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هـ8991-ص911ء

ئحفوظةلمجقوتافي

تفم!جميئاجمبنا!ث:

3334177:ت-523ء:!هث:!فقد-لقردازا

653666!556536:ت-د!يزوت-لشأمتةارالذا

لأا3!1056:!سث

ق!مىجمةفب!فروقيك!ءجمبمممتنا

5938:-!ست613ءا:جذة-ازاتجشيز3

598066/6657631ء:ت
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لرحسلريم!غ!ص
ا!ذكة

المصطفىلحبيبهالتنزيلمحكمفيالقائلىدئهالحمدا

آله:وعلىعليهوسلامهوبيصلواتالمجتبئومختاوه

ألكقيرفيكتترلمجي!ألذليئتخرنكلاألرشمولىتأئها!إ

ألدفيلصهنىفلوبهتمئؤينؤتزبآقؤهالضاهتاةلم(قاآلذيئ.ين

ثزةاخيرينلقوستصسئعوويق!ذ+شتمعوئلاكادوأ

أدرطتض،قتقولونتواضعيماتجدير؟أدكلتحزهؤنتجتوئر
-!يء.
تقنيتتتبماألتةجمر؟ؤمنتأ!روأتؤلؤةتضقىإنهشذوهعذا

-ص!!?
آنأتاروجميررلزآئدلينأؤثعربرشمئشاألت!يئته!تجث

اهمبعأالأخزؤفيؤتهضيخرىشالذآفيتمم!!رئلىصتز

مجآءوكتمانلائعخمثآتخثو!يلكذبشمدوت!لمخيص!

تصزوئربرهان!ضئغيرصؤإنغتهتمآقيضقآؤئتتهنمبممخم
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مماءج
مجمثآطة!!بألقمتم!تتنهمقأض!كمصكمتؤإنشئئا

آلمؤح!كمهيهاألعؤزنةويخذ!لمجيهموتككيف!أل!مقمممطين

إتآ!بأكؤهمىأؤلبكوهآلاثثتجلإدهنماتتؤلؤتثمتز
!ه

آلتمطموأأئويهتلتبيوتآتهاتخ!ؤلؤزممدىهيهاآلتؤزلةآنرتآ

آدت!يهتفهنآشمتجنهوأبماؤالأختارؤألرتيتو!3وأقالدين

ؤلآؤآخش!ؤلقآفآلم!تضموا!لآئهذآحغثيهو!مانؤأ

فئمقأؤثبهكآلتةآئرلىبمآتحس!كصلؤؤهنقييلأشنايآتنئ!ثتروأ

.،44-14:ئدةلماا1!تبهفرونآ

علىالئهأنزلهاالتيالتوراةحرفواقداليهودفهؤلاء

ردتهمأثناءوأضاعوهاونووأ،هدىالسلامعليههوسى

ارتدواوقد،وغششروتوالتغلوقلكومالعجلوعبادقهم

لهمالأحباروضعئم،الطويلتاريخهمفيالمراتعشرات

ثتمبآيذبهنمآنيهتنبتكئولتلق!ينقؤئل)أنفسهمعندمنكتبأ

كلعهصء

!مالفمقؤتللمجلاتخمئابوءي!ثصتروأآتيجمنويققذاتفولؤدق

ولم.97،:البقرةأتنهمئو!!شاقفمؤؤنلآتديهغكتتث

اللآلىمثلتلمعقليلةآياتإلاالحقيةالتوواةهنيبق

الأنوفتزكمالتيالقاذوواتهنوكاموسطفيوالألماس
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تفسيرأالأحباريفسئرهاالآياتهذهوحتى،العيونوئقذي

تسرقولا،"يهوديتقتلىالاإلىتتحولتقتلفلا،خاصأ

.وهكذا"يهوديتسرق"لاإلىتتحول

التوراةهذهحزفواالذيناليهودفإنهذاوهع

الأنبياءعلىوالإفتراءاتالأساطيرهنبمجموعةوبذلوها

يزعمكلههذاهع،الأبدانلهتقشعرهماالسلامعليهم

خلقالذيوالأزليالأؤليالنورهيالتوراةأناحبارهم

منهخلقثم،والسمفليةالعلويةالأنواوجميعهنهالئه

الشغلهيالتوواةهذهدراسةفإنولذا.بأجمعهاالأكوان

الئهأنالتلمودفيزعموابلاليهود،لأحبارالشاغل

النهارمنالأولىالساعاتالثلاثيقضيوتعالىسبحانه

.الأحباركبارهعالتوراةدواسةفييومكل

علىوأحباؤهالئهأبناءأنهماليهودهؤلاءيعتقدكما

وجعلالتهصورةعلىآدمخلقالئهوأن،والمجازالحقيقة

ثم.كبيرأعلوأذلكعنافهتعالى،الثهذاتمنجزءأفيه

اسمهاالجنمنعشيقةزصهمحسبلهكانتآدمأن

عشاقهالهاكانحواءأنكمااطفالأ،منهاانجطاليليت!
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ئسقونوهؤلاء،كذلك!هموأتج!أيضأ،الجنهن

الئه.أبناءفئسعضونوحواءآدمأبناءاها،الناسأبناء

لهمفولد،الناسبناتهنتزوجواالئهابناءأنئم

فيروحييدينالا:وقالالربوغضبالجبابرة

عداماالبضجميعفأهلكضالأدىب!غراقوأهر!الإنسان

الإصحاح،التكوينأسفرالئهأنجاءمنكانلأنهنوح

أوسكننوحبنسامإلىالئهووحتحؤلت03السافىس،

تحولتالذيإبراهيمجماءساموهن.سام"خيامفيالرب

لكئدعىفقطب!هـ!حاقالأتإساقابنهإلىالئهروحهنه

زعمهم-حسب-يعقوباةطاعحقيرةوبخديعة.نسل!

يباركه،والدهويجعلىعيسو،أخيهمنالبركةيأخذأن

.!!الئهروحإليهوتنتقل

طوالالئهيصارعأنزعمهمحسبيعقوبواستطاع

لهأبديأهلكأظسمطينأرضجيمالئهأعطاهحتىالليل

ئملإبراهيماعطاهالذيالحهدهعهالرفيوجذفى،ولنسله

.لإسحاق

هيبكاملها!مطينأرضأناليهوديعتقدولهذا
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وبينبينهمهوثقةعهودبموجمباهتلكوها،يهوديةأرض

نأويعتقدون)الختان(إ!الغزلةبدموثقوهاوقد،الثه

جزءالابنأنكما،الئهذاتمنجزءبأنهاتتميزاليهودأرواح

هنالبركةلانعدمتاليهودئخققلمولو،أبيهذاتهن

بينكالفرقالشعوبوباقياليهوديبينوالفرق.الأوض

علىالإنسانيشفقأنالعدلهنوليس.والحيوانالانسان

غيرماليسرقأنلليهوديويحق،ويرحمهمأعدائه

،اليهوديلمالاستردادأبلسرقةذلكيعتبرولا،اليهودي

وفضزحاليهود،أجلمنإلايخلقلمكفهالعالمأنإذ

له،ينصحأنعليهومحزم،اليهوديغيريغشقأنلليهودي

ولليهودي،؟بمالهفكيفلليهوديففكاليهوديغيروحياة

.!!بالرباإلاتقرضلاوللأجنبي،برباتقرضلا

أفت":إسرائيلالبكربابنهإلايهتئملاوالرب

ميراثأ،الأهمفأعطيكاسألني.ولدتكاليوم.أنا..ابني

الرب"هـدطرد(.الثانيالمزموو1ملكأ"الأرضوأقاصي

أكبرشعوبأفترثون،أهاهكمهنالشعوبهؤلاءجميع

يكونأقدامكمبطونتدوسهمكانكل.هنكموأعظمشكم
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البحرإلىالفراتنهرالنهر،هنولبنانالبزيةهن،لكم

وجهكم.فيإنسانقفلا،تخوهكميكون)1(الغربي

التيالأرضكلعلىووعبكمخشعيتكميجعلإلهكمالرفي

."الربكقمكمكمابأقداهكمتدوسونها

،ااالإصحاح،التثنيهأسفر

:الربلهمقال33،الإصحاح1العددسفروفي

أفلسطين(،كنعانأوضإلىالأردنعابرونإنكم"

الأرضتملكون،أمامكممنالأرضسكانكلىفتطردون

تملكوها،لكيالأوضأعطيتكمقدفيها.وتسكنون

لموإن،عشائركمحسببالقرعةالأرضوتقسمون

تستئقونالذينيكونأمامكمهنالأرضسكانتطردوا

جنوبكم،فيوهناخسأعينكمفيأشمواكأمنهم

.فيها"ساكنونأنتمالتيالأرضعلىويضايقونكم

)احفظ:التكوينسفرفيأيضألهمالرفيويقول

الكنعانيينفذامكمنطاردأناها:اليومأوصيكأناها

يحذدلم..النيلنهريقصدأوالمتوسطالأبيضالبحرهوهل)1(

ذلك.النص
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عهدآتقطعأنمناحترؤ.واليبوسيينوالفرزيينوالحيثئين

فيفخأيصيروالئلا؟إليهاآت!أنتالتيالأوضسكانمع

نأهناحترز.جنبكفيوهناخسعينكفيوقذىوسطك

.،34:11،21التكوين1الاالأرضسكانهععهدأتقطع

هؤلاءمدن"وأما:،18-102:16التثنيةسفروفي

فيهاتستبتيفلانصيبأ،إلهكالربيعطيكالتيالشعوب

.(كاهلةإبادةتبيدهاأأيتحريمأ((تحز!هابل،نسمة

الرفي:"قال2،:-ا:121أيضأالتثنيةسفروفي

لتعملوها.خفظونهاالتيوالأحكامالفرائضهيهذه

الأيامكللتمتلكهاآبائكإلهالرفيأعطاكالتيالأوض

."الأماكنجميعتخزبون،الأرضعلىتحيونالتي

هليئةكلهاالأخرىالقديمالعهدوأسفاروالتوراة

والأواهر،والأطفالىللنساءوالقتلوالمذابحالمجازربهذه

حسبالربيقول.الأرضسكانهععهدأيقطعبعدم

أنتالتيالأرضإلىإلهكالربأتىهتى9:زعمهم

ودفعهم،أهامككثيرةشعوبأوتطردلتمتلكهاإليهاداخل

معهمتقطعلا.جميعام)تبيدهمتحزههمفإنكالرب

11
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للربمقدسشعبلأنك،عليهمولاتشفقعهدأ،

هنأخصقشعبأ،لهلتكونالرئااختارقدإياك.إلهك

تكونهباوكأ،الأرضوجهعلىالذينالشمعوبجميع

عيناكتشفقلا،الشعوبكلوتأكل،الشعوبجميعفوق

هنالشعوبهؤلاءيطردإلهكالربولكن.عليهم

يصطلاسريعأ،تفنيهمأنتستطيعلإثليلأ،قليلأأماهك

.((تفنيهمحتىوجهكفيإنسان

:اليومإلىقياههامنذإسرائيلسياسةهيوهذه

هنباليهودوالإتيان،يومكلىالأرضهنالمزيدابتلاع

بعديومأالمستوطناتوإقاهةوهغاربها،الأرضمشاوق

سكانمعحقيقيةسلاممعاهدةأيعقدوعدميوم،

هنبنصوصالأحباولهماباحفقدذلكورغم.الأرض

العهود،ونقضوالخداعالكذبوالتلمودالتوراة

المثاشطالوقتيأتيحتىالخداعهذافيوالاستمرار

هيالأرضهذهلأن،الأوضهنهزيدعلىللاستيلاء

ذاته.الربمنهوثقةعهودبموصطلإسرائيلى

7191أكتوبر15فيه!ائيرجولداصرضطوقد

12

http://kotob.has.it



البلدهذا)ؤجد:يليبماالفرنسيةلوموندلصحيفة

نسألهأنيصحلاولهذا،ذاتهالربلوعدتنفيذآ)إسرائيلى(

.الوجود"هذاشرعيةعنإيضاحأ

01فيبويستالجيروزالمفيديانهوشيويقول

وإذا،المقذسالكتابنملككناإذا6791:9أغسطس

أيضأنمتلكأنأيضأفينبغي،التوراةشصبأنفسنانعتبركنا

)القدس(،أووشليمأرض)1(،القضاةوبلادالتوواةبلاد

لا.كث!يرةأخرىأهاكنو،وأريحا،()الخليلوحبرون

ديسمبر14فيدافارلصحيفةبيجينمناحيمويقول

الحقكلولنا،الأرضهذهاقهوعدناالقد:7891

فيهالمأ.

فيللتعليموزيرأولدينوربيرسونوكتب

وسنقوللليهود،إلامكانبلادنافي"ليس:إسرائ!يلى

إلىوعمدوابذلكتزضوالمفإناوحلوا،:للعرصب

ذاتهالمعنىهذاوأكد.دابالقوةفسنرخلهمالمقاومة

يشوعبعدمنالإسرائيليالمجتمعحكمواالذينهم:القضاة)1(

الئفك.فيهمقاموحتى

13
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:6791يونيهحربغداةالاستيطانمديرفايتزجوؤ!ط

والحل..لشعب!ينالبلادهذهفيمكانلاأنهالواضح"من

إسرائيلالأقلعلىتضئمالتياليهوديةإسرائيلهوالوحيد

فيهابماالأردننهرغربتقعالتيالأوضكل)أيالغربية

إلامخرجولا،غزببلا(والقدسالغربيةالضفةقطعآ

.آخر"مكانإلىالعرببنقل

الأودنشرقالواقعةالأراضيعناليهودتنازلوقد

بانهرارأوصزحوا،الربوعدحسمبلهمأيضألأنها

عنوتحدثوا،الأردنهوللفلسطينيينالبديلالموطن

فلسطينأهلهنبقيمنتحويلأي)*ء33!34+(الترانسفير

فإنولذا؟هناكالفلسطينيةالدولةوإقامة،الأردنإلى

،الفكرةهذههنالقلقأشذقلقالأردنفيالحكمنظام

قبلمنجزبقدلأنه،إسرائيلهعيتفاهمأنويحاولى

لهبالنسبةالنتيجةفكافت،العربيةالدولعلىالاعتماد

وهلك.لهاهيثاقولاعهذلاإسرائيلفإنهذاوهع.وبالأ

ستغئرإسرائيلبأنومتيقن،ذلكيعرفمنأولالأردن

ذهابه.بمجردهعهوالعلنيةالسرئةهواثيقهاكل

14
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خطوةلهدفهاالوصولعلىهصفمةوإسرائيل

وإدن،السلامتريدلاوهي4891عامقيامهاوهنذ،خطوة

أخيرآاضطرتولكنها،بذلكوالعالمالعربتوهمكانخط

فالعربهذاومعنتنياهو.يدعلىهذهسياستهالفضح

منالسلامعليهميهبطأنينتظرونواهمينيزالونلا

ال!ببأنيعلمونللأسفوهم،الأبيضالبيتحديقة

الدفاعفوؤيراليهود؟ومكاتتهدروبهملأقدالأبيض

،يهوديالمالووؤير،يهوديةالخارجيةووؤيرة،يهودي

ووئيسبل،يهوديالقوهيالأمنهكتبووئيس

أصبحقد،هرةلأول،)ولأح(الأهريكيةالمخمابرات

.تاملأا(تحكمأاليهودفيهيتحكموالكونجرسيهوديأ،

إلىتدعوالتيالبروتستانتعقائدإلىبالإضافةهذا

اعتباروإلىحرفئأ،القديموالعهدالتوراةفيجاءماتطبيق

واشعياحزقيالأسفارلنبوءاتتحقيقهوإسرائيلىقيامأن

لدولةعاصمةتكونأنبذلاأورشليموأن،ودانيال

السنواتفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتنيالأهرواقعهوهذا)1(

.كلينتونببلرئيسهاعهدوفيالعشرينالقرنفيالأخيرة

15

http://kotob.has.it



المسجدهدمهنبدلابل،فحعسبذلكليس.إسرائيل

)المسيحالربلمجيءاستعدادآالهيكلوبناءالأقصى

نأيعتقدونص!!الأسفارإقالتهكذالأنهالدخال(،

.!!الهيكلبناءبعدإل!يأتيلا)المسيح(الماشيح

فيالرياضفيألقيتمحاضرةهوالكتابوهذا

الشيخهنزلاهـفي418لم11/8فيالرفاعيةالندوة

الفكررجالمنلفيفوحضرهاباجنيد،أحمدهحمد

الثهبفضللهاوكان،الجاهعاتوأساتذةوالشعراءوالأدباء

نطاقعلىنشرهافيالأخوةبعضوزغبطيبأ،صدئ

كاتبهابهاينفعأناسأذفالئةهوضوعها.لأهميةواممع

.سواهربولاغيرهولىلا،وناشرهاوقارئها

اهـ1/1/941

م8991لم4لم27

قيوا!قدعلي.د
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الأولىالفصلى

)1(

المقذسةوالأسفارباقوراةتعريف

الكريم:القرآنفيالتوراةا-

هوسىعلىهكتوبةالتوواةوتعالىسبحانهالئهانزل

آنرنعآإتآ):تعالىقال،ونووأهدىوجعلها،السملامعليه

ط

تعالى:وقال4،،4:المائدةأ"ؤلؤرممهىييهاآلتؤبزلة

،17:أهوفى"ؤزخمة!تاكاهوب!+يهتئبتئلإءإؤين

أتكحنبآلرنرتنقل):قائلمنعزوقال،،21:والأحقاف

شدوتهاقرآ!شتخعلوتبماقايىؤهث!لؤراهوسئبهءبئأقيى

وتعالى:سبحانهوقال19،،:الأنعام1"كتيراؤتخفون

ينؤززفتفمؤأفعؤةولخ!أتكتنبإشزءيلتقةايخآؤلقذإ

17

http://kotob.has.it



قماآلأفيىقن!ضو!!هم!ألقانينعلىؤفضات!ألمجتنق

تقصىزتبإنننتفض!ماآ!كفئمجأةهاتغدينإلألمختفوأ

الجاثية:1!تخنهفوئهيهكألؤأيخماآلصضتؤتمتئتهتم

16.،17.

يحملكماإلاالتوراةيحملوالمإسرائيلبنيولكن

ألدينتثل):تعالىقالبها،ينتفعولاالكتبالحمار

لمخ!أشفازأتخيلكبلإأئعماريحيوهالأئتمألنوزنةلحيرأ

لمخ!في!آآتقؤتميهدعىلاوألتةألمح!لآتئتىكذبؤألولينآآتقؤرشل

.،ه:الجمعةأ

الئهبكتبآهنإذاإلاهسلمأالمسلبميعتبرولا

بأدئ!ةاشافولوأ):تعالىقال.جميعآالئهوبأنبياءالمنزلة

قىتمعفوتؤ!شخقظصفيلىإنزهضإلم+أننرذؤقآإيمتاأننرذؤقما

لازيهؤينأقبثوتأويئؤتماؤصعبمتقئوشىأويئؤتآلأستتاوؤآ

.،361:البقرةأ"هشيمولنتبماؤتخن!ضآصطقئقترلت

:التوراةنحريف

قاهواقديهودأحباوأنوتعالىسبحانهالثهذكر

الأهواء،لهمشاءتحسبماوتبديلهاالتوواةبتحريف
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قال؟منهوحذفواإليهوأضافوا،وغئروهالئهكلامفبدلوا

تعالى:

يئفئمفيرليئكألنؤقذلكغيمؤينؤأآن)!آ!ظمفو!

ؤفتمغقلةقاشلإينئخترفؤتل!ثتزألت!!فغلحنتغولن

ها؟وأأل!ينين):تعالىوقال،75،:لبقرةا1!يفتثوت

تعالى:وقال،(64:النساءأتؤاعييماء!غنأليهتمتحترهؤدن

يق!ذلهشتمنوئها"وأآلدين)وينى

ءط
سدينألكل!لمجزفونيألؤنرتزءاخيرجمألقؤبرسمئلوت

"هص،سا
تؤلؤةثزوإنفخنماوههذاألرطتزإقيقولونشواضهء

شمثأألئ!مئتهروتملفققنفئتتةألته"يير2ؤهنقآضدزوأ

ألذشافيقخفلوصتزظفوآنألتةثزييررآلذينأكلؤقمربر

ءمؤص
.،14:ئدةلمااأ!عظيصاصبعأالأخرؤفيؤلهزخزى

هذايقولونثم،بأيديهمالكتابيكتبونالذينوهم

يت!وئلآأتيؤ!)ؤيئهتم:تعالىقالالثه،عندمن

يكئئو!يقلأينقؤيل!تظئو!إ،فئمؤإقآتايئالأأتكتنت

ئمنظبوءيشثمتزوأألمح!يخديققذاتفولؤلتثئمبآيدجمنمأنيهتئب
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يماثفمؤؤندآنلإيهغكتتتنماثفمفؤندلجلأ

78-97،.:البقرةتتهمئودن!"أ

،التوراةفيالتحريفوقوععلىمتفقونوالمسلمون

بينهنالباطلياتيهلاالذيالكريمالقرآنبنصئاتجطفهو

هذاونوعيةمدىفييختلفونولكنهم،خلفههنولايديه

التحريف.

هعظمأصابوالتبديلالتحريفأن:الأقوالوأصح

هناقليلةآياتإل!كلهاالتوراةيشملىيكادبل،التوواة

والإهام،الأندلسيحزمابنبهذاالقائلينوهن،وهناك

الحرمين،إمام،الجوينيالملكعبدوشيخه،الغزالي

والإهام،القيمابنالإهاموتلميذهتيم!ية،ابنوالإهام

الباجيمحمدبنعليوالإهام،التفسيرصاحبالقرطبي

نقديةدراسةوهوالتوواة()علىكتابصاحبالشافعي

كثير.وغيرهم،كاهلةالخمسةللأسفار

بالباطل،الحقإلباسيشملوالتبديلوالتحريف

ؤتكئمؤنيآتجطلإآتىتئبشوئيتمائكتضكآقلأ:تعالىتال

كتمانويشمل71،،:عمرانأآلى"تقثونؤآنمضآل!
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ألعتئؤتكنفؤايآنجلإآلحفتئايمئوأؤ،):وإخفاءهالحق

بصفةمعرفتهمكتموافقد42،،:البقرةأ!تقاتؤلنؤآنئئم

وقد.أبناءهميعرفونكمايعرفونهوهملمجيممحمدالنبي

اليهود-ؤعيمأخطببنحمصبنمتصفيةالسيدةووت

سألعقهاأن-أسلمتأنبعد!يخزالنبيوؤوجبالمدينة

النبيفؤ"أفؤ:المدينةققذمهعندءلمجمالنبيعنأباها

هولهوإنهوالئه:أخطببنحيفقالىننتظر؟كناالذي

".بهنؤهنلاوالثهولكنا،النبي

جملةأو،أخرىهكانكلمةتبديلرسطدودنويشملى

الأهواء،تشتهيحسبماإضافةأوإسقاطأأو،جملةمكان

حظاو!مموائواجييماغنآتحرتحيزفوت):تعالىقال

محزفون):تعالىوقال(،13:المائدةأ!لمج!ذيمروأشا

5(14:المائدةأ!تجدتواضعهليه!ير؟آ

يتلونههتعفدكثيركلاموضعأيضأيشملكما

الئه،عندهنهووما،افهعندمنأنهالناسبهويوهمون

بآلكتبأ!صتفؤبنثقيرلقا!ض)ؤإق:تعالىقال

مموؤتفولوئأنيهبينىهؤؤتاآلجحبينقضبر
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ؤفنمآلكنكبآقإغلىؤتفولؤ!أدت!نحديقفؤؤهاأق!جمندين

.78،:عمرانأآل"!اتون

بهاقامالتيالتحريفافأنواعشديدباختصاوهذه

.السلامعليههوسىعلىالمنزلالئهكتابفياليهودأحبار

الحروببسببالأصليةالتوراةوضياعالأيامهضيوهع

لدينهمإسرائيلىبنيتركوبسبمب،الأرضفيوالشتات

حتى،عديدةهراتالأوثانوعبادتهمعنهوارتدادهم

وغشتروت،)البعلى(،التغليموخاصةالأصنامعبدوا

تذكركما،هراتسبعارتدواالفضاةعهدوفي.وقفكوم

عهدفيالارتدادوازداد.الأوثمانوعبدوا،التوراة

غتذالسلامعليهسليمانإنقالوا:إنهمحتى،الملكية

هارونعلىقبلمنكذبواكما،المعابدلهاوبنىالأوثان

العجل،لهمصنعالذيهوبأنهواتهموهالسلامعليه

وئخهولما،هريموأختههومعهموعبدهبعبادتهوأهرهم

عزىهارونأنزعموا،ربهلقاءمنعودتهعندهوسى

منه.ويسخرواالقومعليهيضحكحتىهوسى

*،"
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)2(

الكتابأهلىعندالمقدسةوالأسفارالتوواة

يسمونهفيماالكتابأهلآراءسندرسيليوفيما

علماءهمأننجدعندماوسنذهل،المقدسالكتاب

نإبل،التوواةيكتبلمهوسىإنيقولونوأحبارهم

وبوساطة،السنينبمئاتموسىوفاةبعدكتبتالتوواة

نقدمنذلكعلىواستدلوا،المؤلفينهنكبيرةهجموعة

نأإلىبعضهمذهببلوتاريخيأ،أدبيأنقدآالنصوص

هوسىأنإلىآخرونذهبكماأصلآ،يوجدلم!وسى

رهسيسهحاربةإلىفاضطر،أخناتونبعقيدةآهنهصري

عقيدةيحاربونكانواالذينالفراعنةهنوغيرهمومنفتاح

وانضم(،الشمسفيهتمثلآالثه)جعلالتوحيديةأخناتون

همرجلأ()سبعينالمصريينهنهجموعةموسىإلى

23

http://kotob.has.it



والأهمالهكسوسبقاياهنالعابيروتبعهمثم،القادة

اضطهدهموالذينهصر،فيالأخرىالمستعبدة

.المصريون

:والنصارىاليهودعندوالتوراةالقديمالعهد

قسمين:إلىالنصاوىعندالمقدسالكتابينقسم

هحأولأالئهجعلهالذيالعهدوهو:القديمالعهد

أإسرائيل(؟ويعقوبإسحاقهعثم،إبراهيممعثم،نوح

.(يعقوبنسل)أيالأسباطثم

فيجاء.عيسىبهجاءالذيوهوالجديد:العهد

الجديدللعهددميهوهذاالأن28،::261متىإنجيل

فيوجاء.الخطايالالمغفرةكثيرينأجلهنئسفكالذي

:الربيقولتأتيأياثم"ها31،32،:311:أرمياسفر

الذيكالعهدليسجديدآعهدأإسرائيلبيتمعوأقطع

."آبائهممعقطعته

الأوبعةالأذإجيلعلىالجديدالعهدويحتوي

فيحتويالقديمالعهدأمايوحنا،ورؤيابولسووسائل
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هوهافمنها،الأحجامالمختلفةالأسفارمنمجموعةعلى

هنمكؤنوهنها)عوبديا(،واحدإصحاحهنهكؤن

ثلاثةهنمكؤنهوماوهنها)حجي(،إصحاخين

يحتويهاوهنها(،وناحوموحبقوق)ضقتياإصحاحات

وإوهيا05،)التكوينتزيدأوإصحاحأخمسينعلى

هزهورأ.ا51علىيحتويالمزاميروسفر52(،

؟التوراةهيها

الأسفارعلى(المكتوبة)الشريعةالتوراةاسمويطلق

،الخروج:أسفاروهي،القديمالعهدمنالأولىالخمسة

،(الاشتراع)تثنيةوالتثنية،والعدد،واللاولين،والتكوين

مغضوبأموسىبموتوتنتهي،وآدمالعالمبخلقوتبدأ

كما،والتيهالترئةفيفأماته،يزعمونكماالرفيهنعليه

قبل.منهاروناخاهأطت

أيضأوتعني)نوهوس(،الناهوسأيضأوئسفى

.التوراةكلمةتقابليونانيةكلمةوهي،الشريعةأوالقانون

يسوعإأجابهم34،::101يوحناإنجيلفيجاءوقد

"إني:السلامعليهعنهووود،لماناهوسكمفيهكتوبأأليس
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أهلإلىبولسرسالةفيوجاءالناهوس"،لأبذلآقيلم

.((الناموسفي"مكتوب:،411:12كوونثوس

العهدعلىأحيانأالناموسأوالتوواةلفظويطلق

الكل.علىالجزءإطلاقبابهنبأكملهالقديم

القديم،العهدأسفاوفيوالنصاوىاليهودويختلف

وأما..فقطسفرآ23اليهودلدىالمعتمدةفالأسفار

هاوون()1(،بنصادقإلى)نسبةوالضذوقئودنالساهريون

سفرإليهاويضيفونفقطالأولىالخمسةبالأسفاوفيؤهنون

.يشوع

الأسفاوهذهعددفيكذلكفيختلفونالنصاوىوأها

سفرأ،93الكنائسوبعضالبروتستاش!فيراها،المعتمدة

الأسفاومنعددوهناك.سفرأ46بالكاثوليكيؤهنبينما

وقد،كريفا(أبو)فيهاالمشكوكأوالمنحولةلأسفاراتسمى

واعتبرتهاالأسفاوهذهبعضالكاثوليكيةالكنيسةقبلت

،سيراخوبن،وباروخ،ويهودشط،طوبيا:وهيقانونية

البروتستانت.رفضهابينما،والمكابيون

.السلامعليهالنبيهارونالمقصودليس(1)
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التقسيماتإلىالقديمالعهدالكاثوليكويقشم

التالية:

الشريعةأسفارأو()التوراةالخمسةهوسىأسفاو-ا

وطوائفهماليهودجميععندعليهاهتفقوهي:الناهوسأو

ثم،التكوينبسفروتبتدأ.وطوائفهمالنصارىوجميع

ينتهيالذيوهو،فالشنيةالعدد،ثم،فاللاويين،الخروج

)هغضوبأالسلامعليهماموسىثمهارونموتبوصف

.(يزعمونكماالربهنعليهما

بسفروتبتدأ،سفرأا6وهي:التاويخيةالأسفاو-2

الأولالمكابيينسفرإلىتصلحتى،فالقضاةيشوع

والثاني.

بأشعياتبدأ،سفرأ17وهي:النبويةالأسفار-3

وهلاخي.بزكرياوتنتهي،واوميا

،أيوب:وهي،ستةوعددهاالشعريةالأسفار-04

نشيدثم،والجامعةالأمثال:سليمانوأسفاروالمزاهير،

أوميا.ومراثي،تخمت(جنسيغزلسفر)وهوالإنشاد
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سفر:وهما،اثنانوعددهاالتعليميةالأسفار-5

.سيراخبنويسوع،الحكمة

يلي:كماالقديمالعهدفيقسئمونالبروتستانتوأما

البن!تاتوشأو)البنتاتوكالخمسةالتوراةأسفار-ا

ذكرها.المتقدم(داح،كاأ!?4ءدا

إلى:أيضأوتقسم:النبويةالأسفار-2

،يشوعبسفروتبدأ،المتقدهينالأنبياءاسفار

الأولالملوكثم،والثانيالأولفصموئيل،فالقضاة

والثاني.

وتنتهيبأشعياءوتبدأ،المتأخرينالأنبياءواسفار

بملاخي.

المزامير،وتشمل:والحكمةالشعرأسفار-3

العظيمة،الكتبأحيانأوتسفى،وأيوبسليمانوأمئالى

الإنشاد،نشيدوهي:الخمسالمجلاتتشملكما

وتشملوأستير.،والجاهعةأرميا،وهراثي،وواعوث

وأخبار،ونحميا،وعزوا،دانيال:وهي،الكتبأيضأ

والثاني.الأولالأيادا
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القديمالعهدفيوالنصارىاليهودعلماءرأي

:المقدسوالكقاب

،15)الطبعةالبريطانيةالمعارفدائرةتقول

يمثلكتابالقديمالعهد)إن8291(:لعام2/987،

.كثيرةأخرىشعوبوتراثالإسرائيليالشعبتراث

لمالتوراةباسمالمعروفةالخمسةهوسىأسفارانوتذكر

بقرونوفاتهبعدكتبتوإنما(،السلام)عليههوسىيكتبها

هملكةتكؤنعندهوالتوراةهنكتبماواول..طويلة

التاريخهذاوإلى،(قرونبأربعةموسىوفاةبعد)ايداود

وبعضالعشروالوصايايعقوبنبوءاتبعضترجع

الأناشميد.

اسمفيهيذكر)الذياليهوديالنصتحريرتتموقد

قبلى229(-)069سليمانأيامفي(تفوهباسمافه

الروايةأضيفتوقد،يليهالذيالقرنوفيالميلاد،

أكثروهو،ألوهيمباسمافهفيهايذكرالتيالإلهيمية

ويصارعالجنةأرضعلىيمشيالذيياهومنئمفافية

النصظهرجدأ،المشوياللحمويحب،يعقوب
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النصثمالميلاد،قبلالثامنالقرنفيالإلهيمي

الاعترافيتمولم،والسابعالسادسالقرنفيالكهنوتي

القرنينفيبابلى!فيالسمبيأثناءإلاكشريعةبالتوراة

هذهتوحيديتمولمالميلاد،قبلوالخامعسالسادس

هوسىإلىالمنسوبةالخمسةللأسفارالمختلفةالنصوص

بعدالأولالقرنفيوذلكجدأ،هتاخرةفترةفيإلا

وخمسمئةألفبحواليهوسىعهدبعدأيالميلاد،

عام".

العهداسفاو)إن:البريطانيةالمعارفدائرةوتقول

هختلفينكتابوبأيديهختلفةعصورفيكتبتالقديم

يختلفالمعتمداليونانيالنصإنثم.متباينةثقافاتذوي

فيكثيرةزياداتوفيهبئنأ،اختلافآالعبريالنصعن

الرابعالقرنإلىاليونانيالنصويرجع،الأسفارهختلف

.الميلاد(!بعد035)الميلادبعد

وسبعوناثنان)72(كتبهاليونانيالنصإنويقال

الإسكندويةفيالثانيبطليموسعهدفياليهودأحبارهن

باسمالمعروفةوهيالميلاد،قبلىالثالثالقرنفي

03

http://kotob.has.it



تقعتآضنصهناكأنيبدوولكن.السمبعينيةالترجمة

المعارفدائرةلعلأوالميلاد،بعدالرابعالقرنفيكتابته

،الفاتيكانوهدونةسيناهدونةإلىتشيرالبريطانية

هدونةأهاالميلاد،بعدالرابعالقرنإلىيرجعوكلاهما

.الميلادبعدالخامسالقرنإلىفترجعاللاتينيةفولجات

شعؤونفياليهوديالباحثجاكوبإدمونرأي

القديم:العهد

إن9:(القديم)العهدكتابهفيجاكوبإدهونيقول

هختلفةعهودفيكتبتالتوراةواسفارالقديمالعهدأسفار

الآراهية،،اليونانية،القديمةالمصرية:هختلفةوبلغات

هذههثلفييكتبماأولدىان.والعبرية،واللاتينية

تطووههراحلفييغئيشطكلىالشعر؟هوالظروف

سبقالبلادمنغيرهافيحدثكماإسرائيلوفي.البدائية

تحسنوكانتكثيرأ،إسرائيلىغتتولقدالنثر،الشعر

إسرائيلقادتقدكاش!التاريخيةالظروفولأنالغناء،

كان...اليأسمهاويإلىقادتهاكما،الحماسقمةإلى

العهدويحتوي،المناسباتهختلففييغئونالناس
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مثل،المختلفةللمناسباتالمتعددةالأغانيعلىالقديم

ونشيد،العملوأناشميدالحصاد،وأغاني،الطعامأغاني

.دبورا!ترنيمةهثل،الحربوأناشميد،الإنشاد

هذهقبلجاءتالأناشيدأنجاكوبإدهونويرى

هنهتأخرةفترةفيفيهاأدهجتثم،المختلفةالأسفار

فيدخلتللأهمالمختلفةالأساطيرأنويكرر،الزهن

يرويهماأإن:يقولثم،القديموالعهدالتوراةأسفاو

)إبراهيمالأولينوالأنبياءهوسىعنالقديمالعهد

المجرىمعتقريبيبشكلإلايتفقلا(ويعقوبوإسحاق

كيفيعرفونكانواالرواةولكن،للأحداثالتاريخي

بينيربطونبحيث،هرولاتهمعلىوالخيالالأناقةئضفون

هذهتقديمفينجحواوقد،التنوعشمديدةأحداث

."والإنسانالعالمأصلفيحدثلماشمكلفيالأحداث

واحدآنصأهناكأليس:جاكوبإدمونويقول

قبلالثالثالقرنففي،كثيرةنصوصبلى،القديمللعهد

العبريللنصقمدؤناتثلاثالأقلعلىهناككانالميلاد

الماسوري،النصق:وهي(،الخمسة)الأسفارللتوراة
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الترجمةفيجزئيآاستخدمالذيوالنصن،السامريوالنصن

عهدفيق!طالتي(السبعينيةبالترجمة)المعروفةاليونانية

."الإسكندريةفيطليموس

كتابةإلىاتجاهحدثالميلادقبلالأولالقرن!وفي

يتملمذلكولكن(،الخمسة)الأسفاوللتوواةموخدنص

وخمسمئةألفبعدأيالميلاد،بعدالأولالقرنفيإلا

بهذاالاعترافيتمولم،السلامعليهموسىعهدمنذعام

يدعلىالميلادبعدالعاشرالقرنفيإلاالعبريالنص

0024مرووبعدأي)فلسطين(طبريافيأشيرابنعائلة

."السلامعليهموسىعهدهنذعام

العبريةالنصوص"وضاعت:جاكوبإدهونويقول

هنبعدهاوهابابلإلىوالهجرةنضمرنبوخذغزواتاثناء

ذلكترجمثم،اليونانيالنصسوىيبقولم،نكبات

هوجودعبرينصأقدمكتبوقد":العبريةإلىالنص

جانبأوضعناإذاهذا،الميلادبعدالتاسمعالقرنفيللتوراة

الآوامية،بال!لغةمعظمها)كتبقمرانمغاوةإسطوانات

قبلماإلىترجعوالتي(،واليونانيةالعبريةباللغةوبعضها
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الوصاياوبرديةالميلاد(،قبلالأول)القرنالمسيحظهور

القرنإلىترجعناقصةمخطوطاتوبعضالعشر،

كنيسةفيحاليأوالموجودةالميلاد،بعدالخاهس

.!القاهرة

:الحضارةقصةكتابهفيديورانتولطرأي

365لم)2الحضاوةقصةكتابهفيديورانتوذيقول

فوقهوبل،فحسبشريعةالقديمالعهد!لي!س385(:-

الكتابقيمةمنأنقصناماوإذا،وفلسفةوشعرتاريخذلك

وأقررنا،تاريخيةأغلاطوهن،بدائيةأساطيرهنفيهما

المذمأوالدقةمنتبلغلاتاريخيةأسفارهنفيههاأن

.فيها"يفترضونهالسابقونأجدادناكانها

والشجرةآدمقصة"إن:ويقولذلكيشرحذهبثم

الماكرالإلههردوكخدعوصث،بابلألواحمنهأخوذة

شجرةثمرةهنبدلآالفناءشمجرةثمرةفأعطاه،الإنسان

المنتظر(،)المسيحالمشيحعقيدةوأما.والخلودالحياة

زهنفيهنهمواستعاووهاالفارسيةالديانةمنأخذوهافقد

والطوفاننوحقصةأيضأالبابليينهنواستعاروا،النفي
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جلجاهشمغامراتباسمالبابليينلدىالموجودة

سفرفيالموجودةالعالمخلققصةوكذلك.والطوفان

الشامخةالأبراجقصةهنمستعارةفهي،التكوين

."البابليةالأساطيرفيالمذكورة

موسىوأسفاوالقديمالعهدنصوصأنويذكر

مثل،السابقةالأهمتراثإلىأصولهافيترجعالخمسة

والفراعنة،،والآشوويين،والفينيقيين،البابليين

سفرفيوخاصةاليونانتأئيراتيلحظكما،والكنعانيين

الجامعة.

ولم،وضاعتاندثرتهوسىشريعة"إن:ويقول

ولماندثرفقدذلكعداوها،العشرالوصاياإلاهنهايبق

بابلفيالنفيأثناءفيالكهنةأنويكررأثر".أيلهنجد

كتبالكاهنحلقياوأن،الشريعةأسفاركتبواالذينهم

التئنيةسفرالميلادقبلى622سنةيوشياهوالملكزمنفي

والكهنةالرواةيتناقلهاوأساطيروواياتهجموعةمن

بكتابةقام)عزير(عزرياأنعندهوالراجح،الناسوعاهة

الخاهس)القرنالنفيزمنفيالجاهدةالتشريعيةالنصوص
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فيإلاالنهائيةصورتهاتتخذلمولكنهاالميلاد(؟قبل

.الميلادقبلالثالثالقرن

الآثار:علماءهنوكيرهبرستدهنريجيمسرأي

الأوووبيينهنالنصارىالكتابهنكثيريزعم

نأالضمير()فجرك!تابهفيبرستدفتريجيمسوهنهم

تأثرداود(،هزاهيرأنهاالمفروض!1المزاميرسفركاتب

الأصللدينا!صار:يليهابرستدويقول،أخناتونبنشيد

فقراتهنهونشرتئرجمتالذيالمصريالهيروغليفي

العبراني.القديمالعهدكتابفيكاهلة

الضليعالبحاثةجرسمانهوجوالأستاذتعزف"فقد

تردد،بلا،العبرانيالأدبفيالثاقبالرأيوصاب

401المزهووهنهاستقىالذيالمصريالمنهلعلى

...المذكور

الذيالمنهلعنأخناتونأنشودةتكشف)وبذلك

إلهلرحمةإدراكهالعبرانيالمزهورهؤلفمنهاستقى

هنالعبرانيينهوقفإن.أصغرهاحتىلمخلوقاتهفرعون
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يعلموبصفته،بخلقهالرؤوفالخالقلعنايةتصووهمجهة

هنيمثمبههوهاأخناتونلنشيديرجعإنماالكونفيها

.!القديمةبمصرالدينيةالأناشميد

منطقةفيالقديمةوالآدابالآئارعلماءكلويكرر

هنحرفيأهنقول401المزمووبأنالقولالأوسطالشرق

القديمالعهدفيالأهثالسفروأن،للشمسأخناتوننشيد

القديمالمصريالحكيمكتابهنفاضحبشكلىهنقول

ئقلأوالثانيالأولوالمزمورأرهياسفرإنبل،أهنموبي

.هذاأهنموبيكتابهن

العهدكئابأنالغربيينالباحثينهنكثيرويعتقد

عبادةوبالذاتالقديمةهصربفلسفةكثيرآتأثرواالقديم

بصورة)الثه(يهواصؤوواأنهملدرجة،للشمساخناتون

)وهوهلاخيسفرفيجاءفقد،الجناحينذاتالشمس

أيها"ولكم3،::4الإصحاح1(المتأخرينالأنبياءهن

وهيأجنحتها".فيالبرشمستشرق،اسميالمتقون

القديمة.المصريةالفلسفةهناستعارة

الآثارعلماءبعضأيضآالغريالمنحىهذاوينحو
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المصرية،الآثاواستاذفنجدإ!المسلمينهنوالأديان

الأدنى)الشرقكتابهفييقولىصالحالعزيزعبدالدكتور

دينأي-الجديدالديناناشميدحشط)ومن(:القديم

...والتبجيلوالحببالودربهاتناجيخرجت-اخناتون

بعدفيمارددتهماضمنالحججنفمسظهرتوقد

واعتباوبينهماالربطإلىدعاهما،العبرانيينهزاهير

.لها"أصلأالمصريةالأناشيد

)هصركتابهفيفخريأحمدالدكتووويقول

لإلنههأخناتونأناشيدأنفيشكهناكاليس:(الفرعونية

يكادا40المزموروان،المزاميرعلىمباشراثرذاتكانت

قبيلمنوليس،لأخناتونالكبيرالنشيدعنهنقولأيكون

.الخواطر"توارد

:النصوصدراسة

ديفو:الأب

الذينالغربيينالباحثينأوائلمنديفوالأبيعتبر

يكتبلمالسلامعليهموسىأنإلىزعمهمحسبتوصلوا
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يكتبأنيعقلكيفإذ،إليهالمنسوبةالخمسةالأسفار

فيه،دفنالذيوالمكان،دفنهوكيفية،هوتهقصةهوسى

.34(الإصحاح1التثنيةسفرفيوردهاوهو

البرهانأسماهمااستروكجانقذم1753عاموفي

الخمسةالأسفاركتابةهنهوسىبراءةيؤكدالذيالحاسم

جنبأنضينسيجدالتكوينسفريطالعهنوأن)التوراةا،

والثاني)يهوهإ،باسمالإلهيسفىأحدهمابخطإلى

بتهواالخاصالقصصانالعلماءويعتقد.)ألوهيم!باسم

بينما،أورف!ليموعاصمتهايهوذاالجنوبهملكةفيكتب

الشمالهملكةفيبألوهيمالمتعلقالقصصكتب

.)نابلس(شمكيموعاصمتها

نأإلى-1783()0178ايخهوردنالعالمتنبهثم

علىايضأتحتويالتوواةهنالأخرىالأربعةالأسفار

التكوينسفرعلىمقتصرأذلكوليس،مختلفيننصين

.أس!تروكظنكما

كانالذيالزهنيالترتيبليعكمساولهاوزن(وجاء

التوواةفاسفاو؟فيهكتبتالقديمالعهدأسفارإنيقال
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قبلىكتبتأنهاسابقأالمعتقد(موسى)أسفارالخمسة

.الأسفاوأحدثإلىتحولتالأخرىالأسفار

المقدسالكتابعلماءكان1854عاموبحلولى

إلىالخمسةالأسفارئرجعونخاصةبصووةالقديموالعهد

هي:رئيسيةمصادرأربعة

باسمافهاسميذكرحيث:اليهويةالوثيقة-1

الجنة،فييتمشىبشرصورةفيالئهويظهر..يهوه

ويتعارك،شجرةوراءهنهيختبئوآدم،آدمعنويبحث

ف!ن،جدأالمشوياللحمويحمسا،الليلطواليعقوبمع

نأهستعدوهو..صوابهوتفقدهتسكرهالشواءرائحة

نالوها.الشواء.هذالهيقدملمنهملكتهنصفيعطي

والوعدهكانتهمويعقوبوإسحاقإبراهيمزعمهمحس!ب

اللحمهذابواسطةإلاولبنأعسلآتفيضالتيبالأرض

قرابين.لهقذهوهالذيالكثيرالمشوي

باسمالثهيذكرحيث:الإلهيميةالوثيقة-2

)إسرائيل(الشمالمملكةفيالشائعالاسموهو،ألوهيم
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أحيانأوتسمى(،=نابلسأالسامرةشكيموعاصمتها

الربيظهرول!،اعتدالأأكثروأسلوبها.الساهريالنص

البكرلابنهكانوإن،العالمينرقيهوبلبشريةصورةفي

جدأ.الخاصةالمكانة

نصوصوالإلهيميالتفويالنصينفييوجدولإ

وقصصرواياتعلىيحتويانوهمانادرأ،إلاتشريعية

وأساطير.

هذاكتبوقدالاشمتراع(:)تثنيةالتثنيةسفر-3

فيحلقياالكاهنيدعلىيوشياهوالملكزمنفيالنص

والتشريعاتبالأواهرويتميز.الميلادقبلى062عامحدود

لبنأتفيض"وأرض"إسرائيلياأاسمع:الخطابيوالإنشاء

.وعسلآ،

كتبهافصولهنيتألفوهو:الكهنوتيالنصر-4

السادسالقرنينفيبابلإلىالسبيفترة.أثناءالكهنة

بالتكرارالكهنوتيالنصويتميزالميلاد،قبلوالخاهس

يتعلقهاكلإلىوالميلوالجمود،والتصلب،الممل
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إلخ....الكهنةوئيابالقربانوأنواعوالذبائحبالطقوس

عصورفيالمختلفةالنصوصهذهجمعتثم

)عليهالمسيحالسيدظهووهابعدإلىتصلهتأخرة

وأ)التوراة"أسموهكتابفيتوحيدهاوتتم(،السلام

تكوشطالقدديفو:الأبيقول.الخمسةموسىأسفار

هختلفة،لأممهوروثةأقوالىمنالخمسةهوسىأسفار

جنب،إلىجنبأجمعواهاتارةوضعوا،محررونجمعها

وحدةإيجادبهدفالرواياتهذهشكلىمنغيرواوطووأ

هتنافرةداوأخرىمعقولةغيرأهورأللعينتاركين،هركبة

والإنجيلوالتوراةالقرآن:بوكايهوريسعنأنقلآ

.93(-7صالحديثوالعلم

القديموالعهدالمقدسالكتابعلماءيكتفولم

يكونلأنالكاملىالنفيهذابكلالخصوصوجهعلى

بل(،الخمسةالأسفار1التوراةكتبقدالسلامعليههوسى

هجرياتهعتتناقضالنصوصهنكثيرأأنب!ثباتقاهوا

الأردنفيأماكنتسجلفالتوراة،الآنالمعروفالتاريخ

لمكنعانيةفلكيةاصطلاحاتوفيها،موسىيدخلهالم
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واستقرارهمفلسطيندخولهمبعدإلاإسرائيلبنويعرفها

هناكوكذلك،طويلةبقرونهوسىعهدبعدأيفيها،

موسىعهدفيتوجدلموأشخاصوهدنلقرىاسماء

.قرونبعدةبعدهوإنما

يشوعيدعلىأويحاتدميرمنوردهاوكذلك

يوشععهدسبققدالتدميرذلكف!ننون(،بن)يوشع

زهنه.فيهسكونةأويحاتكنولم،الأقلعلىقرونبثلاثة

:للتوراةهختلفأنصأ22إلىالرقميرفعلودز

دراسةالنصوصبدراسةآخرونباحثونوقام

موسىلأسفاومصادرأربعةبوجوديكتفواولم،نقدية

إلى4191عامالمصادوورفعلودؤجاءبل،الخمسة

هعينزمنفيمنهاواحدكلكتبهصدرأ،وعشريناثنين

اسفاوهختلفذلكعلىو!سن..هختلفوبأسلوب

التيالتفصيليةالطريقةبنفستدرسلموالتيألقديمالعهد

الأصلتعتبروالتي)التوراة(،الخمسةالأسفاربهادريست

وكافةاليهودفرقكافةقبولهاعلىتجمعوالتي،الأول

.النصارىفرق
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العالميوالمجلساليسوعيةالرهبانيةرأي

:المقدسالكتابفيللكاثوليك

للمسيحيينالعالميالمسمكونيالمجلسقام

هتكاهلةدراسةبإصداوالفاتيكانإشرافتحتالكاثوليك

الدراسةهذهتر!طوقد،المقدسالكتابلنصوص

فياليسوعيةالرهبانيةوقات،عديدةلغاتإلىالقيمة

التيودراساتهبشروحهالمقدسالكتاببترجمةلبنان

العربيةاللغةإلىالعالميالمسكونيالمجلسوضعها

الفرنسية.النسخةذلكفيواعتمدت

الدراسةهذههنالفقراتبعضيليفيماوسننقل

نقلتهاوالتيلمأالمقدسالكتابإلى)هدخلالمسفاةالقئمة

اليسوعية.الرهبانية

علىنلقيهانظرةتكفي؟المقدسالكتابهوأها

..جدآهختلفةكتبهجموعةبلى،هكتبةأنهلنرىالفهرس

إلىوتنسب،قرونعشرةمنأكثرعلىتمتدأنهاذلك

هعبالعبريةوضعبعضها،المختلفينالمؤلفينعشرات
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وهي،باليونانيةالآخروبعضها،بالآواميةبعفالمقاطح

التاويخيةكالروايةاختلافأالأدبيةالفنونأشمدإلىتنتمي

والرسالةالشعريةوالقصيدة،والصلاةالقوانينوهجموعة

."والقضة

وهحررينهؤلفينعملهيالمقدسالكتاب)أسفار

لمحالكلعلىلكنهمهجهولأ،منهمكبيرعددظل

المثمعبذلك،يساندهمكانالشدبلأن،هنفردينيكونوا

فيحتى،والآهالوالهمومالحياةيقاسمونهكانواالذي

منهستوحىعملهمهعظم.فيهايقاومونهكانواالتيالأيام

النهائيةصيغتهاكتبهمتتخذأنوقبلى.الجماعةتقاليد

ردودآثارتحملوهي،الشمعببينطويلأزهنأانتشرت

شمكلىفيوحتى،وتعليقاتتنقيحاتشكلفيالقراءفعل

قليلأوهأمحدإلىالنصوصبعضصياغةإعادة

".الأهمية

المعترفللكتاباتحدودهناكيكنالم:وتقول

لأن،افههنوخيأباعتباوهااليهودحاخاهاتلدىبها

.!مفتوحةوالقائمةهستمرةكاش!الاضافات
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اعترافأيعترففهو،الأهميةهنتهىفيالكلاموهذا

العهدباسمالمجفعةالأسفاوهذهأنفيهلبسلاصريحأ

موسىأسفارأوالتوراةباسميعرفماشعاهلة،القديم

الثهعندهنليسبأكملهالمقدسالكتابإنبل،الخمسة

أعمالهوبل،انبيائههنلأحدبهالثهأوحىولا،مباشرة

،قرونعشرةهدىعلىكثيرينوهحررلنهؤلفين

وكانت..وأحلاههالشعبتقاليدهنأعمالهماستلهموا

للتغييردوهأقابلةانهاأيديناهيكية،الصياغاتتلك

ينقحونهاالقراءوكان،إستاتيكيةثابتةوليست،والتبديل

صياغتها.ويعيدونعليهاولعفقونويغيرونها

الطويلللجدلالحاجةيلغيخطيراعترافوهذا

قدالكتبهذهأنليثبتواالمسلمينعلماءبهيقومكانالذي

اليهودهنالعلماءهؤلاءإنبلشديدآ،تحريفأخزفت

بلى،التوراةكتبالسلامعليهموسىأنينكرونوالنصارى

جمعتثم،هتطاولةبقرونزمنهبعدكتبتقديع!تبرونها

.!!عاموخمسمئةألفمنبأكثرموسىوفاةبعدذلكبعد

الئهكتابهيالتوراةبأدنهسلمكليعترفبينما
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لعائنعليهم-اليهودوأن،السلامعليهموسىعلىالمنرل

هناقليلةآياتعداهاوحرفوهاوبذلوهاأضاعوها-الئه

ووغم،الركامفيوالألماساللآلئهثلتلمع،وهناك

تفسيرهابإعادةالتلمودفيهوكماالأحبارقامذلك

قبيحة.مظلمةتعودحتىوصياغتها

المقدس"والكتاب:اليسوعيةالرهبانيةوتقولى

نظرتهعنيعئروهو،إسرائيلبثقافةبالعمقموسوثم

وبردودومؤسساتبعاداتبلى،هنظمةبفلسفةلا،للعالم

إسرائيللحضارةإن.كلهوال!شعبالأفرادعندعفويةفعل

الشرقشعوبسائرحضاوةمعكثيرةهشتركةنقاطأ

فيشيءكليشرحل!القديمفالشمرقذلكوهع،القديم

.!المقدسالكتاب

منالغربيونالباحثونذكرهبماضمنياعترافوهو

أساطيراستعاوواالقديمالعهدكتاببأنوالنصارىاليهود

والمصريينالبابليينهثل،الأخرىالأمموأدبيات

إلىالباحثونيرجعهاوالتيوالجنةآدمقصةهثل،القدهاء

شجرةثمرةهنوأعطاهآدمخدعالذيمردوكالإلهقصة
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بابلفيالأبراجوقصة،والطوفانجلجاهشوقصة،الفناء

كاتبنقلهاالتيأخناتونوأنشودة،البابليينمنوكلها

بكاهلها.ا40المزمور

!"،
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الإسرائيليا!بتكؤنكيف

القيمةالدراسةفياليسوعيةالرهبانيةتشرح

كيف)التوراة(الاالخمسةالشريعةكتبعلى)المدخل

لنابالنسبةغريبأرأيأترىفهي،الإسرائيليالشعبتكؤن

:تقولإذ،المسلميننحن

البدوشبهبينإسرائيلبنيأجدادعنال!بحثايجب

الألفطوالينتقلوننراهمالذين،الغنمرعاةهنالساهيين

الهلالصحراءثمبهحدودعلىالمسيحقبلىالثاني

هعرفةمجموعتيننعرفأولئكالبدوشبههن!الخصيب

النهرينبينبعدفيمااستقزواالذينالأهوريونهما،خاصة

0002سنةحواليوفلسطينوسووية(،والفراتادجلة

حواليسوريةفياستقرواالذينوالآراهيون،المسيحقبل
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المسيح.قبلعشرالثالثالقرن

بعضالتوراةئبرؤقليلأالمعروفةالحقبةهذهإوفي

ويعقوبوإسحاقإبراهيممنها:العظيمةالشخصيات

فلسط!ينفي)استقروا."..إسرائيلبنيأسباطوأجداد

(.المسيحقبل18وا9القرنخلال

هجموعاتبرفقةهصرفيخقفهمبعفهن"أقام

وهم،الهكسوسؤهنفيالتوطنهذا)جرىأخرىساهئة

قبل0155إلى0017العاممنهصرحكمواأيضأساهيون

.الميلاد(

بدأهعقدأتطورآ)الإسرائيلي(الشعبنشاةاجاءت

عهدعلىالميلادقبل0125سنةحواليالأرجحعلى

بعضاستطاعتفقد،الثانيرعمسيسالفرعون

والخاضعةمصرفيالمقيمةالسامتةالمجموعات

موسىفجمعها،هوسىبقيادةتهربانشاقةلتسخيرات

عبادةولقنها،قادشواحاتحولثمسينا،جبلحولى

.بدائيأ"تنظيمأونطمهاحزرهاالذيالرب

القرنينفييومبعديوهأهتانةالقبائلاتحاد"واؤداد
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نأعليهاكانفقدالميلاد،قبلعشروالحاديعشرالثاني

،الأردنعبروهمالك،الغزاةالبدوهخاطر:عدةتواجه

الفلسطينيينعنيصدوالخطراكبروكان،الكنعانيةوالمدن

علىللاستيلاءإسرائيلمنافسيأخطرالواقعفيكانواالذين

الفلسطينيينهؤلاءإن:)يقسال.فلسطينأرض

أرضسواحلواحتلواكريتجزيرةهنأتوا-الفلستينيين-

.الأوض("هذهعلىاسمهموأطلقواكنعان

تحالفاتعلىطويلةمدةالأسباطاقتصرت"وقد

لكنها،القضاةاسمعليهمأطلقوهؤقتةمحدودةدفاعية

تثبيمتعلىعزمت،الفلسطينيالهجومخطراشتدادأهام

الشعوبهثالعلىهلكأرأسهاعلىفأقا!طتماسكها،

اعترفتشاولىمملكةفشلىوبعدشاولى(،)هوالمجاورة

قبيلهلكأيهوذا(إلى)نسبةاليهوديبداودالأسباطجميع

."الفلسطينيينفدحر،م.ق0001السنة

موريمسعنهينقلهكماديفوالأبالرأيهذاويؤكد

والعلموالإنجيلوالتوواةالكريمالقرآنكتابهفيبوكاي

والبدوالأسرىمنمجموعةأنبعدها(،وما257)ص
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أعمالىفيئستخدهونكانواهصرفيالهكسوسوبقايا

وضعفيوكانوا،ومزاوعينووعاةللخيلوشئاسأالبناء

)أوالهابيرووئذعون،قاسيةهعاهلةويعاهلونهزري

منونزحواهؤلاءتجفعثمي!(،04ألاكأ)لاكأ"ول(الأبيرو(

عبادةإلىيدعوكانالذيهوسىبقيادتهموقامهصر،

..(الإلهالشمس)عبادةأخناتونإليهادعاالتيالتوحيد

)سبعينالمصريينبعضوتبعههصريقائدوموسى

بعدفيماسفواالذينالهابيروهؤلاءتبعهكمارجلآ(،

مصر.وصلواحتىهكانكلىمنعبروالأنهم،العبرانيين

شعبتكؤنقادشوواحةمميناصحراءفيهؤلإءومن

السنين.هئاتهدىعلىإسرائيل

الكنيسةرأييعرضجوهرةصبريالدكتور

:المقدسالكتابفيوالكاثوليكيةالأرثوذكسية

المقدسالكتابفيالباحثينأحدسألمثوعندها

المصريالجنسيةالأهريكي؟جوهرةصبريالدكتوروهو

الكتابعن-قديموزميلطب!يبأيضأ-وهوالأصل

هنالباحثونهؤلاءذكرهماتفسيريمكنوكيف،المقدس
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نفسوفيالبشر،منغفيرعددكتبهالقديمالعهدأن

الثه،منبههوحىأنهوالنصارىاليهودعامةيعتقدالوقت

قائلآ:إليئفكتب

الأرثوذكسيةالكنيسةفظروجهةأسأعطيك

عاهه"المقدسأالكتابكتابةموضوعفيوالكاثوليكية

افهأنوهيالجديد(:والعهدالقديمالعهد)أيبشطريه

يضعبأنالسفر-كاتج!الحالةهذه-فيللإنسانسمحقد

فيوميولهوحساسياتهوخبراتهإحساساتهكلى

هعانيهنالثهقصدههايغئرلاذلكدامها،النصوص

بعدمالكنيسةتعترفوبالتالي،والدينيةالأخلاقيةالسفر

والتاريخيةوالجغرافيةالفلكيةمعلوهاتهفيالكتابدقة

عليههاعلىالناتججاءبحيث...إلخ..والجيولوجية

البشروعلاقاتالأخلاقتعاليمصحةفيالثهكماليعكمس

لمعلوماتبكتابتهالإنسانكمالوعدم،ببعضبعضهبم

.!مضحكةوأحيانأ،دقيقةغيرعلمية

إلهلهمكانثم،كثيرةآلهةعبدوااليهودأنذكرثم

بل،العالمينربوليس،فقطإسرائيلإلههوواحد
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.الأخرىللشعوبعديدةآلهةهناكأنيعتقدونكانوا

فلمالكونلكلىواحدإلهوجودفكرة)اها:بالنصويقول

الفكرةهذههؤسسإنبلى،العبرانيينديانةفيأصلأتكن

اسمهضرالذي(الرابع)اهنحوتبالشهيرمصرفرعونهو

هنقول401المزهورأنذلكبعدوذكرلماأخناتونإلى

للشمس.الكبيرأخناتوننشيدمنحرفيأ

"الئه"كتابهفيذكرالئهوحمهالعقادأنحقأوالغريب

منكثيرفعلىوكذلك،الموحدينأولىهوأخناتونان

عبدوأخناتون.العزيزةهصرهنالكتابهنأحبابنا

آدمإنثم!هذا؟توحيدفأي،الكونإلهوجعلهاالشمس

كانثمالتوحيد،صورأنقىعلىكانواوأبناءهالسلامعليه

السلامعليهموإبراهيمونوح)اخنوخ(إدريسكذلك

الأنبياءمنوغيرهموصالحهودكانوكذلكجميعأ.

.!!الشمسعابدأخناتونسبقواالذين

الثهرحمهالعقادالأستاذيزعمأدنأيضأالغريبوهن

يهواهوبهمإلهأخاصأعبدوا(إسرائيلى)بنيالعبرانيينأن

للشعوبآلهةهناكأنأيضآاعترفواولكنهم،ألوهيمأو

54

http://kotob.has.it



فيإلاللعالمينوبأألوهيمأويهوايصبحولم..الأخرى

لأن،هسلمكلي!رفضهسخيفكلاموهو!!متأخرةهرحلة

عبدواإسرائيلىبنيأنوضوحبكلذكرقدالكريمالقرآن

وعبدارتذقدبعضهمكانوإن،العالمينربوحدهالئه

)إسرائيل(ويعقوبوإسحاقإبراهيمهلةوأن،العجل

التوحيد.صووانقىعلىكانمتبعدههنوابناةه

وتبعهم،الغربيونالباحثونادعاههاقطيحدثولم

تطؤوتافهعقيدةأنهن)الثه(،كتابفيالعقادذلكفي

جدآ.هتأخرةهراحلفيصورهاانقىإلىوصل!تحتى

كانواوأبناؤهوإبراهيموهودونوحوإدرس!وبنوهفمادم

كلوكذلكالتوحيد.صورأنقىوعلىهوحدينكلهم

زمانكلفيالصادقينواتباعهموالمرسلينالأنبياء

الغربيينمنالباحثونهؤلاءيزعمهلماخلافأ،ومكان

المعاصرين.المسلمينكتابمنشايعهمومن

"،8
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والنصارىاليهودعلماءرأيخلاصة

المقدسالكتابفي

والنصاوىاليهودهنالباحثينإن:القولىوخلاصة

"الكتابانيرونالأحباروكبارالكنيسةوجالفيهمبما

نعرفكما،التهمنبهاموحىكتبأأوكتابألي!س!المقدس

هذهإن:صراحةيقولونبل)الوحي(،المسلميننحن

هتطاولةقرونهدىعلىعديدونكتابكتبهاقدالكتب

القديمة،)العبرانيةمختلفةبلغاتبعيدةوأزهنة

وأن(.القديمةالمصريةوحتىبل،الآرامية،اليونانية

الخمسةهوسىكتبأوالناموسأوالتوواةباسميعرفها

وفاةبعدعامألفمدىعلىكتبتبلى،موسىيكتبهالم

موسى.
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هذهأنوهوجديدآ،هنحئالكنيسةوأخذت

والفلكيةوالجغرافيةالتاويخيةبالأخطاء-المليئةالأسفاو

وغئرتئذلتوالتيالكتابمئاتكتبهاوالتيوالعلمية

!!الئهمنبإلهامدومأكاش!-الأزمنةهدىعلىنصوصها

حالىأيعلىفهمالخطأ،فيالوقوعهنيمنعهملاوهذا

وكل،عصرهممعلوهاتعنتزيدلاوهعلوهاتهمبشر

فيهانشأالتيبيئتهوثقافةهعلوهاتيمثلهنهمواحد

وأوهامها.وأساطيرهابأحلاهها

.تبئها.التيالروحمنتتجقىالأسفارهذهوقيمة

الخيروإلىالسماءإلىدوهأتتطلعاستشرافيةروحوهي

نبحثأنينبغيالذيالإجماليالمعنىهووهذا.والحق

الأسمىالهدفحققعتفقدالكتبهذهحققتهفإذا،عنه

وجودها.هن

""،
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الثانيالفصلى

الفاضلةالأخلاقإلىلإيدعوكتابالقديمالعهد

الصفاتبأسوأ-سبحانه-الئهيصفوهو

أخلاقي:ل!كتابالقديمالعهد

تدعوالكتبهذه)بأنالدعوىهذهأنرايناوفي

قراءةفأدنى،تقوملا(الروحيوالسموالأخلاقإلى

نأبجلاءتوضحالقديموالعهدالتوراةيسقىلمافاحصة

هنالإنسانفيماأحقرتمثلىالأسفارهنالمجموعةهذه

والغش،الدهاء،سفكإلىتدعوفهي.أخلاق

أهوالوسرقة،والبهتان،والكذب،والخداع،يةوالعنبم

إسرائيل.البكرالئهابنلمصلحةوابتزازهم،الغير

فيمنبثةوهناكهناشمذراتهناكأنصحيح
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الكمهذاوسطوالألماساللآلئهثلتلمع،الكتاب

،الأنوفتزكمالتيوالقاذوراتالسيءالركاممنالهائل

.!!وهحدودةجدأقليلةولكنها

أشدهوالقديمالعهد!إن)1(:بيفنأرنستيقولى

لمأ.الأخلاقعنبعدأالكتب

منذترئىشعبمنتتوقع!ماذااليهود:عنويقول

.()2(التوراةاقوالعلىالمهد

القديمالعهدفيالثه

اسرائيلىإلهبأنهالئهتصؤوالقديمالعهدأسفارنجد

البكرابنهيهمهوإنما،الكونهذايهمهلاولهذا،فقط

وراءساعيأويذهبأباهيتركالابنفإنهذاؤهع.إسرائيل

.!!كثيرةآلهة

)1(

)2(

توئت،بريطانيةعماليةحكوهةأولفيالخارجيةوفلر:بيفن

هباشرة.الثاثيةالعالميةالحرببعدالحكم

خارجضةوزيرأيضأوهوماهيو،كريستوفرمذكراتراجح

.9/3/8791فيالأوسطالشرقنضرتهاالتي،بريطاني
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فظيعةالأسفارهذهتصووهكماالربهذاوصفات

جدأ:

باللحمجدأومغرم،الندموكثيرحقود،ربفهو

والرب!اليهود!وأنبياءالكهنةلهيقدههأنبشرطالمشوي

شمجرةثمرةهنيأكلأنأرادعندماآدممنيخافعندهم

الكروبيمهنشديدةحراسةعليهاوضعفلهذاالخلد،

يأكلأنهنوخوفأقزقأيرتعمبكانكذلك..والملائكة

عندالجنةوسطيمشيوالرب..المعرفةشجرةآدم

هنه،هختبئوآدم،آدمعنويبحثالنهار،ريحهبوب

.آدمعليهفرذناداهحتى

اقه:أبناءاليهود

الربأولاد)أنتم7(:)الإصحاحالتئن!يةسفرفيجاء

وهوأبألهأكونأأنا:الثانيصموئيلسفروفي.!إلهكم

الحقيقةعلىالئهأبناءانهماليهودويعتقد.ابنأ"لنييكون

صورةأيصورتهعلىآدمالثهخلقوقد،المجازعلىلا

أوقال:الأولالإصحاحالتكوينسفرفيجاء.ذاتهافه
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الإنسانالئهفخلق،كشبهناصورتناعلىالإنساننعمل:الثه

فيهآدمأنويعتقدون."خلقهالثهصورةعلى،صورتهعلى

وترى..كبيرأعلوأذلكعنالئهتعالى،الئهذاتهنجزء

لمايكلرائعأرسمأبيترسانتكنيسةفيالفاتيكانفي

،آدميخلقوهو،بزعمهم،الثهيمثلالسقفعلىإنجلو

هنه.أصغرآدمأنإلاالآخريش!بهوكلاهما

الشياطينمنخليلةاتخذآدمأنالتلمود)1(ويذكر

لهفولدت،سنة013لمدةآدموعاشرها،ليليتاسمها

منعشاقلهاكانحواءوكذلك،كثيرينوبناتأبناء

هنفقطهمالئهفأبناء،الئهأبناءيسمونلاوهؤلاء..الجن

.الناسأبناءفهمالزناأبناءوأما،وحواءآدمنسلى

:السادسالإصحاحالتكوينسفرفيوجاء

لهموولدالأرضعلىيكثرونالناسابتدألماأوحدث

والمدنيةالدينيةاليهوديةالشفويةالمأثوراتهنمجموعة:التلمود)1(

بعدالثانيةالمرتبةفييأتيوهولمعانيها.جدليةتفسيراتمح

اليهودية.الديانةفيأثرأوأعظمهاالكتبأقدسباعتبارهالتوراة

.7153/:العالميةالعربيةالموسوعةعن
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فاتخذوا،خ!ناتالناسبناتأنوأواالثهأبناءأنبنات

يدينلا:الرباختاووا،فقالماكلىمننساةلأنفسهم

."..بشرهولزيغانهالأبدإلىالإنسانفيروحي

بأنسابأولادهونسبنسبهلاختلاطالربوغضب

ويحدث؟الأرضئغرقانفقرر،وبناتهمالناسأبناء

وحيوانإنسانهنالأرضفيهاجميعويهلك،الطوفان

آدممنالربنسلمنكاننوحلأن،وبنيهنوحعداما

الثه.أبناءلأنهموزوجتهوبنوهنوحنجاوهكذا..وحواء

)حسبوتعزىالخمرشربنوحأأنحدثثم

سامجاءبينما،منهوسخرحامابنهعليهفدخلىؤعمهم(،

وعرفنوحأفاقفلما،واحترماهوالدهماوغطياهـلافث

يكونالعبيدغنذ)1(،كنعانهلحون:قالىحدثها

كنعانالنصوأقحمساملما،إلهالربهبارك،لإخوته

روحوتحؤلت..)فلسطين(كنعانارضعلىللاستيلاء

جاءسامومن.سامخيامفيالربوسكن،سامإلىافه

)1(

طري!ض

-مح!!س

كئهمفالسود،السوادإلىلونهتحؤلالذيحامابنأنهالمفروض

.-زعمهم-حسباستعبادهميجوزولهذا،حامنسلمن
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كثيرةمحارقللربإبراهيموقذم،السلامعليهإبراهيم

)ارضالأرضكلالربفأعطاهلذيذآ،هشويآولحمأ

(.فلسطين

الربقال17:9،-131:14التكوينسفرفيجاء

فيهأنتالذيالموضعمنوانظرعينيكارفع:لأبرام

ترىالتيالأرضجميعلأنوغربأ،وشرقأوجنوبأشمالآ

كترابنسلكوأجعلىالأبد،إلىولنسلكأعطيهالك

الأرضترابيعذأنأحداستطاعإذاحتى،الأرض

يعذلمأ.أيضأفنسلك

الثه)وقالى:بالختانابنهإبراهيمهععهدهالثهووئق

بينيتحفظونهالذيعهديفتحفظأنتوأها:لإبراهيم

ذكر،كلىهنكميختن،بعدكهننسلكوبينوبينكم

بينيعهدعلامةفيكونغرلتكم،لحمفيفتختنون

-17:9.114التكوينأ!وبينكم

هاجرجاويتهاإبراهيمفأعطتعاقرأسارةوكانت

وابنهاهاجروأذلتسارةفغارت،إسماعيللهفولدت

إسحاقلهفولدتساوةعلىهنافهإنثموطردتهما،
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الثه:فقال،أمامكيعيشإسماعيلليت:دئهإبراهيمإوقال

عهديوأقيم.إسحاقاسمهوتدعوابنألكتلدسارةبلى

إسحاقمعأقيمهعهدي.بعدههنلنسملهأبديأعهدأهعه

فلما.الآتيةالسنةهنالوقتهذافيسارةلكتلدهالذي

أسفص"إبراهيمعنالئهصعدهعهالكلاممنفرغ

.22(-17:18التكوين

..وابنهاالجاريةهذهاطرد:لإبراهيمسارة"وقالت

لكتقولىماكلفي:لهقالالربلأن،لقولهاالربوسمح

نسل"لكيدعىب!سحاقلأنهلقولها،اشممعسارة

-12،.21:9التكوين1

.إسحاقإلىإبراهيمهنالئهووحانتقلتوهكذا

كانخ!أنبعدوحملت،)رفقة(عمهابنةهنإسحاقوتزوج

هكذاكانإن:فقالتبطنهافيالولدان!وتزاحمعاقرأ

في:الربلهافقال،الربلتسألىفمضتأنا؟فلماذا

يقوىشمعمب:شعبانيفترقأحشائكوهن،افتانبطنك

لتلدأياههاكملتفلما..لصغيرئستعبدوكبيرشبعلى

شعركقزوةكلهأحمرالأولفخرج،توأهانبطنهافيإذا
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قابضةويدهأخوهخرجذلكوبعدعيسو،اسمهفدعوا

."يعقوباسمهفدعي،عيسوبعقمب

:بالخداعليعقوبتذهبوالبركةافهروح

للحقليذهبقويأكانعيسوأنالتوواةوتزعم

الطبخبأعمالطيقومالنساءمثليعقوبكانبينماويصطاد،

ابنهدعا،وعميشاخلماإسحاقإنثم..أمهويساعد

طعامألهويصنعصيدألهيصطادأنهنهوطلبعيسو،

الئهووحلأن،إليهالئهووحوتنتقل،يباركهحتىوخمرأ

أنواعوشربالكثيرالأكلبعدإلازعمهمحسمبتنتقلىلا

.!!الخمور

تحبكاش!الكلامهذاسمعتالتيأرفقة(ولكن

عيسوذهبفلماعيسو،أخيهمنأكثريعقوبابنها

وصنعتها،هعزةيذبحانيعقوبابنهارفقةأهرتليصطاد

عيسو،وئيابهعزىجلديعقوبوألبستجيدآ،طعاهأ

))أنا:لهوقالعيسو،أنهمدعيأأبيهعلىيعقوبودخل

هنوكلاجلسقم.أهرتنيكمافعلتقدبكركعيسو

.!نفسكتباوكنيلكيصيدي
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ولكنيعقوبصوتالصوتلأنإسحاقوشك

المعزى(،وجلدالشعرعيسو)بسبمبيداواليدينالرائحة

وشربيعقوبلهقذههماكاهلينتجذتينإسحاقفأكل

السم!اءتدىمنالثه)فليعطك:قالثم،كثيرآخمرأمعهما

لكلتس!تعبدوخمر،حنطةوكثرةالأوضدسموهن

لكوليسجدلإخوتكسيدآكن.قبائلىلكوتسجدشعوب

")1(هباركينوهباوكوكهلعونينلاعنوكليكن.أهكبنو

.(17الإصحاح:التكوينأ

.يعقوبإلىإسحاقمنالثهروحانتقلتوهكذا

إليهوقزبهبالصيدابيهإلىذهبعيسوجاءولما

يأكلأنأبيهمنطلبوالخداعالحقيقةعرففلما،ل!يأكل

نأإسحاقفأخبره،البركةأيضألهتحصلحتىقل!يلأولو

ليبقيتأما:عيسوفصاح،يعقوبإلىذهبتقدالبركة

ودفعت،لكسيدأجعلتهقد"إني:إسحاقفقال.بركة

لكأصنعفماذابخمر،وعضدتهعبيدآإخوتهجميعإليه

.المتحدةالولاياتفيكثيرآتترذدالعبارةهذه)1(
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أيضأ،أنا"باركني:أخرىهزةعيسوفصاحبني؟إ.يا

بهذهإسحاقفأجابهأبي؟إ".يافقطواحدةبركةألك

يكونالأرضبلادسم)هوذا:باللعنةالشبيهةالبركة

تعيمش،وبسيفك،فوقهنالسماءندىوبلا،هسكنك

.ئستعبد"ولأخيك

)إسرائيلى(يعقوبفيوبركتهالئهروححفتوهكذا

.!حقأ!هزويةصورةإنها!!الآبدينأبدإلىونسله

أبيه:منجزءالابنأنكماالئهنسلىهناليهود

نأالتلمود-:فيجاء-كمااليهوديعتقدولهذا

كماالئههنجزءبأنهاالأرواحباقيعنتتميزاليهودأرواح

الئهعندعزيزةاليهودأرواحوأن،أبيهمنجزءالابنأن

غيرنطفةوإن،شيطانيةتعتبرالبشرمنالأرواحباقيبينما

هعتبروالإسرائيلي،الحيواناتباقيكنطفةهياليهودي

إسرائيليأأهميضربوإذا،الملائكةهنأكثرالئهعند

لمولو،الموتويستحقالإلهيةالعرةضربفكأنما

بينوالفرق،الأرضمنالبركةلانعد!طاليهوديخلق

وباقياليهوديبينكالفرق-والحيوانالإنساندرجة
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*عبما

!

!؟؟.

لهي،ا

والكلب،لكلابكا(ليهوداغير)نبلأجاوا،الشمعوب

نأالأعيادفيلليهوديمصزخلأنه،الأجنبيهن.أفضل

.!!الأجنبييطعمأنلهوليس،الكلبيطم

لخقوقد،نجسةخنافلراليهوددينعنالخارجون؟.

اليهودلخدمةلائقأليكون،إنسانهيئةعلىالأجنبيافه

.!!أجلهممنالدنياخلقتالذين

أعدائهعلىالإنسانيشفقأنالعدلمنوليس!

لهيحقكماالكفار،يغمثقانلليهوديويحق،ويرحمهم

استردادآبل،سرقةتعتبرولا،اليهوديغيرهالىيسرقأن

أجلمنإلائخققلمكلهالعالمأنإذ،اليهوديلمال

ل!عجهدهيبذلأنيهوديكلىعلىويجمباليهود،

لليهودالسلطةلتبقى،الأرضفيالأممباقياستملاك

يلزمنهائيةبصورةالعالماليهوديحكمأنوقبل،وحدهم

المسيحيأتيوعندها،وساققدمعلىالحربتقومأن

قدلأنهاالثراء،غايةفيذاكإذاليهوديةالأهةتكون

فيالكنوزهذهوتحفظ،العالمأهوالجميععلىحصلت

واسعة.سرايات
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وعلى،اليهوديغيريغشقأنلليهوديوهصزح

هناشترىالذيصموئيلىالحاخاممنيتعقمأناليهودي

دراهمبأربعةنحاسأالأجنبيظئها،الذهبمنآنيةأجنبي

فلاحأأنوذكروا.درهمأ.الحاخاممنهاسرقثم،فقط

روبلاتاربعةيهوديخمربائعهناستقرضروسيأ

ذلكاليهوديفأعطاهالحصاد،موسمبعدثمانيةليردها

أشرب:قالبها؟تفعلىانتريدهاذاسألهئم،المبلغ

دينوعليهالفودكايشربكيفاليهوديفوتخه،الفودكا

الذين،نفسهعنليخففيبادرأنوعليه،ووبلاتبثمانية

لليهوديهدينأوبقي،الأربعةالروبلاتاليهوديفأعطى

.!!أخرىبأربعة

بماله؟فكيفلليهوديففأاليهوديغيروحياة

بربا".إلاتقرضلاللأجنبيبربا،تقرضلاالليهودي

يغلظأناليهوديفعلى،النقودبعضالأجنبياحتاجوإذا

لليهوديويتنازلى،عليههاسدادعنيعجزحتىالربا،له

همتلكاته.جميععن
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إسرائيلى:البكربابنهفقطيهتثمالرب

ابنهبإسرائيلإلايقملازعمهمحسبوالرب

لهمويكونوارتألهمليكونهعهمعهدهوضعولذا،البكر

لداود:قالىالربأنالثانيالمزهووسفرفيجاءأبناء.

الأهمفأعطيكاسألني،ولدتكاليومواناابنيأشط)

هنجدأالربويغضعب.هلكأ"الأرضوأقاصيميراثأ.

.أخرىآلهةوراءيذهبالذيالبكرابنه

-9،:2:االإصحاح1هوشمعسفرفيجاء

إسرائيل(بنيأنبياءهوشمع)أحدالرب!كقمها"أول

وأولادزنىامرأةلنفسكخذاذهب:لهوشمعالربقال

وراءإسرائيلبنووذهبزنت"،قدالأرضلأن،زنى

يقولى.الأرجاسمنوغيرهاوهفكوموغششروتالتغليم

)الزانية(؟دبلايمبنتجوهروأخذهوشعفذهب9:السفر

يزرعيلى،اسمهأخ:الربفقالابنأ،لهوولدتفحبلت

وأبيد،يزوعيلىدمعلىياهوبيتأعاقبقل!يلبعدلأنني

لستملأنكم..يزوعيلىواديفيإسرائيلبنيمملكة

."لكماكونلاوأناشعبي
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ويرضىكلامهويناقضالربيعودماسرعانولكن

يوقعهأنأوادالذيالشرعلىويندمالبكر،ابنهعن

الثانيالإصحاحفيأخرىهرةلتوبيخهميعودثم..بابنه

أهكم"حاكموا:الربيقول21،::21هوشعسفرمن

وجلها،لستوأنااهرأتيليستلأنها-،إسرائيلاي-

ليلأ.ثدييهابينهنوفسقهاوجههاعنؤناهاتعزللكي

..كقفروأجعلها،ولادتهاكيوموأوقفها،عريانةأجزدها

التي،زنتأههملأن،زنىأولإدلأنهمأولادهاأوحمولا

محئيئوواءأذهب:قالتلأنهاخزيأ،صنعمتبهمحبلت

..واشربتيوكتانيوصوفيوهائيخبزييعطونالذين

واعطيهاوألاطفهاالبريةإلىوأذهبأتملقهاذاأناهالكن

وكيومصباهاكأيامهناكتغئيوهي..هناكهنكروهها

يقولاليومذلكفيويكون.مصر.أرضمنصعودها

الربلأن،"بعليتدعيننيولاؤخليتدعيننيإنك:الرب

والذيوغيرهالبنانفيئعبدالذيالبعلاسمهنينفر

.عديدةهراتإسرائيلعبدته

هعالقديمالعهدأسفاوتقولكماإسرائيلىزناورغم

72

http://kotob.has.it



هـلراجعهاجدأيحئهاالربأنإلا،ودلتهمتهنكل

هنالبعليمأسماءوينزع،وحدهلههخلصةتبقىأنويتمنى

وقال.الأبد.إلىلنفسي)وأخطبكتذكرها،فلافمها

حبيبةاخرىامراةأحببايضأاذهب:لهوشع/الرب

وهم،إسرائيلىلبنيالرفيكمحبة،وزانية،صاحب

أسفرالزبيمب"لأقراصومحئونأخرىآلهةإلىهلتفتون

.،الثالثالإصحاحهوشع.

القديم:العهدفيالربصفاتهنتج

سفرفيجاء.ويرتاحيتعبأنهلديهمصفاتهومنلا"!3

هنالسابعاليومفيالثهاوفرغ:الثانيالإصحاحالتكوين.!.

عملهجميحهنالسابعاليومفيفاستراح،عملىالذيعمله

فيهلأن،وقذسهالسابعاليومالثهوبارك.عملالذي

.!خالقأإ!الئهعملالذيعملهجميعمناستراح

:،-20113الإصحاح1ؤكرياسفرفيوجاء

آتيأنذاهالأني،صهيونيابنتوافرحيأترنمي.-.

يهوذايرثوالرب..الربيقولوسطكفيوأسكن

http://kotob.has.it



اسكتوا.بعدأورشليمويختارالمقدسةالأرضفينصيبه

."قدسهمسكنهناستيقظقدلأنهالربقذامالبشركليا

!-زعمهم-حسبويبكيويلعبويصحوينامالرب

ساعةعشرةاثنتيإلىالليليق!مالثهأنالتلمودوفي

ساعة.عشرةاثنتيإلىالنهاوويقشم،ويرتاحفيهاينام

الأولىساعاتالئلاثفي:كالآتيبالنهارأعمالهويقشم

الثانيةالثلاثوفيالأحبار،كباومعالتوراةالئهيدرس

الئهيطعمالثالثةالثلاثوفي،شؤونهويدبرالعالميحكم

الحوتمعفيهافيلعبالنهارهنالأخيرةالثلاث"أما.العالم

!!الأسماكهلك

مناليهودأبناءهشعزدأنبعدالبرناهجغئرالئهولكن

الثلاثالساعاتففي،الهيكلبتخرسطوسمحفلسطين

تئأليخمبأ:قائلأويزأراليهودأبنائهتشريدعلىيبكيالأخيرة

وتشريدهيكليوإحراقبيتيبخرابصزصألأني،لي

دويهمافيسمعالبحرفيدمعتانمنهيومكلىوتسقط!!أبنائي

وترتجفالمياهوتضطرب،أقصاهإلىالعالمبدءهن

الزلازلط.فتحصلالأرض
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لليل:االىطويعقوبويصارعالبشرمنيخافالرب

أكلعندماارتعمبأنهإلاالإنسانخلقالئهأنورغم

-سفرالمحزفةالتوراةفيجاء.المعرفةشعجرةهنآدم

قدالإنسانذاهو:الرب!وقالى:،-21:1618التكوين

يدهيمذلعفهوالآن.والشرالخيرعارفأ،هناكواحدصار

الأبد"،إلىليحياويأكلأيضأ،الحياةشمجرةمنويأخذ

والملائكةالكروبيمهنهشذدةحراسةعليهاوضعلذا

الآخرين.!!

شملهم،اجتمعقدآدمأبئاءأنالربرأىولما

السماءفيبرجهاهدينةوصنعواواحد،لسانلهموكان

هذاكتبواالذيناليهودأحبارعلىاللهلعائن-الربخاف!

واحدولسانواحدشعبذا"هو:وقال-الهراء.

عليهميمتنعلاوالآن،العملىابتداؤهموهذا،لمجميعهبم

لسانهمهناكونبلبلننزلهلتم.يعملوهأنينوونهاكلى.

هناكهنالرفيفبذدهم،بعضلسانبعضهميسمعلاحتىحبم

دعيلذلك.المديئةبئاءعنفكفوا،الأرضوجهعلى
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أسفرداالأرضكللسانبلبلهناكالربلأن،بابلاسمها

-9،.ا:11التكوين

ظهرفافهحقأ،غريبةقصةالتكوينسفروفي

طلوعحتىيعقوبوصارعهإنسانصورةفيليعقوب

علىيتغلبأنيستطعلممنهماأحدأولكنالفجر،

المعركة.أثناءهوضعههنخرجيعقوبخقأنإلا،الآخر

وصاوعه،وحدهيعقوب!فبقي:الغريبالنصهذاوإليك

ضربعليهيقدرلاأنهوأىولما،الفجرطلوعحتىإنسان

هعه.مصارعتهفييعقوبفخذخقفانخلعفخذهخق

:يعقوبفقال.الفجرطلعقدلأنهأطلقني:الربوقال

:فقال؟اسمكما:الربفقالى،تباركنيلمإنأطلقكلا

بلىيعقوببعدفيمااسمكئدعىل!:الربفقال.يعقوب

والناسالثههع(صارعت)أيجاهدتلأنك،إسرائيل

فقال،اسمكعنأخبرني:يعقوبوقال..وقذؤت

يعقوبفدعا.هناكوباركه؟اسميعنتسألىلماذا:الرب

لوجهوجهاالئهنظرتلأنيقائلأ:فيعئيلالمكاناسم

.32(-32:23أسفرالتكوين!نفسيونخيعت
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:-زعمهم-حسبالفلسطينيونيأسرهالرب

ويتبعهم،إسرائيلبنيهعويتكلميمشيوالرب

خيمةتسمىخيمةفيهعهمويسكن،والتيهالتجوالأثناء

ويتصاوع،وأحبارهمبأنبيائهميجتمعصط،الاجتماع

هعهميحضرأنهصط،ذلكمنأغربالأهرإنبل،هعهم

أنهإلاالنصر،لهمليهبالتابوتفيويجلس،المعارك

الفلسطينيينأمامإسرائيلبنوانهزمالمراتإحدىفي

أسيرأ،هعهمالتابوتفيالجالسالربأخذواالذين

فأصعد،والفئرانبالبواسيرضربهمالربولكن

إسرائيلىبنيإلىوأعادوهالتابوتفيالربالفلسطينيون

بنووفرح،ذهبمنوفئرانذهبمنبواسير:كفارةومعه

وأخذداودوظفر،التابوتفيالرببعودةوداودإسرائيل

يومهااحتقرتهؤوجتهأنحتىالفرحهنويغنييرقص

.(السادسالإصحاح،صموئيلسفر)انظر

وصفورة،موسىابنليقتلالسماءهنينزلىالرب

ابنها:وتنقذالرفينخاعهوسىامرأة

الإصحاح1الخروجسفرفيالمحرفةالتوراةتزعم

77

http://kotob.has.it



شديدأ،غضبأهوسىعلىغضبقدالربأأن(:الرابع

أهرورفضجبانأكانإسرائيلبنيبقيةمئلهوسىلأن

الربواعلن.هنهوقزقأخوفأفرعونإلىبالذهابالرب

هوسىلأنالبكر،موسىابنليقتلعليائههنسينزلانه

ونزلى،فرعونيدمن)إسرائيل(البكرالئهابنينقذأنرفض

يبحثواخذهصر،فيالطريقإلى-زعمهم-حسمبالرفي

يلعبصغيرأطفلأموسىابنوكانالبكر،هوسىابنعن

الطفلعلىالإلهالربوهجم،وأزقتهامصرحواريفي

الغلاموأمهوسىؤوجةصفورةولكن،ل!يقتلهالصغير

وأخذت،واحتضنتهالغلامفخطفت،هنهأسرعكانت

الولد-،ختنت-أيابنهاغرلةبقطعوقاهتسكينأ

بهولطختهالدمبهذاالرب-رجليوهسمتالدموأخذت

حينئذ.عنهالربفانفك،ليدمعريسإنك:وصات

"!إالختاناجسلهندمعريس:صفورةقالت

.!حقأ!هزودةصورةإنها..26،-4:22الخروج1

وينسى:ويحزنيندم-زعمهم-حسبالرب

قميئةبصووةوتعالىسبحانهالربالتوواةئصؤر
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كثيروهواليهود-،هؤلاءعلىالمتتابعةالئه-لعناتحقيرة

"فحزن،:السادسالإصحاح1التكوينسفرففي.الندم

فقال،قلبهفيوتأسئف،الأوضفيالإنسانعملأتهالرب

."خلقتهالذيالإنسانالأرضوجهعنأمحو:الرب

ألعنأعودلا":وقالىذلكعلىالربندمثم

الإنسانقلبتصؤولأن،الإنسانأجلهنأيضأالأوض

كماحيكلأهيتأيضأولاأعود،حداثتههنذشرير

.،22-8:02التكوينألمافعلت

الأوضئغرقبالانوحهععهدهالئهينسىلاوحتى

وآهاإذاحتى،قزحقوسعلاهةهناكجعلى؟اخرىمرة

بالمطر.الأرضإغراقعنتوقف

:(-19:1216التكوينسفرفيجاء

بينيواضعهأناالذيالميثاقعلاهةهذه:الئه)وقالى

أجيالإلىمعكمالتيالحئةالأنفسذواتكلى.وبينوبينكم

هيثاقعلاهةفتكون،السحابفيقوسيوضعمشا،الدهر

أبصرهاالسحابفيالقوسكانفمتى،الأرضوبينبيني

جسدكلىفيحيةنفسكلوبينالثهبينأبديأهيثاقألأذكر
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قزحقوسأنهذا:رثهميعرفولم.الأوض!.على

.!المطر!إلابعدانتهاءيظهرلا

الربأن32،:الإصحاح1الخروجسفرفيوجاء

العجل،عبدواعندهاإسرائيلبنيعلىشديدآغضبأغضب

واندمغضبكحمؤعن"ارجع:للربقالهوسىولكن

...بشعبكالشزعلى

لما.بشعبهيفعلهإنهقالالذيالشمزعلىالربفندم

الرب)قال.،41الإصحاح1العددسفروفي

أغفرهتىحتى؟!الشعبهذايهيننيهتىحتى:لموسى

لهقذمإنماولكن.علي"المتذهرةالشريرةالجماعةلهذه

-حسمبكثيرأالرفييحبهالذيالمشوياللحمإسرائيلىبنو

بهم،أنزلهقدالذيالشرعلىوندمعنهمعفا-حتىزعمهم

لبنأتفيضاوضأ،كنعالنأرضواعطاهمجديدآهيثاقأوكتب

وع!عملأ.

)وكان:،11-151:01الأولصموئيلسفروفي

جعلتقدأنيعلىندش!:قائلأصموئيلإلىالربكلام

هقكلأنهندموالرب)...ملكأإ-طالوت-وهوشاول

.!إسرائيلعلىشاول
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"وبسط:24،-241:16الثانيصموئيلسفروفي

الشزعنالزفيفندمليهلكها،أووشمليمعلىيدهالملاك

.زويدك"الآنكفى:للشعبالمهلكللملاكوقال

لأنقلكأ،سليمانجعلعندماجدأالربوندم

مخلصأيكنولمكثيرةآلهةغتذ-زعمهم-حسبسليمان

لثه.

الفذسالروحوأرسل،آخابعلىالربغضبوقد

علىالربفندم،للربتواضعآخابولكن،ليضفه

علىالربغضبالمرةهذهوفي،آخابعادثم،إغوائه

بابنالشرفعلىأنهعلىالرب)وندم.أبيهمنبدلأأخابابن

.22،،12الإصحاح:الأولىالملوكأسفرأيضأ"آخاب

فيالجرادالثه)نشو:-3،ا:71عاهوسسفروفي

الربفندم،عاهوسفكقمهلها،عقوبةإسرائيلارض

.!إسرائيلىالبكربابنهأوقعهالذيالشرهذاعلى

الرباقزر:6،-ا:102الثانيالملوكسفروفي

بكىحزقياولكن،الشرفعللأنهحزقياالملكيميتأن
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خمسةوؤادهقرارهعنورجعالربفندم،وصقىوقام

.!!!عمرهفيسنةعشر

المصريين:سرقةإسرائيلبنيهنيطلبالرب

الربألن12(:الإصحاح1الخروجسفرفيجاء

زهيلهمناهتعةباستعارةإسرائيليكليقومأنهوسىأهر

"طلبواالحلياستعارةإسرائيليةكلتطلبوأن،المصري

الردثوأعطىوثيابأ،ذهبأوامتعةفضةأه!تعةالمصريينهن

فسلبوا،أعاروهمحتىالمصريينعيونفيللشعبنعمة

وهكذا.ليلأ.استعاروهمابجميعوهربوا".المصريين

البكرابنههنكاشطإذاويمجدهابالسرقةعندهمالربيأهر

ئيل.إسرا

:الرب!ول،91الإصحاح1التثنيةسفروفي

الإسرائيليلأخيكأمابالربا،إلاتقرضلا!للأجنبي

عندمامباحةفقطليستوالسرقةفالربا.بالرباثاتقرضفلا

سماويأمرهوبلاليهود(،)غيربالأجانبالأهريتعلق

يطيعه.أناليهوديعلى

82
http://kotob.has.it



ونهارأ:ليلأإسرائيلبنيأماميسيرالرب

البزتةفيإسرائيلبنيأتاهعندهاالئهأنالتوواةتزعم

يضلوا،لاحتىونهارأليلأالطريقفيأهامهميسيركان

نأزعمهمحسمبيس!تطعلمالجتار،الجهدهذاووغم

سفرفيجاءعامأ.أربع!ينلمدةالطريقعلىيدئهم

فيأماههميسيرالرفي"وكان:22،-13:02الخروج1

نارعمودفيوليلأ،الطريقفيليهديهمسحابعمود

عموديبرحلمونهارأ.ليلآيمشوالكيلهم،ليضيء

جهدمنلهويا.".ل!يلأالناروعمودنهارآالسحاب

إ.إضائع

موسى:نبيوهارون،فرعونإلهموسى

الرب"فقالى3،:-ا71:الخروجسفرفيجاء

أخوكوهاوون!؟لفرعونإلهآجعلتكأنا:انظرلموسى

أخوكوهارون.آمركمابكلتتكلمأنخا.نب!ئكيكودن

قلبأقسئيولكني،إسرائيلبنيليطلقفرعونيكلم

.هصر"أرضفيوعجائبيآياتيوأكئرفرعون
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هوسىيكونفكيف،يهذيكانالشواةكاتجطولكن

؟!لموسىنبيأهاوونيكونكيفثم!!؟لفرعونإلها

قوتهليستعرضفقط؟فرعونقلبالربيق!يولماذا

والبر.بالخيريأهرإنما،ذلكيفعلأنلئهفحاشا،وعجائبه

هنبالئه-نعوذهخادعبأنهالئهيصفأرمياالنبي

-:ذلك

حقأ.الربسيديياآهلأفقلت:للربأرميايقول

إسرائيل-شعمبيقصد-الشعبهذاخددت،خذاعإنك

النفس"السيفبلغوقد.سلاملكميكونقائلأ:

.،4:01أرهياأ

ثلاثلمدةعاريأيمشيبأنأشعيايأصالرب

:سنوات

اذهب:قائلأآموصبنأشمعيايدعنالربأتكلم

رجليك،عنحذاءكواخلع،خويكعنالم!حوحل

مشىكما:الربفقال..وحافيأهعزئوهشىهكذاففعل

آيةسنواتثلاثوحافيأمعزئأشعياعبدي
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.3،-02:2شعياأسفرأ!وأعجوبة

هاعارلأشمخصيمشيأنفيوأعجوبةآيةأية

شكل!الشخصهذاهثلإن!!سنواتثلاثلمدةوحافيأ

والأدبالذوقوقلةالعقلوفقدانبالجنونئتهم

.والأخلاق

العجل:لهمصنعالذي-هوزعمهم-حسبهارون

وأى)ولما6،:-ا321:الخروجسفرفيجاء

الشعباجتمعالجبلمنالنزولفيأبطأموسىانالشعب

هذالأنأهاهنا،تسيرآلهةلنااصنح:لهوقالواهارونعلى

أصابه.ماذانعلملاهصرأرضمنأصعدناالذيالرجل

آذانفيالتيالذهبأقراطانزعوا:هارونلهمفقالى

الشعبكلىفنزعبها.واتوني،وبناتكموبنيكمنسائكم

فأخذ،هاوونإلىبهاوأتواآذانهمفيالتيالذهباقراط

هسبوكأ،عجلأوصنعهبالإزميلوصؤرهأيديهمهنذلك

أرضهنأصعدتكالتيإسرائيلىياآلهتكهذهفقالوا:

هارونونادىأهامهمذبحأبنىهاروننظرفلماهصر.

الغد،فيفكروا)العجل(.للربعيدغدأ:وقال
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وجلس،سلامةذبائحوقذهوا،فخزقاتوأصعدوا

.لقجب"قامواثم،والشربللأكلالشعب

لأنههاوونعلىعودتهعندموسىغضبولما

بتعريةهارونقام،العجللهمصنع-زعمهم-حسعب

موسى"ولمارأى:الشعببهويهزأيسخرحتىموسى

بينللهزءجمزاهقدكانهاوونلأنفعزئأنهالشدبئ

.26،:32الخروج1"فقاوميه

لأنهعلانيةموسىبشتممريموأختههارونوقام

هبرسىعلىوهارونهريماوتكلمت:كوشيةاهرأةتزوج

الربغضبفحمي...اتخذهاالتيالكوشيةالمرأةبسبب

وسطهنيكلمهمكانلأنهالرب)أيومضىعليهما،

عنالسحابةارتفعمتفلما،(الاجتماعخيمةداخلالسحابة

هريمإلىهارونفالتفت،كالثلجتزصاءهريمإذاالخيمة

.،01-ا:12العددأسفربرصاء"هيفإذا

!!!
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الثالثالفصلى

المحزفةالتوراة

المتحدةوالولاياتإسرائيلىسياسةأساس

هنالأولىالخمسةالأسفاو-وهيالتوواةتعتبر

الأولالمولمجههي،يشوعسفرإلىبالإضافة-القديمالعهد

التوراةهذهاليهوديعتبرحيثالعصور،مزعلىلليهود

وخاصة،وتوحدهموتاويخهمحياتهمأساسهيالمحزفة

هيالتوواةأصبحمتصطأش!تاتأ،الأرضفيتفرقواأنبعد

المختلفةالجنسياتذويلليهودوالوحيدبلالأولالجامع

إلىهوسكوومن،لتوانياإلىاليمنمن،المتباينةوالألممننة

يعتبروناليهودإنبل..نيويووكفيوهنهاتنبروكلين

بواسطتهاالتيالكلمةأو)كهه!هسأ(""اللوجوسهيالتوراة
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وأيهم--حسمبالئهخلقهافأول.بأسرهالكونالثهخلق

ثم،العلويةالأنوارجميععنهاانبثقمتالتيالتوراةنورهو

.!!المختلفةالأكوانثم،السفليةالأنواو

الأحبار،واجباتأهمهيالتوراةدراسةتعتبرلهذا

الساعاتيقضميالتلمود-فيجاء-كمانفسهائهإنبلى

الأحباركبارمعالتوواةدواسةفيالنهارهنالأولىالثلاث

.!!يومكلى

بعودةتنئأتقدالقديمالعهدوأسفارالتوراةأنوبما

أرتزإلىسيعودونوأنهم،الأرضأشتاتهنإسرائيلىبني

اوكارهاإلىالطيرأسرابتحودكما،إسرائيل)أرض(

يبنونثم)القدس(،أووشمليميمتلكونثموأعشماشها،

.)1(المزعومهسيحهمياتيحتىالهيكل

وبالذات،البروتستانتوخاصة-النصاوىأنوبما

القديم،العهدبحرفيةيؤمنون-المتحدةالولاياتفي

إلاهوما،الأعظمملكهمليكوناليهودينتظرهالذيالمسيحهذا)1(

يقتلهثم،الزمانآخرفيالناسبهيفتتنالذيالدتجالالمسيح

.السلامعليهمريمابنعيسىالمسيح
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قيامبخصوصالكتابهذافيجاءهالتطبيقتمنمغؤنفإنهم

وتوسيعالدولةهذهتثبيتعلىوالعمل،إسرائيلدولة

إسرائيل،لدولةعاصمةلتكونأورشليموإعادةرقعتها،

)المسيح(الماشيحلعودةيمكنواحتىالهيكلبناءثتموهن

.للميلادالثالثةالألفيةبدايةمعزعمهمحسب

الحسن:ليوسف(الديني)البعدكتاب

التأثيرهذااستعرضتالتيالكتباحسنومن

المتحدةالولاياتفيوخاصةالمسيحيينعلىالتوراتي

السياسةفيالديني)الئعدالحسنيوسفالدكتوركتاب

أطروحةوهو(،الصهيونيالعربيالصراعتجاهالأهريكية

)سلسلةالعربيةالوحدةدراساتمركزونثره،دكتوراه

.(0991،بيروت،الدكتوراهأطروحات

المسيحيةالحركةعلاقةكمثمفإلىالكتابويهدف

وتوضيح،فلسطينبقضيةالمعاصرةالأهريكيةالأصولية

ولركز،للمنطقةالأهريكيةالسياسةفيالعلاقةهذهأبعاد

فهمهمأفي-الباحثيقولىكما-المسيحيونالأصوليون

ابتداءكتبهكلىفيمنتشرمركزيهوضوععلىالقديمللعهد
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التاريخيةوالكتب،الخمسةهوسىأسفاوأو،التوراةهن

إسرائيلهوالمحوريالموضوعوهذا،النبويةالكتبإلى

الشعبهذاهلكيةإلىبالإضافة..المختاروشعبها

تمسكوقد.فلسطينوهي،المقدسةللأرضالأبدئة

وسئسوا،المقدسللكتابالحرفئةبالنصوصهؤلاء

العهدفيالواردةإسرائيلأنمعتبرين،الدينيةرؤيتهم

ميلادوأن،فلسطينفيالمعاصرةإسرائيلىهي،القديم

لصلاحيةتأكيدهو،فلسطينفي4891عامفيإسرائيلى

الثانيةالعودةاقترابعلىوعلامةالتوراتيةالنبوءات

فيجاءهاعلىبناءالمسيحيونهؤلإءويعتقد!.للمسيح

التالية:بالأمورالقديمالعهدأسفار

يباوكالئه)وأنالمختارالثهشعمبهماليهودأن-ا

"ليكن"؟إسرائيليلعنمنويلعنإسرائيليباركمن

."هلعونينولإعنوكهباركينهباركوك

فلسطين،أوض:هيإسرائيل)أرض(أرتز-2

لإبراهيمالثهأعطاهاالتيالأرضوهي؟الكنعانيينارض

أسفارجميعفيالوعدهذاوكرو.إسرائيلوبنيويعقوب

09

http://kotob.has.it



التيالأرضسكالنجميعبطردوأهرمراوأ،القديمالعهد

نأاليهودعلىوأنالمختاو،الئهشعبإليهاسيأتي

يكونوا"لئلاسلامأ؟ولاالأرضسكانمععهدأيعقدوالا

."عينكفيقذىيكونواولاإسرائيلياجنبكفيمناخس

.الجنودوئأيقولهكذا..الأرضسكاناطرد

البشارةتحقيقهو4891عامإسرائيلىإنشاءإن-3

عودةوأن،الأسفاروبقيةحزقيالىسفرفيالواودة

بناءفهيالثالثةالبشارةوأما،الثانيةالبشارةهيأووشليم

)مرةللظهوو)الماشيح(المسيحيستعذبعدهاإذ،الهيكلى

لأنهماليهود،لدىالأولىوللمرة،النصارىلدىثانية

ابنعندهمهوبل،المسيحالسلامعليهعيسىيعتبرونلا

.أشر(وكذابزنى

والدولوالمجموعاتالأشخاصكلاعتباو-4

هذهوتحقيقإسرائيلدولةتناهضأوتعاوضالتي

عدوفكل،الثهأعداءهمالثلاثالتوراتيةالنبوءات

مجيءيعوقلأنهإبادتهوينبغي،الئهعدوهولإسرائيل

هإ!المسيح
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ابتداءالأهريكانالرؤساءمنكبيرأعددأفإنولهذا

وريجانوكارتروجونسونبتروهانمرورأ،ووزفلتهن

لأنهاأمريكا،يباوكالئهبأنيؤهنون؟وكلينتونوبوش

.!!إسرائيلىتدعملأنهاامريكاويدعم،إسرائيلتبارك

بهذهوالديمقراطيينالجمهوريينكلاويتأثر

ظهورأأشدالمسيحيالأصوليالتياركانوإنالعقائد،

.الجمهوريالحزبفيوبروزأ

:السماكلمحمد(المسيحية)الصهيونيةكتاب

الكتابتأثيراتاستعرضالذيالثانيوالكتاب

البروتستافتالنصارىلدىالقديمالعهدوخاصة،المقذس

هو،ودعمهاإسرائيلقيامفيالمعتقداتهذهتأثيروكيفية

)1(.السماكمحمدللأستاذ(المسيحية)الصهيونيةكتاب

العهدلتعاليمالقويالتأفيعلىالباحثويركز

الحركةقيامهنابتداء،البروتستانتبهايؤمنالتيالقديم

إلىتحوليهوديوكالفن-كالفنوحركةاللوثرية

.3991الثانيةالطبعة،بيروت،النفائسدارإصدار)1(
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اليكن،الشوواةفيلماالمطلقودعمهما-المسيحية

.((ملعونينولاعنوك،إسرائيليامبازكينهباركوك

التيالدولاوائلهنكانتوإنجلتراهولنداأنوبما

وجهعلىالدولتينهاتينفإدن،بالبروتستانتيةآ!ط

فيلليهودوطنإنشاءفكرةدعمإلىسعتاالخصوص

فنمشهنريقام1621عامففي،فلسطينارض

حولوسالتهبنشرإنجلترا-لملكالقانوني-المستشار

قيامإلىفيهايدعووالتي"،للعالمالكبرى"الاستعادة

الأمة"إمبراطوويةلاستعادةجديدةصليبيةحملات

علىثار-الذيكرومويلأوليفرتبئىثم"،اليهودية

-1654عامللجمهوريةوئيسأوصار،بريطانيافيالملكية

الملكأصدوهالذيبريطانياهنلليهودالنفيقانونإلغاء

اليهود،لعودةبريطانياوفتحاليهود،ضدإدواود

الهاهة.المناصبمنكثيرإلىالوصولعلىوساعدهم

يهودإلىالأولنابليوننداءصدر9917عامونجي

،(1)القديمةأورشليمهملكةإنشاءأجلمنمعهللقتالالعالم

يهوديةدولةإقامةيقترحدولةرجلأولبونابرتنابليونكان)1(

خطة=7918عامالفرنسيةالحكومةأعدتوقد،فلسطينفي
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اوتدولكنه،العامذلكفيفلسط!يننابليونغزاوبالفعلى

عكا.أسواوأهامخاسرآ

آدمزجونالأمريكيالرئيسدعا1818عاموفي

ومنذ.فيهادولتهموإقامةلفلسطيناليهوداستعادةإلى

إلىبالغةوهفةبجذالبريطانيةالحكومةعملتا838عام

وقد.ذلكعلىوحثهمفلسطينفياليهودتوطينإعادة

9183عام(شافتسبريأوف)إيرلكوبرأشلياللوردنشر

المسيحيةتجذدفيالأملهماليهودأنتوضحدواسة

اليهودهؤلاءيجمعأنيريدالثهوأن،ال!ثانيةالمسيحوعودة

ذلكنحققأنوعلينا،فلسطينفيالأرضأشتاتهن

توطينعلىوعزمبقوةاللوردهذاوعمل.الواقععلى

قروضيىمقابلوذلك،فلسطينفييهوديكومنولثلإقامةسرية

الفوضىبثفياليهودولدورنابليونلحكومةاليهوديقدمهامالية

نابليونحركةوفشلت...العثمانيةالإمبراطوريةفيالفتنلىاشعال

فرنسافيأخرىهرةظهرتالمسيحيةالصهيونيةولكن،بونابرت

لاهرانأرنستيدعلى1875(-)1852الثالثنابليونعهدفي

إلىاليهودإعادةإلىدعاالذي،الثالثلنابليونالخاصالسكرتير

فرنساعلىستعودالتيالعديدةالفوائدووضح!!،)فلسطينوطنهم

.المشروعذلكهن
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دعا0184عاملنددنفيهؤتمرأوأقام،إسرائيلفياليهود

"شعب:مقولةوأوجد،فلسطينفياليهودتوطينإلىفيه

الإنجليزيالبرلمانووافق،شعب"بلاوأرض،أوضبلا

إلىال!يهودأمة"إعادةلجنةتأليفعلى1844عام

".فلسطين

عامبلفوروعدحتىالحثيثةالجهودهذهواستمرت

،المقدسبالكتابالتأثرشديدكالننفسهوبلفوو،1791

وقد.جووجلويدالوؤراء()وئيسوئيسهكذلككانكما

بلفوروعد1891عامولسونودروالأهريكيالرئيمسأتد

بريطانيافيالأنجلوساكسونسياسةوكانعت.بقوة

حتىفلسطينعلىبريطانياتسيطرأنهوالمتحدةوالولايات

عامالأممعصبةأقزتوبالفعل،استيطانهاهنلليهودئمكن

فلسطين.علىبريطانياانتداب2291

فبوءاتتحقيقأجلهنالدؤوبالعملؤخموازداد

بريطانيا:الأطلسيجانبيكلاهنالقديمؤالعهدالتوراة

منالمتحدةوالولإيات،الأطلسىشرقجهةهنوهولندا

أوجشهدتالصهيونيةاليهوديةالحركاتأنكما.غربه

59

http://kotob.has.it



دونكقائدهرتزلتيودووبظهورا898عامبازلفيقوتها

وطنإقاهةإلىتسعىالتي،الصهيونيةللحركةمناؤع

.فلسط!ين(ارض)أيإسرائيلأرتزفيلليهود

المسيحيينهؤلاءبينوالتعاضدالتعاونوتئم

الوطنلإقامةاليهودوبين)البروتستاش!(التوراتيين

بعفبينهمتحدثكانتذلكومع،فلسطينفياليهودي

.المؤثرةغيرالخلافات

هنبقيمنلترعبوغيرهاياسينديرهذابحوقا!تط

ضعفوجهفي،الهجرةعليهموتفرضفلسطينسكان

ترؤحتقريبأكلهاكانتالتيالعربيةالحكوهاتوشللى

الأقلعلىاو،الفرنسيأوالبريطانيالاستعماوتحمت

وتلاحقت.البريطانيالساهيللمندوبالطاغيالنفوذ

تنموأن)إسرائيل(الفتيةالدولةهذهواستطاعتالهزائم

بواسطةالعربتدفعوكانت،سريعةبخطوات

لأن،التقسيمرفضإلىوغيرهمالإنجليزهنالمستشاوين

فاطماعها،التقسيملتقبلىتكنلمقياههالحظةهنذإسرائيلى

دولةوقيامحدود.لهاليسفلسطينأرضكلابتلاعفي

69

http://kotob.has.it



إلى-المتوسطالأبيضالبحر-الغربيالبحرهنإسرائيل

بينما،الدولةهذهبهتقبلأنيمكنهاأقلهوالأودننهر

النيلهنإسرائيليا"أرضكنبوءةلتحقيقآخرونيسعى

.!الفراتإلى

الأراضي،هنهزيدلابتلاعتخططإسرائيلوكانت

حسعبقليلأقليلأوتتوسع،المستوطناتعليهاوتقيم

"متى:التثنيةسفرفيجاءفقد،التوراةوتوجيهاتأواهر

إليهاداخلأشطالتيالأرضإلىإلهكالرفيبكأتى

،الربودفعهم،أهاهككثيرةشعوبأوتطردلتمتلكها،

عهدأ،هدهملاتقطع(،تبيدهم)أيتحرمهمف!نك

إلهك.للربمقذسشعبلأنك،عليهمتشفقولا

جميعمنأخصنشدبأ،لهلتكونالرئ!اختارقدإئاك

فوقتكونهباركأ.الأرضوجهعلىالنرينالشعوب

عيناكتشفقلا،الشعوبكلىوتأكل،الشعوبجميع

هنالشعوبهؤلاءيطردإلهكالربولكن،عليهم

يقفتلإسريعأ،تفنيهمأننستطيحلإقليلأ،قليلأأمامك

.،)1(تفنيهمحتىوجهكفيإنسان

السابح.الإصحاح،التثنيةسفر()1
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ترفضقيامها،هنذإسرائيلسياسةهيوهذه

وتسعىتريدهأنهاوالعالمالعربتوهمذلكومع،السلام

الأواضيابتلاعهنلمزيدتخططالواقعفيوهي.!!إليه

التي6791حربجاءتثميوم،كلىتتوسعفيبل

إسرائيلواحتلت،إسرائيللدولةالتوسعالرهيبشهدت

)أورشليم(الموخدةالقدسوأعلنتبكاهلها،القدس

منظمة،هدروسةخطواتفيوسارت،لإسرائيلعاصمة

احتلالهامنعامأعشرينبعدبالفعلاستطاعتأنهاحتى

ومطاودةوابتلاعها،الشرقيةالقدسالتوسعفيهن

طردتحتىوهضايقتهم،فيهاالمقيمينالفلسطينيين

التيالغربيةالضفةوأماسكانها،هنالكثيروهخرت

.((والساهرة"يهوداتسميهافهيإسرائيلاحتلتها

بعدانقسمتالتياليهوديةالدولةتاويخعرفناوإذا

إحداهما،متحاوبتيندولتينإلىالسلامعليهسليمانوفاة

بنيأسباطهنعشرةوتضم،إسرائيلدولةهيالشمالفي

يهودادولةوالثانية)نابلس(،شكيموعاصمتهاإسرائيل

وعاصمتها(بنياهينسبطومعهميهوداسبطمنمكؤنة)وهي
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إسرائيلىدولةتتخقىأننتختلأنيمكنفهل؟أورشليم

أساستعتبراناللتينالدولتينهاتينهوقععنالحالية

دولةبإقامةيهوديأييسمحأدنيمكنوكيفإسوائيل؟!

!!ذاتهالربأواهربموجمطيهوديةهيأوضعلىفلسطين!ية

تؤكدالقديمالعهدوأسفار،ذلكعلىشاهدإسرائيلوتاويخ

زعمهم--حسمبالربقطعهاالتيالمواثيقبأغلظذلك

هنذ،إسرائيلىبنيوأسباطويعقوبوإسحاقهع)إبراهيم

عهدعلىثم،ئفتهبنوكالبويوشمعوهارونموسىعهد

.(!!وأورشمليمإسرائيلفيالملكيةوعهدوسليمانداود

المراوغةعلىتقومإسرائ!يلسياسةكانتكلهلهذا

هنوويدأوويدآالفلسطينيالعربيالشعبتطردحتى

ونتيجة"،إسرائيلى"أرتزيسمونهاالتيفلسطينأوض

الولايات-وخاصةالغربيةالدولهنالكاملالدعم

التيالأراضيبكلالاحتفاظإسرائيلاستطاعت-المتحدة

الأراضيبجميعقبلمناحتفظتكما،6791عاماحتلتها

لتلكهستمرتوسمعمنتبعهاوما،4891عاماحتلتهاالتي

.المياههصادوولامتلاكالأواضي
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بذكائهالعربيالإجماعيخرقأنكيسنجراستطاعثم

الراحلىمصربرئيسيستفردانواستطاع،وخداعهومكره

إعادةبشرطإسرائيلهعهنفردآسلاهأفوقع،الساداتأنور

الإجماعتخرقأنإسرائيلواستطاعت.لمصرسيناء

هنالعربيةالدولىأكبرهصر،بإخراجتحطمهوأنالعربي

حصتهااستلامفيتستمرأناستطاعتكما،الإجماعهذا

المعابرجميعأمامهاوفتحتسيناءبترولمنكاهلة

التطبيع.عملياتوبدأت،والجوئةوالبريةالبحرية

وجاء،العربيللموقفكاملانهيارذلكتبعثم

أوسلواتفاقاتوهوهنهأسوأهوماوتبعههدريدهؤتمر

ودولةالفلسطينيةالتحريرهنظمةبينالمهينةالسرية

الاتفاقتتمهاتطبيقنتنياهوحكوهةرفضستثم،إسرائيل

عليه.التفاوضيتمشيءيبقلموبذلكأوسلو،فيعليه

يأوجودعدمنتيجةالمتتابعةالانهياراتتلكوكاش!

المباشرالتدخلونتيجة،العربيةللدولواضحةسياسة

معظمسياساترسمفيالمتحدةللولاياتالمباشروغير

الحربفيحدثالذيالانهيارونتيجة،الدولتلك
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حربوهي،واليابسالأخضرأكلتالتيالإيرانيةالعراقية

نأيستطيعبأنهصدامؤفمسوىالإطلاقعلىلهامبزرلا

.أسبوعفيالشمينيةإيرانيكتسح

والدولالأمريكيةالمخابراتلهؤتنمتوهكذا

حربأفدخلى،العربيةالدولىذلكعلىووافقته)1(،الغربية

الطاغيةالمجرمهذاأنهاهاثم..أعوامثمانيةلمدةضروسأ

ونسي،0991عامواحتلالهاالكويمتعلىبالهجوم

معحربهفيمحدودغيردعمهنبالذاتالكويتلهبذلتهها

تزكنوآ،لمؤلا):الكريمةالآيةمعنىتحققوهكذا!!إيران

إلىركنوهن،،131:أهوفىأ(فارقممم!سكمخماتوأالتزبن

"سريبرنامج16/4/89فيالفضائية)الجزيرةأمحطةبثمت)1(

أمدتاالمتحدةوالولاياتبريطانياأنتظهرهتعددةوثائقوفيه"للغاية

بريطانياأمدتهكما،المتطورةالكيميائيةبالأسلحةحسينصدام

الماليةالتسهيلاتلهوقذمت..الانفراك!سالجرثوميبالسلاح

وتحدث.وفرنسا.ألمانيافعلتوكذلك.دولارمليونبألف

كانضذامأأنواعترفواالبريطانيةالحكوهةفيسابقونمسؤولون

لشراءالخليجدولهـلدفع،الأوسطالشرقفيأطماعهملهمبحقق

.!!مكرهينأحضانهمفييرتمونهـلجعلهم،الغربيةلأسلحةا
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وظلمه.بنارهيكتويوأنبذلافإنهوناصرهوأتدهالظالم

وتزين،تدئرقذرةأيل!كفهذلكوراءوهنوكان

الجرائم،هنهزيدفيئويعهحتىجرائمهلصداموتحشن

والشعبالباسلالعراقيالجيشمنبقيماتحغوحتى

خقئشمةفيالكيميائيةالحربواجهالذي،الأبيئالعراقي

وجنوبالبصرةفيالإبادةوواجه،8891عام)حلبجة(

كلهوذلك،0991حوبانتهاءبعدحتى،والأهوارالعراق

التيالغربيةوالدولىالمتحدةالولاياتهنكاملبدعم

فقد،عليهوئحافظبقاءهتدعموهي،صدامبعداءتتظاهر

هقدراتكلعلىالتاهةالسيطرةالنظامهذالهاأتاح

هعالسلامنحويهرولونالجميعوجعلت،المنطقة

.!!هقاومةأيئبدواأندونإسرائيل

هالسيل:لجريس(والسياسة)النبوءةكتاب

الك!تابتاثيراتعنيتحدثالذيالثالثوالكتاب

الأمريكيةالحياةعلى-القديمالعهدوبالذات-المقدس

تجاوزواقدالذينالمسيحيينالأصوليينعلىوبالذات-

للصحفتةداوالسياسةأالنبوءةكتابهوهليونأ-أربعين
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الصحفيةالمتحدثةكانتوالتي،هالسيلجريسالأهريكية

هالهاوالتي،جونسندندونعهدفيالأبيضالبيتفي

الجرائم،منهزيدفيئويعهحتىجرائمهلصداموتحستن

المجموعاتلهذهتأثيرهنكثبعنوعرفتهوأتههاوأفزعها

تحطموحتىالبروتستانتيةالمسيحيةدعاةهنالمتصهينة

المتعصبة،والشعبالباسلالعراقيالجيشمنبقيها

وجيمي،روبرتسونوبات،فالويلجيري:يمثلهاوالتي

منيقربهافييتحكمونالذين،وأهثالهم،سواجارات

الإذاعاتهنمجموعةبواسطةأهريكيهليونخمسين

الدعمإلىصراحةيدعونوالذين،الخاصةوالتلفزيونات

الهيكل،وبناءأورشليموقيام،إسرائيلأوتزلقيامالكاهل

ذلكفيويؤيدهم،الأقصىالمسجدانقاضعلىوذلك

والديمقراطيالجمهوريالحزبأعضاءمنهئات

يؤيدهمكمابمجل!يه،ألكونجرسفيالموجودين

،وريجانكارترأهثالهنالجمهوويةرؤساءهنمجموعة

.كلينتونوالرئيمسبوشالرئيسقليلأمغايرةوبطريقة

وهذاالخرقاء،السياسةهذهالكتابويفضح
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لنصوصالحرفيالتطبيقوهذا،لإسرائيلالأعمىالتعصب

الحالية،إسرائيلعلىذلكوإسقاط،القديمالعهد

بدايةعنيتأخرلنقدوههوأن،قادمالمسيحبأنوالوهم

بعدهاوماالفينسنةحدودفي)أيللميلادالثالثةالألفية

.هباشرة(

:ورطتنا(إسرائيل..واجبنا)إسرائبلكتاب

منالقضيةهذهيعالجالذيالرابعالكتابوأما

إسرائيل..واجبنا)إسرائيلكتاب:فهومختلفةزاودة

هؤلفهالباوعالكاتبابتداوقد.بايك)تيدور(لتيدورطتنا"

هنويلعنإسرائيليباركمنيباركالثه)إن:التوراةبنص

الأذكياءاليهودهنهجموعةاستطاعوكيف،داإسرائيلىيلعن

هيالتوراتيةإسرائيلأنالأهريكيالشعبجمهرةيمنعواأن

إسرائيل،يدعمأنأمريكيكلعلىوأن،الحاليةإسرائيلى

.السماءلعناتعليهتهبطلاحتىيباركهاوأن

بأنعمومأوالمسيحيينمواطنيهبتذكيرالمؤلفوقام

عيسىرفضواالذينباليهودلهاعلاقةلاالتوواتيةإسرائيل

بأقذوووصفوهوأههوشتموه،قتلهوحاولوا،السلامعليه
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عامالألفييقاربهامنذأعلنتقدالكنيسةوأن.الأوصاف

زعمهم-حسب-وقتلوهعيسىآذواالذينهماليهودبأن

الكنائسعلىفقطليمسيؤئرواأناس!تطاعوااليهودولكن

بلى،الميلاديعشرالسابعالقرنهنذوذلك،البروتستانتية

العشرينالقرنفيقامتالتيالكاثوليكيةالكنيسةوعلى

الأوثوذكسيةالكنيسةوأها،المسيحدمهناليهودبتبرئة

تبقولم،البلمثمفيةالثورةبواسطةتحطيمهاتمفقدالروسية

لتغييرهاكرآضرسأهجوهأتواجهالتيالشرقيةالكنائسإلا

المسيح.أعداءاليهودحولمبادئها

الحاليةإسرائيلدولةأنعلىالمؤلفويركز

تنتميالدولةهذهوأن،التوراتيةبإسرائيلىلهاعلاقةلا

هعاداةاليهودطوائفأشدوهم،الفريسيينإلىاساسأ

المسيحلعنهمالذينهموهم،السلامعليهللمسيح

الكتبةأيهالكم)ويل:لهمقائلأووئخهموفضحهم

السعماواتققكوتئقيقونلأنكم،المراؤونوالفريسيون

الداخلينتذعسونولاأنتمتدخلونفلا،الناسفذام

،المراؤونوالفريسيونالكتبةأيهالكمويلإ!يدخلون
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.!!صلواتكمتطيلونولعفة،الأواهلبيوتتاكلونلأنكم

البعوضةهنبالتووعيتظاهرونالذينالعميانالقادةأيها

الكأسخارجتنقونلأنكملكمويل!!الجملويبلعون

ويل!!ودعارةاختطافآهملوءالنداخلهنوهماوالصحفة

وهي،جميلةخارجهنمبتضةقبورأئشمبهونلأنكملكم

."نجاسةوكلاهواتعظامهملوءة

إسرائيلهيالحاليةإسرائيلىأنالمؤلفواعتبر

ومن،والمسيحي!يينالمسيحأعداءالتلموديينالفريسيين

عليطالمسيحأعداءالمسيحيةأهريكاتدعمأنالعار

.السلام

القديم:العهدفيالدماءوسفكالمذابح

الرب"يطرد26،:-111:23التئنيةسفرفيجاء

أكبرشعوبأفترثون،أهامكممنالشعوبهؤلاءجميع

يكونأقداهكمبطونتدوسهمكانكل،منكموأعظممنكم

البحرإلىالفراتنهرالنهر،هن،ولبنانالبرئةمن،لكم

الرب.وجهكمفيإنسالتيقفلا،تخوهكميكونالغربي

التيالأرضكلعلىورعبكمخشيتكميجعلىإلهكم
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."الربكلمكمكمابأقدامكمتدوسونها

الربوكقم"55(:-33105:العددسفروفي

بنيكئم:قائلأأويحاأودنعلىهوآبعرباتفيهوسى

كنعانأوضإلىالأردنعابرونإنكم:لهموقلإسرائيل

أماهكم،هنالأرضسكانكلفتطردون)فلسطين(،

لكيالأرضأعطيتكمقد.فيهاوتسكنونالأوضتملكون

عشائركم.حسببالقرعةالأوضوتقسمونتملكوها،

الذينيكونأهاهكمهنالأرضسكانتطردوالملمان

جنوبكم،فيومناخسأعينكمفيأشواكأمنهمتستئقون

.في!ا"ساكنونأنتمالتيالأرضعلىويضايقونكم

أنامااحفظ":12،،34111:الخروجسفروفي

الكنعانيينفذاهكمنطاودأناها:اليومهوصيك

عهدآتقطعأنهناحترز،واليبوسيينوالفرؤيينوالحيثيين

فيفخأيصيروالئلا،إليهاآبأنتالتيالأرضسكابئهع

احترؤ،جنبكفيوهناخس،عينكفيوقذئ،وسطك

.الأوض"سكانمععهدأتقطعأنمن

هؤلأءهددن"وأها:-102:16118التثنيةسفروفي
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فيهاتستبقفلانصيبأ،إلهكالربيعطيكالتيالشعوب

الطفلمنفيهاهنتقتلأيتحريمأ"تحزههابل،نسمة

الفاني.الشيخإلىالرضيع

:الربقالى":2،،121:1ايضأالتثنيهسفروفي

لتعملوها:تحفظونهاالتيوالأحكامالفرائضهيهذه

الأيامكلىلتمتلكهاآبائكإلهالرفيأعطاكالتيالأرض

."الأهاكنجميعتخربون،الأرضعلىتحيونالتي

بكأتىدامتى:السابعالإصحاحالتئنيةسفروفي

لتمتلكهاإليهاداخلأنتالتيالأرضإلىإلهكالرب

تحزههمف!نك،الربودفعهم،أماهككثيرةشعوبأوتطرد

ولاتشفقعهدأ،معهملاتقطعجميعأ-تبيدهم-أي

اختارقدإياك.إلهكللربهقذسشعبلأنك،عليهم

الذينالشعوبجميعهنأخمقشعبأ،لهلتكونالرب

،الشعوبجميعفوقتكونمباوكأ.الأوضوجهعلى

الربولكن،عليهمعيناكئشعفقلا،الشعوبكلوتأكل

وهذه-قليلأقليلأأماهكهنالشعوبهؤلاءيطردإلحهك

نأتستطيعلا-اليومإلىقياههاهنذإسرائيلسياسةهي
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".تفنيهمحتىوجهكفيإنسانيقفلا،سريعأتفنيهم

على"فتجتدوا91،:-3117:العددسفروفي

قذيانوملوكذكر،كلىوقتلوا،الربأمركماقذيان

وجميع،بمساكنهممدنهموأحرقوا،قتلاهمفوققتلوهم

السلبهنوالنهبالغنيمةكلوأخذوا،حصونهم

الجيشوكلاءهوسىفخطآموسىإلىوأتوا،والبهائم

هل:هوسىلهموقال،المئاتووؤساءالألوفوؤساء

وكلالأطفالىمنذكركلاقتلوافالآن؟ختةأنثىكلأبقيتم

."بمضاجعةرجلأعرفتامرأة

"وخزهوا:أريحافتحعند،61:11يشوعسفروفي

حتى،وشيخطفلىهن،واهرأةرجلىهنالمدينةفيماكل

سوىأحدينبئلم،السيفبحذوالحميروالغنمالبقر

الربأمرثم،الجاسوسينخبأتلأنهاالزانيةراحاب

ذلكفييشوعوحلف.الزانيةراحابيتزوج%نيشوع

هذهويبنييقومالذيالرجلالربقذامملعون:الوقت

.الآنعنهاتنازلواولهذاهلعونةهدينةفأريحا،"المدينة

الرب"قالط:يشوعسفرمنالثاهنالإصحاحوفي

901

http://kotob.has.it



بيدكدفعتقدإنيانظر،عايإلىواصعدقم:ليشوع

وملكهابعايوتفعل،وأرضهوهدينتهوشعبهعايملك

تنهبونهاوبهائمهاغنيمتهاأنغيربأريحا،فعلتكما

سكانجميعقتلمنإسرائيلانتهىلماوكان..لأنفسكم

جميعأوسقطوالحقوهمصط،البرئةوفيالحقلفيعاي

ذلكفيسقطواالذينفكان..فتوا.حتىالسيفبحد

أهلجميعهم،ألفأعشراثنيونساءرجالهناليوم

باقي،هنهميبتيولمتحريمأ،حزههاويشموع،عاي

فانيأ،ولاش!يخأامرأةولارضيعأ،ولاطفلأ،لحائط

."الربأوامرحسمبجميعأحزهها

موسىخادمنونبنيشوعالربكلم:البدايةومنذ

أنتالأردنهذااعبرفئم،هاتقدعبدي"هوسى:قائلأ

كل،لههعطيهاأناالتيالأوضإلىالشعبهذاوكل

إلىولبنانالبريةهن،أعطيتهلكمأقدامهتدوسةموضع

وإلى،الحيثيينأواضيجميعالفراتنهرالكبيرالنهر

إنسانيقفلا.تخومكميكونالشممسهغربنحوالبحر

."وجهكفي
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يشوعأبادهم"حتى:المذابحفييشوعسفرويستمر

.-7(،11الأولالإصحاحيشوعأسفر"غزةإلىقادشهن

"اقتل:الأولالإصحاحالأولصموئيلسفروفي

والنساءالرجال!!الكلىاقتل-الفلسطينيينملك-أبيمالك

والجمالوالخرافوالأبقاروالرضعوالأطفال

-سكانعماليقواضرباذهب"فالآن.والحمير".

لهم،هاكلى-نفعسكلأقتل-ايوحزم-فلسطين

ووضيعأ،طفلأ،وامرأةوجلآاقتلبل،عنهمتعفثولا

.وحمارأ"خملأوغنمأ،بقرأ

،03-121:26الإصحاحالثانيصموئيلسفروفي

عفونبنيعلىاستولىالسلامعليهداودأنيزعمودن

قامبل،الرجالىكلبقتليكتفولم،الأردنفي)عفان(

ووضعهموالغخزةوالشيوخوالأطفالالنساءبإخراج

نأوأمرحديد،وفؤوسحديدمنونوارججمناشيرتحمت

النصوإليك،فيهمالناروأشعلىالآجرأتونفييوضعوا

غنيمةوأخرج،عفونوتةإلىداودفذهب":المرعب

ووضعهمفيهاالذيالشعبوأخرججدأ،كثيرةالمدينة
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فيوآقزهمحديد،وفؤوسحديدونوارجمناثميرتحمت

مدنبجميعصنعوهكذا-النارفيهموأشعل-الآجراتون

".عفونبني

مقيدةمدينةوأخذيشوعقام)ثم:يشوعشفروفي

بها،نفسكلوحزم،السيفبحذوضربهااليومذلكفي

البنه(إلىاجتازثم!!لحائطبائلآولاشاردأيبقلم

إسرائيل،البكرابنهيدإلىالربفدفعها،لبنةوحارب

شاردأبهايبقولمالسيفبحدأيضأيشوعفضربها

حمارآولابل،اهرأةولاوجلأولاشيخأولاطفلآولا

اجتاؤثم.الربأواهرحسبذلككلغنمأ.ولابقرأولا

بسابقاتهافعلىهثلمابهاوفعل(الخيشإلىلبنةمنيشوع

وهنعجلونإلىبعدهاوانتقل،ولبنةوهقيدةأدىلحا

بهايبقولم-،اليومالخليلهدينة-حبرونإلىعجلون

الشيخإلىالرضيعالطفلهنالكلىوأباد،نسمةولاشاردأ

حسمبيشموعحزمها،اهراةولارجلآيستبتيولم،الفاني

.الربأواهر

أيضأأحرقهاالتيوحاصوربدبيرفعلوهكذا
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والسهلوالجنوبالجبلأرضكليشوع"فضرب،بالنار

نفسكلحزمبل،شاردأيبقلمهلوكها،وكلوالسفوح

قادشهنيشوعفضربهم،إسرائيلىإلهالربامرجمما

وأخذ،جبعونإلىجوشنأرضوجميع،غزةإلىبرنيخ

الربلأنواحدةدفعةوأرضهمالملوكأولئكجميعيشوع

إسرائيل.عنحاوب

الجبلىهنالعناقيين-أبادأي-وقرضيشوع"وجاء

ومنيهوذاجبلجميعوهنعنابوهنودبيرحبرونهن

يتبقفلم،مدنهممعيشوعحزمهم،إسرائيلىجبلكلى

.وأشدود"غزةفيبقوالكن،إسرائيلأرضفيعناقيون

قبلىيشوعقام:يشوعسفرهن23الإصحاحوفي

علىيحتلهايمالتيالأراضيهنبقيمابتقسيموفاته

!انظروا:قائلأ،يختلفوالاحتىبعدهمنإسرائيلأسباط

لكمففكأ،الباقينالشعوبهؤلاءبالقرعةلكمقسممثقد

قرضتهاالتيالشعوبوجميعالأردنهن،أسباطكمحسمب

هوإلهكموالربالشمس،غروبنحوالعظيموالبحر

الأرضفتملكون،قداهكممنويطردهمأمامكممنينفيهم
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."الربكقمكمكما

يشوعسفرفيجاءكماكثيرةأراضبقيتذلكورغم

هذه،للاهتلاككثيرةأرضبقيت"قد:،13:6الإصحاح1

وكل،الفلسطينييندائرةكل:الباقيةالأوضهي

تخمإلىمصرأمامهوالذيالشيحورمنالجشوويين

التيوهغارةالكنعان!يينأوضكلالتيمنهن،شمالآعقرون

الجبلين،وأوض،الأموويينتخمأفيقإلىللصيدوني!ين

مدخلإلىحرمونجبلتحتجاءتغلىمنلبنانوكل

مايم،هسرفوتإلىلبنانمنالجبلسكانجميع،حماة

إنما،إسرائيلبنيأهاممنأطردهمأنا،الصيدونيينجميع

."أهرتملكأكمالإسرائيلبالقرعةأقسممها

!!

الحديثة-العصورفيخاصة-اليهودلدىتعققلقد

وأوحمةدونوإبادتهم،الغيرأرضاستلابفيأحقيتهم

فقد،إسرائيلإلهالربتعاليمهيتلكلأن،شفقة

لوموندلصحيفة7191أكتوبر15فيمائيرجولداصزحت
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لوعدتنفيذأ-إسرائيلأي-البلدهذا"ؤجد:الفرنسية

شرعيةعنإيضاحآنسألهأنيصحلاولهذا.ذاتهالرب

.الوجود"هذا

01فيبوش!الجيروؤالمفيديالنموشيويقول

وإذا،المقذسالكتابنملككنا"إذا:6791أغسطس

أيضأنمتلكأنأيضأفينبغي،التوواةشعمبأنفسنانعتبركنا

وخئرونأورشليمأرض،الفضاةوبلادالتوراةبلاد

."كثيرةأخرىوأماكنوأويحا

ياسينديربمذابحاشتهرالذيبيجنمناحيمويقول

يقولالإنجليز،هنفيهمنعلىداودفندقوتحطيم

هذهالتهوعدنا"لقد:7891ديسمبر14فيدافاولصحيفة

.فيها"الحقكلولنا،الأوض

51فياللندنيةتايمزللصندايهائيرجولداوتصزح

ليست،للفلسطينيينوجودأالا:بالآتي09691يونيه

لمإنهم،بلادهموأخذناوطردناهمأتيناأنناالمسألة

بهذهفالوعد،ذلكعلىشاهدوالتوراةأصلآ،يوجدوا

."إبراهيمعهدمنذلناالربمنالأرض
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إسرائيل:فيللتعليموزيرأولدينوربيرسونوكتب

،اوحلواللعربوسنقول.لليهودإلامكانبلادنافي!ل!يس

فسنرخلهمالمقاومةإلىوعمدوابذلكيرضوالمفإن

دا.لقوةبا

حربغداةالاستيطانهديرفايتزجوزينوكتب

البلادهذهفيهكانلاأنهالواضح!هن:6791يونيو

علىتضمالتياليهوديةإسرائيلهوالوحيدوالحل،لشعبين

،عرببلا-الأردننهرغربأي-الغربيةإسرائيلالأقل

البلدانفيآخرمكانإلىالعرببنقلإلاهخرجولا

لما.ورةلمجاا

جوويونابنهنإسرائيلىقادةجميعصزخوقد

ونتنياهو:ووابينوبيريزوشارونبيجنإلىهائير،وجولدا

هطلقأيمكنول!،والساهرةيهوداهيالغربيةالضفةأن

فإنولهذا.الربأواهربمقتضىيهوديةأرضعنالتنازلى

تماهأهرفوضأهرهووالساهرةيهودافيفلسطينيةدولةقيام

.اليهودلكلبالنسبة

ا!رفةاقوراةفيوتكرارأمرارآأهرقدوالرب

وإل!،إسرائيلوجهمنالأرضهذهسكانجميعبطرد

116

http://kotob.has.it



الشيخإلىالرضيعالطفلهنفيهانفسكلقتلوجب

كاش!وإن،الهدفهذاعلىاليهوديجمعولهذا؟الفاني

خطوةالخطوةسياسةبيريزيرىفبينما.تختلفالتنفيذطرق

ناوشاروننتنياهويرى،المعسولةوالأهانيوالأكاذيب

كلماتدونبكاملهاالغربيةالضفةلابتلاعحانقدالوقت

هعسولة.

الكاتجطهثلالمسيحيالدينرجالكباربعضونجد

الأوضهي)فلسطين:يقولونماريتان()جاكالكاثوليكي

هعئنلشعبأنهاإلنهيأوثبوتأمطلقأثبوتأثبتالتيالوحيدة

فيهالما.ئناؤعلاحقولهم،اليهودهم

إبريل16فيالفرنسيةالأسقفيةاللجنةرسالةوتقول

بموقفيتعلق)إرشادعشوانتحت7591)نيسان(

يمكنناالا:الخاهسةالنقطة(:اليهوديةهنالمسيحيين

الماضيفيوهبقدالربأننعتقدلاأنهسيحيينبصفتنا

.عليها"أوضأليتلاقى.إسرائيلىشعمب

:جاروديرأي

كتابهفيجارودي)وجاء(روجيهذلكعلىويعفق
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التوواتيالتبرير"هذا:فيقول"السياسيةالصهيرنيةإسرائيل"

العدواناتعلىللشرعيةالإضفاءوهذا،والإبادةللقتل

الصهيونيةالدولةجانجطهنالغيرأرضوضم،المتتالية

والإمتدادالشرعيالوريثأنهاعلىيقدهونهاالتيالحالية

ويقبلونيرضوناليهوديجعل،التوراتيةلإسرائيلالطبيعي

المسيحيينمنكثيرأويجعلعقلأ.قبولهيمكنلاها

أقوالوبصحة،الكاثوليكيةالأقوالبعضبصحةيعتقدون

وعيغيرهنيسيرونوهم،البروتستانتيةالأحدمدارس

التوراةفي)الموجودةالصهيونيةالأسطورةسننعلىمنهم

المتعلقة)والآثاوالتفسيرعلماثبتالتي(المحرفة

عدم،الأخيرةالسنينفيوبخاصة،قرنمنذ(بالمنطقة

.تفنيدأ"وفتدهاصحتها

الصهيونية)إسرائيلكتابهفيجاروديويتحدث

التاريخيةلل!تلفيقاتببراعةاليهوداستخدام!عن(السياسية

بأرضأحقيتهملتثبيت،القديمالعهدأسفارفيالموجودة

أوووبافيالمسيحيينعلىوللتأثيرحولها،وهافلسطين

الكناذسهعظمنجدبص!وغيرها،المتحدةوالولايات

إسرائيلىبدعمتقومالمتحدةالولاياففيالبروتستانتية
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لتوشعهاولكن،إسرائيلكيانلقيامفقطليس،دعمأمطلقآ

ليهدموللتخطيط)أووشليم(،القدسعلىواستيلائها

كماأنقاضهعلىالهيكلىبناءيتمحتىالأقصىالمسجد

.يزعمون

التلفيقاتهذهف!ئستخدمهذا"ومع:جارودييقول

بينالتعضمبلتنميةالإسرائيليةالمدارسفيالتاريخية

تاهاران(.)جالسيكولوجيالعالمقامولقد،الشباب

علىالأستاذوزع:التاليةبالتجربةأسطتلبجامعةالأستاذ

الثاهنإلىالرابعالصفمنابتداءتلميذ،ألفهنأكثر

فييشوعسفردراسةتدخلحيمث(الابتدائية)المرحلة

سألثم،يشوعبهاقامالتيأريحاهذبحةرواية،المنهج

الإسرائيليالجيمشأنلنفترض:التاليالسؤالالتلاميذ

أهلمعيشوعفعلههاأهلهاهعيفعلفهلى،عربيةقريةاحتل

بالمئة66بينبنعمالإجاباتوتراوحتأريحا؟

أكيبوتز(والمستعمرةالمدرسةحسب،يالمئة9وه

الحقيقيالوجهالاستطلاعهذاكشفولما.والمدينة

تامارانالأستاذبفصلالجامعةقاهتالإسرائ!يليللمجتمع

.أساتذتها"قائمةمن
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الإسرائيليالجيشفيالحاخاهاتأحدصزخوقد

هحاآرتسلصحيفة8291عاملبنانغزواثناء

التوواةأجزاءننسىألاعلينا9:يليبما8291(لم)5/7

بتواجدناالدينيواجبنانؤديفنحن،الحربهذهتبررالتي

علينايفرضالمكتوبفالنص-،لبنانأوض-فيهنا

.العدو"أوضنغزوأنهودينيأواجبأ

سياسةوعلىذلكعلىمعلقأجاووديروجيهيقول

وشماتيلا:صبراوجرائمالقمحوحملاتالتوسعيةإسرائيلى

دولةلتوسيعنجونيأحماسأإسرائيلحاخاهاتئظهر!لهذا

العسكريةالمغامراتكلويبزرونباستمراو،إسرائيل

وشاتيلالمأ.صبراوهجازرالدهوية

فيقوتهاعلىالتوراتيةالأسطووةدئت):ويقول

يكتب(والدهانأألعازوالحاخامفنرى،الصهيونيينتعبئة

فيأتي،الإنجاز()قوةعنوانههقالفي)نكودة(جريدةفي

أشذيؤيدهاهبديأ،وبيجنشارونلسياسةالدينيبالسند

باستشهاداتذلكومفشرأ،جنونأالإمبرياليةالمشروعات

لبنانباحتلالهاأثبتتقدإسرائيلأنوهوضحأ،التوراةهن
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بلى،الأوسطالشرقفيجديدعهداحتلالىعلىقادرةأنها

)هشيرآ"العالمخلاصتذءهذابأنالقولإلىذلكتجاوز

.(المسيحنزولقربإلى

إسرائيلى:سياسةتوضحالتوراةتعاليم

المجازروأسفارالمحزفةالتوواةتعاليمضوءوعلى

يهود،يفعلهوهاإسرائيلىسياسةنفهمأننستطيعوالإبادة

وديرياسينديرفيإسرائيلبهاقاهتالتيفالمذابح

وهي،قاناوفي،البقروحوضوشاتيلاصبراوفي،البلح

شمتيرنعصاباتقيامهنذفظيعةبصورةيتكررمما

السياسيةالاغتيالاتإلى،المشهووةبمذابحهاوالهاجاناه

برنادوتالكونتمثلى،إسرائيلسياسةينتقدهنلكل

الولاياتفيالأهريكيةوؤوجتهالفاروقيوالدكتور

فيالمشذالدكتووالمصريالذرةلعالموقتلهم،المتحدة

إلى،هشعلخالدقتلوهحاولة،وكثيركثير.وغيرهمباويس!

وتهشيمعمدأالأطفالوقتل،الانتفاضةأثناءرابينجرائم

وتعمد،دائمةبعاهاتوإبقائهمعظاههموتكسيررؤوسهم

حتىيقوموالمأطفالعلىالنارإطلاقالإسرائيليينالجنود
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قتلالذيسنواتالستابنالطفلوآخرها،الحجارةبقذف

.الحجاوةقذففيحتىيشتركلمأنهرغم،عمدأ

هنبهاقامالتيقاناهجزوةوأفظعهالبنانومجازر

بيريز،شمعونوالرقيقوالشاعريالسلامداعيةيسمونه

02-01فيالغضسبعناقيدأسماهبماقامالذي

أقاهتههلجأضربإسرائيلقادةتعقدصظ،6991إبريل

عشراففحصد،والمدن!يينوالنساءللأطفالالمتحدةالأمم

أجهزةنقلتهارهيبةهذبحةفيوالشيوخوالنساءالأطفالى

المجزرةلهذهبأسوهالعالموزلإعحينها،فيالإعلام

وأراهلونساءؤكعوشيوخؤضعأطفالضدالمتعمدة

وحواهل.

تبزوأنالصهيونيالنفوذقوةاستطاعتهذاوهع

بالضغطالمتحدةالولاياتقامتثم،البشعةالجرائمهذه

هذهفيهأدانالذيتقريرهاتلغيحتىالمتحدةالأممعلى

هتعمدأ،كانالملجأعلىالهجوموأنالبشعةالعملية

المتحدةللأممالعامالأهينانصياععدمنتيجةوكاش!

المنصبتوليهنخيرتمأنلذلكغاليبطرسبطرس
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أنههع،لهللتجديدالدولمعظمتأييدرغم،الثانيةللدووة

هواقعفيوالغوبوإسرائيلالمتحدةالولاياتخدمقد

والهرسك.البوسنةفيوخاصةكثيرة

الإسرائيليين؟الجنودجرائمحولئشرماأفظعوهن

5691حربأثناءالمصريينللأسرىالمتعمدقتلهم

الجيشفيالمسؤولينالضباطأحديقول،6791وحرب

الأسرىكان9:بهمفعلهوهاالأسرىهؤلإءعنالإسرائيلي

هلابسهمحتىسرقناثمذبحناهم،التقدميعوقون

."الداخلية

منايحصلوالنأنهمالمصريودنأدوكدا:آخرويقول

تكسيرأويدكنمث..الأسرعلىحتىولاالماءعلىلا

أطلقوا:قلت.الثمالةحتىالانتقامكأسشربت،عظاههم

سودانيينثلاثةبجواوهوكان!!الكلبهذاعلىالنار

وشاشيفحملتجدأأؤعجونيوقد،هاء،هاء:يصرخون

ذلكبعد.قناةفيبهموألقيتهخزنأفيهموأفرغت

."النهايةفيالهدوءبعضعلىحصلنا

فضجرتماءطلبوا"آخرون:ثالثضابطويقول
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علىمعيكانعتماءؤهزميةأفرغت،الفارغالكلامهذامن

يشربيعطينيهنقائلأهعلوماتهنهموطلبت،الأرض

وأفرغتوتكلمأحدهمانهاوالزهزمية.فيماتبقى

فيطلقةالثلاثةمنواحدكلعلىواطلقتمسدسي

ذلكبعد"واصبحمت:هفتخرأكلاههويواصل".واسه

هياكلوأرىأهزكنعث،المنطقةهذهفيعسكريأهسؤولأ

نأبعد،قادشعمليةفيقتلتهمأسرىهصريينجنود

أكبربالفرارلهمسمحت،سلاحهموألقوااستسلموا

هذهفيأنهمأعرفوكنت.أقتلهمأنقبلممكنةهسافة

سيبقون،دفنهمفيأحديفلحلنفيهاأقتلهمالتيالأهاكن

بأنهحياتهاطوالمصرلتذكيرأحمرشرشفمثلهناك

.معنا"تتورطأنبهايجدرلا

الإسرائيليصنالجنودقاملماذا:هووالسؤال

الإسرائيليةالصح!افةتنشرولماذا؟أسراهموقتلبتعذيب

المرعبة؟الدهويةالصووتلك

دراستنابهتكقلتالأولالسؤالعلىالإجابةإن

وأنيقتلأناليهوديتأهرالتيالقديمالعهدوأسفارللتوواة
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،القوةبيدهكاش!هامتىويطغىيتجتروأن،الدهاءيسفك

الغلبةكانتهتىويتذللىويتصماغرويخنعيستذلوأن

لأعدائه.

اليهودأنفهوالثانيالسؤالعلىالإجابةوأما

لطولوهم.الفرصةلهماتيحتإذاغيرهمبإذلاليتلذذون

حينبالسعادةيشعرونوحقارتهموخستهموجبنهمهوانهم

والمهانة،المذلةمنالطويللتاريخهمينتقمونأنهميرون

وهوانهابضعفهاالعربيةالبلاديشعرواأنيريدونأنهمكما

الخصماستعدادهنيزيدنفسيعاهلىوهو،ومهانتهاوذلها

الكاهل.الاستسلامفي

كآبهفيشاحاكإسرائيلاليهوديالكاتبذكروقد

الإوهابييناليهودأناليهود(:وتاريخاليهودية)الديانة

بلدية-وئيسالشكعةبساماغتيالبمحاولةقاهواالذين

فقدااللذين-،الثهوامبلديةرئيس-خلفوكريم-نابلس

بشويقاهوااليهودأن..الانفجارفيوسوقهماأقدامهفا

فيوذلك،كبابشيشأنهعلىللماوةوقدموهلحمهما

الإجراميالعملىذلكاسئنكروقد0891،عامصيف

البشع.
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سياسةيماوسونوهمالإرهابعناليهودويتحدث

كلوالأطفالللنساءالمتعقدالعشوائيوالقتلبل،الإرهاب

يوهناإلىالمحرفةالتوواةتحكيهكماالأسودوتاريخهم،يوم

والطغيانبالتجثرالمملوءةيهود،نفستةعلىدليلهذا

والمسكنةوالذلة..والنصرالقوةعندالأرضفيوالفساد

عندوالمداهنةوالتملقوالكذبوالخداعوالخنوعوالمهانة

.والانهزامالضعف

يومولليهود،دينهوناصر،اهرهعلىغالباثهولكن

الئه،عبديا،هسلميا:والشجرالحجرفيهيقولبعيد،غير

..فاقتلهورائييهوديهاهناتعاذ

!!!
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الفق!هـ

الصفحةلموضوعا

05000000000000000000000000005مقدهة

الأولىالفصل

المقدسةوالأسفاربالتوراةتعريف

00000000000000071الكريمالقرآنفيالتوراة-ا

00000000000000000081التوواةتحريف-

000032الكتابأهلعندالمقدسةوالأسفاوالتوراة-2

0000042والنصارىاليهودعندوالتوراةالقديمالعهد

00000000000000000052؟التوراةهاهي-

000000000000072لقديمالعهداتقسيمات-

العهدفيوالنصارىاليهودعلماءرأي-

000000000000000092المقذسوالكتابالقديم
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لصفحةالموضوعا

00000000003البريطانيةالمعارفدائرةوأي-

فياليهوديالباحثجاكوبإدمونوأي-

0000050013+..000500000005التوواةشؤون

0043الحضارةقصةكتابهفيديورانتوذرأي-

منوغيرهبرستدهنريجيمس-رأي

00000000000000000000000063الآثارعلماء

00000083النصوصودراسةديفوالأبوأي-

000000000000000093استروكجانرأي-

0093+..............إيخهورنالعالم-

0000000005000000093ولهاوؤنالعالم-

نصأ22إلىالرقميرفعلودزالعالم-

0000000000000000000000034للتوراةهختلفأ

العالميوالمجلساليسوعيةالرهبانية-

0000000000044+.المقذسالكتابفيللكاثوليك
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لصفحةالموضوعا

0000000094؟الإسرائيليالشعبتكؤن3-كيف

الكنيسةرأييعرضجوهرةصبريالدكتور-

0000025المقذسالكتابفيوالكاثوليكيةالأرثوذكسية

045الموحديناولهوأخناتونأنيذ!العقاد-

فيوالنصارىاليهودعلماءرأي-خلاصة4

0000000000000000000000065المقذسالكتاب

الثانيالفصلى

الأخلاقرذائلعلىبحثكتابالقديمالعهد

الصفاتبأسوأ-سبحانه-الئهيصفوهو

00000000095أخلاقيلاكتابالقديمالعهد-

00000000000000006القديمالعهدفياللى.

000016المجازلاالحقيقةعلىالمحهأبناء-اليهود

بواسطةليعقوبتذهبوالبركةاللهروح-

00000000000000000000000000066الخداع
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لصفحةالموضوعا

جزءالابنأنكماالثهنسلهن-اليهود

00000000000000000000000000086أبيههن

00000017إسرائيلالبهربابنهفقطيهتمالرب-

0000000037القديمالعهدفيالربصفاتهن

يللعبيسمتيقظيدنامهـلرتاح-يتعب

000000000000000000000000000037ويبكي

يعقوبويصاوعالبشرهنيخافالرب-

05000000000000000000000057الليلطوالى

00077ؤعمهمحسمبالفلسطينيونيأسرهالرب-

هوسى،ابنليقتلالسماءمنينزلىالرب-

!!.....ابنهاوقنقذب؟إ.ء.تخبماهوس!فامرأةوص!ووة

ال!!..ودنس!؟،و*-!هة.خمفمؤعمهـأحسهمم!بالرف!-

معرقةإسرائيلىبنيهنيطلبالرب-

0000000000000000028زعمهمحسمبالمصريين
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لصفحةالموضوعا

00038ونهارأليلأإسرائيلبنيأهاميسيرالرب-

000038موسىنبيوهارولنفرعونإله-موسى

000000048هخادعبأنهالئهيصفارهيا-النبي

لمدةعاريأيمشيبأنأشععيايامرالرب-

0000000000000000000000048سنواتثلاث

58العجلس!نعالذيهوزعمهمحس!ب-هاوون

الثالثالفصلى

المتحدةوالولاياتإسرائيلىسياسةأساسالمحزفةالتوراة

إسرائيلسياسةاساسالمحزفةالتوواة-

0000000000000000000078المتحدةوالولايات

00000098الحسنليوسفالدينيالبعد.-كتاب

029السماكلمحمدالمسيحيةالصهيونية-كتاب

000201هالسيللجريسوالسياسةالنبوءة-كتاب
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الصفحةلموضوعا

إسرائيل..واجبناإسرائيلكتاب-

000000301+..+..."لاليتدوربايكورطتنا

000501القديمالعهدفيالدهاءوسفكالمذابح-

500000000000050000117جاوودي-وأي

المجازروأسفاوالمحزفةالتوواةتعاليم-

0000021+........إسرائيلسياسةتوضح

050005000000000000500000000721لفهرسا

!!!
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