ــة الخروج تحــت ق ـــرائيــل في بــدا ـــ ــــ ــ حر الــذ تم لبني إســ التوراة عن عبور ال

ة!!موسى. والتكرار  وح   ده يثبت أنها أكذو
شوع.. وسنر        ثيرا في سفر  لمة الطرد سترد  وعلينا أن نالح  هنا أن 

انوا قد خرجوا من مدنهم  ة فعال.. وما إذا  ان أولئك األقوام طردوا في النها إذا 
ـــام في  الم وأوهــ الم في  وقراهم ومزارعهم ومن بيوتهم.. أو أن األمر مجرد 

ع   د حين.أوهام، وسنر 
ارها       انت قد وصلت أخ أهل البالد، دون إلى  ولكن معجزة عبور األردن 

ة حملة الرعب التي  مثا انت تلك المعجزة  يف تم ذلك.. و ر لنا التوراة  أن تذ
قت بني إسرائيل ونزلت على األقوام أهل البالد، نزول الصاعقة.   س
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قول لنا اإلصحاح الخامس أنه  "عندما س       ع ملوك األمورينو الذين  مع جم
س  "األردنفي "عبر  حر أن الرب قد ي ع ملوك الكنعانيين الذين على ال غرا وجم

عد من  هم ولم تب فيهم روح  اه نهر األردن من أمام بني إسرائيل.. ذابت قلو م
  جراء بني إسرائيل"!!

ما ترو التوراة،معجزة صغر        عد معجزة العبور، ف تمهيدا لمعجزات وحدثت 
الته  ه وٕاذا برجل واقف ق شوع على أرحا، "رفع عين ، ذلك أنه لما أشرف  بر

ه وقال  شوع إل فه مسلول بيده، فسارع  ال " :فقال "أنت لنا أو ألعدائنا "هلوس
س جند الرب اآلن أتيت شوع على وجهه على األرض وسجد "بل أنا رئ .. فسق 

لم سيد " :ل لهاوق شوع"عبدهماذا  س جند الرب ل خلع نعلك من ا :، فقال رئ
شوع ذلك وهذا هو  ه هو مقدس".. ففعل  ان الذ أنت  واقف عل رجلك ألن الم
ما طلب منه  ان مقدس..  ما جر لموسى في سيناء، حيث خلع نعله ألن الم

ثير من األحداث.حالرب.. والتوراة عند أ   ار اليهود تكرر نفسها على الدوام في 

لها        ه مجموعه من الخرافات  عد ذلك لنقرأ ف جيء  اإلصحاح السادس  و
ة ما تقول التوراة في هو الذ الرب،  ألن الرب إلى   منسو حارب عن إسرائيل 

ضع لهم خط الحرب ثم يتولى تنفيذها. ة و   ل مناس

شوع تتلخص في أن يدور جم       ع وخطة الحرب التي أعدها الرب وأمر بها 
ام، يتقدمهم  ا على مد ستة أ رجال الحرب حول دائرة المدينة مرة واحدة يوم
ما قال ع،  حملون األبواق، وفي اليوم السا هنة  عة   تابوت العهد، وأمامه س
ضرون األبواق.. ثم يهتف الشعب  ع مرات والكهنة  الرب، يدورون دائرة المدينة س

سق سور المدينة في م ما ف   انه"."هتافا عظ
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عملوا بها.. فسار        شوع لبني إسرائيل خطة الرب وطلب إليهم أن  وشرح 
ام حسب الخطة  عة أ ما رسمه الرب، وداروا حول المدينة لس ب  المو
انه وصعد الشعب  ما فسق السور في م الموضوعة، وهتف الشعب هتافا عظ

  وأخذوا المدينة!!

ـــــيل المذ       ـــــ ــرد التوراة تفاصـ ــــ ــ ــ ــرائيل وهنا تسـ ــــ ــ ة التي اقترفها  بنو إســـ حة الرهي
ــيخ  ل ما  في المدينة من رجل وامرأة  وطفل وشـــــ ما تنص التوراة " احوا،  ـــت واســــ

ة راحاب التي  ــتثنيت الزان ــ ــــ ـــيف" وقد اسـ ــــ حد الســ قر والغنم والحمير  وت  آحتى ال
ـــائرها  من  ل عشــــ ل مالها و ـــــوع فقد أخرجت المرأة وأبوها وأمها و شــ س  ـــــ جواســ

المأساة العظمى..حتى "يتوِّ  المدينة، حتهم الكبر    ج " بنو إسرائيل مذ
ـــرائيــل        ــــ ــــ ــ مــا ترو أ حــدث عــاد أن بني إسـ ــل هــدوء،  وترو التوراة 

ة النحاس والحديد  ــــة والذهب وآن ل ما بها، إنما الفضــ النار مع  "أحرقوا المدينة 
ــوع في ذلك الوقت قائ ــ شـــ ملعون قدام :"ال جعلوها  في خزانة بيت الرب.. وحلف 

ـــــب  ــغيره ينصـــ ــــ صــ ـــها و ـــ ـــســ ــــ ره يؤسـ الرب الرجل الذ يبني هذه المدينة أرحا، ب
  أبوابها".
ــــرائيل       عد أرحا أتجه بنو إسـ ــلواإلى   و ــ ة البالد.. ووصـ ، إلى   ق بلدة عا

ــل  ما فعلوا مع أرحا.. وعاد إوأرسـ س ليتعرفوا على أحوالها،  ــوع الجواســـ شـ ليها 
س ب ــ ه الجواســ .. فقد قالوا أن أهل عا قليلون إل تقرر يهون من شــــأن أهل عا

في لمحارتهم ثالثة آالف رجل.   و
ن  في التقرر لتبرر الهزمة التي مني        ان هذا التهو ــرائيل، بو ــ ــ ها بنو إســ

ــعدوا وهروا أمام أ  ــ .. وطاردهم أ هفتقول التوراة أن ثالثة آالف رجل صـ ل هل عا
ـــروهم حتى المن ــ ـــار مثل الماء فمزق عا وضـــ ــ ـــعب وصـــ ــ حدر.. "فذاب قلب الشـــ

ه  وســــق على وجهه ا المســــاء هو إلى   األرض أمام تابوت الربإلى   شــــوع ث
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لمة  ما تقول التوراة  ل ذلك  ــهم"  ــ ــ ا على رؤوسـ ــعوا ترا ــــ ـــرائيل ووضـ ــــيوخ إســــ ــ وشـ
  لمة.
ا سيد الرب،       دأ يتذمر على الرب، فقال "آه  الفزع  و شوع   وقد أصيب  

ـــعب األردن تعبيرا لكي تدفعنا ــــ موررن ليبيدونا.. يد األإلى   لماذا عبرت هذا الشـــ
عدما حول إسرائيل قفاه    أعدائه".أمام ماذا أقول 

ار اليهود أن يجدوا  تفســـــيرا لهذه الهزمة، ولكن حبل الكذب        وقد حاول أح
قول المثل العاد ما  ــير  ــ ــ ــ ــير  الذ أوردته  التور  -قصـــــ ــــ ــ ــ ذبته  فإن التفســـ اة قد 

.. ارات أخر عد ع   التوراة 
  

ان هذا التفســير أن الرب قد غضــب على بني إســرائيل وأنزل بهم الهزمة       
ـــا  ـــ سـ مة رداء نف ـــرق من الغن ــمه "عخان" قد ســــ ــــرائيل  اســـــ ألن واحدا من بني إســـ
مته .. وٕازاء  ذلك فقد أخذ  ــة وطمرها في األرض في وســــ خ ومئتي شــــاقل فضــ

مته.. شــــوع عخان  ه قره وحميره وغنمه وخ ناته و ه و ن ذا ومعه المســــروقات "و
الحجارة.. ورجع   النار ورموهم  الحجارة  وأحرقوهم  ـــرائيل  ـــــ ع بني إســــ فرجمه جم

ه".   الرب عن حمو غض
ــــحاح        ــ أتي اإلصــ ع من هذا الكالم حتى  ــا ــــــحاح الســــــ ولكن ما ينتهي اإلصــ

ــير.. بــل  ــــ ـــــ ــذب هــذا التفســـ ــأمر من إالثــامن ل ــاحــا، و نــه يجعــل النهــب حالال م
  الرب..
ــوع "ال تخف، خذ        ــ شـ ــــاطة أن الرب قال ل سـ ل  ـــحاح الثامن  قول اإلصــ و

ــعد  ه إلى  رجال الحرب وقم واصـــ ــع ..  انظر قد دفعت بيدك ملك عا وشـــ عا
متها  أرحا وملكها، غير أن غن ما فعلت  عا وملكها  ومدينته وأرضــــه، فتفعل 

هائمها  م".و   تنهبونها ألنفس
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نوا من        ــرائيل لم يتم ــــ ع الذ قال أن بني إســـ ــا ــــ ــــحاح الســـ ذا فإن اإلصـــــ وه
الثبوت أمام أعدائهم وأداروا لهم قفاهم ألنهم أخذوا  من الحرام بل سرقوا ووضعوا 

م  ـــرقة في أمتعتهم.. "وال أعود مع م" هذا الرب إالسـ ــط ن لم تبيدوا الحرام من وســ
ادة ال ــــه طلب إ عود الربنفســ ــــارق حتى  ـــرائيل، هو الذ أمر في إلى  ســ بني إســـ

فعلوا  هائمها.. وأن  ـــــرائيل بنهب أغنام عا و قوم  بنو إسـ ــحاح التالي أن  ــ اإلصــ
أرحا وملكها..   بها ما فعلوه 

       ، عا عد ذلك ليرو لنا ماذا فعل بنو إسرائيل  مضي اإلصحاح الثامن  و
ـــتدرجو  ـــــ ــــ مينا واســ خارج المدينة فدخلوها وأحرقوا المدينة إلى  همفقد جعلوا ألهلها 

.." حتى لم يب منهم شـــارد وال  شـــوع ورجاله  وضـــروا رجال عا النار وصـــعد 
انها  ع ســ عا وقتلوا جم حد الســيف حتى فنوا جم منفلت".. وضــروا أهل المدينة 
"، ونهب بنو  ع أهل عا ـــر ألفا، "جم ـــــاء والرجال اثني عشـــ لغ عددهم من النسـ و

ــ ــوع  وأحرق إسـ شـ ه  ــهم حســـب قول الرب الذ أمر  مة "ألنفسـ رائيل البهائم والغن
ا.." ا خرا   شوع عا وجعلها تال أبد

و        ـــــ ــ ــ ة هوأما ملك عا فتقول التوراة أنهم امســ ــــــ ــــ ا وعلقوه على الخشـ إلى  ح
اب المدينة.   وقت المساء  ثم أنزلوا جثته وطرحوها عند مدخل 

ة التي اقترفها والمواطن العري،         ح  الرهي ـــيل هذه المذا ــ ــ ــــ ــ قرأ تفاصـ حين 
ح التي اقترفهــا اليهود في  ر المــذا ملــك إال أن يتــذ اليهود  في أرحــا وعــا ال 

، 1948و  1947البالد، وخاصـــــة ما ارتكبوه  في عامي فلســـــطين منذ أن حلوا 
ــ ــ ــــائر  حوادث اإلرهاب، فضـ ه، وسـ ــم وقب ــ فر قاسـ اســـــين و حة دير  مذ ال ابتداء 

مات معن أن اعتداءاتهم المتكررة على قر الحدود في األردن ولبنان وقصف  خ
ـــن، وٕانما   الســ ــن  ـــاعفة، ال على شـــــرعة الســـ ــعافا مضــ الالجئين وأخذهم الثأر أضـــ

  شرعة جديدة وضعها زعماؤهم المعاصرون، ألفي رأس برأس..
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ـــاخنــة حتى انتقلــت التوراة       ــــ ــ ــ الحرب ى إل ومــا أن انتهــت أحــداث الحرب الســــ
ـــالم  الجزع ولم يب أمامهم إال االســــتسـ رت أن أهل البالد قد أصــــيبوا   اردة فذ ال
شــوع   عون لما ســمعوا ما علمه  ان ج ر اإلصــحاح التاســع "أن ســ والصــلح، فيذ

غدر" وجاءوا  الفقر إلى  أرحا وعا فهم عملوا  ة متظاهرن  ال اب  ـــوع بث ــ ــــ شـ
ه من د نة  وأنهم وفدوا  عل ـــــ ــ ــ ــــ اتهم وأن والمسـ قاء على ح طلبون اإل عيدة  ار 

األمان واستجاب ل شوع رأفة بهم..هقطع لهم عهدا    م 
عون قد خدعوهم،        عد العهد، تقول التوراة، اكتشف بنو إسرائيل أن أهل ج و

اد  بنو  عيدة، وٕانما هم "ساكنون  في وسطهم".  و ار  أتوا إليهم  من د وأنهم لم 
ط م إسرائيل  أن ي ح شوع مناصا من أن  شوع، وال يجد  شوا بهم لوال أن تدخل 

ة" فدعاهم وقال لهم :"لماذا خدعتمونا وأنتم ساكنون في وسطنا،  العبود عليهم "
ذا  م العبيد ومحتطبو الحطب ومستقو الماء" وه فاآلن ملعونون أنتم فال ينقطع من

ح أهل البال ص أمر الرب، أن  د عبيدا لبني إسرائيل، فقد قضى بنو إسرائيل، و
ا. قطعون لهم حط   ستقون له ماء و

ص هذه الحادثة ألنها مع غيرها ستكون محور        التكذيب مد  اً ولقد رأينا تلخ
الذات قد أثارت  ة.. وألن هذه الحادثة  الوجود اليهود في فلسطين في تلك الحق

عن وطنهم ووجودهم..  ملوك البالد وحفزتهم على التصد لليهود ومحارتهم دفاعا
ع الملوك الذين في عبر األردن،  في  ر في اإلصحاح التاسع أن "جم فالتوراة تذ

حر الكبير ل ساحل ال واألمورون  لبنان:الحثيون  جهةإلى  الجبل والسهل وفي 
شوع وٕاسرائيل  ون واليبوسيون اجتمعوا  معا لمحارة  والكنعانيون والفرزون والحو

  صوت واحد".

ار هذه الحرب، من وجهة النظر        مضي اإلصحاح  العاشر في سرد أخ و
ادرة  م، هو الذ أخذ زمام الم ر أن "أدوني صادق" ملك أورشل ذ عا،و ة ط اليهود
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عون فدعا ملوك  األمورين الخمسة   ما جر ألهل أرحا وعا وج حين سمع  
عون ألنهم صالحوا بني إس   رائيل.للحرب، فتصدوا أوال ألهل ج

ذلك تدخل هللا معهم لمحارة الملوك        وتدخل بنو إسرائيل في الحرب.. و
مة" وطاردهم من  األمورين الخمسة "وأزعجهم أمام إسرائيل وضرهم  ضرة عظ

مة من السماء فماتوا، والذين ماتوا إلى  مدينة حجارة  عظ ة "ورماهم الرب  مدن
ما تقول التوراة، حجارة البرد هم أكثر  من الذين  قت السيف"،  لهم بنو إسرائيل 

حارب عن إسرائيل، دوما!!   ألن الرب هو الذ 

تف الرب بذلك ولكنه جعل       تدوم على جعبون،والقمر على  الشمس ولم 
واد أيلون.. "فدامت الشمس ووقف  القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه .. 

ام بد السماء نحو يوم  ن  مثل ذلك اليوم ال قبله وال ووقفت الشمس في  ل ولم 
  عده.. ألن الرب حارب عن إسرائيل"!!

أن بني إسرائيل قد ضروا أعداءهم        ة  ة هذه المعر صف اإلصحاح  نها و
ل نفس  حد السيف و مة جدا حتى فنوا.. وأخذ يوشع "مقيدة" وضرها  ضرة عظ

حد  ابه ل نفس بها ولم يب ولم يب شاردا.. وحارب "لبنة" وضرها  السيف و
يف نفس بها ولم يب  حد السيف  و ش" وضرها  بها شاردا .. وحارب "لخ
ملك "عجلون" ومنها ذلك     شاردا.. وحارب ملك "جازر" ولم يب منهم شاردا.. و

  "دبيرولم يب منها شاردا.إلى   شاردا.. ومنها الخليل" ولم يب منها-"حبرون إلى 

رنا        ، وقد ذ ادة.. ألننا سنر ها من إ هذه المواقع واحدة واحدة، وما تم لشعو
اة، وأن أهلها فيها.. وأن هذه الحروب  ال  ة على قيد الح اق أن هذه الشعوب 
التعبير الصيني المعاصر، الذ  وجود له إال في التوراة وعلى الورق، تماما 

  يتحدث عن "نمور الورق".
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عد هذه التفاصــيل، و       ل و ارة "لم يب منهم شــاردا" التي تكررت في  عد ع
ل أرض الجبل  ـــرب " ـــوع ضـــــ شـــــ أن  الحروب، تلخص التوراة  الموقف الحري، 

ها، ولم يب منه ل ملو ــمة  شـــاردا بل حرَّ  موالجنوب والســـهل والســـفوح و ل نسـ م 
ــرائيل  ــ ـــهم دفعة واحدة ألن الرب إله إســـ ــ ــوع الملوك وأرضــ ــ شـــ ما أمر الرب وأخذ 

ــــرائيل"حارب  ة فأولئك   …عن إسـ ـــة األوائل الذين بدأوا  المعر أما الملوك الخمســ
ــو  ــ شــ ــــرائيل  أرجلهم على أعناقهم وعلقوهم على  عقد أمر   ـــــع بنو إســ قتلهم ووضـ

  األخشاب حتى المساء ثم طرحوهم في المغارة ووضعوا حجارة على فمها.
عد        هم واستولى على أراضيأن و شوع الملوك وشعو هم ومدنهم، وٕاذا قتل  

ــر يبدأ الحرب من جديد مع األمورين والكنعانيين  ـــ ــ ــ ــ ـــحاح الحاد عشـــ ــــ ــــ ــ اإلصـ
ل جيوشهم  معهم "شعب غفير و واليبوسيين والحثيين  والفرزين واليبوسيين ومع 

ثيرة جدا.. ولكن بني  ات  حر، ومعهم الخيل ومر ـــاطئ ال الرمل الذ على شــ
النار ولم يب نسمة  شارو إسرائيل ضروهم حتى لم يب منهم اتهم  وأحرقوا مر

ل المدن والبهائم التي فيهاونهب بنو إســرائيل  ل تلك  …ألنفســهم   شــوع  وأخذ 
ها وضــــرهم وقتلهم.. وأخذ  ع ملو ــهل وأخذ جم ل الجنوب والســ األرض الجبل و

ــــى وأعطاه لم الرب موســ ــب ما  ــ ل األرض حســ ـــوع  ــ ــرائيل  اشـ ــ ـــوع ملكا إلســ شـــ
له هو سرد التوراة.واستراحت األرض م   ن الحرب" وهذا 

ـــفار         ة فإن األســ اذ ارة  ـــتراحت األرض من الحرب" هي ع ــنر أن "اســ ــ وسـ
ة ستبدأ الكالم عن الحرب من جديد..   التال

أســماء الملوك        ســرد قائمة  شــوع ل أتي اإلصــحاح الثاني عشــر من ســفر  و
مملكــة مملكــة، "وامتلــك  بنو الــذين قتلوا في الحرب ومواقع ممــالكهم وحــدودهــا، 

قول في  ــرد أســـمائهم، ل ــل من غير ملل، في سـ ــرائيل أرضـــهم" ثم ينتهي الفصـ إسـ
عــد أن تنتهي التوراة من قتــل الملوك  ع الملوك واحــد وثالثون" . و ــة " جم النهــا
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ـــنة،  ـــعوب  حتى آخر نســـــمة، وٕاحراق مدنهم المحصــ ادة الشــ والواحد والثالثين، وٕا
ــي حدودها  …همونهب أموالهم ومواشــ مواقعها تنتقل و واالســــتيالء على أراضــــيهم، 

مها ألصــحابها  مقدســة هي مهمة مهمة أخر إلى   التوراة م األراضــي وتســل تقســ
ما بينهم.. قسمون أراضيهم ف فعل أهل القر حين  ما  طرقة القرعة    الجدد، 

ار اليهود اإلصحاح الثالث عشر لشرح هذه المهمة .. مبت     خصص أح  ئاً دو
قيت "لالمتالك"  :القول ثيرة جدا قد  ام وأن أرضا  شوع قد شاخ وتقدم في األ أن 

القرعة  قسمها  طرد أهلها  من أمام بني إسرائيل، وأمر أن  .. وأن الرب س
نهبها لبني  ارهم و سلب الناس أرضهم ود ما أمر الرب، هذا الذ  إلسرائيل ملكا 

  إسرائيل!!

ع  س الصقور وتولى اإلصحاح الرا الب" أحد الجواس ان حصة " عشر ب
نعان وعاد ليدعو إسرائيلأالذين أرسلهم موسى للتجسس على  دخول إلى   رض 

الب هذا إلى   نعان ومحارة أهلها وٕاخراجهم من أراضيهم.. ولذلك فقد جاء 
أن  ان حلف له " ه أن يخصه بجبل حبرون، الخليل، ألن موسى  طلب إل شوع 

ا لك وألوالدك، األرض التي شوع إلى  تطأها رجلك تكون نصي األبد.." فأعطاه 
عاونه الرب على "طرد أهلها منها وهم العناقير أرض حب ن".. وقد و ون حتى 

قا "قرة أرع"..  ان اسمها سا اعترفت التوراة، على غير وعي منها أن حبرون 
قرة هي ملك واحد وأرع هو "الرجل األعظم في العناقيين" ومعنى ذلك أن هذه ال

ة..  ارة العجي الع المه  ختتم اإلصحاح  من العناقيين، قبل اإلسرائيليين!!" و
تها  ة أن األرض قد أنه "واستراحت األرض من الحرب".. وسنر في الفصول التال

  حروب وحروب..

ان القرعة التي  ار التوراة لب رسه أح أما اإلصحاح الخامس عشر فقد 
ا إس حصة س بني يهوذا، وقد جرت بين أس رائيل حسب عشائرهم، مبتدئة 
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ان  ال والود ر أسماء الج التفصيل الكامل، مع ذ وردت حدود هذه األراضي 
  والسهول والمدن التي تدخل في هذه القرعة.

ر القرعة التي خرجت لبني يوسف فسرد  واإلصحاح السادس عشر ذ
ذلك فعلت  ة التفصيل، و غا ةالحدود والمواقع  اإلصحاح إلى  اإلصحاحات التال

سرد المدن والقر والمواقع التي خرجت لهذا الس  ل منها  الثاني والعشرن.. و
ا بني  ة" أس أو ذاك، ولم ينقص التوراة إال أن تلح بها خرطة ملونة تبين "ملك
انت قبل ذلك ملكا  ع األراضي التي  إسرائيل نتيجة للقسمة والقرعة على جم

شون في واحد وثالثين مملكة على رأسها واحد وثالثون خالصا  ع متوارثا ألقوام 
  ملكا حسب إحصاء التوراة نفسها.

أن بني إسرائيل قد انتصروا  والقراءة السرعة ألسفار التوراة رما توحي 
رت تفاصيلها في  على أهل البالد وطردوهم من أرضهم، وأن القسمة التي ذ

ر  ضي على أهل البالد وأن األرض قد تعني أنه قد قُ اإلصحاحات السالفة الذ
حوا هم سادتها من غير معارض وال منازع..   دانت لبني إسرائيل وأص

ة التوراة فيها  حة إطالقا.. فروا هذه الصورة التي تصفها التوراة غير صح
ر، والتوراة نفسها هي التي تكشف عن هذا الكذب  ثير من الكذب والتزو

ر.. فإن أ ذبهم دون أن يدروا.. والتزو ائل  قعون عادة في ح صحاب الكذب 
  وهذه هي شواهد التوراة.

ع  املة "جم شوع في صفحة  ر اإلصحاح الثالث عشر من سفر  أوال: يذ
مواقعها وحدودها وأسماء الممالك  األراضي الكثيرة جدا رها  ة لالمتالك".. يذ اق ال

شأن هذه األ عها، وقد وعد "الرب"  طرد أصحابها منها التي تت ة "أن  اق راضي ال
القرعة إلسرائيل ملكا  شوع قائال "إنما أقسمها  ما أمر  من أمام بني إسرائيل"، 
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القرعة..  قسمتها  الطرد "وأمر"  ح األمر قاصرا على وعد  هذا أص ما أمرتك".. و
طردوا  أن بني إسرائيل "لم  عترف في منتصفه  ولذلك فإن هذا اإلصحاح 

نوا "في إسرائيلالجش يين" ألنهم س هذا اليوم" ومعنى ذلك أن إلى  ورين والمع
ة ألف عام، عد ألف عام من إلى  إقامتهم امتدت قرا ة التوراة، وهذا تم  تا وقت 

صددها.   هذه األحداث التي نحن 

ــــي،    ر من حدود األراضــ ــــه، في جملة ما يذ ـــحاح نفســ ر اإلصـــ ا: يذ ثان
ذلك تعترف  أسماء خمسة أمراء من بني أنهم "ساكني األرض" و صفهم  ان و مد

نها أمراؤها. س   التوراة أن األرض 
ـــعد التخم    ــحاح الخامس "وصـ ر اإلصــ ان الحدود، يذ ـــدد ب ثالثا: وفي صـ

م".  ومعروف إلى  في واد ابن هنوم ـــــل ــ ـــي من الجنوب هي أورشــ ــــ جانب اليبوســ
م، ومعنى هذا التح ــم آخر ألورشـــل ا أن يبوس هو اسـ قيت تارخ م  ديد أن أورشـــل

قيت بيد أهلها اليبوسيين العرب.   خارج حدود القسمة والقرعة.. وأنها 
ــوع نجد دليال    شـــ ــفر  ــ ــر من سـ ــحاح الخامس عشـــ ــ ة اإلصـ عا: وفي نها را

اعها تخص بني  ــ ــماء ســـت مدن وضـ ــمة والقرعة أسـ ر في القسـ ــعا حيث يذ ناصـ
النص "وأما اليبوســيون الســاكن قدر بنو يهوذا ثم تقول التوراة  م فلم  ون في أورشــل

م ــيون مع بني يهوذا في أورشــــل ن اليبوســ هذا اليوم".  إلى  يهوذا على طردهم فســــ
م على مد ألف  نوا بلدهم أورشـــل ة فإن ذلك معناه أن اليبوســـيين قد ســـ ومرة ثان

..   عام أخر
  

حدد نصـــيب ســـ بني    خامســـا: وفي اإلصـــحاح الســـادس عشـــر، حيث 
م، تقول التور  ن إفرا ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاكنين في جــازر فســ ــــ ــ ــ ـــ طردوا الكنعــانيين السـ اة أنهم "لم 

م انوا عبيدا تحت الجزة".إلى  الكنعانيون في وس إفرا   هذا اليوم، و
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ر أسماء المدن والقر التي خرجت    ع عشر يذ سادسا: واإلصحاح السا
ملكوا هذه  ــــي أن  ــــ ــ قدر بنو منسـ ــيف قائال: "ولم  ــــ ــــ ضـ ـــي ثم  ــــ ـــ في قرعة بني منسـ

ان لما تشدد بنو إسرائيل  المدن، فعزم ن في تلك األرض و الكنعانيون على الس
طردوهم طردا".   أنهم جعلوا الكنعانيين تحت الجزة ولم 

قول أن بني    ــر اعتراف آخر حيث  ع عشــ ــا عا: وفي اإلصــــحاح الســ ــا ســ
وا ـــة واحدة "ألن الجبل ال إلى  يوســــف شــــ شــــوع ألنه أعطاهم قرعة واحدة وحصـ

ع الكن قطع لهم في فينــا ولجم ــه أن  " وطلبوا إل ــاكنين في الواد ــ ــــ ــــ عــانيين الســــ
  أرض الفرزين والرفائيين.

ا من تكاسل بني    شوع قد ش ثامنا: وفي اإلصحاح الثامن عشر نجد أن 
إسرائيل، فقد قال لهم مثال: "حتى متى أنتم متراخون عن الدخول المتالك األرض 

عة  التي ان س م".. و ائ ما أعطاكم الرب إله آ قسموا نصيبهم ف ا منهم لم  أس
شوع تبوها إلى   بينهم.. وطلب  سيروا في األرض "و رؤسائهم أن يذهبوا و

تبوها.. في سفر" وجاءوا بها إلى   حسب أنصبتهم.. فساروا وعبروا األرض و
شوع فعمل لهم القرعة "وقسم األرض لبني إسرائيل حسب فرقهم" وواضح أن 

ة، على الورق، ووصفت في القسمة والقرعة والمل تاب ة  ارة عن عمل انت ع ة  ك
ح هذا السفر ما تعترف التوراة، وأص ة وانتهى. سفر    هو شهادة الملك

امين ورد    تاســعا: وفي هذا اإلصــحاح نفســه تحديد لنصــيب ســ بني بن
ـــأن الحدود "واد هنوم شـــ ه  ـــتثناء إلى  ف ــيين من الجنوب" وهذا اســـ جانب اليبوســــ

م.ثان ألراض   ي اليبوسيين ومنها أورشل
ازة    ــــمة والقرعة لم تتناول ح ــــ ــ ــ ـــــرا: يبدو مما ورد في التوراة أن القسـ ــ ـــ ــ عاشـ

ادهم، ففي  ـــتع ــ ــــ ــحاب األرض واســ ــ ــــ ازة" أصـــ ـــد منها "ح ـــــ قصـــ ان  األرض، وٕانما 
ام، دعا بني  شوع، حينما شاخ وتقدم في األ اإلصحاح الثالث والعشرن نقرأ أن 
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ـــيوخهم وقال لهم ". ــــ ــ ـــ ــــرائيل وشــ ـــــ ــــ ع أولئك إسـ . أنتم قد رأيتم ماذا عمل الرب بجم
ـــمت لكم  م.. انظروا قد قسـ م هو المحارب عن الشــــعوب من أجلكم ألن الرب إله
م هو ينفيهم  م.. والرب إله اط ــ ـــ ــب أسـ ــ اقين ملكا حســ ــعوب ال القرعة هؤالء الشــــ
ــــمة  ــــ ــ ـــــهم".  ومعنى ذلك أن القســـ ــ ــ م فتملكون أرضــــ طردهم من قدام م و من أمام

طردهم، جرت على الو  أن الرب ينفيهم و ها، مع وعد  شــــعو رق لتشــــمل األرض 
اقين). الشعوب ال   عد أن وصفهم (

يدا    زداد هذا المعنى تو ـــــر: و ــ ــــوحًا حاد عشــ ــــ ــوع موضـ ــ ــ شـــ حينما نر 
ـــــل حديثه نهاهم أن يدخلواإلى  يواصـ ــــرائيل و ـــعوب أولئك إلى  بني إســ "هؤالء الشـــ
م". اقين مع   ال

ــر: وفي مزد أكثر   ــــ ــ ــ عيد  ثاني عشــ يد لهذا المعنى  ــــوح والتو ــ ــ من الوضــــ
ة  ق شــوع القول لبني إســرائيل بلهجة التحذير يهددهم "ولكن إذا رجعتم ولصــقتم ب
م فاعلموا  م وصــاهرتموهم ودخلتم إليهم وهم إل اقين مع هؤالء الشــعوب أولئك ال

شــــو  م.." وهنا فإن  طرد أولئك الشــــعوب من أمام عود  م ال  ع قينا أن الرب إله
نهاهم أن  ـــرائيل، و ــ اقين مع بني إسـ ـــهم  ــ ـــعوب في أرضـ عترف بوجود أولئك الشـــ

طردهم..   يتعاملوا معهم.. وٕاال فإن الرب ال 
ــوع على بني    شـــ فرض  ـــرن،  ع والعشــ ـــحاح الرا ثالث عشـــــر: وفي اإلصــ

م أو آلهة األمورين الذين أنتم  اؤ إســرائيل "أن يختاروا بين اآللهة الذين عبدهم آ
ــاكنون ف أن األمورين ما زالوا على قيد ســـ ــــرح  ـــهم" وفي ذلك اعتراف صـ ي أرضــ

موتوا اة ولم  قة، إلى  الح ما زعمت اإلصحاحات السا حد السيف  آخر نسمة و
  أرض األمورين.  –وأن بني إسرائيل ساكنون في أرضهم 

ع عشر: وقد اعترف بنو   إسرائيل بهذه الوقائع، فقد ورد في اإلصحاح  را
أوامره السالف الذ شوع والتزامهم  ر أن الشعب، بني إسرائيل، استجابوا لنصائح 
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.. ألن الرب هو الذ طرد  ه، وقالوا "حاشا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخر ونواه
ا من هذا  ع الشعوب واألمورين الساكنين األرض".  فيبدو جل من أمامنا جم

أن األمورين أصحاب األرض الشرعيين قد    قوا ساكنين في األرض.االعتراف 

ــا، وأن نهايته تنفي    ــ عضــ ـــــه  عضـ ــوع قد ناقض  ــ شــ ـــفر  ذا نر أن ســـ وه
ــحاحات األولى،  ــ ـــعوب التي انهزمت أمام بني إســـــرائيل في اإلصـ بدايته، وأن الشــ
ل  ـــها ومدنها.. وأن  ـــــ ــــ مة في أرضــ ة مق ـــحاحات األخيرة، ح ــــ ـــــ نجدها في اإلصــ

ار التوراة لم تكن إ   ال أضغاث أحالم.االنتصارات التي توهمها أح
ـــوع قد جفف النهر، وأوقف  ــ شــــ س يجد أن تقول التوراة أن  عد فإنه ل و

ذب وما انتصر..!!   الشمس والقمر، فإنه قد 
شــوع من أوله آخره، وســنجد في الســفر التالي، إلى   ذلك ما يثبته ســفر 

له.   سفر القضاة الدليل تلو الدليل، على ذلك 
ــــارع أس أن نســـ ــفرإلى  وال  ــــ ارة دامغة تقول  هذا السـ ـــــدره ع لنجد في صــ

ــعد ــ صـ ـــألوا الرب قائلين من منا  ــــرائيل ســ ــوع أن بني إسـ شـــ عد موت  ان  إلى  "و
  الكنعانيين لمحارتهم".

ـــوع أن الكنعانيين قد  شــ ــفر  ــــاة، وعهدها في ســـ ـــفر القضـ قوله ســ ذلك ما 
ــا وعــالمـا  ــا ــارهم قفرا ي مــا ود حــت عظــامهم رم ــ ــ ــــ ــ ــ ــل.. وأصــ أبيــدوا منــذ زمن طو

ا ، يرو حروب الفلســطينيين، ومقاومتهم لبني خرا ما نر .. فإذا ســفر القضــاة، 
عد المرة!!   إسرائيل، وانهزام بني إسرائيل أمام الفلسطينيين المرة 

ـــنفتح  ــ ــ ــ ــ قرأ التوراة من جــديــد.. وســـ س وزراء العــدو، بيجن، أن  وعلى رئ
 التوراة أمامه من جديد!!
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  نـامـالثل ـالفص
  

  

  

  الخالص هو من اليـهود
 والحل هو الجالء
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  ..ـهودالخالص هو من الي
  الءوالحل هو الج

  
ع أن المتعامل مع المجتمع اليهود ال بد له    قلت في خاتمة الفصل الرا

عرف جيدا األخالق التي  املة فهو بذلك  عرف توراة اليهود معرفة شاملة  أوال أن 
ون جبل عليها اليهود، و  أنه من غير هذه المعرفة فإن من يتعامل مع اليهود س

ا أعمى، وفي اآلخرة أضل سبيال.   في هذه الدن

ة القســوة والجفوة، ولذلك فقد أردنا هذه الوقفة    م في غا وقد يبدو هذا الح
قة الصــارخة  د الحق امله، لنؤ شــوع الذ أشــغل الفصــل الســاب  القصــيرة أمام 

ة ة.. وأنه ما  أن العقيدة اليهود غضاء للشعوب غير اليهود قائمة على العداء وال
ر للمجتمع اليهود من المهــد اللحــد، فــإنــه ال إلى  قيــت التوراة هي الينبوع الف

ما  ة  ــالم ووئام ألن العقيدة اليهود ـــ ــــ ســ ة  ش مع الجماعات اليهود أمل في التعا
ة تقوم على ال ال اليهود ــمير األج ــتها التوراة في ضــ ان، وتأبى غرســ عدوان والطغ

ــاينـة  ــات المت ش مع العقــائــد ــهــا أن تــأتلف مع النظم األخر أو تتعــا ــــ ــ ــــ هي بنفســ
  معها.

انت التوراة   اله منذ  ل أج ــعب اليهود في  ـــ ـــلوك الشــ ــ ان ســ ذا  إلى  ه
صورة قاطعة ال يرقى إليها  د هذا الرأ  ة تؤ ين أيدينا دراسة علم يومنا هذا.. و

  الشك.
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ــــة التي   ــــ اده،  الدراســ ح حي، معروف  ـــــ ــ ــ ي مسـ نعنيها، قام بها عالم أمر
ـــة.. وهذا العالم  ــــ ــ حي في عهد الدراسـ ــ ــ ــــ ل مســ ــــأن  ــــ وهو من الذين قرأوا التوراة شــ

ي هو األستاذ تامارن.   األمر
ــي للجيل    ــ ــــ ن النفســ ـــــتاذ تامارن، أن يدرس التكو ــ ــ ال األسـ وقد خطر في 

ــاعره إز  ــ ـــطين، ليتعرف على مشـ اء العرب عامة، وعرب اليهود الناشـــــئ في فلســ
  فلسطين خاصة وهم أصحاب البالد األصليون.

شــوع محورا لدراســته، ألن مناهج وزارة    وقد اختار األســتاذ تامارن ســفر 
الذات.. شوع  صورة خاصة سفر  م التوراة، و ز على تعل ة تر م اإلسرائيل   التعل

شوع، ذلك   أن هذا  وثمة سبب آخر دفع األستاذ تامارن أن يختار سفر 
ة  ــجل خط الحرب اليهود ــــ ـــــ ســـ أنه  لها،  ـــفار التوراة  ــــ ــ ــ ــفر، يتميز عن أســـ ـــــ ــ ــ الســـ
ـــب تعبير  ــ ـــ ـــاكنة) في األرض، حســـ ــ ــ ــ ــعوب (الســ ــ ــــ ة التعامل مع الشـــ ف وتقاليدها و

  التوراة...
ي األستاذ تامارن مجموعة من األسئلة على    وقد وضع العالم األمر

ن ار تكو ة الطالب اليهود من مختلف المدارس الخت ر ومعرفة الخلف هم الف
ة الرائدة فقد أعد  قا لهذه التجرة العلم ة التي صاغت عقولهم.. وتحق العقائد
انت  ة عليها.. و ي استمارة موحدة ضمنها األسئلة التي يراد اإلجا األستاذ األمر
شوع من أعمال القتل والنهب والتدمير  ة على ما ورد في سفر  األسئلة منص

شوع بن واإلحراق الت ادة  ي قام بها اإلسرائيليون حين اجتاحوا فلسطين تحت ق
  نون.

ما    ــوع وذلك ف ــ شـ ــفر  س التالي من ســـ ــتاذ تامارن المقت ــع األســـ ــ وقد وضـ
ة. احتالل أرحا، تمهيدا لألسئلة المطلو   يختص 
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شــوع ما يلي: "فهتف الشــعب    وضــروا  –بنو إســرائيل  –وجاء في ســفر 
ان حين ســـــمع ا ما األبواق، و ــعب هتف هتافا عظ ــعب صـــــوت البوق أن الشـــ لشـــ

ــعب ــعد الشـــ انه وصـــ ـــور في م ــق الســ ل رجل مع وجهه وأخذوا إلى  فســـ المدينة 
ـل مـا في المـدينـة من رجـل وامرأة، من طفل  ـاحوا)  ــت ــ ــ ــــ ــ المـدينـة وحرموا (أ اســ

شوع اإلصحاح  حد السيف" (سفر  قر والغنم والحمير    ).6/20وشيخ حتى ال
شــــــوع مقيدة   ــيف  "وأخذ  حد الســــ ـــرها  في ذلك اليوم (بجوار الرملة) وضـــ

ما  ملك مقيدة  ــاردا. وفعل  ل نفس بها، ولم يب شــ اح) ملكها هو و ــت وحرم (اســ
ــــرائيل معه ل إســـ ــوع من مقيدة و ــ شـــ ملك أرحا، ثم اجتاز  لبنة (بجوار إلى  فعل 

ــيف ــ حد السـ ـــرها  ــرائيل مع ملكها فضــ ــــا بيد إســـ ضـ  مدينة الخليل) فدفعها الرب أ
ــوع  ــ ــ ـــــ شـــ ملك أرحا" ( ما فعل  ملكها  ـــاردا، وفعل  ــ ــ ــ ــــ ل نفس بها. لم يب شــ و

10/28-30.(  
ة    ــتاذ تامارن للطل ــ ـــع األسـ ـــوع وضــ شــ ـــفر  اســـــين من ســ عد هذين االقت و

  -اليهود السؤالين اآلتيين:
حا أو    ــح ـــرفوا صــ ـــوع بن نون واإلســــرائيليين قد تصـ شـ أوال: هل تعتقد أن 

ح؟ اشرح سبب الرأ  ه. الذغير صح   تبد
ة،    ش اإلســرائيلي قد احتل خالل الحرب قرة عر ا: لنفترض أن الج ثان

ان هذه القرة  ــ ــ ـــرف على هذا النحو مع ســ ــيئ أن يتصـــ ــ فهل هو عمل جيد أو ســ
شوع بن نون مع شعب أرحا؟ واشرح السبب.   ما تصرف 

ر، في مدارس تل    ـــاتها اآلنفة الذ ـــــ اســـــ اقت ـــــئلة،  ــ ــ وقد تم توزع هذه األســــ
ة، وفي أبيب ــارون اليهود ــ ــ ــ القرب من الرملة وفي مدينة شــ ة  ـــتعمرة يهود ــ ــــ ، ومسـ

ة.   مستعمرة معوتشد، وغيرها من المدارس اليهود



  

-185-  

ــــتها التوراة في    ــــ اء التي غرســـ ة العم ة عن الروح العدائ ـــفت األجو ــ ــ ــ شــ و
ة ما يلي:   -عقول الجيل اليهود الناشئ فقد قال أحد األجو

شوع   ادة  ق ان هدف الحرب ( ) هو االستيالء على البالد من أجل "
اإلسرائيليين، ولذلك فقد تصرف اإلسرائيليون تصرفا حسنا الحتاللهم المدن وقتل 
ون في إسرائيل عنصر غرب أن الناس من  ه أن  س من المرغوب ف انها ول س

ه على اإلسرائيليين". ن أن يؤثروا تأثيرا ال حاجة إل م ان    مختلف األد

شــــوع بن نون تصــــرفا وأجابت فتاة    ـــد "لقد تصــــرف  ـــتعمرة معوتشـ من مسـ
لها  ــــــرور احتالل البالد  ان من الضــ ع الناس في أرحا ألنه  قتله جم ــنا  حســــــ
ة  ــا ألجو ــــ صــ قول تامارن، تلخ " و ـــر ــ ــ ـــاعته على األسـ ه وقت إلضـــــ ن لد ولم 

ل ما بين  ــ ــ ــــ ــ ــ ة التي من هذا النوع تشــ ة اليهود، أن األجو في  95إلى  66الطل
  ة.الما
  

ة    ن في عصـــرنا تصـــف م قول: "وهل  غة أخر  صـــ ان هناك ســـؤال  و
ة أن  ــه لألجو ــ صــــ ـــــتاذ تامارن في تلخ قول األســـ ة"... و ان قرة عر ــ ــ ع ســــ جم

ل قطعي "نعم". وهذه ثالثين في الما ــ شــ ة من التالميذ أجابوا على هذا الســــؤال 
شاعة. ة جدا على سؤال يتسم بهذه الشناعة وال ة عال   نس

ة اليهود..    ه الطل ت ـــاته، نبذا مما  صــ ــتاذ تامارن في تلخ وقد أورد األســـ
ح.. إذ أننا نرد  ل صـــح شـــ ل شـــيء قد جر  ان مما قاله أحدهم "أعتقد أن  و
ــوع  ــــ ـــــ شـــ مــا فعــل  ـــا قتلنــا العرب  ــــ ــــ ــ ضــ ع حــدودنــا، ونحن أ ــ ــ ــــ ــ ــ قهر أعــدائنــا وتوســ

ع".   واإلسرائيليون" (طالب من الصف السا
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تب تلميذ يهود آ   شنا و غي على ج خر في الصف الثامن "في رأيي ين
ــر  ــ ــ ـــــوع واإلســــ ــ ــ شـ ما فعل  ة  ــرف في القرة العر ــ ــ ــ ائيليون ألن العرب هم أن يتصــ

  .)1(أعداؤنا"
ة تقودنا   ــة العلم ــ ــ ـــ ــ ــ عد فإن هذه الدراســ النتيجة التي ال مناص من إلى  و

موت، بين  ش، و ع نمو، و ـــعب اليهود يولد، و ــــ ـــول إليها، وهي أن الشــــ ــــ ــ الوصــ
مهـــا.. وقـــد تكوَّ دف ـــانهـــا تي التوراة وتعـــال ـــتعـــداد للتغيير أو  –ن  ـــــ ــــ من غير اســ

ر  ساطة.  –التطو ل    :يهود ابن توراة، 
ون    ـــر أن يتعاملوا معه على هذا األســـــاس، دون أن  شــ ــــائر ال وعلى سـ

  هو مستعدا ألن يتعامل معهم على غير هذا األساس..
ق   ة، ســـتظل إذا ما  لة إنســـان ة واليهود وتلك هي مشـــ يت، تكلف اإلنســـان

  صنوف المآسي والمتاعب والكوارث..
جماعة أن    ة  ـــان، وعلى األمة العر ــ إنســـ قى على المواطن العري،  و

ش أو التعــامــل مع  ــأن ال مجــال للتعــا قــا وحــازمــا  قــة إدراكــا عم تــدرك هــذه الحق
ح  قرأ األناجيل أن السيد المس . وسير من    المجتمع اليهود

ارته الشهيرة "إن الخالص هو من اليهود".. قد أد ة فأعلن ع قة العلم رك هذه الحق
ع من إنجيل يوحنا).   (اإلصحاح الرا

ـــــول محمد بن عبد هللا، فدخل في تجارب مررة مع    ــــ ــ ــ عده الرسـ ثم جاء 
ينهم إال إجالءهم عن  ــدينــــة المنورة ولم ير حال لمــــا وقع بينــــه و اليهود في المــ

ة..   الجزرة العر

                                                           
)1(58-. 1960 P. 49Jan –Tel Aviv New Outlook,   .  
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ـــهد بذال ذلك أن اليهود بالء.. وال حلَّ    ــــ ــ ــ ـــاهدان  كإال الجالء.. وشـــ ــ ــــ ـــــ شـ
ــ ان الشـــ مان:  ان اعظ ح. و ــيد المســـــ ـــالم الســـ ة والســ ـــول المح هد األول هو رســ

اء والمرسلين محمد بن عبد هللا.  الشاهد الثاني خاتم األنب
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  عـاسـل التـالفص
  

  

  ..قضاة إسـرائيل المجرمون    
  ..إلى قاطع طريـق ..ن زانيةمــن اب

  إلى قاتل األخـوة السبعين
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   رمون قضاة إسـرائيل المج                    
ـإلى  ..ةمــن ابن زان                قاطع طر

  عينقاتل األخـوة السإلى                   
  

ذب سفرا.. هذا هو شأن التوراة في أسفارها فقد قرأنا في سفر    سفر 
ارا ضخمة "عن حروب إسرائيل وانتصاراتها في فلسطين، واحتاللها ش وع أخ

انت التفاصيل مدعاة للذهول  ، والسهل والجبل والساحل"، و المدن والسفوح والقر
ا  الحروب النازة في عهد هتلر حينما اجتاح أورو ه ما تكون  أنها أش والعجب، و

ضعة أشهر في األرعينات   من هذا القرن. حرب خاطفة في غضون 

ع    ما ســردته التوراة خاطفة صــاعقة، جم انت حروب إســرائيل، ف ذلك  و
ـــيف ول حد الســـ ــــروا  ـــعوب "ضــ ــارد وال منفلت"، والملوك الواحد  مالشـــ ــ يب منهم شــ

عا ودمرت مدنهم وتم احتاللها من أرحا، ـــي عليهم جم ،إلى  والثالثون قضـــ  عا
ش إلى  لبنــة،إلى  مقيــدة،إلى  حبرون، إلى.. إلى  عجلون،إلى  ،جــازرإلى  لخ

  آخر القائمة.
عده سـفر آخر    أتي  لمات قليالت.. و شـوع في  ص لسـفر  هذا هو تلخ

ــوع،  شــــ ــفر  ــ ع ما ورد في ســ ــورة قاطعة جم ــ صــ ذب  ــــاة ال ل ـــفر القضــ ــمه ســـ ــ اســ
ة  اق اة، وأن مدنهم  ــب، ولكن ليثبت أن أهل البالد ال يزالون على قيد الح ــ ــ ــــ فحســ

ـــــهم.. بل على حالها، وأن أه ــــ ــ ــ متلكون أرضـ نون فيها، و ـــــ ــ ــ ــــ سـ قاومون إلها  نهم 
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ل  عد المرة..  هزمونهم المرة  ـــرائيل، و ــــ ــ ــ ـــــرون على بني إســـ ــ ــ ـــ نتصــ حارون، و و
ل ذلك وارد في سفر القضاة.. سالة.. و   شجاعة و

ــرائيل    ــوع، تولى أمور بني إسـ شـ عد وفاة  وقد ســـمي ســـفر القضـــاة، ألنه 
انوا  ــاة ألنهم  ــــموا قضـــــ ــ ـــيوخهم وسـ ــ لجأون إليهم شــ ـــلون المنازعات بينهم، و ــ فصــ

رهم  ــــطينيين.. وقد أوردت التوراة ذ ــ ــ ـــهم من أيد أهل البالد: من الفلســـ ــ ـــــ صـ لتخل
  عشرات المرات.

ار،    ـــون الج ـــمشــ ـــهرهم شــ ــاة أرعة عشـــــر، من أشــ ــ ان عدد هؤالء القضـ و
ـــمال بيت  ـــ ة في شــ ـــموئيل" إحد القر العر ــــ ـــموئيل المدفون في "النبي صـ ــ ــ وصـ

  المقدس..
ســـجل مخاز بني إســـرائيل، وانحرافهم عن وســـ   فر القضـــاة، في مجمله، 

ــاة  ــــ ــــ القضــــ ل مرة  ــتنجادهم في  ــــ ــ ــ ادة األوثان واســــ وفهم على ع ، وع جادة الح
  ليخلصوهم من الفلسطينيين.

ارة "يخلصــونهم من الفلســطينيين" وردت عدة مرات في ســفر القضــاة    وع
فزعون  ــرائيل حين  ــــ ـــان بني إسـ ــ ـــاتهم إلى   على لســ ــ حاروا قضــ طلبون منهم أن 

دفعوا عنهم هجمات الفلسطينيين.   عنهم و
وال بد لنا من وقفة قصيرة أمام سفر القضاة لنر الهزائم التي حلت ببني   

ـــطينيون دفاعا  ــها الفلســ ة التي خاضـــ طول ــاة، والمعارك ال إســـــرائيل في عهد القضـــ
 عن أرضهم. 

طالعنا اإلصحاح األول من سفر القضاة،أن   بني إسرائيل قد  وأول ما 
وا  حاروا الكنعانيين فضروا منهم عشرة آالف رجل، وأمس أمر الرب، ل صعدوا،

هم "ادوني" وأخذوه م إلى   مل م ومات هناك. ثم حارب بنو إسرائيل "أورشل أورشل
ان  النار.. وحاروا الكنعانيين س حد السيف وأشعلوا المدينة  وأخذوها وضروها 
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سهل، وساروا على الكنعانيين الساكنين في حبرون.. ومن هناك الجبل والجنوب وال
ان صفاة... وأخذوا غزة وتخومها  ان دبير.. ثم ضروا الكنعانيين س على س

  وأشقلون وتخومها وعقرون وتخومها".

ة التي خاضـــها بنو إســـرائيل تحت    شـــوع والمواقع الحر قرأ ســـفر  والذ 
ــادتــه ير أن هــذه البالد قــد تم احت ــــوع وأنهــا قــد ق ــ ــ ــ ـــ شـ اللهــا وتــدميرهــا في عهــد 

شوع في جانب  ذب سفر  ذلك فإن سفر القضاة  حت حجرا على حجر. و أص
ان األرض" حسب تعبير التوراة. ة ألهل البالد، "س النس   آخر له أهميته 

ــى،    ــ ــهار موســ ــ ـــاة أن "بني القيني" وهم أصــ ــفر القضـــ ــ فها نحن نقرأ في ســ
ـــعدوا من مدينة النخل ــ ـــ ــ ـــرائيل". وأن بني  عرب مدين، صــ ــ ــ ــ نوا مع بنى إســـ ــ ــ ــــ ــ "وســ

قدروا عليهم..  ات حديد" وأنهم لم  ان الواد ألن لهم مر طردوا "س إسرائيل لم 
ات الحديد.   وأن بني إسرائيل لم تكن لديهم هذه األسلحة المتقدمة المتطورة: مر

ة   النســ قول اإلصــحاح األول إلى  وما هو أبلغ من ذلك،  بيت المقدس، 
طردوا اليبوســـيأن بني  ن اليبوســـيون مع بني يإســـرائيل "لم  م وســـ ان أورشـــل ن ســـ

م ــــل ــ ــ ــــ ــامين في أورشــ لمــا إلى  بن ــارة "هــذا اليوم"  ر دائمــا أن ع هــذا اليوم". ولنــذ
عــد ألف  تبــت  عــد الحــدث.. ألن التوراة  وردت في التوراة فـإنهــا تعني ألف عـام 

. ما سنر في فصل الح   عام من هذه األحداث.. 
قوا فيها وعاشـــوا في  ثم   ارة عامة تفيد أن أهل البالد قد  عد ذلك ع تأتي 

ــان  ــــ ـــــرائيل أهل بيت شــ طرد بنو إســـ ارة "ولم  ــــهم.. فتقول الع مدنهم وقراهم وأرضــــ
ان بلعام  ــ ــ ان دور وقراها، وال ســــ ــــــ ــان) وقراها، وال أهل تعنك وقراها، وال ســ ــــ ســ (ب

ان جازر وال ان مجدو وقراها، وال ســـــ ان وقراها، وال ســـــ ــ ان قطرون، وال ســـ  ســـــ
ة وافي ورحوب  ـــيدون وأحلب واكزب وحل ان صـ و وال ســــ ان ع نهلول، وال ســــ
ن الكنعانيون في وســــــ هذه  ان بيت عثاة. وســــــ ــ ــمس وال ســــ ــ ان بيت شــ ــ ــ وال ســ
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ـــع الكنعاني ــرائيل أنه وضـ ان لما تشــــدد إســ طردهم يالبالد.. و ن تحت الجزة ولم 
حققوه في البالد أنهم طردا" وعلى ذلك فإن أقصــــى ما اســــتطا ع بنو إســــرائيل أن 

غادروها وامتدت إقامتهم على هذا الحال  ــوا الجزة على أهلها، وهؤالء لم  ــ ــ ـــــ فرضـ
  قرونا وقرونا..

ــــطين وما حولها من    ــــ ـــماء مدن وقر في فلســ ــ ــــ لها هي أسـ وهذه المواقع 
ا ـــطينيين"  ــ لها تعترف التوراة أن الكنعانيين "الفلســـ ـــددها  ــ صـــ ــام.. و ــــ نوا بالد الشــ

نعان، لم  قعة من أرض  قيت  عد ذلك وهل  ــــاءل المرء  ــــ تسـ نون فيها.. و ــ ــ ــــ سـ
ونة من قبل الفلسطينيين.   تكن مس

ــــورة الجانب اآلخر..    عطي صـــ ـــــاة ل ــفر القضــ ــ ــ أتي سـ م،  عد هذا التعم و
ن بنو  ــ ــاة "فســـ ــفر القضـــ قول اإلصـــــحاح الثالث في ســـ ـــرائيلي. وهنا  الجانب اإلســ

ين واليبوسـيين"  إســرائيل في وســ الكنعانيين والحثيين واألمورين والفرزين والحو
ادوهم ــرائيل قد أ ــ ــوع أن بني إســ شــــ ــــفر  آخر إلى   وهؤالء األقوام هم الذين قال ســ

ن بنو  ســ اء في ســفر القضــاة، و عثون أح حد الســيف. وها نحن نراهم ي نســمة و
  إسرائيل في وسطهم.

ـــاة واحد   ــيرة القضــ ــ عد ذلك لتســـــرد سـ عد واحد، ثم تفصـــــل وتأتي التوراة  ا 
ـــرائيل من  ــــ ــ ــ ـــي أو ذاك ليخلص بني إســـ ــ ــــ حرب الخالص التي قام بها هذا القاضـــــ

طرة أهل البالد.   س
ســيرة القاضــي األول ابن قناز فتعترف أن ملك آرام النهرن    وتبدأ التوراة 

قد اسـتولى على بني إسـرائيل، وأخضـعهم وأذلهم ثماني سـنين.. وأن بني إسـرائيل 
ــرخوا ــــ ـــهم إلى   قد صــ ــ خلصـــ حارب لهم و  –وهو ابن قناز  –الرب فأقام لهم من 

  "واستراحت األرض أرعين سنة، ومات ابن قناز".
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أن ملك م   ــــي الثاني ابن جيرا وتعترف التوراة  ــــ ـــيرة القاضــــ ــــ ــ آب ؤ وتأتي ســـ
ـــرائيــل وامتلكوا مــدينــة النخــل"  ــ ــ ــــ ـــروا بني إســـ ــ ــ ـــــ ومعــه بنو عمون والعمــالقــة، "ضــ

الرب فأقام لهم ابن جيرا إلى  خ بنو إسرائيلوأخضعوهم لثماني عشرة سنة.. فصر 
ل الموآبيون تحت يد أحد، وذُ  جُ مخلصا لهم فحارب لهم وضرب الموآبيين "ولم ين

ه التوراة أسطورة تافهة تزعم  إسرائيل واستراحت األرض ثمانين سنة".. ونسبت إل
  أحد. جُ أنه ضرب من الموآبيين عشرة آالف رجل ولم ين

ـــي ا   ــ ــ عده القاضــــ ـــرب من وجاء  ــــ ما تقول التوراة، بن عناة، "فضــــ لثالث، 
ر  ضــا خلص إســرائيل" ولم تذ قر وهو أ منســاس ال الفلســطينيين ســت مائة رجل 

  التوراة تفاصيل الحرب.
ـــرد    ـــ ــــ ســــ ة دبورة، وهنا  ة امرأة هي النب ــــــ ــــ ــ قاضــ عد ذلك  وتفاجئنا التوراة 

ــتط ـــ ـــرا" اســ ــ ســ ــ ــ ــــه ســـ شـــ س ج نعان ورئ ابين ملك  ع أن " ــحاح الرا ــ اعا أن اإلصـــ
ــر  ــرائيل، "وصـ ــعا بني إسـ ــرائيل خيخضـ ــاي إلى  بنو إسـ نعان ضـ الرب، ألن ملك 

ة من حديد".. وفي  ان له تسع مائة مر شدة مدة عشرن سنة، و بني إسرائيل 
أن "يد بني إســرائيل أخذت تتزايد وتقو على ملك  لة فقد انتهى األمر  قصــة طو

ـــح نعان" وقد أورد اإلصـ ــوا ملك  مة دبورة وهي نعان حتى قوضــ اح الخامس ترن
طرة الكنعانيين!!  ــرائيل.. الخالص من ســــــ ــ الخالص الذ حققته لبني إســ تتغنى 
ارة  القول "واستراحت األرض أرعين سنة" قالت التوراة هذه الع وانتهى اإلصحاح 

أنها تتنفس الصعداء.   و
ـــتدت يده على بني    ــ ان قد اشـــ ـــادس أن "مد ــحاح الســـــ ــــ ــجل لنا اإلصــ ــــ ســ و

ــهم إســــرائي ــنين. وأن بني إســــرائيل قد بنوا ألنفســ ع ســ ل فأخضــــعوهم على مد ســــ
ال والمغا   ر والحصون" حتى ينجوا بجلودهم..يالكهوف التي في الج
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الم التوراة أن بني إســــرائيل قد منوا بواحدة من أكبر الهزائم    تجلى من  و
ـاأل ــــرخ  ــــ ــ ــ ـارة حزنـة تصــ هم مع أهـل البالد.. ففي ع لم التي لحقـت بهم في حرو

انيون  ــعد المد ــ صـــ ان  ـــرائيل  ور "وٕاذا زرع إســــ ـــحاح المذ ــ قول اإلصــ و  ــ ــ والشـــ
تلفون غلة األرض.. ــعدون عليهم و ــــ ــ ــ صـ ـــرق  ــــ ــ نو المشــ غزة، وال إلى  والعمالقة و

قرا وال حمير  اة وال غنما وال  ــــرائيل قوت الح ــ ــ ون إلسـ ــعدون  ايتر ــــ ــ صـ انوا  ألنهم 
ـــالجراد في الكثرة و  جيئون  ـــامهم و ـــيهم وخ ــ ـــــ س لجمـــالهم عـــدد. ودخلوا مواشــــ ل

انيين" وأين هذه الوقائع  ـــرائيل جدا من قبل المد ــ ــ ـــ ــ األرض لكي يخروها.. فذل إســ
شوع عن األمم التي أبيدت، والمدن التي أحرقت، والمواشي التي  ه سفر  ت مما 
نهبت، على يد بني إسرائيل، ها نحن نر بني إسرائيل في سفر القضاة وقد ذلوا 

  هم وزروعهم.وهلكوا هم ومواشي
ا    ــ ــ ـــــرائيل فأقام لهم جدعون قاضـــــ ــــرخ بنو إســــ العادة تقول التوراة، وصـــــ و

ــــرق  ل بني المشــ انيون والعمالقة و ان المد ـــي الخامس "و ان هو القاضـــ وقائدا ف
حر في  ــــاطئ ال ـــ ــ ــ الرمل الذ على شــــ الجراد من الكثرة.. وجمالهم ال عدد لها 

  الكثرة".
الخزعبالت   لة، مليئة  والخرافات تقول التوراة أن جدعون  وفي قصــــة طو

ــيف  ـــرن ألف رجل مخترطي الســـ انيين وأهلك منهم "مائة وعشــ ـــر على المد انتصــ
ـــرائيل  ــــ ـــــ ـل إســ فخر واعتزاز أنـه "زنى  عـد ذلـك  ر التوراة  هم"، ثم تـذ وقتلوا ملو
ــهم واســـتراحت  عودوا يرفعون رؤوسـ ــرائيل ولم  ان أمام بني إسـ هناك (!!) وذل مد

ه في ختام هذه األرض أرعين  ام جدعون". ولم تجد التوراة ما تفاخر  ســنة في أ
لهم قد زنوا هناك!!   الحرب إال أن تقول أن بني إسرائيل 

عد جدعون تولى ابنه    ما أو ان هذا القاضي  مالك منصب القضاء، ف ب
أن  ة  ــــائ ــــ ــ ــ اته القضـــ ار المجرمين، فقد بدأ ح ــــيرته في التوراة، من  ــــ ــ ــ وردت ســ
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طالين طائشــين فســعوا وراءه. ثم جاء"اســتأجر رجاال ه وقتل إخوته إلى     بيت أب
ــان  ــــغر فقــد  ــــ ــــ عين رجال على حجر واحــد"، ولم يب من إخوتــه إال األصــ ــــــ ــــ ــ ســ
قول اإلصحاح التاسع من سفر القضاة فذهبوا  ما  مختبئا.. واجتمع بنو إسرائيل 

مالك ملكا.. وترأس أوجعلوا  ـــنين.. أب ــ ـــــرائيل ثالث سـ مالك على إسـ وحدثت فتنة ب
قتل هذا القاضـــي، قاتل أفي البالد بين أنصـــار  مالك وخصـــومه، وانتهى األمر  ب

الم التوراة.. له هو  عين.. وذلك    األخوة الس
عد هذا القاضي المجرم قام إلسرائيل قاض آخر هو ابن دودو وقضى    و

عده الجل ر التوراة له خبرا.. وجاء  ـــنة، ولم تذ ــــرن ســــ ــــرائيل ثالثا وعشـــ عاو إلســـ
ان له  ر له التوراة خبرا إال أنه " ــنة، ولم تذ ــرائيل اثنين وعشــــرن ســ وقضــــى إلســ

بون على ثالثين جحشا ولهم ثالثون مدينة".   ثالثون ولدا ير
سيرة قاض آخر اسمه    ة تطلع التوراة على القار  ة الزمن وفي هذه الحق

عادتهم، ليخلصهم من أعدائ هم الفلسطينيين ذلك فتاح، فقد اختاره بنو إسرائيل، 
ما تقول التوراة قد تغلبوا على بني إسرائيل "فحطموا ورضضوا  أن بني عمون، 
قول اإلصحاح العاشر، وتضيف التوراة "أن  ما  بني إسرائيل ثماني عشرة سنة" 

حاروا بني إسرائيل".   بني عمون عبروا األردن ل

ــــره على بن   فتاح نذر للرب إذا نصـــ ح ثم تقول التوراة أن  ي عمون "أن يذ
السالمة" قرانا للرب. عود    أول من يخرج من بيته للقائه حين 

فتــاح   ــابنتــه خــارجــة للقــائــه بــدفوف ورقص" فرحــا إلى   وعــاد  بيتــه "وٕاذا 
ر لها نذره للرب وقالت له أوف بنذرك  ه وذ ا انت وحيدته فمزق ث ــــاره، و انتصــ

ا ي عذرتها إلى  تهاولكنها استأذنت والدها فذهبت لشهرن هي وصاح ال لت الج
  ثم عادت.
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ــذا وفْ    ــا على وه ن غر ــانــا للرب. ولم  فتــاح بنــذره وأحرق ابنتــه قر ى 
ما تقول التوراة  ة"  قوم بهذا العمل الوحشــي، ألنه "ابن امرأة زان هذا القاضــي أن 

  في صدر اإلصحاح الحاد عشر من سفر القضاة..
فتاح قضـــى إلســـرائيل ثالثة ل   عد  ر التوراة لهم و ن لهم شـــأن ولم تذ م 

ــان لــه "أرعون ابنــا وثالثون حفيــدا  خبرا إال الثــالــث وهو عبــدون الفرعتوني فقــد 
عين جحشــــا، وقضــــى إلســــرائيل ثماني ســــنين" وهذا هو ما يورده  ــ بون على ســ ير

  اإلصحاح الثاني عشر.
ـــطينيون على بني    ــــ ــــــتولى الفلســ ــــاة المغمورن، اســـ وفي عهد هؤالء القضـــــ

ة اإلصـحاح الثالث عشـر إ سـرائيل وجعلوهم تحت سـلطانهم، وتقول التوراة في بدا
ــد  ــدفعهم الرب ليـ ــــر في عيني الرب فـ ــــ ــ ــ عملون الشــ ــادوا  ــــرائيـــل عـ ــ ــ ــــ أن "بني إســ
اء  استح ره التوراة  الفلسطينيين أرعين سنة".. ووراء هذا الكالم الموجز الذ تذ

شــوع لم تكن يبدو واضــحا أن انتصــارات إســرائيل التي هللت لها  التوراة في ســفر 
اطيل.   إال مجرد أكاذيب وأ

قين، فتبرز    ــا ــــ ـــــاة الســـ ــــيرة القضــــ ــ عد أن فرغت من مســـ ثم تتعالى التوراة، 
ار  اة بني إســرائيل، وهي قصــة شــمشــون الج اء في ح للقار قصــة أشــقى األشــق
ة، وأناشــيد  ة، وأفالما ســينمائ طول ة قصــصــا  ة الصــهيون التي جعلت منها الدعا

ــــون ع ــــ ـــمشـ ــ طال عمالقا إال شــــ ل لم تلد  ة في تارخها الطو ــــان ــــ أنما اإلنسـ ة  الم
ار لم  ـــون الج ـــح لنا أن شـــــمشــ صـــــبر وٕامعان لوضــ ار.. ولو أننا قرأنا التوراة  الج

  ن إال قاطع طر وانتهى..
ما تقول التوراة، هو ابن امرأة عاقر، جاءها مالك    ار  ــون الج ـــ ــ ــ ــمشـ ــــ ـــ وشـ

مولده وطلب إ شرها  ون نذرا ألن ليها أن "ال تعلو موسى رأسه الرب و الصبي 
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ــطينيين.. وولدت المرأة ابنا  ــرائيل من الفلســـــ ــ طن وهو يخلص بني إســـ للرب من ال
ه الرب". ار بر الصبي و   ودعت اسمه شمشون و

ـــطينيين    ــ ـــون رأ امرأة من بنات الفلســـ ــ ـــمشـــ ــــ عد ذلك أن "شـ وتقول التوراة 
ــأخــذاهــا لــه امر  ــه وأمــه أن  س في بنــات وطلــب من أب أة.. وقــال لــه أبوه وأمــه أل

ـــطينيين (غير  ـــعبي امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلســ ل شــ أخوتك وفي 
  المختونين)".

ة    ـــطين ــ ه خذ لي الفتاة الفلســـ ما تقول التوراة، قال ألب ـــون،  ــ ــ ــمشـ ـــ ــ ولكن شـ
علم أبوه وأمه أن ذلك من  "ألنها حســـنت في عيني"، وتضـــيف التوراة قولها: "ولم 
ــان  ـ ـــطينيين (!!) وفي ذلـــك الوقـــت  ــ ــ ـــ ــ طلـــب علـــة على الفلســ ــان  ـ الرب ألنـــه 

  الفلسطينيون متسلطين على إسرائيل".
ــطينيين، وال    ــ يدة للفلســ ـــاطة أن "الرب" يدبر م ســـ ل  ومعنى هذا الكالم 

ة هي العلة..  ـــطين ــ ــ ــ ــــ جب أن تكون هذه البنت الفلسـ حث عن "علة" و بد له أن ي
الفلسطينيين واالعت   داء عليهم.للتحرش 

ــ    ــمشــــون شــ يف أن شــ ة..  ـــح ـــطورة المضـ عد ذلك األسـ ــرد التوراة  وتســ
ـــل العســ ــد)  ــ يف امتأل (جوف األسـ .. و ــ الجد ــ شـ ما  ه  ـــد بيد آخر إلى  األســ

ص لتفاهتها، ثم تنتقل التوراة ـــتح التلخ ــطورة التي ال تسـ الخالف الذ إلى  األســ
ـــاح ــــ ــــون لصـــــ ـــــ ـــــمشـــ ــــ ــارت امرأة شـــ ــ ــ ـــ يف "صـــ ه و ين حم ان جر بينه و ه الذ 

ه".   صاح
ــة أن قــال    ـــطين ـــــ ــ ــ ين زوجتــه الفلســ ــان من نتيجــة هــذا الخالف بينــه و و

ان  ء اآلن من الفلســــطينيين إذا عملت بهم شــــرا". و شــــمشــــون لوالدها.. "إني بر
  هذا التبرر التوراتي للعدوان على الفلسطينيين.
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فعله قطاع الطرق العرقون ف   ان الشــر الذ عمله شــمشــون هو ما  ي و
شعة "ذهب شمشون وأمسك ثالث  اإلجرام.. إذ تقول التوراة في وصف جرمته ال

ا ل ذنبين إلى   مائة ابن آو وأخذ مشـــاعل وجعل ذن ذنب ووضـــع مشـــعال بين 
ــطينيين فأحرق  ــــ ــ ــــاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلســ ـــرم المشــــــ ــ ــ ــ ثم أضـــ ــ ــــ في الوســ

روم الزتون.. فقال الفلسطينيون من فع ل هذا.. فقالوا شمشون األكداس والزرع و
ه..".   صهر الفلسطيني ألنه أخذ امرأته وأعطاها لصاح

ضـــوا على شـــمشـــون وأوثقوه    وخاف بنو إســـرائيل أن يثأر الفلســـطينيون فق
ما ترو التوراة في اإلصــــحاح إلى  وأســــلموه ـــون، ف ــمشـ ــتطاع شــ الفلســــطينيين واســ

حل وثاقه ووجد لحي حمار طرا فمد يده وأخ ــر أن " ه الخامس عشـ ذه وضـــرب 
  ألف رجل من الفلسطينيين".

قول اإلصحاح السادس    ار هذا السفاح ف وتمضي التوراة في سرد أخ
ة فدخل إليها.. واضطجع إلى   عشر، أن شمشون "ذهب غزة ورأ هناك امرأة زان

عد ذلك أن أحب امرأة اسمها إلى   شمشون  ان  نصف الليل".. ثم خرج.. "و
عد ذلك ح ه وعرفت أن سر قوته دليلة". وتأتي  يف أنها احتالت عل ة دليلة و ا

ضوا  يف أن "أقطاب الفلسطينيين عرفوا سر قوته وق هو في ضفائر شعره.. و
أن شعر  ة،  النها يف انتهى األمر  ه وأودعوه في السجن".. و ه وقلعوا عين عل
ان على  ه قوته.. وقام شمشون يلعب ألهل غزة، و رأسه بدأ ينبت وعادت إل
أن  سطح البيت "ثالثة آالف رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون" وانتهى األمر 
قوة على  ض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين في البيت وانحنى  "ق
قول.. لتمت نفسي  ل الشعب وهو  العمودين فسق البيت على األقطاب وعلى 

ا عد أن  ا إلسرائيل مع الفلسطينيين. ومات شمشون وحمله إخوته ودفنوه  ن قاض
  ..عشرن سنة"
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ما ســــردتها التوراة، أ    ن فيها  ار، لم  ــون الج ــمشــ ــة شــ ذا فإن قصــ وه
ـــرار، أحرق زروع  ــ ــ ــــ ـــيرة قاطع طر من األشـــ ــ ــــ ــ معنى من معنى الفخار. إنها ســـ
ة.  ــطين ـــ ه على امرأته الفلســ ين حم ـــبب خالف بينه و ــ ســ رومهم  ـــطينيين و ــ الفلســ

قتصر على ذ ر اآلثام والجرائم التي اقترفها القضاة، ولكن وسفر القضاة هذا لم 
ــــأن لهم في  أفراد عاديين ال شـ ـــل  ة لألخالق، تتصــ ار مناف ــرد أخ ف على ســـ ع
قــات..  ــان غــارقــا في المو ــه  ل ــاة العــامــة ممــا يثبــت أن المجتمع اليهود  الح

قات.. ر لنا إحد هذه المو   والتوراة تذ
ـــر م   ــ ـــع عشـ ــ ـــــحاح التاسـ ــاة أن رجال تقول التوراة في اإلصـ ــفر القضــــ ن ســــ

ه سـرته وذهبت من عنده ا "اتخذ له امرأة سـرة من بيت لحم.. فزنت عل  إسـرائيل
ـــهر.. وذهب رجلها وراءها إلى  ــ ــ ــــ انت هناك أرعة أشـــ بيت أبيها في بيت لحم و

ردهـــا ومعـــه غالمـــه وحمـــاران فـــأدخلتـــه بيـــت أبيهـــا، وفرح أبوهـــا  طيـــب قلبهـــا و ل
ــث الزوج عنــده أر  ــافـة خرج الزوج مع بلقــائـه". وم ــ ــ ــــ ــ ــ ـة الضــ ـام.. وفي نهــا عــة أ

عود بها   بيته..إلى   زوجته ل
ــارة والكلمــة "قــام وذهــب وجــاء   ــالع مقــابــل يبوس، إلى  وهنــا تقول التوراة 

ما هم عند يبوس  ــــرته معه.. وف ــــ ــ ــدودان وسـ ــــ ــــ م، ومعه حماران مشـ ـــــل ــ ــ وهي أورشــ
ــــــيده تعال نميل ـــــيين هذه ونبيت مدينة اليإلى  والنهار قد طلع قال الغالم لســــ ــ بوســـ

ـــيده ال نميل ــــ ــرائيل إلى  فيها، فقال له سـ ــــ س أحد من بني إســ ة حيث ل مدينة غر
ة، ذلك أن التوراة قد أعدت لها  ة لم تقف عند هذه النها ـــة الزان ــ ــ هنا".. ولكن قصــ
ــرارا  ــ ــ عد أن رجاال أشـ ما  ة، فالتوراة تقول ف القهر والغل ة  ة محزنة تجعلها زان نها

ـــرائيل ســــــة وزوجها والحظوا أنهما دخال بيت  من بني إســـ عوا هذه المرأة التع قد تا
ـاب.. فخرج إليهم  ـالبيـت قـارعين ال ـان منهم إال "أن أحـاطوا  رجـل عجوز، فمـا 
ح) فقال لهم الرجل  ه أن يخرج الرجل إليهم (للفعل القب صــــاحب البيت" وطلبوا إل
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ا أخوتي ال تفعلوا شرا.. ال تفعلوا هذه  عد ما دخل هذا صاحب البيت " الفاحشة 
الرجل بيتي.. هو ذا ابنتي العذراء وزوجته دعوني أخرجهما فأذلوهما وافعلوا بهما 
ح.. فلم يرد  ه هذا األمر القب م، وأما هذا الرجل فال تفعلوا  ــن في أعين ــ ـــــ حســــ ما 
ـــك الرجل زوجته وأخرجها إليهم خارجا فعرفوها  ــــ ــــ ـــمعوا له.. فأمســ ــــ ــ ــ ســ الرجال أن 

لهوتعللوا بها ال ــارة إلى   ليل  اح وعند طلوع الفجر أطلقوها" ولكن رب ضـــ الصـــــ
اق إلى  نافعة، فإن حادثة الزنا هذه قد قادت القصة ة هامة، ففي س قة تارخ حق

قتين تارخيتين أساسيتين هما: حق م اعترفت التوراة    الكالم عن أورشل
ــيين، وهؤال   ــ ــــ ــ م، هي مدينة اليبوسـ ــــل ـــــ ء هم أوال: أن يبوس، التي هي أورشــ

انوا أول من بناها وأسسها.   العرب القدامى الذين استوطنوا بيت المقدس و
ا: أن بيت المقدس،   ه التوراة، وهو قبيل السيد إلى  ثان تبت ف العهد الذ 

انت بلدا غر ح بزمن قصير  ة،  اً المس على بني إسرائيل، ولم تكن مدينة إسرائيل
ن فيها إسرائيلي واحد.   ولم 

قالته التوراة في ســـفر القضـــاة في اإلصـــحاح التاســـع عشـــر وذلك ذلك ما   
ــحاح األول من أن بني إســــرائيل قد  ــاة في ما قاله في اإلصــ ــفر القضــ ذب ســ ما 
ــوع من أنهم قتلوا ملكها وتغلبوا على  ـــ ــ ــ ــ شـــ ـــفر  ــ ــ ــ حاروا بيت المقدس، وما قاله ســـــ

ـــت مــ ــ ــ ــــ ســـــ عــد ذلــك أن نقول مــا تقولــه التوراة من أن يبوس ل قى  دينــة أهلهــا.. و
ن فيها أحد من بني إسرائيل ة ولم  ه السالم.إلى  إسرائيل ح عل   عهد المس

ملء أفواهنا ونؤمن    قى علينا نحن العرب المسلمين أن نقول ذلك  أجل ي
  ه..

ـــلم    ه، ونعمل له.. ال أن نسـ قى علينا نحن أن نقول ذلك، ونؤمن  أجل ي
انو إلى  بيت المقدس ــــيد اليهود غراء اليوم، الذين  ـــــ ــــ ذلك غراء قبل عهد السـ ا 

ما تعترف التوراة نفسها. ح،    المس
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ما رأينا، هو ســـيرة قضـــاة أشـــرار لبني إســـرائيل،    عد فإن ســـفر القضـــاة  و
ة،إلى   من قاطع طر عين.إلى  ابن زان   قاتل األخوة الس

ه   ان بيجن في خطا ـــاتهم، وٕاذا  ــرائيل وأولئك هم قضــــ ــــ   أولئك هم بنو إسـ
ســيرة.. أســالفه األقدمين.. فهذه هي ســيرتهم، من الشــعب المإلى  ، يتبجح  صــر

ا إسرائيل.  توراتهم.. ومن فمك أدينك 

 
 
 
 
 

  
 



  

-203-  

    



  

-204-  

  
  رـاشـل العـالفص

  

  

  

  

الجئ في أرض ..ليةيرائـملك الدولة اإلس
   ..طينيينـالفلس

مدنهم ويسكنها  نمواإلسرائيليون يهربون 
   ..الفلسطينيون
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  طينيينـلسالجئ في أرض الف..ةليرائـملك الدولة اإلس

نها الفلسطين نمون واإلسرائيليون يهر س   يون مدنهم و
  

بر رددها إلى  في خطاب بيجن الذ وجهه   ة  ، أكذو الشعب المصر
غ مختلفة، حتى ترسخ في األسماع  ص عد مرة، و س وزراء العدو، وأكدها مرة  رئ

اة وحقائ الع ح إحد وقائع الح   لم.واألذهان وتص

المرة    ه "لقد استمر نزاع مأساو ال ضرورة له  قال بيجن في صدر خطا
ومــة الملــك  ــه ح عــد ذلــك "فمنــذ الوقــت الــذ أمرت ف لــدنــا". وقــال  م و بين بلــد

م". ين بر بيننا و غزو أراضينا، أرض إسرائيل، نشبت أرع حروب    فاروق 
قول بلهجة التأ   عد ذلك  س وزراء العدو  ــــي رئ ــ ــــ مضــــ غي أن ثم  كيد "ين

  أرض أجدادنا وأقمنا استقاللنا في أراضينا".إلى  تعلموا أننا عدنا
له    لمات بيجن هذه، بل والخطاب  ــف العمي أن  وٕانه من دواعي األســـ

، مع  ة، فال رد وال تفنيد وال تعلي ة من أجهزة اإلعالم العر ة الكاف لم يل العنا
س لها د ذب مفضوح، ول ع مقوالته  قة.أن جم   ليل من الحق

ــند التارخ.. بل إن    ــ ــ ــ س له ســـ ــطين ل ــــ ــــ عني بذلك فلسـ فإن قوله "بلدنا"، و
ــعف الوحيدة في هذا المجال أن هذا  ـــ ــ ــ ــــورة مطلقة، ونقطة الضــ ــ ــ صـــ ه  التارخ ينف
عونه أمام  ة أنفسهم ال يذ صورة عامة، وأن أصحاب القض التارخ غير معروف 

قة ع ح حق ــ ــ صـــ مان، حتى  ــــرار وٕا ـــائعة التي الناس، بإصـــ ــ ة من الحقائ الشــ الم
أسره.   عرفها رجل الشارع في العالم 
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اطال شائعا    ون  عدو أن  ذلك فإن قوله "أراضينا وأرض أجدادنا" ال  و
ــائع بين الجماهير التي تردد  ــ مته أنه خطأ شـ ل ق اب متعددة، و بين الناس ألســـــ

  المثل المعروف "الخطأ المشهور خير من الصواب المهجور"!!
س وزراء العــدو،    ــة التي رددهــا رئ ولكن الرد على هــذه المقوالت الكــاذ

س  ة... إن الرد ل ة العدوان اغ ة ال ة منذ أن قامت هذه الحر ــهيون ــ واألجهزة الصـ
ــــردتها مجموعات  ــ ــ ر وقد ســــ د الرد أكثر من أن تذ ــيرا فإن المراجع التي تؤ ــــ عســــــ

  بيرة من الكتب في العديد من اللغات.
ـــالـــذات، فـــإنـــه هو ومن هـــذه ال   م  مراجع فـــإننـــا نؤثر التوراة، والعهـــد القـــد

يد "الح التارخي" لليهود في  ة في تو ــهيون األســــاس الذ تعتمده الدعاو الصــ
  فلسطين.
ر    أن التوراة قد تحدثت عن خروج العبرانيين من مصر، وعبورهم  انوال ن

  سيناء، وعن محاولتهم غزو فلسطين واالستيالء عليها..
الفشل والهزمة.. ولك   ة  م على الغزوة اليهود   ن التوراة نفسها تح
نعان، فاشلة على وجه    انت غزوة العبرانيين لفلسطين،أرض  أجل لقد 

رة، وانتهى "الخروج" الذ تحدثت عنه التوراة  ما أنهم منوا بهزائم من التأكيد، 
حق هدفه األول واألخير، وهو االستيالء على ف ال دون أن  لسطين واحتاللها طو

  واقتالع أهلها منها.

ارزة ناصــعة    قة هذه الحقائ  وقد رأ القار العري، في الفصــول الســا
ه من األحداث  اراتها واســـتشـــهدنا  ســـناه من ع ما اقت تبته التوراة نفســـها، وف ما  ف

  التي سردتها..
ــطين    ــ ــ ــــ أن تكون فلسـ م وذرته  ـــــطورة الوعد اإللهي إلبراه ــ ــ ذلك فإن أســ و

ـــتقرة في وجدانهم، ذلك أنهم ســـــرعان  عدهم، لم تكن مســ ميراثا لهم وألنســـــالهم من 
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ـــــيناء، حتى عادوا ــــ ــ ــ ة سـ ان "الرب" إلى  ما أن دخلوا بر وثنيتهم فعبدوا العجل م
ــنع المعجزات  ــ صــ حارب عنهم ومعهم، و أنه  ه التوراة غير مرة  ــارت إل ـــ الذ أشـ

ـــير أمامهم في عمود من نار ــ ــــ سـ ـــحاب من  لتدمير أعدائهم، و ــــ ــ في الليل، وفي سـ
ادتهم فإن وعد "الرب"  ــــــيئا في ع ــــ ــ عد شــ ان "الرب" لم  الغمام في النهار.. وٕاذا 

ة. الكل اتهم    ون قد سق من ح
ة:   ون في الوقائع اآلت   وقد تجسدت هذه المعاني على أبرز ما 
ـــانوا    ـــر وأنهم  ــــ ــــ ــ ــدون الخروج من مصـ ونوا يرـ أوال: أن العبرانيين لم 
ــــخرة الفراعنة على المتاعب التي واجهتهم في "برة"  واأن يتحمل يؤثرون  ـــ ــ اء سـ أع

  سيناء وما لقوا فيها من متاعب وشظف.
عــــاد، لم تكن عقيــــدة ثــــابتــــة لــــد جمهور    ــــة أرض الم ــــا ــا: أن ح ــ ثــــان

هم في  ــتهو ـــيناء، ولم تكن تســ العبرانيين الذين خرجوا من مصــــر وقطعوا أرض سـ
له  ـــوع  ــ ــ ثير، فالموضــ ـــوه في التوراة.. قليل أو  ـــــ ار اليهود، دسـ هو من ابتداع أح

عبد العبرانيون  ان قد حدد للفرعون أن ســبب الخروج "أن  ه  فإن موســى من جان
ـــللهم" فقد  ــ ــ ضــ ــــر أن " ــ ــ ما أنه قد حرص لد خروجه من مصـ الرب في البرة". 

قود ة األمر في طر ال  ظن العبرانيون إلى  قادهم في بدا ـــطين، حتى ال  ـــ ــ فلســ
ذلك  أنهم ــــها.. و ما ورد ذلك في نص التوراة نفسـ ــــطينيين  ذاهبون لمحارة الفلسـ

عود بهم ـــيناء أن  ــ ــــ ــ ــ إلى  فإن العبرانيين من جانبهم قد طلبوا غير مرة وهم في سـ
انوا يلتهمون "قدور اللحم" حسب تعبير التوراة.   مصر حيث 

ـــــى    ــ ـــ ــ قتلوا قائدهم موســ وأن ثالثا: ثم إن العبرانيين قد هموا غير مرة أن 
عود بهمينصـــــِّ  انه حتى  ســـــا آخر م ـــطين، إلى  بوا رئ ــرفوا عن فلســ نصـــ ـــر و مصــ

ــــى س الذين أوفدهم موسـ عد أن عاد الجواســـــ ــــة  ــطين وأعلنوا في إلى  وخاصـ فلســـ
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أس  ثيرة، ومدنا محصـــنة، وأن أهلها أشـــداء ذوو  تقررهم أن فلســـطين فيها أقوام 
قاتلون من أجل وطنهم ومدنهم وقراهم.   وس

عا: و    عد أن دخل العبرانيون را قة  فلسطين. إلى  قد وضع ذلك فعال وحق
ما  ارها،  اســـلة، ســـردنا أخ فقد تصـــد لهم أهل البالد وقاوموهم مقاومة ضـــارة 

 اليهود أنفسهم.. توراة أوردتها 

التفصيل أن    ان من أبرز األحداث التي تناولتها التوراة  خامسا: و
عوا احتالل الب ستط ثيرة، العبرانيين لم  الد.. فقد حارهم "الفلسطينيون" في مواقع 

رته  ل ذلك ذ مة وأجلوهم عن نواح متعددة من البالد، و وأنزلوا فيهم خسائر جس
قة. ما شرحناه في الفصول السا التفصيل    التوراة 

ان من أبرز تلك األحداث التي أكدتها التوراة أكثر من مرة،    ــــا: و ســـــادسـ
ع ـــتط ــ ــ ــ ــ ســ قي أهلها أن العبرانيين لم  وا إجالء أهل البالد عن مدنهم وقراهم.. فقد 

م  رت التوراة غير مرة، و ما ذ ـــرائيل"  ــ إســــ ــ نوا في وســـ ـــــ م فيها "وســ تكررت و
قوا ساكنين فيها ارة التوراة التي تقول أن أهل البالد    هذا اليوم...إلى   ع

ــناها حتى اآلن    ـــتعرضــــ ــــفار األولى من التوراة التي اســـ انت األســ قد وٕاذا 
ة  فصــلت الحروب التي شــنها أهل البالد على الغزاة العبرانيين، فإن األســفار التال
ــب التعبير  ــ ـــــاملة، حســـ ار الحروب الشــ ــــرد أخ ــفحاتها على ســـ ــ ل صـــ ـــت  رســــ قد 
في  ر المعاصـــر، التي قام بها أهل البالد لمقاومة الغزو اإلســـرائيلي.. و العســـ

بيرن في إلى  في هذا المجال أن نعود ــفرن  ــــ ــ ــ ــــموئيل األول، ســ ـــــ ــ التوراة هما صـ
  وصموئيل الثاني، وفيهما الوقائع المثيرة المذهلة..

ــموئيل األول اعتراف    ع من ســــفر صــ طالعنا في اإلصــــحاح الرا وأول ما 
ـــطينيين للحرب  قول "وخرج إســــرائيل للقاء الفلسـ حاســــم بهزمة اإلســــرائيليين حين 

في افي واصطف الفلسطينيون ونزلوا عند حجر المعونة وأما الفلسطينيون فنزلوا 
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ســــر إســــرائيل أمام الفلســــطينيين وضــــروا من  ت الحرب فان للقاء إســــرائيل واشــــت
سرنا اليوم  الصف في الحقل نحو أرعة آالف رجل.. وقال شيوخ إسرائيل لماذا 

ما أوردته التوراة.   الرب أمام الفلسطينيين؟" وهذا هو تساؤل اإلسرائيليين 
عد   أخذوا  وتقول التوراة  ــــرائيل قد أجمعوا رأيهم أن  ــــ ــيوخ إســـ ــ ــ ــ ــ ذلك، أن شـ

ــطينيين..  ـــــ ــــــرون على الفلســ ـــطهم" لعلهم ينتصـــ ــــ دخل في وســ تابوت عهد الرب "و
هم. ع حرو ة "مدرعاتهم" في جم تي ان دائما مثل    وتابوت الرب 

ذلك، فقد حملوا تابوت الرب، ونترك للتوراة أن تتحدث عن    ان األمر  و
ـــير الحرب.. تقول ا ـــــ ــ ــ ع مصــ لتوراة أنــه "عنــد دخول تــابوت عهــد الرب.. أن جم

ــــوت  ــ ــطينيون صـ ــ ــمع الفلســـ ــ ــ ما حتى ارتجت األرض فسـ ـــرائيل هتفوا هتافا عظ ــ إســ
ــطينيون إلى   الهتاف وعلموا أن تابوت الرب جاء ــ المحلة (الميدان). فخاف الفلســ

ن لنا مثل هذا منذ أمس وال ل لنا ألنه لم  ما  ألنهم قالوا قد جاء هللا، وقالوا و
ــــروا  ــــ ــ ــ قبله.. من ينقذنا من يد هؤالء اآللهة القادرن.. هؤالء هم اآللهة الذين ضــ
ونوا رجاال أيها الفلسطينيون لئال تستعبدوا للعبرانيين  مصر الضرات.  تشددوا و
ه  الم التوراة.. ف ــا هو  ــ ــــ ضـــ ونوا رجاال حاروا" وهذا أ ــــتعبدوا هم لكم. ف ــــ ما اســـ

ص لموقف الفلسطينيين وٕاص   رارهم على الحرب..تلخ
سر إسرائيل    المها لتقول "فحارب الفلسطينيون وان ثم تمضي التوراة في 

ل واحد مة جدا وسق من إسرائيل ثالثون إلى  وهروا  انت الضرة عظ مته، و خ
  ألف رجل وأخذ الفلسطينيون تابوت هللا".

ـــــق "تابوت الرب" غن   ــــ ة بهذه الهزمة الكبر وسـ ذا انتهت المعر مة وه
ارته األولى، "فأخذ  عد ذلك في ع قول اإلصحاح الخامس  في يد الفلسطينيين، و

ــطينيون تــابوت هللا من حجر المعونــة ــــ ــــ ــ ـــدود وأدخلوهإلى  الفلســ ــ ــــ ــــ ــ بيــت إلى   أشـ
  داجون..".
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ـــطينيين،    ــ ــرائيليون أن ينقذوا تابوت الرب من يد الفلســـ ــــ ــــتطع اإلســ ســــ ولم 
أهلــه، ومن هــذه إلى   وأعــادتــهولكن المعجزات قــد تــدخلــت فــأنقــذت تــابوت الرب 

الفلسطينيين وأفشت فيهم  رتها التوراة أن ضرات شديدة نزلت  المعجزات التي ذ
  العبرانيين.إلى  "البواسير" حتى أعادوا تابوت الرب

ســـتطع اإلســـرائيليون التصـــد لها    أما الهزمة التي نزلت بإســـرائيل، فلم 
ذلك. فقد قام فيه ة  المعجزات الخراف م نبي جديد وهو آخر قضــــاتهم واســــمه إال 

عا وأصعده  صموئيل فصنع المعجزة حيث تقول التوراة "وأخذ صموئيل حمال رض
ــتجاب له إلى   محرقة بتمامه للرب. وصـــرخ إســـرائيل الرب من أجل إســـرائيل فاسـ

م على  ــوت عظ ـــــ صـ ـــرائيل فأرعد الرب  ــــ ــــطينيون لمحارة إسـ ــ الرب.. وتقدم الفلســ
عد الفلســطينيين وأزعجهم فا عودوا  ســروا أمام إســرائيل.. فذل الفلســطينيون ولم  ن

ام صــــموئيل..  ل أ انت يد الرب على الفلســــطينيين  للدخول في تخم إســــرائيل و
إســرائيل واســتخلص إســرائيل تخومه إلى   والمدن التي أخذها الفلســطينيون رجعت

ان صلح بين إسرائيل واألمورين".   من يد الفلسطينيين و
ال   ــترداد وواضـــــح من  ــ ــطينيين هو خرافة. واسـ ــ ـــار الفلسـ ســ م التوراة أن ان

ة  ة لهذه المعارك الحر اإلسرائيليين للمدن، هو أسطورة.. وتكون الحصيلة النهائ
قوا في وطنهم وأن  ســـروا وأنهم  بين إســـرائيل والفلســـطينيين أن الفلســـطينيين لم ين

ـــترج عوا اســــ ـــــتط ســ ــرائيليين ولم  ـــ قيت في أعناق اإلســ اع مدينة واحدة من الهزمة 
ضة الفلسطينيين.   ق

ة، ال    ــطورة وخرافة في البدا ــ ــ ــــ ان أســ ة، فإن ما  طة للغا ــ ــ ـــــ ســـ والمعادلة 
ـــة.. وٕان األمورين الـــذين تقول التوراة أنـــه وقع  قـــة في النهـــا ون حق ن أن  م
ة التي  ائل العر ة، فإنهم من الق ــحت الروا ــــ ـــرائيل، إذا صـ ين إســــ ـــــلح بينهم و صــ
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ــرائيل.. وهذا دليل توراتي آخر على انت تقطن ف ــ ــ ـــ ــ ــ ــطين قبل غزوة بني إسـ ــــ ــــ ــ لســ
م الزمان.. ة فلسطين منذ قد   عرو

شفت التوراة عن    اق الحروب بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فقد  وفي س
الفجوة الكبر بين أهل البالد الفلســطينيين والغزاة اإلســرائيليين، وعن تقدم األولين 

ة، ــــناعة الحر ــ ــــ ــب تعبير اليوم، وتخلف اآلخرن حتى في  في مجال الصــــ ــــ ــــ حســــ
ة.   الصناعة البدائ

وتقول التوراة (اإلصحاح الثالث عشر من سفر صموئيل األول) في   
ل أرض إسرائيل.. ألن الفلسطينيين  وصف هذه الفجوة أنه "لم يوجد صانع في 

ل إسرائيل ان ينزل  فا أو رمحا، بل  عمل العبرانيون س لسطينيين الفإلى  قالوا لئال 
ك  لت حدود الس ته و منجله وفأسه ومعوله عندما  ل واحد س حدد  لكي 

س". س المناس   والمناجل والمثلثات األسنان والفؤوس ولترو

ــــرائيليين إلى     ـــــ ــــ ـــيـــل الجزئي الـــذ يثبـــت تخلف اإلسـ ــــ ــ ــ آخر هـــذا التفصـــ
ـــلحة  ا لألســ ا وأمر ــ احتكار روســـ ـــلحة ..  ــطينين لصـــــناعة األســ و"احتكار" الفلســـ

ــالــــة على الم ــــانوا عــ ـــــرائيليين  ــ ــ ــــ ــام .. ومعنى ذلــــك أن اإلسـ ــ ــذا األ تطورة في هــ
سنها إال الفلسطينيون .    الفلسطينيين حين تنشلم فؤوسهم فال 

ن إلى   بل إن التوراة تذهب   ـــرائيليين لم  ــف أن اإلسـ عد من ذلك لتكشــ أ
ان في يوم الحرب أنه لم يوج ارة واضـــحة.. "و ع ــيف وال رمح فتقول  د عندهم سـ

ع الشعب الذ مع شاول (ملك اإلسرائيليين) ومع يوناثان  سيف وال رمح بيد جم
وناثان ابنه".   (ابنه). على أنه وجد مع شاول و

ـــرائيليين أنهم احتلوا بالد    ـــــ ــ ــ ــــذب زعم اإلســ ــذلــــك فــــإن من حقنــــا أن ن ولــ
ــفه التوراة.. فهؤالء الغزاة ال  ما تصـ ــارة بينهما ف الفلســـطينيين، وهذه الفجوة الحضـ
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عون  ستط يف  سهم من أجل الزراعة، ف عون حتى "تحديد" فؤوسهم ومناس ستط
  احتالل البالد؟

ل إســرائيل   ان ينزل  ارة " ل واحد إلى  ولكن ع حدد  الفلســطينيين لكي 
ـــطينيين  ـــــ ة، فهي تثبت بنص التوراة أن الفلســــ ته الخ" فيها دالالت أكثر أهم ـــــ ــ ــ ســـ

ـــ حيون ف ـــانوا  مألون وطنهم، بـــل  ـــان الغزاة ـــانوا  ـــاة متطورة متقـــدمـــة و ه ح
ة. اتهم البدائ س حاج   قصدونهم في أ

ون األمر إحد    عدو أن  ــــاراتهم فال  ــ ـــــ ــ أما ما ورد في التوراة عن انتصـ
ـــع ثير من المواضــــ ــير في  ــ ــ ــها تشـ ــ ــ الخوارق إلى  خرافاتهم الكثيرة، ألن التوراة نفسـ

اؤهم وقضاتهم، مثل إحراق حمل رض صنعها أنب ان  السماء، إلى  ع قراناالتي 
رتها التوراة.   وهذا هو واحد فق من "الخوارق" التي ذ

 وحتى هذه االنتصــارات المزعومة، فقد اقتصــرت على عودة الفلســطينيين  
ـــر، فنحن نقرأ في إلى  ــــ ر المعاصـ ــ ــ ـــب التعبير العســــ ــ ــ مواقعهم أو خطوطهم حسـ

ة أحد ــموئيل األول قوله عن نها ــ ـــفر صـ ــــر من ســ ع عشـ ــحاح الرا ــ المعارك  اإلصـ
إلى   "فصعد شاول (ملك اإلسرائيليين) من وراء الفلسطينيين وذهب الفلسطينيون 

انهم".   م
الم التوراة هــذا من خطــاب    ــانهم" هــذه ال تعني إال وطنهم.. فــأين  "وم

س وزراء العدو، الذ وجه   الشــعب المصــر حين قال "إننا عدناإلى  ه بيجن رئ
  نا في أراضينا"؟أرض أجدادنا وأقمنا استقاللإلى 

فاخر بها بنو إسرائيل، والتي جرت بين    ة الشهيرة التي  وحتى في المعر
قة الوجود  ات) والنبي الملك داود، فلم تستطع التوراة أن تكتم حق جالوت (جول

شعب في وطنه..  ع عشر من سفر فالفلسطيني  في صدر اإلصحاح السا
ة  صف المعر تقول التوراة "وجمع الفلسطينيون صموئيل األول، وهو السفر الذ 
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ان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا، وٕاسرائيل وقوفا  جيوشهم للحرب.. و
  على جبل من هناك والواد بينهم".

شين ولكنها    ة بين الج ر التوراة لم تكن مواجهة حر ما تذ ة  وهذه المعر
س ات ال ين جل ارزة بين داود حامل المقالع و ع..سق في نهايتها الدر  انت م

ام.. طل الفلسطينيين.. واعتبرت نصرا لإلسرائيليين وف تقاليد تلك األ ات)    (جل

عد هذه الهزمة الرمزة، التي مني بها الفلسطينيون،فقد ظلوا    وحتى 
ل سانحة، وتر التوراة في اإلصحاح الثالث والعشرن  قاتلون اإلسرائيليين عند 

شنها الفلسطينيون، فتقول التوراة من سفر صموئيل األول، ت ة أخر  صف معر
حارون  أن اإلسرائيليين "أخبروا داود (النبي الملك) قائلين هو ذا الفلسطينيون 
ادر.. فسأل داود الرب قائال: "أأهب  نهبون الب قعيلة (أحد المواقع في فلسطين) و

حارب وأضرب هؤالء الفلسطينيين وأخلص قعيلة؟" فرضي الرب وقال له أ نه س
  معه.

ولكن رجال داود ترددوا وخافوا من محارة الفلسطينيين وتعترف التوراة   
الحر  م  بذلك حيث تقول: "فقال رجال داود له ها نحن هنا في يهوذا خائفون ف

ة ضد صفوف الفلسطينيين. ولكن الرب قال لداودإلى  إذا ذهبنا   قم انزل :قعل
حارب عن  قعيلة فإني أدفع الفلسطينيينإلى  ليدك".  أ أن الرب هو الذ س

عادتهم. عادته وسينصرهم    بني إسرائيل 

عد ذلك "فذهب داود ورجاله   قعيلة وحارب الفلسطينيين إلى   وتقول التوراة 
مة وخلَّ  ان قعيلة".وساق مواشيهم وضرهم ضرة عظ   ص داود س

ة اإلص   حاح الثالث ولكن التوراة تتراجع لتكذب نفسها حين تقول في نها
قول أسرع واذهب ألن إلى   والعشرن.. "فجاء رسول شاول (ملك بني إسرائيل) 
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ه إليهم  ذا فإن "أجداد" بيجن إذا صح نس  –الفلسطينيين قد اقتحموا األرض". وه
ستقر لبني إسرائيل  قد انهزموا غير مرة أمام أجداد الفلسطينيين، وأن األمر لم 

ة في في فلسطين حتى في عهد داود  عتبره اليهود مؤسس الدولة اليهود الذ 
ه التوراة  فينا دليال ما ترو أنها مدينة داود.. و سمون بيت المقدس  فلسطين و

ا إسرائيل..   نفسها، ومن توراتك أدينك 

اق سردها للحروب التي    ها التوراة في س ولكن الطرفة الكبر التي ترو
ما حدث من الوحشة والفرقة بين شاول الملك  وقعت بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
  األول لليهود، وداود الملك الثاني.

  

س أسهل من الرجوع   اإلصحاحات األخيرة في سفر صموئيل إلى   ول
الغ الدهشة فحسب ولكن لتثبت الوجود إلى   األول لنر حقائ مذهلة تدعو ال

ون حدثا القومي للشعب الفلسطيني في وطنه، وأن الغزو اليهود ال عدو أن   
المقا مة الضارة ولم يترك له فرصة االستقرار و عابرا تصد له الشعب الفلسطيني 

ينة.   والس

عيدة الداللة تقول "وقال داود    ارة  ع ـــرون  ع والعشــ ــا ـــحاح الســـ يبدأ اإلصــ
ـــيء خير من أن أفلت ــــ ــــاول فال شـــ ــ ــ ــأهلك يوما بيد شــ ــ ـــــ ه إني سـ أرض إلى  في قل

ـــــاو  أس شـــــ ـــطينيين في ــــ ــــرائيل الفلســـ ــــ ع تخوم إســ عد في جم فتش علي  ل مني فال 
 هأرض الفلســـطينيين لينجو من منافســـإلى  فأنجو من يده.." أ أنه عزم أن يلجأ

  اللدود شاول.
ــت مائة    ـــ ــ ــــ ــ وهذا ما حدث فعال فإن التوراة تقول "فقام داود وعبر هو والسـ

ـــطين)، إلى  رجل الذين معه ــ ــــ ــــ ش بن معوك ملك جت (إحد مقاطعات فلسـ اخ
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ــاول أن داود قد هربوأ ــ ــــ ــ عد جت إلى   قام داود عنده هو ورجاله.. فأخبر شـ فلم 
طش شــاول واتخذ  ذا أمن داود من  ه وه فتش عل ضــًا  من أرض الفلســطينيين أ

ة في  ـــــ ــ ــ ــــ ش فهو ملك عراق المنشـ ما تقول التوراة، وأما اخ ملجأ "ومعه امرأتاه" 
  فلسطين.
ش "   انا" في إحد قر الحقل وتقول التوراة أن داود طلب من ملك اخ م

ش في ذلك  ن عبدك في مدينة المملكة" فأعطاه اخ ـــــ ســ ن هناك "حتى ال  ـــــ ســ ل
ن فيها داود في بالد الفلسطينيين  ام التي س ان عدد األ اليوم إحد المدن.. "و

ان هذا هو اللجوء األول فقد لجأ داود ـــــهر".. وقد  ــ ــ ــنة وأرعة أشـ ــ ــــ أرض إلى   ســ
.   الفلسطينيين مرة أخر

  
ة، قد أقام    ما تزعم التقاليد اليهود ـــرائيل  ـــس دولة إســ وداود هذا هو مؤســ

ـــــعب  ــ ــ ــ لة الجئا عند أجدادنا، عند الشـــ ــطينيين هذه المدة الطو ــــ ــــ ــ في أرض الفلســ
ه ما يردد في خطا .إلى  الفلسطيني، ال أجداد بيجن    الشعب المصر

ه، ف   ة المتأصــلة في داود وشــع هو بدال من ثم تبرز التوراة النزعة العدوان
ـــن الغارات على  شـــ ـــي راح  اســـ لتزم بتقاليد اللجوء الســــــ اة الالجئين و ح قنع  أن 

ناه.. فنراها تقول "وصعد داود ورجاله وغزوا الجشورين ر أهل البالد المجاو  ن لس
ان األرض من عند شــــور ــ م ســ أرض إلى  والجرزين والعمالقة ألن هؤالء من قد

  مصر".
اء:وهذا االعتراف التورات   ة الخطورة ألنه يثبت ثالثة أش   ي في غا
ـــمة الملك    ــ ــ ــــ عيدا عن عاصـ ن في قرة  ـــــ ــ ــ ســـ األول: أن داود قد أراد أن 

  ليتخذ منها منطلقا للعدوان..
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ا: أن هذه األرض الشاسعة من حدود (شور   أرض مصر) هي إلى  وثان
ائلها التي ســردت أســماءها  نها ق م الزمان، تســ أولئك و  –وطن أهل البالد من قد

  هم أهل البالد األصليون، وهم أجداد الشعب الفلسطيني.
ذا فعل داود    ه فتقول التوراة "ه ــــع ـــــ ــــ ان عادة داود وشـ وثالثا: أن الغزو 

ارة التوراة من  ــطينيين" وهذه هي ع ــ ــــ ــــ ام إقامته في بالد الفلســ ل أ ذا عادته  وه
  غير زادة وال نقصان.

ـــفر   ــ ــ ـــرون من سـ ــ ــــحاح الثامن والعشـــ نتهي اإلصــــ ـــموئيل الذ نحن  و صـــــ
ــبت بين  ـــ ــــ ة الكبر التي نشـــــ ة  عن المعر ـــيل الواف ــ ــ ــ ــرد التفاصـــــ ـــ ــ ــ ســـــ ـــدده،  ــــ ــ ــ صـــ
ة جلبوع وانتهت معر ــــــرائيليين والتي تعرف في تارخ اليهود  ـــطينيين واإلسـ ــ  الفلســ

  أسوأ الهزائم التي مني بها العبرانيون في غزوهم لفلسطين.إلى 
ــموئيل    ــ ــفر صــ ــ ــــرون من ســ ــع والعشــ ــــحاح التاســــ بدأ اإلصــ قوله: "وجمع و

ــهم ــ ع جيوشـــ ــطينيون جم ــرائيليون نازلين على العين إلى  الفلســـــ ــ ان اإلســـ .. و افي
ورة  ــطينيين مئات وألوفا". والمواقع المذ ــ ــــ ــ ــ التي في يزرعيل.. وعبر أقطاب الفلســ

  يومنا هذا.إلى   معروفة
ــــهم مئات    ـــطينيين وجيوشــ غة الجمع عن الفلســـ عد هذا الحديث في صــــــ و

ـــردت التورا  ـــ ــطينيين طردوا وألوفا، سـ ــ ــ يف أن الفلسـ ــفوفهم ألنهم لم داود ة  ــــ من صـ
ون لنا عدوا في  ـــرائيليين، "حتى ال  ــــ ــــ ه في حرهم مع اإلســـ أمنون جان ونوا 
ما  ــطينيين يومئذ،  ــــ ــــ ــ ان داود الجئا عند الفلســ ــب تعبير التوراة. و ــ ــــ ــ ــ الحرب" حســ

  أسلفنا..
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رح وتمضـــي التوراة في صـــدر اإلصـــحاح الحاد والثالثين تقول في صـــ  
ارة "وحارب الفلســـطينيون إســـرائيل فهرب رجال إســـرائيل من أمام الفلســـطيني ين الع

  .*وسقطوا قتلى في جبل جلبوع"
اســلة أن شــاول نفســه قد "انجرح جدا من    ة ال ان من نتيجة هذه المعر و

ه ومات". وفعل مثله حامل سالحه ومات  الرماة.. وأخذ شاول السيف وسق عل
  معه.

نوه الثالثة وتختم التورا    ــــاول مات و ــــ ــــ ــ القول "إن شـ ة  ة نتيجة هذه المعر
ع رجاله في ذلك اليوم". أ أن  ــالحه وجم ــ ـــ ــــرائيليين قد فنوا على اإلوحامل ســ ــــ سـ

  رة أبيهم..
ارات راجفة حزنة    ــــجل في ع ــــ ــــ ولكن ما هو أهم من ذلك أن التوراة، تســ

إســرائيل الذين في  الهزمة التي مني بها اإلســرائيليون حين تقول "ولما رأ رجال
ه  ن ــاول و ـــرائيل قد هروا وأن شـــ عبر الواد والذين في عبر األردن أن رجال إســ
نوا بها". أ أن الفلســـطينيين  ــ وا المدن وهروا فأتى الفلســـطينيون وسـ قد ماتوا تر

عد أن أجلوا اإلسرائيليين عنها.. نوا في مدنهم هم    س
ة فهل من اعتراف أدل من هذا االعتراف على    أكاذيب الدعاو الصهيون

ه س وزراء العدو في خطا ـــردها رئ اطلة التي ســــ ـــعب إلى  وعلى المقوالت ال الشــــ
م  ذبها ومن صم فندها و .. دون أن يجد الشعب المصر ردا عليها،  المصر

. ة األخر ك عن المراجع التارخ   التوراة نفسها، ناه
األول قد سجل في  ولكن اإلصحاح الحاد والثالثين من سفر صموئيل  

نهايته الفرحة الكبر التي عمت الفلسطينيين الذين حققوا ذلك االنتصار الرائع 
ة " ارته الختام ة جلبوع.. حين قال في ع ن الفلسطينيين حين جاءوا في إفي معر

                                                           
عرف اليوم جبل فقوعة في قضاء جنين *  .جبل جلبوع هو الذ 
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ه الثالثة ساقطين في جبل جلبوع فقطعوا إلى  الغد ن ة وجدوا شاول و ميدان المعر
شير إلى  وأرسلوا رأسه ونزعوا سالحه ل جهة ألجل الت أرض الفلسطينيين في 

سان)". ولم يجد  ووضعوا سالح شاول وسمروا جسده على سور بيت شان (ب
فعلوه إال أن يتسللوا تحت جنح الظالم "وأخذوا جسد شاول وأجساد  اإلسرائيليون ما 

عة ه عن سور بيت شان.. وأحرقوها وأخذوا عظامهم ودفنوها وصاموا س ام". بن   أ

ما    ـــرائيلي والوجود الفلســــطيني في فلســــطين  ذلكم هو تارخ الوجود اإلسـ
سردته التوراة في إطار حروب طاحنة شنها الشعب الفلسطيني على بني إسرائيل 
ــحابها  ــ ــ رة وأجالهم عن المدن التي احتلوها وعاد إليها أصـ فألح بهم الهزائم المن

عدهم. نوا بها، هم وأحفادهم من  س   ل
ه إليهم، وت   يجن معهم إذا صـــــح نســـــ ـــيرة أجداد اإلســـــرائيليين و لك هي ســ

تب لها االستقرا ل جالء، فلم تكن أكثر من غزوة عابرة لم   رأوضحتها التوراة 
  والدوام.

عضـــه إال أن يتعرف    م العري المعاصـــر لمعظمه أو  ولم يب على الح
الح العري في  ؤمن  ة.. و مان اليهود على هذه الحقائ التورات ــطين إ ــ ــ ـــ ــ ــ فلسـ

اطلهم.  ب
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  الفصل الحادي عشر
  

  

  

  ..النـبي الزاني والنـــازي
  ن هــو؟ـم
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  ..ـبي الزاني والنـــاز الن
  ــو؟من ه

  
غي أن تعلموا أننا عدنا   ــــتقاللنا في إلى   "ين ــ ـــ ــ ــ أرض أجدادنا.. وأقمنا اسـ
  أراضينا".
س وزراء العدو    ذا خاطب بيجن رئ لهجة األمر.  ه ، و الشــعب المصــر

غي أن تعلموا   ــارخي" لليهود في  –ين ــ ـــة في "الح التــ ــ ـــــاطلـ ـ ررا دعواه ال م
  فلسطين.
ـــة    ــة، مثبت ـ ــالمقـــابـــل فـــإن التوراة تعود لتكرر تكـــذيبهـــا للـــدعو اليهود ـ و

اطلة من أســاســها، وال صــحة لها، وأن الح  الوقائع واألحداث أن هذه الدعو 
انوا التارخي في فلســـ س لليهود، ولكنه ألصـــحاب البالد الشـــرعيين الذين  طين ل

ــدوا لمقاومة العدوان  ــ ــــ ــ ــ ال ثم تصـــ أج ة  ـــتوطنون وطنهم قبل الغزوة اليهود ــ ــــ ــــ سـ
  اليهود في حرب متصلة امتدت عشرات السنين.

ــــردتها التوراة، التي هي    ــ ــ ــ ــنراها، ســــ ــــ ــــ ــ ما ســ ل هذه األحداث والوقائع،  و
ــاس الوحيد للدعو اليهود ــاد للمزاعم األســــ ــ المرصــ ــها واقفة  ــ أنما التوراة نفســ ة، و

عد ذلك من غير  ة  ــهيون ــ ة الصــ ــ ــ ة، تردها واحدة واحدة، ولتقف القضــ ــهيون الصــــ
ذا معلقة في الهواء.   دليل وال حجة.. ه

ة وتفنيد المقوالت    ـــهيون ومن أبرز أســــــفار التوراة في تكذيب الدعو الصـــ
ه اطلة التي رددها بيجن في خطا .. هو سـفر صـموئيل إلى   ال الشـعب المصـر
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ة من الرأس ة الصــهيون   الثاني، فقد تضــمن هذا الســفر وقائع حاســمة تهدم القضــ
  األساس..إلى 

ــفر    ــــ ــحاحين األول والثاني من سـ ــــ طالعنا في اإلصـ ـــدر ما  ــ أتي في صــ و
ة جلبوع الشهيرة، فإن الرب قد  شه في معر عد أن سق شاول وج صموئيل أنه 

ــ ــ ـــــ صـــ ن فيها هو وزوجتاه،  –الخليل  –حبرون إلى  عدأذن لداود أن  ـــــ ــ ــ حيث ســـ
ح  هذا أصــ وحيث "أتى رجال يهوذا ومســحوا هناك داود ملكا على بيت يهوذا"، و

عد شاول..   داود الملك الثاني على اليهود 
ح ملكا على    ـــــ ما تقول التوراة، وأصـــ ـــاول قد نازعه الملك،  ــ ولكن ابن شـــ

ـــنتين.. وأما بيت ــرائيل "لمدة ســــ ــ انت المدة التي  ل إســـ عوا داود و يهوذا فإنهم ات
ي التوراة.. ذا تح ع سنين وستة أشهر".. ه   ملك فيها داود في حبرون س

ة    ان ملك اليهود في تلك الحق ائنا من  ــاول فإن أ و ـــ ــ ــ هو داود أو ابن شــ
ة التوراة أن بيت المقدس لم تكن في حوزة  ة التي تبرز في روا ــ ــ ـــاســـ ــ الواقعة األســ

ـــب ملكا في حبرون  اليهود.. فإ ــ ــ وأقام فيها ما يزد على  –الخليل  –ن داود نصــ
ع سنوات.   س

ن يتجاوز    ونخلص من هذه الواقعة، أن الوجود اليهود في فلسطين لم 
انت  اقي البالد وخاصة بيت المقدس  مدينة الخليل في أحسن الفروض، وأن 

نوها.   أيد أصحابها من اليبوسيين، وهم الذين أسسوها و

ن    ذلك من التوراة نفسـها، أن الوجود اليهود في فلسـطين لم  وظاهر 
ــفر الذ  ــ ــ ــحاح الثالث من الســ ــ ن مثبتا لداود فإن اإلصــــ ـــتقرا، وأن الملك لم  مســـــ
لة بين  انت طو ارة تســـمع فيها رنة الحزن أن "الحرب  قول في ع ــدده  صـ نحن 

يت داود" ، واختارت التوراة أن تكتم مدتها.   بيت شاول و
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ة    ا ـــرد التوراة ح يت شـــــاول تســ ـــم هذه الحرب بين بيت داود و وفي خضــ
ة مصير الملك  ا ة وما أكثر أمثالها في التوراة، وتقرر هذه الح منحطة ال أخالق

ة.   في تارخ الدولة اليهود
انت لشــاول ســرة اســمها رصــفة.. وقد    تقول التوراة في هذا الصــدد أنه 

ش شــــاول س ج ش.. دخل عليها ابنير رئ س الج ــاول وقال لرئ .. فاغتا ابن شــ
ـــاول إال أن أغل إلى  "لماذا دخلت ش شــــ س ج ان من أمر رئ ـــرة أبي" وما  ســــ

رســـي داود على  الكالم مع ابن شـــاول وأنذره "بنقل الملك من بيت شـــاول وٕاقامة 
ش  س ج ـــرة التي دخل عليها رئ ــــ ذا من أجل خاطر الســـ هوذا".. ه ــــرائيل و ــ ــ إســ

  داود.إلى  لملك سينقلشاول سنر أن ا
ة    ا ــــرد ح ــــرة" حتى تدخل في ســــ ة هذه "الســــ ا ــــرد التوراة ح وما أن تســــ

ة أخر ال تقل عن األولى فحشا وانحطاطا.   نسائ
ـــاول قد عرض والءه على داود    ش شـ س ج وهنا تقول التوراة أن ابنير رئ

أت أوال ه أن "ال يراه ما لم  ا على ابن شـاول ولكن داود اشـتر عل ال  غضـ م
  بنت شاول حين تأتي لتر وجهي".

ما    ش" فتم لداود ما أراد،  ــــمه "بن ال ــ ــ ــ عل اســــ ال زوجة ذات  ان م و
ي  ــير معهـا و ـــ ــ ــ ــ ســـ ان رجلهـا  تقول التوراة، وأخذت المرأة "من عنـد رجلهـا.. و
ذا تم للملك داود ما أراد  ش ارجع فرجع.. وه س الج وراءها"، وقال له ابنير رئ

  أة من زوجها الحزن.وانتزع المر 
ة المخزة، حتى تقول التوراة أن ابنير    ة التورات ا وما أن تنتهي هذه الح

أن عبد  ـــــرائيل أن الرب وعد داود " ــ ــ ــيوخ إسـ ـــ ــــ ــعبي  –داود  –لم شـ ـــ ـــ يخلص شــ
ع أعدائهم" ومن هذا الكالم الواضــــح  ــطينيين ومن أيد جم إســــرائيل من يد الفلســ

ا الســفر أن الفلســطينيين ما زالوا في وطنهم ما ورد في اإلصــحاح الثالث من هذ
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ــــرائيل يتطلعون  ــ ة وأن بني إسـ ـــــهم من إلى  قاومون الغزوة اليهود داود أن "يخلصــ
ع أعدائهم".   الفلسطينيين ومن جم

ـــحاح الخامس ينقلنا   قول في إلى   ولكن اإلصــ الم أكثر وضـــــوحا حين 
ـــــرائيل جاءوا ــــ ا إسـ ــ ــ ــــ ع أســ ة داود، "إن جم ــدد ملك ــــ  –د في حبرون داو إلى  صــــ

ـــرائيل..  –الخليل  ــــ ــموا داود ملكا على إســــ ــ ــ فقطع داود معهم عهدا أمام الرب وســـــ
ع  ان داود ابن ثالثين سنة، وملك أرعين سنة في حبرون وملك على يهوذا س و
ع إســـرائيل  ــنة على جم م ملك ثالثا وثالثين سـ ســـنين  وســـتة أشـــهر، وفي أورشـــل

هوذا".   و
ح    ــ ارة تصــ عد ذلك ع ــوتها تقول بلســــان التوراة "وذهب وتبرز  أعلى صــ

مإلى  الملك ورجاله ــل ــ لموا داود قائلين ال إلى  أورشــ ان األرض ف ــ ــ ــــيين ســ اليبوســ
مــا قــال العرب: فــإن إلى  تــدخــل هنــا". وهــذا الكالم هو أول مراحــل المقــاومــة وقــد

  الحرب أولها الكالم.
ـــيين هم أه   ــــ ـــح.. أن اليبوســـــ ـــــ ـــــح من هذا الكالم الواضــــ ـــــ ل والمعنى الواضــ

ــان األرض" وهؤالء هم أجـــداد  ـ ــ ــ ــــ ــ ـــ ـــل داود وأنهم "سـ ــا قب ــانوا فيهـ ـ م، و ــــل ــ ــ ــــ أورشــ
سوا أجداد بيجن وال أجداد اإلسرائيليين، الغزاة المعتدين.   الفلسطينيين، ول

ه قلعة"   نى ف وصــــهيون  -وتقول التوراة أن داود "أخذ حصــــن صــــهيون و
ي لبيــت المقــدس  ن من إحتالل ومعنى ذلــك ان داود لم يتم –هو الجبــل الجنو

ــاد األمر على جبـل بيــت المقــدس  ــــر إقــامتــه  ــــ ــ ــ عــد ذلــك بزمن، وأنــه اقتصــ إال 
ه، وسمي الحصن مدينة داود.. قي بيت المقدس بيد أصحا   صهيون، و

ــــف عن مزد من الوقائع التي تثبت الوجود    ــــ ــــي التوراة في الكشـ ثم تمضـــــ
لفلسطينيون القومي الفلسطيني فتقول في منتصف اإلصحاح الخامس أنه "سمع ا

فتشوا على  –اإلسرائيليين  –أنهم  ع الفلسطينيين ل قد سموا داود ملكا فصعد جم



  

-227-  

داود"، أ أن الفلسطينيين تجمعوا لمحارة داود وٕاجالئه عن بيت المقدس وراحوا 
ــمع داود نزل ـــ ــا. وتقول التوراة "ولما ســ شـــــ ه تفت ـــون عل ـــــن. وجاء إلى  فتشــــ الحصــ

ان ذلك استعدادا للحرب. الفلسطينيون وانتشروا في واد   الرفائيين" و
ــأل من الرب إلى   وهنا تعود التوراة   ــ ــــ ــ حرب المعجزات فتقول "إن داود ســـ

ـــعد ــــطينيين أتدفعهمإلى   قائال أأصـــ ـــؤال يرد أن إلى   الفلســ ــ أنه بهذا السـ " و يد
ـــب العادة. فقال الرب لداود  ـــ حارب عن اليهود.. حســ ـــــ ــ ان الرب سـ  –عرف إذا 

ة التور  ـــب روا ــــ ــرب  –اة حسـ ــ ـــطينيين ليدك.. فقام داود وضــــ ـــ "إني دفعا أدفع الفلســ
ــطينيين وقال اقتحم الرب أعدائي أمام ــ ــ ــــ اه.." يالفلســــ آخر حرب إلى  اقتحام الم

  المعجزة.
ـــعدوا    ــطينيون فصــ ورغما عن ذلك فإن التوراة تتراجع فتقول "ثم عاد الفلســـ

ـــــتأنفوا الحرب من جدي ــ سـ ـــروا في واد الرفائيين"، ل ــ ــ ــا وانتشـ ــ ــ ضــ ظهر أنهم أ د، و
ــلفت إلى   عثوا ــــ ــــ ــ ما أســ ـــــرائيليون،  ــ ــ ــ عد أن أفناهم اإلســـ قاتلوا  اة من جديد ل الح

  التوراة!!
ذلك إال بواحدة    ستطع داود أن ينتصر على الفلسطينيين هذه المرة  ولم 

من معجزات التوراة الكثيرة، فتقول التوراة في ختام اإلصحاح الخامس أن الرب 
خرج الرب أمامك إلى   "ال تصعد قال لداود الفلسطينيين بل در من وراءهم.. و

ما أمر الرب وضرب الفلسطينيين  ذلك  لضرب محلة الفلسطينيين، ففعل داود 
ع ار داود فإذا بها إلى  من ج عد ذلك تسرد أخ مدخل جازر". ثم تمضي التوراة 

فاخ س وزراء العدو، حين  شعة ترد على تبجحات بيجن رئ ر تكشف عن حادثة 
ه اؤنا" إلى   في خطا ها أنب مة التي تر ة العظ التقاليد اإلنسان الشعب المصر "

. م اإلرهابي اليهود   حسب تعبير الزع
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شعة التي قادها ونفذها لولن نحاول هنا أن نعيد    لذاكرة أعمال اإلرهاب ال
ائ م.. ولكننا نر أن نرد على تبجحاته من ســلوك واحد من أنب ه هذا الســفاح األث

انوا  ائره التي ارتكبها مع زوجة أحد جنوده الذين  ـــــلت التوراة إحد  الذين فصــــ
  يخوضون القتال في ساحة الوغى..

ــــع الجرائم    ـــــ شــ ارها من أ ن اعت م ـــير إليها  ــ ــ ــ عة التي نشــ ــن ــ ــ والحادثة الشـــــ
ــــــرد  ــ ــها أن تسـ ـــــ ــنترك لتوراة اليهود نفســ ــــ ــاني وســـ ــــ ة المدونة في التارخ اإلنســـ الخلق

ة من أوله ا   آخرها.إلى   االح
ـــرده    ـــموئيل الثاني عند ســـ ــ ـــفر صـ ــ ــــر من سـ ــحاح الحاد عشــ ــ قول اإلصــ

ـــه ــ إلى  للحرب التي قامت بين داود وعدد من ملوك البالد أن داود لم يخرج بنفســــ
م.   الحرب ولكنه أقام في أورشل

ـــــاء أن داود قام    ان في وقت المسـ اق تبدأ التوراة لتقول "و وفي هذا الســــــ
طح بيت الملك فرأ من على الســـطح امرأة تســـتحم.. من ســـرره وتمشـــى على ســـ

ـــأل عن المرأة فقال واحد (رما  ـــل داود وسـ انت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسـ و
ـــل داود رســــــال وأخذها  عام امرأة اورا الحثي، فأرســـ من خدمه) هذه بتشــــــع بنت ال

ه واضـــطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت ا بيتها" واورإلى   فدخلت إل
ان  ة و ان من الجنود المحارين في المعر اق القصــة  ما ســنر من ســ الحثي 

ش اسمه ي س الج   آب.ؤ رئ
  

ــب هذه المرأة    ــ ـــــ ـــة، أن النبي الملك داود اغتصــ ــــ ــ ـــــح من هذه القصــ ــــ وواضــ
انوا على  تبوها  أنما الذين  واضــطجع معها حراما. وأصــرت التوراة في ســردها 

دوا أنها مقرة من فراش الزنا، بل ومن جسد ا ة حتى استطاعوا أن يؤ لمرأة الشق
أنهم  ار اليهود  دها أح ـــرة يؤ ــ ة ســـ ـــد ــ انت "مطهرة من طمثها" وهذه حالة جســـ
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شـــعة.. أو أن داود قد أفضـــى إليهم بذلك.. أو أن  اء داود في فعلته ال انوا شـــر
يف عرفت التوراة أن المرأة  ة قد أكدت لهم هذه الواقعة، وٕاال ف ــــق ــ انت المرأة الشـ

  طاهرة من طمثها؟!
ـــــلت وأخبرت داود وقالت إني    ــ ــ عد ذلك "وحبلت المرأة فأرســــ وتقول التوراة 
ون إلى  حبلى". و ــــاعتهـا حين  ــــ ــ ــ شـــ ـة تزداد  هنـا فـإن الحـادثـة جرمـة زنـا عـاد

ا أو ملكا.. ولكن األمر يتطور .إلى  مقترفها نب مة أخر اس إلى  جر مة إل جر
طرقة قبإلى  الجنين   حة!!زوجها، و

عد أن علم أن المرأة    ر التفاصيل.. ذلك أن داود  والتوراة ال تتورع عن ذ
ره ــتر على حمل المرأة إلى   حامل اتجه ف ــ ــــ ــــ ــــتر على جرمة الزنا.. والتســ ـــــ ــــ التسـ

 والجنين الذ في أحشائها.

ش  –آب ؤ يإلى   وهنا تقول التوراة "فأرسل داود   س الج   قول أرسل –رئ
ــلإلى  ــ ــ ــ ـــأل داود عن إلى   يوآب اورا اورا الحثي فأرســـ ــــ ه فســــ داود فأتى اورا إل

ــالمة ي فعل الملك الحرص ؤ ســـ ما  ــعب ونجاح الحرب"، تماما  آب وســـــالمة الشـــ
ه وقائده وعلى مصير الحرب..   على شع

ـــت التوراة تقول "وقال داود الورا انزل   ــ ك" إلى   ومضـ ــل رجل ــ بيتك واغســ
ون الجنين له،  زوجتهإلى   وداود يرد بذلك أن يذهب اورا نام معها، حتى  و

فعلة داود.   وال يدر أحد 
  

ــا الحثي لم يــذهــب   ــاب بيــت إلى  ولكن اور بيــت زوجتــه بــل نــام على "
ع عبيد سيده ولم ينزل ما تقول التوراة.إلى   الملك مع جم   بيته" 
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ــفر    ــ ــ ه اورا الحثي وقال له "أما جئت من السـ ولما علم داود بذلك دعا إل
ـــا جدا أن يذهب اورا الحثيإلى   م تنزلفلماذا ل ــــ ان داود حرصـــ إلى   بيتك"، و

حة.. نام مع زوجته سترا للفض   بيته و
غير أن اورا الحثي، شأنه في ذلك شأن الجند الشجاع الحرص على   

ــهامة والمروءة، فقال لداود،  ـــــ ــ ــ ه الشـــ ا تمثلت ف ة، أجاب داود جوا ات الجند واج
اإلعدام األ أنه ينط  ه داود.. "إن يهوذا و ـــعب  –دبي على مل ــ ــ ــــ  –عني الشـــ

ام وســـــيد يوآب  ــاكنون في الخ ش  –ســـ س الج وعبيد ســـــيد نازلون على  –رئ
اتك إلى  وجه الصــــحراء وأنا آتي ــطجع مع امرأتي.. وح بيتي آلكل وأشــــرب وأضــ

اة نفسك ال أفعل هذا األمر".   وح
ــمع داود هذا الجواب فلم ترق له هذه المروءة.. و    ــ ره في مثل ســــ انطل ف

ض البرق  ـــمر أمرا "أقم هنا اليوم إلى  وم ــ ضـ ، فقال الورا وهو  تنفيذ خطة أخر
ي التوراة. ما تح م ذلك اليوم وغده"  ضا وغدا أطلقك فأقام اورا في أورشل   أ

ــــه وترو التوراة أن "داود دعا    ــــ ــ ورا أوراح داود ينفذ الخطة التي في رأســ
ره وخ ضـــطجع في مضـــجعه مع عبيد فأكل أمامه وشـــرب وأســـ رج عند المســـاء ل

  بيته لم ينزل".إلى  سيده.. و
ر"    شـــوقهأوالتوراة حين تقول أن داود "أســـ إلى   ورا الحثي إنما أراد أن 

الخمر.. ولكن  ـــــه مملوءة  ــــ اء.. "وأزوجته ورأســـــ بيته لم ينزل" إلى  ورا رفض بإ
د التوراة.   ما تؤ

ـــة لم تفلح..   ـــة أخر  وأدرك داود أن الخطـ ــــه على خطـ ـــت قرحت فتفتحـ
ة.. ا.. وتكشف التوراة عن تفاصيل هذه الخطة الجهنم   ليتخلص من اورا نهائ
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ا   تو تب داود م اح  ش  –آب ؤ يإلى   تقول التوراة "وفي الصـــ س الج رئ
ـــافر اورا – ــــ ــــ ـــله بيد اورا" وســ ــــ ــــ تاب إلى   وأرســ حمل بيده  ة وهو  ميدان المعر

 موته.

توب. اجعلوا اورا في وجه الحرب وتقول التوراة "   قول داود في الم
الحرف الواحد  ارة والكلمة، و الع ذا  موت" ه ضرب و الشديدة وارجعوا من ورائه ف

موت.. ضرب و   ما تقول التوراة.. 

ة فتقول أن ي   ا آب جعل اورا في الموضع ؤ ثم تكمل التوراة الح
عض الشعب من ع بيد داود ومات اورا الحثي المطلوب.. وأثناء الحرب "سق 

ضا.. وأرسل ي ع أمور الحرب.."ومات اورا شهيد الغدر ؤ أ آب وأخبر داود بجم
ة الشرف والشهامة..   وضح

امرأة اورا فتقول عنها "إنها لما سمعت أنه قد مات إلى   ثم تعود التوراة  
علها ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها وصارت بيته إلى   اورا رجلها ندبت 

مان،  له امرأة وولدت له ابنا" وسنر أن هذه الزوجة قد ولدت لداود ابنا هو سل
ة، على ذمة التوراة،  هم، وابن زان اء إسرائيل وملك من ملو نبي آخر من أنب

ة.   ونسأل هللا العفو والعاف

تعلي على هذه القصة المخزة في تارخ اليهود، إلى  ولسنا في حاجة  
القتل، ومع هذا فإن وفي التوراة نف الزنا، وانتهت  سها.. فقد بدأت هذه القصة 

ها  عة التي تر ة الرف م اإلنسان ة ال يتورعون أن يتحدثوا عن الق زعماء الصهيون
ه س وزراء العدو في خطا قول بيجن رئ ما  اء إسرائيل"  الشعب إلى   لهم "أنب

.   المصر
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فوتنا في هذا المجال أن نشير   طل مالإلى  وال  حظة عامة وهي أن 
ا،  ا وال إسرائيل ن يهود الشهامة والمروءة في هذه المأساة، وهو اورا الحثي لم 
، وهو من أصل حثي..  ش اليهود ا في الج ان جند ه اسمه،  ما يدل عل ولكنه 
اسي  انهم الس ان لهم تارخهم و والحثيون هم من أقوام الشرق األوس الذين 

  مة.في القرون القد

ر   ما تذ ارزة  أما داود فهو  ، ملك ونبي، والمقارنة تبدو  التوراة يهود
.   بين اليهود الملك والنبي،والحثي الجند العاد

وحاشا  أن تكون هذه صورة داود القرآن، فإن اسمه مقرون عند   
قولة "سيدنا داود".. وحي النبي داود  ر إال  التبجيل والتكرم وال يذ في المسلمين 

ل خشوع ووقار،  ة، والمسلمون يزورون مسجده  ار اء الم بيت المقدس من األح
عد احتاللها لبيت المقدس أنها شوهت مسجد النبي  ان أول ما فعلته إسرائيل  و

ة.   داود ألنه من اآلثار اإلسالم

عد ذلك من الزنا والقتل   ة تتمثل فيها إلى   ثم تنتقل التوراة  جرمة جماع
عد أرعين قرنا من الزمان، على يد هتلر.. الفظائع  النازة التي ابتلي بها اليهود 

قها،  االستطاعة تصد ان  ولوال أن التوراة قد سجلت هذه الجرمة بتفاصيلها لما 
ة  راه ع والتنديد،  قصد التشن ر على اليهود  بل لظن القار العري أنها تزو

  وحقدا..

حمل على التردد في تصد   قها ألول وهلة، أن إسرائيل اتهمت غير ومما 
سبب اإلرهاب اليهود الذ اقترفه  أنها "نازة"  مرة على منبر األمم المتحدة 
ة من هذه  انت إسرائيل تبدو غاض م بيجن وأمثاله من السفاحين اليهود.. و مناح
لما أثيرت  ة العامة لألمم المتحدة  التهمة، وتحاول االنسحاب من قاعة الجمع
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ا النازة.. وأن إلصاق النازة  أن اليهود هم ضحا ة  هذه التهمة في وجهها مدع
.. اة الشعب اليهود مثل أكبر إهانة في ح   بإسرائيل 

توراتهم.. وهذا ما تقوله..   فضح نازة اليهود و   ولكن شاء هللا أن 
تقول التوراة في اإلصـــحاح الثاني عشـــر من ســـفر صـــموئيل الثاني وهي   

ــ ـــرد أخ ــ ــــ ــــ ني عمون، وهؤالء من أهــل البالد القــدامى تسـ ار الحرب بين اليهود و
ــطين "وحارب ي ــــ ــ ــ ـــتوطنين في فلســــ ــــ ــــ ــ ش اليهود   –آب  ؤ المسـ س الج بني  –رئ

  عمون وأخذ مدينة المملكة..".
ــعب وذهباوتقول التوراة أن د   ـــ ـــلم المدينة "فجمع داود الشـــ ـــ   ود ذهب ليتســ

سه ووزنه وزنة من الذهب مع حجر المدينة وأخذها.. وأخذ تاج ملكهم عن رأإلى 
ثيرة جدا". مة المدينة  ان على رأس داود.. وأخرج غن   رم و

ار عليها وتقع أمثالها عادة بين إلى  و   ة وال غ ـــة عاد ـــــ ــ ــ هنا فإن القصـــ
ـــعب الذ فيها  ــ ــــ ــــي وتقول "وأخرج داود الشـ ــ ــ الغالب والمغلوب، ولكن التوراة تمضــ

ــــير ونوارج  ــــ ــــعهم تحت مناشــ ــــ هم في أتون االجر، رماحديد، و ديد وفؤوس حووضــ
ع الشعب ع مدن بني عمون، ثم رجع داود وجم ذا صنع بجم م".إلى   وه   أورشل

ــــاس    ــ ــ ــ ــــ ة أنها تكون األسـ مة الجماع غير أن العبرة الكبر في هذه الجر
قرون. عد ذلك  ا في عهد هتلر  ي للنازة التي ظهرت في ألمان   السلو

الفظائع ا   ح اليهود ولقد ندد العالم أجمع  ـــعة التي ارتكبتها النازة  ــ ــ شــ ل
ما ال يزال  ة والكتب،  ـــينمائ ــ ــــص التعذيب اليهود تمأل األفالم السـ وال تزال قصــ
ء منها،  الشعب األلماني يئن تحت وطأة هذه الفظائع التي اقترفها قادته وهو بر

ة من جانبها فاستن زفت وأورثت في نفسه عقدة هتلر والنازة، واستغلتها الصهيون
ا أمواال طائلة.   من ألمان
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ـــتثمروها   ــ ــــ ــــ م تلك الفظائع واسـ ـــخ ــ ــ ــ ــــ ذلك في تضـ عد إلى   وتفنن اليهود  أ
اب  ــ ــ ــــ ــ ــ انت من األســ ع أرجاء العالم، و ــــتثمروا أموالهم في جم ــــ ــــ ما اســ الحدود، 

دولة. ام إسرائيل  ة التي عجلت في ق س   الرئ
ـــعب األلماني ا   ــــ ـــــ ة دفع الشــ ة الثان عد انتهاء الحرب العالم ا و لثمن غال

ارات الدوالرات ــب، ولكنه دفع مل ــ ــ ا فحســـ ـــبب تلك الجرائم، ال ثمنا معنو ــ إلى   ســــ
لما نف ــات وغير ذلك.. و ــ ــــ ضــ ـــم التعو ــ ــ اســـ ـــات قامت داليهود  ــ ضـــــ ت أموال التعو

ك. ذا دوال ا البتزاز أموال أخر وه شن حملة على ألمان ة  ة العالم  الصهيون

ة قصة األفران النازة ومن أبرز األحداث التي ترددها الدعا   ة الصهيون
انت تجمع في ة على أجسادههالتي  ائ م  ما أجساد اليهود وٕاجراء تجارب 

  المحترقة.. وذلك عمل برر من غير شك..

ثيرا لقراءة التوراة    ــــه  لف نفســـــ ولكن أحدا من العرب أو غير العرب لم 
سواء  ر فيها الجذور األولى للفظائع النازة سواء  مع اختالف الوسائل.. فقد و

ـــير، ونوارج الحديد والفؤوس  ــتعمل فيها المناشـ ة اســ ة للغا انت وســــائل داود بدائ
  الحديد.

ملك الوســـائل العصـــرة الحديثة، فإنه قد ســـب    ن  غير أن داود إذا لم 
ــوع األفران، فالتوراة تقول عن بني عمون "أنه  ــ ــ في أتون  رماهمالنازين في موضــــ

ــتخدم االجر" وأنه  ــ ـــ ســـ ع مدن بني عمون.. وال يزال األتون  ذا في جم ــنع ه ــــ ــ صــ
أشد األفران    وصهرا، وذلك في صناعة الفخار والطوب.حرارة حتى اآلن 

ـــة فراحـــت تكررهـــا،    ـــادة الجمـــاع ـــانـــت معتزة بهـــذه اإل بـــدو أن التوراة  و
ام األولى حين قالت عن  ار األ تأكيدا لها، في اإلصـــحاح العشـــرن من ســـفر أخ

مناشير ال حرب مع بني عمون أن "داود أخرج الشعب الذين في المدينة ونشرهم 
ارة..   ونوارج حديد وفؤوس" الخ الع
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ــير.. فلم تكن هذه    ــ ــ مناشــ ــرهم"  ــــ ارة أن داود "نشــ ولكن الجديد في هذه الع
قا.. سناه سا   الكلمة واردة في النص الذ اقت

ما جاءت في تو    اة داود  قات تلك هي شر الشنائع في ح راة اليهود.. مو
ة لشعوب األرض.. ادة جماع عدها إ   في الزنا والقتل، و

ا    ا وملو ـــع ــ ــ ــ ــيرة اليهود، شـــ ــ ــ ــ ولكن في التوراة ما هو أكثر من ذلك في ســــ
اء..   وأنب
ــناعات مما يند لها الجبين    ــ ــــ ــــاعات والشـ ــــ شـ أمثال هذه ال والتوراة حافلة 

ـــيب لهولها الولدان.. وال بد للقار العري أن ــــ قة  وتشــ عرف حق تدبرها ل يتأملها و
مقدساته  ة فاغتصب وطنها الغالي،  ه األمة العر الشعب اليهود الذ ابتليت 

عه.   ومرا
العرق والدم واللون..    والعرب أمة ســمحاء ال تعرف التعصــب، وال تؤمن 

  ولكن اليهود قوم لهم أخالقهم ودينهم وماضيهم..
ة قد ابتليت    قتهم وما دامت األمة العر بهم، فعلينا أن نعرفهم على حق

  رقنا للتعامل معهم.طحتى نحدد 
ه ما قال وفتح بذلك أمامنا    ان من الخير أن قال بيجن في خطا ورما 

ــرة" التي  ــ ـــ شــ ة ال ـــي ــ ــ ــــراعيها.. لنتعرف على هذه "المصــ ــ ــ أبواب المعرفة على مصـ
 اسمها إسرائيل.

.. فإن معرفة الشر هي وسنمضي مع التوراة في مزد من القراءة والمعرفة
ل الشر.. ة الخالص من الشر.. واليهود هم الشر    بدا

فروا من بني    وما أعظم ما قاله القرآن الكرم في ح اليهود "لعن الذين 
انوا  عتدون،  انوا  ما عصوا و سى ابن مرم، ذلك  إسرائيل على لسان داود وع
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ــر ــ ـ ــ ــ ــنـ ـــاهـــــون عـــــن مـــ ــــ ـــن ــ ـــت ــ ـــلـــــون  ال ي ـــعــ ــ ـــــف ـــوا  ــ ــــان ـــ ــــا  ــ ــس مـ ــئـــ ــبـــ ــ ــــلـــــوه لـ ــعـ ــ    )1("فـ
م.                                                             صدق هللا العظ
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  الفصل الثاني عشر

  
  
  
  

  فاحاـان تحــمـالن سـقــيقتـالش
  بينـا الـمن أبيهم
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قتان تحـ   ..اـاحفـمـالن سالشقـ
  بينمن أبيهما ال

  
ليهود هم المعلمون األوائل للنازين األلمان رأينا في الفصـــل الســـاب أن ا  

ان ما جر لليهود مع هتلر هو  ــنع الفظائع مع اليهود.. ورما  ــ الذين ارتكبوا أشـــ
عقاب من هللا على ما فعله اليهود في أقوام فلســـطين، غداة اعتدائهم على وطنهم 

ا ـــلته التوراة  ادة، مما فصــــ ـــيناء.. من ألوان اإلرهاب واإل ـــتخدام عد عبورهم ســــ ــ ســ
ـــــافة اإلضــــ ـــــر الجماعي،  ــ ـــير للنشــ ــــ نوارج الحديد والفؤوس والمعاول، إلى   المناشــ

ة عن األفران التي  ــ ــ ــــ ــ ــ ــــر الناس في أتون االجر، وهذه ال تقل وحشــ ــــ ــــ وأخيرا حشــ
ة. ة الثان ة أثناء الحرب العالم   استخدمها النازون األلمان في أعمالهم الوحش

ـــــإلى  و   ة التي ســ ـــيلها، فقد جانب هذه الفظائع اليهود ردتها التوراة بتفاصــــ
ـــيرة الملك النبي داود  ــ ــ ــ ــــ رأينا االنحالل الخلقي في المجتمع اليهود متمثال في سـ

شه. س ج   ورئ
رت التوراة، فإن داود قد انتزع ابنة شـــاول ملك اليهود األول    قا لما ذ وط

أن يرجع،  ه "األمر"  ي وراءها، وصدر إل عها زوجها ي من حضن زوجها وقد ت
ا حزنا.فر  اك   جع 

ـــب    ــ ـــع، فقد اغتصـ شـــ ـــــنع وأ ما روت التوراة، على فعلة أشـ ثم أقدم داود، 
ـــمت إلى   زوجة أحد الجنود ودفعه ــ ــ ــق قتيال، وضـ ــ ـــ قتل، فسـ ـــفوف األولى ل ــ ــ الصـ

ه وهي حامل منه سفاحا.   زوجته إل
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ــائح حتى تنتقــل   رات والق ــرد هــذه المن ــــ ـــــ إلى   ومــا أن تفرغ التوراة من ســـ
ره بر تذ قة  أحد أفالم الجنس مو ه ما تكون  ـــــ ــ ــ ــيلها وهي أشــــ ــ ـــــ ا التوراة بتفاصــــ

عض دور السينما المتخصصة في أفالم الفحشاء.. عة التي تعرض في    الخل
ـــاء قد بلغت من الســـــوء مثل هذه الفاحشـــــة الكبر    وما أظن أفالم الفحشــ

قع  ه،  ـــن وابنت ــــيخ طاعن في الســـ م التوراة، فهي بين شــ ـــم ـــنتبينها من صـــ التي ســـ
ـــة  معهمـــا ـــال اليهود ــــة الزنـــا في ليلتين متتـــاليتين، وقـــد قرأتهـــا األج ــ ــــ ــ ــ في فـــاحشـــ

قة  ـــاء في هذه المو ـــنة، وقمة الفحشــــ ة منذ ما يزد على ثالثة آالف ســــ ح ـــــ والمســ
ــانوا يرتكبون اإلثم مع  ــا لينجو من قومــه الــذين  الكبر أنهــا مع نبي، خرج هــار

سته التوراة اإلثم األكبر في مواقعة اب ور فأل ه وحملهما منه سفاحا.الذ   نت
ـــرد أ    ســ ما  ـــة  ــرد تلك الفاحشــ ــ سـ الكتاب المقدس،  ــمى  ســـ وهذا الذ 

ــة من  ع القصــــ ه وهو يتا اد ينخلع قل ــيلها،  .. مع أن القار لتفاصــــ حدث عاد
طرح هــذا الكتــاب على األرض حتى ال إلى   بــدايتهــا ــأن  ــاد يهم  نهــايتهــا، و
عرف خاتمإلى  صل ة الحادثة و   تها المشينة.نها

ن، أن لوطا، وهو من  19تقول التوراة في اإلصحاح    من سفر التكو
اء، قد هرب من وجه قومه الذين تفش ور،  ىاألنب ح مع الذ فيهم ارتكاب الفعل القب

ن في صوغر  س ن الجبل وابنتاه معه "ألنه خاف أن  فصعد من صوغر وس
ن في المغارة هو وابنتاه..".   فس

الدرك األسفل إلى   أن تجعل من المغارة بيت دعارة تصل وتشاء التوراة  
ة، فتمضي في سرد الفاحشة في حوار داعر عاهر بين البنتين أوردته  م في البه
س في األرض  ر للصــغيرة: أبونا قد شــاخ ول التوراة على النحو التالي: "قالت ال

انا خمرا ونضطجع م ل األرض هلم نسقي أ عادة  عه فنحيي رجل ليدخل علينا 
  من أبينا نسال".
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ــقتا    ــــ ، وتقول التوراة عن األختين أنهما "ســ ـــغر ــ رة لألخت الصـــ وراقت الف
علم  ـــطجعـــت مع أبيهـــا ولم  ــ ـــ ــــ ـــاهمـــا خمرا في تلـــك الليلـــة ودخلـــت الكبر واضــ أ

امها". ق   اضطجاعها وال 
ة، وتقول التوراة "وحدث في الغد أن    ـــــة في الليلة التال ــ ـــ ــ ــ وتكررت الفاحشـ

ر قالت  ه خمرا الليلة ال ــق ــ ارحة مع أبي.. نســــ ـــطجعت ال ــــ ــغيرة إني قد اضـ ــ للصــــ
اهما خمرا في تلك  ضا فادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسال، فسقتا أ أ
ـــــطجاعها وال  ــ اضـ علم  ــطجعت معه. ولم  ــ ـــغيرة واضــــ ــ ــ ـــا. وقامت الصـ ـــ ضــ الليلة أ

امها".   ق
قولها "فحبلت ابنتا   ة  لو من أبيهما  وتختم التوراة هذه الفاحشــة المأســاو

ــمه م ر ولدا، ودعت اســـ ــغيرة إلى   آبيينؤ آب وهو أبو المؤ فولدت ال ــ اليوم، والصـ
ضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمون    اليوم".إلى  أ

امها"    ق ــطجاعها وال  ــ اضــ علم  ارة أن لوطا "لم  ـــنا نرد أن نناقش ع ولســـ
ـــاخ" وذلك للحفا على النســــل، وأن هذه الفاحشــــة قد جرت مع أبيهما وهو "قد  شـ

ـــد له ؤ وأن البنتين أنجبتا أجداد الم ــ ــــ له خارج عما يتصـ آبيين والعمونيين، فذلك 
  هذا الكتاب.

ــــة الكبر التي    ـــير هنا أن الداللة الكبر في هذه الفاحشـــ ــــبنا أن نشــــ حســـ
ــــا، وأن  ون مقدســـــ ن أن  م تاب اليهود المقدس.. أن هذا الكتاب ال  ــــــردها  ســـ

انات الدين الي ــب في عداد الد ــــ ــــ ــ حســ ن أن  م ما ورد في هذا الكتاب ال  هود 
ن  م ــطين وطنا لليهود ال  ه من أن هللا قد أعطى فلســـ ة.. وأن ما جاء ف ــماو ــ السـ

ه. ون إل   اعتماده وال الر
ــــردتها التوراة في قوله    ــــ اطيل التي ســـ ــد القرآن الكرم لهذه األ ــ ــ ــ وقد تصـــ

ما وعلما ونجيناه  انوا "ولوطا آتيناه ح ائث إنهم  انت تعمل الخ من القرة التي 
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اء   – 74قوم ســـوء فاســـقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصـــالحين" (ســـورة األنب
75.(  

ه تأتي فاحشــة األخ مع أخته، ومســرح    عد فاحشــة النبي الشــيخ مع ابنت و
ه أن ناته وهو المفروض ف قة هو في بيت المقدس، بين أبناء داود و  هذه المو

 ون بيت النبوة الطهور.

قة الفاحشة.. ولكن    ة هذا الفصل عن هذه المو تا ثيرا في  ولقد ترددت 
ة إلى  ؤخطاب بيجن م اإلنسان الشعب المصر وما تضمنه من تبجح حول "الق

اء اليهود لشعبهم" حسب تعبير العدو  ها أنب عة، والتقاليد الكرمة التي تر الرف
م بيجن، ال يترك  ة جمعاء أن األث ا إزاء اإلنسان ح واج ص مجاال للتردد، بل إنه 

امن الشر والخالعة في أخالق اليهود حتى تكتمل معرفة شف عن م أمتنا  ن
ة بهؤالء األشرار، ة أصال وفرعا.. العر م اإلنسان   الذين تخلوا عن الق

ــحاح الثالث عشـــــر    ع، واردة في اإلصـــ لها، في هذا الفيلم الخل والقصـــــة 
ــات من  من ســــ ــــردها في إطار مقت ســ ــي  ــ ــــموئيل الثاني.. وها أنا أمضــ ـــفر صــ ــ سـ

اد القلم أن يند شف عنها الستار،  التوراة.. و خجال من هذه الفاحشة التي سن
ه سبيال..   بإيجاز ما استطعنا إل

ان    عد ذلك أنه  ــــر في بدايته.. "وجر  ــ ــ ــــ ـــــحاح الثالث عشــ ـــــ ــ قول اإلصــ
ــمها ــ ــ ـــ ــ ــالوم بن داود أخت جميلة اسـ ــ ــ ــ شــــ ذا بدأ  نمنون بأتامار أحبها  ال داود" وه

شالوم ابن أالحب بين  قة أ ه، وشق منون ابن داود وأخته الجميلة تامار، أخته ألب
ــيب األجنة  ة التي لهولها تشـــــ طال هذه الدراما الخلق ون هؤالء هم أ ــ ــ داود.. وســـ

  قبل الولدان.
لغ من حب    ـــتأو ــ سـ ــــقم دون أن  ه الســ ـــا ــ ع منون ألخته تامار، أن أصـ ط

ـــهودا على هذا  ــــ ــــ انوا شـــ تبوها  أن الذين  ـــول إليها، حيث تقول التوراة،  ــــ ــــ ــ الوصـ
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ــــر  م، "وأحضـــ ــ األث ــ انت عذراء أالعشـــ ــقم من أجل تامار أخته ألنها  ــ ــ منون للسـ
فعل لها شيئا.."!!أوعسر في عيني    منون أن 

اب، يبدو أن هذا الحب قد بلغ   ــ عادة الشـــ ـــدي خبير إلى  ؤو ـــامع صــ مســ
مه يوناداب بن أخي داود فقال البن عمه الولهان  في فنون الحب، ــ ــ ــ ـــ ــ ــ منون أاسـ

اح ذا من ص ا ابن الملك أنت ضعيف ه اح أما تخبرني؟".إلى  ؤ "لماذا    ص
ـــعفه وهزاله "إني أحب تامار أفقال له    ــ ـــبب في ضــ ــ ــــح له الســ منون ليوضـــ

ما تقول التوراة، فقال  ما جدا"  ان "رجال ح شــالوم أخي" والصــدي هذا  أخت أ
منون ناصـــحا ومرشـــدا "اضـــطجع على ســـررك وتمارض، وٕاذا جاء أبوك ليراك ال

فقــل لــه دع أختي فتــأتي وتطعمني خبزا وتعمــل أمــامي الطعــام ألر فــآكــل من 
غنم الفرصة الغتصابها. ذلك يخلو الجو بين األخ وأخته و   يدها" و

ســـر    ــتخدم الملك داود لي سـ وهذا الصـــدي الناصـــح أراد، بهذه الحيلة أن 
الهما من صلب داود وٕان اختلفت أ مر الفحشاء بين ابنه امنون وابنته تامار.. و

  األرحام..
قه وابن عمه وراح    ما أعطاها له صد حة في عيني امنون  وراقت النص

  ينفذها، وتقول التوراة "فاضطجع امنون وتمارض فجاء الملك ليراه.. 
  

تين فآكل من يدها".فقال امنون للملك دع تامار أختي فتأتي وتصنع أمام ع   ي 
ــل داود   ــ ــــ ــ ــ   وقبل الوالد، الملك داود، وحق البنه رغبته فتقول التوراة "فأرســ

ــك واعملي لــه طعــامــا. أبيــت إلى   البيــت قــائال اذهبيإلى  تــامــارإلى  منون أخ
ــــطجع.. وأخذت العجين وعجنت أبيت إلى  فذهبت تامار ــ ــ ــــ منون أخيها وهو مضــ

ا أمامه وخبزت الكعك و  ع أكل.. وعملت  بت أمامه فأبى أن  أخذت المقالة وس
ل إنسان عنه".أوقال  ل إنسان عني فخرج    منون أخرجوا 
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ذا فإن    ـــــيء أمامه، وأخته تعد له الكعك وهو أوه ــــ ــ ل شـ ان ير  منون 
ان  ل من  ــهوة اآلثمة.. ولم يب أمامه إال أن يخلي البيت من  ــ عين الشـــ يرقبها 

قى األخ واألخت وحدهم ه حتى ي ان له ما أراد..ف   ا.. و
ــــة اآلثمة، ترو التوراة أن    عد أن خال الجو للفاحشـــ منون قال أوحينئذ، و

ـالطعـام المخـدع فـآكـل من يـدك. فـأخـذت تـامـار الكعـك الـذ إلى   لتـامـار "ائتي 
ه  ح إلى   منون أعملته وأتت  ذا أصــــــ أكل.." وه منون مع أالمخدع وقدمت له ل

فتك بها.. وأخته وحدهما في المخدع ولم ي عدو إلى  ب إال أن  هنا فاألمر ال 
عــد ذلــك أن  المــا وطعــامــا بين األخ وأختــه، ولكن التوراة تقول  ون  منون أأن 

ارة قوله  شع ما في هذه الع ا أختي".. وأ أمسك أخته وقال لها "اضطجعي معي 
ا أخي ال  ــتجارت بهذه "األخوة" فقالت له "ال  ـــ ـــــ ا أختي"، ولكن تامار اســـ تذلني" "

ـــــة، وأردفت  ا أخي" ال تعمل هذه الفاحشـ ارة قولها له " ان أوجع ما في هذه الع و
ــرد التوراة فقالت له "أما أنا أين  ــــ ــ ما تســ م ألخيها،  ــير الوخ ـــ ــ ـــــرح المصـــ ــ تامار تشـــ

واحد من السفهاء في إسرائيل". عار وأما أنت فستكون    أذهب 
ـــــة ق   ـــــ ــــ العدول عن الفاحشـ الما وفي محاولة أخيرة إلقناعه  الت تامار 

ــذا الكالم في  ـــة، واألعجـــب األغرب أن يرد هـ عـــث على أعظم العجـــب والغرا ي
. تاب سماو   تاب، يزعم أنه 

ــــر اآلن لكذبت    ـــــ ــــ صـ ارة، ولوال أنها موجودة أمام  ر التوراة هذه الع وتذ
  وجودها في التوراة من هولها وفظاعتها.

ـــان تامار ألخيها "واآلن   ــــ ــ ارة بلسـ منعني  تقول هذه الع لم الملك ألنه ال 
منع إلى   منك"، والفاحشة إذن بين األخ وأخته تحتاج إذن من الملك، والملك ال 

س لهذا الكالم من معنى آخر.   األخت من أخيها، هذا ما تقوله التوراة ول



  

-245-  

شــــأ أن أولكن    مناشــــدة أخته، ولم  أ  ع ه شــــهوته فلم  منون قد اســــتبدت 
ف ســـمع لصـــوتها أخذ الرخصـــة من والده ل شـــأ أن  أخته.. وتقول التوراة "فلم  تك 

ذا قضى وطره منها حراما وسفاحا.. ن منها وقهرها واضطجع معها" وه  بل تم

غضة أثم تسرد التوراة أن    غضة شديدة جدا حتى أن ال غضها  منون "أ
اها.. وقال لها  ة التي أحبها إ انت أشد من المح اها  غضها إ منون قومي أالتي أ

  انطلقي".

قاء في فراش اإلثم    ة في ال انت راغ ة، على ما يبدو،  ـــق ولكن أخته الشــ
ــبب.. هذا الشـــر  ــانها "فقالت له ال سـ وفي مخدع الفحشـــاء، فالتوراة تقول على لسـ

سمع لها". شأ أن  ا هو أعظم من اآلخر الذ عملته بي فلم    طردك إ
ان يخدمه وقال اطأأما    رد هذه عني خارجا منون "فدعا غالمه الذ 

ن  ــان عليهـــا ثوب ملون ألن بنـــات الملـــك العـــذار  ـــاب من ورائهـــا و واقفـــل ال
ات مثل هذه، فأخرجها خادمه ــن ج ســـ ذلك إلى   يل اب وراءها" و الخارج وأقفل ال
ا وطردا.. ة المأساة.. اغتصا   انت نها

ة أن تامار جعلت رمادا على رأســها ومزقت    ها وتقول التوراة في النها ثو
اد  ـــارخة" و انت تذهب صـــــ ــها و ــ ـــعت يدها على رأســــ الملون الذ عليها "ووضـــــ

لها بين سطور التوراة.. سمع عو   القار أن 
شالوم شقي أولم يذهب    منون من غير عقاب، ذلك أن التوراة تقول أن أ

قتلوا أخاه إلى   تامار قد طلب ان أغلمانه أن  منون ألنه "أذل أخته" ففعلوا.. و
ة المشينة المخزة.ذلك    هو الفصل األخير في هذه الروا

فة ذات الدالل   ـــالوم قد هرب الجئا ةوالطر ـــ ــ ــ ــــ شـ ة أن أ ملك إلى   التارخ
ما هو  ــورون  ــ ــ ــ ـــنين.. والجشـــ ــــ ث عنده ثالث ســــ ما تقول التوراة، وم ــور،  ــــ ــــ جشـ

ـــبون  ــــ ــــ ــ ا ينتسـ ــــي إلى   معروف تارخ ـــ ــ ــ مون في األراضـــ ق انوا  العرب العمالقة و
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ذلك تعترف التوراة أن الواقعة بين  الد العرب، و ــر و ــ ــ ـــ ــ ــ ـــطين ومصـ ــ ــ ــــ ي فلســـ جنو
ــالوم أول عبراني  ــــ شــــ ن أ ما يزعمون.. ولم  ــتولوا على البالد  ــــ ــ ســ العبرانيين لم 

ان هارا من غرمه إلى   يلجأ ة فقد فعل ذلك قبله أبوه داود حينما  ائل العر الق
. ما أسلفنا في الفصل الساب   شاول، 

ــغلت التوراة   ه  وقد شــ ـــالوم وأب شـ ـــة بين أ ار المنافسـ عد ذلك في ســــرد أخ
ـــالوم  ــ ـــ شـ ان  –الخليل  –حبرون إلى  داود على الملك، فقد ذهب أ ــ ـــ معلنا العصــــ

ـــديدة"  انت الفتنة شـــ ــــالوم" "و شــ ـــرائيل وراء ا ــــارت قلوب رجال إســـ على والده "وصــ
  على حد تعبير التوراة.

ات   ح داود يخاف على ح ـــــ ــ حيث أصــ ـــــتدت هذه الفتنة  ــ ه، "فقال داود واشــ
س لنــا نجــاة من وجــه  م قوموا بنــا نهرب ألنــه ل ــل ــ ــــ ـــــ لعبيــده الــذين معــه في أورشـ
ل، ورد في اإلصحاح الثامن عشر من سفر صموئيل  شالوم" وفي قصص طو ا
ــالوم،  شـــــ ش ابنه ا ش داود وج فة دارت بين ج ة عن الثاني، تقول التوراة أن معر

ــــالوم) أم شــــ اع ا ــــرائيل (أت ـــعب إســــ ــ ــ ـــر شـ ــــ سـ انت هناك مقتلة "وان ام عبيد داود و
ل  ان القتال هناك منتشــرا على وجه  مة في ذلك اليوم وقتل عشــرون ألفا و عظ
شالوم فقد قتله عبيد داود رغما عن توسالت  ة أ ا المعر ان من ضحا األرض" و

اء مرا. اه أبوه  ه داود و   أب
ــــعب..   ـــــ ــــ وترو  وقد بلغ الحزن بداود مبلغا دفعه أن يهرب من وجه الشـ

ا  ــ ــ ــــ ع أسـ ــــام في جم ــ ان في خصـــ ـــعب  ــــ ع الشــ ـــدد أن "جم ــ ــ التوراة في هذا الصــ
ـــرائيل قائلين  ـــطينيين إإســــ ــ ن الملك قد أنقذنا من يد أعدائنا وهو نجانا من يد الفلســ

ـــت الوجود القومي  ــــة أخر تثبــ ـــذه واقعـ ـــد هرب من األرض.. الخ" وهــ واآلن قــ
ــطي ة في فلســ ــل الغزوة اليهود د فشــ ما تؤ ــطيني  ن، فقد اعتبروا أن داود قد الفلســ

.   نجا اليهود من الفلسطينيين.. واعتبروا ذلك من مفاخره الكبر
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ــــرن، لتناقض    ــــحاح الحاد والعشــ عد، في اإلصــ ما  ولكن التوراة تعود ف
ــير ـــها فتشــ ـــها بنفسـ ســــوا من بني إلى   نفسـ عونيين" وتقول عنهم أنهم "ل وجود "الج

ا األمورين".. وت قا انت إسرائيل بل من  عود التوراة في اإلصحاح نفسه لتقول "و
ــرائيل فانحدر داود وعبيده معه وحاروا  ــ ــ ــــ ــطينيين وٕاســــ ــــ ــــ ــا حرب بين الفلســــ ــ ـــــ ــــ ضـ أ

ا داود".أالفلسطينيين ف   ع
ــه الــدالئــل القــاطعــة على    ــا األمورين" ف ــا ق عونيين" "و والكالم عن "الج

ــطين حتى في عهد داود الملك الث ــ ــ ــــ ـــتمرار الوجود العري في فلسـ ــ ــــ اني لمملكة اســ
ـــم ــــطين بهذا االســـ ع وهي إحد مدن فلســ عونيين هم أهل ج ــرائيل، والج ــ إلى   إســ

ة. –اليوم  ائل العر أنهم من الق ا    أما األمورون فهم المعروفون تارخ
ر الفلســطينيين في مواضــع متعددة   أن ينتهي ســفر إلى   وتظل التوراة تذ

ة، ل هذه اإلشــارات المتعاق قة  صــموئيل الثاني، و د حق عض، تؤ عضــها وراء 
ــطين وأن مقاومة  ــ ــك، أن األمر لم يثبت لليهود في فلسـ ــ ة ال يرقى إليها الشـ تارخ

  جيل.إلى   أهل البالد الشرعيين انتقلت من جيل
ـــبب    ـــــ ســــ ـــرائيل"  ــ ــــ ــ ـــرات على إسـ ــ ــ ــــ عد "وأنزل الرب ضـ ما  وتقول التوراة ف

حا للر  ، وخطر لداود أن يبني مذ قدم قرابين حتى انحرافهم عن جادة الح ب، و
ـــا له يبني عليها  ــ ــرائيل، ولم يجد داود الملك النبي أرضــــ ـــــ ـــرة عن إســ ــ ــ ترتفع الضــ

ح.   المذ
ــطين عامة وفي القدس    ــ ــ ــ ــــ ـــعف الوجود اليهود في فلسـ ــــ ــــ وقد بلغ من ضــ

ملك أرضا يبني عليها  ن  ح) لم  خاصة أن داود لما أراد أن يبني المعبد (المذ
ــفر المعبــد، والتوراة تعترف بــذلــك م ــــ ــ ــ ــة ســــ ن غير موارــة.. وتقول التوراة في نهــا

ـــموئيل أن داود ذهب ــ حا أإلى   صــ ه مذ بني عل ـــتر بيدره و ــ شــ ـــي ل رونة اليبوســــ
قدمه للملك داود مجانا.أللرب، وأراد    رونة أن 
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رونة "ال بل أشتر منك بثمن وال أصعد وهنا ترو التوراة أن داود قال أل  
ــتر داود ا ة فاشـــ ــاقال من الفضـــــة، يلبللرب محرقات مجان ــ قر بخمســـــين شـ در وال

ائح سالمة واستجاب الرب من  حا للرب وأصعد محرقات وذ نى داود هناك مذ و
فت الضرة عن إسرائيل".  أجل األرض ف

مان،    ل المعروف في عهد سل ح، هو الذ بني في موقعه اله وهذا المذ
ر التوراة في أسفار الحقة.   ما تذ

فــ   ــل الــذ  ــال، لم يجــد وهو اله ـــــور واألج ــــ ــــ ــه اليهود عبر العصـ اخر 
  اليهود أرضا له حتى بنوه على بيدر العري الفلسطيني اليبوسي، أرونة.

ـــورون    ـــ ــــ ــل وال معبــد، وال قــام اآلشــــ ــان لليهود ه ولوال بيــدر أرونــة لمــا 
ابليون والرومان بهدمه حتى سوَّ  ح بيدر العري الفلسطيني وال ص ه األرض، ل وا 

ع ما  لهاف ارك، رد هللا غرته وأعاده مع فلســــطين  إلى   د المســــجد األقصــــى الم
ة واإلسالم.  حظيرة العرو
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  ـودـم اليهـؤالء هـه
 ـهمــــذه مملكتـوه
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  ـودؤالء هم اليهه

  همكتـذه مملوه
  
 ، س لهم فنون وال علوم وال صناعة وال أ شيء حضار "اليهود ل

ا وهذا آكتهم لم تكن سو حادث طار في تارخ مصر وسورا و وممل ق شور وفين
  أعظم من تارخهم".

لز"،  ـــ . ج. و ــ ــ ــ ــــ ــ هذا ما قاله واحد من أشهر مؤرخي العصر الحديث "هـ
  المؤرخ البرطاني المعروف.

ـــرائيل، فقد قال ما  ــهيونيين في إســ ــهر اإلرهابيين الصـــ أما بيجن، وهو أشـــ
ه :الشعإلى   يلي في خطا   ب المصر

قيتين، ضد عدو  فتين حق قتين، وحل فتين صد انت مصر وٕاسرائيل حل "
  مشترك قادم من الشمال".

المفرق،  الجملة، ال  ة  ـــهيون اطيل الصــ وفي هذه الجملة، حشـــــر بيجن أ
ه اعة، وقد ورد ذلك في خطا قول ال قا على إلى   ما  ، تعل ــــر ـــعب المصــــ ـــ الشــ

ــمها ــــ ر اســـــ اها، وال أذ ادرة إ ر الم عرفها دون أن يذ ات  ، فإن المواطن العري 
  اسمها..

بر من األكــاذيــب، عــارــة عن  ــمــل هــذه الجملــة على مجموعــة  ــــ ــــ ــ وتشــ
ـــه  ــــ ــحة تنفر منها وال تقرها، والتارخ نفســ ــــ ــ ـــورة مطلقة، بل إن الصـ ــــ صــ ـــحة  ــــ الصــ
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دها ولو  ع العثور على مرجع تارخي واحد يؤ ــتط ــــ ــــ نبذها.. وال نســــ ـــها و ــــ ــــ ــ ينقضـ
اطل صر صورة عابرة أو ه ة.. فهي  اح..اامش ذب غير م   ح و

قتين، يجب أن  فتين وصد انتا حل وحين يزعم بيجن أن مصر وٕاسرائيل 
ــــعوب تعتبر من األمور التي  ــداقة بين الشــ ــ ال أن األحالف والصــ غيب عن ال ال 
ــرار ولكنها من الوقائع  ــت ســــرا من األســ ســ ة، فهي ل تدونها الكتب والمراجع العلم

س وزراء العدو أن يدلنا على  العامة الذائعة ع رئ ســـتط التي يتداولها الناس، وال 
ة  ة حق ــرائيل في أ مصــــدر واحد يتحدث عن الصــــداقة والمحالفة بين مصــــر وٕاســ

م أو الوس أو المعاصر.   من حقب التارخ، القد
ة، والتوراة في المقدمة، إنما تتحدث عن حالة من  ــــادر التارخ ــــ ــ ــ والمصـــ

ر أن العبرانيين قد العداء والجفاء بين  ـــــتذ ــ في أن نسـ ـــرين، و ــ ــ العبرانيين والمصـ
ان من فرعون  وفدوا على مصــــر الجئين، هارين من القح في فلســــطين، وما 
ما تقول التوراة، فبنوا وزرعوا  ـــم األرض"  ــــ ــــ ــر إال أن أكرمهم وأقطعهم "دســ ــ ـــ ــ ــ مصــ

ـــــر ( ــ ـــ ــ ــعب الذ أكرم 430وأقاموا في مصــ ــ ــــ ــ ــ ) عاما وهم في عزلة تامة عن الشــ
الخروج من مصــر ســلبوا من النســاء المصــرات حليهن من وفاد تهم.. ولما هموا 

جعلوا  صــهروها في صــحراء ســيناء و الذهب والفضــة وفروا بها في ظلمة الليل، ل
عبدونه من دون هللا.. ا له خوار    منها عجال ذهب

س وعمالء لدولة فارس  حون جواس ص اليهود  عد ذلك فإذا  وتمر السنون 
على احتالل مصر في عهد قمبيز.. وهذا هو الحلف الوحيد لليهود في عاونونها 

... إنه حلف على مصر، ال مع مصر..  المخاز والمساو تارخهم المليء 
حلف مع فارس الحتالل األرض المصرة التي آوتهم وأمنتهم من خوف وأطعمتهم 

  من جوع.
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عرفهــا النــاس العــاديون.. و    لكن التــارخ تلــك هي الحقــائ العــامــة التي 
ة مصـــرة قبل الغزوة  انت وال ــطين  ة التي تثبت أن فلسـ الوقائع التفصـــيل مليء 
ان الملك الثاني "للدولة  الذات الذ  م  مان الح ــل ــ ــ عدها، وأن ســ ة و ــــرائيل اإلســــ
لما  رة  ــ ــ ــــ قواته العســـــ ـــتنجده  ــــ ــــ ســ ان عامال من عمال الفرعون  ة"  ـــرائيل ــــ ــ ــ اإلســ

ــطرب حبل األمن من حوله.. ولن ــ ـــبر وأناة.. في اضـــ صــــ اب التارخ  ــــر في ر ــ سـ
ة قودنا في النها ـــــ ــ ــ ة للتارخ، فإن ذلك ســ ــــر إلى  قراءة واع ــــ ــ أن المقارنة بين مصـ

ـــرائيل مرادفين  ــ ــ ــ ـــر وٕاســ ــ ــــ ر مصــ ــــرائيل هي مقارنة بين الفيل والنملة.. وأن ذ ــ ــ وٕاســـ
ون  ه أن  ــــــ ـــر. ولعل ذلك أشــ ــــ ه أكبر إهانة للتارخ ولمصـ عض ف ــهما ال ــــ عضــ ل

ات المتحدة، في المقارنة بين م و والوال ـــوفييتي، أو بورتور ـــــ ــــ ا واالتحاد السـ نغول
ـــمع  ــ ــــ ــ ــ محاولة للجمع بين األقزام والعمالقة ولو في معرض واحد من معارض الشـ

  المعروفة.
اها،    ادرة إ ولكن ما العمل، فإن مصــر قد هانت على نفســها في ظل الم

ان أن تجرأ بيجن على إهانتها والنيل منها، وزاد من هذ ه اإلهانة أن أحدا من ف
ـــانه  ــ ــــاهرا قلمه ولسـ ــــر المعروفين، وما أكثرهم، لم يخرج على الناس شــ تاب مصــ

صد هذا الفاجر عن فجره!!إلى  ليرد هذا الدعي   جحره، و
ــطين وأنَّ    ــ ـــرائيليين، وفلسـ ـــرين واإلســ ـــداقة بين المصــ ون الحلف والصــ ى 

ادة المصــــرة عبر انت تحت الســــ ــام  ــرها ومعها بالد الشــ عدة قرون، وحين  أســ
م نر أول ما نر أن (بيبي األول) من ملوك  ــــفحات التارخ القد تقلب أيدينا صـــ

ـــادســــة ( ــرة السـ ادة ( 2475-2625األســ ق رة  ــ وني) أق.م.) قد جهز حملة عســ
ــطين في النقب  ي فلســـ ــلطانه على جنو ــ ســـ ســـ ، و مؤلفة من عشـــــرة آالف جند

لها تقع اآلن تحت حر الميت، وهذه  ا  وحول ال ــ ــ ــــ ــ ــ ــرائيلي غصــ ـــ ــ ــ ــــ االحتالل اإلسـ
  وعدوانا.
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ــاراته في    ـــجل انتصـــ ـــاعرا مبدعا، فقد ســ ان شــ بدو أن قائد هذه الحملة  و
مة تحدث فيها أنه أزال قالع  ات المصـرة القد قصـيدة عصـماء، مدونة في الكتا
، وأن جاللته (الفرعون) قد  ــــر ــــ العديد من األسـ العدو، ودمر مدنهم وقراهم وعاد 

  ه.أثنى على قائد
عــد ذلــك أ   حــدثنــا التــارخ  حر نو ـــــاعر قــد انطل عبر ال ــــ ــ ــ ، القــائــد الشـــ

ض المتوس ة، حيث نشبت ثورة عند جبل إلى   األب فا على رأس حملة تأديب ح
ادة المصرة  الكرمل، فنزلت القوات المصرة على شواطئ فلسطين ووطدت الس

ة إلى   وأعادت األمن ه، واعتبرت هذه الحملة أول عمل ـــا ــ ـــــ ــــ إنزال في تارخ نصـ
ارعين!! ش معا بتنسي وانسجام   الحروب، اشترك فيها األسطول والج

انت ميدان اتصال    ولم تكن فلسطين ساحة حرب لمصر فحسب، ولكنها 
يف رطت التجارة برا وثي  ة وتجارة، والتارخ يرو لنا  وعالقات اقتصاد

ة، من ذلك أن صالت إلى   بين مصر وفلسطين، وتطورت تلك العالقات اس س
وا البالد  1935-1970رسل "سيزوسترس األول" ( ق.م.) قد استطاعوا أن يجو

عا لذلك اللغة  ة الشهيرة.. وانتشرت ت ة حتى مدينة جازر التارخ الفلسطين
ما  ة تماما  ة الفرعون تسود البالد الفلسطين حت هي المصرة في فلسطين وأص

ة النس ار المصر إلى  انت    ة.الد

ــــام ترجعإبل    ــ ــ ــــ ـــرين لبالد الشــ ــــ ــ ــ ة عن غزو المصـــ عهد إلى   ن أقدم روا
ر اآلثار أن هذا الفرعون قام  1849-1887"ســــيزوســــترس الثالث" ( ق.م.) وتذ

ادة المصرة يومذاك  ة ومعه قائده (خو) وامتدت الس حملة على البالد الفلسطين
تحت االحتالل اإلسرائيلي حتى نابلس المدينة المعروفة في فلسطين الواقعة اآلن 

ا وعدوانا..   غ
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ه أن جاللة    ر ف را يذ ـــرة نقرأ لهذا القائد تقررا عســـــ وفي اآلثار المصــ
ا  ل هذه الهدا ـــة، " ــ الذهب والفضــــ ة مطعمة،  ة ومد ــا ذهب ــ ــ الملك قد أهداه عصـــ

قول القـــائـــد معتزا ومفـــاخرا بهـــذا التقـــدير إلى   قـــدمهـــا مـــا  ي بيـــده"،  جاللـــة مل
م   على انتصاراته.. العظ

ادة    انت تحت الســــ ــماء المدن التي  وقد وردت في النقوش المصــــرة أســ
ي النهر  ة الواقعة جنو ـــام ــ ظهر أن البالد الشــــ ــــرة في ذلك العهد، ومنها  ــــ المصـ

م المصــر  ة إلى   الكبير ودمشــ قد اســتمرت تحت الح أواخر عهد األســرة الثان
  ق.م.). 1788-2000عشرة (

ـــفحا   ـــ ــ ــ عد ذلكوتنقلنا صــــ  1557-1580حمس" (أعهد "إلى   ت التارخ 
ار غزوة هذا الفرعون  ـــــرة لتســــــرد لنا أخ ــرة الثامنة عشـ ـــس األســــ ــ إلى   ق.م.) مؤسـ

ــيل  رو التارخ تفاصـــ لها.. حتى نهر الفرات.. و ــــام  ار الشـ ـــطين ود أرجاء فلســ
حيرة إلى  دخول القوات المصــرة ســهل مرج بني عامر والوهاد التي تفصــل بين 

حيرة الحولة ومنهاطبر  ال لبنان إلى   ة و المضــاي الواقعة قرب جبل الشــيخ وج
ة ومنها ثير من هذه إلى   الشرق ك وواد نهر العاصي.. و عل طاني و واد الل

  المناط واقعة اآلن تحت االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين والجوالن.
ا الفرعون ق.م.) فانطل هذ 1447-1501وجاء عهد "تحتمس الثالث" (  

ع عــام  ــه في ر ــــ ــ ــ ـــ ق.م. من مــدينــة "تــارو" قرب القنطرة  1479على رأس جيوشــ
ــيناء ــ ــــ ــــ عد ذلك مدينة مإلى   غزة، ومنهاإلى   مخترقا ســ دو جافا فاحتلها واقتحم 

أنها تساو ألف مدينة. ة المعروفة في التارخ    الفلسطين
ة انتصر المصرون على ملك قادش وغنموا فيه   ا مغانم وفي هذه المعر

ــــرن عَ  ـــعمائة وأرع وعشـــ ــ ــــرة فبلغت تســ ـــتها اآلثار المصـــ ـــ ة جَ ثيرة أحصـ لة حر
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ة ذلك الزمن) ومن ضمنها عجلتا ملك قادش ومجدو (وهما مصنوعتان من  ا (د
اإلضافة   ..النفائس الثمينة التي ال حصر لها وال عدّ إلى   الذهب والفضة) 

ه مؤرخو الغرب   عتبر تحتمس الثالث الذ يلق ــرق، أول  و ــــ ـــ ــ بنابليون الشــ
ـــورة وأعالي الفرات..  ــملت ســـ ــ ة. فقد شــ ق ــس إمبراطورة حق ــ رجل في التارخ أســ
قوم  عد الميالد، أن  ـــر  ــ ـــــع عشــ ة في القرن التاســ ـــادفات التارخ ان من المصــــ و
احتالل المواقع نفســـها التي احتلها نابليون الشـــرق في فلســـطين..  نابليون الغرب 

ذلك للما ان مقدرا  ة ما  ــال "اللنبي" قائد حملة الحلفاء في الحرب العالم ــ ـــــ ــــ رشــ
ـــامر في  ـــانيين في مرج بني عـــ ــ ـــــه األخيرة مع العثمـ تـ األولى أن يخوض معر
ته الفاصــلة  ه تحتمس الثالث في معر فلســطين وهو نفس الميدان الذ انتصــر ف

سمع الحثيين. والحثيوّ  شــير إليهم رئ  ن هؤالء، هم "القادمون من الشــمال" الذين 
ه.   وزراء العدو في خطا

حا إطالقا    س صــح ح.. ولكنه ل إنهم قادمون من الشــمال حقا فهذا صــح
ة أخر منذ  ة معر ة أو في أ ــــرن في هذه المعر ــــ ــ ــ انوا حلفاء المصــ أن اليهود 

قة ــطين على يد الكلدانيين إلى  بدء الخل ــــ ا من فلســـ ا ـــــ ــ ــرائيليون ســ ـــــ أن خرج اإلســ
  واآلشورين.

ــار    ـــة التــ قـ ـــانوا ولكن الحق ـ ـــطينيين)  ــ ــــ ــــ ـــانيين (الفلسـ ــــة أن ملوك الكنعـ خ
احثون  لما أغار على بالدهم المغيرون، وقد عثر ال ــر،  ــ ملوك مصـ ــتنجدون  ــ سـ

ــــر عام  ــــ ــ ــ مصــ ة، عرفت  1778في "تل العمارنة"  على نحو ثالثمائة لوحة خزف
ملوك  ســـتنجدون فيها  ام فلســـطين  ة وهي التي وجهها ح المراســـالت الدبلوماســـ

ع ي  ـــر  ـــــ ــــ ـــد غارات الحثيين.. ومعروف أن العمارنة هم قبيلة مصــ ــ ــ ــ ــــ اونوهم لصـ
. ة استوطنت مصر في مطلع القرن الثامن عشر الميالد ة من القحطان   عر
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ـــطين،    ــ ـــر وفلسـ ح، الثابت في التارخ بين مصـــ ــح ولهذا فإن الحلف الصــــ
ـــــليين ال مع العبرانيين الغزاة  ـــــطين األصــــ ــحاب فلســــ ــــ ــ ان في عهد الكنعانيين أصـ

الم بيجن ذرَّ المعتدي س في  ح.. ول ـــح ــ ــ ــ ــــادقة من ن.. هذا هو التارخ الصــ ــ ــ ة صـــ
  التارخ.
ار    ــطين ود ــ ــ ــ ـــر وفلســــ ــــ ــــ لكن أروع فترة مرت في تارخ العالقات بين مصـ

س الثــاني ( ــ ــ ــــ ــ ــ ـانـت في عهــد رعمســ ــام،  ــ ــ ــ ـــــ ق.م.) فقــد جهز  1224-1301الشــ
س جيوشه الجرارة فزحف ار الشام فاجتاز فلسطين ووصلإلى  رعمس نهر إلى  د

لعاصـي في سـورا فمدينة قادش واسـتمرت الحرب سـجاال سـتة عشـر عاما ووقع ا
  ق.م. 1269الصلح بينهما عام 

عد أن وضعت الحرب أوزارها جاء ملك الحثيين   مصر ومعه ابنته إلى  و
االت ضـــخمة فاقت ما  س وشـــهدت مصـــر مهرجانات واســـتق ليزفها زوجة لرعمســـ

غداد في عهد هار  عدها من أفراح في    ون الرشيد.جاء 
ولم تكن الحرب هي الجانب المهم في هذه الحملة، ولكن الصلح الذ   

شفت المدوَّ  ارز.. فقد  ان هو الحدث التارخي ال ه  نات األثرة انتهت إل
ة ذلك أنه انعقد بين مصر  المصرة عن حدث تارخي هام في العالقات الدول

الن ة) والحثيين معاهدة صلح وسالم دائم وجاء فيها  ص أن قادش وجبيل (اللبنان
ان منهما  ان منهما شماال فهو للحثيين وما  هما الحد الفاصل بين الدولتين ما 
قة أول معاهدة مدونة في التارخ، تنظم  انت هذه الوث ا فهو لمصر، و جنو

متين.   العالقات وتضع الحدود بين دولتين عظ

ة التي عثر عليها   ــح من هذه المعاهدة الدول ـــها الكاملة،  وواضــ بنصــــوصـ
لها أرضا مصرة، وجزء ار الشام  أسرها ود ال يتجزأ من  اً أنها اعتبرت فلسطين 
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مة هي إحد الدالئل الساطعة التي  ة القد الدولة المصرة.. وهذه المعاهدة الدول
ة من أساسها.تثبت ُ    طالن الدعاو الصهيون

ــبنَّ    ـــ حسـ ا وال  ـــطين  ــ ـــــر وفلسـ ــــلة بين مصـ نت قائمة على القار أن الصــ
مة،  ــور القد ــــ الحروب والغزوات التي نقرأ عن الكثير من أمثالها في تارخ العصـــــ
ة مصرة،  أنها وال ان تارخ فلسطين ينبئ  زد  فالواقع أنه خالل أرعة قرون و
ان لفرعون مصـــر تحتمس مندوب  التعبير الحاضـــر (محافظة مصـــرة) فقد  أو 

قول –نائب  – ما  لها،  ان لمصــــر  للمنطقة  ـــون، و ـــهير جون ولسـ المؤرخ الشـ
انت غزة هي  ام المحليين، و ـــراف على الح ــــ ــــ ــ ــون في المدن الهامة لإلشـ ــ ــ ــــ مفتشــــ

عوثو الملك ان م ـــي لإلدارة.. و ــــ ــــ سـ ز الرئ ــــــل إلى   المر ــ ــ ة رســ مثا ع البالد  جم
صلون  ام و ة في تلك األ اللغة الدبلوماس حملون رقعا من الطين محررة  وسفراء 

ســـيرون بها من تل العمارنةبها حتى أو  جبيل في شـــمال إلى  اســـ األناضـــول، و
تاب بالدنا فلســـطين لمؤلفه إلى  لبنان.. ومن أراد المزد من هذه الوقائع فليرجع

اغ.   الكبير األستاذ مصطفى الد
تبها حاكم القدس المدَّ  منو    الغة الداللة  ارة  ـــرة ع ــــ ــ ونات األثرة المصـــ

ــــر جاء فيها قوله "ال ائي"  المصـــ ــتني في بيت آ ـــ أبي وال أمي بل يد الملك أجلســ
ة  ـــطين التارخ ــ ــرة فلســـ ــ ــ ـــح على أن بيت المقدس وهي حاضــ ــ وفي ذلك دليل واضـــ

ادة المصرة مثلها في ذلك مثل حاضرة مصر نفسها.   انت تحت الس
انت الســفن تروح وتغدو بين مصــر وشــواطئ الشــام تحمل خيرات هذا    و

الد الشــام هذإلى   ذاك، وذاكإلى  القطر ومة في فلســطين و ا.. وفي مراكز الح
ــــر وفراعنتها.. تماما  ــب فيها تماثيل آلهة مصـ اكل مصـــــرة، تنصـــ انت تشـــــاد ه

  ما يجر في المدائن المصرة.
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ان أول حاكم لسورا    افا واسمه تحوتي،  ومن الوقائع الطرفة أن حاكم 
ة".. والبالد الشــــــمال ـــمال ه "حاكم البالد الشـــ ان لق ــــاب لتعبير و ة هو التعبير الســ

عد أرعين  ه سورة أثناء الوحدة السورة المصرة،  القطر الشمالي الذ عرفت 
عيد الوحدة ذاتها.. رر التارخ نفسه، و ذا    قرنا من الزمان، وه

ه الرائع    تا اغ في  قول المؤرخ الفلسطيني الكبير األستاذ مصطفى الد و
انت ا ة (بالدنا فلسطين) "و ع المدن الفلسطين مة منتشرة في جم للغة المصرة القد

ثير من مدن  ة منتشرة في  انت اللغة الكنعان ما  سان  المشهورة وخاصة في ب
سان" الواقعة اليوم تحت االحتالل  ة، "ب ة".. وفي هذه المدينة العر مصر الشمال

ا قلعة مصرة وجدت عليها قا شفت الحفرات عن  لوحات تعود  اإلسرائيلي، 
ضا على تمثال إلى   بتارخها ما عثر فيها أ س الثاني  عهد سيتي األول ورعمس

ة الشهيرة على  ذلك فقد عثر في "مجدو" المدينة التارخ س الثالث.. و لرعمس
ه اسم ش س السادس، ووجد نقش عل .. شقاعدة لتمثال رعمس  الفرعون المصر

ة في أواس فلسطين وجدوا  سط ون  اً فاخر  إناءً وفي س ه اسم "اوسر من المرمر عل
ة والعشرن. 847-870الثاني" (   ق.م.) من ملوك األسرة الثان

ــــــطين    عد الغزوة العبرة لفلســ أتي  ومن المهم أن نالح أن هذا التارخ 
ار الغزوة  1100التي بدأت في نحو  ق.م. .. وال مجال في هذا الفصل لسرد أخ

ـــطين ومقاوم ــردنا ذلك العبرة لفلســـ ــــليين للغزاة المعتدين فقد ســــ ة أهل البالد األصــ
فينا اآلن أن نشــير قة، و التفصــيل في الفصــول الســا أن اإلمبراطورة إلى   له 

حدث عادة في تارخ اإلمبراطورات قد أصــابها الوهن والضــعف  ما  المصــرة، 
ــ ــ ــــ قول المؤرخ المصــ ما  ــتهم فاجتاحوا البالد، و ــــ ر الكبير ووجد العبرانيون فرصــــ

ن في مقدور العبرانيين أن ينالوا أ نجاح في تثبيت أقدامهم  م حتي "لم  ــــــل ــــ ســــ
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ل نفوذها  ــتعمال  ــ ـــرة قادرة على اســـ ــ انت اإلمبراطورة المصــ في هذه البالد لو 
  .)1(هناك"

اغ   ضيف المؤرخ الفلسطيني األستاذ مصطفى الد ذلك قوله "وأهم إلى  و
ام ا ـــاعدت على ق ــ ــــ اب التي ســ ــ ـــ ــــ انت تمر األســ ة فترة الفراغ التي  لمملكة اليهود

شور (العراق) وضعف الدولة المصرة التي استشر فيها الفساد وساد آمصر و 
ادين عليها االنحالل... وانقطعت جيوش مصـــر عن أن تكون قوة  ــارة في م ضـ

  .)2(الفتح والغزو"
اب التي أدت   ــ ــ ــــ ــ ــفحاته، وتكاد األسـ ــــ ــــ رر صـ اد التارخ أن  اإلى  و م ق

اب نفســها التي أدت 1948إســرائيل في عام  ام مملكة إلى  أن تكون هي األســ ق
  اليهود قبل ذلك بثالثين قرنا.

عين عاما، هي    ـــــ ــ ــ ــــ ة" لم تعمر أكثر من سـ ومع هذا فإن "المملكة اليهود
ما جزء مان معا، اللذين ح لها ( اً عمر داود وســـل  923-1004من فلســـطين ال 

  ق.م.).
ائل العبرانيين  وما أن توفى الملك   مان حتى دب الشقاق بين ق الثاني سل

ــمت المملكة ة إلى  وانقســ ــمال والمملكة اليهود ة في الشــ ــرائيل اثنتين، المملكة اإلســ
  في الجنوب.

  

عد األمر أن    والواقع التارخي أنه لم تكن في البالد ممالك وال ملوك، فلم 
ملكتين حروب وفتن دامت ون مجرد عشائر عليها شيوخها، فقد قامت بين الم

ها ضد  ن في إحد حرو ة تم ش المملكة الشمال خمسين عاما حتى أن ج

                                                           
مة )1(  9/505 ،مصر القد

 .855ص  ،2ج ،بالدنا فلسطين )2(
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ل  ة من دخول القدس فهدم قسما من أسوارها ونهب ما في اله المملكة الجنو
ارهما، حتى وال ل أخ نوز وذهب وفضة. وقد فصلت التوراة  ة من  قصور الملك

عي ولم  الفناء الطب ا لهما أثرا في البالد يدل على وجودهما ال انتهى أمرهما  يتر
ل الحفرات في فلسطين أن تجد لهما أثرا.   حصنا وال قلعة، وقد فشلت 

ــتمرار،    ــــ ــــ ــ اســ س وزراء العدو  عتمدها رئ ة، وهي التي  ة الدين ومن الناح
ة، وانصــرفوا ائلهم، قد تخلوا عن الوحدان إلى   فإن ملوك هاتين الدولتين ومعهم ق

ادة ة أقام عجلين  ع ر التارخ أن يرعام أول ملوك الدولة اإلســرائيل ذ األوثان، و
فعل المصرون. ان    من الذهب على نحو ما 

ل دولة أقرب   انت  ة منهاإلى  و أ شيء آخر، فقد تولى إلى   العصا
ة  ــرائيل ــ ــ ــرعى على أيد  19الملك في الدولة اإلســــ ــــ ــــرة منهم قتلوا صــــ ــــ ملكا، عشــ

ان  ما  ــعبهم  ــــ الدول شـ ــتعين  ــ ــ ل منهما تسـ انت  ــيب اآلخرن.. و ــ ــ ـــر نصـ األســــ
.   المجاورة لالنتصار على األخر

عود    ة هو عري  ــرائيل ــ ــ ــــ رجح أحد المؤرخين أن أحد ملوك الدولة اإلســـ و
ـــله ــ ــ ـــــطينيين قد إلى   أصـ ر التوراة أن العرب والفلســـ ) وتذ ـــمه (عمر ــــ ا واسـ األن

نوا من اقتحام القدس وغنموا ما في القصـــور نوز وســـبوا  تم ة من نفائس و الملك
  أوالد الملك ونساءه.

عة    قيت فلســطين تا المملكتين والملوك، فقد  ســمى  ورغما من وجود ما 
ـــــرائيل طلب ملكها "يرعام" من  ــ ــ ــــر وتحت نفوذها، ففي أول عهد مملكة إسـ ــ ــ لمصــ
ان من  ة فما  عام" ملك المملكة الجنو ه من عدوه "رح حم ــر أن  ــــ ــــ ملك مصــــ

ــ فرعو  شــ ـــرشــــ ـــطين فدخل القدس وغنم ما إلى   أن أنجده وتوجه إال ن مصـ فلسـ
عد ذلك شــماال حتى  نوز وأموال، وســار فرعون مصــر  لها وخزائنها من  في ه

  حيرة طبرة وشرقي نهر األردن.إلى   وصل
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ــة حتى    ـــرائيل ــ ــ ــ ــــ ــــــر على المملكــة اإلسـ ــ ــ ولم تكــد تنتهي غــارة فرعون مصــــ
ــورين في العراق وه ــ طرة اآلشــ ـــت لســــــ ــ ـــة، تعرضـ ــ ي الكماشـ ذا وقع اليهود بين ف

ـــهير  ــ ــر من جانب، والعراق من جانب آخر مما حمل المؤرخ البرطاني الشــ ــــ مصـ
ـــر على  ــ صــ ه حالة رجل  ــــــ ـــطين تشـ اة العبرانيين في فلســــ انت ح على القول.. "
استمرار.. ومن األول  اإلقامة وس طر مزدحم، فتدوسه الحافالت والشاحنات 

هم ســـو حادث طار في تارخ مصـــر وســـورة وأشـــور اآلخر لم تكن مملكتإلى 
ــ.  ــ ــــ ـــــ ــ ا، ذلك التارخ الذ هو أكبر وأعظم من تارخهم".. وذلك هو قول "ه ق وفين
ــاف  ــين، فقد أضـ ه هذا الفصـــل، وعلى غرار هذا القول الرصـ لز" تصـــدرنا  ج. و
ــطين غير بيئة  ــ ــ ــــ ي الكبير قوله "لم تكن فلســ ون"، العالمة األورو ــتاف لو ـــ ــــ "غوســـ

  ة لليهود".مختلف
انت خاتمة المطاف في    انت خاتمة المطاف في هذه األحداث، بل  و

اة اليهود في فلســـطين في ظل المملكتين، أن اجتاح الملك العراقي "بختنصـــر"  ح
ــتولى على القدس في عام  أكملها واســ ــطين  يت  589فلســ ل و ق.م. فأحرق اله

حت أكواما من األنقاض، ـــــ ــبى من أهلها زهاء  الملك ودمر المدينة حتى أصــ ــ وســـ
ـــــين ألفا حملوا ــ ــطين فلم يب منه إلى   خمســ ــ ــــ ابل، وزال الوجود اليهود من فلسـ

  عين وال أثر..
ن لهم    بدو واضــحا من هذا الســرد التارخي الموجز أن العبرانيين لم  و

قال  ة حرب مع مصــر حتى  وا في أ شــتر ر إطالقا في البالد، فلم  وجود عســ
فة ح انت حل ه، فإن أنها  س وزراء العدو في خطا ما يتبجح رئ ـــر  ــــ ة لمصــــ ق ق

أنه محارب  ن أن يوصف  م األحالف ال تكون إال في حالة الحرب ومع شعب 
الما  ان الحلف  فه مســاهمة في ميدان القتال، وٕاال  ع أن يؤد لحل ســتط حتى 

ال.   في الهواء أو ضرا من الخ
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ــ لم يتحدث   ــ ــرق األوســــ ــ م للشــــ ــــرين  والتارخ القد إال عن حروب المصــــ
ــر  ــ ــــ ــ ــ شـ ة من الزمان، ولم  ــورين والفرس في تلك الحق ــــ ــــ ابليين واآلشـــ والحثيين وال

رهم إلى   لمــة واحــدة حلفــاء.. بــل ورد ذ ــة اليهود في هــذه الحروب  ـــــار ــ ــ ـــ ــ مشـ
س ال أكثر وال أقل.   عمالء.. وجواس

س وزر    ما أراد رئ حلفاء،  ـــرين  ـــــ المصــ اء وعلى هذا فإن إلحاق اليهود 
ه ــــر وتارخها إلى   العدو في خطا ــــ ــ ــ ، إنما هو إهانة لمصــ ــــر ـــــ ــــعب المصـــــ ـــ ــ ــ الشـــ

ما رأينا،  وحضارتها، وهو عدوان صارخ على الح والصدق، فلم تكن فلسطين 
ن تارخها إال قطعة من  عدها.. ولم  ة و ــــرة قبل الغزوة العبران ــــ ــ ــ ة مصــ إال وال

قول الفقهاء فإن "ال ما  ــــر، جزء من الكل. و ــــ ــ ــ عقل أن تارخ مصــ ع" وال  ع تا تا
ه  ، وفي هذا العصــــر الذ تصــــنف ف فا أو في منزلة الصــــدي ــرائيل حل تكون إســ

ن أن تقوم مقارنة إلى   الدول م ة أو متخلفة، ال  ـــغر نام عظمى وعمالقة وصــ
ــوفييتي، وٕاال قلبنا  ــــ ـــ ــ ــ االتحاد السـ ات المتحدة أو  الوال ا  ـــــغيرة في أفرق ــ ــ ــــ دولة صـ

  الحقائ رأسا على عقب.
ون" قوله:    وفي هذا الصدد فإننا نقرأ عن الفيلسوف المؤرخ "غوستاف لو

عدوا من األمم المتمدنة"، ومصداقا لهذا القول  أ وجه أن  ستح اليهود،  "ال 
ل من مصر والعراق وسورا واألردن أن معظم  شفت النقوش واآلثار في  فقد 

م، وهو الكتاب المقدس عند ال يهود، مأخوذ من القصص ما ورد في العهد القد
قيين  ابليين واآلشورين والفين ان سائدا في عهد قدماء المصرين وال الشعبي الذ 
والكنعانيين. وأن اليهود لم تكن لهم حضارة خاصة بهم، وقد برعوا في شيء واحد 
ست  قة ل قة ونسبتها إليهم، حتى غدا شعارهم أن الحق اس الحضارات السا هو اقت

حث و  له بنت ال عد مرة.. وذلك  لكنها بنت التكرار الكاذب..  تكرار الكذب مرة 



  

-264-  

تراخون عن بذل الجهد  اعتمادا على أن اآلخرن مفطورون على الكسل العقلي، و
  لتكذيب الكذب واكتشاف الح والصدق.

عد مرجع، أنه لما دخل اليهود   يد، مرجعا  فتر عن التو إلى  والتارخ ال 
انوا بدو  قول سفر  الحَّ رُ  اً فلسطين  ما  ام فاغتصبوا مدنها وقراها، و نون الخ س

ــســــوها،  ــحاح الســــادس "فإنهم أخذوا بيوتا لم يبنوها، ومدنا لم يؤســ ة في اإلصــ التثن
حفروها، وأشــجار  ارا محفورة لم  ما  اً وآ النص  ذا  غرســوها" ه مثمرة مغروســة لم 

  جاء في التوراة.
ــذلــك فــإن اليهود قــد أخــذوا عن أهــ   ـــــليين، الكنعــانيين، و ــــ ــ ــ ل البالد األصـ

ة والبداوة مرحلة االستقرار والزراعة.. إلى  أساليب الزراعة وانتقلوا بذلك من الهمج
ـــنوعة من جلود الحيوانات وتعلموا من  انت مصـ ـــهم التي  سـ حتى أنهم خلعوا مال

س.   الكنعانيين الطراز الكنعاني من المال
شــف عالم المصــرات المؤرخ األمر   ة اليهود وقد  ي "برســتد" عن همج

ـــانـــت مـــدن  رهـــان فقـــد قـــال ".. و ـــل جليـــل و غني عن  مـــا  ـــة  ـــاتهم البـــدائ وح
ــــــنة (قبل غزوة  ــمائة ســـ ــــ ــ ـــــأت منذ ألف وخمسـ مة نشــــ ــارة قد ــ ــــ الكنعانيين ذات حضـ
ــانــت لهم  ــة و ــاب الراحــة والرفــاه ــ ــ ـــــ ــــ ــل أسـ العبرانيين) ولهم منــازل متقنــة حوت 

الكت ـــناعة وتجارة ومعرفة  ــ ـــ ومة وصـ ـــه ح ــــ ســ ل ذلك اقت انة، و انت لهم د ة، و ا
ــــذج من الكنعانيين، وقد أحدث اختال الطرفين تغيرات جوهرة في  ــــ ــ العبران الســ
بيوت  ــــرعوا يبنون بيوتا  ـــــ ــــ ام وشـ نى الخ ــــــ ــــ ــ ــهم ســ ــــ ــ ــ عضــــ اة العبرانيين فغادر  ح
ــوا  ــــ ســـــ ة.. ول اد ــونها وهم في ال ــــ ــ ســـ انوا يل الكنعانيين، وخلعوا عنهم الجلود التي 

ــــا عنها ة، وقد  عوضــــ ة زاه ــوف ــ ــ ــــوجات صــ ــ ــنوعة من منســ ــ ة المصــــ اب الكنعان الث
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س المهاجرون  قت ما  ة  ـــارة الكنعان ــ ــ ــ ــوا الحضــ ــــ ــــ سـ ام إلى   اقت ا في هذه األ أمر
سهمعادا ان وأخالقهم ومال   .)1(ت األمر

ض   حفلوا إلى  ف "برستد"يو آداب اللغة ولم  ذلك قوله "وقد اكتفي اليهود 
عر  ونوا  ـــواها، فلم  ــ ــــ األلوان وال نحت التماثيل وال فن البناء، سـ ر  ــو ـــــ فون التصـــ

انوا إذا احتاجوا ة إلى   ف ق ــــر وفين أخذونه عن جيرانهم في مصــ ــــيء من هذه  شــ
  شور".آودمش و 
فأين موقع هؤالء الرعاة الرحل الهمج من حضـارة المصـرين واآلشـورين   

قيين، التي تعتبر المنهل األول الذ انبثقت منه ا انت والفين ة و لحضارة اإلنسان
عة المعاصرة. ة الرف   أساس الحضارة اإلنسان

   ، ي "فيليب فانس ميرز" نفى عن اليهود أ أثر حضار والمؤرخ األمر
ا جديدا في هندسة  ر للعالم وال ابتكروا أسلو قم العبرانيون بخدمة تذ فقد قال "لم 

فينا دليل عل فا ىالبناء، و مان الذ  ل سل ة ذلك ه ل مناس ه اليهود عند  خر 
ما تعترف بذلك التوراة  قيون  ة، فقد بناه المهندسون والعمال الفين أو غير مناس

  نفسها..".

ان    ر التوراة، و ما تذ ن فيها حداد واحد  لها لم  ـــرائيل  ــــ ــ ــ بل إن إســـ
ته للفالحة، يذهب ــ ــ ــــ ــ ـــ حدد سـ لما أراد أن  ـــطينيين إلى  اليهود  ــ ـــ ــ ــ العمال الفلســ

صنعوا له ة. ل   أدواته الزراع
  

ـــورا أن اإلنتاج    ــ ســـ ة  ـــمال الالذق ــ ــمرة في شـــ ـــ ـــفت آثار رأس الشـــ ــ شـــ وقد 
تــاب التوراة مــا دونوه في  ــــام هو المورد الــذ نهــل منــه  ــ ـــ ــ ــ ــ ــار الشـ األدبي في د

                                                           
مةالعصور  )1(  ) .177،178(صص  ، القد
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ـــحت المقارنة بين ما ورد في  ــــائد.. وقد أوضــــ م وقصـــ ـــص وح ـــــفارهم من قصــــ أســ
ــــخة التوراة وما جاء في المدونات األثرة في رأس ال ون نســ اد  قا  ـــمرة، تطا ــ شـ

  طب األصل..
ــة قــد أثبتــت أن اليهود قــد أخــذوا الكثير من    بــل إن هــذه المــدونــات األثر

ة عن الكنعانيين حتى أنهم عبدوا آلهتهم، مما دعى أحد  ادهم وطقوســـهم الدين أع
أن "الدين العبر هإلى   المحققين   .)1(و طراز خاص من الدين الكنعاني"القول 
ق   م حتي "إن العبرانيين أخذوا من و ــل ــ ــــ ــــ ــــر الكبير ســ ــــ ــ ــ ول المؤرخ المصــ

ة.. وأن رقص داود أمام التابوت  ــعائر الدين ــ ما جاء في التوراة  –الكنعانيين الشــ
الخصب" – س إال صد للرقص الكنعاني الخاص    .)2(ل

ي فيليـــب حتي   ــاني األمر ـــاف المؤرخ اللبنـ ـــ ــ ــ ــــ ـــه "إن إلى  وأضـــ ذلـــك قول
قيين والمغنّ  ــ ـــهم وتدربهم الموســ نعانيين في أشــــخاصـ انوا  ل  ين األوائل في اله

ق ــــــ ــــ ــ الموســ ن  اوعندما بدأ داود  م ن هناك من نموذج  ــــة لم  ــ ــــ ــ ة المقدســ العبران
  .)3("اعه سو النموذج الكنعانياتَّ 

وفي رأ الكثيرن من علما ء المصرات، أن مزامير داود نفسها، ترجع   
شفت عنها المقابر والمحافر. ابتهاالت قدماءإلى   في أصولها ما    المصرين 

ـــوف المؤرخ    ـــان الفيلسـ ــل في هذا الصــــدد على لسـ لمة الفصــ وقد جاءت 
ن لليهود فنون  ون" حين قال عن المجتمع اليهود "لم  ي "غوســـتاف لو األورو

ـــــارة، واليهود لم ه حضــــ ــيء تقوم  ـــ ــ ــناعة وال أ شــ ــ ة  وال علوم وال صـــــ أ أتوا ق 
شـرة واليهود لم مسـاهمة مهما صـغ يجاوزوا ق مرحلة رت في تشـييد المعارف ال

                                                           
عة , تاب اوغارت )1(  بيروت.،دار الطل
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ة  س لها تارخ.. وٕاذا ما صارت لليهود مدن في نها ه المتوحشة التي ل األمم ش
ـــهم مــدنهم ومعــابــدهم  ـــــ ــــ ــأنفســ موا  ق ــة العجز عن أن  ــانوا في غــا األمر.. فقــد 

مان ــل ــ ـــلطانهم في عهد سـ ان ســ ـــطروا إ ــورهم فاضــ اإلى  وقصـــ ــتعانة  ــ لخارج، االسـ
هم" ساو ن بين بني إسرائيل من    .)1(فجلبوا بنائين وعماال لم 

صورة    ة يثبت  هذا وغير هذا مما ورد في العديد من المراجع التارخ
فة  انت حل أن إسرائيل  س وزراء العدو  ه رئ ة قاطعة أن الذ يتبجح  علم

ساطة.. وال أقل وال أكثر.. ذا ب ذب مفضوح، ه   لمصر هو 

ن بل    م لم  له في التارخ القد ـــــرائيل في الوطن العري  ـــع إســ إن وضــــ
صـــــر عل اإلقامة وســـــ طر مزدحم فتدوســـــه الحافالت  ىأكثر من "حالة رجل 

اســتمرار.. وٕان مملكتهم لم تكن ســو حادث طار في تارخ مصــر  والشــاحنات 
ـــورة و  ــ ا، ذلك التارخ الذ هو أكبر وأعظم من تارخهمآوســـ ق ــور وفين ــــ ما شــ  ،"

ل ما قاله من  م في  لز" في تارخه وصـــدق هذا المؤرخ العظ ــ. ج. و ــــ ــــ ــــ ــ قال "هــ
رم.  قول 
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  الفصل الرابع عشر
  

  كانت يدا بريطانيــة ثم أمريكيـة
  ولـم تـكن إسرائيلية أبـدا
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ي طانيــة ثم أمر   ـةانت يدا بر
ة أبـ ن إسرائيل   داولـم تـ

  
س و    مضي رئ هو ، إلى   زراء العدو بيجن في خطا الشعب المصر

قول "نحن اإلسرائيليين، نمد  الجملة، ف اطيله  ه وأ حشر في جملة واحدة، أكاذي ف
فة، وٕاذا ما هوجمنا فإننا ندافع دائما عن  ست ضع ما تعلمون ل دنا  م، و يدنا إل

ابيون وانتصروا". ما فعل أجدادنا الم   أنفسنا، 

بر وتقف على رأس    ة  ة، أكذو ــهيون هذه المجموعة من األكاذيب الصــ
ح في وجه  ــ ــ صــــ ــالم، ولكن  ـــ الســـ مد يده  التهديد والوعيد، ذلك أن بيجن  ــم  ــــ تتســ
فة وأنها قادرة على الدفاع وعلى  ــع ــت ضــ ســ ــرائيل ل أن يد إســ ـــعب المصــــر  الشـ

  النصر.
ــع األوال بد لنا أن نتناول هذه األكاذيب واحدة واحدة نفنِّ    ــ ـــ ــ ــ مور دها، ونضـ

ح.   في النصاب الصح
ــرائيل يدا وفي ذلك افت   طلقها بيجن أن إلســ ت ئاوأول هذه األكاذيب التي 

اة،  ــهوده على قيد الح ــــ ــ ــ ـــ ــر الذ ال يزال شـ ــ ــــ ــ ــ على التارخ، وهو التارخ المعاصــ
عد  وخاصة ذلك الجيل الذ شهد مولد الوطن القومي اليهود في فلسطين، ثم 

دولة على أر    ض فلسطين..ذلك، مولد إسرائيل 
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ـــمعوا    ــ عقولهم وســــ ـــارهم، وعلموا  ــ ــ صــ أ ة رأوا  ـــــروا تلك الحق والذين عاصــــ
ن لها وجود إطالقا، وأن  ـــرائيل لم تكن لها يد إطالقا، بل لم  ــــ ــــ ــ آذانهم أن إسـ
انت  ة هي التي  ان من غير يد، وأن اليد البرطان الوجود اليهود منذ بدايته 

  يده التي تتحرك..
ـــذ الهجرة الي   ــأخــ ـــدون على ولنـــ فــ ـــاجرون اليهود  ـــدأ المهــ ـــة مثال.. بــ ــ هود

ــانــت اليــد  ــافــا، و فــا و ـــرنــات عن طر مينــائي ح ــ ــ ــــ ــطين في أوائــل العشـــ ــــ ــ ــ فلســــ
ة في فلســطين هي التي تتولى تســهيل هذه  ة ممثلة في الســلطة البرطان البرطان
ة  ة العر ـــطين ــ ــ ــ انت الجماهير الفلســـ طها واألخذ بها.. و ــ ــ ــــ ــ ة وتنشــ الهجرة اليهود

سفنهم ليرجعوا إلى   ين لتصد المهاجرن اليهود وتعيدهمئع عند هذين الميناتتجم
ــد  ــلحة تتصـ ة المسـ انت الســـلطات البرطان ة لمن حيث أتوا.. و لجماهير العر

ة المهاجرن اليهود منذ نزولهم  ة، تمنع تجمعاتها وتفرقها، وتتولى حما ــطين الفلســ
صـــــلواإلى  من البواخر ن اليهود يجرؤون مســـــتعمراتهم إلى   أن  ومنازلهم، ولم 

مدوا أيديهم إليهم. ك عن أن    يومذاك أن ينظروا في وجوه العرب، ناه
ة تحدق    ة الفلسطين انت الجماهير العر ة  ومثل ثان، المستعمرات اليهود

ة المسلحة تسارع انت القوات البرطان نجدة إلى   بها وتطوقها وتهاجمها، و
ة وتخرج  اليهود، وتهاجم الجموع ة، وتفك الطوق عن المستعمرات اليهود الفلسطين

المهاجرن اليهود من مخابئهم، ولم تكن لليهود يد يدافعون بها عن أنفسهم فقد 
ما قال  ة هي التي تتولى الدفاع عنهم، ولسان حال اليهود  انت اليد البرطان

ه السالم، اذهب أنت ورك فقاتال إنا ها هن ا قاعدون، بل أسالفهم لموسى عل
  ومختبئون..

ة تمنح    انت الســــلطات البرطان ــوع األراضــــي مثال ثالثا..  ولنأخذ موضــ
ان  موا عليها المســتعمرات، و ق اليهود مســاحات شــاســعة من األراضــي العامة، ل
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نها أهل فلسطين  ة بناها وس ة الفلسطين ثير من القر العر على هذه األراضي 
ســتطع اليه ة، منذ القدم، ولم  اليد البرطان ود الوصــول إليها واالســتقرار فيها إال 

ـــارع ـــلحة تســ ة المســ انت القوات البرطان ة تهدم البيوت إلى  فقد  تلك القر العر
ـــلمها ــــ ــهم وتســ ــــ ــــحابها وتجليهم عن أرضـــ ــ اليهود ليبنوا عليها إلى  على رؤوس أصـــ

ة ه انت اليد البرطان ـــتعمراتهم، ولم تكن لليهود يد إطالقا، و ــ ــــ ــــ ي التي تعمل مسـ
ــــلمها ــ ــيهم وتســ ــــ يوتها إلى   على إجالء العرب عن أراضــ ة من أهلها و اليهود خال

  ومساجدها ومقابرها.
عا، لقد خاض الشعب الفلسطيني ضد    ة مثال را ولنأخذ الثورات الفلسطين

م البرطاني  ــــرة ثورة خالل ثالثين عاما من الح طان اليهود خمس عشـــ ـــت االســــ
ل عامين و  ة معدل ثورة  ــتعمرات اليهود ــد للمســ ــعب الفلســــطيني يتصــ ان الشــ

ة، هي التي تتصـــد  رة البرطان ــ ــلطات العسـ انت السـ ل ما أوتي من قوة. و
ة من الهجمات  ـــتعمرات والمدن اليهود ــ ــ ة المســـ ة وتتولى حما ـــــطين ــــ للثورات الفلسـ

ة الو  انت اليد التي تتولى حما ة. ولم تكن إلســـــرائيل يد إطالقا، و ــطين جود الفلســـ
ة. له في فلسطين هي اليد البرطان   اليهود 

قواتــه    م البرطــاني على هــذا الحــال ثالثين عــامــا يتولى  ــى الح ــ ـــــ ــــ ومضـ
مِّ  ة، و حمي الهجرة اليهود ة،  ة اليهود ن اليهود ودماء أبنائه الدفاع عن الجال

الحديد والنار. ة  قمع الثورات الفلسطين ة و   .من االستيالء على األرض العر
ح اليهود وتدربهم    عد تسل ما  ا تولت ف س هذا فحسب، بل إن برطان ول

ـــلحة، تجلَّ  ـــ حت لهم قوة مســ ــ ــ ـــت حتى أصــــ ــــ ة التي أفشـ ات اإلرهاب ـــا ــــ ت في العصـ
علم أكثر  ات، وهو  ـــا ــاء هذه العصـ ان بيجن أحد رؤســ ـــطين، و اإلرهاب في فلسـ

ــت تــــدافع عن الوجود  ــانــ ــ ــــة هي التي  اليهود في من غيره أن اليــــد البرطــــان
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ة ال لليد  ـــر لليد البرطان ــــ ــــ ــ ــــر فإنه نصـ ــ ــ ــ ان هناك من نصــــ ــطين وأنه إذا  ــــ ــــ ــ فلســ
عيد. ة ال من قرب وال من    اإلسرائيل

ا من    ة.. فقد انسحبت برطان ة، جاءت اليد األمر عد اليد البرطان و
ة  ات المتحدة في حما اب ال مجال لسردها هنا، وحلت محلها الوال فلسطين،ألس

ان الفضل األكبر في ذلك يرجعاليهو  دولة، و   د في فلسطين، وقامت إسرائيل 
ه مشهور إلى  ات المتحدة ف م، وأمر الوال ة قرار التقس ا صاح ا مشهور مُّ أأمر

حتاج ة سردته مؤلفات في  !! تفصيلإلى   وال  ي في تلك الحق فإن الدور األمر
  مجلدات. 

حت إسرائيل دولة حتى تو    ة مساندة إسرائيل وما أن أص لت اليد األمر
ا  عرف الشعار الذ ردده رؤساء أمر له  ا، والعالم  اس ا وس را واقتصاد عس

ــعار الذ جاء إلى   من ترومان ــــ قى، ثم الشـــ ــــرائيل وجدت لت ــــ ارتر، وهو أن إسـ
ــــرائيل وجدت ــ ــ ــــ ــــرائيل وجدت عده أن إســ ـــــ ــــ عده أن إسـ  لتنمو وتزدهر والذ جاء 

ة هي التي أدت هذه المهمة الكبر ثالثين لتحارب وتنتصر، و انت اليد األمر
عد ثالثين عامٍ  ة. عاما أخر    من اليد البرطان

ــتين عاما منذ    ــ ــــ ــنين، في الســـ ــــ ــرائيل يد في مجموع هذه الســـــ ـــــ لم تكن إلســــ
ـــدور وعد بلفور ة هي إلى  صــ انت اليد البرطان يومنا هذا، ففي الثالثين األولى 

ـــجرةإلى   يل من البذرةالتي تتولى أمر إســــرائ ة إلى  الشـ الثمرة، وفي الثالثين الثان
اب الوجود والقوة، من  ــ ــ ــــ ــ ــ ل أســ ــرائيل  ــــ ــــ ــ ة هي التي تقدم إلســ انت اليد األمر

  المدفع.إلى   الزدةإلى   الرغيف
في في    فيها مجلد ضخم لشرح تفاصيلها و ا بإسرائيل ال  وعالقة أمر

علم المواطن العر مثل هذا الصــدد أن  ة من في الما 48ي أن نصــيب إســرائيل 
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مثل  ما  ة  ة العالم ة من مجموع المنح في الما 47مجموع االعتمادات األمر
ة. رة العالم ة العس   األمر

وقد قدر الدارسون لألرقام واإلحصاءات أن مجموع ما تلقته إسرائيل من   
ـــــوئهــا حتى اآلن يتجــاوز ثال ــ ــ ــــ ــة منــذ نشـ ــار دوالر، هــذا المعونــات األمر ثين مل

ا، والمعفاة من  ة في أمر ة اإلســرائيل ات والتبرعات التي تقدمها الجال خالف اله
  الضرائب.
ا قد راحت خالل األعوام    عد سرا أن أمر ، فلم  ر أما في المجال العس

ح إســرائيل  حت افة االثالثين األخيرة في تســل نواع األســلحة المتطورة حتى أصــ
ة مجتمعة. في زماننا   هذا أقو من الدول العر
ا هي الطرف    انت أمير وفي الحروب التي نشبت بين العرب وٕاسرائيل، 

قي في الحرب في وجــه العرب، ففي حرب  ــا هي التي  1967الحق ــانــت أمر
ــر ومطاراتها، مما  ــــرائيل للهجوم الخاطف على مصــــ ـــر إلســ ــ أعطت النور األخضـ

يت المقدس. احتالل سيناء والجوالنإلى   أد ة و   وقطاع غزة والضفة الغر
ر  ـة وغيرها  1973وفي حرب أكتو ـل قواتهـا النوو ـا  ـــتنفرت أمر ــ ـــ ــ ــ اســ

ــــر  ان الجســـ ــرائيل وتدميرها و ــ ــ اح إسـ ـــورة من اجت ــ ـــرة والســ لتمنع القوات المصــــ
ـــا ــ ـــــ ة رأســـــ ا ومطار العرش ينقل المعدات األمر الميدان إلى   الجو بين أمر

ة على شواطئ المنطقة حتى الساخن، هذا فضال ع ن احتشاد األساطيل األمر
ة ر عري، وتغير اتجاه المعر   نصر إلسرائيل.إلى   تحول دون نصر عس

ن الحروب التي نشبت بين العرب أ :وعلى ذلك فإنه من الصواب أن نقول  
ة هي التي تحارب، ولم  انت اليد األمر ا، و ا مع أمر انت حرو وٕاسرائيل، 

ة..تكن ال   يد اإلسرائيل
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ا لم تكن طرفا في مسيرة الثالثين عاما األخيرة لما احتملت    ولو أن أمر
ة  ومة يهود انت في الوجود ح قى في الوجود ثالثين ساعة، وال  إسرائيل أن ت

قول للشعب المصر "إن يد إسرائيل يرأسها سفاح إرهابي من أمثال مناح م بيجن 
فة وٕانها قادرة على ست ضع ام  ل ان الحال في أ ما  الهجوم وعلى النصر 

ابيين".   الم

ة، من هم    عد أن تحدثنا عن اليد اإلسرائيل وهنا ال بد لنا أن نتساءل 
س لنا من يجيب  س وزراء العدو.. ول فاخر بهم بيجن رئ ابيون الذين  هؤالء الم

ق   ين.على هذا السؤال إال التارخ.. فهو الصادق األمين وعنده الخبر ال

ة التي نسج اليهود    ة هي إحد األساطير اليهود اب ابيون والثورة الم الم
شأن  ما فعلوا  ة، فدسوها في الكتب واألفالم والقصص،  طول حولها الخرافات ال
ن أكثر من مجرم  طال خارق الشجاعة، ولم  ار الذ جعلوا منه  شمشون الج

ما أسلفنا في فصل ساب استنادا   نصوص التوراة.إلى  قاطع طر 

جعلون    ذبون بإصرار وعناد، و ارعون في شيء واحد: هو أنهم  واليهود 
 ، األمم األخر تصدق أكاذيبهم اعتمادا على الكسل العقلي عند اإلنسان العاد
ما  قة، وتمييز الصدق عن الكذب ف حث عن الحق لف نفسه مشقة ال الذ ال 

سمع.. ما    قرأ وف

ابيون وا   قة والم ست إال مثال واحدا على هذه الحق ة، ل اب لثورة الم
ة، تتجسد  اب ابيون والثورة الم ر الم لما ذ  ، ح اإلنسان العاد الثابتة.. فقد أص

طولة والشجاعة..   أمامه ال

ة ولنحتكم   اب طال وال ثورة م ابيون أ ن هناك م  والواقع التارخي أنه لم 
قول التارخ أنإلى  ابيين قد ظهروا على مسرح التارخ في العهد  التارخ..  الم
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م اليوناني حوالي القرن الثالث قبل الميالد..  ه فلسطين تحت الح انت ف الذ 
عد انتصاره في موقعة رفح عام  ع،  موس الرا طل م  طالسة أثناء ح ففي عهد ال

يرد  األول :فرقينإلى  ق.م.، حدث انقسام في التجمع اليهود وانقسموا 217
عارض في هذا االتجاه  ان  سها، وفر آخر  قت ة و المدينة اليونان أن ينتفع 
ن  مة واالنعزال عن المجتمع. ولم  رد اإلصرار على التقاليد القد الحضار و

ان تارخ صراع بين االندماج هذا اإل له  ه فإن التارخ اليهود  ا ا في  نقسام غر
فا نحو العزلة والعزلة، ولم تكن الصهيون ة لالندماج واتجاها عن ة عدائ ة إال حر

فأخذ الفر االنعزالي المتعصب يتصد للفر المتحضر مما اضطر ملك 
ر أن ينصِّ  طالسة السالف الذ  ب على فلسطين والة من أولي الحزم والشدة..ال

ة عام    اب ادة العائلة الم ق ان من نتيجة ذلك أن ثار الفر المتعصب  و
ادة  167 عد وفاته تولى أمر الق ان قائد الثورة هو "متيتا بن يوحنا"، و ق.م. و

اسمه. ة  ابيوس، وسميت الحر   ابنه يهوذا م

  
ــهم، أخذت    ــ ــ ــــ ة بين اليهود أنفســــ قتها ثورة داخل انت هذه الثورة في حق و

م  انت ثورة على الح ل العنف واالقتتال والصـــراع على الســـلطة.. أكثر مما  شـــ
طوالت) هذه الثورة تعتمد على اليون انت ( ة.. و صــــور دعاة الصــــهيون ما  اني 

طش والغدر والتفنن في اإلجرام واإلرهاب..   الفتك وال
ـــة تارخ إلى   ولو أن القار العري عاد   ــ ــــ ة وخاصــ قراءة تارخ تلك الحق

ة" وتدبَّ  اب ابيين والثورة الم ا"الم ة حافلة  ابها وأهدافها، لرآها حق إلجرام وال ر أســــ
طولة. حرف واحد من حروف الثورة وال   تستح أن توصف 

ـــة    ـــاب ـــة في داخـــل العـــائلـــة الم وأبرز الجرائم التي وقعـــت في تلـــك الحق
ر قد قتله غدرا صهره  نفسها أن سمعان االبن الثاني لمتيتا بن يوحنا السالف الذ
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ه، رما ألنه قَ  ون حاكما بِ زوج ابنته، وقتل معه ولد اهنا أعلى، بتعيين ل أن  و
ة.   من قبل السلطات اليونان

ة، أنه    اب ندر جنيوس" أحد رجال العائلة الم ــ ــ ــــ ـــــ ر التارخ عن "اسـ ذ و
ح ملوك اليهود في التارخ.. وقد  ة، ومن أق ـــــ ــ ــ ة ووحشـ ــد الناس أنان ــــ ــ ان من أشــ

ة بين الطائفتين اليهوديتينتميَّ  المؤامرات والمنازعات والصــراعات الدمو مه   ز ح
  .)1(عروفتين الصدوقيين والفرسيينالم

ـــة زوجها    اســ عده فقلبت ســـــ م من  ـــندرا" وتولت الح وجاءت زوجته "الكســ
سيين على خصومهم واشتد الصراع بين الطائفتين  رأسا على عقب وساندت الفر

ة ما تقول دائرة المعارف البرطان ورتين،    .)2(المذ
ـــررة، جاء ابنها هير    عد هذه الزوجة الشــ ــبته الكاهن و انوس الثاني ونصـــ

قه  ــق ــ ـــــ ة مع شـ امه في حروب أهل ــت أ ــــ ا، وانقضــــ ــم ــــ ــ ح حاكما اســ ــ ــ ــــ األعلى وأصــ
قه هذا قد  ـــــق ــــقوطه عن العرش، ذلك أن شـــ ــ ســ ولس الثاني وانتهى األمر  ــــتو ــ ارســ

ة واقتحم بيت المقدس.   استولى على معظم مواقع "الدولة" اليهود
ة أن   اب ـــفحات تارخ العائلة الم ــ ــــ ــ ـــــع صــ ــــ شــــ ـــــائهم وهو  ومن أ ــــ ــ أحد رؤســ

ــطين على التهُّ  ــ ــ ان جنوب فلسـ ــ ــ انوس قد أكره األدوميين ســـ ود، وقد فعل مثل هر
ان الجليل على اعتناق  ـــــ ــ ر فأكره سـ ـــــالف الذ ندر جنيوس الســـ ــ ــ اهنهم اســــ ذلك 
ـــأنـــه أقـــدم حوادث  نبي" هـــذا الحـــدث  ـــة.. وقـــد اعتبر المؤرخ العـــالمي "تو اليهود

  التعصب الديني في التارخ.
انوس المشار إلى   التارخوضيف    ذلك أن أرسطو بولس األول بن هر

لغ  ه أعاله، قد ارتكب أشنع الجرائم فقد ترك أمه تموت جوعا في السجن و ه إل

                                                           
اغ  )1(  .بالدنا فلسطين، األستاذ مصطفى الد

ة )2( طان  . 549ص  ، 14المجلد  ، دائرة المعارف البر
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ه وسجن اآلخرنالحسد أن قت صفو له الجو وال ينازعه  )1(ل أحب اخوته ال حتى 
  في الملك أحد .

ــطفى ا شـــــف النقاب وفي مرجع تارخي , نقل عنه األســـــتاذ مصـــ اغ ف لد
ر أنه فتح مدينة  ة , ذ ر وقســــوته الوحشــــ ندر اآلنف الذ ــ ابي اســ عن جرائم الم

ض منهم على  ــنوا فيها وق م  800ان العصــــاة تحصــ رجل وأتى بهم إلى أورشــــل
سلهم (قتلهم ) أمام  عًا في يوم واحد واستحضر نساءهم وأطفالهم فأ وصلبهم جم

ـــنع في ذلك اليوم مأ ــــرف على عيونهم , وصـــ ان مشــ ـــراره في م ـــائه وســـ ة لنســـ د
ا ــ م لهن من أســ ــهد األل ان هذا المشــ ـــنة القتلى , ف ان ذلك سـ ق 86ب المســــرة و

  .)2(م
ش التارخ لنجد  ــبر في ن ونحمد هللا أن منح هؤالء الدارســـين األناة والصـ
ـــيرة واحـــد من ابرز  ــ ــــ ــ ــ ـــا عن اإلرهـــاب اليهود ممثال في سـ بين أيـــدينـــا مثال ح

ابيين ,  س وزراء الم لنقدم هذا المثل شاهدًا في وجه ارهابي آخر معاصر هو رئ
غن . م ب   العدو مناح

ندر على غزة  ع اســتيالء اســ اغ إلى ذلك قوله " وت ضــيف األســتاذ الد و
فة أدت إلى تحول الشــاطيء المزدهر بين غزة وعســقالن 96عام  ح مخ ق م مذا

  إلى صحراء بلقع "
عد ذلك وانت فاخر بها بيجن وتوالت األحداث  ة التي  اب هت الدولة الم

ما بين اليهود أنفسهم . ة ف س وزراء العدو صرعة المؤامرات اليهود   رئ
اة اليهود أنه لم تكن  ة من ح ه هذه الحق وصـــفوة التارخ الذ رســـت عل
ـــراعات ومنازعات  ــوب صــــ عدو نشـــــ ن  طوالت وال ثورات , وأن االمر لم  هناك 

                                                           
اغ ا )1(  .بالدنا فلسطين،ألستاذ مصطفى الد

اس الرس )2( ة ،يوسف إل خ سور  المجلد الثالث .،تار
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ـــدرها بين هذه العائلة ال ــــ ــــ ــ اهنها األعلى يتصــ بيرها و ون هذا أو ذاك  ة ل اب م
ة في  ا ل الح ة , وهذه هي  ـــلطة اليونان ــ ــــ ــــ أمر من السـ ال واالقتتال أو  االغت

  الم مختصر ومفيد .
ة قد أكدها مؤرخ برطاني  ـــير إليها المراجع العر ــ ـــ وهذه البررة التي تشــ

م اليهود لز " حين وصف ح ان  شهير هو " هـ. جـ. و أنه  في القدس والسامرة 
ــــاب وقتل بين األخوة الحاكمين والناس ليتولى  ــ ـــراع واغتصـــ ــــ ــــة حروب وصــ " قصـــــ
اة  صـــراحة قصـــة ح عض واســـتمرت ثالثة قرون .. وأنها  عضـــهم على عروش 
ابل بررين وعادوا  طة هي أن اليهود ذهبوا إلى  ــ ــ ــــ ــ ــ ســ قة ال بررة .. وأن الحق

ـــتهم  ــ انت قصــــ ـــرن .. و ــــ ـــة ملوكمنها متحضــ ــــ فواجع وقصــ  فواجع ال تنتهي أال 
ا بررا" مون شع ح    .)1(بررين 

ــيرة  ــ ــ ــــارم , فإن ســــ ــــ م الصــ ًا في هذا الح ن هذا المؤرخ الكبير مغال ولم 
عض األمثلة  م العادل , وٕالى المواطن العري  د وتبرر هذا الح ملوك اليهود تؤ

ــهم، ومن توراتهم.. في  ـــ ــــ ــتمدة من تارخ اليهود أنفســ ــ ــ ــــ ة" مسـ عهد "المملكة اليهود
ال،  ـــتمرت طو ة واســــ ـــرائيل رعام ملك المملكة اإلســــ عام و ــبت الحرب بين رح ــــ نشـ

انت حروب ب قولها "و ـــفها التوراة  ــ ــــ ام" وتصــــ ل األ رعام  عام و انت )1(ين رح و
ــر هاجم  ــ ملك مصـ شـ ــ ر التوراة أن "شـ ــنة.. وتذ ع عشـــرة سـ م يرعام ســـ مدة ح

ة ألف ومائتي مر م  إلى   وســتين ألف فارس وأخذ المدن الحصــينة وأتى أورشــل
م.. وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك. وأخذ أتراس الذهب التي  ـــــل ــ ــ أورشـــــ

                                                           
)1( H.G.Wells   ،ص) 265-263-101(. 

 .بالدنا فلسطين ،اغاألستاذ مصطفى الد )1(
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مان" عم ة  )2 (لها ســل ة" وعادت األرض الفلســطين ذا انهارت "المملكة اليهود وه
انت ادة المصرة..إلى   ما    الس
شـــ ملك وفي معبد الكرنك اكتشـــفت آثار عدة مل   وك أســـر بين آثار شـــ

ان ذلك تحرفا  ـــم واحد من أولئك الملوك (بلودا ملك) ورما  ــ ان اســـــ ـــــر، و ــ مصـــ
ر. مان السالف الذ عام بن سل   لملك يهوذا رح

ــ    شـ ــنة التي افتتحها شـــ ات أخر فيها جدول المدن المحصـ تا رت  وذ
ة  الممل )3(في المملكة اليهود ـــــمى  ــ ســـ ة لم مما يثبت مرة أخر أن ما  كة اليهود

مـــا فيهـــا مـــدنهـــا  ـــــرهـــا  ــ ــ ــــ ـــأسـ قي وأن فرعون قـــد غزا المملكـــة  ن لهـــا وجود حق
  الحصينة.
عام خلفه ولده "   عد رح ا" (أو ه في  913-915ب ــيرة أب ــ ــار ســـ ــ ق.م.) فســـ

ــرت  ــتشــ ما اســ رات في عهده  ـــدة والمن ـــرت األخالق الفاسـ ــتشـ ادة األوثان، واســ ع
عام ملك المملكة ين ير تب للحروب بين  الحروب بينه و ذا  ة، وه ـــرائيل ــ ــ ــ ــــ اإلسـ

اء   األبناء.إلى   اليهود أنفسهم أن تنتقل من اآل
ـــا" (   ــرت  873-913وجاء "آســـ ــ ا، وفي عهده انتشــ ق.م.) ليخلف والده أب

ملك آرام  ــمه  ــ ــ ــ ــــتعان هذا الملك على خصــ ــ ــ ة، واســ ـــرائيل ــــ الحرب مع المملكة اإلســـ
ا من الذهب والفضـــة الموجودة  ) وقدم له هدا ل والقصـــر (دمشـــ في خزائن اله

ذلك امتدت  قة، و ــا ه الســـــ ــ ــ اســـ ع م ــــرائيل وتخلى عن جم الملكي وانهزم ملك إســـ
م اليهود في إلى   الحرب من األجداد األحفاد.. وذلك دليل آخر على أن الح

عضا!! عضهم  ما بين    فلسطين قد مزقته حروب اليهود ف

                                                           
ار )2(  .12/15، 2،جسفر األخ

 .1/477 ،قاموس الكتاب المقدس )3(
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  ) " ــافا ــ ــــ ــ ـــ عده "يهوشـ ووقعت معاهدة  ق.م.) 849-873وخلفه ولده من 
ـــــوب الحرب.. فقد  ــــ ــــرائيل.. ولكن هذه المعاهدة لم تمنع نشـــــ ــ ــ ــ ـــ ين ملك إسـ بينه و

انت قبل المعاهدة.   استؤنفت على أشد مما 
ـــده "يوهرام" (   ـــه ول ــان أكبر  842-849وخلف ـ ــا تقول التوراة ف مـ ق.م.) 

ــتة  ــ انت فاتحة أعماله "أن قتل أخوته الســــ مجرمي ملوك اليهود على اإلطالق، و
ــــطينيون والعرب هجوما مع  ــ ــ ـــاء اليهود".. وفي عهده هاجمه الفلســ ــ ــ عدد من رؤســـ

ــــاءه  ه ونســ ـــبوا بن ــ ــتولوا على أموال الملك في قصــــــره وسـ فا فدخلوا القدس واســــ عن
المنا،  س هذا  ه" ول   وتقول التوراة إال أنه "ذهب غير مأسوف عل

ام الثاني  ار األ الم توراة اليهود (أخ   ).21 –ولكنه 
شــعة تقول عنه إلى   لتوراةثم تضــيف ا   ارة  ســيرة هذا اليهود المجرم ع

ة). م يزنون وطوح يهوذا" (الدولة اليهود ان أورشل   "إنه جعل س
ـــده "   ــه ول ـــا" (أوخلفـ ــا ابن  842خز ـــان مجرمـ طـــل عهـــده و ق.م.) ولم 

اهو" وهو متمرد آخر..  ه " ــــرائيل وثار عل ــــ ــ مجرم، فقد ذهب لزارة خاله ملك إســـ
ي معا.فقتل الملكي   ن الشمالي والجنو

انت سيرتها قمة في    ا" زوجة يورام ملك يهوذا ف م "عثل واعتلت سدة الح
ــيها على العرش، ولم  اهو للتخلص من منافســ ع أوالد ابنها  اإلجرام فقد قتلت جم
ما  ــت ســــنين، ولكنه ظهر ف يب إال الطفل "يوآش" فقد أخفته عن األنظار مدة ســ

فة أل ع ملكا خل و ة للملكة القاتلة عد و ـــدت الجماهير اليهود ـــــ ه المقتول، وتصـــ ب
ضت عليها وأعدمتها.   فق

ر لمن    ــانــت أولى إنجــازاتــه أنــه تن بير، و ــاحتفــال  وتوج هــذا الطفــل 
قتل أحد أوالده، ودام ملكه  ه فأمر  ـــن إل ــــ ــنة، تعرض خاللها لهجوم  27أحســـ ــ ــ ــ ســ
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بر من ة  انت  ســور من قبل ملك آرام مما حمله أن يدفع فد ل و خزائن اله
ما تقول التوراة خاتمته أن قتله اليهود شر قتلة، فقد قتلو    .)1(ه على سرره 

ـــا" ابنـــه (أوخلفـــه "   ـــــ ــ ــ ــــ ين  783-800مصـ ق.م.) ووقعـــت حرب بينـــه و
ــر و داأل ــ ــــ األســ طرحهم من رؤوس إلى   ميين وتقول التوراة أنه أتى  البتراء وأمر 

م قد لقي مصــرعه شــواهقها فتكســروا أجمعين. ثم ترو الت وراة أن هذا المجرم األث
ائه في  م على يد اليهود فقد قتلوه وحملوه على الخيل ودفنوه مع آ ــــــل ــــ مدينة أورشـــ

)2(.  
ــمه "وجاء حفيد أل   ــ ــ ــ ــ ا هذا اســ ـــــ ـــــ ق.م.)  715-735حاز بن يوثام" (أمصــ

ادة األوثان وتقول التوراة أنه ســــار في طر ملوك إســــرائيل في  ـــتغرق في ع فاسـ
النار حسب رجاسات األممالشر وأحر  ه    .)3(ق بن
ــــال    ــيرة ملوك اليهود، اقتتــــال واغت ــ ــ ــ ـــــ وال نطيــــل أكثر من ذلــــك فهــــذه سـ

ادة  ق ــورين  أيد اآلشــ ــرائيل  عد بتدمير مملكة إســ ما  وحروب.. وانتهى األمر ف
ان السامرة ا رجاال ونساءً إلى   سرجون الثاني وحمل س ا   وأطفاال.. األسر س

ــدنا من ه   ــ ان قصـ ــك و ه الشـــ ما ال يرقى إل ذا الســـــرد التارخي أن نثبت 
ة وردت  قة تارخ ا هو حق ــع ــــ ــ ــ ا وشــــ أن ما قاله المؤرخون عن بررة اليهود ملو

  معظم تفاصيلها في توراتهم.. تشهد عليهم أفواههم وتدين جرائمهم..
اليهود، فإن    ن المؤرخون المعاصرون وحدهم هم الذين نددوا  ولم 

اءهم هم ق ام ونسبواأنب في إلى   د قاموا بهذه المهمة خير ق شع التهم.. و اليهود أ
اللسان اليهود بل بلسان شعب  حسنون التكلم  ونوا  أنهم "لم  أنهم أدانوهم 

                                                           
ام الثان )1( ار األ  .24اإلصحاح  ،يأخ

ام الثاني )2( ار األ  .25اإلصحاح  ، أخ

ام الثاني )3( ار األ  .28اإلصحاح  ، أخ
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قول "فخاصمتهم  ائهم، مما دعاه أن  ا أحد أنب ما جاء في سفر نحم وشعب" 
ذا بهذه مولعنته ارة وهذه الكلمات!! وضرت منهم أناسا ونتفت شعورهم" ه   الع

ـــرائيل.. أأما نبيهم اآلخر "   ــاوة وعنفا فقد قال عن إســـ ــ ان أشــــــد قســ ا" ف رم
ل شجرة خضراء أنت  ة"أ"تحت    .)1(ضطجعت زان

خز    قول.. " ــى حين  ــ ــد وأقســـــ ـــ ــ ارة أشــ ـــفر يوجه إليهم ع ــــ وفي نفس الســ
هنتهم وأبناؤهم هم ورؤســاؤهم و ذا أخز بيت إســرائيل هم وملو  ه" وهذالســارق ه

عا من الملوك ة تتناولهم جم   األبناء..إلى   الكهنةإلى   إدانة جماع
قول    ه  ــحاح الذ يل ـــ ــ ــرائيل "أما أنتِ أوفي اإلصــ ــــ ا عن إســـ فقد زنيت  رم

ك ثيرن.. ارفعي عين الهضـاب وانظر أين لم تضـاجعي.. في إلى   أصـحاب 
ة  انت لك.. أبيت الطرقات جلســـت لهم ونجســـت األرض بزناك، وجهة امرأة زان

ة إســــرائيل.. ورأت أختها  ــ أن تخجلي.. وقال لي الرب هل رأيت ما فعلت العاصــ
ا بيت إسرائيل" ذا خنتموني  ضا.. ه   .)1(الخائنة يهوذا وزنت هي أ

ـــي    ـــــ مضــ ــحاح أو ــ ــــ قول في اإلصــ الرعد  ـــب  ــــ ا في هذا الكالم الغاضـــ رم
ة تز  ــــرائيليين "في بيت الزان ــــ ـــفر عن اإلسـ ــ ـــ ل الخامس من هذا السـ احموا.. جهلوا 

قول  يت يهوذا  ــرائيل و ــــ ــ ــ انة خانني بيت إســ ه.. ألنه خ ـــاح ــــ ــ ــ واحد على امرأة صـ
  الرب".

ــعب هللا  –وهنا يثور الســـؤال الكبير    ون شـ ن لهذا الشـــعب أن  م وهل 
عده هللا  عد أن وصفه هذا المصلح اليهود الكبير بهذه الصفات، وأن  المختار 

ه الوطن الفلسطي قدم إل يده.. حاشا هللا..أن  ة من عنده و   ني ه

                                                           
اأسفر  )1(  اإلصحاح الثاني.  ،رم

اأسفر  )1(  اإلصحاح الثالث.  ،رم
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ـــاءل    ـــيتها ودعواها يتسـ ة صــــخرة قضـ ـــهيون ل الذ جعلت منه الصـ واله
اســمي مغارة أ ع قائال "هل صــار هذا البيت الذ دعي  ا في اإلصــحاح الســا رم

م؟".   لصوص في أعين
ذهب    اأو ــها إلى   رم ة من أســـاسـ ة الصـــهيون عد من ذلك فيهدم القضـــ أ

عتبر النب قول في و ـــذب حيـــث  ــا في  ـ ـــذ ـــاطـــل و ــاطال في  ـ ـــة  وءات اليهود
أون  اء يتن ـــعررة.. األنب ــــ ــ ــ ــــار في األرض وهش وقشـــ ــــ ــحاح الخامس "صــــــ ــ ــــ ــ ــ اإلصــ

  الكذب".
الشعب المصر إلى   ولكن الوقاحة الكبر جاءت في ختام خطاب بيجن  

ارة قال فيها: "لقد بينت السورة الخامسة من القرآن الكرم حقنا في  حين أورد ع
م هذه السورة الخالدة: وٕاذ قال  هذه األرض وجعلته مقدسا.. هل لي أن أتلو عل
ا قوم ادخلوا  اء  م أنب م إذ جعل ف روا نعمة هللا عل ا قوم اذ موسى لقومه، 

ة رقم  تب هللا لكم" (السورة الخامسة المائدة اآل   ).21األرض المقدسة التي 

ـــــهد ف   ـــــتشـ ارة بيجن التي اسـ القرآن الكرم محاوال أن يثبت هذه هي ع يها 
ة على هذه الصورة  فيها الح المقدس لليهود في فلسطين.. واالستشهاد بهذه اآل
حرفون  قـدر مـا يثبـت أن "اليهود  ـــطين  ــــ ـــــ ال يثبـت الح المقـدس لليهود في فلســ
صدد هذه  ما قال عنهم القرآن الكرم.. وهذا ما فعله بيجن  الكلم عن مواضعه" 

ة..   اآل
القرآن الكرم من إ و    ـــهد  ــتشــــ ــ ســـ ع أن  ــتط ــ ــ سـ ن أ مخلوق على األرض 

نــدد  ــالقرآن الكرم ألنــه يــدينهم و حتجوا  س لهؤالء أن  غير حرج.. إال اليهود فل
ه  شـف مسـاءاتهم، وخاصـة مع نبيهم موسـى عل بهم.. فالقرآن الكرم يندد بهم و

ه ذ قرأ القرآن الكرم ير أنه ورد ف ــرائيل الســــالم.. ومن  ر بني إســ ر اليهود وذ
حانه وتعالى ينهال 40أكثر من ( ــ ــ ــــ ــ ــ ات فإن هللا ســ ) مرة.. وفي معظم هذه اآل
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ـــل  ــــع هذا الفصـــ ــب والزجر والوعيد والتهديد.. وال يتســ ــ ارات الغضــ ــــد ع أشــ عليهم 
ات واحدة واحدة.   لسرد هذه اآل

ــهاد القرآني في خطاب بيجن قد خدعوه    ـــتشـــــ ــ ــوا هذا االســ ولكن الذين دســـــ
عرفون القرآن.وأر    ادوا أن يخدعوا الرأ العام العالمي وخاصة أولئك الذين ال 

ــة ولكن   ــا علينــا أن نعيــد هــذه اآل ح واج ــ ــ ـــــ ــــ إلى  ومن أجــل ذلــك فقــد أصـ
قتها، ذلك أن بيجن قد انتزع هذه  ات التي س عض اآل ه، و اق الذ وردت ف الس

د اقها ليدخل في روعنا أن القرآن الكرم يؤ ـــــ ــ ــ ــــ ة من سـ دعو الح اليهود  اآل
ــة التي  ــه اآل ــة اإلطــار الــذ وردت ف ـــطين.. ولنبــدأ من بــدا ــ ــــ ــ ــ المقــدس في فلسـ

  استشهد بها بيجن..
  :نقرأ في القرآن الكرم في سورة المائدة ما يلي-   

ا وقال هللا إني  عثنا منهم اثني عشــر نقي "ولقد أخذ هللا ميثاق بني إســرائيل و
ـــــالة وآتيتم  ــ م لئن أقمتم الصــ ـــتم هللا مع ــ ــ ـــلي وعزرتموهم وأقرضــ ــ ــ اة وآمنتم برســ الز

ـــــنا ألكفرنَّ  ـــــا حســ ــيئاتكم وألدخلنَّ  قرضــ ــــ م سـ م جنات تجر من تحتها األنهار عن
ــهم ميثاقهم لعنَّ  ــ ما نقضـــ ــبيل، ف ــــواء الســـــ ـــــل ســـ م فقد ضــ عد ذلك من فر  اهم فمن 

ــوا حظا مما ذِّ  ــعه ونســ حرفون الكلم عن مواضــ ة  ــ هم قاســ ه، وال وجعلنا قلو روا 
حب  ـــفح إن هللا  ــ ــــ ــــ تزال تطلع على خائنة منهم إال قليال منهم فاعف عنهم واصـ

  المحسنين".
قول "وٕاذ    سوء سلوك اليهود ف را  مضي القرآن الكرم منددا ومذ ال قثم 

ا  اء وجعلكم ملو م أنب م إذ جعل ف روا نعمة هللا عل ا قوم اذ موسى لقومه 
تب هللا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.  ا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي 

م فت ار عد أن إلى  قلبوا خاسرن"نلكم وال ترتدوا على أد قول القرآن الكرم  أن 
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ين  يئس موسى من قومه "قال رب إني ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا و
  القوم الفاسقين".

ات أن هللا أخذ على بني إســرائيل ميثا   ر القرآن وواضــح من هذه اآل قا ذ
انتهم وأدانهم أنهم من القوم  شروطه واحدا واحدا، وأنهم نقضوا الميثاق وتجلت خ

عد لهم ح في وعد هللا.   الفاسقين.. ولذلك لم 
تب هللا لكم" تعني    ـــة التي  ــ ــ ــ ــــ ارة "األرض المقدســ يد أن ع هذا مع التو

تبها هللا لكم خالصة تسلب من أيد أصحابها  تب هللا لكم دخولها.. وال تعني 
تب عليهم الذلة  ــــوا عهد هللا وخانوا أمانته.. و ــــ ــــقين الذين نقضـ ــ ــ لتكون ملكا للفاسـ

نة امة.إلى   والمس   يوم الق
نة،    ــ ـــبب في هذه الذلة والمســ هم وأخالقهم هم السـ ـــلو ان اليهود في سـ و

ع الكوارث التي حلـت بهم عبر التـارخ.. وهذا هو المعنى الكبير الذ  وفي جم
ارته الخالدة: "ال أمة في األرض في أشــار إ فوس في ع ه المؤرخ اليهود يوســ ل

ــرائيل من  ــــ ــ ــ ـــ قة حتى اآلن، تحملت ما تحمل إسـ ال التارخ منذ بدء الخل ل أج
الت لم تكن إال من صنع إسرائيل". الت على أن تلك الكوارث والو   الكوارث والو

 وصدق المؤرخ اليهود الكبير.  
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ة القدس                                    ...عرو
لها تدين بيجن   الحفائر والمقابر والتوراة 

  
س وزراء العدو الذ    ة في خطاب بيجن رئ على رأس األكاذيب المتفش

ه ، تقعإلى  تحدث ف لمة  الشعب المصر بر تكمن في  ة  العين على أكذو
..   صغر

ا    اق حديثه مرح هذه الكلمة الصــغر هي قوله (... بلدنا)، وذلك في ســ
ــــادات ــــ س الســ ــت إلى   بزارة الرئ ـــ ــ ســـ ه الموعود في الكن بيت المقدس ليلقي خطا

ادرته المعروفة.   اإلسرائيلي عن م
عن   لدنا" التي يرددها السفاح اإلرهابي بيجن،  ي بها بيت المقدس، وقد "و

ــــرأبت إليها أعناق األقمار  ، وقد اشـــ ــر ــ س المصـــ ـــتغل زارة الرئ ــ ســ أراد بيجن أن 
قول للعالم أجمع  ة، فرأ فيها فرصــــة ســــانحة ل ة وأجهزة اإلعالم العالم الصــــناع
ة  ــأن أ ــ ـــأنها في ذلك شـ ـــمتها الخالدة، شــ أن بيت المقدس هي بلد إســـــرائيل وعاصــ

  لم..عاصمة أل دولة في العا
رين أن وقفوا أمام    اســــــيين والعســــــ ـــب لقادة اليهود الدينيين والســــــ وقد ســـ

ـــا ــ ى، في الســ ــــرائيلي لبيت 1967من حزران  عحائ الم ، غداة االحتالل اإلســـ
ـــهير: "اآلن عدنا ــــ علنوا عهدهم الشــ عد إلى  المقدس، ل م ولن نخرج منها  ـــــل ــ أورشــ

  اليوم"..
م    م" قد ة عن "أورشل ة، وقد أطلقوا حولها وحديث الصهيون قدم الصهيون

م جثة من غير رأس" و"إســــرائيل من  شــــعارات متعددة: "إســــرائيل من غير أورشــــل
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ة ولندن  ارس فرنس ما أن  ة  م يهود م جسد من غير روح" و"أورشل غير أورشل
ة" وما ارات.إلى   برطان   ذلك من الشعارات والع

ام وفي أعقاب االحتالل اإلســـرائيلي لبيت الم   عد حرب األ اشـــرة  قدس، م
ــرائيل  ــ ــمة إسـ ــ م هي عاصـ ه أن أورشـــــل ــــرائيل قانونا أعلنت ف ـــدرت إسـ ــتة، أصــ الســـ

ا حت إلى  ورســـمت لها حدودا تمتد من بيت لحم جنو حيث أصـــ رام هللا شـــماال، 
ة. " تقارب مساحة ثلث المنطقة الغر م الكبر   "أورشل

ـــوداء، تولت وزارة    ام الحزنة الســ ة إزالة وفي تلك األ ــرائيل األشـــــغال اإلســـ
ـــآت  ـــ ــ ــاجد ومنشـ ــــ ــ ه من مدارس ومسـ ما ف ى،  "حي المغارة" المجاور لحائ الم
ـــاحة  ــ ــــ ان سـ ح الم ـــــ ــ ــ ة. فلم تب جدارا قائما، وال حجرا على حجر، وأصـ ــالم ــــ إســــ
ذلك زال من  افة أرجاء البالد، و ـــــوفة، مفتوحة يؤمها المعتدون اليهود من  ــ ـــ شـ م

ـــاته عالم الوجود أقدس حي في ال ــ ـــســ ــ ة تعاقب على بنائه وٕاقامة مؤســ ـــــ ار القدســ د
ــلمين وأمراؤهم منـــذ عهـــد عمر بن الخطـــاب ــ ــــ ــــ م إلى   ملوك المســ ـــات الح أخر

  العثماني.
ع    د المدينة المقدسة وٕازالة الطا عت إسرائيل اإلجراءات المتعددة لتهو وتا

ـــرد أهلها منها، وتهجير اليهود إليه ــ ــ ــالمي من معالمها والعمل على تشـــ ــــ ا.. اإلســــ
عت مان، إلى  وتا ل ســـل حثا عن أنقاض ه ة  عثات التنقيب اليهود جانب ذلك 

ما يزعمون    حول الحرم الشرف. –ف
ــة    ـــــعفون والمنهزمون، فقــد تقــدمــت الــدول العر ــ ــ ــــ ــتضـ ــ ــــ ـــــ فعــل المسـ مــا  و

ـة ــالم ــــ ــ ــ ــــة من العـدوان إلى  واإلســــ ــــ ــــ ــ ـة بـإنقـاذ المـدينـة المقـدسـ مجلس األمن مطـال
ــــدر هذا الم ـــــ ــــرائيلي، فأصـــ ــــ ـــــة قرارات تدين اإلســــ ــــ ــ جلس الهزل ما يزد على خمسـ

المدينة المقهورة. الكف عن العبث    إسرائيل وتطالبها 
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ــتمر في    ــ ــ ـــ ــ ـــــرائيل لقرارات مجلس األمن، بل راحت تسـ ــ ــ ــتجب إســـ ــ ــــ ــ ولم تســ
مؤتمرات  ــة، وال  ــالمنظمــة الــدول ــة  ــال عــد يوم، غير م ــة يومــا  إجراءاتهــا العــدوان

عــة وقرارات ــة المتتــا ـــالم ــ ـــ ــ ــ ــارات الورمــانــة، والكلمــات الــدول اإلســ ــالع ــة  هــا الحــافل
  المنفوخة!!
فد، فإذا بنا نقرأ إلى   وتوالت األحداث،   امب د ات  ــــدرت اتفاق ــ ــ ــ أن صـــــ

س وزراء العدو بيجن، موجهة ـــــالة موقعة من رئ ــــ ي إلى  فيها، رسـ س األمر الرئ
م هي عاصــمة إســرائيل و  س اليهود "إن أورشــل قول فيها الرئ  نها جزءأارتر.. 

ــرائيــل، و  ــــ ـــــ ــانــت".. وقــد تم إبالغ هــذه أال يتجزأ من إســـ مــا  نهــا لن تعود مجزأة 
ة س إلى   الرســــالة اليهود ة عن طر الرئ ـــم ـــورة رسـ صـ س أنور الســــادات  الرئ

  ارتر..!!
فــد،   ــامــب د ــــيف  ــ ــ ــ ــة في إلى   وانطل بيجن من مصــــ ــات اليهود الجــال

الح ا، يخطب فيها، في جو مليء  ندا وأورو ا و ــــة والحبور، معلنا أن أمر ـــــ ماســ
ذلك منذ ثالثة آالف ســنة،  انت  م هي عاصــمة إســرائيل الخالدة.. وأنها  أورشــل

ذلك   األبد.إلى   وأنها ستظل 
بر تردد    ة الضــخمة تطل حملة  أجهزتها اإلعالم ة  وراحت الصــهيون

لغــت تلــك الحملــة من  ــة" و م اليهود ــــل ــ ــ ــــ ــة حول "أورشــ ــهيون ـــــ ــــ فيهــا الــدعو الصـــ
ّ الضـــــخام صـــــحة هذه ة والدو ــان العاد في العالم يؤمن  ــ ح اإلنسـ حيث أصـــــ  ،

ــة"، حتى بهــذه، ال  ــــرق ــــ ــ ــ حقهم حتى في "القــدس الشــ الــدعو وأن مطلــب العرب 
ه.. فإن القدس  غاء إل ـــــ ــ ــ ــــ قه بل واإلصـ مة والجديدة  –مجال لتحق داخل  –القد

ـــوار وخارجها  ــــ ة و  –األســ ة، وال إ هي يهود ــرائيل التارخ ــ ــــ ــمة إسـ ــ ــ ــ ن نها عاصـ م
ـــرائيل أن تعبئِّ  ــــ ــتطاعت إسـ ــــ ل أرجاء الوقوف في وجه التارخ.. ذلك ما اســ ه في 

  العالم..
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ــــدد القدس، في االجتماع الثاني    ــ ــ صـ ـــرائيلي  ــــ ان اإلســ وجاءت ذروة الطغ
س وزراء العـــدو بيجن في تلـــك الليلـــة أمـــام األقمـــار  فـــد، فقـــد وقف رئ لكـــامـــب د

الغة ح ة  ــة دين ة، وهو يخطب في هلوســـ ــناع د العنف والصـــــلف، وهو يردد الصـــ
أعلى صــوته  علن  ، و س يهود ن أنه حاخام ينشــد في  واحدا من مزامير داود 

ذلك   األبد.إلى   أن القدس هي عاصمة إسرائيل الخالدة وأنها ستظل 
س    ة تلك الليلة فقد خال الجو لرئ له قد شـــهد مســـرح وأحســـب أن العالم 

ض هو بي ــأن البيــت األب ــات التي وزراء العــدو و ــــل تلــك المــداع ــــ ــ ــ تــه، فراح يرســـ
ــــمه  حي الذ اســـ ــ ــ ــــف له الجمهور اليهود المســـ صـــ ــمعها العالم تلك الليلة و ــ ســـ

ي!!   الكونجرس األمر
ـــامعين   ــ ان أقرب الســــ ــادات وقد إلى  و ــــ س محمد أنور الســـ بيجن هو الرئ

ان  ــمع ما إذا  ــــ ــ ــ ســــ ه ل ـــــاني أذن ــــ ــ ــ فتحها، ومد التارخ اإلنســ طب أجفانه و رأيته 
ة وســتكون الرئ أن القدس عر س الســادات ســينهض من مقعده ليرد على بيجن 

  األبد..إلى   ذلك
س    ــــاء هللا، فإن الرئ ــتقبل إن شـ ــــفها المســـ شـ مة أرادها هللا، ســـــ ولكن لح

س ببنت شفة.   السادات لم ينهض من مقعده ولم ين
ة عن اســـتغالل تلك األمســـ   ة العالم ة ولم تتوان أجهزة اإلعالم الصـــهيون

 ّ لغ من دو ــــة. و ــ ـ ــــــة، وتراخي اإلعالم العري  الرهي ـ ــــــة اإلعالم ـــذه الحملـ هــــ
أنين  ه  مة"، حتى هذه.. صار أش ة "القدس القد واإلسالمي، أن الكالم عن عرو

، أقرب عث من جثة هامدة، أو من واد سحي عمي   الغمغمة منهإلى   خافت من
  الكالم المبين..إلى 
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ـــهيوني    ــ ــ ـــ ــ اإلعالمي، حتى على أجهزة اإلعالم وطغى هذا الطوفان الصــ
ة في تخ  ـــالم ــــ ة اإلســـ ة في القاهرة عندما بدأت تتحدث عن القدس العر العر

  وجهالة، متسائلة عن حدودها وتارخها..
ــــــل    ــــ ون هذا الفصــ ح الواجب القومي يلح علينا أن  ـــــ ــ ــ ومن هنا فقد أصـــ

ذب مقوال ة القدس لن رســـا وقاصـــرا على عرو تابنا م ة األخير من  ت الصـــهيون
س وزراء العدو، ولنعيد الم رئ المدينة إلى   و مانهم وتعلقهم  العرب والمسلمين إ

  المقدسة، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وموطن اإلسراء والمعراج.
ـــــبر وحجر في بيت المقدس، وما فيها من معابد ومقابر    ــ ـــ ــ ل شــ بل إن 

ـــم ــ ــ ح في ســ ـــــ لها تصــــ ا،  ا وتكا ة ومدارس وراطات وزوا دة عرو ع الزمان، مؤ
ح، وأن تتكلم..   بيت المقدس.. ما وسعت أحجارها وأسوارها ومآذنها، أن تص

وقبل أن ندخل محراب التارخ نستعرض أحداث بيت المقدس في عمرها   
اد ذ بدء، أمانة  ــتة آالف عام ال بد أن نعترف  ــــ ـــــ ل الذ يرو على ســـ الطو

ة ال ـــهيون ــ ــ ــ ـــ ات للح والتارخ.. أن الدعو الصــ ــغيرة من ح ـــــ ــــ ة صـــ  تخلو من ح
ة  ــهيون ــــ ــــ ــ ة الصــ ة، على طر الدعا حت ق ــ ــ ــــ ــ ــ ة قد أصــ التارخ.. وأن هذه الح

م. ل والتضخ ها في التهو   وأسلو
مــا نقرأ في التوراة، أن أبرع براعــات  ةوالظــاهر    ــارزة في تــارخ اليهود،  ال

ــال ون ذلك في صــ ة، حين  ة ق ما اليهود ومهاراتهم أنهم يجعلون من الح حهم، 
ون ذلــك في غير  ــة، حينمــا  ــة ح س قــادرون أن يجعلوا من الق أنهم على الع

ة لغيرهم..   صالحهم.. أ حينما تكون الق
  

ةوالحَّ    النس شأن بيت المقدس  ة الصغيرة  اليهود،وجعلوها إلى  ة التارخ
ارها، وال نخشى أن نعترف بهَّ قُ  ة ال مجال إلن ا وهي ة، تتلخص في واقعة تارخ
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عد  ما يتنغم بها اليهود قد اتخذها داود ملكهم األول عاصمة له،  م"  أن "أورشل
قة. وأنها استمرت  ة المعروفة التي شرحنا أمورها في الفصول السا الغزوة اليهود

مان الملك الثاني.   عاصمة لليهود في عهد ولده سل

ــمة اليهود في عهد    ـــ ــ ــ م" عاصــ ــــــل ــ ــ ـــغيرة.. "أورشـ ــ ــ ة الصــــ داود تلك هي الح
ة عدها الدولة اليهود عين عاما.. انقسمت  مان لمدة س "مملكتين" يهوذا إلى  وسل

م..  ــ ــ ـــمتها شـــ ــمال وعاصــــ ــ ــامرة في الشـــ م، والســـــ ـــــل ــمتها أورشــ ــ في الجنوب وعاصـــ
  (نابلس)..
انت عاصمة لليهود قبل ثالثة    ما قال بيجن، أن القدس  ح،  وٕانه لصح

ح حة والتارخ صح ذلك أن آالف سنة.. فالواقعة صح ح  ، ولكن التارخ الصح
عد ذلك!! م لم تستمر عاصمة لليهود    أورشل

ــنة    قل للعالم ما هو تارخ هذه المدينة قبل ثالثة آالف سـ ولكن بيجن لم 
ه ه خطا ــــنة من اليوم الذ وجه ف ـــتة آالف ســ قة، أ قبل ســـ ـــا ـــعب إلى   ســـ الشـــ

، بل  ـــر ــ ــ ـــيرة المدينة الخالدة حإالمصـــ ــــ ـــيئا عن ســـ ــــ ــ قل شـ تى في عهد داود نه لم 
عده. مان من    وسل

م عاصــمة لليهود    حت أورشــل يف أصــ رو لنا التارخ اليهود نفســه  و
ة ومنها حبرون، مدينة  ـــطين ـــتيالء على عدد من المدن الفلســـ ــ عد أن تم لهم االسـ

  الخليل، ورام هللا وما جاورها..
مـــــا في حبرون الخليـــــل، ثم عزم على   ــــان مق  قول التـــــارخ أن داود 

األسوار والقالع التي بناها حولها  انت المدينة محصنة  م، ولكن  مهاجمة أورشل
ة التي نزحت من  ة العر ائل الكنعان أصــحابها اليبوســيون وهم فخذ من أفخاذ الق

ل. ة منذ زمن طو   الجزرة العر
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ــــلة    ـــ ــ اســـ ــت المدينة على داود وقاوم أهلها مقاومة  ـــ ــــ ــتعصـــ ـــ ــ ــ ولذلك فقد اســـ
تهم مع ــوا معر ال  وخاضــ ــرها داود طو داود في الشــــوارع وحول األســــوار. فحاصــ

ــلوا منه ــــ صــ ــيون قد حفروه ل ــــ ان اليبوســ عين ماء في واد إلى   حتى علم بنف 
ـــتطاعت  ــ ــــلل داود من هذا النف مع رجاله واســـ ــ م، فتســ ـــــل ـــــفل أورشـــ قدرون في أســـ

ـــل ــ ة أن تصــــ ــيف التارخإلى   القوات اليهود ــــ ضـــ ذلك أن إلى   داخل المدينة.. و
م إلى  –الخليل  –قد انتقل من حبرون  داود ـــــل م" _ أورشـ ـــــال ـــــب ملكا  –"سـ لينصـ

م هذا هو أحد آلهة الكنعانيين، وألحقت  ـــال ــ ــ ــ د لنا أن ســ على اليهود.. والتارخ يؤ
مة.   بها لفظة أور ومعناها مدينة في اللغة اآلشورة القد

ان داود ابن ثالثين سنة حين    شأن عاصمة داود.. " ملك وتقول التوراة 
م ملك  – ع سنين وستة أشهر. وفي أورشل ملك أرعين سنة. في حبرون ملك س

ة الموحدة).. هوذا" (الدولة اليهود ع إسرائيل و  ثالثا وثالثين سنة على جم

مإلى  أنه ما أن وصل داود )1(وتضيف التوراة    اليبوسيين إلى   "أورشل
لموه قائلين ال تدخل ان األرض حتى  ة المقاومة.. هنا". و إلى   س ان ذلك بدا

اللف  سناه من التوراة  المنا، اقت س  الم التوراة ول والحرب أولها الكالم، وهذا هو 
المعنى.   ال 

ــحاح إلى   وانتقل األمر من الكالم   ــ ــ الحرب، وتقول التوراة في نفس اإلصــ
ــعد  ــرائيل فصــــ ــ ـــطينيون أنهم (اليهود) قد رســــــموا داود ملكا على إســ ــ ــمع الفلسـ ــ "وســ

قاتلوه).. ولما ســـــمع داود نزلالفل ــوا على داود (ل ــ فتشـ ـــطينيون ل الحصـــــن إلى   ســ
ة ضارة بينهم.   وجاء الفلسطينيون وانتشروا في واد الرفائيين" وجرت المعر

                                                           
 .الخامساإلصحاح ،  سفر صموئيل الثاني )1(
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ــــب عادة اليهود فقد    ــ ــ ـــطينيين" وحسـ ــ ـــرب الفلســــ ــ ــ وتقول التوراة "أن داود ضــ
اه" اقتحام الم ما ترو التوراة حارب الرب عنهم "واقتحم الرب أعدائي أمامي   ،

ان مختبئا في الحصن!! ة عل حين أنه  صف المعر   على لسان داود وهو 
سالة وتقول التوراة عنهم "ثم    عناد و ولكن الفلسطينيين ثابروا على القتال 

م  ضــا وانتشــروا في واد الرفائيين" وتولى الرب تنظ عاد الفلســطينيون فصــعدوا أ
ما ترو  ـــعد إليهم بل در من ورائهم خطة الحرب، فقال لداود  ــ ــــ  التوراة.. "ال تصــ

ـــرب محلة  ــ ــــ ـــيخرج الرب أمامك لضــــ ــ ــ ــــ ـــجار.. وهناك ســ ــ ــ ــ واهجم عليهم مقابل األشــــ
ع ـــطينيين من ج ــرب الفلســـــ ــ ــ ما أمر الرب وضــ ـــطينيين..". فقام داود  ــ إلى   الفلســـ

  أقصى الجنوب.إلى  مدخل جازر، أ من أقصى الشمال
ـــر   ــ ـــطينيين وضـ ــ ــــر داود على الفلسـ ذا انتصــ ل وه م وفي  ـــــل هم في أورشـ

ة  ل ذلك على يد الرب، فهو الذ حارب عن اليهود وأدار لهم المعر األرض، 
الكالم الواضح البين. ما تقول التوراة  طا وتنفيذا    تخط

ــطينيين، أقام داود في  –حين إلى   ولو –وحينما هدأت الحالة    مع الفلسـ
نى داود مســــتديرا  ــماه "مدينة داود" و من القلعة متداخال.. "وأخذ حصــــن داود وســ

ـــا لداود بنون  ضــ عد مجيئه من حبرون فولد أ م  ــــل ـــاء من أورشـ ـــرار ونســ داود ســ
ه التوراة في نفس اإلصحاح. ما ترو ل ذلك  نات.."    و

ــر له أهميته وداللته، إذ يبدو أن    ــــ ــــف عن ســـــ ـــ ــ عد تكشــ ما  ولكن التوراة ف
ــل ــ ـــ ــــتعادوا أورشــ ـــطينيين لم يتوقفوا عن القتال واســـــ ــ ـــــدر الفلســــ م. فنحن نقرأ في صــــ

عد ذلك  ما يلي "و اإلصـــحاح الثامن من ســـفر صـــموئيل الثاني، ما تقوله التوراة ف
ـــطينيين وذلَّ  ــــرب داود الفلســـ ـــطينيين، ضــ ة من يد الفلســـ لهم وأخذ داود زمام القصــــــ

ز  ينبيؤاوضــــــرب الم ة تفيد "مر ــ ــ ا". والقصــ قدمون له هدا ــاروا عبيدا لداود  ــ وصــ
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أكملها، أما المدينة". ومعنى ذلك  ـــتردوا القدس  ــ ــ ــــ انوا قد اســـ ـــطينيين  ــــ ــــ ــ أن الفلسـ
ة طرفا ؤ الم رهم، فيبدو أنهم دخلوا المعر   .آبيين الوارد ذ

م عاصمة داود قد انتزعوها من يد الفلسطينيين.. وهذ ا ضد داود.. وأن أورشل  هثان
س وزراء العدو يتجاوز عن  سة في تارخ "العاصمة الخالدة".. ولكن رئ أول ن

ة ال  هذه ة حق قفز عن أ ارة "الثالثة آالف سنة" و ع تفي  ة و الوقائع التارخ
  !! تناسب دعواه

الم   ن أن نمر  م رتهم التوراة مرورا سرعا فال ؤ وال  آبيين هؤالء، الذين ذ
ــرق األردن  ــ انت لهم في ذلك العهد مملكة (في شــ ــيرة.. فهؤالء  بد من وقفة قصــــ

انت الكرك عاصمتها. ا) و طالهم الشجعان حال ان لهم ملك اسمه عجلون وأ . و
اسلة ضد اليهود، فأخضعهم الملك في عصر قضاتهم، وضرب  خاضوا معارك 
ــمة  ــ ــ ـــرات قاصـ اليهود ضــــ هم وأنزل  طل آخر من ملو عده  عليهم الجزة وجاء 
ــتين  عد ســ قعة ت ه في  ــهير الذ عثر عل ما دل على ذلك الحجر التارخي الشــ

م. والحجر موجود اآلن في متحف اللوفر في 1868عمـــان عـــام يلوا مترا من 
اللغة الم توب  طلع على هذا ؤ ارس وخطه م ارس و ة.. وليت بيجن يزور  آب

  آبيين في أسالفه اليهود إذا صحت نسبته إليهم..ؤ الحجر لير ما فعله الم
ـــان األمر فهؤالء هم الم   ـــائنـــا مـــا  د ن الـــذين تزعم التوراة أن داو و آبيؤ و

ش) داود على يد ملك  ة أخر عن إذالل عبيد (ج ا ــــرهم.. وفي التوراة ح ــــ ــ ــ ضــ
عد نزاع بين داود وملوك  ــفر  ــــ ــر من نفس الســ ــ ـــحاح العاشــــ قول اإلصـــــ حانون إذ 

ابهم أالمنطقة التي حوله "فأخذ حانون عبيد داود وحل  ـــاف لحاهم وقص ث ــــ نصــــ
ــتاههم (!!) ثم أطلقهم.. ولما أخبروا داو إلى  من الوســــــ ـــل للقائهم ألن اســــ د أرســـ

موا في أرحا حتى تنبت لحاكم ثم  انوا خجلين جدا وقال الملك داود أق الرجال 
عتبر قمة الذل والمهانة واالحتقار لداود  ارجعوا".. ومثل هذا الحدث في زمانه 
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م  س  –وعاصــمته أورشــل العاصــمة الخالدة لبيجن.. فإن قص اللحى وقطع المال
ار من التقالي   د التي تفوق القتل في ذلك الزمان.. مهانة واحتقارا..حتى األد

شــع جرمة زنا مدونة في التارخ    وفي هذا الســفر تســرد التوراة تفاصــيل أ
ـــة مع زوجة أحد جنوده المقاتلين في الميدان  ، وهي ارتكاب داود الفاحشـــ ــــر شــ ال

ــــة  ــــ ــيل في أدفاعا عن الملك والوطن، وهي قصـــ ــــ ــ ــ التفصـ رناها  ورا الحثي وقد ذ
ــــاب وال حاجة بنا ــمة إلى  فصــــــل ســ ــ م، العاصــ ــــل ـــو أن نقول أن أورشــ تكرارها ســـ

ــــنع من تلك الحادثة  ــ ــع وال أشـ ــ شـــ ل أ ــهد في تارخها الطو ــ ــ ة الخالدة لم تشـ اليهود
راء..   الن
وفي اإلصــحاح الثالث عشــر من ســفر صــموئيل الثاني تقع عيوننا على   

ــــــمة الخالدة مرة أخر و  ــــين آخر، تهتز له العاصــ منون بن أهو اعتداء حدث مشــــ
، داود على عفة أخته أل ذلك فقد ســـردناها في فصـــل ســـاب ه تامار الجميلة، و ب

ــمة الخالدة قد خلدت عاراً   ونحن نمر بهذه اإلشـــــارة العابرة لير القار أن العاصـــ
  !!اً وشنار 

وفي اإلصحاح الخامس عشر من سفر صموئيل الثاني تشهد العاصمة   
بر بين دا شالوم أود وابنه الخالدة فتنة  ما سردتها التوراة أن أ شالوم. خالصتها 

حل محله.. وتقول التوراة في  أراد أن ينتزع الملك والعاصمة الخالدة من يد والده و
حرضهم  ا إسرائيل"  ع أس س في جم شالوم أرسل جواس هذا اإلصحاح أن "ا

ان الشعب ال يزال يتزاي انت الفتنة شديدة و ان "و ما على العص شالوم"  د مع ا
  تقول التوراة.

ن قلوب رجال إســرائيل إداود قائال: إلى   وتضــيف التوراة أنه "أتى مخبر  
ع عبيده  شالوم. فقال داود لجم م  –جنوده  –صارت وراء ا الذين معه في أورشل

ادر  شـــالوم.. أســـرعوا للذهاب لئال ي س لنا نجاة من وجه ا قوموا بنا نهرب ألنه ل
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نا و در ــالوم في ذلك و شـــ ان أ حد الســـــيف". و ضـــــرب المدينة  ـــر و نزل بنا الشــ
ما في حبرون    الخليل. –الوقت مق

ــــــمة الخالدة فتقول:    عد ذلك بهرب الملك داود من العاصـ وتعترف التوراة 
ــرار لحف البيت  ــــ ـــاء ســـ ــــ ــر نســ ــ ــ ع بيته وراءه وترك الملك عشـــ "فخرج الملك وجم

ل الشعب في أثره، ومعه ع وخرج الملك و انت جم ع الجالدين والسعاة. و م جم
ب الملكي الحزن أسـوأ يوم في  م"، وقد مثل هذا المو صـوت عظ ي  األرض ت
ــــمة  ه هارا من عاصـ ــع ــهد الملك على رأس شـــ ــمة الخالدة وهي تشـــ ــ تارخ العاصـ

  شالوم.أملكه ومن بيته، ومن وجه ولده 
ــيل ذلك اليوم المشـــــين لتقول: "و    ـــي التوراة في تفصـــ عبر الملك في وتمضــ

انه حتى  –واد قدرون"  ـــــفل بيت المقدس، وال يزال في م وهو الواد الواقع أســ
هذا االسم واتجه هذا الجمع نحو طر البرة    ما تقول التوراة. –اليوم و

ما تقول    ــعد جبل الزتون"،  ــ ــــ ــ ــ ـــــعد داود في مصــ ــ ــ ــــ ومن واد قدرون "صـ
ــم ــ ــ ــ ــــ حمل هذا االســ يومنا هذا.. وتكاد التوراة أن ى إل التوراة، وال يزال هذا الجبل 

ع  ا وجم ــــي حاف مشــــ ــه مغطى و ــــ ا ورأســ اك ـــعد  صـــــ ان داود  ي وهي تقول: " ت
ون". صعدون و انوا  ل واحد رأسه و   الشعب الذين معه غطوا 

ــاول    ــيرة بيت شـــ ، "إذا برجل خارج من هناك وهو من عشـــ  –وفي الطر
ع عبي –الملك الســـاب  الحجارة داود وجم ــ  ه يرشـ ســـ ع الشـــعب و د الملك وجم

ــالوم ابنك  ــ ــــ ــــ شــ ا رجل الدماء.. لقد دفع الرب المملكة ليد أ قول له اخرج اخرج  و
ذلك سجلت التوراة منتهى اإلذالل لداود  شرك ألنك رجل دماء". و وها أنت واقع 
م هي  شــالوم، وأن أورشــل حت بيد ابنه ا أنه رجل دماء، وأن المملكة أصــ وأدانته 

  عاصمته.
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عد ذلك أن "و    ع الشعب رجال إسرائيل أتواأتسجل التوراة    شالوم وجم
حيإلى  م. وهتفوا ل حي ىأورشل مة أل ىالملك ل شالوم على الملك.. ونصبوا الخ

ع إسرائيل"، إلى   شالومأودخل  –سطح بيت الملك  –السطح  ه أمام جم سرار أب
ه  لمة دخل على سرار أب فهم من  أ أنه ضاجعهم ألن هذا وقار التوراة 

شع عدوان من  التعبير يتكرر بهذا المعنى في عدة مواضع من التوراة، وهذا أ
عتد على عفاف زوجاته.. وفي بيت والده، وفي العاصمة  الولد على والده، .. 

عبر عن هزمة الخصم!!   الخالدة، ولكن يبدو أن هذا التقليد في ذلك الزمان 

ـــيئا    ر التوراة شـ ــرار وال تذ مة مع ســ ــالوم في الخ شــ ا عن فعلة أ ــيل تفصــ
عيد.. ولكنها اكتفت إلى   والده، ألن التوراة لم تدخل قيت تنظر من  مة، بل  الخ

الملك  الغة في إلحاق اإلهانة  ر قد جر على السطح م أن هذا المن التشهير، 
  داود.

عد ذلك، فقد جرت المواجهة    ــــيل التي جاءت  ــ ــ ــ في وال نقف عند التفاصــــ
ش والده داود في "وعر  شالوم وج ش أ ة بين ج ر التوراة.أالنها ما تذ م"    فرا

  
ـــا    ـــ صــ ــموئيل الثاني تلخ ــــ ــفر صــ ــــ ـــر من ســ ــ ـــحاح الثامن عشـــ قول اإلصـــــ و

ســـر هناك شـــعب إســـرائيل  ة "فان شـــالوم  –للمعر ش أ أمام عبيد داود  –عني ج
مة في ذلك اليوم وقُ  – انت هناك مقتلة عظ ـــــرون ألفاتِ و ــــ ان القتال ل عشـــــ ، و

ل األرض.. وأخذ ي ــــرا على وجه  ــ ـــهام بيده ؤ منتشـــ ــــ ش داود ثالثة ســ س ج آب رئ
ــبها في قلب  ــ ـــالوم وقتلوه وأخذوا أونشــ شـــ ـــروا أ ــالح وضـــ ــ ـــالوم، وقام حاملو الســ شـــ

ا ابني  قول  ي و ان ي موت ابنه و ــــالوم وطرحوه في الوعر.. وعلم داود  ــ ــ ــــ شـــ أ
شالوم ليتني مت عوضا عنك".. وهذ   تها التوراة!!و ها هي التفاصيل التي سر ل هأ
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ـــــلل في ذلك اليوم للدخول   ــــ ــعب تسـ ــ ـــ ــ  –المدينة إلى   وتقول التوراة أن الشـ
م    ما يتسلل القوم الخجلون عندما يهرون من القتال. –أورشل
عد ذلك   الفتنة التي قام إلى   وتنقلنا التوراة  فتنة أخر على داود شــبيهة 

ة في اإلصــحاح العشــرن من ســفر صــموئيل الثاني أنه شــالوم. وتقول التورا أبها 
ـــرائيل  ا إسـ ــ امين من أســ ر رجل بن ع بن  ــ م اســــمه شــ  –"اتف هناك رجل لئ

ـــم في داود وال لنا  ــــ ــــ س لنا قســ البوق" وأعلن الثورة على داود، "وقال ل ـــــرب  ــ ــ فضــــ
ل  سى،  ل رجال إسرائيل إلى   جلر نصيب في ابن  ا إسرائيل فصعد  مته  خ

. وأما رجال يهوذا إلى  –شقوا عصا الطاعة  –اء داود من ور  ر ع بن  وراء ش
م.. وقال داود ألإلى  فالزموا ملكهم داود وجاء داود س بيته في أورشـــل شـــا رئ ب

شـــالوم فخذ أنت عبيد ســـيدك  ر أكثر من أ ع بن  ســـيء إلينا شـــ شـــه: اآلن  ج
عه لئال يجد لنفسه مدنا حصينة ينفلت من أعيننا   ".وات

ر وقطعوا رأســـه    ع بن  أن قتل شـــ ما تقول التوراة  وتنتهي هذه الفتنة 
الغة الفوضى واالضطراب. اما قلقة  م أ عد أن عاشت أورشل   وانتهت الفتنة 

م والملك داود حرا طاحنة    وما أن انتهت هذه الفتنة حتى واجهت أورشل
ا قول اإلصحاح الحاد والعشرون "و ضا حرب بين مع الفلسطينيين. و نت أ

ا داود"..  الفلسطينيين وٕاسرائيل وانحدر داود وعبيده معه وحاروا الفلسطينيين فاع
قتله "ووزن رمحه ثالث مائة شاقل نحاس  وهجم أحد الفلسطينيين على داود ل

ش داود فضرب الفلسطيني وقتله". شا من ج   فأنجده أب

عد ووقعت حرب أخر بين داود والفلســـطينيين وتقول ا   شـــأنها "ثم  لتوراة 
قعان  ــا حرب في جوب وحرب أخر في جت" وهذان الموقعان  ــ ضـــ انت أ ذلك 
م.. ومعنى ذلك أن هذه  عيدين عن أورشل ع، وهما غير  ئر الس في قضاء غزة و

ر الحديث. م، حسب التعبير العس انت عند مداخل أورشل   المعارك 
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ما ترو التوراة في   اإلصحاح األول منه تشهد  وفي سفر الملوك األول 
اب فلم يدفأ وراح عبيده  الث ه الســنون، "يدثرونه  م ملكها داود وقد تقدمت  أورشــل
ـــنه ليدفأ،  ـــطجع في حضــــ ــ ـــنة، وتضــ ــ ـــون له على فتاة عذراء لتكون له حاضــ ــ فتشــ
ة فجاءوا  شج الشونم ع تخوم إسرائيل.. ووجدوا اب وفتشوا على فتاة جميلة في جم

اإلى   بها ـــنة للملك ولكن الملك لم الملك و ــ ــــ ــ انت حاضـــ نت الفتاة جميلة جدا ف
  عرفها"، أ لم يدخل بها.

ـــتولى ابنه    ــ ــ ـــ م أوقبل وفاة داود، اسـ ــل ــ ــــ حت أورشـــ ـــــ ــ ــ ا على الملك وأصــ دون
ـــم ــمة اثنين: الملك الشــــيخ والملك الفتى.. وقد انضـ س إلى   عاصــ الملك الفتى رئ

ـــــدد في اإل ــ ش والكاهن وتقول التوراة في هذا الصــ ــفر الج ــ ــــ ـــحاح األول من سـ ــــ صــ
ـا (وهو ابن إحــد الزوجــات المئــات لــداود) ترفع قــائال أالملوك األول "أن  :" دون

ة في أنا أملُ  ع التقاليد الملو ون ملكا.. وقد أعد لنفسه جم ك". أ أنه يرد أن 
ــهدت شــــوارعها الملك  م.. وشــ ــل ــمة أورشــ ا على "عرات ذات أالعاصــ  عجالتدون

ح  وفرسانا وخمسين رجال ع أخوته أيجرون أمامه.. وذ قرا ودعا جم ا غنما و دون
وا في هذا االحتفال الملكي  ـــتر ــ ـــــ شـــ ع رجال يهوذا عبيد الملك"، ل بني الملك وجم

الم التوراة..إلى  الكبير..   آخر 
ــراب أن الجموع هتفت    ــ ــ ـــعت موائد الطعام والشـ ـــ عد أن وضـ وتقول التوراة 

حيَ  ا".أالملك  "ل   دون
ــه وهو أولكن الملــك    ــ ــ ــــ ـــــ ال على العرش وقــام من ينــافسـ ــا لم يــدم طو دون

ــعى والدة  ــ امله تســ ـــتغرق اإلصــــــحاح  لة تســـ ــة طو ــ مان بن داود.. وفي قصــ ســــــل
ع" وهي زوجة  مان "بثش وتظفر في  –صاحب القصة الشهيرة  –ورا الحثي أسل

ان يؤثرها  مان ملكا. وتتحدث التوراة أن داود  أن ينصب سل ة بإقناع داود  النها
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غلة  مان على ال ــل بوا ســ ـــتجاب لطلبها "وأر ــرار فاسـ على غيرها من النســــاء والســ
حي مان ملكا وهتفوا: ل مان". ىوضروا البوق ومسحوا سل   الملك سل

فة مثيرة بين    قصة حب عن اتت مشغولة  م  ا أولكن العاصمة أورشل دون
ة الجميلة  ـــا ه الشــ ــنة أب ة التي جاءأابن داود وحاضـــ ــونم ـــج الشـــ شــ ـــن ب ت لتحتضـ

ة سمر الناس في العاصمة، ليلهم  حت القصة الغرام داود وتمنحه الدفء.. وأص
الملك.أونهارهم، وأراد  الظفر  عد أن فشل  ه داود  حاضنة أب ظفر  ا أن    دون

اأفذهب    مان وقال لها: "أنت تعلمين أن الملك إلى   دون ع والدة سل بثش
ع إسرائيل وجوههم ن ك ألخي حو ألكون ملكا فصار الملُ ان لي وقد جعل جم
عطيني  مان أن  مان.. واآلن قولي لسل ة امرأة..".أسل شج الشونم   ب

مان حين ســــمع هذا الكالم من أمه إال أن قال.. "اليوم    ــل ان من ســ وما 
ا له على أقتل  ن ذلك عقا ه فمات" ولم  طش  مان من "ي ا" فأرســل له ســل دون

ه، ولكن أل ه غرامه بزوجة أب أخ مان  ـــــل طش ســــ عد أن  ــــه في الملك، ف ــــ نه نافسـ
أعوانه وأنصاره الذين ساندوه في اعتالئه العرش.أ ذلك  طش  ا    دون

بير، فنحن نقرأ في    انت بيت دعارة  م  ـــــل ــ ــ ــــ ـــمة أورشـ ــــ ــ ــ بدو أن العاصـــ و
الملك إلى   اإلصـــحاح الثالث من ســـفر الملوك األول أنه ".. أتت امرأتان زانيتان

مان ووقفتا  ه".سل ه تحتكمان إل   بين يد
ــاكنتين في    انتا سـ ها التوراة نقال عن الزانيتين أنهما  ما ترو وخالصـــتها 

ه وقامت وســـــ الليل وأخذت  ــطجعت عل بيت واحد، فمات ابن واحدة، ألنها اضـــ
ــنها ــ ــ ــ ــجعته في حضـ ــــ ــ ة وهي معروفة لد إلى  ابن المرأة األخر وأضـ ا آخر الح

م فيها معروف   ذلك.. افة الناس.. والح
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ة أن تكون الواقعة مع زانيتين اثنتين ال مع    ا ولكن الغرب في هذه الح
نان في بيت واحد.. مما يدل أن الدعارة قد بلغت ذلك المد من  ـــــ ــ ــ ــــ واحدة، تسـ

م..   االنتشار في العاصمة أورشل
ـــتنادا   ــ ــا لما تقدم، واسـ صــــ ننا أن نوجز إلى  وتلخ م ـــها،  ة التوراة نفســـ روا

م في ة: حال أورشل األمور اآلت   عهد داود 
شـــالوم    م لم تكن عاصـــمة مســـتقرة لداود، فقد نازعه ابنه أ أوال: إن أورشـــل

عد أن هرب منها والده شه، وقد طارده أحد  داود وجعل منها عاصمة له  هو وج
حت  ــ ــ ــــ ذلك أصــ ه قائال "اخرج أنت رجل دماء" و ـــــ ــ ــ سـ الحجارة و ــقه  ـــــ اليهود يرشـــ

م عاصمة الثنين: الوا   لد والولد..أورشل
ــهدت أســــوأ رذيلة في التارخ،    انت العاصــــمة التي شــ م  ــل ا: إن أورشــ ثان

ين  ان زوجها المس حينما خطف داود امرأة أحد جنوده.. واتخذها زوجة له، يوم 
ه.   قاتل تحت إمرة مل

م قد شـــهدت ملكا آخر غير داود، طلع من عامة الناس    ثالثا: إن أورشـــل
  قتله والتخلص منه.إلى   مما اضطرهونافس داود على الملك 

ان هذا    ة في التارخ، و شـــع قصـــة غرام م قد شـــهدت أ عا: إن أورشـــل را
مان أن يزوجه منها وانتهى أالغرام بين  ه داود فأبى سل ا بن داود وحاضنة أب دون

ه  قتل أخ مان  أن أمر سل ا.أاألمر    دون
م التي يتمسح   أمجادها قد جعلت  خامسا: والعاصمة الخالدة، أورشل بيجن 

ات فيها تحت سقف واحد، وفي قصة أخر  ش الزان منها التوراة بيت دعارة، تع
غضها  االعتداء على عفاف أخته من والدته تامار الجميلة في قوم امنون بن داود 

صورة مذلة مهينة. طردها    و
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رات    ـــــع المن ـــــ شــــ ــرائيلي أ ــ ــــ ــ ــ ــمة التي خلد تارخها اإلســ ـــ ــــ وفي هذه العاصـــــ
اته وال ال للرب.  ألن والده داود في ح مان أن يبني ه ـــــل ة أراد ســــ قات الخلق مو

ما تقول التوراة،  ه"  سـبب الحروب التي أحاطت  سـتطع أن يبني بيتا للرب " لم 
ما تقول التوراة  مان  ــــل ـــب من أرز لبنان، ألن ســ ــ الخشـ ـــــور  فأمده حيرام ملك صـ

ـــــب م عرف قطع الخشـ س بيننا أحد  أنه "ل دأ العمل اعتذر  ـــيدونيين".. و ــ ثل الصـ
قيين اللبنانيين وهم من  ــمة، على يد الفين ــ ــــ ــ م العاصــــ ــــل ــ ــ ــــ ل في أورشــ في بناء اله

ل.. ة التي استوطنت لبنان منذ زمن طو ائل العر   الق
ل    ة حول ه ا دعا ل شـــــؤونهم فقد مألوا الدن ـــب عادة اليهود في  وحســ

ة، وأنهم ســـ مان واعتبروه من مفاخرهم القوم ل.. ســـل عملون على إعادة بناء اله
طا وتنفيذا،  قيون، تخط ل، قام ببنائه الفين أن اله ـــهد  ــــ ـــها تشــــ ــــ ــ ولكن التوراة نفســ

حرا ال لبنان،  ه من شواه ج م.. وأن إلى   افا، ومنهاإلى   ونقلوا أخشا أورشل
ل عمل في  مان "عمل  ـــــل ــتدعاه سـ ــ ـــهير قد اســ ــ ــور الشـ حيرام ابن النحاس الصــــ

ما ل فقد  النحاس"  ع من ســـفر الملوك األول.. ومع اله شـــرح اإلصـــحاح الســـا
أنها  م و اتت أورشــــل ـــه.. حتى  شـ يوتا لرؤســــاء ج مان بيتا و قيون لســــل بنى الفين

ر. ن لليهود فيها أثر يذ ة لم  ة عر ق   عاصمة فين
عة    ـــنة الرا ل قد بدأ في الســ ــــادس أن بناء اله رو لنا اإلصـــــحاح السـ و

مان ه ثالثين  لملك ســـل ان ســـتين ذراعا وعرضـــه عشـــرن ذراعا وســـم وأن طوله 
ل  س الكاملة لله ة، واألثر الوحيد  –ذراعا، وهذه هي المقاي ـــطورة اليهود ــــ ــــ األســـ

ــر هارين، ــ ــ ــ ل منذ أن خرجوا من مصــــ ل تارخهم الطو أن إلى  الذ أقاموه في 
ا والجئين. ا ابل س   استقروا في 

ـــخر المؤرخ البرطاني ا   ــــ ة وقد ســـــ لز) من الدعا ــ . ج . و ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لكبير (ه
ارة الذعة حاذقة.. م فقال في ع ل أورشل   األسطورة التي نسجها اليهود حول ه
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ســـة    ن ن إدخاله في  م ســـه  مان إذا أمعنا النظر في مقاي ل ســـل "إن ه
ل من الداخل  ان طول اله   قدما". 35قدم وعرضه  100صغيرة لبلد صغير و

نع   ل  ن اله انت ولم  ادة  ـــب، ولكن الع ــ ـــ ــ ـــة فحسـ ــــ ــ اني البناء والهندســ
قيين والمغنيين األوائل  ــ ــ ر المؤرخ اللبناني فيليب حتي "أن الموســــ ة. وقد ذ نعان
ق ــ ــ الموســـ ــهم وتدربهم وعندما بدأ داود  ــ ــ ـــخاصـ نعانيين في أشــــ انوا  ل   افي اله

ن  م ن هناك من نموذج  ة المقدســـة لم  اعه ســـو النموذج الالعبران كنعاني" ات
)1(.  

أنه العهد الذهبي في تارخهم ومع هذا    مان  ـــــل ــ ــ عتبرون عهد ســـ واليهود 
ن عندهم حجّ  العرب في فلم  حسن قطع الحجارة وال مهندس. وقد استعانوا  ار 

قيين العرب في المالحة  الفين ــتعانوا  ـــ ــب ولكن اليهود اســ ـــ س هذا فحســ لبنان.. ول
ــحاح ا ـــ ــ حرة. وتقول التوراة في اإلصــ ـــفر الملوك األول، "وعمل ال ــ ـــع من ســــ ــ ــ لتاســ

مان سفنا في عصيون جابر التي بجانب أيلة  ة  –الملك سل على شاطئ  –العق
ــفن (التي عملها) عبيده النواتي  حر ســــوف في أرض أدوم وأرســــل حيرام في الســ
ار  مان". وفي ختام اإلصـــحاح الثامن من ســـفر أخ حر مع عبيد ســـل ال العارفين 

ال ام الثاني    نص:األ
مان   حر في أرض أدوم.. أإلى   "وذهب ســــل ة) على شــــاطئ ال يلة (العق

ـــل له ح ــ ــفنا و يفأرسـ ة أخر جعل عرام بيد عبيده ســــ حر.." وهذه ح عرفون ال بيدا 
حر في عهد  ــــطول  ان لهم أســ أنه  ا  ـــماع الدن ــ ة، حين مألوا أسـ منها اليهود ق

حر األحمر.. على حين أن التوراة تع مخر ال مان  ـــــل ــــرح الكالم أن ســـ صــــ ترف 
قيين.. حارة هم من الفين قيين وأن ال انت سفن الفين   سفنهم 

                                                           
خ )1( ة ولبنان وفلسطين تار  .1/223 ،سور
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م    عتبرونها ميناءهم التارخي القد حتلها اليهود و ة (إيالت) التي  والعق
حر األحمر، قد طرد منها اليهود وجلوا عنها لمدة  م على ال ـــــل ــــ ــــ وأنها ثغر أورشـ

ــ ما تعترف التوراة في اإلصـــــحاح الســـ ـــفر الملوك الثاني قرون  ادس عشـــــر من ســ
الحرف الواحد..   حيث تقول 

ـــين ملـــك آرام رجِ "وأُ    ــ ــ ــ يلـــة لآلراميين وطرد اليهود من ايلـــة وجـــاء أع رصـــــ
  هذا اليوم".إلى   يلة وأقاموا هناكأإلى   اآلراميون 
غير    ة البالد، غاصــــة  ق ـــأن  ــأنها في ذلك شـ م، شــ انت أورشــــل هذا وقد 

ــ ــ ــــ ــ ــ عــد الغزوة اليهود من أهـل البالد األصــ قوا في البالد  ليين ومن أبنــائهم الـذين 
ـــــفر الملوك األول في حديثه عن الذين  ــ ــ ـــع من ســ ــ ــ ــــحاح التاســــ ــ ــ ة.. واإلصـــ اليهود
اقين من األمورين  ــعب ال ــ ــــ ع الشـ قول: "جم ل  مان في بناء اله ـــــل ـــخرهم ســــ ــــ ســ
ــوا من بني إســـرائيل.. وأبناؤه سـ ين واليبوســـيين الذين ل م والحثيين والفرزين والحو

حرموهم  ــرائيل أن  ـــــ قدر بنو إســـ عدهم في األرض الذين لم  قوا  قتلوهم  -الذين 
مان تسخير عبيد –   هذا اليوم".إلى   جعل عليهم سل

انت    ــمة لدولة ولكنها  ــــ م لم تكن عاصــ ــل ــ ولكن الواقع التارخي أن أورشــــ
انت إســــرائيل في  ــرة لمنطقة، أو محافظة ومديرة في تعبير العصــــر. فقد  حاضــ

مان عه ــــل ــ ــ ــــ ده عالم إد ســ ــر وهذا ما يؤ ــ ــ ــــ عة لمصــــ ة أو مقاطعة تا ق ة فين ما وال
مان صـــاهر فرعون مصـــر  ــل رت التوراة أن سـ المصـــرات المؤرخ برســـتد.. وقد ذ

ـــطين مهراً  عض المدن والقر في أواســـــ فلســ مان   –البنته  وأن هذا أعطى ســـــل
ملك.. ملك لمن ال  ذا فقد أعطى من    وه

ان األ   ائنا ما  انها، فإن و س ة  مر فإن العاصمة الخالدة لم تكن يهود
ة لم يخرجوا  ائل العر انوا فيها من اليبوسيين وغيرهم من أحفاد الق أهلها الذين 
سنا من التوراة عدة  قة اقت ستطع اليهود إجالءهم، وفي الفصول السا منها ولم 
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نوا في وس إ ان األرض فقد س ارات تقول "أن اليبوسيين س قوا ع سرائيل وقد 
اس فالقار يجده في موضعه.. حيثما إلى   فيها هذا اليوم". وال حاجة لتكرار االقت

سناه..   اقت

م مع أهــل البالد    ــــل ــ ــ ــــ بــل إن التوراة تتحــدث أن اليهود قــد ذابوا في أورشــ
م..  اق حديثه عن أورشل قول اإلصحاح التاسع من سفر عزرا في س األصليين و

ــرا ــ ــعب إســـ ــ ـــل شـــ ــ ـــب "لم ينفصــ ـــي حســــ ــ ـــعوب األراضــ ــ ون من شــ ئيل والكهنة والالو
ــيين والعمونيين والم ــ ــــ ــاتهم من الكنعانيين والحثيين والفرزين واليبوســ ــ ــــ آبيين ؤ رجاســ

ــــرين واأل ــهم ولبنيهم واختل الزرع والمصـ ــ مورين.. ألنهم اتخذوا من بناتهم ألنفسـ
الما أوضـــــح من هذه الكلمات التي تن ــي". وال نجد  ــــعوب األراضـــ شـ بئ المقدس 

ا.. وأن الزرع المقدس  ا شع روا شع أن اليهود قد ذابوا في شعوب البالد، وقد ذ
ــعب اليهود  – م  –الشـ حت أورشـــل ــ ذلك أصـ ــعوب األراضـــي".. و شـ قد "اختل 

ة.. أنها يهود ن أن توصف  م طا من الشعوب، وال    خل
ام الدولة    عين عاما في عهد ق تلك هي قصــــة العاصــــمة الخالدة عبر ســــ

ة:ال ة الواحدة.. تبرز فيها الوقائع اآلت   -يهود
ة    ــدوا للغزوة اليهود ــ ــيين العرب قد تصـ ــ م وهم اليبوسـ أوال: إن أهل أورشـــــل

عد أن دخلها داود ومســح  اســلة، واســتمرت هذه المقاومة حتى  وقاوموها مقاومة 
عد "أن حارب الرب  ـــــتطع داود أن يتغلب على أهل البالد، إال  ــ ســـ فيها ملكا ولم 

  اليهود" حسب العادة!! عن
ــتعاد   ـــترد أهل البالد مدينتهم ثم اســـ ــم هذه الحروب اســ ــ ا: وفي خضـ  هاثان

ة..!! عد أن تدخل الرب في المعر ذلك    منهم داود 
ادة داود ولم تعد عاصــــمة    ــمة الخالدة قد خرجت من ســــ ثالثا: إن العاصــ

ادة فيها ــ شــــالوم الذ ثار علىإلى   زمنا، فقد انتقلت الســ الملوك ونصــــب  ولده أ
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ل  ا ومعه  م هار ــــل ــ ــ ــــ م.. وخرج الملك داود من أورشــ فيها ملكا في احتفال عظ
عود ـــتطع داود أن  ــ ســ ــعب ولم  ــ بر مع ابنه إلى   الشـــ ة  عد معر م إال  ــل ــ أورشـــ

ان مصيره فيها أن لقي مصرعه.   الذ 
عـــا: ومـــا أن مـــات هـــذا االبن الطموح حتى نهض ابن آخر "   ــا"، أرا دون

ــتولى عل ــــ أن قتل الملك فاسـ ه داود وانتهى األمر  اة أب م في ح ــمة وح ــ ى العاصـــ
ه فمات. طش  مان من  ه سل عد وأرسل إل ما    الطامع ف

ـــر،    عة لمصــ لها تا م، والدولة  ــل انت أورشـــ مان  خامســـــا: وفي عهد ســـــل
م  ـــــل م أورشــــ ح ـــــر  مان إال عامال من عمال مصــــ ــــل ــ ن ســـ مها الفرعون ولم  ح

ادة المصرة   .تحت الس
طا من األقوام من    انت خل ة بل  م لم تكن يهود ـــــل ــا: إن أورشــــ ــ ــــ ــادسـ ــ ســـــ

ة وأن اليهود قد "اختلطوا بهؤالء  عد الغزوة اليهود قوا ســـــاكنين فيها  أهلها، الذين 
  األقوام وذابوا فيهم".

مان وداود لمدة    ــــل ة الخالدة في عهد ســ ــمة اليهود ـــ ــيرة العاصـ تلك هي ســــ
عدها عهد اال عين عاما، جاء  ـــــ ــ ــمتســ ــ ــــ ة فانقسـ ــــطار في الدولة اليهود ــــ إلى   نشـ

م، وٕاســرائيل في الشــمال وعاصــمتها  دولتين: يهوذا في الجنوب وعاصــمتها أورشــل
م  ــمة  –قرب نابلس  –شـــ ارها عاصـ اعت م  وســـنحصـــر حديثنا اآلن عن أورشـــل

س وزراء العدو بيجن أمام حقائ إلى  يهوذا، لنر  م تبجحات رئ ــتق ــ ــ أ مد تسـ
قول التارخ.. بل ماذا تقول التوراة..التارخ.. فم   اذا 

التوراة نجـــد أن تـــارخ هـــاتين المملكتين وارد في أرعـــة إلى   إذا رجعنـــا  
ــفار: الملوك األول  ــ ــــ ـــــ ام األولى  –الملوك الثاني  –أسـ ار األ ام  –أخ ار األ أخ

  الثاني.
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م    ـــة أورشــــل ــرائيل وقصـ ــنجد في هذه األســــفار األرعة قصــــة ملوك إســ وســ
ـــم ــ ـــل العاصـ ــلســـ ــ ـــب تســ ـــيرة حســـ ــ ع المسـ ـــنتا ها أولئك.. وســـ ة الخالدة في عهد ملو

  األحداث الزمني.
  

اد ذ بدء أن ملوك إســــرائيل قد بلغ عددهم عشــــرن ملكا    ونحن نر 
اتهم الخاصة،  رت أسماؤهم في األسفار األرعة، وأسماء أمهاتهم وتفاصيل ح ذ

ادتهم لألوثان وما عة تردد من حين الحديث ذلك، ومضت األسفار األر إلى   وع
م وما حل بها.   عن أورشل

عام    ــيرة ملكها رح ــ ــــ مان  –ونقرأ أول ما نقرأ في سـ ـــــل أن فرعون  –عد ســــ
ـــينة ثم اقتحم  ــــتولى على مدنها الحصــ ــ قد هاجم مملكة يهوذا واسـ ــ شـ ــ ــ ـــر شـ مصــ
ان  ــر الملكي و ــ ل والقصــ ع ما وجد في خزائن اله ـــتولى على جم ــ م واسـ ــــل أورشــ

ـــــر من  500ل بين غنائم اله ــ ع عشــــ ــحاح الرا ــ ــ ـــ عترف اإلصــ ترس من ذهب، و
شـــــ ملك  ــ عام صـــــعد شـــ ســـــفر الملوك األول "أنه في الســـــنة الخامســـــة للملك رح

ــــر ــيء إلى   مصـ ل شـــ م وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ  أورشـــــل
مان". هذا ما تقوله التوراة نفســـها وال بد  ع أتراس الذهب التي عملها ســـل وأخذ جم

ادة  أن ـــــ ــ ــ ــــ ـــــقو السـ ــــ ــ ــ انت أكثر مما تقول. ولكن هذا االعتراف يثبت سـ الوقائع 
ما شــرحنا ذلك في الفصــل  ادة المصــرة إليها  م وعودة الســ ة على أورشــل اليهود

.   الساب
ـــمتها    ــ ــيرة مملكة يهوذا وعاصــــ ــــ ـــرة هذه لم تتجل في ســـ ــــ ادة المصــ ــ ــ ــــ والسـ

ــ ضــ ـــرائيل أ ـــيرة مملكة إسـ ـــب، ولكنها تبرز في مسـ م فحسـ ا فإن اإلصــــحاح أورشــــل
مان طلب قتل يرعام فقام الالسادس عشر من سفر  ملوك األول يرو لنا أن سل

ان في مصـــــرإلى   مصـــــرإلى  يرعام "وهرب ــر و ــ ملك مصـــ شـــ ــ وفاة إلى   شـــ



  

-312-  

ه  عد ملكا على إسرائيل وقد هرب من وجه أب ما  ح ف رعام هذا أص مان". و سل
م وهر  ــتيالء على الح ــــ مان ألنه نهض لالســ ــــــل ه ألنه لم يجد له ســ ب من وجه أب

ة الدول مثا انت إلسرائيل    األم. ةملجأ إال في مصر التي 
  

ـــا (       ــيرة الملك اليهود الثالث آسـ ــورة  873-913وفي ســ ق.م) تبرز لنا صــ
ة هذه المرة ال لمصــر ول ع .. ذلك أنه في خ كنأخر من الت م الحرب ضــلدمشــ
ــمال ومملكة ا ملك آرام التي قامت بين مملكة الشــــ ـــتعان هذا اليهود  لجنوب اســـ

ــمال  ـــ ــ ــ ـــقي في محارة أعدائه في الشـ ــ ــــ ـــة و الدمشـ ـــــ ا من الذهب والفضــ قدم له الهدا
م والقصر الملكي ل في أورشل م -الموجودة في خزائن اله حت أورشل هذا أص و

ــتخدم التعابير الحديثة  ــئنا أن نســــ ــ ــــرين. ولو شــ عد المصــ ــــورين  ة الســ تحت حما
أن  ــــح القول  صــ ــة على يد ل ـــيدها من الذهب والفضــــ عد أن فقدت رصـــ م  أورشــــــل

حت تحت النفوذ االقتصاد الشامي.   المصرين قد أص
ــت م0ق842-849وفي عهــد الملــك اليهود الخــامس يهورام (       ـــ ــ ــ ــــ ) تعرضـــ

ــطينيون والعرب فدخل ــ ــ ــــ ه الفلســـ ــح قام  ــــ ـــ ــ اســ ة لهجوم  م  واالملكة اليهود ــــــل ــــ أورشـــ
لك اليهود التي عثروا عليها في قصــره وســبوا العاصــمة واســتولوا على أموال الم

ـــراحة فتقول "و  ل صـــــ اء ذلك الهجوم الكبير  ــــاءه وترو التوراة أن ه ونســــ هاج أ بن
ــعدوا ــــ ـــيين فصــــ ــــ ـــطينيين والعرب الذين بجانب الكوشـــ ــ يهوذا إلى   الرب روح الفلســـــ

ل األموال  الموجودة  في  ـــلبوا  ـــا بيتففتحوها  وسـ ه ونسـ ـــا ئالملك  مع بن ضـ ه أ
ه ول ام الثاني اإلصحاح(م يب له إال أصغر بن ار األ   )21أخ

ــا       ــــ ـــا ( موفي أ ـــ ــــامن يوآش بن أخز ــ ــك اليهود الث ــ ق.م)  800-827الملــ
م الحتالل  ــــل ــ ـــت أورشــ ــ ــتآتعرضـــ ــ ــ ل قادة اليهود واســ ه  حرامي هلك ف ت أموالهم ب

مة  ار إلى  وأرســلت غن ع والعشــرون من ســفر أخ قول اإلصــحاح الرا .. و دمشــ
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ــعد ا ه " وفي مدار الســــنة صــ الما واضــــحا جاء ف ة  ام الثاني عن هذه المعر أل
ـــعب إلى   على الملك اليهود آرام  وأتوا ـــاء الشـ ل رؤسـ م وأهلكوا  يهوذا وأورشــــل

ـــلوها ــــ متهم أرســـــ ع غن ظهر أنهم عفوا عن أخذ الملك إلى   وجم " و ـــــ ــ ــ ملك دمشـــ
ــيرا لذلك أ ــ ــــ ــ ـــ ــيرا فتقول التوراة  تفسـ ــ ـــــ ــــ وا الملك اليهود  معهم أسـ ش آرام تر ن "ج

ثيرة" أمراض  ا  ان مصا ستح األسر.. …اليهود ألنه    ولذلك فإنه ال 
ا بن يوآش (       ـــــ ــ ــ ـــــع أمصـ ــ ــ ق.م)   783-800وجاء عهد الملك اليهود التاسـ

ن  هذه المرة على يد   ل فلم  م ألشــــد هجوم في تارخها الطو ــت أورشــــل وتعرضــ
ــورين  ولكنه جاء ــ ـــرين أو الســ ــ ــــحاح  المصـ ـــوق اإلصــ ســـ ـــــرائيليين و على يد اإلسـ

اء  الخجل والح ام الثاني، حديثا يتعثر  ار األ ـــفر أخ ــــرون من ســــ الخامس والعشـــ
ا  ا مواجهة  هو وأمصــــ ـــعد يوآش ملك إســــرائيل فتراء قول " صـ ملك يهوذا حيث 

ـــرائيل  ه يوآش ملك إســ ــرائيل وأمســـــ ــره  –فانهزم يهوذا أمام إســـ في بيت  -أ أســـ
ه ــمس  وجاء  ـــ م إلى   شــ ــل ــ ــ اب و أورشـ م من  ــــــل ــــــور أورشـ م أهدم سـ اب إلى  فرا

ة الموجودة في بيت  ل اآلن ـــة و ــــ ــ ـــ ل الذهب والفضـ ة أرع مائة  ذراع وأخذ  الزاو
م قد دخل عاصمته أسيرا وتهدمت األسوار  ان مشهدا مثيرا أن ملك أورشل هللا" و

ة  ة وذهب وفضة.و أمام عين ل ما فيها من آن م  حت أورشل   استب
ام الملك اليهود الثاني عشر "آحاز بن يوثام"        م في أ ثم شهدت أورشل

ق.م.) حرا مزدوجة مع ملكين: ملك آرام رصين، وملك إسرائيل  735-715(
طلب النجدة من ملك اآلشورين في  م مما اضطره ألن  "فقح" فحاصراه في أورشل

ل ما  العراق "تغالث فالصر" واضطر الملك اليهود أن يدفع ثمن هذه النجدة 
ل والبيت الملكي من ذخائر  وأموال وانتهى الحصار عن  فيان  خزائن اله

ه بخزائن الدولة  ل عند اليهود أش ان اله عد أن نضبت خزائنها فقد  م  أورشل
زحف على السامرة عاصمة آوعقب  ذلك استطاع  ملك  فتح دمش و شور أن 
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م العاصمة الخالدةإسرائيل فذهب الملك اليهود صا دمش مع إلى   حب أورشل
ذا  م فروض الوالء والطاعة لتغالث فالصر  وه غيره من ملوك المنطقة لتقد

م ضيف إلى   خضعت  أورشل عد أن خضعت للمصرين والسورين و العراقيين 
ام الثاني اإلصحاح  الثامن والعشرون  ار األ ذلك قوله "أن إلى   من سفر أخ

ا واقتحم الفلسطينيون مدن السواحل األدوميين أت ضا وضروا يهوذا وسبوا سب وا أ
ي يهوذا وأخذوا بيت شمس و  و وقراها وتمنة وقراها ديلون وجأوجنو يروت وسو

لها قد خرجت من تحت  نوا هناك" ومعنى ذلك أن أرض يهوذا  وحمرو وقراها وس
نوا فيها و حت تحت يد األدوميين وس ة وأص ادة اليهود هذا ضاعت الدولة الس

ل مدنها وقراها. م حتى    أسرها من العاصمة أورشل

ـــــر (   ــ ــ ا بن آحاز الملك اليهود الثالث عشـــــ  687-715وفي عهد حزق
ــورة فقد  طرة اآلشـــ ــ ـــرائيل تحت الســـ ق.م.) وقعت المملكتان اليهوديتان يهوذا وٕاســ

ن اآلشورون عام  ادة سرجون الثاني من تدمير مملكة إ 732تم ق سرائيل ق.م. 
انها ـــــ مإلى   وحمل ســ ـــــل ــمته أورشــ ــــ ا، وعاصـ ـــــطر الملك حزق ــــر واضــ إلى   األســـ

  الخضوع للفاتح الجديد.
ق.م.) استولى اآلشورون  681-705وفي عهد سنحارب بن سرجون (  

قول: "قد أخطأت  عث إله  ا من الفاتح الجديد و ــــام فارتعد حزق ــ ــ ــــ على بالد الشـــ
ا ملك يهوذا  ارجع عني، ومهما جعلت علي حملته، فوضع ملك آشور على حزق

ع الفئات  ا جم ـــــة وثالثين وزنة من الذهب، فدفع حزق ــ ــ ثالث مائة وزنة من الفضـ
ــا الموجودة في بيــت الرب  ــــرحزق ـــــ ــــ وفي خزائن بيــت الملــك وفي ذلــك الزمــان قشـ

ل الرب  ا ملك يهوذا الذهب عن أبواب ه ـــــاها حزق ــــ ــــ ان قد غشــ والدعائم التي 
الم اإلصحاح الثامن عشر من سفر الملوك ملك آشور". و إلى   ودفعه هذا هو 

  الثاني من التوراة.. توراة اليهود.. توراة بيجن.
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ــــلها الملك اليهود   ــــير قاموس الكتاب المقدس، أن الجزة التي أرســ شــ  و
بدو تذلك، تضــمنت بناإلى   ملك آشــور، إضــافةإلى  ه ومعهن نســاء القصــر.. و

ــوع أن هذه عند اليهود أرخص من الذهب و  ــ ــ ـــــ ـــــة بل والنحاس.. وامتد خضـ ـــــ الفضــ
ــــورين من الوالــد ــ ــ ــ ع إلى   مملكــة يهوذا لآلشــــ ــان الملــك اليهود الرا الولــد، فقــد 

ا ( ه  642-687عشـــــر منســـــي بن حزق ضـــــوا عل ــورين، فقد ق عا لآلشـــ ق.م.) تا
ه ــــل وذهبوا  ــ ــالســ ــ ــ ســ ـــروه وقيدوه  ــ ــــحاح الثالث إلى   (وأســـ ما يرو اإلصــــ ابل) 

ا بال والثالثون من ســـفر أخ م العاصـــمة ملكها م ام الثاني. وشـــهدت أورشـــل ر األ
ـــورون  قوده  اآلشـ ــفاد  قى العاصــــمة بال ملك، والملك إلى   األصــ خارج البالد لت

  بال مملكة.
ــــر        ع عشـ ــا ام الملك اليهود الســـ ا (يهو  وفي أ ــ ــ ق.م) 609آحاز بن يوشـ

ـــتقر الملك الي ــــ ــ ــر فما أن اسـ ــــ ــ ــلطة  مصــ ـــــ ــ هود على وقعت مملكة يهوذا تحت سـ
ــــــهر حتى عزله نخا ــــ ـــر( والعرش مدة ثالثة  أشــ ــــ ــ ه في )فرعون مصـــ ض عل ، وق

م وأرسله ه )1(ومات فيها  امصر أسير إلى   أورشل إلى   وقد نسى بيجن في خطا
ر هذه الواقعة.   الشعب المصر أن يذ

ا)        ـــــ ــ ــ ــــ م بن يوشـ ا ق ــر (يهو ــ ــــ ـــــ وجاء الدور على الملك اليهود الثامن عشـ
ه على الملك  وهو أخوق.م) 609-598( ــ ــ ان قد نصــــ ر، و ــالف الذ ــ الملك الســــ

م" ولكن فرعون  اق ــمه األصــــــلي " ال ــ ان اســ ــــر "نخار"  و ه فرعون مصــ ان أخ م
ان ذلك ذروة   م"  وهو االسم الذ اعتمدته التوراة، و ا ق مصر غيره وأسماه " يهو

م ملك ــل ــ ــ ــ ــمة أورشـــ ــ ــــ م في العاصـــ يهود  اإلذالل لمملكة يهوذا أن ترع على الح
حمل االسم الذ اختاره له ملك مصر   !!أمر فرعون مصر، و

                                                           
 .2/1083 قاموس الكتاب المقدس )1(



  

-316-  

م وقيدوا  اقتحموفي عهد هذا الملك  اليهود        شــه أورشــل "نبوخذ نصــر" وج
طل ملكه  اكين، ولم  انه ابنه يهو ســـالســـل من نحاس وعين الكلدانيون م الملك 

ة وأخذ الملك م م مرة ثان ع عائلته ورؤســاء اليهود فقد حاصــر نبوخذ نصــر أورشــل
  ابل.إلى  بيت الرب وخزائن 
ــر        ــ لغ عدد األسـ م على يد "نبوخذ نصـــــر"  و ــــل ـــقطت أورشـ ذا ســ الذين   وه
ــبوا ة آالف إلى   ســـ ان عدد وعشـــــرة آالف ابل ما بين ثمان من ســـــراة اليهود.. و

  ما بين ثالثين وأرعين ألفا.السبي الذين شملهم 
ان الملك اليهو        ا" (و ــ ا يوشــــ ــــدق ــرون "صــ ــ ) هو م0ق 586 -597د العشــ

قي  ان اســــمه  الحق عاصــــمة لليهود، و م  خاتمة مملكة يهوذا بل وخاتمة اورشــــل
ه ملكا على ا" ولكن "بنوخذ نصر"  منحه االسم الجديد ونص يهوذا عوضًا  "متين

ــــيده  ـــ ــ ر وتمرد الملك اليهود على سـ ـــــالف الذ ــ ــ ه الملك اليهود السـ عن ابن أخ
م وهرب الك رة واقتحم أورشــــل ــ ــر حملة عســ ه نبوخذ نصــ لداني العراقي فجهز عل

ه الكلدانيون في سهل إلى  الملك اليهود من عاصمته  شرق األردن، ولكن أدر
سالسل من نحاس  وسي ه وأخذوه  أسيرا ورطوه   ضوا عل ابل إلى   أرحا وق

  ومات فيها.
ـــفحة في تارخ مملكة يه       ل وتقول آخر صـــ ــــر أحرق اله وذا أن نبوخذ نصــ

ان أســر  م وجعلت أكواما من إلى  وأخذ اآلالف من الســ ابل، وضــرت أورشــل
ا. ا ا ي حت خرا   األنقاض وأص

ــة       ـــطــار  الــدولــة اليهود ـــــ ــــ عــد انشــ م  ــــل ــ ــ ــــ ـــيرة أورشــ ـــ ــــ ــذا تتلخص ســــ   إلى وه
ة الخالدة و ,اثنين :  يهوذا  ة نر العاصمة اليهود قد سقطت وٕاسرائيل، وفي النها

ـــــورين،  ة على يد الســ ــــرين وثان ــة االحتالل أو اإلذالل مرة على يد المصـــ ـــ فرســ
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ها يجرون  ان ملو بلين إلى   وثالثة على يد العراقيين، و ة م ــم العر ــــ ــ ــ العواصــــ
موتون في األسر.   السالسل 

م قد زالت من الوجود على        ــل ة أن أورشــ تجلى في النها ـــر، يو د نبوخذ نصـ
حـــت  أك ـــــ ــ ــ ــــ ـــل تحـــت األنقـــاض.. وأصـ زوال و وامـــا من األنقـــاض،  وهو اله

ة  ــمة اليهود ــ ـــــ أكملها وفي العاصـ ــطين  ــــ ــ ـــــمة زال الوجود اليهود في فلســ ــ ــ العاصـ
  الذات. 

ن ملكها        ة نهضــت دولة ذات شــأن في فارس وتم ة التارخ وفي تلك الحق
ـابـل في عـام  ـــتيالء على  ــ ــ ــ ــــ عـد ذلـك فتح ب 539ورش من االسـ الد ق.م تم لـه 

أذن لهم  ــوا منه أن  ــ ــ ــاعدوه على ذلك  فالتمســ ــ ــــبي قد ســــ ــ ان يهود الســ ــــام، و الشــــ
ة" أن تحمل إلى   العودة ــتير اليهود م فوافقهم، وقد اســـتطاعت زوجته "أسـ أورشـــل

ــــين  ـــم من اليهود ال يزد على خمســـــ ــ ــ ة هذا الطلب، فعاد قســ ملك الفرس على تلب
اء في العراق. قي القسم اآلخر من األغن   ألفا و

عملون على        ـــتير  "زرابل" وأخذوا  ــقي أســــ ادة شـــــ ق ان اليهود العائدون  و
إعادة بناء المدينة وٕاقامة حصونها  وتشييد أسوارها، ووضع زرابل األسس لبناء 

ل اسمه.. وتم بناؤه  في سنة   ل جديد، وحمل اله   ق.م.516ه
اد القار علسفر  تلك الفترة في اإلصحاح األولإلى  وتشير التوراة       زرا، و

ــبها  بين ما فعله ملك فارس في القرن  الســـادس قبل الميالد وما فعله  أن ير شـ
عد ذلك  بخمسة وعشرن قرنا حين صدر وعد بلفور بإنشاء وطن  ا  ملك برطان

ة. ع الهجرة اليهود   قومي يهود في فلسطين وتشج
  

ة حين نقرأ  ف       ي صدر اإلصحاح األول من سفر وتبرز هذه المقارنة العجي
ة  الكتا ل مملكته و عزرا أنه "في السنة األول لكورش ملك فارس أطل نداء في 
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م  م التي في يهوذا.. من من أن الرب أوصــاني أن أبني له بيتا في أورشــل ضــا  أ
ــعد م إلى  صــ ل من فيبني أورشــــل في أحد األماكن حيث هو  يقبيت الرب.. و

ان متغرب فلينجده أهل هائم مع التبرع لبيت الرب ه م ذهب وأمتعة و ـــة و ــ ــ ــــ فضـــ
م أالذ في    .ورشل

ــذا هــاجر        قوا "أعــانوا من هــاجر وه ورش، والــذين  مــا أمر  من اليهود، 
ما تقول  ه"  ل ما تبرعوا  هائم وتحف فضــــال عن  ذهب وأمتعة و ة فضــــة و آن

  التوراة.
ـــر       ــ ــ ــطين في أوائل عهد وهذا هو الذ حدث من أوائل العشـــــ ــ ــ ـــــ نات في فلسـ

ــا وافتتحــت  ــة برطــان ــة تحــت حمــا االنتــداب البرطــاني فقــد بــدأت الهجرة اليهود
.. ل أنحاء العالم لبناء الوطن القومي اليهود ة في    التبرعات اليهود

ان هدف        ة فقد  ـــــالح البرطان ــ ــ ـــ ة المصــ ا هو حما ان هدف برطان ما  و
ســـتراتيجي عوا اليهود في فلســـطين في هذا الموقع االفارس في ذلك الوقت أن يزر 

ـــام ا ــــ ــــ طرة على بالد الشـــ ـــــ ـــــ ــ الســ ونوا عونا لملك فارس في تحقي أهدافه  لهام، ل
  وغزو األراضي المصرة.

ـــاء الوطن        مثل وعد بلفور األول عن طر إنشــــ ولذلك فإن ما فعله فارس 
غة و  ــ ــ ة.  وصــ ع الهجرة اليهود ـــج ــ ـــت القومي اليهود وتشـ ــ سـ عد بلفور الحديثة ل

ما وردت في التوراة. غة التي اعتمدها ملك فارس    عيدة عن الص
ــة في عهــد        ــطيني وعــد بلفور والهجرة اليهود ــ ـــ ــ ــ ــعــب الفلســـ ــــ ــــ ــ مــا قــاوم الشــ و

ــبي ذلك عودة يهود الســـ م في عهد أإلى   االنتداب البرطاني فإنهم قاوموا  ورشـــــل
عترف اإلصحاح من سفر الثالث ملك فارس فقد أنزلوا الرعب في قلوب ال يهود و

ان عليهم رعب من شعوب األراضي" وأن  أنه  من سفر عزرا قائال عن اليهود "
ــــيدونيين  ــ ــ ــ ـــرا وزتا للصـــ ــ ــ ــــ ـــة للنحاتين والنجارن ومأكال ومشــ ــــ ــ ــ اليهود "أعطوا فضــ
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ـــب أرز من لبنان أتوا بخشــــ ـــورين ل ــ ورش ملك إلى  والصــ ـــب أذن  افا حســــ حر 
ان شــعب األرض يرخون أيد شــعب يهوذا فارس لهم" وتقول التو  عد ذلك "و راة 

رش أحد ملوك الفرس عند ابتداء ملكه  ـــو ــــ ـــــ ذعرونهم عن البناء" وفي ملك أحشـ و
ما قدم الشعب  م، تماما  ان يهوذا وأورشل و على س تب شعوب  األرض  ش

او  ا. في أوائل عهد االنتداب البرطاني.إلى   الفلسطيني ش   برطان
ــعوب وا       ــــ ــ تبتها شـ و التي  ـــــ ــ ــــجلت نص تلك الشــ ــــ لطرف أن التوراة  قد سـ

ـــها ما يلي "عبيدك القوم الذين في عبر  ــــ ــ قول نصـ ة و اللغة اآلرام األرض يومئذ 
ـــعدوا من عندك إلينا قد أتواإلى  النهر ــــ ـــــ علم الملك أن اليهود الذين صــ   آخره ..ل
ة الرديئة وقد أكملواإلى  بنون المدينة العاصـــ م و ــها  أورشـــل أســـوارها ورمموا أســـسـ

ـــوارها ال  ـــ ــ ــ ــ ون اآلن معلوما لد الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أســ ل
انا ديؤ  ون  جزة وال خراجا وال خفارة فأخيرا تضــر الملوك والبالد وقد عملوا عصــ

مة لذلك  أخرت هذه المدينة". ام  القد   في وسطها منذ األ
ما        ــــالة بإنذار،  ــــ ــ اوانتهت الرســ ـــطيني  ينذر برطان ــــ ــــ ــــعب الفلسـ ــ ــ  ان الشــــ

واهم ونحن  نعلم الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة  ـــــ ــ ــ ــــ ة شـ حذرها فقالوا في نها ,و
ـــيب في عبر النهر , وهذا انذار  ـــــ ــ ــ ون لك عند ذلك نصــ ــوارها لن  ــ ــ ــــ وأكملت أســــ

ان والثورة .   العص
ه  ـــالة الطرفة قول الملك في جوا ــــ ان الجواب الطرف على هذه الرســــ و

آخره.. الرســـالة  التي أرســـلتموها إلينا إلى  والته في فلســـطين "ســـالمإلى  ه لموجا
مة تقوم  ام القد ــــوح أمامي وقد وجد أن هذه المدينة منذ األ عني –قد قرئت بوضــ

ان.. فاآلن أخرجوا أمرا بتوقيف -تثور ـــــ ــ ـــ ــ على الملوك وقد جر فيها تمرد وعصــ
ــد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ ر منى أمر فــاحــذروا من أن أولئــك الرجــال فال تبنى هــذه المــدينــة حتى 

 تقصروا من عمل ذلك".
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سرعة عد ذلك أن والة الملك "لما قرئت الرسالة ذهبوا  إلى  وتقول التوراة 
م ــــــل ــــ اليهود وأوقفوهم بذراع وقوة، حينئذ توقف عمل بيت هللا الذ في إلى  أورشــــ

ان متوقفا م و ة من ملك داروس" (ملك فارسي آخر).إلى  أورشل   السنة الثان
ورش زوج         أن  نتهي  األمر  عـد ذلك في وقائعهـا و ــي التوراة  ـــــ ــ ــ ــ ثم تمضـ

أن  ـــدر من داروس  األمر "  ل وقد صـــــ ان قد أمر ببناء اله ة  ــــتير اليهود ــ اســ
ة من بيت غير هذا الكالم تسحب خش جعل  هل إنسان   ا عليها و عل مصلو و

فع ل هذا" تماما مثل تهديدات  بيته مزلة من أجل هذا.. أنا داروس قد أمرت فل
ا للشعب الفلسطيني أثناء االنتداب!!   برطان

ل من ال        قول و ذلك تهديد رهيب لمن يخالف حين  ــفر عزرا  ــــ ــ ــ وفي ســــ
ه عاجال  قض عل ــــرعة الملك فل ــــ شـ غرامة المال إعمل  النفي أو  الموت أو  ما 

س. الح   أو 
ــــحي وا       ــ ــي السـ ــ ــ ه بين الماضـ ـــــ ــي القرب،  فقد فعلت وما أغرب الشــ ـــ لماضــ

ـــيء لمطالب  ــ ــــ عض الشـ ـــتجيب  ــ ا تســـــ انت برطان ما فعلت فارس فقد  ا  برطان
ة  أن تتراجع  فتعود تأييد  اليهود.. إلى  العرب ثم ال تلبث تحت ضغ الصهيون

ــتطاعت أن  ــــ ــ ــ ـــتير الجميلة الفاتنة التي اسـ ــ ــ ـــ ـــغ أسـ ــ ــ ــ ذلك فعلت فارس تحت ضــ و
ـــتصــــدر أمر  له أن تكون إلى  العودة اً جديد اً تسـ ل.. واألغرب من ذلك  بناء اله

ة وأن تكون  اســــة البرطان ــ أنها نســــخة  طب األصــــل عن الســ نصــــوص التوراة 
ا على  ــتها برطان ــ النفي والغرامة هي التي فرضـ ــها داروس  ات التي فرضـــ العقو

  الفلسطينيين عبر ثالثين عاما من االنتداب البرطاني.
ا       ـــل هو وا تبو ـــــ ــوا هذا الفصــــ ــ ــ ــ ــــطينيين  الذين تعرضــــ ــ ــ حد من آالف الفلســــ

ض!! غ م البرطاني ال   لالعتقال والنفي في عهد الح
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ان جنوب الشام وأواسطه عورغما        ل هذه التهديدات تقول التوراة أن س ن 
ان  قيون واآلراميون والســامرون والعرب والفلســطينيون وســ قطنه الفين ان  الذين 

مقاومة آبيين وعؤ شرق األردن من م البالد إلى  جوع اليهودر مونيين وغيرهم قاموا 
قرون. عد ذلك  ما فعل أحفادهم من الشعب الفلسطيني    تماما 

ادة        ـــــ ــ ــطين لم تكن تحت الســ ـــ م ومعها فلســــ ــــل ــ ولكن المهم في ذلك أن أورشـــ
م الفارســــي ما يرو على مائتي عام ( انت خاضــــعة للح ة ولكنها  -538اليهود

ـــــطين في عهــد الــدولــة ق.م) وقــد ز  332 ــ ــ ــــ اد ذلــك  على الوجود اليهود في فلسـ
مان وداود-الموحدة ــــل ــ ــ ـــمتين معا..  -عهد ســـ ــ ــ ـــ ذلك  في عهد المملكتين المنقسـ و

اه. االنت   وهذه واقعة جديرة 
م  ومن الفرس انتقلت       ـــــل ندر إلى  أورشــ ــ ــ ـــتولى االســـ م اليوناني فقد اســــ الح

م عام  ا332األكبر على أورشـــل ارهم لجميل الفرس، ق.م وتجلت خ نة اليهود وان
س وهو  و ــ ــ ــــ ــ ــ ــتقبلوا الفاتح اليوناني  الكبير خارج المدينة عند جبل ســ ــ ــ ــــ ــ فقد اســ

  اليوم.إلى   المعروف بهذا االسم
مجيء        فوس في وصف ذلك "لما سمع اليهود  قول المؤرخ اليهود يوس و

ندر  خافوا ولما علم الكاهن األكبر جمع اليهود وخرجوا  ندر اإلس ستقبلون اإلس
م الكهنــة  قــدامهم والكــاهن األكبر نــدر  :لمــا قرب من المــدينــة وعظ ـــــ ــ ــ ــــ لقى اإلسـ

ــى  معه حتى أدخله اكر اإل ــ ــــ ــ ــ القدس ولما  دخل الفاتح إلى  م واإلجالل  ومضــ
ر  ل مولود ذ ــموا  ــ ســــ ع الكهنة أن  ل  قال الكاهن  األكبر  طلبت من جم اله

ندر وأن ـــــ ــ ــــنة إســ ــ ل" وهذا جانب  يولد لهم في هذه الســـ لما دخلوا اله يدعوا لك 
ام.بمن أخالق اليهود التي ج ع الح ل عصور التارخ  وأمام جم   لوا عليها في 
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م       ندر انتقلت أورشـل عد وفاة اإلسـ عدها إلى   و طالسـة في مصـر و م ال ح
ما يتداول إلى   انتقلت ذا تتداولها األيد   ــورا.  وه ــ ــــ ــ ــ ـــلوقيين في سـ ـــ ــ ــ م الســـ ح

  فالحون  األرض المشاع.ال
ــــر القدس  323وفي        ــــ ــطين وحاصـــ ــ ــ موس األول  على فلســـــ طل ق.م زحف 

ان سبى اليهود مرةإلى   ودخلها  وسبى عددا من أهلها وأرسلهم ذا    مصر.. وه
م العاصمة الخالدة  تتقاذفها أقدام الفاتحتين إلى  ابل وأخر إلى  مصر.. وأورشل

  والغزاة.
ة مائتين وحصـــيلة هذه        م اليوناني قرا م وقعت تحت الح قة أن أورشـــل الحق

عين عاما ( م قد انتقلت  63-332وســـ ة على أورشـــل ادة اليونان ق.م)  ولكن الســـ
عد ما  ق.م)  هاجم القائد الروماني بومبي المدينة 63الرومان ففي عام (إلى  ف

ـــب الرومان على أو  ـــونها.. ومنذ ذلك الوقت نصـ ا وهدم أســــوارها وحصـ م وال رشــــل
  من قبلهم.

م عــادت       ـــــل ــ ــ ــــ ــة عــام إلى   لكن أورشـ ق.م. ف غير أن  40الفرس مرة ثــان
ــتعادة  البالد وعينوا هيرود ــ ــ ـــ ــ ــ عد عامين من طرد الفرس واسـ نوا  س و الرومان تم

ان هذا الحاكم من األدوميين وهو من أصل عري. ا عليها، و   وال
  

ـــقالن من أعم       ــ ـــطينوهيرودوس هذا ولد في عســـ ــ انت أم-ال فلســـ ة  هو عر
ا وقد بلغ من دهائه وســـعة حيلته أنه جدد بناء  بيرة معروفة من األن من أســـرة 
مان ومنع دخوله  على غير  ــل ــ ــ ــ ل سـ ــــأنا من ه ــــ ان أعظم شـ ل  اليهود و اله

. شير والوع ح  للت ان يدخله السيد المس ل الذ    اليهود، وهو اله
عد ذلك قام اليهود        م فقام اإلمبراطور و أعمال الشغب والفتنة في أورشل

م من  طوس  بإخماد ثورة  الشعب فحاصر  أورشل ان وابنه ط س الروماني فس
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م في عام إلى  جهاتها الثالث ودخل  الرومان م  وأعمل الفاتحون النهب 70أورشل
ب منه والسرقة  والقتل في المدينة وأحرقوا المعبد الذ أقامه هيرودوس حتى لم ي

روما وأرسل آخرون إلى  حجر على حجر، وسبى األلوف من اليهود هذه المرة
عملوا في مناجمها، وأعلن اإلمبراطور فسإلى  منهم م يهوذا مصر ل ان أن إقل س

مه إلى  الخاص. وطلب ههو ملك ه تقس عهإلى  موظف ذا -قطع صغيرة و وه
استمرار ف-تم م يهوذا الذ يردده بيجن  ة وهو إقل ة التسو ام لمناس ي هذه األ

ة المطروح   ) 1978في الوقت الحاضر..( ةالسلم

ة االنتصــار على اليهود بنى القائد الروماني قوس نصــر في روما        ولمناســ
عة المشهورة إلى   ال يزال قائما ه  الشمعدان  ذ الرؤوس  الس اآلن ونصب عل

ل.   عند اليهود وقد انتزعه من اله
ارة هب. هب.. هورا التي و تخ      ــرت ع ــ ــــ ذلك  فقد انتشـــ ــــر   ــ ــ ليدا لهذا النصـــ

ارة  ـــــار  لع ــ ام وهي اختصـــ رة القدم  في هذه األ ـــــر في مالعب  ــــ تردد عند النصـ
ما  أست برديتا)   (هيروسيل

 (Herosilyma Est perdita) .(م   وترجمتها (اآلن سقطت أورشل
  

لة لتارخ أورشل       صا لهذه السيرة الطو قول مؤلف  قاموس الكتاب وتلخ م، 
شــوع اليهود 17المقدس أن المدينة حوصــرت  ام  طوس إلى   مرة  ما بين أ ط

  الروماني وأنه هدمت مرتين وقلبت أسوارها مرتين..
ــاف       ــ ــــ ــ ــ ان أضـــ ذلك أنه دمرها عن إلى   غير أن اإلمبراطور الروماني هدر

ـــآت التي م من المنشـــ أكثر مما  رة أبيها ولكنه ترك في أورشــــــل ــــمه،  خلدت  اســ
القلعة. وأنشأ فيها  عرف  انه اليوم ما  خلف اليهود.. فقد أنشأ القصر الملكي وم
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ه ثالث نى عل م و ــور عظ ســـ م   ذلك فإنه أحا حصـــــن أورشـــــل  ةحدائ عامة و
ان اسم  أحدها فصايل على اسم  أحد أوالده..    هو اسم عري مبين.و أبراج.. 

ـــأ هيرودس قب       ـــــ اق الخيل وأنشـ ــ ــ ــــ ما ومدرجا وميدانا لسـ ــــرحا عظ ـــ ل ذلك مســ
م هيرودوس ـــني ح ــنة من سـ هذا -وعددا من التماثيل والحمامات.  وفي آخر  ســ

ه السالم.-الحاكم العري ح عل   ولد السيد المس
في التــارخ،  قبــل الميالد حتى ولــد أعظم يهود ومــا أن أفــل القرن األول      

ح  ــى بن مرم الســـــيد المســـــ ســـ ـــالم.. ولد في بيت لحم من أعمال هو ع ه الســ عل
ن  ي بيت المقدس، فلم  ال جنو ــعة أم ـــــ ــــ ضــ عد  ـــطين، وهي على  ــ ــ ــ لليهود فلســــ

انوا  م عاصــمة لليهود ذلك أن الرومان  يومئذ دولة في فلســطين، ولم تكن أورشــل
ة  حت وال ـــــ ــتين عاما، وأصــ ســـــ ح  ــ ــ ــــيد المســـ ـــطين قبل مولد  الســـ قد احتلوا  فلســــ

عــــة لإل ــا ــــة تــ ــان ــذ رومــ ــــان على عرش  رومــــا  يومئــ ــــة، و مبراطورــــة  الرومــــان
صــــــر غو أ ــطوس ق ــ س  وزراء  العدو يتجاهل هذه 14-ق.م27ســ ب.م،  ولكن رئ

ه أن يردد على  ل ما يهتم  عيد، و شير إليها من قرب أو من  لها وال  ة   الحق
ــمة إســــرائيل منذ ثالثة آالف عام م هي عاصــ ة  الكبر أن "أورشــــل  الناس األكذو

ذلك قى  ة من التارخ!!إلى   وأنها ست ة الرومان   األبد".  وقد شطب الحق
له له مراجع       ح ودعوته فذلك  صـدد الكالم عن نشـأة السـيد المسـ ، هولسـنا 

ــلمين على  ــ حيين والمســــ ـــــ ــ ة لد المسـ ـــعب ــــ والكثير منه يؤلف جزءا من الثقافة الشـ
ح قد اتخذ  م عاصــمة لدعوته  الســواء.. ســو أن نقول أن الســيد المســ من أورشــل

شر.   ة العظمى من ال بر للغالب ة  عد عقيدة دين ما  حت ف  الجديدة التي أص

ح ودعوته،        ــ ــ ــيد المســ اة الســــ قرأ األناجيل التي هي المرجع األكبر لح ومن 
عا  م يدعو الناس جم حت منبرا  لهذا النبي العظ م وقد أصــ يجد نفســه في أورشــل
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ــــة يهود فل ــ ــــ عودواوخاصـــ ــطين أن  ــــ ــ ــ قات إلى   ســـ جتنبوا الرذائل والمو ادة هللا و ع
له.   والمعاصي  التي غرق فيها المجتمع اليهود 

بر         ح حملة  ــ ــيد المســ وقد شــــن بولس الرســــول وهو من أكبر حوار الســ
س  لهم فرذلوا ول ـــلوا  ــ ــ ارات فقال عنهم "لقد ضــ ـــى الع ــ ــ أقســ على اليهود وتناولهم 

حمل  ــم أحد منهم  ـــنتهم، وســـ ألســ ــوا   ــ ــالح.. حناجرهم قبور مفتحة  وقد غشـ الصـــ
ســفك إلى   الضــالل تحت شــفاههم، وأفواههم مملوءة لعنة ومرارة وأرجلهم  ســارعة

الم اإلنجيل  عرفوا ســبيل الســالم في  الدماء، وفي مســالكهم خصــم  ومشــقة ولم 
ســـوا قوم ســـالم ســـت مخافة هللا أ !! ما يدل على أن بني إســـرائيل ل مام أعينهم ول

لمة الســالم  عيد!! فضــال عن أن وليالح القار العري ورود  منذ ذلك العهد ال
  الصفات التي سردها اإلنجيل ال تزال هي هي أخالق إسرائيل المعاصرة!!

م        ح أقسى من ذلك في حواره مع اليهود في شوارع أورشل ان السيد المس و
ل نفســه فقد  صــاح في وجوههم قائال :" انتم تشــهدون وفي ســاحاتها بل وفي اله

ات أوالد األفاعي" اء. .. أيها  الح م قتلة  األنب م أن ـــب بينه )1(على أنفســـــ . ونشــ
ح  ــ ــيد المســ هنة اليهود حوار ســــاخن، فقد  دخل الســ ين  ل مرة لير إلى  و اله

ـــة  ورصــ ح ســــــوقا للطيور و عون الحمام حتى أصــــــ ب الرا و ه الكهنة يتعاملون  ف
ضائعهم على للر  اعة وألقى  ح لهذا المشهد الرهيب فطرد ال ا.. فثار السيد المس

ل. عثر  موائدهم في أرجاء اله   األرض و 
ح على بني قومه وتنديد       ــ ــ ــــ ــ ــ فينا هذا القدر من ثورة المســ ة  هو ق بهم فإن 

ــــردت األحداث  والوقائع  التي جرت بينه  ــ ــــلة في األناجيل، فقد ســ ــ ــــــيرة مفصــ الســ
ين علن منها الثورة على و م  ــمة للثائر العظ ــ ــ ــــ م التي غدت عاصــــ ـــــل ـــــ هم في أورشــــ

  اليهود من غير هوادة وال موارة.
                                                           

 .32-30:23 ،اإلصحاح،إنجيل متى )1(
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م الرومان، وفلسطين        م تحت ح ة  التي شهدت أورشل والمهم في هذه الحق
ـــاعة القالقل  ــــ ــــ ــغب في البالد وٕاشــــ ــــ ــ ــ ـــ الشـ ة، أن اليهود قد بدأوا  ة رومان لها وال

ــات ممــا حمــ ــطرا ـــــ ــــ ـــــأفــةواالضـــ ــ ــ ــ ــــ ـــال  شـ ــــ ـــــ ـــتئصــــ ــ ــــ ــة على اســـــ   ل القوات الرومــان
ة  على اليهود وســـاعدهم في ذلك اليونان والســـورون   الفتنة ، وشـــنوا حلمة تأديب

ة  ارزن ومعه الفرق العر طوس أحد قادة الرومان ال من أهل  البالد، وتقدم ط
يلو مترات شــــمال   ضــــعة  عد  ر في تل الفول  على  ــ ة) وعســ والســــورة (اآلرام

ــاهرة المعروف بهذا الق ــ اب الســ ــمال من  ــ م من الشــ ـــــل دس، واقتحم  الرومان أورشـ
ــم ـــ ــــهر إلى  االسـ ان ذلك في شــ ـــطس عام أ يومنا هذا، و ح بيت 70غســـ ـــــ م، وأصـ

ل الذ بناه هيرودوس وسو  األرض،  المقدس أكواما من األنقاض وأحرق اله
م الجئين   األقطار المجاورة..إلى  وهرب اليهود من أورشل

م من وجاء    ــــل ــهير هدران فأتم تطهير أورشــ ــ ــر الروماني الشــ ــ صــ عهد الق
حيين  اح للمســ ن فيها، بل والدنو منها.. وأ اليهود وحرم عليهم العودة إليها والســ
ونوا من أصـــل يهود وأعطى المدينة اســـما جديدا  شـــر أن ال  موا فيها  ق أن 

صــــر المدعوةإ( ــتقاقا من اســــم أســــرة الق اكابيتولينا) اشــ قي اســــمها هذاإ يل ا.. و   يل
ة اســم إلى  اء إأن فتحها العرب المســلمون، ومن هنا نر في المراجع اإلســالم يل

ر (بيت المقدس).   عند ذ
ه بالدنا فلسطين ص    تا اغ في  قول األستاذ الد "ولم تعد لليهود  660و

ا و  ــــــ ــــ ــ ا وآســ ــتتوا في أقطار العالم المعروف في أورو ـــ ــــ ــ ــ ا"أقائمة، فإنهم تشـ ، فرق
عد لها وجود طوال السنوات فلسطين ولم  األلف والثالثمائة  "وانتهت صلة اليهود 

  .)1(التي تلت"

                                                           
 القسم األول.  ،الجزء األول ،بالدنا فلسطين )1(
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انو" وهو مؤرخ مرموق أنه    لرمون  اغ نقال عن " ـــتاذ الد ـــ ــــ ــ س األســ واقت
ة لم يجدوا يهوذا ألن حروب الرومان لم تترك  "لما دخل المســـــلمون أرض اليهود

ا ــ ــ ة الســـ ـــاء عليها حجرا على حجر من اليهود ــ ة بل أمعنوا في القضــ ة والوثن ـــــ ســ
ة"وذروا رمادها في الراح ففقدت فل ع التقاليد اليهود   .)2(سطين جم

ــام لم تكن    الد الشــ ــطين و م الرومان لفلســ ـــحا أنه في ح ذا يبدو واضـ وه
ة الواقعة تحت  ـــر العر انت إحد الحواضــــ ــــــرائيل، فقد  ـــمة إلسـ م عاصــــ ـــــل أورشــ

ذل ــح  ادة الرومان وواضــــ ــ ــ م يهود إطالقا حتى تكون ك أنه ســ ــل ــ ن في أورشــ لم 
ة من غير يهود.. ننا أن نتصور عاصمة يهود م يف    عاصمة لهم.. إذ 

الد الشـــام    موا بيت المقدس و ومن المهم أن ال ننســـى أن الرومان قد ح
لة بلغت  عرفها الطالب في  458مدة طو طة  س ة  ة حساب عاما وتلك هي عمل

م الرومان  روضــــة األطفال إذا س وزراء العدو بيجن، ذلك أن ح ان يجهلها رئ
ذلك نصإللى الرقم الذ  395إلى عام  ق.م. وامتد 63لفلسطين قد بدأ عام  م و

  عاما.. 458أسلفناه 
ة للرومان ال    ـــمة رومان ــح أن تعتبر عاصـــ ــ صــ م  ــل ــ وعلى هذا، فإن أورشــ

ة هي التي تقرر وضــــع ا اســــ ادة الســــ ــ انت الســ لعاصــــمة أل بلد في لليهود إذا 
  العالم.

ار    م الرومان في فلســـــطين "د أن ح ر  فوتنا في هذا المجال أن نذ وال 
ـــام  ان بالد الشـــ ــ ــ ان ســ ار، فقد  ن ينفي الوجود العري في هذه الد ــام" لم  ــ الشــ

قرب من  ة  قرب  6-5قبل عصــر اإلمبراطورة الرومان ماليين نســمة. بينهم ما 

                                                           
 .664ص  ،نفس المصدر )2(
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افا والجليل والقدس من مليون في فلسطين، وف ان  ان س ي القرن األول للميالد 
طا من الد نابلس وعمان خل قيين وغور أرحا و   .)1(المصرين والعرب والفين

ــطين فقــــد بنى        ــ ــ ــ ـــــ ر في فلسـ وا أثرا يــــذ وعلى خالف اليهود الــــذين لم يتر
ــــماؤها تدل عليها حت ــطين عديدا من القر والمدن ال تزال أســـ ــ ى الرومان في فلســـ

  اآلن.
س"        ابول ابيتولينا" (القدس)  و "ن ا  ة  "ايل ومن هذه المدن والقر الفلسطين

اره"  (طبرا)  امينا" (يبنا) و "طي ــــايل) و" ـــــ ــــ ـــايلس" (خرة فصـ ــ ـــ ــ ــ (نابلس)، وفصــ
س" (اللد)، و"صــفورس" (صــفورة) و  س" (بيت جبرن) و"ديو ســبول ول و"اليثرو

سارة) و"عمواس" ( ة) "قصيرة" (ق ثيرة.–القبي   وغيرها 
برة والجش وميرون وتليل هي أسماء        وفي قر صفد نر أن قر دفنا وع

ه اآلن. األصل تحرفت إلى ما هي عل ة    رومان
ة       ـــــ النسـ ذلك الحال   ع  و ـــم ــ فر سـ ا، فإن قر عمقا والبروة و إلى قر ع

ما هي ا ة تعرت  روم هي ٍأسماء رومان انوح ومجدل    آلن.و
ذلك    فر مند , ومعلول , والرنة , ونين , تعرت  ـــــرة  ــ ــ ــــ وفي قر الناصـ

  إلى أسمائها المعاصرة.
ـــا  ومن       مـ فر نمرن وعولم و ــــاقوت و ـــة و غـ ــة "عيلبون" والطــــا ــ قر طبر

ة.. حت أسماؤها عر ة وأص   وسمخ تعرت عن الرومان
ــفا عمرو" تعرت       ــــ عون وشــ فا "اعيلين  وط ة  ومن قر ح لها عن الرومان

أسمائها المعاصرة. حنا  ننطقها    وأص

                                                           
خ العرب قبل اإلسالم، جواد علي )1(  .2/963 ،تار
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يت        ــيلة الظهر" وعطارة وجلبون وعرونة و ذلك الحال في قر جنين "ســ و
ثيرة من أعمال نابلس وطولكرم والقدس والرمل افاقاد وقر أخر    .)2(ة و

ر، وال        ــــرائيل لم يبنوا مدينة تذ ــ ــ ننا القول أن بني إسـ م وا لهم هذا و  اً ثر أَ تر
ثير  ــطين  ـــــ ــــ ــ ة على حين أن الرومان قد بنوا في فلسـ مة تارخ من المعابد  اً له ق

ــارح والحمامات واألســـــوار والمعاهد  ـــور والمســـ ـــون والقالع والقصــ اكل والحصــ واله
في أن نشــير ة.. و إلى آثار جرش في شــرق األردن، فضــال عن اآلثار  العموم

  الكثيرة في فلسطين ذاتها.
ــالت في إ و        ــــ ة من الطرق والمواصـــ ــ ــ ــــ ــأ الرومان شـ ــــ لى جانب ذلك فقد أنشـــ

ــــرن على نهر األردن األول  ــــ ــــ ــطين، وقد أقام الرومان جســ ــ ــ ــــ الوطن العري وفلســــ
ــر المجامع ــــ ــ ــ قعة التي عليها جســــ م على ال حيرة طبرا والثاني أق ي   اليوم،  جنو

ــيي ســ ام تماما ، في هذه انومعلوم أن بين فلســــطين وشــــرقي األردن جســــرن رئ أل
  عهد الرومان!!.

ـــأل بيجن، والجامعة العبرة معه، ماذا        ـــ ــ ــ ح لنا أن نسـ ــأ اليهود في أو ــ ــــ نشـــ
لها؟!   القدس أو في فلسطين 

ة في فلســطين فإن للرومان ســجال حافال في هذا        ة العلم ة للحر النســ أما 
ة خردل، ف ماثلوه ولو في ح ــرائيل أن  ــ ـــتطع  بنو إســـ ــ ســ ـــقالن  المجال لم  في عســــ

ـــة  ــــ ذلك مدرسـ ـــأوا  ـــ ة فائقة.. وأنشــ ـــهرة تارخ ــــ ــــأ الرومان مدارس عدة ذات شـ ــ أنشــ
ان يدرس فيها الفلك والمنط  ذلك  ة  ــــة الهوت ــ ــــ ــارة، ومدرســ ــ ــــ ــ ســ الحقوق في ق

  والفلسفة والهندسة وغيرها من العلوم.
ـــرائيل في أ مدينة من مدن        ــــ ـــــ ــأها بنو إسـ ــ ــ ــــ ة التي أنشـــ فأين المعاهد العلم
ك عن القدس نفسها!!فلسطي   ن ناه

                                                           

 .  668ص،بالدنا فلسطين )2(
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فوس وهو إبل         ـــــ ــ ــهير يوســ ــ ــ ة أن المؤرخ اليهود الشـــ حد أَ نها مفارقة عجي
ة التي أنشــــأها الرومان.. ومع  نف هذه النهضــــة العلم ــأ في  هنة القدس قد نشــ

ح مواطنأن هذا المؤرخ الكبير يهود العقيدة فقد مُ  ــ ــ ة وأصـ  اً نح المواطنة الرومان
ا، واعتب اته.رومان   ر ذلك أكبر شرف له في ح

ة عام        ــمين:  م395ومرت األحداث فانقســــمت اإلمبراطورة الرومان إلى قســ
ـــام ومنها  ـــ ــ ــ انت بالد الشــــ ة، و ة الغر ة والدولة الرومان ـــرق ــــ ــ ــ ة الشـــ الدولة الرومان
ادة من  ــ ــ ة وقد امتدت هذه الســـ ة البيزنط ـــرق ة الشــــ عة للدولة الرومان ـــــطين تا فلســ

م خاللها  241أ حوالي  م 2395-636 ـــــل ــــ ــــاب، ولم تكن أورشـــــ ــــ ــ ــ الحســـ عاما 
لها. ن لليهود وجود فيها وال في فلسطين  ة ولم    عاصمة يهود

ة شـــاملة ففي القرن الســـادس        وعرفت فلســـطين في ذلك الوقت نهضـــة زراع
ـــطين اس األدم وخمور غزة من فلســ انت تحمل أك ـــا للميالد  ،  وهي )1(إلى فرنســ

م الخمو  ــطين أ أثر زراعي على هــذا إقل ــــ ــــ ــ ن لليهود في فلســ ر التــارخي ولم 
  النحو.
ــورة مطلقة،         ــ ــ ــــ صــــ ان الوجود اليهود معدوما  وفي هذا العهد البيزنطي 

ــة الطرفــة في هــذا  ــارز.  ومن الحوادث التــارخ قــابــل ذلــك الوجود العري ال و
س شــيخ دومة ) قد أقر أمم474-م457اإلمبراطور ليون األول (أن العهد  رؤ الق

ــتولى عليهــا فيهــا  ــــ ــــ ــ ــان قــد اســ عض النواحي التي  م  الجنــدل وأطرافهــا على ح
ة في الوقت  ـــعود ــ ــــ ــ ــ عة للدولة السـ ــطين، ومن جملتها جزرة تيران وهي التا ــــ ــ ــ فلســــ

  . )2(الحاضر وهي عند مضاي تيران

                                                           
 .294ص، بالدنا فلسطين )1(

 .696ص،نفس المصدر )2(
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ـــتنانوس ثار  ــــ ــ م  اإلمبراطور البيزنطي يوسـ ذلك أثناء ح وفي هذا العهد 
ــطين  عام الســــــامرو  األمير الحارث الثاني العري ثورتهم  فأخمد 529ن في فلســــ
  الغساني.

ة هرقل المعروف في التارخ  م610وأقبل عام        وتولى اإلمبراطورة البيزنط
امه استطاع  العري.وفي االستيالء على فلسطين، والقدس من جملتها، الفرس أ

ثير من األديرة  والكنائس ونقل الصل حيين إلى بالد وهدمت  يب الكبير عند المس
سترد سورا في  ال فقد استطاع هرقل أن  م الفرس لم يدم طو فارس.. على أن ح

ة فاصلة وقعت في نينو عام   م احتفل 628أيلول من عام 14م. وفي627معر
حيون   عد أن استرده من الفرس وما زال المس هرقل ببيت المقدس برفع الصليب 

ار الشام  عيد الصليب في في د ل عام 14حتفلون    إلى يومنا هذا. أيلول من 

ة الطرفة أن عامل هرقل على        عد غومن الوقائع التارخ حر الميت،  زة وال
اسم دوق  عرف  س و ا اسمه امرؤ الق ان عر استرداد بيت المقدس من الفرس 

حر الميت.   غزة وال

ـــترد هرقل بيت المقدس       ــــ ــ ــ ـــلمهاإلى  ولكن ما أن اســـ ــــ ــــ ــ من يد الفرس حتى سـ
ــيدنا عمر بن  ــ ــالمي  زمن ســــ ـــ ــ ـــحابها القدماء العرب.  وذلك  في العهد اإلسـ ــــ أصـ
ــــلة  في الكتاب  الرائع (عمر الفاروق) الذ ألفه  ــ ـــ ــ ـــيرة ذلك مفصــ ــ ــــ الخطاب، وســــ
ــورة  ـــيل الفتح العري في صــ ه تفاصـ جد القار ف ل، و ــين ه تور محمد حســ الد

ة صادقة..   زاه
ــيرة        عد الفتح اإلســــالمي فأما ســ نها معروفة  تماما وتكاد أن إبيت المقدس 

ــالمي في  ــ ــــ ــ م اإلســ ة العامة، فقد تعاقب على الح ـــعب ــ ــ تكون جزءا من الثقافة الشـــــ
ــر الحاكمة  المعروفة..  ــ ـــــ ة من األســــ ــالم ــــ ــ ـــ القدس ما تعاقب على األوطان  اإلســ
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ي ـــيون والفاطميون واأليو ــ اســـ ون والع ــلة، و ن و األمو ــــ ــــلســ ــ م إلى آخر الســ ان الح
ة   م العثماني قرا ــــلة.. وقد امتد هذا الح ــ ــــلســــ العثماني هو الحلقة األخيرة في الســــــ

عا ان بيت المقدس في ذلك  الوقت تا ه عام، و ة ة ناتإلى األســ خســما متصــرف
ة  متها الدين ملك من (محافظة) ممتازة تقديرًا لق ة، وال نحســـب أن بيجن  والتارخ

ـــأن يـــدعي ـــانـــت في العهـــد العثمـــاني  الوقـــاحـــة في الكـــذب  ـــأن بيـــت المقـــدس 
قة!!و عاصمة إلسرائيل أو في العه ة السا   د اإلسالم

عينون من قبل        انوا  ومن الثابت أن والة بيت المقدس في العهد العثماني 
ثرتهم  ان أهل  بيت المقدس في  ــــتانة.. و ــلمين  العثماني في األســــ ــ ــ فة المســ خل

ــــلمين والم ة  من المســـ ثر عددها إال الغال ان اليهود قلة لم  حيين العرب، و ـــــ ســ
ة.و عد العه سبب الهجرة اليهود   د البرطاني 

  
ـــات القـــدس من العرب        ــــاء  بلـــد ــ ــ ــ ــــ ـــان رؤســـ وحتى في العهـــد البرطـــاني 

تور  ك النشـاشـيبي،والد ك الحسـيني، راغب   المسـلمين وهم على التوالي حسـين 
عض  ان  .. و ــين فخر الخالد ــ ــــ ــ ــــاء أعحسـ ــــ المجلس البلد في القدس من ضـــ

  اليهود عملوا تحت راسة العرب المسلمين..
ة       ــفة الغر ــم الضــ عد ضــ ة  وفي العهد األردني،  ان أمين بلد إلى األردن  

ه هذا قي في منص إلى أن سقطت المدينة  القدس هو األستاذ روحي الخطيب. و
ا ة في حرب األ ــرائيل ــــ أيد القوات اإلســــ ـــة  ـــــ ة المقدســ ان ذلك بدا ـــــتة.. و ــ ــ م السـ

أن القدس هي عاصمة إسرائيل الخالدة..اال   دعاء اليهود 
ـــة        ـــ ة القدس تلك هي قصـ عة آالف عام.. مدينة عر ــ ــ ــــــيرتها عبر ســـ في سـ

بوس، و  ــــالم، و ــ ـــمائها:  أورســ أســـــ يت المقدس في إ حتى  اء في عهد الرومان و يل
  لزمان.ترة الفتح اإلسالمي، عبر ثالثة عشر قرنا من اف
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ـــت        ــــ ــــ ســــ ان الح هو التارخ والتارخ وحده، فإن القدس هي بلدنا ول فإذا 
ان الح هو القوة  والســالح والحرب، فما على المســلمين والعرب  لســوانا.. وٕاذا 

قتحموا مدينتهم  المقدســة وذلك هو فصــل الخطاب .. اللهم  حاروا و  إنيإال أن 
  شهد..ابلغت ف
قفز أما       ــرد  التارخي وهنا  ــ ــ ـــيلة هذا الســـ ــــ ــؤال الكبير وما هي حصــ ــــ ــ منا السـ

ال..   ألحداث  القدس عبر هذه العصور واألج
ن إيجازها  في ما        م ارة صـــادقة أمينة ..  صـــه  في ع ن تلخ م ل ذلك 
  -يلي :
ــــيرة إأوال:         ــــ ــ ة قصـ ــمة لليهود إال في فترة  زمن ــ ــ ــ ــ م لم تكن عاصـ ـــــل ــــ ن أورشــ

ان ملوك او محد عين دة، و ما لمصــر أو ســورا أو العراق.. وقد إليهود أثناءها تا
ما  ســـالســـل من النحاس  بلين  ة م ــم العر ســـي هؤالء الملوك أســـرىإلى العواصـ

رت التوراة نفسها!!   ذ
ا:         ادة الرومان إثان ـــــ ـــــ ــ م قد وقعت تحت ســ ـــــل ــ ــ ــــ ــطين ومنها أورشـ ـــ ــــ ــ ــ ن فلسـ

ــعافا م ــرين لعدة قرون أضــــ ــ ة. والبيزنطيين والفرس والمصــ ة اليهود ضــــــاعفة للحق
طالب بها  م  أولى أن  ــل ة فإن أورشـــ اســـــ س  الســـــ ان الزمن هو أحد المقاي وٕاذا 

موها  مدة أطول من   الفرس والرومان والمصرون لتكون إحد حواضرهم فقد ح
. م اليهود   الح

ان الوجود        اصــرة واألكاســرة  م الق ة اليهود ثالثا:  خالل ح الكل معدوما 
ان وما يزال ف الذات على حين أن الوجود العري  م  ــــل ــ ــ ـــــطين وفي أورشـــ ـــــ ي فلسـ

قي أهل األرض في أرضهم.   قائما ومستمرا، و
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طة يتعين جالؤها  حتى ال        ســ لة  قى أمامنا مشــ ة هذا الفصــل ت وفي نها
م" هي  ــــل ــ ــ أن بيت المقدس "أورشــــ ون بها في دعواهم  ــــــ ــــ تظل ذرعة لليهود يتمســ

  ل الخالدة.عاصمة إسرائي
ح يوحى        م" فإن شــيوعها قد اصــ االســم وهو "أورشــل لة  تتصــل  هذه المشــ

ة.أ الكل ة  الثابتة هي غير ذلك  قة التارخ ة ولكن الحق   ن اللفظة يهود
ــماء إ       ــ ــ ــــ ـــة هي المدينة الوحيدة في العالم التي تحمل  أســـ ــ ـــ ــ ن المدينة المقدســـ

س ة المتعددة.ها  من عهودها التاتمتعددة وقد اقت   رخ
ة انوا أول من  ولكن أقدم أسمائها هو يبوس نس إلى اليبوسيين العرب الذين 

ما أسلفنا في صدر ها ا الفصل وردت ذستوطنها وأول من بناها.. وفي التوراة 
ارة. مرادف لها بهذه الع م التي هو يبوس)    (أورشل

مة يروســالَ        عد ذلك من األســماء القد أتي  فتح الالم ورشــالَ م أو أو م وســالم 
م وفي النقوش األثرة  وفي رســـائل تل العمارنة  في مصـــر ورد أســـمها  يوروســـال

مو..أوردت لفظة    وروسال
م :" أور" معناها مدينة وهذا االسم معروف لمدينة أور ورشالَ أوأصل لفظة       

م فهو اســم  إله الســالم عند الكنعان ة في العراق.  أما شــال ذلك الكلدان يين، وهو 
ارك  م الكنعاني" الذ  ــال ام الكاهن األعلى ملكي صــــادق "ملك شــ اســــم المدينة أ

ـــوله ــ عد وصــ م  ــفر  إبراه ــــ ــها.  (سـ ــ ما روت التوراة نفســـ ـــــطين من العراق  إلى فلســ
ن   ).14اإلصحاح -التكو
طة فهو (       ما شـــرحنا ذلك أعاله وهو إأما اســـمها في العصـــور الوســـ ا)   يل

تبهم تحت فصل "فتح االسم  الذ اء".إ وجده  العرب أمامهم فجاء في    يل
غي أن ال تفوتنا وهي أن المدينة التي بناها داود        وهناك مالحظة هامة ين

ــرائيل قد زالت من الوجود، فقد  عاصــــمة إلســ ه   عنيها بيجن في خطا وهي التي 
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م عد ــافلها وانهدم معها  ةهدمت أورشــــل ح عاليها ســ ــ الوجود اليهود مرات، وأصــ
ه المعروف  تا اني في  ــ ــ طلي اإلســـ امين الطل قول الرحالة اليهود بن ـــره، و أســــ
ــــرق أنه  لم يجد  في القدس أثناء زارته لها في القرن الثاني  ــــ ــــ عن رحلتهإلى الشـ

ن فيها غير  لها لم  ، وأن فلســـطين  ا واحدا فق  200عشـــر الميالد إال يهود
.   يهود

ـــة ومن اآلثار         ــ ســـ ن ــــدد  ة الكبيرة في هذا الصــــ مة العلم ة ذات الق التارخ
فساء من القرن  الفس ا فقد وجدت فيها خرطة مرسومة  س في مأد الروم األرثوذ
ة الجمال والدقة، رسـمت فيها خرطة القدس بوصـف أنها  ع الميالد في غا الرا

ز العالم.   مر
ـــوف       ــــ ة أخر وهي أن الكشــ األثرة في القدس حددت  وثمة مالحظة تارخ

ة على  اً آثار  ة) ولكنها لم تجد آثارا يهود لها عر ة (و نعان ة وعمورة و ــ ــ ــــ ــ ــ يبوســ
. وتلك  ة فق شف عن آثار  أمو ل قد  ا اله قا حث عن  اإلطالق، حتى أن ال

ة.   مفارقة عجي
ثيرا من المعـــابـــد        ـــطين أن  ــــ ــ ــ ـــة في فلســـ ـــاق ولكن أطرف مـــا في اآلثـــار ال
ة التي لليهود أنفسهم مآثر لها.اإلسال األحداث اليهود ا  ة قد أنشئت تبر   م
م        أضـرحة سـيدنا إبراه ا  م تبر مي الشـرف قد أق من ذلك أن الحرم اإلبراه

ار  ة راحيل في بيت لحم تذ مت ق ــــــائر أهله، وقد أق ــــ  اً الخليل وزوجته وأوالده  وســ
عقوب "إسرائيل".   لزوجة 

ــــى ذلك مقام ال       موســ ا  ــــلمون تبر ــى بين القدس وأرحا بناه المســ ــ نبي موســ
اء اليهود..  بير أنب

ه          م ف يلو مترات من القدس أق ــعة  ــ ضـ ــموئيل على  ــ ومثل ذلك النبي صـ
اء اليهود وقضاتهم. ارا ألحد األنب   مسجد إسالمي تذ
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ا    ـــطين تبر ــ ــــ ـــــلمين وأمراؤهم في فلسـ ـــ ثير بناه ملوك المســ ل ذلك وغيره 
فرق بين أحد من النبيين وهو يؤمن برساالتهم.أنب   اء اليهود، ألن اإلسالم ال 

ة قِّ    ه هذا الفصـــل شـــهادة تارخ مة أصـــدرها أكبر قضـــاة وخير ما نختم 
م اإلسالمي..   فلسطين من اإلنجليز عن حال بيت المقدس تحت الح

ة    ومة البرطان تاب رسمي صادر عن الح وقد وردت هذه الشهادة في 
م فيتزج ــير ول عنوان "تقرر عن الســ ــطين  ة للقدس يفي فلســ رالد عن اإلدارة المحل

ـــــطس  28تارخ  ـــاة في 1945أغســـــ ــــ ــــي القضـــ ــــ ــاحب هذا التقرر هو قاضــ ــ ــــ " وصــ
قدم المقترحات  ــــــوع بيت المقدس و ه أن يدرس موضــــ ان قد عهد إل ــطين و ــــ ــ فلســ

شأن إدارة المدينة المقدسة.   الالزمة 
  عة من هذا التقرر ما ترجمته..وقد ورد في الصفحة الرا  

  -دس:ـالعرب والق"  
ــقطت المدينة بيد  م637في عام    ــ ــهور سـ ــ ــتمر أرعة شـ ــار اســـ ــ عد حصـ و

ـــــالمي في عهد الخلفاء  ــــ ن اإلنجاز اإلسـ ــالم ولم  ــــ ــ فة الثاني في اإلســ عمر الخل
حدث أبدا في تارخ  المســلمين األرعة محل إنصــاف إال في األزمنة األخيرة ولم 

ةالهزائم  س وعواطف  الحر ــ ــ ــــ ــ ـــالمي للقدس أن تجلت أحاســ ــــ إلى يوم الفتح اإلســـــ
فة عمر يوم فتح بيت  تلك التي تجســدت على يد الخل ســمحاء من قبل أ فاتح 
ة ليتسلم  فة بنفسه من م ادرة على االحترام العمي جاء عمر الخل م المقدس. و

افا و  اب  ه من  ا على قدم ح بيت المقدس.. ودخلها ماش ان واحدا من مفات قد 
قها، هو المحافظة  م المدينة وتم احترامها وتطب ــل موجبها تسـ الشـــرو التي جر 
فالة حرة  ة.. وقد تمت  ح ـــــ ة والطائفة المســ ح ــ ــ على الكنائس والممتلكات المســـ
ما فعل فاتح  مودة وٕاخاء،  ما بينهم  حيون ف ــ ــ ــــ ــ ـــلمون والمسـ ــــ ـــ ادة وعاش المسـ الع

عده بنحو سـتة قرو  م آخر  فعل العرب شـيئا عظ عني صـالح الدين) وٕاذا لم  ن (
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حيون المقهورون فإن  ـــنة التي لقيها المســـــــ ــ ــور إال تلك المعاملة الحســ ــ عبر العصـــ
الفخر واالعتزاز في تارخ  في أن يجعل للعرب مقاما مرموقا جديرا  ذلك وحده 

 القدس"..إلى آخره..

      
 

  
    
 

  


