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ػ مستخمص الدراسة:
إف مكضكع ىذه الدراسة ىك منطقة الشرؽ األكسط التي مرت بالعديد مف األحداث
التاريخية المتتالية ،كالتي كاف لمديف القدح المعمى في تشكيميا كرسـ خريطتيا السياسية
كاالجتماعية كالثقافية..؛ األمر الذم أسيـ في تطكر الصراعات كتفاقـ الخالفات السياسية بيف

كتحديدا في منطقة فمسطيف ،كينحصر مركز الصراع بشكؿ
الييكد كالعرب في ىذه المنطقة،
ن
أكبر حكؿ مدينة القدس كالتي تساكم ،فقط %0665 ،مف مساحة دكلة فمسطيف الكمية ،كاف شئنا
الدقة فالصراع يتركز في بؤرة مركزية تتمثؿ في المسجد األقصى .كبما أف ىذا الصراع ىك

صراع ديني عقدم؛ فقد اىتمت الدراسة بتناكؿ كمناقشة ما جاء في الكتب السماكية ،بالتركيز
عمى الركاية التكراتية في العيد القديـ ،كاآليات القرآنية .كعميو فقد تـ تقسيـ الدراسة إلى محاكر

أربعة:

 الشرؽ األكسط ميبط الكحي كالرساالت.

 المسجد األقصى كمكانتو في نفكس المسمميف.
 الصراعات الدينية كالتجاذبات السياسية بيف الييكد كالعرب.
 إسماعيؿ ،عميو السالـ ،بيف الييكدية كاإلسالـ.

Abstract:
The subject of this study is the Middle East, which has

experienced many successive historical events, and that religion has

had the highest defamation in its formation and its political, social and

cultural map ..; Which contributed to the development of conflicts and
the aggravation of political differences between Jews and Arabs in this
region, specifically in the region of Palestine, and the center of the

conflict is confined more to the city of Jerusalem, which equals only
0.65% of the total area of the state of Palestine. A central focus is the
Al-Aqsa Mosque. And since this conflict is a religious contractual

conflict; The study focused on discussing and discussing what came in

the heavenly books, focusing on the biblical narration in the Old
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Testament, and Quranic verses. Accordingly, the study was divided into
four axes:

Middle East .Al-Aqsa Mosque and its place in the hearts of Muslims.
Religious conflicts and political rivalries between Jews and Arabs.
Ismail, peace be upon him, between Judaism and Islam.
ػ تمييد:
شاسعا كىي تشتمؿ عمى العديد مف الدكؿ األفريقية
امتدادا
تمتد منطقة الشرؽ األكسط
ن
ن
كاآلسيكية  ،..غير أننا ىنا سنقصر دراستنا عمى المنطقة التي تمثؿ ميبط الكحي كالديانات كىي

مكة المكرمة في شبو الجزيرة العربية كالقدس في فمسطيف باإلضافة إلى مصر التي كانت كجية
لعدد مف األنبياء كالمرسميف ،عمييـ كعمى نبيناف الكريـ أفضؿ صالة كأتـ تسميـ ،حيث أقاـ إبيا

إدريس ،عميو السالـ ،كدعا الناس إلى اإليماف باهلل كطاعتو .كما زارىا في نبي اهلل إبراىيـ

كجمب إلييا يكسؼ كبيع فييا ،أما كالده يعقكب (إسرائيؿ  )Israelكاخكتو فقد قدمكا
كزكجتو سارة ،ي
إلييا بعد أف تبكأ يكسؼ في مصر منزلة مرمكقة ،كذلؾ كلد كعاش بيا مكسى كزارىا المسيح،
عمييما السالـ .لقد انتزعت منطقة الشرؽ األكسط مكانتيا كقيمتيا الركحية ،قبؿ كؿ شئ،
باعتبارىا ميبط الكحي لمديانات السماكية الثالث :الييكدية ،المسيحية ،اإلسالـ .أم أف أىميتيا،

ال تتمثؿ في ككنيا منطقة تكثر فييا الثركات الطبيعية اليائمة (البتركؿ كالغاز الطبيعي) ،أك
باعتبارىا منطقة تمتاز بخصكبة أراضييا الزراعية الممتدة ،كال حتى مكقعيا اإلستراتيجي الذم
يتكسط العالـ؛ مما جعميا تسيطر عمى حركة التجارة العالمية.
غير أف سيطرة الديف اإلسالمي ىك الشئ الذم لفت االنتباه كشد نظر العالـ صكبيا ،فالمسممكف

يشكمكف أكثر مف  %90مف السكاف ،بينما تمثؿ المسيحية %7أما الييكد .%1كىنا شئ آخر
ط كثيقنا ،كىك المغة العربية كسيادتيا كتفكقيا عمى نظيراتيا مف
ارتبط بالديف اإلسالمي ارتبا ن
المغات في ىذه المنطقة ،كالفارسية (إيراف) ،كالتركية (تركيا)  ،..كلعمنا لف نتمكف مف اعطاء
منطقة الشرؽ األكسط حقيا مف التقدير كالتعظيـ؛ كذلؾ لما ليذه المنطقة مف المكانة لدل أىميا
كزائرييا الذيف سحرتيـ بتاريخيا العريؽ ،كىك تاريخ كثيؽ الصمة باألدياف ،كربما ال يجيؿ أحد ما

لمعقائد مف تأثير في تشيكؿ السمكؾ االجتماعي .كالديف ىك العنصر المحكرم كالجذكة التي
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تحرؾ النفكس ،1كذلؾ يعتبر الديف سمة إنسانية ،لـ تخؿ منيا أمة مف األمـ كال شعب مف

الشعكب منذ فجر التاريخ .2كما أف التديف يمثؿ خاصية مميزة لإلنساف عف الكائنات األخرل،
كقد قيؿ ،في تعريؼ اإلنساف ،أنو حيكاف متديف.3

 /1طًىٌم هُزُجُزىٌ ،طذاو انذضبراد إػبدح طُغ انُظبو انؼبنًً ،س ،10 :ررجًخ طهؼذ انشبٌت ،انقبهرح 2014و.
 /2أيٍم ثىررو ،انؼهى وانذٌٍ فً انفهطفخ انًؼبطرح ،ررجًخ :أدًذ فؤاد األهىاًَ ،ص( 3:انقبهرح 2013و).
 /3أدًذ فؤاد األهىاًَ" ،يقبالد اإلضاليٍٍٍ نألشؼري" ،رراس اإلَطبٍَخ ،ج ،2ص( 357 :انقبهرح 2016و).
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ػ مشكمة الدراسة:
تعتبر منطقة الشرؽ األكسط مف أكثر المناطؽ حكجة لمبحث في تارخييا ،الضارب في

القدـ ،فيي مف أكثر المناطؽ التي دارت فييا الحركب كالنزاعات في تاريخ البشرية؛ كيعكد ذلؾ
لعكامؿ متعددة كمككنات متنكعة ،كالتي مف أبرزىا المككف الديني كالذم يتمثؿ في المكانة

الركحية التي تحتميا مدينة القدس ،بشكؿ عاـ كالمسجد األقصى ،كما لو مف قدسية دينية كمكانة
تاريخية لدل الديانات السماكية الثالثة .مف ىذا الباب فإف الدراسة ستيتـ بتاريخ الشرؽ األكسط،

مع التركيز عمى القدس كتاريخيا ،فيي مدينة التجاذب كالتنافر كالسالـ كالصداـ كالصراع
كالتعايش في ذات اآلف ،كالمسجد األقصى ىك بؤرة الصراع كمحكر التجاذبات لما يمثمو مف سمك

ركحي السيما كأنو يستند عمى إرث تاريخي تميد كعتيد ،كقد تعاقبت عميو العديد مف الحقب
التاريخية كالدينية المتتالية؛ األمر الذم أكسبو الكثير مف الميابة كالقداسة الدينية كالجاذبية
الركحانية كالكجدانية ،كلممسمميف حنيف دائـ السترداده مف أيدم الييكد المغتصبيف لو .قاؿ تعالى:

ص ِ
ت ِم ْف قَْبمِ ِو لَ ِم َف
( َن ْح ُف َنقُ ُّ
َف َوِا ْف ُك ْن َ
ص ِب َما أ َْو َح ْي َنا إِلَ ْي َؾ َى َذا ا ْلقُ ْرآ َ
ص َعمَ ْي َؾ أ ْ
س َف ا ْلقَ َ
َح َ
ا ْل َغ ِ
يف) يوسؼ.3 :
افمِ َ
ص عمَ ْي َؾ ِم ْف أَ ْنب ِائيا ولَقَ ْد جاءتْيـ رسمُيـ ِبا ْلب ّْي َن ِ
ِ
ات فَ َما َكا ُنوا لِ ُي ْؤ ِمنُوا ِب َما
َ َ ُْ ُ ُ ُْ َ
(ت ْم َؾ ا ْلقَُرى َنقُ ُّ َ
َ َ َ
وب ا ْل َك ِ
َك َّذ ُبوا ِم ْف قَْب ُؿ َك َذلِ َؾ َي ْط َبعُ المَّ ُو َعمَى ُقمُ ِ
يف) األعراؼ.101:
اف ِر َ
ػػػ أىمية الدراسة:

تأتي أىمية ىذا البحث مف أىمية القدس كمدينة تاريخية عميقة الجذكر ،باإلضافة إلى

قدسية المسجد األقصى لدل المسمميف؛ مما جعؿ المسمميف يكنكف لمقدس الشريؼ ،في نفكسيـ،
الكثير مف التقدير الركحي كالكجداني ،فيك قبمتيـ األكلى ،كما أف رسكلنا الكريـ ،صمى اهلل عميو

أيضا ،اإلرتباط
كسمـ ،قد عرج منو إلى السماء ،ليمة أسرم بو مف المسجد الحراـ ،كىناؾ ،ن
التاريخي كالسياسي الضارب في القدـ ،فقد ارتبطت القدس بالخميفة الثاني كأمير المؤمنيف عمر
بف الخطاب ،ككذلؾ ارتبطت بالقائد العظيـ صالح الديف األيكبي.4

ػػػ مرتكزات البحث:

4
ًُْ ،انزكرٌزً انًىنذ،
 /طالح انذٌٍ األٌىثً (589-532هـ1193 -1137 ،و)ٌ .ىضف ثٍ أٌىة ثٍ شبدي ثٍ يرواٌ ثٍ ٌؼقىة ،انذ ُِّوٌ ُّ
أثى انًظفر ،طالح انذٌٍ األٌىثً ،انًهقت ثبنًهك انُبطر ،انقبئذ اإلضاليً انشهٍر.
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تعتبر العقائد الدينية مف أقكل البكاعث النفسية كأبرز الدكافع اإلنسانية التي أسيمت

مباشر في كتابة كتدكيف تاريخ البشرية منذ القدـ كحتى اليكـ ،كعميو فقد ارتكزت ىذه
نا
اسياما
ن
الدراسة عمى أربع مجاكر رئيسة ،ىي:
 -الشرؽ األكسط ميبط الكحي كالرساالت.

 المسجد األقصى كمكانتو في نفكس المسمميف. الصراعات الدينية كالتجاذبات السياسية بيف الييكد كالعرب. -إسماعيؿ ،عميو السالـ ،بيف الييكدية كاإلسالـ.

ػػػ المنيج:

إف المنيج التاريخي االستقصائي ىك المنيج الذم سيتبعو الباحث في تحقيؽ ىدؼ ىذه
الدراسة ،بجانب المنيج االستنباط التحميمي ،الذم سيفيد الباحث في التحقؽ مما لديو مف بيانات

تحتاج إلى التحقؽ مف صدقيا كحقيقتيا.

الشرؽ األوسط ميبط
الوحي والرساالت

يكفي منطقة الشرؽ األكسط ،شرفنا ال يدانيو شرؼ ،أنيا كانت ميبط الكحي السماكم
فحظيت باستقباؿ الديانات السماكية الثالث الكبرل ،كما أنيا نالت مف القداسة كالقدسية ،ما لـ
تنمو منطقة سكاىا في الكرة األرضية ،فقد كطئتيا األقداـ الطاىرة عندما مشى عمى ثراىا الرسؿ

كاألنبياء ،عمييـ ،كعمى نبينا الكريـ ،صالة اهلل كسالمو أجمعيف ،تمكـ اآلثار الطاىرة المباركة
التي زادتيا رفعة كمقا نما كشرفنا عمى شرؼ ،كلـ يقؼ حظيا مف التقديس كالتعظيـ عند ذلؾ الحد
بؿ شرفيا اهلل تعالى بأنيا ضمت أشرؼ كأطير البقاع عمى كجو البسيطة ،كىي :الحرـ المكي
كالحرـ النبكم ،كالحرـ القدسي (بيت المقدس) ،كقد جاء في الصحيحيف( :كال تشد الرحاؿ إال إلى

5
أيضا ،كرد في كتب السيرة
ثالثة مساجد المسجد الحراـ كالمسجد األقصى كمسجدم ىذا)  ،ك ن
النبكية ،أف رسكؿ المَّو ،صمى اهلل عميو كسمـ ،أقاـ بقباء أربعة أياـ ،أسس فييا مسجد قباء كصمى

فيو ،كىك أكؿ مسجد أسس عمى التقكل بعد النبكة ،قاؿ تعالى:
يو ِف ِ
َف تَقُوـ ِف ِ
ِ
ِ ِ
َح ُّ
يو ِر َجا ٌؿ
س ِج ٌد أ ّْ
َ
ؽ أْ
س َعمَى التَّ ْق َوى م ْف أ ََّو ِؿ َي ْوٍـ أ َ
(ال تَقُ ْـ فيو أ ََب ًدا لَ َم ْ
ُس َ
َ
يف) التوبة.108:
ط َّي ُروا َوالمَّ ُو ُي ِح ُّ
َف َيتَ َ
ُّوف أ ْ
ب ا ْل ُمطَّ ّْي ِر َ
ُي ِحب َ

 /5يذًذ ثٍ إضًبػٍم أثى ػجذهللا انجخبري انجؼفً :انجبيغ انظذٍخ انًخزظر ،ج ،2ص ،703 :رذقٍق :يظطفى دٌت انجغب ،دار اثٍ
كثٍر ،انًٍبيخ (ثٍرود) ط1987 /ِ1407 ،3و.
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ِِ ِ
يف
َف َال تُ ْ
ش ِر ْؾ ِبي َ
اف ا ْل َب ْي ِت أ ْ
يف َوا ْلقَ ِائ ِم َ
ش ْي ًئا َوطَ ّْي ْر َب ْي ِت َي لِمطَّ ِائ ِف َ
يـ َم َك َ
( َوِا ْذ َب َّوأْ َنا إل ْب َراى َ
الس ُج ِ
ود) الحج.26:
الرَّك ِع ُّ
َو ُّ

كفي الصحيحيف( :عف أبي ذر قاؿ :قمت ،يا رسكؿ اهلل أم مسجد كضع في األرض أكؿ؟ ،قاؿ:

المسجد الحراـ قمت :ثـ أم؟ ،قاؿ :المسجد األقصى ،قمت :كـ بينيما؟ قاؿ :أربعكف سنة) .6كجاء
في السيرة إف أكؿ عمؿ قاـ بو رسكؿ المَّو ،صمى اهلل عميو كسمـ ،عند كصكلو يثرب (المدينة

المنكرة) ىك إقامة المسجد النبكم ،كالذم تـ تشييده في المكاف الذم بركت فيو ناقتو ،فأمر ببناء

المسجد ،كاشتراه مف غالميف يتيميف كاف يممكانو ،كساىـ في بنائو بنفسو .إذف فقد بدأ رسكلنا

الكريـ أكؿ نشاط لو ببناء المسجد ،األمر الذم يؤكد عمى قيمة المسجد في اإلسالـ كما لو مف

أىمية في حياة المسمميف ،يقكؿ تعالى:
السم ِ
ِ
س ِج ِد
اىا فَ َو ّْؿ َو ْج َي َؾ َ
ض َ
اء َفمَ ُن َولّْ َي َّن َؾ ِق ْبمَ ًة تَْر َ
(قَ ْد َن َرى تَ َقمُّ َ
ش ْط َر ا ْل َم ْ
ب َو ْج ِي َؾ في َّ َ
ِ
وف أَنَّ ُو ا ْل َح ُّ
ؽ
ا ْل َح َرِاـ َو َح ْي ُ
وى ُك ْـ َ
ث َما ُك ْنتُ ْـ فَ َولُّوا ُو ُج َ
اب لَ َي ْعمَ ُم َ
ش ْط َرهُ َوِا َّف الَِّذ َ
يف أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ِم ْف رّْب ِيـ وما المَّ ُو ِب َغ ِ
اف ٍؿ َع َّما َي ْع َممُوف) البقرة.144 :
َ ْ ََ
ؽ ِم ْف رّْب َؾ وما المَّ ُو ِب َغ ِ
س ِج ِد ا ْل َح َرِاـ َوِانَّ ُو لَ ْم َح ُّ
اف ٍؿ
( َو ِم ْف َح ْي ُ
ت فَ َو ّْؿ َو ْج َي َؾ َ
ث َخ َر ْج َ
ش ْط َر ا ْل َم ْ
َ ََ
ث َما ُك ْنتُ ْـ فَ َولُّوا
س ِج ِد ا ْل َح َرِاـ َو َح ْي ُ
وف * َو ِم ْف َح ْي ُ
ت فَ َو ّْؿ َو ْج َي َؾ َ
ث َخ َر ْج َ
َع َّما تَ ْع َممُ َ
ش ْط َر ا ْل َم ْ
ط َرهُ) البقرة.150-149 :
شْ
وى ُك ْـ َ
ُو ُج َ
بعد ىذه التكطئة يمكف القكؿ ،إف المتتبع ألحداث تاريخ الشرؽ األكسط سيجد فييا الكثير مف

التقطعات بيف الركاية التكراتية كبيف ما كرد في عدد مف آم القرآف العظيـ ،فمف ذلؾ ،مثالن،

أسماء بعص األماكف ،كالشخصيات (الرسؿ) :إبراىيـ كزكجتيو سارة كىاجر ،كزريتو مف بعده:

إسماعيؿ ،إسحاؽ ،يعقكب ،يكسؼ ،مكسى كىاركف ،سميماف ،كداكد  ،...قاؿ تعالى:
اىيـ وِاسم ِ
ِ ِ ِ
(قُولُوا آ َّ َّ ِ
ِ
وب
اع َ
س َح َ
اؽ َوَي ْعقُ َ
يؿ َوِا ْ
َمنا ِبالمو َو َما أُْن ِز َؿ إلَ ْي َنا َو َما أُْن ِز َؿ إلَى إ ْب َر َ َ ْ َ
َ
و ْاألَسب ِ
اط َوما أُوِتي م َ ِ
يسى َوما أُوِتي َّ
َح ٍد ِم ْن ُي ْـ
ُّوف ِم ْف َرّْب ِي ْـ َال ُنفَّْر ُ
الن ِبي َ
ؽ َب ْي َف أ َ
َ َْ
وسى َوع َ َ
َ ُ
َ
َ
وف) البقرة.136 :
سمِ ُم َ
َوَن ْح ُف لَ ُو ُم ْ
كذلؾ ىناؾ تشابو في بعض األحداث التاريخية المعركفة ،كقصة يكسؼ مع إخكتو ،كما تخممتيا
مف أحداث كثيرة أدت إلى بيعو في مصر ،كما نجـ عنيا ،بعد ذلؾ ،مف ىجرة بني إسرائيؿ إلى

مصر ككالدة مكسى فييا ،كما صحبيا مف تنازع بيف مكسى كفرعكف مصر؛ األمر الذم أدل إلى

اسعا في عدد مف أسفار التكراة
الحدث األبرز كىك خركج الييكد مف مصر كالذم شغؿ نا
حيز ك ن
(العيد القديـ) ،كما ال يمكننا أف نتجاكز قصة سميماف كممكو العظيـ .كال نريد أف نتكسع في ذكر
 /6يطهى ثٍ انذجبج أثى انذطٍٍ انقشٍري انٍُطبثىري :طذٍخ يطهى ،ج ،1ص ،370 :رذقٍق :يذًذ فؤاد ػجذ انجبقً دار إدٍبء انزراس
انؼرثً (ثٍرود).
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األحداث الركائية كالشخصيات التاريخية ،التي ذكرت بشكؿ تفصيمي في عدد مف أسفار التكراة،

بقدر ما نريد تناكؿ التقاطعات التاريخية بيف الركاية التكراتية كبيف ما تضمنتو آيات القرآف العظيـ
أحيانا كتكضيحية في أحاييف أخرل ،مركزيف عمى الجكانب التفالعية التي
مف إشارات تمميحية
ن
أسيمت في رسـ خريطة تاريخية لمنطقة الشرؽ األكسط ،مف خالؿ ما أكردتو الكتب السماكية:

إبراىيـ :ىك ابف آزر ،كلـ يذكر القرآف الكريـ أعمى مف ىذا النسب ،كاف كنا نجد أف الكتاب

المقدس قد تكسع في ذكر نسبو ،كيسمى أبي األنبياء ،7قاؿ تعالى:
ِ
وب َو َج َع ْم َنا ِفي ُذّْري َِّت ِو ُّ
َج َرهُ ِفي ُّ
الد ْن َيا
س َح َ
اب َوآَتَ ْي َناهُ أ ْ
الن ُب َّوةَ َوا ْلكتَ َ
اؽ َوَي ْعقُ َ
﴿ َو َو َى ْب َنا لَ ُو إِ ْ
وِا َّن ُو ِفي ْاْل ِ
يف﴾ العنكبوت.27 :
َخ َرِة لَ ِم َف َّ
الصالِ ِح َ
َ
جميكر أك و
و
عدد كبير،
أب رحيـ ،كفي العبرانية أبك
كسمى خميؿ اهلل ،كابراىيـ ،أما في السريانية ،ه
كمف المعركؼ أنو ابتمي في حياتو ،قاؿ تعالى:

ِ ِ
يف
اى ُـ ْاأل ْ
ادوا ِب ِو َك ْي ًدا فَ َج َع ْم َن ُ
يـ * َوأ ََر ُ
س ِر َ
َخ َ
﴿ ُق ْم َنا َيا َن ُار ُكوِني َب ْرًدا َو َ
س َال ًما َعمَى إ ْب َراى َ
ِ
طا إِلَى ْاألَر ِ ِ
وب
َّي َناهُ َولُو ً
س َح َ
ييا لِ ْم َعالَ ِم َ
( َوَنج ْ
اؽ َوَي ْعقُ َ
يف * َو َو َى ْب َنا لَ ُو إِ ْ
ض الَّتي َب َارْك َنا ف َ
ْ
وف ِبأَم ِرَنا وأَوح ْي َنا إِلَ ْي ِيـ ِفع َؿ ا ْل َخ ْير ِ
يف * وجع ْم َن ُ ِ
افمَ ًة و ُك ِّال جع ْم َنا ِ ِ
َن ِ
ات
اى ْـ أَئ َّم ًة َي ْي ُد َ ْ َ ْ َ
ْ ْ
صالح َ َ َ َ
َ
ََ
َ
َ
الزَك ِ
وِاقَاـ َّ ِ
اء َّ
َّي َناهُ ِم َف
يف * َولُو ً
اة َو َكا ُنوا لَ َنا َعا ِب ِد َ
طا آَتَ ْي َناهُ ُح ْك ًما َو ِع ْم ًما َوَنج ْ
الص َالة َوِايتَ َ
َ َ
ث إِ َّنيـ َكا ُنوا قَوـ سو ٍء فَ ِ
ِ
ِ َِّ
يف * َوأ َْد َخ ْم َناهُ ِفي َر ْح َم ِت َنا
اس ِق َ
ْ َ َْ
ا ْلقَ ْرَية التي َكا َن ْت تَ ْع َم ُؿ ا ْل َخ َبائ َ ُ ْ
يف﴾ األنبياء.75-69:
إِ َّن ُو ِم َف َّ
الصالِ ِح َ

كتتقاطع ىذه اآليات مع ما جاء في التكراة ،مف حيث الخركج مف األرض كتكثير النسؿ كالعدد
كالمباركة الربانية:

(فقاؿ الرب ألبراـ اذىب مف أرضؾ ومف عشيرتؾ ومف بيت أبيؾ إلى األرض التي

أريؾ *.فاجعمؾ أمة عظيمة وأباركؾ وأعظـ اسمؾ .وتكوف بركة* وأبارؾ مباركؾ

والعنؾ ألعنو .وتبارؾ فيؾ جميع قبائؿ األرض* فذىب أبراـ كما قاؿ لو الرب وذىب

معو لوط) التكويف ،األصحاح ،12 :اْلية.4-1 :

يعقوب (إسرائيؿ) :ىك أبك األسباط االثني عشر ،كاليو ينسب شعب بني إسرائيؿ ،كاسرائيؿ ،في
العبرية ،تعني ركح اهلل ،كقد كلد في أرض الكنعانييف (فمسطيف) كشب في كنؼ أبيو إسحاؽ،
عمييما السالـ ،كأمرتو أمو أف يسافر إلى بالد العراؽ كىي ديار كالده ،حيث تزكج مف ابنتي خالو
سمكف باألسباط،
ككىبت كؿ منيما جاريتيا لو فكلدت لو النسكة األربع أكالده االثني عشر الذيف يي ٌ
كأصبح كؿ كاحد منيـ أبا لسبط مف أسباط بني إسرائيؿ ،قاؿ تعالى:

 /7انًىضىػخ انؼرثٍخ انؼبنًٍخ ،إطذار2004 :و.
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يؿ وبعثْ َنا ِم ْنيـ اثْ َني ع َ ِ
اؽ ب ِني إِ ِ
ِ
اؿ المَّ ُو إِ ّْني َم َع ُك ْـ
﴿ َولَقَ ْد أ َ
يبا َوقَ َ
ش َر َنق ً
ُُ ْ َ
َخ َذ المَّ ُو ميثَ َ َ
ْ
س َرائ َ َ َ َ
الص َالةَ َوآَتَْيتُـ َّ
س ًنا
لَ ِئ ْف أَقَ ْمتُ ُـ َّ
سمِي َو َع َّزْرتُ ُم ُ
وى ْـ َوأَق َْر ْ
ضتُ ُـ المَّ َو قَ ْر ً
ضا َح َ
َم ْنتُ ْـ ِب ُر ُ
الزَكاةَ َوآ َ
ُ
َألُ َكفّْر َّف ع ْن ُكـ س ّْي َئ ِات ُكـ وَأل ُْد ِخمَ َّن ُكـ ج َّن ٍ
ات تَ ْج ِري ِم ْف تَ ْح ِت َيا ْاألَ ْن َي ُار فَ َم ْف َكفََر َب ْع َد َذلِ َؾ
ْ َ
ْ َ
َ َ ْ َ
الس ِب ِ
يؿ﴾ المائدة .12
اء َّ
ِم ْن ُك ْـ فَقَ ْد َ
س َو َ
ض َّؿ َ
كرد في ىذه اآلية ذكر األسباط االثني عشر كما كرد في التكراة ،كلكف دكف إشارة إلى العبادات

المفركضة كإقامة الصالة كايتاء الزكاة:

(جميع ىؤالء أسباط إسرائيؿ االثنا عشر .وىكذا كمميـ بو أبوىـ وباركيـ .كؿ واحد

بحسب بركتو باركيـ) التكويف :األصحاح ،49:أْلية.28:

كقد فقد يعقكب بصره حزنػنا عمى ابنو يكسؼ الذم مكر بو إخكتو ثـ ٌرد اهلل إليو بصره بعد أف
أيلقي عميو قميص يكسؼ ،عميو السالـ ،الذم اجتمع بو بعد طكؿ غياب كشدة حزف كألـ ،كتكفي

إسحاؽ بمصر بعد 17عامػنا مف اجتماعو بيكسؼ ،عميو السالـ ،كقد أكصى يعقكب ابنو يكسؼ
أف يدفنو مع أبيو إسحاؽ ففعؿ كسار بو إلى فمسطيف كدفنو عند أبيو إسحاؽ في مغارة بمدينة

الخميؿ صمكات اهلل عمييـ أجمعيف .كذلؾ أكصى بنيو بالتكحيد كاإلسالـ ،يقكؿ تعالى:
ِ
اى ِ ِ
﴿وو َّ ِ ِ ِ
ّْيف فَ َال تَ ُموتُ َّف إَِّال
اص َ
طفَى لَ ُك ُـ الد َ
يـ َبنيو َوَي ْعقُ ُ
وب َيا َبن َّي إِ َّف المَّ َو ْ
ََ
صى ب َيا إ ْب َر ُ
اؿ لِب ِن ِ
وف ِم ْف
وف * أ َْـ ُك ْنتُ ْـ ُ
وب ا ْل َم ْو ُ
يو َما تَ ْع ُب ُد َ
سمِ ُم َ
اء إِ ْذ َح َ
ت إِ ْذ قَ َ َ
ض َر َي ْعقُ َ
َوأَ ْنتُ ْـ ُم ْ
ش َي َد َ
اؽ إِلَيا و ِ
اىيـ وِا ِ
ِ
ِ
ِ
اح ًدا َوَن ْح ُف لَ ُو
س َماعي َؿ َوِا ْ
َب ْعدي قَالُوا َن ْع ُب ُد إِلَ َي َؾ َوِالَ َو آ ََبائ َؾ إِ ْب َر َ َ ْ
س َح َ ً َ
وف﴾البقرة.133 -132 :
سمِ ُم َ
ُم ْ
تشير اآلياتاف إلى ما جاء عمى لساف إبراىيـ كحفيده يعقكب ،عمييما السالـ ،كىما يكصياف
ذريتيـ باإلسالـ كالتكحيد ،كىك قريب مما ذكر في التكراة:

(ودعا يعقوب بنيو وقاؿ اجتمعوا ألنبئكـ ما يصيبكـ في آخر األياـ* اجتمعوا واسمعوا
يا بني يعقوب .واصغوا إلى إسرائيؿ أبيكـ) التكويف ،األصحاح ،40 :اْلية.2-1:

يوسؼ :ىك ابف يعقكب بف إسحاؽ ابف إبراىيـ عمييـ السالـ ،كقصتو مشيكرة كمعركفة في
القرآف كالتكراة .كيعتبر الحمـ الذم رآه في منامو ىك المحكر الذم دارت حكلو بقية حياتو ،فقد
يقصو عمى إخكتو الذيف تممكتيـ الغيرة منو
حمما ركاه ألبيو الذم طمب إليو أال َّ
رأل في منامو ن
أثير عند أبييـ ،فطمبكا ،في أحد األياـ ،إلى أبييـ أف يرسؿ يكسؼ ليمعب معيـ،
ألنو كاف نا
كتعيدكا بالمحافظة عميو ،فكافؽ بعد تردد ،كلكنيـ كانكا قد أجمعكا أمرىـ عمى الكيد بو ،فألقكا بو
ذئبا قد افترسو ،لكف يعقكب
في بئر عميقة قميمة الماء ،ثـ جاءكا أباىـ عشاء يبككف ،ازعميف أف ن
أدرؾ مكيدتيـ ففكض أمره إلى اهلل ،كجاءت سيارة (قافمة مف المسافريف ليالن) فأرسمكا كاردىـ،
سالما،
فأدلى دلكه في الجب فتعمؽ بو يكسؼ ،فصاح الرجؿ :يا بشرام ىذا غالـ ،فخرج يكسؼ ن
9

أثير عنده؛ إذ جعمو صاحب أمره كنييو،
فأخذكه معيـ إلى مصر ،كباعكه لمعزيز ،فصار نا
كالمتصرؼ في كؿ شيء في بيتو.
كما كاد يكسػػؼ يخمد إلى حػػياة ىادئة في منزؿ العزيز حتى جاءتو محنة أخرل؛ إذ شغفت بو

امرأة العزيز كراكدتو فأبى كامتنع ،فادعت بأنو ىك مف راكدىا ،كلكف تبيَّف لزكجيا صدؽ يكسؼ
ككذبيا بعد أف شيد شاىد مف أىميا عمييا .غير أف الخبر شاع في أرجاء المدينة ،فرأل العزيز

أف يسجنو ،كدخؿ معو السجف فتياف :أحدىما كبير خبازم الممؾ ،كالثاني رئيس يسقىاتو .كحينما
أىمتيما أسرعا إليو يستفتيانو ،كقد تحقؽ تأكيؿ يكسؼ لرؤياىما ،فيما
يكما عمى رؤيا قد َّ
أصبحا ن
بعد ،كلبث يكسؼ في سجنو بعدىما بضع سنيف ،إلى أف حمـ الممؾ بسبع بقرات سماف يأكميف
سبعه عجاؼ ،كسبع سنابؿ خضر كسبع يابسات ،فازعجتو الرؤيا كغمتو ،كدعا السحرة كالعمماء
يستفتييـ ،فمـ يفتكه بما يريحو ،كعمـ عزيز مصر بأمر يكسؼ عميو السالـ مف رئيس سقاتو الذم
فقربو
كاف معو في السجف ،فأرسمو إليو يستفتيو ،فجاءه بالخبر اليقيف ،ف يس َّر الممؾ بتأكيؿ رؤياهٌ ،
أصر يكسؼ عمى عدـ مغادرة السجف إال بعد تبرئتو
منو كعيَّنو أمينان عمى مخازف الحبكب كقد َّ
مما ألصؽ بو مف تيمة ،فاعترفت امرأة العزيز بكيدىا .كمر الجزء األكؿ مف الحمـ (سنكات

الي ٍخصب) ثـ جاءت السنيف المجدبة فاشتد الجدب في األرض ،كعمـ سكاف بالد كنعاف بكفرة
الطعاـ في مصر ،فأرسؿ يعقكب أكالده ليأتكا بالطعاـ مف مصر ،فعرفيـ يكسؼ كىـ لو منكركف،

فجيزىـ بالطعاـ ،كأكرميـ كرد ليـ بضاعتيـ ،كاشترط عمييـ إحضار أخييـ (شقيقو) بنياميف
ليحصمكا عمى الطعاـ في المرة القادمة ،كنسبة لشدة الجدب كسماحة يكسؼ؛ سمح يعقكب بسفر

بنياميف كلكف بمكثؽ غميظ ،إال أف بنياميف قد استيٍبقي عند يكسؼ في رحمتيـ الثانية بحجة سرقة
صكاع الممؾ ،كباءت كؿ محاكالتيـ مف أجؿ عكدة بنياميف معيـ بالفشؿ ،كلكف يعقكب لـ ييأس
مف رجمة ربو فرد أكالده إلى مصر لممرة الثالثة ،ليتحسسكا يكسؼ كأخيو ،كفي ىذه المرة كشؼ

ليـ يكسؼ عف نفسو كعاتبيـ عمى ما فعمكه ،ثـ ما لبثت البشارة أف جاءت بالقميص ،فارتد
بصير ،كمف ثـ شد رحالو ،ىك كأىمو ،إلى مصر ،فمما دخمكا عمى يكسؼ سجد لو أبكاه
نا
يعقكب
كاخكتو األحد عشر .ككاف ذلؾ تحقيقنػا لمرؤية ،قاؿ تعالى:8
ص ِ
ت ِم ْف قَ ْبمِ ِو لَ ِم َف
﴿ َن ْح ُف َنقُ ُّ
َف َوِا ْف ُك ْن َ
ص ِب َما أ َْو َح ْي َنا إِلَ ْي َؾ َى َذا ا ْلقُ ْرآ َ
ص َعمَ ْي َؾ أ ْ
س َف ا ْلقَ َ
َح َ
ؼ ِألَِب ِ
ا ْل َغ ِ
ش َر َك ْو َك ًبا َو َّ
س َوا ْلقَ َم َر
يف * إِ ْذ قَ َ
َح َد َع َ
وس ُ
يو َيا أ ََب ِت إِ ّْني َأر َْي ُ
افمِ َ
ت أَ
الش ْم َ
اؿ ُي ُ
ِ
س ِ
يدوا لَ َؾ َك ْي ًدا إِ َّف
يف * قَ َ
ص ُر ْؤَي َ
اؾ َعمَى إِ ْخ َوِت َؾ فَ َي ِك ُ
اج ِد َ
ص ْ
اؿ َيا ُب َن َّي َال تَ ْق ُ
َأر َْيتُ ُي ْـ لي َ
اف لِ ْ ِ
َّ
سِ
يف﴾يوسؼ.5-3 :
اف َع ُد ّّو ُم ِب ٌ
الش ْيطَ َ
ْل ْن َ

ًٌ /8كٍ انرجىع إنى رفبطٍم انقظخ كبيهخ فً ضىرح ٌىضف.
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تكاد أحداث مضمكف قصة يكسؼ تتطابؽ في كؿ مف آم القرآف العظيـ كركاية التكراة ،كال تختمفا

إال مف حيث الشكؿ:

كوكبا ساجدة لي)
أيضا واذا الشمس والقمر وأحد عشر
حمما ً
ً
(وقاؿ إني حممت ً
التكويف ،األصحاح ،37 :اْلية.9 :
(وباعوا يوسؼ لْلسماعيمييف بعشريف مف الفضة .فأتوا بيوسؼ إلى مصر) التكويف،

األصحاح ،37 :اْلية.28:

(أما يوسؼ فأنزؿ إلى مصر واشتراه فوطيفار خصي فرعوف  )...التكويف ،األصحاح:

 ،39اْلية.1 :

(وحدث بعد ىذه األمور أف امرأة سيده رفعت عينييا إلى سوسؼ وقالت اضجع معي*
فأبى )...التكويف :األصحاح ،39:األية.8-7:

(وارتحؿ إسرائيؿ وكؿ ما كاف لو ...ال تخؼ مف النزوؿ إلى مصر ألني أجعمؾ أمة

أيضا) التكويف ،األصحاح،46 :
عظيمة ىناؾ* وأنا أنزؿ معؾ إلى مصر وأنا أصعدؾ ً
اْلية.4-1 :

كلما كلد
موسى :ىك ابف عمراف ،كىك مف األنبياء الذيف ٌ
فصؿ القرآف سيرتيـ في مكاضع عديدةٌ .
خبأتو أمو عف فرعكف كجنده ،ألنيـ كانكا يقتمكف الذككر مف أبناء الييكد؛ كيعكد ذلؾ لنبكءة تقكؿ
بأف ممؾ الفرعكف سينتيي عمى يد مكلكد ييكدم ،فأمر الفرعكف بقتؿ الذككر كاستبقاء اإلناث،

يقكؿ تعالى:

َّي َنا ُكـ ِم ْف آ ِ ِ
وء ا ْل َع َذ ِ
وف
ستَ ْح ُي َ
اب ُي َذ ّْب ُح َ
اء ُك ْـ َوَي ْ
وف أ َْب َن َ
س َ
وموَن ُك ْـ ُ
َؿ ف ْر َع ْو َف َي ُ
﴿ َوِا ْذ َنج ْ ْ
س ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يـ﴾البقرة.49 :
س َ
نَ
اء ُك ْـ َوفي َذل ُك ْـ َب َال ٌء م ْف َرّْب ُك ْـ َعظ ٌ
كحينما خافت افتضاح أمرىا أكحى اهلل تعالى ليا أف ترضعو كتمقيو في اليـ ،ففعمت ذلؾ كناطت
بأختو أف تقصو لتأتييا بخبره ،فمـ تزؿ بو حتى عممت أنو أدخؿ دار فرعكف ،كأنو قد كجد نعمة

في عيف آسيا (زكجة الفرعكف) ،فعرضت أختو عمى آؿ فرعكف أف تدليـ عمى مف مرضعة،
فاستحسنكا ذلؾ ككافقكا عميو .كعاش مكسى  ،عميو السالـ ،في بيت عدكه المدكد ،فيما بعد ،حيث

اضطر أف يغادر ،بعد افتضاح أمر قتمو ألحد المصرييف فتكجو إلى ىم ٍد ىيف ،كىناؾ تزكج بابنة
نار مف بعيد ،كلما اقترب
نبي اهلل شعيب ،كبعد سنكات قرر العكدة إلى مصر ،كفي الطريؽ رأل نا
منيا سمع صكتنا ينبئو بحقيقة مف في النار ،ثـ كانت آية تحكيؿ عصاه إلى حية ،كاخراج يده مف
جيبو بيضاء ،كما طمب إليو الذىاب إلى فرعكف ،كلكنو تييب مالقاتو فطمب أف يستعيف بأخيو

ىاركف ،فأتيا فرعكف ككمماه كلكنو صد عنيما صدكدا برغـ ما قيدـ لو مف آيات دامغة ،فأخذىـ
قاصدا األرض المقدسة (فمسطيف) ،كىنا
اهلل بالعقاب إلى أف تمكف مكسى مف الخركج بقكمو
ن
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يتجمى الحدث األعظـ لمقصة ،كذلؾ عندما أدركيـ فرعكف كلكف اهلل نجاىـ بآية مبصرة إذ انفمؽ

البحر أماميـ ،ف ىع ىبركه بينما انطبؽ عمى فرعكف كقكمو .كلكف ما إف بمغ الييكد سيناء ،حتى شككا
ح اررة الشمس ،فساؽ اهلل ليـ الغماـ كأرسؿ ليـ الرياح تحمؿ َّ
المف كالسمكل ،كأمر مكسى بأف
عينا ،كعندما ذىب مكسى إلى لقاء ربو أمر مكسى أخاه
يضرب الحجر فانبجست منو اثنتا عشرة ن
كف كثير مف بني
ىاركف أف يككف خميفتو في غيابو ثـ سار مكسى إلى طكر سيناء ،كلـ ي ٍ

إسرائيؿ مؤمنيف ،فعمد السامرم إلى صناعة العجؿ كطمب إلييـ عبادتو فانصاعكا لو ،فغضب

كثير  ،..كعندما طمب إلييـ مكسى دخكؿ األرض المقدسة (أرض الميعاد) قالكا لو:
مكسى لذلؾ نا
قكما جباريف ،فحرميا اهلل عمييـ أربعيف سنة ،9يقكؿ تعالى:
إف فييا ن
ِ
وف﴾ القصص.3:
وسى َوِف ْر َع ْو َف ِبا ْل َح ّْ
ؽ لِقَ ْوٍـ ُي ْؤ ِم ُن َ
﴿ َن ْتمُوا َعمَ ْي َؾ م ْف َن َبِإ ُم َ
يو ِفي ا ْلي ّْـ وَال تَ َخ ِ
يو فَِإ َذا ِخ ْف ِت عمَ ْي ِو فَأَْل ِق ِ
ض ِع ِ
َف أَر ِ
افي َوَال
َ
َ َ
﴿ َوأ َْو َح ْي َنا إِلَى أ ُّْـ ُم َ
وسى أ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
وف لَ ُي ْـ َع ُد ِّوا
يف * فَا ْلتَقَطَ ُو َآ ُؿ ِف ْر َع ْو َف لِ َي ُك َ
سمِ َ
تَ ْح َزِني إِ َّنا َرادُّوهُ إِلَ ْيؾ َو َجاعمُوهُ م َف ا ْل ُم ْر َ
ود ُىما َكا ُنوا َخ ِ
ِ ِ
يف﴾القصص.8-7:
اط ِئ َ
ام َ
اف َو ُج ُن َ َ
َو َح َزًنا إ َّف ف ْر َع ْو َف َو َى َ
ُخ ِت ِو قُ ّْ ِ
وف﴾ القصص.11:
﴿ َوقَالَ ْت ِأل ْ
ص َر ْت ِب ِو َع ْف ُج ُن ٍب َو ُى ْـ َال َي ْ
ش ُع ُر َ
صيو فَ َب ُ
ِ
ور وَذ ّْكرُىـ ِبأَي ِ
ُّ
ُّ ِ ِ
َّاـ المَّ ِو
َف أ ْ
وسى ِبآ ََي ِات َنا أ ْ
س ْم َنا ُم َ
﴿ َولَقَ ْد أ َْر َ
َخ ِر ْج قَ ْو َم َؾ م َف الظمُ َمات إلَى الن ِ َ ْ ْ
ٍ ِ
ِ ِ
ش ُك ٍ
صب ٍ
ور﴾إبراىيـ.5:
َّار َ
إِ َّف في َذل َؾ َْل ََيات ل ُك ّْؿ َ
ِ
َّ
ِ ِ ِ
ِ
ص َرهُ ِب ْاأل َْم ِ
ص ِر ُخ ُو قَا َؿ لَ ُو
َص َب َح في ا ْل َمدي َنة َخائفًا َيتََرق ُ
ستَ ْ
س َي ْ
ب فَِإ َذا الَّذي ْ
﴿فَأ ْ
استَ ْن َ
وسى
وسى إِ َّن َؾ لَ َغ ِو ّّ
ش ِبالَِّذي ُى َو َع ُد ّّو لَ ُي َما قَ َ
َف َي ْب ِط َ
اد أ ْ
يف* َفمَ َّما أ ْ
َف أ ََر َ
ي ُم ِب ٌ
اؿ َيا ُم َ
ُم َ
َّار ِفي ْاأل َْر ِ
سا ِب ْاأل َْم ِ
ض َو َما
وف َجب ًا
يد إَِّال أ ْ
يد أ ْ
س إِ ْف تُ ِر ُ
َف تَ ْقتُمَ ِني َك َما قَتَ ْم َ
أَتُ ِر ُ
َف تَ ُك َ
ت َن ْف ً
ِ ِ
ِ
َف تَ ُك َ ِ
وسى إِ َّف
س َعى قَ َ
يد أ ْ
تُ ِر ُ
صمِ ِح َ
ْصى ا ْل َمدي َنة َي ْ
وف م َف ا ْل ُم ْ
اؿ َيا ُم َ
اء َر ُج ٌؿ م ْف أَق َ
يف * َو َج َ
َّ
ِ
ِ
الن ِ
اخر ْج إِ ّْني لَ َؾ ِم َف َّ
ب
وف ِب َؾ لِ َي ْقتُمُ َ
اص ِح َ
ا ْل َم َلَ َيأْتَ ِم ُر َ
يف * فَ َخ َر َج م ْن َيا َخائفًا َيتََرق ُ
وؾ فَ ْ ُ
يف * ولَ َّما تَوج َ ِ
َّ ِ ِ
اؿ ر ّْ ِ ِ
َف َي ْي ِد َي ِني
اء َم ْد َي َف قَ َ
سى َرّْبي أ ْ
اؿ َع َ
َّو ت ْمقَ َ
َ
ب َن ّْجني م َف ا ْلقَ ْوِـ الظالم َ َ
قَ َ َ
الس ِب ِ
يؿ﴾ القصص.22-18:
اء َّ
س َو َ
َ
ِ
يف * أ ْ ِ
ِ ِ
يؿ﴾ الشعراء:
سو ُؿ َر ّْ
س َرِائ َ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
َف أ َْرس ْؿ َم َع َنا َبني إِ ْ
﴿فَأْت َيا ف ْر َع ْو َف فَقُوَال إِ َّنا َر ُ
.17
وسى أ ِ
اف ُك ُّؿ ِف ْر ٍ
ؽ َكالطَّ ْوِد ا ْل َع ِظ ِيـ﴾
ص َ
اؾ ا ْل َب ْح َر فَا ْن َفمَ َ
َف ْ
ؽ فَ َك َ
اض ِر ْب ِب َع َ
﴿فَأ َْو َح ْي َنا إِلَى ُم َ
الشعراء.63:

ًٌ /9كٍ انرجىع إنى رفبطٍم أكثر فً ضىرح انقظض.
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ِ
يؿ ا ْل َب ْح َر فَأَتْ َب َع ُي ْـ ِف ْر َع ْو ُف
س َرِائ َ
﴿ َو َج َاو ْزَنا ِب َبني إِ ْ
ِ َِّ َِّ
اؿ آَم ْن ُ َّ
َم َن ْت ِب ِو َب ُنو
ت أَن ُو َال إلَ َو إال الذي آ َ
قَ َ َ

ودهُ َب ْغ ًيا َو َع ْد ًوا َحتَّى إِ َذا
َو ُج ُن ُ
ِ
إِ ِ
يف
سمِ ِم َ
س َرائي َؿ َوأََنا م َف ا ْل ُم ْ
ْ

ؽ
أ َْد َرَك ُو ا ْل َغ َر ُ
َف َوقَ ْد
* آ َْْل َ

يف﴾يونس.91-90:
ت قَ ْب ُؿ َو ُك ْن َ
ص ْي َ
ت ِم َف ا ْل ُم ْف ِس ِد َ
َع َ
لقد أكردنا طرفنا مف بعض ما ذكره القرآف العظيـ ،عف مكسي كما مر بو مف أحداث ،كسنكرد

بعضا مما جاء في التكراة؛ كذلؾ ألننا ال نرمي إلى سرد التفاصيؿ بقدر ما نريد أف نشير إلى
ن
نقاط التالقي بيف آم القرآف العظيـ كركاية التكراة:

(وذىب رجؿ مف بيت الوي وأخذ بنت الوي* فحبمت المرأة وولدت اب ًنا .ولما رأتو أنو
طا مف البردي
حسف خبأتو ثالثة أشير* ولما لـ يمكنيا أف تخبئو بعد أخذت لو سف ً
وطمتو بالحمر والزفت ووضعت الولد فيو ووضعتو بيف الحمفاء عمى حافة النير*

ووقفت أختو مف بعيد لتعرؼ ما ذا يفعؿ بو* فنزلت ابنة فرعوف إلى النير لتغتسؿ...

فرأت السفط بيف الحمفاء فأرسمت أمتيا وأخذتو* فمما فتحتو رأت الولد فإذا ىو صبي
يبكي ،فرقت لو وقالت ىذا مف أوالد العبرانييف* فقالت أختو البنة فرعوف ىؿ أذىب

وأدعو لؾ امرة مرضعة مف العبرينيات لترضع لؾ الولد* فقالت ليا ابنة فرعوف

اذىبي .فذىبت الفتاة ودعت أـ الولد* ...ولما كبر الولد جاءت بو إلى ابنة فرعوف

فصار ليا اب ًنا ودعت اسمو موسى وقالت إني انتشمتو مف الماء) التكويف ،األصحمح:
 ،2اْلية.10-1 :

عبريا مف إخوتو* فالتفت إلى ىنا وىناؾ ورأى أف
مصريا يضرب رجالً
(فرأى رجالً
ً
ً
ليس أحد فقتؿ المصري وطمره في الرمؿ* ثـ خرج في اليوـ الثاني واذا رحالف عبرياف
وقاضيا عمينا.
رئيسا
يتخاصماف .فقاؿ لممذنب لماذا تضرب صاحبؾ* فقاؿ مف جعمؾ
ً
ً
أمفتكر بقتمي كما قتمت المصري *... .فسمع فرعوف ىذا األمر فطمب موسى .فيرب

موسى مف وجو فرعوف وسكف في أرض مدياف عند البير) الخروج ،األصحاح،2:

.15-11

(وبعد ذلؾ دخؿ موسى وقاال لفرعوف ىكذا يقوؿ الرب إلو إسرائيؿ اطمؽ شعبي ليعودوا

لي في البرية) الخروج ،األصحاح ،5 :اْلية.1 :

(ومد موسى يده عمى البحر .فأجرى الرب الريح شرقية شديدة كؿ اليؿ وجعؿ البحر
يابسة وانشؽ الماء*  ...فدفع الرب المصرييف في وسط البحر .فرجع الماءوغطى

ورءىـ في البحر .ولـ يبؽ منيـ وال
مركبات وفرساف جميع جيش فرعوف الذي دخؿ ا

واحد) الخروج ،األصحاح ،14 :اْلية.28-26 :

13

داود :نبي مف أنبياء اهلل ،كىك مف سبط ييكذا بف يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ ،عمييـ السالـ،
أعطاه اهلل الزبكر كآتاه الحكمة كفصؿ الخطاب ،كما جمعت لو النبكة كالممؾ ،كعرؼ بجماؿ

الصكت ،كاذا ق أر الزبكر تكؼ الطيكر عف الحركة ،كتقؼ عمى األغصاف تي ِّ
رجع بترجيعو ،كتسبح
بتسبيحو ،كالجباؿ تردد معو في العشي كاإلبكار ،ككاف كثير العبادة يقكـ الميؿ كيصكـ النيار،
كعمِّـ منطؽ الطير ،كأتقف صنعة الدركع .قاؿ تعالى:
ي
وت َو ُج ُن ِ
وف أ ََّن ُي ْـ ُم َالقُو المَّ ِو َك ْـ ِم ْف ِف َئ ٍة
ود ِه قَ َ
﴿قَالُوا َال طَاقَ َة لَ َنا ا ْل َي ْوَـ ِب َجالُ َ
يف َيظُنُّ َ
اؿ الَِّذ َ
ِ ِ
ِ ٍ
وت َو ُج ُن ِ
يرةً ِبِإذ ِ
ود ِه قَالُوا
ْف المَّ ِو َوالمَّ ُو َم َع َّ
يف * َولَ َّما َب َرُزوا لِ َجالُ َ
الصا ِب ِر َ
َقميمَة َغمَ َب ْت ف َئ ًة َكث َ
غ عمَ ْي َنا ص ْب ار وثَّْب ْت أَق َْدام َنا وا ْنصرَنا عمَى ا ْلقَوِـ ا ْل َك ِ
وى ْـ ِبِإذ ِ
ْف المَّ ِو
يف * فَ َي َزُم ُ
اف ِر َ
َ َ ُْ َ
َرَّب َنا أَف ِْر ْ َ
ْ
َ ً َ
اء َولَ ْوَال َدفْعُ المَّ ِو َّ
اس
وت َوآَتَاهُ المَّ ُو ا ْل ُم ْم َؾ َوا ْل ِح ْك َم َة َو َعمَّ َم ُو ِم َّما َي َ
ود َجالُ َ
َوقَتَ َؿ َد ُاو ُ
الن َ
ش ُ
ض ُي ْـ ِب َب ْع ٍ
يف﴾ البقرة.251:-249
ض َولَ ِك َّف المَّ َو ُذو فَ ْ
س َد ِت ْاأل َْر ُ
ض ٍؿ َعمَى ا ْل َعالَ ِم َ
َب ْع َ
ض لَفَ َ
كقد كرد في ركاية التكراة ما يشير إلى تقارب المعنى بيف الذم ذكره القرآف العظيـ في اآلية 251
مف سكرة البقرة ،كبيف ما جاء في األصحاح:17

(فقاؿ داود لمفمسطيني أنت تأتي بسيؼ وبرمح وأنا آتي إليؾ باسـ رب الجنود والو

حجر ورماه بالمقالع
صفوؼ إسرائيؿ الذيف عيرتيـ* ...ومد داود يده لمكنؼ وأخذ منو ًا
وضرب الفمسطيني في جبيتو فارتز الحجر في جبيتو وسقط عمى وجيو إلى األرض)

صموئيؿ األوؿ ،األصحاح ،17 :اْلية.49-45 :

رئيسا عمى إسرائيؿ) صموئيؿ،
(وقد قاؿ لؾ الرب أف ترعى شعبي إسرائيؿ وأنت تكوف
ً
األصحاح ،5 :اْلية.2:

سميماف :ىك نبي اهلل سميماف بف داكد ،عمييما السالـ ،مف سبط ييكذا بف يعقكب ،بف إسحاؽ،
كقد جمع ،ككالده ،بيف النبكة كالممؾ ،فكرث أباه كعمره ثالث عشرة سنة ،إال أف ممكو كاف أقكل
كأعظـ ،كىك باني بيت المقدس ،الذم اكتمؿ في بعد سبع سنيف ،كما بنى الييكؿ (ىيكؿ

عظيما ،كأنعـ عميو بكثير مف
فرغو مف بناء بيت المقدس ،كقد كىب اهلل لو مم نكا
سميماف) ،بعد ا
ن
سخر لو الريح كالجف كمردة الشياطيف كأساؿ لو عيف القطر ،ككاف جنده مؤلفنا مف اإلنس
النعـٌ :
كالجف كالطير ،كقد فصؿ القرآف العظيـ قصتو مع ممكة سبأ ،قاؿ تعالى:
ِ ٍ ِ
ِ
اؿ أَتُ ِمدُّوَن ِف
اف قَ َ
سمَ ْي َم َ
سمُ َ
اء ُ
وف * َفمَ َّما َج َ
﴿ َوِا ّْني ُم ْرسمَ ٌة إِلَ ْي ِي ْـ ِب َيديَّة فَ َناظ َرةٌ ِب َـ َي ْر ِجعُ ا ْل ُم ْر َ
ِبم ٍ
وف﴾ النمؿ.36:
اؿ فَ َما آَتَ ِان َي المَّ ُو َخ ْيٌر ِم َّما آَتَا ُك ْـ َب ْؿ أَ ْنتُ ْـ ِب َي ِدي َِّت ُك ْـ تَ ْف َر ُح َ
َ
ِ
اؿ ر ّْ ِ ِ
ِ ِ
س َّخ ْرَنا
َح ٍد ِم ْف َب ْع ِدي إِ َّن َؾ أَ ْن َ
ت ا ْل َوى ُ
ب ا ْغف ْر لي َو َى ْب لي ُم ْم ًكا َال َي ْن َبغي أل َ
َّاب * فَ َ
﴿قَ َ َ
اب﴾ ص.36-35 :
اء َح ْي ُ
لَ ُو ّْ
َص َ
الر َ
ثأ َ
يح تَ ْج ِري ِبأ َْم ِرِه ُر َخ ً
كفي التكراة:
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(وسمعت ممكة سبأ بخبر سميماف لمجد الرب فأتت لتمتحنو بمسائؿ* فأتت ألورشميـ

جدا وحجارة كريمة وأتت إلى
وذىبا ًا
أطيابا
جدا بجماؿ حاممة
كثير ً
بموكب عظيـ ً
ً
ً
سميماف وكممتو بكالـ كاف بقمبيا) المموؾ األوؿ :األصحاح ،10 :اْلية.2-1 :

(فتعاظـ ممؾ سميماف عمى كؿ مموؾ األرض في الغنى والحكمة .وكانت كؿ األرض
ممتمسة وجو سميماف لتستمع حكمتو التي جعميا ا﵀ في قمبو) المموؾ األوؿ،

األصحاح ،10 :اْلية.24-23 :
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المسجد األقصى ومكانتو
في نفوس المسمميف

تكجد صالت كارتبطات قديمة بيف المسجد األقصى كالعرب ،السيما المسمميف منيـ ،إذ

إف العالقة بينيما قديمة ككثيقة ،سكاء أكاف ذلؾ قبؿ اإلسالـ أك بعده ،فقد ارتبط العرب ،قبؿ

اإلسالـ ،بالتجارة مع بالد اليمف كالشاـ ،في ما عرؼ برحمتي الشتاء كالصيؼ ،قاؿ تعالى:
الص ْي ِ
الشتَ ِ
يال ِ
ؼ قَُرْي ٍ
يال ِف ِي ْـ ِر ْحمَ َة ّْ
ؼ﴾قريش.2-1:
اء َو َّ
ش * إِ َ
﴿ِِإل َ
كطدت تمكـ العالئؽ كالصالت حيف اتخذ الرسكؿ الكريـ ،صمى اهلل عميو كسمـ ،مف المسجد
ثـ ت ٌ
األقصى قبمة لمصالة ،حتى السنة الثانية لميجرة ،قبؿ أف تتحكؿ إلى بيت اهلل الحراـ (الكعبة

المكرمة) ،فيما بعد ،كما ارتبط المسجد األقصى بكاحدة مف أعظـ الحكادث في تاريخ اإلسالـ

كالمسمميف ،كىي حادثة اإلسراء كالمعراج ،قاؿ تعالى:
اف الَِّذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْي ًال ِم َف ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِاـ إِلَى ا ْلم ِ
ْصى الَِّذي َب َارْك َنا
س ْب َح َ
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاألَق َ
َْ َ
﴿ُ
ََ
ِ
حولَ ُو لِ ُن ِري ُو ِم ْف آَي ِات َنا إِ َّنو ُىو َّ ِ
ير﴾ االسراء.1:
َ
َ
َْ
َ
السميعُ ا ْل َبص ُ
كقد مثمت تمؾ الحادثة الكبرل (اإلسراء كالمعراج) عالمة فارقة في التاريخ اإلسالمي ،عالمة
مايزت بيف المسمميف أنفسيـ ،مف حيث التمسؾ باإليماف الحؽ كمف حيث الكقكؼ عمى الحرؼ

لدل البعض مف المسمميف ،الذيف ارتجكا عند سماعيـ لحديث اإلسراء ،ناىيؾ بالمعراج ،فقد كرد
في كتب السيرة" :أسرم برسكؿ اهلل ،صمى اهلل عميو كسمـ ،ليمة سبع عشرة مف شير ربيع األكؿ

قبؿ اليجرة مف شعب أبي طالب إلى بيت المقدس كساؽ الحديث إلى أف قاؿ  :كقاؿ بعضيـ في
الحديث :فتفرقت بنك عبد المطمب يطمبكنو حيف فيقد يمتمسكنو حتى بمغ العباس ذا طكل فجعؿ
يصرخ :يا محمد يا محمد فأجابو رسكؿ اهلل :لبيؾ ،فقاؿ :يا بف أخي عنيت قكمؾ منذ الميمة فأيف

كنت؟ قاؿ :أتيت مف بيت المقدس .قاؿ :في ليمتؾ! ،قاؿ :نعـ .قاؿ :ىؿ أصابؾ إال خير؟ ،قاؿ:

ما أصابني إال خير .كقالت أـ ىانئ :10ما أسرم بو إال مف بيتنا :ناـ عندنا تمؾ الميمة بعد ما
صمى العشاء فمما كاف قبؿ الفجر أنبيناه لمصبح فقاـ فمما صمى الصبح قاؿ :يا أـ ىانئ جئت

إلى بيت المقدس فصميت فيو ثـ صميت الغداة معكـ ،فقالت :ال تحدث الناس فيكذبكنؾ ،قاؿ:
كاهلل ألحدثنيـ فأخبرىـ فتعجبكا".

أيضا جاء ،في ذات السياؽ"،فمما أصبح رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في قكمو كأخبرىـ اشتد
ك ن
تكذيبيـ لو كسألكه أف يصؼ ليـ بيت المقدس فجاله اهلل لو حتى عاينو كجعؿ يخبرىـ بو كال
يستطيعكف أف يردكا عميو شيئا كأخبرىـ عف عيرىـ التي رآىا في مسراه كمرجعو كعف كقت

 /10أثى يذًذ ػجذ انًهك ثٍ هشبو انًؼبفري :ضٍرح اثٍ هشبو ،ج ،1ص ،403 :انًكزجخ انؼهًٍخ (ثٍرود).
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قدكميا كعف البعير الذم يقدميا فكاف كما قاؿ :فمـ يزدىـ ذلؾ إال ثبك ار كأبى الظالمكف إال كفك ار.
َّ ً
كر) اإلسراء"99 :
كف إً َّال يكفي نا
(فىأ ىىبى الظال يم ى
كفي عيد أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب تـ حصار مدينة القدس مف قبؿ جيكش المسمميف،
بعد أف كاجيكا مقاكمة عنيدة مف الركـ الذيف استجابكا لمصمح ،بشرط أف يأتي أمير المؤمنيف

عمر .فتمت مراسمتو مف قبؿ القائد (أبك عبيدة عامر بف الحراح) ،كاستشار عمر الصحابة فأشار
عمي بف أبي طالب عميو بالمسير كرأل عثماف بف عفاف غير ذلؾ ،فأخذ عمر برأم عمي ككالٌه
عمى المدينة كسار إلى بيت المقدس كصالح النصارل كتسمـ مفاتيح المدينة ،ثـ دخؿ المسجد مف
حيث دخؿ رسكؿ اهلل ،صمى اهلل عميو كسمـ ،يكـ اإلسراء كصمى فيو مع المسمميف ،ثـ سار إلى

الصخرة كجعؿ المسجد في قبمة بيت المقدس.

كاف نحف أنعمنا النظر قميالن ،في الحادثة ،فسنجد أف مسألة المعراج ،برسكؿ اهلل ،صمى اهلل عميو

كسمـ ،لـ تتـ مف مكة (المسجد الحراـ) مباشرة إلى السماء ،كانما كاف اإلسراء ،في البدء ،إلى

المسجد األقصى ،كمف ثـ المعراج إلى السماء مف المسجد األقصى ،كالشؾ في أف في ذلؾ داللة

كاضحة كاشارة بينة ،ال تخطئيا العيف ،تشير إلى ما بيف المسجديف ،المسجد الحراـ كالمسجد
األقصى ،مف صالت كارتباطات عميقة ككثيقة بدأت تنسج عراىا عندما قدـ إبراىيـ ،عميو

السالـ ،مف فمسطيف ،مع زكجو ىاجر المصرية كابنو إسماعيؿ ،عميو السالـ ،إلى مكة المكرمة

التي كانت عبارة عف كاد جاؼ غير ذم زرع ،فأسكف ذريتو فيو ثـ رجؿ عنيـ ،قاؿ تعالى:
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
﴿رَّب َنا إِ ّْني أَس َك ْن ُ ِ
ِ
يموا َّ
الص َالةَ
ْ
َ
ت م ْف ُذّْريَّتي ِب َواد َغ ْي ِر ذي َزْر ٍع ع ْن َد َب ْيت َؾ ا ْل ُم َح َّرـ َرَّب َنا ل ُيق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْؿ أَفْئ َدةً م َف َّ
الن ِ
وف﴾إبراىيـ.37 :
ْي ْـ م َف الثَّ َم َرات لَ َعمَّ ُي ْـ َي ْ
ش ُك ُر َ
فَ ْ
اس تَ ْي ِوي إِلَ ْي ِي ْـ َو ْارُزق ُ
كتستمر األحداث كتتكاصؿ حيث يشب إسماعيؿ ،عميو السالـ ،عف الطكؽ كيقكـ بمساعدة أبيو

حرما
عمى بناء الكعبة (البيت المحرـ) ،كأكؿ بيت كضع لمناس ،في مكة المكرمة التي أصبحت ن

آمنا يأكم إليو الكثير مف الناس ،قاؿ تعالى:
ن
يف * ِف ِ
﴿إِ َّف أ ََّو َؿ ب ْي ٍت و ِ
ض َع لِ َّمن ِ
اـ
ات َب ّْي َن ٌ
يو آ ََي ٌ
اس لَمَِّذي ِب َب َّك َة ُم َب َارًكا َو ُى ًدى لِ ْم َعالَ ِم َ
َ ُ
ات َمقَ ُ
ط َ ِ
ِ
الن ِ ِ
اف آ ِ
ِ ِ
َم ًنا َولِمَّ ِو َعمَى َّ
يال َو َم ْف
استَ َ
س ِب ً
يـ َو َم ْف َد َخمَ ُو َك َ
اس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِف ْ
اع إِلَ ْيو َ
إ ْب َراى َ
يف﴾ آؿ عمرا.97-96 :
َكفَ َر فَِإ َّف المَّ َو َغ ِن ّّي َع ِف ا ْل َعا َل ِم َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
صمِّى َو َع ِي ْد َنا إِلَى
﴿ َوِا ْذ َج َع ْم َنا ا ْل َب ْي َ
يـ ُم َ
ت َمثَ َاب ًة لمناس َوأ َْم ًنا َواتَّخ ُذوا م ْف َمقَاـ إ ْب َراى َ
ود * وِا ْذ قَ َ ِ ِ
يف وا ْلع ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
اىيـ وِاسم ِ
ِ ِ
يـ
الرَّك ِع ُّ
يف َو ُّ
اع َ
يؿ أ ْ
اك ِف َ
الس ُج ِ َ
َف طَ ّْي َار َب ْيت َي لمطائف َ َ َ
إ ْب َر َ َ ْ َ
اؿ إ ْب َراى ُ
ات م ْف آَم َف ِم ْنيـ ِبالمَّ ِو وا ْليوِـ ْاْل ِ
َّ ِ
ؽ أْ ِ
اجع ْؿ َى َذا بمَ ًدا آ ِ
َخ ِر قَا َؿ
َر ّْ
َم ًنا َو ْارُز ْ
َ
َ َْ
ب َْ
ُْ
َىمَوُ م َف الث َم َر َ َ
ِ ِ
ِ
اب َّ
ط ُّرهُ إِلَى َع َذ ِ
الن ِ
يـ
َض َ
ّْع ُو َقِم ً
يال ثُ َّـ أ ْ
ار َوِب ْئ َ
ُمت ُ
س ا ْل َمص ُ
َو َم ْف َكفََر فَأ َ
ير * َوِا ْذ َي ْرفَعُ إ ْب َراى ُ
ِ
ت َّ ِ
اع َد ِم َف ا ْلب ْي ِت وِاسم ِ
ا ْلقَو ِ
اج َع ْم َنا
اعي ُؿ َرَّب َنا تَقَب ْ
َّؿ ِم َّنا إِ َّن َؾ أَ ْن َ
يـ * َرَّب َنا َو ْ
َ
َ َ َْ
السميعُ ا ْل َعم ُ
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ُم ًة مسمِم ًة لَ َؾ وأ َِرَنا م َن ِ
ِ
م ِ
ِ
اب
اس َك َنا َوتُ ْب َعمَ ْي َنا إِ َّن َؾ أَ ْن َ
ت التََّّو ُ
ُْ
َ
َ
سم َم ْي ِف لَ َؾ َوم ْف ُذّْريَّت َنا أ َّ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة
سوًال م ْن ُي ْـ َي ْتمُو َعمَ ْي ِي ْـ آ ََيات َؾ َوُي َعمّْ ُم ُي ُـ ا ْلكتَ َ
يـ * َرَّب َنا َو ْاب َع ْث في ِي ْـ َر ُ
الرح ُ
اىيـ إَِّال م ْف ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
س ُو َولَقَِد
ت ا ْل َع ِز ُ
َوُي َزّْكي ِي ْـ إِ َّن َؾ أَ ْن َ
يـ * َو َم ْف َي ْر َغ ُ
سف َو َن ْف َ
َ َ
ب َع ْف ممة إ ْب َر َ
يز ا ْل َحك ُ
الد ْنيا وِا َّن ُو ِفي ْاْل ِ
ِ
ت
َخ َرِة لَ ِم َف َّ
َسمِ ْـ قَ َ
يف * إِ ْذ قَ َ
َسمَ ْم ُ
اؿ لَ ُو َرب ُ
الصالِ ِح َ
اؿ أ ْ
ُّو أ ْ
ْ
اصطَفَ ْي َناهُ في ُّ َ َ
ِ
اى ِ ِ
يف * وو َّ ِ ِ ِ
ِ
ّْيف فَ َال
لِ َر ّْ
اصطَفَى لَ ُك ُـ الد َ
يـ َبنيو َوَي ْعقُ ُ
وب َيا َبن َّي إِ َّف المَّ َو ْ
ب ا ْل َعالَم َ َ َ
صى ب َيا إ ْب َر ُ
اؿ لِب ِن ِ
يو َما
وف * أ َْـ ُك ْنتُ ْـ ُ
وب ا ْل َم ْو ُ
سمِ ُم َ
اء إِ ْذ َح َ
ت إِ ْذ قَ َ َ
ض َر َي ْعقُ َ
تَ ُموتُ َّف إَِّال َوأَ ْنتُ ْـ ُم ْ
ش َي َد َ
اؽ إِلَيا و ِ
اىيـ وِاسم ِ
ِ ِ ِ
ِ
تَعب ُد َ ِ
ِ
اح ًدا
اع َ
ُْ
يؿ َوِا ْ
س َح َ ً َ
وف م ْف َب ْعدي قَالُوا َن ْع ُب ُد إلَ َي َؾ َوِالَ َو آ ََبائ َؾ إ ْب َر َ َ ْ َ
وف َع َّما
وف* ِت ْم َؾ أ َّ
سأَلُ َ
سِم ُم َ
س ْبتُ ْـ َوَال تُ ْ
َوَن ْح ُف لَ ُو ُم ْ
س َب ْت َولَ ُك ْـ َما َك َ
ُم ٌة قَ ْد َخمَ ْت لَ َيا َما َك َ
وف) البقرة.134-125 :
َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
كتسير األحداث التاريخية بشكؿ متكاتر كمتقارب ،في منطقة الشرؽ األكسط ،بحيث تتشابؾ
مسارات الكقائع التاريخية عندما يمكت إبراىيـ ،عميو السالـ ،بفمسطيف كيدفف ببمدة حبركف التي

تيمنا باسمو ،أما ابنو إسماعيؿ فيمكت كيدفف بمكة المكرمة ،زىناؾ ضمع
عرفت بمدينة الخميؿ ،ن
ثالث في ىذا المثمث يتمث في مصر التي جاءت منيا ىاجر أـ إسماعيؿ .ككأف أحداث التاريخ
تريد أف تمفت النظر إلى أف تمؾ األمـ كالشعكب التي تصاىرت كتناسمت ،في منطقة الشرؽ
معا.
األكسط ،تنتمي إلى أصؿ مشترؾ ،كىك إبراىيـ جد كؿ مف العرب كالييكد ن
الصرعات الدينية والتجاذبات السياسية
بيف الييود والعرب

ال شؾ في أف النزع العربي أك الفمسطيني اإلسرائيمي ىك مف أقدـ الصراعات التي عرفيا

تاريخ اإلنساف كأطكليا كأدكميا ،فيك نزاع عميؽ الجذكر كضارب في القدـ ،كقد مرت عميو
دب كالى يكمنا ىذا ،كال يمكف حصر النزاع في الجانب السياسي فقط ألنو
القركف الطكاؿ منذ أف ٌ
بدءا مف ثقافة الطفؿ في
صراع تاريخي كديني عقدم بامتياز ،فالتكراة ترسـ كؿ شئ في إسرائيؿ ،ن

المدارس ،إذ بناء عمى تكجيو مف ديفيد بف جكريكف ،أكؿ رئيس كزراء إلسرائيؿ ،فإف الديف

الييكدم يدرس كمادة إجبارية ،كيقكؿ مناحيـ بيجف :لقد كعدنا الرب ىذه األرض كلنا الحؽ فييا.
كيقكؿ مكشي داياف :إذا كنا نممؾ التكراة كاذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التكراة؛ فينبغي أف نممؾ

أيضا بالد التكراة ،بالد القضاة أرض أكرشميـ كحيركف كأريحا11؛ كقد سبؽ كتحدثنا عف مكقع
ن
القدس في نفكس المسمميف ،إ نذا فكال الطرفيف يقدساف المكاف المتنازع حكلو ،فالييكد يزعمكف أف
ىيكميـ (ىيكؿ سميماف) مكجكد تحت قبة المسجد األقصى كيصركف عمى ذلؾ ،بينما لـ يعثر

الباحثكف األركميكجيكف (عمماء اآلثار) كعمماء التاريخ ،عمى أم أثر يشير إلى بناء ذلؾ الييكؿ
 /11يذًذ يىرو :انذرة انظهٍجٍخ يٍ انجبثب أرثب إنى انجبثب ثىظ ،ص ،282 :يكزجخ جسٌرح انىرد (انقبهرح) 2005و.
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في مدينة القدس ،بالرغـ مف أف البحث قد شمؿ جميع المناطؽ األثرية كالتي يعتقد أف ذلؾ

الصرح العظيـ قد أقيـ بيا ،كما أف البحث قد شمؿ جميع الحقب التاريخية منذ ما قبؿ الميالد
كحتى اليكـ .كليس ىذا فحسب بؿ إف أكلئؾ النفر مف الباحثيف ،كمف بينيـ عمماء ييكد ،قد

كجدكا الكثير مف التناقض بيف ما أكردتو التكراة مف ركاية لألحداث التاريخية (الركاية التكراتية)
كبيف الكاقع المشاىد كالمممكس الذم أكدتو حفرياتيـ كما كجدكه فييا مف لقى كآثار قديمة تكاد

قاطعا كجكد أم أثر ،كلك ضئيؿ ،لمييكد في منطقة القدس في الفترة التي حددتيا
نفيا
تنفي ن
ن
الركاية التكراتية ،بؿ عمى العكس ،لقد انقمب السحر عمى الساحر ،فقد أكدت تمؾ البحكث
كالدراسات ،بما ال يدع مجاالن لمشؾ ،أف فمسطيف ىي منطقة كنعانية كأف الييكد قد كفدكا إلييا
كعاشكا مع سكانيا األصمييف ،كمنيـ مف اندمج في الثقافة الكنعانية ،إذ أف الييكد ،في بداية

أمرىـ ،كانكا مجمكعة مف القبائؿ الرعكية الرحؿ كأصميـ مف بادية العرب ،ككانكا يتنقمكف لمبحث

مكطنا ثابتنا كلـ يتـ لمعبرانييف
عف الماء كالعشب لحيكاناتيـ ،كعندما كصمكا إلى فمسطيف اتخذكىا
ن
االستق ار في فمسطيف إال بعد مركر قرنيف مف الزمف (1200-1400ؽ ـ) ،كفي ىذه الفترة كاف
البعض منيـ يعاني مف قسكة العيش كاإلضطياد في مصر الفرعكنية ،إلى أف قيض ليـ
الخالص عمى يد زعيميـ الباسؿ مكسى ،...كعندما كصؿ الييكد فمسطيف كجدكا فييا الكنعانييف

الذيف كانكا يقيمكف في مدف زاىرة تطكقيا األسكار الحصينة فمـ يتمكنكا إال مف فتح المدف

الضعيفة منيا .كقد انقسـ العبرانيكف إلى مجمكعتيف ،مجمكعة تأثرت بالمدنية الكنعانية فترككا

الخياـ كسكنكا المنازؿ كلبسكا الثياب الزاىية بدالن مف الجمكد التي كانكا يستعممكنيا ،فمـ يعد ثمة
فرؽ بينيـ كبيف الكنعانييف ،أما القسـ الثاني ،مف العبرانييف ،فقد استكطنكا جنكب فمسطيف،

القاحؿ ،كظمكا متمسكيف بعادتيـ كتقاليدىـ ،األمر الذم قاد إلى بذر بذكر خالؼ ،امتد لحقب
طكاؿ ،بيف المجمكعتيف ،كعندما ظير داككد ،عميو السالـ ،كأصبح ذا شأف ساندتو المجمكعة

األكلى كأيدتو ،إلى أف تمكف مف فتح القدس في العاـ 1000ؽ ـ ،كجعؿ منيا عاصمة ممكو.12

كقد بينت األبحاث أف ٌأكؿ ظيكر السـ القدس (أكرسالـ) ،كىك إلو كنعاني يعتقد أنو كاف يحمي
المدينة ،كاف قد ظير في الرسائؿ الفرعكنية التي عثر عمييا في تؿ العمارنة بمصر ،حيث أرسؿ

ممؾ المدينة أم القدس "عبد خيبا" رسائؿ إلى الفرعكف المصرم أمنحكتب الرابع ،يطمب إليو
المساعدة عمى صد ىجمات أىؿ البادية "الخبيرك" كىـ العبرانيكف ،كيقكؿ نص الرسالة« :إف ىذه
األرض ،أرض أكرسالـ ،لـ يعطف إياىا أبي كأمي ،كلكف أيدم الممؾ القكية ىي التي ثبتتني في

تابعا لمممؾ ..منحت ممكية األرض
أمير بؿ
دار آبائي كأجدادم ،كلـ أكف نا
جنديا لمممؾ كر ن
ن
اعيا ن

 /12جبًٌص هُري ثرضزٍذ :انؼظىر انقذًٌخ ،ص ،224-222 :ررجًخ :داود قرثبٌ ،يؤضطخ ػس انذٌٍ نهطجبػخ وانُشر (ثٍرود) 1983و.

19

أكرسالـ إلى الممؾ إلى األبد كال يمكف أف يتركيا لألعداء» .13كلعؿ في ىذا ما يؤكد عمى أف

أكرسالـ أك أكرشميـ ( )Urusalimلـ تكف ييكدية فاسـ أكرشميـ ليس عبرنيا أصيالن ،كانما ىك اسـ
قديـ كجد قبؿ العبرييف بشيادة نص تؿ العمارنة ،المشار إليو آنفنا ،كبدليؿ أف الييكد كجدكا

صعكبة في كتابة اسميا بالمغة العبرية ،كىناؾ دليؿ آخر يدؿ عمى أف القدس مدينة كنعانية كىي
بالتالي مدينة عربية ،يقكؿ ىيرمف ،في كتابو تاريخ إسرائيؿ" :إف اليبكسييف مف أىميا األصمييف قد

بقكا مقيميف فييا كأنيا صارت حاضرة ذت طابع عالمي تسكنيا جماعت عرقية متعددة .كبما أنيا
لـ تنتـ إلى إسرائيؿ أك ييكذا ،فقد كانت بمثابة جسـ غريب في الدكلة المكحدة الجديدة .14كحتى
التكراة نفسيا تؤكد أف القدس كانت مدينة كنعانية قبؿ أف يستكلى عمييا الييكد ،حيث جاء في

التكراة:

(فاعتزؿ الواحد عف اْلخر *.أبراـ سكف في أرض كنعاف ولوط سكف في مدف الدائرة

ونقؿ خيامو إلى سدوـ) التكويف،األصحاح43-42 ،13:

(في ذلؾ اليوـ قطع الرب مع أبراـ ميثافًا قائالً .لنسمؾ أعطي ىذه األرض مف نير
مصر إلى النير الكبير نير الفرات) تكويف ،األصحاح.18 ،14 :

سالما إلى مدينة شكيـ التي في أرض كنعاف ).التكويف ،األصحاح،33
(ثـ أتى يعقوب
ً
.18
(قاؿ يعقوب لشمعوف والوي كدرتماني بتكرييكما إياي عند سكاف األرض الكنعانييف

والفروييف وأنا نفر قميؿ) التكويف ،األصحاح.30 ،34 :

(وسكف يعقوب في أرض غربة أبيو في أرض كنعاف) التكويف ،األصحاح.1 ،37 :

(أما يوسؼ فنزؿ إلى مصر واشتراه فوطيفار خصي فرعوف) التكويف ،األصحاح،39:

.1

(فصعدوا مف مصر وجاءوا إلى كنعاف إلى يعقوب أبييـ) التكويف ،األصحاح.25 ،45:

(وقاؿ يعقوب ليوسؼ ا﵀ القادر عمى كؿ شئ ظير لي في لوز في أرض كنعاف

وباركني) التكويف ،األصحاح.3 ،48 :

كال تمثؿ النصكص التكراتية ،اآلنفة الذكر ،إال النذر اليسير مما أكردتو التكراة مف تصريحات
أرضا كنعانية كىي بالتالي عربية ال جداؿ في ذلؾ ،كبيذا
كتمميحات تؤكد أف فمسطيف كانت ن
يمكف القكؿ :كشيد شاىد مف أىميا ،أم أف الييكد ،أنفسيـ ،كمف خالؿ كتابيـ المقدس (التكراة)،

الذم يتخذكنو زريعة الحتالؿ أرض فمسطيف ،يشيد عمييـ بأنيـ دخالء عمى منطقة فمسطيف،

 /13انًىضىػخ انؼرثٍخ انؼبنًٍخ اطذار2004و.
 / 14رىيبش ل رىيجطىٌ :انقذش ،أورشهٍى انؼظىر انقذًٌخ ثٍٍ انزىراح وانزبرٌخ ،ررجًخ :فراش انطىاح ،ص ،364 :يرز دراضبد انىدذح انؼرثٍخ( ،ثٍرود)
2003و.
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كليس ليـ أم حؽ سكل ادعاء باطؿ ،فيـ يستندكف ،في أحقيتيـ لفمسطيف ،إلى ما جاء في

كتابيـ الذم كتبكه بأيدييـ كخطتو أقالميـ ،يقكؿ تعالى:
ض ُي ْـ إِلَى َب ْع ٍ
ض قَالُوا أَتُ َح ّْدثُوَن ُي ْـ ِب َما فَتَ َح
(وِا َذا لَقُوا الَِّذ َ
َم َّنا َوِا َذا َخ َال َب ْع ُ
َ
َم ُنوا قَالُوا آ َ
يف آ َ
وف
وف أ َّ
َف المَّ َو َي ْعمَ ُـ َما ُي ِس ُّر َ
وف * أ ََوَال َي ْعمَ ُم َ
المَّ ُو َعمَ ْي ُك ْـ لِ ُي َحاجُّو ُك ْـ ِب ِو ِع ْن َد َرّْب ُك ْـ أَفَ َال تَ ْع ِقمُ َ
وف ا ْل ِكتَ َ َِّ
وف * فَ َوْي ٌؿ
*و ِم ْن ُي ْـ أ ّْ
َم ِان َّي َوِا ْف ُى ْـ إَِّال َيظُ ُّن َ
ُّوف َال َي ْعمَ ُم َ
ُمي َ
َو َما ُي ْعمِ ُن َ
وف َ
اب إال أ َ
يف ي ْكتُب َ ِ
ِِ
يال فَ َوْي ٌؿ
شتَُروا ِب ِو ثَ َم ًنا َقمِ ً
وف َى َذا ِم ْف ِع ْن ِد المَّ ِو لِ َي ْ
اب ِبأ َْي ِدي ِي ْـ ثُ َّـ َيقُولُ َ
وف ا ْلكتَ َ
لمَّذ َ َ ُ
وف) البقرة.79-76 :
لَ ُي ْـ ِم َّما َكتََب ْت أ َْي ِدي ِي ْـ َو َوْي ٌؿ لَ ُي ْـ ِم َّما َي ْك ِس ُب َ

فإذا لـ يككف الييكد أمينيف عمى عقيدتيـ التي يدينكف بيا ،فيؿ يمكف األخذ بإدعاءاتيـ التاريخية

الكاذبة كالمضممة كالتعامؿ معيا كدليؿ يثبت صدؽ دعكاىـ؟؟ ،يقكؿ برستد :كقد كاف أعظـ كشؼ

جاكز حد المألكؼ في ىذه الناحية ىك أننا عرفنا أف حكمة "أمينمكبي" ،التي حفظت لنا في كرقة

مصدر
نا
مصرية بالمتحؼ البريطاني ،قد ترجمت إلى العبرية  ،...كبذيكعيا في فمسطيف صارت
استقى منو جزء بأكممو مف كتاب األمثاؿ في التكراة ،...،لقد أضاؼ ىذا الكشؼ أىمية بعيدة
المدل إلى أف التقدـ الحضارم ،في الممالؾ التي تحيط بفمسطيف ،كاف أقدـ بآالؼ السنيف مف

الخمقي الناضج الذم
التقدـ العبرم ،كقد أصبح اآلف مف الكاضح الجمي أف التقدـ االجتماعي ك ي
أحرزه البشر في كادم النيؿ ،كالذم يعد أقدـ مف التقدـ العبرم بثالث آالؼ سنة ،قد أسيـ
الخمقي
مساىمة فعمية في تككيف األدب العبرم الذم نسميو نحف التكراة ،كعمى ذلؾ فإف إرثنا ي

مشتؽ مف ماض إنساني كاسع المدل أقدـ بدرجة عظيمة مف ماضي العبرانييف ،كاف ىذا اإلرث
لـ ينحدر إلينا مف العبرانييف ،بؿ جاء عف طريقيـ.15

لقد أكد العديد مف الباحثيف ،كمف بينيـ ييكد ،قد أكدكا أف التكراة ال يمثؿ كثيقة تاريخية يمكف أف

يعتد بيا كيعتمد عمييا ،فيذا ىك اسرائيؿ فنكمشتايف ( )Israel Finkelsteinيدعك إلى تحرير

جدا كاف االىتماـ بكتاب
عمـ اآلثار مف سطكة النص التكراتي ،كيقكؿ تكماس :إلى كقت قريب ن
مسيطر عمى البحث التاريخي الغربي .كالى ما قبؿ
نا
العيد القديـ كبأصكلو في إسرائيؿ كييكذا

الخمس كالعشريف سنة الماضية نجد أنو حتى تاريخ عصر البركنز (1200-3000ؽ.ـ) كاف
يعالج مف منظكر بداية العبرانييف باعتبارىا مقدمة كمدخالن لتاريخ بني إسرائيؿ .16لقد تمكف
اإلسرائيميكف مف خداع العالـ بما سجمكه في كتابيـ المقدس كانطمت الحيمة عمى أعداد ىائمة مف

المؤرخيف الذيف سيطرت عمى أذىانيـ الفرية الييكدية لعيكد طكاؿ ،لقد كاف لمنص المقدس سمطة

 /15جًٍص هُري ثطزذ :فجر انظًٍر ،ص ،26 :ررجًخ :ضهٍى دطٍ ،انهٍئخ انًظرٌخ انؼبيخ نهكزبة (انقبهرح)2015 ،و.
 /16رىيبش ل رىيجطىٌ :انقذش ،أورشهٍى انؼظىر انقذًٌخ ثٍٍ انزىراح وانزبرٌخ ،ررجًخ :فراش انطىاح ،ص ،23 :يرز دراضبد انىدذح
انؼرثٍخ( ،ثٍرود) 2003و.
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أكبر بخصكص ادعاء الييكد بحؽ (العكدة) الذم يمستمد مف العيد القديـ ،شرعية أخالقية

مزعكمة .17حيث نجد في التكراة:

(في ذلؾ اليوـ قطع الرب مع أبراـ ميثافًا قائالً .لنسمؾ أعطي ىذه األرض مف نير
مصر إلى النير الكبير نير الفرات) التكويف ،األصحاح.18 ،14 :

كذلؾ ىناؾ قرينة أخرل ،منتزعة مف بيف دفتي التكراة ،تضحد حديث الييكد كفريتيـ بأحقيتيـ
التاريخية كالدينية في السيطرة عمى منطقة فمسطيف ،كىي أف التكراة ،المكجكد بيف ظيرانينا،
اليكـ ،ليس بكتاب سماكم مقدس ،كما يزعمكف ،كالدليؿ عمى ذلؾ أف التكراة نفسو قد تـ تأليفو،

مف قبؿ عدد مف الكتاب كالمؤلفيف ،كعمى فترات كحقب متعاقبة ،ربما امتدت لحكالي  500عاـ.

إف الكشكؼ األثرية األخيرة قد أعادت العمماء إلى رشدىـ كصكابيـ؛ األمر الذم حدا ببعضيـ
إلى إعادة صياغة ما كتبكه مف قبؿ ليؤكدكا أف سيرىـ خمؼ الركاية التكراتية قد ضمميـ كأبعدىـ

عف الحقيقة التاريخية التي تشير إلى كجكد العديد مف المغالطات غير المنطقية ،إذ إف التاريخ
في فمسطيف الشمالية عقب 772ؽ.ـ لـ يبحث بما فيو الكفاية حتى اآلف فقد عتـ عميو البحث

التاريخي التكراتي المتأثر بفكرة العيد القديـ  ،...كخالؿ القركف الخمسة األكلى ،التي تمت سقكط

تاما عف القسـ األكبر مف سكاف فمسطيف  ،...لقد عتـ
السامرة ،يصمت النص التكراتي صمتنا ن
التاريخ عمى أكلئؾ السكاف ألف المؤرخيف المعاصريف قد مشكا في ركاب الصمت التكراتي ،كفكرة

بعضا مما يثبت تناقضاتيـ كالتي قدميا
(القبائؿ المفقكدة) ،ك(األرض الخالية) .كسنكرد فيما يمي
ن
عدد مف ذكم الخبرة كالدراية البحثية في مضمار األدياف كالتاريخ كاآلثار قاـ بجمعيا ،تكماس،

في كتاب بعتكاف " :القدس أكرشميـ العصكر القديمة ،بيف التكراة كالتاريخ" كىك عبارة عف مجمكعة

أكراؽ بحثية تـ تقديميا في مؤتمر عقد بعماف (األردف)  14-12أكتكبر 2001ـ ،ككاف عنكانو

"أكرشميـ في التاريخ القديـ ،بيف التاريخ كالركاية التاريخية" .كسنكرد فيما يمي طرفنا مما خطتو
أقالـ أكلئؾ العمماء في تمؾ البحكث التي تـ تقديميا في المؤتمر:
 -توماس" :18إف المثير لالىتماـ فعالن أف نص مرنفتاح قد أعطانا أكؿ استخداـ مبكر

أدبيا يشير إلى السمؼ األكؿ لمشعب الفمسطيني،
نا
السـ السمؼ (إسرائيؿ) باعتباره
مجاز ن
ككظيفة المجاز المغكم تشبو كظيفتو في قصة يعقكب ،الذم بعد أف صارع الرب ،19في

سفر التككيف ،أعطاه الرب اسـ (إسرائيؿ)" " ،أما أكرشميـ فال يكجد ما يدؿ عمى أنيا قد

جدا .كنحف ال نممؾ الكثير عف أكرشميـ في
سيطرت عمى ىذا اإلقميـ إال في كقت متأخر ن
 / 17رىيبش ل رىيجطىٌ ،وآخروٌ :انقذش ،أورشهٍى انؼظىر انقذًٌخ ثٍٍ انزىراح وانزبرٌخ ،ص .67 :ررجًخ :فىاز انطىاح يركس
دراضبد انىدذح انؼرثٍخ( ،ثٍرود) 2003و.
 /18رىيبش ل رىيجطىٌ ،أضزبر جبيؼً ٌؼًم فً يؼهذ رفطٍر انكزبة انًقذش ثجبيؼخ كىثُهبجٍ ثبنطىٌذ
 /19انزىراح ،ضفر ركىٌٍ ،32 :اٌَخ.29-22 :

22

القرف 10ؽ.ـ  ،...لـ تكف أكرشميـ سكل بمدة صغيرة عند رأس كادم أيالكف ،كلـ تتحكؿ

جدا مف القرف
إلى مدينة ميمة تتحكـ بمنطقة اليضاب الجنكبية إال في كقت متأخر ن
8ؽ.ـ".20

 مايكؿ :21لعؿ أكثر ما صدمني في الركايات التكراتية ىك تمؾ الرابطة العضكية بيفالكعد اإلليي باألرض كاألكامر الكاضحة بإفناء السكاف المحمييف ،... .في قصة الخركج
يتـ تصكير ييكه كإلو رؤكؼ بشعبو عازـ عمى تخميصو مف حياة البؤس كالزؿ في مصر

لبنا كعسالن  " ...أرض الكنعانييف كالحيثييف كاألمرييف كالرزييف
كقيادتو إلى أرض تفيض ن
كالحكيينكاليبكسييف" أم أف األرض المكعكدة ،التي تفيض بالمبف كالعسؿ ،لـ يكف ينقصيا

22
يجيا ،أف
السكاف المحميكف .كسكؼ تفيض بالدـ" " ...صار مف الكاضح عندم ،تدر ن
بعض النصكص التكراتية قد ساىمت في معناة العديد السكاف المحمييف ،فقد قدمت

مركيات سفر التثنية المرجعية األخالقية لتدمير ثقافات أمريكا الالتينية خالؿ الغزك

األكربي لمعالـ الجديد ،كلنيب كاستغالؿ سكاف جنكب أفريقيا مف قبؿ البيض المتأفرقيف،

قائما عمى نيب
كصكالن إلى مطمع التسعينات ،كلممشركع الصييكني الذم ما زاؿ ن
كاستغالؿ العرب الفمسطينييف .فيذه المركيات تمتمؾ القدرة لتكليد اتجاىات عدكانية لدل

قرائيا".23

 مارغريت" :24إف أكرشميـ القرف 10ؽ.ـ لـ تكف أكثر مف بمدة صغيرة لعبت دكر السكؽالمحمي لممنطقة"" .إف البقايا األثرية التي جرل اكتشافيا حتى اآلف لتدؿ عمى أف أكرشميـ

كانت خالؿ القرنيف 9ك10ؽ.ـ بمدة متكاضعة تشغميا بصكرة رئيسة األبنية اإلدارية ،...
كلـ يسكف بيا أكثر مف ألفي نسمة"" .إذا كاف لنا أف ننظر إلى أكرشميـ باعتبارىا مدينة
مقدسة ،مدينة خاصة بنظر اإللو كبنظر الناس ،فإف القرف7ؽ.ـ ،في اعتقادم ،كاف أكؿ

فترة زمنية حممت لممدينة مكانة مميزة".25

 فراس :26منذ أف كلد عمـ اآلثار ،كحقؿ معرفي مستقؿ ،في القرف19ـ كالى يكمنا ىذا.لـ تحظ منطقة ،في العالـ ،بنصيب مف التنقيب األثرم مثؿ ما حظيت منطقة فمسطيف
 /20رىيبش ل رىيجطىٌ ،وآخروٌ :انقذش ،أورشهٍى انؼظىر انقذًٌخ ثٍٍ انزىراح وانزبرٌخ ،ص .27 :ررجًخ :فىاز انطىاح يركس
دراضبد انىدذح انؼرثٍخ( ،ثٍرود) 2003و.
 /21يبٌكم ثرٌىر :يذبضر أول فً انالهىد ثكهٍخ ضبَذ يري انجبيؼٍخ.
 /22انزىراح ،ضفر انخروج :األطذبح ،23 :األٌخ.25-23 :
 /23رىيبش ل رىيجطىٌ ،وآخروٌ :انقذش ،أورشهٍى انؼظىر انقذًٌخ ثٍٍ انزىراح وانزبرٌخ ،ص .59 :ررجًخ :فىاز انطىاح يركس
دراضبد انىدذح انؼرثٍخ( ،ثٍرود) 2003و.
 /24يبرغرٌذ رشبٌُر :أضزبر ثجبيؼخ نٍذٌ.
 /25رىيبش ل رىيجطىٌ ،وآخروٌ :انقذش ،أورشهٍى انؼظىر انقذًٌخ ثٍٍ انزىراح وانزبرٌخ ،ص .121 :ررجًخ :فىاز انطىاح يركس
دراضبد انىدذح انؼرثٍخ( ،ثٍرود) 2003و.
 /26فراش انطىاح ،ثبدش يطزقم.
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 ،...أما دكافع ىذا النشاط المحمكـ فقد أكضحيا لنا ،منذ البداية ،بياف تأسيس صندكؽ

التنقيب في فمسطيف ( ،)Palestine Exploration Fundالذم تأسس ببريطنيا
1865ـ  ،...إف اليدؼ الرئسي لنشاطاتيا ىك :التحرم الدقيقؽ كالمنيجي آلثار
كطبكغافيا كجيكلكجيا لعادات كتقاليد األرض المقدسة ،مف أجؿ تكضيح مسائؿ الكتاب

المقدس .كبذلؾ كلد عمـ اآلثار في فمسطيف كعمـ آثار تكراتي ،ككضع في خدمة الالىكت

أسير لمصادر تمكيمو التي غمب عمييا التكجو
 ،...كقد بقي عمـ اآلثار في فمسطيف نا
الالىكتي ،حتى بعد أف انتقمت رعاية الحمالت التنقيبية إلى كبريات الجامعات في أكربا
كالكاليات المتحدة  ،...كلكف مف عجائب المفارقات أف كؿ ىذا النشاط المحمكد الذم

أخير إلى عكس الغاية
قاده منقبكف يحممكف التكراة بيد كالمعكؿ باليد األخرل ،قد أدل نا
المقصكدة منو .كبدأت حمقات الركاية التكراتية ،كاحدة إثر أخرل ،تخرج مف مجاؿ التاريخ
إلى مجاؿ األدب الديني" .27إف تحكيؿ محكر تركيزنا ،في معالجة تاريخ فمسطيف
كأكرشميـ ،عف العيد القديـ (التكراة) كاعتباره مجرد قصة أصكؿ لمييكدية كالمسيحية؛ مف

شأنو أف يقصينا عف ذلؾ السعي التاريخي ذم الطابع الالىكتي ،كالمتصؿ بصنع

اليكية .كمف كجية نظر القانكف الدكلي كحقكؽ اإلنساف ،اليكـ ،فإف ىذه المركيات
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تعتبر بمثابة جرائـ حرب كفظائع ضد اإلنسانية.
إسماعيؿ عميو السالـ

بيف الييودية واإلسالـ
إسماعيؿ ىك ابف إبراىيـ ،عمييما السالـ ،مف ىاجر الجارية المصرية التي أىداىا ممؾ

مصر لسارة ،فكىبتيا لزكجيا إبراىيـ فأنجبت لو إسماعيؿ؛ مما جعؿ الغيرة تنشب أنيابيا كأظافرىا

بعيدا عف عينيا ،كقد تحقؽ ليا ذلؾ،
في قمب سارة تجاه جاريتيا ،فطمبت إلى إبراىيـ أف يأخذىما ن
عندما أكحى اهلل تعالى إلى خميمو أف يذىب بإسماعيؿ كأمو ،كيسكنيما بك واد غير ذم زرع .كقد
معا ،فقد اقتضت
شكمت حادثة الذبح ،فيما بعد ،نقطة بارزة كعالمة بارزة في حياة األب كاالبف ن
الحكمة الربانية أف يبتمى إبراىيـ بابنو ،يقكؿ تعالى:
يف * فَ َب َّ
اؿ َيا ُب َن َّي
﴿ َر ّْ
ش ْرَناهُ ِب ُغ َالٍـ َحمِ ٍيـ * َفمَ َّما َبمَغَ َم َع ُو َّ
ب َى ْب لِي ِم َف َّ
الس ْع َي قَ َ
الصالِ ِح َ
ِ
ستَ ِج ُد ِني إِ ْف
إِ ّْني أ ََرى ِفي ا ْل َم َن ِاـ أ َّْني أَذ َْب ُح َؾ فَا ْنظُ ْر َما َذا تََرى قَ َ
اؿ َيا أ ََبت اف َْع ْؿ َما تُ ْؤ َم ُر َ
ِ ِ
َسمَ َما َوتَمَّ ُو لِ ْم َج ِب ِ
يـ * قَ ْد
اء المَّ ُو ِم َف َّ
َ
اد ْي َناهُ أ ْ
يف * َوَن َ
الصا ِب ِر َ
يف * َفمَ َّما أ ْ
ش َ
َف َيا إ ْب َراى ُ
 /27رىيبش ل رىيجطىٌ ،وآخروٌ :انقذش ،أورشهٍى انؼظىر انقذًٌخ ثٍٍ انزىراح وانزبرٌخ ،ص .168 :ررجًخ :فىاز انطىاح يركس
دراضبد انىدذح انؼرثٍخ( ،ثٍرود) 2003و.
 /28انًقظىد ثبنًروٌبد ،يب جبء فً انزىراح فً ػذد يٍ أطذبدبد ضفر انخروج .23 ،20 ،7 ،3 ،2 :وانًسايٍر.205 ،80 :
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يف * َوفَ َد ْي َناهُ ِب ِذ ْب ٍح
ْت ُّ
ص َّدق َ
يف * إِ َّف َى َذا لَ ُي َو ا ْل َب َال ُء ا ْل ُم ِب ُ
الر ْؤَيا إِ َّنا َك َذلِ َؾ َن ْج ِزي ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
َ
َع ِظ ٍيـ﴾ الصافات.107-100 :

كلسنا ىنا في معرض الحديث التفصيمي عف تمؾ الحادثة ،التي تحدث عنيا القرآف العظيـ ،بقدر

ما نحف ميتميف بتناقض الركاية التكراتية كصمتيا عف سيرة إسماعيؿ كاغفاليا لذكره إال عمى
استحياء كفي إشارت مقتضبة كمختصرة ،في حيف نجد أنيا قد صبت كؿ اىتماميا كتكسعت

بشكؿ كبير مف أجؿ اثبات تمؾ الحادثة كربطيا بأخيو إسحاؽ باعتباره ىك مف طيمب إلى إبراىيـ

التضحية بو ،ففي التكراة:

(وحدث بعد ىذه األمور أف ا﵀ امتحف إبراىيـ .فقاؿ لو يا إبراىيـ .فقاؿ ىأنذا *.فقاؿ

خذ ابنؾ وحيدؾ الذي تحبو إسحاؽ واذىب إلى أرض المريا وأصعده ىناؾ محرقة عمى

صباحا وشد عمى حماره وأخذ اثنيف مف
أحد الجباؿ الذي أقوؿ لؾ *.فبكر إبراىيـ
ً
حطبا لمحرقة وقاـ وذىب إلى الموضع الذي قاؿ لو ا﵀*.
غممانو واسحاؽ ابنو وشقؽ ً
وفي اليوـ الثالث رفع إبراىيـ عينيو وأبصر الموضع مف بعيد *.فقاؿ إبراىيـ لغالميو

اجمسا أنتما ىنا مع الحمار .وأما أنا والغالـ فنذىب إلى ىناؾ ونسجد ثـ نرجع
إليكما *.فأخذ إبراىيـ حطب المحرقة ووضعو عمى إسحاؽ ابنو وأخذ بيده النار

معا *.وكمـ إسحاؽ إبراىيـ أباه وقاؿ يا أبي .فقاؿ ىأنذا يا
والسكيف .فذىب كالىما ً
بني .ىو ذا النار والحطب ولكف أيف ىو الخروؼ لممحرقة *.فقاؿ إبراىيـ ا﵀ يرى لو

كالىمامعا *.فمما أتيا إلى الموضع الذي قاؿ لو ا﵀
الخروؼ لممحرقة يا بني فذىبا
ً
بنى ىناؾ إبراىيـ المذبح ورتب الحطب وربط إبراىيـ إسحاؽ ابنو ووضعو فوؽ

المذبح *.ثـ مد إبراىيـ يده وأخذ السكيف ليذبح ابنو *.فناداه مالؾ الرب مف السماء

شيئا .ألني اْلف
وقاؿ إبراىيـ إبراىيـ .فقاؿ ىأنذا *.ال تمد يدؾ إلى الغالـ وال تفعؿ بو ً
عممت أنؾ خائؼ ا﵀ فمـ تمسؾ ابنؾ وحيدؾ عني *.فرفع إبراىيـ عينيو واذا كبش
وراءه ممس ًكا في الغابة بقرنيو .فذىب إبراىيـ وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضاً عف

ابنو ).التكويف ،األصحاح ،22 :اْلية.13-1:

كلكف ىذه ىذه اآليات التكراتية التي ذكرت في األصحاح  ،22تتعارض مع ما جاء ذكره في
أصحاحيف ىما :األصحاح  17كاألصحاح  ،21إذ تقكؿ التكراة:

(فولدت ىاجر ألبراـ اب ًنا .ودعا أبراـ اسـ ابنو الذي ولدتو ىاجر إسماعيؿ* كاف أبراـ
ابف ست وثمانيف سنة لما ولدت ىاجر إسماعيؿ ألبراـ) التكويف ،17 ،األية-15 :
.16

ثـ تقكؿ التكراة في األصحاح  21مف سفر التككيف:
25

(فحبمت سارة وولدت ألبراىيـ اب ًنا في شيخوختو  ...وكاف أبراىيـ ابف مئة سنة حيف
ولد إسحاؽ ابنو) التكويف ،األصحاح ،21:اْلية .6-2

كلعؿ التناقض مف الكضكح بحيث ال يحتاج إلى تبييف ،ثـ بعد أف تحبؿ سارة كتمد ابنيا إسحاؽ

تأتي التكراة ،كفي ذات السفر كنفس األصحاح  ،21لتقكؿ:

(ورأت سارة ابف ىاجر المصرية التي ولدتو إلبراىيـ يمزح *.فقالت إلبراىيـ أطرد ىذه

الجارية وابنيا .ألف ابف ىذه الجارية ال يرث مع ابني إسحاؽ) التكويف ،األصحاح:

 ،21األية.15-14 :

كال شؾ في أف اآليات السالفة الذكر تدؿ داللة كاضحة عمى أف سارة لـ تكف قد أنجبت ابنيا

إسحاؽ بعد ،ألنو كلد كعمر إبراىيـ مئة عاـ ،في حيف أينجب لو إسماعيؿ كىك ابف ست كثمانيف
سنة ،كبالتالي ال يككف إسحاؽ بكر أبيو ،كال كحيده .كمف الكاضح أف الحديث ال يستقيـ كال يقبو

العقؿ ،غير أف التكراة تستمر في ضالليا القديـ ،حيث تستمر أحداث القصة ،في التكراة ،دكف
كبير اكت ارث فتقكؿ:

اضعا إياىما عمى كتفيا
صباحا وأخذ ًا
(فبكر إبراىيـ
ً
خبز وقربة ماء وأعطاىما لياجر و ً
والولد وصرفيما .فمضت وتاىت في برية بئر سبع* ولما فرغ الماء مف القربة طرحت

بعيدا نحو رمية قوس .ألنيا قالت
الولد تحت إحدى األشجار* ومضت وجمست مقابمو ً

ال أنظر موت الولد .فجمست مقابمو ورفعت صوتيا وبكت* فسمع ا﵀ صوت الغالـ.

ونادى مالؾ ا﵀ ىاجر مف السماء وقاؿ ليا مالؾ يا ىاجر .ال تخافي ألف ا﵀ سمع
صوت الغالـ حيث ىو* قومي احممي الغالـ وشدي يدؾ بو .ألني سأجعمو أمة
ماء وسقت الغالـ*
عظيمة* وفتح ا﵀ عينييا وأبصرت بئر ماء فذىبت وملت القربة ً

وسكف في برية فاراف .وأخذت لو أمو زوجة مف أرض مصر) التكويف ،األصحاح،21 :

اْلية.21-14 :
كالشئ المحير كاألكثر دىشة ىك صمت الركاية التكراتية عف ذكر إسماعيؿ إال مف شذرات تأتي
في األصحاح 25في سفر التككيف ،تتحدث عف كفاة إبراىيـ:
(ودفنو أسحاؽ واسماعيؿ ابناه في مغارة المكفيمة ...وىذه أسماء بني إسماعيؿ ...
وىذه سنوات حياة إسماعيؿ .مئة وسبع وثالثوف سنة) األصحاح ،25 :اْلية-9 :
.17
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كمف الكاضح أف الركاية التكراتية أرادت التعتيـ عمى ذكر إسماعيؿ كذريتو ،فعمدت إلى اختصار
حديثيا عنو بشكؿ مخؿ كمشيف ،ككأنيا تريد أف تتخمص مف حمؿ ثقيؿ يجثـ عمى أنفاسيا،
ألنيا ،في ذات اآلف ،تكسعت بشكؿ كبير في ذكر تفاصيؿ حياة أخيو إسحاؽ كأسيبت في
تفاصيميا.
ػػػ خاتمة البحث:
يقدـ الباحث في خاتمة دراستو ىذه ،ما تكصؿ إليو مف نتائج باإلضافة إلى بعض النقاط
التي ىي يعدىا بمثابة تكصيات مختصرة لعميا تعكد بالفائدة عمى القارئ الكريـ:
 /1النتائج:
 يستند الييكد ،عمى الحؽ اإلليي في أحقيتيـ في السيطرة كاإلستحكاذ عمى منظقة
فمسطيف كخاصة مدينة القدس .كبالرغـ مف قمة أعدادىـ كعدـ مشركعية إدعائيـ الذم ال
قانكنا ،إال أف تتشبثيـ بالعقيدة الدينية كقكة السمطة الركحية قد
يسند لو ال شرنعا كال
ن
مكنيـ مف تحقيؽ مآربيـ كأىدافيـ ،إذ إف لمديف سمطة ال تقير كتيتز ميما كانت قكة

العدككجبركتو ،يقكؿ تعالى:
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ ٍ
يرةً ِبِإذ ِ
يف) البقرة:
ْف المَّ ِو َوالمَّ ُو َم َع َّ
الصا ِب ِر َ
( َك ْـ م ْف ف َئة َقميمَة َغمَ َب ْت ف َئ ًة َكث َ
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 لقد تمسؾ العرب المسممكف ،كىـ الكثرة الغالبة ،بقضية فمسطيف كالقدس انطالقنا مف
استنادا عمى مبادئ القانكف كسمطتو ،كالغريب في األمر أف
الحؽ التاريخي كالسياسي ،ك ن
القانكف الذم يتشبثكف باىدابو قد صاغ نقاطو كمبادئو أعداءىـ مف الييكد كالنصارل؛
مما يعني أف قضيتيـ خاسرة كسيطكؿ انتظارىـ دكف أف ينالكا مبتغاىـ في فمسطيف
كالقدس ،طالما ظمكا ضعفاء كأزالء ،يقكؿ المتنبئ:
ًً
ً ً
ً
ىجساـ
ىكًاحتما يؿ األىذل ىكير ى
ؤيةي جاني * ق غ ه
ذاء تىضكل بو األ ي
ً و
ً
ً
إيالـ
ىمف ىيييف ىيسيي ًؿ اليىك ي
اف ىعمىيو * ما ل يجروح ب ىميِّت ي
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 لف يحسـ الصراع ،بيف الييكد كالعرب ،حكؿ منطقة فمسطيف كالقدس التمسؾ بالحؽ
التاريخي كال اإلعتماد عمى قكانيف األمـ المتحدة ،كانما سيحسـ باستخداـ سالح كاحد ىك
قكة العقيدة الدينية كال شئ سكاىا.
 /2التوصيات:
 في البدء كقبؿ كؿ شئ ،يجب عمى العرب أف ينيكا خالفاتيـ السياسية كأف يككنكا عمى
كممة سكاء ،بحيث تتحد رؤاىـ كسياساتيـ حكؿ القضية الفمسطينية؛ مما سيسيـ في بمكغ
الغاية كاليدؼ المتمثؿ في تحرير القدس مف أيدم الييكد المغتصبيف كمناصرييـ
الصميبييف.
 البد مف تغيير االستراتيجية العربية في مطالبتيا بحقيا في السيطرة عمى فمسطيف
اعتمادا عمى قانكف القكة كليست قكة القانكف ،السيما كأف قكة القانكف تصب في
كالقدس.
ن

مصمحة الييكد ،كليس العرب.

 العمؿ عمى االستفادة مف منظمة دكؿ التعاكف اإلسالمي ،التي تجمع 57دكلة (ثاني
دكر
أكبر منظمة بعد األمـ المتحدة) ،باعتبارىا قكة اقتصادية كعسكرية ،يمكنيا أف تمعب نا

حاسما في قضية فمسطيف يصب في مصمحة العركبة ،دكف مدافع.
ن
ػػػ المصادر:
 القرآف العظيـ.

 الكتاب المقدس (العيد القديـ) ،دار الكتاب المقدس في العالـ العربي.
 أبك محمد عبد الممؾ بف ىشاـ المعافرم :سيرة ابف ىشاـ ،ج ،1المكتبة العممية
(بيركت).

 أحمد فؤاد األىكاني" ،مقاالت اإلسالمييف لألشعرم" ،تراث اإلنسانية ،ج( ،2القاىرة
2016ـ).

 أميؿ بكترك ،العمـ كالديف في الفمسفة المعاصرة ،ترجمة :أحمد فؤاد األىكاني( ،القاىرة
2013ـ).

 تكماس ؿ تكمبسكف :القدس ،أكرشميـ العصكر القديمة بيف التكراة كالتاريخ ،ترجمة :فراس
السكاح ،مرز دراسات الكحدة العربية( ،بيركت) 2003ـ.
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 جايمس ىنرم برستيد :العصكر القديمة ،ترجمة :داكد قرباف ،مؤسسة عز الديف لمطباعة
كالنشر (بيركت) 1983ـ.

 جيمس ىنرم بستد :فجر الصمير ،ترجمة :سميـ حسف ،الييئة المصرية العامة لمكتاب
(القاىرة)2015 ،ـ.

 صمكيؿ ىنتنجنتكف ،صداـ الحضارات إعادة صنع النظاـ العالمي ،ترجمة طمعت
الشايب ،القاىرة 2014ـ.

 محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي :الجامع الصحيح المختصر ،ج،2
تحقيؽ :مصطفى ديب البغا ،دار ابف كثير ،اليمامة (بيركت) ط1407 ،3ق1987 /ـ.

 محمد مكرك :الحرب الصميبية مف البابا أربا إلى البابا بكش ،مكتبة جزيرة الكرد (القاىرة)
2005ـ.

 مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم :صحيح مسمـ ،ج ،1تحقيؽ :محمد
فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي (بيركت).

 المكسكعة العربية العالمية ،إصدار2004 :ـ.
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