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المقــــــدمة
لقد طالت مؤساة فلسطٌن السلٌبة ودخل الشك الى من كان أٌمانه وٌقٌنه ضعٌفا ً فً أمكانٌة
عودتها الى أصحابها الشرعٌٌن  ،فقد حاك كتبة التوراة ومن بعدهم صهاٌنة الٌوم المإامرة ضد
العرب المسلمٌن ووجودهم  ،فؤصبحت القضٌة قضٌة وجود ولٌس قضٌة صراع عسكري تقلٌدي
فحسب .
ومن أجل الوصول الى رإٌة واضحة ودقٌقة الى التداخل التارٌخً المصطنع حول ٌهود
األمس وٌهود الٌوم ،وكذلك األصل التارٌخً للعناصر التً ظهرت على مسرح األحداث
التارٌخٌة فً هذه البقعة من أرض العرب ،أول القبلتٌن وثالث الحرمٌن الشرٌفٌن ،سنحاول أن
نوضح ولو جزء ٌسٌر من حقٌقة هذه األحداث.
وقد تناولنا فً هذا الجهد المتواضع عدة مفاهٌم ومسمٌات مترابطة مع بعضها او هكذا
ٌبدو  ،تخص موضوع البحث  ،وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر كان على رأسها القرآن
الكرٌم  ،إذ كنا دائما ً نستشهد بآٌات قرآنٌة إلثبات أٌة حقٌقة  ،فهو الذي قال عنه هللا تعالى
 نَب َّإْرِْوِ انْجَبطِمُ يٍِ ثٍَِْْ َّذَّْوِ ًَنَب يٍِْ خَهْفِوِ رَنزِّمٌ يٍِّْ حَكِْىٍ حًَِْذٍ ( فصلت ـ  ، ) 42فهو الفٌصل فً كل
شًء .
فقد ظهرت عدة مسمٌات من ( عبرانٌٌن وأسرائلٌٌن وموسوٌٌن وٌهود ) واستخدمت
جمٌعها من قبل الٌهود كنسبة ألٌهم على اعتبار أنهم ٌرتبطون بهذه المسمٌات ،ال بل أنهم ذهبوا
ابعد من ذلك ونسبوا أنفسهم الى نبً هللا إبراهٌم الخلٌل (  ، )ولكً نصل الى فهم واضح لهذه
المسمٌات ومعانٌها ونفك اللبس والتداخل التارٌخً حول حقٌقة الٌهود ومرجعٌتهم التارٌخٌة هذا
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التداخل الذي افتعله الٌهود من أجل نسبة انفسهم الى حقب تارٌخٌة موغلة فً القدم  ،وبالتالً
ٌكون وجودهم على أرض فلسطٌن شرعٌا َ  ،وهذا التداخل لألسف بدأ ٌردده حتى بعض العرب
المسلمٌن كؤنه حقٌقة مسلٌم بها  ،لذلك سنتناول هذه المسمٌات بشًء من اإلٌجاز  ،وقبل ذلك
سنتعرض الى معنى السامٌٌن وأصل التسمٌة .
وقد ألحقنا فً نهاٌة البحث خاتمة ضمٌناها أهم النتائج التً توصل الٌها البحث مع قائمة
المصادر واإلحاالت التً اعتمد علٌها البحث .
وفً الختام الحمد هلل ...ربنا ال تإاخذن

ا إن أخطئنا أو نسٌنا وال تحملنا ماال طاقة لنا به .
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ـ من هـم الساميـون ؟
هم مجموعة من األقوام التً ترجع الى أصل واحد أو ج ٌد واحد هو سام بن نوح  ،سكنت
منطقة الشرق األدنى القدٌم وبالتحدٌد منطقة شبه الجزٌرة العربٌة وبالد الرافدٌن وبالد الشام ،
وقد كان التشابه بٌن لغات هذه المجموعة فً النواحً الصرفٌة والصوتٌة كبٌراً لذلك عدت
مجموعة او عائلة لغوٌة واحدة  ،سمٌت عائلة اللغات ( السامٌة ) .
وكان أول من أطلق هذا المصطلح العالم النمساوي ( شلوتزر ) وذلك فً عام

1781م عند

دراسته كتاب العهد القدٌم ولغته العبرٌة وبعض نصوصه اآلرامٌة ( )1فً حٌن أشار بعض الكتاب
العرب الى حقٌقة الترابط اللغوي بٌن اللغة العربٌة واللغة السرٌانٌة قبل اكثر من ألف سنة منهم
الفراهٌدي ( )2وأبن حزم ( )3وغٌرهم  ،وقد أستند ( شلوتزر ) فً تسمٌة اللغات السامٌة على ما
ورد فً سفر التكوٌن من التوراة ( ، )4عن انساب نوح وأوالده الثالثة ( سام وحام وٌافث ) فسمى
لغات نسل ( سام ) باللغات السامٌة والمتكلمٌن بها بالسامٌٌن  ،وقد وقعت التسمٌة موقعا ً حسنا ً فً
نفوس الباحثٌن واللغوٌٌن والسٌما األوربٌٌن منهم  ،لسهولتها وألنها تإكد ما جاء فً الكتاب
المقدس الذي ٌقرأه وٌقدسه الٌهود والنصارى فً جمٌع انحاء العالم (.)5
وبعد المراجعة التارٌخٌة واللغوٌة لسفر التكوٌن فً التوراة التً أعتمدها ( شلوتزر ) فً
التسمٌة اعاله ( السامٌة )  ،نجد التناقض وعدم مطابقة الحقٌقة واضحا ً فٌها  ،بسبب التحرٌف
الذي أصاب التوراة كما هو معروف  ،إذ دونت أسفار من العهد القدٌم من قبل أحبار الٌهود وهم
فً بالد بابل بعد األسر البابلً للملك ( نبوخذ نصر الثانً 604ـ  562ق ـ م ) فً القرن السادس
قٌل المٌالد ( )6فً حٌن كان تارٌخ نزول التوراة على موسى (  )فً القرن الثالث عشر قبل
المٌالد ( )7أي إن أسفار العهد القدٌم دونت بعد نزولها على موسى(  )بعد أكثر من سبعة قرون
 ،لذا دخلها التحرٌف والتعدٌل والحذف واإلضافة بما ٌتالءم وأغراض الٌهود وأهدافهم ونظرتهم
الى األقوام األخرى من بابلٌٌن وآشورٌٌن وكنعانٌٌن وغٌرهم  ،الذٌن كانت عالقاتهم معهم
عالقات عدائٌة مستمرة  ،وقد أكد القرآن الكرٌم تحرٌف الٌهود لكتاب هللا فً عدة مواضع منها (
البقرة ـ  ، 64والنساء ـ . ) 46
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وٌذكر سفر التكوٌن اإلصحاح العاشر (( بنو سام عٌالم وآشور وأرفكشاد ولود وآرام ))
فقد ع ٌدت التوراة العٌالمٌٌن واللٌدٌٌن من جملة األقوام السامٌة حسب تسمٌة ( شلوتزر ) فً حٌن
أثبتت الدراسات الحدٌثة ان كالً من العٌالمٌٌن جنوب غرب إٌران  ،واللٌدٌٌن شمال غرب إٌران
وبعض أجزاء من أسٌا الصغرى  ،هم من األقوام الهندوأوروبً ة  ،المختلفة عرقٌا ً ولغوٌا ً عن
األقوام التً سماها ( شلوتزر ) باألقوام السامٌة(. )8
وٌتبٌن أن التوراة أو باألحرى كتبة التوراة  ،قد أعطوا األولوٌة للعٌالمٌٌن على سائر أبناء
سام  ،حتى على أبناء سام ذات األصل العربً من اآلشورٌٌن واآلرامٌٌن  ،وقد أقصى هإالء
الكتبة الكنعانٌون والعرب عن أبناء سام  ،فً حٌن ٌمثل الكنعانٌون أقدم هجرة الى بالد الشام من
هجرات األقوام التً سمٌت بالسامٌة  ،التً جاءت أصالً من شبه الجزٌرة العربٌة واستقرت منذ
أقدم العصور فً أرض كنعان  ،التً سمٌت فٌما بعد باسم فلسطٌن ( ، )9فالحقٌقة التارٌخٌة تإكد
إن الكنعانٌٌن هم أول من سكن أرض فلسطٌن هذا من جهة  ،ومن جهة ثانٌة فقد أثبتت الدراسات
التارٌخٌة الحدٌثة بؤن أسم العرب كن معروفا ً منذ فترة طوٌلة جداً سبقت تؤرٌخ تدوٌن أسفار العهد
القدٌم بعدة قرون  ،وكان أسم العرب ٌدل على بعض القبائل البدوٌة من سكان البادٌة وشبه
الجزٌرة العربٌة (. )10
ومن األدلة اللغوٌة التً تإكد وجود العرب قبل تدوٌن التوراة ،هو احتفاظ اللغة العربٌة
بمعظم خصائص اللغة السامٌة األم ،وان هناك العدٌد من الخصائص اللغوٌة والنحوٌة موجودة
فً اللغة العربٌة وغٌر موجودة فً لغات شقٌقة أخرى ،منها األعراب والممنوع من الصرف،
فضالً عن وفرة أسالٌبها الصرفٌة والنحوٌة ،وهو دلٌل على وجود العرب ولغتهم منذ كانت لغة
واحدة كما هو مفترض.
ونحن نتفق مع رأي الباحثٌن الذٌن ٌجدون ان سبب إقصاء الٌهود لهذان القومان
( العرب والكنعانٌون ) كان دافعه سٌاسً بحت

( ، )11إذ ان الٌهود كانوا وما زالوا ٌغٌرون

الحقائق التارٌخٌة من اجل مصالحهم  ،فضالً عن ان العرب والكنعانٌٌن كانوا ٌمثلون فً بداٌة
ظهور الٌهود أعداء لهم حسب رأي الٌهود أنفسهم  ،فً حٌن أنهم كانوا ٌدافعون عن حقوقهم التً
حاول الٌهود انتزاعها منهم  ،وما أشبه الٌوم بالبارحة .

31

العدد اثااثدو اثالثونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د

د مجلددداالد/د2009

وقد ناقض الٌهود أنفسهم عند ِذ ّكرهم ألصولهم األولى  ،فقد اختلفوا وتباٌنوا فً ارآئهم ،
فقد جاء فً كتابهم المقدس أن النبً أشعٌا ٌنسبهم الى كنعان  ،وٌسمً اللغة العبرٌة لغة كنعان (
أشعٌا ـ  ، ) 19أما كنعان ج ّد الكنعانٌٌن فألنه ناصب الٌهود العداء  ،فقد حظً منهم بنسبته إلى (
حام بن نوح ) أبً العبٌد كما ٌذكرون  ،الذي ال ٌول د له من ساللته إال سود الوجوه  ،فً حٌن
ٌذكر سفر التكوٌن (  )10-9إن كنعان ساللة سامٌة لم ٌدخلها لبس كما دخل الٌهود على مر
تارٌخهم  ،وال نعرف فً التارٌخ أمة من األمم أو شعب من الشعوب دوّ ن تارٌخه بٌده كما فعل
الٌهود  ،إذ صاغوا تارٌخهم فً إطار من المقدسات والغٌبٌات وجعلوه كله وحٌا ً من الرب
والسماء ال ٌقبل الجدل والنقاش وٌجب على كل ٌهودي أن ٌلتزم به وال ٌحٌد عنه  ،حتى وأن كان
على حساب األعراق والدٌانات األخرى .
وقد أصبحت تسمٌة ( السامٌة ) فً العصر الحدٌث أبان الحرب العالمٌة الثانٌة وما بعدها
 ،تستخدم والسٌما فً أوربا للداللة على الٌهود فقط دون غٌرهم  ،وبدفع منهم  ،كما وصف من
ٌعادٌهم من األوربٌٌن النازٌٌن بؤعداء السامٌة ( ضد السامٌة :

 ) Anti-Semiticكذلك فقد

وصف العرب من قبل الٌهود بؤنهم ضد السامٌة  ،على الرغم من أنهم من أصل األقوام السامٌة ،
ال لشًء سوى أنهم ٌدافعون عن حقهم فً الوجود والحٌاة  ،وهذا هو احد أسالٌب التضلٌل
والمغالطات التً تمارسها الصهٌونٌة العالمٌة فً دعاٌتها المغرضة ضد العرب مسلمٌن أو
مسٌحٌٌن (. )12
وقد عملت الدوائر الٌهودٌة على أٌجاد صلة بٌن الٌهودٌة والسامٌة  ،من خالل تارٌخ
الٌهود الذي كتبوه ألغراض سٌاسٌة بعٌدة المدى  ،وظهر دور الدعاٌة الصهٌونٌة فً ترسٌخ فكرة
ان الٌهود ٌنحدرون من عرق سامً واحد وأن ( أعداء السامٌة ) هم أعداء الٌهود  ،وقد
استخدمت قضٌة السامٌة على وجهٌن  ،األول تصوٌر االضطهاد المزعوم الذي لقٌه الٌهود فً
العالم إلثارة العطف العالمً علٌهم واستثماره لصالحهم ومحاربة أعدائهم باتهامهم بـ ( أعداء
السامٌة )  ،أما الوجه الثانً فهو بث االعتقاد بٌن الٌهود أنفسهم بؤن السامٌٌن شعب هللا المختار ،
وٌقصدون بالسامٌٌن هنا الٌهود وحدهم دون العناصر األخرى .

ـ من هم العبريون او العبرانيون ؟
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ٌرتبط مصطلح ( العبري ) او ( العبرانً ) مع ٌهود الٌوم كما هو معروف  ،إال ان
الباحثٌن والمختصٌن ٌذكرون آراء بعٌدة عن ذلك  ،فٌعرفه احد الباحثٌن بؤنه مصطلح كان ٌطلق
فً نحو األلف الثانٌة قبل المٌالد على طائفة من القبائل البدوٌة العربٌة فً شمال شبه الجزٌرة
العربٌة وفً بادٌة الشام  ،وعلى غٌرهم من القبائل المرتحلة فً المنطقة  ،حتى صار مصطلح (
عبري ) مرادفا ً لمصطلح ( عربً ) ألنهما من أصل واحد  ،وهما ٌعنٌان ابن الصحراء أو ابن
البادٌة ( ، )13وبهذا المعنى وردت كلمة (االبري) و(العبٌري) و( الخبٌرو) و(العبٌرو) فً
المصادر المسمارٌة والفرعونٌة  ،ولم ٌكن لإلسرائٌلٌٌن والٌهود والموسوٌٌن أي وجود بعد ،
لذلك فؤن نعت إبراهٌم الخلٌل (  )بـ ( العبرانً ) كما ورد فً التوراة إنما أُرٌد به معنى
العبرٌٌن ( العبٌرو ) ،وهم القبائل البدوٌة العربٌة ومنها القبائل اآلرامٌة العربٌة التً ٌنتمً ألٌها
إبراهٌم الخلٌل (  )نفسه ( ، )14لذلك ٌجب التمٌٌز بٌن (العبري) من جهة وبٌن (اإلسرائٌلً
والٌهودي والموسوي) من جهة أخرى  ،ودلٌلنا على ذلك إن مصطلح (عبري) أو (عبرانً) لم
ٌرد فً القرآن الكرٌم مطلقا ً وإنما ورد فٌه ذكر (بنً إسرائٌل) و (قوم موسى ) و (الٌهود  ،الذٌن
هادوا) وٌتضح إن عصر إبراهٌم الخلٌل (  )هو عصر عربً قائم بذاته لٌست له أٌة صلة
بعنصر الٌهود  ،وقد نبه القرآن الكرٌم إلى هذه الناحٌة بقوله

َّ ب ؤَىْمَ انْكِزَبةِ نِىَ رُحَأجٌٌَُّ فِِ

بِثْشَاىِْىَ ًَيَب ؤَُزِنَذِ انزٌَّسَاحُ ًَاإلجنِْمُ بِالَّ يٍِ ثَعْذِهِ ؤَفَالَ رَعْمِهٌٌَُ  ( آل عمران ـ  ،)65وقوله تعالى
بِثْشَاىِْىُ َّيٌُدًِّّب ًَالَ َصْشَاًَِّْب ًنَكٍِ كَبٌَ حَنِْفًب يُّسْهًًِب ًَيَب كَبٌَ يٍَِ انًُْشْشِكِنيَ

يَب كَبٌَ

(آل عمران ـ ، )67

وٌذكر أحد المستشرقٌن ان مصطلح (عبري) استخدمه حاخامات الٌهود للداللة على ٌهود فلسطٌن
فً التارٌخ الحدٌث  ،ووجدوها أفضل طرٌقة لربط تارٌخهم بؤقدم العصور العتبار عصر الٌهود
متصالً باألزمنة السحٌقة (. )15
وٌبدو إن الٌهود أرادوا خلط األدوار التارٌخٌة وربط تارٌخهم بشخصٌة إبراهٌم الخلٌل
( )ونسب أنفسهم ألٌه  ،باعتباره من الشخصٌات المقدسة والقدٌمة فً تارٌخ المنطقة  ،إال ان
األدلة التارٌخٌة المنطقٌة فً القرآن الكرٌم وفً التوراة التً هم وضعوها  ،تإكد بؤن إبراهٌم
الخلٌل ( )عربً المنشؤ والدٌانة  ،تلك الدٌانة التً نزلت علٌه فً بالد الرافدٌن وحملها الى
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بالد الشام ومن ثم الى بالد النٌل متحدٌا ً كل الصعاب النً وقفت بوجهه  ،واآلٌات القرآنٌة أعاله
خٌر دلٌل على عروبة إبراهٌم الخلٌل (  ، )فكما هو معروف ان القرآن الكرٌم هو الكتاب
السماوي الوحٌد الذي لم ٌمسه أي تحرٌف ( حاشى هلل ) فهو القائل سبحانه وتعالى
انزِّكْشَ ًَبََِّب نَوُ نَحَبفِظٌٌَُ

( الحجر ـ  ، )9ودلٌلنا هو قوله تعالى

سَالَيًب لَبلَ سَالَوٌ فًََب نَجِثَ ؤٌَ جَبء ثِعِجْمٍ حَنِْزٍ

بََِّب َحٍُْ َزَّنْنَب

جَبءدْ سُسُهُنَب بِثْشَاىِْىَ ثِبنْجُشْشٍَ لَبنٌُاْ

(هود ـ  )69وفً هذه اآلٌة تؤكٌد على أن إبراهٌم الخلٌل

( )عربٌا ً  ،فمن عادات وتقالٌد العرب المعروفة والسٌما القبائل البدوٌة  ،هً إكرام الضٌف
ونحر الذبائح لدرجة ان العربً ٌذبح شاته التً ال ٌمل ك سواها إكراما ً لضٌفه  ،وأن ما قام به
إبراهٌم الخلٌل ( )هو تعبٌر واضح عن هذا التقلٌد العربً األصٌل  ،ولم نقرأ او نسمع غٌر
العرب ٌكرمون الضٌف وٌقدمون له الشًء الوحٌد الذي ٌملكونه  ،لكً ال ٌلحق بهم العار لعدم
إكرام ضٌفهم .
لقد ورد ذكر مصطلح ( العبٌرو) أي  :عابروا الصحراء  ،فً جمٌع الكتابات القدٌمة
وذلك قبل ظهور موسى (علٌه السالم) بعشرات القرون  ،فكان السومرٌون ٌطلقون على هإالء
مصطلح(سار ـ كاز  )Sa – Kaz:منذ عهد ساللة أور الثالثة(  2004 -2112ق.م)( )16فضالً عن
ذلك فقد ورد ذكر مصطلح ( العبٌرو ) فً نصوص ( بابل ونوزي وماري وأوغارٌت ) فً بالد
الرافدٌن وبالد الشام  ،كما ورد ذكره فً رسائل (تل العمارنة) فً بالد النٌل  ،التً بعثها ملوك
كنعان الى الملوك المصرٌٌن وترجع الى القرنٌن الخامس والرابع قبل المٌالد (. )17
وتتحدث التوراة عن ( العبري) او ( العبرانً) بصفته غرٌب عن الٌهود ولٌس منهم  ،فقد
ورد فً األحكام التً وضعها موسى ( )أمام أتباعه ما ٌشٌر الى إن العبرانً غٌر اإلسرائٌلً
او الٌهودي  ،فتذكر ( اذا اشترى عبداً عبرانٌا ً  ،فست سنٌن ٌخدم وفً السابعة ٌخرج حراً مجانا ً
) ( الخروج ـ  ، ) 2:21ثن تذكر التوراة إن ال َعبٌّد ٌجب ان ٌكونوا من غٌر بنً إسرائٌل  ،فكما
ذكرنا فؤن التوراة او كتبتها لم ٌتقٌدوا بالتسلسل التارٌخً  ،فقد جعلت بنً إسرائٌل موجودٌن فً
كل األزمنة حتى قبل ان ٌخلق إسرائٌل نفسه  ،لذلك فهً تسمً أتباع موسى (  )الذٌن نزحوا
الى فلسطٌن بعد إسرائٌل ( ٌعقوب) ( )بزهاء ستمائة عام  ،تسمٌهم ببنً إسرائٌل أٌضا (،)18
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فتقول التوراة (( ان بنً إسرائٌل عبٌدي الذٌن أخرجتهم من أرض مصر ال ٌباعون بٌع العبٌد ...
وأما أخوتكم بنو إسرائٌل فال ٌتسلط إنسان على أخٌه بعنف  ...وإذا بٌع أخوك للغرٌب المستوطن
عندك او لنسل عشٌرة الغرٌب فبعد بٌعه ٌكون ف ّكاك ٌفكه واحد من أخوته )) ( الالوٌٌن ـ 24:25
 ، )48:47،فالتوراة هنا تجعل ساكنً األرض األصلٌٌن  ،مستوطنٌن وغرباء على أرضهم
وتجعل بنً إسرائٌل هم أهلها  ،وفً اآلٌات التوراتٌة أعاله دلٌل واضح على ان العبرانً هو
غٌر الٌهودي فً عرف التوراة .
ونذكر هنا أمر مهم هو أن اللغة التً استعملها بنو إسرائٌل أو ما ٌسمى ( اللغة اإلسرائٌلٌة
) هً لغة تختلف عن لغة األقوام التً كانت موجودة وهً اللغة الكنعانٌة  ،وعن لغة السامرًٌ ن
التً تسمى ( اللغة السامٌة القدٌمة ) ( )19أي  :ان هناك اختالفا بٌن لغة ٌهود بنً إسرائٌل ولغة
األقوام األخرى التً سبقتهم فً فلسطٌن األمر الذي ٌإٌد أن العبري هو غٌر الٌهودي .
ومن خالل مراجعتنا ألصل مصطلح ( عبري ) فً المعاجم والقوامٌس العبرٌة وجدناها
عبر  ،م ًّر  ،اجتاز  ،ذهب ،
تجمع أن هذا المصطلح مشتق من اصل الفعل الثالثً ( َع َب َر ) أي َ :
سافر ( ، )20وهذه المعانً تجمع على أن معنى المصطلح هو العبور والسفر وهذه الصفة ٌشترك
فٌها كل من ارتحل من منطقة الى أخرى غزوا او بحثا عن الماء والكأل أو ألسباب أخرى ،
فلذلك فؤن صفة( العبرانً ) او ( العابر ) هما صفتان لكل من عاش فً المناطق الصحراوٌة ،
ألنه سٌكون عابراً ومرتحالً من منطقة الى أخرى وراء أسباب الحٌاة األفضل  ،وبالتالً فؤن
هاتان الصفتان تشمالن فئات بدوٌة عدٌدة .
وٌبدو بعدما تقدم ان المصطلحات الثالث ( عبري وعبرانً وعربً ) ذات أصل لغوي
واحد  ،وهو ما ٌجمع علٌه المختصون غً اللغات الجزرٌة  ،ومن األمور المعروفة ان هذه
اللغات خرجت من أصل لغوي واحد  ،وان من إحدى ممٌزاتها هو المقابل الصوتً بٌن لهجاتها ،
ونحن مع من ٌرى ان لفظ ( عرب ) و ( عبر ) هما لفظ لكلمة واحدة هم العرب الرحل المتنقلٌن
من منطقة الى أخرى وراء أسباب الحٌاة األفضل  ،وبالتالً فؤن هذه الصفة تشمل فئات بدوٌة
عدٌدة .
وٌبدو بعد ما تقدم ان المصطلحات الثالث (عبري وعبرانً وعربً ) ذات أصل لغوي
واحد  ،وهو ما ٌجمع علٌه المختصون فً اللغات الجزرٌة  ،ومن األمور المعروفة ان هذه
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اللغات خرجت من أصل لغوي واحد  ،وان من إحدى ممٌزاتها هو المقابل الصوتً بٌن لهجاتها ،
ب َ َر) هما لفظ لكلمة واحدة هم العرب الرحل
ب) و( َع َ
ونحن نتفق مع من ٌرى ان لفظ ( َع َر َ
المتنقلٌن من منطقة الى أخرى  ،وان العبرٌون والعربٌون هم باألصل قوم واحد  ،وهم القبائل
العربٌة الذٌن كانوا أول من سكن وجاب مناطق شبه الجزٌرة العربٌة الشمالٌة والوسطى
والجنوبٌة  ،وال عالقة لهذٌن المصطلحٌن بٌهود الٌوم أطالقا ً  ،وان نسبة الٌهود أنفسهم الى
العبرٌٌن ( الذٌن هم من العرب الرحل او العابرٌن من منطقة الى أخرى ) مسؤلة غٌر دقٌقة
القصد منها كما ذكرنا هو خلط األدوار التارٌخٌة وتحرٌف الحقٌقة التارٌخٌة .

من هو إسرائيل ومن هم بنو إسرائيل ؟
هو ٌعقوب بن أسحق بن إبراهٌم الخلٌل (  ، )وتذكر كتب التارٌخ التً ٌستند اغلبها
على التوراة  ،كٌف ان اسحق تزوج فً حٌاة ابٌه إبراهٌم فً مدٌنة ح ّران (حرانو) التً تقع
شمال بالد وادي الرافدٌن ( ، )21وقد سافر إلٌها مع أبٌه من أور الكلدانٌٌن فً جنوب وادي
الرافدٌن او إنه ولد فٌها  ،وهً الٌوم قرب مدٌنة الناصرٌة ( ، )22وبعد ذلك ارتحال الى بالد الشام
من أجل رسالة التوحٌد التً رفعها إبراهٌم الخلٌل (  ، )إذ ان بالد الشام تعد أرض غربة لهم
 ،وٌذكر ان مدٌنة ح ّران التً ما تزال تعرف باالسم نفسه  ،تقع فً الجزء الشمالً الغربً من
بالد وادي الرافدٌن بالقرب من الحدود السورٌة التركٌة وما ٌقارب ( 40كم) الى الجنوب الشرقً
من مدٌنة اورفة السورٌة  ،وزهاء ( 80كم) من مصب نهر البلٌخ فً نهر الفرات  ،وكانت مدٌنة
ح ّران مركزاً ألحدى الدوٌالت اآلرامٌة التً أسست فً الفرات األوسط  ،وقد ورد ذكرها فً
الكتابات المسمارٌة التً ٌرقى تارٌخها الى العصر البابلً القدٌم ( ، )23ومن ثم وردت فً التوراة
باسم (فدان آرام) و (حاران)  ،وكانت هذه المدٌنة مركزاً مهما ً على الطرق التجارٌة الرئٌسة بٌن
العراق وسورٌة وفلسطٌن (. )24
وتذكر التوراة ان اسحق (

 )تزوج من (رفقا) بنت (بتو اٌٌل) فً حٌاة أبٌه إبراهٌم

( )وكان عمره أربعٌن عاما ً  ،وولدت له غالمٌن األول (عٌصو) وهو والد الروم  ،والثانً
ٌعقوب ( )وكان اسحق ٌحب أبنه (عٌصو) أكثر من أبنه ٌعقوب ألنه األكبر  ،بٌنما كانت
(رفقا) زوجة أسحق  ،تحب ٌعقوب(

 )أكثر من (عٌصو) ألنه األصغر  ،وقد أختلفت

الرواٌات فً أسباب سفر ٌعقوب الى أخواله  ،فمنها من تقول ان سبب ذلك ٌعود الى حدوث نزاع
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بٌن (عٌصو) وٌعقوب حول الدعاء لهم من أبٌهم بالتبرك وجعل ذرٌته هً الذرٌة المباركة (، )25
إذ تذكر الرواٌات ان ٌعقوب وبترتٌب من أمه التً قد جعلت زوجها أسحق ٌدعو لٌعقوب ظنا ً منه
إنه أبنه األكبر (عٌصو) ،وبعد ان علم األخٌر قرر ان ٌنتقم من أخٌه لفعلته  ،مما دفع بـ(رفقا) ان
تطلب من ٌعقوب ان ٌسافر الى خاله (البان) بؤرض ح ّران  ،وبالفعل سافر الى خاله وتزوج بناته
االثنتٌن  ،الكبرى(لٌا) وبعدها (راحٌل)  ،إذ ان زواج األختٌن كان مباحا ً فً تلك الحقبة  ،ومكث
عند خاله عشرون سنة كصداق لزواجٌه(. )26
وقد اختلفت الرواٌات فً كٌفٌة أطالق أسم (إسرائٌل) على ٌعقوب (
من أرض ح ّران  ،األرض التً مر بها أبٌه إسحق وجده إبراهٌم (

 ، )فبعد رجوعه
عليهما السالم )  ،أمره الرب

بإبدال اسمه الى (إسرائٌل) بعد مصارعة طوٌلة بٌنه وبٌن ملك ألهً بهٌئة إنسان  ،بعد ان سؤله
الملك عن اسمه فقال ٌ :عقوب  ،فقال له الملك  :ان إرادة هللا قضت الى ان تدعى ( إسرائٌل ) منذ
الٌوم ألنك أول من سار من بنً اإلنسان فً اللٌل (. )27
وتذكر الرواٌات التً تستند الى التوراة بؤن ٌعقوب (

 )لما سافر الى ح ّران أدركه النوم

مسا ًء  ،فوضع حجراً تحت رأسه ونام  ،وإذا ٌرى فً المنام ان المالئكة تسبح بحمد هللا وإذا
بجبرٌل (ٌ )نزل إلٌه وٌخبره ان هللا سٌبارك له ولذرٌته  ،وسٌجعل له ولعقبه السٌادة  ،وأفاق
من نومه فرحا ً بما رأى  ،ونذر ان ٌبنً فً هذا الموضع الذي نام فٌه بٌتا ً هلل  ،وأن جمٌع ما
ٌرزق به سٌكون عشره هلل (تعالى)  ،فجعل على الحجر دهنا ً لكً ٌتعرف به علٌه  ،وسمى ذلك
الموضع (بٌت إٌل) أي  :بٌت هللا  ،وهو موضع بٌت المقدس الٌوم الذي بناه ٌعقوب (  )وفا ًء
لنذره بعد ذلك الحلم  ،بعد ان عاد من ح ّران  ،فاشترى مزرعة بمائة نعجة  ،وضرب هناك
فسطاطه وابتنى مذبحا ً فسماه (إٌل) وأمره هللا (تعالى) ببنائه فً هذا الموضع الذي جدده بعد ذلك
سلٌمان بن داود (.)28()
وبعد ان تزوج ٌعقوب من ابنتً خاله ( لٌا ) و ( راحٌل ) فقد وهبت كل منهما جارٌتها له
 ،فرزق من (لٌا) ستة أوالد ذكور هم ( روبٌن وشمعون والوي وٌهوذا واٌساكر وزابلون ) وبنتا ً
واحدة هً (دٌنا) ،ومن جارٌة زوجته(لٌا) التً تدعى(زلفى) فقد رزق بغالمٌن هما( جاد ) و(
اشٌر)  ،أما زوجته الثانٌة (راحٌل) التً كانت اشدهن جماالً  ،فقد استجاب هللا لدعائها ألنها لم
تحمل اول أمرها  ،فولدت غالما ً جمٌل الوجه اسمته (ٌوسف) فاشتد به فرح ٌعقوب (  )وأثره
37

العدد اثااثدو اثالثونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د

د مجلددداالد/د2009

على إخوته  ،وبعد ان عاد ٌعقوب الى القدس حملت (راحٌل) أم ٌوسف بولدها الثانً (بنٌامٌن)
ومن جارٌتها (بلها) غالمٌن (دان ونفتالً)  ،وبذلك صار لٌعقوب (  )من البنٌن اثنى عشر
ولداً  ،وهم األسباط األثنى عشر أو بنً إسرائٌل(.)29
فؤصبح أبناء ٌعقوب (

 )اإلثنى عشر هم أسباط بنً إسرائٌل الذٌن فٌهم الرٌاسة الدٌنٌة

للٌهود فٌما بعد  ،وقد ورد ذكرهم فً أسفار التوراة  ،وكانت مدٌنة (ح ّران) هً وطنهم الذي
ولدوا ونشؤوا فٌه  ،فً حٌن ان فلسطٌن هً أرض غربة لهم ،وقد عاشوا فً القرن السابع عشر
قبل المٌالد فً ح ّران  ،وقد تعاصر وجودهم مع عصر إبراهٌم الخلٌل (، )وكانت لغة إبراهٌم
وإسحاق وٌعقوب وأبناإه لغة واحدة  ،وهم من اآلرامٌٌن بحكم النسب  ،وهإالء كانوا ٌدٌنون
بدٌن واحد هو دٌن إبراهٌم ( )دٌن التوحٌد(. )30
وقد أثبتت االكتشافات التارٌخٌة ان كلمة( إسرائٌل) كانت اسما لموضع فً فلسطٌن ،
وهً تسمٌة كنعانٌة  ،وبهذا المعنى وردت فً الكتابات المصرٌة التً ترجع الى ما قبل عصر
موسى ( ، )31كما أن اسم إبراهٌم وٌعقوب وٌوسف وردت فً الكتابات المصرٌة التً تعود الى ما
قبل عصر موسى (  ، )32( )مما ٌدل على أنها أسماء كنعانٌة أٌضا .
وان تسمٌة فلسطٌن الٌوم من قبل الكٌان الصهٌونً باسم ( إسرائٌل ) نسبة الى اسم ٌعقوب
(  )عار من الصحة  ،ألن إسرائٌل هً اسم مدٌنة كنعانٌة تسبق وجود ٌعقوب

( )

فً فلسطٌن بفترة طوٌلة  ،كما اشرنا إلٌه فً أعاله .
وقد ذكر األستاذ احمد سوسة إجابة لسإال حول صلة بنً إسرائٌل بفلسطٌن  ،قال
فٌها إن أرض فلسطٌن باعتراف التوراة كانت أرض غربة بالنسبة الى آل إبراهٌم وآل أسحق وآل
ٌعقوب  ،إذ إن التوراة تتحدث عنهم بصفتهم عربا ً وافدٌن على فلسطٌن  ،فتقول التوراة (( :
وقال إبراهٌم لعبده كبٌر بٌته المستولً على ما كان له  ،ضع ٌدك تحت فخذي فؤستحلفك بالرب
إله السماء وإله األرض ان ال تؤخذ زوجة ألبنً من بنات الكنعانٌٌن الذٌن انا ساكن بٌنهم  ،بل الى
أرضً والى عشٌرتً تذهب وتؤخذ زوجة ألبنً اسحق)) ( التكوٌن . )33( )10:24
وقد كان وما ٌزال زواج الشخص من بنات عشٌرته وأقربائه من التقالٌد الغربٌة األصٌلة
التً تدخل فً مسؤلة االهتمام باألصل والنسب  ،وهذا التقلٌد غٌر موجود ضمن التقالٌد الٌهودٌة ،
وهذا دلٌل على ان إبراهٌم الخلٌل (  )كان غرٌبا ً عن أرض فلسطٌن  ،وأن ذرٌته قلٌلة فً تلك
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البالد مما دفعه ان ٌطلب زوجة ألبنه من أبناء عشٌرته فً شمال بالد وادي الرافدٌن ( ، )34فضالً
عن ذلك فقد أصبحت كلمة ( التغرب) تذكر فً التوراة مع ذكر إبراهٌم الخلٌل ( )فً فلسطٌن
او فً مصر  ،كما فً (( تغرب إبراهٌم فً أرض الفلسطٌنٌٌن ))( التكوٌن  ،)34:21وأن التوراة
تذكر ان ابناء ٌعقوب األثنى عشر (أسباط بنً إسرائٌل) ولدوا فً منطقة (فدان آرام) (ح ّران) ،
أي خارج فلسطٌن  ،إذ تقول (( وهإالء هم بنو ٌعقوب الذٌن ولدوا له فً فدان آرام )) ( التكوٌن
. )26:35
وٌجب التمٌٌز بٌن بنً إسرائٌل عند هجرتهم الى مصر فً القرن السابع عشر قبل المٌالد
وهم أسرة واحدة ومن لحق بهم لم ٌتجاوز عدد أفرادها السبعٌن شخصا ً  ،إذ ان إبراهٌم الخلٌل
( ) بعث الى عشٌرته فً منطقة شمال بالد وادي الرافدٌن لٌزوج ابنه،أي انه لم ٌتصاهر من
األقوام األخرى وبالتالً فقد بقً محافظا على مجموعته التً خرجت معه تقرٌباً ،والتمٌٌز بٌن
قوم موسى()عندما نزحوا الى فلسطٌن فً القرن الثالث عشر قبل المٌالد ( ، )35ألن أسرة بنً
إسرائٌل بعد هذه الحقبة الطوٌلة التً تقدر بخمسة قرون  ،قد اختلطت وتعاٌشت مع المجتمع
المصري  ،إذ لم ٌبقى لها اثر كبٌر عندما دخل النبً موسى (  ) وأتباعه ارض فلسطٌن بعد
خروجهم من مصر بعدما ٌزٌد على

 500سنة من دخول أسرة ٌعقوب (  ) الى مصر ،

وٌذكر ان اتباع موسى ( )هم عبارة عن حملة مصرٌة اغلبها من الهكسوس ومن المصرٌٌن
الذٌن أمنوا بدعوة موسى (  )التوحٌدٌة التً اعلنها ضد جبروت فراعنة مصر الوثنٌٌن

()36

،وبالتالً فؤنه من غٌر المنطقً ان تكون حملة موسى (  )امتداد لٌعقوب (  )وبنٌه  ،بل
هما دعوتٌن مختلفتٌن نزلتا على قومٌن مختلفٌن زمانا ً ومكانا ً .
( )37إذ

ومما ٌجدر مالحظته ان القرآن الكرٌم قد فرَّ ق بٌن (بنً إسرائٌل) وبٌن (الٌهود)

ان خطابه لبنً إسرائٌل تار ًة ٌكون فً مواضع الخٌر والرضا  ،وتار ًة أخرى ٌكون فً مواضع
السخط والغضب  ،كما فً قوله تعالى

ًَرًََّذْ كَهًَِذُ سَثِّكَ انْحُسْنََ عَهََ ثَنِِ بِسْشَآئِْمَ ثًَِب صَجَشًُاْ ًَدَيَّشََْب يَب

كَبٌَ َّصْنَعُ فِشْعٌٌَُْ ًَلٌَْيُوُ ًَيَب كَبٌَُاْ َّعْشِشٌٌَُ

نَمَذْ ؤَخَزََْب يِْثَبقَ

(األعراف ـ  ، ) 137ونحو قوله تعالى

ثَنِِ بِسْشَائِْمَ ًَؤَسْسَهْنَب بِنَْْيِىْ سُسُالً كُهًََّب جَبءىُىْ سَسٌُلٌ ثًَِب الَ رَيٌٍَْ ؤَْفُسُيُىْ فَشِّمًب كَزَّثٌُاْ ًَفَشِّمًب َّمْزُهٌٌَُ
39
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المائدة ـ  ، )70وهذه اآلٌة تجعلنا نعرج على المإامرة التً حكها (بنً إسرائٌل) ضد أخوهم
ٌوسف (  )التً ذكرها القرآن الكرٌم بكل تفصٌل  ،وكٌف حاولوا قتله لمجرد اعتقادهم ان
أبوهم ٌعقوب ( ٌ )حبه وأخوه أكثر منهم  ،،فضالً عن أنهم وجدوه أفضل منهم  ،إال ان هللا
(تعالى) نجاه من كٌدهم  ،فقال تعالى بِرْ لَبنٌُاْ نٌَُْسُفُ ًَؤَخٌُهُ ؤَحَتُّ بِنََ ؤَثِْنَب يِنَّب ً َحٍُْ عُصْجَخٌ بٌَِّ ؤَثَبََب نَفِِ ضَالَلٍ يُّجِنيٍ
{يىسف }8/الْزُهٌُاْ ٌُّسُفَ ؤًَِ اطْشَحٌُهُ ؤَسْضًب َّخْمُ نَكُىْ ًَجْوُ ؤَثِْكُىْ ًَرَكٌٌَُُاْ يٍِ ثَعْذِهِ لٌَْيًب صَبنِحِنيَ

(ٌوسف ـ

 )9،8وقوله تعالى لَبنٌُاْ َّب ؤَثَبََب بََِّب رَىَجْنَب َسْزَجِكُ ًَرَشَكْنَب ٌُّسُفَ عِنذَ يَزَبعِنَب فَإَكَهَوُ انزِّئْتُ ًَيَب ؤَذَ ثًُِاْيٍٍِ نِّنَب ًنٌَْ
كُنَّب صَبدِلِنيَ ًَجَأئًُا عَهََ لًَِْصِوِ ثِذَوٍ كَزِةٍ لَبلَ ثَمْ سٌََّنَذْ نَكُىْ ؤَفُسُكُىْ ؤَيْشًا فَصَجْشٌ جًَِْمٌ ًَانهّوُ
عَهََ يَب رَصِفٌٌَُ

انًُْسْزَعَبٌُ

(ٌوسف ـ  ، )18،17وان ورود هذه القصة بكل هذا التفصٌل لهو دلٌل أكٌد على

إن بنً ٌعقوب (  ( ) بنً إسرائٌل) باستثناء ٌوسف (  )وأخٌه (نكتل) لدٌهم االستعداد
والقابلٌة على تمرٌر المإامرات وقلب الحقائق وقتل من ٌعترض طرٌقهم حتى وأن كان اقرب
الناس ألٌهم  ،كٌف ال وقد حاولوا قتل أخٌهم او أنهم قتلوه حسبما ٌظنون  ،فكٌف ستكون ذرٌة
هإالء بعدهم .
وعندما ٌتكلم القرآن الكرٌم عن الٌهود  ،نجده دائما ً ٌذكرهم فً مواضع السخط والغضب ،
نحو قوله تعالى

ًَلَبنَذِ انَْْيٌُدُ َّذُ انهّوِ يَغْهٌُنَخٌ غُهَّذْ ؤَّْذِّيِىْ ًَنُعِنٌُاْ ثًَِب لَبنٌُاْ ثَمْ َّذَاهُ يَجْسٌُطَزَبٌِ ُّنفِكُ كَْْفَ َّشَبء ًنََْزِّذٌََّ

كَثِريًا يِّنْيُى يَّب ؤَُزِلَ بِنَْْكَ يٍِ سَّثِّكَ طُغَْْبًَب ًَكُفْشًا ًَؤَنْمَْْنَب ثَْْنَيُىُ انْعَذَاًَحَ ًَانْجَغْضَبء بِنََ ٌَّْوِ انْمَِْبيَخِ كُهًََّب ؤًَْلَذًُاْ ََبسًا
نِّهْحَشْةِ ؤَطْفَإَىَب انهّوُ ًَّسْعٌٌََْ فِِ األَسْضِ فَسَبدًا ًَانهّوُ الَ ُّحِتُّ انًُْفْسِذٍَِّ

(المائدة ـ  )64فٌبدو ان ذرٌة بنً

بعض
بعض منهم كانت لهم مكانة  ،إذ ان هللا تعالى ٌذكرهم بالخٌر  ،مع ان هناك ٍ
إسرائٌل او ٍ
منهم لم ٌنل هذه المكانة بدلٌل تعالى

ًَبِرِ اثْزَهََ بِثْشَاىِْىَ سَثُّوُ ثِكَهًَِبدٍ فَإَرًََّيٍَُّ لَبلَ بَِِِّ جَبعِهُكَ نِهنَّبسِ بِيَبيًب لَبلَ
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(البقرة ـ  ، )124أي ان ذرٌة إبراهٌم ومنها ذرٌة إسرائٌل كان

فٌها من لم ٌنل مكانة عالٌة .
وٌتبٌن بعد ذلك إن (بنً إسرائٌل) هم ذرٌة ٌعقوب (

 )األثنى عشر ولداً او ما ٌسمى

بـ (األسباط األثنى عشر)  ،وان ال عالقة لهم بالٌهود  ،إذ ان الدٌانة الٌهودٌة تبدأ بعد نزول
األلواح ومخاطبة هللا ( جل وتعالى ) لموسى (  )فً أرض سٌناء بعد خروجه من بالد النٌل ،
وان ربط الٌهود الٌوم ببنً إسرائٌل هو من اجل إعطائهم حقوق تارٌخٌة موغلة فً القدم فً
ارض فلسطٌن .

ـ من هم اليهود ؟
الٌهود مصطلح ٌشمل جمٌع الذٌن آمنوا ودخلوا فً الدٌانة الٌهودٌة التً تبدأ مع التوراة
التً تلقاها موسى (  )فً أرض سٌناء  ،كما فً قوله تعالى

بََِّب ؤَزَنْنَب انزٌَّْسَاحَ فِْيَب ىُذًٍ ًٌَُسٌ

َّحْكُىُ ثِيَب اننَّجٌٌَُِّْ انَّزٍَِّ ؤَسْهًٌَُاْ نِهَّزٍَِّ ىَبدًُاْ ًَانشَّثَّبٌٌََُِّْ ًَاألَحْجَبسُ ثًَِب اسْزُحْفِظٌُاْ يٍِ كِزَبةِ انهّوِ
( المائدة ـ  ، )44والٌهود قبل هذه الحادثة لم ٌكن لهم أي ذكر فً التارٌخ  ،بل كان هناك ذكر
( بنً إسرائٌل ) أي  :أحفاد ٌعقوب (  ، )ولم نجد ذكر للٌهود فً القرآن الكرٌم مقترنا ً باسم
إسرائٌل  ،وقد ظهرت كذلك تسمٌة ( قوم موسى ) وهم الذٌن آمنوا بدعوته وساروا معه بعد
خروجه من بالد النٌل .
وقوم موسى كما تدل األحداث التارٌخٌة هم من المصرٌٌن ومن بقاٌا الهكسوس الساكنٌن
فً بالد النٌل  ،وهإالء كانوا ٌدٌنون بدٌانة التوحٌد التً رفــع شعارها الفرعون
المصري(اخناتون)  ،ووصل بعد موته الى الحكم الفرعون(رمسٌس الثانً)

 1292ق.م (، )38

وهو الذي ذكره القرآن الكرٌم باسم (فرعون) عند التحدث عن قصة موسى ( ، )وكٌف عاش
فً قصر فرعون  ،إذ ان هذا الفرعون قد أعاد العبادة الوثنٌة وتعدد اآللهة وع ُِبد الفرعون
باعتباره إله  ،فقاسى منه كل من كان ٌدٌن بعبادة التوحٌد من المصرٌٌن  ،وحاول ان ٌقتل موسى
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عندما كان طفالً رضٌع  ،إال ان قدرة هللا انقذته وجعلت فرعون ٌربٌه فً داره  ،وبعدها خرج
الى منطقة م ّدٌن بعد ان اصبح رجالً  ،ألنه قتل احد المصرٌٌن من مإٌدي فرعون (. )39
وٌبدو من تسمٌة ( قوم موسى ) انها تسمٌة عامة لمجموعة من الناس تبعت موسى(

)

او ارتبطت بدٌانته بشكل من األشكال ،وغٌر محددة لنوعٌة خاصة من الناس  ،إذ ان القرآن
الكرٌم ال ٌحدد جنسٌة هإالء القوم  ،وبما ان والدة موسى (  )ونشؤته كانت فً مصر الى
الحقبة التً ٌصل فٌها الى أمكانٌة قتل رجل بضربة بٌده  ،وهو ما تذكره اآلٌات القرآنٌة نحو
قوله تعالى

ًَؤًَْحَْْنَب بِنََ ؤُوِّ يٌُسََ ؤٌَْ ؤَسْضِعِْوِ فَةِرَا خِفْذِ عَهَْْوِ فَإَنْمِْوِ فِِ انَْْىِّ ًَنَب رَخَبفِِ ًَنَب رَحْزَِِ بََِّب

سَادًُّهُ بِنَْْكِ ًَجَبعِهٌُهُ يٍَِ انًُْشْسَهِنيَ {القصص }7 /فَبنْزَمَطَوُ آلُ فِشْعٌٌََْ نَِْكٌٌَُ نَيُىْ عَذًًُّا ًَحَزًَب بٌَِّ فِشْعٌٌََْ ًَىَبيَبٌَ
ًَجُنٌُدَىًَُب كَبٌَُا خَبطِئِنيَ
فٌََكَزَهُ يٌُسََ فَمَضََ عَهَْْوِ

(القصص ـ  ، )8،7وقوله تعالى فَبسْزَغَبثَوُ انَّزُِ يٍِ شِْعَزِوِ عَهََ انَّزُِ يٍِْ عَذًُِّهِ
(القصص ـ  ، )15ومن الطبٌعً ان ٌتؤثر موسى(  )بعد ان عاش

هذه الفترة الطوٌلة فً بالد النٌل وٌختلط بؤعداد كبٌرة من المصرٌٌن  ،فضالً عن ان الفرعون
المصري (اخناتون) السبق لـ (رمسٌس) قد رفع شعار التوحٌد فً دٌانته كما ذكرنا ،وبالتالً فان
معظم من دخل فً دٌانة موسى (  (كانوا من المصرٌٌن  ،ال بل ان هناك من الباحثٌن من
ٌذهب ابعد من ذلك وٌذكر بان

( موسى (  )مصري وان دٌانته  ،أي الدٌانة الٌهودٌة

قد أخذها من دٌانة اخناتون)( ، )40إال إننا نعترض على هذا الرأي إذ ان موسى (  )من ذرٌة
( األسباط األثنً
إبراهٌم ( )إال إن الدٌانة التً أُنزلت علٌه ال عالقة لها ببنً إسرائٌل
عشر)  ،ودلٌلنا قوله تعالى ًًََىَجْنَب نَوُ بِسْحَكَ ًَّعْمٌُةَ كُالًّ ىَذَّْنَب ًٌَُحًب ىَذَّْنَب يٍِ لَجْمُ ًَيٍِ رُسَِّّّزِوِ دَاًًُدَ ًَسُهًََْْبٌَ
ًَؤٌَُّّةَ ًٌَُّسُفَ ًَيٌُسََ ًَىَبسًٌَُ ًَكَزَنِكَ َجْزُِ انًُْحْسِنِنيَ

( األنعام ـ. )84
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وان هناك من الباحثٌن من ٌجد ان فكرة التوحٌد الخالص دخلت الى بالد النٌل مع هجرة
ٌعقوب ( )وأوالده الى مصر قبل عصر (اخناتون) بعدة قرون  ،وبذلك تكون الدٌانة التً دعا
الٌها موسى( )هً دٌانة إبراهٌم الخلٌل( )نفسها (. )41
لقد كانت نظرٌة (شعب هللا المختار) التً ابتدعها الٌهود أثناء حقبة األسر (الترحٌل) الى
بابل  ،التً قام بها الملك البابلً نبوخذ نصر الثانً (

 604-526ق.م )( ، )42احد المبادىء

الرئٌسة التً عززت وهمهم بوحدة دمهم وعرقهم وأنهم تجمعهم ساللة بشرٌة واحدة  ،وبنا ًء لهذه
النظرٌة ف ُع َّد (الشعب الٌهودي) من أنقى السالالت البشرٌة وأعالها مرتبة  ،وانه متقدم علٌها

()43

.
وقد اعتمدت الحركة الصهٌونٌة فً التارٌخ الحدٌث على نظرٌة (شعب هللا المختار)
للتروٌح ألفكارها التً تهدف الى ع ّد الٌهود عنصراً متمٌزاً وأنهم (أمة واحدة) من اجل بث روح
المطالبة بـ (ارض المٌعاد) كما تروي الكتب الدٌنٌة الٌهودٌة  ،وتإكد هذه الكتب عٌنها بطالن هذه
االدعاءات ( ، )44إذ ان ارض فلسطٌن (كنعان) هً ارض غربة لهم كما ذكرنا سابقا ً .
وٌذكر ان الباحثٌن الٌهود فً التارٌخ الحدٌث قد حاولوا إثبات نقاء الدم الٌهودي وعدم
اختالطه باألجناس األخرى  ،وكان على رأسهم الباحث الٌهودي ( الصهٌونً ) روبٌن فً كتابه
( ٌهود الٌوم ) الذي ٌرى ان الٌهود قد استوعبوا عناصر عرقٌة أجنبٌة بدرجة محدودة  ،إال ان
معظمهم ٌمثلون جنسا ً ممٌزاً (. )45
ونجد بعد هذا انه من غٌر المعقول  ،بل انه من السذاجة ان ٌعتقد من ٌعتقد  ،ان لم ٌكن
ٌوهم نفسه  ،ان (الجنس الٌهودي) الذي ٌدعون اتصاله بإبراهٌم وٌعقوب ومن بعدهما موسى
(علٌهم السالم) ،ان ٌكون جنسا ً خالصا ً منذ تلك الحقبة ولم ٌدخله تمازج من األقوام واألجناس
األخرى  ،فإذا كانت هذه المجموعة التً خرجت من بالد وادي الرافدٌن ومن ثم الى بالد الشام
وبعدها الى بالد النٌل ( )46التً ٌنسبون أنفسهم إلٌها افتراء  ،قد عاشت بمعزل لوحدها كل هذا
التارٌخ الطوٌل عن األقوام األخرى  ،فمن المنطقً ان ٌكون أفرادها قلٌلون لكً ٌسٌروا كل هذه
المسافة الطوٌلة  ،فضالً عن من ٌموت فٌها لسبب او ألخر  ،وإذا ما قسنا إمكانٌة كل فرد على
اإلنجاب خالل هذه الحقبة  ،لوجدنا ان هناك تناقض وتضارب واضح بٌن الكم الهائل من المالٌٌن
الحالٌة فً الكٌان الصهٌونً فً فلسطٌن  ،وبٌن األعداد القلٌلة المعزولة التً خرجت من ذرٌة
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إبراهٌم وٌعقوب (عليهما السالم)  ،إذا افترضنا جدالً صحة ما ٌفترون  ،فضالً عن ذلك ان هناك
أعداد كبٌرة من الٌهود ما زالت خارج هذا الكٌان ٌدعون ارتباطهم بهم أٌضا ٌ ،عٌشون فً دول
أوربا الشرقٌة والغربٌة  ،هذا من جانب  ،ومن جانب أخر فؤن من البدٌهً ان أي مجموعة
مرتحلة من منطقة معٌنة الى منطقة غربة أخرى ٌ ،جب علٌها ان تتودد الى أهل المنطقة الجدٌدة
وتتقرب إلٌهم بحسن المعاملة وطٌب المعشر لكً ٌسمحوا لهم بالعٌش فً أراضٌهم  ،السٌما وإذا
كان دخولها سلمٌا ً ٌ ،ضاف الى ذلك ان الدٌانات السماوٌة معروف عنها ان تكون تبشٌرٌة الى
الناس وترحب بمن ٌإمن بها وٌدخل فٌها  ،وهو ما حصل مع الدٌانة الٌهودٌة التً حملها
موسى( )وبشر بها فً المنطقة وفً العدٌد من المدن والمناطق التً وصل ألٌها  ،ودخل فً
دٌانته إنسان الشرق والغرب  ،األسود واألبٌض  ،ولم تقتصر على المجموعة األولى التً
خرجت معه  ،او على ( بنً إسرائٌل ) وذرٌتهم  ،كما ٌدعً الٌهود الٌوم .

ـ هل يشكل اليهود قومية سامية ؟
بدأت الدٌانة الٌهودٌة بعد نزولها على نبً هللا موسى(  )عند خروجه من بالد النٌل ،
إال ان دٌانة الٌهود الٌوم ومنذ تدوٌن التوراة تختلف عن دٌانة موسى(  )التً انزلها هللا تعالى
علٌه  ،فدٌانة الٌهود الٌوم قد دخلها التحرٌف والتغٌٌر من كتبة التوراة  ،التً تعد الكتاب الرئٌس
الذي تسٌر علٌه هذه الدٌانة  ،وقد كان لهإالء الكتبة اللذٌن غٌروا كالم هللا عن مواضعه وأخفوا
ً
صراحة تحرٌف
حقائق ذكرها هللا فً كتابه  ،أسباب دٌنٌة وسٌاسٌة  ،فقد ذكر هللا سبحانه وتعالى
الٌهود آلٌاته بعد ان كتبوها بؤٌدٌهم  ،نحو قوله تعالى يٍَِّ انَّزٍَِّ ىَبدًُاْ ُّحَشِّفٌٌَُ انْكَهِىَ عٍَ يٌََّاضِعِوِ
النساء ـ  ،)46وقوله تعالى ًَلَذْ كَبٌَ فَشِّكٌ يِّنْيُىْ َّسًَْعٌٌَُ كَالَوَ انهّوِ ثُىَّ ُّحَشِّفٌُ َوُ يٍِ ثَعْذِ يَب عَمَهٌُهُ ًَىُىْ
َّعْهًٌٌََُ

(البقرة ـ. )75

وهناك من الباحثٌن العرب من ٌطلق تسمٌة (الناموس) على التوراة التً انزلها هللا سبحانه
وتعالى على موسى(  ، )وهً تشتمل على العقٌدة والتوحٌد  ،وقد كتب منها موسى ثالث
عشرة نسخة  ،وأعطى لكل سبط من اسباط بنً إسرائٌل األثنى عشر نسخة واحدة  ،ووضع
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نسخة فً التابوت وخصص موسى()بنا ًء على وحً ألهً سبط ( الوي)( الالوٌٌن) لٌقوموا
بتعلم التوراة وتعلٌمها لعامة الناس (. )47
وٌتبٌن ان (بنً إسرائٌل) لم ٌكونوا ٌعرفوا التوراة او الدٌانة الٌهودٌة قبل نزولها على
موسى ( ، )وان التوراة لم تكن موجهة الى (بنً إسرائٌل) فقط كما ٌدعً ٌهود الٌوم  ،إذ ان
)
الدٌانة الٌهودٌة قد اعتنقها أُناس كثٌرون من غٌر (بنً إسرائٌل)  ،فقد خصص موسى (
أبناء (الوي) لكً ٌتعلموا التوراة وٌعلموها لعامة الناس من اجل دخولهم فً الدٌانة الٌهودٌة ،
وهو ما ٌدحض نظرٌتهم التً تقول بؤن (الٌهود) جنس خالص لم ٌختلط باألجناس األخرى  ،وانه
مرتبط بـ (بنً إسرائٌل ) أي أبناء ٌعقوب(. (
وقد ورد ذكر أسم (التوراة) فً القرآن الكرٌم عدة مرات  ،ومعنى (التوراة) فً اللغة
العبرٌة  :الشرٌعة والقانون والتعلٌم ( ، )48وٌذكر ان التوراة ترجمت الى اللغة العربٌة فً القربٌن
الثالث والرابع الهجرٌٌن فً المشرق والمغرب  ،وان هناك تالق فً بعض أحكام القرآن الكرٌم
وأحكام التوراة ( ، )49ونجد ان اآلٌات القرآنٌة التً أوردناها تعارض هذا الرأي  ،إذ تإكد هذه
اآلٌات على التحرٌف وتغٌٌر الحقائق فً التوراة  ،ولم نجدها تذكر ان التحرٌف شمل جزء من
التوراة فقط  ،فضالً عن ان هناك طائفة من الٌهود والى الٌوم ال تعترف وال تإمن بالتوراة
الحالٌة كلها ( ، )50وهو دلٌل أخر على التحرٌف الذي أصاب توراة الٌهود من الٌهود أنفسهم .
وٌتفق الباحثون على تقسٌم الٌهود الٌوم على ثالثة أقسام رئٌسة بعد انتشار الدٌانة الٌهودٌة
الى جهات عدٌدة من العالم  ،وهم :الٌهود األشكنازٌون والٌهود السفاردٌون والٌهود الشرقٌون ،
وتنسب طائفة (األشكنازٌٌن) إلى الٌهود األلمان او إلى الٌهود الذٌن ٌنحدرون من أصل ألمانً
عاشوا فً القرون الوسطى فً البلدان األوربٌة وغٌرها من البلدان التً كانت تتكلم اللغة األلمانٌة
 ،وقد اقتبست هذه الطائفة  ،وهً من الجرمان والسالف (طوائف ألمانٌة)  ،الدٌن الٌهودي
والكتابة بالحرف العبري المربع  ،إذ لم ٌكن لهم خطا ً خاصا ً بهم غً تلك الحقبة  ،ومعنى كلمة
(اشكناز  :ألمانٌا) فً اللغة العبرٌة الحدٌثة  ،والٌاء للنسبة والنون للجمع  ،إال ان لفظة
(اشكنازٌٌن) لم تعد مقتصرة على الٌهود األلمان فقط  ،بل شملت معظم ٌهود أوربا  ،كٌهود
الجزر البرٌطانٌة وشمال فرنسا وقسما ً كبٌراً من النمسا ( ، )51وهذا من األدلة المسلَّم بها والتً
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تتناقض مع افتراءات الٌهود الباطلة فً ان الٌهود هم (شعب هللا المختار) وهم األصل الذي لم
ٌختلط مع القومٌات األخرى .
اما طائفة (السفاردٌٌن) فهم الٌهود الذٌن انحدروا من شبه جزٌرة اٌبرٌة فً أسبانٌا وال
سٌما بعد فتح المسلمٌن لها عام ( 711م)  ،وقد كان هإالء الٌهود ٌتكلمون اللغة العربٌة فً أسبانٌا
حتى القرن الثالث عشر المٌالدي  ،ثم اخذوا ٌتكلمون اللغة األسبانٌة التً تمسكوا بها وعدوها
لغتهم التقلٌدٌة  ،إذ كانوا (مارنٌٌن) فً أخر عهدهم قبل ان ٌخرجوا من أسبانٌا عام (

1492م)

وعام (1496م) ٌ ،تظاهرون بالدٌانة النصرانٌة وهم ٌقومون بالعبادات والطقوس الٌهودٌة سراً،
ثم عادوا الى الٌهودٌة بعد خروجهم من أسبانٌا إلى بلدان أفرٌقٌا وبلدان الشرق األوسط ومنهم
ذهب إلى أوربا (. )52
وتتضح بعد هذا التقسٌم أن أعدادا كبٌرة من الذٌن اعتنقوا الدٌانة الٌهودٌة هم من أصول
وأجناس بعٌدة كل البعد عن الجنس السامً (أبناء سام بن نوح)  ،وان معظم الٌهود الذٌن ٌقطنون
الكٌان الصهٌونً لم ٌتسنى لهم رإٌة فلسطٌن قبل هجرتهم إلٌها  ،ولم ٌكن لهم أي صلة بها ال من
بعٌد وال من قرٌب  ،وان معظم الفئات الٌهودٌة الحالٌة هم من أصول غٌر سامٌة  ،والسٌما
(الٌهود األشكنازٌٌن) الذٌن ٌرفعون شعار (معاداة السامٌة) ضد كل من ٌقف فً طرٌقهم والسٌما
العرب الذٌن ٌعدون من اعرق األصول السامٌة العربٌة  ،والغرٌب فً األمر ان الٌهود
(األشكنازٌٌن) هم أصحاب السلطة والحكم فً الكٌان الصهٌونً  ،وهم أكثر الٌهود تشدداً وغلواً
فً معاداتهم للعرب  ،فً حٌن انه لو صحّت تسمٌة(معاداة السامٌة) لكان من األولى ان تطلق
علٌهم قبل غٌرهم .
ونعرج على مسؤلة جوهرٌة تخص مقومات أي قومٌة او أي أمة  ،إذ ان من المقومات
الرئٌسة التً تستند ألٌها األمة هً وحدة اللغة والتارٌخ المشترك ووحدة الجنس (العرق) والدٌن
المشترك والمصالح المشتركة ( ، )53وبما ان ( القومٌة او األمة الٌهودٌة ) التً ٌدعً بها الٌهود
ال تمتلك أي من هذه المقومات سوى الدٌن الواحد كما ٌدعون  ،إذ ان الدٌن الٌهودي الٌوم بعٌد
كل البعد عن دٌانة موسى( (وال ٌقترب منه إال باالسم فقط .
وبنا ًء على ما تقدم فؤن ما ٌمكن إدراكه ومن خالل الحقائق التارٌخٌة والمنطقٌة بؤنه لٌس
هناك (أمة ٌهودٌة) او (جنس ٌهودي)  ،وإنما هنالك دٌانة ٌهودٌة انتشرت بٌن المجتمعات البشرٌة
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المختلفة فً األجناس واللغات والموقع الجغرافً  ،وان كانت تختلف عن دٌانة موسى ( ، (
فكانت دعوى الٌهود والصهٌونٌة العالمٌة ( الوجه االستعماري للٌهود) ونوازعهم االستعمارٌة قد
دفعتهم الى التخطٌط واالضطراب نظراً لمخالفتهم الحقائق التارٌخٌة والعلمٌة  ،سٌراً على نهج
كتبة التوراة من اجل جعل الٌهود (الشعب المفضل) على شعوب العالم األخرى حتى على
أصحاب الرساالت السماوٌة .
وقد أعطى هللا تعالى (بنً إسرائٌل)  ،والٌهود أصحاب دٌانة موسى(

 (من بعدهم ،

فضل ومكانة على العالمٌن  ،ولكنهم لم ٌلتزموا بكتاب هللا وعصوا أوامره وقتلوا أنبٌائه وكذبوا
رسله  ،فغضب هللا علٌهم  ،كما فً قوله تعالى

ًَثَأئًُا ثِغَضَتٍ يٍَِّ انهّوِ ًَضُشِثَذْ عَهَْْيِىُ انًَْسْكَنَخُ رَنِكَ

ثِإََّيُىْ كَبٌَُاْ َّكْفُشًٌَُ ثِأَّبدِ انهّوِ ًَّمْزُهٌٌَُ األَجَِْبء ثِغَْْشِ حَكٍّ رَنِكَ ثًَِب عَصٌَا ًَّكَبٌَُاْ َّعْزَذًٌَُ (آل عمران ـ ، )112
وقوله تعالى نَمَذْ ؤَخَزََْب يِْثَبقَ ثَنِِ بِسْشَائِْمَ ًَؤَسْسَهْنَب بِنَْْيِىْ سُسُالً كُهًََّب جَبءىُىْ سَسٌُلٌ ثًَِب الَ رَيٌٍَْ ؤَْفُسُيُىْ فَشِّمًب
كَزَّثٌُاْ ًَفَشِّمًب َّمْزُهٌٌَُ

(المائدة ـ ، )70فً حٌن ان هللا قد خص العرب المسلمٌن بكثٌر من المدح

صه بالفضل العظٌم بؤن جعله سٌد
والثناء ومن قبلهم رسول هللا محمد (  )الذي خ ًّ
واآلخرٌن وقد أُخبر بنً إسرائٌل به قبل والدته بمئات السنٌن  ،نحو قوله تعالى

األولٌن

ًَبِرْ لَبلَ عِْسََ اثٍُْ

يَشَّْىَ َّب ثَنِِ بِسْشَائِْمَ بَِِِّ سَسٌُلُ انهَّوِ بِنَْْكُى يُّصَذِّلًب نًَِّب ثٍََْْ َّذََُّ يٍَِ انزٌَّْسَاحِ ًَيُجَشِّشًا ثِشَسٌُلٍ َّإْرِِ يٍِ ثَعْذُِ اسًُْوُ ؤَحًَْذُ
فَهًََّب جَبءىُى ثِبنْجَِّْنَبدِ لَبنٌُا ىَزَا سِحْشٌ يُّجِنيٌ

(الصف ـ ، )6وقوله تعالى

كُنزُىْ خَْْشَ ؤُيَّخٍ ؤُخْشِجَذْ نِهنَّبسِ

رَإْيُشًٌَُ ثِبنًَْعْشًُفِ ًَرَنْيٌٌََْ عٍَِ انًُْنكَشِ ًَرُاْيِنٌٌَُ ثِبنهّوِ ًنٌَْ آيٍََ ؤَىْمُ انْكِزَبةِ نَكَبٌَ خَْْشًا نَّيُى يِّنْيُىُ انًُْاْيِنٌٌَُ
ًَؤَكْثَشُىُىُ انْفَبسِمٌٌَُ

(آل عمران ـ

 )110وهذا دلٌل واضح وصرٌح على مكانة العرب

والمسلمٌن إذ جعلهم خٌر األمم فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر  ،فضالً عن ذلك فؤن هذه
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اآلٌة الكرٌمة دلٌل أكٌد على أفضلٌة امة محمد (  )على الٌهود والنصارى  ،ألن معظمهم لم
ٌلتزموا بكتاب هللا وأوامر أنبٌائه فحق علٌهم الكفر والفسوق .
وٌذكر ان هناك عدداً من الٌهود ومنهم رجال دٌن قد رفضوا فكرة ان الٌهود ٌمثلون (امة
واحدة) ذات جنس واحد  ،وذلك لعلمهم األكٌد ان الدٌانة الٌهودٌة قد استوعبت أعداد كبٌرة من
أجناس مختلفة  ،وقد أقر المإتمر الٌهودي المنعقد فً مدٌنة (بٌستبرج) فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة لسنة (1882م) هذا المفهوم (عدم كونهم امة واحدة) ومن بٌن مقرراته اآلتً  (( :إننا
نحن الٌهود ال نعتبر أنفسنا أمة بل طائفة دٌنٌة فحسب )) (. )54
وبنا ًء لذلك فان الرابط الوحٌد بٌن الٌهود هو الدٌن فقط ،ولو سلَّمنا بؤحقٌة كل من ٌنتمً
الى دٌانة معٌنة ان ٌذهب الى بلد غرٌب عنه وٌتخلى عن عرقه وقومٌته لٌنتسب الى قومٌة البلد
الجدٌد الذي ادعى من ادعى انه مركز لهذه الدٌانة  ،وهو ما ادعاه صهاٌنة الٌهود الٌوم فً
فلسطٌن  ،لقلنا ان من حق المسلمٌن فً أنحاء المعمورة كافة ان ٌتوجهوا لٌستقروا فً مدٌنة مكة
المكرمة ( مركز الدعوة اإلسالمٌة ) وٌتخلوا عن قومٌتهم األولى لٌنتحلوا قومٌة العرب ،وألصبح
الحق لكل نصارى العالم فً الشرق والغرب ان ٌنتقل الى مدٌنة (بٌت لحم) فً فلسطٌن لٌتخذها
مكانا ً جدٌداً له وٌترك بلده وقومٌته األولى لٌتخذ قومٌة أهل فلسطٌن  ،او لٌستقروا فً دولة
الفاتٌكان (المركز الدٌنً العالمً للمسٌحٌٌن)  ،نقول ان من ٌنادي بهذا المنطق لٌس له من
المنطق والعقل شًء  ،ألن الدٌانة والمعتقد لم تكن ٌوما ً ولن تكن ابداً بدٌالً عن القومٌة  ،إذ ان
الدٌانة هً مسؤلة اعتقاد روحً وفكري قد ٌإمن به من ٌسكن القطب الشمالً وقد ٌإمن به من
ٌسكن القطب الجنوبً إن وصله هذا الدٌن  ،وهل ٌمكن ان ٌكون أبناء هذٌن القطبٌن من جنس
وعرق واحد ألنهم اعتقدوا بدٌانة واحدة  ،فضالً عن ان مسؤلة االرتباط العرقً ( القومً ) هً
مسؤلة وجود فعلً وارتباط عرقً مشترك من ناحٌة الدم والرّس  ،وال ٌمكن تغٌٌرها او التخلً
عنها إذا ما سافر اإلنسان الى مكان جدٌد واستقر فٌه .

الخاتمة واالستنتاجات
ال ٌعرف التارٌخ اإلنسانً امة من األمم او مجموعة من الناس صاغت تارٌخها ودونته
بٌدها كما ف عل الٌهود  ،فقد صاغته أٌدٌهم فً إطار من المقدسات والغٌبٌات وجعلته كؤنه وحٌا ً
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ّ
وتمثل ذلك فً توراتهم المنسوبة زوراً الى نبً هللا موسى
من السماء ال ٌقبل الجدل والنقاش ،
(. )
وقد لجؤ الٌهود فً تدوٌن نشؤتهم األولى الى مزٌج من الخرافات والمؤثورات الشعبٌة
والشرائع والقوانٌن الوضعٌة لألمم القدٌمة التً سبقت تدوٌن توراتهم  ،والهدف من ذلك كله هو
تفضٌل الٌهود وإعطائهم دور قٌادة اإلنسانٌة  ،فهم (شعب هللا المختار) كما ٌزعمون  ،وكان ما
تعرض له الٌهود من عقاب نتٌجة لتمردهم وشغبهم المستمر ضد إمبراطورٌات العراق القدٌمة ،
أثره الواضح الذي انعكس على توراتهم  ،فظهر حقدهم ضد شعوب المنطقة كافة واضحا ً إذ عدت
التوراة الشعوب األخرى عبٌد للٌهود الذٌن عدتهم من جنس متمٌز عن البشر وهو ما ذكره إلههم
فً توراتهم .
وإذا سلّمنا جدالً بهذا التارٌخ األسطوري الذي دونه الٌهود  ،نجد أنهم قد اختلفوا
وتباٌنت آراإهم عند حدٌثهم عن أصولهم األولى  ،فتارة ٌنسبون أنفسهم الى اآلرامٌٌن  ،وتارة
أخرى الى الكنعانٌٌن الذٌن ال ٌعدونهم فً توراتهم من أبناء سام بن نوح  ،بل ٌنسبونهم الى حام
بن نوح ابً العبٌد السود كما ٌصفونه  ،وفً موضع اخر من توراتهم ٌعدون الكنعانٌٌن من ساللة
سامٌة  ،وهذا دلٌل على التناقص الواضح فً توراتهم .
لقد عمد كتبة التوراة منذ البداٌة لمسؤلة خلط وتشابك األدوار التارٌخٌة فٌما بٌنها
وربطها فً تارٌخهم  ،فقد ربط الٌهود تارٌخهم المزعوم بتارٌخ نوح وإبراهٌم واسحق وٌعقوب
(علٌهم السالم) من اجل خلق صورة وهمٌة عن ارتباطهم بهذه الشخصٌات التارٌخٌة والدٌنٌة
المهمة فً تارٌخ المنطقة  ،بل ذهبوا فً غلوهم فً الوقت الحاضر ابعد من ذلك  ،وصوروا من
خالل ما كتبته أٌدٌهم بؤن الٌهود أي المتهودٌن وهو االسم الدقٌق الذي ٌفترض أن ٌطلق علٌهم فً
الكٌان الصهٌونً  ،هو من نسل اإلئك الرجال الصالحٌن  ،وهم براء مما ٌفترون  ،وهذا الكٌان
مركز اإلباحٌة وفساد األخالق  ،وهو خلٌط غٌر متجانس من األعراق واألجناس كافة  ،ال
ٌربطهم أي رابط قومً أو اجتماعً أو ثقافً قبل استٌطانهم فٌه .
لقد تبٌن باألدلة المنطقٌة والتارٌخٌة إن معظم المتهودٌن فً الكٌان الصهٌونً هم من أصل
غٌر سامً أي ال ٌرتبطون بـ( سام بن نوح ) وهو فً الوقت نفسه ٌرفعون شعار

( معاداة

السامٌة ) ضد أعدائهم وعلى رأسهم العرب فً فلسطٌن الذٌن ٌعدون من اعرق المجامٌع السامٌة
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 ،وأن هذه التهمة الباطلة التً ٌطلقها المتهودون على األقوام السامٌة تهمة تدحظها جمٌع األدلة
التارٌخٌة والمنطقٌة القصد منها كسب ود وعطف األمم األخرى وتصوٌر الٌهود على أنهم (
شعب ) مضطهد من كل من ٌعادٌهم .
لقد خلط الٌهود أدوارهم التارٌخٌة وربطوا تارٌخهم بحقب تارٌخٌة موغلة فً القدم ،
وبالتالً فقد ربطوا تارٌخهم بعدة مسمٌات وعدوها خاصة بهم دون غٌرهم  ،أال أن الحقٌقة
التارٌخٌة قد اثبتت أن هناك فارقا اجتماعٌا وتارٌخٌا ودٌنٌا بٌن هذه المسمٌات ومدلوالتها  ،فضال
عن ان ظهور الٌهود كاسم ودٌانة قد اقترن مع خروج موسى (  )من مصر الى بالد الشام ولم
ٌكن له وجود قبل هذا التارٌخ  ،فً حٌن كان هناك اسم ( عبرانٌٌن ) الذي ٌطلقه الٌهود على
أنفسهم زورا وقد ٌستعمله غٌرهم ،إال ان إطالق هذا االسم على الٌهود غٌر دقٌق الن كلمة
( عبري ) من األصل ( عبر ) تطلق على كل من ٌسافر او ٌجتاز نهر او ٌعٌره  ،فقد كانت هذه
التسمٌة أكثر ما تطلق على العابرٌن لنهر الفرات ذهابا او إٌابا كعبور نبً هللا إبراهٌم الخلٌل
( )وهو لٌس ٌهودٌا كما ذكر ذلك القران لكرٌم  ،فقد ظهر قبل ظهور الدٌانة الٌهودٌة ،
فصفته ( عبري ) ال ٌجوز إطالقها على جمٌع الٌهود وٌمكن إطالقها على لكثٌر من غٌر الٌهود ،
وظهر كذلك اسم ( بنً إسرائٌل )  ،وهم أوالد ٌعقوب (  )االثنى عشر ،ومعروف عن هإالء
األبناء ما ٌحملونه من المكر وتزوٌر الحقٌقة  ،فمحاولتهم المشهورة بقتل اخٌهم ٌوسف (

)

وكٌف لفقوا قصة الذئب  ،لدلٌل أكٌد على أنهم مستعدون الختالق القصص الخرافٌة وانتهاك
حقوق اآلخرٌن  ،وإن كان اقرب الناس ألٌهم .
وٌجب االنتباه الى مسؤلة مهمة وهً ضرورة التفرٌق بٌن الٌهودٌة كدٌانة ظهرت بعد
نزولها على موسى ( ) بعد خروجه من بالد النٌل الى بالد الشام وبٌن تصوٌر الٌهود كؤمة أو
شعب  ،فال وجود لشعب أو أمة اسمها ( األمة الٌهودٌة ) فالٌهودٌة دٌانة سماوٌة تبشٌرٌة مع
إقرارنا بؤنها قد أصابها قد التحرٌف والتغٌٌر ممن كتبوا التوراة  ،فقد ٌعتنقها األلمانً ،
والبرٌطانً  ،واألمرٌكً  ،والهندي  ،فؤي شخص من هإالء علٌه أن ٌتهود أي أن ٌدخل فً هذا
الدٌن لكً تطلق علٌه صفة ( ٌهودي) فال ٌلتقً هإالء فً أي من مقومات األمة الواحدة سوى
اشتراكهم فً المعتقد  ،فضال عن اسم ( إسرائٌل ) كموقع جغرافً ٌ ،سبق وجود الٌهود وهو بعٌد
عن الموقع المعروف لدولة ( إسرائٌل ) الحالٌة .
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وٌتوجب على العرب والسٌما المإرخٌن أن ٌعملوا من اجل تنبٌه المنصفٌن فً العالم على
التداخل التارٌخً الذي افتعله الٌهود وربطوا أنفسهم بهذه المسمٌات التً تناولناها فً البحث  ،من
اجل إظهار الحق التارٌخً فً أن المتهودٌن لٌس لهم أي حق فً فلسطٌن  ،وال عالقة لهم
بالسامٌة التً ٌرفعونها شعارا لهم  ،وأن الٌهودٌة دٌانة سماوٌة تبشٌرٌة حرفها الٌهود بعد نزولها
على نبً هللا موسى (  ) وان ال وجود لشعب اسمه (الٌهود) فهو موجود فً مخٌلة الصهاٌنة
فقط  ،وٌجب أن ٌعرف كل منصف وباحث أن ال وجود لتفضٌل شعب او أمة من األمم على
الشعوب األخرى لدى هللا سبحانه وتعالى إال فً التقوى والصدق واإلٌمان  ،وهو المعٌار الذي
ٌتعامل به اإلله مع العبد أٌا كان  ،وهو ما أخبر عنه فً كتابه العزٌز فً قوله تعالى َّ ب ؤَُّّيَب اننَّبسُ
بََِّب خَهَمْنَبكُى يٍِّ رَكَشٍ ًَؤَُثََ ًَجَعَهْنَبكُىْ شُعٌُثًب ًَلَجَبئِمَ نِزَعَبسَفٌُا بٌَِّ ؤَكْشَيَكُىْ عِنذَ انهَّوِ ؤَرْمَبكُىْ
الحجرات ـ. ) 13
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