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التوراةنقد

والإسلاميوالمسيحياليهوديالفكرفي

نأليف
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حمييعَد:اصاب

والمملاميوالم!مِعياليهىالمكري

مايد!!ع!ودأحمدد.:تاليف

عوضرفما:أنسرولالملبر

والتوفحللنثررز

62891223520200الفاهز

عابدين-الع!شعد(حمدالبطلثى8

رضديىثريفضتقاطع
*o.عنا!ْEmail:Roueya@ hot

!ل!+)!ه7(41؟حم!ء:فحى

لا+:05315923)202(هانف

لأجدلي:اللأاخليالاخربر

بالدلرالفنيالتص:ونفذبع

:1402الأللىالطبه

102عه918ا:الايلأاعرغ

!8ء!ووهـثو2:ثدوليالزقي
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أ!رأ!

علمانياللذيقاللهرحمهماوالديّلمحةإ

والممدقاوالعدلهالعق

العقولتتحرروبه!
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القرنمنذالغربفىكبيراتقدماالقديمالعهدنقدعلمتقدم

إسلامىعلمالقديمالعهدنقدأنوركم.الأنوحتىعشرالسابع

والنحل،المللوكتبالتفسيركتفىثمالكريمالقرآنفىجذورِه

عندالعلمهذاببياناهنمقدالعربيةاللغةفىكتابانجدلالكتئا

التىالإشاراتبعضباستثناءوذلك،المستشرقينأوالمسلمين

كتابخاصةاليهوديةالديانةتناولتالتىالكتبثنايافىوردت

ال!كتورللأستاذ.ومذاهبهْأطواره:الإسرائيلىالدينىالفكر11

محمدالدكتورللاستاذوكتابَاليهوديةاْ(الله)يرحمهظاظاحسن

عنالعربيةباللغةوافيةدراسةأولأما(.الله)يرحمهالمجيدعبدبحر

فهىمصدرلكلوالدينيةالتاريخيةالخصاثصوبيانالمصالرنظرية

فىحسنخليفةمحمدالدكتورالأستاذقدمهاالتىالقيمةالد!اسة

التوراةمصادر.فىاسلامية!ؤية،باليهوديةالاسلاماملاقة1كتابه

بعضقدمأيدينابينالذىالكتابمولفأنكما.الحاليةَ

والاسلامىوالمسبحىالبهردىالفكرفىالنوراةنفد
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روايتيتناولحيث،التوراةمصادرلنظريةالتطبيقيةالدراسات
تناولكما،الحاليةالتوراةمصادرنظريةضوءفىوالطوفانالخلىَ

أهمموضحا،التوراةمصادرضوءفىوديانتهمالاَباءتاريخ

.التوراةلمصادرواللغويةوالأدبيةالدينيةالحْصاثص

العهدنقدتاريخيتناولكتابالىثفتقرالعربيةالمكتبةإنحيث

هذايتناولكتابتقديمواجبنامنرأينا،واتجاهاتهالقديم

القديم.العهددراساتمجالفىالدارسينيفيدلكىالموضوع

العهدنقدتاريخلنشاةوصفيةتاريخيةرؤيةالكتابهذاويتناول

وأواثلعشرالتاسعالقرننهايةحتىالعصورأقدممنذالقديم

منبدايةًوتطورهاليهودىالنفدلنشأةفيعرض.العشرينالقرن

النقدفىاليهودجهودوبيانالتلمود،وعمرالقديمالعهدعصر

اوانلحتىوتطورهالمسيحىالنقدنشأةثم،الوسيطالعصرخلال

فىحزمابنومنهجالقرآنيةالنقدمصطلحاتثم،الحديثالعضر

الغربفىواليهودىالمسيحىالنقدذلكبعدويتناول.التوراةنقد

مقدمة
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العهدنمْدمجالفىاسبينوزاجهودإلى!نيشير،الحديثا+لعصر

استروكعصرمنذوتطورهاالمصادرنظريةظهوربدايةثم،القديم

.المصدرىللنقدالحقيقىالمؤسسيعدالذىفلهاوزنوحتى

منذوتطورهالقديمللعهدالأدبىالنقدتاريخأيضاالكتابويتناول

هيرمانيدعلىالأدبيةلأم!كالادراسةوحتىهيردرعصر

فىالحديثالعصرفىاليهودالعلماءجهودأخيراويتناول.جونكل

الدوائبربينالعلمهذاصادفتالتىوالصعوبات،القديمالعهدنقد

فىكانالاهتمامانموضحَا،العبريةالأدبياتفىتغلغلهثماليهودية

النقدتطورلكنالنمى،والنقدالزجماتتاريخعلىيركزالبداية

.الغربعلماءبقيةتناوفاالتىالنقديةالاتجاهاتليعالجذلكبعد

نقديةمدارسثلاثعاحاركزفقدوالأخيرالثالثالبابأما

المدارصهذهمنمدرسةكلنشاةعرضحيثالقديمللعهد

لهاعرضالتىوالمدارس.القديمالعهدنصوصنقدفىومنهجها

،التوراةمصادرومدرسةالنمى،النقدمدرسة:هىانكناب

هىأخرىنقديةمدارصهناكتزالولا.الأدبىالنقدومدرسة

النقدومدرسةالتاريخيةالأماكنرمدرسةالأدبيةالأشكالمدرسة

منمدرسةكلنعالجأنونأمل،اللغوىالنقد!مدرسةالشكلى

الله.شاءإنقادمةطبعةفىالمدأرسهذه

فىاعتمدتقداننىإلىالإشارةالواجبمنأرىالنهايةفى

فىأساصحيينمصدرينعلىالعْديمالعهدنقدبتاريخالخاصالجزء

كماكرواس،يوآخيمهانزوكتابشازارزالمانكتابهماالمجالهذا

والاسلامىوالمبحىاليهردىالفكرفىاةالتررنفد
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والتى-!القارئضهملاالتىالتفاصيلبعضاختصرتقداننى

نإحيث،الكتابلظهوررسمتهاالتىالخطةمنالعامبالهدف

وآثرتالغربفىالقديمالعهدنقدتطورعمليةرصدهوالهدف

احدأنهاأولأليبينللكتابعنوانَاالتوراةمصطلحاستخدام

شهرةالأكثرالجزءإطلاقبابمناليهوديطلقهاالتىالمسميات

التوراةمصطلحاستخدمالكريمالقرآنأنوثانيهماالكلعلى

يحققأنوأرجو.إصائيلبنيإلىبهأوحىماأنعلىللدلالةكذلك

اجله.منوضعالذىالهدفالكتاب

،،،،،

ال!وفبقولىوالله
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الأولالباب

والإسلاصهوالمسيعىاليهوديالنقد

الوسيطالعصرنهايةحتىوتطورهنشألَه
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الفصل

الأول

!

ولَطور؟اليهودكاالثقدنشأة

القدي!والتلمودالعهدعمدرفى
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التلمودعصرنهايةحتىالقديووتطووهاالعهدهنقدمراطا:أولإً

تثيرهامشكلاتيجدالقديمالعهدأسفارفىالباحثإن

جانبإلى،وتناقضهمنهاكثيرغموضبسببالكتابهذانصوص

صدقعدمالأثارعلمأثبتالتىالتاريخيةالاْخطاءمنكثيروجود

محاولةالقديمالعهدنصوصفىالبحثهدففإنلذلكبعضها.

هذهبدأتوقدونقدها،لتنقيحهاالمتناسقةغيرنصوصهترتيب

السابقينالأنبياءبأقوالاهتمواالذينالمتأخربنايأنبياءعندالعملية

وتفسيرها.عليهاللاعحْمادأونقدهاأجلمنوتنقيحهالدراستها

أقوالفىكذبوجودعنصراحةأعلنمنأولإرمياوالنبى

حكماءنحنتقولونا.كيف:يقولحيث،الكتبةبسببالتوارة

11الكاذباليهمةقلمحولهاالكذبإلىإنهحقامعناالربوشريعة

الذلمحماالكذبطبيعةلنايوضحلمإرمياالنبىأنرغم(.8:8)إرميا

فيأمورإحداثالعباوةمضمونمنيتضحلكن،الكتبةبهقام

جطالرالحصينهابةحتىوتطورهلاتهوالاسلاسوالميحىاليهودىالنقد:الأولالباب-
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هذهاعتبارويمكنالأص!إالنصعنأبعدهاممامنهاليستالتوراة

أسفارفىوتوجد.نقديةإشارةأولإرمياالنبىقبلمنالإشارة

الاْقوالمنكثيرعامةبصفةالاْنبياءوأسفارخاصةبصفةالتوراة

ابرزومن،كذبوجوديؤكدممابعضا،بعضهاتدحضالتى

فىالآباءإثممفتقد..ا.:ْالخروجسفرفىوردماذلكعلىالأمثلة

:34)الخروج"الرابعوالجيلالثالثالجيلفىالأبناءوابناءالأبناء

كيفلأنهمنطقياتستقيملالكنهاالعبارةهذهوضوحرغم7(.

نجدالاضطرابهذاوبسبب؟يرتكبوهلمإثمعلىأبناءيعاقب

أرضعلىالمثلهذاتضربونأنتملكماما1:يعلنحزقيال

...الأبإثممنالابنيحمللالماذاتقولونوأنتم...إسائيل

بر...الأبإثممنيحمللاالابن.تموتهىتخطئالتىالنفس

أ-81:2،9)حزقيال.ايكونعليهالشريروشرعليهيكونالبار

حزقيالأعلنه!ماالخروجسعْرنصبينالتناقضهذاإن02(.

وافلمود-الفدبمالعهدعصرفى!تطورهاليهودىالفدتأة:لأولاالفصل
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لالأنه،الحقيقىمعناهعنالخروجلنصإبعادوجودإلىيشير
لاأنهكماالآباء،اركتبهاأخطاءعلىالأبناءالربيعاقبأنيمكن

ناموضحا،الرؤيةهذهحزقيالنقدلذلك،العكسحدوثيمكن

النقده!ذاخيرا،وفىأوكانتشراالفردعاتقعلىتقعالمسئولية

الأصلى.مصدرهعنالنصابتعادعلواضحدليل

بُعدمنالتوراةأصابلماواحدامثالاأعطىحزقيالالنبىإن

والافتعالالوضعأوالتعديلأوبالتبديلوذلكالإلهى،نصهاعن

مصادربتعددأو،المريحالعَرآنىالتعبيرحسبذلكوغير

وأواضطرابهاالواحدالنصفىالأدبيةالوحداتتعدداوالترراة،

الحديث.العصرفىالقديمالعهدنقادرأىحسبذلئهغير

إساثيلبنىانبياءيدعلىالتوراةنصوصنقديقتصرلم

تقدمالنقدأننجدبل،الإلهىمصدرهاعنابتعادهاوتوضيح

وجودادركوافقدالتلمود،علماءعندوضوحاأكثرخطوة

بعداالنقدالىفأضافوا.القديمالعهدنصوصمنكثيرفىاضطراب

بينتناقضلوجودإشاراضهمخلالامنيبدوالبعدهذاجديد،

بلالنناقضات،إظهارعلىالتلمودعلماءدوريقتعرلم.الروايات

هذاأدى.التناقضهذاوجودحسملمحاولةنصوصعنبحثوا.

الكتاباتفهمطرقحولاليهودبينانقساموجودإلىبدوره

الدينيةالنصوصفهمفىالاختلافهذاويعد،اليهوديةالمقدسة

عصرفىوتطورهالبهودىالنقدنشأةأسبابأهمأحدالمقدسة

.بعدهوماالتلمود

الوجطالعمرنهاخىرنطور.ثاتهرالإسلامى!الميحىاليهودىالنقد:الأ!لالباب-
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!-القدالعهدنقدتطورالىأدتالتىالعواملمن

بقانونيتها،والاعزافالقديمالعهدنصوصتثبتعمليةالتلمود

أسفاربقانونيةالاعترافوعدمالأسفارببعضالاعترافتمحيث

مرحلةصاقرارهاالقديمالعهدنصوصتثبيتقضيةتعتبر.أخرى

بعضضمحولتساؤلاتدابىتحيثالعصر،ذلكفىمتطورة

نأركموذلك.أخرىأسفارعنالتغاضىأووإهمالالأسفار

العهدلأسفارضمهاتمنصوصمنأهيةأكثرالدينيةقيمتها

القديم.

مراحلمنتطوراأكثرجديدةمرحلةإلىالنساؤلاتهذهأدت

منلناتظهرالنقدمنالمتطورةالمرحلةهذه.القديمالعهدنقد

تمثلالتىيخفواَولمالاخفاءارادوا11حولالتلمودرواياتخلال

المادةمعالقديمالعهدمثبتوواجههاالتىالصراعاتعلىشاهدا

اسفارتعرضتالتلمودرواية.فحسبعليهمالسابقةالمقدسة

الأسفاروتمثلالإخفاء.لخطروالجامعةالأناشيدونثيدحزقيال

وطوبيتالمكابيينمثل-الخفيةالأسفارأوالقانونيةغير

الأسفارأنكما،ذلكحدوثعلىشواهد-إلخ...وعوديت

آخرشاهد-إلخ...والمستقيم،الربحروبسفرمثل-المفقودة

بعضإخفاءمحاولةإلىأدتدوافعهناكانشكولا.ذلكعلى

فىوردماأنإماوالأسبابالدوافعهذهومناجزاء،اوالأسفار

بعدمناصابهامافيوضحالتوراةفىجاءمايناقضالأسفارهذه

الطابععليهيغلبالأسمْاربعضأنصاماالإلهى،مصدرهاعن

إخفاءمحاولةتوضحالتىالأمثلةمنالأناشيد.نشيدمثلالدنيوى

كافلمود-الفدبمالعهدعصرفىونطو!هاليهودىالقدنئأة:الأولالفصل
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تنسلاا2:1(:21)شباتفىوردمامنهاأجزاءأولأسفاربرا!

لاختفىلولاهوالذىجرونبنحزقيابنحنانياالطيبالرجل

لقدعملوا؟فماذا...التوراةأقوالتناقضأقوالهلأنحزقيالسفر

11.ووعظهمالعليةفىوجلسسمنجرةماثةثلاثلهقدموا

نقدمراحلمنجديدةمرحلةظهورإلىادىآخرسببيوجد

منمتعددةنسخظهوربذلكونقصد،وتطورهالمَديمالعهد

لمكماقواعدما،كلفىمتطابقةتكنلم-مختلفةأماكنفى-الأسفار

لناحفظوقد.النسخأفضلحولهواحدرأىعلىالجمعِيتفق

المختلفةالنسخالحكماءبهاقارنالتىالطريقةعنشوامدالتلمود

انههذا.ومعنىالنسخهذهبينوالاختلافإليهموصلتالتى

أسلوب.ويمثلالقديمالعهدمادةنقدلقواعدمحددأسلوبوجد

هذاوعلىفيها،المشكوكالمواضعبقيةحسمفىقياسياخطاالمقارنة

.الآنبهاالمعترفالنسخةقدمواالأساس

التعديلاتالقديمالعهدنقدتطورإلىأدتالتىالعواملمن

التعديلاتتلك،العديدةالتعديلاتبينومن،الكتبةبهاقامالتى

11مكتوئاوليمى"المقروءبمثابةالصفحةهامقفىأدخلوهاالتى

حذفاْوكلماتاضافةوكذلكا)1(،مقروءوليسو"المكتوب

:3127،05:إرميا2c؟:8:3،61الثانىصموثيل)مثلكلمات

McCل!.:انظر،الكتبةوتعديلاتوالعكسمكتوبا،وليسالمغروءعن(!أ 7r h

C : The Tiqqune Sopherim and other Theological Corrections in the

819036Masoretic Text of the .O.T OBO

,system: a new approach!7.!ح The origin of thekethib.لو.Orlinsky

)10691577+.

الوصطالعمرنهايةحتىوتطورهننأنهكالاملامىوالمشحىالهودىالنقد:لأولاالباب-
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!!:و!إرميا،5:82الثانىالملوك،7؟ولم:رروث2،و

علىالكتبةعمليقتصرلم.(322:روث،4816:حزقيال،3

لمالتىالمواضعإنبلالحذفأوالإضافةأووالمكتوبالمقروء

نقاطبوضعقامواكلماتأوحروفاأكانتسواءحسمهايستطيعوا

بهاالمعترفالقراءةكانتإذاعماشكهمعلعلامةلتكونعليها

33،4:37:،9133:،و5:18،:16)التكوينمثلصحيحة

.92(28:التثنية،أ2،03:5و:901،21:،رو:3العدد،21

خلالهامنكانواالتىعشرةالثمانيةتعديلاتهمسبقماكلإلىيضاف

السفروأهميةقيمةعننظرهملوجهةالملائمةغيرالكلمةيغيرون

رأجهم.فىأفضلأخرىبكلمة

القديصال!هدتطورنقدفىالتلمودعلماءجهود:ثانيا

القديهالعهدأسفاومؤ!هقضيةمقالتلمودعلما،موقف-أ

موسىاناليهودىللموروثطبفااليهودبينالاعتقاديسود

وأنكاملا،المزاميرسفركتبداودوأن،الخمسةالأسفارألف

بنىوان،والجامعةوالأمثالالأناشيدنشيدسفركتبسليمان

الراْىهذاساد.إلخ...الصحراءفىكلهاالتوراةتلقواإسرائيل

الدوائربعضفىصدىالرأىلهذايزال!لاالآراءكلعلىوانتثر

الأدبأورثهالرأىوهذا،الحاخاماميةاليهوديةخاصةاليهودية

رواياتفىالرأىهذاجانبيوجد.التاليةللآجيالالتلمو!ى

تعارضأخرىواْحداثورواياتوفرضياتملاحظاتالتلمود

رواياتفىفالباحث.النقيضإلىالنقيضمنبهالمُسلمالرأى

!الثلمرد-القدبمالعهدعمرفىوتطورهاليهردىالنقدنثأة:ا،ولالفصل
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كيفمثل:،النقديةالقضايابعضعنتغاضتأنهاللاحظالنلمو؟د!

داخلها؟ومَنْوفىالأسفاريينالموجودةالعديدةالتناقضاتتفسر

التىالتغيراتهىوما؟وأين؟ومتىالأسفار؟منسفركل؟لفَ

التساؤلاتهذهفمثل؟الحاليةصورتهاأخذتحتىعليهاطرات

فىالتعمقحاولواالذينالتلمودعلماءمنبهايهتممنوجدت

الفحصخلالمن،فقرةلكلنهائىرأىإلىللوصولالبحث

وظهرتعديدةثغراتعنأيضاالعلماءهؤلاءكشف.والبحث

وبمرور،آخرينباحثينيَدعلىأخرىومعطياتأساليبذلكبعد

العصرفىصارتوافزاضاتتصوراتعنأعربواالسنينمئات

القديم-العهدنقدعلمباسميعرفعلماالحديث

يصللمواستفساراتتساؤلاتمنالنلمودعل!اءأثارهماإن

فكرةفىتُضمولم،المصطلحلهذاالدقيقبالمعنىمنهجدرجةإلى

تفحصالجارافىالتىالإجاباتمنوالعديد؟واحدةعامة

فيهارأىلتحدبد،ليسللجدلوالمثيرةالمتوقعةغيرالقضاباتوضيح

مكانةعلىالحفاظاجلمنلكن،التاليةوالأجيالعصرهاأجلمن

بها.المؤمنيننظرفىفحصهاوتقويمفيهاالبحثوتصحيحالماسورا

ذلك،رفضيشبههْامعلمي،وماذلكعنيفولونالتلاميذوكان

نقديةقيمةذاتهاحدفىللأسئلةف!نذلكومع.؟اْتقولماذاولتا

قلبحيرةبسببإماالتساؤلاتهذهعلىالإجابةتعثرت.مهمة

كانتلأنهاواما،منطقهموعمقالتلموداصحابمنالسائلين

.المتأخرةالأجيالعندالعلميةللحقيقةمناسبة

الرسيطالعصرنهايةحتىوقطورهثاترالاسلامىوالمجىاليهودىالنقد:الأولالباب-
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ا-لعهد!أسفامؤلفىقضيةتفحصلمالتلمودرواياتأنرغم

عنالكشفحاولواالتلمودعلماءبعضف!نمتعمقةبصورةالقديم

قدرالموضوعهذاودرسوافبحثوا،المؤلفينمنمؤلفكلشخصية

صراحة،الموروثةالروْيةنقدالتلمودعلماءبحاوللم.استطاعنهم

أوضحوا."يهوهعبدموسىهناكومات11:الترراةفىترأواعندمافمثلا

ا؟اموسىهنادُومات11:!كتبحياموسىكانربا11:بقولهمذلك

كتبذلكبعدوماهناوم!فقط،موسىكتبهناحدإلىاى

المقدسةالأسفارترنبالتىالقدبمةالبرايتافىأمانون".بنيشوع

باتراباباسفرهْا)كتب"يشوعةيلىماتكررفقدكُتابها،أسماءوتحدد

،سفرهكتبصموئيلفإنالبرايتانفسلأقوالوطبقا.(14:2

جادداسقيا؟صموئيلومات"وأملى،روثوسفرالقضاةوسفر

موسىعنالبرايتافىووردالمصدر(.)نفساالنبىْوناثانالراثى

بعدفيماأنهوبماأيوبْا،وسفربلعاموقصةسفرهموسىاكتب1

كلأنذلكمنيفهم،موسىتورأةضمنليسبلعامقصةاعتبرت

منها.أجزاء-فقط-لهتنسببلموسىإلىتنسبلاالتوراةاسفار

كتابةسليمانإلىتنسبالتىالتقليديةالماسوراعكسعلى

توخرنفسهاالبرايتافإن،والجامعةالأناشيدونشيدالأمثالأسفار

الملوكسفرأنوبما.وجماعتهحزقيالإلىوثنسبهاالأسفارهذهزمن

IPوعلاوةإرميا)1(.الىتنسبهالبرايتاف!نلإرميابالمعاصرينينتهى

العصرحقالعصوراقدممنالقديمالعهدنقدتاريخشازار:زالمان)1(

حسن،خليفة:محمدومراجعةتتهديممويدى،محمودأحمدترجمة،الحديث

.000223،،للثقافةالأعلىالمجل!

والتلمرد-القدبمالعهدعصرفىوتطورهاليهودكىالنقدلأة:الأولالفصل
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الأنبياءواسفارودانيالحزقيالأسفارتنسب!!البراشِا

الأكبراليهودىالمجمعلأعضاءأستير!مجلةعشرالاثنى

باحثىقبلمنكقانونبهمُسلماكانالذىوالرأى)السنهدرين(.

داخلهمافىيتضمنانالأيامأخبارسفرىأنيرىالفديمالعهد

كانتالتىالكهانةبروحكتباوأنهماالثافي،الهيكلابناءنظروجهة

ونسبواالرأىهذاإلىأيضاالبرايتادارسوتوصلوقد،آنذاكساثدة

سفرلهونُسب،سفرهعزرااكتبأ:وأشارواعزرا،إلىالأيامأخبار

.ااملأيااأخبار

هـانحتى،المؤلفينشخصيةبتوضيحأيضاالتلمودعلماءاهتم

اليهودية.الدينيةالمدارسفىالسائدللرأىمناقضةأقوالهمبدت

فىنبىمالْةخباالذىعوبديانفسههوأنهالنبىعوبدياعنفقالوا

رأيهم2(.وفى:؟9)سنهدرينيهوهعبادةإيزابيلإبادةعندمغارة

حافرجتمنأمتىبنيوناهونينوىفىتنبأالذىأمتىبنلِوناأن

النبىبرخيابنزكرياوأن2(،؟:4،1الثانىالملوكسفرفىالمذكور

سفرهفىوالمذكوريإشعياالمعاصريفرخياهوبنزكريانفسههو

الثانيةالعبارةانووجدواناحومسفرفىوبحثوا2(.:8)إشعيا

أشارواولذلكمتناسقتينغيرالأولالإصحاحمنالئالثةوالعبارة

12.تلكيقللمهذاقالمنوأن،الأقوالفىتداخليوجدابأنه1

إنهيقولمنفهناكملاخىسمْرمؤلفبشأنالآراءاختلفت

العهدباحثىمنالعديدأدرك.عزراإنهيقولمنوهناك،مردخاي

إلىتعودمختلفةمزاميرمنمركبالمزاميرسفرأنالتلموديينالقديم

البرايتاففىقائلها.داوديكوناْنيمكنولا،متعددةفزات

اوجطاالممركابةحنىوتطورهلاترالإسلامىوالميحىاليهودىالنفد:الأول!الباب-
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ابملمزامير!داود"كتبفقالوا:اختلفوا(2ة41باترا)باباالمذكورة

قال11دقةأكثرشكلفىذلكبعدوقالوا2،اشيوخعشرةبمساعدة

وصلواوعندما.4(الأناشيدنثيد)رابا2اشبوخعشرةالمزاميرسفر

المزاميرسفرفىمزاميرممالمنضمنةالرجالهؤلاءأسماءلإعلان

فىاشتركقدأنههذاومعنىبعزرا)1(.وانتهوابآدمبدأوا

البعض،بعضهاعنومتباعدةمختلفةأجيالعدةالمزاميرتأليف

لدىيكنولم.نهايتهوحتىالقديمالعهدأدببدايةمنأى

بشانمحددةنظروجهةأوللماسوراصدىاْىالباحثين

.محددةإصحاحات

وأسلويهالقدي!ان!هدمضهوننقدفهالتلمودعلماءمنهح-2

تعمفوابلالبرايتا،بأقوالالتلموديينالباحثينبعضيكتفلم

الأسفارواخلنبىكلنتاجوحجمسفركلمضمونفىالبحثفى

إلىونسبتهاالنبىهذاعندمننصوصإخراجيخشواولمنفسها،

الأولالإصحاحمنالأول،سفرينكتبإرمياأنفيرونآخر.نبى

الخام!الإصحاحمنوالثانى،والأربعينالخامسالإصحاححتى

بعدمايكتبولم،والخمسينالحادىالإصحاححتىوالأربعين

ماعلىيصدرالم،عبارتينإشعياسفرفىسيمونالرِبىووجد.ذلك

اقال1آخرإلىونسبتهماإلغائهماعلىأصرولذلكإشعيا،عنيبدو

وتمالسفر،فىبهمايأتولمبعبارتينيتنبألمأنهرأ!:سيمونالرِبى

-33.34صص:السابقالمصدر(11

والتلمرد-القديمالعهدعصرفىوتطورهاليهودىالمنقدلاة:الأولالفصل
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التوابعأصحابإلىاطلبوالكمقالوااصىاذ1:وهماإشعياا!؟فى

اللاويننراباوانظر،912_80:.)إشعياوالهماسينالم!ثحققينوالعرى

كشفواالتلموديينالقديمالعهدأنْباحثىمنْذلكيسننتج6(.

إشعياسفرفىوالستينالستالإصحاحاتمادةكلبأنرأيهمعن

بمثابةشتكوننواةتوجدوربما.آموصإشعيا.بنأقوالمنليست

الذىالأنبياءأسفارترتيبفىوذلك،الباحثينهؤلاءلاْقوالدعم

بعدإشعياالبرايتاتحصىحيث(14:باترابابا)البرايتاتبحثه

النصأقوالوعكسالماسورافىالمألوفعكسم!علىوذلكحزقيال

لالإشعيا.الأول

مؤلفىشخمسيةتحديدعناليحثفىالتلمودعلماءيكتفلم

اللغويةبالصور-أيضا-اعتنوابل،القديمالعهدأسفاربعض

التثنيةسفربينالأدبيةالقرابةمعرفةإلىتوصلوافقدللأسفار.

سفرصياغةتم1(6:41)راباالتكوينفىفنقرأ،يشوعوسفر

بهاالاعترافتمالسفرينبينالقزابةهذه."يشوعباْسلوبالنثنية

فريدا.رأيايكنلمذلكورغم،الحديثالعلمىالبحثفىكنظرية

يشوعسفريضمحنينابرأدىالرِبىأن(22:2)نذاريمفىفنجد

منحواماإسائيلبنوأخطأانلولااالخمسةالتوراةلأسفار

معأيضاوهذا(،فقطيشوعوسفرالخمسةالتوراةأسفارسوى

الأسفارعنيتحدثونالذينالحدلِثالعمرفىالباحثينبعضرأى

اللغةفىالتشابهعلىمعتمديقالخمسةالأسفارمنبدلاالستة

علماءقالكما.التثنيةوسفريشوعسفربينوالمضمونوالاْسلوب

-يصالرالعمرنهايةحتىوتطررهلأتهوالأصلامى!اليحىالهردىالنقد:الأولالباب-
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ثقي!-!أ"كان!نهعافوس؟مُممىلماذا:عاموسعنالتلمود

فىالأروع11إنهالأناشيدنثيدعنوقالوا2(،:01رابا)اللاوس

.(1راباالأناشيد()نشيدفيها"وتنميقاشهرةوالأكثرالأناشيد

أمعاصرو1فقالوا،ملاخيفى"سفرفاعلةدبىاميةأهميةإلىونبهوا

المنحفصلتنحومامدراش)"يجيبونوهمينكلمكانأنه:ملاخي

بينلبسووضسعهرواثىسفرانهيوناسفرعنوقالواتروما"(.ْا

قائمسفرهوالذىيوناسفراباستثناء1:فقالواالأنبياء،أسفار

ازدهرا:احددواعامةوبصورة(.81العددرابا)مدراش"بذاته

11واحدبأسلوبنبيانشِنبألمولكنالأنبياء،لبعضواحدأسلوب

بينكبيرتشابهوجودإلىثوصلواأنهماى(أ:98)سنهدرين

البيئةاختلافإلىيعودالنبوؤاتاختلافوأنالأنبياء،أسلوب

إسراتيل.انبياءمننبىكلفيهاظهرالتى

فىدُمجتبانهالتلمودعلماءبعضادركفقدذلكعلىعلاوة

يسبقالتىجدا،القديمةوايأناشيدالأساطيربعضالتوراةمادة

كانتوأنها،المقدسةالكتاباتاسفارمنسفرأىزمنزمنها

وأالرأىهذاصدىوُشممع1(.ذلك)قبلإصائيلبنىبينمنتشرة

مدراشفىوترد.الاْوائلالأمورائيمجدلفىالقديمةالماسوراتلك

أمامموسىقالاهكذا1:التاليةالأسطورة(5:26الخروج)رابا

جيلاعمالورأيتفيهوقرأتالتكوينسفرتلقيت،يهوه

فىويقالط"،وسدوم...ايألسنبلبلهْجيلواعمال...الطوفان

.598-1887،لااك!136*،"+اول:3!م.د.*لأ:)1(انظر

والنلمو!-الفدبمالعهدعمرفىوتطورهالبهودىالنفدتاة:الأولالفصل
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+!
ايديهمفىكانأنههذامنأكثر"يفهم!بتفصيلآخرموضع

:5الخروجرابا)مدراشبها"اعجبوالفانفمصر(فى)إصائيل

.)22

11،التابوتارتحال11القديمةالشعبيةبالأنشودةيتعلقفيما

مناسب،غيرموضعفىوموضوعةبذاتهقائمتأليفأنهاأدركوا

ويقول(.617:2شبات)صحيحاليسالحالىموقعهاإنوقالوا

هنامنالقسمهذايحذتامستقبلا1َجملئيل:بنشمعونالرِبى

1(:71)يومافىدقةأكثربشكلوقيل".موضعهفىويوضع

11.العبارةهذهباستثناءقيل:القسمهذاكلايحذف1

القديدالعهدفهظهارالتناقضاقإفىالتلمودديرعلماء-و

الأولالخلقحدثىبينتناقضاالحديثالعلمىالنقدوجد

مصدرينإلىنسبتهماوتمتالتكوينسفرفىالمذكورينوالثانى

هذامنقريبرأىإلىالتلمودعلماءتوصلوقد.مختلفين

هليل،وسبطشماىسبطانقسمأ(:)12حجيجا.فقىالراْى

التكوينسفرفىوردلأنهاولا،خُلقتالسماءشماىسبط"يقول

مليلسبطوأماا.،والأرضالسماواتاللهخلقالبدءافى1(7:7)

الإلهيهوهعملالنصْايوميردحيثأولاالأرضخُلقتفيقول

المصادرنظريةأصحاببينوالفرق4(.:)2"والسماواتالأرض

اختلافعلىاعتمدواالمصادرنظريةعلماءأنالتلمودعلماءوبين

ترتيبقضيةعلىاعنمدوافقدالتلمودعلماءاما،الألوهيةاسم

الخلق.أحداث

الوصيطالعصر!احتىونطورهنثاتوالاسلامىوالمسبحىاليهودىالنقد:الأولالباب-
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ابملسالد!والتناالتكرارالتلمودعلماءأدركذلكعلىعلاوة

:16)التثنيةسفرفىفيرد،الأخرىالتوراةوأسفارالتثنيةسفربين

يرد(15)23:الخروجسفرفىواما؟فطيرًاااتاكلأيام"ستة8(

المقولفصل)سفرىذلك؟يكونفكيففطيرًا"،تأكلأياماسبعة1

فىالآباءإثمامفتقد1(لم:ر4)الخروجسفرفىويوجد(.2:1

الأبناءتموتالا1:النصيكون(2:61")التثنيةسفروفىالأبناء"،

سفرفىويرد(.7:2براخوت)تبادلاذلكيعنىألاالاَباء"،عن

إلىيعقانبنىاَبارمنارتحلواإصائيلوبنو11يليما(07:6)التثنبة

جبلفىماتوقد؟هناكما!فكيف"،هارونما.تهناكموسير.

الىالكاهنهارونافصعد1(3:83)3العددسفرفىيردحيثهور

الاْورشليمى)التلمود"مناكوماتالربقولحسبهورجبل

(1:02)9الخروجسفرفىويرد(.3أالفقرة،5الفصل:أيوما

فىأما"،الجبلقمةإلىسيناءجبلعلىيهوهوهبط11:التالىالنص

11صوتهاسمعكالسماءامن1تالنصيكون(4:63)التثنيةسفر

.(1اللاويين)سفرا

فىالموجودةالاختلافاتهذهإلىفلها!زنمدرسةتوصلتقد

بحثتمأساسهاعلىوالتى،العبادةبقواعدالمرتبطةالتوراةقوانين

ينمسوفكما،مختلفةمصادرإلىالتوراةوتقبسيمالقوانينتطور

بعد.فيماتوضيحه

عصرفىالقديمالعهدمفسرىلدىأيضًامجهولاًيكنلم

الأنبياءوأسفارالأيامأخبارسفرىبينالعديدةالتناقضاتالتلمود

وافلمرد-القديمالعهدعصرفىوتطررهاليهودىالنقدنثأة:الأولالفصل
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هذهومن.الملوكبعضحكمبسنواتيتعلقفيماخاصةا!و+أللا!

السنةاْفى(أ:1)6الئافيالأيامأخبارسفرفىوردما،التناقضات

يهوذاعلىإصراثيلملكبعشاصعدآصالملك!الثلاثينالسادسة

السنةوفى801(:61)الأولالملوكسفرفىوردوماا،الرامة!بنى

علىبعشابنأيلهملكيهوذاملكلأساوالعشرينالسادسة

ابن"كان(ألم:))الثانىالملوكسفرفىوردماكذلك11؟،اسرائيل

فىسنينثمانى!مَلكمُلك،حينسنة(بهورام)وثلاثينائنين

اخزيااكانا(22:2)الثانىالأيامأخبارفىورد!ماأ،اأورشليم

فىواحدةسنةومَلَكَمَلمَكَ،حمينسنةوأربعيناثنينابن)ابنه(

بسنتينأبيهمنأكبرالابنيكونفك!يفوهكذا،11أورشليم

.(27:)زوطه

والبقرالبيدرداردافاشترىا:النصيردآخرموضعفى

فى،أما24:24()الثانىصمونيلسفر"الفضةمنفاقلابخمسين

داودودفع2:ْالتالىالنصي!رد25(21:)الأولالأيامأخبار

ويقول(.42)سفرى"شاقلمائةستوزنهذهباامانعنلأرنان

مذودألفأربعيننلسلطوكان11:(5:6)الأولإلملوكفىالنص

اْوكان:النصيرد25(:)والثانىالأيامأخعبارفى/!اماخيلإ"،

مثلوكثير2(:3و)سنهدربنخيلاْمذودآلافادبعةبسليمان

ذلك.

البمطالممركايةحقوتطور.نثاقهرالاصلإسرالميحىاليهودىالنقد:الأولالباب-
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الفممل

الثانى

E

اليهودكاتطورالنقد

الوشيطالعممرفه
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+!

تطووالنقدفاوأترهالقدي!ال!هدتشكيل:أولأ

كانتالتلمودعلماءأثارهاالتىالنقديةالإشاراترغم

الخارجىالمظهربحفظالمطالبةنفسهالوقتفىهناك

النصقداسةحفظبهدفوذلكنصوصها،وموضوعللتوراة

القديمالعهدأنغير.الكبيرةالقيمةذوالأساسهوالذىالدينى

يكونأنضروريَاوصاروينتشر،ويتشعبيتطوريزاللا

وعلاماتحروفهاكلفىسليمةووثيقةثابتَانفسههو

عصرانتهاءبعد-الجديدةالفترةإرثأصبحفقدلذلك.تجويدها

وتم،الأساسهذاوتثبيتالتعديلعلىالعمل-التلمود

والتاريخيةوالدينية)اللغويةالمستوياتجميععلىالعمل

.(والفلسفية

الوبطالعصركايةخىوتطور.ئأتهوالاسلامىوالمحىاليهودىالنقد:الأولالباب-
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!-

عصربعدماعصرأبناءعملبدايةالتشكيلوضعيعد
نُسخمراجعةإلىاضطرواالهدفهذاولأجلالتلمود.

وتثبيتهاتنقيتهابهدف،والمقارنةالنقدمجهرتحتالنصوص

الحدثهوالنشكيلوضعويعد.الصحيحأسامحهاعلى

انتقالحدثبعدالقديمالعهدنصتاريخفىأهميةالأكثر

الآشورى.الخطإلىالأصلىالخطمنالكتابة

منالثانىالنصففىالتشكيلوضعفىالعملبدأ

الأساسوضعينسب.عامماسّىلمدةواسنمرالئامنالقرن

الدينيةالمدرسةرئي!فينحاسمنلكلالكبيرالعمللهذا

العملهذااستغرق.طبريةفىالشيخوأشير،آنذاكاليهودية

اهتمامهم،جلمنحوهالذينوالنساخالباحثينمنأجيالاً

النظامكانبابلففىنظامها،فىاختلفتحركاتونشأت

كثيرَاساعدوقد.الغربىالنظامكانفلسطينوفى،الشرقى

الوشطالعصرفىاليهودىالنفدتطور:الثانىالفصل
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-!
التىوالنسخالمختلقةالمخطوطاتمقارنةالتشكيلوْفى صع

علىبناءَالترجيحإلىأحيانَااضطرواولكن،إليهموصلت

ذلكنتائجأهممن.وجمان.تصورهموعمقرأيهمرجاحة

إلىادىمماالمواضعبعضتشكيلفىاختلافاتوجود

عمليةإلىبعدفيمااحتاجتالتىالكلماتبعضغموض

بعضهاا!لختلفةالنسخمقارنةضوءفىوضبطتصحيح

.)1(ببعض

كثرشغييرقامواأنهمالتشكيلاصحابعمليتضح

وتم،القديمالعهدعباراتمنعبارةماثةوثلاثألفمن

وغيرالمقرِوءفىاوْا!لقروءوكيرالمكتوبفىإماذلكوضع

لممخذوفةأشياءَعبارةوعشريناثنتينفىو!جدوا.المكتوب

مشصففىابيسقا!اب:إليهافأشسارواإكمالهايستطيعوا

وبينلأالماسورانضبينالموجودةوعدد.التغييرات.االفقرة

،التن!مودىانلأدبأفىمحفوظةهىكاالنصوصنسخة

تتيجةمىالتغييراتوهذه.الآلافيزبدكاعنوالترجوميم

كاملةعباراتص!ابدالبلوالأسماء،والنبرالحروفإبدال

لهاكانالتغييراتهذهأنشكولأ،التصؤصقصدتغير

القديم.العهدلهقدتطورفىكبيرصدى

نهايةفىنتائجمنعليهترتبوما.التشكيلعملتبلور

وفلسطين.لأبابلفيمحددةنتائجشكلليأخذالعامثرالقزفي

44-45.ص:شازارزالمان(1)

الوسيطالحصرنهايةحتىوتطورهلأتهوالأصلامىوالميحىاليهودىالنقد:الأولالباب-
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!!الثاالأساسالقديمالعهدنصتشكيلوضع!قد

الوسيطالععرفىالقديمالعهدعلمخاصة،العبريةاللغة

حدودها.وخارجفلسطينداخل

القديصال!هدنقدفهوأثرهالدينية!ورالفرقا:تانيا

لمأىالتلمودلسلطةالبهوديةالطوائفكلتخضعلم

ترفضالتىالطوائفأهمومنالتلمود،بقدسيةتعترف

كلتقبللمكذلك،والقرائينالسامرةطانفتىالتلمود

أصسحابنتاجهىالتىالماسورااليهوديةالطواثف

فىوالمعارضينالمتمردينتزايدالىذلكأدى.التشكيل

نأغير،معظمهفقدضخمأدبذلكعنونشأ.المجالين

بهاالاعزافتمالتىالأقوالعلىحافظتالتاليةالأجيال

تحفظولمتجمعفلمالمخالفنِ،أقوالأمافق!،وتقديسها

.الحالبطبيعة

هذهلبعضصدىإليناوصلفقدهذاكلرغم

عناوالماسورتية،للرؤيةالمعارضينطريقعنإما،الأقوال

هذاوعلى،كتاباتهمفىحاربوهمالذينأولئكطريق

هذه.الرياحأدراجتذهبلاحتىعليهاحافظواالأساس

ىأإلىلتؤكدأيضًاكافيةكانتأنقذتالتىالمتفرقةا!ثار

اضهمكواالذينالجيلذلكابناءمنالعديداهتمامتزايدمدى

النقدأصبحمدىأىلىالى،القديمالعهدنصوصدراسةفى

قبل.ذىعنعمقًاكثر

الوصيطالعمرفىاليهودىاففدتطورلثانى:الفصل
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بنعنانالتلمودوسيادةسلطانضدثارز!؟أ
برصكا

كلحولهحشدالذىللقرائينزعيمَابصفتهالمعروف-داود

أساسعلىالفديمالعهدبحثالتمسواالذينأولثك

المتوافروالأجداد(،الاَباءتراث)أى.االموروثةالتقاليد11

حذرالتلمود.سلطانتحتيعملواأنيرغبواولم،عندهم

11.ببساطةالتفسيريفحصوا"أنوألزمهمتلاميذهعنان

القرائينبينالفكريةالحرباندلاعذلكنتيجةمنكان

كتابيعدولمالنقد.روحاثارةإلىأدتالتىوالربانين

متاخاصاربلالدينرجالعلىقاصرَاالقديمالعهد

يعدولم.العامالجدلمركزفىووضع،والمتعلمينللحكماء

قناعوراءمنالعديدةالتناقضاتثانيةمرةتظهرألاممكنا

مئاتالنوراةشبيتهاعلماءأرادالتىوالتعلبلاتالتفسيرات

نحابئهامنثانيةمرةالتناقضاتهذهخرجت)1(.السنين

وجودهاتبريرالقدماءحاولأنبعدبتعديلها،المطالبةوتمت

عنها.والدفاع

مشوىوجدالتاسعالقرنمنالثانىالنصففى

الرأىلمحاربةفبرز،طبريةأبناءماسورافىثغراتهعخبرى

فىبالتعديللنفسهوسمحوالمكتوبالمقروءبشأنالمألوف

(1..J Davison: Saad's Polemic against Hiwi al Balchi, .N,Y .O)S
,an، in: Jewish Religious Polemic. Edinburgh Uni. Press

669.1
الوسيطالعصرنهابةحنىوتطور.تاتهوالأسلاسوالمجىالهودىالنقد:ا،ولالباب-
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!اضافةبمات!،بأخرىكلمةوتغيير،القديمالعهدنص

ءللاهتمامالمثيرةآرائهمنبعضبأعجوبةوبقيت.لرأيهطبقا

أخاهمابيلقايينوكلم11:يَرِد8ُ(:)4التكوينسفرففى

الربطفقدانالقدماءأدركوقد."الحقلفىكاناأنوحدث

تفسيرفىالأجاداأصحابتوسعكما،النصمذاقسمىبين

تفسيراتإيجادفىنفسههعخبرىمشوىيجهدلم.ذلك

التفسيراتمنبدلأاقترحبلالسابقينفعلكماوتعليلات

نخرجقملهابيلقايينوقال11:ليصبحالنصتعديلالمتباعدة

هذاأنواثقًاكانلأنه.ا.الحقلفىكاناأنوحدثللحقل

قولصحةوبؤكد.التوراةفىهكذامكتوبَاكانالنص

فيهـاالسامريينعندالمحفوظةالتوراةنسخةأنهعخبرى

الترجمةفىالحكمنفسهووهذا."الحقلإلى"نذهب

الأثيوبيةوالترجمةللتوراةالسريانيةوالترجمةالسبعينية

تا.لفولجاوا

إليناوصلمماقليلشبههوماالتعليلهذامثلإن

تاريخفهمفىأسلوبوتلاميذهلمشوىكان،بأنهويشهد

ثسمعلكننا.المألوفالأسلوبعنيختلفالقديمالعهد

الكمالحدبالغةليستبهاالمعترفالنسخةوهوانهنا،رأيه

قدالنصوصبعضأنالمحتملومن،تكونأنينبغىكما

للتعديلالحاجةف!نلذلك.الزمنبمروربترتاوشومت

منها.مفرلاحقيقة

الوسطالعمرفىاليهورىالنقدنطور:الثافىالفصل

http://kotob.has.it



كثيىبداياتهمشوىوضعالذىالأسلوبهذا!+على

موسىمعاصرهخاصةالوسيطالعصرفىاليهودالعلماءمن

وأالتفليسىعمرادْابنالعربىبالاسمالمعروفالزعفرانى

وبنالفارسىعوذاوتابعهم،الفارسىعمرانابنموسى

منبعضَاتفسيرهفىعزرابنأبراهامذكروقد.زوطه

تزايدعددهمانشكولاللماسورا،المعارضةتفسيراظ

إلينا.تصللموتعديلاش!أسماءهمأنغير،آنذاك

منالثانىالنصففىعاشالذىالبلخىحيوىيعتبر

ألففقد،أ!يةكثرهممنواحدَاالميلادىالتاسعالقرن

الكتاباتضدادعاء"أمال!ى1يشملبذاتهقائمَاكتابًا

خلالمنعُرفبلإلينايصللمالكتابوهذا)1(،المقدسة

الرِبىأقوالخاصةادعاءاتهعلىوإجابتهممعارضيهأقوال

فىمبعثرةالبلخىادعاءتبعضعلىجاؤون.عثرسعديا

.سالبعضبعضهامعبجمعهاوقامالجيلذلكأدب

حيوىيكنولم.دافيدسون.يذلكوبعد،فوزننسكى

فاَراثه،الحديثالنقدلمفهومطبقَاالقديمللعهدباحثَاالبلخى

الإلوهيةوبجوهردبنيةبقضاياتتصلإليناوصلتالتى

شجعصَالقديمالعهدفىأبحاثهموضوعف!نذلك.ومع

الماسورا،أقوالعنوالابتعادالحرالبحثأسلوبعلى

بها.افسلمالاَراءمنوالتحرر

DieBibelkritik,ان!:)1( des Chiwi Albalchi:41!88تاأ
hrift!ه".9187 fuer Geschichte des Juden75+!عح!أ

الويطالحمرنهايةحتى!قطور.فثأقهوالاصلاسوالميحىالهرثىالنقدالأولا:الباب-
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الينآيم!وصلتالتىالقليلةالبلخىآراءخلال

التوراةداخلأدخلوامن!ناككانمتاْخرةفترةفىبأنهالقول

أبعدوهااىفزيفوها،التوراةروحعنغريبةمختلفةاقوالأ

بوضوحذلكعنالبلخىيعلنلم.الصحيحمضمونهاعن

إلىتوصلوقدفح!سب،اسثلةبمثابةمصاغةشكوكهلأن

علىومنهاالتلمود،حكماءمنالقديمالعهدباحثوبعضها

سفرففى.حيرامميلادبشانحيوىتساؤلالمثالسبيل

منارملةامرأةابناهو:ْالنصيرد(41:لماالأولالملوك

النصيشير(أ؟:)2الثانىالأياماخبارفىأماا.،نفتاليسبط

الجماراوتفسر."دانبناتمنامرأةابن11كانحيرامأن

كانحيرامأبىأنبنخمينالغموضهذا2(:31)عروفين

السحائجهىمانعرفولادان،بناتمنوأمهنفتالىصبطمن

التناقف!.هذاعنحيوىتساؤلمنالمزتبة

سعىفقددينيةبقضايامعظم!اارتبطحيوىآراءأنبما

ومن.فطريباسلوبوشرحهاالعقلإلىالمعجزاتلتقريب

المرتبطةحيوىأقوالعزراابناقتباسدْلكعلىالأمثلة

هوسىأن11:وهي(ألم:14)خروجالبحرانشقاقبشأن

فىالمياهتزايدوزمنبهبوطهاالمياهانحسارزمنعرف

انحسارأثناءبالشعببالعبوروقامواستمرارها،ارتفاعها

المياهبأسلوبعارفايكنفلمفرعونوأما،لنظريتهطبقاالمياه

حيوىرأىآخرموضعفىعزراابنويوضح".طبيعتهاعلى

الوسيطالعمرفىابهودىانقدتطور:الئانىالفصل
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أهو1المنإن،فيقول(6137خروج)المنبهبوط!!

العربيةاللغةوفى"،"ترثجفينالفارسيبالاسمالمعروف

وطريقة-الاَراميهْيقصدربما-مناالأجنبيةواللغة"امت1

أيضَاحيوىيوضحكماالصحراء".فىاليومحنىهبوطه

فائلا92َْ(:و4الخروج).ايلمعصاروجههاجلد1:عبارة

)تفسيرالجلد"مثليبساوجههصارخبزَايأكللمأنه"بسبب

.(المصدرنفسعزرا،ابن

كبيرةحركةعناَنذاكالنقديةالثورةتلكأثمرت

الرِبىهووهاءالمدارسأسوارمنتسربكاملاًأدبًاايسست

منتوراةابتدعالذى10:بقولهحيوىيذكردافيدبنأبراهام

الكتبفىيعلمونهاكانواالأطفالمعلمىان11يؤكد"،عنده

.سوأكدودحضها".سعدياالرِبىجاءأنإلىوالألواح

كتابمنالاْطفالتعلمرأىعلىيقفلمأنهفوزننسكى

هذاليس.جاؤونسعدياالرِبىضدهثارالذىالشكوك

أخرىوألواحا""كتباألفقدحيوىإنبلفحسب

العهدبدرسأنأفتىوفيهاالأطفاللمعلمىخُصصت

تدرسكانتحيوىكتبأنوبما.منهجهعلىبناءَالقديم

وخارجموتهبعدسنةمائةستواستمرتالمدارصفى

آنذاكغمرالذىالنقدمجرىعلىكبيرَاتاثيرهكانفقدموطنه

فلسطين.معسكر

قامحيثطويلاَ،العصرذلكنقادتأثيرتتبعيتوقفلم

الرصيطالمصرنهايةخىوتطورهلأقهوالإصلاصوالمجىاليهودىالنقد:الأولالباب-
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الر؟ؤى!بفووواصلواتلاميذهموتلاميذتلاميذهمبعدهم

بضعفقبلوالنقد،البحثمجالىفىمعلموهماستنبطهاالتى

القاهريةالجنيزاوثائقفىشاخترالبرو!سوروجدسنوات

عشرالحادىالقرنفىفلسطينفىكُتبتصفحةعشرةاثنتى

شعزاالمكنوبةالقطعةهذهوداخل.فوزننسكىلرأىطبقًا

الخاصةآراءهليعلنالمؤلفيقدملم،سليمةعبريةبلغة

أسخطًا1:قولهكاملةجاعةباسمليصدربل،فحسب

ومربرةحادةبسخريةيتهموثار."طائفتىلتقديسسخطت

لتقييدهمعصرهفىالقديمالعهدالععر،وباحثىحكماءكل

وإحصاءالماسورا،ووضعالنبربحثدائرةفىأنفسهم

فإنكاهاناد.لتخمينوطبقًا.الاختصاراتوتحديدالحروف

بن-جماعتهزعمواسمعزريابناليعازارالمؤلفاسم

"زعماءضدحادةبسخريةوثار.باسمهاادعىالتى-بروكه

وتلاميذهمالسنهدرينورؤساء"اليهوديةالدينيةالمدارس

احراس1وأنهم11،لهمإرثالقديمالعهد11أناعتقدواالذين

اكتفواالذينالقليلونالتوراةباحثوأما.والمشنا"التلمود

علاماتحولاقالتفوا1التشكيلحولوالجدلالنبر،بقواعد

فىوأسهبوابالنبر"شغفواكماوطولها"،مرتبتهاالتجويد،

حركاتها.وأطالوا،الأصممئلقوتهمو"خارتالشعر"،

:قائلاٌالأقوالمذهلكلعزريابناليعازريتوجه

البدايةمنأمريهملولا،صورهبكلالقديمالعهدا"نعرف

الوجطالعمرفىاليهودىالنقدتطور:الثافىالفصل
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+!
يُفصحلثما.إجابةتوجدأهل1ونادى"،النهايةحتى

أقسامأولمنبدايةالأخرىلْلوالواحدةوشكوكهنساؤلاته

الخلقسريبحثنساؤلاتهمنالعديدإن.التكوينسفر

نأخميرالوصايا.علىوالتأكيدا!سنينوحسماب،يهوههـإرادة

لاْنهكتابهفىالسائلصدقتؤكدمتعثرةأسنلةمنهاالعديد

حتى...نهايتهحتىبدايتهمنالقديمالعهدقرأت11يقول

11.الصمتعنليسرعفمىأجريتمراتشفويَانهايته

أيضَابل،القديمالعهدصحيحعلىفقطالتعرفبتملم

منمزيذاتتطلبالتىالصعبةوالمواضعالتناقضاتإدراك

السابقينالباحثينأقوالعلىأيضَاالتعرفتم،كماالتوضيح

التلموو،حكماءأقوالمناقتباساتاستفساراتهفىفنجدله،

نأعبثَايكنولم.حيوىتساؤلاتمنعباراتوكذلك

العهدلتفسيرالفديمالعهدعلميكون"أنالمستفسريسعى

الأيامأخبارسفرىأنعزريابناليعازارأدرك110الفديم

لذلك،القديمالعهدأسفاربقيةفىالمعروفةللأحداثتكرار

وبناءللمسببينمزدوجةإحصاءعملية21.ويستفسريتعجب

صماحصاءداود،ومحاربى،الأمثالكانبوصلاة،الهيكل

نتعلمفماذا،مزدوجذلككل،شاؤولوموت،إسرائيل

يوشعموتأيضَابلفحسبهذاليسمنها؟.ونستفيد

منوالعديد"،الهيكلودمارسنخريب!قدوم،وصموئيل

الازدواجحدثفلماذا،مقدسةلبستالتىالأحداث

الرميطالممركايةحتىوتطورهنئأتهوا،سلاسرالمشحىاليهودىالقد:الأولالباب-
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الأسئلهيم!هذهمثلطرح.ان؟القديمالع!دفىوالنكرار

فيماتبلورنقديَااتطورٌتمثلواضحةلهاإجابةنجدلمصرانذاتها

يدرسالغربفىعلماهناكia-Lj،الحديثالعصرفىبعد

العهدنقدعلمباسميعرفاللاهوتومعاهدالجامعاتنما

القديم.

الاْيامأخبارسفرىفىالتكرارعنفقطالكشفيتملم

لناالمعروفةالأحداثعنمفصلةرواياتأيضَااكتشفبل

سن!رىفىجاءمابينويقارن،الأخرىالتاريخيةالأسفارمن

فيتابع،الأخرىالتاريخيةالأسفارفىجاءوماالأيامأخبار

آساملكبسنواتالمرتبطةالمتكررةالتناقضاتويحصى

1(:61الثانىالأياماخبار-61:81الأول)الملوك

862:الثانىالملوك)يورامبنآحزيابعمرالمتعلقةوكذلك

يهوياكينمملكةاياموأخبار24(22:الثانىالأيام-أخبار

عرف.9(36:الثانىالأيامأخبار=24:8الثانى)الملوك

الخطأبل،التاريخىالنقدباسمالحديثالعمرفىالخطأذلك

الثانىالملوكسفرففى.واحدةروايةفىنصينفىأيضاكان

فىمكانهأيلهبنهوشعوملك11النصيقول(15:03)

الفقراتنهايةفىيعودثما.،عزيابنليوثامالعاشرةالسنة

عشرةستملكعزيابنيوثامإنفيقولالأخيرةالثلاث

للملكصعديوآشبنيربعامأنكما3(.ر)15:فقطسنة

السابعةالسنةوفىأمصيا،لملكعشرةالخامسةالسنةافى1

الوجطالعصرفىاليهودىالنقدتطور:الثانىالفصل
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الثالثةالسنةوفىأمصياابنعزياملكليربعاما؟لعشرلن!

فىوهوابنهملكذلكوبعداحزيابنليوآشوالعشرين

واضحتناقضوجودإلىاْيضًاوتوصل".والثلاثينالسابعة

القديمالعهدفىيردفلم11السفرنفسفىالعباراتبعضبين

أقاملكنابن،لهيكنلمأىأبناء،لهكانأبشالومبأنإشارة

أبناءثلاثةلهولدوقد،ذلكيكونفكيف،لتذكيرهنصئا

.(1472:،أ8.:لم8الثانى)صموئيلثاماراسمهاوبنت

النبىقالحيثمباشرًاالأسلوبيبدو11آخرموضعوفى

ندمذلكوبعدبيتَا،ليهوهاصنعاذهب:الحوارفىلداود

يبنىالذىموابثكبلبيتالىتبنلا-داودأى-وأنت،يهوه

5(.:73،7:الثانى)صموئيلبيتالى

التأريخفىالارتباكمنالعديداكتشفذلكعلىعلاوة

الخاصةالروايةفىكماالتوراةأسفارفىوالتناقضوالتكرار

سفرفىوورد.وغيرهماالجواسيسقصةوفىبالطوفان

عندآنذاكهبطقديوسفبيعوقتأنهيهوذاعنالتكوين

ولدذلكوبعدعير،لهوولد،زوجةلهواتخذعدلامىرجل

أونانماتثمعيرماتثملهزوجةثامارعيرواتخذ،أونان

لثاماريهوذاوانصاع"السنونومرت01زوجتهوئرملت

حصرونفارصوولدفارص،لهوولدتفتزوجها

سنةوعشريناثمتين11غضونفىهذاكلوحدث،وحامول

الوسيطالعصرنهايةحتىفطورهونثانهوالإسلامىوالمجىدىاليهرالنقد:الأولالباب-
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التكو-ين!ممر"وبنيهيعقوبهبوطوحتىيوسفبيعامنذ1

.12(:64والتكولِن،38

طردهاالتىالشعوبعنمراتتسعراةالتوتسردكما

)عهداليومذلكوفى11كنعانأرضفىإسائيلأماممنيهوه

وفىذلك؟،كيفإرثا،أممعشريعطيهأنأقسمالأشلاء(

وفىأمم،خمسقالموضعوفىأمم،ستقالمواضعخمسة

)التكوين2اأممسبعموسىواضاف،ثلاثآخرموضع

التثنية28؟23:الخروج؟7وةأوالعدد؟ألمو:18،:أ3

بعضهاتدحضالحَىهىالرواياتأقوالتكن2(.لم:لم

فعندما"ا،والقانونالأحكامنصوصأيضابل،فقطالبعض

تلكفىاللبنمنإسرائيلبنىيحذرلمالأعيادكلالنبىذكر

")التئنيةالغفرانويومالبوقهتافيوميذكرولم،الأقوال

التثنية.سفرفىالقرابيننظامأحكامتردلمماك(67

فىالمذكورةالقوانينكلأنإلىعزريابناليعازارأشار

يعنىوهـذا.والملوكالقضاةعصرفىمعروفةتكنلمالتوراة

علماءأكدوقد،المضاةع!رعنمتأخرةقوانينهناكأن

فيمانجدسوفكما-الاتجاههذاالحديثالعصرفىالنقد

إلىأيضاعزريابناراليعازتوصلهذاكلعلىعلاوةبعد.

التىالتوراةفىالموجودةوالتعبيراتالفقراتمنالعديدأن

الحياةطبائععنوبعيدةمتأخرة،للأجيالالنهائىالسفرتمثل

المألوفةالمجتمعونظم،القديمالعهدعصرفىالمألوفة

الوييطالعصرفىاليهود؟،النقدنطور:الثانيالن!صل
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وبجومرفضةشاقلعشربخمسةلنفسىقاشتريتهاانذا؟ك!

الخاصيةومالثك،مقدارفما(3:2)هوشعاشعيرْولثك

والجومر.الفضةبين

بل،فحسبالأسئلةبطرحالمفسرونيكتفلم

سببفهمعنيتمكنواحتىماحدإلىالبحثفىتشجعوا

واقترحوا،القديمالعهدفىوجدوهاالتى"ا"الفجوات

لمآرائهمأنذلكعنونمَج.الفجواتهذهلعلاجالحلول

الماسورازعماءعليهمثاركما،فلسطينمعسكرفىقبولاَتلق

شديد.بغضب

الوجطالعصرنهايةحتىنطوره،نناتهوالإسلامىوالمسيحىالهودىالنقد:الأولالباب-
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ابفممل

الثالث!
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الأدبيالناقدوواجباتالأدببمالنقدمدوسةنشأة:ولأأ

منمصدركلوعزلبفصلالمصدرىالنقدمدرسةانتهت

مما،ميكانيكيةبصورةتتمالعمليةهذه!أصبحت،التوراةمصادر

الروتينى.العملهذامنالخروجحاولالباحثينبعضأنإلىأدى

منأوائلمنيعدالذىهبردرايألمانىالشاعريدعلىذلكبدأ

نأإلىمشيرَاأدبيةنظروجهةمنالقديمالعهدأسفارفحص

ذلكوشجعمبلاده،فىالعبريالشعريمثلالقديمالعبرىالأدب

العهدفىكاملةأقسامتاليفسرعلىالوقوفعلىجوتهبعدفيما

أولشتادتكارلالبروتستانتىكانالكنسيةالدوائروفى.القديم

خاصبوجهواهتمالقديمالعهدلأسفارالأدبىبالنقدبشرمن

اندرياسبدأالكاثوليكيةالدوائروفى،الخمسةموسىبأسفار

ابتدعمناْول-مزيوس-وكان،يشوعبسفرالأدبىالنفدمزيوس

اثرهماالمصطلحينلهذينوصارو"المحرر"،01الجامع11مصطلحى

القديمالعهدنتدانجاهات:ثالثاباب
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عشرالثامنالقرنينطوالالقديمللعهدالأدبىالنقدفىالهام

عشر.والتاسع

حيثجونكلهيرمانيدعلىذلكبعدالأدبىالنقدتطور

إلىالاهامقسمَاالقديمالعهدفىالسائدةالأدبيةالأجناسحدد

والأنشودةالنبوءةوأفوالالمثل)ويشملشعرىأولهماجنسين

السخريةاغانىمثلدنيويةقصائدوجودإلىمشيرَاالغنائبة(،

مثلدينيةوقصاثد.،..الزواجواغانىالحبوأكانىالخمروأغاني

والمراثىوالتفرعاتوالمزاميرالتمجيدوقصائدالتسابيحقصائد

الخرافة)ويشملنثرىوثانيهما.الجماعيةوالمراثىالفردية

(.التاريخيةوالروايةوالحكايةوالأسطورة

فىنشأوتالوره،الفديمللعهدالأدبىالنقدنشأةانفىشكلا

اليونانىالأدبمثلالقديمةالآدابدراسةوتطوراحضان

تزايدبعدخاصةالقديمة)العربية(الساميةالاَدابأوواللاتينى

خاصةالقديمةالأدابكتابةرموزوفكالأثريةالاكتشافات

ا،دبى-النقد:الثالثالفصل
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فىالقديمالعهدادبدراسةفبدأتوالسومرى،الاكدىالأ+ب!

مذامكانةعلىالتعرفبهدفالقديمالأدنىالشرقآدابضوء

الآثارمعرفةوكذلكالقديمهَ،الشرقيةالاَداببينالأدب

الدينيةالرؤيةجانبإلىالأدبلهذاوالاقتصاديةالاجتماعية

عليه.المسيطرة

ومهامهالأدجمهالناقديطرح!اا!تىالأسفلة-أ

عنالإجابةعلىيقتعرالبدايةفىالأدبىالناقدعملكان

)((:التالبةالثلاثةالأسئلة

النص؟مؤلفمنا-

النص؟دونوأينمتى-ب

؟.مادتهالمؤلفاستمدالمصادرأىمن-ج

علىالأدبىالناقديعتمدوالثانىالأولالسؤالينعنوللإجابة

(كُتاب)أوكاتبوزمنشخصيةلتحديدالأسفارمنسفركلمادة

يثيرهاالتىالقضاياإلىالعودةعليهيجبالناقدأنكماسفر،كل

علىبالإجابةيتعلقفيماأما،الكاتبوزمنشخصيةليحددالسفر

التىالنتائجيعرفأنالاْدبىالناقدعلىفيجبالثالثالسؤال

نأغير.التوراةأسفارخاصةالمصدرىالنقدمدرسةإليهاتوصلت

القديمالعهدأسفارجمغعلىالتوراةمصادرنظريةتطبيقعدم

،"..Beispretexeget ische. Methodem aus dem.AT!أمم!(1,Zenger)

601.

القديمالعهدنقدانجامات:افالثالباب-
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ايملنامد!عملفىخللوجودإلىأدى،الكتاباتأسفاروخاصة

الأدبى.

أثارهاكماالتلمود،علماءفدياأثارهاقدالأسئلةهذهمثل

منهجمستوىإلىترقلملكنهاالوسيطالعصرفىاليهردعلماءأيضا

بدأأوربافىوالرومانسيةالانسانيةتزايدومع.عليهمتعارفعلمى

تأثرالذىالقديمالعهدأدببينهاومنالقديمةالآدابنقديزدهر

البحوثتطورمعأنهغير.القديمةالآدابنقدبحركةباحثوه

الأسئلةعنالإجابةعلىقاصرًاالأدبىالناقدعمليعدلمالنقدية

الباحثونيعرفهالمجديدةخطواتتقدمبل،السابقةالثلاثة

ناالقديمالعهدنقدعلملْقدممعواضخااصبحفقد.السابقون

منوصار،مؤلفغيرتاليفهافىساهمقدنصوصهمنالكثير

الأيدىتحديداياصلىالنصإلىالوصولأجلمنالضرورى

الوصولىأجلمن.النصوصمننصكلفىعملتالتىالمختلفة

الثروةوبحثالمكنوبالموروثبمجالالاهتمامبدأذلكإلى

خلالمنوذلكالمكتوبةالثابتةالصيغوتحديد،للنصوصاللغوية

النصوصداخل(والمتناغمة)المتناسقةالتشويقعناصرعنالبحث

الصيغأىالمنناسقهَ)كيرالتفككعناصرعنالبحثوكذلك

،النصوصداخلالتكراروكذلك،النصوصداخل(المتعارضة

طبقاتإلىالنصتحليلثمالتكرار،وعناصرالفجواتوبحث

)1(.للنصالأدبيةالوحدةعنأساسىبشكليبحثأنهأى؟محددة

.45.)l Zemger, Erichi, .p;701 Fohrer: Exegese,)p
الأدبى-النفد:الئاكالفصل
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المؤلفزمنتحديدعلىقاصزاالأدبىالناقدهدفيعدلم!بما

خلالمنالأصلىالنصإلىالوصولبلالنصكتابةمكانأو

.النصوصمننصكلفىعملتالتىالمختلفةالأيدىعنالكشف

بحثثمونهايتها،الأدبيةالوحدةبدايةتحديدخلالمنوذلك

الأدبىالناقدعملأنأى،الأدبيةوحداتهتعدداوالنصوحدة

.أخرىووظائفمهامإلىالسابقةالاْسئالةالإجابةتعدى

الأدجمهقد!النامهاووواجبات،2

ويحاولالأدبىالناقديطرحهاالتىالسابقةالأسئلةعلىعلاوة

هذهوتشمل،أخرىوواجباتمهاملهفإنإجابةعنلهاالبحث

:والواجبأتالمهام

i+النصونهايةبدايةتعديد

نرجماتهأوالأصلىنصهفىالقديمالعهدنصإلىينظرمن

الأقسامأوالإصحاحاتبينفاصلةحدودوجودعدميلاحظ

ماغالبَاأقسامأوإصحاحاتإلىوالتقسيمللسفر،المختلفة

غيرالإصحاحاتبينالحدودتكونمافكثيرَا،مناسبغيريكون

البعض،بعضهاعنمنمْصلةوليستالبعضبعضهامعمرتبطة

الأولىالعبارةفىتبداالتىالخلقروايةفىنجدهلذلكمثالوافضل

الإصحاححتىوتستمرالتكوينسفرمنالأولالإصحاحمن

غيرالإصحاحينبينالحدودتكونالحالةهذهففىب.4الثانى

ونهايةبدايةتحديدالأدبىالناقدمهاممنفإنلذلك.مناسبة

النص.

الفدبمالعهدنقدانجاكات:الئالثالباب
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-!االنصاتساقعدرومقابلالنص+وحدةب

يمثل!ل،التالىالسؤالطرحهىايأدبىللناقدالثانيةالمهمة

ليسالنصهلآخربمعنىأو؟واحدةموضوعيةوحدةالض

أنهنفترضذلكنوضحولكى.؟واحدةوحدةيمثللاأىمتسقَا

أدبىأوعلمىمقالأوقصةأوروايةأولقصيدةقراءتناعند

متكامل،أدبىبناءذاتأىمحددةقضيةحوليدورذلكأننلاحظ

تكراروجودكتابهعلىفيلاحظمبتدءَاالكاتبكانإنأما

إثارةعناصريشمللاأسلوبهأنكماالأفكارعرضفىمضطرب

علىيشملالذىفالنم!بعد.ننضجلممهمتهأنيظهرمماوتشويق

يعتبرلاتشويقعناصرأوإثارةعناصرإلىويفتقد،وتناقضتكرار

وحداتهإلىالنصتفكيكيجبالحالةمذهوفى،واحدةوحدة

إذاأما1(20لمأ-27:8)التكوينذلكعلىالأمثلةومنالمختلفة

ويشمل،تناقضأومضطربتكرارعلىيشمللاالنصكان

.وهناواحدةوحدةيعتبرالحالةهذهفىفإنهوتشويقإثارةعناصر

بدايةتحديدعليهانبمعنىمزدوجةالأدبىالناقدمهمةتصبح

(.اتساقهعدمأى)تفككهأوالنصوحدةبحثثمالنصونهاية

مصادرهتعددمقابلالنصصالةأ+بر

هناكتزالولاالأدبى،الناقدمهاممنمهمتينإلىالإشارةتم

هذهتتمثل.الأدبىالناقدعاتقعلىتقعالتىالمهاممنأخرىمهمة

الناقدمهمةتكمنهناالمصادر.ونسبةايأصالةقضيةفىالمهمة

الكاتبعنالصادرالأصلىالنصبينالتمييزعلىقدرتهفىالأدبى

الألبى-النقد:الثاكالفصل
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المؤلفإلىتنسبلاالتىالأجزاءأىالأصلىغيروالنصالا؟صلى!

ليستعاموسسفرنهايةفىالمذكورةالوعودذلكمثالالأصك،

بنسبيتعلقماأما.عاموستأليفمنليستلأنهاالسفروقأصيلة

النوراة،اسفارنصوصمننصتحليلعندمناسبةفهذهالمصادر

تعودمختلفةمصادرمنمكونةالباحثينراىفىالاْسفارهذهلأن

)1(.مختلفةعصورإلى

ا!ادبىالنمَد!من!ح:ثانيًا

علىيجبمحددًامنهجًاشْبعالسابقةالأسئلةعنالإجابةإن

)2(:التاليةالخطواتوفقيسيرالمنهجوهذا،يتبعهأنالأدبىالناقد

الأدبىالن!ونهايلأبدايلألتحديد-أ

منالنصونهايةبدايةتحديدالأدبىالناقديستطيعلكى

علىيجبأى،للنصالأساسيةالوظيفةمحلىالعرفالضرؤرى

استدلالية،قضيةيعالجالذىالنصبينيميزأنالأدبىالناقد

يبدأغالبَافالحدثءحدثَايعالجأوموضوغايعالجالذىوالنص

بصورةإليهيشاروالموقف،تعرفوالشخصيات،زمانبظرف

لمتابعةيتطلعالذىالقارئتوقعتثيرالأوضاعهذهوكل،إجمالية

يتوقعقراءتهاعندملكًا"وكان11مثلفعبارة.الحدث/الموضوع

عاشالذىالعصرماو؟،الملكهومن:يلىمايعرفانالقارى

,Fohrer:Exegese.601-701")1(انظو: pp. 45 -48 Zemger, Erich: pp.

33.-48(2.Fohrer: Exegese,pp)
الفدبمالعهدنفداتجامات:الناكالباب-
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!؟منوعلملكَا،؟،فيهاكانالتىالزمنيةالفزةوما؟فيه

العهدويشمل؟.الملكهذاماتومتى؟الملكهذاأعالهى

تتكررالتوراةأسفارففىالافتتاحيةالعباراتمنالكثيرالقديم

بعدوكان11011الأمور.00هذهبعد(وكان)وحدثاْمثلعبارات

0011،.مواليد.سفراهذا01100..التىالشعوبهىاهذه01100..موت

0،11..والأحكامالرصاياهىوهذه11مثلالقانونيةوالاشتتاحيات

...للملك...السنةوفى11عبارةالتاريخيةالاْسفارفىوتتكرر

0.011.إساثيلليخلصء..بعدالرباقاموا"0،011.على.ملكَا..مُبك

إلىالربكلاموكان11مثلعباراتالنبوءاتأسفارفىونجد

00.11.على...رآهاالتىالروْياهىهذه11011،.قاثلاَ.

فىبهاابتدأالتىالفكرةأوالحدثنهايةإلىالمرء.يملعندما.

يعنىجديدةمقدمةفوجود،جديدةمقدمةذلكيتغالافتتاحية

،جديدةادبيةوحدةوبدابةالأولىالأدبيةالوحدةنهايةإلىوصولال

الوحدةاشتملت)ذااما.للنصالإيجابىالجانبذلك!يمثل

عناصرفقدتأو،مشوشازدواجأومضطربتكرارعلىالأدبية

ذلكويمثل،الأدبيةالوحدةيفتتذلكف!ن،والتشويقالإثارة

النص.تحليلمنالسلبىالجانب

النصوتنولحوحدةبعث-2

تكرارعلىاشتمالهعدمحالةفىواحدةأدبيةوحدةالنصيعتبر

عناصريشمللاعندماأو،الروايةفىمضطربازدواجأومخل

وأمملتكرارالنصفىوجدإذاأما.الأسلوبفىتغيرأوإثارة

الأدبى-النفد:الثالتالفصل
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وحدةيعتبرلاالحالةهذهفىالنصف!نومضطربمشوشازدو+اج!

فىماوردالنصفىالاضطرابتوضيحالتىالأمثلةومن.واحدة

منالعديدعلىالوحدةهذهفتشمل،2(8:-)6:5التكوينسفر

ومن.المتنافرةوالعناصرالمضطربوالازدواجالتكرارعناعر

.2(2-01:)12التكوينالنصوحدةنوضحالنىالأمثلة

وبين،المتناقضأوالمضطرب/المملالتكراربينالتمييزيجب

النص.فىبديعيةكمحسناتيستخدمالذىزدواجJواالتكرار

الثانيةالحالةوفى،النصوحدةتفككإلىيشيرالأولىالحالةففى

وأالمملغيرالتكرارمعيارعلىالأمثلةومن.النصوحدةإلىيشير

عبارةتكررتحيث(621-:)4عاموسفىوردماالمضطربغير

وليس،كمحسنالتكراراستخدمالحالةهذهوفى،مراتخمس

كماالمضمونفىإمافتكونالمتعارضةالإثارة.اماللمعنىمخلاَتكرازا

إثارةأو،مختلفةمصطلحاتاستخدامنتيجةأو،الطوفانروايةفى

إلىالمخاطبمنالضمائرفىالتحولمثلالجملةتركيبعنناجمة

يوصلناذلكومعرفة.ذلكشابهوماالجمعإلىالمفردومن،الغائب

للنص.البسيطةالوحدةعلىالتعرفالى

النتانح:ثالئا

علىالأدبىالنقدمنهجبتطبيقالأدبىالناقديقومأنبعد

ضوءفىنتائجهبرصدويقوم،نتائجإلىيصلالدراسةموضعالنص

الأدببة:وعناصرهالنصترتيب

الفديمالعهدنقدانحاهات:الئالثالباب-
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!-
عملهابنهىأنبعدالأدبىالناقدبهايقومالتىالأولىالخطوة

أخربمعنىأو،الأدبىالنصمنهاالمكونالوحداتتوضيحهى

النصيمثلهلتوضحالنتيجةهذه،نتيجةإلىالأدبىالناقديصل

علىوبناءأجزاء.عدةمنمركبةوحدةالنصانأوبسيطةوحدة

وذلك،النصفىأصلاَالمستقلةوالأجزاءالنصبتصنيفيقومذلك

مجموعةأجزاءمنالأصلفىمكوناليسالنصكانإذاحالةفى

يصنفأنيجبمفككأدبىجزءكلاوكاملنصوكلسويَا.

)1(:التالىالنحوعلىأدبيَا

ىأفيهيظهرلأنصالبسيطةبالوحدةيقصد:بسيطةوحدة-أ

محتواهويكونمشوشةاثارةعناصرأو/ومضطربتكرار

.مغزىذاتوحدةتظهرالتىهىالبسيطةفالوحدةكاملاَ.

هذهوفى،كاملكيرمحتواهيكوننصبالجزءيقصد-جزء.ب

إقحاماتمن)تكون(نشأالجزءحالةأنملاحظةيمكنالحالة

بسيطة.وحدةتشمللاالتىالطوفانروايةالجزءومثالثانوية

بالمعنىفحوىيعرضلاالنصأنهنابالاضافةيقصد.إضافة-ج

نشأأنهتمييز/إدراكيمكنلاأىبذاتهمستقلاَوليسالدقيق

فىوردماالإضافةعلومثالموجود.غيرأكبرسباقفى

أرضمنأصعدتهاالنىالقبيلةكلعلى"...ب7:؟عاموس

ينتمىلاالعبارةمنالقسمهذاأنالسياقمنيظهر".مصر

فىوجدأنهبرهانيشمللاأنهكما.للنصالحالىسياقهفى

,Fohrer:Exegese.901(انظر:)1 pp. 54 -56 Zemger, Erich: p

الأدبى-القد:الثالثالفمل
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ثانويَاأمزاتعالجهناالاضافةف!نيبدووكماآخر.يمق!

عبارةالإضافةتكونوقد.2و3:11عاموسبينوأقحمت

:111حزقيالفى11إخوتك11كلمةالمثالسبيلعلىكلمةعن

واضحأساسبدونتكررت(31

جزء/إضافيةبوحدةيقصد.إضافىجزء/إضافيةوحدة-د

جزء/لهاضافةبسيطنصمنمكونجزء/نصكلإضافى،

وماأ:؟عاموسفىنجدهالإضافيةالوحدةمثال.ؤاضافة

التالى:النحوعلىبدقةذلكنميزأنويمكن.بعدها

يرتبطالذىالنص،المركببالنصيقصد:مركبةوحدة-

نأعلىالآخر،عنالواحدمستقنينجزاينمنالأقلعلأساسًا

صورتهافىالطوفانروايةذلكع!ومثال.المستقلةالأجزاءتضاف

الحالية.

إلىالنصوصلأحدتصنيفعملالمرءيمكنباختصار

التالى:النحوعلىأدبيةطبقات

وحداتعدةمنأوبسيطةوحدةمنمكون:النصهل

بسيطة؟

اجزاء3يشملالنصهل

؟إضافاتالنصيشملهل

أنهأواساسا،مركبنصبالكاملأنهعلىيميزأنإمافالنص

يشتملعناصرأىف!نذلكوبعد.عناصرإلىتفكيكهيمكنلْص

إضافية/وحدة،بسيطةوحدةإلىيصنفأنمجبالنصعليها

مركبة.وحدةإضافى،جزء

القديمالعهدننداغامات:الثالثالباب-
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الخرطومجامعةدار،حزمابنفكرفىواليهودالتوراة:الحاردلوإبراهيم-

-8491للنثر

ج،التاريخفىالكامل:الكرمأبىبنعلىالحسنابىالدينعز،الأئيرابن-

م7ولموهـ،لم/أ؟9و-بيروت،صادردار،أ

السلاممكتبة،والنحلوالأمواءالمللفىالفصل:الأندلسىحزمابن-

(.ت)بالقاهرة،العالمية

رأفت،سعيدمكتبة،ومذاهبهأطواره،ائيلىالاصالدينىالفكر:ظاظاحسن

1791القامرة

العمرحتىالعصوراقدممنالقديمالعهدنقدتاريخ:شازارزالمان-

ومراجعة:تقديم،هويدىمحمودأحمدترجمة،الحديث

.0002،للثقافةالأعلىالمجلس،حسنخليفةمحمد

عبدلىاعدادتقديم،والنحلالملل:الكريمعبدبنمحمد،الشهرستانى-

مأو7لم-الممريةالأنجلوعكتبة،العبدمحمداللطيف

الممريةالهيئة،2مج،الكريمالقرآنألفاظمعجم:العربيةاللغةمجمع-

م91لم0هـ/أ073-والنثرللتاليفالعامة

لإ!لامىواوالميحىاليهودىالفكرفىالنرراةنقد
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مصادرفياسلاميةرؤية:باليهرديةالإسلامعلاقة:حسنخليفةمحمد-

والتوزيعللنثرالثقافةدار،القامرة،الحاليةالتوراة

8891

مكتبة:!الإ!ثرافالتنببه:علىبنالحسينبنعلىالحسنابى،المسعودى-

3691-بيروت،خياط

ومعادنالذهبعروج:علىبنالحسينبنعلالحسنابى:المسعردى-

دار،الحميدعبدالدينمحىمحمدتحقيقأ،،جالجومر

(.ت)ببيروت،المعرفة

،6،جالعربلسان:مكرمبنمحمدالدينجمالالفضل،أبىمنظوراين-

(.ت)ببيروت،صادردار

دار،الدينيةوالفرقالعقاثدبحثفىالمسعودىمنهج:محمودحسينكحادى-

8491بغداد-،للطباعةالقادسية

تاريخ:واضحبنومببنجعفربنيعقوبأبىبنأحمد،اليعقوبى-

(ت.)ببيروت،عادردار،!مج،اليعقوبى

والمراجعدرالمصا
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العبريةالمصا+دووالمراجع!
اأ+76؟6631ث!رلأألاك!+6661فى:633،ول+لا7؟لأ&6،++*رلالا

--1*11-1awn . W

2791,،++ك!-*؟،ك!6+اولك!أولد:6،،،لا.ول.،-

اك!؟3*3ك!؟ول&*5،6ولأك!؟ك!ا!ا*،لأ؟:r،6،للىفىا6،،أ!لا-

*فى"،6*3د،6ء،،أ"6فىاأ،ك!ا6،ك!لا615+،د!اا*،6"ك!،،

لا+36ثلا!لاك!؟+61،+

7791!ا،!للأأ6لا"6فى5*6،بر+لاك!أ6*6+ا،ول*افىء:،،8.لا.ء-

فى"اللأ*ا!،؟!61لا,*16أل!ول+ول16ا+:الاء*+ا.ول-

فى56،ك!ا31.+،؟ك!6!،+ر+أولك!+*16ياأ*:أوللافىأ+ا؟ك!3؟+لا-

1،1،للا+ء!د،*؟ول،!،،للأا6،،؟لا+ا،لم!د68أ!ول&*ا1,6لأللأ6*

61+73اأولأ+*أأ6ك!67فىولةء6673,-6+لم،"663/"هول,62فلا2أ!مأ-

ه"لألهـاول-5،لأل!036.666ول766اول3لاأ6،"76ا7!

فى،77"3،6ك!-؟+"،لمحلا6؟،ولك!دأ+*هـ6،ر*16أكىء:،6+ر،،!اللأ-

ا!ا!ربيةالمصادروالمرابع

.Anderson ، Bernard .W : Understanding the Old Testament-

-Prentice!يم".3.ك!-57،1 Hall, Inc. Engelwood Cli

Odilس!ول Hannes : Exegese des Alt,3،كأءح&Barth, Hermann-

)8491(Testaments, Neukirchener Verlag

،Bewer , Julius .A : The Literture of the Old Testament-

Columbia Uni. Press .N.Y and London

3391,2291:third edition Completely Revised by

6291,Emil .G Kraeling

31 Text in the Light oftheحThe History of the Bibi:يم..Cross, F-

,in-HTR!؟*ءكحDiscoveries in the Judean D

)6491(75.VoI

Das Alte Te7 tament , Hebraisch- Deutsche, Biblia Hebraica mit-

،)16(1917-deutscherUebersetzung0 Stuttgart

iووالمسيحىالبهودىالفكرفىالنوراةنقد لاسلامى
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!*.3on: Saad's Polemic against Hiwi alBalchi!!

Eissfeldet , Otto: Einleitung in das Alte Testament . Tuebingen.

")4(491

Friedman . Richard Elliot : The Recession of Biblical Source-

.Criticism . in: The Future of Biblical studies

riptures, ed by: .R .E FriedmarخThe Hebrew S

.H..G .M Williamson، Scholars Press,Atlanta&
8791-Georgia

Testaments. Einfuehrung in die4ل!ولءFohrer, Georg: Exegese des-

8491-Methodik, QueII& Meyer, Heidelberg

..................:.8891,DeutscheBibelgesllschaft - Stuttgart-

Einleitung in das Alte Testament

Gottstein, .M.H Goshen: The Hebrew Bible in the Light of-

Qumran Scrolls and the Hebrew University , in

.TV-8891Supp. Leiden&.N &Y Koeln

Guttmann : Die Bibelkritik des Chiwi Albalchi . Monatesschrift-

9187.fuer Geschichte des Judentums

Jepsen , Alferd: Von den Aufgaben der Aittestamentalichen

6391Textkritik, in VT. Supp. Vol. .9 Leiden

0John .H Hays : An Introducation to the .O .T , Abingdon-

8291Nashville. .U.S A .9791 Britisch edition

Kaiser, Otto: Einleitung in das Alte Testament ، Guetersloher-

)5(8491-Verlagshaus,Gerd Mohn

,Klein,Ralph :.W Textual Criticism of the .O,.T Fortress Press-

7491-Philadelphia

Kraus. Hans-Joachim : Geschichte der historische -kritische-

Erforschung des Alten Testament , Neukrichener

)48891Verlag

Maier, Johann: Geschichte der juedischen Religion, Walter de-

.1927.Gruter.Berlin. .N Y

جعوالمراثوالمصا
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Das!!مح! Judentumvon der biblischen.....................:-

8891-Modern,Gondrom

Mansoor, :.M The Massoretic Text in the Light of Qumran, in-

.TV-6391Supp., ,9.loV EJ. Leiden & Brill

Marcos , Fernandez : The use of Septuagint in the Criticismof-

the Hebrew Bible, in- SeFarad, No. xlvii. Madrid

8،791-

McCarthy , C : The Tiqqune Sopherim and other Theological-

.tionsin the Masoretic Text of the .OT؟+!!C

)8191(36OBO

Orlinsky , .H ,M The origin of the kethib -qere system : a new-

)0691(57.approach,VT

,O..S Rankin: Jewish Religious Polemic0 Edinburgh Uni. Press-
6691.

,So!!n . .J Alberto: Introduction to the Old Testament-
)38391-Westminster/ John Knos Press

Steuernagel , Carl: Lehrbuch der Einleitung in das Alte-

Testament, mit einem Anhang ueber die

,Apokryphenand Pseudegraphen, Moher

,.Tuebingen-,1291 reprinted Minevra-Pub

Tov, :.E The Text - Critical use of Septugint in Bibical-

8191.lem(كللا"rch."كلحهع!كeY

.West,James King: Introduction to the .O .T . Macmillan Pub-

8291_Co.inc_ _N Y

Wuethwein, .E : Der Text des Alten Testaments . Eine-

Einfuehrung in die Biblia Hebraica; Quell

911;)12(,7791Meyer.Heidelberg&

والإصلاسوالميصالبهودىالفكرفىالتوراةنفد
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الفهرس
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+!

مقدمة..................................................................الموفمو!
الأولالباب

والاسلاصاوالمسيحىاليهودىالفقد

الوسيطالعصرنهايةحتىوتطورهنشألَه-

عصرىفىوتطورهاليهودىالنقدنشأة:الأولالفصل

.......................والتلمودالقديمالعهد

الوسيطالعصرفىاليهودىالنقدتطور:الثانىالفصل

القدبمللعهداليهودىالنقداتجا،سات:الثالثالفصل

........................-.....الوسيطا)ععرفى

عصرحتىوتطورهالمسيحىالنقدنشأة:الرابعالفصل

...............................الدينىالاصلاح

..........القديمللعهدالإسلاصيالنقد:الخامسالفصل

والإملامى!المسيحىاليهودىالفكرفىالتوراةنفد

13

92

45

65

77
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كا-4،،!المو!و!أس...-

الفانيالباب

العلإلثالعصرفيوالي!دكل!(المسيعي)اندبيالنقد

عشرالسابعالقرنفىالقديمالعهدنقد:الأولالفصل

...............وتطورهاالمصادرنظريةنثأة:الثانىالفصل

...........................!مدرستهفلهاوزن:الثالثالفصل

القديمالعهدنقدفىالحديثةالاتجاهات:الرابعالفصل

فىالقديمالعهدنقدفىالبهودمساهمة:الخامسالفصل

..................ء................الحديثالعصر

الثالث!البا!

القلإلصال!هتقداتجاهات

.....................................النمىالنقد:الأولالفصل

...........،.....................المصدرىالنقد:الثانىالفصل

....................................الأدبىالنقد:الثالثالفصل

الفهرس

!3-

الصفعة

115

912

315

916

917

223

726

792
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!ل!!!أ

6!!!

!=ا!

!=جمض

تاريخيتناولكتابإلىالربيةالمكتبةتفتقر11

هذاويتناول.واتجاهاتهالقديمالعهدنقد

تاريخلنشأةوصفيةتاريخيةرؤيةالكتاب

حتىالعصورأقدممنذالقديمالعهدنقد

القرنوأواثلعشرالتاسعالقرننهاية

اليهوريالنقدلنشأةفيعرض.العشرين

القديمالعهدعصرمنبدايةوتطوره

جؤاليهودجهودوبيان،التلمودوعصر

نشأةثم،الوسيطالعصرخلالالنقد

العصرأوائلحتىوتطورءالمسيحيالنقد

القرآنيةالنقدمصطلحاتثم،الحديث

ويتناول.التوراةنقدفيحزمابنومنهج

الغربفيواليهوديالمسيحيالنقدلكذبعد

القديمللعهدنقديةارسمدثلاثعلىوركز

هذهمنمدرسةكلنشأةعرضحيث

العهدنصوصنقدفيومنهجهاالمدارس

لهاعرضالتيوالمدارس.القديم

النصيالنقدمدرسة:هيالكتاب

النقدومدرسةالتوراةمصادرومدرسة

نقديةمدارسهناكتزالولا.الأدبي

ومدرسةالأدبيةالأشكالمدرسةهيأخرى

الشكليئالنقدومدرسةالتاريخيةالأماكن

ه،.اللغويالنقدومدرسة
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