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 انني الدوليَّة حلماية امِللكيَّة الفكريَّةطبًقا للقو

من األشكال، أو    ، يف أي  شكل  تهأو ترمج  هأو استعاملالكتاب    ذاه  ُجزء من    أي  ال جيوز نسخ  

وسيلة   ة  الوسائل  بأي  يف    -من  بام  ميكانيكي ة،  أم  إلكرتوني ة  أم  ة  تصويري  كانت  أ    لكذ  سواء 

أرش عىل  والتسجيل  الفوتوغرايف،  واسرتجاعهاالنسخ  املعلومات  وِحفظ  سواها،  أو    -طة 

 دون إذن  خط ي من املؤل ف!   

 لمي ـة املرعي ـة!  كام جيب أن ختضع اإلفادة من الكتاب ملعايري األمانة العِ 

ة!   لكذ  لسوف تقع أيُّ جتاوزات يف و  كل ه حتت طائلة القوانني الدولي ة حلامية املِلكي ة الفكري 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ( لِْلكاِلب، »ال ُتْعُطوا )الُقْدَس 

اَم اخَلنَاِزيرِ   ، وال َتْطَرُحوا ُدَرَرُكْم ُقد 

َقُكْم!«  لَِئال    َتُدوَسَها بَِأْرُجلَِها وَتْلَتِفَت َفُتَمز 

 

 (.  6، اإلصحاح السابع:  إنجيل َمت ى )السيِّد املسيح،  
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 تقديم
 

-1- 

و  التاريخ  ُهواة  األخرية  السنوات  يف  أدرينالني   « التوليف» َكُثر  ارتفاع  مع  فيه، 

والَقَبليَّة  والَ القوميَّة،  اجلاهليَّة م  ،  السياسيَّة يَّة  والعصبيَّة  وغدا،  حرثه   ،  عىل  كلٌّ 

ميدان   يف  عارًيا  و يركض  العشائر  األعراق،  وتاريخ  رات،  واملشجَّ األنساب، 

والش  والقبائل   حمموم.  والبُ عوب  واألُمم  سباٍق  يف  بال   ،كثرًيا  ، لكذ  جيري    لدان، 

ل   الظهور، يف   ب  واية، وُح ام هي الغ  منري، وإنَّ   وال كتاٍب   نهاج، ، وال م  ىوال ُهدً   ، مٍ ع 

صا  جماَل جماٍل  ومستقط    ر  له،  جمال  ال  عر    َب من  كالشِّ متاًما  عبياألضواء؛  ، الشَّ

اجل   وأحاديث  األحالم،  وتفسري  الفضائي،  حر  من   نِّ والسِّ ونحوها  واملجانني، 

ة، وتستخف    العقول.  الظواهر الثقافيَّة التي تستهوي العامَّ

ومل   الديث،  العرص  يف  اًم  ل  ع  أصبح  قد  التاريخ  أن  مقبواًل    َيُعد غري 

فيه   الن  بنُ اخلوض  تلك  من  إليها زوٍع  املشار  مؤدلَ ،  زوعات  من  يوظِّف  وال  ج، 

ل م لباطٍن من املآرب واألغراض  مل َيُعد مقبواًل اليوم اخلوض يف    .  ظاهًرا من الع 

هـ=  630-  ، ابن األثري م(، أو ) 923هـ=  310-،  الطربي ات ) التاريخ حتى بآليَّ 

1233 ( أو  كثري م(،  أحسنوا 1373هـ=  774-،  ابن  الذين  وأساؤوا،    هـ(، 

ة تدفع رضائبها، وستظل  ظلَّ   طوا ختليطاٍت وخدموا املعرفة وخلَّ  إىل أمٍد    ت األُمَّ
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إالَّ  يعلمه  وظلَّ ال  اهلل،  يتَّ   أعداؤها  مادَّ   من    ، »الفكاهي« التاريخ    لك ذ  ة  خذون 

املنه و  أوَّ   ، طاعنَ مَ   ، جي ا غري  آخ  ال  وال  هلا  تاريخ    لك ذ    ر.  ل  ماله    رأُس   أنه 

، مع النقل عن ُكتب أهل  األعظم: »قيل وقال«، من سوالف املجالس واألسامر 

الش  الكُ  ات  بمرويَّ واالستئناس  القديمة،  عواهنها تب  عىل  فكانت    .  عوب، 

لةُ  بفَ   َحَطَب   املحصِّ لألجيال  بَل 
ق  ال  كثيف،  لبُعد  ز صحيح ر  ليٍل  سقيمه،  من  ه 

ة بينهم وبني األحداث، واندثار الوثائق املُعتَ  قَّ ل    دِّ الش  دت  إن  ُوج    ذا ه  ميًّا،  هبا ع 

ل م، فام    لك ذ  ليس من سبيٍل أمثل من حماكمة  يف املايض.  و  الرتاث إىل معايري الع 

ُيلَقى به ُعرض )   يف تلك املحاكمة، وجَب   سقطَ  ابن  )   (، أو طربستان أن  جزيرة 

) ر ُعمَ  أو  الش  ُبََّص (،  ألنَّ ام ى  االحرتام  (؛  يستأهل  وال  ليشء،  يصلح  ال  ه 

ل مي.   الع 

ي »تارخًيا«  هتافت  وحسبك تدلياًل عىل     -ى غريناوله نظائر لدَ   -لدينا ما ُسمِّ

العجيبة   ة  الرسديَّ األسفار  عنوان  تلك  ا»حتت  وامللوكُس لرُّ تاريخ  املعروف ل   ،»

الطربيبـ» حوَ تاريخ  بام  املثال،  سبيل  عىل  بَ «،  حول  خزعبالت  من   د  ى 
 
لق،  اخلَ   ء

ة، ممَّا ال يَ  ه من  نفَس   اليوَم طفل  متعلِّم  ك  مل  ونشأة الكون، وحركة األجرام السامويَّ

خني   (1) .من خياٍل بدائيٍّ جاهل  انبثق عنها منه، وممَّ الضحك  ولقد كان لبعض املؤرِّ

ـ 630-  ،األثريابن  )و،  (2)( م966=  355بعد  -،  يسدِ قْ املَ )كـ  ،القدماء أنفسهم = ه

 
ُسل وامللوكانظر: الطربي،   (1) ل. تاريخ الرُّ  ، اجلزء األوَّ
  .47: 2، البدء والتاريخانظر:   (2)
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كثريو)،  (1) (م1233 خلدونو)،  (2) (م1373هـ=  774-،  ابن  هـ= 808-،  ابن 

املرويَّ   يهات  تنب   ،(3) (م1406 تلك  بعض  أو   (، الطربي)  نقلها التي  ات  إىل 

 . أو استحالتها ، ملنافاهتا املعقول وأرضاهبام، (املسعودي)

 ؟ املعارصين ام خطب هواة التاريخ يف القديم، ف  ذا ه  إذا كان   كن ل  و 

   ( 4) بثهم املستمر؟ ة، عن ع ات التارخييَّ وأين اجلامعات، وأقسام التاريخ، واجلمعيَّ 

ن واجد     عىل أنَّك فاضه من املنهاج فحسب، بل هو لو و  خي   َمن ليس  ؤالءه    م 

 -عىل سبيل املثال   -هو   من االحتكام إىل منطق العقل البسيط.  أيًضا  خايل الوفاض  

ألفَ  ظنَّ إذا  قبيلة،  اسم  املادَّ   كلَّ   أنَّ   ى  وافق  اللغويَّ ما  اسمها  ة  ة  منها  اشُتقَّ  ذو التي 

، واملرشق واملغرب، (الَيَمن ) و   (ام الش  ) بني    لةً قيم عالقاٍت متخيَّ هبا؛ فإذا هو يُ   عالقةٍ 

إالَّ  هلا  العَ   لة جهله وعامه، وكأنَّ  يف خميِّ ال أصل  د يف حياة  َير  مرَّ إالَّ   ب رَ االسم ال    ةً  

، أو مكاين!  واحدة، سواء كان لَعلَ  ، أو َقَبيلٍّ بعض   لك ذ  كا وقع فيه  ممَّ   ذا ه  و   ٍم إنساينٍّ

واملؤرِّ البلدانيِّ  وإن  ني  قدياًم،  بذا  خني  دائاًم  يكونوا  لدَ   كمل  الالفت  الواسع  ى  اخليال 

هُ  التاريخ  بعض  وإن  القدماء  ئكأول  أن    لكذ      .املعارصين واة  مناهج   ،  أعوزهتم 

 
  . 15: 1، الكامل يف التاريخانظر:   (1)
  .25: 1، البداية والنهايةانظر:   (2)
مة ابن خلدونانظر:   (3)     .128 -126، 103، 95، 82: 1، مقد 
ًخا، وه    ذافه     (4) اليوَم، صار مؤرِّ  ، ـًقا، وذ  فقيه  بيٍة صار حمقِّ العمل أصبح مشتغاًل  ذا معلِّم ص  لك عاطل  عن 

رات، ورابع  ال يستحيي أن يرضب بيديه ورجليه يف جماهل اآلثار والنقوش.  واملطابع   باألنساب واملشجَّ

تقذفه يف الوجوه.  وإن  مل تفعل املطابع لضوابط باقية، من ُفسوح النرش    لك كلِّه ثمَّ َتل َهم ما يأفكون من ذ  

فـ»اإلنرتنت« الَعَرب  -ونحوها،  ها  سامَّ التي  الشبكة  العنكبوتيَّة«!   تلك  »الشبكة  ظهورها  كفيلة     -إبَّان 

 بنرش غسيل َمن مل جيد له نارَش غسيل.
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والدرس يتعرَّ الصحيح   البحث  وكانوا  قارئيهم،  حيرتمون  كانوا  للنقد ،  ضون 

معارصهيم من  إىل  .   الشديد  ثَ   لكذ  وهم  الع  ق  قد  األصول  من  فقهيَّ ل  فوا  أو ميَّة،  ًة 

امل وائيَّةً ر   خالله  من  يفحصون  ما  وينقدون يَّ رو ،   ،ويفاضلون   بعضها،   ات، 

الذي نشهد كثرًيا   قيف خبط العشواء املطلَ   -عىل األغلب   -حون، غري واقعني ويرجِّ 

 . منه اليوم

العَ و  كان  ترح    ب رَ لقد  الشعوب  أكثر  إن  من  عىل   مل   اًل،  أكثرها  يكونوا 

، وأسامء مواطنهم، وتارخيهم، وذكرياهتم، معهم   وكانوا حيملون ثقافتهم    اإلطالق. 

وانداحت أعراقهم يف األرض، وخالطوا األعراق    َأنَّى َحل وا أو ارحتلوا.    ،وفنوهنم 

االستنادُ  املجازفة  من  بات  حتى  والثقافات،  بني   األخرى  والنظائر  األشباه  عىل 

بات من املجازفة    ودقيقة.    قةٍ معمَّ   أنثروبولوجيَّةٍ   لدان وقاطنيها دون بحوٍث أسامء الب 

 ( كان  كام  األسامء،  بني  التصاقب  بظاهر  احلموي األخذ  م(،  1229هـ=  626-،  ياقوت 

(، بني متيم ا يف ديار ) عىل أهن د بلدةً دِّ (، حُي بغداد ( أو ) اة مَح وهو مستند  عىل أريكته يف )

عريٍّ َوَرَد فيه ذ كر اسٍم شبيٍه باسمها، أو كام كان )
أبو عبيد مثاًل، استناًدا إىل بيٍت ش 

يفعل  1094هـ=  487-،  البكري  )  ، وهو متكئ  لك ذ  م(  أو ة إشبيلي  عىل طنافس   )

، (ام الش  )   أقَص إىل    ( الَيَمن)   أقَص ر من  ستجده يتكرَّ   ن اسم مكانٍ ذاك أل   (.  رطبة قُ ) 

َبر األمازيغ ) ومن بالد   واٍد    عراء يف كلِّ والش    !  ( خراسان )إىل    (أفريقيا )امل  يف َش   (الرَبْ

ازيٍّ هييمون، ويقولون ما ال يعنون حرفيًّا؛ وال يستقي املعرفة باجلغرافيا والتاريخ جم 

الش   إالَّ من  جاهل  عراء  والش      عر  الشِّ التاريخ   ،عراء بطبيعة  ل َمي  بع  جهله  قبل 
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عر يزيده عىل التباسه التباًسا وتلبيًسا وإهي ،  األمر أكثر التباًسا   إنَّ   ، كالَّ    اجلغرافيا.و    اًما.  والشِّ

ُيقلِّ و  جهود  ال  من  األوَّ   ؤالء ه  ل  البُ الرعيل  من  ومؤرِّ لدانيِّ ل  الدِّ ني  انتقاُدهم خي    يار 

خني قد مىض عرصه وانقض   اريُخ ت   لك ذ  غري أن     ( 1) . ومراجعة جهودهم  ة  ت صالحيَّ مؤرِّ

ات  هو كمن يريد أن جُيري العمليَّ   -غالًبا   ودةً ج   وعىل نحٍو أقلَّ   -اليوم    واجرتاره   اته.  آليَّ 

   م(، وبأدواته نفسها! 1037هـ=  427-  ، ابن سينا رهيا هبا ) اجلراحيَّة بالطريقة التي كان جُي 

عر يف حتديد الُبلدان،  منهاج  عن    ُيقال وما   ُدق االستناد إىل الشِّ ىل  إ االستناد  منهاج    ىل ع   َيص 

التارخييَّة.     ة األُسطوريَّ   النصوص  الشاعريَّة يف حتديد جغرافيَّات األحداث  أو الرسديَّات 

ما   أن  الشعبيَّة،  ُيقال  كام  باملرويَّات  التسليم  من  القديمة،  التاريخ  كتب  بعض  مناهج  يف 

ُدق واألقاصيص املتوارثة، واألساطري امليتافيزيقيَّة،    املعارصة عىل مناهج كتب التاريخ َيص 

  ذه ه  طني التاريخ امليثولوجي جغرافيًّا، بأساليب هرمنيوطيقيَّة ركيكة، يف  التي تسعى إىل تو 

   يَّة أو تلك. َعَرب األرض ال 

ل  و  بَّق، فام بال طَ ميَّة ُتَسن  يف حقول العلوم الطبيعيَّة وتُ إذا كانت الضوابط الع 

للُهواة؟! مفتوًحا  تظل  مرسًحا  اإلنسانيَّة  أ    القول  األخرية    رصامة املنهاج يف ن  عىل 

تعقيًدا من اخلوض يف جمال العلوم    أشد  ألزم؛ من حيث إن اخلوض يف الشؤون اإلنسانيَّة  

ة ثابتة، ال تكاد تتغري عىل مرِّ   بام أن البحتة؛   التاريخ،    العلوم البحتة تتعامل مع معطيات ماديَّ

ةً   تظل    اإلنسانيَّة القول  ات  يف حني أن معطي  رةً متغريِّ آخذًة يف الرتاكم،    باستمرار،   ، متطوِّ

 
ه      (1) َيُغض   )ال  عن رحالت  قيل  ممَّا  ) احلمويذا  متي ز  يف  ر 

ُذك  ما  أو  بـ)  -(البكري(،  الفضاء ما حدا  وكالة 

ناسا بريادته    البكري م، إىل إطالق اسم  1949(، يف عام  األمريكي ة  رفاًنا  ع  الَقَمر،  هات  ُفوَّ هٍة من  ُفوَّ عىل 

   اجلغرافيَّة.
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  مَّ ومن ثَ   عجالت الزمن.    ت عليها ام مرَّ والتداخل، والتامهي، والغموض، والتاليش، كلَّ 

ىل  إ ًدا فكيف إذا كان اخلوض فيها مستن    كانت مقاربتها أعرس من سائر املقاربات وأخطر. 

يَ  ال  االستناد  ص  وثائق  ل ميًّا 
ع  أُ إ ح   إذا  وكيف   ر  ليها؟!  

واإلديولوجيا، اهل ب   ذا ه    َف د    َوى، 

 واالنتامءات السياسيَّة؟! 

-2- 

، توالت أعامهلم عىل  يف التاريخ   املعارصين املؤلِّفني  من  ثالثة  ذا نعرض نامذج  يف كتابنا ه  

س « من » العهد القديم إعادة قراءة املواضع الواردة يف »  أهنا    « وتأويلها، عىل الكتاب املقد 

يف   الَعَرب اجل ) مواضع  بدأت  ( ي ة زيرة  وقد  )   ذه ه  .   بكتاب  التأويليَّة  كامل  الدكتور  الرحلة 

ليب  .  ُثمَّ  1985  يَّة َعَرب «، املنشور بال ب رَ التوراة جاءت من جزيرة العَ (، حتت عنوان » ي الص 

ليب فمن ُكتب  ، له ولسواه.   متناسلة   توالت ُكتب   البحث عن  األخرى درسنا كتابه »   ي الص 

اإلنجيل   : يسوع  يف  جديدة  » قراءة  وكتابه  داود «،  ِسفر  :  حروب  من  امللحمي ة  األجزاء 

مرت  الثاين  العِ صموئيل  األصل  عن  » ي رْب مجة  وكتابه  شعب  «،  وأرسار  التوراة  خفايا 

درسنا،  إرسائيل  كام  ُكتب  «.   ليب بعد  كتاَب ي الص  داوود الدكتور  )   ،  » أمحد    َعَرب ال (، 

واليهود  وبنو إرسائيل  والعربانيُّون  ُمَنى )   كتاَب ، و 1991«،  والساميُّون  » زياد  ة  جغرافي  (، 

النامذج أهنا األقدم   ذه ه  وسبب اختيار   ( 1) . 1994«،  ِمَّْص وبنو إرسائيل يف عسري  : التوراة 

يال  عليها املوضوع، وما س  ذا  ه  واألشهر والتأسيسيَّة يف     النامذج   ه ذ ه  بل إن بعض    .  واها ع 

الغاية االستقصاء، وال جدوَ  .  وليست  هلا، كام سيتبنيَّ أوَّ يال  عىل 
منه،  ع  نامذج  كن ل  ى  ها 

 
    ذه الُكتب وغريها يف فصول الكتاب الثالثة.جيد القارئ التفصيل حول ه    (1)
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ا، بمآرب خمتلفة، يتوارَ تأليفيٍّ   لراكٍ  ل م التحقيقي  ، ما زال مستمرًّ
 النزوع  ويتعاىَل   ى فيها الع 

 اإلديلوجي.   

أمهيَّة   ل      -املراجعة   ذه ه  وتأيت  الع  الدليل  فضاًل عن حقِّ  عليه  قام  ما  إحقاق  م يف 

جزيرة  ( إىل ) بني إرسائيل ن سبة تاريخ ) املتكاثف يف  التيَّار    ذا ه  من أن    -لك ذ  دون  وإبطال ما  

ه ( م الَعَرب  ت  حتى مَ    بع قرٍن من الصفحات واألحبار. رُ   يربو عىل منذ ما    ، ا انفكَّ يف َمدِّ سَّ

،    من اإليامن بام تواترَ   العقول لوثة    عَض ب فينا   ون  ، ُيعَ  عليه أعالم  تواىَل التسليم بام  و دون ردٍّ د 

 والتاريخ بمكان.   البحث من  

يف ما    تتعلَّق بمغالطاٍت   ى من حيث إن طائفة من تلك الدعاوَ   لك ذ  وتأيت أمهيَّتها ك 

عىل    وهو شاهد  رفة.   ، أو أشدَّ مع كام يعرف الشمس والقمر   ، الكتاب   ذا ه  يعرفه مؤلِّف  

صل ببيئته  املعارصة له أو آلبائه وأجداده األقربني، ممَّا يتَّ  ، لبعضه  وجود التارخييِّ ال  حيثيَّات 

ة ومنطقته  عىل جهلهم  واستدالالهُتم  فني  املؤلِّ   ئك أول    استقراءاُت شهد  .  عىل حني تَ ، بخاصَّ

ُجلِّ   األماكن   ممَّا هيرفون به حيال بعض   اجلاهل بكثريٍ  يقار  .  وإنَّ ا أو كلِّه   ا ه أو  نون غالًبا  ام 

املعجمي باألسامء  واألسامء  بالروف  الروف   مستواها  ُيديل شاهد  يف  ال  وكيف  بام    .  

ل م، وُيقبَ   كتامنُ   وكيف يصح     ! يعرف؟   ال ن  إزاء مزاعم مَ   عرَف  ن  الشهادة م    كرانُ ل نُ الع 

    أهلها؟! ق َبل  

أُ  إىل  فإذا  الصمُت   لكذ  ضيف  واآلثارامل  كلِّه  التاريخ  أهل  من    ريب 

 املحمومَ   الصخَب   ذاه  فَّ  الذي لَ   -نيني وغري األكاديميِّ من األكاديميِّ   -نياملختصِّ 

السنني الصمت    ، املاضية  عرب  إليه  و،  خيانةً بات  ركن  ما  إىل    الصامتونالركون 
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لـُت  يف حفلة زاٍر، ال  مشاركةً  يا  عرب التاريخ واجلغراف ، الشياطني بل تستحرضهم ف 

 ! مًعا

)الشيخ   ناقش  لقد  اهلل د اجلارس مَحَ   اجلليل أجل  بعَض ، رمحه  وردَ   (  كتاب   ما  يف 

ُص   ( ليبي  الص  )  إبَّان  ل  ل  األوَّ ، عىل غري ىالغيارَ بإلاح  منه  إنَّام جاء    لك ذ    كنَّ دوره، 

ممَّ   طِّالعٍ ا   وال ،  منه   إقبالٍ  مقتطفاٍت  عىل  الصحف  إالَّ  يف  ُنرش   الكتاب.    حول ا 

فصَّ حتى    -اجلارس و  تفصياًل لو  القول  حول   -ل  القائق  من  نعلم  ما  َلم  َيع  ال 

أضفَ  التي  عليها  املواضع  من    ليبيُّ الص  ى  أضفوا  ما  صات و   أقاويلوأصحابه  ختر 

)   جاء  ثمَّ    تأويالت.و  عب حمم  األديب  بن  احلميد د د  املنشورة تابعات  املفجمع  (  اهلل 

ل  )نادي  وأصدرها  «،  ليبي افرتاءات الص  ، حتت عنوان » ليبي للص    حول الكتاب األوَّ

 (. م 2001  -1988هـ=  1422  -1408،  أهبا األديب

يكن  ردودٍ   ومهام  فإنَّ إمجااًل   متواضعةً ظلَّت    ،من  متابعتي  ا وطَ   -ني ،   ذا ه  ل 

 مل أقرأ قط    -( جزيرة الَعَرب) ا إىل  إحاالهت  و  ز  عَ و  « التوراة » الراك من التأليف حول  

ل، بام يتكافأ  ليبيُّ الص  ما زعمه    يدرس حاول أن  مستوفًيا  بحًثا    ، بلهَ معه  يف كتابه األوَّ

 .املجال ذا ه  تب من ألَّف بعده يف  تبه األخرى، وكُ كُ 

ينيَّة ،  جيَّة و املزايدة اإلديول بعدئٍذ    العمل   ذا ه  وليس من هدف   رقيَّة ،  أو الدِّ
أو  ،  أو الع 

الوطنيَّة ،  القوميَّة  ت ،  أو  انطواء  تقدير  مع  السياسيَّة،  الط  أو  قاربت    ات روح لك    ذا ه  التي 

اهلدف    كنَّ ول     أو مل تشأ.   ا عليه املوضوع عىل أشياء من تلك األغراض، شاءت انطواءها  

أضاب   ذا ه  فتح  هو  الرئيس   تراكمت  الذي  وَمد  امللف  املنرصمة،  السنوات  آفاق    ريه عرب 
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دٍ  بشفافيَّة، وموضوعيَّة، وتر  فيه،  إىل  مع     . منشود   النقاش  ما  ق السعي  نعرف يف  ما  ول 

غري مؤمنني، يف      . جاج النظري ى ال  وَ جاجي يف ما ال ُبنيان له س  نعرف، وإعادة النظر ال  

ما شاء    ، بِّدها ؤَ وتُ بني أقطار الكون    املعارف التي تنقل  املفتوحة،  عرص الساموات الكونيَّة  

  عاش، وكم من باطلٍ   فكم من باطلٍ    «. إماتة الباطل بالسكوت عنه ، بـ» أن تتأبَّدَ هلا  اهلل  

س ل أَ    السكوُت   باطَلها   ما أمات و ،  غاصبة ظاملٍة    لٍ وَ دُ لك التأسيس ل أكرب، بام يف ذ    باطلٍ سَّ

،    ، يَّة َعَرب ال   نيا دهَم الد  قد    لك ذ  وإذا كان     . وَمدَّ يف عمره   عنه بل أحياه  ،  واسترشى واستمرَّ

اليومَ لعرص   فأنَّى الرث والنسل، منذ مطالع العرص الديث،    ًكا هل  مُ  ُلقامنٍ   نا    باستنبات 

    العتيقة؟!   ه م  كَ بح  ن  ما يفتأ يؤم    ، جديد 

عابه أدرَ   أهل كلِّ بلدٍ أنه إذا كان  عىل   مل  هم    ، إن  عابه لش    نُ وَ خ  أَ أهل كلِّ بلٍد    فإن ،  ى بش 

  إن    فة ظل ون عىل تلك الصِّ يَ هم  و وأقالم.     معارف ووثائق بام يملكون من    ، ب وا عن تارخيه ذُ يَ 

يك  مرورَ تبوا  مل  ام  األيَّ صحائف  الدِّ عىل  بتلك  ذاكرة  عوا  يوقِّ و يار،  هم  ما    األوطان عىل 

ا والذاكرة والتاريخ قد باتا هنًبا     . اخلالدة   صامهتا وب وىل  اأُل سامهتا  احتفظوا به من ب  منهوًبا  أمَّ

غايةٍ   لكلِّ  أو  أو    عقيدةٍ أو    صاحب  غايةٍ ل هًوى،  عقيدةٍ   غري صاحب  هًوى   أو  من    ، أو 

ني  بالتاريخ  ثني  العاب  و واملتلهِّ ب بالتصنيف  تستيقظ  املتاجرين  أن  لزاًما  بات  فقد  التأويل، 

كلمٍة   لقول  والعقول  صوٍت ذاهبة ال   الكلامت   بني   باقيةٍ الضامئر  وتسجيل  مع    صادٍق   ، 

ح  يَ   دون ما   مقاومةٍ ، وتدوين وثائق  املنتحلة   األصوات  ن  م  ،  عمًدا ى  حَ أو ُيم  من الوثائق  ي  مَّ

األوطانُ تُ   أن    بل  قَ  زمنٍ   صبح  يف  منسيًّا،  نسًيا  أعاجيبُ   وقاطنوها  عىل    ه، كُثرت  وهام 

 . ده بال   أو   وال أهله فيه  أن ال يعرف نفسه  املرء  ه، وأوشك  وجوههم مفاليُس 
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م  و ا  عىل    ذاه  نهاج  أمَّ فيقوم  املؤلِّفني    استقراءالكتاب،  من  العيِّنة  مؤلَّفات 

فيه   بفصٍل، استقَص   مؤلٍِّف كلَّ    ، يف ثالثة فصول.  خصَّ أعامهلم   سيدرسالذين  

حسب وروده.  إالَّ ما  عىل  ًبا  ـتبه، مرتَّ كُ يف  أو    ، يف كتابه  ما وردَ بالتحليل واملناقشة  

بيان.  مستثنني  و  وضوٍح و  مقارنةٍ من فضل    لك ذ    مَّ بعضه إىل بعض؛ ملا يفرأينا َض 

توق فنا  م     ،ف ظاهًرا حوله إليه من رضوب التكرار، أو ما ال خال  رضورةما ال  ن 

ر استئهاله ا  . لتوق فُنقدِّ

قد نرشنا معظم   مقاالٍت   ذاه  وُكنَّا  لسلة  »  الكتاب يف س  الثقافي ةيف  ة  «،  املجل 

»جريدب الثقافيَّة  اجلزيرةة  الصفحة  ويف  عوديَّة،  الس  االراي»بجريدة  «  لكويتيَّة،  « 

ديسمرب    77بلغت   شهر  من  الفرتة  يف  ت  ُنرش  فرباير    2014مقااًل،  ، 2017إىل 

«، مع َعن َونات فرعيَّة لكلِّ مقال.  ثمَّ رأينا  العابثون بالتاريخهو »  عامٍّ   حتت عنوانٍ 

اه، تليًة ملوضوع العنوان عىل النحو الذي اخرتن  لقارئ كتاٍب بلورةَ   نسبمن األَ 

ومنهاجه.     ذاه   أنَّ العمل  الدِّ ل مراعاًة  نا،  كام  االصطالحيَّة شموليَّة  يف    ، اللة  لنا  فضَّ

 « مصطلح  الفرعي  » امليثولوجي العنوان  عىل  مفهومه  « اأُلسطوري «  لشموليَّة  ؛ 

واخلرافات،  ل  و»الفلكلوريَّات« ألساطري،  سة،  املقدَّ التارخييَّة  والكايات    واملالحم، 

عبيَّ  ات املأثور   أو  ل الكثري من تاريخ    هو الذياخلليط    ذا ه  و   . لك ذ  ، إىل غري ة الشَّ شكَّ

إرسائيل) يف    (بني  القراءة  حملَّ  ذنا    ا وكذ    .الكتاب   ذاه  ونصوصهم  مصطلح  اختَّ

ومن  من    لهملا  ؛  «التأوييل»  بدل«  اهلرمنيوطيقي» أشمل،  بتأويل داللة  تعل ق 



. 

. 

 تقديم   ___________________________________________________________________

. 

. 

11 

 

ال ينيَّةالنصوص  سيام  و  ، دِّ نحوٍ ال  بالكهانة  ،خيايلٍّ   عىل  أشبه  ما     ( 1).أو  رأينا  وهو 

التي حلَّ الكُ  انتهجته  ا  مقوالهت  لناها وناقشنا تب  املشار  كثرًيا  قد  املواضع  تفسري  يف 

س الكتاب« من »العهد القديمإليها يف »   «.املقد 

ل م وذاه  واهلل نسأل أن ينفع بعملنا    سائليه! أهله و ، وأن جيعله يف سبيل الع 

 

 أ.د/ عبداهلل بن أحمد الَفْيفي 
ياض(   -ا سابقً السعوديِّ  )عضو جملس الشورى    األستاذ بجامعة امللك سعود بالرِّ

 م 2017    مارس   1هـ=  1438    مجاَدى اآلخرة   2األربعاء  

 
إىل Hermeneuticsاهلرمنيوطيقا    (1) بالنظر  »التأويل«؛  كلمة:  يف  غالبًا،  العريب،  االصطالح  يف  خُتتَزل   :

« فيه:  تعريفاهتا  من  الذي  العتيق،  س مفهومها  املقد  الكتاب  حتأويل  عىل  اهلرمنيوطيقا «.   ُتَعد     ني 

فاهلرمنيوطيقا  طوياًل.   وتارخًيا  خمتلفة،  واتاهاٍت  دة،  متعدِّ مستوياٍت  هلا  أن  أي  ة،   هرمنيوطيقات،  العامَّ

م نفسها.  لقد غدت  بمعناها الفلسفي الديث، ذات مفهوٍم أشمل من »التأويل«، يتعلَّق بعمليَّا  ت الَفه 

( األملاين  الالهويت  الفيلسوف  منذ  وكيفيَّاته«،  م  الَفه  يف  »نظريَّة  ماخر  رشالي اهلرمنيوطيقا 

Schleiermacher،  -1834( ثمَّ  دلث(،  )Dilthey Wilhelm  ،-1911ي  فلهلم  ثمَّ    هيدجر (، 

Heidegger  ،-1976( فتلميذه  الفرنيس  Gadamer  ،-2002  جادامر(،  الفيلسوف  إىل  وصواًل   ،)

(.  وُتتَّخذ منهاًجا لدراسة النصوص وغري النصوص، من خالل  Ricoeur Paul،  -2005  ريكور  بول)

)لالستزادة حول   القارئ.   املقروء وعامل  عامل  بني  التفاعالت  من  التعقيد  بالغة  لشبكٍة  الواسع  التحليل 

كتاب   مثاًل:  طالع  ،  ,Hermeneutics and the Human SciencesRicoeur, Paulاهلرمنيوطيقا 

   .َفْهم الَفْهم، مدخل إىل اهلرمنيوطيقا(وبالعربيَّة: مصطفى، عادل،  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 لالفصل األوَّ

  من جزيرة الَعَرب؟ «التوراة»هل حقًّا جاءت 

  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

      ـَة َأن ـنيحَمـالَ   ولقد َعلِْمُت  وال 

 َتَرْيني َأْجَزعُ   ْل ثاِت،  فهَ لحادِ لِ 

ق  نْيَ ــَن َأفْ         عــاًدا  ُثـم   آَل  حُمَـر 

ْم َبَدًدا وما قـد مَج ُعوا َنهُ كْ فرَتَ 
(1 )

 

 

م بن نويرة )   (.متم 

 

 

ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بِّي،      ( 1)  لي اتيف )الضَّ َبَلًدا(: »40  -39/  53،  املفض  «.   ُتراًبا«، وقيل معناه: »فرتكنهم 

 «. َبَدًداويبدو أن الكلمة تصحيف  لكلمة »



 

 



 

 

 

 

 : ة إىل التخريف اجلغرايفمن اخلرافة التارخيي   -1

عَ  عن  نتساءل  هُ بَ حني  ال ث  اجلامعات  موقف  وعن  املحدثني،  التاريخ  يَّة، َعَربواة 

، فام لكذ  ة يف  املستمر   هتم ا ممارس عن    وسكوت أقسام التاريخ، واجلمعيَّات التارخييَّة، 

ًثا واختالاًل بَ ون عَ ل  ق  ني، الذين ال يَ ى طائفًة أخطر من العابثني األكاديميِّ ينبغي أن ننَس 

واألشهر    ولعلَّ   منهاجيًّا.   األصخب  ) والرائد  املثال  كتاب  يف  ى  تبدَّ كامل قد 

ليب  » ي الص  من  (  جاءت  ثمَّ   «.  الَعَرب جزيرة  التوراة  باألملانيَّة،  الكتاب  ُألِّف   وقد 

ة،  ُترج   َأوىَل به، وهو   ب رَ العَ   ة؛ فغريُ إىل غريها من اللغات األوربيَّ ثمَّ  م إىل اإلنجليزيَّ

)   ؛ أهم   يعرفوا تاريخ  املغيَّب عنالرشق األوسط كي  إن   (  يعرفوا؛ فال   شاءوا هم،  أن 

، واهنالت الطبعات 1985  يَّة، وُنرش  َعَربم الكتاب إىل ال ُترج    ثمَّ   سياسة بال معرفة.  

لقد كانت سادستها يف   !  سيبلغ كم  ، أو   اهلل كم بلغ عددهااملتوالية، التي ال يعلم إالَّ 

 لشغوف بالكتاب.  اد لكثرة الطبعات، وازدياد الطلب ا احرتق العدَّ   ، ثمَّ 1997عام  

ل ميعىل املستوَ مدهش   مؤرشِّ    ، يف ذاته، ذاه  و  ، وعىل نوعيَّة الكتب التي السائد ى الع 

بالرَّ حتظَ  الى  العامل  يف  والتطر  َعَريب واج  والشعوذة،  حر،  السِّ كتب  جانب  إىل  ف، ، 

عر الشعبي.  والطبخ،   ى يكفي أن يكون الكتاب خمالًفا، ولو للعقل، ليحظَ   إذ   والشِّ

أَ   االنتشار.  ب  ُف   عَ بَ ت  وقد  ب   املؤلِّ ذاتكتابه  كتٍب  ه   ثالثة  »يعالقة،  التوراة :  خفايا 

إرسائيل شعب  و» 1988«،  وأرسار  يف ،  جديدة  قراءة  يسوع،  عن  البحث 

األجزاء امللحمي ة من ِسفر صموئيل الثاين مرتمجة    داود: حروب  و» ،  1988«،  األناجيل 

( إرسائيل لمل )  ، املظلم  َفق النَّ ذا ه  واصل الفر يف   ثمَّ  . 1990«،  عن األصل الِعرْبي 
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 ( الَعرَ إىل  كتاٍب   ،( بجزيرة  سنة    يف  » 2007نرشه  إىل  ، حتت عنوان  التوراة » عودة 

 «. : أورشليم واهليكل وإحصاء داود يف عسري « جزيرة الَعَرب جاءت من  

األوَّ   لك ذ  يف   جاء  الكتاب  العامَل ني.ل  من  أحد   إليه  يسبقه  مل  بام    املؤلِّف 

)   صحيح      !عاء عىل قدر االدِّ دائاًم  والربهان   ) الِعرباني نيأن عزو  إىل  ( ليس الَعَرب ( 

)   بجديدٍ  أفكار  بنات  من  وال  األصل،  حيث  ليب من  بعض ي الص  إليه  سبقه  فقد   ،)

ا أن  املسترشقني،  زعموا  من    الِعرباني ني لذين  هو ( 1)الَعَرب مجاعة  اجلديد  أن  غري   ،

«، كام الَعَرب « إىل مفهوم » السامي ني ل مفهوم »« ممَّا قد ُيعاد  الَعَرب االنتقال بمفهوم » 

الذين أصبحوا جنًسا   الًّ  نعرفهم،  مَ السامي نيمن  مستق  ه  ، مع  ذا االدِّعاء، والنفخ دِّ 

عليه  واالستدالل  حيثيَّاته،  يف  والتفصيل  املت   -فيه،  العظمى وهنا  خالل   -اهة  من 

   ( 2)أسامء املواضع اجلغرافيَّة. 

 
ل يف تاريخ الَعَرب قبل اإلسالمانظر مثاًل: عيل، جواد،   ( 1)     .630: 1، املفص 

القائلني باستبدال مصطلحات مثل )  (  2) قي ةال نتفق هنا مع  اجَلَزري ة( أو )اللُّغات الرش  اللُّغات  ( أو )اللُّغات 

القديمة )الَعَربي ة  بمصطلح  السامي ة(  هب  اللُّغات  املنادين  ومن  ط  (.   )باقر،  مثاًل:  اللُّغوي  ه،  ذا،  تراثنا  من 

ذ  24  -23،  القديم وإن   (.   ل مي،  والع  املعريف  التواصل  أمر  الزم  الستقرار  املصطلح  استقرار  لك ألن: 

َة داللة.  وإنَّام قال علامؤنا القدماء: »بدت مآخُذ عىل املصطلح القديم، لفًظا، أو   ة يف  منشًأ، أو د قَّ ال مشاح 

يَّة تلك.  عىل أن املصطلحات املقرتحة ال تقل  بَدورها َلب ًسا وغموًضا االصطالح
ل م  « من باب املصلحة الع 

التورايت  وراء مصطلح » ا األصل  أمَّ فليالسامي ةواشتباًها.   به   -من حيث هو  -س«  تَد   ُيع  الذي  بالسبٍب 

لميًّا لنقض صالحيَّة االصطالح.  ولئن كان يكتنف مرويات »
« الشك  عموًما واالضطراب من  التوراةع 

به   ما ندحض  املقابل،  ، يف  يِّ
ل م  الع  التارخييِّ  اليقني  أيدينا من  فليس بني  ل ميَّة خمتلفة، 

تارخييَّة وع  وجهات 

ك املرويَّات، مُجلًة، يف املسألة الساميَّة حتديًدا، وبصورٍة قاطعة.  ولذا، وبعيًدا عن اجلدل االصطالحي  تل

« نستعمل مصطلح  الكتاب  هذا  يف  سنظل   اللفظي،  ب  السامي ةوالتعص  األرُسة اللُّغات  إىل  اإلشارة  يف   »

 امء الساميَّات من مسترشقني وَعَرب وغريمها. الل غويَّة املنضوية حتته، أسوًة بعل



. 

. 

 العََرب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لاألوَّ الفصل

. 

. 

19 

 

حماوالت  ول  جاءت  ليب ) »برهنة«  قد  يراها   -( ي الص  يف   -كام  فريٍد  نحٍو  عىل 

َعى القديم من    ( إرسائيل  بني) فهو ينقل تاريخ    .  الز اهل و  التهافت  اهلالل ) منطقة  املدَّ

 يَّةزيرة الَعَربرب اجل نوب غَ إىل َج   ( اخلصيب 
ٍ
 لوجود بعض حروف من إالَّ   ، ال ليشء

وهناك.    « التوراة»   مفردات  هنا  أماكن  أسامء  أيِّ   يف  عن  ينيَّ   وبعيًدا 
د  أو مضامني  ة 

سياسيَّ ديولوجيَّ إ أبعاد   أو  االستقراء ة  متهافت  فهو  أمامه،  أو  الكتاب  وراء  ة 

ر   ق. والتصو   واالستدالل واالستنتاج، بدرجٍة ال ُتصدَّ

اكتشف   ليب ) لقد  اكتشف   -( ي الص  »  -فيام  األنشادأن  جبال نشيد  عن  كان   »

وضواحيها!  َفْيفاء )   )   « بدل  األنشادفصار  »نشيد  جيزان«:  جبال  من   نشيد 

النشيد    ( يف نصِّ جلعاد كيف ال، وجبل )   أحد فصول كتابه!    نَ وَ ن  عَ ، كام  ( 1)]كذا![« 

  ( 2) (! جبل َفْيفاء «، املقصود به: )َشعرك كقطيع معز  رابض  عىل جبل جلعادالقائل: »

أيَّ  أدري  َج   جبلٍ   وال  اجلبال  تلك  ليب ه  دَ عَ ل  من  »   هاهنا؟!    يُّ الص  هناك قال:  حيث 

أو باألحرى    ( تلك، وال أدري أين تقع؟ قرية اجلعدة ومل أسمع عن )  «!  قرية اجلعدة

خطئ أكثر ( ويقارن؛ فيُ بريوت كئ عليه يف )أين وقع هو عليها؛ يف أيِّ معجٍم ظلَّ يتَّ 

)   « اجلعد » أخرى باسم    ه يستدرك بأن قريةً كن ل    ا يصيب؟  ممَّ  أملع يف  (، فلعلَّها رجال 

 
القديم  سماال   (1) القريش،  «جازان»  :الَعَريب  مثاًل:  )انظر  يذكر »115،  اخلـَراج.  يا  (، حيث  قال:  أن  رجاًل 

: ال َيأْلِتَُك اهللُ رسول اهلل، إين  ُأِحبُّ اجلهاد واهلجرة، وأنا يف مال  ال ُيصلِحه غريي، قال: فقال رسول اهلل  

بـ)َضَمد( أثبَت االسَم )اهلمداين،  و)جازان(  من عملك شيئًا، ولو كنَت  الَعَرب.«  وكذا  ،  ِصَفة جزيرة 

 )جازان((.    7: 2، معجم البلدان، وغريها(، ثمَّ )الموي، 68

 . 285، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر:   (2)
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ه    هي!   د  فيتقافز من )وكثرًيا ما يرتدَّ إىل  أهبا ( إىل )جازان كذا يف حتديد األماكن،   )

)الطائف )  إىل  كلِّ نفذة القُ (  يف  ر  وتتكرَّ تتشابه،  األسامء  ألن  غريها؛  إىل  مكان.   (، 

غَ  يف  نفسه  أنه حرص  وَج ولوال  اجلزيرة  اجلزيرة  رب  أرجاء  يف  أمثاهلا  لوجد  نوهبا، 

 «!  جلعاد، افتعله، كام ترى يف اسم »وإذا مل جيد االسمَ   املختلفة.  

(، يف اجلعيدة اسمه )  ( َفْيفاء ) منزاًل يف    (قرية اجلعدة ـ) ه يعني بلعلَّ   أستغفر اهلل، 

الثَُّوْيع بيوت قبيلة )  من(،  َنْيد آبار ُبقعة )  يف   ، فقد وقعَ ما عناه   لكذ  فإذا كان    (.  آل 

لإلشفاق؛    ٍق منزلَ  وإثارة  مفارقة  وأهل    اجلعيدة ألن    لك ذ  أكثر  مأهول؛  بيٍت  جمرد 

هو، إذن، ال يعدو بيًتا عائليًّا، ال    .، تعظياًم «قرية يصفون البيت الضخم بـ»   (َفْيفاء ) 

أم َصُغر،   َكرُب سواء أ  يف تلك اجلبال،    بيٍت تسمية    ولكلِّ   قرية هنالك وال يفرحون!  

ا ٍر ج  يف زمٍن متأخِّ   َي ُبن    -بيٍت واحدٍ   ح اسمُ صب  فكيف يُ   .  ا أم حديثً كان    قدياًم  اساًم   -دًّ

ع م  لقد َس   ؟!  عامإىل أكثر من ثالثة آالف  يعود  تارخيه  ُيقال إن  ، وَفْيفاءجبال    لكلِّ 

استنتج أن جبال   عاًل، ثمَّ ف    كاملةً   ها قريةً مية، فظنَّ التس   ذه ه  «، أو قرأ  قرية اجلعيدة بـ» 

  ه قام هبا!أنَّ  عىل الزيارات التي زعمَ  خري دليلٍ   ذاه  و  التورايت.   جلعاد هي جبل    َفْيفاء

موجوًدا يف أسامء بعض البيوت؛ أيًضا  الكتشف اسمه هو    ، ه دقَّق أكثر لو أنَّ   : وأقول 

)ف  باسم  بيوت  و الب الص  ثمَة  خمتلفة   -ة بَ لَ الص  ،  مواضع  يف  بيوت  ثالثة   -أسامء 

لَّها والدنيا كام كان سيجد من أسامء البيوت ما جيمع األوطان كُ   أيًضا(.    لبتني الص  و 

، منها خاصٌّ   اسم   بيٍت   ر، لكلِّ واآلخرة؛ فهناك بضعة آالف من البيوت أو أكث ُجلَّها 

 ( املثال:  سبيل  و السفينة عىل  و السقيفة ،  و السودة،  ورازح ،  و املحالة،  ، العني ، 
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ة ، و الطائف ، و اخلنساء ، واملالوي، و وميل الص  ، و الصامل و  ، مَّص ، واملعادي، و املحل 

و َمنََفة و  و الشمسية ،  ور مَ قَ ،  وسامية ،  و بة عْ القَ ،  وبةعْ الكَ ،  و احَلَرم ،  و فا الص  ،  ، ة وَ رْ امَل ، 

و اخلندقو  و ة قَ رَ ْح املُ ،  وِجْحم،  و اجلحيمة ،  كل  الِقيامة،  إلخ(.  أماكن ..  أسامء  ها 

ليب )ج  ا حاكي منه فلو أردُت أن أُ   ، كذاوه    .  وحدها  َفْيفاء وبيوت يف جبال   ، ( يالص 

ف هبا من  أسامء املواضع ا   كلَّ   لوجدُت  ( موجودة يف َهُرْوب إىل )   ( الطائف ) لتي طوَّ

 . فقط  َفْيفاء جبال  

نُ  لُ دعونا  ب  ليب) عبة  جرِّ أسامء   هل يمكن أن نستنتج مثاًل أنَّ   :، لنسأل ( ي الص 

يف   عَ »األماكن  أوردها  « َنَحْميا ِسفر  » و   « را زْ ِسفر  التي  كتابه ،  جبال ( 1)يف  يف  تقع   ،

ألن  (َفْيفاء )  ثل  ؛  موجودة  م  األسامء  اليوم؟    تلك  إىل  ثَ وم    فيها  نتيجة   مَّ ن  نستنتج 

أنَّ  هي  ُكت  ه    مدهشة،  فرين  السِّ جبال  ذين  يف  ويتحدَّ َفْيفاءبا  تربةٍ ،  عن  جرت   ثان 

ى  ُقرَ   إنَّ   : «وباهلل التوفيق » فنقول،    .  لكذ  مكن  نعم، يُ   ؟  عامهناك قبل ثالثة آالف  

 ( املعبد  فرَ النتينيم خدم  السِّ يف  الواردة  املذكورَ (  هي ين  يف   -ين  املؤلِّف  طريقة  عىل 

 عىل النحو اآليت:   -االستقراء 

يف  ]   ( صيحا )  نَ ْزرا عَ صيحء  يف  وصحء  وهي:  [ ا ي مْ َح ،  ْحي ) ،  يف  ( الض  جبال  ، 

، وهي،  [ لبنة ]   ( لبانة )   .  ( الِكْرس ) ، وهي:  [ قرس ]   ( قريوس )   مواضع.    3،  ( َفْيفاء ) 

ُبدَّ »  اسمه:    ، « وال  إمَّ [ حجبة ]   ( حجابة )   .  ( ن لبا ) مكان  وهي:  ا ،  ( احلداب ) ا  ،    وإمَّ

ا  موضًعا،    15،  ( احَلَدب )  ُمالء ) ،  [ شميل ]   ( َشُمالي )   مواضع.    3،  ( احَلَدبة ) وإمَّ   ( الش 

 
   . 165 -161انظر: م.ن،   (1)



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

22 

 

إمَّ ،  [ شملء ]  ا  ،  ( شملة ) ا  وهي:  إمَّ [ عقوب ]   ( وب عقُّ )   .  ( ُشَمْيَلة ) وإمَّ وهي:  ا  ، 

ا  ،  ( عوجبة )  إمَّ [ جحر ]   ( َجَحر )   .  ( العقبة ) وإمَّ وهي:  ا  ،  ( األجحار ) ا  ،  ِجحر  ) وإمَّ

  7،  ( َرْيسان ) ، وهي:  [ رصني ]   ( َرِصني )   .  ( احلنانة ) ، وهي:  [ حنن ]   ( حانان )   .  ( َبَدع 

منها!    مواضع.   ما شئت  الت ]   ( نقودا )   فاخرت  أداة  أمهلت  إذا  نقود  أو  عريف  نقودء، 

أو  ( البزو ) : وهي:  [ بس ]   ( بيساي )   ، موضعان.  ( ناجد ) ، وهي:  [ الالحقة   ة اآلرامي    ،

ا  ،  ( عامن نُ ) ا  وإمَّ ،  ( ناعم ) ا  ، وهي: إمَّ [ مجع معون أو معوين ]  ( َمعونيم )  .  ( بوثن ) ربام   وإمَّ

مثن  ]   ( نفوسيم )   .  ( ة مَ يْ عَ نُ )  نفيس نفيسيم،  مجع  أو  إمَّ [ ى  وهي:  ا  ،  ( النفيش ) ا  ،  وإمَّ

 .  ( النفز ) 

 ! (َفْيفاء)ها، إذن، أماكن يف جبال  كذا، وأنت ماٍش... كل  ه  و

ُتسع    ذاه   ما  واستقصاء.  فقط  بحٍث  د  تعم  دون  الذاكرة،  به  بحث    ف  نا ولو 

 !  « التوراة » نا اهلل حتاًم إىل مواضع أكثر مطابقة ألسامء قَ نا، لوفَّ ب  ونقَّ 

نستمرَّ  لكي  لن  واملقارنات؛  نُ يف رسد األسامء  هب  ال  القارئ    الرسد.  ذا ثقل عىل 

ت  وإنَّ  أردنا  منهبام  سهولة  ليب ) ج  ا يان  يف    ذه ه    هي ها  ف  .  (ي الص   ( َفْيفاء ) املواضع 

فرين التوراتيَّني.     دليل    ذاه  أف   وحدها، متجاورًة مرتافقة، من نحو ما وردت يف السِّ

الرجل، يف معجم األسامء الذي  كيف لو عرَّ و  ليه يف يشء؟!  إ د  ستَنيُ  جنا، كام فعل 

َده ب  ة ي ة  َعَرب املعجم اجلغرايف للبالد ال ه » زوَّ عودي  ماذا لو   من حيث مل حيتسب؟!    «السُّ

، وشطحنا أحياًنا إىل  ( َهُرْوب )إىل    ( الطائف) قارن األسامء من  ، فرشعنا نُ لكذ  فعلنا  

وما أوردناه   مقاب الت من الروف واألسامء.    (، تتب ًعا أليِّ الياممة(، بل إىل ) جاز احلِ ) 
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قبائل، كبعض األسامء يف ألأسامء  هو  أعاله   اليوم، ال أسامء  ماكن حقيقيَّة معروفة 

ليب كتاب   ظلَّ ي الص  فة،  مصحَّ أو  ة،  متومهَّ أسامء  أو  است  ،  منها  نتاجاته يستنتج 

يقول،  ، كأن  صاحبناإىل تقليب الروف، كام يفعل  لك ذ  حاجٍة ك ولسنا يف  العجيبة.  

( إن  )حربون مثاًل،  عاصمة  األُ داوود   امَلِلك(،   ) ( قرية  هي  (، رباناخل وىل، 

ـ   ( 1)(! املجاردة) ب

 « يف  ُذك ر  ما  إىل  ُعدنا  القديم وإذا  ) العهد  حول  إهنا ِجْلعاد «  القول  وجدنا   ،)

احتلَّها )لأَلُموِري ني كانت أرًضا )  ثمَّ أعطاها بنو إرسائيل (،  منها،  (، وطردوا أهلها 

ى ( لـ) ى ُموَس )  ، ِجْلعاد هو أبو    ذا ه    ماكرِي (، وبني يوُسف) من عشائر    ( ماِكري بن َمَنس 

 ( عشريُة  إليه  ُتنسب  أرض  (عادي ني اجِللْ الذي  اكتسبت  وبذا  كام   ِجْلعاد،  تسميتها.  

ُمدن «، وتارة ُتنَسب إليها ُمدن، فُيقال: »أرض توصف تارًة بأهنا »   ِجْلعادسنجد أن  

ر ذ     ( 2)(. ِجْلعاد عري، كيف استقام يف عقٍل تصو  لك يف قريٍة ال وجود هلا يف فليت ش 

 ( عائيل.  َفْيفاء جبال  لبيٍت  اسٍم  حول  دارا  اللذان  الفهم  وعدم  الوهم  هو  وإنَّام   ،)

دت  ر  ال يستقيم أيًضا وإن  ُوج    تلك اجلبال.مثل تلك القرية يف -َفَرًضا   -وهو تصو 

« ا  اآلثار عن تشابٍه بني بعض تعبرياته نفسه   «نشيد األنشادأمَّ فقد كشفت   ،  

كنعانيَّة  بني  ووق َيمه  وُصَوره   نات  )وثنيَّة  مدوَّ يف  عليها  َشامل ريت غاأوُعث ر   ،)

)الالذقي ة) يف  ة(،  إىل  ُسوري  تعود  امليالد1500(،  املالمح  قبل  بعض  عن  فضاًل    .

 
    .175 انظر: م.ن،   (1)

فر العدد،   (2)     . 40 -39، 29، 26، 1: 32 ، 29: 26انظر: س 



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

24 

 

اليونانيَّة ة  عريَّ الشِّ أو  ة  طب   ذاه  و   (1) .األُسطوريَّ بيئ يأمر   يف  متقاربة    اتعيٌّ  ثقافيَّة 

إىل   طارتقد    واليونانيَّة  ريتيَّةغا واأل  أم ُتَرى تلك اآلثار الشاميَّةجغرافيًّا وتارخييًّا.   

ليبي، حسب أوهام )َعرب  الفضاء  « »نشيد األنشاد الَفي في  ؟!(الص 

 

 :ؤرِّخ حني يفقد ِحس ه التارخييامل -2

امَلواطن يف    إنَّ  الباحث أن جيد يف أسامء  اجل )بوسع  الَعَرب ِشبه  موسوعًة من   ( ي ة زيرة 

وليس املعيار بوجود الروف واألسامء هنا أو هناك لتحديد   األسامء تكاد ال تنتهي. 

التارخييَّة.   األحداث  كثرًيا   لكذ    مسارح  ر  تتكرَّ الناس  كأسامء  املواضع  أسامء  أن 

يات ال باجلهات، والسيام بالتسم  ن طبيعة الشعوب البدائيَّة أن تستدلَّ وم    وتتشابه.  

افظ عىل تلك األسامء عىل نحٍو ال مثيل له حُت   لكذ  هي إىل    ثمَّ   يف التضاريس اجلبليَّة.  

ل  الرتاث عرب األزمان، وحتمله معها حني ترتحَّ   لك ذ  م  يف البيئات الرضيَّة، وُتراك  

من    إىل مكان.    من مكانٍ  ل  أس  من األسامء.    غنيٌّ   معجم    لك ذ  فيتشكَّ امء قد وهي 

طبيعته  عن  ا  شاعريًّ تعبرًيا  أو  املكان،  لتمييز  اعتباًطا  أو   ،ُتطَلق  شكله،  عن  أو 

ت   ، فإنه من املستبَعد، لك ذ  ومع    ه، أو أشخاص كانت هلم به عالقة.  في لوادث مرَّ

أيِّ  تبقَ   يف  أن  تتغريَّ مكان،  ال  متوارثًة  األسامء  معظم  عن ى  فضاًل  السنني،  ملئات   

 

التاريخ،أمحد،  انظر: سوسة،     (1) ام، تيسري حسن، )216  الَعَرب واليهود يف  العزَّ ِقـيَم وأخالق  (، »2009؛ 

دراسات، العلوم  «، )جملَّة »دب الِعرْبي احلديثتوراتي ة يف ظاهر نشيد األنشاد وباطنه أث رت يف احلياة واأل

 (. 57، ص1، ع36«، اجلامعة األردنيَّة، األردن، ماإلنساني ة واالجتامعي ة
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الزمن أن    لكذ     ألوفها.  يف  التضاريس،  ل  تتبدَّ كام  ل،  وتتبدَّ تندثر  امَلواطن  أسامء 

السنني؟!    بآالف  فكيف  مثل  وقُ القريب،  من  ذا ه  ل  أكثر  بل  أسامء ذاه  ،  عن   ،

واألُرَس. والعشائر  املُ    القبائل  بعض  أين  اليوم:  تساءلنا  يف فلو  ذكرها  الوارد  دن 

 ( يف  القديمة  املثال عىل   -( ِعراق الالكتابات  سبيل  و) أوركـ)  -  (، أوروك (، 

و) الجاش و)  و) أدب (،  و) إيسني (،  و)إريدو (،  و)كيش (  و) الرسا (،  (، ماري(، 

ف موقع بعضها بد  ألدركنا أهنا أسامء بادت، واستُ   (؟  سيبار و)  ل هبا سواها، ربام ُعر 

ُسنَّة   وتلك  سائرها.   حول  اجلدال  ووقع  التقريب،  وجه  مجيع   سائرة    عىل  يف 

يف حني    الت وتتعاقب عليها األطوار.  الضارات واألَُمم التي تتواىَل عليها التحو  

 ( ليب يظل   املناخيَّة، يُّ الص  وظروفها  البلدان،  وتضاريس  امَلواطن،  أسامء  ر  يتصوَّ  )

 ( ت كام كانت منذ  التاريخ؛ ما انفكَّ ل عرب  تتبدَّ ) آدم ثابتة، ال  (، أو يف ُنوح (، أو منذ 

  ( 1)األقلِّ منذ نشوء القصص التورايت! 

خ    غريب   ليب كامل  كـ)  أن يكون مؤرِّ ه التارخيي، فيفرتض أن ي الص  سَّ
( فاقًدا ح 

قبيلةٍ  مُ   بقي  فرع  نفسه،  باالسم  ققائاًم  ما  النبي كتابة  بل  ذ  عهد  منذ  أي  التاريخ، 

وذُ إبراهيم)  يومنا  يَّ رِّ (  إىل  ليب   ما ظلَّ   لكذ      ! ذا ه  ته،  فإذا وجدَ يفرتضه   ي الص  اساًم   ؛ 

ي  تورايتٍّ   ُشبِّه له باسمٍ  َ ُسمِّ
 ذااملكان هب    ذا ه  ، افرتض أنه هو، دون أن يسأل نفسه: مل 

يف   -( بني هاِجر، مثاًل، أنه ينسب )ذاه  ن  م    ؟  لك ذ  تاريٍخ َحَدَث    أيِّ ويف    االسم؟  

 

ه    (1) مالمح  الفانظر  يف  مثاًل،  ساقه،  ما  يف  ر  التصو  »ذا  كتابه  من  الثاين  التوراة  صل  شعب خفايا  وأرسار 

 .« مسألة ُنوح«، حتت عنوان »إرسائيل
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اجل  الَعَرب رشق  القحطانيَّة يَّة زيرة  ة  العبيديَّ القبيلة   ،-  ( ُأمِّ هاَجر إىل  بن   ،  إسامعيل 

، كام يفيد أبناء « هاِجر »ام جاء لقب  ة، وإنَّ قحطانيَّ   قبيلة    هاِجر بني  مع أن    (.  إبراهيم 

) القبيلة، من لقب جدِّ   ذه ه   العبيدي هم  الضيغم  بن  َعه من (؛ ألنَّ منصور  َرب  َهَجَر  ه 

الضيغم )  اإلسالمي.    ذاه    هاِجرو  .  ؤالءه  (  بني  العرص  يف  عالقة    عاش   ذاه  فام 

 كالعادة، العالقة: )هاء، جيم، راء(!   ؟! إبراهيمزوج    هباَجرب قَ اللَّ 

ليب ) هو هنج    ذاه  و  أنه يرى   لكذ  ك  لكذ  من    يف األسامء وغري األسامء.    (ي  الص 

ته   (.  ُعامن ( كان نبيًّا من )يونان/ يونس أن )  صَّ
مشرًيا إىل أن فكرة    -وبعد أن ساق ق 

، يف صالة  «بطن شءول » ام نشأت عن فهٍم مغلوٍط لعبارة  ( الذي التقمه إنَّ وت احلُ ) 

، يف املنطقة الرشقيَّة من وادي سال ، )=« شؤول »، التي تعني بطن واٍد اسمه  يونس

لعلَّ ُعامن  أو  ل  ها، كام قال، مقتبسة عن ُخ (،  الع  ة، فضاًل عن أن  م قد أثبت  رافة هنديَّ

إنسانٍ  حياة  َج   استحالة  زمنيَّ   أليِّ   وت  ُح ف  و  يف  هل    -(1)ة فرتة  السؤال:  إىل  انتهى 

 
َمن القضيَّة هنا     (1) ة  خارقة  للطبيعة، لـ  ل ميًّا، بل قضيَّة  إعجازيَّ

ل ميَّة، للبحث عن إمكانيَّتها ع 
ليست بقضيٍَّة ع 

ه   ولوال  يعترب.   أو  يؤمن  أن  )شاء  قصة  إىل  ُأشرَي  وقد  معنى.   من  املعجزة  ملفهوم  عاد  ملا    يونس ذا، 

(،  40:  12، إنجيل َمتَّى،  اإلنجيل(، ويف )10  -1:  2،  17:  1،  فر يونانِس ،  العهد القديم( يف )احُلوتو

اآليتان  القرآنو) القلم:  سورة  اآليات  49  -48،  افات:  الصَّ سورة  يف  146  -142؛  البقاء  أن  عىل    .)

د يف    «احُلوت  بطن» كن .  وال يقتيض االلتقام البلع، ول  «التقمه»  احُلوتمطلًقا، ما ورَد أن    «القرآن»مل َتر 

التداين   عن  جماًزا،  الَعَربيَّة  يف  التعبري  ُيستخَدم  قد  بل  فتُلَفظ.   ُتلتَقم  وقد  كالل قمة.   بالفم  اليشء  أخذ 

ُيقال:   لذا  ُأذنه»الشديد؛  ثمَّ يشري  «التقَم  ه.   بالعراء،   يونسإىل أن    «القرآن»، أي سارَّ نبذه  نجا، وأن اهلل 

َسِقيمٌ ﴿:  احُلوتوليس   َوُهَو  بِالَعَراِء  ه  ﴾َفنَبَْذَناُه  يف  ل  ُيَفصِّ ال  فالنص   َبعد:  .   من  قوله  غري  الصدد،  ذا 

إىَِل  ﴿ َبطْنِِه  يِف  لََلبَِث  املَُسب ِحنَي،  ِمَن  َكاَن  ُه  َأن  ُيبَْعثُون.  َفَلْواَل  يُ   ﴾َيْوِم  ُيفَهم أن  بحيث  ك ن أن  تناوله   احُلوت م 
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ا؟    يونس كان   يًّ رب 
اليوم يف منطقة    فاستشهد باستعاملٍ   ع  ، وهو قول ( اخلليج) هَلَجيٍّ 

 ذاستعمل الكلمة هب  كان يام  نَّ إ  يونس أن    فزعمَ   . « ِعرْبي» ه  الناس عن املسافر بحًرا: إنَّ 

فإن      (1) املعنى!  اللهجة   يونسوبذا  حيكي  أيًضا  كان  بل  فحسب،  ُعامنيًّا  يكن  مل 

 اخلليجيَّة الدارجة اليوم!

ليب )إذن، كان عىل   استقرائه واستدالالته العجيبة؛   ميض ُقُدًما يفأن يَ   (ي  الص 

يكاد كل   )   -َحَجرٍ   إذ  املثال كام أوضحنا  َفْيفاء يف جبال  حيمل    -سابًقا (، عىل سبيل 

، ذاه  وعىل    !  التورايت   ن أن نجد له َشَبًها باسٍم تارخييٍّ ما من العاملَ مك  اساًم معيًَّنا، يُ 

 لب وجه التاريخ واجلغرافيا مًعا! بع منهاجه، فسيق  صاحبنا واتَّ لو استقَص 

مه    إنَّ  ليب ) ما قدَّ ال يعدو التامس أسامء أماكن حتمل حروف أسامء واردة    ( يُّ الص 

 

ل   بطن  بفمه،  إىل  صار  أنه  ولو  اه،  نجَّ اهلل  هنايته.   احُلوتكن  لكانت   ،« يف  فوارد   التفصيل،  ا  العهد  أمَّ

بُّ َفأََعد  ُحوًتا«: »القديم ا الر  ام  َوَثاَلَث لَيَال.    يِف َجْوِف احُلوِت  .  َفَكاَن ُيوَنانُ َع ُيوَنانَ َعظِياًم لِيَبْتَلِ  َوَأم  َثاَلَثَة َأي 

ُيوَنانُ  إهِل ِ   َفَصىل   ب   الر  احُلوِت إىَِل  َجْوِف  ِمْن  احُلوَت ِه  بُّ  الر  َوَأَمَر  ُيوَنانَ   ...  .«     َفَقَذَف  الرَب  ثمَّ جاء يف  إىَِل 

اٍم وثالَث لياٍل.  ثمَّ جاء يف    احُلوتلك أنه بقي يف بطن  « كذ  اإلنجيل» عن    تناُقاًل   -التفسري القرآينثالثة أيَّ

ين ) ل ني النصَّ التفاصيل الكتابيَّة غري الواردة يف  «االبتالع»بـ  «االلتقامتفسري »  -(الطربيإمام املفرسِّ  ، حممِّ

، وكأنام كانوا يف منافسٍة مع  «السيناريوهات».  بل أمعنوا يف خياالهتم العجيبة إلقحام مزيٍد من  «القرآن»

ة بقائه يف بطن  هم.  من ذ  أهل الكتاب يف أساطري ، حتى زعَم زاعُمهم أنه بقي  احُلوتلك جداهلم يف ُمدَّ

،  احُلوت ابتلع    ُحوًتاذا قوهُلم: إنَّ  (.  وأغرب من ه  631:  19،  تفسري الطربييوًما! )انظر: الطربي،    40

)انظر: م.ن،  احُلوتيف ظلمة    يونسفناَدى   البحر!  ثمَّ يف ظلمة  ثمَّ يف ظلمة اآلَخر،  (.  وال  383:  16، 

ثنا »ؤالء القوم يف ما انشغلوا به من مرويَّات؛ فهم إنام َيصدرون عن  تسأل عن مصادر ه   ، «أخرَبنا »و  «حدَّ

ل عليه وحي  إ  وما آفة اإلسالم إالَّ رواته! ضايف.   واثقني الثقَة ُكلَّها بَمن ينقلون عنه، كأنه كان يتنزَّ

ليبي،   (1)  .  000 -287، خفايا التوراةانظر: الصَّ
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درة الرجل عىل العرض املثري  مع قُ   -يطالعها بادَي الرأي ، ختلب ُلبَّ من  « التوراة » يف  

م  ق من صحَّ   صَتها، وسعيَت إىل حتى إذا تفحَّ   -املوه  تها، ومن جدارة االستناد  التحق 

يف  إ  َوَرَد  ما  إليها  ب  ُنس  التي  اجلغرافيَّة  الُبقعة  د  تفر  عن  وسألَت  االستدالل،  يف  ليها 

بُ « التوراة »  عليه  بَنى  ما  هشاشة  لك  ت  تبدَّ طريفةٍ ،  بقصيدٍة  األشبه  ببحٍث    ، نيانه،  منه 

منه  ل ميٍّ 
ر و   .  جيٍّ جاد ا ع  آَخ   ذا ه  ائَد  قد كان  فتح شهيَّة  الذي  انبثقوا من    ، رين اهلراء، 

 ٍب شبيهة، سنقف عليها الحًقا.     تُ عباءة هتويامته يف كُ 

وَ  الرجل  أن  األمر  تُ   عَ قَ غاية  األسامء  ثروٍة من  ينقل  عىل  أن  له  ياتتيح   املسمَّ

 ( غَ َج ) إىل  وما جاورها  (  فِلسطني من  اجلنوب  الَعَرب رب  إىل      دفعًة واحدة.   (ة ي  زيرة 

 ذاه  ا خيتار،  جيد أكثر من اسٍم واحٍد يف غري ما مكان، فيحار أهي  أحياًنا  درجة أنه كان  

ة   بل إنه قد استغلَّ    . لكذ  أو ذاك أو  تلك الثروة من األسامء يف ربطها بمفردات لغويَّ

لكلِّ  يلتمس  فصار  األماكن؛  بأسامء  هلا  عالقة  مقاب    ال  توراتيٍَّة  أسامء مفردٍة  يف  اًل 

يِّ   لكذ  مثال    األماكن.   رص 
إنسان ذاًتا   القدماء كانوا يعتقدون أن لكلِّ   نيقوله إن امل 

هي   يسم  « شكله»أو    «صورته » قرينة  كانوا  اللفظة   ثمَّ   .  «كا »وهنا:  ،  أن  إىل  ذهب 

يَّ  رص 
غَ ما    ذهه  القديمة    ة امل  يف  موجودة  اجلزالت  الَعَرب رب  أماكن   يَّةزيرة  أسامء  يف 

  ه معجم  إنَّ   فام عالقة تلك العقيدة بأسامء تلك األماكن؟      (1) ! « القاوة » ، و « القاو» كـ 

ل يف ولو أنه تأمَّ   افيًّا وغري جغرايف.  من األسامء َوَجَد يف حروفه ما شاء، جغر  لغويٌّ 

التصو   إىل  أقرَب  يكون  أن  ألمكن  أنَّ األمر،  افرتاُض  املعقول  املَواطن   ر  أسامء 

 
 . 175انظر: م.ن،   (1)
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يف   ممَّ   «التوراة » املذكورة  إىل  هي  هاجر  )   فِلسطني ا  مع  األسامء  ( نياليبوسي  من 

إىل   َج   فِلسطنياملهاجرين  اجل نوب  من  الَعَرب ِشبه  وا َس   اليبوسي ني  ألن  ؛ ي ة زيرة  مَّ

العتيقة.   َمواطنهم  بأسامء  هناك  اجلديدة  َيب    مستوطناهتم  أسامء وال  تتقارب  أن  ُعد 

دة حنينًا ون املَواطن اجلدي األماكن وترتاتب عىل النحو نفسه هنا وهناك؛ ألهنم ُيسم  

األُمِّ  دارهم  حماكني  إىل  بل    ذهه  ،  فحسب،  التسمية  يف  ال  الرتتيب  أيًضا  بتلك،  يف 

ةً   عيِّنةً   من َقبلوها قد رأينا    الطبوغرايف أحياًنا.   فرَ ممَّ   دالَّ ، « التوراة» ين من  ا ورَد يف س 

بالرتتيب نفسه يف   باحًثا عىل      ( 1).( َفْيفاء ) جبال  مجيعها متجاورة  أن  وسنرى الحًقا 

ليب )   ا ُخطَ  بامَل   ( ي  الص  رآها  سينزح  التي  ليبواطن  إىل (  جازان و)   ( عسري )يف    يُّ الص 

    . لكذ  ك  ة شبيه  اتتيبأيًضا، وبرت  بيهةً ، وسيجد أسامء هناك ش(رَساة غامد وزهران ) 

ر أنَّ أسامء املَواطن املذكورة يف »نعم،   هي ممَّا    «التوراةإن األقرَب إىل التصو 

ت  اندثر   ثمَّ .   (ي ةزيرة الَعَربِشبه اجل) مع املهاجرين من َجنوب  (  فِلسطني)هاجر إىل  

كر  اليوم؛ ألهنا مستعارة  فِلسطنيبعض تلك األسامء اجلديدة يف  
من    ، ومل َيُعد هلا ذ 

التحو   املستمر  جهة، ومن جهٍة أخرى ألن من طبيعة الوارض  كلِّ والتبد    ل    ل يف 

يف    -يشء واألسامء  لك ذ  بام  الوارض   -البلدات  غري  بقيت    .  بخالف  حني  عىل 

قُ  يف  َج رَ األسامء  الَعَرباجلِشبه  نوب  ى  وأريافها.   ،رهباوغَ   ي ةزيرة  بوادهيا    ويف 

اليهود ألن  ٍة  بلدات    وبخاصَّ يف  تارخييٍّ  وزٍن  ذات  قائمة   هلم  َتُقم  منذ    فِلسطنيمل 

 

    .22 -20: راجع  (1)
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( الكلداين  املَل ك  يد    م وسبي سادهت  (1) (ق.م562-،  َنُبوَخْذَنَّص  تدمري كياهنم عىل 

( امليالد.  بابلإىل  قبل  السادس  القرن  يف  ربانيِّنيلغة  الشت  وت   ( 
ماتت،    الع  حتى 

عوُب واألعراق، واألُمُم  تعاقبت عىل تلك األرض الش    ثمَّ   .  ها اآلراميَّةحملَّ   لتحلَّ 

ط  .  والضارات  أن  بيفكان  أو  منها،  كثري   يندرس  أن  أو  األسامء،  تندرس  أن  عيًّا 

ليب)فكيف ُخيِّلت إىل    واها.  ل هبا س  ُيستبدَ  رضورُة أن يعثر عليها اليوم كام   (ي  الص 

املقدَّ  الكتاب  التاريخ ليس هناك بل يف مكاٍن آخر؟، وإالَّ س وردت يف    !  رأى أن 

يرعَ   ذاه    أيظن   جغرايفٌّ  أو  خ   التحو  مؤرِّ طبائع  والضاريَّة؟! ى  التارخييَّة    الت 

ا أن    ه كان من التميِّ كلِّ   ذاه  ألجل   لن جيد كثرًيا من األسامء التوراتيَّة واضحة    جدًّ

  ن أن جيد مشاهباٍت مك  ، كام يُ ( سيناء)، وال يف  ( َّْص مِ )، وال يف  فِلسطنياليوم، ال يف  

يف   الَعَرباجلهلا  ي   وإنه  .  ةي  زيرة  رص 
امل  التاريخ  يف  الواردة  األسامء  عن  بحث  لو 

إن    لوجد معظمها،  والكتابات،  النقوش  الثابت من خالل  كلَّها،  مل  القديم،  تكن 

لت تبدياًل.  لكذ  ك  قد اندرست  ، وُبدِّ

ليب ) ل عليها  رة التي عوَّ إن الظاه  ربانيِّني بتاريخ    ليست بخاصةٍ   ( يُّ الص 
،  ، إذن الع 

ة    ظاهرة    ذه ه  ، بل  منها عىل أن املكان غري املكان   لنستدلَّ  ة    لغويَّ ة    حضاريَّ معروفة،    عامَّ

متعلِّ  وحدها.    قةٍ وغري  امَلواطن  أن    بأسامء  َج عىل  الَعَرب ز اجل ) نوب  هلجات  ما    ( ي ة يرة 

موروٍث   حمافظةً برحت   من    موغلٍ   لغويٍّ   عىل  حتى  غريها،  من  انقرض  َدم،  الق  يف 

 

لذا و)( ه  َنبُوَخْذَنَّص  يقع اخللط أحياًنا بني )    (1) اللة البابليَّة الرابعة، الذي استعاد َنبُوَخْذَنَّص  األو  (، من الس 

    (.93سة، ق.م. )انظر: سو 12يف القرن  ،اآلشوري ني( من ُحكم بابلاستقالل )
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ة امُللَمح إليها.  يَّة الفصحى، ومن أجزاء أخرى من اجلزيرة َعَرب ال     ؛ لألسباب الضاريَّ

القولفإنه    ذاه  ألجل   يف  جديد  اجل)إن    ال  الَعَربِشبه  مَ (  ي ةزيرة  ن  ع  كانت  د 

املصطَلح عىل تسميتها   القديمة،  السامي ة»األُمم  القول إهنا «األُمم  ، وال جديد يف 

موادَّ  عىل  ةٍ   حافظت     لغويَّ
ٍ
غريها.    ةٍ معرفيَّ   وآثارٍ   ةٍ تارخييَّ   وأسامء من  ال  ك  بادت  ام 

كثرية، كتشاُبه اإلخوة   تشابٍه  والَعربيَّة أوجه  ة  ربيَّ
الع  ة  األُمَّ بني  إن  القول  جديد يف 

هاَتني لغَتي  بني  إن  القول  يف  وال  واحد،  تشاهًبا ألٍب  وأسامئهام  َتني  األُمَّ ظاهًرا.      

كان   ليب)وإذا  ه    (يُّ الص  كذ  يلحظ  فليلحظه  األماكن،  أسامء  يف  يفذا  أسامء   لك 

مثلالناس،   )من  الن ُطوفايت:  َبْعنَة  بن  الَعَربايت)و،  (خالد  هاشم  و)،  (َأبِيئيل  بنو 

ذا، سواء أ ُعدَّ  بة يف ه  (.  وال غراداوودؤالء من أبطال جيش املَل ك )(!  وه  اجَلزوين

عَبني  ه   َعَرًبا خدموا يف جيشه، أم من ذوي األسامء القديمة املشرَتكة بني الشَّ ؤالء 

وأرًضا.    ولغًة،  رًقا،  ع  عَ أمَّ املتجاوَرين،  إىل  املسارعة  التارخييَّة،    و  ز  ا  َقب 
ال 

أهنا كانوالتفر   والزعم  َمواطنها،  املتعاقبة إىل غري  اإلثنيَّة  تعيش يف  عات  جزيرة ت 

رها بالرتتيب الوارد اوُ ُأضيف إليه َت   وإن    -األسامءد وجود تشابٍه يف  ، ملجرَّ الَعَرب

ل ميٍّ  ما يوصف به أنه ال يقوم عىل بُ   فُغُلوٌّ يف االفرتاض، أقل    -«التوراة»يف  
رهاٍن ع 

    كاٍف لإلقناع.

ال  تلك  أمثال  كانت  مسترش  وإذا  أنظار  تشد   قد  يستوعب  تشاهبات  ال  ق، 

ى )القديمة  جذور العالقات التارخييَّة   (؛ فإذا هو  الرشق األوسطبني أبناء ما ُيَسمَّ

ا حمسوًبا من علامء الساميَّات  -خيلط شعبان برمضان فإهنا عادًة ال    -وإن  كان نظريًّ
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وثقافتهم مل يكونا   كون أن الَعَربممَّن ُيدر    ب،ق أو املستعر  تلفت نظر غري املسترش  

و إىل جزيرة الَعَربحمصوَرين يف ) ل ميًّا للَعز 
( حتى يسوغ اختاذ املتشاهبات دلياًل ع 

 (1)  وإىل جزيرهتم. الَعَرب 

 

 : منهاج بارنوم -3

ليب ) كان    لقد  ل  يَ   (يُّ الص  ون يف خون يف العامل واآلثاري  قد فشل املؤرِّ   م اليقني أن  علم ع 

 عند  -فِلسطني فلتكن      (. فِلسطني ) يف    (بني إرسائيل ـ)العثور عىل التاريخ املزعوم ل 

ليب  ل للبحث هلم عن تارخيهم يف مكانٍ وُ ف  أ     (2) ! ( م عَ ثْ َخ ) ( يف  ة َس لَ الفَ )   -ي  الص  آخر،    كِّ

الَعَرب)هو   نَ     (؟!جزيرة  إىل    َب دَ أم  بنفسه  آخر   ذه ه  نفسه  يف  لينتهي  ة؟!   املهمَّ

نسيٍج  إىل  اال   مهلهلٍ   املطاف  يف رضٍب اضرت فمن  والتخمينات،  التنجيم،   ات  من 

تأثري )  حتى إنك   ة ما يقول.  بصحَّ   إهياًما،  (3) ( بارنوم مستخدًما مع القارئ ما يشبه 

 
ه     (1) صداق 

)م  أن  األسامء  من هجرات  إليه  نشري  الذي  دذا  لَدى اوودأمحد  الواردة  لألسامء  قراءًة  أجرى   )

( الفينيقي  خ  )300-،  سانخونياتناملؤرِّ إىل  األسامء  تلك  فردَّ  اخلَل ق،  أساطري  حول  اجلزيرة  ق.م(،  ِشبه 

هي أسامء أماكن يف اجلزيرة، وإنام   سانخونياتنميًَّة عند  (، ذاهبًا إىل أن أسامء املَواطن التي تبدو شا الَعَربي ة

)انظر:   عنها.  مستنسخة   الشاميَّة  القديماألسامء  ُسوريا  »488  -472،  تاريخ  عنوان  هم    الَعَرب، حتت 

ِش أبطال سانخونياتن الَغربي ة من  اجَلنوبي ة  املنطقة  الَعَرب، واملكان  كتاًبا عن  بْه جزيرة  يؤلِّف  فإذا هو    .)»

القديم» ُسوريا  إىل    «تاريخ  بَدوره  له  يرحِّ أن  يلبث  ما  الَعَربثمَّ  مع   جزيرة  قادته  التي  نفسها  لألسباب 

 إىل اجلزيرة! (لبني إرسائيزميَليه إىل ترحيل تاريخ )
ليبي،   (2)  .   239، خفايا التوراةانظر: الصَّ

 «!  وَزهران بالد غامد( سيقول إهنا يف »136، حروب داودويف كتابه )
(3)   The Barnum effect   إشارة إىل الظاهرة النفسيَّـة التي تعل بعض الناس ميَّالني إىل تصديق الدجاجلة
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خ.   حتليالته كأنك أمام قارئ فنجانلتشعر يف ر درة ال ُتنكَ وللرجل قُ   ، ال أمام مؤرِّ

نهج، الواقع والتاريخ وامل  ص كالمه عىل حمكِّ ور اإلهيامي، حتى إذا ُفح  الدَّ   ذا ه  يف  

ل اًم.ا ال ُيمك  ممَّ معظمه  د  ُوج      ن االعتداد به عقاًل، فضاًل عن االعتداد به ع 

ة    -نا إنَّ  النظر عن صحَّ بتاريٍخ بقطع  إرسائيل ل )   القول  اجل )يف    ( بني  زيرة ِشبه 

نُ   -( ي ة الَعَرب  لُكتب  قيم  إنام  املنهاجي ال  أساٍس من  عىل    (ي  ليب الص  ) مناقشاتنا   ؛جاج 

إمَّ  يبني استنتاجاته  الرجل  أوهام،  من حيث كان  ا  ا عىل  ا  عىل أغالط،  وإمَّ عىل وإمَّ

بقي يُ ال  ا  ممَّ ،  واحدةٍ   ةٍ جه وُ غري  عىل ما حيتمل  يبنيها  ويف أحسن أحواله  .   مغالطات 

ب   الفرتاضاته ُتعَ جدارهتا  الوح  دَّ أن   تاريٍخ   نفُي   الدارَس   يعني يس  ل    . يداالحتامل 

إرسائيلل   مزعومٍ  يعني اجلزيرة يف    بني  بل  فأَ لكذ  إلثبات  املتَّبع  املنهاج    ه ،  يأيت   ن  .  

، شاعريٍّ   وى عرضٍ ي دعواه س  ف بني يدَ ال ُيزل    ثمَّ   ، اتارخييًّ   لنقض ما تواتر   باحث  

من   املبني.  وهي هاوية  اإلفالس  و  ه ك  اينهض عىل أصداء الروف واألسامء، فذ 

انفكَّ عف  ضَّ ال  أنه    ما  غري  حياهلا،  قلًقا  نفسه  يُ املؤلِّف  عىل ي  لق كان  قلقه  هواجس 

تُ ة  احتامالت مستقبليَّ  ا اث آمقوالته    ت ثب  سوف  لريًّ يف   قبيلةٍ تاريخ  كان يبحث  ه  كأنَّ .  

تاريخ ممالك وُمدن وحضار  الصد    اتالصحراء، ال  مل تستطع  ما ينيَّة،  ابتالع  حراء 

   . اوً منها شأ   هو أقل  

 (: يامن ُسلَ بيد  عَ جاءنا ليقول عن ) الرجل أنه  مزاعم من  

 

مني، وإن  َكَذبوا وَكَذبوا.  و)  ( هو االستعرايض  األمريكي   P. T. Barnum  ،-1891  يب. يت. بارنومواملنجِّ

 «. لدينا يشٌء ما يناسب كل  واحد  من اجلمهورهري، صاحب مقولة: »الش

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A._%D8%AA%D9%8A._%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1


. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

34 

 

، قبيلة تعود أصوهلا  ه ، أي بنو عبدي )م( شلم ه بني عبدي شلم »   إنَّ 

عبدان  آل  قرية  اليوم  هو  ما  فيفا   )عبدن(   إىل  ناحية  منطقة    يف  يف 

القرية معرفة توراتيًّا بالنسبة إىل قرية من الناحية ذاهتا   ذه ه  ، و جيزان 

سلامن  )آل  أو  حييى   اسمها  سلامن  واسم  لالسم  ت   يامن ُسلَ (  عريب 

فت آل عبدان « شلمه » التورايت     « عبدان سلامن » بأهنا    ذه ه    ، وقد ُعر 

من منطقة جيزان اسمه    لتمييزها عن موقع من ناحية بني الغازي 

عبدان  و أيًضا  مواطن    ذه ه  .  ِمتلف    ذه ه  كانت  يف  القبيلة 

  (1) . « اطق:... املن 

 ، وغريها.  ( قنا والبحر ) ، و ( الطائف ) ، و ( نفذة القُ ) ، و ( سمر بل  ) ، و ( نجران ) أورد أماكن يف    ثمَّ 

قبيلة تعود أصوهلا إىل ما هو » ( بني عبدان ) ؤالءه   مل يقل: إنَّ ولك أن تسأل: أ 

عبدان آل  قرية  فيفا  )عبدن(  اليوم  ناحية  يف « يف  مواطنهم  صارت  فكيف  ؟! 

 ؟!(قنا والبحر (، و) الطائف(، و) نفذةالقُ (، و) بل سمر (، و)نجران ) 

 (؟! عبدن ، أو )( قرية آل عبدان ) اسمه  مكان   ( فاء يْ فَ جبال ) أين هناك يف   ثمَّ 

ليب ) االسم الذي زعمه    ذا مكان هب  ليس هناك    فخذ قبيلةام هناك:  إنَّ   .  ( ي الص 

( ع اسمه  اسمهوآَخ (،  دان ب آل  سلامن)   ر  حييى   آل  قبيلة  ( بن  من  سلامن)،   (آل 

ري  من متأخِّ لفخذان، بقبيلتهام،  وا  .  (حييى بن عيدان السلامين ) ، وشيخها  ( َفْيفاءـ) ب 

ا، ال يعودان إىل ثالثة آالف سنة، وال حتى إىل  رش ج  البَ   . ننيألٍف من السِّ دًّ

ترى  وهو   فيفا» يقول:  كام  ناحية  أيَّ لكي !  « يف  تدري  ال   ؛ناحيةٍ   ة ال  نفسه  ألنه 

   يدري. 

 

ليبي،   (1)  . 165، التوراة جاءت من جزيرة الَعَرب الصَّ
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)   إنَّ  سلامن قبيلة  إل آل  ينتمي  التي  جعلهام    -الفخذان   ن ذا ه  يها  (  اللذان 

ليب )  (، من   آل رشيف إحدى قبائل )   إنَّام هي   -( يامن ُسلَ امللك  ) ( قريَتني من عهد  يُّ الص 

الفخذين، أي    ذين ه    دِّ َج   دِّ َج  دِّ َج   دَّ َج   (.  وبذا فإنَّ د بن أمحد يْ بَ آل عُ (، من ) آل امُلغامر ) 

وجود    رَ وَّ َص تَ إىل نحو ألٍف من السنني.  فكيف    ى وجوده إالَّ (، ال يرقَ بن أمحد ُعَبْيد  ) 

   ! (؟ بن داوود   يامن ُسلَ واطنهم، منذ عهد ) مَ و أحفاد أحفاده، وقيام تسميات عشائرهم  

و استعامل  ا  أمَّ  سلامن،  حرج  يامن ُسلَ اسم  وال  ث  فحدِّ وسالمة،  وسامل،    عن ، 

وداوود، ومجيع    ، ى وحييَ   ، وعيسى ،  ُموَسى ، و إبراهيم وكذا    .  ( َفْيفاء يف جبال ) انتشاره  

أنبياء   إرسائيل ) أسامء  سيستدل  لعلَّ   أم   تقريًبا.    ( بني  بذ    ه  تاريٍخ أيًضا  لك  لنا    عىل 

ع عن افرتاض    بناًء عىل وجود أسامء الناس تلك؟!    ، هناك   عريٍق   إرسائييلٍّ  هو ال يتورَّ

 ها حدود.   ال حتد  تكاد  ميَّة  ل  ف األمر، يف جرأة ع  كذا بال دليل، ومهام كلَّ يشء، ه    أيِّ 

منهاج   ليب ) لقد كان  إالَّ سهاًل   (ي  الص  عليه  فام  رأينا،  ا، كام  يُ  جدًّ أن  ش عن فتِّ  

حتى   أو بأخرى.    ، بصورةٍ ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) يف  يت يف حروف األسامء  ا االسم التور 

قإذا مل يوفَّق، لَ  ة، أي ظبي بالع    « صبي » تثنية    -( َصُبوِييم يقول إن )   كأن    ؛ فَّ هي:   -ربيَّ

و) َصْبيا )  ) مًعا  (1)( بية الظ  (  منطقة  يف  يف     (2) ! ( جازان ،  اإلشارة  أن  إىل    « التوراة » مع 

يف   )مملكةٍ  )مكانٍ واحدة(،  اسمها      مكانَ َصُبوِييم واحد(،  إىل  ال  موضعَ   ني ،  ني يف 

 ني! ك يف مكانَ رتَ ك يف مكان، ال يُ درَ ما ال يُ   كنل   .  ني خمتلفَ 

 

 (.َصبْيا( َجنوب )الظ بيةتقع )  (1)

ليبي، م.ن،   (2)  . 44انظر: الصَّ
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(، انة رش  ( اسمه ) العبادل إىل واٍد بناحية )   (، فقال هو إشارة  شارون ا اسم )أمَّ 

فق س   ذاه  وعىل    (1) تبه! يف كُ العبارة  ذهه  ر ، كام يكرِّ « وال ُبدَّ »د، لديه وال ترد    بال شكٍّ 

واملزاعم!   األوهام  قابلةً   بقية  اإلشارات  تصبح  حدود،   حيث  بال  للتأويل 

لغويَّ  قيود، ال  تارخييَّ ة وال منطقيَّ ولالحتامالت بال  أو وجود حرفَ   املهم  فة،  ة وال  ني 

 مشعوذين. رموز   و أ ٍة، رَ نه يستقرئ طالسم َسحَ ثالثة، وكأ 

ث عنها  ( عىل  َفْيفاء يف )   ذا .  نقطع هب  وهو، قطًعا، ال يعرف األماكن التي يتحدَّ

وهو ما ال    األقل، وعىل أبناء املناطق األخرى مراجعة حتليالته، لقبوهلا أو دحضها.  

ان  إبَّ (  اجلارس   د مَحَ ما كتبه ) إن  حتى    .  جيدر به عىل النحو الذي    ه فعل د  أعلم أن أحًدا ق 

ليب ل من ُكتب ) صدور الكتاب األوَّ  آَخ   بضغوطٍ   ، كام قال   ، ام جاء إنَّ (  ي  الص  رين،  من 

ليب لع عىل كتاب  ه، وغري مطَّ ل   سخف  يف األمر، مست   منهم، وهو زاهد    وبإلاٍح  ، الص    ي 

ا، عىل أمهيَّ ه  رد  فجاء     عنه يف الصحف.  رش  ا نُ ممَّ   بل عىل مقتطفاٍت  ا عامًّ ته يف كشف  ردًّ

ليب االختالل املنهاجي يف استقراء   ليب و   .  ي الص  باألماكن، ال  الالفت  إىل جهله    يُّ الص 

بل    .  التسميات الصحيحة لبعضها رف  يع ال  ربام  يعرف تاريخ نشأهتا، وال طبيعتها، و 

يفرِّ  ال  منطقتَ يبدو  بني  فكلتامها  ( عسري ) و   ( جازان ) ي  ق  غالًبا   عسري ،  أن عنده  كام    .  

  ربام ملزيدٍ .   ( ة عسري اجلغرافي  جها مجيًعا حتت اصطالح ) در  ، يُ ( جاز احلِ ) بعض مناطق  

اإل  الش  من  بقرب  مكانٍ قَّ هيام  بني  يف  وآَخ   جازان يف    ة  مكاًنا    كأن  ،  جاز احلِ ر  يف  يذكر 

 .  ( نفذة القُ ) أو    ، ( رابغ ) أو    ، ( الطائف ) ر يف  آَخ ب   ه ق ُيلح  و   ( ب وْ رُ هَ ) 

 
 . 284انظر: م.ن،   (1)
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 : َعَريب، وشهادة الرتاث السعري /عسري -4

ليب ، حسب زعم ) التورايت   « سعري » هي جبل    ( عسري )  يَّة يف  َعَرب لغي ال يُ   ذا وهو هب    !  ( ي الص 

الع   ة تلك البالد، وتاريخ دالالهتا، وأصول اشتقاقاهتا، لصالح  وطينها يف  ، من أجل ت ربيَّ

ه ال يكتفي بتلفيق  إنَّ وبذا ف    ب. رَ ها عَ ب، ومل يسمِّ رَ مل يقطنها عَ   ا عسريً كأن    قرًسا.    عسري 

   ة، فتستقيم له دعاواه. ربيَّ ح ع  صب  ة نفسها كي تُ يَّ َعَرب ة، بل حياول العبث بال األسامء التوراتيَّ 

س الك « يف » عسري د كلمة » ت ال    فأنت  ف ولذا     ( 1) «. سعري «، بل » تاب املقد  إىل    « ا عسريً »   حيرِّ

ة، ولكان معناها واضًحا، وصًفا  يَّ َعَرب ، كام هي، لكانت  « عسرًيا » ألهنا لو بقيت    ؛ « سعري » 

 

لسطينيَّة  َغرب )سعري)   (1)
(.   اخَلليل( وَجنوهبا )الُقدس(، أبرز األعالم املكانيَّة َشامهلا )البحر امليت(: بلدة  ف 

( بالد  )(  َأُدوموكانت  ى  سعريُتسمَّ )أرض  إىل  ن سبًة  احُلوِري(،  وتقع  سعري  امليت بني    َأُدوم(.    البحر 

العقبةو) )انظر:  خليج  التكوين(.  لفظة »20:  36،  ِسفر  نعثر عىل  »  «عسري(.  وإنَّام  ُنَسخ  ِسفر  يف بعض 

ى »طوبيا التي ُتسمَّ القانوني ة«، وهو من األسفار  س« املحذوفة من »األسفار  «، وال يعرتف الكتاب املقد 

ل مالربوتستانتهبا ) فر قد ترد عبارة: »ن ذ  ( عىل أهنا من الكتاب.  ففي اإلصحاح األوَّ التي   نفتايللك السِّ

األعىل اجلليل  عسري  يف  ه  فوق  من  السائدة  الن سخ  يف  نقرأ  حني  يف  فر«.   السِّ بـ)  -ذا  طوبيت/ تعريًفا 

«. )كامل، ، فوق نحشون، ومدينته فوق اجلليلمن سبط نفتاليم(: »عسريدل )( بنحشوناسم )  -(طوبيا

س:مراد؛ يسى عبداملسيح،   التي حذفها الربوتستانت  الكتاب املقد  القانوني ة  فر طوبيت،  األسفار  :  1، س 

1( وتقع  )نحشون(.  مدينة  َغرب  َشامل  )الُقْدس(  ا  أمَّ األعىل(.   ) اجلليل  َشامل  فيقع  ه  فِلسطني(:  حيد   ،)

ه  اجلليل األسفل(، وَجنوًبا )لُبنانَشاماًل ) الن سخ من  عسريمة »ذا، إذن، أن كل(.  ويتَّضح من  تلك  « يف 

»طوبيا» تصحيف  مدينة  سعري«  »طوبيا،  «؛ ألن  إهنا  قيل:  أ  األعىلسواء  اجلليل  »يف  إهنا  قيل:  أم  فوق  «، 

بذ  اجلليل القوُل: إهنا »«، صحَّ  آنًفا من فوق نحشون«، والقوُل: إهنا »فوق سعريلك  «، بحسب ما عرفنا 

فر.   «، كام جاء االسم يف بعض ُنسخ ه  حاصورذين املكانني.  وقد تكون الكلمُة تصحيف »موقع ه   ذا السِّ

امليَّة ململكة )حاصورو ذا املكان ما ُيعرف ُيعتقد أن ه  (.  و)ُبحرية طربي ة(، َشامل  الكنعاني ني: العاصمة الشَّ

بـ) الغولاليوَم  قدح  )تل  أو  وقاص(،  يف  تل  ح  
وَيص  )انظر:    حاصور(.  السابَقني.  املكاَنني  عن  قيل  ما 

 (.   /https://www.palestinapedia.netتل-القدح، عىل »اإلنرتنت«: ي ةاملوسوعة الِفلسطين
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ر  عسري، عىل الس 
ليب عسري  قبوله عىل    ذا ه  و   الكني غري يسري.  للمكان بأنه َوع  أيًضا؛    ي  الص 

بعُ  اإلقرار  املكان، وعُ ألن  أهله، وعُ روبة  يتساوق  روبة  لغته، وتسمياته وصفاته، ال  روبة 

امل  هو ما فعله يف التع   ذا ه  و   لغتهم وتارخيهم وكتاهبم.  إىل  ال  و   ( بني إرسائيل ) ونسبته إىل  

معنى   اة » مع  ليحرِّ لك ذ  ك   « الّس  االشتقاقيَّ ،  معناها  إىل  و   ، تارةً   « إرسائيل » إىل    َعَريبَّ ال   ف 

   أخرى.    تارةً   ، ( إبراهيم )   زوج   ، « سارة » 

الوصف، ال نقف عليه يف   ا ذاالسم، أو وصفها هب    ذاهب   ( عسري ) عىل أن تسمية  

ال عر  اجلاهيلِّ   َعَرب ش  اسم    واإلسالمي.    القديم،  أنه  إىل  يشري  دِّ    غريُ   ما  يف   قديمٍ ج 

العَ  تاريخ  ق  برَ االستعامل، حتى يف  البرشيَّ دَ ، فضاًل عن  تاريخ  من أوَّ و   ة.  مه يف  ل 

إىل   هب  عسري أشار  أيدينا: االسم،    ذا ،  بني  التي  املراجع  هـ 345-،  اهلمداين )   من 

ليباملزاعم  تلك ف . «ب رَ ة جزيرة العَ فَ ِص كتابه »( يف م 956تقريًبا=   عسرييَّة حول الصَّ

  .  ها اسم ة ربانيَّ عاء بع  دِّ اال ة يف  إىل املجازفة اللغويَّ  ة  تارخييَّ  جمازفة  

  من أجل   -« التوراة » ة والكلامت الشبيهة بمفردات  يَّ َعَرب ه األسامء ال ف سع  مل تُ   ، إن  كذا وه  

يف  إرسائيل ) نقل    مرشوعه  إىل    ( بني  غَ وَج   ( جاز احلِ ) وتارخيهم  ن    -اجلزيرة رب  نوب  َ فلُتَعرب 

ة من اللغة الع    خ  س  األصل مَ يَّة نفسها، ولُيَقل إهنا يف  َعَرب ال  يفعل حينام ال تستقيم    ذا ه  ومثل    .  ربيَّ

التوراتيَّ خريط  الروايات  مع  املفرتضة  يتامَش ته  ال  فام  مع  ة؛  َس خريط ى  اجلاهزة  تلك  لَ ته  من  ًفا 

ه الباطل من  ، الذي ال يأتي ى معها هو القصص الق  ، وما متاَش الروايات هو لديه خرايفٌّ زائف  

   بني يديه وال من خلفه!  

، بل يبحث عن أسانيد ما يريد، مع سبق اإلرصار  ن ال يبحث عن أسانيد القِّ ه منهج مَ إنَّ 
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، مل  « التوراة » حاججته بنصوص    فإن   يها.  ما ال خيدم وجهته التي هو مولِّ   د، ورفض كلِّ والرتص  

واطن، مل حيفل بام تقول،  ته بتاريخ املَ حاجج     يفقه ما تقول، وإن  ته باللغة، مل حاجج    هبا، وإن    عتدَّ يَ 

َق ، بل  ته بأخطائه هو، ومعلوماته غري الصحيحة التي يبني عليها أوهامه، مل هيتمَّ حاجج    وإن     َطف 

، هي فرض  مبيَّتة   ة لغايةٍ ات البحث العامَّ ل شكليَّ ، غري توس  ذا ه  فام معنى    رها ويضيف إليها.  يكرِّ 

عمله، ال    ربَت ولذا فإنك إذا َس     ؟ إىل غايٍة مبتغاة   ى وسيلةٍ وَ س  ب قبل البحث، الذي ليس    رادةٍ مُ   ارٍ أفك 

له عىل   وإنَّ عىل  وال    ا برهانً   ذا ه  تد  الظن  ذاك،  هو  أن أصبحت    ، ى واهلوَ   ، ام  بعد  املكابرة،  أو 

ا.  ع عنها، مهام تصادمت معلوماتيًّا أو تارخييًّ ، ال تراُج عقيدةً   افرتاضاته    ى أي  وعندئٍذ لن يبقَ   ا أو لغويًّ

 ادِّ 
ٍ
  أي  و   ك بالتزوير!  رتَ ك بالتلفيق، ال يُ درَ فام ال يُ   اَة إثبات.  زعم يقتيض رَس   عسرًيا، وال أي    عاء

جاج مع مَ  إليه    رك؟!  الدَّ   ذه ه  القائق والتاريخ واللغة إىل  مع    التعاطي ن بلغ هنجه يف  ح  انظر 

زيرة اجل ) يف    ( إرسائيل  بني ) عىل تاريخ    م بأنه دليل  وه  ام يُ في  -يف أحد كتبه   ماذا يقول 

 : -ام إفالس عىل إفالسه هو أيَّ  ام هو دليل  وإنَّ   ،( ي ة الَعَرب 

إن  » أقول  [ عاش تارخيه  الشعب ]يعني شعب إرسائيل  ذاه  وأنا 

اجل  الَعَربيف غرب  يف  يةزيرة  وليس  أو  فِلسطني،  وجود  ،  لعدم  اًل، 

يف   الواقع  يف  كان  موطنه  أن  عىل  نوع  أي  من  حقيقي  دليل 

ف هناك من بعده  لكان خل    فِلسطني، ولو كان موطنه يف  فِلسطني

   (1) «عىل سطح األرض أوضح اآلثار وأبقاها.

يسأل نفسه عن وجود دليلٍ كن ل   املقابل ال  أيِّ   حقيقيٍّ   ه يف  مَ   نوعٍ   من  وطن عىل أن 

 

ليبي،  (1)  .  19 ،حروب داود الصَّ
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غَ الشَّ   ذاه   يف  كان  الَعَرب اجل ) رب  عب  مَ   ؛ ( ة ي  زيرة  كان  غَ ولو  يف  زيرة  اجلرب  وطنه 

اآلثار وأبقاها خلَّ لكان    ة ي  الَعَرب   ثمَّ     !ف هناك من بعده عىل سطح األرض أوضح 

الكايف » :  أردَف  الدليل  هناك  ألن  من   -وثانًيا،  أو  األماكن،  أسامء  ناحية  من  سواء 

الشعب كان   ذا ه  عىل أن موطن    -، وخصوًصا اليامين منه َعَريبناحية شهادة الرتاث ال 

 هو الدليل الكايف!    ذا ه      « . ن مَ حتى اليَ   بالد عسري ، وما يليها من  جاز يف جنوب احلِ 

أن    دليلٍ   فأي   عن  فضاًل  دليله،  بأيِّ   يف  كافًيا  احرتامها   سبةٍ ن    يكون  هلا  الكفاية  من 

ام يبني ه إنَّ أنَّ   ،وسنرى  ،ا أسامء األماكن، فقد رأيناأمَّ   ة.  تها التارخييَّ مي ومصداقيَّ ل  الع  

نسب، فيهرف بام نسب إليها ما يَ ه جيهل األماكن التي يَ من الكلامت، وأنَّ    أوهامٍ عىل 

ك الضعف الذريع يف در  ه، وهو يُ غري أنَّ   بام فيه الكفاية.    ساقط    دليل    ذا ه  ف  ال يعرف.  

هناك    ذا ه  ىل  إ استناده   بأن  القارئ  بإهيام  يشفعه  ال   شهادةً »الدليل،  ،  َعَريب للرتاث 

اليامين منه وخصوًصا  مَ   «  إرسائيل )واطن  عىل  َج   (بني  الَعَرباجل نوب  يف    ة ي  زيرة 

ف ما ورد  يرسد عليه املؤلِّ   ًعا أن  ز، متوقِّ الزعم يتحفَّ   ذا ه  والقارئ حني يقرأ    .  رهبا وغَ 

عرٍ تارخييَّ   ، أو يف أخبارٍ لك ذ  حول  تراثيٍَّة    يف كتٍب  حتى إذا أفرغ    أو يف نثر.    ة، أو يف ش 

  ى نقري.  وَ رَش  لديه   لك ذ  الرجل جعبته، مل جيد من  

 قال:   ؟  «، وخصوًصا اليامين منه َعَريب شهادة الرتاث ال » ى ما رَ تُ 

مؤخ  »  أرشدين  ذيب وقد  صالح  اهلل  فرج  الباحث  صديقي    ( 1)ًرا 

 
(1)   « عنوانه  كتاب  له  لبناين.   العَ باحث   اجُلذور  األصل:  هي  لألسامءاليََمن  الكتاب َربي ة  دار  )بريوت:   ،»

ُكتَب )1988الديث،   زامَن إصداُره  ليبي(.   باستثناء »الص  الَعَرب(،  الذي  التوراة جاءت من جزيرة   »
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مكرِّ ]  آخرون،  يرشده  ما  ب وكثرًيا  اإلخبار  ما    لك ذ  ًرا  أعامله،  يف 

ظلَّ يؤكِّ  أنه  كام    د  التارخيي،  بالبحث  ال  األسامء  بمعجم  منشغاًل 

ل   [  ون يف إرشاده! قرصِّ رين ال يُ كن اآلَخ ينبغي للبحث أن يكون، 

الشأن،    ذا ... هب  « ليل كتاب اإلك » ، صاحب  إىل ما يقوله... اهلمداين 

اليمن  أهل  من  األخبار  رواة  قدامى  عن  خرب    لك ذ  ومن    .  نقاًل 

داود  جبل    هروب  يف  الغار  إىل  ودخوله  األوقات،  من  وقت  يف 

   (1) « . ة ، خارج مك  حراء 

أهل   أخباًرا عن  بأن هناك  القارئ  يوهم  إليه  ( نمَ اليَ )وهنا  ما ذهب  منها و   ،تدعم 

مَ وأهنا  اخلرب،    ذا ه   بأن  له  إرسائيل)واطن  تشهد  َج   ( بني  يف  زيرة اجل ) نوب  كانت 

رجعَت   عظيم.  إفك     ذا ه  و  .  رهباوغَ   ( ة ي  الَعَرب   ذا ه    وجدَت   «،اإلكليل » إىل    فإذا 

 

ي الرجل إعجابه بكتاب  كان سابًقا يف نرش ليبيه.  وال خُيف  إنَّام  ، غري أن أطروحته ه  الص  ذه خمتلفة.  فهو 

( أنَّ  إثبات  إىل  وأسامء  اللبناني نييسَعى  باللغة  الًّ  مستد  َدم،  الق  يف  موغلة  َيَمنيَّة  جرات 
ه  من  ينحدرون   )

جرات؟  ظلَّ يشري إىل  (.  ل  اليََمنزالت يف )  املواضع، التي يذهب إىل أن أصوهلا ما  كن متى كانت تلك اهل 

ذ   )ق َدم  وأن  امليالد،  قبل  الثالث  األلف  إىل  يرَقى  قد  وأنه  َعَربيَّة  الفينيقي نيلك،  أصول  من  ينحدرون   )

عن انتقلت  التي  الشاميَّة  باألسامء  معجاًم  أعدَّ  وقد  ذاك    َجنوبيَّة.   يف  املؤلِّف  مع  ن زاع  وال  يامنيَّة.   أسامء 

إمجااًل، غري أنه، باإلرساف يف التامس الربط بني األسامء، يقع يف الالة نفسها من االندفاع يف االفرتاض  

َدم الَعَربيَّة وسعة جذورها وموسوعيَّة معجمها كثرًيا ما يتيح أن تظهر أوجُه َشبٍَه  
بال دليل.  وال ريب أنَّ ق 

ٍة بالرضورة.  ب ة من صلٍة تارخييٍَّة أو لغويَّ ني مفردات شتَّى يف لغاٍت أخرى ومفرداٍت َعَربيَّة، وإن  مل تكن ثمَّ

ًضا  فرج اهللاملخاض، ما مل يُقم دليل  ُيعتَد  به.  عىل أن كتاب ) ذاه  وهو ما يستدعي التحف ظ يف   ( يبدو متعار 

ليبيقوالت  متاًما مع م يف    -«التوراةالوارد بعضها يف »  -؛ من حيث هو ينتهي إىل ق َدم وجود األسامء الص 

( امبالد  أصدر  الش  ثمَّ  هناك.   إىل  الَعَربيَّة  جرات 
اهل  معها  محلتها  عتيقة  لغويَّة  جذور  ذات  كانت  وإن    ،)

«، يسبح  اليََمن وأنبياء التوراة: هل جاء املسيح من صنعاء؟ا بعنوان »كتابً ، رياض الريِّس(  1، ط2013)

الَفَلك   ليبي»يف  )  «الصَّ إىل  َجنوًبا  ل  يتوغَّ أنه  غري  اليوم   (،اليََمننفسه،  املعروفة  السياسيَّة  الدود  َوفق 

ولة اليََمنيَّة.        للدَّ
ليبي، م.ن.    (1)  الصَّ
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النكتة   ال » الشاهد  الرتاث  منه َعَريب من  اليامين  وخصوًصا  صاحب وقرأَت  ،  «،  أن 

 يقول:  « ات باب القبوري  »  يف   «اإلكليل » 

تناهَ   ذا ه  »  القُ ما  األخبار  من  إلينا  ل بوري  ى  املشاهبة  وهي    ( رَي مِحْ ) قبور  ة 

هَليعة ) ى  وروَ   لغريهم.   مل    ( ابن  أصاب  قال:  اخلطيئة،    ، (   ، داود ) ا 

اد،  ب  لعُ ، جبل ا ( ِحراء ) عىل    اد، حتى وقعَ ريان الُعب  إىل غِ   أعمل االختالَف 

، فإذا فيه    ، بالقرب منه، فهبط إليه داود   وحي إليه أن يدخل إىل غار  فأُ 

أنا ذو    : فيها   مكتوب    ى، وإذا عند رأسه صفيحة من نحاس  ميت مسجًّ 

امَل  وافتت   ، ملكُت ك ِل شل م  مدينة، ونكحُت حُت ألف سنة،  ألف    ألَف   ، 

ر، وجرياين  َج ووسادي احلَ   ، رايش الرتاب ِف   ، إىل األرض   ُت ِصْ   عاتق، ثم  

   ( 1) « عدي. بَ   نيا بالدُّ   ن رآين، فال يغرتر فمَ     . الدود 

ليب ) ا  عليه   أَ ، التي توكَّ « ، وخصوًصا اليامين منه َعَريب من الرتاث ال » هي الشهادة    ذه ه     ( يُّ الص 

لدينا يف    وما أكثر أمثاهلا.    ؟  ذه ه  ة ك خرافيَّ   يف حكايةٍ   شهادةٍ   فأي    !  اء رَّ هبا عىل القُ   شَّ وهَ 

ليب منهاج    َق ف  ، ووَ « ناقة صالح » وهنا:  يسم    ، مثاًل، صخرة  ( َفْيفاء ) جبال     يمكن أن   ي  الص 

العامَّ   ذا هب    يستدلَّ  وبحكاية  هناك االسم،  ناقة    ىل ع   ، ة  هي  تلك  الصخرة    ( صالح ) أن 

من   ( احِلْجر ) ، ال يف َفْيفاء و جبال ق  وقومه وناقته كانوا يف َح  صاحًلا أن و ، خت صخرةً ُمس  

وأكثر    ، أصاًل؟  ة مك  ب   راء حِ   ( يف اخلرب هو غارُ ِحراء ن ) أ   ذا ُيثب ت َمن  ثمَّ    .  ( ى وادي الُقرَ ) 

ليب ب عىل اخلرب بام ينقض استدالل  قد عقَّ   « اإلكليل صاحب » أن    ذا ه  من     لك ذ  ل   .  ي الص 

ليبيُّ  مل يشأ   ال » ف ما أعلنه من شهادة  ؛ ألنه ُيضع  التعقيب   لك ذ  ز  إبرا الص  ،  َعَريب الرتاث 

 

 . 169: 8، اإلكليلاهلمداين،   (1)
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 قال:    ؟  « اإلكليل » ب صاحب  امذا عقَّ ب ف    ملا ذهب إليه.   وخصوًصا اليامين منه« 

ه يريد يف خربه  ى أن  روَ ك مل يشتهر خربه عند العلامء، ويُ ِل امَل   ذا ه  و » 

داود  اهلمداين   ، ُبعد  قال  ]يف[ .   أرى  ال  إين  األشياء    ذه ه    (1) : 

ام يكون من الذين يكتبوهنا، فيزيدون  ة، إن  ر القبوري  بُ املستنكرة يف الزُّ 

ليعظُ  فيه،  ليس  ما  اليشء  مَ   لك ذ  م  يف  يف  عند  فيزهدوا  َبعدهم،  ن 

    « لموا أهنم دون من َفَرَطهم. الدنيا ويع 

 : ( 2)، قال األعشى، فتقول َسِلم ب رَ هبا العَ ، وقد تعر  ( إيلياء )هي:   َشل م»أضاف:   ثمَّ 

 َسِلمْ   يْ رِ وْ فأُ   َص مْ فحِ   (3) امنَ عُ                هُ آفاقَ  للاملِ   ُت وقد ُطفْ 

العِ  ُير  َعَريب هي شهادة الرتاث ال  ذه ه  إذن    (4) « . وهي يوَرَشِلم   : ون يُّ ربان وقال  د   التي مل 

ليب )إبرازها   لوَّ   ،(يُّ الص  تلك جمرَّ بل  أن  بنقيضها، وهي:  ة، ساقها د حكاية خرافيَّ ح 

قُ   ( اهلمداين)  تُ بوريَّ مع خرافات  الع َظة والع ربة والتزهيد يف و  ة أخرى،  َرد عىل سبيل 

َلف مقارنًة باخَلَلف، ومع  الد    فإن ديارهم بمن فيها قد:  لك ذ  نيا، وهتويل أمر السَّ

 عىل ُلَبدِ   ىَن ى َعَليها الذي َأْخ َن َأْخ       ى َأهُلها احَتَملوا       َس َخالًء وَأمْ  َسْت َأمْ 

 
 لعلَّ حرف اجلرِّ هنا مقَحم.   (1)

 .56/  14، ديوان األعشىالبيت يف:   (2)

    «.فأُْوِرْيَشلِمْ روايته يف الديوان: » 

ن» (:اإلكليليف )  (3)  «، )بتشديد امليم(، وبه ينكرس الوزن. عام 

 .170 -169: 8، اإلكليلانظر: اهلمداين،   (4)



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

44 

 

بياينكام قال ) بوصفها خرًبا    (د وداو  كلِ املَ )د تلك الكاية عن  ر  ومل تَ     .(1) (النابغة الذُّ

قيمة  ذا  ُيستدل    ،تارخييًّا     اهب  أو 
ٍ
التاريخ عىل يشء من حقائق  )   ثمَّ   .    كام مَشل  إن   ،)

هي:    ( اهلمداين)د  شه   )  (، إيلياء)أيًضا،  التي  (فِلسطنييف  وهي  يدعوها  ، 

)  -«يوَرَشلِم»:  ربانيُّونالعِ  )  ، (!آل رشيمال  كام  النامصيف  م (،  من  عم  ازسنرى ض 

ليب)  الالحقة.   (يالص 

 

 :االنتقائي ة واالجتزاء -5

ليب ) ستشهاد ا   إنَّ    : يثري التساؤل  (اهلمداين  ـ)ب (  ي  الص 

رجع   كتاب    هل  ال«اإلكليل » إىل  صديقه  إليه  أرشده  بام  اكتفى  أم  باحث ، 

    !؟ ( فرج اهلل صالح ذيب) 

رَ   فإن   ف عَ َج كان  ىل ،  ينسف زعمه   ، تارةً   ، قد عمَّ للرتاث   شهادة  »من    : عىل ما 

منه َعَريب ال  اليامين  وخصوًصا  ممالك    « ،  إرسائيل )لقيام  الَعَرب ) يف    ( بني  ، (جزيرة 

من  وأخفَ  أخفَ   ك لذ  ى  مل يكن    أخرى.    تارةً   ، ىما  ، «اإلكليل» إىل كتاب  َرَجَع  وإذا 

  وىَل ، األُ أيًضا  ني قصيدتَ يسوق  «  اإلكليل» صاحب  ف   فتلك قاصمة الظهر التارخيي.  

وىل  األُ جاءت      . (لقيس بِ ) ق.م(، واألخرى يف رثاء  925-  ، يامن ُسلَ ك  ِل املَ ) يف رثاء  

)   منسوبةً  س إىل  قال:  ( نجران )أفعى    ، (الَقَلم  دعاة  »،  من  داعًيا    يامن ُسلَ وكان 

آمنَ ( نجران ـ)ب  مرثيَّ   .  « إيامنه   نَ وحُس   ،  القرآنيَّ صَّ الق    يرسد ته  ويف  ُملك ة  حول  ة 

 
 .   6/ 16، ديوانه  (1)
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احلِ لنُّ ا لـ)والقصيدة األخرى      (1) . (يامن ُسلَ )  بن األسود  بِلقيس ( يف رثاء )ي رَي مْ عامن 

د مل تلبث بعد بو حمم  (، قال أ قربها بـ)مأرب » :  أنَّ   وذكرَ   .  ( بنت اهلداهد بن رشحبيل 

 ذه ه  ويف   «  . ماتت   سنة واحدة ثم  إال    (أنطاكية ـ) ب   (يامن ُسلَ م بن  عَ بُ ُح رِ ) ل ولدها تِ أن قُ 

ك  الق  ر  تَ   لك ذ  القصيدة  يف  صَّ د  الواردة  حكاية   بتفاصيلها.    « املجيد   القرآن » ة  ومنها 

 :(2)  بنت اهلداهد  لقيس بِ املبعوث إىل  ( اهُلدهد) 

 (3) ا ر وْ نُ  شِ رْ ى يف اهلوا عىل العَ فرمَ             شآم    أرضِ  طيورِ  نْ مِ   ٌد هُ ْد هُ 

القصيدتَ  أن  الشِّ ومع  منحول  من  كلتيهام  يتَّ داهةً بَ   عرني  كام  من  ،  لغتهام ضح 

 
 .202: 8، اإلكليلانظر: اهلمداين،   (1)

س وإن  كان )  ف يف » الَقَلم   قبل امليالد.   ؛ أي أنه عاش يف القرن العارش ( ُسَليامن «، فهو معارص  لـ) اإلكليل ( كام ُوص 

عر املوضوع يف العرص اإلسالمي.  يدل  عىل ذ   ن َثمَّ فهي من منحول الشِّ
ا مرثيَّته، فنصٌّ قرآينٌّ خالص. وم    -لك أمَّ

وقعت  بعد عرص    أحداًثا   ُسَليامن إيراُده يف رثاء    -إىل لغة القصيدة وأسلوهبا؛ وما كانت َعَربيَّة تلك األزمان بَعَربيَّتنا 

ة ) ُسَليامن  صَّ
قورش  «، وهو، عىل بعض األقوال، ) التوراة «، كام يف » لوقرانائيم (، أو » ذي القرَنني ، ونعني حتديًدا ق 

ًدا ( ) اليهودُ الفاريس، الذي سأل ) (، امَلل ك  األكرب  ذي  ( عنه، امتحاًنا ملعرفته بخربه.  والفرضيَّات شتَّى حول  حمم 

 »اإلنرتنت«: مادة »ذو القرنني«(. ، عىل  موسوعة »وكيبيديا« (. )انظر مثاًل:  اإلسكندر املقدوين ، منها أنه ) القرَنني 
(2)   ( أبيها:  اسم  أن  هنا  الطريف  )ُهداِهدمن  أسامء  من  وهو  )اهُلْدُهد (.   َدلَّ  أنه  ورَد  الذي  عىل ُسَليامن(،   )

« أن  بعض   ويَرى  »بِلقيسمملكتها.   وهو:  اسم،  ال  يَّةبِل ِجش« وصف   رب 
بالع  هلا  «،  اًم  َوص  العشيقة،  أي   ،

( اسم بِلقيس بنت اهُلداهد/ اهلدهاد(.  عىل أن )111، ساميُّون ولغاهتمال. )انظر: ظاظا، بُسَليامنلعالقتها 

ا عن عهد   رة جدًّ ،  يمناتو  حرضموتو  َريدانو  َسبَأالذين حكموا مملكة )  ، من التبابعةُسَليامنَمل كة متأخِّ

ين،  345  -330ذه يف الفرتة )ه    بِلقيُس م(.  وقد حكمت   533  -275 اليََمن عرب م(. )انظر: رشف الدِّ

   (.95، التاريخ
 . 206 -204: 8، اإلكليلانظر:   (3)

«،  نور(، ومل ينبِّه إىل ما فيها.  يف األصل: »نبيه أمني فارسيف القصيدة ركاكة لغويَّة ونحويَّة.  ومل يضبطها )

« ا:  نحويًّ تستقينوًراوالصواب،  وال  يؤدِّي،  «،  التقييد  أن  غري  بالتقييد.   إالَّ  املرفوعة  القوايف  سائر  مع  م 

لَّة ال تسوغ يف )البحر اخلفيف( التام. (، وهي ع  لَّة )الَقرص   َعروضيًّا، إىل ع 
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ليب ) استشهاد  فيهام ما يناقض  أنَّ أسلوهبام، إالَّ و  بالرتاث »عم از ( االنتقائي، وال ي الص 

فَجَداًل، نقول: إذا  ى.  عىل ما ابتدعه من دعاوَ الشاهد  «  وخصوًصا اليامين منه َعَريب ال 

(، عىل ما فيها من انتفاء الشاهد كام رأينا، دو داو وىل عن ) كان يستشهد بالكاية األُ 

ال )  فلامذا  عن  باألخرى  و) يامن ُسلَ يستشهد  )لقيسبِ (  إىل  املشرية  وإىل أنطاكية (،   )

 ؟(جزيرة الَعَرب ) كانت يف تلك اجلهات، ال يف    ( يامن ُسلَ )(، وأن مملكة  امالش  ) 

الالرت    إنَّ   ، أجل  ليب ) الذي أراد    -َعَريبَّ اث  بني )  أن يستشهد به عىل أنَّ   ( يُّ الص 

عائه؛ ام يقول نقيض ادِّ إنَّ  -لك ذ  ففشل يف  (جزيرة الَعَرب )كان تارخيهم يف   ( إرسائيل 

 جزيرة الَعَرب وممالكهم يف    لبني إرسائيل  تاريٍخ ل أو    رَبٍ ـ كًرا خلَ د ذ  ال يور    ، اًل أوَّ   ،فهو

منذ  ور  يُ هو    ، ، وثانًيا ة البتَّ  أن ممالكهم  زيرة اجلكانت خارج    ( يامن ُسلَ )د إشارات إىل 

َلته،  َعَرباله الذاكرة  ما حفظت    لكذ  و  حتديًدا.   (ام لش  ا ) ، ويف بالد ة ي  الَعَرب  كام يف يَّة وسجَّ

 :معلَّقته من   (1)م( 604-  ، النابغة الذبياينقول ) 

ي    ُقمْ         ُه     ـ لَ ـُه  اإلل  إِذ قاَل      انُ ـ  ُسَليم إاِل    ها َعِن الَفنَدِ حُددْ ِة َفا ـ يف الرَبِ

م    َخي ِس اجِلن  إيِن  و   الَعَمدِ اِح و ف  ( بِالصُّ ُمرَ َن )َتْد وْ ـ ُن َيبْ           َقد َأِذنُت هَلُ

ليب ى  ال أثر فيها لدعاوَ   ة  وأدبيَّ   ة  تارخييَّ   إهنا ذاكرة       (2) . ي الص 

حول   ، مثاًل، (جان لوي برنار )الباحث الفرنيس  سلِّم بام ذهب إليه  نُ   مل   ولئن 

ة،  ( األُ ُسَليامن شخصيَّة )  ا أصاًل إنه    قائاًل سطوريَّ ا، ومل يكن هيوديًّ   -كان رجاًل آشوريًّ

 
(1)  20- 21 /22- 23 . 
( أم مل تكن، فام يعنينا هنا أن الذاكرة الَعَربيَّة مل حتفظ لنا ُسَليامن( من بناء )َتْدُمر إذا كانت )النظر عامَّ بقطع     (2)

ام(، بل يف )الَعَرب جزيرةكان ذا مملكة يف ) ُسَليامنأن   موضع االستشهاد.  ذا ه  (.  وبالد الش 
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للمَ ل  ب  نائًبا  عىل ل  كان  اخلارج  من  معيَّنًا  اآلشوري،  التي ك  الفلسطينيَّة،  املحميَّة   

تبعيَّاهُت ت  تاذب  للد  ها  )وَ ا  القيقي  واسمه  املجاورة،  َ عَ ،  (شلامنَّص ل  إىل    اليهود   هنَ رب 

ثمَّ «يامن لَ ُس »  حوله صورة  حاكُ   ،  يف  النمطيَّة    يامن لَ ُس وا  القديم»الواردة    -(1) « العهد 

هب    مل   لئن  كلِّهنسلِّم  ا ،  ذا  سنجدها،  عينها   ( ليبي الص  ) مصادر    ىل ع   نا عتمدبل   فإننا 

د اليهوديِّ برتاثَ   ، تؤكِّ العَ ) يف    تارخيهمل يكن    يامن ُسلَ أن    ، املسيحيِّ و  يها  ، (ب رَ جزيرة 

(، املوصوفة بأهنا، قياًسا إىل  الَيَمن جاءته من )   إنام (  لقيسبِ ) ، وأن   من األحوالحالٍ ب 

» امالش  )  يف  تقع  األرض (،  الت ْيَمنِ »   «: أقايص  َأَتْت َمِلَكُة  األَرْ ...  َأَقايِص  ِمْن  ِض  

   مجلة إشارات: النصِّ ُتفهم  ذا ه  من  و   (2) . « ... نَ ِلَتْسَمَع ِحْكَمَة ُسَلْيام 

لو   ذاه  (.  وال معنى لقول  الَيَمن «، أي ) الت ْيَمن »  َمل َكةُ   إىل أن امَلل كةَ   ريَ ش  أُ   -1

 ( يف  ُسَليامن كان  يعيش  وارد الت ْيَمن بـ»   الَيَمنوتسمية     أيًضا.  الَيَمن(   العهد»   يف  ة« 

ب  َقائاًِل: »َيا اْبَن آَدَم،  اَل وَكاَن إيَِل  كَ : » ( 3)« حزقيال   ِسفر لك، كام يف »«، كذ  القديم  ُم الر 

)الت ْيَمنِ  َنْحَو  َوْجَهَك  و اْجَعْل  اجَلُنوِب (،  َنْحَو  ْم  و» َتَكل  ي ُد َكَذ ه  «...«.   الس  َقاَل  ا 

و  : بُّ َيِدي الر  َأُدومَ   َأُمدُّ  و َعىَل  ِمَن ،  َخَراًبا.  َها  ُ وُأَصري  واحَلَيَواَن،  اإِلْنَساَن  ِمْنَها  َأْقَطُع 

ْيِف   ( وإىَِل َدَدانَ )الت ْيَمنِ  ة    ( 4).«َيْسُقُطوَن بِالس   الَيَمن قد انتقلت إىل    وإذا كانت اليهوديَّ

ام ظهرت عىل نحٍو ذي شأٍن خالل القرن اخلامس (، فإهنا إنَّ ُسَليامن يف عرص امَلل ك )

 

 . 509 -507انظر: سوسة،   (1)
 .  42: 12؛ إنجيل َمتَّى، 31:  11إنجيل لوقا، ، العهد اجلديد  (2)
(3)  20 :45- 46 .    
    .13: 25م.ن،   (4)
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 ( رَيي  م 
ال  امَلل ك  يد  تقريًبا عىل  أبو كربامليالدي  أسعد  استقدَ تبان  الذي  من (،  م 

َح يثرب )  أحبار هيود (  بعده، يف   ،رَبين من  من  ثمَّ  ة،  اليهوديَّ اعتناق  إىل  قومه  ودعا 

 ( 1)(. نواس   ذيأوائل القرن السادس امليالدي، عىل يد )

) ُوص    -2 يف  مملكتها  بأهنان مَ اليَ فت  األرض   من»  (  جوارأقايص  من  ال   ،» 

يعيشان  (يامن ُسلَ )  ومها  قدياًم   الَيَمنيف  مًعا  ،  ى  ُتسمَّ كام  كان    (2) . الطبيعيَّة،  لو  بل 

، ولكانت  الَيَمنمملكة    يف ( وضواحيها، لكان داخاًل هو وأرضه  النامص يف )   يامن ُسلَ 

وهي  َمل كتَ   َمن اليَ   كةُ ل  مَ  بحيث  ه،  الغفلة  تعلم  من  مملكته عنال  عن  هو   ،ه وال  وال 

 
د عزة،   (1)     .567 -566: 3 ،تاريخ بني إرسائيل من أسفارهمانظر: دروزة، حممَّ
يَّة.     -رافيًّا طبيعيًّا، أو جغ  -«اليََمنمصطلح »   (2) البُلدان الواقعة عن يمني الكعبة املكِّ ُتطَلق عىل  وقد كانت 

ه   ُيطَلق  »ظلَّ  الواسعة  البالد  تلك  عىل  اليََمنذا  كتاب:  بالد  مثاًل،  )انظر،  الُعثامين.  العهد  هناية  حتى   »

ف عبداملحسن،   حلة الياَمني ة لرشيف مك  الربكايت، رَشَ   ذا ه  (.  ومن الشواهد الباقية عىل  ة حسني بن عيلر الر 

« تسمية  القديم  الياَمين االصطالح  ْكن  الكعبةالرُّ يف  أهل  «  كان  لقد  بل  ة  اليََمن.   )َمكَّ ون  يامنيَّة،  َيُعد   )

الرسول إىل  ُينَسب  بام  » مستشهدين  قوله:  من  َشأْمٌ ه  ،  َيَمنوه    ذا  »ذا  قوله:  أو  كن    الكعبة«.  والرُّ يامني ة، 

، واإليامن يامينٌّ   األيمن للجهات األربع بأسامئها    (.  وتسمية الَعَرب100،  51«. )انظر: ابن املجاور،  يامينٌّ

َيَمنٍ  من  عموًما،  َشاملٍ   -وشامٍ   املعروفة،  الَعَرب  -أو  أن جهة  دالَّة عىل  وَغرٍب،  التي    ورَشٍق  األصليَّة، 

»َيَمن فأصل  الشمسيَّة.   بلتهم 
ق  ق،  الرشَّ كانت  اجلهات،  عليها حتديد  »يُيرتِّبون  يمني  «:  تيل  مني«؛ ألهنا 

امهلا الكعبة امل«؛ ألنه عن ش  َشط ر  ، وذ  ، وأصل »َشامل«: »ش  ل يَة وجوههم  وَتو  دائاًم،  ق  الرشَّ ملراقبتهم  لك 

ف  الشمس ُعر  ولذا    .« »  -«َيَمنلفظ  اليَ يمنتأو  يف  القديمة«  ُيطَلق    -منيَّة  ظلَّ  كام  َجنوٍب،  لكلِّ  نعتًا 

ام مفاتيح ،  عبداهلل بن أمحدعىل كلِّ َشامل. )وللتفصيل، انظر: الَفي في،    -لدينا يف َجنوب اجلزيرة  -«»الشَّ

الذين  ، الذي كان من ممالك التبابعة،  «يمنات«، نفسه، أو »يمنتولعلَّ اسم »(.   81،  القصيدة اجلاهلي ة

( مملكة  ذ  533  -275،  يمناتو  حرضموتو  َريدانو  َسبَأحكموا  من  اشتُقَّ  إنام  أصله: م(،  كأنَّ  لك؛ 

عىل أنه قد ُيطَلق اسم البالد كاملة عىل عاصمتها السياسيَّة وَقل بها، كام نعرف    .اليمني  «، أي جهةَيْمنَة»

اسم   إطالق  من  ام»اليوم  )  «الش  أو  دمشقعىل  )  « ِمَّْص »(،  أو  القاهرةعىل  عاصمة   « اجلزائر»(،  عىل 

ا (.  اجلزائر) َول القائمة فيها. اليََمنأمَّ  سياسيًّا، فتختلف مساحتها عرب العصور، بحسب نفوذ الد 
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و عنها وال عن مملكتها  يعلم  ا!   سورياليَّة مفارقة    ذه ه  !   قُ    حقًّ كان  أو  لو    يامن ُسلَ ل 

يف  ل  مَ  مملكة    النامصًكا  لكانت  أرضه    داخلةً (  أ بَ َس )وضواحيها،  مملكته،   ويفيف 

الذي مل يكن يعلم ما  ذاه  ٍك عظيم ل   مَ  أي  ه.  وإالَّ ينُ ها د  ينُ ، ود  الَيَمنًكا عىل ل  ولكان مَ 

مملكته من  أكياٍل  ُبعد  عىل    أ َسبَ ومملكة    يامن ُسلَ ململكة    ضيِّقةٍ   حدودٍ   وأي     ؟!يدور 

صحَّ و   ؟! هلااملالصقة   كان  ،  لكذ    لو  حاجةٍ   يامن ُسلَ ملا  إىل    يف  إىل  وال    ، نٍّ اجل  ال 

قاَب قوَسني أو   أَسبَ بنبأ يقني، ما دامت   أَسبَ ، ليأتيه من  دٍ دهُ ، وال حتى إىل هُ هاعفاريت 

   !أدَنى منه 

ه  ل   لندع  بالرضورة. كن  املؤلِّف  إيامن  حملَّ  تكون  ال  قد  التي  التفاصيل    ذه 

د يف وصف )  ولنقرأ عليه ما بئي ني َير  : ، حيث القول (1) « ِسفر يوئيل ( وأرضهم يف » الس 

يِل  مَ »  َأْنُتن   ُصوْ اَذا  َداِئَرِة    نُ وَصْيُدوْ   رُ َيا  و ؟  فِلسطنيومَجِيَع  َبنِيُكْم  بَِيِد ...َأبِيُع  َبَناتُِكْم 

َبِئي نيَ   َبنِي ََيُوَذا  ة  َبِعيَدة . ِلَيبِيُعوُهْم ِللس   :يلحظ  هنا و «   ، ألُم 

» بئي ني الس  )  وصَف   -1 بأهنم  ة (  جنًسا ُأم  بوصفهم  باستقالهلم  ييش  ما   ،»

 وثقافة.

ةٌ »   م أهن   -2 ) بعيدة  ُأم  ُبعد  ُيطابق  ما  وهو  ) ام الش  «،  عن  ُبعد الَيَمن(  ال   ،)

 (. َسَبأ ( عن مملكة )عسري ) 

»لك  ولذ   يف  الواردة  النصوص  و» التوراة فإن  و»اإلنجيل «  ُتؤيِّد القرآن «  ال   »

)  الزعمَ  امَلل ك  ) يامن ُسلَ بأن  َجنوب  يف  يعيش  كان  العربي ة (  تؤيِّد اجلزيرة  ال  كام   ،)

 
(1)  3 :4 ،8.    
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كًة َشامليًَّة عىل مجاعة من )بِلقيس بأن )  املقابَل  الزعمَ 
( املهاجرين، السبئي ني ( كانت َمل 

( يف  َمل كة  العثور  الَيَمن ال  عدم  ة  بُحجَّ اآلن  (؛  آثاٍر  حتى  دٍة  عىل  امَلل كة مؤكَّ لتلك 

يف   أن     ( 1). الَيَمن السبئيَّة  النصوُص  تلك  تؤيِّد  )  يامن ُسلَ بل  يف  ام كان  وَمل كة الش   )

سة تب  لك، فال يستدلَّنَّ بنصوص الكُ .  وَمن أراد نفي ذ  نالَيمَ ( كانت يف  َسَبأ )  املقدَّ

ه عىل طول اخلط. دَّ  الثالثة؛ ألهنا ستقف ض 

ةَ  ( الَيَمنُ ) لنسأل متى عرفت ثمَّ   أصاًل؟   اليهوديَّ

أن    املعروف من   امتدادها،  ( الَيَمن ) تارخييًّا  تعبد قد ظلَّ   ، عىل  ت أرًضا وثنيَّة، 

ْهَرة و  القمر و   الشمس )  ، فيام يبدو، قبل القرن السادس قبل  ة ف اليهوديَّ عر  ، ومل تَ (الزُّ

اهل     (2) امليالد.  بدأت  التي  القبة  تلك  يف  بالد  أي  من  ة  اليهوديَّ تتَّجه   ام الش  جرات 

كان من ما    لك ذ  هناك.  و   ( اليهود )   د وجود دِّ هُت   جعلت نوًبا، نتيجة الظروف التي  َج 

ليب ).  عىل حني يزعم  أيًضا   ( جازاحلِ بـ)   اليهود   عالقة  ( يُّ الص 
ة   (3)   يامينٌّ   ت  ب  نَ   أن اليهوديَّ

 
   .636: 1 انظر: عيل، جواد،  (1)

، َفَقاَل َأَحطُت باَِم مَلْ حُتِْط ِبِه  ﴿ «:  سورة الن مل ذا بام ال دليل فيه، من اآلية، يف » وقد ُيستدل  عىل ه   َفَمَكَث َغرْيَ َبِعيد 

(  ُسَليامن الزماين، ال املكاين، وإىل ) والصواب أن اإلشارة يف اآلية إنَّام هي إىل الُبعد     . ﴾ بَِنَبإ  َيِقني   وِجْئتَُك ِمن َسبَإ  

 ( إىل  أن  ( اهُلْدُهد ال  أي  ى خرب    ُسَليامن ،  تلقَّ ه  اهُلْدُهد َمَكَث غري طويل، حتى  إىل  كام ذهب   ، ( ( يف  الطربيُّ ذا 

ًدا   -َمَكَث غري طويل   ْدُهد اهلُ .  أو أن  تفسريه    ُسَليامن .  وربام قيل إنه مكَث من  ُسَليامن قبل أن خُيرب    -خوًفا وترد 

بح.  ومهام ي  اه بالعذاب الشديد أو بالذَّ ًسا من وعيده إيَّ كن، فال وجه  عىل مسافة، غري بعيٍد، خوًفا منه وتوج 

، فضاًل عن القرائن  ُسَليامن ( من مملكة  َسبَأ لتكل ف َمن تكلَّف االستدالل باآلية عىل أهنا ُتشري إىل ُقرب َمل َكة ) 

ة اإلخبار عن شسوع املسافة ما بني امَلل َكني     . املذكورة أعاله، املتضافرة الداللة عىل مقصديَّ
ين،   (2)  .  101 -100انظر: رشف الدِّ
مثاًل:     (3) الَعَربانظر  العارش من 159  -158،  83،  81،  33  -31،  التوراة جاءت من جزيرة  ، والفصل 

 .000 -281«، صنوان »نبيٌّ من ُعامن«، بعخفايا التوراة وأرسار شعب إرسائيلكتابه: »
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بل  أصيل  كان   ( إرسائيل   بني )ن  إ ،  َج   ا وتارخيهم  غَ يف  الَعَرب اجل رب  نوب  منذ   ي ة زيرة 

ة إبراهيم  النبيِّ  اليهوديَّ وأن  طبَّ   ،  قد  اجلزيرة كانت  آفاق  إنَّ قت  وهي  هاجرت ،  ام 

   ! نوًبااماًل ال َج َش  ةٍ رَ َخ بأَ 

قوله   لكذ  من    االجتزاء يف النصوص املقتبسة.    ك يأيت مثل ذا   الرجل يزال    ال و 

 (: هنر السبت اسمه )   عن مكانٍ   (1) « حروب داود»يف كتابه  

الة [ ما ورد يف كتاب الرح  جاز املكان يف احلِ   ذا ه  ]أن    لك ذ  د  ويؤك  » 

يف    واليمن   ، الذي زار بالد احلجاز الدمشقي املعروف بابن املجاور

  الربع األول من القرن الثالث عرش للميالد. وقد قال ابن املجاور 

املسم   كتابه  املستبَّص » ى  يف  ص 1954)ليدن،    « تاريخ   ،32-  

 :« هنر السبت » ًثا عن مسألة  (، متحد  34

  ثني َيودي صائغ بعدن قالت أهل الذمة: إنه يف أرض التيه. وحد » 

السبت   إن    :قال  صيون   هنر  هلا  يقال  أرض  يف  يف  أنه  واألصح   ،

مائه ألف ألف رجل    النهر من اليهود   ذا ه  ، ظهر... ووراء  احلجاز 

والقوم   احلد،  عن  خارجون  العد  عىل  يزيدون  وهم    َعَرب وامرأة 

بن    ُموَسى عقدون القاف األلف يف لغتهم، وهي مجلة القوم أوالد  ي 

 « «. ... عمران  

 بتاممه هو:  والنص    ن خالف ما يريد.  ما يتضمَّ   من النصِّ  وقد حذَف 

الذ  »  أهل  إنه  مة قالت  السبت :  وحد  [  ]هنر  التيه.  أرض  ثني  يف 

    . صيون   : يف أرض يقال هلا   هنر السبت   إن    :قال   ن َد بعَ   صائغٌ   َيوديٌّ 

 
(1)  26 . 
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احلِ أن    واألصحُّ  سي    جاز ه يف  ليلة  ظهر، وهو هنر رمل  ال جيري من 

السبت   يوم  ِش   [ أن ] مل يقدر اإلنسان  اجلمعة إىل غداة  ة  د  يعربه من 

النهر من    ذا ه  ووراء    اليوم ويسكن باقي األسبوع.    لك ذ  جريانه يف  

وامرأة   ة مئ   اليهود  رجل  ألف  وهم  ألف  العد  ائ ز ،  عىل    دون 

احلد  عن  القاَف   َعَرٌب والقوم  .   خارجون  يف    َف لِ األَ   يعقدون 

ام  إن    : ويقال .     ، مران بن عِ   ُموَسى مجلة القوم أوالد    يف لغتهم، و 

]كذا![    األرض واألعامل إال    ذه ه  يف    ؤالء اليهود حصلوا ]كذا![ ه  

غزوة   الش    لليهود   يل  البابِ   نَّص    خت بُ من  مِ   م أ بأرض    ، َّْص وديار 

حمم    واألصحُّ  وجل  عز  اهلل  من    ؛   ، ًدا إلظهار  هاربني  فخرجوا 

ذا تاه بعض  إىل اآلن إ و   األرايض.    ذه ه  وسكنوا    ى ووادي الُقرَ   رَب يْ َخ 

مك  ج  احلُ  بطريق  القوم   ة اج  إىل  وآخرون  ،  ووصل  يقتله  فبعضهم 

 (1) « .حال   ونه عىل أحسنِ يقبلونه ويردُّ 

املجاور ـ) ف  ترى  -( ابن  عن  يتحدَّ   -كام  املسمَّ   لك ذ  ث  السبت )ى  املكان  وما (هنر   ،

به الصائغُ  الصائغ   لكذ  من السياق أن كالم    وواضح      . (ن َد عَ ) يف    اليهودي    أخربه 

القول   مقترص   السبت هن   إن  » :  عىل  أرض    ر  هلا    يف  أمَّ («صيون ) يقال  فقط.   ا ، 

وراءه من أن  ، و (جاز احلِ ) يف    .  حيث أخرب أنه (ابن املجاور ـ) التصحيح والرشح، فل 

ليب ) غري أن  .   اكبريً   ا عددً   اليهود  ( هنر السبتعن )  النصَّ   ذا ه  ن ينسب  أ أراد  (  ي الص 

يف   التاريخ عن وجود اليهود   ذا ه  ى له القول إن  كي يتسنَّ   ؛ يندَ ته إىل الصائغ العَ برمَّ 

 

ة: تاريخ املستبَّصابن املجاور،    (1) ة وبعض احلجاز املسام   . 33 -32، ِصفة بالد اليََمن ومك 

 لنص  ال خيلو من اضطراب.ما بني قوَسني مربََّعني من إضافتنا أو تنبيهنا؛ فا 
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عَ   اجلزيرة  اليهوديَّ ل  قد  بالذاكرة  الشعبيَّ ق  أنه   خلط    ذاه  و    (1) ة. ة  الظن  أغلب  منه، 

م  خالله  من  ر  لُيمرِّ وإالَّ   امقصود،  مزاعمه.   فإنَّ يدعم  عل      الصائغ   َق ما  بذاكرة 

القول    ينِّ دَ العَ  يعدو  مكان  إ ال  السبت)ن  )   ( هنر  اسمها  أرض  يف  يف   ( صيونيقع 

ف ص  ، وأخذ يَ جاز احلِ بأن املكان يف  ،  ًحامصحِّ   ،ابن املجاور استدرك    .  ثمَّ يه أرض التِّ 

عرصه  يف  يتحدَّ .   أحواله  هنا  عنه وهو  اإلسالمي   ث  العرص  التاريخ   -يف  يف  ال 

ليب ، كام وهم القديم إثر    ( ام الش  )توا من أَ  اليهود ن فيه من ذاكًرا أن مَ  -أو أوهم  ي الص 

 الغزو البابيل.  

ر )   اليهودؤالء  يف موضع آَخر من كتابه اإلخبار بأن ه    (2) ( ابن املجاور وقد كرَّ

 ( من  موا  َقد  هاجر ام الش  إنام  الذين  األقوام  بعض  عىل  كالمه  سياق  يف  من (،  وا 

[ يف ( ]( )بني إرسائيلنَّص    خت ومل ا غزا )بُ بلداهنم واستوطنوا بلداًنا أخرى؛ فقال: » 

   (3) . « (جاز ا ييل ظهر )احلِ (، م  )هنر السبت  اليهود   ]كذا[وا  ( سكن م أ)الش  

 
ليبي،  (1)  .42 ،حروب داود انظر: الصَّ

 .   188انظر:   (2)

ا   (3) ام  بني إرسائيللكتاب »يف  »الش  ولعلَّ صوابه:  ام  بني إرسائيل«!   الش  )يف  أن  املجاور«.  عىل  بالَغ   (ابن 

( أن  الزعم  يف  فاحشًة  »(  اليهودمبالغًة  ألفهناك  ألف  ممئة  مئة  أي   ،»« أراد:  ولعلَّه  ألف ليون.   «.   مئة 

أخبار   عىل  يتحفَّظ  أن  باحٍث  أليِّ  ُبدَّ  فال  أمر،  من  يكن  املجاورومهام  باالدِّعاءات، ابن  املليئة   ،

( ثبتًا.  وإذا كان  ًخا  أو مؤرِّ اًم 
عالـ  منه  أكثر  الًة  الرجل رحَّ يبدو  إذ  لغًة وحمتًوى؛  ليبيوالتخليطات،  (  الص 

التاريخ   ل م  ع  يف  املجاورسيستشهد  )  بابن  اجلنَّ محلت عرش  أن  مثاًل،  ذكر،  فلقد  إىل  بِلقيسوأخباره،   )

خ  ُيستنَد إليه؟! 197(! )انظر: ابن املجاور،  فارس ( يف أرض )ُسَليامن) لك ومن شواهد ذ     (.  أ فهذا مؤرِّ

( إىل  واألحداث  األعالم  بعض  ينسب  تده  )  (اليََمنأن  أرض  مثل  شداداعتباًطا،  بن  َى  عنرتة 
ومح   ،)

 (. 93 ،64 -63، 56(! )انظر: م.ن، حرب البَسوس(، و)ُكليب( و)مهلهل بن ربيعة)
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ليب)انظر كيف حذف  ف  املجاور ) كالم    ( يُّ الص  أن    ( ابن  قَ   ؤالء ه  عن  موا د  إنام 

أرض   غزو (ام الش  ) من  بعد  )  هم ،  ق َبل  يف  َنُبوَخْذَنَّص  من  ثمَّ (ِمَّْص ) و  ام الش  (  ما   ، 

 ، د حمم  ) اهلاربني من    (ىرَ وادي القُ )و   (رَب يْ َخ )   أهنم من هيودمن    ابن املجاور  هح رجَّ 

 ) ليب ألن      ؟ ذ كر    ي  الص  يريد  َج ذا ه  ال  من  قادمون  أصاًل  أهنم  اإلهيام  بل  نوب ، 

 قد شهد له بذاك.  ابن املجاور امهلا أو شامها، وأن  ، ال من َش رب اجلزيرةغَ 

ليب ) مل يكتف و  ، كام  ( يه أرض الت  ) ال يف  ( املذكورَ صيون ، بل زعم أن ) ذا هب    ( يُّ الص 

 برواية  ال يرَض   !  ألنه ( ابن املجاور ) ، كام قال  ( جاز احلِ ) يف  ، وال  اليهودي    أخرب الصائغُ 

بنفسه   وإن    -نصٍّ ب أو   به  مل   -استشهد  مَ   ما  أن  عىل  إرسائيل ) واطن  يوافقه  يف    ( بني 

ا يوافقه عىل  ولن جيد روايةً  .  وما جاورها  ( عسري )  لذا     ! وتلك معضلته  .  لك ذ  وال نصًّ

  « دَّ ال بُ » (، وأن وادًيا هناك  رجال أملع ( يف ) قعوة صيان )   : هي   ( صيون أن )   عاود الزعمَ 

وواضح أن القرية      ( 1) (. آل سبتي يف اجلوار اسمها اليوم )   (؛ ألن قريةً هنر السبت أنه ) 

سبتي ب يكنون    ناسٍ أُل  هب  آل  هي  أهنا  ال  األوَّ   نَس ت وال    االسم.    ذا ،  كتابه  يف  أنه  ل  هنا 

من  »  جاءت  الَعرَ التواراة  زعمَ   ( 2) « ب جزيرة  قد  )   كان  هي  صيان ال قعوة  أن  جبل  ) ( 

(، منذ عهد  أورشليم/ الُقْدس رَشق )   َشامل صنه  اجلبل املعروف بح  ب ، وليس  ( ن وْ يَ هْ ِص 

  إنسان، ال اسمُ   اسمُ   ( ان صي  ) هنا وال هناك؛ ألنه جيهل أن  ال    ، ب ص  فلم يُ    ( 3) ! ( املسيح ) 

 
 . 27 -26انظر: م.ن،   (1)
 .  183 -178انظر:   (2)
سانظر:     (3) املقد  رومية،  الكتاب  أهل  إىل  الرسول  بولس  رسالة  اجلديد،  العهد  إىل  26:  11،  الرسالة  ؛ 

 .  22: 12العربانيِّني، 
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ي ب إنام ُس مكان، وأن املكان   ُتَعد  ه اسم مِّ التي  ،  رجال أملع فخًذا من قبيلة    ، أو بعشريته 

زمنٍ   وأنه  يف  رٍ   عاش  ا،  ج    متأخِّ سنة   وليس دًّ آالف  ثالثة  من  أكثر  حاول  قبل  كام   ،

ليبيُّ  القارئ   الص  م  يوه  أن  أن  غري  هيتم  دأبه   ذا ه  .   ال  فهو  الروف  إالَّ   ؛  بتشابه  بني   

    . لك ذ   وراء  ال يسأل عامَّ   األسامء، ثمَّ 

 

 التقوُّل والتدليس:  -6

املجاور » أضاف:    ثمَّ  ابن  كالم  من  اآلشوريني  ويستخلص  أسباط   أن  اقتلعوا 

وال ندري من أين استخلص    (1) . «... وقراها   عسري   العرشة من مدن هتامة   إرسائيل 

ليب ) ؛ فقد ذكرناه آنًفا، وال عالقة له بمزاعم  (ابن املجاور )من كالم    ذاه   ، بل  ( ي الص 

، ( اليهود)   ئكأول  ر من كتابه أن  آخ   يف موضعٍ   (2) ابن املجاور د  ولقد أكَّ     ؟ ناقضهاي هو  

أهنم ذكر  اإلسالمي  ، الذين  العرص  املسمَّ يقطنون    ، يف  السبت) ى  املكان  ام إنَّ ،  ( هنر 

من  قد   إليه  قال:  (ام الش  ) موا  حيث  نَّص  » ،  )ُبخت  غزا  إرسائيلومل ا  )بني   ) [ [ يف( 

أم  السبت  اليهود   ]كذا[ ( سكنوا  )الش  م ا ييل ظهر )احِلجاز)هنر  إىل     « .( (،  كام أشار 

إرسائيلعالق  بني  الن  ـ) ب  ة  وادي  و (ل يْ ِمَّْص  بحرإىل  ،  فيه   (سوف )  أن  غرق  الذي 

 .   (3) « مزُ لْ ، وهو القُ وف يف بحر ُس   ون عَ رْ غرق فِ : » ه قول(، يف  القلزم ) هو بحر    رعون ف  

 
ليبي،   (1)    .27، حرب داوودالصَّ

(2)  188 . 

 .  34ابن املجاور،   (3)



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

56 

 

تعاملهيتبنيَّ   ذاه  ومن   يف  جيمع  صاحبنا  أن  االجتزاء،     بني  النصوص  مع 

مُ  مع  يتامشى  ال  ما  ورفض  ثمَّ واالنتقاء،  القيقة.  ادِّ   راده،  غري  فعله   ذاه  و   عاء  ما 

املجاور )  بنصِّ  ورفَض ف؛  (ابن  شاء،  ما  منتقًيا  منه،  يف   إنَّ   ه قول   اجتزأ  املكان 

ًّ ، مُ (جاز احلِ ) 
 ابن املجاور عى أنه ُيستخلص من كالم  ، ثم ادَّ ( عسري) ا عىل أنه يف  رص 

      أصاًل!  ذكره ما ال ُيستخلص منه، بل هو خالف ما  

أنَّ و  تدليسات  تتب    الق   ليب )ع  يَ   (ي  الص  التي  الشواهد  خالل  هبا من  ستشهد 

وسنكتفييطول  بذاته  قائم    مبحث   سبق  ، .   ما  ذهَب   الٍ بمث   ، إىل  كتابه   أخري.   يف 

 إىل القول:   (1) « ود حروب دا » 

ال   يامن ُسلَ وأخبار  »  التقاليد  و ي  َعَرب يف  كثرية  أنه    [ مجيعها ] ة  إىل  يشري 

ا من اليَ ] كان ملًكا عىل منطقة   بار ما  األخ   ذه ه  .  ومن  [ ن مَ قريبة جدًّ

هشام  ابن  التيجان » عىل    يضيفه  منب    َوْهب ل   « كتاب  اليامين بن  ،  ه 

  ويل أمره يف   ،   ، بن داود   يامن ُسلَ مات    ا مل  » (:  169حيث يقول )ص 

وصيُّ  وهو  ابنه  ِرُحُبَعم اخللق  وخليفته  بلقيس ه  ابن  وهو  فويل  ،   ،

  « )كذا(.   « اليمن 

 وقفات:  ذاه  ونقف مع اقتباسه  

مَ » قال    -1 كان  أنه  إىل  يشري  من ل  و]مجيعها[  ا  جدًّ ]قريبة  منطقة  عىل  ًكا 

مجيعها يشري إىل » ي  ت ، ال« ة الكثري »التقاليد  ك  تل من    احدٍ و  ومل يأت بمثالٍ    « [. ن مَ اليَ 

 

(1)  139- 140  . 



. 

. 

 العََرب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لاألوَّ الفصل

. 

. 

57 

 

مَ  كان  اليَ ِل أنه  من  ا  جدًّ قريبة  منطقة  عىل  عىل  « نمَ ًكا  باإلحالة  ولو  دون   انِّ ظ امل، 

   .النصوص 

ي  الالفتبليس    -2 ي أو    ،( َيَمن ال )   غزا  ( يامن ُسلَ )قال إن  أن  بتويلِّ قا أن  ابنه   ل 

القائلني هب  ، يف بعض القب.  وقد جاءت  الَيَمنأو غري    الَيَمن   بعض  ةُ ذا  لَدى  صَّ
 ق 

 والزعمَ   يشء    ذا ه    قوَل   كنَّ جديد.  ل    ذاه  .  ليس يف  ( لقيس بِ )كته  ل  ومَ   ن مَ باليَ عالقته  

مَ »   ه أن  منطقة ِل كان  اليَ ]قريبة جِ   ًكا عىل  ا من  به    ؛ رآَخ   ، يشء  «[ نمَ دًّ ليب ) أراد   (يُّ الص 

 ق.، فلم يوفَّ (عسري )أن تلك اململكة كانت يف  دعم زعمه 

ر أنه عاش   -املكتشفة حديًثا   اآلثارُ   تُتثب    -3 العائدة إىل تلك الفرتة التي ُيقدَّ

عَ  -( ُسَليامن فيها ) َبئي النفوذ املَعيني توس  ، بل  َشاماًل، وصواًل إىل خارج اجلزيرة والسَّ

( كان ُسَليامن ن )إ   القوُل فإذا صحَّ     (1) (. أوربا( و) أفريقيا(، إىل ) آسيا إىل خارج قارة )

 ( غزا  مع الَيَمن قد  حتالًفا  أنشأ  أو  ملوكها  (،  عليه بعض  سيطر  حتى  أو  لبعض   ا، 

ر    ، فإن الزمن ليبي  )تصو  يف   -( بي ة رَ اجلزيرة العَ نوب ) أن مقرَّ مملكته كان يف َج (  الص 

آتيًة عىل ما يف طريقها من َشاماًل،  بنفوذها  د  نوب اجلزيرة تتمدَّ وقٍت كانت ممالك َج 

د َشاماًل   ذاك   يف غضون  ُسَليامن فأين كانت مملكة  .   ال يصح    -ممالك  ولو قيل  ؟   التمد 

دها َشاماًل، لك   تلك املاملك الَيَمنيَّة وجماورًة هلا، ومزامنةً ل   ت معارصةً كان   اإهن  ن التمد 

عُ  كيف  آثار  السؤال:  عىل  مهوالسبئيَّة   املَعينيَّة   َتنياململكث ر  مقرِّ يف  األُ ،  َج ا  نوب مِّ 

 
العالقات احلضاري ة بني ؛ السعيد،  295-293،  24،  ِمتارات من النقوش اليََمني ة،  انظر: بافقيه، وآخرين   (1)

-119:  2؛ عيل، جواد،  119-116،  75-69،  اجلزيرة الَعَربي ة وِمَّْص يف ضوء النقوش الَعَربي ة القديمة

ين، 124  .101، 60-59، رشف الدِّ
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و  د  آثاراجلزيرة،  نفوذ متد  آثارٍ مه ات  عىل  ُيعَثر  ومل  َشاماًل،  الامنَلي ُس ململكة    ا  يف   ، 

  َجنوب اجلزيرة، وال يف َشامهلا؟! 

ليب ) هنا أن    األشد  غرابة األمر    -4 ينفك     ( ي  الص  اجتزاء يامرس  ما  هوايته يف 

يُ منها  ر  ظه  الشواهد ليُ   ذه ه  ، كام استعمل  «)كذا( » ما ال يريد.   منها  ط  سق  ريد ويُ ما 

كذاك« الذي  »ليس   « التيجان »جاء يف كتاب ما   أن َبي دَ العبارة يف آخر اقتباسه أعاله.  

ليبي أورده   ، « اليامين»   ه ب  َن بن مُ   َوْهب ) دعونا نعود إىل مرجعه، لننظر ماذا قال      !الص 

)   (، م 732هـ=  114-،  األُموي  احلِ عبد وأضافه  أيوب  بن  هشام  بن  ي رَي مْ امللك 

إساقاطات  (املعافري  دون  بتاممه  ليب ،  كتاب  دة.  املتعمَّ حذوفاته  و  ي  الص  يف   جاء 

 :(1) « التيجان » 

أمره يف اخللق    يَ ـ ِل وَ   ،   ، بن داود   يامن ُسلَ ا مات  مل    د: قال أبو حمم  » 

وصيُّ   ، بنه ا  ِرُحُبَعم وهو  وخليفته  بلقيس يامن ُسلَ بن    ه  ابن  وهو   ،  .  

من    تاه رسول بني إرسائيل أ ف   ، سنةً   يامنُسلَ بن  ِرُحُبَعم    ن مَ اليَ   يَ ـ ِل فوَ 

ين  عن دِ   يامن ُسلَ وا بعد  ارتدُّ   ام فقالوا له: إن أهل الش  ،  امَلْقِدس   بيت 

: يا خليفة  أفعى نجران   س ، فقال له القلم  رَي فاجتمعت إليه مِحْ ؛  اهلل 

عن    ون إال  عطُ ال يُ  ، وفتنة  س  أ ب  ه أهُل وأهلُ  ، امَ الش   أردَت  ، رسول اهلل 

دلياًل   ، ّْس  قَ  سيفك  خلياًل   فاجعل  للكُ ،  وعزمك  طَ وإن  من    ا بً رَ فر 

إال    ، القلوب  وبينه  بينها  حيول  اخلوف ال  خُت   ،   إال  ولن  بعزم  يفهم     

املعني.   ، وصرب   اهلل  بيت  ِرُحُبَعم قال     وإن  جنود  هلل    امَلْقِدس : 

أُ  وا اجليوش حتى  دُّ عِ هبة احلرب وأَ ينَّصون اهلل وينَّصهم، خذوا 

 
(1)  169- 170 . 
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من    قوم    ص كلُّ فرتب      . واجلدب عام   ةٌ لَ فإن السنة حَمْ   ؛ يأتيكم أمري 

مِحْ  أنفسهم   رَي جيوش  الش  ِرُحُبَعم  ومىض    ، عند  أُ ل  وَخ   ، ام إىل  ه  م  ف 

اليَ   حاكمةً   ، بمأرب   لقيس بِ  بيت    ِرُحُبَعم وسار  .   ن مَ عىل  إىل 

مائة رجل، فسار هبم عىل مدائن    فاختار من بني إرسائيل   ، امَلْقِدس 

اهلل   ، ام الش   أمر  إىل  إنطاكية   ، فأجابوه  إىل  بلغ  به  ائ ف   ، حتى  تمروا 

ارين من بقايا بني ماريع بن كنعان بن حام بن  وهم من اجلب   ، فقتلوه 

معه ،  ُنوح  كانوا  الذين  املؤمنني  وقتلوا  كنعان وجترب    ، فقتلوه  بنو     

بن كنعان  القبط  بن كنعان و   بإخواهنم من  لبني  النوب  يكن  فلم   ،

وبلغ    إرسائيل  طاقة،  اهل   ، لقيس بِ   لك ذ  هبم  أدركها  فلم    ، رم وقد 

الش   إىل  النهوض  فتن   ، ام تستطع  الثُّ   ، ن مَ باليَ ة  ووقعت    ار كلٌّ و  فنبغ 

 .« ... ن حتت يده  مَ ب عىل لك وتغل  عي امُل يد  

وتلك    ، إذن  ،ذا ه  ف  اخلرب،  ال هي  هو  يف  يَّ َعَربالتقاليد  زَ   ،املوضوع  ذاه  ة  ما   مَ عَ ال 

ليب )  ل  (يُّ الص   .وتقوَّ

دام  يَ   فعالمَ  ما  إذن،  ِّ   ذاه  ستشهد،  واليلَّ التحريف،  من  بالشواهد،  ، صنيعه 

   ؟ لوالتقو  

الغريب؟    كنل  و  طموحإذ    ما  يقترص  شواهده مل  حتريف  عىل  بعض   ه  من 

 غدوتكي    -لو استطاع   -نفسها   « التوراة» ف  ، بل أراد يف هناية املطاف أن حيرِّ املراجع

ِسفر صموئيل لألجزاء امللحميَّة من ) من نوعها  جديدةً  ترمجةً  فأعدَّ  ؛ افرتاضاته َق َوف  

ً ،  حسب مزاعمه ب فيها  األسامء الواردة    َف رَّ َح ،  «حروب داود » يف كتابه  ،  ( الثاين   ا مغريِّ

فر ليضع مكاهنا أسامء األماكن    لكذ  يف  أسامء األماكن   زيرة اجل رب  نوب غَ َج من  السِّ

  الشديد بفرض وجهة نظره فرًضا عىل الناس! عىل هوسه  .  ما يدل  ة ي  الَعَرب 
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يف مثل  وكان  كام   لك ذ  عل  النصِّ  بتأويل  يكتفي  فال  األخرى؛  ُكُتب ه  ثنايا  يف 

التورايتَّ  النصَّ  يصنع  بل  أينام   يشاء،  املواضع  أسامء  مع  ليتَّفق  جديد،  من  نفسه 

ِمْن َلُدِن    َفَخَرَج َقاِينيُ : » ( 1)« ِسْفر التكوين حتريفه النصِّ اآليت من »  لك ذ  وجدها.  من  

، و ب  ِقي  َعْدن     َأْرِض ُنود  َسَكَن يف الر  ( 2)«خفايا التوراة .«  الذي جعله يف كتابه »رَشْ

» ه   َقاِينيُ كذا:  الر    َفَخَرَج  َلُدِن  وِمْن   ، ]َنْوَدة يف  َسَكَن  ب  [.«  كي َعَدنة  نويب  َج   َأْرِض 

ل تشري إىل مواضع »   يف جوار اجلنينة يقول إن ُأسطورة اخللق التوراتيَّة واإلنسان األوَّ

 «.بأسفل وادي بيشة

ه ا وبذا فليصنع ما شاء، من نَ  !صِّ  خلاصِّ وتأويله اخلاصِّ

أو   بصورةٍ   افرتاضاته  يدعم  َعَريبإىل اإلهيام بأن الرتاث ال   يف اعتيازٍ   لقد كان و 

عىل النصوص  بل ينافيه، يلتف   لك ذ  ال يفعل   َعَريب ال، وإذ ُيصدم بأن الرتاث  بأخرى

 يف عها  أنه لن يراج   -لديه عىل األقل   -ع اًل تزييفها عىل القارئ، الذي من املتوقَّ حماو  

ى ماذا سيفعل حني يواجه اإلشكال مع رَ تُ  كنل    .أصوهلا، ليعرف كيف تعامل معها

خٍ  ا ممَّ  ملحةٍ   ال جيد لديه أيَّ  ، ثمَّ أيًضا  هيوديٍّ   قديم، ومن أصلٍ  يامينٍّ   ،االنتامء  َعَريبِّ  مؤرِّ

جيد لديه التأكيد ، بل ( جزيرة الَعَرب) كانت يف ( بني إرسائيل )ن واط  أن مَ من   :يزعم 

جه ا ه!  ال مناص له حينئذ من تشغيل من؟ (ام بالد الش  ) كانت يف  نهم  واط  عىل أن مَ 

، « تاريخ املستبَّص» و   « اإلكليل » املعروف، الذي وقفنا عليه يف ما سبق مع صاحَبي  

 

(1)  4 :16.    

    . 38انظر:   (2)
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إىل   املشرية  العبارات  الش  فيحذف  تورَّ   ام بالد  التي  االقتباسات  فيها.   من   لك ذ  ط 

خ    .  «مِحْرَي  ملوك  يف   التيجان» ( يف كتابه املشهور ه ب  ـ َن بن مُ   َوْهب هو )  «الورطة » املؤرِّ

ليب ) ورد  ي  كتابه    ( يُّ الص  داود »يف  ً « التيجان » عن  آخر  اقتباًسا    « حروب  ا ، مومه 

خالله أن    (ُمَنـب ه ابن  )بأن    من  إىل  إرسائيل )يشري  يف    ( بني  يعيشون  جزيرة  )كانوا 

أننا ( الَعَرب حني  يف  إىل    إذ   ، ،  ونتقصَّ «التيجان »نعود  حذوفات  ،  ليب )  من   ( ي الص 

إىل   أنه قد حذف اإلشارات  الش  ) وإىل    (امَلْقِدس بيت  )شاهده، ندرك  التي   (ام بالد 

  ت كان  بني إرسائيلن  ط  ا ومَ إن  قوله  ة عىل  الدالَّ   (،ُمَنـب ه بن    َوْهب ) وردت يف كالم  

ه نَّ ًوا َش ز  ف غَ ص  الشاهد إنام كانت تَ   لك ذ  ن األحداث التي وردت يف سياق إ هناك، و

إرسائيل)  الش  ) من    ( بنو  با ( ة مك  ـ) ف   (جاز احلِ )   َعَرب  عىل  (ام بالد  باهلزيمة ؤوا  ،  فيه 

إىل   والعودة  قد    امالش  املنكرة،  كانوا  الذي  تابوهتم،  بو مَ رَ دون  األدباره  ا  ، ُمَولِّني 

 . ة مك  من مزابل    وألقوه يف مزبلةٍ  (ون رمهيُّ اجلُ ) فاستوىل عليه  

 ؟ لكذ  كيف حدث  

 

 :كاية التابوتز وحجاللحِ   يلبني إرسائ ةغزو -7

ليب )اقرأ معي اقتباس   ( الص   لك ذ  دعنا بعد    التي يبغي، ثمَّ   وتوجيهه الكالم الوجهةَ   ي 

( بكالم  ليب يقول    (.  ُمَنـب ه بن    َوْهبنقارنه  يُّ الص 
التقليد »   : (1)  يف  صمت  وهناك 

 

 . 29، حروب داوود  (1)
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العهدمصري  اليهودي حول   هو     « احلدث.   ذاه  بعد    تابوت  هنا  املقصود  والدث 

عاصمة   أملع ) من    (د وداو ) نقل  قُ   التابوت ووضع    (النامص ) إىل    (رجال  دس يف 

حياول أن يوحي بأن اخلرب الذي سيستشهد   ذا.  وهو هب  هناك   أقداس اهليكل اجلديد

التقليد ال  يدل    «، التيجان »نقاًل عن كتاب    ، به  كان يعرف مصري   اليامينَّ   َعَريبَّ عىل أن 

 قال:   .  ( امالش    بالد )ال يف   ب رَ لعَ ا  ؛ ألن األحداث كانت تري بني ظهراينِّ التابوت 

ال أم  »  التقليد  دو  َعَريب ا  الذي  اليامين  ُمَنب ه   َوْهب نه    بنو  بن  يزل  مل  فيقول:   ...

  ضاض اجُلْرمُهي حتى كان يف زمن احلارث بن م   يزحفون بالتابوت   إرسائيل 

ه نابت بن قيدار بن  وبعد موت ابنه ووصي  ،  ، بي بعد موت إسامعيل الن  

وانتحلوا   ، اهلل عليهام  صىل   ، يامن ُسلَ و  ، داود  دين  ل بنو إرسائيل ، فبد  إسامعيل 

الزبور  بمك    عىل  يومئذ   وامَلِلُك  انتحلوها...  بن    ة كتًبا  احلارث  واالها  وما 

يف مائة    إليهم ُجْرُهم   ... برزَ ة إىل مك    ائيل  أتى إرس .  فلام  مضاض اجُلْرمُهي 

وعمالق  إرسائيل   ألف،  بنو  فاهنزم  ألف،...  مائة  ورموا    يف  معهم  ومن 

ُجْرُهم بالتابوت  فأخذته  مك  ق وعمال   .   مزابل  من  مزبلة  إىل  به  فأتوا  ،  ة ، 

بالغم   الوباء  فأخذهم  فيها...  ودفنوه  له  بن  فحفروا  احلارث  فعمد    ...

سع ]بن  ي يف تلك املزبلة فاستخرجه لياًل.  وأخذه مه   إىل التابوت   مضاض 

.  وكان عنده يتوارثونه وارث عن وارث إىل  عيل[ نابت بن قيدار بن إسام 

 (1) « . ، فإنه أخذه من كعب بن لؤي بن غالب زمان عيسى بن مريم  

ليب)الذي اقتبسه    األصيل    لنص  فام ا  ما ال خيدم  منه  ط  سق  أن يُ وحاول    (يُّ الص 

 

 . 30 -29م.ن،   (1)
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 :(1) (ب هنَ ابن مُ )إنه قول    ؟افرتاضاته

ى كان يف  حت   يزحفون بالتابوت   د: مل يزل بنو إرسائيل قال أبو حمم  » 

  ،   ، بعد موت إسامعيل النبي   ي مُه رْ زمن احلارث بن مضاض اجلُ 

ووصي   ابنه  موت  قي وبعد  بن  نابت  إسامعيل د ه  بن  فبد  ار  بنو  ،  ل 

  وانتحلوا عىل الزبور   ، اهلل عليهام   صىل    ، يامن ُسلَ و   دين داود   إرسائيل 

  وهم إذ ذاك عمالق   ، م رَ وأهنم زحفوا إىل أهل احلَ ] ،  انتحلوها   ا كتبً 

إسامعيل   ة مك  وب   م هُ رْ وُج  والويصُّ   ، بنو  القائم  ذاك  إذ  فيهم    وكان 

إسامعيل بدِ  ودعوة  اهلل  نبت  يمه   : ين  بن  قي ]كذا[  سع  بن    ار د بن 

إبراهيم  بن  اهلل علي صىل    ، إسامعيل  وما    ة بمك    يومئذ    ُك ِل وامَل     [ هام.  

  ة إىل مك    إرسائيل بنو ، فلام أتى  ي مُه رْ واالها احلارث بن مضاض اجلُ 

بمن ]  إسحاق   زاحفني  بني  من  أرض  األول    وم والرُّ   نَّصهم  من 

ُج   ، [ ام الش   إليهم  ألف   م هُ رْ برز  مئة  ألف   وعمالق   ، يف  مئة  ،  يف 

قتااًل ]  إرسائيل   ، [ ا شديًد   فقاتلوهم  بنو  معهم   فاهنزم  وا  مَ ورَ ،  ومن 

ُج   ، بالتابوت  مزبلة    ق وعمال   م هُ رْ فأخذته  إىل  به  مزابل    فأتوا  من 

بن نبت    سع ي مه   لك ذ  فنهاهم عن  ]   ، ( 2)فحفروا له ودفنوه فيها  ة مك  

قي ]كذا[   إسامعيل دبن  بن  مضاض    ،ار  بن  احلارث  عنه  وهناهم 

وفيه   ن فيه صحف الزبور إ :  سع ي فعصومها وقال هلم مه   ، ي مُه رْ اجلُ 

بالغم    ؛ [ السكينة  الوباء  يتداركون ]   ، فأخذهم  ال    َد مَ فعَ   ؛ [ وكانوا 

 
 .180 -179، التيجان  (1)
كان ذا فخامة   ( من أن التابوت25، اإلصحاح  ِسفر اخلروجاخلرب، فإنه ُيناق ض ما ورَد يف )  ذاه  إذا صحَّ     (2)

ـيٌّ بالذهب النقيِّ من الداخل واخل
ارج، وله إكليل  من ذهب، وعىل طريَف غطائه َكُروبان   مائزة، وأنه َمط ل 

كان  ولو  اآلَخر.   إىل  واحٍد  ُكل   ووجهامها  الغطاء،  مظلَِّلني  فوق،  إىل  أجنحتهام  باسَطني  ذهٍب،  من 

ي ونكذ   التابوت
مُه   ( يف مزبلة! لك، ملا ألقاه )اجلُر 
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بن مضاض  التابوت   احلارث  تلك    إىل  لياًل، يف  فاستخرجه    املزبلة 

مه  زمان    سع ي وأخذه  إىل  وارث  عن  وارث  يتوارثونه  عنده  وكان 

 ( 1) .«فإنه أخذه من كعب بن لؤي بن غالب   ،   ، عيسى بن مريم 

حذف   ليب ) وتلحظ  خطوطالتي    لعباراتا  ( ي  الص  وسبب  حتتها   لك ذ  .  

 ق يف الاشية قائاًل:علَّ  ثمَّ    واضح. الذف  

منب    َوْهب »كان   يقال،  اليامين ه  بن  ما  يتقن  ، عىل  من أصل  َيودي، 

ة   والّسياني ة   اليوناني ة  ي  الكت واحِلْمرَيِ قراءة  وحُيِسن  القديمة.  ،    ابات 

هو من رواية   « يف ملوك مِحْرَي   التيجان » الذي لدينا من كتابه    والنصُّ 

احِلْمرَيي  هشام  بن  السرية  عبدامللك  صاحب  )تويف    النبوي ة ، 

، عن أيب إدريس بن  وَسى مُ م(.  وقد رواه أسد بن  831هـ/  216

َج سنان  عن  ألُم  د  ،  منب    َوْهب ه  ه  من  ه بن  أعاله  املقتبس  واخلرب    .

 
ُمنَبِّه،      (1) ة لتسمية  احلارث بن مضاض( عىل لسان )186  -184يسوق )ابن  بعض  ( تفسريات تارخييَّة مهمَّ

يَت بأسامء ذات عالقٍة بحملة ) ( بني إرسائيلاألماكن بأحداث دارت فيها، ومنها بعض األماكن التي ُسمِّ

( كـ)احِلجازعىل  هب  ففاران(.   أجياد(، و)فاضحة(، و)قعيقعان(، و)فاران(،  ي  ُسمِّ مثاًل،  االسم ألن  ،  ذا 

مضاض) بن  الارث  -(عمرو  يعقوب  -أخا  بن  )فاران  سبط  قتل  من  يامني،  ذ  ابن  عىل  ؛ (  التلِّ لك 

ي: تلَّ   ليبيُّ ك التسميات هي ممَّا درج ).  وأمثال تلفارانفُسمِّ (، وغريه، عىل حتميله ما ال حيتمل من  الص 

يَّة )فاران احِلجاز  التأويالت التوراتيَّة.  و  بنو  (، التي تاه فيها  ِشبْه جزيرة سيناء( يف )فاراناملشار إليه غري َبرِّ

التكوين(.  عىل أنك ستقرأ يف )ِمَّْص بعد خروجهم من )  إرسائيل (  21، اإلصحاح  العهد القديم، ِسفر 

يَّة، حني طلبت   إبراهيم(، جارية )هاجرأن ) رص 
يَّةعيلإساممنه طرَدها وابنها )  سارةُ ( امل   (، خرجت إىل َبرِّ

َسبْع اكتشفتها  )بئر  التي  البئر  وأن  وأن    هاجر(،  هناك،  منها هي  يَّة.     إسامعيلواستقت  الرَبِّ تلك  يف  نشأ 

]إسامعيلقال:   َفاَرانَ »وَسَكَن  ِة  ي  َبر  يِف  ِمَّْص [  َأْرِض  ِمْن  َزْوَجًة  ُه  ُأمُّ لَُه  وَأَخَذْت  الرواية     .«،  بخالف 

( إىل  األحداث  تلك  تعزو  التي  ةاإلسالميَّة  ذ     (.مك  تقِّصِّ  يف  بمرشوٍع  ينهض  أن  لباحٍث  لك  ويمكن 

د الذي اتَّبعه التوراتي ونوغريه لتأصيل ال للربط    تسميات اجلغرافيَّة تارخييًّا، بعيًدا عن النهج الُرويف املجرَّ

 .«التوراةبني تلك التسميات وما جاء يف »
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التيجان »  اهلمداين   « كتاب  أيًضا احلسن  الثامن    يرويه  اجلزء  من  يف 

التي    « كتاب اإلكليل » والرواية يف     . « كتاب اإلكليل »  الرواية  هي 

قد أرشدين إليها أصاًل.  وهناك    كان الصديق فرج اهلل صالح ذيب 

ما هو ِمتلف بني   أسقطُت  وقد  الروايتني.   بني  بعض االختالف 

  «التيجان » األصيل الكامل لكتاب  والنصُّ اس.  الروايتني من االقتب 

 ( 1) « مل ُيعثر عليه بعد، عىل ما أعلم. 

واملعرفيَّة    ذاه  و  الثقافيَّة  اخللفيَّة  نعت  يف  مُ   َوْهب)   لَدى اإلسهاب  ، ( ب ه َن بن 

  ، كل  ( اهلمداين )ر، هو  اإلشارة إىل جميئها من طريق آَخ ية، و د الروا نَ والتفصيل يف َس 

لقول  غايته    لكذ   ا  قويًّ شاهًدا  بحسبانه  وأمهيَّته،  اخلرب  ليب ) تأكيد مصداقيَّة  (.  ي الص 

ما   َف ذَ َح   لكذ  ول   ؛( بني إرسائيل)ن  واط  ه يف الواقع شاهد  عليه ال له يف مسألة مَ كن ل  

بيتعلَّ  االقتباس   لك ذ  ق  عىل  .   من  ط ن واإللاح  ين  و  « اليامين  »  امَلو   «يهودي  ال » الدِّ

ة   والّسياني ة   اليوناني ة» ن  تق  يُ وأنه كان  ،  ( ه ب  َن مُ   البن )  ي  ، وحُيِسن قراءة الكتابات واحِلْمرَيِ

د ،  «القديمة  ليب   افرتاضات ُبطالن    ُتؤكِّ مل يسمع  .   ي الص   قط    ُمَنب هبن    َوْهب إذ كيف 

إرسائيلبأن   يُ   بني  يف  كانوا  و قيمون  َج (2) أجداده   ديار دياره  يف  زيرة  اجل )نوب  ، 

ليب يزعمه   ا ظلَّ ممَّ واحد    خرب    قط  مل يتناه إليه كيف و   ؟( ة ي  الَعَرب  بني حول تاريخ   يُّ الص 

    ؟تلك األصقاعيف    إرسائيل 

نعو   ثمَّ  صاحب  حني  إىل  ما  « اإلكليل» د  نجد  ال  إليه  ،  ليب ) أملح  من   ( يُّ الص 

 

ليبي،   (1)  .  30، حروب داوودالصَّ

ا أبوه ففاريس  األصل.  أجداد  (2) ه، أمَّ  ه من جهة ُأمِّ
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ةٍ   اختالفاٍت  ط ما هو اسق ما قام به من إ كانت وراء  أهنا    ، زاعاًم نيبني الروايتَ   جوهريَّ

الروايتَ   خمتلف   ـ     . نيبني   يف   ةً جاءت مقتضب   «اإلكليل »أن رواية صاحب    إالَّ ُهمَّ  اللَّ

ليب ) ا ما أسقطه أمَّ    . « التيجان » تفاصيل رواية بعض   َوْهب ) عن  من االقتباس  ( يُّ الص 

مُ  له( ه ب  َن بن  معنى  أن الواضحة    ات شار اإله  وهو حتاشي   ، معنى واحد إالَّ   ، ، فال  إىل 

ي  م رَ ـ احلَ ) عىل    وا محلةً ن  ، وإنام َش ( امالش  ) ا يف أرض  كانو   (بني إرسائيل )  وا د  فرُ   ،( املك 

 :(1) « اإلكليل » يف أيًضا   ما وردَ  ذا ه  و   . امالش   إىل  عىل أعقاهبم مهزومني 

اجلُ  رث ا احل ... »  مضاض  قومُ   ي مُه رْ بن  سلب  تابوَت الذي  بني    ه 

:  ذكره اهلل يف كتابه  الذي   وهو التابوت   ، ة قصدوا مك    حني   رسائيل إ 

ُكْم وَبِقي ٌة م ا َتَرَك آُل ُموَسى  ﴿  ِمُلُه    نَ وآُل َهاُرو   فِيِه َسِكينٌَة من رب  حَتْ

ُجرْ ت ج ا ف   ، ﴾ امَلاَلِئَكة    ، وجديس   ، وطسم   ، وعدنان ،  م هُ معت 

لقتاهلم فهزموهم إىل    رسائيل إ   والتقوا ببني   َعَرب ومجيع ال  ، والعاملقة 

التابوت   ، ِدس امَلقْ بيت   إرسائيل   وأخذوا  بني  حديث   ، عىل   وله 

 « . رشحه   يطول 

 أضاف:   ثم  

  ومن معهم   هم وعدنان   ، التابوت   ا أخذ ُجْرهم : مل  ه ب  َن بن مُ   َوْهب قال  » 

ال  به ،  وجديس   وطسم   العامليق   : َعَرب من  مزبلة   هتاونوا  يف    ، ودفنوه 

عن   اجلرمهي   لك ذ  فنهاهم  مضاض  بن  بن    احلارث  إسامعيل  والنبي 

إبراهيم   اهَلَميَسع  بن  إسامعيل  بن  قيدار  بن  نابت  فلم  ( )   ، بن   ،

، ومل يبق  مجيًعا   أهل احَلَرم   ، وعدنان   ينتهوا، فأهلك اهلل الفريقني ُجرهم 

 
(1)  8 :163   . 
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إال   يُ منهم  مل  الذين  اليسري  التابوت   دفن  حول    ، رضهم  القليل  وهم 

هلكوا   والذين  رجاًل،  وني  أربعني  ألف  عليهم  مئتا  اهلل  أرسل  ف، 

ا هلكوا، وسار عىل  عىل قومه مل    فحزن احلارث بن مضاض    عاف. الرُّ 

أَ  حتى  سنة  مئة  ثالث  األرض  يف  يسيح  الِك   م  ـ َل وجهه  واهلرم  رَب به   

.  وقال  النبي إسامعيل بن اهلميسع   ة قومه ى.  واستخلف عىل بقي  مَ والعَ 

     ( 1) « . لك ذ  من املزبلة وحيفظه عنده، ففعل    ج التابوت له أن خُيرِ 

به   غ  يسوِّ ما  ليب) فأين  )  ( يُّ الص  رواية  من  أسقطه  مُ   َوْهبما  هو ممَّ   ( ب ه َن بن  ا 

، ني ق بني الروايتَ ف  ما هو متَّ   سقطَ بل لقد أ   ؟ «اإلكليل » ة صاحب  روايو   هاخمتلف بين

التابوت  ( احلارث )و   ( اهلميسع )   ي  ه  كنَ  إهانة  عن  أن  قوميهام  إىل  واإلشارة  بني  )، 

وها هو ذا صاحب     .نوب اجلزيرة ال من َج   (،امبالد الش  )جاؤوا غزاة من    ( إرسائيل 

ذكره    لك ذ  ك د  يؤكِّ   «اإلكليل »  مُ   َوْهب ) ما  شاميَّ   ( ه ب  َن بن  بقوله:   ،الغزاة   ؤالء ه  ة  من 

ُجْرُهم »  وعدنان فاجتمعت  والعاملقة ، وجديس ، وطسم ،  ال ،  ومجيع  والتقوا   َعَرب، 

 «.املَْقِدسلقتاهلم فهزموهم إىل بيت   ببني إرسائيل 

ليب يتعامل  كان  كذا، إذن، ه      يُّ الص 
ٍ
   مع النصوص، باجتزاء

ٍ
 ل.    وتقو    وانتقاء

 

 ِحك: ََشُّ التاريخ ما يُض  -8

كلِّ  يف  العجيب  من  )   لكذ    سرتى  نرشه  توىلَّ  ليب الذي  ُح (  يُّ الص  بالد دود  أن 

 
 . 167: 8م.ن،   (1)

ة  )اإلكليلويلفت صاحب » عريَّ
( حول  للحارث بن مضاض« النظَر إىل أهنا ما زالت يف عرصه أبيات  ش 

 (. مقام إبراهيمتلك األحداث مكتوبًة عىل )
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اُل كانت    (إرسائيل )  عند  بني  تقف  الراهنة  السياسيَّة  ة السُّ ) دود  !  (الَيَمن ) و   (عودي 

موجودةً اُل   ذه ه  وكأن   كانت  أيَّ   دود  تأويالت ف  !  لني األوَّ   ( إرسائيل   بني )ام  منذ 

يف  ت ظلَّت  الرجل   الُ   ذه ه  تأرجح  داخل  ة السُّ دود  املناطق  ال يكاد  نوًبا،  َج   عودي 

يعتمد عىل    اها.  يتخطَّ  كان  إنام  أنه  واضح، وهو  للبالد » والسبب  اجلغرايف  املعجم 

ة ي ة السُّ َعَرب ال  بني يديه.    وقعَ   أن    َق دَّ ما َص و   (؛اجلارس   دمَحَ ) بإرشاف    دَّ ، الذي ُأع  «عودي 

بنَ  وال  وعليه  الياء،  إىل  األلف  من  استقراءه  أنه  ى  األماكن يعرف  يبدو  من حقائق 

بالتأويل   يتناوهلا  كتا   عدا  واه.  س  التي  يف  التوراة» ر  اآلَخ   هب أنه  وملَّ « خفايا  أعياه ،  ا 

    (1) . ( ن مَ اليَ ) ش عنها يف  ، أخذ يفتِّ ( عسري) سامء يف  العثور عىل بعض األ

املعجم موسوعة فسيفسائيَّة هائلة من األسامء يستطيع   لك ذ  م له  دَّ لقد قَ أجل،  

لي الروف،  بني  ر  ُيبح  أن  خالهلا  كلَّ أوَّ ت من  ف   ل  من  يشء؛  يف   كلمةٍ ام  وردت 

 . أكثر من نظري  وربام ،  يف املعجم   ا هلا نظريً م  د  عَ   -كن فقط ا مء األ سام أال    -« التوراة » 

بني لوا  ، حتوَّ (يامن ُسلَ )ابني، وعبيد  حتى أسامء الكهنة، وخدم املعابد، واملغنِّني، والبوَّ 

 .( ة ي  زيرة الَعَرب به اجل ِش )نوب  إىل أماكن يف َج يديه 

يَ  َيُقم بزيارة ما  مَ   ُف ص  مل  الكبرغم االدِّ   -واط ن من  للقارئ  فإن  وإالَّ   -ري عاء 

ي  ل  أ سأن  إذن،  مَ ـل:  أصاًل ،  األرض  هلا عىل  أسامء ال وجود  قرأها ،  َذَكَر  لعلَّه  وإنام 

فةً  صار ف   ؛أماكن بأوصاف غري حقيقيَّة  َف َص َم وَ ـيف املعجم أو مغلوطة؟ ول    مصحَّ

غامرة  امل  ذهه  كان عليه، قبل  أما    ؟  ، عىل سبيل املثالكاملة   لديه قريةً   متواضع    منزل  

 
ليبي، انظر: الفصل الثامن، اخلاص بُموَسى  (1)  (.000 -211 ،خفايا التوراة، )الصَّ
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الُكربَ التأويليَّ  من  ة  ق  يتحقَّ أن  إليها تطرَّ يالتي    األماكنطبيعة  ى  وق  أسامئها، من  ، 

ألَّ   لكذ    .  تواريخ نشوئهاو  ، ئذٍ بعد   ه  يفعل ، ومل 1984سنة  كتابه    َف ما مل يفعل حني 

توفَّ   بع قرنٍ خالل رُ   يدل    فعالمَ    .2011سنة  سبتمرب  يف    ،اه اهللمن السنني، إىل أن 

يدل    مهال؟  اإل   لكذ   اجلادِّ عىل    أ  والبحث  القِّ   التحقيق،  املتاجرة   ؟  عن  هي  أم 

ل   ة عن البحث والتحقيق بالضجَّ   ريَض   راهأ تُ   وسياسيَّة؟!    وإعالميَّةً   ةً ميَّ التارخييَّة، ع 

حقَّ الش  ب و   ،اإلعالميَّة  التي  الغرائبيَّ هرة  كتبه  من  ة؛  قتها  عليه  انطوت  ينيَّ بام 
د  ة أبعاد 

، كام ينبغي م ببحٍث  قُ مل يَ   ، لو شئنا التدقيق،بل إنه   ة.  ة عامليَّ وسياسيَّ  جغرايفٍّ تارخييٍّ

البحوث   ذاهل   من  يكون  الرضب  اإلطالق   ،أن  إنَّ عىل  االفرتاضات ،  هي   ،ام 

ا  فَ   ،وتقليب الروف   ، والتهويامت جعل    مبتغًيا،  ( بريوت)يف    راتع  ا، وهو  وتركيبً كًّ

ة و  ، بنان لُ و   ،َّْص مِ و  ، فِلسطني ) مجَع  بل  ،  (ًنا َيمَ )   ( امالش  )  ( ِعراقال و   ،األردن و  ، ُسوري 

منطقةٍ   ةً ر وش حمها  لَّ كُ  اثنتني   يف  غَ َج   ،أو  الَعَرب اجل ) رب  نوب  ) ا ، مه(ي ة زيرة  ( جازان: 

لسان  ( عسري و)  تلك: .   املختار   لقد أخطأ شعُب   جماهدته  ادِّ   اهلل  التارخييَّة يف   عاءاته 

جزيرة يف    كانت تعيش  ب البائدةرَ عَ المن    عشريةً كانوا    ( بني إرسائيل) ؛ ألن  اميَّةالشَّ 

يُ    !الَعَرب  مل  ما  يَ ثب  وهو  ومل  غريه،  وال  هو  ال  يُ ر  ته،  ما  عنه  أيَّ   قط  ثبته  د   وثيقةٍ   ةيف 

   . أو غري تارخييَّة تارخييَّة 

، ال  ٍس د  رَ فَ   هاهنا مربطُ و يقول قائل:  ربام   ليب )   متوهياُت ى  تقوَ ينيٍّ عىل   ( ي  الص 

و إخفائه اللفظي  نفيُ   ال،  س، وال رَ الفَ   لك ذ  مغزى    .  تعميته عىل    مات كتبه يف مقدِّ   ه 

ل ُيرَض   َش بَ غَ  الظاهر:  الباطن/  مغزاه  باليهوديف  املسلمون  َج   ، ب  يف  نوب هناك 
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الَعَرب اجل  ولتَ ي ةزيرة  املقدَّ خ  ،  األرض  يف  ل  تاريخ   ؛ نيللصليبيِّ (  فِلسطني ) سة  فال 

كامل )ق عىل  دُ ص  يَ نراه  ال    ام  اهتِّ   ذا ه    الق  أنَّ و   بل هناك!    ، هنا   لمسلمني ل ال  و  لليهود 

ليب  ، « البحث عن يسوع »كتابه  ما جاء يف  بدليل    ، مهام اختلفنا معه منهجيًّا.  ( ي الص 

يدل   نزوعٍ   الذي ال  إديولوجيٍّ   ينيٍّ د    عىل  أطروحته.    ضٍ ُمغر    أو   ،لكذ  ليس    وراء 

اهلوس اهلرمنيوطيقي الذي  ُأيت من  بمقدار ما    ، املؤلِّفه  ق َبل  يت منأُ أنه  يبدو  ما    ، إذن

بلوحةٍ   اهنس فأ به مبلغه،    بلغَ  التاريخ ليس  د تعد  ل  قابلةٍ ،  املآليف هناية    ،ةٍ سورياليَّ   أن 

 .  يف املكان والزمان  م، وهو حقائق املكان والزمان ل  ق، بل هو ع  طلَ القراءات بامُل 

بفيلٍم   وال  سورياليٍَّة،  بلوحٍة  التاريخ  فيهليس  نشاهد  التارخيي،  اخليال   من 

وأبيوسف )  ) حسب    -ه ا (  ليب اإلخراج  َ يَ   -( ي  الص  ) غنمهام  حان  رس   (!  جاردةامل يف 

رت )قد  و  عىل الرغم   !  ( إرسائيل)، عاصمة مملكة  ( السامرة ):  ( عىل أهناشمران ُصوِّ

شمران بن يزيد بن حرب بن علة  معروفة، هو: )  قبيلةٍ ل   دٍّ اسم َج   (شمران )من أن  

بن مذحج  إىل  وهو    (. بن جلد  متأخِّ َج   ، لكذ  ،     ر  دٌّ 
البطولةسبيًّا ن  لتلك  يصلح   ، ال 

ا دًّ ج  العتيقة  كلِّ   .  التارخييَّة  يف  إنسان   وهو،  اسم  كام  ال  ،حال،  مكان،  اسم  زعم  

ليب  أن  يُّ الص  إىل  ذاهًبا  بُ   اسم   شمران ،  هضبةٍ مدينة  عىل  لشخصٍ   نيت  اسمه   كانت 

   (1) (. شمران أو    السامرةيت ) مِّ قيمت عليها مدينة ُس يت منه وأُ (، اشرُت شمر ) 

عاش  ل  ليبيُّ ) قد  حياته    (الص  من  م  يُ ردًحا  مل   ذهه  صمِّ رسح »الديكورات« 

 
 . 201، التواراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: م.ن،   (1)

، وال    ذا ه  ( أيًضا.  و إيرانمن مصائف )(: اسم بلدٍة َجبَليٍَّة ٍ شمرانواسم ) لَّة  د أن تشاُبه األسامء َمض  ممَّا يؤكِّ

 يدل  يف ذاته عىل يشء.  
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يف   استقا  أن    هو ؛  مكشوف  لسبٍب املبتكر  فيلمه  األحداث  الفرتاضال  دون   اته مة 

ق  (، فصدِّ س ْد القُ   -أورشليم ا )أمَّ   ، الذي هو والكذب سواء.  حل املجنَّالتخي    لك ذ  

ال أحد هنا أن  ها   وهو يظن    (!  بالنامص   -آل رشيم )   : بساطةٍ   ق أهنا بكلِّ صدِّ أو ال تُ 

، اسم مكانٍ عىل أنه  اسمهم  تسويق  نكر عليه  ال أحد سيُ   واه، وأن  س    آل رشيميعرف  

ب ك  َقبل   (شمران )اسم  ام فعل   ؟! ذاه  بعد  التاريخ  بو بالعقول    استخفاٍف   فأي    .  من 

: ما دامت يف االسم حروف )الراء والشني والالم والياء وامليم( فهو   اهو يرى أهن ف 

ُبدَّ » ،  أورشليم  َجدَّ  يعن  ذا ه  و   ! « وال  أن  من صغري    فخذ    آل رشيمو   -آل رشيمي   

متأخِّ قبيلة والتسمية ،  النشوء  فه  -ر  التاريخ؛  فجر  منذ  هناك  بني )من  و  كان 

البائدة رَ العَ ) من    ( إرسائيل  و ب  اليوم   لك ذ  منذ  كانت هناك    ، عشريته(،  إىل   ، الفجر 

ُتَس و  ىظلَّت  تأبَّدوا  !  آل رشيم   :مَّ  « التوراة » قبل نزول    ما  ذمن   ، يف املكان نفسه  لقد 

منذ أكثر من ثالثة   برحوا (!  أي أهنم ما ، العسريي  ُموَسىهرانيهم، عىل )ظبني 

َ ) دين خلود  خملَّ ، خالدين  هناك  آالف عام  !  ، فتبارك اهلل أحسن اخلالقني (وات الّس 

مل يزيدوا ومل ينقصوا، ومل يرحلوا، ومل  وما زالوا فخًذا،  وا فخًذا،  ظل  و،  كانوا فخًذا

  ميم(!  ، ياء ، الم  ،شني  ، والدليل: )راء  لوا!  وا، ومل يتبدَّ يتزحزحوا، ومل يتغريَّ 

ليب بحسب اإلخراج )   -( آل رشيم رق ) خوا   ومن   ، من وجٍه آخر  أهنم، مع    -( ي  الص 

التارخيي   باسمهم  مرِّ   ذا ه  استمرارهم  وا حمتكرين    عىل    أورشليم ) مدينة  العصور، استمر 

اخلارق    -دهائهم   ولفرط    ! ( رشيم ) هم املرحوم  دِّ ة، التي تعود إىل اسم َج القيقيَّ   ( س ْد القُ 

ة  دِّ كرة أبيها وَج ة عن بَ يَّ رَش  حَمَوا الذاكرة البَ   -والنواميس اريخ والقائق  و الت   لكلِّ  ربيَّ
ها، ع 
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ة و   يَّة وغري َعَرب و  ربيَّ
  َطوال أن يتكتَّموا    لك ذ  استطاعوا ب ذاكرهتم هم، ف   لك ذ  ، بام يف  يَّة َعَرب ع 

ليب يطمثه قبل    اخلطري، الذي مل   الرسِّ   ذا ه  القرون عىل  السنني و  وإهنم     وال جان! إنس     ي  الص 

نفسها، ال فرق هاهنا بني    أورشليم لفي أنفسهم؛ فهم  م  إهن بل    -( النامص   أورشليم ) لفي  

ليب غطاءهم  إذ كشف    -املكان واملكني  ى لعبتهم املاكرة    ، أخرًيا   يُّ الص  قرن  يف هنايات ال وعرَّ

ك!    ُيمهل وال هُيمل.. ورَش    َمن فسبحان    العرشين!    التاريخ ما ُيضح 

م، ومن ذاك  ذا ه  يزعم   َوى ما توهَّ
َوى » ، مغمًضا عيَنيه عامَّ س  ما ورَد من   «السِّ

)  حتديدٍ  وأن  أورشليم ملكان  تفسريه،  تسنَّم  الذي  الكتاب  يف   هي   أورشليم ( 

) َيُبوس )  أرض  يف  الَيُبوسي ني (،  جاء  حيث  » (1) « الُقضاة   ِسفر »(؛  ِهَي    َيُبوَس : 

ويف  . ُأوُرَشِليم  ل ِسفر  » «   األو  ام  األي  »(2) « أخبار  َداُودُ :  اِئيَل   وَذَهَب  إرِْسَ إىَِل   وُكلُّ 

اُن األَْرض  َيُبوِسيُّونَ .  وُهَناَك ال ، َأْي َيُبوَس ُأوُرَشِليمَ   .«ُسك 

ليب الذي زعم )  ثمَّ اقرأ ما ورَد يف الكتاب   يقرأه ويعيد تأويله:ل( أنه جاء  يُّ الص 

مَلْ »ل   و ِكن ُكْم  َتْصَعُدوا،  َأْن  َتَشاُءوا  إهِل ِ َعَصْيُتمْ   ب   الر  َقْوَل  ُكْم،   

بُّ ْم يِف ِخَياِمُكْم و مَتَْرَمْرتُ و  بَِسَبِب ُبْغَضتِِه َلنَا، َقْد َأْخَرَجنَا    ، ُقْلُتُم: الر 

َأرْ  َأْيِدي األَُموِري نيَ   ِض ِمَّْصَ ِمْن  ِلَكْي َُيْلَِكنَا.  إىَِل َأْيَن    ِلَيْدَفَعنَا إىَِل 

ُقُلوَبنَا  إِْخَوُتنَا  َأَذاَب  َقْد  َصاِعُدوَن؟  َأْعَظُم    ، َنْحُن  َشْعٌب  َقاِئلنَِي: 

نٌَة إىَِل   ( 3) الَساَمِء.« َوَأْطَوُل ِمن ا.  ُمُدٌن َعظِيَمٌة حُمَص 

 
(1)  19 :10 .    
(2)  11 :4 .    
فر التثنية،   (3)     .28 -26: 1س 
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َأْرُجوَب  ُكوَرِة  ُكلُّ  َمِدينًَة،  ِستُّوَن  ِمْنُهْم.  َنْأُخْذَها  مَلْ  َقْرَيٌة  َتُكْن    »مَلْ 

حُمَ   ذه ه  . ُكلُّ  َباَشانَ   يف   َمَْلَكُة ُعوج   ُمُدًنا  ،  َكاَنْت  بَِأْسَوار  َشاِِمَة  نًَة  ص 

 ( 1)َوَأْبَواب  َوَمَزاِليَج.«

اِئيُل   ، »اِْسَمعْ  إرِْسَ َأْنَت  َيا  األُْرُدن  ال ،  َعابٌِر  و   َيْوَم  َتْدُخَل  مَتَْتِلَك  ِلَكْي 

اَمِء.« ًنا َعظِيَمًة و َأْعَظَم ِمْنَك، وُمُد ا َأْكرَبَ و ُشُعوبً  نًَة إىَِل الس  حُمَص 
(2) 

 « تلك  تقع  أين  إذا كنت سائاًل:  السامء، ولتسأل،  إىل  نة  املَُحص  العظيمة  امُلدن 

، وأبواب  ومزاليج«؟    بأسوار  شاِمة 

 (؟ آل رشيم أ يف نواحي قرية ) 

 (؟  النامص أم يف جهات ) 

 (؟  عسري أم يف منطقة )

 عىل مرِّ التاريخ!    الصفاتبتلك    ف يف تلك األماكن كلِّها ُمدن  مل ُتعرَ 

ق،  س، الذي ال يتَّف  فلُيفرسِّ املؤلِّف أرسار خياالته هو، ال أرسار الكتاب املقدَّ

 طرح من دعاَوى! ي ظاهًرا وال باطًنا، مع ما  

حصافت  -ليزعم   ه إن و  االحتجاجيَّة من  اجلامع    -ه  ألسفار  أن   «التوراة» ني 

واملحقِّ واملرتمج   بالد  ني  يف  السَّ   (بابل )قني  مل ب  بعد  البيئة  واختالف  الزمن  ولُبعد  ي، 

فُيعقل  أ      (3) ! «التوراة » عت فيها نصوص ة بالبيئة التي ُوض  غرافيَّ اجل عرفة امل تكن لدهيم 

 

    .5 -4: 3م.ن،   (1)
    .1: 9م.ن،   (2)
ليبي، ا  (3)  .14، حروب داودنظر: الصَّ
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 ذاأ ُيسلِّم هب    ني؟  املسبيِّ   ئكأول  أين كانت أرض  الكتبة    ؤالء ه  ُيعقل أن جيهل  أ    ؟  ذاه  

ني املسبيِّ   ؤالءه  ني هم من  قني واملرتمج  ني واملحقِّ أن اجلامع  حني يعلم    والسيامعاقل،  

خياٍل   بأيِّ   ثمَّ   واملنتمني إىل تارخيهم.    يانتهم،أتباع د  من    وأ أو من نسلهم،    ،أنفسهم 

التنظري  بَ س  يَ   رايفٍّ ُخ  سحاب  يف  أيِّ يتصوَّ ح  غياب  الدث   لكذ  عن    معلومةٍ   ر 

 ا ، وعن مكانه ومكاهن ( إرسائيل بني  )مملكة   ( َنُبوَخْذَنَّص  ) العظيم من تدمري  التارخيي 

كان سني:   -بل هي ؟   ومل مملكة عظيمة أ     ؟فيه   االذي  املقدَّ الكتاَبني  حسب وصف 

زماهنا  ، تارخييًّا  األعظم   -« القرآن و»  « التوراة »  الفاصل ترى  م  أ     . بمقاييس  كان 

ا إىل درجةٍ   « التوراة » وبني مجع  التارخيي املفصيل  الدث    لك ذ  الزمني بني    طوياًل جدًّ

تاريخ مملكتهم، وعن عالقؤالءه  األخبار عن مكان  بسببها    انطمست  هتم ا، وعن 

 ،ما حدث من آفة النسيان املطبق  ذا ه  ليس  بل      !؟ ِمَّْص وغري مملكة    ( َّْص مِ )بمملكة  

 لك ذ  بنسبة  أيًضا  لط  ، بل حدث الغ فحسب  ، الذي مل يسبق له مثيل ومل يلحقه مثيل

  .  نائية واطن  ومَ بعيدة    ى خر ن أ لداالتاريخ إىل بُ 

، مهام بلغ استخفافنا هع وقستقيم القول بو ، وال يل عند التأم    ل ال ُيعقَ   ذاه    كل  

و يف  بالقدماء،  عنهم تصو  غالينا  اجلهل  و فيهم  والغفلة   ، ر  ب نانعت،  يف البدائيَّ هم  ة 

   . والتارخييَّة  ة أدواهتم املعرفيَّ 

 

 :؟إرسائيل عىل تاريخ بني اللُ  َس مَ كيف طَ  -9

ق  ومرتمج    «التوراة» ني ألسفار  ع  أن اجلام  ب   اًل دَ منا َج سلَّ إذا   (، بابل يها يف بالد ) يها وحمقِّ
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واختالف البيئة مل تكن لدهيم املعرفة اجلغرافيَّة بالبيئة التي األََمد  ي، ولُبعد  ب  بعد السَّ 

نصوص  ُوض   فيها  آَخ ننَس فكيف  ،  « توراة ال » عت  سؤااًل  معقول  ،ر ى  ، اإلجابة   غري 

طَ  أن  حدث  كيف  إرسائيل )تاريخ    حول العقول  عىل    اهلُل  َس مَ هو:  حول و (،  بني 

األصليَّ  هم  أرضهم  س  وحدهم  ة،  والتواريخ دون  الشعوب  من  إن     ؟!واهم 

أراضيها لعادًة  الشعوب   بتتعرف  ُغرِّ مهام  و عنها  ،  جرياهنا، تعرف  ،  أرايض 

املختلفة األعراق  والطارئة   فيها،  وأرايض  ال سبيًَّة  ن  معرفًة    لكذ  تعرف  .   األصيلة 

ا  إن  ،  أكثر  لكذ  خون يعرفون  املؤرِّ و .   واجلهل التام بحاٍل  ى  تتامهَ  خني حقًّ  .  كانوا مؤرِّ

أحد   قال   ( ني اليبوسي  )   نَّ إ، وال  (ن مَ اليَ ) يعيشون يف    كانوا  ( ني ي  َّْص املِ )   إنَّ   ، مثاًل   ،ما 

 فام  .  ( املغرب) كانوا يعيشون يف    ( نياألكدي  )  ن إ، وال  ( فارس بالد  )كانوا يعيشون يف  

العاملَ   ،إرسائيل   ي بن   بال  يف   ،ني دون  و  ذا ه  شأهنم    يقع  املبني؟!  الضَّ اخللط   الل 

املدوِّ أهنا    صحيح   عن  تغيب  القديمقد  ل  ،  خاملؤرِّ   و أ   ، ن  التفاصيل،  ال بعض  كنها 

عنه   يَّة  بالكُ تغيب  األوَّ لِّ املشتهرة املعلومات  األحداث  و   ،ليَّة   ها أخبار املتواترة  ال 

  بالرضورة. 

بإمكانك إذن،كيف  تُ   ،  رجاًل  صدِّ أن  ل   جاءق  إن  يقول  إرسائيل)ك    (بني 

الَعَرباجل)كانوا يعيشون يف   السننيعىل مدى    (ةي  زيرة  ناهزمئات  ،  عاملف  األ  ت  ، 

والثقافيَّة  الت  التحو  فيهم  واملاملك    هلم خالهلاوكانت   كانت و  ،اجلُىلَّ االجتامعيَّة 

ال    كنل  و ،  أرًضا وسامءً   ،شهودةامل   ،ات األمُميَّةواملصادم  الطاحنة  الروبهلم فيها  

الشعوب يعلمونلكذ  حقائق  يعلم    (إرسائيل) شعب   لم حتفظ ف  ؛ ، وال غريه من 
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خون   ،  ذاه  من  أبعد  بل  التاريخ!     لكذ  عن    ملحةً ولو  الذاكرة وال األرض وال املؤرِّ

ي غريهم  يو   الشعب  لكذ    تاريخن  نسبووجدناهم  وممالك أخرى  لدان  بُ   إىلنسبه 

خزوًرا وهبتاًنا، أو جهاًل واختالًطا، وهو ى  ُقصوَ  ، َمن  الديث  ، أي صاحبك املؤرِّ

  ذا ه  يقذف إليك    ح التاريخ؟!  ليصحِّ   -ومخسة قرون  عامٍ ي  بعد أكثر من ألفَ   -جاء

 مغمورةٍ   ثك، ال عن مايض قبيلةٍ أنه حيدِّ ك، وأنت يف كامل وعيك  تفَ التصحيح املؤ

بل ،  اخلرافيَّة  (َوباروال عن أرض )،  امللتبس   (رَج الغَ )عن تاريخ    الو   ،ئلمن القبا

أُ وعن أنبياء    ،عن تاريخ ممالك من أشهر املاملك يف التاريخ عىل اإلطالق ويل من 

الر    العزم ينيَّ رصاعات  عن  و ،  سلمن 
ة  د  املنطقة  مفصليَّ   ُتَعد  ة وحضاريَّ ة يف تاريخ 

 . أمجع والعامل ةً قاطب

قريةٍ ذاه   اسم  قراءته حروف  إذا وجد خالل  يفرح  أو ، ولقد كان صاحبنا   ،

خبٍت قبيلةٍ  أو  مزرعةٍ ،  أو  َخ ،  حتى  أو  يف  ُتان    ةٍ بَ ر  ،  َوَرَد  اساًم  جناًسا « التوراة» س   ،

ا غالًبا.  ناقًصا ج   يوفَّ أمَّ   دًّ أو بآخر ق إىل تشابُ ا حني ال  ا ممَّ   لك ذ  ، فه حروٍف، بشكٍل 

ىل  إاًل، ال يستند فيه  كالًما مرَس   ، كام يقول.  «التوراة » يف    ( اليهود ون وريُّ املس  فه ) حرَّ 

قرأ،ف    دليل.  أو  )   إذا سمع،  اسمه  مكاٍن  ْثَنة عن  ) الد  يف جبال  سبيل  ،  (ْيفاء فَ (  عىل 

،  الشاهد، قلَّ  ُبدَّ » به واعترصه اعتصاًرا لربطه باسٍم تورايتٍّ  َفْيفاءوإن  كان يف    .  « وال 

(، ع يْ وَ آل الثُّ يف جبل ) موضع    : وحدها ثالثة أمكنة باالسم نفسه، ويف مواضع خمتلفة 

)ب ر يف جوآَخ  احَلَكمل  أيب  بِْلَحَكم/  وثالث  آل  )أسفل جبل    (،  ظُ يف  فال   (.  ة مَ لْ آل 

ا املقصود؟!    غري لك االسم، ويف  مثل ذ    لَفْيفاء ( املجاورة  بني مالك ) ويف  ُيدَرى أهي 
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 (جازاحلِ )امل  يف َش   ة للقبائل الثموديَّ   هٍ إل    ذ كرَ   فالباحث جيد.   لهامث أ  بني مالكو  َفْيفاء 

د يف النقوش الثموديَّ «دثان »، أو  «دثن »باسم   ة   ة ، َير  يَّ َفو  امل َش   .  وكان من أسامءوالصَّ

(.  دثن ) ه  اإلل  االسم بذاك    ذا ه  ربط    إىل   ؛ ما دفع بعض املسترشقني «دوثان » :  جازاحلِ 

عبادة   أن  اجلزيرة،  اإلل    ذا ه  ويظهر  من  أخرى  أماكن  يف  معروفة  كانت   لك ذ  من  ه 

 (تبالال  )  دثنيف غري وسطها أيًضا.  واقرتن  لك ذ  بعد أن يكون  يَ   ، والوسط اجلزيرة

عبودة إغريقيَّة، ( م دفنة عىل أن )   (1) . ه اإلل  االسم أو    ذاه  ف أصل  مل ُيعرَ   أحياًنا، وإن  

) حوَّ  اآلهلة  كبري  غارٍ   ( زيوسهلا  شجرة  )   إىل  مالحقة  من    (2) .(أبولون ليخلِّصها 

 ( بلدة  اسمها  )دفنة ومحلت  عىل  العايص (  ) هنر  جنوب  من و(،  أنطاكي ة (  غابة  فيها 

)    (3) . الغارأشجار   السم  ْثَنة فهل  ربام،  الد  بذاك؟   عالقة  ر   وإن  (  من التحق    تعذَّ ق 

  ذه ه  امليثولوجيا الكامنة خلف  يف    ل للتأم    ات !  ومهام يكن من أمر، فهي معلوم لك ذ  

ا، فَدثَ أمَّ   .  التسمية   ف عل  يأيت بمعنى: َدَفَن، كأنه عىل سبيل اإلبدال الصويت.    نَ ا لغويًّ

، أو َنَزَل؛  ع    ثَّنَ قالوا: دَ   لكذ  ول   وَدَثَن بمعنى: َحطَّ َ ث يًنا، إذا طار وَأرس  الطائُر ُيَدثِّن َتد 

وواتَر   بة  ُمتقار  َع  مواض  يف  قوَط  ا.   وَدثَّنَ   .  لكذ  الس  ُعشًّ فيها  ََذ  اختَّ جرة:  الشَّ   يف 

الدَّ وال ث ينة:  و فينة دَّ ثِْيَنة ).   أو  ( الد  َثْيَنة ) ،  أو  ( يم ُسلَ   لبني ) ماء    (:الدُّ سي  ) ،  بن لبني  ار 

 
 .  163، القبائل الثمودي ة والصفوي ة: دراسة مقارنةانظر: الروسان، حممود،   (1)

ا من  ركيات(، و)دولة االحتالل اإلرسائييل( شائع اليوم يف تسمية النساء يف )دفنةواالسم )   (2) (.  ويبدو مشتقًّ

 .الغارتسمية شجر 

نعمة، حسن،     (3) ميثولوجيانظر:  القديمة،موسوعة  املعبودات  أهم  ومعجم  القديمة،  الشعوب  وأساطري   ا 

207  . 
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ا.  ويف الديث  .  قيل كان اسمه: الدفينة، فُغريِّ (عمرو  ً رجاء  ، تطري  ثِْينة )   ذ ك   يف،  ( الد 

وبني  (َعَدن )قرب    ناحيةٍ  بينها  موضع     (1) . ( اجَلَند ) ،  ويف   .  لكذ  ك  (َّْص بمِ )وهو 

ر   ك 
ذ  من  ( داثِن)غزوة  ل  الديث  ناحية  وهي  الش  َغز  ) ،  َأوقعَ (ام ة  املسلمون   ،  فيها 

ثنِْي ) بينهم.  و ت  رَ َج  ل حرٍب وهي َأوَّ   (، وم الرُّ ـ) ب  َنة: املاء القليل    (2) : َجَبل. ( الد  ث  والدَّ

ْثَنة ا األخري أقرب االحتامالت وراء اسم   ذاه    .  ولعلَّ (3) يكون يف األرض  يف جبال  لد 

ة الواحدة، يف كذا ترى كثرة األماكن باالسم الواحد، أو من املادَّ . وه  َفْيفاء  ة اللغويَّ

ا أمَّ    !؟ دون غريه   « التوراة» ثبت أن أحدها هو املقصود يف  فام الذي يُ   واطن شتَّى.  مَ 

املجا  األخرى  املواضع  يتَّ قرائن  أنه  فسنرى الحًقا  املواضعفق جمي ورة،    -لكذ  ك  ء 

 يف غري مكان واحد.   -متشاهبة األسامء والتجاور 

ليب )وكذا إذا سمع   إذا » (، قال:  الَبْثَنة هو )   (َفْيفاء ) يف  آَخر  باسم مكان  (  يُّ الص 

لب  اليَ   ر زكريا ف ِس   ون ن اعتربنا أن  لبينان  لبنان ن مَ هو  ة    ما الش    ، وليس  أي  تعود هناك  ال 

)بشن  موقع  إىل  بالنسبة  تُ مشكلة  بأهنا  اآلن  حتى  االعتقاد  ساد  وقد  إىل (...  شري 

َح   « البثينة » مرتفعات   الش  والبلقاء   ان رَ وْ بني  جنوب  يف  بُ   ذهه    وبشن  .  ام ،  أهنا   د  ال 

   (4) ! « ... يف جبل َفْيفا  « البثنة » اليوم 

  «!ال ُبدَّ » 

 
فىَل   (1) والس  الُعليا  يافع  الفضيلَشامهلا:  بالد  وَغرهبا:  وَجنوهبا  فىَل ،  الس  العوالق  ورَشقها:  رشف ،  )انظر:   .

ين،   (.  45الدِّ
بيدي، لسان الَعَرب املحيطانظر: ابن منظور،   (2)  ، )دثن(. تاج العروس؛ الزَّ
بيدي، )م.ن(.    (3)  انظر: الزَّ
ليبي،   (4)  . 153 -152 ،التوراة جاءت من جزيرة الَعَرب الصَّ
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جبل  » من املحتمل أنه    ه ر، ليقول إن ( يف موضع آَخ الَبْثنَة عىل حني يستعمل اسم ) 

، الذي صار لديه باسم جديد هو:  « نشيد األنشاد » ، الوارد يف  « ( هري بشميم )   األطياب 

جيزان ن »  جبال  ما      ( 1) ! « شيد  يدري  ال  كلِّ الَبْثنَة » وهو  اسم  إالَّ   ؟  حال   « عىل  أنه  ه  شب  يُ    

(  َفْيفاء ) يف    الَبْثنَة و   ، تارًة أخرى، ولو يف حرفني أو حرف واحد.  « بشميم » ، تارًة، و « بشن » 

عائيلٍّ  بيٍت  ُبقعة  اسم  غَ   حمدودة    ، حوله  لقبيلة  يف  تابعة  األعىل،  اجلبل  الداثر ) رب  ،  ( آل 

الُبقعة  حتمل  و  نفسه.  تلك  بلهج    . « َبَثنَ » من    واالسم مشتقٌّ   االسم  :  َفْيفاء   ات وتعني 

.  بَ   و أ َجَلَس،   ال   ذا ه  وال نجد    َرَك، واستقرَّ ام تشري إىل أن  ة، وإنَّ يَّ َعَرب التعبري يف معجامت 

َضة، أو  الَبْثنَة  و  يِّنَُة.    .  األرض الطيِّبة: مَج ُعها ب َثان : الرَّ َلُة اللَّ م  ر    وقيل: هي الرَّ عىل:  وُيَصغَّ

َيت  املرأُة ُبَثينَة ل   َمة يف النِّع     ل ينها. ُبَثي نَة، وهبا ُسمِّ َبة  إىل    ة.  مَ والَبث نَة: النَّع  ن َطة  َمن ُسو 
يَُّة: ح 

والَبَثن 

)   .  ( َأذرعات ) و   ( دمشق ) بني    ، ( ام بالش  )   قريةٍ  الوليد ويف حديث  بن  َخ خالد  أنه    َب طَ (: 

عُ » فقال:   الش    رَ مَ إن  ُمِهمٌّ   ام استعملني عىل  له  فلام  وهو  ألقَ ،  الش    َبَثنِي ًة    ام ى  بوانيه وصار 

ى أرض ) ا   ذا وهب     ( 2) « . عزلني واستعمل غريي ،  وعساًل  إىل    ام الش  ( يف  ان رَ وْ َح السم ُتسمَّ

ليب ) منها تلك التي استبعدها  و ،  َفْيفاء يف غري    البثنة هناك أسامء  ف .   اليوم  ؛  ام الش  يف  (  يُّ الص 

يريد   َيَمنًا.     ام الش  ألنه ال  القفز  بيٍت وإالَّ م بل  ر  ه أهله يف زمن متأخِّ سامَّ عائيلٍّ    ا عالقة 

ـ   -ملعنى من تلك املعاين املشار إليها   -« ة َن ْث الَب ـ» ب     ؟!  « يم بشم » ة أو  التوراتيَّ   « بشن » ب

 إنه هوس الروف والتأويل! 

 
 .  281، 292انظر: م.ن،   (1)
الفراهيدي،     (2) اجلوهري،  الَعنيانظر:  اللغة؛  الزخمرشي،  صحاح  البالغة؛  عبَّاد،  أساس  ابن  يف  املحيط  ؛ 

 ، )بثن(.هتذيب اللغة؛ األزهري، مجهرة اللغة؛ ابن دريد، اللغة
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 : ى األسامء واحلروفمرعَ  -10

ليب كامل  )إذا سمع  و  واختطفه   ، باالسم  َح ر  (، بالفاء، فَ الَفَرَحة بمكان اسمه ) (  يُّ الص 

وجدَ   وظنَّ   ،عةبرُس  قد  وأنه  قاًفا،  املزامري اءك  فج،  دفيًنا   كنًزا  الفاء  عن  ليقول 

كانوا قبيلة من قرية الَقْرَحة   ؤالء ه   إن بني قورح » (: بني قورح املنسوبة إىل ) التوراتيَّة 

    (1) ! « ... يف جبل بني مالك   ، أو يف قرية القرحان ]كذا![ احلالية يف جبل َفْيفا 

 ( يف  الَقْرَحةفإذن،  مستقرَّ   ( َفْيفاء ) (  قورح )قبيلة    كانت  يف   (بني  الواردة 

 ! ، كالعادة «وال ُبدَّ » ،  «التوراة » 

إطالًقا، بل هناك نحو ثامنية بيوت   ( ءَفْيفا )( يف  الَقْرَحة اسمها )   هناك قرية    وما

( اجلعدة  قرية أخت )   ذه ه   كنل    . َفْيفاء من   خمتلفةٍ  يف جبالٍ   ،)بالفاء( (،الَفَرَحة )باسم 

عىل آخر الزمان، يف مجلة   ، (2)( جبل جلعاد)   : َفْيفاء ، التي جعلت من  ذكرها  السابق 

 

ليبي،   (1)  . 292، التوراة جاءت من جزيرة الَعَرب الصَّ
كتاب    (2) )ويأيت يف  اآلخر  التوراةه  أن )197،  خفايا  رأيه يف  فيغريِّ  )جلعاد(  مذهبًا َفيْفاء( هي جبال  ذاهبًا   ،)

« أهنا  هو  اجَلَعَدة آخر،  قرية  َزهران   اليوم  لتهامة  اجلبلي ة  املنحدرات  نفسعىل  الكتاب  من  يقول  ثمَّ  ه، «!  

)  جلعاد(: إن  160)ص )  (اليََمنبلدة  يف َجنوب  اليوم:  ة اسمها  نعد ندري يف ه  (!  وه  اجلعدي  ذا  كذا، مل 

أين   لـ»جلعادالتخب ط  ما  احتامل   َة  فثَمَّ دال(  عني  )جيم  وجد  فحيثام  تلك  جلعاد؟   جيد  أن  رشيطة   ،»

)الر يف  الَعَربي ة(،وف  اجلزيرة  )  ِشبه  يف  )البلقاءال  رَشق  األردنيَّة،  األردن(  ه  هنر  أن  مع  األخرية  (،  ذه 

ل.  وبذا، فإذا كان منطلقه البحثي   جلعاداسمها » ل أو تأو  أن األماكن التوراتيَّة مل  «، دونام حاجة إىل متح 

( يف  اليوم  معروفًة  َتُعد  فِلسطنيَتُعد  مل  التوراتيَّة  األماكن  فإن  معروفة،  أماكن  هلا  جيد  أن  يريد  وهو   ،)

ليبي  معروفة حتى من خالل مؤلَّفات ) ( نفسها؛ ألنه يف كلِّ كتاب ُيديل بتحديدات جديدة، بل أحياًنا  الص 

  )أهبا(؟  أ بني )ِمَّْص لك يف الكتاب الواحد؛ لكثرة البدائل االسميَّة بني يديه!  مل نُعد ندري أين )ل ذ  يفع

؟  أم يف  َفيْفاء؟  أ يف جبال  جلعاد(؟!  وأين  الطائف ؟  أم يف )(غامد؟  أم يف )(بِيشةأم يف )  ؟(اخلميسو)
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امَل التامًس   ؛ة سعا الو  املؤلِّف  افرتاضات لنقل  التوراتيَّ ا  من  واطن   ( امالش  ) بالد  ة 

  (. ي ة زيرة الَعَرب به اجل ِش )إىل    (ِعراق ال ) و 

،  يٌّ مه   وَ  وهي مكان    ! ( الغدر ها لنا ) سامَّ اكتشفها لنا، أخرى  ضافة إىل قريةٍ اإل ب  ذا ه  

ليب ) وى  س    من الثََّقَلني   يعرفه ، وال  البتَّة   ال وجود له  ،  ( َجُدور فقد قال عن قرية )   !  ( ي الص 

 ( عبارة  يف  اأَل ِسفر  الواردة  اأَل ي  أخبار  َجُدورَ » (:  39:  4  ، ل و  ام  َمْدَخِل  إىل  إىل    وَساُروا 

ِقي  ا  ال بد أهنا اليوم قرية الغدر  » :  ث قة   «، قال بكلِّ لوادي لُِيَفت ُشوا عىل َمْرًعى ملاشيتهم رَشْ

ي  ر وال أد   .  ( 1) « ، عىل وجود عدد من اإلمكانات األخرى! يف منطقة جيزان  من جبل فيفا 

ُبد  » كيف مجع بني       يف صعيٍد واحد؟!   « من اإلمكانات األخرى   عىل وجود عدد  « و» ال 

ا   من األخطاء   فه ووقوعه يف متواليةٍ ظ هنا تكل  لحَ يُ و   : الطريفة حقًّ

االسم يف   ذاهب    هناك قرية    وما  التي أشار إليها؟    (الغدر ) ال أعرف أين تقع قرية    -1

ة ) اسمه    ا مكانً هناك    كنَّ ل     . ها، جبلها وسهلهاكلِّ   ( َفْيفاء )  بيت  ، وهو(ُغر  كبري،   : 

(: ثالثة ز الُغرَ )اسمها    ، ، بل أماكن أخرى ا.  ومكانً اصطالًحا   «قرية » ه  مثل  ونم  َس يُ 

من   خمتلفة  أنحاء  يف  أن    .  َفْيفاء بيوت  )   معروفةً   ُبقعةً   هناك عىل   (.  الَعَذر اسمها: 

ًفا إىل  ذا ه  واألرجح أنه قرأ   عىل خطأ، وصارت   )الغدر(، فبنى خطأً   : املكان مصحَّ

 

َزهران) يف     (؟هِتامة  )اليََمنأم  وأين  ) األردن؟!   يف  أ  الكثرية؟   اجلَنوب  أرياد  من  يف  (؟   َهروب(  أم 

و(؟!  وأين )عسري) ن/ نَعمُّ ، أم  (خثعم(؟  أ يف )الَفَلَسة/ فِلسطني؟  وأين )عسريأم يف ؟  َفيْفاء(؟  أ يف َعام 

( غامديف  )وَزهران  بالد  وأين  )(أورشليم(؟   هي  أ  رشيم؟   آل  )  (؟  قرية  سالمةأم  آل  يف  (قرية   ،

ي ه )النامص)
ي ه  جديد  أشد  من ت 

 ( القديم! بني إرسائيل(؟  إنه ت 
ليبي،   (1)  . 103، التوراة جاءت من جزيرة الَعَرب الصَّ
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ة قلم   -الَعَذر   أ فال يكفي الراء بني الكلمتني برهاًنا؟!!  ة التوراتيَّ   ( َجُدورَ )  -بجرَّ

2-   ً متومهِّ بالغيب،  يرجم  اصطال كعادته  أن  مساحة   (َفْيفاء ) يف    « قرية » ح  ا  يعني 

، كام هو مفهوم الُقَرى  واسعة من األرض فيها جمموعة بيوت، وعدد من السكان

، عىل حسب تعبريهم املحيلِّ ام يطلقونه،  إنَّ   « قرية » والواقع أن اصطالح    .  املألوف

سكنيٍّ  القول كبري   واحدٍ   مبنى  سبق  كام  القرية   .  ،  أن  إذأي  بلهجات ُذك    ا ،  رت 

منزاًل فإهنا    ،َفْيفاء  تعدو  الناس.     كبرًيا   ال  منازل  بُ إنَّ املنزل    لك ذ  و واحًدا من   َي ن  ام 

اساًم أهله  له    ذَ ، واختَّ تقديرٍ   أقَص عىل    ، بضعة قرونمنذ    : ُقلمنذ عقود، أو  بالتأكيد  

 .، كعادهتم إىل اليوم ما

النصِّ   -3 رَش (  ورَ َجُد ) قرية  أن    التورايتِّ   يف  إىل  » وادٍ   قيِّ تقع  َمْدَخِل :  إىل  وَساُروا 

ِقي  الواد   َجُدورَ   جبل؟!يف  مكاًنا  فكيف أصبح الوادي  .  « يإىل رَشْ

د اشرتاك االسمَ ، ولو مل اعتباًطا  كذان ه  هو خيمِّ   -4 : لك  يقول  ، ثمَّ نيني يف حرفَ جرَّ

اإلمكا »  من  األخرى!عىل وجود عدد  أعلم »العبارة كعبارة    ذهه  و   « نات  ، «واهلل 

 ني!خني التقليديِّ املؤرِّ   لَدى

استمرَّ  ليب )   ولقد  اآلخر    هنجه  عىل   (يُّ الص  كتابه  يف   .  « التوراة   خفايا» القديم 

ُيعم    لك ذ   جهله  أنه  جماهل    باملواقع ل  تاريٍخ   ، «التوراة » لتأويل  أوهامٍ   وصناعة    من 

م بةٍ ركَّ م  منزلٍق   ًيا رتدِّ ،  آَخ   من  بناَء    ر.  إىل  رأينا  معلوماٍت افرتاضاته  فكام   سابًقا عىل 

يكلِّ خاطئةٍ   و أ ،  شةٍ مشوَّ ،  ُهالميَّةٍ  أن  دون  بالتحق  ،  نفسه  حتى  اليسري ق  ف  أو  بأن ، 

ماكن التي يربط ملعرفة طبيعة األ   -م ه ديار   ث عن يتحدَّ   الذيناملناطق    أهَل   يستفرس
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بام وردَ  باملعلومة   يفعجيب  ال  ه هنج  ينهج  ظلَّ   -« التوراة» يف    أسامءها   ، االستخفاف 

 التاريخ. ب و   ،القارئ بعقل و 

التورايت سم  ال (، يعود إىل اعسري) منطقة  (، يف  حمايل زعمه أن اسم )  لك ذ  من  

متوشائيل بن ( يعود إىل اسم )مشيط وأن )  .  (قايني/ قابيل (، من نسل ) حمويائيل ) 

ر  (.  إىل آخ  هابيل ( و)قايني ت  من اسَمي ) ح  ( نَ َكَنْهَبلة وادي )اسم  (.  وأن  حمويائيل 

هلا  االفرتاضات   ذه ه   زمام  التي ال  من ،  وال  لغة  من  أن     ( 1).تاريخ   ال   «مشيط » مع 

القديمة، البلدان  كتب  يف  بمذكور  رجلٍ إنَّ و   ليس  اسم  هو  إليه ام  ب  ُنس  ر،  متأخِّ  

ب إليه أو إىل غريه مكان  آَخ (، املدينة املعروفة،  مخيس اْمشيط )   هو ،  مكان  ر، هووُنس 

َجر، ورَد شَّ نوٍع من ال  لَعَريبٌّ  (: اسم  الَكَنْهَبل (.  و) حمايل (، من ُقَرى ) حوض املشيط ) 

 بيته:(، يف  امرئ القيس يف معلَّقة ) 

            َيُكبُّ عىل األَذقاِن َدْوَح الَكَنْهَبلِ وَأضَح 
 ى َيُسحُّ املاَء َعن ُكل  َفْيَقة 

ي ب ُس  َكَنْهَبلة ولعلَّ وادي     َجر. لك ذ  مِّ  الشَّ

)  لكذ  ك  لكذ  ومن   اسم  لربط  ) طبحيم مسعاه  التكِس (،  ، (1:  39،  وينفر 

جبال    مكانٍ ب طبحيم؛  (َفْيفاء)يف  »  ألن  بمعنى  ال  مكان،  اسم  ط بزعمه  َ .   «الرشُّ

بة ش عن )طاء باء حاء(  تَّ ففَ    واحدٍ   ى كل  ني يسمَّ مكانَ   َفْيفاءأن يف    حتى قرأَ   ،مناس 

)منهام ف( انَح طْ بَ :  جيزان» قال:  ،  جبال  يف  قريتان  اسم  ]كذا![  وهناك  حتمالن   ...

يكون  بطحان وقد  مثن    ذا ه  ،  صيغة  طبح. االسم  من  استبدال  وهي  بطح،  من    ى 

 
ليبي،   (1)     .42 -39، خفايا التوراةانظر: الصَّ
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فوطيفار يرتأسه  كان  الذي  املعبد  القريتني.  ولعل  هاتني  من  واحدة  يف     ( 1)« كان 

املسمَّ   ذا ه  (  فوطيفارو) يف  هو  مِ »:  « القرآن»ى  كان    َّْص مِ   عزيزإذن    .  «َّْص عزيز 

يف سوق  الصغري  البيت    لكذ  ،  بَفْيفاء   حانطْ بَ   مركزه  وما    ًقا.  رَش   (ةعَ يْ فِ الن  )فوق 

مَ   أشك   أن  يَ يف  إليه  ن  املشار  املكان  حقيقة  حني عرف  يملك  عىل    لن    ذا ه  يقف 

 !   ، وإن  مل تكن له نواجذالضحك حتى تبني نواجذه  إالَّ الكالم  

قَ املتواضع،  ذاك  ،  (َبْطحان ) بيت   َ كان  ومرسح إذن،  ،  (َّْص مِ )عزيز    رص 

إلخ ( العزيز )و   ،( زليخة ) و   ،(يوسف ) األحداث حول   تلك   لك ذ    كل  .!   ..  كان يف 

يعود إىل نحو   اعريقً   اتارخيً   ذا ه    حان طْ بَ سم  الفإن    عليه و     ! املتجاورة   األرياد واجُلَور 

، ال ( َّْص عزيز مِ ) أنه بناه    دَّ ال بُ   -غري القرية   -البيت فإن    لكذ  وك   !  عام آالف    عة أرب

ة    ،وطبًعا فيا للعجب!     !  الَفْيفيُّون   َبْطحانأهل   مها وال واحدة، بل    ، قريتانليس َثمَّ

سكنيَّ  ج  بيتان  متقاربان  صغريان  ألان  ا،  سكَّ خوَ دًّ من  املنطقةين  قبيلة   ان  من 

عىل الَّ ُيط  ،  ( األبيات)  السيَّ   ن  وطريق  قدياًم،  املشاة  حاليًّا،  طريق   أحدمها:  ُيدَعى ارة 

واآلخر:  ( األسفل  حانطْ بَ )  األعىلطْ بَ ) ،  حتى   منهام   واحد    وما   .  ( حان  بقرية، 

الفَ   ي  باصطالح 
الواسع،  ني يِّ ف  الضخم  البيت  بمعنى:  كلٌّ يتكوَّ   اموإنَّ ،  من   ن  منهام 

وم  دارتَ  دورَ رش  ني  من  أي  دائريَّ اح،  وثالٍث ين  رُش   ني،  ذي  مُ أعالمها  عىل لَّ ط  فة  ة 

   أي    الرجَل   ال هيم    اخلارج.  
ٍ
 مه منكفئ  حال، فاهتام  ، عىل كلِّ لتفاصيلا   ذه ه  من    يشء

يف اسٍم ما: مكاًنا كان، أو   -ولو مقلوبة أو مستبدلة  -الروف املتقاربة وجود  عىل  

 
 . 177 -176 م.ن،  (1)
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 رسة، أو شخًصا. بيًتا، أو قبيلة، أو عشرية، أو أُ 

  -ة من البناءأي طبقة دائريَّ   -دارةحانات بيًتا، وهو  ط  نا سنزيده من البَ عىل أن

  غري أن   .  (َفْيفاء)من    (ُظْلَمةآل  ) ، يف جبل  ( َشىاحلَ )ة  عَ يف ُبق  تقع  ،  (حانطْ بَ )اسمها  

   !(َّْص عزيز مِ ـ) ال تليق ب  ،يف الواقع  ،ذهه  

تناهَ إنه    ثمَّ  قد  كان  إىل  لو  ليب)ى  مبنً  (ي  الص  من    ، ى أن  بعيد  ،  ( حانطْ بَ )غري 

ى )  يف مكانٍ ،  (ةعَ يْ فِ الن  )يقع فوق   ل َحب ًسا )سجنًا( يف العرص  (،  ذا اْمُوَدْيفُيسمَّ
ُجع 

ى:  الديث ن  كا قديم، و  س  ب  هو َح بل  ال    :إىل القول  ، لسارعَ «احْمَبس»، فصار ُيسمَّ

ولو    !  فيه  (يوسف بن يعقوب)قد حبس    ،حانطْ بَ يف  هناك  الساكن    (،َّْص مِ   عزيز)

َس  يقع عىل  بيًتا،  أن  أيًضا  البَ م  عرف  (،  مَّص )  : ًقا، اسمهرَش املذكوَرين  ني  حانَ ط  ت 

التأويليَّ  اللعبة  ، التي ال  ( مَّصمة عسري)ة بني يديه، وملا احتاج حتى إىل  الكتملت 

ليبقبل  ذكرى أين تكون، وال تاريخ هلا يُ ُيدرَ   .  يالص 

، ال تستطيع أن تفهم  وهيا ها م  نفسه يف ب الرجل   يقذف التي   املجازفات  ذه ه  وفوق 

هي قرية    ( ية  التورات  َّْص مِ ) الشتات؛ بأن يزعم أن    ذا ه    مثُل واحٍد    منطٍق كيف اجتمع يف  

ب املَّصمة )  مركز  ( اخلميس ) و   ( أهبا ) ني  (،  أن  يف حني  مِ ) ،  كان  املَّصمة أو    َّْص عزيز   )

  ذا ه    كن ل      ارة؟! كياًل بالسيَّ   400، عىل مسافة نحو  ( َفْيفاء ) يف جبال    ( حان طْ بَ ) ًقا يف  معلَّ 

يف    ( ة َن ثْ الد  ) إىل    ( نفذة القُ ) من منطقة    ( يوسف ) ى إخوة  مرعَ   ط  مُ ما دام يَ ،  منه   بغريٍب ليس  

الحًقا َفْيفاء  سنرى  كام  أنَّ ال و   !  ،  مرعَ   ذا ه    ق   ليب ) ى  هو  وراء  ،  نفسه   ( ي  الص  راكًضا 

 .  ( يوسف ) ى إخوة  ى وجدها، ال مرعَ نَّ األسامء والروف أَ 
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   :طة واملعلومات الغالِ  ناتالتكهُّ  -11

َح  ليبيُّ )   ما َبر  إىل    ذهَب   ( 1) « حروب داود » ففي كتابه    نات يف كتبه.  التكه    رضوَب نثر  ( ي الص 

 ( إن  عَ القول:  بيت  ون مُّ بني  يف  موطنهم  كان  )   رجلٍ (  ) (  َفْيفاء من  له  بن  ر  فَ مُ يقال  ح 

فْ قبيلة )أهل  (، وهو من منازل  احَلبيل ، يف مكان اسمه ) ( جربان    !  َفْيفاء (، يف جبال  ة رَ الد 

 واحدٍ   يف بيت رجلٍ   متحارشين هم كانوا  كلَّ   ( ون بني َعمُّ ) لوا أن  ختيَّ 
ٍ
 ألن اسم  إالَّ   ، ال ليشء

ل ن ام  غُ البيت )  َعمُّ وا  د  فعَ   « التوراة »   ي اختلط عىل مفرسِّ   قد   فاألمر   لك ذ  (!   أهَل    ون بني 

، بل يرى أهنم كانوا يعيشون يف بيت  لك ذ  ال يرى  يُّ  ليب الص  و   (.  األردن ( عاصمة ) ن ام  عَ ) 

ح  )    البيت قرية.    لك ذ  أن    وقد زعمَ   (!  )غ/ ع، م، ن   : والدليل   .  املذكور   ( بن جربان ُمَفر 

، أي  للقرية   َفْيفاء بمفهوم أهل  حتى    وليس بقريةٍ   واحد.  عاديٌّ    بقرية، بل هو بيت    وما هو 

ا.  ج    القديم   بالبيت وليس    ع.  مربَّ   بيت  أنه  كبري، بل هو مربوعة، أي  ال بيت  ال   دًّ

مل يره، وال يدري أين يقع، ومل  .   ال يعرف املكان، وال التاريخكام ترى،    ،إنه

عنه.   أنه  كل    يسأل  األمر  يف  عن  وهو    ، ما  عىل  الروف،  تشابه  يبحث    ذاه  وقع 

أو  (نَغام  ) اسمها    كاملةٍ   لقريةٍ ،  كعادته  ،االسم   االسم، وظنَّ  قد    وكان  .  (نُغام  )، 

كتابه  ذهب   داود» نفسه  يف  أن    (2) «حروب  هي  أخرى،  نوب  َج تقع    (نعام  )وجهًة 

 !   (عسري)داخل  ( مخيس اْمشيط )

 

(1)  147  . 

(2)  137 . 
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، بل فحسب   الت شاطحة عىل تأو  افرتاضاته  ال يبني    ( ليبي  الص  ) إن  كذا فوه  

معلومات    ايبنيه  الصحَّ ،  أيًضا   طة غال عىل  من  هلا  أساس  فيها  ة ال  فيضطرب   ذاه  ، 

أمام رضوٍب   الدالَّ   ،االضطراب  أننا  عىل  ذاته  التخمين   يف  ال  ات من    بحٍث أمام  ، 

إليه ُيركَ   ميٍّ ل  ع   ش  ول   .  ن  عمل    ةٍ هزليَّ   مفارقةٍ   أي    ، عرييت  يف  عن مَ   هنا  يبحث  ن 

 يف أماكن أخرى هو أكثر هبا جهاًل؟!  (  لبني إرسائيل)   جمهولةٍ   ةٍ أماكن توراتيَّ 

صفحةٍ تأمَّ   ثمَّ  عىل  قوله  كتابه    واحدةٍ   ل  جاءت » من  جزيرة من    التوراة 

تُ (1) « الَعَرب كي  تكلَّ ،  ما  مقدار  متح  درك  من  نظريَّ   لٍ ف  يف إلثبات  فوقع  ته، 

وه  قال،  لقد  ) العجائب.   نقش  تفسري  حياول  امُل َج احَل و  اكتُ   -( وآيب ر  يف الذي  شف 

 ،اللوفر متحف  )، واملوجود يف  1868(، سنة  البحر امليت ق ) ة رَش املرتفعات األردنيَّ 

أماكن هناك يف تلك   يل، ال إىلحُت   ت النقش األردينِّ ا اًل جلعل إشارمناض    -( بباريس

 :نوهبا وَج (  ي ة زيرة الَعَرب اجل ) رب  البالد، بل إىل أماكن هنا يف غَ 

موآب »  أم    إن  قرية  بكوهنا  باالسم  اليوم  للتعريف  قابلة  التوراتية 

أضم   الياب  وادي  الياب   يف  وأم  إىل    ذه ه    ]كذا![.  عمليًّا  تقع 

رابغ  بلدة  من  والديبان اجلنوب  منطقة  ...  يف  قرية  اليوم  هي   ...

!... وعمري احتل... مجيع أرض  الياب  ، غري بعيدة عن ُأم  الطائف 

ا   موآب  قرية  من  الياب هُلَدَبة ابتداًء...  أم  شامل  مرتفعات  ،  يف   ،

      « ! املرشفة عىل وادي أضم   الطائف 

 

(1)  113  . 
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ـ  منطقة    قرية    ( الديبان ) » ف بعيدةٍ (الطائف )يف  غري   ، (وآب مُ ]=)   ( الياب  م  أُ ) عن    ، 

َج  القُ «[ ( رابغ ) نوب  الواقعة  عد لديه، ما دام ما يف رب والبُ !  وال ندري ما مقياس 

 ؟!رابغ  يف  غري بعيد عامَّ  الطائف 

)يف مرتفعات [،  رابغ نوب  ]التي قال إهنا يف َج   ، الياب   م  أُ امل  ، ش اهُلَدَبة » إن    ثمَّ 

 «.!( الطائف 

من   القارئ  يفهم  الشَّ ريطاخل   ذه ه  فامذا  تقلب  التي  العجيبة  َج ة  نوًبا امل 

 اماًل؟!نوب َش واجَل 

والتحقيق البحث  كتابة مي،  ل  الع  التدقيق  كذا  و   ، وكذا  وإعادة  والتاريخ 

   فال!التاريخ، وإالَّ 

(.  وهي، كام حربون مزاعمه حول ) ، بيل القَ  ذا ه   بيل، وما ال أكثر القَ   ذا ه  ومن 

لون واآلخرون:   األوَّ اخَلليل)  مدينةعرفها  ب من  ( إبراهيم  بالُقر  املَْقِدس) ،  ، ( بيت 

ة اليوم )   : (1) ( بيدي الز  .  قال ) (خَلليل ااملسامَّ

د  ونَ خلُته »وقد  َحرْبُ غاُر  له:  يقال  غاٌر  وهبا  ف ا،  إبراهيمَ ،  َقرْبُ  ،  يه 

ويعقوَب وإسحاَق  وقد  ،  ،  اخَلِليُل   غلَب ،  اسمها  فال  عىل   ،

اللُّغ ك  به، وقد ذ ُف إال  ُتعر  ...  امَلراِصد  وصاحُب   وٌت  فيها ياق َتني َر 

  بن  ن يام ُسلَ   بناَء الذي هبا من بناء أن ال [  األحبار ]وُروَي عن َكْعب   

 .«داوودَ 

 

 )حرب(.   (1)



. 

. 

 العََرب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لاألوَّ الفصل

. 

. 

89 

 

يزورون   اليوم  إىل  الناس  زال  ) أنه  يعتقدون    ماوما  و) إبراهيم قرب  ( إسحاق( 

(.  ولئن مل يكن ون/ اخلليلرْب َح يف )  ،(، وزوجاهتم، يف اَلَرم اإلبراهيميِّ يعقوب و) 

ة ما توارثه الناس حول ذ   حَّ
ل ميًّا ص 

د ع  ة ما يؤكِّ لك، فإنه ال دليل يف املقابل عىل ثمَّ

والتارخييَّة.    ينيَّة  الدِّ املصادر  يف  تواتر  ملا  موافق  هو  بل  توارثوه،  ما  أن نفي  غري 

(، ربان اخل قرية )   ون رْب َح زعم أن  ذا كلِّه عرض الائط، لي هب  رضب  سي   (1) ( ليبي  الص  ) 

ـ  ) ،  ( املجاردة) ب أن  مرا كام  يف منطقة ،  (الن ِمَرة ) هي    -اآلَخر   إبراهيم  موطنَ   -( غابة 

أن  وال   .  ( نفذة القُ )  عىل  التأكيد  ينسى  بجانب    نفذة القُ   و املجاردة تقع    املجاردة ، 

أملع )بجانب   أملع و     . (رجال  قليل   -رجال  بعد  يزعم  سرتاه  جبال   -كام  بجانب 

    ! ، يقطعها الراعي بغنمه« ب ع  ة كَ كَ ر  فَ »   وىس   تلك البقاع من املسافة ، فام بني (َفْيفاء ) 

من  عاش فيها    (، ثمَّ ون رْب َح   / ربان اخل ) قرية  يف  كان يعيش    ( إبراهيم ) لقد ذهب إىل أن  

يف    ي مِّ ُس ،  يوسف أن جيد هناك مكاًنا كان يرعى فيه إخوة  له    دَّ كان ال بُ و   وأبوه.    ( يوسُف ) بعده  

( يف  الكشمة اسمه )  ه أخرًيا عثر عىل مكان كن ل  ، ش، فلم جيد تَّ فَ   ثمَّ ش تَّ ففَ   (.  شكيم : ) « التوراة » 

قد ذهب    ، ة ة التوراتيَّ صَّ حسب الق    ، ا كان يوسف وملَّ     ! ال غري فقال: هو هو،      . ( رجال أملع ) 

، فلم يعثر عليهم،  رجال أملع ( يف منطقة  الكشمة   / شكيم د إخوته يف مرعاهم البعيد يف ) يتفقَّ 

  ، ، واستخراجها ذه ه    دوثان أيًضا من البحث عن    دَّ فكان ال بُ   (.  دوثان هم إىل مكان اسمه: ) عَ ب  تَ 

َثَنة »   : قال   من حتت األرض.    إن  و  وأقول: اسم املكان      ( 2) ! « من ُقرى جبل َفيفا   هي اليوم الد 

 

 . 241 -240، 175انظر: م.ن،   (1)

ليبي، م.ن،   (2)  .243 -239انظر: الصَّ
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الثاء.  (ةْثنَ الد  )الصحيح:   بسكون  أم مَّ وثَ   ،  ثالثة  جبال    ةكنة  يف  املواضع  خمتلفة 

هب  (َفْيفاء) ماالسم   ذا،  تقدَّ ثمَّ   .  ، كام  قرية  وليست  املألوف لكلمة   ة  باملعنى  أصاًل، 

ْثنَ قرية، باسم   .  عائيل  بيت   هو ، وإنام ةالد 

يف   إىل أنَّ   دِّ عىل حممل اجل    ( ليبي  الص  ) أن نلفت نظر َمن حيمل حتليالت    ب  ح  ونُ 

أنه مرعى إخوة   الذي ذكرَ   لك ذ  (، متاًما كالكشمة باسم )   ة أربعة أمكن  (َفْيفاء ) جبال  

، والثاين يف ( آل امَلْشنَِية )أحد تلك األماكن يقع يف جبل    .  ( رجال أملع) يف    ( يوسف ) 

ْفَرة) ، والرابع يف  (ُظْلَمة آل  )، والثالث يف جبل  ( آل بِْلَحَكم/ أيب احَلَكم ) جبل    . ( الد 

ى:   ثْ ) واألخريان يقعان قريًبا من املكان املسمَّ (، إذن: ون رْب َح ال تكون )   مَ فل    .  ( َنة الد 

ى: ) يُ   َفْيفاءيف    امكانً   ا كون مكانً ، أو تآل امَلْشنَِية يف جبل    بيٍت   (، وهو اسماخلرابة سمَّ

 -( ليبي  الص  عىل طريقة )  -يف اجلبل نفسه، ثم نقول   (، وهو اسم بيٍت رحبان )  : اسمه

جبيلٌّ   راع  ، وهو ذ  الكشمة ذهب من هناك للبحث عن إخوته يف    قد  يوسفإن  
يف   (1) 

ثْ )   ىوجدهم يف املكان املسمَّ ف ،  ( ُظْلَمةآل ) جبل    ؟!  للكشمة   ، وهو مكان  جماور  (َنة الد 

ا يف جبال ( مجيعً دوثان ( و) شكيم ( و) حربون شبه اسم )ا قد وجدنا ما يُ وإذا كنَّ 

.  أيًضا  َفْيفاء (، يف  مكفلة (، و) مرااسم )  (ليبي  للص  ) أن نجد    لكذ  ، فبوسعنا ك(َفْيفاء ) 

ق (، رَش ة رَ مِ الن  إهنا )   ليبيُّ الص  ، وقال  (إبراهيم ) وطن  التي كانت مَ   -مرا فنقول: إن  

عنها   -( نفذة القُ )  نطرح  أن  طريقته   -يمكن  احتامالٍت دَّ ع    -عىل  ذهب  ممَّ   أقرب   ة  ا 

، ( ىمَ رْ امَل ) ى:  سمَّ آخر يُ   ، أو مكان  ( املرمر)يقال له:    فاءيْ فَ يف    مكان    ،مثاًل   ،: بأهنا إليه

 
ل ع  جبيل.   (1)

راع: ض   الذِّ
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التي   -( مكفلة ا مغارة ) أمَّ   .. إلخ.  ( مذرا):  اسمه  رابع  ، أو  ( ة وَ رْ امَل ) :  اسمه  أو ثالث  

فيها  دَ  ثمَّ امرأته   إبراهيمُ فن  هوملَّ   ،  مات  وجاءنا    ا  فيها،  أهنا ز  ليبيُّ الص  ُدفن  اعاًم 

منطقة  َمْقَفَلة )  يف  التصو  نفذةالقُ (  ناسًفا  اإلبراهيمي  حول    التارخييَّ َر  ،  يف   املسجد 

)اخلليل( مغارة  مدينة  حيث  املكفيلة املك،  النبي  فلة/  وقرب  تلك   -إبراهيم ،  ا  أمَّ

  .  (اْمَقَفيِل/ الَقَفيِل ) ونه:  يسم    َفْيفاءيف    إهنا مكان    :فيمكن القول املغارة،  

منها كام تـرى بـدائل ال  و    ء، فام أكثرها! فإذا كانت املسألة مسألة أسام كذا،  وه  

ة مـن اختيـارات   ، وهي أشـد  حُتَص  ،  ( ليبي  الصــ  ) تـاوًرا، وأقـرب شـبًها ومعقوليـَّ

   عىل أن حتليالته ال تدل    ل  دُ يَ   ذا ه  و   املتباعدة مكاًنا وصياغة! 
ٍ
، وأنـه يمكـن  عـىل يشء

 ينا وجوهنا.  نَّى ولَّ دة، أَ عدِّ أن نقول مثل قوله عن أماكن أخرى مت 

 

 : نةاه كِ بني التاريخ وال -12

(  شكيم إن )  : (1) « جزيرة الَعَرب التوراة جاءت من  » يف كتابه ( ليبيُّ كامل الص  ) أ مل يقل 

 ؟( رجال أملع) ( يف منطقة  الكشمة هو: ) 

  (2)« خفايا التــوراة وأرسار شــعب إرسائيــل » سيأتيك يف كتابه اآلخر  أجل، ثمَّ  

يه، فـإذا  سمِّ (، كام يُ إبرام اآلراميُّ ه إليه ) وجَّ (، الذي تَ شكيم فيقف أمام االسم نفسه ) 

 .     ( هران اة زَ رَس ) (، يف  قرية الَقَسَمة هي: )   شكيم هو يقول: إن 

 
 انظر: م.ن.    (1)
 .  104انظر:   (2)
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رة : ) ، هـي ( إبــراهيم ) (، التي كانت موطن  غابة مرا أ ومل يقل أيًضا إن )  (،  الن مــِ

 (1)؟ ( نفذة القُ ) ق رَش 

ف فيق   (2) « وأرسار شعب إرسائيل   خفايا التوراة » سيأتيك يف كتابه  ه  كن ل  أجل،  

ستة:   (إبراهيم )من  ولديه    -( إبراهيم اآلرامي)يه  سمِّ ن يُ أمام املكان الذي أقام فيه مَ 

العِ )  و(رباين إبراهيم  اآلرامي) ،  و ( إبراهيم  التكوين )،  و (15  إبراهيم  إبراهيم )، 

و (شباعة  الَيَمن) ،  و ( إبراهيم  ُرْهم  )،  أبو  أو  اة إبراهيم  ال   .. (3) ( الّس  ما  وخيلق 

)   لك ذ  و   -تعلمون!  هو  مورة املكان  )   ؛ (غابة  قرية  إنه  َش املوراةفيقول:  إىل  امل (، 

 .  ( َزهراناة  رَس ) ، يف ( الَقَسَمة ) 

(  ربــان اخل أهنـا قريـة )   (، وزعمَ حربون كان يف )   ( إبراهيم ) إن    لك ذ  ك أ ومل يقل  

ـ   ؟ ( املجاردة ) ب

التوراة »سيأتيك يف كتابه    لكذ  أجل، ومع     (4) « وأرسار شعب إرسائيل  خفايا 

فيه   كان  مكان  أمام  )ي (  إبراهيم) فيقف  له:  )   -( حاران قال  ان وهو  يف  (َحر  اليوم، 

 . ( الطائف ) (، يف منطقة  خريينفيقول: إنه قرية )   -( تركيا)  َجنوب رَشق 

)ولدَ  أن  إبراهيميه  ربانيِّني  جدَّ   ،( إبرام/ 
يف    ،الع  نسله ( نفذة القُ ) كان  ومن   ،

، وهو ( َزهران اة  رَس ) ر كان يف  ( آَخ إبرام/ إبراهيم) ة  ثمَّ و .   (بنو إرسائيل )كان  هناك  

 

ليبي،   (1)  مثاًل.   240، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: الصَّ
 انظر: م.ن.    (2)
ليبي،   (3)  .  150 -96، خفايا التوراةانظر: الصَّ
 . 104انظر:   (4)
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نسله  نياآلراميِّ   د  َج  ومن  أو  َيوذا  بنو) هناك    هناك،  وسبحان  (اليهود ،    ق اخلالَّ !  

ومواطنهام  الباري،   نفسه،  باالسم  ترح  الرجالن  وأماكن  األسامء،   لهاممتشاهبة 

  (1) .. إلخ! ( يوسف) و   ( يعقوب) و (،  إسحاق)أوالدمها وأحفادمها:  و .   لككذ  

، وبصورٍة (ليبي الص  ) تلفت  ما فتئت  مهام كانت طفيفة،  وومع أن التشاهبات،  

عجيبةً  تبدو  ما  وتكل    كثرًيا  افتعاهلا  التشاهبات  يف  فإن  إبراهيمفها،  ظاهرة   وآله   يف 

 متزيق دفعته إىل  ،  لكذ  من    بل عىل النقيض .   وحيد الصورة رة فيه لت ت غري مؤثِّ جاء

ما   بإرصارٍ ًرا  منك    !  كامل يف نفس    ألمرٍ   لك ذ  ى؛ و ات شتَّ يف شخصيَّ   الصورة  بعض 

ببساطة،ات؛ ألنهالشخصيَّ   ذه ه  حول    «التوراة » يف    وردَ  يتَّ   ،  ق  ال  إيَّ فق مع  اها سمته 

للتأويل،   « التوراة »   قبل يَ فهو     (2) . (َزهران ) و   ( نفذة القُ ) و   ( عسري) بني   معتَمًدا 

تأويالته. يرفض و  توافق  نفسه حينام ال  الوقت  مل    ها يف  والرفض نصٌّ  القبول  وبني 

ا به وثيقًة تارخييَّ عُ يَ  ق  حتى    ، ًة أصاًل د معتدًّ ،  (3) أنفسهم   ني ني اإلرسائيليِّ ل اآلثاريِّ بَ من 

ثامنينيَّات  بل    منذ  العرشين؛  قون  القرن  يفرِّ تصاروا  يف   جاء ما  و   إرسائيل اريخ  بني 

، حنيًنا البابيل   بي كتبة السَّ الكهنة ومن  أدبيًّا  حتريره وتركيبه    عيدَ أُ   ، من تراث   « التوراة » 

بني املنترشة  ؛ فداخلته األساطري الشعبيَّة  ( فِلسطني   / كنعان )يف أرض    إىل ماضيهم

دا  ، ممَّ الزمان   لكذ  قة يف  املنط  شعوب ل  ُهوِّ عليه من   واد زا ما  ، مع  عىل أيدهيم  وُأرس  

 

 . 105انظر: م.ن،   (1)

 .  000 -198انظر: م.ن،   (2)

 . (Finkelstein Israelإرسائيل فرانكشتاين  ؤالء عامل اآلثار )ومن أبرز ه    (3)
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أن     (1) . وختييالت  أكاذيب  يعني  للرواية    وبذا فال  أثر  أنه   ( فِلسطني) لتوراتيَّة يف  اال 

 جاهًدا(  ليبي الص  ى ) سعَ   اية  و ي ر.  وهآخر  ( يف مكانٍ )حريفٌّ   تارخييٌّ   وجود    اكان هل 

  أثره  ىفَ تق ان  مَ لك فعل ذ  و (.   َربجزير العَ الختالق تاريٍخ بديٍل هلا، أشدَّ ومهيَّة يف ) 

املؤلِّفني محلةٍ ،  من  » تارخييَّ   للبحث عن  عيَّةٍ تطو    يف  ب؛  « التوراة ة  أغرب   لكذ  فكانوا 

من   إهنم ؛  ني التقليديِّ ني  التوراتيِّ ادِّعاًء  تاريخ    ؛من حيث  ينفوا   (بني إرسائيل ) لكي 

آَخر  تأويليًّا  رؤوسهم   ركبوا ،  فِلسطني   عن  مكاٍن  يف  نزعةٍ   ، لغرسه  ختفى  يف   ال 

 .سحنتها اإلديلوجيَّة 

َشقَّ  موسيَ نصفَ   ( ُموَسى )ة  شخصيَّ نا  صاحبُ   وكذا  فصار  ل: األوَّ     (2) ني. ني، 

أو  (3) ( لوهيم إ   ُموَسى )  اليوم    رجل    ذا ه  و   .  (4) ( هْ وَ ََيْ   ُموَسى ) ،  ُيعرف  ما  يف  كان 

 

وري ) شاهد يف ه     (1) وار القيِّم الذي ُأجري مع الباحث التارخيي وامليثولوجي الس 
( فراس السواحذا مثاًل ال 

 https://goo.gl/g9ivWy«: امليادين عىل قناة »
ليبي،   (2)  .  000 -217 ،التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: الصَّ
ربيَّة)إلوهيم)   (3)

.   (ََيَْوه، و)(شداي، و))عليون، و)(إيل.  ومن أسامئه األخرى: ): أحد أسامء الربِّ يف الع 

د.وهي صفات لإلل   ة، والتفر  دَّ  ه يف األصل أو كنايات عنه، من: األلوهيَّة، والعَظمة، والُعلو، والشِّ
فر اخلروج،  التوراة يف )   ( 4)  ائِيَل : »َأْهَيِه ال ِذي َأْهَيْه«. وَقاَل: »ه  َفَقاَل اهلُل ملُِوَسى (: » 15  -14، س  :  َكَذا َتُقوُل ِلبَنِي إرِْسَ

ائِيَل : »ه  َأْهَيْه َأْرَسَلنِي إَِلْيُكْم«.  وَقاَل اهلُل َأْيًضا ملُِوَسى  َأْهَيه ال ِذي  «.«  وكأن » ُه آَباِئُكمْ إِل   هْ : ََيْوَ َكَذا َتُقوُل لَِبنِي إرِْسَ

» َأْهَيه  َأْحَيى «:  الذي  » احَليُّ  معنى  وقيل  » َأْهَيه «.   ُهوَ «:  إجالاًل.   َأنا  التسمية  عن  َعزَّ  الذي  امُلط َلق،  أي:   .»

َوهْ لفارق البعيد ما بني صورة ) عىل ا   -« القرآن ذه الدالالت يف » ونستقرئ أصداء ه   وصورة    « التوراة » ( يف  ََيْ

ثل: »   -« القرآن » ( يف  اهلل )  «.  فاستعمل ضمري الغائب، مع أنه مل يسبق ما يشار  ُقْل: ُهَو اهلل «، و» احَليُّ الَقيُّوم من م 

منيَّة إىل أنه إل  أحد ُقل: اهلل  به إليه، ومل يقل: » 
ه عن أيِّ حضوٍر  «.  وكأن استعامل الضمري إشارة ض  ه  غيبي، ُمَنزَّ

«، الذي أصله:  اهلل لك لفظ اجلاللة » « هي يف حقيقتها صفاته، بام يف ذ  أسامء اهلل لك أن » مبارش، حتى باسمه.  ذ  

تأيت اآلية:  ه اإلل  »  ولذا  ـ ﴿ «.   إَِل اَل  ُه  َأن  الل ـُه  ِإ َشِهَد  ـ َه  إَِل اَل  بِالِقْسِط،  َقائاًِم  الِعْلِم  وُأوُلو  وامَلاَلِئَكُة  ُهَو  ُهَو  ال   إاِل   َه 

ة  كناية  تنزهييَّة  عن اإلل    « ََيَْوهْ » ومهام يكن، فالراجح أن     ﴾ الَعِزيُز احَلكِيُم.  يَّ رص 
ه.  وما زلنا نسمع يف اللهجة امل 
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ـ   ُموَسى) هو    ذا ه  و     . )بامليم(  (،بن َعْمرام   ُموَسى ر، فـ) ا اآلَخ (.  وأمَّ اميل الش    الَيَمن) ب

ٌّ دائاًم   واملؤلِّف    (1) ! ( م يَ رْ مَ ) و   (هارون ) ، أخو  ( العسريي 
عجائبه، أو   وتلك من  -ُمرص 

التي مل قُ  البَ   -واها د س  جي    ل من تكئاته  تتحَّ يَّ رَش أن أسامء األعالم  إىل  باستمرار  ول  ة 

ه كأنَّ ل   حاول البحث له عن اسم مكان.  إالَّ   ال يذكر اسم إنسانٍ اه  رتف   أسامء أماكن.  

يقوِّ   ذا ه  ى  يرَ  مزاعمه.  دلياًل  جَي  ال،    ي  أن  من   -ة توراتيَّ   كلمةٍ   لكلِّ   دَ بل هو حياول 

ي ة  َعَرباملعجم اجلغرايف للبالد ال » ًشا يف معاداًل مكانيًّا، مفتِّ  -وامها أو س    أو وصٍف  اسمٍ 

ة السُّ   . ، ففي بعض األحرف الكفاية تطابًقا  د مل جي    ، فإن  عن مبتغاه من األسامء   « عودي 

 :، عىل سبيل التمثيل لكذ  من  

 (!آل َعْمرين)باسم:  (الطائف): هناك قريتان يف (عمران) -

 (! أهبا ) و   ( الطائف ) عىل الطريق بني    ، ( 2) ، ]كذا![ ( ُموَسى قرية آل  ) : هناك  ( وَسى مُ )   -

 (.َزهران) هامة(، بت  ورانهَ هناك قرية اسمها: )  (:هارون) -

 أيًضا. َزهران هامة، بت  (ميَ رْ آل مَ ): هناك قرية (ميَ رْ مَ ) -

بعد    ثمَّ    تسأل  ال   ، َعمْ ) َمن    ذاه  امض  و(رين آل  و (ُموَسى آل  ) ،  مَ )،  ؟ ( ميَ رْ آل 

 

جازيَّ 
ه  » ة عبارة شبيهة، هي:  وال  ذا التعبري  «، يف إشارٍة إىل املجهول، أو الغائب عموًما: »يا ُهَو«، وإن  كان ه  هَيُو 

«،  يا ِهْيهْ ( عبارة: » َنْجد لك يف هلجات ) لك حتقرًيا أو تعظياًم.  ومثل ذ  ُيستعَمل يف سياق املخاَطب.  وربام جاء ذ  

عر   َوهْ ذه التعبريات ذات أصٍل واحٍد، وأن تسمية » النََّبطي.  وال ُيستبَعد أن ه  التي نسمعها يف الشِّ « جاءت من  ََيْ

ثل تلك الشواهد التي ما زالت عىل ألسنة الناس؛ هبدف تقديس اإلل   َكر  م  ه وهتويٍل شأنه، وتنزهيه عن أن ُيذ 

ف   -سمه، أو باسم، أو كأنه أعىل من أن ُيعَرف ا  ى أو ُيوَصف.    -إن  ُعر   أرفع من أن ُيسمَّ
 .  229انظر: م.ن،   (1)
(2)

)املُوَسى(هي      )قرية  قبيلة  ُقَرى  من  هراين،    َزهران(.  بَّساة   بني حسن،  الزَّ للبالد )انظر:  اجلغرايف  املعجم 

عودي ة: بالد غامد وَزهرانالَعَربي    (.  234، ة السُّ
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مرِّ   ( َمْرَيم و   ُموَسى و  ران مْ عُ ) هم:    ؤالءه    (م يَ رْ مَ و  ُموَسى و  ن َعْمرا ـ) ف  وعىل   قطًعا، 

، رين أصبحت ُتكنَّى بأسامئهم عوائل، فعشائر أسامء أشخاص آَخ ب، وليسوا  التاريخ 

القرون   التاريخ اإلسالمينشأت خالل  من  ُقراهم ، وُسمِّ األخرية  ، كالَّ   !  يت هبم 

ليب )  لَدىليس    ذاه   أن حيمله   فضاًل عن،  أو نقاش  ،ف أو توق    ،سؤال   محلِّ ب  (ي  الص 

 األحرفه  تشابُ لديه  يكفي  ، بل  يف أصوهلا   والتحقيق يف تاريخ األسامء    بحث العىل  

إخوة  يِّ و وللموَس    ها! بين نفسها با   ني  وطوهلا  ألسامء  البالد  عرض  تاريخ  يف  وهو   ، 

عجائبه!    سوريايلٌّ  تنقيض  بصورةٍ   ؤالء ه  يبدو  ودائاًم    ال  آهلة،  لديه  أو   األعالم 

ة يانة اليهوديَّ أن الدِّ   لكذ    ام يف األمر أن بعضهم يغلب بعًضا فيستعبده!  بأخرى، كلَّ 

    (1) ذات أصول وثنيَّة، كام يرى. 

اهِلرُّ » و  الل    ضاع  وادي  الشَّ « بن يف  املثل  يقول  كام  اجلَ ،   ظلَّ كذا  ه     نويب. عبي 

ليب )  مكانٍ يرتحَّ   (يُّ الص  من  باألسامء  مكانٍ   ل  أعياه  ويقسِّ   إىل  إذا  الشخصيَّات،  م 

حوهلا  الروايات  بني  أكث   (إبراهيم )ليصبح    ؛التوفيق  أو  حسب  رإبراهيَمني،   ،

  . (ُموَسى ، وكذا )الظروف 

 ىلكن إ مل ي  ، إن  الظنِّ عىل    َب لَ غَ ل  باملؤلِّف،  ياء الذي استبدَّ الداء العَ   لك ذ  لوال  و 

ل مي  اليقني   هي   ( مرا) ، و (2) ( التوراتي ة   ام لش  ا   شكيم)هي    (شكيم )أن    من سبيل،الع 

و (مورة )  و( حاران) هي    ( حربون )،  اآلثار إبراهيمهو    ( إبراهيم ) ،  دلَّت  الذي   ،

 
ليبي،  (1)  .  253، خفايا التوراة انظر: الصَّ
(2)

بـ)شكيم)   اليوم  ُيعرف  ما  )نابلس(:  َشامل  )الُقدس(،  ألرض  الطبيعيَّة  العاصمة  )وانظر:  كنعان(.    .)

 (.  4، مقدمة كتاب »التوراة السامري ة«السقا، أمحد، 
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 ( يف  وهجراته،  ومسريته  وسريته  شخصيَّته  عىل  يار  الدِّ و) الِعراق وأسامء  ام (  ( الش 

التصحيفات، أو اختالف الصيغ يف الروايات املختلفة، أن  و     ( 1). (َرب جزيرة العَ و) 

األسامء   -هو  ُيعوَّ   -كتشابه  ع  ال  عليه  غري ل  ل  أو  التارخييَّة  القائق  إثبات  يف  ميًّا 

»  التارخييَّة.   ا  فالتوراة أمَّ ألن   ستظل  «،  الدارسني؛  الروايات نصَّ   حرية  من  ُركام  ها 

من املخطوطات والرتقيعات عرب أكداس  بصيغ خمتلفة، و   ، دة للقصص نفسهااملتعدِّ 

ًقا اللجوء إىل توزيع األماكن رَش   التاريخ، لن جيمع بينها افرتاض صواهبا مجيًعا، ثمَّ 

َش رًباوغَ  وَج ،  وتشقيق  اماًل  الروائي  البط ة  شخصيَّ نوًبا،  شخصيَّ ل  إىل   اتالواحدة 

 َشتَّى.

 .  «اليهود قب » لَ نأيت إىل  ُثمَّ  

 ؟  ( ليئة ، من امرأته ) (يعقوب (، رابع أبناء ) َيوذا إىل )  أ هو ن سبة  

ليبي ، كام زعم ) (َيوذا )مملكة  أم إىل     ( 2)؟ (الص 

وه )هم الذي َس أم إىل إهل   َوهْ مَّ  (؟ََيْ

اسم   أصله  »   أم  من   ، بالع  َيوده جغرايفٌّ املنخ ربيَّة«  األرض  ويعني  أو ،  فضة، 

 (3)؟ « الوهدة» 

ا أن لَ  ، (، فبعيد االحتامل يعقوب (، رابع أبناء ) َيوذاإىل )   « ن سبة  اليهودقب » أمَّ

 

    . 264 -248انظر: سوسة،   (1)

ليبي،   (2)  . 155، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: الصَّ

 . 156 -155، انظر: م.ن  (3)
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قبل امليالد،    ه عاشوا يف األلف الثاين ء وأبنا   يعقوب؛ ألن  ( 1)كام يرى بعض الدارسني 

واستقرارهم   (َّْص مِ )من    ( ى وَس مُ )« إالَّ بعد خروج أتباع  اليهود ل لقب » ستعمَ ومل يُ 

 .بقرون  بن يعقوب  َيوذا ، بعد عهد ( لسطني فِ يف ) 

» و  لقب  أن  ا  )  ن سبة  «اليهودأمَّ مملكة  وإنَّ َيوذا إىل  عليه.   دليل  ال  فقول   ام (، 

يف  ( إرسائيلكة  مل ) نوب و يف اجَل   (ملكة َيوذا )،  تنيهيوديَّ  نيمملكتَ   ىإحدَ  مملكة هيوذا 

ن كا مل   اسم    َيوذاأن  بيهود؟  فضاًل عن    ملكة إرسائيل فليس املنتمون إىل    امل؛ أ الشَّ 

،  «اليهود »، بل  «اليهوذ وا » مَّ َس م مل يُ عىل أهن    ( 2). قديم   كنعاينٌّ   اسم  وهو  ،  نفسه  اململكة

 .املخارج  وارد  دُل الروف  قريبة  وإن  كان تبا 

 « لقب  أن  ا  َس هم  إهل  إىل    ن سبة    «اليهود وأمَّ )الذي  وه  َوهْ مَّ فاحتامل  ََيْ غري   (، 

ةٍ  خترجييَّةٍ  بصعوبةٍ   حمفوف    هن كمستبعد، ل    (3). رَّ هبا املؤلِّف نفسه قَ ، أَ لغويَّ

ا  و أنأمَّ »  الزعم  »«  اليهودلقب  أو  َيودهمن  املنخفضة،  األرض  ويعني   ،»

)الوهدة» اصطنعه  فتكل ف،  ليبيُّ «،  إن    (4)(الص  يقول  )   اليهود كي  يف  هِتامة كانوا 

كانت   اليهودأيًضا!  وعالقة    (لسطنيفِ )يف    اهادها.  مع أن هناك وهادً ( وو  عسري

 هاد مًعا! باجلبال والو  

 لفيه نُ ،  « القرآن» نعود إىل نصِّ    نيحإننا  ذه التأويالت البعيدة.   ما لنا وه  كن  ل  

 

 . 270 -269 ،250 -249، 239 -232، انظر: سوسة  (1)
 .  239، انظر: م.ن  (2)
ليبي، م.ن،   (3)     . 156انظر: الصَّ
    انظر: م.ن.  (4)
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ا ُهْدَنا إَِلْيَك ﴿، وجاء عىل لساهنم:  ( 1)ات «، يف عرش آي الذين هادوا » بـيهم  سمِّ يُ    (2). ﴾إِن 

(.  بل ما أكثر فِلسطني( إىل ) ِمَّْص « الذين رجعوا من )الذين هادوا وكأنَّ يف معنَى » 

 « هم  سامَّ كام  أخرى!   إىل  حاٍل  ومن  مكان،  إىل  مكاٍن  من  القوم  «: القرآن رجوع 

را ُهْوًدا»  أي  هائد،  مجع  ُهوًدا﴿جع:  «،  َكاَن  َمن  إاِل   اجَلن َة  َيْدُخَل  َلن  َأْو   وَقاُلوا 

، بَ لسبٍب عاطفيٍّ د    «القرآن ـ» نستشهد ب وال  .   ( 3)﴾ َنَصاَرى   يف   ريٍب أنه ما من    دَ ي  ينيٍّ

القرآينَّ  النصَّ  ذاكرةً   أن  ة  حيمل  ه  لغويَّ حول  وبيئيَّة،  ثقافيَّة،  ووثيقًة  املسألة،   هذ ، 

تفسري تسمية   «، هادَ ذا االسم، بل يكشف عنها، وأهنا من » هب    ( اليهود )فيساعد يف 

وه  عَ َج رَ   : أي  هلجات  .   بعض  يف  مستعماًل  زال  ما  اللغوي  اجلذر  اجلزيرة ) ذا 

 حوله«، الذي يطول  َيود ًدا يف تفسري معنى كلمة »، خليًقا أن يكون مستنَ ( بي ة رَ العَ 

منحد  ا اجلد وهو  أصلٍ   ر  ل.   قديمٍ   من  ف قطًعا   ساميٍّ    . ( جبال  هلجات  ( َفْيفاءفي 

   ( 4). رَض َح  : بمعنى  ، «هاَد، ََيُْود » واملناطق املجاورة هلا، عىل سبيل املثال، يقولون:  

 

البقرة    (1) النساء؛  62: اآلية  سورة  املائدة؛  160،  46: اآليتان  سورة   سورة ؛  69،  44،  41: اآليات  سورة 

    .6: اآلية اجلمعة سورة؛  17: اآلية احلج سورة؛ 118: اآلية النحل سورة؛ 146: اآلية األنعام
    .156: اآلية سورة األعراف  (2)
    .140، 135.  وقارن: اآلية 111: اآلية سورة البقرة  (3)
(4)  « مثاًل:  [    هاَدنْ َتسمع،  »هَتُْود  َعبَْلةْ ]هادت  أو  [    هاَدنْ «،  بْيَان]هادت  الصُّ اسام  ُأمُّ  ومها  نِّـيَّـتَني، «،  ج 

مهب  يستحرضوهنام   ٍم  تأز  تعبرًيا عن  أو  ًرا،  تذم  الدعاء،  ه  ذا  »ا. ومن  أو  اهَلْودذا تسميتهم  تان،  اخل  «: حفلة 

م   ح  َلة الرَّ
ٍم، تتجىلَّ فيه ص  حفلة النكاح.  وكأنَّ أصل الكلمة من: هاَد، إذا َرَجَع.  وهو رجوع  إىل ذوي َرح 

رقيًّا، وكان ال  
كورة، وما تعنيه ع  تان كان يمثِّل الذ  ُبدَّ له،  وعالقة النَّسب. والسيام أن املختون يف يوم اخل 

ة، من أجل ذ   تان سلسلة َنَسبه كاماًل، وَنَسب أخواله أيًضا، بثقٍة تامَّ
لك كلِّه، أن ُيلقي بني يَدي عمليَّة اخل 

د النكاح، فواضح.  وممَّا يدل  عىل أن » ا الشأن يف َهو  َقبيَلٍّ مهيب.  أمَّ لك أن « مشتقٌّ من ذ  اهَلْوديف طقٍس 
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 ( تأويالت  إىل  ليب وعوًدا  لألماكن ي الص  ف(  صحَّ إننا  ،  افرتضنا  فعللو  ما  ، ة 

ما هو يف نها  وم  ، يف أماكن أخرى  معروفةً ب  ق هبا وُيغرِّ فسنجد األماكن التي ُيرشِّ 

ة  دَّ ع  ل  اسم  وحدها    ْيفاء فَ : يف  (شكيم أن )   لكذ  .   ، عىل سبيل النموذج( َفْيفاء) جبال  

ة  دَّ ع    سيجدوكذا  .   «التوراة »   ( شكيم فليخرت منها بدياًل لـ)   ؛ ( كشمةباسم )  ، واطنمَ 

 مثل ذاكو  (، إذا شاء.  مرا ( أو ) مورة فليخرت منها بدياًل لـ)  (؛ة وَ رْ امَل باسم ) َمواطن  

 ع لألشباه والنظائر.ة األسامء، لو أردنا مواصلة التتب  بقيَّ 

التارخيي،    ذا ه  بعد  ق ف  و  بإنجازه  مفاخرته  ن عىل  من  ص لتنال  ُفكاهات  يًبا 

خني.  إنه  جزيرة  التوراة جاءت من  » بأنه يف كتابه    « خفايا التوراة » يفتخر يف كتابه  ل   املؤرِّ

بئر  ة مل تكن بلدة  التوراتيَّ   ( شبعة ) أو    ( بئر سبع ) قد أقام الدليل القاطع عىل أن    « الَعَرب 

ة ) رَشق  نوب  املعروفة َج   سبع  ظهران  ) :  ، كام يرى هي   الن َقب ف   ؛ ( ب قَ الن  )   صحراء ، ب ( َغز 

ة ، يف ) ( نوب اجَل  عودي  املكان حديًثا    ذا ه  هنا، الذي ُميِّز به  ها   « نوب اجلَ » ف  ووص  .   ( السُّ

اثة  البحَّ زعم  ، حسب  للمكان   صفة    ، ة املنطقة الرشقيَّ   ( ظهران ـ) ، ك كن األما عن غريه من  

ليب )  ، وليست  ( « التوراة » يف  املذكورة    « جنب » وهي    ؛ ،  ( إبراهيم ) ام  ، منذ أيَّ ( ي الص 

ـ جنُب »  بداخل    ( قرية الشباعة )   ( هي بئر سبع إن ) بل      م الوامهون! كام توهَّ   « ب قَ الن  » « ب

    (! شيط مْ ا مخيس  ) ، وهي اليوم جزء من مدينة  ( ة يش وادي ِب ) يف أعايل    ( عسري ) 

 

قوهلم:  الَعَربيَّة  يف  َد  ب    َنج  َتَقرَّ أو  َمة،  ُحر  أو  ٍم 
بَرح  َل  َتَوصَّ إذا  َد،  فتََهوَّ بَُب؛  والسَّ َمُة  الُر  هي  اهلََواَدة  إن 

 (:    ُزهري بن أيب ُسلَمىبإحدامها.  مستشهدين ببيت )

 ُمتََهو  
 دِ ِسَوى ِرَبع  مَلْ َيأِْت فيه َِمَاَفًة         وال َرَهًقا ِمْن َعانِـد 

بيدي، )هود((.  َواَدة. )انظر: ابن منظور؛ الزَّ ل هب  ب، أو املُتََوصِّ د: املُتََقرِّ     قيل: املُتََهوِّ
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و (اْمشيط   مخيس ) معروف من األحياء يف    حيٌّ   : إذن  ، (بئر سبع )   :(الن َقب ) ، 

 !  (نوب اجلَ   ظهران) 

 ؟ لكذ  عىل   « أقام الدليل القاطع » كيف 

 أجزاء خمتلفة من ة ما زالت هناك يف أماكن شبيهة أسامؤها بأسامء توراتيَّ   دَ َج وَ 

  قة.  عىل ما بينها من ُبعد الش    ،، كام قال (يشة وادي بِ ) حوض  

 ة الثبوت والداللة؟ ما تلك األسامء قطعيَّ 

(، وكلتامها يف املَّصمة هي )(،  مَّصايم (، و) القرارة هي اليوم ) (،  جرار قال: ) 

العامِّ  اْمشيط ) ملدينة    اجلوار  وك(مخيس  لَ )   لك ذ  ،  واحة  (،  ُرئي   َحيْ ـبئر  اسمها   هي 

 ( بأسفل  ُروَية اليوم  أن      . (يشة بِ   وادي )(  ُرئيويضيف  َلـَحْي  بأسفل   ُروَية أو  ،  بئر 

ُول    ، يشة بِ   وادي  الذي  املكان  ) عند  ، ال  (إسامعيل ) د عنده  هو  ـ (،  م زَ مْ زَ بئر  ، ( ة ك  مَ )ب

   (1) ! املتواترة   حسب الرواية اإلسالميَّة

افيا هلا من أدلَّ   !  ، تزيد الطِّني بلَّة ة قاطعة حقًّ

أن ل   األمر،  حقيقة  يف  األقطع،  الدليل  ليب )   كن  حول إنام    (ي الص  فكرته  أخذ 

( شباعةقرية  )   إشارة إىل هو  «  التوراة يف » الوارد  ذا املكان  أن ه  الزعم  و  -( سبع   بئر ) 

 ( اْمشيط يف  )   -( مخيس  » فِْلبِي من  كتابه  يف  اجلزيرة (  فهو   ؛ (2) « بي ة رَ العَ   مرتفعات 

مُ  ه  للتوس  ه األساس  مَ ه  ل  مصدره، ويبدو  كتابه ل ربام  و  ، وع ذا املوض ع يف  كلِّه.    كتابة 

 

ليبي، انظر:   (1)  .117 -115، ايا التوراةخفالصَّ

(2)  See: Philby, 257. 
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خالل وصفه    (1) ( سرتابوالتي ذكرها )  -« بعة اآلبار الس  أنه يعتقد أن »   فِْلبِي   فقد ذكرَ 

ُيطابق   -( برَ جزيرة العَ )( الرومانيَّة عىل  Aelius Gallusإيليوس جالوس  محلة )

 :فِْلبِي   كرَ ذ .  وهناك  سرتابو ، بناًء عىل املسافات التي أشار إليها  يس اْمشيط مخ موقع  

 «Bir Saba‘ »  ،  أن هب    سرتابو مع  االسم  يورد  بصيغة  مل  بل  الصيغة،   Hepta» ذه 

Phreata « أو   ،»El-Hasba و الرتمجات،  بعض    .« Ἑπτὰ φρέατα»   قيَّة: اإلغري يف  « يف 

أم    جاءأ عن خطأ    -« ‘Bir Sabaلك االسم » ذ    فِْلبِيومهام يكن من احتامل إليراد  

كان سرتابوفال هو، وال    -عن تصحيف  »   ان يتحدث  ا ،  أن    وال «،  التوراةعن  بئر عن 

يف    التورايتَّ   سبع اْمشيط كان  ه  ل  و.   مخيس  أن  يبدو  االسم  كن  خميِّلةَ قد  ذا   اقتدح 

ليب  ( كلِّها وما فِلسطني ل بنقل ) اخلصبة، فاستدعى بقية األسامء، فإذا هو يتكفَّ   ي  الص 

 (!عسريجاورها إىل ) 

 

 : هوس التأويل -13

ليب غرار صنيع )عىل   -أنا  ُترى ماذا لو قلُت   «، وإْن كنُت األخري زمانه ، » إينِّ   -( ي الص 

  بئر مل تكن ببلدة    ، (ة التوراتيَّ   شبعة )أو    ، (بئر سبع ) الدليل القاطع عىل أن    قد أقمُت 

َج   سبع  بصحراء ( فِلسطني ) نوب  املعروفة  يف    -( بقَ الن  )  ،  ، ( اْمشيط   مخيس )وال 

زعم   ليب ) حسب  حملَّ   -( ي الص  اليوم  هي  ) نسب  تُ   ة  بل  جبال  آل ) إىل  (  َفْيفاءيف 

 
(1)  See: Strabo, THE GEOGRAPHY OF STRABO, (v. 7), Book 16, Chap. 4: 24.  

 ذا الكتاب.وعن تلك الملة، انظر: ملحق ه  
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ليب علينا من    ال مالمَ و    ؟ (شباحة  بني أسامء   -حال   كلِّ   يف   -ال يرى فرًقا فهو    ؛ي الص 

  شبعة ) فإذن      (.ه اإلل  بـ)آل( معنى: )  تكنيةٍ   يجد يف كلِّ ل بل إنه    العشائر واألماكن.  

، وجود أماكن أخرى  لك ذ  عىل   « القاطع » .  والدليل شباحة   آل هي: ناحية  ( ة التوراتيَّ 

أجزاء  توراتيَّ  يف  بأسامئها  زالت  ما  جبال    متقاربةة  األسامء:    . ْيفاءفَ من  تلك  من 

 (، وهي اليوم مكان  مَّصايم (، و) القرار يسمى )  ، وهي اليوم مكان  التوراتيَّة (جرار ) 

) سمَّ يُ  العامِّ مَّص ى  )  لك ذ  وك  .  فاءيْ فَ يف جبال    (، وكالمها يف اجلوار  َلـَح فإن  ْي بئر 

إمَّ   ( ُرئي  ) هو  اليوم:  اسمه  مكان  ا    ، ( الالوية ا  ) آَخ وإمَّ اسمه:  ا  (،  رقية ر  رابع وإمَّ

اسمهالرعثة )   : اسمه مكان  حتى  أو  معوان )  : (،  بري  اسمه:  آَخ أو    ،( ذراع  وادي )ر 

نشئ تارخًيا ما لنُ   ؛بني األسامء   النهج نميض يف املقارنات والربط  ذاه  وعىل  .   (بري امْ 

   ! من العامَلني   أحدٍ   به منسبقنا  

ليب ) قول  لقد يبدو  و  وية )هنا واحة  إ   :( بئر َلـَحْي ُرئي)  عن  (1) ( ي الص  ة الاليَّ   (الرُّ

)، مستشه  ( يشة بِ )بمنطقة   بام ورد يف  أن  14:  16  ، التكوينِسفر  ًدا  َلـَحْي ( من  بئر 

) ت   ُرئي  بني  و)قادش قع  وأن  بارد (  وية (،  أُ بالفعل  ع  تق  الرُّ واحتني  مها   ،ينيخرَ بني 

و) اجلداس)  للدهشة،    اأمرً ذا  ه  يبدو  لقد    ؛( البارد (  يف   باإلقناع حًيا  و ممثرًيا 

سلك   كن ل  و.   همثل ب ستدالل  الا  لقرائن التي االستدالل، وتلك ا  ذا ه  اخترب      !عىل ر 

.  وهو يشةبِ يف غري منطقة    أرضاهبا عىل    العثور  تجد أنه ممكن  استند إليها الرجل، وس

، تسلف أ، كام  لكذ  عىل    لوسأمثِّ   واها.  وحدها دون س    يشةبِ ق هبا يف  ط التعل  ما ُيسق  

 
 . 147انظر: خفايا التوراة،   (1)
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يف   أعرفها  أماكن  أعدو ( َفْيفاء ) من  لن  أسوقها  ها ،  عوَّ   ذَج نام .   ما  أن  ل ملعرفة 

ليب  تصاقًبا يف  يه  عل  يُّ الص  يعدو  ل  األسامء، وال  ع  داالًّ داللة  بالرضورة  أو ليس  ميَّة، 

ل   به ع   .  بني فقرة وأخرى   ه ر يكرِّ  الذي  « فيها  الشك  » دع عنك قوله: ميَّة،  ش 

بئر َلـَحْي ه أن يكون ) شب  ، وما يُ (مَّص ) ، و ( القرارلقد رأينا من قبل وجود: )

  ؟( بارد )و   (قادش ) ، فامذا عن  (فاء يْ فَ ) جبال    يف(  ُرئي 

كنعانيَّة  (قادش)إن   معبودة  اسم  األصل  »يف  يعني  يسة،  ر  القد  وُتصوَّ  ،»

بالُيرسى وأفعواًنا  بالُيمنى  زهور  باقة  ممسكًة  أسد،  عىل  واقفًة  انتقلت و.   عاريًة، 

إىل   )أمَّ    (1) .ِمَّْص عبادهتا  أنكر  وقد  ليبا  يف   ، لكذ  (  يُّ الص  املواضع  يلتمس  وذهب 

  مكان    ، مثاًل   ،هناك ف.   ىيف مناطق أخرأسامء    لك ذ  ك   له، فبوسعنا أن نجد  (عسري)

( يف  القاداسمه  جبل  ( ْيفاءفَ )(  يف  املَ ) ،  ومكان  (ةيَ نِ ْش آل   ،  ( اسمه:  يف   ،( َبَرَدةآخر 

فضاًل عن ثالثة    .  العارفون   ما يعرفه  واملناهل وبينهام من اآلبار    .  ( ُظْلَمةآل  ) جبل  

ليب، عىل طريقة  إذن  ،يقول  أن    فلقائلٍ   (.  بردانباسم: )  َفْيفاءيف    ةكنأم َ ال  يالص  : مل 

( )قادشتكون  هي:  و)القاد(  ) بارد(،  ة(؟   َبَرَدة(:  أخرى  وثمَّ نا  كن ل    ،بدائل 

هب   الَعَرباجل)ويف    .  ذهسنكتفي  شبيهة.    (ةي  زيرة  كثرية  أخرى  مثاًل،    أماكن  منها، 

ال ساحل له    بحر    األسامءما يعني أن معجم    .  (بالَيَمن)  (يافع)يف جهة    ،( جداس)

 ذو معنى.   استدالل   هال يقوم عىل مثلو، التشابه من 

أن   لقائل  إن  ما    بل  ) يقول:  حول  الكالم  و إسامعيلدام  إسامعيل(،  ،  بئر 

 
 .  255انظر: نعمة،   (1)
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(،  للكعبةمن األسامء القديمة )  قادس «، وقادس( هي »قادش ومكان مولده، فإن )

 (1) (.األزرقيكام ذكر )

عربَّ  عن  ولقد  بنفسه  املؤلِّف  عليه   بنى  الذي  األسامء  من  اهلائل    الرصيد 

خريطة اجلزيرة ال تبخل علينا باملعلومات الالزمة للوقوف عىل »عاءاته، قائاًل:  اد  

نصوص   يف  الكامنة  األرسار  األماكن    « التوراة»حقيقة  أسامء  طريق  عن 

ة     (2)«والقبائل. مادَّ لتاريخ  غنيَّة     وهي  شبيًها  تأوياًل  شاء،  لو  فيها،  جيد  أن  يمكن 

األم ) املتحدة  منهاجه آَخ   تاريٍخ   أو أليِّ   مثاًل،  ،(ةكي  ريالواليات  سيقوم  دام  ما  ر، 

املكانيَّ  أعياه    ة هنا وهناك،ة بمالمح حروفيَّ عىل مقارنة األسامء  استنجد    لكذ  فإذا 

 .  بأسامء القبائل، أو العشائر، أو األرَُس 

ليب ) ما وجده إن ف  وبذا       ،  هـو و .   عســري د مثله يف غري  يوَج  ( عسري ) يف  ( يُّ الص 

،  ة تيـَّ سـامء التورا األ أوضح شبًها ب  ُصَورٍ ، يف كثرٍي من األحيان، ذا يبدو   عسري، يف غري  

واها؟!   دون سـ    ة  جغرافيـَّ   به ُبقعة    ختتص    قاطعٍ   دليلٍ   .  فأي  ه االستدالل مثل لو صحَّ ب 

ام هـي أوهامـه  وإنـَّ ، ال أساس له يتبنيَّ أن   « دلياًل قاطًعا » الرجل ه دَّ ن ما عَ من هنا فإ و 

ر يف ة املستمرَّ  ل  م، مل تتبـدَّ د يف الق    موغلة    ة  تارخييَّ   أسامء  أن تلك األسامء دفعه إىل التصو 

  قد وجدها أخرًيا، وفـكَّ و آخر من العامل،    مكانٍ   عرب األزمان، وأنه ال نظري هلا يف أيِّ 

 ! من خالهلا   « خفايا التوراة وأرسار شعب إرسائيل » 

 

ةانظر:   (1)  .  393: 1 ،تاريخ َمك 

 .149، التوراةخفايا   (2)
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ْثنة)يف عىل أخيهم  (يوسف )إخوة  قال: فقبض  وباعوه  ( َفْيفاء)جبال يف  (الد 

  (1) !(اخلميسو أهبا ) ( بني مَّصايم  /مَّصار متجهة إىل )لقافلة تَّ 

أهي   القارئ فانظر،  إىل    ، ا  هن،  الذِّ الذي  املرعَ   ذا ه  حارض  الشاسع  الواسع  ى 

ى اليوم منطقَتي  يشمل ما يُ  من  ل  راج  العَ   ؤالء ه  لقد كان    مًعا!    ( جازان ) و (  عسري ) سمَّ

رجال  ) لون بمرعاهم إىل  ص  فيَ  ( نفذة القُ ) يرسحون غنمهم صباًحا من    ( يوسف ) إخوة 

ْثنة ) إىل    ثمَّ   (، أملع  األقامر  كأ و   !  ( فاء يْ فَ ) يف  (  الد  عرب  قطعاهنم  يرعون  كانوا  هنم 

من    ؛ ة ناعيَّ ط ص اال  ف ( نفذة القُ ) فيطوفون  جبال  ( املجاردة ـ) ،  إىل  مروًرا  َفْيفاء ،   ،

  لك ذ  ،  يوسف انظر إىل    ثمَّ   أو بعض يوم!    يف يومٍ   لك ذ    كل    ؛ رجال أملع يف  (  الكشمة ـ) ب 

كيف  ا  املسكني،  الصغري  لةً   َشَقَل » لغالم  من    « َشق  أو  نفذة القُ خرافيَّة  إىل  املجاردة ،   ،

ْثَنة  أنه    دَّ ال بُ   قريبة!    مباركةٍ   هلا من خطوةٍ   يا و   للبحث عن إخوته؟    فاء يْ فَ يف جبال    الد 

ا، الوعرة  ته يف تلك املَ ليبحث عن إخو   ( املروحيَّة ) بطائرته   حيوم كان   واطن املتنائية جدًّ

ش فيها اجلبال والوهاد والسهول والتهائم، ال  ب، يفتِّ الوعورة والتشع    أشدَّ   ، بة املتشعِّ 

نَةٍ  عاف    يلوي عىل يشء، حتى عثر عىل إخوته أخرًيا يف َدث   !  َفْيفاء ما، هنالك يف ش 

 

ليبي،   (1)  .   243 -242، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: الصَّ

ر الكاية ه   هناك  (.  وكتَب حرفيًّا: »000  -159،  خفايا التوراة، بمزاعمها اجلغرافيَّة، يف كتابه )ذهوكرَّ

امل بعد   إىل داخل عسري  مترُّ عربها الطريق من منطقة جيزان  عقبة عند جبل فيفا وتنعطف الطريق نحو الش 

مشيطه   مخيس  بلدة  فتصل  العقبة،  املَّصمةذه  جوارها  ويف  مَّصايم،  وهي  حوايل    ،  بعد  عىل  التوراتي ة، 

التي عند )كيلومرت100 العقبة  تلك  أين  أنه ال يعرف َفيْفاء.«  وال ندري  الواضح  ها؟  ومن  (، ومل يسمِّ

مومًها  وإنَّام خيبط عشوائيًّا،  املنطقة،  )  جغرافيَّة  يعني  كان  فإن   معرفة.   ث عن  يتحدَّ ُضَلعأنه  فإن  عقبة   ،)

 كيل!    200ُقرابة  َفيْفاءاملسافة بينها وبني 
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 التأويل بأهله؟!أ رأيت إىل أين يمكن أن يودي هوس 

َل االدِّ   ذا ه  وإىل   ة ببعض أسامء  لطبخته النظريَّ املؤلِّف    عاء والتخليط، كثرًيا ما أصَّ

وبعضها    حادثة من أسامء األماكن، ليست بالقديمة، فإذا هو يعزوها إىل آالف السنني.  

منه  ا  لضحكو اته،  افرتاض عن  أهنم علموا  ولو      . وملاذا   ، ا ه ن سامَّ يعرفون مَ   ا ما زال أهله 

هم    وأنبأوه ومنها،   وا أهنم  سمَّ األم   الذين  آباؤهم   كن، ا تلك  أن  أو  إىل  به  حاجة  وال   ،

األسامء  يكلِّ  تلك  وراء  البحث  نفسه  ل   تارخيها ل  يتمحَّ ف ف  فتح  بل      . الذي متحَّ أنه  لو 

لدان القديمة، ملا وجد ملعظم ما محَّله ما ال حيتمل من التأويل والتاريخ ذ كًرا  البُ   معجامت 

التي  سامء  األ   واطن نفسها، ما يشري إىل أن وجد اإلشارة إىل أسامء أخرى يف امَل ربام  ل و ة،  بتَّ ال 

ن يقرأ الكتاب، وهو ال يعرف املواضع  مَ أن    غري   حادثة.  أسامء  هي  استند إليها يف التأويل  

ليب ) أمام شطرنج    ، وأصول تسمياهتا وتواريخ نشوئها، قد خُييَّل إليه  أنه    ، الرويفِّ   ( ي  الص 

ا   مذهلةٍ   زاء اكتشافاٍت إ  ،  عتيقة   ممالك ت  صبح قد أ ى املغمورة  رَ القُ .  وعندئٍذ سُيلفي  حقًّ

  الناس من رجالٍ   كاملة، وأسامءَ   قريةً   قد غدا   الواحدَ   العائيلَّ   ، والبيَت ( ِمَّْص ) بحجم    وإن  

   لتاريخ.  وعواصم قديمة ق َدم ا   نٍ دُ إىل أسامء مُ   لت قد حتوَّ ونساء  

ى   لك ذ  مثال   املسمَّ يف  قامشة )   املكان  صار   ( الطائف ) نواحي  (    يه: لد   الذي 

،  ( مناحي   ُأم  أو قرية )   أو قرية.    ه إل  اسم    بوصفه   -( وآب مُ ) الوارد يف أرايض    -( كمس ) 

ذكرَ  منطقة    التي  ) ( نفذة القُ ) أهنا يف  أهنا  التوراتيَّة. حمنيم ، وزعم  كتابه  وفصَّ     ( 1) (  يف  ل 

 

(.   211،  التوراة جاءت من جزيرة الَعَرب«، مجع َمن َحى، التي َتعني خميَّم! )انظر:  َمناحيهنا يزعم أهنا: »    (1)

 َمن َحى: خميَّم. وال ندري أيَّ لغة َعَربيَّة تلك التي تعني فيها كلمة  
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  -« ُأم » ؛ ألن « ناحي ـَامل » ، تعني:  « مناحي  ُأم  » أن  ذاهًبا إىل ،  عن االسم   ( 1) « ب داود و حر » 

ا أن أداة التعريف  ه ال ؛ أو (.  وهنا مزيج من التخليطات ـ أداة التعريف )ال   -كام قال 

أن  اللهجيَّ  )ُأم(.  وثانيتها  )ا م(، ال  ب ة  هلا  يامنيَّ   ة  يَّ َعَرب   هلجة  ـ)ا م(  التعريف  ة، ال عالقة 

ب ربيَّ بالع   القرية     . « التوراة » سامء  أ ة وال  ُأم  ناحي مُ   ُأمر ) هو  وثالثة األثايف أن اسم    (، أي 

     ( 2) . ( ناحي مُ ) شخص اسمه  

،  ( جازان منطقة ) يف    ( امَلضايا ) (، يف ناحية  قرية ُعَمر مقبول ) ن  أ ذهب إىل  كذا  و 

  هو لقريةٍ   -ل ما يقول يتأمَّ لو كان    -مع أن االسم     ( 3) (. بت عرم املكان التورايت: ) هي  

)   ب إىل رجلٍ ُتنَس  بن مقبول اسمه  أنه متأخِّ ُعَمر  البدويَّ (، واضح  ا، كأسامء  تني  ر جدًّ

   .  ( ناحي مُ   م  أُ ) و   ، ( قامشة ) السابقتني:  

قد   -( جازان ) يف  ( املكارمة ) ى  رَ من قُ وهي  -قرية )آل هاشم( زعمه أن   ك ل ذ  ومثل 

واملرء      ( 4) ! « التوراة » يف    الواردة ساللة اآلهلة  ،  من اجلبابرة   ، ( هشم تكون املقصودة بأهايل ) 

(، الذين ُنسبت إليهم  آل هاشم ستقام يف عقل عاقل، فضاًل عن باحث، أن ) يعجب كيف ا 

ه مل يكن  ولعلَّ     ! ؟ « التوراة » الصميم، منذ عهد ما قبل    َعَريبِّ القرية، كانوا هناك، وباسمهم ال 

ليب ) ب  ا من تأليف كت   قبل قرنٍ   ، وال ألهلها تاريخ   ، لتلك القرية وجود     .  ( ي الص 

 
 . 155انظر:   (1)

عودي ةجاء حتديدها يف »    (2) املي ة« عىل أهنا من ُقَرى )املعجم اجلغرايف للبالد السُّ ( يف إمارة منطقة العرضي ة الش 

ة ة ، اجلارس(. )انظر: )مكَّ عودي   )ُأم  مناحي((. 237جم خمترص(، )مع املعجم اجلغرايف للبالد السُّ

ليبي،   (3)  . 214 -213، َعَربالتوراة جاءت من جزيرة الانظر: الصَّ

 . 234انظر: م.ن،   (4)
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    (1) ؟! «االستعباط » و  االستخفاف  ذا ه    ما كل  

حروٍف  لعبة  أكثر   إهنا  ال  لعبةٍ ،  وأسامء،  إىل  ج  هزليَّ   استحالت  اة  باسم دًّ  ،

 .   وتدوينه   التاريخ وإعادة استكشافه

 

ِيم:  -14  فأَْصَبَحْت كالَّص 

ليبي ُكتب )   يف   جاء   ما   أغرب  من  ؛ (اخلميس و   أهبا ( تقع بني )ِمَّْص أن ) زعُمه    ( الص 

لدَ  قرية  فهي  )ميماملَّصامة   / املَِّصمة )   :ها سامَّ   جمهولة    يه  والدليل:  راء(.   ، صاد  ، (. 

اهلل تلك   ، وسبحان  كانت  امل   فقد  التعيسة  مملكةً القرية  مملكة   عظيمةً   جهولة  مثل 

مَ (الن ْيل وادي  ) يف    الفراعنة وهلا  ختيَّ فرعون   ك  ل  ،  وفيها   افرعونً   اكً ل  مَ   : لوا.   لقرية! 

و متطوِّ   بٌّ ط   مهرة،  وأطباء  املوتَ حُتنِّهي  ر،  التوابيت. ط  وتستعمل  العظامء،  من  ى 

أبيه    املَّصمة أطباء    ( يوسف)   رَ مَ أَ   لكذ  ول  املؤلِّ ( يعقوب ) بتحنيط  زعم  كام  يف ،  ف 

   . (2) « خفايا التوراة »   هكتاب 

حسَم  «  القرآن » وكان   ) قد  ة  املقصود يفرعون فِ ُهويَّ  )  ( ة  صَّ
بعيًدا ُموَسى ق   ،)

وأنه   صات،  التخر  وادي  )  فِرعون عن  وذ  الن ْيل ِمَّْص  واه،  س  ال  آيتني (،  يف  لك 

 
َضه:  االستعباط   ( 1)  ر 

تََبَط ع  َتعَله.  واع  تََبَطه: اف  ب ُطه َعب ًطا واع  ب، َيع 
تعبري  َعَريبٌّ فصيح. يقال: َعَبَط عيلَّ فالن  الَكذ 

ال  ُب  الَكذ  اُب. والَعب ُط:  َصه.  والعاب ُط: الكذَّ )انظر: شتََمه وَتَنقَّ اح من غري ُعذر.  والَعبيط: املشقوق.   رص 

 اجلوهري؛ ابن منظور، )عبط((.

 . 160انظر:   (2)
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ت«.  ومصطلح ( 1)﴾ ُذو األَْوَتاد   فِْرَعْونُ ﴿ بأنه    رعون فِ وصفت   ، أي »صاحب امل َسالَّ

لدَ األوتاد »  نجده  ة،  يَّ رص 
امل  ت  امل َسالَّ عن  تعبرًيا  خ  «،  املؤرِّ الروماين  ى  اإلغريقي 

وأهنا كانت    ، ، يف إشارة إىل أحد الفراعنة(2)م( Strabo  ،-24[  Στράβων]   سرتابو ) 

 « ) له  عديدة«palisadesأوتاد  أماكن  يف  وكأنَّ (  الفرعونيَّة   .   ت  امل َسالَّ تسمية 

واهم   لَدى الَعَرب القديمة يف تلك العصور   السائدَ  كان املصطلَح  « األوتادـ» ب   ( 3).وس 

 ية، وجدَ التوراتَّ   ( َّْص مِ ) هي   (املَّصمة ) ط يف الزعم أن ا تورَّ َـّ مل  عىل أن املؤلِّف،

امل   التفاصيل  َّ بعض  م  رص  يف  والصميمة  الدقيقة  ال  يَّ رص  ية  إىل تها،  إىل   سبيل  نقلها 

بزعمٍ إالَّ   ( عسري )  باإلرداف  مستعمرةً   املَّصمةأن    :ر آَخ     و يَّ رص  م    كانت  ما   ذا ه  ة.  

ة د مستعمرةٍ جمرَّ املَّصمة  ومع أن    .  (4)« خفايا التوراة »يف كتابه    ادَّعاه يَّ رص 
فقد كان ،   م 

وملَّ فرعون   َمل ك    هلا  لقب  .  يكن  مل  يف    « فرعون » ا  يف ،  التاريخ  لك ذ  مستعماًل  حتى 

أن    زعمَ فقد  نفسها،    َّْص مِ  إضافيًّا  وادي  )زعاًم  لقب إنَّام  (  الن ْيل ِمَّْص  استوردت 

لُيستعمَ عسري من    «فرعون »  في،  منذ  ل  وه    950ها  تقريًبا!   امليالد  أ قبل  صبح كذا 

رة.  واملستعَمرةُ   ، أصاًل   الفرعُ   مستعم 

 ، السابقة والالحقة   (،َّْص مِ ) من    رةً أخرى مصغَّ   نسخةً   (املَّصمة )لقد كانت  و 

 
    .10: اآلية سورة الَفجر؛ 12: اآلية سورة ص  (1)

(2)  See: Strabo, (v. 7), Book 16, Chap. 4: 4.  

القرآين قد وضع لك وارد كذ  «.  وذ  األهرامات« بـ»األوتادُتفرسَّ »  وقد   (3) لك.  وإنَّام الشاهد هو أن النصَّ 

ات يف فهم ُهويَّة  ا أليِّ تومه      املقصود فيه، من نوع ما خاضت فيه الكتُُب حملَّ دراستنا. «»الِفرعونحدًّ

 انظر: م.ن.   (4)
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كلِّ  س    يف  تنقصها  ال  األهرامات وَ يشء،  هنرُ وكان    !  ى  ) خاصٌّ نيلٍ   هلا  وادي ، هو 

و(1)( ة ِلـيَ  قال،  كام  ُعرِ   ذا ه  أن    ![ذه ه    «يبدو » ]الحظ  يبدو  » ،  األزمنة  الوادي  يف  ف 

   (2) ! «ة بنهر مَّصايم التوراتي  

»أرض«  -( املَّصمة ) و  وتارة  »قرية«  تارة  هي  )   -التي  من  بني استوعبت 

آالف،  إرسائيل  ستة  وحدهم  األقل،   ذا ه  (  يف  يقارب،  بام  فقط!   الذكور  من 

األ   10000 البالد  أبناء  إىل  إضافة  إرسائييل(،  آالف  هم )عرشة  الذين  صليِّني، 

)ثالثني ألف نسمة(، قاطنني يف   30000ولنُقل مثاًل: نحو    .  لكذ    بالتأكيد أضعاف 

ثنا    !  ( اخلميس و  أهبا )بني    املَّصمة قرية   سيحدِّ القديم »بل  أن   »التوراة  : العهد  عن 

ربانيِّنيمن    (ِمَّْص ) اخلارجني من  
)ست مئة ألف ماٍش   600000كانوا يبلغون    الع 

الو   من  غريهم  عدا  فقط(،  الرجال  ولَ من  والنساء،  والغنم ي  ف  لدان  معهم،  كثرًيا  ًفا 

ا. والبقر واملوايش الوافرة ج   ليب ) باعرتاف    ساق األرقام تُ   ذه ه  و     (3) دًّ ها  كن ل  ،  (4) ( ي الص 

ال ، َوفق تلك الروايات،  ( بنو إرسائيل ) وتقديًرا، فقد كان    ك لديه استغراًبا.  رِّ ال حُت 

كل  يقل   وأمتعتهم.   مواشيهم  مع  نسمة(  )مليون  عن  قرية   ؤالء ه    ون  استوعبتهم 

ر حسب    -املباركة   املَّصمة  ليب   تصو    وطبًعا كل    إىل جوار أهلها األصليِّني!    -ي الص 

 
منطقة  لِيَة)    (1) َجنوب  واٍد  )()جازان(:  من  مآتيه  العقييل،    اليََمن(.،  الَعَربي ة )انظر:  للبالد  اجلغرايف  املعجم 

عودي ة: مقاطعة جازان  (. 200، السُّ

ليبي،   (2)  . 260، توراة جاءت من جزيرة الَعَرب الالصَّ

 . 37: 12، ِسفر اخلروجانظر:   (3)

 .265، خفايا التوراة  (4)
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ل   يتحوَّ صُغر،  أم  كرُب  فدولة  املؤلِّ   لَدىمكان،  قريٍة؛  إىل  وامُلُدن: ِمَّْص ف  قرية،   :

لون إىل  : ُقَرى!ُقَرى، والبيوت العائليَّة: ُقَرى، والناس بَدورهم يتحوَّ

قرية   سكان  عىل  ( املَّصمة ) إن  ُبون  َير  كانوا  إذن،  )ثالثة   3000000، 

ةٍ نمٍل   فيا هلا من قرية     «! التوراة»    نصِّ تقدير، بناًء عىل   ماليني(، يف أقلِّ  ا،  ُأسطوريَّ حقًّ

 أحد! مثلها مل يسمع عنها 

أن   ليب ) ومع  إقامة  يزعم    ظلَّ   (ي الص  )   ( بني إرسائيل) أن  = املَّصمة كانت يف 

اِئيَل »   : (1) ( ِسفر اخلروج(، فإننا حني نقرأ يف )ِمَّْص  َل َبُنو إرِْسَ  (َرَعْمِسيَس ) من    فاْرحَتَ

وت ُس )إىل  وت و َرَعْمِسيس «، نفهم أن (كُّ عىل   (.  والسياق يدل  ِمَّْص تقعان يف )   ُسكُّ

من   خارجني  انطالقهم  نقطة  أرض َرَعْمِسيسكانت    ِمَّْص أن  يف  كانت  وأهنا   ،

ج يف  أو  قرية  إقامتهم  تكن  مل  وملَّا  استوعبته    املَّصمة وارها.   ما   ِمَّْص لتستوعب 

حاول    -التوراتيَّة  ليب مهام  إن    -عاء االدِّ   ي الص  القول  إىل  ذهب   َرَعْمِسيسفقد 

وت و  )   ُسكُّ ؟ أم يف  (رن بلقَ ) يف    املَّصمة كانت  ف  أ     (2) (! رن اة بلقَ رَس كلتيهام تقعان يف 

 ؟( مخيس اْمشيط )جوار  

إالَّ  ر  يفكِّ ال  الروف.   إنه  يف  ل    لك ذ  ول   يسأل  يت  ُس   مَ ـال   ذاهب  (  املَّصمة ) مِّ

ة  وإالَّ     ؟االسم وادي   ِمَّْص ـ) ال ب، ال عالقة هلا  عديدة ة  يَّ َعَرب لوجد احتامالت لغويَّ

)مرص .   التوراتيَّة  بِمَّْص وال    ( الن ْيل  أو  )رصم(  مادة  يف  يُعد  فلم  إالَّ أ   )( أو   َّْص مِ  

 

 م.ن.    (1)

ليبي، م.ن،   (2)  .  000 -243انظر: الصَّ
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ال(؟ مَّصايم  يف  »الرصم«  إن  النَّ الَقط ع.    : يَّةَعَرب !   َجداُد  اُم:  والرصِّ اُم  خل. والرصَّ

َم النَّ  مً   رعَ جَر والزَّ خَل والشَّ ورَصَ ُمه رَص  َطَرمه:   ا َيرص   ه.    واص  ُس َجزَّ يُم: الُكد  والرصَّ

و  ع.    مُ امَلرص  ر  ل  رَصيم  فُيقال:    من الزَّ .  أي    ،َنخ  ُوم  إِْذ َأْقَسُموا ﴿:  «القرآن » ويف    َمرص 

َنائُِموَن؛   وُهْم  َرب َك  ِمن  َطاِئٌف  َعَلْيَها  فَطاَف  َيْسَتْثُنوَن،  واَل  ُمْصبِِحنَي،  ُمن َها  َلَيَّْصِ

يمِ  ِ    (1) . ﴾َصاِرِمنيَ   َحْرثُِكْم إِْن ُكنُتمْ   ، َفَتَناَدْوا ُمْصبِِحنَي: َأِن اْغُدوا عىل  َفَأْصَبَحْت َكالَّص 

النَّ  َم  َ ه.  خُل وَأرص  ام  وقُت رص  حان  النَّ  :  من  َم  رُص  ما  اَمُة:  اُم: والرصِّ   .  خل والرص 

ام  واجَلذاذ    وقُت   ذاه  ؛ يقال:  مرة واجتناؤها َقط ُع الثَّ  اُم عىل طلَ وقد يُ .   الرصِّ ق الرصِّ

مالنَّ َ يُم و   . خل نفسه ألَنه ُيرص  املنقطعة من والرصَّ الق طعة  يمُة:  مل معظم    الرصَّ   . الرَّ

طًى   وَسَلمٍ   ورَصيمة  من َغىًض  أو   ويقال للقطعة من اإلبل  .  ونخٍل أي قطعة  منه   وَأر 

مة    الغنم   
و  ، رص  خفيفة،  كانت  ل إذا  و   : صاحبهايقال   ، م  مة.صا ُمرص   ُمرص     حبتها: 

زرُعها.  املحصوُد  األَرُض  يَمُة:  تُ   :يمُ الرصَّ و    والرصَّ ال  سوداء  شيًئا. أرض     نبت 

امُ  َم الرَّ من أسامء الرب والداهية.     اسم    : والرص  َ :   ورجل    جُل: افتقر.  وَأرص  م  ُمرص  

مة    ، وامرأة  لكذ  قليل املال من     من مال.   مة  له رص    ن بقيت  وقيل هو مَ    . لكذ  ك   ُمرص  

م  َ رص 
بالكرس:  وامل  م.   ن َجلامل  ،  األ والرصِّ  بالكرس:  ع   بيات ،  َتم  من امُلج  املنقطعة  ة 

م  والرصِّ  بالكثري.  الناس،  ليسوا  الناس  من  قة  ر 
الف  و  وناقة    :  مة   : ُمرص   مة  ُمرَصَّ

ب َيني    الط  اللَّ   ،مقطوعة  منقطعة  مة    ماءُ رَص    أرض  و  ن.  بَ أو  ماء:  وُمرص    . فيها   ال 

َمة   
ي م  ،ورص  م  ،ورُصَ َ م(أ )َغريَّ اسم   النبيَّ   ويف الديث: أن  : أسامء.  وَأرص  َ فجعله  رص 

 
 . 22 -17: اآليات سورة القلم  (1)
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َهه  َكر  عة(؛  وسامَّ ملا    )ُزر  القطع،  معنى  من  ع فيه  ر  الزَّ من  ألنه  عة  ُزر  يقول  و   (1) . ه 

 (، مثاًل:املرار بن منقذ )   الشاعر اجلاهيل

يونا ُأقاِسُمها امَلسائَِل و         َخ فيها       َمًة ال رَشْ يل ِصْ  َرَأْت   (2) الدُّ

اة أزد  من )   ، وبطن  ( َضب ة من )   (، وبطن  متيم من )  (: بطن  بنو َصيم و)  بنو (.  و)الّس 

مة   ( 3) (. قيس عيالن من )  (: بطن  ِصْ

إذن،معنىال   كلِّ   ،  عىل  اللغويِّ   ذاه    للقفز  أن    التاريخ  ( مَّصمة ) الفرتاض 

الالقفز عىل بل  ة.   التوراتيَّ   ( مَّصايم) أو    (َّْص مِ ) تعني:   اللغة  إىل    اهتااشتقاقو   ة يَّ َعَرب  

الع    ة ربيَّ اللغة 
ٍ
الفرتاء ج  متكلَّ   ،  ا ف   « مَّصمة»ام  إنَّ ف.   مَّصايمتعني:    املَّصمةأن    ،دًّ

: اإلشارة إىل   وأقرهبا   املعاين السابقة. أحد  بالنظر إىل  االسم    ذا يت هب  مِّ كمزرعة، ُس 

َمة، أي قاحلة ال ماء فيها.  أو أهنا أرُض  أهنا أرض   م من سكاينٍّ  عٍ تم    ُمرص   َ
، فيها رص 

   ام. ورص    ذات حصادٍ   أو أهنا أرض     الناس واألنعام. 

ا   س»يف    « مَّصايمباسم »   ( ِمَّْص )تسمية  أمَّ   ةبه الوارداسبأله  ف  ، «الكتاب املقد 

التاريخ. ُكتب  مثاًل،لكذ  من      يف  إىل  إنه    :قوهلم   ،    (ُنوحبن    حام)  أبناء   أحديشري 

: َبنُو َحام  وبالقول: »  (4) «العهد القديماملشار إليه يف »   .(مَّصيم أو   مَّصايم): اسمه

ايِمُ ُكوُش  وِمَّْصَ وُفوطُ ،  وَكنَْعانُ ،  ايِمُ ،  وِمَّْصَ ُلوِديمَ   ...  وَعنَاِميمَ َوَلَد:  ابِيمَ ،  وهَلَ  ، ،

 

 ؛ ابن منظور، )رصم(.159 -158: 1، االشتقاقانظر: ابن دريد،   (1)
بِّي،   (2)  .  14/ 74انظر: الضَّ
 .  159: 1انظر: ابن دريد، م.ن،   (3)
 .  14 -13، 6: 10، ِسفر التكوين  (4)
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وِسيمَ وَنْفُتوِحيمَ  وَفرْتُ وَكْسُلوِحيمَ ،  فِلِْشتِيمُ ،  ِمنُْهْم:  َخَرَج  ال ِذيَن  وَكْفُتوِريمُ (1).   ،   ».

( ل  فصَّ عيل    تقيُّ وقد  بن  أمحد  ين  )حُم   -(2)(املقريزي الد  إىل  ( اهلمداين ياًل 

سبب    -(املسعوديو) اليف  أن  تلك  له  سجَّ وممَّا  اسمها    ِمَّْص تسمية.   قبل كان 

ُس   ،(جزلة):  الط وفان إىل  ِمَّْص باسم  يت  مِّ وإنام  )نسبًة  بن  :  مركابيل  بن  مَّص 

ع بن  آدم ريادوابيل  بن  األو  َّْص مِ هو  و(،  ب  بل  ل  وقيل:  يت  .   الثاينَّْص بمِ ُسمِّ    ،

ي(.  وقيل:  لراوش اجلبار بن مَّصيم األو  مَّصام بن يعوهو )   الط وفان بعد  ت  ُسمِّ

الثالثَّْص بمِ   ( وهو  ب،  بن  بن  نمَّص  حام  بن  وهو  ( ُنوحَّص  الذي    ( مَّصيم)، 

يت به  .   ُسمِّ

 

.   حامي ون   فالِفِلْشتِيم «،  العهد القديم (.  وبحسب نصِّ » فِلسطني « هو األصل يف اسم ) ِفِلْشتِيم ذا االسم » يبدو ه    (1)

.  استوطنوا السواحل ما بني  أو تركيَّة   ، يونانيَّة ينحدرون من أصول أوربيَّة   الِفِلْشتِيم غري أن هناك َمن زعم أن  

ة ( و) يافا )  ، وصناعة،  ق.م، وتكنعنوا.  وتدل  اآلثار واألخبار عىل أهنم أهل حضارة، ومَنَعة 12(، يف القرن  غز 

 ( َو  َغز  لقد حاولوا  ) ِمَّْص وفنون.  حتى  الثالث ( يف عهد  منهم  ق.م 1152-،  رمسيس  واشتهر  وا.   فُصد   ،)

 ( ) جالوت املحارب  قتله  الذي  سوسة،  داوود (،  )انظر:  والقرآين.  التورايتِّ  النصِّ  (.   061  -101(، حسب 

املعروفة هبذه التسمية هي أرض  كنعانيَّة  َعَربيَّة  منذ ما    فِلسطني ، فإن أرض  الِفِلْشتِيم ومهام يكن من قول حول  

 ( املهاجرين من خمتلف األُمم، ومنهم  أفئدة  إليها؛ ألهنا ظلَّت مهَوى  املختلفني  الوافدين  إبراهيم  قبل هبوط 

) ليل اخل  من  هبا،  العابرة  الشعوب  استيطان  وقبل  وأوالده،  و) عرباني ني (  و) إرسائيلي ني (،  (،  موسوي ني (، 

كانت معروفة    فِلسطني « عىل أن  العهد القديم واهم.  بل لقد نصَّ » (، وس  فِِلْشتِيم/ فلستيني ني/ فِلسطيني ني و) 

  ُثم  َقاَم َأبِياَمِلُك (: » 34  -32:  12،  ِسفر التكوين ( إليها.  فقد جاء يف ) إبراهيم اخلليل ذا االسم قبل هجرة ) هب  

ب   ، وَدَعا ُهنَ يِف بِْئِر َسْبع    َأْثاًل   . وَغَرَس إِْبَراِهيمُ َرئِيُس َجْيِشِه وَرَجَعا إىَِل َأْرِض الِفِلْسطِينِي نيَ   وفِيُكوُل  اَك بِاْسِم الر 

َب إِْبَراِهيمُ اإِلل   . وَتَغر  َمِدي  ْ اًما َكثرَِية.   يِف َأْرِض الِفِلْسطِينِي نيَ   ِه الّس  ( عن  1:  26،  ِسفر التكوين «  وكذا جاء يف ) َأي 

اِم إِْبَراِهيمَ (: » إسحاق بن إبراهيم )  ِل ال ِذي َكاَن يِف َأي  إىَِل    ، َفَذَهَب إِْسَحاُق وَكاَن يِف األَْرِض ُجوٌع َغرْيُ اجُلوِع األَو 

َة قوًما عىل ه  . ، إىَِل َجَرار الِفِلْسطِينِي نيَ َمِلِك    َأبِياَملَِك  « قبل  الِفلسطينيُّون ذه األرض اسمهم » «  ما يدل  عىل أن َثمَّ

ى أرضهم:  19القرن    (.  أبياملك جيش، اسمه ) «، عليهم َمل ك  ذو دولٍة و »أرض الِفلسطيني ني ق.م، ُتسمَّ
 .  56: 1، يزي ة(املواعظ واالعتبار بِذكر اخِلطط واآلثار )املعروف باخِلطط املقرانظر:   (2)
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ة املَّصمة ) بني  عاء عالقةٍ فال وجه ال الدِّ  ، وعليه  وال بينها  ، (ِمَّْص ) و ( العسرييَّ

   كنَّ ل      .التوراتيَّة   مَّصيم  أو  مَّصايموبني  
ٍ
ليشء يأبه  ال  لت وَ س    صاحبنا   جانسى 

 .واملرشق باملغرب  ن مَ باليَ   ام الشَّ من خالهلا ، لريبط ةبعض األصوات اللغويَّ 

 

 : بني إرسائيل تيه، والبحر، وُموسَى -15

ليب ) أين يذهب   ال صَّ ، وق  ( ُموَسى ( من اسم ) ي الص  التوراتيَّة،  بعض    ام استنتج منه   ن ي ذ ل ته 

ا   الباحثني  يًّ رص 
م  ع  ،  واسمه   ُموَسى   النبي لشخصيَّة    أصاًل  يكون  ال  أن  عن  ربانيًّا، فضاًل 

ا   يًّا َعَرب  إىل وضع بحثه    -د املحت    اليهوديَّ   -( 1) ( ويد ر وند ف م سيج )   َل ما مَحَ وهو     ! ؟ عسرييًّ

نبيل  ُموَسى حول   أنه  ًحا  مرجِّ أصٍل    ،  ي من  رص  
ع    ، م    اسم  هو  «  ُموَسى » اسم  ف ؛  رباين ال 

رص   
بمعنى يٌّ م  ة   عريق    اسم  وهو  .   »طفل«   : ،  يَّ رص 

امل  التسميات  الفرعونيَّة،    يف  واألوابد 

أسامء  يف  ، وكذا  ( 2) « ح طفل بتا » أي  (،  ُموَسى بتاح  «، و) آمون   طفل (، أي » ُموَسى   آمون كـ) 

مثل املشتقَّ   الفراعنة ملوك   اآلهلة،  بعض  أسامء  من  و) ُموَسى   أح )   : ة  (،  ُموَسى   حتوت (، 

ة  إضافًة إ    ( 3) (. ُموَسى   رع و)  صَّ
جذوًرا  (  فرويد ) التي رأى فيها  التوراتيَّة نفسها    ُموَسى ىل ق 

يَّة  رص 
 بيئيَّة وثقافيَّة.   م 

 
 . 19 -7، ُموَسى والتوحيدانظر:   (1)
 .آمون( أو الذي أنجبه آمون«، أي تابع )طفل آمون». ولعلَّ الصواب: «الطفل آمون»يف الرتمجة:   (2)
ي   فرويد ليست يف ذاهتا بدليٍل قويٍّ هاهنا عىل ما ذهب إليه )  ( ُموَسى عىل أن تسمية )   ( 3)  رص 

(؛ فلئن سلَّمنا بأن االسم م 

ي )  عب الذي كانوا بني ظهرانيه، والسيام إذا كان  أوالدهم بأسامء الشَّ   ( بنو إرسائيل األصل، فمن الطبيعي أن يسمِّ

حت التوراة قد تربَّى يف بيت فرعون   ُموَسى  ومَل ا َكرِبَ الَوَلُد َجاَءْت  لك، قائلًة: » بذ    ، عىل أنه جمهول اهلويَّة.  بل لقد رصَّ

ا اْبنًا، وَدَعِت اْسَمُه »ُموَسى   بِِه إىَِل اْبَنِة فِْرَعْونَ   (.   10:  2،  ِسفر اخلروج «.« ) «، وَقاَلْت: »إيِن  اْنَتَشْلُتُه ِمَن املَاء َفَصاَر هَلَ
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   (1)  هات! الرُتَّ   ذه ه  مثل  ، صاحبنا ال يلتفت إىل كالَّ 

قاد  وملَّ  )  قومه،  (!«العسريي»  العرباين  ُموَسى)ا  ليبكام زعم   لكذ  و  -(يالص 

رِّ  ن  وسنة وهم مرتاص    430  بعد تلك    ، (اخلميس) و(  أهبا)بني  كالذَّ  (املَّصمة)يف 

أرض    -العجيبة إىل  بني  ( جازاحلِ ) عىل حدود    (كنعان)للخروج  تاهوا  يف   لك ذ  ، 

الت  »تلك هي  و    (2) سنة(!  40ة )يَّ الرَبِّ  ليبقول  ، حسب  «يهأرض  ، ال صحراء يالص 

ملَّ   .  (سيناء) أنه  أَ والطريف  النصِّ تَ ا  عىل  بوضوح    التورايتِّ   ى  يذكر  ور طُ )الذي 

هب  (3) «جبل سيني»:  (سيناء مل جيد جباًل  )االسم    ذا، وحينام  إنه ( عسريَشامل  قال   ،

 ( اسمه  ألن(الَيَمن)يف    (انسي  واٍد  جبل!    يمر    الوادي  ؛  جانب  اجلبل    من  جيد  مل 

 لك ذ  أن    فزعمَ   بجانب جبل!     هو يمر  طبًعا، ما من واٍد إالَّ و  فصار اجلبل وادًيا!  

فيه   الذي رأى  بركاين!ه اإلل  نار    ( ُموَسى) اجلبل هو  التي رآها      ؛ ألنه جبل  والنار 

جنوًبا إىل وادي   ُموَسىب تسأل ما الذي ذهب  وال   (4)عم!نار بركان، كام زَ   ُموَسى

ليبف  ؟  نمَ اليَ يف    انسي     السبب واضح  و   !ُموَسىال    انسي  هو الذي ذهب إىل    يالص 

 

(1)   ( كتابه  التوراةيف  »216  -215،  خفايا  تعليل  مع  االتفاق  إىل  يذهب  »التوراة(  السم  وأنه ُموَسى«   ،»

»موشه» بمعنى  »املنتَشل«،  أو  »ص املخل  «  مفعول:  اسم  ال  فاعٍل  اسم  أنه  د  يعتق  أنه  غري  أو املنتِشل«،   »

 ( غري املعروف.ُموَسى«، وأنه َلَقب  غلَب عىل اسم )املخل ص »
 .000 -211، ةخفايا التوراانظر:   (2)
ة من اسم القمر »ءسيناتسمية »   (3) (.  نجده الرشق األوسط«، املعبود قدياًم يف بالد واسعة من )سني« مشتقَّ

ب املَ الِعراقلك يف )(، وكذ  حرضموت( و)اليََمن، يف )السبئي نيلَدى  «، نارام سنيل ك األكادي »(.  وبه تلقَّ

؛ ظاظا،  262،  مفاتيح القصيدة اجلاهلي ة،  عبداهلل بن أمحد«. )انظر: الَفي في،  ريم سني»  واملَل ك اآلشوري

 (.  32، الساميُّون ولُغاهتم
ليبييبدو هنا أن )  (4) ثل قول )فرويد، ( الص   ًها للرباكني. ( كان إلـ ََيَْوه ( إن )62كان ينظر إىل م 
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أن أنه  َّصمةامل امل  َش إىل  يقع  مل جيد اساًم مناسًبا أقرب،    هوهو  ، ور سيناءطُ ، ليزعم 

ة ذهه   اه َجنوًبا إىل االتِّ فاضطرَّ     . املرَّ

إرسائيل) تاه    وقد  أهنم    40  ( بنو  مع  من كانوا  سنة،  النزوح  يريدون  فقط 

بني  املَّصمة )  )   ( اخلميس و   أهبا) (  يف  الفلسة إىل  فقد (أورشليم ) ا  أمَّ   !  ( خثعم ) (   ،

، الفلسة ، ليست ال يف  ( آل رشيم )، يف قرية  ( النامص )يف  تقع  أهنا  من قبل  رشح لنا  

يف   أشد    تاهة  ملإهنا    !  ( فِلسطني ) وال  متاهة    فعاًل  إرسائيلمن  جزيرة  ِش )يف    بني  به 

 ! ، كام ضحك علينا التاريخ والنصوص عرب الدهور (سيناء 

تسأل    ثمَّ  تاه أيًضا:  ال  الرَب    40)   القوم  ئك أول    كيف  يف  من   ،ة يَّ سنة(  بالرغم 

مكانٍ   ه ل وق  م  -آخر   يف  إخوة    -ذ كره   تقدَّ يقطعون   ( يوسف) إن  البالد   كانوا  تلك 

ورواًحا بغنمهم   ا  غدوًّ يَ بل  ؟!   يوميًّا  يرسحون ون  لُ ص  كانوا  فكانوا  منها؛  أبعد  إىل 

حتى إنك   !  ( فاء َفيْ ) يف جبال    (ة َن ثْ الد  ) ون يف  ، ويتغدَّ ( نفذة القُ )صباًحا من ضواحي  

َبحأم كانت    ،كانت أغنامهم ترعى  ال تدري أ بل      !يف الفضاء كالطيور املهاجرة   َتس 

 . واحد   ها يف يوم الطيور املهاجرة قد ال تقطع تلك املسافة كلَّ   إن

 !اهلرمنيوطيقا إنه التناقض، وتيه 

أقرص من حواًل، كانت   40  (بنو إرسائيل )  فيها  التي قىضَّ  ، )املتاهة(  املسافة  إن

وراء إخوته بطوهلا   ركَض قد    (يوسف ) أن الطفل  من قبل  املؤلِّف  املسافة التي زعم  

ُس  ـ   ، ( ربان اخل ) قرية  من  ويعات،  يف  أملع) يف    ( الكشمة ) إىل    ، (املجاردة ) ب ، ( رجال 

»قَ و  جبال    ( ة نَ ثْ الد  ) يف    « همَش فَ أخرًيا  تاه  َفْيفاء ) يف  وما  اسرتاح! هنالك  (،  فام     وال 
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 ! سنة(  40)   إرسائيل  بنو يف قرابة نصفه ساعات(، تاه   4يف نحو )   يوسفه  عَ طَ قَ 

ليب ) فـ  كذاوه   ، وإذا شاء اختزهلا خرايفٍّ   األرض عىل نحوٍ   إذا شاء مطَّ   (ي الص 

وهي   .  ( يوسف ) ومركض الغالم الصغري    (،يعقوب ) ح مرعى غنم أبناء  صب  حتى تُ 

هوس الرجل باألسامء وتشاهباهتا حيث عثر عليها،   ىوَ س  لك    اه ال يفرسِّ   تناقضات  

 فرتض يَ  يقول، وعن معقوليَّة ما  عامَّ   لكذ    ه يشء؛ فلقد أعام   يف أيِّ دئٍذ   بعوبال تفكريٍ 

 . مقتضاه وتناقضات 

أدرك    ، ه لعلَّ و  قارفها   املفارقة   ذه ه  وقد  عالجها ،  التي  دعوى  ب   كن ل  و   حاول 

إ ، هي  منها   ى أعجب ر أخ  امل  قوله  ل   ني يِّ رص  ن    باخلروج إالَّ   ( بني إرسائيل ـ) مل يسمحوا 

يت  أن  َش جَّ و رشيطة  إىل  هوا  رَش ( جاز احلِ ) اماًل  إىل  ، ال  أن    !  ( الياممة ) ًقا  هوا  أي  إىل  يتوجَّ

و) فِلسطني   / ة َس لَ الفَ )  مبارشة،  يف  أورشليم (  إىل    .  ( النامص ) (  أن  م   ذا ه  يذهب  ع 

، بعد  ( فرعون ) خرجوا منترصين عىل    إرسائيل   بني ة اخلروج، أن  صَّ املعروف، حسب ق  

امل   رضبت  التي  أُ الباليا  تلك  و   ني يِّ رص  األوبئة  هبا  التي  والضفادع،  صيبوا  الدم،  من 

ل » واجلراد، و  م  ل » ، أو  « ِسفر اخلروج » ،  ة )حسب الرواية التوراتيَّ   -« الدُّ ، حسب  « الُقم 

د، إىل آخر ما جاء    -« األعراف   ُسورة » ،  يَّة القرآن يف اآلية    ردَ ما و  والبعوض، والنار، والرَبَ

آيات   الغَ   ثمَّ .   فرعون إلنذار    ( هارون ) و   ( ُموَسى ) يف  معجزة  يَ   أ     ق. رَ كانت  يف  ر  مل  د 

 باخلروج:    بني إرسائيل احتفال  (، يف تصوير  21  -20:  15،  فر اخلروج ِس ) 

َمْرَيمُ » َهاُرونَ   َفَأَخَذْت  ُأْخُت  بِ   الن بِي ُة  ف   والدُّ الَيِدَها،  مَجِيُع  ن َساِء  َخَرَجْت 

و بُِدُفوف   .  َوَراَءَها  ب  وا  مُ ن  رَ »:  َمْرَيمُ وأجابتهم  َرْقص  تَ   هُ فإن    للر    الَفَرَس   م!  ظ  عَ قد 
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البَ َح رَ طَ   هُ بَ وراكِ  يف  ال  لكذ  و.«   «رْح هام  ا بعد  معجزة  يف  التورايت  لبحر تفصيل 

   ؟يِّن رص  وانطبقت عىل امل   (بني إرسائيل)وجُلجه التي انجابت عن 

أو      ؟ (خثعمو)  عسري بني  أو      (؟ النامص)و  (عسري)بني  هناك    بحرٍ   فأي  

الشَّ  ذ ك  ةاخلياليَّ   (املَّصمة)ق من قرية  امل أو الرشَّ غريمها يف  التي مل يطمثها  ر قبل  ، 

ليب)  ؟!   عىل اإلطالق املَّصمةتلك ق يف رَش يقع  بحرٍ  أي   ؟! (يالص 

ثمَّ  التي كان    ،(َّْص مِ )ق بالد  رَش «  التوراة»يف    امذكورً   ابحرً   ةال ريب يف أن 

بُّ ِرحًيا »:  يقول  (19:  10،  ِسفر اخلروج) فها هو ذا    ؛ وقومه  (ُموَسى)فيها   َفَرد  الر 

ا، َفَحَمَلِت اجَلَراَد وَطَرَحْتُه إىلَغْربِي ًة َش  َبْحِر ُسوَف ِديَدًة ِجدًّ َتْبَق َجَراَدٌة َواِحَدٌة  .    مَلْ 

ومِ يف    «. ِمَّْصَ  ُكل  خُتُ

 ؟   ذاه  ( سوف فأين بحر ) 

يُف »لفظ  وما زال     منه.  (سيْ وَ خليج السُّ )، وحتديًدا  (محرالبحر األ)إنه     « الس 

الق  ُيطلَ  البحر.  يَّ َعَربيف  ساحل  عىل:  يقال:  و   ة  زال  القومُ ما  َأتوا    :َأساَف  أي 

يف  و  .  يف السِّ  ي  من املاء.أيًضاالسِّ
كانت  ة  املادة اللغويَّ   ذهه    لعلَّ و    (1) : املوضع النَّق 

إذ مل جيد  صاحبنا   غري أن  القديمة.    الساميَّةلبحر  من أسامء ا  ،  البحر باسمه   لك ذ  ، 

مكان  أ  حكم مدرِّ   نه  به  باسم  لبناينٌّ   س  أخربه  وأنه  االختصاص،  ذوي  غري  من   ،

  ، إذن، آخر  ف  مسع    إنه    (2) .(الربع اخلايل)امل الغريب من رمال  ، يف الشَّ « بحر صايف»

 

 انظر: معجامت الَعَربية، )سيف(.   (1)

 .  240، خفايا التوراةانظر:   (2)
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ليب)يستنجد به   ، الذي رأيناه  (1) (ذيب  فرج اهلل صالح، بعد صديقه الباحث )(يالص 

ل م ظ  ح  يظل  ا هو، فيستعني به من قبل.  أمَّ  ،  الروايةوالنقل  رشف  باالكتفاء    ه من الع 

 !  سمعت ت وال أذن  رأ عني  ال 

 ! (األمحر البحرَ ): ( وقد صاراخلايل الربعُ )بذا أصبح 

تلقَّ أمَّ  ما  »ا  عن  الرجل  اللبناين  املدر  فه  االختصاصس  ذوي  غري  من   ،  ،»

ال  «سايف»:  الكلمة   أنفيه  الصحيح  ف من    أن  لكذ  .   «صايف »،  ائفُة:  والسَّ َفُة  و  السَّ

َأل  الرَّ  وال نعلم متى      (2) ايف: الذي تسفوه الرياح.مل السَّ والرَّ      ما يكون منه. نَيُ مل 

دام    كنل  االسم،    ذاهب    ملالرَّ   لكذ  ي  مِّ ُس  ذوي املدر  »ما  غري  من  اللبناين،  س 

أمدَّ االختصاص قد  فليكن  ذاهب  املؤلِّف    «  قال،،  ترد  و  كام  الرَّ دبال  وليكن  مل ، 

   ! بال مراءوبحًرا، 

ا مفردة »و ُتطَلق  يَّة عىل بحر املاء فحسب، بل قد  َعَربق يف ال«، فال ُتطلَ بحرأمَّ

يف عىل األرض الواسعة، لك  كذ   ي تُ قد و.  والرِّ   حار. ى: الب  رَ ن والقُ دُ املُ  َعَرُب ال  سمِّ

َرة    ، أي بارًزا ليس بينك وبينه يشء.« ةَ رَ ْح بَ   ةَ رَ ْح لقيته َص »:  وتقول  : البلدة.  والَبح 

، وهو  والَبَحر التحري  يُ   «البحر »ا  وأمَّ    ش الشديد.طَ العَ   لكذ  هو ك:  عىل    قطلَ حني 

ة   منه   حل  امل    عىل، ف املاء نصيب بن  قال )   ًحا.ل  قد أبحر املاء إذا صار م  .  ويقال:  خاصَّ

 (: رباح

 
(1)   « عنوان:  املوضوع حتت  يف  ما جاء  )راجع  »الفرج«.  الصديق  التعريف هبذا  ، سعري(  /)عسري  -4سبَق 

 «(.    وشهادة الرتاث الَعَريب 
 انظر: ابن منظور، )سوف(؛ )ساف(.  (2)
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 العذُب  املرشُب  بحرَ أ نْ أَ  يضرَ إىل مَ      ا فزادين         رً ْح بَ  رضِ  األماءُ   وقد عادَ 

يُ وإنَّ  ًعا  اللفظ    ذاه  ق  طلَ ام   (دجلة مثل )الدائمة اجلريان،    ،عىل األهنار الواسعةتوس 

    (1) .(ليْ الن  )و (راتالفُ )و

ل، لزمته معرفة  وعليه،    أفىض  ، وإالَّ ، والوقوف عند حدودهااللغةفمن تأوَّ

التقو   حمض  يغدو     .والتهريجل  إىل  أن  غرو  ال  اخلايل)وعندئٍذ  البحَر  )  ( الربُع 

   !(األمحر

 

 :  والنقل التأوييل للبحر األمحر ..ويام مُّ اليَ  -16

ليبـ)بعد أن ذهب التأويل ب ( التوراتيَّة هي مستعمرة مَّصايم)م أن  إىل توه    (يالص 

ة   يَّ رص 
املشار    ،(البحر األمحر)، أو جزًءا منه، هو  ( الربع اخلايل) ، وأن  (2) (عسري) يف  م 

يف   من    آخر  موضع يف  آخر    شوًطا بك  ذهب  ي ،  « مِّ اليَ »بـ  «القرآن »و  «التوراة»إليه 

قبيلة  إىل    هو إشارة    «التوراة» املذكور يف    «م  اليَ »ليقول إن    ،(3)«خفايا التوراةكتابه » 

الرماُل   ذاه  و  !  يَّةَعَربال  (يام) لتصبح  الروف،  مع  الدوران  يف  بحاًرا،    هنجه 

! ـ يَ  يامو، َمواط نَ  والقبائُل   امًّ

 

بيدي، )بحر(.انظر مثاًل   (1)  : اجلوهري؛ الزَّ
األفريقيَّة( أم  ِمَّْص ( التوراتيَّة: أ هي )ايممَّصوقد كان اجلدل القديم بني الباحثني التارخييِّني حول مكان )  (2)

مَّصان) )معن  يف  بـ)َمعان(  جواد،  األردن(،  عيل،  )انظر:  ل  121:  2(.  َشط َح  (.   يشطح  مل  أحًدا  كن 

ليبي)  .  ( يف ُنجعته النائية الديثةالص 
 .  244: انظر  (3)
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  لك ذ  ام يسوغ عليه أن يكون  تارخييًّا، ف اخلروج  ة  صَّ ق  ب ولئن مل يكن القارئ مؤمًنا  

صاحبنا أنه إنام جاء    الذي زعمَ   نص  ال   ذا ه  .   « التوراة » هو تفسري  الذي أدىَل به املؤلِّف  

وثيقةً ليفرسِّ  بوصفه  خفاياه،  أن  ،  ةً تارخييَّ     إىل  يسعى  هو  ه   يلغيه فإذا  ليفرسِّ ال    .  إلغاًء 

عىل    «، التوراة » ة؛ ألن  ف توراته اخلاصَّ يؤلِّ ه كي  أن يلغي   يديه إالَّ يف  كان  ه ما  الق  أنَّ و 

هاهتا    ا إلغاء معانيه بل سيحتال يف    «، التوراة » لن يلغي  بيد أنه    هاته!  ال تستقيم وترَّ   ، ُترَّ

 لَ   ذا ه  ن  باسم التأويل وكشف األرسار.  وم  
إىل    إشارة   ا إهن «، قائاًل  م  اليَ عىل كلمة »   ُبه ع 

ق    كن ل  و   !  ، ذات املكانة والتاريخ ( يام ) قبيلة   ق أو ال ُتصدِّ قبيلة،    ت كان   ا يامً أن  صدِّ

ا  كبرية  و  نفسه مل يكن قد    ا يامً إن    ل  قُ ال تَ     ما قبل عهد اخلروج.   ، هناك منذ كالَيمِّ جدًّ

)   لك ذ      ! التاريخ   م لك ذ  يف    ُخل ق  أصب أنه:  بن  بن    ى يام  بن جشم  مالك  بن  دافع  بن 

ذ ك  وال ُيعثَ   .  ( مهدان ) من    ، ( حاشد  ( قبل القرن الرابع  حاشد الرابع )   يام  جلد    رٍ ر عىل 

امليالد.   كان    قبل  سنةٍ التا   لك ذ  قبل    ليام  فكيف  ألف  بنحو  قبيلة    ر  ذ ك    ريخ  بوصفها 

يُ واسعةٍ   هائلة، ذات بالدٍ  إليها يف  ،  إن  إالَّ   ؟!  « اخلروج   فر ِس » شار  ليب ) جاءنا        ( ي الص 

الذي  ،  ( حام ) و   ( ام س ) ، أخا  ( ُنوح بن    ا يامً ) ه  ظنَّ  ُتره أم    .  ذا ه    ليام  بشهادة ميالد أخرى  

ق يف   ه  أصلَ   القدماءُ ل  ه  َج   ( ما َمن )أو    وكل    ؟!  ( 1) ( ابن كثري ، كام ينقل ) ُنوح    طوفان َغر 

هي أن  هنا  ية األهمَّ الكا  غري أن وتلك حكاية أخرى.  (!   ُنوح من أبناء ) عادًة  وه عل ج 

ـ   « اخلفايا » صاحب  إليها    رَ ظَ نَ قد    يام  قبيلة   ن  ـ يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمن َفْوِقِه َمْوٌج مِ َبْحر  جلُ » كـ

َعِل  اَها، وَمن مَلْ ، مَلْ َيَكْد َيرَ إَِذا َأْخَرَج َيَدهُ   ، َفْوِقِه َسَحاٌب، ُظُلاَمٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعض    جَيْ

 
 . 262: 1انظر:   (1)
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ُنوًرا  َلُه  ـُه  نُ الل  َلُه ِمن  َفاَم  ليب يف خميال    يام  قبيلة  كذا كانت    !  « ور ،    ي ه ف   الواسع.    ي الص 

  ي وه   ود العظيم! لق كالطَّ ، فصار كل ف  فانفلق بعصاه   ( ُموَسى ) الذي رضبه   الَيم   لك ذ  

 !  « اخلروج   فر ِس » رت اإلشارة إليه بإلاح يف  لبحر الذي تكرَّ ا 

 (،بني إرسائيل ) أنه كان يف طريق  ته إىل  اإشار واضح يف  ف   ، النص التورايت  ا أمَّ 

، وال بني (ة َس لَ الفَ ) و  ( عسري ) بني    وما من بحرٍ   بحر  ما.    (، ِمَّْص )خارجني من أرض  

بعنوان  كن ل  .  ( الياممة) و (  عسري )  والكتاب  تدري،  لن  التوراة »ك  أيِّ «خفايا  عن   ،  

املؤلِّف؟  يتحدَّ   « توراة »  بال شكٍّ   ث  أراد أن خيرتعها من عند  توراة ،  إهنا،   جديدة، 

 فاقرأ وإالَّ   .  (بني إرسائيل )زاعمه يف تاريخ  وم فاق،  ولو بعض االتِّ   ، فقتتَّ كي  ه  نفس

 «،التوراة» (، لتعلم أن الرجل ال يقرأ  19،  15  -14  ات ، اإلصحاح فر اخلروجِس ) 

 خياالته: من  يف حقيقة األمر، بل يقرأ  

ُب ُموَسى »  َم الر  اِئ اًل َقاِئ   وَكل  ْم َبنِي إرِْسَ َأْن َيْرِجُعوا وَيْنِزُلوا    يَل : »َكل 

احلِ  َفِم  ََمَْدَل   رُيوِث َأَماَم  َبْعل و   َبنْيَ  َأَماَم  ُمَقابَِلُه    .  َصُفون   الَبْحِر، 

ِعنَْد   ]فرعون   الَبْحِر... َتْنِزُلوَن  و َفَشد   َمْرَكَبَتُه  َمَعُه.  [  َقْوَمُه    َأَخَذ 

ُمْنَتَخَبة   و  َمْرَكَبة   ِمَئِة  ِست   ِمَّْصَ َأَخَذ  َمْرَكَباِت  وُجنُوًدا    وَساِئَر 

عىل  مَجِيِعه َمْرَكبِي ًة  و   فِْرَعْونَ ا.  َقْلَب  بُّ  الر  َد  ِمَّْصَ َمِل   َشد  َحت ى    ِك 

اِئيَل َسَعى   إرِْسَ َبنِي  و َوَراَء  َمْرَكَباِت  مَجِيُع    َأْدَرُكوُهْم.  ...  َخْيِل 

و   فِْرَعْونَ  وَجْيِشِه،  ال وُفْرَسانِِه  ِعنَْد  َناِزُلوَن  َفِم  ُهْم  ِعنَْد  َبْحِر 

بُّ ملُِوَسى َصُفونَ   اَم َبْعَل ، َأمَ رُيوِث احلِ  ُخ  ... َفَقاَل الر  : »َما َلَك َتَّْصُ

اِئيَل  إرِْسَ ِلَبنِي  ُقْل  ؟  َيْرَحُلوا.    إيَِل  َيَدَك    َأْن  وُمد   َعَصاَك  َأْنَت  واْرَفْع 

و ىل ع  الَبْحِر  هُ   اِئيَل ُشق  إرِْسَ َبُنو  َفَيْدُخَل  ع   يف   ،  الَبْحِر  ىل  َوَسِط 

ُموَسى ال  وَمد   بِِريح   َيَدُه ع   َيابَِسِة...  الَبْحَر  بُّ  الر  َفَأْجَرى  الَبْحِر،  ىل 
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ِقي   ْيِل، وَجَعَل الَبْحَر َيابَِسًة واْنَش رَشْ َفَدَخَل    اُء.  ق  امل ة  َشِديَدة  ُكل  الل 

اِئيَل  إرِْسَ ع يف    َبنُو  الَبْحِر  ال َوَسِط  واملىل  َعْن  اُء  َيابَِسِة،  ْم  هَلُ ُسوٌر 

يُّونَ   َعْن َيَساِرِهْم.  َيِمينِِهْم و  مَجِيُع    َدَخُلوا َوَراَءُهْم.  و   وَتبَِعُهُم املَِّْصِ

فِْرَعْونَ  ال   َخْيِل  َوَسِط  إىل  وُفْرَسانِِه  بُّ  وَمْرَكَباتِِه  الر  َفَقاَل  َبْحِر... 

عىل ى ملُِوَس  َيَدَك  »ُمد   ال :  ع   املاُء  جَع  ِلرَيْ املِ ىل َبْحِر  ي نيَ   عىل َّْصِ  ،  

وُفْرَساهِنِْم«.   ال   ُموَسى َفَمد     َمْرَكَباهِتِْم  َفَرَجَع  الَبْحِر  عىل  ُر  َبْح َيَدُه 

اِئَمِة، واملِ  الد  ْبِح إىل َحالِِه  إِْقَباِل الصُّ يُّونَ ِعنَْد  ِلَقائِِه.إىل   َهاِرُبونَ   َّْصِ      

بُّ املِ  ي نيَ َفَدَفَع الر  َغط ى َمْرَكبَاِت  اُء و َبْحِر.  َفَرَجَع امل يف َوَسِط ال   َّْصِ

ال الذ    مَجِيِع َجْيِش فِْرَعْونَ ُفْرَسانَ و  َوَراَءُهْم يف  َدَخَل  َيْبَق  بَ ي  مَلْ  ْحِر. 

واَل  و   ِمْنُهْم  اِئيَل َواِحٌد.  إرِْسَ َبنُو  ا  ع   َأم  يف َفَمَشْوا  الَيابَِسِة  َوَسِط  ىل   

ْم  اُء  الَبْحِر، وامل  اِئيُل ُسوٌر هَلُ   َعْن َيِمينِِهْم وَعْن َيَساِرِهْم... وَنَظَر إرِْسَ

ي نيَ املِ  عىل   َّْصِ ارْ َأْمَواًتا  ُثم   الَبْحِر...  َشاطِِئ  ُموَسى   َل  اِئيَل   حَتَ   بِإرِْسَ

ُسوَف  َبْحِر  إ َرُجو َخ و   من  ي  ا  َبر  ُشور  ىل  إِيلِيمَ ِة  من  ُلوا  اْرحَتَ ُثم    ...  .

اِئيَل   َأَتى ُكلُّ و  ِة ِسني    مَجَاَعِة َبنِي إرِْسَ ي    اءَ وِسيَن   ، التي َبنْيَ إِيِليمَ إىل َبر 

اخل  الَيْوِم  َعرَش يف  ْهرِ   من   اِمس  من   الش  ُخُروِجِهْم  َبْعَد  َأْرِض    الث ايِن 

َبعْ ِمَّْصَ  الث الِِث  ْهِر  الش  يف  اِئيَل ...  إرِْسَ َبنِي  ُخُروِج  َأْرِض    َد  من 

يف ِمَّْصَ  إ يَ ال   لك ذ    ،  َجاُءوا  ِسينَاءَ ىل  ْوِم  ِة  ي  َرفِيِديمَ     . َبر  من  ُلوا    اْرحَتَ

ِة ِسينَاءَ وَجاُءوا إىل  ي  ِة.   ال َفَنَزُلوا يف    َبر  ي  اِئ   رَب  ُمَقابَِل    يُل ُهنَاَك َنَزَل إرِْسَ

 «. َبل اجلَ 

هي   املَِّْصيُّون ِمَّْص »   ها:ص  نَ هو    لكذ  و «  التوراة » تلك  املاء.. ..  البحر..   ..

ة ِسيناء  ي   «. ... شاطئ البحر.. َبر 

 األحداث؟   ذهه  فأين مرسح 
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 ؟ (الياممة)و ( عسري) بني أ 

ليب)لغي  ا أن يُ إمَّ  ا    «،التوراة»من  التفاصيل    ذهه    (يُّ الص  د لنا بحًرا  أن يوج  وإمَّ

ليؤلِّ (عسري)ق  رَش  وَ ،  بيدهقَ ف  ف  يكتبها  التي  اجلديدة،  توراته  لفيلمها    ،ه  ويرسم 

  اًل! مث   (ثيوبياإ)يف  رًبا،  غَ كانت    أرض امليعاد  قال إنَّ    إن  إالَّ   الذي يريد.    «السيناريو»

   ذهه  ، فإن  لكذ  وحتى لو قال  
(،  بحر سايف ا )أمَّ   تأويالته.    َيمَّ ة لن تركب معه  صَّ الق 

 هتم من ق َبل يف أثناء مطارد  دمههم(  ل  ن البحر )َسي  قوله إ(، أو  م  اليَ أو    قبيلة يام)أو  

  فآية    ، اجنباهت  د بنيالتي بقي يرتدَّ تلك االفرتاضات  من    ونحوه  ذاه    ا؛ أمَّ نييِّ رص  امل  

وهي    !  وجنوده  فرعون ، أعظم من مكابرة  صوصيَّة والتارخييَّةالن   من آيات املكابرة

أَ   مكابرة   إىل شخصيَّ تَ دفعته حني  ) ى  بخروج   -(بلعامة  االحتفال  الذي شارك يف 

حفريَّ ن   أَ ا  وملَّ   -ادهمواحتِّ   (َّْص مِ )ن  م   (إرسائيل) شعب   أن  ) وجد  عال  ات  (  دير 

( من  الغور  األردني  بأرض  اهلاشمي  اململكة  ُوج  ةة  قد  آراميَّ   تد(  كتابات  ة  خالهلا 

زعم  ،  هكلِّ   ملك ذ  وقف عىل  أن   ا  ملَّ ؛  رافة وعن أخبار مهارته يف الع    بلعامث عن  تتحدَّ 

شخصيَّة   به    بلعامأن  أوَّ يَّ ُأسطورش  ثمَّ ة،  يدل  إنَّ   لكذ  أن    :ثانًيا   اًل،  انتشار    ام  عىل 

  لبلعام مع أنه ال ذ كر ال    !  األردنوصواًل إىل    (،ي ةزيرة الَعَرباجل)يف غري    بلعامأخبار  

لغري   الَعَرباجليف    بلعام وال  آثار  ،ي ةزيرة  ذاك وال كتابات، ولن جيد    ، وال    شيًئا من 

بل    (َزهران) اة  رَس   فرَ تح اولو  ،  مطلًقا حجًرا،  ج كلَّ   (جازاحلِ )َنَخَل  حجًرا   بالهه 

أو  هوهتائم عقب  (القصيم)  َب لَ قَ ،  عىل  جديًدا  الذي    -رأًسا  حتديًدا  لنا  ده  حدَّ
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أمبتكًرا   يقع  عىل  مَ   زاعاًم   -!(1) «نجدو   جازاحلِ   بني» نه  به  )ش    بلعاموطن  أنه 

سابًقا!(؛  سطوراألُ  اس   القصيميف    ألنَّ قال:  ي  اساًم «الطرفية»مها  واحة  ومل جيد   ،

تلك الواحة،  ن  أ  حكمَ ف  .  التورايت  «فتور»  واسم  بينه   بطلرياالسم    ذاه  من    طرفأ

العرَّ إذن، هي مَ  الشاعر  القصيمياف )وطن  َبُعور  تَ بلعام بن  الذي  قاطًعا  ى  نَّ عَ !(، 

  ،م سلَّ   اهلل  كنل  و،  (بني إرسائيل)ن  ع  لَ ل    (َزهران)اة  إىل رَس   هادالع والو  والتِّ فار  الق  

    !(هوَ ََيْ )  ههمـ  إل  من  بضغطٍ يف النهاية مدحهم ف

تَ أمَّ  فهي  «التوراة»د يف  ر  ا األهنار حني  بأ،  )البتَّة  هنار  ليست  ليبعند  (،  يالص 

د لديه  د هي ر  البحار حني تَ .  كيف ال، ود وديانجمرَّ بل  وديان، أو هي  يف  سيولٍ جمرَّ

  ، ى  أنَّ ف؛  ذاه  يف    واملؤلِّف معذور      (2) ؟!( يامإىل قبيلة )  اتإشارأحياًنا، إن  كان ال ُبدَّ

و  له يف  بأهنار  الَعَرب)بحار  األهنار  هبا  ل  ليتنصَّ   (جزيرة  حكاية  املعروفة  من 

بُ     !«؟التوراة»نصوص  والبحار يف   الكَ   هنا  دَّ ال  مَ ل  من حتريف  بعد  ،  واضعهم من 

التاريخ   كليلتحريف  املؤلَّفات    مَّ ثَ ن  وم  ام،  هواجلغرافيا  من  ُتبدئ تدبيج سالسل 

له    املثريواملغري    املضامر  ذاه    يفوُتعيد   كان  هة   ملن  ُفوَّ من  أوسُع  عنكبويتٌّ  خيال  

أبًدا ألحاديث اخلُرافة!  «،التوراة» أمام ُخرافةٍ إذا  ف    تنبلج أساريره    القارئ عندئٍذ 

ليبعىل أخرف منها، خرافات    «.التوراةعىل خرافات » يالص 

 
 .  266 -265، خفايا التوراةانظر:   (1)

 انظر: م.ن.   (2)
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ا  »التوراة»  وأمَّ بني  بجالء  ق  فُتفرِّ و»البحر«،  فـ)النهر«  رأينا    (، ُموَسى«.   مثلام 

 :  (ِمَّْص (، وهو قد رضب بعصاه هنر )بحر ُسْوف آنًفا، قد َشقَّ بعصاه ) 

ملُِوَسى  بُّ  الر  َقاَل  فِْرَعْونَ »ُثم   »َقْلُب  ُيْطلَِق    :  َأْن  َأَبى  َقْد  َغِليٌظ. 

فِْرَعْونَ  إىَِل  اِْذَهْب  ْعَب.  َوِقْف    الش  املَاِء،  إىَِل  خَيُْرُج  ُه  إِن  َباِح.  الص  يِف 

َتْأُخُذهَ  َعىَل َحاَفِة الن ْهِر. وال ِلِلَقائِهِ  َلْت َحي ًة  و  َيِدَك.  َعَصا ال تِي حَتَ ا يِف 

إِل  تَ و  بُّ  الر  َلُه:  َشْعبِي    الِعرباني ني ُه  ُقوُل  َأْطلِْق  َقاِئاًل:  إَِلْيَك  َأْرَسَلنِي 

ِة. و ال ْعُبُدويِن يِف  ِليَ  ي  :  َذا َحت ى اآلَن مَلْ َتْسَمْع. ه    ُهوَ رَب  بُّ َكَذا َيُقوُل الر 

ال هِب   َأَنا  َأين   َتْعِرُف  بِال ذا  ُب  َأْْضِ َأَنا  َها   : بُّ َيِدي َعىَل  ر  يِف  ال تِي  َعَصا 

ا  يِف  ال ِذي  و املَاِء  َدًما.  ُل  َفَيَتَحو  ال لن ْهِر  الن ْهِر  َيُموُت  يِف  ال ِذي  َمُك  س 

يُّونَ ُر. َفَيَعاُف املِ َيْنتُِن الن هْ و  ُبوا َماًء ِمَن الن ْهر   َأنْ   َّْصِ  (1)»«. َيرْشَ

َد ذ   «، يف مثل العهد القديم« يف »النهر « و»البحر لك التفريق بني مفهوم » وتردَّ

 :( 2)« مزامري داوود » 

امُل  َأْعاَمَل اهلِل.  فِْعَلُه  َبنِي آَدمَ »َهُلم  اْنُظُروا  َنْحَو  َل ال ْرِهَب  َبْحَر  !  َحو 

، ويِف  ْجل إىَِل َيَبس  وا بِالر   .«  الن ْهِر َعرَبُ

 .« لن ْهِر إىَِل َأَقايِص األَْرض ِمَن ا »وَيْمِلُك ِمَن الَبْحِر إىَِل الَبْحِر، و 

ِمَّْصَ  ِمْن  َطَردْ   »َكْرَمًة  و َنَقْلَت.   ُأَمًا  اَمَها  َت  ُقد  َهي ْأَت  َغَرْسَتَها.  

اجلِ  َغط ى  األَْرَض.   َفَمأَلِت  ا  ُأُصوهَلَ َلْت  و َفَأص  َها،  ظِلُّ َأْغَصاهُنَا  َباَل 

ْت ُقْضَباهَنَا إىَِل الَبْحِر، و    َأْرَز اهلِل.   إىَِل الن ْهِر ُفُروَعَها.« َمد 

 
 .  18 -14: 7، ِسفر اخلروج  (1)
    .11 -8:  80، 8: 72، 6-5: 66املزمور   (2)
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أن   ل القوم  ؤالء  ه  غري  املكابر ني املتأوِّ والتاريخ ي  اجلغرافيا  حقائق  لقلب  ن 

العربيَّة   ة  النظريَّ أتباع  من  هم  أخرى  طارت»الشهرية  ملآرب  ولو  ذ  عنٌز  أن «.   لك 

ساإلشكال ليس يف نصِّ »  عمياء : إديولوجيا  اثنني  نيكنه يف مكمَن«، ل  الكتاب املقد 

وال الفهم  وال  القراءة  ن  حُتس  ال  وعقول  به،  جاج.   متخشِّ ال  ل   لو وَ يَ حتى  د ون، 

 ، ثمَّ قيل يف الكتاب القديم أنه  لو  يقول ما يود ون    جديدٍ   استطاعوا، تصنيف كتاٍب 

)يقدِّ  إىل  وينسبونه  » إرسائيل  بني سونه،  س   الكتاب (.  ألن  أيدينا  «املقد  بني  ، الذي 

م كلَّام فتَّشوه، إن  فعلوا هُ من حيث   طموحاهتم؛  ُيريض  بعهَديه القديم واجلديد، ال  

َش  ا،  عليهم  حقًّ د  منه  ه  و شاهد   واالدِّعاء،  أمثاهلم بباالفرتاء،  عىل  األباطيل  تسويق 

أو   مَ من ذوي األهواء،  ق عىل  يقرأ   ون ن ُيصدِّ ل    ونما  ُهًدى وال كتاٍب بغري ع  ٍم وال 

وإالَّ   ه  منري.   كان  لون    ؤالء فلو  والتاريخ املتأوِّ اجلغرافيا  حقائق  لقلب  املكابرون 

 يقرؤون ابتداًء الكتاب الذين أذاعوا أهنم بصدد إعادة قراءته، لوجدوه يرد  عليهم

و بنفسه تكل فاهتم  إذن،  .   عن  )لتوقَّفوا  ُسْوف بشأن  املثال بحر  سبيل  وما   -(، عىل 

ني كابي  امل ِسفر  من »  (اإلصحاح الرابع )عند    -يلحق ادِّعاءاهتم فيه من ذيول تأويليَّة 

ل   بالرف:   الذي ينص    ( 1)« األو 

كثرهتم،    ( َيوذا )وقال  »  ختافوا  ال  معه:  الذين  جال  هجمتهم، للر  هتابوا  وال 

 «.ة يطردهم بقو    (فرعون ) عندما كان    (البحر األمحر ) آباؤنا يف ص  كيف ختل    واذكروا

 

(1)  8- 9.    
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« من  اخلامس(  )اإلصحاح  عند  َيوديتأو  بالرف   ( 1)« ِسفر  ينص   ، الذي 

 : ( بني إرسائيل تعريًفا بشعب ) 

الن    اًل و  أ.  سكَن  نيالكلداني    قبيلة من    هو عب  الش    ذاه  » ؛  ينهرَ بني 

.   الكلداني نيرض  الساكنني بأبائهم  آ  وا آهلةَ عبِ ت  ريدوا أن ي مل يُ هنم  أل

التي  آ  وتركوا سننَ  و كثرية    هلة  آ  هلم يف عبادةبائهم  ه سجدوا الل  ، 

آهلتهمالسامء أمام  من  فأخرجوهم  النهرَ   ، ،  بني  إىل  ين  فذهبوا 

إهل  سكنوا  و  وأمرهم  كثرية.   اًما  أي  هناك  هناك  من  أن خيرجوا  هم 

ب هَ ، فسكنوا هناك وامتألوا من الذ  (كنعان)وينطلقوا إىل أرض  

كنعان أرض  عىل  وجاء  ا.   ِجدًّ كثرًيا  واملوايش  ة  ،  اجلوع  والِفض 

إ وس َّْص مِ )ىل  فنزلوا  وصاروا هناك  كنوا  (،  رجعوا،  حينام  إىل 

إحصاء.   لقبيلتهم  يكن  ومل  ا،  ِجدًّ كثري   عدد   إىل  فناصبهم    هناك 

  ، راهملبناء قُ   نبِ ني والل  الط  واستحكَم عليهم يف عمل    ، َملِك ِمَّْص 

واستعبَ وواَض  باألوجاع  فعهم    ْضَب و   ،هم إلهل  َّصخوا  دهم.  

ِمتلفةب   َّْص مِ أرض    كل   املَِّْصيُّ     .رضبات  من    ونفأخرجهم 

أمامهم، فارتفعْت الرضبات عنهم.  ثم  سعوا يف طلبهم لريدُّوهم  

  البحرَ )السامء    هُ َق هلم إل  لَ ، فَ عندما كانوا هاربنيو تهم.   إىل عبودي  

ائًطا عن ئَطني، حائًطا عن ميامنهم، وحاح، ومجدت املياه  (األمحر

و  البحر  َعرَبوا  ميارسهم،  و يف  اليبس.   ِمَّْص   دخل عىل    جيُش 

بغري لطلبهم    (2) خلفهم  فغعدد   املياه،  ط ت ،  أحد.   و هم  منهم  يبق  مل 

  ه كن أن يسكنم ي  حيث ال   (، ي ة جبل )سيناءر  بَ   وأخرجهم اهلل إىل

 « .رَش بَ ال ابنُ وال يسرتيح  أحٌد 

 
(1)  6- 14.    
    «.بغريةيف األصل: »  (2)
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هَت ْزهَتم يف )البحر األمحر َج وأَ : » ( 1)( ِسفر احلكمة لك نجد يف )وكذ   م يف ماء  ( وَأْعرَبْ

 .  « كثري 

ه   الربوتستانتي حول  أو  اليهودي  اجلدل  يعنينا هاهنا  ة وال  املسامَّ ذه األسفار 

املخفي ة »  أو  الثانية  القانوني ة  س  املقد  الكتاب  ينيَّتها  « أسفار 
د  أو  قداستها  ؛ من حيث 

 .  ( الرصيح املتوارث يف أجياهلم بني إرسائيل ذي يعنينا تاريخ ) بل األمر ال 

ب ي، ومن َبعده، حول املتوارثة  ذه هي رواية القوموبناًء عليه، فه   ، من َقبل السَّ

يظهر   أن  ا  أمَّ هبا.   وا  مر  أو  استوطنوها،  التي  وامَلواطن  الَعَرب اليوَم  تارخيهم،   من 

اليهودهي  من  هيوديَّة  أكثر  ف قًها  ود   أشد   وصهاينة   الصهاينة،   بالصهيونيَّة ،  من 

خون أعلم من   ا!بني إرسائيل بتاريخ    ( بني إرسائيل )ومؤرِّ  ، فائتفاك  طريف  حقًّ

 

 : ، والبحث عن يسوعأرض امليعاد القويعي ة -17

أرض   اه إىل ناوين االتِّ مل يكونوا    ( بني إرسائيل تعرف أن )أن    ذا ه  األغرب بعد    إن 

كانوا (، بل  رشيم   آل   / أورشليم إىل ) (، وال  الفلسة   / فِلسطني إىل ) أصاًل، وال    امليعاد 

هم لسوء كنل  !   أمانيهم غاية  كانت  تلك  و ..  ( نجد ( يف ) الياممة ) الوصول إىل    عنيمزم  

َوى وهم  يف الطريق  تاهوا  الطالع   ة  التحويالت  و  يسعون خلف الص  املوصلة املروريَّ

   (! الَيَمن) بل يف    الياممة ال يف  وجدوا أنفسهم أخرًيا     أن الَّ فام كان منهم إ  !  الياممة إىل  

 
فر نفسه: )اإلصحاح  وأجازهتم.  وفيه: »18:  10   (1)  البحر(، حيث اإلشارة إىل »7:  19«.  وقارن من السِّ

    « أيًضا.األمحر
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ٍ
وادًيا أو كان جباًل،   لك ذ  ان كان  سيَّ و   .  (ان سي  )اسمه  هناك   ألن وادًيا  إالَّ   ال ليشء

اسم الوادي    لَّ فلع   -التضاريس بطبيعة    ، ما  إىل جانب جبلٍ   -ما ة وادًيا  أن ثمَّ   فاملهم  

للجبل اساًم  لعلَّ ،  كان  اساًم  اجلبل  اسم    أو  إثباته   ؛ للوادي كان  أو   بشكلٍ   -فاملراد 

  !  ( سيناء  طورُ ):  انسي  أن هو   -بغريه 

سة؟فأين، إذن، ذهبت الدِّ    ! يار املقدَّ

َمَذل  » ي:  اإلهل  الوعد  ذهب  أين  و  ِمْن  ُأْصِعُدُكْم  ِمَّْصَ َفُقْلُت  َأْرِض   ِة  إىل 

ي نيَ   واألَُموِري نيَ   واحِلث ي نيَ   الَكْنَعانِي نيَ  ي نيَ   والِفِرز  إ َيُبوِسي نيَ وال   واحِلو  َتِفيُض  َأْرض  ىل،   

   (1) ؟! «َعَساًل َلَبًنا و 

 ؟! يوعدونالتي    امليعاد  أرَض   (ة القويعي  ) صارت   أ 

يتَّ   ذاه    ملهمٍ   رسولٍ   قائدٍ   أي  ثمَّ   أن  يريد  يتَّ الذي  هو  فإذا  شاماًل،  جه جه 

 جنوًبا؟! 

صار   كيف  يوجِّ   ونيُّ َّْص املِ بل  الذين  اإلرسائييلَّ هون  هم  َب  ك  دياره،   الرَّ إىل 

 نهاع ر  ف  ، ويَ غراو  ويُ ، ى يتأبَّ  و، وه التي يفرتض أهنا ديار آبائه وأجداده وأرض ميعاده 

 ؟! (ُموَسى )، وبقيادة  نوًباَج 

)يواصل    هنا ليب بنا  مشواره،  ي الص  القوم  اًل ائ ق (  إن  إىل   خيرجوا  أن  أرادوا 

؛ غري أن حرس الدود املرصامي كان هلم ( نجد) ( يف  ة القويعي  ( بمنطقة ) الضبطني ) 

العرباني   فإذا  جهةَ   (!العسريي   ُموَسى )بقيادة    ونباملرصاد؛  ، (نجران )  يشطحون 

 
 . 17:  3، ِسفر اخلروج  (1)
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ا حتى خيرج  وهل قد يقول قائل: إهنم مل يريدوا دخ   ، وكان ما كان!  (الربع اخلايل ـ) ف 

القول باإلرجاء، مع بقاء   ذا ه    غري أن   ة املتواترة.  صَّ ارون، كام هي الق  منها القوم اجلبَّ 

يشء   كاهلدف،  غايتهم  بأن  والقول  وجهةً ،  يشء    انت  أن   آخر.    أخرى،  والواقع 

اخلرافيَّ   ذه ه  ك  حمرِّ  من  البوصلة  األسامء    التيهة  عن  البحث  سوى  ق َبل ليس    من 

ليب  ، واحدٍ   ة مل تنضبط للرجل يف اتاهٍ ن أسامء األماكن التوراتيَّ أل  لكذ    ؛ نفسه  ي الص 

أصبحت  ( يف جهة، والفلسة   / فِلسطني ة مستقيمة سالكة؛ فأصبحت ) عىل جادَّ ال  و 

رشيم   / شليم أور)  وأصبحت  النامص   -آل  جهة،  يف  التوراتيَّ (  األماكن  يف بقية  ة 

به  ِش )   منريب غَ ال  نوب اجلَ يف  بني يديه  أماكن أخرى خمتلفة، بل صار بعضها ال يتوافر  

العَ اجل  و ( نجد ) يف    كنل  و   (،ي ة َرب زيرة  ُعمق    بعض  ،  يف  كان     (.الَيَمن ) آخر  وعليه 

ا أن يدوخ ب ات من املعارج، السبع دوخات، يف حلزونيَّ   (بني إرسائيل نا وبـ) مضطرًّ

تيه   وقومهُموَسى )كان  وَ وتبخَّ   .  منها  أرحم   (  ليب البوصلة    َق ف  رت  أرُض يَّ الصَّ  ة 

ساحمه   -ف املؤلِّ   دار لقد  ف   يف الطريق.    أورشليم  وغري  (أورشليم ) ، وضاعت  امليعاد 

املختار   -اهلل  اهلل  وغَ رَش   بشعب  وَش َج   ،رًبا ًقا  ص اماًل،  نوًبا  كوميديَّةيف  تبًعا   ؛ ورة 

 (1) . جزيرة الَعَرب من   اتاهٍ  يف كلِّ األطراف  األسامء املرتامية   ملغناطيس 

جاء   إذا  صَّ   إىلالحًقا  حتى 
) ق  مَ ) أو    (،يسوع ة  بن  أ   -( م يَ رْ عيسى  خت ابن 

القرآنيَّ ( هارون)  الرواية  حسب  أخرى   -ة ،  مذاهب  يذهب  فيها   ؛رأيناه  يعزو  ال 

رسعان ما كام كان يفعل من قبل.  بل  الغريب (  ي ة زيرة الَعَرب اجل )نوب َج   إىل حداثاأل 

 
ليبي،   (1)  .  000 -236، خفايا التوراةانظر: الصَّ
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) التاريخ  انتقل   الرصاع  ( فِلسطني إىل  حيث  جهةٍ   (الرومان ) و(  اليهود )   بني،   من 

هي  يسوع مَّ أُ   (م يَ رْ مَ ) بالتأكيد سينفي أن وهو   مقابلة.   يه من جهةٍ وحواريِّ  (عيسى ) و 

ووجود    يسوع بني مولد  أن  تارخييًّا  من املعروف    ؛ ألن ( ُموَسى) أخي    هارون أخت  

  .عام أكثر من ألف    وَسى امُل و   اهلارونو  م يَ رْ امَل تلك  

أن  سيُ أنه    عىل إىل  يف  ُول    ( يسوع ) شري  يف  (اجلليل )د  ال  حلم )،  وأن (بيت   ،

بل  ( لسطني فِ )  جليلبليس    ذا ه    اجلليل  الطائف ) ،  وادٍ ،  ( جليل  وأن   هناك!    وهو 

فرع  الناصة )  قبيلة    (  وادي    (بلحارث ) من  أسامء ( ميسان)يف  من  كثرًيا  أن  زاعاًم   ،

أماكن!   أنه    القبائل أصلها أسامء  يورد  عىل  الكثرة من مثااًل واحدً لنا  مل  ا عىل تلك 

حتوَّ  التي  األماكن  قبائل. أسامء  أسامء  إىل  ذهب      (1) لت  أن املعمعان    ذاه  يف  كام  إىل 

املتَّ (اإلسخريوطي   َيوذا)  بخيانة  ،  اليهود  يسوعهم  إىل  إىل  لَص   وتسليمه  يعود  لبه، 

الَقرَية حتديًدا دون ُقرى    ذه ه  َم ـ وال تسأل ل   -( ُعَتْيَبة ) ى (، من ُقرَ الَقرَية مكان اسمه ) 

اجلزيرة  يف  حُتص  ال  الَقرَية  تقع  و   -؟! أخرى  وادي  تلك  ( ة ي  ِل ) يف 
بمنطقة    (2)

ل(الطائف )  فهو  وليس  «القريوي » أو    «القريويت »:  لك ذ  ؛    (3) . «اإلسخريوطي » ، 

ليب ) منهاج    ستمر  يكذا  وه   القصِّ   (ي الص  قصِّ واللَّ   يف  الكتاب   صق،  من  األسامء 

   (.ة ي  زيرة الَعَرب اجل )وإلصاقها بأسامء أماكن أو قبائل يف    س املقدَّ 

ف ( يسوع ) ا  أمَّ  أنه  ،  ب ريى  مَ ـ) ليس  بن  أصاًل م يَ رْ عيسى  هو  (  بل  يسوع  ) .  

 
 .  000 -127، 61، 56 -55، البحث عن يسوعانظر: م.ن،   (1)
 (. جازان( السابق ذ كره َجنوب منطقة )لِيَة( غري وادي )الطائف ذا الواقع َجنوب )( ه  لِي ةوادي )  (2)
 .  95، البحث عن يسوعظر: م.ن، ان  (3)
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وادي  ( الناصي  من  القادم  أمري  ( بالطائف   اجلليل ) ،  وهو  بيت    ،  كان  ( داوود ) من   ،

جدِّ يسعَ  ُملك  الستعادة  إرسائيل ) يف    ( د داوو ) ه  ى  إىل    .  ( بني  ،  ( فِلسطني ) فذهب 

قبضوا    حتى انتهى به املطاف إىل أن ة،  سياسيَّ   أسباٍب و   ةٍ ينيَّ د    ألسباٍب   واصطدم باليهود 

فحُ  وأمَّ وك  عليه  ب.  
وُصل  مَ ا  م  بن  فهو  م يَ رْ عيسى  مَ ا ) ،  عمران يَ رْ بن  بنت  أخت  ( م   ،

، ذو  « القرآن » املوصوف يف    النبي    .  وهو وي ، من البيت اهلاروين الالَّ ( ُموَسى و   هارون ) 

فرفعه    موًتا طبيعيًّا،   مات   كن ل  ، و وه لب وه وال َص تل ما قَ و ه،  املعجزات يف ميالده ويف أعامل 

   ذا ه    عيسى يف    ت  لَ قد غَ كانت  و   اهلل إليه.  
لقد  و     ( 1) . « ابن اهلل » من شيعته، فزعموا أنه    رقة  ف 

الناصي كان   أتباع    يسوع  من  مَ نفسه  بن  بن وكان    ديانًة.    ، م يَ رْ عيسى    َمْرَيم   لعيسى 

إىل  ، التي رحل إليها، كام أشار  َعَرب يف بالد ال   ( بولس ) لع عليه  ه اطَّ لعلَّ   ، مفقود    إنجيل  

  .  من أمور   يسوع ه إىل  اإلنجيل املصدر ملا نسبَ   لك ذ  ل  مثَّ قد  ، و « سل أعامل الرُّ » يف    لك ذ  

يضطهد    بولس أن    لك ذ   ا،  هيوديًّ َفهم وي   النصارى كان  َثق  َأنَّى  هبم  ل  ُس نكِّ وربام  ي  ،  مِّ

ل ، ثمَّ ( شاُول )    ةٍ مناميَّ   ؤيةٍ م(، بعد رُ 43سنة  )   بيسوع   إىل مبرشِّ   درة قادرٍ بقُ    إذا هو يتحوَّ

   هلل!    ( 2) املسيح ة  نوَّ ة، ومنها بُ املسيحيَّ   راهتا العقيدةُ ست عىل تصو  رآها، تأسَّ 

 
«،  كان ُيظَنُّ ابَن يوسف بن هايل(، قائاًل إنه »يسوع( يرسد الكاتب َنسب )38  -23:  3،  إنجيل لوقايف )   (1)

ذا يعني: أننا مجيًعا، إذن، أبناء  «!  وه  بن اهلل، ]ا[شيت بن آدم(، يقول: »آدمثمَّ ملَّا ينتهي بسلسلة َنسبه إىل )

تنا لـ» ا إن  كان كاتب ه  آدم بن اهللاهلل، ببنوَّ  يسوعأن    -سبيَّةذه السلسلة النَّبعد ه    -ذا اإلنجيل يعني«!  أمَّ

بابنه؟!  ما داموا يؤمنون    يسوع، وليس  (يوسف بن هايلذا تناقض!  فام معنى رسد َنسب )«، فه  ابُن اهلل»

« اهللبأنه  هل  ابن  معنى  فال   ،»« بأنه  املسلمون،  يؤمن  كام  يؤمنون،  كانوا  ولو  النَّسب.   بنت  ذا  َمْرَيم  ابن 

، تنطلق من اسم مرانع  . َمْرَيم«، فإن سلسلة َنسبه، إن  كان ال ُبدَّ
سحسب »  -«مسيحأصل لقب »   (2) ين األعظم يف )  -«الكتاب املُقد  ( بني إرسائيل أن َمن يف مقام رجل الدِّ

فيُطلقون   َسُحه؛  فيَم  ًكا 
َمل  أو  كاهنًا  تنصيبه  ُيريدون  َمن  رأس  س عىل  املُقدَّ َحة  املَس  ُدهن  من  َيسكب  كان 
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فإن  وب ليبكامل  )ذا  يسوع»كتابه    يرى، من خالل   (يالص  أن    ، «البحث عن 

شخصيَّ لفَّ   النصارى بني  بن  ) ة  شخصيَّ مها    ،تني قوا  عمران  َمْرَيم عيسى   (بنت 

انتهى  .  وهو  ، جمهول األُمِّ (يسوع الناصي بن يوسف النجار)ة  وشخصيَّ  هبم ما 

نَ واحدةً   ةً إىل تصويرمها شخصيَّ  ةً ق  يهام  تَ قص ج  س  ، وإىل  تفاصيلها    صَّ تأخذ  واحدة، 

الشخصيَّ  كلتا  والق  من  ثَ   .  تنيصَّ تني  الشخصيَّ   عقيدة    أتنش  مَّ ومن  تلك  ة  عىل 

املركَّ صَّ والق  ني  من شخصيَّتَ قة  امللفَّ  تَ   بة ة  صَّ
ق  ليبيعتمد    ذاوهب    .  ني من    الروايةَ   يالص 

ضيف إىل ، وأن ما أُ َمْرَيم عيسى بن  النبي  ة عىل أهنا الرواية الصحيحة حول  القرآنيَّ 

بن  ة  صَّ ق   الصَّ   َمْرَيم عيسى  حكاية  إنام  ل  من  ق  ا  ًس مقتبَ   جاءب  وما  يسوعة  صَّ من   ،

إليها  أُ  التأليه والتثليث إنام ي ضيف  من    عيسىالة يف  عود إىل مذهب الغُ من مسألة 

، من حيث مولده، ومعجزاته،  يسوع ة  صَّ ضيف إىل ق   املقابل فإن ما أُ ويف  .  أشياعه 

إىل  هلل، و  ته بنوَّ عاء  وادِّ  العذراء  مِّ أُ نسبته  له، وإنَّ   لكذ    ، كلَّ ( ميَ رْ مَ )ه  ام هو  ال أصل 

ق    مشتقٌّ  مَ ة  صَّ من  بن  ومنميَ رْ عيسى  ال  ،  يفمن  ة  الغُ شطحات  تلك   شيعته 

ةق  ال     (1) .صَّ

ليب)ص موقف  ملخَّ   ذاه   أنه    ذهه  يف    (يالص  يقدِّ هنا  املسألة.  عىل    م إجابةً مل 

املعمدانيوحن  )شخصيَّة    حول   شافيةً  بن  )هو    ذا ه    ايوحن  أن    لك ذ    ؟  (ا  حييى 

ليب  ، حسب إقرار (زكريا ،  ( م بنت عمرانيَ رْ مَ ) ل بشأن  هو املتكفِّ   (زكريا)، ويالص 

 

بعليه عندئٍذ: » الر  مثاًل:  «مسيح  )انظر  القديم.  فر اخلروج،  العهد  ل،  7:  29، س  امللوك األوَّ فر 
:  1، س 

ام الثاين، 34 فر أخبار األيَّ
 (. 42: 6، س 

ليبي،   (1)  .  000 -107، البحث عن يسوعانظر: الصَّ
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ة  دَّ بعد ع    «عرب األردن»يف براري    ذا ه    ايوحن    أضحى. فكيف  (ميَ رْ بن مَ   عيسى)  ُأمِّ 

ًدا له؟! ( يسوع)نًا لسرية ي  ر  قَ صار أبيه، و  زكريامن حياة  قرونٍ      ، ومعمِّ

ام بصدده، وإنَّ   الدارس ا  ممَّ   ذاه  يف  ة املؤلِّف  ليست مناقشمهام يكن من أمر، ف و 

ن  ب  ر  املضط   ه االستداليل  القراءة منهاُج   ذهه  يف    ه يعني التارخييَّ يف  ة إىل  سبة األحداث 

وال   ل عليه، وال برهان يعوَّ   ، ا ال دليل عليهصادرات ميه من امُل وتبنِّ ،  واطن بعض املَ 

  األسامء.  الروف و ه  ى تشابُ وَ س  لديه  د فيه مستَن

فإن  ه  و  يف  كذا  ل  ليب )   منهاج املتأم  حالتني:   (ي الص  بني  يتأرجح  أنه  سيلحظ 

ال حالة   فيمن  يبدو  رصنيٍ مستوً عىل    هاطرح  الع    ى  والرؤية ل  من  واملوضوعيَّة  ميَّة 

ة فتسقط الضحايا املنهاجيَّ   ، بالتأويل   اهوًس فيها رأسه  ل  أخرى يشتع  الثاقبة، وحالةٍ 

الصِّ تباًعا   نكران  أجل  اجلغرافيَّ لَ من  ورد يف  ة  ملا  املقد  » ة   ،(فِلسطني ـ) ب   «س الكتاب 

، مربهنة متهافتة، ال    ؛ فإذا هو ينحدر إىل افرتاضاٍت ( ة ي  زيرة الَعَرب به اجل ِش )سبته إىل ون  

افرتاًضا.   مقنعة  حتى  تلك    لك ذ    وال  من  انطلق  قد  التي االفرتاضيَّة  الب ذرة  أنه 

لبثت   فام  حتوَّ   استهلكته،  إىلأن  يديه  بني  عليهتَ   ةٍ يقينيَّ   عقيدةٍ   لت  سلطاهنا  .  فرض 

، يسوقه قرًسامُ يف أشقى أطواره    بدا  حتى لبحث عن إىل ا  عانًيا من وسواٍس قهريٍّ

 لكذ  ، بام يف  « سالكتاب املقد  » من أعالم    مٍ لَ عَ   لكلِّ   ة ي  زيرة الَعَرب اجل يف  ٍل مكاينٍّ  قاب  مُ 

سبة ، لن  (جاز احلِ ) يف    (ناصة  ) و   (جليل  ) بحثه عن    لكذ  من شواهد  و  م الناس.  أعال 

أن    ثمَّ   إليهام.    ( يسوع )  مَ ) زعمه  بن  يَ   ( ميَ رْ عيسى  يف  ر  ك  كان   الناصة و   اجلليلز 

يف  املزعومَ  أن  و  .  جازاحلِ ني  إىل  من  قَ حني    ،يسوع ذهابه  م    الناصة و   اجلليلد 
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)   ني جازيَّ ال   قد كان  و   !  متاًما   يهام باسمَ و   فِلسطنييف  يهام  مثلَ   وجدَ ،  (فِلسطني إىل 

ليب   لَدى  ذاه  مثل  حدث   قبل    ي الص  قسَّ من  شخصيَّ حني  ع    (إبراهيم ) ة  م  ة دَّ إىل 

ثمَّ شخصيَّ  تتكرَّ   دَ َج وَ   ات،  األماكن  تلك الشخصيَّ أن أسامء  ف ر مع  ا ات،  ُبدًّ لم جيد 

يُ  أن  ب سلِّ من  غري عامأ  ط ورِّ يُ   ظلَّ   ذا ه  وبمثل    أيًضا.  التكرار    لك ذ  معقوليَّة  م  يف  له 

 .عاء واالدِّ   لف والتمح  من التكل   يسريٍ 

 

ِ  لِـَم انطمسْت  -18  اجلزيرة وبقيْت الَيَمني ة؟!: بي ة َّْص اآلثار امل

ليب ) قلنا إن   تستقيم كي    ؛ صورة   ( بأيِّ عسري ( إىل)ِمَّْص نقل ) يسعى إىل  كان    ( ي الص 

ها ال كنل  من هنا وهناك،    ائهرَّ دعَوى وافقت أهواء بعض قُ يَّة.  وتلك  ترتيباته الغرائب

 تستند إىل ُبرهان.  

أن    ذاه  يف    أمعنَ  ة أصبحت    إىل  يَّ رص 
امل  املدن  االنتامء   أسامء   -الواضحة 

  ( 1) (! بِلَقرن (، يف ) املصاص(، و) آل ُفَطْيَمة عىل يديه: )  -«رعمسيس«، أو »فيثومكـ» 

بعد   تنتظر  »   ذا ه  فامذا  واملكابرة؟!   العبث  عىل  داللة  )هنر أم  من  الكبري«،  »النهر  ا 

الُفرات فرت  ش =  أدنى  بدون  فهو  أ ك  (،  »بدون  شك«،  د ]الحظ  التي   ذه ه  نى 

اليوم قرية اسمها «( وادي )أضم  ُيشهرها يف وجهك![  ؛ ال ليشء إالَّ ألن هناك إىل 

ي يف ِعراق   ِمَّْصي وال ُفرات   إذن، مل يكن هناك ال نِْيل«.  وَيستنتج قائاًل: » الفرت » 

 

 .243، خفايا التوراةانظر: م.ن،   (1)
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الرب   تارةً    (1) .« ألبرام  َيوه وعد  أنه   ع  يَ   مع 
عن  د  يستقر    ذا ه  ل  فال  عىل   التحديد، 

أن  قرار فيزعم  )   الُفرات ؛  ) خارف وادي  بجوار  )  .  ( تنومة (  هو  بل  من طارفة ال   )

 ( مُ وه     (2) (. يشة بِ روافد  يف  دواليك  األسامء  ضطرَ كذا  مغريات  له؛ ألن  هناية  ال  ٍب 

ا يف أماكن شتَّى، وما عليه س   تب، حماواًل أن ى أن يغرتف منها ويدبِّج الكُ وَ كثرية جدًّ

.  وضاع  ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) رب  نوب غَ ل التاريخ التورايت كلِّه إىل َج يوازن األمور لنق 

 بني األودية والشعاب!   راتالفُ هنر  

) أمَّ  )حدقل ا  أو هنر  )دجلة (،  بقرية  له عالقة  فاسم  ) آل جحدل (،  اة رَس ( يف 

من يطوي السامء واألرض  (!  فسبحان َتنَْدَحةوادي لديه ببساطة: )  دجلة فة(!  عبيد 

 ل للكتب! ج  السِّ   كطيِّ 

 (3) سابًقا!(   ( جلعاد ) )عفًوا: يف جبل    (، َفْيفاء ) َعل م أيًضا أن بيًتا يف جبال    ولو 

إلينا   (ِمَّْص )«، لساعده أكثر لمل  مَّص: »-كعادهتم يف تسمية البيوت   -أهله   ه سامَّ 

اسم   فهو  تأويل؛  من  طبٍق  إىل    !  ِمَّْص السم    مطابق    عىل  واديان وهناك  جانَبيه 

(.  ويبدو أن ِلَية دي ) (، ومها أكرب من وا جوراء ( ووادي ) َضَمد وادي ) مها  عظيامن،  

ف (األبيض   الن ْيل ( و) الن ْيل األزرق الواديني مها )   ذين ه   ، وأن أحدمها أو كليهام ُعر 

ح    أيًضا أمكنة    َفْيفاء !  كيف ال، ويف  ِمَّْص ة بنهر  يف األزمنة التوراتيَّ  التأويل   لك ذ  ترجِّ

ا، كمكانٍ ج   (، ورابع َمنََفة (، وثالث اسمه: )املعادي ر اسمه )(، وآَخ املحل ةاسمه )   دًّ

 
 .   260، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: م.ن،   (1)
 . 276انظر: م.ن،   (2)
 . 285انظر: م.ن،   (3)
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 ( احَلَرم اسمه:  أنَّ َنْيد  بد«  »ال  الذي   ،)   « اهَلَرمأصله:  هضبة  نجد  أي  ، ( اهَلَرم) «، 

 ( اسمه  عيد وخامس  الص  وتأويلها ( َنْيد  حتليلها  يمكن  أخرى  أماكن  إىل  إضافة    .، 

طريقة   ليب ) عىل  واالستنتاج ي الص  التحليل  يف  تاريٍخ ال،  (   ملَِّْص   جديدٍ   ستحالب 

صغري   ذاه  ليس    القديمة.   فرعوينٍّ  متثاٍل  عىل  سنوات  منذ  ر 
ُعث  لقد  بل  فحسب، 

) ل  للمَ  جبال    (1)ق.م( 8514-،  حتشبسوت كة  وهب  أيًضا   َفْيفاء يف  دامت  ذا .   فام   ،

ب كفيلًة  »يبدو«  اخل عبارة  فكلٌّ ريط قلب  عقب،  عىل  رأًسا  والتارخييَّة  اجلغرافيَّة    ة 

أيَّ  أن جيعل  ة يشء!     أيَّ »يبدو«  يشء    يستطيع  ثمَّ أنَّ  نً   لوال  مفهوَمي   ا َبـيِّنً   ا َبو  بني 

 التأويل ورضب الودع!

)   إنَّ  ليب ربط  ) ي  الص  اسم  ) م ِمَّصاي(  اسمها  بقريٍة  الع ربي  يف املَّصمة (   )

ة    ( مغالطة  عسري )  م.     وتارخييَّة    لغويَّ تقدَّ  عسري يف    املَّصمةأن اسم    لك ذ  كربى، كام 

اسَم «  التوراة » ، فيام استعامل  (2) اخلاص    َعَريب  ، ومعناه الله مبناه االشتقاقي    َعَريبٌّ   اسم  

د     «. التوراة » لغويٌّ خاصٌّ بلغة    شأن    ( ِمَّْص ) لإلشارة إىل    ِمَّصايم  ة) ومل تتفرَّ  ( الِعربي 

إىل  به  بمثله  يشار  كان  بل  أخرى  ِمَّْص ،  لغات  كيف  تُ ( ريتي ة غا األو ـ) ،  التي  ي ،  سمِّ

 
ل (: ابنة امَلل ك )حتشبسوت )    (1) وأقواهنَّ   (.  من أشهر َمل كات الفراعنة أعح مس (، وامَلل كة )حتوت ُموَسى األو 

بت بامَلل كة الُعظَمى.  أنشأت  لـ)  معبد الدير البحري اجلنائزي، عىل الشاطئ الَغريب من هنر   ( آمون نفوًذا؛ ُلقِّ

عيد (، يف ) األُقَّص   -طِيبة عند مدينة )   ( الن ْيل )  «، ه عابدة اإلل  « أو » هزوجة اإلل  ها: » (، وأطلقت  عىل نفس الص 

م( 1994أكتوبر    11هـ=  1415مجاَدى األُوىل    6(.  وقد ُنرش  يوم )الثالثاء  موت أم حات لك ابنتها ) وكذ  

ي)جريدة »   »امللكة حتشبسوت تظهر يف َفيْفاء«، (، بعنوان  حتشبسوت تقرير عن العثور عىل متثال )  «،  اضالر 

يَّة 13، ص 9605ع  رص 
القديمة، فهو يدل  عىل عالقاٍت كانت للمنطقة   (.  وإذا صحَّ انتامؤه إىل الضارة امل 

 من افرتاضات ) بِِمَّْص 
ٍ
اللة عىل يشء ليبي ، غري أنه ال يكفي للدَّ  الواسعة.   ( الص 

 ذا االسم. حتليلنا اللغوي هل   راجع  (2)
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يها: » ( الفينيقي ة ) «، و م ص ر م : » ِمَّْص  ، التي ( اآلرامي ة ) «، و م ص ر ي م ، التي تسمِّ

« يها:  ن تسمِّ ي  ر  يعني  م ص  وال  عسري  ؤالءه  «.   يسمعوا مَّصمة  مل  بل  قطًعا،   ،

تها؛ فاسم    بعسري  بيَّنَّ   عسريبرمَّ ا من قبل، فضاًل نفسه اسم غري قديم االستعامل كام 

ليب التي مل يسمع الناس هبا قبل    مَّصمته عن   ام تلك الزيادات عىل اسم !  وكأنَّ ي الص 

من َقبيل تنوين االسم يف تلك اللغات، أو « يف بعض اللغات القديمة هي  م ص ر » 

نا سنجد أنَّ  دَ ي  افرتاض  ُيرَجع فيه إىل علامء اللغات القديمة.  بَ   ذاه  .  و من َقبيل تعريفه

ة )  ب ه ال  ؛ لزياداتال تستعمل مثل تلك ا   (1) ( األكدي  ي  يَّة َعَرب فهي ُتش    ( ل يْ الن    بالد )   فُتسمِّ

ُمِزر بـ»  ُمَّْصِ ِمْزُر،   ، ُمَُّصْ ِمَِّصْ ،  يكن  ،  مل  بل  اسم   املَِّْصيُّون «.   يطلقون  أنفسهم 

االسم عليها، أو   ذاه  يام ُيفرَتض بالرضورة إطالق اآلخرين  « عىل بالدهم، كِمَّْص » 

بني   االتفاق  ف ُيفرتض  االسم،  ُنطق  يف  واللهجات  بني   ن  إاللغات  االتفاق  يقع  مل 

لَّ   ،اللغات واللهجات يف ُنطق االسم  عىل أن املقصودة بالد أخرى.    لكذ  من    اسُتد 

ون بال  املَِّْصيُّونفقد كان  «، ت أ و ي.  أو »«بالد السواد » «، أي:  ك م ت دهم: » يسم 

فىَل وا   ِمَّْص الُعليا ، إشارة إىل  «الَبَلدين » أي:   ف  » «، أي:  إ د ب و ي .  أو » لسُّ ، « َتنيالض 

َتي وادي   فَّ له ) َسَبقت إشارتنا إىل  وقد     (2) . الن ْيل إشارة إىل ض  ا  ممَّ   (3) ( املقريزيما سجَّ

 االسم.  ذاهب    ِمَّْص ليه حول السبب يف تسمية  تناَهى إ 

 

األَُول الذين    .  وهم السامي ون ( الِعراق إىل )  ( الَعَربي ة   اجلزيرة ن رَشق ) : َشعب  هاجر م ( األكديُّون أو  األكاديُّون )    ( 1) 

 (.   00  -25،  12،  الساميُّون ولغاهتم ، خالل األلف الثالث قبل امليالد. )انظر: ظاظا،  الِعراق استوطنوا  
 . 28 -27انظر: السعيد،   (2)
 .  56: 1، املواعظ واالعتبار بِذكر اخِلطط واآلثار )املعروف باخِلطط املقريزي ة(انظر:   (3)



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

142 

 

ليب)وال غرو أن تعليق   شجَ   ( ي الص  ةٍ براهني مزاعمه عىل م   ب مكتشفاٍت أثريَّ

ُتثبت   مغالطة    فرضيَّتهقد  وهروب    مستقباًل  مفضوحة،  عىل   أخرى  الربهنة  من 

ليَّةٍ    يف ضوء معلوماٍت عاءاته.  والتنقيبات األثريَّة ال ُتَرى إالَّ ادِّ  ميًّا، ل  هبا ع    ُيعتد    أوَّ

ذ  أثريٍّ  رها ذوو االختصاص عن احتامل مكتَشٍف  يقدِّ لقيام شواهد  يف   ي قيمةٍ أو 

ف  أساس  عىل  ال  ما.   ماهلا:  ض ر أرض  رأس  باسٍم   ذاه  يٍَّة  شبيًها  اساًم  حيمل  املكان 

فلنحتفره،  قديٍم،  د!     تارخييٍّ  لنتأكَّ ال   ذا ه  إذن،  أنه  والواقع  بحث.   ال  عبث، 

َتد   ل ميًّا  معلومات ُيع 
ليب احتامل ما أشار إليه    ىل، وال شواهد عهبا ع  عىل   ذاه  .   ي الص 

 ي ني ِعْين امَل من نقوش   (، عىل سبيل املثال، وعىل كثريٍ ي ة َمِعْين الرغم من العثور عىل آثار )

من   خمتلفة  أماكن  الَعَرب اجل) يف  ) ( ي ة زيرة  يف  أماكن  ومنها  كـ) جاز احلِ .   (، يثرب(، 

و) فدكو)  ) الُعال (،  مثل  اجلزيرة،  خارج  وأخرى  (، ِعراقال و) (،  فِلسطني(، 

(؛ إذ ِمَّْص قيَّة من ) (.  بل ُعث ر عىل بعضها يف الصحراء الرشَّ اليونان (، و) ة أنطاكي  و) 

عالقات   والَيَمنيَّة  ة  يَّ رص 
امل  الضارَتني  بني  ة.   كانت   الدولة   ازدهرت وقد     (1) تاريَّ

 .  القرن الرابع عرش قبل امليالد  منذ   ِعْينِي ة امَل 

 

، يف )  تابوٌت   املَِعيْني ةمن اآلثار   (ِمَّْص ممَّا ُعث ر عليه يف )   (1) (، منقوًشا عليه  القاهرة( بالقرب من )صقارةخشبيٌّ

ي نيٍّ اسمه )263باملسند اليامين، يرجع تارخيه إىل  
(.  ويبدو أنه  زيد إل/ زيد الالتق.م تقريبًا، لتاجٍر َمع 

هل   عنكان  شأن   الرجل  يِّني ذا  رص 
امل  بـ)د  بوه  فلقَّ ر،  املطه  )الكاهن  الطريقة  عىل  ودفنوه  (، يف  األوزيريسي ة( 

.  والتابوت  بطليموس الثاين (، ولعلَّه  بطليموس بن بطليموسالسنة الثانية والعرشين من ُحكم امللك )

ي   رص 
امل  املتحف  يف  اآلن  ه  بالقاهرةحمفوظ   )انظر حول  بافقيه،  .  السعيد،  295  -293،  24ذا:    -69؛ 

ين،  124  -119:  2؛ عيل، جواد،  119  -116،  75 الدِّ ولغاهتم؛ ظاظا،  60  -59؛ رشف  ،  الساميُّون 

111 .) 
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ة  يَّ رص 
امل  املستعمرات  تاريخ  انطمس  إذن،   ريبِّ غَ النوب  اجلَ املزعوم يف    فعالَم، 

ا ( ي ة زيرة الَعَرب اجل )   من   ر؟  ثَ وال أَ   ، يدل  عليهاوال متثال   ، فال نقش هناك ؛ انطامًسا تامًّ

مل حني    يف   ،( وخارجها اجلزيرة الَعَربي ةيف )  هنا وهناك  َمِعْينِي ة عىل آثار    ملاذا ُعث ر

أَ ُيعثَ  يٍّ واحٍد  ثَ ر عىل  رص 
إىل ما ٍر م  ليب ) يزعمه    يشري  ةٍ   من مستعمراٍت   ( يُّ الص  يَّ رص 

 م 

ة  اجلزيرة   قامت يف  عريقةٍ  بني  ، ال جمرد عالقات تاريَّ ذا ه  ؟   ِمَّْص و  اجلزيرةكانت 

ة أشدَّ الرجل  عيه  ا يدَّ ممَّ   عىل الرغم  ًقا   من تاريٍخ امتدَّ قروًنا، ومن مظاهر حضاريَّ تفو 

مُ  ومن  الَيَمنيَّة،  نظريهتا  أحدا عارَص من  خلَّ ة  جساٍم  يف ٍث  وجاءت  األساطري،  دهتا 

اهليمنة  .   املسلمني و   اليهودكتايَب   عن  الرواياُت فضاًل  هبا  جاءت  ململكة   التي 

   (.أ َسبَ ( عىل ممالك )يامن لَ ُس ) 

ة( التي انضوت حتت  ( إحدى تلك املاملك )الفيدراليَّ َمِعنْي لقد كانت مملكة ) 

) اسم   )َسَبأمملكة  واجه  التي  مَ يامنُ لَ ُس (،  )ل  (  وقىض  بِلقيسكتها  النهاية  (،  عىل  يف 

ة القرآنيَّة. صَّ
ازدهرت    َمِعنْي وإذا صحَّ أن مملكة     (1) ُملكها ومملكتها، كام جاء يف الق 

مملكة    فلعلَّ ق.م، 925 نحو  تويف  يامنلَ ُس ك  ل  املَ ، وأن (2)ق.م تقريًبا14القرن  خالل

 
ات النقوش، بقيت عرب القرون التالية للقرن العارش قبل امليالد.   ، كام دلَّت مكتشف ( َسَبأ ذا، فإن مملكة ) مع ه     ( 1) 

)   َسبَأ بل إن مكريب   املعروفني، حكموا يف  الستة والعرشين  السنني   ( الَيَمن الثالثة عرش، وملوكها  إىل هناية 

 ( امليالد:  قبل  األُوىل  ك 115  -850األلف  وآهلتها،  للشمس  معابدهم  ت  استمرَّ كام  (، شمس ـ) ق.م(.  

َرة (، وَودٍّ (، و) شهر (، و)سن/ سني (، و) امُلَقة ، كـ)(، وللَقَمر ذات بعدان و)  ه  (. )انظر: اجلدول عثرت ، كـ)للز 

عبداهلل   «، يف كتاب: الَفي في، ( بة اإلنسان الوثني  الوجودي ة )أقانيم الرموز الرئيسة وأهم مرادفاهتا جتر بعنوان » 

ين،  264  -259، مفاتيح القصيدة اجلاهلية ،  بن أمحد   (.  00  -67(.  و)انظر: رشف الدِّ
ين،  انظر يف ه     (2) ق.م، عىل 850املعروفة إنام بدأت    (َسبَأ(.  وهو يشري إىل أن مملكة )53ذا مثاًل: )رشف الدِّ

    .(َمِعنْي أنقاض مملكة )
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من الباحثني من يشري  و املشار إليه.     َسَبأاد ممالك  جزًءا من احتِّ ذاك  إذ  كانت    َمِعنْي 

ريٍّ يعود إىل النصف الثاين من األلف الثالث قبل ومَ يف نصٍّ ُس   َسَبألإىل ورود ذكٍر  

« باسم  يف    (1) «.سباوامليالد،  خالف  من  يكن  فلقد (2) املاملك  ذهه  تاريخ    ومهام   ،  

 

 .   73انظر: م.ن،   (1)
خني حول تاريخ تلك املاملك فإهنم كثرًيا ما يشريون إىل أن )   (2) غم من اضطراب املؤرِّ كانت   (َمِعنْي عىل الر 

.  الِعرباني نيعهًدا من  أقدم    املَعيني ني.  بل هناك من رأى أهنا أقدم دولة َعَربيَّة معروفة، وأن  (َسبَأأقدم من )

وجود   كان  ذ    املَعيني نيوربام  إىل  ذهب  كام  امليالد،  قبل  الثالث  األلف  إىل  )يرقى  املسترشق  إدوارد  لك 

جواد،  Glaser Eduardجالرس   عيل،  مثاًل:  )انظر  ذهَب 00  -73:  2(.  كام    .)( األملاين   األثري   فريتز   

مملكة  هومل أن  إىل  امليالد، عن    َمِعنْي (  قبل  الثاين  األلف  أوائل  إىل  يعود  نقٍش مسامريٍّ  املذكورة يف  هي 

َش عىل قاعدة متثاٍل له، مفاخًرا بنرام سني، وهو )(بابلأحد ملوك ) «، وَأرس  أمريها  َمانإخضاعه »(، ُنق 

 ، نقاًل عن: 106، الساميٌّون ولغاهتملك. )انظر: ظاظا، (.  فيام يرى باحثون آخرون غري ذ  مانيوم)

Fleisch, Henri, (1947), Introduction à l'Etude des Langues Sémitiques, (Paris: ?), p. 90). 

رة عن مملكة    َمِعنْي يف حني يذهب بعض  إىل أن مملكة   ني بأن أقدم النقوش التي ُعث ر عليها  َسبَأمتأخِّ ، حمتجِّ

العلمي ة يف ملكة معنيسبئيَّة. )انظر مثاًل: الرتكي، هند، »  (.  وهي  151  -150«،  معبد رصف ومكانته 

ة ال   َدم    -عىل كلِّ حال  -َتدحض ُحجَّ بق  ، أهنا مل  َمِعيْني ة؛ إذ ال يعني عدم العثور عىل كتابات  َمِعنْي القول 

ذا دلياًل عىل عكس ما استُدلَّ به عليه؛  مل يكن هلم وجود.  بل قد يكون ه    املَعيني نيتوجد بالرضورة، أو أن  

يرَقى إىل أكثر من ثالثة آالف سنة وثالثة  من حيث إن   البرشيَّة، ال  التجربة  ا يف  دًّ ر  ج  متأخِّ الكتابة طور  

ابتكر ) الكاهلريوغليفي ة،  األبجديَّة، بعد الكتابة التصويريَّة  (الفينيقيُّونقرون من اآلن. أي منذ   كتابة، أو 

ق.م، فال ُيتوقَّع أن ُيعثَر  14كانت ذات ازدهاٍر يف حدود القرن    َمِعنْي .  وإذا صحَّ أن  كاملسامري ة،  املقطعيَّة

كالتجارة، والسي دة،  حمدَّ بداياهتا، لرضورات  يف  كانت،  إنَّام  الكتابة  أن  عىل  نقوش.   عىل  البحريَّة، هلا  ام 

ة، أو مستعملًة يف كلِّ الضارات.  ومن َثمَّ ال ُيصبح   والتعامل مع ُأمٍم أخرى، ومل تكن وسيلًة ثقافيًَّة عامَّ

تاريخ  ا سبب اخلالف يف  أمَّ ي.  
ق  الر  من  رقيِّها رضوًبا  أو عىل  ما،  دلياًل عىل عدم وجود حضارٍة  غياهبا 

َول اليََمنيَّة، فوراءه عف، ثمَّ استئناف   -يظهرفيام    -الد  ة والضَّ َول كانت متر  بَموجاٍت من القوَّ أن تلك الد 

عىل   نقف  أن  غرابة  ال  وبذا  »فيدرايل«.   اٍد  احتِّ يف  معه  دخل  أو  بعًضا،  بعضها  عارص  وربام  الظهور.  

ات عىل وجود   ل قبل امليالد  املَِعيني نيمؤرشِّ ، السبئي ني، قبل املعروف من تاريخ  خالل األلف الثاين واألوَّ

من دولتهم، ثمَّ بعدهم، وصواًل إىل القرن الثاين قبل امليالد.  حول )
(، )انظر:  َسبَأثمَّ يف معارصهتم، أو ض 

 (. VIII, 663The Encyclopaedia of Islam ,-  665: دائرة املعارف اإلسالمي ة
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َج   آثار    َسَبأ لو  نْي ملَعِ ظلَّت   الَعَرباجلنوب  يف  كذا  ، ومشهودة  ونقوش   وَغرهبا  ةي  زيرة 

َش  خارج  زيرةاجلامل  يف  ويف  )زيرةاجل،  إىل  وصواًل  و)أفريقيا،  بقي  .   (أوربا(  وما 

( للمستعمريامنلَ ُس ململكة  وال  ة  ات(،  يَّ رص 
لكلِّ   امل  وال  التاريخ    لكذ    املزعومة، 

عَ نتازيِّ ا»الف  .   غري َجنوهبا  وال يفزيرة اجلنوب َج يف  الى، من أثٍر « املدَّ

 ؟  ذاه  فإالَم يشري  

تراُث  وبقي  واملكان  الزمان  ذاكرة  من  أبيه  بكرة  عن  الغالب   تراُث  ى  أحمَّ

 املغلوب؟  

مل    ، ح  كالَّ هناكنل  ،  َيمَّ يكن  مل  أصاًل.   ل ه  املجنَّ شتَّ فك  اخليال  لوثات  بني  ح ان 

ل ميَّة وشواهده اخلالدة!  
 ووقائع التاريخ وقرائنه الع 

 

 :  بارحوغرائب األ شواهد اآلثاربني  -19

ال النقوش  ي ن امَل   يَّة َعَرب تشري 
جهةوالسبئيَّة  يَّة ع  من  رص     ، ، 

امل  جهة   ، يَّةوالكتابات  من 

األأخرى  خالل  األ،  امليالد،  وَّ لف  قبل  ة    إىل ل  تاريَّ عالقات  نوب َج بني  قيام 

الَعَرب اجل )  ال(ِمَّْص )و   (ة ي  زيرة  الصادرات  بعض  السترياد  كامُلرِّ َعَرب ،  والل  يَّة،  ، بان، 

ياه،  ، والتوابلُعطوروال عالقات قيام  كذا  و     .، واألخشاب ، واإلبلوالصوف، والشِّ

د  مصاهرة عالقات  أو  املتعلِّقة    ام سي وال   ، ة نيَّ ي،  ة   باملعبودة تلك  يَّ رص 
  . (1) ( إيزيس)  امل 

 
ة    (1) يَّ رص 

امل  الرشير )أوزيريسأن )  حتكي األُسطورة  قتله أخوه  أنحاء ست(  (، وقطَّع أعضاءه ورمى هبا إىل 

( من  قة  ))لالن يْ متفرِّ وأخته  امرأته  فبكت ه  جسده،  أيزيس.   تميع  وبعد  أشالئه.   عن  بحثًا  لت   وترحَّ  ،)
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لتقد ُس و  واحٍد يشري إىل   كام ُعث ر عىل نقشٍ ،  (الَيَمن )مات يف نقوش  و لاملع   ذه ه    جِّ

َلي ل) ريبنوب غَ (، َج قرية الفاو يف )  لكذ  (، و ملكة ِكْنَدة ) و ِمَّْص   بني ما   اتِّصالٍ  (، السُّ

ياض ن ) التي تبعد ع  نوب كم إىل اجلَ 150، و ريبِّ نوب الغَ كم إىل اجَل 700  قرابة(  الر 

ويتقاطع مع  (وادي الدوارس ) يف املنطقة التي يتداخل فيها ،  (اخَلـاَمِسنْي ) من  قيِّ الرشَّ 

َهة   ،(ُطَوْيق ) جبال   ىعند ُفوَّ  نتيجةً يبدو  إنامه  كلَّ   لك ذ   كنل    (1) . الفاو : جمَرى قناٍة تسمَّ

د يف تلك النقوش ا  أمَّ .   لك ذ  من    ال أكثر متاجرين،    ِمَّْص إىل    َعَرب يالف الإل   حني َير 

ن«    مصطلح ر  النقوش املختصِّ قول  حسب    -يشري كان    ام فإنَّ »م ص  قراءة  يف  ني 

ة   ريب، َشامل غَ حاليًّا   الُعال ، أو  دادانإىل )   -الَيَمنيَّة  عودي   «ِمَّْص »   ت مفردةكان و(.   السُّ

ة ) يف  التاريخ، كام   لك ذ  ، مذ  ، أو ن طاق، أو إقليم د : َح ى عنستعمل بم تُ  ، وهو (األكدي 

الداللة   حاماًل  بقي  ال  ذاهتا ما  الفصحى.َعَرب يف  ة أمَّ و    يَّة  رصيَّ
امل  النصوص  يف  ا 

إىل  ، فظلَّ اهلريوغليفي ة  الَعَرب اجل ) ت اإلشارات  قبل    رةٍ متأخِّ   إىل قرونٍ   ،نادرة   (ي ة زيرة 

عىل أهنا كانت    ال ينم    ذا ه  و  .  تها ومبهمالداللة  عموميَّة  هي  دة، أو  ، وغري مؤكَّ امليالد

الَعَرب نوب  َج يف  ة  تارخييَّ مستعمرات    أي    ملَِّْص  أن تكون    ،جزيرة  بالغة فضاًل عن 

ليب ) يل ما افرتضه  ب، من قَ (ل يْ الن  ) االتصال بحضارة وادي  ثيقة  ر و التطو   بل     .(ي الص 

رص     هو ما تدل   لكذ  عكس إن 
ة عليه الوثائق امل  القديمة، )الديموطيقيَّة واليونانيَّة(،   يَّ

 

( بابنها  وبذ  حورسجامعت ه، فحملت   أبيه.   بثأر  الذي سعى لألخذ  املخلِّص،  ب  (،  ُوه    -أوزيريسلك 

رة، فَمن رجَح ميزان حسناته،  األلوهيَّة عىل عامل األ  -بحسب األُسطورة موات والوزن والساب يف اآلخ 

التهمه الوحش )  كتاب    ذه األُسطورة، مثاًل: برت إم هرو،(. )انظر حول ه  عمعموتدخل اجلنَّة، وإالَّ 

 (.   27-25، ديانة قدماء املَِّْصي ني؛ استيندرف، 254-249، 190، 8-7، املوَتى الفرعوين 
 . 16، أضواء جديدة عىل دولة كِنَْدة ذا: األنصاري، انظر يف ه    (1)
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ة، يف  ، كان أفرادها يعملون  ِمَّْص يَّة مستوطنة يف  َعَرب وجود جاليات    وهو  العسكريَّ

الزرا أو  التعليم،  َرف   وأ   ، عةأو  ال  من  ونحوها  استيطان     ( 1). الرعي،  أن  ينفي  ما 

  بِّ بحُ   ، عرب التاريخ   ، معروفون   َعَرب وال  بعد الفتح اإلسالمي.   ما جاء إالَّ   ِمَّْصَ   َعَرب  ال 

  -القدماء خني  املؤرِّ ال غرابة أن نجد    لك ذ  ول .   ارتياد األمصار ات يف  ل واملغامر ح  الرت 

خ  مثل   ) املؤرِّ ،  ( 2) ق.م( Herodotus  ،-425[  ρόδοτοςἩ]   هريودوت اإلغريقي 

خ   قون عىل  طل  يُ   -( 3) م( Strabo  ،-24[  Στράβων]   و سرتاب ) الروماين  اإلغريقي  واملؤرِّ

ونه إذ ذاك:   وما   النهر بني    ، الن ْيل   ي ق الواقعة رَش نطقة  امل  ويعنون   -« َعَريب اخلليج ال »   يسم 

جزيرة  ، وكأنه جزء من  ب رَ «، أو إقليم العَ Arabia  ي ة َعَرب ال : » -( 4)(األمحر   البحر )   به 

 :سرتابو قول مثل  ب   ذا ه  ني عىل  ناصِّ ؛  ب رَ العَ  يستوطنه ،  الَعَرب 

«The country between the Nile and the Arabian Gulf is Arabia.» 

يِّني فضاًل عامَّ   ذاه   رص 
امل  أن  الباحثني من  إليه بعض  أنشؤوا    يذهب  الذين  القدماء، 

وادي   أسال   الن ْيل حضارة  هاجر  ساميَّة،  ة  ُأمَّ هم  إنام  املتعاقبة،  ُأرَسهم  من عرب  فها 

   (5) . جزيرة الَعَرب

ليب )أن  هنا  جدير  باإلشارة   أصل   من   حقيقة األمر يف    -مل يأت بجديد   ( ي الص 

ةً وإنَّ   -افرتاضاته  نظريَّ َد  ردَّ ع   أكَل   ، توراتيَّةً   ام  من   ثمَّ ،  ورشب   اليه الدهر   انتسخها 

 
    . 140-138،  99، 57-54، 52-51، 49، 41، 35، 23انظر مثاًل: السعيد،   (1)

(2)  See: Herodotus, The Histories, Book 2, Chap. 8, 11, 15.  
(3)  See: (v. 8), Book 17, Chap. 1: 21, 30.  

ى )ه    (4) ى اليوم ) اخلليج الَعَريب (: »البحر األمحركذا كان ُيسمَّ    «.الفاريس اخلليج(: »اخلليج الَعَريب «، وما ُيسمَّ
اف،   (5)  .  52 -50، إرسائيل وعقيدة األرض املوعودةانظر مثاًل: السقَّ
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الاملؤرِّ   بعُض   اليهود  تلك  أرس أنه    فعله ما    كل    .  َعَربخني  تبنِّي  يف   النظريَّةف 

ها  واعتقادها   مؤيِّ وتوسيعها  ومدِّ من  رآه  ما  كلَّ و   ،داهتا والتامس  من   لكذ  فه  مهام 

ـ ( ليس  َسَبأ )تذهب إىل أن  توراتيَّة  البيَّة  النََّس .  تلك النظريَّة  فتعس   بن يشجب   َسَبأ )ب

ففي !   (إبراهيم يقشان بن  بأ بن  ش ) ، بل هو  َعَربيقول ال، كام  (بن قحطان   بن يعرب

  ، َوَلَدْت َلُه: ِزْمَرانَ ، ف َزْوَجًة اْسُمَها َقُطوَرةُ  َأَخَذ ف  اَد إِْبَراِهيمُ وعَ نقرأ: »  «العهد القديم » 

َيْقَشانُ و .   ُشوًحا و  ، ِيْشَباَق و   ،ِمْدَيانَ و  ، َمَدانَ و   ، َيْقَشانَ و  )َشَبا َوَلَد     ( 1) « . َدَدانَ و   (،: 

  وما دامت من أصلٍ األصل اإلبراهيمي.     لك ذ  من  هي  نيَّة  مَ مَّ فإن القبائل اليَ ومن ثَ 

اليهوديَّة واملسيحيَّة  -، فهي إبراهيميٍّ   رعابِ ف   ؛( ر عابِ )نتسب إىل  ت   -حسب املقوالت 

هل  ؛  (إبراهيم )   أحد أجداد  العرباين إ» :  بالعرباين   إبراهيم   بون لقِّ يُ   ذا وربام   ويف .   «برام 

القديم » من    أخرى  ضعموا  هو    قول    د ر  يَ   (2) « العهد   شقيق  ( أشب )  أنآخر، 

  :( ر عابِ  ن ب  يقطان وأهنام ابنا ) (،  ت حرضمو) 

ال  ابِرَ لِعَ و » اْسُم  اْبنَاِن:  َفاَلُج ُولَِد  يف  َواِحِد  ألَن   ُقِسَمِت  ؛  اِمِه  َأي 

و  َأِخيِه: األَْرُض.  و َيْقَطانُ   اْسُم  َأملُ   َيْقَطانُ .  ،  َشاَلَف و   ، وَدادَ َوَلَد: 

َمْوَت  وَياَرَح وَحرَضْ وَهُدوَرامَ ،  وُأوَزاَل ،  وِدْقَلةَ ،  وُعوَباَل ،   ،  ،

وَشَباوَأبِياَميَِل  وُأوفرِيَ ،  وَحِويَلةَ ،  وُيوَباَب ،  مَجِيُع  ،  َبنُو    ؤالء ه  . 

 
 . 3 -1: 25، ِسفر التكوين  (1)

د ذ   يًا ُأمَّ ه  311: 1( يف تارخيه )الطربيلك )وردَّ .   العاربة  (، من الَعَربقنطورا بنت مقطورؤالء: )(، مسمِّ

( ما زعموا، اسمها )قنطورا بنت يقطانويف رواية أخرى:  َعَربيَّة أخرى، يف  امرأة  له  حجور  (.  وكانت 

 (.  بنت أرهري
ل.  وقارن: 31 -25: 10، ِسفر التكوين  (2)  .  27  -19: 1، أخبار األي ام األو 
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ِميَشاكو   ...َيْقَطانَ  ِمْن  َمْسَكنُُهْم  جَتِ   اَن  َسَفارَ ِحيناََم  َنْحَو  َجَبِل    يُء 

ِق.املَـ َسام  َبنُ   ؤالءه    رْشِ ك  و  َقَبائِلِِهْم  بَِأَراِضيِهْم  َأْلِسنَتِِهمْ َحَسَب   

 «   َحَسَب ُأَمِِهْم.

أبو (قحطان )   َعَرب اليه  سمِّ ي   الذي هو    يقطان و  هو:   ر عابِ و   .  العاربة  َعَرب ال   ، وهو 

ربانيِّني، وهو أبو  (ُنوح ن  بم سا  بنذ أرفخش خ بن  شال   ابن) 
 مفرَّ  يبدو أن الوبذا     . الع 

الع   صحَّ    (1) . ربانيَّةمن  سكَّ فهو    ،ذا ه    فإذا  معظم  أن  ى  ان  يعني  ُيسمَّ الرشق  )ما 

ي ون   ( األوسط  رب 
(، ويف ر بن شالخ بن أرفخشذ بن سامعابِ ، ما داموا ينتسبون إىل )ع 

      ( 2). َعَربال   ؤالء ه  طليعة  

 
بالعربانيِّني  (1) تلقيبهم  )  حول  من  األهنار  َعرَبوا  أهنم  منها:  خمتلفة،  )  (الِعراقأراء  امإىل  أهنم  )الش  أو   ،

و»َعرْبهنريُّون» هنر«.   )عرب  َغريب  الواقعة  البالد  إىل  يشري  كان   ، جغرايف  مصطلح   والسيام )الُفرات«:   ،

َهن اهار: »«العهد القديم «، ويف »إبرناري: »)األكدي ة.  ففي )(فِلسطنيو)  (ةُسوري  ) : )اآلرامي ة«، ويف )ِعرَبْ

(.  أو ألهنم َعرَبوا البحر مع  44«. )انظر: السعيد،  ع ب ر ن هـ ر ن: »)ةاملَِعيْني  «، ويف )ع ب ر ن هـ ر أ»

لته »كن أوضح األسباب وراء ذ  .  ل  )ُموَسى)  (. عابِرمن انتساهبم إىل )  «التوراةلك اللقب ما سجَّ
خون إىل أن )   (2) البائدةالعَ يذهب املؤرِّ رقهم إىل )َرب  (.  )انظر مثاًل: سوسة، إرم بن سام بن ُنوح( يعود ع 

ه  117 وإذا صحَّ  الَعَرب (.   تسمية  أصل  أن  افرتاض  أمكن  »هب    ذا،  االسم  اسم  َعَربذا  إىل  يعود  ال   »

قحطان» بن  وه    -«يعرب  القول؛  ساد  ج  كام  خُير  البائدةذا  الَعَرب  الَعَرب  إىل  االنتساب  ل من  وأوَّ  ،

ر أن يرتبط نسبه  الذي ال ُبدَّ َوفق ه    (،قحطاناخلارجني ) وال يعود إىل   -أيب الَعَرب،  بإرم بن سامذا التصو 

حراء وما أشبه، بل تعود تسمية الَعَربعربتأويالت كلمة » مال والصَّ  « األخرى املختلفة، نسبًة إىل الرِّ

« هم  َجدِّ ه  إرمإىل  ُأطل ق عىل  قد  وكأنه  منذ  «؛  اللة  الس  »  إرم ذه  إراسُم:  ثمَّ  مي ني/ عربي نيإرم/عرب/   ،»

( نسل  اآلراميِّني  من  ومستعرهبم،  وعارهبم،  بائدهم،  يشمل  اللقب  ال إسامعيلأصبح  فرضيَّة  وهي    .)

ل ميًّا، ل  
ا إبدال األصوات بني السبيل إىل إثباهتا ع  رَفني اللقيَّني اهلمزة والعني  كن القرائن عليها دالَّة.  أمَّ

ذا،  «، فدارج  مسموع إىل اليوم.  ولقد يصح  القول، يف ضوء ه  عرب« و» إرموالشفويَّني امليم والباء، يف »

اًل،  إبراهيم اخلليل«؛ من حيث إن )آراملك هو: »« كذ  أعرابإن أصل تسمية » ًوا ُرحَّ ( وأوالده كانوا َبد 

و عموًما.  بقطع النظر عن األسبقيَّة هاهنا، ما إذا كانت  آرامأو أعراًبا.  فصارت »آراًما   « ُتطلق عىل البَد 

ذه اللغات  ذا التداخل بمستبَعٍد ما دامت ه  « أصلها »آرام« أو بالعكس.  وليس ه  أعرابالكلمة العربيَّة »
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ال   ثمَّ  خون  املؤرِّ أَ   -  َعَرب جاء  بام  والتسليم  النقل  يف  املعتاد  عليه  فُ ل  كنهجهم  وا 

الكتب   باءهم آ  وأهل  الرواة  يف  فتبنَّ   -من  الكتابيَّة  الرواية  بعجرها  ب َس النَّ   ذا ه  وا   ،

( إىل  قحطان )  ناسبني ، ( 1) يف بعض الاالت  حرفيًّا نقاًل «  التوراة » من نقلوا  بل     . وبجرها 

ي يف  مَ  ُسمِّ أن  بعُض   ا هبً ا ذ ،  ( 2) ( ر عاِب )   «: التوراة » ن  إىل  )   ذا ه    ر عاِب هم  النبي     ( 3) (. د وْ هُ هو 

خني، بام    -حالٍ  عىل كلِّ   -ئك أول  وما    ؟ ذا اسمني الرجل   صار   كيف ندري   لسنا و  باملؤرِّ

بل    ذه ه  تعنيه   معنى،  من  بحاطبي الكلمة  أشبه  إ ال   هم  منهم   ن ليل،  ابن  )   استثنينا 

وهو من   -( 4) ( كثري  ابن أن تد )  لك ذ  .  حسبك من شواهد  ب تَ ما كَ (، يف بعض خلدون 

 

األُوىَل. الساميَّة  واحدة،  لساللٍة  واحد،  لغويٍّ  أصٍل  من  إىل:    فالَعَرب   تنحدر  نسبهم  يعود  بن  إذن  إرم 

« لفظان السٍم واحٍد لرجٍل ساميٍّ واحد، آرام« و»إرم(، و»آرام بن سامإىل: )  اآلرام، ويعود نسب  سام

«.  أعراب« و»َعَربام النطق، كام اختلف بني كلمتَي »كالمها، وإنَّام اختلف فيه واآلرامُ  الَعَرُب ينتسب إليه 

 أن (: Fritz Hommel، -1936 هومل) األملاين املسترشق الساميَّة اللغات أستاذ إليه ينتهي ما ذا ويؤيِّد ه  

ى  كان  ما  ان  ،«اآلرامي ة»  ُيسمَّ  اآلن  ندعوه  ما  وأن  خالصة،  عربيَّةً   هلجةً   تعدو  ال  ،(يعقوب)  عهد  إبَّ

رٍ   زمنٍ   يف  إالَّ   يظهر  مل  «اآلرامية»بـ ا  متأخِّ دًّ )ج   .The ancient Hebrew See: Hommel, Fritz, 

, p.202tradition   .)كانت   -لغتهم  وصف  يف  أو  وأحفاده  وأبنائه  إبراهيم  نعت  يف  -«اآلرامي ة»  أن  أي 

 .   «، يف هلجتهم وحياهتماألَعرابي ة»: إىل قلنا،  كام تشري،
ُسل وامللوكيف نصِّ )الطربي،    «التوراةيظهر النسخ من »   (1) ابنان:    لِد لعابِرووُ (، مثاًل: »205:  1،  تاريخ الرُّ

ي بذ  ، ومعناه بالَعَربي ة: قاسم]كذا![  أحدمها فالغ لك ألن األرض ُقِسَمت واأللسن تبلبلت يِف  ؛ وإنام سم 

قحطان اآلخر:  ى  وسم  لقحطانأي امه.  فُولِد  يعرب.  شالخ  ويقطان  :  بن  عابِر  بن  قحطان  فنزال ابنا   ،

يعرتف أن   -عىل كلِّ حال  -أعاله، تده ينظر إليه وينقل عنه.  وهو  «التوراة«.  فقارنه بنصِّ »...اليََمن

 (. 210: 1« وأنه ينسخ عنها. )انظر: الطربي، م.ن، التوراةمصدره »
 . 211: 1انظر: الطربي، م.ن،   (2)
( نبيَّ  هوًدا( )عابِر( إىل االختالف يف كون )121:  1  ،اإلكليل.  ونبَّه )اهلمداين،  282:  1انظر: ابن كثري،     (3)

 (.  عاد)
(4)  1 :283  . 
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واخَل لَ السَّ   لَدى   هو  »   -ف لَ ف  مثاًل:  هوًدا يقول  إن  مَ أو  ،  ،  وُيقال:  تكل م  ُل  ن 

م  ل َمن تكل  م هبا.  وقال غريه: أو  ل من تكل  ( أن أباه أو  بن ُمنب ه   َوْهب ي ة.  وزعم ) َعَرب بال 

ل لديه  ا األقو   فكل     « .  واهلل أعلم. لك ذ  .  وهو األشبُه.  وقيل غري  .  وقيل: آدم وٌح هبا نُ 

  ذا وحسبك هب     ! يَّة َعَرب م بال من تكلَّ ل  أوَّ   أشبهها بالصواب: أن آدم   كن ل  ،  لة حمتمَ   واردة  

 يَّة العقل الذي اشتغل بتارخينا القديم. م  ل  شاهًدا عىل ع  

اليهوديَّ خالل  ومن   الرواية  أن    ،ة تلك  حول  َبنِي    »َساًماالدائرة  ُكل   َأُبو 

بالعداء  ، واهتِّ املعارصة للساميَّة  احتكار الصهيونيَّة  جاء   ،(1) «َعابِر بنقٍد  ام من يناهلا 

ليب)مرشوع  لك  كذ  جاء  املنطلق    ذاه  ومن       للساميَّة. سطورة  بأُ ، غري مكتٍف  (يالص 

ربانيِّني
بل  (فِلسطني)يف  التارخييَّة    الع  أُ يؤسِّ ل ذهب  كأنام  ،  خالل  من  ة سطورس 

أُ أنساهبم   ع  أصاًل  ا  يلتهمشملأيًّا  انربسطوريًّ المَّ ألُ ا  ،  بُرمَّ َعَربة  وقد     تها!يَّة  قائاًل، 

 :  آمن بتلك األنساب التوراتيَّة

املانع  - إما  أن  نأن  من    ذن، ،  إرسائيل)زعم  )أو   بائدةً   يَّةً َعَرب  قبيلةً كانوا    (بني 

    ؟!، ال فرق(ربانيَّةً ع  

أننا إن  ونقول:   هو،  سلَّ   -املانع  لو  ة  التوراتيَّ   ةالنظريَّ   بتلكجداًل  منا  حتى 

ل   نل   -اجلذور أثًرا  التورايت    لكذ  نجد  َج التاريخ  الَعَرباجل)ب  نويف    ذا ه      .)ةي  زيرة 

ليب)أن  عىل الرغم من   (، التي  ُموَسى  -مَّصايم  /مَّصمل يستطع إنكار أن )   (يالص 

  إن    ، ةاألفريقيَّ   (َّْص مِ )ة  عن حضار  تقل  ال    كانت ذات حضارةٍ   ، (عسري)ينسبها إىل  

 
 . 21: 10، ِسفر التكوين  (1)
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تفُ  وقها مل  هلام    (يامنُسلَ )و  (داوود )أن  ال  ،  ُمل  كان    ،تاريخ و  ، ُمؤثَّل  ك  هناك 

واطن ال أثر له  إىل مَ زوًرا  ينسبه    ظلَّ ،  ام شأنأي    وشأن    ،طاحنة  وحروب  ،  وحضارة

   .  بعيدمن  ال و من قريب ال   ،البتة   افيه

 

 :هَّل  اْحَتلَْبَت لنا األَنساَب من ُكـُتِب؟! -20

ل م باألنساب: ل م  ال ينفع، وجهل  ال َيرُض   الع 
يف شأن األنساب   ذا ه  وإذا صحَّ     (1) ! ع 

األنسا  فإن  تبقَ عموًما،  التوراتيَّة خصوًصا  دق  ى حملَّ ب  يق، من حيث طبيعتها نظٍر 

للخلط  ضة   معرَّ طبيعة   وهي  ة،  الشفويَّ الرواية  عىل  قائمة  فطبيعتها  ووظيفتها.  

ة ال ريب فيها.  و  ذا ه  واالختالط، ووظيفتها قائمة عىل أهداف إديولوجيَّة وعنرصيَّ

األنسا معلومات  تسجيل  ال  يف رسدها،  األساس  ع هو  به ب  ش  أو  ل ميٍّ 
ع  نحٍو  ىل 

ل مي  .  ع 

ة، ووظيفة حمدَّ  ينيَّة عموًما ذو طبيعة خاصَّ الدِّ الُكتب  الَقصص يف  أن  دة.  كام 

يندرج   النصوص فهو  داد  ع  سابقةٍ   ا أسميتهالتي    يف  مقاربٍة   وص بـ)النص    يف 

يم والوعظ إىل التعل  كن ل  ، وال إىل التاريخ، ودف إىل القصِّ هت ي ال  ة(، التاالعتباريَّ 

 
، وقد قيل لَدى النبي: » ورَد ه     ( 1)  مٌة بالن َسب ذا يف حديٍث نبويٍّ ر «. )ُينظر: اآليب،  فالٌن عال  مع  جا ؛ ابن عبدالرب،  268:  1،  نثر الدُّ

((.  وإذا  29156)   218:  10،  كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال (؛ الربهان فوري،  1385)   752،  بيان العلم وفضله 

لَّة، واالنشغال هبا ليس ممَّا يقوم  ابن عبدالرب كان )  ( قد ضعَّف سنده، فإن معناه صحيح.  من حيث إن تداخل األنساب َمض 

ل م عىل م  ا.  ه  من الع  دًّ ذا إن  مل يكن مفسدًة بني الناس؛ بام  عطيات صلبة.  كام أنه ليس ممَّا ينفع الناس، إالَّ يف حدوٍد حمدودٍة ج 

 يبعثه من العصبيَّات والنعرات واملنابزات.  وال َتفاُضل يف أصٍل أصله ُتراٍب، ومآله إىل ُتراب. 
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ا، وال أن ُيقرأ تارخييًّ   ذا النصِّ االستناد إىل مثل ه    واالعتبار.  ومن َثمَّ فإنه ال يصح  

ًة واقعيَّة.    النصوص يأيت عادًة يف ما   ذاه  أن    لك ذ  قراءًة حرفيًَّة ظاهريَّ الرضب من 

) م  ( 1)« القرآن» ُيطَلق عليه يف   َقْد َكَذ  ﴿ (:  إ بَ ـ الن  صطلح  ما  َأنَباِء  ِمْن  َعَلْيَك  َنُقصُّ  ِلَك 

النََّبإ     .﴾ َسَبَق  خصائص  بالشكل   وتتبلور  تتَّصل  اخلصائص،  من  جمموعَتني  يف 

، والطبيعة ألوىل يف: خاصيَّة الشكل الوظيفي اخلارجي والداخيل.  تربز املجموعة ا 

ل الرساليَّة. وتكمن خ  يَّة، وربام تدخَّ يَّة، والتناصِّ َرو  ف  صائص الشكل الداخيل يف: الشِّ

اخلصائص  تتمثَّل  فيام  األسلوب.   ببنية  املتعلِّقة  االلتفات،  وُلعبة  املؤلِّف،  صوت 

االتِّ  يف:  اخليال  ببنية  النََّبإاملتعلِّقة  وربط  املاضويَّة،  املرجعيَّة  عىل  ما،   كاء  بمصدٍر 

  ، ة  ورائيٍّ والفانتازيَّ ة،  اإلعجازيَّ األحداث  عىل  َوران  والتوظيف والدَّ اخلياليَّة، 

ة، مع االرتكاز يف خماطبة املتلقِّ امليثولوجي ة اإليامنيَّة، ال ، وعىل الرمزيَّ ي عىل التأثرييَّ

خني مؤهَّ وتلك شؤون ن    (2) عىل اإلقناعيَّة الواقعيَّة.  غالًبا لون  صيَّة، ال يبدو أن املؤرِّ

حتى يف تعاملهم مع املستوى    ذاه  نصٍّ لدهيم تاريخ!  يفعلون    كل  للوعي هبا؛ بل  

عريِّ األديب اخلالص م  املحض منها؛ فرتاهم يتعاملون مع تلك   ن النصوص، أو الشِّ

 من املعريف، وال التخيييلَّ   النصوص برباءٍة قرائيَّة، وسذاجٍة استقباليَّة، ال متيز األديبَّ 

 من التارخيي. 

ليب كامل  ونعود إىل القول إن ) يِّ   لك ذ  إىل    -( ي الص 
مل مع يف التعا   النقديِّ   الع 

 
    .99: اآلية هسورة ط    (1)
، )جملَّة  «جي ة لنبإ حي  بن يقظان: نموذًجا(يف بنية النص  االعتباري )قراءة جيولو»(،  1999انظر بحثي: )   (2)

 (.52 -9، ص ص1، ع17«، جامعة الريموك، األردن، مالريموكأبحاث »
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ر    -التورايت   النصِّ 
 ام ُحبىَل عاءاته، إىل القول إن األيَّ كعادته من الربهنة عىل ادِّ   كان َيف 

ضت عن كثريٍ بام سُيثب   ة من آثارها املهمَّ   ت افرتاضاته.  مع أن أرجاء اجلزيرة قد متخَّ

الُت   و أ هنا   تأو  محلت ه  ما  واحٍد عىل  بدليٍل  وإن   ن 
ذ  ُتؤ  مل  أهنا  من   الرجل   هناك، غري 

ل اآلثار إشارات شتَّى عن تاريخ اجلزيرة وعالقاهتا اخلارجيَّة، مزاعم
.  يف حني حتم 

ليباملغالطة أن ما حيُلم به    ذه ه  منذ فجر التاريخ، وما قبل التاريخ.  أضف إىل    ي الص 

نَ  قبيلٍة  بآثار  ليس  آثار،  ثمَّ من  يف مكان  يوٍم  ذات  ب   صبت  مضارهبا  هو ارحتلت،  ل 

يُّون ما يعنيه    بكلِّ   -بزعمه   -( عسري ( يف ) ي ني للِمَّْصِ تاريخ قروٍن )  القدماء من   املَِّْصِ

بطبِّ  وآطامها.   حضارة:  ومعابدها،  ومراكبها،  ومدافنها،  حرها،  وس  قوم   ها،  وهم 

ت، قامة ا هم إل مشهورون بُحبِّ  ،  والن ُصب، وتشييد املقابر، واألهرامات   لتامثيل، واملسالَّ

حل وا.   ك  حيثام  متطاولةٍ   لك ذ  وهو  قروٍن  لـ)   تاريُخ  ا  إرسائيل جدًّ يف  بني   عسري(، 

عي  ( جازاحلِ و)  يدَّ كام  وصناليبي الص  ،  وُكتبهم،  ورسلهم،  بأنبيائهم،  عاهتم، ، 

ورد يف   امَلل ك الذي  ذا ه  (.   يامن ُسلَ ( و)داوود مملكَتي )  والسيام وملوكهم وممالكهم،  

َك َأنَت َرب  اْغِفْر يِل، وَهْب يِل ُمْلًكا ال َينَبِغي أِلََحد  ِمن  ﴿   قوله:  (1) « القرآن »  َبْعِدي، إِن 

َبن اء   ُكل   َياطِنَي  َحْيُث َأَصاب.  والش  ُرَخاًء  بَِأْمِرِه  ِري  جَتْ يَح  الر  َلُه  ْرَنا  َفَسخ  اب.   الَوه 

ـ   ه األَْصَفاد.   يف  ننَِي  ُمَقر  وآَخِريَن  اص.   بَِغرْيِ وَغو  َأْمِسْك  أو  فاْمنُْن  َعَطاُؤَنا  ذا 

د عن      ﴾ ِحَساب.  ليب .  فهل جاء  لكال يقل  عن ذ    «التوراة » يف    يامن لَ ُس وما َير   يالص 

ثمَّ   ذه ه  لتأويل   عنده،  من  أخرى  نصوٍص  واختالق  حمًوا،  ملحوها  أم   النصوص، 

 
 . 39 -35: اآليات سورة ص  (1)
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لتأويل   جاء  كان  إن   هبا.   وااللتزام  أهدافه  يلزمه حتديد  كان   «، التوراة » تأويلها؟!  

تناقض   أن    «، التوراة » فتأويالته  يرى  كان  وإذا  قبل.   من  بيَّنَّا  القديم»كام   «العهد 

ُملك   عن  معلومات  َنُعدَّ   يامن ُسلَ يسوق  أن  هنا ينبغي  ومن   ، تارخييٍّ أصٍل  ذات  ها 

ما َوَرَد يف   كان يلزمه أن َيُعدَّ   لكذ  وعن جغرافيتها، فككان ُمن َطَلقه يف البحث عنها،  

ينيًّا.  وبذا كان عليه، جداًل، أن   لَدى ذا أصٍل تارخيي، وإن   «  القرآن » 
غري املؤمن به د 

 نِّ خيربنا: أين ذهبت تلك اململكة العظيمة؟ وأين تلك األبنية التي بناها عفاريت اجل  

ليب (، حيث زعم  النامص اصني بني شامريخ )؟ وأي  غوٍص أو غوَّ يامن ُسلَ ل  أن   يُّ الص 

 كانت؟  أ غوص  يف الصخور؟!   يامن ُسلَ مملكة 

بج   مملكة  وحروهبا، إهنا  ودروعها،  وحماريبها،  ومتاثيلها،  وإنسها،  نِّها، 

فأين مرسح  و  وأورشليمها.   )كلِّ   لك ذ  هبيكلها  قرية  أ يف  ثمَّ آل رشيم ه؟   هو   (؟!  

( الرسل:  من  العزم  ُأويل  من  ألنبياء  طويلٍة  قروٍن  و) إبراهيمتاريُخ  (، إسحاق(، 

و) يعقوب و)  و) يوسف (،  و) ُموَسى (،  قبل  عيسى(،  بل  تاريخ لكذ  (، وغريهم.    ،

قبل  ُنوح )  وما  فكل  ُنوح(  سهم    ئكأول    ؛  كدَّ ليب ) قد  تلك ( ي الص  يف  متحارشين   ،

واجل   حسب  اخلُبوت  عاف،  والشِّ التارخيي   « فيلمه» راد  اخليال  سينام  يف  الغرائبي، 

 األكثر شعبيَّة يف العرص الديث. 

أعامل   حظيت  ليب ) ولقد  عاميَّة    ( ي الص  أهواء  ووافقت  ينَكر،  ال  بإعجاٍب 

ة، أو  وميوالت رغبويَّة ال عقال هلا.  كانت تنبثق عن أسباب إديولوجيَّة، أو أسباب قوميَّ 

وذاك.  أوهاها شأًنا   ذا ه  أسباب ُقطريَّة سياسيَّة، أو ألسباب خياليَّة حمضة، أو خلليط من 
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اًل ال  املؤلِّف متنحهم تارخًيا مؤثَّ افرتاضات  ت أصحاهبا ألن  وأطرفها تلك التي استخفَّ 

  لنا أن    نظري له، وإن  كان تارخًيا من األوهام.  قائلني يف أنفسهم، أو يف بني أهوائهم: وما 

ومَ  والرسل،  األنبياء  بأن نكون أرض  نفخر   ع  ال 
أي  جمٍد  د  القديم؟!   يني  الدِّ التاريخ  ن 

ا    تاريٍخ أعرق، وأي    َنَسٍب أرشف، وأي    أسَمى، وأي     ، ؤالء ه  بالٍد أكرم وأقدس؟!  فأمَّ

هم  دغدغ عواطف ال يعنيهم منهاج، وال يؤمنون بتاريخ، وال حيتكمون إىل منطق، وإنام تُ ف 

هم  ُتيِّم وقد    -سائل    م مات واملآالت.  وإالَّ فلو سأهل املغالطات، وتغيب عن أفهامهم املقدِّ 

ليبي  ه رائد مذهٍب يف البحث ورأس مدرسٍة يف التاريخ  ون ُيقيم   م فإذا ه   ، بافرتاضاته   الص 

بل لو    -راء واالستدالل ة من طرائق ق َدٍد يف االستق لته اخلرافيَّ الديث، بام تفتَّقت عنه خميِّ 

أو برسمة    ؟  جئَت لنا بنقٍش صغرٍي دالٍّ عىل ما تقول : هالَّ سأل السائل أستاذهم نفسه 

 شاخصٍ   ؟ صخرية 
ٍ
ى  ، ملا ألفَ ه أو بعَض   لك ذ    لو سأَل    ؟ أو بُعرش متثال   ؟ أو بتمثالٍ   ؟ أو ببناء

بعض    ( لَعَرب جزيرة ا ) املسؤول وال أستاذه.  عىل حني بقيت  يف    عند قط، ال    إجابةٍ من  

التذكاريَّ  والن ُصب  الصخريَّة،  وإن  كانت ألعراٍب حفاٍة عراٍة،  الرسوم  وبقايا اآلثار،  ة، 

واإلبل.    الشاء  رعاة  ُأممٍ   ذا ه  من  آثار  عن  وحضاراٍت   فضاًل  عىل    أخرى  ت  ثَرى  مرَّ

التاريخ اهلائل،    لك ذ  فُيعقل أن  عابرة.  أ عالئق، ولو    َعَرب اجلزيرة، أو كانت بينها وبني ال 

مل تبق له من باقية، غري  ابتلعته األرض؟  أ كذا، أو  ه  كل ه  ر  قد تبخَّ   ، )بني إرسائيل ) تاريخ  

ليب أسامء األماكن، التي هي رأس مال   بها بني صفحات كتبه؟  أسامء ُشبِّهت  ، يقلِّ ي الص 

ُيبدئ    أو باألصح حاول هو أن يشبِّهها إىل القارئ، فظلَّ   «، التوراة » دات  إليه ببعض مفر 

  لك ذ  كان  ، وإىل ما شاء اهلل!  أ ذا ه  إىل يوم الناس    عيد، هو وَمن تبعه بتقليدٍ القول حوهلا ويُ 
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أن   من  أتفه  )   خيلف التاريخ  كاآلثار  ولو  واحًدا،  شاخًصا  أثًرا  نقول  ي ة ِعْين امَل لنا  ولن   ،)

 ( ة كاآلثار  ) الثمودي  اآلثار  أو  دالَّ السبئي ة (،  بقيت   التي  تارخيهم    ةً (،  وعىل  أهلها  عىل 

دون وعالقاهتم،   الاالت   من  بعض  تنقيب   حفائر يف  م أو  الَعر  من سيل  الرغم    ، عىل 

بني  من ممالك    ، يف معظمها، هي أقدم   ملتعاقبة.  مع أن تلك اآلثار ومجيع السيول التارخييَّة ا 

يف األماكن التي  القدماء    املَِّْصي ني عىل بعض آثار    لك ذ  املزعومة.  ولقد ُعث ر ك   إرسائيل 

وا عليها، وإن  مروًرا، فكيف بمستعمرٍة استوطنوها لعدَّ  سوا فيها دولًة  ة قرون، وأسَّ َمر 

 وحضارًة، فكان هلم فيها العمران واملراكب واجليوش؟! 

مفرَّ   أسئلة     والتأم    ال  جماهبتها  بجديَّ من  فيها  التور    ةٍ ل  يف  قبل  افرتاضات ط 

ل مي     .اخليال التارخيي، غري الع 

ة  يَّ رص  
امل  اآلثار  ُعث ر عىل بعض  َش   نعم،  الَعَرب اجل ) امل  يف  ُيعثر كن ل  ،  ( ة ي  زيرة  مل  ه 

 
ٍ
بالمنها    عىل يشء َج   ذي  يعني  يف  ادِّ   ذاه  نوهبا.  فامذا  كادِّ بالنظر إىل  عاءات عاءاٍت 

ليب )   ؟!  الطويلة العريضة   (ي الص 

 وى أهنا حمض اختالق؟!  هل من إجابٍة، س  

ل اًم بأن املناطق التي َنَسَب إليها استيطان   ي  ع   بني) ، وَنَسَب إليها تاريخ  ني املَِّْصِ

بتاريخ    (إرسائيل  ي  املقرتن  َج ني املَِّْصِ ة  صخريَّ مناطق  هي  صحارَ بَ ،  ال  وال ليَّة،  ى 

واحمِّ  الشواخص،  واندثار  فيها،  اآلثار  انطامس  باحتامل  ليقال  الكتابات رمال  اء 

(، ثمودفر والتنقيب. ولقد بقيت  آثار )  باَل إالَّ  فال ُتعرَ  بحيثلرسوم، والنقوش وا

رهبا ووسطها، قها وغَ نوهبا ورَش امل اجلزيرة وَج ، يف َش ثمود ، وغري  عىل سبيل املثال 
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مثقاُل  يبق  مل  فيام  اليوم،  إىل  الصحراء  يف  بعضها  تاريخ    ةٍ ذرَّ   ماثاًل  ليب) من   (ي  الص 

 فرتض من أنه تاريخ  ملا هو أعظم، وملا هو أطول وأكرب وأخطر! املخرتع، مع ما يُ 

الكلامت   من  ًفا  مؤلَّ ُهالميًّا  تارخًيا  يعدو  ال  أنه  وهو  واضح،  والسبب 

واألسامء واخلياالت واألوهام.  إنه عجز  عن إثبات شواهد التاريخ عىل األرض،  

بع  من  ادعائها  إىل  يف  فلجوء   األسامء  بني  مقارنًة  الروفيَّة،  اللمسات  العهد »ض 

ةي ة َعَرباملعجم اجلغرايف للبالد ال»واألسامء يف  «القديم عودي   .«السُّ

 

  :؟َعدْن ةن  تقع جَ أين  -21

ا )  ليبي)فقال ، (نة َعْد ن  َج أمَّ    !  (بِيشة)يف  ،(نة عدنة يْ نَ ُج ) (: إهناالص 

فحسب  -إذن   ،نحن  املباركة  األرض  يف  بل  ال  ولكذ  قبل  ،  األزل ،   -منذ 

 ذه هب    نا مل نشعركن ل      !لعاملني ربِّ ا   ، والمدهلل هايف ضواحي  وأ   ، (ن ْد ة عَ ن  َج )يف  نعيش  

وما  النعمة  خلُ إالَّ   لكذ  ،  مُ   َ قد  و     !ني  ب  ذالٍن  ) عربَّ ليب   أسفهي الص  عن  ) أل   (  املسرت ن 

   ( 1)ان!يَّ من باب الرَّ برجليه و ة نَّك أنه قد دخل اجلَ در  ومل يُ مروًرا  َعْدن ة  ن  بَج   رَّ ( مَ ي بِ لْ فِ 

 !  (ببِيشة )   ؟  عليكونعيمها  ( َجن ة َعْدن) أين أنَت يا باغي  

اسمها    -(بِيشة )ُجَني نة    لعلَّ قول:  أ و  كان  الشاعر ُجَني نة  هي    -قدياًم   ذاه  إن  

 :التي أشار إليها يف قوله(،  دبة فاف بن نُ ُخ ) 

 

ليبي،   (1)  .  280 -271، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: الصَّ
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 (1) ونِِق َنِة مُ ِرئم  باجُلَنيْ  ُم َنبَتُه       وُسن ةِ لْ لظ  نايا َخي َف ا بُِغر  الث  

، ( جلذان)، و ( رهوة ) ، و ( نجران )مثل  يف قصيدته،    فاف ُخ ألن املواضع التي ذكرها  

تُ ( جوَ ) و ،  ( ي ة ِل ) و  ح  ،  وإن    لكذ  رشِّ غريه،  من  طريقة    أكثر  ليب ) عىل  يف   (ي الص 

)   !  االستدالل  أن  اجُلنَ   (2) ( احلموي مع  تلك  أن  منازل  َني  يزعم  من  املدينة )ة    عقيق 

رة  الشاهد إنَّام  والشعراء يقولون ما ال يعقلون!   أن    -حال   عىل كلِّ   -زعم أو    . ( املنو 

أن   املرء  ما يدري   كن ل  ،  (جزيرة الَعَرب ) يف    ، كثرية  االسم   ذا هب  أن اجلنائن،  ذا  من ه  

فت أسامءها      مذ أكثر من ألف سنة قبل امليالد؟!  ُعر 

أن  و  )   ا مكانً   ( َفْيفاء ) جبال  يف  نضيف  ) لككذ    ( عدن باسم  جبل  يف   آل ، 

(، إن مل يكن ُبدٌّ َة َعْدن َجن  )ُيفرَتض  ، وأجدر أن  (يشة عدنة بِ ) أمجل من    وهو  .  ( عبدل 

  !  ذا االفرتاض من ه  

كنَّ كذا،  وه   سنبني  فإذا  وميتافيزيقيًّا   -تارخًياا  األسامء،    -واقعيًّا  وجود  عىل 

جبال يف رحلته إىل    (3)(فِْلبِيه ): شجر، وصفَ (الَعَدنعىل أن )   ث وال حرج!فحدِّ 

إنه »  (َفْيفاء) ، زكيٍّ غريب املظهر، وهو مصدر لبخور     أمحر ورديٍّ   ذو زهر  بقوله: 

ا تدرجييًّا من لَ   ينمو إىل ارتفاع   ن ُد يصل ما بني ستة أقدام إىل اثني عرش َقَدًما، مستدقًّ

من األشجار املنترشة يف   الَعَدن.«  وشجر  قاعدته الدرني ة املنتفخة إىل أطرافه الُعليا

 
 .4/  24، األصمعي اتاألصمعي،   (1)

 جلُنينة(.، )اكتاب معجم البلدانانظر: الموي،   (2)

(3)  Philby, Arabian Highlands, 601. 

ـة الَيَمني ـة (:  فِْلبي وقارن ترمجتنا من رحلة )  عودي  ـة السُّ  . 142،  جبال فـَْيفاء وبني مالك واملرتفعات احُلدودي 
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 عموًما، وباالسم نفسه.  وله استعامالت طبيَّة.  (الَعَربي ة ِشبه اجلزيرة) نوب َج 

  ة ربيَّ ب الع  ممَّن دأب عىل رَض    النهج العجائبيِّ   ذاكغرابة يف  ومهام يكن، فال  

األسامء ة يف خالَّ يَّ َعَرببال تركيب  كام   -واختالقها  األسامء  تلفيقعىل  دأب  بل      .ط 

ة، بَ   كةً كيام يفرض أضحو  -مراًرا  رأينا جعل يصطاد هلا َفراش القرائن    تها ثمَّ يَّ نظريَّ

إىل   َعَرب ون الالبلداني    نبَّهوقدياًم    وإن  بأوهى األسباب.    ، والروف من هنا وهناك

عىل اختالف   ه األسامء إىل تشابُ   ًتا ف  لَ ،  يارمن أسامء الدِّ   ًعاق  ف ص  لفًظا املختل  املؤتل ف  

مَ ،  الكثرية  املواضع  املَ ض  وأهنا  حتديد  يف  الروف  بضاعته  َذ  اختَّ ملن  واط ن  لَّة 

م      (1) والتواريخ. كان  التاريخ  التهو    ذاه  ثل  وإذا  أستاٍذ جامعيٍّ يف  يقع من  املُريع  ر 

رئيَس ل  ع  يف  و كان  بل  اآلثار،  ومديرَ قسٍم    م  التاريخ،  يف    ملكيٍّ   معهدٍ   جامعيٍّ 

فكيف   التارخييَّة،  يوظَّف    الكربى  امللهاةأن    َبي دَ   بغريه؟!  للبحوث  حني  تظهر 

 ة(، مهام تكن تلك األغراض!  سياسيَّ -التارخيي ألغراض )إديو التلبيس 

أداره  أمَّ و ما  َج صاحبنا  ا  » يف    -لٍ دَ من  بعنوان  التور  هتامةفصٍل  من  اةيف   ،»

« من  كتابه  جاءت  الَعَربالتوراة  إىل    لُيثبت   -«جزيرة  اإلشارة  يف   «هتوم»أن 

   «امةهِت »تعني    «التوراة»
ٍ
  باللغة.   عىل معرفةٍ   ، وال ينم  يف اجلزيرة حتديًدا، فليس بيشء

يُ   ضٍ منخف   أن كلَّ   لكذ   أم   ، سواء أكان يف اجلزيرة«امةهِت »ف بأنه  وَص من األرض 

( مكان  (فِلسطنييف  أيِّ  يف  األرض،    وصف    ذاه  ف   .  أم  عىل    َعَلمٍ ب  وليسلطبيعة 

 
«.  وصواًل املشرتك وضًعا واملفرتق صقًعام(: »1229هـ=  626-،  لك مثاًل كتاب )ياقوت المويمن ذ     (1)

بن عبداهلل  بن  د  )حممَّ كتاب  »1957هـ=  1377-،  بليهد  إىل  أمكنته  م(:  وتباينت  سامعه  تقارب  ما 

 «. وبِقاعه
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، والتََّهُم: ش  « هَتِمَ » من    وأصل الكلمة مشتقٌّ     ال غري.  ،بعينه  مكانٍ  رِّ ة الَ دَّ ، أي تغريَّ

ُس     .يح الرِّ   وسكونُ  َفخَ   لك ذ  ب  امةهِت يت  مِّ قيل  َسُفلت   من جهة  و  رحُيها.    َث بُ ألهَنا 

( املرحوم  أستاذنا  يشري  ظاظاأخرى،  حسن  هـ= 1420  -1337،  الدكتور 

 ة يَّ ع راق إىل اآلهلة يف الوثنيَّة ال  ةٍ غويَّ لُ   ةٍ لَ بص    ت  مُ إىل أن االسم يَ   (1) (م1999  -1919

( والشطوط  تِياَمتالقديمة:  السواحل  عىل  املهيمنة  أهنا  يعتقدون  وكانوا   ،)

السمك.   ليب)و  ومصائد  لغويٍّ   ميٍّ ل  ع    دليلٍ   م أيَّ يقدِّ   ال  -كعادته  -(يالص  ، ال  أو 

 ة.   عامَّ  بصفةٍ  بحثهافرتاضات ة، وال بام يدعم  تيَّ وراالت امةهِت بشأن 

، ومن َثمَّ فهي  «رساة اهلل» ( تعني  إرسائيله أن )زعمُ طالن  يف البُ   لك ذ  ثل  وم  

( جبال  إىل  اةتشري  أن  ذ    (!  الّس  اة»كلمة  لك  األصل وصف    «الّس  ك يف  ، «هِتامةـ» 

فو  اة.  رَس   مرتفعٍ   فكل    ؛ باسموليست   املُرُ لذا  ُو:  ف و  الرسَّ  َ والرشَّ من    مأ خوذ      .َءة 

َتَفعَ  ار  ما  وهو  يشء،  كلِّ  اة   وَعال   رَسَ اة    .  منه  الرسَّ .    ومجُع  وات  وُ   رَسَ ما  والرسَّ   :

عن   َتَفع  ي لار  السَّ غل  موضع  عن  اجلوان َحَدر  حديث      َبل.ظ  بن    مرعُ )ويف 

وِ إىل قابِل  لَ   لئِْن َبِقيُت »:  (اخلط اب ه مل َيْعَرْق َجبِينُ   مِحْرَي   َيْأتنَِي  الراِعَي بَِّسْ   . «ُه فيه ـَحقُّ

رواية:   مِحْ لَ »ويف  بَّسَوات  الراِعَي  الَيَمن)و  .  «...رَي َيْأتنَِي   معروفة. (رَساُة   :(2 )   

عر اجلاهيل كلَّ   الباحثو كانوا    َعَربعثر عىل أن شعراء اليد  اه، ملا كلو استعرض الشِّ

)ون  سم  يُ  َ »، وال  «اةالّس  »(:  جازاحلِ جبال  أن« اتوالّس  األُ   ه.  غري  العرص  موي يف 

 

 . 16، الساميُّون ولُغاهتمانظر:   (1)

 انظر: ابن منظور، )رسا(.   (2)
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 :(1)(م738هـ=120نحو-، يجِ رْ العَ عثر عىل قول )ي سوف 

 عَتَدال ما ا اةِ بِِه ِجباُل الّس              ُعِدَلْت  مْ َلو َأن  ما يِبَ ِمن ُحب كُ 

 :(2)( م 1025  هـ= 416-،  هامي الت  ايس قال ) بَّ يف العرص الع ثمَّ 

اةِ  رُض َأيا َحب ذا أ  ها جودُ نُ ها ِمن َأجلِها ومُ هَتائ         ا   َحب ذو الّس 

 :، يصف درًعا(3) ( م 1057 هـ= 449-،  ي ر  عَ امَل )   وقال

اةِ          يف    ْزدِ ى األَ َمْشتَ  ٌة وكأن  َقَلِعي    ها العِ قِ َسَخا هبا لِ  أرِض الّس 

َ عىل أن غالًبا.    « جاز احلِ »  : ون تلك اجلبال يسم   الَعَرُب  كان لقد ف  كثرية يف اجلبال   وات الرسَّ

: رَس ظَ   فكل    وغري اجلبال.  
ٍ
 : ( 4) ( م 554-،  بيد بن األبرص عَ اته.  كام يف قول ) هر يشء

 اِة َجلوسِ َجرداَء خاظَِيِة الّس         ل  َقد َعَصيُت بِنَهَدة    َأمرِي َخيْ و

خ االسم وانترش يف ترسَّ   اة.  ثمَّ رَس ة  لدابَّ لظهر ا   قيلاة كام  وإنام قيل ألعىل اجلبل رَس 

املتأخِّ  َ )  رة، واشتهر يف العرص األخري اصطالُح القرون  الّس    هناك .  و(واتجبال 

 َ الرسَّ األزدرَس ):  وات من  و(اة  ثقيفرَس )،  و(اة  مِحْرَي رَس ) ،  و(اة  عدوانرَس )،  ،  (اة 

فَ رَس )و و(مهْ اة  اليََمنرَس )،  إهنا    .  (اة  حيث  منها    اشُتقَّ   ،يَّة صميمةَعَربكلمة  من 

   (5) .(إرسائيل)وصف تلك اجلبال، وال عالقة هلا باسم 

 
 .  21/ 288، ديوانه  (1)

 .  13/ 179، ديوانه  (2)

ْند   (3)  .  31/ 1988 ،رشوح َسْقط الز 

 .  11/ 69، ديوانه  (4)

ָרֵאל  إرسائيلقيل يف معنى »   (5) ،  «عبد»بمعنى    «إرس»؛ ألن  «عبداهلل»« غري تفسري واحد.  منها أنه بمعنى  ִישְׂ
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»اإلضافيَّة عىل  شواهد  ال ومن   كلمة  هلا  ة،  يَّة صميمَعَرب«  اةرَس أن  ال عالقة 

القديمة«إرسائيل»باسم   الَيَمنيَّة  النقوش  يف  نجدها  أننا   ،( إىل  إشارًة  .   (اة الّس  ، 

،  (اةمنطقة الّس  ) يف تلك النقوش إىل:  ام« كان ُيشار هبسهرتن»« وسهرتمأن »   لكذ  

الّس  ك  ُس ) أو   ح  (اةان  ُيرجِّ النقوش.  قارئو، كام  اللغات     (1) تلك  الكلمة يف  وأصل 

ا  قديم    الساميَّة دًّ الساميِّنيف ؛  ج  )  عند  ال(ِعراقاليف  األلف  الثالث ، خالل  أو  رابع 

امليالد »،  قبل  ون  ُيسم  »«املَلِككانوا  »رشو:  أي   ،» ِ يف يالّس  الرئيس  السيِّد،   ،»

)   قومه. األكدي  املَل ك  كان  ل ولذا  األو  )رسجون  بني  حكَم  الذي   ،)2584 

  (2) «.املَكنياملَلِك «، أي: »وكين -رشو: »ق.م(، ُيدَعى باألكاديَّة2530و

ليب ) الت  ختي    بيد أن  ة ة وال جغرافيَّ ال تارخييَّ ،  ها حدودوتلفيقاته ال حتد    (ي الص 

، مجيعها أو (س ر ي  فيه الروف )  (جزيرة الَعَرب يف )  اسمٍ   وبات كل    ة.  وال لغويَّ 

 

)انظر: سوسة،  «اهلل»أو    «هاإلل  »:  «إيل»و ذ  234.  ربط  التفسريات  أطرف  التوراتيَّة  (.  ومن  ة  صَّ
بالق  لك 

( بني  جرت  التي  ة«  »الُرَّ املصارعة  أ  ( يعقوبحول  الفجر؛ والرب،  إىل  كاملًة  ليلًة  الرب،  مالك  مع  و 

ق   «!  يصارع/ يَّصع اهللذا اللقب: »(!  وكأن معنى ه  إرسائيلسببًا يف استحقاقه لقب )  يعقوب فكان تفو 

القديم)انظر:   التكوين،  العهد  فر  س  ذ  30  -24:  32،  أنَّ  والق   وردت  (.   الذي  اإلصحاح  فيه  لك 

ه: » الَفْجِر«.   الكاية غري رصيح يف األمر، بل نص  ُطُلوِع  َحت ى  إِْنَساٌن  ادِّعاء  ومن ه  وَصاَرَعُه  أن  يبدو  ذا 

ٍل طائفيٍّ ساخر، يتَّكئ عىل عبارة   َفَدَعا  ذه الكاية: »يف آخر ه    يعقوبتلك املصارعة مع الربِّ حمض تأو 

»َفنِيئِيَل   َيْعُقوُب  الـَمَكاِن  َنْفِس«.«   اْسَم  يَْت  وُنج   ،
لَِوْجه  َوْجًها  اهللَ  َنظَْرُت  »أليَن   اًل: 

َقائِ تعني  «  ال  وهي 

ونه عىل أن  (النصارىلك املعنى.  غري أن )بالرضورة ذ   الربَّ إنَّام    يتقبَّلون التأويل الشائع للنص.  ويفرسِّ

معنويَّات   تقوية  »اإلنرتنت«:  يعقوبأراد  عىل  مثاًل  )انظر  طفله!   مع  أب   يفعل  كام  يعقوب،    القمص ، 

 (. https://goo.gl/tqL3Ws: مدارس النقد والتشكيك والرد عليها: كتاب النقد الكتايب حلمي، 
 . 437ُينظر: بافقيه،   (1)

 .  32 -31، الساميُّون ولغاهتمانظر: ظاظا،   (2)



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

164 

 

لةٍ يبدو لديه    ها، بعض    ! (آل سالمة )عشرية اسمها:    لك ذ  .  ومن  »إرسائيل ـ»ب   عىل ص 

  فكل  وعليه      (.ه إل  ( أو ) إيل تعنيان لديه )   ،والتكنية بـ)آل(   ،باتت )أل التعريف( كام  

( هي لديه أسامء كنية )آلت البأداة  رة  املصدَّ   رَس أسامء القبائل والعشائر واألفخاذ واألُ 

ْيِوْيل حتى قرية )   آهلة!   ُيعف  ( دْج نَ ) يف    (رُسَ ، والتأميم التورايت   ها من االستلحاق، مل 

   (1) ! إرسائيل:  إشارة إىل   -يرى  كام   -هي ، بل  «رسوال » تصغري  اسمها  د عُ فلم يَ 

كلِّ   ( إرسائيل )  أصبحت كذا  وه   من  الرجل  إىل  يرتاءيان  تارخيها   وأشباح 

اللَّ  نتيجة  التأويليَّ يشء،  التي  وثة  التوراتيَّ   ذا ه    .  أصابتهة  األماكن  أسامء  ة فضاًل عن 

الدوث  ظلَّ التي   واضحة  أماكن  بأسامء  بحث   لك ذ      . يربطها  لو  كتب  أنك  يف  ت 

وجدت ل، أو  منها   كثريٍ ا عثرت عىلمل    ينسبه إىل أسامء توراتيَّةالبلدان اإلسالمية عامَّ 

اليوم.  فأي  قد  أسامء كانت هلا   بَش   ذاه  ،  ٍق ، أو حمقِّ باحٍث   اندرست   هٍ بَ الذي يكتفي 

ة   لكذ  قيم عىل  يُ   ثمَّ ،  ة بينهامليفرتض عالقة تارخييَّ   تورايتٍّ   اليوم واسمٍ   بني اسمٍ  نظريَّ

 باسم فخذٍ   تارخييٍّ   الذي يربط اسم مكانٍ   ذا ه  ،  ٍق ، أو حمقِّ باحٍث   بل أي    ؟!  تارخييَّة 

هإىل َج املنتمون إليه    َب ُنس    من قبيلةٍ  الذي عاش منذ عقود، أو منذ بضعة قرون   ، مدِّ

إن   ؟!  (النامص ) يف    (رشيم   آل )  :هي  ( أورشليم) إن    :مثاًل لك  ، ليقول  األكثرعىل  

داقيَّة ال كافية لتشطب عىل    ذهه  ك  واحدةً   ةً صليبيَّ   ختريفةً  ص 
ـ  ،  مي ل  عمل الع  م   إالَّ ُهمَّ  اللَّ

   هات.رَّ ـ م من تُ يف تصديق ما يتوهَّ   ذا موهبةٍ ن كان  مَ   لَدى

يف   ءمراال  «، فال اجتهاد مع النص  »   الذاهبة إىل أنهت القاعدة  صحَّ   ، ولئن ذاه  

 
ليبي،   (1)  .  197 -196، جزيرة الَعَربالتوراة جاءت من انظر: الصَّ



. 

. 

 العََرب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لاألوَّ الفصل

. 

. 

165 

 

 أن ُيَعدَّ    ال يصح    جا ما ناقض العقل واللغة والتاريخ واملنه   أن 
ٍ
 ،من االجتهاد يف يشء

  .عقول الستخفاف بالاة وقَ رَ خ  جرتاء عىل امَل ال ، بل هو ا بحاٍل من األحوال 

 

  : تان بني إرسائيل.. وخِ اليهود -22

ليبيُّ رأينا كيف كان )  ة  ، إللصاق الكلامت التوراتيَّ اعتباطيَّة   بصورةٍ و يسعى جاهًدا،    ( الص 

كانت    م قبيلة، أ   م أ   ، بعدئٍذ أ كانت اسم مكان يعنيه  ال  .   ة يَّ َعَرب يف معجم اللغة ال   مفردةٍ   بأيِّ 

فة   م بل ال يسأل أ هي صحيحة أ ؟   وصًفا، قديمة أو حديثة  افرتاضاته  لقد فتنته  ؟  ف مصحَّ

ميض يف تأويله إىل أقصاه،  فأراد أن يَ   ؛ ج ا أو منه   رٍ أو تدب    لٍ أو تأم    ٍث تلب    ه عن كلِّ واستغوت 

    . ( ة ي  زيرة الَعَرب اجل ) لها يف  هلا وأصَّ  أوَّ فال يرتك صغرية وال كبرية إالَّ 

ذ   خضمِّ  »يف  كلمة  أن  إىل  ذهَب  » َيودلك  تعني:  الِوها «،  مجع  دَشْعب   ،»

)َوْهَدة» وَغرب  جلَنوب  البحري  اجلانب  إىل  إشارة  أ   (1) (!احِلجاز«،  كلمة   نَّ مع 

، حيثام كانمل  « وصف  َوْهَدة» سعفه األسامء،   تُ املؤلِّف إذا مل غري أن   . نخفٍض أريضٍّ

الصفات.  إىل  ه     جلأ  َفٍة 
ص  إىل  يلجأ  مل  أنه  الواضح  أعياه ومن  حني  إالَّ  ة  املرَّ ذه 

يشاء.    ما  إليه  ب  َين س  مكاٍن  اسم  عىل  اسم  العثور  ا  ف«اليهود»أمَّ  « القرآن»كأنام  ، 

اشتقاق إىل  يشري  اليهود  هكان  لسان  قوله، عىل  ا  ﴿ :  يف  إَِلْيَك إِن  َمرَّ و.  (2)﴾ُهْدَنا  قد 

ح يف أصلهه  حتليلنا      (3) .ذا االسم وما يرتجَّ

 
 . 174 -155، التوراة جاءت من جزيرة الَعَرب«، من كتابه: أرض َيوذا، »8انظر: الفصل   (1)
 . 156: اآلية سورة األعراف  (2)
 .«بني التاريخ والكِهانة -12» راجع ما جاء سابًقا حتت عنوان   (3)
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ليبي  )  لَّ دُ ن، ولكي  ذا ه  ومع   بهوَمن    (،الص  بحر   عىل أن بحر األسامء  ،  يف رس 

َلهه من  لَ ه  وَج َعل َمه  ه من  مَ ل  بال ساحل، عَ طاٍم   ه  نُس ،  َجه  د  عنيم  جديٍد    باسمٍ   متطوِّ

و  ،ه مَ ل  عَ لو  أنه    موقنني.   عليه به،  فوَّ لفرح  »ملا  اسم  بينه وبني  الربط  «.   اليهودت 

نسَب  فقد  توراتيَّةمن حوله  مواضع    وال غرو  وق صص  توراتيَّة  أسامء  .   ىشتَّ   إىل 

َدة، بل ب مع أنه ليس     .(َفْيفاء)، يف جبال  (ة/ الَوْهَدةاْمَوْهَد اسمه )  املكان  لكذ   َوه 

ليب  عفييُ كان س  ذاه  هو يف أعىل جبل.  و  امة هِت ) إىل    من مغبَّة القذف باليهود  ي  الص 

 (جازاحلِ )   وأ  (عسري
ٍ
فبدائل التأويل    مناسب!  عىل اسمٍ   ألنه مل يعثر  إالَّ   ، ال ليشء

دائاًم   شاء  أوضح  تبدو  تكل فاتملن  من  ليبي  وأقرب  بني  الص  رابًطا  أسامء ، 

ةٍ بال  (،جزيرة الَعَرب ِشبه « وأماكن يف ) التوراة» ل مٍ  أدلَّ  .   منطق وال   وال ع 

ممَّ وأطرَ  ) ف  اسم  ربطه  سبق  َج ن  دُ رْ األُ ا  يف  بأماكن   اجلزيرة  ِشبه)نوب  ( 

ة ) (  الَعَربي ة  اك ذهابه إىل أن ومن ذ .   « َرْيدان «، و» َرْيَدة ، كـ» (ريد حتمل حروف مادَّ

لوط )  التكوين أردن   فر  )س  ة جبل )12  -10:  13،  (،  مَّ
ق  ملاذا؟  َهُروب (، هو:    .)

ْيد » من أن  عىل الرغم   (1) (. َرْيدان قال: ألن مكاًنا هناك اسمه )  : يعني   يَّة َعَرب يف ال  « الر 

  -عىل سبيل النموذج   -وحدها   (َفْيفاء ) ، أنَّى كان.  ويف جبال  عموًما  ف اجلبلر  َح 

جات الزراعيَّة عىل حروف اجلبال وسفوحها.     . آالف األرياد قون طل  يُ و وهي املدرَّ

مفردها:  «ا أريادً »عليها:   ) ، ومثنَّ« َرْيد »،  َج   لكذ  ومثل     . (دان َريْ اها  نوب يف جبال 

ة  ذهه  ة أسامؤها من  عرشات املواضع املشتقَّ   لك ذ  .  أضف إىل  ة ي  زيرة الَعَرب اجل  يف   املادَّ

 
ليبي، م.ن،   (1)  .    143 -142، 134 -133انظر: الصَّ
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الَعَرب )    . جزيرة  بمنطقة  عليها:  مواضع(  جازان منها  جهة   ، (دان َريْ )   ُيطَلق  يف 

ْيث(، و) َهُرْوب )  يف ،  (َرْيدان )(: جبل  اسمه  عسري وبمنطقة ) (، تالاًل وودياًنا.   الر 

 ( )  اميلَش   ، (بارق حمافظة  و أهبا مدينة  من (َرْيدان ) (.   ُأط م   رة  املدينة ) آطام    :   ، ( املنو 

بن لـ) قدياًم    مذكور   تارخييٌّ   : حصن  (َرْيدان و)     (1) . (األَْوس )من    ( َسْهل   آل حاِرثَة 

يم   
ه .  لعلَّ أطالله   تزال ماثلًة بعُض   ال(،  إب حمافظة ) من    (، فارظَ (، بـ)الَيَمنيف ) عظ 

«، صاحب َرْيدانأي » (،  َرْيدان ذي  مملكة )   « َرْيدان  » بت إىل ُنس  وك.   ل  ي باسم مَ مِّ ُس 

رَي ) م( دولَة  275  -ق.م 115) التي صارت   ، (َرْيدانوذي    َسَبأملكة  )   : ة املسامَّ   (مِحْ

 ( إىل غري  533  -275،  ويمنات  وحرضموت  وَرْيدان  َسَبأ ملكة  ثمَّ  من   ذهه  م(.  

 أسامء املواضع واالستعامالت، قدياًم وحديًثا. 

ليبي ) بنا  السياق يصل    ذاه  ويف   ة    ( الص  صَّ
تان إىل ق   تل  عىل )   ( بني إرسائيل )  خ 

هـ َلف الق  جبعت  )   .  (عرلوت   -:  أهنا  الغلف ليزعم  وادي  قرية  يف    ( 2) ( أضم ) (، 

بت إليه،  القرية    ، لعلَّ معروف    نبات  :  ، أصاًل (الغلف ) كنَّ  ول  (.    الل يث ) منطقة  ب  ُنس 

هل  عالقة  وال  بالقُ ال    ا وال  الَغل ف  الُغَرل!  ب َلف  نبتة  والَغل ف/  أوراقها متسلِّ   :  قة، 

يستنجد  ثمَّ      (3) عموًما.   ( ة ي  زيرة الَعَرب اجل ) نوب  ، تكثر يف َج فِّ كُ عريضة ملساء، كاألَ 

 
 انظر: ابن منظور، )ريد(.   (1)

(2)   ( ليبيظلَّ ، بكرس اهلمزة.  كام يف قول يضبط االسم هبمزة مفتوحة.  وهو، حسب وروده عن الَعَرب  (الص 

 (: 1/ 61)النابغة الذبياين، 

َع فاألَجزاَع ِمن إَِضام  باَنت ُسعاُد وَأمسى َحبُلها انَجَذما          واحتَل ِت الرش 
(3)    « )غلف((:  منظور،  )ابن  معجم  يف  الَغْرفالَغْلُف جاء  مثل  به  ُيْدَبُغ  شجر  مع :  إال   به  ُيْدبُغ  ال  وقيل:   ،

والَغلُِف الَغْرف باحلَ .  شبيه  نبت  الالم:  وكّس  الغني  بفتح  َأبو  ،  حكاه  الُقرود؛  إال  يشء  يأكله  وال  َلق 
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وما جاورها من أن حمفل    (عسري ) عن منطقة    بام نقله بعض املسترشقني   هنا  املؤلِّف

جُيرَ   تاناخل   املرتفعاتفيها  ى  كان  بعض  يفرسِّ ف.   عىل  هو  تقليد  إذا  بأنه  ذكروه  ما    

ـ   تانَ اخل    عسري ة أهل  ذهب إىل أن تسميي بل      !( ُموَسى )مذ عهد    قديم   هو   «ة يَ ِل عْ الت  » ب

إىل  : بمعنى املختونني  عالٍ أخذ  مكاٍن  اتِّ   ل،  اإلرسائييل   لك ذ  باًعا      ( 1) . العتيق  التقليد 

منطقة   أن  ومرتفعات  عسريوالواقع  تالل  معظمها  جاورها  عالية   وما  ، وأماكن 

يُ وإنَّ  اخل  ام  مكانٍ   تان قام  ا   بارزٍ   يف  أجل  تان .   واإلشهار   لعالنية من  اخل  يوٌم »   فيوم 

نقول يف  شاهرٌ  كام  و ( َفْيفاء ) «،  و األيَّ ليس كسائر  ،  من   طقسٍ ب  لألمر عالقة  ال  ام.  

ُخيِّ   الطقوس التي  إىل  اإلرسائيليَّة  ليب لت  حفلًة   تاناخل    ة حفل  تكان بل  .   ي الص 

هل ُيتَّ   ، مشهودةً  املناسب  ا خذ  األلعاب   ا تصاحبهأيًضا  ألهنا  و؛  املكان  بعض 

، وادٍ يف  أو    قام يف سهلٍ أن ت   ،بالتأكيد  ،ويمكن والرقصات الشعبيَّة.   االستعراضيَّة  

مرتفعٍ  مكاٍن  عىل  تكون  أن  إلقامتها  ُيشرتط  ا أمَّ   .  وال   تان اخل  عىل  صطالح  الا 

ل َية  فإشارة إىل    ،« الت ْعِلَية بـ»  َكر، أي أَ القُ َتع   هعاٍل من  موضعٍ رلة إىل  ذ الغُ خ  لفة عن الذَّ

الس  ب  َ ـ» ف   يل.  ف  قطع جزئها  ال   « ُعيل  ،  « ُأْطِحَرْت ِختاَنُته » :  َعَرب يف تعبريهم هو كقول 

اسُتقص   الَقط ع. أي  ُيط      يت  يف  كانوا  اخل  وقد  رون  ويتفاخرون  ل ونه ج  عَ ويُ   تانح  ا،  دًّ

 ، ل د وصواًل إىل العانةذ من اجل  ؤَخ ، وهو أن يُ « التجليدـ» ، يف ما كان ُيعرف ب لك ذ  ب 

 ع  تلك هي التَّ   الفخَذين فالبطن.  إىل  وربام  
التعبري   ذا هل  ، وال عالقة  معناها   لك ذ  و   ةيَ ل 

 

ني القحط واجلوع الشديد، وهو شديد الموضة، ذو مذاق  .حنيفة «  والق  أنَّ الناس كانوا يأكلونه يف س 

ا.  اق جدًّ  حرَّ
ليبي، م.ن،   (1)  .142 -136انظر: الصَّ
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اخَل تاناخل    ة بمكان حفل  أخذ  أو  مكاٍن عاٍل.  ني  ت  ،  إىل  أن     افرتاضات   تلك   غري  من 

ليب    وإنَّامة،  أو ثقافيَّ   ةٍ بيئيَّ   معرفةٍ ل هلا وال آخر، والتي ال تقوم عىل  ، التي ال أوَّ ي الص 

   (1) اعتامًدا عىل الروف والكلامت.  ، التخمينات

: وادي ( سدوم ) أن  إىل    املؤلِّف   ذهاب   ، التارخييَّة  « نتازيا االف »   ذه ه  إىل    أضف

و (2) ( دامس)  منحدرات  ،  ( الَغْمر ) :  (ة ورَ مُ عَ ) ،  فوق  َهُروبعىل  ا أمَّ     ! دامس ، 

مكاهنا ( ِمَّْص )  عرفنا  فقد  قبل   ،  وهو من  بني  (َّصامة امل) :  ،   ، (  أهبامدينَتي 

مكان اسمه و املذكورة   َّصامة امل ، بني َّْص مِ ًدا يف حتديد  مرتدِّ  ظلَّ   وإن    (3) ! ( اخلميس و 

 
تان لَدى )    ( 1)  ف اخل    أو غري الساميَّة  (.  ومل يكن من عادات الشعوب الساميَّة الِعربي ني ( القدماء ثمَّ ) املَِّْصي نيُعر 

د )  ط.  ولقد أكَّ د  هريودوت رشق املتوسِّ تان، التي ربام انتقلت عنهم إىل غريهم من    املَِّْصي ني ( تفر  بعادة اخل 

 ( و» :Herodotus, Book 1, Chap. 36 Seeالشعوب.  اليهود   »التوراة (.   غري  عن  تان  اخل  وعن  ،  تنفي 

) الكنعاني ني)  عن غضب  وحتكي  حتديًدا.   ) ََيَْوه (  لتهاون  ) ُموَسى (  من  ابنه،  تان  خ  يف  امَلْدَينِي ة (  ورة  (. صفُّ

دليٍل   أبلَغ  تان  للخ  ي  رص 
امل  األصل  ) وكان  عليه  ل  بأن    )فرويد عوَّ قوله  الرواية    ُموَسى يف  ا  أمَّ ي.   رص 

م 

 ( تان  خ  عن  لكوهنا )إبراهيمالتوراتيَّة  معنى  ال  أنه  عىل  األسالف.   يف  تان  اخل  أصالة  عاء  الدِّ حيلًة  فرياها   ،

خلفائها   ال  إبراهيميَّة؛  ول  عالمًة  فحسب،  ألن  وسخفها  أيًضا.    املَِّْصي ني كن  العالمة  تلك  حيملون  كانوا 

فرويد،   ذ  60  -59،  36)انظر:  ولعلَّ  بالزواج،  قدياًم  مرتبطة  تان  اخل  عادة  وتبدو  إليه (.   أشري  ما  لك 

م   عريس بـ»  غم من  25:  4، اخلروج،  التوراة « يف ) الد  كانوا   بأن الَعَرب   -بال دليل   -شيوع القول (.  وعىل الرَّ

(، فإننا ال نعرف أثًرا قوليًّا يدل  78  ، تاريخ اليهود يف بالد الَعَرب خيتتنون قبل اإلسالم، )انظر: ولفنسون،  

تاُن لَدى الَعَرب عادًة مطَّردة، لكان هلا صًدى يف ثقافتهم.  وه  عىل ذ  
د  ث لك.  ولو كان اخل  قايفٌّ إضايفٌّ ذا مؤكِّ

 ( أن  إرسائيل عىل  ) بني  يف  تارخيهم  يكن  مل  الَعَرب (  فيمكن )جزيرة  اإلسالم،  بعد  تان  اخل  موضوع  ا  أمَّ   .

( نضال،  )الغطيس،  كتاب  إىل  مثاًل،  فيه،  الذكور (،  2014الرجوع  منشورات  ختان  بريوت:  )بغداد/   ،

 اجلمل((. 
( يف  َقْص )  ( ووادَي َصبْيا(.  ويلتقي وادَي )َهُرْوب( وجهات )َمنِْجد( ينحدر من جبال )دامسوادي )    (2)

ى ) لتُصبَّ مياه تلك    -(اجَلـرُّ األعىل(، أو )َجرُّ جربيلرَشقي قرية اسمها )  -(َْمَمع األوديةموضٍع ُيسمَّ

 (.وادي َصبْيااألودية يف ما ُيعرف بـ)
ليبي، م.ن،   (3)  . 146انظر: الصَّ
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وادي    ( َمَّص)  ْوم ) و   ( يشة بِ )يف  مرتفعات    ( املرَْضُ   يف  ( َمَّْصيآل  ) و  ( غامد ) يف 

إليه    !  ( الطائف )  أضفنا  خامًسا  أيًضا  وقد  يعرفه  (فاء يْ فَ ) يف  مكاًنا  اسمه:    ،ال 

  .  »َّصمَ » 

الفراعنةأمَّ  ) ا  قبيلة  من  أهنم  ح  فريجِّ وادي  الفرعا ،  يف  ال،   !  ( يشة بِ )(  كيف 

نا أن نقول ك و  ني( خري برهان؟!  و)الفاء والراء والع رار ه  لكذ  من حقِّ
ذه ، عىل غ 

التأوليَّة )   الفراعنة   يكون ال    مَ ـ ل  :  املهزلة  الَفْرع من  جبال  وادي  يف     ؟!(َفْيفاء ) (، 

الَفْرع صبح  ليُ  الفراعنةهو    وادي  بدل  وادي  الن  ) ،  ال، ـ ل  .   ( ل يْ وادي  يف  لديو   َم  نا 

، (ة ل  َح املَ ) ، و ( املعادي ) :  يَّة شهرية، مثلرص  بأسامء م    شواهد  وادي الَفْرع   من وار  اجل  

عيد ، و) ( القاهرة=   هرالقَ ) (، واهَلَرم =   احَلَرم)و (،  منف=   َمنََفة) و  و الص   لك ذ  فوق  (، 

باسم  أن      ؟! (مَّص ) :  مكان  صاحبنا  املواضع   وعادُة  تاريخ  عن  يفتِّش  ال 

فليتقبَّل   تارخييٍّ رحب   اإلضايفَّ   االفرتاَض   ذاه  والتسميات،  كامبصدٍر  عهدناه،   !  

كانوا  الفراعنة إن   إذن،  ُبدَّ ،  أهل  «  »وال  وهم   الَفْرع وادي  من  وإن   جاوره،  وما 

  الوامهون! 

نُ وه   أن  بُيرس  نستطيع  كبحث  كذا  بحًثا  ليب)جري    َّْص مِ )حيمل    (يالص 

هناك لن نعدم له    كل اسمٍ ألن  ؛  كاٍن آخرمعىل بساط الريح إىل  وغريها    (الكنانة

مطابًقا  -مشاهًبا كافًيا     هنا.  -أو حتى  املواضع  أسامء  بني  التشابه  كان  وحده  فإن  

خ وال َحَرج!ن َمواطنها التارخييَّة، فأَ عل األُمم  ق  لنَ     رِّ

( إذا ختم  ليبحتى  »يُّ الص  كتابه  من  (  الَعَربالتوراة جاءت  ألقَ «جزيرة    ه، 
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عنوانبُملحٍق   ليعقوب»   حتت  اسمي ة  غَ   آثار  يف  اجلواألسباط  ِشبه  زيرة رب 

يبدو أن الوطن الرئيس  »  أنه قال:  لكذ  من    ب.  افيه بالعجب العج   جاء«،  ي ةالَعَرب

جيزان)شمعون  لقبيلة منطقة  من  اجلنويب  اجلزء  يف  كان  حدود  ]كذا![  (  عند   ،

ْعنونالَيَمن ى الش   ذا ه  وعىل     (1) «! )ولعله حتريف لالسم(  ، حيث هنالك قرية تسم 

« التوراة»لتستوعب    وردت هبا األسامء قابلةً   يَّة حيثام َعَرباللغة ال   ألفبائيَّة أصبحت  

بـ»مجيعه و»يبدوا،  هولعل  «  فيام  وأخواهتام.   غالبة  -«  َمواط ن  د    -يف  يؤكِّ يفتأ  ما 

حتى    .  »ال ُبد  ، و»»بالتأكيد، و»»ال شك»مثل:  ج، يف عبارات  ستنت  ق بام يَ يقينه املطلَ 

ر هاتني العبارتني    ؛ »وال ُبد     شك  ال »   كتاب  ه كتابى  سمَّ أن يُ   ح  ص  ليَ إنه   لكثرة ما يكرِّ

م عىل»   ذاه  ومرادفاهتام.    يقدِّ الذي ال  الوقت  ُبد  و»  »هال شك  يف  ُيعتد  أدلَّ   »هال  هبا    ًة 

ل ميًّا.   
، سابق  عىل البحث واألدلَّ   ما يدل  وهو  ع  جماوزة ة.  بل ال  عىل أنه يقني  مبيَّت 

من    ؛ مقلوبة نتائجه عىل مقدماتهه يتبع منهاًجا  نإ  قلنا:   إن  يف تشخيص حالته    للحقِّ 

من   انطلق  قد  هو  راسخةً افرتاضات  حيث  عقيدًة  لديه  باتت  َيُعد    ؛جاهزة،  فلم 

يشك   وال  يتساءل،  ،  يبحث،  ُيراج  وال  يلتمس  هدفه   باتام  وإنَّ ع،  وال  كيف   :

ى إنه إذا عجز عن  حت   ؟ رفه األم، ومهام كلَّ «ةمحتَّ امل»االفرتاضات  اإلثباتات لتلك  

عىل   التوراتيَّ   هيمكن   كلمةٍ   من  أحرٍف العثور  املفردات  هبا  يربط  زيرة اجلـ)ب  ةأن 

ن  أنا    قائاًل:  صاح،  (ي ةالَعَرب هناك    متيقِّ الدليل  وكنل  أن  إليه!   أهتد  مل   ف عُل   ذا ه  ي 

دٍ مؤمٍن،   باحٍث    عقيدةً   معتق  فعل  ال  املموضوعيٍّ  عمياء،  أنه  .   ةنهجيَّ يلتزم  ولو 

 
 .  301م.ن،   (1)
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امللحوظات   بتسجيل  واكتفى  ألطروحته،  اجلوهريَّة  األسئلة  طرح  عند  توقَّف 

والقضايا   والتأم    ،املثريةاإلشكاليَّة،  بالبحث  ثمَّ اجلديرة  تأكيد   ل،  ا  إجاباهت   ترك 

الع  ل  لع   والبحث  اآلثار  َس ل  م  إىل  لبدا  املستقبيل،  والباحثنيم  مي  ل م  الع    . أقرب  ت 

راته  عند تصو    بقَي  ال غرابة أن    لكذ  جل نزوعه أل كذا سبيل املؤمنني!  وكن ما ه  ل  و

م   ،العمر  َطواليتزحزح  وال  عنها  يرتاجع  ال  وىل،  األُ  حتى وافاه األجل.  فال هو قدَّ

بعد  ابتداًء، وال هو  املقنعة  البحث، فسعَ   ئذٍ براهينه  حَتَ واصل  أو  ، ـ ى الستدراٍك،  رٍّ

.  وكأن  عاًماوعرشين    ة مخس  خالل   به تُ الردود عىل كُ بعض    ناقَش هو    ، والأو برهنةٍ 

الومهيَّ كلَّ   لكذ   دعاواه  تثبيت  يعنيه  ما  بل  يشء،  يف  يعنيه  ال  بالصمت ه  ولو  ة، 

  وهيش    ،عصا التاريخأ عىل  ، يتوكَّ غامئيٌّ ، بل يفعله دُ باحث    ذا ه  ق.  وما يفعل  املطب  

 أخرى!  رب عىل غنمه، وربام كانت له فيها مآ هبا

 

 : حقائق التاريخاملؤتلُِف لفظًا املختلُِف أرًضا.. و -23

م قارُئ   ربام  ليب ) ب  ت كُ   توهَّ مقنعة حني أهنا  و  ، ف معقولة أن استنتاجات املؤلِّ   ( ي  الص 

َج   إزاءهايجد  ف«  التوراة » يذكر األماكن املتجاورة يف     ريبِّ نوب غَ نظائر متجاورة يف 

 بيد أن  ث عن تلك األماكن.  يتحدَّ   التورايت    إذن النص  يقول:  ف  .  ( ة ي  زيرة الَعَرب اجل ) 

فكام أن   ؛به عليه بإطالق   لَّ بدليل عىل ما اسُتد  بالرضورة، وليس    لك ذ  كليس    األمر 

يف   تتشابه  األماكن  أسامء متعدِّ   أماكن أسامء  تتجاور  قد  فإهنا  بالرتتيب   دة،  متشاهبة 

   :إىل ما سبق من أمثلة  ، ُيضاف لنأخذ مثااًل و   .متباينَتني  َتني ـ يف ُبقعَتني جغرافيَّ   نفسه 
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الثاينفر  ِس املؤلِّف عىل أن ثالث كلامت واردة يف )  أرصَّ  ، (8:  5،  صموئيل 

ومرتمجيها  «  التوراة»خمالًفا علامء  ،  أسامء أماكنهي  «،  ، وعوريم، وفسحيمصنور»

يَ  مل  مجيًعاوها  د  عُ الذين  أماكن  بل  أسامء  والثانية    :وىلاألُ الكلمة  ،  مكان،  اسم 

بمعنى:   و«العرجان »والثالثة   طَ   ثمَّ   .  «العميان»، 
يفتِّ ف  يف  ق  اجلغرايف »ش  املعجم 

ةي ة  َعَربال  للبالد عودي  َج   ذهه  إللصاق  «  السُّ يف  بأماكن  الثالثة  غَ األسامء   ريبِّ نوب 

الَعَرباجل) )  ، اأهن  زعمَ   ،ٍي أَل    دَ ع  وبَ     .(ةي  زيرة  بمنطقة  اليوم  ُيعرف  ما  :  ( جازانيف 

قرية    (ورصن)فـ )(انالَّص  )هي:  يف  و( َهُرْوب،  تُ (:  فسحيم)،  سمى  قرية 

جبل  (صحيف) يف  و)(رَش احَل )،  ) عوريم،  جبل  يف  عوراء(:  كذا  ه      (1) .َهُرْوب(، 

بىل، نستطيع أن نجد مثل     األسامء يف أماكن أخرى؟    ذه ه  أ فال توجد مثل    قال.  

،  (َفْيفاء )، هو جبال  واحدٍ   أوضح، يف مكانٍ   تلك األسامء الثالثة، وربام عىل نحوٍ 

نب  )  فنقول    .إىل جهات أخرىتعد  دون أن  ليبيمثاًل، عىل طريقة  :  عوريم: )(الص 

يُ  مواضع  ثالثة  كل  سمَّ أحد  أحد  فسحيمو)  .  (الَعرام  /اْمَعراممنها:    واحدٍ   ى   :

إمَّ مكانَ  فيحة  /ْمصفيحةاِ ا  ني  ا  ،  الص  )أمَّ   .  (الصافح  /ْمصافحاِ وإمَّ فربام :  صنورا 

نَْدراِ ُبقعة   در   /ْمَصدرَنْيد اِ ها  ، أو لعلَّ ْمَسنَْدر/ الس  ير والتقديم  التحو  ، وحدَث الص 

ليبكذا يفعل  وه     ع(. متوقَّ   معتاد    أمر    ذا ه  والتأخري يف األصوات، و يف   عادةً   يالص 

فها هي يت أسامء ثالثة مواضع أشبه .   (ةي  زيرة الَعَرباجل)ة إىل  عزو األماكن التوراتيَّ 

 

ليبي،   (1)  . 181، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: الصَّ
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ال باألسامء التوراتيَّ  يوم، يف أماكن متجاورة من املنطقة نفسها  ة، وهي بألفاظها إىل 

جبال من  َفْيفاء  يف  للقفز  تضطرنا  ومل  جبال    ب وْ رُ هَ ،  لالسم  رَش احلَ إىل  التامًسا   ،

ت شيًئا يف ذاته،  ، وال ُيثب  سهل    منهاج    ذاه  عىل أن    ما يدل    س.  ق    لكذ  وعىل    .  الثاين

 رأًسا عىل عقب.   ته وجغرافيَّ عن أن يقلب التاريخ  فضاًل 

إىل القارئ  أوضح.     مثالٍ   ولينظر  أجراه    إذاآخر  ما  ليب)كان  من    (يالص 

ع   دلياًل  يف    ألنَّ ميًّا،  ل  مقارنات  الَعَرب اجل)أسامء  توراتيَّ مشاهبة    (ةي  زيرة   -ة ألسامء 

 إذا  -متجاورة يف مواضع متدانية كوهنا  و  ،تقريًبانفسه  الرتتيب  ب  ساقهااتِّ إضافًة إىل  

ُيفرسِّ دلياًل،    لك ذ  كان   جبال    أن   فكيف  مثاًل، ( َفْيفاء)يف  ك أماكن    ،    :ذه ه  بأسامء 

أماكن    وأنَّ    !؟( مرَ احلَ ،  ةوَ رْ املَ ،  فاالص  ،  الكعبة،  عبةالقَ ) ،  ةَمنَفَ ) :  ذهه  بأسامء كهناك 

يت تلك   ، عىل وجه التحديد  ،معلَ يُ وال    !  ؟(مَّص،  هرالقَ ،  املحل ة،  املعادي متى ُسمِّ

ث  دُ ، حَت  يف التسميات  تقاليد قديمة  ذهه  ويبدو أن      وملاذا؟    املواضع بتلك األسامء؟

د  إمَّ  ألسباب  مَ ينيَّ ا  إىل  حنينًا  أو  الطرافة.  ة،  ملجرد  أو  سابقة،  ي    واطن  ُسمِّ فإذا 

ي مكاًنا مقاباًل فاالص  )  : مكان  ا.    (، وهلمَّ ة وَ رْ املَ )  : (، جاء من ُيسمِّ ياس إىل وبالق  جرًّ

ليباستقراء   األصليَّ يالص  األماكن  أسامء  أن  فلو  أو ،  اندثرت،  املشهورة  القديمة  ة 

اجلدال،   حوهلا  صليبيٌّ لوقع  جاء  ليؤلِّ   ربام  املستقبل  فيهيف  يقول  كتاًبا  إن    : ف 

  ؟ ملاذا     !(َفْيفاء)، بل يف جبال  (ةمك  ) يف    ت( ليسمرَ احلَ و  ،ةوَ رْ املَ ، وفاالص  ، وعبةالكَ )

اليوم  معروفةهناك  ألهنا   إىل  نحوٍ بأسامئها  عىل  ومتجاورة  بقعةٍ   مدهشٍ   ،    يف 

إن     واحدة.   ةٍ طبغرافيَّ  أيًضا:  يقول  قارالتارخييَّ   (َّْص مِ ) وسوف  يف  ليست  ة  ة 
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ها  ( كلَّ مَّص(، والقاهرة)  هرالقَ ، واملحل ة، واملعادي ، وةَمنَفَ ألن )  ؟  ملاذا  !  (أفريقيا)

عىل  معروفة   متجاورة  اليوم  إىل  طبغرافبأسامئها  بقعٍة  يف  مدهٍش    واحدة. يٍَّة  نحٍو 

بُ »إذن،   و« دَّ ال  شكَّ » ،  ريب» و  «ال  املؤرِّ «ال  وأن  هناك،  أهنا  السابقني  ،  خني 

التي ذكرهت   أماكن أخرى  ا  وامهون، والنصوص  فيها وخلطت!  حرَّ قد  يف  ما    فت 

أن   والدِّ   ذهه  يعني  املواضع  تسمية  يف  حمتملة  الطريقة  وهي  ج    يار  ا،  ثقايفٌّ دًّ نتاج  

نَ قديم  إليبَّ ،  البلداني  ه  اله  وألَّ َعَرب ون  الكُ ،  حوله  مفوا  تقدَّ كام  ال    .  تب،  هنا  ومن 

املَ الظاهرة    ذهه    ح  ص  تَ  التارخييَّة، بحالٍ دلياًل عىل حتديد  من األحوال، دونام   واطن 

 ميًّا.  ل  ة قاطعة، يمكن الركون إليها ع  ريَّ شواهد أث

قها، وتراتبها متجاورًة بالطريقة نفسها  وعليه، فإن تشاُبه األسامء، بل حتى تطاب 

بالرضورة، وال    ، العتيقة الواردة يف روايٍة ما، ال يعني أن الرواية ُتشري إىل تلك األماكن  

ُيستدل  مستنَ   لك ذ  صلح  يَ  والتاريخ. وحَده به،    ًدا  اجلغرافيا  حقائق  عىل  أن    لك ذ     ، 

 ٍب أو ألكثر من األسباب اآلتية: ه عادًة لسب املكان ُيلَبس اسمَ االستقراء يدل  عىل أن  

ساكنيه   ةً تسمي   -1 عَ باسم  باسم  أو  منهم لَ ،  مشهور   شائع    كثري    ذا ه  و .   ٍم 

 مشهور.

 من الشيوع بمكان.  لكذ  وصف طبيعته، وهو ك و أ بنعت املكان تسميًة    -2

مكانٍ   ااقتباًس   -3 اسم  عىل  النام وأشهر  أهله.   منه    هاجرَ   من  يف   لك ذ  ذج 

يِّني و  مَ األُ   َعَرب ، مع ال ( األندلس ) ة إىل  ة انتقال األسامء الشاميَّ يَّ َعَربالثقافة ال

 .األندلسإىل    املهاجرين  الشاميِّني
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باسم ( َفْيفاء يف جبال )   مثل تسمية مكانٍ .  آخر مشهور   باسم مكانٍ تسميًة  -4

 «.لطائفا » باسم  «، أو  ِمَّْص » 

«، الكعبة باسم » (  َفْيفاء يف جبال ) أو رمزيَّة، كتسمية مكان    ينيَّةٍ د    ألسباٍب   -5

 «. املروة »اسم   و أ «، الصفا » اسم  أو 

يف    ذاه   الثقايف  امَل آليَّة  السلوك  ملحوظ  تسمية  ة   عرب   واطن  البرشيَّ التجربة 

إغفال  بامت  يصح   وال  التاريخ.   مقاربة    لك ذ  داد  كيال  األسامءعند   بسذاجةٍ   رسَّ فَ تُ ؛ 

.   خليمة التاريخ   عىل أهنا أوتاد  ثابتة   ل، وال تتغريَّ  ، ال تنتقل، وال تتزحزح، وال تتحوَّ

استعارات ثقافيَّة، مثلام أهنا استعارات   ، إذن، كثرًيا ما تكون   إن أسامء املواضع 

ة يف ال عريَّ
واطن يف قرأوا أسامء املَ   إذ ون السبيل  قصيدة القديمة.  وكام ضلَّ البلداني  ش 

إشارات   بالرضورة  أهنا  عىل  اجلاهليِّني  الشعراء  ة    ، حقيقيَّة   قصائد  جمازيَّ ة    ال  عريَّ
، ش 

ن يعقد الربط بني أسامء ضلَّ مَ  ،إىل معامل اجلغرافيا وحقائق التاريخ وفهموا أهنا حُتيل 

الت امَل  وأشباهٍ واطن  الَعَرب اجل ) من    مناطق يف    اهل   ةٍ لفظيَّ   وراتيَّة  دليلٍ ( ي ة زيرة  دونام   ،  

ة س  تنهض عليه الُ  ًطا يف يف  تشابهٍ ى وَ جَّ بعض الروف.  ويزداد املنزلق التأوييل  تور 

واإلهيام   ذاُت   نظًراالوهم  نفسها  التوراتيَّة  النصوص  بعض  أن  ةٍ   طبيعةٍ   إىل  عريَّ
 ش 

ةٍ  األُ   رمزيَّ نزوعاهتا  عن  فضاًل  ة أصاًل،  التع  واإلديولوجيَّة   سطوريَّ والتصوير يف  بري 

 والتخييل.  

تتض النصوصيَّة  وبذا  االنزياحات  مدِّ  مع  افر  يف  الثقافيَّة    ذه ه  االنزياحات 

ليبالإىل )وصواًل    «التوراة»منذ ُكتبت    ،املتاهة القرائيَّة التأويليَّة يف   سار( ومن  يص 
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متاهة   أهنا  ويبدو  خني.   مؤرِّ وغري  خني  مؤرِّ املعارصين،  من  بني )كمتاهة    ركابه 

ة    ذهه    ها ستستمر  كنل  ،  (إرسائيل ين؛ ألهنا  املرَّ الدِّ إنَّام تركض وراء رساٍب  إىل يوم 

ل ميًّا  ت ، إذا ما ُوزن  لغوي 
 ريخ واجلغرافيا. بميزان التا ع 

ليب)  خلص   ثمَّ  مستنت  (1)(يالص  السابقة،  حتليالته  بعد  القول ًجا  إىل  يف  »:  ، 

اآلن   حتى  قيل  ما  اآلنضوء  حتى  هو  قاله  ما  عن  [  ! ]يعني  البحث  جيب 

الصياالتوراتي    «أورشليم» قعوة  من  الشامل  إىل  ما  منطقة  يف  جبل  »)وهي    نة... 

تع    وواضح      (2) !«(يف رجال أملع  «صهيون قد  البحث عن اسمٍ أنه  به  لص  يُ   ب يف  ق 

( يف آل رشيميكنى بـ)   َقَبيلٍّ    اسم فخذٍ مل جيد إالَّ   النهاية ه يف  كنل    .  (أورشليم)اسم  

يفوِّ   .  (النامص) فقافلم  الفرصة،  أن  »ل:  ت  هو  ... ذهه    «أورشليم »واألرجح 

حوايل   مسافة  عىل  فوًرا  عليها  يعثر  أن  بلدة   35يمكن  من  الشامل  إىل  مرًتا  كيلو 

رَس   النامص عسرييف  أهبااة  شامل  رشيم  .  ،  آل  اليوم  تسمى  التي  القرية  )ءل    إهنا 

األصل  عن  التعريبي  التحريف  بعض  عىل  اسمها  حيتوي  التي  رشيم(، 

    (3) «!يورشليم

 ؟ؤالء ه   (آل رشيممن ) ُترى 

 

 .   183م.ن،   (1)

(2)   ( اسم  قيل سابًقا حول  ما  باسمه.  وقد عاش يف الصي انوراجع  املكان  ي  ُسمِّ وإنام  إنسان،  اسم  وأنه   ،)

رة، وال عالقة له بـ)   (. رجال أملع.  وُتَعد  عشريته فخًذا من ) (صهيونالعصور املتأخِّ

ليبي، م.ن.    (3)  الصَّ
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 .   ( أورشليم) املؤلِّف نسب إليهم  يالذين   ؤالءه  لقد آن أن يعرف القارئ  

الزمنمتأخِّ   يلٌّ بَ قَ   فخذ  إالَّ  م  هن  إ   رشيم)وليس    .  ر  مكان،  ب  (آل    كن ل  اسم 

ىالقرية   ُتسمَّ أهلها  قد  من  باسم  وهم  عازب).   عازبو،  ( آل  قبيلة    آل  آل  )من 

، وهي  (املجنب)من قبائل    بنو سفار، و( بني سفار)من قبائل    َلْصَلعآل  ، و(علَ ْص لَ 

فرع  من  إهنم  وبذا ف    (1) .(رْج احلَ )(، من قبائل رجال  بل حمر  /ابن األمحر )من قبائل  

ليب)  أعادعىل حني    .  بل حمرمن    فرٍع من فرٍع من فرٍع من فرعٍ  إىل وجودهم    (يالص 

يفعل حني جيد  وه     !«أورشليموذهب إىل أهنم: » أكثر من ثالثة آالف سنة،   كذا 

مكانٍ  اسم  مع  حروفه  بعض  تتفق  عشريٍة  أو  قبيلٍة  اسم    فيزعم،  تورايتٍّ   اسم  أنه 

   !وهلل يف خلقه شؤون  يعزوه إىل آالف السنني.  مكان، ثمَّ 

 

 : ة بَّل حدودـ آهل -24

ليب ) استمرَّ  ني عليه استنتاجاته.  ا يبت ممَّ من عدم التثب  نفسه يف كتبه عىل النهج  (ي الص 

«، الذي جاء خفايا التوراة وأرسار شعب إرسائيل يف كتابه بعنوان »   ذا ه  لك    يتجىلَّ 

« لتفسري بعض خفايا جزيرة الَعَرب التوراة جاءت من  ل » لكتابه األوَّ   بمثابة استثامرٍ 

من     (.إرسائيل ) وأرسار  «  لتوراة ا »  ممَّ   ذاه  وسنتوقف  مقتضبة  نامذج  عىل  ا الكتاب 

 

عودي ة، اجلزء الثالث، بالد رجال  املعجم اجلغرايف للبالد ا(، انظر مثاًل: العمروي، بل حمرحول )  (1) لَعَربي ة السُّ

 .  57 -52، احَلْجر
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فيه  ه  جَّ زَ  منها،  املؤلِّف  ق  يتحقَّ بأن  ا  حريًّ كان  مغلوطة،  معلومات  بعد   والسيام من 

ل، وظهور بعض التنبيهات والنقود عىل ما قرابة عرشين سنة عىل كتابه األوَّ   ميضِّ 

أكثر ممَّ ر وسائط االتصال واالطِّالع والتحق  الكتاب، وتطو    لكذ  اقه يف  س  ا كان ق، 

 متاًحا من قبل. 

مثاًل ذهبلقد   يفرسِّ    ، ،  يف  وهو  ورد  ما  التكوين »بعض  ق   «ِسفر  صٍص من 

َخ  حول  اجلنَّة   ( آدم)لق  ومفردات  من  سبق،  لدي   واجلنَّة   -وإخراجه  كام  يف تقع  ه، 

الُقَرى، مثل )إىل    -! وحوهلا الدنيا واآلخرة تتمركز فيها    التي (،  بِيشة )  آل أن بعض 

اء َح (، و)شجرة املعرفة « حول )التوراة (، تشري إىل ما ورد يف » آل حياة(، و)دعيا  ( و 

 : (.  وأضافعدن يف جنة ) 

  ة بالذات اسمها آل حي    أن هناك قرية يف وادي بيشة   ذا ه  »أضف إىل  

ة،  )حوة( ليس كامرأة عادية، بل كإهل    اء )ءل حيه(، وهو اسم حو  

فيفا  جبل  يف  قرية  عن  عسري ناهيك  بجنوب  سلعي ،  آل  اسمها   ،  

»الضلع« )صلعه  اسم  إىل  كإل    ( حتمل  العربية  الصاد  بقلب  وإن  ه، 

، والظاهر أن  ية يف اللفظ. )...( ووجود قرية آل سلعي َعَرب السني ال 

صلعي  آل  األصل  يف  كان  »إل    االسم  أي  ما  )صلع(،  الضلع«،  ه 

أن   إىل  املعروفة يف    ذا ه  يشري  الثانوية  املعبودات  كان من  »الضلع« 

   (1) .«! جزيرة الَعَرب وقت ما يف  

ينقص    مل   ، أجل  الَعَرب ) يكن  إالَّ   ، ( جزيرة  آهلتها،  كثرة  (!   ة صلع )   ه اإلل    عىل 

 

ليبي،   (1)  .  32 -31، خفايا التوراة وأرسار شعب إرسائيلالصَّ
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أهي   لك،  د  القارئ وأؤكِّ أن  ا   ،   ( جبال  يف  ) َفْيفاء ليس  اسمها  قرية  سلعي (  عىل  آل   )

يف   ليست  بل  الذي    َفْيفاء اإلطالق.   باملعنى  ليب ) فهمه  ي ُقرى  هي  ا   ( ي الص  بل  لبتة، 

العمراين  ل   ة  عاديَّ   بيوت   الطراز  وذي  منها،  الكبري  تسمية  عىل  اصطلحوا  عوائل، 

َلِعي   / آل اْمَسَلِعي ا ) «.  أمَّ قرية املخصوص: »  من قبيلة    تعود إىل بطنٍ  (، فعشرية  آل الس 

أو حتى    أو قريةٍ   باسم مكانٍ   لك ذ  (، وليس  د بن رشيف آل أمح (، اسمه ) آل ُخساف ) 

الناس، الذين ينتسبون إىل    ؤالء ه  إىل    سبةً «، ن  بيت آل اْمَسَلِعي »   : ام قد يقال بيت.  وإنَّ 

) جدِّ  َلعي هم  الس  بن  ثمَّ حييى    .)   ( لَ إن  الس  يكونوا،   ؤالء ه  (  عي آل  قديٍم    مل  عهٍد  منذ 

ا،   ى باسمهم من أهل املكان  جدًّ ي باسمهم.  ومن    لك ذ  وا  ، بل حل  امُلسمَّ البيت وُسمِّ

ف ثَ  يكن    ذا ه    لعلَّ مَّ  مل  غاية  له  االسم  استظهرنا  إذا  قرون،  أربعة  قبل  هناك  وجود 

و  أن ُيروَ االستظهار.   إنام   ؤالء ه    ى  إىل    القوم  )   َفْيفاء جاؤوا  زمٍن  ( 1) ( قطابر من  يف   ،

ر  ولقد     ( 2) فاندجموا يف بطن القبيلة، املشار إليه.   -وربام كانوا من أصٍل هاشميٍّ   -متأخِّ

هم   حفيد   أدركُت أنا ابنَ  ي املكان باسمه جدِّ ،  االسم   ذا ه  .  فال يعود وجود  ، الذي ُسمِّ

ة ا   ، وال وجود املنتمني إليه   ، إذن  صَّ
م  إىل بداية اخلليقة، أو ق  ليب خلليقة، كام توهَّ ،  ي الص 

الع   البحث  مقتضيات  باألحرى كام تاهل  من    ، مي ل  بل  معرفة القائق  من رضورة 

أن االسم  ذاهًبا إىل  ،  ذه ه  ك   عاءات دِّ ا   ر يف كتابه أهلها قبل أن هيرف بام ال يعرف، فُيسطِّ 

 .   ، بل ما قبل التاريخ م التاريخ ق دَ   َفْيفاء اسم قرية، وأهنا قديمة يف جبال  

 

 كياًل.   70( بنحو َصْعَدة (، َشامل َغريب )بني ُمنَب ه(، يف )بني مُجاعة( يف قلب )قطابرتقع )  (1)

 . 228، َفيْفاء بني األمس واليومانظر: الَفي في، عيل بن قاسم،    (2)
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َلِعي » ا ال نعلم أصل تسمية  ولئن كنَّ  عىل   -االسم، فإن من املعروف   ذا هب    « الس 

َلع ) أن    -حال   كلِّ  النبات  رضب    (الس  َية من  َسَلع  واحدته:  ولعلَّ ،  الرجل   ،  السم 

به.    ما    لكذ  عالقة  نحو  )   اقرتحناهمن  عدنة حول  )جنينة  يف  واحتامل بِيشة (،   ،)

 ( بشجر  التسمية  حول  الَعَدن عالقة  قلناه  ما  أو  الغلف )(،  ) ( قرية  يف  (، الل يث، 

التسمية بشجر )  َلع أن    لك ذ  (.   ف لْ الغَ واحتامل عالقة  ُمرٌّ الس  ، : نبات، وقيل شجر  

ال جاهليَّ   َعَربكانت  َح يف  تأ ُخُذ  وَح تها  وُقُحوط   ( الُعرَش ) ب  طَ َطَبه  امَلجاعات   يف 

البقر  َفُتوق ُر ظهور  ُيَعلِّقون    الَقط ر  النار فيها؛   لكذ  منها، وقيل:  ُتل عج  َأذناهبا، ثم  يف 

ط رون   َتم  وهم َيس  النار  فيها  ُمون  ُيرض   وقيل:  الربق.   ب َسنى  املشبه  النار  بلهب 

جبلٍ  يف  ُدوهنا  بُيَصعِّ َطرون  فُيم  تومه  لك ذ  ،  حسب  حنيفة أبو  )   وذكرَ اهتم.   ، 

يَنوري  َلعُ أن  (:  الد  اُء شاكَّ كل    سمٌّ   الس  ُصَفري  ورقة  وله  كأه،  ، وهو ة  َزَغب  نَّ شوكها 

لَ  اة »قال:     (1) . ة تنفرش َبق  َلعَ   وأخربين َأعرايبٌّ من أهل الّس  َنْعُبق  أن الس   شجر مثل الس 

ُخ إال   ِحبااًل  يرتقي  أنه  و   هلا،  ورق  ال  الغصون   كنل  رًضا  عىل  تلتف  ُقْضبان  هلا 

الُقرود فقط  فتأكله  اسَود   َأينع  فإِذا  العنب صغار،  ثمر مثل عناقيد    «. وَتَتَشب ُك، وله 

الناس   كان  اأيًضا  وقد  لَ يأكلون  سنيِّ   علسَّ َلعُ   اجلوع.    يف  ُص. لكذ  ك  والسَّ الرَبَ  :

َلعُ  باجلَسد. والسَّ النار  آثار  ف و     (2) :  الكلامت، بذا  وراء  اإلبحار  ُهواة  من  كنُت  لو 

 

«.  كذا يف طبعتَي )القاهرة:  وهو َبْقَلة تنفرش، كأهنا راحة الكلب ، )سلع((: » لسان الَعَرب نجد يف معجم )ابن منظور،    ( 1) 

َلع إن  كان من أنواع )   -«.  غري أنه راحة الكف دار املعارف(، و)بريوت: دار صادر(.  ولعلَّ الصواب »  ما له ورق،    ( الس 

َلع ومل يكن يف الوصف خلط  بني    « الورقة من النبتة، ال  النبتة نفسها. راحة الكف فإن ما ُيشب ه »   -( الَغْلف و)   الس 
 انظر: ابن منظور، )سلع(.   (2)
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ليب ـ) ك  يف  (ي الص  لذهبت  َلع   ذاه  ،  للسَّ بيت  ة  وبخاصَّ مذهب؛    كلَّ   املعنى  آل )أن 

َلع  )   ( يالس  بعيدٍ    (!ِجْحم اسمه:  )  ِجْحم   من   وغري  اسمه  إذن، ُنَعْيَمة مكان     !)

ليب منهاج    َق ف  وَ   -ألمكن  تأوياًل    -ي الص  نجد  واجلنَّة أن  والنَّعيم،  باجَلحيم  يتصل 

   والنار! 

ه   أن    -فاعاًل   كان ال ُبدَّ   إن    -لمؤلِّف ل كان يمكن  قد  و ،  ذاه   ه إل  »  يلتمس ما سامَّ

«، مثل: ضالعأو »   ،« ضلعفيها مادة » ًها، بَ أقرب َش ،  « وراء أسامء أخرى كثرية الضلع 

ا )  الع (، أو ) عسري، يف )()عقبة ُضَلع(، أو  َفْيفاء (، يف ) لع َنيد الض  (.  الَيَمن(، يف )الض 

أنه  » أيًضا  يريد    لوال  التكنية  أداة  ل  يؤوِّ بمعنى »آل أن  املعروف، ه إل  «  بمعناها  «، ال 

هم.ل نسبُ و  ؤُ أن مجاعة من الناس يَ   هو و  قد أورد االسم بطريقة عىل أنه     هم إىل َجدِّ

وهي أصاًل،  سلعي »  : غري صحيحة  » آل  والصواب  َلعي«،  الس  اْمَسَلعي/  ما آل  «؛ 

َلعي    يدل  عىل أن   ،«.  وليس بنكرةٍ َسَلع، ُمشتقٌّ من مادة »ف  معرَّ   ، شخص  بعينه  الس 

 « آل » وأن  (،  صلع   / آل صلعي) إن األصل    -اًل دَ َج   -كام أورده املؤلِّف، ليسوغ قوله 

 «.ه إل  تعني »

وردَ   هتفسري   لك ذ  ومثل   »   ما  )التوراة يف  الربَّ  أن  من  أوكَل ََيَْوه «  راسة ح    ( 

، ولعلَّه ه وَ هْ ليَ تابع    ه  إل    -كام زعم   -( هلط )«، وأن  هليب )هلط( سيف متقل باجلنَّة إىل »

مجيع األحداث يف رأيه مرسح  (، وهو يف  يشة بِ )يف وادي    ، (ة لَ تَ هَ بو  آل  )   تا رياليوم ق 

ة اخللق والفردوس،  ق      (1).«هلط ، استبدااًل عن »« هطل » ذاهًبا إىل أن أصل االسم  صَّ

 
ليبي، م.ن،   (1)  . 33انظر: الصَّ
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الن َفْيفاء ني يف جبال ) بمكانَ ، فلو سألني ألعلمته  لك ذ  وليس يف حاجة إىل   (، يسهِّ

التفسري يل ع  عمليَّة  َوف  ًمامتا  ه  أوَّ   َق ،  املألوف.   ) هوسه  اسمه  مكان  اْمالِهط/ هلام 

ِهط  )الال  اسمه  واآلخر  اهُلْطل (،  و اْمُهْطل/  يقع    ذا ه  (.   بيت  األخري  جوار  إىل 

َلع آل  ـ) ل   ( ِجْحم )  الذ(ي الس  آنًفا،  ،  ذكرهم  ) وهو  ين  ي  جدِّ آل   عيل  بيت  سامل  بن 

األحداث    .  ( حالية  نقل مرسح  يمكن  يف جبال بسهولة  وبذا  املنحدرات  تلك  إىل 

القرائن واألدلَّ (َفْيفاء )  تُ ، ما دامت  !  «التوراة » ه مفردات  شاب  ة ال تعدو أسامء أماكن 

 غرينا منها الكثري. لَدى ، ومثلها لدينا، و بِيشة فتلك أسامء يف وادي 

«، فإن من املعروف ه إل  »   :( تعني آل ة )يَّ َعَربأداة التكنية ال   القول إنترديده  ا  أمَّ 

ر اسمه َعَرب ، كام يف أنساب المن قبيلة  أو فخذٍ هناك   قبيلةٍ  كلَّ أن   ا غالًبا مجيًعا، يصدَّ

ين إىل َج آل بأداة التكنية ) ة.  دٍّ هلم أو َج (، معزوِّ السطور، عىل سبيل    ذه ه  فكاتب    دَّ

 ( من  هو  حالية املثال،  حالية و) ،  (آل  َلع )   مع  -ؤالء ه  (  آل  الس  نسبهم يآل  الذين   )

ليب )  القبيلة إىل عامرة    ذه ه  (، وتعود ساف آل ُخ هم من قبيلة ) -ليقة إىل بدء اخل   ( ي الص 

رجٍل  ، الذي يعود نسبه إىل  ( بن أمحد  آل ُعَبْيد (، من ) آل امُلغاِمر (، من )آل امَلْوَدِحي  ) 

بن مالك بن عمرو  الن بن عمرو بن احلاف بن ُقضاعةَخوْ (، من نسل ) هانئ اسمه ) 

ة بن زيد بن مالك بن مِحْرَي   ، فانظر   (.بن قحطان  بن يشجب بن يعرب  َسَبأ بن    بن ُمر 

ضوء   ا  املثال،   ذا ه  يف  جدًّ ر  املتأخِّ الفرع  َلعي ،  إىل  الس  ات   ت قفزأين    ، آل  تومه  به 

ليب  تشابُ ملجرَّ   -ي الص  يؤوِّ د  أن  أراد  ما  مع  » ه حروفه  كلمة  إليه  ) الضلع ل  ، (صلعه « 

أُ  ُخل قت منه  نا  الذي    ! ؟ فإذا هو يعزو وجوده إىل نشأة اخلليقة واألساطري  -اء و  َح م 
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 ( القبائل واألماكن يف جبال  له من أسامء  ي شهوته َفْيفاء وسنجد  ُيغذِّ ما  ( وحدها 

(؛ آل بِْلَحَكم )التأويليَّة الفردوسيَّة، وممَّا هو أقرب لفًظا ومكاًنا ممَّا ذهب إليه، مثل:  

احْمِ )  َح (؛ )َنْيشآل  ُظْلَمة (؛ )ي ان آل  ) آل  إىل غريها من ( الَعَدنثاهر  ) ؛  (دانعة   آل (؛   ،

آهلة  ) ، و ( آهلة املعرفة )، و ( كمة آهلة احلِ ) ات إىل:  إشار   وراءها ى  ه يرَ األسامء، التي لعلَّ 

ة  ( ن ة َعْد ن  َج ) ، و (احلياة  صَّ
اء َح ) ، وإىل ق  من   لكذ  ، إىل غري  (ش نَ احلَ ) ، و ( احلي ة ) ، و (و 

أو القرآنيَّة!  فام أسهل التأويل، وأسهل العثور عىل األسامء التي   ،ت التوراتيَّة املفردا 

 املذهب. ذا ه   َق ُيب نَى عليها التأويل، َوف  

 اسٍم لريبط به خياالته، مهام كان حاله أو تارخيه.    ع عن التامس أيِّ إنه ال يتورَّ 

األوَّ  كتابه  يف  جعل  من  » ل  وكام  جاءت  الَعرَ التوراة   بني )تاريخ    كلَّ «  بجزيرة 

َج   ( إرسائيل  إىل  غَ يعود  الَعَرب اجل )   ريب نوب  دليلٍ   -( ة ي  زيرة  ، لك ذ  عىل    ال حيمل من 

ُش كن ل   ظواهرُ بِّ ها  له  ب  هت  »  -أسامء أسامء  كتابه  يف  وأرسفقد جعل  التوراة  ار خفايا 

 لكذ  عىل    من اآلهلة، ال حيمل من دليلٍ   هٍ إىل اسم إل    يعود   اسمٍ   « كلَّ شعب إرسائيل

َش وَ س   ظواهر  ك بَ ى  األسامء  بني  كلِّ لكذ  ٍه  وراء  آهلٍة  إىل  اإلحالة  ترائي  مع  يَف ر  َح   ، 

( بكثري!  اهلند أكثر من آهلة )   ، إذن، ( َفْيفاء) ، فلدينا يف  لك ذ    صحَّ   لئن َأل ٍف والم.  و

إىل   حُتيل (  آل كلمة )  كل  ما دامت    ا، بل آالفه  ،مئات اآلهلة   -ى غرينا كام لدَ   -لدينا   إنَّ 

( قديمه إل  اسم  ليب )  إن بل  .   (  أنه    ( ي الص  أحياًنا  اإلل  يرى  اسم  إىل  )الـ حييل  جمرد  ه 

 (1) االسم املقرتن به. التعريف( من  

 
ب عنها من آثاٍر لغويَّة  -الباحث التفريق بني نشأة اللغات السحيقة  عىل    (1) وبني إسقاط   -وما قد يكون ترسَّ
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ياق حول )  ذاه  يف    -وهو  ن يف عزو األسامء إىل َمواط ن ُيمع    -ويه ( وذَ آدم السِّ

 ( الَعَرب يف  مل  جزيرة  وإذن،    .) ( إرسائيل يكن  يف  بنو  عاشوا  من  فقط  جزيرة ( 

البَ الَعَرب ة التاريخ  صَّ
التوراتيَّة، حُتيل  ، بل إن ق  ، الواردة يف الرواية  تها  رشيِّ إىل برمَّ

جزيرة يف    بني إرسائيلحيكي عن    « كتاب  التوراة » إن  من حيث     ! زيرةن يف اجل واط  مَ 

 

ليبيلك عىل مراحل تالية، وتعميمه عىل النحو الذي اتَّبعه )ذ   ن أسامء  (، مإيل(، أو )إل(.  وإالَّ فإن )الص 

الساميِّني  هلةً اآل الَقَمرلَدى  أسامء  من  وكان  إيل)  ،  )إل/  وزوجه  ت(،  مسالال  الشَّ ل  (،    .( أو  إلكن   ،)

يعني »(إيل) الدِّ اهلل، أصبح  لـ»«، وإن  اختلفت  اساًم  ُنطقه؛  اإلل  هاإلل  يانات يف  املُط َلق، وهو  ه الذي دعا  « 

( اخلليلإليه  أسامء  إبراهيم  وجاءت  بة(.   إسامعمركَّ مثل  مقرتنًة  ،  وغريها،  وإرسائيل،  وصموئيل،  يل، 

إىل تلك املرحلة املتعلِّقة    «القرآن»(؛ فهي مثل: عبداهلل، وخرياهلل، وسعداهلل، ونحوها.  ولقد أشار  إيلبـ)

عقيدة   يف  إِْبَراِهيمُ ﴿:  إبراهيمبالكواكب  َقاَل  آَزرَ   وإِْذ  يِف  أِلَبِيِه  وَقْوَمَك  َأَراَك  إيِن   ًة؟!  آهِلَ َأْصنَاًما  َأَتت ِخُذ   :

وكَ  ُمبنِي.   إِْبَراِهيمَ َذ  َضاَلل   ُنِري  َعَليِْه    لَِك  َجن   َفَلام   املُوقِننِي.   ِمَن  ولِيَُكوَن  واألَْرِض  اَمَواِت  الس  َمَلُكوَت 

يُْل، َرَأى   َهـ   الل  َقاَل:  القَ َكْوَكبًا،  َفَلام  َرَأى  اَل ُأِحبُّ اآلفِلنَِي.   َقاَل:  َأَفَل،  َفَلام     . َهـ َذا َريب  َقاَل:  َباِزًغا،  َذا َمَر 

ْمَس  ال ني.  َفَلام  َرَأى الش  .  َفَلام  َأَفَل، َقاَل: لَئِن مَلْ ََيِْديِن َريب  أَلَُكوَنن  ِمَن الَقْوِم الض  ؛  َباِزَغًة، َقاَل: َهـ َريب  َذا َريب 

بَ َهـ  إيِن   َقْوِم،  َيا  َقاَل:  َأَفَلْت،  َفَلام   َأْكرَب.   اَمَواِت  َذا  الس  َفطََر  ل ِذي 
لِ َوْجِهَي  ْهُت  َوج  إيِن   كوَن.   ُترْشِ ِم ا  ِريٌء 

كنِي حلة  79 -74: اآليات سورة األنعام) ﴾.واألَْرَض، َحنِيًفا، وَما َأَنا ِمَن املُرْشِ به الظاهري بني ر  (.  وللشَّ

حلة )  التوحيديَّة  اخلليل   -ه الشمس، وحده ال رشيك له (، إل  آتونالداعية إىل )  -( التوحيديَّةأخناتون ور 

عبداملطلب،   سعد  العدل،  كتاب:  )انظر  واحدة.  شخصيَّة  أهنام  الزعم  إىل  الباحثني  ببعض  األمر  بلغ 

الوثنيَّة  أخناتون أبو األنبياء ا أن  عىل إهل    (،إيل(، أو )إل)(.  وأطلقت  األُمم  ً ، تومه  الوثنيِّ قمر  أو  َه  اإلل  ها 

 / بعل(، وابنًا: )عاشرية(، جاعلني له زوًجا اسمها )إيل)  هاإلل  ( يف عبادهتم  الكنعانيُّونشمس.  كام فعل )

)بعليم وبنتًا:  »(.   تعانا(،  التعريف:  )الـ(  أصل  كان  »إلوربام  فكلمة  الساميَّة،  تلك  مثاًل،  البيت«   ،»

ف بمعرفة  (، ول  اهلل«، ال بمعنى إضافته إىل )بيت اهللأصل معناها: » ، وكأن املعرفة  اهللكن بمعنى أنه معرَّ

إىل   تنتمي  الوجود  ه  اهلليف  مثل  وستجد  كذ  .   اإلنجليزيَّة  يف  كان  لذا  فربام    The  :Theosأصل  ك؛ 

جاءت   ومنها  »(θεοςἄ  atheosباإلغريقيَّة،  أي  إل  (،  واملصطلح:  هال   ،»Atheism  أي أو  «هإل  الال   »،   ،

الساميَّة ى  ُتَسمَّ التي  اللغات  مفردات  بعض  أنَّ  والق   أسام  اإللاد.   أن  أو  آهلة،  أسامء  األصل  ء  هي يف 

منها  ت  اشتُقَّ يني  -اآلهلة  الدِّ التفكري  عىل  اللغة  ألسبقيَّة  الراجح  صب،    هإل  (،  بعل)مثل    -وهو  اخل 

سوغ أن ُيبنَى  ذا يعود إىل طفوليَّة التاريخ اللغوي، وال يالبحر.  غري أن ه    هإل  (  يماملوت، و)  هإل  (،  موتو)

ليبيعليه ما بناه عليه  ا من التاريخ اإلنساين. الص  دًّ رة ج   من استنتاجات تتعلَّق بمراحل متأخِّ
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صاحبنا،  ،  الَعَرب ختيَّل  البرش كام  من  أسالفهم  عن  في  وحيكي  عاشوا   هاالذين 

التوراة وأرسار شعب إرسائيلوتلك »    . لكذ  ك  ى  خفايا    كتابه الثاين. هبا  «، كام سمَّ

سة    ذه ه  ن  أ   ارة إىل وقد سبقت اإلش املقدَّ الُكُتب  ُتساق من إنَّ عموًما  القصص يف  ام 

يه الَقصص االعتباري؛ أي الذي ال تعنيه التفاصيل،  بيل ما أُ قَ  ز سمِّ عىل   بل هو يركِّ

ة، ال عىل األحداث والشخوص.  صَّ
 ( 1)الع رَب املستقاة من خالل نامذج الق 

ليبي ) وممَّا يورده   ة قايني ما جاء حتت عنوان » ،  ، مثاًل السياق   ذاه  يف  (  الص  ِقص 

و» وهابيل  قاينيأُ «،  )    ( 2). « سطورة  ابَني  ة  صَّ
ُتُقبِّ معرو ذين  ه  (  آدم وق  إذ  ُقربان  فة،  ل 

) هابيل )  ُقربان  ُيَتَقبَّل  ومل  قتل  ،  ( قابيل(،  أن  إىل  بينهام  اخلصومة  أدَّت   ابيُل ه وإذ 

ة  عىل أن     .قابيل  صَّ
ة ابنيه، حمض  آدم ق  صَّ

ولعلَّ     املؤلِّف.  كام يرى،  ( 3)« نيخرافتَ »، وق 

أن من  املفارقة  ُيَتقبَّل  مل  من   -قابيل ه  أو  القبول،  من  اسمه  عليه  يدل   ممَّا  الرغم  عىل 

ة من العصبيَّة، واألرض التي حيرثها ويزرعها الَقبَ  ة املستمدَّ بل ُتُقبِّل من   -ليَّة، والقوَّ

األصغر   امُل هابيل أخيه  املتواضع،  الغنم،  راعي  »ـ سال  ،  ااهَلَبل م،  يف  وقد «  لنهاية.  

َفة يف ال  ذه ه  يكون اسمه أصل   متواضع من الناس، طيِّب القلب إىل   يَّة، لكلِّ َعَرب الصِّ

السذاجة القرابني ليس     ( 4). درجة  ، وال بنوع  امرهوًنا بمكانة صاحبه عىل أن قبول 

 

، )جملَّة  عتباري )قراءة جيولوجي ة لنبإ حي  بن يقظان: نموذًجا(«»يف بنية النص  اال(،  1999انظر بحثي: )   (1)

 (.52 -9، ص ص1، ع17«، جامعة الريموك، األردن، مالريموكأبحاث »
ليبي، م.ن،   (2)     .00 -34انظر: الصَّ

    (.8-4، ِهجرات األساطري «.  للتمييز بينهام انظر كتايب: )ُأسطورة« و»خرافةهو ال ُيميِّز بني مصطلح »  (3)

ل، وُيستعار لفقد املَي ز والعقل. )انظر: ابن األثري،   (4)      (.240: 5، النهاية يف غريب احلديث واألثراهلَبَل: الث ك 
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النِّ بأمور أخرى، من مثل    كن ل  ربانه، بالرضورة، وقُ  التقديم. يَ صدق  يف    ة، وكيفيَّة 

اسَمي    املؤلِّف   يرى حني   اإلل  »  : هابيلف   . لك ذ  غري    هابيلو   قابيل وراء  ال هو   َعَريبه 

ـ   ( ُهَبل ) ليس  و   كذا يزعم. ه     ( 1)! « ُهَبل  القديم  ام كان صناًم من وإنَّ   ، َعَربعند ال  هٍ بإ َل

ة يف )   َعَربد  كبري أصنام الوقد ُيعَ ،  ( ُقريشأصنام )   أبولُّوسم )لال (.  وهو تعريب  مك 

Apollo ـ إ َل والفنِّ (،  عر  والشِّ الشمس  حضارة    ه  وإن   ( 2)( الرومان )و   ( اليونان )يف   ،

ـ  َعَرب كان يبدو عند ال  ا. ًها َقَمر إل    يًّ

هو أغرب زعٍم  ب   لك ذ    ع ـ ب  ُيت  ثمَّ    ،   ( وادي  يف  قريًة  هناك  حتمل بِيشة أن  اسم    ( 

ا     ! ( هابيل )  «،  قني ي » رب  (، طبًقا لالسم الع  القني ، فهو اجَلد  األعىل لقبيلة ) ( قابيل ) أمَّ

د    ( 3) . يف الوقت الارض  ( ة بَ لَ الصُّ ) ة، شأهنا شأن  عَ ي  ض  وهي قبيلة، حسب قوله، وَ  مل حيدِّ

، من نسل  ( بني أسد ) ، من ( بني الَقنْي بن َجّْس ) ولعلَّه يقصد:    املذكورون؟   الَقنْي ن  مَ 

،  ( ُنعامن ) سمه  ن ا إ   : االسم   ذا هب    الَقنْي يف سبب تسمية    ، .  وقد قيل ( احلاف بن قضاعة ) 

فام عالقة     ( 4) االسم.  ذا ه  ، فغلب عليه الَقنْي ُيقال له   ، ه عبد  له َنَض َح  ّْس جلَ ا ُول د َـّ نه مل إ و 

و بقابيل   ؤالء ه   ما  له  وأنَّى  الوضاعة؟! ؟!   به من    الَقنْي وإنام كانت وضاعة     صفهم 

اد.   ؛ ألنه عبد  ب رَ العَ   د عن  نسل  من  ، أم  قابيل بن آدم ( من نسل  بنو الَقنْي أفكان )    وحدَّ

 

ليبي، م.ن،   (1)     .37انظر: الصَّ

(2)     ، الكلبي  ابن  ومصطفى،  28  -27،  األصنامُينظر:  سفر  الشمس؛  مدينة  ظاظا،  18،  احَلرْض  مع املجت؛ 

 . 32 -31، مواقع َأَثِري ة.  وُيقاَرن: األنصاري وآخران، 178، الَعَريبُّ القديم من خالل اللغة

ليبي، م.ن.  (3)     انظر: الصَّ
    .454 -453، مجهرة أنساب الَعَربانظر: ابن حزم،   (4)
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ل،    فإن     ؟! احلاف بن قضاعة   لألصل القديم، ويا للقبيلة العريقة! فيا  كان األوَّ

 نفسه؟  (آدم )أم أين قبيلة     ؟ (هابيل ) أين قبيلة   ، ذاه  ، بعد  ترى 

هو    ذا ه    إنَّ أال   ذاته  با ق ما  رافيَّة،  اخل لهاة  امل التأويل  من  مثل ل  أحد    العاملني،ه 

 .ب رَ عَ أو غري   برَ عَ 

   

 : ريودوتهشهادة  -25

خ )   أنَّ السؤال الذي يبدو    إنَّ  ليب املؤرِّ عنه   أصمَّ لعلَّه  ، أو  هه إىل نفسهمل يوجِّ (  ي الص 

 : أذنيه، هو

أنَّ   ا إذ  يزعم  إرسائيل) مملكة    كان  يف    ( بني  القرن   (عسري ) قامت  أواخر  بني 

عرش   املي الادي  تصوَّ   الدقبل  فكيف  العارش،  القرن  اململكة ومطلع  تلك  أن  ر 

ذ كرها واحمَّ   ،وبادت   ،زالت  احمَّ وأثرها   هنائيًّا  ى  كام  مملكة  ،   أهبابني  »   ، (َّْص مِ ) ت 

  ؟ هاتارخي   ر كل  ، وتبخَّ «! اخلميس و 

ى   احمَّ لل  لك ذ  كيف  األدبيَّة  الذاكرة  األدبيَّة و  ، َعَربمن  الذاكرة  من  ى  احمَّ

 ؟ للعامَل أمجعني  لعجم، ومن الذاكرة التارخييَّةل 

خ اإلغريقيِّ   ، مل يتناَه إىل أيب التاريخ  كيف   ق.م(، أي  425-،  هريودوت)   املؤرِّ

ع    أثارةٍ  بصيص    ، م ل  من  خرب أو  اجلسام   ان يشي  ،   األحداث  الت والتحو    ، بتلك 

لاًم ع     واهنيارمها؟!   (عسري ) يف    ( يامن ُسلَ )و   ( داوود)  ي تَ قيام مملك   لك ذ  العظام، بام يف  

ل م التارخيي، عاش غري بعيد زمنيًّا  هريودوتبأن    ام اململكَتنيعن تلك   ، بمقاييس الع 
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ليب )   اميشري إليه   تني لال  بل هو قريب       نحو أربعة قرون.  إالَّ ام، فال يفصله عنه ( ي الص 

ا من تاريخ قضاء )ج   ق.م.  586  «،! عسري يف  »   ( إرسائيل )   مملكة ( عىل  َنُبوَخْذَنَّص  دًّ

ليب افرتضه  فكيف مل يسمع بام     ولو من بعيد؟   إشارة  عنه نه  مد  ر  ، ومل تَ ي الص 

الذي جاب برحالته أقطار   -( هريودوت ) أن  الباحث  كيف استقام يف ذهن  

ى  ُيسمَّ األوسط )   ما  تاريخ    نا ثحيدِّ   ظلَّ   -( الرشق  نعر  ( َّْص مِ ) عن  يف ِمَّْص ف  كام   ،

املعروف  الن  )   من   مكاهنا  دون (ل يْ وادي  وفراعنتها،  بأهراماهتا   ستعمراٍت مل  كرٍ ذ    ام، 

ة   يَّ رص 
ت،بل هي  .  ِمَّْص ، كادت تطغى بعظمتها عىل  (عسري ) يف  م  طاغية    ، لو صحَّ

تاريخ   عىل  الكتابيَّة.     ِمَّْص بالفعل  الذاكرة  فجأةً يف  املجهولة   انبثقت  قريتها  من 

 . الالحقني يف  وال لني  كر هلا يف األوَّ التي ال ذ    ، ملغمورةا 

لقد   ثنا   (هريودوت )  ظلَّ أجل،  منطقة    حُيدِّ األوسط ) عن  بأماكنها ( الرشق   ،

وتوزيعها   و وقاطنيها،  املعهود كَّ الس  اجلغرايف  وظلَّ اين  إىل    .   و(الُفرس ) يشري  إىل  ، 

تارخييًّا.  كام نعرفهام   (،ب َعرَ ال )  املعروف  يتامشى إمجااًل مع  شيًئا   مل يسمع قط    ، وبام 

مملكة   إرسائيل ) عن  الَعَرب )يف    (بني  ومل(جزيرة  شيًئا  ،  يعلم  تاريٍخ   كان هلم    عن 

ومل  يمرَّ هناك،  الَعَرب  يف ة«  »استيطانيَّ عن عالقة  به خرب       وال   (َّْص مِ ـ)لال  ،  جزيرة 

غزوٍ لغريها  عن  وال  إرسائيل   استهدف   آشوريٍّ   ،  اجلزيرة، َج   أقَص يف    بني  نوب 

أيب  حدَث  جدِّ   ، هريودوت  يف عرص  هو    إن    ، هريودوت  أو  يكن   أدركَ قد  ه  نفسمل 

، فال شأن هريودوتم قد اعرتى كَ م والبَ مَ ى والصَّ مَ العَ  ذاه  لئن كان   .  دخانه بعَض 

بالتاريخ  ، له أب إذن،  يصلح  وال  فاتته ـً ،  وقد  لتارخيه،  قيمة  وال  ابنًا،  وال  للتاريخ  ا 
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ر إىل ما كان    ، ولو عابرة    ، التفاتة   التارخيي؛    يتفجَّ منه باألمس   ةٍ مساف   عىلوأمام أنفه 

ليب) ا اكتشفه  القريب، ممَّ   سنة ومخس مئة.أكثر من ألَفي ب   هبعد   ( ي الص 

ق.م، 520سنة  يف    -تقريًبا  هلريودوتمعارًصا    -فقد َحَدَث   ،ذا ه  وأكثر من  

 العمَل   ( ابلَزُرب  )، أن استأنف  ك الُفرس ل  ( مَ داريوشوهي السنة الثانية من ُملك )

 لك املذكور. (، بمساندة املَ 2 -1: 5، َعْزرا ِسفر ) (،أورشليم)يف إعادة هيكل 

 ؟  ، يا ُترىبناؤه عيدَ فأين أُ 

)أ   كانت  النامص يف  بزعم  (أورشليم ) (، حيث  ليب ) ،  يزعم   لكذ  ؟  ( ي الص  أنه 

ر اهليكل يف  أنه    (1) قرٍن من السنني. ب  لك ذ  قبل    النامص قد ُدمِّ

بل  كالَّ  مكانٍ بناؤه  ُأعيَد  ،  هو    يف  مدينة   ( أورشليم) آخر،  يف  املعروف 

 . (س الُقْد ) 

سة، وعن مكان ت ذاكرة القوم عن معرفة ديارهم السابقة، وأرضهم املقدَّ حمَّ أَ 

أقداسهمُقد   األرض    أم     ! ؟ س  قداسة  أي  يَّ اإلهل  انتهت  وأصبح  لدهيم،  املوعودة    ة 

  ! ؟ (يامن ُسلَ )  هيكَل   هيكلٍ  سة، وأي  ا مقدَّ أرًض  بلدٍ   ، وأي  ( أورشليمَ ) يصلح    مكانٍ 

 ؟!والسالممكاٍن   أصبحوا يقبلون بناء اهليكل يف أيِّ  أ 

ـ وكيف   َ ب مكاٍن يف  واهليكُل املُعاد    يف مكانٍ   األصل   ، واهليكُل « بناء  إعادة » ُعربِّ

 آخر؟! 

التاريخ   وقد   أما   وما عاد منًنا،  مدوَّ ذه  ه  ذ القبة  ن مصار  ، و مكشوًفا  أصبح 

 
ليبي،   (1)  . 39، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: الصَّ
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 سبة التاريخ إىل أرضٍ فراغ التأويالت، وال سبيل إىل ن  ال ل القال، و جمال فيه للقيل و 

أرضه،   ليب )  فَّ كَ فقد  غري  خياالته    هنائيًّا   (1) ( ي الص  جزيرة )يف  السورياليَّة  عن 

األشياء    ييسمِّ (2) « ث عن يسوع البح يف كتابه » الالفت أنه أصبح  من  بل    .  ( الَعَرب

فـ)  أرض  غدت    (فِلسطني بأسامئها،  السَّ (إرسائيل )عنده  أرض  مقابل  يف  يف ب  ،  ي، 

السابَقني؟      . (ِعراق ال )  كتاَبيه  يف  م  قدَّ ما  فنيس  أن  أ   أ  بام  يفتح  املعلومة  ب غياب 

  ؟ ضوابط بال    ةالقراءات التأويليَّ 

 غيب!أن ت  ل وبالعق   فرتض يُ ام لئن غابت املعلومة، ف

وإن  ذاه   عن  يحدِّ ل   (3) ( هريودوت)،  مثاًل،   (ب رَ العَ )ديانات  بعض  ثنا، 

نعهده وعاداهتام   (رس الفُ و)  كام  ميثولوجيًّا.،  تكن    اأهن  لكذ  من  و    ا   للُفرس مل 

كانوا يستحمقون تصو   بل  يتخيَّلوا   رات عن اآلهلة،  مل  رات؛ ألهنم  لتصو  تلك  مثل 

رات   فقد   لك ذ  .  وبالرغم من  ( اإلغريق ) طبيعة اآلهلة كطبيعة البرش، عىل غرار تصو 

، (ملشرتيا كوكب ) تقوا ق مم اجلبال لتقديم األضاحي ل ري   أن  الُفرس من عادة    كان 

كلِّها.  السامء  عن  لدهيم  اسمه  يعربِّ  كان  األض   الذي  مون  يقدِّ كانوا  إىل    احي كام 

رت .   ياح والرِّ   واملياه   النار و   األرض و  والقمر   لشمس ا  حتدَّ التي  آهلتهم  كل   وتلك 

القديمة.    العصور  من  عبادة  الحقٍة    حقبةٍ يف    الُفرسى  لدَ   نجمت  أهنا    غريإليهم 

من  Urania  أورانيا ) اآلهلة   اقرتضوها  التي  والتي (ني اآلشوري  )و   ( برَ العَ ) (،   ،

 
 .29 -28، البحث عن يسوعانظر:   (1)
 . 30انظر:   (2)

(3)  See: Herodotus, Book 1, Chap. 131. 
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ى لَدى  (، ولَدى  Alittaت الال  : ) الَعَرب (، ولَدى Mylittaميليت ا : ) اآلشورينيُتسمَّ

    ( 1)(. Mitraميرتا  : ) الُفرس 

  ن؟ دو ون املوحِّ العسريي   ( بنو إرسائيل )فأين ذهب  

اختفى   ) وأين  وصفه  ليب ما  من  ي الص  ب(  د  اضطالعهم  اليهوديَّ نرش  ة يانتهم 

  !؟ (ي ة زيرة الَعَرب اجل) أرجاء يف  ة  التوحيديَّ 

د ) السياق    ذاه  يف  و  فقط،   آهلتني إنَّام كانوا يعبدون    ( أن الَعَربهريودوت يؤكِّ

 ( و) Dionysus  ديونيسوس   / باخوس مها:  ون أورانيا (،  ُيَسم  وكانوا  قال:    .)

ون  Orotal«بلغتهم:    باخوس  ت«، ) Alitta«:  أورانيا «، وُيَسم     (2) (. الال 

 

(1)
)ه      اآلهلة  وميليت اأورانياذه  ت،  والال  وميرتا،   ،( إىل  ترمز  واألُمومة  الشمس(  األُنوثة  آهلة  بوصفها   ،)

فـ) صب.   ) أورانياواخل  لعلَّها:  رنيا(  الشمسرنية/  ربَّة  الَعَرب  (،  داوود،  عند  )انظر:  الَعَرب  . 

اميُّون ت)  ( تظهر من تسميتها عالقتُها بآهلة الَعَربميليت ا(.  و)178  -177،  والس  ( هي:  ميرتا(.  و)الال 

أوأمريت» »مرت»  «،  أو  »مريم«،  أو  الساميَّاتماريا«،  يف  تعني  وكل ها  والربَّة   «،  السيِّدة  القديمة: 

(، وهي  عمريتلك جاء اسم مدينة )«، يف الَعَربيَّة.  ومن ذ  امرأة« أو »مرأة واملعبودة، ومنها جاءت كلمة »

( يف  ماري(، وكذا )عشتار(، وفيها معبد لـ)طرطوسمن أقدم مدن العامل، عىل الساحل السوري َجنويب )

م.ن،   )انظر:  السوري.  امل  ) 31  -30الشَّ زوجة  كانت  حني  يف  مدينة  إل    -(شمش(.   يف  الشمس  ه 

بـ)احَلرْض ) )  -(الِعراق(  )مرتااسمها:  أو  إهل  مرتن(،  املرأة،  أي   ،)( كوكب  ورمزها  األُنوثة،  ْهَرةة  (،  الزُّ

ان العصو(.  ذ  عشتاركـ) ر الزراعيَّة، التي كان يعمل  لك أن املرأة كانت كاهنة البيت وربَّته وخمصبته، إبَّ

بُسلطاٍن   بل   ، إيَّاهنَّ وقمعهم  الرجال   
بعسف  ال  البيوت،  يف  النساء  وتبقى  البيوت،  الرجال خارج  فيها 

للمرأة يف تلك العصور عىل الرجل.  ففي تلك العصور األُنثويَّة كان الرجال يعملون وحياربون ويسعون  

ة املُلك والُكم، أو حتى األُلوهيَّة، أو ُربوبيَّة البيت، عىل أقل.   يف مناكب األرض، فيام كانت املرأة يف ُسدَّ 

( ا  وأمَّ جات.   املتوَّ كات 
واملل  املؤنَّثة  اآلهلة  ظاهرة  جاءت  هناك  تومن  الشمسيَّة  الال  األُنوثة  فربَّة   ،)

 (.   00 -79، مفاتيح القصيدة اجلاهلي ةهلل بن أمحد، . )انظر: الَفي في، عبدا(جزيرة الَعَرباملعروفة يف )
(2)  See: Herodotus, Book 3, Chap. 8, 9. 
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املعلوم و  الَعَرب   من  آهلة  من  إلينا    أن  وصَل  ) خربها التي  (،  رضو   أو رىض  : 

ل امل (، إىل  الثمودي ني لَدى )   ( ي ة َعَرب ال   اجلزيرة ) َشامل  وكان معبوًدا يف   يالدي،  القرن األوَّ

يالدي.   الرابع امل   إىل القرن   ( ني ي  وِ فَ الص  ، ولَدى ) م تقريًبا 273إىل  (،  ني التدمري  ولَدى ) 

إىل  (،  ـ ئ َطي و ،  متيم قبيلَتي ) ل ،  وسط اجلزيرة (، يف  رضاء كام كان هنالك معبود  باسم ) 

اإلسالم  بلفظ ظهور  ورَد  ما  فلعلَّ    . Orotal»  لَدى إشارة  ( هريودوت ) «،  هو  إىل  ، 

أو  رىض ال )  ربام  رضو ال ،  أو  أن  الرضاء ،  ومعروف  إل   ( باخوس ) (.   للخمر  ـ  كان  ًها 

ولذ   والنشوة؛  البهيجة.   واملرح  واملهرجانات  الصاخبة  رمًزا لالحتفاالت  لك أصبح 

ال يتفق مع ما  ما    ذا ه  و  اآلهلة    ذه ه  .  غري أن  الرىض يَّة املسامة  ب َعرَ يوحي به اسم اآلهلة 

هْ يَّة كانت ترمز لـ) َعَرب ال    ه  إل   ( Orotal، أو  باخوس (، أي أهنا مؤنَّثة، عىل حني أن ) ة رَ الزُّ

م  الشَّ الرمز  مقابل  يف  َقَمري،  رمز   أنه  األقرب  فاالحتامل  ر؛  انيا:  أور )   يس مذكَّ

Alitta» » ( ، ت يظهر يف صورة القمر، أو يف    كان   باخوس لك أن  ((.  يدل  عىل ذ  الال 

الثور  القرنَ صورة  ذي  التيس  أو  وه  ني ،  وم .   ة.   الَقَمريَّ الرموز  من  األخريان  ن  ذان 

ًسا يف  تالب : ) Orotalالقريبة لفًظا إىل    أسامء اآلهلة الَقَمريَّة عند الَعَرب  ف مقدَّ (، وُعر 

ل الَقَمري اآلخر:  (.  واالحتام ريدان   ي وذ   َسَبأ (، يف عهد مملكَتي ) ترعة   : ريام/ الَيَمن ) 

الَعَرب هكهل )  آهلة  يف  مذكوًرا  وكان  َشامل  ني الثمودي    (،  يف  أسامئها  عىل  ُعث ر  التي   ،

ل امل   إىل القرن (،  حائل و ،  تبوك و ،  تيامء )   : اجلزيرة      ( 1) يالدي. األوَّ

 
 .264  -259،  مفاتيح القصيدة اجلاهلي ة في، عبداهلل بن أمحد،  انظر: الَفي     ( 1) 

حلَّلنا   ُكنَّا  ) ولقد  كتابنا  اجلاهلي ة يف  القصيدة  ًة  89  -88،  مفاتيح  لوحًة جداريَّ  ) ( عليها يف  الفاو ُعث ر  ( قرية 

قائلني:   ومتث ل صورةَ األثريَّة،  ِديني ة،  ذات داللة  ]اللوحة[  تكون  عر  »قد  الش  به سواُد  حُييط   ، بيضاويٍّ  
 وجه 
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ا ما يتعلَّق ب  تـ) أمَّ وما   (ي ة َعَرب ِشبه اجلزيرة ال يف )  -( الشمس كانت )   ، فقد ( الال 

َُذوا األصنامَ   -جاورها  التي اختَّ ترموًزا هلا:    أبرز املعبودات من الكواكب،   كالال 

و الشمس  رمز الَقَمر  ( َودر ) ،  و رمز  ى ) ،  َرة   (الُعز  ه  الز  ) .   رمز  رمز    -الشمسوكان 

ت  .   ( 1)( أفروديت أو ) -( وت هريود َذَكَر ) كام  -« أورانيا ـ»ب  ( اليونان) ف عند ( ُيعرَ الال 

ر  وُتَص  ، حتمل بيسارها ُكَرًة متثِّل  وجيَّة اإلغريقيَّة امرأًة فاتنةلتامثيل امليثوليف ا  أورانياوَّ

تها، إذن،  تها باألفالك والساموات.  فرمزيَّ األرض، وعًصا يف يمينها.  وترتبط رمزيَّ

صب واضحة  لدهيم كام هي  ت إىل األنوثة الشمسيَّة واخل     ( 2)  .لَدى الَعَرب  الال 

 

َقَمر  فتقتطفانه من فوق رأسه.  وقد )=الل يل(، هبالة  حميطة  كهالة  ُجه،  ُيَتو  بدا كأنه  ِعَنـًبا،  ُتطعامنه  ، وفتاتان 

 /لوجه ما هو إال  َكْهل ذا اُخط ت بإزاء الرسمة عبارة »زكي« بامُلْسَند، بني َقلَبني عن يمني  وِشامل.  وكأن ام ه  

فارًسا متمنطًقا سيًفا، يف ُيمناه رمٌح طويٌل   بالفاو،   (، الذي ُنِقش رسمه عىل سفح جبل )ُطَوْيق( )الَقَمر   َودٌّ 

َحْرَبة  ُيشبه  ما  الُيّسى  ت   -ويف  الال  ْهَرة   )=الشمس   وعثرت   والفتاتان مها  ه  والزُّ أن  أي  متث ل (.   اللوحة   -ذه 

ي ني  ا عبارة »زكي«   -بعبارة احَلرْضِ أم  »املرأ، واملرأة، وابن املرأين«، أو بلغتهم: »مرن، ومرتن، وبر مرين«.  

كاء يف اللغة هو: اخِلصب والن امء والطُّهر.«  فُدعاُء مباركة  باخِلصب، أي ُكْن يف هناء   وَتَنعُّم  وِخصب؛ فالز 
ة 

( اللوحة وبني  تلك  الَقَمري يف  الرمز  بني صورة  الربط  اآلن  (، Orotalديونيسوس/    /باخوس وبإمكاننا 

ر كذ   ليٍة حُتيط هبا الذي يصوَّ ًجا بح  ًكا رحمًا، متوَّ
م وحبَّات العنب.     لك مُمس  ذا  وعىل الرغم من أن ) أوراق الَكر 

ى  َ ـ الرش  إل يبدو  كان  ـ  (  إ َل بَدوره  كان  فقد  شمسيًّا،  وزراعة ًها  صٍب  خ  م   -ه  الَكر  شجرة  سيام  عند   -وال 

بمن )األنباط )  فهو  ) ؛  ) باخوس زلة  عند  ) اإلغريق(  عند  اقرتن  وقد  رأسه،  عىل  بالغار  املكلَّل  َفِوي ني (،   ( الص 

ت لك بـ) كذ   ـ   (، الال  صب والشمس إ َل عاَره معرصَة نبيذ. )ُينظر: م.ن، هة اخل     (. 89  ، متَّخذين ش 
يه قد دلَّه عىل أن أقدم معابد )هريودوت) ويذكر  (1) (، بأرض عسقالن( كان يف )أفروديت فينوس/( أن تقصِّ

َوى تقليٍد ملعبدها يف  ( لقربص (، وأن معبدها يف )فِلسطني)  See: Herodotus, Book.  )عسقالنيس س 

1, Chap. 105  (.  ويقف الباحثاألوسط  الرشقذه املعبودات املؤنَّثة يف ديانات )(.  ممَّا ييش بعراقة ه- 

ه   تسجيل  امللحوظةبعد  ترصيح    -ذه  الذاه   هريودوت عىل  اإلغريقيَّة،  األشمل،  اآلهلة  أسامء  أن  إىل  ب 

ُجلَّها، جاءت من ) أو    ِمَّْص (.  ومعروفة عالقة  :Herodotus, Book 2, Chap. 50 See(. )ِمَّْص كلَّها 

 عىل وجه اخلصوص.   وبالَعَرب،  بالرشق األوسط
د من مكتشفات ) اإلغريق ( بآهلة ) الَعَرب وُتالحظ هنا عالقة بعض آهلة )    ( 2)      ( األثريَّة. قرية الفاو (.  وهو ما تأكَّ
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  من أن الَعَرب  ،بالتاريخ النقيل واألثري  ، ما يتبنيَّ هو    كلِّه ذا  وما يعنينا من ه  

قب  ظل وا  فوا تارخييًّا، ال هيوًدا.  وإالَّ فأين  العتيقة   وثنيِّني غالًبا يف تلك ال  ، كام ُعر 

والر   واألنبياء  واألديان  املاملك  األرُض  ) سل،  ابتلعت  عن    (ِمَّْص فضاًل 

ذ    ؛(إرسائيل)و صار  يف    مجيعهلك  حتى  منسًيا  الَعَرب)َنسًيا  ه  (جزيرة  يف ؟   ذا 

زعَم   الذي  ليب)الوقت  دعوة    (يالص  إرسائيلأن  عبادة    بني  ههم  ـ  إل  (،ََيَْوه)إىل 

َش   القومي، اجلزيرة  غزت  قد  وَج كانت  ورَش اماًل  وغَ نوًبا  إىل ًقا  لت  فتوغَّ رًبا، 

   (1) (.نِزوة(، ووصلت )صاللة(، أو )ُظفار(، فدخلت ) ُعامن(، بل بلغت )الياممة)

 لك؟  فأين ذ  

َج  من  انطالًقا  القوافل  مع  اليهوديَّة  انتشار  أين  غَ أم  الذي   ريب نوب  اجلزيرة، 

ليب )   حوله دندن   ( يُّ الص 
ب ي  أ؟!   ن ربع قرننحًوا م   (2)  َى من البابيل  ما هو إالَّ السَّ ، واحمَّ

ه وقضيضه، وإىل األبد، حتى َنَبَشه اجلزيرة كل  ذ   لك التاريخ الساموي األريض بَقضِّ

ليب لنا   ًرا   يُّ الص  ب ي البابيل    ؟! مؤخَّ  (بني إرسائيل)، حتى أصبح تاريخ  وما هو إالَّ السَّ

متطاولة قروًنا  يعش  ومل  فيها،  س  يتأسَّ مل  كأنه  سنني،  ب ضع  يف  اجلزيرة  !  ؟خارج 

سات إىل  من ذ    وأغرب  يار واألسامء واملعاهد واملعابد واملقدَّ انتقلت كل  الدِّ لك أن  

 !( اهلالل اخلصيب )و   ( الشام) بالد  

 

ليبي،     (1) خفايا ، والفصل العارش من كتابه:  159  -158،  التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر مثاًل: الصَّ

 .  000 -281«، صنبي من ُعامن، بعنوان »ائيلالتوراة وأرسار شعب إرس

 .  83، 81، 33 -31، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر مثاًل:   (2)
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السيايس،    الَعَربعن    أيًضا  (1) (هريودوت)ثنا  دِّ وحي مل  واستقالهلم  وأهنم 

َيدينوا    ، لغريهمخيضعوا   يدفعون  قط  بوالء (فارسلـ)ومل  يكونوا  ومل  ها  ي ل إ، 

ة )مم يف  األُ كسائر    رضائب، أصدقاء وأعواًنا يف   لبعض ملوكها(، بل كانوا  آسياقارَّ

مون  و،  بعض الروب  ُيقدِّ طال نٍ   إىل كانوا  ألف  مقدارها  ًة كلَّ عام،   (2) ملكها هديَّ

البخور املعقولة  ذا  ه     .من  غري  املرويَّات  بعض  جانب  ساقه إىل  حياة ا  التي  عن 

َذَكَر عن  العريب الفاريس    ومن التعاون     (3) العرب وبيئتهم.  ،  ب رَ العَ   أحد ملوك ما 

 
(1)  See: Herodotus, Book 3, Chap. 9; 88; 91; 97. 

(2)  talents.وحدة وزن قديمة ،    
ب ه اجلزيرة تقع يف أقص َجنوب املعمورة.  وه    ( أن بالد الَعَربهريودوتذكَر )    (  3)

د أنه يعني َعَرب ش   ذا يؤكِّ

الطِّوال  العباءات  أو  األُُزَر،  يلبسون  وأهنم  م،  هيَّ ز  واهم.  ووصف  س  أحقائهم  ال  لباسهم حوايل  ُمثَبِّتني   ،

وااًل عن ميامنهم، جيعلوهنا حمنيًَّة إىل الوراء عندما تكون مشدودة  
بون أقواًسا ط  باألحزمة.  كام كانوا يتنكَّ

َدر الوحيد لـ) نا( و)املُـر  ( و)لُبان البخوراألوتار.  وأن بالدهم املَص  (، الذي الصمغ(، و)الِقْرَفة(، و)الس 

ونه ) َذنيسم  ه  الال  ثمَّ رشَع يف وصف حصوهلم عىل  املشاقَّ يف سبيلها،  (.   تكب دهم  .  مشرًيا إىل  املوادِّ ذه 

ة   قون )البخور.  فلجمع  املُـرعدا مادَّ (، الكثرية  األفاعي الطائرة(؛ فيُبع د دخانه )styrax  ةصمغ املَيْعَ ، حُير 

دة  يف بالد الَعَرب ، التي لوال ُلطف اآلهلة ألهلكت العامَل ُكلَّه، بزعم الَعَرب.  وتلك األفاعي صغرية متعدِّ

أشجار   عىل  حَتُط   وجلالبخوراأللوان،  نامع  .   الَعَربالس  يقوم  بجلود    ،  ووجوههم  أجسامهم  بتغطية 

الثريان وغريها من اليوانات، تاركني فتحات لألعني فقط؛ ألن تلك النبتة تنمو يف ُبحرية ضحلة، َتُعج   

( ُتشب ه  جمنَّحة،  بكائنات  شواطئها  رَش  اخلفافيشمع  كبري،  َحدٍّ  إىل  وعىل  (  الصاخبة،  أصواهتا  ُتطل ق  سة 

ناجامعي   نامحاية أعينهم منها يف أثناء مجع    الس  ا  الس  ، فيزعمون أهنا تلب عيداهنا طيور  ضخمة   الِقْرَفة.  أمَّ

ابتدعوا    كنَّ الَعَربمك ن الوصول إليها.  ل  لعمل أعشاشها الطينيَّة عىل حوافِّ الصخور اجلبليَّة التي ال يُ 

لك بأن يقطِّعوا لوم ثرياٍن أو مُحٍُر أو غريمها من املَي تَة، ثمَّ يضعوهنا يف أماكن  طريقًة للحصول عليها؛ وذ  

لل حوم  قريبة من أعشاش تلك الطيور؛ فتَن َقض  لمل ق َطع الل حوم إىل أعشاشها.  ولثقل ما اختطفت  من ا

رون  الِقْرَفةتسقط من أعشاشها أعواد   ع الرجال اللتقاطها، وهم ُيصدِّ البلدان.     الِقْرَفة، فيُرس  إىل خمتلف 

ا   َذنوأمَّ َلقالال  َتع  ف،  الَعر  ة زكيَّة  فهو مادَّ َزَعمَ   -،  املاعز.  وي  -كام  ُذكور  بل َحى  َذندخل  كالصمغ  يف    الال 

َل لَدى الَعَرب ع بالدهم بأصناف الطِّيب.  وممَّا صناعة أنواع من العطور، وُيَعد  البخوَر األوَّ ، الذين تتضوَّ

َنب  أضافه من الغرائب أن يف بالد الَعَرب ا، ال    نوعني من الغنم، مل ُتَر يف بالٍد أخرى، نوًعا طويل الذَّ دًّ ج 
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ه ، وتعاونه معه عىل غزو (فارس)َمل ك    (ق.م522-،  قمبيزـ)ب  عالقتهو   ،ومل ُيَسمِّ

، Amasis  سـ أمازي  /يـنالثا  ىَس وْ مُ   أح يف عهد ملكها )  ،ق.م525(، عام  َّْص مِ )

لء عدٍد من مَ باملياه من خالل    قمبيزَ   برَ َمل ك  العَ   وتزويد  ،(1) (ق.م526/  525-

مصنوع َرب،  ب لالق  اإل  جلود  من  بإبلة  ونقلها  باملياه.   ،  الفاريس  اجليش  إلمداد  ه 

روايةٍ  كان،  هريودوت   رأى  كام  االحتامل،   بعيدة   -أخرى  ويف  ينبغي    وإن   ال 

)   -استبعادها يف  كان  الَعَربأنه  عظيم  جزيرة  هنر    )  ( ى   ،Corys)(2)  ُكريسُيسمَّ

( يف  اإلريترييَيُصب   ال  /البحر  الَعَرب(3) (َعَريباخلليج  َمل ُك  فَأَعدَّ  ُصن    ،  ع أنبوًبا، 

 

ن حتت  ه بعمل دعامة له م  ح  ل  ُطوُل َذَنبه عن ثالثة أذرع، حيتال الرعاة دون مالمسة  َذَنبه األرَض وتقر  َيق 

َنب َنب، والنوع اآلخر من الغنم عريض الذَّ  ,See: Herodotus, Book 3، َيبلغ عرض َذَنبه ذراًعا. )الذَّ

Book 7, Chap. 67113;  -Chap. 107 .)   
 

(.  ولذا فإن قمبيز( مات خالل محلة )ُمْوَسى الثاين -أح( إىل أن )Herodotus, Book 3, Chap. 10ُيشري )  (1)

    ق.م.526و  525ة، بني تاريخ وفاته هنا تقريبيَّ 
املقصود وادًيا، كوادي )ال نعرف هنًرا كان يف اجلزيرة هب     (2) ةذا االسم.  وربام كان  م  ف الرُّ اكتُش  أنه  (.  عىل 

( املايض هنر  عظيم  كان خيرتق  القرن  الَعَربي ةفضائيًّا يف هنايات  اجلزيرة  ل  ِشبْه  رَشقها،  إىل  َغرهبا  من  كن  ( 

د، )الظاهر أن ذ   م= 1993أبريل    12لك إنَّام كان يف العصور اجليولوجيَّة السحيقة. )انظر: الشاذيل، حممَّ

ال    19 ه  »هـ(،  1413شوَّ لــ»الوسط«:  الباز  فاروق  املَّصي  عودي ة العامل  السُّ بني  الكبري  النهر  ة  ِقص  ذه 

)جملَّة  «والكويت ع«الوسط»،  ذ  77  –76، ص ص63،  عىل  االطِّالع  ويمكن  »اإلنرتنت«:   (.  عرب  لك 

https://goo.gl/wjEZ0f( وأقرب لفٍظ حمتَمٍل إىل االسم الذي أورده  .)وهو  َقِريس( هو »ودوتهري ،»

ة  َسَمك َقِريساملاء القارس الربودة، أو اجلامد.  ومنه قيل: » «. )انظر: اجلوهري، )قرس((.  فربام كان ثمَّ

 ذا. مصدر  مائيٌّ يف القرن السادس قبل امليالد ُيعرف باسٍم كه  
اخلليج  (، وتارًة إىل ) البحر األمحر ذه التسمية يشري هبا تارًة إىل ) .  وه  « البحر اإلريتريي » (:  هريودوت َذَكَر )     ( 3) 

) الَعَريب   ،)See: Herodotus, Book 1, Chap. 1  يه يسمِّ ما  ملياه  امتداَدين  بوصفهام  اإلريتريي (؛  .  البحر 

بـ)   بالبحر اإلريتريي ويعني   اليوم  ى  ُيسمَّ الَعَرب ما  ) بحر  ح     (. إريترييا (، ملحاذاته أرض  ما يوضِّ وقد ذكَر 

الحتامل أنه   ؛ اخلليج الَعَريب إشارته هاهنا إىل  (.  والراجح أن  Book 2, Chap. 11البحار، )ذه  مقصوده هب  

ة لك النهر القديم، املشار إليه يف الاشية السابقة، أو وادي ) ( ذ  ُكريس يعني بنهر )  م   (. الباطن ( ووادي ) الرُّ
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من جلود الثريان وغريها من اليوانات، يمتد  من النهر إىل بعض الصهاريج التي  

مسافة   والصهاريج  النهر  بني  وكان  الصحراء.   يف  رت  عرش ُتقطَ   احُتف  اثني  يف  ع 

 . رب ثالثة أنابيب خمتلفة إىل ثالثة أماكن منفصلة املياه ُجل بت عَ  يوًما.  وُيقال إن

الَعَرب (،  هريودوت )   متدَح اكام   وصفه  ال   هم وفاءَ   ، خالل  وأنه  بالعهود، 

ويقدِّ  العهود  العَ حيرتم  مثل  بالدَّ برَ سها  العهود  توثيق  يف  طقوسهم  واصًفا    (1). م، 

املتعاهدَ   لكوذ   املتحالفَ ين  بأن  جانبَ ق  يَ ني  أو  إىل  موثِّ فان  بينهام،  ي  العهد  جرح  فيَ ق 

الُوسطى يف أسفل    راحتيهام بحجٍر حادٍّ  ثياهبام اإلصبع  يأخذ من  ثمَّ  َطع  بعض  ،   الق 

دمهام،   يف  سبعَ ف يغمسها  هبا  الجارة ق َطٍع    يمسح  ذ    من  أثناء  يف  داعًيا  لك بينهام، 

دُ أورانيا ) و (  Bacchus  باخوس )   اآلهلتني املعاه  ويويص  وأصحابه ه  قومَ   (.  

    ( 2). ام قطعه عىل نفسه من عهدب التامِّ  بااللتزام 

 
(1)   ( عادات  من  ذكره  )لَعَرباوممَّا  بني عادات  املقارنة  إليه يف سياق  أشار  ما  من املَِّْصي ني( و)البابلي ني(،   )

ل!  ويقيمون عىل  يدفنون موتاهم يف العس  البابلي نيمن جهٍة أخرى؛ قائاًل: إن    الَعَربو  البابلي نيجهة، و

مناحات   بالبخور،  كاملَِّْصي نمواتاهم  ع  تتضوَّ ب َخرٍة 
م  أمام  جلس  امرأته  معارشة  أراد  إذا  البابيلَّ  وأن    .

ان آنية طعامهام قبل االغتسال.  وكأنه يشري هنا إىل   وجلست املرأة ُقبالته.  ويف الفجر يغتسالن، وال يمسَّ

اجلنابة من  ه  االغتسال  وأن  كذ  .   ملحوظًة  كانت  املامرسة  لَدى  ذه  )الَعَربلك   .Herodotus, See: 

Book 1, Chap.198.)    
، متَّبعني يف ذ  (  الَعَرب)ره هنا عن  وممَّا ذكَ     (2) لك  أيًضا أهنم كانوا حيلقون رؤوسهم بطريقة دائرية من الوافِّ

))باخوس(.     هاإلل   َجنوب  بوادي  بعض  من  تيان  الف  بعض  أنا  أدركُت  الَعَربي ةوقد  حملوقًة  اجلزيرة   )

ونه »رؤوسهم عىل تل «، وهي ُذؤابة يف مؤخرة الرأس،  ِزْعَلةك الشاكلة.  مستب قني من َشعر الرأس ما ُيسم 

الرأس َمْقِصرْي   /مقستريو» َشعر  من  عدامها  وما  اجلبهة،  فوق  ُتَقص   التي  الرأس،  َشعر  ة  ُغرَّ وهو   ،»

اليوم.  و »الغربيَّة«  الشبابيَّة  عر  الشَّ ات  َقصَّ الرأس حيلقونه.  وهي صورة  من بعض  كانت تستمر  حالقة 

(، وليست حمض نمٍط مجايلٍّ يف هريودوتذه العادة بقيَّة  ممَّا ذكَر )بتلك الطريقة حتى خُيتَن الفتَى.  فلعلَّ ه  

عر.     حالقة الشَّ
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، عام  ( ِمَّْص ) عىل غزو    (قمبيز)، مع  برَ ، أو ملوك العَ ب رَ العَ ك  َمل  ن  وتعاوُ 

املَ كان قد  ق.م،  525 ( يف محلته عىل  أرسحدون)  ك اآلشوريل  سبقه تعاوهنم مع 

والتالحم بني    (1) .لكاملَ   ذاه  يف أحد نصوص    ، كام وردَ ق.م647أيًضا، عام    ِمَّْص 

و)الَعَرب) خالل  اآلشوري ني(  أو   ذهه  (  بالتعاون  إن   أخباره،  متواترة   القبة 

( إن  حتى  املَل ككان    (2) (هريودوتبالتبعيَّة.   ،  سنحاريب)   اآلشوري  يصف 

الَعَرببـ»  ق.م(681  -705 عن  يف  لك  وذ  ،  «واآلشوري ني  َملِك   غزوحديثه 

ي ) ( ِمَّْصَ )  سنحاريب رص 
 .  (Sethos  وسسيت، خالل عهد املَل ك امل 

العَ   ذاه  و أن  تعاونٍ   برَ يعني  عىل  ،    كانوا    وعسكريٍّ   سيايسٍّ اسرتاتيجيٍّ

راق مع اجلبهة الرشقيَّة، فارسيًَّة و  ،واسع ، خالل القرَنني السابع والسادس قبل يَّةً ع 

 ولذا تثور مجلة  من األسئلة: امليالد.  

،  نوهبم للغزو يف ُعقر َج   ُعرضةً وقبله    لك ذ  أهنم كانوا بني  الزعم  تقيم  كيف يس 

مُ  يد  عىل  امليالد،  قبل  التاسع  القرن  ) منذ  و) آشور لوك  إىل     ؟ ( بابل (  ك  ل  امَل وصواًل 

الثاين )   اآلشوري  إرسائيل ) غزا  الذي  (  رسجون  عاصمتهم  الشمراني ني »   ( بني  يف   ،»

بالد  ) ُأساَرى إىل    شمران ان  واستاق األعيان من سكَّ ، ق.م 721(!، عام شمران بالد ) 

ثمَّ  ( فارس  اليهود تقويض  جرى  ق.م  586عام  يف  .   مدينتهم    دولة  وتدمري  هنائيًّا، 

سة )      ( 3) ؟! ( َنُبوَخْذَنَّص  ) ك  ل  امَل عىل يد  (،  بابل (، وسبيهم إىل ) النامص -أورشليم املقدَّ

 
  ,p.399.Historische TexteBorger ,.  نقاًل عن:   12انظر السعيد،   (1)

(2)  See: Herodotus, Book 2, Chap. 141. 

ليبي،   (3)  . 39، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: الصَّ
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امل قائم    نوب، والتعاونُ اجلَ  أقَص إىل غزو    ( َنُبوَخْذَنَّص  ) ما الذي يدفع و    مع الشَّ

من يف اجلزيرة تبدو    َعَرب ك ال َمل  ، وعالقته مع  عىل قدٍم وساق      ! ؟ عسل ال عىل    كالسَّ

يشكِّ   هتديدٍ   وأي   داموا يف  (بنو إرسائيل)له  كان  ما  اجلزيرة،  َج   أقَص ،  نوب 

(  َعَربال، مع أن قومهم )ية الصحراء لغزوهم، لتقفز متخطِّ (ِعراقال)يف    عىل دولةٍ 

   (1) !؟ متنياسرتاتيجيٍّ  بل يف تعاونٍ ،  يف عداء ِعراقالليسوا مع 

 

( مملكة  أن  ) إرسائيلوالواقع  املَل ك  وفاة  بعد  نفسها  عىل  انقسمت  سم  ُسَليامن( 
ق  فصار  األسباط   (،  من 

امل، وهم عرشة أسباط، وعليهم ) سم  حيكم يف اجلَنوبيرُبعام بن نباط)القبائل( حيكم يف الشَّ
  -( َمل ًكا، وق 

ن من سبط )أورشليميف ) وعليه َمل ك  آخر.  وقد نشبت بني   -( فقطنيبنيام( و)َيوذا( وما جاورها، يتكوَّ

اميل )رسجون الثاين الق سمني حروب.  فـ) ( أجهز عىل َنبُوَخْذَنَّص  (، و)ملكة إرسائيل( هاجم الق سم الشَّ

 (.75 -74، الساميُّون ولغاهتمظاظا، ذا: (. )انظر يف ه  ملكة َيوذااجلَنويب )
، وال هتديَد عليه من ق بله.  غري  (اجلزيرة الَعَربي ةيف أن يغزو َجنوب )  (َنبُوَخْذَنَّص  ن من مصلحٍة لـ)مل تك   (1)

ن َقبله أبوه )  -أن مطامعه التوسعيَّة ام)  (، ويف بالدالِعراقكانت يف )  -(نبوفالَّصوم  (، ُسوري ة(.  يف )الش 

( مع  اًدا  احت  لت  شكَّ الفرعونِمَّْص التي  ُحكم  حتت  الثاين )  (،  عىل  نخاو  الرب  أعلن  الذي  .   الِعراق(، 

ه   بني  وجيش  وجرت  اد  االحتِّ ابنه    ،نبوفالَّصذا  )َنبُوَخْذَنَّص  بقيادة  موقعة  )قرقميش،  عىل  (،  الفرات( 

ق.م.  ثمَّ جاءت محالت 605اضطرَّ إىل االنسحاب لوفاة والده،    َنبُوَخْذَنَّص  ، لوال أن  خرسها املرصي ون

ة، هبدف فتح الطريق إىل    َنبُوَخْذَنَّص   ُتَعد  جزًءا من  فِلسطني، فشنَّ محلته عىل )ِمَّْص املضادَّ (، التي كانت 

(، وغريها،  ُصْورامجته لـ)فيها، كام جاءت مه  ، وقىض عىل دولة اليهودِمَّْص القديمة، املتَّحدة مع    ُسوري ة

ل  ، يف ُعقر دارها.  ه  ِمَّْص وحماولته الفاشلة لغزو   ذا، إذن، هو تاريخ الرصاع املعروف يف املنطقة، املسجَّ

غ سياسيًّا واسرتاتيجيًّا. )انظر يف ه   ا ما  45  -44  ،الساميُّون ولغاهتمذا مثاًل: ظاظا،  تارخييًّا، واملسوَّ (.  أمَّ

الَعَريبَّ  التاريخ  كتب  بعض  يف  د  )الطربي،    -َير  وامللوكمثل  ُسل  الرُّ غزو   -(558:  1،  تاريخ  من 

 وأن اهلل سلَّطه عليهم لُكفرهم، فال دليل عليه، وإنام تبدو وراءه ثالثة أسباب:  بالد الَعَرب، َنبُوَخْذَنَّص  

، بال دليل أو منطق.  وامللحوظ أن معظم تراثنا  قل األعمى عن أخبار األوائل، ومنها اإلرسائيليَّاتالن 

ة أهنم أهل  يتكئون فيه عىل اليهود  كان الَعَرب -ومنذ ما قبل اإلسالم -اإلخباري ، مصدًرا رئيًسا؛ بُحجَّ

والَعَرب وكتاب،  ل م  بأن    ع  مسلِّمني  استنسخوه،  بام  حني  فر  األوائل،  بأخبار  هلا  ل م  ع  ال  يَّة،  ُأمِّ ة  ُأمَّ

وا بكل ُخرافات » هاهتا، حتى طفحت التوراةالتوراتيَّات تاريخ  ال يأتيه الباطل؛ فرتوَّ « وأساطريها وترَّ

ناهتم، والسيام يف التاريخ والتفسري.  به مدوَّ
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ةٍ   أي  بل   اجلزيرة ُعظمَ   بابليَّةٍ   قوَّ أغوار  إىل  الصحراء  اخرتاق  استطاعت  ى 

من  اجَل  أعظم  لدوٍل  حماوالت   عنه  عجزت  ما  وهو  ليست    ( بابل ) نوبيَّة،  بكثري، 

الروم  اإلمرباطور  محلة  ) آخرها  سنة  أوغسطس اين  يف  الفاشلة،  امليالد،   24(  قبل 

   (1) ؟! نوب اجلزيرة(، عىل َج إيليوس جالوس بقيادة )

ال ُترى   تعاوَن  بالدهم    من ة  املهمَّ   ذه ه  عىل    ( َنُبوَخْذَنَّص  ) مع    َعَرب هل  غزو 

يف    ( قمبيز ) و   ( أرسحدون ) نوبيَّة، والقضاء عىل بعض بني جلدهتم، كام تعاونوا مع  اجلَ 

  حيرتموهنا الوفاء بالعهود،    أهل   -( هريودوت )   كام وصفهم   -َعَرب وال    ! ؟ ( ِمَّْص ) غزو  

    ! ؟ ( عسري ) يف    لألهل والعشري كذا  ه    خاب وفاؤهم إىل درجة التقديس، فكيف  

 ،  تاريخ وال جغرافيا وال منطق.ال    هكلِّ  ذا ال يستقيم هب  كالَّ

كانت بني    ( َيوذا ) مملكة  وفة.  وهي أن  معر   تارخييَّة    أسباب    ( أورشليم ) ام لتدمري  وإنَّ 

ي الرَّ  قَّ
(،  َنْخو تارة.  فقد حاول )   ئك أول  و   تارةً   ؤالء ه  ها  قتل أهلَ (.  يَ بابل ( و) ِمَّْص )   : ى َح ش 

ة ا عىل ) ( زاحفً فِلسطني ، أن يمرَّ من ) ِمَّْص   فرعون  (، وصواًل  آشور ، ثمَّ عىل َمل ك ) ( ُسوري 

َمل ك  ( الُفرات ) إىل   فوقف  آمون ُيْوِشي ا  )   َيوذا ،  حكم  ،  ( بن  يف    ق.م، 638  نحو الذي 

 

َوى أن مجاعًة مل  ألسباب د  رون تسليط اهلل طاغيًة ليُهل ك الرث والنسل، ال ليشء س  ينيَّة، حتى إهنم يصوِّ

ق نبيًّا من األنبياء!  زاعمني أن نبيًّا ذهب إىل    ليبلغه أمر اهلل يف شنِّ الغزو عىل الَعَرب  َنبُوَخْذَنَّص  تصدِّ

ذه العقليَّة يف تصوير اهلل وتعامله مع خلقه هي العقليَّة  (.  وه  الطربيهم، كام ساق )وتنفيذ االنتقام من

 «.العهد القديماإلرسائيليَّة املعروفة من خالل »

يف    َنبُوَخْذَنَّص  كان    ُيستدَعى  ما  كثرًيا  شعبيًّا،  ا  أسطوريًّ بطاًل  أصبح  إليه قد  لتُنسب  التارخيي  القصص 

 األحداث رَشًقا وَغرًبا، َشاماًل وَجنوًبا.
(1)  See: Strabo, (v. 7), Book 16, Chap. 4: 22- 24. 

 ذا الكتاب.وعن تلك الملة، انظر: ملحق ه  
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و اسمه )   بمكان   ُيْوِشي ا   ل طريقه، فُقت   دُّ ( عىل  َنُبوَخْذَنَّص  وبعد بضع سنني انترص )    ( 1) . ( ََمِ

  ا قي  ْد ِص .  فسعى ) بابل من واليات    ، وجعلها واليةً َيوذا (، واستوىل عىل  قرقميش يف )   َنْخو 

إىل    -ق.م 587إىل    597، من السنة  َنُبوَخْذَنَّص  به  الذي نصَّ   َيوذا ك  و مل آخر    -( بن ُيْوِشي ا 

َمل ك   دَّ   ِمَّْص التعاون مع  غم من حتذيرا بابل   ض  الر  .   ( ق.م 585-،  إرميا ) هم  نبيِّ ت  ، عىل 

ن من اقتحامها،   ا وملَّ     . ، فحارصها أورشليم املؤامرة، فزحف عىل  ب   َنُبوَخْذَنَّص  فَعل م     متكَّ

رها تدمرًيا  ا إىل رشق )   ك ، بعد أن ُأدر  ِصْدقي ا   م وك  وُح .   أحرقها، ودمَّ (، فُأدين،  األردن فارًّ

لت عيناه، واقتي   وُقتل أوالده أمامه، ثمَّ    -وعرشة آالف من شعبه   ِصْدقي ا   -املتآمرون   د ُسم 

 ( 2) عد مئة عام. ب   أورشليم ( إىل  قورش ثمَّ أعادهم امللك الفاريس )     . بابل إىل  

 تلك هي الكاية.

ه   وقفتنا  ختام  )ويف  شهادة  مع  اسمٍ   (3) (هريودوتذه  إىل  يف  ه  ذكرَ   ُنشري 

تارخيه من  يف  فصَلني  كبرية  الشَّ   ملدينة  حيث  (يِفلسطينال)عب  أرض  أن    ذكرَ .  

( من  ة  املمتدَّ »فينيقيااألرض  مدينة  حدود  إىل  للشَّ Cadytisقديتس  (  هي  عب « 

وأن  ي  ِفلسطينال)  ،)( واسعة،    قديتس(مدينة  عظمت مدينة  يف  ها  تضاهي 

)سادريس) عاصمة  القديمةليديا(،   )-  ( غرب  مجيع    -اليوم  ( تركياالواقعة  وأن 

املنطقة تلك  يف  )  املوانئ  اممن  سامَّ ( الش  مكان  إىل  وصواًل   ،(   جينيسيوسه 

Jenysus)،    ُمل ك الباحثني َمن يرى أنللَعَرب.     هي  إشارة «  قديتساسم »  ومن 

 
 .  30 -29: 23، ِسفر امللوك الثاين انظر:   (1)
ة احلضارةانظر: ديورانت،   (2)  .  364، 357: 1م 2، جقِص 

(3)  See: Herodotus, Book 2, Chap. 159; Book 3, Chap. 5. 
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َدم، وقد جاء   االسم موغل   ذا ه  ، وأن « الُقْدس»إىل  حتريًفا يف   هريودوت   لَدىيف الق 

   (1)«.قديتشا« بلفظ: »ُقْدساليونانيَّة عن النطق اآلرامي لكلمة »

 

 : شهادة سرتابو -26

  مدينة اليهود(، وإىل أهنا »فِلسطني ( يف ) أورشليم إىل قيام )   (2) م( 24-،  سرتابو يشري )

The metropolis of the Judaeans عىل اجلغرايف  كتابه  يف  يعتمد  وهو    .»

خني.يه ينقل عن سالف  عىل ما  معارفه، و   من املؤرِّ

)وك  لَدى  رأينا  فإن  هريودوت ام  أن  يشري    ( 3)( سرتابو)(،  كانوا   ( الَعَرب) إىل 

عب الوحيد عىل هنم كانوا الشَّ أجنبيَّة، حتى إ  ا، ومل خيضعوا لُسلطةٍ مستقلِّني سياسيًّ 

 كان يف القيقة قد أصبح ربَّ   ، وإن  ( 4)(اإلسكندر سفراء إىل )  يبعثاألرض الذي مل 

َعل م  ا  وملَّا  يَ   الَعَربأن    اإلسكندر لعامل.   إهل  إنَّام  (  Zeus  زيوس )   : مها  -ني َـ عبدون 

يعبدوه    -( Dionysus  ديونيسوس و)  أن  يف  ع  أيًضا  َطم  الثالثهو  م  رهبَّ   ! بوصفه 

ت )مل ُيرش  إىل    سرتابو ومع أن   ، زيوس اسم  كان يشري إليها ب  -يبدو   فيام   -نه فإ ،  (الال 

ت  كانت(، كام اإلغريق هلة عند ) بوصفه كبري اآل  . الَعَرباآلهلة عند    ة كبري   الال 

 

    .8، القدسانظر: ظاظا،   (1)
(2)  See: Strabo, (v. 7), Book 16, Chap. 2: 28.    
(3)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 1: 11.  

(4)   Alexander( إىل  إشارة  املقدوين اإلسك.   اسمه،  323-،  ندر  يف  السني  مون  يقدِّ والَعَرب  ق.م(.  

 . «اإلسكندر»: «اإلكسندر»فيصبح 
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أورده    ويف بالد    (1) (سرتابو ) ما  وصف  أملح ( الَعَرب)يف  وما  حول    ،  إليه 

،  ( يف عرصهجزيرة العرب، ما يدل  عىل أنه مل يكن لليهود من مكان يف )(اليهود)

ذ   قبل  املزعوم  تارخيهم  وأن  امليالد(،  قبل  ل  األوَّ ذاكرة )القرن  يف  له  أثر  ال  لك 

   .املكان وحضارات املنطقة

  دلياًل   ( الَعَرب)( من وصٍف لبالد  سرتابو ومن جهٍة أخرى، فإن يف ما رواه ) 

)أيًضا   مملكة  أن  نفوذها،  (السبئي نيعىل  يف  َشاماًل  تتوغل  إىل    كانت  وربام وصلت 

( امليَّة   ( احِلجازأطراف  ذ  الشَّ إن  قيل  وإذا  النِّ.   خالل  كان  من  لك  ل  األوَّ صف 

)  وىلاألُ   يَّةاأللف  امليالد  شأنُ   أفلمق.م(،    500قبل  خالل كذ    السبئي ني  يكن  لك 

ر أهنا كانت لـ)    لك؟أو قريًبا من ذ    ،القرون السابقة ( يامنُسلَ وهو ما جيعل التصو 

ر    مملكة   يف الرئيس  ، بل إىل جوار مركزها  (اململكة السبئي ة)مناطق النفوذ يف  يف ُعق 

أكثر ممَّا    إحدى اململكَتني عن األخرى  تهلذا  ومع ه    -(اجلزيرة الَعَربي ةَجنوب )

ًبا من الال معقول التارخيي. -تعلم رَض 
 (2) 

 

 :، وابن ُمَنبِّه، ويوسيفُسوألينيوس  ،مانيثو اتشهاد -27

امل  ( هريودوت)عن    وردَ   ماإىل نحو   املتواتر  القديم  التاريخ    لَدىنجد  عروف  من 

تاله  مَ  ك خنياملؤرِّ من  ن   ، ( ي  رص 
امل  خ  القرن  Manetho  مانيثواملؤرِّ يف 3،  ق.م(، 

 
(1)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 4: 1- 24.  

ع يف )ملحق ه    (2)
له طال      .حول املوضوع خالل وصفه بالد الَعَربو( )سرتابذا الكتاب( ترمجتنا ملا سجَّ



. 

. 

 العََرب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لاألوَّ الفصل

. 

. 

205 

 

  (بني إرسائيل)و  (ِمَّْص )تاريخ  فيها  ي يتناول  ت ، ال(1) «تاريخ ِمَّْص ناته بعنوان »مدوَّ 

 واطن اجلغرافيَّة املعروفة. يف املَ 

،  ( 2) م( Aelianus Claudius  ،-235  كالديوس ألينيوس )   لَدى لفي  وكذا ال نُ 

ع يف كتاب »  ُأهل    املبتكر اريخ  الت   لك ذ  من  أيَّ ملحٍة  «  تارخيه املتنو  ليب ) م به  الذي    ( ي الص 

    ! عىل غفلٍة من التاريخ 

يتفجَّ ف  ِّ م  ل  الع    ذا ه    ر كيف مل  ال حول  اجلديد    اللُدينِّ يف    إالَّ املقلوب    َعَرب تاريخ 

     ! هنايات القرن العرشين؟ 

 ؟!  القائق إلخفاء    ( النامص ) يف    ( آل رشيم ) خني تآمروا مع  املؤرِّ   ؤالء ه    أم لعلَّ 

أن  ليب)  عىل  إىل    (يالص  يصل  ب لنا  يفرسِّ    ( ودوتهري) حني  تدمري  أن  األمر 

القرن  اجلزيرةرب  وغَ   (عسري)يف    (،َيوذا)مملكة    ( َنُبوَخْذَنَّص  )ك  ل  املَ  خالل   ،

امليالد قبل  كلِّ   ،السادس  عىل  قىض  أمَّ يشء   قد  اليهود.   إىل  إشارات  وجود  يف   ا 

فإنَّ (فِلسطني) مملكةٍ ،  إىل  هو  ق  أُ   ةٍ قويَّ   بديلةٍ   ام  من  هناك  من  بَ قيمت  املهاجرين  ل 

 
(1)  See: Manetho, MANETHO'S HISTORY OF EGYPT. 

، ألََّف كتابه يف تاريخ ): كاهن  (مانيثو السمنودي) يٌّ رص 
باإلغريقيَّة، نقاًل روائيًّا بالتواتر إىل   (ِمَّْص م 

(.  أصله من مدينة مانيتونعرصه، أو عن وثائق مكتوبة.  وكثرًيا ما نجد اسمه يف املراجع الَعَربيَّة: )

الَغربيَّة.  عارص )سمنود) الثاين بطل(، بمحافظة  .ق.م، الذي كلَّفه بكتابة تاريخ  280(، نحو  يموس 

د  ِمَّْص  ُفق  القديمة.   الكومات  ووثائق  باملعابد،  الوثائق  ُدور  تها  ضمَّ التي  الوثائق  عىل  واعتمد    .

( مكتبة  حريق  يف  مقتطفاتاإلسكندريةإنجازه  َوى  س  منه  تصل  ومل  نقله   (،  ما  أمهها  من  منقولة، 

( اليهودي  خ  »يوسيُفساملؤرِّ كتابه  يف   ،)Against Apion  إسكندري كاتب  عىل  فيه  َيُرد   الذي   ،»

 ,Manetho. )انظر:  مانيثونات  ، مستعينًا بام يف مدوَّ ِمَّْص يف    (، مدافًعا عن تاريخ اليهودإبيوناسمه )

vii ،53، ِمَّْص الفرعوني ة؛ فخري .) 
(2)  See: Aelian, Claudius, Various History. 
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ي  كنل      (1) .( امالش  )إىل    اجلزيرة هناك؟ملاذا  البديلة  دولتهم  كانت     ! قيمون  أما 

يف   إليها،  آمَ و  هبم،َأوىَل    عسريديارهم  يعودوا  أن  وأجدر  هلم،  يُ   الن  لقوا  أن 

التهُلكة،  بأنفسهم   أعدائهمإىل  أيدي  مَ شتَ بني كامَّ   فيكونوا  ؛ بني  من    (َّْص مِ )ك  ل  ي 

ومَ  جانب؟  (فارس) و  (بابل)ي  كَ ل  جانب  ف    !من  بعينه!   الغباء  كانت إنه  لو 

ليبافرتاضات   الكمة    يالص  من  كان  ملا  إرث    -مطلًقامعقولة،  إىل  بالقياس  ال 

إىل   ،( احلكيم  يامنُسلَ ) بالقياس  يؤسِّ   -(قةهبن  )إرث    وال حتى  سوا مملكتهم يف أن 

أعدائهمفِلسطني إىل    !  ، يف أحضان  يعودوا  أن  اآلباء عسريد َيَرهتم يف  بل  ، أرض 

 . سةاملقدَّ  ( شليمرأو)و  الرسل، أرض امليعاداألنبياء وات وواألجداد، والنبوَّ 

خ  مل يرش   و   الو ال من قريب    ، م( Josephus  ،-100  يوسيُفساليهودي ) املؤرِّ

ليب ) إىل مزاعم   ، من بعيد جزيرة ) يف    (إرسائيلبني  )قومه من  تاريخ بني   حول  ( ي الص 

وإنَّ ( الَعَرب يتحدَّ ،  كان  يف  ام  تارخيهم  عن  من   .  (ِمَّْص )و   ( فِلسطني ) ث  منعه  فام 

ليب إن    ؟!  لك ذ   بمثل    (2) ي الص  يرتطم    يُ   ذا ه  حني 
إن  رص  القول  عىل  كان   يوسيُفس  

ًة  يعرف    مه.  ل  ع  ه يكتم  كن ل  ،  آخر   ة يف مكانٍ األصليَّ   بني إرسائيلأن أرض  معرفًة تامَّ

اليهود  يفعلون.    وكذا غريه من علامء  ِّ   كانوا 
أنه ال خيربنا عن رس   الكتامن   ذا ه    غري 

 ؟! هو   إالَّ للعامل ح به  الذي مل يبُ   امُلطب ق 

وما نحسب أن    .  يامينٌّ لك  إىل ذ  ، وهو  ةٍ هيوديَّ   مرجعيَّةٍ   ذي آخر    خٍ إىل مؤرِّ   لنأت  ثمَّ  

 

ليبي، النقلة إىل فِلسطنيانظر: الفصل املعنون بـ»  (1)  (.  00 -33، البحث عن يسوع«، من كتاب )الصَّ
 .  39انظر: م.ن،   (2)
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طَ  ولو  سيفوته  كان  ل   ف  رَ مثله  ا  جدًّ الطويل  التاريخ  إرسائيل ـ) من  زعمه  ( بني  الذي   ،

ليب )    ظلَّ فلقد    .  « يجان الت  » كتاب  (، صاحب  ه ب  َن بن مُ   َوْهب ) .  إنه  ( جزيرة الَعَرب ) يف    ( ي الص 

مزاعم  ،  ُمَنب ه ابن   ليب بخالف  األحداث   ، ي الص  مسارح  أن  إىل  عهد    ، يشري    ( داوود ) عىل 

  لبني إرسائيل كانت  كام يشري إىل غزوات    .  ( ِعراق ال ( و) ام الش  مركزها ) كان    ، ( يامن ُسلَ ) و 

حتديًدا، مستلئمني بأنصارهم من    ( ة ك  مَ ) وعىل  ،  ة ي  زيرة الَعَرب اجل   عىل   ام الش  بالد  من    ُتَشن  

ة  َعَرب إىل مناوشات بينهم وبني  مشرًيا (.  وم الرُّ )  (  اجلرمهي ني ( عموًما، من ) جاز احلِ و)  َمك 

، فضاًل عن  جزيرة الَعَرب ال يف    ام الش  قاطنون يف بالد    إرسائيل   بنو و   لك ذ    (.  كل  العامليق و) 

س أن بيت  ذاكًرا      رهبا. وغَ ا  نوهب َج يكونوا يف  أن   د  ( هو يف مكانه املعروف  أورشليم )   املَق 

َدم   ل وَّ تارخييًّا، وكان موطن قداستهم اأَل        ( 1) آخر.   مكانٍ   ، ال يف أيِّ منذ الق 

 وديِّ عن املؤرخ اليه  ث املستحدَ   « ليبي الص  »م  ل  الع    لك ذ  ر غياب  تصوَّ فكيف يُ 

 ؟!  ( ُمَنب ه بن   َوْهب ) ،  انتامءً األصل   اليامينِّ   َعَريبِّ ال،  يانةً د    األصل

أنذاه   كيف  رأينا  قد  وكنَّا  كالم  (ليبيالص  )  ،  ببعض  استشهد  حني  بن  ا)، 

إىل أن موطن  رصحية  إشارات  ما يف سياق كالمه من  اقتصاصقد عمل عىل   (،ُمنَب ه

إنَّ   (امالش  )بالد  يف  كان    (إرسائيل  بني) باجلزيرة  ام كانت منذ كانوا، وأن عالقاهتم 

ليبهو هنج    ،لألسف   ،لكذ  و   (2) .أو تارة  عالقات غزوٍ  عجبه من  مع ما ال يُ   يالص 

    إىل االستشهاد به. رَّ النصوص، وإن اضطُ 

 
 .000 -178، الت يجانانظر: ابن ُمنَبِّه،   (1)
ذ     (2) حول  كالمنا  »راجع  السابَقني:  املوضوَعني  يف  والتدليس  -6لك  ل  »التقوُّ إرسائي  -7«،  )بني  ل( غزو 

 «.للِحجاز وحكاية التابوت
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عن    وما  التاريخ   ( ُمَنب ه بن    َوْهب ) جاء  مدى  عىل  املتواتر  الهو  وغري   َعَريبِّ ، 

ما     .َعَريب ال )   يشريوهو  يف  اهلمداينإليه   ) « الَعَربصفة  كتابه  عامَّ (1) « جزيرة  نقاًل   ، 

القلوذي »  بطليموس  عن  التبعيض   أتى  عىل  األرض  من  العمران  أهل  طبائع  يف 

اليهود «والتجزئة  ة يف    إرسائيل البابيل: )مملكة    بي السَّ قبل    ، مشرًيا إىل دولَتي  ، ُسوري 

 ، قائاًل: ( فِلسطنييف    َيوذا ومملكة 

الربع الذي ييل وسط مجيع األرض املسكونة    ذا ه  وأما سائر أجزاء  » 

يف   يقع  الَعَرب وما  إيدوما   جزيرة  مثل  وأرض    ُسوري ة وأرض    منها 

اليهود   فِلسطني  إيليا   وبالد  من  بالعِ العتيقة  وتسمى  ،  يرشلم   ة رباني  ، 

يريد فالة    ، صيبة ، وبالد األعراب اخل وراشلم فتقول أُ   َعَرب وتعرهبا ال 

اليَ   ، يقا وبالد فونِ   روض والعَ   واحلجاز   د ْج من نَ   ب رَ العَ  وما    ، ن مَ يريد 

يَ ىل ه  ا و  فإنه  البلدان،  أيًض ذه  مشاكل املثلث املنسوب إىل ناحية    ا قبل 

مث  وهو  والدبور  والرامي الشامل  واألسد  احلمل  يدبره    ، لث  الذي 

البلدان أكثر  ذه  ه  صار أهل    لك ذ  ول ا.   يخ وعطارد أيًض املشرتي واملر  

مكر    ا بً تقلُّ  وأصحاب  معامالت  أصحاب  غريهم،  من  التجارة    يف 

ومعهم رجاحة عقل   ، للسخاء الذي فيهم   ، متهاونني لألموال  ، وغشٍّ 

وهم باجلملة ذوو    .  أنفسهم   ون وحيبُّ   ، وذكاء وتدبري يف األخذ والعطاء 

ن كان منهم يف  الكواكب، فمَ   ذه هم هل  ت ني ألجل مشاكل ني ولسانَ وجهَ 

بني إرسائيل   ، ُسوري ة بالد   إيدوما   ، وهي أرض  اليهود   ، وبالد    وبالد 

يشاك   ، العتيقة  واملر  ل فهم  احلمل  ول خاص    يخ ون    ؤالء ه  صار    لك ذ  ة؛ 

 حق  معرفته.«   وجل    رين، ال يعرفون اهلل عز  متهو  

 
(1)  43- 44 . 
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د  ي و،  ذاه   أن  الدارس  ؤكِّ من  إليه  اإلملاع  سبق  يف  ما  اجلوهري  اإلشكال 

ليب)حماولة   يف  من  والحقيه  وسابقيه    ،(يالص  الواردة  األماكن  عن  الباحثني 

  ،مأهن   لكذ  .   نفسه  أهنم ال يلتفتون إىل طبيعة النصِّ   «،قديمالعهد ال»أو    «،التوراة»

س مون بأن الكتاب  يسلِّ   ، اًل أوَّ    ، ثانًيا  ،مون من التحريف واخللط، ويسلِّ   سليم    املُقدَّ

ووثيقة  وجغرايفٌّ   يٌّ تارخي  مصدر  أنه   إالَّ   ،  تنطق  واملعلومات  ال  بالقائق  ة  الزمانيَّ  

املسلَّ سلَّ يُ ال  و  .  ة واملكانيَّ  بتلكام  اعتورت  ل ف  ؛ كلتيهام  ني متَ م  األيدي    الكتاَب   قد 

ِمَن ال ِذيَن ﴿وحده القائل:    (1) «القرآن»ليس      .تلفيقات الو   تبديالُت ال و  تغيرياُت وال

َوا ُفوَن الَكلَِم َعن م  :  لك ذ  يقول ك   (2)(فرويدسيجموند  )  ذاه  ، بل  ﴾ِضِعههاُدوا حُيَر 

»)تعديل مظهر يشء ما( فحسب، بل أيًضا )النقل  التحريف ما كان يعني    لكذ  إن  

املجتلبة من    باألساطري  غاصٌّ   كتاب    ،لكذ  إىل    ،وهو«   إىل مكان آخر، االنتقال(.

   سطوريٍّ أُ   ذو أسلوٍب   ،نفسه   ، وهو  .  هنا وهناك
ٍ
بل هو يف بعض  .   شاعريٍّ   وبناء

عر  
ش  كخالص    سطوريٌّ أُ   أجزائه  يف  ،  واملزامري«نشاداأل نشيد  »ام  وأرضاهب،    . ام، 

التارخييَّ  القائق  ورسد  اإلخبار  لغة  ال  والتصوير،  واملجاز  اخليال  لغة  عر  ة  والشِّ

أُ   ة.  واجلغرافيَّ  األُ فإذا  رص    سطورةُ ضيفت  عر،  الشِّ طبيعة  ملتبٍس  إىل  نصٍّ  إزاء  نا 

ي  أشدَّ  ال  نصٍّ  إزاء  يُ   صح  االلتباس، ورصنا  وال  أن  املسلَّمة،  القائق  مأخذ  ؤخذ 

يف غاية    عالقة    -عادةً   -هي  ذهه  خ بنصوص كوعالقة املؤرِّ   ة.  املعلومات التحقيقيَّ 

 

 .  46: اآلية سورة النساء  (1)
 .  00 -56.  وانظر: 59  (2)
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ذهنيَّةٍ السذاجة من  تنطلق  النصِّ ال    ؛  طبيعة  فقد    تفقه  أصاًل؛  معه  تتعامل  الذي 

نثريَّ   ت  فَ ل  أَ  وثائق  مع  وتقريريَّ إخباريَّ   ،ةالتعامل  ال  ة  ش    ختييليَّة ة،  وال  عريَّ وال  ة 

  ، ومل يبق إالَّ ة؛ حني تقول إن الدث وقع يف مكان كذا، فهو قد وقع هناكسطوريَّ أُ 

ا.  وأ    القائقأن نحفر لنتقصَّ  من حيث إن القصيدة الل املبني.   ضَّ هو ال  ك اذثريًّ

تُ به ُح ش  يف  كمها، وما  ة، وما يف ُح عريَّ الشِّ   حني  ح مصدًرا تارخييًّا إالَّ صب  كمها، ال 

قراءةً  متخصِّ تأويليًَّة    ةً نقديَّ   ُتقرأ  األديبمن  النقد  يف  تلك   ،وهي  .  ص  بعد  حتى 

التارخييَّ   ، القراءة ثَ   ٍق بَ عىل طَ أكيدًة، وة  ال متنحنا القيقة    مَّ من احتامٍل وحيد.  ومن 

  مه شواهدُ عما مل تد ،   عىل سبيل االستئناس، الذي إالَّ   ةً تارخييَّ   ال تصلح وثيقةً   فإهنا

كلِّ بقَي  ،  ملموسة  ة  ثريَّ أ يف  وهييم  يفعل،  ال  ما  يقول  أدبيًّا،    بعه فيتَّ ،  وادٍ   خيااًل 

بمالمحه وأناشيده وقصصه   ، « العهد القديم»أن  ونحسب  !   خنيؤرِّ امل وون من  لغاا

ون  وكام كان خيطئ البلداني     ب اإلشكايل من النصوص.الرضَّ   ذاه  من    ، وأساطريه

العهد  »، خيطئ من يسعى من وراء  ع األماكنتتبَّ عر يف  يف االعتامد عىل الشِّ   َعَربال

 د فيه عىل وجه اليقني.   ر  إىل تعيني األماكن التي تَ   «القديم

الشاعر  ص صنعته   -إن  قد يذكر فل رفته الكذب.   ، ح  يٌّ فنِّ   اب  كذَّ   -ومن تقمَّ

بيٍت  مكانَ اسمَ   واحدٍ   يف  لإلخبار ي  ال  املغرب،  يف  واآلخر  املرشق  يف  أحدمها  ني 

وقد  . يف نفسهالٍل دالليَّة تعتلج ظ  ين، أو ألهنام موحيان ببوصفهام رمزَ  كن ل  عنهام، و

بالرضورة.   ،يعرفهام   ال  يقعان  أين  يدري  اخلاصَّ    (1) وال  عر  الشِّ طبيعة  وما ة تلك   ،

 
ذ     (1) )األصفهاين،  من شواهد  أورده  ما  )131  -130:  18،  األغاين لك  الشاعر  عن  مناذر(،  الذي ابن   ،)
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النصوص  من  وكذا  شاكله  النصوصيَّة .  األنشاد » يف    الطبيعة  مالحم «نشيد  أو   ،

إرسائيل )وأساطري    ، (داوود )  َهد  ا  ممَّ   ا ونحوه،  ( بني  بيئاته  الباحثني َأج  معرفة  ؛ يف 

؛ ولن هيتدوا ، إىل يشءمل هيتدوا   . ة ورساب اخليال يَّ عر ر الشِّ و حيرثون يف بحإنَّام  ألهنم 

  وغريها من طبائع النصوص.   ةيَّ عرطبيعة الشِّ المن حيث جهلوا الفارق النوعي بني  

مل تكن طبيعة   وإن    -الراوي إلخباري، أو  اص القديم، أو ا صَّ أن القَ   ذا ه  أضف إىل  

ة  عريَّ
.  فاالضطراب خ الاذق وال املؤرِّ   ، املدقِّق  اجلغرايفِّ   لك ذ  مل يكن ب  -نصوصه ش 

ا ج  عليه    يف حتديد املواضع واجلهات واألسامء وارد    ، ناقاًل   يأتينا ام  إنَّ .  ألن أحدهم  دًّ

يقول ما  بحقائق  عاملًا  ميدانيًّا  ،ال  باحًثا  املعرفة  ذا ه      . وال  ضحالة  ضآلة و   ، مع 

تلك األزمان قيَّ توث  ال الُقدرات    القيقيِّ   ازدواج   والوهم، ويظهر .  فيقع اخللط  ة يف 

اخلرايف  باخليايلِّ  النص  أو  كان  إذا  فكيف  شعبيًّاه  كلِّ   لك ذ  فوق    .   مأثوًرا   ،قد صار 

 ؟!والرؤوس  فيه عرشات األيدي واألقالم  ت لعب 

 

هُر يف شامريِخ َرْضَوىقال: » ه، فسمعُت قائاًل يقول:  «، ثم  مكثُت َحْواًل ال أدري بَِم ُأمَت مُ قلُت: »َيقَدُح الد 

هبُّودهبُّود وما  قلت:  َهبُّودِ ،  من  خوَر  الصُّ »وحَيُطُّ  فقلت:  بالدنا،  يف  ُجبَيْل  يل:  فقال  إسحاق؟  قال   .»  :

ه   أعرايبٌّ  هَببُّودوسِمع  قائله  أجهل  ما  فقال:  البيت،  حُيطُّ ذا  فكيف  اخلارئ،  توارى  ما  إهنا ألُكيمة  واهلل   !

الصخور؟! له:    «منها  قلُت  آخر:  له  عينُك، َهبُّود»  وقال  َسِخنت  فقلُت:  جبل،  فقال:  هو؟  أي يشء   ،

ات! فلام  كان  ماؤها ِمْلح ال َيرشب منه يشٌء خل  ، واهلل، بئر بالياممةَهبُّود َقه اهلل، وقد واهلل خريُت فيها مر 

ة البََّْصَ ة وقفُت عليه يف مسجد  ُمد  خوَر من وهو ينشدها، فلام  بلغ ه    بعد  البيَت، أنشدها: »وحُيطُّ الصُّ ذا 

امَعبُّودِ  بالش  جبل  فقال:  ذا؟  هو  أيُّ يشء   َعبُّود،  له:  فقلُت  عليه  «.  خريَت  ]الفاعلة[،  ابن  يا  فلعل ك،   ،

نبَّه إىل أيًضا؟!  فضحكُت، ثم  قلُت: ال ما خريُت عليه وال رأيتُه، وانَّصفُت عنه وأنا أضحك. «  وممَّن 

عر ونقده،  ذه الظاهرة )ابن رشيق،  ه   عراء أسامء  (، قائاًل: إن »122  -121:  2الُعمدة يف صناعة الش  للشُّ

ُلو يف أفواههم، فُهم كثرًيا ما يأتون هبا ُزوًرا.خَتِفُّ ع  «ىل ألسنتهم وحَتْ
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 «: يمالعهد القدشهادة » -28

ليبشواهد بنقيض ما ذهب إليه )  ةتب التاريخ القديمإن كُ   لَدى، مثلام رأينا  (يالص 

و)سرتابوو)(،  مانيثوو)(،  هريودوت) و)ألينيوس(،  و)يوسيُفس(،  ُمنَب ه(،  (،  ابن 

لنُعد إىل  .   ( اهلمداينو) سثمَّ  املقدَّ الذي جاء    الكتاب  له ؤليُ الرجل  نفسه  تأوياًل    وِّ

 .   أيًضا عليه ال له اشاهدً وسنجده اه وثيقة تاريخ، ًذا إيَّ خ  متَّ   ،جديًدا

التأويالت أو  «عهد القديملاـ»ل  أمينةٍ   واقعيَّةٍ   لنأت  هنا إىل قراءةٍ  ، بعيدًة عن 

ا يكتنفه  عىل الرغم ممَّ   -«العهد القديمانيَّة.  ها هو ذا بني أيدينا »صات املجَّ التخر  

بالبيئة التي دارت فيها األحداث التي يروهيا.     ناطق    -أحياًنا  وغموضٍ   من التباسٍ 

اًل، ينقل إلي نوًبا إىل ( َج البحر األمحرنا جغرافيَّة األرض املقصودة فيه، من )فهو، أوَّ

املتوس  ) األبيض  َش ط البحر   )( ومن  سيناءاماًل،  غَ صحراء   )( هنر  إىل   ( الُفرات رًبا 

وَمَك ِمْن َبْحِر ُسو : »رَشًقا ِة إىل الن ْهر.فِلسطنيإىل َبْحِر  ف  وَأْجَعُل خُتُ ي      (1)«، وِمَن الرَب 

« القديمويشري  األوَّ العهد  فره 
س  يف   »« التكوينل  أصل  ِسفر  إىل    بني)« 

موا من )(إرسائيل  (كنعانأرض )   -(فِلسطني(، واستولوا عىل )ِعراقال، وأهنم َقد 

متتد  َعَربال كانت  التي  )  يَّة،  ةمن  )َغز  حتى  شمرة(  َش رأس   )(  -(2)(الالذقي ةامل 

رين   هي:  ـ  بوعٍد إل احتالهلم مربِّ

 
فر اخلروج، العهد القديم  (1)  . 31: 23، س 
د )ه     (2) فر التكوين،  توراةالكذا حُتدِّ وُم الَكنَْعايِن  (: »كنعان( أرض )19:  10، س  ، ِحيناََم ِمْن َصيُْدونَ   وَكاَنْت خُتُ

ةَ  جَتِيُء َنْحَو َجَرارَ   «.إىَِل اَلَشعَ  وَصبُويِيمَ  وَأْدَمةَ  وَعُموَرةَ   ، وِحيناََم جَتِيُء َنْحَو َسُدومَ إىَِل َغز 
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  . وَماَت َهاَرانُ ُلوًطا   . وَوَلَد َهاَرانُ وَهاَرانَ  وَناُحورَ  َأْبَرامَ  »َوَلَد َتاَرُح 

َتاَرَح  ِمي   َقْبَل  َأْرِض  يِف  ُأورِ اَل َأبِيِه  يِف  َمًعا  َكْلَدانِي نيَ ال   ِدِه  َفَخَرُجوا   ...

ُأورِ  َكْنَعانَ   َكْلَدانِي نيَ ال   ِمْن  َأْرِض  إىَِل  َحاَرانَ ِلَيْذَهُبوا  إىَِل  َفَأَتْوا   .  

ُأورِ  ِمْن  َأْخَرَجَك  ال ِذي  بُّ  الر  »َأَنا  َلُه:  وَقاَل  ُهنَاَك...    وَأَقاُموا 

َثَها«.« ِلُيْعطَِيَك ه    َكْلَدانِي نيَ ال   ( 1) ِذِه األَْرَض ِلرَتِ

 (؟! جازان (، أم يف ) عسري «؟ أيف ) أرض كنعان «؟ وأين » الكلداني ني   ُأور فأين » 

إلي »وينقل  القديمنا  )العهد  تاريخ  من  إرسائيل«  تدمري    -(بني  قبل 

)َنُبوَخْذَنَّص  ) بالد   -( أورشليمَ (  يف  تدور  كانت  أهنا  يف  ريب  ال  تارخييَّة  مالمَح 

أيِّ )امالش  ) وتبدو  ، ال يف  آخر،  عن    مكاٍن  تكون  ما  الَعَرباجل)أبعد  من  (ي ةزيرة    .

 ، عىل سبيل النموذج، ما يأيت: لكذ  

  -أورشليممشرًيا إىل بناء اهليكل والقرص يف )   -(يامنُسلَ ما ساقه عن املَل ك ) 

مَ سْد القُ  مع  وحتالفه  مد ل  (،  )ك  )روْ ُص ينة  له  املعارص  اللبنانيَّة،  األو  حِ (  ،  ل ريام 

وتزويده  919  -935 األرز   يامنَ لَ ُس ق.م(،  و  بأخشاب  )  والرسَّ (.   لبنانمن جبال 

والصنَّ الفنيَّة  األيدي  إىل  وإرساله  والذهب  والطالء أورشليماع  البناء  ألعامل   ،

منحه   وقد  )  لكذ  ل قاء    يامنُسلَ والزخرفة.   يف  مدينة  عن عرشين  (،  اجلليلتنازاًل 

( ُيعق  فِلسطنيبَشامل  ثمَّ    .)« القديمب  )   ك لذ  «  العهد  األو  ِس يف  امللوك   (2) (ل فر 

 : ، وما دار بينهاميامنُسلَ ( عىل  َسَبأدوم ملكة )قُ ب

 
 . 7: 15، 31، 28 -27: 11، ِسفر التكوين  (1)
 . 10، 9، 7، 5من اإلصحاحات   (2)
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إىَِل    َفَأْرَسَل ُسَلْياَمنُ   ... نَ َعبِيَدُه إىَِل ُسَلْياَم   رَ َمِلُك ُصوْ   َأْرَسَل ِحرَيامُ و » 

...    ( 1) هَأَنَذا َقاِئٌل َعىَل و َيُقوُل: »...   ِحرَيامَ  ب   الْسِم الر 
اآلَن  و بِنَاِء َبْيت 

َيْقَطعُ  َأْن  َأْرزً َفْأُمْر  ُلْبنَانَ   ا وا يِل  َبيْ   ... ِمْن  َلْيَس  ُه  َأن  َتْعَلُم  َأَحٌد  ألَن َك  َننَا 

اخلَ  َقْطَع  ْيُدونِي نيَ َيْعِرُف  الصر ِمْثَل  ِحرَيامُ   «. َشِب  َسِمَع  َم  اَل كَ   َفَلام  

ا... ، َفرِ ُسَلْياَمنَ  َأْفَعُل  ... : » َقاِئاًل   إىَِل ُسَلْياَمنَ   امُ َأْرَسَل ِحريَ و   َح ِجدًّ َأَنا 

تِ  وِ و   َك يِف َخَشِب األَْرزِ ُكل  َمَّس  ْ ُيْنِزُلوَن  َخَشِب الّس    لك ذ  . َعبِيِدي 

ُلْبنَانَ  ال   ِمْن  و إىَِل  أَ َبْحِر،  َأْجَعُلُه  ال َأَنا  يِف  املَ ْرَماًثا  إىَِل  الذي  َبْحِر  ْوِضِع 

و  ِمُلُه،  حَتْ وَأْنَت  ُهَناَك،  وَأْنُقُضُه  َعْنُه  ُفنِي  َمْرَضايِت  ُتَعر  َتْعَمُل  َأْنَت 

َر امَل   ... إِْعَطاِئَك َطَعاًما ِلَبْيتِي« بِ  اِئيَل   نُ ِلُك ُسَلْياَم وَسخ  ،  ِمْن مَجِيِع إرِْسَ

ثَ و  َخُر  ُلْبَنانَ اَل َكاَنِت السُّ إىَِل  َفَأْرَسَلُهْم  َأْلَف َرُجل.  آ   ثنَِي  َة  ف   اَل َعرْشَ

ْهِر بِالن ْوَبِة. َيكُ  َكاَن  ْم. و وَشْهَرْيِن يِف ُبُيوهِتِ   وُنوَن َشْهًرا يِف ُلْبنَانَ يِف الش 

و   ونرَِيامُ َأدُ  الت ْسِخرِي.  ِلُسَلْياَمنَ َعىَل  َأمْحَااًل،  َسْبُعونَ   َكاَن  حَيِْمُلوَن  َأْلًفا   

َألْ و  اجلَ َثاَمُنوَن  يِف  َيْقَطُعوَن  امَل َبِل...  ًفا  ِحَجاَرًة  وَأَمَر  َيْقَلُعوا  َأْن  ِلُك 

َعًة. َفَنَح ًة ِلَتْأِسيِس ال ، ِحَجاَرًة َكِريمَ َكبرَِيةً  َتَها َبن اُؤو  َبْيِت، ِحَجاَرة ُمَرب 

ِحرَيامَ ُسَلْياَمنَ  وَبن اُؤو  ْبِليُّونَ اجلِ و   ، 
واحلِ ( 2)  األَْخَشاَب  وَهي ُأوا  َجاَرَة  ، 

ى  َفَأتَ   ... رَ ِمْن ُصوْ   َأَخَذ ِحرَيامَ و   ِلُك ُسَلْياَمنُ وَأْرَسَل امَل َبْيِت...  ِلبِنَاِء ال 

...  َعُموَدْيِن ِمْن ُنَحاس  َر ال َصو  وَعِمَل ُكل  َعَملِِه. و    ُسَلْياَمنَ ِلِك إىَِل امَل 

ِحرَيامُ  وامَل املَ   وَعِمَل  ُفوَش  والرُّ ِحرَيامُ انْ و َناِضَح.  َراِحَض  ِمْن    َتَهى 

ال  ِلْلَمِلِك مَجِيِع  َعِمَلُه  ال ِذي  ...    اَمنَ ُسَليْ   َعَمِل  ب  الر  والَقَواِعَد  ِلَبْيِت 

ْثَنْي َعرَشَ  اال الَواِحَد و َبْحَر َراِحَض الَعرَشَ َعىَل الَقَواِعِد. وال الَعرَشَ وامَل 

وامَل  ُفوَش  والرُّ والُقُدوَر  الَبْحِر.  َت  حَتْ و َثْوًرا  ه  َناِضَح.  اآلنَِيِة  مَجِيُع  ِذِه 

َعِملَ  ِحرَيامُ ال تِي  ُسَلْياَمنَ   َها  ُنَحاس     ِلْلَمِلِك  ِمْن  ِهَي  ب   الر  ِلَبْيِت 

 
 قائل  عىل: ُمقب ل  عىل.    (1)
 . (لُبنان(، يف )جبيل/ بيبلوس: أهل )(اجِلبْلِيُّون)  (2)
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غَ  يِف  األُْرُدن  َمْصُقول.  امَل   ْوِر  اخلَ َسَبَكَها  َأْرِض  يِف  َبنْيَ  زَ ِلُك،  ِف 

وَت  َتانَ و   ُسكُّ امَل ...  َصَ ِحيَنئِذ   ُسَلْياَمنُ َأْعَطى  يَن  عِ   ِحرَيامَ   ِلُك  رْشِ

اجلَ  َأْرِض  يِف  ِحرَيامُ ِليلِ َمِدينًَة  َفَخَرَج  ُصورَ   .  امُل   ِمْن  ى  ال تِي  ِلرَيَ ُدَن 

ُسَليْ  اَها  إِي  َعيْ اَمنُ َأْعَطاُه  يِف  ُسْن  حَتْ َفَلْم  َفَقاَل: »َما  ،  ال تِي  امُل   ِذهِ ه  َنْيِه.  ُدُن 

وَعِمَل  ...  َيْومِ ال   ذا ه  « إىَِل »َأْرَض َكاُبوَل َدَعاَها َيا َأِخي؟« و  ، َأْعَطْيَتنِي 

ُسَلْياَمنُ امَل  َجاَبرَ ُسُفًن   ِلُك  ِعْصُيوَن  يِف  َأْيَلةَ   ا  بَِجانِِب  َشاطِِئ    ال تِي  َعىَل 

ُسوف   َأُدومَ يِف    ( 1) َبْحِر  َسبَ و ...  َأْرِض  َمِلَكُة  ُسَلْياَمنَ   أ َسِمَعْت    بَِخرَبِ 

ُأوُرَشِليمَ  إىَِل  َفَأَتْت  بَِمَسائَِل.  ِلَتْمَتِحَنُه  َفَأَتْت   ، ب  الر  َْجِد 
بَِمْوكِب     ملِ

ا،   ا وِحَجاَرًة َكِريَمًة.    بِِجاَمل َحاِمَلة  َعظِيم  ِجدًّ َأْطَياًبا وَذَهًبا َكثرًِيا ِجدًّ

َها ُسَلْياَمنُ و   وَأَتْت إىَِل ُسَلْياَمنَ  َمْتُه بُِكل  َما َكاَن بَِقْلبَِها. َفَأْخرَبَ بُِكل     َكل 

َها بِِه. َفَلام  َرَأْت َمِلَكُة َسبَ َعِن امَل ُكْن َأْمٌر َِمِْفيًّا  ِمَها. مَلْ يَ اَل كَ    أ ِلِك مَلْ خُيْرِبْ

ُسَلْياَمنَ  ِحْكَمِة  بَ وال ،  ُكل   ال ِذي  َبْعُد.    نَاُه... َبْيَت  ُروٌح  فِيَها  َيْبَق  مَلْ 

رَبِ ال ِذي َسِمْعُتُه.  ًحا َعىَل اخلَ اَل ْدَت ِحْكَمًة وَص زِ ... َفَقاَلْت ِلْلَمِلِك: » 

ِلِرَجاِلَك...  و ُطوَبى  امَل َأْعطَ «.  َذَهب   ِت  وْزَنَة  يَن  وِعرْشِ ِمَئًة  ِلَك 

ا و  الط يِب يِف    لك ذ  ِحَجاَرًة َكِريَمًة. مَلْ َيْأِت َبْعُد ِمْثُل  وَأْطَياًبا َكثرَِيًة ِجدًّ

و َكْثَرِة.. ال  ِحرَيامَ .  ُسُفُن  ُأوفرِيَ ال تِي    َكَذا  ِمْن  َذَهًبا  ِمْن  مَحََلْت  َأَتْت   ،

ا   ُأوفرِيَ  ْنَدلِ بَِخَشِب  و   لص  ا  ِجدًّ ُسَلْياَمنُ َكثرًِيا  َفَعِمَل   . َكِريَمة    بِِحَجاَرة  

 
بحر  .  و) ( يج الَعَقَبة خل (، عىل ) فِلسطني امليناء الساحيل املحتل  من ق بَل الكيان اإلرسائييل، َجنوب ) :  ( َأْيَلة )    ( 1) 

) ُسوف  أنه إشارة إىل  قلناه من  ما سبق أن  د  يؤكِّ » البحر األمحر ( هنا  ُيطلقه كاتب  ُسوف (، وأن  « اسم  كان 

َوْيس ذا البحر بخليَجيه: )« عىل ه  التوراة »  ( الَعَقبة ( ماءه، و) بني إرسائيل « ُعُبور ) التوراة (، الذي روت »السُّ

(.   ُبحرية املنزلة « ) ُسوف ( من أن » 154ذا ما يدحض أيًضا ما ذهبت إليه )السقاف،  املشار إليه هاهنا.  ويف ه  

 ( ُتط ل  عليها حمافظات  قي ة(، و) دمياط(، و)بورسعيد ، و))الدقهلي ة وهي ُبحرية ضحلة  فأين  الرش   املنزلة (.  

.  أ فكان ) (؟!  فضاًل ع الَعَقَبة )   َأْيَلة من   الباحثة نفسها، ضحضاح  مائي  وجنوده   ( فرعون ن أهنا، كام قالت 

رب  ماء«، كام ُيقال؟!  وأي  معجزة يف نجاة  
قوا يف »ش  إذن؟!  إن الغرق يف مثل   بني إرسائيل ومراكبه قد غر 

 لك املاء هو املعجزة، ال النجاة من الغرق!   ذ  
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نَْدلِ  الص  امَل دَ   َخَشَب  وَبْيِت  ب   الر  ِلَبْيِت  و َراَبِزينًا  وَأْعَواًدا  َرَباًبا  ِلِك، 

امَل ِلْلُمَغن نَي...   ُسَلْياَمنُ وَأْعَطى  َسبَ   ِلُك  ال ِذي    أ ملَِِلَكِة  ُمْشَتَهاَها  ُكل  

َأْعطَ  َما  َعَدا  امَل َطَلَبْت،  َكَرِم  َحَسَب  اُه  إِي  َفْت  ُسَلْياَمنَ   ِك ِل اَها  َفاْنََّصَ  .

و  ِهَي  َأْرِضَها  إىَِل  َأَتى  و َعبِيُدَها.  وَذَهَبْت  ال ِذي  َهِب  الذ  َوْزُن  َكاَن 

و يِف    ُسَلْياَمنَ  وِستًّا  ِمَئة   ِست   َواِحَدة   َعَدا  َسنَة   َما   . َذَهب  َوْزَنَة  ِست نَي 

و ِذي  ال   اِر  التُّج  اَرِة  وجِتَ اِر  التُّج  ِعنِْد  ُمُلوكِ ِمْن  الَعَرِب مَجِيِع  ِة  اَل وُ و    

.  ِلُك كُ وَعِمَل امَل  األَْرِض...  اُه بَِذَهب  إِْبِريز  ْرِسيًّا َعظِياًم ِمْن َعاج  وَغش 

. و ِل و  َوَراِئِه، وَيَداِن   ُمْسَتِديٌر ِمْن  ِلْلُكْريِس  َرْأٌس ْلُكْريِس  ِستُّ َدَرَجات 

اجلُ  َمَكاِن  َعىَل  ُهَناَك  وِمْن  ُهنَا  بَِجانِِب  أَ و ُلوِس،  ِمْن  َواِقَفاِن  َسَداِن 

و  الد  الَيَدْيِن.  َعىَل  ُهنَاَك  َواِقَفًة  َأَسًدا  َعرَشَ  ُهنَا  اْثنَا  ِمْن  ت   الس  َرَجاِت 

ِمثْ و  ُيْعَمْل  مَلْ  ُهنَاَك.  املَ ِمْن  مَجِيِع  يِف  امَل و   اَمِلِك. ُلُه  ِب  رُشْ آنَِيِة  ِلِك  مَجِيُع 

َذَهب    ُسَلْياَمنَ  امَل ...  ِمْن  ال وَجَعَل  أُ ِلُك  يِف  َة  ِمْثَل    وُرَشِليمَ ِفض 

اخلَ َجاَرِة.. احلِ  َِمَْرُج  وَكاَن  ال  .  لُِسَلْياَمنَ ْيِل  ِمَّْصَ   تِي  وَكاَنِت  .. ِمْن   .

ُرُج ِمْن ِمَّْصَ َعُد و ْرَكَبُة َتْص امَل  ِة، والَفَرُس   خَتْ بِِست  ِمَئِة َشاِقل ِمَن الِفض 

وه   ومَخِْسنَي.   
احِلث ي نيَ بِِمَئة  ُمُلوِك  ِميِع  جِلَ َأَرامَ و   َكَذا  َكاُنوا    ُمُلوِك 

 »( 1) ِدِهْم. خُيِْرُجوَن َعْن يَ 

ليبكامل )  كتابلنقرأ   ذاه  ( بني إرسائيل) بكتا لغي أ فنُ  (؟! يالص 

« أن  هنا  القديموُيلحظ  العَ العهد  عن  ث  يتحدَّ ةً   ب رَ «  ُأمَّ أخرى،    بوصفهم 

»(بني إرسائيل) عن    مستقلَّةً  ُمُلوكِ :  الَعَرِب ومَجِيِع  األَْرضِ اَل ووُ     كانوا  ِة  وأهنم    .»

 
ه     (1) أن  يعتقدون  ذ  كانوا  وما  يف عرصه،  هيكل  أعظم  اهليكل  أكثر ذا  كهياكل  غريه،  يروا  مل  إالَّ ألهنم  لك 

ُيَعد  هيكلهم إىل جانبها شيئًا مذكوًرا. )انظر: ديورانت، ج(الِعراقأو )  (ِمَّْص عظمة يف ) :  1م  2، بل ال 

335 .) 
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ل األموال  فعلت    (يامنلَ ُس ـ) يدفعون  كام  األُمم،  من  كغريهم  عليه  دون  َمل كة    ويف 

ملكة     (1) .(َسَبأ) دم  أرض    َسَبأوَمق  عن  أراضيها  نأي  عىل  أهنا يامنلَ ُس دالٌّ  ال   ،

كان    جماورة   لو  بل  )مستوط    يامنُسلَ له.   يف  األمر  عسرينًا  حقيقة  يف  لكان   يف(، 

ى »يف نطاق    مملكتها!  ألن أرضه داخلة   ام.  فكان  « يف تلك األيَّ الَيَمنما كان ُيسمَّ

عُ  مملكتان  هلام  تكون  أن  ال  له،  تابعة  هي  أو  هلا،  تابًعا  يكون  أن   -ظميان ينبغي 

ذ   الزمانبمقاييس  اآلَخ ةواحد  منطقة يف    -لك  عن  أحدمها  يدري  وال  إالَّ ،    ر، 

صَّ   نِّ ري، وبمساعدة اجل  بالطَّ 
العهد  ة القرآنيَّة!  ولذا جاء يف »والعفاريت، حسب الق 

«.  فكيف  ِمْن َأَقايِص األَْرضِ »  يامنلَ ُس أن املَل كة أتت إىل  :  (2)«إنجيل لوقا«، » اجلديد

بعد   إرسائيلإن    ذا ه  ُيقال  عشري  بني  العَ كانوا  من  يف  البائدة   برَ ة  تعيش    عسري ، 

    ؟! َعَربوسط حميط من أهلهم ال

العَ   لك ذ  وك ذ كر  األي    ِسفر » بعدئٍذ يف    برَ نجد  الثاينأخبار  َمل ٍك  ،  (3)«ام  مع 

َمل ك  آخر هو  آسا  ََيُوشافاط)   (:َيوذا) ،  )بن  حكم  الذي    .ق.م 850  -875(، 

« نقرأ:  حيث  التقريًبا(،  ََيُوَشاَفاطَ   ي نيَ ِفلسطينوَبْعُض  ،   َأَتْوا  ة  فِض  ومِحِْل  َداَيا  هِبَ

: ِمَن الكَِباِش َسْبَعِة آوالُعْرَباُن َأْيًض  ، وِمَن التُُّيوِس َسْبَعِة اَل ا َأَتْوُه بَِغنَم  ف  وَسْبِع ِمَئة 

.اَل آ ِمَئة  وَسْبِع  خَلَف  ف   وملَّا  )  ََيُوشافاطَ «   حتالف  ََيُورامُ ابنُه  املُلك،    َعَرُب ( عىل 

الَعَرباجل) القديمعلينا »  كام يقص    -(ي ةزيرة  ال   -« العهد  لسطين مع  يف حماربته.     يِّني ف 

 
ر ذ كر ذ    (1)  سع(.، اإلصحاح التا ِسفر أخبار األي ام الثاين لك بتفاصيله يف: ) ويتكرَّ
(2)  11 :31  . 
(3)  17 :11  . 
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»فجاء الر  و :  ََيُوَرامَ َأَهاَج  َعىَل  ال   بُّ  بَِجانِِب    َعَرَب الو  ي نيَ ِفلسطينُروَح  ال ِذيَن 

ُكوِشي نيَ لا
ََيُوَذا(1) املَ َسَبْوا ُكل  اواْفَتَتُحوَها، و  ، َفَصِعُدوا إىَِل  َبْيِت  ألَْمَواِل  ْوُجوَدِة يِف 

 (2)».َأْصَغُر َبنِيهِ   مَلْ َيْبَق َلُه اْبٌن إاِل  ََيُوآَحازُ َبنِيِه ونَِسائِِه َأْيًضا، و ِك َمعَ لِ ملَ ا

التوق   يمكن  »كام  ساقه  ما  مع  أيًضا  القديمف  تاريخ العهد  عن  املَل ك    « 

بـ)   -(يامنُسلَ ) عالقته  إىل  و)ِمَّْص مشرًيا  و)بعلبك(،  و)َتْدُمر(،  (،  لبنان(، 

 قائاًل:  -(امالش  )يف بالد  والشعوب التي كانت مستوطنةً 

ال   ذا ه  و »  َسَبُب  امَل ت ْسِخرِي  ُهَو  َجَعَلُه  ُسَلْياَم ال ِذي  َبْيِت    نُ لُِك  ِلبِنَاِء 

ُأوُرَشِليمَ  وُسوِر  والَقْلَعِة  وَبْيتِِه  ب   و   وَحاُصورَ   الر  دُّ .  َجاَزرَ و   وََمِ

فِْرعَ  ِمَّْصَ   ْونُ َصِعَد  وَقَتَل    َمِلُك  بِالن اِر،  وَأْحَرَقَها  َجاَزَر  وَأَخَذ 

اِكننَِي يِف امَل   انِي نيَ َكْنعَ ال  .  َنتِِه اْمَرَأِة ُسَلياَْمنَ َأْعَطاَها َمْهًرا البْ ِدينَِة، و الس 

ْفىَل وَبْعَلةَ   َجاَزَر وَبْيَت ُحوُرونَ   وَبَنى ُسَلْياَمنُ  ِة    (3) َتْدُمرَ و   السُّ ي  يِف الرَب 

امَل  ُمُدِن  ومَجِيَع  األَْرِض،  ا يِف  لُِسَلْياَمنَ َخاِزِن  َكاَنْت  وُمُدَن  ل تِي   ،

 َيْبنَِيُه يِف  َأنْ  ال ِذي َرِغَب  َمْرُغوَب ُسَلْياَمنَ ْرَكَباِت وُمُدَن الُفْرَساِن، و امَل 

ُلْبنَانَ   ُأوُرَشِليمَ  َسْلَطَن و   ويِف  َأْرِض  ُكل   الَباقنَِي  يِف  ْعِب  الش  مَجِيُع  تِِه. 

ي نيَ   ث ي نيَ حلِ ا و   ِمَن األَُموِري نيَ  ي    والِفِرز    (4) .« .. َيُبوِسي نيَ وال   نيَ واحِلو 

 
ودانالكوشيُّون»   (1) الس  األفارقة  إىل  إشارة  األحباش«  »  ، من  القديموما شاكلهم.  وكان  إىل العهد  يشري   »

«؛ ألنه ال يفصل  بجانب الكوشي ني( أيًضا، بأهنم »احِلجازة، وربام )( بخاصَّ اجلزيرة الَعَربي ةَعَرب َجنوب )

(، الذي كان ُيطَلق عليه قدياًم وصف:  البحر األمحر(، أو )باب املندب( إالَّ مضيق )أفريقيابينهم وبني )

 ,Strabo, (v. 7)(، و)Herodotus, Book 2, Chap. 11(، كام عند )الَعَربإىل )  «.  ربام أضيف خليج»

Book 15, Chap. 1: 4 ; (v. 8), Book 17, Chap. 1: 1     .) 
ام الثاين  (2)  .  1: 22.  وقارن: م.ن، 17 -16: 21، أخبار األيَّ
عٍر )ُسَليامن( من ق بَل )َتْدُمربناء )  (3)  م(.  604-، للنابغة الذبياين ( هو ما سبقت اإلشارة إليه يف ش 
ل  (4)  . 20 -15: 9، ِسفر امللوك األو 
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  ( يف االستقامة داووداه بأبيه )إيَّ   ًنامقار    -(يامنُسلَ عن )  «العهد القديم »  وقال

ينيَّة ًقا  ،الدِّ اإلمارات  إىل    متطرِّ بالد  املجاورة  بعض  حاربت (امالش  )يف  التي   ،

ةيف )   ، اآلراميَّة  (ُصوَبة)، مثل إمارة  اليهود ون) (، وإمارة  ُسوري  (،  األردن  يف )  (،عمُّ

ن(، و)صيدا) كـ : معروفة إىل اليوم أماكن   أسامء لكذ  يف أثناء  اذاكرً  (،  ِمَّْص (، و) عام 

 : -(دمشقو)

ُسَلْياَمنُ »  َعْشُتوَرَث   َفَذَهَب  الص  ـ إِل    َوَراَء  وَمْلُكومَ يُدونِي نيَ َهِة   ،  

ونِي نيَ  بُّ َخْصاًم لُِسَلْياَمنَ ِرْجِس الَعمُّ ...  : َهَدَد األَُدوِمي  ... وَأَقاَم الر 

َهَددَ  إن[  و   ]ثم   ُهَو  ِلَيْأُتوا َهَرَب  َمَعُه  َأبِيِه  َعبِيِد  ِمْن  َأُدوِميُّوَن  ِرَجاٌل 

ِمْدَيانَ ِمَّْصَ  ِمْن  وَقاُموا  َفاَرانَ   ...  إىَِل  ِرَجااًل  وَأَتْوا  َمَعُهْم  وَأَخُذوا   ،

َفاَرانَ  ِمَّْصَ   ِمْن  إىَِل  فِْرَعْونَ ،  وَأَتْوا  ِمَّْصَ   إىَِل  َهَددُ َمِلِك  َفَوَجَد   ...  

فِْرَعْونَ  َعْيَنْي  يِف  اْمرَ   نِْعَمًة  ُأْخَت  َجُه  وَزو  ا،  َفنِيَس ِجدًّ حَتْ ُأْخَت    َأتِِه، 

َفنِيُس   َجنُوَبَث   َفنِيَس ِلَكِة. َفَوَلَدْت َلُه ُأْخُت حَتْ امَل  يِف    اْبنَُه، وَفَطَمْتُه حَتْ

فِْرَعْونَ  َبْيِت  َأِليَداعَ ...  َوَسِط  ْبَن  َرُزوَن  آَخَر:  َخْصاًم  َلُه  اهلُل  ،  وَأَقاَم 

ِعْن  ِمْن  َهَرَب  َهَددَ ال ِذي  َسي ِدِه  ُصوَبةَ   َعَزرَ   ِد  إَِلْيِه  ،  َملِِك  َفَجَمَع 

اُهْم، َفاْنَطَلُقوا إىَِل ِدَمْشَق   َفَصاَر َرِئيَس ُغَزاة  ِعنَْد َقْتِل َداُودَ   ِرَجااًل    إِي 

ِدَمْشَق وَأقَ  يِف  وَمَلُكوا  هِبَا  اِئيَل اُموا  إِلرْسَ َخْصاًم  وَكاَن  اِم    .  َأي  ُكل  

اِئيَل ، َمَع رَش  َهَددَ ُسَلْياَمنَ   (1) ». ، وَمَلَك َعىَل َأَرامَ . َفَكِرَه إرِْسَ

َث  َمل ٍك آخر، هو )  وبعدئٍذ حتدَّ ، الذي حكَم  ( َيوذا)(، َمل ك  املَلِك آساعن 

يُمون بن َحْزُيوناألو    ابن َهَدد ه مع )ق.م(، وتعامل  871  -912) (، َمل ك ل بن َطرْبِ

 

 .  25 -23، 20 -17، 14، 5: 11م.ن،   (1)
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اكن  يف    (آرام) ن  دُ ، الذي شنَّ حرًبا عىل مُ ذاه    آَرامَمل ك  ويبدو أن     (1).( دمشق)  السَّ

فقد ُعث ر عىل نقٍش حيمل   ؛ِدمشقاماًل عن  ه َش لكُ ع مُ توسَّ وأراضيها، قد    (إرسائيل)

( يف  )   (2) .( َحَلباسمه  يف  وال  عسريال  فإن  جازان)يف  (  كتاب  كان    (!   مؤلِّف 

من    التوراة» الَعَربجاءت  اآلثار«  جزيرة  عن  ا  يبحث  اآلثار  حقًّ يت  هي  فها   ،

 املجنَّحة. افرتاضاته دِّ شاهدة بض  

ِك ََيُوَذاويف السياق نفسه نقرأ: »
يَن آلَسا َملِ ابَِعِة والِعرْشِ نَِة الس  ، َمَلَك  يِف الس 

ام  يِف تِ  ْعُب َناِزاًل َعىَل ِجب ُثونَ ِزْمِري َسْبَعَة َأي   (3) «.ي نيَ ِفلسطينال تِي لِلْ  ْرَصَة. وَكاَن الش 

 (؟  ِجب ُثونفأين ) 

اململكة  )  ريبامل غَ بَش   اميلاملزار الشَّ   يف لواء  ملعروفةا  ،(عنبةأليست يف قرية )

 ( اليوم؟! ةاألردني  

ساقه    أيًضا  لكذ  من  و القديم»ما  املَ من  «  العهد  )ل  أخبار  بن    بآ ْخ أَ ك 

 كل  املَ   ذاه  أن    ففيه    .تقريًبا  ق.م  875كمه  ، الذي بدأ ُح (إرسائيل)  كل  مَ (،  ُعْمري

ج   املرأة   ذهه  كانت  (، ولبنانبجنوب )  (اصيدملك )  ،(أثبعل(، ابنة ) إيزابل)بـتزوَّ

)   ،وثنيَّة  فَتب  ( بعل  هاإلل  تعبد  مَج      ها. ت ناد ي  إرسائيل  ُك ل  مَ ع  ،  ها  كلِّ   يلإرسائع  وجرى 

  من النبيِّ   بطلٍب   لكذ  و،  للالشأن اجلَ   ذاه    للنظر يف(،  الَكْرَملجبل  إىل )   نيوالوثنيِّ 

شعب     .(إيلي ا) رهبِّ   إرسائيلفعاد  أراهم  مإىل  أن  بعد  ونبذوا ألوهيَّته   آيةَ   إيلي ا،   ،

 
 .18،  13 -12، 10: 15انظر: م.ن،   (1)
 .  91، الساميُّون ولُغاهتمانظر: ظاظا،   (2)
ل، العهد القديم  (3) فر امللوك األوَّ

 .  15: 16، س 
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ي ا»  ؛ةالوثنيَّ 
إِيلِ ْم  هَلُ الَبْعلِ َفَقاَل  َأْنبَِياَء  »َأْمِسُكوا  َرُجٌل«.   اَل و  ،:  ِمنُْهْم  ُيْفلِْت 

ي  
إِيلِ هِبِْم  َفنََزَل  قِيُشونَ   اَفَأْمَسُكوُهْم،  هَنِْر  ُهنَاَك.  إىَِل  املَل ك تاب  ثمَّ     (1) «وَذَبَحُهْم 

    (2) .( وأنابَأْخآب)

القديم»ربنا  خُي و َمل ك    لك ذ  ك «  العهد  يوآشيربُ )  (:إرسائيل)عن  بن  (،  عام 

حكمَ  »786  -746)  الذي  أنه  ائِيَل ق.م(،  إرِْسَ إىَِل  َجَع  ال تِي   اةَ ومَحَ   ِدَمْشَق   اْسرَتْ

    (3)«.لَِيُهوَذا

َمل ك  خُي و َأْخآب  ََيُورام)  (:إرسائيل)ربنا عن  ( وحربه مع  السامرةيف )(  بن 

 (:  وشافاط ََيُ )  (:َيوذا) َمل ك ة ر، بمؤاز( ميشع بن كموش) (:وآبمُ )ك ل  مَ 

اِئيَل   ْبُن َأْخآَب   »وَمَلَك ََيُوَرامُ  اِمَرةِ   َعىَل إرِْسَ َن يِف الس  ِة الث اِمنََة  ، يِف الس 

ِلَيُهوَشاَفاطَ  َة  ََيُوَذا   َعرَشَ ،  َمِلِك  ب  الر  َعْيَنِي  يِف  الرش    وَعِمَل   ...

الَبْعلِ ول   مِتَْثاَل  َأَزاَل  ُه  َفإِن  ِه،  وُأم  َكَأبِيِه  َلْيَس  َأُبوُه...     كِْن  َعِمَلُه  ال ِذي 

ُموآَب   ِميَشعُ   وَكانَ  َأْخآَب   َمِلُك  َمْوِت  وِعنَْد   ... َمَواش    َصاِحَب 

اِئيَل   َعََص َملُِك ُموآَب    لك ذ  يِف    . وَخَرَج امَلِلُك ََيُوَرامُ َعىَل َملِِك إرِْسَ

اِئيَل  اِمَرةِ الَيْوِم ِمَن الس     . وَذَهَب وَأْرَسَل إىَِل ََيُوَشاَفاطَ وَعد  ُكل  إرِْسَ

ََيُوَذا  ُموآَب   َمِلِك  َملُِك  َعيَل   َعََص  »َقْد  َمِعي  َيُقوُل:  َتْذَهُب  َفَهْل   .

َمَثُلَك. َشْعبِي َكَشْعبَِك  ِلْلَحرْ   إىَِل ُموآَب  َمَثيِل  ِب؟« َفَقاَل: »َأْصَعُد. 

»ِمْن  ـ وَخيْ  َفَقاَل:  َنْصَعُد؟«.  َطِريق  َأي   »ِمْن  َفَقاَل:  َكَخْيلَِك«.  يِل 

 
 .   40: 18م.ن،   (1)

ة  عىل أن  ال تفاُضل بني األديان يف مثل هذا السلوك اإلرهايب.   وه    ذه صورة »داعشيَّة« عتيقة، دالَّ
 .   34 -29: 16انظر: م.ن،   (2)
 .  28: 14، ِسفر امللوك الثاين   (3)
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ِة َأُدومَ  ي  اِئيَل َطِريِق َبر    َملُِك َأُدومَ و   وَملُِك ََيُوَذا   «. َفَذَهَب َمِلُك إرِْسَ

 .»... ام  وَداُروا َمِسرَيَة َسْبَعِة َأي 
(1)     

 ( وَمل كها؟   وآبمُ فأين كانت مملكة ) 

نا عىل أهنام كانا يف ) ، ال  (تالبحر املي)قيِّ  (، رَش األردن  الوثائق التارخييَّة تدل 

ةٍ  لك من خالل وثيقةٍ .  وذ  ( جزيرة الَعَربمن )  ( وال يف غريهاعسرييف ) ا،    مهمَّ دًّ ج 

مسلَّة،   منقوشة عىل  املكتوبة،  الساميَّة  الوثائق  أقدم  من  النصف  ُتَعد   عليه يف  ُعث ر 

لقرن الثامن قبل امليالد، متثَّلت يف نقٍش  ، وتعود إىل ا األخري من القرن التاسع عرش

ة الفينيقيَّة طويلجنائزيٍّ   ن  والكنعانيَّة وباللغة الفينيقيَّة  ،، مكتوب باألبجديَّ ، يتضمَّ

املُ  امللك  ) وآيبتاريخ  كموش  بن  مملكة  ميشع  عىل  وانتصاراته  ،  (إرسائيل) (، 

(، ذاكًرا أسامء املدن التي احتلَّها أو بناها.  وهو ما  َأْخآب( وابنه )ريمْ عُ كها )ل  ومَ 

  (2) .األردنر وطنه ومملكته كانا يف ُيثب ت أن مَ 

القديم»ربنا  خُي و َمل ك  «  العهد  َأْيَلة)  (:إرسائيل)عن  بن  وهم  ُهوَشع   .)

األنبياء«د  َيعُ  »صغار  من  عىل  ألنه؛  (3)ونه  تنبَّ حال   كلِّ ،  قد  بخراب  ،    إرسائيل أ 

 
 م.ن، من )اإلصحاح الثالث(.   (1)
 .  498؛ سوسة، 57، الساميُّون ولغاهتمانظر: ظاظا،   (2)
(، 349:  1م  2من الكثرة بال حرص. عىل أن كثرًيا منهم، كام يقول )ديورانت، ج  (إرسائيلبني  كان أنبياء )   (3)

و)انظر:  ة.  النبوَّ عاء  بادِّ الناس  من  يسرتزقون  واملتنبِّئني،  افني  والعرَّ واملشعوذين  بالدراويش  أشبه  كانوا 

إرسائيلسيجال،   بني  يف  األنبياء  تاريخ  »94  -55  ،حول  مفهوم  بني  ق  الَفر  ُيناقش  الذي  « النبي  (، 

ر  يف  الرائيو» ل مصطلح  متأخِّ ة َمن يقول: إن األوَّ عوا يف استعامله،  بني إرسائيل«، مشرًيا إىل أن ثمَّ ، توسَّ

رحسب ه   -(ُموَسىحتى إن ) : إنسان  ذو َمسٍّ روحاين، إنام كان رائيًّا ال ن -ذا التصو  بيًّا؛ فاألصل أن النبيَّ

من  والغيب،  باملستقبل  متنبِّئ    ، اف  وعرَّ  ، باطنيٌّ حكيم   الرائي:  فيام  املاديَّة،  طبيعته  من  ده  جيرِّ وَشط ح، 

فانيَّة.  وهو يفنِّد ه   ر 
 ووظائفهم.   بني إرسائيلذا القول، مبيِّنًا أطوار تاريخ األنبياء يف منطلقات معرفيَّة وع 
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الزِّ ( َيوذا)و كان  يف املعابد!  و   َنى ، لالنحالل اخلُلقي والعقدي، إىل درجة ممارسة 

الثاين(، و)نَّص اخلامس  سلامعىل يد )   ض لغزو اآلشورينيتعرَّ قد   (، يف  رسجون 

 القرن الثامن قبل امليالد:  

ورَ  »وَصِعَد َعَلْيِه َشْلَمنَْأرَسُ  َعْبًدا وَدَفَع َلُه  ، َفَصاَر َلُه ُهوَشعُ َملُِك َأشُّ

َأشُّ  َمِلُك  وَوَجَد  ُهوَشعَ   ورَ ِجْزَيًة.  ُرُس   يِف  َأْرَسَل  ُه  ألَن  إىَِل    اًل ِخَياَنًة، 

ِمَّْصَ  َمِلِك  ورَ َسَوا  َأشُّ َمِلِك  إىَِل  ِجْزَيًة  ُيَؤد   ومَلْ   ،    ، َسنَة  ُكل   َحَسَب 

َملُِك   َعَلْيِه  ورَ َفَقَبَض  ورَ   َأشُّ َأشُّ َملُِك  وَصِعَد  ْجِن.  الس  يِف    وَأْوَثَقُه 

اِمَرةِ  الس  إىَِل  ثَ   َعىَل ُكل  األَْرِض، وَصِعَد  َها  يِف  اَل وَحاَصَ ِسننَِي.  َث 

وَشعَ  نَِة الت اِسَعِة هِلُ ورَ  الس  اِمَرةَ  َأَخَذ َمِلُك َأشُّ اِئيَل الس  إىَِل   ، وَسَبى إرِْسَ

ورَ   (1) .« ويِف ُمُدِن َماِدي   هَنِْر ُجوَزانَ   وَخاُبورَ   وَأْسَكَنُهْم يِف َحَلَح   َأشُّ

ي ا بن آَحاز وعن ) 
َعىَل  : »نقرأ،  (، يف القبة نفسهاَيوذا( َمل ك )َحَزقِ وَعََص 

ورَ  َأشُّ ال  َملِِك  َب  َْضَ ُهَو  َلُه.   َيَتَعب ْد  ةَ   ي نيَ ِفلسطينومَلْ  َغز  ُبْرِج   إىَِل  ِمْن  وِمَها،  َوخُتُ

نَِة. الن َواطرِيِ   (2)«إىَِل املَِدينَِة املَُحص 

القديم »   تحدث ي و  ) «  العهد  آمون يوشي  عن  بن  مَ ا  حكمَ ( َيوذا ) ك  ل  (  الذي   ،  

اِمِه َصِعَد فِْرَعْونُ : » ( ِمَّْص )   فرعون ق َبل  ، ومقتله من  تقريًبا   ق.م 638 َمِلُك    ، َنْخوُ   يِف َأي 

ورَ   ، ِمَّْصَ  و  ِشي ا ِلُك ُيو . َفَصِعَد امَل ُفَراِت ال إىَِل هَنِْر   َعىَل َمِلِك َأشُّ دُّ ِحنَي    ِللَِقاِئِه، َفَقَتَلُه يِف ََمِ

و،  دُّ ِه.   وَجاُءوا بِِه إىَِل ُأوُرَشِليمَ   َرآُه. وَأْرَكَبُه َعبِيُدُه َمْيًتا ِمْن ََمِ    ( 3) « وَدَفُنوُه يِف َقرْبِ

 
 .   6 -3: 17، ثاين ِسفر امللوك ال  (1)
 .  8 -7: 18م.ن،   (2)
 .  30 -29: 23 م.ن،  (3)
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فر النبي )  ثمَّ  ي ااقرأ س 
الذي    -(َصَفنْيا بن ُكويِش بن َجَدْليا بن َأَمِرَيا بن َحَزقِ

َمل ك   آُمون )  (:َيوذا ) عارص  بن  قبل  640  -609  ،ُيوِشي ا  عاش  أنه  أي  ق.م(، 

بي( و أورشليمخراب )  لسطينوستجده يذكر بعض املَواطن ال  -(بابلإىل )   السَّ   يَّة ف 

 هبا من دمار، إذ يقول:   إىل اليوم، متنبًِّئا بام سيحل  املعروفة بأسامئها 

ةَ  َغز  مَ   »ألَن   وَكًة، وَأْشَقُلونَ َتُكوُن  َأْشُدودُ   ( )َعْسَقالن   رْتُ   ( 1) ِلْلَخَراِب. 

و   ِعنَْد  َيْطُرُدوهَنَا،  َساِحِل    ( 2) َعْقُرونُ الظ ِهرَيِة  اِن  لُِسك  َوْيٌل  ُتْسَتْأَصُل. 

الِكِريتِي نيَ  ِة  ُأم  َعلَ الَبْحِر  ب   الر  َكِلَمُة  َكْنَعانُ !  »َيا  َأْرَض    ْيُكْم: 

ِب ي نيَ ِفلسطين ال  َأْخِرُبِك  إيِن   َمْرًعى    اَل ،  الَبْحِر  َساِحُل  وَيُكوُن   .» َساِكن 

ََيُوَذا  َبْيِت  ِلَبِقي ِة  اِحُل  الس  وَيُكوُن  ِلْلَغَنِم.  وَحَظاِئَر  َعاِة  ِللرُّ  
َعلَ بِآَبار  ْيِه  . 

ُبُيوِت    َيْرَعْوَن.   إِل   َعْسَقالن يِف  ب   الر  َيْرُبُضوَن، ألَن   املََساِء  َهُهْم  ـ ِعْنَد 

ُدُهْم وَيُردُّ َسْبَيُهْم.  ونَ   »َقْد َسِمْعُت َتْعِيرَي ُموآَب   َيَتَعه  اِديَف َبنِي َعمُّ   وجَتَ

ِمِهْم.  ال ِت  وا َشْعبِي، وَتَعظ ُموا َعىَل خُتُ ُ َحيٌّ َأَنا، َيُقوُل    لك ذ  َفلِ   ي هِبَا َعري 

اجُلنُوِد   اِئيَل ـُه  إل  َربُّ  ُموآَب إرِْسَ إِن   َكَسُدومَ   ،  ونَ   َتُكوُن  َعمُّ   وَبنِي 

وَيُمدُّ َيَدُه  ، وَخَراًبا إىَِل األََبِد...  ح  ، وُحْفَرَة ِملْ ، ِمْلَك الَقِريصِ َكَعُموَرةَ 

ورَ َعىَل الش    ( 3) « . َقْفرِ َخَراًبا َيابَِسًة َكال   ، وجَيَْعُل نِينََوى اَمِل وُيبِيُد َأشُّ

(،  الُقدس  / أورشليم« إىل )رجعواني »عىل أن املسبيِّ «  العهد القديم »ينص   و

السَّ  قبل  فيها  كانوا  »التي  ومل  إليها يذهبوابي،  سابق    و أ  ، ابتداءً   «  هبا  هلم  يكن  مل 

 

 : ميناء  ف لسطيني معروف باسمه إىل اليوم.(أشدود)  (1)

لسطينيَّة : إحدى املدن الكنعانيَّة(عقرون)  (2)
 .(الُقدسإىل اجلَنوب الَغريب من ) الف 

 . 13، 9 -4: 2، ِسفر َصَفنْيا  (3)
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»   فجاءتاريخ.    »(1) «َحْميانَ ِسفر  يف  ِمنْ   ؤالءه  :  اِعُدوَن  الص  الُكوَرِة  َبنُو  َسْبِي   ُهْم 

ُ املَ  َنُبوَخْذَنَّص  َسَباُهْم  ال ِذيَن  َباَبَل   ْسبِي نَي  ُأوُرَشلِيمَ   َملُِك  إىَِل  ُكلُّ  وََيُوَذا  وَرَجُعوا   ،

 «  َواِحد  إىَِل َمِدينَتِِه.

الَعَرب بني  العداُء  استمرَّ  عهد    -واليهود  وقد  يف  بي،  السَّ قبل  رأيناه  الذي 

بي أيًضا.  في   -(ََيُورام)   َمل ك هيوذا  ف امللك إىل حتالُ   (2) «ِسفر َصَفنْيا» ق  تطرَّ بعد السَّ

)َعَريبال ملُجَشم  مع  )و (  و)انرَ وْ َح ك  ن(  و)عام  ضدَّ أشدود(  ومدينتهم    اليهود  ( 

إعادةإبَّ (  أورشليم ) »ق   بنائها.   ان  َسنَْبل طُ ال:  َسِمَع    والَعَرُب   وُطوبِي ا  وملَ ا 

ونِيُّونَ  ُأوُرَشلِيمَ   واألَْشُدوِديُّونَ   والَعمُّ َأْسَواَر  َ   َأن   ُرم  ، َقْد  ُتَسدُّ اْبَتَدَأْت  والثَُّغَر  ْت 

ا ى  كان  حقيقة امليدل  عىل    ذاه  و   (3) «.َغِضُبوا ِجدًّ جاءت  ، من حيث  أورشليم املُسمَّ

»  اإلشارة وَمل كهم  الَعَربإىل  بذاته  ُجَشم«  قائاًم  جنًسا  جانب  ،بوصفهم   إىل 

واألعراق  األ وألورشليماملجاورين    َخريناآل  لوك  املخرى  إذن،ذا ه  .     ليس   ، 

ذو الع رق الوحيد  هم    الَعَرب  حيث(،  بي ةرَ ِشْبه اجلزيرة العَ يف )   عن مكانٍ   بحديث

ر  ، فقد كان كذ  بيالسَّ هو الال بعد    ذاه  وإذا كان     .السيادة فيها  لك قبله.  وتصو 

بي بعد    جديدٍ   تأسيس تاريٍخ  سةٍ   ، ومدينةٍ السَّ سةٍ   بعد مدينةٍ   أخرى شاميَّةٍ   مقدَّ   مقدَّ

أو    ى فراٍر بائٍس من املأزق التارخيي يف مواجهة القائق، بال دليلٍ وَ يامنيَّة، ليس س  

    يف اآلخرة أو األُوىل. ،منطٍق 

 
(1)  7 :6  . 
 .   9-1: 6، 8-1: 4، 19: 2انظر:   (2)
 .     7: 4م.ن،   (3)
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يف  يو )   ذاه  أيت،  لحزقيال ِسفر  السياق،  الضوء  يُ (  عالقات    ىل عأكثر  لقي 

والرصاع   إرسائيل)بني  التارخيي  اجلوار  )   -(بني   -( َيوذاو  إرسائيلبمملكَتيهم 

و)بابلو) وبينهم  أخرى،    ،( ِمَّْص (، من جهة،  جهٍة  الزانيتَ   من خاللمن    نيمثال 

امرة، اللتني ترمزان إىل )(ُأُهولِيَبة( و)ُأُهوَلة)  : (أورشليم ( و)الس 

ِإ  َقاِئاًل اَل يَل  كَ »وَكاَن  ب   اَن اْمَرَأَتاِن اْبَنَتا ُأمٍّ َواِحَدة ،  : »َيا اْبَن آَدَم، كَ ُم الر 

ُاَم، وُهنَاَك َتَزْغَزَغْت  وَزَنَتا بِِمَّْصَ  ا َزَنَتا. ُهنَاَك ُدْغِدَغْت ُثِدَيُّ . يِف ِصَبامُهَ

ُأُهوَلةُ  واْسُمُهاَم:  ُعْذَرهِتاَِم.  وُأُهوِليَبةُ   َتَرائُِب  يِل،    الَكبرَِيُة،  وَكاَنَتا  ُأْخُتَها. 

اِمَرةُ  ا: الس  . واْساَممُهَ
«.  »ُأُهولِيَبةُ   «، وُأوُرَشِليمُ »ُأُهوَلةُ  وَوَلَدَتا َبننَِي وَبنَات 

ُأُهوَلةُ  ورَ   وَزَنْت  َأشُّ ب يَها، 
حُمِ وَعِشَقْت  تِي  حَتْ الال بِِسنَي    ِمْن  األَْبَطاَل 

ًة وِشَحنًا، ُكلُُّهْم ُشب اُن َشْهَوة ، ُفْرَساٌن َراكُِبوَن اخَلْيَل.  اَل األَْساَمْنُجويِن  وُ 

َأشُّ  َبنِي  ملُِْخَتاِري  ُعْقَرَها  ْم  هَلُ َمْن    ورَ َفَدَفَعْت  بُِكل   َسْت  وَتنَج  ُكل ِهْم، 

ِمَّْصَ  ِمْن  ِزَناَها  ْك  َترْتُ ومَلْ  َأْصنَاِمِهْم.  بُِكل   ُْم    َعِشَقْتُهْم  ألهَن  َأْيًضا، 

َضاَجُعوَها يِف ِصَباَها، وَزْغَزُغوا َتَرائَِب ِعْذَرهِتَا وَسَكُبوا َعَلْيَها ِزَناُهْم.  

ورَ   لَِك ذ  ِل  اقَِها، ِلَيِد َبنِي َأشُّ ال ِذيَن َعِشَقْتُهْم. ُهْم َكَشُفوا    َسل ْمُتَها لَِيِد ُعش 

ًة لِلن َساِء.   ْيِف، َفَصاَرْت ِعرْبَ َعْوَرهَتَا. َأَخُذوا َبنِيَها وَبنَاهِتَا، وَذَبُحوَها بِالس 

 وَأْجَرْوا َعَلْيَها ُحْكاًم. 

َأْفَسَدْت يِف ِعْشِقَها َأْكَثَر ِمنَْها، ويِف ِزَناَها    لَِك ذ   ام  َرَأْت ُأْخُتَها ُأُهولِيَبةُ »َفلَ 

ورَ  َأشُّ َبنِي  َعِشَقْت  ُأْختَِها.  ِزَنا  ِمْن  األَْبَطاَل  اَل الوُ   َأْكَثَر  َحَن  والش  َة 

، ُفْرَساًنا َراكِبنَِي اخَلْيَل الال بِِسنَي َأْفَخَر ِل  ُكلُُّهْم ُشب اُن َشْهَوة . َفَرَأْيُت    َباس 

َسْت، ولِكِْلَتْيِهاَم َطِريٌق َواِحَدٌة. وَزاَدْت ِزَناَها. ومَل ا َنَظَرْت إىَِل   َا َقْد َتنَج  َأهن 

ِريَن َعىَل احَلائِِط، ُصَوُر الَكْلَدانِ   ِرَجال   َرًة بُِمْغَرة ، ُمنَط ِقنَي    ي نيَ ُمَصو  ُمَصو 

بَِمنَاطَِق َعىَل َأْحَقائِِهْم، َعاَمِئُمُهْم َمْسُدوَلٌة َعىَل ُرُؤوِسِهْم. ُكلُُّهْم يِف املَْنَظِر  
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الَكْلَدانِي نيَ  َبابَِل  َبنِي  ِشْبُه   
َمْرَكَبات  ِمي   ُرَؤَساُء  َعِشَقْتُهْم  اَل َأْرُض  ِدِهْم، 

إَِلْيِهْم ُرُساًل   ِعنَْد َلـْمِح َعْينَْيَها إِي اُهْم،  .  إىَِل َأْرِض الَكْلَدانِي نيَ   وَأْرَسَلْت 

َبابَِل  َبنُو  َمْضَج   َفَأَتاَها  هِبِْم،  يِف  َسْت  َفَتنَج  بِِزَناُهْم،  ُسوَها  وَنج  احُلب   ِع 

وَجَفْتُهْم َنْفُسَها. وَكَشَفْت ِزَناَها وَكَشَفْت َعْوَرهَتَا، َفَجَفْتَها َنْفِس، َكاَم  

اَم ِصَباَها ال تِي فِيَها َزَنْت   َجَفْت َنْفِس ُأْخَتَها. وَأْكَثَرْت ِزَناَها بِِذْكِرَها َأي 

ِمَّْصَ بَِأرْ  مَ ِض  وَعِشَقْت  حلَ .  ال ِذيَن  احَلِمريِ ْعُشوِقيِهِم  َكَلْحِم    ُمُهْم 

ي نيَ وَمنِيُُّهْم َكَمنِي  اخَلْيلِ  َتَرائَِبِك    . واْفَتَقْدِت َرِذيَلَة ِصَباِك بَِزْغَزَغِة املَِّْصِ

  ِصَباِك. ألَْجِل َثْدِي 

ُأُهوِليَبةُ   لَِك ذ  »ألَْجِل   ه  َيا  َعَلْيِك  ،  ُأَهي ُج  هَأَنَذا   : بُّ الر  ي ُد  الس  َقاَل  َكَذا 

: َبنِي َبابَِل  اَقِك ال ِذيَن َجَفْتُهْم َنْفُسِك، وآيِت هِبِْم َعَلْيِك ِمْن ُكل  ِجَهة    ُعش 

الَكْلَدانِي نيَ وُكل   َفُقودَ   ورَ وُقوعَ   وُشوعَ   ،  َأشُّ َبنِي  ُكلُّ  وَمَعُهْم  ُشب اُن  ،   ،

وُ  رَ اَل َشْهَوة ،  ُكلُُّهْم  وُشَهَراُء.  َمْرَكَبات   ُرَؤَساُء  ُكلُُّهْم  وِشَحٌن  اِكبُوَن  ٌة 

وَعَج اخَلْيَل  َمْرَكَبات   بَِأْسلَِحة   َعَلْيِك  َفيَْأُتوَن  ُشُعوب   اَل .  وبَِجاَمَعِة   ، ت 

َس و  ْ ُم احُلْكَم  املِ ُيِقيُموَن َعَلْيِك الرتُّ َجن  واخُلوَذَة ِمْن َحْولِِك، وُأَسل ُم هَلُ

ُل َرِذيَلَتِك َعنِْك وِزَناِك ِمْن َأْرِض  َفَيْحُكُموَن َعَلْيِك بَِأْحَكاِمِهْم... وُأَبط  

   ( 1) .« ..« َبْعُد.   َتْذُكِريَن ِمَّْصَ   اَل َتْرَفِعنَي َعْيَنْيِك إَِلْيِهْم و   اَل ، فَ ِمَّْصَ 

رسير   كان  الكاه   ذهه  فأين  يستحي  ال  التي  )الفواحش،    أن(  حزقيال ن 

 جماًزا أو حقيقة؟    صفها، إن  ي

فر  ذاه  يف  واطن  أسامء املَ  أسامء  و  ،التاريخ  لكذ  عىل مرسح  بجالء    شاهدة    السِّ

 . تلك األحداث الشعوب واألُمم شاهدة  عىل أماكن 

 

    ، )من اإلصحاح الثالث والعرشين(.ِسفر حزقيال  (1)
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 : وري ة والسُّ  والكتابات الكنعاني ة ،ات اآلشوري ةاحلولي   اتشهاد -29

إىل  بعيًدا لنذهب    تعال إىل    حمايدةو  قديمة  وثائق،  قت  إرسائيل)تطرَّ إىل و  (بني 

، وسنجدها  ةاآلشوريَّ   اتوليَّ كال   لكذ  و،  املجاورة  عالقاهتم بغريهم من الشعوب

ليب )شاهدة عىل    لكذ  ك ةالكتابات اآل يف    وردَ   قدلال له.  ف  (يالص  التي عثر   ،شوريَّ

اآلثاري ون (  الن ْمُرود)  -(كلخ  /كاخلو)  (:آشور)عاصمة  يف  ُنصب    فوق  عليها 

)َج   ، حاليًّا كتبه  من ض    -( املوصلنوب  الثالث)   (: آشور)َمل ك    ما  نَّص  (،  سلام 

الربيَّة:   النتصاراته  ) إرسائيل) َمل ك    أن ختليًدا  واسمه  )(،  َأْخآب(،    ي ألفَ أرسل 

،  يَّةرام( اآلدمشقمملكة )شاة(، ليشرتكوا مع جيش  (، و)عرشة آالف من املُ مركبة

َعَزرَ )كها  وَمل   )ezer-Hadad) (1)  َهَدد  ومملكة  ومَ اآلراميَّة  (،محاة،  كها  ل  ، 

لفً ل الثالثة  فشكَّ   ؛(Irhuleni  يولينرحإ) ، الذي  آشور َمل ك    ضدَّ شاميًّا    حربيًّا  اح 

هُيدِّ  بالد  كان  قد   آشورَمل ك  يذكر  و   (2) .(ِمَّْص )و   ( الشام)د   لكذ  إىل    انضمَّ   أنه 

 

املَ اسم ه    كذا وردَ ه     (1) ُنقل عن س  ذا  ما  املَل ك اآلشوري جالَّ ل ك يف  )  ىل.  عت  َعَزرَ حني نجد أن  ( يف َهَدد 

للمَ   «لتوراةا« معارًصا  ه  (داوود)ل ك  كان  قبل  أي  وزيادة،  بَقرٍن  األحداث  ومَ ذه  اآلراميِّ !   ك 
  ني ل 

وُيلحظ أن  .   (ابن َهَدد، أي )(دنَْهَد بَ : )»التوراة«( اسمه يف  ْخآبأَ )  (:إرسائيل)ل ك  املعارص ملَ الدمشقيِّني  

ولغاهتم)ظاظا،   »42،  الساميُّون  يه  يسمِّ إيدو(  عن  أداد  ث  ويتحدَّ أنه  َعَزر  َهَدد«،  للمَ   عىل  ل ك معارص 

)انظر: م.ن،  لتوراةا«  ام ورد يف ك،  داوود فإذا صحَّ  90«.  الوثيقة اآلشوريَّة(.   ، فهي أوثق من  النقل عن 

اآلشوري املَل ك  أن جيهل  املستبَعد  األحداث، ومن  تلك  نت خالل  ُدوِّ الذين    غريها؛ ألهنا  امللوك  أسامء 

 حاربوه.
ه     (2) )كانت  منطقة  يف  النفوذ  عىل  التارخيي  الرصاع  يف غضون  تقع  األحداث  اخلصيبذه  ذ  (اهلالل  لك .  

األكاديَّة ول  )الد  بني  األقطاب،  ثالثي   الساميَّة  الرصاع  من    اللغة،  غالبًا  القادمة  اجلزيرة اجلذور،    ِشبه 

(، من جهٍة ثالثة.  ويف فارس(، من جهٍة أخرى، و)ِمَّْص (، من جهة، و)آشورو  بابل:  الِعراقإىل    الَعَربي ة
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لف   العَ ال  بأل (1) ('Gindibu  ُب ِجنْدِ )  ب رَ َمل ك   لامس ك  ل  املَ   ويفتخر    . المَجَّ   ف، 

الثالثَّصن انترص عىلأب     تل  )ه  لعلَّ   -«Karkar  قرقر»يف معركة    التحالف  ذاه    نه 

 (2) .ق.م853 عام نحو لكذ  و -اةمَح بالقرب من  ، (العايص)( عىل هنر قرقور

فكان   يُ   لكذ  أ  الذي  سسجِّ التاريخ  املقدَّ الكتاب  وله  له  تُ الذي    ذاه  ،  سجِّ

ا   (جازان)و (عسري)  َتييف منطق يدور   ،اآلشوريَّة اتالوليَّ ت  جالَّ س    ؟! حقًّ

 هاُر إىِل َدليِل!إِذا احتاَج الن            يَشٌء  وَليَس َيِصحُّ يف األَفهامِ 

يدل  وممَّ  بالد    ا  تستوطن  كانت  التي  األعراق  الثاين   (امالش  )عىل  األلف    يف 

ة    تل  )  يف،  1887، عام  ثري ونالتي عثر عليها األ   قبل امليالد تلك اللوحات املسامريَّ

ني اخلامس عرش القرنَ   إىل  وترجع،  (ِمَّْص )  عيد َص   املَش   يف،  (أتون  أخت  /العامرنة

 

ر، ثمَّ اكتسح )اهلالل( اجلناح الع راقي من الُفرسالنهاية اكتسح ) وم، ومنذ وقٍت مبكِّ امي، الرُّ ( اجلناح الشَّ

ين إالَّ عىل عهد )ومل يعودا ساميَّني عَ   (.  ُعمر بن اخلط ابَربيَّني مستقرَّ
وا   اجلُن َدُب    (1) اجلَراد.واجلُن ُدُب  ب  من  رَض  ن َدب:  َض طار،     جل  .  وقيل: إنه إذا َرم   

َدى الذي َيرص  وقيل: هو الصَّ

  ،  
ا الرشة التي َترص  يًرا. )انظر: ابن منظور، )جدل((.  ولعلَّهام رضبان خمتلفان من اجلراد.  أمَّ َمع لرجَليه رَص  َفتَس 

يها يف هلجات )  ة َص  (: » َفيْفاء فنُسمِّ   لياًل وهناًرا.   ار الُغرْبَ
ة يف قيض الصيف.  وهي َترص  َ   إالَّ يف موسم الُغرب 

«؛ ال َترص 

  حتى تنشقَّ إىل نصَفني.  مل أرها قط، ومل أسمعها يف غري املناطق اجلَنوبيَّة من ) 
ة ويزعمون أهنا َترص  عودي   أين  (، غري السُّ

ى »  ار املسمَّ َّ َدى أظنها الرصَّ ن الَعَربيَّة.  وكأهنا املذكورة يف قول  الص   (: 31/  97،  ديوانه )األعشى،  « يف مدوَّ

 اجَلوِن فيها َصيرا َقطَْعُت إِذا َسِمَع الساِمعو         َن لِلُجنُدِب 

ذ   رجيَل  ير صوُت  الرصَّ أن  زعمهم  ا  اجلندبأمَّ من  لك  أن جندب  والشاهد  األوهام.   من  ومًها  فيبدو   ،

الَعَرب »أسامء  ولعلَّ  اآلشوري  -«ِجنِْدب.   النص  يف  ورد  ه    -كام  يف  رابعة   جانب: لغة   إىل  االسم،  ذا 

لها اللغوي ون الَعَرب ن َدب، التي سجَّ  .   ُجن َدُب، وُجن ُدُب، وج 
(2)   See: Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, v1: XII. Shalmaneser 

III, 611, p. 223. 
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ن مراسالت  .  وتتضمَّ والكنعانيَّة   وبة باألكاديَّةرش قبل امليالد.  وهي مكتلرابع عوا

فراعنة الكنعانيِّني  ِمَّْص   إىل  بعض والة  ة)امهم يف  وحكَّ   من  .   (فِلسطني)و  (ُسوري 

إقليم  طرَّ وتت إىل شعوب  املراسالت  تلك  من  الشكوَ مع  ،  (اخلصيب  اهلالل )ق  ى 

عىل    شنِّ  غزوات  الشعوب  )بين  من   ذاكرةً .   الكنعانيِّنيتلك  (،  األموري نيهم: 

و)احليثي ني)و الذين  العابريو  /اآلبريو  /اهلابريو  /احلابريو(،  بعض    يذهب(، 

  (1)(.العربيُّونأن املقصود هبم )إىل   «العهد القديم»وعلامء الباحثني 

ك  رجعنا  األوَّ   لكذ  وإذا  النصف  يف  عليها  املعثور  النقوش  القرن  إىل  من  ل 

امل ميناء  (، َش ريتغاأوالواقعة يف املدينة املعروفة بـ)  -(رأس شمرة )  العرشين، يف

وجدناها تشري إىل ما    -قبل امليالد  1500سنة  وري، وهي تعود إىل  ( الس  الالذقي ة)

أن  يُ  منه  الدَّ   (الكنعاني ني)فهم  من  حينًا  )َج يف  هر  عاشوا  يف فِلسطنينوب   ،)

) ( الن َقب  صحراء) مثل:  املنطقة،  تلك  يف  املدن  مهندسو  وأهنم  (،  سبع   بئر، 

  ذا ه  عىل    الكنعاني نيت ُسلطة  .  وقد استمرَّ «التوراة»د ذكرمها يف  ، املرتدِّ (أشدودو)

امليالد. قبل  السابع  القرن  إىل  )  عىل   (2) اإلقليم  يتجاهل  ليبحني  كلَّ يالص  ،  ذاه    ( 

إقناعنا   كتبه  حماواًل  سبعأن  يف  )شباعة حي  )هو    : بئر  يف  اْمشيط (  ومخيس  أن  (، 

اجلنوب)هي    الن َقبصحراء   يُ و    !(ظهران  أن  بإمكانه  أنكان  إذن،    ضيف، 

 ! رافة التأويليَّةتكتمل الطَّ كي ،  «جازان  أرض» :(3) «جاسان أرضاملقصود بـ»

 
 . 48، الساميُّون ولغاهتم؛ ظاظا، 323: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (1)
 . 50 -48انظر: ظاظا، م.ن،   (2)
فر اخلروالتوراة(: حسب )جاسان)   (3) (، ربام يف ِمَّْص ( يف )إرسائيل(، َموط ن َشعب )26:  9،  22:  8ج،  ، س 
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 :  ات املَِّْصي ةشهادة العادي   -30

املؤرِّ   يذهب )إىل  خني  بعض  إرسائيلأن  ) بني  هبطوا  سيطرة ِمَّْص (  إثر  يف   )

وأن    (1) (هلكسوسا) وفَّ   نيالساميِّ   ني ويِّ اآلسي  ؤالءه  عليها،    ني لإلرسائيليِّ روا  قد 

هبوط  أن  ح  وُيرجَّ الامية.   عام    ِمَّْصَ   اهلكسوس   بعض  وأن  1650كان  ق.م، 

  ِمَّْص من أن إقامتهم يف   «التوراة»ق.م، استناًدا إىل ما ورَد يف 1220خروجهم كان 

اخللفيَّة تفرسِّ لنا    ذهه    ولعلَّ ما سنبحث أمره الحًقا.     ذاه  و   (2) سنة.  430ت  استمرَّ 

ربانيِّنياضطهاد  
يِّ   الع  رص 

امل  ق َبل  وهم   ؛اهلكسوسمن    َّْص مِ بعد حترير    ني من    إذ عدَّ

من   معهم  ئكأول  جزًءا  متعاونني  أو  عهدهم  الغزاة،  يف  حيظون  كانوا  أهنم  أو   ،

 . برعاية ومكانة 

)ويذكر   ي  رص 
امل  خ  القرن  Manetho  مانيثواملؤرِّ أن  (3)ق.م(  3،    ( ُموَسى)، 

ا.    يًّ رص 
املستعبَ (إرسائيل  بني) وكان قد فشا بني  قال:  كان كاهنًا م  اململ  ،  قني،  دين 

الكاهن   فخرج  اجلُذام،  فيه  ُموَسىوباُء  ا  ً ومعلِّاًم  مبرشِّ النظافة    إيَّاهمم،  قواعد 

 

( إىل  الدود  عىل  قي  الرشَّ امل  بـ)سيناءالشَّ املعروف  املكان  يف  يقع  أنه  إىل  يذهبون  فالدارسون    وادي (.  

 (.  سيناء( إىل َغرب )الزقازيق(، املمتد  من رَشق )الطميالت
(1)   ( )اهلكسوساختُلف يف أصل  َشامل  َعَرب  من  أقوام  أهنم  الظَّنِّ  وأغلب  الَعَربي ة(.   (  الِعراق( و)اجلزيرة 

امو) بذ  الش  تيش  كام   ،)( منها  غزو  التي  هة  واجل  أسامؤهم  ُرعاة  (ِمَّْص لك  و   َبد  بأهنم  عادًة  فوا 
ُوص  وقد    .

إىل   التي جلبوها  الربيَّة  وتقنيتهم  َخي ل.   اخلَي ل، ِمَّْص وُفرسان  ها  التي تر  الربيَّة  الَعَربات  املتمثِّلة يف   ،

رنا بَعَربات اآلشوريِّني  (. 75 -73الربيَّة. )وانظر: سوسة،  ُتذكِّ
 .   325 -324: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (2)

(3)  See: Josephus, Josephus: Against Apion, v1, p.257, 261, 265. 
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يِّ   لَدىبعة  املتَّ  رص 
  (ِمَّْص )من    بني إرسائيلسبب خروج    مانيثو.  ويفرسِّ  نيالكهنة امل 

يِّنيب رص 
. وقد نقَل الذي أصاهبم  الوباء  لكذ  اتقاًء ل   ،يف نفيهم من أرضهم   رغبة امل 

خ اليهودي )  . تلك األخبار م(100-، يوسيُفسعنه املؤرِّ

)  عىل ينقل  )  (1) (ديورانتول  حني  بعثة  جارستانج عن  عضو    مارستن )(، 

Marston)،  ة أدلَّ   ةيَّ كلَ املَ (  أرحيا)  مقابر  يف  ُكشفت   أهنا  ،(ليفربول   جامعة)لـ  التابعة  

 م،.ق1527  عام  ،(حتشبسوت)  املل َكةُ   (2) املوت  من  قذتهأن  قد  (ُموَسى)  أن  تثب  تُ 

  عدو    ،(الثالث  ُموَسى  توحت)  املُل َك   توىلَّ   حني  (ِمَّْص )  من  فرَّ   ثمَّ   بالطها،  يف  رتبَّىف

 ولقد    (3).م.ق1447  عام  يف  كان  اخلروج  أن  إىل   جارستانج   يذهب و.   حتشبسوت

  كان  وأنه  فعاًل،  املََلكي  القرص  يف  تربَّى  ُموَسى  أن  إىل  «القرآن»و  «التوراة»  يف  ريأش

:  (5) «القرآن»  حسب  ،فرعون  امرأةو  ،(4)«التوراة»  حسب  ،فرعون  ابنة  رعاية  حتت

ةُ   فِْرَعْونَ   اْمَرَأةُ   وَقاَلِت ﴿  َنت ِخَذهُ   َأوْ   ،َينَفَعنَا  َأنْ   َعَسى    ،َتْقُتُلوهُ   اَل   وَلَك،   يل  َعنْي    ُقر 

َب ﴿:  لكذ  ك  وجاء   ﴾.َيْشُعُرونَ   اَل   وُهمْ   ،َوَلًدا  اْمَرَأةَ   آَمنُوا  لِل ِذينَ   َمَثاًل   الل ـهُ   وَْضَ

نِي  ،اجَلن ةِ   يِف   َبْيًتا  ِعنَدكَ   يِل   اْبنِ   َرب  :  َقاَلْت   إِذْ   ،فِْرَعْونَ   ، وَعَملِهِ   فِْرَعْونَ   ِمن  وَنج 

نِي  ُموَسى   حتوت)  الفرعون  ابنة  هي  حتشبسوتو   (6)﴾.الظ املنِِيَ   الَقْومِ   ِمنَ   وَنج 

 
 انظر: م.ن.     (1)
.  أنجته، الصواب: »«القرآن»«.  وَوف َق أنجبتهيف الكتاب: »  (2)  « من القتل، وانتشلته من اليَم 
 .   326: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (3)
 ، اإلصحاح الثاين. فر اخلروجِس انظر:   (4)
 .9: اآلية سورة الَقصص   (5)
د يف الرتاث اإلسالمي أن اسم امرأة فرعون11: اآلية سورة التحريم  (6)  (.آسيةذه: )ه   .  وَير 
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ل    ، (الثاين   ُموَسى  حتوت)  الفرعون  امرأة  هي و  ،( مس  أعح )   املَل كة  من  ،( األو 

غر  ،باسمه   حكمت    الذي  ،(الثالث  ُموَسى  حتوت)   الفرعون  عىل  والوصية  لص 

 . َمل كة   بوصفها ، هنِّس  

مل   أنه  املرصيَّ   ذ كرٍ عىل    ( ُموَسى ـ) ل  رُيعثَ غري  اآلثار  ويف  املكتوبة.   غري    ذاه  ة 

يِّ ين: أوَّ ألمرَ   ؛ب مستغرَ  رص 
بذ    نيهلام، أن امل  ونه من  يعد    كر رجلٍ ما كانوا ليحتفلوا 

ام كانت أثارهم وكتاباهتم حتتفي بامللوك وعظامء القوم وما  دين، وإنَّ صاة املتمرِّ العُ 

ي رص  التاريخ امل  يف  ألوف  املكان من  أنه  ر،  األمر اآلَخ ورون به من أحداث.   يفتخ

 ر  طمس ما مل يكن مَ 
ينيَّة أو سياسيَّة.  ولقد حاولوا طمس آثار  يًّا عنه ألسباب د  ض 

ملَّ مثاًل   (،أخناتون) الدِّ ،  تقاليدهم  عن  خَرج  فعَل ا  قد  هو  وكان   لكذ    ينيَّة.  

سلفه  طمس  محاولته  ب ومعابدهم  وهدم  آثار  د  متاثيلهم  كألسباب  .   لك ذ  ينيَّة 

   ؟!، وهو االبن الغريب والعاق  ُموَسىبفكيف 

أنه   يف  قد  عىل  الفرعونجاء  )   كلامت  ي  رص 
من  الذي  ،  مرنبتاحامل  حكَم 

لها عىل  التي سجَّ   -(رمسيس الثاين)  وهو ابن الفرعون  -ق.م(  1203إىل    1213

كر  «لوحة بني إرسائيللوحته الشهرية بـ»
يّسائر/  قوله: »يف  ،  (إرسائيل  بنيـ) ل  ، ذ 

إ وبذرهتا    رسئيليّسائل/  نصٍّ   لكذ  و   .« عقيمضائعة،  اآلتية    منه  يف  النقوش 

 : وبعض ترمجتها
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 »لقد ُغلب امللوُك وقالوا: سالًما!

 وخربت حتينو، 

 ، نيأرض احلثي   ْت مَ د  وهُ 

 ، وحل ت هبا كل الرشور، ... وانتهت كنعان

 ، ومل يُعد ألبنائها وجود،  وخربت إرسائيل

 ،أرملة ِمَّْص  فِلسطني وأضحت 

 ئْت، د  البالد، وهُ  ت كلُّ م  وُض 

 (1) .«من كان ثائًرا قي ده امللك مرنبتاح وكلُّ 

 

)املَّصامة)يف    (رنبتاحم) عرش    كانفهل   اكتشفها  التي  ليب(،  بني    (يالص 

 ؟! (عسري ) يف  ونعيش ي  الذين (إرسائيل بني)أم كان يقصد    ؟! ( اخلميس)و (أهبا)

ذاك.   وال  ذاه  ال    ،كالَّ  كان  ل    بل  عىل  اتانتصار يسجِّ املجاورة ه    الشعوب 

ومنها(ِمَّْص ـ)ل أرض    ،  عىل  عىل  و  (كنعان) انتصاراته  ،  ( ئيلارسإ)القضاء 

ة األُ بيه أانتصارات  مستكماًل  يف َأَثٍر  «إرسائيل» فيها كلمة  تظهروىل التي .  وهي املرَّ

ي رص 
 .   م 

 
 .   324: 1م 2ديورانت، ج  (1)

 «.وهدئت أرض احلثينيفيه: »
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أن ُيذكَ  كانت    ر  للفرعون اللوحة  األصل  /  1353-،  الثالث  أمنُحتِب)  يف 

يَّات     استخدمها.  (مرنبتاح)  كنل  (،  ق.م1351 رص 
امل  عامل  اكتشفها  وقد 

( باويلياإلنجليزي  فليندرز  معبد  رتيم  يف  عام    رنبتاحم(،  ، م1896اجلنائزي، 

ي رص 
 .     وهي حمفوظة اليوم باملتحف امل 

املراسالت  كنَّو تلك  إىل  أرشنا  قد  )ا  )  (الكنعاني نيبني    (فِلسطنييف 

)أخناتونو) يف  عَ   (،ِمَّْص (  )(  برتي  فليندرز  ماويلي)أيًضا  عليها    رَ ثَ التي    تل  يف 

نت،  بِمَّْص (  العامرنة   ذاكرين ،  من غزو بعض الشعوب   نيالكنعاني    ى شكو  وتضمَّ

 .   اهتامًما   شكواهم ل  و  مل يُ  أخناتون  كنل  .  ( الِعرباني ني):  من بني الغزاة

 اآلثار؟ النصوص و  ذهه  فكيف نفهم 

نوبيَّة من هة اجلَ يف اجل ،  ( املِْنيابمحافظة )  (، دير مواسيف )   ( 1)(العامرنة   تلُّ )   يقع 

قيَّة لنهر (،  أسيوط (، َشامل ) القاهرة )  ة الرشَّ  عاصمةً  .  وكان موقعه( الن ْيل )عىل الضفَّ

غريَّ الرابع   أمنُحتِب )الشاعر    لفرعونل  الذي   ،)( إىل  اسمه  /  1336-،  أخناتون 

ى .   (نفرتيتي كة )ل  ، وهو زوج امَل « األَْهَنأ بآتون: » اسمه   ، ويعني ( 2) ق.م( 1334 وسمَّ

آتون )عاصمته:    أخناتون  لربِّ ، وجعلها مركًزا  ( أخت  منه  أو  آتون ه )يدعو  ، (آتوم ، 

 
 (.بني عمراننسبة إىل قبيلة ُتكنَى بـ)  (1)
د فرتة ُحكمه بني عاَمي ) يكتنف هناية ه     ( 2)  رعون وتأرخيها الغموض.  عىل أن بعض الباحثني حيدِّ   -1379ذا الف 

(.  ويبدو أنه عاش سنوات بعد انتهاء ُحكمه؛  416ق.م(. )انظر: سوسة، 1358 -1375ق.م(، أو ) 1362

ة التي اندلعت عليه    لالضطرابات يف القبة التي حكم فيها، نتيجة  ة والثورة املضادَّ يَّ رص 
ثورته عىل العقائد امل 

ح أن )  َبل الكهنة اآلمونيِّني.  لذا ُيرجَّ
(، الذي مل حيكم أكثر من ثالث سنوات  ق.م 1334-، سمنخ كا رع من ق 

 (.   196،  أخناتون دريد، سرييل،  (. )انظر: أل أخناتون تقريًبا، اعتىل العرش قبل وفاة ) 
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ُقرَص  يمثِّل  كان  و) الشمس   الذي  )آتون .   هو  ْون (  بالَأتُّ ق د، أي  ، يَّة َعَرب (،  املَو   :

تربة  شب  وتُ    ( 1)َأتاتني. واجلمع:   )  ذاه  يف    أخناتونه  اخلليلتربة  (، حسب  إبراهيم 

 ظلَّ   أخناتون «، لوال أن  ريب    ذا ه  قال: »   ،بازغةً   ا رأى الشمسته القرآنيَّة، الذي ملَّ صَّ ق  

     ( 2)من اآلفلني.  أن رأى الشمس  لك ذ  ه عن عىل اعتقاده، ومل يصدَّ 

َذ   وَح   (آتونَ )   (أخناتونُ )اختَّ لربِّه،  به   رَ ظَ اساًم  َك  يِّ   الرشِّ رص 
امل  ومنعَ نيعىل   ، 

القديمة، وصادرَ  مَ   مَ أمالكها، وحطَّ   املعابد  وأحرَق   التامثيل، وحرَّ َقى،  ى   الر  تبقَّ ما 

حر والشعوذة، ساعًيا إىل ديانةٍ  ة.    من ألوان السِّ ض من   ذاه  مذهبه    كن ل    توحيديَّ ُقوِّ

ة م    -هد االنقالبي ون بعده، واضطَ  دة التقليديَّ ل ابنُه  -ن أتباع اآلهلة املتعدِّ أتباَعه، وحتوَّ

غنخ   توت ) ( إىل  تون توت غنخ آ وغريَّ اسمه من ) (،  آمون إىل عبادة )  آتونمن عبادة  

ة يف     «.املجرم األكرببـ»   أخناتون   جرى نعت، و ( 3)(آمون   (ِمَّْص )وُيروى أن اليهوديَّ

ح كانت عىل تداُخ   ٍل محيٍم مع اآلتونيَّة، مؤثِّرة أو متأثِّرة، إىل درجة التطابق، كام ُيرجِّ

َذ  أخناتون فإذا كان  ؛  «التوراة يف »  لك ذ  مصداق    يظهرو    ( 4). (فرويد )  ا   تونآ قد اختَّ   -ربًّ

 
 انظر: ابن منظور، )أتن(.    (1)
بَُه بعَض الدارسني إىل الزعم أن )وقد دفع ه    (2)  (.إبراهيم( هو )أخناتونذا الشَّ
(3)

العام للمجلس األعىل لآلثار يف )زاهي حواسأعلن )    نتائج المض 2010(، عام  ِمَّْص (، األمني  ، أن 

ه امللكة )(أخناتون( هو ابن )توت عنخ آمونأثبتت أن )  DNAالنووي   كام كان    -(نفرتيتي، ومل تكن ُأم 

 (. يت ( واملَل كة )أمنُحتِب الثالثوهو حفيد ) -االعتقاد سائًدا

فون عىل تفاصيل عائلة »توت عنخ آمون»)انظر:   يتعر  ياض، )جريدة »«األسرتاليون  (، 15469«، عالر 

 .   ( http://www.alriyadh.com/572949   عىل شبكة »اإلنرتنت«:
ه     (4) يف  فرويد،  انظر  ج00  -27ذا:  ديورانت،  نعمة،  179  -168:  1م  2؛  السواح،  133؛  مغامرات  ؛ 

 . 000 -131، العقل األُوىل

يَّة اجلذور، عقيدًة  ( يذهب إىل أبعد من ه  123،  00  -84بل إن )فرويد،   رص 
ذا، وهو أن اليهوديَّة د يانة م 
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الشمس  كـوهو  أي:  َعَرببال   « َأُتْون   / َأتُّْون » ،  املوقدة يَّة،  حتكي   « التوراة »   فإن   -النار 

( شبيًها هوَ ََيْ عن  شيًئا  قوهلا (  يف  كام   ، « ِسيَناءَ :  َجَبُل  َأن  ُكلُّ   وَكاَن  َأْجِل  ِمْن  ُن  ُيَدخ  ُه 

ا.  َف ُكلُّ اجَلَبِل ِجدًّ ب  َنَزَل َعَلْيِه بِالن اِر، وَصِعَد ُدَخاُنُه َكُدَخاِن األَُتوِن، واْرجَتَ  (1)« الر 

أن   افرتاض  أن  املراسالت«العابريو »كلمة  عىل  يف  يف    ،  عليها  املعثور 

عهد  إذا  ألنه  ك ل؛  ش  مُ   «الِعرباني ني»:  تعني   (العامرنة) من  الرسائل  كانت 

ف(أخناتون) اآلراء، ووَ   -يكونوا  املَّ   الِعرباني نيأن    السائد  املفرتض،   َق ف  عىل بعض 

  ( ِمَّْص )قد خرجوا من    -(ُموَسىالنبي  )بـ  أخناتونعالقة    عن  ( فرويد)رات  تصو  

أو     م املقصودون.وأهنقبائل أخرى منهم    ( امالش  )كانت يف  قيل إهنا  إالَّ إن     .  َبعد

بادية ( و)اجلزيرة العربي ةق عىل البدو يف َشامل )« وصف  كان ُيطلَ العابريوقيل إن »

ام عث الُغرب  ا،عمومً  (الش   (2)ر.من بلٍد إىل آَخ  العابرينمن الش 

  األحداث   ذهه  للتوفيق بني    ، تبدو قابلةً هاهنا   أخرى  أطرح فرضيَّةً س  أينِّ   بيد

    :واآلثار

عهده    الفرعون  لعلَّ  عىل  خرج  من    الفرعونهو    (ُموَسى)الذي  السابع 

عرشةاألُ  الثامنة  الثاين)   رسة  الفرتة  ،أمنُحتِب  يف  حكَم   -1427  الذي 

 

( وأن  لـ)ُموَسىورشيعة،  تلميًذا  يعدو  ال  )أخناتون(  كهنة   عودَة  مُتثِّل  إنَّام  املسيحيَّة  وأن  (  آمون (، 

 !أخناتونوانتصاَرهم عىل 
 .   18: 19، ِسفر اخلروج  (1)

« يف  اجلبال  )  «التوراةوظاهرة  س:  مقدَّ جبٍل  من  للربِّ  ُبدَّ  فال  إلخ.   (جرزيم،  صهيون،  ورالطُّ الفتة؛   ..

سة.      إضافة إىل الصخور املقدَّ
    .245 -242انظر: سوسة،   (2)
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  حتوت )أباه   وكأن.  (خناتونأ  /الرابع أمنُحتِبـ)ل  الثاين  د  اجلَ ، وهو  (1)ق.م(1401

  ما ورد يف خمطوطٍ   ذاه  د  ويؤيِّ    التسخري.  ق.م( هو فرعون1425-،  الثالث  ُموَسى

إىل عهد  هريوغليفيٍّ   رديٍّ بَ  يعود  إىلالثالث  ُموَسىحتوت  ،  يشري  يسمِّ   ،  يهم  أقوام 

يِّ ب، ليسوا  ( Habiruأو   ،  Hapiru اهلابريو أو   ،  Apiru اآلبريوس ) طوط  املخ رص 
،  ني م 

خرة يف  كانوا      ( 2)، يف أعامل البناء، والفالحة، وقطف الكروم.(ِمَّْص )يعملون بالس 

أن   إىل    ذاه  ويبدو  يشري  ربانيِّني اللقب 
الذين  الع  باللقب جاء،  إليهم  اإلشارة  ت 

شارة إىل وقد وردت اإل  (.العامرنة تل  يف ) ااملعثور عليه   ني يف رسائل الكنعانيِّ  نفسه 

يُّونَ كذا: »ه    (3)«ِسفر اخلروجالتسخري يف »   ذاه   ائِيَل   فاْسَتْعَبَد املَِّْصِ ،   َبنِي إرِْسَ بُِعنْف 

بِِن ويف ة  َقاِسَية  يف الط نِي والل  ْم بُِعُبوِدي  ُروا َحَياهَتُ  ُكل  َعَمل  يف احَلْقِل. ُكلر َعَملِِهم  وَمر 

ُعنًْفا. بَِواِسَطتِِهم  َعِمُلوُه  كان    «الذي  أسباب  وربام  اذ   من  اختِّ من  عليه  ُعث ر  ما 

العامَّ لقًبا  (  اهلابريو) الذي  لطبقة  للعهد  الحقة  عهود  يف  أن  قدَّ ل  ربانيِّني رنا 
  الع 

(، هو أنه قد أصبح لقًبا مهنيًّا  أمنُحتِب الثاينعهد ) بعد  ، أي  َّْص مِ خرجوا فيه من  

ربانيِّني الطبقة العاملة، وإن  مل يكن أفرادها من    ذهشعبيًّا هل  
ربام بل     (4) بالرضورة.  الع 

لقب   إن  القول:  منطقة    ،عربانيِّني   بمعنى،  « هابريو»صحَّ  يف  ُيطلق  اهلالل  )ظلَّ 

البَ   ( َّْص مِ )و  ( اخلصيب من  طائفة  لد  عىل  حَّ الر  ) و  من  إرسائيل،  من  بني  أو   )

 
(1)  See: Shaw, Ian; Paul Nicholson, Dictionary of Ancient Egypt, p.28. 

 .  265، التوراة واإلنجيل والقرآن والِعْلم: بوكاي، انظر  (2)
(3)  1 :13- 14   . 

 .  266وانظر: بوكاي،   (4)
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واهم.   ا  ألهنم كانو  ؛( وأبنائه يلإبراهيم اخلل( يقرتن بـ)عرباينولذا وجدنا لقب )س 

ايب د  بَ   (1) .عابري ُسُبل  آفاقًوا جوَّ

  الوثائق التارخييَّة املتمثِّلة يف: عىل بناءً  ، عليه، فإنهو

 بعثة)(، عضو  جارستانج( عن )ديورانتا نقله )سبقت اإلشارة إليه ممَّ   ما   -

  مقابر  يف  ُكشفت  أهنا:  (ليفربول   جامعة) لـ  التابعة  ،Marston  مارستن

ة   كيَّة لَ املَ (  أرحيا)   املل َكة   بالط  يف  تربَّى  قد   (ُموَسى)  أن   ُتثبت  أدلَّ

  حتوت)  املُل َك   توىل  حني  (ِمَّْص )  من  فرَّ   وأنه  ،(م.ق1458-  ،حتشبسوت)

 .   وت حتشبس عدو   ،(ق.م1425- ، الثالث ُموَسى

، الذي يعود  اهلريوغليفي  ديالرَب   يف املخطوط   إليه حول ما وردَ   أشريما    -

عهد   إىل  (الثالث  ُموَسىحتوت  )إىل  يشري  والذي  أو  ،  اآلبريوس)أن  ، 

خرة يف   (اهلابريو  . (ِمَّْص )كانوا يعملون بالس 

)   ني الكنعانيِّ   رسائل  - املعثور عليها  ق.م1334/  1336-،  أخناتونإىل   ،)

ة عىل أن  الدالَّ   ،(الِعرباني ني:  اهلابريووشكواهم من غزو )(،  العامرنة  تل  يف )

 . ( الشام)د ممالك ة غازية هُتدِّ لون قوَّ يمثِّ ا باتو ؤالءه  

ي )  ما جاء يف كلامت الفرعون  - رص 
إىل   1213، الذي حكَم من  مرنبتاحامل 

بـ»1203 الشهرية  لوحته  عىل  لها  سجَّ التي  إرسائيلق.م(،  بني  «، بلوحة 

 
 .   55انظر: سوسة،    (1)

ق إليها.  )راجع ما َوَرَد حتت عنوان: » عرباين مع عدم إغفال تفسريات أخرى للقب »  بني   -19« سبق التطر 

 «(.شواهد اآلثار وغرائب األحبار 
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أن   عىل  خارجيًّا    (إرسائيل  بني) الدالَّة  ا  عدوًّ عهده  يف  أصبحوا  قد 

ُسلطانه.   (ِمَّْص ـ)ل عىل  دين  متمرِّ د  جمرَّ أو  داخليًّا،  ا  عدوًّ ال  مع    ذاه  ، 

« إىل  ة  املهمَّ »ضياعهماإلشارة  قوله:  يف  إرسئيل«  يّسائل/    يّسائر/ 

ك  هور، وكأن ذا املش  إرسائيل  بني«  تِْيه«، املوحية بـ»عقيم  ضائعة، وبذرهتا

    التاريخ.    لكذ  صار ُسبَّتهم بني الشعوب، منذ  قد

 : استنتاج اآليتيمكن لك بناء عىل ذ  

  من   اعنةالفر  خامسة  وهي  -(م.ق  1458-  ،حتشبسوت)  املل َكة  كانت  -1

   . كنفها  يف  ( ُموَسى)   تربَّى  التي   املرأة   هي  -عرشة  الثامنة   رسةاألُ   عرص

   (1).(آسية) باسم« القرآن» يف  املذكورة فرعون امرأة أهنا  ويبدو

 زوج   ،(م.ق1479-  ،الثاين  ىَس وْ مُ   حتوت)   الفرعون  نكا  -2

  وكان .   عهده   يف  باهص    (ُموَسى)   عاش  الذي  الفرعون  هو  ،(حتشبسوت)

  فور   لَّ اعت  فقد   ،(م. ق1479  -1493)  قصرًيا  الفرعون   ذاه    كم ُح 

  عىل  موميائه  فحص  ودلَّ     .العمر  من  الثالثني  يف  ومات  العرش،  ئهاعتال

  يكن   ومل    (2) .باجلُذام  وربام   لديَّة،اجل    القروح  ببعض  مصاًبا  كان  أنه   احتامل 

  كانت   لكذ  ول  ؛هعرش   يرث  ابن    العرَش   يه تولِّ   حني  الفرعون  ذاهل  

 
كة عالقات تاريَّة خارج ) كانت هل     ( 1) 

ة  طِيبةلك جداريَّات ) ؛ شهدت بذ  ( ِمَّْص ذه امَلل  (، مثاًل: عن بعثتها التجاريَّ

 ( بنت  بالد  ه  الصومال إىل  متثال  إىل  اإلشارة  وسبقت  العطور.   أرض  جبال (،  يف  عليه  املعثور  امَلل كة  ذه 

ة (، َجنوب ) َفيْفاء)  عودي   (.السُّ
 . 268انظر: بوكاي،   (2)
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  وقد .   يتوفِّ تُ   حتى   بعده،  ومن   عهده  يف   ةالفعليَّ   كة ل  املَ   هي  حتشبسوت

ةُ ﴿  :ُموَسى   عن  فرعون   امرأة  قول  يف  يظهر  ذا ه    ىصدَ   إن  القول  حَّ ص  يَ    ُقر 

ة   (1)﴾.َلًداوَ   َنت ِخَذهُ   َأوْ   َينَفَعنَا  َأن  َعَسى    ،َتْقُتُلوهُ   اَل   وَلَك،  يل  َعنْي     عىل   الدالَّ

ًغا  ُموَسى  تبنِّي   فكان   ،حينئذٍ   ولد    له  يكن  مل  املذكور  فرعون  أن   ذا هل    مسوَّ

واه دون ،(الثاين ُموَسى   حتوت)  عىل   ينطبق ذا ه  و.  السبب  . س 

ا   نفسه «  ُموَسى »   اسم   يف   إن   -3 ً   د ل  وُ   قد   فهو .   فيها   عاش   التي   الفرتة   عىل   مؤرشِّ

باه   وعاش   ، ( الثاين   ُموَسى   حتوت )   الفرعون   عرص   يف    حتت   بالطه،   يف   ص 

  هو (  الثالث  ُموَسى  حتوت )  وكان (.   حتشبسوت )   الفرعون   ذا ه    امرأة  رعاية 

ة (  إست )   وابن   ، ( الثاين   ُموَسى   حتوت )   ابن    من   وواضح .   حتشبسوت   رضَّ

بان، (  الثالث   ُموَسى   حتوت ) و (  ُموَسى )   أن   ذا ه   ر 
  واحد،   قرٍص   يف   ًعا م   آ َش نَ   ت 

  فقد   هنا   ومن .   إست   هتا رضَّ   ابن   والثاين   ، بالتبنِّي   حتشبسوت   ابن   ل األوَّ 

  الرسمي    ي  ك  لَ امَل   العائيل    االسمُ   أنه   إىل   بالنظر   االسم   ذا ه    ُموَسى   عىل   ق ُأطل  

  ُموَسى   حتوت )   دِّ اجَل   اسم   فهو   ؛ فيها   عاش   التي   رسة اأُل   ذه ه    يف   املتوارث 

  بالنشأة   يه أخ   اسم و   ، ( الثاين   ُموَسى   حتوت )   بالتبنِّي   ُموَسى   أيب   اسم و   ، ( ل األو  

  ُموَسى   حتوت )   رسة اأُل   ذه ه    حفيد   إىل   وصواًل   ، ( لثالث ا   ُموَسى   حتوت ) 

   ( 2) . ( ِمَّْص )   من   قومه ب (  ُموَسى )   خروج   بعد   حكمَ   الذي   ، ( الرابع 

 
 .9: اآلية سورة الَقصص   (1)
ته   ُموَسى«؛ ألن  انتُِشل أنه بمعنى »(، من ذاهٍب إىلُموَسىاختُلف يف معنى )   (2) صَّ

ق  املاء، كام يف  ل من  انتُش 

  حتوت «، أو »ه حتوتابن اإلل  (، معناه: »حتوت ُموَسى«؛ ألن اساًم كـ)ابنالتوراتيَّة، وذاهٍب إىل أنه بمعنى »
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)  (ِمَّْص )من    (ُموَسى)فرَّ    -4 توىلَّ نيَ ْد مَ إىل  حني   )( املُل َك    ُموَسى حتوت   

عدو  ق.م1425-،  الثالث وابنُ ( حتشبسوت)  (،  )رضَّ   ،  ،  ( 1) (إستهتا 

إىل  ولعلَّ  باه.  لكذ  ه  قتل    لكذ  و   خصيم ص  ا،    ُموَسىبسبب  يًّ رص 
م  رجاًل 

خُتربنا     هو   الثالث   ُموَسىحتوت  و    . «القرآن»وخُيربنا  «  التوراة»كام 

ُيعَ   الفرعون الذي  فراعنة د  اإلمرباطور،  أعظم  واملَل ك(َّْص مِ )     ،  

عهد   الفرعون ذا ه  وكان عهد   .ي الشهري سطورواملحارب األُ  ، عيالتوس  

ربانيِّني اضطهاد  
عىل موميائه  ويظهر     .رَّ ، كام مَ وتسخريهم يف األعامل   الع 

اجل   القروح  من  والده  مومياء  عىل  ظهر  ة،  مثلام  مصاًبا  ام  وربلديَّ كان 

   (2) باجلُذام.

عام    -(الثالث  ُموَسى حتوت  )  وفاةبعد    (ُموَسى)عاد    -5 يف  أي 

َر َتويلِّ   -يدهو ُبعَ أ  ،ق.م1425   ذا ه  (.  وق.م1401-،  أمنُحتِب الثاين)  إث 

هو  اجلبَّ   الفرعون الُ ار  وطالبي  الثائرين  ع 
امللوك  خمض  ذابح  وهو  ريَّة، 

بيده. )    (3) لآلهلة  القاسية عىل  ة( و)فِلسطنيقاد المالت  اقتاد  (، وُسوري 

إىل    (كنعان)من أرض  مغلولني  (  الِعرباني ني  /اهلابريو )  ئكأول  من    3600

 

ابنًا كان السم  )أنجَب(  املرصيِّني   ُموَسى«.  وربام  كأسامء  ُأسق طت    بقيَّة  ُثمَّ  اآلهلة،  ببعض  تقرنه  بة،  املركَّ

ينيًّا. )انظر: فرويد، 
ًجا د   (. 126؛ استيندرف، 9 -8حتر 

(1)
ه      من  )يبدو  أن  الثالثذا  ُموَسى  ت حتوت  فاستمرَّ للُحكم،  له  تؤهِّ نٍّ 

س  يف  يكن  مل  أبيه  وفاة  حني   )

كًة، ثمَّ خَلفها يف الُكم.حتشبسوت)
 ( َمل 

 . 269انظر: بوكاي،   (2)
 .  80: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (3)
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ما لوحظ عىل مومياء    الفرعون  ذاه  لوحظ عىل مومياء  وقد     (1) .(ِمَّْص )

وَج  من  دِّ أبيه  اجل  القُ ه  وربَّ روح  اجلُذام.لديَّة،  ام 
مطالبات  هنا  و   (2)  بدأت 

ويف عهد     (3) (.َمْدَين، بعد عودته من ) ِمَّْص باخلروج من    فرعونَ   ُموَسى

َر    (4) «التوراة» .  وذكرت  ِمَّْص من    خرج العرباني ون  أمنُحتِب الثاين أن ُعم 

ة  تقريًبا  فق  متَّ   ذاه  و   إذ ذاك كان ثامنني سنة.   ُموَسى   الفاصلة بني مع املدَّ

عهد  و،  ُموَسىد فيه  (، الذي ُول  ق.م1479-،  الثاين  ُموَسى حتوت  )عهد  

الثاين) يتعارض  1401-،  أمنُحتِب  وال  فيه.   خرج  الذي    ذا ه  ق.م(، 

 
 .  265انظر: بوكاي،   (1)
 . 269 -268انظر: م.ن،   (2)
ر » ِمَّْص ( من ) بني إرسائيل ختتلف الروايات يف سبب خروج )    ( 3)  ًدا؟  فعىل حني تصوِّ «  التوراة (، أ كان طرًدا، أم متر 

باملامنعة، وأن خروجهم كان خالًصا تارخييًّا، ما كادوا    ، واجهه فرعون لبني إرسائيل األمر عىل أنه كان مطلًبا  

قه،  قون حتق  بُّ ملُِوَسى « أيًضا، يف مثل: » الط ْرد فإهنا تستعمل مصطلح »   يصدِّ َأْفَعُل  َفَقاَل الر  َأَنا  َتْنُظُر َما  : »اآلَن 

ة  َيْطُرُدُهْم ِمْن َأْرِضِه. بِِفْرَعْونَ   َقِوي 
ة  ُيْطِلُقُهْم، وبَِيد   َقِوي 

ُه بَِيد  (.  وينقل  1: 11، وانظر: 1:  6،  ر اخلروج ِسف « ) . َفإِن 

خ اليهودي )  ي ) يوسيُفس املؤرِّ رص 
خ امل  يِّني 3، القرن  مانيثو ( عن املؤرِّ رص 

يف    ق.م(، أن خروجهم كان برغبة امل 

اتقاًء لوباء اجُلذام الذي أصاهبم. )انظر:   الباحثني   ,261Josephus, v1, p.257نفيهم  ن بعض  ُيَعن و  (.  وكذا 

ه   بـ» املحَدثني  الدث  بني إرسائيل ذا  ِمَّْص   طرد  اف،  من  السقَّ مثاًل:  )انظر  أنه كان  115«.  إىل  أميل  (.  وأنا 

ر انحصاره فيهم، وهم    لك أنه لو ُسلِّم َجَداًل بوقوع الوباء، فال ذه الكلمة.  ذ  خروًجا، ال طرًدا، بام تعنيه ه   ُيتصوَّ

ة عىل   لديَّ اجل  األوبئة  بدت عالمات  ولقد  نفيهم.   من  حيَّة 
فائدة ص  فال  ثمَّ  ي، ومن  رص 

امل  للشعب  خمالطون 

يِّني  رص 
ذ    امل  عىل  شهدت   كام  القبة،  تلك  يف  الفراعنة أنفسهم  مومياوات  مص لك  من  يكن  مل  إنه  ُثمَّ  لحة  .  

يِّني  رص 
الحة والصناعة.     امل  ة طردهم، وهم األيدي العاملة الرخيصة واملستعَبدة يف أعامل البناء والف  االقتصاديَّ

ل  ه  التوراة حتى بعد تاريخ اخلروج.  و»   ِمَّْص لك سنرى بقاء طوائف منهم يف  ولذ  
ذا اإلشكال يف موضع  « حُت 

) آخ  اإلصحاحات  اخلروج   ِسفر ر  مطلًبا  14  -12،  كان  اخلروج  أن  ذاكرًة  إرسائيل (  من  لبني  باملنع  قوبل   ،

يِّن فرعو  باملرص  وقعت  فلامَّ  فرعونُ   ن،  طرَد  م،   ( ُموَسى )   الباليا،  َند  ُثمَّ  لفقداهنم    وقومه،  إليه  عُب  الشَّ ر  وتذمَّ

 اخَلَدَم منهم، فذهب فرعون وجنوده يف طلبهم إلرجاعهم، فأدركوهم عىل البحر.   
 .  7: 7، ر اخلروجِسفانظر:   (4)
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فرعونو َغَرق  بحادثة  فرعون  لَدى   اإليامن  يؤمن هبا؛ ألن  حسب    -من 

ك  -«القرآن» يتعارض  وال  ببدنه.   نجا  مومياء    لكذ  قد  عىل  العثور  مع 

مقابر  حمنَّطةً   الفرعون  ذاه   قد  الفراعنة  يف  قومه  أن  ر  املتصوَّ من  ألنه  ؛ 

 حنَّطوه بعد نجاته ودفنوه يف وادي امللوك، كغريه من ملوكهم.   

 عىل َغَرق فرعون أصاًل؟   «  القرآن»هل نصَّ  كن ل  

ا قطعيَّ ال   لك ذ  عىل  مل ينصَّ    كالَّ  ام التفاسري التي تتَّخذ القصص  !  وإنَّ داللة نصًّ

فرضت  ال  التي  هي  مرجًعا  النصِّ   ذا ه  تورايت  عىل  خت  الفهم  ورسَّ   ذا ه  ، 

تعال ابحث    ثمَّ    ( 1) االستنتاج ترسيًخا، حتى صار كأنه من املسلَّامت البدهيَّة. 

 !   ، فال ُيوفَّقون الغريق، كام حُياول بعض املعارصين   عن مومياء الفرعون 

تعبريه    دقيق    (2) «القرآن»إن   ينص  ف  ؛ هناهايف  ال  فرعون  هو  َغَرق  ،  عىل 

أنه  وإنَّ  عىل  نجا«ُق رَ الغَ   فرعونَ   أدركَ »ام  ثمَّ  جاءت    كلذ  .   ،  أهنا 

 
 «التوراةلك املذهب املتزيِّد عىل النصِّ من وارد ما ينظر إليه يف »(، يف تفسريه، ذ  الطربييذهب أستاذهم )   (1)

«!  وليتهم  يف الكالم مرتوًكامنه، ديدنه يف تفسريه وتارخيه مًعا، ممَّا سبق متثيلنا عليه.  فيزعم أن »  وينقل

ل   والتاريخ!   ل م  والع  العقل  مع  النص   استقام  لكان  إذن  ك،  ُتر  ما  إضفاء تركوا  من  ُبدَّ  ال  هيهات،  كن 

مرجع   وانظر  اإلرسائيليَّة.   ومرويَّاهتم  »  الطربيحكاياهتم  وأنه  الغرق،  يف  وَغط ى التورايت  املاُء  َرَجَع 

فِْرَعْونَ  َجيِْش  مَجِيِع  وُفْرَساَن  َواِحٌد   َمْرَكبَاِت  واَل  ِمنُْهْم  َيبَْق  مَلْ  البَْحِر،  يِف  َوَراَءُهْم  َدَخَل  )الِذي  يف  ِسفر  «، 

ٌّ عىلإىل ذ    الطربي(.  و28:  14،  اخلروج
؛ فقد ( باملرصاد لكان اهلل غفر لفرعونجربيل أنه لوال )لك ُمرص 

ذا من  «، فتُدركه الرمحة!  إىل غري ه  يصل كالمه إىل الرب  حيشو َفَم فرعون بالطِّني، حتى ال »  جربيلكان  

رات الساذجة واخلياالت البدائيَّة، والغريبة يف حقِّ اهلل ومالئكته. عقول   ل    التصو  ة  باألساطري، ُيتطفَّ حمشوَّ

 «. يف كالم )اهلل( مرتوك، حتت مظلَّة: »«القرآنهبا حتى عىل »
؛ 78: اآلية  هسورة ط  ؛  66: اآلية  سورة الشعراء؛  54: اآلية  سورة األنفال؛  50  : اآليةسورة البقرةانظر:     (2)

 . 40: اآلية سورة الَقصص ؛ 136: اآلية سورة األعراف
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، أو  «َغَرق اآلَخرين» «، أو  َغَرق آل فرعون»إىل    جمملةً   القرآنيَّة  ات اإلشار

الَيم  » أنه  إغراقهم يف  أو  الَيم  وجنودُ   فرعونُ   ُأِخَذ »«،  فنُبِذوا يف  أو  «ه  أنه  ، 

 :  (1) «يونس ةُسور» جاء التفصيل يف و ، «َغِشَيُهم ِمَن الَيم  ما َغِشَيُهم»

اِئيَل ﴿  إرِْسَ بَِبنِي  فِْرَعْونُ   وَجاَوْزَنا  َفَأْتَبَعُهْم  َبْغًيا    الَبْحَر،  وُجنُوُدُه 

َحت ى   َقاَل   وَعْدًوا.   الَغَرُق  َأْدَرَكُه  ـ »   : إَِذا  إَِل اَل  ُه  َأن  ال  آَمنُت  إاِل   ِذي  َه 

اِئيَل  آآلَن وَقْد َعَصْيَت َقْبُل  »    « وَأَنا ِمَن امُلْسِلِمنَي.   آَمنَْت بِِه َبنُو إرِْسَ

امُلْفِسِديَن؟!  ِمَن  َخْلَفَك    « وُكنَت  ملَِْن  ِلَتُكوَن  بَِبَدنَِك  يَك  ُنَنج  َفالَيْوَم 

    ﴾ َلَغافُِلوَن. آَيًة، وإِن  َكثرًِيا ِمَن الن اِس َعْن آَياتِنَا  

 قبل الَغَرق، أم بعده؟    (فرعون)هل نجا ف

 الَبَدن يف البحر؟   من الَغَرق، أم من َتَلف    :هل النجاة املشار إليها

عىل أنه أدرك   ام ينص  إنَّ «  القرآن » غري منصوص عليه.  ومن هنا، فإن    لك ذ  

ن املحتمل، إذن، أنه مل يغرق َغَرَق املوت، أو الَغَرق، فنجا.  فم   ( فرعون ) 

كانت »آية ملن خلفه من املعارصين له«، كام ا نجاته، فأمَّ    مل يُمت مبارشة. 

القرآنيَّ ظاهر  شري  ي  لغريهم  اآلية  ال  كلِّ ة،  كام العصور    يف  بالرضورة، 

أن كام  .   ، فال جيدون غريق  ن  لفرعو ف من يبحثون اليوم عن مومياء  يتكلَّ 

 ،كهم قد زالل  قد انقرضوا، أو أن مُ   عىل أن الفراعنة  ال تنص  ق  رَ ة الغَ صَّ ق  

بعد  حتى  أو   فإ   ادثة. تلك الضعف من  ن ومَ   (ُموَسى ) ن خروج  وكذا 

 

 .  92 -90اآليات   (1)
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ربانيِّنيأنه مل يبق بعض يف املقابل  معه ال يقتيض  
.  وال يقتيض (َّْص مِ )يف  الع 

ربانيِّني ب   ِمَّْص قد انتهت عالقة    أيًضا أن  
أن العثور عىل إشارات إىل   وأ ،  الع 

يف   )   ِمَّْص وجودهم  عهد  يف   -( الثاين   أمنُحتِب بعد  يعملون  كانوا  وأهنم 

خرة   بل ال يعني وجودُ    .ِمَّْص من  اخلروج  كان قبل  لكذ    دالٌّ عىل أن  -الس 

ربانيِّنيالكادحني من    ؤالء ه  
َرف أهنم مقهورون عىل    الع   يف كلِّ   لك ذ  يف ال 

 بني.  ني َمَهَرة، متكسِّ رفيِّ ح  إالَّ يكونون ال  حال، بل قد 

ة)و  ( فِلسطني)  يف   ( ِمَّْص )نفوذ    صل اتَّ قد  ل و  ، ذاه   واستمرَّ (ُسوري   ،  

اإلرسائ  مع  بني  ني والكنعانيِّ   نيليِّ يالرصاع  رٍ ،  وَجز  العهو  ،َمدٍّ  د  خالل 

وإنَّ  إنالالحقة.   القول  يمكن  اخلروج    ام  متر  ثَّ مَ قد  حادثة  ًدا صارًخا  لت 

الس   اعىل  ةلطة  يَّ رص 
مارسته  االًص َخ و  ،مل  الذي  القهر  ربانيِّنيعىل    من 

،  الع 

َلَت   برسالة  َأف  املؤمنون  عىل    (ُموَسى)بسببه  من  (فرعون)والناقمون   ،

َش فرعونة  قبض  من  ،عربانيِّني وغري    نيعربانيِّ  أرض    اماًل جهةَ ، خارجني 

.   ينهملدهتم أو د  ن بني ج  م    ن بقي مَ   ِمَّْص (، وبقي يف  فِلسطني)  (:كنعان)

بموت    ئكأول  ليقيض   انقىض  عمًرا،  التِّيه  يف    ( 1) ُموَسىاخلارجون 

    وه أرض ميعادهم.  ، قبل أن يستطيعوا دخول ما عد  (هارون)و

.   الفراعنة  ؤالءهب    تـَّأمل  التي  األمراض  من  الظاهرة  ذهه    عند   فنتوقَّ لثمَّ    -5

باه  (ُموَسى)  عاش  الذي  ،ل األوَّ   فالفرعون   ُموَسى   حتوت)  عهده  يف  ص 

 
 (.  49( ُقت ل غيلًة. )انظر: فرويد، ُموَسىوال إن )يف بعض األق  (1)
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  العمر،   من  الثالثني  يف   ومات  ،العرَش   اعتالئه  فور  اعتلَّ   ،(الثاين

  حتوت )  ابنه   لكذ  وك.   لديج    بمرضٍ   مصاًبا   كان   أنه  عىل  تدل    ومومياؤه

  فرعون   أنه   رناقدَّ   الذي   ،(الثاين  أمنُحتِب )  وحفيده   ،( لثالثا  ُموَسى

ا .   اخلروج   بعد   توىلَّ   الذي  -(الرابع  ُموَسى حتوت  )  األخري،  ذا ه    ابن  أمَّ

وريث    والذي  املفرتض،  (إرسائيل  بني)  خروج  بق  وعَ   ،أبيه يكن  مل 

ى أنه جاءه فيها البشري من  عَ رؤيا مناميَّة، ادَّ   العرش، بل وصل إليه بحيلة  

فقد كان    -كر سياسيًّاخامل الذِّ   ، وظلَّ (ِمَّْص ) ته بتاج  ( بأحقيَّ أيب اهَلول )

الصِّ  بصورةٍ عليل  اجلسم  هزيل  دلَّ   حة،  كام  عىل  الفتة،  مومياؤه،    ذاه  ت 

و العمر،  من  الثالثني  يف  شابًّا  تويف  ما  غري    لكذ  ورسعان  بمرض 

إىل     (1) معروف. إنه  قائل  قال  »كانت    ذاه  وربام  ما    (2)«التوراةإشارة  إىل 

فرعونَ  به  اهلل  ر  »  حذَّ َأْن  قائاًل:  َفَأَبْيَت  لَِيْعُبَديِن،  اْبنِي  َأْطلِِق  َلَك:  َفُقْلُت 

 «  بِْكر.الُتْطلَِقُه. َها َأَنا َأْقُتُل اْبنََك 

 ه كلَّ   ذا ه    أن   افرتاض   إىل   الدارسني   بعَض   األمراض   تلك   ظاهرة   دعت   لقد 

 « القرآن »و   « التوراة »   يف  جاء  بام   املؤمن   أن  غري    ( 3). عائيل    مرضٍ   عن  ن كا

 حول  تنابفرضيَّ   ذ واآلخ    -أمراض و   أوبئة  من  ني يِّ رص  امل    أصاب   ما   حول 

 
 «: موسوعة »الويكيبيديا؛ 80: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/حتومتس_الرابع 

 .  23: 4، ِسفر اخلروج  (2)
 . 269انظر: بوكاي،   (3)
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 هرالظوا  لتلك   آخر   تفسري    له   يكون   أن   يمكن   -واخلروج  التسخري   فرعويَن 

يِّ   رضبت   األوبئة  أن (  اخلروج  ِسفر )  فحسب .   الصحيَّة رص 
 ومنها   ، نيامل 

ل »  م  داد  يف   ،( 1)« الدُّ  :(فرعون )   إلنذار (هارون )و   (ُموَسى )  آيات   ع 

ملُِوَسى  بُّ  الر  َقاَل  َرَماِد  وَهاُرونَ   »ُثم   ِمْن  َأْيِديُكاَم  ِمْلَء  »ُخَذا   :

ِه ُموَسى  اَمِء َأَماَم َعيْ  األَُتوِن، وْلُيَذر  ، ِلَيِصرَي ُغبَاًرا  َنْي فِْرَعْونَ َنْحَو الس 

. َفَيِصرَي َعىَل الن اِس وَعىَل الَبَهاِئِم َدَماِمَل َطاِلَعًة  َعىَل ُكل  َأْرِض ِمَّْصَ 

،  «. َفَأَخَذا َرَماَد األَُتوِن وَوَقَفا َأَماَم فِْرَعْونَ بُِبُثور  يِف ُكل  َأْرِض ِمَّْصَ 

اُه ُموَسى  ُبُثور  َطاِلَعًة يِف الن اِس ويِف    وَذر  اَمِء، َفَصاَر َدَماِمَل  َنْحَو الس 

ُموَسى  َأَماَم  َيِقُفوا  َأْن  اُفوَن  الَعر  َيْسَتطِِع  ومَلْ  َأْجِل    الَبَهاِئِم.  ِمْن 

َماِمِل، ألَن    ي نيَ الد  افنَِي ويِف ُكل  املَِّْصِ َماِمَل َكاَنْت يِف الَعر  كِْن  . ول  الد 

بُّ َقْلَب فِْرَعْونَ  َد الر  بُّ ُموَسى   َشد  َم الر   (2).« َفَلْم َيْسَمْع هُلاَم، َكاَم َكل 

الدارسنيفلامذا   بعض  وباء    يستبعد  يكون  اجتاح    أن  بقطع  ؤالء ه  قد   ،

ا   ؟ كان النظر عن سببه، إعجازيًّ  أو غري إعجازي 

تأثَّر  ام  إنَّ ق.م(  1334/  1336-،  أخناتون  /الرابع  أمنُحتِب)  كأنبذا ف  -6

 :  ، مها بعامَلني الالحقة ينيَّةيف ثورته الدِّ 

أدرك   (ُموَسى)عوة  د أ.   وأخبارها  التي  أبيه    آثارها  عهد    أمنُحتِب)من 

يه (، الثالث  . (الثاين أمنُحتِب(، و) الرابع ُموَسى   حتوت)  األدَنني  وجدَّ

 

ل(: »123: اآلية سورة األعرافالوارد يف اآلية القرآنيَّة، )  (1)  «.الُقم 

 . 12 -8: 9، ِسفر اخلروج  (2)
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ا دفعه إلعادة التفكري  ن اخلروج وأعقابه، ممَّ ا إبَّ   ها وقعت من أحداٍث ما لعلَّ ب.  

يِّني عقائد  يف  بجرأة   رص 
    . هه التوحيدي ، وانُقلب عىل توج  م باهلرطقة ، فُوص  امل 

تيَّ واملؤرِّ  كان  يني  الدِّ اإلصالح  حركة  أن  إىل  يشريون  بدأ  خون  قد  ارها 

( الثاينبعد  مبارشأمنُحتِب   )( ابنه  عهد  منذ  (،  الرابع  ُموَسى  حتوتًة، 

االتِّ   لكذ  و التوحيدنحو  إىل  نضج  (1) اه  إىل  التيار يف عهد    ذاه  ، وصواًل 

الفراعنةأخناتون) من  الحقوه  عليه  انقلب  الذي  إىل  (،  عائدين  ما  ، 

    (2) (.الرابع ُموَسى   حتوتقبل )  أسالفهموجدوا عليه  

 (؟   أمنُحتِب الثاين)بداية التوحيد بعد وفاة  ذاه  فامذا يعني 

ة، وما متخَّ  ض عنها من آثار يف الوجدان  أال ييش بأنه بأثر الدعوة املوسويَّ

)رص  امل   عهد  يف  االضطهاد،    فرعون   ، (الثالث  ُموَسى   حتوتي، 

 يبدو ذاك.   (، فرعون اخلروج؟!أمنُحتِب الثاينو)

 
« يف الالهوت التوحيد« هنا ال ُيطابق مفهومه اإلسالمي.  فكثرًيا ما نقف عىل القول بـ»التوحيدمفهوم »   (1)

ي رص 
يف  امل  الزعم  ليبلغ  حتى  »ذ    القديم،  يف  باالعتقاد  القول  إىل  َصَمدإل  لك  فرد   أحد   مثاًل:  ه   )انظر   !»

ينيَّة.  وتعليل ذ  أخناتونلك لَدى الديث عن )(.  ويزداد اإللاح عىل ذ  33استيندرف،   لك  ( وحركته الدِّ

ذ   أن  ا  وإمَّ للتوحيد،  اخلاص  رها  تصو  هلا  مسيحيَّة،  خلفيَّة  ذو  الكاتب  أن  ا  بلدات  إمَّ توحيد  بمعنى  لك 

ٍر واحٍد لآلهلة الوثنيَّة، كام فعل    (ِمَّْص ) ، بل  ملَِّْص ه الرسمي الوحيد  (، اإلل  آتونيف جعل )  أخناتونيف تصو 

إىل    -(أمنُحتِب: )قرتًنا بآمونالذي كان م  -( وغريه من اآلهلة، وتغيري اسمهآمونللعامل أمجع، وتنحيته )

(.   تل  العامرنة(، يف )آتون-أخت، إىل )آمون(، مدينة  طِيبة، ونقل عاصمته من )بآتون(، املقرتن  أخناتون)

)  آتونو و)استيندرف،  الشمسهو  القديمة.   الوثنيَّة  يانات  الدِّ ُعب دت يف  التي  من  127(،  ر  حيذِّ نفسه   )

لَدى   الساذج  التوحيد  املوسويَّة إىل مقتبٍَس   أخناتونمقارنة مفهوم  العقيدة  سبة 
ن  َه  َبل  املوسوي،  بالتوحيد 

ي.  وإن  كان ه   رص 
 المح من التأث ر والتأثري، يف املستويات الثقافيَّة عىل أقلِّ تقدير.   ذا ال ينفي م م 

 .   4: 5، موسوعة ِمَّْص القديمةانظر: حسن،   (2)
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وردتأن    ضحيتَّ   ذا ه  من    -7 التي  االستغاثة  )  رسائل  من    (أخناتونإىل 

إذ يكون قد مىض عىل    ؛التحليل   ذاه  تنسجم مع    (فِلسطني)يف    نيالكنعانيِّ 

ربانيِّنيخروج  
 عن وصول  تعربِّ   الرسائلف   سنة.     60نحو    (ِمَّْص ) من    الع 

   أرضهم.   ىلع  نيوبدئهم يف مناوشة الكنعانيِّ   فِلسطنيإىل  اخلارجني    ؤالءه  

التفاًتا   نأخناتو  كن ل   ُيع رهم  جهةٍ   ؛مل  من  باإلصالح    ألنه  مشغواًل  كان 

تقرتب من    ةٍ توحيديَّ   لَّةٍ عىل م    كان يبدوُأخرى    يني الداخيل، ومن جهةٍ الدِّ 

 من امللوك. والحقيه  هكسابقي  ، اهل   بخصيمٍ ، وليس (ُموَسى)دعوة 

ق.م(، التي تشري إىل انتصاره عىل    1203-،  مرنبتاح)   لوحةجاءت    ثمَّ      -8

» ةالقائلو،  مًعا   (إرسائيل)و  (كنعان)أرض   وبذرهتا    إرسائيل:  ضائعة، 

  ( ِمَّْص )ين من  الفارِّ   ئكأول  نا عىل أن الرصاع مع  «، لتدلَّ ال تنموعقيم، أو  

م  الكان   بعد  يزال  ا،  قرَننيستمرًّ أن     . قرابة  حيمل    النصَّ   لكذ  غري 

إىل جانب    -خارجيةً   لون قوةً قد صاروا يمثِّ   (الِعرباني ني )دالالت عىل أن  

مستقالًّ   -(احلثي ني)و  (الكنعاني ني) كياًنا  أصبحوا  ؛  ِمَّْص عن    وأهنم 

  ذا ه  كام وصفهم بالتِّيه والضياع.  ويف  ،  «وخربت إرسائيلقال: »  لكذ  ول

باتوا خارج   إىل أهنم  حُي   ،ِمَّْص إشارات واضحة  كياًنا  سب  وأهنم صاروا 

 له حساب، وأن خروجهم، إذن، كان قبل عهده بأمد طويل.  

»  ثمَّ   -9 إىل  القديمإذا رجعنا  »العهد  قائاًل:  األَْرَبِع  « وجدناه  َسنَِة  يِف  وَكاَن 

ائِيَل  ُروِج َبنِي إرِْسَ ابَِعِة ملُِْلِك  ِمْن َأْرِض ِمَّْصَ   ِمَئة  والث اَمننَِي خِلُ نَِة الر  ، يِف الس 
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ائِيَل   ُسَلْياَمنَ  إرِْسَ الَبْيَت  َعىَل  َبنَى  ُه  َأن  الث ايِن،  ْهُر  الش  وُهَو  ِزُيو  َشْهِر  يِف   ،

ب   لر 
أن     .«لِ علمنا  قبل    (ُسَليامن) فإذا  العارش  القرن  بدايات  يف  تويف 

بدا   تقدير  ذا ه  امليالد،    يف عام  (الِعرباني ني)خروج    نا التاريخ منسجاًم مع 

عام  1401 اهليكل  بناء  ويكون  ]921ق.م.   تقريًبا:   -1401ق.م 

ُبدَّ   وهنا [.   ق.م921=  480 وفاة    ال  تاريخ  يف  النظر  إعادة    ُسَليامنمن 

ُيذهَ  الذي  أنهأيًضا،  إىل  فيه  أو  925  ب  صحَّ لكذ    قبلق.م،  فإذا  ما    .  

م   عىل كلِّ   -هوو    .ق.م بسنوات920بعد    ُسَليامنلزم أن تكون وفاة    ،تقدَّ

  (1). سنة مخسني عن نيِّف وتويف بل ، طوياًل   رمل ُيعمَّ  -حال

ا ما وردَ   -10 ائِيَل   إَِقاَمةمن أن »   (2)«التوراةيف »  أمَّ إرِْسَ يِف   َبنِي  َأَقاُموَها  ال تِي 

ِمَئة  وثَ   ِمَّْصَ  َأْرَبَع  يبدو تقديًرا ارتاليًّا  قد  ، و«، ففيه نظرثنَِي َسنَةً اَل َكاَنْت 

حكم    خالل،  ني ونصفال تتجاوز قرنَ   (ِمَّْص ) يف  إقامتهم    لعلَّ و.   خاطًئا

ج( اهلكسوس) ثمَّ  األُ ،  عرشةاءت  الثامنة  الفرعونيَّة  فطردت    رسة 

ق هبم  رسعان ما  ، واهلكسوس   لك ذ  و، بعد سبعة ملوك،  (العربانيُّون)َل 

أنه  .   ق.م تقريًبا1401عام  يف   تَ ذ  ؤَخ ينبغي أن تُ عىل  التي  د يف  ر  األرقام 

 
فر امللوك الثاين،  العهد القديمسنة.  )انظر:    40َمَلَك     (1) ُسل وامللوك؛ الطربي،  42:  11، س  : 1،  تاريخ الرُّ

)ابن ك503 تاريخ  الطريف هنا أن نجد يف  املتعلِّقة    -(356:  2ثري،  (.  ومن  املعلومة  الوقوف عىل  عند 

( فيها  حكم  التي  ة  )ُسَليامنباملُدَّ أو  اهليكل،  َبنَى  ومتى  املَْقِدس (،  )  -(بيت  إىل  القارئ  (، الطربيإحالَة 

«، فعنه اغرتفا يف التاريخ ويف التفسري،  عهد القديمالوكأنه مصدر املعلومة!  والق  أنَّ مصدرمها مًعا هو »

 «.   فيام ُذكِرونقال من القائق واألساطري، وإن  مل يوثِّقا، بل اكتفيا بعبارة: »
 .  40: 12، ِسفر اخلروج  (2)
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»التوراة» ويف  القديم«،  بتحف  عموًما  «العهد  بدالالهتا  شديد  ظٍ ،  ال   ،

املبالغ   -أنه  لكذ  الَرفيَّة.    الواردة يف    الفاحشة  اتفضاًل عن  يف األرقام 

إرسائيل)  حروب تُ (بني  وما  فيه،  من  ساق  منخياليَّة  أرقامٍ ا  اهلدف  ها  ، 

»ُيلحَ   -والرتهيب  التهويل  الرقم  أن  كان  «  أربعةظ  ة  رقاًم  بخاصَّ يمثِّل 

«، عىل نحٍو الفت، وكأنه ال يعني حقيقة  العهد القديميف »ر  يتكرَّ نمطيًّا  

« يف  سبعةمثل الرقم » الناحية    ذه ه  من    ؛ فهو يبدوالرقم، بل تعظيم العدد 

مثاًل،  َعَربال فأنت تد،  إيَّة.   مطر  القول:  يوًما    استمرَّ   الط وفان ن  أربعنَي 

)  (َأْرَفْكَشاد)  وإن   .ليلةً   أربعنيَ و َوَلَد  ما  بعد  َئٍة    (،شاَلَح عاَش،  م  أربَع 

وعاَش   ننَي،  س  )شاَلُح وثالَث  َوَلَد  ما  بعد  وثالَث    (، عابِرَ ،  َئٍة  م  أربَع 

ننَي، وعاَش   َئٍة وثالثنَي سنة  (،فاَلَج ، بعد ما َوَلَد )عابِرُ س  ذا  وه     (1) .أربَع م 

ُعم  الرقم   نفسه  هو  إقامة  األخري  إرسائيلر  الرب  !   ِمَّْص يف    بني    وقال 

»(مهيإبرا ـ)ل ْم،  :  هَلُ َلْيَسْت  َأْرض   يِف  َغِريًبا  َسَيُكوُن  َنْسَلَك  َأن   َيِقينًا  اْعَلْم 

ْم. َفُيِذلُّوهَنُْم َأْرَبَع ِمَئِة َسنَة   اْبَن َأْرَبِعنَي    وَكاَن إِْسَحاُق »   (2) «.وُيْسَتْعَبُدوَن هَلُ

لَ  َ ـَسنًَة  اخت  َزْوَجةً ام   لِنَْفِسِه  ِعيُسوـولَ »   (3) «.َذ  َكاَن  َذ    ام   َ اخت  َسنًَة  َأْرَبِعنَي  اْبَن 

لِ »  (4) «.َزْوَجةً  ألَن    يعقوَب وَكُمَل  َيْوًما،  ه  َأْرَبُعوَن  اُم  ُه  َأي  َتْكُمُل  َكَذا 

 
 .  17، 15، 13:  11، 4: 7، ِسفر التكوينانظر:   (1)
 .  13: 15م.ن،   (2)
 .  20: 25م.ن،   (3)
 .  34: 26م.ن،   (4)
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»   (1)«.َحن طنِيَ املُ  ائِيَل وكانت  إرِْسَ َبنِي  ِمَّْصَ   إَِقاَمُة  وثَ   يِف  ِمَئة   ثنَِي  اَل َأْرَبَع 

ائِيَل » ،(2)«َسنَةً  َبِل  يِف اجلَ  وَكاَن ُموَسى »  (3) «.ن  َأْرَبِعنَي َسنَةً املَ  وَأَكَل َبنُو إرِْسَ

َلْيَلةً  وَأْرَبِعنَي  هَنَاًرا  »    (4) «.َأْرَبِعنَي  اهليكل  بناء  ِمَئة   وكان  األَْرَبِع  َسنَِة  يِف 

ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  ُروِج  خِلُ ِمَّْصَ   والث اَمننَِي  َأْرِض  الرقم  وه    (5) «.ِمْن  كان  كذا 

   (6) . شكٍّ د بطريقٍة تعل حقيقة معناه حملَّ « يرتدَّ أربعة»

أنه ت  قيللو    غري  )أإن  دخول  عام  ِمَّْص )إىل  (  اهلكسوسريخ  كان   )

)(7)ق.م1790 دخول  وأن  إرسائيل،  إىل  بني  هل    ِمَّْص (  مزامنًا    ذا كان 

مع    -ريخأالت  دخلوا  لعلَّهم  جزء  بل  ،  اهلكسوسأو  إهنم  قيل  من    ربام 

اجلنسيَّ   اهلكسوسشعوب   هب    -اتاملختلطة  قيل  وُس ذا إذا  أمكن  بهلِّم  ،   ،

 ة السابيَّة التالية: جري العمليَّ أن نُ 

 ق.م.1790: (ِمَّْص )إىل  (بني إرسائيل)كان دخول 

 
 .  3: 50م.ن،   (1)
 .  40: 12، ِسفر اخلروج  (2)
 .  34: 16م.ن،   (3)
 .  28: 34.  قارن: 18: 24م.ن،   (4)
ل  (5)  .  1: 6، ِسفر امللوك األو 
قبعد تسجيل ملحوظتي ه    (6) ة عثرُت عىل دراسات حول رمزيَّات األرقام، ومنها رمزيَّة الرَّ « يف 4م »ذه بُمدَّ

س»   The Significance of theداللة الرقم أربعة«.  من تلك الدراسات دراسة بعنوان »الكتاب املُقد 

Number Four( إعداد  من  ديفيد  «  بن  هيليل  الدكتور  (،  Rabbi Dr. Hillel ben Davidاحلاخام 

ه   فيها إىل أن  الدراسة عىل »اإلنرتنت«:  يذهب  )انظر  يدل  عىل )االكتامل، والتَّامم، واالمتالء(.  قم  الرَّ ذا 

http://www.betemunah.org/four.html  .)     
اف، من الذاهبني إىل ه    (7)  (. 139ذا )السقَّ
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أن  ف  افرتضنا  الذي إذا  » ر  ُذك    الرقم  ُمدَّ التوراة يف  حول  إقام «   بني)ة  ة 

أرض    ( إرسائيل  وأنه  سنة(    430)   ( ِمَّْص ) عىل  ن يكان  صحيًحا،  تضمَّ

ي  حتت الُ   بني إرسائيلة  سنوات إقام رص 
سنوات التِّيه إىل  ضافة  باإل كم امل 

يعني أن   لكذ  ، ف( صحراء سيناء ) من  هنائيًّا    خرجواإىل أن  أي  سنة(،    40) 

ي حتت اُل القيقيَّة ) ة إقامتهم  ُمدَّ  رص 
 سنة.   390=  40  -430هو:    (كم امل 

ق.م.  1400=  390  -1790:  ِمَّْص من    بني إرسائيلكان خروج  إذن:  

من  ف التأريخ  ق.م.   1401أو  تقريًبا    1400كان    ِمَّْص خروجهم  وهو 

 .  من قبل لنا إىل تقديرهنفسه الذي توصَّ 

ب تتعلَّ سابقة    تقديرات    ذا ه  تعرتض  س ها  كن ل   ،  (إبراهيم ) تاريخ  ق 

.   ق.م1850د  ل  وُ   إبراهيم إن    :مثاًل كالقول،  .   (يعقوب)و  (إسحاق)و

فإذا    (1)ق.م.2000أخرى تذهب إىل أنه عاش قبل عام    أن تقديراٍت   إالَّ 

تقديراتُ األخريةالتقديرات    ذهه    تصحَّ  كانت  دخول  ،  حول  السابقة  نا 

اج    مقبولةً منها  وخروجهم    ( َّْص مِ )إىل    (بني إرسائيل) مع    ، ومتساوقةً دًّ

 .   بل ومن َبعد التواريخ من قَ 

اهلي   ا أمَّ و بناء  وأنه  تاريخ  بكان  كل،  اخلروج  عام  سنة،    480نحو  بعد 

للحقيقةف إن  أيًضا  يبدو مقارًبا    -حال  عىل كلِّ   -يوه     . مل يكن مطابًقا  ، 

 

ص ما ورد حول 2000ق.م وُتويف  2200هناك من يذهب إىل أنه ُول د     (1) ق.م. )يمكن االطِّالع عىل ملخَّ

 (. /https://ar.wikipedia.org/wikiإبراهيم، عىل »اإلنرتنت«: موسوعة »الوكيبيديا«ذا يف: ه  
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التاريخ  حيكمها  حدثَ   ، هاهنا  مسألة  مهمَّ بني  مها  ني  القوم،  حياة  يف  ني 

الس   اهليكل  وبناء  املستبعَ يامينلَ اخلروج  من  يقع،  أن  أو    د  فيهام  الغلط 

مصاد   رأيناه  وقد  فرعوناملبالغة.   أن  الفرتاضنا  بالفعل  هو    ًقا  اخلروج 

           (، ال قبله وال بعده.الثاين أمنُحتِب)

) ذاه   إقامة  حول  تقديره  يمكن  ما  إذن،  إرسائيل،  )بني  يف  إذا    (، ِمَّْص ( 

دة وجود  ل  اعتمدنا عىل الوثائق الع    ( الِعرباني ني)ميَّة، واإلشارات النصوصيَّة، املؤكِّ

تاريخ  ِمَّْص يف   حة  واملرجِّ التمس    لك ذ  ،  عن  بعيًدا  بمرويَّ الوجود،  الريف  ات  ك 

 .  «التوراة»

أن  أمَّ  إىل  الذاهب  الرأي  األُ   الفرعونا  من  عرشة  الثالث  التاسعة  رسة 

فرعون  (ق.م1213-،  الثاين  رمسيس) وأنالتسخري  هو   1203-،  مرنبتاح)   ، 

ابنه، فرعون    ق.م(،  تعارضه،  بالتقدير  ةجدير  ففرضيَّة،  (1) اخلروجهو  مع   ا لوال 

رسائل  ا منذ  السابقة،  املشكِّ وأوَّ .   (العامرنة  تل  )ملعطيات  يف  ل    ذهه  ة  حَّ ص  كات 

تصو   املعقول  غري  من  أنه  بقاء  الفرضيَّة  طرد   -(ِمَّْص ) يف    (الِعرباني ني)ر  بعد 

عهدهم  ( اهلكسوس) يف  الظوة  هلم  كانت  من  رستَ أُ   لُيعارصوا  -الذين  ني 

ة    ذهه  حتت نري ثامنية عرش فرعوًنا.  فو، الثامنة عرشة والتاسعة عرشة،  الفراعنة  ُمدَّ

ا  ج  طويلة   نحوٍ دًّ وإنَّ حمتملغري    عىل  أقاموا يف إىل  ام األقرب  .   أهنم  األمور  طبائع 

هلم اخلالص.     مَّ تَ   مَّ ثُ ا، حتت نري سبعة فراعنة،  ، كرًها أو طوعً اهلكسوس  بعد  َّْص مِ 

 
 .  270 -266انظر: بوكاي،   (1)
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  ، هلامهم َبُقوا لسببني: أوَّ كنل    ،اهلكسوسمع  ِمَّْص ن خيرجوا من لقد كان املفرتض أف

أنه   امل  يبدو  املجتمع  تغلغل يف  قد  الص    يِّ رص  كان  َرفيِّ   الِعرباني نياع  نَّ من 
ن  مَ   نيوال 

ومشغِّ هُ   ،آثروا يَ   ،لوهم م  والسبب   لكذ  كان  وبقوا،  أن  ل.   املفضَّ خيارهم  هو 

يني  ،اآلخر رص 
امل  سياسة  يف  من    ،يبدو  البالد  تطهري  بعد  ُوجهتها،  كانت  التي 

من  الغزاة   اهلكسوس املستعبدة  أو  الرخيصة  العاملة  األيدي  تلك  عىل  ُيبقوا  أن   ،

لسبعة عهود من حكم    ؤالءه    والتنمية.  فاستمرَّ   اإلعامر من أجل إعادة    رباني نيالعِ 

لثامنية عرش عهًدا فرعونيًّا، فأمر بعيد    استمرَّ   بقاءهم  ا أنرسة الثامنة عرشة.  أمَّ األُ 

 ر. التصو  

أن   مسوِّ عىل  الفرضيَّ من  )  ةغات  بأن  الثاينالقائلة  فرعونرمسيس  هو   )  

 ( وابنه  اخلروجمرنبتاحالتسخري  فرعون  هو  أ   لَدىاملطروحة    ،(  هبا   والقائلني 

 : ما يأيت  ،املحتملة

-  ( زوجة  الثاينأن  ) رمسيس  اسمها  نوفرت(  إهنا  إيزيس  قيل  فربام    .)

(، مع بعض التحريف املحتمل يف  آسيةعروفة يف الرتاث اإلسالمي بـ)امل

 . (آسية=   إيزيس) االسم

، استمر أربع سنوات، قبل أن  (ِمَّْص )  حكم يف    فراغ    (مرنبتاح)أنه أعقب    -

ُملك  يتسنَّ الثاينيس )  ِمَّْص م  فراغ  تي  وهو  يفرسَّ    (.   قد  غامض، 

قرينة كافية، والسيام  بليست    ذهه    كنل  .   ملرنبتاحباألحداث التي وقعت  

النصوص   مواجهة  إليها.   يَّ الوثائقيف  املشار  دلَّ ة  قد  أهنا  مومياء  عىل  ت 
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يبدو أنه كان يعاينوإنَّ موًتا طبيعيًّا،    عىل أنه تويف شيًخا كبرًيا،  مرنبتاح   ام 

ولئن كان يف مثل  ب الرشايني.   يف آخر حياته من التهاب املفاصل وتصل  

)هبا  ُيعتد    قرينة  تلك أعقب  فلقد  كالثاين  أمنُحتِب،  خامل    ك  ل  مَ   لكذ  ( 

اجلسم،   هزيل  الصحة،  عليل  السلإنَّ والذكر،  عىل  استوىل  بدعوى  ام  طة 

ما    ثمَّ ة،  مناميَّ   ارؤي العمر رسعان  من  الثالثني  يف  شابًّا    بمرضٍ   ،تويف 

بسبب ما    لك ذ  إن  هنا  (.  فربام قيل  الرابع  ُموَسىحتوت  اسمه )و،  غامض

وأمراض  ِمَّْص   َث رَ كَ  باليا  انكسارٍ   ،من  اخلروج   لفرعون  ريعٍ مُ   ومن 

أهنا  وجنوده.   (  الثاين  أمنُحتِب) َج كام  الثامنة    الفراعنة  ُأرسة  علت  قد 

)  ذهه    عرشة بعد  نحو  الثاين  أمنُحتِبتنحدر  والضعف(    االضمحالل 

يني     . (الثالث أمنُحتِبعهد )  ينااستثن إذا ،  والتنازع الدِّ

يُ   - )  (مرنبتاح)  نصِّ ب  ستدل  قد  .   الفرضيَّة  ذهه  عىل    (إرسائيل  بنيحول 

قرأناه    ، هكن ل   خروج  آنًفا،  كام  أن  عىل  عهد    إرسائيل  بنيشاهد  يف  كان 

 سابق ال يف عهده. 

(،  ومفيث( و)رمسيسدينة )م  من إشارة إىل بناء اليهود   «التوراةورد يف »  ما   -

الرشقيَّ  املنطقة  دلتا  يف  من  جاء  أنَّ غري     (1).(ليْ الن  )ة  ما  إىل  نعود  حينام  نا 

 (:  ُموَسى(، ال يف عهد )وسفيكان يف عهد )ه  نفهم أن لكذ  حول 

.  َفَقاَل لَِشْعبِِه:  مَلْ َيُكْن َيْعِرُف ُيوُسَف  »ُثم  َقاَم َملٌِك َجِديٌد َعىَل ِمَّْصَ 

 
 .   266انظر: م.ن،   (1)
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اِئيَل   »ُهوَ  إرِْسَ َبنُو  ِلَئال    َذا  ْم  هَلُ َنْحَتاُل  َهُلم   ِمن ا.  وَأْعَظُم  َأْكَثُر    َشْعٌب 

َأْعَداِئنَا  إىَِل  وَن  َيْنَضمُّ ُْم  َأهن  َحْرٌب  َحَدَثْت  إَِذا  َفَيُكوَن  َيْنُموا، 

ُرَؤَساَء   َعَلْيِهْم  َفَجَعُلوا  األَْرِض«.  ِمَن  وَيْصَعُدوَن  وحُيَاِرُبوَننَا 

ْم، َفَبنَْوا ِلِفْرَعْونَ َتْسِخري  ِلَكْي ُيذِ  ،  َمِديَنَتْي َِمَاِزَن: فِيُثومَ   لُّوُهْم بَِأْثَقاهِلِ

     ( 1).« َوَرَعْمِسيَس 

عىل    دالٌّ اق  «.  والسيِسفر اخلروجل من » ما ورد يف اإلصحاح األوَّ   ذاه  ف

   .(ُموَسى)، وليس يف عهد  هبَ ق  (، أو عَ يوسفكان قدياًم يف عهد )  لك ذ  أن  

( َقبل  رعمسيسولقد جاء ذكر  ألرض  التكوين»يف  (، من  «، وأهنا  ِسفر 

فيها   أسكن  التي  »وإخوته   (يعقوب)أباه    يوسُف األرض  َفَأْسَكَن  : 

، يِف َأْفَضِل األَْرِض، يِف  َأْعَطاُهْم ُمْلًكا يِف َأْرِض ِمَّْصَ وإِْخَوَتُه  وَأَباُه    ُيوُسُف 

َرَعْمِسيَس  فِْرَعْونُ َكاَم    َأْرِض  د  َأَمَر  قلناه من  .«  ما يؤكِّ أن اإلشارة يف  ما 

اخلروج» عهد    «ِسفر  إىل  عهد    ُموَسى ليست  إىل  ثمَّ يوسفبل  سيأيت    .  

ُول    ،ُموَسىعن    الديُث   ذاه  بعد   وقٍت َد  وأنه  و   يف  ع  تابُ تَ عن  الحق، 

فرعون  مع  وقومه  ُتعَ رصاعه  فكيف  أن  .   عىل  دلياًل  اإلشارة  تلك  ل 

عهد  بُ   ني دينتَ املهاتني   يف  الثاين)نيتا  س  (رمسيس  دليل،  دون  تشابُ وَ ،  ه  ى 

»رعمسيس»اسم   باسم  أك رمسيس «  وما  يف    « الرماسيس»ثر  «؟!  

يِّنيالروف يف أسامء    ذهه  ، وما أكثر مثل  (َّْص مِ ) رص 
   ! عموًما  القدماء  امل 

« أن  لقَب رعمسيسومعروف  كان  األو  )  «  ق.م(، 1290-،  ل رمسيس 

 
 . 14 -8: 1، ِسفر اخلروج  (1)
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الثاين  دِّ َج  مكان    ولذا    .رمسيس  حول  اخلالف  ومتى  رعمسيسوقع   ،

االسم قد    ذاه  أن    لك ذ  االسم؟     ذاهي املقصودة هب    مدينةٍ   أي  بل    ؟ُبنيت

ل رمسيس  د أيًضا قبل زمن  ج  وُ    (.  حور حمب، يف اسم أخي )الثاينو  األو 

« كان  »رعوملَّا  قدياًم  اساًم  فإنللشمس«  ج    ه «،  املحتمل  أن  من  ا    حتملدًّ

«.  ويذهب  قد خلقها  رع»  :«، الذي يعنيرعمسيسمدينة قديمة اسم »

الباحثني  أنه قد    بعض    ِمَّْص   يف   ، عىل األقل  ، مدن   كانت هناك ثالثإىل 

  ، رمسيس الثاينا أمَّ    (1) (.مدينة رمسيسأي )  ،«رمسيس -بااسم »ب فىَل السُّ 

مدينةً إنَّ ف أنشأ  )  ةً حربيَّ   ام  رعميسوباسم  رَش بر  يف  حني    ق(  يف  الدلتا، 

نوب، ما يدحض الزعم أن عاصمته كانت  آثاره ومعابده يف اجلَ   دتُوج  

رعميس) )بر  أو  بل  رعمسيس(،  هي  كانت  (،  العاصمة  عاصمته 

عاصمة    رعمسيساختذ    رمسيس الثاينأن  لو ُسلِّم ب  ثمَّ .   (ةطِيب)ة  التقليديَّ 

عىل   رعمسيس  إىل بناء اليهود «التوراة»أن نفهم إشارة   لكذ  ، فال يعني له

عهد  إ   أهنا إىل  الثاينشارة  االضطهاد.   بالرضورة  رمسيس  فرعون  وأنه   ،

سياق النص    ، كام يدل  يوسفعهد    ذبل، منة من قَ مبنيَّ مدينة    فرعمسيس

أعاد بناءها، أو ترميمها.  كام ال يعني    رمسيس الثاين   ام لعلَّ إنَّ التورايت، و

إنَّ  إرسائيلب)   القول  )  ( ني  من  خروجهم  يف  أنَّ رعمسيسانطلقوا   )  

 

(، عىل َرعمسيس، رشح كلمة مدينة )»دائرة املعارف الكتابي ة املسيحي ة  |قاموس الكتاب املقدس  انظر: »   (1)

 . https://goo.gl/Taj4ak»اإلنرتنت«: 
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إيَّ  عهد  بناءهم  يف  حتاًم  كان  الثايناها  و(مرنبتاح)أو    ،رمسيس    أنَّ ، 

األوَّ  عهد  يف  كان  األخري.خروجهم  أو  تصمد    ذهه    فكل     ل  ال  قرائن 

األخرى  ة  التارخييَّ ة، فضاًل عن تناقضها مع القائق  يقة تارخييَّ إلثبات حق

ا،    بني إرسائيلر أن اضطهاد  املتصوَّ   بلاملشار إليها.    كان قدياًم ومستمرًّ

ببناء  ومنه   منها  تكليفهم    وكأنَّ .   يوسفالنبي  يف عهد    رعمسيسمدن، 

الثاين ترميمها، أو تسميتها باسمه.   املدينةتلك    إحياءأعاد    رمسيس  ، أو 

  بكثافة فيها    الِعرباني نيوبام أهنا مدينة قديمة، كان طبيعيًّا أن يكون وجود  

د آخر عىل أهنا ليست باملدينة الديثة البناء   ذا ه  و    .ان اخلروجإبَّ  ، بل  مؤكِّ

ق،  الرشَّ   وبام أهنا يف جهة  .  وتناسلوا  العربانيُّونهي قديمة، استوطن فيها  

امل،    أو )أي  الشَّ طريق  مُ   -(فِلسطنيعىل  أن  يبدو    الِعرباني ني قام  حيث 

اجلهةكان   تلك  طب  -يف  منطلَ   لك ذ  ك يًّا  يع كان  تكون  هم  علتجم  ا  قً أن 

 لخروج.  ههم لج  توو

القول: »  خالصة  ما ورد يف  اليهودالتوراةإن  بناء  إىل  دينة  م  « من إشارة 

(، وال عىل  رمسيس الثاينال شاهد فيه عىل عرص )  (ومفيث( و)رعمسيس)

، بل هو دالٌّ عىل  االضطهاد  ال عىل أنه فرعون، و يف زمنه   اضطهاد اليهود

ربانيِّنيأن  
»   الع  اسمه  مكان  يف  منذ  رعمسيسكانوا  حتى    (يوسف)«، 

 : اآليت  « هوالتوراةورد يف » ما.  ألن  اخلروج
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أمر    بناًء عىل   «، رعمسيس أسكن أباه وإخوته أرض »   ( يوسف ) (: أن  11:  47،  ِسفر التكوين )    

اإلشارة وما تالها    ذه ه  فهم من  ، كام يُ لعربانيِّني ل األرض مدينة    ذه ه  .  وبذا أصبحت  فرعون 

 (. رعمسيس من إشارات حول ) 

) جاء  مَّ  ثُ     اخلروج يف  فرعون 11:  1،  ِسفر  أن  مدين كلَّ   (:  ببناء  ) تَ فهم  (  رعمسيس ي 

أيًضا، الذي كان قائاًم عىل    ( يوسف ) يف عهد    ذا ه  .  و للحبوب   (، لتكونا خمازن فيثوم و) 

يف  خ  إليه  املشار  طلبه،  حسب  األرض،  َعىَل  ﴿ :  ( 1) « القرآن » زائن  اْجَعْلنِي  َخَزائِِن    َقاَل 

َعلِيمٌ ،  األَْرضِ  َحِفيٌظ  )   ففيثوم    . ﴾ إيِن   بني  املسافة  منتصف  يف  (  س يْ وَ السُّ تقع 

تقع    رعمسيس ، و ( 2) ( املسخوطة   تل  ى اآلن ) دعَ (، وتُ بحرية التمساح ( عند ) بورسعيد و) 

ُبعد   َج   30عىل  غَ كياًل  ) بورسعيد ريب  نوب  اآلن  إهنا  ويقال  احلجر ،  بمحافظة  صان   ،)

) قُ ة،  الغربيَّ  بمدينة  ُيعرف  ما  حاليًّا الزقازيق رب  اختَّ .   (  التي    ( اهلكسوس ) ذها  وهي 

عات وأقام فيها خمازن للغالل.  عىل حني  توس    ( رمسيس الثاين ) أنشأ فيها    هلم، ثمَّ   عاصمةً 

اميل مدينة  عىل ُبعد نحو عرشة كيالت َش   (، قنتري ) هي    رعمسيس يرى باحثون آخرون أن  

   ( 3) . صان احلجر عىل الطريق إىل    ( فاقوس ) 

 

 . 55: اآلية سورة يوسف   (1)
(2)   ( هل  أتومكانت  الرئيسة  اآلهلة   )( اسم  فلعلَّ  اإلقليم؛  )انظر:  فيثومذا  منها.  مشتقٌّ  كتاب  (  هرو،  إم  برت 

 (.262، املوَتى الفرعوين 
حلمي،  انظر  (3) يعقوب،  القمص  الكتايب :  النقد  عىل كتاب  عليها،  والرد  والتشكيك  النقد  مدارس   :

 .https://goo.gl/bXW7GJ»اإلنرتنت«: 
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أهنم ارحتلوا من مدينة  جاء  (:  5،  3:  33،  العدد، و37:  12،  ِسفر اخلروجمَّ يف ) ثُ   

(،  وت كُّ ُس إىل )متَّجهني    ،يوسفالتي كانوا فيها منذ  أي من املدينة      . (رعمسيس)

 يف طريقهم للخروج.

رمسيس  صات الفرضيَّة الذاهبة إىل أن )من منغِّ   -ويمكن أن ُيضاف  ذاه    -

فرعونالثاين هو  و)  (  اخلرجمرنبتاحالتسخري  فرعون  الدالئل    -(  أن 

املسجَّ التارخييَّ  وتلك  »ة،  يف  و»التوراةلة  فرعويَن القرآن«  أن  إىل  تشري   ،»  

إمرباطوريَّ   (1) التسخري طاغيتني، حيكامن  كانا  مستقرَّ واخلروج  مستبدَّ ة  ة  ة 

بغرور  .  ظاهرة األمر  بلغ  القول:    حتى  إىل  ُكُم  ﴿فرعون  َربُّ َأَنا 

َا املأََلُ َما َعلِْمُت َلُكم ِمْن إَِلـ  ﴿:  ، وقال(2) ﴾األَْعىَل   يَيا َأَيُّ َفَأْوقِْد يِل    ،ه  َغرْيِ

َهاَمانُ  لَ   َيا  ًحا  َصْ يل  َفاْجَعل  الط نِي  إىَِل  َعىَل  ُع 
لِ َأط  ُموَسى  إَِلـ   َعيل   إيِن   و   ،ِه 

(،  الثاين  أمنُحتِب)  ما ينطبق عىل الفرعون   ذاه  و    (3) .﴾أَلَُظنُُّه ِمَن الَكاِذبنِيَ 

)ب  وقَ  من  (،  الثالث  ُموَسىحتوت  له  بكثري  عىل  أكثر  رمسيس  )انطباقه 

و)الثاين اللذي مرنبتاح(  كانت  (،  يَّةن  رص 
امل  ة  عهدمها  اإلمرباطوريَّ   -يف 

 

الحة والبناء ونحوها من األعامل املهن  تسخري العربانيِّني   (1) ا شؤون العمران اهلائلة، كان يف شؤون الف  يَّة.  أمَّ

األهرامات قبيل  )من  نزوهلم  تراًثا سالًفا عىل  كانت  بل  يكن هلم هبا شأن؛  فلم  ما  (ِمَّْص ،  ُبنيت خالل   ،

امليالد، والسيام عرص   قبل  الثاين  األلف  قبل  القديمة،  الدولة  إىل  يعود  الذي  األهرامات،  بعرص  ُيعَرف 

 (، يف األرُسة الرابعة.  منقرع(، و)خفرع(، و)فوخو)
 .24: اآلية سورة النازعات  (2)
 . 38: اآلية سورة الَقصص   (3)
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قد    -(1) ة والعنفوان الضاري والعمراينعىل الرغم من بقاء مظاهر القوَّ و

  ويضمحل  وتفقد جاهها، وقواها الربيَّة،  تتضعضع شيًئا فشيًئا،    بدأت 

اخلصوم،  كثرًيا  اقتصادها من    اجلريانُ حدودها  يغزو  ف  ؛ويتجاذهبا 

وهيدِّ الغَ  الشَّ رب،  من  وتتمرَّ دوهنا  كانت  امل،  التي  البلدان  عليها  د 

األُ   (ِمَّْص ـ)ل  خاضعة عهد  عرشةالثامن  رسةيف  كانت  أجل،  .   ة  لقد 

امل  اإلمرباطوريَّ  عهد يَّ رص  ة  يف  حتو    ؤالءه  الرعامسة    ة  خماًضا  ليًّا  تعيش 

عي واملنعة والكربياء  يف غلواء النفوذ التوس    ومل تُعد،  فول نحو األُ   خطرًيا

كانت   كام  قبل.عليه  واجلربوت،  فرعون   من  أصداء    وما  مألت  الذي 

ةً   تاريخ، وكانت هنايته آيةً جربوته أسامع ال من آيات ما ينتهي إليه    إعجازيَّ

ني الظاملني، بفرعونٍ  د     . املتداعية الضعيفة  رسةاألُ  ذه ه  من   اجلبابرة املتأهلِّ ز 

ح  مل يتولَّ املُل ك إالَّ   مرنبتاحأن    ذاه  عىل    طاعنًا يف الستني من ُعمره، وُيرجَّ

قد   كان  وتدل  أنه  ُتويف،  الثامنني حني  كانت    ناهز  وفاته  أن  مومياؤه عىل 

من أنه كان  أيًضا  عىل ما يظهر    -العجوز  ذاه  مثل    فرعون   طبيعيَّة.  فأي  

أيَّ  أواخر  الرشاينيامه  يعاين  وتصل ب  املفاصل  التهاب  أن    -من  يستطيع 

 ا وبحًرا؟!   بنفسه برًّ  (إرسائيل  بني)طارد ي

 

(1)   ( الثايناستنزف  إىل رمسيس  واملعابد واألنصاب،  التامثيل  مظاهر شكليَّة من صناعة  الدولة يف  ( خزائن 

  بني تلك اآلثار وشهرهتا، جرى الربط، لَدى بعض الُكتَّاب، بني عهده وخروج )  جانب حروبه.  ولبقاء

هتا التي كانت يف تراجٍع  (، أو اضطهادهم.  ل  إرسائيل كن تلك املظهريَّات ال عالقة هلا بحقيقة الدولة وقوَّ

 (. مرنبتاحمطَّرد، داخليًّا وخارجيًّا، يف عهده وعهد ابنه )
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  هيبدو لنا رجحاُن تسلسل األحداث عىل النحو الذي وصفنا  ذا ه  من أجل  

  أمنُحتِب)  يف عهد الفرعون  ( ِمَّْص )وقومه خرجوا من    (ُموَسى)، وأن  يف فرضيَّتنا

   .ق.م1400أو  1401 عام ،(الثاين

بعد    -لعنطَّ   لنا إليه من استنتاج، أن  االطمئنان إىل ما توصَّ   بواعث من    علَّ لو

)  ذاه  تقديرنا   الثاينأن  نراه   ( هو فرعونأمنُحتِب  ما  اخلروج، واجتهادنا يف طرح 

مسوِّ  معلومة    -لكذ  غات  من  قولنامهمَّ قديمة  عىل  د  تؤيِّ ذكر  لك ذ  و.   ة  ما  ه يف 

ي ) رص 
خ امل  ناته التارخييَّة  عىل ما يكتنف مدوَّ   -الذي  ،(1) ق.م(  3، القرن  مانيثواملؤرِّ

غرائب حملَّ   من  الدارسني  كانت  بني  إىل  أشا  -(2) جدٍل  بوضوح    متوارثةٍ   روايةٍ ر 

الفرعونتذكر   عارصه    أن  الرصاع  ، (ُموَسى)الذي  وبينه  بينه   اسمه  ، ودار 

ة التي ساقها  و   .(3) (أمنُحتِب) صَّ
غم من  الغموض  هايلف    مانيثومع أن الق  ، وعىل الر 

مزيج القائق   بني  ، (، فإن ما يستوقفنارمسيساسمه )   اابنً   ذاه    ألمنُحتِبزعمه أن  

 
(1)  See: Josephus, v1, p.257. 

ذ     (2) تابع  لإلل  ُموَسىلك زعمه أن )من  ي  األصل،  رص 
أوسارسيف (.  وكان اسمه )أوزيريسه )( كاهن  م 

Osarseph( إىل  اسمه  فغريَّ  )ُموَسى(،  وأن  ُموَسى(.   ينيَّة ًوسياسيًَّة،  أوسارسيف/ 
د  ًة  ديَّ متر  محلًة  قاد   )

( هم  سامَّ من  مع  »مانيثوبالتأل ب  عاة(:  ) الرُّ من  له  موالني  مع  متحالًفا  إىل (فِلسطني«،  إشارة  يف   ،

)اهلكسوس) طردهم  قد  كان  الذين  ُموَسى(  )حتوت  من  ه  (ِمَّْص (  ليثور   ،( دَّ  ض  مجيًعا  (،  أمنُحتِبؤالء 

عاة خراًبا يف  سنة، عاث فيها ه    13.  وبعد  ِمَّْص باحتالل    ُموَسىواعًدا إيَّاهم   هم  ِمَّْص ؤالء الر  ، قاد ضدَّ

د هب  أمنُحتِب(، التي كان  إثيوبياوابنُه جيًشا عرمرًما من )  أمنُحتِب م إىل حدود بالد  قد جلأ إىل َمل كها، فرشَّ

ام) ) الش  اليهودي   خ  املؤرِّ ويفنِّد  )يوسيُفس(.   رواه  ما  بعض  مانيثو(  من  خيلو  ال  أنه  من  يبدو  ما  مع   ،)

،  كاهن   مانيثوكن ال ننس أن (.  ل  See: Josephus, v1, p.257, 261, 263, 265أصداء حقيقيَّة. ) ي  رص 
م 

ته، ثانيًا، فليس بذ   يَّ رص 
ب مل  اًل، ومدفوع  بالتعص  د.  أوَّ خ املتجرِّ  لك املؤرِّ

 ( ما كتَب باإلغريقيَّة. مانيثو(، وقد كتَب )أمنُحتِب« عىل )Amenophisأمينوفيس  عادًة: » ُيطل ق اإلغريق  (3)
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.  وقد وافقه أمنُحتِب  :اسمهكان  اخلروج    أن فرعونهو    ،واخلياالت التي رسدها

)االسم    ذا ه  إيراد  عىل   السكندري  والفيلسوف  خ  ، Chaeremon  كرمون املؤرِّ

امليالدي(. ل  األوَّ أن     (1) القرن  أن    مانيثوويبدو  يعتقد  أورد   أمنُحتِبكان  الذي 

(.  غري  يوسيُفسما فهمه عنه )  ذا ه    (، ولعلَّ أخناتون  /الرابع أمنُحتِب  هو )قصته  

الرابع)من املستبعد أن يكون املقصود  أنه   ح  أل  ؛ ( أمنُحتِب 
ل  د، وُمص  ك  موحِّ

َمل    نه 

ينيٌّ 
إنه موسوي  د  قيل  تلك األحداث    ، حتى  مثل  اهلوى واألثر، ومل يشهد عهده 

ال    ه كنل     (2) (.ب الثالثأمنُحتِ وهناك من ذهب إىل أن املقصود ) املتعلِّقة باخلروج.   

ل   وال  ،الثالث   أمنُحتِب) املقصود  يمكن أن يكون   به من    ؛ (األو  ملا ُعرف عهدمها 

خني  ؤالءه  أن ما تناَهى إىل    إالَّ   ، إذن،رخاء.  فلم يبق ٍة وَدعَ و  سبيٍّ ن    استقرارٍ    املؤرِّ

عن   الثاين)هو  استقرأنا( أمنُحتِب  كام  وإن  ،  لدهيم    ،  القائق  بعض  اختلطت 

وقد     (3) .« وحُيكى« أو »وُيقال »  :روهنا بعبارةدِّ َص باملرويَّات اخلياليَّة الشعبيَّة، التي يُ 

عىل أنه األقرب إىل أن يكون هو فرعون  بالفعل  داالًّ    (أمنُحتِب الثاين)  رأينا تاريخ 

    (4)اخلروج.

 
(1)  See: Josephus, 279. 

(2)  See: Josephus, 257. 

(3)  For example: Josephus, 265. 

(4)   ( عن  هنا  التساؤل  عىل  الفضوُل  القارَئ  »هامانربام محل  يف  ذ كره  ورَد  الذي  لفرعون  «القرآن(  ؟   قرينًا 

ة يف حياة )   ذا الفرعون.  فُمريبِّ ه  هامان( قد يكون أحدها: الثاين أمنُحتِبوالواقع أن هناك شخصيَّات عدَّ

( )منياسمه:  أبيه  مع  حارب  ضابًطا،  وكان  الثالثوحت(.   ُموَسى  املدن.  ت  إلحدى  حاكاًم  صار  ثمَّ   ،)

ة: ) (،  إم أبت  أمون( ذوي النفوذ الواسع.  وهناك )الثاين   أمنُحتِب(، الذي كان من موظَّفي )قن أمونوثمَّ

(  آمونذا فإن )(.  وفوق ه  229  -227  ،ِمَّْص الفرعوني ة. )انظر: فخري،  ذا الفرعونالذي كان وزيًرا هل  
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ت أن  ُتثب  ه أن الوثائق  كلِّ   لكذ  من    الدارَس   ما يعنيمهام يكن من أمر، فإن  و

مَّ  من ثَ هي حقيقة تارخييَّة وجغرافيَّة.  و  (الن ْيلوادي   ِمَّْص ) يف  ( بني إرسائيل) إقامة 

من  فإ و  اإليغالن  االفرتاض،  تاهل  من  يف  التحليل،  يف  الختالق   ذاه  اهلزل 

لألحداث أخرى  اخليال   مسارح  نسج  ق  من  إن  كالقول  )صَّ ،  إة  مع رسائيلبني   )

    (! عسريكانت يف )  الفراعنة

ة يَّ رص 
امل  امليثولوجيا  آثار  التي صاحبتهم    -(إرسائيل  بني) عىل    وقد كان من 

ج    -( ِمَّْص )اخلُروج من    َعق ب
الع  اذهم  إلاختِّ الذي عبدوه ـ ل  الع جل  فام كان  ًها.  

 ( س  أبيسسوى  املقدَّ )اإلمرباطوريَّ   لَدى(،  يف  عايشوها  التي  الديثة  ،  (ِمَّْص ة 

عليها الع  .   وخرجوا  الفرعون  حملَّ   أبيسل  ج  وكان    ، هعلي الذي خرجوا    تقديس 

  يِّني رص  امل    لَدىكان    أبيس  وقبل.   ن تاله من الفراعنة، ومَ (1) (ينأمنُحتِب الثا)وهو  

ل   ج 
) ب(،  منفيس)باسم  س  املقدَّ الع  رص    خالل(،  منفمدينة 

امل  ة الدولة  القديمة،    يَّ

 

( العاصمة  اآلهلة يف  كبري  »طِيبةهو  ا  أمَّ هب  هامان(.    ،»( الفاريس  للَمل ك  فوزير   اللفظ،  (،  َأَحْشِويروشذا 

دااسمه: ) د اليهودثا األََجاِجيهامان بن مَهَ بي البابيل، فكان    (، كان يضطه  اليهوديَّة، بعد    ألستريبعد السَّ

  ملا  هامان   من  انتقاًما   -أن أصبحت زوج املَل ك، َدوُرها يف تليني عريكة املَل ك وقلب األمور لصالح اليهود

وأبنائه العرشة، وقتل امرأته، ومخس مئة من رجاله،   هامانفأمر املَل ك بصلب    -إبادة  من  هلم  ُيَدبِّره  كان

ض اليهودَ  َة ُكل  َشْعب  يف أن »  وفوَّ ُكوا وَيْقتُُلوا وُيبِيُدوا ُقو 
لِ ُهْم )َحت ى األَْطَفاَل والن َساَء!(،   َُيْ  ُتَضادُّ

وُكوَرة 

َأَحْشِويُروَش  املَلِِك  ُكَوِر  ُكل   يِف  َواِحد   َيْوم   يِف  َغنِيَمتَُهْم،  َيْسُلبُوا  )!وَأْن  القديم«  أستري،  العهد  فر  س   ،8 :

(.  وتلك املجزرة من مفاخر 16:  9مخسة وسبعني ألًفا! )انظر: م.ن،    75000(.  حتى أبادوا  12  -11

س املقدَّ اليهودُ الكتاب  ذ  اختَّ التي  يف    ،  والرشاب،  للفرح  كرنفاليًّا  عيًدا  باسم    14ذكراها  آذار،  من 

 (.  الفوريم)
(1)  See: Josephus, 263, 271. 
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صه إلقبل األلف الثاين قبل امليالد   انمعبود  -لكذ  إىل    -ا.  ومه( فتاحههم )ـ ، يتقمَّ

الحيَّة بالثقافة    متعلِّقان
العرباني ون  ،الف  هبا  يشتغل  كان  وكان  ِمَّْص يف    التي    .

ج    أبيس لون  مثِّ يُ   ي ون رص  امل  
أسودع  ببياض،  منقَّ   ، اًل  أو  جبهته    عىل ًطا   مثلَّث  ُمربَّع 

صورة ُعقاب،  مع    عادةً   أمحر  ه رداء  يغطِّي ظهرَ وأبيض، ويف جانبه األيمن هالل،  

َطروا أن  قد  .  و وَشعر َذَنبه مضاَعف، وفوق لسانه ُخنفسة سوداء أ من  نش  أبيسَأس 

نور  قبضةٍ  بعده    ،من  حتمل  ومل  به،  فحملت   بقرة،  رحم  يف  السامء  من  هبطت 

من     (1) هنائيًّا. النجوم  تتدىلَّ  حلوًبا،  بقرًة  نفسها  السامء  رون  يتصوَّ كانوا  لقد  بل 

إل   َخر  ُعباب ظهرها هناًرا!يف    ُه الشمسأثدائها، وَيم    يف متاثيلهم   ويظهر   (2) زورقه 

قريَن  حيث  ؛  الشمس  قرُص   أبيس  بني  أمَّ من    . شميس  رمز   اليهودهو  فقد    ،ا 

حوا ما  هم  و  -صنعوه ة،  (سيناء)  بر  يَّ رص 
امل  بالعقائد  عهد  ذهبيًّا  ج  ع    -قريبي  اًل 

خالًصا ع     (3) !شمسيًّا  أن  إرسائيلل  ج  أي  ا،   بني  يًّ رص 
م  أتونيًّا  رمًزا شمسيًّا،  يبدو 

ة  لرمزلنقيًضا   ملثل  القديم  ةيَّ َعَربال   ة امليثولوجيَّ يَّ الثور  ذ     . اليوان  ذا ه  ة  أن   لك 

ا، ال شمسيًّا. ب( يف ميثولوجيا الَعرَ شهر)    (4) كان رمًزا قمريًّ

 
 . 63، 20؛ استيندرف، Herodotus, Book 3, Chap. 28انظر:   (1)
 . 28انظر: استيندرف،   (2)
رون اإلهل  هريودوتيشري )     (3) يِّني للبََقر، وأهنم ال يذبحوهنا.  وكانوا يصوِّ رص 

( امرأًة إيزيسة )( إىل تقديس امل 

د ):Herodotus, Book 2, Chap. 41 Seeذات قرَنني. ) ( يف االستجابة بني إرسائيل(.  ولذا، فلعلَّ ترد 

يَّة املتوارثة، كام كان اختاذهم  القرآنلألمر بذبح البََقرة، الذي حكى عنه » رص 
«، هو بسبب تلك العقيدة امل 

يَّة يف ) رص 
 (.سأبيالع جل من آثار العقائد امل 

 .  262، 87، مفاتيح القصيدة اجلاهلي ةانظر: الَفي في، عبداهلل بن أمحد،   (4)

ه   ينفي  الثوروال  أن  يَّة  ذا  رص 
امل  امليثولوجيا  أحياًنا   يف  إليه  )انظر: فخري،    ُنظ ر  أيًضا.  ا  قمريًّ رمًزا  بوصفه 
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اآلثار    كذاه  و د  تأيت  لُتؤيِّ ية  رص 
إن  امل  إرسائيل)القول  أرض    (بني  يف  كانوا 

التي وقع الرصاع بينها    َّْص مِ وأن    .  (ِمَّْص )يف    وكانوا،  ( امالش  )من بالد    (كنعان)

هي   وادي    ِمَّْص وبينهم  يف  وإذن (الن ْيل) املعروفة  إىلن  فإ ،  .     مَّصايم)   اإلشارة 

Mestraim)    الع هبا:  ربانيِّنيلَدى  د  وهو.   ِمَّْص   ُيقَصد  يؤكِّ ي   هما  رص 
امل  خ  املؤرِّ

 آخر.   التاريخ يف مكانٍ  ذا املزاعم التلفيقيَّة هل  بذاك .  وتسقط (1)(مانيثو)

رص  
امل  ر  تصو  كان  العامل    يِّنيولقد  وجلغرافيَّة  فكانت  ساذًجا  ا؛  دًّ ج  حمدوًدا 

تصو    ( َّْص مِ ) بأرسهيف  العامل  هي  التي  والسامء  ،  رهم  الشاخمة  اجلبال  عىل  ترتكز 

: ومن هنا ُيمكن أن نفهم العقليَّة التي كمنت وراء قول فرعون    (2) .ِمَّْص تكتنف  

ًحا، لَ َيا َهاَمانُ ﴿ لِ ،  َعيل  َأْبُلُغ األَْسَباَب ، اْبِن يِل َصْ اَمَواِت، َفَأط  ِه إَِلـ   َع إىَِل  َأْسَباَب الس 

َكاِذًبا. و   ،ُموَسى   أَلَُظنُُّه  إل     (3)﴾إيِن   روا  تصوَّ ) بل  كاجلُعل  الكون  الذي  خفرعه   )

بُ ُيدحر   أمامه  ُكرَ ج  يف  الروث.ويضاته  من  جداريَّاهتم   ا وبذ   (4) ة  يف  إليه  رمزوا 

ق.م(.  ويبدو  3011 -3067،  خفرعاالسم عىل امللك )   ذاه  ، وأطلقوا ونقوشهم

اإلل  لتصو    لكذ  أن   الكون،    -ه رهم  إدارته  الذي    -الشمس  والسيام يف  كاجلُعل 

 

الفرعوني ة بالثور206،  ِمَّْص  يعربِّ  القديم  ي   رص 
امل  وكان  العريب     (.   كان  كام  متاًما  والُفحولة،  ة  القوَّ عن 

 (.196، 22، برت إم هرو، كتاب املوَتى الفرعوين القديم يفعل. )انظر: 
(1)  See: Manetho, p.7. 

 .  27انظر: استيندرف،   (2)
 .   37 -36: اآليتان سورة غافر  (3)
ى يف هلجات )ه      (4) «.  تعيش عىل الروث، وتقوم بدحرجة ُكتٍَل منه.   مَقْلِفع اْمـِخِري(: »يْفاءفَ ذه الرشة ُتسمَّ

 حتى تفقس.    لك أهنا ختـبِّئ ُبويضاهتا يف ُكَريَّة من الروث، وتظل  ُتدحرجها يف الشمسذ  
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أمامه كُ ُيدحر   ،  الضيِّقة   املعرفيَّة  راتلتصو  ا   ذه ه  من أجل  ه  ولعلَّ    (1) ويضاته.بُ   رةَ ج 

املحافظة  ينيَّة  الدِّ رصيِّني   ،والعقائد 
امل  أجيال  يف  ة  واملستمرَّ االنغالق،  درجة    إىل 

ا  واحتل  فمن حيث مل حيتسبوا، واجتاحوهم    ( املرصيِّنياهلكسوسباغت )القدماء،  

عُ   ، أرضهم حني  وجهعىل  املحيط  لٍ زلٍة  ثُ بالعامل  ي ون .   رص 
امل  اكتشف  هناك    مَّ  أن 

،  ( أورباة )(، وقارَّ ليبيا، ُثمَّ يف )(ِعراقال(، وجرياَن جرياٍن يف )ام الش  يف )هلم  جرياًنا  

املعرفيَّة  جرًّ   وهلمَّ  حاله  تلك  كانت  وَمن  ينيَّة  ال ا.   س  دِّ يؤسِّ أن  ر  ُيتصوَّ ال 

عي مؤلِّف » يدَّ التوراة جاءت من  مستعمرات عريقة عتيقة يف قارات أخرى، كام 

 (2) «.جزيرة الَعَرب

 

 : أورشليم /الُقدس -31

ـ هريودوت مذ )   -افر الشهادات واآلثار تتض  (،  ألينيوسو)  (، سرتابو ) (، و مانيثو ) (، ف

و)يوسيُفسو) ُمنَب ه  َوْهب(،  و)بن  »اهلمداين(،  نصوص  جانب  إىل  العهد  (، 

 
يكان     (1) رص 

، أو ( هو الشمسرعرابة.  ففي الوقت الذي اعتقدوا أن )القديم بالغ التعقيد والغ  الالهوت امل 

الشمسإل   يف  ساكن   إلـ ه   فوقه  ختيَّلوا  أهنم  يبدو   ،( وهو  ُيديره،  الذي  هو  أعظم،  »خفرعًها   الرعاية(، 

روا عمَله من خالل عمل اجلُعل املشار إليه!  وَيعجاخلفي ة يَّة«، وصوَّ رص 
هنيَّة امل    ب املرء من التناقض يف الذِّ

القديمة بني اإلبداعيَّة الصناعيَّة املُذهلة، حتى بمقاييس عرصنا، والطفولة العقالنيَّة الغارقة يف بدائيَّتها.   

يَّة  رص 
امل  العقليَّة  ُطفولة  مَدى  ملعرفة  املرَء،  هب  ويكفي  استبدَّ  وما  واألساطري  القديمة  العقائد  ُركام  من  ا 

( كتبه  ما  مراجعُة  يَّةهريودوتالغريبة،  رص 
امل  الثقافة  تارخيه عن خفايا  )اإلبداع  ( يف  أن  آية  عىل  وتلك    .

كري( ال جيتمعان، بالرضورة، يف رأٍس واحٍد.    الفنِّي التِّقاين( و)الوعي الف 
ي القديم، وإن  ُكنَّا ه     ( 2)  رص 

ُجح من خالل االستقراء الثقايفِّ مُلجَمل أطوار التاريخ امل  ال َنعدم يف املقابل    ذا ما َير 

ل  أو سنورست  ( تزعم من خالل بعض الروايات أن الفرعون ) سرتابو إشارًة أوردها )  ، سيزوسرتيس األَو 

-1926 ( اجتاز  األمحر ق.م(  ) البحر  إىل  الَعَرب (  ) ( جزيرة  وغزا  آسيا ،  ة  قبل قار  العرشين  القرن  (، خالل 

     (. See: Strabo, (v. 7), Book 16, Chap. 4: 4امليالد. ) 



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

270 

 

ة «، فنصوص الوليَّ القديم يَّةات ا ، والعاديَّ ات اآلشوريَّ رص 
ما ُخيِّل   نقضعىل    -مل 

« كتاب  صاحب  من  إىل  جاءت  الَعَربالتوراة  ل   «. جزيرة  تاريخ  بني ـ)فال 

الَعَرب)يف    (إرسائيل عال(جزيرة  إالَّ  هبا،  هلم  عالقة  وال  الغزو   قة ،  بعض 

ا كاسًحا، حتى إهنم  الذي  والعدوان،   ين إىل تابوهتم عىل آثارهم فارِّ َألَقوا  ُصدَّ َصدًّ

سجَّ (امالش  )بالد   ما  يف  م  تقدَّ كام  من  ،  التاريخ  كتب  تلك كانت  ثمَّ    .  لكذ  لته 

بعد  اهل   حدثت  التي  املسيحالسي  )ميالد  جرات  ب  (د  من  ين  بسبب   امالش  الد  فارِّ

ضواحي  ( وتيامء)، يف  (جازاحلِ )امل  َش ب ، مستوطنني  (الرومان)من ق َبل    هماضطهاد

ُأج  يثرب) أَ   عائدين   ًة أخرىمرَّ وا  لُ ( حينًا من الدهر، حتى  مَ توا.  أمَّ من حيث  ن  ا 

 األَعراق   عراق وتاريخ، واألَ أمر  يٍن  اعتناق د  ألن  خمتلف؛    ، فشأن  َعَرب من ال  دَ هتوَّ 

 آخر.     أمر  وأوطاهنا  

لة اآلتية، أو  املعادَ   «جزيرة الَعَربالتوراة جاءت من  لنا صاحب »  لَّ حُ ليَ ُثمَّ  

( كانت يف أورشليم: أن )يلِّ ها أحد أتباعه أو معجبيه، يف ضوء زعمه السوريالَّ حُ ليَ 

ةي ة َعَرباململكة ال) (، جنوب غريبالنامص) عودي   (: آل رشيم، وأهنا قرية ) (السُّ

لسطين ال   ( يف رسائل الكنعانيِّنيأورشليمورَد اسم )لقد   يف    إىل الفراعنة  نييِّ ف 

أن من أقدم النقوش إشارًة إىل اسم    لكذ  ، خالل األلف الثاين قبل امليالد.   (ِمَّْص )

بأورشليم ) ي  رص 
امل  املتحف  يف  اليوم  واملوجودة  اللوحات  (القاهرةـ)(،  تلك   ،

لسطينال   والكنعانيَّة  باللغة البابليَّةو املكتوبة باخلط املسامري،   ، التي سبقت  إليها  يَّة ف 

ُعث ر عليه يف ) الكنعانيِّني ( من رساالعامرنة  تل  اإلشارة يف ما  .  ويف إىل فرعون  ئل 
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إىل   ،!(ي ةزيرة الَعَرباجل)  ال من جنوب غريب  ،(فِلسطنيتلك الرسائل، القادمة من )

وادي  ) ُل   ، (!عسري  مَّصامة)إىل  ال    ،(الن ْيلِمَّْص  املرس  )  -يذكر   يبا عبد حيواسمه 

ibakh-iAbd)(1) ُحاكم بلفظ:    اسمَ   -فِلسطنييف  (  أورشليم)  ،  مدينته 

دً أوروسامل» ربانيِّني دِّ مهامجة لَص  ِمَّْص   ا بفرعون«، مستنج 
 ، كام عرفنا من قبل.  الع 

اسم   ورود  ال  ( أورشليم)إن  الرسائل  تلك  لسطينيف  ما  يَّة ف  إىل  تعود  التي   ،

عام   أيَّ ُيسق  ق.م،  1336قبل  بأن    ط  مكانٍ   أورشليمزعم  يف  وهو    كانت  آخر.  

  ( ِمَّْص )من    من تاريخ خروج اإلرسائيليِّنياستعاماًل  االسم أقدم    ذا ه  عىل أن    يدل  

( أرض  حمتلِّني  )فِلسطنيودخوهلم  تاريخ  عن  فضاًل  )داوود(،  أو  بل    (.يامنلَ ُس ( 

، وكان االسم  لكذ  ا كان ك.  وملَّ فِلسطنيإىل    ( إبراهيم اخلليل)هو أقدم من ورود  

ربيِّ 
ة  األصل،    غري ع  ربيَّ

د ُيكَتبفيف البدء،  تعثَّرت به الع  «،  يروشاالم : »أحياًنا  ُوج 

، كنعاينٍّ ٍه وثنيٍّ  إل  اسم    ذا ه  «  شامل  /اساملً وأغلب الظن أن »    . «يروشااليم»وأحياًنا  

بالرب  السالمب  خمتصٌّ   ه  إل    هعلَّ لو يف  وقيل:     (2) .ال  األصل  )   لكذ  إن  ملكي أن 

الذي    ل كاملَ   -(صادق اخلليل)  استقبلالكنعاين  مَ إبراهيم  إىل  دَ ق  ( حني  أرض )مه 

واخلمر،    ،وباركه  ،(كنعان اخلُبز  له  م  اختطَّ وَّ أَ كان    -ونارصهوقدَّ من    ل 

بالاملَل ك    ذاه    وكان   (.أورشليم ) ِّ ُيعرف  و  رب  بمَ وَص يُ والتقَوى     الم.السَّ   كل  ف 

فت   اختطَّها  املدينة  فُعر  السَّ التي  »أمَّ    (3) .المبمدينة  كلمةً ،  «أورا  يف   فنعرفها 

 
ده بعض الدارسني بصيغة »  (1)  (.416. )انظر: سوسة، «عبد خيباوقد ُيور 
 .  10 -9، الُقدسانظر: ظاظا،   (2)
 .   387 -386انظر: سوسة،   (3)
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»  يَّةع راقال   ات الساميَّ  » مدينةبمعنى  أو  إن  بلدة«،  حتى  يُ   (ِعراقال)«،  ى:  كان  سمَّ

» ْلدانِي نيالك  ُأور» التوراتيَّة:  العبارة  يف  كام  َتاَرُح «،  ْبَن  و  اْبنَُه،  َأْبَرامَ   وَأَخَذ  ُلوًطا 

اْبنِِه،َهاَرانَ  اْبَن  َأْبَرامَ   َساَرايَ و  ،  اْمَرَأَة  ُأورِ   َكن َتُه  ِمْن  َمًعا  َفَخَرُجوا   الَكْلَدانِي نيَ   اْبنِِه، 

بُّ ال ِذي َأَنا ال: »-بزعمهم  -(إبراهيمـ) ل  «  وقال الرب  .لَِيْذَهُبوا إىَِل َأْرِض َكنَْعانَ  ر 

ُأورِ  ِمْن  ه    الَكْلَدانِي نيَ   َأْخَرَجَك  ُيْعطَِيَك 
َثَهالِ لرَِتِ األَْرَض  فكأن    (1)«.ِذِه  هنا  ومن 

 -( سامل) ه  اإلل    التي فيها  املحلَّة  ىسمَّ   ِعراقالقادًما من    (لسطنيفِ )ا جاء  ملَّ   إبراهيم

الم املنسوب إىل َمل كها   أور : »يع راق ال لسان لاب -ملكي صادقأو التي تتَّصف بالسَّ

    «. الممدينة الس  » «، أو سامل  بلدة«، أو »املمدينة س «، أي »سامل

ظلَّت   اليهود نيلليبوسيِّ   يَّةً ف لسطين  مدينةً   (أورشليم) وقد  عليها  يستول  مل   ،  

لسطين، َعق ب قتله البطل ال( داوود يف عهد )إالَّ   االستيالء (.  ُثمَّ تواىَل جالوت)  ي ف 

ال ديار  لسطين عىل  األصليِّ ني يِّ ف  األرض  أرباب  تارةً ،  بالرشاء  املسلَّ   ني،  ح  وبالسطو 

املَل ك     (2) تارة. )  داوودوحاول  الكنعاين  االسم  )(أورشليم تغيري  ها  فسامَّ مدينة ، 

ل  داوود الذي بقي، منذ جميء )(،  العتيق هو  إليهاإبراهيم اخلليلكن اسمها  أو  (   ،

 (3) إىل اليوم.  قبله،

و  )وكذا  اسم  اآلشوريَّةأورشليم رد  النقوش  يف  كام  أخرى،  نقوش  يف   )   .

 ( اآلشوري  اإلمرباطور  عهد  اسم  ق.م681  -705،  سنحاريبففي  ورد   ،)

 
 .   28: 11.  وانظر أيًضا: م.ن، 7: 15، 31: 11، ِسفر التكوين  (1)
 . 18 -17انظر: ظاظا، م.ن،   (2)
 . 390انظر: سوسة،   (3)
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»  أورشليم تاريخ  ذا ه  و   (1)«.أوروسليموبلفظ:  )  قبل  ( َنُبوَخْذَنَّص  تدمري 

الََوُل واخلََبُل؛    َنُبوَخْذَنَّص  ه أصاب  (.  أم لعلَّ بابلإىل )  ي اليهود، وسب  ألورشليم 

َج واتَّ رًبا  غَ   ( فِلسطني  أورشليم )فرتك   استباقيًّا نوًبا  ه  رشيم) قرية    يقصف    (آل 

مل  (النامص)يف  البائسة   التي  وجود  ،  هلا  البسيطة  يكن  وجه  ومل  عىل  د  لسيِّ ل  يكن، 

 بأكثر من ألفي عام؟!   لكذ   بعد  إالَّ   باسمه ، القرية  يتمِّ ( نفسه الذي ُس رشيم)

 *  *  * 

الذي   نفسهالتساؤل    ها   يفرض 
رس  ما  النظري    لكذ  مثل    هنا:  منقطع  االهتامم 

؟ وما  رية اليهودالتنقيب وراء س  اإلرصار عىل  و  (بني إرسائيل)بالبحث عن تاريخ  

 جدواه؟  

، أو  (امالش  )كانوا يف    (بني إرسائيل)ة إذا عرفت أن  ما الذي تستفيده البرشيَّ 

   ! ؟(اهلونولولو)، أو يف (الصومال )، أو يف (الَيَمن)يف 

لكلِّ  ليس  ةٍ   أ  تراٍث   ُأمَّ من  هلا  ما  وهلا   ، تاريخ  األُمم    جمهول؟   وماضٍ   من 

ٍة واحدة، تبقى الشغل الشاغل للباحثني واملؤرِّ  خني  فلامذا انصباب االهتامم عىل ُأمَّ

 واهم؟  ومسترشقني وس   ٍب رَ من عَ ني، واآلثاريِّ 

 باستعادة إالَّ ُهمَّ  اللَّـ يبدو وراءه ما وراءه من إعادة ماٍض لن يعود،    إنه نبش  

الشعوب؛ حني يأخذ كل   الركض    شعٍب   التطاحن بني  البائدة  خلف يف    أساطريه 

السنني آالف  و قبل  التارخييَّ خلف  ،  أو  حكاياته  صحيحًة  القديمة،  ومواطنه  ة، 

 
 . 8 -7انظر: ظاظا، م.ن،   (1)
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 الدهر عليه ورشب.   ا أكَل ، ممَّ البعيد ساعًيا إىل تصفية حسابات األمس  مزعومة،

يُ  البحث ال  إىل    د  عَ إن بعض  بل هو  غري    ترشيع    لك ذ  ترًفا معرفيًّا فحسب، 

البعيد.  املدى  عىل  ولو  واخلراب،  الرشور  من  ألبواب  ومطامع     مسؤول 

ذا   حدود، وهي تأيت يف ترصحيات قادة ه  بال و  ، معروفة  َعَريبيف العامل ال   (إرسائيل)

الغاصب أل  تأسيسه  ،(فِلسطني  /كنعان) رض  الكيان  منذ  مواربة،  العرص    بال  يف 

)الديث لسان  عىل  فـ)هرتزل .   و) وايزمان(،  بيجن(،  آخر (1) (مناحيم  إىل   ،

د وصاوص اليوم، بل أضحت وجوًها سافرة،  عُ ، التي مل تَ الوصاوص الصهيونيَّة

ًبا هبا يف بعض البالطات الو   إالَّ   فِلسطنيال ترى  ى تارخييَّة  وَ يَّة.  وهي دعاَعَربمرحَّ

تشمل  مرباطوريَّ إقلب   شاسعة،  و(ِمَّْص )ة  و(امالش  )،  و(ِعراقال)،  زيرة اجل)، 

حاملًة  (ي ةالَعَرب الوراء.   إىل  التاريخ  عجلة  مَ األُسطوري  بإعادة  يعود  كي  كان  ؛  ن 

 لوازمُ   فوض تارخييَّة، لو نشبت  يفاملكان.     لكذ  إىل    قبل ثالثة آالف عام يف مكانٍ 

ر، وال أوَّ إىل جمازر  بأرسه  ل العامل  ، لتحوَّ معناها األرعن فيها  َنرص   ال  ل هلا وال آخ 

سة.    سوى لفكرةٍ   محقاء، مهووسة باألساطري التارخييَّة املقدَّ

ال   ن  أَ  خ  املؤرِّ الَعَرب    ذا ه  بعد  املعارص    يب  َعرَ يأيت  أرض  عىل  العاملي  التآمر 

األمحرادسجَّ بَدوره  ليفرش   والال  املرقَّ   -ه  والظنون،  والتخمينات،  الت،  بالتأو  ع 

ى واملطامع، التي ما  تلك الدعاوَ واطئ  مل  -ةج إمجااًل، بل باالفرتاءات الكال امنه 

 

د السق اف: كتاب )ذا مثاًل انظر يف ه     (1) ل مي املتجرِّ
(.  مع التحف ظ عىل املنزع السيايس الطاغي عىل املنهج الع 

 ذا الكتاب.وراء ه  
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تعلياًل   ، فام يملك عاقل  لكذ  ث مثل  حيد  ن  لتفتقر إىل خدماته البلهاء.. أَ يوًما  كانت 

كلِّ   ذاهل  مقبواًل   عن  النايب  ة  السلوك  والضاريَّ ل ميَّة 
الع  َيم  مل   وتلك.   الق  مشاريع 

طنة  من الف    -يف أمرهم  و  لَ غَ   وإن    -ألهنم  كنل  ًفا، وال تعف  أنفسهم؛    ها الصهاينةيتبنَّ

العامَّ  العقل  حيرتمون  وحيرتمون  بحيث  املنهاألدنَ   الدَّ ،  من  االستقرائي،  اى  ج 

رضوب   إىل  االنحطاط  وعن  التفسريي،  اإلسفاف  عن  بطرحهم  من  رابئني 

يزعمون.  وهو ما ال حيسب ملا  ما    بقوا عىل مصداقيَّةٍ كيام يُ ل  ؛الشعوذات التارخييَّة

الفاتُك  هو  ف  ؛حساًبا   اهلاُمم  َعَريب  ال   له  التيرتدَّ إذا  مهاوي  املجَّ آ ى يف  غاية  ةانيَّ ليف   ،

يُ  وأن  الصيت،  وكسب  الدهشة،  إثارة  واملجالس،  م  طموحه  األسامر  يس حديث 

ال   شأنه شأن أجدادهقرتفها؛  ا  أو فضيحةٍ   ،هارتكب ا  محاقةٍ عىل    وإن     َعَربمن ذؤبان 

الصحراء دسَّ .   وصعاليك  رق 
ثقافةٍ   لكذ     !اسوالع  يف  يت  الصِّ  ب  س  كَ   ذهه  ك   أن 

َيع  عظيم   ال  َكس    وغاية  بدله  سبيلها  ر  تربِّ ُجىلَّ    ،  ف  كلَّ يف  خامل لوسيلة؛  بئس 

كر،   : من حيث كانالذِّ

 ُفضوُل الَعيِش َأشغاُل! و ما قاَتُه،      حاَجُتُه     و ِذكُر الَفتى ُعمُرُه الثاين،

، بام «ظاهرة صيتي ة»  لكذ  إىل    هم «، فحسب، بل  ظاهرة صوتي ةمل يعودوا »  َعَرب الو

قُبح   مُجل من صيٍت  من    مل يكن،  ذا ه  حال.  ألجل    من تلك، عىل كلِّ   ذهه  .  وأو 

مكتبتنا  فراغٍ  امتألت  عَ َعَربال   أن  ال  بام  أُ   ني   يَّة  سمعت وال خطر عىل    ن  ذُ رأت وال 

ل  ال  عند التحقيق،  ال وزن له  أكثره  ا  ، ممَّ رَش ذهن بَ  م وال يف أدب، وال نظري له  يف ع 

 . مم األُ من  ةٍ يف تراث ُأمَّ 
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لَة -32  التاريخ:    أرَْسَ

 قنني منهام؟   يهم غري مست هام أنفُس وجغرافيا أهلُ  كيف البحث عن تاريٍخ 

التاريخ    ضطرب  مل  س املقدَّ   كتابالإن   شأن  واجلغرافيا  اإلرسائييلِّ  يف 

  (بني إرسائيل)ل لك إن  قوي  درجة أنهغاية االضطراب والتناقض.  إىل  ومتناقض   

ر بن شالح بن َأْرَفْكَشاد  عابِ وهو ) ،  (1) «  َأُبو ُكل  َبنِي َعابِر   َسامٌ ؛ فـ» (ساممن نسل )

َعاَش  و  .َوَلَد َعابِرَ و  ثنَِي َسنَةً اَل ثَ   َعاَش َشاَلُح »  «:التوراة»  عنه  (، الذي تقولبن سام

َما  َشاَلُح  َعابِرَ و  َبْعَد  ِمَئة    َلَد  ِسننَِي،اَل ثَ و  َأْرَبَع  َبننِيَ و  َث  .و  َوَلَد  َعابِرُ و  َبنَات   َعاَش 

َسنَةً اَل ثَ و  َأْرَبًعا َفاَلَج و  ثنَِي  َعابِرُ و  .َوَلَد  َما  َعاَش  َفاَلَج و  َبْعَد  ِمَئة    َلَد  ثنَِي اَل ثَ و  َأْرَبَع 

.و  َوَلَد َبننِيَ و  َسنًَة، ربانيِّني  هو جد    ذاه  (  رعابِ فهم منه أن )ما يُ    (2) «َبنَات 
  كن ل  .   الع 

  أراممن نسل )  بني إرسائيلإن  قول:  لي  -حسب كتاهبم  -أتيك الحًقا( سيُموَسى)

سام  )(بن  أخي  سام،  بن  ِمَّْصَ َأَرا »  (:َأْرَفْكَشاد  إىَِل  َفاْنَحَدَر  َأيِب،  َكاَن  َتائًِها    ِميًّا 

َقلِيلو َنَفر   يِف  ُهنَاَك  َب  َكبرَِيةً   ؛َتَغر  ًة  ُأم  ُهنَاَك  إَِلْينَا و  َعظِيَمةً و   َفَصاَر  َفَأَساَء  َكثرَِيًة.  

يُّونَ املِ  َعَلْينَاو  ،َّْصِ ُلوا  َعَلْينَ و  َثق  َقاِسَيةً َجَعُلوا  ًة  ُعُبوِدي  ستخربك  كذا  و   (3).«...ا 

إرسائيللسان  عن    «التوراة» أهنا ستخربك  رعابِ )لغة  أنه  و  بني  السامي، غري  يف ( 

آخر لسان    موضع  )هو    بني إرسائيلأن  قد    (كنعانلغة  كانت  أهنا  فمع  الامي.  

 

 . 21: 10، ِسفر التكوين  (1)
 . 17 -14: 11م.ن،   (2)
 . 6 -5: 26، ِسفر التثنية  (3)
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( إن  لك  )كنعانقالت  نسل  من  »حام(  َحام  (:  ُكوُش وَبنُو  ايِمُ و  :    ُفوطُ و  ِمَّْصَ

ربانيِّني، وأن  (1)«َكنَْعانو
التاريخ    لكذ  يف    إشكال  يبدو  ال    فإنه (،  سام من نسل )   الع 

القول ربيَّ   : حني يرجع إىل 
الع  ََيُوَذا »  :( كنعانلغة )كانت    ة إن  َأْرُض  ُرْعًبا   وَتُكوُن 

َرَها َيْرَتِعُب ِمْن َأَماِم َقَضاِء َرب  ملَِِّْصَ  نُوِد ال ِذي َيْقِِض بِِه َعَلْيَها.  يِف اجُل .  ُكلُّ َمْن َتَذك 

ُم بُِلَغِة َكنَْعانَ  َيْوِم َيُكوُن يِف َأْرِض ِمَّْصَ ال لكذ   َرب  و مَخُْس ُمُدن  َتَتَكل 
لُِف لِ نُوِد، اجلُ حَتْ

ْمس)ُيَقاُل إِلْحَداَها      (2) «.(َمِدينَُة الش 

ٍر له لسان  ، وكتاب  يف كلِّ تاريخ  يرضب بعضه بعًضا  ف      .س 

هاجس   التمل    لكأنام  التارخيي  من  نفوس  خي   ظلَّ ك  يف  الكَ الكتلج    بةتَ هنة 

وطنٍ   تارخييَّةٍ   دٍ قَ عُ بسبب  ؛  اليهود امتالك  عدم  إرسائيل)  فجعلوا،  من  هم  بني   )

اآلرني ربيِّ الع   وهم  الكنعانيِّ ني ميِّ ا،  وهم  الاميِّ ني،  وهم  الساميِّ ،  ني،   كلِّ   -نيوهم 

هناية  م  إهنبل    -نيالساميِّ  اهلل    األمريف  رب       .اؤهبَّ ح  وأَ   ،وجنوده  ،املختارشعب 

   . ، يأمرونه فيأمترر  هلم وحدهمحمتكَ نفسه  الكون

 

 .  6: 10 ،ِسفر التكوين  (1)
 .  18: 19، ِسفر إشعيا  (2)

ر القائل بأهنا مل تكن لـ)وال تفسري هل   ( من ُلغٍة مستقلَّة، وإن   بني إرسائيلذا التضارب إالَّ من خالل التصو 

ه   ر  التورايت  ذاُصوِّ الرتاث  ذ  يف    .( طور  يف  اللغة  أن  و) إبراهيملك  و)إسحاق(  لغًة  يعقوب(  كانت   )

آراميَّةعرباني ة» بدويَّة  باستيطان )«، أي  ثمَّ  )  (يعقوب،  لغتهم  أرض كنعان/فِلسطنيوأبنائه يف  ( صارت 

، ومها عىل كل حال تنحدران من أصٍل ساميٍّ  وثقافتهم خليًطا من لغتهم البدويَّة السابقة واللغة الكنعانيَّة

يَّة غالبًا، مع بقايا حمتملة من تراثهم اللغوي،  وادي الن يْلواحد، ثمَّ ملَّا ارحتلوا إىل ) رص 
( أصبحت لغتهم م 

( من  خرجوا  ملَّا  بالد  ِمَّْص ُثمَّ  إىل  الكنعانيَّة  كنعان(  غدت  البالد    ثانية،  أهل  لغة  بوصفها  املهيمنة،  هي 

 (. 225..،  -وسة، فذا مثاًل: س األصليِّني. )انظر حول ه  
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د   األب  إهنا  الطوطم/  التي  املتوارث  البدائيِّ   يانة    االبن    يانةُ د    ورثتها، 

املسيحيَّة  الفادي  األضحية   دو.   (1) يف  متعدِّ هم  دو اهلويَّ   وكام  متعدِّ فإهنم  ات، 

،  ( احلبشة)، وهم يف  (ِعراقال) ، وهم يف  (ِمَّْص )، وهم يف  (امالش  )األوطان؛ فهم يف  

ليب)، بربكة بحوث  (جزيرة الَعَرب)وهم أخرًيا يف   فني  من املؤلِّ ، وصحابته  (يالص 

 .   وأتباعه

ة.   « ُمريبة، بصفٍة عامَّ العهد القديمعاءات »من شكٍّ يف أن ادِّ اليوم  وما عاد  

ممالك هائلة، وأبنية    (إرسائيل  بني)ينسب إىل    متطاولة عليه وهو  مضت قرون  فقد  

ب عن آثار    عظيمة، ثمَّ  .  يف حني  يشء   همن  وجدي، مل  يف العرص الديث  لكذ  إذا ُنقِّ

ماثلةً  األخرى  األُمم  شواهد  يف    بقيت   (ِعراقال)و  (امالش  )و  (ِمَّْص )للعيان، 

الَعَرباجل)و هل  (ي ةزيرة  تفسري  وال  األَ إالَّ   ذا.   أن  ينيَّة    -سطرة  الدِّ األغراض  ذات 

دَ   -ةواإلديولوجيَّ  لعبت  اخلياليَّة  قد  الصورة  تلك  يف  ج  املضخَّ ورها  عن  مة  ا  دًّ

لذا ما كان من  (بني إرسائيل)تاريخ   مل   إذ    -التاريخ  لكذ  افرتاض أن  يف    منطٍق .  

آثاره الرفيَّ ُيعثَ    بؤًسا يف شواهده،  آخر، أشدَّ   هو يف مكانٍ   -(فِلسطني)ة يف  ر عىل 

 منها متاًما!   خلو  هو بل 

، وهوس االستئثار واالستيطان،  ة القديمةسطوريَّ األُ   مةجنون العظَ   نعىل أ

زاال قائَمنيما  َأُشدِّ     عىل  من ا مهاليوم  بحُ (فِلسطني)احتالل    ذ،  تارخييَّة  ،  جج 

ربانيِّني إىل  ال متت  و سطوريَّة واهية، أُ 
ين  ى ص  وَ لة، س  القدماء بص   ني الساميِّ  الع  لة الدِّ

 
 .   122، 119انظر: فرويد،   (1)
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ربانيِّنيئك  أول    بل إن.   سياسيًّا  فواملوظَّ   جاملؤدلَ 
ام إنَّ أنفسهم  القدماء    نيالساميِّ   الع 

،  ينإىل بالد الرافدَ   (ي ةزيرة الَعَرباجل)من    أسالفهم  الذين هاجر  كانوا من الساميِّني

من  د  قَ ثمَّ   )  -(ِعراقال)موا  من  حسب  الَكْلدانِي ني   ُأورأو   -« التوراة»  نصِّ (، 

يف  وا أرض  (فِلسطني)ستوطنوا  غرباء  التي  ،  (كنعان)،  هم  بل  بأرضهم،  تكن  مل 

« توراهتم:  بنَصِّ  َيْعُقوُب عنها،  َكنَْعان  وَسَكَن  َأْرِض  يف  َأبِيِه،  ُغْرَبِة  َأْرِض     . (1)«يف 

بعدا  ةمَّ ثُ  من    حتل وها  مُ ( ِمَّْص )خروجهم  م  بيد،  مؤلَّ ين  آالًفا  أهلها  فة، حسب ن 

ة  مفاخرهم   سةالدمويَّ واملقدَّ الش  ََيَْوه)   دُ ع  وَ   لكذ  ،  »ُيب ي د«  بأن  هلم،  يف   عوَب ( 

ذ     (2) سبيلهم! رين  بم  مربِّ إللك  أرٍض  ة.ـ نحة  خاصَّ املطامع     (3) هيٍَّة  دعموا  فلقد 

ل يوم، ليُ  ين من أوَّ ين سياسة والسياسة د ينًا.االحتالليَّة بالدِّ     صبح الدِّ

اليبويسِّ قدياًم  مل يستطيعوا   فاع  الدِّ ملناعتها وصالبة  بسهولة،  عنها.     احتالهلا 

د )   (املوسوي ني)( كانت قبل جميء  أور سامل(  أن )S. W. Perowne  ونبريويؤكِّ

)( ِمَّْص )من   بقيادة  وَمنَعة.   كنعانيَّةً   مدينةً   ،(يشوع،  كبرية  أمهيَّة  ذات     (4)خالصة، 

يبنون فيه   إىل مكانٍ   ، وتأسيس املاملك، مل يكن هلم من سبيلٍ استقرارهم  وحتى بعد 

بالرشاء من   إالَّ  )  لكذ  .  و(اليبوسي ني)اهليكل  املَل ك     ( 5)(.داوودما حدث يف عهد 

 
    .1: 37، ِسفر التكوين ( 1)
 .  24 -23: 23، ِسفر اخُلروجانظر مثاًل:   (2)
 .  324: 1م 2رانت، ج؛ ديو 7: 15، 31، 28  -27: 11، ِسفر التكوينانظر:   (3)
 .  نقاًل عن: 292 انظر: سوسة،  (4)

S. W. Perowne, "Jerusalem," Ency. Brit., Vol. 12, 1965, p. 1007.    
 .25 -24: 24، ِسفر صموئيل الثاين انظر:   (5)
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)  ةً ثاني  احتل وها  ثمَّ  )الُفْرسبتمكني  الفاريس  امللك  أعادهم  إذا  من  قورش(،   )

)بابل) إىل  عامٍ أورشليم(  مئة  بعد  السب    (  وتدمري  من  يد    أورشليمي  عىل 

عاملتهم  لكذ  و،  ( َنُبوَخْذَنَّص  ) ومتوينًا،    -مقابل  وحراسًة،  وتآمًرا،  جاسوسيًَّة، 

عسكريَّةً  حيتل    لإليرانيِّني  -ومساندًة  ثمَّ  (امالش  )و  ( ِعراقال)  واكي  يف يتوغَّ ،  لوا 

 .   ِمَّْص احتالل 

    وما أشبَه الليلة بالبارحة!

بل يفاخرون به يف    ،وهم ال جيدون حرًجا يف تسجيل احتالل أوطان اآلمنني

 : (1) «ِسفر الُقضاةأسفارهم.  عىل غرار ما يرد يف »

انِي نيَ  الد  اِم َكاَن ِسْبُط  تِْلَك األَي  إىَِل    »ويف  ُه  ْكَنى ألَن  ُمْلًكا ِللسُّ َلُه  َيْطُلُب 

اِئيَل ال ِلَك  ذ     . َفَأْرَسَل َبنُو َدانَ َيْوِم مَلْ َيَقْع َلُه َنِصيٌب يِف َوَسِط َأْسَباِط إرِْسَ

مَخْ  َعِشرَيهِتِْم  ِرَجااًل َس ِمْن  ِمْنُهْم،  ِرَجال  َعةَ   َة  ُصْ ِمْن  َبْأس   ِمْن  و   َبنِي 

اأَلْرضِ ِل   َأْشَتُأوَل  ِس  َجالِ اخَل َفَذَهَب  َفْحِصَها...  و   َتَجسُّ الر    ْمَسُة 

ْعَب ال ِذيَن فِيَها و   . ِيَش اَل َجاُءوا إىَِل  و  َساِكننَِي بَِطَمَأنِيَنة  َكَعاَدِة    َرَأْوا الش 

ْيُدونِي نيَ  حينَِي ُمْطَمِئن نَي،   الص  َواِرٌث  و   ُمْسرَتِ بَِأْمر   َلْيَس يِف األَْرِض ُمْؤذ  

ْيُدونِي نيَ و   ِرَياَسًة.  الص  َعِن  َبِعيُدوَن  َمَع  و   ُهْم  َأْمٌر  ْم  هَلُ . َلْيَس    إِْنَسان 

إِْخَوهِتِمْ و  إىَِل  َعةَ َجاُءوا  ُصْ إىَِل  َنْصَعْد  ...  َأْشَتُأوَل و     »ُقوُموا  َفَقاُلوا: 

َرَأْيَنا األَْرَض  َنا  أَلن  ا   ُهوَ و   إَِلْيِهْم،  ِجدًّ َجي َدٌة  ِهَي  َساِكُتوَن.  و   َذا    اَل َأْنُتْم 

ِلَتْد   َتَتَكاَسُلوا َعنِ  َهاِب  َتْأُتوَن  مَتِْلُكوا األَْرَض.  و   ُخُلوا الذ  يِئُكْم  ِعْنَد ََمِ

 ، ُمْطَمِئنٍّ َشْعب   َدَفَعَها  و   إىَِل  َقْد  اهلَل  إِن    . الط َرَفنْيِ َواِسَعُة  األَْرُض 

 
    اإلصحاح الثامن عرش.  ( 1)
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ء  ِم ا يِف األَْرِض«...  َفَأَجاَب   ُة  ْمَس اخَل ِلَيِدُكْم. َمَكاٌن َلْيَس فِيِه َعَوٌز ِليَشْ

َأْرِض   ِس  ِلَتَجسُّ َذَهُبوا  ال ِذيَن  َجاِل  إِلْخَوهِتِْم:  و   يَِش اَل الر  َقاُلوا 

يِف   َأن   َأُفوًدا ال   ذه ه  »َأَتْعَلُموَن    اًل مِتَْثا و   َمْنُحوًتا   اًل مِتَْثا و   َتَرافِيمَ و   ُبُيوِت 

َفَصِعَد  َتْفَعُلوَن«...  َما  اْعَلُموا  ال ِذيَن  اخَل   َمْسُبوًكا. َفاآلَن  َجاِل  ْمَسُة الر 

ِس األَْرضِ    ْنُحوَت امَل َأَخُذوا الت ْمَثاَل  و   َدَخُلوا إىَِل ُهنَاَك، و   َذَهُبوا ِلَتَجسُّ

افِيمَ و   األَُفودَ و  َ ُم  املَ الت ْمَثاَل  و   الرت  هَلُ َفَقاَل  »َماَذا  ال ْسُبوَك...  َكاِهُن: 

ُكْن  و   اْذَهْب َمَعَنا و   َيَدَك َعىَل َفِمَك   َتْفَعُلوَن؟« َفَقاُلوا َلُه: »اْخَرْس! َضعْ 

، َأْم َأْن    َكاِهنًا. َأُهَو َخرْيٌ َلَك َأْن َتُكوَن َكاِهًنا ِلَبْيِت َرُجل  و   َلَنا َأًبا  َواِحد 

لِِسْبط   َكاِهًنا  اِئيَل و   َتُكوَن  إرِْسَ يِف  َقْلُب  ِلَعِشرَية   َفَطاَب    َكاِهِن... ال ؟« 

َف  ا َرَأى ِميَخا مَل  و  ُْم َأَشدُّ ِمْنُه اْنََّصَ ا ُهْم َفَأَخُذوا  و  َرَجَع إىَِل َبْيتِِه. و  َأهن  َأم 

إىَِل َشْعب     يَِش اَل َجاُءوا إىَِل  و   َكاِهَن ال ِذي َكاَن َلُه، ال و   ، َما َصَنَع ِميَخا 

يح  ُمْطمَ  ، ُمْسرَتِ ْيِف و   ئِنٍّ ُبوُهْم بَِحد  الس  مَلْ  و   ِديَنَة بِالن اِر. املَ َأْحَرُقوا  و   َْضَ

ِصْيُدونَ  َعْن  َبِعيَدٌة  َا  ُيْنِقُذ ألهَن  َمْن  ، و   ، َيُكْن  إِْنَسان  َمَع  َأْمٌر  ْم  هَلُ َيُكْن    مَلْ 

َدَعْوا  و   َسَكنُوا هِبَا. و   ِديَنةَ امَل . َفَبنَْوا  َواِدي ال ِذي ِلَبْيِت َرُحوَب ال ِهَي يِف  و 

»َدانَ امَل اْسَم   َدان  ِديَنِة  بِاْسِم  اِئيَل   «  ُوِلَد إِلرْسَ ال ِذي  اْسَم  ل  و   . َأبِيِهِم  ِكن  

َكاَن  و   ْنُحوَت. املَ ألَْنُفِسِهِم الت ْمَثاَل    اَم َبُنو َدان  َأقَ و   «. يُِش اَل »   اًل ِديَنِة َأو  املَ 

ى  انِي نيَ و   ُهوَ   ََيُوَناَثاُن اْبُن َجْرُشوَم ْبُن َمنَس  َيْوِم    إىَِل   َبنُوُه َكَهنًَة ِلِسْبِط الد 

ِميَخا و   َسْبِي اأَلْرِض.  مِتَْثاَل  َعِمَلُه،  املَ   َوَضُعوا ألَْنُفِسِهْم  ال ِذي  ْنُحوَت 

اِم ال تِي َكاَن فِيَها َبْيُت اهلِل يِف ِشيُلوهَ   .« ُكل  اأَلي 

القوم  ذاه   الدموي  هنج  ال وتارخيهم  امل نَح  ُمسوح  ُيلب سونه  لشعب،    سامويَّة 

وأحبَّائه   الربِّ  املُطمئنِّني،    ،وجنوده  املُسرتحيني  الشعوب  أرايض  يف ممَّن  من  ليس 

ة  ى أطامع شعب اهلل املختاروَ س  هلم  األرض مؤٍذ   ، املتقلِّبني يف تارخيهم بني العبوديَّ
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األُمم   الشعوتارًة  لطغاة  عىل  والعدوان  الطغيان  األضعفوممارستهم  تارًة   ب 

النقصتالية ُعَقد  من  َمَرضيَّة  حاالت  يف  التعويض.     اجلمعيَّة   ،  يف و ونزوعات 

  ذهه  ديد  اجل   دوربِّ اجلنمن    ، بوعدٍ 1948،  جاء االحتالل الرابع   العرص الديث

)وة،  املرَّ  ورائه  و   ، (دبلفور هو  املت حدة)من  ة    اململكة   (ةربيطاني  الاالستعامريَّ

املت حدة)و ة   الغربو  (ي ةكريم األاملتصهينة    الواليات  مصالح  عامَّ ثالث  لتحقيق   ،

 : ة ة والضاريَّ م األخالقيَّ يَ د من الق  كر، املتجرِّ واملاللؤم هب اغييف ختبط غربيَّة، 

ت  -1 بدَ   ( إرسائيُل )  ن وِّ ك كي  تقوم  وظيفيَّة،  اخلدولة  يف    رب الغَ عن  ة  ليف ور 

يف   القائمة  مصاله    ( األوسط   قالرش  )يف    القديمة  هستعمراتمرعاية 

 .(أفريقيا)و

إمرباطوريَّ كانت    الذين  اليهود  (1) (اخَلَزر)من  رب  الغَ ص  ليتخلَّ   -2 يف  ة  هلم 

امتداداهتم  ،  ( أوربا)ق  رَش  املقلق  آخذةً وكانت  التغلغل  ،  أوربادول  يف    يف 

  ء عن كاهل ب  الع    لكذ  إلقاء  من    فكان ال ُبدَّ ،  وعقيدةً   انيةً كَّ وتركيبًة ُس تارخًيا  

 . بعيًدا أوربا

ا   -رب للغَ   ةٍ ار كفَّ بمثابة  اجلريمة  تلك    صبح لت   -3 جريمته  عن    -وإن  ظاهريًّ

اجلرائم وغريه  ة،النازيَّ   (كوستاهلولو)  يف  من  اليهود  ا    ظامل وامل  ضدَّ 

 

أصوله.  والغالب أنه من قبائل تنحدر من جذور تركيَّة، خُتالطها قبائل أوربيَّة   (: شعب  اختُل ف يف اخَلَزر)   (1)

ن   لة.  كوَّ ة األوربيَّة  اخَلَزرأخرى مرتحِّ ًة منداحًة يف القارَّ ،  بني القرَنني الثامن والعارش امليالديَّني إمرباطوريَّ

( بني  بُها  قزوينَقل  و)بحر  األسود(  )البحر  من  وتتَّخذ  َشاميل  أتيل(،  قزوين(،  ُيسمى:   -بحر  كان  الذي 

 عاصمًة هلا.   -«اخَلَزر بحر»
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،  (فِلسطني)يف    ةمستمرَّ   أخرى  كوستهولو  بابتكار   لكذ  و  ، ( 1) ة التارخييَّ 

 .   وحُمرقته الديثة يف مرضاة الرب ، ربللغَ   األخري ستغفارالأضحيَة ا   غدوت

ال)  (بريطانيا)مت  سلَّ   كذا ه  و ال َعَربالدولَة  حتت  (ي ةَ ِفلسطيني َة  كانت  التي   ،

منذ   إىل  1923انتداهبا  األصليِّ م،  1948م  أهلها  إىل  مقتىَض   -نيال  هو  مجيع  كام   

القوقيَّة الصهاينة   بل   -الرشائع  من  أعدائهم  واستخفاٍف   صفاقةٍ   بكلِّ   ،إىل 

والقو والت بالقوق  والتاريخوانني  والقوانني  فالقوق  بمنطق  و !   حمكومة  اريخ 

بمنطق القِّ  أنَّى سارا، ال  ركاهبام  ة واملصالح، تسري يف  والعدل واإلنصاف،    الُقوَّ

هل    بادئ امل  َوف َق  ة  َيم  ذه النظريَّ   الَّ أن يفقه إ   ،بريطانيا، مثل  نَّى ملحتلٍّ مستعمرٍ وأَ    . الق 

    لغته يف احتالل بلدان الشعوب وقوانينه يف استعامرها؟!

سارٍق   يد  من  األرض  جديٍد  قديم  وخرجت  سارٍق  يد  وأقدمإىل  ى  جرَ ، 

ال الكعكة  لسطين تقسيم  قرار    -يَّة ف  العام  اجلمعي  )حسب  مم  األُ   لُعصبةالتابعة  ة  ة 

ما بعد التقسيم من  استمرَّ  و  -1947نوفمرب    29الصادر يف    181  رقم،  (ةاملتحد

اإلرسائييلتوس   االحتالل  جهةٍ   عات  ال،  من  جهةٍ َعَرب وتنازالت  من  ،  أخرى  ، 

ة إىل هزائم نفسيَّة وتارخييَّة   َيربز   ذا ه  ويف    . وأرَدى أحطَّ املنحدرة من هزائم عسكريَّ

« عىل قارعة اجلغرافيا وفوق العابثني بالتاريخات » الصارُخ ملنهجيَّ الوجُه التطبيقي  

      أشالء الشعوب.  

 
( بالفتح اإلسالمي، بل تعاوهنم مع إسبانيا يف )  أن ترحيب اليهود   -عىل سبيل الشاهد  -معروف  تارخييًّا    (1)

عون  املسلمني، إنَّام كان ملا وجدوا فيهم من   خملٍِّص تارخييٍّ من مظامل كانت حتيق هبم واضطهاٍد كانوا يتجرَّ

 ويالته من أتباع الكنيسة.  
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كانت  إذن، لقد  اليهود   مزدوجةً   سياسةً   ،  ثَ   َعَرب وال   لرضب  ومن  مَّ  مًعا، 

  جوزف ) الرئيس السوفييتي   فقد كان  وإالَّ    إرضاخهام واستغالهلام واستنزافهام يف آن. 

منَح Joseph Stalin  ،-1953    ستالني   )   ( ة  (،  Биробиджан  ن بريوبيجا مجهوريَّ

فيها    ووهبهم ،  التارخييَّة   مشكلتهم   ، للِّ العامل   ليهود ،  ( روسيا )   ي ق نوب رَش َج الواقعة  

ة أعوام.     إليها من كلِّ   املهاجرون اليهود   وتوافدَ    . 1934عام  كاًم ذاتيًّا،  ُح  دَّ لع  العامل 

الغَ  السياسيَّة  اإلرادة  أن  عىل  غري  ترتكز  أخرى،  أهداف  ذات  كانت  األهداف  ربيَّة 

    الثالثة املشار إليها آنًفا. 

و   ، القِّ وإحقاق  اإلنصاف،  العامل  أراد  لو  ا  بمرشوعيَّة  أمَّ ُسلِّم  عودة  ال لو 

السحيقإىل جماهل  بالتاريخ   قرون  -املايض  وبضعة  ثالثة آالف عام  عىل  و   -قبل 

اليهود بانتامء  التسليم  )  فرض  إىل  إبراهيماليوم  بن  البالد يعقوب  أقرب  فإن   ،)

ان)  أرض  :التاريخ   لكذ  بعالقًة   رَش   -اآلراميَّة  (َحر  ر مهاَج   -(تركيا)  يق َجنوب 

اخلليل) )إبراهيم  من  املَ (،  بابل(  الوبالد  )نشأ  )( إسحاقبنه  وحفيده  (،  يعقوب، 

االثني عرشإرسائيل)  يعقوبأبناء    رؤوسومسقط    ،).(1)   ( ا  فقد  فِلسطنيوأمَّ  )

بلد فيها، طارئني عىل  ما  اهتظل وا مغرتبني  بدليل  بعد حني حمتلِّني ألرضها.   ثمَّ  ا، 

( مل يكن يملك يف إبراهيم اخلليلذكَر أن )  يثحنفسه،    (2) «العهد القديمنقرأ يف »

)  ،مكاًنا  فلسطني زوجه  لدفن  وإنَّ سارةحتى   ،)( من  اشرتاه  بن صوحر  عفرون  ام 

 

    .231 -230انظر: سوسة،   (1)
    . 16 -2: 23، ِسفر التكوين  (2)
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لوهني، الذين أكرم( من َشعب األرض األصليِّ احِلث ي ، ووهبوه مكاًنا لدفن  وه وبجَّ

 : امرأته 

َساَرةُ  َأْرَبعَ   »وَماَتْت  َقْرَيِة  ونُ يِف  َحرْبُ ِهَي  ال تِي  َكْنَعانَ ،  َأْرِض  يِف   ، ...  

َم َبنِي ِحث  َقاِئاًل ِمْن َأَماِم َمي تِهِ   َقاَم إِْبَراِهيمُ و  َنِزيٌل  و   : »َأَنا َغِريٌب  وَكل 

َفَأَجاَب   َأَماِمي«.  ِمْن  َمْيتِي  َمَعُكْم ألَْدفَِن  َقرْب   ُمْلَك  َأْعُطويِن  ِعنَْدُكْم. 

َيا َسي ِدي. َأْنَت َرِئيٌس ِمَن اهلِل    ، ُه: »اِْسَمْعنَا َقاِئِلنَي لَ   إِْبَراِهيمَ   َبنُو ِحث  

ُه َعْنَك َحت ى    اَل َبْيَننَا. يِف َأْفَضِل ُقُبوِرَنا اْدفِْن َمْيَتَك،   َيْمنَُع َأَحٌد ِمن ا َقرْبَ

إِْبَراِهيمُ   اَل  َفَقاَم  َمْيَتَك«.    ، ِلَبنِي ِحث  َسَجَد لَِشْعِب األَْرِض،  و   َتْدفَِن 

َقاِئ و  َمُهْم  َأَماِمي،  اًل َكل  ِمْن  َمْيتِي  َأْدفَِن  َأْن  ُنُفوِسُكْم  يِف  َكاَن  »إِْن   :

ُصوَحرَ ال و   َفاْسَمُعويِن  ْبِن  ِعْفُروَن  ِمْن  يِل  َمَغاَرَة    َتِمُسوا  ُيْعطَِينِي  َأْن 

بَِثَمن  َكاِمل  ةِ ْكِفيلَ امَل  َحْقلِِه.  يِف َطَرِف  ال تِي  َلُه،  ال تِي  يِف      اَها  إِي  ُيْعطِينِي 

 .» َقرْب  ُمْلَك  ِعْفُرونُ و   َوَسطُِكْم  ِحث    َكاَن  َبنِي  َبنْيَ  َفَأَجاَب َجاِلًسا   ،  

اِخلنَِي َباَب  يِف َمَساِمِع َبنِي ِحث    إِْبَراِهيمَ   ث يُّ احلِ ِعْفُروُن   ، َلَدى مَجِيِع الد 

َقاِئ  اْسَمْعنِي.    ، اَل : » اًل َمِديَنتِِه  اهُ احلَ َيا َسي ِدي،  إِي  َوَهْبُتَك  امَلَغاَرُة  و   ، ْقُل 

اْدفِْن   اَها.  إِي  َوَهْبُتَك  َشْعبِي  َبنِي  ُعُيوِن  َلَدى  َوَهْبُتَها.  َلَك  فِيِه  ال تِي 

إِْبَراِهيمُ  َفَسَجَد  األَْرِض،   َمْيَتَك«.  َشْعِب  ِعْفُرونَ و   َأَماَم  يِف    َكَلَم 

اُه َفَلْيَتَك َتْسَمُعنِي.  اًل َشْعِب األَْرِض َقاِئ َمَساِمِع   : »َبْل إِْن ُكْنَت َأْنَت إِي 

َثَمَن   ِعْفُرونُ احلَ ُأْعطِيَك  َفَأَجاَب  ُهَناَك«.  َمْيتِي  َفَأْدفَِن  ِمن ي  ُخْذ    ْقِل. 

،  َلهُ   اًل َقاِئ   إِْبَراِهيمَ  ة  : »َيا َسي ِدي، اْسَمْعنِي. َأْرٌض بَِأْرَبِع ِمَئِة َشاِقِل فِض 

َبْينِي  إِْبَراِهيمُ و   َما ِهَي  َمْيَتَك«. َفَسِمَع  َوَزَن  و   ، ِلِعْفُرونَ   َبْيَنَك؟ َفاْدفِْن 

ِمَئِة  ال   ِلِعْفُرونَ   إِْبَراِهيمُ  َأْرَبَع   . َبنِي ِحث  َمَساِمِع  يِف  َذَكَرَها  ال تِي  َة  ِفض 

اِر.   ِعنَْد التُّج 
ة  َجاِئَزة   « َشاقِِل فِض 
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احتالهلم    إىلصواًل  و   .(فِلسطني)أرض  يف    (إرسائيل  بني)ذاك كان تاريخ  

ثمَّ   اها،  الشعوب إيَّ ثقافات  عىل  حواليها،السطو  ومن  فيها  تلك   تراثادِّعاء  و  ، 

اليهود   .اوفنوهن   اوصناعاهت  هاوتارخي   الشعوب عالقة  أن  يتبنيَّ   ِفلسطنيب  وبذا 

لاستيطان وعالقة   منذ األزل، وال ص  لًقا خارج منطق مط  ِفلسطنيب هلم    ةاحتالل 

جا«،  االحتالل» أن  رباني ون ا  ءه منذ 
وجوههم    الع  عىل  الرافدَ هائمني  بالد    ينمن 

ومل تكن هلم   -بغًيا وعدواًناتدرجييًّا،  (كنعان) اًل، فاحتلوا أرض ًوا ُرحَّ د  ة، بَ ل مرَّ أوَّ 

َقب  حقبٍة من    ، يف أيِّ الف عهدٍ ، وال من س قط  حقوٍق من  هبا   يف   ذاه     التاريخ. ح 

أمَّ  األرض،  الثقايف، جانب  اجلانب  يف  الثقايف  تجىلَّ  ف  ا  وجٍه،  قدياًم    السطو  غري  يف 

القديم»  من خاللحتى    كنعان اًل من تراث  منتحَ   تاُب الك    ذاه  ه  ، بام اقتبس«العهد 

  ، هرَ طَ س  أَ .   (األوسط   قالرش  )الضارات يف    اتمن تراث  ا وغريه  ،( بابل)و  (َّْص مِ )و

َ وأَ  مُ   (إرسائيل  بنيـ) ل  وانتسبه   ،ه لَ رس  أبطالهلب  وتارخيهم،  أو كانوا    نيمرصيِّ   -ًسا 

راقأو    نيشاميِّ     احتواه مصدرُ فضاًل عامَّ   ذاه     .ةالتقليديَّ   ةينيَّ الدِّ   طاقية اليهود  -نييِّ ع 

ى    ،«توراةلا ـ»ل   املرادُف   اليهود ترشيع   ال   ،(1)« التلمود»املسمَّ ُعنرصيَّة،  تعاليم  من 

   .لَّة أو كتاب م   نظري هلا يف أيِّ 

 
يني اإلرسائييلذا: ظاظا، انظر حول ه    (1)  .   311 -303؛ السقاف، 108 -78 ،الِفكر الد 

راقيَّةللتلمود»
لسطينيَّةبابليَّة   /« نسختان )ع 

« من التلمودم.  ويتألَّف »500ق.م و200(.  ُألِّفتا بني  ( و)ف 

ل، » الَعَرب املرد د«، ويعني: »املشناقسَمني: األوَّ التعاليم.  وعرفه  بـ»  « من  هَن ي املثناةقدياًم  «، كام جاء يف 

اه بـ»ُعَمر بن اخلط اب)   لك أن بعض اليهود«.  ذ  مثناة أهل الكتاب( عن تدوين الديث النبوي، مشبًِّها إيَّ

« يف  الديث  -«املشنايعتقدون  يف  املسلمني  بعض  اعتقاد  نحو  ورشيعة    -من  للترشيع،  ثاٍن  مصدر   أنه 

« مع  ُأنزلت  )التوراةشفويَّة  عىل  »ُموَسى«  اآلَخر:  والقسم  وتفسرياهتم  اجلامرا(.  الكهنة  وهي رشوح   ،»
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 اريخ بَّل أقدام:  الراكضون يف الت -33

ُيل   ادِّ   ح  ال  د    شاعر  بالنقص، مسكون  إالَّ   عاء ما ليس له عىل  الفراغ  ب  حمارَص  ،  بالتوح 

وإالَّ التارخيي  يُ ف   .   ال  ذا  بام  لِّ َس َمن  والضارة  قرَّ م  التاريخ  يف  الباحثون  أن من  ره 

موجات الشعوب   ا منه دفَّقت   تكانت مهد اجلنس السامي ومرباه،    (جزيرة الَعَرب ) 

هجراٍت   الساميَّة يف  موجة،  إثر  من   متتاليةٍ   موجًة  وبقي  التاريخ،  مدارج  عرب 

يف    جنس    الساميِّني  الَعَرب اجل واحد  الي ة زيرة  اجلنس  هو  تلك وكا    ( 1). َعَريب ،  من  ن 

الساميَّة  العرباني ون   ؤالءه  املوجات   املوجة  يف  نبتوا  بالد   املهاجرة  الذين  نحو 

ثمَّ ينالرافدَ  د  ،  فر  ، ألسباب  إىل  ينيَّة،  لبثوا أن  و،  ( فِلسطني ) وا من هناك  استولوا ما 

االن أمَّ عليها.    ش  ا  حتت  الساميَّة طالق  تارخييَّة    عار  بحقوق  الشعوب للقول  لتلك 

رسنديب ) جبل  ة يف  ، فكالقول بحقوق تارخييَّة للبرش كافَّ ي ة زيرة الَعَرب اجل يف  املهاجرة  

ة  حقوق تارخييَّ القول ب ، أو  ( 2) ، حسب بعض األساطريعليهط  ُأهب    (آدم) ؛ ألن  (اهلند ب 

نا ف  (، ودُ عرفات )  ا عىل جبل تعارفَ   ( اء و  َح ) و   آدم ؛ ألن  (جاز احلِ ) يف  ة  للبرش كافَّ  نت ُأم 

ة يف ) اء و  َح   رشيد.    رجل  ذاوما يقول هب     ( 3)أخرى.   اطريحسب أس عىل  (، ُجد 

 

»لمشنال» الستة:  بأجزائه  ل،  األوَّ القسم  م  ُترج  وقد    / ناشيم ،  األعياد  /موعيد،  الزروع  /زراعيم«.  

ق بَل )مصطفى عبداملعبود  الطهارات  /طهاروت،  املقدسات  /قداشيم ،  األْضار  /نزيقني،  النساء «، من 

ًرا صدرت ترمجة  َعَربيَّة  متكاملة »2008النافذة،  (، )القاهرة: مكتبة  سيد منصور «، يف  للتلمود(.  ومؤخَّ

ق األوسطعرشين جملًَّدا من القطع الكبري، عن » نمركز دراسات الرش   (.  2011األردن،  -«، )َعامَّ
 .  309: 1م 2جانظر: ديورانت،    (1)
ُسل وامللوك ؛ الطربي، 72، أخبار الزمانانظر: املسعودي،   (2)  . 000 -121: 1، تاريخ الرُّ
ةاملنسوب إليهم تأسيس )  -(الُفرسذا اعتقاد  قديم.  وُيذَكر أن )ه     (3) اًنا َبنَوا عىل الرضيح املزعوم بني  -(ُجد 
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للساميِّ   األصَل إن   إىل املهاجرين    ني التارخيي  الَعَرب )   العائَد  ام  إنَّ   ( جزيرة 

التاريخ   قبل  يتعلَّ املعروف  كان  أمر   برُج بعصور سحيقة، وهو  )   لٍ ق    سام اسمه 

إنه  ُنوح بن   قيل  بقعةٍ (،  يف  وأوالده  ثمَّ   كان  ما،  األوالد    ؤالء ه  صار    تارخييَّة 

تفرَّ  شتَّى،  وشعوًبا  واألقاليم قبائل  واألوطان  اهلجرات  هبم  يف  قت  اهلل  كُسنَّة   ،

منهم  َخلقه  و ( ون األكاديُّ ) .   و ( الكنعانيُّون ) ،  و ( الفينيقيُّون ) ،  ،  ( اآلراميُّون ) ، 

)   ( الساميُّون ) و  بالد  وربام  احلبشة يف  منهم  (،  أيًضا    ( 1) ( الفراعنة ) كان 

 

، بقي إىل سنة   م.  وكان الناس يتربَّكون بالقرب من أجل ذ  621من اآلُجرِّ واجلصِّ لك، بل ربام  هـ، ثمَّ هتدَّ

كوا باملدينة كلِّها؛ ألن فيها مثوى ُأمِّ البَرَش!  ومن هنا قال َمن قال بتسميتها ) ةتربَّ (، بفتح اجليم، بناًء  َجد 

ذ   ذا وأمثاله يف عصور االنحطاط  (.  وإنَّام نشأت ُشهرة ه  65،  61ر،  لك املعتقد. )انظر: ابن املجاوعىل 

التي ال دليل عليها من   الكثرية،  الغيبيَّة  القبوريَّات، واالدِّعاءات  إبَّان شيوع  العامل اإلسالمي،  العقيل يف 

ابيَّة الوهَّ أن  الزعم  أنَّ  فالق   به.  وال غرو؛  ُيعتَد   نقٍل  أو  تثريبها عىل   عقٍل صحيٍح  بالغت محاسيًّا يف  إنَّام 

اإلسالمي يف جهاالته وعقالنيَّة  -العامَل  ًة  )  -اعتقاديَّ أحوال  عن  املسترشقون  له  ما سجَّ اجلزيرة  يدحضه 

يتبعه من ُعنف، غري  الَعَربي ة التكفري وما  س  مبالغات  محاسيَّة، متار  بَت  
َنش  الواقع كان  (.  صحيح أهنا  أن 

William ويليام جيفورد بلجريف  بانحطاطه املزري ذريعًة لتأجيج الثورة عليه.  حتى إن اإلنجليزي )

Palgrave Gifford  ،1826-  1888  بعبادة املرتبطة  العقائد  أن  إىل  املبارشة  مشاهداته  خالل  أشار  م( 

)انظر:  الشمس) بادية اجلزيرة.  قبل اإلسالم يف بعض  ما كانت عليه  تزال عىل  وسط اجلزيرة  ( كانت ال 

وكذ  26  -25:  1،  ورَشقها   .)( التشيكي  املسترشق  موزللك  له  Alois Musil  ألويس  سجَّ ما  يف   ،)

َولَة وعاداهتمظر: (. )انالَقَمر( حول االعتقاد يف )1928)  (.  2 -1، أخالق الرُّ
يِّني    (1) رص 

امل  أن  إىل  يذهب  »  ،القدماء سامي ون  ممَّن  )استيندرف،  َعَربأو  ان  7  -6«:  أن سكَّ يذكر  (.  وهو 

كانواِمَّْص )  )-  ( بدُو  جيتاحهم  أن  الَعَربي ةقبل  الُغزاةاجلزيرة  ًة    -(  لغويَّ آثاًرا  أن  والواقع  زنوًجا.   أفارقًة 

يَّة رص 
امل  يف  ذ  القديمة    َعَربيًَّة  من  العالقة.   تلك  عىل  ة   كلمةدالَّ املثال،  سبيل  عىل  وهي  قمحو)  لك،   ،)

( و)َقْمحبالَعَربيَّة:  )كرمو(،  بالَعَربيَّة:  وهي  و)َكْرم(،  )ُأنُّ (،  بالَعَربيَّة:  وهي  كذ  َعني(،  وهي  يف (،  لك 

ة الساميَّة (، التي كانت  عني الشمستعني حتديًدا: )  ِمَّْص «.  وكانت يف  إينو: »، ومنها البابليَّةاللغات املسامَّ

ي ون رص 
ى امل  وَ آتون(، وما )آتوننفسها: )  الشمس  هلا قداستها.  كام َسمَّ م  أتونى )( س  (، بالَعَربيَّة، كام تقدَّ

د للكون بـ»(.  وناَدوا اإلل  أخناتونيف الديث عن ) «.   األََتمر «، أي: »آتومه الواحد الذي اعتقدوا أنه املوج 

(.  ومن  آمن(، و)فتاح)(، ورعوهو ما يمكن أن تلمح ظ الله بن سب متفاوتة وراء أسامء آهلة أخرى، كـ)
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عٍ يُّونان الِعربفام ).   ( 1) ( األمازيغ و)  لون من الشعوب التي انحدر أسالفها األوَّ   ( بب د 

الَعَربمن   وغَ رَش   ،جزيرة  َش ًقا  وَج رًبا،  التاريخ.اماًل  فجر  منذ  رأى    نوًبا،  وإن  

أن   الباحثني  يفاخر    (ساًما ) بعض  إليه  العربانيُّون الذي  يُ   -بانتامئهم  ظهر بل 

احتكارَ   الصهاينةُ  الديث  العرص  حساسيَّةً   لكذ    يف  العامل  يف  ويعلنون    االنتامء، 

سامي ةالال  »بـيصنِّفوهنا    ،رطةً مف    ةً عنرصيَّ  هُتمة    أصبحت  سياسيًّا  يوظِّفوهنا  «، 

وأصحاب   املفكرين  التارخييَّ لتصفية  خزعبالهتم  مع  املختلفني  أو  الرأي  ة 

بـ  -(2) املعارصة بن  ) ليس  بل  ُنوحسام  أبوم)هو  (،  املَ سومو  البابيل  ل  (،  الذي   ك 

 

تنونلك اسم )مفرداٍت شتَّى نجد كذ   ة، أو املاء األزيل، و)(، بمعنى: الُو  ة، أو اهلواء.   ُهو  (، بمعنى: اهلُوَّ

ذ   »ومن  أيًضا  )مخنولك  ملدينة  ي  رص 
امل  االسم  وهو  »وبوليسهرم«،  ويعني  اآلهلة  ثامنية(،  إىل  إشارة   ،»

الثامنية، الذين اعتقدوا أن العامَل نشأ من خالهلم.  وكذا نجد ظاهرة التأنيث بتاء التأنيث يف أسامء آهلتهم 

(،  نونو(، و)كيكيت(، وزوجته: )كك(، و)هوتهي(، وزوجته: ) هيهو(، و) نوت(، وزوجته: )نومثاًل: )

( ه  نونِتوزوجته:  إىل غري  ه  (.   والرصفيَّة.  )يف  املعجميَّة  الظواهر  من  إىل سلسلة  ذه  الرجوع  يمكن  ذا 

( فهمي خشيمكتب  »(،  عيل  املَِّْصي ةمثل:  اللغة  ُعروبة  »القديمة  الربهان عىل  «؛ واهلريوغليفي ة  الَعَرب«؛ 

«(. كام أن كتابتهم كانت ُتكتَب كالَعَربيَّة الَعَريب   بحثًا عن فرعون«؛ »الَعَربي ة  آهلة ِمَّْص «؛ »الِقبطي ة الَعَربي ة»

( لظه  ما  وهو  امل،  الشِّ إىل  اليمني  بذ  هريودوتمن  مفاخرهتم  إىل  مشرًيا  ذاهبني (،  كتابة  لك،  أن  إىل   

)اإلغريق) الناس.  من  ان  الُعرس  هنج  وكأهنا  تكل ف،  فيها  اليمني،  إىل  امل  الشِّ من  تتَّجه  التي   ،)See: 

Herodotus, Book 2, Chap. 36)( الكتابة  اه  واتِّ ل    (اهلريوغليفي ة.   الغالب،  هو  اليمني  قد  من  كنَّهم 

كتابة  يكتبو وسبب  إىل حتت.   فوق  من  أو  امل،  الشِّ من  احتفظوا    اإلغريقن  أهنم  اليمني  إىل  امل  الشِّ من 

  ذا ات ب ع يف .  ومثل ه  لك كانت الكتابة الفينيقيَّة(؛ فكذ  الفينيقي نيبطريقة الكتابة األصليَّة التي تعلَّموها من )

 .    ووريثاهتا من الكتابات األوربيَّة الكتابة الالتينيَّة
لَشاميل   قبيلة  يامنيَّة؛ أصلها ُغزاُة أحد التبابعة  -عىل سبيل املثال  -(  صنهاجةُيذَكر يف األخبار الرتاثيَّة أن )   (1)

(.  ويمكن الرجوع يف  186(، طاب هلم هناك املقام. )انظر: ابن املجاور،  سعد اخُلزاعي، وهو )(أفريقيا)

 (.  عيل فهمي خشيم«، لـ)ِسفر الَعَرب األمازيغذا أيًضا إىل كتاب »ه  
بلقب »    (2) الشعوب  تارخييًّا، يصنِّفون غريهم من  ينًا 

د  الُعنرصيَّة، وجاعلوها  سو  ُمقدِّ «، اجلوييميف حني هم 

« أو  الُقراء،  ي نيأي  نشوء  األُم  حول  سبيل.   فيهم  عليهم  وليس  هلم،  كرامة  ال  الذين  سامي ة»«،  « الال  
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النَّ  حكمَ  بني  »2211  -2225  ،ين هرَ ما  اسمه:  ويعني  سامق.م.   وهو  األب   ،»

ت  الذي   أنفسهم    نيالبابليِّ  أنَّ  م  وعلمو   .(1) «و ُكل  َبنِي َعابِرَأبُ « بأنه »التوراةعنه »عربَّ

واألكاديِّني قبل،    سامي ون،  ك  واآلشوريِّنيمن  بعد  مجيًعا أول  ف.   لكذ  من  من    ئك 

ة التي انبثَّ    ينإىل بالد الرافدَ   ةي  زيرة الَعَرباجلبه  ت من ش  نسل تلك اهلجرات البرشيَّ

امليالد قبل  سنة  آالف  ثالثة  نحو  صحَّ قبل  فلئن  ساميَّة    لكذ    .   بأن  االفرتاض 

)   انتساب    الِعرباني ني أبومإىل  فسومو  هلم  لكذ  (،  لة  ص  ال  أن  ُبعٍد    -يعني  عن  إالَّ 

هم    ، بل(= سومو أبومسام)أو    ( رعابِ ) هم  ، وال حتى جلدِّ جزيرة الَعَربب  -سحيق

را ينحدرون من أصول بابليَّة   (2) .يَّةقع 

اليهودوذا،  ه   أراد  فوا مسار  لقد  حُيرِّ املوسويَّة من حركةٍ   أن    إنسانيَّةٍ   الدعوة 

دَّ  و الظ ل    ض  والطغيان،  دَّ م   البرَش   ض  للبرَش استعباد  و  وجه    ثورةٍ ،  حر السِّ يف 

ةٍ عُ   حركةٍ حمض  والشعوذة واخلُرافة وتأليه األصنام، إىل    ىل إ   هةٍ ، موجَّ ُترابيَّةٍ   ، نرصيَّ

وـ إل  خمتارٍ   شعٍب  أجل  هيًّا،  موعودةٍ من  ك ـ  إل  أرٍض  ثورةً    (3) .لك ذ  هيًّا  تكن   مل 

 

ظاظا،   )انظر:  اليهوديوأسبابه،  الِفكر  يف  »123  -111،  أبحاث  ولقب  ي ني(.   األصل:  األُم  يعني يف   »

»أول   مقابل  يف  س،  مقدَّ كتاب   هلم  ليس  الذين  الكتابئك  »أهل  استعمله  وقد  املعنى:  القرآن«.   هبذا   »

ُأوُتو﴿ لِل ِذيَن  َأَأْسَلْمتُْم؟وُقل  ي نَي:  واألُم  الكِتَاَب  آل عمران)  ﴾ا  اآلية  سورة  اآليتني  19:  وقارن:    .20  ،

و75 اجلمعة،  اآلية  سورة  اليهود 2:  أن  غري  هل    (.   االزدراء  من  إشاراٍت  املعنى  لون  يِّني؛  حيمِّ األُمِّ ؤالء 

 «.  شعب اهلل املختاربوصفهم مهًجا وأحطَّ ُعنرًصا من » 
اف، .  وانظر حول ه  21: 10، ِسفر التكوين  (1)  . 59 -58ذه الفرضيَّة: السقَّ
 (.  32: 5، ِسفر التكوين(. )انظر: ُنوحاملقصود هو ابن ) (ساًماعىل أن النصَّ التورايتَّ رصيح  يف أن )  (2)
ال   (3) املوسويَّة إىل حركٍة من  لوا  ممَّا كانت بل حوَّ بأفظع  عوب والناس  الش  ل  ُتعام  ظ ل م  والطغيان واالنتقام.  

الامقات من  وأنبيائها  ملوكها  إىل  ونسبوا  االستعباد.   َقب  ح  يف  منه  الشكوى  من  ال    تئن   ما  والعسف 
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ةً  ةً   اعتقاديَّ كريَّ
َهبَّةً   وإنَّام إذن،  ،  (ِمَّْص ) يف    ف  ةً   كانت  بني  )ملستضعفي    إنقاذيَّ

أكثر.     ، وحدهم  ،(إرسائيل ال  العبوديَّة،  الصورةَ   كذاه  من  كتاهبم   رسموا    ، يف 

ا، ال برَش   كذاه  و   سوه.قدَّ   الذي كتبوه بأيدهيم ثمَّ  ا وال  جعلوا د ينهم د ينًا عنرصيًّ يًّ

ا. خ ال   تبشرييًّ يزيد الطِّني ب لَّة؛  ل   -الدراسة  ذجنا حملَّ حسب نام  -َعَريب  وهنا يأيت املؤرِّ

ٍع   متخلِّفةٍ   جيعله شيخ عشريةٍ حني    ؛( ُموَسىرسالة )   ن أكثر يف تقميء ُيمع  ف ق  يف ص 

ر  اذما من جماهل اجلُغرافيا، وك  سائر األنبياء من قبله ومن بعده.  فال الكاتب   ُيصوِّ

ال نص  مُ عقالنيًّا  كان    اليهودي   خ  املؤرِّ وال  ردَّ   -َعَريب  ًفا،  فعلهيف  عىل    -ة  قادًرا  كان 

التأوييلِّ  هوسه  بني  اليهوديِّ   املوازنة  الكاتب  يد  اقرتفته    ؤالء ه  تقدير  بني  و  ملا 

التارخييِّني األبطال   وإن  اإلصالحيِّني  يُ   ،  بنُ ؤم  مل  هلم  يف  ن  أنه،  غري  ة.     ذا ه  بوَّ

دليلَ  يمتلك  ال  لميَّ املعمعان، 
الع  دل  ه  التوراتيَّة، وال  الصورة  به  ينقض  ما  ه يلَ عىل 

 

ذ   من  عادل.   وال  عاقل  قه  )ُيصدِّ حيكيه  ما  مثاًل،  الثاين لك،  من  ِسفر صموئيل  ل(،  األوَّ اإلصحاح  أن  ، 

ًرا بعد يأسه من الياة يف إحدى املعارك؛ شاُول)املَل ك   ( أصدر أمره إىل فتًى عامليقيٍّ باإلجهاز عليه؛ منتح 

ك، وجاء مسلِّاًم األمانة إىل سيِّده )
وسواره، ظانًّا اخلري   شاُول (، من إكليل  داوودفلامَّ َلبَّى العامليقي  أمَر املَل 

َأ عىل  بداوود ذا هو  « ه  مسيح الرب  «!  مع أن »مسيح الرب  »، إذا هو يأمر أحد غلامنه بقتله فوًرا؛ ألنه ترَّ

يقتله بأن  العامليقيَّ  أمر  ام    ذاه  !   الذي  اهتِّ عن  َنى،    داوودفضاًل  وبالزِّ )بالقتل  امرأة  مع  ته  صَّ
ق  ا يف  أوري 

ه!  ل  احِلث ي ارة أن يموت ابُن اخلطيئة نفُسه بذنب أبيه وُأمِّ ل الكفَّ ض  (، وجع    داوودَ كنَّ الربَّ الكريَم ُيعوِّ

ابنًا آخَر من )ُسَليامنبـ) انتقامه من شعب )َبثَْشبَع(،  ُثمَّ جاء  ُثمَّ قتَل زوجها!   َزَنى هبا  التي  ن(،  بأن َعام   )

« َأُتوِن اآلُجرجعلهم  يِف  ُهْم  وَأَمر   
َحِديد  وُفُؤوِس  َحِديد   وَنَواِرِج  َمنَاِشرَي  َت  )انظر: م.ن، اإلصحاح  حَتْ  !»

ل  ؛12  -11 من األقاصيص التي حتكي قتل بعض اإلخوة    ذا ه  إىل غري  (.   3:  20،  ِسفر أخبار األي ام األو 

َنى غري املحارم، ووصايا التصفيات اجلسديَّة، التي  َنى املحارم بينهم وز  يف األرُسة املالكة بعًضا، وَتَفيشِّ ز 

ل هبا    داوودمل يرَض   (.  فيا له من تاريٍخ  َأُدونِي افكان أن بدأ بقتل أخيه ) ؛ُسَليامنأن يغادر الياة قبل أن حُيمِّ

س!   نبويٍّ ومن كتاٍب مقدَّ
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ل   به بدياًل كُ   ميَّ الع  ل ميًّا  ًعا يًّا مقن  لِّ عىل ما يشيد 
ه ترتك   مل، يف الوقت نفسه،  وربام.   ع 

اإلنعرتُ  ةُ   ديولوجيَّةُ ه  بني  ليتَّ   لليهود  املضادَّ يُ بحيث    ؛سبياًل   لك ذ  خذ  ر ؤسط  ال 

تها، وال يقبلها عىل عواهنها، كام سيقت يف »  .  « القديم العهدالرواية بُرمَّ

إالَّ النام  ذهه  ما  و شذج  التاريخ  واهد  ردهات  يف  سنني  منذ  يعتمل  ما    عىل 

ليب)مزاعم  بعض  يف    تسيق قد    ا .  ومع أهنبطوايا خمتلفةو،  وبطون املكتبات   (يالص 

قراءتنا يف أعامله هي أوسع    فنحسب أن،  لاألوَّ   هكتاب  منذ صدورمتباينة  تفنيدات  

إضافة إىل .   (جزيرة الَعَربـ)وعالقتها ب«  التوراة»  جغرافيَّةزاعمه حول  مراجعة مل

من   التاليني  الفصلني  يف  سيأيت  األعامل  ربطما  عىل    واليةٍ بمت  تلك  األعامل  من 

   . الدرب نفسه

ه  و هناية  الفصل،  يف  القول:  ذا  إىل  طرح  نخلص  ليب)لقد   أسئلةً   (يالص 

ة ميًّا، وال  ل  ع    ا  إجاباهتعىل  ال هو برهنَ   كنل  شك،    لكذ  ما يف  ًها مثرية،  ، وُشبَ مهمَّ

ردود  هي   ت  واجهتها  إنفيً ساوهيا  حتقيقيَّة،  أو  وجهةٍ إذ    .  اتً اثبا  من  إشكال،    ال 

لناكام    -ميَّةٍ ل  ع   قد عاشوا يف   أو غريهم   (بنو إرسائيل) يف أن يكون    -من قبل   فصَّ

الَعَرباجل) املنه  بل،  (ي ةزيرة  اإلشكال  هو  باحث    ؛ جيا اإلشكال  ى  يتصدَّ  حينام 

نتائج  يُ   الفرتاضاٍت  إىل  تارخييَّةٍ وه  يُ ى،  ظمَ عُ فيض من خالهلا  بقلب حقائق  فيها    م 

ثمَّ   وجغرافيَّةٍ  م    متواترة،  يقدِّ يَدي دعواه  ال  ةٍ بني  أدلَّ افرتاضاٍت وَ س    من  أخرى   ى 

ة  تتأسَّ سطحيَّ   حروفيَّةٍ   وتشاهباٍت   ، عامَّ ال  ذاهتا  س  ة،  بحوٍث يف    د  تَ ُيع    ميدانيَّةٍ   عىل 

وال   وال    معرفةٍ عىل  هبا،  استقصاءاٍت   درايةٍ عىل  بيئيَّة،  عىل  وال    معرفيَّةٍ   لغويَّة، 
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ضاًل عن أن  ، فشادها عليهاى التي  ى الكربَ مع الدعوَ يف مجلتها    تتناسبتارخييَّة،  

 .  ، تقطع جهيزهُتا قوَل كلِّ خطيبعىل براهني أثريَّة دعواهتقوم 
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ام نيا«. »كان ُيقال )للش   (: »َجن ة الدُّ

)ِهَرْقُل  َأْفَرَج  اوملـ ا  الش  )بالد  عن  للمسلمني، (  م( 

ْوم )الرُّ إىل  هارًبا  منها  اخضل ت  وخرَج  حت ى  بَكى   ،)

 .عليه يِشَ حليُته، وغُ 

)ُس  يا  عليِك،  الُم  »الس  قال:  أفاَق،  َجن ة  وريافلام   يا   ،)

نيا، سالمَ   غرِي ُمالق!«.«  الدُّ

 

 (. 555،  ثاِمر الُقلوب )الثعالبي، 

 



 

 



 

 

 

 

 :«واليهود وبنو إرسائيل والِعربانيُّون  اميُّونوالس   الَعَرب» -1

بعدَ فَ ـ ِـّل أُ  )   ت  ليب   كامل قراءات  » ي الص  يف  بتهميشات   ُكتب  «  التوراة (  أشبه  عىل    كانت 

ورشوح.    وأ  ،هجهود بعدلَ َخ و  استدراكات،  من  د  ف  ل  َخ   هَف  مقوالته،    واردَّ

( حول  ومكقََص األوالسيام  ر    .انه (  تصدَّ أهن  واوربام  غري  بجدهتا  اءبنأ  مللزعم   ،

م  للمتقدِّ بالفضل  تظهر  وثَ   !  معرتفني  ة  إىل يَّة  َعَربالاألزمة  مَّ ل ميَّة 
الع  األمانة  يف 

والتحقيق املوضوعيَّة  يف  أهمو   .األزمة  الُكتب  من  )  تلك  داوود كتاب  (،  أمحد 

    .  1991، «واليهود وبنو إرسائيل والِعربانيُّون وناميُّ والس   »الَعَرب

ليب)ف ما كان بدأه  يوظِّ ،  صارخٍ   قوميٍّ   نزوعٍ ب   الكتاب  ذاه  وقد امتاز     ( يُّ الص 

كلَّ  التاريخ  ال لينسب  إىل  أهنم    :وحدهم  َعَربه    ل. وأوَّ   ..ل وأوَّ   ..لأوَّ كانوا  عىل 

بلغ القول   به  تحتى  إىل  ال   :املفاخرة   ل من رشب اخلمور!  وال شكَّ أوَّ   َعَربإن 

فَ أوَّ أيًضا  أهنم   رُش   َل عَ ل من  بعد  كثرية  أن  وال  ب اخلمور!   أشياء  يكون  فضل يف 

واتته الظروف و،  زمانيًّا  ل  أوَّ   يِّ رَش لبَ ه يف التاريخ األن  ليس إالَّ ؛  يف يشء   اًل أوَّ   إنسان  

  .  األُب كرَ ل من تَ وأوَّ   َل عَ ل من فَ ، فكان أوَّ ش التجربة البدائيَّة ي علي املناخيَّة والبيئيَّة  

وال    لكذ  ، وال فضل له يف  ة، وارتكاب موبقات مجَّ سبق ابنه يف إنجاز أشياء كثرية

 ًرا اًل وآخ  ، ما مل يكن أوَّ له  دحة.  وال م  يف يشء   اًل ا ملا كان أوَّ ـً ولو مل يكن أب؛  فخر

لياء  اىل إَأد َعى  هو اخلرسان املبني، وهو    لكذ  ، ففتتخلَّ   اًل ثمَّ تكون أوَّ   أن  ف .   مًعا 

هو    ملك ذ  ، فالصفوف  م تتقدَّ   ًرا ثمَّ تكون آخ    .  وأن  هبا  ةخرا فمل اىل إال    ، نفسك   من 

ا  ا وكنَّكنَّ  َعَرب نحن ال  :يل، برتدادفوالط    التعويض الضاري    غري أنه     . الق  لفخرا
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عر ال  وما انفكَّ .   ا وكنَّ  القديم من خالل ما  َعَريبصاحبنا يعيد غرض الفخر يف الشِّ

 «.   املعاصة َعَريبُّ ال التارخييُّ  الفخر األصويلُّ  يه »يمكن أن نسمِّ 

لدَ    ما  ال  الرجلى  وليس  بإنجازات  التارخيي  هو   َعَرب الفخر  بل  فحسب، 

البرَش  أن  كلَّ يرى  )   لكذ  أيًضا.     َعَرب  هم    إن  يقول  ، اللغة  َعَريب  (  ُنوح بن    اسامً أنه 

ة    وأحفادهوهو وأبناؤه   ة آالف دَّ بع    سام  روبة سابقة عىل؛ ألن العُ يَّةَعَربعشرية بدويَّ

  ؟ ذاه    فكيف يصح     (1) . لك ذ  ك  َعَريبٌّ قبله    (ُنوح )، و لطبع باإخوته مثله  ، و من السنني 

( كانوا قبل  الَعَرب العاربة ذا كلَّه ليس بمستغرٍب ممَّن يزعم يف أحد كتبه أن ) كنَّ ه  ل  

     ( 2)(! اء و  وَح  آدم ) 

صحَّ و  ترتَّ بالقول    إذا  ق  ام  عىل  الط  صَّ ب  ا   رقيًّاع    وفان ة  فمعنى  ولغويًّ زعم ، 

بعد  البرَش أن    :هو   )املؤلِّف(  يف واللغة  ة األروم  َعَرُب هم أمجعني  كلَّ   (ُنوح )  انبث وا   ،

من   الَعَرب اجل   ِشبه )األرض  البرَش   لك ذ  ى  مؤدَّ و   !( ة ي  زيرة  كلَّ أن  اآلن    !َعَرب هم   

بدايات األلف يف    وقعَ   الط وفانيأخذ بالرواية التوراتيَّة الذاهبة إىل أن    ذاه  وكأنه يف  

 تاريخ   من   أقدمُ   حضور    َعَرب لمعروف  تارخييًّا أنه كان ل ًبا.  و قبل امليالد تقري  الثالث 

ل ف  ذا؛ه    الط وفان ول ( َسَبأ ـ)كان  األقل ( نْي عِ مَ ـ) ،  عىل  ألحدمها  أو  كليهام  كر    ،، 
  ذ 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  . 00 -67، الَعَرب والس 

اميُّون  الَعَرب ( »أمحد داوودذه الدراسة بمناقشة كتاب )كتفينا يف ه  ا   (2) صه هل  والس  ذا املوضوع، «، الذي خصَّ

كتاب ومنها  األخرى.   أعامله  د يف  ترتدَّ غرائبه  فإن  »وإالَّ  القديمه  ُسوريا  إن  تاريخ  قوله:  فيه  د  َير  الذي   ،»

اء  قبل آدم  ويف منطقة اخلليج...  يف ِشبْه اجلزيرة العربي ة  وجود الَعَرب العاربة الّسيان» بأزمنة  موغلة    وَحو 

   (.217«! )صيف الِقَدم.
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التاريخ التورايت  إضافة إىل أن     (1) خني. بعض املؤرِّ ما يذكره  ، حسب  ه قبل حضاريٌّ 

إهنائه    -الط وفان لوقوع   تصوير  البرَش مع  من األرضكوكب  ىل  ع  يَّ اجلنس  عدا   ،

خالله،   ةً التاريخ، ممتدَّ   لك ذ  يتناقض مع قيام حضارات قبل    -الُفل َك   وح  نُ ركبوا مع  

صَّ ب   ن سلَّمَ فمَ وعليه،  .   ( الَيَمن (، ويف ) ِمَّْص (، ويف )ِعراقال ) وبعده، يف  
، الط وفان ة  ق 

ة    الصورة   َق ف  وَ  ال التوراتيَّةاألُسطوريَّ ما  قبل  حدوثه  إىل  يذهب  أن  األمر  اقتضاه   ،

الس    عام  عن مخسة آالف  يقل   فهل  امليالد.   القبل  قبل  َعَرب اللة  مخسة يَّة تعود إىل ما 

  (2) ( ابن كثري  هبا ) منا بمثل اهلرطوقة التي أدىَل إذا سلَّ   نعم،؟!   آالف عام قبل امليالد

إن بني   :مكن أن نقولوعندئٍذ ي     ! يَّةَعَربم بال من تكلَّ   ُل أوَّ   (آدم )القائلة إن األشبه أن  

ق   وىَل !  ومن باب أ َعَرب مجيًعا هم   «َعَريبِّ ال »  آدمٍ  مجيًعا «  َعَريبِّ »ال وح  نُ أن بني  أن ُتصدِّ

ني يف ن يغلو بعض السلفيِّ كثرًيا من أئمتنا يف التأليف قدياًم، ممَّ   الق  أنَّ و  . َعَربمن ال

ُدون  متجيدهم، ال   َسَذَجة،  حكَّ َيع  بباحثني وال بمحقِّ ائني  بام ب قني وال  ليسوا  علامء، 

مع  ذهه  تعنيه   من  حتى  الكلمة  وال  متجرِّ هم   ني عقالنيِّ بنى،  اجلهاالت ،  من  دين 

 ( من  بدًءا  إسحاق واألهواء،  مَ ابن  إىل  منهم،  (  شئت  التاريخ   والسيام ن  حقل  يف 

 ات.   والغيبيَّ 

األَ   ذا ه  ألجل   بصاحب  كان  يأخذ   أن    « ... اميُّون والس    َعَرب ال» كتاب  وىل  ال 

بعًض بعًض   «التوراة »من   ويَدع  ة    لكذ  .   اا  صَّ
ق  بتفاصيلها  الط وفانأن    -التوراتيَّة، 

 
ل، حتت عنوان ه    راجع ما قيل حول    ( 1)  ة   -18»   ذا من قبل، )الفصل األوَّ   باجلزيرة  ِلـَم انطمسْت اآلثار املَِّْصي 

 ؟!«(. وبقيْت الَيَمني ة 
 .  283: 1، البداية والنهاية انظر:  (2)
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يَّة وحيوانيَّة جديدة عىل األرض من ء سالالت برَش د  يَّة، وبَ ومنها إهناء الياة البرَش 

ل   -( ُنوح )بعد  أن املؤلِّف زعم كام تتعارض مع م والتاريخ واآلثار.   تتعارض مع الع 

 كانوا سابقني عليها.  َعَربال

ة  وردت  لقد  أجل،   صَّ
إىل    كنل  و«،  القرآن »يف    ( ُنوح )ق  إشارة  كلمة دونام 

، وال زعم أن الغرق قد عمَّ مجيع مويل الكلمة من معنى ُش   ذهه  «، بام تعنيه  وفان طُ » 

أُ  وإنام  ُنوح  ﴿ :  ُنوح قوم  ق  غر  العامل،  َأْغَرْقَناُهمْ   وَقْوَم  ُسَل  الرُّ ُبوا  َكذ  آية (1) ﴾ مل  ا  ، ويف 

حُي  املغرقو دَّ أخرى،  بد  قوم  ن  بوا﴿ :  ُنوح بعض  كذ  إن .   (2) ﴾ بِآَياتَِنا   الذين  بل 

س  الطُّوفان »  القرآين  املصطلح  يف  يعني  ال  فيضان.   وَ «  أهن ى  جاءت   ابدليل  قد 

 « إىل  فرعون الطُّوفاناإلشارة  قوم  ما أصاب  الطُّ ﴿ :  أيًضا   « يف  َعَلْيِهُم    وَفانَ فَأْرَسْلَنا 

َم آَيات  مُ  َفاِدَع والد  َل والض  اَلت  واجَلَراَد والُقم    -حدثما  م أن  ُيفهَ  ذا ه  من     . (3) ﴾ َفص 

َظُمه   ُنوح غزيرة، جاء عىل قوم    صاحبته أمطار    اكبريً   افيضانً ام كان  إنَّ   -ومهام بلغ ع 

بعضهم  األمركلَّ ذا  ه  .   فأغرق  يف  القرآنيَّةام  الرواية  حسب  وهي  ،  غري .   رواية 

ة البناء، أُ  ل  عارُ ال تَ و  سطوريَّ  كنل  .   احتامالت التاريخبينها و وال    ، م ض بينها وبني الع 

النصِّ  حدود  يف  بقيت  األُ   ما  عن  بعيًدا  وإرسائيليَّ القرآين،  التوراتيَّة،  ات سطورة 

ة دركه عامَّ كان جديًرا بأن يُ و   -يسري    األمر   برهان و .   اريخ والتو اإلسالميَّة    التفاسري 

ع   دون  تاريخ ل  الناس،  وال  أَ الدث    لكذ    أن وهو    -ٍم  بقوم  مَلَّ الذي  يقض    وحنُ    مل 

 
 .  37: اآلية سورة الفرقان  (1)
 .  64: اآلية سورة األعراف  (2)
 .  133م.ن: اآلية   (3)
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، واع ُس ، و ودٍّ مثل )  ،آهلتهم   ت فظلَّ   ؛بصورة هنائيَّة أنفسهم    ُنوح  حتى عىل تراث قوم  

آهلة وما جاورها، وهي من    ( ي ةزيرة الَعَرب اجل ) معروفة يف    ، (ّْس نَ ، ويعوق، و يغوثو 

سطوري  الكوين األُ   الطُّوفان   لكذ  فأين     (1) اإلسالم. إىل ظهور  ة  يَّ َعَرببعض القبائل ال

، ُنوح عىل    ةالسابق الياة  تاريخ  األخرض واليابس، وأهنى  عىل    قىَض التورايت، الذي  

   (2) وأوهام؟! عليه  بت من خياالت وما ترتَّ 

التو بالقصص  التسليم  يستقيم  ال  هنا  ب من  املتعلِّق  األُسطوري   ( ُنوح ـ) رايت 

ال  (سام ) و  من  بأهنم  القول  مع  الزعم  َعَربوسالالهتام  يف  التامدي  عن  فضاًل  ن أ، 

   . كان سابًقا عليهام بآالف السنني َعَربوجود ال

 

ائيليَّات يف الرتاث اإلسالمي أنه: ملَّا تعارضت الكاية التوراتيَّة حول من التخريفات التي أحدثتها اإلرس   (1)

الرواة إىل اختالق أكذوبة، تزعم:    ( ُنوحمع بقاء أصنام قوم )  الط وفان  إىل ظهور اإلسالم، اضطرَّ بعض 

الط وفان كلَّها،    أن  ه  ملَّا طبَّق األرَض  املوُج حتى قذفها إىل شطِّ أهبط  ثمَّ محلها  ذه األصنام إىل األرض، 

ة) نِّ )ُجد  ماَل حتى وارهتا، حتى دلَّ شيطان  من اجل  ( عليها، وأمره َعْمًرا بن حُليٍّ (، فَسَفت  الريُح عليها الرِّ

الَعَرب ويدعو  عنها،  األرض  ينبش  الَعَرَب   أن  فدعا   ، الَجِّ إىل  وذهب  ففعل،  عبادهتا،  إىل    إىل  قاطبًة 

 (. 54 -53، األصنامعبادهتا! )انظر: ابن الكلبي، 
، ورمًزا للخ صب، لاألوَّ   ، بوصفه ُعنرص الياةةالرمزيَّ   يف امليثولوجيَّات القديمة د الالته  (املاء)ولُعنرص     (2)

ر.  و  د، والتطه  ينيَّ واخلالص، والتجد  كانت لَدى تقديسيَّة ، عىل عالقة يف خمتلف الثقافات ،ةتدل  اآلثار الدِّ

القديمة   األو  املاءبني  الشعوب  ب  را فكتلك  صباملرتبطة  واخل  واخلالص   الياة  جهة،  من  والوالدة 

ر اإلنساين د والط هوريَّة من جهٍة أخرى.  وهي أفكار  متداخلة  يف التصو  يَم  والتجد 
.  وقد ظلَّت تلك الق 

«،  مرأة«، و»اُأم«، و»ماءلك، مثاًل، من خالل مفردات »الرمزيَّة عالقًة باللغة، وبالرتاث الشعبي.  ُيلَحظ ذ  

الَعَرب الَعَربيَّة، وتشهد به اجلذور األُسطوريَّة لعقائد  ذ    يف  تتب ع  عرهم.  )يمكن 
لك من  قبل اإلسالم وش 

اف كتايب: اءمخالل مفردة ) ذا مل يكن من فراٍغ أن (.  وهل  334  -333، مفاتيح القصيدة اجلاهلي ة(، يف كشَّ

لعنرص   ة    املاءنجد  صَّ
بق  بدًءا  يني،  الدِّ معناه  يف  ا  ومصرييًّ التوراتيَّة،  القصص  يف  داالًّ  نمطيًّا  حضوًرا 

املياه، مياه األهنار والبحار، وانتشال )بني إرسائيل، وعبوًرا بق صص عبور )الط وفان املاء، ُموَسى(  ( من 

ض عن ذ    لك. ( عىل املاء.  إىل غري ذ  يسوعمن فكرة املعموديَّة، وَسري )  لك يف النرصانيَّةثمَّ ما متخَّ
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ليب إثر )   « ... ون اميُّ والس    َربعَ ال » صاحب    ده ردِّ يف ما ي   اإلشكال ثمَّ إن   ( ي الص 

مزاعم الكبرية    هأن  أي  التارخييَّة  يدعمها  أسامء   لديهما    كل  وإنَّام  أثري،    دليلٍ   ال 

جديد  و   . متشاهبةوحروف   دعاَوى  ُيذكَ ال  بعد  ليب ر  التي   إن   بل،  ي الص  الكتب 

   (1) . لكذ  رت ل تنكَّ   ، وإن  يف معظمها  نهج عيال عليه ال   ذاه  عىل   ه عت بعد ض  وُ 

ة أمجعت عىل ثريَّ مجيع اجلهات األيذهب إىل أن    ( داوود) وعىل الرغم من أن  

اأ   « التوراة » حداث  أنه ال وجود أل   ، يف أيِّ وال خارجهاة  املحتلَّ   (فِلسطني ) ال يف    ، ثريًّ

ال  قعةٍ بُ  الوطن  وجود(2) َعَريب من  ليزعم  يعود  فإنه  الَعَرب اجل ) داخل    ها ،   ( ةي  زيرة 

ِش   ق بالد غامد رَش من    يف منطقة عسري»   : -كام قال  حرفيًّا   -لك ذ  و ،  ختصيًصا ه  بْ يف 

ليب ـ) ، كفهو   ؛بي هنا وال عج  الفت وال     (3) « ! جزيرة الَعَرب  ق  رَش   ، ال يعرف (ي الص 

غَ الدِّ   ذه ه   من  ف رهبا يار  رأيت  ؛  أضحت    (عسرًيا ) إذا  فُغضَّ (غامد )ق  رَش وقد   ، 

فإنك مع جيلٍ ر  الطَّ  خني    ف؛  املؤرِّ ا الكفاح مستمرَّ فام زال    ذا ه  ومع  .   التائهنيمن 

 كنل  و .   نوًباامل َج رًبا والشَّ ق غَ ، جلعل الرشَّ التاريخ من جديدخريطة  رسم    إلعادة 

 إىل السؤال: بك  د  عُ الضطراب، ولنَ ا  ذا ه   ترى من دِّ عامَّ عَ 

 ؟  واإلثباتة  الوجود لألحداث التوراتيَّ نفي بني    التناقض  ذاه  َم  ـ ل  ى  رَ تُ 

 
ليبيحتى إن بعضها ليصل إىل درجة السطو عىل أفكار )   (1) ٍر لسبقه.  فـ)الص  ( يف  داوود( وجهوده، دونام ذ ك 

« القديمكتابه  ُسوريا  كتب  تاريخ  سلسلة  عن  ا  دًّ ج  ًرا  متأخِّ صدر  الذي  ليبي«  ه    الص  املوضوع،  يف  ذا 

ليبي، ال يشري إىل  2003 التوراة جاءت من يف مراجعه، وحينام أحال القارئ يف حواشيه إىل كتاب »  الص 

 (.   756، تاريخ ُسوريا القديم« الكويتيَّة! )انظر: جريدة القبس، أحاله إىل »« جزيرة الَعَرب
اميُّونانظر: داوود،   (2)  .   91، 12، الَعَرب والس 
 . 95م.ن،   (3)
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 ، والعاملَ « ية التي مركزها بابلَعَرب ال  وريا دولة ُس »ه  ي يسمِّ عامَّ كيام ينافح    ذاه  ام  إنَّ 

ره   بحسب   -أمجع  ويبدو أنه    . الشمس والقمر لوع  طُ حتى ب ولة  الدَّ   ذههل    ين  د  مَ   -تصو 

الفرضيَّ   ذاه  يتَّكئ يف   األمريكي الديثة   اتعىل بعض  املسترشق  مثل فرضيَّة  ، من 

ل للساميِّ كالي )  ة )امل  هو َش   ني (، الذاهبة إىل أن املوطن األوَّ ، يف البالد التي (ُسوري 

»كان  القديمة:  النقوش  يف  ى  ُتسمَّ قرائن  آمورو ت  من  وكان  أن   ذهه  «.   الفرضيَّة 

البابليَّة األُ  أسَّ األُوىل  رسة  التي   ، ( اهلل »   يأ   -( بابل ست  نازحةً   -« باب  من   كانت 

فرضيَّة آمورومن    ، يِّهاَغرب  وهي  ُأسسٍ   -.   عىل  هنوضها  عدم  عن   ميَّةٍ ل  ع    فضاًل 

حقائُق   -برهانيَّة  هبا  التسليم  دون  ختطِّ   وُجغرافيَّة    تارخييَّة    تقف  الصعب  يها.  من 

الدارسني،   بعض  يرى  كام  الساميَّة ومنها،  األُمم  انتشار  باألمر  َج   أن  يكن  مل  نوًبا 

تل  ر يف  إالَّ املتصوَّ العصور  ب ك  استُ   .  واإلبلاإلبلمطايا    قد   ذه ه  ست يف  ن  ؤ مل تكن 

مت  املنطقة  َقب. واسُتخد    (1) يف تلك ال 

 

 الُبوق التارخيي!:  -2

ما استقرَّ   ا استقرَّ ملَّ  املؤلِّف عىل  البرَش   رأي  أن  ت يَّ عليه، رأى   ر ي زوة قد تواطأت عىل 

  مرشوع    ، كام قال   ،إنه    .التاريخ   لك ذ    ، وقد آن األوان لتصحيح برَ العَ   ضدَّ   ريخ التا

 
 .  15 -14، الساميُّون ولغاهتمانظر: ظاظا،   (1)

ة القويَّة.  وهي إنَّام تقوم عىل افرتاض أن )عىل أننا ال نرى ه   (، وما جاورها من  الَعَربي ة  اجلزيرةذه بالُجَّ

امبادية )  (، كانت صحاري، كام آلت إليه من َبعد. الِعراق( و)الش 
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  ذاهب     (1) . « ة ة والصهيوني  اإلمربيالي    تنا ضد  م  وضها أُ التي خت ة  صميم املعركة املصريي  » يف  

للمحاماة عن أجماد   إىل مرافعةٍ العمل  ل  وَّ هلجة الكتاب، وبسببه حت  االحتقان جاءت 

ى  ذوراجلمن   لبرتها  ة ة وأذناهبام كافَّ ة والصهيونيَّ اإلمربياليَّ   العريقة ضدَّ   ب رَ العَ  .  تعرَّ

الع  الكتاب   املنهاج  رصانة  باملزايدات  ل  من  له  شأن  ال  الذي  وال   ، ةالسياسيَّ مي، 

األُ راباملع  املصرييَّ مميَّ ك  برَّ صلةالفا   ةة  مهام  العواطف ،  يأيت     .األنظمة شتها  وجيَّ   رهتا 

بـ»عقليَّ   ذاه   أسميه  أن  يمكن  ما  ب ق 
ط  الصَّ اخلطاب  كلِّ لة«،  َنيَ ه  ة  عىل   سوأة   تعليق 

و و الصهيو الغرب  عن عضال  ثقايفٌّ   رض  مَ   ذاه  نيَّة.   املسؤوليَّة  خلع  إىل  هيدف   ،

ل الباحُث    (2) وإلقائها عىل العدو.   القوم أو    الذات كاهل   إىل    وال غرو؛ فحينام يتحوَّ

والعال    ، إديولوجيٍّ مروِّ ـُبوٍق  إىل  تيَّ َمذه   ملنشور    ٍج م  أو  ُف ٍب  وامُلثقَّ ذياٍع   اٍر،  م  إىل 

زيبٍّ 
، ف  ح  ل م والثقافة السالم!  اقرأ سيايسٍّ  عىل البحث والع 

يف كام رأينا  خالهلا،    وتالعٍب   ، عىل أن الكتاب ال يعدو تاريَخ حروٍف وأسامء

ليب ) تب  كُ  غني ن وال يُ سم  يُ الذي ال    للخواء االستداليلِّ   .  وهو، إذن، تكرار  ( ي الص 

جوع  بل  من  درجةً ،  وَ     . املكشوف  التزييف من    البالغ  باألماكن س  يتزحزح  أنه  ى 

( عن  خالهلا    -( عسري التوراتيَّة  جاس  ليب التي  ) َش   -ي الص  صوب   غامد اماًل 

 
اميُّونداوود،   (1)  . 94، الَعَرب والس 

( اإلرهايب، مثاًل،  داعشذا املرض الثقايف بأهله إىل تصوير تنظيم )وملَّا كان اليشء باليشء ُيذَكر، فقد بلغ ه     (2)

عىل أنه صناعة صهيونيَّة أو حتى إيرانيَّة!  مع أنه تنظيم  مل يأت  بجديد؛ إذ يمتح من بئٍر عتيقٍة معروفة، غري  

َقب.  وما عشعش ه  معطَّلة إالَّ »تكتيكيًّا« يف بع النقدي، فسيظل   ض ال  التآمري  غري  يل   التنص  التفكري  ذا 

َجب  و) التاريخ ُيعيد نفسه؛ وسيظل  للَعَرب ش  قبٍة م   (.  ذاُت أنواطيف كلِّ ح 
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، ولو افتعااًل والرتكيب  للتأويل والفكِّ  أسامء قابلة  ،هو اآلخر  ،َوَجدَ فقد (؛ َزهران و 

شديًدا وتكل   حوهلا د ند التي    ، (املَّصامة   / املَّصمة ـ) ب  ت ليس   ( َّْص مِ ـ) ف.   ًفا  ن 

ليب  ة،    ذهه    عسري ليست يف  وحياته،    َطوال  ي الص  ، ال ادٍ وربام  أو    ،جبل بل هي:  املرَّ

   (1) . (غامد بالد )   يفيقع   ه وادَّعى أن   «، مَّصيم»  هو: ه ندري، سامَّ 

 ادًيا، وليكن جباًل أو سهاًل أو و(غامد ) يف بالد    ذا ه    (مَّصيم ) ُترى أين يقع  

ليب ) أو حتى بيًتا عائليًّا، كام كان   ؟!  بيوت الناس  يفيلتمس األسامء حتى    (ي الص 

 وال  ( غامد ) يف بالد  ال    ( مَّصياًم ) القارئ نفسه بالبحث؛ ألنه لن جيد    تعبنَّ ال يُ 

ام عىل أرض الواقع.  وإنَّ   د له التسمية، ال وجو  ل، مبتكر متخيَّ هو مكان  غريها.   يف  

ةَ  )   قرية   َثمَّ قُ ،  ( م وْ رْضُ امَل اسمها:  برساة  (رغدان ) رى  من  اسمه: وجبل  ،  غامد، 

ْوم )  ) املرَْضُ بالد  يف  ْوم   ذا ه  و    (2) . غامدمن    ( بالشهم (،  ذكره    امَلرْضُ أن  سبق 

ليب )  السم  املتعدِّ   ه احتامالت يف    (3) ( ي الص  ل  التورايت  ، (مَّصيم )   ، «مَّصايم »دة  ه  كنَّ.  

 (آل َمَّْصي )، أو  ( يشة بِ )يف وادي    ( مَّص )، أو  (أهبا )يف جوار      ( املَّصمة ) ح أنه  رجَّ 

ْوميف أن    ادً رتدِّ مد  عُ (، فلم يداوود ا ) .  أمَّ ( الطائف) جهة  يف    فاًل ا غ   . مَّصايمهو   املرَْضُ

الكلمَتني،    عن  بني  العالقة  ُبدَّ تصحَّ   لو أن  ال  ال  تكون صوتيَّةً أن    ،  ًة  بَ ،  من رَصيَّ

 ان صوتيًّا بني الصاد والضاد.  .  وشتَّ خالل الرسم الكتايب 

ام ينطلق ، وإنَّ قواًل وال ُيعلِّل    ، عىل األقلِّ   ، كَسَلفه ال حيلِّل شيًئا   املؤلِّف  عىل أن 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  . 000 -137، 98، الَعَرب والس 
هراين، انظر  (2)  .  226: الزَّ
 . 247، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر:   (3)
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النهر   لكذ    -( رات الفُ ) إن    :يقول لك   مفروغ منها.  كأن    ،جاهزةلديه  امت  سلَّ من مُ 

 .  ( غامد) واٍد يف    الثرات  ذا ه  ، وأن  (الثرات ) هو   -العظيم ي ع راقال

 ؟!  (غامد ) بالد   يف  ذا ه    (الثرات ) ى أين يقع  رَ ـ تُ 

 الو  ( غامد) ال يف بالد    ( الثرات)القارئ نفسه بالبحث؛ ألنه لن جيد    بنَّ تع  ال يُ 

غريها.   هناك  وإنَّ   يف  هلام  .   ثرات ال    ، (اد رَ ثَ ) اسم  ب  يان واد ام  ) واٍد  أوَّ ى   َثَرادُيسمَّ

هران  َس أُ (،  الزُّ عليه  يف  هـ1428افُتتح    ، دٌّ قيم  يقع  منطقة ب   ( العقيق)   حمافظة ، 

وادي    من وهو  (،  الباحة )  باسم  و (.   ة بَ رَ تُ ) روافد  آخر  َج أيًضا    َثَرادواٍد  نوب يقع 

لالعقيق  )ُيسم    لكذ  ؛  روافد  (اجَلنويب   َثَراد ونه:  من    ذا ه  واسم      (1) .لك ذ  ك  ُتَرَبة ، 

معنى  وسابقه  الوادي   مادَّ   ، مشتقٍّ َعَريبٍّ ذو  ) من  ال  .  ( َثَردَ ة  ) َعَربوليس يف   ( َثَرَت يَّة 

ة وادٍ كام  ة،  البتَّ  ثمَّ أن   لك ذ  .   ( داوود )   يف كتاب الواردة  فة  التسمية املحرَّ   تلك ب   ليس 

عيف من معاين   الضَّ امَلَطر  د:  ض     .الثَّر  َمَطٍر،   َمث رودة    وَأر  ن  
م  يد   َتث ر  َأصاهَبَا  دة:  وُمَثرَّ

د. الثَّر  من  َلط خ   ُدود     َأي  امل مِّ بالضَّ   والث ر  عيف   َطر:  تسمية معنى  ف    (2) . لك ذ  ك  الضَّ

ب املائيَّة  ملعاين ا   ذهه  من    مشتقٌّ   « اد رَ ثَ ـ» بلوادي  ا  له  املعروف ( الُفرات ـ) ، وال عالقة   ،

ه   ) باسمه  َدم  الق  منذ  ) Euphratesذا  وصفه  الذي  من هريودوت (،  ينبع  بأنه   )

وَيُصب  أرمينيا )   )   ( ال يف  رافد    إحياء    «َثَراد »   اسم  ويف   (3) (. َعَريب اخلليج  حمدود  بأنه 

 
هراين،   (1)  .  56انظر: الزَّ

بيدي، )ثرد(.  (2)  انظر: الزَّ

َض فيه، فاختلط َوحُله بصافيه.َثْرَودَ وما زلنا بلهجتنا الَفي فيَّة نقول: » َوَدًة، أي َخوَّ     « باملاء ونحوه َثر 

(3)  See: Herodotus, Book 1, Chap. 180. 
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أحدمها ، فضاًل أن يكون  ني عظيمَ ال  ني بالواديَ   اوليس   بالفعل،  لك ذ  ك  ادانوالثَّرَ ،  سبيًّا ن  

 عىل النحو اآليت: « التوراة» جاء وصفه يف  الذي ،  كالُفرات عظياًم ًرا  هن 

ه  »  ألَن   ا  ِجدًّ َكثرًِيا  َمُك  الس  َفُتْشَفى، وَيُكوُن  ُهَناَك  إىَِل  َتْأيِت  املَِياَه    ِذِه 

إَِلْيِه. و  الن ْهُر  َيْأيِت  َما  ُكلُّ  َيا  مِ و   حَيْ َعَلْيِه.  واِقِفنَي  ي اُدوَن  الص  ْن  َيُكوُن 

َباِك،   ِيمَ إىَِل َعنْيِ ِعْجال   نْيِ َجْدي  عَ  َيُكوُن َسَمُكُهْم  و   َيُكوُن ِلَبْسِط الش 

َأم   ا.  ِجدًّ َكثرًِيا  الَعظِيِم  الَبْحِر  َكَسَمِك  َأْنَواِعِه  َغِمَقاُتهُ َعىَل  بَِرُكُه  و   ا 

َعُل ِلْلِملْ   َفال      (1) « ِح. ُتْشَفى. جُتْ

فات )   ذهه  أ ف  ( يف يشء؟!  وادي َثَراد من ص 

ًثا فارًقا استأهل عليه دَ َح   ( الث َراد) وادي    مثل   بورعُ   ُيَعدَّ ال يمكن أن  بالطبع  و 

هب    ونرباني  الع   َعرَبوا  ولكَ    .اللقب   ذاتلقيبهم  منه  ،هلَ امث أم  األودية  ،وأكرب  يف   من 

ُيتصوَّ !   لهم املستمر ترح   بالٍ   ، إذن، بوره عُ   دَّ عَ ر أن يُ ال  بالنظر إىل  أصاًل   أمًرا ذا  ، ال 

جغرايفٍّ  فاصٍل  من  يمثِّله  ما  إىل  بالنظر  وال  َظمه، 
حيث    ذا ه  .   بارز يٍّ  دِّ َح   ع  من 

 .  املفردة التوراتيَّة ومعناها الربط بني  ومنطق    ،وطبيعة املكان   ،ة الداللة اللغويَّ 

 ؟  نفسه ( رات الفُ )ما الذي بقي من اسم   ثمَّ 

اًل .   تاء دال ، وال هي ثاء  فاءال الراء فقط.     :ما بقي والدال   الثاء فاءً   َب لَ قَ   ،متح 

و تاءً   ،  َ ع املتواضع  الوادي  َصريَّ  فإذا صحَّ    . اعتباًطا   كذا ه  ،  ( راتالفُ ) و  هياًم،  ظهنًرا 

 

(، كام  اخلليج الَعَريب (، يف إشارة إىل )البحر اإلريتريي( يصب  يف )الُفرات( هنا أن )هريودوتَذَكَر )  وقد

يه )     (. بحر الَعَرب(، ويعني به ما ُيعرف اليوم بـ)رييالبحر اإلريتسلَف، بوصفه امتداًدا ملياه ما يسمِّ
 . 12 -10: 47، ِسفر حزقيال  (1)
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   أي  ، صار  الصنيع  ذا ه  مثل  
ٍ
أيَّ   يشء    يعني 

ٍ
األذهان يشء    يصح    وال ،  ر آَخ   يشء  يف 

الشَّ املبلغ    ذا ه  بلغ األمر    ما   ، بعدئذٍ  التامس  و التسمياته بني  بَ من   اتالعالق   ل ح  نَ ، 

املَ  ملَا عاد للوثائق من معنى.   واطنبني  لل    ، بل  ز االعتداد غة من وظيفة، لو جا وال 

 املؤلِّفون.    ئك أول  يرقص عىل حباله    بذاك »السريك« الرويف الذي ظلَّ 

ْوم) بني  ، و (الُفرات ( و) اد الث رَ ومثل اختالقه الرابط بني )  (، مَّصايم ( و) املرَْضُ

بادِّ  ) فعَل  أن  ُطَوى عائه  ) (  وادي  الواقع يف  غامد هو  وأن  َعقيق  الوطن »   (،  يف  ليس 

وال  وىل صحيحة  فال املعلومة األُ   (1) ! « االسم غريه  ذا ه  حيمل   واد  آخر   ه أيُّ  كل  َعَريب ال 

الوا   لكذ  !   األخرى اسم  » « ي  وِ الط  وادي  » هو:  دي  أن  ال  روافد «ُطَوى ،  من   ،

، وليس كام (بالد غامد )االسم يف غري    ذاوهناك أماكن شبيهة أسامؤها هب     .( كراء) 

ال»   أن    مَ عَ زَ  الوطن  كل  َعَريب ليس يف  أيُّ   آخر حيمل    ه  عىل   -منها    .«االسم   ذاه  واد  

بني  جبال )رب  (، غَ ة ـ يَ ـ طِ : وادي ) -يف التامس األشباه   ه ، إذا تبعنا منهجسبيل املثال 

 رائعٍ واٍد    ( ُعامن ) ق  رَش ويف     . (بلغازي )عىل الدود مع    (، جازان منطقة )(، يف  مالك 

وهناك قرية (.  روْ والية ُص ) يف ، (ي وِ يْ طِ ) أو  ، (وادي طوي ) اسمه:  الته  بعيونه وشالَّ 

ليب كان )   املكان الذيوهو    (،عسري  امةهِت )يف  (  ا و ط  ال )  أنه زعم  قد  من قبل    (2) ( ي الص 

هناك     . ى وَ طُ   بوادي إليه    ر املشا  أودية  بل  ة )من  اسمه:    ( مك  ، ىوَ طُ   وادي واٍد 

ة بأعىل   : بئر  أيًضا ( يُّ الط وِ و)   (3) . (ى وَ وادي ذي طُ ) و  د ، دار )(البيضاء ، عند )مك  حمم 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  .  160، الَعَرب والس 
 . 70، لتوراة جاءت من جزيرة الَعَرباانظر:   (2)
ةانظر: األزرقي،   (3)  .  963 ،959، تاريخ مك 
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الث قفي  يوسف  ) بن  احتفرها  عبدمناف (،  بن  كام  عبدشمس   ،) ( عن  ابن جاء 

ة الس  ( يف » إسحاق   فام أكثر األسامء وما أكثر تشاهباهتا!    . ذاه  إىل غري     (1) . « رية النبوي 

إىل   أضيف  العمليَّ   لك ذ  فإذا  لَ ات  تلك  من  األسامء،   يِّ ـالعبثيَّة  وحتريف  األحرف 

   ُيقال أي  أن    عندئذٍ أمكن  
ٍ
.  بل ، تارخًيا وال لغةلقولها ال وزن  ، ممَّ مكان  عن أيِّ   يشء

ين إىل أن   وادي  لل باسمٍ  ت ليس القرآنيَّة  « يف اآلية ى وَ طُ » كلمة  لقد ذهب بعض املفرسِّ

س  أن القداسة الكلمة  معنى  وإنام  ،  حمض وهٍم قرائيٍّ الفهم    لك ذ  وأن  ،  أصاًل   املقدَّ

 (:بن زيد العبادي  َعِدي  مثل قول )  ذا ه  فة،  فيه مضاعف 

دِ ـامُل   ِك َغي    نْ ًوى مِ ي  طُ ـ لَ عَ                ُكْنِههِ  رْيِ يف غَ   مَ وْ الل    ن  ، إِ ُل عاذِ أَ  د   رَتَ

إنَك  معناه:  املقدَّ   وقيل  فاطوه   بالوادي  اللفظ طُ بَسريك  س،  وقيل:  َطيًّا.   أي  ًوى، 

ًرا ًوى، أي  طُ  جاء   ُموَسى ارة إىل أن النداء إىل  إش  (2) ني. تَ مرَّ مكرَّ

 

 البحث الِعلْمي وأتون األدجلة:  -3

داوود )ا كان  ملَّ  التوراتيَّ (  أمحد  املواضع  ربط أسامء  ببال قد  فقد ( َزهرانو   غامد )د  ة   ،

ليب ) مسلَك    سلَك  بـ)  ه ربط  يف   ( ي الص  األسامء  ف(عسري تلك  املفردات   غدا ؛  س  يتلمَّ

أسامء  املتباينة  التوراتيَّة   تساؤلٍ هناك   املواضع يف  دونام  عال  ،  بعن  االسم   لك ذ  قة 

   ؟ دومتى ُوج     ؟ أصله ما و    ؟ التاريخ التورايت

 
رية النبوي ةانظر: ابن هشام،   (1)  . 148: 1،  الس 
 (.  12: اآلية هسورة ط  ، )تفسري الطربيانظر: الطربي،   (2)
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أمثلة   زاهي» بني    ربطه  لكذ  من  واسم   ، «التوراة »يف    ذكرها   الوارد  ،« بالد 

فـ«ران -زه »اسم  ل  حيلِّ   ذهَب   إذ.   (َزهران )  ، الشمس :  يعني   ة بالكلداني    « زه» ؛ 

العَ ا أيًض   الشمس :  « رن » و  ،  بالد الشمس املرشقة » ؛ فيكون املعنى:  ني، أو الراين، أو 

رنيا »أو   و « شمس  رنيا )،  املنطقة   (شمس  تلك  يف  األرباب  أكرب  ما   ذا ه     (1) «! كان 

إليه.   ا  »نتهى  هلا  بالد زاهي فإذن  ـ ( وفينيقيابـ) « ال عالقة  ب بل هي: فِلسطني ) ال   ،)

 االسم  ذا ه  معنى  ا  ، مة الكلداني  مل يسأل، قبل اإلبحار إىل    ه غري أن .   الاليَّة  «َزهران » 

ومل «َزهران »  أو  هو   ا؟   د؟  ملَ ،  ُوج  ومتى  هو؟  سأل   ن  أن   ،ولو  اإلجابة  لكانت 

إنسانٍ   «َزهران »  ) اسم  وهو:  مكان.   اسم  ال  احلارث    َزهران ،  بن  كعب  بن بن 

 « التوراة» رت يف  حني ُذك    « هي ابالد ز » أن عبارة  وَلَعَرَف  (.   ة أزد شنوء )من    (،كعب 

مل   ،أنفسهم أجداده    ،( األزد )   بل لعلَّ    قد ُخل ق أصاًل.  ذاه    بن كعب  َزهرانمل يكن  

وَلَعَرَف    (2) وخارجها.   ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) يف    ني قتفرِّ م  ، ( ن مَ اليَ ) من    نزحوايكونوا قد  

بال االسم    ذاهب    َزهران بالد    تسمية أن   ال   ،ة قديمليست  التاريخ  يف  ، َعَريب حتى 

واجل  تُ اهيلاإلسالمي  كانت  بل  أو  س وْ دَ )  رَساة ى  سمَّ ،    (3). ( وان ْد عَ و  مهْ فَ )   رَساة (، 

فتئوا  ؤالء  ه    «ا خين مؤرِّ »أن    بيدَ  البهلو يقفزون  ما   املعارصةاألسامء    ني بنيَّة  اقفزاهتم 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  .   178 -177 ،الَعَرب والس 

سيل (، نزوحهم األوسع، بعد )اليََمن( إنام نزحوا عن )األزدمعروف، من غالبيَّة األخبار التارخييَّة، أن )   (2)

(، وقيل ُقبيل اإلسالم بقرٍن من السنني. املسيح، الذي حدث بعد ميالد )«القرآن(، املشار إليه يف »الَعِرم

 (. 79: 22؛ األصفهاين، 13: 1)انظر مثاًل: ابن هشام، 

هراين، ، و258، ِصَفة جزيرة الَعَربوانظر مثاًل: اهلمداين،   (3)  . 7الزَّ
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التاريخ و  أَ جماهل  لربط  بآخ  وَّ ؛  التاريخ  أن حيفلوا  اعتساًفا   رهل  دون  رائن ق ب بعدئٍذ  ، 

         . واألسامء األصوات   تشاهباتخارج  

)بعيًدا  املؤلِّف  ( خاض  َزهران وكـ)  اسم  تأويل  كلمة معتق     (.غامديف  أن  ًدا 

تعني: غامد »  النجاة   «  ثمَّ    / أرض  املخلِّص.   أرض  اخلالص/  حيلِّل، رَشَ أرض  َع 

أصل   أن  ِمل  »االسم  فزعم   / ناج  وميدو=  أرض،  منقذجيا=  ي   / ص/  ، « منج 

الكلداين »حسب   رابًطا  « القاموس  الس    لكذ  ،  األساطري  ة ببعض     ( 1) . القديمة  وريَّ

بن عبداهلل بن مالك بن بن كعب  غاِمد بن عبداهلل بن كعب بن احلارث  ) ذهب  فأين  

أرضها وُنسبت  الذي ُنسبت إليه    القبيلة   ذه ه    (، َجد  وئي نُ األزدي الش  ،  نَّص بن األزد 

ة واألساطري الس    «القاموس الكلداين » لقد ذهب أدراج     ؟ إليه    ة!ثر د نامل  وريَّ

إنسانٍ   «غامًدا »إن   األصل   اسم  و   ، يف  مكان.   اسم  أسامء   االسم   ذاه  ال  من 

املعروف  العَ   ةالرجال  َج ا منه  .  ب رَ عند  وْ ) د   ، مثااًل:  ) ل الدُّ وْ (: )َعَنَزة (، من  بن الدُّ ل 

( أبو غاِمَدة )   لكذ  وك     (. اة د الّس  غامِ ـ) ب   ؤالءوال عالقة هل     (.سعد بن َمَناة بن غامد

من   قيل.     ، (ينة ُجهَ ) قبيلة  ما  واملواضعو عىل  للناس  متداَول،  اسم   ، أيًضا   هو 

)( ُغْمدان كـ) يف  و) ( الَياممة ،  وكرسها   -( امدُ ـِالغُ و) (  دان مْ غُ ،  الغني  يف   -بضمِّ 

اسمُ .   (الَيَمن )  والتمك  متالباال   لليشء   ٍت ع  نَ   وهو  األرجح   ن ء  ى َس   لك ذ  لو؛  عىل  مَّ

قبيلة   دَّ َج   ( إىل أن ابن الكلبي ذهب )ي و   دة. د، وغام  السفينة املشحونة: غام    برَ العَ 

َي    غامد َأمرً   ا غاِمًد ُسمِّ َد  َتَغمَّ عشريتها  ألَنه  وبني  بينه  أصلحه،  ه رَتَ َس أي    ، كان   أو 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  . 225 -224 ،الَعَرب والس 
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 :لغامد؛ وَأنشد  اغامًد   ( مِحْري) من ملوك   ك  ل  ه مَ فسامَّ 

ْدُت َأمًرا يَن الَقْيُل احَلُضوِريُّ غاِمدا         كان َبنَي َعِشرَييت،     َتَغم   َفَسام 

 هاشتقاق ( أن  األصمعي ى ) ونفَ .   ( عمرو بن عبداهلل، أو ُعَمر: ) األصيلوقيل اسمه  

إليها  ممَّ  قوهلمإ نَّ و   (، الكلبي   ابنُ )   ذهب  من  هو  دً   :ام  َغم  البئُر   
كثُ   ، اَغَمَدت  ر إذا 

   (1) ماُؤها.

وال إىل لغتهم،   ( ال يلتفت إىل تاريخ الَعَرب داوودومهام يكن من أمر، فإن )

غايات.    من  َبيََّت  ما  إىل  ا،  يًّ رش 
ق  يوصله،  ما  إىل  أنه وبل  ذاك  ربط و  -من  كام 

ليب )  اسم  ي الص  بني  اة »(  واسم    « إرسائيل » و   « الّس  أخرى   « سارة » تارًة  جاءنا   -تارًة 

اسم    (2) ( داوود )  اة » لريبط  ـ   « الّس  لدَ و  !  « ني ري  والسُّ » و  « يانالّس  » ب كليهام   هياماملسألة 

العالقات الصوتيَّة البعيدة بني   انلتمسي إذ  وة.   أدلَّ  ، ال تستند إىل بحتة  ليَّةروفيَّة تأو  ُح 

يَّ   يَّةَعَرباألسامء ال 
ت    ،يَّة َعَرب تاريخ ال  ان ريع  يُ ترامها  ة أخرى، ال  ولغات سام  الذي ُسكَّ

الكلامت   اللغويِّ تلك  إطاره  م  التفاًتا  ،والزمنيِّ   والثقايفِّ   والبيئيِّ   يف  تقدَّ وقد    .

اليف  « اةرَس » النقاش حول مفردة   اللذين ال حيتمالن  َعَرب   تلك يَّة، أصلها وتارخيها، 

 .التأويليَّة   صات تخر  ال أو االفرتاضات 

املؤلِّف    ثمَّ  معلوماتنا    ُيضيفإنَّ  غامد )يف  يقع    (لبنان ) جبل    ن أإىل  ، (بالد 

ال إىل    ، انكامل ذا  ه  إىل  ، وأن اإلشارات التوراتيَّة هي  (اد َثرَ =  الفرات   / الثرات )   غريب 

 

بيدي، )غمد(، وغريمها. 492: 2، االشتقاقانظر: ابن دريد،   (1)  ؛ الزَّ

اميُّونانظر:   (2)  .  227، الَعَرب والس 
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له  أمَّ     .املعروف   لبنان  أين  ومن   لديه تد  حيري جواًبا، وال  يكاد  فال    ؟ذا ه  ا كيف؟ 

من      . َغناءً  أكثر  امَل أن  ليس  أن  خارج  يزعم  الَعَرب اجل ) واطن  يت  مِّ ُس ام  إنَّ   ( ي ة زيرة 

املشهورة   قديمة  « ًناتيم  » بأسامئها  اجلزيرة،    بأسامء  يف  داخل  غامد ) والسيام  ؛ (رساة 

منذ   مجعاء،  ة  البرشيَّ تاريخ  يرى  ف (آدم )حيث  وهَ ( ُنوحـ)،  ا،    مَّ لُ ...  لك   مشبًِّهاجرًّ

اهاوخمرتًعا إ تلك األسامء تارًة   تارًة أخرى.    يَّ

والنهج    ذاه  و  ليب )  لَدىلديه،  َقبل   ( ي الص  نحوٍ   ط  مغال  هنج   ،  من   عابٍث   عىل 

امستخفٍّ و  التوراتيَّة يف  أهنام    لك ذ    .   حقًّ قاال ( امالش  ) إذا مل جيدا األسامء  نقل   أ   : ،  مل 

، ام الش  بالد  مل يكن هلم تاريخ يف    ( بنو إرسائيل) ، وكاألحداث مل تكن هناإن    لكم؟

التوراتيَّة مستعمَ وإالَّ  لبقيت األسامء  يتكلَّ و ،  إىل اآلن   لةً   التفتيش عن تلك ذهبا  فان 

الَعَرب اجل   به ِش )األسامء يف   ماثلًة التوراتيَّة  سامء  جدا األ ، وإذا وَ عجيبة   رٍ وَ بُص   ( ي ة زيرة 

يف    ام الش  يف   قاال:  ( َّْص مِ )يف  أو    ( ِعراق ال ) أو  املعنيَّة املعنيَّة   ذه ه  ليست    ، الَّ ك ،  بل   ،

يف   الَعَرب اجل   به ِش أسامء  يفعالنيفعالن      ! ي ة زيرة  األسامء    ما  كانت   رصحية مهام 

التاريخ،  حة  وواض  يف  كانوراسخة  و (فِلسطني ) :  اسم   سماال  ولو  ، (أورشليم ) ، 

و (الناصة ) و  و ( ن ام  عَ ) و ،  ( ردن األُ ) ،  ، ( راتالفُ )و ،  (ر وْ ُص ) و،  ( بنان لُ ) و ،  ( دمشق) ، 

و ( َّْص مِ ) و  تلك  لدهيام  تشري    الوغريها    ذه ه    فكل  .   (سيناء )،  التارخييَّة األسامء  إىل 

من أهلها  من  حتى  ،  أكثر الناس ال يعرفها    ،جمهولة  اتأسامء نكر إىل  املشهورة، بل  

 ؟!يأتفكان  ذه ه  فوق    مكابرةٍ   فأي  اجلزيرة.    أبناء 

ًدا   -( داوود )   عيدنا ا ما يُ كثريً   ، ذا ه  يف غضون  و  (  الطربي ) ما رواه  إىل    -مستشه 
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تارخيه  خزعب   يف  من  أو  ،  إرسائيليَّة   الت ي من  َثق ف  ما  ُس إىل  وه  ريَّة ومَ أساطري  ذه  .  

هات ا نبع قد ظلَّت   األخرية  لني الشعبيَّة يف    لرُتَّ رين..  األوَّ    املرفود! د  ف  ولبئس الرِّ   واآلخ 

  ن ينجو   لعلَّهم ،  تسلياًم له    وا ويسلِّم   ساَق بام    وا أن يؤمن   اء رَّ كأنام هو يفرتض أن عىل القُ 

املؤامرة  معه   هتمة  الصهيونيَّة من  يتصوَّ لعلَّ أو      ! العامليَّة   التارخييَّة  اليوم ر  ه    -قارئ 

مؤرِّ مؤرِّ  أو غري  زالت    -خ ًخا  التي    تفتنه ما  بداية    ، الطربي دها  رس ي الكايات  حول 

الكون   ، اخللق  األُمم    ، وأحوال  و وتاريخ  وامللوك  تقع  ،  الرسل البائدة    حملَّ منه  أو 

ل مي ال   حرتام ال ا  م  ل  ال ع    من التاريخ،   شأن ماضٍ به يف    عتد   يُ توثيٍق   مصدرَ تبدو له  و   ، ع 

  يظن  قارَئ اليوم يويلِّ وعيه شطرَ راه  تُ .   ة ب تَ ملصادره من الرواة والكَ وال    للطربي ال  به  

نثرً ت ال  مصنَّفاٍت   ،  بائدة ساطري  التدوين أل من    ا استكثارً و   ، متوارثة ألقاصيص    ا عدو 

ما م  نحو  ،  الطربي »اإلمام«  حرشه    ن  نقديٍّ سٍّ 
ح  بال  األوَّ ،  اجلزء  من  يف  تاريخ  » ل 

وامللوك  حُيَسب   لك ذ     ( 1) ؟ « الرسل  أن  ه  حقِّ من  الذي  فر  تارخييَّة  ال وءات  السَّ من    السِّ

ة  الغربلة  هبا    تدر التي  فاضحة،  ال  الكتابات  ه بالالئمة إىل  التوج  قبل    ، الفاحصة النقديَّ

    . املسترشقني دسائس  ني و جام التجريم عىل أعامل الغربيِّ   ، أو صبِّ رصة التارخييَّة املعا 

 إعالميًّا  استعراًضا أقرب إىل أن يكون  عىل نفسه أنه    ( داوود )  كتابيشهد  بذا  

إىل  مجيًعا    م وقذفه  ، (ِعراق ال ) و   (ام الش  ) يف  ته  ذريَّ و   (إبراهيم ـ)تاريخ ل   لنفي أيِّ   ،قوميًّا 

الَعَرب )  ذ     ( 2).( جزيرة  إىل  أقر هو  إىل منب  لك  يكون    ه  بحٍث أن   جيٍّ ا منه  كتاب 

 
 (!الطربيوما ُيعفيه االعتذار بالنقل.  فام آفة التاريخ إالَّ حاطبوه، أمثال )  (1)
(، شيخ  َقبيَلٌّ من شيوخ القبائل 86،  تاريخ ُسوريا القديملك يف كتابه اآلخر )(، كام يذهب إىل ذ  إبراهيمو)   (2)

    الَعَربيَّة.
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ل    وحتقيٍق  َجى، ال   اذ رضب يف ه  يَ    ( 1). ميع  الرصيح   (2) « التوراة»   عىل الرغم من نصِّ   د 

) إ   ِعراق ال من    إبراهيمهجرة    عىل » فِلسطني ىل  َتاَرُح و (:  ْبَن و   اْبَنُه،   َأْبَرامَ   َأَخَذ  ُلوًطا 

اْبنِِه، َهاَرانَ  اْبَن  َأْبَرامَ   َساَرايَ و  ،  اْمَرَأَة  َفَخرَ   َكن َتُه  ُأورِ اْبنِِه،  ِمْن  َمًعا   َكْلَدانِي نيَ ال   ُجوا 

 .«  ِلَيْذَهُبوا إىَِل َأْرِض َكْنَعانَ 

أنَّ و  ليب )   الق   من  ، طرحهحول  اختلفنا    وإن  ،  (ي الص  خرًيا   (داوود )   كان 

َفَت  ر  عَ  وَأل  التأويل اجتمنه  ًضا،  يف  و إلقناعل  حماولةً و   ،هاًدا  منحتر  ،   اتالنعر   ًرا 

ة    ةنزعذه اله  يف  و    . السياسيَّةة والقوميَّ   -أو يتناسى صاحبنا  ينَسى    األخرية الداووديَّ

وتارة  ة العامليَّ   ة لصهيوني  ا   ىل إ   (إرسائيل   بني ) تاريخ  يف  تزوير  الينسب    حني    ىل إ، 

ط    برَ العَ  لَدى  أنه تاريخ   -تارة أخرى   هملفَّ  ن لفَّ ومَ  ملسترشقني ا  س 
ستهان ال يُ منه ق 

،  مشرتَ  من حيث هو    به. االستعامر وقبل    ، ةالعامليَّ   ة الصهيوني  قبل وجود  من  ك  روائيٌّ

ابن ) و (،  ابن هشامو)،  ( ه ب  َن ب بن مُ هْ وَ )   ىمنه لدَ ذج  ت نام م تقدَّ وقد  .   سترشقني امل و 

ليب   ، حرَص (اهلمداين ) ، و ( املجاور  فهل     . ى ثقفهاأنَّ من شواهده  عىل إسقاطها    ي الص 

و ُمَنب ه بن    َوْهبكان   هشام،  و ابن  املجاور ،  و ابن  مؤرِّ   ، اهلمداين،  من  خي وغريهم 

 
(1)   ( َلم  ب ي: »ُسوري ة( أن )داوودَيع  السَّ قبل  ى  ُتسمَّ ( كانت يف  ملكة إرسائيل«؛ ألن )أرض إرسائيل( كانت 

مقا  يف  )أرضها،  )ملكة َيوذابل  يف  اهلمداين،  فِلسطني(  مثاًل:  )انظر  الَعَرب(.  (.   44  -43،  ِصَفة جزرة 

ه   كتابه  تأليفه  إىل  الدوافع  املودَلج  -ذاولسرب  وري   الس  القومي   البعثي   ه    -وهو  أن  خيَفى  البُعد  ال  ذا 

ه   )التارخييَّ من عوامل محاسته إلبعاد  التاريخ عن  امذا  الش  أو بالد  ملطامع حارضة  إبعاًدا  بأيِّ وسيلة،   )

ُوفِّق يف مسعاه؛ فام ه   الغيورة، ال يراه قد  ر فيه وطنيَّته الميدة وقوميَّته  ُيقدِّ كذا  مستقبلة.  والدارس، إذ 

ب ل!   داوودُتوَرد يا   فاع عن األوطان ب َرم ي التاريخ  ما ب نَف ي التاريخ يُ    اإل  ق الدِّ داَفع عن األوطان، وال يتحقَّ

 إىل أوطان اآلَخرين!
 .   31: 11، ِسفر التكوين  (2)
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وجغرافيِّ   ب رَ العَ  ضحايا  يهم،  القدماء  اجلامعات و   املسترشقني و   ة الصهيوني  من 

ون بام لُ د  يُ   عندما   املسترشقنيكثري من  ال  يرتيض آراء فنا  مؤلِّ   كانحني    عىل؟!   الغربيَّة 

أمثال  قارئهحييل    فرتاهشاء،  ي  و)وينكلر )  : إىل  و)كريمر (،  و) كون (،  دوارد إ(، 

ى بأ ي، و يزيِّن بأسامئهم صحائفهن  (، وغريهم ممَّ دورم    انتقائيَّة    ا ذ ه  يف  و    (1) . مقواهل تقوَّ

ل مي،    ه يف أتون األدجلة.   تقذف إن  و صلعاء، ُتزري بالبحث الع 

 

 وكيل حمط ة:    /فرعون -4

وأذناهبا يف   الصهيوني ة إذ ينسب التزوير إىل    -« ون اميُّ والس    ب رَ العَ »  كتاب ؤلِّف  إن م

تاريخ ) ) بني إرسائيل ن سبة  مل  ِعراق ال ( و) ام الش  ( إىل  ة  الفريَّات األثريَّ بأن  ا  (، حمتجًّ

عىل   ا  أثريًّ دلياًل  لنا  م  تقدِّ أن  )   لكذ  تستطع  كالم  ًدا  مردِّ ليب التاريخ،  دون ي الص   ،)

هلا  التاريخ    لك ذ  آثار  أن  يه عن  ض عيَنُيغم    -إليه   إشارةٍ  اجل ) يف  ال وجود  زيرة ِشبه 

ن أ   أسلفنا وقد     . ه إىل تقليب األسامء والروف ؛ وهو ما أجلأه وَسَلفَ لكذ  ك  ( ي ة الَعَرب 

نُ  التي  إليها  س  املناطق  صخريَّ   يف  التاريخ   لك ذ  ب  مناطق  هي  جبليَّ اجلزيرة  ال ة  ة، 

ال دت؛ بحيث  ، لو ُوج  بسهولة  فيها   لتندثر اآلثار والشواخص   ،ى وال رمال صحارَ 

 

ز به رأيه يف أن )وينكلرلك اسرتفاده األملاين )من ذ    (1) « مها التوراة( الواردَتني يف »ُكْوش( و)ِمَّْص (، الذي عزَّ

الَعَربيف ) )انظر:  جزيرة  اميُّون داوود،  (.  لوقوع    وينكلر(.  مع أن  80،  الَعَرب والس  أمثلٍة  إنَّام أشار إىل 

من   اميل  الشَّ القسم  يف  التوراتيَّة  اإلشارات  الَعَرببعض  من  جزيرة  اميل  الشَّ والقسم  الَعَرب.   ال    جزيرة 

الَعَربيعني جوف   ممَّا    -يد يف القول بعالقة َشاميل اجلزيرة، فضاًل عن أن يعني َجنوهبا.  وال جدجزيرة 

ي.   -( فام يليها َشاماًل تيامءجاور ) رص 
 بالتاريخ التورايت أو البابيل أو امل 
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إالَّ ُتعرَ  بالف  بالرضورة.    والتنقيب  بقيت    فر  يف   ماثلةً رين  آَخ   أقوامٍ آثار    ولقد 

العَ ال  ذرَّ بيَّ رَ صحراء  مثقال  يبق  مل  فيام  اليوم،  إىل  تاريخ  ة  من  ليب ة   (داوود )و   ي الص 

تاريخ  املختلَ  أنه  مع  وأخطر!    ق،  وأطول  أعظم  هو  أنه   ملا  وهو  واضح،  والسبب 

عىل إديولوجيَّة ، مع حوافز  من الكلامت واألسامء واخلياالت واألوهام  ريٍخ حمض تا 

 .هناك وإثباته هنا  هنفي 

و أم استند  ا  أن    « القرآن » إىل    (1) ( داوود )قد  قصدها    ( ِمَّْص ) يف  بنو ) التي 

ما ، فليفرسِّ لنا (غامد ) بالد ني يف  يِّ رص  لعشرية امل  هامشيَّة   ةٍ أو حمطَّ   د قريةٍ جمرَّ   (ائيل إرس 

أو   َّْص مِ ل اإلشارات التوراتيَّة إىل  أنه قد حوَّ   لكذ  .   تلك   ِمَّْصَ «  القرآنُ » به    وصَف 

حمطَّ   ( ام الش  ) أو    ( ِعراق ال )  ة إىل  تاريَّ يف    ات  الَعَرب اجل للقوافل  وكالء   ،ي ة زيرة  عليها 

ٍز طريف(خيايلٌّ    ، )وهو اخرتاع  لتلك البلدان ن  وتابع ، ثمَّ مل يشأ أن يميض غري معزِّ

 : اآليات اآلتية  لناليفرسِّ «.  ف القرآن مزاعمه باالستناد إىل » 

ُموَسى  ﴿  َأْرَسْلنَا  إىَِل    وَلَقْد  َرُسوُل    : َفَقاَل   ، َمَلئِهِ و   فِْرَعْونَ   بِآَياتِنَا  إيِن  

 . ﴾ َرب  الَعاملنَِيَ 

َقْوِمهِ   فِْرَعْونُ   وَناَدى  ﴿ َقْومِ   :َقاَل   ،يِف  ِمَّْصَ أَ   ، َيا  ُمْلُك  يِل    َلْيَس 

تِي  ألهَْنَارُ اِذِه َهـ و  ِري ِمن حَتْ ونَ  ! ؟ جَتْ   (2) .﴾!؟َأَفاَل ُتْبَِّصُ

ُبوا بِآَياتِنَا ﴿  ُْم َكذ  َكاُنوا َعْنَها  و   َفانَتَقْمنَا ِمْنُهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم يِف الَيم  بَِأهن 

األَْرضِ و   . لنِيَ َغافِ  َمَشاِرَق  ُيْسَتْضَعُفوَن  َكاُنوا  ال ِذيَن  الَقْوَم    َأْوَرْثنَا 

َباَرْكنَا  و  ال تِي  ا  احُلْسَنى  ةُ َكِلمَ   مَت ْت و   ، ا فِيهَ َمَغاِرهَبَ َرب َك  َبنِي    َعىَل     

 
اميُّونانظر:   (1)    .000 -137، الَعَرب والس 
 .51، 46: اآليتان سورة الزخرف   (2)
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اِئيَل  وا باَِم    إرِْسَ ْرَنا و   ، َصرَبُ َما َكاُنوا و   َقْوُمهُ و   ْرَعْونُ َما َكاَن َيْصنَُع فِ   َدم 

   (1). ﴾ َيْعِرُشونَ 

إىَِل  ﴿  بِِمَّْصَ   : َأِخيهِ و   ُموَسى    وَأْوَحْينَا  ِلَقْوِمُكاَم  آ  َتَبو    ،ُبيُوًتا   َأن 

ِقْبَلةً و  ُبُيوَتُكْم  اَلةَ أَ و   ، اْجَعُلوا  الص  ِ و   ، ِقيُموا  َقاَل  و   . ْؤِمننِيَ ـُامل   َبرش 

نَا إِن َك آَتْيَت فِْرَعْونَ   : ُموَسى   ْنَيا و   َمأَلَُه ِزينَةً و   َرب    ،َأْمَوااًل يِف احَلَياِة الدُّ

َسبِيلَِك  َعن  ِلُيِضلُّوا  نَا  َعىَل    ، َرب  اْطِمْس  نَا  مْ َأْمَوا   َرب  َعىَل  و   هِلِ   اْشُدْد 

 .﴾ َيَرُوا الَعَذاَب األَِليمَ   ُقُلوهِبِْم َفاَل ُيْؤِمنُوا َحت ى  

اِئيَل ﴿  إرِْسَ بَِبنِي  فِْرَعْونُ   ، الَبْحرَ   وَجاَوْزَنا  َبْغًيا و   َفَأْتَبَعُهْم    ُجنُوُدُه 

الَغَرُق   َحت ى    ، َعْدًوا و  َأْدَرَكُه  ـ   : َقاَل   ، إَِذا  إَِل اَل  ُه  َأن  ال ِذي  آَمنُت  إاِل   َه 

اِئيَل  إرِْسَ َبنُو  بِِه  ِمَن  و   آَمنَْت  َقْبُل و   نَ اآل   . ْسِلِمنيَ امُل َأَنا  َعَصْيَت    َقْد 

امُلْفِسِدينَ و  ِمَن  َخْلَفَك  ال فَ   ؟! ُكنَت  ملَِْن  ِلَتُكوَن  بَِبَدنَِك  يَك  ُنَنج  َيْوَم 

   (2) . ﴾ َن الن اِس َعْن آَياتِنَا َلَغافُِلونَ ن  َكثرًِيا مِ إِ و   ، آَيةً 

نَ ﴿  ِمن  َعَلْيَك  ُموَسى  َنْتُلو  ُيْؤِمنُونَ   فِْرَعْونَ و   َبإِ  ِلَقْوم   إِن     . بِاحَلق  

َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم    ، َجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا و   يِف األَْرضِ   َعاَل   فِْرَعْونَ 

ُح َأْبنَاَءُهْم وَيْسَتْحِيي نَِساَءُهمْ  ُه َكاَن ِمَن امُل   ، ُيَذب     (3) . ﴾ ْفِسِدينَ إِن 

َا امَل وَقاَل فِْرَعْونُ ﴿  ـ أَلُ َما َعِل : َيا َأَيُّ ي، َفَأْوقِْد يِل  ْمُت َلُكم ِمْن إَِل ه  َغرْيِ

ًحا لَ   َيا َهاَمانُ  لُِع إىَِل  َعىَل الط نِي، َفاْجَعل يل َصْ ـ   َعيل  َأط    ، ِه ُموَسى  إَِل

الَكاِذبنَِي. و  ِمَن  أَلَُظنُُّه  األَ و   ُهوَ   اْسَتْكرَبَ و   إيِن   يِف  بَِغرْيِ ُجنُوُدُه    ْرِض 

َفَأَخْذَناهُ و   ق  احلَ  ُيْرَجُعوَن.   اَل  إَِلْينَا  ُْم  َأهن  يِف  و   َظنُّوا  َفَنَبْذَناُهْم  ُجنُوَدُه 

؛  ًة َيْدُعوَن إىَِل  و   َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظ املنَِِي.    َفانُظرْ   الَيم  َجَعْلنَاُهْم َأِئم 

ونَ و   الن اِر،  ُينََّصُ اَل  الِقَياَمِة  ـ و   .  َيْوَم  َه يِف  َلْعنًَة،َأْتَبْعنَاُهْم  ْنَيا  الدُّ   ِذِه 

 
 .137  -136: اآليتان سورة األعراف  (1)
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الِكَتاَب ِمن َبْعِد    َلَقْد آَتْينَا ُموَسى و   ْقُبوِحنَي.  ْوَم الِقَياَمِة ُهم ِمَن امَل يَ و 

األُوىَل   الُقُروَن  َأْهَلْكنَا  لَ و   ُهًدى و   ِللن اسِ   َبَصاِئرَ   ، َما  ُهْم  َرمْحًَة  َعل 

ُرونَ       (1) .﴾ َيَتَذك 

ِمن  ﴿  َنا  َينَُّصُ َفَمن  األَْرِض،  يِف  َظاِهِريَن  الَيْوَم  امُلْلُك  َلُكُم  َقْوِم  َيا 

إِنْ  ـِه  الل  فِْرَعْونُ   َجاَءَنا؟   َبْأِس  َأَرى  َقاَل  َما  إاِل   ُأِريُكْم  َما  َما  و   : 

َشادِ   َأْهِديُكْم إاِل        (2). ﴾ َسبِيَل الر 

بَِغرْيِ ﴿  الل ـِه  آَياِت  يِف  جُيَاِدُلوَن  َكرُبَ ُسْلَطان     ال ِذيَن  ِعنَد    َأَتاُهْم،  َمْقًتا 

ـهِ  َكَذ  و   الل  آَمنُوا؛  ال ِذيَن  َعىَل  ِعنَد  ـُه  الل  َيْطَبُع  ُمَتَكرب     ِلَك  َقْلِب    ُكل  

ًحا لَ : َيا َهاَمانُ َقاَل فِْرَعْونُ و   .  َجب ار   َعيل  َأْبُلُغ األَْسَباَب.   ، اْبِن يِل َصْ

إىَِل   لَِع  َفَأط  اَمَواِت  الس  ـ   َأْسَباَب  ُموَسى  إَِل َكاِذًبا،و   ، ِه  أَلَُظنُُّه    إيِن  

ِلِفْرَعوْ َكَذ  و  َن  ُزي  َعَملِهِ   نَ ِلَك  بِيِل، و   ُسوُء  الس  َعِن  َكْيُد  و   ُصد   َما 

     (3). ﴾ إاِل  يِف َتَباب    فِْرَعْونَ 

مُ و   ،َهاَمانَ و   فِْرَعْونَ و   وَقاُرونَ ﴿  َجاَءُهم  بِالَبي َناِت    وَسى  َلَقْد 

وا يِف األَْرضِ     (4). ﴾ َما َكاُنوا َسابِِقنيَ و   َفاْسَتْكرَبُ

َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوح  ﴿     (5) . ﴾ ُذو األَْوَتادِ   فِْرَعْونُ و   َعادٌ و   َكذ 

ُلوط  و   فِْرَعْونُ و   وَعادٌ ﴿  األَ و   . إِْخَواُن  ُتب ع  و   ْيَكةِ َأْصَحاُب  ُكلٌّ  َقْوُم   ،

َفَحق   ُسَل  الرُّ َب  َأَفعَ وَ   َكذ  ِل، ِعيِد.   األَو  بِاخَلْلِق  َلبْس     ِيينَا  يِف  ُهْم  َبْل 

     (6). ﴾ ِمْن َخْلق  َجِديد  

 

 .  43 -38: اآليات سورة الَقصص   (1)
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. ال تِي مَلْ خُيَْلْق ِمْثُلَها يِف  . إَِرَم َذاِت الِعاَمدِ َكْيَف َفَعَل َربَُّك بَِعاد   َأمَلْ َترَ ﴿ 

ْخرَ   َثُمودَ و   اَلِد. البِ  الص  َجاُبوا  األَْوَتادِ   فِْرَعْونَ و   بِالَواِد.   ال ِذيَن  . ِذي 

الباَِلِد.   يِف  َطَغْوا  الَفَساَد.    ال ِذيَن  فِيَها  َربَُّك    َفَأْكَثُروا  َعَلْيِهْم  َفَصب  

  .      (1). ﴾ َلبِاملِْرَصادِ إِن  َرب َك    َسْوَط َعَذاب 

اآليات  ف  أ  ْوم )يف    إىل عشريةٍ   تشريتلك  مل يسمع هبا ( غامد ) بالد  يف    (املرَْضُ  ،

ًفا اعتسا هو  ام ألصقه  اسمها ال أثر له، وإنَّ   حتى إنَّ     ؟! ( داوود  أمحد ى )وَ س     قط  رَش  بَ 

ْوم باسم    قرآنيَّة، ال أساس هلا من التاريخ؟!   أم تلك اآليات مبالغات    .امَلرْضُ

، هو (فرعون ) اسمه    عليها شيخ    ،ة يف الصحراء أو حمطَّ   ،قرية حمض    ( ِمَّْص )  أ 

 !؟ (داوود ) «، كام يدعوه ة وكيل املحط  » 

إىل تلك القرية أو املحطَّة (  ُموَسى) اين بإرسال  االهتامم الربَّ   ك ل ذ    ُترى ما كل  

االستثنائيَّ و   ! بآياته؟  األمهيَّة  أو  اخلصوصيَّة،  تلك  البائسة، ما  العشرية  لتلك  ة، 

 !؟ (داوود )  ها يف كتاب حسب وصف

ًرا خ  ا مف  ، !«املحط ة  وكيل » ، ه فرعونُ عظيم، ينادي ب  ذات ُملٍك  ويا هلا من قريةٍ 

حتى  يف   لي قومه،  » و قإنه  ربُّ ل:  األعىل أنا  السامء يبل  «،  كم  أسباب  بلوغ  إىل  طمح 

ـ لعلَّه يطَّلع إىل    ، برصٍح مبنيٍّ  أفال   من حتتها،  َتري األهنارُ   قرية  وهي  !   ( ُموَسى )   ه إل

 ُتبرصون؟!

قوا فيه؟   الَيم  ثمَّ أين   الذي ُأغر 
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هو   أو  إذن،  سيل،  إالَّ  هو  يام ) إن   )قبيلة  أو  سايف(،  جهة  بحر  يف  الربع ) ( 

ليب ) ، كام كان (اخلايل   يزعم من َقبل؟    (ي الص 

لدَ الَيمَّ إن   والبحر،  سيَل قد    ،ؤالء ه  ى  ،  وإن    واٍد،  يعني  النهر،  أن  كان   كام 

إنَّ (الُفرات ـ) ك  وادي  ،  يعني  حمافظة    (اد رَ ثَ ) ام  ن أل!   ( الباحة) بمنطقة    ( العقيق ) يف 

تَ اللغة   و عُ مل  لغة،  يَ د  عَ   لكلامهتا ُعد  مل  ال  ع    بيَّة رَ معنى،  أو رب  وال  النهر،  أن  كام  ة.    يَّ

في   -« م  اليَ »  ُألقي  الرَبدي، بني اخليزُموَسى )  هالذي  واٍد إنَّ   -ان ر ( يف سفط من  ام هو 

ه   ة  ذه ه  آَخر، مل يسمِّ ا يف تلك اجلهات من    ؛ املرَّ !  ( غامد) فالبحث عنه ما زال مستمرًّ

املذكوَرين يف   الرَبدي واخليزران  أنه يعتقد أن  التوراتيَّة كانا معروَفني ويبدو  ة  صَّ
الق 

ديان   !  ( ِمَّْص )يف   ( الن ْيل وادي  ) ، متاًما كام كانا يف  غامد يف و 

تلك  ليخربنا:  ثمَّ   َيصنُع   العظيمةية  اإلهل  املعجزة  ما  كان  ممَّا  اهلل  ره  َدمَّ فيام 

ر  وقومه و  (فرعونُ )  ره  شون؟!  إن ما كانوا َيع  وَ   ما دمَّ ةٍ   يَّةٍ َعَرب   ى عشريةٍ ليس س   ،بدويَّ

جبٍل   أحد  تقطن  يف  هبا  يعلم  مل  واٍد،  يف  عىل   أو  التاريخ  يف  هلا  أثر  وال  يسمع،  ومل 

رين.إن  اإلطالق، حتى  لني وال يف اآلخ   اسمها غري معروف، ال يف األوَّ

قرية   أهنا  يف  ُقر    بيَد  بقوم    « القرآن »نت  و ( ُنوح)وُقورنت  و ( عاد )،  ، (ثمود ) ، 

اخَل ( ُتب ع ) وبقوم   األوَّ ل  ، وبغريهم من عظامء  ليقول « القرآن » ف  ل، حسب وص  ق    .

تل قريش لـ)  من  بأعظم  لست   إنك   األُمم(  صنعت     ، ك  وما  حضاراهتا  تدانني  وال 

كانت يف   ليقول: إهنا ال تعدو عشريةً   ةٍ رَ َخ املؤلِّف بأَ  ذاه  يأتيك   لكذ  .  ومع وَعَرَشت  

.  مل  (عسري ) كانت يف قريٍة يف    عشرية   ، بعد مؤلِّف سابق قال إهنا( غامد) يف بالد  قريةٍ 
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طبعً  املوقع،  د  ألن  يتحدَّ ر(  اسم  ا؛  ص  موضع طلَ يُ )م  ما  غري  عىل  بقلب  ق  ولو   ،

 !الصاد ضاًدا 

وقد ،  « ذو األوتاد»بأنه    ،!« ة وكيل املحط  » أعني    ، رعوهناف  ُيوَصف    وهي قرية  

، إِ ﴿ َطَغى أهلها يف البالد،   َك َسْوَط َعَذاب  ن  َفَأْكَثُروا فِيَها الَفَساَد، َفَصب  َعَلْيِهْم َربُّ

َبي َد    «، إذن، أوتاد اخليام يف مضارب تلك العشرية! األوتاد»   .  لعلَّ ﴾ َرب َك َلبِاملِْرَصادِ 

ة ) القرآن » أن   (، ال الن ْيل ِمَّْص وادي  )   فِرعون أنه  و( املقصود،  فِرعون « قد حسم ُهويَّ

واه، بوصفه   اه  إ س  ـ يَّ ت« ﴾ُذو األَْوَتاد   فِْرَعْونُ ﴿ ب م  و   .  ، أي »صاحب امل َسالَّ أن قد تقدَّ

 « د «  األوتاد مصطلح  )املعنى    ذاهب    َير  خ  املؤرِّ أحد (1) ( سرتابو لَدى  إىل  إشارة  يف   ،

  ( 2). الفراعنة

 

    زعيم عصابة؟:  املَلِك داوودكان هل  -5

إنَّ  ا  )  حقًّ ) وم    ،( داوود أمحد  قول  قبله  ليب ن  التصو    لغ  ا ب  ، (ي الص  انحطاط  ر من 

التفكري   تقبَّ   من   لك ذ  .   الضيض  إىلوسخافة  عقُل حيث  حضارة  أن  ل  األوَّ   ل 

التي    ( َّْص مِ )  آيةً ُجع  العظيمة،  تدمري «القرآن » و  « التوراة » يف    لت  وُجعل  ربةً ،  ع    ها 

ال وجود هلا عىل خريطة العامل، وال أثر هلا يف التاريخ عىل   للمعتربين، ال تعدو قريةً 

وال خطر  يف الضارات  كر هلا  التي هي بمجملها ال ذ  ،  ( عسرياإلطالق، كانت يف )

 
(1)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 4: 4.  

ل، حتت عنوان »  (2) يم -14راجع: )الفصل األوَّ ِ  «(.   فأَْصبََحْت كالَّص 



. 

. 

  ونربانيُّوالعِ بَرالعَ   ___________________________________________________  الثاني الفصل
. 

. 

325 

 

أحد  اهب  مل يسمع ة قرية  يَّ تلك اآلية الضار وتقبَّل عقُل اآلَخر أن التاريخ،  هلا عىل مرِّ 

   .التاريخ   يف الضارات وال خطر هلا عىل مرِّ   لكذ  كر هلا ك ، التي ال ذ  ( غامد) يف  

قااله  إن   وردَ   صارخ    استهزاء    كالمهاما  َسني،    بام  املقدَّ الكتاَبني   « القرآن» يف 

ة ، من  «التوراة » و  صَّ
ث    ( 1)طاغيةٍ   َتىأع  (؛ قائَلني للناس إنَّ فرعون ( و) ُموَسى )  ق  حتدَّ

جربوت اهلل الذي    ، وإنَّ (غامد )أو يف    ( عسري) يف    إالَّ شيخ عشريةٍ عنه اهلل مل يكن  

ٍة يف مكانٍ   دَّ ام كان ض  به إنَّ   أراد التخويَف  خبوت  من  جمهولٍ   قريٍة بائسٍة عميلٍة، مندسَّ

دَّ   غامد أو    عسري ٍة    وشعافهام، ومل تكن ض  بنان.    يشار إليها بأيِّ   حضارةٍ   ُتذكر أو قوَّ

ر    بمقتىض مزاعمهام: إنَّ   ،ام قائالن كام أهنَّ  َنب   لك ذ  اهلل قد دمَّ وجوده،   صحَّ   إن    -الذَّ

أصاًل   ذاه  و  فيه  الذي    -مشكوك  اهلائل  األصل  شاخمةً   الوترَك  شواهده  يف   تزال 

ى  (الن ْيل  وادي )  ذا اآليات الواردة عن .  وبالعصور إىل اليوم تتحدَّ  فرعونذا فقد اختَّ

؛ إذ هي لدهيام أشبه بحكايات األطفال.  وإذا ُهُزًوا  «القرآن » و   «التوراة » يف    ُموَسى و 

يتقبَّ  ال  كبألوهيَّ   مؤمن    الزعمَ   ذا ه  ل  كان  فإنه  الكتاَبني،  يتقبَّله    لكذ  ة   مؤمن  ال 

رسَد   َمن  عن    لك ذ  بعقالنيَّة  )   فرعون الَقصص  مع  رصاعه  وعن  بني وقومه 

 َمن حكى تلك الكايات أحد ثالثة:  يقتيض أنَّ   (، بل هو زعم  إرسائيل 

 
أيًضا،    (1) اليوم  إىل  شاهدة  آيات حضاريَّة  هي  بل  فحسب،  ينيَّة 

د  بحكايٍة  وطغياهنم  الفراعنة  ُعتُو   وليست 

هم يف األرض.  ومن آثار ذ  وتواتر أخباٍر تارخييَّة عن عسف أول   (  تهريودولك ما رواه )ئك امللوك وترب 

( امليالد   -(خفرع( و)خوفوحول  قبل  الثاين  األلف  قبل  القديمة،  يَّة  رص 
امل  الدولة    -اللذين حكام خالل 

( منها نفوس املرصيِّني.  رين من ذكرى تشمئز  تركاه يف اآلخ  :Herodotus, Book 2, Chap.  Seeوما 

128  .) 
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نيا والضارة إالَّ إمَّ   - فهو   ؛  ما يعرف يف حدود قريتها بدائيٌّ ال يعرف من الد 

  . ناتبيِّ   افهها آياٍت تو   يظن  

ا  -   . سبها إىل غري موطنها األصيلنَ أطرافها ف ف تلقَّ  ؛ بأصل الكاية   ل  جاه   وإمَّ

ا  - أجل    للتزوير   د  متعمِّ   وإمَّ البسطاء من  عىل  و  ،إهيام  من   العوامِّ التدجيل 

السالفةاألُ  التاريخعظام  بأحداث    ، مم  يف  تقع  ـ   ، مل  نحوٍ إالَّ ُهمَّ  اللَّ عىل    

ا  متخلٍِّف و   بدائيٍّ   .جدًّ

( بحاٍل من داوود أمحد  عاءات )القرآين ال خيدم ادِّ   إن النصَّ   : ونعود إىل القول 

عىل    اه.توخَّ   ما زيف  حتى ال يبدو شاهًدا فاضًحا عىل  ليته مل يستدعه،  ف األحوال،  

حتدَّ   الرجل أن   التي  واألُمم  الضارات  تلك  شأن  من  بالتقليل  يكتف  عنه مل  ا ثت 

ُقرً هلَ حوَّ ف  -بإسهاب   « القرآن»عنها  ث  حتدَّ و   « التوراة »  إىل  ات وحمطَّ صغرية  ى  ا 

 ( بني إرسائيل)يف حتقري شأن   أمعن أيًضا   ه كن ل   -( اة الّس  ) ات يف  ووكالء حمطَّ هامشيَّة 

إيَّ  واصًفا  »أنفسهم،  كانوا  بأهنم  ة أك اهم  البدوي  العشائر  ًفا   (]كذا![  ة ي  َعَرب ال )   ثر  ختلُّ

يف  ال يطعن    ، فل مَ «التوراة » يف    يطعن يف ما وردَ إذا كان  ف   (1) « . ها شأًنا يف املنطقة وأقل  

 : اآلياتيف مثل    ؟ «القرآن » يف   ما وردَ 

اِئيَل ﴿  إرِْسَ َبنِي  َعَلْيُكمْ   ، َيا  َأْنَعْمُت  ال تِي  نِْعَمتَِي  َأين   و   ، اْذُكُروا 

ْلُتُكْم َعىَل      (2). ﴾ َعاملنَِيَ ال َفض 

األَْرضِ ﴿  َمَشاِرَق  ُيْسَتْضَعُفوَن  َكاُنوا  ال ِذيَن  الَقْوَم    وَأْوَرْثنَا 

 
اميُّون الَعَربداوود،   (1)      .170، والس 
    . 47: اآلية سورة البقرة  (2)
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فِيَها   ، اِرهَبَا َمغَ و  َباَرْكنَا  َكِلمَ و   ، ال تِي  احُلْسَنى  ةُ مَت ْت  َرب َك  َبنِي    َعىَل     

اِئيَل  وا   إرِْسَ ْرَنا َما َكاَن َيْصنَُع فِْرَعْونُ و   ، باَِم َصرَبُ َما َكاُنوا و   َقْوُمهُ و   َدم 

   (1). ﴾ َيْعِرُشونَ 

اِئيَل ﴿  ْأَنا َبنِي إرِْسَ َأ ِصْدق    وَلَقْد َبو  َفاَم    ، َرَزْقنَاُهم ِمَن الط ي َباِت و   ، ُمَبو 

َيْوَم الِقَياَمِة فِياَم    ؛ َجاَءُهُم الِعْلمُ   اْخَتَلُفوا َحت ى   َبْينَُهْم  َرب َك َيْقِِض  إِن  

َتِلُفونَ     (2) . ﴾ َكاُنوا فِيِه خَيْ

اِئيَل ﴿  إرِْسَ َبنِي  آَتْينَا  ةَ ـ النُّ و   احُلْكمَ و   الِكَتاَب   وَلَقْد  ِمَن  و   ُبو  َرَزْقنَاُهم 

ْلنَاُهْم َعىَل الَعامَلنِيَ و   الط ي َباِت     (3). ﴾ َفض 

ـِه َعَلْيُكْم إِْذ َجَعَل   ، َيا َقْومِ  : ِلَقْوِمهِ  وإِْذ َقاَل ُموَسى  ﴿  اْذُكُروا نِْعَمَة الل 

َأنبَِياءَ  ِمَن  مَ   آَتاُكمْ و   ، ُلوًكا مُ   َجَعَلُكمْ و   ، فِيُكْم  َأَحًدا  ُيْؤِت  مَلْ  ا 

   (4) . ﴾ الَعاملنَِيَ 

َعىَل  ﴿  الن اَس  حَيُْسُدوَن  َفْضلِهِ   َأْم  ِمن  ـُه  الل  آَتاُهُم  آَل  ؛  َما  آَتْينَا  َفَقْد 

   (5) . ﴾ ْلًكا َعظِياًم مُ   آَتْينَاُهمْ و   احِلْكَمةَ و   الِكَتاَب   إِْبَراِهيمَ 

يص   و) داوودَ )امَلل َكني    املؤلُِّف ف  وكذا  تزعَّ يامنَ ُسلَ (  بأهنام  عشريةً (  ةً   ام   بدويَّ

ال   وهي أشدُّ » قائاًل:  فة،  متخلِّ  ًفا يف بَ َعَرب العشائر  ة ختلُّ ة العَ ر  ي ة البدوي  ومعيار    ! « ب رَ ي 

مملكتَ التخل   يف  أنَّ   يامن ُسلَ و  داوود  يف  قَ أفرادمه  لديه  يف  ماهرين  يكونوا  مل  ع ط  ا 

وفنِّ  تصنيعه اخلشب  النصوص    (6) ! يَّات  من  يذهب  هو ال  -فأين  هبا  يستشهد   -تي 

 
 .   137 : اآليةسورة األعراف  (1)
 . 93: اآلية سورة يونس  (2)
 .   16: اآلية سورة اجلاثية  (3)
 .   20: اآلية سورة املائدة  (4)
   . 54: اآلية سورة النساء  (5)
اميُّونانظر: داوود،   (6)  .  273، 268، الَعَرب والس 
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َقاَل ﴿ :  ه فاستجاب له ربَّ   يامن ُسلَ أين يذهب من دعاء    ؟ يامن ُسلَ و  داوودبشأن مملكَتي 

اُب ال نَت إِن َك أَ  ؛َهْب يِل ُمْلًكا اَل َينَبِغي أِلََحد  ِمن َبْعِدي و  ، يِل   اْغِفرْ  : َرب     كل    . (1) ﴾ َوه 

كانوااملؤلِّف  لَدى  ال يشء  لك ذ   فقد  وأقل  »   ،  ًفا  ختلُّ ة  البدوي  العشائر  يف أكثر  شأًنا  ها 

ةٍ   أو عشريةٍ   رسةٍ أُ   ك فيهم ما كان يعدو ربَّ ل  ، وامَل «املنطقة!   ًكا عىلل  أو مَ   ،تافهة   بدويَّ

داوود لِ املَ ) إن     !مغارة يف    النيبطَّ  صاحبنا   -( ك  جمرَّ   -بزعم  من   كبري د  كان  مجاعة 

  (2) حافًيا، يسكن املغاور، ال مملكة له وال دولة!   عاش    (. عدالمالني يف مغارة ) البطَّ 

 .  يقول املؤلِّف كذا ه  

هم بال، و اجل كهوف، ويف  اليعيشون يف  كانوا    ( بني إرسائيل )   وهو يزعم أن 

اة رَس )؟  ومتى كانت بيئيًّا  ذا ه  يقطنون اخليام يف الوقت نفسه!  وال أدري كيف يتَّفق  

 « التوراة » أن    لك ذ     يام؟!اخل ضارب  مَل   صالةً وات جبليَّة يف العامل،  رَس   ، أو أي  ( غامد

ا  تشري   خيامٍ حقًّ إرسائيلل كانت    إىل  و بني  تار تشري  ،  عالقة  اجلبال إىل  ببعض  خيهم 

وال سيناء ) سيام  واملغارات،  أن  ،  (طور  يعيشون   يشء    ذا ه  غري  كانوا  إهنم  والقول 

مغارات  ة  مستمرَّ   ةٍ ف بص  واجل يف  منسجم  يشء  يام  اخليف  بال  غري  غري  ، آخر،   بل 

أ.   معقول ال كَنُس   نَّ ذاك  اخليام  إليها مع    أبًدا   يتالءم   ى  يعزو  التي  اجلبليَّة  األمكنة 

األمكنة   َقبل مع من    ليتالءم ، كام مل يكن  (غامد )يف جبال    بني إرسائيلتاريخ  املؤلِّف  

ليب ا اجلبليَّة التي عزا إليها )    ما جاورها. و   ( عسري ) يف جبال    بني إرسائيل ( تاريخ  ي لص 

 

  . 35: اآلية سورة ص  (1)
اميُّونانظر: داوود،   (2)  .  257، الَعَرب والس 
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خلط   وهناك  طبيعة    هنا  ةٍ َبرِّ   بيئةٍ   بني  وطبيعة  بدويَّ   يَّ بني ربط  ل ة،  زراعيَّ   ةٍ ريفيَّ   بيئةٍ   ة، 

والرَبِّ التبدِّ ،  التورايت   وصفها   َق َوف    ،حياهتم الغالب عىل    -إرسائيل   برتكيباٍت   -يَّة ي 

والبيئة   مغايرةٍ   ةٍ سكانيَّ  التضاريس  هي ،  برضورة  حيث  ألهنا   ؛ة زراعيَّ   ةريفيَّ   من 

عاف.      تعيش يف املرتفعات والشِّ

أن   ومن   -الغرائبيَّة   مزاعمه يف  املطلقة    الثقة   تلك مع    ( داوود أمحد  )   العجيب 

وأخرى    بني فقرةٍ   «القرآن ـ» يستشهد لنا ب   يظل    -اهني بر ق أو  عىل وثائ التي ال تستند  

كتابه!    بنصٍّ من  ما    فكيف يستشهد  بنقيض  ع يشهد  به  قرأ   أليه؟!   يستشهد   -فام 

من   ا  جدًّ كثرًيا  ن  هيوِّ امَل وهو  )ل  تاريخ  و) داوود َكني  عن  ما  -( يامن ُسلَ (  يف   هامجاء 

يكذِّ    ! ؟ «القرآن »  هو  به؟!   أم  استشهاده  مع  مثاًل، به،  قرأ،   ُسورة »  ات آي   أما 

 (:يامن ُسلَ )ابنه  وعن    ( داوود )  عن   ، (1) « األنبياء

ُحْكاًم   وُكالًّ ﴿  َداُوودَ و   .  ِعْلاًم و   آَتْينَا  َمَع  ْرَنا  ُيَسب ْحنَ اجلِ   َسخ    َباَل 

َفاِعلنِيَ و   ، الط رْيَ و  لَ .  و ُكن ا  َلُبوس   ْمنَاُه َصْنَعَة  ِلُتْحِصَنُكم ِمن  َعل  ُكْم 

ِري بَِأْمِرِه    لُِسَلْيامنَ ؟  و َفَهْل َأنُتْم َشاِكُرونَ ،  َبْأِسُكمْ  يَح َعاِصَفًة جَتْ الر 

ء  َعاملنِِيَ ، و ْرِض ال تِي َباَرْكنَا فِيَها األَ إىَِل    .  ﴾ ُكن ا بُِكل  يَشْ

اإلنس  ال  تشتمل،    مملكة    وهي عىل  عىل  بل   ، والطري  ،نِّ اجل  وحدهم، 

 : (2) « النمل  ُسورة»ما جاء يف   ذا ه  وسائر املخلوقات.    ،والرشات 

َداُوودَ و ﴿  آَتْينَا  احلَ و   ، ِعْلاًم   ُسَلْيامنَ و   َلَقْد  َلنَا  َقااَل  َفض  ال ِذي  ِلل ـِه  ْمُد 

 
   . 81 -79اآليات   (1)
 .19 -15اآليات   (2)
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امُل   َكثرِي    َعىَل   َا    : َقاَل و   ، َداُوودَ   َوِرَث ُسَلْيامنُ و   .  ْؤِمننِيَ ِمْن ِعَباِدِه  َأَيُّ َيا 

الط رْيِ   ، الن اُس  َمنطَِق  ْمنَا  ء  و   ، ُعل  يَشْ ُكل   ِمن  ـ ،  ُأوتِينَا  َه هلُ إِن   َو  َذا 

ِمَن    لُِسَلْيامنَ   ُحرِشَ و   .  بنِيُ امُل َفْضُل  ال    ط رْيِ الو   نسِ اإلِ و   ن  اجلِ ُجنُوُدُه 

َأَتْوا َعىَل    َحت ى  .   َفُهْم ُيوَزُعونَ  َنْمَلةٌ ي الن ْمِل،  َوادِ   إَِذا  َا    : َقاَلْت  َيا َأَيُّ

ُسَلْيامنُ  حَيْطَِمن ُكْم  اَل  َمَساِكَنُكْم  اْدُخُلوا  اَل  و   ُجنُوُدهُ و   الن ْمُل  ُهْم 

ِمن .   َيْشُعُرونَ  َضاِحًكا  َم  ا   َفَتَبس  َأْن    ، َرب    : َقاَل و   ، َقْوهِلَ َأْوِزْعنِي 

و نِْعَمَت   َأْشُكرَ  َعيَل   َأْنَعْمَت  ال تِي  ا و   ، َوالَِدي    َعىَل  َك  َصاحِلً َأْعَمَل  َأْن 

نيَ و   ، َتْرَضاهُ  احِلِ    . ﴾ َأْدِخْلنِي بَِرمْحَتَِك يِف ِعبَاِدَك الص 

من الصناعات   أنشأَ ف،  طبيعة والديد الاجلبال وو   نَّ اجل  له  اهلل    الذي أالنَ   امَلل ك  ذا ه  أ 

ظلَّ  كان    ما  إليه،  يعزوه  يف   معلِّمَ التاريخ  ويسكن  القدمني،  حايف  يميش  عصابة، 

ة  رَ العشائر العَ   أشدُّ هي  »   زعيم عشريةٍ   : جيزم املؤلِّف  كذاه  نعم،     ! كهف؟ بي ة البدوي 

بَ  يف  ًفا  ة ر  ختلُّ يستدل    -ألهنم ؛  « ب رَ العَ   ي  حُي   -كام  اخلس  ال  الصناعات  وال بيَّة ش نون   ،

 :فعل باآليات اآلتيةي  ذا فام    (1) ! « ن دِ عْ ب امَل كْ َس » 

َداُوودَ ﴿  آَتْينَا  َفْضاًل   وَلَقْد  َمَعهُ   ، ِمن ا  يِب  َأو  ِجَباُل  َلُه و   ، الط رْيَ و   َيا  َأَلن ا 

رْ و   َأِن اْعَمْل َسابَِغات  .  ِديَد احلَ  دِ   َقد  ْ ا و   ، يِف الّس  إيِن  باَِم  ،  اْعَمُلوا َصاحِلً

َبِصريٌ  َشْهرٌ   لُِسَلْيامنَ و   .  َتْعَمُلوَن  َها  ُغُدوُّ يَح  َشْهرٌ و   الر    ، َرَواُحَها 

َمن  و   ، َمُل َبنْيَ َيَدْيِه بِإِْذِن َرب هِ ن  َمن َيعْ اجلِ ِمَن و  ، ِقْطرِ ال َأَسْلنَا َلُه َعنْيَ و 

ِعريِ  َعَذاِب الس  ِمْن  ُنِذْقُه  َأْمِرَنا  َعْن  ِمْنُهْم  َيَشاُء  .   َيِزْغ  َما  َلُه  َيْعَمُلوَن 

اْعَمُلوا آَل  ،  اِسَيات  رَ ُقُدور   و   ِجَفان  َكاجَلَواِب و   مَتَاثِيَل و   ِمن حَمَاِريَب 

ُكورُ و   ، ْكًرا ُش   َداُوودَ     (2). ﴾ َقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الش 

 
اميُّون الَعَرب انظر: داوود،   (1)  . 339، والس 
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األيدي   (داوود )  املشدود وامُل   ،ذو  واُلكم لك  كمة  ،،  ل  ص  وفَ   ،والصناعات  ، وال 

 :(1)« ص  ُسورة»، كام يف  اخلطاب 

اٌب ،  ي ْيدِ َذا األَ   َعْبَدَنا َداُوودَ   اْذُكرْ و   ،ا َيُقوُلونَ مَ   َعىَل    اْصرِبْ ﴿  ُه َأو    . إِن 

رْ  َسخ  بِ اجلِ َنا  إِن ا  ُيَسب ْحَن  َمَعُه  اِق اإلِ و   َعيِش  ال َباَل    الط رْيَ و   .  رْشَ

لَ ،  حَمُْشوَرةً  اٌب ُكلٌّ  َأو  ُمْلَكهُ و   .  ُه  َفْصَل  و   َمةَ كْ احلِ آَتْينَاُه  و   َشَدْدَنا 

 . ﴾ َطاِب اخلِ 

باخل  الذي  (  داوود) اهلل  َداُوودُ ﴿  :الفة يف األرض خاطبه  يِف   ،َيا  َخلِيَفًة  َجَعْلنَاَك  ا  إِن 

َبنْيَ الن اِس بِاحَلق    ؛ْرضِ األَ  َتت بِِع اهَلَوى    ،َفاْحُكم    َظَهَر، ك العظيم  ل  املَ   ذاه     (2).﴾واَل 

يف جبال   كهوف الأهل  من    ،صعاليك من ال  عصابةٍ   زعيم أنه إنام كان    ،آخر الزمان

( َ »   ! (واتالّس  كان  القديمفإذا  أرسف   « العهد  يف   قد  املبالغة  فإن  تعظيمه،  يف 

د من االعتداد التارخييِّ بام جاء  وإذا كان لل   مقابل.  التقليل من شأنه إرساف   متجرِّ

شواهد    القرآينِّ النصِّ  يف   من  اخلالص  واستنتاجه  بحثه  إليه  ينتهي  ما  يطرح  أن 

ر كفُ تارخييًّا أن يؤمن ببعض الكتاب ويَ   تلك اآلياتباآليات، فليس ملن يستشهد  

ممَّ  واه، 
س  عن  عينيه  وُيغمض  طرحه  خيدم  يراه  ما  فينتقي  بُ ببعض؛  هيدم    ،نهنياا 

 . ال شاهًدا له شاهًدا عليه 
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    ؟!:قَصىأين يقع املسجد األ -6

اميُّونمؤلِّف »قد كان أمام  ل أن يكون باحًثا    بَّ َح أَ   ن، إن  ي خيارَ أحد  «  الَعَرب والس 

ا  العظيمة ( آل داوود) نة يف مكانة البيِّ «  القرآن»ب نصوص ا أن يكذِّ إمَّ  : ال عابًثا  جادًّ

إرسائيل)يف   تكذيبه    لكذ  مضيًفا    -(بني  مًعا  كي    ؛«لتوراةا»إىل  منهام   مجلةً ينتهي 

ا    -واحدة   يف كتاٍب «  رآنالقـ»استشهاده ب!  فال تتمع دعواه ونفسهب  يكذِّ أن  وإمَّ

جلأَ  مهام  والتأويل.أنابيب  إىل    واحٍد،  واالجتزاء  أنه   االنتقاء   ؤالءه    ديدنَ   -غري 

ا خيدم ممَّ حني يريد،  ام يتبع منهاج انتقاء ما يريد  إنَّ   -املتناسلني املعارصينخني  املؤرِّ 

ما س  أفكاره، متخطِّ  ج  ، مثاًل،أنهالفٍت للقارئ، هو    بدليلٍ واه.   ًيا  يعرِّ يف كتابه   ال 

بيامنُسلَ عىل عالقة )   يامنُسلَ يتناىف مع زعمه أن مملكة    ذاه  ألن  (؛  لقيسبِ )امللكة  ( 

البطَّ   عىل عشريةٍ   زعامةٍ حمض  هي   هي  عشريهتم  أن  و يف مغارة،  يعيشون    ،الني من 

ال صناعات    ،رين عىل اآلَخ   عالةً كانوا  ،  َعَربالة  يَّ رِّ ًفا يف بَ ر البدويَّة ختل  أكثر العشائ

  ذاه  !  و(اهتمغار ربام حدود م ، )الضيِّقة  ميعدو حدوده  مل يكن   م نفوذه  ، وأنَّ مهل 

جلميع  ض  اق  نمُ  وردَ متاًما  مملكتَ   ما     . «القرآن»و  «التوراة»يف    يامنلَ ُس و   داوودي  عن 

ن تضمَّ ملا  )اإلنجيل»  هومناٍف  قول  مثل  إشارات،  من  »،  املسيح«  وال(،  ُه    إِن 

 .(1) «اَن َيْلَبُس َكَواِحَدة  ِمنَْهايِف ُكل  ََمِْدِه كَ  ُسَلْيامنُ 

؛  «مغارةيعدو اإلشارة إىل » ال  قد    «التوراة»« يف  مدينةمصطلح »إن  ف   ،وعليه

 

    .29: 6، إنجيل مت ى  (1)
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  ىالعمَ   فام أعجب   (1) !(غامد) يف بالد    -بزعمه  -د مغارةٍ جمرَّ كانت  (  أورشليم)فـ

ب  اإلديولوجيَّ  يصنع  فلإالَّ و   أهله! عقول  وما  إمَّ   عليه  كان  يكفَّ قد  أن  عن    ا 

ب أن  «،  القرآنـ»االستشهاد  تارخييَّة؛  أو  ولو ألسباب  فيه،  ما جاء  يناقض  ما  ال  إذ 

ر  «  القرآن»كان   الذي   االستعامري  قاسترشاالو  الصهاينةه إىل  وَ ز  عَ من مجلة ما يكرِّ

ر تارخينا ال   ! مي  القدَعَريبزوَّ

هو النقيض    (بني إرسائيل) الصنيع من التقليل من تاريخ    ذا ه  وبذا يتبنيَّ أن  

غامئي   ا  الصنيعَ   ز  ؤُ التاريخ؛ يَ   لكذ  الصنيع التورايت من التهويل من    لكذ  لالد  ني أزًّ

ُب  التعص  املبالغة  ل  السيايس    إىل  األوَّ حَم َض  التاريخ    لك ذ  من    صنعَ   ، األعمى.  

العُ الُ من    عشريةٍ  يف  فاة  يعيشون  الذين   لكذ  ن  م    صنعَ   ، رواآلَخ   .  مغارات راة 

أُ   التاريخ  وجيوًشا  ُخرافيَّة،  ك 
ا،  ممال  إعجازيًّ وُعمراًنا  ل م  ا  ممَّ سطوريَّة،  ع  يعثر  مل 

أثرله  اآلثار   اليوم  عىل  را  أمَّ    !إىل  األغراض  التصو  من  د  املتجرِّ فهو    ، التارخيي 

وتوا من  قد أُ  -افر الشواهد واألحداث واألخباركام تتض -بني إرسائيلل: إن ائالق

كثريٍ  عىل  وا  وُنرص  والكامء،  األنبياء  بأعالم  لوا  وُفضِّ ا،  حقًّ من    الطيِّبات 

وأُ  املُلكمعارصهيم،  من  أُ   وتوا  فوا    ،وتواما  وُعر  زمنهم،  ببعض  تارخييًّا  بمقاييس 

النوعيَّ  والصناعات  له    ذا ه  ة.   يسجِّ ما  هو  ، غري  بني إرسائيلعن    «القرآن»القول 

 

اميُّونالَعرَ انظر: داوود،   (1)  . 000 -201، ب والس 

ب ه   ُتَكذِّ املتواترة  الَعَربيَّة  الَعَربيَّة وغري  التارخييَّة  (، بام  أورشليمذا الزعم حول )وقد مىض أن النصوص 

( يف  أهنا  من  ده  إسحاق،  فِلسطنيبـ)  )إيلياتؤكِّ ابن  مثاًل:  )وانظر  إس(.  ابن  اهلمداين،  274،  حاقسرية  ؛ 

 (.  44 -43ِصَفة جزيرة الَعَرب، ؛ 170 -169: 8، اإلكليل
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   (1) .«التوراة» تفعلٍر شأهنم، وال بالٍغ هبم يف املقابل عناَن السامء، كام دَ ز  مُ 

أمعنَ و نابًيا    ،ؤلِّف امل  لقد  املعقولإمعاًنا  لَ   ، عن  النصوص  ـيف  أعناق  يِّ 

من  اعتساًفا  نسبه    ك لذ  .   الثالث» إىل  غلًطا  ما  امللوك  يف    -!«ِسفر  العهد  » وليس 

فر هب  «  القديم
 لُِك ُسَلْيامنُ ـََعِمَل امل»  : يف النصِّ القائل  ما وردَ   من أن  -! العنوان  ذاس 

  . يِف َأْرِض َأُدومَ   ،َعىَل َشاطِِئ َبْحِر ُسوف    ، َأْيَلةَ ال تِي بَِجانِِب   ،ُسُفنًا يِف ِعْصُيوَن َجاَبرَ 

ِحرَيامُ  الن َوايِت     َفَأْرَسَل  َعبِيَدُه  ُفِن  السُّ بِ اليِف  ُسَلْيامنَ الَعاِرفنَِي  َعبِيِد  َمَع  إىَِل  َبْحِر  َفَأَتْوا   ،

َذَهًباو  ،ُأوفرِيَ  ُهنَاَك  ِمْن  َوْزَنة    ،َأَخُذوا  ِمَئِة  َوْزَنًة،و  َأْرَبَع  يَن  إىَِل  و  ِعرْشِ ا  هِبَ لِِك املَ َأَتْوا 

غامد)  يفماكن  أ إىل    إشارة    هو  ،(2)«ُسَلْيامنَ  جاورها  (بالد  يف غضون    اًل ئ قا!   وما 

ليس    -حسب الرتمجة التي اعتمد عليها  «بحر القلزم»أو    -«بحر سوف »إن    لكذ  

   !أو ضواحيها  بالد غامد ما من    مكانٍ كان هناك يف    هنر  هو  ، بل  (البحر األمحرـ)ب

 (ي ةزيرة الَعَربِشبه اجل)وما سمعنا أهنا كانت يف     (3) .اتمن تلفيق  به  أدىَل إىل آخر ما  

 وردَ   امهنا  نيس    دولق.   أوديةة وجداول مائيَّ قبل امليالد، بل    العارشأهنار يف القرن  

فن»اإلشارة إىل  من   ُفِن َعبِيَدُه الن َوايِت     َفَأْرَسَل ِحرَيامُ »  :« السُّ بَْحِر  الَعاِرفنَِي بِ اليِف السُّ

ُسَلْيامنَ  َعبِيِد  َق   و أ   .«...َمَع  صدَّ قد  أنه  جانب    -يبدو  األودية    أنتصديقه  إىل 

 
( كانت ُسَليامن(، استناًدا إىل باحثني سابقني، إىل أن مملكة )509  -507،  297  -296يذهب )سوسة،     (1)

يَّة عىل حدودها   رص 
قيَّة، وأن  أشبه بمحميَّة م  الَعَظمة جماراًة للفراعنة.     ُسَليامنالرشَّ إنام كان حياول إظهار 

سبيًّا، ل  
ل مي.وهو استنتاج  معتدل  ن   كنه يفتقر إىل الدليل الع 

ل  (2)  . 28 -26: 9، ِسفر امللوك األو 

اميُّونانظر: داوود،   (3)  .  000 -265، الَعَرب والس 
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أهناًرا  (غامداة  رَس ـ)ب  ةاملحيط بحاًرا  ،كانت  يمخرون  -بل  كانوا  الناس  تلك   أن 

متون    األودية فن!عىل  الغريب   الس  َق   ،وما  صدَّ قد  دام  ارة »األمَّ نفسه    ما 

)بالتاريخ«:   هنر  )الُفراتأن  وادي  هو  حمافظة(ادَثرَ (  يف  بمنطقة  العقيق)  ،   )

التورايت:  (الباحة) الوصف  عليه  ينطبق  وأنه  ا...،  ِجدًّ َكثرًِيا  َمُك  الس   »وَيُكوُن 

َجْدي  و َعنْيِ  ِمْن  َعَلْيِه.  َواقِِفنَي  ي اُدوَن  الص  ِعْج   َيُكوُن  َعنْيِ  لَِبْسِط    يِمَ اَل إىَِل  َيُكوُن 

َباِك، ا.ال َبْحِر الَيُكوُن َسَمُكُهْم َعىَل َأْنَواِعِه َكَسَمِك و الش       (1) !.«.َعظِيِم َكثرًِيا ِجدًّ

التاريخ حني حيوَّ  بوق  إن  إىل  يغدو   ،ب متعصِّ   قوميٍّ وإىل خطاٍب  ،  سياسة  ل 

ل    ذا ه  مأساة  ى  وَ إلينا س  عيد  يُ ال  ، و األزمان  أضحوكة   ،خيكتبه املؤرِّ   م، الذي ظلَّ الع 

هو    ، التاريخ   َطوال  وها  رقبته،  عىل  السلطان  وسيف اليوم  يكتبه  ذا  وسيف 

رقبته  ت ا اإلديولوجيَّ  السالطني.   واإلديولوجيَّ     .عىل  من  بالعقول  أفتك  وال ات 

ل   ع  شأن  تُ   مٍ يستقيم  بأن  السياسيَّ رفَ إالَّ  الوصاية  والفكريَّ ع  ي و،  عنه   ة ة  د  رَّ تج أن 

األغراض مت   الباحثون  من  أفىض   ، اًما  صادمةٍ إىل  هبم  البحث    مهام  لعقائدنا   نتائج 

وإالَّ وعواطفنا  امتنا ومسلَّ  ذياعً   بات  ،  ًها م  موجَّ يمت    ، ا  ل مي   ال  الع  البحث  إىل 

بص   التاريخ  لةالصحيح  كلٌّ حينئٍذ  ، وسيغدو  عاًء ادِّ   ، يف مصلحتهفها  يوظِّ   شعوذة، 

 .استعالءً و 

م يذهب املؤلِّف إىل أن )  (، يقع يف  امَلْقِدس  بيت (، أو ) أورشليم وبناًء عىل ما تقدَّ

ة ) ( اة غامد رَس )  ، الذي بارك اهلل حوله، وهناك ثالث  « القيقي » ( قََص األ   املسجد ؛ فثمَّ

 
 . 12 -10: 47، ِسفر حزقيال  (1)
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ا ، وموطن األنبياء والرسل!    الرشيَفني الرَمني  يف    قََص األ   املسجد تارخييًّا بأن    حمتجًّ

َقه إىل  َـ ( ول َد داوود أمح ه قد سبَق ) الق  أنَّ و    ( 1) ! موي يف العهد اأُل ام ُبني  ( إنَّ فِلسطني )  ح 

إرسائيليِّني   ذه ه  مثل   من  آخرون،  بني  ومسترشقني   َعَرب و   اهلرطقة  من    ؤالء ه  .  

ترمجة  بن شيمش   أهارون )  الذي توىلَّ  الع    « القرآن » (،  ة  ة ربيَّ إىل  اليهوديَّ الطريقة  ، عىل 

النَّ األمانة  يف  تارخييًّا  يَّة! املعروفة  خ  منهم  و     صِّ   قيدار   مردخاي ) الصهيوين  املؤرِّ

Mordechai Kedar ( األستاذ بجامعة ،) الباحث يف  و ،  ( يف الكيان املحتلِّ بار إيالن

بيجن )  االسرتاتيجي ة   -مركز  للدراسات  أن  السادات  إىل  ذهب  الذي  املسجد  ) !(، 

يف    ( قََص األ  ) يقع  انة وادي  ) ( اجِلِعر  بني  ة ،  و) مك  قد    أن   لك ذ     ( 2) (! الطائف (  الرجل 

ا بالعثور عىل وصٍف أورده )  دًّ انة ملسجٍد   ( 3) ( الواقدي ابتهج ج  ، يقع  « األقََص بـ»   باجِلِعر 

إىل      ُمشرًيا ى«،  ر يوصف بـ»األدنَ آَخ   ى من الوادي، يف مقابل مسجدٍ وة الُقصوَ بالُعد  

(، يف السنة الثامنة للهجرة.   غزوة ُحَنني مرة، بعد رجوعه من ) أحرم منه بالعُ   أن النبيَّ 

!  وما  « اإلرساء   ُسورة » املقصود يف    قَص ( قائاًل: إذن، هو املسجد األ مردخاي فطفق ) 

عرٍ و   الرتاث   عىل امتداد   ورَد قط   القول بأن يف    ذا ه  وال يف نثر، مثل    التاريخ، ال يف ش 

ى باسم           ( 4) . ( س الُقْد ) مسجد    عدا «  قََص املسجد األ »   الدنيا مسجًدا يسمَّ

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  .  000 -250، الَعَرب والس 
 : 2008أغسطس  27شاهد قوله املبثوث عىل موقع »اليوتيوب«، يف   (2)

https://www.youtube.com/watch?v=6VwQg3JhA7g   
 . 959 -958، كتاب املغازي  (3)
ا الوصف بـ»    ( 4)  ُف مسجد ) األقََص أمَّ انة« فام كان يوًما حرًصا عىل مكان.  وإنام َوص  صف ( باألقَص كو اجِلِعر 

 « يف بيته:امَلشعر األقََص ( بـ» َعَرَفة ( )أيب طالب ) 
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ليب)  الزاعمني:  ؤالءه  وقد مرَّ بنا من   (  أورشليم(، الذي ذهب إىل أن )يُّ الص 

( يف  )النامصتقع  بالد  يف  ِشهر(،  َج بني  الَعَرباجل)  نويب(،  االسم  (ي ةزيرة  ًقا  ملص   ،

مقذًفا آَخر َشاماًل،    أورشليم  ( فأراد أن يقذف داوود(.  ثمَّ جاءنا )آل رشيمبقرية )

 !    ( غامد)ما يف بالد   إىل مغارةٍ 

أو    ( َس الُقْد )اب خيتلفون يف املكان الذي يزعمونه  الُكتَّ   ؤالء ه  إن  ف  ،كذا ه  و

الفكر   ، ويتفقون( قََص األ  املسجَد ) لوثات  القول من  القول، وما وراء  يف هتافت 

   (1) واملآرب.

 

اِج الَقوابِلِ  وبِاملَشَعِر األَقََص  ( إىِل ُمفىَض الرش   إِذا َعَمدوا لَـُه           )إاِلل 

بيت ( وأنه يف »األقََص  املسجدحتسم املقصود بـ) ة يف شأن اإلرساءغري أن نصوص الديث النبوي الوارد

عاه  خايمرد( مل ُيرش  من قريب وال بعيد إىل ما أراده )الواقدي«، كام سيأيت الحًقا.  عىل أن )املَْقِدس (، وادَّ

ُف ه   لك قال:  ذين املسجَدين باألقَص واألدَنى إالَّ تعريًفا بمكاَنيهام؛ ولذ  دليَله املكتشف.  ومل يكن َوص 

الُقْصَوى، وكان مصىل  رسول اهلل،    فأحرم من املسجد األقََص » بالُعْدَوة  ، إذا كان  الذي حتت الوادي 

انة ا ه  باجِلِعر  لك الوصف لَدى )الطربي،  «.  ومل نقف عىل ذ  ذا املسجد األدَنى، فبناه رجٌل من قريش، فأم 

ُسل وامللوك، ا  الواقدينقلوا اخلرب عن  (، مع أنه ممَّن  95  -94:  3  تاريخ الرُّ انة.  أمَّ ، فتقع يف حدود اجِلِعر 

ي املكِّ الكعبةالَرم  تبُعد عن  ال  رَشًقا،  َشاماًل  مسافة    ،  بني    25إالَّ  املسافة  عف  تعدو ض  فال  تقريبًا؛  كياًل 

ةلك هي ميقات أهل ).  ولذ  ( تقريبًا رجبل النوو)  الكعبة للُعمرة.  وقد كان النبي  حُي رم بالُعمرة من    )مك 

ٍة، وربام عاد إىل   انةهناك بصفٍة اعتياديَّ ا،    اجِلِعر  من فوره، لياًل أو هناًرا.  وما كان أمًرا استثنائيًّا، أو إعجازيًّ

!  بل أغلب الظنِّ أن مسجَدي  ا انةالنتقال بني املكانني، لنبيٍّ أو غري نبيٍّ ، األقَص واألدَنى، مل يكن  اجِلِعر 

ة اإلرساء صَّ
 لك قبل اهلجرة النبويَّة.  ، وذ  هلام وجود  إبَّان ق 

ًرا تلك الزوبعة السياسيَّة يف )    ( 1)  ن زعم بعض الُكتَّاب ِمَّْص من آخر ما وصل إلينا من الزحام مؤخَّ ًعا كالم    -(، م  مرجِّ

انة ( مسجد  خمتَلق، أصله يف ) األقََص أن )   -( نفسه مردخاي قيدار )  ( قد  كامب ديفد (!  إذ من الواضح أن ) اجِلِعر 

البيضاء، عرب   السوق  َعَلنيٌّ يف  بيع   اليوم  الَبيع.  وهو  َطور  إىل  أفىض  قد  التطبيع  َطور  وأن  ُأكلها،  ُتؤيت  جعلت  

كأنام  والتأليف.   واإلعالم  النرش  ه  وسائل  إىل  خُييَّل    ( ُقدسيَّة  إلغاء  أن  مفتاح  الُقدس ؤالء  هو  املسلمني  لَدى   )

ا!  غري أن إلغاء الُقدسيَّة لن يلغي القضيَّة القوقيَّة اإلنسانيَّة، املتمثِّلة   ا وفكريًّ السالم الذي ينشده املهزوم عسكريًّ

( هي تاريخ احتالل مستمر، قديم حديث، ومنذ أن  ِفلسطني قتهم بـ) حمتل ون لتلك األرض، وأن عال   يف أن اليهود 
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 ى نموذٍج وَ بصدده هاهنا ليس س   املراجعات ذه ه  ما   ، فإنَّ زعممهام يكن من و 

 .  ا غرابً إًفا و ه من أشدها تطر  كن ل  ، من بعده نامذج  ت  لَ وتَ  ، من قبله النامذج  ت  لَ قد َخ 

 

    :املَْقِدسإىل بيت   إنكار اإلرساء -7

»احتجَّ   اميُّونمؤلِّف  والس  أن«  الَعَرب  ليس    (فِلسطني)يف    (قََص األ  املسجد )  عىل 

اإلرساء نبإ  يف  املقصود  األُ   (1) امل عراجو  هو  العهد  يف  ُبني  إنام  ال  ألنه    ؛(2) مويبأنه 

 

ق األوسط كان هلم وجود  يف )  لسطينيَّة ( الرش 
، ويف سبيل إراحة  .  إن مساعي املتاجرين بالتاريخ لتصفية القضيَّة الف 

حار القومي، كل    األنظمة من الديزنتاريا السياسيَّة لينعموا  باسرتخائهم األبدي، وختدير ضامئر الشعوب ضدَّ الز 

ن أوجاع القضيَّة.  ألن حقوق الشعوب ال متوت بترصيٍح مرسوٍق، أو بندوٍة، أو بكتاٍب، أو بثورٍة  ه   ذا لن يسكِّ

ا  ج هبا  تتوَّ التارخيي  لسياسات االستسالم فضيحة  أكاديميَّة   التنظري  ة، وإنَّام  ة  مضادَّ لفضائح العسكريَّة والضاريَّ

حار إىل رسطان يف األقطار الَعَربيَّة عامَّ قريب، مهام داهن الساسة ونظَّر هلم   ل الز  الَعَربيَّة الديثة.  ولسوف يتحوَّ

َوى حكمة النعامة، تبتغي  خني.  وما تلك س  ًتا، لع   -بدسِّ رأسها يف الرمال   -ُأَجراء املؤرِّ ا مؤقَّ جزها  سالًما َبرَصيًّ

( ستحل   هوالكو ( تارخُيهم؛ ألن عواقب َدورهم مع ) أبناَء الَعْلَقِمي عن مواجهٍة واقعيٍَّة ضارية.  ثمَّ لن جُيدي ) 

، لو كانوا يعقلون.    ا َدورهم مع القِّ والتاريخ، فأدَهى وأمر  هبم أنفسهم بعد أداء َدورهم من أجل سيِّدهم.  أمَّ

الن التاريخ، أحدمها يسعى إىل شطب قداسة  وب  عن املسلمني    الُقدس ذا َيظهر أمامنا خطابان معارصان، يتوسَّ

اليهود  ة، وإن  أمكن عن  يتبنَّى ه    وعن النصارى   خاصَّ آن،  ي ون يف  رص 
السالم مع )   ذا م  (،  إرسائيل غالًبا، مه هم 

ذ  يوسف زيدان )  ( وتارخيهم  بني إرسائيل لك، فيسعى إىل نقل ) ، نموذًجا(.  وخطاب  آَخر يذهب إىل أبعد من 

ساهتم مجيًعا من )  ام ومقدَّ ذا غالًبا  ا عنه فيسرتيح، ويتبنَّى ه  (؛ كي ينقل مرسح الرصاع بعيدً الَعَرب   جزيرة ( إىل ) الش 

راقي ون   شامي ون 
ذان النمطان من اخلطاب سياسيَّان  ذا الكتاب ومنهم َمن مل ندرس.  وه  ، منهم َمن درسنا يف ه  أو ع 

ل ميَّان مها وال تارخييَّان. 
    يف اجلوهر، ال ع 

ب ه ُس   ( 1) 
راج: ش  ع 

َرًجا: ارتفَع وعال.  وامل  ج وَمعاريج. )انظر: اجلوهري؛  َعَرج يعُرج ُعروًجا وَمع  لَّم.  مجعه: َمعار 

فاإلرساء  )عرج((.   منظور،  ابن  )   األزهري؛  » املَْقِدس   بيت إىل  يف  ورد  كام  السامء،  إىل  وامل عراج  السرية  (، 

ـ ا فرغُت م ا كان يف )بيت امَلْقِدس »...سمعت رسول اهلل،  «: النبوي ة  ، ومل َأَر شيًئا (، ُأتِـَي باملِعراج ، يقول: مل

 (.403:  1.« )ابن هشام،  قطُّ أحسَن منه، وهو الذي يمدُّ إليه ميتكم عينيه إذا ُحرِض، فأصعدين صاحبي فيه 
خني  مردخايذا هو كالم اليهودي )وه      (2) ( نفسه، السابقة إليه اإلشارة.  فواضح هنا أننا أمام جوقة من املؤرِّ
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البناء،  إالَّ   «املسجد»  يفهم أن    عىل  ال«  املسجد »حني  الصالة  ة  يَّ َعَربيف  مكان 

 
ٍ
بناء ول  والسجود، يف  بناء.   ال  لكذ  أو يف غري  األرُض   ْت لَ عِ ُج »ديث:  جاء يف   يل 

وطهوًرا ».   (1) «مسجًدا  لدَ قََص األ  املسجدومفهوم  ليس،  عرَف «  من  اللغة    ى 

بناه   ما  مروانعبداملَلِك  ) والتاريخ،  أنهبل  ،  عبداملَلِكأو غري  (  بن  يشمل   األصل 

ُبنيت   التي  املباركة  الُبقعة  الصخرة)فيه    تلك  القباب  الذهَ   (ُقب ة  من  وغريها  بيَّة 

 ، فأي  بالرضورة  بناء  املسجد  بأن    صاحبنا   منا معسلَّ إذا    كن ل  .  واملشيدةواملساجد  

أي  امل عراجاإلرساء و  انإبَّ   ( دغاماة  رَس )كان يف    مبنيٍّ   مسجدٍ    مبنيٍّ   مسجدٍ   ؟!  بل 

يف   الَعَرباجل)كان  إبَّ كلِّ   (ةي  زيرة  وها  اإلرساء  بالرسوللُيرَس   امل عراجان  أي  إليه   ى   ،

ة النبويَّ أوَّ   لكذ  ؟!   قبل اهلجرة  )ُبن َي  مسجٍد  ل  أن  ( يف باءقُ يف اإلسالم هو مسجد 

ن الذي قفز ُترى مَ    .ة سنواتدَّ بع    (، بعد اهلجرة، وبعد خرب اإلرساءرةاملدينة املنو  )

ر؟!  ال أحد،  التاريخ امل  لكذ  يف    اة غامدرَس يف    أقَص ليبني مسجًدا   الرجل   كنَّ ل  بكِّ

 ( بني إرسائيل )، ما دام تاريخ  اة غامد رَس يف    ( هناكأورشليمأن )  -كام مرَّ   -يعتقد

    كان هناك!

كانت    :يتساءل   أال  ثمَّ  َم  القبلتَ وىَل أُ   (الُقْدس ) لـ  لعلَّ   أم  يرَ ني؟   بالد ) أن  ى  ه 

يف العهد   ( الُقْدس) يف    ( قََص األ  املسجد )   د يِّ ُش ملاذا    ؟!  ثمَّ القبلَتني   ُأوىَل كانت    ( غامد

يُ ،  مويِّ األُ  جه  غامديف    د شيَّ ومل  وكيف  الصحابة اجليُل   لكذ  ل  ؟   جيل  وهو   ،

 

الَعَرب  اليهود خني  ه  واملؤرِّ ترديد  َيتبارون يف  النشيد،  )املايسرتو( معروف    ذا  اهلزيل.  وقائد األوركسرتا 

 ذا العزَف الشجيَّ عىل أشالء الوطن الَعَريب منذ سنني.   اهلويَّة، ُيدير ه  
 [.427]الديث  168: 1البخاري،   (1)
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وه ؛ فظن  « القرآن» املشار إليه يف    قََص األ   املسجد ، و القيقي  والتابعني، مكان اإلرساء 

   ؟! غامد يف إىل جوارهم  وهو   (فِلسطني ) يف  

َل ) فظنَّ أنه ، ( قََص املسجد األ ) مكان  ، ، مثاًل ( اب ُعَمر بن اخَلط  ُتَرى كيف َجه 

الصخرة،  إىل   الق  هناك    صىلَّ النبيَّ    أن و جانب  حسب  به،  ج  القرآنيَّ وُعر  ة  إذ  صَّ ة؛ 

اليهود   ُعَمر صعد   يها  يسمِّ التي  )   اهلضبة  مسجده  موريا جبل  واختطَّ  جانب    إىل (، 

ة موضع ما جاء عن اإلرساء   الصخرة، العتقاده أن  النبوي؟!    امل عراجو  ثمَّ

أنه أو  رسي به،  نفسه، الذي مل يعلم إىل أين أُ  إىل الرسولهتمته   متتد   وهو جهل  

القريبة من   ،( اة غامدرَس )   ، يف حقيقة األمر  ،امل عراج فأخفى أن أرض اإلرساء و   مَ ل  عَ 

ةَ   ( حائط الرُباق) وأن    ،( ة مك  )  ا  البعيدة  ( إيليا )يف  ال  ،  يف أحد اجلبال   ثمَّ دًّ  أقَص يف    ج 

   ! األرض 

دام    ثمَّ  )   املؤلِّف ما  عن  ـ   حمتفًيا   ،( الطربييأخذ  عن « تارخيه » ب يأخذ  مَل  فل َم   ه، 

ة  حمتفًيا ب  صَّ
   !؟ امل عراج اإلرساء وام جاء يف تفسريه حول ق 

يَ ـول   مَل  وردَ   عتدَّ َم  و   بام  ة  السرية يف    امل عراجحول اإلرساء  جاء بوال    ،النبويَّ ام 

النبويَّةيف    امل عراجو   حول اإلرساء ذ ك  ، وما  الصحيحة   األحاديث   ٍر رصيٍح فيها من 

 (1) ؟! «امَلْقِدس   بيت» يف  « هو  قََص املسجد األ وأن » ، «ام لش  ا ـ» لو   «فِلسطني ـ» ل 

َم   عىل سبيل املثال، أنه منها،  ،  من تفاصيل   بام ورد يف تلك املصادر   مَل َيعتدَّ ولـ 

 

: )الطربي، ، مثاًل، تفسري اآليات، واألحاديث التي وردت يف شأن اإلرساءمن مراجع ال حرص هلا، انظر   (1)

 ، )سورة اإلرساء((. تفسري الطربي
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بت   كذَّ له  ( ًدا حمم  )  (ُقريش ) حني  ُمثِّل  من خالل ( املَْقِدسبيت  ) ،  يعرفونه  الذي   ،

إىل   الصيف  يف  تارهتم  نصوص  (فِلسطني ) أسفار  وهي  يراه؟   كأنه  هلم  فوصفه   ، 

   (1) للتذكري هبا هنا.  رضورة يف تلك الكتب، ال   مشهورة  

   ؟من ق َبل املؤلِّف  أم هو االنتقاء 

ـ تعبري ال، واستعامل  ( فِلسطني) ( يف  املَْقِدس  بيتداسة )ق بقا ما يتعلَّ أمَّ و   بيت»ب

ال   «املَْقِدس  اإلسالم َعَرب عند  قبل  ما  منذ  منذ «  قََص األ   املسجد» استعامل    ثمَّ ،  ، 

إشاراٍت   -« اءاإلرس   ُسورة»  يف    رصحيةٍ   يف  املعروف  املكان  فكثرية    -فِلسطني إىل 

، « القرآن »املقصود يف  هو  املكان كان    لكذ  أن  يف    شكٍّ   تدحض أيَّ شواهده.  وهي  

  ما يأيت: ها  مننسوق  .  و  واإلسالمييب َعرَ ، ويف الرتاث اليف الديث النبوي و 

كان    -1 أو  أورشليم )لقد  املَ ) (   ذاه  باسمه  معروًفا    ( فِلسطني ) يف  (  س دِ قْ بيت 

إرًثا   لكذ  ، كام كان الكتابيَّة يانات  قبل اإلسالم، بوصفه مركز الدِّ   برَ العَ   لَدى

اًل   لدَ موغ  التاريخ  اليهود يف  حتدَّ و .   والنصارى   ى  وجود  قد  عن  اسم ثنا 

جميء    أورشليم  أرض    ( اخلليل إبراهيم  )قبل  مدينة وأن    ،( كنعان )إىل  اسم 

الكنعانيِّني  وردَ   أورشليم  رسائل  لسطين ال   يف  الفراعنة  يِّنيف  ، (ِمَّْص ) يف    إىل 

امليالد قبل  الثاين  األلف  بقلمخالل  حييبا )  ،  حاكم  عبد  يف   أورشليم(، 

تلك الرسائل  تعود و .   « أوروساملبلفظ: »،  ق.م 1358  -1375بني  ،  فِلسطني 

 

وامل عراج   (1) اإلرساء  شأن  )الُقَشريييف  أيًضا:  ُيراَجع  أن  يمكن  املِعراج،  ،  »كتاب  ويليه  يزيد ،  أيب  ِمعراج 

 «(.البسطامي
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عام   قبل  ما  اسم  و    (1) . ق.م 1336إىل  ورَد  اإلمرباطور    أورشليم كذا  نقوش  يف 

» ق.م 681  -705،  سنحاريب )   اآلشوري  بلفظ:   ُف ص  وَ و    «. أوروسليمو (، 

ا    قديم  «  امَلْقِدس أو »   « س ْد القُ بـ»   املدينة  دًّ أيًضا، يشري إليه املؤرخ اإلغريقي ج 

» 425-،  هريودوت)  بلفظ  حمرَّ قديتسق.م(،  إنه  وقيل  النطق   ف  «،  من 

   (2) «. قديشتااآلرامي » 

« املَْقِدس « أو »الُقْدس « ووصفها بـ» ُأوُرَشِليم مدينة ولن نستشهد هنا بورود » 

القديم يف »  لنا ببساطة إنَّ ه  أمحد داوود؛ ألن )«العهد  ذا كلَّه إشارة  ( سيقول 

كهٍف  )   إىل  غامد يف  ف !   (بالد  ذ  وإالَّ  من  ورَد  »لك  لقد  : (3) « إشعيا   ِسفريف 

ُأوُرَشِليمُ ال »  َيا  مَجَاِلِك  ثَِياَب  َسُة«.   َبِس  املَُقد  امَلِديَنُة  : (4) « َنَحْميا»ِسفر    ويف ، 

الال ِوي نيَ »  امَلِديَنِة    مَجِيُع  ِمَئَتانِ امُل يِف  َسِة  : نفسهفر  السِّ يف  «.  و َأْرَبُعون و   َثاَمنَِيةٌ و   َقد 

ْعِب يِف ُأوُرَشِليمَ »  ْعِب ُقَرًعا ِلَيْأُتوا بَِواِحد  و  ، وَسَكَن ُرَؤَساُء الش  َأْلَقى َساِئُر الش 

ة   ْكَنى يف ُأوُرَشِليمَ ِمْن َعرَشَ   (5) « ُدِن.امُل ، والت ْسَعِة األَْقَساِم يف  ُقْدسِ ال، َمِديَنِة   ِللسُّ

 : «ْقِدس امَل « و» الُقْدسبـ»   (6) «ِسفر اخلروج »يف  وجاء وصف املدينة 

َمْسَكِن   إىَِل  تَِك  بُِقو  ِديِه  هَتْ َفَدْيَتُه.  ال ِذي  ْعَب  الش  بَِرْأَفتَِك  »ُتْرِشُد 

 
 . 387؛ سوسة، 18 -17، القدسانظر: ظاظا،   (1)
 . 8 -7، انظر: ظاظا، م.ن  (2)
(3)  52 :1  . 
(4)  11 :18  . 
 .  1: 11، ِسفر َنَحْميا  (5)
(6)  15 :13- 17  . 
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اَن  )ُقْدِسَك  ُسك  ْعَدُة  الر  َتْأُخُذ  َتِعُدوَن.  َفرَيْ ُعوُب  الشُّ َيْسَمُع   .)

ُأَمَرا فِلسطني  َينَْدِهُش  ِحيَنئِذ   َأُدومَ .  ُموآَب ُء  َأْقِوَياُء  َتْأُخُذُهُم    . 

َكْنَعانَ  اِن  ُسك  مَجِيُع  َيُذوُب  ْجَفُة.  َعَلْيِهِم  الر  َتَقُع  ْعُب.  و   ْيَبةُ اهلَ .  الرُّ

َيا رَ احَل بَِعَظَمِة ِذَراِعَك َيْصُمُتوَن كَ  َيْعرُبَ َشْعُبَك  . َحت ى  َجِر َحت ى  بُّ

هِبِمْ  جَتِيُء  اْقَتَنْيَتُه.  ال ِذي  ْعُب  الش  ِمرَياثَِك،  و   َيْعرُبَ  َجَبِل  يِف  َتْغِرُسُهْم 

( ال ِذي َهي َأْتُه َيَداَك َيا  امَلَكاِن ال ِذي َصَنْعَتُه َيا َربُّ لَِسَكنَِك )امَلْقِدسِ 

   ».  َربُّ

« يف  جاء  اخلروجكام  ) الشاقل )   وزن   ن سبةُ   وغريه  (1)« ِسفر  إىل  (: الُقْدس( 

بُّ ُموَسى»  َم الر  اِئيَل   وَكل  ي َة َبنِي إرِْسَ بَِحَسِب امَلْعُدوِديَن   َقائاًِل: »إَِذا َأَخْذَت َكم 

ُهْم، ِلَئال  َيِصرَي فِيِهْم َوَبٌأ ِمْنهُ  ب  ِعنَْدَما َتُعدُّ  فِْدَيَة َنْفِسِه ِللر 
ْم، ُيْعُطوَن ُكلُّ َواِحد 

ُهْم.    َتُعدُّ اقِِل   ذا ه  ِعنَْدَما  الش  نِْصُف  امَلْعُدوِديَن:  إىَِل  اْجَتاَز  َمِن  ُكلُّ  ُيْعطِيِه  َما 

  «   ُقْدِس(«. البِـ)َشاِقِل  

التارخييَّ   نَّ إ  مدينة  اإلشارات  إىل  من   ( أورشليم ) ة  املخصوص  مكاهنا  يف 

يف  لشاكٍّ   ال يدعان مندوحةً   ، «امَلْقِدس أو »   « س ْد القُ وصفها بـ»  ، ثمَّ (فِلسطني ) 

أو   املدينة  ل ،  تهاقدسيَّ مكان  بالد   أو غري   (د بالد غام ) أهنا كانت يف    زاعمٍ وال 

 .غامد

إىل    -2 نعود  الحني  اإلسالم  َعَرب أدب  نجد؟     ، قبل  أماذا  الشاعر  ن  نجد 

( عادياءاجلاهيل  بن  املََثلاليهودي  -(2) (السموأل  بوفائه  املرضوب   ،  ،

 
(1)  30 :11- 13  . 
 .  102 -101، ديوايَن عروة بن الورد والسموألانظر:   (2)
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ح   الَفردصن )صاحب  )األبلق  )  ،(تيامء(، يف  نسل  إنه من  قيل    هارون وقد 

عمران )بن  أخي  سمَّ   -(ُموَسى (  القد  املدينة  تلك  لسطينى  اسمها:  ب   ةيَّ ف 

 : منها إليه،  منسوبةٍ   صيدةٍ يف ق«، سالُقْد »

 ُه       ـ لَ وْ ـ اَس َح ـ الن    َر ـ ي  ـ َص   ٌل ـيْ ـ ِل ـ َخ  ذا ه  ـ فَ 

 لِ ـ وابِ الذ    وِن  ُص ـ اِت الغُ ـ ن  ـ َج  نَي  ـ احِ ـ َري 

            ِه   ـ ـ ِش ـبْ ـ كَ ـ بِ   اُه َد ــ فَ    ْد ـ قَ     ٌح  ـ يْ ـ َذبِ    ذاـ ه  و 

 لِ ــ اتِ ـ يَ ـ ث  ـ ال    اَج ـ ـ تَ ـ ال نِ      اـ ـًدَي ـبَ    راُه  ـ ـ بَ 

 ُوُه       ـ فْ ـَص   م  ـ ثَ    ى ـ بً ـ َتــ ٌس َُم ـ ي ـ َرئ    ذاـ ه  و 

 لِ ـ ـ األَواِئ    َر  ـك ـ ب    (يَل ـ إرِسائ )  اُه ـ م  ـَس و 

 ]م[        (يوُسُف ) امي َأبو الَفضِل  ِلِه الس  ِمن َنْس و 

 لِ ـ نابِ  الس  َح مْ ـقَ   اَط ـ ب ـ َع األَس ـ الذي َأشبَ 

 ُرُه       ـ َأم    رَعونَ ـَد فِ ـ َبع   ( َّْص  ـ مِ ـ)بِ   اَر ـ ص و 

 ِل ـشاِك ـ مَ ـ ال  ل  ـ َح ـ لِ   الم   ــرِي َأح ـب ـ ع ـ تَ ـ بِ 

 ال تي        ِة  ـ لَ ـ ك  ـ نَ ـ مُ ـال    َّْصَ ـمِ   ني ـ بَ  ا  ـ سن ـ َألَ 

بَ   نا  ـ لَ    ؟ لِ ـاِك ـ ن ـ رِش مَ ـبِعَ    َّْصٌ ـمِ    ْت ـُْضِ

ِق  ـ غَ ـُمـ ِر ال ـ الَبح َأَلـسنـا  َبـني    ال ذي       و  ر 

َق ـ غُ َلـنا     ؟اُملِ ـح الت    وَم ـ يَ     ونُ ـ الِفرعَ   ر 
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 ُهم       ـ لَ    ال ذي ُنِصَبت   (سِ الُقْد ) َأَلسنا َبني 

 ؟لِ ـ حِ راـ امَل   يِع ـ م ـ يف َج     ِهمْ ـ ي ـ قـ تَ   امٌم ـ غَ 

 ال ذي       ن  وـ ى َمَع امَل وَ ـ ل الس  َأَلـسنـا  َبـني  

 ؟لِ ـناهِ ـ َب امَل ْذ ـاُن عَ و  الص    رَ ـ ج  ـ ُهم فَ ـ لَ 

ِس و    ( رِ وْ ـ الطُّ ) َأَلـسنـا  َبـني   ال ذي       امُلَقد 

 ؟الِزلِ ز  ـ ال  وَم ـ يَ     ارِ ـ ب  ـ َج ـِلل   َدَخ ـَدْخ ـ تَ 

بثقافةٍ (،  ، هيوديٌّ ، جاهيلٌّ اللسان   َعَريب  )   األبيات   ذه ه  فقائل   يف   سائدةٍ   ينطق 

يصح  زمنه،   ال  سحيق،  ماٍض  من  إشارات   متتح  من  حتمله  بام  االستخفاف 

)   تارخييَّة.  األملاين  املسترشق  أوَّ هرشفلد وكان  نرش  (  من  القصيدة يف   ذه ه  ل 

»املرشق جملَّ  خمطوطاٍت   ؛« 482:  9  ،ة  يف  وجدها  ة   مكتوبةٍ   إذ  ربيَّ
ثمَّ بالع    .

بال  )َعَربنرشها  اإلنجليزي  املسترشق  ة مرجليوثيَّة  اآلسيويَّ »املجلَّة  يف   ) ،

، يف »املرشق، (األب لويس شيخو «.  ونقلها عنه )363، ص 1906نيسان  

ُنَس 674:  9 عىل  منها  وُعث َر  )   ٍخ «.   إىل  منسوبة  الُقَرظي أخرى،  (، السموأل 

)ن   إىل  ُقريضة سبًة  غرو؛    (1) (. بني  »فإ   وال  »   لفظ  «  سالُقْد ن  يف  « التوراة وارد  

ثل ترنيمة ) مدينة الُقْدس ) إشارة إىل ( ابتهاًجا بني إرسائيل ( و) ُموَسى (، يف م 

تَِك إىَِل َمْسَكِن ُقْدِسَك (: »ِمَّْص باخلروج من )  ِديِه بُِقو    . (2)« هَتْ

 

 .  100انظر: م.ن،   (1)

 .  13: 15، ِسفر اخلروج  (2)
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ن ؛ ألن مَ أو غري منحولة   ( موأل لس  ـ)ا ل  القصيدة منحولةً وال يعنينا أن تكون  

من   نه النص  ثة.  وما تضمَّ ار و تم  ، وثقافةٍ متداولٍ   تراٍث   َق ام ينحل َوف  ينحل فإنَّ 

القصيدة    -مكانيَّة   إشاراٍت  قائل  أكان  إليهُنس    مأ   السموأل سواء  بيل قُ   بت 

صدره اإلسالم   يف  خ   -أو  عىل  إليه  دالٌّ  يذهب  ما   املؤرخون  ؤالء ه  الف 

إىل   ( َّْص مِ )و   ( ام الش  ) و   ( ِعراقال ) من    ( إرسائيل   بني ) الساعون إىل نقل تاريخ  

  .( جزيرة الَعَرب) 

 ا أب)، مثاًل،  نجدماذا نجد؟     ،يف صدر اإلسالم   َعَرب حني نعود إىل أدب ال  -3

الص   اآلي  -يقول   (1) ( يق د  بكر  نًا  » مضمِّ األُوىل من  اًل اإلرساء   ُسورة ة  «، مستبد 

 :-« قِدسبيت امَل « اإلشارة إىل »املسجد األقََص باسم » 

سِ َبيْ ) َنحَو   ِمَن الَبيِت َلياًل           ُه بَِعبِدِه   َعِجبُت ملِا َأرسى اإِلل    (ت  ُمَقد 

سِ ـ ا ِمن ُمعَ ـ م  وبااًل ـ إِقو    ـًا ابـ َذه         َمن  بَِبعِضها       َطَلَقيِه كاَن   ِكال           ر 

نَّص قول ) ماذا نجد؟  نجد    ، موييف العرص األُ   َعَرب أدب ال  حني نعود إىل   -4

 :(2) م( 748  -666هـ= 131  -46،  بن سيار

ُس قَ امُل  يتاهُ وبَ             فينا     نِ الرمح    خليفةِ  يُت وبَ   مُ راـَواحل   د 

بيت  إضافةد  ر  تَ نجد أهنا    ماذا نجد؟   ، راملبكِّ  اث اإلسالميِّ حني نعود إىل الرت  -5

هات  « يف ما ال حُيَص سدِ قْ امَل » إىل  (  إيليا )  تب والكُ   ابات الكتالروايات و  من ُأمَّ

 األُوىَل من الرتاث اإلسالمي.  

 
 .  81، ديوانه  (1)
 .  12/ 43، ديوانه  (2)
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  ما وردَ منها    .  دها ة الصحيحة بأساني النبويَّ   األحاديث   ة تلك الروايات يف طليع 

ي  ف ف .   هـ( 256-«، ) صحيح الُبخاري « من » باب املِعراج « و» باب اإلرساء يف » 

ثنا  ،  ثنا حييى بن ُبكري حد  : » نقرأ   ل األوَّ    : عن ابن شهاب   ، ، عن ُعقيل يث الل  حد 

عبدالرمح  حد   ابن  سلمة  أبو  عبداهلل   : ن ثني  بن  جابر  سمع    ، سمعُت  أنه   ،

بْتني قريش يقول: »مل    ،   ، رسول اهلل  بيت  ) ، فجال اهلل يل  يف احِلْجر   ، ُقمُت ا كذ 

آياته ( املَْقِدس  عن  ُأخربهم  فطفقُت  إليه   ، ،  أنظر  يقُ    ( 1) « . « وأنا  بيت  »   : ل ومل 

غامد   املَْقِدس  بالد  لعلَّ يف  الرواية سهًوا    سقطَ   لك ذ    «!   عن  من  عمًدا  أو   ،

إىل أن جيلوه اهلل له، لو كان    ما كان يف حاجةٍ بل     ! ة ة صهيونيَّ مؤامرة استرشاقيَّ 

غامد ) يف   كان و ،  ( بالد  ح   املرشكون   ما  اإلرساء   اجةٍ يف  بشأن  خيتربوه  أن  ،  إىل 

 إىل جوارهم.     إىل مكانٍ   رسي به أُ ام  وهو إنَّ 

 « يف  جاء  املِ كام  » عراجباب  من  البخاري «  احلُ » :  (2)«صحيح  ثنا   : ميدي حد 

ُسَفي  ثنا  عمرو   : ن ا حد  ثنا  عكرمة   ، حد  عب    ، عن  ابن  قوله ،  اس عن  يف   ،

ِللن  ﴿تعاىل:   فِْتَنًة  إاِل   َأَرْيَناَك  ال تِي  ْؤَيا  الرُّ َجَعْلَنا   ،ني  قال هي رؤيا عَ   ، ﴾ اسِ وَما 

مل يقل   لكذ  وهنا ك    « (. ي به إىل )بيت املَْقِدسرسِ ليلة أُ   ،  ، ُأِرََيا رسول اهلل 

املَْقِدس )عن   غامد »   (بيت  أن  !   « يف بالد  من   لك ذ  والراجح  مل يسقط سهًوا 

أين  كانوا  الناس    كنَّ ل  ،  وال عمًدا   الرواية  متاًما  امَلْقِدس )يقع  يعلمون  ، ( بيت 

 

 [. 3673]الديث  1410 -1409: 3 ،صحيح البخاريالبخاري،   (1)

 [. 3675]الديث  1412: 3  (2)
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يستدعي سوف أن األمر    رَشٍ بَ  بال، وما كان خيطر يف  الرسولرسي ب وإىل أين أُ 

سنة 1400بعد    يظهرون وف  س  ، وأن أدعياء تاريٍخ اميف يوٍم من األيَّ   التحديد 

 : سخيفة  سياسيَّة   للوثات  ،فيتساءلون 

 ؟  ( املَْقِدسبيت  )ُتَرى أين يقع  

 ؟  (قََص املسجد األ ) وأين يقع  

 (؟ انة ر  عِ اجلِ (؟ أم يف )بالد غامديف )م  أ (؟  النامص أيف )

قت ، تفتَّ اهتم أصاًل يف نيَّ   لك ذ  ، إن  كان  (قََص األ )   حتريرُ   َعَرَب ى ال أعيَ إذ حني  

مؤرِّ عبقريَّ  بالد ات  إىل  ى  واملسمَّ االسم  هتجري  عن رضورة  النحارير  خيهم 

 القتال!  هزومنيامل ى اهلل وكفَ ، أو حتى إىل »السامء«..  أخرى 

ير   اإلرساءكام  مكان  حتديد  »   «امَلْقِدس   بيتـ»ب   د  ة يف  النبوي  لـ)السرية   ابن «، 

يبدو  هـ(151-،  إسحاق وهنا  خيإسحاق  ابن أن  .   مؤرِّ ل  أوَّ وهو   ، 

خني مؤرِّ  سترشافه أنحتديد املكان؛ ال  رضورةَ بظهر الغيب   رأى، قد  مسال اإل

مكانقخر مم  حول  الغبار  فيثريون  السنني  مئات  بعد  سيأتون   املسجد)   ني 

 ،«قََص األ  املسجد»فيه   ه يقعأن و ،« امَلْقِدس  بيتعىل ذ كر »  حرص.  ف (األقََص 

يرسم  أن  إالَّ   ،إذن   ، ومل يبق     (1) . (فِلسطني بـ)   « إيليا »مدينة  يف  مًعا  يقعان  وأهنام  

 

(1)   « ُأثري حول  ممَّا  الرغم  إسحاقعىل  ابن  ال سرية  ملن  مائزة  قيمة  ذات  أهنا  فعندي  رواياته،  يف  طعٍن  من   »

ا ثقافة  عن  بل  فقط،  التوثيقيَّة،  املعلومة  ة  حَّ
ص  عن  من  يبحث  فيه  بام  الشعبي،  ياهلم  وخم  ولغتهم  لناس 

نه ) ( مل تكن مآخذهم عليه  ابن إسحاقحكايات وُخرافات وأساطري.  وأزعم أن َمن وقفوا موقفهم ممَّا دوَّ

ل ما   ل، وممَّا سجَّ ل ما بلغه دون تدخ  ل ميَّة دائاًم، بل ألن الرجل كان صادًقا، أمنَي الرواية، فسجَّ
مل يكن  ع 
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مؤرِّ  د  وحي   اخلريطة خينا  لنابتة  املوقعهلم  دِّ فعلهو  و.   عليها  اهتدوا  ، لو   ملا 

التعص  أيًضا ألن  داء  ؛  واملكابرة  عًمى،  َمَرضعياء  ب  والَغَرض  فذكرَ ،    . 

» :  بالنصِّ  اهلل أن  امل  يَ ُأرسِ   ،   ، رسول  من  احلرام به  )املسجد   سجد  إىل 

إىل جانب إشارته ثالث   ذاه     (1) .« ((، من )إيليا (، وهو )بيت امَلْقِدس قََص األ 

»أخرى  مرات   امَلْقِدس إىل  منها  بيت  اخلمس   اثنتان «،  الصلوات  أن  ر  ذ ك  يف 

سبعة بعد اهلجرة صىلَّ   ، وأن الرسول ليلة اإلرساء   ، « بيت امَلْقِدس ضت يف » ُفر  

وهو ما    (2) . لة إىل الكعبة ب قبل تغيري جهة الق    ( بيت املَْقِدس ) عرش شهًرا نحو  

( ستة صىل  إىل )بيت امَلْقِدس»   النبيَّ   أن،  (3) « صحيح البخارييف »   لك ذ  ك د  ير  

رة ( يف ) تني الِقْبلَ   مسجد)ما زال  و   «. عرش أو سبعة عرش شهًرا   -( املدينة املنو 

ب َلتني
الق  امل    : ذو  الشَّ املَْقِدس   نحو جهة  اجلَنوب    بيت  ة )   نحو وجهة   -( َمك 

ته  شاهًدا   صَّ
ه وق   عىل تلك املرحَلة من تاريخ اإلسالم.يه  وق بلتَ باسم 

ما لك  عىل ذ    دل  ي، كام  ( امَلْقِدس  بيت )قبل اهلجرة إىل     الرسول يصيلِّ وكذا كان  

)إسحاق   ابن)   ساقه  إسالم  عن  اخلط    ُعَمر (  )   -( اب بن  (، عطاء برواية 

، فإذا ريد أن أطوف بالكعبة املسجد أُ   جئُت قال: »  ه أن  ياوَ رَ حيث    -( َماهد و) 

 

التهذيب   مشارط  كتابه  يف  لوا  ُيعم  أن  إىل  ين  مضطرِّ الحقوه  فكان  اجتامعيًّا.   أو  ينيًّا 
د  عنه،  مرضيًّا 

والتشذيب والذف، فضاًل عامَّ أضاعوه من الكتاب، ربام عن عمٍد أحياًنا، حتى مل يبق منه يف العامل اليوم  

َطع  غري كاملة. 
 إالَّ ق 

 .  274ابن إسحاق،   (1)
 .  277، 266انظر: م.ن،   (2)
 [. 390]الديث  155: 1  (3)
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اهلل،   قائمٌ رسول  إذا صىل  يصيل    ،  )الش  ، وكان  استقبل  الكعبة ( امَ    ، وجعل 

   (1) . « . .. ام بينه وبني الش  

ه   شواهد  )   ،اليوم إىل  املاثلة    ،ذاومن  يف  إىل العربي ة   اجلزيرة مساجد  ب َلتها 
ق   )

املَْقِدس )  ( َزهرانوغامد  )يف بالد    ومنها مسجد    .  (غامد (، ال إىل بالد ) بيت 

ب َلة فيه  جه تظهر  (، األعىل   َشدانفسها، يف أعىل جبل )
   ( 2)!بيت امَلْقِدس إىل  ة الق 

ة ا  أمَّ  صَّ
 تقول:ف،  (3) ( إسحاق  ابن رواها )   ، كاماإلرساء ق 

حمم   إسحاق »قال  بن  )ُأم  د  عن  بلغني  فيام  وكان  أيب    ،  بنت  هانئ 

ى ، واسمها )هند ( ،  طالب  أهنا    ، ( ،  )رسول اهلل   (، يف َمّْسَ

اهلل  برسول  ي  ُأرْسِ »ما  تقول:  نام  ،  كانت  بيتي،  يف  وهو  إال    ،

  م  نام ونِْمنا، فلام  عندي تلك الليلة يف بيتي، فصىل  الِعشاء اآلِخرة، ث 

ُقبَ  الفجر كان  ينا  وصل    الصبَح   فلام صىل  ،    ، اهلل   نا رسوُل أهب    ، يل 

  كام رأيِت   ، رة شاء اآلِخ معكم العِ   يُت لقد صل  ،  هانئ   م  يا أُ   : قال   ، معه 

  صليُت ثم     ، فيه   يُت فصل    (، امَلْقِدس   بيَت )   جئُت   ثم    ، الوادي   ذا هب  

معكم الغَ   صالةَ  ترين   ، داة  فأخذُت ليخرج   قام ثم     .  كام  ف  بطرَ   ؛ 

نبي    : له   فقلُت   ردائه...  هب  د  حُت   ال   ، اهلل   يا  بوك  فيكذ    ، لناس ا   ذا ث 

َثن ُهُموه ،  واهلل   : قال   ! ويؤذوك  يل    جلارية    فقلُت   : قالت     ! ألَُحد 

رسوَل   ، وحيِك :  ة بشي  َح  يقول    ،   ، اهلل   اتبعي  ما  تسمعي  حتى 

له   ، للناس  يقولون  اهلل فلام  !   وما  رسول  خرج    ،   ،   الناس   ، إىل 

 
 .  347: 1ابن هشام،   (1)

    .871، »شدا األعىل، هل هو جبل )ق(؟«الشدوي، نارص، انظر:  ( 2)

 .  403 -402: 1انظر: ابن هشام،   (3)
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ا مل نسمع بمثل  فإن    ؟ د حمم    يا   لك ذ  ما آية    : وقالوا   ، فعجبوا   ، خربهم أ 

مَ   لك ذ  آية    : قال   !  ط قَ   ذا ه   فالن عِ بِ   ُت رْ رَ أين  بني  كذا    ، ري  بوادي 

حِ رَ فَ نْ فأَ ،  وكذا  بَ   د  فَن   ، ة الداب    سُّ هم  عليه تُ لْ لَ فَد   ، عريٌ هلم  وأنا    ، هم 

  مررُت   (، ان َن ْج َض ـ) ب   كنُت   حتى إذا   أقبلُت   ثم    (.  ام الش  ) ه إىل  وج  مُ 

بني فالن عِ بِ  إناءٌ   ، ا نيامً   القومَ   فوجدُت   ، ري  ماءٌ   وهلم  وا  قد غط    ، فيه 

فيه   غطاءه ورشبُت   فكشفُت   ، بيشء    عليه  عليه كام    يُت غط    ثم    ، ما 

عِ   لك ذ  وآية    ، كان  اآلن ريَ أن  من  صو  يُ   هم  ة  ثني    (، البيضاء ) ب 

مَجَ ُد قْ يَ   (، التنعيم )  غرارتان   ، قرَ وْ أَ   ٌل مها  سوداء    ، عليه  إحدامها 

الثني    : قالت     . قاء رْ بَ   واألخرى  القوم  يَ   ، ة فابتدر  أو  قَ لْ فلم  من    َل هم 

وَ   ، ل مَ اجلَ  اإلناء   ، هلم   َف َص كام  عن  أهنم  ؟   وسألوهم  فأخربوهم 

ملو َض وَ  ماءً ءً عوه  هَ أ و   ،وه غط    ثم    ا  مُ بُّ هنم  فوجدوه  كام  غطًّ وا  ى 

ماءً   ومل غط وه،   فيه  اآلَخ   .  جيدوا  بمك  ،  رين وسألوا    :فقالوا   ، ة وهم 

أُ   ، واهلل  ، صدَق  ذكرَ نفِ لقد  الذي  الوادي  يف  بَ   د  ونَ ،  رنا    ، عريٌ لنا 

 حتى أخذناه.   ، يدعونا إليه   ل  رُج   معنا صوَت فَس 

إسحا ا قال   مَ وحد    : ق بن  أَ ثني  ال  سعيد  ) عن    ، م هت  ن  أيب 

ـ ا فرغُت    ،   ، رسول اهلل   سمعُت   : أنه قال   (،   ، دري ـُاخل  يقول: مل

منه،    أحسنَ   شيًئا قطُّ   رَ ، ومل أَ املِعراج (، ُأتِـَي ب امَلْقِدس ا كان يف )بيت  م  

 فأصعدين صاحبي فيه.«   ، ه إذا ُحرِض يْ نَ يْ كم عَ إليه ميتُ   دُّ مُ وهو الذي يَ 

ما    .  غري أن إنكار الشمساالقتباس الطويل لبيان ُوجهة اإلرساء   ذاه  ورَسُد  

ن َمَردوا عىل  مستهَجنًا ممَّ النصوص ما عاد  ًبا من بصري، وتكذيب  عاد مستغرَ 

السياسيَّة   أهوائهم  أشكال  عىل  مستطرقة،  قوارير  يف  التاريخ  تعبئة  إعادة 

(  امالش  (، وأن )غامد( يف بالد )املَْقِدس  بيت أن )  فهب     وحتي زاهتم الذهنيَّة.
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واتيف جبال ) َ ثني ة  (، أو )البيضاء)تقع  وأين    ؟(اننَ ْج َض (، فأين يقع )الّس 

اللَّ   ؟(التنعيم ذُ املكانان  النَّ ذان  يف  النبيِّ   يك  وُح   ،بأ ك را  بقا  عن  َمرَّ  فلتني  أنه 

َش    ؟لدهيام معروفان  مكانان  ة)  اميلإهنام  قوافل  مك  طريق  عىل  ما  امالش  (،   ،

املبطلني.     دُ ع  بَ تزحزحا   أباطيل  تستقيم  كي  مكانيهام  بَشاميلِّ َضْجنَانف من   :  

ة مسافة  مك  عىل  )  ،كياًل   54،  طريق  اعىل  رةاملدينة  تُ وهو  (،  ملنو  ة،  ف  عرَ َحرَّ

ةاليوم بـ) َجنبلفظ »  قدياًم   اننَ ْج َض ر  ربام ُذك  و   (1) (.ني ةِس ْح املُ   َحر  «، كام يف  الض 

 : (2) (ابن ُمقبل)بيت الشاعر 

َدة           ِمْن َبنِي َدْهي  يف نِْسَوة   َجنِ   وِمْن َقَنان         ُمَصع  رْيَ ِللض   َتُؤمُّ الس 

طريق  (البيضاء)و عىل  ثنيَّة  رة):  املنو  مسجد    (املدينة  فيها  اسمه    أيًضا، 

املكان(، ويُ د عائشةمسج) ى  التنعيم)  وأ(،  الُعْمرة)  :اليوم  سمَّ (؛ ألن  ُعْمرة 

حُي  من ر  الناس  رة  بالُعم  وملهمون  تُعد .   بالثنيَّة  ف  ُتعرَ     .   البيضاءاسم  اليوم 

امل.البيضاء/ الُعمرةمن ثنيَّة )  د  : واٍد يمتالتنعيمو     (3) ( نحو الشَّ

 ، إذن؟ اإلرساء طريُق َه  اتَّ أين إىل ف 

انة ) أ إىل جهة    ؟  ( الطائف ـ) ف   ، (اجِلِعر 

َ ) أم إىل جهة     ؟ (ام الش  )؟  أم إىل جهة  ( وات الّس 

هم:  من و    .قدماء املؤلِّفني   لَدى  لك ذ  ك  « بيت املَْقِدس» نقف عىل اإلشارة إىل  و

 
ة انظر: البالدي،     ( 1)  رية النبوي  ة ؛  183،  معجم املعامل اجلغرافي ة يف الس  ة التارخيي ة واألثري   .  160  -159،  معامل مك 
عر ابن ُمقبل 16/  305،  ديوانه     ( 2)   (.  258  -257:  1،  ِشعر ابن مقبل : )الَفي في، عبداهلل بن أمحد،  .  وانظر دراستنا يف ش 
رية النبوي ةانظر: البالدي،   (3)  . 55 -54، معجم املعامل اجلغرافي ة يف الس 
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ُمنَب ه) بن  »  ،هـ(114-،  َوْهب  كتاب  مِحْرَي   لتيجانايف  ُملوك    خالل ،  (1) «يف 

،  م عبيد القاسم بن سال    و أب)  :منهم (.  و، ُسَليامن بن داوودكالمه حول ) 

أورد يف  224- الذي  األمثال»هـ(،  »(2) «كتاب  أيب  :  التصديق حديث  ومن 

 ى يف ليلة   أنه رَسَ رِب ك خُي صاحبُ   ذاه  (: »يشرَ ، رمحه اهلل، حني قالت له )قُ بكر

ي بقَد فقد َص   ،كان قاله  إنْ » ل:  ، فقا «فوانََّصَ   س دِ قْ إىل بيت املَ    لك ذ  ؛ فُسم 

يق) د  دة  (هـ255-،  اجلاحظ)كذا يف ُكتب  و   «.« (الص  ابن  )ُكتب  ، و(3) املتعدِّ

ون بالد  كانوا يسم    َربعَ ا ذكره األخري أن ال وممَّ    .ا (، وغريمههـ276-،  قتيبة

منذ ما    َعَربال   لَدىعىل نظرة التقديس إليها    ما يدل    .  «هاإلل  ذات  : »(امالش  )

قال:   اإلسالم؛  مقد  »قبل  بيت    ،سةألهنا  موضع  املَْقِدسويقال  ألنه  ؛ 

 : (5)(النابغة الذبياينالشاعر اجلاهيل ) قوَل   لك ذ  يف وأورد   (4) «.األنبياء

ت ـ حَمَ   الَعواقِِب َن َغرَي وْ ُج ٌم َفام َيرْ يْ َقوِ                يُنُهمْ دِ و  (هِ ـ ذاُت اإِللَ )  ُهمْ ـ ـُل 

جاء يف ، التي وبةشجرة اخلر    خرافة  (6) « عيون األخبار يف » ( ابن قتيبة) كام أوردَ 

 عيِت : اآلن نَ يامن ُسلَ وبة. فقال  خلرُّ ا  أنا»   (:يامن ُسلَ ـ) ل   قالتأهنا    عبياملأثور الشَّ 

وأُ   إيل   بيت  نفس  خراب  يف  أن     .« املَْقِدس ذن  سة  البيوت  وكذا   لَدىاملقدَّ

 
 . 170 -169انظر:   (1)
(2)  50 . 
 . 537: 3، احليوان؛ 36: 2، البيان والتبينيانظر مثاًل:   (3)
 . 549، كتاب املعاين الكبري يف أبيات املعاين ن قتيبة، اب  (4)
(5)  47 /24  . 
 .272،  76: 2 ،151 -150: 1انظر:   (6)
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كان   ( ُعزيًرا )«.  وأن ْقِدس املَ بيت  ، ومن إيلياء ، وإيلياء ة ك  بَ »: وغريهم َعَرب ال

ًة اخرتهتا، وإنك اخرتَت ق فإن لك من كل  َخْلق  خل  م  هُ الل  ه: » يدعو ربَّ  َته ِخرْيَ

 «. بيَت املقِدس   ، ومن إيلياءَ من... البيوت بيَت إيلياء 

ال   َعَرب لا  لَدى ،  ممتدٌّ   تراث    ذا ه  ف  »   لَدى،  َعَرب وغري  وأهل   « القرآن أهل 

يف الذاكرة رموًزا  ها الراسخة  ئاذ أسام الكتاب، من تقديس تلك األرض، واختِّ 

حاوَل مَ     . اإلنسانيَّة  فقد    ، شطبها   ن  داللتها،  شطب  عقله حاول  أو  شطب 

 وذاكرته التارخييَّة.  

ا إىل إثبات مثل    التاريخمن ُسخرية    أ وليس   ذهه  أن جيد الباحث نفسه مضطرًّ

ُبدَّ   كن ل  وأجل،      ! ؟ البدهيَّات بُ ممَّ   ال  منه  ليس   ا 
ٍ
ُغثاء مواجهة  يف  من   دٌّ 

ات أعرس من ربام كان إثبات البدهيَّ ل التشغيبات املستحمقة لبعض العقول.  و 

ات ت البدهيَّ إثباإىل  تصل إىل درجة االضطرار  الت؛ ألنك حني  شك  إثبات املُ 

يعُ  مل  أذهان  مواجهة  يف  يَ تكون  عندئٍذ  فيها يشء  ح  ص  د  فتكون  ُكت ب ك ؛  من 

 !، وهيهات لو استطاع   ،بعقول   عقواًل  أن يستبدل  ، قبل الربهنة  ،عليه 

إىل   ستعمل إشارةً « مل يُ قََص األ   املسجدإن ادِّعاء أن التعبري بـ» ممَّا سبق، ف  أبعدُ   -6

 د املسجدَ يَّ بعد أن َش اإلسالم، و   بعد صدر  متأخرٍ   يف زمنٍ   ( إالَّ ْقِدسامَل   بيت) 

ى بالتامس معنً   لكذ  وإرداف  م(،  705هـ=  86-،  عبدامللك بن مروانهناك ) 

 « األ ل آخر  يف  «  قََص لمسجد  إىل « اإلرساء  ُسورة »املذكور  وإحالته   موطنٍ   ، 

   حمض هذيانٍ م  لكذ    كل  آخر،  
ٍ
انتهاك العقل والنقل يف آن  جريء وهو    . عىل 
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اخلافية جانب  إىل    -ينطلق   هذيان   غري  جهلٍ   -أغراضه  التداول   من  برتاث 

، داخل امَلْقِدس   بيتيف    املسجدَ   عبدامللك بن مروان اللساين واألديب قبل بناء  

 املسجد  عىل إطالق » الرتاث الدال    لكذ  .   قََص األ   باملسجد الساحة املعروفة  

ليس  املَْقِدس   بيت« عىل مسجد  قََص األ  به    بتعبريٍ ، وأنه  وال   «،القرآن »انفرد 

تشري ام  إنَّ   تلك اآليات   أن و   ،آيات اإلرساء  تنزل   يومان غائًبا عن األذهان  ك 

يف   املعلوم  مكانه  من  ( فِلسطني ) إىل  حنظلة )الشاعر  قول    لك ذ  .   بن  زياد 

 (:ُعَمر )و   (أبا بكر )و   الرسوَل  عارَص الذي ،  ( التميمي 

 وفيه ُحُسورُ   (قََص األ  املسجدِ ) إىل             ادً ر  ـ مط   ( أرطبونَ ) تركنا   ونحنُ 

 (1) ُنـُسورُ  ـراءِ العَ ب   عليهـمْ    وقـامْت    عـوا        ا تـتابَ ـ ( مل)أجـنادينَ   شي ـةَ ع 

شارك يف قتال  من الصحابة،    معدود  فارس،    شاعر  :  ذا ه    (زياد بن حنظلة)و

املعارك التي دارت بني املسلمني  يف    (، ثمَّ يقد  أيب بكر الص  )ين يف عهد  املرتدِّ 

ر  اش أ، كام  (فِلسطني)من ناحية  (،  أجنادين)مثل    ، ( امالش  )يف بالد    (ومالرُّ )و

أبياته القارئ يف حاجةٍ ف   (2) .يف  بل  الشاعر،    ذاه  عاش    إىل معرفة متى  ليس 

ُيدر   أن  من  يكفيه  عرشة  الثالثة  السنة  يف  وقعت  أحداث  إىل  يشري  أنه  ك 

( وفاة  قبل  يذكر  (.   يقد  الص  اهلجرة،  ذا  األ» وها هو  د  «قََص املسجد  ، وحيدِّ

املسجد  من هيرف بأن »  ذا ه    بعديأتيك أ ف .    فيهللشكِّ مكانه، بام ال يدع جمااًل  

 
 انظر: الموي، )أجنادين(.  (1)

ُسل وامللوكانظر: الطربي،   (2)  .      448، 445، 156، 139 -138: 4، 602، 187: 3، تاريخ الرُّ
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هناك    د املسجدَ يَّ  بعد أن َش ( إالَّ املَْقِدسبيت  ستعمل إشارة إىل )« مل يُ قََص األ

 !   ؟(امللك بن مروانعبُد )

)  لكذ  مثل  د  نج  و مثل  آخرين،  شعراء  عر  ش  ربيعةيف  أيب  بن    -23،  عمر 

األُ (1) م(711  -643هـ=  93 موي،  ، املخرضم بني صدر اإلسالم والعرص 

 كقوله: 

ْ َفةَ لْ ، َح ْورِ الطُّ و       ُه      ـاملُباَرِك َحولَ  ََص ِجِد األَقْ املَْس و  مَل
 َيأَثمِ   صاِدق 

املقصود،    « قََص األ  املسجد»عىل    ة  دالَّ   سياقيَّة    قرينة    «»الط وراإلشارة إىل  ويف  

القارَّ  املكانيَّة  الداللة  األذهان  وأن  يف  األلـ»ة  خالل  كانت،  «  قََص املسجد 

ل الرعي  لكذ  الزمن الذي عاش فيه    إىل مكانه املعهود  ال تنرصف إالَّ   ،ل األوَّ

 .   (فِلسطني)يف 

»   وقد  إىل  اإلشارة  األقََص جاءت  بلفظه،  املسجد  الديث «،  النبوي    يف 

  دُّ َش ال تُ »   « وغريمها: صحيح مسلم « و» البخاري   صحيح الصحيح، الوارد يف » 

مسجد  و ،    ، الرسول ومسجد    ، املسجد احلرام   :  إىل ثالثة مساجد حال إال  الر  

»    «. قََص األ  يف  جاء  مك  كام  مسجد  يف  الصالة  فضل  من  واملدينة   ة باب   ،»

البخاري »  وفيه،  ( 2) « صحيح  املَْقِدس   باب »   من .   بيت  »... مسجد  مسجد    «: 

األقََص احلرام  ومسجد  ومسج ،  يرى      ( 3) «. دي ،  حني  حسب  (،  داوود ) يف 

 
 .   230، رشح ديوان ُعَمر بن أيب ربيعة املخزومي  (1)
 [.827]الديث  609: 1، صحيح مسلم[.  وانظر: مسلم، 1132]الديث  392: 2  (2)
 [.1139]الديث  400: 2البخاري،   (3)
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مزاعم ا تشَّ ممَّ   قتىَض امل  ُتشدَّ ، مرشوعيَّ م من  أن  م الرِّ   ة  إىل  يف    جمهولٍ   كانٍ حال 

    ! أقصاه اخلاص   ة مسجدُ ، فثمَّ ( رساة غامد ) 

»أمَّ  يف  الوارد  الديث  »(1) «الُبخاري صحيح  ا  ثنا  :  إسامعيل  ُموَسى حد  :  بن 

ثنا عبدالواحد األعمشحد  ثنا  الت  : حد  إبراهيم  ثنا  قال:  يمي: حد  أبيه،  ، عن 

يف األرض    عَ ُوِض   مسجد    ، أيُّ : يا رسول اهلل، قال: قلُت   ،سمعت أبا ذرٍّ 

(.   سجد األقََص ؟ قال: )امل(. قال: قلُت: ثم  أيُّ ل؟  قال: )املسجد احلرامأو  

أنه  الديث، فال ريب    ذاه  ا  أمَّ ،  «(قلُت: كم كان بينهام؟  قال: )أربعون سنة

من    إسالميٌّ   مسجد    (املسجد األقََص )أن    ن زعمَ مَ حمًقا الئتفاك    ق  نصٌّ ماح  

الَعَرباجل)مساجد     مَّ هُ ـ اللَّ     !انةاجِلِعر  (، أو يف غري  انةاجِلِعر  )  يفه  وأن،  (ي ةزيرة 

  لك ذ  عاء، ك تمهيٍد أوغل يف االدِّ بالفكاهة التارخييَّة    ذه ه  صاحب    لو أخذَ   إالَّ 

إليه   ذهب  إ  ( داوود) الذي  القول  وقضيضها  ها  ضِّ بقَ   (،أورشليم )ن  يف 

العتيق،   يف  وتارخيها  غامد)تقع  أو  (بالد  قبله    لكذ  ،  إليه  ذهب  الذي 

ليب) أن    (يالص  )  شليمر أومن  يف  أرباب    لكذ     (!النامصكانت  أن 

عون.  عاءات ُكث  االدِّ     ر، غري أن ف َطنهم متفاوتة يف التأتِّـي إىل ما يدَّ

وإنَّ ذاه   )  ام،  ي  املَْقِدسُسمِّ بـ»بيت  األقََص (  إبَّ املسجد  كان  ألنه  البعثة  «  ان 

عن   مسجٍد  أقَص  ة  احلرام)النبويَّ النبي  (املسجد  فيه  معنى  صىلَّ  وال    .

األُ   ذهه  إلطالق   العرص  يف  واملساجد التسمية  بقاع    موي،  يف  أصبحت  قد 

 
 [. 520]الديث  236: 1[.  وقارن: مسلم، 3186]الديث  1232 -1231: 3  (1)
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األقَص  أقَص من  منها  كثري   املختلفة، وصار  اه    اماًل، ويف كلِّ َش   األرض  اتِّ

ى يف زيارته  بتغَ أقَص بيٍت من بيوت اهلل ُيزار وتُ   لكذ  ك  كانمن املعمورة.  و

   (1) .(النبوي املسجد)، واملسجد احلرامالفضيلة، بعد 

كانت   ب«اإلرساء  ُسورة» وقد  عالقتها  ألجل  وتارخيهم،    (إرسائيل  بني ـ)، 

 « ى  إرسائيل  ُسورةُتسمَّ »    .(2)«بني  إرسائيل  ُسورةوسياق  وحديثه بني    ا « 

عن   إرسائيلاملستفيض  القراوأنبيائهم    بني  اإلضافيَّةمن  مكان    ئن  أن  عىل 

املَْقِدس)هو    اإلرساء ـ  .   (بيت  لدَ إالَّ ُهمَّ  اللَّ مَ   تاريخ  ى  أن  يعتقد  بني  ن 

 (!   داوود  أمحدكان يف مكان آخر، كـ)  إرسائيل

ت  قد  و السابعة من  ُفرسِّ بني إرسائيلُس »   اآلية  َجاَء  ﴿:  «اإلرساء  /ورة  َفإَِذا 

لَِيُسوْ اآلَوْعُد   ُوُجوَهُكمْ ؤُ ِخَرِة  ة  املَ لَِيْدُخُلوا  و  ،وا  َمر  َل  َأو  َدَخُلوُه  َكاَم    ،ْسِجَد 

َتْتبرًِياو َعَلْوا  َما  وا  ُ ُيَترب 
أن﴾لِ عىل  اآلية    ،  يف  )املسجد  (،  قََص األاملسجد  هو 

الس   وإن  وأن  تُ   ورة،  )ذكَ مل  األحداث  رصاحةً فيها    (فِلسطنير  إىل  حُتيل   ،

ون حول    ، وإن  فِلسطنييف  التي وقعت  التارخييَّة     إفساد تاريخ  اختلف املفرسِّ

تدمري، بني قائل  من    ،لك ذ  عقاًبا عىل    ،ق هبموما ل    ،تنيمرَّ   (بني إرسائيل)

اآلي  نَّ إ المن    بني إرسائيلطه اهلل عىل  ما سلَّ إىل    ةإشار  ةيف  لسطين البطل  ي  ف 

 (، ق.م681  -705،  سنحاريباإلمرباطور اآلشوري )   من، أو  (جالوت)

 
 .  420: 14، تفسري الطربيانظر: الطربي،   (1)

 «. تفسري سورة بني إرسائيلذه السورة: »ذا َعن َون )الطربي، م.ن( تفسريه ه  هب    (2)
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املرَّ  األُ يف  وة  اآلية    قائلوىل،  )  تشريبأن  قضاء  عىل َنُبوَخْذَنَّص  إىل   )  

ومملكتهاأورشليم ) وَس ق.م586عام    (  إرسائيلي  ب  ،  )  بني    (1) .( بابلإىل 

يتفطَّ   ، لألسف، أحًدا   كنَّ ل   »قبل    ، نمل  أن    ،«وناميُّ والس    َعَربالصاحب  إىل 

تاريخ، يقع يف مكان  من  ، وما أحاط به  هالذي بارك اهلل حول   قََص املسجد األ

( من  غامدرَس ما  )  ،( اة  يف  اآلية  (طنيفِلسال  وأن  َكاَم ﴿،  املَْسِجَد  ولَِيْدُخُلوا 

ة   َمر  َل  َأو  َتْتبرًِياو  َدَخُلوُه  َعَلْوا  َما  وا  ُ ُيَترب 
مسجدٍ   إشارة    ﴾لِ يف    إىل  اة  رَس )ما 

 ! حكايته التارخييَّةيعرف  ، ال يعرفه أحد  عىل اإلطالق، وال (غامد

ًفا  لَ ته َس ى مع ما بيَّ تامَش ت ، لكي  « القرآن » تأوياًل آليات  (  داوود ) ق  ف  طَ   لك ذ  من أجل  

تلك    ال يستقيم مع كلِّ   آخر؛ فالنص    إىل مكانٍ   ( بني إرسائيل ) وتاريخ   ( فِلسطني ) من نقل  

ٍّ قَ   ٍف متكلَّ   ٍف متعسَّ   لٍ املزاعم الغريبة دون إعامل تأو  
الائط باللغة بعد    َض ، يرضب ُعر  ِّص 

ا.  وهو     يف عىل زعمه بدليلٍ   الًّ تد  س م .   التاريخ    يف آية اإلرساء   « ى رْسَ أَ » أن  غاية الطرافة حقًّ

اة إىل    ذهب »   بمعنى هي     « ى رْسَ أَ » ولو كان  ،  « ى لياًل رْسَ أَ »   : قال   القرآين   النصَّ   ن أل   ؛ « الّس 

ري نى  بمع       ( 2) ! حشًوا و   زائدةً يف اآلية    « لياًل » كلمة  لياًل لكانت    السَّ

« فيها  أخرى  آياٍت  صاحبنا  عىل  ووسَنعرض  إىل زيادات   قياًسا  حشو«، 

، ن ال يفقه البالغة مَ   ال يفقهها  ة  بالغيَّ  مسألة    مسألة الزيادات والشو تلككالمه.  و

 ؟  َيا ُموَسى    ، وَما تِْلَك بَِيِمينَِك ﴿ :  (3) « ه ط    ُسورة »يف    من ذلك ما وردَ   .  حال   عىل كلِّ 

 
 (. ذا يمكن الرجوع، مثاًل، إىل ما سيق يف تفسري السورة لَدى )الطربي، م.نحول ه    (1)
اميُّونانظر: داوود،   (2)  .  251، الَعَرب والس 
 .19 -17اآليات   (3)
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ُأ َعَلْيَها   ، ِهَي َعَصايَ   : َقاَل  ا َعىَل  و   ، َأَتَوك   :َقاَل   .  يِلَ فِيَها َمآِرُب ُأْخَرى  و   ،َغنَِمي   َأُهشُّ هِبَ

ُموَسى    ، َأْلِقَها  بيمني ف أ    ﴾ . َيا  تلك  ما  يعلم  اهلل  يكن    ! ؟ سأله  مَ فل      ! ؟ (ُموَسى )   لم 

نج    ذاه  و  » األسلوب  يف  »   (1) « التوراة ده  ه  أيًضا:  »َما   : بُّ الر  َلُه  َيِدَك؟« ذِ َفَقاَل  يِف  ِه 

إىَِل األَْرِض«.  َفَقاَل: »اْطَرْحَها  .. «ُموَسىيا  » ناديه:  ي  ظل  ي  مَ ـ ل  ثمَّ     « َفَقاَل: »َعًصا«.  

 !ثالث؟   ، وليس معهام« ُموَسىيا  » 

ـ ﴿ :  (2) «النحل   ُسورة»يف  ر:  نموذج  آَخ و  ـُه اَل َتت ِخُذوا إَِل ؛وَقاَل الل  اَم   َهنْيِ اْثَننْيِ إِن 

ـ  إَِل َواِحٌد، ُهَو  َفاْرَهُبونِ   ٌه  اَي  القول:  ف أ ؟   ﴾ َفإِي  اإلمكان  يف  كان  اَل » ام  ـُه  الل  وَقاَل 

ـ  إَِل ؛ َتت ِخُذوا  ـ   َهنْيِ إَِل ُهَو  اَم  َفاْرَهُبونِ   ٌه، إِن  اَي  مر « َفإِي  لوال  أساليب  ،  التأثري اعاة  من 

 ؟!الباردة   ة ى يف وظيفتها جمرد إيصال الفكرة الذهنيَّ تتخطَّ   البالغيِّ 

إدراكه لبالغيَّات  يف  الساذج  ها  يظن ق بأساليب قد  تكفي يف ما يتعلَّ ها  لعلَّ  ، واحدة   ذه ه  

 .   ة ب مقصود ي ل ا أس وعجم،    َعَرٍب ى العارفني، من  لدَ حشًوا، وهي  زيادًة و اخلطاب  

.  بل باطل   زعم  ف ، « ى لياًل رْسَ أَ »، و «ى لياًل رَسَ » تقول  ال    َعَرب ال أن   زعمه ا  أمَّ و 

،  (3) ( ش األكرب املرق  يقول )   حشًوا.    « الليل »   رَ ـ ك  ذ    د  عُ وال تَ ،  كثرًيا   لك ذ  تقول    َعَرب ال

 :مثاًل 

َقني وأصحايب ُهُجودُ            َخياٌل ِمْن ُسَلْيمى  َلْياًل ى  رَسَ   فَأر 

 

 .  3 -2: 4، ِسفر اخلروج  (1)

 . 51 اآلية  (2)

َشني  (3)  . 1/ 51، ديوان املَُرق 
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 :(1) ( ة ناشب احلارثي    مُّ أُ )وتقول  

 دليلِ  بغريِ  تغشاهُ   ى الليلِ رُسَ             ناشب    م  موا أُ جش   قوًما   حلا اهلُل

 ني:ومن شواهد اللغويِّ 

فً  ى ُمَتَوك  ى بَلْيل  قاطِ             ُسْعَدى  آلِ  نْ عَ   ا رَسَ  (2) ا ـ يَن ـ نِ ـ وَلْو َأرْسَ

 :(3) ( َكم اهلذيل ُمَلْيح بن احلَ وكذا قول )

وا فَأم   ، وَأم   ا اجلاِمُل اجَلْوُن فاْسرَتى          وَخفُّ  ُد، فَأْصَبُحواعْ ا احَليُّ بَ بَليل 

أن  غفل  (  داوود)  عىل  لياًل رْسَ أَ »ستعمل  ا نفسه    «القرآن»أن  عن  قد  يف    « ى 

اإلرساء نَ و  « اإلرساء  ُسورة »غري   :  (4) « انَخ الدُّ   ُسورة» يف    لكذ  من    .  امل عراجو  بإ 

ُمت َبُعون  َفَأرْسِ ﴿ إِن ُكم  َلْياًل  ف﴾بِِعَباِدي  يكتف  ملَ ل َم  .   ِعَباِدي بِ   َفَأرْسِ »قول:  ال بهنا   

ُمت َبُعون كلمة    ،«إِن ُكم  دامت  معنى   ا حشوً و  ، ة لفظيَّ زائدة    « لياًل »ما  حسب بال   ،

ْطع  ْهلَِك بِقِ بِأَ َفَأرْسِ  ﴿:  (5) «هود  ُسورة» ويف  ؟!   ة ة/ التارخييَّ البالغيَّ   داووداكتشافات  

ْيل إنَّ   ذهه    يف كلِّ   اإلرساء  أم لعلَّ     .(6) «احلجر  ُسورة» وكذا يف    .  ﴾ِمَن الل  ام اآليات 

َ   جبال )يعني االتاه إىل   األنبياء باالتاه إىل اهلل    أمرَ   ،أمر    ام حَزَب كلَّ ف  ؟!  (واتالّس 

 
 .  105، بالغات النساء وطرائف كالمهن وُمَلح نوادرهنابن طيفور،   (1)

غاين،   (2)  ، )وكف(. الُعباب الزاخرانظر: الصَّ

ري،   (3)  .  2/ 6/ 1037: 3، رشح أشعار اهُلذلي نيالسكَّ

 . 23اآلية   (4)

 . 81اآلية   (5)

 . 65اآلية   (6)
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يستعمل     ! وضواحيها  ( غامد  اةرَس ) مل  وَلَقْد  ﴿:  (1) «هط    ُسورة »  يف   «لياًل »يف حني 

إىَِل   َأرْسِ    :ُموَسى    َأْوَحْينَا  َطِريَفاْْضِ   ،بِِعَباِديَأْن  هُلْم  يِف  ْب  اُف  اَل   ،َيَبًساَبْحِر  الًقا  خَتَ  

َشى  و   َرًكادَ  خَتْ يف  ﴾ اَل  وال  إىَِل  ﴿ :  (2) «راءعَ الشُّ   ُسورة»،  َأرْسِ   ُموَسى    وَأْوَحْينَا   َأْن 

، بحسب السياق  بيانيَّةٍ   ، لوظيفةٍ أسلويبٌّ   .  ما يعني أنه خيار  ﴾ِعَباِدي إِن ُكم ُمت َبُعونبِ 

اةجلبال  عالقة ، وال كهنا  فال حشو    .  عىل اإلطالق  باملوضوع الّس 

عَ  لقد  اللَّ يرسي  نفسه  يل  اللَّ   أنعن    (3) « القرآن» ربَّ  بل  تعاىل، يف  قوله  يف  يل، 

اًم:  ُمق   ْيِل إَِذا َيّْسِ و﴿ س   ي ُيرَسى فيه.  يل الذ .  قيل معناه: اللَّ ﴾الل 

تعلَّ  ما  )  ل وليس  ه  (  داوودبه  األسلوبي  ،  باكتشافذا  يف  إليه  يلتفت  ون مل 

السنني   َعَربال مئات  إنَّ ل ف   .  قبل  أنه  ذكروا  قال:  قد  ى  ﴿ ام  َأرْسَ ال ِذي  بَِعْبِدِه   ُسْبَحاَن 

ى ال يكون إالَّ ﴾ َلْياًل  َ ت َأمس  هناًرا، » للتأكيد، كقوهلم:    ، بالليل ، وإن  كان الرس   
رس 

حَة لياًل  م     (4) . « والبار  م متوهِّ ى »   أنَّ   -كداوود   -وهو تأكيد  لكيال يتوهَّ « بمعنى: أرْسَ

جبال   إىل  وات) صار  َ ب  (الّس  سار  بمعنى  بل  األسف   -داوود   نَّ ك ل  ليل.   ،  مل   -مع 

ده ال   ، وال    لكذ  ُيف  النِّصِّ ا،  لك ذ  التأكيد  القديم جدًّ القرائي    يُ   فظلَّ   التنبيه 
 عىل رص 

 «ىرْسَ أَ »أيًضا إن  .  وقد قيل  ( غامد   رَساة) صار إىل  نفي التأكيد، ليزعم أنه بمعنى  

ى يف تفسريه: فقال إن »   َب رَ غ  وحتى َمن أَ .   « َسري  »بمعنى:   اة « من » َأرْسَ ام «، إنَّ الّس 

 

 . 77اآلية   (1)
 . 52اآلية   (2)
 .  4: اآلية سورة الَفْجر  (3)
 انظر: اجلوهري، )رسى(، وابن منظور، )رسا(.   (4)
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اة)   قال: إنَّ  ، وإنَّ   ( الّس  املعنى: »ذهَب به يف رَساة من األرض، ورَساة   أرض  واسعة 

أعاله«   كلِّ  اة    (1) . يشء  الرسَّ املكان   -التأويل   ذا ه    عىل   -ومعنى  ارتفاع  حيتمل 

خيطر   ومل  قداسًة.   فعته  ر  أو      الشطُح   لك ذ  تضاريسيًّا 
»  الَقِّص  ى يف  بمعنى   -« َأرْسَ

اةصار إىل جبال   لب  عىل ق   -رساة غامد كان يف    (املسجد األقَص ) حتديًدا، وأن    الّس 

الذي  داوود  قبل ،  رَش بَ  عقيدةٍ   ، قول ي ،  اةرسوخ    راسخةٍ   يف  )ال » :  الّس  هنا  ونحن 

أن  حلظةً   نشكُّ  يف  بالكلمة   ذا ه  (  املقصود  املعنى  هب      (2)! «هو  ألنه  ،  ذاجيزم   لك ذ  ال 

ُ   اللغوي   َل    كنل  و ير،  النحر   واملفرسِّ اة ألن َجع  له   الّس  َبيََّت  أمر  قد  سَة  األرَض املقدَّ

بِ و»  عليه  ى  مَ (3) « ليْ لَ َأرْسَ شاء  وأبَ ،  شاء  مَ ن  أبَ ى  إىل  ىن  دفعه  ما   فالتكل    ذا ه  ، 

   .واإلرصار 

الفهمُ  املسلمني  جانَب  قد  أنه  يبدو  هنا  عرفوا    ،ومن  يف حتى    ، «القرآن » منذ 

الس   وكان  رساء اإل   ُسورة »نفسها:  ورة  تسمية  يسم    الصواب «،   ُسورة »   : وها أن 

اة  ثني والرواةَ   َب وجانَ (!   اة غامد رَس «، نسبة إىل ) الّس  قون ُيطل  املعنى، إذ كانوا    املحدِّ

اإلرساء »   : اإلرساء حديث  عىل   تارةً حديث  امَل و»   ، «  « ىّْسَ حديث 
أخرى،   تارةً   (4) 

حق   »   ،هموكان  أن  أدركوا  إنَّ ىرْسَ أَ لو  اآلية  يف  قصدَ «  تعني  ) ام  غامدرَس   أن ( اة   ،

 
 ، )رسى(. مفردات ألفاظ القرآنانظر: الراغب،   (1)

اميُّونداوود،   (2)  .  251، الَعَرب والس 

َي عليه بَِليْله  : »تقول الَعَرب   (3) ذا دليل  إضايفٌّ عىل ُبطالن «، ُيرضب َمثاًَل ملا احتيل يف طلبه.  وه  ذا أمٌر ُأرْسِ

ى لياًل ال تقول: » الزعم أن الَعَرب ى لياًل «، و»رَسَ  «! َأرْسَ

 ، )سورة اإلرساء/ بني إرسائيل(.416: 14، تفسري الطربيانظر: الطربي،   (4)
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 ، مل يستضئ إالَّ اللغوي والتارخيي  من اجلهل  إنه تراث     «!اة حديث الّس  »  :وه يسم  

خعىل يد     ! املعارص   املؤرِّ

) أمَّ  ت   -( احلشو ا مسألة  املعروفة،   -لو صحَّ األدبيَّة  األسلوبيَّة  فلها وظيفتها 

كل   وليس  اد،  النقَّ رها  ُيقدِّ املفرسِّ    (1) . بمعيب  حشو    التي  أجاب  آية ولقد  عن  ون 

قالوه   اإلرساء وممَّا  عليه.   مزيد  ال  سبق   -بام  ما  )   -إىل جانب    :(2) ( الزِمرشيقول 

اإلرساء»  قلَت:  ي   فإْن  إال  ال  بِ كون  بقوله    أراد  قلُت:  الليل؟   ِذكر  معنى:  فام  ليل، 

ة  ، وأنه ُأرسيَ ة اإلرساء د  »لياًل« بلفظ التنكري: تقليل مُ  إىل   به يف بعض الليل من َمك 

البعضي ة؛ ويشهد   عىل معنى  أن التنكري فيه قد دل    لكذ  أربعني ليلًة؛ و   ، مسريةَ ام الش  

 «.  : »من الليل«، أي بعض الليل... وحذيفة   عبداهلل  قراءةُ   لك ذ  ل 

 بقوله:   ذاه  عىل    (3) ( عبدالقادر البغدادي ب ) وعقَّ 

، وإىل    اإلرساء   م أن  ن تنكريه لدفع توهُّ »الصواب أ    ذا ه  كان يف ليال 

الس    مُ َعلَ   َح َن َج  ين  تفسريه   خاوي الد  وإن  (4)يف  فقال:  لياًل  ؛  قال  ام 

ع  ة التي ُأرسي به فيها ال ُتقطَ د   بالليل ألن امُل واإلرساء ال يكون إال  

أقل   املعنى    يف  فكان  واحد،  ليل   يف  به  فُقطَِعْت  يوًما،  أربعني  من 

ى  ُس ﴿  يف ليل  واحد  من كذا إىل كذا، وهو    ﴾ بَِعْبِدهِ   ْبَحاَن ال ِذي َأرْسَ

ى  رْسَ ل عن ليلة  إىل ليل  ألهنم إذا قالوا أَ َد ام عَ ب، وإن  موضع التعجُّ 

 

عري ة: كوهن، انظر مثاًل   (1)  . 000-131، بنية اللغة الش 
 .  492 -491: 3، الكشاف  (2)
 .  612: 1، حاشية عىل رشح بانت سعاد البن هشام  (3)
د ه    (4) خاوي   ذامل َير  خاوي،    الذي َنَسبَه إىل السَّ  (.  000  -470:  1،  تفسري القرآن العظيم يف تفسريه السورة! )انظر: السَّ
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َ   لك ذ  ليلًة كان   ى، فقيل لياًل أي  يف الغالب الستيعاب الليلة بالّسُّ

 َة فيه.«   توجيٌه َحَسٌن ال ُكْلفَ   ذا ه  و .   انتهى     . يف ليل  

َ أَ »   كلمة   ألن   ال   -َعَرب ال   كالم   يف   سائًغا   كونه   فوق   -إذن   الليل،   ُذك ر    يف   « ى رس 

ري   تعني   ال   اآلية    به   َي ُأرس     ه أن   يف   يتمثَّل   واإلعجاز   ب التعج    موضع   ألن   ام وإنَّ   لياًل،   السَّ

ة )   من     يف (  ام الش  )   إىل (  َمك 
ٍ
ة   من   اإلرساء   ا أمَّ .   واحدة   ليلةٍ   من   جزء   أو (  الطائف )   إىل   َمك 

اة )   إىل    خارقةَ   ال     . الزمان   لك ذ    بمقاييس   حتى   اإلعجازي،   الدث   لك ذ  ب   فليس   ، ( الّس 

ةٍ ُنبُ   إعجازَ   وال  ، ُتذكر  فيه  ب   ن  أل   معنى   ال و   ، ُتستفاد  وَّ ـ  ه من   ُيتعجَّ ى    ال ِذي   انَ ُسْبَح ﴿ ب   َأرْسَ

  يرسي   أن   بإمكانه   كان   َعَرب ال   صعاليك   من   صعلوكٍ   أيَّ   إنَّ   حيث   من .   ﴾ َلْياًل   بَِعْبِدهِ 

اة   إىل   ( احلرام   املسجد )   من   -شاء   ممَّا   وبغريمها   وباجلسد   بالروح   -لياًل    ما   إىل   وربام   ، الّس 

اة   من   أبعد   هو  بوا   أن   عىل   املرشكني   محل   الذي   فام !   الّس    الدث   لك ذ    يف (  ًدا حمم  )   يكذِّ

  كانوا   ممَّن   كثرًيا   جعل   الذي   ما   بل !   عنه؟   بإنبائه   نوا ُيفتَ   أو   ، عليه   ُينكروه   أو   االعتيادي، 

ون   أسلموا    أيِّ  من  يقع  أن  يمكن   كان   ، قريب   مشوار   ه أن  مع  ، اإلرساء  خلرب   صدمةً  ، يرتد 

، واهللِ   ، اإلْمرُ ، واهلِلذا ه  : » ، مستغربني فقال أكثر الناس !   ؟ إنسان  الِعري لتطرد    إن    الَبني 

ة  ٌد   لك ذ  ، أ فيذهب  ( ُمْدبرًة، وشهًرا ُمْقبلةً ام ( إىل )الش  شهًرا من )َمك  يف ليلة  واحدة،    حمم 

ة  يق بكر الص    ا أب ) إن  حتى  ؟!«   وَيرجع إىل َمك  ل سامعه، بل قال ( مل  د  ق اخلرب أوَّ   : يصدِّ

عليه »  تكذبون  ثمَّ إنكم   ،»   « َصَدق قال:  لقد  قاله،  كان  يتمَّ لئن  ولكي  تصديقه    «.  

ه  كان  الذي    ، ( بيت امَلْقِدس ) طلب إليه أن يصف له    الرسوَل  َ   وهو    (1) .من أسفاره َخرب 

 

 .399 -398: 1انظر: ابن هشام،   (1)
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يقالص  »  لقب(  بكر    أبو)  عليه  استحقَّ   ما ذا  ه    لقبه  عليه  يستحق    كان  الذي   امف.   «د 

ة من   ،املألوف اإلرساء  لكذ   مثل  بتصديق اة إىل مك   !؟الّس 

يُ  من  واملؤلِّف  )  ذا ه  فيض  أن  إىل  مغارة  أورشليم املهيع   )   ( وأن غامديف    !)

امَلْقِدس )  إذن، هي  غامًدا !  وأن  غامد يف    ( بيت   ،!  وعليه امل عراج و   أرض اإلرساء، 

املَْقِدسفإن   ببيٍت   ( فِلسطني ) يف    بيت  ال  مقدَّ   ليس  اإلطالق،  وال لليهودٍس عىل   ،

 فِلسطني يف    سبيت املَْقدِ التاريخ من تقديس    لك ذ    كل  !   ، وال للمسلمني للنصارى

ضلَّ  وقد  له،  أصل  بمَ العامَل   ال  وَعُموا،  رون،  واملتأخِّ منهم  مون  املتقدِّ مجيًعا،   نون 

 ( عيوهنم  ح  َفقَّ األنبياء، حتى  داوود فيهم  أن  (!   أمحد  التارخيي  الرصِّ كام  لألديان اع 

سة، الثالثة   املقدَّ األرض  تلك  فال    حول  له؛  أصل  ال  والديث،   (الُقْدس ) قديمه 

س  وال الديار ديار!   ُقد 

ا وإن     ..من اكتشاٍف ثوريٍّ   ذايا هل   ًرا جدًّ  !، بعد آالف السنني جاء متأخِّ

 

 شظايا العقل اخُلرايف:     الرتاث و -8

ليب)  وجدنا  مثلام يزعم  ي  الص  ال(  الرتاث  ملَعَريب تأييد  ما    مَّ ثُ   -زاعمه  فحصنا  إذا 

واخلرافاتوقف    ،عمَ زَ  األساطري  عىل  والتعويل  واالجتزاء  االنتقاء  عىل  د  نج    -نا 

س  داوود   أمحد)   لَدى السبيل،  والسبيل هي  املنهاج،  فاملنهاج هو  األوَّ وَ (.   أن  ل ى 

أراد توطني التاريخ اإلرسائييل  ر  ، واآلَخ ( عسري)أراد توطني التاريخ اإلرسائييل يف  

 التمسا فيه  اًل إالَّ َخ أو مدَّ   ،تأويليَّة  أو مغارةً   ،.  إهنام ال يدعان سبياًل ( اة غامدرَس )يف  
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عار الشعور بالتعط    ذاه  و  .  د دعوامها ما يؤيِّ   لدليل بأيِّ  ا ىلإش  دليل اإلفالس، وش 

عىل فراغ من الدليل.  ففي )الفصل الثالث   تقوم   وكثريةٍ   عىل دعاَوى كبريةٍ   ، طريق

 تقرأ:   (1) (داوودعرش( من كتاب )

  [ ( اة غامد رَس ) كانوا يف    بني إرسائيل   زعمه أن ]يعني  احلقيقة    ذه ه  ن  إ » 

ومأ  بدَييًّا  ا  عاديًّ أمًرا  ال كانت  الدولة  وزمن  اإلسالم  فجر  يف  ية  َعَرب لوًفا 

  عن اإلمام جعفر الصادق   ففي تفسري الصايف ة.   اسي  ة والعب  موي  الكربى اأُل 

أوىص اهلل إليه أن يستودع األلواح جباًل يقال    ى وَس ا انقضت أيام مُ مل  » أنه  

اجلبل فجعل فيه األلواح ملفوفة... فلم تزل يف    ُموَسى (، فأتى  يا له )رن 

،  ريدون الرسول ي   ن مَ )ص(، فأقبل ركب من الَي   اجلبل حتى بعث اهلل نبيه 

ع فلام   انفرج  اجلبل  إىل  انتهوا  وضعها    كام  ملفوفة  وكانت  األلواح،  ن 

أخرجوها ووضعوها بني     قدموا عىل النبي ، فأخذها القوم... فلام  ُموَسى 

 « . « يديه، فنظر إليها وقرأها وكانت بالّسيانية 

أمًرا    ذهه   كانت  التي  القيقة  وزمن  عاديًّ »هي  اإلسالم  فجر  يف  ومألوًفا  بدَييًّا  ا 

ال تفسري  »ماذا نجد حني نعود إىل    كنل     .«ةاسي  ة الكربى األموية والعب  ي  َعَربالدولة 

 ؟   لالستدالل  غريه ( داوود)، الذي مل جيد نفسه  «الصايف

حكايةً   ،اًل أوَّ  نجده  إن  وغري    ة،يَّ ُأسطور  ما  هو    عقالنيَّة،  ما  األساطري  يف  كان 

ادِّ ام  إنَّ ،  عقالينٌّ  هبا  ع  أريد  البيت)م  ل  عاء  يف  يشء  بكلِّ   (آل  بام  ل م    لكذ  ،  ع 

دعوَ    . الغيب ُيق  وهي  ال  التي  املعروفة،  الشيعة  ُغالة  عقل  ر  ى  نقل.     ها  وال 

 

اميُّون  (1)  .287، الَعَرب والس 
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ليبليها )إالتي استند  كتلك اخلرافة  فهي، إذن،   ،  (امللك داوود) يف شأن  (  يُّ الص 

ل  ، وعرضناها«اإلكليل »الواردة يف كتاب   الفصل األوَّ .  فحني ترجع إىل  يف 

الصايف» تد    «تفسري  اُأسطور  خرًبا   إالَّ ال  اجتزأه  يًّ بطريقتوهذَّ   (داوود)،  ه  به 

فضاًل    ذا ه  .   وتفصياًل   مجلةً   ط االستشهاد بهسق  كشف عواره الذي يُ نحتى ال ي 

تضخيم  قَ   بعبارات   الشاهد  لك ذ  ة  يَّ مه أ  عن  بـمن  القول  ،  «تهبدهي  »بيل 

ال   «تهمألوفي  »و   ،«تهعادي  »و  ،«حقيقته»و الدولة  وزمن  اإلسالم  فجر  ة  يَّ َعَربيف 

الضخمة  العبارات    ذهه  مثل  عىل    ح  ل  ا ما يُ ة.  وكثريً اسيَّ ة والعبَّ مويَّ الكربى األُ 

كتابه حماواًل يف  بمثل    ،  ولو  القارئ،  ذهن  يف  وترسيخه  يقول  ما    ذهه  تثبيت 

املعنى   من  الفارغة  الالكلامت  من  ما  ،  به  دِّ تَ ع  املُ   دليلالعارية  وصفه  مثل  من 

احلاسمة»بـ:  يقول و«النتيجة  يف»التي    ،«الثابتة  احلقائق»،  حلظة  يشك    ال 

ممَّ «صحتها وأهنا  خافًيا»ا  ،  يعد  معلوًما »قد  ا  ممَّ و  ، «مل  ،  بالرضورة   «صار 

النمطيَّ  العبارات  من  لعلَّ يكر    ،ةونحوها  كتابه  يف  يُ ها  خالهلا    تثبِّ ه  فؤاد  من 

    .ني املتسائلَ  نيالشاكَّ وعقله  القارئ 

الصايف» نجد حني نعود إىل    ثانًيا، أن  «تفسري  الذي أورده  املكا،   زاعاًم   ،( داوود)ن 

ألواح   فيه  (ىوَس مُ )أن  ذَ   ، كانت  الذي  باالسم  ذَ هكرليس  فقد    داوودكر  .  

  كنل  ،  (وادي رنية)أو    (جبل رنية)  :؛ ليقول إن املقصود« (جباًل يقال له )رنيا»

    !)بالزاي( «،جبل يقال له: زينة»هو:  «صايفل تفسري ا»املكان املذكور يف 

التارخييَّة،   عىل مزاعمه   بوصفها الدليل الدامغ  ،(داوود ) ح هبا  الكاية التي لوَّ ثالًثا،  
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البدهيَّة وعدَّ  القائق  من  إنَّ ها  من    لِّ كك   ، جاءت   ام ،   ،النوع  ذا ه  األقاصيص 

خيفَ   ، ديولوجيٍّ إ   لغرضٍ  )   لك ذ  ناسبًة    -تزعم فهي  ى.   ال  عن العيايشإىل   )

أن يستودع األلواح، وهي   ( ىوَس مُ ) اهلل أمر    أن   -« رفْ اجَل »يف  (  الصادقجعفر  ) 

من   له  جباًل   ،اجلَنَّة زبرجدة  يقال  مبعث ( زينة )  حتى  اجلبل  يف  تزل  فلم   ،

 ، فهابوها وأخذوها إىل الرسول  يامينٍّ ٍب ك  لرَ عن األلواح فانفرج اجلبل  ،  ( د حمم  ) 

فنزل  إليه له  خربهم،فأخربه    (جربيل ) ؛  فيه   ، فأخرجوها  وقرأهافنظر   ، ا 

وكانت »  العبارة، فكتَب:  قد غريَّ   ( داوود ُيلحظ أن ) .  وهنا  « اني ة رْب وكانت بالعِ » 

ألنه ملاذا؟     ! « تفسري الصايف » ، الواردة يف  « ة اني  رْب وكانت بالعِ » ، بدل  «ة بالّسياني  

لديه هي لغة اللغات، لغة   ( ة الّسياني  ـ)؛ ف أصاًل   « ة اني  رْب العِ » ال يريد اإلشارة إىل  

ة )  اة ) ، و ( 1)الكربى (  ُسوري  إذ  فروايته شاهدة عليه؛  وإالَّ    ، والتاريخ أمجع!( الّس 

يف    رسياني ة   أي   الَعَرب اجل) كانت  ؟! (ي ة زيرة 
أن     (2)  يتكلَّ   ى وَس مُ أم  بلغة كان  م 

 
وري  يف كتابه اآلخروقد تىلَّ ه      (1) ثي  الس  ة، ما قام الدليل تاريخ ُسوريا القديم»  ذا الدافع البَع  «.  وال مشاحَّ

خ إليه.     عىل ما يذهب املؤرِّ
اجلزيرة    (2) َعَرب  أن  عي  تدَّ استرشاقيَّة معارصة  مزاعم  أهنا ظهرت  الفصحى يف    عىل  الَعَربيََّة  لغتُهم  تكن  مل 

 بالّسياني ة كان    «القرآن»إن    (.  وقد بلغ هبم االدِّعاء إىل القولالّسياني ةصدر اإلسالم، بل تغلب عليهم )

ب!  كام ورَد لَدى ) )Aramaic Reading of the -The Syro( يف كتابه:  كريستوف لوكِسمرِبجثمَّ ُعرِّ

 :, (BerlinKoran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Koran

Verlag Hans Schiler, 2007)( ومزاعم  داوود.   مع  أمحد  تلتقي  ويف  لوكِسمرِبج(  من  ذا  ه  .  نوع  

فام   وإالَّ  ينيَّة، 
د  أو  قوميَّة  إديولوجيَّة،  بدوافع  واللغات؛  التاريخ  َينَة  رَس  وهو  املطلوب،  عىل  املصادرة 

)الَعَربي ة) وما  ياني ة(  أن  الّس  وطبيعيٌّ  واحد،  نبٍع  من  تنحدران  النهاية،  يف  ساميَّتان  لغتان  إالَّ  مها  إن   (؟ 

تظهر بينهام مشرَتكات  لغويَّة؛ ألصلهام املشرَتك.  فمن املغالطة الفاضحة تعليل ما يبدو من مالمح تشاُبٍه 

ر   بني أبناء عا  ، بالرضورة!  بل إنَّ األقرب إىل منطق التطو  ئلٍة واحدٍة بالزعم أن أحدمها أصل  واآلَخر فرع 
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أبناء    ، ( يان الّس  )  الَعَرب اجل وهو من  يزعم  ي ة زيرة   -قارئ هنا ل ول ؟!   داوود، كام 

كلِّ  يق  -حال   عىل  مدَ أن  األمانة  يس  لميَّة ى 
كتاٍب ،  الع  من  النقل  يف   حتى 

ن اهلل أ، وأخربه  (يًّا ِل عَ ) دعا    لقول إن الرسولة إىل ااخلراف تلك  مطبوع.  ومتيض  

ل م  أمره أن يدفعها إليه؛ ألن فيها قد  لني ع  بعدم  عيلٌّ ا اعتذر وملَّ رين.  واآلخ  األوَّ

تدخَّ  قراءهتا،  س  ب ه  فأمرَ   جربيلل  إحسانه  عليه  فام  ا،  جدًّ بسيٍط  أن وَ حلٍّ  ى 

ًة يضعها  َعل م قد  حتى يكونليلته؛ فإنه ما أن يصبح   حتت رأسه وينام عليهاخمدَّ

فأصبح   ففعل  علَّ قراءهتا؛  كلَّ وقد  اهلل  ا   مه  فأمر  فيها،  سخها.  بَن  لرسوُل يشء 

لني يف ِجْلد، وهو اجَلْفر ها  سَخ فنَ » قال الراوي:   رين، وهو واآلِخ   ، وفيه ِعْلم األو 

    (1) ! « ني أمجعني عندنا، ونحن ورثنا النبي   ُموَسى عندنا، واأللواح عندنا، وعصا 

خ املعارص؟  ذا ه  ىل مثل إ أف    ! يستند املؤرِّ

ال   لقد وردَ أجل،    ما ال  َعَريبمن اجلهاالت بالكون والتاريخ يف ُكتب الرتاث 

آخ  أوَّ  وال  له  سيتكئ  ل  املعارص  الباحث  كان  فإذا  فأرِّ لكذ  عىل  ر.   وال  ،  خ 

ل م  القدماء    ئكأول  أن    لكذ  حرج!    ع  يعنيه    ،هلم ال  ما    املصطلح  ذا ه  بحقيقة 

ل م« واألساطري  »ع  اخلُرافات  نقل  عن  عون  يتورَّ ال  نفسه   
الوقت  يف  وهم   ،

والتفسري   التاريخ  كتب  يف  يرسدوهنا  يَّة، 
ل م  ع  حقائق  أهنا  عىل  الشعبيَّة 

 

لغاٍت  من  األُمِّ  اللغويِّ  النبع   عىل  باملحافظة  أحَرى  صحرائها  يف  معزولًة  ظلَّت  لغًة  أن  ُر  تصو  اللغويِّ 

حم مع  بكثافٍة  وتفاعلت  والضارات،  األَُمم  عليها  تعاقبت  منه شقيقٍة  القريب   ، العامِّ اللغويِّ  يطها 

 والبعيد. 
 . 105 -104: 2، التفسري الصايفانظر: الكاشاين،   (1)
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السؤاَل  أنفسهم  يكلِّفوا  أن  دون  املرويَّ   واملعجامت،  تلك  أصل  ات،  عن 

ونصيبها وص   تها،  عن    حَّ متوارثة  أهنا  يكفي  والعقل.   والطبيعة  الواقع  من 

  ئك أول  .  وتلك عقليَّة  فاتهأحدهم هبا مصنَّف، بعنعنات مألوفة، ليحشو  لَ السَّ 

أيَّ ر يف  التبح  فة اإلمامة والذين كانت ُتضَفى عليهم ص   ل م، 
ام كانت هاتان  الع 

فظ والرتديد ملالصِّ    (1) ئق واألباطيل.لقازيج من ا فتان ال تعدوان معنى ال 

ة التي استند إليهرا (، زاعاًم أنه ُعث ر أمحد داوود)  ا بًعا، إنَّ أسطورة األلواح املوسويَّ

(، تستثري عدًدا من األسئلة التارخييَّة األساسيَّة حول  جزيرة الَعَربعليها يف ) 

« به  ُكت بت  الذي  لغةالتوراةاخلطِّ  حول  بل  سنفرده ُموَسى)  «،  ما  وهذا   ،)

 باملناقشه يف الوقفتني التاليتني.   

 

«.  وقد  اخَلْلق   بدء ( يف تارخيه وتفسريه، والسيام يف شأن » الطربي لك ما سبقت إليه اإلشارة ممَّا أورده ) من ذ      ( 1) 

ذ   ومن  جماالهتا،  اختالف  عىل  الرتاث  كتب  يف  اخلرايف  العقل  شظايا  األنبياء  تناثرت  ق صص  يف  جاء  ما  لك 

أيب  «، لـ) عرائس املجالس يف قصص األنبياء .  ويكفي َمن شاء أن يعود إىل كتاب كـ» « القرآن والتاريخ وتفسري » 

الثعلبي  إبراهيم  د بن  الكسائي «، لـ) قصص األنبياء هـ(، أو » 427-،  إسحاق أمحد بن حممر د بن عبداهلل  ،  حمم 

اص منذ  ألف ليلة وليلة لك العجب الُعجاب يف ق صٍص كقصص » م(، ليجد من ذ  11ق  «، كانت تارَة الُقصَّ

 ( إىل  ينسبوهنا  يفتؤون  ما  التي  اإلرسائيليَّات،  من  ومعظمها  األُموي،  ) األحبار كعب  العرص  أو  بن  (  َوْهب 

) ُمنَب ه  إىل  وأحياًنا  عب اس (،  ه  ابن  السَلف يف  أن  (.  وقد غال  يستسيغون  عظياًم، حتى صاروا  ا  ُغلوًّ األخري  ذا 

د يف كتاٍب قط  ومل يأت     ابن عب اس تويف و   عن رسول.  مع أن الرسول   ينسبوا إليه من غرائب الغيب ما مل َير 

َطَرة   َطَرة لشخصيَّته الدعايُة السياسيَُّة العبَّاسيَّة، كام كان أصل األَس  طفل، مل يبلغ اُللم.  وإنام أصل تلك األَس 

 ( الدعاية عيلٍّ لشخصيَّته  تلك    (  نامذج  من  أديان!   أهنا  عىل  السياسات   اخللُف  يرُث  ما  أكثر  وما  الَعلويَّة.  

اء، وإن السامء  قاًفا قوهلم إن )   -عىل سبيل الشاهد   -املؤتَفكات  ( جبل  حميط  باألرض، خملوق  من ياقوتٍة َخرض 

ة جبل  ت من ُخرض  «!  سورة ق « املستهلَّة هبا » قاف ذا فرسَّ بعضهم كلمة » هب  .  و قاف كانت بيضاء، وإنام اخرضَّ

؛ الفراهيدي، )عمد(؛ األزهري،  9: 1، قصص األنبياء ؛ الكسائي، 401: 11،  تفسري الطربي )انظر: الطربي، 

غاين، )حقف(؛ ابن منظور؛  املحكم )حقف(؛ ابن سيده،   بيدي ، )قوف(؛ الصَّ    ، )قوف(، وغريهم(. الزَّ
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 « يف ضوء تاريخ الكتابة:     »التوراة -9

   ؟( ىوَس مُ ) متى عاش  

   كان يف العامل أمجع يف عهده؟  خطٍّ   وأي  

ة  ع    كتابة    ُموَسىكانت يف عرص   أ   ؟  أصاًل  أو رسيانيَّة   ربيَّ

  مع التاريخ، ولتاريخ نشوء الكتابة يف العامل مسار  هو  هنا  الباحث  تعامل    إنَّ 

ةا الكتابة التصكان إمَّ   ( ُموَسى) الكتابة يف عرص    ن  معروف.  وفَ  ا  ،  ويريَّ الكتابة  وإمَّ

الروفيَّة  وربام،  املقطعيَّة  األُ   الكتابة  ة.   اهلريوغليفيَّةوىَل األبجديَّ هي  ة      التصويريَّ

ة يَّ رص 
ة امل  املسامريَّ والثانية  ةيَّةع راق ال   املقطعيَّة  ،  األبجديَّ والثالثة  التي  ،  قبل  ،  كانت 

وبالفينيقيَّة  بداياهتا،  يف  امليالد  قبل  العارش  االستعامل،    القرن  حمدودة  وهي  غالًبا، 

ال األغراض  آَخر.ويف  جماٍل  أيِّ  من  أكثر  ة  ةُ نشأت    قدكانت  و   تجاريَّ   األبجديَّ

)  الفينيقيَّةُ  مدينة  يف  امليالد،  قبل  العارش  القرن  بيبلوسُقبيل  اللبنانيَّة،  جبيل/   )

( بني  ط  املتوسِّ و) بريوتالواقعة عىل ساحل  َجنوًبا  َشاماًل.لسطراب(  فكانت    (1) ( 

 

َعَرب  الفينيقيُّون)   (1) الَعَربي ة، هاجروا من َجنوب )(  ثمَّ إىل اجلزيرة  باألحرى، من َجنوهبا إىل رَشقها  أو،   ،)

إشارات املواضع  أسامء  يف  أن جيد  وللقارئ  بالتار  -َشامهلا.   دة  لمعضَّ التأو  بمحض  ال  هاهنا،  إىل   -يخ 

الفينيقيَّة تلك اهلجرات  ذ  خريطة  عويَّةاجُلبَيْللك أن ).  ومن  الس  املُدن  اساًم إلحدى  ما زال  املُط لَّة عىل    ( 

الية  يف رَشقيِّ )(، كذ  ُصْور(، و)اخلليج الَعَريب ) ذا، فإن بعض اآلثار املكتشفة  (.  وإىل ه  سلطنة ُعامنلك، و 

أنَّ   دًة  مؤكِّ سواحل    الفينيقي نيتأيت  الَعَريب استوطنوا  )  اخلليج  سواحل  إىل  هجرهتم  األبيض  قبل  البحر 

ط اخلليج ، أي  البحر اإلريترييشواطئ )  للفينيقي ني( إىل أن املوطن األصيلَّ  هريودوت(.  ويشري )املتوس 

يه أحياًنا،  الَعَريب  يه  (، كام كان يسمِّ ، ويعني به ما ُيعَرف اليوم البحر اإلريترييبوصفه امتداًدا ملياه ما ُيسمِّ

  الفينيقي نيومن امللحوظ املامهاُة أحياًنا بني  (.   :Herodotus, Book 1, Chap. 1 See)  (. بحر الَعَرببـ)
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ا، اقتبسته الثقافات الكتابيَّة رَش      (1)رًبا. ًقا وغَ فتًحا حضاريًّ

تلك هي الرضوب الثالثة من الكتابة التي كانت متاحة يف العامل خالل القبة 

 ق.م.  14و   13  ، أو ُقل خالل القرن ( ُموَسى) التي عاش فيها 

ة  ربيَّ
يانيَّةفأي  كتابٍة ع 

 ؟!  ( ُموَسى)، كانت يف عرص  ، وأي  رس 

 

ألالكنعاني نيو) واحدة.   حضارة   أو  واحد،  شعب   وكأهنام  تسمية  (،  اليونانيَّة   الفينيقي نين  التسمية    هي 

( الساحليَّة:  الكنعانيَّة  سوسة،  فينيقياللُمدن  )انظر:  اخلارجيَّة.  والتجارة  الصناعة  حترتف  كانت  التي   ،)

لذ  19 )ولفنسون،  (.   نجد  السامي ةلك  اللغات  اخرتاع52،  تاريخ  ينسب  إىل   (  األلفبائيَّة  الكتابة 

ي )الكنعاني ني (  الفينيقي ة.  وللتفصيل عن )«تاريخ احلضارة الفينيقي ة )الكنعاني ة(( كتابه: »مازيل، كام ُيسمِّ

 ذا الكتاب األخري.  يمكن الرجوع إىل ه   قي نيالفيني و
تنشأ الكتابة األلفبائيَّة منفصلًة عن أصوهلا التصويريَّة القديمة، غري أهنا أصبحت أكثر اختزااًل وتريًدا؛   مل   (1)

مثاًل  ذهن    فتلحظ  يف  كان  قديم،  تصويريٍّ  بأصٍل  ومعانيها،  أشكاهلا  يف  العربيَّة،  الروف  بعض  عالقة 

أو    ، بـ: كفِّ الكاف  أو عالقة  َبي ت،  داللة شكله ومعناه عىل صورة:  )الباء( يف  مثل  من  الرف،  مبتكر 

ر الرسم عرب العصور قد باعد ما بني مالمح ه  الَعني بـ: َعني، وه   ذا األصل، العريبِّ أو  كذا.  بيد أن تطو 

العريب،   الرف  عىل  كثرية  حتسينات  ُأجريت  أن  اإلسالم  بعد  حدَث  ثمَّ  املرسوم.   وشكله   ، اميِّ السَّ

الرف  رسم  ل  حتوَّ ثمَّ  التصويري.   وأصله  الرف  بني شكل  اتساًعا  ة  قَّ الش  زادت  إضافات،  وأضيفت 

أكثر فابتعد  بذاته،  قائٍم  تشكييلٍّ  فنٍّ  إىل  رمٍز    العريبِّ  حمض  ليبدو  العتيق،  التصويريِّ  أصله  عن  فأكثر 

( الكتابة  أن  ُيلحظ  نفسه،  الوقت  ويف  اللغوي.   للصوت  ٍة  اهلريوغليفي ةتريديٍّ  تصويريَّ بلغٍة  تكن  مل   )

ل   الروفيَّة،  األلفبائيَّة  فائدة  عن  بغافلٍة  وال  ف، 
تطمح  رص  كانت  يبدو،  فيام  إضافيَّني: كنها،  أمَرين  إىل 

ٍة مًعا، بحيث ُتوفِّر َقدًرا من االختزال، بجعل حرَفني أو أكثر   ٍة وتصويريَّ ًرا، أبجديَّ ابتكار كتابٍة أكثر تطو 

من   املعنى  ي  املتلقِّ ن  خيمِّ كي  اإليضاحيَّة؛  الوسائل  من  َقدًرا  ُتوفِّر  أن   أخرى  ناحيٍة  ومن  واحد،  رمٍز  يف 

يعرف اللغة أو يعرف القراءة، من خالل ما كانوا يضيفونه من ُصَوٍر إيضاحيٍَّة يف  خالل الصورة، وإن  مل  

صات«؛ لتحديد ما إذا كانت الكلمة تشري إىل رجٍل أو امرأة، أو  ح عليها بـ»املخصِّ
هناية الكلامت، اصُطل 

ذ   غري  إىل   ، بحريٍّ بمركٍب  أو  بطائر،  عالقة  هلا  أو   ، حيسِّ أو  معنويٍّ  الوظا إىل  من  اإليضاحيَّة لك  ئف 

ل   وهنا.   يتوخَّ التي  ه  الكثرية  نجاح  كن  دون  حال  قد  د  املعقَّ اخلليط  فيه   اهلريوغليفي ةذا  نجحت  ما  يف 

الرفيَّ   الفينيقي ة للرمزيَّة  املتجاوز  التعبرييِّ  نجاحها يف حتقيق طموحها  انتشار، فضاًل عن  دة. من  املجرَّ ة 

موقع   يف  مادهتا  عن  بالبحث  اهلريوغليفيَّة  الكتابة  حول  الرشوح  بعض  متابعُة  للمهتم  )يمكن 

 »اليوتيوب«(.  
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 ؟!  (ُموَسى )يف عرص   ( اجلزيرة الَعَربي ة ) أي  كتابٍة أو قراءٍة كانت يف  بل  

م والتاريخ إىل رضوب من األساطري ل  عىل الع    القائق قفز    ذه ه  القفز عىل  إن  

فإننا  و    ة. انيَّ املجَّ  كتابة  بذا،  تاريخ  يف  ل  نتأمَّ عَ « التوراة » حني  جليًّا  ى  يتبدَّ   أيِّ   ارُ وَ ، 

ل ما يأيت  (ي ة الَعَرب  زيرة اجل ) يف    ( بني إرسائيل ) فرضيَّة لتاريخ    : بالنظر إىل تأم 

 أو يقرأ؟    (ُموَسى ) كان يكتب   فنٍّ كتايبٍّ   بأيِّ 

ة   ؟ يَّةع راق ال املقطعيَّة  أ باملسامريَّ

ة   أم باهلريوغليفيَّة يَّ رص 
ة امل   ؟ التصويريَّ

ة   ؟  أم باألبجديَّ

ةأمَّ  ا يف استعامل  عيدة االحتامل ج  ، فبَ ا املسامريَّ يف    (بني إرسائيل)و  (ُموَسى) دًّ

رالطَّ   لكذ   املبكِّ القرن  ور  اامليالد  13و  14،  باألبجديَّةواحتامل  .   قبل    الكتابة 

ة الروفيَّة   ةيبدو  الرمزيَّ ر نشوئها  أبعد من املسامريَّ لتأخ  عرص    قياًسا إىلاملعروف  ؛ 

فت يف عرصعىل افرتاض أهنا  و     .أو انتشارها  ( ُموَسى) كانت   فال ُبدَّ أهناه،  قد ُعر 

األغراض  نادرةً  وحمدودة  ا  كتابةٍ     (1) .جدًّ من  كانت  إرسائيليف    فإن   ذاك،    بني  إذ 

 

، عىل ألفبائيَّتني بدائيَّتَني، بسيطتَني وحمدوديَت االنتشار، تعودان إىل بضعة قرون قبل األلفبائيَّة الفينيقيَّة  ُعث ر   (1)

( والكُطور سيناء  كتابةمها   ،)( القديمةاألوغاريتي ةتابة  بالكنعانيَّة  األُوىل    .)( عليها يف  ُعث ر  ِشبه جزيرة  ، 

)سيناء يف  اخلادم(،  القرن  رسابيط  إىل  أعادها  َمن  فهناك  تارخيها،  يف  اختُل ف  يراها  ق.19(،  ال  وَمن  م، 

القرن   ق َدمها  يف  ى  ه  15تتعدَّ عىل  ر 
ُعث  كام  َجنوب ق.م.   من  أماكن  بعض  يف  الكتابة  من  النمط  ذا 

ا  فِلسطني) أمَّ )األوغاريتي ة(.   تل  عليها يف  وُعث َر  أيًضا،  القديمة  فبالكنعانيَّة  عىل ساحل (،  رأس شمرة، 

ط) ق.م.  وهي كتابة  14أو    15وتعود إىل القرن     (.ُسوري ة(، يف )ال الذقي ة(، َشامل )البحر األبيض املتوس 
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التصويريَّة ة  فبالكتابة  يَّ رص 
وسيلة  التوراةو»   .  امل  أن  إىل  تشري  النقش    لك ذ  «  كانت 

  (1) عىل الجر. 

والرتديد،    لك ذ    ومؤدَّى فظ  ال  عىل  بالرضورة  كان  األكرب  االعتامد  أن 

الشفاهيَّة  الثقافة  بُ البدائيَّ   بحسب  ال  كان  هنا  ومن  النَّ  دَّ ة.   املوسيقي،  من  ظم 

يف   والغناء،  واملزامري  عري،  الشِّ الذاكرة   لك ذ  واإلنشاد  ومثالب  تاله.   وما  اجليل 

وآليَّ الشفاهيَّة السامعيَّة،  والرواية  عملهام،  والنسيان،    -ات  للخلط  القابلة 

َيغ اجلاهزةوواإلضافة      (2)يعرفها ذوو االختصاص.   أمور    -النقصان، وترديد الصِّ

إىل   ال  ،مجاعيَّة    آليَّة    لكذ  وهي  فيها  اجلمعيتذوب  اللسان  يف  غالًبا  ة  وهلا     .فرديَّ

 ذهه   خمرجات ورها عىلدَ ب    املنعكسة  والتعبري، الوعي والتفكري أنامط تأثرياهتا يف

االضطراب  لو   .وأشكاهلا حقوهلا  ىبشتَّ   الشفاهيَّة الثقافة عوامل  كانت  ذا 

ا، وأسباب الضياع كثرية، وُطر  افرةً متض ة مع عدم جدًّ ق التناقض واردة، وبخاصَّ

عىل   تتالت  التي  والكوارث  إرسائيل)االستقرار،  أمَّ (بني  األسفار  .   تلك  ا 

جملَّ  التارخيياملسطورة يف  التدوين  فنتاج قرون الحقة من  الضخم،  ،  اجلامعي   دها 

ي  متخَّ 
ن  بي  ضت عن معظمه س  ، كانت ترتبك هبا ريات وما أعقبته من ذك  البابيلِّ   السَّ

 

ًة مقطع  تستعمل املسامريَّة (.   461،  133  -130. )انظر: سوسة،  يَّةيف شكل الروف، وإن  مل تكن مسامريَّ

.  وبذا فإن استعامل البدائيَّتَني املحدودَتني مل حتظيا باالنتشار كاأللفبائيَّة الفينيقيَّة  لفبائيَّتَنيغري أن هاتني األ

« ربام ُعدَّ حمتماًل، وإن  كان استعامهلم الكتابة التي جاؤوا من بيئتها،  التوراةيف تدوين »  (طور سيناء  كتابة)

ا اهلريوغليفي ةوهي ) ا. األوغاريتي ة(، يظل  األرجح.  أمَّ دًّ اها بعيد االحتامل ج       فاستعامهلم إيَّ
 .  12: 24، ِسفر اخُلروجانظر:   (1)
 (. والكتابي ة الشفاهي ةأونج، ؛  ,The Singer of TalesLordذا مثاًل: )ُينظر يف ه    (2)
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 عىل ارتباك األسلوب، الدالِّ   مثال    وإليكاألقالم واألساليب بني كاتب وكاتب.   

تعد   الكَ عىل  النصِّ تَ د  وترقيع  واحدٍ   بة،  آخر.     من  )   نقرأ إىل  اخلروجيف  :  4،  ِسفر 

 (، ما يأيت: 26 -21

ملُِوَسى  بُّ  الر  ِمَّْصَ »وَقاَل  إىَِل  جَع  ِلرَتْ َتْذَهُب  »ِعنَْدَما  مَجِيَع  :  اْنُظْر   ،

َيِدكَ ال  يِف  َجَعْلُتَها  ال تِي  فِْرَعْونَ و   َعَجائِِب  اَم  ُقد  ِكن ي  ل  و   . اْصَنْعَها 

َحت ى   َقْلَبُه  ُد  ِلِفْرَعْونَ   اَل ُأَشد  َفَتُقوُل  ْعَب.  الش  َيُقوُل    كذا ه  :  ُيْطلَِق 

اِئيُل  : إرِْسَ بُّ بِْكُر. َفُقْلُت َلَك: َأْطلِِق اْبنِي ِلَيْعُبَديِن، َفَأَبْيَت  ال اْبنِي    الر 

ْنِزِل َأن   مَل َحَدَث يِف الط ِريِق يِف ا و  بِْكَر«. ال َأْن ُتْطِلَقُه. َها َأَنا َأْقُتُل اْبَنَك 

ب    وَرةُ َطلَ و   َتَقاهُ ال الر  َصفُّ َفَأَخَذْت  َيْقُتَلُه.  َأْن  اَنةً   َب  َقَطَعْت  و   َصو 

اْبنَِها  َفاْنَفك   و   ُغْرَلَة  يِل«.  َدم   َعِريُس  »إِن َك  َفَقاَلْت:  ِرْجَلْيِه.  ْت  َمس 

 »َتاِن«. اخلِ َعنُْه. ِحيَنئِذ  َقاَلْت: »َعِريُس َدم  ِمْن َأْجِل  

 قتل َمن؟   يَ َأن  ممَّن؟  و  ؟  وطلَب فَمن الذي التقاه الرب  

   ! (ُموَسى) إن املطلوب قتله هو    :« يقولونالتوراة اح »رُشَّ 

إلطالق   ( فرعون ) لدعوة    ( ِمَّْص ) هه إىل  قد وجَّ   مذ قليلٍ كان    مع أن الربَّ     !؟ ملاذا 

   ! ؟، وهو يف طريقه لتنفيذ األوامر للخروج معه  (بني إرسائيل )رساح  

خيت    (ُموَسى )  ألن ابنه؛  مل  ) ن  امرأته  وَرة فبادرت  »االنقاليب« َصفُّ املوقف  إنقاذ  إىل   )

 سبقأنه    لك ذ  !   مًعا   هوربَّ   ُموَسى بدمه  ه، بختان الطفل، واسرتضت  وربِّ   ُموَسى بني  

 ( الثاين يف  من  22  -21:  اإلصحاح  )  ذا ه  (  كاهن  عن  فر،  » َمْدَين السِّ َفَأْعَطى  (: 

وَرةَ   ُموَسى     « (. َجْرُشوم)اْبَنَتُه. َفَوَلَدِت اْبًنا َفَدَعا اْسَمُه   َصفُّ
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عة. ذا ه  املضطرب العجيب، مبنًى ومعًنى!  ونظائر   ذا ه  فانظر إىل   متنوِّ

ة   إنَّ   (إرسائيل   بنو) رب إمكانيَّة أن يكون  يف َس   ، إذن،مسألة الكتابة مسألة مهمَّ

يف   عاشوا  الَعَرب اجل ) قد  لغة مكتوبة يف  أصاًل   ( ي ة زيرة  هناك  كانت  إذ هل  زيرة  اجل .  

 نوع؟    من أيِّ  ، (ُموَسى )يف عرص    ي ة الَعَرب 

كان   (ُموَسى ) من أن    « القرآن» و   «التوراة » مع التسليم باملتواتر، وباملذكور يف  

 خطٍّ   من السؤال: بأيِّ   دَّ يقرأ ويكتب، بل إهنا قد جاءته األلواح مكتوبة جاهزة، ال بُ 

؟    ُكتبت 

، عىل الصخر، وألواح (َّْص مِ ) ويف    (ين بالد الرافَد )  يف  ،كانت الكتابة عرصئذٍ 

ورقائق  الطِّ  واخلشب،  د يني،  ةالرَب  ربيَّ
ع  فال  خطٌّ   .   هلا  وال   لكذ  يف    كان  الزمن 

رت تدرجييًّا، وببطء شديد ئذٍ خطوط هاتني اللغتني بعديَّة، وإنام نشأت  َعَرب  ، وتطوَّ

 .  ى قرونعىل مدَ 

ما   عىل  م وبناًء  حناتقدَّ رجَّ كتابة    ،  باهلريوغليفيَّة  ( إرسائيل  بني )أن   كانت 

ة  يَّ رص 
.  وما َعَثَر عاثر، وال (ِمَّْص ) يف  ان إقامة القوم  إبَّ   ، التي متثِّل ثقافة البيئة األُمِّ امل 

اهلريوغليفيَّة  سمعَ  أن  يف    سامع،  وجود  هلا  ) عسري )كان  أو  اة (  الّس  أو جبال   ،)

ى التاريخ.  وعليه، ال مناص من أن عىل مدَ   ،   ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) نوب  غريمها من َج 

عن   والضاريَّ   «ة ا ر تو » نبحث  الثقافيَّة  السياقات  مع  تتفق  التي أخرى  والتارخييَّة  ة 

قائمة يف   الَعَرب اجل كانت  األ   ي ة زيرة  األلف  نعثر قبل  بقرون.  وحتى  امليالد  قبل  ول 

تلك   والضاريَّ   «التوراة » عىل  الثقافيَّة  للسياقات  املناسبة  ة  التي اخلاصَّ والتارخييَّة  ة 
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يف   قائمة  الَعَرب اجل كانت  بقرون،    ي ة زيرة  امليالد  قبل  األول  األلف  القول   يبقىقبل 

الكتابيَّ  البيئة  )   ،املعروفة  للتوراةة  بنقل  و) ِمَّْص من  و)ام الش  (  ) ِعراق ال (  إىل  جزيرة ( 

الع    ، ( الَعَرب بالبحث  نربأ  وتارخييًّا،  معرفيًّا  الرومانسيَّة،  اهلرطقة  من  مي ل  رضًبا 

ا االكتفاء بمقارنة أسامء األماعنه   اكن، فام أسهله من مركب! .  أمَّ

ةً   املزاعم    وضعُ   يلزممن هنا   ُعث    الذاهبة    كافَّ أنه  ما عىل نسخٍة    ر يف مكانٍ إىل 

توراة   )  ومنها  -(ُموَسى)من  إليه  استند  الذي  داوودالزعم  ضوء   -(أمحد  يف 

من    وَسىملُ فإن  كانت     (1) وارتقاًء يف العامل.نشوًءا    ،القائق التارخييَّة ملراحل الكتابة 

ُبدَّ  فال  مكتوبة،  بسيطةً   توراة  كانت  وحمدودةً ج    أهنا  ا،  ومعتمدةً دًّ التصوير   ،  عىل 

ة  بدائيَّ   -حتى من خالل القصص التورايت والقرآين  -علمي   والقارئ.   اهلريوغليفي 

ة  كان يعتمد يف الكتابة عىل األلواح  ُموَسىاألدوات الكتابيَّة إذ ذاك، وأن   .   الجريَّ

ع  وأ أعقاب  يف  اجلبل،  من  نزل  حني  ج  نه 
الع  قومه  اذ  باختِّ ألقى  معبوًداَل  لمه   ،

مها يف أسفل اجلبلاأللواح   يَديه وكرسَّ َمْكُتوَباِن عىل »  : معه  وكان   (2) .من  َلْوَحاِن 

َمنُْقوَشٌة و  َجانَِبْيِهاَم، ِمْن ُهنَا ا َصنَْعُة اهللِ، والكَِتاَبُة كَِتاَبُة اهللِ  ْوَحاِن مُهَ ِمْن ُهنَا... والل 

ْوَحنْي.   اْصَعْد إيَِل  إىَِل اجَلَبِل، »  :(4)«التوراة»  ، كام يف نصِّ ومها من حجارة   (3) «َعىَل الل 

 
م  ق.م، 638(، الذي حكَم نحو َيوذا(، ملك )ُيوِشي ا بن آمونذا ما روي يف عهد امَلل ك ) ولعلَّ من ه    ( 1)  من زع 

يعة يف بي ِحْلِقي ا )  فر الرشَّ ب. )انظر:  (، الكاهن األكرب، أنه قد وجد فجأًة س   (.22،  ِسفر امللوك الثاين ت الرَّ

 .  19: 32 ،ِسفر اخُلروجانظر:   (2)

 . 16 -15م.ن،   (3)

 . 12: 24م.ن،   (4)
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َلْوَحِي  و َفُأْعطَِيَك  ُهنَاَك،  يَعةِ و  َجاَرةِ احلِ ُكْن  ِ لَِتْعلِيِمِهمْ الو  الرش  َكَتْبُتَها  ال تِي     .« َوِصي ِة 

  (1) !«َلْوَحْي َحَجر  َمْكُتوَبنْيِ بِإِْصبِع اهللِ» : وكانا

 ؟!  بأصابعهم اهلزيلة  ا بً و ت مك  كانما  و  ، صنعة الَبرَش ام كان من  فكيف ب

 

 :    ُموسَىمنطق التاريخ ولغة  -10

ة التي استند م  ن األسئلة التارخييَّة األساسيَّة التي تستثريها أسطورة األلواح املوسويَّ

ن ؤوأبعد من ش(، ما هو  جزيرة الَعَرب (، زاعاًم أنه ُعث ر عليها يف ) أمحد داوود)   اإليه 

  ، وهو السؤال حول اللغة: ، التي حلَّلناها آنًفا الكتابة

 ؟   (ُموَسى)ما لغة  

 ؟   الرسيانيَّةأم ؟   يَّة انرب الع  

  أي  و
 ؟   ( ِمَّْص )يف كانت يَّة أو رسيانيَّة ان ربع 

ر إن من الغفلة املطبقة   ُول َد يف    أن نتصوَّ آباؤه فيها  ، وعاش  ( ِمَّْص ) أن إنساًنا 

، ثمَّ نتخيَّل  نييِّ رص  بني امل    وشاَب   ، وشبَّ (فِرعون ) بل أجيااًل، وتربَّى يف قرص  من قَ 

    الثقافة واللسان.ي  رص  !  بل هو بالرضورة م  أو الرسيانيَّة   ةيَّ انرب الع  كانت  أن لغته 

قائل:إن   التاريخ  ربانيِّني لغة    إن  منطق 
الذين  ام كانتإنَّ   الع  عاة  الر  وا رَب عَ   ُلغة 

و ( ام الش  ) إىل    ( ِعراق ال ) من    (رات الفُ )  الكنعانيَّة إ.   جاورت  قد  اللغة  تلك  لغة   ، ن 

 

 .   18: 31 م.ن،  (1)
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جريين، ، وافدين، ثمَّ مستبني َظهرانيهم  األصليِّني، حني أقام العرباني ون  امالش  أبناء  

حمتلِّني.  كانت     ثمَّ  الغالب  ُلغة  أن  ُبدَّ  فال  واللغات،  الضارات  هي وبمنطق 

ربانيِّنيلغة    وأن بقاء    السائدة. 
، ثمَّ إىل جوارها الكنعانيَّة   لِّ كان يف ظ    ، ، إن  بقيت  الع 

ل  أصبح  أن  إرسائيل ـ)بعد  ملَّ    شأن.  ( بني  أن  ثمَّ  إرسائيلهبط    ا  ، ( ِمَّْص ) إىل    بنو 

، وأن لك ذ  ك  ونشأت أجيال وأجيال هناك، ال ُبدَّ أن ُلغة الغالب كانت هي السائدة 

ربانيِّني لغة  
ينيٍّ   لعاملٍ   باقيَّة   هلا  تقد بقي   ت إن  كان  -الع 

  لِّ يف ظ    عاشت   -موروث   د 

ر    . ِمَّْص وَمن َتب عهم من أرض    بنو إرسائيل خرج    إىل أن ،  يَّة رص  اللغة امل   ومن املتصوَّ

ر (فِلسطني ) أحَيوا ُلغة آبائهم بعد عودهتم الستيطان    بني إرسائيلأن   .  ومن املتصوَّ

التاريخ الطويل من الترشذم    لكذ  ضعيفة بالية، بعد    أهنا قد أصبحت لغةً أيًضا  هنا  

واهلجرات بني األقطار والشعوب واللغات، وصار حافظها الوحيد من الزوال هو 

الدِّ  ق األدنَ أستاذ  حتى إن  يني.   عامل الرتاث  ( غان ي ميش جامعة ) ى، يف  لغات الرشَّ

يذهب    ، ( George Emery Mandelhall  ،-2016  مندهللجورج  )   األمريكيَّة،

وقد    ( 1). الكنعاني ة اللغة  ( ظلَّت  ُسَليامن ( و) داوود يف عهد امَلل َكني )  إىل أن لغة اليهود

إشارة   ذ  إىل    (إشعياء )سبقت  ومثل  » لك،  ي  ُسمِّ ما  ة أن  لغة الِعربي  كان  إنام   »

إليه   ذاه     ( 2)(. كنعان )  يذهب  ما  مثاًل،  بنقيض  ذؤيب  ) ،  ولفنسون أبو    -(إرسائيل 

الساميَّ  ب أستاذ  املِ ـ) ات  العلوم  ة َّْص دار  القرن العرشين   ( ي   ، يلعب   الذي   -يف بدايات 

 

    .225انظر: سوسة،   (1)

    .18: 19، ِسفر إشعياءانظر:   (2)
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للدكتوراه  رسالته  سياسيَّة   ، ( 1)يف  )  ُلعبة  لُلعبة  داوود مقابلة  ى   كام  --إذ ؛  (أمحد  نحَّ

ةالعِ و)   ( الِعرباني ة )  داوود  ، ِعراقال و   ام الش  يف ديار    ها الرسيانيَّة حملَّ   لَّ ح  يُ ل جانًبا    ( 2) ( ربي 

»شائعة« قبل كانت    ة ربيَّ إىل أن الع    ولفنسون ذهب    --أيًضا   ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) بل يف  

إرسائيلنشوء   و فِلسطني لغة  فكانت    ، بني  ورَش ( سيناء   ورطُ )،  ، ( األردن)ق  ، 

اآلراميَّة(جاز احلِ ) وأطراف   تزامحها  أن  قبل  أنَّ و    ( 3). ،  ة   ذه ه    الق   لغويَّ »شائعة« 

التارخيي   بالقِّ   القوَل   يوع ُلغةٍ لقول بُش ا م  ن الز  ى؛ ألن م  بالفعل، وألسباب ال ختفَ 

 تثبيته.  ه وبثَّ ، وهو املراد  يف األرض التي شاعت فيها  لناطقيها 

السياسيَّة   كذا ه  و  الدوافع  ى  معلَ تتبدَّ مضمَ ،  أو  به   رة، نًة  ُتدبَّج  ممَّا  كثرٍي  وراء 

والتاريخ ل م  الع  باسم  وهناك الُكتب  هنا  أو   لكذ  و    .،  والرصاع،  األرض  لنقل 

للترب   أو  التَّ لتوسيعهام،  من  وقذفها عات  ب  ؤ  واألخالقيَّة،  أخرى.    التارخييَّة  جهة  إىل 

ننطلق املقابل،  يف  وإنَّ   ولسنا،  دفاعيَّة،  منطلقات  نن من  أن  غايتنا  مناهج اق ام  ش 

مطالب   ُيعتد  االستدالل،  التي  ل ميَّة، 
الع  بالرباهني  مع    ني  تتكافأ  والتي   تلك هبا، 

الكُ الدعاوَ  عىل  ى  رأًسا  واجلغرافيا  التاريخ  لقلب  متاثل  ربى  فإذا   ؤالء ه  عقب.  

فو »الكامليَّة    -ن املؤلِّ املدرسة  أتباع  ل من  إديولوجيَّ   -يَّة« يب الصَّ من  الشفاء   اهتمإىل 

 
ها بإرشاف   ( 1)  يف اجلاهلي ة   يف بالد الَعَرب  تاريخ اليهود ، بعنوان »1927(، اجلامعة املَِّْصي ة( يف ) ه حسني ط  )  أعدَّ

 «.  وصدر اإلسالم 
ربانيِّني الِعربي ة( و)الِعرباني ةقد نرى التفريق بني مفهوم )   (2)

الذين   (، عىل أساس أن األُوىل الل غة القديمة للع 

( من  لوا  )الِعراقترحَّ بالد  إىل  ام(  عودة  الش  بعد  ر،  املتأخِّ الطور  يف  تبلورت  التي  اللغة  واألخرى   ،)

 (.  فِلسطني( واالستقرار يف )ِمَّْص من ) املُوَسويِّني
   ز، ح.،  تاريخ اليهود يف بالد الَعَرب ولفنسون،  انظر:   (3)
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ل ميًّا، وطَ وُقطريَّاهتم
، متى صحَّ ت ما يزعمون،  ُيثب    رحوا طرًحا ع  ، ال فالتاريخ حقٌّ

 .  تغيريه سبيل إىل 

ف  بدء،  عىل  رأينا  وعوًدا  التارخيي قد  الدليل  جيد    هتافت  مل  يف   ( داوود) الذي 

ليُ   أدمغَ جعبته   دعومنه  الكُ ثبت  إىل  ، ربىاه  يه  دحض    ساعًيا  يسمِّ كاذيب  األما 

الصه  ئنفأ    ! ةالعامليَّ   ة الصهيونيَّ  التزوير  يدحض  أن  ا ي   ، ينيو أراد  لنفسه  ذ  اختِّ بيح 

تز  الطريق نفسه؟ إنكاره تسمية  كان  أو   ! ؟ هي بش تزويٍر  بًرا  ي و فيدحض  بالد )يقتيض 

، فقط وبال دليل  بديلٍ   البحث عن تلك األرض يف موطنٍ   (كنعان )بأرض    (ام الش  

قد رأينا ظنون ل و   !؟  الظنبرهان له عىل ما يزعم إالَّ ال    ، ثمَّ ( فِلسطني) لُيبعدها عن  

ليب )  إىل  اماًل  َش لينقلها    داوود  نا جاء   حتى،  ( عسري) نوًبا إىل  ( من قبل هتوي به َج ي الص 

بالد عن  وتارخيهم    ( بني إرسائيل )  إبعاد ليس إالَّ    لدهيام كأنام اهلدف    !  ( اة غامد رَس ) 

عامَّ ثمَّ  ،  ثمن  بأيِّ   امالش   عليه   الدفاع  تشمل  يعي ة الطب   وريا ُس »  داوود  ُيطل ق  التي   ،»

 وإالَّ ،  دليل يتكافأ مع دعواه وال لذاك  ذافال هل     . وغريمها  ِعراقال و   امالش  بلدان    عنده

 اماًل.نوًبا وَش ى ختبطهام َج هالنت  ، لو حرض الدليلف 

 

 نصوص:    وأوهام املؤرِّخني يف قراءة ال حزقيال -11

ه    إنَّ  فيه  خاض  املؤلِّفما  املعارصوؤالء  للون  مندوحة  من  كان  ما  فيه  ن  خوض 

اخليال؛  ب وال    ، فرضيَّاتبال حيثتهويامت  بهق تعل    من  موضوعيًّا،  عىل  ،  ة  أدلَّ ال  ام 

د  نقيضه،   مؤيَّ رِّ ب  وهو 
النصوص،    مستق  ومتواتر  وألنه .   الرتاث   وسائدالتاريخ، 
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اخلطورة   بالغ  عىلبعدئٍذ  يرتتَّب  بهفيام  املساس  مقدار      عىل  أفكانوا  تبعات.   من 

مواجهة   يف  القومي،  نتائج  املسؤوليَّة  اجلديل  اهلوس  غلب  أم  يطرحون؟   ما 

الفيَّة، عىل إحقاق القِّ بام يستأهله من  
والشغف بالضوء اإلعالمي، واإلثارة اخل 

ٍة وشواهد  ؟ له من بيِّناتُيبط   ، ودحض الباطل بامتتكافأ مع حجمه ومعناه  ،أدلَّ

أن  لقد   كيف  داوود ) رأينا  و) أمحد  ليب كامل  (  يكتفيان  (  يالص  بتأويل  ال 

  ه(، بل ُيردفانجزيرة الَعَرب إىل مواضع يف ) كانت  للزعم أن إشاراهتا    ، « التوراة » 

آَخ  هو  بباطل  ال   لك ذ    تهم نسب ر،  الرتاث  إىل  أن رأينا  و   .  َعَريب االعتقاد    كيف 

»   األمر يشفع  (  داوود )  تأويل  التلفيق.  أيًضا  « القرآن بمحاولة  دائرة  تكتمل     ، كي 

بام    ، ، وإن  تأوياًل الستدالل به واتيه ل ال ت « ليعرف أن إشاراته  القرآن كأنه ال يقرأ » 

اال  الصحيح يقتضيه  بل هي  والتأويل   ستدالل  تاريخ  الظاهر  افرة  متض ،  نسبة  يف 

إرسائيل )  ) بني  إىل  ام (  و) الش  و) الن يْل وادي    ِمَّْص (،  يقرأ سيناء (،  ال  كأنه    !)  

نطوي  ت ، وما  ( 1)﴾ ِمنيِ األَ بََلِد  ال َذا  وَهـ    ، وُطوِر ِسيننِيَ   ْيتُوِن، الز  و   والت نيِ ﴿   : يات اآل 

سة يف ) ل إىل ا   ات إشار عليه من   ، وبنباهتا  هبا م  ُيقَس (،  سيناء ( و) فِلسطني ديار املقدَّ

) وثامرها  موازاة  يف  ة ،  لعلَّ   (.  مك  أن  أم  يعتقد  ـ القَ ه  ب ْيتُوِن، و   الت نيِ » َسم  وُطوِر    الز 

ـ   م  َس قَ   « ِسيننِيَ  د  الكثرية األخرى  ال يقرأ اآليات    نه أ وك    (؟! بالد غامد ) ب ، التي تؤكِّ

 ، مثل:  لك ذ  

 

 .3 -1: اآليات سورة التني  (1)



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

384 

 

ْبنَاُه َنِجيًّا و   ْيَمنِ األَ   وَناَدْينَاُه ِمن َجانِِب الطُّورِ ﴿      (1) ﴾ . َقر 

اِئيَل ﴿  إرِْسَ َبنِي  ُكمْ   َيا  َعُدو  ِمْن  َأنَجْينَاُكم  َجانَِب  و   ، َقْد  َواَعْدَناُكْم 

ْلنَا َعَلْيُكُم  و   ، ْيَمنَ األَ   الطُّورِ  ْلَوى  و   ـَمن  ال َنز     (2) ﴾ . الس 

َقىَض  ﴿  بَِأْهلِهِ و   ، َجَل األَ   ُموَسى   َفَلام   الطُّورِ   ، َساَر  َجانِِب  ِمن    آَنَس 

َأْو    ، ْنَها بَِخرَب  َلَعيل  آتِيُكم مِ   ؛ إيِن  آَنْسُت َناًرا   ، اْمُكُثوا   : َقاَل أِلَْهلِهِ   ، َناًرا 

ُكْم َتْصَطُلونَ   ، َن الن ارِ َجْذَوة  مِ      (3)﴾ . َلَعل 

ِميَثاَقُكمْ ﴿  َأَخْذَنا  الطُّورَ و   ، وإِْذ  َفْوَقُكُم  آَتْينَاُكم    ، َرَفْعنَا  َما  ُخُذوا 

ة   ُكْم َتت ُقونَ   ، اْذُكُروا َما فِيهِ و   ، بُِقو     (4) ﴾ . َلَعل 

ِميَثاَقُكمْ ﴿  َأَخْذَنا  الطُّورَ و   ، وإِْذ  َفْوَقُكُم  آَتْينَاُكم    ، َرَفْعنَا  َما  ُخُذوا 

ة   ُبوا يِف ُقُلوهِبُِم و  ، َعَصْينَا و  َسِمْعنَا  : اْسَمُعوا، َقاُلوا و  ، بُِقو  ِعْجَل  ال ُأرْشِ

   (5)﴾ . ُكنُتم ُمْؤِمننِيَ   إِنْ   ، بِْئَساَم َيْأُمُرُكم بِِه إِياَمُنُكمْ   : بُِكْفِرِهْم، ُقْل 

مُ و   ، بِِميَثاِقِهمْ   وَرَفْعنَا َفْوَقُهُم الطُّورَ ﴿  ًدا ال اْدُخُلوا    : ُقْلنَا هَلُ   ، َباَب ُسج 

مْ و  ْبِت   : ُقْلنَا هَلُ  (6) ﴾ . َأَخْذَنا ِمْنُهم ِميَثاًقا َغِليًظا و   ، اَل َتْعُدوا يِف الس 

ُه ُظل ةٌ   ، َبَل َفْوَقُهمْ اجلَ وإِْذ َنَتْقنَا  ﴿  ُه َواقٌِع هِبِمْ و   ، َكَأن  ُخُذوا َما    ، َظنُّوا َأن 

ة   ُكْم َتت ُقونَ   ، اْذُكُروا َما فِيهِ و   ، آَتْينَاُكم بُِقو      (7) ﴾ . َلَعل 

(، الذي أقسم اهلل به يف آية الطُّور ) جبل  (، و سيناء ة )إىل منطق   بيِّناتإشارات    فيهاو 
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من   »  ُسورةأخرى،  ، و  ، والطُّورِ ﴿ «:  الطُّور باسم  َمنُشور  َرقٍّ  يِف   ، َمْسُطور    ِكَتاب  

( أورشليم أن ) ، زاعاًم  برؤاهواثًقا    ُف ؤلِّ ذا املمن بعد ه  تيك  يأ و .   ( 1)﴾ رِ ْعُمو امَل َبْيِت  ال و 

اة( كان يف ) إرسائيل، وأن تاريخ )(بالد غامد كانت يف ) عًيا أ بل  ،  ( الّس   لك ذ  ن  مدَّ

ال  الرتاثيَّة  املعرفيَّة  الذاكرة  يف  ا  رًّ
مستق  يؤيِّ ي  ثمَّ .   يَّةَعَربكان  أن  إىل  ه زعم   د سَعى 

َ ام كان إىل ) إنَّ   إىل أن إرساء النبي   ذهب حتى إنه لي«،  القرآن بـ»   (؛ ألنوات جبال الّس 

( ة  امَل ثمَّ و) دسقْ بيت  األقَص(  و) املسجد  املباركة (  وتا األرض  األنبياء (  ريخ 

 واحد، دليلٍ ى  وَ س  َتوىلَّ    ماما ُيزلف من دليٍل عىل  (!   بني إرسائيل املذكورين من )

ا، هو أن باهر     «!َه إىل رَساة جبال غامد اجت  »  -بحسب فهمه   -تعني   «أرسى كلمة »حقًّ

اه بام ال    زيد عليه.ن وهو ما سبق تفنيدنا إيَّ

) إ (  داوود ) ستند  ي   ذا ه    وإىل  بيت  ) إن وصف    : أيًضا   ليقول   ، ( ِسفر حزقيال ىل 

ينطبق عىل  أورشليم   / املَْقِدس     ! ( غامد ) هو يف    بل ،  ( فِلسطني ) يف    امَلْقِدس بيت  ( ال 

تَ و  فَعَجب  إن    ، َجب  حقائق  مؤرِّ استدالل    ع  عىل  واخليال  والرؤى  األحالم  بلغة  خ 

ه  ول    ! واجلغرافيا   التاريخ  الَعجب يف  ما  ممَّن كن  يستدل    ذا  كتلك ساطري األ ب   رأيناه   ،  

» ال  الصايف واردة يف  ـ «،  تفسري  قد  ما  عىل  وذاك    ذا هب    يستأنس   ولو كان    (. لكاشاين ا ) ل

التاريخ    قلَب فيه ى توخَّ به عىل ما ي  ، لكنه يستدل  يسوغ االستئناس به عليه، هلان األمر 

عن أن  م متغافاًل  أ   غافاًل   أتراه    . املعريف   الرتاث اجلغرايف يف    املستقرِّ مع    املتواتر اإلنساين  

ومعًنى يٌّ ُأسطور   خيايلٌّ   فر  س    فر حزقيال ِس  مبًنى  النصوصيَّة نصٌّ    ه أن و ؟  ،  يف طبيعته 

 
 .   4 -1: اآليات سورة الطُّور  (1)
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    سة. ني بالعودة إىل أرضهم املقدَّ مسبيِّ ُتراود    ، ةٍ طوباويَّ   حمض أحالمٍ بل  ،  خيايلٌّ 

 ؟(حزقيال ) فمن 

ربانيِّني  الكهنة حد  أ   ( حزقيال ) 
وهن الع  َ أَ   وا كابد   ن ، الذيم، أو األنبياء كام يسم   رس 

فره  جاء  و قبل امليالد،  يف بداية القرن السادس    ( بابل )إىل    ( ْذَنَّص  َنُبوَخ )   ا نصًّ   ذاه  س 

العودة  ُيعربِّ ا،  خياليًّ   ا شاعريًّ  أماين  غري عىل    ( أورشليم )  إذا وصَف فإنه    ولذا .   عن 

الواقعيَّ  غرابة؛  ةحقيقتها  ال  و ،  املجاز  لغة  هي  .   اخليال طاب  خ فتلك  قل:  لغة أو 

 .  ، بحاٍل من األحوالالواقعوال خطاب    ، ال لغة القائق ، األحالمخطاب و  ، ؤىالر  

حزقيال )إن   أن  رصاحةً   ينص  (  ِسفر  رؤيا ي   هعىل  متخيَّ مناميَّ   -رسد  أو   -لة ة 

الًّ  األوَّ كذا ه    مسته  )إصحاحه  » ، يف  الث  ل(:  َسَنِة  يِف  يِف اَل َكاَن  ابِع،  الر  ْهِر  الش  يِف  ثنَِي، 

ْهِر، اخلَ  اَمَواِت اْنَفَتَحْت، َفَرَأْيُت َأَنا َبنْيَ امَلْسبِي نَي ِعنَْد هَنِْر َخاُبورَ و   اِمِس ِمَن الش  ، َأن  الس 

اهلِل.  تدع  و   .« .. ُرَؤى  لقارٍئ ال  يقرأ  ، تفاصيله  ما  إىل    ، يعي    محلها عىل حمملسبياًل 

عن   ،الواقعيالتقرير   والتارخيي  فضاًل  اجلغرايف  به  الوصف  َتد   ُيع  أن الذي  غري    .

أن  قد    (داوود )  اخليالأراد  مركب  فيركب  يف  وظَّ ؛  ورد  ما  يف فر  السِّ   لك ذ  ف 

بالد ) يف    (س دِ قْ املَ ) عىل أن بيت  هو لديه دليل  ساطع   الغريبة؛ ف   استدالله عىل دعواه 

 الدليل أغرب من املستدلِّ به عليه!  فإذا   ؛ (فِلسطني ) ال يف   ( غامد

 ؟  لكفعل ذ    ملاذا 

يف   (أورشليم )ال ينطبق عىل    من وصٍف   (حزقيال   ِسفر )ورَد يف  ما  رأى    هألن 

الرغم من ع   ! ( فِلسطني )  أبعد انطباًقا عىل رَس   ىل   ؛غامد اة  أو غري رَس   ( غامد ) اة  أنه 
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 دلياًل يكفيك  !   ا تارخييًّ له  ال قيمة    عىل خيالٍ   َي وما ُبن    يف خيال.    خيال    ة، ببساط  ، ألنه

اهلله  أن   عىل خياليَّته    ! اها إيَّ   وتقسيمه بنفسه،  تلك األرض  ذريعه  وت  ، يصف حضور 

 عن حقيقة الربِّ  ( داوود) يبحث  أن  أفام كان األَوىَل، قبل البحث يف حقائق التاريخ،

معه،    ( حزقيال )أن    جاء الذي    ، ذاه   بيده  أخذَ   ثمَّ ختاطب  امليعاد لي ه  أرض  له    رشح 

 مها تقسياًم!قسِّ يذرعها له، و ي، و بالتفصيل 

    حقيقة أيًضا أم خيال؟!   ذهه  أ 

  !؟ لكذ  يكون قد حدث  وأين يمكن أن  

 !أرض؟   ويف أيِّ 

نموذج من   إىل  القارئ  »الفانتازي«  ذاه  لنأخذ  معنا مقدار كي    ؛النص  يسرب 

مستنَ  يقول صالحه  إجياًبا.   أو  سلًبا  والتاريخ،  اجلغرافيا  حقائق  عليه  ُتقام  من   -ًدا 

والثالث    ات اإلصحاح)  وهب واألربعني   والسابع عني،  واألرب األربعني،   استدلَّ   ا(، 

 :-( داوود ) 

َنِة اخَلاِمَسةِ  يَن ِمْن َسْبِينَ و   »يِف الس  َنِة، يِف ال الِعرْشِ َعارِشِ ِمَن  ا، يِف َرْأِس الس 

َنْفِس   يِف  املَِديَنُة  َبِت  َما ُْضِ َبْعَد  َة،  َعرَشَ ابَِعِة  الر  َنِة  الس  يِف  ْهِر،    لك ذ  الش 

ب  ل ا  َأَتى يِب إىَِل ُهَناَك. يِف ُرَؤى اهلِل َأَتى يِب إىَِل  و   َيْوِم، َكاَنْت َعيَل  َيُد الر 

اِئيَل  إرِْسَ ِمْن  و   َأْرِض  َمِديَنة   َكبَِناِء  َعَلْيِه  ا،  َوَضَعنِي َعىَل َجَبل  َعال  ِجدًّ

  ، إَِذا بَِرُجل َمْنَظُرُه َكَمْنَظِر النَُّحاِس، مَل ا َأَتى يِب إىَِل ُهَناكَ و   ِجَهِة اجَلُنوِب. 

َكت ان  و  َخْيُط  ِب و   ِقَياِس، ال َقَصَبُة  و   بَِيِدِه  َواِقٌف  يِل  ال ُهَو  َفَقاَل  َباِب. 

آَدمَ  اْبَن  ُجُل: »َيا  بَِعْيَنْيَك الر  اْنُظْر  بُِأُذَنْيَك و   ،  إىَِل  و   اْسَمْع  َقْلَبَك  اْجَعْل 

اِئيَل كُ  ُه أَلْجِل إَِراَءتَِك ُأيِتَ بَِك إىَِل ُهنَا. َأْخرِبْ َبْيَت إرِْسَ   ل  َما ُأِريَكُه، أَلن 
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ِق. املُ َباِب  «...  ُثم  َذَهَب يِب إىَِل الَباِب، ال بُِكل  َما َتَرى  ْ َنْحَو الرش    ت ِجِه 

اِئيَل إَِذا بَِمْجِد إِل  و  ِق   ِه إرِْسَ ْ ِمَياه   و   َجاَء ِمْن َطِريِق الرش  َصْوُتُه َكَصْوِت 

ََمِْدِه. و   َكثرَِية ،  ِمْن  َأَضاَءْت  كَ و   األَْرُض  مَل ا  امَل امَلْنَظُر  َرَأْيُتُه  ال ِذي  ْنَظِر 

(،  امَلَناظُِر َكامَلْنَظِر ال ِذي َرَأْيُت ِعنَْد )هَنِْر َخاُبورَ و   ِجْئُت أُلْخِرَب املَِديَنَة، 

إىَِل   ب   الر  ََمُْد  َفَجاَء  َوْجِهي.  َعىَل  َطِريِق  ال َفَخَرْرُت  ِمْن  َباِب  ال َبْيِت 

ُروٌح املُ  َفَحَمَلنِي  ِق.  ْ الرش  َنْحَو  اِخِلي ِة، و   ت ِجِه  الد  اِر  الد  إىَِل  يِب  إَِذا  و   َأَتى 

ب  َقْد َمأَل ال  ُمنِي ِمَن ال   َسِمْعُتهُ و   َبْيَت، بَِمْجِد الر  َكاَن َرُجٌل  و   َبْيِت، ُيَكل 

َمَكاُن َباطِِن  و   َمَكاُن ُكْرِسي ي   ذا ه  ،  َقاَل يِل: »َيا اْبَن آَدمَ و   َواِقًفا ِعنِْدي.  

اِئيَل  ُس َبْعُد  يُ   اَل و   إىَِل األََبِد،   َقَدَمي  َحْيُث َأْسُكُن يِف َوْسِط َبنِي إرِْسَ َنج 

اِئيَل  إرِْسَ ال َبْيُت  وَس،  ، اْسِمي  ُمُلوُكُهْم،  اَل و   ُهمْ   اَل ُقدُّ   اَل و   بِِزَناُهمْ   اَل  

َعَتَبتِي،  َلَدى  َعَتَبَتُهْم  بَِجْعِلِهْم  ُمْرَتَفَعاهِتِْم.  يِف  ُمُلوِكِهْم    بُِجَثِث 

َقَواِئِمي، و  َلَدى  اْسِمي  َبْيَنهُ و   َبْينِي و   َقَواِئَمُهْم  ُسوا  َفَنج  َحاِئٌط،  ْم 

َعن ي  ال  َفْلُيْبِعُدوا  بَِغَضبِي.  َفَأْفَنْيُتُهْم  َفَعُلوَها،  ال تِي  بَِرَجاَساهِتِِم  وَس  ُقدُّ

ِزَناُهمْ  ُثم   و   اآلَن  األََبِد...  إىَِل  َوْسطِِهْم  يِف  َفَأْسُكَن  ُمُلوِكِهْم  ُجَثَث 

ِت َعَتَبِة  إِذَ و   َبْيِت ال َأْرَجَعنِي إىَِل َمْدَخِل   ُرُج ِمْن حَتْ َبْيِت َنْحَو  ال ا بِِمَياه  خَتْ

َوْجَه  امَل  ِق، ألَن   ِق. ال رْشِ امَلرْشِ َنْحَو  نَ و   َبْيِت  َجانِِب  املَِياُه  ِت  حَتْ ِمْن  اِزَلٌة 

اَملِ ال    َبْيِت األَْيَمِن َعْن َجُنوِب امَلْذَبِح. ُثم  َأْخَرَجنِي ِمْن َطِريِق َباِب الش 

يِب و  ا َداَر  يِف  ال   إىَِل  َخاِرج   ِمْن  ال ِذي  لط ِريِق  الط ِريِق  ِمَن  اخَلاِرِجي   َباِب 

ِق،  ِعنَْد ُخُروِج  و   إَِذا بِِمَياه  َجاِرَية  ِمَن اجَلانِِب األَْيَمِن. و   َيت ِجُه َنْحَو املرَْشِ

ِق  امَلرْشِ َنْحَو  ُجِل  ِذَراع  و   الر  َأْلَف  َقاَس  بَِيِدِه،  َ و   اخَلْيُط  املِ َعرب  يِف  َياِه،  يِن 

. ُثم  َقاَس َأْلًفا ل املَِياُه إىَِل ا و  يِن يِف املَِياِه،  و   َكْعَبنْيِ َ .  و َعرب  ْكَبَتنْيِ املَِياُه إىَِل الرُّ

َأْلًفا  َقاَس  يِن،  و   ُثم   َ ثُ و َعرب  احَلْقَوْيِن.  إىَِل  و املَِياُه  َأْلًفا،  َقاَس  مَلْ  م   بَِنْهر   إَِذا 

، هَنْر   ُه، ألَن  املَِياَه َطَمْت، ِمَياَه ِسبَ َأْسَتطِْع ُعُبورَ  .  و   اَل اَحة  َقاَل يِل:  ُيْعرَبُ

ِعنَْد  و   َأْرَجَعنِي إىَِل َشاطِِئ الن ْهِر. و   ؟«. ُثم  َذَهَب يِب »َأَرَأْيَت َيا اْبَن آَدمَ 
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ا ِمْن ُهَنا ُرُجوِعي إَِذا َعىَل َشاِطِئ الن ْهِر َأْشَجاٌر َكثرِيَ    ِمْن ُهَناَك. و   ٌة ِجدًّ

»ه  و  يِل:  ِقي ةِ املِ ِذِه  َقاَل  ْ الرش  اِئَرِة  الد  إىَِل  َخاِرَجٌة  ) و   َياُه  إىَِل    ( َعَرَبةِ ال َتْنِزُل 

  َيُكوُن َأن  ُكل  و   َياُه. املِ َبْحِر ِهَي َخاِرَجٌة َفُتْشَفى  ال َبْحِر. إىَِل  ال َتْذَهُب إىَِل  و 

َيا.   َتِدبُّ َحْيُثاَم َيْأيِت الن ْهَراِن حَتْ
ا ألَن   و   َنْفس  َحي ة  َمُك َكثرًِيا ِجدًّ َيُكوُن الس 

َتْأيِت إىَِل ُهَناَك َفُتْشَفى، املِ ِذِه  ه   َيا ُكلُّ َما َيْأيِت الن ْهُر إَِلْيِه.  و   َياَه  َيُكوُن  و   حَيْ

َواِقِفنَي َعَلْيِه. ِمْن )  ي اُدوَن  ( َيُكوُن  ِيمَ اَل ( إىَِل )َعنْيِ ِعْج َعنْيِ َجْدي  الص 

َباِك،  الش  َكَسَمِك  و   ِلَبْسِط  َأْنَواِعِه  َعىَل  َسَمُكُهْم  َعظِيِم  ال َبْحِر  ال َيُكوُن 

َغِمَقاُتهُ  ا  َأم  ا.  ِجدًّ فَ و   َكثرًِيا  َعُل   اَل بَِرُكُه  جُتْ الن ْهِر  و   ِلْلِمْلِح.   ُتْشَفى.  َعىَل 

  َيْذُبُل َوَرُقهُ   اَل ِمْن ُهَناَك ُكلُّ َشَجر  ِلأَلْكِل،  و   َيْنُبُت َعىَل َشاطِِئِه ِمْن ُهَنا 

)امَلْقِدسِ اَل و  ِمَن  َخاِرَجٌة  ِمَياَهُه  ألَن   ُر  ُيَبك  َشْهر   ُكل   َثَمُرُه.  َيْنَقطُِع    ،)  

َواِء.  » َيُكوُن َثَمُرُه ِلألَ و  : َقاَل الس   كذا ه  ْكِل وَوَرُقُه ِللد  بُّ ُهَو    ذا ه  ي ُد الر 

اِئيَل الت   إرِْسَ َأْسَباِط  بَِحَسِب  األَْرَض  مَتَْتِلُكوَن  بِِه  ال ِذي  االْثَنْي    ْخُم 

 »  ...«. ( 1) َعرَشَ

 ل.  املنوال الكائي املتخيَّ   ذاه  عىل   ويستمر  

الغريب )  -فام  استحرض  يف  اهللَوقد  تعاىَل  يستحرض    -الكاية  ذهه  (  أن 

السامء  ( عىل جبلٍ أورشليم ) األ  ، شامخ، أو يف  ر  أو أن يصوِّ هنار  أو عىل األرض، 

  السياق، أملَح   ذا ه  تري من حتتها؟!  وللمياه دالالهتا الرمزيَّة ال الواقعيَّة يف مثل  

ف   إىل  السِّ إل    لكذ  ُر  صوت  »(إرسائيل) ه  بوصف  قائاًل:  ِمَياه  ،  َكَصْوِت  وَصْوُتُه 

ة.   ة الافَّ وكذا لألشجار اخلرافيَّ  -«َكثرَِية    ة به دالالهتا الرمزيَّ

 
(1)   ( )إرسائيلأسباط  هم:  معروف،  هو  كام  عرش،  االثنا  وبنيرأو(  ودوجا،  شمعون،  وَيوذا،  ، يساكر ، 

 . (نفتايل، وآرشو ،دان، وبنيامني، ومنسا، وإفرايم، وزبولونو
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َج إهن عن  ُحلميَّة  لوحة   موعودة،  ا  هبانَّة  عن  أسري    َيل َهُج  نفسيَّة  وصورة    ،

ي قوَمه بالعودة إليه يأيت   النحو األديب املجنَّح.  فأن    ذاه  عىل    ، فردوس مفقود، يعزِّ

تفاصيل   يف  لُيدقِّق  فيها  ، »اليوتوبيا«  ذه ه  باحث  املقصود  املكان  ألن    ؛ لينفي 

  ،يتجاهل طبيعة النصِّ النوعيَّة  هأنلك من معنى إالَّ  لذ  فام  ؛  الوصف ال ينطبق عليه

لُيلب   ة،  التعبرييَّ ل ميَّةٍ ووظيفته 
ع  وثيقٍة  قميَص  عليها    ، سه  يبني  ثم  بأهل،  هلا  ليس 

النصِّ استنتاجاته.    يف  يتجاهل  هو  اخلابور» فـاملواضع:  إىل  شارات  اإل   بل  «،  هنر 

له    ،مثاًل  ال عالقة  ُأنز    (، الَعَرب  جزيرةبـ)مكان  الذي  املكان  هو  الذين  بل  فيه  ل 

( اليهودَنُبوَخْذَنَّص  سباهم  من  »  ردَ و  ،(  حزقيال يف  )اإلصحاح ِسفر  نفسه،   »

ل(، أنه يف بالد   َأَنا َبنْيَ املَْسبِي نَي ِعنَْد هَنِْر و  ...َكانَ (: »ِعراقال)  يف   (،الكلداني ني)األوَّ

اهللِ.َخاُبورَ  ُرَؤى  َفَرَأْيُت  اْنَفَتَحْت،  اَمَواِت  الس  َأن   كَ ..  ،  إىَِل  اَل َصاَر  ب   الر    ِحْزقَِياَل ُم 

وكذا القول يف املواضع     «.ِعنَْد هَنِْر َخاُبورَ   َكْلَدانِي نيَ ال  ِهِن اْبِن ُبوِزي يِف َأْرضِ َكاال

 .   «، املَْقِدس، عني ِعْجاليِم، البحر، عني َجْدي  دي َعربةا و» األخرى:

ك  إنَّ  ا  إن    ذاه  نصًّ خ  واملؤرِّ أدبيَّة.   قراءة  بل  تارخييَّة،  قراءة  ُيقرأ  أن  ينبغي    ما 

التارخييَّ  القراءة  تلك  باإلتيان  قرأه  طالبناه  الكلامت،  بظاهر  الواثقة  السطحيَّة،  ة 

اخلياليَّة األوصاف  تلك  عليه  تنطبق  األرضيَّة  الُكَرة  وجه  عىل  والوقائع    ، بمكاٍن 

جيد.     ،املرسومة  ولن  وما  بحذافريها،  اخليال،  عامل  أرضه  إنام  خيال  عىل  ُبني  فام 

نفسيَّة  رموزيَّات  عىل  فنِّ إنَّ   ، ميثولوجيَّةرماٍل  و  ، ُأنشئ  يف  موقعه  التصوير    ام 

 .   وال يف َيَمن األُسطوري الامل، ال يف شامٍ 
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خني يف قراءة النصوص ذات الطابع األديب  نموذج  ل  إنه ، التي  من أوهام املؤرِّ

قراءهتا   حيسنون  وال  وظيفتها،  يدركون  وال  طبيعتها،  يفقهون    النوعيَّةالقراءة  ال 

ة ه؛ فيتعاملون معها تعاملهم مع ما اعتادوالتي تالئمها   . من وثائق إخباريَّ

 

 :    ي ةفِلسطينباملَواطن التارخيي ة ال دي ةشهادة الوثيقة املحم   -12

تاريُخ  يشهد  وتوارخيها برَ العَ   ال  بآداهبا  ونثرها،  عرها  بش  نصوصهم،  تشهد  وال   ،

حول مكان   «وناميُّ والس    برَ العَ »  بنقيض ما ذهب إليه مؤلِّف كتاب  وأخبارها، إالَّ 

)الُقدس )  وتاريخ  إرسائيل (،  اإلرساءبني  وأقَص  وأن    (،  يف كلَّ   لك ذ  والعراج،  ه 

 ئه وإهداء بإهدا   همن نقاش ما قبل األخري  القوس  هنا  نقفل  سو  ة!  ( املحتلَّ فِلسطني ) 

تش  وثيقةً القارئ   الوثائق،  العَ من  بمعرفة  أين و  ، (اخلليل   إبراهيم )  أقام أين    ب رَ هد 

يت باسمه، وأين   « باإلرساء القرآن أنبأ » تلك األرض املباركة التي  املدينة التي ُسمِّ

ة، بل عن ُعهدةٍ هدة الُعمَ ث عن العُ لن أحتدَّ   إليها.  بنبيِّ اإلسالم ةٍ  ريَّ بعض أهل ل نبويَّ

تتضمَّ  الديار،  األ ن  تلك  و من  نقيض  شارات اإلسامء  يمثِّل  التهويامت   ما  تلك 

 إبراهيمأنفسهم كانوا يعرفون أن    ب رَ أن العَ   عاء حدَّ الزعميف االدِّ البالغة    ة، التارخييَّ 

سهميَّ رِّ وذُ   اخَلليل د  َمق  يت   ته وبيت  ، ال يف ( بالد غامد) و  ( عسري)أرجحون بني  كانوا 

 ! فِلسطني 

 ( العمري أورد  اهلل  فضل  إىل   تهزيار   وصَف   (1)( م 1348=  هـ 749-،  ابن 

 
 . 227 -225: 1، مسالك األبصار يف مالك األمصار  (1)
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و( اإلبراهيمي  اخلليل )مدينة   اهلل العَ مشاهدة  ،  رسول  كتبه  الذي   متيم ) إىل    هد 

 : (، فقال الداري

اخلليلي ة  »...  النوبة  من  تنا  وهز  األَرب،  الزيارة  من  قضينا  فلام  

ين  الد  ناص  الصاحب  وراء  بعثُت  بن    الطَرب،  د  حمم  عبداهلل  أيب 

البيت اجلليل، وامُلنتهي إليه    ذا ه  .  وهو بقي ة  الداري    التميمي    اخللييل  

د،   اخلليل.     ، وبلد أبيه إبراهيم النظر عىل وقف احلبيب سي دنا حمم 

النبوي   الرشيف  الكتاب  إحضار  منه  هب    والتمسنا  هلم    ذه املكتتب 

امللَتَمس،   بإجابة  فأنعم  الربي ة.   سائر  عىل  به  هلم  ف  واملرُش  الن طِي ة، 

ِخرقة   الن َفس. وهو يف  َرْجِع  من  أقرب  به  ُمْلَحم  وجاء  من  سوداء 

د املستِضء باهلل  أمري املؤمنني،    ُقطن  وَحرير، من ُكم  احلسن أيب حمم 

َكت ان أبيض عىل تقدير ُكل  إصبع منه ميالن أسودان،   وبِطانتها من 

ِض  ُجِعل  أبيض،  بميل  من  مشقوقان  ُصندوق  ها  َيُضمُّ أكياس  من 

 يف ِخرقة من َحرير.  والكتاب الرشيف يف ِحْزَقة من  آبنوس، ُيَلفُّ 

  ، ه سواُد اجِللد عىل اخلط  ُخفٍّ من َأَدم، أظنُّها من َظهر الَقَدم. وقد َمو 

باخلط    ما كتبه.  وهو  فة  املرش  َيِد كاتبه  أذهبه، وما أخَفى من  أن ه  ال 

القوي    الكويف   ومتت عن امَلليح  اآلثار،  تلك  فقب لنا  األنوار.   .  بَمَدد  منه  ا 

ومزيلة   بمضمونه،  هلم  شاهدة  ه  بنص  املستِضء  كتبها  ورقة  ومعه 

اك  امُلريب وظنونه.  ومضمون ما كتب كهيئته وسطوره:   لَشك  الش 

يف    ، وإخوته   تميم الداري  الذي كتبه ل   ،   ، »نسخة كتاب رسول اهلل 

فه من غزوة تبوك  يف َأَدم من خف    ، سنة تسع  من اهلجرة بعد منََّصَ

 وبَخط ه، نسخته كهيئته:    أمري املؤمنني عيلٍّ 

 ن الرحيم »بسم اهلل الرمح  

ٌد   ذا ه   حمم  أنَطى  الداري    ما  لتميم  اهلل،  حربونَ رسول  وإخوته،   ،  ،
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َعْينون واملرطومَ  وبيت  إبراهيم ،  وبيت  َبتٍّ  ،  َنطِي َة   ، فيهن  وما   ،

وَسل مْ  ْذُت  وَنف  تهم،  آذاهم   لك ذ  ُت  بِذم  فَمن  وألعقاهبم؛  آذاه    ، هلم 

عمر بن  ) ، و ( عتيق بن أبو قحافة ) لعنه اهلل!  َشِهَد    ، اهلل، فَمن آذاهم 

 « . وَشِهَد   ( بن بو طالب   عيلُّ ) ، وكتب  ( عثامن بن عفان ) ، و ( اب اخلط  

  «: ألف وباء وواو، ثم  نسخة الكتاب الرشيف. و»أبو قحافة   ذه ه  .. . 

»طالب«. وليس يف »بو« ألف.    «: باء وواو، ثم  »قحافة«، و»بو طالب 

عيلٍّ لُيعرَ   لك ذ  ُبني    ِذكر  يف  و»كتب«  و»َشِهَد«    ، ،  ف.   مة،  ُمَقد 

رة.  ُبني    ه بعيني، ومن  ُكل    لك ذ    ف.  وقد رأيُت أيضا لُيعرَ   لك ذ  ُمَؤخ 

رأيته   وقد  املألوف.   املعروف  َخطُّه  وهو  نقلت.   املستِضء  َخط  

  وأعرفه معرفًة ال أشكُّ فيها وال أرتاب.  وقرأُته من الِكتاب النبوي  

فسه.  وهو موافٌِق ملا َكَتَبه املستِضُء، نقاًل منه، عىل أن آثاره كادت  ن 

ى.«  ى، وحتتجب عن الناس لفساد الزمان وتتخف   لتعف 

)   كذا ه     إلينا  العمري نقل  اهلل  فضل  بد  ابن  ها  َنصَّ وَبنيَّ  اخلطِّيَّة،  الوثيقة  تلك  قَّة  ( 

َذَكر   -« لُيعَرف »  ُيستدَ   -كام  واللغة   لَّ ولكي  التاريخ  دراسة  يف  واطن  املَ   ذه ه  و    ( 1) . هبا 

ال التارخييَّ  لسطين ة  املحمَّ   ة يَّ ف  الوثيقة  يف  يف  نفسها  هي  ة  ديَّ الواردة  .   « التوراة » الواردة 

)   : ( حربون )  ) ( اخَلليل   إبراهيم مدينة  من  ب  بالُقر  امَلْقِدس ،  ) بيت  وعاصمة  (  داوود (، 

ليب )   مَ عَ وىل، التي كان زَ اأُل  ـ (،  ربان اخل ( أهنا قرية ) يُّ الص    (: بلدة  املرطوم (!  و) املجاردة ) ب

 (.   إبراهيم   بيت .  ثمَّ ) اخلليل   ينة امل من مد (: قرية إىل الشَّ بيت َعْينون ) و .  ( اخلليل )   امل َش 

 
فهي دالَّة عىل بعض مالمح اللغة الَعَربيَّة إبَّان تلك املرحلة قبل التقعيد، وأن القواعد التي وضعها الن حاة    (1)

الَعَرب ول    مل تكن مطَّردة يف لسان  الغالبة يف االستعُكلَّ االطِّراد،  لعلَّها كانت  ( احِلجازامل عىل لغة )كن 

اجلزيرة مقايل:  ووسط  )انظر  الُعْرُب ».  املوامي!  استنبََط  »«يف  )جريدة  الكويتيَّة،  الراي،  ، (12428ع« 

 (.https://goo.gl/EjWCL1عىل شبكة »اإلنرتنت«: ، 45ص
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الرسول   كذا ه  و  يعرفون    كان  يف    ذه ه  وصحابته  يف  ،  ( فِلسطني ) املواضع  ال 

اميَّة،  يعرفون تلك امَلواطن الشَّ واملسلمون    َعَرب كان ال و .   ( بالد غامد ) يف  وال    ( عسري ) 

 .  كام ارتاب امُلب ط لون   ، قط    لك ذ  ، وما ارتابوا يف  درها وقداستها وتارخيها قَ ويعرفون هلا  

كتاب   مؤلِّف  قال  كتابه  (1) « ون اميُّ والس    ب رَ العَ » ولقد  ناقضها   ، حقٍّ  ؛كلمة 

 يف نتائجه:   جاء حيث 

مدونات  »  أحداث  حول  الَّصحية  كلمته  قال  قد  اآلثار  علم  إن 

ا،    ذه ، وهي أن ال وجود هل  التوراة    فِلسطني سواء يف  ) األحداث آثاريًّ

الوحيد  ( فِلسطني أو يف خارج   ن  العامل كله عم    لَدى ، وإن املصدر 

ـ     « فقط.   نات التوراة ام هي مدو  إن    « وحروهبم   توراة ملوك ال » دعوه ب

كتاٍب   نتيجةً   ذهه  ارتأى  فكيف   ره    عن  يائه  سخَّ إىل  ألفه  ملوك من  لتوطني 

 وحروهبم وتارخيهم يف وطٍن آَخر؟! « التوراة » 

وجَّ   ذاه  و ليب)إىل  هناه  سؤال  فكالمهقبله  (يالص  يكرِّ ؛  قد  ا  اآلثار  علم  أن  ر 

تاريخ   العثور عن شواهد  )  (بني إرسائيل)فشل يف  ومع  فِلسطنييف  فهام   لكذ  (، 

هم  فتنقض نتائجُ    !(جزيرة الَعَرب)التاريخ يف    لكذ  تة للبحث عن  جيتهدان باستام

ومقدماهُت  نتائجهم.مقدماهتم  تصو     م  يسعهم  املدوَّ مل  تلك  أن  واملالحم  ر  نات 

ة لَش هُت شعبي،    تراٍث حمض   عب يمن عليه األساطري، والتهويامت الدعائيَّة الشاعريَّ

الواقع    ى متخيَّلٍ معطً   سالف إىل صناعة واقعٍ دفعته قداسة األكان وباد،   ض  يعوِّ

 
(1)  334  . 
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، كام رأينا يف ة زماًنا ومكاًناقَّ دت هبم الش  بعُ   بة  تَ كَ   أنشأه،  ى املستبَ واجلغرايف  التارخيي  

فر     (1) .( عىل سبيل النموذجحزقيال ) س 

 

 َيـَنـة التاريخ:ـ هْ ـ صَ  -13

خني املعارصين القول إن علم اآلثار قد فشل يف العثور رأينا كيف   ر بعض املؤرِّ يكرِّ

 ( تاريخ  ) بني إرسائيل عن شواهد  َمن جي  يأيت   لكذ  (، ومع  فِلسطني ( يف   ،تهدمنهم 

عن    ،باستامتة  )   لك ذ  للبحث  يف  الَعَرب التاريخ  من    يف(!   جزيرة  كان  بدائه حني 

ر   إنَّام   ومل تُعد له اليوَم شواهد،   ،نَّ ما َحقَّ تارخييًّا من تلك اآلثار القول: إ   ات التصوَّ

حموه  ُسنَّةَ ًدامتعمَّ   حمًوا   جرى  تعرَّ   ،  التي  األُمم  من  خاَل  سيايسٍّ من  لُعدوان  ضت 

فاستُ ينيٍّ د   تارخيها، ،  ومعاهد  دينها،  ومعابد  عمراهنا،  ومعامل  آثارها  مجيع  هدفت 

ض  ل بالتقويض، واالستئصال.  و  ت لسلة من تلك الماللس    ( بنو إرسائيل) قد تعرَّ

 ( استهداف  دائاًم  منها  يشتهر  كان  تارخيهم،  لطمس  الشاملة  ة   ،(أورشليم العسكريَّ

 
(1)

)ديكسون،      اإلنجليزي  املسترشق  ل  وجاراهتاُيسجِّ املحاوالت 138  -137:  1،  الكويت  من  واحدة   )

رة للتنقيب عامَّ جاء يف » ا ُيدَعى 1910و 1909«، يف عاَمي ِسفر حزقيالاملبكِّ ، حيث حَكى أن أديبًا فنلنديًّ

جوفيليوس) والرت  )الدكتور  ُيدَعى  ُسَويدي  مهندس  وهو  ومساعده،  أهنام ميالندر(  يعتقدان  كانا   ،)

« يف  يَّة  ِّ
رس  رموًزا  حزقيالاكتشفا  )ِسفر  كنز  موقع  ُتبنيِّ  إرسائيل«  )بني  إىل  ب ي  السَّ قبل  وقبور بابل(   ،)

( فيهم  بمن  و)داوودملوكهم،  )ُسَليامن(  ُفلك  إىل  إضافة  وبمساعدة    ُسَليامن(، وسيف  ُنوح(،  وعرشه.  

بون خارج أسوار ) ينقِّ الربيطانيِّني، ظل وا  املغامرين  بَّاط اإلنجليز واثنني من  الض  ثمَّ حتت الُقدسأحد   ،)

روا بالسطو عىل )ُقب ة الصخرة) وا وهم يف حفريَّاهتم،  (، وملَّا ُضب طمسجد ُعَمر(، فلم يظفروا بيشء، ثمَّ فكَّ

 (. فِلسطني(، ومن هناك تسلَّلوا لياًل خارج )يافاالذوا بالفرار إىل )
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ُبدَّ  وال  ُمدهنم.   وأعظم  ديانتهم،  س    قلب  ما  أدعَ   أورشليم ى  وَ أن  للزوال.كان    ى 

د أن تلك المالت   قد أفلحت يف تدمري ما له عالقة  ،مع عوامل أخرى   ،ومن املؤكَّ

   «. العهد القديم ره » ا صوَّ ، ممَّ ( ام الش  ) يف بالد    بتاريخ اليهود 

ل    يقفوبذا   آثار  املتأمِّ عىل  العثور  عدم  تعل  حقائق،  ثالث  بني  )أمام 

ا: ي أمًرا طب ( امالش  )يف بالد  (إرسائيل دًّ  عيًّا ج 

عامل الزمن والتقادم، وتوايل األُمم والشعوب والضارات عىل ُسكنَى    -1

 تلك الديار. 

ظلَّ الربيَّة  المالت    -2 التي  تستهدف الشعواء  إرسائيل)آثار    ت  ،  (بني 

ينيَّة وسياسيَّة ماحقة
 . ، الستئصال شأفتهار ذَ ، ال ُتبقي وال تَ ألسباب د 

اآلثار،    -3 تلك  بلغت  وأن  تكن  مكانتها  مهام  مل  بتلك  بمقاييس عرصها، 

األُ  التيسطورالعظمة  ة  »صوَّ   يَّ يف  الشعبي  األديب  اخليال     «. التوراةرها 

لك اخليال الشعبي دوافع نفسيَّة تعويضيَّة؛ إذ  وال شكَّ أهنا كمنت  وراء ذ  

ستعبدهيم، إن  يف  يامنيَّة بام يفوق ممالك ملَ أراد القوم تصوير مملكتهم الس  

 (.   الِعراق( أو يف )ِمَّْص )

مثااًل   يفعله  توضيحيًّا  ولنرضب  ما  َذَجةٍ   لك ذ  عىل  َنم  من  ى   اخليال  َ   ، ُكرب 

َطرةٍ  ألشياء ال مقارنة بني أصوهلا الواقعيَّة وصورها    ،املغاالة  فاحشة    وَأس 

قرأنا  األدبيَّة لطاملا  العريب.   الرتاث  )  يف  مثاًل (الَفْرد  األَْبَلقعن  وهو  ،  ، 

(،  جازاحلِ ( َشامل )َتيامءيف )  ،( السموأل بن عادياء)الشاعر اليهودي  َقرص  
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وبمناعته،    بناءً   -وختيَّلناه به،  أشادت  التي  ة  عريَّ الشِّ النصوص  عىل 

يقول  إذ     من عجائب الدنيا يف العمران.  وواحدةً ء،  شامَّ   قلعةً   -وشموخه

 :(1)  السموأل عنه 

 ُل وْ ـَيطُ و  هُ ـزُّ َعىل َمن رامَ ـعِ ـيَ          اَع ِذكُرهُ ال ذي َش  دُ ُق الَفرْ ـلَ ُهَو األَبْ 

 : (2) (نوفل ورقة بن ويقول )

 ِق لَ بْ أو يف األَ   انَ رَ ْج نَ  نْ مِ  نِ ْص يف احلِ          نيـأن  ـك   ي  دِ ـعِ وْ ـاملُ   يْ ـرانِ ـيَ   يـ نإِ 

د  ـمَ ـمُ    ءِ اـ مَ الس    دونَ  ع  ـافِ ـي يـف  يقِ ـتَ رْ ـاُن املُ ـنَ ـبَ  هِ ـلُّ بِ زِ ـب  تَ ـ َصعْ          ر 

 ؟   اليوم األثر لكذ  ماذا نجد حينام نبحث عن  كن ل  

من   أكثر  نجد  تدل  من    امٍ كوأال  ال  عىل  إالَّ   تراب،  من  ُأطأن    بدائيًّا  اًم 

هناك، كان  باللَّب نلعلَّ   اآلطام  مبنيًّا  كان  فالطِّيني  ه    كان   إذن،،  لك ذ  .  

الَفْرد» عري  الشهري    «األَْبَلق  الشِّ اخليال  به  بلغ    . السامءرُشفات  الذي 

ُحكم يف  وما  عر،  الشِّ طبيعة  عر  وتلك  النصوص،    الشِّ تحليقها  ب من 

السحاب إىل  التهو      .بالرتاب  ة  الشاعريَّ الطبيعة  رادفت  إذا  سات  فكيف 

والامس ينيَّة  الشعبيَّ يَّ الدِّ و ات  عىل  ة؟!   س  
عمران    ذا ه  ق  حول  تقرأ  ما 

ة تدل  األُمم السالفة، ممَّ   عىل حقيقته.    ا ال شواهد أثريَّ

*  *  * 

 
 .   90، ديوانا عروة بن الورد والسموأل  (1)
 . 107، «ِشعر ورقة بن نوفل: مجع ودراسة»الفجاوي؛ ريم املعايطة،   (2)
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أ ال   ؤالء ه  و   الصهاينة الفرق بني  ن  عىل  الصهاينة   َعَرب املؤلِّفني  عبًثا عن ينقِّ   أن  بون 

َعى    هم تارخي  ) يف  املدَّ واملؤلِّ (لسطني فِ أرض  ال،  يف عنهم  ون  يتولَّ   َعَرب فني  التنقيب 

كسابقه  -وري خ الس  واملؤرِّ هاهنا،  مفرتاةيَّة  َعَربة قوميَّ  وأي  !  ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) قلب 

ال  لسطين اللبناين والحقه  دعاوَ إنَّ   -يف  لنقل  َهد  َيم  الص ام  الشَّ   هاينةى  إقليمه   اميِّ من 

الَعَرب إىل    هها ليوجِّ  األوَّ ؟!   جزيرة  اآلَخ وُيضح    ، ( الصهاينةُ )   لون فيفشل  رون ك 

 :أحدهم قول  ي ل  حتى  ؛عاء االدِّ من  غلواءها  بلغت    فوا من أباطيلبام تكلَّ   ؛( َعَرُب ال ) 

الرعاة من  جمموعة قبائل  ام هم  ، وإنَّ ( ِمَّْص ـ)ب هلم  ال عالقة تارخييَّة  (  اهلكسوس )   إن

إ  و أ     (1) (! غامد ) بالد  يف    ( فرعون )   اه وشيخَ (  مَّصيم )  ةَ حمطَّ   ت غز  بحر  )ن  يقول: 

، هناك  د وادٍ رَّ جم   -َعَريب  وغري ال َعَريب التاريخ ال   عرباالسم    ذاف هب  الذي ُعر    -( لزم الق 

   (2) تزوير صهيوين!   «القلزم بحر ـ» ب  (البحر األمحر ) تسمية ام إنَّ و 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  . 339، الَعَرب والس 
 .   338انظر: م.ن،   (2)

ن أقدم َمن يشري إىل ) م(،  933هـ= 321-، ابن دريد) « من اللغويِّني الَعَربالُقْلُزم( باسم »البحر األمحرم 

كتابه اللغة  يف  )  1155:  2،  )مجهرة  البُلدانيِّني  ومن  والقاف((.   تقريبًا=  345-،  اهلمداين )الزاي  هـ 

م(، يف  977هـ=  367-،  ابن حوقللك )(.  وكذ  276،  12،  3،  رة الَعَربصفة جزيم(، يف كتابه )956

الة )143، 132، صورة األرضكتابه ) حَّ (، الذي ينص  عىل أن 34هـ(، 7)القرن  ابن املجاور(.  ومن الرَّ

(.  وأشار يف موضع  الُقْلُزمهو بحر )  -( أدركه الغرق فيهفرعون« أن )توراةالالوارد يف »  -(ُسوفبحر )

«.  وكأنام هو اسم جزيرة، أو مكان بعينه؛ ألنه ذكره يف مقابل  (يف صدر بحر )احلبشة  الُقْلُزم آخر إىل أن »

( ) (،  البحرينجزيرة  بحر  )انظر:  فارسيف صدر  الَقل َزَمة:  300(.  أن  )قلزم((  منظور،  )ابن  وأورد    .)

ي بذ  الُقْلُزم، أو  الَقْلَزماب ت الع اليشء، وأن بحر   لك اللتهامه من َرك بَه، وهو املكان الذي  ، مشتقٌّ منه؛ ُسمِّ

( فيه  ق  فرعونُأغر  ل  آل    .)( يكون  فقد  يدري،  َمن  دريدكن  و)ابن  و)اهلمداين (،  حوقل(  و)ابن  ابن (، 

و)املجاور منظور(  يَنَة  ابن  ه  الصَّ عقليَّة  حسب  واالسترشاقي،  الصهيوين  التزوير  ضحايا  من  وغريهم   )

 نواطيَّة« املعارصة!       »الذات أ
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القَ الن   ذاهب  و  التاريخ  رسيزوع  َق    ، إىل صهينة  امله  وَوف  ،  ذا  امَلَريض   يبدونظور 

ااسترشاًقا  ا و صهيونيًّ   ا ه، قديمه والديث، تزويرً كل    التاريخ البرشي   ، ومنذ استعامريًّ

ة  ُأسطور   دعاية    ، لَعمري،وتلك   .األزل  العظيم، التآمري    مكر الصهيوينِّ أخرى لل   يَّ

حتد    ذي ال وال ال  حدود  تاريخ  ه  وال  حضارة  دونه  الدعايات تقف  إىل  ُتضاف   ،

ة التوراتيَّة عن شعب اهلل سطور األُ     (1)الذي ال ُيقهر.   املختاريَّ

 

 

 

 
يف   -(، بل يزعمبالد غامد وَزهران(، وترحيله إىل )فِلسطني( ال يكتفي بنفي تاريخ )أمحد داوودعىل أن )   (1)

ى بـ»  -(742،  تاريخ ُسوريا القديمكتابه اآلَخر ) ام« يف )فِلسطنيأن  ليس هناك ما ُيسمَّ (، وإنَّام بالد الش 

يت   التوراتيِّني؛ يف  ذا االسم من ق  هب    فِلسطني ُسمِّ خني  بَل املحتلِّني وعمالئهم يف املنطقة من الكهنة واملؤرِّ

 عمليَّة التبديل يف األسامء واملواقع اجلغرافيَّة التي تبنَّوها! 



 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

»التوراة«ة جغرافيَّ



 

 



 

 

 

 

 

 

 

)ََيُوَرامَ  عىل  بُّ  الر  )ال »وَأَهاَج  ُروَح   ي نَي(ِفلسطين ( 

)الُكوِشي نَي(   ( و)الَعَرَب  بَِجانِِب  إىل ال ِذيَن  َفَصعُدوا   ،

يف   )ََيُوَذا(  امَلْوُجوَدِة  األَْمَواِل  ُكل   وَسَبْوا  واْفَتَتُحوَها، 

 َبْيِت امَللِِك َمَع َبنِيِه ونَِساِئِه َأْيًضا.«

 

 

 (.17 -16: 12اإلصحاح  خبار األيام الثاين، أ)العهد القديم، 



 

 



 

 

 

ُ حُ  -1     :سطوري ةدود »التوراة« ورماهلا األ

أخرًيا عنوان    نقف  حتت  كتاب  التوراةجغرافي  »مع  يف َّْص مِ   :ة  إرسائيل  وبنو   

ل«عسري ال ،  لسطين لباحث  مُ )  يف  يَ    .1994،  (ىنَ زياد  ترى  كام  البحث ب  تَ س  وهو  ق 

   ذاه  نتيجة عنواًنا.  وبجعل ال 
ليبكامل  عل أستاذه )ف  (، الذي جعل نتيجته، أو  يالص 

ا ومن هنا فام عليك أهي     .«جزيرة الَعَربالتوراة جاءت من  »هدفه، عنواًنا لكتابه  

تهد أن  القراءة   القارئ  يف  فالنتيجة  نفسك  سلًفا جاهزة  ؛  عىل  أمامك    مطروحة 

     ى حتصيل حاصل.وَ وليس ما بعدها من الكتاب س  الغالف، 

الكتاب،   يف  ورَد  ما  مناقشة  املناسب وقبل  من  أن    -يبدو  الفصل    ذا ه  بام  هو 

أن    -ذه املغامرات التارخييَّة وريث ه  و املؤلِّفني،  ؤالء  ه  اخلاتم، وفيه الوقوف مع ثالث  

ف  ل ميًّا   ُنعرِّ
عليه    ما بأساس    ع  من  ؤالء  ه  بنى  فرضيَّاهتم     . سطوري أُ   تراٍث الثالثة 

التنبيه حُس في  اًل،   ، ن  مصطلَح التوس  ظاهرة  إىل    أوَّ استخدام  يف  االصطالحي    ع 

س ل من » سم األوَّ « لإلشارة إىل الق  التوراة »  ى: » الكتاب املقد  «.   العهد القديم «، امُلسمَّ

أن   »   -« التوراة » واألصل  سامَّ البنتاتوش أو  كام   ،» ( األسفار  إنَّ   -( اليونان ها  تعني  ام 

من   األُوىل  القديم » اخلمسة  واخلر التكوين ) :  « العهد  والالوي ني ج و ،  والعَ ،  ،  دد ، 

أي  ( والتثنية  ) وصواًل  ،  من  األمر  تسليم  ) ُموَسى إىل  إىل  نون (  بن    ذا ه     ( 1) . ( يشوع 

ا باالصطالح  .   أهل الكتاب العام لَدى  صطالح  ال با     : هي   « التوراة فـ» ،  الفقهي أمَّ

 .(17-1: 20، ِسفر اخلروج)  ،الوصايا العرش 

 
ن اليهود    (1) ن »  وم  َوى تلك األسفار اخلمسة، وهم )العهد القديمأنفسهم َمن ال يعرتف م  (. السامريُّون « بس 

    (. 152(. )انظر: سوسة، نابلس /شكيمالذين كانوا يسكنون يف )
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املصطلَ   الرشيعة  إسالميًّ املوسويَّة،  عليها  بـ»ح  وهي  « ُموَسى  ُصُحفا    .

»حمدودة من  العرشين  اإلصحاح  من  جاءت  اخلروج ،  يليه ِسفر  وما    ذا ه  يف    « 

فر ثمَّ السِّ الربِّ الَعَدد   ِسفرو»  ،«نيالالوي    ِسفر»  يف  ،  مكاملات  حيث  ،  وَسى ملُ   «، 

بُّ ُموَسى وة بالعبارة النمطيَّة: » املستهلَّ  َم الر            (1) .«َقائاًِل  َكل 

َش   ذاه   إن  القول  يمكن  قد  بصورة    التي يصعب حتديدها  -املتبقية  ذراتهما 

 أمشاج    ه، قبل القرن العارش قبل امليالد.  وما عدا(ُموَسى)إىل عهد    ىُتعزَ   -قطعيَّة

ال  ومن  واألتاريخ،  البابليَّة ساطرياأل نساب،  البابليَّة   ،  عر، الشِّ من  و،  وغري 

الكهنة عىل  ال ، وواألمثالات،  والرتاجيديَّ ،  الغراميَّة  والقصص إنشاء  رشوح، من 

ذه وإىل جانب ه     . ، وأورثوها الحقيهمكمأثورات شعبيَّة، توارثوها،  العصور  مرِّ 

غري  ،  «األسفار القانوني ة»  ق عليهاالتي ُيطلَ ف عليها،  املختلَ األسفار  األسفار تلك  

يف القديم»  الواردة  الكثرية  و  «،العهد  تسمِّ األخرى  األسفار  الكنائس  التي  يها 

ة » ى »األبوكريفاالتقليديَّ رة«، أي املخفيَّة، وقد ُتسمَّ    (2).«املزو 

 

ه     (1) تفصيل  ويف  د  َير  الرشيعة  يأمر ذه  فيها،  ج  تدر  ال  ا،  دًّ
ج  قاسية   عقوبات   وهي  والعقوبات.   املخالفات 

،  17  -15،  12:  21،  ِسفر اخلروج انظر مثاًل ما ورَد يف:  )« َمن خالَف الوصايا.  ُيقتَل قتاًل معظمها بأن »

حتى إن  (.   14:  20،  ِسفر الالوي نيانظر:  )  أو ربام كان عقابه أن حُيَرق بالنار!    (.15،  14:  31،  19:  22

ا َصاِحُب الث ْوِر   .واَل ُيْؤَكُل حَلُمهُ   ]الثور[ُيْرَجُم  هناك قانوًنا جنائيًّا للثور إذا نطَح إنساًنا فامَت، فإنه: » وَأم 

َفَقتََل َرُجاًل أو اْمَرَأًة، كِْن إِْن َكاَن َثْوًرا َنط اًحا ِمْن َقبُْل، وَقْد ُأْشِهَد َعىَل َصاِحبِِه ومَلْ َيْضبِطُْه،  َفيَُكوُن َبِريئًا. ول  

ُيْقتَُل! َأْيًضا  وَصاِحبُُه  ُيْرَجُم  )َفالث ْوُر  اخلروج«  ه  (.   29  -28:  12،  ِسفر  فيه  املبالغ  العنف  ذه،  وصور 

ة.العهد القديمالشاملة اإلنسان واليوان، كانت من سامت »       « بصفة عامَّ
ة أستري، َيوديتطوبيت ]طوبيا[: )األسفار القانونيَّة  (2) ة ِسفر  ، حكمة ابن سرياخ، باروخ، احلكمة، تتم  ، تتم 

وادانيال ل  األو  املكابي ني  واألرثوذكسيَّة لثاين ،  الكاثوليكيَّة  الكنيسة  وزعمت  يف    (.   معتمدة  كانت  أهنا 
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« إن  أالتوراةبل  »عن «،  من  األُوىل  اخلمسة  األسفار  القديمي  «:  العهد 

  الكهنة   تدوينمعظمها من  إنَّام  (،  ، والتثنية، والَعدد، والالوي ني، واخلروجالتكوين)

 مزيج من ثالثة عنارص:  « التوراة»أن   لكذ  .  أيًضا

 . (ُموَسى)به  الرب  ب إىل ما خاطب عنرص ُينَس  

، وال  ، فهو من كالمه هو، ال من كالم الربِّ (ُموَسى) د عىل لسان ر  عنرص يَ  

  (1) .حتى من وحي الروح الُقُدس

يأيت عىل    إيضا  رواة   ألسنةعنرص  أو  أو رشًحا،  ا،  َقصًّ لسياق  األسفار:  ًحا 

 العنرَصين السابَقني.   

بابليَّة«التكوينفر  ِس ـ»ف أساطري  من  محل  بام  سال  ،  ومن  اخللق،    سل عن 

)منذ    ،لَبرَش لأنساب   و( آدمأبينا  األسالف من  ،  وأقاصيص  التاريخ  أحداث 

 

ها إىل جم َنَحْميا( و)َعْزرا«، غري أن )القديم  العهد» موعة األسفار التي تمَّ مجعها؛ ألهنا مل تظهر إالَّ ( مل يضامَّ

ربيَّة القديمة، ويف النسخة املعروفة َعْزرابعد موت  
ون بأهنا كانت موجودة يف الن سخ الع  .  ومن َثمَّ حيتج 

الع  «،  السبعيني ة»بـ من  اليونانيَّة  ربيَّةاملرتمجة  )  ،إىل  )اإلسكندري ةبمدينة  عرص  يف  (، الثاين   بطليموس(، 

كذ  .   ق.م282 القديمة  قانونيَّتها  عىل  »مستدلِّني  يف  منها  باقتباسات  اجلديدلك  وها «العهد  سمَّ ولذا    .

الربوتستانت» حذفها  التي  الثانية  القانوني ة  عبداملسيح،  األسفار  يسى  مراد؛  كامل،  )انظر:  الكتاب  «. 

س: الربوتستانت  املقد  التي حذفها  القانوني ة  )األسفار  ُينكر  فيام  هـ، ف(.   مة:  املقدِّ ه  الربوتستانت،  ذا  ( 

رييَّة.    والسِّ التارخييَّة  التعليميَّة  األسفار  قبيل  من  وهنا  يعد  وإنَّام  ينيَّة،  الدِّ بقانونيَّتها  يعرتفون  وال  الزعم، 

جوها، مع    ، مل يعرتفوا بتلكأنفسهم، وهم أهل الكتاب بعهده القديم  والق  أنَّ اليهود األسفار، ومل ُيدر 

فًرا يف »  «، )انظر: م.ن(.    األبوكريفا«.  وعن »العهد القديمالتسعة والثالثني س 
ل أهل الكتاب عادة إزاء مثل ه     (1) « من كالم سالكتاب املقد  ذه املساءالت، قائلني: نحن ال نعتقد أن »يتنصَّ

الُقُدس.  عىل الرغم من ورود عبارة » «، كثرًيا، وربام مع  يقول الربُّ الربِّ حرفيًّا، بل من وحي الروح 

    اإلشارة إىل تيلِّ الربِّ ألبطال األسفار وخماطبته إيَّاهم.
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رَيهم   األرض  ورحالهتموس  أن،  يف  يمكن  بطبيعة  (ُموَسى) إىل  ه  كل  يعود    ال   ،

 .   همن ربِّ   ُموَسىأو كالًما خوطب به   ، ، فضاًل عن أن يكون وحًياالال

يشء،  يف    (ُموَسى)من    -منطقيًّاال  نصوصيًّا و   -هكل    ، ليس «اخُلروج ِسفر  »و

ما  إالَّ ُهمَّ  اللَّـ  اقتباسات فيه    إليه  من  وتوجيهات،  ،  منسوبة  تعاليم  ة  من  وبخاصَّ

اخلارقة  رحلته  و  ،سريته الذاتيَّةعىل الناس  د  ليرس  ُموَسى.  فلم يكن  الوصايا العرش 

يف تلك مرافقني    ،عبه وهم معه عىل َش   هاصَّ ، وما كان ليق(فِلسطني)إىل    (ِمَّْص )من  

ة  تلك الرسَّ كون  فضاًل عن أن ت ،  الرحلة الشعب   ن ربِّ عن اهلل، أو  جاءت عقد  ديَّ

ُيعَ   اموإنَّ     . (هوَ ََيْ )  املختار  أن  فر    ذاه    دَّ يمكن  أدب  و   ،الرتاجممن    ارضبً السِّ

فيه   إرسائيل) حلة  لر  تارخييٌّ   تدوين  الرحالت،  أرض )  الحتالل  َّْص مِ من    (بني 

هنا راٍو يف ، دوَّ صعبة  ظروفمفارقات ومن    حلةالرِّ   وحكاية ما اعتورت  ،(كنعان

    . الحق وقٍت 

أن   يف  كام  الشارحة  التفاصيل  الالوي  ) بعض    (، د العدِسفر  )يف  و  (ني ِسفر 

عب،  وعن معاناته مع الشَّ   ،( ُموَسى)كي بضمري الغائب عن أعامل  وتلك التي حت

يستقيم  إنَّ  ، وال  ُموَسى  أهنا كانت صادرة من  يٍّ و  َس   يف عقلٍ ام هي حكاية عنه، ال 

    من ربِّه.

د  وكذ   ألحداث إرهابيَّة فظيعة، ال تدل  عىل أن    من رسدٍ يف األسفار  لك ما َير 

بأدنى  ة بَ تَ الكَ  يتحلَّون  دمويٍّ    كانوا  بتعط ٍش  بل  سليم،  إنساينٍّ  أو  أخالقيٍّ  سٍّ 
ح 

تليق بتعاليم ربِّ العاملني.     القول إهنامريض، ال يليق باملجتمعات اإلنسانيَّة، ودع  
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( إن  كا  -(َمْدَينحتى  )التي  ملجأ  ف  ُموَسىنت  بطش  من  عالقة  رعون(  هبا  وله   ،

 ( زوجته  ومنها  ورةُمصاهرة،  ) َصفُّ ابنه  خؤولة  وفيها  من    -(َجْرُشوم(،  َتسلم  مل 

 :(1) «ددِسفر العَ التنكيل هبا وبأهلها، كام جاء يف »

بُّ ُموَسى »  َم الر  اِئيَل   وَكل    ، ِمَن املِْدَيانِي نيَ   َقاِئاًل: »اِْنَتِقْم َنْقَمًة ِلَبنِي إرِْسَ

بُّ و   َكاَم   ىَل ِمْدَيانَ ىل َقْوِمَك«... َفَتَجن ُدوا عَ ُثم  ُتَضمُّ إ  َقَتُلوا ُكل   َأَمَر الر 

  . ِمْدَيانَ و َذَكر  َقتْ   ُمُلوُك  َفْوَق  اِئيَل و ُهْم...  اَل َقَتُلوُهْم  إرِْسَ َبنُو    َسَبى 

ـ و   نَِساَء ِمْدَيانَ  اِئِمِهْم، ومَجِيَع َمَواِشيِهْم و بُ هَنَ ُهْم، و َأْطَفاَل ُكل   وا مَجِيَع هَبَ

مَجِيَع ُحُصوهِنِْم بِالن اِر.  و َأْحَرُقوا مَجِيَع ُمُدهِنِْم بَِمَساِكنِِهْم، و ِكِهْم. اَل َأمْ 

إىَِل   وَأَتْوا  والَبَهاِئِم،  الن اِس  ِمَن  الن ْهِب  وُكل   الَغنِيَمِة  ُكل   وَأَخُذوا 

الَكاِهنِ   ُموَسى  اِئيَل إ و   وَأِلَعاَزاَر  إرِْسَ َبنِي  مَجَاَعِة  والن ْهِب    ىل  ْبِي  بِالس 

ِة  َغنِيَمِة إىل وال  ... وَقاَل  التي َعىَل ُأْرُدن  َأِرحَيا   َعَرَباِت ُموآَب إىل   امَلَحل 

اآلَن اْقُتُلوا ُكل  َذَكر  ِمَن  ف : »َهْل َأْبَقْيُتْم ُكل  ُأْنَثى َحي ًة؟...  هُلْم ُموَسى 

وُكل    َرُجاًل األَْطَفاِل.  َعَرَفْت  ل    اْمَرَأة   اْقُتُلوَها.  َذَكر   كِْن  بُِمَضاَجَعِة 

الن َسا  ِمَن  األَْطَفاِل  َأْبُقوُهن   مَجِيُع  َذَكر   ُمَضاَجَعَة  َيْعِرْفَن  مَلْ  َوايِت  الل  ِء 

 . ا َأْنُتْم َفاْنِزُلوا َخاِرَج امَل   َلُكْم َحي ات  ، و وَأم  ام  ِة َسْبَعَة َأي  ُروا ُكلُّ  َحل  َتَطه 

ابِع، أَ ًسا، وُكلُّ َمْن َمس  َقتِياًل، يِف الَيْوِم الث اِلِث و َمْن َقَتَل َنفْ  ْنُتْم  يف الس 

ُموَسى  بُّ  الر  َم  وَكل  ِمَن  َقاِئاًل   وَسْبُيُكْم...  املَْسبِي   الن ْهَب  »َأْحِص   :

والَبَهاِئِم...  الِقَتاَل  و   الن اِس  وا  َبارَشُ ال ِذيَن  َبنْيَ  الن ْهَب  ِف  َنص 

اجلَ و   احَلْرِب، إىل  اخَلاِرِجنَي   ُكل   ِمْن  ارْ و   اَمَعِة. َبنْيَ   . ب  ِللر  َزَكاًة  َفْع 

اخَل  احَلْرِب  ال ِرَجاِل  ِمَئة  اِرِجنَي إىل  مَخِْس  ِمْن ُكل   َنْفًسا  َواِحَدًة.    ِقَتاِل 

 . « ... َغَنم ِمرِي وال احلَ ِمَن الن اِس والَبَقِر و 

 
    اإلصحاح الادي والثالثون. ( 1)
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ة، ويأمر ذه اإلبادة اجلامعيَّ ه    يف يأمر بقتل األطفال،     !ٍه عادٍل رحيم؟ذا كالم إل  أفه  

فر اخلامس، )    !هب والرق؟ لب والنَّ بالسَّ  ، وهو من أسفار  (1) (ِسفر التثنيةويف السِّ

اء بزعمهم: يعة اإلهل  الرش  يَّة الغرَّ

ذ  » يِف  ُمُدنِِه  ُكل   :  و   َوْقِت،اللَِك  وَأَخْذَنا  َمِدينَة  ُكل   ِمْن  ْمنَا  َحر 

ل  و   الن َساءَ و   َجاَل الر   َشاِرًدا.  ُنْبِق  مَلْ  هَنَْبنَاَها الكِن   األَْطَفاَل.  َبَهائَِم 

 « .ُدِن ال تِي َأَخْذَنااملُ َغنِيَمَة و  ألَْنُفِسنَا،

ْمنَاَها َكاَم َفَعْلنَا بِِسيُحونَ » مِ َملِِك َحْشُبونَ   َفَحر  : ، حُمَر  نَي ُكل  َمِدينَة 

َجاَل  ُدِن هَنَْبنَاَها املُ َغنِيَمِة  و   َبَهائِمِ الكِن  ُكل   األَْطَفاَل. ل  و   الن َساءَ و   الر 

 « ألَْنُفِسنَا.

َفإِْن »  ْلِح،  الصُّ إىَِل  اْسَتْدِعَها  ا  اِرهَبَ حُتَ ِلَكْي   
َمِدينَة  ِمْن  َتْقُرُب  ِحنَي 

ْلِح  ْعِب َفَتَحْت و  َأَجاَبْتَك إىَِل الصُّ ْوُجوِد فِيَها َيُكوُن  امَل  َلَك، َفُكلُّ الش 

ِللت ْسِخريِ  َلَك. و   َلَك  َمَعَك  و   ُيْسَتْعَبُد  َعِمَلْت  َبْل  ُتَساملَِْك،  مَلْ  إِْن 

َها.  بُّ إِل  و   َحْرًبا، َفَحاِصْ ْب مَجِيَع  ـ إَِذا َدَفَعَها الر  ُهَك إىَِل َيِدَك َفاْْضِ

ْيِف  الس  بَِحد   الن َساءُ و   . ُذُكوِرَها  ا  يِف  و   َبَهاِئمُ ال و   األَْطَفاُل و   َأم  َما  ُكلُّ 

َتْأُكُل َغنِيَمَة َأْعَداِئَك ال تِي  و   ِدينَِة، ُكلُّ َغنِيَمتَِها، َفَتْغَتنُِمَها ِلَنْفِسَك، امَل 

إِل   بُّ  الر  بَِجِميِع  َك. ه  ه ُ ـ َأْعَطاَك  َتْفَعُل  ا  ال ُدِن  امُل َكَذا  ِمْنَك ِجدًّ َبِعيَدِة 

ا ُمُدُن ه  و   ِء األَُمِم ُهنَا. اَل ؤُ ال تِي َلْيَسْت ِمْن ُمُدِن ه   ُعوِب  اَل ؤُ َأم  ِء الشُّ

بُّ   الر  ُيْعطِيَك  فَ َك  ـه ُ إِل  ال تِي  مَ   اَل َنِصيًبا  َنَسَمًة  ِمْنَها  َبْل  َتْسَتْبِق  ا، 

ِرياًم:   ُمَها حَتْ ر  ي نيَ ال و   ، َكنَْعانِي نيَ ال و   ، نيَ األَُموِري  و   ، ث ي نيَ احلِ حُتَ ي نيَ احلِ و  ، ِفِرز    ،و 

بُّ  ،  َيُبوِسي نيَ ال و   « . َك ـه ُ إِل  َكاَم َأَمَرَك الر 
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 العاملني؟!     ذه رشيعة اخلالق ربِّ أ فه  

ا!    (فِرعون) لك، فرشيعة إن  كانت كذ   ً  كانت أرأف وأرحم وأكثر حترض 

القديم»  الواردة يف  التعليامت  ذهه    ذا ديدنه  ظلَّ  قد  و التأكيد عىل    ،«العهد 

إىل عدم   والتنبيه  الشعوب،  بإغفالاستئصال  الر    ، قتل األطفال  التساهل    ،عضَّ أو 

( للملك  اجلنود  ربِّ  تعليامت  يف  كام  اليوانات،  حتى  مثاًل (لشاوُ أو   ،« فاآلَن : 

َعاَملِيَق  ْب  واْْضِ واْذَهْب  َلهُ ،  َما  ُكل   ُموا  َتعْ اَل و  ،َحر  َعنُْهمْ   اْقُتْل   ،ُف   ،َرُجاًل   :َبِل 

    (1) «!مِحَاًرا«و ،َغنَاًم، مَجَاًل و ،اا، َبَقرً َرِضيعً و ،اْمَرَأًة، طِْفاًل و

لوا عىل أنفسهم  ؤالء الذين كتبوا ه  ولو أن ه   ذه اجلرائم كانوا يعقلون، ملا سجَّ

  ، ولو بدائيَّة   ، ولو أهنم كانوا عىل درجةٍ   .  أم مل حتدث   ذه الفضائح التارخييَّة، حدثت  ه  

ًسا،  أن يفاخروا به، ويَ عن  ذا، فضاًل  ب لوا مثل ه  من األخالق، ملا قَ  وه ترشيًعا مقدَّ عد 

م و  القوم  إنَّ   ؟ كن، أي  جرائم، أم أي  فضائح، أو أخالق ول     هم. أنبيائ وينسبوه إىل رهبِّ

ه   ثل 
م  يف  اعتقادَ يعتقدون  البرَش   د ينٍ   ذا  إبادة  فيه  من    راسخ؛  األرايض  واحتالل 

( يف القرن  فِلسطني العقيدة يف احتالهلم )   ذه ه  ى  إذن، أن تبقَ   ال غرابة،   م!  فروض رهبِّ 

، كام كانت يف احتالالهتم القديمة قبل امليالد،  ني امليالديَّ والادي والعرشين العرشين 

ة بالبارحة!   فام أشبه عقيدة الليلة اليهوديَّ

م منه أنه من  فهَ يُ ف(.   ُموَسىري املتكلِّم ) د بضمر  ما يَ (  ِسفر التثنية) عىل أن يف  

فيها    ُموَسى   إىل  منسوبةٍ   قصصٍ  املريرةعن تاربحيكي  ربِّ ه  ف ، ال من وحي    ذا ه  ه.  

 
ل ( 1)     .3: 15، ِسفر صموئيل األو 
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فر ك الكايات  حكاية    لكذ  السِّ يُ من  ال  يكون مصدرَ عقَ ،  أن  كلَّ ل  ، وال  ُموَسى ه  ه 

فر  ذاه    .  حتى إنُموَسى  رب     جمهواًل   ، وأن قربه ظلَّ ُموَسىثنا عن موت  ليحدِّ   السِّ

فر  ذاه  ام كاتب  إىل أيَّ  عند وفاته، وعن حالته    ُموَسى  نِّ عن س  والكاتب خيربنا      .السِّ

 مناحة شهًرا:   يهقيمت علأُ  أهنا الصحيَّة، و

ُموَسى ُهنَاَك  ُموآَب   »َفاَمَت  َأْرِض  يِف  ب   الر  َقْوِل    َعبُْد  َحَسَب 

. ب  يِف  و   الر  ُموآَب   َواءِ اجلِ َدَفنَُه  َأْرِض  َفُغورَ يِف  َبْيِت  ُمَقابَِل  مَلْ  و   .، 

إىَِل   ُه  َقرْبَ إِْنَساٌن  ُموَسى و َيْوِم.  ال  ذاه  َيْعِرْف  ِمَئة    َكاَن  يَن  و   اْبَن  ِعرْشِ

َماَت، ِحنَي  َعْينُهُ و   َسنًَة  َتكِل   َبنُو    اَل و   مَلْ  َفَبَكى  َنَضاَرُتُه.  َذَهَبْت 

ائِيَل  اُم ُبَكاِء  اَل ثَ   يِف َعَرَباِت ُموآَب   ُموَسى   إرِْسَ ثنَِي َيْوًما. َفَكُمَلْت َأي 

 (1) .«َمنَاَحِة ُموَسى

متناثرة  شواهد    ن  ، مضمَّ يٌّ رَش بَ   ُمصنَّف    ،يف جممله  ،«العهد القديم»وبذا فإن  

يسكن يف ، الذي كانوا يعتقدون أنه »اجلنود  ربِّ هنا وهناك منسوبة إىل  واقتباسات  

باب ، من رشيٌّ بَ ُمصنَّف   ،  لكذ  عىل    ، وهو   (2)(!ُسَليامن«، كام جاء عىل لسان ) الض 

ُيمثِّل بمجمله تأليًفا   (3) (، يف معظمه عىل األقل.الكاهن  َعْزرا )  تصنيف    وإن  كان 

نُ ا مجاعيًّ  مدَ س  ،  عىل  ُقرونٍ ج  تَ   ى  ال  سنةعن    ل  ق  متطاولة،  من  ألف  ُترجم  حتى   ،

 
 .  8 -5: 34، ِسفر التثنية  (1)

 . 1: 6، أخبار األي ام الثاين انظر:   (2)

كذ     (3) بـ)وُيعَرف  الكاتبلك  »التصنيف« َعْزرا  بني  والفرق  البابيل.   األرَس   َبعد  اليهوديَّة  باعُث  وهو    .)

دفَّتي كتاب، يف ح بني  وترتيبها  معلوماٍت ونصوٍص  ل تميُع  األوَّ أن  التأليف عمل  و»التأليف«،  أن  ني 

 إبداعيٌّ أصيل.
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ربيَّة
اليونانيَّة  الع  )إىل  بمدينة  ة،  )اإلسكندري  عرص  يف  (،  الثاين  بطليموس (، 

بـ»282 املعروفة  النسخة  يف  ليس     (1) .«السبعيني ةق.م،  ينيًّا، 
ٍس  د  وما ،  هكل  بمقدَّ

حتى   له،  الشعبي، إالَّ أهله،    لَدىينبغي  باملعنى  تراثيًّا    مأثوًرا  عىل    عزيًزا  بوصفه 

مصدرهالقوم أن  أي  ما    -.   أعالهاعدا  الَغيب.   الربِّ بليس    -ستثنيناه  أو  ال  و ، 

يُ   ؛ أنفسهم  اليهود عقالء  حتى    ذا ه  يعتقد   مصنَّف  در  فهم  أنه  كأيِّ تراثيٌّ   كون   ، 

آخر تراثيٍّ  ما  ،  مصنٍَّف  مُ من  حيمل  مع  حنيٍ بتأيت    ،ويَّةوَس شذرات  يف   روآَخ   ني 

األسفار   زاخرٍ   حميطٍ  تارخًيا  ةالقصصيَّ   من  يصلح  ال  وتارخييًّا،  الع  .   مي  ل  باملعنى 

»تاريخ« أصُل ملصطلح  كان  لو  حتى  وأهداُف   ،  يف   كتاٍب   تصنيَف كتابته    وضعه 

  ذا وهل     ته عىل امتداد مئات السنني.بَ تَ للظروف التي أحاطت به وبكَ   لكذ  و  ؛التاريخ 

 

(1)   « نها  يتضمَّ التي  التفصيليَّة  واجلغرافيَّة  التارخييَّة  باملعلومات  الكتاب  أهل  يفاخر  ما  اكثرًيا   »لقديمالعهد 

التارخييَّة واجلغرافيَّة لـ»القرآن املجيدمقارنة بـ» ل ميَّة 
الع  التحف ظ عىل دعَوى  ، فإنه  »العهد القديم«.  ومع 

« يكون  أن  طبيعيٌّ  القديمألمر   خمتلف  كذ    »العهد  جنس   هو  حيث  من  بوصفه لك؛  النصوص،  من   

ًة تراثيَّة، ُأريَد هلا من ق بَل مؤلِّفيها غري املحدودين أن تكون حاويًة لتاريخ اليهود وثقافتهم.    موسوعًة رَسديَّ

« بني  يفاضل  كَمن  املفاضلة  تلك  يف  َمثلهم  اإلسالمي ةوإنَّام  املعارف  و»دائرة  ذ  القرآن«  بني  «.   أن  لك 

معلوماتيَّة   ألغراض  عت  ُوض  البرَش،  ُصنع  من  معرفيَّة   موسوعة   ل  فاألوَّ جليًّا.   نوعيًّا  اختالًفا  الكتاَبني 

، وال مرجًعا يف  ، وليس كتاب تعليٍم مدريسٍّ ظٍة، وتوجيٍه عامٍّ
مبارشة، واآلَخر كتاُب وحٍي، وإهلاٍم، وع 

نة   مدوَّ وال  »اجلغرافيا،  ُميِّز  هبذا،  َلٍة 
ولص  األُمم.   من  ٍة  ُأمَّ أو  العهود  من  عهٍد  بمصطلٍح  القرآنلتاريخ   »

نٍة، وال  القرآن«؛ بام أن »الكتابة« املشتقِّ من »الكتاب« يف مقابل مصطلح »القراءةمشتقٍّ من » « ليس بُمدوَّ

« شأَن   ، تارخييٍّ لٍّ 
ج  القديمبس  »العهد  كانت  وقد  و»التوراة«.   ُيتَليان  اإلنجيل«  البدء،  يف  قرآنـَني   »

رواياُت  دت  وتعدَّ الَكتَبة،  أيدي  عىل  واألخبار  واألنساب  التاريخ  هلام  أوَّ إىل  ُأضيَف  وإنَّام  وُيسَمعان.  

ة.  ه   دَّ
واة يف أناجيل ع  د الر  ا باملفهوم العام لـ»ذا من حيث التساآلَخر بتعد  «، فكل ها كتابمية »اهلويَّة«.  أمَّ

يور، لفظ مائه من   قاء بالس  حف؛ لفظها من النسيان، كام ُيكتَب السِّ كتُب؛ ألهنا ُتكتَب باألقالم عىل الص 

 االنرساب.   
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واآلباء    (ُموَسى)عن    «العهد القديم»ه  ح بأن ما يقص  ( يرصِّ جاكوب  أدموندكان )

يتَّ  إالَّ ال  الرسَّ فق  مع  قلياًل  لألحداث،    التارخيي  النقل  الر    كن ل  د  مرحلة  يف  واة 

أفرغ تلك الروايات    الشفهي أضفوا من خياهلم وأساليبهم يف السبك القصِّص ما

ني. لَدىيف قوالب معقولة      (1) بعض املتلقِّ

التصو    ذاوهب   »فإن  أن  أسفار  التوراةر  سائر  بعدها  ومن  الاليَّة،  العهد  »« 

كتاب  القديم كتاب  سامويٌّ   «،  حتى  أو  الدِّ ( ُموَسى) ،  كتاب  أو  ة،  ،  اليهوديَّ يانة 

بأصالته وقداسته ألغراض  القول  ر  ُيمرَّ وإنام  فيه،  منطق  له وال  أساس  ر  ال  تصو 

 سياسيَّة ال ختَفى.   

 

َوه -2  :  الط ْوطَم هاإلل   /ََيْ

«، وتدوين الكهنة بعض الذكريات التارخييَّة فيه،  العهد القديمكان سبب تأليف »

قلقهم هو  املتوارثة،  القوليَّة  قرونٍ   -واملحفوظات  الروب،    متطاولةٍ   بعد  من 

والترش  ب  والسَّ  ضياع    -دي،  الشعب   لكذ  من  بعض  أن  ومالحظتهم  الرتاث، 

االرت اليهودي   يف  )شارع   عبادة  عن  ذاهب  ََيَْوهداد  وبعضه  آهلة    (،  اعتناق  يف 

أخذ الكهنة يتساءلون عن السبيل إىل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فرأوا إذ ذاك      .أجنبيَّة 

وبعث   القوميَّة،  عقيدهتم  لتدهور  حدٍّ  وضع  رساديب   لكذ  رضورة  من  الرتاث 

 

 . 42 -28«، أسفار العهد القديم.  وانظر منه أيًضا ما جاء حتت عنوان: »25انظر: بوكاي،   (1)
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ل إليه اليهود  التاريخ؛ كي يكون مرجًعا فكان تصنيف تلك     .روحيًّا ومعرفيًّا َيُؤو 

« وسائر  التوراة«.  ومل تأخذ »العهد القديم، هو »ي كتاٍب تَ األسفار، وجعلها بني دفَّ 

   ق.م.   300« صورهتا املعروفة قبل العام العهد القديمأسفار »

ا أظهرته  ممَّ   -، وغريها، والفارسيَّة ، والبابليَّةريَّةومَ كانت األساطري الس    وقد

صًبا هَنَ مَ   -يَّة يف العرص الديثر  ثَ الكشوف األَ 
بعض القصص    َل منه الكهنةُ عينًا خ 

« يف  القديماملرسودة  مُ العهد   ض  «، 
َ ف  اخلاصَّ   ني  الطابع  ة،    عليها  اليهوديَّ للثقافة 

يتعلَّ   والسيام  ة َخلق  العاملَ   تكوين بق  ما  صَّ
يف   (إبليس)و  ( اءو  َح )ر  و  ، ودَ (آدم)، وق 

 (1) .إخراجه من الفردوس 

أَ أمَّ  » ا  فكأَ التوراة تباع  اليوم،  كلِّ «  بتارخيها  عامليَّة   عقيدة   تباع  هلم  عالقة  ال   ،

ظهرانيها.    بني  العقيدة  تلك  نشأت  التي  باألعراق  وال    ؤالء ه  أن    لك ذ  بالرضورة، 

حيتل   بع    ( فِلسطني ) ون  الذين  ليسوا  إرسائيليِّ ني ربانيِّ اآلن  وال  هيود ني ،  وال  ليسوا  ،    .

مَ ني ربانيِّ بع   إىل  بالنظر  ُأطل  ؛  عليهم  ن  بإرسائيليِّ   ذا ه  ق  وال  قدياًم،  نسبةً ني اللقب  إىل    ؛ 

.  ومن هنا  ( داوود ) ، منتسبني إىل بيت  (، وال بيهود يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ) 

متسنِّمني   -( املنغول ، ( 2) اخَلَزر ) ، من ون قي  ون رَش ام هم أوربي  أصاًل، وإنَّ   فليسوا بساميِّني 

 
 .384 -366؛  356: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (1)

ومريَّة نته من أساطري ومالحم وقصص وأمثال، وما كشفت عنه من  وَمن يعود إىل األلواح الس  ، بام تضمَّ

يف   جاء  ممَّا  وكثرٍي  بينها  التطابق  عىل  يقف  والكون،  اخلليقة  بدء  حول  ٍر  القديم»تصو  )يمكن  «العهد   .

 (.  من ألواح ُسوَمرذا إىل كتاب: كريمر، صمويل، ع يف ه  الرجو

ل، حتت عنوان »اخَلَزرحول )  (2) لَة -31(، راجع تعليًقا تعريفيًّا سابًقا: )الفصل األوَّ  «. التاريخ َأرْسَ
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ُن    -قيادة الكيان االحتاليل   فِلسطني يف   من    ، مستعَبد  ( 1) األعراق من حتتهم شعب  ملوَّ

و ( تاميل )  و ( أحباش ) ،  يعرفون  ( أملان ) ،  ال  وغريهم،  أسالفُ فِلسطني ،  يطأ  ومل  هم  ، 

ذ االستعامَر،  ٍي غريبٍّ غ  ثراها يوًما، قبل إحالهلم فيها ببَ  ، منافٍق سياسًة وإديولوجيا، اختَّ

تارخييَّة.  رفًة 
ح  االستعامر،  َم  تربط  وإنَّ    ( 2) وَدع  د    الغريب اخلليط    ذا ه  ام  ،  عقيدة   ينيَّة 

ُسلَّاًم الحتالل األوطان،    ة  صهيونيَّة  ة  سياسيَّ وإديولوجيَّ  يني  الدِّ االنتامء  قة، تضع  ملفَّ

وعن جغرافيا، قبل ثالثة آالف    ث عن تاريٍخ يني كان يتحدَّ حتت ذريعة أن كتاهبم الدِّ 

اليهودي.    ين  الدِّ ألتباع  الشعبي  الاضن  ذاك  إذ  َمثَّال  أن    ذا ه  عام،  من  الرغم  عىل 

تاهبم.  َبي َد أنه    ئك أول  ه ام احتلَّ الاضن القديم إنَّ  لك ذ  
األتباع القدماء أيًضا، وبشهادة ك 

ًغا، من وجهة روايتهم، ما دام ذا دمغٍة إل  ُتتلقَّ ـ  كان احتالاًل مسوَّ ى  هيٍَّة، ما ينبغي أن 

ُتَرد  إالَّ  ال  واإلذعان،  بالقبول  ُتناقَ   وال  »  حقوقيًّا  وقد  كيف  عدليًّا.   الربُّ ش  «  ظهر 

ليقدِّ  من شخصيًّا  نحته  م  إىل  اوَ م  رب    الرب    ذا ه  و    ! ؟ ( إبراهيم ) لًة  إرسائيل )   هو    ( بني 

لِّ   ُعد  ، الذي يَ اخلاص   هم وترحاهلم، ويف  نفسه وجنوده عائلًة واحدة.  يصحبهم يف ح 

ويَ  وسلمهم،  مبارشةً حرهبم  هلم  اجلبال   ظهر  شاؤوا،  ( 3) عىل  متى  أو  شاء  متى   ،

 
اف، انظر ما جاء يف حتليل ه    (1) عاء لَدى: السقَّ  . 41 -36ذا االدِّ

القديم «  »العهد  وَيُعد   عينه،  التورايت  املَعني  من  ينهل  املسيحي  الغرب  دام  ما  الرفة،  ه  ذه  غرابة يف  )2(   وال 

وح الُقُدس( بنُرصة اليهود، ظاملني أو مظلومني!   ب إىل )األب، واالبن، والرُّ س، فيتقرَّ جزًءا من كتابه املقدَّ

، ترسي من اهلويَّة الغربيَّة مرَسى الدماء.    ينيَّة 
، ال هوادة فيه، وسياسة  د  ين  سيايسٌّ

  ه  ذا د 
م ه     (3) ل، أنَّ تعاليه يف اجلبال غري جُم ٍد، وأنَّه ال ُبدَّ من التنازل ذا ما  غري أنَّ رهبَّ ج 

لبث أن  أدرك، بعد حادثة الع 

ً كثرًيا؛ ألن القوم ما مل جيدوا إهل   ا آَخر.   هم ملموًسا بينهم، ستعبث هبم الذكريات والنني فيلتمسون هلم إهل 

 ( يعيش  أن  فكرة  جاءت  هنا  »ََيَْوهمن  يف  شعبه،  وسط  االجتامع(  يف  خيمة  ثمَّ  له،  يًصا  خصِّ ة  املَُعدَّ  ،»

ين إذا  التابوت» لاًم وحرًبا.  وإن  كانوا أحياًنا ُيفلتونه ألعدائهم فارِّ
«، الذي يصطحبونه بني ظهرانيهم، س 
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ة مع بعضهم أحياًنا بال حجاب وال رسول، ويُ  كذا ه  وخياطبهم    ،امرس املصارعة اُلرَّ

ض  ة والرشاسة   بَّاءه ح  أبناءه وأَ   لرُيوِّ ال »تكليف« بني ربٍّ وأهل  و ؛  الالزمني   عىل القوَّ

الذي نعرفه، والذي    بالربِّ   ، إذن، لك ذ  عبه املختار!  وليس  َش حاكٍم و   ال بني و   ، بيته 

ب  «.  إنه ربٌّ َقَبيلٌّ لن تراين : » ( ُموَسى ـ) قال ل  ا، وَينظر إىل أفرادها  لقبيلته ج    ، ومتعصِّ دًّ

فيميِّ  أبناءه،  اخَل بوصفهم  سائر  عن  تارةً زها  فُينز  يرَض   لق.   عنها  عليها      املنَّ ل 

إل   وتارةً لوى،  والسَّ  ن قمًة  عليها  فينقلب  يسخط  أن  يلبث  بجربوته ـ ما  تليق    كام   ، هيًَّة 

عامَّ صوَّ  ونساءها،  وأطفاهلا  وكهنتها  أنبياءها  َسحًقا،  ويسحقها  فيلعنها  تها  روها، 

تُ وخاصَّ  وَ تها، وحتى حيواناهتا وأشجارها وأرضها!  فكيف  َش راه سيفعل بس  عبه  ى 

 وب األمُميَّة؟!   البيب من الشع 

رَ ه وَ ََيْ )   إنه  النهاية،  رَ العجيب   ( إرسائيل   بني )   ب  ( يف  رَ   ب  ، ال  مل  العاملني.   بٌّ 

  م وجبابرهت   م ، وال عن ملوكه العرص   لك ذ  يف    ني يكن خيتلف كثرًيا عن أرباب الوثنيِّ 

َطم  م وُطغاهت  النزوع، ال ينتيش كام ينتيش بسفك    ، وهو طاغية، دموي  َقَبيلٌّ   .  هو َطو 

البرَش  اليوانيَّة الدماء،  أو  ة  املذابح   .  يَّ له  املُ   ، ُتقام  َعد  » قات رَ ح  وُتص  رسور   ،  رائحَة 

يرتدَّ   -( 1) « للرب   » كام  يف  اسرتضاًء؛   -« التوراة د  أو  َراِئَحَة  »   ُشكًرا  بُّ  الر  َم  َفيَتَنس 

 

ة) مَح َي الوطيس، كام رأيناهم يفعلون يف غزوهم   (.180 -179(. )انظر: ابن ُمنَبِّه،  مك 
 .   17 ،13،  9: 1، ِسفر الالوي ني؛ 41، 25، 18: 29، ِسفر اخُلروجانظر مثاًل:   (1)

ا  -« موسوعةالعهد القديمو» دًّ هة  ج  يف األطعمة واملآكل، والسيام يف ذبح ُقطعان املوايش وكيفيَّات   -رش 

ارات التي ال تنتهي؛ ممَّا يذهب   ، وطقوس توزيع الدماء، حتت ذريعة القرابني الكثرية والكفَّ ِّ الطبخ واليشَّ

بيهم!     يف النهاية إىل ُكروش الكهنة وأق  ربائهم ومقرَّ
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ىَض  ة أو يرى الدماء املسفوكة، فيُ   ، حني يشم  ( 1) « الر    ى عنه، ويرَض رَسَّ اللحوم املشويَّ

تقدَّ ف  ما  ذنب يغفر  من  و م  املعهودة    ذا ه  !   البدائيَّة  الطقوس  يف    ني الوثنيِّ   لَدى شأن 

ب    .   من األصنام واألوثان وسائر املعبودات   ، ألنصاب  ا ىل إ التقر 

 

 الكتاب األُسطوري:     لكذ   -3

َأْبَرامُ «: » العهد القديم »   جاء يف  َمَكاِن َشِكيمَ   يِف األَْرضِ   واْجَتاَز  َبلُّوَطِة ُموَرةَ   إىَِل    ، إىَِل 

يِف األَْرِض،   َكْنَعانِيُّونَ ال َكاَن  و  بُّ ألَْبَرامَ و   ِحيَنئِذ   الر  ه  و   َظَهَر  ُأْعطِي  ِذِه  َقاَل: »ِلَنْسِلَك 

قال     ( 2) « األَْرَض«!  » الرب    كام  َلَك :  ُكل   و   ُأْعطِي  ُغْرَبتَِك،  َأْرَض  َبْعِدَك  ِمْن  ِلَنْسِلَك 

َكْنَعانَ  ا!   َأْرِض  َأَبِديًّ ف    ( 3) « ُمْلًكا  َقبل، عىل    ( كنعان ـ) وال غرو،  ملعوًنا من  كان  نفسه 

الربِّ  ) »العنرصي«   لسان  لسبٍب ( َوه ََيْ :  واضح.    ،  األطوار،    ه اإلل    ذا ه  ف   غري  غريب 

يف   صورته  القديم » حسب  الشخصيَّ « العهد  ببعض  رك  يذكِّ األطفال  ،  أفالم  يف  ات 

أشدَّ  كان  اإلنسانيَّة  املرحلة  تلك  يف  والعقل  أط   »الكرتونيَّة«.   عقل  من  فال  طفوليَّة 

ًدا األبطال املتأبِّطني بالتوحَّ  ة، ممجِّ ق،  زَ ش والنَّاليوم، يقتات عىل اخلياالت األُسطوريَّ

أن  معتق   ُبدَّ   ه اإلل  ًدا  مثل    ال  بطل   الشعبيِّ   ئك أول  أنه  منهم  األبطال  أكرب  أنه  غري  ني، 

 وقداسة.      وفتًكا، ازداد مهابة   غرابةً البطل  ام ازداد  تدمرًيا!  وكلَّ   وأعظم وأفتك وأشد  

 

 .  21: 8، ِسفر التكوين  (1)
 .  7 -6: 12 م.ن،  (2)
 .  8: 17م.ن،   (3)
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القديم »يف    والنص   ترَ   «العهد  كام  تصوير  ينطوي،  عىل  القوم    ؤالء ه  ى، 

ربانيِّني
ل  رحَّ   الع  ُتق  ياٍر  د  بو  ،هم الني، ال أرض هلم، حيلمون بأرٍض، كسائر األقوام، 

إنَّ ي أمر  طب  ذا ه  ؤوهيم.  وتُ  ؛ ألهنم  ، قادمني  (كنعان) أرض  ام جاؤوا الجئني إىلعيٌّ

( الكلدانيَّ ُأورمن  )  ة(  يف  ِعراقال يف  هلم  ُتراب  ال  وامتالك    (امالش  )(،  ُتراث.   وال 

اء.   ة، عن اآلباء واألجداد، أو بالرشِّ  بالوراثة القوميَّ الشعوب أراضيها ال يكون إالَّ 

امتالك  ؤالءه    ا أمَّ  غ هلم  إذ ال إرث يسوِّ أنفسهم؛  اختصار األمر عىل  أرادوا  ، فقد 

اء، أو ال رغبة هلم فيه، أو ال قبول من أرباب  ، وال ُقدرة هلم عىل الرشِّ كنعانأرض  

 ني للبيع. البالد األصليِّ 

 ؟   فام الل  

ط و املسلَّح، ووضع اليَ   ال حلَّ  رين، وإخالئها من  ن اآلَخ د عىل بلدا إالَّ بالسَّ

، وتوريٍث ـ  إلُعلويٍّ سامويٍّ  ة، وال أسهل حينئٍذ من التسل ح بوعٍد  وَّ أهلها بالقُ  هيٍّ

« إىل العهد القديمسب »السلوك االستغاليل؟  فلقد نَ   ذاه  اين!  وما العجيب يف  ربَّ 

است إبراهيم) من  أشنع،  هو  ما  كلِّ (  يف    وسيلةٍ   غالل  بام  ة.   يَّ املادِّ غاياته   لكذ  إىل 

أنوثة امرأته ) يِّ   يف عيونمجاهلا  استثامر  و  ،(سارةاستغالل  رص 
، زاعاًم أهنا أخته  ني امل 

حيظَ  كي  زوجه،  لدهيمال  حيَظى   ى  املرأُة     .بام  فأعجبت  املاكرة،  طَّته  خ  ونجحت 

ا، وصار ج   يِّنيرص  امل   ، املاُل الوفري:  لك ذ  ، من وراء إلبراهيمدًّ
 
 اإلغواء

َأْبَرامُ  َفاْنَحَدَر  األَْرِض،  يِف  ُجوٌع  ِمَّْصَ   »وَحَدَث  َب    إىَِل  ِلَيَتَغر 

َيْدُخَل ِمَّْصَ و   ُهنَاَك...  َأْن  َقُرَب  مَل ا  لَِساَرايَ   َحَدَث  َقاَل  ُه  اْمَرَأتِِه:    َأن 

يُّونَ املِ ْنَظِر.  َفَيُكوُن إَِذا َرآِك  امَل »إيِن  َقْد َعِلْمُت َأن ِك اْمَرَأٌة َحَسنَُة     َّْصِ
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ه   َيُقوُلوَن:  ُْم  َفَيْقتُ َأهن  اْمَرَأُتُه.   إِن ِك  و   ُلوَننِي ِذِه  ُقويِل  َيْسَتْبُقوَنِك.  

َيا َنْفِس ِمْن َأْجِلِك«.   َفَحَدَث مَل ا  و   ُأْختِي، ِلَيُكوَن يِل َخرْيٌ بَِسَببِِك  حَتْ

ي نيَ املِ َأن    إىَِل ِمَّْصَ   َدَخَل َأْبَرامُ  َ امَل َرَأْوا    َّْصِ ا. ْرَأَة َأهن  َرآَها  و  ا َحَسنٌَة ِجدًّ

فِْرَعْونَ  فِْرَعْونَ و   ُرَؤَساُء  َلَدى  َفُأِخَذِت  َمَدُحوَها  َبْيِت  امَل ،  إىَِل  ْرَأُة 

َأْبَرامَ فِْرَعْونَ  إىَِل  َفَصَنَع  بَِسَببَِها،   ،  ا  َغَنمٌ و   َخرْيً َلُه    ريٌ مَحِ و   َبَقرٌ و   َصاَر 

فِْرَعْونَ و   ُأُتنٌ و   إَِماءٌ و   َعبِيٌد و  بُّ  الر  َب  َفرَضَ َبات   و   مِجَاٌل.   َْضَ َبْيَتُه 

َساَرايَ  بَِسَبِب  َأْبَرامَ   َعظِيَمًة  فِْرَعْونُ اْمَرَأِة  َفَدَعا  »َما  و   َأْبَرامَ   .   َقاَل: 

ِهَي    ذا ه   ُقْلَت:  ملَِاَذا  اْمَرَأُتَك؟  َا  َأهن  يِن  رِبْ خُتْ مَلْ  ملَِاَذا  َصَنْعَت يِب؟  ال ِذي 

َزْوَجتِي؟   ِلَتُكوَن  يِل  َأَخْذهُتَا  َحت ى  اْمَرَأُتَك!  و   ُأْختِي،  ُهَوَذا  اآلَن 

فِْرَعْونُ و   ُخْذَها  َعَلْيِه  َفَأْوىَص  َفَشي ُعوهُ   اْذَهْب!«.     اْمَرَأَتهُ و   ِرَجااًل 

 (1) ُكل  َما َكاَن َلُه.« و 

»  ذاوهب   مصنِّفو  القديمجعل  )العهد  )فرعونَ «  من  أنبَل  وأعقَل    (إبراهيم( 

تصوير     (2) ى!وأتقَ  إن  يف    ذهه  بل  بلغ  قد  من  »الوصوليَّة«  آخر  العهد  »موضٍع 

 
 .  20 -11: 12م.ن،   (1)
ر ذ  إبراهيم « أن ) العهد القديم وحيكي »    ( 2)  ة  َجرار (، َمل ك ) أبياملك لك مع ) ( كرَّ إالَّ أن  قال:    إبراهيم (.  وما كانت ُحجَّ

نِي ألَْجِل اْمَرَأيِت.  )وبِاحَلِقيَقِة َأْيًضا ِهَي ُأْختِي اْبَنُة َأيِب، َغرْيَ  ذا امَلْوِضِع َخْوُف اهلِل البَت َة، َفَيْقُتُلونَ ِإين  ُقْلُت: َلْيَس يِف ه  » 

َأين  ُقْلُت هلََ  َبْيِت َأيِب  ِمْن  اهلُل  َأَتاَهنِي  مَل ا  َزْوَجًة.(  وَحَدَث  ي، َفَصاَرْت يِل  ُأم  اْبَنَة  َلْيَسِت  َا  ذا َمْعُروُفِك ال ِذي  ا: ه  َأهن 

إيَِل   َأبِياَمِلُك َتْصَنِعنَي  َفأََخَذ  َأِخي«.   ُهَو  َعن ي:  ُقويِل  إِلَْيِه  َنْأيِت  َمَكان   ُكل   يِف  وَأْعَطاَها    :  وِإَماًء  وَعبِيًدا  وَبَقًرا  َغَناًم 

اَمَك. اْسُكْن يِف َما َحُسَن يِف َعْيَنيَْك«... اْمَرَأَتُه. وَقاَل َأبِياَملُِك   ، وَرد  إَِلْيِه َساَرةَ إِلْبَراِهيمَ  ِسفر  «. ) : »ُهَو َذا َأْريِض ُقد 

ه  15  -11:  20،  التكوين  بعد  ثمَّ    .) « د  ر  ُيو  مبارشًة  القديم ذا  » العهد  اإلهل  «  ) ي ة املعجزة  مولد  يف  (  إسحاق « 

ك ) إلبراهيم  لك  مشتقٌّ من ذ    إسحاق ( نفسها!  واسم  سارة ، عىل الرغم من شيخوخته، وهو ما كان مثار َضح 

ك.  ونظائر ه  
ح  س ذا كثرية مشتهرة يف قصص » الضَّ ة التي تنتظم » « اجلنسيَّة والدم الكتاب املقد  «،  العهد القديم ويَّ

)كريتش،   ككتاب  كتٍب،  لتأليف  ومثرية  مادة خصيبة  النموذج،  سبيل  عىل  نت،  كوَّ لقد  يف  حتى  مة  حكايا حمر 

ذ  التوراة  ومن   ،) ( ة  صَّ
ق  و) ُنوح لك  أبنائه،  مع  و) لوط (  بناته،  مع  ) داوود (  مع  ) َبْثَشَبع (  ُأمِّ  ليتساءل  ُسَليامن (  (؛ 

لسلة من الكايات الال أخالقيَّة   -املؤلِّف   «؟! قديم العهد ال لك العبقريِّ الذي كتَب » : عن ذ  -يف هناية تلك السِّ
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مع    رص، وترتيب متثيليَّةٍ البَ   كفيف    ، ( عىل أبيهيعقوب« إىل تصوير احتيال )القديم

فيباركه.     يعقوب  و أخ(  ويُس عِ )هو  الذي أمامه    أن   (إسحاُق )  نَّ ظُ ( كي يَ ِرفقةه )ُأمِّ 

املشهد اهلزيل جعل  ذا وهب    (1).و يُس عِ اه ظانًّا إيَّ  ،يعقوَب  إسحاُق ، وبارك لك ذ  له  وتمَّ 

القديم » ب    رهينةَ   الربكةَ   «العهد  ال  ومَ يَ اإلنسان،  اهلل،  قابلةً د  املكر   ثَّلها  ملامرسة 

فأي   رة!   الرَبَ األنبياء  أيدي  والكذب عىل  األلوهيَّة    كتاٍب   واالحتيال  َيم 
بق  ساخٍر 

ة واإلنسا َس   ذا ه  نيَّة  والنبوَّ الذي   ذا ه    د ينٍ   ؟!  وأي  (بني إرسائيل) طَّره كهنة  الذي 

ه مناط  كلَّ   لكذ  ن الكذب، والتزوير، وارتكاب اخلطايا والفواحش، وجيعل  رشع  يُ 

األخالقيَّ القُ  ويسجِّ دوة  ألتباعه،  كتاهبة  يف  إىل    مله  ينسبه  الذي  س،  ،  اخلالقاملقدَّ

فيه   بيِّ خملًِّدا  يتأسَّ ملَ   نةً شواهَد  أن  شاء  خلقه!   ن  من  وخمتاريه  وأحبائه  اهلل  بأبناء  ى 

صدور بعضهم    رينَ وغ  هات بني أوالدهن، مُ بني أوالدهم، واألُمَّ   اآلباءُ ق فيه  يفرِّ 

مُ  بعض،  بدَ وق  عىل  واألبناء  والثارات.   واألحقاد  العداوات  بينهم  ما  عني  ورهم 

أكرب من الفرائس.  فيا    عىل اآلباء واإلخوة، لنيل أنصبةٍ ون املؤامرات كُ و  ون حَيُ ينفك  

ما بينهم،    سعيدة!  وال غرابة، ما دامت تلك أخالقهم يف  صالةٍ   ةٍ نبويَّ   رَسٍ هلا من أُ 

 .   وأفظع واهم بام هو أدَهى هم مع س  م أخالقُ س  تتَّ  أن  

أنبياء   اهللَ(بني إرسائيل)تلك هي سرية  ر  ُتصوِّ تَ   ،  ما  إمضاء  د  رُس رشيًكا يف 

ره مستغَفاًل من    -األُمم الوثنيَّة  حتى بمعايري أحطِّ   -منحطَّة  اٍت من سلوكيَّ  أو تصوِّ

أنَّ   بني إرسائيلأذكياء   الذين ال ريب  التي سوَّ عقليَّ   وعباقرهتم،  البدائيَّة  غت تهم 

 
 .  27، اإلصحاح التكوينِسفر انظر:   (1)
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أ  (يعقوب )احتيال   ثمَّ ه بيعىل  أبناء  قصَّ   ،  احتيال  بأس  أبيهمعىل    يعقوب ت  ال   ،

واقًعا  و  حمتااًل أكرب أيًضا  -نه أباهم األعىلو  د  عُ الذي يَ   -يكون اهلل نفسه   لدهيا يف أن  

  صورةً   باستمرارٍ   ت  دَ قد بَ   ؤالءه  ى  لدَ   .  وال عجب، فصورة الربِّ االحتيال   عليه

مه  لدهيم بام يقدِّ   ته كانت مرشوطةً االعرتاف بألوهيَّ   مبتذلة، حتى إنَّ ،  يَّة، محقاءَبرَش 

بات، كام جاء عىل لسان  هلم من خدمات، وبام يمنحهم إيَّ  َذَر  ونَ : » يعقوباه من ه 

 الط ِريِق ال ِذي َأَنا َسائٌِر فِيِه،   ذاه  يِف    َحِفَظنِيو  : »إِْن َكاَن اهللُ َمِعي،َنْذًرا َقائاًِل   َيْعُقوُب 

آلُكَل و ُخْبًزا  ألَْلَبَس،و  َأْعَطايِن  بَِس و  ثَِياًبا  يِل  اَل َرَجْعُت  بُّ  الر  َيُكوُن  َأيِب،  َبْيِت  إىَِل  م  

ُه ُكلُّ َما ُتْعطِينِي  و  َجُر ال ِذي َأَقْمُتُه َعُموًدا َيُكوُن َبْيَت اهللِ،احَل   ذاه  و  ًها،ـإِل   ُ َفإيِن  ُأَعرش 

 «َلَك«.

أن    لكذ   وأوشكت  ينيًّا، 
د  طائفة   سته  قدَّ ما  إذن،  هو،  األُسطوري  الكتاب 

كان   ما  بمقدار  القداسَتني،  من  حظٍّ  كبري  له  وليس  تارخييًّا،  أخرى  طائفة   سه  ُتقدِّ

لني.   كتاَب أحالٍم، وسياسٍة، فاضت هبا أساطري األوَّ

 

 :    َعَربمن ال حاملو اللواء اإلرسائييل -4

بسبب املجاعة،    ( ِمَّْص )إىل    ( أرض كنعان)( خرج من  إبراهيم عىل الرغم من أن )

أة  فج   كنعان( وأوالده بسبب املجاعة، فقد صارت أرض  يعقوبخرج )  لك ذ  وك

  ِمَّْص وا إىل مغادرة  ر  حينام اضطُ   «،العهد القديم، حسب »أرًضا تفيض لبنًا وعساًل 

ي نيَ املِ َفنََزْلُت ألُْنِقَذُهْم ِمْن َأْيِدي  : »تواقافلني من حيث أَ  ُأْصِعَدُهْم ِمْن تِْلَك و  ،َّْصِ
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َجي   َأْرض   إىَِل  َلَبنًاو  َدة  األَْرِض  َتِفيُض  َأْرض   إىَِل   ، َمَكاِن اًل َعَس و  َواِسَعة  إىَِل   ،

ي نيَ الو األَُموِري نيَ و ث ي نيَ احلِ و َكنَْعانِي نيَ ال ي نيَ احلِ و ِفِرز   (1).«ي نيَ َيُبوِس الو  و 

أجل   دائاًم   ذا ه  من  فاها  فاغرة  تبدو  السياسيَّة  الل عبة  َوف َق كانت   العهد»   ، 

ربانيِّني يف عالقة    ، «القديم 
غري     ( قبل ثالثة آالف عام. فِلسطني ) القدماء بأرض    الع 

وتدجياًل؛ وقد فقدت  قبًحا وسامجةً  أشدَّ  ى متاًما يف العرص الديث بصورةٍ ا تتعرَّ أهنَّ 

املرشوعيَّ  من  التوت  أوراق  املدَّ كلَّ  يف  ات  بام  ة   لك ذ  عاة،  األُسطوريَّ املرشوعيَّة 

ة العتيقة، التي ُجع   ج« عقارات ل   ل الرب  العنرصيَّ ، ( بني إرسائيلـ) من خالهلا »حمرِّ

ة، ينتزع ملكيَّات األرايض من الشعوب كي يوزِّ  َنًحا إهل  أو وزير شؤون بلديَّ يَّة عها م 

املختار!   جمَّ  أبنائه وأحبائه وشعبه  اليوم مل يعودوا قوميًَّة، وال   هيود أن    لك ذ  انيَّة بني 

الشعوب من  واحًدا  »   -شعًبا  يكونوا  أن  عن  ا فضاًل  اهلل  وال   -«! ملختار شعب 

تاريخ   شتَّ   ثقايفٌّ   يربطهم  من  رشاذم  هم  بل  مجعت  واحد،  واألصقاع،  األُمم  هم ى 

، صريَّ  ينًا سياسيًّا. خرافة 
ا   وها د  رًقا عنرصيًّ ته الع    -مل يعودوا ع  رقيَّة إىل  بلغت ُعنرصيَّ

اذ نساء  إنَّ   القول هم وإثاًم فاحًشا يستدعي هل  إل من شعوب األرض خيانة عظمى    اختِّ

ر وإخراج كلِّ أول   ُدوا منهنَّ من شعبهم املختار، حسب  التطه 
ئك النِّساء والَّذين ُول 

إهل   ) وصايا  يف  جاء  كام  عَ هم،  ا اليوم  ظل وا    وإن    -( 2)( ا ر زْ ِسفر  ُعنرصيًّ كلِّ    د يًنا  من 

 .العتيق   ير، ويسطو عليه باسم التفويض اإلهل  اآلَخ   ، حيتقراألعراق

 
 .  8: 3، ِسفر اخُلروج  (1)
 اإلصحاح العارش.  انظر:   (2)
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األُ   ذاه   ُأدل  الرتاث  الذي  اليوم بعض  ج وُجع  سطوري،  يأيت  ينًا سياسيًّا، 
د  ل 

ال  من  التارخيي  التأليف  يُ   َعَربأبطال  موثوًقا،  تارخًيا  أيًضا  لون  عم  ليجعلوه 

اجلغرافيَّ  تفاصيله  انتحال  يف  فإن  ةعبقريَّاهتم   ،  ( بالد  فوها  امالش  مل جيدوها يف  ألَّ  ،)

يف   أنفسهم  عند  َج الَيَمن)من  يف  أو  الَعَرباجل)نوب  (،  )(ي ةزيرة  يف  أو  ،  (جاز احلِ ، 

عني باختالقها ل لَّتهم  ملُ ، و(بني إرسائيلـ) متطوِّ ين.  ومن  نتحيل م   ؤالءه  إىل يوم الدِّ

     بصدده.   ذا الفصله  الذي  « األثايف ةثالث »املؤلِّفني 

الغريب تأليف كتاب ال  التوراة  جغرافي ةلن تد يف كتاب » « جديًدا.  ومن 

َوى تكراٍر ملا سبق يف ُكتب أخرى آلخرين فه  !  يف الوقت الذي ُيفاخ  حيمل س  ر مؤلِّ

ُد نقل آراء )مع أنَّ   (1) «!املجال  ذاه  ل يف  عميل هو األو  قائاًل: » ليبكامل ه مل َيع  (،  ي الص 

ا، ُيشار يف أحد حقوهلا إىل   دًّ لتأكيدها، ولعرض أسامء املواضع يف جداول طويلة ج 

املك  تفسري  اسم  إىل  الثالث  ويف  التورايت،  تفسريه  إىل  اآلخر  ويف  التورايت،  ان 

ُض احتامالٍت عشوائيَّ   ذاه  املؤلِّف.  وتفسري املؤلِّف   ٍة كثريٍة بال حدود، حَيتمل َعر 

يكون   قد  املقصود  أن  أو    ذاه  فيه  ذ    كذا املكان  أو  وهي  لاملكان  املكان.   ك 

ال تعليل لتلك به بعض الروف يف األسامء؛  احتامالت  ال رابط بينها أكثر من تشابُ 

منطٍق  أو  دليٍل  عىل  وال  معلومة،  إىل  استناد  وال  بينها،  ترجيح  وال  االحتامالت، 

ل م، حتى يف مستوى التأويل، ال ُيلَقى   وراء رسد »تفسريات املؤلِّف«.  والتفسري ع 

ٍد من االحتامالت، ال ُتبقي رؤي  ًدا. عىل عواهنه اعتباًطا، ويف َتَعد   ًة وال رأًيا حمدَّ

 
 .  205ُمنَى، زياد،   (1)
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 ( كان  ليب ولقد  من ي الص  القرائن  بعض  التأويليَّة  اقرتاحاته  وراء  ُيزجي   )

تها.  أمَّ  حَّ
(، ى َن زياد مُ ا ) معلوماٍت أو أحداث، مهام تكن ن سبة إقناعها أو د قَّتها أو ص 

يعنيه يشء  من   ما لك ذ  فال  توثيق  يعنيه  غالًبا   !  كام ال  هو  بل  معلومات،  َيذكر من 

ل واألخري؛ فال حوايش، وال إحاالت إىل    كذاه  ُيرسلها   إرسااًل، كأنَّه مرجعها األوَّ

ع، س   س »ى  وَ َمراج  ، وما عداه، فقد َجعل نفَسه هو »ابَن بجدهتا«، إذا «الكتاب املقد 

قوه!  ولذا تراه ينسب يف َمتنه إىل اإلغريقي،   لك ذ  املسترشق، أو إىل    ذاه    قال، فصدِّ

دونام توثيق.  مكتفًيا يف هناية   كذا ه  «،  أهل االختصاصأو حتى إىل َمن يدعوهم »

من   ة،  عامَّ تقليديَّة  مراجع  ب ضعة  برسد  الال   -مجلتها الكتاب  املعجم »   -بطبيعة 

ال  للبالد  ة َعَرب اجلغرايف  عودي  السُّ حُيمَ ي ة  أن  وعجيب   ادِّعاءُ «.    «التوراة  جغرافي ة »  ل 

متسلًِّحا  العريُض  لدعواه.   ل ميًّا 
ع  املكافئة  التوثيقيَّة  املرجعيَّات  من  خواء    -عىل 

وَ  من   يليب الص  «، كام كان أستاذه  ال شك  بعبارة »   -ض تقديم البيِّنات عىل ما يزعم ع 

ًجا بـ»  َم » ال ُبد  َقبل يأيت مَدجَّ «، كام مل تكن تدري هناك شك    ال«!  فال تدري هنا لـ 

َم »  أ هو اختالل املنهاج، أم عدم رجوع املؤلِّف إىل ما يشري إليه من    (1) «؟! ال ُبد  لـ 

ما  ا  أيًّ املدقِّق؟   القارئ  أمام  ل ميَّة 
الع  املسؤوليَّة  من  اهلرب  أم  ا،  مظاهنِّ يف  معلوماٍت 

ُيش   ما  إىل  به  منتهًيا  ل ميَّة، 
الع  بالضحالة  الكتاب  م  َيص  مسلك   فإنه  السبب،  ب ه يكن 

دى عن ُكتب  ال  ليب صَّ  ، أو التعليق عليها، وجدولة معلوماهتا، ال أكثر.      يالص 

 
جازيَّة اسمها »مثال ذ     (1)

ال شك  أهنا من أحفاد فراعنة إقليم «: »الفراعنةلك قوله، بكلِّ بساطة: إن قبيلة ح 

 «! ِمَّْص 
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 ( هوُس  بـ)ىَن مُ وواضح   ليب (  من ي الص  عنهام،  ونقله  هبام،  وتغنِّيه  وبُكتبه،   )

كتابه   البح  ذاه  خالل  ميدان  يف  مسريته  حول  جاء  فقد  غرو،  وال  ث  وغريه.  

بأَ  انخطافه  قبل  أصاًل  بالتاريخ  شأن  له  يكن  مل  أنَّه  ليب بكتاب    ةٍ رَ َخ التارخيي   يالص 

فأثار شجونه.  فتخص   إليه،  ُأهدي  الذي  ل  الرجل يف ) األوَّ ( ويف إدارة األعامل ص 

» كن ل  (،  الفلسفة )  كتاب  األصدقاء  أحد  أهداه  أن  بعد  من  ه  جاءت  جزيرة  التوراة 

(، عرفان شاهنيفاستعان بـ)   «، تنفَّس الصعداء، قائاًل: »بيدي ال بيد كامل«!  الَعَرب

إن  كل  يشء  يمكن أن تكتبه  (، الذي قال له بأمانة: » جورج تاون جامعة  ) األستاذ يف  

يف  موجوٌد  فيه  تبحث  الطربيمؤل    أو  يقنعه     (1) «! فات  ل مي،   لك ذ  فلم  الع  الربود 

ر أن ُيدير أعاماًل من    نوٍع آخر.  فاقتحم بحر التاريخ، وقرَّ

 ( تأليف  وراء  فاضح   السيايس  العاطفي  السبب  إن  قائل:  قال   ذا ه  (  ى َن مُ ربام 

أمحد يف التاريخ، كام كان السبب اإلديولوجي القومي صارًخا وراء تأليف )   الكتاَب 

بدت مريبًة األسباُب اميُّونوالس    الَعَرب»( كتابه  داوود  ُكتب    «، وكام  ة وراء  العقديَّ

ليب )  أو  ي الص  قوميًَّة،  أو  سياسيًَّة،  اإلديولوجيَّة،  العواطف  إهنا  دة.   املتعدِّ حتى ( 

والنِّ   طائفيَّة.   العواطف  يف  الدخول  يعنينا  ال  أنَّه  وال تاي غري  اخللفيَّات   ،  وراء 

عىل  نفسها  الكتب  به  تشهد  ما  حسبنا  بل  الكتب،  تلك  لتأليف  واملعرفيَّة  الذهنيَّة 

ا مل تؤلَّف لوجه البحث  ل م والتاريخ، وإنَّ   ، نفسها، من أهنَّ ام ألغراض وال يف سبيل الع 

 
(، 2011أغسطس  21« اإلماراتيَّة، البيان)جريدة » «،زياد منى يغوص يف متاهة التاريخ»ُينظر: أبو محدة،   (1)

 . https://goo.gl/sQv3kMعىل شبكة »اإلنرتنت«:  
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ية  ا  عىل صفحاهتطافحة    لكذ  آيات    أخرى.   ل ميَّ غري ا  اهتا يف اندفاع   ، متبدِّ
، وغري ةلع 

ومن َثمَّ الرضب  . من أهلها الستقاء املعلومات الصحيحة   ة ، بل غري املتلبِّثةاملنهاجيَّ 

  املبيَّتة قبل البحث.   ، عرض الائط بكلِّ ما ناقض اهلوى، أو عارض النتائج املبتغاة 

ناك، َبي َد أهنا وهي أدواء عصفت بأعامل الثالثة بال استثناء، تقَوى هنا أو تضعف ه

ت آخذًة بتالبيبه  .ا ما انفكَّ

 

     القلب واالستبدال يف اللغة والتاريخ: -5

ر النتيجة قبل البحث،   ن هبا مرشوعه!  ومن بل  حسبك بالباحث َخَطاًل أن يقرِّ ُيَعن و 

فإنَّ  يأيت  َثمَّ  وإن    عمُله ام  رها،  يربِّ ما  والتامس  الناجزة،  النتيجة  تلك  عن  للمرافعة 

 ذا ه  لتيَّا والتي، وباهلياط واملياط، ومهام هتافتت األدلَّة وتضعضع االستدالل.  وبال 

امليدان!  وقد أعرب  ذا ه  ة أمام الصان يف مثل  َعَربن جيعل ال ى مَ منهاج  معروف، لدَ 

« التوراة جغرافي  مؤلِّف  عن  ة  الصحيحة، السبيل    ذهه  «  البحث  سبيل  غري  بة  املتنكِّ

هو تسجيٌل لتاريخ   العمل ينطلق من مقولة أن  العهد القديم  ذا ه  بام أن   حيث قال: » 

إرسائيل  )عسري   بني  ) يف  يف  وليس  استقراء فِلسطني(،  حماولة  الرضوري  فمن   ،)

من   )جانب   الَعَربتاريخ  اجلغرايف  جزيرة  حتديدنا  يدعم  عام   باحثني    (1) « . ذا ه  (... 

)  لك ذ  وك  الثالثة،  ليب كامل  كان  و) ي الص  داوو (  و)د أمحد  مُ (  يفعلون؛ ى َن زياد   ،)

 

 .41ُمنَى،   (1)
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َلًفا، ومقوالهتم راسخة  قبل البحث؛ ومل يندفعوا إىل التأليف بحًثا تة َس يَّ فنتائجهم مب 

باحثني عامَّ  ل مي أن يكون، بل 
الع  ينبغي للبحث  ًدا من األغراض، كام  ل ميًّا متجرِّ

ع 

ل م واللغة والتاريخ واجلغرافيا.  يدعم حتديدهم اجلغرايف امُلراد، رغم آناف الع 

لدَ ولَقل   ُبدَّ  ال  كان  التاريخ  القلب   ؤالء ه  ى  ب   مسألة  عىل  يشتغلوا  أن  من 

بـ) األمر  بلغ  حتى  االشتغال؛  وسعهم  ما  اللغوي  القول:   (1) ( ى َن مُ واالستبدال  إىل 

«!  ( َعَريبي( هي صيغة استبدال من كلمة )رْب بأن  كلمة )عِ ]كذا![    وأنا عىل قناعة » 

ى من قلب القائق واستبدال الباطل بالق.  ال يفنَ القناعة كنًزا    ذهه  وال ريب أنَّ يف  

القلب   بُألعوبة  معناه،  غري  عىل  داالًّ  لفظ  وكل   جائًزا،   
ٍ
يشء كل   سيغدو  وعندئٍذ 

« بام شاء ملا شاء، ممَّا ال يملك قناعة سيأتينا كل  كاتٍب عىل »   حينئذٍ واالستبدال تلك.   

«، ال قناعاته الشخصي ة ُمنَتًجا ركاميًّا عن » سيدبِّج    لكذ  عليه َسَنًدا وال دلياًل، ومع  

ة، ال لغة حترتم وال تاريخ وال منهاج! ل ميًّا ملا يرسد فيه من خواطر رغبويَّ
 وزن ع 

( حول  القول  لُيعيد  صاحبنا  جاء  مشتقَّ ِمَّْص وقد  أماكن  ووجود  من (،  ٍة 

ة الساحرة، إن  يف )  ذهه  حروف   ًدا (ي ة زيرة الَعَرب اجل ) نوب  ( أو يف َج جازاحلِ املادَّ ، مردِّ

ب )  لك ذ  االستدالل  املقصودة يف قصص  هي  ا  أهنَّ إرسائيلعىل  ُنعيد     (2) (. بني  ولن 

.  صَلني السابقنييف الف   لك ذ  االفرتاء املكرور، فقد ناقشنا    ذا ه  معه القول يف دحض  

ة أسامؤها من  عىل أنَّه أمر  داحض  أصاًل بخواء الدليل عليه.  بل إنَّ األماكن املشتقَّ

 
(1)  39  . 

 .  00 -53انظر: ُمنَى،   (2)
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ة منبثَّة يف شتَّى أرجاء    ذه ه  حروف   ، وال معنى لالستدالل بمثل  ي ةزيرة الَعَرب اجل املادَّ

ينسون أو يتناسون أنَّ كلمة   ؤالء ه  .  لكأنام  االسم البتَّة عىل ما يستدل  به عليه   ذا ه  

أنَّ   لك ذ  يَّة، يمكن أن ُتطَلق عىل األماكن املختلفة قدياًم وحديًثا.   َعَرب« كلمة   مَّص» 

رص  
الامل  ُز والَد  بني الشيئني؛ قال ) َعَرب ، يف  (، وُينسب  لتة بن أيب الص  ي  ُأمَ يَّة: الاج 

 (:بن زيد العبادي   ي  دِ عَ  )ىل إ 

 يِل قد َفَصالالل    النهاِر وبنيَ   بنيَ              ال َخفاَء بهِ  ا ِمَّْصً  وجاعُل الشمسِ 

: ال  قيل معناه: جعل الشمس رص 
الليل والنهار.  وقيل امل  ا وَعالمًة بني  د  بني  َحدًّ

أي بُحدودها. وكان    األَرضني، واجلمع ُمُصور.  ويقال: اشرتى الداَر بُمُصورها، 

وك   ِمَّْص أهل   بُمُصورها،  الداَر  فالن  اشرتى  رشوطهم:  يف  كان    لك ذ  يكتبون 

أهل   ُتُب  يف( َهَجر)َيك  الد    : رص 
امل  وقيل:  كلِّ يشء،  يف  الد    : رص 

وامل  األرض .    

واجلمع خصوًصا األرض،  من  الُكورة   : رص 
وامل  األَم صار.   واحد   : رص 

وامل   .

ا.   ً رص 
م  جعلوه  املوضع:  وا  وَمرصَّ وقيل:    أمصار.   ا.   ً رص 

م  صار  املكاُن:   َ ومَترَصَّ

العَ  رص  يف كالم 
الفَ   ب رَ امل  م فيها  ُتقام فيها الُدود وُيقسَّ َدقاُت  ُء والصَّ ي  كل  ُكورٍة 

رص   
وامل  املُُدن.   َن  َمدَّ يقال  كام  األمصاَر  فالن    َ وَمرصَّ اخلليفة.   إىل  رجوٍع  من غري 

الطِّني األلكذ  ك بالطِّني األ  .  وثوبرمح:  : مصبوغ  :  مُمرَصَّ رص 
رة.  وامل  أو بُحم  محر 

أيًضا. معاين    ذاه  إىل غري     (1) الوعاء  أن    ذهه  من  يسوغ  فبأيِّ وجٍه  ة.   اللغويَّ املادة 

 

 انظر مثاًل: ابن منظور، )مرص(.   (1)
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 -(1) االسم  ذاه  أو بنحو    -(مَّصبـ)  ي ةزيرة الَعَرباجلما يف    من تسمية مكانٍ   ُيستدلَّ 

ال تعنيهم اللغة    ؤالءه  (؟!  غري أن  الن ْيلِمَّْص وادي  عىل أنه ُبرهان عىل عالقته بـ)

، وال تارخيهم، بل ما يعنيهم فقط التقاط اسٍم فيه برَ يَّة، وال تارخيها، وال العَ َعَربال

هي:   ليقولوا  الترصيف،  صور  من  صورٍة  بأيِّ  ر(،  ص،  يف   ِمَّْص )م،  املذكورة 

 «! «، و»ال شكسذاجًة، و»ال ُبدَّ  كذاه  ( ال غري،  بني إرسائيلقصص )

أعاد   ) القول حو(  ى َن مُ )كام  املواضع    (.ُطَوى ل  د  تعد  قولنا حول  م  تقدَّ وقد 

 ى ُطوَ كان كل  مؤلِّف خيبط يف ادِّعائه أن  ذا(.  وهل  سيناء ( إىل ) ُعامن االسم، من )  ذاهب  

من   مكاٍن  اجل )يف  الَعَرب ِشبه  فـ) ( ي ة زيرة  ُطواه؛  مكاٍن  لكلِّ  ألنَّ  ليب ؛  وجد ي الص   )

 ( يف  و)عسري االسم  وجدَ داوود (،   )   ( يف  وجدَ غامداالسم  وثالثهم   ،) ( يف  ةه  (.  مك 

يف   املقصود  الط َوى  هو  ُطواه  أنَّ  رأسه  راكب   غري!  « القرآن » و   « التوراة »وكلٌّ  ال   ،

عىل   ييش   ذا ه  واختالفهم  ذاته   -النحو  ألهنا   -يف  مجيًعا؛  استدالالهتم  بفساد 

و  أكثر.   ال  اللغويَّة  الروف  ماهلا  رأس  مل مثل استدالالت  حينام  السبيل  ضل وا  ام 

 ( أصالة اسم  إىل  ال ِمَّْص يلتفتوا  السبي َعَرب( يف  أصالة يَّة، ضل وا  إىل  يلتفتوا  مل  ل حينام 

، ال ثاين له، هو الوادي  لك ذ  ك يَّةَعَرب( يف الُطَوى اسم ) ٍ ؛ فارتأوه َعَلاًم عىل مكاٍن معنيَّ

س   ) ُطَوى املقدَّ ذهب  بل  امل    (2) ( ى ُمَن .   اللغة  يف  االسم  تأصيل  حماولة  ة يَّ رص  إىل 

م   استيطاٍن  عىل  يدل   أنَّه  عي  ليدَّ يف  رص  القديمة؛  كان  الَعَربيٍّ  ُبدجزيرة  »وال   ،  !»

 
عب من القبائل الَعَربيَّة املشهور وهو اسم ذ    -(ُمرَض حتى إن اسم )    ( 1)  (.  ِمَّْص لم من ربطه باسم ) مل يس   -لك الشَّ

 (.  وتلك من آيات التشب ث العاجز بأيِّ هواء! 58)انظر: ُمنَى،  
(2)  59 . 
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يَّة بأنه َعَرب واٍد خليق  بأن يوصف يف ال  ولوال هوسهم ذاك باالدِّعاء، ألدركوا أن كلَّ 

، ومنه َطيَّة وُطًوى.    لكذ  ته.   ، بطبيع (ذو ُطَوى )، أو  ُطَوى  َنق يض النَّرش   : ألنَّ الطَّيَّ

بالفتح،   ، وَطيٌّ بالكرس،   ، يٌّ
ط  واحُدها  َطيِّه،   ُ

وَمكارس  َطرائ ُقه  اليشء:  وَأطواُء 

اليشء    وط ًوى. وهو  ط ًوى،  مثل  ُطًوى  وقيل:  ان ط واُؤها.   مثاًل:  اليَّة،  َوى 
وط 

قالوا  هنا  .  ومن  ي 
تعاىل:  يف   ،املَث ن  قوله  ُطَوى ﴿   ِس  امُلَقد  فيه ﴾بالوادي  َيت  ُطو  َأي  ؛ 

مَ  يُس  د  والتَّق  كة  و تَ رَّ الرَبَ ُطًوىني.   ب ذو  واٍد  مقصوًرا:  ة ـ) ،  بعض (مك  يف  وجاء   ،

 
ٍ
ُطواء وذو  ممدوًدا.   بطريق  الكتب  وعرَّ   (ائفالط ) : موضع  واٍد.   وقيل:  ف أيًضا، 

ة « بأنه موضع عند باب  ذا ُطَوى( »األَثري   ابن)  ة ُيستحب  ملن دخل    مك  أن يغتسل   مك 

، وهو وصف    ذاه  ة يظهر أن أصل  املادة اللغويَّ   ذهه  ومن حتليل    (1) به.  االسم وصف 

 ( يف  والربكة  القداسة  معنى  عىل  ل  تأوَّ َمن  معناه  ل  تأوَّ وإن   املكان،   وادي لطبيعة 

دت املواضع هب    لك ذ  ( الُقرآين.  ألجل  ُطَوى   االسم وجذر املعنى يبدو واحًدا.  ذا تعدَّ

 

      تاريخ:عوذة اللغوي ة يف قراءة المن الش   -6

ز  و  ، فام  ى من دعاوَ  ا يأتفكون مل  َعَريب  أو غري ال َعَريب الرتاث ال  شواهدُ املؤلِّفني   ؤالء ه  حينام ُتع 

ً   ًدا مستَن  باهتة عابرة، لتضخيمها وإبرازها ، مهام تكن  ومضة   بون عن أيِّ ون ينقِّ ينفك     ا مومه 

 فيه.     ( بني إرسائيل )   ر أن حُي لَّ حسب وجهته، واملكان الذي قرَّ ب   ، كلٌّ تأييد الرتاث ملقوالهتم ب 

 

 انظر: ابن منظور، )طوي(.   (1)
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مُ )   لكذ  فعل  ي  »   (1) ( ى َن زياد  مثاًل:  فيقول،  قبل،  من  صاحباه  فعله   الحظَ كام 

مك    األزرقي »أخبار  مؤل فه  اليهود ة يف  نساء  أن  ينزع   «  بمجرد كن   أحذيتهن  ن 

ة االقرتاب من الوادي املقدس »طوى مة.   « قرب مك  «  ومل يوثِّق موضع ورود  املكر 

وما ورد فيه   األزرقي (.  حتى إذا رجعَت إىل كتاب  األزرقي اخلرب من كتاب )   ذاه  

( ُطَوى عن  مل ذي   ،)« صاحب  إليه  أشار  ما  تد  » التوراة   جغرافي ة   ف عل  ن  م   نساء « 

» اليهود  إقحامه صفة  فضاًل عن  س «،  وإنَّام املقد  اته.   عنديَّ من  الوادي،  اسم  « عىل 

سلوك عن  سنده،  ضعف  إىل  الكتاب  ق  حمقِّ أشار  خرًبا،  »   ستجد  «، اإلماء بعض 

 ( الذنب (؛ حيث جاء حتت عنوان »بني إرسائيلحتديًدا، من  احَلَرم وتعظيم  تعظيم 

فيه  واإلحلاد  )فيه  عن  رواية  الزبري«،  بن  » عبداهلل  إنْ (،  بني   قال:  من  األََمة  كانت 

ة لتقُد   إرسائيل  مك  ُطوَ م  ذا  بلغت  فإذا  ُطَوى   ى ،  س  املقدَّ »الوادي  يقل:  ،  «[]ومل 

للَحَرم.  تعظياًم  نِعاهلا،  ال    ذاه  ف    (2) « خلعت  إذن،  للَحَرم،  تعظيم  هو  إنَّام  العمل 

مجيًعا كانوا   بل َهب  أنَّ عوامَّ اليهود اخلرب صحيح،    ذاه  للوادي نفسه.  ثمَّ َهب  أنَّ  

وادي   سون  ُطَوىيقدِّ يفعلون  ذا ه    ذي  م  أهنَّ وَهب   فيه،  نعاهلم  وخيلعون   لك ذ  ، 

(، فإنَّه ال يعدو خرًبا، ال ُيربهن عىل ُموَسى أنَّه وادي )  -من خالل اسمه   -اعتقاًدا 

  
ٍ
، وما أغرب ما قد يفعلون!  ولو   ه يف ميدان التاريخ؛ إذ ما أكثر ما يعتقد يشء العوام 

ةُ   لك ذ  اخت  ذت من    التارخييَّة، لكان يف منتوجاته العجب العجاب. وأمثاله األدلَّ

 

(1  )58. 

 . 687: 2األزرقي،   (2)
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ة، أراد املؤلِّف أن ُيثب  من الشَّ   وبطريقةٍ   ، (بالد الفونت )  أنَّ أيًضا  ت  عوذة اللغويَّ

ة  يَّ رص 
امل  الكتابات  يف  العَ   الواردة  أرض  إىل  فانربَ برَ ُتشري  »؛  قائاًل:  عملية  ى  ويف 

موقع   عن  الفونت »البحث  ال   « بالد  باللغة  االستعانة  املفيد  فباستشارة ي  َعَرب فمن  ة؛ 

صة نعرف أن العَ    (1) « عرفوا )َأْفلت( و)َفَلْيت( كاسمي َعَلم.   ب رَ القواميس املتخص 

الوارد   ذا ه  ومل يوثِّق   ا  أمَّ صة.   القواميس املتخصِّ أنه استشار فيه  االدِّعاء الذي ذكر 

يف   يُ االسمَ   ذين ه  حقيقًة  ام  أهنَّ فهو  اسمَ ني،  )َأف لت( ستعمالن  الناس:  أسامء  من  ني 

كام أن  »الفلت« و»اللفت« وأضاف املؤلِّف: »    (2) ألماكن. و)ُفَلي ت(، ال من أسامء ا

اد،    وابحث     (3) «. هو املوت  نا: هل وجدَت  يف كلِّ معجامت الضَّ « الفلتأن »ثمَّ خربِّ

يُ اللفت و»  ب    ؟! كذاه  قان عىل املوت  طلَ «  فون َمن ماَت  غتًة كل  ما ستجده أهنم َيص 

َتًة، كام ُيوَص ذَ بأهنا ُأخ   َفل  كل  عمٍل مفاجئ.  وُيقال ملوت الَفجأة: بذاك  ف  ت نفُسه 

ف ت، والَفات ل.  الالَّ هل     (4) املوُت  إذن، وصف   ، ال خصوًصا النوع من املوت    ذا فهو، 

اللغوي؟   التمح    ذا ه  ملاذا يتكلَّف صاحبنا    كنل  اسم  للموت نفسه.  و لكي ذاك  ل 

إن   النهاية:  يف  الفونت يقول  يف  بالد  ذكرها  الوارد  القديم ،  هي »العهد   ،»

و حرضموت )  أن    ذاه  (!   ى    حرضموتيقتيض  ُتسمَّ بالد  برَ العَ   لَدىكانت   :

َم ال   كن ل  و   اجلنَّة والناس! ما مل يسمع به أحد  قط  من    ذاه  (!  وفاتل (، أو ) الفت )  لـ 

 

 . 64ُمنَى،   (1)
بيدي، )فلت(.   (2)  انظر: الزَّ
 ُمنَى، م.ن.   (3)
 انظر: األزهري، )فلت(.    (4)
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تة هي: )   بالد الفونت يقول، مثاًل: إن   َجَداًل   ذا ه  (؟  نرضب  أفريقيا( يف ) بالد الفال 

، ال ( حتديًدا جزيرة الَعَرب ، ويف ) فريقياأ (، ال يف  آسيا إزاء تكل فة اللتامس املعنى يف ) 

 .  يف غريها 

اسمها يَّة  َعَرب« يشري إىل قبيلة  مدمنة زعمه أن مكاًنا توراتيًّا اسمه »   ذا وشبيه  هب  

  (1) « ي ة الزبالة! َعَرب [ يعني بال االسم ]مدمنة » (!  قال: ألن  وادي احَلجر«، يف ) الزبالة » 

»  كنل   يعني:  إليها  املشار  القبيلة  اسم  إن  قال  كلمة مزبلة«من  أنَّ  أنبأه  ومن  ؟!  

؟  بل َمن ذا أومهه أن مزبلة«يَّة بمعنى: » َعَربإىل اليوم يف ال   مستعملةٍ ب« ليست  مدمنة » 

ها ال كن ل  ؟!  تلك أسئلة  بدهيَّة،  إىل أخرى  م من لغةٍ رتَج أو األماكن تُ أسامء القبائل  

ُش ختطُ  جعل  َمن  بال  عىل  الشا ر  معنى، غ غله  أو  لفًظا  األسامء،  لتلفيق  االحتيال  ل 

التارخييَّة، املعروفة يف كلِّ الرشائع والتواريخ، بني إرسائيل لرتحيل ) ( من أماكنهم 

 .  (ي ة زيرة الَعَرب اجل   ِشبه )إىل  

التاريخ  ترحيل  َدها  َوك  جعلت  التي  البحوث  تلك  إشكاالت  من  أن  عىل 

س عىل أذهاهنم تارخييًّا.     ( ي ة زيرة الَعَرب اجل )إىل    اإلرسائييل 
 لكذ  أن أصحاهبا قد ُطم 

م حني يقر  رهم إىل ما جزيرة الَعَرب « أو » برَ العَ ؤون مصطلح » أهنَّ « ينرصف تصو 

ى اليوم ) ة ي ة  َعَرب اململكة ال ُيسمَّ عودي  (.  َعَريب اخلليج ال ( و) الَيَمن ( وما جاورها يف ) السُّ

ا   الدود  ذهه  « كان هلم وجود  تارخييٌّ خارج  برَ العَ مع أن »  دًّ .  واصطالح قديم  ج 

ة الديثة، بل تدخل فيه أجزاء من « ال يشري قدياًم إىل الدود السياسيَّ جزيرة الَعَرب » 

 
 . 140ُمنَى،   (1)
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 ( و) ام الش  بالد  ولذا، ِعراق ال (  كل    (.   »   إشارةٍ   فليست  إشارةً ب رَ العَ إىل  يف   «  إليهم 

ة السُّ َغرب   وسطها   عودي  بالرضورةأو  َج ،  عن  فضاًل  إشارةٍ ،  كل   وال  إىل    نوهبا.  

ة السُّ حدود    يفإىل ما يدخل اليوم    « إشارةً جزيرة الَعَرب»   ورة.    بالرض   عودي 

متناقَض ينهجون هنجَ املؤلِّفون    ؤالءه    ولقد ظلَّ  إذا مل يعثروا عىل   :نيني  فهم 

املواضع  أسامء  يف  تورايتٍّ  ة   اسٍم  يَّ رص 
امل  أو  اميَّة  حروف الشَّ من  استحالبه  تكلَّفوا   ،

بالد أينا يف البحث عن ) كام ر   -، أو من معجامت اللغة (جزيرة الَعَرب )يف    األسامء

ة  الفونت  وإذا   -( ِمَّْص ) أو    (ام الش  )( أو بالد  فِلسطني عليه يف )   عدم العثور(؛ بُحجَّ

َية فيه، أَ واض و ،  ِمَّْص أو    امالش  أو بالد    فِلسطنيوجدوا االسم يف   وا عىل رَص  ًحا ال ش 

الَعَربأنه ليس باملقصود، بل املقصود مكان  ما يف   وهم واجدون معجاًم     ! جزيرة 

ج   زاخًرا  يف  تارخييًّا  باألسامء  ا  الَعَربدًّ العَ جزيرة  ألن  مغرمني   ب رَ ؛  كانوا 

إليهابالتسمي أو مضطرين  َح ف ،  ات،  رملٍة يف سهلجَ لكلِّ  أو  ، عىل اسم  ٍر يف جبٍل 

شاسعٍ  برهان، امتداٍد  عىل  تقوم  ال  التي  التأويالت،  من  شاءوا  ما  منه  ينهلون   ،

فـ) ليس   ( األردنُّ ) املعروفة، و   بدمشق ( لدهيم ليست  دمشق ويصنِّفون املصنَّفات.  

و ِفلسطني ب ليست    فِلسطني ، و بلبنان ليس    ( لبنان ) ، ون  باألرد  بنهر ليس    (الُفرات ) ، 

الَعَرب اجل ، بل هي أسامء شبيهة يف  بِمَّْص ليست    ِمَّْص ، والفُرات ُد ي ة زيرة  َيع  ، ولو مل 

َبهُ  عُ   الشَّ ضاربنَي  واحًدا.   حرًفا  االسَمني  التوراتيَّة، بني  بالتفسريات  املكابرة  رض 

ال  ال  ، َعَريبوبالتاريخ  غري  يف  َعَريب وبالتاريخ  يستندون  ال  الذي  الوقت  يف   ذه ه  .  

الع   املريعة  ل  املغامرات  ةٍ إميَّة  أدلَّ فضاًل   ىل  ةٍ معقولة،  بأدلَّ يأتوا  بأن  ُتلزمهم  أن   عن    
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ل مي اجلاد.  بل هم يستندون أحياًنا ىل  إ  -الشواهد مت  كام تقدَّ   -تصمد للنقاش الع 

ل هلا وال آخ   ر.  وَمن كان أغاليط، ومغالطات، وتصحيفات، وأشباه ونظائر، ال أوَّ

ل ميٍّ   ذاه  
يستأهل    منهاجه وتلك بضاعته، فارضب عنه صفًحا، فلن يأتيك ببحٍث ع 

 الرفيع.  النعت  ذاه  

 

    :جزيرة الَعَربو ِمَّْص  -7

جزيرة يف    حتتمس بـ»  نٍ وَ ن عَ ويف زعٍم مُ «،  جزيرة الَعَربو   َّْص مِ حتت عنوان »   يف فصلٍ 

 عن قوائمه من لوائح األسامء الواردة    وىَل أُ «  التوراة  جغرافي ة مؤلِّف » «، يورد  الَعَرب

أو الش    معبد ، املثبتة يف ) (الثالث   ى َس ومُ   ت وحت ات )عوب التي أخضعتها قوَّ املواقع 

قائمة هنارينا أو » عها بقائمة استكامليَّة هي  تب  يُ   ثمَّ «،  فِلسطني مة  قائ » (، وهي  الكرنك 

ًرا بح  ، مُ ( فِلسطنيـ)  متعلِّقة ب وىَل وهو يرفض أن تكون القائمة األُ    . « القائمة الشاملي ة 

ة احتامالت متنافرة، حد ع  ، ذاكًرا لالسم الوا ( جزيرة الَعَرب)يف معجم األسامء يف   دَّ

ليب ) عيًدا افرتاضات أستاذه  .  مُ  تشاهبات الروف ال تمعها إالَّ  بصورة    وإن    (،ي الص 

ال عن الدقيقة، و  ال عن مواقعها عن تلك األسامء، وبعدئٍذ    .  غري متسائلٍ ةلَ وَ د  جُمَ 

وجودها،   ربطها  تاريخ  منطق  عن  مغ وال  يف  الواردة  ُموَسى ازي  باألسامء  حتوت 

ما يف القائمة األُوىَل    لكذ  من أمثلة  ى تشاهبات الروف.   وَ .  ليس هناك س  الثالث 

  يأيت:

ى )   استبعدَ   -1 (، يف جنني )  ريب نوب غَ َج (  دوثان )  :هو  (تتني أن يكون املكان املسمَّ
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بل  فِلسطني  بزعمه، هو،  احتامالت ض    (، جازان ) يف    -كذا   -( دثنة )  ،  من 

ر كالم   (1) أخرى.  ليب وهو هنا يكرِّ ْثَنة حول ) ي الص  (، دون أن َفْيفاء ( يف جبال ) الد 

  .املكان  ذا ه  ال يعلم أين يقع    ه ؛ ألنجازان يف  إهنا  بل اكتفى بالقول    ،املكان يعنيِّ  

االسم، ال   ذاثالثة مواضع هب  وحدها    َفْيفاء كام مل يعلم، ال هو وال أستاذه، أن يف  

م ذ كرها يف مناقشتنا الفرتاضات  واحًدا  ا موضعً  ليب ، تقدَّ  َفْيفاءيف غري  و    (2) . ي الص 

ر باسم آَخ ، و ( ثِْينة الد  باسم )   (َّْص مِ ـ) موضع بهناك  بل  أيًضا.     االسم  لك ذ  مثل  

 .  (ام الش    ةَغز  )   يف(  داثِنال ) 

إىل  بكالمه وهو يشري   (3) !« وأخرى يف جيزان   تقع يف منطقة فيفا »  ( مرم يزعم أن )  -2

) طلَ يُ   َفْيفاء  يف  مكانٍ  عليه  امَلْرَمىق  )ُبقعة  جبل  يف  امَلْشنَِية (  عالقته    (. آل  ا  أمَّ

  ! ا ناقًص   ا بني االسمني جناًس   ما هنالك أنَّ  تعليق.  كل  وال   ، عالقة، فال «مرم ـ» ب 

3-   ( ى  املسمَّ املكان  أن  ض  ( س رو يَرى  أخرى ،  احتامالت  كون:  ي   قد ،  كالعادة   من 

رجال  ( إىل ) يث الر  وانتقال )    ( 4) « ! ويف القصيم   ريث يف منطقة رجال أملع   / يث الر  » 

دليل  أملع  الدقَّ جديد     (  املتناه عىل  يف  ة  و   ذه ه  ية  فيها  راية  د  عىل  البحوث،  مؤلِّ

وا من خالهلا التاريخ  باملواضع التي    ل: ئ قا ال عىل ُسنَّة  واجلغرافيا؛  جاؤوا ليفرسِّ

 
 . 72انظر: م.ن،   (1)

ليبيع كالمنا حول مزاعم )راج   ( 2)  ل، حتت عنوان »عن ه    )الص  كيف َطَمَس اهللُ   -9ذا املكان: )الفصل األوَّ

 «(. (؟عىل تاريخ )بني إرسائيل 

 . 72ُمنَى،   (3)

 . 75م.ن،   (4)
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 !آلت  بام مل َتْسَتطِْعُه األوائل             كنُت األخرَي زماُنهُ    وإنْ ين  وإِ 

) أمَّ   -4 فليست  ة عك  ا  ال(،  الساحل  لسطينعىل  » ي ف  بل  العكوة ،  األقوى   /االحتامل 

جيزان يف  ل     (1) ! « عكو  ندري  كان  ـ وال  األ االحتامل    ذا ه  َم  وأي  هو   قوى؟  

،( َعْكَوة )ك  فهنا    ( هي االحتامل األقَوى لديه؟جازانيف )  العكوات ذات   : أكمة 

بركانيَّ فوَّ  ُترَ هة  بعيد  ة،  من  عن  ى  َتب ُعد  الشكل،  كياًل   15نحو    ( َصْبيا ) مربَّعة 

ة أخرى أصغر، أكمة  بركانيَّ   َعْكَوة  .  وَشاميل(يدايب العَ )إىل   َصْبياًقا، عىل طريق رَش 

اجلَ   َعْكَوتان أيًضا  وهناك  .   «َوَتني الَعكْ » ق عليهام:  وُيطلَ  الطََّرف  الرشَّ يف  قي  نويب 

جبل   جلبل  (َمِصْيَدة )من  املصاقب  احلَ )،  ُس    .(رَش حريص  األسامء  ق  و  إنه    من 

    . بني األسامء  هظاهرة التشابإذا كانت غاية بحثك   ،يمكن أن تنتقي منه ما شئت

»  ذهه    أعقَب   ثمَّ  بقوله:  العجيبة  للقارئ التخمينات  واضًحا  يبدو  سبق  ما 

ور عىل األسامء الواردة يف القائمة األُوىل، وبأقل درجة  أنه من املمكن العث  (2) ]وال بد[ 

أنه    (3) « من االستعانة بظاهرة القلب واالستبدال.  ا ]وال بد[  وما يبدو واضًحا حقًّ

األسامء  عىل كلِّ   (جزيرة الَعَرب ) املنهاج السطحي العثور يف   ذاه  من املمكن حسب  

 ى املرء بتشابه الروف. أو زمان، ما اكتفَ  مكانٍ   أيِّ  الواردة يف 

 ما يأيت:عىل  لديه  ، فنقف منها « قائمة هنارينا أو القائمة الشاملي ة » ا  أمَّ 

 

 . 77م.ن،   (1)
ليبيالحظ هنا حذوه حذو أستاذه )   (2) ي اته( يف »الص  ي اته« و»ال ُبد  « املعهودة، السابق وقوفنا عليها يف  ال َشك 

 تضاعيف ُكتبه! 
 . 88ُمنَى،   (3)
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نافيةِض » (:  ن.ء.ف.ي )   -1 االحتامالت:  من  العديد  يف   / من  نءفيه 

د مكاهناذهه  (  نافية ع ) وهو ال يعرف أين تق   (1) ! « جيزان   نافيةو.   ، فلم حيدِّ

األرايض التابعة لقبيلة   يف   تقع و ،  (َفْيفاء جبال )   من ،  ( َمَدر)يف    اسم مكانٍ 

بِْلَحَكم/ أيب احَلَكم)   (اهلمداين ) ، التي ذكرها  «نافية أُ » وهناك     اليوم.  ( آل 

الَعَربصفة  » يف   تارة:والتي  ،  (2) « جزيرة  إليها  رساة »   يشري  وسط  من 

ناحية  و ،  «ورها وغَ   خوالن يف  أخرى  : أيًضا  َفيفاءويف  .   (يش بَ )تارة 

  األسامء.  ذهه  نظائر  ث وال حرج من  وحدِّ    . «َمنََفة » 

ة  /ربام املقصود قبيلة العتبان، فيقول: »(ء.ن.ب.نا )أمَّ   -2 .  عتبن احلجازي 

تبالة  احتامٌل  إىل  يشري  االسم  أن  هو  رَس   تبءلة  /آخر  عسرييف     (3) !«اة 

احتاماًل  إليه  أن  اثالثً   ونضيف  األرجح،  وهو  املقصودُ   ،  يكون  من    ال  ا  أيًّ

    ني!ني السابقَ االحتاملَ 

العَ   ينقيضال  ما   ال   أن   ؤالءه    لَدىب  جَ منه  نفسه  كلِّ يُ   أحدهم  د  جمرَّ ف 

وُ  متى  ذاك  سماال  ذاه    دج  السؤال:  فـأو  إليه  تيبةعُ ) ؟   ينتسب  الذي   ،)

ر  َجدٌّ  ،  «العتبان» أو    ، ونتيبي  العُ  ا يف التاريخ ال ج    متأخِّ   فرع    تهقبيل و   .َعَريبدًّ

رة  ا، ال ذ كر هل(هوازن) من   زياد  )  غري أنَّ .   قبل القرون اإلسالمي ة املتأخِّ

  طسم ) بل  قَ من    االسم  ذاهب    ُعَتْيَبةقبيلة    وجودب  اًل حتامطرح علينا اي  (ىنَ مُ 

 
 . 93م.ن،  (1)
 . 250، 126، 117انظر:   (2)
 . 93ُمنَى،   (3)
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أي(جديسو قبلمنذ  ،  ُموَسى)  ما  وأنه  (ق.م1425-،  الثالث  حتوت   ،

 ! الفرعون ذاه  غزوات خ يف تاري ا قد أشري إليه

وها قد     (1) !«ففء  /جبل فيفاذهب إىل احتامل أنه » (، فف.ف.ءا ) وأمَّ   -3

  «جبل جلعاد »تارة  هي    (َفْيفاء)التحليالت؛ فجبال    ذهه  شملتنا بركات  

ليب)  لَدى   ، التورايت وتارة  يالص  ه (،  يف  «ففء»  ي أخرى  إليها  املشار   ،

  َفْيفاء ينفي أن اسم    ذاه  و   .(ىُمنَ ى ) ، لدَ (الثالث  حتوت ُموَسى غزوات )

الباحثني  ، حادث   بعض  يرى  ُيرش  كام  مل  ألنه  إليه  ؛  كتابه  يف  (  اهلمداين) 

،  .. ، أو غريه من األقدمني«زيرة الَعَرب جصفة » يعود إىل    اسم   و بل هكالَّ

 ! من السننيأكثر من ثالثة آالف 

  ا إذا كان م ف   ( 2) ! « إليه من براهني  بام وصلُت  سأكتفي » : العرض بالقول  ذا ه  ب عق  ويُ 

م   ل م السَّ   .. الم ة السَّ فقل عىل الربهن   ، « رباهني ال يف مفهوم »   ك ينسل  قدَّ
   ! الم بل قل عىل الع 

 

 :    جزيرة الَعَربو «التوراة» -8

 (ش وْ كُ )زعم أن أرض  أن ي« أراد املؤلِّف  جغرافي ة التوراةمن »يف الفصل اخلامس  

( يف  ابن املجاور، فرجع إىل )(احلبشة)، ال يف  (عسري تقع يف )  «التوراة » املذكورة يف  

 -عليها   فاقتنص كلمة دندنَ كام هي عادته.     ، ، دون توثيق«تاريخ املستبَّص»  هكتاب

 
 . 94م.ن،   (1)
 .  99م.ن،   (2)
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)  َج هَن   ليبأستاذه  عليه  يالص  وقفنا  الذي  قبل(  تعامله    من  كتايَب ييس  ب لالتيف  مع 

و»اإلكليل» »   -«التيجان«  رأيي  قائاًل:  قِ   ذاه  إن  من  دعاًم  كتابات  بَ يلَقى  بعض  ل 

ة اليامنينيَعَرباإلخباريني ال    «منهم. ، وخاص 

 كيف؟   

كتابه  ألَّف    ، وإن  (1) ، أصاًل الذي ليس من اليامنيني   -(ابن املجاوراستشهد بـ)

 

(1)
)الزركيل،      )258:  8،  األعالمَنَسبَه  إىل  ليبي،  دمشق(  )الصَّ فعل  وكذا  داود(.   ه 26،  حروب  وسامَّ   .)

د بن عيل الشيباين الدمشقي(: »الزركيل) ين ابن املجاوريوسف بن يعقوب بن حمم  «.  ، أبو الفتح، مجال الد 

خ، عامل بالديث، ومن الكتَّاب.  تاريخ حياته: ) م(.   1291  -1205هـ=  690  -601ووصفه بأنه مؤرِّ

( كتَب  لوفغرينوكذا  عنوان  أوسكر  مع  املؤلِّف  اسَم   )« بأنه  ووصَفه  ث  الكتاب،  املحد  املسند  الشيخ 

خ د بن مسعود بن  ( قول املؤلِّف: »252«.  يف حني نجد يف كتاب )ابن املجاور،  املؤر  وكتب والدي حمم 

َئ بام أشار إليه )  الزركيل...«.  ومن عجٍب أن  عيل  بن أمحد بن املجاور البغداديُّ الن يسابوريُّ  جعفر  قد َهز 

ذا؛ قائاًل:  من تنبيٍه إىل ه    -الزركيلحسب توثيق    -(383:  32،  َمل ة املجمع العلمي الَعَريب ( يف )احلسني

بات    الزركيل«!  وكأن  الدمشقي  بن املجاورذا ويرتجم له بداًل من افليبحث عن البغدادي النيسابوري ه  »

( باسم  املجاورأعرف  من    (ابن  املجاوروبنَسبه  نعُت    ابن  ا  أمَّ خ،  ه    املجاور  ابنَ   الزركيلنفسه!   باملؤرِّ ذا 

املحتوى،  والعامل، والكاتب، ف ليل، من حيث  الدال  يف بعضه عىل أن مؤلِّفه أشبه بحاطب  به كتابه؛  يكذِّ

بـ) ليس  الكتاب  فمؤلِّف  ولذا  واللغة.   النحو  يف  الغلط  كثري  األسلوب،  الدمشقيركيك  املجاور  ( ابن 

ل م، بل هو   د  آخر، بغدادي نيسابوري.  ويب  ابن َماوراملوصوف بالع  دو يل أن الرجل فاريس  األصل. تؤكِّ

 ذا أمور، منها:  ه  

 (. نيسابورنسبته والَده إىل ) -1

مثاًل:    -2 )انظر  غريه.  ونظم  هو  نظمه  من   ، فاريسٍّ عٍر  بش  اهتامم   255،  235،  84استشهاده  وهو    .)

عر بالفارسيَّة، عىل افرتاض معرفت
 ه هبا، لغًة ال انتامًء. الفت  يف موضوعات ال تستدعي رسد ش 

 (. اليََمن( و)احِلجاز( بعض املُُدن يف )الُفرسترديده القول ببناء ) -3

بالنقائص، حتى إنه ليعزو الُمق   ووصف الَعَرب  الُفرستظهر لديه أنفاس  ُشعوبيَّة  من إعالء شأن    -4

  وإىل اآلن يف رؤوس الُفرس (: »اخلليج الَعَريب ( بـ) جزيرة قيس/ كيش، يف مثل قوله عن )إىل الَعَرب

 (.   928. )انظر: «؛ ألن أخواهلم، كام قال، َعَرب!محاقة الَعَرب ]يف تلك اجلزيرة[

 لك ركاكة أسلوبه، البالغة حدَّ الُعجمة أحياًنا.أضف إىل ذ   -5
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بالد   قال  -(الَيَمن)حول  »حيث  عن  حديثه  سياق  يف  )َزبيد،  »(«صفة  ى تُ :  سم 

ى يف سم  ، وتُ ام: الش  نَد يف عَ   [أي َزبيد ]ى  سم  وتُ   ...امةَ : هِت []أي أرض َزبيدأرضها  

الَيَمنَ (1) مَج هْ املَ  وتُ :  عنسم  ،  عمران  دى  كوش آل  وتُ :  املعروفة:   ىسم  ،  باللغة 

فأرض   كذاه  و»  بقوله:  (3) (ُمنَى)ق  وعلَّ    (2)«.بيدزَ  كامل،  بشكل  الصورة  تتضح 

.  ومن الواضح أن ام هي بعض من إقليم عسري، وإن  ن احلبشةالتوراتي ة مل تك  كوش 

العَ   لَدىاملسألة كانت معروفة    ذهه   بتسجيلها.برَ اإلخباريني  اهتم    « ، ومنهم من 

 الزعم لبحث حقيقته:  ذاه  وهنا نقف مع 

،  َزبيديصف  (  ابن املجاور(؟!  لقد كان )عسري( بإقليم )َزبيدما عالقة )  -1

   .عسريبإقليم  لكذ  ، وال عالقة ل اليوم (الَيَمن) ة يف دول الواقعة 

ى يف َعَد (: »َزبيد( عن )ابن املجاوريف قول )  -2 امنُتسم  ى يف  : الش  ، وُتسم 

الَيَمنَ املَْهَجم  : »،  ( بني  وأهنا  ملوقعها،  و)َعَدنحتديد   َجنوًبا  (  املَْهَجم( 

 َشاماًل.  

3-   « مسألة  بأن  املؤلِّف  جاء  أين  كوش من  عسري كا  أرض  يف  من  نت   »

 ، ومنهم من اهتم بتسجيلها؟ املسائل املعروفة لَدى اإلخباريِّني الَعَرب

ا  وَ أ  -4 مل    (ش وْ كُ )أرض  بأن  كامل،    ورة بشكلٍ الص    تضحتَّ احقًّ التوراتيَّة 

من    عسريإقليم    أو غري  ( عسري) ، وإنام هي بعض من إقليم  (احلبشة)تكن  

 
امليَّة. : اسم مدينة َيَمنيَّة مشهورة، كانت ُتَعد  عاصمة هتامة(املَْهَجم)  (1)  الشَّ
 . 83ابن املجاور،   (2)
(3)  104 . 
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الَعَرباجل) معروفة    ذهه  ن  وأ؟!  (ي ةزيرة  كانت  اإلخباريِّني    لَدىاملسألة 

اهتمَّ َعَرب ال من  ومنهم  التدليس  ذاه  أم     ؟!بتسجيلها   ،  من  عىل    رضب  

يقل     ؟القارئ  مل  املجاور)أ  أهل  أيًضا    (ابن  يدعون    (نَد عَ ) إن  كانوا 

يف    املؤلِّفطريقة    َق ف  وَ   -يقول  أن    لقائلٍ   فيصح    «؟  أامالش  بـ»  ( بيدزَ   امةَ هِت )

الصُّ   كذاه  و »  :-االستدالل بشكل  تتضح  الش    ورة  فأرض  مل    ام كامل، 

بالش   وإن    ام تكن  اليوم،  من  املعروف  بعض  هي  عسريام  ومن    ، إقليم 

أن   معروفة    ذهه  الواضح  ومنهم  برَ العَ اإلخباري ني    لَدى املسألة كانت   ،

 ؟! «بتسجيلها  من اهتم  

ى  تُ   ملاذا  كنل    -5 زَ هِت ) سمَّ بـ  (بيدامة    وصف    لكذ  ام  إنَّ    ؟«ش وْ كُ » أحياًنا 

الكبريوألهلها،   االستنتاج  حيتمل  أرضهم    ال    كوش )أرض  هي  بأن 

أو    ، يشٌّ : ُكو  من الناس  لألسودعادًة  يقولون    برَ أن العَ   لك ذ  .   (التوراتي ة

كُ  ُكو  وللس  ،  يشٍّ و  ابن  الناس:  من  إىل  ود  نسبًة  ولد ُكوْ ) ش،  بن    ش  حام 

من  .   (ُنوح اجلهات  تلك  بُسمرة    (الَيَمن)وأهل  اليوم  إىل  معروفون 

املو  وال البرشة.    تكون  بالرضورة  صوف  يكون  أن  عن  فضاًل  حبشيًّا، 

)   (1) .شوْ كُ أرض    ه أرض وصف  بام    تلك  ( 2) ( املسعوديولقد  البالد 

لَّة   ع  ويَ شوْ بكُ أهلها  وصف  يكشف  ا،  يف شط حه  املرسف  ستنتاج  الدرأ 

 

 .447، تصحيح التصحيف الصفدي، انظر:   (1)

 .   19 -18: 2، مروج الذهبانظر:   (2)
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( إليه  ذهب  وإناسيَّة،    لكذ  و  ؛( ىنَ مُ الذي  وجغرافيَّة  تارخييَّة  ألسباب 

  ( البكريونقل عنه )   .الَيَمن من  الناحية  تلك  أهل  قة بلون البرشة يف  متعلِّ 

 :  ( 1) القول 

احلبشة »  ا  كعربأم  ملكتهم:  دار  فاسم  وِس ،  مَ مَ ،  الن  ِل ة  .  جايش كهم 

اهلل كان  وفيها   برسول  آمن  بن  ،  الذي  حبيش  ولد  من  وهم   ،

واسعة تتصل بالبحر    مدن كثرية وعامئر   . وللحبشة ش بن حام وْ كُ 

  بيد وهي ساحل زَ   -ومدينة غالفقة   ساحل احلبشة بني  و   ... احلبيش 

الَيَمن  أرض  وهو    -من  أي ام،  البحر   أقرب ثالثة  بني    عرض 

ومن  الساحلني  احلبشة رَبَ عَ   املوضع   ذا ه  ،  ملكت    حني   البحر   ت 

نُ أي  يف    الَيَمن  ذي  األخدود اس وَ ام  صاحب  وهو  يف    ،  املذكور 

 .«القرآن 

 ( إن  امل بل  قد وصَف   ( 2) ( ر و جا ابن  »   نفسه  بأهنم  كُ أهلها  أن    وذكرَ «.   ل ْح ُسْمٌر 

بعيًدا عن  ،  « ش وْ كُ ـ» ب   ( بيد زَ ) وصف  معنى  هو    ، إذن   ، ذا ه  ف ملوكها.   كانوا    ( احلبشة ) 

ام هي  ، وإنَّ احلبشة التوراتيَّة مل تكن   ش وْ كُ أرض عاء أن من أجل االدِّ البعيدة الت التمح  

إقليم   من  يف    ظاهرُ   لك ذ  ك   و وه    . ( عسري ) بعض  ورد  القديم » ما  وَأَهاَج  » :  ( 3) « العهد 

ََيُوَرامَ  َعىَل  بُّ  بَِجانِِب    َعَرَب ال و   ي نيَ ِفلسطين ال ُروَح    الر  إىَِل  ِشي نيَ ُكوْ ال ال ِذيَن  َفَصِعُدوا   ،

 
؛ إذ بدا   )البكري(ونصِّ   )املسعودي(.  ويف النصِّ املقتبس هنا توفيق  بني نصِّ 326: 1 املسالك واملاملك،  (1)

ل استقامة صياغية، ويف اآلَخر إضافة مف رَيي، ابن عبداملنعم، (يدة.  ويف األوَّ م 
، الروض املعطارقارن: ال 

 .   )499)كعرب(، 
 .   113، 102انظر:   (2)
 .17 -16: 12، أخبار األيام الثاين   (3)
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َبنِيهِ و   اْفَتَتُحوَها، و   ََيُوَذا  َمَع  امَلِلِك  َبْيِت  يِف  امَلْوُجوَدِة  األَْمَواِل  ُكل   َأْيًضا و   َسَبْوا  «   . نَِساِئِه 

ون بجانب الُكو    نوب اجلزيرة ب َج رَ عَ من حيث إن   يِّني ُيَعد 
  الساحل   عىل   األحباش   ش 

أن  ( األمحر   البحر ) من    الغريب  عىل  ال  يِّني الُكو  ، 
يف    ش  الَعَرب اجل ) كانوا  أن  ( ي ة زيرة  أو   ،

يف    ب رَ العَ  و احلبشة كانوا  وصفَ للج    كن ل  ،  الذي  ) وار  يف  (  البكري و) (  املسعودي ه 

حاجٍة    بال ،  « ِشي نيَ ُكوْ ال ِذيَن بَِجانِِب ال   َعَرَب ال » القول:    ، ذا ، هب  فيصح     االقتباس اآلنف. 

 إىل ادِّ 
ٍ
    . احلبشة يف  كانا  أو    جزيرة الَعَرب يف    ا ني كان أن الفريقَ   خيايلٍّ   عاء

«،  التوراة   جغرافي ة ، الذي استعان به مؤلِّف » ( 1) ( ابن املجاور ) ذا أن  أضف إىل ه  

،  ( أفريقيا ) و   ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) بحًرا فاصاًل بني  قدياًم  مل يكن    ( القلزم   بحر ) أن    روى قد  

) وإنَّ  بينهام  الفاصل  خليجه  افتتح  القرنني ام  أن     (. ذو  القرنني ومع  غري    ذا  شخصيَّة 

  ( البحر األمحر ) تاح  من افت   ابن املجاور إليه    ه سب ما نَ و معروفة تارخييًّا عىل وجه اليقني،  

ال َترَقى يف تفاصيلها إىل    ابن املجاور وعىل الرغم من أن أخبار    ، ( 2) غري حمتمل عقاًل 

ل ميًّا،  
ا ملا ذكرناه من  االعتداد هبا ع  ًدا إشاريًّ فإن يف ما نقله من موروٍث إخباريٍّ مؤكِّ

ة بني   قَّ     « قدياًم. ش وْ كُ »   كلمة بمعنى    ذاكرةٍ و ،  ( احلبشة ) و   ( الَيَمن ) ُقرب الش 

نا  ث عن إقليم  نراه  ال    ، ( املجاور   ابن وإن  أخذنا بكالم )   ، وبذا فإنَّ ،  ( عسري ) يتحدَّ

     كياًل.    233(، بزهاء  صنعاء )   ريب نوب غَ َج   ة الواقع   ( َزبيد ) بل عن  

 

 .  113انظر:   (1)
ق.م(، أو غريمها 323-،  وين اإلسكندر املقدق.م(، أو )529-،  ُقورش(: )ذا القرننيوالسيام إن  قيل إن )   (2)

( إن  حيث  من  سبيًّا؛ 
ن  رين  املتأخِّ التاريخ  أعالم  األمحرمن  بدهور  البحر  تارخيهم  قبل  من  معروًفا  كان   )

ن.    داهرة، كافيك عن وجوده من قبل التاريخ املُدوَّ
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تعل  أمَّ  ) ا  م  -(1) (ىنَ مُ ق  تقدَّ ما  جانب  مزاعمه  إىل  القرائيَّة    من  وأغالطه 

  ،برَ مَّ فهم عَ ومن ثَ ،  وإ بل  خيام    ني شيِّ و  للكُ كان    ه بإشارة توراتيَّة إىل أن  -اجلغرافيَّة

التوق  ب من  فأهون  اعتقاده،  فمَ حسب  عنده؛  أن  ذا  ن  ف  يف   خيامال    قال  إبل  وال 

 هو اآليت:  التورايت النص و   ؟!برَ العَ  لَدى العرص إالَّ  لكذ  

،   يِشُّ ُكوْ ال َخَرَج إَِلْيِهْم َزاَرُح  فَ »  ِث  اَل بَِمْرَكَبات  ثَ و   بَِجْيش  َأْلِف َأْلف 

 ، َمِريَشةَ و   ِمَئة  إىَِل  بُّ    .. . َأَتى  الر  َب  آَسا   ِشي نيَ ُكوْ ال َفرَضَ َأَماَم  و   َأَماَم 

ا.   َفَحَمُلوا َغنِيَمًة َكثرَِيةً   ... ََيُوَذا  ُبوا مَجِيَع امُل و   ِجدًّ ُدِن ال تِي َحْوَل  َْضَ

ب  َكاَن َعَلْيِهْم، َجَرارَ  ُه َكاَن فِيَها  املُ هَنَُبوا ُكل  و  ، ألَن  ُرْعَب الر  ُدِن ألَن 

َكثرِيٌ هَنْ  امَل و   . ٌب  ِخَياَم  َأْيًضا  ُبوا  ومِجَااًل و   اِشَيةِ َْضَ َكثرًِيا  َغناًَم  ،  َساُقوا 

 (2) « . ُثم  َرَجُعوا إىَِل ُأوُرَشِليمَ 

َم َلـم   ثمَّ  
  :ما يف النصِّ   ؟  عىل أنَّ « امل اجلِ » و  «اخليام»   كلمتا   نا هنا إالَّ ت صاحبَ يلف  لـ 

إىل جانب   -اًل مهم  ،  ني كلمتَ ى  وَ س    يلفته يف النصِّ   م  ـ لَ   مَ ـ .  ل  حتديًدا ،  « ـاَمِشَيةِخَياَم ال» 

فيها األحداث دارت  التي  األماكن   لك ذ  وصف  يف  اإلشارات األخرى،    -أسامء 

شارة إىل  اإل ، و« اتثالث ِمَئة  من الـَمْرَكب»   :إىلكاإلشارة    ،العرمرم  اجليش املليوين

للكُ   «الـُمُدن» كانت  املقابل:  فلَ    ؟ نيشيِّ و  التي  يف  يتساءل  أن  ُيش    جيش    ذا ه  أم  ب ه 

جيًشا   مئات  َعَربيكون  له  العَ   يًّا،  بيئة  من  منطل ًقا  املركبات،  به    برَ من  ش  يف 

راق ه جيش  جزيرهتم؟!  لو قال إنَّ  ، مثاًل، ألم ع  ر يٌّ  . لكذ  كن تصو 

 
(1)  105 . 
 . 15 -9: 14، أخبار امللوك الثاين، العهد القديم  (2)
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 « التوراتي تان.. أين تقعان؟: « و»سعريشوْ أرض »كُ  -9

ى » ( 1) ( املسعودي قال )  رق املسمَّ
 «:  ش وْ كُ ، عن الع 

ق ولُد ُنوح  نحو املغرب    ( 2) ش بن َكنْعان يف األرض سار ولُد ُكوْ   »مل ا تفر 

نِ  قطعوا  ِمَّْص يْ حتى  بني    .  ل  نة  ُمَيم  طائفٌة  منهم  فسارت  افرتقوا  ثم  

ْنج   والبجة   املرشق واملغرب، وهم النُّوبة  منهم نحو    وسار فريٌق   .  والز 

  وغاَنة   وكوكو   ومركة   نِم والكا   املغرب، وهم أنواع كثرية، نحو: الزغاَوة 

ذ   السُّ وغري  أنواع  من  الذين مضوا   .  والدماِدم   ودان لك  افرتق  بني    ثم  

ْنج  الز  واملغرب، فصارت  املكري   املرشق  وغريهم    وبربرا   واملشكر   من 

ْنج   .« من أنواع الز 

عبداملنعم احِلْمرَيي ) وأشار   ابن  )   إىل   ( 3) ( ،  » وله ق يف  (  ُكْوش أرض  هنر    : سيحون : 

ب  كُ ـ) حييط  ويصبُّ   ، ( ش وْ أرض  الشامي،  الثغر  من  أذنة  هنر  البحر   وهو  ،  الرومي   يف 

عليه    ، وليس للمسلمني ، وجيري يف بالد الروم وِمرجه من نحو ثالثة أيام من مدينة ملطية 

    « . واملصيصة   بني طرسوس    مدينة أذنة إال  

الوارد يف كتابات  هو    ذا ه  إن  ، ف اجلغرايف   الوصف   ذا ه  ول يف  الق وبقطع النظر عن  

 

 .   4: 2، مروج الذهب   (1)

 .  223: 15،  هناية األرب، والنويري، 320: 1،  املسالك واملاملكوقارن: البكري، 

ل: »البجة« بدل »احلبشةوفيهام: » «.  مركة« بدل »مرنك«.  ويف األخري: »الكانِم« بدل »املفافوا«.  ويف األوَّ

ْنجوفيه: »  «.  ودبرا واملسكو من املكمني فصارت الز 
فر التكوين، العهد القديمحسب )  (2)  (، ال ابنه.كنعان بن ُنوح( أخو ) ُكْوش(، فإن )6: 10، س 
 .   333 )سيحان(،  (3)

 «.(هنر حييط بـ)أرض ُكْوش(، وغريه، إالَّ قوله: » 236: 1، املسالك واملاملكوما ذكره يف )البكري، 
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مؤلِّف   ه ما ذكر بنقيض ، ، ومنهم من اهتم بتسجيله لدهيم عروف امل ، و ب رَ ني العَ اإلخباريِّ 

عاء غري  ن شاء ادِّ فمَ    . ( عسري إىل )   ش وْ كُ ، حني أراد محل أرض  متاًما «  جغرافي ة التوراة » 

 . واألهواء   باألوهام ال    ، الصحيحة   ثبته بالشواهد ، فليُ ذا ه  

منسوًبا إىل َمواطن خمتلفة، تارًة يف   ( قد وردَ ش وْ كُ يقول إن اسم )  عىل أن لقائٍل أن  

ة ( األ حضارة كِْش ومعروفة هناك )   -( ِعراق ال )  ، وتارًة يف  ( ام الش  ) وتارًة يف    -، مثاًل كديَّ

لنقف   .  ( أفريقيا )  إننا  مثاًل، بل   ،   ( نصٍّ  )   ( 1) ( للنويري عىل  قوم  عن  فيه،  (:  ثمود يقول 

«.  البالد لكثرة جباهلا   ذه ه  ، فانتقلوا إىل  ج ِل  بالد عا يف   ش وْ اًل بأرض كُ وكانت منازهلم أو  » 

يتَّ م  : رَ ( 2) ( البكري )   كام يشري ،  ( ج عاِل ) و  الُقَرى )   لَدى ( وينقطع  هناء الد  ل بـ) ص  ل   (  وادي 

 كلَّه؟   ذا ه  (. فكيف نفهم  تيامء و) 

يُ   «: ش وْ كُ »   -1 قد  إنسانٍ طلَ اسم،  م   ق عىل  كام  يكون وصًفا،  وقد  .   ر أو مكان، 

 . دائاًم   ( ش بن حام وْ كُ ) سبة إىل  عىل النِّ  فليس إطالقه بدليلٍ 

مَ ما    ليس هناك يف كلِّ   -2 ة ) أ عىل    ما يدل    تقدَّ (  ش وْ كُ ن األرض التوراتيَّة املسامَّ

    .  ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) أو غريمها من    ( بيد زَ ) أو يف    ( عسري ) كانت يف  

ة باسمٍ ت ال يبُعد أن    -3 دَّ ى أماكن ع  .   ن أقام هبا من الشعوب مَ   بالنظر إىل   واحدٍ   سمَّ

ل أهله ثمَّ   ل بعض أهله ب ، أو  ينتقل االسم برتح   . رتح 

جزيرة  )   من ما    كانت يف مكانٍ التوراتيَّة    ( ش وْ كُ ) أن أرض    ، َجَداًل   ، لنفرتض   -4

 
(1)  13 :66    . 

 . 914 -913، معجم ما استعجمانظر:   (2)
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   ال يدل    ذا ه    ، فإنَّ ( الَعَرب 
ٍ
  يرة جز ب   ( إرسائيل   بني ) عالقة    ذي بال من   عىل يشء

  -جزيرة الَعَرب كانا يف    ( اء و  َح ) و   ( آدم )   بام أن   : قول أيت لي  كمن ي إالَّ ؟   الَعَرب 

املرويَّ  بعض  عاش   كلَّ فإن  إذن    -ات حسب  الَعَرب يف    ت الشعوب      ! جزيرة 

 . ، كام سبق ( ُنوح حام بن  ب إىل ) ُينَس   ش وْ كُ أن    لك ذ  

ينفك  و التوراة»   مؤلِّف  ما  ـيًّا  -ُيردِّد«  جغرافي ة 
ق  أستاذه    -َجو  هات  ُتـرَّ

ليب) ة لدهيام،    (1) ( التوراتيَّة!سعريي: ) ( ه اعسريً (، بام فيها الزعم أن ) يالص  وال أدلَّ

باَع الظَّنمن    ذا إ ن  مُها إالَّ خَيُرصان، ما هلام هب   ل ٍم، إالَّ اتِّ إن    :ل وقد أسلفنا القو   . ع 

القديم   عسري اسم   باالسم  ال  ليس  االستعامل  الوثاَعَريب يف  بني  املتاحة  ئق  ، حسب 

ونُ أيدينا إهنا  ضيف  .   االسم  القول:  ال  ( ُجَرش)هو  قدياًم    لاملتداوَ ن  .   عسري ، 

مَ   ولعلَّ  نعثُ أقدم  إىل  ن  إشارة  عىل  لديه  تقريًبا= 345-،  اهلمداين )  :عسرير  هـ 

 «.  قائاًل:  وأحوازها شُجرَ ، يف حديثه عن » (2) (م956

)بِيشة   ش ُجرَ »  وادي  قَ رأس  وُيصايل  ُجَرش (،  أوطان    صبة 

(، قبائل  ها )َعِسري ن شامي  م   زيمة ُيواطن َح   (، ثم  ز ( من )َعْن )َحزيمة 

َعْنز  َعْنز يامني    .  وعسري من  رت، ودخلت يف  تنز  فأوطان عسري ة    .  

)تي ة  رأس  )هِتامة إىل  أرشاف  من  عقبة  وهي  )َأهْبا (،  وهي:    .) )-  

من  (، فيام يقال، ُعثِر عليه عىل رأس ثالث مئة  وهبا قرب )ذي القرنني 

 

 . 130، 107انظر: ُمنَى،   (1)

 .257 -255 ، صفة جزيرة الَعَرب  (2)
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اهلجرة  و ( ارة الد  ) و   -( 1) تاريخ  و ( الُفتيحا ) ،  ،  ( امللحة) و   ، ( الل ْصَبة ) ، 

.   ( احلَدبة ) ، و ( ُجَرَشة ) ، و ( املْغَوث ) ، و ( عبل ) ، و ( أتانة ) ، و ( طَبب ) و 

    « ها. كلُّ   أودية عسري   ذه ه  

(،  الَقْرعا، و)(َتنَْدَحةاليوم: )بأسامئها إىل  املعروفة    (عسري)واطن  ر من مَ كَ وذَ 

 قال: ف  . (عقبة ُضَلع(، و)مَتْنَِيةو)

و َتنَْدَحة»  ُجَرش،  أودية  من  العني  وآبار،  هي  أعناب  وفيها   ،

وادي  وساكنه   ُأسامة  [َتن َدَحة]أي  األزدبنو  من  ورأيت ،   ،

)شهران إىل  ينجذب  العريضة.بعضهم  لـ)َشْيَبةو)الَقْرعا..  (   ) )

(،  ، وهلم قرية كبرية ذات مسجد جامع، يقال هلا: )املَْسَقىمن َعنْز

للعواسج  مساملون  مالكو)مَتْنَِية..  .(2) وهم  )بنو  يسكنها  من  (   )

    «(. (، وهي )عقبة ُضَلعورأس العقبة لـ)بني النُّعامن.. .َعنْز

 

 :    وِِمَّلف ُجَرش عسري -10

َم  ممَّ يظهر   تقدَّ )   ا جزءً كانت    (ا عسريً )أن  ا  وأن ُجَرشِِمْالف  من    كان   ُجَرش   (، 

القديمة، حيث اإلشارة   لكذ  و   (3) االسم اجلامع للمنطقة. النصوص  ما نجده يف 

 
ذا القرب إىل العرص الديث، وكان عليه مزار.  وهدَمه اإلخوان، أتباع الدعوة الوهابيَّة. )انظر: محزة،  بقي ه     (1)

 (.95،  يف بالد عسري فؤاد،  
 / العواسج(: من جدود  ابن هشبل(.  و)ادي ابن هشبلو«، يف )العواشز(: ُيطلق عليهم اليوم »العواسج)   (2)

د بن عيل األكوع احلوايل. )وانظر حاشية )العواشز  (. (2) 255«، صفة جزيرة الَعَرب(، عىل »حمم 
 (3 )    ( ـل آثار  َة  ُرَفْيدة ( بمحافظة ) ُجَرش َثمَّ ر  مخيس اْمشيط )   كياًل َجنويب مدينة   15(، عىل ُبعد  أحد  ُتسف  (.  واملأمول أن 

ل ميٍّ حول  
ة، ثمَّ أن حتظى ه    ُجَرش التنقيبات القائمة عن كشٍف ع   ذه اآلثار وغريها بالصيانة والدراسة.   واملنطقة عامَّ
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إىل  ُجَرش وأهل    ُجَرشإىل   ال  )عسري،  الشاعر  قال  الَضب  .   هـ= 100-،  يَتليد 

 :، يصف قطيع إبل (1) م(718

َضَة األَفَخ ـُمعَ           َمةً  ما ِعشُت َهْج هرَ َأطُرَدن  الد   وَهْل   ُخدوُدها  ا ًح اِذ ُسْج ـر 

عَ ـ فَ  ى رَ الذُّ  م  ـُح   ةً ـي  ـضاعِ ـقُ  ب   نها َلبوُدها َقد طاَر ع َرش  ـى ُج مَ ـحِ           ْت ـرَتَ

اإلسالم  (، شُجرَ )اشتهرت  و قبل  ما  أسلحةٍ   ،منذ    نوعيَّة،  ةٍ حربيَّ   بصناعة 

ُبور. بَّابات، واملجانيق، والض      (2) كالدَّ

وكانوا    .  ،  النبي« يف وفٍد عىل  رية النبوي ةالس  يف »  (ُجَرش)كر أهل  ذ    وردَ و

 (.   د بن عبداهلل ُصَ )النبي  فأنفذ إليهم  ؛(يغوث يعبدون )

رية، كام جاء يف »(ُجَرش)و    (4) .(الَيَمن)فيها قبائل من    (3) قةمعلَّ   «، مدينة  الس 

(، قبائل من  من شامي ها )عسري  زيمةيواطن َح : »السابق  (اهلمداينم من قول )وُيفهَ 

وعسري َعنْز َعنْز  ،  يف  ودخلت  رت،  تنز  » يامني ة  أن  اسم  عسرًيا«،  ُيطلَ   «  عىل  كان  ق 

 
 . 142: 1، ديوان اللُّصوص يف العََّصين اجلاهيل واألُموي طريفي،   (1)

ام)  بَجَرشش((  «.  ونقَل الشارح تعريف )الموي، )جرَجَرشيف األصل: » اململكة  (، املعروفة يف )الش 

ح أن تليد  ( بأبيات )احلموي( اليوم، وقد استشهد )األردني ة (، التي منها بيتاه املستشهد هبام هاهنا.  وُأرجِّ

( ال  ُجَرشاملقصود  ه  َجَرش(،  فَحنني  إىل  .   أبًدا  منهم،  الل صوص  والسيام  األعراب،  الشعراء  ؤالء 

 (. ُقضاعةلك إشارته إىل ) ال خارجها.  وربام َصحَّ من قرائن ذ   مراتعهم يف اجلزيرة
 . 478: 2انظر: ابن هشام،   (2)

ت من بعضها تعريباتنا الديثة، كـ»وه   ب ابةذه أسامء أسلحة، اشتُقَّ «.  فاليوم مل يبق للَعَرب من صناعٍة  الد 

أسالفنا  إنَّ  األسامء.   تعريب  َوى  اجلاهيل  -س  العرص  يف  ُأمَّ   -حتى  ما  كانوا  يصنعون  األُمم،  كسائر  ة 

 يستلزمه عرصهم، وال يكتفون بتسمية ما يشرتون!  
 هنا حصينة، حمروسة، ال يدخلها غري أهلها.لك بأ«.  وُفرسِّ ذ  ُمْغَلقةذه الرواية: » جاء يف بعض النقول من ه     ( 3) 
 .    588 -587: 2انظر: ابن هشام،   (4)
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َجدٍّ من    االسم لتلك القبائل نفسها، وقد يكون اسمَ   ذاه  قبائل معيَّنة.  وربام كان  

لرجل العسري هو  جدودها، ال وصًفا لطبيعة البالد التي يقطنوهنا، بالرضورة.  فا 

 :(1) (رشماخلهدبة بن الرجل الصلب، كاجلمل الصعب، الذي ال ُيرَكب.  كام قال )

 ِب َغرِي َركوِب ُمِدلٍّ َعسرِي الُصلْ          ياَضَة ُمصَعب      رِ  َفِمآلَن عاَجلُتمْ 

(، )َعِسرًيا(، عىل أن »اهلمداينونص  )   (2)«.قبيلة عسريقريب: »  كان ُيقال إىل عهدٍ و

من   وعسري(َعنْز)قبائل  َعنْز  ،  يف  ودخلت  رت،  تنز  ب «يامنية  ييش  األصل   لكذ  ، 

بوا به.   الذي تل  قَّ

    ؟ذا ه   َق « املحتَمل، َوف  َعِسريفَمن »

  (3) .يرجح احتاملهما  لك ذ  (؟  ز بن وائلنْ عسري بن أراشة بن عَ أليس )

 

 .  فم آلن: أي »فمن اآلن«.   5/ 80، ِشعره  (1)
 .  99انظر مثاًل: محزة، فؤاد،   (2)
)اجلارس،  وه     (3) إليه  ما ذهب  انطباعات(ذا  وَزهران )نصوص، مشاهدات،  (.  حمياًل  478  ،يف رَساة غامد 

)حتقيق:    262:  1،  اإلكليل«.  ]=291:  1،  اإلكليل، البن الكلبي، والنسب الكبري، ومجهرة النسبإىل: »

ط.   الكلبي،  ([.   2004األكوع،  )ابن  كتاب  يف  نجده  ما  أن  الكبريعىل  واليََمن  معد  (:  95:  1،  َنسب 

جحان، ال باليقني؛ «.  وربام كان تصحيًفا.  وإنَّام يؤخذ ه  َعِسرْي قوطة والتصغري، ال » «، باملنُعَشرْي » ذا بالر 

د عن ) َير  ما  ل مي إىل  الع  الرجل، يف  اهلمداين لعدم االطمئنان  ُجلِّه.  ألن  كلِّه، وربام عدم االطمئنان إىل   )

علي َوَرَد  ما  ناقاًل  يعدو  قب، والسيام يف شأن  كثرٍي، ال  ال  تلك  باملصنِّفني يف  َدنا  َعه  ه، من غثٍّ وسمني، 

عٍر منحول، ال يصح   
ت نامذج ممَّا كان يسوقه من ُخرافات وأساطري، أو من ش  التاريخ واألنساب.  وقد مرَّ

ة ما ورَد عن غري ، اهلمداين  االستشهاد به عند ذي ُلبٍّ حصيف.  ومن باب َأوىل أن ال ُيسلِّم الباحث بصحَّ

 ( أبناء  غري  من  األنساب  نَقلة  الَعَربي ةمن  اجلزيرة  وقول  ِشبْه  »اهلمداين (.   )َعنْز)عسري:  من  قبائل   ،)  ،)

َعنْز  وعسري رت، ودخلت يف  تنز  القبائل  يامني ة  بأن أصل  القراءة.  واشيًا  النظر، ويستدعي إعادة  يلفُت   »

« ة  َغرب    -«عسرياملسامَّ بَجنوب  اجلغرايف  مكاهنا  يف  الَعَربي ةاملعروفة  اجلزيرة  ل    -ِشبْه   ، يامينٌّ كنها  أصل  

رت.  ما ُيفهم من ظاهره أهنا ليست من  فت،  َعنْز« يف  دخلت» باألصالة، وإنَّام دخلت فيها، وليست    َعنْزنزَّ
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مقابل   )   ذاه  ويف  ) سعرًيافإن  هو:  التورايت  احُلوِري(  أوالده:     (1) (.سعري 

و ُلوَطان) وُشوَبال ،  وِصْبُعون،  و َعنَى،  و ِديُشون،  و إِيََّص ،  وكان  ِديَشان،   َبنُو)(. 

يِّني  ؤالءه    (َسِعري الُور  ُأمراء  ون:  )ُيسمَّ ي  ُسمِّ أبيهم  وباسم  سعري.   يف جبل   ،)

العقبة( و)البحر امليت(، الواقعة بني )َأُدومأرض ) يت باسم  ُسمِّ   َأُدوم(.  وخليج 

   ( 2).َأُدوم ق عليه:  الذي كان ُيطلَ   -(إرسائيل  /يعقوبأخي )  -(و بن إسحاقيُس عِ )

تُ   ؤالءه  فب )كانت  بالد  يف  ترى  كام  األوطان  ى  )امالش  سمَّ يت  ُسمِّ مثلام  ن(.   ( َعام 

بـ) لوطأيًضا  بن  ون  و)َعمُّ بـ)ُموآب(،  لوط(  بن  يت   لكذ  وك   (3) (.ُموآب  ُسمِّ

( أبناء  إبراهيمببعض  بن  يف  إسامعيل  َمواطن  اجل) (  الَعَربِشبه  مثل:  (ي ةزيرة   ،

و)قيدار) و)ومةدُ (،  بـ)يامءتَ (،  اليوم،  إىل  معروَفني  زاال  ما  واألخريان   ومةدُ (.  

ة  ا   ذه ه  (.  ويامءتَ ( و)اجلندل    ؤالءه  عىل األماكن التي كان ُيقيم فيها    حيَّة    ألسامء أدلَّ

 .  ئك أول  و

 القول:  خالصة ، ف(عسري األصل يف تسمية )ومهام يكن من خالف حول 

 

ه   ه  منها.  وكان حيدث مثل  الَعَربيَّة باألحالف.  ويف  القبائل  الطويل  ذا بني  تفسرًيا للخالف  يبدو  ما  ذا 

استنباًطا من تعبري    -؟  بحيث يمكن القولعدنانيَّة  أم نزاريَّة   قحطانيَّة نيَّةيام ، أ هي أزديَّةعسريحول أصل  

ة    قبائل يامنيَّة    عسرًياإن    -اهلمداين  لًفا، دخلت يف    أصاًل، نزاريَّ من فرع )وذ    -َعنْزح  عسري بن أراشة  لك ض 

   ( حتديًدا.بن َعنْز
 . 20: 36، ِسفر التكوينانظر:   (1)
.  ُهَو َأُدومُ   وِعيُسوكذا: » (، ه  9  -8:  36،  ِسفر التكوينتتالني من )« تتناقض يف سطَرين مالتوراةمع أن »   (2)

؟!  إالَّ إن  كان معنى  ُدومأَ (، أم هو أبو  َأُدوم( )ِعيُسو«  فهل )!يِف َجبَِل َسِعري  َأيِب َأُدومَ   ِذِه َمَوالِيُد ِعيُسو وه  

 «.صاحب أرض َأُدوم»أبو« هاهنا: »صاحب«، أي: »
 (.  38 -30: 19، ِسفر التكوين( من ابنتيه! )انظر: لوط« يزعم أهنام ابنا )العهد القديمو»  (3)



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

454 

 

ا  ليس بالقديم  « عسري» ن اسم إ أ.  دًّ  . يف االستعامل ج 

ه ف به عرَ أصبح يُ  ذيأو اتساع الرقعة ال  ، هرةبالش  ب. مل يكن   اليوم.   مسامَّ

  ،ه كنل  .   تضارييسٌّ   وصف  صحَّ أنه  ربام  .  أو  سب  َقَبيلٌّ ، أو نَ يلٌّ بَ قَ   هو لقب  ج.  

 إىل جماهل التاريخ السامي.    ى تداواًل ، ال يرقَ هكلِّ   لكذ  مهام يكن من 

غ للربط بني اسم )  وبذا  ، تارخييًّا، فضاًل  ( التورايت سعري ( واسم ) عسري فال مسوِّ

غ اللغوي.  فليلعب من أراد الربط بينهام لعبة أخرى أقلَّ هترجًيا!      عن انتفاء املسوِّ

)  ،أنههنا  ظ  وُيلحَ  ) اهلمداينمع تفصيل  إىل    (، مل ُيرش  قط  ُجَرش( يف وصف 

( اسمه  هناك  مكاٍن  ماملَّصامةوجود   ،)( علَّقه  ما  مع  بعيد،  أو  قريٍب  كامل  ن 

ليب ب يالص  وأتباعه  وتالمذته  تاريٍخ   لك ذ  (  من  موغلٍ عريض  طويلٍ   االسم  يف    ، 

ى )  السحيق ايضامل  .   (الرشق األوسط ملا ُيسمَّ

ل!   فتأمَّ

 

َ »من عبث  -11  :     الَعَرب زيرة جل «ةلَ رْسَ األ

منطلَ  اقتفامن  )ق  ليب)معلِّمه  آثار  (  ىنَ مُ ء  أراد  (يالص  أطروحاته،  وترداد   لك ذ  ك ، 

نة   َ لتتلئبَّ (عسري)َعرب  أستاذه،  فعل  كام  ليب ة  الكامليَّ االفرتاضات  له    ،  يف   ةيَّ الصَّ

َ أَ » يف  املَو  «ة لَ رس  الَعَرباجل)اطن  يسلخ  .   (ي ةزيرة  أن  ال  عسرًياأراد  تارخيها   َعَريب من 

نً  مدوَّ لُيلح    ااملعروف،  ن،  مدوَّ بالع  وغري  ربانيِّني و  ةربانيَّ قها 
إىل  الع  وينسبها   بني )، 

ينسب  ،  (إرسائيل إرسائيلأو  أُ   .  إليها  بني  إىل  اسم  فأضاف  أصل  أن  كذوبة 
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التورايت:  هو    «عسري» واحدةً سعري»االسم   »  « قائاًل:  بني أخرى،  التنقل  ويتم 

اةمناطق   الطبيعي ة    وهتامة  الّس  املعابر   ىرب رؤوس اجلبال تسم  قُ عرب َمموعة من 

  فإن بذا  و   (1) «.ون عليها اسم الشعار.  بينام يطلق السكان املحليُّ «الِعقاب»ة  ي  َعَرببال

املؤلِّف  -عسريأهل   زعم  اساًم ُيطل    -حسب  العقبات  عىل  ع  قون  أصل  ذا  رباين،  

ن ال يعرف فهم مَ ـوسيَ    ! يَّةانربالع    ريعس ، يمتح من جذور لغة أهل  «الشعار»  هو:

عقبة  والصحيح أن هناك  «!   الشعار عقبة »  قون عىل كلِّ ُيطل  فعاًل  املنطقة أن أهلها  

ى: » ؛« شعار»معروفة ُتضاف إىل    «.   عقبة شعارفُتسمَّ

    أم كالمها؟! ،جلهلأم اهنا، أ هو التدليس 

ة ع  كلمة  «  شعار» أن كلمة  زعمه  جاءت يف  ثالثة األثايف    كنَّ ل   ،  يَّةَعَرب ال    ،ربيَّ

« املحيل  قائاًل:  االسم  أن  بالذكر  اجلدير  ليس  ومن  وإن  َعَرب  عِ يًّا،  هو  يف ام  يرد  ربي 

القديم  معرب!  العهد  باب  كا   (2) «بمعنى  بضاعولئن  الرجلنت  ال  ة  اللغة  يَّة  َعَرب يف 

  ذاه  يف مثل    ،يَّةَعَربات العمل البحثي أن يعود إىل اللغة ال، فقد كان من بدهيَّ مزجاة

ةإىل الع   تها سب ن  الكلمة و ذه ه  يَّة َعَربنفي قبل املجازفة ب عىل األقل، املوضع  ، ومن  ربيَّ

ةالع  اللغة إىل  عسريأبناء سبة ثمَّ ن    :  لعرف.  وإالَّ ه مل يفعلكنل  .   ربيَّ

ليسشعار» كلمة  أن  اًل،  أوَّ  وال    ات للعقب  باسمٍ   ت«    عقبة»لـحتى  بإطالق، 

ة، وإنَّ شعار     بة.قَ تلك العَ  أطلقه الناس عىل  وصف   يام ه « بخاصَّ

 

 . 108 -107ُمنَى،   (1)
 . 108م.ن،   (2)
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ثانًيا،    ثمَّ  النباتيَّة وللشجر عليها؛   وصف    أنه لعرف،  عارُ   لطبيعتها  يف    -فالشَّ

ال  ربانيِّنيلسان  ال    ،َعَربلسان 
امللتف  -الع  الشجر  ال  َعَربال   شاعرقال    .هو:   ،

ربانيِّنيشاعر 
 : حشٍ و يصف محار،  الع 

َب  عاَرا     َيْأُدو          لَغْريب  جانَب ا وَقر  ْيِل، واْجَتنََب الش   َمَدب  الس 

َشعارٍ يقال ذات  َأرض  ي    . ي ذات شجرأ   ، :  ي كام  أن  أي « عار  َش   عقبةُ »قال  مكن   ،

عاريف الكلمة لغتان و .  ذات شجر  (1) ها.كرسو الشني فتح ب ،: َشعار وش 

ُنون« لبلدان ال  التوراتي ون  ؤالء ه  إىل أين يذهب  فانظر   وتارخيهم   َعَرب»املَُعرب  

 ولغتهم؟!  

، وال إىل لغتهم، إالَّ إذا لزمهم األمر لدعم َعَرب إهنم ال يلتفتون إىل تاريخ ال 

لني، ليكشفوا من خالل  عوار جهلهم، و عن    لك ذ    دعاواهم، جمتزئني، منتقني، متقوِّ

يَّتهم يف االستنتاج.منهجيَّاهتم يف البحث، ومستوى أماناهتم يف النقل، ومدَ 
ل م   ى ع 

يكتف   ةذا ه  بمثل  «  التوراة   جغرافي ة » صاحب  ومل  ربيَّ
الع  األصول  ادِّعاء  من   ، 

ال األ َعَرب للكلامت  وربط  يف  يَّة،  بأسامء  التوراتيَّة  الَعَرب ) سامء  د    -( جزيرة  ملجرَّ

بل َخَطا خطوة أخرى، تعل باب االدِّعاء   -توافقات يف بعض األصوات اللغويَّة 

لفظيَّ  عالقة   تظهر  ال  فام  مرصاعيه،  عىل  باسمٍ   ة  مفتوًحا  أو   له  األماكن  أسامء  من 

ا، َوف  ي ة زيرة الَعَرب اجل القبائل يف    العبثيَّة اآلتية: َق ، فلُتلتمس فيه العالقة معنويًّ

1-   ( الصالح  سلفه  عن  ورثه  الذي  املشهور،  الزعم  ليب كان  أن  ي الص   بني )(: 

 
 انظر: األزهري، )شعر(.   (1)
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ال   ( إرسائيل  من  يف   البائدة   َعَرب عشرية  الَعَرب اجل)  عاشت  فإن    .( ي ة زيرة  وعليه 

التوراتيَّة َج   األسامء  يف  موجودة  أسامء  وغَ هي  الَعَرب اجل رب  نوب  هنا ي ة زيرة   ،

 وهناك.

أسامء مل جيدها    -2 اللون»املؤرس    ؤالءه  بقيت  لبالد  زيرة اجل ) نوب  َج ال يف    َعَرب« 

غَ   ( ي ة الَعَرب  يف  أسامء  .   رهباوال  فتلك  الل  سهل؛  الل؟   » فام  يف  العهد  ليست 

بزعمهم!  فلتكن العالقة   ، يَّةرب ع  ُترمجت إىل ال« بلفظها بل بمعناها؛ ألهنا  القديم 

َنقل  «العهد القديم » باللفظ.  ما يعني أن    باملعنى الَعَريب بني االسمني الع ربي وال

يف   ألفاظها  هي  كام  األسامء  الَعَرببعض  توراتيَّة جزيرة  أسامء  انقرضت  فيام   ،

ة رب ترمجاهتا الع    كن ل  ؛  أخرى من التسميات يف اجلزيرة  ة عليها!  وال تسأل هنا دالَّ   يَّ

بل متى كانت أسامء األعالم ومتى؟   تلك األسامء؟  وَمن ترمجها؟     ت رمجَ ملاذا تُ 

«؛ ألنه قد ة التوراة جغرافي  مؤلِّف »  لَدى غري مثارة    أسئلة    ذه ه  ؟!   ، أصاًل م ُترتَج 

املطلَ  تاريخ  أخذ عىل عاتقة االعتقاد  ، وأن ( عسري )كان يف    (ئيل إرسا   بني) ق أن 

من   اجلهة  تلك  إىل  هي  التوراتيَّة  الَعَرب اجل اإلشارات  معبِّد   ي ة زيرة  وهو  ه عملَ ، 

ليب ) افرتاضات للتأمني عىل   بأيِّ صورة من الصور، وبذا تغدو كل  وسيلة  ( ي الص 

رة.    توصله إىل   تلك الغاية املبتغاة مربَّ

رَي هي )   (أدوم )مملكة  صار بإمكانه القول إن    «ةم الدوغ »  ذه ه  ق  منطلَ من   ، ( مِحْ

م كتاًبا ال   ،إذن   ، هو   (1) . يف كتابه العبارة    ذه ه  ر  ، كام يكرِّ « قناعته الشخصي ة   َق فْ وَ »  يقدِّ

 
 . 119انظر: ُمنَى،   (1)
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إالَّ  عىل  ينهض  الشخصي ة »   عىل  «قناعاته  تتأسس  مل  التي  لميَّة  ةأدلَّ ، 
عىلع  بل   ، 

ة.    اقتناعات رغبويَّ

 (؟  مِحْرَي ( هي )أدوم ملاذا )

 ( ألن  رَي قال:  إنَّ مِحْ  ، قيل  ما  يف  هب  (،  ي  ُسمِّ محراء،   ذا ام  ُحلَّة  يلبس  ألنه  االسم 

ة  ( ومأد ) ومعنى   ربيَّ
»   (1) : األمحر! بالع  اسم  ينتفي   املشهور، َعَريبال  اجَلدِّ   «، مِحْرَي وبذا 

رَيي ون  م 
ال  إليه  ب  ُنس  رَيي ونالذي  م 

ال  ويصبح  التارخييَّة،  حقيقته  وتنتفي  حمض   ، 

لـ»   » »ترمجيٍّ أن  «.   َأُدومامتداٍد  من  معروف  هو  ممَّا  الرغم  العهد »   يف  -َأُدوم عىل 

ى أرض    َأُدوم(، وبالد  يعقوب، أخو  ويُس عِ هو: )  -« القديم  ، وتقع بني (سعري )تسمَّ

امليت )  و)البحر  الكذاه  و    (2) (. العقبة   خليج (  اللغة  يتجاهل  رأيناه  فكام  أو َعَرب،  يَّة، 

ة  ربيَّ
 لصالح التاريخ الع ربي.  وال َعَريب ، ها هو ذا ينفي التاريخ الجيهلها، لصالح الع 

م عربه   أنه جرس  ى سابَقيه،  الرجراج، لديه ولدَ   التارخييِّ   سِّ ال    ذا نا هب  دُ ه  غرو، فعَ  ُتقدَّ

ر،  األحداث      (3) الاجة.   بمقتىضواألعالم إىل غري أواهنا وُتؤخَّ

 

ق.م.  فإذا استظهرنا غاية االستظهار، قلنا إهنا كانت 110( عىل مرسح التاريخ نحو  ملكة مِحْرَي ظهرت )   (1)

 قائمة خالل القرَنني الثاين والثالث قبل امليالد.
من  (2) )  هناك  أن  إىل  كـ»أدوميذهب  أيًضا،  َجنوًبا  متتد   كانت  القديمة(  ة  التجاري  الطرق   موسوعة 

ANCIENT TRADE ROUTES  :»عىل شبكة »اإلنرتنت ،» 

 http://www.ancientroute.com/empire/edom.htm 

فه   ) وليكن!   أن  عاء  واالدِّ )بني إرسائيلذا يشء،  َجنوب  يعيشون يف  كانوا  الَعَربي ة(  اجلزيرة  وأن  ِشبْه   ،)

 (، يشء آخر. أدوم( تعني )مِحْرَي )
ي هب  البحر األمحرأن )  -« أيًضا َوْفَق قناعاته الشخصي ةو»  -لك، وامتداًدا له، سرَيى ألجل ذ     (3) ذا االسم  ( ُسمِّ

 (.120(! )انظر: ُمنَى، مِحْرَي نسبة إىل )
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جيد   كن ل  و  مل  إذا  معنويَّةال    ، عالقة   ماذا  وال  االسمَ   ،لفظيَّة  التورايت   ني بني 

 ؟َعَريب وال

 

     تاريخ األشباه والنظائر من األسامء:  -12

جيد   ال  التوراة » مؤلِّف  حينام  االسَمني «  جغرافي ة  بني  معنويَّة،  وال  لفظيَّة  ال  عالقة، 

 ،(جزيرة الَعَرب ) يف  قائم  االسم التورايت    عاء أنيدع االدِّ ال    َعَريب، فإنه التورايت وال

ة « ]كذا[ه  نصن ص أو »   -( َسْنَسن ـةَ كـ)فمكان      من الصور!   صورةٍ   بأيِّ  ربيَّ
 هو:   -، بالع 

االعرتايف  صالصل )  خترجيه  إىل  وانظر  عىل  (.   سبة ن  عىل  الشديد  حرصه  الدالِّ 

 قال: ، حيث كيفام اتَّفق  ، جزيرة الَعَربإىل  األماكن  

  كن ل  .   جزيرة الَعَرب يف    االسم   ذا »مل أمتكن من العثور عىل موقع هب  

ة إىل الالم يف  لعربي ال ينقلب عاد عىل الرغم من أن حرف النون ا 

ال  لي ة.  يف  مكن بسبب تأثري اللهجات املح   ذا ه   أن  ية، إال َعَرب اللغة 

»   ذه ه   املقصود  املوقع  يكون  صلصل احلالة  بالد  صالصل/  يف   »

   (1)، واملسألة قابلة للنقاش.« بجيزان   احلرث 

الوها   قائاًل قن هو ذا  ثبَت اش،  إنه لو  ل    ذا هب    :  مَل أو جغرايفٌّ   تارخييٌّ   م  املنهاج ع  ا بقي ، 

ماته وال يف ميٍّ ل  غري ع    ه منهاج  مكان يف مكانه، وال زمان يف زمانه؛ ألن  ، ال يف مقدِّ

منهاج  ،  استنتاجاته هو  يف   بل  بني   ، احتياالته   شمويلٌّ  واهية  األسباب  كانت   مهام 

 
 . 141 م.ن،  (1)
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عن الدارس توقف  يس ومضيعة وقت،   ذا ه  ولذا فإن االستمرار يف نقاش مثل   يديه. 

من   أخرى  أمثلة  إالَّ القبيل   ذاه  عرض  التأكيد  ،  سبيل  عىل  ظلَّ   املنهاج  عوار    أن 

 .املؤلِّفني  ؤالءمالزًما هل  

)  ثمَّ  أو حتى    تأصيل األسامء يف    ها جذعةً سيعيد(  ىُمنَ إن  الديثة،  الادثة، 

ليب)  قدوتهجماهل التاريخ، دأب  إىل    لينسبها صاته يف  (يالص    ذا ه  ، واستكاماًل لتخر 

مثاًل،التوراتية   « مقصه»فكلمة     .املضامر قَ »   : تعني  ،  وادي  و« ْص من   وادي )، 

ربام    -(ْص قَ  أو  قال،  الشخصي ة  َق فْ وَ »كام    َصْبيا بمنطقة  »يقع    -«قناعاته 

التارخيي   (1) !«بجيزان التخليط  اجلغرايف  لريادف  ألنه  بالتخليط  عن ؛  يعرف  ال 

يف   ( وادي قص)عىل الرغم من أنك لن تد اسم    ذا ه  .   ى حروف اسمه وَ املكان س  

ال البلدان  القديمةَعَربكتب  )يَّة  الَعَربصفة  »( يف كتابه  اهلمداين، ومل يرش    « جزيرة 

هب   واٍد  أودية  االسم  ذاإىل  مؤلِّ أمَّ    .ها وسامَّ اجلهات  تلك  ، حيث وصف  فقد    ،فناا 

أن   عىل  يُ   لكذ  عثر  كان  هب  الوادي  ى  منذ  ذاسمَّ عام،   االسم  آالف  ثالثة  من  أكثر 

،  برهاًنا  والصادُ   القاُف   بكاٍف   يسل   أ    !«قصه»:  «العهد القديم»وقد ورد ذكره يف  

برهاَنني األسامء    لكذ  ويفعل     ؟!بل  سائر  حتى    ستحدثة املمع  املنطقة؛  قرية )يف 

  تارخييٌّ   اسم  أهنا    «وحسب قناعاته الشخصي ة!»  اتضح لديه  (سامطة)يف    (العلوي

 
 .   121انظر: م.ن،   (1)

( الغازي(، ومآتيه من جبال )َصبْيا( من روافد وادي )َقْص وادي    َقْص (.  ويلتقي وادي  بلغازي  /بني 

ى بـ)  َصبْيا  وادَي  ل   -(اجَلـرر األعىل(، أو )َجرر جربيلرَشقي قرية )  -(َْمَمع األوديةيف املوضع املسمَّ ليتشكَّ

 . َصبْيامن هناك ما ُيعرف بوادي 
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)   ، سامطةيف    ،(العظام  مُّ أُ )كذا  و    (1) !تورايت و) عصمونهي:  صفوان(،  يف    ، ( آل 

اْمشيط ) مكانً   ،( مخيس  وهلمَّ (مصفون)   اسمه:  اتوراتيًّ   ا أصبحوا  ا  ،  هل  ف    (2) !جرًّ

ف هب   ُأم   أو تاريخ    قرية العلويتاريخ  الصورة اهلزليَّة، عن    ذهسأل نفسه، وهو جيدِّ

، كام مل يكن يعني  يف يشء  ال؛ ألن التاريخ ال يعنيه؟   آل صفوانأو تاريخ    العظام

التاريخ  ،أستاذه قسم  والكلامترئيس  الروف  شطرنج  يعنيه  وإنام  إللصاق   ، 

 .   (جازان)و ( عسري) منطقَتي ب (بني إرسائيل)تاريخ 

ى تشابه  وَ س    عنا ختمينات املؤلِّف التي ال تقوم عىل دليلٍ ويطول بنا املقام لو تتبَّ 

ملتفت الكلامت،   غري    -غري  مَ   ر تكر  إىل    -متنبِّه أو  يف  نفسه  شتَّ االسم  وال  واطن  ى، 

أيَّ  إىل  تارخييَّة    ة ملتفت  تسويًغا  معلومة  م  أمثلة     . الفرتاضاته تقدِّ ال    -قوله   لك ذ  من 

ت   الشخصي ة » ُفضَّ » -! « قناعاته  األخر   تبقى :  املواقع  تعريف  بيت  ى مسألة  وأوهلا   ،

فهي    ا بيت معربة .  أم  مخيس مشيط قرب    ( يف منطقة أهبا ، التي هي قرية )حجال حجلة 

تنومة لغرابة )ا  يف  ثمَّ . ة املجاور   (  مكانَ هنا،  ضاع    «   جيد  مل  لَ متَّ   ني حيث  ني  باملكانَ   ني ص 

( يف  هبوان إشارة إىل قرية )   ل األوَّ   .  فزعم أن ( بن رءوبن و)   ( ءبن هبن )   ا ني، مه السابقَ 

( التي  يبدو أن املقصود قبيلة )الروابني » (؟  قال:  بن رءوبن ) أين    كن ل  .   ( عسري )   اة رَس 

نقول  و    ( 3) « ، ومن غري املستبعد أبًدا أهنا قطنت اإلقليم قدياًم! تقطن حاليًّا شاميل احلجاز 

  ما ظنك بكتاٍب و ة!  حَّ ه ال أساس له من الصِّ كلَّ   ك ن غري املستبعد أن كتاب م يف املقابل:  

 
 . 122انظر: ُمنَى،   (1)
 . 127 -124انظر: م.ن،   (2)
 . 127انظر: م.ن،   (3)
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عىل   املس »   : قاعدة ينهض  غري  » « بعد ت من  قاعدة  بعد  الشخصي ة ،  قناعايت     ! «؟ حسب 

  وأسامء املواضع فيها   ولوال أن صاحبنا كأستاذه، أو أتعس منه، ال يعرف عن اجلزيرة 

« أهنا املقصودة،  من غري املستبعد » كثرية  فه عرب املعاجم الديثة، لوجد أماكن  غري ما تلقَّ 

من تلك    -عىل سبيل الشاهد   -( َفْيفاء لدينا يف جبال ) عىل طريقته يف عدم االستبعاد.   

، غري بعيد عن الرقعة اجلغرافيَّة التي حيوم حوهلا الرجل ويسبح يف  ما ال حُيَص األسامء 

  ُحَجْيل ) ، و ( ُحَجْيل ) :  « ُحَجْيل » بيتان باسم بل هناك    ( 1) . ( َجْيل ُح  بيت .  فهناك ) ال اخلي 

كالمها  ( األعىل   ، ( قبيلة  بيوت  ُخَساف من  )    (. آل  ا  فثمَّ الغرابة أمَّ اسمه  (،  بيت  ة 

) ابة ر  الغُ )  ) ي ْح الض    ُبقعة (، يف  امَلْشنِـَيـة (، يف جبل  ابة و   َجْيل ُح و    (. آل  ترى   ، الُغر    ، كام 

بالفعل  ابة   ت بي ) ( و َجْيل ُح   بيت )   : بيتان  العهد  » يف  مها  ا ف مها ووص  اسام   ، كام وردَ ( الُغر 

 صورة.     ة يَّ عىل أ   األسامء بني حروف    ( ى ُمنَ )   هام س ، ال كام تلمَّ « القديم 

والنظائرإذن،  و  األشباه  أكثر  األسامء  ما  لو كانمن  ذاته  دل  ي  كل ذ    ،  عىل   يف 

 من حقائق التاريخ 
ٍ
 !واجلغرافيا  يشء

 

 !:عىل عشائر بني إرسائيل جزيرة الَعَربتوزيع األرايض يف  -13

أنمن   التوراة»مؤلِّف  ترى    الغريب  بثقةٍ «  جغرافي ة   يف  -أحياًنا  قاطعة  -ينطلق 

وصُفه،  هصاتختر   يكشف  حني  التي  ا  بحدودالفاضح  ه  جهلَ   اجلغرايف    يف  ملواقع 

 
ي الشاعر )أمحد بن فرحان)وهو بيت   (1)  (، يف مرثيَّة:عيل بن سامل آل حالية(، خال والدي.  يشري إليه جدِّ

اْف  ()حَجيْل  َأَرى   عىل َولَْد ِحـمداْن ُنـْوُرو َشِهـريةْ                  وان  َقلبي حتس 
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   . كنا مألبعض ا ل   ةالصحيح   باألسامء، بل جهله  وطبائعها وتوارخيها  ث عنهايتحدَّ 

)   لك ذ  مثال   إىل  احَلرَش إشارته  أهنا جبال  عىل  احُلرش  »  :(  إىل إشارته  و   (1) !«منطقة 

ال يعرف املكان الذي قد  بل   (2) .«يامينلَ ملخالف السُّ ا» :( عىل أنهيامينلَ الف السُّ ْخ املِ )

ِسفر يف )  عىل ما وردَ   أنه وقَف   لك ذ  ، ال لفًظا وال معنى.  مثال  «التوراةـ»يربطه ب

بط   كان من القُ عامَّ   ، ، اإلصحاح اخلامس عرش(يشوع بني )رعة لتحديد مواط ن س 

 حيث جاء القول:   حسب عشائرهم،  (وذاََي 

ـ  ال َشاِمريُ »ويِف  ةُ و   ، ُسوُكوهُ و   َيت ريُ و   َجَبِل:  َسن ةَ و   َدن  َدبرِيُ َقْرَيُة  ِهَي   ، .  

إِْحَدى  ِجيُلوهُ و   ُحوُلونُ و   ُجوَشنُ و   ، َعانِيمُ و   َأْشتُِموهُ و   َعنَاُب و   .

َأَراُب  ِضَياِعَها.  َمَع  َمِدينًَة  َة  َبْيُت  و   َينُومُ و   ، َأْشَعانُ و   ُدوَمةُ و   َعرْشَ

وَح  َأْرَبعَ و   مُحَْطةُ و   ، َأفِيَقةُ و   َتفُّ ونُ َقْرَيُة  َحرْبُ ِهَي  تِْسُع  ِصيُعورُ و   ، ،   .

َمُعونُ  ِضَياِعَها.  َمَع    َيْزَرِعيُل و   ، ُيوَطةُ و   ِزيُف و   َكْرَمُل و   ُمُدن  

َعرْشُ مِتْنَةُ و   ِجْبَعةُ و   َقاِينُ ال و   ، َزاُنوُح و   َيْقَدَعامُ و  ِضَياِعَها.  .  َمَع  ُمُدن    

ُصور  و   َحْلُحوُل  َعُنوَت َبيْ و   َمَعاَرةُ و   ، َجُدورُ و   َبْيُت  .  ْلَتُقونُ أَ و   ُت 

َبْعل   ِستُّ  َقْرَيُة  ِضَياِعَها.  َمَع  َيَعاِريمَ ُمُدن   َقْرَيُة  ِهَي  ب ةُ و   ، ،  .  الر 

 « َمِديَنَتاِن َمَع ِضَياِعِهاَم. 

عجيًبا  جُل لجَّ  ف  املوًجا  األماكن  إلصاق  أعاله يف  الكيفيَّ ة  بأيَّ و   ، ذكورة  من  ات كيفيَّة 

 
 . 123، ُمنَىانظر:   (1)

احَلرَش )  ويقع )جبل  َشاميل  مالك(  بني  )جبال  َغريبِّ  َجنوب  عودي ة(،  خط  السُّ بني  التقريبيِّ  النطاق  يف   ،)

 درجة. 43درجة وخط الطول  17الَعرض 

 . 162انظر: م.ن،   (2)
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رُ  امتداد  إىل جبال اماًل  َش (  نفذة القُ )   ا بني م  ت  جَ حَّ فَ تَ ،  ة تمشتَّ   قعةٍ املعهودة لديه، عىل 

السادس والسابع من كتاب أنه    لكذ  !   نوًبا َج   (َفْيفاء )  الفصل  قد    هيف  أخذ عىل كان 

توزيع   ة  مهمَّ عشائر   ( َزهران و   غامد ) و   (جازان)و   ( عسري )يف  األرايض  عاتقه  عىل 

امليعاد »يف ما أسامه    ،الدود بني أسباطها وحتديد    ، (بني إرسائيل )  فأرض   !  «أرض 

تقع   -املضامر من العبث التارخيي   ذاه  ائه يف  حسب قناعاته الشخصيَّة ورفق   -امليعاد 

َج  ال ) نوب  يف  ة ي ة  َعَرب اململكة  عودي  املدينة   ( السُّ حتديد  يف  بينهم  التباين  عىل  اليوم، 

 ( سة:  املقدَّ ة  يبق حتى  (!   أورشليم اليهوديَّ يقينه    -مل  فرط  يفعل  من  ما  بمرشوعيَّة 

املدموغة صكوكه    ،لو استطاع   ة،ربانيَّ الع    منح تلك العشائري   أن    إالَّ   -تارخييًّا و   علميًّا

   !النظري   ةاملنقطع   ةاالعتقاديَّ ه  ت بحامس

( كان  داوود وإذا  ُس   (1) ( أمحد  ما  أن  إىل  ذهب  امليعاد »ي  مِّ قد  كان  «أرض   ما 

تقع  يع مراعي  ال  عىل دو  بالد    برص مرمى  فإن  ( َزهران) و   (غامد ) من  ُمَنى ) ،   (زياد 

ش  كان   يف  األرضيرضب  وَش َج   ،عاب  رَش نوًبا  وغَ اماًل،  تتب  ًقا  للحروف رًبا،  ًعا 

يف منها   طرًفا  ؛ فتجدمعقولة  حدود  ألرض سبٍط من األسباط د  حتى مل تعُ   ؛ واألسامء

يف  و   (ن مَ اليَ )  َش   ،( القنفذة) آخر  يف  ال  أو  ، كذا ه  و!   َزهران و  غامديف  أو    ،جاز امل 

أو   قريٍب من  -« التوراة» ه حروف األسامء الواردة يف  شب  التي تُ الروف التمح  فحيثام  

ة أرض    -د بعي   زيرةاجل) يف  املكان  كون  ي أن    ه الوحيدط رشام  وإنَّ ،  ( إرسائيل   بني) فثمَّ

 !رًبا نوًبا وغَ ، والسيام َج ( ة ي  الَعَرب 

 
اميُّونانظر:   (1)  . 170، الَعَرب والس 
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وافق  ) أستاذَ   وقد  ليبه  » (  ي  الص  أن  ءربع عىل  منتقع  «  قرية  ) ط يف  ، (يث ل  ال قة 

سيالن ) :  وهي آل  و) قرية  الشياب (،  و) قرية  عاصية (،  و) قرية  عامر (،  ا   (.  قرية  أمَّ

 أن مستهلَّ  عىل الرغم من  ذاه  (!  يزعامن  املجاردة ( بـ) ربان اخل ) قرية (، فهي  حربون ) 

يف   التورايتِّ   النصِّ  تقع  األماكن  تلك  أن  إىل  ويدل  «جبل »  :يشري  أهنا   النص    ،  عىل 

ما أكثر إذ  تلك الُقَرى األربع؛  عن  ر  احتاماًل آَخ (  ُمَنى ) طرح  ي ثمَّ     متجاورة. مواضع  

الَعَرب )الُقَرى يف   ر الذي احتمله االحتامل اآلَخ   لكذ     ، وما أكثر البدائل!( جزيرة 

املقصود:  هو   بن) أن  و) عيل   ي قرية  عيل  (،  و) ُموَسى بن  قرية  عُ (،  مقبول مَ قرية  ( ر 

قُ    (1) ! (جازان (، يف )بن عبداهلل   ُموَسى قرية  و)  من  ى أربع، وماذا تريد  رً فها هي يت 

كانت  و   ؟! ، وهو وجود أربع ُقًرى متجاورةالدليل  ذا ه  من    أعزَّ االحتامل    ذا هل    مؤيِّدٍ 

  -جازان يف    (امَلضايا ) حية  يف نا الواقعة    -قرية ُعَمر مقبول الُقَرى، وهي    ذه ه  إحدى  

ذهب   ليب قد  )   ي الص  التورايت:  املكان  أهنا  عرم إىل  شاهدنا    (2) ! ( بت  أن  غري 

غضون    -النموذجي  العا التخب    ذا ه  يف  مغامرات    ث اراملتو  ، رمط  ليب منذ   -ي الص 

أن  يُ  يف  يتمثَّ مكن  )   : (3)ُمَنى قول  ل  هو  َمَعاَرة إن  فيفا » (  منطقة  يف  معرت(   )معرة/ 

ال   بحر    ذا ه  فمثل    ؛ (جيزان ( و) فيفا االسمني )   ذين ه  قف لتصحيح  أ لن     «! بجيزان

  :سأل أل  ي أقفكن ل  ،  املؤلِّفني  ؤالء ه    لَدى  ساحل له 

 «؟  فاءيْ »)معرة( يف فَ أين 

 
 .  154انظر: ُمنَى،   (1)
ليبي،   (2)  . 214 -213، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: الصَّ
(3)  157 . 
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 االسم.   ذا هب   ( َفْيفاء) ال أعرف مكاًنا يف  

أسامء   -( اَرة َمعَ )ومنها    -سامء األ التورايت يشري إىل أن تلك    لحظ أن النصَّ ولتَ 

»ُمُدن  إهنا  قائاًل:  ِضَياِعَها ،  َمَع  ُمُدن   ) ِستُّ  إذن  مدينة معرة «.   وحسب  (:  مزاعم ، 

، التي ال ُمُدن فيها وال ُقرى، وإنَّام بيوت (َفْيفاء ) جبال  شامريخ يف   تقعكانت  ، (ُمَنى ) 

جات زراعيَّة   متناثرة     !ومدرَّ

 (؟  معرة )   :االسم  ذا ه  عىل املؤلِّف  ى أين وقع ُترَ :  كن ل  ، و ذا ه  دع عنك 

( يف أيب احَلَكمبِْلَحَكم/  آل  يف جبل )   مأهول  عاديٌّ  عائيلٌّ    بيت    ليس هناك إالَّ 

) َفْيفاء )  اسمه:  ة (  ُبقعة  (الُعر  نفسه  ، وحوله  اللهجي باالسم  االستعامل  .  وبحسب 

ونه: » ـ ( بدل )ال ـ ون )ام  ل ستعم اليامين املعروف ي  ة ( التعريف؛ فيسم     «.اْمُعر 

ة وه » وسمَّ   َفْيفاء من    ُأرسةٍ الذي بناه أبناء    املنزل  لك ذ  أ  ة   / اْمُعر   مدينة )   « هو الُعر 

بط  دُ من مُ   ،التارخييَّة   (َمَعاَرة      ! ؟( ََيوذا  بني) ن س 

َفى َمِديَنٌة َمْوُضوَعٌة َعىَل َجَبل »   «!ال ُيْمِكُن َأْن خُتْ

ل م بحر   ال شكَّ  الع  أبحَر     !أن  اهلَوى،  املرَء  َرك َب  بال حدود، فيه    كذاه  وإذا 

 بيت  عائيلٌّ معارص  مدينًة تارخييًَّة منذ آالف السنني!حتى يصبح  

 

ٌة حماوالٌت  -14  !: جزيرة الَعَرب إىل   لنقل إرسائيلعشوائي 

 انسب إليه اول أن يحي ي  تال   كنام األ  ءسام أيعرف    مل يكن   « جغرافي ة التوراة » مؤلِّف  إن  

تاريخ إطالقه ا، وال يعرف طبيعته ا وال يعرف معناه   ما ينسب، إذا كان و.   ا، وال 
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ليب )  اقرت  (ي الص  التخمينيَّ يف    ف قد  عائليَّة    الزعمَ ة  جمازفاته  بيوًتا  هي   (َفْيفاء ) يف  أن 

وقضيضهابقضِّ   توراتيَّة   ُقًرى  تلميذه  ف ،  ها  ذا  هو  املزاعمطوِّ ي النجيب  ها  تلك  ، ر 

   ! بأكملها   ُمدًنا توراتيَّة كانت  أن بيوًتا عائليَّة   ذاهًبا إىل اخلرايف    اياهل خميف    ًعامتوسِّ 

 -( خثعم ن ) أ، مثاًل، خيربك  ن ستجدهممَّ  عجبفالعجيب أن تَ  ؛ عجبتَ  الكن  ل  

يف   بعرة/ بعرت : »(بعلوت عن )   قال ف (!   جازان تقع يف )   -املبتدعة   حسب حتديداته 

  هاألماكن البارزة أمام   ث، وال يعرف  يتحدَّ إذا كان ال يعلم عامَّ و   (1) «! بجيزان   خثعم 

َب َعي نَ طة، املاثلة بأسامئها ي عىل اخلر  األماكن  ة عرفعي م دَّ إىل اليوم، فأنَّى له أن يية ُنص 

يف  الوار  األوَّ   وقد،  « التوراة » دة  فيها  واآلخ  حار  أ    ؟!رون لون  مَ ذاك  يقول  ن  إن ن 

كتاًبا  ، فضاًل عن أن يؤلِّف  ا رهب غَ ها من  ق رَش يعرف    ال   أن    حريٌّ   (2) « يف جازان   خثعم » 

واجلغرافيا   التاريخ  ميثولوجيَّ يؤوِّ ليف  غروو    . هتاا وجغرافيَّ   «التوراة » ات  ل  إن ف  ، ال 

ُيعتَ   -الزاعم  دليل  مَ أ  -به  د  بال  َج   (إرسائيل   بني) واطن  ن  يف  غَ كانت    ريبنوب 

بالد    بوسعه،  ( ية الَعَرب   زيرةاجل )  إن  يقول  يف    خثعمأن  يف   ،جازان تقع  حتى  أو 

 .  يفزي من الت  واحدةٍ   كانا عىل وتريةٍ   أهون من ذاك، وإن   ذا ه  ف!   ( احلبشة ) 

ي قبيلة )ال َتعجب ممَّن    كام  َوَلة يسمِّ امل يف َش بمكاهنا ومكانتها  املعروفة    ، (الرُّ

تنتمي  ًدا احتامل أهناة، مور  جازيَّ موحًيا بأهنا قبيلة ح  «،  الروالة قبيلة » :  ي ةزيرة الَعَرب اجل 

 ( ل   -(3)( َأْرِئْييل   / ائيل رأ   /ءرءل إىل   نزَل ن  ممَّ هو  (، و بن يعقوب  جاد ـ)االبن األخري 

 
 . 137م.ن،   (1)
اة( يف )خثعمتقع )  (2) ها )الطائف ( و)أهبا ( بني )الّس   ( َجنوًبا رَشًقا. بلَقرناًل َغرًبا و)( َشام شمران(، حُتاد 
 . 185انظر: ُمنَى،   (3)
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امهلا يعرف َش بالغة يف القول إنه ال  م ال   ،ذا ه   يزعم ن مَ ف   (1) . (ِمَّْص إىل )   (يعقوب ) مع 

، ( إرسائيل بني )و إىل ز  نوهبا يف العَ امل اجلزيرة مع َج وبذا يشمل َش   ! أيًضا  نوهبا من َج 

 .هنا وهناك  صاته أسامء القبائل واألماكن ًجا يف ختر  مدر  

 هابعض  ىل إ قه  ر  تط يف  بع ما فعله  اتَّ   -والقبائل   اعرتاًفا بجهله باملواضع   -وليته 

   إغفال من  
ٍ
يشء حيث  كنهااأم عن    ذكر  فعل  كام    .( إىل  قال: ف (؛  حشمون إشارته 

 (2)««. املوقع املقصود هو »اخلشامن/ خشمءنة أرجح أن  عديدمن االحتامالت ال ِض » 

يف منتفية  الفائدة    أن!  عىل  ذا ه  (  شامن اخلال يدري أين )   ، يف ما يبدو، وسكَت؛ فهو 

 ( 3)أهون من بعض!  اُلمق بعض    كنَّ ل  ذ كر االسم ُغفاًل من حتديد مكانه!  

يملك مفاتيح التأويل اجلغرايف  االفتتان بأنه  خُيامره   ما ينفك  فإنه  ه كلِّ  ذا ه  مع  و 

يل  حُي   نصٌّ أنه  ، هو  ال ثاين له  واحدٍ   أساسٍ عىل    ،« التوراة »  والتارخيي واللغوي لنصِّ 

حتى إنه ليجد أسامء كثرية هلا    (! َزهران و   غامد و)   ( عسري)و   ( جازان ) إىل َمواط ن يف  

يف   يقابلها  حسب  (فِلسطني ) ما  إليه  ،  يذهب  =  يرحيو)   :مثل  -  «التوراة »علامء  ما 

حجلة ؛  أرحيا حجلة=  بيت  فارة=  هفره ؛  الغرابة =  ربة ع ه ؛  نبع  ؛ جبع =  جبع ؛  تل 

 

    .16 -8: 46، ِسفر التكوينانظر:   (1)
 .   138ُمنَى،   (2)

(.  عىل أن أبو خشيمؤالء إنَّام ينتسبون إىل َجدٍّ هلم كنيته )(، فه  مطري( من )اخلشامنإذا كان يومئ إىل فخذ )   (3)

« ُخشوم(.  وما أكثر »بيل( من )اخلشامن(، و)حرب( من )اخلشامن(، و)عتيبة( من )اخلشامن هناك أيًضا )

(؟!  ال عجب، فقد اعتاد املؤلِّف رضب حشمونء باسم املكان التورايت )ؤالكن ما عالقة ه  !  ول  الَعَرب

ا مل َيُعد يميِّز عسريبـ)  اخلشامنأسامء القبائل بأسامء األماكن!  ُثمَّ ما عالقة   (؟!  لقد بلغ إغراء الروف حدًّ

  ( أو َشامهلا! الَعَربي ة اجلزيرةعنيه ما إذا كانت يف َجنوب )بسببه بني أسامء القبائل واألماكن، وال ي
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وكل  كفرية   خربة=  هكفرية ؛  الرام =  ه هرم  أ(،  علامء   يَّة ف لسطينماكن  ها  يقرتحها 

يف    «التوراة »  الواردة  القديم » لألسامء  يف «،  العهد  العلامء  عليها  عثر  أسامء  ومثلها 

يف  -( األردن )  أن  إالَّ  عنيأبى  ب  الَعَرب اجل ) يف    تشبههاأسامء    نقِّ كلَّ ( ي ة زيرة  مهام  فه ، 

   (1) ! ائل قب ال   ءسام أكن ألصقها ب ا ماأل   ءسام أإذا مل جيدها يف  ف    !ف من تعس   األمر 

 ميشع الذي يعود إىل )   ،وآيب عىل الجر امُل النقش الطويل  ف عند  بل لقد توقَّ 

كموش  االذي  و،  (2) ( وآب مُ )ملك  (،  بن  يف  عليه  القرن ُعث ر  من  األخري  لنصف 

عرش  املي ت )   قيَّ رَش   ، التاسع  ضدَّ   ( وآبمُ ) ملك  د  خيلِّ وفيه  ،  (البحر  حروبه   أخبار 

ملك  ريمْ عُ )  )  ( إرسائيل)(  )( َأْخآب وابنه  انتصاراته عىل  اًل  ، ( بني إرسائيل، مسجِّ

التي   بنا احتلَّ ذاكًرا أسامء املدن  أو  ، الذي يعود إىل القرن  النقشذا  ُيَعد  ه  و    ( 3).ها ها 

املكان يف جوار    كانت   بني إرسائيل واطن  مَ ىل أن  ع   صارخةً   وثيقةً   الثامن قبل امليالد، 

أماكن من   متتد  إىل  -احتامل   أقَص   عىل  -، أو وآيبامُل النقش    لكذ  عىل  فيه  ر  ُعث  الذي  

ًّ مُ   فإن املؤلِّف ظلَّ   ذا ه  عىل الرغم من  و   .( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) امل  َش 
بحث  يا عىل أن  رص 

َج   لك ذ  يف     وردَ عامَّ  الَعَرب اجل نوب  النقش يف  اتَّ و،  ي ة زيرة  ه حول رَ كَ ذَ ا  وممَّ !   فقكيفام 

امُل  النقش    الواردةن  دُ تلك  مثاًل قوله يف  لـ  -...وقريتن » :  ،  اجلمع  ، « قريت » صيغة 

)القريات هي  التكسري  التي  مجع  بصيغة  هنا  ْضم ![ ]كذا (  جبل  يف  تقع  والتي   ، 

 
 .  ، مثاًل 000 -171: ُمنَى، انظر  (1)
(2)   ( )  (ُموآبتقع  لساحل  قيِّ  الرشَّ االمتداد  امليتعىل  )البحر  بني  الواقع  الرشيط  عىل  األردني ة (،  ( اململكة 

 ( املحتلَّة. فِلسطنيوأرض )
 .  498؛ سوسة، 57، الساميُّون ولغاهتمانظر: ظاظا،   (3)
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املوقع  بتهامة  النقش  يذكر  قرية )عرعر« عرعر».  كام  بيحان  ( ، أي  بّساة   يف وادي 

ف، وما دامت املسألة مسألة أسامء: يقول، عىل طريقة املؤلِّ   فيام لقائٍل أن     (1) « .عسري 

َم  ة) امل  يف َش   ،(ات ري  القُ ) :  «ن قريت » ال تكون  لـ  عودي   ، ( رعَ رْ عَ )   :«عرعر » و   ؟رًباغَ  ( السُّ

  ! نوًبا اماًل وَج ، َش مكان   األسامء يف كلِّ  ذه ه  مثل  ما أكثر  و   ؟ ًقارَش امهلا يف َش 

احتطابه  عىل  -وخيتم  ُعث ر  قد  كان  كموش ) نقش    وإن   بن  َمل ك (ميشع   ،

عىل قناعة بأن بالد أو أرض »   : إىل أنه  بالذهاب   -( البحر امليت قيِّ )يف رَش   ، ( وآبمُ ) 

اة   وآب مُ    (2)  «! يف منطقة القنفذة   امة هت فحسب، وإنام ضمت أجزاء من    مل تكن يف الّس 

 !، والسالم إىل هناك   نفسها  ( إرسائيل) نقل إىل هناك    وآبمُ واهلدف من نقل 

 

 !: إىل جبال الطائف  وإذْ ينقلون البحر امليِّت -15

يعقد   التوراة » مؤلِّف  وأخرًيا  التاسع«  جغرافي ة  »   الفصل  عنوان  حتت  كتابه  اليم من 

املي  إىل كلٍّ من )   « التوراة »، من أجل إنكار أن إشارات  «الذي ليس بحًرا  ( ت البحر 

ة بحرية  و)  اة) واطن يف  ، بل إىل مَ ني املعروَفنياملكانَ   ذينه  ت إىل  اإشار (  طربي  !  ( الّس 

لدَ   ،املزاعم أن    لك ذ   إىل عقيدة  استحالت  تاريخ    ؤالء ه  ى  التي   ( بني إرسائيل ) بأن 

يف   الَعَرب) كان  ا  ى  تأتَّ تال    ،( جزيرة  ) دون  نظريًّ  ( األردن) و   (فِلسطني اجتثاث 

.  جزيرة الَعَرب إىل  نقلها  و من أماكنها التارخييَّة  مجيًعا    ( ِعراق ال ( و) َّْص مِ )و   ( لبنان ) و 

 
 . 186ُمنَى،   (1)
 . 189م.ن،   (2)
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ُبدَّ و  تأو  بعدئٍذ    ال  كلِّ من  وكلِّ   ل   حدث  اسم، 
ٍ
بناء الختالق  من هُ   ،  المي 

أيِّ االفرتاضات  غياب  يف  يزعمون  دٍ مؤيِّ   تارخييٍّ   دٍ ستنَ مُ   ،  مستندٍ و،  ملا  أي   لنقض 

إليه  مناقضٍ   تارخييٍّ  يسعون  د  ملا  أو  ا  لغويًّ أو  كان  تارخييًّا  أو  ،  عىل حتى  ينيًّا،  نقًشا 

 .حجر 

رفضه  صاحبنا    وانتهى  الذاه يف  إىل  للتفسري  » ب  التورايت  االسم   يمأن 

ري ال نه ال يشإ  هقول ( إىل  املي ت البحر يشري إىل ) -« يم امللح» يَّة: َعَربويعني بال -« مهلح 

  آخر.   بحرٍ   وال إىل أيِّ   ت البحر املي  إىل  ال  ال يشري    مَّ ، ومن ثَ « ملحوال إىل »  «يم إىل » 

م برهاًنا عىل ما يقول، أكثر من:دو   ن أن يقدِّ

أُ   -1 يم »و ،  « يم مهلح» و «،  يم » :  ، هي املكان  لك ذ  قت أسامء أخرى عىل  طل  أنه قد 

 «.هعربه 

 موآب يف أرض    الذي   عىل جبل نبو( »ُموَسى ل اإلشارة إليه عند وقوف )تاهُ   -2

 (1) .« الذي قبالة أرحيا 

 ثباته؟!إل أو  تاريخ لنفي  استدالاًل  يكفي   ذا ه  فأ  

عىل أن   شاهًدايِّل إليه  ما ُخ نا  يلإ   ، ساَق اجلدليَّة  املعمعة  ذه ه  وهو يف    ،غري أنه 

إرسائيل )  عال   (بني  ب ال  هلم  املي تـ) قة  يسوقه  ( البحر  هو  فإذا  له   عليه  شاهًدا،  ، ال 

نَفى الزعم حني    أنه  لك ذ  !   ( جزيرة الَعَربـ)ب   لبني إرسائيلعىل أن ال صلة  دلياًل  و 

إىل   عن  لزِّ ل أن  الذاهب  الطافح  امليتفت  بسفينة    البحر  قد ( ُنوح ) عالقة  أنه  أو   ،

 
 . 200 -198انظر: م.ن،   (1)
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 :أمرينب  لك ذ  عىل    استدلَّ فن؛  س  الناء ب اهليكل أو  عىل بناء   ( يامن ُسلَ امَلِلك ) استعان به 

أهل   -َعَرب ال  أن   -1 الس  اعتمدوا  قد    -تارة أهل  و   بحارٍ   وهم  صناعة  فن يف 

مووغريها   غَ   -( رعَ رْ العَ ) أشجار  من    ةٍ مستمدَّ   ادَّ عىل  يف  اجلزيرة الكثيفة  رب 

     املزعوم.  ( البحر املي ت) مل يكونوا يف حاجة إىل زفت و  -نوهبا وَج 

، متارخيه  لكذ  عىل    مل يكونوا أهل بحار، كام يدل    -كام قال   -( بني إرسائيل )أن    -2

بني يستشهد عىل جهل    رشعَ   ثمَّ    . فن وخوض البحاردرة هلم عىل بناء الس  وال قُ 

 وتقنياهتا.بالبحار    إرسائيل 

ًدا  م  ليب قول )   لكذ  خالل  ردِّ ال مكان « مكانان  يم هعربه » و«  يم مهلح إن »   (1) ( ي الص 

تعني:   « يمكلمة » ن  إ (، ورابة غُ ( و)لحة امل) :  (، مها الطائف يف منطقة ) واحد، يقعان  

د كي لنه فإ  كذا ه  و   . «بحر » ، ال  «غرب »  بحر لل ) ة أو حضاريَّة ال عالقة طبيعيَّ   أن    يؤكِّ

 ؛ نقض أطروحته نقًضا  يف   -يشعر  من حيث مل   -قع إذا هو ي،  (ببني إرسائيل )  ( ت املي  

، خشبيَّة   اتأهنا كانت هلم صناع  وأ أهل بحار،  كانوا    بني إرسائيل بنفيه أن    لكذ  و 

ال  أو غري لس  بناء  كان فنالس    فن  كام    -تقول  َت س  لَ وَ أَ    . صناعات خشبيَّة   َرب عَ لل   ت ، 

ليب   ومعك  ، َعَرب ال عشائر  من    عشريةً كانوا    بني إرسائيلن  إ  -( داوود أمحد  ) و  ي الص 

الَعَرب)يف    تعيش عَ    ؟! (جزيرة  كانوا  الوقت الَعَرب  جزيرةويف    ،ًبارَ فكيف  ويف   ،

 الصناعيَّة والبحريَّة؟!   َعَرب ة هلم بحضارة ال لَ ص  ، وال َعَرًبا نفسه مل يكونوا 

كام   -( أمحد داوود هو الذي كان يضطر )   التناقض الذي وقع فيه املؤلِّف   ذاه  

 
 .  140 -137، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر:   (1)
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كتابه   سلف  عرضنا  االستدراك   -يف  اًل   ، إىل  زاعاًم    ذه ه  من    تنص   بني ) أن  املعضلة، 

عشريةً   (إرسائيل  من  ها  كن ل    يَّةً َعَرب   كانوا  الضيض  يف  والعُ كانت    ! ف التخل  زلة 

أهنَّ و  عشريةً الق   تكن  مل  من  يَّةً َعَرب   ا  الضيض  يف  وال  يف التخل  وزلة  العُ ،  وال  ف، 

الَعَرب )  وإنَّ (جزيرة  أوقع  ،  ش    ئكأول  ام  التناقض إرصارُ الثالثة يف  نقل  هم عىل  باك 

 .ي ة زيرة الَعَرب اجل إىل   ( اهلالل اخلصيب) من   ( بني إرسائيل ) تاريخ  

يدل  وممَّ  )  ا  أن  امللح عىل  ،  (  بحر  ) و بحر  املي  ال هو  له ت بحر  عالقة  وال   ،)

« لسانجاء بإضافة كلمة »   « التوراة » وصفه يف    أنَّ (،  الطائف )ني يف  ني املزعومَ باملكانَ 

ُمهُ »   : (1) ( ِسفر يشوع «، كام يف ) اللسان البحري بمعنى » ،  إليه ُم اجَلُنويِبُّ َأْقََص وَكاَن خُتُ

امُل   ْلِح املِ َبْحِر   َساِن  الل  اجَلُنوِب. ِمَن  َنْحَو  ِه  أيًضا وفي   « َتَوج  الت  »   :ه  َِمَاِرُج  ُخِم وَكاَنْت 

  (2) «. َجُنوًبا  إىَِل َطَرِف األُْرُدن    اَماًل َش  ْلِح املِ نَْد ِلَساِن َبْحِر  عِ 

 

َ  عىل بُحرية طربي ة -16  !: ت ا وجبال الّس 

ةبُ ) ليست ةببُ ( حرية طربي   !   حرية طربي 

رهه   يقرِّ ما  أن     .(ى نَ مُ   زياد )  ذا  يف  والسبب  إىل    «التوراة»اإلشارة  هي 

ذين االسمني، كام فهَمهام ه    تفسريعىل  فلامذا ال يوافق     .( يم كنرت(، و)كنرت)

ةذوو االختصاص، عىل أهنام: ) ة( و)مدينة طربي   ؟   (ُبحرية طربي 

 
(1)  15 :2 . 
 . 19: 18م.ن،   (2)
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لالنتبا:  قال الالفت  أن  ألن  واردَ   ذينه  ه  غري  النصوص  االسمني  يف  ين 

ة) للداللة عىل   القديمة ة( و)مدينة طربي   .  (ُبحرية طربي 

 كيف؟   

«  َجن يَساَرت( اسم »بحر  1:  5،  ق يف )ِسفر لوقاُيطلِ   العهد اجلديد»إن    :قال

طربيا بحر  بينام  عىل  األول ،  املكابيني  )ِسفر  يف  االسم  بصيغة  67:  11،  يرد   )

أم  جنيسكر» التلمود«.   يمه سل طربيه  ا  اسم  البحرية  عىل  )البحر بمعن  فيطلق  ى 

العهد  الالحقة بـ»ين يف النصوص  إذن، االسامن غري واردَ    (1) «.(القريب من طربيا

ة)اللة عىل  للدِّ «  القديم ة( و)مدينة طربي    !(ُبحرية طربي 

أين   هنا:  واالستبدالالسؤال  القلب  آليَّة  أعملها    ، ذهبت  يف    ؤالء ه  التي 

 ( ي ةزيرة الَعَرباجل)رب  نوب وغَ ، واستبدال َج (َيَمنًا)  (امالش  )لقلب  بنيات األلفاظ  

آليَّ (ِعراقال)و   (،َّْص مِ ) مع  عموًما،    (امالش  )وبالد    (،فِلسطنيـ)ب أهنا  أم  ال  ؟!   ة 

َم  ي ةزيرة الَعَرباجلإىل    (بني إرسائيل) حني يكون اهلدف نقل تاريخ    تعمل إالَّ  ؟!  لـ 

ير   وتن يسارج»يف  ة  املرَّ   ذهه  مَل  »تن يسارجبحر  »«  أو   (2)«جنارس  /جنيسكر« 

 َق ، َوف  ( يم كنرت(، و)كنرت)   : قلًبا واستبدااًل، أو لغًة منحتريًفا، أو تصحيًفا، أو  

النصوصمنهجيَّ  قراءة  يف  لاًم     ؟ته  بحسببع  االسم،  الرتمجات  أن  :  هو  بعض 

 
 . 203 -202ُمنَى،   (1)
موقع ،  املكابيني األولِسفر  «، يف الطبعة التي بني يَدينا.  )انظر:  ِجن ارَس «، وهو »جنيسكرأورَد االسم: »   (2)

القبطي  » تكالهيامنوت  مَّص،  األرثوذكساألنبا  األرثوذكسي ة،  القبطي ة  »اإلنرتنت«: الكنيسة  عىل   ،»  

https://goo.gl/smH4Yk .) 
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نة،  «كِن اَرة» املحصَّ املدن  من  بأهنا  موصوفة  بط  ،  َنْفتايل) لس  أحياًنا ير  و   (1) .(بني    :د 

فضاًل عن تاهله ملا استشهد به    ذاه      .نفسه   تيسارن  ج  وكأنه  ،(2) «ُروتـكِن  َبْحر  »

البحر بمعنى )  ،«يمه سل طربيه»  :حرية اسم البُ تلك  عىل    «التلمود»هو من إطالق  

ة»قوله إن    لكذ  أضف إىل     .(ةالقريب من طربي   ُس إنَّ   «طربي  هب  مِّ ام  االسم يف   ذايت 

األوَّ   العرشين العام   القرن  )؛  لمن  ق بل  من  املعنيَّ  الاكم  بناها  ومان ألنه  (:  الرُّ

    ( 3) . ( طيباروس مرباطور الروماين ) ياًم لإل تكر   ( Antipas Herodes  هريودس أنتيباس ) 

   يستشهد بشواهد عليه ال له! ما زال    -كام تلحظ  -إنه 

كان اسمها:  عىل أنقاض مدينة    ( هريودس ) بناها    ( ة مدينة طربي  ) إىل أن    أشار   وقد 

، يف  « كنرت » :  نفسها   ربام كانت   رقة مثاًل: إن    ، وهنا أيًضا مل خيطر يف باله القول    «. رقة » 

يقول  أن  اعتاد  كام  القلب واالستبدال،  من  أن  كالَّ    ! نوع  إىل  بل ذهب  مكان يف    رقة ، 

القول     ( 4) «! رقة » اسمه    ( الطائف )  نعيد  العثور علي   ذا ه  ن مثل  إ ولن  ه يف  االسم يمكن 

كثرية  غري    الطائف يف    ، أماكن  القول     . الطائف ويف  نعيد  أسامء أيًضا  ولن  تراتب    إن 

نحوٍ   ألماكن ا  يف    شبيهٍ   عىل  بدليلٍ   « التوراة » برتاتبها  األسامء    لك ذ  ك   ليس  هي  أهنا  عىل 

   ( 5) . لك ذ    من نامذج  منا  ، وقد قدَّ التوراتيَّة 

 
 .  37: 19، ِسفر يشوعانظر:   (1)

 .  3: 12انظر: م.ن،   (2)

 . 203ظر: ُمنَى، ان  (3)

 انظر: م.ن.   (4)

ل، حتت عنوان »راجع: الفصل    ( 5)   «. املؤتلِف لفظًا املختلِف أرًضا.. وحقائق التاريخ -23األوَّ
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ـ « ليس كنرت »اسم أن  إىل ف  املؤلِّ ص  لُ خَي ه كلِّ   ذاه  من  شري يهو بل ، ( ة طربي  ) ب

رَس »إىل   يف  عديدة  عسري مواقع  غامد   ، اة  منطقة    ، َزهران و  ، وبالد  إىل  باإلضافة 

»   : منها  رَ كَ ذَ    !« الطائف  و»( الطائف ) نويب  َج   « قرنيط جبل   اة رَس ) يف    «ة ط رن ق ال ، 

  فاخرت منها ما شئت!    (1) . (يث وادي الل  ـ)« ب القرينات ، و»(َزهران 

ا األوَّ  فا ) ل، فجبل  أمَّ  «التوراة» يف  َوَرَد  لربطه بام  وال وجه  ،  (الطائف ) ( يف  الش 

الذي هو  ُروتـ ِكن    َبْحر»   من وصف  ما ، وهو  ( اإلنجيل «، يف )ت ن يساربحر ج » «، 

ة   حرية بُ ـ) ُيعرف اليوم ب فا )   «قرنيط » والناس يدعون    .  ( طربي    « أيًضا. غرنيت (: » الش 

ة التي ملة الرومانيَّ ال   روى من أن االسم بام يُ   ذا تسميته هب    بعض الباحثني ل  وقد علَّ 

)   ، (Aelius Gallus  إيليوس جالوس)دها  قا  ) ِمَّْص حمافظ  يف   ق.م(،24  –26(، 

ت مرَّ  ، (2)( م Caesar Augustus  ،-14غسطس قيَّص  أُ )مرباطور الروماين  عهد اإل

اجَل   الطائفبقرب   إىل  طريقها  اسم  يف  فأطلقت  جبل    غرنيت نوب،  فاعىل  ، الش 

اه إيَّ التاج.     مشبِّهة  يبشكل  أن ي التعليل، و  ذاه    (3)( اجلارس   د مَحَ ستبعد ) يف حني  رى 

ف من   ومهام يكن من أمر، فلوال    ين. ني بارزَ ؛ ألن له رأَس «ني قرنَ » كلمة  االسم حمرَّ

اجلبل بام يرد يف   ذا ه  لربط    ، ما ذهب أحد  وهوس التأويل   ة الروف واألسامء لَّ ض  مَ 

   . ُروت ـ َبْحر ِكن    عن  «القديم العهد » 

قرية  « القرنطة » ا  وأمَّ  هبا  فيعني  قُ (ة الِقَرْنطَ ) ،  من  قبيلة  رَ ،  اة رَس ـ) ب  ( كنانة )ى 

 
 انظر: ُمنَى، م.ن.   (1)
 ذا الكتاب. عن تلك الملة، انظر: ملحق ه    (2)
 .  365، يف رَساة غامد وَزهرانانظر:   (3)
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ة بُ ـ)القرية ب   ذه ه  ام عالقة  ف    (1) . (ُتَرَبة   وادي) ، يف  (َزهران   ؟!  (حرية طربي 

الثالث وأمَّ  االسم  مثل  ،  (الل يث ) يف  ،  «القرينات »   ا  أكثر  يف   ذاه  فام  االسم 

 !وقرين، وقرينات وقرون،  ، من قرن، ( جزيرة الَعَرب) 

َف امل  تعاود أهنا  هنا  لحظ القارئ  يَ و  ، ه األثرية يف القلب واالستبدالمنهجيتُ   ؤلِّ

 ( تاريخ  نقل  اهلدف  يكون  إرسائيلحني  إىل  بني  الَعَربي ة (  اسم أن  زعمه  ب ،  اجلزيرة 

مكتفًيا «.   القرينات »   وأ «،  القرنطة »  وأ ،  «قرنيط إىل جبل »   إشارة    « التورايتكنرت » 

   شتَّى.   فمعجم األشباه والنظائر طويل، ويف مواضع، وإالَّ الثالثة   األسامء  ذه هب  

 

 :     جغرافي ة النصِّ دٌ إىل وْ عَ  -17

التي (  ب رَ جزيرة العَ يف )  تلك املواضع أن  ال يشك  لظًة  قرأ النصَّ التورايتَّ  ي ن  مَ   إنَّ 

هلا «  جغرافي ة التوراة » مؤلِّف  حاول   ليبيا أستاذه ) عىل ُخطَ   -توراتيًّا   تأو  ال صلة   -( الص 

«، وأن النصَّ ناطق  بجغرافيَّته القيقيَّة، عىل الرغم من كلِّ  د القديم هالع »   نصِّ ب  اهل 

ِسفر )  ، نقتبسه منلكبذ    شاهد    نموذج  .  وها هو ذا  ما يكتنفه من غموٍض والتباس

ذه خالل ه  من أمثلٍة    اإلضايف إىل ما سلَف   ، عىل سبيل املثال(34، اإلصحاح  العدد

 :الدراسة 

ُموَسى و »  بُّ  الر  َم  اِئيَل َقاِئاًل   َكل  إرِْسَ َبنِي  »َأْوِص  ُكْم  و   :  إِن  ْم:  هَلُ ُقْل 

َتَقُع َلُكْم َنِصيًبا.  . ه  َداِخُلوَن إىَِل َأْرِض َكْنَعانَ  ِذِه ِهَي األَْرُض ال تِي 

 
هراين،   (1)  .   179، ؛ اجلارس، م.ن198انظر: الزَّ
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ِصنيَ   َكْنَعانَ   َأْرُض  ِة  ي  َبر  ِمْن  اجَلنُوِب  َناِحَيُة  َلُكْم  َتُكوُن    بُِتُخوِمَها: 

إىَِل    ْلِح املِ ُم اجَلنُوِب ِمْن َطَرِف َبْحِر  َيُكوُن َلُكْم خَتْ و   ، َعىَل َجانِِب َأُدومَ 

ِق،  ْ َلُكُم  يَ و   الرش  َعْقِرب يمَ الت  ُدوُر  َعَقَبِة  َجنُوِب  ِمْن  إىَِل  و   ، ْخُم  َيْعرُبُ 

خَيُْرُج إىَِل َحََّصِ  و   ، َبْرنِيعَ   َتُكوُن َِمَاِرُجُه ِمْن َجنُوِب َقاَدَش و   ، ِصنيَ 

ارَ  إىَِل َيعْ و   ، َأد  َعْصُمونَ رُبُ  الت    َيُدوُر  ُثم   َعْصُمونَ .  ِمْن  َواِدي    ْخُم  إىَِل 

َِمَاِرُج و   ، ِمَّْصَ  ِعنَْد  َتُكوُن  خَتْ و   َبْحِر. ال ُه  ا  َفَيُكونُ ال ُم  َأم  َبْحُر  ال   َغْرِب 

اًم.  ال  ُم  َيُكوُن َلُكْم خَتْ   ذا ه  و   َغْرِب. ال ُم  َيُكوُن َلُكْم خَتْ   ذا ه  َكبرُِي َلُكْم خَتْ

َتْرُسُموَن َلُكْم إىَِل َجَبِل ُهورَ ال َبْحِر  ال اَمِل. ِمَن  الش   ِمْن َجَبِل  و   . َكبرِِي 

. ُثم   َصَددَ   ْخِم إىَِل َتُكوُن َِمَاِرُج الت  و   ، َتْرُسُموَن إىَِل َمْدَخِل مَحَاةَ   ُهورَ 

ِزْفُرونَ  إىَِل  الت ْخُم  ِعينَانَ و   ، خَيُْرُج  َحََّصِ  ِعنَْد  َِمَاِرُجُه    ذا ه    . َتُكوُن 

خَتْ  َلُكْم  الش  َيُكوُن  ِمْن َحََّصِ  و   اَمِل. ُم  ِق  ْ إىَِل الرش  اًم  خَتْ َلُكْم  َتْرُسُموَن 

ِقي    إىَِل َرْبَلةَ   َيْنَحِدُر الت ْخُم ِمْن َشَفامَ و   . إىَِل َشَفامَ   نَانَ ِعي  . ُثم    َعنْي  رَشْ

الت   ِكن اَرةَ و   ْخمُ َيْنَحِدُر  َبْحِر  َجانَِب  َيْنَحِدُر    َيَمسُّ  ُثم   ِق.  ْ الرش  إىَِل 

ِذِه َتُكوُن َلُكُم  . ه  ْلِح املِ َتُكوُن َِمَاِرُجُه ِعنَْد َبْحِر  و   ، الت ْخُم إىَِل األُْرُدن  

 « األَْرُض بُِتُخوِمَها َحَواَلْيَها«. 

 (:لث اإلصحاح الثا  ، ِسفر يشوعجاء يف )كام 

ب  َسي ِد    َكَهنَِة َحاِميِل َتاُبوِت ال وَيُكوُن ِحيناََم َتْسَتِقرُّ ُبُطوُن َأْقَداِم  »  الر 

األُْرُدن   ِمَياِه  يِف  َها  ُكل  األُْرُدن  األَْرِض  ِمَياَه  َأن   املِْياَه  ،  ِمْن  امُل ،  ْنَحِدَرَة 

َتْن  َواِحًداتَ و   َفلُِق َفْوُق،  ا  َندًّ ِخَياِمِهْم  ـ لَ و   . ِقُف  ِمْن  ْعُب  الش  َل  اْرحَتَ ام  

األُْرُدن   وا  َيْعرُبُ َتاُبوِت ال و   ، ِلَكْي  َحاِمُلو  ْعِب،  ال   َكَهنَُة  الش  َأَماَم  َعْهِد 

الت اُبوِت  َحاِميِل  إِْتَياِن  األُْرُدن    َفِعنَْد  َأْرُجِل  و   إىَِل  َكَهنَِة  الاْنِغاَمِس 

ِة    َحاِميِل الت اُبوِت  ُمَْتِلٌئ إىَِل مَجِيِع ُشُطوطِِه ُكل     األُْرُدنُّ و   َياِه، املِ يِف َضف 

َوَقَفِت   احَلَصاِد،  اِم  َفْوُق، املِ َأي  ِمْن  امُلْنَحِدَرُة  َواِحًد و   َياُه  ا  َندًّ ا  َقاَمْت 
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ا َعْن »َأَدامَ  َتانَ َبِعيًدا ِجدًّ ، وامُلْنَحِدَرُة إىَِل  « املَِدينَِة ال تِي إىَِل َجانِِب َصْ

ْعُب ُمقَ و   « اْنَقَطَعْت مَتَاًما، ْلِح املِ »َبْحِر    َعَرَبةِ ال َبْحِر   .  ابَِل َأِرحَيا َعرَبَ الش 

َتاُبوِت ال َفَوَقَف   َحاِمُلو  َعىَل    َكَهنَُة  ب   الر  َوَسِط  ال َعْهِد  يِف  َيابَِسِة 

اِئيَل و   َراِسِخنَي،   األُْرُدن   إرِْسَ َعىَل    مَجِيُع  اْنَتَهى  ال َعابُِروَن  َيابَِسِة َحت ى 

عْ     « . ِب ِمْن ُعُبوِر األُْرُدن  مَجِيُع الش 

يبدو   يف    ا دً َري  هاهنا:    « األردنُّ » فهل  جبل،  يف    ، (َهَرْوب ) من  يبدو (عسري )أو  أم   ،

ليب )   د ردِّ يُ ، كام كان  غرافيَّةاجل   اة عسري رَس من    ةً مَّ رف جبل أو ق  ُج  ن تبعه  ومَ   ، (1) ( ي الص 

» برتديد كصاحب  التوراة ،  هنر  هو  أم     ؟! « جغرافي ة  هو  ماء،  وتبًعا    ؟ األردن هنر 

يبدو    لكذ  ل  ال » هل  املِْلح   َرَبة عَ َبْحر  يف  مشب    ««»َبْحر  ) اتالسياق  ذهه  ًها  (  امللحةَ : 

 (؟!الطائف )  نواحي يف  املزعومتني  (،  ُغرابةَ و) 

ه  و  النصِّ  ف   ذاعىل  بوصلة  تفتأ  يف ام  الكهنويت  التأويل  اه  اتِّ إىل عكس  ُتشري 

ليبيَّة«.    املدرسة »الصَّ

ًسا يف ب  لَ جَي َد  أو  ،  يف حتديد بعض املواضع بأسامئها اليوم  صعوبةً باحث     دَ جَي    أن  

  غ ال يسوِّ ه  كل    لك ذ  ،  جدلو   نقاشٍ و   نظرٍ   املعطاة حملَّ   الدود تبدو    و أ   ، اجلهات   فهم 

أن بحاٍل   بالد  ي  النصَّ   إنكار  إىل  نحوٍ و  ،( امالش  ) شري  اللغة   عىل  سديم  حيجبه   ال 

 اب رَس و ومهاوي األودية  لنقلها إىل شعاف اجلبال    ف  جماز  ف  ا أن جياز  أمَّ    .مجة والرت 

الَعَرب )من    بوتاخُل  » (جزيرة  يقول  ثمَّ  الشخصي ة   ذه ه  ،  حديث » ذاك  ف«،  قناعايت 

ر  ، و «يا ُأمَّ عمرو  ، ُخرافةٍ  غري أن    . وأضغاث األحالم  يف تصديق األوهام مرسف   هتو 

 
 . 136 -133، التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر:   (1)
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الكُ جنا ال يته  بعقول  االستهزاء  يف  تتمثَّل  اء ربى  واهلُ قرَّ الزيف  وتسويق  بينهم، ،  راء 

 « ثقافة  الشخصي ة ونرش  ل م القناعات  الع  ثقافة  ال  اإلديولوجيَّة،  واألهواء   ،»

 والتحقيق ومسؤوليَّة الكلمة.

 

 



 

 

 

 

 خامتة
 

-1- 

ب ق معه وُتغرِّ ، وتذهب َجنوًبا تلك نامذج ثالثة تناسلت حول موضوع واحد، ُترشِّ

ب باخلرافة، تنسج عىل املنوال يف تناسلها املخص    وليدة    ل.  وما زالت كتب  ئ شمتُ و 

بعًضا.  بعُضها  ويستنسخ  بتلك، شواهدَ ل     (1) نفسه  ه    كننا سنكتفي  الرضب عىل  ذا 

من العبث املنهاجي باسم التاريخ، الضارب يف مهامهه من التأويل اخلرايف للتاريخ 

ه    .  وقد كانتالتخريف التأوييل للجغرافيا إىل   ميَّة، ل  دوافع غري ع  لَدى أصحابه  تؤز 

القومي اإلديولوجي  الباعث  بني  اإلدهاش  ، تراوح  ة  التارخييَّة   ، ولذَّ .  واملتاجرة 

عن   ض  الديثة ليتمخَّ املعرفيَّة  األسطرة  من  يف  نوٍع  من   أعاملٍ ،  التاريخ  تصنع 

من   اجلغرافيا  وتبني  اللفظياخليال،  والرتف  التأويالت  بذ  .   هوس  بني مزل فًة  لك 

ن  للسطو عىل   -وإن  أظهرت الرباءة   -أيدي الطامعني صكوًكا تارخييَّة زائفة، ُترشع 

 
له َمدار التأويل من )أمحد داوودباستثناء بعض ما جاء يف كتاب )   (1) فإن مُجلة  (،  رَساة غامد( إىل )عسري(، ونق 

التي تناسلت يف ه   ليبيإنَّام خرجت من عباءة )  ذا املوضوع املستهَلك املؤلَّفات  (، وإن  يف أزياء  كامل الص 

نة، ال تكاد ُتضيف نوعيًّا ما يستأهل املتابعة؛ فليس هلا براهني أثريَّة مقنعة، وإنَّام هو االتكاء عىل بعض   ملوَّ

اللفظيَّة بني األسامء.   القرائن   ه  اللغويَّة واملقارنات  م  تقح  التي أعادت  الكتب  املطروقة  ومن  السبيل  ذه 

« بعنوان  القديمكتاب  اليََمن  يف  التوراة  أرض  املتخي لة:  )فِلسطني  ملؤلِّفه  جملَّدين،  يف  الربيعي«،  (.   فاضل 

َوى أنه ينقل وال يبدو فيه من جديٍد جوهريٍّ خيتلف به عن الُكتب الثالثة التي درستها يف ه   ذا الكتاب، س 

( إىل  التاريخ  )اجَلْوفمرسح  يف  ونواحيها  اليََمني ة(  الَعَربي ة  ة  وبيئيًّا،  (.   اجلمهوري  طوبغرافيًّا  ل م يل، 
ع  وال 

ث عنها هناك؛ فمراجعة ذ    لك شأن أبناء تلك البالد، من علامء التاريخ واآلثار.  باملواضع التي يتحدَّ



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

482 

 

ذ   يأيت  واألوطان.   والتواريخ  واألُمم  فيها، الثقافات  مناهج  ال  مناهج  يف  كل ه  لك 

تست  كلمة  أهل حسبام  ر تقديرمن  »منهج«  ه  ُيسف  ليلها  فال  حَيمَ   .   وال  صباح،  د عن 

ى! َ  القارئ الرس 

 أقسام التاريخ  غياب حني نتساءل عن َعَبث ُهواة التاريخ املحدثني، وعن  إننا  

ال  اجلامعات  مواجهة  َعَربيف  عن  و لكذ  يَّة  التارخييَّة  غياب  ،  ما لك ذ  كاجلمعيَّات   ،

ل ون اختالاًل خطر من العابثني األكاديميِّني، الذين ال يَ األة  امعاجلينبغي أن ننسى   ق 

ى  الذي    ذا القبيل، من ه  املثال األشهر  يف  و    . ، وإن  فاقوا تأثرًيا وتضلياًل منهاجيًّا  تبدَّ

ليب كامل  يف كتاب ) ، املرتَجم إىل الَعَربيَّة « جزيرة الَعَربالتوراة جاءت من  »   : ( يالص 

املؤلِّف لالستدالل عىل    ا كيفرأين ،  1985 نحٍو    عىل  افرتاضاته جاءت حماوالت 

فالتهافت  من  عجيٍب  عاش  .   وهو  م  عُ قد  لًرا  تاريخ  يسَعى    ( إرسائيل)بني  نقل 

( َعى من  إىل  اهلالل اخلصيباملدَّ الَعَرباجل)من    ريبِّ غَ ال نوب  اجلَ (     ؛(ي ةزيرة 
ٍ
  ال ليشء

»  احروفً أن    ملالحظتهإالَّ   مفردات  أسامء  تبدو  «  التوراةمن  األيف  هنا  بعض  ماكن 

إنَّام بنى مزاعمه عىل معجم األسامء الذي أنه    وإذا راجعَت عمله أدركَت .   وهناك 

َده به » ةي ة َعَرباملعجم اجلغرايف للبالد الزوَّ عودي  «.  فضاًل عن أسامء القبائل، التي  السُّ

أو   إليها،  أو  املسامء  األاستند  ة،  فة،  املتومهَّ استنتاجاتالتي  صحَّ منها  يستنتج    هظلَّ 

أن يف األسامء الديثة رضوًبا الروف، أحياًنا، بدعَوى    هتقليب  إضافًة إىل.   الغريبة

واالستبدمن   القديمة  الالقلب  أصوهلا  بيَّن   . عن  املنهاج،   لك ذ  سطحيَّة    ُت وقد 

دة  يف أماكن  العثور عىل أسامء شبيهة باألسامء التوراتيَّة  إمكانية    ا موضحً  غري  متعدِّ
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املؤلِّف  زعمها  التي  متجاورةً تلك  كانت  وربام  يف   ،أيًضا  ،  وردت  ما  نحو  من 

 «.  التوراة»

أ   لك ذ  ل  ا ن  تىلَّ  هناك  وجود  أو  هنا  واألسامء  ل مي لروف  الع  باملعيار  ليس 

التارخييَّة  األحداث  مسارح  إلتحديد  حيث  من  الناس ؛  كأسامء  املواضع  أسامء  ن 

و وتتشابه.   كثرًيا  ر  أن  وح  لقد  تتكرَّ تستدلَّ ظ  أن  البدائيَّة  الشعوب  طبيعة  ن 
م 

باجلهات،   ال  نحوٍ   وأهنا بالتسميات  عىل  األسامء  تلك  عىل  يف حُتافظ  له  مثيل  ال   

ل    لك ذ  البيئات الرضيَّة، وُتراك م   بني الرتاث عرب األزمان، وحتمله معها حني ترتحَّ

ل من  األوطان  اعتباًطا لتمييز   ربام ُأطل قت ،  التسميات معجم  غنيٌّ من    لك ذ  .  فيتشكَّ

ت فيه، أو   ا عن طبيعته، أو عن شكله، أو لوادث مرَّ ًة نسباملكان، أو تعبرًيا شاعريًّ

به عالقة.  أشخاصٍ إىل   املستبَعد  لك ذ  ومع     كانت هلم  فإنه من  كثري من بَقى  يأن  ، 

، كام كان املؤلِّف يعتقد يف تغريَّ ملئات السنني، فضاًل عن ألوفهاي ال    األسامء متوارًثا 

، عن أسامء القبائل والعشائر  ذاه  ، بل أكثر من  ذا ه  .  وُقل مثل  بعض ما ذهب إليه

   واألُرَس. 

ر أنَّ أسامء املَواطن املذكورة يف » األقرب  يه كان  عل و  هي ممَّا   «التوراة إىل التصو 

زيرة اجل  ِشبه) من َجنوب  (  اليبوسي ني ) مع املهاجرين    ، وال سيام( فِلسطني ) هاجر إىل  

كر  اليوم؛ ف ،  فِلسطني ندثرت بعض تلك األسامء يف  ا   غري أهنا.   ( ي ة الَعَرب 
لم َيُعد هلا ذ 

ل املستمر     ،ألهنا مستعارة من جهة، ومن جهٍة أخرى  ألن من طبيعة الوارض التحو 

ل يف كلِّ يشء  بخالف غري الوارض.  عىل حني   -ات البلد أسامء    لك ذ  بام يف    -والتبد 
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َجن ُقَرى  يف  األسامء  اجل وب  بقيت  الَعَرب ِشبه  و رهبا وغَ   ي ة زيرة  وأريافها.  ،  بوادهيا  يف 

عوامل  كان  و  )   االندثار  لك ذ  من  وزٍن   اليهودأن  (  ام الش  يف  ذات  قائمة   هلم  َتُقم  مل 

( الكلداين  امَلل ك  يد  عىل  كياهنم  تدمري  منذ  سادهتب  وَس   (َنَّص  َنُبوَخْذ تارخييٍّ  إىل   م ي 

ربيَّةكام أن  ( يف القرن السادس قبل امليالد.  بابل ) 
ما لبثت يف تلك الديار أن  اللغة الع 

حتى اآلراميَّة  تالشت،  حملَّها  لتحلَّ  الش  ماتت،  األرض  عىل  تعاقبت  ثمَّ  عوُب .  

واألعراق، واألُمُم والضارات.  فكان طبيعيًّا أن تندرس األسامء، أو أن يندرس 

واها.    كثري  منها، أو أن ُيستبَدل هبا س 

يعني  مزعومٍ الدارَس   وليس  تاريٍخ  نفُي  األمر،  آخَر  إرسائيل ـ)ل   ،  يف   ( بني 

يعني اجلزيرة  ما  بل  إلثبات    ه ،  املتَّبع  فأَ لكذ  املنهاج  تواتر .   ما  لنقض  باحث   يأيت  ن  

ُيزل   ال  ثمَّ  س  تارخييًّا،  دعواه  يَدي  بني  أصداء وَ ف  عىل  ينهض   ، شاعريٍّ عرٍض  ى 

و  املبني.   اإلفالس  هو  فذاك  واألسامء،  ليب ) الروف  الالفت    ،( ي الص  جهله  إىل 

، ال يعرف تاريخ نشأهتا أيًضا، وال طبيعتها، وربام ال (جزيرة الَعَرب ) يف    باألماكن

 ولذا فإنك إذا سربَت عمله، ال تد له برهاًنا   يعرف التسميات الصحيحة لبعضها. 

عقيدًة، ال   افرتاضاتهبعد أن أصبحت  أو هي املكابرة  ،  عىل ما يزعم، وإنَّام هو الظن 

 .  ا أو لغة أو تارخيً   ةً م تراُجع عنها، مهام تصادمت معلو

ليب )   الشواهد لَدى راجعة  كام أنَّ مُ  هل رجع إىل الكتب   : ( تثري التساؤلي الص 

يست  منها  التي  فلامذا واهد ش قي  رجع،  قد  كان  وإذا  إىل  ه؟   االنتقاء،   يعمد  آليَّات 

ف  ل، والتدليس، التي تتكشَّ  ؟!جعة للقارئ عند املراوالذف، واالجتزاء، والتقو 
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طموحو  يقترص  ليبي )   مل  بل   ( الص  املراجع،  بعض  من  شواهده  حتريف  عىل 

 « ف  حيرِّ أن  املطاف  هناية  يف  نفسها التوراةأراد  استطاع   -«  َوف    -لو  تغدو   َق كي 

فأعدَّ افرتاضاته ، ؛  أعدَّ )  ، يف ما  امللحميَّة من  ِسفر ترمجًة جديدًة من نوعها لألجزاء 

الثاين صموئي  »ل  كتابه  يف  داود(،  بحسب  حروب  فيها  الواردة  األسامء  َف  َحرَّ  ،»

يف   األماكن  أسامء  ا  ً مغريِّ من   لك ذ  مزاعمه،  األماكن  أسامء  مكاهنا  ليضع  فر  السِّ

 .  وَغرهبا   ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) نوب  َج 

كلِّ  أنك  عىل   يف  العجيب  من  )   لك ذ  سرتى  نرشه  توىلَّ  ليب الذي  أن ي الص   )

 ( بني  إرسائيل حدود  الراهنة  السياسيَّة  الدود  عند  تقف  ة السُّ )(  ، (الَيَمن ) و   ( عودي 

ام اضح، وهو أنه إنَّ !  والسبب والتاريخ   ما قبل منذ    قائمةً الدود كانت    ذهه  وكأن  

ة ي ة  َعَرب املعجم اجلغرايف للبالد ال كان يعتمد عىل »  عودي  ته الذي  «؛  السُّ   .وجد فيه ضالَّ

ح عند التمحيص أنمن ثمَّ  و  رغم االدِّعاء   -مل َيُقم بزيارة ما يصف من َمواط ن   ه يتَّض 

، إذن، َذَكَر أسامء ال وجود  مَ ـوإالَّ فإن للقارئ أن يسأل: ل   -لك ذ  قام ببأنه قد   الكبري 

فةً هلا عىل األرض أصاًل، وإنَّ  ي ة  َعَرباملعجم اجلغرايف للبالد ال» يف    ام لعلَّه قرأها مصحَّ

ة  عودي  مغلوطة؟ «،  السُّ أماك   ! أو  َوَصَف   َ منزل  ومل  فصار  حقيقيَّة؛  غري  بأوصاف  ن 

   !؟ لديه قريًة كاملةً  ، مثاًل، متواضع  عائيلٌّ  

ق رجاًل جاء يقول والسؤال، من َقبل ومن َبعد:   ُتَرى كيف بإمكانك أن ُتصدِّ

 مدى مئات السنني، ( عىلي ة زيرة الَعَرباجل ( كانوا يعيشون يف ) بني إرسائيل لك إن ) 

االجتامعيَّة  الت  التحو  وفيهم  املاملك  خالهلا  هلم  وكانت  عام،  األلف  ناهزت  
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املشهودة،  األمُميَّة،  الطاحنة واملصادمات  فيها الروب  ، وكانت هلم  اجلىُلَّ والثقافيَّة 

لشعوب ، وال غريه من الكذ  يعلم حقائق    إرسائيل ال شعب    كن ل  أرًضا وسامًء، و 

خون ولو ملحًة عن  لكذ  يعلمون ك  لكذ  ؛ فلم حتفظ الذاكرة وال األرض وال املؤرِّ

من   أبعد  بل  وجدنا ذاه  التاريخ!   مجيًعا  ،  تاريخ    الناس  إىل    لكذ  ينسبون  الشعب 

َجَداًل   َت إذا سلَّم زوًرا وهبتاًنا، أو جهاًل واختالًطا.     ، وممالك ُقصَوى   ،ُبلدان أخرى 

ألس  عني  اجلام  »بأن  )التوراة فار  بالد  يف  يها  ق  وحمقِّ ومرتمج يها  ب ي، بابل «  السَّ بعد   ،)

عت   ُوض  التي  بالبيئة  اجلغرافيَّة  املعرفة  لدهيم  تكن  مل  البيئة  واختالف  األََمد  ولُبعد 

دث نَسى سؤااًل آَخر، غري معقول اإلجابة، هو: كيف حت، أف « التوراة» فيها نصوص  

، وحول أرضهم األصليَّة، هم بني إرسائيل أن َطَمَس اهللُ عىل العقول حول تاريخ  

 من الشعوب والتواريخ؟!    غريهموحدهم دون 

) ثمَّ   جمهولة  توراتيَّة  أماكن  عن  يبحث  َمن  عمل  يف  هزليٍَّة  مفارقٍة  لبني أي  

أخرى  إرسائيل  أماكن  يف  جهاًل؟!   (  هبا  أكثر  لقد  هو  ما املؤلِّف    كانحتى  كثرًيا 

لتنظريه ل  هو   يؤصِّ فإذا  بالقديمة،  ليست  األماكن،  أسامء  من  حادثة  أسامء  ببعض 

ه، وملاذا.  ولو أنه  السنني.  وبعضها ما زال أهله يعرفون من سامَّ يعزوها إىل آالف 

محَّله  ما  ملعظم  وجد  ملا  القديمة،  الُبلدان  معجامت  التأويل    فتح  من  حيتمل  ال  ما 

 يدل  والتاريخ ذ كًرا البتَّة، ولربام وجد اإلشارة إىل أسامء أخرى يف امَلواطن نفسها، ما  

 أن األسامء التي استند إليها يف التأويل هي أسامء حادثة.    عىل

التأويل  و  ذهب  أن  ليبي بـ)بعد  ) (  الص  أن  م  توه  هي مَّصايمإىل  التوراتيَّة   )
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يَّة يف ) رص 
(، البحر األمحر (، أو جزًءا منه، هو )الربع اخلايل (، وأن ) عسريمستعمرة م 

 « يف  إليه  آخر «،  الَيم  بـ»   « القرآنو»  التوراة« املشار  شوًطا  »   ، ذهب  إن  « الَيم  ليقول 

اليام هو إشارة إىل قبيلة )   « التوراةور يف » املذك  هنجه يف الدوران مع   ذاه  يَّة!  و َعَرب( 

َمواط َن، و  الرماُل بحاًرا، والقبائُل  لتصبح  !  يامُ الروف،  بعد    َيـامًّ أن األغرب  َبي َد 

عني( مل يكونوا  بني إرسائيل أن تعرف أن )  ذاه   اه إىل أرض امليعاد  مزم  أصاًل،   االتِّ

 ( إىل  قال    -( فِلسطني وال  كام  )   ( الفلسة ) وهي  جهة  إىل    -( امص الن  يف  وال 

قرية    --( أورشليم )  بزعمه  الوصول   --هناك   ( آل رشيم )وهي  عني  مزم  كانوا  بل 

 ( )الياممة إىل  يف  الطريقكنل  !   ( نجد (  يف  تاهوا  الطالع  لسوء  فهم  أنفسهم ،  وجدوا 

يف   ال  )   الياممة أخرًيا  يف  )الَيَمن بل  اسمه  هناك  وادًيا  ألن  إالَّ  ليشء  ال  ، ( سي ان(!  

 (!  طوُر سيناء: )، كام زعم املؤلِّف هوانسي  و 

ة )  صَّ
ق  إذا جاء إىل  مَ (، أو )يسوع حتى  ه يذهب مذاهب ترأي (،  م يَ رْ عيسى بن 

كام كان   ريبالغَ   (ي ة زيرة الَعَرب اجل) نوب  ؛ ال يعزو فيها األحداث إىل َج نقيضة   أخرى 

قبل  من  )   نقلي بل    ،يفعل  إىل  )فِلسطني التاريخ  بني  الرصاع  حيث  ( اليهود (، 

جهةٍ الرومان و)  من  جهةٍ عيسى و)   (  من  يه  وحواريِّ عىل    مقابلة.   (  هنا  أصبح  ألنه 

ن، ومل يُعد من سبيل  ة التاريخ املدوَّ    اء والتخييل.لالدِّع حمجَّ

ليب ) أن تعليق    شكَّ وال   ة   ( ي الص  شَجب مكتشفاٍت أثريَّ
براهني مزاعمه عىل م 

نظريته مستقباًل   ُتثبت  ادِّعاءاته.  و حمض مغالطة قد  الربهنة عىل  إالَّ ، وهروب من 

ة  فقبل   األثريَّ من التنقيبات  ُبدَّ  ُيعتَ   ال  ليَّة  أوَّ ل ميًّا، معلومات 
ع  هبا  شواهد   د   قيام  أو 
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رها ذوو االختصاص عن احتامل مكتَشٍف أثريٍّ ذي قيمة يف أرض ما  ال عىل ،  يقدِّ

ٍة رأس ماهلا:    املكان حيمل اساًم شبيًها باسٍم تارخييٍّ قديٍم، فلنحتفره ذاه  أساس نظريَّ

ل ميًّا توافرت، وال شواهد عن احت 
َتد  هبا ع  ُيع  د!  والواقع أنه ال معلومات  امل لنتأكَّ

إليه   أشار  ليبوجود ما  العثور عىل   ذاه  ظهرت حيث أشار.     ي الص  الرغم من  عىل 

دة نقوش يف أماكن ال من   وعىل كثريٍ  ، خمتلفةآثار   (، تعود إىل  ي ة زيرة الَعَرب اجل )من متعدِّ

ليبُكتب  املزعوم يف    تاريخ الانطمس  فعالَم  .   عصوٍر متباينٍة موغلٍة من التاريخ   ي الص 

ا، فال نقش هناك وال متثال وال أثر؟   ي ة زيرة الَعَرب اجلمن      !انطامًسا تامًّ

ليب كن هل أتى )ول    ؟يف أصل افرتاضاته بجديدٍ   (ي الص 

  ، ةً إنَّ كالَّ نظريَّ َد  ردَّ الدهر عليها ورشب، تذهب   توراتيَّةً   ام  )  أكل  أن  ( َسَبأ إىل 

شبأ بن ، بل هو )ب رَ (، كام يقول العَ بن يشجب بن يعرب بن قحطان   َسَبأليس بـ)

ان    ترتَّب عليه ،  ذاه  (!  فإذا صحَّ  يقشان بن إبراهيم ي  أن معظم سكَّ الرشق  ) ما ُسمِّ

الَعَرب   -( األوسط  طليعتهم  إىل  ،  ( يُّونان ِعرب )   -ويف  ينتسبون  داموا  (، إبراهيم)ما 

ه: َجد  سام )عابِ   الذي  بن  أرفخشذ  بن  شالخ  بن  أنه     !( ر  دعاَوى  إذا  بيد  كانت 

ل ميٍّ   القديمة  األنساب
ع  نظٍر  حملَّ  حم عموًما  خصوًصا  التوراتيَّة  األنساب  فإن   ل  ، 

غريهانظٍر   من  قائمة    ؛أكثر  فطبيعتها  ووظيفتها.   طبيعتها  حيث  الرواية   من  عىل 

قائمة   ووظيفتها  واالختالط،  للخلط  ضة   معرَّ طبيعة   وهي  ة،  أهداف   الشفويَّ عىل 

ة  فيها.  و ال ر  ، إديولوجيَّة وعنرصيَّ »   هو األساس يف رسدها   ذا ه  كان  يب  العهد يف 

ل مي.  وتلك شؤون املتسجيل    وليس،  «القديم  به ع  ل ميٍّ أو ش 
علومات عىل نحٍو ع 
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لون للوعي هبا  خني مؤهَّ ن  هلم عىل كل  نصٍّ  بل  ؛  غالًبا   نصوصيَّة، ال يبدو أن املؤرِّ
َيع 

  حتى يف تعاملهم مع املستوى األديبِّ   ذا ه  تاريخ!  يفعلون  يلبس لبوس ال  الُبعد وهو 

منها؛   املحض  عريِّ  الشِّ أو  النصوص،  من  هم اخلالص  تلك   فإذا  مع  يتعاملون 

 من املعريف، وال التخيييلَّ   النصوص برباءٍة قرائيَّة، وسذاجٍة استقباليَّة، ال متيز األديبَّ 

 من التارخيي. 

ليب وتستدعي كتب )  ت عىل املنهاج نفسه، التساؤل:  ي الص  كيف مل  (، التي استمرَّ

خ اإلغريقي  املؤرِّ إىل  التاريخ   ، يتناَه  بأيب  ب  أي  425-،  هريودوت )   ، امللقَّ أثارٍة   ق.م(، 

الت العظام  ل ٍم، أو بصيص خرٍب، ييش بتلك األحداث اجلسام، والتحو  ، التي من ع 

ليبي اكتشفها   كلِّه  الص  التاريخ  من  غفلٍة  يف  يف  بام  )   لك ذ  ،  مملكَتي  ( داوود قيام 

يف  يامن ُسلَ و)  لتال  كام     ؟!( عسري) (  أثًرا  يف  لكذ  د  بعيد،  أو  قريٍب  من  التاريخ ، 

املتواتر   و)مانيثو )  لَدى  ،هريودوت   بعدالقديم  و) سرتابو (،  (، ألينيوس(، 

إن كتب التاريخ القديمة شواهد بنقيض   بل (.   ابن ُمَنب ه ) صواًل إىل  (، و يوسيُفسو) 

ليب  عىل   تىلَّ ما    .  من تاريخ  ي الص 

عد  إذا  امل  َت وكذا  الكتاب  س إىل  ليُ   ،نفسه   قدَّ الرجل  جاء  تأوياًل ؤ الذي  له  وِّ

متَّخ   وثيقةَ جديًدا،  اه  إيَّ أيًضا   هتَ وجد،  تاريٍخ   ًذا  له  ال  عليه   لك ذ  د  ت   كام.   شاهًدا 

إىل    لكذ  ك  قت  تطرَّ وثائق قديمة وحمايدة  وإىل عالقاهتم بغريهم   ( بني إرسائيل ) يف 

الشعو املجاورة، و من  ة   لكذ  ب  اآلشوريَّ إىل     .كالوليَّات  استقراء   ذاه  يضاف  أن 

ة   يَّ رص  
امل  إقامة  ثب  يُ الوثائق  أن  إرسائيل ت  وادي  )يف    بني  حقيقة   (الن ْيل ِمَّْص  هي 
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وجغرافيَّة.    فإنَّ  و تارخييَّة  أخرى،  جهٍة  ية  اآلثمن  رص 
امل  د  ار  إن  ُتؤيِّ بني القول 

ام )من بالد  ( كنعان )يف أرض  كانوا  إرسائيل  التي  ِمَّْص وأن  . ِمَّْص يف  وكانوا ،  ) الش 

.  وإذن، فإن اإلشارة  ) الن ْيل )املعروفة يف وادي    ِمَّْص وقع الرصاع بينها وبينهم هي  

( الع  مَّصايم إىل  لَدى  هبا:    ربانيِّني (  ي    وهو .   ِمَّْص ُيقَصد  رص 
امل  خ  املؤرِّ ده  يؤكِّ ما 

 ر. آَخ   التاريخ يف مكانٍ  ذا ه  لغرس تسقط بذاك املزاعم التلفيقيَّة ف.   (مانيثو ) 

الباحث بذا  و  واآلثار   جيد  » افر تتض   الشهادات  نصوص  جانب  إىل  العهد  ، 

ة و «،  القديم  يَّة نصوص الوليَّات اآلشوريَّ رص 
امل  والعاديَّات  إىل    ، ،  ُخيِّل  ما  عىل نقض 

َر ل .  فال  مطَّردة   رٍ وَ بُص و   ، « جزيرة الَعَرب التوراة جاءت من  صاحب كتاب »  تاريخ  ذ ك 

 ( الَعَرب ) يف    ( إرسائيل   لبني كان  الغزو  ( جزيرة  إالَّ عالقة بعض  ، وال عالقة هلم هبا، 

ا كاسًحا.   َقب، و ال  الذي حدث يف بعض  والعدوان،     هجراهتم كانت    حتى ُصدَّ َصدًّ

ين من بالد  ،  يالد امل حدثت بعد    التي  ام ) فارِّ  (.  الرومان ) اضطهادهم من ق َبل  بسبب    ( الش 

ا  ا   قديم    (، فاسم  أور سامل   /أورشليم)   أمَّ دًّ أقدم من ورود ،  (الُقْدس ملدينة )   ج 

ربيِّ األصل، تعثَّروملَّا كان كذ  .   ( فِلسطني ) ( إىل إبراهيم اخلليل ) 
 تلك، وكان غري ع 

ربيَّ   به 
د ُيكَتبيف البدء،    ة الع   «.يروشااليم » «، وأحياًنا  يروشاالم » : أحياًنا  فُوج 

عالقة  إ  أو  عالقة  ظلَّت  قد    ( طني فِلسـ) ب (  د اليهو) ن  منذ   احتاللٍ اغرتاٍب 

الرافدَ  بالد  من  وجوههم  عىل  هائمني  جاؤوا  أن  منذ  ًوا   يناألزل،  َبد  ة،  مرَّ ل  أوَّ

اًل،   نوا  ُرحَّ متكَّ إذا  أرض  حتى  وعدواًنا  (كنعان )احتلوا  من   ، بغًيا  هبا  هلم  تكن  ومل 

َقب التاريخ.   حقوٍق قط : ، وال من سالف عهٍد، يف أيِّ حقبٍة من ح  والسؤال املحريِّ
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ذا العرص املنكوب، للبحث عن لك االجتهاد الَعَريبِّ منقطع النظري، يف ه  ما أرسار ذ  

 ، ملضطرب  س«  »املقدَّ كتاهبم  إن  بل  منه؟   مستيقنني  غري  أنفُسهم  أهُله  تاريٍخ 

، غاية االضطراب والتناقض    بشأنه.  متناقض 

-2- 

فَ   ثمَّ  ِــّ ليب ت بعَد قراءات ) ُأل عىل    « ُكتب  كانت أشبه بتهميشات العهد القديم ( يف » ي الص 

ورشوح.    استدراكات،  أو  مقوالته،  وجهوده،  ردَّدوا  َخل ف   بعده  من  َخَلَف 

( حول  ومكاناألقََص والسيام  ت.   ه (  بجدهتاوربام  أبناء  أهنم  للزعم  روا  غري  صدَّ  ،

ال األزمة  تظهر  ة  وَثمَّ م!   للمتقدِّ بالفضل  ل ميَّةَعَربمعرتفني 
الع  األمانة  يف  إىل   ، يَّة 

والتحقيق. املوضوعيَّة  يف  أهمِّ    األزمة  الُكتب  من  )   تلك  داوود كتاب  (،  أمحد 

   .1991«، نيُّون وبنو إرسائيل واليهوداميُّون والِعربا »الَعَرب والس  

بدأه    ذاه  وامتاز   كان  ما  يوظِّف  صارٍخ،  قوميٍّ  بنزوٍع  ليب)الكتاب    ( يالص 

العَ  إىل  كلَّه  التاريخ  الر  برَ لينسب  لَدى  ما  الفخرُ وحدهم!  وليس    التارخيي    جل 

العَ   الضاري   عَ   برَ بإنجازات  كل هم  البرش  أن  يرى  هو  بل  أيًضا.   رَ فحسب،  ب  

ة     اللغة، وهو وأبناؤه وأحفاده عشرية  َعَريب  (  ُنوحسام بن  أنه يقول إن )  لكذ     بدويَّ

ة آالف من السنني، وإخوته مثله بالطبع،    ساميَّة؛ ألن الُعروبة سابقة عىل  َعَرب بع دَّ

قبله  ُنوحو) األُسطوري لك ذ  ك   َعَريبٌّ (  التورايت  بالقصص  التسليم  يستقيم  وال    .

العَ   سام و   نُوحباملتعلِّق   القول بأهنم من  التامدي يف ب رَ وسالالهتام مع  ، فضاًل عن 

 كان سابًقا عليهام بآالف السنني.      ب رَ العَ الزعم بأن وجود 
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التارخييَّة و  املزاعم  تلك  أن  ردَّدها صاحب    ،اإلشكال  إثر   الكتاب  ذاه  التي 

ليب )  ما هنالك أسامء وحروف   ، كل  أو غري أثري  أثريٍّ   (، ال يدعمها أي  دليلٍ ي الص 

أن     متشاهبة. من  الرغم  األ(  داوود)وعىل  اجلهات  أن مجيع  إىل  ثريَّة أمجعت  ذهب 

ا، ال يف ) أ« التوراة عىل أنه ال وجود ألحداث »  ( املحتلَّة وال خارجها من فِلسطني ثريًّ

 ختصيًصا.   ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) الوجود داخل    لكذ  ، فإنه يعود ليزعم  َعَريبالوطن ال

رأي  استقرَّ  عليه،    هوملَّا  استقرَّ  ما  إليهعىل  عىل   ُخيَِّل  تواطأت  قد  ة  البرشيَّ أن 

التاريخ.  عىل أن الكتاب   لكذ  ، وقد آن األوان لتصحيح  الَعَرب  دَّ تزوير التاريخ ض  

خالهل  وتالعٍب  فقط،  وأسامء  حروٍف  تاريَخ  يعدو  كام  امال  كتب يف    حدث، 

ليب )  التوراتيَّة  ي الص  باألماكن  سيتزحزح  أنه  َوى 
س  عاة  (.   ) املدَّ التي   -( عسريعن 

خالهلا   ليب جاس  صوَب   -ي الص  هو   حيث (؛  َزهرانو   غامد) بالد    َشاماًل  َوَجَد، 

  والفكِّ والرتكيب، ولو افتعااًل وتكل ًفا شديًدا.  ،لتأويل اآلخر، أسامء أماكن قابلة ل

ذ  املؤلِّف  ف  أثناء  شيًئا لك  يف  حيلِّل  األقلِّ   -ال  عىل  وإنَّام   -كَسَلفه  قواًل،  ُيعلِّل  وال 

ُمسلَّامٍت  من  مفروغٍ   جاهزةٍ   ينطل ق  أتون ا مقدماهت   من   لديه،  يف  البحث  فيقع    .

 األدجلة. 

أسامء   ربط  قد  كان  ) وملَّا  ببالد  التوراتيَّة  فقد سلَك َزهران و   غامداملواضع   ،)

 ( ليب مسلَك  بـ) ي الص  األسامء  تلك  ربط  الذي  س  عسري (  يتلمَّ فغدا  املنطقة (؛  يف 

 لكذ  ب املفردات التوراتيَّة املتباينة يف أسامء املواضع، دونام تساؤٍل عن عالقة االسم  

 د؟  التاريخ التورايت؟  وال ما أصله؟  ومتى ُوج  
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ليب وكام ربط )  اة( بني اسم » ي الص  « تارًة سارة « تارًة واسم »إرسائيل « و» الّس 

اة ( لريبط اسم » داوود أخرى، جاء ) النهج   ذا ه  «!  وري نيو السُّ « و» يان الّس  « بـ» الّس 

مهام كانت    ذا ه  يفعالن    وكانا مغال ط  عىل نحو عابٍث مستخف.     املؤلَِّفني هنج    لَدى 

يف   وبام  التاريخ،  يف  وراسخة  وواضحة  رصحية  ، ( فِلسطني) اسم:    لكذ  األسامء 

ن ) ، و (األُردن  ) ، و ( الناصة) ، و (أورشليم ) و  ، (ُصْور) ، و (ُلبنان ) ، و (دمشق )، و (عام 

سامء وغريها ليست تشري إىل تلك األ   ذه ه  .  فكل   (سيناء )، و (ِمَّْص ) ، و ( الُفرات) و 

أبناء  من  أهلها  حتى  يعرفها  ال  جمهولة،  نكرات  أسامء  إىل  بل  املشهورة،  التارخييَّة 

 .  (ي ة زيرة الَعَرب اجل ) 

تاريخ   يف  التزوير  ينسب  إذ  إرسائيل)واملؤلِّف،  الصهيونيَّة   (بني  العامليَّة   إىل 

املسترشقني، وإتارةً  تارةً   ىل  هم  لفَّ لدَ   وَمن لفَّ  تاريخ   أنه  يتناسى  العَ أخرى،   برَ ى 

ط  أيًضا  س 
العامليَّة، وقبل االستعامر   ى غريهم، من قبل وجود الصهيونيَّة ولدَ   ،منه ق 

الصهوهو     . واملسترشقني إىل  التزوير  ينسب  )   يونيَّة إذ  تاريخ  ن سبة  يف   بني وأذناهبا 

ام ( إىل )إرسائيل  م لنا  -( ِعراق ال ( و) الش  ة مل تستطع أن تقدِّ ا بأن الفريَّات األثريَّ حمتجًّ

ا عىل    ٍل أثريٍّ واحدٍ دلي ُيغم ض عيَنيه عن عدم وجود    -التاريخ هناك   لكذ  دلياًل أثريًّ

يف    لكذ  ل  الَعَرب اجل  ِشبه )التاريخ  وَسَلفي ة زيرة  أجلأه  ما  وهو  األسامء (؛  تقليب  إىل  ه 

أن  والروف.    إليها  مع  ب  ُنس  التي  مناطق   لكذ  املناطق  هي  اجلزيرة  يف  التاريخ 

والشواخص فيها بسهولة، لو وال رمال لتندثر اآلثار    ى صخريَّة جبليَّة، ال صحارَ 

دت؛ بحيث ال ُتعَرف إالَّ بالفر والتنقيب.  ولقد بقيت  آثار أقواٍم آَخرين ماثلًة  ُوج 
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ة من تاريخ  َعَرب يف الصحراء ال ليب ) يَّة إىل اليوم، فيام مل يبق مثقال ذرَّ  ( داوود) و   (ي الص 

 .املختَلق

ا   فهي (ِمَّْص ) أمَّ قريةٍ   -لِّف املؤ  ذا ه  وصف  بحسب    -،  يف حمض  حمطَّة  أو   ،

 «، الَيمُّ » و    !«، كام يدعوه وكيل املحط ة (، هو » فرعون الصحراء، عليها شيخ  اسمه ) 

ق فيه  يام ، أو هو )  وادٍ ُل ي  ، ما هو إالَّ َس وجنوده   فرعون   الذي ُأغر  بحر )   (، أو قبيلة 

ليب ) كان    ذا ماوه  !   ( الربع اخلايل) ( يف جهة سايف    .من َقبل  ه يزعم  (ي الص 

ال خيدم   ، مع أنه النصَّ القرآينوقد كان املؤلِّف يستشهد عىل بعض مزاعمه ب

من    ذهب إليه. ين ما طاليبدو شاهًدا عىل بُ  بل كثرًيا ما بحاٍل من األحوال،  ه ادِّعاءات

واه.األوتاد   وذ (، »ِمَّْص )  فِرعونهو    (فِرعون ) « عىل أن  القرآن حيث ينص  »    «، ال س 

أحد أمام    دا (، حتى لقد بآل داوود حول ) القرآنيَّة  لك الشأن يف شواهد املؤلِّف  وكذ  

ب نصوص خياَرين ا أن يكذِّ ا   ،العظيمة  آل داوودالبيِّنة يف مكانة « القرآن »: إمَّ أن وإمَّ

ب نفسه!      يكذِّ

يقع مكان  (،  بيت املَْقِدس (، أو ) أورشليم ذهب إىل أن )   افرتاضاته وبناًء عىل  

غامد )   يف  بأن  و(.   رَساة  تارخييًّا  )   (األقََص   املسجد) احتجَّ  إنَّ فِلسطني يف  يف (  ُبني  ام 

عني  من    وملحوق    ،الزعم  ذاه  إىل مثل    مسبوق    وهوالعهد األموي!    ن،  آخري مدَّ

إرسائيليِّني  يتساءلون: .   ومسترشقني  برَ وعَ   من  كانت    أفال  َم  ُأوىَل    ( الُقْدس ) لـ 

،   الُقْدس يف    املسجد األقََص ملاذا ُشيِّد  و؟   لَدى املسلمني  القبلَتني  يف العهد األُمويِّ

يف   ُيشيَّد  ) ومل  غريهاغامد بالد  أو  وك(،  جه  ؟   اجليل يف  ل   ل  جيل  األوَّ وهو   ،
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اإلرساء مكان  والتابعني،  و   الصحابة  األقََص القيقي،  يف   املسجد  إليه  املشار 

 هتمته إىل وهو جهل  متتد     ؟!غامد وهو إىل جوارهم يف    فِلسطني فظن وه يف  «؛  القرآن » 

 م فأخفى!  ل  ي به، أو أنه عَ علم إىل أين ُأرس  نفسه، الذي مل يَ   الرسول

إن  َمرَّ وقد   )  القول  يف  أورشليم اسم  َدم معروًفا  كان    ( فِلسطني ) (  الق  ، منذ 

إىل إبراهيم اخلليل وقبل جميء ) العَ لدَ كان معروًفا  و.   (أرض كنعان )  (  قبل   ب رَ ى 

الكتابيَّة يانات  الدِّ مركز  بوصفه  ثَ   .  اإلسالم،  فهوومن  ل  إر  مَّ  موغ  معريفٌّ  يف   ث  

 ه يف ذ كر  شواهد   وجدنا ولذا     . وغريهم  واملسلمني   والنصارى   ى اليهود لدَ   ، التاريخ 

العَ  اإلسالم  برَ أدب  مثلام  وبعده  قبل  ش  تلَّت  ،  اجلاهيل  عر  يف  اليهودي  الشاعر 

ى تلك املدينة ال   وقد،  ( السموأل بن عادياء)  لسطينسمَّ ا .  وكذ « الُقْدس باسمها: »   يَّةف 

 أيب)عٍر منسوٍب إىل  يف ش    ( املَْقِدس َبيت  إىل )النبوي    ء اإلشارة إىل اإلرسا   وقفنا عىل 

ـ يف    لكذ    وقفنا عىل يف العرص األموي،  .  و (يق د  بكر الص   عٍر ل  (.  نَّص بن سيار )ش 

ا يف   ة الرتاث اإلسالميِّ  أم  د ف ،  بصفٍة عامَّ « يف ما  املَْقِدس ( إىل » إيليا إضافة بيت )   رَت 

هات الروايات   ر ال حُيَص من ُأمَّ .  املسلمني تراث  والُكتب األُوىَل من    ، والكتابات   ، ة املبكِّ

ة  و  النبويَّ األحاديث  الروايات  تلك  مكان    ح.  ا الصح يف كتب  يف طليعة  د حتديد  ير  كام 

ة الس  « يف » بيت املَْقِدس » إىل    اإلرساء   إيضاح ، مع  هـ( 151-،  ابن إسحاق «، لـ) رية النبوي 

ي بالنبيِّ إليها   ة اإلرساء من خالل  الُوجهة التي ُأرس  صَّ
  ، املواضع التي ُذك رت يف ق 

ةَشاميل ) الواقعة  ام، عىل طريق قوافل )(مك  أو  (،  البيضاء)و(، َضْجنَان) :مثل (، الش 

 (.   ثني ة التنعيم)



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

496 

 

أجل  و  ر عن  نقل  من  ) املَْقِدس بيت  )التصو  إىل  غامد (  )  ، (بالد  ( داوود طفق 

« آليات  نقل  ت  كيام «،  القرآن تأوياًل  من  بيَّته  ما  مع  بني ) وتاريخ    (فِلسطني ) تامَشى 

مكان  (إرسائيل  القارُئ    . املقرتح   ه إىل  حتليالته   فتبنيَّ  وبطالَن  استدالالته،  هتافَت 

إليه  أهَوى  ما  وَفَنَد  و اللغويَّة،  جلبال    أن  ،  عالقة  اة ) ال  اإلرساء   بموضوع   (الّس 

دي من قر يٍب أو بعيد   .   املحمَّ

ليب )  كانام  مثلو  إذا  حتى ملزاعمه، َعَريب تأييد الرتاث اليستند إىل القول ب( ي الص 

انتقا  َت وقف   ، ما زعم  َت فحص  عىل األساطري واخلرافات،   ه وتعويل   ئه واجتزا   ئه عىل 

ل أراد يفعل ( داوود )  كان  َوى أن األوَّ
.  فاملنهاج هو املنهاج، والسبيل هي السبيل، س 

اإلرسائييل التاريخ  اإلرسائييل(عسري )يف    توطني  التاريخ  توطني  أراد  واآلَخر  يف   ، 

ال   -لو أرادا   -هام كان يكفي لقد  و   .( اة غامدرَس )  يتأمَّ ال يف    أن  يف العامَل، كتابة  تاريخ 

ذ   كتابة  ومن  تاريخ  كا ،  « التوراة » لك  َعَوارَ   لُيدر  فرضيَّةٍ   جليًّا   بني ) لتاريخ    أيِّ 

إىل  كانت ترقى  ا بالكتابة  معرفتهدليل عىل أن ، التي ال  ( ي ة زيرة الَعَرب اجل ) يف    (إرسائيل 

يِّ   رصالع  َسو   .  أو قريب منه املُو 

-3- 

قتأخرًيا و  جغرافي ة التوراة: ِمَّْص وبنو إرسائيل حتت عنوان »  كتاٍب   إىل  الدراسة تطرَّ

لسطينال   ملؤلِّفه «،  يف عسري  َتب ق البحث    -كام ترى   -.  وهو 1994،  ( َنى زياد مُ )   ي ف  َيس 

ليب ف عل أستاذه )   ذاه  بجعل النتيجة عنواًنا.  و  (، الذي جعل نتيجته، أو هدفه، ي الص 

 «.  جزيرة الَعَرب التوراة جاءت من  عنواًنا لكتابه » 
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األُ إن  ف  كذا ه  و ُأدل  التورايت   سطوريالرتاث  الذي  وُجع  ،  سياسيًّا،  ج  ينًا 
د  ل 

بعُض   جاء العَ   اليوم  من  التأليف  موثوًقا،    برَ أبطال  تارخًيا  ليجعلوه  املعارصين 

اجلغرافيَّ عم  يُ  تفاصيله  انتحال  يف  عبقريَّاهتم  فإن  ة لون   ،  ( يف  جيدوها  ام مل  (،  الش 

يف  ألَّفوها   أنفسهم  عند  َج الَيَمن)من  يف  أو  الَعَرباجل)نوب  (،  يف  (ي ةزيرة  أو   ،

عني باختالقها.   ( جازاحلِ )  ، متطوِّ

دوجديًدا.     األخريكتاب  ال   ذا ه  يف  القارئ  د  جي لن  و نقل آراء    فهو يكاد ال َيع 

ليب) لتأكيدها،  يالص  اأسام  هعرضمع  (،  دًّ ج  طويلة  جداول  يف  املواضع  و ء  يف .  

.  بال حدود  ًة كثريةً الٍت عشوائيَّ احتام  يعرضظلَّ  لألسامء التوراتيَّة  تفسري املؤلِّف  

وهي احتامالت  ال رابط بينها أكثر من تشاُبه بعض الروف يف األسامء؛ بال تعليل 

تدليل يُ كام     .وال  املؤلِّف  يكن  ب  عنَىمل  معلوماتكثرًيا  من  َيذكر  ما  ولذا  .   توثيق 

إىل    كان َمتنه  يف  إىل    ذاه  ينسب  أو  َمن    لك ذ  املسترشق،  إىل  حتى  أو  اإلغريقي، 

الكتاب برسد   كذا ه  «،  أهل االختصاصيدعوهم » توثيق.  مكتفًيا يف هناية  دونام 

ة،  ةَعَربال املعجم اجلغرايف للبالد» رأسها يفب ضعة مراجع تقليديَّة عامَّ عودي   «.   ي ة السُّ

اقتفا  منو معلِّمه    ئهمنطلق  ليب)آثار  نة  (يالص  َ َعرب  أراد  أطروحاته،  وترداد   ،

هل   ، (عسري) لتتلئبَّ  أستاذه،  فعل  ليبالكامليَّة  االفرتاضات    امكام  » الصَّ « أرسلةيَّة يف 

يف   الَعَرباجل)املَواطن  ال  عسرًيا  سلَخ ف.   (ي ةزيرة  تارخيها  ًنا َعَريبمن  مدوَّ املعروف،   

بالع   قها  لُيلح  ن،  مدوَّ ربانيِّني و  ةربانيَّ وغري 
إىل  الع  وينسبها  أو (إرسائيل  بني)،   ،

 إليها.   بني إرسائيلينسب 
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ة ب ومل يكتف   ربيَّ
الع  ال  ادِّعاء األصول  التوراتيَّة َعَرب للكلامت  يَّة، وربط األسامء 

د توافقات يف بعض األصوات ا  -(جزيرة الَعَرب ) بأسامء يف   ة ملجرَّ بل َخَطا   -للغويَّ

ة خطوة أخرى، تعل باب االدِّعاء مفتوًحا عىل مرصاعيه، فام ال تظهر عالقة  لفظيَّ 

يف   القبائل  أو  األماكن  أسامء  من  باسم  الَعَرب اجل له  العالقة ي ة زيرة  فيه  فلُتلتمس   ،

ا عرف اسم املكان، الذي حياول ال يؤلِّف املتضح من الدراسة أن مع أنه قد ا  .معنويًّ

 أن ينسب إليه ما ينسب، وال يعرف معناه، وال يعرف طبيعته، وال تاريخ إطالقه.   

ني:    ؤالءه  لَدى    استحالت إىل عقيدةٍ بدا أهنا قد  التي    -ن املزاعمإ ف  بأن  املؤلِّ

ا دون اجتثاث    مل تكن لتتأتَّى   -(جزيرة الَعَرب)( كان يف  إرسائيل  بنيتاريخ ) نظريًّ

و)فِلسطني) و)ردن  األُ (  و)بنانلُ (  و)َّْص مِ (  التارخييَّة  ِعراقال(  أماكنها  من  مجيًعا   )

ل كلِّ اسم، وكلِّ حدث، الختالق .  وال ُبدَّ بعدئٍذ من تجزيرة الَعَربلنقلها إىل   أو 

من   ُهالمي   
ٍ
يزعمون،  االفرتاضاتبناء ملا  د  مؤيِّ تارخييٍّ  ُمستنٍَد  أيِّ  غياب  يف   ،

أي مستنَ  تارولنقض  مناقضٍ ٍد  د  خييٍّ  أو  ا  لغويًّ أو  كان  تارخييًّا  نقًشا  ،  أو حتى  ينيًّا، 

حجر.  متناق  ؤالءه  ظلَّ    لكذ  ل   عىل  هنَجني  ينهجون  مل املؤلِّفون  إذا  فهم  َضني؛ 

يَّة، تكلَّفوا استحالبه من  يعثروا عىل اسٍم تورايتٍّ يف أسامء املواضع الشَّ  رص 
اميَّة أو امل 

يف   األسامء  الَعَربحروف  يعثروا جزيرة  مل  أهنم  ة  بُحجَّ اللغة؛  معجامت  من  أو   ،

( يف  ام  بالدعليه  أو  الش  يف  ِمَّْص (  االسم  وجدوا  وإذا  ام  بالد.   ،  ِمَّْص أو    الش 

يف   ما  مكان   املقصود  بل  باملقصود،  ليس  أنه  عىل  وا  َأرَص  فيه،  َية  ش  ال  وواضًحا 

ل ميَّة املريعة  ذهه  ويف الوقت الذي ال يستندون يف   !جزيرة الَعَرب
ىل  إاملغامرات الع 
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ةٍ أد ل ميًّا لَّ
ىل أغاليط، ومغالطات، وتصحيفات، وأشباه إ، يستندون أحياًنا   مقبولٍة ع 

ر.    ل هلا وال آخ   ونظائر، ال أوَّ

ا   ذهه  ابة يف هتافت  وال غر  الكتب منهاجيًّا؛ فهي غالًبا ما تشهد عىل نفسها بأهنَّ

ألغرا وإنَّام  والتاريخ،  ل م  الع  سبيل  يف  وال  البحث  لوجه  تؤلَّف  أخرى، مل  ض 

جها العواطف اإلديولوجيَّة، سياسيًَّة، أو قوميًَّة، أو حتى طائفيَّة.  وآيات    لكذ  تؤجِّ

ية    متبدِّ عىل صفحاهتا،  اندفاعاهتا  طافحة   ل ميَّ يف 
الع  املنهاجيَّ ةغري  وغري  غري ة،  بل   ،

ع عن ا من أهلها   الستقاء املعلومات الصحيحة  ة املتلبِّث لرضب .  ومن َثمَّ مل تكن تتورَّ

 .  قبل البحث   املبيَّتة  ،عرض الائط بكلِّ ما ناقض اهلوى، أو عارض النتائج املبتغاة 

-4- 

ا قائم   أن العبث بالتاريخ يف العرص الديث    ذا ه  تبنيَّ من  قد  لعلَّه  و  ه، نظريًّ عىل َأُشدِّ

تتبنَّ  دوهنم.   وممَّن  اجلامعات  أساتذة  من  سات  وتطبيقيًّا،  مؤسَّ وأجنَعَرباه  بيَّة، يَّة 

ا وسياسيًّا.  وُيتاج   ر    ة بمكان من الرضور   كان وإذا    ر به منتفعون ماديًّ ل مي اَلج  الع 

من   فال أقلَّ   -من أجل مكاسب رخيصة   -يف ما ال يفقهون   وا وض خي   أنعىل اجَلهلة  

عي الع    ت حماكام إجراء   ل ميٍَّة لغريهم من مدَّ
أن البيِّنة دائاًم عىل َمن ادَّعى،   لكذ  م.   ل  ع 

ما    إن  ف  أثبت  هبا،  ادَّعى  هو  َتد   ُيع  ل ميَّة 
ع  ة  عامَّ  وجب   وإالَّ بأدلَّ اللثام  إماطة  ذه اختَّ ت  

ي والتحريف والتخريف  اًم  للتلهِّ  . ، من ُكتٍب وشهادات سلَّ

حٌّ تساؤل   ا ذه  بعد   ضر  ع  ويَ 
  : ُمل 

َيَسع   مل  دُ   -الَعَرب   فني لِّ املؤ  ؤالء ه    كيف  ه  هلم  أعام  تس ر  ممَّن  الكتاب يف  ذا 
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خني الصهاينة س  ما وَ   -النامذج بعيِّنة من    س، اكتفاءً درَ تُ وَمن مل   أنفسهم؟! َع املؤرِّ

ًخا كـ)  ال »   ه (، يف كتاب إرسائيل ولفنسون إن مؤرِّ اليهود يف بالد  ، مل  ( 1) « َعَرب تاريخ 

َق    ولفنسون يقل شيًئا ممَّا قالوه قط.  ولقد أعدَّ   كتابه أطروحًة لنيل درجة الدكتوراه، وَطف 

اليهود  تاريخ  ب عن  الَعَرب   ينقِّ بالد  لليهود يف  أنه كان  جَي د  تاريٍخ يف    ، ومل  جزيرة  ) من 

َوى تاريخ هجراٍت ( املسيح )   ميالد ( قبل  الَعَرب  إىل  ، أو  ( سيناء ) حمدودة، إىل صحراء    ، س 

امليَّة من  طراف  األ  ام ) أملَّت بعشائرهم يف بالد    لظروٍف   ؛ اجلزيرة الشَّ ين من  ( الش  ، أو فارِّ

ام.  بل إن بعض تلك اهلجرات بقي اضطهاد بعض امللو  حملَّ تشكيك    ت حقيقتها ك والُكَّ

ام  (.  وإنَّ ردن اأُل )   (، َجنويب عان مَ ( إىل أرض ) بني شمعون كهجرة )   لك ذ  بني الباحثني، و 

إىل   األوسع  اهلجرات  والث   ( جاز احلِ ) كانت  ل  األوَّ القرن  امليالد يف  بعد  ألسباب    ؛ اين 

من  ولفنسون ذكرها   الفرار  منها  بعد  ( الرومان ) ،  عىل ،    ( فِلسطني ) يف    اليهود   محلتهم 

يف   اهليكل  املَْقِدس ) وتدمريهم  بهم  (.  بيت  تعقَّ الَعَرب اجل إىل    الرومان وقد    كن ل  ،  ة ي  زيرة 

هتم.  فسكن   (؛ حيث  وادي الُقَرى ( و) يثرب املهاجرون يف جهات )   ؤالء ه  الصحراء صدَّ

يار مأهولةً  أن    عىل ، مشتغلني هناك بالزراعة والصناعة.   بكثرٍة من الَعَرب   مل تكن تلك الدِّ

ت  ل  يسجِّ كلِّ  املؤلِّف  انتامء  يف  الباحثني  بعض  ك  َش   اليهود   ئك أول  شك  َقَطنوا  امل  الذين 

ينحدرون من قبائل    غالبيَّتهم ، ذاهبني إىل أن  فِلسطني املهاجرين من    إىل اليهود   جاز احلِ 

دوا، ومجعَ وإنَّ   ، يَّة َعَرب  ين. املهاجرين ا   ئك أول  هم ب ام هتوَّ  ( 2) لوالء للدِّ

 
 .  11-2انظر:   (1)

     .78: 22.  وقارن: األصفهاين، 15 -13انظر: م.ن،   (2)
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) ولفنسون ومن طرائف املفارقات بني أطروحة )  ليب ( وُكتب  (  داوود ( و) ي الص 

وإن    (، ي ة زيرة الَعَرب اجل   ِشْبه ) ة إىل كانوا ينسبون أسامء املواضع التوراتيَّ  ؤالء ه  ( أن ُمَنى و) 

يف  ُوج   ام ) دت  حياول    (، الش  حني  يف    ولفنسون يف  املواضع  أسامء  بعض  ينسب  أن 

ام إىل    ( جاز احلِ )  ةٍ ، وأهنا ذات أصوٍل ع  الش  (، وإن   فِلسطني جاءت مع املهاجرين من )   ربيَّ

ع يف  -.  فهو ي ة زيرة الَعَرب ِشْبه اجل ُوجدت هلا نظائر يف أماكن خمتلفة من     ذا ه  وإن  مل يتوسَّ

ة إىل أسامء ع    سكنها اليهود   جازيَّة ح  مواضع  قد نسب    -( 1) املوضوع  ، مثل  فِلسطني يف    ربيَّ

م ولقد     ( 2) (! شمران ( أو ) مسمران ( أو ) سمران (، وجبل ) بطحان وادي )  يف الفصل    تقدَّ

ل   ، َجنوب  ( َفْيفاء ) يف جبال  معروف  أيًضا  (  بطحان اسم )   أن   ذه املراجعات من ه  األوَّ

ة )  عودي  املثال،    (، السُّ سبيل  يف  و عىل  معروفة  أخرى  أسامء  نظري  أماكن.  وهو  ة  دَّ ع  يف 

م  كام     . ( َعَريب ال   اخلليج بلدان ) و   ي ة زيرة الَعَرب اجل أرجاء   يٍَّة  َعَرب « اسم قبيلٍة  شمران أن » تقدَّ

ها، ثمَّ جنوبيَّة، نسبة إىل َج  ى به املكان الذي تقيم فيه، وال عالقة له باألسامء    دِّ صار ُيسمَّ

لَّة، َمن خاض فيها   ذا ه  ة.  و التوراتيَّ  اها    ، يدل  بجالء عىل أن أسامء املواضع َمض  ًفا إيَّ موظِّ

م أشياء شتَّى ال رابط بينها.  من حيث إن   ا أن يتوهَّ يًّ لتقِّصِّ القائق التارخييَّة، كان َحر 

َو   ام َمن أراد َعز  َو  ا املنه   ذا ه    رب  عَ   ( الَيَمن ) إىل    الش  ج، أمكن أن يتَّخذه سبياًل، ومن أراد َعز 

 
ة أخرى، وإن  بَميٍل إىل التحف     (1) اًل التدليل عىل َأث ر إقامة اليهود عىل أنه خاض يف مسائل ُلغويَّ ( احِلجاز )  يف   ظ، حماو 

الَعَرب نَى، وبعض    عىل اصطالحات  م  ء،   
ي ف، َنيس 

َحن  لَّة،  »م  ًقا إىل مفردات مثل  ينيَّة، متطرِّ اللغويَّة والدِّ

املفرد تلك  أصول  اًل  متجاه  األسبوعيَّة«،  األيـَّام  ا  أسامء  لغويًّ أصاًل  ربيَّة 
والع  للَعَربيَّة  أن  ُثمَّ  الَعَربيَّة،  ات 

،  تاريخ اليهود يف بالد الَعَربمشرَتًكا؛ فال غرابة يف وجود بعض املشرَتك بني اللغتَني. )انظر: ولفنسون،  

78- 84.) 
   .17انظر: م.ن،   (2)
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ام إىل    الَيَمن  ، غري أهنا سبيل  ال تؤدِّي يف النهاية  لك كذ    ه، أمكن أن يتَّخذه سبياًل رب  عَ   الش 

ل ميَّة ُيركَ 
باع ن إليها.  فإن  هو أرصَّ عىل  إىل حقائق ع  منهاًجا، فامَلالم األكرب عىل    لك ذ    اتِّ

قه من القُ   اء! رَّ َمن يصدِّ

ا  تارخييٌّ   أمَّ    ذو   -آخر   باحث  
ٍ
ينيٍّ    انتامء

المن حي وديٍّ  هي د  ُيفنِّد فإنه    -نشأة ث 

األصيلة    ( إرسائيل   بني )عالقة   أهنا   ،( فِلسطنيبـ) التارخييَّة  ًدا  أرض إنَّ   مؤكِّ كانت  ام 

هلم،  ُغربةٍ  اًل   ا بدوً   جاؤوها  )   (ِعرباني ني )   ُرحَّ ان من  رَشق   -( َحر  ( ا تركي)   يَجنوب 

هم )   -اليوم  ذا استيطاهنم وكان ه     (.بابل من )قادًما  (  إبراهيم التي هاجر إليها جد 

يف   ل  )فِلسطنياألوَّ إىل  غادروها  ثمَّ  خروج    ةً ثاني  واستوطنوها (،  ِمَّْص ،  بعد 

 قائاًل:   . ِمَّْص ( من  املوسوي ني ) 

ما    (، وأن  كل  فِلسطنيغرباء دخالء  عىل )  ثبوت كون اليهود بـ»

وكتاهبم   اللغة  ِضمنها  ومن  الثقافي ة،  مات  املقو  من  يملكون 

مقتبٌس  س،  )الكنعاني ة  املقد  احلضارَتني  و)اآلمن  ومها رامي ة(   ،)

، وأن األسامء التارخيي ة الواردة يف »التوراة «، سواء  من أصل  عريبٍّ

، هي  فِلسطنيكانت أسامء شخصي ات أو أسامء أماكن، قديمة يف  

الِعربي ة اللغة  ظهور  قبل  ما  إىل  ترجع   ، عريبٍّ كنعاينٍّ  أصل     من 

 (1) بزمن بعيد.«

يذهب   حني  ُلو »عىل  اليهودي    العربيَّةواطن  املَ   «ُمَؤرس   التاريخ  تأصيل  يف ال  إىل 

ب ي أيًضا؛ زاعمني أن تاري  (ب رَ جزيرة العَ ( وحدها، بل يف ) فِلسطني )  خ ما قبل السَّ

 !فِلسطني كان يف اجلزيرة، وتاريخ ما بعده انتقَل إىل  

 
 سوسة، ع.  وانظر: الصفحات الالحقة من كتابه.   (1)
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-  5- 

اإلرسائيليَّات كذاه  و  غزت  كام  فإنه  العقائد،   ،  يف  اإلسالمي،  الرتاث  كتب 

رات، ها هي يت تغزو  الُعقول والن قول والتصو  والتاريخ، والتفسري، حتى مسخت 

الجغرافيَّ   اليوم  الُبلدان  لَعَرب ات  ر  تصدَّ وكام  حوا   رتاث اليف    لك ذ  يَّة.   ُوشِّ ممَّن  ئام  
ف 

يف   له  ر  يتصدَّ الناقدة،  ال  الافظة  العقول  ذوي  من  ة،  واألئمَّ العلامء   ذاه  بألقاب 

الَعَربالعرص   إىل  املنتمني  من  والناتج أحفادهم  شتَّى.   ومشارب  خمتلفة  بأهواء   ،

» تأبي  أسفار  يف  أساطري  من  حتويلها  بل  اإلرسائيليَّة،  األساطري  القديمد  إىل  العهد   »

مزعومة يف جبال   الَعَرب )َمواطن  يرتقَّى   (جزيرة  وبذا  وقبائلها.   وُقراها  وأوديتها 

اإلرسائييل  الَعَرب   االحتالل  أرض  احتالل  وذاكرهتم،   من  عقوهلم،  احتالل  إىل 

الَعَرُب  يفعل  وبأهليهم وأوطاهنم عن   ذا ه  واملسلمون    وانتامئهم.  وليس  بأنفسهم 

مون  كنل  ٍة بالرضورة، ال يف القديم وال يف الديث، و يَّ َطوسوء   زٍ   لكذ  هم يتقحَّ  بَحف 

 عامَلني:من  

ينيًّا، أو قوميًّا،  
ل: هًوى غالب، د  ا.األوَّ ا، أو إقليميًّا، أو إعالميًّا تاريًّ  أو ُقطريًّ

، نصوصيًّا ومعرفيًّا وسياسيًّا.  واآلَخر: قصور  يف ال    سِّ النقديِّ

كُ  من  كثرٍي  ابتالع  وراء  ل  األوَّ العامل  املرويَّات   تلك  رتاث  التب  كان 

مرجعيَّ  اذها  اختِّ مع  أيًضا،  بإجالٍل  بل  فحسب،  حسٍن  بقبوٍل  ال  َة،  ات  اليهوديَّ

وتفسري   التاريخ  يف  ل ميَّة!« 
العقائد.     « القرآن»»ع  العامل    لكذ  كان  ووبعض  هو 

املهَيع من    ذا ه  ، الذين خاضوا  لك كذ  األساس وراء مغامرات املؤلِّفني املعارصين  
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ث عن العهد القديم إعادة تفسري »     (.جزيرة الَعَرب)« عىل أساس أنه يتحدَّ

ا العامل اآلَخر، وهو قصور ال   املؤلِّفني،   ؤالء ه  بني    سِّ النقدي، فمشرَتك  وأمَّ

سعيهم   ممَّن ضلَّ  والديث،  القديم  والب َنى   ءاالستقرا يف  يف  ة  األُسطوريَّ الب َنى  بني 

 التارخييَّة.

-6- 

)أنت  بتاريخ  تتعلق  ظواهر  مُجلة  أمام  إذن،  إرس ،  من  ( ائيل بني  يتبنيَّ  كام  ه ذ ه  ، 

 :ملراجعات ا 

بون عن تاريٍخ  .أ  . (فِلسطني)يف  أسطوريٍّ  هيود: ينقِّ

ل مي ون: ينفون وجود آثار  ون  وآثاري    ،مستقل ون علامء    .ب
( بني إرسائيللـ) ع 

ص  ثب  تُ   ،(فِلسطني)يف   روايات  حَّ ت  القديم»ة  ُفقدان     .« العهد  أن  عىل 

ل   ع  دلياًل  يكفي  ال  األثريَّة  ة  انتفااألدلَّ عىل  صحميًّا  الروايات ء  تلك    ة 

ك يف تفاصيلهبالكُ   . ا واملبالغات املحيطة هب الِّيَّة، وإن  كان ُيشكِّ

بالتاريخ  .ج الَعَرب  ،عابثون  ةً   من  يتوسَّ خاصَّ ا:  بني  ين  رفَ لطَّ طون  رِّ
ُمق  ني؛ 

متطوِّ (إرسائيل  بني) بأساطري   مَ ،  عن  برتحيلها  يف  عني  املزعومة  واطنها 

 ! (جزيرة الَعَرب)إىل   (ِمَّْص )و (ِعراقال)و (امالش  )

ليب ) أعامل  عىل أنَّ   قد ،  التابعني، وَمن سلَك مسلكه من  امليدان   ذا ه  يف    ( ي الص 

جاءت يف افرتاضات    كوهنا إثباهتا.  فضاًل عن    وا عي، مل يستط افرتاضات عىل  قامت  

ل ميَّة.     ذاهتا مفتقرةً 
الع  الفرضيَّات  الفرضيَّات    لك ذ  لرشوط  ل ميَّة  أن 

بأن الع  ليست 
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قائمة.    مشكالٍت  أو للِّ  ، بحثيَّةٍ   ةٍ لإلجابة عن أسئل   خياليَّةً   يقرتح الباحث احتامالٍت 

ل ميَّة إن بل  
 :ما يأيت  من معايري الفرضيَّات الع 

أخرى    أن    -1 فرضيَّات  من  أضعف  تكون  عىل    تافرتضال  الشواهد 

 رجحاهنا. 

 خياليَّة.افرتاضات ال تكون   أن    -2

 منطقيَّة، أو معقولة.فرضيَّات  تكون    أن    -3

 قائق املعروفة.ض الواقع وال ال ُتناق    أن    -4

ق.  تكون قابلةً   أن    -5  للقياس والتحق 

تتوافر    فإن   بعضه  لكذ  عىل  الفرضيَّات  مل  بانتفَ   ،أو  وصفها  فرضي ات ـ» ى 

أوهام.  وقد ظلَّت  «افرتاضات عشوائي ة » ، وأصبحت حمض  « ِعْلمي ة  أو  ، وأحالم، 

ليب ) أطروحات   تاريخ    ( ي الص  الَعَرب ) يف    ( بني إرسائيل )حول  عىل   قائمةً   ( جزيرة 

من  اض رت ف ا  للفرضيَّات   لكذ  ات  املبدئيَّة  الرشوط  عىل  منهاجيًّا  تتوافر  ال  النوع، 

ل ميَّة 
والصحيحة  الع  أن  .   معيارٍ معلوم   ص    اختالل  ُيسق ط  أعاله  املعايري  ة من  حَّ

تبنيَّ يف فهي، كام     ؟!  ُجل ها أو كل هاف إذا كانت خمتلَّةً االنطالق من الفرضيَّة.  فكي

ه   الكتاب مراجعات  قامت  ذا  التي  األخرى  الفرضيَّات  من  احتاماًل  أضعف   ،

افرتاضات   لكذ  وتواترت األخبار والنصوص.  وهي إىل  عليها  الشواهد التارخييَّة  

قد لليَّة األحداث.  بل  مع منطق الواقع ومعقو  متصادمةً جمنَّحة،    عىل خياالٍت   تنبني

الواقع اجلغرايف وتُ  امل ُتناقض  التارخييَّة  رَّ نافر القائق 
 غري  أهنا فضاًل عن  ذاك  ة.   ستق 
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املايض    قابلةٍ  من  غيًبا  منها  كان  ما  ألن  منها فلالختبار؛  كان  وما  إليه،  سبيل  ال 

ة، من أسامء ونحوها، ًنحارًضا يف ب   متشابه، يمتد    ملتبسٍ  متناثرٍ   هو يف معجمٍ فى لغويَّ

مساحاٍت  ول  مكانيَّةٍ   عىل  حدود.   ها  حتد  دت    لكذ  ال   ؤالء ه  بني    االفرتاضاتتعدَّ

من   التوراتيَّة،  الروايات  مرسح  عن   غامد)إىل    (جاز احلِ ) إىل    ( فِلسطني ) الباحثني 

يزال   املعارص..   ( الَيَمن)   جوف إىل    ( عسري )إىل    ( َزهران و  عن   وال  ا  مستمرًّ البحث 

 «!التوراة » جغرافيَّة  

ليب ) أعامل    أصاب الذي    ،الداء   ذاه  لقد امتدَّ  و  َل األمر،    ( ي الص  َقه إىل  أوَّ َمن ل 

وزمالئه   تالمذته  الداءومقلِّديهمن  بيت  وكان  مجيعً   ، .   من   ، الدهيم  انطلقوا  أهنم 

ل الذي  شك  ام املُ تارخييَّة.  وإنَّ   مصداقيَّةٍ   ذاُت   وثيقة    «العهد القديم » مسلَّمٍة، هي: أن  

تلك   ورَد يف  ا( مل تعثر عىل شواهد مل فِلسطني ) ة يف  يف أذهاهنم أن البحوث األثريَّ   قام 

أن  .   الوثيقة ُبدَّ  إذن، مرسحهافال  ب  ،  فهم  آخر.   مكاٍن  عن   لك ذ  يف  خيتلفون  ال 

 -ذه اإلديولوجيا َوفَق ه    -كلَّام يف األمر أهنم ،  املؤمنني بأساطريهم   ،خني اليهود املؤرِّ 

تاريخ   ال يفعلون   ذا  جديد!  وهب  َعَريبٍّ إىل مكاٍن    (إرسائيل   بني )يسعون إىل ترحيل 

  آخر.  َعَريبٍّ ص ما يستطيعون لنقل مرسح اخلرافة إىل بلٍد أكثر من بذل أق 

 ة أصاًل، فرُيحيون ويسرتحيون؟ملاذا مل ُيسلِّموا بخرافة الرواية التارخييَّ كن،  ل  

اإلديولوجي  العامل  ل  يتدخَّ يني   هنا  القومي اإلديولوجي  العامل  مع  ،  الدِّ

التوراتيَّ   ذه ه  وراء   ة  النظريَّ رفض  إظهار  من  يف  املفارقة،  والنضال   ( فِلسطني ) ة 

 .  َعَريبلزرعها يف مكاٍن أعمق من جسد الوطن ال 
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اإلديولوجي  ويتمثَّل   ينيالعامل  مرشوعٍ   الدِّ األساس   يف:  لنسف  مني  ض 

تاريخ  الدِّ  ألن  وتفصياًل.   مجلًة   ، اإلبراهيميِّ إرسائيل) ينيِّ  معطياته ( بني  يف   ،

والنرصانيَّة   األساس،  ة  اليهوديَّ للروايات  املرجعيَّة  يمثِّل  التفاصيل،  عن  وبعيًدا 

هل   يبَقى  ولن  أن    ذه واإلسالميَّة.   عرفنا  إذا  باقية،  من  الثالث  يانات  أصل    الدِّ ال 

املَ ) لقداسة   اعتقادات،    ، (س دِ قْ بيت  من  وحوله  فيه  دار  ملا  تلك   بوصف وال 

أرًض األرض  لليهودقدَّ م   ا:  دً سة،  وَمه  ب لةً ، للمسيحيَّة ايسوعيًّ   ا، 
ُأوىل لإلسالم،   ، وق 

يَفني   نيمَ رَ اَل ثالث  فيها  و  و للمسلمني  الرشَّ .  اخلاتم  لرسوهلم   عجازي  اإل ى  رَس امل ، 

متعلِّقة سيتبنيَّ بل   الكاية  أن  حينئٍذ  أو     واٍد  أو  جبٍل  يف  تعيش  كانت  بائسٍة  بقبيلٍة 

ًة شعبيًَّة تافهة، ال أساس صحراء، وكلَّام حيك، حوهلا وقبلها وبعدها، ال يعدو ق   صَّ

 .وتقديس  ى به من رواٍج وإجالل هلا يستحق ما حتظَ 

العامل   ا  ل.   والسيايس    القومي    اإلديولوجي  أمَّ األوَّ العامل  رديف  فهو   ،

يني قد أورثنا   ك دمفلُيسفَ  يني ُقرباًنا للسيايسِّ والقومي.  ألنه ما دام التاريخ الدِّ الدِّ

  كن ل  األساس من اجلذور.     ذاه  عىل أساٍس تورايت، فلُيجتثَّ    (فِلسطني)اغتصاب  

ين، ولنبحث له عن أصٍل   لكذ  اجتثاثه مستحيل، فلنُقل بنقله، إذن؛ و أهون الرشَّ

يف   وليكن  قبيلٍة  بعيد،  بائدة،  َعَربد يانة  متخلِّفٍة  شاء ف يٍَّة  وَمن  فليؤمن  شاء  َمن 

ا القضيَّة ال لسطين فليكفر.  أمَّ ا الرصاع ال ف  ، فال أمل يف إجياد َعَريب  يَّة، وأمَّ  اإلرسائييل 

التوراتيَّ  الرواية  بقبول  إالَّ  هلام  املنطلَ حلٍّ  حيث  من  إىل ة  ونقلها  حتجيمها،  مع  ق، 

 . (ي ةيرة الَعَربزاجل)جماهل 
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ُيبق    كذا ه  و قَ ال  من  ل م  للع  السيايس   وال  القومي   وال  يني   الدِّ وما  دَ ي  َمني.  

يف   الُ   ذهه  خاض  تلك  ببعض  ُأذنيه  إىل  معبًَّأ  بدا  إالَّ  خائض   موالت  البحوث 

ينيَّة والقوميَّة والسياسيَّة أو كلِّها.  وأنَّى يستقي  ل م أو منهاجالدِّ ولوال     ؟!م بعدئٍذ ع 

من    لكذ   أسهل  األمر  فتاريخ  ذاك  ه    كلِّ لكان  وأوضح.   إرسائيل)العناء   (بني 

ت باملنطقة، واندحرت، من   ماٍض واندثر، منذ ما قبل امليالد.  وكم من األمم مرَّ

 (ام الش  )القديم يف    بني إرسائيل.  بل إن وجود  مها( إىل غريومانالرُّ )إىل    (رسالفُ )

عُ إنَّ  نشأ  مضطرَ ام  عن  وهناك،  بوًرا،  هنا  الشعوب  أمواُجها  تاذبت  تارخييَّة،  بات 

وغَ رَش  وَج ًقا  َشاماًل  عالقة  رًبا،  فكانت  إرسائيلنوًبا.   يف  (فِلسطنيـ)ب  بني  حتى   ،

البالد   عهدهم  أبناء  من  يكونوا  مل  إذ  وعابرًة؛  وغازيًة،  طارئًة،  عالقًة  القديم، 

بَ  بل  العواصف  د  األصليِّني،  تتقاذفهم  اًل،  ُرحَّ والسياسيَّة  ًوا  ة  من  االقتصاديَّ

 .  مل يستقرَّ من جديد ،  ِعراقال ، فإىل  امالش  ، ثم إىل  (َّْص مِ )، إىل  ام الش  إىل    (ِعراقال)

لَّهم أرض  إالَّ لفظتهم إىل سواها. هبم قَ   رار، ومل ُتق 

التي  لكي ندحض املؤامرة الدوليَّة الديثة    -برَ نحن العَ   -ولسنا يف حاجة

اليهودقامت   نفي    ،(فِلسطني) يف    لتوطني  القوميَّة من أجل  أسطورتنا  إىل اخرتاع 

اًل   ،التاريخ  املعارص  ،أوَّ الواقع  حمُض ثانًيا   ، لنفي  واملعارص  تاريخ،  فالتاريخ    .  

؛   ينيٍّ
د  أساٍس  دولٍة عىل  أنَّ مؤامرٍة سياسيٍَّة إلقامة  وا   بدعَوى  مر  املايض  أقواًما يف 

يانة نفسها.   من هناك، كانوا يعتنقون الدِّ

الكذب   والارض  إن  بالباطل،  ُيثَبت  ال  والق   بالكذب،  ُيَفل   ال   الزائفال 
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ح بإعادة كتابة التاريخ َوف    مقاساتنا وأهوائنا. َق ُيصحَّ

ل م.  ل    لكذ   النامذج   ذهه  كنَّ ما جرى يف  ما كان يقيض به العقل والعدل والع 

ل م  ل  من املؤلَّفات التارخييَّة مناقض   َيم العقل والعدل والع   .مجيًعا ق 

-7- 

ز    ، الشائك  يبَقى السؤال 
 : املنهاجيَّة  اتاملراجع ذه للنهوض هب   واملستف 

  َ يكنمل  )  مَل  خي  الَعَرب اجل ملؤرِّ يٌّ   ( صوت  ي ة زيرة 
ل م  يف    ع  بام املضامر  ذاه  ُيذَكر   ،

، ال سلًبا وال ( إىل ديارهمبني إرسائيل النشاط املحموم لنقل تاريخ )  لك ذ  يتكافأ مع 

 إجياًبا؟! 

 أ هم عاجزون؟ 

 أم هم خائفون؟  

تنس   النَّ  أن ال  »ثقافة  أسالفهم   عام« أحفاد  عادات  ال عىل  كان  أن  منذ   َعَريب  ، 

س ممَّا ُبرشِّ به،  س  ابنته يف الرتاب لُس دُ يَ  ه دس   فوء ما يتوجَّ ، َدسَّ رأسه ابنتهإن  مل جُي د 

ش  ،النعامة ك   ،هو  وار يف الرتاب.  ثقافة التوح  نجاة، ، واالعتقاد أن الُعزلة مَ ، ال ال 

املعرفة.  أشجار  يف  نائمة  تنة  والف  أمن،  ال    واجلهل  من  َيم  وتلك  يف  الق  ثقافة عريقة 

( د اجلارس مَحَ ظهَر من الم )   لك أن ومن شواهد ذ  المة يف الظَّالم.   االعتقاد أن السَّ 

ل ميَّ فريقَ و 
الع  البحوث    ه  تاريخ  القيِّمة  عىل  حول  أنجزوها  الَعَرباجل) التي  (  ي ة زيرة 

ًة، ربام لوالها   -ؤالء ه  أعداء املعرفة    من وجهة نظر   -وجغرافيَّتها؛ ألهنا  أتاحت مادَّ

كان   جي  (  ليبي للص  ) ما  أن  ألتباعه  ليبنوا وال  أساًسا  بَ   دوا  ما  ادِّعاءات!    ا وَنعليه  من 
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لون  ؤالء ه  ويظن    املعرفة  الَوج  من  من  أعينهم  املتأذية  فاظ   األنوار،،  ال  وسيلة  أن 

املُثىَل عىل ذ مار األوطان والشعوب تتمثَّل يف اهلرب من القائق، أو الكذب، إن  لزم  

وتكميم  املعلومة،  وحجب  والتعتيم،  والنكران،  الك تامن،  أو  األفواه،   األمر، 

ُتؤ   ت  انفكَّ ما  رة،  ُمعمِّ بدائيَّة   سياسة   وهي  األقالم.   بحَ وتكسري  ن  كهفها، م  صانة 

ل هو إطفاء األنوار، وليس فتح ذي يوبن عمة اجلهل ال  غمرها، وأن خطَّ دفاعها األوَّ

التسل ح  أن  ك  ُتدر  ال    . والتحرض  فافيَّة  الشَّ َيم 
وق  ل م  الع  ألضواء  واألبواب  النوافذ 

سائرُ  ك  ُتدر  كام  والقيقيَّة،  الواقعيَّة  بأسلحتها  يكون  إنَّام  اليَّة   للمواجهات  األُمم 

الديد  بنقص  ُتصاب  ال  حتى  إليها،  ر  
َتف  بل  الشمس،  من  ر  

َتف  ال  التي  والفاعلة، 

 وهشاشة العظام.       

ر  لعلَّ أم ُتَرى  
خينا ُمق  ليب ن بام محلت ه ُكُتب ) ومؤرِّ يه من مزاعم؟  ي الص   ( وتابع 

 أم هم غري آهبني؟ 

 أم ُتراهم مشغولني بقضايا أعظم وأخطر؟   

يَ   -واقع الال أنه  التاريخ تارخًيا يف  عىل حني  العامَل،   ذاه  لتمس اخلاوون من 

رونه  عونه، أو يزوِّ َور  )   -أو يدَّ .  بل قد تسَعى ( عن تارخيها وآثارهاجزيرة الَعَرب َتز 

ك والوثنيَّة، تارًة، وقَ  عات األضواء، تارًة ًقا من تب  لَ إىل طمسهام خوًفا من لوثات الرشِّ

خني املعارصين مَ    ( 1)أخرى!  عي  وعىل حني خَيرج من املؤرِّ  تاريخ الَعَرببعض  ن يدَّ

 
لـ)   (1) جهود   املَلِك سعودنشأت  )جامعة  يف  اآلثار  عن  للتنقيب  سنوات  منذ  ة (  عودي  السُّ الَعَربي ة  (، اململكة 

( جهوُد  مثاًل،  ثامرها،  من  عبدالرمح  جاءت  األنصاريأ.د.  الطيب  اجلامعة،  ن  يف  اآلثار  وقسم   ،)

(.  ثمَّ تالشت اجلهود تدرجييًّا إالَّ من نشاطات باهتة هنا وهناك من الفاو(، يف )ملكة كِندةالستكشاف )
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الَعَرب اجل يف   عنهم هم لغري   ي ة زيرة  ينفيه  أو  خو  مُجلةً   ،  مؤرِّ َيلزم  يار   ذه ه  ،  صمت    الدِّ

ل ميًّا أو نفًيا، وكأن األمر ال يعنيهم!  
 اللحود، إثباًتا ع 

إىل ساحة املفاخرة بتلك االدِّعاءات    بُأناسٍ   األمر كلِّه: أن  ربام بلغ    ذا ه  وأغرب من  

 ( تاريخ  أن  إىل:  إرسائ الذاهبة  تاريخ  يل بني  من  جزًءا  كان  الَعَرب اجل ) (  وبذا  !   ( ي ة زيرة 

ل ميَّة يتض 
الع  باملعايري  االستخفاف  واحدة   -افر  جديلٍة  البائس    -يف  الشعور  ذاك  مع 

وها ُثمَّ رفعها النقص التارخيي، التي يسعَ ُعَقد  باخلواء الضاري، و    ى أصحاهبا إىل َحش 

 عىل أكتاف جمتَلبة، وإن  كانت مصنوعة من أساطري.   

بالتاريخ العابثون  ال  أن   لـ)  -والق   تاريٍخ  عن  إرسائيلباحثني  يف  بني   )

 لك ذ  ن بأن ُينَسب إليهم مثل  املفاخرو وال    -(، ألسباب إديولوجيَّةجزيرة الَعَرب)

وَ التاريخ، يبنون أوه  ، س 
ٍ
باٍخ من رمال الروف واألسامء.  ألن  امهم عىل يشء ى س 

أدَرى  أهُلها  أساطري،  عىل  ل ميَّة« 
»الع  دعاواها  لتبني  جاءت  إنَّام  األُوىل  الطائفة 

عىل   يعثروا  لن  وهم  السياسيَّة.   ملآرهبم  وظَّفوها  وإن   عاهَبا، 
التاريخ    لكذ  بش 

َعى، ال يف ) اماملدَّ ذوا إىل  الَيَمنال يف )( و الش  َنَفًقا يف األرض أو ُسلَّاًم يف   لكذ  (، اختَّ

 

آ إىل  اإلعالميَّة.   وقٍت  الدعاية  كثرًيا  يعدو  باآلثار ال  السطحيِّ  االهتامم  من  الظاهر  الَغَرض  وبات  َخر.  

األكاديميَّة التسمية  يف  و»اآلثار«  »السياحة«  بني  الربط  من  ونجَم  اآلثاري  البحث  حتويل  ُيشب ه  ما  يف  ؛ 

إىل   هيدف  ثانويٍّ  نشاٍط  إىل  ل ميٍّ 
الع  مصطلح  طابعه  اجتُثَّ  بل  اًل.   أوَّ فـ»السياحة«  السياحي؛  التسويق 

ة للسياحة واآلثار« من اسم )آثار» ًبا من ع بء »اآلثار«، ورضوًخا  (.  وذ  اهليئة العام  لك، يف ما يبدو، هتر 

يف  صوره  أبشع  يف  تىلَّ  اآلثار،  من  املعهود  موقفه  له  »  لتيَّاٍر  )داعشأعامل  آلثار  التخريبيَّة  (  الِعراق« 

)ُسوري ةو) أقدام  عىل  َسرًيا  )القاعدة(،  آثار  مع  التعامل  يف  من  أفغانستان(  تمَّ  ما  يقترص  يكاد  وبذا    .)

ٍة يف آثار ) (، وربام يف  اليََمن(، حتى اليوم، عىل تلك التي ُأنجزت يف )ةاجلزيرة الَعَربي  كشوٍف واسعٍة وجادَّ

 (.   اخلليج الَعَريب بعض دول )
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وا ببالوناهتم اإلعالميَّة بني وقٍت وآَخر؛ ألن  السامء.  قصاَرى ما ُينج   يتَلهَّ زون أن 

وليسرتحيوا، ولرَيمحوا املطابع ممَّا    مطاياهمما ُبني عىل رساٍب َظلَّ رساًبا.  فلرُيحيوا  

اليدغدغو  القوميَّة  باسم  ًة  مرَّ العواطف،  به  اميَّة،  َعَرب ن  الشَّ القوميَّة  باسم  ًة  ومرَّ يَّة، 

ال  القوميَّة  باسم  ًة  ةيَّةع راقومرَّ يَّ رص 
امل  القوميَّة  باسم  ورابعًة  وبني  ،  وتلك   ذهه  ، 

الصدور  عشواءرغبات    عىل  جيثم  ُأسطوريٍّ  تارخييٍّ  متثاٍل  َمعاول لقلب  أن  غري   ،

تلك الرغبات ال تعدو استعراضات هبلوانيَّة من التعامُل، يف صيحاٍت هزليٍَّة إلعادة 

ا الطائفة األخرى كان    بني إرسائيلالفخورة بالزعم أن تاريخ    -كتابة التاريخ!  أمَّ

فال هي حظيت برشف التاريخ، وال    فأتعس مسًعى من األُوىل؛  -جزيرة الَعَربيف  

عن   الدفاع  برشف  حتى  وال  ي،  ل م  الع  املنهاج  عن  الدفاع  برشف  حظيت  هي 

والتاريخ   اللغة  يف  والتزوير  اهلُويَّة،  يف  للتزييف  مرسًحا  تغدو  أن  من  أوطاهنا 

ب   واجلغرافيا، وصواًل إىل بيعها يف املزاد العلني لأُلمم: اليوَم عىل صفحات الَكذ 

    .ب، وغًدا عىل صفحاٍت من الديد والنار والُكتُ 

ه   فإن  الَعَرب   ؤالءوختاًما،  ني  ف  ُخطَ   املؤلِّ عىل  يسريون  من   ا إنَّام  ُنظرائهم 

وم   السيايس  الصهاينة،  رهم  آخ  ليبكني  )  األمريكي    ن  آيف  Avi Dennis ِدنيس 

Lipkin « ة (، يف كتابه يزعم أن وفيه .  Return To Mecca ،»2012العودة إىل َمك 

املقصودة  سيناء )   ) « القديم يف  ) «  العهد  َشامل  يف  العربي ة تقع  )اجلزيرة  وأن  ل جب (، 

ة )   ريب (، يف َشامل غَ جبل اللوز( هو ) الطُّور  عودي  ي ه ) السُّ
ت  ( كان بني إرسائيل (، وأن 

َشامل   صحراء  يف    اجلزيرة يف  تداعياتسيناءال  أن  عي  يدَّ َثمَّ  ومن  األحداث   .  
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ستؤول   إرسائيل السياسيَّة  )  ببني  إىل  العودة  ) احِلجاز إىل  وإىل  رة (،  املنو  ( املدينة 

ة و)  أمثال َمك  بأعامهلم  يعضدون  الذين  الن َجباء،  فيها  بمؤلِّ العربيَّة  ة  لأُلمَّ فهنيًئا    !)

امل ه   اليهود ؤالء  بال ؤلِّفني  عليهم،  ق  للتفوِّ حمموم،  عرويبٍّ  باق 
س  يف  يسعون،  بل   ،

ل ميَّة وال سياسيَّة! 
   رؤية، ال ع 

ا بعد،   مهام تكن من متاهات هرمنيوطيقيَّة يف تأويل النصوص التوراتيَّة، وأمَّ

الدارس   ه  فإن  كتابه  بخيتم  ل ميَّتني حقيقتَ تأكيد  ذا 
ع  ا  ،ني  القائمة تعالن  لدراسات 

س  التارخيي واجلغرايف حملَّ مساءالٍت جمال  يف    عىل نصوص الكتاب املقدَّ  التحقيق 

 ظواهر النصوص:ب  األخذ جذريَّة، حتى مع  

نتيجة   « العهد القديم» لوقوع األخطاء اجلغرافيَّة يف نصوص    احتامالت  واسعة    -1

أوَّ  زمنَ هلام عاملني:  اجلغرافيَّة  املقاييس  ضعف  واجلَنوب تها كتاب   ،  امل  فالشَّ ؛ 

اليوم.   نعرفها  التي  اجلغرافيَّة  قة  بالدِّ ذاك  إذ  حتديدها  يكن  مل  والَغرب  ق  والرشَّ

ثون عنها؛ وال سيام  والعامل اآلَخر، َضعف الَكَتـَبة يف معرفة األرض التي يتحدَّ 

ومتلك  أن   زماًنا  بعيًدا  ُكت بت  التاريخ األسفار  من  موضوعاهتا  عن  كاًنا 

ه   َض واجلغرافيا.   عن  فضاًل  و ذا  نفسها  الكتابة  تلكم   أدواهتا َضعف  عف  يف 

ا واردة  والتناقضات  األخطاء  األزمان.  ومن َثمَّ فإن   دًّ غ  سوِّ وإن  مل يُ ،  االحتامل ج 

ة التي أن مرسح األحداث التارخييَّ   الكيلِّ   إلنكار ل   ذريعةً   أن ُتتََّخذَ ذا  االعرتاُف هب  

 وما جاورها.  ( امالش  ) يف بالد   ،إمجااًل  ، قعي  « العهد القديم » أسفار   إليها   تومئ

 «، بوصفه وثيقًة تارخييًَّة، كان قد بات حملَّ ارتياٍب العهد القديم إن االتِّكاء عىل »  -2
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ر  ةيف الدراسات التارخييَّة الديثة اجلادَّ  َلٍل كثرية، تتعلَّق بالنقد منذ وقٍت مبكِّ ؛ لع 

لب نية النصِّ  الفيلولوجي(  بالنقد األعىَل )اخلارجي(، من األدَنى )الداخيل/  ، أو 

ه   والالة   ، ح 
َيص  فكيف  التارخييَّة.   مصداقيَّته  ه  حيث  مثل  عىل  ُيبنَى  أن  ذا ذه، 

معه،  تصادًما  أشد    ، بديل  تارخييٌّ  ر   تصو  املعارف   النصِّ  مع  واتِّساًقا  فيلولوجيًّا 

ذ   التخييليَّة التارخييَّة؟!   طبيعته  من  لُيخرجه  تارخييًّا،  النصَّ  ذ  ُينق  لن  ما  لك 

دَّ التاريَخ  ة، ولن ُيم  يٍّ يستحق  االحرتام، بمقدار ما سينزع   األُسطوريَّ
ل م  بمنجٍز ع 

 عتيقة! إىل بناء ُأسطورٍة جديدٍة عىل ُأسطورةٍ 
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 وصف بالد الَعَرب 

 قبل ميالد املسيح

 

 )ترجمة(
 
 
 



 

 



 

 

 

 

 توطئة:

-1- 

)ه   ساقه  ملا  ترمجتي  السا(سرتابوذه  الكتاب  من  الرابع  الفصل  من    دس، يف  عرش 

بـ» املعروف  «Geography The  اجلغرافياُمؤلَّفه 
 (1)

الَعَرب   اصفً او،   بالد  ،  بعض 

لة الرومانيَّة و الَعَرب  الَم  دَّ  ،  قبل امليالد  24سنة  ُشنَّت  عارصها، والتي  ، التي  ض 

قيادة   ج)حتت  ا.   Gallus Aelius) (2 )  الوسإيليوس  عسكريًّ ضابًطا  بوصفه   ،

بعثه   قد  الروماينوكان  قيَّص أُ )   اإلمرباطور   Caesar Augustus )(3 )  غسطس 

والسطو عىل خرياهتا التي شاع وَمواطنها،    (جزيرة الَعَرببائل يف )الستكشاف الق

 .  ذ كرها يف زمنه 

ه  و من  الرتمجة اهلدف  حيملها  ب  التعريفإىل    -ذه  التي  املعلوماتيَّة  ي مة 
الق 

اذه  -النصِّ  يف تأكيده مراًرا من أن أسامء   الدارس   ضاشاهًدا إضافيًّا عىل ما أف   ا اختِّ

ل باستمرار، ما جيعل اجلزم بدالالهتا يف نصٍّ قديٍم رضًبا من  ا ألماكن تتشابه وتتبدَّ

تارخييًّا، كه   ا جغرافيًّا  نصًّ ال الوهم واإلهيام، وإن  كان  املرتَجم نصِّ ذا  .  فضاًل عن   

اذه اليهود  ااختِّ َمواط ن  عىل  امليالد  شاهًدا  نه  قبل  يتضمَّ ملا  تأكيداتالنص   ؛    من 

 لك.   تارخييَّة يف ذ  

(  األوسط  الرشقيف منطقة )  أماكن( كان يذكر  سرتابوسيلحظ القارئ أن ) و

 
(1)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 4. 

ومان  (2)  ق.م(. 24 –26(، )ِمَّْص يف ) كان يشغل منصب حمافظ الر 
س النِّظام اإلمرباطوريِّ الروماينِّ ومن أعظم ساسة ) 14 –ق.م 63)   (3) ( وقادهتا عىل مرِّ العصور.  روما م(.  هو مؤسِّ

د،    .(https://goo.gl/JQaGwZ : ، عىل شبكة »اإلنرتنت« املوسوعة الَعَربي ة ) ،  أغسطس )انظر: الزين، حممَّ
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العربي ةو) وه  اجلزيرة  نعرفها.   ما  ا  دًّ ج  نادًرا  أسامء (  أن  من  أسلفناه  ما  د  يؤكِّ ذا 

يفرت   األماكن حني  يف  ل،  وتتبدَّ )تندثر  ليبض  بأسامئها  يُّ الص  بقاءها  وتابعوه   )

( قد  سرتابومن جهٍة أخرى، فإن ) و   « منذ آالف السنني!العهد القديمالواردة يف »

اليهود َمواطن  )  ذكَر  بالد  من  املعهود  مكاهنا  اميف  يتحدَّ (.   الش  ألنه  عن  ذاك  ث 

ة التي حدثت بعد ميالد السيِّد املسيححقبة سابقة عىل   جرات اليهوديَّ
فراًرا من   ، اهل 

ام بالد   ) بسبب    الش  ق َبل  من  بعض  ومان الرُّ اضطهادهم  مستوطنني يف  يف   املواقع (، 

ومانبل أشار إىل أن من حلفاء    (.احِلجاز َشامل )  يف الملة مخس مئة هيوديٍّ مع   الرُّ

بنا اسمه إىل: )  (.   ِصلر ألف نبطيٍّ حتت قيادة الوزير النََّبطي، الذي عرَّ

( ُيلقي  جزيرة الَعَربعىل )  وماين اإلمرباطور الر  كام أن الفشل الذريع لملة  

مصداقيَّة   عىل  )بظالله  ختيَّله  ليبما  أن  يُّ الص  من  وتابعوه  استطاعت  قُ (  بابليَّة  ًة  وَّ

ُعرضًة للغزو يف كانوا    ن الَعَرب نوبيَّة، بل إ  أغوار اجلزيرة اجلَ اخرتاق الصحراء إىل

(.  وأن  بابل( و)آشورلوك )نوهبم، منذ القرن التاسع قبل امليالد، عىل يد مُ ُعقر َج 

اليهود )  مدينة  سة  )أورشليماملقدَّ كانت يف  )النامص(  وأن  غزاهم  َنُبوَخْذَنَّص  (،   )

    ( 1)(.بابلهناك، وسباهم إىل )

-2- 

( كتاب  ا  غ  سرتابوأمَّ ففي  التنويه  نً(،  عن  أورده  أمهيَّ ب ى  ما  وأمهيَّة  بالد   حولته، 

أمهيَّ ب رَ العَ  وتزيد  بالد  .   عن  أورده  ما  واستقائهل    الَعَربة  الصبغة    -غناه،  ذي 

 
ليبي،   (1) ل من دراستنا. 39 ،التوراة جاءت من جزيرة الَعَربانظر: الصَّ  .  وراجع: الفصل األوَّ
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ا ما يتعلَّق بالملة عىل بالد الَعَرب .   ن سبقه ن كتابات مَ م   -التوثيقيَّة ة،    وأمَّ بخاصَّ

أشار  ف سرتابولقد 
 (1)

صداقةٍ    عىل  كان  أنه  الملة  ب  شخصيَّةٍ   إىل  ،  ( جالوس)قائد 

كاته الربيَّةبنفسه يف    (، ورافقهِمَّْص )  كان معه حينام كان حمافًظا يفوأنه       . بعض حتر 

ب روايته عن الملة امتيازَ  ل مي. وهو ما ُيكس   ها الع 

نه )   ذا الفصل ما يعني القارئ من ه  رتمجة  أثناء اشتغايل ب   ويف  ،  ( سرتابو الذي دوَّ

ت  (،  ربا جربا إبراهيم ج ) أجراها  قديمة     حتت يدي ترمجة    وقعت   ة املجمع  َمل  يف ) ُنرش 

ال لْ العِ  العدد  ي ِعراق مي  ص 1951،  2،  ترمجةً .   ( 246-270،  لة،    فألفيتها  متعجِّ

معلومات غري مذكورة يف األصل، أو  فيها م املرتج  د قد يور  بل مضطربة، وغري دقيقة.   

ة هلا يفرتض افرتا  ة   أن  قد يكون اعتمد عىل ترمجٍة إىل  صحيح  .  ضات ال صحَّ اإلنجليزيَّ

 : مثل لك.   ذ  ب أن هناك ملحوظات ال يمكن أن ُتفرسَّ    بيدَ ،  ( 2) ليها غري التي اعتمدُت ع 

( املعروفة  َمِعني لكة ) عاصمة مم  ، ( قرنانة أو   قرناء ه أن إشارة املؤلِّف إىل ) تومه   -

 ( حمافظة  ) اجَلوف يف  هبا  املقصود  الَيَمنيَّة،  املنازل رْ قَ (  الجِّ  ( ن  ميقات   ،

 !   ( الطائف (، َشامل ) َنْجد املعروف ألهل ) اإلسالمي  

املعل   - ببعض  إملامه  التارخييَّة  عدم  و ومات  ليَّة  ة  األوَّ املوضوع املهمَّ مثل  يف   ،

إىل   اإلشارة  )   نسبةً   -( اجلرهائي ني ) ترمجته  مملكة  رَش اجلرهاء إىل  يف  ق  (، 

 
(1)  See: (v. 1), Book 2, Chap. 5: 12. 

م إىل اإلنجليزيَّة:   (2)  الرتمجة التي اعتمدُت عليها هي املثبتة يف فهرست املصادر واملراجع، للمرتج 

Horace Leonard Jones. (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press- London: Wil-

liam Heinemann LTD, 1967).  
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ة )  عودي  السُّ العربي ة  بتسميتهم   -( اململكة  مبهمة،  ) ترمجًة  (،  اجلرحائي ني : 

    (. اجلرعائي ني أحياًنا ) و 

ي امل  يناء  امل تسميته    - ويعني به ما    -« Myusباسم »   ( سرتابو )   د ، الوارد عن رص 

ى اليوم: )  ميناء  بـ»   -( حمافظة البحر األمحر ع يف ) (، الواق القصري القديم ُيسمَّ

    «! الفأر 

   . غري معلوم   ها، لسبٍب ظ أن هناك فقرات خَتَطَّى ترمجتَ لحَ يُ   -

إىل أهنا مرتمجة؛  ومل ُيرش  بعض حواشيه عن األصل الذي اعتمد عليه،   ترجمَ  -

م بأهنا من  .  ومع عدم إيراده معلومات النسخة  ا وحتقيقً   ا رشًح عنده،  ما يوه 

عليها  اعتمد  اع و ق الو بالتتبع  يمكن    ه فإن   ، التي  تامده عىل نسخٍة من  ف عىل 

   ( 1) (. William FalconerHans Claude Hamilton ,ترمجة: ) 

ترمجةٍ   وكذا  عن  )   علمُت  فر  س  من  عرش  السادس  أنجزها  سرتابو للكتاب   ،)

(.   2006، ، ليبيا ، بنغازي (، من منشورات )جامعة قاريونس حممود املربوك الدويب ) 

 مل يتسنَّ يل االطِّالع عليها. 

عديمة القيمة ما  تظل    املوادِّ التارخييَّة واجلغرافيَّة القديمة  ذه ه  ترمجة مثل  عىل أن 

 . ي ترمجت إليه يف    ت والرشح والتعليق.  وهو ما سعي   ، والتحقيق   ، ع بالبحث مل ُتشفَ 

ختطَّيُت  ه    وقد  ترمجة  ال  يف  ألهنا  وهناك؛  هنا  من  تفصيليَّة  أجزاء  الفصل  ذا 

 «. املسيح   قبل ميالد   وصف بالد الَعَرب هتامم: » ال تدخل يف موضوع ا 

 
ت يف طبعة قديمة )  (1) َ

 (.   London: Henry G. Bohn, 1857هذه الرتمجة ُنرش 
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، ما وسعني االجتهاد، (سرتابو)يف حتديد املَواط ن التي ُيشري إليها    قد اجتهدُت لو

وبكُ  اإلغريقي،  باألصل  اإلنجليزي  النصِّ  بمقارنة  العربيَّة  مستعينًا  البلدان  تب 

ة  وغري العربيَّة،   لُت .   لنصِّ لوبالقراءات التفسرييَّ  وردَ ما    إىل ُرجحان أنَّ أخرًيا    فم 

بإنام    ماكنلأل  ( من وصٍف الوسجمحلة )  خالل .  حتى ما  (جازاحلِ )امل  َش يتعلَّق 

مثل  وح ض بالومنها  م  وه  يُ   قد  ،Negrani    أوNegrana-  باإلغريقيَّةهو  و  :

Νέγρανα–   ( إىل  إشارة  بأنه  أحياًنا  ُفرسِّ  فإنَّ رانْج نَ الذي  الدارسني  (،  ن  مَ   من 

إىل    ذهَب  إشارة  أنه  اسمه  إىل  )الن ْقَرة)مكان  أو  بـ) ُيعرَ و(،  الن ِقَرة(،   ندِ عْ مَ ف 

  وبذا يبدو أن   .َنْجرانإىل    ، وليس بإشارةٍ ( َنْجد)  (، َشامل َغريبَقَرْوَرى(، يف )الن ْقَرة

محلة   َج   الوسجوصول  اجلزيرة  إىل  بقينوب  تتجاوز   قد  فلم  ق،  يتحقَّ مل  ُحلاًم 

حني؛ ألسباٍب  أميل إىل ترجيحه ذا ما وه  .  احِلجاز َشامل الملة   منها:   مع املرجِّ

،  واجتامعيَّة   ألسباب بيئيَّة  (اجلزيرة العربي ة)ملة إىل َجنوب  وصول الَ صعوبة    -1

ختَفى.    عامَّ  ال  )فضاًل  ء    (جالوسشكاه  األدالَّ تضليل    للحملة  الَعَربمن 

 . وقائدها

الملة    ُيلَحظ  -2 وصف  يف  يف  املعروفة  األماكن  بني  املعقول  غري  َشامل القفز 

يف    ( جازاحلِ ) بأهنا  ت  ُفرسِّ التي  ة  ( الَيَمن)واألماكن  ُهوَّ وبينهام  من    شاسعة    ، 

والدِّ الصحارَ  رى  ذ ك  هلا  د  ير  مل  والزمن     .يار  التي وصفها،  الطريق  فمع مشاقِّ 

( أرض  إىل  وصلت  حتى  الملة  استغرقته  الذي  من    -(حارثةالطويل  وهو 
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حتى وصَل ذا  ه    حارثةغادر أرض    فإنه ما أن    -(األنباط(، َمل ك )ُعبادةأقرباء )

  عليه(،  َعَرار )  هاسم  ذكَر أن(، ومل جيتز بينهام غري بلٍد  نجران إىل ما ُفرسِّ عىل أنه ) 

ا ما ورَد من أن )    (! َصْعب)  اسمه   َمل ك   ( كان عىل ُبعد يوَمني فقط من  جالوس أمَّ

الع ط   ُتنت ج  التي  ) ريَّات البالد  َجنوب  بلغ  قد  أنه  عىل  قطعيًّا  يدل   فال  اجلزيرة  ، 

« ال يشار به إىل َجنوب اجلزيرة، حتديًدا، بل  بالد الِعطري ات »   (؛ ألن مفهوم بي ة رَ العَ 

إىل  به  )   ُيشار  أطراف  عموًما   ( السبئي ني بالد  إىل  نفوذها  يمتد   قد  التي    احِلجاز ، 

امليَّة؛  ة، أو    املصادر لًبا من  ، أو َج إنتاًجا ،  ريَّات لع ط  ا   بالد   ُتَعد  من حيث    الشَّ اآلسيويَّ

د ه     . ختزيًنا، أو صناعًة، أو تسويًقا  ( سرتابو )   ذا وصف يؤكِّ
 (1)

روايًة عن    -السبئي ني   

ل األقوام قائاًل: إنَّ »   -بعض الُكتَّاب  ة)  الذين َيُلْونَ   أو  البالد  ( من ساكني ) ُسوري 

السعيدة )األنباطالَعَربي ة  السبئيُّون(:  ثم   إليه«.   (،  أشار  ما  عن    -وكذا  روايًة 

(، التي وصفها  Debae  ُذبيانبيلة )ق  ونحُياد    السبئي نيمن أن    -(آرمتيدوروس)

.احِلجازيف أعايل 
 (2)

    

ى بعض الدارسني  ممَّا ُفرسِّ لدَ   -بحًرا للعودة    الملة   تقهقر رُسعة  ُتلَحظ  لك  ذ    مقابل يف    -3

أنه   )   إىل   -( نجران ) ضواحي    يف عىل  ) ( 3) ( ميوس ميناء  يف  إىل الُعليا   ِمَّْص ،  ثمَّ   ،)  

ة )  اجلزيرة  يف َجنوب )  تلك الضواحي وهو ما ال يتناسب مع املسافة بني .  ( اإلسكندري 

 . ِمَّْص إىل    ( جاز احلِ ) من َشامل  كانت  ر أن العودة  ، بل مع تصو  الُعليا   ِمَّْص و (  العربي ة 

 
(1)  (v. 7), Book 16, Chap. 4: 21. 
(2)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 4: 19. 

(3)  Myus( ي، يقع يف رص 
ى اليوم: )حمافظة البحر األمحر.  ميناء م   (. القصري القديم(، ُيسمَّ
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م أهنا يف  ن  من    قرأهنما    -4 ، (العربي ة  اجلزيرةَجنوب )سبة بعض املواضع التي ُزع 

، َحَكَم  الثاين  ة ادَ ُعبَ إىل: )  ،عىل ما يبدو   ،(، يف إشارةٍ Obodas)  طيِّ بَ إىل املَل ك النَّ 

َج فم     (1)!(ق.م  9  -30 يف  مناطق  أصبحت  أين  اجلزيرة  ن  بالد  نوب  من 

د ذا  وه  ؟!   ()األنباط  )عن  ليس  الديث    أن  يؤكِّ َجنوب السبئي نيبالد  يف   )

 . ا يف َشامهل  األنباطبالد اجلزيرة، بل عن 

د يَ مل    -5 ،  لسطو عىل خرياهتا ا   أي   ، أهدافها من غزو بالد الع ط ر شيًئا من  ت  ق أن الملة حقَّ   ر 

وما    ( نجران ) كانت قد بلغت    إن    ، لك ا من ذ  .  فام الذي منعه منها، يف األقلِّ   النِّي ل أو  

د    بل مل    لك؟! ، حسب الرأي الذاهب إىل ذ  ( ب رِ أْ مَ )   استولت عىل ، بل  نجران وراء   َير 

د أهن ا ي ، ممَّ أثناء الملة  يف ( وأهلها من خالل املشاهدات الَيَمن أي  وصٍف لبالد )  مل  ا ؤكِّ

َح قد  بالفعل ف و    تصل إىل هناك.  ( سرتابو )   رصَّ
 (2 )

د الكثري من املعرفة  أن     ُتف  الملة مل 

فت   املناطق ب  ا وصف ، وإن  أسهمت  يف معرفٍة طفيفٍة بشؤوهنا.   زو بالغ   التي اسُتهد    ه أمَّ

فهو    الَيَمن ممالك   حديثه،  بداية  ) عن    يرويه يف  اف  ( إراتوستينس اجلغرايف  العرَّ أو   ،

 ( أو غريه خالل الملة. جالوس ، وليس من مشاهدات ) ( آرمتيدوروس ) 

ًحاما  ذا  ه   مرجَّ ذهب  عىل  .   يبدو  الدارسنيحني  أن  بعض  قد    إىل  الملة 

.(موتحرضبلغت )
 (3 )

 

 

ك النَّبَطي  الذي     (1)
( املذكور. )انظر:  ُعبَاَدة الثاين ( هو )جالوسكان حاكاًم يف الفرتة التي ُشنَّت فيه محلة )املَل 

 (.   51، تاريخ دولة األنباط عبَّاس، إحسان، 

(2)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 4: 24.  
(3)  See: Smith, William, Dictionary of Greek and Roman Geography, (1854): https://goo.gl/8vRtVW.     
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ف و  أمر،  من  يكن  أ مهام  الواضح  املواضع  نه  من  حتديد  ه  يصعب  يف  ذا  الواردة 

نحوٍ النص    بمنهاٍج   عىل  إالَّ  )   جازم،  ليب كمنهاج  التخمني.   ي  الص  يف  ما  (  َيدل   وهو 

  التارخييَّة املذكورة يف النصوص  إىل كثرٍي من األماكن    اليومَ عىل صعوبة االهتداء عموًما  

ا  دَّ ج  أن    ؛ القديمة  واحتامل  أخرى،  ُلغٍة  يف  بأسامئها  يلحق  الذي  التحريف  لسبَبني: 

ت أسامؤها.   ، واقعيًّا   ، تكون  غم    قد اندثرت أو تغريَّ   ُت الذي أرش   ي من ترجيح   وعىل الر 

، فقد أبقي  ى املؤلِّف،  ها عىل ظاهر لفظها الوارد لدَ تُ إليه حول املواضع الواردة يف النصِّ

    مع التعليق عليها وتفصيل القول يف حتليل احتامالهتا. 



 

 

 

  وصف بالد الَعَرب

 املسيح قبل ميالد
 (1) م(24-، )سرتابو

 
 ترمجة وتعليق: 

 أ.د/ عبداهلل بن أحمد الفـَْيفي 
 

-1- 

  ]منطقة  عند  (بابل) ]من املكان الواقع[ عىل َطَرف أرض  ( بالد الَعَرب)يبدأ امتداُد 

ى بيَّة، رَ تنبسط الصحراء العَ ، عىل أحد اجلوانب،  ميسانأمام  و.   (2) (نميسا)  [ُتَسمَّ

 
د، وكان من    (1) ، ينتمي إىل أصٍل إغريقي.  ألَّف يف التاريخ كتاًبا ُفق  خ  ، مؤرِّ جزًءا.  مل يبق من مؤلَّفاته    47جغرايفٌّ

َوى   من  « The Geography  اجلغرافيا » س  ن  ويتكوَّ )كتاًبا   17.   مة؛  1:  مقد  الرياضي ة؛  2:  اجلغرافيا   :3 :

ة الروماني ة  : إيطاليا 6 -5؛ وبريطانيا  : بالد الغال 4؛ إسبانيا : 10 -8 ورَشقها؛  : َشاميل أوربا 7؛  واإلمرباطوري 

غَرى 14  -12؛  وطوروس   وقزوين   : البحر األسود 11؛  بالد اإلغريق  : 16؛  وفارس  : اهلند 15؛  : آسيا الصُّ

ة وُس  بالد الرافَدين   -كام وصفها  -(.  ومصادر معلوماته وَشاميل أفريقيا وإثيوبيا   : ِمَّْص 17؛ وبالد الَعَرب  وري 

وهو ينقل متثَّلت يف: الشهادات الشفهيَّة، واملشاهدات الشخصيَّة يف زياراته ورحالته، مع املراجع املكتوبة.  

(، وبعضه عن صديقه Eratosthenes إراتوستينس ( من روايات اجلغرايف ) بالد الَعَرب بعض ما أورده عن ) 

(،  Athenodorosأثِنودوروس  )  صديقه ( عن  البرتاء (، وما أورده عن ) Gallus Aelius  إيليوس جالوس ) 

العربي ة ) اسرتابون،    )وانظر: عبد الكريم، مأمون،   .البرتاء الذي أقام يف    : « اإلنرتنت » ، عىل شبكة  املوسوعة 

https://goo.gl/jyiLyi.)) 
(2)  Maecen :باإلغريقيَّة  .Μαικηνή( جوِسلني  .  وذهبGossellinإىل احتامل أ )  ذا املكان هو املعروف ن ه

)املسي ببـ) َشامل  )بابل(،   .), Hamilton & Falconer, 3: 189Geography See: Strabo, .)     كن  ل

( املقصود:  يكون  ال  فه  ميسانملاذا  وتقع  (؟   امليالد،  قبل  من  قديم،  اسم  رَشقي يف  ميسانذا  َجنوب   

.  ويعني  بابل(، َجنوب أرض  ميشان(.  وكانت فيها مملكة اسمها )فارس(، عىل مشارف بالد )الِعراق)
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حُت    (1) (األهوار) وعىل اجلانب اآلخر تقع   ثها فيضاناُت التي  مقابل (، يف  الُفرات)  د 

 . (2) (اخلليج الفاريس)  يمتد  الثالث  ويف االتاه(، الكلداني نيأرض )

ذاُت وه   البالد     ذه 
ٍ
لألمطار    ئةٍ سيِّ   أجواء ض  تتعرَّ وغائمة،  صحيَّة[،  ]وغري 

ذ   ينمو    (الَكْرمـ)لك ذات منتجات ممتازة.  ف والرارة الارقة مًعا، غري أهنا برغم 

حيث  يف   الرت  ُتعَ املستنقعات؛  يتطلَّ   بةل  فوق  التي  النبات  ب؛  َص قَ   من  سياٍج بها 

ياُج  مل  وكثرًيا ما حي ة أخرى باستعاملإىل مكاهنا    ُتعادثمَّ    ابعيدً   الَكْرَمةَ السِّ ٍّ    مرَّ
ُعِّص 

 . وال ط  

-2- 

 إذ    .(ةبي  رَ العَ   اجلزيرة)  بشأن ه  آراءد  ، الذي حيدِّ (3)(إراتوستينس)أعود إىل  س ي  كنِّ ل  

الصحرا  املَش   ُف ص  يَ  الواقعواجلزيرة  السعيدة)بني    ي،  الَعَربي ة  والبالد  وسط  ( 

 

قد أشار )املاء اآلسنذا االسم: »ه   املستنقع.  وها  أو  املكان    اآلخر  عىل اجلانب( إىل أن »سرتابو«،  ]من 

ذا االسم أقرب إىل منطوق الكلمة  «.  كام أن ه  (التي حُتِدثها فيضاناُت )الُفرات  تقع األهوار الذي ذكره[  

تصحيًفا، وأن    Μαικηνήيبدو أن يف اسم  »  لك ورَد يف التعليق عىل النصِّ اإلغريقي: أنه.  ولذ  باإلغريقيَّة

ه  «Μεσηνων  أو  Μεσηνήأو    Μαισηνή  الصواب: ومنطوق  لالسم:  .   االحتامالت  أو ميسينا»ذه   ،

ف  عن اسم  «ِمسينياأو    ِمسينا، أهوار  بالفعل، وفيها َبواٍد َعَربيَّة    ميسان.  ويف منطقة  «ميسان».  وكل ها َتش 

( )لالاإلبللرعاة  اليوم.  إىل  حول  (  موسوعة    ميسانستزادة  إىل:  الرجوع  :  «الويكيبيديا»يمكن 

https://goo.gl/JwAvPt.)  
(1)   marshes .   ر.  والكلمة مستعملة اليوم يف )األَْهَوار و ر:  الِعراق : مجع َهو  ( بمعنى املستنقع أو السبخة.  واهلَو 

   ، )روه((. مجهرة اللغة «. )ابن دريد، ُبحرية تغيض فيها مياه غياض أو آجام فتت سع ويكُثر ماؤها » 
ى )ه     (2) ( يف الكتابات القديمة، بام فيها الكتابات اإلسالميَّة؛ ملا كان من سيطرة اخلليج الَعَريب كذا كان ُيَسمَّ

   باالستيطان أو باهليمنة. اخلليج( عىل منطقة للُفْرسقديمة )
(3)   Eratosthenes  :باإلغريقيَّة  .Ερατοσθένης.  (-194  قيل: هو  . ق.م( عامل رياضيَّات وجغرايفٌّ وفلكيٌّ

    (.https://goo.gl/D5XbXY: «الويكيبيديا»عة )انظر: موسو »جغرافيا«. خمرتع كلمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ام) ا، (1) (اذَيو ( و)بالد الش    هأن.  ذاكًرا  (2) (األمحر البحر= العريب اخلليج) إىل حدٍّ   ممتدًّ

ة  (َعنْي شمس)من مدينة   يَّ رص 
هنر بالقرب من    األمحر  للبحر  ا َحدًّ ل  شكِّ تي تُ ال  -(3) امل 

اتِّ فإن    -(ليْ الن  ) يف    ي ه   ،( بابل) إىل    ،(نيطي  بَ الن  لـ)   التابعة،  (4) (البرتاء)اه  املسافة 

وكل  (5) مرحلة  5600 اجلهاته    .   اتِّ   متتد    ذه  ًة   صيًفا،الشمس    مطلعاه  يف  مارَّ

)(األنباط )أعني  و،  املتامخة ة  بيَّ رَ العَ   القبائلخالل   وقبائل    ،(6) (ي نيْيلِ احَلوِ ، 

 
يف جزيرهتم،  ( مصطلح كان ُيطَلق عىل أجزاء واسعة من بالد الَعَربArabia Felixالَعَرب السعيدة  بالد )    ( 1) 

( به  خُيَص   )اليََمنوال  وكان  القلوذي(.   )م160نحو-،  بطليموس  م  قسَّ قد  الَعَرب(  جزيرة  إىل ِشبْه   )

ة  أقساٍم ثالثة، هي ) ة  الَعَرب  بالد)و  ،(Deserta Arabiaبالد الَعَرب الصحراوي    ، (Arabia Petra  احَلَجري 

.  جاورها   وما (  اليََمنو  ،َنْجدو  ،احِلجاز: )األخري  ذا ه    ويشمل(.   Arabia Felix  السعيدة  الَعَرب  بالد)و

)(.   457  سوسة، :  انظر) أن  هنا  قد سرتابووُيلَحظ   )  ( َمواطن  بالد  اليهودذكَر  من  املعهود  مكاهنا  يف   )

ام)     (. الش 
 (.   البحر األمحر( أحياًنا إىل )اخلليج العريب كان يشري بـ)  (2)
  مدينة  إىل  يشري  واالسم .  الرتمجات  بعض  يف  كام  ، Heliopolis : .  ويبدو أنه يقصد Heroesيف األصل:   (3)

ة   الشمس،        (. َشْمس   َعنْي )   اليوم   املسامَّ
(.  وتعني  َمعان (، يف حمافظة ) وادي ُموَسى (.  يف نطاق ما ُيعَرف اليوم بـ) األُردن ( َجنوب َغريبِّ ) الَبرْتاء تقع )    (4)

 .   « صخرة » :  باليونانيَّة   ، Petra، « برتاء » كلمة  
(5)   stadiaر بنحو ر ُطول سرتابومرًتا.  ما يعني أن )  185  : وحدة قياس للمسافات إغريقيَّة رومانيَّة، ُتقدَّ ( َقدَّ

اجلزيرة  َجنوب  أقص  إىل  إليه  أشار  الذي  اميل  الشَّ القطاع  من  تقدير    2220بنحو    املسافة  وهو  كياًل.  

    مقارب للحقيقة.
(6  )  Chaulotaeans( َحِوْيَلة.  نسبًة إىل  ،)( بن عابِر بن شالح بن أرفكشاد   -قحطانأو    -َيقطانوهو من أبناء

فر أنه أخو )29  -21:  10،  ِسفر التكوين(، كام يف )مبن سا (، وأهنام َسبَأ(.  ويف َموطن آَخر من هذا السِّ

)انظر: م.ن،  كوش بن حاممن ولد ) إبراه(.  كام ورَد أن أوالد )7:  10(!  ن  يمإسامعيل بن  م  َسَكنُوا   )

ي بـ)  -َحِوْيَلة : 25(. )انظر: م.ن،  ِمَّْص ( التي أماَم )ُشورإىل )  -(َحِوْيَلة بن قحطانوهو املكان الذي ُسمِّ

18 ( هنر  أن  وجاء  َجنَّة   -(فِيُشون(.   يسقي  كان  الذي  النهر  عن  عة  املتفرِّ الرؤوس  أحد  يمثِّل  الذي 

يط  »  -«التوراة(، حسب زعم »َعْدن) َهُب، وَذَهُب تِْلَك األَْرِض َجي ٌد،  بجميِع أرض احَلِويَلةحُم  ، حيث الذ 

و املُْقُل  اجَلْزعِ ُهنَاَك  )م.ن،  َحَجُر  ه  12  -10:  2«.  من  وُيستنتج    .)( وَسَط  يف  يقع  املكان  أن  اجلزيرة  ذا 
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الَعَربؤالء متتد   .  ودون ه  (1) (ي نيرِ َج اهلَ و) مرحلة    12000بمسافة    السعيدة  بالد 

 .  (2) (لس األط املحيط إىل اجلَنوب، نحو ) 

اميلَّ   ويف ما ييل القطاعَ    -( مبارشةً اليهود( و)وري نيالسُّ بعد )  -املشار إليه  الشَّ

اع  يستوطُن   ُزرَّ ).   َعَرب   من  قليلة  ُشجريات  ذات  قاحلة،  رمال   (  الن ْخلتليهم 

ُمرو) ،  (3)(ِجدروسيا(، مياهها ُتستَمد  من اآلبار، كام هي الال يف )الط ْرفاء( و)الس 

عر وُمريبِّ قُ  ب لوأهل تلك اجلهات هم من ساكني بيوت الشَّ ا األطعان اإل  جزاء .  أمَّ

لبالد ) واملقابلة  اجلَنوب،  نحو  الصيفيَّة،  إثيوبياالُقصَوى  األمطار  بمياه  فُتسَقى   ،)

َتني يف العام، كام هي الال يف ) د األهنارُ اهلندوُتب َذر أراضيها مرَّ وَل السه  (4) (.  وُتزوِّ

وتتمتَّ  باملياه.   والُبحريات  باخلصوبةهناك  البالُد  تلك  ةٍ   ،ع  عامَّ وتزخر،  بصفٍة   ،

 

تقريبًا؛ ولذ  الَعَربي ة ديار  (  أنه حد   ُأشرَي إىل  أن    اإلسامعيلي نيلك  ب إىل  ُذه  شارة إىل إ  َحِوْيَلة َجنوًبا.  وربام 

)َخْوالن) َشامل  »  (.اليََمن(،  املقدس  )انظر:  الكتاب  املسيحي ة  |قاموس  الكتابي ة  املعارف  ، رشح »دائرة 

 (.    https://goo.gl/Taj4ak(، عىل »اإلنرتنت«:  َحِوْيَلةمقاطعة )
(1)   Agraeans  :كذا ورَد االسم، وباإلغريقيَّة  .γραίωνἈ  َوى .  وال َغناء من املعلومات حول ه ذا االسم، س 

ه   بني  رابط  من  اإلشارات  بعض  يف  يظهر  و) ما  القبيلة  )مِحْرَي ذه  َشامل  تسكن  كانت  وأهنا  اجلزيرة  (، 

وُأرَ الَعَربي ة امليالد.  قبل   )( يقصد  أنه  ح  )اهَلَجِري نيجِّ إىل  نسبًة  وه  َهَجر(،  اجلزيرة.   رَشقي  َشامل  يف  ذا  ( 

( عن  لكالمه  و)الن بَطي نيمناسب   اجلزيرة،  َشامل  يف  و)احَلِوْيلِي ني(  َغرهبا،  َشامل  يف  َشامل  اهَلَجري ني(  يف   )

ومملكة   ممالك  َهَجر رَشقها.   أو  )َهَجر،  مملكة  ومنها  امليالد،  قبل  ما  منذ  قديمة  ممال ك  التي اجلرهاء،   ،)

قوًشا عىل بعض العمالت التي تعود إىل ما قبل « منَهَجر( إليها الحًقا.  وقد ورَد اسم »سرتابوسيشري )

بقرَنني.   ,.Classical -VI: Non Ancient Coin CollectingSee: Sayles, Wayne G)  امليالد 

Cultures, 175 .) 
ى حاليَّا )املحيط األطلسإشارة إىل امتداد اجلانب اجلَنويب من )  (2)     (. بحر الَعَرب(، املسمَّ
(3)  Gedrosia( جدروسيا.  ولعلَّه يقصد صحراء)  (.الباكستان(، َجنوب َغريب )بلوخستان) يف    
    الراجح أنه يشري باألهنار إىل الوديان الكبرية.  (4)
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وباستثناء   العسل.   إلنتاج  بأماكن  ة،  فإنَّ (اخلنازير)و  (البغال )و  ( ليْ اخلَ )بخاصَّ  ،  

املستأنسة.  ويف ما عدا  فيها وفرةً  ، حتفل تلك (جاجالد  )و  (اإِلَوز  )  من اليوانات 

   (1) املنطقة بجميع أنواع الطيور.

  األربعُ   الَقَبليَّةُ   من البالد املذكورة أعاله املجموعاُت   وتشغل اجلزَء األعظمَ 

( وهي:  لـ)املعينيُّونالُكربى،  ه  املواج  اجلانب  عىل  مدهنم  األمحر  البحر(  وأكرب   ،)

ه  (2)(قرنانةأو    قرناء) وييل   ،( )السبئيُّونؤالء  مدينة  وعاصمتهم  ، (3) (مأِرب(، 

ر أراضيهم إىل املضيق واملمرِّ الذي القتبانيُّونوثالث تلك القبائل )
(، الذين تنحد 

( رُب  )(4) (العريب  اخلليج َيع  ُملكهم  وقاعدة  بَ (5) (متناء،  ثمَّ  الرشَّ ،  نحو  ق عدهم 

 .(7)(َشْبَوة، ومدينتهم ]العاصمة[: ) (6) (احلرضميُّون)

 

ه  سرتابو)  استعمل(   1) يف   )« عبارة  قبلها  والتي  اجلُملة  أن …with the exception ofذه  يقصد  وكأنه    .»

شارة إليها؛ لوجودها الطبيعي يف تلك املنطقة، ال أهنا اليوانات والطيور املذكورة مستثناة من رضورة اإل

    مستثناة من الوجود فيها.
(2)   Carna or Carnana( عاصمة مملكة القرن  أوقرنوس  ، أو  قرناو ، أو  قرنا، أو  قرناء.  واملقصود مدينه ،)

)َمِعني) بمحافظة  )اجَلوف(،  اليََمنيَّة، رَشق َشاميل  )صنعاء(  ُحكم  أماكن يف  املعيني ني(.  وكان  إىل  يمتد    )

يستوطنون عىل    املعيني ني( إن  سرتابوذا نفهم قول )(.  ومن ه  الُعال(، و)َفَدك(، و)يثرب(، مثل )احِلجاز)

 (. البحر األمحراجلانب املواجه لـ)
 (.  صنعاءرَشقي )  (3)
( أحياًنا إىل اخلليج العريب (.  وسبق التنبيه إىل أنه يشري بـ)مضيق باب املندب« إىل )املضيق يبدو أنه يشري بـ»  (4)

    (.  حر األمحرالب)
(5)  Tamna( صنعاء.  رَشق َجنويب .)    
(6)  Chatramotitae.    
(7)   Sabata .   يشري إىل أهنا ُتنَطق أيًضا:    وورَد تعليق  عىل النصِّ باإلنجليزيَّة«Sabattha  :ى اآلن «، وأهنا ُتسمَّ

«Sawa .» 
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بشكٍل   ُمَزخَرفًة  باالزدهار،  وَتنعم  ُملوك،  ق َبل  من  املدن  تلك  ُكل   وحُت َكم 

امللكيَّ  وقصورها  بمعابدها  هي  مجيل،  ومنازهلا  كليهام.   يبنيها  ة  التي  كتلك 

ي ون  رص 
، من حيث الطِّراز الذي ُتدَمج فيه العوارض اخلشبيَّة بعضها مع بعض.   امل 

 (.   ِمَّْص وُتغطِّي الواليات األربع مساحًة أوسع من دلتا ) 

ج فيهم ابُن املَل ك عىل عرش أبيه، بل ابُن رجٍل من األعيان صادَف    وال ُيَتوَّ

َل   أن   أوَّ ه    كان  م.  ألجل  الُك  مقاليد  َمل ُكهم  تسل م  بعد  فور  املولودين  فإهنم،  ذا 

يف   السادة  نساء  من  الوامل  تسجيل  عىل  يعملون  العرش،  عىل  َمل ك هم  جلوس 

املولود  املرأة  ابن  تبنِّي  جيري  القانون،  وبُحكم  َقباء؛  الر  عليهنَّ  وجيعلون  قومهم، 

اًل وتربيته تربيةً   َمَلكيَّة بوصفه اخلليفة عىل عرش اململكة مستقباًل.   أوَّ

بانَ (: )قتبان ُتنت ج مملكة )  (.  وُتستعَمل هاتان امُلـر  (: ) حرضموت (، وُتنتج ) اللُّ

األخرى   ، السلعتان ة  طريَّ
الع  املنتجات  أنواع  املقايضات  ،مع  ل    يف  وَيص  ة.   التجاريَّ

ر   مدينة    : َأْيَلة و    .يف سبعني يوًما   (1)( َأْيَلة الناُس إىل هناك من )  اآلَخر من    ( 2)عىل اخلَو 

]= العريب  اخلليج )  رُ   .  [األمحر   البحر(  الَغو  ى  )   القريُب   وُيسمَّ ة من  بالد َغز   :)

ـْالني ني )  لون إىل )  ( 3)( اجلرهائي ني كنَّ ) ل   .  (( األَي  ( يف أربعني يوًما.حرضموت َيص 

 
   (.خليج الَعَقبَة(، عىل )فِلسطنيامليناء املحتل  من ق بَل الكيان اإلرسائييل اليوم، َجنويب )  (1)
(2)   recess  البحر داخل  يف ُعنُق  من  ر، وهو  اخلَو  العربيَّة كلمة:  له يف  .  فجوة  من األرض.  وأنسب مقابل 

ر. وهو كذ   . )انظر:  األرض، مثل الَغو  َزي ن من األرض.  جُيمع عىل: ُخُؤور  ن  بني َنش 
لك: املنخفُض املُط َمئ 

 ( نفسه. يج الَعَقبَةخلاألزهري، )خار((.  وَقَصَد به )
 (3 )    ( الثالث قبل امليالد وما تاله، يف  اجلرهاء نسبة إىل  القرن  هلا نشاط  تاريٌّ خالل  (، وهي مملكة  مفقودة، كان 

  اجلرهاء ( من جهة أخرى.  وتقع  الِعراق و)   اخلليج ( من جهة و الَيَمن ( و) اخلليج اهلالل اخلليجي العريب، بني ) 

 



. 

. 

   ( ترمجة) املسيح ميالد قبل العَرَب بالد وصف   _______________________________ __________ 
. 

. 

531 

 

ُنصب   ة  َثمَّ كان  إنه  هنا  ) ويقال  ي  رص 
امل  رعون  للف  تذكاريٌّ  ،  ( 1) ( سيزوسرتيس  

ل عليه باهلريوغليفيَّة  ل  األمحر  البحر ( ]= العريب   اخلليج مروره َعرب )  مسجَّ [؛ إعالًنا بأنه أوَّ

(،  بي ة رَ العَ   اجلزيرة   ِشبه ، ُثمَّ َعرَبَ إىل ) ( 2) ( الكهوف   َسَكنة أخضع البلدان األثيوبيَّة و)   رجلٍ 

 ( غزا  َثمَّ  هل  آسيا ومن  ووفًقا  كلَّها.  ت (  َسالَّ م  فت  ُعر  املذكور،  وللسبب  الرواية،    ( 3) ذه 

ة سيزوسرتيس  يَّ رص 
وهنا، يف أماكن عديدة، وكذا نامذج من معابد اآلهلة امل   ( 4) . ، كام يسم 

-3- 

) ه   رواية  إذن،  الَعَرب إراتوستينسذه،  بالد  حول  أضيف  (  أن  عيلَّ  أن  غري    .

 اب اآلَخرين أيًضا: تَّ روايات الكُ 

( العريب ]من  ( 5)(آرمتيدوروسيقول  النتوء عىل اجلانب  إن  [،  األمحر  البحر : 

 

ة يف رَشق )  عودي  به  يف كتا   اجلرهاء (  سرتابو وقد وصف )    (. ميناء العقري ( و) شاطئ نصف القمر (، ما بني ) السُّ

 (3: 3 Chap.v. 7, Book 16,  )  ،سلطان الغامدي،  أيًضا:  و)انظر  اخلارجي ة .  وعالقاهتا  اجلرهاء  ؛  مدينة 

هراين، عوض،    (.  381  -376)ُطرق التجارة القديمة(، ص ص   ثاج وملكة اجلرهاء الزَّ
ل أو سيزوسرتيسهو: )  (1)  ق.م(.   1926 -، سنورست األَو 
(2)  Troglodytes.    
 (3 )   palisades  ح أنه ا أو سياًجا أو حتصيًنا.  وُنَرجِّ ل َسدَّ قَّة، التي قد ُتشكِّ

.  ومن معانيها: األوتاد القويَّة املستد 

ت الفراعنة  َسالَّ .  وكأنَّ ﴾ وفِْرَعْوُن ُذو األَْوَتاد ﴿ «: األوتاد« بـ» القرآني املشار إليها يف » .  ولعلَّها هُيشري إىل م 

ت باألوتاد )    وغريهم.   كان املصطلح املستعمل يف تلك العصور لَدى الَعَرب   ( palisadesتسمية تلك امل َسالَّ
 

(4)   ( الكتاب:  عىل صفحتي  ورَد  جغرايف  تفصيل  ترمجَة  وبعدها،  الفقرة  هذه  قبل  ( 314 :7- 315ختطَّيت، 

( وحول بعض اجلُزر األفريقيَّة؛  البحر األمحرحول بعض املسافات التقديريَّة عىل اجلانب األفريقي من )

 .ألنه خارج االهتامم بشأن بالد الَعَرب
(5)   Artemidorus  :وباإلغريقيَّة  .ρτεμίδωροςἈ اف  إغريقيٌّ ومفرسِّ أحالم، عاش يف القرن الثاين قبل .  عرَّ

ف بمؤلَّف من مخسة جملَّدات، حتت عنوان » :  «الويكيبيديا»)انظر: موسوعة    «.تفسري األحالمامليالد.  ُعر 

https://goo.gl/CsXXn9.)  



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

532 

 

ى )( 1)(ديرةمقابل ) كور يف منطقة ( 2) (عقيالن، ُيسمَّ  (3) ون.نخُيت  ديرة؛ وإن الذ 

(  ثيوبي نياإل( و)الكهوف   َسَكنةما أورَد عن )(  آرمتيدوروس)َد  رَ و  وبعد أن أَ 

الَعَرب إىل  يعود  من املجاورين،  اًل،  أوَّ ويبدأ،  الَعَرب( 4) (بوصيدون)  ؛  فيصف   ،  

ين   )املحادِّ ]=العريب  اخلليجعىل  مقابل  األمحر  البحر(  يف  يعيشون  الذين    َسَكنة [، 

فيقول: إن  الكهوف  )  بوصيدون.    من 
ٍ
ناء ؛ وهناك يف ( 5) (َأْيَلة  خليجتقع يف مكاٍن 

، جيري تزويدها جيًِّدا باملياه، وهي  (النخيل)َغي َضة  من    لبوصيدوناملكان املتاخم  

مكانٍة   امل  مميَّزةٍ ذاُت  شحيحة  الرارة  شديدة  حواليها  البالد  أنحاء  مجيع  ياه  ألن 

صبةٍ  ذا املكان أمًرا رائًعا.   يف مثل ه    نخيل  ذات    والظِّالل؛ ولذا ُيَعد  وجود أرٍض خ 

بمزرعة   لالهتامم  وامرأة   رجل   عادًة  وُتصب  النخيل وُيعنيَّ  ه  ،  ا  ح  حقًّ ة  املهمَّ ذه 

َن اجللود، ويقتاتون عىل َتُدو  َير  كن  ، ول  النخيل  التمور من  متوارًثا.  والناس هناك 

 

(1)  Deire :وباإلغريقيَّة  .Δειρή( باب املندب.  بلدة عىل الشاطئ األفريقي املقابل ملضيق.)    
(2)  Acila :وباإلغريقيَّة  .Ακίλαν« :ذا املكان.   كنِّي مل أتبنيَّ املقصود هب  «، ل  عقيالن.  وكأن االسم 
ي عىل صفحات الكتاب: ختطَّيت بعد هذه الفقرة ترمجَة تفصيالت كثرية حول بعض الديار األفريقيَّة، وه  (3)

(341 -7: 315  .) 
(4)  ( )Ποσείδιονباإلغريقيَّة  اإلنجليزيَّة:  إىل  م  وُترج   ،)Poseidium :باإلغريقيَّة ُينَطق  حني  يف   ،)

بـ)بوسيدون» عالقة  لالسم  ولعلَّ  إل  Ποσειδώνبوصيدون  «.  اإلغريقيَّة  ه(،  امليثولوجيا  يف  .   البحر 

َوْيس   )خليج (، عىل  أيب زنيمة ( املشار إليها تقع َجنوب رَشقي ما ُيعرف اليوم بـ) Poseidium  بوصيدون و)    ( السُّ

  .  ) ,Map XIVSee: Strabo ,(v. 8)(رَشًقا.   
 (5 )   Aelanites Gulf  نسبة إىل  . ( َأْيَلة  Aelana   أو  Aila ( امليناء املحتل، َجنوب ،) خليج الَعَقَبة (، عىل ) فِلسطني )   .

ل  خليج العقبة إشارة إىل    فخليج َأْيَلة  َوْيس )   كن لعلَّه يقصد .   ( تقع  Poseidium  بوصيدون (؛ ألن ) خليج السُّ

َوْيس   خليج (، عىل  أيب زنيمة َجنوب رَشقي )  رَشًقا، كام مرَّ يف الاشية السابقة.  ومهام يكن، فكالم املؤلِّف    السُّ

 (.  ِشْبه جزيرة سيناء ل أماكن يف ) هاهنا هو حو 
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م يبتنون أكواًخا بني األشجار ينامون فيها.    ة الكثرية، فإهنَّ  بسبب اليوانات الربيَّ

ينتقل ) هب  ( 1)(الفقامت  جزيرة)( إىل  آرمتيدوروسثمَّ  يت  التي ُسمِّ ذا االسم  ، 

الذي يمتد  إىل   ( 2)اخلليجيهناك.  وبالقرب من اجلزيرة يقع النتوء    الفقامت ثرة  لك

وإىل    ،( 4)(فِلسطنيطَلق عليهم، وصواًل إىل بالد )، كام يُ ( 3)النبطـيِّني  صخرة الَعَرب 

( ينقل  و)املعينيُّونهناك  ومجيعُ اجلرهائيُّون(  من    (  مُحُوالهتم  املجاورة  الشعوب 

ة.   البضائ طريَّ
 ع الع 

آَخ  ساحٍل  إىل  املرء  يأيت  )ثمَّ  ساحل  سابًقا  ى  ُيسمَّ كان   -( 5)(املَرانتي نير، 

ُس  من  وآَخرون  املزارعني  من  خيامبعضهم  ان  »ل    -كَّ ى  ُيسمَّ اآلن    ساحل كنه 

غدًرا؛ إذ هامجوهم يف أثناء احتفاهلم يف   املَرانتي ني، الذيني َقَضوا عىل  ( 6) «الَغِرندي ني

أحد املهرجانات، كعادهتم كل أربع سنوات، ومل يكتفوا بإبادة مجيع الارضين يف 

 بيلة وأبادوها.   املهرجان، بل اجتاحوا أيًضا بقية الق

إىل   وإىل  (7) (َأْيَلة  خليج) ثمَّ  النبطي ني)،  بالد  (بالد  وهي  بالسكان    عامرة    ، 

كان   وقد  جيِّدة.   مراٍع  ُقبالة    (يُّونالنبط)وذات  الواقعة  اجلُزر  يف  أيًضا  يسكنون 

 
(1)  Phocae.    
د« إىل ما ُيعرف اليوم بـ)النتوء اخلليجي يبدو أنه يشري بـ»   (2) كياًل    12(، عىل بعد  سيناء(، َجنوب )رأس حمم 

يخ) َجنوب م الش   ( إىل األماكن التي ذكرها.خليُج العقبة(، ويمتد  من َلُدن ه )رَشْ
    (.البرتاء: ) النبطيِّني يقصد بصخرة الَعَرب  (3)
    ( بالًدا وال وجوًدا. إرسائيل بنيوهنا مل َيذكر لـ)  (4)
(5)  Maranitae.  باإلغريقيَّة :νῶΜαρανιτ.    
(6)  Garindaeansباإلغريقيَّة  .: Γαρίνδαίων. 
    ذا اإلشارة.(، كام سبقت إىل ه  خليج العقبةيعني )  (7)
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ه   من  بالُقرب  ه  الساحل  وكان  املنطقة،  لميَّ   النبطيُّونؤالء  ذه 
س  حياًة  ة،  يعيشون 

) كنَّ ل   من  ارٍة  بحَّ ُسفن  هنب  إىل  َعَمدوا  الحٍق  وقٍت  يف  باستعامل ِمَّْص هم   ،)

وم   افات.   فانتهب الطوَّ يٌّ  رص 
م  أسطول   اقتحمهم  إذ  بعاقبة عدواهنم  باُءوا  َثمَّ  ن 

 بالدهم. 

كثيٍف  شجٍر  ذي  سهٍل  إىل  املرء  ل  َيص     ثمَّ 
ٍ
ميلء وفرية،  أنواع    ومياٍه  بجميع 

من   األليفة،  من    (البغال )اليوانات  بالعديد  يعج   كام  ة   ( اإلبل)وغريها،    الرَبيَّ

و( 1)الغليظة و(األيائل)،  من  (الغزالن) ،  العديد  وكذا  و( األسود)،  ، ( الُفهود)، 

 .   ( 2)(الذئاب)و

ه  و )ُقبالة  ى  ُتسمَّ جزيرة  تقع  السهل  خليٍج ( 3)(ضياءذا  إىل  املرء  يأيت  ثمَّ    .  

مرحلة مئة  نحو مخس  حماطٍ ( 4) طوله  مَ   ،  له  باجلبال،  اجلهات  يص فَ ن من مجيع  عب ذ  

إىل ثالث ُجزر  نصل  ثمَّ    ُدخوله، وحوله قوم  يعيشون عىل صيد اليوانات الربيَّة.  

( بأشجار  مليئة  مأهولة،  ه  الزيتونغري  وليس  يف (،  معروًفا  الزيتون  من  النوع  ذا 

ى »بالدنا، ل   ، ُيَسمَّ  ، ولنسغه تأثري  طبِّي.   ( 5)«احَلَبيِش كنه نوع  حميلِّ

 
(1)  Wild camels . 
اإلنجليزي  (2) النصِّ  تعليق  عىل  ه    -ورَد  الرتمجةاملعتمد يف  إىل  -ذه  املقصود    ذاهبًا  كان  ربام  آَوى )أنه  بنات 

Jackals( املقصود:  أن  الستبعاده  وجه  وال  ئاب(.   ئابوكلمة     .(الذ  للكلمة    الذ  العريب  املقابل  هي 

 .   λύκοι(:  سرتابواليونانيَّة املستعملة لدى )
(3)   Diaباإلغريقيَّة  .:  Δία  ته، أ هو ».  وُيثري ه وقد   -ُضباء«؟  وضبا« أم »ضياءذا االسم التساؤل عن صحَّ

    (. تبوك(، ذات ميناء، تتبع اليوَم منطقة )البحر األمحرحمافظة  معروفة  عىل ساحل ) -ُيقرَص 
(4)  stadia ر بنحو     مرًتا.    185: وحدة قياس للمسافات إغريقيَّة رومانيَّة، سبق القول إهنا ُتقدَّ
(5)  Aethiopic.    
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ن َثمَّ إىل امتداد ساحٍل يف  ريٍّ َصخ  لك نأيت، بالتتايل، إىل: شاطٍئ  وبعد ذ  
، وم 

املرافئ   لعدم وجود  السفن،  مرور  ر  َعسري  عىل 
َوع  ألف مرحلة طواًل، وهو  نحو 

ًرا شاخمًا يمتد  بطوله، ثمَّ  
ة  ىل سفح تالل صخريَّ املرء إ  يصلواملرايس؛ ألن جباًل َوع 

ة إىل البحر.   ة اجلافَّة وه    ممتدَّ امليَّة السنويَّ ل، وال سيام يف موسم الرياح الشَّ   ( 1) ذه تشكِّ

ارة ال يمكن حتاشيها.    ، خطورةً واألمطار  عىل البحَّ

ذ   خليج   ييل  ثالُث ولك  اخلليج  مع  ومتتد   منترشة،  فاٍف   ُجزر  ا    عاليةٍ   ض  جدًّ

مال السوداء د ميناء )وبعد ه     (2) .من الرِّ م ذا َنج  ، ويبلغ حميطه قرابة مئة ( 3) (َينْبـُع  رَشْ

،  ويتدفَّ   مرحلة، وهو ذو مدخٍل ضيٍِّق وخطرٍي عىل مجيع أنواع القوارب.   ق إليه هنر 

َة جزيرة    يف املنتصف جيِّدة التشجري صالة للفالحة.   وَثمَّ

 

(1)   Etesian winds .   ( من منتصف شهر مايو إىل بحر إجيةوهي رياح َشامليَّة عاصفة جافَّة هتب  من ت لقاء ،)

    منتصف سبتمرب.
ها س  جبال    الثالثة  املرتفعات  هبذه  املقصود   أن  إىل  ترمجته  عىل  تعليقه  يف (  Falconer  فالكونر)  ذهب   (2) : امَّ

«Gibel Seik, Gibel el Hawene, and Gibel Hester».   (, Hamilton GeographySee: Strabo, 

& Falconer, 3: 205   .)هلا،:  بأمور  ذا ه    عىل   ُيعرَتض  أنه   غري   بل  هاهنا،  جبااًل   يذكر  مل  املؤلِّف  أن  أوَّ

فاًفا   أو  الرتمجات،  بعض   يف  ،«mounds»  إكاًما   أو  ت الاًل،   أنه  وثانيها، .   أخرى  ترمجات  يف   ،«banks»  ض 

ل  باجلبل يقصد فالكونر كان إذا يْخ جبل) األوَّ ة ) بني الواقع ،(الش    املكان ذاه   بني فشتَّان ،(لبنان)و( ُسوري 

ث يت  حيث  ،(احِلجاز)  وَشامل ا .   جاوره  وما (  البحر  َينْبـُع)  يف   أماكن   يذكر  إذ  ؛(سرتابو)   حدَّ   جبل)  أمَّ

 بالثالث  قصد   ماذا  ندري  وال (.   اليََمن)  يف  إالَّ   االسم  ذاهب    مكاًنا   نعرف  فال  ، (Gibel el Hawene   اهلاون

(Gibel Hester)م  أن   ويبدو   ؟  ؛ اليََمن  يف   وأماكن  احِلجاز  َشامل  يف   املقصودة  األماكن   بني  خيلط  املرتج 

ث سرتابو أن لتخي له  !   املوضوع ذاه   كلِّ  يف اليََمن عن  يتحدَّ
(3)  Charmothas  هب وُيشار  أو  .   االسم،  )،  Charmuthasذا  إىل  القدماء  اجلغرافيِّني  امليناء َينْبـُعلَدى   ،)

( عىل  األمحراملعروف  مسافة  البحر  عىل   ،)300   ( َشامل  تقريبًا  ةكيٍل  ه  ُجد  زالت  وما  التسمية  (.   ذه 

ممستعملة اليوم لإلشارة إىل ) امل من مدينةَينْبـُع رَشْ  (.  البحر َينْبـُع) ( الواقع إىل الشَّ



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

536 

 

ر، وبعده إىل بعض اخلُلجان، وإىل بلدةٍ  ل إىل امتداٍد ساحيلٍّ َوع 
ٍو    ثمَّ َنص  ل َبد 

دون يف حياهتم عىل   َيُشن ون حروهبم عىل ظهورها،  ( اإِلبِل) يعتم    ويسافرون؛ فهم 

،  عليها، و َ يعيشون عىل حليبها ولمها.  ويتدفَّق هنر  خالل ديارهم جالًبا معه التِّرب 

نون صناعته.   ان ال حُيس  كَّ  ؛ بعضهم َبُدو  ( 1) (بيانذُ ؤالء القوم )وُيدَعى ه    غري أن الس 

أمهيَّ  لعدم  القبائل  أسامء  معظم  أذكر  ولن  مزارعون.   الوقت وآَخرون  ويف  تها، 

 نفسه لغرابة ألفاظها.   

وار )  ا؛ والبالد التبيانذُ وإىل ج  ً ي يعيشون  ( املذكورين قوم  أكثر منهم حترض 

وفريةٍ  مياٍه  ذات  ألهنا  املناخ؛  يف  اعتدااًل  أكثر  غزيرة.    فيها  ديارهم    وأمطاٍر  ويف 

، بل يتمثَّل يف ُكَتٍل من الذهب اخلام،  مناجم للذهب، عىل أن ذهبهم ليس جمرَّ  رب 
د ت 

تتطلَّ  النَّ ال  بحجم  أصغرها  التنقية.   من  الكثري  واملتوسِّ ب  حبَّة  واة،  بحجم  طة 

 

هم:     (1) »   .Δέβαι:  باإلغريقيَّة   .Debaeسامَّ االسم  ه  ُذبيانولعلَّ  من  قريب  أو  وقبيلة  «،  االسم.    ُذبيان ذا 

( يصفها  التي  األنحاء  تلك  قاطني  من  ) سرتابواملشهورة  َشامل  إىل  ة(،  أن     (.َمك  اح  َّ الرش  بعض  وَزَعَم 

Zebeyde( .)Dictionary of Greek and Roman : Smith, William, See َزبِيْداالسم تصحيف  من )

https://goo.gl/63tGx7, (1854):  Geography  من املكان املوصوف؟!   َزبِيْدكن أين (.  ول 

هل   القدماء  اجلغرافيِّني  الَعَربيَّةالالفت يف وصف  القبيلة  )  -ذه  ذ كره  ما ختطَّى  أهنا   -(سرتابووهو  ذ كُرهم 

بـ) عالقة  هلا  ولذ  اإلغريقكانت  من  (؛  الغرباء  ون  خيص  كانوا  عىل   اإلغريقلك  بناء  واإلكرام،  بالضيافة 

بـ) القبيلة  لتلك  صداقٍة  إىل  ُتشري  متوارثٍة  )Heracles  ِهَرقلُأسطورٍة   .), : Diodorus of SicilySee

8-Book III. 45. 5  َّفإن وال غرو،  )  اآلثار(.   يف  الَعَربي ةالباقية  اجلزيرة  كانت ِشبه  عىل عالقات  تدل    )

ذ    باإلغريق  للَعَرب ومن  األُمم.   من  من  وغريهم  عليه  ُعث ر  ما  )لك  يف  الفاومتاثيل  متثال  قرية  منها:   ،)

بحر  ( و)البحر األمحركانت قد قامت عىل سواحل )  ، وغريه.  بل لقد قيل إن مستوطنات يونانيَّةَرقلهلِ 

 (. 96، مفاتيح القصيدة اجلاهلي ةالَفي في، عبداهلل بن أمحد، : (. )ُينظراخلليج العريب ( و)الَعَرب
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، والُكرَبى بحجم اجلَوزة.  وهم جيعلون تلك األحجار الذهبيَّة عقوًدا؛  ( 1)املشملة

بالتناو ُخُيوٍط  يف  وَينظ موهنا  شفَّ فيثقبوهنا  أحجار  مع  عىل  ب  هبا  ليتقلَّدوا  افة؛ 

عوب   أعناقهم ويتَّخذوها عىل معاصمهم.  كام يبيعون الذهب بأسعاٍر رخيصٍة للش 

عف الكميَّة من   املجاورة؛ فيعطونه مقابل ثالثة أضعاف الكميَّة من النحاس، وبض 

ة؛ بسبب افتقارهم إىل اخلربة يف صناعة الذهب من جهة، ومن جهٍة أ  ضَّ
خرى الف 

 ( 2)ة لرضورات حياهتم.ألن املواد التي يبيعون هبا نادرة لدهيم، وهي أكثر أمهيَّ 

ه   لوحُياد   ا  دًّ ج  صبُة  اخل  البالُد  تلك  الناس   السبئيُّونو.   ( 3) (لسبئي نياـ)ؤالء 

ج   كبرية  َقَبليَّة  )جمموعة  بالدهم  وُتنت ج  ا،  و)اللُّباندًّ و)املُـرُّ (  وعىل  الِقرفة(   ،)

ة  (، وُيعَ البلسمالساحل ُيوَجد ) طريَّ
الع  الد  أيًضا من األعشاب  زكيَّة  ذات الرائحة 

 

(1)   medlar( وهي من فصيلة الورديَّات، ثمرهتا صغرية بيضاويَّة الشكل البشملة، أو  املشملة.  ثمرة نبتة ،)

 صفراء اللون.   

هب( عن الذهب يف تلك املنطقة معروف إىل اآلن.  ومشهورة  حمافظة )سرتابوما ذكره )   (2) ( هناك، َمْهد الذ 

رة(.  تابعة اليوم ملنطقة )َمْعِدن بني ُسَليْموكانت ُتعرف قدياًم بـ) كياًل تقريبًا،   170(، عىل ُبعد  املدينة املنو 

رَشقي   )املدينةَجنوب  عن  فضاًل  الن ْقَرة.   )الن ْقَرتانأو    َمْعِدن  منطقة  َغرب  سيأيت  القصيم(،  الذي   ،)

م عىل أنه )     (. نجرانالديث عنه الحًقا، يف الكالم عامًّ ُفه 

النم   (3) ر  التصو  َوفق  هن،  الذِّ إىل  يتبادر  لـ)ما  املعارص  )اليََمنطي  أن  السياسيَّة َسبَأ(،  الدود  وراء  كانت   )

ر، وربام وصلت إىل    َسبَأاملعارصة.  يف حني أن    اليََمنلدولة   كانت تتوغل َشاماًل يف نفوذها، بني َمدٍّ وَجز 

رأياحِلجازأطراف ) آثار )(.  وقد  متناثرًة يف بعض أجزاء املعيني نينا يف إشارٍة سالفٍة أن بعض  دت  ( ُوج 

امليَّة، يف )  احِلجاز ( كانت يف بعض أطوارها جزًءا من احتاٍد فيدرايلٍّ  َمِعنْي ( وما جاورها، وأن )يثربالشَّ

التي وصفها    َسبَأمع   القبيلة  ة  حمادَّ هنا  املؤلِّف  يذكر  أن  بمستغرب  ليس  ولذا  واحدة.   مملكٍة  اسٍم  حتت 

 (.السبئي نيلبالد )
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اذة يتالَش النفَّ ما  رسعان  التي  ع  ،  كذ  ى  وهناك  )طرها.   أشجار   ( 1)( الكاذيلك 

وقَ  ف،  الَعر  ة  ) َص الشذيَّ ريرةب  نو.   ( 2) (الذ  يار  الدِّ تلك  من  يف  طول   (الثعابني)وع  

رب، محراء داكنة يف اللون، يمكن أن تقفز ك ةـ)أحدها ش  ق من  (األرانب الربي  ، وُتلح 

    ( 3)اللدغات ما ال ينجو منه لديغ.

باخلمول،   يتَّصفون  الناس  فإن  املُـَتع  ووفرة  هناك  العيش  رخاء  وبسبب 

ينامون   عب  الشَّ ة  عامَّ الناس من  أن معظم  الناعمة.  عىل  ألوان حياهتم  رافلني يف 

    (4) لتي اجتث وها من األرض.عىل جذور األشجار ا

أول   يربح  ي وما  الذين  من  ئك  األمحال  ون  يتلقَّ املتجاورة  ُقراهم  يف  عيشون 

 

(1)   smelling palms-sweet( ة َفة، وإنَّام يقصد شجر )هب    (َنْخل.  وليس َثمَّ (، وَمن ال يعرف الكاذيذه الصِّ

شجرته  َنْخاًل يظنه    الكاذي لشبه  ا     .بالن ْخل،  فتحالكاديأمَّ املهملة(،  )بالدال  جازيٌّ  : 
ح  هلجيٌّ  ريف  

َطل َع   أن  الناس  ويزعم  دااًل.   الذال  ُنطق  يف  من    الكاذيحديث   إالَّ  يظهر  اق»ال  اق.    «الرَب  الرَبَّ ليايل  يف 

( هلجات  يف  اق  وه  َفيْفاءوالرَبَّ لياًل.   ُيَرى  الذي  الرَب ق  ملع  َطل ع  (  ظهور  حول  قديم   قول   من   لكاذياذا 

 (. 81الرَب ق، أورده )ابن املجاور، 
(2)   reeds( يعني  ولعلَّه  ريرة.   الذ  )َقَصب  أيًضا  ى  وُيسمَّ الَوجر (،  ع طرُعود  َقَصب   و(.  وهو   ، ريرةيٌّ ما  الذ   :

َت منه أو اخت  ذ من ُفتَاته.  ذ   ت فروعه، ظهر منه َذرور  أبيض هو  ان تُح 
ريرةلك أنه إذا ُكرس  . )انظر: ابن  الذ 

 (.https://goo.gl/xFgy3N« عىل »اإلنرتنت«: ُدنيتيمنظور، )ذرر(؛ موقع »
الصفات   (3) اليَّات هبذه  نوًعا من  ُيعَرف يف )ال أعرف  أنه  ى َفيْفاء.  غري  ُيسمَّ اليَّات قصري،  ( رضب  من 

ة)  (، ربام كان املقصوَد أو قريبًا منه.ثِف 
ا، ورَد تعليق  هنا عىل ترمجة النصِّ اإلغريقي إىل اإلنجليزيَّة، جاء فيه: أن ه    (  4) ة غريب  حقًّ َّ

ذا النوع من األرَس 

ًرا بام أورده ) ن أن الَعَربسرتابوإذا ما كان النص  اإلغريقي صحيًحا!  مذكِّ ن َقبل م  سبب احليوانات  ب» ( م 

م يبتنون أكواًخا بني األشجار ينامون فيها ة الكثرية، فإهن  .«  غري أن املعلِّق َغَفل عن سياق الكالم يف  الربي 

ل كان يف وصف أعراب الصحراء يف َشامل ) َعني، فاألوَّ
(.   ملكة َسبَأ(، واآلَخر عن ) اجلزيرة العربي ةاملوض 

بَئي،  وه   نيا يف املجتمع السَّ ؤالء الذين ذكَر أهنم ينامون عىل جذور األشجار بعد قلعها هم من الطبقة الد 

 من أشجارها.  والتوابل  ولعلَّهم من األيدي العاملة التي تشتغل عىل استخالص أنواع األطياب
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الع   )املوادِّ  إىل  وصواًل  التالني،  جرياهنم  إىل  بدورهم  ليحملوها  ة  ةطريَّ ( ُسوري 

الرافَد و) الع  ينبالد  الروائح  من  بالنعاس  يصابون  وعندما  إىل (.   يعمدون  ة  طريَّ

 (.   حلية التيسونبتة )  (الَقطران)تنشاق رائحة لك باسالتغل ب عىل ذ  

مدينة   )(السبئي ني)تقع  َمل ك  مأرب،  وهلا  كثيفة.   غابٍة  ذي  جبٍل  عىل  ذو    (، 

آَخ  أمٍر  وكلِّ  القضائيَّة  عاَوى  الدَّ للُحكم يف  عُسل َطة  أنه حمظور   مغادرة ر، غري  ليه 

القرص، وإن  هو فعل، فإنه حَي ق  للرعاع، وفًقا لبعض اآلراء الكهنوتيَّة، أن يرمجوه 

 بالجارة حتى يموت يف مكانه.   

ترٍف  املَل ك وحاشيته يف  النعومة  خمميلٍّ   يعيش  ينخرط جانب   (1) ُأنثويِّ  فيام   ،

الزراعة يف  عب  الشَّ مجاهري  األنواع  وجا  ، من  سواء  العطور،  تارة  يف  آَخر  نب  

( من  الواردة  أو  منها  عىل  إثيوبيااملحليَّة  وللحصول  األخري،    ذاه  (.   الصنف 

 [ رون عرب مضيق  املندبُيب ح  وه  باب  ة.   لديَّ ج  قوارب  الع  [ يف  املواد  ة  ذه  هي  طريَّ

وغريمها بداًل    (2)(السليخة( و)الِقْرَفةاستخدموا )  بحيث إهنم ربام لدهيم  من الوفرة  

بالد   النار.  ويف  ِّ وحطب 
الُعِّص  )  (السبئي ني)من  أيًضا، وهو من    (3)(اللُّبانُيوجد 

 أزَكى أنواع البخور عبرًيا.   

أصبح   قاطبةً   (اجلرهائيُّون)و  (السبئيُّون)وقد  الشعوب  أغنى  من    كالمها 

املذكورة،  مَ   تاراهتم  من  مصنوعة  واسعة  ات  ُمعدَّ يَن ع  فلدهيم  والف  د  الذهب  ة  ضَّ  

 
(1)  effeminate luxury . 
(2)  cassia  ى كذ يني ة  الِقْرَفة لك ).  وُتسمَّ  (. الص 
(3)  larimnum.  باإلغريقيَّة: λάριμνον .    
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اب،  (1) مًعا، مثل األرائك، واملراجل ثالثيَّة القوائم ، واألوعية، إىل جانب آنية الرشَّ

والذهب   بالعاج  منقوشة  أبواهبا  إن  حيث  التكاليف؛  الباذخة  ة واملنازل  ضَّ
والف 

ع باألحجار الكريمة، وكذ    لك ُجدراهنا وسقوفها.   املرصَّ

-4- 

ة ما أورده ُيشب ه إىل حدٍّ  كن بقيَّ عوب، ول  ( حول تلك الش  آرمتيدوروسواية )ذه ره  

( ساقها  التي  الروايات  تلك  ُنق  (2)(إراتوستينسما  كام  جزئيًّا  ،  مؤرِّ علت  خني  ن 

 رين.  فعىل سبيل املثال، يقول:  آَخ 

) تَّ الكُ إن بعض   ُيعلِّلون تسمية  اللَّون   ذاهب    ( 3)( األمحر   البحر اب  االسم بسبب 

النعكاس الذي   ا  إمَّ نتيجًة:  عنه  أوج    َيصدر  يف  تكون  عندما  الشمس  أشعة 

ا  سطوعها،   لوإمَّ الشمس النعكاس  حرارة  من  حتمر   التي  املجاورة  اجلبال  ون 

ح وجهَتي التعليل هاتني كلتيهام.  غري أن   -كام ُيضيف   -الارقة؛ ألن الدس  ُيرشِّ

المراء  ( 4)( الكنيدي   سياس كتِ )  املياه  من  مزجًيا  ينبوًعا،  أن  ر  ، ( 5)( امَلْغَرة )ولون    ُيقرِّ

 

(1)  tripods .    
    سبق التعريف به.  (2)
(3) Erythra.  ( عىل  القديمة  اجلغرافيا  كتب  يف  ُيطَلق  اسم  األمحروهو  »البحر  بصيغة  أيًضا  ويأيت   ،)The 

Erythraean Sea  ؛»( أرض  امتدادات    (،إريتريياملحاذاته  التسمية  تشمل  ) وقد  إىل  ( الَعَرب  بحرمياهه 

 ذا.  (.  سبقت اإلشارة إىل ه  املحيط اهلندي( و)اخلليج العريب و)
(4)   Ctesias the Cnidian  :باإلغريقيَّة   .Κτησίας اخلا القرن  ، عاش يف  قبل  .  طبيب  ومؤرخ  إغريقيٌّ مس 

    (.https://goo.gl/CX1yDG: «الويكيبيديا»)انظر: موسوعة  .امليالد

(5)  ochreَرة.  و ني  َأمحر، كان الناس قدياملََغَرة أو املَغ 
 اًم يصبغون به الثياب. )انظر: ابن منظور، )مغر((. : ط 
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)ُيفر   ا  أمَّ البحر.   يف  مياهه  بلد  ( 1)( أغاثارسيدس غ  من  وهو  عن سياسكتِ ،  فينقل   ،

، هو رجل  فاريسٌّ اسمه )   مصدرٍ  (، أنه حدث ذات يوٍم أن طردت  بوكسوسمعنيَّ

(، ومن َثمَّ َعرَبَ فارس من بالد )   ( اخَلْيل )مسعورة، كالبحر هياًجا، قطيًعا من    ( َلُبَؤةٌ ) 

(، صنع عبَّارًة للمياه، إريرتاسالقطيع إىل جزيرٍة معيَّنة، ُثمَّ أن رُجاًل فارسيًّا، اسمه ) 

ل رجٍل َعرَب إىل تلك اجلزيرة.  وأنه عندما رأى اجلزيرة صالة بصورة مجيلة فكان أوَّ 

َطَرَد قطيع   لُيعيده إىل بالد )   اخَلْيل لالستيطان،  ُثمَّ أخذ يبعث طالئع فارس منها   ،)

اجُلزاملستع  وإىل  اجلزيرة  تلك  إىل  ذ  مرين  فكان  البحر،  ساحل  وإىل  األخرى  لك ر 

يقول، ُكتَّاًبا آَخرين، كام    كنَّ [.  ول  اإلريتريي   البحرسبًبا لتسمية البحر عىل اسمه: ] 

حوا بأن     املنطقة.   ذهه  (، وأنه هيمن بُحكمه عىل بريسيوس كان ابن )  إريرتاسرصَّ

-5- 

( إىل أقص حدود العريب  اخلليجإىل أن املسافة من مضيق )بعض الُكتَّاب  ويذهب  

كانوا    (الِقْرَفة)بالد   إذا  ما  بوضوح  دوا  حيدِّ أن  دون  مرحلة،  آالف  مخسة  هي 

   (2) ق.يقصدون إىل اجلَنوب أو نحو الرشَّ 

 
(1)   Agatharcides  :باإلغريقيَّة   .γαθαρχίδηςἈ قبل الثاين  القرن  يف  ف  ُعر   ، إغريقيٌّ وجغرايفٌّ   ، خ  مؤرِّ   .

   (.https://goo.gl/u6t8us: «الويكيبيديا»)انظر: موسوعة امليالدي. 
(.  واملضيق املشار إليه هو  البحر األمحر( كان ُيشار به قدياًم إىل )اخلليج العريب ال ننَسى هنا أن مصطلح )   (2)

(: وحدة قياس للمسافات، إغريقيَّة رومانيَّة، stadia(.  وقد سبق القول إن املرحلة )ملندبمضيق باب ا)

بنحو   ر  فإن    185ُتقدَّ وعليه  تعادل    5000مرًتا.   ره    925مرحلة  َقدَّ ما  إىل  وبالعودة  تقريبًا.   كياًل 

الق سرتابو) من  املسافة  ُطول  َقبل حول  من   )( اميل يف  الشَّ الَعَربطاع  َجنوب  جزيرة  أقص  إىل  ،  اجلزيرة( 

بنحو  وذ   )  2220لك  مملكة  أن  يتبنيَّ  ُثلث مساحة  َسبَأكياًل،  ُقرابة  إىل  متتد   كانت  تساؤل اجلزيرة(  ا  أمَّ   .

ا من املؤلِّف  ννότο: ما إذا كانت املسافة إىل اجلَنوب »سرتابو ق؟ فيبدو فيه خطأ، إمَّ ا  « أو إىل الرشَّ من  وإمَّ
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( إن  أيًضا:  دويقال  ُمرُّ ْيل( وأحجار )الزُّ مناجم    (1) (الرَبِ َدا يف  .   (هبالذ  )ُوج 

َة أيًضا يف بالد الَعَرب   .(2) (بوسيدونيوسيٌّ من األمالح، كام يقول )نوع  َشذ   وَثمَّ

َن ) إنَّ   َيُلو  ل األقوام الذين  ةأوَّ (:  السعيدة  بي ةرَ العَ البالد  ( من ساكني )ُسوري 

)األنباط) ثمَّ  اجتاحوا  (.   السبئيُّون(،  ما  ةوكثرًيا  خاضعةً ُسوري  تصبح  أن  قبل    ،  

 .   ومانللرُّ اآلن خاضعون مًعا  (وري نيسُّ ال)كنهم و(، ل  ومانالرُّ لـ)

)  (األنباط)وعاصمة   َسل َسة   الَبرْتاءهي  تقع عىل ساحٍة  ى؛ ألهنا  ُتسمَّ كام   ،)

ل   ومستوية،  مائز،  نحٍو  عىل  النواحي.   األرض،  مجيع  من  بصخرٍة  نة   حمصَّ كنَّها 

األجزاء واأل ا  أمَّ التضاريس،  ة  وحادَّ َرٍة 
وع  حالٍة  يف  املوقع  من  اخلارجيَّة  جزاء 

ل يف األغراض املنزليَّة ويف َريِّ البساتني.   الداخليَّة منه فذات ينابيع وفرية، ُتستعمَ 

وتقع خارَج حميط الصخرة معظُم املناطق الصحرائيَّة اإلقليميَّة، والسيام تلك التي  

 ( جهة  )   (3) (.اذَيوإىل  إىل  ية  املؤدِّ الط رق  أقرص  متتد   أيًضا  هنا  عىل  (4) (أرحياومن   ،

اٍم أو أربعة، وكذ   ام.( نخيل  )لك إىل َغي َضة مسرية ثالثة أيَّ     (5) ، عىل مسرية مخسة أيَّ

( دالبرتاءحيكم  من  ائ(  واحد   وزير   لديه  هناك،  املالكة  العائلة  من  ك  
َمل  اًم 

 

ق.  وواضح    امل أو إىل الرشَّ الناقل، والصواب أن يكون التساؤل: ما إذا كانت املسافة من املضيق إىل الشَّ

ق؛ ألن القياسات يف  امل ال إىل الرشَّ امل واجلَنوب، و ذهه  أن املسافة إىل الشَّ    بالعكس.السياقات بني الشَّ
(1)  beryl.نوع  من األحجار الكريمة، ذو لوٍن أخرض غالبًا  . 
(2)   Poseidonius   .  :باإلغريقيَّةΠοσειδώνιος   .(  . يوناينٌّ وفيلسوف   خ   موسوعة   .ق.م(51-مؤرِّ )انظر: 

 (.https://goo.gl/d5QZSG: «الويكيبيديا»
َعى )عسري، ال يف )هنا، إذن، كانت َمواط ن اليهود  (3) ليبي( أو غريها، كام ادَّ   (.الص 
(4)  Hiericusوورَد تعليق  هنا ع  .( :أرحيا ىل النصِّ املرتَجم إىل اإلنجليزيَّة يشري إىل أن املقصودJericho.)   

   (.الن خيل(، ذي الَغي َضة من )بوصيدوناملكان املتاخم لـ) ذا ه  راجع ما ذكره سابًقا حول  ( 5)
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« َعى  ُيد  اململكة،  شؤون  ترصيف  يتوىلَّ  أيَّ   -ُتدار  البرتاءو   (1). « األخرفاقه  ة عىل 

 بطريقة جيِّدٍة للغاية.    -حال

( َدَرَج  يف    -(2)( أثِنودوروسولقد  أقام  قد  كان  يل،  ورفيق   فيلسوف   وهو 

من    -البرتاءمدينة   العديد  ألَفى  إنه  قائاًل:  بإعجاب،  حكومتهم  وصف  عىل 

( والعديد من األجانب اآلَخرين مقيمني هناك، وإنه الحظ أن األجانب ومانالرُّ )

غالًبا ما ينخرطون يف دعاَوى قضائيَّة، سواء فيام بينهم أو مع املواطنني، يف حني ال  

أمورهم حمافظون عىل  ُيقا أمٍر من  كلِّ  املواطنني صاحَبه، وإهنم يف  يض واحد  من 

 الم بينهم. السَّ 

-6- 

اخلصائص   من  العديد  عن  الكشُف  َتمَّ  العربي ةبـ)  املتعلِّقةوقد  ق َبل اجلزيرة  من   )

دَّ الَعَرب إيليوس  ي، حتت قيادة )رص   ت يف عَ ، التي ُشنَّالملة الرومانيَّة األخرية ض 

ا.  (3) (الوسج عسكريًّ ضابًطا  بوصفه   ،   ( بعثه  قد   (4) (قيَّص  غسطس أُ وكان 

ا  يف  الستكشاف  ال  واألماكن،  الَعَرب)لقبائل  يف   (جزيرة  أيًضا  بل  فحسب، 

 
»ه     (1) اللقب  مساألخذا  كان  الذي   ،»( لَدى  عاٍم  ألَفي  من  أكثر  قبل  املَل ك  لوزير  زال األنباطتعماًل  ما   ،)

ن، َأُخْوَية«، وجُيمع عىل »َخِوير ( بلفظ »اجلزيرة العربي ةمستعماًل اليوم يف بادية ) ب، ومعاو  «.  أي مصاح 

    ألمري، أو َمن يف ُحكمه.

(2)  Athenodorus  .  :باإلغريقيَّةθηνόδωροςἈ( .-7 .)م 

.shttps://goo.gl/BBkfPSee: Encyclopædia Britannica:   

    راجع التعريف به يف توطئة الرتمجة.  (3)
    راجع التعريف به يف توطئة الرتمجة.  (4)
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رأى قيرصإثيوبيا) )   (؛ حيث  بالد  )الكهوف   ةنَ كَ َس أن  تاور  التي  هي  ِمَّْص (،   ،)

العربي ةجماورة   يفصل األمحر  البحر]=  (العريب  اخلليج)أن  و،  للجزيرة  الذي   ،]

 ، خليج  ضيِّق للغاية.   الكهوف َسَكنَة عن بالد   جزيرة الَعَرب

ذ   العَ وبناء عىل  أن َيكسب  أو    َربلك، فقد كان هدفه االفرتايض  إىل جانبه 

عهم.  وكان من البواعث األخرى للحملة ما ساد دائاًم من روايات حول  أن خُي ض 

الع    الَعَرب املنتجات  يبيعون  وأهنم  ا،  دًّ ج  أثرياء  األحجار  وأهنم  وُمعظم  ة  طريَّ

ة، ل   ضَّ
ا  كنهم ال يتبادلون  الكريمة بالذهب والف  جزء   األجنبيَّة أيَّ   مع اجلهاتتاريًّ

اقتصاديَّة ذ  (1)ممَّا جينونه من مكاسب  أن  ؛  ا  إمَّ أمرين:  إىل أحد  يتطلَّع  كان  لك ألنه 

الَعَرب أثرياء،    يتعامل مع  ا  بوصفهم أصدقاء  يسيطر عليهم من حيث هم    أن  وإمَّ

أثري توق عُ أعداء  أيًضا  عه  شجَّ وقد  املساَعدةَ اء.   النبطيِّني  ه  كانوا  من  ألهنم  ؛ 

 ( 2)ودودين، وَوعدوا بالتعاون معه يف كلِّ مساعيه.

الملة؛ غري  االعتبارات  تلكبناء عىل    (،جالوس)  فإن  لكذ  ول انطلَق يف   ،

َبل الوزير النبطيِّ املنتَدب مع الملة، )
عىل   -، الذي(3) (ِصلٍّ أنه ظلَّ ُمَضلَّاًل من ق 

 
، فليس ذ    أن َينعم الَعَرب   (1)  ذايتٍّ

ٍ
َة باكتفاء لك بسبٍب منطقيٍّ لتسويغ غزوهم.  وليس بصحيح أن  مل تكن َثمَّ

ة  بني الَعَرب عوب املجاورة.  وإنَّام أسباب ال  تبادالت  تاريَّ ملة عليهم تكمن يف املطامع االقتصاديَّة والش 

    ( وموانئها. جزيرة الَعَرب والتطل ع للهيمنة عىل )
ب   َعَرب    ما أشبه الليلة بالبارحة!    ( 2)   َوَهبَهم اهلل من اخلريات ما َوَهبَهم منذ األزل، وهم يف ُفرقة وتناحر، وَغر 

د  البتالعهم، وُعمالء بني الطََّرَفني!  لقد ظلَّ التنافس بني ) ومفاغر  فاه، طامع  مرتصِّ ( عىل الُفْرس( و)الرُّ

ه طوال التاريخ للسيطرة عىل البحار واملوانئ واألرايض والتجارة يف املنطقة.     أُشدِّ
(3)   Syllaeusباإلغريقيَّة   .:  οςῖΣυλλα.     اسمه أن  إىل  الدارسني  بعض  إىل  «صالح»وذهب  وآخرون  أنه ، 

اسم  «سليم»ترخيم   عبَّاس،    «سيل»؛ ألن  )انظر:  بكثرة.  النبطيَّة  النقوش  د يف  ه     (. 51يرتدَّ ذا  ويبدو يف 
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االحتياجات،   مجيع  وبتوفري  للمسرية،  ًدا  مرش  يكون  بأن  َوَعَد  أنه  من  الرغم 

ف بُصَوٍر غادرةٍ   -وبالتعاون مع قائد الملة  ك أنه ا من ذ   (1) يف كلِّ شأن.  قد ترصَّ

آمنةً ادَّعَ  تكون  أن  يمكن  سبيل  ال  أن   األرايض    ى  َعرب   وال  السواحل،  طول  عىل 

فيها، وَعرب  مسارات   متاهٍة خالل أماكن ال ُطرق  َثمَّ أخذ الملة يف  ن 
ة، وم  الربيَّ

صخريَّ  شواطئ  طول  عىل  أو  يشء،  كلِّ  من  مقفرٍة  مناطق  وخالل  ال  ملتوية،  ة 

أو أو من خالل مستنقعات ضحلة  هلا،  باملياه،  مكتظ   موانئ  املغمورة  بالصخور  ة 

ٍب  وال ُكـُرو  ها يف  ر  وَجز  فيضاناته  َمد   يتسبَّب  الذي  النوع  ذاك  أماكن من  سيام يف 

ا.   دًّ  عظيمٍة ج 

ب   ، ( الوس ج أخطاء )   ىل و أُ   ت هنا كان و  يف  قوارب طويلة؛    ء نا وهي أنه عمد إىل 

ة    مل تكن هناك حرب  الوقت الذي     ألُُفق، أو حتى متوقَّعة؛ ألن الَعَرب يف ا تلوح  بحريَّ

ار، وال   الون وُتَّ اليابسة، بمقدار ما هم باعة جوَّ ليسوا بمحاربني جيِّدين حتى عىل 

 

غ له؛ فاالسم ل  من     (.ِصلٌّ وهو: )واضح العروبة دون زيادة أو حتوير.     -كام نرى  -تكل ف ال مسوِّ والصِّ

الل.  )انظر: ابن منظور، )صلل((.  وقد كان الوزير  اليَّات ُيَشبَّه به الرجل الداهية.  يق ل  َأص 
ال إ نه لص 

الًّ داهيًة بالفعل، ال ملا فعله بالملة الرومانيَّة فحسب، بل أيًضا ملكائد سياسيَّة أخرى كان  النبطي  ه  
ذا ص 

ومان هم ومطامح كان يتطلَّع إليها. )انظر: ع حييكها مع الر  دَّ  (.       57 -51بَّاس، وض 
ب إىل  (1) د املذكور، أم املعتدي الغازي؟!  إذا صحَّ ما ُنس 

( من تضليٍل للحملة ِصلٍّ ) َمن الغادر هاهنا؟: املرش 

فعل   إنام  فلعلَّه  الصحراء؛  يف  عساكرها  متزيق  يف  بني    ذاه  وتسب ٍب  نفسه  وجد  ؛ حني  عرويبٍّ  
ٍ
انتامء بدافع 

( مع  التعاون  رفض  عاقبة  ل  يتحمَّ أن   : ُمرٌّ أحالمها  ومانخياَرين  من الرُّ إخوته  لغزو  ُيرشدهم  أن  أو   ،)  

ومان(.  ولو كان  اجلزيرة  َعَرب) )  الرُّ ما  الَعَرب( بسائر  األنباطيعقلون عالقة  ا،  ينيًّا واقتصاديًّ
رقيًّا ود 

، ع 

لوا عليهم يف محلٍة تستهدف إخوهتم.  و  ى بنفسه توقَّعوا منهم خيانة أنفسهم وأهليهم، وال عوَّ هو قد َضحَّ

من   قومه،  واألخرى اجَلنوبي ني  الَعَربو  الن بـَطدون  مشاقِّها،  بكلِّ  الملة  يف  بمشاركته  األُوىل  َتني:  مرَّ  ،

ومانبمقتله عىل أيدي   ، انتقاًما وتنفيًسا عن فشل محلتهم.   الرُّ
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ة.  البحريَّ بالروب  هلم  )   الوس ج كن  ل     ( 1) شأن  مدينة  تقع  ( 2) ( كليوبرتا بَنى يف  التي   ،

(، ما ال يقل  عن ثامنني قارًبا، من ذوات  الن ْيل بالُقرب من القناة القديمة التي متتد  من ) 

فَّني من املجاديف، والث الثيَّة املجاديف، والقوارب اخلفيفة.    عندما أدرك    غري أنه الصَّ

ن، خَمَ أنه قد وقع متاًما يف   َر هبا البحر وعىل  ـ تضليٍل، قام ببناء مئة وثالثني سفينَة َشح 

لك  (، وكذ  ِمَّْص ( الذين يف ) ومان الرُّ عرشة آالٍف من املشاة، يتألَّفون من )   ُزهاء متنها  

 (.   ِصلر وألف نبطيٍّ حتت قيادة )   ( 3) ، ومن بينهم مخس مئة هيوديٍّ ومان الرُّ من حلفاء  

[ يف أربعة عرش يوًما  الوسجديد من التجارب واملصاعب وصَل ]وبعد الع 

عىل الرغم    -وهي مركز  تاريٌّ واسع  -(النبطي ني)يف أرض    (4) (وراء احلَ )قرية  إىل  

 
ا أن )    ( 1)  الكيم    -( أحيقار ، عىل لسان ) لك صحيح، حتى قيل قدياًم ( مل يكونوا أهل حروٍب بحريَّة، فلعلَّ ذ  الَعَرب أمَّ

«. )انظر:  : » -( سنحاريب اآلشوري، مستشار املَل ك )  ( الرَب  عيل، جواد،  ال ُتِر العريب  البحَر، وال الصيدوين  )الصيداين 

عن:  245:  7  ،, P.32History of the Persian EmpireA. T Olmstead,  ) .    عنهم أهل    -واشتهر  عدا 

البحار.  وإن  كان    -السواحل  البحر، لُعزلتهم يف صحرائهم عن خوض  فيه نظر، وليس عىل    ذا ه  هتي ُب ركوب 

ة  املرجان و   اللؤلؤ كان بخوض البحار، غوًصا عىل   إطالقه؛ ألن معظم ثروات الَعَرب  ، أو متاجرة مع األُمم اآلسيويَّ

ا الزعم   مة عادًة يف نظرة الشعوب بعضها إىل بعض.  أمَّ رات النمطيَّة املعمَّ وغري اآلسيويَّة.  غري أن تلك هي التصو 

، فيدحضه ما حدَث بعد اإلسالم من اجتياحهم األُمم.  وقد زعَم )  (  بو سرتا أهنم ليسوا بمحاربني مهرة حتى يف الربِّ

وماين ألمكنته  Book 17, Chap. 1: 53See ,(v. 8) :يف موضٍع آَخر من كتابه، )  (، أنه لوال خيانة الدليل للقائد الر 

ُدق من      ؛ ألهنم غري حماربني جيِّدين! الَعَرب السيطرة عىل كامل بالد   ٍة عدوا   ذا ه  بيَد أن ما َيص  نيَّة،  كلِّه أهنم ليسوا بُأمَّ

وم وال بطامعٍة يف ما يف أيدي اآلَخرين، كام ظلَّ ديدن )  ة. الُفرس ( و) الرُّ     (، بصفٍة خاصَّ
(2)  Cleopatris( َوْيسالسُّ .  مدينة قديمة كانت يف َشامل خليج.)    
)  معروف    (3) ومانأن  )الرُّ عيَّنوا  قد  )هريودس(كانوا  َمل ًكا عىل  األدومي  ق.م،  39(، سنة  اجلليل( و)َيوذا( 

 (. 325ق.م. )انظر: سوسة، 4واستمرَّ حكمه حتى وفاته 
(4)   Come Leuce  :باإلغريقيَّة .κώμην νὴΛευκ« :القرية« أو »البيت األبيض .  وترمجة االسم الذي أورده 

(، عىل ُبعد  َينْـبُع(، يقع َشامل )األمحر  البحر(: ميناء قديم عىل )احَلوراء)  «.  ويبدو أنه ُيشري به إىلالبيضاء

 40( بنحو  ضبا(، َشامل مدينة )املويلح(.  وذهَب بعض  إىل أن املقصود ميناء )أملجعرشة أكيال َجنوب )
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َد بطواقمه ومجيع ما فيه؛   من أنه كان قد َفَقَد العديد من قواربه، بعضها كان قد ُفق 

ذ   يف  السبب  وكان  عدواين.   عمٍل  أليِّ  وليس  اإلبحار،  يف  الصعوبة  اء  لك َجرَّ

عن    احَلوراءال سبيَل أليِّ جيٍش للوصول إىل  أنه    ( وتضليله؛ إذ زعمَ ِصلٍّ خيانة )

؛ ومع ذ    احَلوراء( إىل  البرتاءلون ذهاًبا وإياًبا من )ادون يتنقَّ لك كان الصيَّ طريق الرَبِّ

، وهم يف عددٍ   .ال خيتلف عن جيٍش بأيِّ تقدير (اإلبل )من الرجال و يف أماٍن وُيرس 

ذ   ) حدَث  املَل ك  ألن  هي   ( 1) ( ة ادَ ُعَب لك  يكن  بالش    تم  مل  وال كثرًيا  ة،  العامَّ سيام  ؤون 

)وه  الش   العسكريَّة،  مجيع ؤون  بني  مشرتكة   َمة   س  الَعَرب   ذه  كلَّ  امللوك  وضَع  وألنه  (؛ 

 ( َيد   يف   
ٍ
و ِصلٍّ يشء )   ِصلٌّ (؛  عىل  خرج  ما  كام  الوس ج رسعان  ساعًيا،  أمر،  كلِّ  يف   )

البالد،  أعتقدُ  يف  س  للتجس  َثمَّ ،  وقبائل   ومن  مدهنا  بعض  مع  تدمري  جنٍب  إىل  جنًبا  ها، 

ومان )  ا للجميع، بعد أن يكون قد ُقيض  عىل )   تنصيب (، من أجل  الرُّ (  ومان الرُّ نفسه ربًّ

   ( 2) باجلوع والتعب واألمراض وغريها من الرشور التي فتحها عليهم بغدره. 

ذ   (، وكان جيشه يعاين  احَلوراء( )الوس جلك، فقد دخل )وعىل الرغم من 

، والَعَرج يف (3) (األسقربوط) آن: داء  حينئٍذ، بصورٍة خطرية، حالَتني مرضيَّتني يف

 

 ,Arab News, Jeddah, Saudi Arabia, April Whre was Leuce?See: Lebling, Bob) ,)  .كياًل 

Dictionary of Greek Smith, William, http://nabataea.net/come1.html; 23, 1979, p. 7): 

https://goo.gl/8vRtVW, (1854): and Roman Geography.) 
    (.  سبق التعريف به يف توطئة الرتمجة.ُعباَدة الثاين )  (1)
ر جيَش )كن ما تبنيَّ ذه قراءة حمتملة ملوقف الرجل.  ل  ه    (2) ومان أنه دمَّ     وال قبائلهم. (، ال ُمُدن الَعَربالرُّ
(3)   scurvy( نقص  عن  ناجم   وهو مرض   التئام فيتامني ج.   ونزيفها، وصعوبة  اللِّـثَّة  م  تور  أعراضه  من   ،)

 اجلروح وانتقاض ما كان منها قد التأم.  
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املحليَّة  األمراض  من  ومها  اَقني،  أعراضه   :السَّ تظهر  ل  اإلصابة    األوَّ من  نوٍع  يف 

يَ  اَقني، وكالمها  السَّ أعراضه حول  تظهر  واآلَخر  الفم،  يَّة حول 
َلل  ا عن  الشَّ إمَّ نتج 

املحليَّة   ا  املياه  األعشاب.وإمَّ فقد اضُطرَّ     (1) عن  أمر،  من  إىل   الوسجومهام يكن 

يف والش  تاء كليهام هناك، يف انتظار أن يتعاىَف املرَض.   قضاء الصَّ

( من  طريَّة 
الع  املوادِّ  من  الكثري  نقل  الراهن  الوقت  يف  م  

إىل  احَلوراءوَيت   )

(، ومن  ِمَّْص ( بالُقرب من )فينيقيا، وهي يف )(2) (رينوكلورا(، ومن َثمَّ إىل )البرتاء)

ر إىل الشعوب األخرى.  ول   كنَّ تلك املوادَّ جيري نقل معظمها يف الوقت َثمَّ ُتصدَّ

( عرب  )الن ْيلالارض  إىل  ة(  )اإلسكندري  من  ُتستوَرد  وهي  ( بي ةرَ العَ   رةاجلزي(.  

)اهلندو) ميناء  إىل  تنقلها  (3)(ميوس (  ثمَّ  )  (اإلبل )،  )   (4) (قفط إىل  التي  (5)(طِيبةيف   ،

ة، ثمَّ إىل الن ْيلتقع عىل هنر   .   اإلسكندري 

( نقل  ة أخرى  مناطق  احَلوراء ( جيشه من )جالوسومرَّ ( وجاس به خالل 

لك لدناءة مرشديه يف الط ُرق ذ  .  حدث  ( اإلبل)ن ال ُبدَّ فيها من محل املياه عىل  كا

 

ما كان (، إالَّ يف القرن الثامن عرش.  وكثرًيا  فيتامني ج(، وأنه لنقص )األسقربوطمل ُيعَرف سبب مرض )   (1)

ارة لنقص   من غذائهم؛ لطول ُبعدهم عن تناول الفواكه واخلرضوات. )انظر:    فيتامني جُيصاب به البحَّ

   (.https://en.wikipedia.org/wiki/Scurvy«: الوكيبدياموسوعة »
 (2 )   Rhinocolura  :باإلغريقيَّة  .όλουραινοκῬ   .  َف يف املقصود هب

  -( هاهنا سرتابو كام أشار )   -كنه ذا املكان، ل  واخُتل 

    (. لُبنانكان يف ما ُيعرف اليوم بـ)الرئيس    فينيقيا (.  ومعروف أن مركز  ِمَّْص (، بالقرب من ) فينيقيا يقع يف ) 
(3)  Myus( ي، يقع يف رص 

ى اليوم: )حمافظة البحر األمحر.  ميناء م   (. القصري القديم(، ُيسمَّ
 (4 )   Coptus ( قيَّة لنهر ) ِمَّْص الُعليا . عاصمة ة الرشَّ فَّ (.   https://goo.gl/XLfbP8  : معجم أكسفورد (. )انظر:  الن ْيل ( عىل الضِّ

      كياًل. 20بنحو   قنامدينة  َجنوب(، قنا( تقع بمحافظة )قفطومعروف أن مدينة )
 (5 )   Thebais .     (يَّة القديمة ) طِيبة و رص 

سة لكبري اآلهلة امل   (. ِمَّْص (، َجنوب ) ْقَُّص اأُل (، ُتعَرف اليوم بـ) آمون ( املنطقة املقدَّ
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)   ا التي يسلكها؛ ولذ للوصول إىل أرض  ام  أيَّ ة  دَّ
ع  ، أحد  (1)(ةحارثاستغرق األمر 

( ]املَل ك[  ) ةادَ ُعبَ أقرباء  استقبله  وقد  إلي حارثة(.   م  وقدَّ ٍة  يَّ ودِّ م 
بمراس  اهلدايا،  (  ه 

بِصلٍّ غري أن خيانة ) ذه البالد.  وهي أرض  ال ُتنت ج  الرحلة أيًضا عرب ه    ت( قد صعَّ

َوى نوٍع خشن من ) ُيستعمل فيها    دُ ب  (، والز  خيلالن  ، وبعض أشجار )(2) (القمحس 

ألن    بدل الزيت.  فاستغرق األمر، عىل أيَّة حال، ثالثني يوًما الجتياز تلك البالد؛

 وجيشه كانوا يقطعون أماكن ال طرق فيها.     جالوس

  معظم   الق  أنَّ ( ينتمي إىل البدو.  وجالوسوكان البلد التايل الذي اجتازه )

البلد ذ   )  واسم،  (3) (َرارعَ )  واسمهصحراء،    لك  أمىض  (4) (َصْعبَمل ُكه  وقد    .

مخسني يوًما، حتى    -واٍح منه ال طرق فيهاومن خالل نَ   -البلد  ذاه  لعبور    جالوس

 

(1)   Aretas  :باإلغريقيَّة  .Αρέτας َّر أسامء عربي ة قريبة ممَّا يذكره املؤلِّف وحُيتَمل أن تكون هي .  وأنا هنا ُأَقدِّ

( يف املُل ك  عىل ُعبادة الثاين م(، الذي َخَلَف )40  -ق.م9،  حارثة الرابعذا هو )املقصودة.  ولعلَّ حارثة ه  

)األنباط) ظهور  وعارص  امل(،  األنباطسيحالسي د  مملكة  وشهدت  ًعا    (.   توس  عهودها  أزهى  عهده  يف 

ًرا.     ونفوًذا وعمراًنا وتطو 
(2)  zeia :ياليونانيَّة  .ζειάς( اخَليْل(، إلعالف )القمح اخلشن.  وهو نوع من .) 

(See: Liddell, Henry George; Robert Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon: 

https://goo.gl/FfGPd4).   

(3)   Ararene  :باإلغريقيَّة  .ραρηνήἈ( :ًنا: َعَرار.  وأقرب اسٍم حُيتَمل أن يكون املقصود ع منوَّ
(، ولعلَّه ُسم 

عرالَعَرار«.  و)َعَراًرا» ف، َتغنَّى به الش    االسم: مكان بنجد   ذا اء.  ومن املواضع هب  ( نبات  نجديٌّ طيِّب الَعر 

(.  قيل هو بكرس  الياَممة(، من أرض )باهلةأيًضا: موضع يف ديار )  عَرار(، وهو واٍد.  وذات َعَرارباسم )

  (.احِلجازكن الراجح أن املكان املقصود يقع يف َشامل ))عرار((.  ل  ، البُلدانالَعني. )انظر: الموي، 
(4)     Sabos  :باإلغريقيَّة  .Σάβως( ى هنا ربام كان َمل ًكا لـ)فِْلبِي.  اعتقَد (! ذي ريدانو  َسبَأ( أن الرجل املَُسمَّ

(See: Philpy, 257  وه  .) َملَّا تكن قد وصلت    -(اليََمنعىل افرتاض أهنا بلغت )  -د  ألنَّ الَملةذا مستبع

 ذا املكان.   ( ه  سرتابو( بعد حني ذكر )نجرانإىل )
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صب يف آن،  لسلم وباخل  ، وهي بلدة تتصف باستتباب ا(1) (َنْجَرانوصَل إىل مدينة )

َر وصول  كها ومتت السيطرة عىل املدينة َفو 
ومان)وقد هرَب َمل   إليها.     (الرُّ

وصَل   هناك  النهر  (جالوس)ومن  التحَم    (2) إىل  وعندئٍذ  ام.   أيَّ ستَّة  يف 

معركةٍ   (3) الربابرةُ  )  يف  ومانمع  من  الرُّ ُيقَتل  ومل  نحو عرشة آالف،  منهم  فسقط   ،)

ومان وَ   الرُّ كانوا يستخدمون أسلحتهم بطريقٍة    ]الربابرة[  ك ألنلذ     (4) ى رُجَلني.س 

وإنَّ  هنائيَّا،  للحرب  لني  مؤهَّ غري  وهم  فيها،  خربة  ال  ِّ بدائيٍَّة 
بالق يس  ُيقاتلون  ،  ام 

والس  والرِّ  كانوا  ماح،  معظمهم  أن  من  الرغم  عىل  الجارة،  م  وَمراج  يوف، 

ين.     يستعملون فؤوًسا من ذوات الَدَّ

 
(1)   Negrani    أوNegrana  :باإلغريقيَّة  .Νέγρανα  :ويف بعض الن َسخ  .)γρανοίἈ( Agrani  َّما قد ُيفرس  .

 ( إىل  أن     (.َنْجَرانبأنه إشارة  أنه إشارة إىل )غري  الدارسني من ذهَب إىل  أو )الن ْقَرةهناك من  (، الن ِقَرة(، 

(.  وقد  القصيم(، َغريب منطقة )ُأم  ُرَقيْبَةيوم بـ)(، املعروفة الَقَرْوَرى(، يف )َمْعِدن الن ْقَرةوهو ما ُيعرف بـ)

حني؛ ألسباب ذكرناها    ذاه  «.  وNegra(: »سرتابوورَد االسم لَدى غري ) حه مع املرجِّ يف توطئتنا  ما ُنرجِّ

 :Dictionary of Greek and Roman GeographySmith, William, See :(1854) ,)للرتمجة.  

https://goo.gl/8vRtVW.)     ،الموي )البُلدان،  و)انظر:  وهناك  بادية ُنْقَران)النقرة((.   يف  موضع    ،)

ل  متيم) )نقران((.   م.ن،  )انظر:  َرة(.   والنَّق  املقصود.   هو  يكون  أن  يبُعد  وَجنوبيَّة،  كن  َشامليَّة  َرَتان،  َنق   :

َرَتانَنْجَران« قديمة، فالتبست تسميتها بـ»َنْقَرَتان بينهام بضعة أكيال.  فلعلَّ هذه التسمية » تتبعان   «.  والنَّق 

ى اليوم حمافظة ) كياًل،    300( نحو  ُبريدة(.  وتبُعدان عن )القصيم(، التابعة ملنطقة )الصقور  ةُعقلما يسمَّ

رة)  إىل  القصيمَجنوًبا َغرًبا، عىل يمني الطريق الرسيع املتجه من   رةرَشقي  (، َشامل  املدينة املنو  ،  املدينة املنو 

ن    250بنحو   د  ا لـ)  الن ْقَرةكياًل.  وُيَعد  َمع  دم بمعادنه من النحاساحِلجازحدًّ   (.  واملكان مشهور منذ الق 

ة ضَّ
ن ك  َهبوالذَّ   والف  ( إليه. جالوس.  وإذا صحَّ أنه املقصود، فيبدو أن معادنه وراء انجذاب محلة )والزِّ

 (.2435 -2425: 6، معجم منطقة القصيم)انظر: العبودي، حممد بن نارص، 
، فأغلب الظنِّ أنه يعن« يف مثل ه  هنرحني متر  بنا كلمة »  (2)     ي وادًيا كبرًيا.ذا النصِّ
    إىل األعراب يف تلك املنطقة. ذاُيشري هب    (3)
ق )مبالغة فا    (4) ومانحشة يف تصوير تفو  ُقت ل منهم    (!  إذ كيف استمرَّ الَعَربالرُّ »الربابرة« يف املعركة حتى 

قتالهم   كان  وإذا  فقط؟!   رجَلني  هم  عدوِّ من  ليقتلوا  آالف،  عدد جيشهم،  10000عرشة  كان  فكم   ،

   إذن؟!  إهنا أرقام تبدو من نسج اخليال.
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ى )جالوساستوىَل )  لك مبارشةً وبعد ذ   ، كان قد  (1) (عشقة( عىل مدينة ُتَسمَّ

ى )َفرَّ من  َه إىل مدينة ُتَسمَّ كها.  ومن َثمَّ اتَّ
.  وَعق ب أن سيطر عليها  (2)(عثرولةها َمل 

باملؤن من البوب والتمور    بال مقاومة، وضع حاميةً  فيها، بغرض تزويد اجليش 

 ( ى  ُتَسمَّ مدينة  إىل  م  تقدَّ ثمَّ  مسريته.   قبيلة  (3) (َمرسابةالستكامل  إىل  تعود   ،

ل (4)(ي نيمحانالر  ) خاضعني  كانوا  الذين  اسمه  ،  املدينة    فهاجم   .(5)(الَيَسار) اكم 

   بسبب نقص املياه.  توقَّف عن الصار  هكن ام، ول  ة ستة أيَّ وحارصها ملدَّ 

ج  نت  تُ التي  ني فقط من البالد  يومَ   عىل ُبعد   -يف واقع األمر   -( جالوس )   لقد كان 

عَ ريَّ ط  الع   أَ ل  ات، كام  َ م من  ل  رس  استغرق ستة أشهر يف مسري كنَّاه،  التوجيه ه  بسبب    ته 

 

(1)   Asca    :باإلغريقيَّةσκαἌذا اللفظ ولفٍظ آَخر، هو:  ( االسم هب  .  وأورد )ف ل ب ي«Nesca (Nashq)  .»(See: 

Philpy, 257.)     
 (2 )   Athrula  :باإلغريقيَّة  .θρουλαἌ ( ربام  اجلزيرة العربي ة .  وبحسب الذاهبني إىل أن الملة بلغت إىل َجنوب ،)

 ( االسم حتريف  إن  و َعث ر قيل  ) َعث ر (.   كانت عىل  مدينة   األمحر :  ) البحر  مدينة  َغرب  َشاميل  قرب  جازان (،   ،)

ى )  ر  واسع  يف الرتاث العريب، منذ ما قبل اإلسال قوز اجلعافرة مكان ُيَسمَّ ك 
ف هلا ومل خالفها شأن  وذ      م.  (.  ُعر 

(3)   Marsiaba  :باإلغريقيَّة  .ίαβασΜαρ« :بحسب الذاهبني إىل أن الملة «.  وَمرسابة.  وهوما ُيقرأ عىل أنه

( َجنوب  إىل  العربي ةبلغت  »  (،اجلزيرة  السم  حتريف  االسم  أن  احتامل  د  فهو  مأربَير  :  باإلغريقيَّة «، 

Μαρίαβα  . 
(4)   Rhammanitae  :باإلغريقيَّة  .νῶαμμανιτῬ  .  ( َرْعَمة( اإلشارة إىل )22:  27،  ِسفر حزقيالونجد يف )

( »اليََمنيف  َشبَا(:  اُر  وبِكُ   وَرْعَمةَ   جُت  الط يِب  َأْنَواِع  ُكل   بِأَْفَخِر  اُرِك.  جُت  َهِب ُهْم  والذ  َكِريم   َحَجر   َأَقاُموا    ل  

)َأْسَواَقِك  يقصد  أنه  احتامل  إىل  ُيفيض  ما  وهو  ْعِمي ني.«   كذ  (.   الر  )وهناك  اسمه  جبل   َغريب  رعوملك   )

املذكوَرين يف بعض النقوش.    «ريامنأو    ردمان»( احتامَل أن يكون املقصود  فِْلبِي(.  وأورد )َنْجَرانمدينة )

(See: Philby, 258 ُن ال  أننا  غري  إىل  (.   بلوغها  يف  أفلحت  قد  الملة  أن  ح  أن  اليََمنرجِّ يبدو  وإنَّام   ،

ة، سبق ذ كرها يف توطئة الرتمجة.   احِلجازاملواضع التي ُيشري إليها تقع يف َشامل ) دَّ  (؛ لقرائن ع 
(5)   Ilasarus  :باإلغريقيَّة  .ῳλασάρἸ   .« :فإذا كان االسم عربيًّا، فلعلَّ أصلهعيالرسوسوهو ما منطوقه  .» 

 (.     اليََسار)
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مُ   ئ السيِّ  الطريق   ديه رش  من  حقيقة  قد  و     . يف  عاد ذ  أدرك  عندما  أخرًيا  م  ل  عَ   إذ   ؛ لك 

ض  ب  أخرى؛  ي طر من    فعاد ه  دَّ املؤامرة  ) َوَصَل  حيث  ق  إىل  التاسع  اليوم    ، ( َنْجَران يف 

دارت.   عركة امل َرَحى  كانت    حيث  ثَ    ( 1) قد  عرش  َصَل  وَ   مَّ ومن  الادي  اليوم    إىل يف 

،  َوَصَل أخرًيا   ك ل هنا ومن     ( 2) . سبعة آبار   فيه ن  أل   ؛ ى املكان مَّ َس ، كام يُ ( بعة الس    اآلبار ) 

علة ) ى  مَّ َس تُ  ، إىل قريةٍ آمنة   دٍ بال   عربَ  ، تقع  ( 4) ( ة لوث ع م ) ى  مَّ َس أخرى تُ  قريةٍ ُثمَّ إىل  ، ( 3) ( الش 

  املوارد من    قليلٍ   غري   ا مل يكن فيه   -ة صحراويَّ   أرضٍ خالل  اجتاَز    مَّ ؛ ومن ثَ هنرٍ   رب قُ 

إىل    -ائيَّة امل  أرايض  و   .  ( 5) ( ة رَ ْج إِ ) ى  سمَّ تُ   قريةٍ متتد   يف  عىل    موقعها   (، ة ادَ بَ عُ ) القرية 

 
)  تبدو   (1) أسامه  ما  إىل  لة  الَم  بعد وصول  بت 

َنش  التي  قليل،  قبل  ذكرها  التي  املعركة  إىل  (، َنْجراناإلشارة 

   ُقرب هنٍر هناك.
فت قدياًم (  العربي ة   اجلزيرة ) السياق تقع يف َشامل    ذا ه  إذا صحَّ أن األماكن املذكورة يف     ( 2) يف    ال َجنوهبا، فقد ُعر 

رة )  املنو  ) املدينة  هي:  مشهورة،  آبار  سبعة  أ (  و)ريس بئر  حاء(،  و) بئر  ُرومة (،  و)بئر  غرس (،  و)بئر   بئر(، 

قيا (، و) بئر البصة(، و) ُبضاعة  يت يف اإلسالم » بئر مجل (، أو ) بئر العهن(، أو ) بئر السُّ «.  آبار النبي (.  وُسمِّ

(؟  ربام؛ فأغلب الظنِّ أنه هنا  سرتابو (.  أ هي املقصودة يف كالم ) 395:  3،  الوفاء   وفاء )انظر: السمهودي،  

نواحي   ) ، ال يف َجنوب اجلزيرة املدينةيتحدث عن أماكن يف  ر  قدَّ ه  فِْلبِي .  عىل حني  ) ( أن  املكان  اآلبار ذا 

بعة   .( See: Philby, 257)(.  سرتابو (، بناًء عىل املسافات التي أشار إليها )مخيس اْمشيط( ُيطاب ق موقع ) الس 
(3)   Chaalla  :باإلغريقيَّة  .Χάαλλα   .( ذهَب اليََمنوبحسب الرأي الذاهب إىل أن الملة بلغت ،)   بعض

املكان أن  إىل  )  الدارسني  يف  يقع  هنا  َخوالناملذكور  )بالد  من  الملة  عودة  طريق  عىل  إىل َنْجَران(،   )

األمحر) )البحر   .), Dictionary of Greek and Roman GeographySmith, William, See: 

https://goo.gl/8vRtVW(1854): ( وذهَب  .)وأنه الواحة التي  بِيشة( إىل احتامل أن يكون يف )فِْلبِي ،)

( ى  ُيَسمَّ ما  اآلن  ط  و(See: Philby, 257)(.  بِيشة  َقلعة تتوسَّ ر    ذا ه  .   تصو  عىل  مبنيٌّ  أن    فِْلبِي االحتامل 

    ( وقبله! سرتابواالسم كان مستعماًل منذ عرص )ذا ه  «، وأن  َقلعةهو لفظ » Chaallaاسم 
(4 )  Malotha  :باإلغريقيَّة  .Μαλόθα .   ( إىل احتامل أن يكون  فِْلبِيوذهَب )  (. اخُلْرَمة( أو )ُتَرَبةاملكان يف )  ذاه

 (See: Philby, 257  .)  
(5)    Egra  :باإلغريقيَّة  .ςᾶγρἘ.     ووردت الكلمة يف بعض النسخὰΝερ:وُترمجت إىل  . Nera   أوNegra   .

( إىل )فِْلبيوزعَم  إشارة  االسم  أن  الكلمة:  مدائن صالح(  فلعلَّ أصل  قوله،  فإذا صحَّ  أو  «احِلْجر»(.    ،
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ا، عىل الرغم من  يف غضون ستني يومً يف عودته  الرحلة    استكمل وقد    البحر.  شاطئ  

  ( ميوس ) جيشه عرب ميناء  ارحتل ب   هناك ومن   وىل. أنه استغرق ستة أشهر يف رحلته اأُل 

يومً  عرش  أحد  غضون  ا   واجتازَ ا،  يف  و ( )قفط إىل    َبرًّ ه ،  َ اتَّ َثمَّ  الذين  مع    -من  مجيع 

  ال م،  ه فقد   ة فقد ا البقيَّ أمَّ  .  ( ة اإلسكندري  إىل )   -عىل قيد الياة ُكت بت هلم النجاُة والبقاُء 

يُ ئة؛  السيِّ   والدروب املرض والتعب واجلوع    بعوامل يف الروب، بل   مل  قتل  يف حني 

الملة    ذه ه  ا، فإن  األسباب أيًض   ذه وهل    سبعة رجال فقط.  ى  وَ  املواجهات س  منهم يف 

م يف معرفتنا    ظلَّت   ]التي غزهتا[، وإن    يف معرفتنا بتلك املناطق   الكثري   بنا ُتكس  مل   ُتسه 

   .  بشؤوهنا   طفيفة ال 

ا   مسؤواًل أمَّ كان  الذي  عن  الرجل  نال ،  (ِصالًّ )عني  وأ الفشل،    ذاه      فقد 

)عقوبة  ال تظاهر  (؛رومايف  من  الرغم  عىل  أُ ب  هألنه،  قد   ذه هل    ال  -نَ ي  د  الصداقة، 

 ع رأسه. ط  قُ ف -كن جلرائم أخرى أيًضاول  ، القضيَّة فحسب 

-7- 

م   من    إىل أربعة أجزاء، كام قلُت   ةريَّ ط  ع  وادَّ ال نتج املتُ ي  د الت اب البالتَّ الكُ واآلن ُيَقسِّ

)و.   بلقَ  إنَّ  يقولون:  طريَّات، 
الع  بني  األشجار نتَ يُ   (ر  ـاملُ )و  (باناللُّ من  من  ،  جان 

 

.  ومع مشاهبة االسم هنا ملا ُفرسِّ من قبل عىل  ( See: Philby, 257) (.  وادي الُقَرى، إشارة إىل )«الُقَرى»

(.  ومهام عقلة الصقور(، السابق ذكرها يف )الن ْقَرة ننَسى )، الNegra، الذي ورَد أحياًنا بلفظ «َنْجَران»أنه 

ه   املؤلِّف  ح  رصَّ فقد  والتباس،  األسامء  بني  تشابه  من  )يكن  ديار  يف  املكان  بأن  ة  املرَّ سيِّد  ُعبادةذه   )

د أنه يف َشامل اجلزيرةاألنباط) ، وذكَر أنه )(، ما يؤكِّ  ,See: Smith) (. َينْبـُع.  وهناك من رأى أنه ميناء  نبطيٌّ

https://goo.gl/8vRtVW, (1854):  Dictionary of Greek and Roman GeographyWilliam,    .) 
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يني ة  الِقْرَفة)  وأنَّ  هم:  بعض ويقول     ( 1).املستنقعات ]ُشجريات[  ا من  ج أيًض نتَ ( تُ الص 

معظم  إ ة    ذهه  ن  من  األخرياملادَّ تأيت  أفضل    (،اهلند)ة  ج  نتَ يُ   ( البخور  بانلُ )وأن 

  .  (فارسبالد )بالقرب من 

إىل مخس  تنقسم  ،  ر من املؤلِّفني آَخ   لفريٍق ا  ، وفقً ( اجلزيرة العربي ة السعيدة عىل أن ) 

ت  الذين   ضم  ممالك، واحدة منها  تضم     ، والثانية من أجل اجلميع   ُيناضلون املحاربني، 

الفنون  ب   يشتغلون ئك الذين  أول  ة بالغذاء، والثالثة تضم   البقيَّ دون  ، الذين يزوِّ املزارعني 

ُينت    ، اآلليَّة  الذي  البلد  هي  )   ج والرابعة  ة  و ( ر  ـ املُ مادَّ الذي  ،  البلد  ما ُينت    اخلامسة  ة  ج  دَّ

البلدان    مع ،  ( بان اللُّ )  يني ة   رفة قِ ال ) ج  نت  تُ نفسها  أن  ة   رفة قِ ال و) ،  ( الص  ،  ( 2) ( العادي 

من    ن من فئةٍ هَ  امل  وال تتغريَّ    ( 3) (. النخيل وهم يصنعون معظم النبيذ من ) (.   ين نارد ال ) و 

َهَنه ثُ ر  كلَّ فئٍة بكلَّ أفرادها يَ   كنَّ ل  إىل أخرى،  الناس      .  م عن آبائهم ون م 

منزلة   و بينهم  ة  من  لأُلُخوَّ ة المنزلة  أعىل  من    .  ُبنُوَّ املنحدرون  يشغل  وال 

،  أيًضا  أخرىمراكز  يشغلون    بلفحسب،    املوكً   اصبهم بوصفهم العائلة املالكة من

ال ا ألقدميَّ فقً وَ  .   ة  نِّ مشرتًكا  املمتلكات  ُتَعد   وسِّ ا  الُقرَبى  بني  حقًّ وإن   ،  امجيعً ذوي 

   جلميع.  ا هو رب  فيهم األكرب   كان

 
(  ربام وقع سقٌط من النص  اإلغريقي، وأصل العبارة: »)والِقْرَفةباإلنجليزيَّة: »ورَد تعليق  هنا عىل النصِّ     (1)

جريات الشُّ من  ه  ُتنتَج  مجيع  أنَّ  أي  وه  «.   األشجار.   من  ُتنتَج  املوادِّ  ذكر  ذه  أن  سبق  وقد  ذا صحيح، 

    لك.املؤلِّف ذ  
(2)  cassia, cinnamon .    
منا ه  متور النخيليبدو أنه يقصد من »   (3) ذا هو موضعها الطبيعي يف ذه اجلملة عىل الحقتها؛ ألن ه  «.  وقدَّ

 الديث عن املنتجات.  
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املنزل  الذي يدخل  ملجموعٍة منهم مجيًعا؛ ف  اامرأة واحدة زوًج وهم يتَّخذون  

عصاه   وضعيكون قد  ، بعد أن  يكون له حق  جمامعتها  رآَخ   شخصٍ   قبل أيِّ   اًل أوَّ 

يل اللأن املرأة تقيض    غري   ،عًصا  ن عادهتم أن حيمل كل  رجلٍ فم    ؛ أمام الباب  اًل وَّ أَ 

األكرب منهممع  ذ  و     !   أجل  فإن  من  أهن    !إخوةيكونون  األطفال    كلَّ لك    مكام 

ال ُيَعد  املرء زانًيا إالَّ    كن ل  املوت.  ولدهيم  عقوبة الزاين  هاهتم!  عىل أن  مَّ جُيامعون أُ 

    (1)فقط.أخرى   من عائلةٍ  إذا كان

مخسة عرش  هلا  كان  اجلامل، و   ٍر من د  عىل قَ   كانت ابنة أحد امللوك  وقد حدث ذات يوٍم أن  

  فلامَّ     ر. اآلَخ   وَ ل  ا ت  واحدً ،  انقطاع إتياهنا دون    كانوا يواصلون   لك .  ولذ  ها يف حبِّ م   متيَّ   هم ، مجيع ا ًخ أ 

يًّا   أخذت :  جلأت إىل اليلة اآلتية من زياراهتم،  أخرًيا    سئمت 
،  متاًما   هم صيِّ عُ مثل  عت  ُصن    ُعص 

ليل تضع عًصا أخرى،  وبعد ق أمام الباب،  تضع عًصا مثل عصاه  ،  ُيغادرها أحدهم عندما  دائاًم  و 

ثلة لعصا الشخص  ا أمام الباب مما ه ال تكون العصا التي تضع   أن    تراعي   ت وكان ثمَّ أخرى.   

ح    مجيع كان  و   -ة مرَّ ذات    حدث استمرَّ الال، حتى    كذا ه  و   .  يكون زائرها القادم أن    الذي ُترجِّ

ا كان  أحدً   أنَّ   فظنَّ أمامه،  ا  وهو ذاهب  إىل باهبا، شاهد عًص   هم، حد أ   أنَّ   -يف السوق اإلخوة  

أحد  ى  وَ ليس س    لذي معها ا شتبه يف أن  ا فقد  ،  مجيًعا   السوق   يف كان قد ترك إخوته  ملَّا  و معها؛  

ناة  ً   ، أبيه إىل    أرسع بعد أن    -غري أنه   .  الز 
اه حمرض  ق   -إىل املنزل   ا إيَّ ة أخته ال    ه م ا هت ا   أنَّ   حتقَّ حَّ

 ( 2) . له   ص 

 
ناة من الذكوريشري النصُّ اورَد تعليق  هنا عىل النصِّ باإلنجليزيَّة: »   (1) وكأن عقاب    .« إلغريقي فقط إىل الزُّ

 املوت ال يطبق عىل الزانيات.   
َوى الَعصا التي شاهدها     ( 2)  ة له، وال أساس س  َنى، يف هذه الكاية الطريفة، ال صحَّ ام األخ أخته بالزِّ كام أن اهتِّ

( حول املجتمع العريب، وعاداته يف الزواج، ال أساس سرتابوذه املعلومات التي رسدها ) فإن ه  أمام الباب،  
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شعب  النبطيُّونو) كثرًيا  حكيم   (  يميلون  وهم  تنمية،  ولذ    إىل  فإن  ثرواهتم؛  لك 

ي    ها. نامَّ  ن مَ ب يُيباه يف حني ممتلكاته،  تصقلَّ ت شخصٍ  ا أيَّ نً لَ عَ  جمتمعهم ُينَحِّ

يكنا  وملَّ  َوى  لدهيم    مل  معظم س  أقارهبم يف  فإنه خيدمهم  العبيد،  من    القليل 

أو  األعامل  بعضهم  ،  أو  ابعًض خيدم  شؤوهنم  ،  ه  بأنفسهم؛  يتولَّون    ذاويرسي 

   ملوكهم.   لكيف ذ    نبمَ  ،عىل اجلميع رف  العُ 

وجبات  بإعداعادًة  ويقومون   الوجبة جمموعة  د  يف  تشرتك  ة،  ثالثة    عامَّ من 

شخًص  وعرش  كلِّ   مغنِّيتانلدهيم  تكون  ا،  من  د  عق  ويَ    مأدبة.  يف  العديد  املَل ك 

ب  يتناول  ال أحدَ   كن ل  ة،  رائع  أناقة ب يف  ا الرش  جمالس أكثر من أحد عرش   من الرشَّ 

   . اتلفً خم  اذهبيًّ ا ة كوبً مرَّ  يف كلِّ ًما مستخد  ،  كوًبا مرتًعا

ا؛ ديمقراطيًّ   همَمل كوكان   دًّ ج  خدمفهو    ا  إىل  يقوم    نفسه  تهباإلضافة  بنفسه 

م دِّ قَ ا ما يُ وكثريً   نفسه.  ب  رين من شعبه اآلَخ   أحياًنا بدوره كغريه من الناس يف خدمة

حماسبيًّا  املَ   تقريًرا  منصبه  الناس    كيِّ لَ حول  أمام  اجلمعيَّ وحكومته  الشعبيَّ يف    ة. ة 

 .  ة املَل ك للفحص واملساءلةأسلوب حياإخضاع   جيري ا وأحيانً 

الصخر  -منازهلموُتَعد    يف  اها  إيَّ نحتهم  و  -بسبب  اإلنشاء.   بسبب  مكلفة 

 

َيُزر  ذ   (، جالوس (، ومل يستطع حتى ) اجلزيرة العربي ة لك املجتمع يف َجنوب ) هلا، إالَّ القيل والقال.  فهو مل 

الرومانيَّة  ة  العسكريَّ ه  بحملته  مثل  إىل  للوصول  اخرتاقه  ه  ،  نقول  ال  وتقاليده.   عاداته  عن  القائق  ذا  ذه 

ل ميَّة   -كن ألن ما ُذك ر ، ول  اجلزيرة العربي ة ذه األعراف البدائيَّة يف جمتمعات  استبعاًدا ملثل ه  
ال   -من وجهٍة ع 

ن لعلَّهم أشد  منه جهاًل بمجتمعات اجلزيرة  َوى ما ينقله املؤلِّف من مرويَّات، عمَّ     .   يستند عىل يشء، س 
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ديارهمالسائد    المالسَّ  نة    بالدهم  معظمو   رة.  وَّ َس مُ   غرين  دُ املُ فإن    يف  الفواكه  بمموَّ

ولالزيتون)باستثناء  جيِّدة،    بصورةٍ  ي ذ  (؛  فإهنم  لِْيط )ون  ستخدملك  بدل   (1) (الس 

   .الزيتونزيت 

و)بيضاء(  النبطي ني  أغنامو) الصوف،  جمزوزة  ضخمة،  الثريان،    كنل  ( 

 من  اخلدمة التي حيتاجوهنا بداًل   ( لاإلبر )وفِّ تُ و  .  همبالد( ليست من نتاج  ليْ اخلَ )

   . ليْ اخلَ 

أجسامهم خيرجون  وهم   عىل  د َيٍة  َأر  بال  بيوهتم  منهم،  ،  من  امللوك  حتى 

النِّ  غري  ، امهم قدأل  عااًل ن  وهم،  ائحقأحول    أحزمةً   متَّخذين لون  يكون  أن  عال 

   .  ا، إذا كانت ملَل كأرجوانيًّ 

َلع وهم يستوردون بعض   أخرى،    السِّ بلدان  من    ر ال آَخ ا  بعًض كن  ل  بالكامل 

االسترياد   عىل  فيه  و كاملة   بصفةٍ يعتمدون  املنتجات  خاصَّ ب ،  تلك  مثل  الوطنيَّة ة   ،

امل وم   (، ة الفض  ) و   (، هب الذ  )  الع  عظم  ة ط  وادِّ  أن  ريَّ حني  يف  األصفر ) ،    ( النحاس 

ًبا ،  ( احلديد ) و  و ة القرمزيَّ   األزياء من    ورَض  با ) ،  القسط  ) و ،  ( الزعفران ) و   ، ( ن اللُّ

دة ب  ُص والن ،  املرسومة و ،  األعامل املنقوشة و ،  ( 2) ( اهلندي     دهم.  ج يف بال نتَ ال تُ   ، املجسَّ

 

ي ط  (1)
ل  م.السَّ س  م      : زيت السِّ

(2 )  costaria.    :باإلغريقيَّةτάριακοσ  ويظهر أنه نوع من األعشاب البحريَّة.  غري أننا نجد يف بعض الرتمجات  .

(.  الزنجبيل (، نبتة من فصيلة ) القسط اهلندي وقد تعني )   . costusإىل اإلنجليزيَّة مكان هذه الكلمة كلمة  

ي هذه املادة )ا  رفة البيضاء يف حني نجد بعض الرتمجات تسمِّ  :costus (or white cinnamon)  .»(See(: » لق 

, Hamilton & Falconer, 3: 215Geography Strabo,   .)     
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ُجثث(  نلن َبطيُّوا)و إىل  وَ   ينظرون  التقدير،  حيث  من  وث  كالرَّ فًقا  املوَتى 

( أكثر  »،  (1) (ِهَرْقليُطسلكلامت  الروث  اجلثث  ولذ  « إلخراجها  مالءمةً من  لك .  

وث.فيهم ملوكهم، إىل جانب أك نفإهنم يدفنون موتاهم، بمَ  واٍم من الرَّ
 (2)  

الشَّ  يعبدون  بانني  مس وهم  ساكبني    هلا،  منزل،  سطح  عىل  مذبًحا 

 . عليه يوميًّا، وحمرقني ُلبان البخور  (3) السكائب

-9- 

»   حينام  الشاعر:  فإن  ،  ( 4) « ( ني ريمبي  )اإل و   (، ني الصيداني  ) و   (، ني اإلثيوبي  ) إىل    جئُت يقول 

خني    املقصودين:   بالصيداني ني ق  يتعلَّ   ما ل،  ، يف املقام األوَّ أن يعرفوا ا يف  يَّ لِّ كُ   يفشلون   املؤرِّ

 
(1)  Heracleitus  :وباإلغريقيَّة   .ράκλειτοςἩ(  . يوناينٌّ فيلسوف     .-475( به  تأثَّر  ( سقراط ق.م(.  

ل، ومنها نشأ الكون.  مل يصلنا من إنتاجه غري  أرسطو( و)أفالطونو) (.  من مقوالته أن النار اجلوهر األوَّ

      (.https://goo.gl/9LUUtk«: الوكيبديا)انظر: موسوعة » شذرات.
ه     (2) ربام يبدو  التي  ملوتاهم،  الفخمة  املدافن  اذهم  اختِّ من  اآلثار  بعض  عليه  دلَّت  ما  مع  غريبًا، والسيام  ذا 

نحتوها يف اجلبال والصخور، وجعلوا هلا البوابات العظيمة، وكتبوا عليها النقوش، كام نعرف من آثارهم  

لك أننا نعرف ذا.  ذ  ال يتناقض مع ه    -إذا صحَّ   -(سرتابو(.  غري أن ما ذكره )مدائن صالح  /احِلْجريف )

( أن  الن يْلأيًضا  وادي  يِّنيأقباط  رص  
امل  قدماء  من  إل  (،  روا  تصوَّ قد   ،( كاجلُعل  الكون  الذي  خفرعه   ،)

إلل   رمًزا  وه  وَعد  وث،  الرَّ من  ُكَرة  يف  ُبويضاته  أمامه  ج  مس ُيدحر  الشَّ جداريَّاهتم  ه  يف  وظهرت صوره   ،

)  ونقوشهم، امللك  عىل  اسمه  ذ  خفرعوأطلقوا  أن  ويبدو  اإلل  (.   رهم  لتصو  الكون،    -هلك  إدارته  يف 

الشَّ  ة  ه    كاجلُعل  -مسوبخاصَّ إىل  إشارة  الروثيَّة.  وقد سلفت  ُبويضاته  ُكَرة  أمامه  ج  ُيدحر  ذا، يف  الذي 

« عنوان  حتت  املوضوع  املَِّْصي ة  -29آخر  العادي ات  لَدى  شهادة  كان  ما  فلعلَّ  ل.   األوَّ الفصل  من   ،»

مسَعبَدة ال -(األنباط) عبَني. بَأَثٍر من ذ   -شَّ ينيٍّ مشرتك بني الشَّ
ر، أو ألصٍل د   لك التصو 

(3)  libationsاًم لآلهلة..  مجع َسكيبة.  وهي أن ُتسَكب اخلمر عىل جسد األضحية، تكري   
ه     (4) الشاعر  الرابع(. )األوديسة(، )سهومريوذه واردة يف ملحمة )عبارة  الكتاب   ، The, See: Homer

113 -, v1, Book IV, Line 84, p.112Odyssey.)   
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أن  ما   للمرء  ينبغي  كان  هم إذا  معيَّنًا   َيُعدَّ ) عىل    سكنَ   َشعًبا  ،  ( الفاريس   اخلليج شواطئ 

ط ]عىل )   من العامل   جانبنا يف  املعروفون    -الصيدانيُّون كان    حيث    -([ البحر األبيض املتوس 

  -هناك  ( 1) ( التريي ني ) ثون عن يتحدَّ  وكذا حينام  اخلليجيَّة؟  عىل تلك الشواطئ مستوطن ني 

ي ون وهم   العَ و ،  َجَزر  يقول   -لك كذ    ب رَ من  إنَّ   الذين  خون[  إىل ه    ]املؤرِّ الذين    ؤالء 

أيًضا؟  اخلليج منهم كانوا هناك ]عىل شواطئ    جانب بالدنا  ينبغي    أنه   م أ   [ مستوطن ني 

    ( 2) (؟ َصيدا ، ن سبًة إىل ) أنفسهم   « الصيداني ني »   مجيًعا   ؤالء ه  عىل  ق  طل  للمرء أن يُ 

: يف  هو أكثر    -عدئذٍ ب   -( )اإلريمبي ني   من ق  أن التحق    غري  عىل  ما إذا كان  إثارًة للشكِّ

ئك الذين  أول  ذا  إىل ه    يذهب كام  ،  ون املقصود ( هم  الكهوف   َسَكنة ) يف أن    املرء أن يشكَّ 

فاالسم يعني    «، ومن َثمَّ embainein  eranلربطه بـ» «  Erembi» الكلمة  ون أصل  رب  جُي 

    ( 3) (. ب رَ العَ م أن االسم يشري إىل ) أ   ؟ هوف[ «، ]أي اصطناع الك األرض   يف   الذهاب » 

 
ط(، عىل )Tyreُصْور ن سبة إىل )  (1)    (.لبنان ( َجنوب )البحر األبيض املتوس 

)راجع: ( الذين سبق التعريف هبم، وبأصلهم وهجراهتم.  الفينيقي نيتساؤالت املؤلِّف هنا تدور حول )   (2)

 (. »التوراة« يف ضوء تاريخ الكتابة« -9»الفصل الثاين: 

لـ)  (  3) ه  سرتابوسبق  ناقش  أن  أن (  الراجح  الرأي  أن  هنا،  بعضه  وأعاد  ذكره،  وممَّا  كتابه.   االشتقاق يف  ذا 

  الَعَرب هناك من استعمل اسم )  (.  بل إنالَعَرب( إىل )Erembainsذا االسم )( كان يشري هب  هومريوس)

Arabians( رصاحة يف نصِّ الشاعر بدل )اإلريمبي ني  Erembains  ومن االحتامالت التي أوردها أنه  .)

  -كام قال  -(.  عىل أن اإلغريقيِّني القدماءAramaeansاآلرامي ني  (، أو )Armenians  األرمنإشارة إىل )

« اسم  أطلقوا  »Erembainsربام  عىل  الكلمة  Arabians  الَعَرب«  أن  الدارسني  غالبيَُّة  يرى  حني  يف    .»

«،  َسَكنَة الُكُهوف  Troglodytes«، وهو االسم الذي ُغريِّ يف ما بعد إىل »eran embainein»جاءت من  

عىل تلك القبيلة    سرتابوذا االسم األخري أصبح ُيطَلق يف عرص  كي يكون أكثر وضوًحا يف داللته.  وأن ه  

 ,Book See: Strabo ,(v. 1))  (.يوبياإث( و)ِمَّْص ( جماورًة )البحر األمحرالتي تعيش عىل شاطئ )  الَعَربيَّة

1, Chap. 2: 34 .) 
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النصَّ ريِّ غَ يُ الذي    ( 1) ( ن زينو ) لدينا    اآلن و  النحو    »  عىل  (  و)الصيداني ني ... التايل: 

  طفيٍف   ة، مع تغيريٍ أكثر معقوليَّ بصيغة    ، يكتب   ( 2) ( بوسيدونيوس )   كن ل  و   «.  ( ب رَ العَ ) و 

النصِّ  الشاعر  ( 3) ( ني رامبي  )اآل و   والصيداني ني ... »   : يف  أن  ذا  ه    ُيطل ق كان  «، عىل أساس 

ون   وا ا كام كان ني، متامً الاليِّ   ب رَ العَ عىل  االسم      يف وقته.  سائر الناس  ل  بَ من ق    ُيسمَّ

،  يَّةل بَ ة أقسام قَ فون من ثالثيتألَّ   (برَ العَ )  نَّ : إ أيًضا  (بوسيدونيوس) يقول  و

التوايل، واحدً واطن متجاورة  يف مَ   مقيمة    تلك األقسام  نَّ وإ   نَّ ر، وإاآلَخ   وَ ل  ا ت  عىل 

السبب كانت   ذاهل  و،  واحد[  ]تنحدر من أصلٍ   متجانسة   أقسام   عىل أهنايدل    ذاه  

م مَّ َس تُ  بأسامء  ـ :  امثلة تى  يمكن  كام  و   .«اآلرامبي ني»و  «اآلرامي ني»و،  « األرمن»ك

أن   إىل    برَ العَ ن  فإ  ، يفرتضللمرء  انقسموا  القد  وَ الثالث   فئاتتلك  ا  فقً ، 

العرض خطوط  يف  يعيشون[   لالختالفات  كانوا  الفئات ،  ]حيث    تتغريَّ   وتلك 

أيًضا فرتض  تأن    لكيمكن  ل، حتى  باستمرار  أكثر فأكثروتتاميز    وختتلف وتتفاوت

ذت   اأهن ئك الذين  أول  ه  ذهب إليعىل أن ليس ما    واحد.  اسٍم    ة أسامء بدَل دَّ ع    اختَّ

ه    (4)«إريمني» االسم  يكتبون   السياقيف  حمتمَ معقواًل   ذا  أو  إن ؛  اًل   ذا  ه    من حيث 

ـ  ،بصورة واضحة و ،مالءمةاالسم أكثر    .  (نيثيوبي  اإل)ل

 

(1)    Zeno  :باإلغريقيَّة   .Ζήνων( لعلَّه يقصد الرواقي.  فينيقي.  263نحو   -،  زينون  ق.م(.  وهو من أصٍل 

    (.، )زينون(معجم أعالم املورد، )انظر: البعلبكي، منري

.  سبق التعريف به، يف   (2) خ  وفيلسوف  يوناينٌّ     ( أعاله.5الفقرة ذات الرقم )مؤرِّ

(3)  Arambians.    

(4)  Eremni« :ودان.  ويعني االسم ود /السُّ     «.الناس السُّ
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أيًض  الشاعر  إىل  ويشري  الذي(1) «أريمي»ا  االسم  وهو  ا  فقً وَ   -ينبغي  ، 

نفرسِّ   -(بوسيدونيوسـ)ل أنه    ، الشاعرى  لدَ   هأن  ة)مكان يف  ال عىل  يف   أو  (ُسوري 

يعني البلدان   غريمها من يف    أو  (2)(ياقليقِ ) أنه  بل عىل  ة  ،  الناس  ؛  نفسها  ُسوري  ألن 

أن (،  نواآلراميُّ )هم    فيها  من  الرغم  اسم    أهلها   عىل  وا أطلق  ربام  ( اإلغريق)  عىل 

وو    «.أريمي»أو    «نيأريمي  » األسامء،  يف  تلك  خاصَّ بالتغيريات  يف  الشعوب  ة 

عديدة:  يَّ برالرب املثال،  فهم،  ة،  سبيل  ،  « الداريكات»  :(3) «داريوس»   يدعونعىل 

الرغم من  «عطارغاتس»   :(5) «اارطع»، و«فارزيريس»:  (4)«باريساتيس»و أن  ، عىل 

 .  (7)«ديرسيتو» : هايدعو (6)  (كتِسياس)

فبوسع املرء أن  ،  (8)(املباركة  ةاجلزيرة العربي  )أجزاء    ما يتعلَّق بالكثري منا  أمَّ 

 
(1)  Arimi.    

 (2 )   Cilicia  :باإلغريقيَّة  .Κιλικία  .    ن فيها ) تركيا رَشقي )   َجنوب يف    منطقة ( يف القرن الادي عرش  األرمن (.  َكوَّ

فت بـ)  غَرى امليالدي مملكًة ُعر     (.  https://goo.gl/RSkUQB«:  الوكيبديا )انظر: موسوعة » (.  أرمينيا الصُّ

(3)  Dareius.     :باإلغريقيَّةονῖΔαρε  .    لداريوس  .  فإذا كان يقصد ) فاريسٌّ   َمل ك فارس  ق.م(، أعظم أباطرة ) 486-،  األو 

لدارا  تسميه: »   (، فالَعَرب األمخيني ة   (. https://goo.gl/xqW7Qw«:  الوكيبديا )انظر: البعلبكي، )داريوس(؛ موسوعة » .  « األو 

 (4 )   Parysatis  :باإلغريقيَّة   .Παρύσατιν  .   ( الفاريس  اإلسكندر األكرب لعلَّه يقصد زوجة  امللك  ابنة  (، وهي 

 (. https://goo.gl/kzkdhh«: الوكيبديا )انظر: موسوعة »   ق.م(. 323-(. ) لثالث األمخيني أردشري ا ) 

 (5 )   Athara  :باإلغريقيَّة  .θάρανἈ ( ) عطارغاتس .  لَدى  والثامر  والنبات  صب  اخل  آهلة  يف  األنباط (:  آهلًة  فت  وُعر   .)

ة )  ( أيًضا. وتظهر يف صورة امرأة، النصف السفيلَّ من جسمها يف شكل النصف السفيلِّ من سمكة. ُتشبه ما  ُسوري 

 ( ة البحر ُيعَرف يف األساطري ـب  (. https://goo.gl/MnM6Ha«:  الوكيبديا )انظر: موسوعة » (.  عروس البحر أو    حوري 

 به لَدى إشارته إليه من َقبل. (.  وقد سبق التعريفكتِسياس الكنيدييقصد )  (6)

(7)  Derceto :باإلغريقيَّة  .ὼΔερκετ.    

ة  (8) باإلنجليزيَّ النصِّ  عىل  هنا  تعليق   »ورَد  املباركة  :  العربي ة  »اجلزيرة  ى  ُتَسم  «، Arabia the Blestكانت 

   «.Arabia Felixو»اجلزيرة العربي ة السعيدة  
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ذ )شاهدً   يتَّخ  من  حتى  عليه  أنه  ؛(1)(رندكس اإل ا  باجلزيرة  بام  اهتاممه  بلغ  إىل   قد 

أنه   همن  علجي   أن   -ق يلما  يف    -يعتزمكان  درجة  مقرَّ من    يَّ ك  لَ املَ   ها  عودته  بعد 

تمَّ    .  (اهلند) و مجيع    تدمرياآلن  وقد  بسبب  مؤسَّ مرشوعاته  املباغتساته    . موته 

أيَّ كن ل  و عىل  كان  ة،  يفأيًضا    مرشوعاته  أحد  حال،  كان:  يتمثَّل  إذا  ما    معرفة 

يأيت  باإلمكان فإطائعني ليه  إ  [ُب ]الَعرَ   أن  يفعلوا هم    ن  ،  من  ف،  مل  بدَّ  الدخول ال 

، سواء قبل  إليه سفراء لوا  رس  ا رأى أهنم مل يُ وملَّ لك،  عىل ذ    وبناءً .   حرب  يفمعهم  

إىل   بعده [  اهلند]رحلته  االستعدادات  ،  (2)اأو  وضع  ذكرُت ملرهبفقد  كام  من    ، 

 (3) .العمل   ذاه  قبل يف 

 

 

 

 

 
(1  )Alexander( 323-، اإلسكندر املقدوين .  إشارة إىل.)ق.م   
   «.(أي رحلته إىل )اهِلندورَد تعليق  هنا عىل النصِّ باإلنجليزيَّة: »  (2)
 (.   )Book 16, Chap. 1: 11 ,(v. 7)ذا: حييل هنا إىل ما أورده يف كتابه ه    (3)



 

 

 

 

 عراجاملصادر وامل

 يَّةَعَرببال -أوَّاًل

 

 (. م1029= هـ420-، أبو سعد منصور بن السني )اآلبـي 

ر)د.ت(.   الدُّ )القانثر  البجاوي  د  قرنة، وعيل حمم  د عيل  ة  . حتقيق: حممَّ املرصيَّ اهليئة  هرة: 

ة للكتاب(.  العام 

 م(. 554-، َعبيد )ابن األبرص

 (. َعَريب. رشح: أرشف أمحد عدرة )بريوت: دار الكتاب الديوانه(. 1994)

د )ابن األثري ين عيل  بن حممَّ الدِّ ز 
 م(. 1233هـ=  630-، ع 

 . (َعَريبتاب ال: نخبة من العلامء )بريوت: دار الكعناية. الكامل يف التاريخ(. 1983)

د )ابن األثري ين املبارك بن حممَّ  م(. 1209هـ= 606-، جَم ُد الدِّ

واألثر  (.1963) احلديث  أمحد  النهاية يف غريب  الطناحي وطاهر  د  حممَّ . حتقيق: حممود 

 (. َعَريبالزاوي )بريوت: دار إحياء الرتاث ال

د بن عبداهلل )األزرقي  (. م1058هـ= 250-، حممَّ

  ة وما جاء فيها من اآلثار.  دراسة وحتقيق: عبدامللك بن عبداهلل بن(. تاريخ مكَّ 2003)

 ة: مكتبة األسدي(.دهيش )مكَّ 

د بن أمحد )، األزهري    م(.980هـ= 370-أبو منصور حممَّ

اللغة(.  1975  -1964) :  هتذيب  رص 
)م  وآخرين  هارون،  د  حممَّ الم  عبدالسَّ حتقيق:   .

ة ل يَّ رص 
 لتأليف والنرش(. الدار امل 

 . استيندرف

: مطبعة املعارف(. ديانة قدماء املَّصي ني(. 1923) رص 
 . تعريب: سليم حسن )م 
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د بن إسحاق بن سيَّار،  ابن إسحاق  (. م768هـ= 151-) حممَّ

واملغازي(.  1976) واملبعث  املبتدأ  ة:  املسام  إسحاق  ابن  محيداهلل  سرية  د  حممَّ حتقيق:   .

د اخل   امس(. )فاس: مطبعة حممَّ

 م(. 967هـ= 356-، أبو الفرج )األصفهاين

 اس )بريوت: دار صادر(. اس وإبراهيم السعافني وبكر عبَّ . حتقيق: إحسان عبَّ األغاين (.  2008) 

 م(. 831هـ= 216-أبو سعيد عبدامللك بن قريب بن عبدامللك )، األصمعي 

د نبيل الطريفي )بريوت: دار صااألصمعي ات(. 2005)  در(.. حتقيق: حممَّ

 م(. 629-ميمون بن قيس )، األعشى 

د حسني )مرص: املطبعة النموذجيَّ ديوان األعشى الكبري(. 1950) د حممَّ  ة(.. رشح: حممَّ

محـ األنصاري   ن الطيِّب.، عبدالرَّ

ِكـنْـَدةم(.   1979=  هـ1399) دولة  عىل  جديدة  ض    أضواء  الندوة  )بحث  كتاب  من 

اجلزي  تاريخ  لدراسات  األوىل  اجلالعاملية  تاريخ  مصادر  الَعَربرة:  ل:  زيرة  األوَّ اجلزء  ية، 

ياض15 -3ص ياض: جامعة الرِّ  امللك سعود حاليًّا(.   -(.  )الرِّ

محـ األنصاري   ن الطيِّب؛ أمحد حسن غزال؛ جفري كنج. ، عبدالرَّ

ال (.  1984) حضارة  من  وُصَور  أثرية  ال  َعَربمواقع  اململكة  ةي ة  َعَربيف  عودي    )الُعال   السُّ

ياض: جامعة امللك سعود(.احِلْجر )مدائن صالح(( -)ديدان (  . )الرِّ

 ، سرييل. ألدريد

ط  أخناتون(.  1992) ماهر  حممود  مراجعة:  أمني،  زهري  أمحد  ترمجة:  اهليئة  .  )القاهرة:  ه 

ة للكتاب(.  ة العامَّ يَّ رص 
 امل 

 . Walter J. Ong (-2003) ، والرت ج.أونج

حسن وا  الشفاهيَّة  .(1994)فرباير   ترمجة:  ين، البنا لكتابيَّة.  الدِّ د عز  حممَّ  مراجعة: 

 والفنون واآلداب(.  للثقافة الوطني )الكويت: املجلس عصفور
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د عبدالقادر، ألفريد بيستون، كريستان روبان، حممود الغول.بافقيه  ، حممَّ

اليمني ة(.  1985) النقوش  من  الِمتارات  املنظمة  )تونس:  والثَعَرب.  للرتبية  قافة  يَّة 

 والعلوم(. 

 . (1984-) ه، ط  باقر

ى يف الَعَربي ة بالدخيل(. 2010)  الوراق(.  دار: لندن. )من تراثنا اللُّغوي القديم: ما ُيسم 

د بن إسامعيل )، البخاري  م(.   870هـ=  256-أبو عبداهلل حممَّ

  -بريوت: دار ابن كثري  -. عناية: مصطفى ديب الُبغا )دمشقصحيح البخاري(.  1993)

 .الياممة(

 برت إم هرو.

الفرعوين(.  1988) املوَتى  عن    كتاب  الرتمجة  الربيطاين(.  باملتحف  آين  ة  برديَّ )عن 

مكتبة  )القاهرة:  عطية.  فيليب  والتعليق:  العربيَّة  والرتمجه  بدج،  والس  اهلريوغليفيَّة: 

 مدبويل(. 

 . م(1939هـ= 1358-)  ، رشف بن عبداملحسن الربكايت

اق(.  -. )لندنللرشيف حسني بن عيل ليامني ةالرحلة ا (.2009)  بريوت: دار الورَّ

ين اهلندي )الربهان فوري ين عيل املتقي بن حسام الدِّ  (. م1567= هـ975-، عالء الدِّ

واألفعال (.  1985) األقوال  سنن  يف  العامل  السقا كنز  وصفوة  حياين  بكري  باعتناء:   .

 )بريوت: مؤسسة الرسالة(. 

 ، منري. البعلبكي 

 . )بريوت: دار العلم للماليني(.معجم أعالم املورد (.  9219)

 م(. 1682هـ=  1093-) ، عبدالقادر بن ُعمرالبغدادي

م خواجة )أملانيا:  حاشية عىل رشح بانت سعاد البن هشام(.  1980) . حتقيق: نظيف حمرَّ

 فرانتس شتاينر بفيسبادن(. 
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 م(. 1094هـ=  487-) أبو ُعبيد عبداهلل بن عبد العزيز األندليس   ،البكري

بريوت:  حتقيق: أدريان فان لُيوفن وأندري فريي ).  املسالك واملاملككتاب  (.  1992)  -

 (.الغرب اإلسالمي دار

واملواضع  .(1983)  - البالد  أسامء  من  استعجم  ما  السقَّ   .معجم  مصطفى  ا  حتقيق: 

 . )بريوت: عامل الكتب(

 م(.  2010هـ= 1431-)، عاتق بن غيث البالدي

ة (.1980) - ة التارخيي ة واألثري  ة . )معامل مك  مة: دار مكَّ ة املكرَّ  (.مكَّ

ة غرافي ة(. معجم املعامل اجل1982) - ة. )يف السرية النبوي  مة: دار مكَّ ة املكرَّ  (.مكَّ

 مWilliam Gifford Palgrave (- 1888 .)  ، ويليام جيفوردبلجريف

د حسن   .(1863  -1862)  وسط اجلزيرة ورشقها (.  2001) : )  ترمجة: صربي حممَّ رص 
م 

 (. املجلس األعىل للثقافة

 ، موريس.  بوكاي

 . ترمجة: حسن خالد )بريوت: املكتب اإلسالمي(. التوراة واإلنجيل والقرآن والِعْلم (.  1990) 

د. الرتكي  ، هند بنت حممَّ

،  4، ع«الدارة». )جملَّة  »معبد رصف ومكانته العلمي ة يف ملكة معني«هـ(.  1435ال  )شوَّ 

 (. 176 -149ص ص

 التلمود. 

 (. ترمجة: مصطفى عبداملعبود سيد منصور. )القاهرة: مكتبة النافذة(.  2008) -

الرشق  2011)  - دراسات  مركز  ن:  )َعامَّ األوسط.  الرشق  دراسات  مركز  ترمجة:   .)

 األوسط(.

د،  الت هامي  م(. 1025هـ= 416-)  أبو السن عيل  بن حممَّ

 ن الربيع )الرياض: مكتبة املعارف(. د بن عبدالرمح  . حتقيق: حممَّ ديوان التهامي(. 1982)
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 م(.  1038هـ=  429، أبو منصور )الثعالبي

د أيب الفضل إبراهيم )صيدا ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب(.  2003)   -. حتقيق: حممَّ

ة(.  بريوت: املكتبة العرصيَّ

رو بن اجلاحظ  م(. 868هـ= 255-بحر بن حمبوب )، أبو عثامن َعم 

د هارون )القاهرة: مكتبة اخلانجي(. البيان والتبيني(. 9819) -  . حتقيق: عبد السالم حممَّ

البايب احليوان(.  1965)  - د هارون )القاهرة: مطبعة مصطفى  . حتقيق: عبد السالم حممَّ

 اللبي(. 

 . (م2000هـ= 1421-) د، مَحَ اجلارس

رَس (.  1977)  - غاميف  واة  انطباعات(  َزهراند  دار )نصوص، مشاهدات،  ياض:  )الرِّ  .

 الياممة(.

ةاملعجم اجلغرايف للبالد )د.ت(.  - عودي   . )الرياض: دار الياممة(.)معجم ِمتَّص( السُّ

ياضجريدة » ة «الر  عوديَّ  .الس 

تظهر يف    بسوت»امَلِلَكة حتش  .م(1994أكتوبر    11هـ=  1415مجاَدى األُوىل    6  الثالثاء)

 .   (13، ص9605ع ). َفيْفاء«

 م(. 1003هـ= 393-، إسامعيل بن محَّاد )اجلوهري 

ال(.  1984) وِصحاح  اللغة  )تاج  حاح:  عطَّار  ي ة(َعَربالص  عبدالغفور  أمحد  حتقيق:   .

ل م للماليني(.  )بريوت: دار الع 

د عيل بن أمح ابن حزم  (. م1063هـ= 456د بن سعيد )األندليس، أبو حممَّ

ال(.  1982) أنساب  ) َعَربمجهرة  هارون  د  حممَّ عبدالسالم  حتقيق:  دار  .  القاهرة: 

 (. املعارف

 ، سليم. حسن

القديمة(.  1992) ِمَّْص  جموسوعة  اهليئة    5،  )القاهرة:  والتوحيد(.  العاملية  )السيادة 

ة للكتاب(.  ة العامَّ  املرصيَّ
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   (.1952-) ، فؤادمحزة

ياض: مكتبة النرص(. يف بالد عسري .(1968)  . )الرِّ

 (. م1229هـ=  626-، ياقوت )احلموي

 . )طهران: مكتبة األسدي(. كتاب معجم البلدان(. 1965)

د بن عبداملنعم )احلمريي  (. م1326هـ؟= 727-، حممَّ

األقطار(.  1984) خرب  يف  املعطار  )بريوت:    .الروض  عبَّاس  إحسان  مكتبة  حتقيق: 

 (.لبنان

د بن عيل البغدادي املوصيل )ابن حوقل  م(. 977هـ= 367-، أبو القاسم حممَّ

 . حتقيق: دي خوييه )ليدن: بريل(. صورة األرض(. 1967)

 م(. 670هـ= 50نحو-ُهدبة ) ابن اخلرشم، 

 . حتقيق: حيَيى اجلبوري )الكويت: دار القلم(. ِشعر ُهدبة بن اخلرشم العذري(. 1986)

د ) ن ، عبدالرمح  ابن خلدون  م(. 1406هـ=  808-بن حممَّ

مة ابن خلدون(. 2004) د الدرويش )دمشق: دار يعرب(. مقد   . حتقيق: عبداهلل حممَّ

 . ، أمحدداوود

 )دمشق: دار الصفدي(. حتريرو تاريخ سوريا القديم: تصحيح(. 2003)

 .املستقبل()دمشق: دار   .ون وبنو إرسائيل واليهودربانيُّ ون والعِ اميُّ والس   َعَربال. (1991)

د عزة. دروزة  ، حممَّ

 . )مرص: رشكة اإلعالنات الرشقية(.  تاريخ بني إرسائيل من أسفارهم(. د.ت)

د بن السن ابن دريد   . م(933هـ= 321-) ، حممَّ

د هارون )بريوت: دار اجليل(. االشتقاق(. 1991) -  . حتقيق: عبدالسالم حممَّ

اللغة(.  1987)  - مجهرة  منريكتاب  رمزي  حتقيق:  العلم    .  دار  )بريوت:  بعلبكي 

 للماليني(. 
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 (. 1959-، هارولد )ديكسون 

 . )؟: صحاَرى للطباعة والنرش(. الكويت وجاراهتا (. 1990)

ل وايري ل )ديورانت  (.1981-، و 

ة احلضارة(. 1971) ص 
د بدران )بريوت: دار اجليل(. الرشق األدنى -قِ  . ترمجة: حممَّ

 م(. 604-، النابغة )الذبياين

د أيب الفضل إبراهيم )القاهرة: دار املعارف(.ديوانه. (1985)  . حتقيق: حممَّ

 ، فرج اهلل صالح. ذيب

 . )بريوت: دار الكتاب الديث(.  ي ة لألسامءَعَرب(. الَيَمن هي األصل: اجُلذور ال1988)

د )الراغب األصفاين  م(. 0331هـ= 425-، أبو القاسم السني بن حممَّ

ال(.  2009) ألفاظ  داوودي  .  قرآنمفردات  القلم)حتقيق: صفوان عدنان  دار    -دمشق: 

 (.بريوت: الدار الشاميَّة

 (. م712هـ= 93-، ُعَمر )ابن أيب ربيعة

ين عبدالميد  رشح ديوان ُعَمر بن أيب ربيعة املخزومي(.  1960) د حميي الدِّ . رشح: حممَّ

 )القاهرة: مطبعة السعادة(.

 م(. 1071هـ= 463-واين األزدي )، أبو عيل السن بن عيل القري ابن رشيق

عر ونقده(.  1955) ين عبد الميد )مرص:    قيق:حت.  الُعمدة يف صناعة الش  الدِّ د حميي  حممَّ

 مطبعة السعادة(.  

د. الروسان  ، حممود حممَّ

ة والص  القبائل الث  (.  هـ 1412)  ة: دراسة مقارنة مودي  ياض: جامعة امللك سعود(. فوي   . )الرِّ

د مرتىض )، حمبيديالز    م(.  1790هـ= 1205-مَّ

القاموس(.  2000) جواهر  من  العروس  ين  تاج  وآخر  اج،  فرَّ أمحد  عبدالستَّار  حتقيق:   .

 )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب(. 
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ين )الزركيل  م(. 1976هـ= 1396-، خري الدِّ

ل م لاألعالم(.  1984نوفمرب  -الثاين  ترشين )  لماليني(.. )بريوت: دار الع 

 م(.1144هـ= 538-، جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر )الزِمرشي

 . حتقيق: األستاذ عبد الرحيم حممود )بريوت: دار املعرفة(.  أساس البالغة(. 1982) -

التأويل.  الكش  (.  1998)  - ُوجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  عن  حتقيق:  اف 

عبداملوجود أمحد  حممَّ   ، عادل  معوَّ وعيل  عبدالرمح    ،ضد  حجازي  وفتحي  أمحد  ن 

ياض: مكتبة العبيكان(.   )الرِّ

 ، عيل بن صالح السلوك. هراينالز  

ال(.  1981) للبالد  اجلغرايف  ة ي ة  َعَرباملعجم  عودي  و السُّ دار  َزهران: بالد غامد  )الرياض:   .

 الياممة(.

 ، بن عيل السبايل ، عوضهراينالز  

ُطرق التجارة القديمة: روائع آثار  »  دليل معرضمن  )ض    هاءثاج وملكة اجلر(.  2010)

ة عودي  السُّ العربي ة  اللوفر(. )381  -376، ص ص«اململكة  متحف  الرياض:    -باريس: 

ة  ة اهليئة العامَّ عوديَّ  (.للسياحة واآلثارالس 

ين ، خاويالس   د بن عبدالصمد أبو السن عيل  َعَلم الدِّ  . م(1244= هـ642-) بن حممَّ

العظيم(.  2009)  القرآن  حتقيق:  تفسري  د    ُموَسىعيل    ُموَسى.  حمم  وأرشف  مسعود 

اص )القاهرة: دار النرش للجامعات(.   عبداهلل القص 

 ، سعيد فايز. السعيد

اجل  (.2003) بني  احلضارية  الَعَربالعالقات  ال زيرة  النقوش  ضوء  يف  ومَّص  ي ة َعَربية 

 لك فهد الوطنيَّة(. . )الرياض: مكتبة املالقديمة

د عيل مصطفى. سفر  ، فؤاد؛ حممَّ

 : مديرية اآلثار العامة، وزارة اإلعالم(. ع راق. )الاحَلرْض )مدينة الشمس((. 1974) 
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ا   ، أمحد حجازي أمحد. السق 

ة(.  1978) ، ترمجة الكاهن السامرائي: أيب السن إسحاق  مقدمة كتاب »التوراة السامري 

 : دار األنصار(.السوري«. )القاهرة

 . (1989-) ، أبكارالسق اف

 . )القاهرة: مكتبة مدبويل(.إرسائيل وعقيدة األرض املوعودة (. 1997)

ري  م(. 888هـ=  275-) ، أبو سعيدالسك 

اهُلَذ (.  1965) أشعار  د  لي نيرشح  حممَّ حممود  مراجعة:  اج،  فرَّ أمحد  عبدالستار  حتقيق:   .

 شاكر )القاهرة: دار العروبة(.

مابن   (. م838هـ= 224-، أبو عبيد القاسم )سال 

د قطامش )دمشق: دار املأمون للرتاث(. كتاب األمثال(. 1980)  . حتقيق: حمم 

ين عيل  بن عبداهلل )السمهودي  م(. 1505هـ= 911-، نور الدِّ

املصطفى(.  2001) دار  بأخبار  الوفاء  سة  وفاء  مؤسَّ )لندن:  ائي  السامرَّ قاسم  حتقيق:   .

 اث اإلسالمي(.الفرقان للرت 

 (.م560نحو-) بن غريض بن عادياء األزدي السموأل

 . باعتناء: كرم البستاين وعيسى سابا )بريوت: دار صادر(. ديوانا عروة بن الورد والسموأل )د.ت(.  

 ، فراس.  السواح

األُسطورة(.  1996) يف  دراسة  األوىل:  العقل  ة  -مغامرات  الرافدَ   ُسوري  .  ينوبالد 

ين()دمشق: دار عال  . ء الدِّ

 (. 1982، أمحد )سوسة

ة(.  1973) اآلثاري  املكتشفات  ُتظهرها  تارخيي ة  حقائق  التاريخ:  يف  واليهود  .  الَعَرب 

 )دمشق: العريب(. 

 م(.  748 هـ=131-، نرص ) ابن سيار

 . مجع وحتقيق: عبداهلل اخلطيب )بغداد: مطبعة شفيق(.ديوانه(. 1972)
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 ، م. ص. سيجال

من كتابه »أبحاث  األنبياء يف بني إرسائيلحول تاريخ (. 1987) . ترمجة: حسن ظاظا )ض 

كر اليهودي«، ص  ( )دمشق: دار القلم/ بريوت: دارة العلوم(.94 -55يف الف 

 م(. 1065هـ= 458-عيل  بن إسامعيل )، ابن سيده 

اللغة  املحكم(.  1958) يف  األعظم  عبدالستَّ   .واملحيط  اجحتقيق:  فرَّ أمحد  وآخرين    ،ار 

 يَّة(.َعَربهرة: معهد املخطوطات بجامعة الدول ال)القا

د. الشاذيل  ، حممَّ

ال    19م=  1993أبريل    12)    ذه ه  العامل املَّصي فاروق الباز لــ»الوسط«:  » هـ(.  1413شوَّ

عودي ة والكويت  ة النهر الكبري بني السُّ  (. 77  –76، ص ص 63، ع « الوسط » . )جملَّة  « ِقص 

 ، نارص. الشدوي

مارس1435  )اجلامَديان )ق(؟« م(.  2014أبريل  -هـ=  جبل  هو  هل  األعىل،  .  »شدا 

عوديَّة، جالَعَرب)جملَّة » ياض، الس   (. 875 -859، ص ص12و 11«، دار الياممة، الرِّ

ين  ، أمحد حسني. رشف الد 

العرشين  (.  1964) القرن  إىل  امليالد  قبل  عرش  الرابع  القرن  من  التاريخ:  َعرْب  الَيَمن 

ة(.  ة، تارخيي ة، سياسي ة شاملة(.)دراسة جغرافي   ديَّ  )القاهرة: مطبعة السنَّة املحمَّ

يق د   (.  م634هـ= 13-، أبو بكر )الص 

د شفيق البيطار )دمشق: دار رشاع(. ديوانه(. 1993)  . حتقيق ورشح: حممَّ

غاين د )الص   م(. 1252هـ= 650-، السن بن حممَّ

الفا(.  1978) واللُّباب  الزاخر  املجمع  .  خرالُعباب  )بغداد:  حسن  د  حممَّ ري 
ف  حتقيق: 

 ي(. ع راقالعلمي ال

ين خليل بن أيبكالصفدي  . (م1362 هـ=764-) ، صالح الدِّ

التحريف.   (1987) وحترير  التصحيف  مراجعة:  .  تصحيح  الرشقاوي؛  السيد  حتقيق: 

 .اب )القاهرة: مكتبة اخلانجي(رمضان عبدالتوَّ 
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ْلت     م(.626هـ=  5-) ، ُأَميَّةابن أيب الص 

 . عناية: سجيع مجيل اجلبييل )بريوت: دار صادر(.ديوانه(. 1998)

ليب  (. 2011-، كامل )ي الص 

 ن: دار الرشوق(. . )عامَّ البحث عن يسوع: قراءة جديدة يف اإلنجيل(. 1999) -

الَعَربالتوراة جاءت من  (.  1997)  - الرزَّ جزيرة  ترمجة: عفيف  سة  از )بريوت: مؤسَّ . 

 ة(.يَّ َعَرباث الاألبح

: األجزاء امللحمي ة من ِسفر صموئيل الثاين مرتمجة عن األصل  حروب داود (.  1991)  -

ن: دار الرشوق(.  . ربيالعِ   )عامَّ

 .)بريوت: دار الساقي( .خفايا التوراة وأرسار شعب إرسائيل  .(2006) -

ب ي  د بن يعىَل ) الض  ل بن حممَّ  م(. 784هـ؟=  168-، املفضَّ

ليات (.  1979)  د هارون )القاهرة: دار املعارف(. املفض  د شاكر وعبد السالم حممَّ  . حتقيق: أمحد حممَّ

د بن جرير ) الط رَبي   م(. 922هـ=  310-، أبو جعفر حممَّ

 د أيب الفضل إبراهيم )القاهرة: دار املعارف(. حتقيق: حممَّ .  تاريخ الرسل وامللوك .  ( 1967)   -

الط ـرَبي 2001)   - تفسري  القرآن.  (.  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  بن  :  عبداهلل  حتقيق: 

 عبداملحسن الرتكي )القاهرة: دار هجر(. 

د نبيل. طريفي   ، حممَّ

 . )بريوت: دار الكتب العلميَّة(. ديوان اللُّصوص يف العََّصين اجلاهيل واألُموي (.  2004) 

 (. م 893هـ=  280-، أبو الفضل أمحد بن أيب طاهر ) ابن طيفور 

. عناية: أمحد األلفي )القاهرة:  غات النساء وطرائف كالمهن وُمَلح نوادرهن بال (.  1908) 

ل(. مدرسة والدة عبَّ   اس األوَّ

 م(. 1999هـ=  1419-)   ، حسن ظاظا 

ة عند ال (.  1990)   - ة واحلضاري  . )دمشق:  َعَرب الساميُّون وُلغاهتم: تعريٌف بالقرابات اللغوي 

 بريوت: الدار الشاميَّة(.   -دار القلم 
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ومذاهب .  ( 1971)   - أطواره  اإلرسائييل:  يني  الد  البحوث  .  ه الِفكر  معهد  )القاهرة: 

 يَّة(. َعَرب والدراسات ال 

 )اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية(.   القدس مدينة اهلل أم مدينة داوود؟! .  ( 1970)   -

ال (.   1984)   - اإلسالم َعَريب املجتمع  قبل  )ض     : « كتاب  الَعَرب اجل من  اإلسال زيرة  قبل  «،  م ية 

اجل  تاريخ  دراسات  سلسلة  من  الثاين  الَعَرب الكتاب  ـ  زيرة  مح عبدالرَّ بإرشاف:  ن  ية، 

ياض: جامعة امللك سعود(. 000  -177األنصاري،    (، )الرِّ

 م(. 995هـ= 385-، الصاحب إسامعيل )ابن عب اد

د حسن آل ياسني )بغداد: مطبعة املعارف(.املحيط يف اللغة(. 1975)  . حتقيق: حممَّ

 ، إحسان. اس عب  

ام: تاريخ دولة األنباط (.   1987)  وق(. بحوث يف بالد الش  ن: دار الرش   . )عامَّ

 هـ(. 463-، أبو عمر يوسف ) ابن عبدالرب 

ة . حتقيق: أبو األشبال الزهريي ) جامع بيان العلم وفضله (.  1994)  عوديَّ  : دار ابن اجلوزي(. الس 

 د بن نارص. ، حممَّ العبودي 

ياض: مطابع الفردوس . ) القصيم   معجم منطقة (.  1990)   (.  الرِّ

 ، سعد عبداملطلب. العدل 

 (. مكتبة مدبويل:  القاهرة . ) أخناتون أبو األنبياء (.  2008) 

ان ،  الَعْرِجي   م(.  738هـ= 120نحو -)   عبداهلل بن عمر بن عمرو بن عثامن بن عفَّ

 . حتقيق: سجيع مجيل اجلبييل )بريوت: دار صادر(. ديوان العرجي (.  1998) 

ام الع   ، تيسري حسن،  ز 

الِعرْبي  (. » 2009)  ِقيَم وأخالق توراتي ة يف ظاهر نشيد األنشاد وباطنه أث رت يف احلياة واألدب 

،  1، ع 36م   دنيَّة، األردن، «، اجلامعة األر دراسات، العلوم اإلنساني ة واالجتامعي ة «. )جملَّة » احلديث 

 (. 60  -44ص 
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د بن أمحد الَعقييل   م(. 2002هـ=  1423-)   ، حممَّ

لَ 1979)  ة: مقاطعة جازان )املخالف السُّ عودي  ياض: دار    يامين(. (. املعجم اجلغرايف للبالد السُّ )الرِّ

 الياممة(. 

 (. 1987-، جواد ) عيل 

ل يف تاريخ الَعَرب قبل اإلسالم (.  1973)  ل م للماليني(. املفص   . )بريوت: دار الع 

 ، عمر غرامة. العمروي 

ال هـ( 1398  -97)  للبالد  املعجم اجلغرايف  ة ي ة  َعَرب .  عودي  احَلْجر السُّ بالد رجال  الثالث،    . ، اجلزء 

ياض: دار الياممة(   . )الرِّ

 (. م1348هـ= 749-، ابن فضل اهلل )العمري

األمصار(.  2003) مالك  يف  األبصار  )أبو مسالك  الرسحيي  حييى  بن  عبداهلل  حتقيق:   .

 (. ظبي: املجمع الثقايف

 ، سلطان أمحد عيل. الغامدي

امليالد  م(.  2013هـ=  1434) قبل  الثالث  القرن  من  اخلارجي ة  وعالقاهتا  اجلرهاء  مدينة 

ة حضاري  تارخيي ة  دراسة  امليالدي:  ل  األو  القرن  هناية  ماجستري،  حتى  رسالة  )خمطوطة   .

 ُقَرى(.قسم التاريخ، كليَّة الرشيعة والدراسات اإلسالميَّة، جامعة ُأمِّ ال

 ، نضال. الغطيس

 . )بغداد/ بريوت: منشورات اجلمل(. ختان الذكور(. 2014)

 ، عمر عبداهلل؛ ريم فرحان املعايطة.الفجاوي

ودراسة« (.  2009هـ=  1430)  مجع  نوفل:  بن  ورقة  ) »ِشعر  امللك  .  جلامعة  العلميَّة  املجلَّة 

ة(   (. 131  -91ك فيصل(، ص ص ، )جامعة املل 1، ع 10، م فيصل )للعلوم السياسيَّة واإلداريَّ

 ، أمحد. فخري

عام    .(2012)  حتى  العصور  أقدم  منذ  ِمَّْص  تاريخ  موجز  الفرعوني ة:  قبل    332ِمَّْص 

ة للكتاب(. .امليالد ة العام  يَّ رص 
 )القاهرة: اهليئة امل 
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 م(. 786هـ= 170-، اخلليل بن أمحد )الفراهيدي

ائي )ال. حتقيق: مهدي املخزوم(. معجم الَعنْي 1985  -1980) :  ع راقي؛ إبراهيم السامر 

 وزارة الثقافة واإلعالم(. 

 (. 1939-، سيجموند )فرويد

 . ترمجة: جورج طرابييش )بريوت: دار الطليعة(.والتوحيد  ُموَسى(. 1986)

 ، عبداهلل بن أمحد.  الَفْيفي

الَيَمن (.  2017)   - ـة  عودي  السُّ ـة  احُلدودي  واملرتفعات  مالك  وبني  ـَْيفاء  ف ي ـة: من رحلة  جبال 

ال   17  اخلميس    –5)فِْلبِي( يف »مرتفعات اجلزيرة الَعَربي ة« )السبت     –19=  هـ 1355  شو 

والرتمجة(. م 1936  ديسمرب   31 التاريخ  يف  ة  نقدي  مة  مقد  )مع  وتعليق،  وحتقيق  ترمجة   ،)  

 نادي جازان األديب(.   |)بريوت: الدار العربيَّة للعلوم  

مقبل:(.  1999)  - ابن  واإلسالمي  ِشعر  اجلاهيل  بني  اخلرضمة  حتليلي ة   -قلق  دراسة 

ة  . )جازان: النادي األديب(. نقدي 

.  « بن يقظان: نموذًجا(  حي    إيف بنية النصر االعتباري )قراءة جيولوجي ة لنب»(.  1999)  -

 (. 52 -9صص ،  1، ع17«، جامعة الريموك، األردن، مالريموكأبحاث )جملَّة »

ـة جديدة عرب املكتشفات احلديثة  مفاتيح  (.  2014)  - القصيدة اجلاهلي ـة: نحو رؤية نقدي 

 األردن: عامل الكتب الديث(.  -. )إربديف اآلثار وامليثولوجيا 

كلكامش،  (.  2015)  - إىل  َفْيفاء  جبال  يف  الشعبي ة  املأثورات  من  األساطري:  ِهجرات 

املقار تطبيقي ة يف األدب  )مقاربات  األدب  ن(أوديسيوس، سندريال  ياض: كريس  )الرِّ  .

 جامعة امللك سعود(. -السعودي

 ، عيل بن قاسم. الَفْيفي

 . )كتاب إل كرتوين عىل شبكة »اإلنرتنت«(. َفْيفاء بني األمس واليوم

د عبداهلل بن مسلم الدينوري )ابن قتيبة  م(.889هـ=   276-، أبو حممَّ

األخبار(.  1963)  - دار  عيون  طبعة  عن  رة   مصوَّ ة،    ]نسخة   يَّ رص 
امل  .  [ 1925الكتب 

ة للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش) ة العامَّ يَّ رص 
سة امل   (.القاهرة: املؤسَّ
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الَكرنوكي  كتاب املعاين الكبري يف أبيات املعاين  (.هـ 1368)  - حه: املسترشق سامل  . صحَّ

 اهلند: جملس دائرة املعارف العثامنيَّة(. -)حيدآباد الدكن

 .الكريمالقرآن 

 م(.818هـ=  203-، حيَيى بن آدم ) القريش

 . حتقيق: حسني مؤنس )القاهرة/ بريوت: دار الرشوق(. كتاب اخلراج(. 1987)

 م(.1072هـ=  465-، أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن )الُقَشريي

. حتقيق: عيل حسن عبدالقادر، ويليه معراج أيب يزيد البسطامي،  املِعراجكتاب  (.  1964)

 العارف، حتقيق: نيكلسون )باريس: دار بيبليون(.أليب القاسم  

 (. م1680= هـ1091-، حمسن الفيض )الكاشاين 

 . عناية: حسني األعلمي )طهران: مكتبة الصدر(. تفسري الصايف م(.  2000ة=  شمسيَّ 1379) 

 ، مراد؛ يسى عبداملسيح. كامل 

س:  (.  1975)    . )مرص: دار العامل انتاألسفار القانوني ة التي حذفها الربوتستالكتاب املقد 

 العريب(.

س.  الكتاب املقد 

ق األوسط(. 1988)  س يف الرشَّ م من اللغات األصليَّة )د.م: دار الكتاب املقدَّ  (. ُترج 

 م(.1373هـ=  774-أبو الفداء إسامعيل بن عمر ) ،  كثري  ابن 

 ار هجر(.حتقيق: عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي )القاهرة: د.  البداية والنهاية (. 1998) 

 ، جوناثان.كريتش 

مة يف التوراة(.  2005)   . ترمجة: نذير جزمايت )دمشق: دار نينوى(.حكايا حمر 

 (. 1990-، صمويل نوح ) كريمر 

 (. مكتبة املثنَّى :  بغدادباقر، مراجعة: أمحد فخري )   ه ط    . ترمجة: من ألواح ُسوَمر (.   1980) 

د بن عبداهلل الكسائي   .(م 961هـ=  350-)   ، حممَّ

 . تصحيح: إسحاق بن ساؤول ابزنربغ )ليدن: بربل(.قصص األنبياء (.  1922) 
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د بن السائب ) ،  ابن الكلبي  م(.819هـ= 204-أبو املنذر هشام بن حممَّ

يَّة(.. كتاب األصنام (.  1995)   - رص 
 حتقيق: أمحد زكي )القاهرة: دار الكتب امل 

مكتبة   -)بريوت: عامل الكتب  . حتقيق: ناجي حسن َنسب معد والَيَمن الكبري (.  1988)   -

 النهضة(.

 ، جان.كوهن 

ة (.  1986)  عري  الش  اللغة  دار بنية  البيضاء:  )الدار  العمري  د  وحممَّ الويل  د  حممَّ ترمجة:   .

 توبقال(.

 ، جان.مازيل 

 . ترمجة: ربا اخلش )الالذقيَّة: دار الوار(.تاريخ احلضارة الفينيقي ة )الكنعاني ة( (.  1998) 

 (. م13هـ= 7البغدادي النيسابوري، )ق  ،رابن املجاو 

املستبَّص.  (.  1951) تاريخ  ة:  املسام  احلجاز  وبعض  ة  ومك  الَيَمن  بالد  باعتناء:  صفة 

 أوسكر لوفغرين )ليدن: مطبعة بريل(.

 (. م550-، عمرو بن سعد ) املَُرق ش األكرب

 (.. حتقيق: كارين صادر )بريوت: دار صادرديوان املَُرق َشني(. 1998)

 (.م 957هـ= 346-) أبو السن عيل بن السني بن عيل، املسعودي

 . حتقيق: عبداهلل الصاوي. )بريوت: دار األندلس(. أخبار الزمان(. 1996) -

اجلوهر(.  1973)  - ومعادن  الذهب  عبدالميد  مروج  ين  الدِّ حميي  د  حممَّ حتقيق:   .

 )بريوت: دار الفكر(. 

 (. م874= هـ261-) اج القشرييبن الجَّ  ُمسلم

ياض: دار طيبة(. صحيح ُمسلم(. 2006) د الفارياين )الرِّ  . عناية: أبو قتيبة نظر حممَّ

 . مصطفى، عادل

.  (ادامرجفالطون إىل  أنظرية التأويل من  )  مدخل إىل اهلرمنيوطيقا  :مهْ م الفَ هْ فَ (.   2007)

 (. رؤية)القاهرة: 
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 م(. 1057هـ=  449-) أبو العالء، ير  عَ املَ 

ْند(.  1986) الز  َسْقط  ة رشوح  يَّ رص 
امل  اهليئة  )القاهرة:  وآخرين  ا  قَّ السَّ مصطفى  حتقيق:   .

ة للكتاب(.  العامَّ

ب ل العجالين ) ، متيم بن ُأيَبِّ ابن ُمْقبِل  م(.690هـ= 70نحو  -بن ُمق 

ة حسن )دمشق: مديرية إحياء الرتاث القديمديوان ابن ُمْقبِل(.  1962) زَّ
 (. .  حتقيق: ع 

 م(. 966= 355  بعد -ر بن طاهر )، مطهَّ يسدِ قْ املَ 

والتاريخ(.  1899) أرنست Huart Clement هواركليامن  :  بعناية.  البدء  )باريس:   .

 لورو(.  

البلخي، والصواب] بن سهل  زيد أمحد  أيب  إىل:  منسوًبا  فه  ُنرش  مؤلِّ ر بن طاهر  أن  : مطهَّ

 .([253:  7، األعالم: الزركيل،  ذا ه  يس.  )وانظر تفصيل اخلالف يف د  ق  املَ 

ين أمحد بن عيل )  ، تقي  املقريزي  (. م1441هـ=  845-الدِّ

اخِلطط واآلثار(.  1998) بِذكر  املقريزيَّة(. حتقيق:    املواعظ واالعتبار  طط 
باخل  )املعروف 

د زينهم ومدحية الرشقاوي )القاهرة: مكتبة مدبويل(.  حممَّ

 ، زياد.ُمنَى

يِّس(. توراة: ِمَّْص وبنو إرسائيل يف عسريال جغرافي ة(. 1994)  . )لندن: رياض الرَّ

ب، ابن ُمنَـب ه  (. م732هـ=  114-) َوه 

رَي (.  هـ1347)  اهلند: دائرة املعارف العثامنيَّة(.   -. )حيدر آباد الدكنالتيجان يف ملوك مِحْ

د بن مكرم بن عيل )ابن منظور   م(.  1311هـ= 711-، حممَّ

 (.َعَربدار لسان ال.  إعداد: يوسف خياط )بريوت: املحيط بَعرَ لسان ال)د.ت(.  

 . Alois Musil (-1944)، ألويس موزل

وعاداهتم(.  1997) َوَلة  الرُّ بن  أخالق  د  حممَّ ترمجة:  مكتبة    يامنُسلَ .  ياض:  )الرِّ السديس 

 التوبة(.
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 . ، حسن نعمة

ا.  (1994) أهم  ومعجم  القديمة،  الشعوب  وأساطري  ميثولوجيا  ملعبودات  موسوعة 

 . )بريوت: دار الفكر اللبناين(. القديمة

ين أمحد بن عبدالوهاب النويري   .م(1332هـ= 733-)، شهاب الدِّ

األدب(.  2004) فنون  يف  األرب  هاشم  هناية  د  حممَّ وعيل  الطويل  يوسف  حتقيق:   .

 )بريوت: دار الكتب العلميَّة(.

 م(. 828هـ= 213-عبدامللك )، ابن هشام

النبوي ةريالس  (.  1955) شلبي  ة  عبدالفيظ  اإلبياري؛  إبراهيم  السقا؛  مصطفى  حتقيق:   .

 )القاهرة: مصطفى البايب اللبي(.

 . م(956هـ تقريًبا= 345-)السن بن أمحد ،  اهلمداين

د بن عيل األكوع الوايل )صنعاء: وزارة الثقافة  1، جاإلكليل(.  2004)  - . حتقيق: حممَّ

 والسياحة(. 

 بريوت: دار العودة(.   -. بعناية: نبيه أمني فارس )صنعاء: دار الكلمة 8ج   ، اإلكليل )د.ت(.    -

الَعَربِصَفة  (.  1974)  - دار  جزيرة  ياض:  )الرِّ الوايل  األكوع  عيل  بن  د  حممَّ حتقيق:   .

 الياممة(. 

د بن ُعمر،  ديالواقِ   (. م823هـ= 207-) حممَّ

 الكتب(.  . حتقيق: مارسدن جونس )بريوت: عاملكتاب املغازي(. 1984)

 (. 1980-) إرسائيل ولفنسون،

امي ة(. 1929) -  . )القاهرة: جلنة التأليف والرتمجة والنرش(. تاريخ اللُّغات الس 

ال (.  1927)  - بالد  يف  اليهود  اإلسالم  َعَربتاريخ  وصدر  اجلاهلي ة  جلنة  يف  )القاهرة:   .

 التأليف والرتمجة والنرش(. 
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 كشَّاف

 
اف الضوابط اآلتية:   ات بعنا يف ترتيب الكش 

اُف متَن الكتاب وحواشَيه، عدا اإلحاالت املرجعيَّة.   -1  يشمل الكشَّ

ًدا من السوابق يف م   -2 َج االسم يف مكانه من الرتتيب اهلجائي جمرَّ ستهلِّه: )ابن، بنت، ولد،  ُأدر 

التعريف(، ونحوها.  وُيستثَن إمـ  أو  التعريف،  ألـ  ، ذو، ذات،  ُأم  أبو،  آل،  ما أصبح  بنو،  ى 

 جزًءا من االسم ال ينفصل. 

د( حرَفني يف الرتتيب.   -3  حُيتَسب الرف املضعَّف )املشدَّ

د، خالف ما   -4 اٍف موحَّ نا كلَّ املوادِّ يف كشَّ درَج عليه التقسيُم لَدى كثرٍي    لتسهيل البحث، مجع 

ص َمن شاَء قائمًة مستقلًَّة باملوادِّ حتت موضوٍع واحٍد،  ولكي َيستخل    من واضعي الفهارس.  

 ألقنا رموًزا إيضاحيًَّة باملواد، حسب اآليت: 
 

 )ع(: اسم فرد  من الناس. 

 . أو مجاعة   )ق(: قبيلة أو قوم 

 . وضع م(: م ) 

 )ح(: حيوان. 

 )ط(: طائر. 

 . مشتقاهتام   و أ   ونحومها )ن(: نبات أو شجر  

 . ميثولوجي   عنَّص أو    )ص(: صنم أو معبود 

نص أو  بحث أو  أو    كتابة )ك(: ِكتاب أو  

 .  مطبوعة 

 . من األشياء   ما سبق   غري )ش(:  

 



 

 



 

 

 

 

 كشَّاف

 
 أ

بعة )م(،    552،  102اآلبار السَّ

 552بي )م(،  آبار النَّ

 239،  238آبريوس/ اهلابريو )ق(،  

 288،  261،  235آتوم )ص(،  

)ص(،   ،  249،  237،  236،  235،  185آتون 

288 

)ع(،   البرش[  ]أبو  ،  151،  135،  128،  25آدم 

179  ،185  ،186  ،188  ،287  ،300  ،

301  ،315  ،387  ،388  ،407  ،415  ،

449   

 560آرامبي ون )ق(،  

)ع(،   سام  بن  ،  220،  219،  216،  150آرام 

276 

،  141،  30،  22آراميَّة ]اللغة/ الضارة[ )ش(،  

149  ،150  ،219  ،228  ،277  ،381  ،

484  ،502 

)ع(،   ،  533  -531  ، 523،  522آرمتيدوروس 

540 

)ق(،   ،  559،  288،  277،  228،  93آرمي ون 

560  ،561 

 185آَزَر ]أبو إبراهيم[ )ع(،  

ة[ )م(،    531،  434،  269،  196،  57آسيا ]قارَّ

غَرى )م(،    525آسيا الص 

 256،  240،  232آسية ]امرأة فرعون[ )ع(،  

 389آرش ]سبط[ )ق(،  

)ق(،   ،  223،  201،  199،  189،  117آشور 

224  ،822  ،229  ،272  ،342  ،489  ،

490  ،518 

)ق(،   ،  199،  192،  191،  55،  30آشوري ون 

223  ،231  ،290 

 184آهلة الكمة )ص(،  

 184آهلة الياة )ص(،  

رص  الَعَربيَّة )ك(،  
 289آهلة م 

 184آهلة املعرفة )ص(،  

 288آمن )ص(،  

 305آمورو )م(،  

،  249،  237،  236،  140،  116آمون )ص(،  

265  ،548 

 116ُموَسى )ع(،    آمون 

 167إب )م(،  

ة ]الكتابة[ )ش(،    374،  372األبجديَّ

)ع(،   َرام    -418،  317،  272،  213،  139َأب 

420 

 91إبرام اآلرامي )ع(،  

 92إبرام/ إبراهيم )ع(،  

 148إبرام العرباين )ع(،  

 92إبراهيم اآلرامي )ع(،  

اة )ع(،   م الرسَّ  92إبراهيم/ أبو ُره 

 92  إبراهيم التكوين )ع(، 

 357إبراهيم التَّيمي )ع(،  

)ع(،   اخلليل  ،  51،  38،  35،  26،  25إبراهيم 

64  ،88-  93  ،96  ،97  ،100  ،115  ،138  ،
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148-  150  ،155  ،169  ،185  ،236  ،

239  ،252  ،254  ،271  ،272  ،277  ،

284  ،285  ،316  ،317  ،327  ،341  ،

344  ،391-  393  ،416  ،419  ،420  ،

422  ،488  ،490  ،495  ،502 

 92م شباعة )ع(،  إبراهي 

 92إبراهيم العرباين )ع(،  

 92إبراهيم الَيَمن )ع(،  

 149إبرناري )م(،  

)ح(،   ،  526،  305،  197،  145،  113إبل 

528  ،536  ،547  ،548  ،557  ، 

ة )ح(،    534اإلبل الربيَّ

 397،  396،  344األبلق الَفرد )م(،  

 415إبليس )ش(،  

 461ءبن هبن )م(،  

،  111،  109،  106  ، 95،  85،  80،  20أهبا )م(،  

117  ،118  ،167  ،169  ،177  ،188  ،

234  ،307  ،449  ،461  ،467 

 407،  406أبوكريفا )ك(،  

و    187)ص(،    Apolloأبول 

 77أبولون )ص(،  

 31َأب يئيل الَعَربايت )ع(،  

 267،  266أبيس )ص(،  

 420،  115َأب ياَمل ك ]َمل ك ف لسطني[ )ع(،  

 148َأب ياَمي ل )ع(،  

 205  إبيون )ع(، 

 450أتانة )م(،  

 أتوم، )= آتوم( 

 282أتيل )م(،  

 220أثبعل )ع(،  

 115َأث ل )ن(،  

 543،  525)ع(،    Athenodorosأث نودوروس  

 431،  2،  1]ابن[ األثري )ع(،  

)م(،   ،  539،  528،  525،  264،  126إثيوبيا 

544  ،559 

 560،  558،  532إثيوبي ون )ق(،  

 22األجحار )م(،  

َرة )م(،   552  إ ج 

 355أجنادين )م(،  

 64أجياد )م(،  

 445،  416،  218األحباش )ق(،  

 450أحد ُرَفي دة )م(،  

 266أحشويروش )ع(،  

)ع(،   داوود  ،  304،  300،  299،  32،  6أمحد 

307  ،308  ،311  ،314-  317  ،319  ،

322  ،324  ،326  ،329  ،336  ،337  ،

342  ،356-  359  ،361-  363  ،366-  

371  ،378  ،379  ،381-  383  ،385-  

387  ،399  ،426  ،427  ،430  ،464  ،

472  ،481  ،491-  494  ،496  ،501 

 180]آل[ أمحد بن رشيف )ق(،  

 178]ابن[ أمحر/ بلَّحمر )ق(،  

 116أح ُموَسى )ع(،  

 197)ع(،    Amasisُموَسى الثاين/ أمازيس    أح 

 546أحيقار ]الكيم اآلشوري[ )ع(،  

)ع(،   ]َمل ك[  ري  ُعم  بن  آب  ،  222  -220َأخ 

228  ،469 

ام الثاين )ك(،    217أخبار األيَّ

ة )ك(،    432أخبار مكَّ

 249،  235أخت آتون )م(،  

 444األخدود )م(،  
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،  239،  237  -235،  233،  185أخناتون )ع(،  

248-  250  ،265  ،288 

 228أداد إيدو )ع(،  

 479َأَدام )م(،  

 25أدب )م(،  

 141إ د ب و ي )م(،  

 64]أبو[ إدريس بن سنان )ع(،  

َمة   212)م(،    َأد 

 414أدموند جاكوب )ع(،  

 144)ع(،    Eduard Glaserإدوارد جالرس  

 318إدوارد دورم )ع(،  

،  343،  334،  222،  215،  47،  37َأُدوم )م(،  

453  ،457  ،458  ،478 

 214َأُدون رَيام )ع(،  

يَّا ]أخو امَلل ك ُسليامن[ )ع(،  
 291َأُدون 

 79َأذرعات )م(،  

 447،  أذنة )م( 

 463  َأَراب )م(، 

،  525،  523)ع(،    Eratosthenesإراتوستينس  

526  ،531  ،540 

ي يل )ع(،  
ئ   467ءرءل/ أرائيل/ َأر 

 َأَرام، )= آرام( 

ة )ح(،    538األرانب الربيَّ

ُجوب )م(،    73َأر 

 228]َمل ك[ )ع(،    Irhuleniإرحوليني  

 561أردشري الثالث األمخيني ]َمل ك فاريس[ )ع(،  

)م(،   ُدن   ،  126،  122،  86،  81  ، 73،  69األُر 

137  ،166  ،202  ،215  ،219  ،220  ،

222  ،315  ،381  ،435  ،451  ،469  ،

470  ،473  ،478  ،479  ،493  ،498  ،

500  ،527 

حيا )م(،   ُدن  َأر   409ُأر 

ُدن  لوط )م(،    166ُأر 

ز )ن(،    214،  213َأر 

 558أرسطو )ع(،  

 191األرض )ص(،  

 317أرض إرسائيل )م(،  

 117،  54،  53أرض التِّيه )م(،  

لسطينيِّني )م(،  
 115أرض الف 

 227أرض الَكلدانيِّني )م(،  

 495،  277،  271،  96أرض كنعان )م(،  

)م(،   امليعاد  ،  206،  133  -131،  126أرض 

387  ،464  ،487 

َطى )ن(،    113َأر 

 355أرطبون )ع(،  

َشاد بن سام )ع(،   َفك   276،  252َأر 

 322إ َرم ذات الع امد )م(،  

 150،  149)ع(،    إرم بن سام 

 149إرم/عرب/ إرمي ون/ عربي ون )ق(،  

 561  -559أرمن )ق(،  

 202إرميا )ع(،  

 308أرمينيا )م(،  

غَرى )م(،    561أرمينيا الص 

 541إريرتاس )ع(،  

 540،  197إريترييا )م(،  

،  479،  471،  239،  232)م(،    Jerichoأرحيا  

542 

 25إريدو )م(،  

 559،  558إريمبي ون )ق(،  

ود[ )ق(،  إريم   560ني ]األناس الس 

 561أريمي )ق(،  

 561أريمي )م(،  
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 561أريمي ون )ق(،  

 453،  450،  312،  162أزد )ق(،  

اة )ق(،    114أزد الرسَّ

 312أزد شنوءة )ق(،  

 432،  105األزرقي )ع(،  

 446،  220،  219آسا ]َمل ك هيوذا[ )ع(،  

 415األساطري السومريَّة )ش(،  

 450]بنو[ ُأسامة )ق(،  

 525،  283إسبانيا )م(،  

)ع(،   الثاين[  ُموَسى  حتوت  ]زوجة  ،  241إست 

242 

 333االسترشاق االستعامري )ش(،  

 266أستري )ع(،  

 211إسحاق ]راٍو[ )ع(،  

)ع(،   إسحاق  ،  349،  348،  311،  301]ابن[ 

350  ،351  ،495 

)ع(،   إبراهيم  بن  ،  93،  89،  88،  63إسحاق 

115  ،155  ،252  ،254  ،277  ،284 ،  

420  ،421 

الثعلبي   إبراهيم  بن  د  حممَّ بن  أمحد  إسحاق  ]أبو[ 

 371)ع(،  

 134اإلسخريوطي )ع(،  

 187]بنو[ أسد )ق(،  

 64أسد بن ُموَسى )ع(،  

)ش(،   واملعراج    -347،  341  -336اإلرساء 

352  ،354  ،355  ،358  ،359  ،361  ،

363-  366  ،391  ،495 

،  70،  68،  62،  55،  39،  38،  17إرسائيل )ق(،  

72 ،  73  ،75  ،93  ،125  ،126  ،132  ،

161-  164  ،168  ،169  ،178  ،191  ،

195  ،200  ،207  ،208  ،214  ،219-  

224  ،228  ،230  ،234  ،245  ،250  ،

251  ،274  ،281-  283  ،286  ،314  ،

317  ،338  ،344  ،376  ،385  ،387-  

389  ،422  ،434  ،453  ،466  ،469  ،

470  ،479  ،485  ،486  ،493  ،496  ،

503 

،  33،  32،  23،  19،  10،  7)ق(،  ]بنو[ إرسائيل  

35  ،38-  41  ،44  ،46  ،51  ،53-  55  ،

58-  69  ،71  ،74  ،75  ،81  ،87  ،92  ،94  ،

111  ،112  ،116  ،118-  120  ،124  ،

125  ،127  ،129  ،130  ،131  ،133  ،

135  ،151  ،154  ،156  ،157  ،165  ،

167  ،177  ،184  ،185  ،188  ،189  ،

192  ،195  ،199  ،200  ،205-  208  ،

211-  213  ،215-  217  ،222  ،226  ،

231-  234  ،238-  240  ،243  ،245  ،

247  ،250-  255  ،257-  260  ،263  ،

266-  268  ،270  ،273  ،276-  278  ،

281  ،286  ،291  ،292  ،299  ،303  ،

315  ،317-  320  ،325-  329  ،333  ،

338  ،339  ،343  ،345  ،346  ،358  ،

359  ،367  ،374-  377  ،380-  385  ،

388  ،391  ،394  ،395  ،396  ،084  ،

409  ،412  ،416  ،417  ،421  ،423  ،

424  ،427  ،428  ،430-  432  ،434  ،

437  ،449  ،454  ،457  ،458  ،461  ،

462  ،464  ،467-  474  ،477  ،482  ،

484-  487  ،489  ،490  ،493  ،496-  

498  ،502  ،504-  509  ،511-  513  ،

533 

 222،  220إرسائيل )م(،  
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ائ يل ]أسباط[ )ق(،   َ رس 
 280إ 

 226،  200،  98م(،  إرسائيل ]مملكة[ ) 

 284إرسائيل ]يعقوب[ )ع(،  

فرانكشتاين   )ع(،    Israel  Finkelsteinإرسائيل 

93 

 503،  200إرسائيليَّات )ش(،  

،  271،  246،  231،  115،  93إرسائيلي ون )ق(،  

336  ،415  ،494 

 201،  199أرسحدون ]َمل ك آشوري[ )ع(،  

َلة  َ  497،  454،  415،  276)ش(،    َأرس 

 186ش(،  ُأسطورة قايني ) 

 406،  37األسفار القانونيَّة )ك(،  

الربوتستانت   حذفها  التي  الثانية  القانونيَّة  األسفار 

 407)ك(،  

املخفيَّة   أو  الثانية  القانونيَّة  س  املقدَّ الكتاب  أسفار 

 131)ك(،  

 548،  547أسقربوط ]داء[ )ش(،  

 561اإلسكندر األكرب )ع(،  

 625،  445،  203،  45اإلسكندر املقدوين )ع(،  

)م(،   ة  ،  522،  413،  407،  205اإلسكندريَّ

548  ،553 

،  104،  101،  64  -62إسامعيل بن إبراهيم )ع(،  

149  ،453  ،527 

إسامعيل بن اهلََميَسع بن نابت بن قيدار بن إسامعيل  

 67،  66بن إبراهيم )ع(،  

 528إسامعيلي ون )ق(،  

 534أسود )ح(،  

 235أسيوط )م(،  

 4إشبيليَّة )م(،  

َتأُ   280ول )م(،  َأش 

ت ُموه )م(،    463َأش 

 230،  225،  224أشدود )م(،  

ي ون )ق(،  
ُدود   225َأش 

ور )ق(،    226َأش 

ور )ق(،    227]بنو[ َأش 

َعان )م(،    463َأش 

 380بي[ )ع(،  إشعياء ]النَّ

َقالن[ )م(،   َقُلون ]َعس   224َأش 

َكة )ق(،   َحاُب األَي   321َأص 

 314األصمعي )ع(،  

 419أصنام )ص(،  

 167،  138،  87إضم )م(،  

 538أطياب )ن(،  

 233،  140أعح مس ]َمل كة[ )ع(،  

 150األَعرابيَّة ]اللهجة[ )ش(،  

 43األعشى )ع(،  

سل )ك(،    135أعامل الر 

ث[ )ع(،    357األعمش ]حمدِّ

 541أغاثارسيدس )ع(،  

،  289،  264،  203،  194،  191اإلغريق )ق(،  

536  ،561 

 559اإلغريقي ون القدماء )ق(،  

]اإلمرباطور    Augustus  Caesarُأغسطس قيرص  

)ع(،   ،  543،  517،  476،  201الروماين[ 

544 

 557أغنام النبطيِّني )ح(،  

 196األفاعي الطائرة )ح(،  

ليبي )ك(،    8افرتاءات الصَّ

 389إفرايم ]سبط[ )ق(،  

 194أفروديت )ص(،  

،  282،  218،  175،  145،  57،  4أفريقيا )م(،  

289  ،434  ،445 ،  448  ،525 
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 511أفغانستان )م(،  

 558أفالطون ]فيلسوف[ )ع(،  

 463َأف يَقة )م(،  

 558أقباط وادي النيل )ق(،  

)م(،   ]املسجد[    -335،  332،  299األقَص 

341  ،346  ،348  ،349  ،354-  359  ،

363  ،385  ،491  ،494  ،495 

 337،  336األقَص ]املشعر[ )م(،  

 548األُق رُص )م(،  

Against Apion   205(،  )ك 

 228أكاد )ق(،  

ة ]اللغة[ )ش(،    230،  163األكاديَّ

 290،  288،  141،  75أكادي ون أو أكدي ون )ق(،  

ة ]اللغة[ )ش(،    448،  149،  146،  141أكديَّ

،  368،  67  -65،  60،  45  -41اإلكليل )ك(،  

441 

ـ     353ه )م(،  ]ذات[ اإلل

ـ  صب والشمس )ص(،  إ َل  194هة اخل 

ـ   194صب والزراعة )ص(،  ه الشمس واخل  إ َل

ـ  عر والفن  )ص(،  إ َل  187ه الشمس والشِّ

ـ   182الضلع )ص(،  ه  إ َل

 185إل/ إيل )ص(،  

َتُقون )م(،    463َأل 

 409َأل عاَزار الكاهن )ع(،  

 375،  374األلفبائيَّة الفينيقيَّة )ش(،  

 371ألف ليلة وليلة )ك(،  

 416أملان )ق(،  

ُموَداد )ع(،    148َأـل

ومريَّة )ش(،  األلواح ا   415لس 

 94إلوهيم )ص(،  

 288)ع(،    Alois Musilألويس موزل  

Alitta    ،)192)ص 

 489،  269،  212،  205،  204ألينيوس )ع(،  

 289أمازيغ )ق(،  

ة الرومانيَّة )ش(،    525اإلمرباطوريَّ

 83امرؤ القيس )ع(،  

 192أمريت )ص(،  

 546أملج )م(،  

 305،  31األُمم الساميَّة )ق(،  

 265،  264،  249ت ب )ع(،  أمنحُ 

،  257،  248،  236،  235أمنُحت ب الثالث )ع(،  

265 

)ع(،   الثاين  ،  243،  242،  238،  237أمنُحت ب 

246-  249  ،255  ،257  ،262  ،264-  

266 

 265،  248،  235أمنُحت ب الرابع )ع(،  

 238أمنُحت ب الرابع/ أخناتون )ع(،  

)ق(،   ي ون  ،  230،  218،  132،  72،  23َأُمور 

410  ،423 

 265أمون إم أبت )ع(،  

 264)ع(،    Amenophisأمينوفيس  

لت )ع(،    429ُأَميَّة بن أيب الصَّ

 439ُأنافية )م(،  

،  542،  527،  523،  522،  194األنباط )ق(،  

543  ،545  ،549 ،  553 ،  558  ،561 

 476،  413،  332،  49،  27اإلنجيل )ك(،  

 217إنجيل لوقا )ك(،  

 175األندلس )م(،  

 142،  77،  59،  46،  45،  أنطاكية )م( 

 288ُأن  )ص(،  

 336أهارون بن شيمش )ع(،  

 262،  154،  111،  110األهرامات )م(،  
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ة )ق(،   مَّ  51أهل الذِّ

نَأ بآتون )ع(،    235َأه 

َوار )م(،    526َأه 

 226ُأُهوَلة ]امرأة[ )ع(،  

 227،  226ُأُهول يَبة ]امرأة[ )ع(،  

)ع(،   األوتاد  ،  324،  322،  321،  110]ذو[ 

494 

 558األوديسة ]امللحمة[ )ش(،  

،  317،  279،  272،  271،  213،  25أور )م(،  

419 

 208ُأوراشلم )م(،  

 198،  194  -191أورانيا )ص(،  

،  289،  282،  269،  145،  115،  57أوربا )م(،  

525 

 415أوربي ون رشقي ون )ق(،  

 279،  272أور سامل )م(،  

،  131،  119،  118،  81،  72،  71أورشليم )م(،  

313  ،164  ،177  ،178  ،190  ،199  ،

200-  203  ،206  ،207  ،213  ،215  ،

216  ،218  ،223-  226  ،269  ،270-  

273  ،280  ،315  ،333  ،335  ،337  ،

339  ،341-  343  ،357  ،359  ،366  ،

385  ،386  ،389  ،395  ،396  ،446  ،

464  ،487  ،493-  495  ،518 

 490أورشليم/ أور سامل )م(،  

س )م(،    54أورشليم/ الُقد 

otalOr    ،)193،  192)ص 

 341،  271أوروسامل )م(،  

 342،  273أوروسليمو ]أورشليم[ )م(،  

 25أوروك )م(،  

م  )م(،  
 43أوري َسل 

َشل م )م(،   ي  ر   43ُأو 

ثِّي )ع(،   ا ال   291أوريَّ

 529إ َوز )ط(،  

 148ُأوَزال )ع(،  

 264،  146،  145أوزيريس )ص(،  

 142األوزيريسيَّة )ص(،  

س )ق(،   167  األَو 

 264)ع(،    Osarsephأوسارسيف/ ُموَسى  

 441أوسكر لوفغرين )ع(،  

 230،  24،  23أوغاريت )م(،  

 375،  374،  140أوغاريتيَّة ]كتابة[ )ش(،  

 334،  215،  148ُأوف ري )م(،  

 534أيائل )ح(،  

 208إيدوما )م(،  

 70إيران )م(،  

 220إيزابل )م(،  

 267،  145إيزيس )ص(،  

 256إيزيس ]آسية[ )ع(،  

 256إيزيس نوفرت )ع(،  

 25إيسني )ع(،  

ي )ع(،    453إ يرَصُ بن سعري اُلور 

 525إيطاليا )م(،  

 185،  94إيل )ص(،  

ـ الني ون )ق(،    530َأي

َلة )م(،    334  -530،  215َأي 

)م(،   ،  340،  333،  221،  220،  208إيليا 

346  ،348  ،349  ،495 

 354،  44،  43إيلياء )م(،  

 125إ يل يم )م(،  

 جالوس، )= جالوس(   إيليوس 
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 ب

)م(،   ،  199،  195،  144،  74،  73،  30بابل 

201  ،202  ،206  ،224-  226  ،228  ،

273  ،280  ،284  ،286  ،290  ،305  ،

359  ،386  ،395  ،406  ،407  ،415  ،

484  ،486  ،502  ،518  ،525  ،527 

 227]بنو[ بابل )ق(،  

 305باب اهلل )م(،  

 305  ، 288،  270البابليَّة ]اللغة[ )ش(،  

 290،  198البابلي ون )ق(،  

 347باب املعراج )ك(،  

 539،  532،  218باب املندب )م(،  

 335،  323،  308الباحة )م(،  

ديونيسوس/     -192)ص(،    Orotalباخوس/ 

194  ،198 

ام )م(،    237بادية الشَّ

 336بار إيالن ]جامعة[ )م(،  

 104،  103بارد )م(،  

 167بارق )م(،  

 259رمسيس )م(،  -با 

 33،  32وم )ع(،  بارن 

 406باروخ )ك(،  

 87باريس )م(،  

 561باريساتيس ]زوجة اإلسكندر األكرب[ )م(،  

 73باشان )م(،  

 197الباطن ]واٍد[ )م(،  

 528باكستان )م(،  

 549باهلة )ق(،  

 116بتاح ُموَسى )ع(،  

)م(،   ،  543،  542،  533،  527،  525البرتاء 

547  ،548 

 465،  108بت عرم )م(،  

 420،  291سليامن[ )ع(،    ]ُأم    َبث َشَبع 

 79،  78الَبث َنة )م(،  

 78البثينة )م(،  

 447،  البجة )ق( 

 191،  136،  70،  17،  6)ك(،    بحث عن يسوع 

 289بحًثا عن فرعون الَعَريب )ك(،  

ط )م(،   ،  374،  372،  212البحر األبيض املتوسِّ

559 

)م(،   األمحر  ،  131  -129،  122  -120البحر 

147  ،197  ،212  ،215  ،218  ،269  ،

334  ،398  ،445  ،458  ،487  ،527  ،

529-  532  ،534-  536  ،540  ،541  ،

544  ،546  ،551  ،552  ،559 

)م(،   الَعَريب  اخلليج  اإلريتريي/  ،  197البحر 

309  ،372  ،541 

 525،  282البحر األسود )م(،  

 535بحر إجية )م(،  

 474بحر َجنِّيَساَرت )م(،  

 447)م(،    البحر الرومي 

 494،  323،  126م(،  بحر سايف ) 

ف )م( ،   ،  129،  128،  125،  120،  55بحر ُسو 

212  ،215  ،334  ،398 

 120بحر صايف )م(،  

 474بحر طربيا )م(،  

)م(،   الَعَرب  ،  528،  372،  309،  197بحر 

540 

 479بحر الَعَرَبة )م(،  

 536البحر العريب )م(،  
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 282بحر قزوين )م(،  

ُروت )م(،   ر ك نَـّ  475َبح 

 479،  478،  473م(،  بحر امللح ) 

  -458،  453،  222،  87،  37البحر امليِّت )م(،  

473 

 398البحرين )م(،  

 261ُبحرية التمساح )م(،  

ة )م(،   ،  476،  474،  473،  470،  37ُبحرية طربيَّ

477 

 215ُبحرية املنزلة )م(،  

 55،  53،  52بختنرصَّ )ع(،  

َبر األمازيغ )م(،    4َبر 

 447بربرا )ق(،  

ج النََّوا   223ط ري )م(،  ُبر 

 104بردان )م(،  

 104َبَرَدة )م(،  

 259بر رعميس/ بر رعميسو )م(،  

ني )م(،   ة س  يَّ  125َبرِّ

ة ُشور )م(،   يَّ  125َبرِّ

ن يع )م(،    478َبر 

ة القديمة )ك(،   يَّ رص 
 289برهان عىل عروبة اللغة امل 

 407،  37الربوتستانت )ق(،  

 550ُبريدة )م(،  

 525،  283بريطانيا )م(،  

ي ل ]أحجار[ )م(،    542َبر 

 22بزو )م(،  

يُحون ]َمل ك[ )م(،    410بس 

 79بشميم )م(،  

 79،  78بشن )م(،  

 307بالشهم )ق(،  

ام )م(،    2ُبرَصى الشَّ

ة )م(،   َ  211الَبرص 

 501،  85  -83َبط حان )م(،  

 84َبط حان األسفل )م(،  

 84َبط حان األعىل )م(،  

 142بطليموس بن بطليموس )ع(،  

 413،  407،  205،  142س الثاين )ع(،  بطليمو 

 527،  208بطليموس القلوذي )ع(،  

 239)ش(،    Marstonبعثة مارستن  

 467بعرة/ بعرت )م(،  

ل ]إل   صب[ )ص(،  َبع   221،  220،  185ه اخل 

 185َبع ل/ بعليم )ص(،  

 218بعلبك )م(،  

َلة )م(،    218َبع 

ل َصُفون )ص(،    124َبع 

 467بعلوت )م(،  

 534  ، 529بغال )ح(،  

 4بغداد )م(،  

 181بقر )ح(،  

ي )م(،   ح   462ُبقعة الضَّ

)ع(،   يق  دِّ الصِّ بكر  ،  355،  353،  346]أبو[ 

365  ،366  ،495 

 448،  445،  444،  5،  4،  البكري، أبو ُعبيد )ع( 

ة )م(،    354َبكَّ

 525بالد اإلغريق )م(،  

 552بالد َخوالن )م(،  

)م(،   الرافَدين  ،  287،  286،  279،  525بالد 

290 ،  377  ،490  ،539 

 312بالد زاهي )م(،  

 141بالد السواد )م(،  

ام )م(،    527،  399،  317،  50،  46بالد الشَّ

 312بالد الشمس املرشقة )م(،  
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 531،  525بالد الَعَرب )م(،  

ة    527)م(،    Arabia Petraبالد الَعَرب اَلَجريَّ

  -526)م(،    Arabia Felixبالد الَعَرب السعيدة  

528 

الَعرَ  ة  بالد  الصحراويَّ )م(،    Arabia  Desertaب 

527 

 542،  526،  522البالد العربيَّة السعيدة )م(،  

طريَّات )م(،  
 522بالد الع 

 525بالد الغال )م(،  

 399،  81بالد غامد وزهران )م(،  

 78بالد الفضيل )م(،  

تة )م(،    434بالد الفالَّ

 435  -433بالد الفونت )م(،  

 277بالد كنعان )م(،  

 533نبطيِّني )م(،  بالد ال 

 134بلحارث )ق(،  

،  184،  90،  76ب ل َحَكم/ أيب اَلَكم )ق(،  ]آل[  

439  ،466 

 272بلدة سامل )م(،  

 537بلسم )ن(،  

 127،  126بلعام )ع(،  

 127بلعام بن َبُعور القصيمي )ع(،  

 460،  310بلغازي )م(،  

 282بلفورد )ع(،  

 80،  78البلقاء )م(،  

 746،  138،  112بلَقرن )م(،  

  -56،  53،  50،  47  -44ب لقيس ]امَلل كة[ )ع(،  

59  ،143  ،332 

ش ]امَلل كة ب لقيس[ )ع(،    45ب لَّج 

 178بلَّحمر )ق(،  

 34بلَّسمر )ق(،  

 418َبل وَطة ُموَرة )م(،  

 528بلوخستان )م(،  

 468بيل )ق(،  

 Jackals  ،534بنات آَوى )ح(  

 405بنتاتوش ]التوراة[ )ك(،  

 461  بن رءوبن )م(، 

 520بنغازي )م(،  

 228َبن َهَدد )ع(،  

 389،  200بنيامني ]سبط[ )ق(،  

 461هبوان )م(،  

 22بوثن )م(،  

 261،  215بورسعيد )م(،  

)ع(،   وفيلسوف[  ]مؤرخ  ،  542بوسيدونيوس 

560  ،561 

 542،  532)م(،    Poseidiumبوصيدون  

 532)ص(،    Ποσειδώνه البحر[  بوصيدون ]إل  

 541بوكسوس )ع(،  

 11)ع(،    Ricoeur  Paulكور  بول ري 

 135بولس )ع(،  

 367ت )ق(،  ي  ]آل[ البَ 

 393َبي ت إبراهيم )م(،  

وح )م(،    463َبي ت َتف 

 461َبي ت حجلة )م(،  

 468َبي ت حجلة ]= نبع حجلة[ )م(،  

 462َبي ت ُحَجي ل )م(،  

 218َبي ت ُحوُرون )م(،  

 281َبي ت َرُحوب )م(،  

َسَلع ي )م(،    180َبي ت آل ام 

 463َبي ت ُصور )م(،  

 463َبي ت َعُنوت )م(،  

 393َبي ت َعي نون )م(،  
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ابة )م(،    462َبي ت الُغرَّ

 412َبي ت َفُغور )م(،  

 134َبي ت لم )م(،  

 461َبي ت معربة )م(،  

س(  د  س، )= امَلق  د   َبي ت امَلق 

 470بيحان )م(،  

 552بئر أريس )م(،  

 104بئر إسامعيل )م(،  

 552  بئر البصة )م(، 

 552بئر ُبضاعة )م(،  

 552بئر مجل )م(،  

 552بئر حاء )م(،  

 552بئر ُرومة )م(،  

)م(،   َسب ع  ،  115،  102،  101،  100،  64بئر 

230 

قيا )م(،    552بئر الس 

 541بريسيوس )ع(،  

 552بئر العهن )م(،  

 552بئر غرس )م(،  

 104،  103،  101بئر َلَي  ُرئي )م(،  

 284  )م(،   Биробиджанبريوبيجان  

 372،  19بريوت )م(،  

 279)ع(،    S. W. Perowneبريون  

 22بيساي )م(،  

 439َبيش )م(،  

،  159، 158،  139، 103، 101، 80ب يشة )م(، 

170  ،179  ،181  ،182  ،187  ،449  ،

552 

 495،  352،  351،  310البيضاء/ الُعمرة )م(،  

 290،  130بني النَّهَرين )م(،  

 ت

اليهودي[ )ش(،   ]العهد  ،  66،  64  -61تابوت 

67  ،142  ،416  ،478  ،479 

)ع(،   اخلليل[  إبراهيم  ]أبو  ،  272،  213تاَرح 

317 

 373تاريخ الضارة الفينيقيَّة ]الكنعانيَّة[ )ك(،  

)ك(،   الطربي  تاريخ  وامللوك/  سل  الر  ،  2تاريخ 

316 

)ك(،   القديم  سوريا  ،  304،  300،  32تاريخ 

369 

 440،  60،  51تاريخ املستبرص )ك(،  

رص  )ك(،  تار 
 205يخ م 

 500،  381تاريخ اليهود يف بالد الَعَرب )ك(،  

 193تالب )ص(،  

 416التاميل )ق(،  

 141ت أ و ي )م(،  

 289،  48،  45التبابعة )ق(،  

 439،  تبالة )م( 

 48تبان أسعد أبو كرب ]َمل ك[ )ع(،  

 323،  321ُتبَّع )ع(،  

 534،  392،  193تبوك )م(،  

ة أستري )ك(،    406تتمَّ

فر دانيال )ك(،  تتمَّ   406ة س 

 436تتني )م(،  

 436حتتمس )ع(،  

َفن يس )ع(،    219حَت 

 264،  241،  116حتوت ُموَسى )ع(،  

ل )ع(،    241،  233،  140حتوت ُموَسى األوَّ
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)ع(،   الثالث  ُموَسى  ،  238،  233،  232حتوت 

239  ،241  ،242  ،247  ،249  ،262 ،  

265 ،  436  ،440 

)ع(،   الثاين  ُموَسى  ،  241،  024،  233حتوت 

243  ،247 

)ع(،   الرابع  ُموَسى  ،  249  -247،  241حتوت 

257 

ُمر )م(،    218،  46َتد 

 193تدمري ون )ق(،  

 552،  477،  308ُتَرَبة )م(،  

،  502،  284،  202،  115،  92،  77تركيا )م(،  

561 

 531تفسري األحالم )ك(،  

 385،  369  -367تفسري الصايف )ك(،  

ين أمحد بن عيل املق   115ريزي )ع(،  تقي  الدِّ

،  238،  235،  229تل  العامرنة/ أخت أتون )م(،  

239  ،249  ،255  ،270 

 37تل  قدح الغول )م(،  

 229تل  قرقور )م(،  

 167تل  الَقَلف )م(،  

 261تل  املسخوطة )م(،  

 37تل  وقاص )م(،  

 475،  474،  287،  286تلمود )ك(،  

 451َتليد الَضبِّي )ع(،  

 529متناء )م(،  

  
 463َنة )م(،  مت 

 450مَت ن َية )م(،  

 550،  193،  114،  4متيم )ق(،  

 392متيم الداري )ع(،  

 450،  139َتن َدَحة )م(،  

 495،  352،  351التنعيم )م(،  

 461،  139تنومة )م(،  

امة )م(،   ،  310،  166،  161،  160،  95،  55هت 

442  ،449  ،455  ،470 

امة َزبيد )م(   443،  هت 

امة زهران )م(،    81،  80هت 

امة عسري )م(،    98هت 

 162التِّهامي ]الشاعر[ )ع(،  

 538،  145التوابل )ن(،  

 236توت عنخ آمون )ع(،  

)ك(،   ،  31،  29،  28،  22،  19،  18،  8التوراة 

35 ،38 ،39 ،41 ،45 ،49 ،59  ،64 ،68  ،

71  ،73-  76  ،78  ،80  ،82  ،83  ،86  ،89  ،

93  ،94  ،97  ،100-  102  ،105  ،108  ،

111  ،112  ،116  ،117 ،  120  ،122-  

128  ،140  ،149  ،150  ،154-  156  ،

160  ،166  ،169  ،171-  173  ،176  ،

178  ،179  ،182  ،183  ،185  ،200  ،

209  ،215  ،228  ،230-  232  ،236  ،

237  ،242-  244  ،247  ،251  ،252  ،

254  ،255  ،257  ،259  ،260  ،262  ،

276  ،279  ،286  ،290  ،292  ،299  ،

301  ،304  ،309  ،312  ،317  ،318  ،

324-  326  ،328  ،332  ،334  ،345  ،

360  ،371  ،372  ،374-  378  ،383  ،

393  ،394  ،396  ،398  ،405  ،407  ،

413-  415  ،417  ،430  ،440  ،453  ،

463  ،464  ،467-  470  ،473  ،475  ،

476  ،482  ،483  ،485-  487  ،492  ،

496  ،502  ،506  ،527 

)ك(،   الَعَرب  جزيرة  من  جاءت  ،  17،  6التوراة 

40  ،54  ،87  ،91 ،  100  ،160  ،170  ،
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178  ،184  ،220  ،269  ،270  ،304  ،

405  ،426  ،482  ،490  ،496 

 456،  64توراتي ون )ق(،  

 236يت ]امَلل كة[ )ع(،  

 161ت ياَمت )ص(،  

)ك(،   ،  207،  66  -64،  62،  61،  58التيجان 

353  ،441 

 559التريي ون )ق(،  

 193تيس ذو القرَنني )ص(،  

)م(،   ،  396،  344،  318،  270،  193َتيامء 

448  ،453 

 47التَّي َمن )م(،  

 449تيَّة )م(،  

 ث

 184ثاهر الَعَدن )م(،  

 314،  308ثرات )م(،  

)م(،   ،  323،  314،  310،  309،  308الثََّراد 

335 

 308َثَراد اجلنويب )م(،  

هران )م(،    308َثَراد الز 

 538ثعابني )ح(،  

ة )ح(،    538ث فَّ

 448،  323،  322،  157،  77َثُمود )ق(،  

 77]نقوش[ َثُموديَّة )ش(،  

 193َثُمودي ون )ق(،  

 193ثور )ص(،  

 557،  268،  267ثور/ ثريان )ح(،  

 76،  20]آل[ الث َوي ع )ق(،    

Theos    ،)185)ش 

 ج

ث[ )ع(،    347جابر بن عبداهلل ]حمدِّ

 353اجلاحظ )ع(،  

 389جاد ]سبط[ )ق(،  

 467جاد ]بن يعقوب/ إرسائيل[ )ع(،  

 11)ع(،    Gadamerجادامر  

 239،  232جارستانج )ع(،  

،  79،  69،  36  -34،  29،  20،  19جازان )م(،  

81  ،83  ،106  ،108  ،111  ،134  ،167  ،

171  ،173  ،213  ،220  ،229  ،230  ،

310  ،437-  439  ،459-  461  ،464  ،

465  ،467  ،468  ،551 

 218جاَزر )م(،  

 230جاسان )م(،  

 358،  272،  115جالوت )ع(،  

[ )ع(،  Gallus  Aeliusوس جالوس  جالوس ]إيلي 

201  ،476  ،517  ،519  ،521-523  ،

525  ،543-  551  ،556 

 426جامعة جورج تاون )م(،  

 520جامعة قاريونس )م(،  

 239،  232جامعة ليفربول )م(،  

ة )م(،   يَّ رص 
 381اجلامعة امل 

 511،  510ك سعود )م(،  ل  جامعة امَل 

 46جان لوي برنار )ع(،  

وات )م(  َ  473،  جبال الرسَّ

 جبال/ جبال َفي فاء، )= َفي فاء( 

بَُّثون )م(،    220ج 

 519جربا إبراهيم جربا )ع(،  

 370،  369،  244جربيل ]األمني[ )م(،  

 468جبع )م(،  
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ب َعة )م(،    463ج 

 167عرلوت )م(،    -جبعت هـ 

 79جبل األطياب )م(،  

 20جبل جلعاد )م(،  

 117جبل سيني )م(،  

ي خ )م(،    535جبل الشَّ

ن )م(،  جبل ص   َيو   177،  54ه 

 512جبل الط ور )م(،  

 512جبل اللوز )م(،  

 471جبل نبو )م(،  

 337جبل النور )م(،  

 535جبل اهلاون )م(،  

 478َجَبل  ُهور )م(،  

ي ون )ق(،  
ب ل   214ج 

ُجَبي ل )م(،    372اـل

 372،  214جبيل/ بيبلوس )م(،  

 139]آل[ جحدل )ق(،  

 22َجَحر )م(،  

حر َبَدع )م(،    22ج 

م )م(،   ح   183،  182،  21ج 

 21اجلحيمة )م(،  

 104،  103جداس )م(،  

ة )م(،    535،  303،  287ُجدَّ

دروسيا ]   528[ )م(،  Gedrosiaج 

 463،  82،  81َجُدور )م(،  

 440،  67،  66جديس )ق(،  

)م(،   ،  420،  212،  115،  103،  101َجَرار 

446 

 460،  169َجر  جربيل/ َجـر  األعىل )م(،  

 237  جرزيم )م(، 

 451َجَرش )م(،  

 454،  451  -449،  ُجَرش )م( 

 450ُجَرَشة )م(،  

ُشوم ]ابن ُموَسى )النَّبي([ )ع(،    409،  376َجر 

 531،  530،  528،  519جرهاء )م(،  

 539،  533،  530،  519جرهائي ون )ق(،  

هم )ق(،    207،  67  -66،  63  -61ُجر 

 10جريدة اجلزيرة )ك(،  

 10جريدة الراي )ك(،  

 304قبس )ك(،  جريدة ال 

 48اجلزائر )م(،  

 115جزلة )م(،  

)م(،   الَعَرب  ،  44،  32،  31،  18،  8،  7جزيرة 

46  ،47  ،60  ،61  ،69  ،94  ،97  ،102  ،

127  ،133  ،146  ،147  ،156  ،159  ،

163  ،167  ،169  ،179  ،185  ،186  ،

189  ،191  ،192  ،195  ،197  ،204  ،

206-  208  ،222  ،269  ،270  ،278  ،

287-  290  ،292  ،316 ،  318  ،338  ،

346  ،371  ،378  ،379  ،383  ،390  ،

393-  395  ،398  ،427  ،430  ،434-  

436  ،438  ،440  ،543-  445  ،449  ،

450  ،454  ،456  ،457  ،459  ،462  ،

465  ،470-  473  ،477  ،479  ،484  ،

490  ،498  ،500  ،502-  505  ،510  ،

511  ،512  ،517  ،518  ،527  ،541  =( ،

به جزيرة الَعَرب(   ش 

،  35،  31  -28،  26،  19،  6َربيَّة )م(،  اجلزيرة العَ 

39-  41  ،46  ،48  ،49  ،51  ،53  ،54  ،57  ،

59  ،65  ،69  ،70  ،75  ،77  ،87  ،99  ،

104  ،126  ،133  ،134  ،137  ،139  ،

141-  143  ،145  ،146  ،151  ،157  ،



. 

. 

  كشَّاف   _________________________________________________________________
. 

. 

601 

 

165-  167  ،171-  174  ،176  ،184  ،

192  ،193  ،198  ،200  ،204  ،207  ،

213  ،217  ،218  ،231  ،237  ،271  ،

427  ،278  ،279  ،287  ،288  ،292  ،

301  ،303-  305  ،312  ،315  ،319  ،

337  ،339  ،350  ،357  ،369  ،370  ،

372  ،374  ،377  ،378  ،381  ،398  ،

424  ،428-  430  ،434  ،435  ،443  ،

445  ،448  ،451  ،454  ،456-  458  ،

462  ،464  ،467-  469  ،473  ،474  ،

477  ،482  ،484  ،485  ،487  ،488  ،

492  ،493  ،496-  498  ،500  ،501  ،

504  ،507  ،509  ،511  ،512  ،518  ،

521-  523  ،526  ،528  ،538  ،543  ،

544  ،548  ،551-  553  ،556  ،559  ،

به اجلزيرة العربيَّة( 562
 ، )= ش 

،  554)م(،    Arabia Felixاجلزيرة العربيَّة السعيدة  

561 

املباركة   العربيَّة  )م(،    Arabia the Blestاجلزيرة 

561 

 2م(،  جزيرة ابن ُعمر ) 

 533جزيرة الفقامت )م(،  

 441جزيرة قيس/ كيش )م(،  

 187َجرس  )ع(،  

 225ُجَشم )ع(،  

 19اجلعد )م(،  

ة )م(،    80اجلعديَّ

انة )م(،   رَّ
ع   357،  352،  348،  337،  336اجل 

 441جعفر السني )ع(،  

 369،  367جعفر الصادق )ع(،  

 558ُجعل )ح(،  

 20اجلعيدة )م(،  

 525،  517)ك(،    The Geographyاجلغرافيا  

)ك(،    جغرافيَّة  ،  425،  424،  405،  6التوراة 

427  ،432  ،436  ،440  ،445  ،448  ،

449  ،456-  459  ،462  ،466  ،470  ،

477  ،479  ،496 

ر )ك(،    370،  369اجَلف 

 159جلذان )م(،  

ل عاد )م(،    440،  139،  80،  23،  20،  19ج 

ى )ع(،   ري بن َمَنسَّ
ل عاد بن ماك   23ج 

ل عادي ون )ق(،    23ج 

  ، )م(  ،  213،  137،  135،  134،  37اجلليل 

215  ،546 

جاز[ )م(،    137جليل ]ال 

 37جليل األسفل )م(،  

 37جليل األعىل )م(،  

 135اجلليل بالطائف )م(،  

 286مجارا )ك(،  

 180]بنو[ مُجاعة )ق(،  

ة الَعَربيَّة الَيَمنيَّة )م(،    481اجلمهوريَّ

 100جنب )م(،  

 78)م(،  َجنَد  

 229جندب )ح(،  

ُب )ع(،   ن د   229ج 

نَّارَس )م(،    474ج 

ن )م(،    184،  159،  158َجنَّة َعد 

 476  -474جنِّيسارت )م(،  

 219َجُنوَبث )ع(،  

 474جنيسكر/ جنارس )م(،  

 436جنني )م(،  

 159،  158،  60اجُلَني َنة )م(،  
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 181،  158ُجَني َنة عدنة )م(،  

 313ُجَهينة )ق(،  

َواء   412)م(،    اجل 

 139جوراء )م(،  

 380جورج مندهلل )ع(،  

 223ُجوَزان )م(،  

 284جوزف ستالني )ع(،  

لني   525)ع(،    Gossellin    جوس 

 463ُجوَشن )م(،  

ف ]الَيَمن[ )م(،    529،  519،  506،  481َجو 

 289اجلوييم )ق(،  

 جيزان، )= جازان( 

يُلوه )م(،    463ج 

 202)م(،    Jenysusجينيسيوس  

 ح

،  230و/ اهلابريو/ اآلبريو/ العابريو )ق(،  الابري 

238  ،239  ،242 

ديفيد   بن  هيليل  الدكتور   .Rabbi Drحاخام 

Hillel ben David    ،)253)ع 

 213،  96،  92حاران )م(،  

،  66،  64  -62حارث بن مضاض اجلرمهي )ع(،  

67 

)ع(،   َنَبطي[  ]َمل ك  الرابع  ،  522،  521حارثة 

549 

ل )ق(،    167]آل[ حارثة بن َسه 

 123حاشد )ق(،  

 218،  37حاصور )م(،  

 188،  187الاف بن قضاعة )ع(،  

 183]آل[ حالية )ق(،  

 277،  114]بنو[ حام )ق(،  

 449،  277،  123،  114حام بن نوح )ع(،  

 277،  115حامي ون )ق(،  

 22حانان )م(،  

 340حائط الرُباق )م(،  

 193حائل )م(،  

،  96  ، 92،  90  -88،  23حربون/ اخلليل )م(،  

285  ،392  ،393  ،463  ،465 

)م(،   ،  442،  440،  398،  288،  278اَلَبشة 

444  ،445  ،447  ،467 

 534َحَبيش  )ن(،  

 444حبيش بن كوش بن حام )ع(،  

 86اَلبيل )م(،  

)ع(،   ،  240،  239،  232،  140حتشبسوت 

241  ،242 

ث )ق(،    285]بنو[ ح 

ـ ون )ق(،   ثِّي ،  250،  234،  218،  216،  132ح 

410  ،423 

 21حجابة )م(،  

جاز )م(،   ،  61،  56  -50،  40،  38،  36،  22ال 

64  ،77  ،117  ،119  ،126  ،127  ،137  ،

142  ،154  ،161  ،162  ،165  ،166  ،

204  ،207  ،208  ،218  ،270  ،287  ،

381  ،393  ،396  ،424  ،428  ،439  ،

441  ،461  ،464  ،497  ،500  ،501  ،

506  ،513  ،518  ،521  ،522  ،527  ،

529  ،535  ،537 ،  549-  551 

ر )م(،    178اَلج 

 434اَلجر ]واٍد[ )م(،  

ر الَرم )م(،   ج 
 347ح 

ر/ مدائن صالح )م( ،   ج 
 558،  552،  42ال 

 87اَلَجر املوآيب )م(،  
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 461حجال )م(،  

 148حجور بنت أرهري )ع(،  

 462ُحَجي ل )م(،  

 462ُحَجي ل األعىل )م(،  

 21حداب )م(،  

 21َحَدب )م(،  

 450،  12الََدبة )م(،  

 139حدقل )م(،  

 341الديث النبوي )ك(،  

 557الديد )ش(،  

 364حذيفة بن اليامن )ع(،  

راء )م(،    42،  41ح 

 468حرب )ق(،  

 53حرب الَبسوس )ش(،  

ان )م(،    502،  284،  92َحرَّ

نيَّة )م(،  
س  ة امُلح   352َحرَّ

ث )م(،   ُحـرَّ  459اـل

 174،  170،  21الََرم )م(،  

 89ي )م(،  الََرم اإلبراهيم 

 507،  336الََرمان الرشيفان )م(،  

ي )م(،    432،  337،  66،  63الََرم املكِّ

،  61،  59،  56،  51،  17،  6،    حروب داود )ك( 

86  ،108  ،485 

 438،  حريص الرََش )ق( 

ق يال ]كاهن[ )ع( ،   ز 
،  387،  386،  382،  227ح 

390  ،395 

يَّا بن آَحاز )ع(،  
 223َحَزق 

 451،  449َحزيمة )م(،  

 95]بنو[ حسن )ق(،  

 161حسن ظاظا )ع(،  

د املستيضء باهلل )ع(،    392حسن أبو حممَّ

 ( = اهلمداين، السن ) ،  سن اهلمداين ال 

 85اَلَشى )م(،  

ُبون )م(،    410َحش 

 463،  174،  173الرََش )م(،  

 468حشمون )م(،  

و ]البالغي[ )ش(،    364،  362  -359اَلش 

ار )م(،    478َحرَص َأدَّ

 478ينان )م(،  َحرَص ع  

 448)ش(،    حضارة ك ش  

 192َحرض  )م(،  

،  167،  148،  117،  48،  45حرضموت )م( ،  

433  ،523  ،530 

 529حرضمي ون )ق(،  

مة يف التوراة   420)ك(،    حكايا حمرَّ

 406الكمة )ك(،  

 406حكمة ابن سرياخ )ك(،  

 220َحَلب )م(،  

 223َحَلح )م(،  

 463َحل ُحول )م(،  

يَّا ]الك 
ل ق   378اهن[ )ع(،  ح 

 478،  229،  228،  221،  4مَحاة )م(،  

 456،  محار وحش )ح( 

 509،  476،  68،  36،  8محد اجلارس )ع(،  

 ص )م(،  
 43مح 

 463مُح َطة )م(،  

 451،  159،  5،  4الموي، ياقوت )ع(،  

ث[ )ع(،    347اُلميدي ]حمدِّ

 رَي )ق(،  
،  183،  167،  64،  61،  59،  58،  42مح 

314  ،353  ،457  ،458  ،528 

 420،  409،  227مَح ري )ح(،  

رَيي، ابن عبداملنعم  م 
 447)ع(،    ال 
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ة ]اللغة[ )ش(،   يَّ رَي  م 
 65،  64ال 

 رَيي ون )ق(،  
 458مح 

 22النانة )م(،  

 184اَلنَش )ح(،  

َني ش )ق(،  
 
 184]آل[ احم 

يَنوري )ع(،      181،  168،  167]أبو[ حنيفة الدَّ

 336ُحننَي )م(،  

 289،  27  ، 26ُحوت )ح( ،  

 548  -546اَلوراء )م(،  

َران )م(،    225،  79،  78َحو 

 146حورس )ص(،  

 259حور حمب ]َمل ك[ )ع(،  

ة البحر أو عروس البحر )ص(،    561حوريَّ

ي ون )ق(،    453اُلور 

 83حوض املشيط )م(،  

 398]ابن[ حوقل )ع(،  

 463ُحوُلون )م(،  

ة )ك(،    270،  229الوليَّات اآلشوريَّ

اء  ،  287، 184،  183، 179]ُأم  الَبرَش[ )ع(، َحوَّ

300  ،415  ،449 

ي ون )ق(،   وِّ
 423،  410،  218،  132ال 

َلة )م(،   ي   528،  527،  148َحو 

َلة ]بن قحطان[ )ع(،   ي   527َحو 

ي ون )ق(،  
ل  ي   528،  527اَلو 

 179]آل[ حياة )ق(،    

صب )ش(،    303الياة واخل 

 230اليثي ون )ق(،  

ريام ]َمل    334،  215  -213ك[ )ع(،  ح 

رُيوث )م(،    124ال 

 184]آل[ حيَّان )ق(،  

 184،  128حيَّة )ح(،  

 179]آل[ حيَّة )ق(،  

 خ

 390،  388،  386،  223خابور ]هنر[ )م( ،  

 139خارف )م(،  

نَة النَُّطوفايت )ع(،    31خالد بن َبع 

 79خالد بن الوليد )ع(،  

 467،  120،  118،  81،  32َخثعم )م( ،  

 90رابة )م(،  اخل 

 4خراسان )م(،  

 465،  393،  118،  92،  89،  23اخلربان )م(،  

وبة )ن(،    353خر 

َمة )م(،    552اخلُر 

 415،  282اخلََزر )ق(،  

 415اخلََزر املنغول )ق(،  

 282اخلََزر اليهود )ق(،  

 462،  183،  180]آل[ ُخساف )ق(،  

 468خشامن )ق(،  

 468خشامن )م(،  

 468خشامن/ خشمءن )م(،  

 468أبو[ خشيم )ع(،  ] 

 159،  158ُخفاف بن ُندبة )ع(،  

 196خفافيش )ح(،  

التوراة )ك(،   ،  82،  68،  60،  25،  17،  6خفايا 

91  ،92  ،100  ،105  ،109  ،110  ،122-  

124  ،178  ،184  ،186 

 558،  268خفرع ]ُجعل[ )ح(،  

)ع(،   ]َمل ك[  ،  325،  269،  268،  262خفرع 

558 

 150،  3]ابن[ خلدون )ع(،    

ـَلة )م(،    خليج  ـ   532َأي
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َوي س )م( ،    546،  532،  120،  215خليج الس 

)م(،   الَعَريب  ،  300،  197،  147،  27اخلليج 

308  ،309  ،372  ،434  ،441  ،501  ،

511  ،526  ،527  ،529  ،530  ،536  ،

540  ،541  ،559 

)م(،  الَعَريب  اخلليج   األمحر[  البحر   =[527  ،

530-  532  ،544 

،  530،  458،  453،  215،  37خليج الَعَقَبة )م(،  

532  ،533 

 559،  526،  147اخلليج الفاريس )م(،  

  ، اإلبراهيمي ]مدينة[ )م(  ،  91،  88،  37اخلليل 

392  ،393 

ني  )م(،  
 146اخلَـاَمس 

 289مخنو )م(،  

)م(،   شيط  ام  ،  100،  86،  85،  83،  80مخيس 

101  ،102  ،106  ،109  ،111  ،112  ،

117  ،118  ،169  ،188  ،230  ،234  ،

450  ،461  ،552 

 529،  5خنازير )ح(،  

 21اخلندق )م(،  

 21اخلنساء )م(،  

 325،  262خوفو ]َمل ك[ )ع(،  

 528َخوالن )م(،  

 183َخوالن بن عمرو بن الاف بن ُقضاعة )ع(،  

 54،  52َخي رَب )م(،  

 92خريين )م(،  

)ح(،   ،  541،  529،  227،  226،  162َخي ل 

549  ،557 

 416خيمة االجتامع )م(،  

 

 د

 79[ داثر )ق(،  ]آل 

 437،  78داث ن )م(،  

 146دادن أو الُعال )م(،  

ل ]َمل ك  فاريس[ )ع(،    561دارا األوَّ

ارة )م(،    450الدَّ

ة )م(،    380دار العلوم املرصيَّ

 561داريكات ]َمل ك  فاريس[ )ع(،  

 561داريوس ]َمل ك  فاريس[ )ع(،  

ل ]َمل ك  فاريس[ )ع(،    561داريوس األوَّ

 190ك  فاريس[ )ع(،  داريوش ]َمل  

ام[   والشَّ الع راق  يف  اإلسالميَّة  ]الدولة  داعش 

 511،  306)ش(،  

 169دامس )م(،  

 281دان )ع(،  

 389دان ]سبط[ )ق(،  

 281،  280]بنو[ دان )ق(،  

 281دان )م(،  

 184]آل[ دانعة )ق(،  

ي ون )ق(،  
ان   280الدَّ

)ع(،   ]امَلل ك[  د  ،  46،  44  -41،  31،  23داُوو 

62  ،63 ،  72  ،115  ،135  ،152  ،154  ،

188  ،207  ،211  ،219  ،228  ،271  ،

272  ،279  ،291  ،324  ،327-  332  ،

368  ،380  ،393  ،395  ،415  ،420  ،

489  ،494 

د )ق(،    332]آل[ داُوو 

 413دائرة املعارف اإلسالميَّة )ك(،  

 447دبرا )ق(،  

 463َدب ري )م(،  
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 77دثان )ص(،  

 77دثن )ص(،  

َنة )م(،  ث  ،  118،  106،  90،  85،  78،  77،  76  الدَّ

437 

َثَنة )م(،    89الدَّ

ني  )م(،  
ثـ   78الدَّ

ـي نة )م( ،  
ث   437،  78،  77الدَّ

جاج )ط(،    529الدَّ

 139،  122دجلة )م(،  

   148َدَدان )ع(،  

 47َدَدان )م(،  

 398]ابن[ دريد )ع(،  

 179]آل[ دعيا )ق(،  

ف رة )م(،    90،  86الدَّ

 77دفنة )ص(،  

 77م امرأة[ )ع(،  دفنة ]اس 

 77دفنة )م(،  

َلة )ع(،    148د ق 

 215دقهلية )م(،  

أربعة   الرقم   The Significance of theداللة 

Number Four    ،)253)ك 

 257دلتا النيل )م(،  

 447دماد م )ق(،  

،  315،  228،  221  -219،  79،  48دمشق )م(،  

435  ،441  ،493 

 215دمياط )م(،  

 463َدنَّة )م(،  

ل  آيف  )ع(،    Dennis Avi Lipkinيبكني  د نيس 

512 

هناء )م(   448،  الدَّ

ٍي )م(،    352]بنو[ َده 

 436،  90،  89،  77دوثان )م(،  

ل )ق(،   و   313الد 

ل بن سعد بن َمنَاة بن غامد )ع(،   و   313الد 

 77دولة االحتالل اإلرسائييل )م(،  

 453ُدومة )ع(،  

 463ُدومة )م(،  

 453ُدومة اجلندل )م(،  

 88،  87)م(،    الديبان 

 532ديرة )م(،  

 561ديرسيتو ]آهلة[ )ص(،  

 126دير عالَّ )م(،  

 235دير مواس )م(،  

ي )ع(،    453د يَشان بن سعري اُلور 

ي )ع(،    453د يُشون بن سعري اُلور 

 239،  232ديورانت )ع(،  

 203ديونيسوس )ص(،  

 ذ

 143ذات بعدان )ص(،  

 549ذات َعَرار )م(،  

ُوَدي ف )م(   85،  ذا ام 

 536ُذبيان )ق(،  

 522)ق(،    Debaeُذبيان  

 103ذراع بري معوان )م(،  

ريرة )ن(،    538الذَّ

 557،  551،  550،  542ذهب ]معدن[ )ش( ،  

 ذو َري دان، )= َري دان( 

 42ذو شلَّم امَلل ك )ع(،  

 380]أبو[ ذؤيب إرسائيل ولفنسون )ع(،  

ئاب )ح(،    534الذِّ
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 88،  87،  36رابغ )م(،  

 20)م(،    رازح 

 374،  230،  212رأس شمرة )م(،  

د )م(،    533رأس حممَّ

 469)م(،    الرام 

 389رأوبني ]سبط[ )ق(،  

 الراي، )= جريدة الراي( 

بَّة )م(،    463الرَّ

)م(،   اخلايل  ،  323،  133،  122  -120الربع 

487  ،494 

َلة )م(،    478َرب 

 177،  55رجال أملع )ق(،  

،  106،  91  -89  ، 62،  54،  19رجال أملع )م(،  

118  ،177  ،437 

 90رحبان )م(،  

ُحُبَعم بن ُسَليامن )ع(،    59،  58،  56،  45ر 

محاني ون   551،  )ق(   الرَّ

 551ردمان أو ريامن )م(،  

 219َرُزون بن َأل يَداع )ع(،  

د، رسول اهلل(   رسول اهلل، )= حممَّ

ني )م(،    22َرص 

 193رضاء/ رض/ رضو )ص(،  

َوى )م(،    211َرض 

 288،  269،  259(،  رع )ص 

 103الرعثة )م(،  

َمة )م(،    551َرع 

يس )م(،   س   262  -258،  138،  112َرَعم 

 116رع ُموَسى )ع(،  

ي ون )ق(،  
م  ع   551الرَّ

 551رعوم )م(،  

 307رغدان )م(،  

فقة ]ُأم  يعقوب[ )ع(،    421ر 

يم )م(،    125َرف يد 

 475رقة )م(،  

[ ُرَقي َبة )م(،    550]ُأم 

 031رقية )م(،  

ن الَيامين )م(،   ك   48الر 

 264،  258،  257رمسيس )ع(،  

ل )ع(،    258رمسيس األوَّ

ل والثاين )ع(،    259رمسيس األوَّ

 115رمسيس الثالث )ع(،  

الثاين )ع(،     -258،  256،  255،  233رمسيس 

263 

ة ]واٍد[ )م(،   مَّ  197الر 

 368،  367رنيا )م(،  

 368رنية )م(،  

 192رنية/ رنيا )ص(،  

 159)م(،  رهوة  

 461روابني )ق(،  

 437روس )م(،  

 284روسيا )م(،  

َوَلة )ق(،    467الر 

وم )ق( ،   ،  355،  297،  229،  207،  78،  63الر 

447  ،544  ،546 

 553روما )م(،  

ومان )ق(،   ،  487،  475،  270،  187،  134الر 

490  ،500  ،508  ،517  ،518  ،542  ،

543  ،545-  547  ،550 

 103  ، 101،    ُروَية )م( 

ياح )ص(،    191الرِّ
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ياض )م(،    146الرِّ

 193ريام/ ترعة )ص(،  

يث )م(،    437،  167الرَّ

 167،  166َري دان )م(،  

،  193،  167،  48،  45]ذو[ َري دان ]مملكة[ )م(،  

549 

َدة )م(،    166َري 

 22َري سان )م(،  

 117ريم سني ]ملك آشوري[ )ع(،  

 548رينوكلورا )م(،  

 ز

 446(،  َزاَرح الُكويش  )ع 

 463َزاُنوح )م(،  

 236زاهي حواس )م(،  

 434زبالة )ق(،  

 63،  62زبور )ك(،  

 389زبولون ]سبط[ )م(،  

 536َزبيد )ق(،  

 448،  445،  444،  442،  َزبيد )م( 

بيدي )ع(،    88الزَّ

 190َزُربَّابل )ع(،  

 441الزركيل )ع(،  

 557زعفران )ن(،  

 447زغاَوة )ق(،  

ف ُرون )م(،    478ز 

 261،  231)م(،    الزقازيق 

 137،  136م[ )ع(،  يَ ر  زكريا ]كافل مَ 

 84زليخة )ع(،  

 364الزخمرشي )ع(،  

َران )ع(،   م   148ز 

د )ش(،   ُمر   542الز 

َزم )م(،    101َزم 

ن ج )ق(،    447الزَّ

 557زنجبيل )ن(،  

ن ك )ش(،    550الزِّ

 532]أبو[ زنيمة )م(،  

)م(،   ،  126،  95،  93  -91،  32،  29زهران 

127  ،307 ،  311-  313  ،350  ،464  ،

468  ،476  ،477  ،492  ،506 

 312زهران بن كعب بن الارث بن كعب )ع(،  

َرة )ش(،   ه   194  -192،  143،  50الز 

 100ُزهريبن أيب ُسلَمى )ع(،  

 355زياد بن حنظلة التميمي )ع(،  

)ع(،   ُمَنى  ،  430،  428  -425،  405،  6زياد 

432  ،439  ،440  ،442  ،444  ،446  ،

454  ،460  ،462  ،464-  466  ،473  ،

496  ،501 

 557،  534زيتون )ن(،  

 142زيد إل/ زيد الالت )ع(،  

يف )م(،    463ز 

 369،  368زينة )م(،  

 560زينون الرواقي )ع(،  

 203،  77)ص(،    Zeusزيوس  

 س

نديِّني )م(،    533ساحل الَغر 

 202سادريس ]عاصمة ليديا[ )م(،  

اخلليل  إبراهيم  امرأة  ]سارة،  )ع(،  َساَراي   ]64  ،

272  ،284  ،285  ،317  ،419  ،420 

 493،  420،  419،  314،  38سارة )ع(،  

 272،  271سامل/ شامل )ص(،  
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 290سام ]سومو أبوم[ )ع(،  

)ع(،   نوح  بن  ،  276،  151،  149،  123سام 

277  ،288-  290  ،300  ،303  ،491 

امرة )م(،    226،  223،  221،  70السَّ

 405سامري ون )ق(،  

 461،  460سامطة )م(،  

اميَّات ]اللغات[ )ش(،    272،  192السَّ

)ش(،   ]اللغات[  ،  150،  120،  18الساميَّة 

163  ،185  ،222  ،288  ،314 

)ق(،   ،  287،  169،  151،  147،  31الساميَّة 

289  ،290  ،305 

 18ساميَّة ]مصطلح[ )ش(،  

)ق(،   ،  231،  185،  163،  141،  18سامي ون 

277-  279  ،287  ،288  ،299  ،305  ،

415 

 32نياتن )ع(،  سانخو 

 300،  217  -215،  157،  145َسَبأ )ق(،  

 549،  541،  537،  57،  50  -48،  45َسَبأ )م(،  

،  148َسَبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان )ع(،  

183  ،488  ،527 

 193َسَبأ وذو ريدان )ق(،  

 144سباو ]َسَبأ[ )م(،  

)ق(،   ،  204،  144،  117،  50،  49سبئي ون 

522  ،523  ،529  ،537  ،539  ،254 

 54]آل[ سبتي )ق(،  

يِّني )ق(،  
ان  ب ط الدَّ

 281،  280س 

)ك(،   القديم[  للعهد  اليونانيَّة  ]الرتمجة  بعينيَّة  السَّ

407  ،413 

 145ست ]أخو أوزيريس[ )ع(،  

خ الروماين[ )ع(،    Strabo  Στράβωνسرتابو   ]املؤرِّ

102  ،110  ،147  ،203  ،204  ،212  ،

269  ،324  ،489  ،517-  523 ،  525-  

529  ،531  ،534-  538  ،541  ،546  ،

548-  550  ،552  ،555  ،558  ،559 

ين )ع(،  السَّ   364خاوي، َعَلم الدِّ

 224،  212،  169َسُدوم )م(،  

 374رسابيط اخلادم )م(،  

  ، )م(  اة  ،  181،  163  -161،  92،  38الرسَّ

314  ،326  ،359  ،362-  366  ،369  ،

377  ،385  ،455  ،467  ،493  ،496 

 162)م(،    رَساة األزد 

 112رَساة بالَقرن )م(،  

 162رَساة ثقيف )م(،  

جاز )م(،    470رَساة ال 

 رَي )م(،  
 162رَساة مح 

 439رَساة خوالن )م(،  

س )م(،    312رَساة َدو 

 رَساة زهران، )= زهران)م(( 

 139رَساة عبيد )م(،  

 162رَساة عدوان )م(،  

 479،  476،  470،  439،  177رَساة عسري )م(،  

 مد، )= غامد )م(( رَساة غا 

 29رَساة غامد وزهران )م(،  

م )م(،    162رَساة َفه 

وان )م(،   م وَعد   312رَساة َفه 

 162،  161رَساة الَيَمن )م(،  

ل )ع(،    163رسجون األوَّ

 223،  200،  199رسجون الثاين )ع(،  

 287رسنديب باهلند )م(،  

 214،  213،  161و )ن(،  رَس  

 رَي )م(، 
و/ رَسَوات مح   161  رَس 



. 

. 

 الفَـيْفي  أمحد بن عبداهلل /د.أ   ____________________________    العَرَب وجزيرة إسرائيل بين تاريخ

. 

. 

610 

 

)م(،   وات  ،  352،  331،  162،  161،  71الرسَّ

361  ،362  ،385 

يان )ق(،    493،  370،  314الرسِّ

يانيَّة ]الكتابة[ )ش(،    373الرسِّ

]اللغة[ )ش(،   يانيَّة  ،  369،  367،  65،  64الرسِّ

372  ،379  ،381 

ي ل )م(،   و  ي   164رُسَ

 289سعد اخلُزاعي )ع(،  

َدى )ق(،    361]آل[ ُسع 

عوديَّ  )م(،  الس  ،  372،  229،  146،  100،  68ة 

435  ،240  ،463  ،464  ،470  ،485  ،

501  ،510  ،512  ،520  ،531 

ـُدري )ع(،    351]أبو[ سعيد اخل

)م(،     -453،  449،  447،  121،  37َسع ري 

455  ،458 

ي )ع(،    453،  37سعري اُلور 

 149َسَفار )م(،  

 178]بنو[ سفار )ق(،  

ل )ك(   ام األَوَّ فر أخبار األَيَّ
 81،  72،  س 

فر إشعيا )ك(،    342س 

فر التثنية )ك(،    411،  410،  407،  405س 

  ، )ك(  التكوين  فر  ،  166،  103،  83،  60س 

179  ،212  ،258  ،261  ،405  ،407 

)ك(،   حزقيال  فر  ،  386،  385،  226،  47س 

390  ،395 

فر الكمة )ك(،    131س 

)ك(،   اخلروج  فر  ،  123،  120،  119،  112س 

124  ،238  ،248  ،258  ،612  ،262  ،

342  ،343  ،376  ،405-  408 

فر زكريا )ك(،    78س 

فر َصَفن يا )ك(،    225س 

فر صموئيل الثاين )ك(،    485،  173،  59س 

فر طوبيا )ك(،    37س 

فر الَعدد )ك( ،    477،  409  -405س 

فر الَعَرب األمازيغ )ك(،    289س 

را )ك(،   فر َعز 
 423،  190س 

يا )ك(،  فر َنَحم 
را وس  فر َعز 

 21  س 

فر الُقضاة )ك(،    280،  72س 

فر الالويِّني )ك(،  
 408  -405س 

فر لوقا )ك(،    474س 

ل )ك(،   فر املكابيِّني األوَّ
 474،  129س 

ل والثاين )ك(،   فر املكابيِّني األوَّ
 406س 

ل )ك(،  س    213فر امللوك األوَّ

يا )ك(،   فر َنَحم 
 342،  225س 

فر يشوع )ك(،    478،  473،  463س 

فر هيودي   130ت )ك(،  س 

فر يوئيل )ك(،    49س 

ث[ )ع(،    347ُسَفيان ]حمدِّ

 20السفينة )م(،  

 558سقراط )ع(،  

 20السقيفة )م(،  

 559،  544،  532،  531َسَكنة الكهوف )ق(،  

وت )م(،    262،  215،  112ُسك 

 164،  81]آل[ سالمة )ق(،  

َلع )ن(،    182،  181السَّ

َلعي )ع(،    182السَّ

 182،  180،  179]آل[ َسَلعي )ق(،  

َلعي )ق(،     َسَلعي/ السَّ  183،  182،  180]آل[ ام 

 43َسل م )م(،  

 113َسَلم )ن(،  

 35،  34]آل[ سلامن )ق(،  

 229،  228سلام نرص الثالث )ع(،  
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 223سلامنرص اخلامس )ع(،  

 34]آل[ سلامن بن حييى )ق(،  

ث[ )ع(،      347]أبو[ سلمة ابن عبدالرمحن ]حمدِّ

 539سليخة )ن(،  

ي  
ل  م[ )ش(،  السَّ س  م   557ط ]زيت السِّ

 77]بنو[ ُسَليم )ق(،    

 360ُسَلي مى )ع(،  

)ع(،   ]امَلل ك[  داوود  بن  ،  50  -44،  35ُسَليامن 

53  ،56-  58  ،62  ،63  ،68  ،88  ،143  ،

145  ،152  ،154  ،155  ،188  ،190  ،

200  ،204  ،206  ،207  ،213-  219  ،

251  ،255  ،271  ،291  ،327-  330  ،

332  ،334  ،353  ،380 ،  395  ،412  ،

420  ،472  ،489 

َليِّل )م(،    146الس 

 21سامية )م(،  

ُمر )ن(،    528السَّ

 501سمران )م(،  

 235سمنخ كا رع ]فرعون[ )ع(،  

 205سمنود )م(،  

)ع(،   عادياء  بن  ،  396،  346،  343السموأل 

397  ،495 

 345السموأل الُقَرظي )ع(،  

 143سن/ سني )ص(،  

نا )ن(،    196السَّ

 225ل ك[ )ع(،  َسن َبلَّط ]مَ 

)ع(،   ]َمل ك[  ،  342،  272،  199سنحاريب 

358  ،546 

ن َدر )م(،    173امَسن َدر/ السَّ

ة/صنصنه )م(،    459َسن َسنَـّ

ُبق )ن(،   َنع   181السَّ

ل ]فرعون[ )ع(،   سنورست أو سيزوسرتيس األَوَّ

269 

 163سهرتم )م(،  

 163سهرتن )م(،  

[ )ع(،   رص 
 223َسَوا ]َمل ك م 

 303  ُسواع )ص(، 

ودان )ق(،    560،  447،  218الس 

 20السودة )م(،  

،  354،  346،  341،  336ُسورة اإلرساء )ك(،  

358  ،361  ،363 

 358ُسورة بني إرسائيل )ك(،  

 119ُسورة األعراف )ك(،  

 329ُسورة األنبياء )ك(،  

 361ُسورة الجر )ك(،  

َخان )ك(،    361ُسورة الد 

َعراء )ك(،    362ُسورة الش 

 331)ك(،  ُسورة ص  

 362،  359ه )ك(،  ُسورة ط  

 385ُسورة الط ور )ك(،  

 371ُسورة ق )ك(،  

 360ُسورة النحل )ك(،  

 329ُسورة النمل )ك(،  

 361ُسورة هود )ك(،  

 245ُسورة يونس )ك(،  

 305،  297ُسوريا )م(،  

 382ُسوريا الطبيعيَّة )م(،  

ة )م(،   ،  208،  201،  200،  149،  69،  23ُسوريَّ

219  ،228  ،023  ،242  ،246  ،305  ،

313  ،317  ،369  ،374  ،511  ،522  ،

525  ،535  ،539  ،542  ،561 

وري ون )ق( ،    542،  528،  493،  314الس 
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 ُسوف، )= بحر ُسوف( 

 463ُسوُكوه )م(،  

َمر )ق(،    415،  316ُسو 

 290،  289سومو أبوم )ع(،  

َوي س )م(،   َوي س( 261الس   ، )= خليج الس 

 25سيبار )م(،    

 199]َمل ك[ )ع(،    Sethosسيتوس  

 256سيتي الثاين ]َمل ك[ )ع(،  

 209،  116سيجموند فرويد )ع(،  

 447،  سيحون )م( 

)ك(،   ة  النبويَّ رية  ،  340،  338،  311،  64السِّ

348  ،451  ،495 

ل ]فرعون[ )ع(،   سيزوسرتيس أو سنورست األَوَّ

531 

م )م(،    312،  157سيل الَعر 

 117سني )ص(،  

 5]ابن[ سينا )ع(،  

،  132،  130،  125،  118،  117،  30سيناء )م(،  

212  ،231  ،237  ،254  ،267  ،315  ،

328  ،381  ،383  ،384  ،430  ،493  ،

500  ،512  ،533 

 78]بنو[ سيَّار بن عمرو )ق(،  

 487،  132،  117سيَّان )م(،  

 ش

 36شارون )م(،  

 531شاطئ نصف القمر )م(،  

 276،  252شاَلح )ع(،  

 149نوح )ع(،  شالخ بن أرفخشذ بن سام بن  

 148شاَلف )ع(،  

ام )م(،   ،  55  -52،  50  -45،  41،  24،  4،  3الشَّ

58-  63  ،66  ،67  ،69  ،78  ،79  ،81  ،96  ،

97  ،116  ،149  ،195  ،200  ،202  ،206  ،

207  ،211  ،213  ،218  ،219  ،228  ،

229  ،231  ،237  ،239  ،264  ،268-  

270  ،273  ،274  ،278  ،280  ،297  ،

305  ،315  ،316  ،318  ،319  ،338  ،

340  ،346  ،350-  353  ،355  ،364  ،

365  ،378-  383  ،390  ،396  ،419  ،

424  ،435  ،437  ،442  ،443  ،448  ،

451  ،453  ،474  ،479  ،484  ،490  ،

493  ،495  ،497  ،498  ،500-  502  ،

504  ،508  ،511  ،513  ،518  ،527 

ري )م(،    463َشام 

 338،  286شامي ون )ق(،  

 135شاُول ]بولس[ )ع(،  

 411،  291ل ك[ )ع(،  شاُول ]مَ 

 26شؤول )م(،  

 551،  148َشبأ/ َشبا )ع(،  

 488،  148شبأ بن يقشان بن إبراهيم )ع(،  

 103]آل[ شباحة )ق(،  

 230شباعة )م(،  

 103،  102،  100شبعة )م(،  

به جزيرة سيناء )م(،    532،  374،  118،  64ش 

به جزيرة الَعَرب )م(،    527،  304،  166،  32ش 

به اجلزيرة الَعَرب  ،  33، 32، 31، 29، 24يَّة )م(، ش 

68  ،80  ،81  ،133  ،137  ،160  ،166  ،

171  ،194  ،197  ،225  ،228  ،290  ،

300  ،315  ،318  ،334  ،430  ،434  ،

452  ،453  ،483  ،484  ،493  ،501  ،

531  ،536 
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 529َشب َوة )م(،  

 179شجرة املعرفة )ش(،  

 350َشدا األعىل )م(،  

 94شداي )ص(،  

ى )ص(،   َ  194]ذو[ الرشَّ

انة )م(،    36رشَّ

)م(،   األوسط  ق  ،  149،  117،  31،  17الرشَّ

189  ،194  ،282  ،286  ،338  ،454  ،

488  ،517 

[ )م(،   رص 
قيَّة ]م   215الرشَّ

يخ )م(،   م الشَّ  533رَش 

ـُع )م(،   م َين ب  535رَش 

 35]آل[ رشيف )ق(،  

)ق(،   رشيم  ،  118،  81،  73،  71،  44]آل[ 

131  ،133  ،155  ،164  ،177  ،178  ،

520  ،270  ،273  ،337  ،487 

 455،  شعار )م( 

،  281،  277،  133،  69شعب اهلل املختار )ق(،  

290  ،399  ،423 

علة )م(،    552الشَّ

نون )م(،   ع   171الشَّ

فا )م(،    476الشَّ

 478َشَفام )م(،  

فاهيَّة )ش(،    375الشِّ

 418،  100،  96،  91  -89شكيم )م(،  

 405شكيم/ نابلس )م(،  

 11شاليرماخر )ع(،  

 44،  43لَّم )م(،  َش 

 47شلامنرص ]ُسَليامن[ )ع(،  

َمن َأرَس )ع(،    223َشل 

 70شمر )ع(،  

 501شمران )ق(،  

 501،  467،  199،  71،  70شمران )م(،  

بن   جلد  بن  علة  بن  حرب  بن  يزيد  بن  شمران 

 70مذحج )ع(،  

مس )ش(،   ،  288،  268،  259،  236،  48الشَّ

312  ،429 

مس )ص(،   ،  191  ، 187،  185،  143،  50الشَّ

192  ،194  ،237  ،249  ،267  ،269  ،

288  ،558 

 312شمس رنيا )ص(،  

 21الشمسية )م(،  

 171شمعون )ق(،  

 389شمعون ]سبط[ )ق(،  

 500]بنو[ شمعون )ق(،  

ُمالء )م(،    21الشَّ

 21َشُمالي )م(،  

 22شملة )م(،  

 22ُشَمي َلة )م(،  

ث[ )ع(،    347]ابن[ شهاب ]حمدِّ

 267،  143شهر )ص(،  

 337هر )ق(،  ]بنو[ ش  

 450شهران )ق(،  

ي )ع(،    453ُشوَبال بن سعري اُلور 

 148ُشوح )ع(،  

 527ُشور )م(،  

 227ُشوع )ق(،  

ياه )ح(،    145الشِّ

 450َشي َبة )ق(،  

 135شيت بن آدم )ع(،  

يُلوه )م(،    281ش 
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 ص

 173امصافح/ الصافح )م(،  

 42بي[ )ع(،  صالح ]النَّ

 21الصامل )م(،  

 261،  صان الجر )م( 

ي )ع(،   ب ُعون بن سعري اُلور 
 453ص 

 212،  35َصُبوي يم )م(،  

 460،  438،  169،  35َصب يا )م(،  

بيان )ص(،   [ الص   99]ُأم 

 406ُصُحف ُموَسى )ك(،  

 357،  356،  349،  347صحيح البخاري )ك(،  

 356صحيح مسلم )ك(،  

 173صحيف )م(،  

 229صَدى )ح(،  

 478َصَدد )م(،  

قيَّا بن يُ  د 
يَّا )م(،  ص 

ش   202و 

َتان )م(،    479رَص 

َتان )م(،    215رَصَ

د بن عبداهلل )ع(،    451رُصَ

ة )ح(،   َ ار الُغرب   229رَصَّ

ان )م(،    173رصَّ

َعة )م(،    280رُص 

مة )ق(،    
 114]بنو[ رص 

 114]بنو[ رَصيم)ق(،  

 549،  522َصع ب ]َمل ك[ )ع( ،  

َدة )م(،    180َصع 

عيد )م(،    229  ، 170،  140الصَّ

فا )م(،    176،  174، ،  21الصَّ

)ك(،   الَعَرب  جزيرة  َفة  ،  398،  208،  38ص 

439  ،460 

يَّة ]زوج ُموَسى[ )ع(،  
َين  وَرة املَد  ،  376،  169َصف 

409 

يَّا )ع(،  
يا بن َحَزق  يا بن َأَمر  َصَفن َيا بن ُكويش  بن َجَدل 

224 

 461]آل[ صفوان )ق(،  

يَّة )ك(،     َفو   77]النقوش[ الصَّ

ي ون )ق(،    194،  193َصَفو 

فيحة )م(،    173امصفيحة/ الصَّ

 142صقارة )م(،  

 20الب )م(،  الصِّ 

 459صالصل/ صلصل )م(،  

 195صاللة )م(،  

َلَبة )ق(،    187الص 

 20ة )م(،  بَ لَ الصَّ 

 20لبتان )م(،  الصَّ 

 183،  179صلعه )ص(،  

 182]آل[ صلعي/ صلع )ص(،  

ل  )ع(،    355،  549،  547  -544،  518ص 

ليبي، كامل )ع(،   ،  27  -21،  19  -17،  8،  6الصَّ

29-  38  ،40-  44  ،46  ،50  ،52-  62  ،

64-  67  ،69-  72  ،78-  82  ،85-  87  ،

89-91  ،93  ،94  ،96-  98  ،100-  105  ،

107-  109  ،111  ،112  ،116  ،117  ،

119  ،120-  124  ،126  ،127  ،132-  

134  ،136-  138  ،140-  143  ،146  ،

147  ،151 ،  153-  159  ،161  ،163  ،

165-  170  ،172-  174  ،176-  178  ،

180  ،182-  186  ،188-  192  ،195  ،

205-  207  ،209  ،212  ،216  ،228  ،

230  ،234  ،278  ،292  ،299  ،304  ،

306  ،307  ،310  ،311  ،314  ،315  ،
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317-  319  ،323  ،324  ،328  ،337  ،

357  ،366  ،368  ،382  ،383  ،393  ،

394  ،405  ،424-  427  ،430  ،436-  

438  ،440  ،441  ،449  ،454  ،456  ،

457  ،460  ،465  ،467  ،472  ،477  ،

479  ،481  ،482  ،484-  489  ،491-  

494  ،496  ،497  ،501  ،504-  506  ،

509  ،510  ،518  ،524  ،542 

 70الصليبي ون )ق(،  

 196)ن(،    styraxصمغ امَلي َعة  

ن َدل )ن(،    216،  215الصَّ

ة(   صنصنه، )= َسن َسنَـّ

 529،  445،  ( صنعاء )م 

 289صنهاجة )ق(،  

 173صنور )م(،  

،  398،  333،  289،  283،  275صهاينة )ق(،  

500 

 237،  177صهيون )م(،  

)ق(،   ،  318  -316،  274،  151الصهيونيَّة 

382  ،493 

 219ُصوَبة )م(،  

ر   ،  215  -213،  200،  49)م(،    Tyreُصو 

310  ،315  ،372  ،493  ،559 

 273،  240الصومال )م(،  

وميل    21)م(،  الصَّ

 21صيحا )م(،  

 559،  220،  219َصيدا )م(،  

 560  -558صيداني ون )ق(،  

 281،  212،  49صي ُدون )م(،  

ي ون )ق(،  
 280،  219،  214صي ُدون 

يُعور )م(،    463ص 

ني )م(،    478الصِّ

 54  -51صيون )م(،  

 177،  54صيَّان )م(،  

 ض

الع )م(،    182الضَّ

 546،  534ضبا )م(،  

 534  ُضباء )م(، 

 114َضبَّة )م(،  

 132الضبطني )م(،  

َجن )م(،    352الضَّ

نَان )م(،    495،  352،  351َضج 

ي )م(،   ح   21الضَّ

 469رضم )م(،  

 ضلع، )= صلعه( 

 139،  19َضَمد )م(،  

 534ضياء )م(،  

 26]بنو[ ضيغم )ق(،  

 ط

 139طارفة )م(،  

 336]أبو[ طالب )ع(،  

 381ه حسني )ع(،  ط  

،  88،  87،  80،  36،  34،  22-20الطائف )م(،  

92  ،95  ،107  ،134  ،170  ،176  ،307  ،

336  ،352  ،365  ،431  ،467  ،470-  

473  ،475  ،476  ،479  ،519 

 450طَبب )م(،  

 83طبحيم )م(،  

 2طربستان )م(،  
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)ع(،   ،  244،  201،  50،  27،  3،  1الطَّربي 

251  ،315  ،316  ،340  ،371  ،426 

 476  -474طربيَّة/ طربيا )م(،  

 372،  طرابلس )م( 

 447،  طرسوس )م( 

 192طرطوس )م(،  

فاء )ن(،    528الطَّر 

 127طرفية )م(،  

 439،  67،  66طسم )ق(،  

 310الطَّوا )م(،  

 432  -430،  311،  310ُطَوى )م(،  

 432،  431،  310]ذو[ ُطَوى )م(،    

 431]ذو[ ُطواء )م(،  

 37طوبيا )م(،  

فر[ )ك(،    406،  37طوبيا/ طوبيت ]س 

 37  طوبيت/ طوبيا )ع(، 

 225ُطوب يَّا ]َمل ك[ )ع(،  

 385،  384،  356،  345،  237الط ور )م(،  

،  381،  328،  132،  118،  117ُطور سيناء )م(،  

487 

ينني )م(،    383ُطور س 

 525طوروس )م(،  

 278طوطم ]األب البدائي املتوارث[ )ص(،  

)ش(،   ُنوح    -300،  252،  123،  115ُطوفان 

303 

ي )م(،    310الطَّو 

ي و  
 310ي )م(،  طوي/ ط 

 194،  146ُطَوي ق )م(،  

 475طيباروس )ع(،  

 548،  266،  259،  249،  240ط يبة )م(،  

 140األُقرص )م(،    -ط يبة 

ـَيـة )م(،    310ط 

ي، )= طوي(  ي و 
 ط 

 193َطي  )ق(،  

 ظ

 35الظَّبية )م(،  

 167َظفار )م(،  

 195ُظفار )م(،  

 184،  104،  90،  85،  76]آل[ ُظل َمة )ق(،  

 100)م(،    ظهران 

 230،  101،  100ظهران اجَلنوب )م(،  

 ع

 10العابثون بالتاريخ ]مقاالت[ )ك(،  

 290،  276،  252،  151  -148عاب ر )ع(،  

 290،  276]بنو[ عاب ر )ق( ،    

 488،  276،  149عاب ر بن شالح )ع(،  

 العابريو، )= الابريو( 

 323  -321،  150عاد )ق(،  

يَّة )ش(،   رص 
 270العاديَّات امل 

 178]آل[ عازب )ق(،  

 185عاشرية )ص(،  

 229عايص )م(،  

 448،  عال ج )م( 

 185عانات )ص(،  

 463َعان يم )م(،  

)ع(،   ]َمل ك[  الثاين  ،  547،  523،  522ُعبادة 

549  ،552  ،553 

 36العبادل )ق(،  

 347]ابن[ عبَّاس )ع(،  
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 211َعب ود )م(،  

 34عبدان )م(،  

 34]آل[ عبدان )ق(،  

 34،  ]بنو[ عبدان )ق( 

 34عبدان سلامن )م(،  

 152]ابن[ عبدالرب )ع(،  

 510عبدالرمحن الطيب األنصاري )ع(،  

 311عبدشمس بن عبدمناف )ع(،  

 364عبدالقادر البغدادي )ع(،  

 159]آل[ عبدل )ق(،  

 432عبداهلل بن الزبري )ع(،  

 371عبداهلل بن عبَّاس )ع(،  

 364عبداهلل بن مسعود )ع(،  

 356  -354،  339(،  عبدامللك بن مروان )ع 

رَيي )ع(،   م 
 64،  58عبدامللك بن هشام ال 

ث[ )ع(،    357عبدالواحد ]حمدِّ

 341،  271عبد حييبا )ع(،  

 34]بنو[ عبدي شلمه )ق(،  

ربانيَّة )ق(،  
 151ع 

ربانيَّة ]اللغة[ 
،  369،  277، 208،  149)ش(،    ع 

379  ،381  ،454  ،455  ،497 

رباني ون )ق(،  
،  111،  92،  44،  43،  30،  18ع 

115  ،128  ،132  ،144  ،149  ،151  ،

231  ،235  ،237-  239  ،242  ،243  ،

246  ،250  ،251  ،255  ،256  ،260-  

262  ،267  ،268  ،271  ،276-  279  ،

286  ،287  ،289  ،290  ،299  ،309  ،

380  ،381  ،386  ،415  ،419  ،423  ،

454  ،456  ،488  ،490  ،497  ،502 

هنري ون )ق(،    149َعرب 

َهنَّاهار )  رَب 
 149ق(،  ع 

ة ]كتابة[ )ش(،   ربيَّ
 373ع 

ة ]كتابة[ )ش(،   ربيَّ
 373ع 

)ش(،   ]اللغة[  ة  ربيَّ
،  97،  94،  45،  38،  37ع 

114  ،140  ،160  ،277  ،336  ،345  ،

372  ،377  ،379-  381  ،407  ،413  ،

455-  459  ،484  ،490  ،498  ،501  ،

502 

ربي ون )ق(،  
 277،  230،  169،  149ع 

 450عبل )م(،  

 99َعب َلة )ص(،  

 162َعبيد بن األبرص )ع(،  

 35ُعَبي د بن أمحد )ع(،  

 183،  35]آل[ ُعَبي د بن أمحد )ق(،    

 ]أبو[ عبيد البكري، )= البكري(   

 334،  33َعبيد سليامن )ق(،  

م )ع(،    353]أبو[ عبيد القاسم بن سالَّ

 439،  عتبان )ق( 

 468،  439،  134ُعَتي َبة )ق(،  

 439،  ُعَتي ب ي ون )ق( 

 393أيب قحافة )ع(،    عتيق بن 

 194،  143عثرت )ص(،  

 551َعثَّر )م(،  

 551عثرولة )م(،  

 393عثامن بن عفان )ع(،  

 328عدالم )م(،  

 159عدن )م(،  

ن ]َجنَّة[ )م(،    527،  179،  159،  158،  60َعد 

 443،  442،  78،  52،  51َعَدن )م(،  

 181،  159َعَدن )ن(،  

 453،  67،  66عدنان )ق(،  

 60َعَدنة )م(،  
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 159دنة ب يشة )م(،  ع 

ي بن زيد العبادي )ع(،    429،  311َعد 

 82،  81الَعَذر )م(،  

 549،  522َعَرار )م(،  

 549َعَرار )ن(،  

)م(،   ،  141،  117،  97،  81،  69،  25الع راق 

142  ،149  ،161  ،163  ،191  ،192  ،

200  ،207  ،212  ،216  ،228  ،231  ،

269  ،272  ،274  ،278-  280  ،286  ،

290  ،301  ،305  ،153-  319  ،346  ،

372  ،374  ،378  ،379  ،381  ،382  ،

390  ،396  ،419  ،435  ،448  ،470  ،

474  ،493  ،498  ،504  ،508  ،511  ،

512  ،525  ،526  ،530 

راقي ون )ق(،  
 338،  286ع 

 173امَعرام/ الَعرام )م(،  

 371عرائس املجالس يف قصص األنبياء )ك(،  

،  48  ، 43،  38،  32،  18،  17،  4،  3الَعَرب )ق(،  

62  ،66  ،67  ،110  ،121  ،131  ،135  ،

146-  150  ،156  ،160-  162  ،167-  

169  ،175  ،181  ،183  ،187-  189  ،

191-  201  ،203-  205  ،208  ،210  ،

216-  218  ،225  ،229  ،267  ،270  ،

275  ،283  ،284  ،286  ،288  ،289  ،

299-  306  ،313  ،314  ،317  ،318  ،

326  ،327  ،330  ،332  ،336  ،339  ،

341  ،343 ،  346  ،348  ،353  ،354  ،

359  ،360  ،362  ،363  ،365  ،372  ،

381  ،391  ،393  ،394  ،398  ،403  ،

422  ،424  ،426  ،429  ،430  ،433-  

435  ،441-  446  ،448  ،456  ،457  ،

466  ،468  ،472  ،473  ،488  ،491-  

495  ،497  ،499  ،500  ،501  ،503  ،

508  ،510  ،512  ،517-  521  ،525  ،

527  ،531-  533  ،536  ،538  ،542-  

547  ،550  ،559-  562 

 457،  217،  149،  71،  69الَعَرب البائدة )ق(،  

 545َعَرب اجلزيرة )ق(،  

ب ه اجلزيرة )ق(،  
 196َعَرب ش 

 300،  149،  148الَعَرب العاربة )ق(،  

 300الَعَرب العاربة الرسيان )ق(،  

امي ون )ك(،   ،  304،  301،  300،  6الَعَرب والسَّ

318  ،332  ،338  ،359  ،391 ،  394  ،

426  ،491 

 289الَعَرب واهلريوغليفيَّة )ك(،  

 412،  409َعَربات ُموآب )م(،  

 389َعَرَبة )م( ،  

 369،  141،  114الَعَربيَّة ]اللغة[ )ش(،  

ي )ع(،   ج   162الَعر 

ة )م(،   ة/ الُعرَّ ُعرَّ  466ام 

 108العرضيَّة الشامليَّة )م(،  

َعر )م(،    470َعر 

َعر )ن(،    472َعر 

 287(،  َعَرَفات )م 

 426عرفان شاهني )ع(،  

 336َعَرَفة )م(،  

 208َعروض )م(،  

 169عريس الدم )ع(،  

 412،  407،  21عزرا ]الكاهن/ الكاتب[ )ع(،  

ى )ص(،    194الُعزَّ

 354ُعزير )ع(،  

رص  )ع(،  
 85،  84عزيز م 
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َقالن )م( ،    224،  194َعس 

 453،  452عسري )ق(،  

،  57  -54  ، 49،  40،  38  -36،  29عسري )م(،  

68  ،69  ،73  ،81  ،83  ،85  ،86  ،93  ،

100  ،102  ،104-  106  ،110  ،117  ،

120-  122  ،124  ،126  ،138  ،140  ،

141  ،151  ،154  ،166-  168  ،177  ،

179  ،182  ،188  ،189  ،201  ،205  ،

206  ،213  ،217  ،220  ،222  ،229  ،

234  ،266  ،271  ،304  ،306  ،307  ،

310  ،311  ،323-  325  ،328  ،366  ،

377  ،382  ،391  ،394  ،405  ،427  ،

430  ،440  ،442-  445  ،448-455  ،

457  ،461  ،464  ،468  ،479  ،481  ،

487  ،489  ،492  ،496  ،497  ،506  ،

542 

 453،  452عسري بن أراشة بن َعن ز بن وائل )ع(،  

 36عسري اجلغرافيَّة )م(،  

 37عسري ]سعري[ )م(،  

 192عشتار )ص(،  

ُتوَرث )ص(،    219َعش 

 118ُعرَش )ن(،  

 551عشقة )م(،  

 452ُعَشري  بن أراشة بن َعن ز بن وائل )ع(،  

 283ُعصبة األُمم املتحدة )ق(،  

 478،  461عصمون )م(،  

ُيون َجاَبر )ع(،   ص 
 334،  215ع 

 349عطاء ]راٍو[ )ع(،  

 561عطارا ]آهلة[ )ص(،  

 561عطارغاتس ]آهلة[ )ص(،  

[ العظام )م(،      461]ُأم 

ثِّي ا   285لكنعاين )م(،  عفرون بن صوحر ال 

 215،  22الَعَقبة )م(،  

 456،  455،  عقبة شعار )م( 

 450،  182،  106عقبة ُضَلع )م(،  

بِّيم )م(،   ر   478َعق 

ُرون )م(،    224َعق 

وب )م(،    22عق 

 553،  550ُعقلة الصقور )م(،  

 335،  323،  308العقيق )م(،  

 310َعقيق غامد )م(،  

رة )م(،    159عقيق املدينة املنوَّ

ث[ )ع(،  ُعق   347يل ]حمدِّ

 532عقيالن )م(،  

ث[ )ع(،    347عكرمة ]حمدِّ

ة )م(،    438عكَّ

َوة )م(،    438َعك 

َوَتان )م(،    438َعك 

 529،  142الُعال )م(،  

ي )ع(،    338الَعل َقم 

ين السَّ َعلَ  ين( خاوي، )= السَّ م الدِّ  خاوي، َعَلم الدِّ

 94عليون )ص(،  

 462،  183عيل  بن سامل آل حالية )ع(،  

 393،  392،  371،  370عيل  بن أيب طالب )ع(،  

 289عيل فهمي خشيم )ع(،  

 237العامرنة )م(،  

 67،  66العاملقة )ق(،  

 411،  207،  66عامليق )ق(،  

)م(،   ،  372،  310،  195،  50،  43،  26ُعامن 

430 

ران )ع(،    96َعم 

ران )ع(،    96ُعم 
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 95عمران )م(،  

 442،  ]آل[ عمران )ق( 

 235،  ]بنو[ عمران )ق( 

رة )م(،    352الُعم 

رة التنعيم )م(،    352ُعم 

،  286،  229،  161،  79ُعَمر بن اخلطَّاب )ع(،  

340  ،349  ،355  ،393 

 356ُعَمر بن أيب ربيعة )ع(،  

 108ُعَمر بن مقبول )ع(،  

ث[ )ع(،    347عمرو ]حمدِّ

 314عمرو بن عبداهلل، أو ُعَمر )ع(،  

رو بن ُلي  )ع(،    303َعم 

 64ض )ع(،  عمرو بن مضا 

ري ]ملك إرسائيل[ )ع(،    469،  222ُعم 

 192عمريت )م(،  

رين )ق(،    95]آل[ َعم 

 146عمعموت )ص(،  

 63،  62عمالق )ق(،  

ن )م(،   ،  315،  291،  225،  219،  86،  43َعامَّ

453  ،493 

ن )م(،   ون/َعامَّ  219،  81َعم 

ون )ق(،    224،  86]بنو[ َعم 

ون بن لوط )ع(،    453َعم 

ي  
ون   225،  219ون )ق(،  َعم 

 224،  212،  169َعُموَرة )م(،  

ي )ع(،    453َعَنى بن سعري اُلور 

 463َعنَاب )م(،  

يم )ع(،    114َعنَام 

 220عنبة )م(،  

 53عنرتة بن شداد )ع(،  

 453  -449َعن ز )ق(،  

 313َعنََزة )ق(،  

 474،  407،  217عهد اجلديد )ك(،  

  ، 111، 47، 27، 23، 11، 6العهد القديم )ك(، 

114  ،115  ،128  ،148  ،149  ،155  ،

158  ،201  ،209  ،210  ،212  ،213  ،

216-  224  ،230  ،250-  252  ،270  ،

278  ،284  ،286  ،292  ،331  ،334  ،

342  ،396  ،405-  407  ،411-  423  ،

427  ،433  ،444  ،453  ،455  ،457  ،

458  ،460  ،462  ،469  ،474  ،476  ،

477  ،488  ،490  ،491  ،503  ،504  ،

506  ،512  ،513  ،518 

 450عواسج )ق(،  

 450عواشز )ق(،  

فىَل )م(،    78العوالق الس 

 148ُعوَبال )ع(،  

 73ُعوج )ق(،  

 22عوجبة )م(،  

 538ُعود الَوج  )ن(،  

)ك(،   الَعَرب  جزيرة  من  جاءت  التوراة  إىل  عودة 

18 

ة    512)ك(،    Return To Meccaعودة إىل َمكَّ

 173عوراء )م(،  

 173عوريم )م(،  

 369  العيايش )ع(، 

 438الَعيدايب )م(،  

مَ  بن  )ع(،  يَ ر  عيسى  عمران  بنت  ،  64،  62م 

133-  137  ،155  ،487 

يُسو بن إسحاق )ع(،    458،  453،  421،  252ع 

 551عيالرسوس )ع(،  

 478َعني  )م(،  
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 20العني )م(،  

ي )م(،    390،  389،  335،  309َعني  َجد 

 527َعني  شمس )م(،  

الي م )م(،   ج 
 390،  389،  335  ، 309َعني  ع 

 353عيون األخبار )ك(،  

 غ

 92،  89غابة ممرا )م(،  

 92غابة مورة )م(،  

 77غار )ن(،  

 460،  34]بنو[ غازي )ق(،  

 313،  307،  306غامد )ق(،  

،  308،  307،  304،  170،  80،  32غامد )م(،  

310  ،311  ،313-  315  ،319  ،322  ،

323  ،325  ،328  ،333-  335  ،337  ،

339  ،340  ،342 ،  343  ،347  ،348  ،

350  ،351  ،357  ،359  ،362  ،363  ،

366  ،367  ،382  ،383  ،385  ،386  ،

391  ،394  ،398  ،430  ،464  ،468  ،

476  ،481  ،492  ،494-  496  ،506 

اة )م(،   د الرسَّ  313غام 

د بن عبداهلل بن كعب بن الارث بن كعب بن   غام 

 313عبداهلل بن مالك بن نرص بن األزد )ع(،  

 350)م(،  غامد وزهران  

َدة )ق(،    313غام 

 447غاَنة )ق(،  

 76َغَجر )ق(،  

 462،  461الغرابة )م(،  

 479،  472ُغرابة )م(،  

ابة )م(،    462الُغرَّ

ة )م(،    81ُغرَّ

 81الُغَرز )م(،  

ف )ن(،    167َغر 

 476غرنيت )م(،  

)م(،   ة  ،  224،  223،  212،  115،  100َغزَّ

437  ،530 

ام )م(،   ة الشَّ  78َغزَّ

 534(،  غزالن )ح 

 113الَغىض )ن(،  

 444غالفقة )م(،  

 181،  167الغلف )م(،  

 181،  167َغل ف/َغل ف )ن(،  

ـ امد )م(،    313ُغ

دان )م(،    313ُغم 

ر )م(،    169َغم 

ن )م(،   ن/ ُغامَّ  86َغامَّ

 113غنم )ح(،  

َنب )ح(،    197غنم عريض الذَّ

 ف

 219،  64فاران )م(،  

 64فاران بن يعقوب )ع(،  

 561]زوج اإلسكندر األكرب[ )ع(،    فارزيريس 

،  206، 199،  197، 196، 75، 53فارس )م(، 

228  ،355  ،398  ،415  ،525  ،541  ،

554  ،561 

 64فاضحة )م(،  

 481فاضل الربيعي )ع(،  

 261فاقوس )م(،  

 276،  252،  148َفاَلج )ع(،  

 150فالغ )ع(،  

 535)ع(،    Falconerفالكونر  
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 536  ، 510،  194،  193،  146الفاو )م(،  

 288،  267فتاح )ص(،  

يم )ع(،   وس  ُ  115َفرت 

 127فتور )م(،  

 450ُفتيحا )م(،  

 529،  142فدك )م(،  

)م(،   ،  200،  149،  139،  138،  122الُفرات 

201  ،212  ،223  ،308-  310  ،314  ،

315  ،323  ،335  ،379  ،  ،435  ،493  ،

526 

 94فراس السواح )ع(،  

،  230،  170،  140،  116،  109الفراعنة )ق(،  

240  ،242-  246  ،249  ،255  ،257  ،

266  ،270  ،288  ،341  ،425  ،531 

 138الفرت )م(،  

)ع(،   ذيب  صالح  اهلل  ،  65،  44،  41،  40فرج 

121 

 462فرحان بن أمحد )ع(،  

 80الَفَرَحة )م(،  

ي ون )ق(،   زِّ ر 
 423،  410،  218،  132الف 

،  287،  280،  229،  192  -189الُفرس )ق(،  

441  ،508  ،526  ،544 ،  546 

 170الفرعا )ق(،  

)ع(،   ،  119،  116،  110،  109،  55فرعون 

124-  126  ،128  ،129  ،200  ،201  ،

215  ،218  ،219  ،223  ،232  ،233  ،

235  ،237-  249  ،255-  258  ،260-  

266  ،268  ،270  ،271  ،289  ،302  ،

318-  325  ،327  ،344  ،376  ،379  ،

398  ،411  ،420  ،440  ،494 

 398،  245]آل[ فرعون )ق(،    

 531فرعون ذو األوتاد )ع(،  

 262،  256فرعون اخلروج )ع(،  

 237،  236،  169،  116فرويد )ع(،  

 144فريتز هومل )ع(،  

 173فسحيم )م(،  

ة ]معدن[ )ش(،   ضَّ
 557،  550ف 

 393،  391]ابن[ فضل اهلل العمري )ع(،  

 138]آل[ ُفَطي َمة )ق(،  

 533فقامت )ح(،  

)ع(،   ،  954،  159،  158،  102،  101ف ل ب ي 

551  ،552 

)م(،   ،  131،  124،  119،  118،  32الَفَلَسة 

133  ،487 

 81َفَلَسة/ ف لسطني )م(،  

)ع(،   ،  44،  39،  37،  32،  30  -28ف لسطني 

49  ،69  ،70  ،80  ،93  ،94  ،98  ،99  ،

102  ،115  ،118  ،119  ،131  ،133-  

135  ،137  ،138  ،142  ،149  ،151  ،

160  ،191  ،194  ،200-  203  ،205  ،

206  ،208  ،221  ،213  ،215  ،224  ،

230  ،234  ،235  ،242  ،246  ،250  ،

260  ،264  ،270-  274  ،278  ،279  ،

283  ،284  ،286  ،287  ،304  ،312  ،

315  ،317  ،333  ،336-  338  ،340  ،

341  ،343  ،344  ،348  ،355  ،356  ،

358  ،359  ،366  ،374  ،380-  383  ،

385  ،386  ،391  ،393-  395  ،398  ،

399  ،405  ،408  ،411  ،415  ،416  ،

423  ،427  ،435-  438  ،468-  470  ،

474  ،483  ،487  ،490  ،492-  496  ،
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498  ،500-  502  ،504  ،506-  508  ،

530  ،532  ،533 

لسطني املتخيَّلة 
 481)ك(،    ف 

لسطيني ون 
،  220،  218،  217،  115،  )ق(   الف 

223  ،224  ،270  ،272  ،341  ،403  ،

444 

ت يم )ع(،    115ف ل ش 

ت يم )ق(،    115ف ل ش 

ت   لسطينيِّني )ق(،  ف ل ش 
 115يم/ فلستينيِّني/ ف 

 11)ع(،    Wilhelm Diltheyفلهلم دلثي  

 163َفن يئ يل )م(،  

 534ُفهود )ح(،  

ي د[ )ش(،  
 266فوريم ]ع 

 277،  114ُفوط )ق(،  

 84فوطيفار )ع(،  

 208فون يقا )م(،  

 261،  260،  258،  257،  138فيثوم )م(،  

 527ف يُشون ]هنر[ )م(،  

،  42،  36  -34،  29،  27،  24  -19  َفي فاء )م(، 

76-  86  ،89-  91  ،99  ،100  ،102-  

104  ،106  ،118  ،139  ،140  ،159  ،

166  ،168  ،170  ،173  ،174  ،176  ،

179  ،180  ،182-  184  ،229  ،240  ،

268  ،437  ،439  ،440  ،462  ،464-  

466  ،467  ،501  ،538 

ي ون )ق(،  
 84الَفي ف 

 115ف يُكول ]رئيس جيش ف لسطني[ )ع(،  

 194فينوس/ أفروديت )ص(،  

 548،  373،  312،  202فينيقيا )م(،  

 373،  372،  222الفينيقيَّة ]األبجديَّة[ )ش(،  

 373الفينيقيَّة ]الكتابة[ )ش(،  

 222،  141الفينيقيَّة ]اللغة[ )ش(،  

،  372،  289،  288،  144،  41الفينيقي ون )ق(،  

373  ،559 

 ق

 187،  186قابيل بن آدم )ع(،  

 104،  القاد )م( 

 105قادس )م(،  

 478،  105  -103قادش )م(،  

 321َقاُرون )ع(،  

 150قاسم/ فالغ )ع(،  

 511القاعدة ]تنظيم[ )ش(،  

 371قاف )م(،  

 313القاموس الكلداين )ك(،  

 235،  175،  170،  142،  48القاهرة )م(،  

 28القاو )م(،  

 28القاوة )م(،  

 463َقاي ن )م(،  

 83،  60قايني/ قابيل )ع(،  

 339ء )م(،  ُقبا 

 395،  339ُقبَّة الصخرة )م(،  

 194قربص )م(،  

 59قبط بن كنعان )ع(،  

بطيَّة الَعَربيَّة )ك(،  
 289ق 

 530قتبان )م(،  

 529قتباني ون )ق(،  

 353]ابن[ قتيبة )ع(،  

 150،  149قحطان ]أبو يعرب[ )ع(،  

 453قحطان )ق(،  

 150قحطان بن عابر بن شالخ )ع(،  

يسة ]قادش[ )ص   104(،  القدِّ
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)م(،   س  ،  203،  190،  96،  71،  37،  5الُقد 

213  ،224  ،269  ،336-  339  ،342-  

345  ،366  ،391  ،395  ،490  ،494  ،

495 

 342،  202)م(،    Cadytisقديتس  

 203قديتشا )م(،  

 342قديشتا )م(،  

،  94،  84،  74،  49،  45،  27،  26القرآن )ك(،  

98  ،99  ،109  ،113  ،122  ،135  ،153-  

155  ،185  ،209 ،  232  ،240  ،242  ،

244  ،245  ،247  ،261  ،262  ،265  ،

267  ،290  ،302  ،312  ،319  ،323-  

326  ،329  ،332  ،333  ،336  ،340  ،

341  ،354  ،355  ،359  ،361-  363  ،

369  ،371  ،377  ،383  ،385  ،391  ،

413  ،430  ،444  ،487  ،494-496  ،

503  ،531 

 104،  103قرار )م(،  

 101قرارة )م(،  

 80القرحان )م(،  

 4طبة )م(،  قر 

عا )م(،    450الَقر 

َفة )ن(،   ر 
 554،  541،  539،  537،  196ق 

َفة البيضاء )ن(،   ر 
 557الق 

ينيَّة )ن(،   َفة الصِّ ر 
 554،  539الق 

ة )ن(،   َفة العاديَّ ر 
 554الق 

 229)م(،    Karkarقرقر  

 202،  200قرقميش )م(،  

ن املنازل )م(،    519َقر 

وس أو القرن )م(،  قرناء، أو قرنا، أو قرناو، أو قرن 

529 

 529،  519قرناء أو قرنانة )م(،  

 477،  476ق َرن َطة )م(،  

 477،  476قرنيط )م(،  

 449،  445،  45]ذو[ الَقرنني )ع(،  

َرى )م(،    550،  521َقَرو 

 134القرية )م(،  

 465قرية ءربع )م(،  

َبع )م(،    463،  285قرية َأر 

 463قرية َبع ل )م(،  

 546قرية البيضاء )م(،  

 80،  20،  19رية اجلعدة )م(،  ق 

 20قرية اجلعيدة )م(،  

 463قرية َسنَّة )م(،  

 465قرية آل سيالن )م(،  

 101،  100قرية الشباعة )م(،  

 465قرية الشياب )م(،  

 465قرية عاصية )م(،  

 465قرية عامر )م(،  

 34قرية آل عبدان ]عبدن[ )م(،  

 461،  460قرية العلوي )م(،  

 465قرية بني عيل )م(،  

 465بن ُموَسى )م(،    قرية عيلِّ 

 465،  108قرية ُعَمر مقبول )م(،  

 181،  167قرية الغلف )م(،  

 536،  194،  193قرية الفاو )م(،  

 91قرية الَقَسَمة )م(،  

 95م )م(،  يَ ر  قرية آل مَ 

 107قرية ُأمِّ مناحي )م(،  

 95قرية امُلوَسى )م(،  

 95قرية آل ُموَسى )م(،  

 465)م(،    قرية ُموَسى بن عبداهلل 
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 108قرية آل هاشم )م(،  

 87قرية ُأمِّ الياب )م(،  

يم )م(،    463قرية َيَعار 

)ق(،   ،  347،  341،  337،  323،  187ُقريش 

353 

يص )م(،    224الَقر 

 345]بنو[ ُقريضة )ق(،  

 477،  476القرينات )م(،  

 134القريويت/ القريوي )ع(،  

 470،  469الُقريَّات )م(،  

 525قزوين )م(،  

 557اهلندي )ن(،    القسط 

 92،  91الَقَسَمة )م(،  

القاسم عبدالكريم بن هوازن )ع(،   أبو  الُقَشريي، 

341 

ريرة )ن(،    538َقَصب الذَّ

 371قصص األنبياء )ك(،  

ة قايني وهابيل )ش(،   صَّ
 186ق 

 460،  169َقِّص  )م(،  

 548،  522،  520قصري القديم )م(،  

 550،  537،  437،  127،  126القصيم )م(،  

 451اعة )ق(،  ُقض 

 180قطابر )م(،  

 539َقطران )ش(،  

 148َقُطوَرة )ع(،  

 174،  21الَقعبة )م(،  

 177،  54قعوة الصيان )م(،  

 64قعيقعان )م(،  

 553،  548قفط )م(،  

/ الَقَفيل  )م(،   َقَفيل   91ام 

 445،  398،  334،  55قلزم ]بحر[ )م( ،  

 552َقلعة ب ي َشة )م(،  

س ]شاعر[ )ع(،    58،  45  ، 44الَقَلمَّ

 561ق ليقيا )م(،  

 108،  107قامشة )م(،  

 201،  199،  197قمبيز ]امَلل ك الفاريس[ )ع(،  

 549قمح )ن(،  

 549القمح اخلشن )ن(،  

)ص(،   ،  191،  187،  185،  143،  50القمر 

194  ،288 

 21َقَمر )م(،  

 265قن أمون )ص(،  

 548قنا )م(،  

 34قنا والبحر )م(،  

 352َقنَان )م(،  

 261قنتري )م(،  

 148قنطورا بنت مقطور )ع(،  

 148قنطورا بنت يقطان )ع(،  

)م(،   ،  93  -89،  85،  36،  34،  20الُقنفذة 

106  ، ،107  ،118  ،464  ،470 

 175،  174،  170الَقهر )م( ،  

 227ُقود )ق(،  

 80]بنو[ قورح )ق(،  

)ع(،   ]امَلل ك[  األكرب  ،  280،  202،  45قورش 

445 

 551قوز اجلعافرة )م(،  

 227،  ُقوع )ق( 

 321قوم ُتبٍَّع )ق(،  

 132،  131القويعيَّة )م(،  

يامة )م(،    21الق 

 453قيدار )م(،  

 21قريوس )م(،  
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 114قيس عيالن )ق(،  

 221ق يُشون )م(،  

 187الَقني  )ع(،  

 187الَقني  )ق(،  

 187]بنو[ َقني  بن َجرس  )ق(،    

 ك

 215كابول )م(،  

 538كاذي )ن(،  

 385الكاشاين )ع(،  

 228كلخ )م(،    كاخلو/ 

 337كامب ديفد )م(،  

 447الكان م )ق(،  

ر )ع(،    142الكاهن املطهَّ

 41كتاب اإلكليل )ك(،  

 353كتاب األمثال )ك(،  

 65،  56كتاب التيجان )ك(،  

 341كتاب املعراج )ك(،  

)ك(،   س  املقدَّ ،  114،  37،  30،  11،  6كتاب 

129  ،134  ،135  ،137  ،209  ،212  ،

229  ،253  ،266  ،276 ،  405  ،407  ،

420  ،425  ،489  ،513 

 375،  372،  144الكتابة التصويريَّة )ك(،  

 372الكتابة الروفيَّة )ك(،  

 375،  374كتابة ُطور سيناء )ك(،  

 289الكتابة الفينيقيَّة )ك(،  

 372،  144الكتابة املقطعيَّة )ك(،  

 561،  541،  540كت سياس الكنيدي )ع(،  

 301  ، 150،  123،  3،  1]ابن[ كثري )ع(،  

 310كراء )م(،  

س )م(،   ر 
 21الك 

م )ن(،    526،  194َكر 

َمة )ن(،    526َكر 

َمل )م(،    463،  220َكر 

 265  )ع(، Chaeremonكرمون 

 420كريتش )ع(،  

ي ون
يت   224)ق(،    الك ر 

 197]هنر[ )م(،    Corysُكريس  

ج )ع(،   مرب   369كريستوف لوكس 

 318كريمر )ع(،  

 415ر )ع(،  كريمر، صمويل، من ألواح ُسومَ 

يم )ع(،   ُلوح   115َكس 

 118،  106،  100،  91،  90،  89كشمة )م(،  

 371،  88كعب األحبار )ع(،  

 64،  62كعب بن لؤي بن غالب )ع(،  

،  337،  176،  174،  105،  48،  21كعبة )م(،  

349  ،350 

 444كعرب )م(،  

يم )ق(،   ُتور   115َكف 

 289كك )ص(،  

 205)ع(،    Claudius  Aelianusكالديوس ألينيوس  

 305كالي ]املسترشق األمريكي[ )ع(،  

 314،  313]ابن[ كلبي )ع(،  

 419الكلدان )ق(،  

 312الكلدانيَّة ]اللغة[ )ش(،  

)ق(،   ،  227،  226،  213،  130الكلداني ون 

272  ،279  ،317  ،390  ،526 

 53ُكليب )ع(،  

 546كليوبرتا ]مدينة[ )م(،  

ليبي، ك  ليبي، )= الصَّ  امل( كامل الصَّ

 141ك م ت )م(،  

 107كمس )م(،  
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 476كنانة )ق(،  

 146ك ن َدة ]مملكة[ )م(،  

 477  -473كنرت )م(،  

،  285،  114،  104،  98،  93،  23كنعان )ق(،  

343 

 59]بنو[ كنعان )ق(،  

)م(،   ]أرض[  ،  130،  117،  96،  93كنعان 

132  ،212  ،213  ،224  ،234  ،242  ،

246  ،250  ،268  ،271  ،272  ،274  ،

277  ،927  ،285  ،286  ،317  ،341  ،

382  ،408  ،418  ،419  ،422  ،477  ،

478  ،490 

 59كنعان بن حام بن نوح )ع(،  

 447كنعان بن نوح )ع(،  

 502الكنعانيَّة ]الضارة[ )ش(،  

 230،  228الكنعانيَّة ]الكتابة[ )ش(،  

)ش(،   ]اللغة[  ،  276،  270،  222الكنعانيَّة 

277  ،379  ،380 

 374(،  الكنعانيَّة القديمة )ش 

،  218،  185،  169،  132،  37كنعاني ون )ق(،  

230  ،235  ،238  ،239  ،246  ،250  ،

270  ،277  ،288  ،341  ،373  ،410  ،

418  ،423 

 478،  475ك نَّارة )م(،  

ُروت )م(،    476ك نَـّ

َبل )ن(،    83َكَنه 

َبلة )م(،    83َكَنه 

 406الكنيسة الكاثوليكيَّة واألرثوذكسيَّة )ش(،  

 194كهل )ص(،  

 447،  وش )ق( كُ 

 448،  447،  445  -442،  440،  ُكوش )م( 

)ع(  بن حام  ،  444،  443،  277،  114،  ُكوش 

448  ،527 

 447ُكوش بن كنعان )ع(،  

 449،  447)ع(،    ُكوش بن نوح 

 446  -444،  403،  218الُكوشي ون )ق(،  

َكو  )ق(،    447َكو 

 318كون )ع(،  

 441،  25كيش )م(،  

 289كيكيت )ص(،  

 ل

 289ة )ش(،  الالَّ ساميَّ 

ت )ص( ،    203،  194  -192،  185،  77الالَّ

ت   192)ص(،    Alitta  الالَّ

تينيَّة ]اللغة[ )ش(،    289الالَّ

 25الجاش )م(،  

ذقيَّة )م(،    374،  230،  212،  23الالَّ

 196الَذن )ن(،  

 25الرسا )م(،  

 212الَشع )م(،  

ط )م(،   ه  ط/ الالَّ  183ام اله 

ي )ش(،  رص 
هوت امل   269،  249  الالَّ

وية )م(،    103الالَّ

ي ون )ق(،   و   342الالَّ

 281،  280الي ش )م(،  

 21لبان )م(،  

)ن(،   ،  553،  539،  537،  530،  145الل بان 

554  ،557 

 558،  554،  196ُلبان البخور )ن(،  

 21لبانة )م(،  

ـَبـد )ح(،    43ُل
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  ، )م(  ،  218،  214،  213،  78،  69،  37ُلبنان 

220  ،314  ،315  ،435  ،704  ،493  ،

498  ،535  ،548  ،559 

ام )م(،    78ُلبنان الشَّ

 41ُلبنانيِّون )ق(،  

 78لبنون )م(،  

 78لبينان الَيَمن )م(،  

 539لية التيس )ن(،  

َبة )م(،    450اللَّص 

َلع )ق(،    178]آل[ َلص 

 18الل غات اجلََزريَّة )ش(،  

 18الل غات الساميَّة )ش(،  

قيَّة )ش(،    18الل غات الرشَّ

 18لل غات الَعَربيَّة القديمة )ش(،  ا 

ربانيِّني )ش(،  
 380،  379،  30لغة الع 

 380اللغة الكنعانيَّة )ش(،  

 380لغة اليهود )ش(،  

 114هَلاب يم )ع(،  

 182هلط )ص(،  

 42]ابن[ هَليعة )ع(،  

 114ُلود يم )ع(،  

 453،  420،  321،  213ُلوط )ع( ،  

 317،  272ُلوط بن هاران )ع(،  

 453سعري اُلوري )ع(،    ُلوطان بن 

 45لوقرانائيم ]ذو القرَنني[ )ع(،  

 546لؤلؤ )ش(،  

 345لويس شيخو )ع(،  

 97ليئة ]امرأة يعقوب[ )ع(،  

 123ليام )ق(،  

 520،  269ليبيا )م(،  

 159،  139،  134،  111ل َية )م(،  

 477،  476،  465،  181،  167اللِّيث )م( ،  

ث[ )ع(،    347اللَّيث ]حمدِّ

 022ليديا )م(،  

 م

)ك(،   وب قاعه  أمكنته  وتباينت  سامعه  تقارب  ما 

160 

 303ماء )ص(،  

 223َماد ي )م(،  

،  539، 529،  523، 172، 59، 45مأرب )م(، 

551 

 232)ق(،    Marstonمارستن  

 192،  25ماري )م(،  

 192ماريا )ص(،  

 59ماريع بن كنعان بن حام بن نوح )ع(،  

 373مازيل )ع(،  

ى من  ري بن َمَنسَّ
 23عشائر بني يوُسف )ع(،    ماك 

)ق(،   مالك  ،  450،  310،  80،  77،  76]بنو[ 

463 

 205مانيتون )ع(،  

السمنودي   ،  205،  204)ع(،    Manethoمانيثو 

212  ،231  ،232  ،243  ،264  ،265  ،

268  ،269  ،489  ،490 

 144مانيوم )ع(،  

 87متحف اللوفر )م(،  

ي بالقاهرة )م(،   رص 
 270،  235،  142املتحف امل 

 15م بن نويرة )ع(،  متمِّ 

 83متوشائيل بن حمويائيل )ع(،  

 286مثناة أهل الكتاب )ك(،  

،  118،  106،  92،  89،  70،  23املجاردة )م(،  

393  ،465 
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 144جمان )م(،  

 349جماهد ]راٍو[ )ع(،  

)ع(،   املجاور  ،  398،  317،  56  -51]ابن[ 

440-  445 

 441]ابن[ املجاور الدمشقي )ع(،  

و )م(،   د   223،  218،  202جَم 

 124جَم َدل )م(،  

ة )ك(،    345املجلَّة اآلسيويَّ

 10املجلَّة الثقافيَّة )ك(،  

ل مي الع راقي )ك(،    519جملَّة املجمع الع 

 345جملَّة املرشق )ك(،  

 460،  169جم َمع األودية )م(،  

 178املجنب )ق(،  

 548،  522،  520حمافظة البحر األمحر )م(،  

 20املحالة )م(،  

 83(،  حمايل )م 

َرَقة )م(،    21امُلح 

 272،  175،  174،  170،  139،  21املحلَّة )م(،  

اهلل   ]رسول  د  )ع(،  حممَّ  ]19  ،45  ،48  ،52  ،

54  ،337-  341  ،444  ،347-  352  ،

355-  357  ،365  ،367  ،369-  371  ،

385  ،391  ،392  ،394  ،451  ،495 

د بن إسحاق )ع(،   350  حممَّ

د بن عبداهلل بن بليهد )ع(،    160حممَّ

د بن عبداهلل الميد )ع(،    8حممَّ

د بن عبداهلل الكسائي )ع(،    371حممَّ

د بن عيلِّ   450األكوع الوايل )ع(،    حممَّ

املجاور   بن  أمحد  بن  عيل  بن  مسعود  بن  د  حممَّ

 441البغدادي النيسابوري )ع(،  

د بن يوسف الثَّقفي )ع(،    311حممَّ

 520د املربوك الدويب )ع(،  حممو 

 107حمنيم )م(،  

 83حمويائيل )ع(،  

 528حميط األطليس )م(،  

 540املحيط اهلندي )م(،  

الف السليامين )م(،    463امل خ 

 148َمَدان )ع(،  

 552مدائن صالح )م(،  

 439َمَدر )م(،  

 434مدمنة )م(،  

يان )م(،   د   409،  219،  148م 

ي ون )ق(،  
يان  د   409م 

َين    409،  376،  243،  242)م(،  َمد 

 393،  88مدينة ]إبراهيم[ اخلليل )م(،  

 272مدينة داوود )م(،  

 259مدينة رمسيس )م(،  

 272مدينة سامل )م(،  

 272مدينة السالم )م(،  

س )م(،   م   277مدينة الشَّ

ة )م(،    475  -473مدينة طربيَّ

)م(،   رة  املنوَّ ،  352،  349،  339،  167املدينة 

356  ،513  ،537 ،  550  ،552 

  The metropolis of  the  Judaeansمدينة اليهود  

 203)م(،  

 91مذرا )م(،  

 114مرار بن منقذ )ع(،  

د )ك(،    88َمراص 

 533املَرانتي ون )ق(،  

 192مرت )ص(،  

 192مرتا )ص(،  

 101مرتفعات اجلزيرة العربيَّة )ك(،  

 192مرتن )ص(،  
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 546مرجان )ش(،  

 345مرجليوث )ع(،  

  -336)ع(،    Mordechai  Kedarر  مردخاي قيدا 

338 

  ، )ن(  ،  553،  537،  530،  196،  145املُـر  

554 

 551َمرسابة )م(،  

 393املرطوم )م(،  

 360املرقِّش األكرب )ع(،  

 447مركة )ق(،  

بيجن  االسرتاتيجيَّة    -مركز  للدراسات  السادات 

 336(،  م ) 

 437مرم )م(،  

َمى )م(،  ـ امَل   437،  90ر 

 90املرمر )م(،  

  -255،  250، 239،  235  -233تاح )ع(،  مرنب 

257  ،260  ،262  ،263 

 447مرنك )ق(،  

َوة )م(،  ـ امَل   176،  174،  100،  91،  21ر 

يَشة )م(،    446َمر 

َيم )ع(،    96،  95َمر 

َيم )ص(،    192َمر 

 95م )ق(،  يَ ر  ]آل[ مَ 

َيم ]ُأم  املسيح[ )ع(،    136  -134،  96،  95َمر 

َيم ]النَّ  119بن عمران[ )ع(،    بيَّة أخت هارون َمر 

اميل )م(،    220املزار الشَّ

 209،  80مزامري التوراة )ك(،  

 128مزامري داوود )ك(،  

[ )م(،   رص 
ر ]م  ر، ُمز  ز 

 141م 

)ق(،   ،  318  -316،  168،  77املسترشقون 

336  ،493  ،494 

 91املسجد اإلبراهيمي )م(،  

 املسجد األقَص، )= األقَص( 

 365،  358  -356،  349املسجد الرام )م(،  

 352مسجد عائشة )م(،  

 395مسجد ُعَمر )م(،  

ب َلتني )م(،  
 349مسجد الق 

س )م(،    336مسجد الُقد 

 358املسجد النبوي )م(،  

وري ون )ق(،    76املسَّ

 447،  445  -443،  115،  3،    املسعودي )ع( 

َقى )م(،    450امَلس 

 447املسكو )ق(،  

 507،  495،  447،  366،  70املسلمون )ق(،  

)ك(،  امل  املقطعيَّة[  ]الكتابة  ة  ،  229،  144سامريَّ

372  ،374  ،375 

 501مسمران )م(،  

،  270،  135، 54م[ )ع( ،  يَ ر  املسيح ]عيسى بن مَ 

312  ،332  ،500  ،518  ،520  ،525  ،

549 

 507املسيحيَّة )ش(،  

 525املسيَّب )م(،  

 160املشرتك وضًعا واملفرتق صقًعا )ك(،  

 191املشرتي )ش(،  

 447)ق(،    املشكر 

 537املشملة، أو البشملة )ن(،  

 287،  286مشنا )ك(،  

ن َية )ق(،    462،  437،  104،  90]آل[ َمش 

 83مشيط )ع(،  

 83مشيط )م(،  

 138املصاص )م(،  

 430،  85،  21مرص )م(،  
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)م(،   رص  
،  69،  64،  54،  52،  48،  30،  28م 

72  ،74  ،78  ،80  ،84  ،98  ،99  ،103  ،

104  ،106  ،107  ،109  ،110  ،111  ،

112  ،114-  116  ،120  ،122  ،124-  

126  ،128  ،130  ،132  ،138-  143  ،

145-  147  ،151  ،157  ،169  ،170  ،

174-  176  ،188  ،189  ،194  ،195  ،

197  ،199-  202  ،205  ،206  ،216  ،

218  ،219  ،223  ،226-  232  ،234-  

233  ،246-  258  ،262-  264  ،266-  

269  ،271  ،274  ،276-  280  ،286  ،

288  ،289  ،912  ،301  ،307  ،315  ،

318  -  320  ،322-  324  ،337  ،341  ،

344  ،345  ،346  ،372  ،374-  380  ،

381  ،383  ،396  ،398  ،408  ،419  ،

420  ،422  ،425  ،428-  430  ،433  ،

435-  437  ،468  ،470  ،474  ،476  ،

478  ،490  ،493  ،494  ،498  ،502  ،

504  ،508  ،512  ،517  ،519  ،522  ،

525  ،527  ،530  ،534  ،544  ،465  ،

548  ،559 

ل )ع(،   رص  األوَّ
 115م 

 115مرص بن بنرص بن حام بن نوح )ع(،  

رص  التوراتَّية )م(،  
 85م 

رص  الثالث )ع(،  
 115م 

رص  الثاين )ع(،  
 115م 

فىَل )م(،   رص  الس 
 259م 

رص  الُعليا )م(،  
 548،  522،  141م 

فىَل )م(،   رص  الُعليا والس 
 141م 

دوابي  بن  مركابيل  بن  آدم  مرص  بن  عرياب  بن  ل 

 115)ع(،  

النِّيل )م(،   رص  وادي 
،  271،  110،  109،  55م 

324  ،383  ،430  ،489 

ل )ع(،   مرصام بن يعراوش اجلبار بن مرصيم األوَّ

115 

،  307، 271، ،  234، 169، 109مرصامة )م(، 

454 

،  113،  111،  106،  103،  101مرصايم )م(،  

114  ،116  ،122  ،140  ،151  ،277  ،

307 ،  310  ،486  ،490 

 268  )م(، Mestraimمرصايم 

)م(،     -110،  109،  106،  101،  85مرصمة 

112  ،114  ،116-  118  ،120  ،140  ،

307 

 141،  85مرصمة عسري )م(،  

ي )ق(،    307،  170]آل[ َمرص 

 115،  114مرصيم )ع(،  

 398،  307،  116مرصيم )م(،  

ة ]اللغة[ )ش(،   يَّ رص 
 380امل 

)ق(،   ي ون  رص 
،  125،  120،  119  ، 75،  28م 

126  ،128  ،130  ،132  ،141  ،142  ،

147  ،154  ،157  ،169  ،198  ،200  ،

227  ،231-  233  ،236  ،238  ،242  ،

243  ،247-  249  ،256  ،258  ،266-  

269  ،276  ،286  ،288  ،338  ،379  ،

419  ،420  ،422  ،530  ،558 

 287مصطفى عبداملعبود سيد منصور )ع(،  

 461مصفون )م(،  

ي َدة )م(،  
 438َمص 

 447،  مصيصة )م( 

 465،  108َمضايا )م(،  

 430ُمرَض )ق(،  
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وم )م(،   ُ  322،  310،  307،  170املرَض 

 541،  529مضيق باب املندب )م(،  

 468مطري )ق(،  

 175،  174،  170،  139،  21املعادي )م(،  

 466،  465،  463َمَعاَرة )م(،  

 527،  500،  122َمعان )م( ،  

 436معبد الكرنك )م(،  

ة )ك(،  املعجم اجل  ،  22غرايف للبالد الَعَربيَّة السعوديَّ

95  ،108  ،158  ،173  ،425  ،482  ،485  ،

497  ،521  ،550 

ن بني ُسَلي م )م(،  
د   537َمع 

َرة )م(،   ن النَّق  د   550،  521َمع 

َرتان )م(،   َرة أو النَّق  ن النَّق  د   537َمع 

 351،  338املعراج )ش(،  

 341  معراج أيب يزيد البسطامي )ك(، 

 466،  465معرة )م(،  

 162ي )م(،  رِّ عَ امَل 

 552معلوثة )م(،  

 122معن مرصان )م(،  

 463َمُعون )م(،  

 22َمعونيم )م(،  

ني  )ق(،  
 300،  157،  145َمع 

ني  )م(،  
 537،  529،  519،  145  -142،  57َمع 

ي نيَّة ]اللغة[ )ش(،  
 149َمع 

ي ني ون )ق(،  
 537،  533،  529،  144،  142َمع 

ي َلة )م(،  َمَغارَ 
ف   285ة امَلك 

 183،  35]آل[ ُمغامر )ق(،  

 75املغرب )م(،  

َرة ]ط ني أمحر[ )ش(،    540امَلَغَرة أو امَلغ 

َوث )م(،    450املغ 

 447املفافوا )ق(،  

ح بن جربان )ع(،    86ُمَفرِّ

 67مقام إبراهيم )م(،  

 352]ابن[ ُمقبل )ع(،  

 143امُلَقة )ص(،  

)م(،   س  د  امَلق  ،  67،  66،  61،  59،  58]بيت[ 

88  ،207  ،251  ،335  ،337  ،338  ،

340-  343  ،346-  358  ،365  ،366  ،

385  ،386  ،389-  391  ،393  ،494-  

496  ،500  ،507 

 2يس )ع(،  د  ق  امَل 

 141املقريزي )ع(،  

 374،  372املقطعيَّة ]الكتابة[ )ك(،  

َفَلة )م(،    91َمق 

ي )ح(،   ر  ـخ  ع ام 
 268مَقل ف 

 فر املكابيِّني ( املكابي ون، )=   س  

 108املكارمة )ق(،  

 91،  90مكفلة/ املكفيلة )م( ،  

)م(،   ة  ،  66،  64  -61،  52،  48،  42،  41مكَّ

101  ،108  ،174  ،187  ،207  ،310  ،

336  ،337  ،340  ،349  ،351  ،352  ،

356  ،364-  366  ،383  ،417  ،430-  

432  ،495  ،513  ،536 

 447املكمني )ق(،  

 447املكري )ق(،  

 21(،  املالوي )م 

 479،  472،  450امللحة )م(،  

 447،  ملطية )م( 

 219َمل ُكوم )ص(،  

 272،  271ملكي صادق )ع(،  

 361ُمَلي ح بن اَلَكم اهلذيل )ع(،  

 100،  96،  90ممرا )م(،  
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 126اململكة األردنيَّة اهلاشميَّة )م(،  

 317مملكة إرسائيل )م(،  

 538مملكة َسَبأ )م(،  

 204اململكة السبئيَّة )م(،  

ة )م(،    434،  270اململكة الَعَربيَّة السعوديَّ

 510مملكة ك ندة )م(،  

 282اململكة املتَّحدة الربيطانيَّة )م(،  

 317مملكة هيوذا )م(،  

 ُمَنى، )= زياد ُمَنى( 

[ ُمناحي )م(،    108،  107]ُأم 

 274مناحيم بيجن )ع(،  

 210]ابن[ مناذر )ع(،  

ـبِّه )ع(،   ُمَن ،  212،  207  ، 204،  63،  61]ابن[ 

489 

ـبِّه )ق(،    180]بنو[ ُمَن

د )م(،    169َمن ج 

 389منسا ]سبط[ )ق(،  

 26منصور بن الضيغم العبيدي )ع(،  

 398]ابن[ منظور )ع(،  

 266،  170منف )م(،  

 439،  175،  174،  170،  139،  21َمَنَفة )م(،  

 266منفيس )ص(،  

 262منقرع )ع(،  

 235امل ن يا )م(،  

َجم )م(   442،  امَله 

هب )م(،   د الذَّ  537َمه 

 53مهلهل بن ربيعة )ع(،  

 343،  224ُموآب )ق(،  

،  224، 222،  221، 107، 88، 87ُموآب )م(، 

412  ،453  ،469-  471 

 453ُموآب بن لوط )ع(،  

 185ه املوت[ )ص(،  موت ]إل  

 140موت أم حات )ع(،  

ي )ق(،   َدح   183]آل[ امَلو 

 92موراة )م(،  

 184،  100،  96،  92مورة )م(،  

 340موريا )م(،  

 96ُموَسى )ع(،  

 132،  95،  71ُموَسى ]العسريي[ )ع( ،  

)ع(،   ]النَّبي[  ،  98،  96  -94،  68،  23ُموَسى 

109  ،116  ،117  ،119  ،120  ،124  ،

125  ،128  ،132-  135  ،149  ،151  ،

155  ،168  ،169  ،222  ،231-  233  ،

237  ،239-  243  ،245  ،246  ،248  ،

250  ،253  ،257  ،258  ،262  ،642  ،

268  ،276  ،286  ،291  ،303  ،311  ،

319-  323  ،325  ،327  ،343-  345  ،

359  ،360  ،362  ،367-  374  ،376-  

379  ،384  ،405-  409  ،411  ،412  ،

414  ،417  ،432  ،471  ،477 

 95،  66]آل[ ُموَسى )ق(،  

 94ُموَسى إلوهيم )ع(،  

 357ُموَسى بن إسامعيل )ع(،  

 117ُموَسى العرباين )ع(،  

رام )ع(،    ُموَسى بن   95َعم 

 52،  51ُموَسى بن عمران ]النَّبي[ )ع(،  

 94ُموَسى هَي َوه  )ع(،  

لون )ق(،    457املؤرس 

ة القديمة )ك(،    458موسوعة الطرق التجاريَّ

 502،  381،  279،  115امُلوَسوي ون )ق(،  

 117موشه ]ُموَسى[ )ع(،  

 228املوصل )م(،  
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 546املويلح )م(،  

 191مياه )ص(،  

 192)ص(،    traMiميرتا  

 267ميثولوجيا الَعَرب )ص(،  

يَّة )ص(،   رص 
 267،  266امليثولوجيا امل 

يَخا )ع(،    281م 

 526،  525،  134ميسان )م(،  

يَشا )م(،    149م 

 525ميشان )م(،  

)ع(،   ُموآب[  ]ملك  كموش  بن  ،  221ميشع 

222  ،469  ،470 

 380ميشيغان )م(،  

 395ميالندر )ع(،  

 921)ص(،    Mylittaميليتَّا  

 265مني ]فرعون[ )ع(،  

 531ميناء العقري)م(،  

 553،  548،  522،  520)م(،    Myusميوس  

 ن

 63،  62نابت بن قيدار بن إسامعيل )ع(،  

 353،  218،  46،  44النابغة الذبياين )ع(،  

 96نابلس )م(،  

 22ناجد )م(،  

 213ناُحور )ع(،  

 8نادي أهبا األديب )م(،  

 191نار )ص(،  

 117  نارام سني )ع(، 

 554ناردين )ن(،  

[ ناشب الارثيَّة )ع(،    361]ُأم 

التميمي   اخللييل  بن  د  حممَّ عبداهلل  أبو  ين  الدِّ نارص 

 392الداري )ع(،  

 493،  315،  137،  134النارصة )م(،  

جاز[ )م(،    137نارصة ]ال 

 22ناعم )م(،  

 439نافية )م(،  

 42ناقة صالح )ح(،  

 153نبأ )ش(،  

ـَط )ق(،    545النَّب

،  544،  534،  533،  528،  527نبطي ون )ق( ،  

546  ،556  ،558 

)ع(،   َنرصَّ  ،  199،  189،  74،  54،  30َنُبوَخذ 

200-  202  ،205  ،213  ،225  ،273  ،

280  ،359  ،386  ،390  ،484  ،518 

ل )ع(،   َنرصَّ األوَّ  30َنُبوَخذ 

 200نبوفالرص )ع(،  

 45نبيه أمني فارس )ع(،  

 21نتينيم )م(،  

 444)ع(،    النَّجايش 

د )م(،   ،  208،  164،  133  -131،  127،  95َنج 

487  ،519  ،521  ،527  ،549 

ران )م(،   ،  397،  159،  132،  58،  44،  34َنج 

521-  523  ،537  ،549-  553 

 550نحاس ]معدن[ )ش(،  

 557النحاس األصفر )ش(،  

 37نحشون )م(،  

يا )ع(،    407،  21َنَحم 

 200نخاو الثاين )ع(،  

ل )ن( ،    538،  528،  113َنخ 

و ]َمل ك[ )ع(،    223،  202،  201َنخ 

 554،  549،  542،  532نخيل )ن(،  

 144نرام سني )ع(،  

 453نزار )ق(،  
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 195ن زوة )م(،  

 303نرس )ص(،  

 211،  209،  79،  23،  19نشيد األنشاد )ك(،  

)ق(،   ،  338،  163،  136،  135،  99َنصارى 

341  ،366  ،495 

 303النرصانيَّة )ش(،  

 495،  346،  نرص بن سيار )ع( 

 121نصيب بن رباح )ع(،  

 187ُنعامن )ع(،  

 22ُنعامن )م(،  

 450]بنو[ الن عامن )ق(،  

رَيي )ع(،   م 
 45ُنعامن بن األسود ال 

 182،  22ُنَعي َمة )م(،  

 389نفتايل ]سبط[ )ق(،  

 37نفتايل )م(،  

تايل )ق(،    475]بنو[ َنف 

 37نفتاليم ]سبط[ )ق(،  

يم )ع(،   ُتوح   115َنف 

 236،  235تيتي )ع(،  نفر 

 22النفز )م(،  

 22نفوسيم )م(،  

 22النفيش )م(،  

ي َعة )م(،  
 85،  84النَّف 

 230،  102  -100النََّقب )م(،  

َران )م(،    550ُنق 

َرة )م(،    550،  521النَّق 

َرة )م(،    553،  550،  521النَّق 

َرَتان )م(،    550َنق 

 22نقودا )م(،  

،  81، 37 -71، 62، 49، 48، 44النامص )م(، 

118-  120  ،133  ،155  ،164  ،177  ،

190  ،199  ،205  ،270  ،273  ،337  ،

348  ،357  ،487  ،518 

َرة )م(،    92،  90،  89النَّم 

ُرود )م(،    228النَّم 

 479،  80هنر األردن )م(،  

 55  -51هنر السبت )م(،  

 77هنر العايص )م(،  

 138هنر فرت )م(،  

 289نو )ص(،  

 444،  48]ذو[ نواس )ع(،  

 59ن كنعان )ع(،  نوب ب 

 447الن وبة )م(،  

 289نوت )ص(،  

،  288،  155،  151،  123،  25ُنوح ]النَّبي[ )ع(،  

290  ،300-  303  ،315  ،321  ،323  ،

395  ،420  ،447  ،471  ،491 

 60ُنود )م(،  

َدة )م(،    60َنو 

 289نون )ح(،  

 289نون ت )ص(،  

 289نونو )ص(،  

 448)ع(،    النويري 

 20َني د آبار )م(،  

 140د الََرم )م(،  َني  

در )م(،   َصدر/ الصَّ م 
 173َني د ا 

عيد )م(،    140َني د الصَّ

الع )م(،    182َنيد الضَّ

 441نيسابور )م(،  

)م(،     -145،  141،  140،  138،  122النِّي ل 

147  ،235  ،257  ،383  ،447  ،527  ،

546  ،548 
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 139النِّي ل األبيض )م(،  

 139النِّي ل األزرق )م(،  

 224(،  ن يَنَوى )م 

 هـ

 اهلابريو، )= الابريو( 

 188،  187،  186،  83هابيل )ع( ،  

 64،  26هاجر ]ُأم  إسامعيل بن إبراهيم[ )ع(،  

ر ]منصور بن الضيغم العبيدي[ )ع(،    26هاج 

ر )ق(،    26،  25]بنو[ هاج 

 213هاران )ع(،  

،  135  -133،  119،  95هارون بن عمران )ع( ،  

246  ،248  ،344 

 66)ق(،    ]آل[ هارون 

 108]آل[ هاشم )ق(،  

 31]بنو[ هاشم اجلَزوين )ق(،  

)ع(،   ،  320،  268،  266،  265،  262هامان 

321 

ي )ع(،   داثا األَجاج   266هامان بن مَهَ

 183هانئ ]بن خوالن[ )ع(،  

[ هانئ بنت أيب طالب )ع(،    350]ُأم 

Hans Claude Hamilton    ،)520)ع 

 211َهب ود )م(،  

 187  ُهَبل )ص(، 

 182]آل بو[ َهَتَلة )ق(،  

 528،  429َهَجر )م(،  

ي ون )ق(،    528َهَجر 

د ]أبو امَلل كة ب لقيس[ )ع(،    45ُهداه 

 88،  87ُهَدَبة )م(،  

 452هدبة بن خرشم )ع(،  

 228،  219]ابن[ َهَدد )ع(،  

ي )ع(،    219َهَدد األَُدوم 

)ع(،   ُيون  َحز  بن  يُمون  َطرب   بن  ل  األوَّ َهَدد  ]ابن[ 

192 

 228  ،219)ع(،  ezer-Hadadَهَدد َعَزر  

ُهد )ط(،    50،  49،  45ُهد 

 148َهُدوَرام )ع(،  

 274هرتزل )ع(،  

ر  )ح(،  
 96ه 

 345هرشفلد )ع(،  

َرق ل    536،  297)ع(،    Heraclesه 

َرق ليُطس ]فيلسوف[ )ع(،    558ه 

 170،  140اهلََرم )م(،  

 11  )ش(، Hermeneuticsهرمنيوطيقا 

 469هرمه )م(،  

 289هرموبوليس )م(،  

ب )م(،   ،  169،  167،  166،  81،  36،  21َهُرو 

173  ،174  ،479 

 79هري بشميم )م(،  

 317،  56]ابن[ هشام )ع(،  

 450]ابن[ هشبل )ع(،  

 108هشم )ق(،  

ُهط ل/ اهلُط ل )م(،    183ام 

 468هعربة ]الغرابة[ )م(،  

 468هفره ]تل فارة[ )م(،  

)ق(،     ، 255،  253،  251،  231اهلكسوس 

256  ،261  ،264  ،269  ،398 

 469هكفرية ]خربة كفرية[ )م(،  

 193هكهل )ص(،  

)م(،   ،  230  -228،  195،  19اهلالل اخلصيب 

238  ،473  ،482 

 123مهدان )ق(،  
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،  65،  44،  43،  41،  38اهلمداين، السن )ع(،  

115  ،208  ،212  ،269  ،317  ،398  ،

439  ،440  ،449  ،451-  454  ،460 

  -62بن قيدار بن إسامعيل )ع(،    مهيسع بن نابت 

64  ،67 

ند )م(،  ،  548، 528،  525، 287، 184، 26اهل 

554  ،557  ،562 

ند بنت أيب طالب )ع(،    350ه 

 439،  هوازن )ق( 

د ]النَّبي[ )ع(،    151،  150ُهو 

د ]اليهود[ )ق(،    99ُهو 

 95َهوران )م(،  

َلة )َمل ك( )ع(،    223،  222ُهوَشع بن َأي 

 247ص(،  ]أبو[ اهلَول ) 

 338هوالكو )ع(،  

 283،  282هولوكوست )ش(،  

 150)ع(،    Fritz  Hommelهومل  

 559،  558هومريوس )ع(،  

ة للسياحة واآلثار )ش(،    511هيئة العامَّ

 11،  )ع( Heideggerهيدجر 

أنتيباس   )ع(،    Herodes  Antipasهريودس 

475،  546 

)ع(،   ،  194  -188،  169،  147هريودوت 

196-  199 ،  201-  205  ،212  ،267  ،

269  ،289  ،308  ،309  ،325  ،342  ،

372  ،489 

)ك(،   ،  239،  238،  146،  144اهلريوغليفيَّة 

289  ،372-  375  ،377  ،378  ،531 

 289اهلريوغليفيَّة ]لغة[ )ش(،  

 289هيهو )ص(،  

 289هيهوت )ص(،  

 و

بري )م(،    103وادي ام 

،  318،  179،  101،  100،  60وادي ب يشة )م(،  

307 

 146وادي الدوارس )م(،  

 26وادي سال )م(،  

 231وادي الطميالت )م(،  

 390وادي َعربة )م(،  

ع )م(،    170وادي الَفر 

)م(،   الُقَرى  ،  500،  448،  54،  52،  42وادي 

553 

ـَية )م(،    111وادي ل 

 527وادي ُموَسى )م(،  

  ، )م(  النِّي ل  ،  147،  141،  112،  109وادي 

170  ،189  ،268  ،277 ،  323  ،325  ،

490 

 450وادي ابن هشبل )م(،  

 337،  336الواقدي )ع(،  

 395والرت جوفيليوس )ع(،  

 274وايزمان )ع(،  

 76َوبار )م(،  

 418،  417وثني ون )ق(،  

 159َوج  )م(،  

 303،  194،  143َود  )ص(،  

 397ورقة بن نوفل )ع(،  

 5وكالة الفضاء األمريكيَّة ناسا )م(،  

 282،  105ألمريكيَّة )م(،  الواليات املتَّحدة ا 

 501،  500،  381،  380ولفنسون )ع(،  
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)ع(،   اليامين  ـبِّه  ُمَن بن  ب  ،  62،  61،  58،  56َوه 

64-  67  ،151  ،207  ،208  ،269  ،317  ،

353  ،371 

َدة )م(،   َدة/ الَوه  َوه   166ام 

ابيَّة )ش(،    288الوهَّ

 William Giffordويليام جيفورد بلجريف  

Palgrave ،)288  )ع   

William Falconer    ،)520)ع 

 235ويليام فليندرز برتي )ع(،  

 318وينكلر )ع(،  

 ي

[ الياب )م(،    88،  87]ُأم 

 148َياَرح )م(،  

 395،  115يافا )م(،  

 104يافع )م(،  

فىَل )م(،    78يافع الُعليا والس 

 160،  88،  4ياقوت الموي )ع(،  

)ق(،   ،  323،  127،  126،  124  -122يام 

487  ،494 

م بن أصبى بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد  يا 

 123)ع(،  

 123يام بن نوح )ع(،  

 64]ابن[ يامني )ع(،  

 72َيُبوس )م(،  

)ق(،   ي ون 
،  218،  132،  75،  72،  29َيُبوس 

272  ،279  ،410  ،423  ،483 

 463َيتِّري )م(،  

 537،  529،  500،  270،  142،  48يثرب )م(،  

 347حييى بن ُبكري )ع(،  

 136زكريا )ع(،  حييى بن  

َلعي )ع(،    180حييى بن السَّ

 34حييى بن عيدان السلامين )ع(،  

 200يرُبعام بن نباط )ع(،  

 221يرُبعام بن يوآش )ع(،  

 208يرشلم )م(،  

 490،  271يروشاالم )م(،  

 490،  271يروشااليم )م(،  

 468يرحيو ]أرحيا[ )م(،  

يل )م(،   َرع   463َيز 

 551الَيَسار )ع(،  

 389[ )ق(،  يساكر ]سبط 

 240،  233يرسائر/ يرسائل/ إرسئيل )ق(،  

 487،  303،  137  -133،  131يسوع )ع(،  

َباق )ع(،    148ي ش 

 405،  279يشوع بن نون )ع(،  

 183،  150  -148يعرب بن قحطان )ع(،  

،  98،  97،  93،  89،  88يعقوب بن إسحاق )ع(،  

109  ،119  ،150  ،155  ،163  ،171  ،

252  ،254  ،258  ،277  ،279  ،428  ،

415  ،421  ،422  ،453  ،458  ،468 

 303يعوق )ص(،  

 451،  303يغوث )ص(،  

َدعام )م(،    463َيق 

شان )ع(،    148َيق 

طان )ق(،      149]بنو[ َيق 

طان بن عابر )ع(،    527،  150  -148َيق 

 185ه البحر[ )ص(،  يم ]إل  

 473يم كنرت )م(،  

 472،  471يم هعربه )م(،  

 472،  471يم مهلح )م(،  
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،  131،  126،  124،  119،  22)م(،    الياممة 

195  ،211  ،313  ،487  ،549 

 441،  يامني ون )ق( 

  -56،  53،  51  -47،  41،  40،  4،  3الَيَمن )م(،  

59  ،68  ،69  ،75  ،80  ،81  ،92  ،95  ،

104  ،111  ،116  ،117  ،131  ،133  ،

143  ،146  ،150  ،167  ،171  ،182  ،

193  ،208  ،217  ،273  ،301  ،312  ،

313  ،367  ،390 ،  424  ،434  ،441-  

445  ،451  ،453  ،464  ،474  ،485  ،

487  ،497  ،501  ،502  ،506  ،511  ،

521  ،523  ،527  ،528  ،530  ،535  ،

537  ،549  ،551  ،552 

اميل )م(،    95الَيَمن الشَّ

 40الَيَمن هي األصل )ك(،  

 41الَيَمن وأنبياء التوراة )ك(،  

 48َيَمن/ يمنت )م(،  

 167،  48،  45يمنات )م(،  

 48يمنات )م(،    يمنت/ 

 475،  474يمه سل طربيه )م(،  

ُـع )م(،    553،  546،  535َين ـب

ُـع البحر )م(،    535َين ـب

 463َيُنوم )م(،  

 218هَيُوآحاز )ع(،  

،  70،  69،  55  -50،  47،  45،  29هيود )ق(،  

76  ،93  ،97-  99  ،131  ،134  ،135  ،

143  ،148  ،165  ،166  ،169  ،199  ،

200  ،203-  206  ،208  ،219  ،252  ،

257  ،259  ،260  ،266  ،267  ،272  ،

273  ،282-  284  ،286  ،290  ،299  ،

337-  341  ،366  ،381  ،390  ،396  ،

405  ،407  ،413  ،415  ،416  ،423  ،

432  ،484  ،487  ،490  ،495  ،500-  

502  ،506-  508  ،513  ،517  ،518  ،

527  ،528  ،542 

 406هيوديت )ك(،  

 51،  50،  47اليهوديَّة )ش(،  

 129هيوذا )ع(،  

،  205،  202  -200،  165،  98،  97هيوذا )م(،  

208  ،217-  226  ،277  ،378  ،403  ،

445  ،446  ،527  ،542  ،546 

 389،  200هيوذا ]سبط[ )ق(،  

 466،  463،  93،  49]بنو[ هيوذا )ق(،    

 134هيوذا اإلسخريوطي )ع(،  

 98،  97هيوذا بن يعقوب )ع(،  

آب )ع(،    221هَيُورام بن َأخ 

هَيُوشاف  بن  ،  225،  218،  217)ع(،  اط هَيُورام 

403  ،444 

 221،  217هَيُوشافاط بن آسا )ع(،  

ى )ع(،   ُشوم بن َمنَسَّ  281هَيُوناثان بن َجر 

]إل   )ص(،  هَي َوه  إرسائيل[  بني  ،  97،  95،  94ه 

98  ،117  ،127  ،139  ،169  ،182  ،195  ،

237  ،279  ،408  ،414  ،416-  418 

 148ُيوباب )ع(،  

 136املعمدان )ع(،    يوحنَّا 

 44،  43يوَرَشل م )م(،  

 177يورشليم )م(،  

 338يوسف زيدان )ع(،  

 135يوسف بن هايل )ع(،  

،  90،  89،  85،  84،  70يوسف بن يعقوب )ع(،  

93  ،106  ،109  ،118  ،119  ،155  ،

257-  262  ،344 
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الشيباين   عيل  بن  د  حممَّ بن  يعقوب  بن  يوسف 

 441الدمشقي )ع(،  

،  212،  206  -204)ع(،    Josephusيوسيُفس  

232  ،243  ،264  ،265  ،269  ،489 

يَّا بن آمون )ع(،  
ش  ،  224،  223،  202،  201ُيو 

378 

 463ُيوَطة )م(،  

)ق(،   ،  373،  194،  187،  115،  24اليونان 

405  ،536 

 142،  24اليونان )م(،  

 27،  26بي[ )ع(،  يونان/ يونس ]النَّ 

  ، 407،  203،  65،  64)ش(،    [ اللغة ] اليونانيَّة  

413  ،527  ،534  ،549 

 يونس النَّبي، )=يونان( 

 



 

 

 

 

 مؤلفال
 

 األستاذ الدكتور عبداهلل بن أحمد الفـَْيفي

 م. 1963مواليد جبال َفـْيـفاء: 

ي   شاعرٌ   بالر  سعود  امَلِلك  جامعة  يف  احلديث  األديب  النقد  أستاذ  َملس  وناقد.   عضو  اض، 

دورات،   لثالث  عودي  السُّ جلنَة  2016  -2005هـ=  1438  -1426الشورى  َرَأَس  م، 

ة.  عودي   الشؤون الثقافي ة واإلعالمي ة يف املجلس، وبعَض وفود املجلس خارج السُّ

)الرا  َخَطر  »األقَص يف  عري ة ملهرجان  الش  املسابقة  األُوىَل يف  الدولي ة  اجلائزة  بع  َحَصَل عىل 

   م، عن قصيدته »ُمهرة الشمس«.2009عرش(«،  

لعام    ياض،  بالر  األديب  للنادي  مة  املحك  اجلائزة  عر  2005حاز  الش  يف  )الدراسات  ، حول 

عودي ة«.  عري يف اململكة العربي ة السُّ عودي(، عن كتابه: »حداثة النص  الش   السُّ

لعام    عر والنقد،  الش  عر،  2001ُمنِح جائزة )اإلبداع يف  الش   عريبٍّ يف نقد 
(، ألفضل كتاب 

قَِبل   ِمن  نقدي ة يف اخليال واإلبداع«،  الُعميان: دراسة  ِشعر  الَبََّصي ة يف  عن كتابه »الصورة 

ها القاهرة.  مة، مقرُّ سة يامين الثقافي ة.  وهي جائزٌة عربي ٌة حمك   مؤس 

 p.alfaify@gmail.com الربيد اإللكرتوين: 

 /:khayma.com/faify/http املوقع الشبكي: 

 https://www.facebook.com/P.A.Alfaifyفيس بوك:  

 https://twitter.com/Prof_A_Alfaify :تويرت 

mailto:p.alfaify@gmail.com
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