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العلم في الغربة وطن والجهل في الوطن غربة "ابن رشد"
مأزق الفكر التاريخي التوراتي
أ .حسين محمد سالم

المبحث األول :تكوين الفكر التاريخي اليهودي:
ليس

ريسايأن تو د جييع جاأمي نيييارأ اليف يييناسو يييف يي ،اييأ ييف ا ييأو اييأ لييس

سصسي لرذه نلجاأم عسو دعسو اه ه نلسر عس ثم دلديي

هي "نلسر ي ع" حدييص صييأي نلاصييوجحأو جرييأو لداج ي نحييع

*

ريسايأن تو

لسيه يسصيسي نييارأ نلثيألف نلايولم لي و
نيييدمي يييف تذهييأو نلاي السو اييه

ثسييي

اييو رسييي نلا ي السو اييه تو ذل ي اييو حمييأا نلدييأيسك نلدييف ح اجييأو ال أيهييأ ت حدييص اجيييع نلد ي س

يسرأ خأص تو هلأ نل ثسي او "نلاعسرسأ ،نلسر عس " نلدف سحييم مجيص نلدميو نالييألف نلخي ا يسريأ
–اثو "نلر ل

ي )!**(Holocaust) "،ع تضسف ،لص نلاحياأ ،ناليألس نلدف ح دماو نلجعو!!.
لمييي و معسييع لرييذسو نلاصييوجحسو لا ذج يأن دأيسخس يأن اد ييأاون لييه

ييييم نلف ييي نلدييأيسخف نلدمجسييع

ييداه تيضييه يييجوده اييو حضييأيده نلاداسييل
نلد ي ني ت نلدرييع نلمييعسم اييو نل دييأ

نلامييع

ييأو ييو ذل ي اييو خييوو ثسم ي دأيسخس ي

ييع اجييك اييو يييو لص ي

حسييع هييف

دج ي نل ثسم ي مجييص ذل ي

نللاي ي ذل نلد ييأيسخف عيجي ي دج ييأ ل ،نلوادمي ي و حد ييص تو نلف ييي نحجدا ييأمف ت نلفجي ييفف ت نلد ييأيسخف
نلغياييف مجييص جييه نلخص ي

سا لييه تو سجييأعو اييو سل ييي حمسم ي

ج ي ع نالييه ل لييه ح سيييدوس تو

سجأعو ت سل ي نلافأهسم نلدص ين ،اأ سلدج ملرأ يرم تو دج نلدص ين ،نلافيأهسم اي حص اريأ ايو
ملع ذل ناله اأ سيى نلا ال و ارأ.
و عيني نللص

نلد يندس اداي د يسي ليص تلريأ "احسيي " ني يع سييل ييأهم ييف د لريأ نيييعنو

تيأيسأو هاأ نألسعس ل جس نلم اس نلالسف نألسعس ل جس نلعسلسي نلالحييي (نليي ن )9 3002 ،هيف
احسيي ريي يييف حجريأ نل ثسيي جييعن ايو نلايأحثسو اييو نل يي
نل نيي ي ا ييو جألي ي

نلغيي مجييص حيع يي نل سسي ذلي نللمييو

نلاي ي يخسو نلافيي ييسو نلد ييي نلاي ييجاسو ادج ييأهجسو نلدح ييذسي نالر ييف

نلصيسح حدص صأي ادضرم ر نصنأ اأه ني يف دج نلاحسي نللدل .

*
**

يم نلدأيسك

جس نآلعن

نلجفأي .

***

نللاي ي

ه ي نلاصييوجح نلييذ سوج ي مجييص نلاذاح ي نلالم ا ي نلدييف ييأم ارييأ نأللاييأو ضييع نلسر ي ع تثلييأل نلحييي نلدألاس ي نلثألس ي ع و مييعنهم اييو

اأ سي ل لذل لماأل تلصأي نلحي نلصرس لس هذه نل جا س لألس نألصو ددلف نلاحي .
نل د
 َ ،جِا ن دَ ْخيل ِا ْو تَ ْي ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِِ
نه ِر ْم ِ ْو َسمُ لُ َو ِحَّ َ ِذاأن﴾ (نل رف)5 :
*** او ذل
له ددألصَّ :
ُُ
﴿اأ لَرُم اه ا ْو مْجم َحَ ألََاأار ْم َ ُا َي ْ َ
َ
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ح جييعنو يييف تو ل ييو جاأمي تس ينأ ييأو دصييلسفرأ – ثلس ي تم عسلسي تم مجاس ي تم يسأضييس تم تعاس ي -

دأيسخريأ نلييذ

ضيدده للفيييرأ ت

ضيده لرييأ نليذسو سرداي و األديأيسك ح جييعنو تسضيأن يييف تو نل ثسييي
ذلي ليس

او دج نلجاأمأ ،ع تييل ،او اسلرأ او سم م ارذه نلاراي

مسايأن ييف حيع ذنديه ايو تليه

ع س و اسل ألو ت لا يااأ أل ن نأل عي مجيص دأاي ذلي نلديأيسك اح يم ييارم ايو نلاصيأعي نلديف

د َ ي و اأعدييه ذن اييأ نيييدوأم ن نلييدخج
صأع تاسو لج أا

اييو سي ي أدج ي لدجييم نلدييأيسك هييف دح سجييه اييو ديييجسو لمييع
ديع سو نلخ نيييأ ،نألييأوسي

لص اجأو لجعمأسي

نألعاف نلذ دح اه أمع نلحيو نلماح لس

نل ذ

نلصع

*

نح دي ني األديألف ايو نلدايو

ت اادلص سخي خجي نلديأيسك ليس

دفيييسيه ديييخسي ذل ي نلدييأيسك نلاخدج ي لخعاي نلحأضييي (يييدسع )71 7991
نلدأيسك ع ميألص ايو ذلي ييف اعنسأديه نأل ليص

نلادييي ف تو مجييم

ايأ س ريي ذلي مليع نلاي ي نلاصيي "ايألسثس و"

**

ت

هسييي ع  ،ناريسم يف (نلي ي ن )7 3002 ،مجييص ييياسو نلاثييأو رسيييهم نلييذسو سمداي ي و صص يأن اييو
نلاأضف سد ا و مجسرأ لاجيع تلرأ ص

سي

ليص نلحيع

اي ثي اصيأر اويسمي دجدجريأ ت يي

نلدأيسخف ) Whitelamع.)،.
لمييع تصييأا ،هييذه نآلي ي نلف ييي نلد ي يندف حس ي

د ليي ،ماييي ا نيحييو تحييعن

دأيسخسي

جدييو خ نييييأ ،تيييأوسي نلجاأم ي نلسر عس ي

ثسييي اييأع لج دأاي نلدأيسخسي

اصييع ني لجدي يسك لدجي نلجاأمي

"اييو خييوو ناد ييأين ،خسألسي لاأضييف سدييأع الييأ ه ا ي و دديييفف" (ل ي اسي )322 7999
اعنس ي لجف ييي نلدييأيسخف نلد ي يندف هييف اعنس ي واسدس ي

نلدييف

أليي ،دج ي

ذن تخييذلأ يييف نحمداييأي نلثمأي ي نلدأيسخس ي لييذل

نلدصييي نل ييذ اييعت ،يس ييه تي ي اا ييأ ف نلاحييأ ح ،نألخ يييى

ألاص ييس ناريسمسي ي نلدييف ت ي ييلأ لسر ييأ

حمسم نلف ي نأليو ي

لم ددع نأليو ي يف ميف اد م

يأامأن.
*

ددلف اذل نلافر م نل داف لاصوجح نأليو ي

نلايأحثسو اينعييأن لجخسييأو ت نلخ نييي
نأل سأل حي

ذل  :د ني

لس

اأ اأ ،ادي يأن حس

اييو صييأي ،ي ون اييو ت ي أو نل دأاي نلدأيسخسي نلاعناسي نلاغجفي األااألغي نلاحييأ ح ،نليييأذج لدفيييسي

نلدوي ي نلف يي لجاجداديأ ،نلديف تلدجدريأ صيأي ،األديألف اصيع ني ارايأن لجديأيسك اجيأحن نييدأن لجع نييي نلد ايو .نل يي ييف
ج ع لسفف ( )6891نأليو ي نلادلص  :،أ ي ماع نلحاسع اغعنع عني نل ا و نلثمأيس نلدأا

ل ف تحاع اأو ( )6895نأليأوسي نلمأهي نلرسا نلاصيس نلدأا لج ديأ

 79-73تسضيأن :ييسي تيليي )6835( ،نلع لي

نأليييو ي  :،تحاييع حاييع احا ي ع نلم ييأهي نلرسا ي نلاصيييس نلدأا ي لج دييأ

 )6891لاحي مييو نأليييو ي اججي ناليييأو نلمييأهي نليييل  5نلدييعع 63

ييأا

67

16-16

يذل :

 37-15تسضي ي نأ :احف ي

 66-61نليي ن ،ي ي ني

ييذل  :نلسييأع اييييسأ ( )6886ا ييأهي نأليييو ي  :،لرييأع خسييأو عا ي

ييديي( ،سلييأسي-ا ييأي

اغييأاي نلدمييو نأل لييص ايج ي

عني لدييأو لجواأمي نلل ييي

 66اييو

نلا نيجي نألجلاسي ليذ يFrankfort Henry and Frankfort Henry, A., (1946), "Myth and Reality" in: Before :
Philosophy, Penguin Books, U.S.A, p. 1.
** ا ي اصي مأش يف نلميو نأل و .م ع ض دأاأن يف دأيسك اصي ديأيسك اج ريأ ينلسيه سليي دمييسم نلديأيسك نلاصيي نلميعسم
لص تيين ،حأ ا

ع دديا دأاه للمع عسع او جأل

تحاييع ( )6851يييف ا ي
نلفيم لس

نل ييا

نلسر ع نلذسو تي ن يسه نلدمأ

ل 6نلمييأهي لجل ي نلد ي لسف نلديجا ي نلل ييي

نلمأهي ا دا نأللجج نلاصيس

.17
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نيداوي ،هيذه نلايحجي احأعثي نألييي نلاييأاجف نلالم اي
نلييذ دلي ي

لسييه جا ي

*

ا خصيس "ملسييي هي اليف نل أدي "

**

دأا ي ت و ليييخ لجد ي ني يييف اعسل ي اأاييو (نلي ي ن )9 3002 ،تثلييأل دج ي
يع نييدفأع هي حل ايو نل يي ف نليسأييس نلمأااي نلاداثجي ييف

نلايحج او ديأيسك نلجاأمي نلسر عسي

لييص

نلص يينب اييسو نلع ل ي نل جعنلس ي اييو جر ي نلفييي اييو جر ي تخيييى نلييذسو ييأل ن سيييد و ا ييو ي

نح ييدوو ا ييوع نل نيي ييعسو يدحألف يي ،نلمي ي نحي ييدداأيس نلفأيي ييس اي ي نلجاأمي ي نلسر عسي ي ض ييع م ييع هاأ
أو امأاو ذل د جس نلاجي نلفأيييف ي يش لمسيأم ت و سيأو ذن صياغ يسأييس لججاأمي

نلا دي

نلسر عس يف اعسل نلمع

مأم . 929م (نلجسو ادص ناصحأ 70 ،سس .)2

ملعاأ تاي نلاج نلفأييف نلالدصي اد ع نلسر ع نلايحجسو لص نلميع
لياو نأليأوسي نلسر عس األ ن

ألي ،دجي ييصي دأيسخسي

ايو خيوو نلثمأيي نل نييد نلديف ن دييارأ نلايحجي و نلسري ع ييف اعسلي

اأاو نلدف أل ،حعى م نصيم نلثمأيي نلدألاسي ييف ذلي نل ي ،ايو نويوب هي حل مجيص يعي اسيي

ايو نلثمأيي نلدأيسخسي لييعى نل يد

نألخيييى ااييأ حفييلهم مجييص سجيأع اي وا ييعم دييأيسخف لجاييأمدرم

ذل ي اصييسأر ص ي دأيسخس ي يييف ث ي

عسلييف هييف نلدييف ميييي ،دألس يأن اييألد ني نلدييف نجريي ،يييف اييأ

ساع امأ ا او ويف ادا تمضأل نلجاأم لفيرأ.

اأ س ري يف نلخوف نل عسع نلميأم نلجاأمي ليص يياسو نليذ مايي ميو لفييه أهيسيأن ييف

نحخدوف ح و ا
*

الأل نلاداع نلسر ع يف نلمع

سمأو تو مل ني أو ايد أي لجاج نلفأييف لج

يسد اييناسو  ...ألو مل ني هس جاه لوج

و نلسر عس

يسد نلي

نلذ

أو يا نل لذل نل سأو نلالم م*.

نلذ دصفه نلد ني ا له :أد

نلداو اه ليسدجمم يييناسو ييسضي

نلياأل "نل ي يف ذل  :يفي مل ني صحأ 3 ،نآلسأ ،او  .61-5نلادج م تو هذن نلل

اأهي يف يسد ا يص نلدف تموأهأ نلي

ييسد ليه

ضيأل  ...ميل ني نل يأهو أدي

نلد يندف نألصيجف و جيع حميأن ح سيلنو افمي عن

ح علسو مجص ج عه ي ى نلل نلس لألف نلذ سمأو تله ع دييجم مليه هي ايأ جديو نلدي ني نلداينلسي ددخيذ ضيدأن ياه يأل لف اليذ نلمييو
َ
نلثألف او نلاسوع ألو نلديجا نلس لألسي لجدي ني نلديف يأم اريأ سري ع نايي لعيس يع ن داجي ،ييف ت نييو نلمييو نلثيألف ايو نلايسوع ذلي ييف

مرع ا اي او اوجسا

يسوعلف

. 611-695م هف اأ دديف األيادسلس " "Septuagintحس سمأو تو يادسو أهل نأ ع أي ن يف

ديجادرأ نلديجاأ ،نلدف اسو تسعسلأ نلس م ليص نلجغيأ ،نلحسي اايأ سريأ نلدياسي دددايع اخو ويأ ،لجدي ني سدي ع دأيسخريأ ليص نلمييو نلدأيي ت

نلدأ ييي نلاسوعسييسو .هييذن اييأ سم علييأ لييص لمييأل ل ييي مأا ي مجييص دييأيسك نلييل
نليادسلس

نلد ي يندف ديجاأدييه نلمعسا ي نلادل م ي نلدييف تممايي ،نلديجا ي

نل يWorth, J. H. Charles, (1983), The Dead Sea Scrolls, Penguin Books, New York, p. 2. :

** لما ،نلد ني تو الف ييناسو ع دديضي ن لداجسي ديحسيو جاأمسي ايو يجييوسو ليص اأايو مجيص سيع نلفيأدح نل جيعنلف "لا خيذ لصيي" (-591
. 578م) ادييع تو عاييي ع لييدرم نلالم اي نلدييف أليي ،مأصييادرأ نلمييع

هي اييأ ح سدي نيي مجسييه ت علسييو دييأيسخف لييم د ييو نلحأعثي يييف

نلحمسم ي ى لمو ادا اثسي نلمو و او نل أم لص اأاو حدص س ل ن دحي ،ي أاي نلييجو نل جعنلسي
او اجرم نآل يسسو ا

*

و نلثأايسو مجص ح ارم نل ي يف ذل  :يدسع حاس

ألي ،دجي يسأيي ييياس لج جيعنلسسو

(ع )،.نلاعخو لص نل دأ

نلامع

.751

نلمأهي

ري نلخوف يف د سو يي نليأايسسو نلذسو أل ن سدأيض و مأع الأل نلرس و نلالمي م ينميأع اليأل تيي ني اعسلي ت ي يجسم نلديف سميأو

تو "لا خيذ لصييي ييع هييعارأ تثلييأل هج ايه نلثييألف مجييص يي يسأ يمأايي ،هيذه نلفي ي االييأل اداييع لرييأ مجيص جاييو "جيييلسم" األمييع

" سم"

ع ديا

ييي الومي

ذلي ييف نلفصيأو أايو اسلريأ ايسو اجداي ت ي يجسم .نل يي حي و ذلي Unger, M. F., (1970), Unger's Bible :

 Dictionary, Chicago, p. 959.نمداأع مجص لص
الأل نلرس و ي ه حس

سيى نليأايس و تو ساليف يي

نلد ني لديف تو نلخوف اسو نلوييسو أو ح و نلا يأو نليذ سجي

جايو جييلسم االومي
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المبحث الثاني :ظهور المسيحية وتطور الفكر التاريخي التوراتي:
اسييي لجا ييي ب نلدييأيسخف نلد ي يندف ح سدلييف ذل ي

ييأو ر ي ي عم ي نلايييسح مجسييه نليييوم لمج ي

اي و هيذه نلجاأمي لجييعم نلجعسيع صيأحارأ ايو تلرييم يأل ن ايو ت يع نلادييأعسو لريأ خأصي ادييع تو
صييفرم "اخيينف الييف يييناسو نلضييأل " (ن ْذ َه ُاي ن

صيي ،مسيييص مجسييه نليييوم افيييأع ممأاييعهم نلالحييي
نلض َّ
اِأْلح ِي ِّ َِلص ِخي ِ
سو َّ
يأل ِ ) (نليي ن )9 3002 ،يع تعي نلد يندسي و يييسدنأ تو هيذه
نف َا ْس ِْ ِ ،ي َييناِ َ
َ
َ
نلعم نلجعسع ع دمضف مجص ا ي مرم ا أاجه يدل ي ن حدص لذل نليجو نليذ لييا ه لاليف يييناسو
يأل ن تليه نايو س ييف نللجيأي "يجيو اييسم" دحيألف ن اي نل ثلسي

ودل ن ييف ييف تايه اييسم نلديذينل

نلي األس لجمضأل مجسه.

ييع أليي ،خسا ي تا ييو ه ي حل حجفييأ هم نلي ا ييأو اسييي ملييعاأ تي ن ناخ ييو

نل ييعسع اييو و يييف

تداأمه يجج ن لص يسج جعسع اضي هذه نلعم او عنخجريأ اظ ريأي نمدلأ ريأ ايو ثيم دحيسفريأ
حس

ثلس دثجسثس ادسع يو نلاديع ميو نلد حسيع نلخيأل

دح ل ،لص عسأل

ايو ثيم ياوريأ األسر عسي

حدييص صييأي دأارييأ جييلل ح سدج ي تل اييو نلد ي ني نلدييف ضييدرأ ملسييي دحيي ،نيييم نلدرييع نلجعسييع ه ييذن
نلف ي نلدأيسخف نلد يندف حمه نل يمف يف نلدييجو ليص نلدايأب نليعسو نلجعسيع حديص صيأي ت لاي

ن دي

نألداأب ت ع داي أن اه الرم ه اأ لوح ه نآلو يف نحلحسأل نلغياف نألماص لجا ي ب نلد يندف.
ليدوس نلم و تو نمدلأ نلع ل نلي األس لجدمسع نلاييسحس نلدثجسثسي
ت اييي لصييي لجا ييي ب نلدييأيسخف نلد ي يندف حسي

دجي نلييعم نلجعسييع

يأو تخويي ضييا دجمدريأ

نلدمييو اييو تيييو ي اع س ي اجس ي

لييص ا ييي ب ع لييف سفيييا لفيييه مجييص نلف ييي نلدييأيسخف نلدييألاف " ه ييذن وغييص نألع
ددأل ،در سايأ ،نلمصي

ممأاعس ي

نلح أسيأ يي

تحيعن

مجييص نلدييأيسك

نلاأضيف دح لي ،نل دأاي نلدأيسخسي ليص صيسأرأ،

اورس ي احاج ي اييألد نوف نحلفدييأح"،

اييأ سم ي و تحييع نلاييأحثسو (يييفي س حلييأ ناصييحأ،

 37نآلسدييسو  .)2-3ا ييو هل ييأ ا ييعتلأ لي ييا م ييو نلم ييع

نلد يندسي ي

ي ي م م اعسلي ي ي ييف نلد ييألم نلم ييعسم

ددضيألو تاأاريأ اأايو نلينيعسي ت "وساي " نللسجسي ددايأهص ارس يو ييجساأو نليذ ليم ُسياو اثجيه مجيص اييي
نأللاييأو ت اييأ سم ي و س حلييأ " :تلييأ س حلييأ تيسيي ،نلاعسلي نلامعي ي ت ي ييجسم نلجعسييع لألل ي اييو نلييياأل
ايو مليع نك ديي

السلي ليججريأ يياد ،صي دأن م سايأن ايو نليياأل يأاون :هي ذن ايي و نك اي

يجيوسو اأ دلمم نلد ني

نلحألس مجص اديع  11سجي ادي دميسايأن ياأو نلميع " هي ايأ سدليف تو نلادايع ليعسرم هي

نلليأ

هي سيي و ادريم هيم س لي و ليه يداأن" ) (Kenyon, 1974, 110ح تو هيذه نأل صيأف
" سم هف اعسل لأاج

حسأل لذ يى نللاف اينهسم لس

ييفي نلدثلسي

مأع لرس و يجساأو نلالم م اسلاأ سيى اخيألف هم تليه سجي

تو ساليص يي

جايو مسايأو نل يي ييف ذلي :

صييحأ 63 ،سسي  1يييفي نلد ي سو صيحأ 66 ،نآلسدييسو  1-5سايع تو هييذه نلديياسأ ،لدألسي ألو نلدي ني دمي و:

نل لدألس و حسلاذ يأ لسو يف نأليا يفي نلد سو صحأ 67 ،نآلس .3
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نل ييديس لييم دصيياع تاييأم نل ن ي نلايسييي نلييذ ت ييع تو نلاييأحثسو لييم لييو سدثييي ن مجييص ييفل سييذ ي س ييسي
ن دس هذن نل صف*.

لص دأيسخس

و نلدحييألف اييسو نلف ييي نلد ي يندف نلايييسحس ذن ،نلصيياغ نلي األس ي نل ثلس ي

لم ييي و معس ييع مج ييص نل دأاي ي نلدأيسخسي ي

ييع ييييا يييو ده

حد ييص ص ييأي ،ل ييه اص ييوجحأده احععند ييه نلد ييف نلد ييي ،اي ي

نلد أي لف ذ نلحضأي نلغياس يف أين ،نلدألم جرأ اأ ،نلخي ل مو دجي نلاصيوجحأ ،نلاحيععن،
نلدخجي ييف اي ييو هي ييذه

ايييو نلاحياي ييأ ،نلدجاس ي ي نلدي ييف س صيييف اي ييو ساأييي ييرأ األدلص ي ييس نلددص ي ي

نلاصييوجحأ ،ي ييي "ادييأعن نليييأاس "** ) (Anti-Semitismنلدييف دجص ي ا ييو اييو سحييأ و تو ساييع

يتسأن اخألفأن لاأ جأل يف نلاي سيأ ،نلد يندسي ت لميع ت دصييف سصيعي ايو نليذسو سيعم و نحلدايأل ليص
نلجاأم نلسر عس
اف ي نليأاس

يأو ذلي نالييأو ايو اجداي ح مو ي ليه نلادي جغينيسيأن ت دأيسخسيأن ت ثمأيسيأن

ل

ع صو نألاي لص عيج

نلحمأا نلدأيسخس نلا ثم

ليص عيجي ل يأي اديا

اسي او نلدويف يف هيذه نليعم

احأيا او سصي ،اريأ ندرأايه ااديأعن نلييأاس

ح د نيي هي ى نلف ييي نلدييأيسخف نلدي يندف خسييي اثييأو مجييص ذلي ايأ حييع

ألو ذ يي هيذه نلحميأا

لجفسجيي ف نلفيليييف "ي جسييه

رأي ع " ( نسدوم .)73 7999
لمييع صييج ،يييو نلف ييي نلدييأيسخف نلد ي يندف نلادحييألف ا ي نلايييسحس نل ثلس ي نلغياس ي لييص عيج ي
ل ييأي نلدميييساأ ،نلدأيسخسي نلادداييع مجييص تي ي
دد ني ا نلي نس نلد يندس

حضييأيس ليييألس مأا ي

ضييد ،احجرييأ دميييساأ،

ه ذن صيأي مصيي نلاي ليل نأل و مصيي نآلايأل نأل نايو مصيي نلحعسيع

ه مصي نلفدح ت نلعخ و ناييناسجف أليا نلاسدأع ادع خي جرم او اصي*.
* نليأاس هف نلف ي نلديف جيأل اريأ نلديألم نللاييأ
نل ي س نلمعسا

" ج دييي" ) (August Ludeig Schlostzerنليذ ن ديي ،تو نلجغي نلدايسي

جرأ دد ع لص لغ تصيجس نحيع الميضي سجي

ديياسدرأ األجغي نلييأاس

سد جا و نلدايس لص يأم او ل  ،او هلأ ري اصوجح نليأاسسو
ع و رسيهم

أو ت لمع لريذه نلف يي هي ددصي

نلافصو يف دأيسك نلدي

نلدي

**

نييدلأعن ليص تو نلدي ني ديجي ليي

ملصييس ضيع نلسري ع ايأ سييى تلصيأي نلف يي نلدي يندف نل يي :مجيف جي نع ()6891

نلسر ع يف نلدأيسك و 6اغعنع ناموو نلل ي لجواأم

.669

يف مأم  6881صعي يف ييليأ اضغو ايو نلاي عسو لجحي ي نلصيرس لس يأل و جعسيع اأييم (ييأاس

ل أي نلاحأي نللألس لجسري ع ييف تلاألسيأ يع يعم ريأي ع

ليص نلاحأ اي ميأم  6889اييا

ييف ت يايأ جرييأ ليم س ييو سدجيأ ل سليذن  7.5اجسي و سري ع حيي
*

و تصع علسو مجص ذل

ينل دفيسي لص

دغوف يدين ،نلدأيسك نلاصي نلمعسم جه
يس

671

ذل  :ي ي

جأييا ) لاحأ اي

تحاع (ع)،.
يو ايو سحيأ و

س نيايه ييف دأايه (نألييأوسي نلا ييي لجيسأيي

و سيف سحيع
ناييناسجس ) نلذ تل ي يسه خيني تيو ي حي  1اوسسو سر ع يف تيينو هدجي اديأا ن
نلغينا ادرا ل أي نلاحي

نلسري ع نليذسو

صف ل ثسي او ي أو نل ي نلمعسم ثم صيأي امدصي ني مجيص نلسري ع

او نايوم ل 6اسي  ،عني نلدجم لجاوسسو ا دا نللرض اغعنع

ادأعن نليأاس .

نلجغيأ،

حيي  1اوسيسو سري ع

ميعع نلسري ع

ناحصيأاسأ ،نليييياس لجيع و نأل ياسي د ييع حاي ،مجسييه نلاح اي األيييجو

اأ ميف اج  ،الف ييناسو ييرم نل اسأ ،نلرأاج او نآلثأي نلا د ف يف اصي نلدف

عا ،ص ي د أع د و اد أاج لذل نلدأيسك ح تو نلاأحثسو لم سدثي ن مجص ت تثي س سي او

ت ادسع لص الف ييناسو ه اأ سثسي نحيدغ ني

ألو ه حل اأ دم و نلد ني مأ ن ااأ ،نلييلسو ييف اصيي ثيم خيجي ن الريأ امسيأع
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المبحث الثالث :الفكر التاريخي التوراتي وصدمة علم اآلثار:
ييرع مجييم نآلثييأي خييوو نلمييي و نلثوث ي نلاأضييس دمييعاأن اس ي ني مجييص صييدسع نح د ييأيأ ،نألثيس ي

نلدملسييأ ،نلايييأمع يييف نلاح ي

ييع د نيي ي ذل ي ا ي ا ج ي نلد ي ي نحيييدداأي نلغياييف ذن،

نألثييي

نلد جرييأ ،نح دصييأعس نليسأي ييس نلدي ي يس نلاغجف ي ا ييألي  ،نلدمأاعس ي
نل ييي

ايييي ،نلي نس ي نلدأيسخسي ي نلد يندس ي

ييع نمدمييع تلص ييأي نلف ييي نلدييأيسخف نلد ي يندف تو نلفيصي ي

صييأي ،ا ندسي اثاييأ ،حمييأا نلدييأيسك نلدي يندف تثيس يأن حسي
يع تثييي هيذن مجييص هيعف نلاحي

توي حأديه

خأص ي دجي ي نلا جر ي لحي ي

ح اجييأو ال ييأي نلادأيضييسو لييذل نلف ييي

نألثييي لفييه نلييذ صيأي تييسي لدييأاج ا ضي م يييجفأن

هيف دفييسي ت تثيي اايأ سد نيي اي نلويي ،نلدي يندف ع و يي نه حديص لي دديأيا ذلي اي ت عحح،

مجاس ل ثي نلا د ف.
أليي ،اصييي نلد ي ني نلرييعف نأل و نأل ثييي ر يينلن لجحاييو ،نألثيس ي

حس ي

د ييسي نألعل ي لييص

ا ألس ي دحمس ي لدييأاج يياه ا ييع الييألن مجييص اسييأ ،نآلثييأي نلضييخا نل ييأهي لجدسييأو تسض ينأ ألو

نلالومديسو ألدييأ جيللن اييو نلجغينيسي نلدأيسخسي نلد يندسي

لدأاج اأهي مجص صدسع نل ف نألثي

ايأ هي اديي ف يمييع حممي ،دجي نلحاييو،

ل لريأ ألي ،اخساي لمايأو األلييا لجف يي نلديأيسخف نلدي يندف

يأل اس ييأ ،نلي ي يسي ا ييو نلاخجف ييأ ،نألثيسي ي ل ييم د ييي ا ييو يسي ي

نلد يندسي اييو تلرييأ مجييص نلد ي
نلجاأم ناييناسجس

ت ادس ييع ل ييص نل جي ي ع نلد ييأيسخف لجي نسي ي

ت ييع ،تو اد ييم دج ي نلي نسييأ ،ددي ع ل ييد

تخيييى ت ييعم مرييعن اييو

دم ن داأيرأ ليادرأ لص رسي تهجريأ اثيو صي نلو ييأو تايأم ذلي لجي نلف يي

نلد ي يندف لييص نلدييي سج حيييدلدأجأ ،اجد س ي نلدييي سج لرييأ مجييص لوييأ

ني ي

ييف دصييسي حمييأا ا ييع

ا يص تيي ن ااج يدرم نلد ساي ييف يجييوسو نلديف ألي ،لريأ مو يأ ،ثسمي ااصيي يينملدريأ ييجا نأ حياي نأ – صيج ،ليص حيع -اصيأهي

ييم و اصي .تاأ هذه نلج ح نلحجيس نلالم

يرف دد ع لجاج "ايلادأ. 6666-6667 ،م" مل نلرأ صسع نللصي هف دذ ي نلدصأي

هذن نلاج مجص تمعناه دذ ي نلاعو نأل ألسم نلجاأمأ ،نلدف هلارأ او هذه نلاعو اعسل "سيلو ت جييلو" حسي

سأ ت جسم لدسج لجدمأي اسو

جف نلحييسو

تو نل ي و نأل و يي

ع ييييهأ نلايأحث و نلد يندسي و ا لريأ " يييناسو" تو نللميأش يع تخوي ييف نلدرجاي

علسون ا عن مجص اديي نلاصيسسو نلمعاأل اظييناسو هف نلاي نل حسع نلدف سذ ي يسرأ نيم يس

نمداي هيأ

او هذن نلادلص توجم ن مجسرأ نيم ل ح

ييناسو نلد ي ،هذه نلدياس حدص تو نلاأحثسو نلدي ديجا هأ اأ هف نلا لفأ ،نلغياسي ع و داحيس

ت ديع س ت مي ع ليص نألصيو

نلاصيي  .نل يي ييف ذلي Gardiner, A. H., (1962), Egyptien of the Pharaons, Oxford, p. 273 :

يذل Wilson, J. :

 A., (1950), Egyptian Historical Texts, in Ancient Near East Texts, Prinston, p. p. 376-379تسض نأ :حيو يجسم

( )6116نألع

نلاصييي نلمييعسم ل 6نلمييأهي نلرسا ي نلاص ييس نلدأا ي لج دييأ

نل ي نألعلص ل6

665

لدعم نلد ع او صح ينل نل جا

لصيسو تحييعهاأ ألالحدي
نآلعن

نلثألي

ذل  :يخي

تحاع اصي نلفيم لس

سيى دياسدرأ اج ح تالحد

نلثأل

668-661

ييذل  :صييألح ماييع نلدلسييل اص يي

 759هلأ او سدديا ا ع مجص صفرأ (اج حي يييناسو)

ت ل ح نلدصأي ايلادأ ،ت نلج ح ذن ،نللصسو ححد نارأ مجص

نآلخييي لايلادييأ .،نل ييي حي و ذلي  :ماييعه ياضييأو (ت دي اي  )6885نلج حي ذن ،نللصييسو اججي

جأاد نلالسأ اج  69ل6

 611-677ت و و نلادوسأ ،نلينهل د سع هذه نلف ي .
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ييأو سمي ي م مج ييص أم ييع د ي ييني نل ذاي ي حد ييص دص ييسي حمسمي ي (احا ييع

يي ي اا ييعت نلعمأسي ي نللألسي ي نل ييذ
.)223 3001

ييف ت نايو نلدميع نلثيألف ايو نلمييو نلد ييسو ايعت نلدلفسيذ نلفدجيف لجا يي ب نليسأييف نلصيرس لف يييف

يجيوسو نلذ صأي حمسم ن د ميأم  7997امسيأم ايأ مييف اع لي يييناسو نلديف نييدوأم ،اديع
ذلي هلساي نلديي

نحيدوو اييأحأ ،نييد ايو نأل نيضيف نلدياسي نلديف سددايهيأ نلد يندسي و جيللن ايو

تيا نلاسد ييأع نلي ييأح نلياسيي ي نلد ييف ج ييي ،مجسر ييأ تح ييعن
نلد يندس و تو هلأ ييصي دأيسخسي

اأ ذ يده نللص

نلد ييأيسك نلسري ي ع

ييع نمدم ييع نلا ييأحث و

أاجي لجحصي و مجيص يعي اسيي ايو نلاخجفيأ ،نألثيسي نلديف د يع

نلد يندس .

يييخي ،نليييجوأ ،ناي ييناسجس مييععن اس ي ني اييو نلاييأحثسو نألث ييسسو نلييذسو نيييددأل ن اا ني ييل اح ي

مألاس ي ددالييص نلي نس ي نلد يندس ي

دلمس

نيد

ييف نلميع

ييعا ،لرييأ عما يأن اس ي ني

اج ،و اي دميسانأ او نألينضف نلفجيوسلس

أايي ،هييذه نلاجا مييأ ،نلاحثس ي اداجسييأ،
لديو ت يريهأ ماجسيأ ،نلدلمسي

خأصي دحي ،نلحييم نلمعييف ل يو يو هيذه نلجري ع ليم دثايي ميو تسي لدسجي

نل نييد

ليم ددثييي

مجيص ت تثييي سا ييو ليياده لييص الييف يييناسو ت ااج يدرم نلد يندسي تاييأ نألثييي نل حسيع نلييذ مثييي مجسييه

ير ي س يياه داأا يأن ص ي "ل ي  ،ي ييناسو"

ييأو ماييأي مييو يييي يخييأي صييغسي مثييي مجسرييأ يييف ا ي

لدييألف يياأو يجيييوسو (احاييع  )223 3001اييو اييسو امأودييه يييد تحيييف لدألس ي هييف( :
 ،ع

ع)

ي ييع د ي ييا

اري ييأ نلاي ييأحث و ي هي ييأ ("اي ييو"

–

ع) (اجي ي اس يي ،عن ع) اد ييع ضي ي ح ييي ف افديضي ي ا اجي ي لج ييل

"ااج

– " " –  – ،ع – "ن " –
ييأل ن تلر ييأ

ييأي نض ييح ل ييص

عن ع" نلع نللاف يجساأو ادجأهجسو و نحمدينضأ ،مجص هذن نحيدلدأل الرأ:

 -7و نلا

اأمدينف جاس نلاأحثسو ه ا

 -3و نل دأا هف دأا

لدألس ح

عن ع تييده أل ،لدألس

لدألف نضح.

يسريأ لي صيع لأ ذلي نحييدلدأل يظليه سدليف تو دأاي

ح مو له ااأ سديف االف ييناسو.

ثمأيي

 -2و جاي ي اسييي ،يي ييف جاس ي ي نلجرج ييأ ،نل لدألس ي ي ح ددلي ييف األضيييي ي ااج ي ي ايييو نلاسي يي ،اي ييألادلص
نلادي ف نلدديف يف د سجرأ اادلص نلاس ،نلحأ م ح علسو مجسه.

 -9و نحي ييم عن ع ا ييو نلدي يياسأ ،نل ييأاد ل ييعى نل لد ييألسسو ل ييم سمدص ييي مج ييص "عن ع" اجي ي ال ييف
ييناسو نلالم م.
و نلدجييل نل أاييو مييو سجييأع ت علسييو تثييي

نليييوحس نل نضييح يييف دفيييسي د سييو هييذن نألثييي

نلسدسم عيد ،نحع او اأي نلاأحثسو ناييناسجسسو لص نلدداسي مو خساي نألايو نلسي
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مو نلدأيسك يف ي نسيأ ،نآلايأل نلخيي ل س ي ب .اصي ي خأصي

ييظو ثايأ ،نلفيدح نلديي ي أليا لديأو ايأ يع ييف ييفي س ي ب يع ريعن اجري عن ح وأايو اليه ادييع

تو جييأل ،ييو نل ي نهع نألثيس ي الأ ض ي لييه ه ييذن يييظو نلفييدح نلدي ي ي أليا لدييأو ااج ي عن ع
يجساأو هف ضي او نلخسأو ( نسدوم .)372-309 7999

خاتمة :لخج

لص اجا م او نحيدلدأجأ ،الرأ:

 -7صييع نلم ييسو نل ييسم يييف د سييعه مجييص دحيسييف نلييل
خ ييوو نلاحي ي

نلايجاسو.

نلد ي يندف نلحأج ي نلاجح ي لد سييع ذل ي اييو

نلدجا ييف ي ييف اج ييأو مج ييم نلد ييأيسك نآلث ييأي نل ييذ س ف ييو ل ييأب نآلخي ييسو ا ييو رس ييي

 -3نلعيني نلداسم لواسد

ع ني نلدحألف نلف ي اسو نلف يسو نلايسحف نلغياف نلد يندف.

 -2و نلف ييي نلدييأيسخف نلد ي يندف سدييسش ا ل ينأ حيج ينأ ادييع تو مجييل مييو سجييأع ت علسييو مجاييف امل ي
اثاأ ،ام حده نلدأيسخس .

 -9ض ييي ي نحادد ييأع م ييو نللم ييو نلحيي ييف لجديجا ييأ ،نلغياسي ي لجلصي ي

نلدأيسخسي ي نل ييي س نلمعساي ي

ينلدرييأ اييو جعسييع خأص ي ينو نللييأومسو األدياس ي هييم
نلداييو مجييص نلد ي ع لييص دج ي نللص ي
لدسج ي لجدمييأي نل ييعسع اييسو نلدياس ي لغييأ،
نأل ييعي مجييص يرييم نل ثسييي اييو خفأسييأ دج ي نللص ي

نل ي نلمعسم.

 -9نحهداأم اادأاد سخي نحلجألن ،نألثيس

ديخسيهأ لخعا مجاف نلدأيسك نآلثأي نلدياسسو.
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 -7يدسع ع نيع؛ اأو تا عس
 -3نلي ن ،ي ني

( . )7991نااايسألس نلثمأي  -.اسي  :،عني نآلعن .

( . )3002دأيسك ت ي جسم نلاح

مول نلعسو لجل ي نلد لس

مو ااج

نلديجا .

 -2ل اسي نلعيسه ؛ تلو نو نلرأ م ( .)7999دأيسك نل د
 -9احاع ماع نلمأعي لاي (" . )3001اعسل نلمع
للصي نلمع  -.ال ين ،نلمع
تثي

 -9نسييدوم

سيي ،؛ يييحي نلرلسييع (. )7999نخييدو

نلداي  -.اسي  : ،ع-و.

دأيسك حضأي "  -.نماأو نلا داي نلع لف

ل ،لجعينيأ ،ناموم

عسم يف الوم نلج حو نلي يس نلاحدج .

نلسر ع -.و -. 2عا

 :عني

"عنو" هف نلدياس نلدايس لا

يييناسو نلمعساي  -.نل سيي :،مييألم نلاديي ي

يجيج مألم نلاديي ب.399
6- Kenyon, Kathleen, (1974), Digging up Jerusalem, Ernest Ben, London.
7- Whitelam, kaith, The Invention of ancient Israel.- Whitelam, kaith, The
Invention
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