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 مق�مةال�راسة
ح���ا ش�ع� في تعل� اللغة الع���ة ح�ى أت��� م� دراسة �ع� األ��اث ال�ي ت�ع�ض لل�ه�د�ة وذل� م� 

  ..األم ت�قف� ����ا ع�� ه�ه اللغة الع���ة والف���ة في ت�اك��ها ومف�داتهاال��اجع خالل 
إس�اع�ل واس�اق وال�� أن�� �عق�ب ولف� ن��� أن إب�ا��� عل�ه ال�الة وال�الم وال�� ه� أب ل�ل م� 

��اه� �����ه ال�ه�د ألنف�ه� �اع��اره ج�ا ل��ي إس�ائ�ل وح�ه� ول�� ج�ا للع�ب، ف.. عل�ه� ج��عا ال�الم
  :�����ن اس�ه واس� ول��ه ه��ا بلغ�ه� الع���ة

) 
ْ
َعالْ ( ،)אברם -أْبَ�ام

َ
  ).ַיֲעֹקב�عق�ب(، )ִיְצָחקاس�اق( ،)יׁשמעאל–�ْ��

  :س��انه وتعالى �ق�ل�هللا 
  ٦٧: آل عمران)اْلُمْشرِِكنيَ َما َكاَن ِإبـَْراِهيُم يـَُهوِد�� َوَال َنْصَرانِي�ا َولَِٰكن َكاَن َحِنيًفا مُّْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن (

ی��ل� بها ب�� إس�ائ�ل، ن�� أنها ل� ت�� لغة قائ�ة ب�اتها، ول��ها �ان� ول�ا �ان� اللغة الع���ة هي اللغة ال�ي 
  .ت���ن م� م���عة له�ات ��عان�ة، ح�� ن�أت أساسا على أرض ��عان ق�ل ن�وح ب�ي إس�ائ�ل إل�ها

م�ها لغة ��عان، اللغة ال�ه�د�ة، اللغة ال�ق�سة، وفي الع�� ال��ی� ت� .. وق� أ�ل� عل�ها ع�ة أس�اء
اس���اث لغة خاصة به� هي خل�� م� ال�ل�ات الع���ة والع���ة وال�����ة واآلرام�ة �اإلضافة إلى اإلن�ل���ة 

ت األخ��، وهي ق���ة ج�ًا م� اللغة الع���ة واألل�ان�ة وال�وس�ة واإل��ال�ة، فهي لغة أغل� �ل�اتها م� اللغا
  : كل�ة: في أغل� ال�ل�ات ف��الً 

  . وت��� �اتاف وهي تع�ي َ�َ�َ�  )כתב(
  . وت��� ما�� وتع�ي ماء : )מים(
  . وت��� ش��� وتع�ي ش�� :)שמש(
  . وت��� یل�� وتع�ي ول� : )ילד(
  ".أذن"ومع�اها " أذن" وت��� :)אוזן(
  .وال ���لف مع�اها ع� مع�اها �الع���ة" ب�ي آدم" وت��� :)בניאדם(

 ك�ا أنها ت��ه اللغة اإلن�ل���ة . وت��� د�����ات�ا وتع�ي د��ق�ا��ة: דמוקרטיה
  .ومع�اها ال�امعة University وت��� أونف��س��ا وهي نف� ال�ل�ة �اللغة اإلن�ل���ةאּוִניֶבְרִסיָטה

فل�اذا م��� ه�ه  ول��� الع���ة ال��ی�ة،اله��وغل���ة  �اللغةوال�اح� ال���ف ی�رك أن ال��راة ���� 
 .ال�اس؟ال���قة م� عق�ل 
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س���ة أت وم�لفات�م�اجعاغ�اق ال�اس ����  ش��ان�ة،واس��اع�الن ال��ض�ع م�ت�� ����وع نف�ته ق�ة 
دی��ة  م��لة أن�جال�عي ال��ی�  وه�ا، وم��لف�م�وره�ا ال���وع ص�اعة وعي ج�ی�  م�ورة،واس��اع
 .ال�اسج�ی�ة م��فة في عق�ل  وزم��ةوتار���ة

االن�ان  ال���قة،وأص�حان�ان العال� الق��� ال�� �ان ���� في  وم��لةلق� �ان م��وع ��� وعي 
�ع�ها ���� داخل عال� ت��لي اف��اضي وه�ي، ح�ى اص��� م���عات�ا عاج�ة ج�ا ع� ال��وج م� ه�ا 

  .أصالل�ی�ت� احا��ه ب�وا�ة ج�ی�ة ح�ل ال��  وال���ليالعال� االف��اضي 
  :وال�راسة ال�ي ب�� ی��� ت���� على ال��ض�عات ال�ال�ة

 الفه�س�
 إن�اء؟اللغة الع���ة إح�اء أم  :ال�اب األول

 مق�مة ال�راسة 
 م�ا�ع ت��ر اللغة الع���ة : الف�ل األول

 الع��ان��� إلى م��  لوص� : ال�انيالف�ل 
  ت��ر اللغة الع���ةم�احل : ال�ال�الف�ل 

  ��� هي لغة س��نا ی�سف عل�ه ال�الم :الف�ع األول
  خ�وج ب�ي إس�ائ�ل م� م��:الف�ع ال�اني
  �اللغة الع���ة زم� م�سى عل�ه ال�الم ىما ���وج�د  مع�:الف�ع ال�ال�

 ال�ار���ة للغة الع���ة وم�ا�ع ت��رها  رال��و : ال�ا�عالف�ل 
 مق�مة 

 م��أ األح�ف الع���ة : الف�ع األول
 ال��ور ال�ار���ة للغة الع���ة : الف�ع ال�اني

 الع���ة وآدابها  ةاللغ: ال�ال�الف�ع 
 ال���قة: الف�ع ال�ا�ع

 یه�د؟ال�اب ال�اني هل یه�د ال��م 
 یه�د ال��م ه� م� ن�ل �عق�ب عل�ه ال�الم؟ له: األولالف�ل 
 �ال�ام�ة؟  �وما عالق�ه. إس�ائ�ل���یه�د ال��م  له: ال�انيالف�ل 
 ال�ال�ة ع��ة و�ه�د ال��م  ةالق��ل: ال�ال�الف�ل 
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 ه��سة ال���ات ال����ة ت��� أك�و�ة ان��ار ال�ه�د ال�ال��� م� ن�ل �عق�ب : الف�ل ال�ا�ع
ل ل�اب�س كش�� : ال�ام�الف�ل 

ّ
 .ت���

 الف�ل ال�ادس م�ألة ال��خ ول�اذا ق�ل ه�ل� ال�ه�د؟ 
 كل أم� غ��ي م��وس ���ه� في ال�ن�ا: ع األولالف� 

 ���ف أص�ل ال�ه�د  Rhesus factorال���وس لعام: ال�انيالف�ع 
 ق�ل ه�ل� ال�ه�د  ال�اذ: ال�ال�الف�ع 

 ال��ر وال�والر األم���ي رم�ز وأس�ار  دیه� : ال�ا�عالف�ل 
 ال�والر األم���ي وخ�ة ال�اد� ع�� م� س����� : الف�ع األول

 ال�اد� ع�� م� س�����  :ال�انيالف�ع 
 رم�ز م���ة في ال�والر : الف�ع ال�ال�

 الف�ع ال�ا�ع ع�� على العال� 
 هي لغاته�  �ك�.. ح�ل العال� دیه� : ال�ام�الف�ل 

 األش��از : الف�ع األول
 ال�فارد�� : الف�ع ال�اني
 یه�د ال��� : الف�ع ال�ال�

 ال��راح���  دیه� : ال�ا�عالف�ع 
  .)نا��ر� �ارتا(ح�اس ال��ی�ة : ف�ع ال�ام�ال

 ال�اب ال�ال� اللغة والل�ان
 مق�مة 

 وحل� االن�هار الّلغ�� Artificial languagesالّلغات االص��ا�ّ�ة: الف�ل األول
 مق�مة

 الف�ع األول لغة ب�ایل 
 لغة عال��ة واح�ة : الف�ع ال�اني
 لغة االس��ان�� : الف�ع ال�ال�
 االن��ل����ا : الف�ع ال�ا�ع

 …الّلغات ال��الّ�ة: الف�ع ال�ام�
ّ
���ائي

ّ
 واإلن�اج ال�

 الف�ع ال�ادس مع�قات ����ة تع��ض ت�ق�� حل� االن�هار الّلغ�� 
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 الف�ق ب�� الل�ان واللغة: الف�ل ال�اني
 مق�مة

 الف�ع األول ن��ة تار���ة
 الف�ع ال�اني خ�ائ� وو�ائف الل�ان 

 واإلن�ـانالف�ع ال�ال� اللغـة 
 الف�ل ال�ال� ن�� ج�رج�ا الغام� 

 مق�مة
 الف�ع األول وصف ال��� 

 الف�ع ال�اني ال�صا�ا الع�� �ال��� 
 الف�ع ال�ال� تعل�� تف�ضه األح�اث 

 ال�الصة 
 

  .ه�ا �هللا ولي ال��ف��
 .ع�هم في ال���� ال�ادسة ل��اب الع�ف�ر ع� 2020زه�� ج�ال ال�ی� دمحم األول م� ی�ن�� عام 
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  الف�ل األول
  م�ا�ع ت��راللغة الع���ة

  ال��ل� األول
إن ت�اول اللغة الع���ة ، ورص� ت��رها وام��ادها ال�ار��ي ، وما أث�� ح�لها م� ت�اؤالت ع�ی�ة، ��ا ی�عل� 
ب���ئها، وهل هي لغة م��قلة م��ا��ة، أم أنها ن��ج م� لغات وله�ات م���عة، ولق� ساه� في خل� ه�ا 

�ة للغة الع���ة، و�أنها لغة م��املة ، ال�����، م���عة م� ال�����ق�� ال�ی� حاول�ا إع�اء صفة االس�قالل
ون���ا إل�ها الع�ی� م� اللغات األخ�� ، ال�ي ل� ت���ع ال��ه�ة على سالمة ه�ا ال��جه وال����ن ، بل إن 
ال�قائع اس��اع� إث�ات أن اللغة الع���ة ، ما هي إال إح�� الله�ات ال��عان�ة واآلرام�ة ، ول� ت��صل إلى 

�ة وم��املة إال في م���ف الق�ن الع���� ، بل أك�� م� ذل� ، فإن ال��اعات لغة ذات أ�عاد م��ا�
ال�ه�د�ة ال�ي ��ل� عل�ها أت�اع ال��انة ال�ه�د�ة ، فإنها ما زال� ل� تأخ� �اللغة الع���ة ، و�ن�ا ت����م الع�ی� 

�ث بها أع�اد ����ة م� م� اللغات والله�ات ال�ي �ان� وال زال� ت���ث بها ، ب�ءًا م� ال�����ة ال�ي ی��
ه�ه ال��اعات وخاصة االش�ان��م ، وال�����ة هي ر�انة م� لغات أور��ة ع�ی�ة ، وه�اك له�ة الالدی�� 

اإلس�ان�ة ، وهي ال�ي ی���ث بها ال�فارد�� ، ع�ا ع� ج�اعات یه�د�ة ت���ث بلغات ال�لـ�ان ال������ ف�ها ، 
ة ، وه�اك ج�اعات یه�د�ة �الفالشا ال�ی� جاؤوا م� ال���ة ، أما وع�م اس���امه� أو مع�ف�ه� �اللغة الع���

ال�ه�د اله��د واإلی�ان��ن وال�����ن وال�وس ، و�ه�د أورو�ا وال�ال�ات ال����ة وأم���ا الالت���ة و�ف����ا ، �ل 
م��اف�ة ذات  ه�الء ، الزال�ا ی��ل��ن بلغات ال�ل�ان ال�ي �ان�ا �ق���نها ، وانق���ا إلى ج�اعات م��اح�ة

م�ا أص�ح م� ال�ع� أن ن�ل� عل�ه� ، أنه� أص�اب د�انة ی��ل��ن ،ات�اهات ع�ی�ة دی��ًا وف���َا ولغ��ًا 
بلغة واح�ة ، ألنه� �األصل ل���ا ش��ًا م� ال�ع�ب ، وال أمة م� األم� ، و�ن�ا ه� م�زع�ن على �افة األم� 

وال�ع�ب ، ف��� ���ن له� لغة م�ح�ة ، وج�ت م�اوالت ل�ضع لغة ت�رات�ة وتل��د�ة ، ومع ه�ا �ان� 
مع �ع�ها ، ح�ى في أداء صل�اته� ، وعل�ه فإنه� ل� ��ع�ا لغة م��املة ع�� ال�ار�خ ال���ل ،  م��ای�ة

م .ق 3500م في ج��ب �الد ال�اف�ی� ق� اخ��ع�ا ال��ا�ة ن�� .و�ان أج�ادنا ال��م���ن ق�ل األلف ال�ا�ع ق
ة ، ورغ� م�اولة ال�ع� ، ف�ان� اللغة ال��م��ة أول لغة م����ة ، وم� تار�خ ��اب�ه� ب�أت ال��ـار 

ال����� �ع�و��ه� ، إال أنه� ��ائل ع���ة أص�لة ��ا أن ت����ه� به�ا االس� ت�لل على نقاوة ع�و��ه� ، ألن 
س�م� تع�ي لغ��ًا ض�ء الق�� ، والع�ب ی���ع�ن �ال�ه�ات ال���عة في ض�ء الق�� ق�ل ال��الد ، وح�ى ه�ا 

ال�ولة ال���فة ال��ل�ح ال (، وعل��ا االرت�اف م� أق�اله� ال�أث�رة  ال�ار�خ ، فال����ة جاءت م� واقع معاش
  ) . م� ی��ك الق�ال ق�ل أن ی��هي ل� ���� في سالم ( و ) ���د الع�و م� أب�ابها 
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وه��ا ت�ا�ع� ال��ائل الع���ة ت��ل ال��اث وال��ارة، ف�ان� رائ�ة في م�ال اللغة والعل�م وغ��ها م� 
عل�ها ال�ع�ب واألم�، ف�ان ال�ه�د ق� اس�ق�ا له�اته� اللغ��ة م� اللغة ال��عان�ة واآلرام�ة اإلب�اعات، وات�أت 

والف�����ة والع���ة �ف�اح�ها و��انها ال�اح�، ح�ى اس��ق� ع� ج�ارة ر�ادة عل� اللغة ��ل أ�عاده ودالالته 
  .ومعان�ه وأص�له

، ��ع�ى أنها �ان� لغة م����ة فق� “مّ��ة”ن� لغة ق� ال �ع�ف ال����ون م� ال��قف�� أن اللغة الع���ة �ا
��ال س�عة ع�� ق�ًنا م� ال�مان، ح�ى أواخ� الق�ن ال�اسع ع��، ح�� �ان� ال��وف م�ات�ة ل��ء ال���ث 

بها، و��أت جه�د ح���ة ���ة جعلها م� ج�ی� لغة م���ة في فل���� ل���ح رو�ً�ا رو�ً�ا ��ائ� اللغات 
  .ال����ة ال�����ة

الع���ة، لغة العه� الق��� وال��راة » إح�اء « �ال ال���عي ال�� ���ح نف�ه ه� ��� ت�ّ�� ال�ه�د م� ال�
و��ل� ع���ة ال�ل��دْی�، الفل����ي وال�ابلي �ع� ه�ه ال���ة ال�م��ة ال���لة ال�ي ت��ث�ا في “ ال���اة”ال�ف��ة 

 ��ة في الق�ن ال�اني لل��الد وغ�ت اللغة ال�س��ةغ��نها ���ى اللغات �اآلرام�ة أوال، ال�ي حّل� م�ّل الع�
(lingua franca) في م��قة ال��ق األوس�، م�وًرا �الع���ة �ع� إقامة اإلم��ا��ر�ة الع���ة م��ام�ة األ��اف

ّ�ة الل. واح�الل الع���ة م�ّل الع�ی� م� اللغات �اآلرام�ة وال��نان�ة والالت���ة والفهل��ة وال����ة الخ
ُ
غات ألّن س

 ت��ل�ر ت�ر���ا إح�� الله�ات ال�����ة ذات ال�أن 
ّ
ال����ة هي أن ت��ن اللغة م���ة في ال��ا�ة، وم� ث�

ل���ح لغة ال��ا�ة، في ح�� أن ال�ضع في اللغة الع���ة ال��ی�ة ال����ة معاك�، فهي ق� ان��ق� م� لغة 
 .ق���ة ج�ا وم����ة م�� ثالثة آالف س�ة ونّ��

ل�� ه�اك أ� م�ل آخ� في ال�ار�خ اللغ�� لل����ة، ح�� ن�� ��ه أن لغة ان�ث�ت م� ح��  زد إلى ذل� أنه
، ه�ا ل� ���ث في  ق�  ال�ف�� االس�ع�ال 

ّ
أ� ت�ّ�ل� في ی�م ما إلى لغة م���ة ل�� ال�غار وال��ار �لغة أم

ّ�ة ب��ه�ا ما زال� ضّ�قة ن��ً�ا ه�ه اللغة الع���ة ال��ی�ة، ��ّق�ها ال����ب وال����ق، واله.م� بل�ان العال� بل�
ول��ها في اّت�اع م����، هي اللغة الق�م�ة لل�ه�د ولغة دولة إس�ائ�ل ال�س��ة األولى، إذ أن اللغة ال�س��ة 

  . ال�ان�ة، على ال�رق على األقّل، هي الع���ة
��أنعل��ا أن 

ّ
وال�����ة، م� ر�اض األ�فال، ه�ه الع���ة هي لغة ال����ة وال�عل�� في �ل ال��احل ال�عل���ة  ن��

  .ال بل م� دور ال��انة، وح�ى ال�امعات وفي ال��اض�ع اإلن�ان�ة والعل��ة �اّفةً 
ح�ل ال���ر ال���في  (M. A. K. Halliday) و���� م�ال في ن���ة عال� الل�ان�ات ال����اني هلل���

  :ه هيإنه ی��ّ�ث ع� س�ع و�ائف �ه�. للغة ع�� ال�فل في ال���ات األولى
ك�ن اللغة أداة؛ ��ن اللغة وس�لة ت�����ة؛ ��ن اللغة وس�لة تع��� ع� تفاعل مع الغ��؛ ��ن اللغة وس�لة 

  إخ�ار�ةتع��� ع� ال�ات؛ ��ن اللغة وس�لة اس���اف؛ ��ن اللغة وس�لة لل��ال؛ ��ن اللغة وس�لة 
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(Instrumental; Regulatory; Interactional; Personal; Heuristic; Imaginative; 
Informative). 

  
  .وص��ة وتع����ة واج��ا��ة: و����ا ما �قال ع� اللغة إنها ت�ّد� ثالث و�ائف رئ���ة

ك�ا و��� ال�اح��ن �ع� ج�ان� َش�ه م����ة ب�� إح�اء الع���ة ال����ة ال��ی�ة و�ح�اء الع���ة األدب�ة 
وم� أوجه ال��ه ه�ه ���� ذ�� ال���قة القائلة �أن الع�ب وال�ه�د أص�اُب ثقافة دی��ة تقل���ة  ال�عاص�ة،

راس�ة، وه� ��ارس�ن حف� الع�ی� م� ال���ص ع� �ه� قل�، ال�أخ�ذة م� العه� الق��� وال���اة و��� 
ی� وال�ل�ات م� جهة والق�آن ال���� وال��ی� ال���� ال���� والعه� ال�� ،م� جهة) ِسّ�ور��(ال�ل�ات 

  . أخ�� 
ة لغ��ة”، أو “لغ��ة مل�ة“ بـو��اء على ه�ه األرض�ة وال��اخ ال��اثي فال بّ� م� ن�� ما ���� ت����ه 

ّ
“ حاس

  . ك�ا ُ�����م في األ��اث اللغ��ة ال��ی�ة، ل�� صف�ة الق�م
 »ال���ڤ�ت«و »ال�ّ�اب«� في وت��ر اإلشارة إلى أن ���قة ال�عل�� ال�ی�ي ال�قل��� ل�� ال�ع��� ال����ر�

ت��ع  ال��ّ�لة، واألذنغ��  ال���َص   العقلُ ت�ّ�� على الق�اءة ���ت عال، فالع�� ت�� وتق�أ، �ع� أن �فه� 
و��ّ�ن ه�ا ال�ق�وء ال����ع ال سّ��ا في األشعار وال�ل�ات وال��� ال�قّفى، و�ل ه�ا ��اع� على ال�ف� ع� 

  .�ه� قل�
، )والفه� ��عا(ال��ع: قل�ا �أن مع�فة أ�ة لغة �����ة ال بّ� أن ت��ل أر�ع مهاراتوال ُن�في سّ�ا إذا ما 

 (passive skill) وهاتان سل���ان أو اس���ال��ان والق�اءةوال��ع أب� ال�ل�ات الل�ان�ة، ��ا قال اب� خل�ون، 
ُدر�ة أو ح�اقة خام�ة وق� ���� ال��ء  (active skills) وه�ا مهارتان فاعل�ان ن���ان وال��ل��ال��ا�ة
  ال�ف���وهي العل�ا، 

ّ
  . به�ه اللغة ال�ق��دة �لغة أم

ول�� . م�ل ه�ه ال�هارات ی��ّ�� ت�فُ�ها ل�� أ� م�ّرس للغات ح�ة �الع���ة والع���ة والف�ل���ة وال��اح�ل�ة إلخ
ل ال�����ات ال�عل���ة وال فق� �ال���ة للغات عال��ة م�ل اإلن�ل���ة واألل�ان�ة والف�ن��ة واإلس�ان�ة، وفي �

  .سّ��ا العل�ا
رغ� وج�د �ع� (ه�ا ال�ضع ع�� ال�ه�د ی���� ج�ئً�ا على الع�ب ولغ�ه�، فالف��ى ال�����ة ت�ّح�ه� 

في ح�� أن الله�ات تفّ�قه� إلى درجات م��لفة وق� ت�ل ) االخ�الفات ال�ع���ة ب�� ال���ق الع��ي ومغ��ه
  . إلى حاالت تع�ر ال��اصل

م�� ل� اف��ض�ا أن م���عة م� الع�ب ال��عل��� ال��قف�� ال���ّ�ر�� م� أق�ار ع���ة م��لفة م�ل ف
ال�غ�ب وفل���� وال��� وال��دان وال�ع�د�ة واإلمارات الع���ة ال����ة، وف�ه� ش�اب وص�ا�ا م� عائالت و 

للغة ل���� فل��ف ن�� أن ااالفالح�� وال��و والق�و��� وال��ن���، ق� عاش� في ج���ة مع�ولة لع��ات 
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أ�ة لغة حّ�ة م����ة ت��ع ب�� ه�اك ففي أواخ� الق�ن ال�اسع ع�� ل� ت�� ��الف ال�ه�د  ،الع���ة ت�ح�ه�
ال�ه�د ال��ل��� و��� ال�ی� قِ�م�ا إلى ال�الد م� بل�ان م��لفة ���ا �ع�ف �اس� اله��ات ال�ه�د�ة إلى 

  . فل����
�الد ح�الي خ��ة وع���� ألف یه�د� م� أورو�ا ال����ة في الف��ة ال�اقعة ففي اله��ة األولى وصل إلى ال

كان�ا ��ائف وف�قا شّ�ى، م�ه� م� ت�ل� �اإلی�ش وه� م� اإلش��از وم�ه� م� ت�ل� . ١٩٠٤و ١٨٨٢ما ب�� 
ة �ان� وال��ارس ال�ه�د�ة ال���لف. بله�ة آرام�ة ح�ی�ة أو �الفارس�ة أو بله�ات ع���ة مع��ة أو �الالدی��

، �ان� ت�ّرس ١٨٥٧، ال�ي تأس�� في الق�س س�ة “ل��ل”ت�ّرس بلغات م��لفة غ�� الع���ة، ف��ًال م�رسة 
  . �األل�ان�ة ال���او�ة

�إقام�ها في ال�الد ) ח‘‘כי, כליׂשראלחברים(“ كل إس�ائ�ل أص�قاء”ال�ي ب�أت ج���ة  ،ال��ارسأما 
 م���ة“ لـفق� اس���م� الف�ن��ة لغة لل��ر�� في ح�� أّن ال��ارس ال�ي �ان� تا�عة ،1896م�� س�ة 

  . كان� ق� اس���م� اإلن�ل���ة للغ�ض ذاته) אגודתאחים(“ اإلخ�ة

ول� ت���� آن�اك لغة ال�ل�ة ال�اك�ة، اللغة ال����ة ال ب�� ال�ه�د وال ب�� الع�ب، و�ع� اله��ة ال�ه�د�ة ال�ان�ة 
ال��اة ال��م�ة ض��ال، إال أنه أخ� �االزد�اد  �الع���ةفي�ان ع�د ال�ا�ق��  ١٩١٤- ١٩٠٤ إلى فل����
وفي ه�ا ال��اق ق� ���ن مف��ا اإلشارة إلى م�قف أح� أع�اء ه�ه اله��ة، یه�ش�ع أل��مان، . ���ور ال�ق�

�أ�ة لغة أج���ة بل  األول أال أن��: ر���رت ن��افا ن شا�ئع��ما داس� ق�ما� أرض : ال�� ��� ما مع�اه
  ּ.ال��ات/سأت�ل� بلغ��ا الع���ة، وال�اني أال أع�د إلى ال�ه��

وه�ا . أل��مان ل� ��� وح��ا في م�قفه ه�ا إزاء اس�ع�ال الع���ة فال����ون عق�وا الع�م لل���ث �الع���ة فق�
�ف ت���� ج�لة �����ة ع�� ق�ومي إلى ال�الد ل� أع: ال���� الع�الي ب�ل ����ل��ن ��� أ��ا ما مع�اه

وفي خالل ع��ة أ�ام  ،ق�رت أال ُأخ�ج م� ف�ي أ�ة �ل�ة أج���ة ،واح�ة �الع���ة ول� أن� ال���ث بلغة أج���ة
  . ل� أت�ل� �ال�ّ�ة، وع��ما اض��رُت اإلجا�ة على شيء ما، ��� أج�� ���لة ق���ة م� ال��ض�ع

أمام�ا م�قف حاس� ات��ه مع�� القادم�� ال��د، االنف�ال ع� ال�ه�� وثقاف�ه واالن��ا� في ف��� إذن 
  . ال�الد وال�قافة ال�ه�د�ة و��اصة تعل� اللغة الع���ة وال���ث بها

لع� ال�عل��ن دورا م��ر�ا في ن�� الع���ة ال����ة في �ل ال��احل ال�عل���ة اب��اء م� ر�اض األ�فال و 
 . معات، فاللغة مف�اح ال�قافة والف�� وال��انولغا�ة ال�ا
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  ال��ل� ال�اني
  

  :م� لغة ال��و ال�حل إلى لغة ال�ولة) ِعْڤِ��ْ� 'עברית :�الع���ة(  الِعْ�ِ��َّةُ الُلغُة 
م، وال�ي .ق) 1786-1991(تار���ا أن ف��ة ت�اج� �عق�ب عل�ه ال�الم و���ه في م�� �ان� في ال�اب� 

  ..عل�ه ال�المهي ف��ة ت�اج� ی�سف 
وصفة الع��ان��� ما  -١٠٠: یوسف....) اْلبَْدوِ   ِمّنَ   بِكُم َوَجاءَ  ....(: قال تعالى –ك�ا أنه� ه� ال��و ال�حل 

وال�اء هي إال ت���ة ت�ل� على �ل ال��ائل وال����عات واألف�اد ال�ی� ی��قل�ن م� م�ان إلى آخ� �ل�ًا لل�أل 
والقفار وال��ار� ، واألنهار ، وه�ه ال����ة إن�ا هي صفة ت�ل� على ، وفي س��ل ذل� �ق�ع�ن ال��افي 

كافة األق�ام ال�ي تق�م به�ا ال���ك ، ل��ق�� الغا�ات واأله�اف ال�ي ی���ونها ، وعل�ه فإن لف�ة الع��ان��ن 
ن أو الع���و أو ال����و ما هي إال صفات ، وال ت�لل على االن��اء إلى شع� م� ال�ع�ب ، أو أنها 

ّ
ت��

ش��ًا م� ال�ع�ب ، س�اء �ان ذل� في ال����ة الع���ة ، أو �الد ما ب�� ال�ه��� أو في م�اهل أف����ا ، أو 
  .أم���ا الالت���ة ، أو أور�ا أو أّ� ج�ء م� العال� 

على الع���ة، فهي م� �اب ال��اوز، ألنه ال ت�ج� لغة ع���ة، و�ن�ا هي إح�� ) لغة(أما إ�الق تع��� 
، إن�ا )إب�ا��� و�س�� و�عق�ب(ت ال��عان�ة، ول� ی���ث بها ال�ه�د إال لف��ة ق���ة ج�ًا، فلغة اآل�اء الله�ا

كان� له�ة سامّ�ة ق���ة م� الع���ة أو اآلرام�ة، أما الع���ة الق���ة ال�ي ��ع� إ�الق ه�ه ال����ة عل�ها 
  . ل اللغ�� أو ال��ای� الله�يفي ال��حلة األولى م� تار��ها، فل� ی��ف� لها أس�اب االس�قال

  :لغة ال�فاه� ب�� ی�سف و�خ�تهك�� �ان� 
ح���ا دخل إخ�ة ی�سف عل�ه اس��اع ی�سف عل�ه ال�الم ال�ع�ف عل�ه�، ل��ه� ل� �ع�ف�ه ن��ًا لل�غ�� ال���� 

 . ال�� ح�ل في م�ه�ه ومال��ه ال����ة
َ�ُه� ( َل�َّا َجهَّ َ

 و
ْ
  :��� خا��ه� ی�سف عل�ه ال�المالق�ة الق�آن�ة  و����) ِ�َ�َهاِزِه�

�ِ�ِل�َ�  .... (
ُ
َأَنا َخْ�ُ� اْل�

َ
 ۚ َأَال َتَ�ْوَن َأّنِي ُأوِفي اْلَ�ْ�َل و

ْ
ْ� َأِب�ُ�� ِ

ّ
 َتْأُت�ِني ِ�ِه َفَال  *َقاَل اْئُ��ِني �ِأٍَخ لَُّ�� م

ْ
َفِإْن َل�

َال َتْقَ�ُ��نِ 
َ
 ِعْ�ِ�� و

ْ
  ..وه� ی���ث بلغة غ�� لغ�ه�؟ .60 -59:ی�سف) َكْ�َل َلُ��

  .. �ال�أك�� ح�ث ه�ا م� خالل ت�ج�ان ب��ه�ا، فه� م��� وع��� م�� و����ث بلغة ال������ الق�ماء
ف�ل� م�ه�  -أصغ� أب�اء �عق�ب  -وع��ما أراد ی�سف عل�ه ال�الم ال�أك� م� إح�اره� ش��قه ب��ام�� 

  . إ�قاء أح�ه� ره��ة ع��ه ح�ى ی�جع�ا �أخ�ه
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وان�لق�ا أن�� ... إن ���� أم�اء فل���� أخ واح� م���«: وتق�ل ال�وا�ة ال��رات�ة إن ی�سف خا�� اخ�ته قائال
، ������ �الم�� وال ت��ت�ا. وخ�وا ق��ًا ل��اعة ب��ت��   . »واح��وا أخاك� ال�غ�� إليَّ

وقال �ع�ه� ل�ع� حقا «�ه ع��ئ� ت��� األس�ا� ما فعل�ه ب��سف ع��ما ألق�ه في ال��� ر��ة في ال��ل� م
وه� .. إن�ا م�ن��ن إلى أخ��ا ال�� رأی�ا ض�قة نف�ه ل�ا اس��ح��ا ول� ن��ع، ل�ل� جاءت عل��ا ه�ه ال��قة

  .»ف���ل ع�ه� و��ى .ل� �عل��ا أن ی�سف فاه�، ألن ال��ج�ان �ان ب��ه�
  .»ف���ل ع�ه� و��ى. ��ه�ألن ال��ج�ان �ان بوه� ل� �عل��ا أن ی�سف فاه�، «ان��ه�ا له�ه الفق�ة 

  :ذ��ني ه�ا ال��قف ��ادثة ���فة ح�ث� معي �ع�ف تفاص�لها �ل م� ه� ق��� م�ي دع�ني أح��ها ل��
ك�� عائ�ًا م� أم���ا وذل� اث�اء إح�� رحالتي إلى ال�ارج على م�� �ائ�ة ل�ف�هان�ا، ون�ل� ت�ان��� في 

ة ح�� ��� أجل� في مقاع� االن��ار وال�ي �ان� ��ارة ع� أل�ان�ا ان��ارا لل�ائ�ة ال���جهة إلى اإلس���ر�
ك�اسي م�قار�ة م�ص�صة في حلقة دائ��ة، صادف جل�سي ���ار أل�اني ی���� �ائ�ته ال���هة إلى دبي 

جاءت أس�ة م���ة م��نة م� س��ة معها ب�اتها ال�الث . وت�اول�ا س��ا أ��اف ال��ی� �اللغة اإلن�ل���ة
ث� جاء م�ع� رح�ل ال�جل .. و�ان�ا ی���ث�ن على راح�ه�.. ال�قاع� ال��اجهة ل�ا م�اش�ة وأزواجه� وجل��ا في

 �إماءة م�ها له� فقال�
ّ
  : األل�اني وت���ي وح��ا، وف�أة وجه� األم س�اًال ل��اتها وهي ت��� إلى

� لها في ف�اح� �ل واح�ة م�ه� ت��� ما �ع..ال��اجة اللي قاع� ق�ام�� ده ���ه م�� ع��نا في م��؟
  :وف�أة قا�عه� أح� األزواج قائالً .. خ�الها

ك�ا (وتالق�ه : واس���ل �المه قائالً ) آن�اك -وز�� ثقافة م��� -فالن الفالني(دا ���ه .. اس��ي ان� وهي
�����ن وتعال� ض��اته� ����قة ملف�ة  اف�اح� .. وه�ه ال��اءات �ل�ة ق���ة �ان ُی�ع� بها) ك�ا م�له

ف�ا �ان م�ي إال أن أخ�ج� م� حق���ي ��ا�ًا .. ع�ف�ن أن�ي م��� اس���راني واب� بل�ال � �ه.. لل���
م��وك  الفعل م�ي ح�ث �ع� ذل� م� ردة الفعل عل�ه� ح���ا شاه�وا ذل� اوم.. �اللغة الع���ة ورح� أق�أ ��ه

ل��قف ت���ته ل��ة ه�ا ا.. اإلس���ر�ة على م�� نف� ال�حلةل��ال�� خ��صا ح���ا ع�ف�ا أن�ي م��جه إلى 
  .لقاء ی�سف �إخ�ته وه� ی�ع��نه �ال��قة

 ۚ َقاَل (
ْ
 ُیْ�ِ�َها َلُه�

ْ
َل�

َ
ُف ِفي َنْفِ�ِه و

ُ
�ََّها ُی�س َ

َ�َق َأٌخ لَُّه ِم� َقْ�ُل ۚ َفَأس
َ
ِ�ْق َفَقْ� س

ْ
ُ َقاُل�ا ِإن َ�� َّ� َ

 َش�ٌّ مََّ�اًنا ۖ �
ْ
َأنُ��

ا َتِ�ُف�نَ 
َ
��ِ 

ُ
  . له�ب�ی�ها فأ...77:ی�سف) َأْعَل�

ی���ث�ن بله�ة غ�� م���ة ف���ث�ا ���ا ب��ه� وق� أساءوا إل�ه  و�ان�ا م� ال��و ی�سف عل�ه ال�الم فعائلة
    ..�ان�� أنه ال �فه� لغ�ه� فه� �ان ی���ث معه� و���ه ب��ه� ت�ج�انا
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  ال�انيالف�ل 
  الع��ان��� إلى م�� لوص�

ب�ص�ل وف� آس��� ر��ع ال����� ل��� على أح� ج�ران مقاب� إضافة ل�ل� �����ا أن نق�أ ال�ق� ال�اص 
ب�ى ح�� �ال���ا ���ل م��لف، عل�ا �أنه ل� ���ل م� ق�ل في اآلثار ال����ة ت���ل ل��ارات آس���ة به�ا 

عل�ه  »�عق�ب«ولعله ه�ه�ا ال�ف� ز���  »أ��ا«���� في ه�ا ال�ق� أن ال����� م�ا �ع�� أه��ة ال��ارة و 
  .مع�اها ال���� و�عق�ب ه� قائ� أو أب ل��سف وأخ�ته »أ��ا«ال�الم و

م�ت�ی� ال�ال�� -رجال مل���� ون�اء وأ�فال -وم�ا �ع�ز ه�ه الف�ض�ة ه� أن ال�ف� اآلس��� م� ال��و 
ال����ة ال��ر��ة، �ان�ا غ�� مق��ی� أو ساج�ی� للف�ع�ن ل��ل�� ان��ار ال������ على إح�� الغ�وات 

  .الع�� فال�س� ��ه� القادم�� م�ف�ع�� ال�أس ومعه� رماحه� وفي م��� ���ل اله�ا�ا اآلس���ة بل على
، فق� ص�ر على عل�ه�ا ال�الم »إب�ا���«م� قال أنه  وم�ه�» �عق�ب«أما ال���� ال�� ت� ر��ه ب��ي هللا 

ال�ال�� ال��ر��ة ال��ار ال��الي لل�ق��ة ون�� ��ه ج�اعة م� ال��و، رجاال ون�اء، وق� ص�روا وه� ی�ت�ون 
م�ع�دة األل�ان، و��ه� ال�جال بل�ى صغ��ة وال��اء ��ع�ر ���لة، وت���ن ال��اعة م� ث�ان�ة رجال وأر�ع 
  س��ات وثالثة أ�فال �����ن معه� ح�ار�� وغ�اال ووعال، وعلى �ه� أح� ال��ار�� ن�� أدوات لل�ع�ی�، 

  
)I(  

ب���ا ح�ل أح�ه� ق��ارة غ�� م��اسقة ال��ل، و��اه� إلى  و���ل ال�جال القادم�ن مع إ��ا �ع� األسل�ة،
وأمامه وقف �ات� م���ا ب�سالة تف�� ح��ر » خ��م ح�� ال�اني«ال���� م� ال���� صاح� ال�ق��ة 

  .ج�اعة اآلس�����



وما ورد » خ��م ح�� ال�اني«و��ا أش�ت، فإن تل� ال��اولة في ال��� ب�� ما ه� م��ر على ج�ران مق��ة 
  .. ل��راة س��ل في م�ل االف��اض وال����ة، وما م� س��ل إلى وص�له إلى درجة ال���قة وال�ق��

، أم أنه حاك� ال���اء» إ��ا«هل أب� األن��اء ه� 

ر ف�ها أح�  وال�ي
ُ
ون��  »األس�����«ُ���

 - ال�����ل األح��-وفي األسفل 
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و��ا أش�ت، فإن تل� ال��اولة في ال��� ب�� ما ه� م��ر على ج�ران مق��ة 
ل��راة س��ل في م�ل االف��اض وال����ة، وما م� س��ل إلى وص�له إلى درجة ال���قة وال�ق��

هل أب� األن��اء ه� .. و��قى ال��ال حائ�ا!.فاألم� ما زال ی�عل� �أبي األن��اء
  .ال�الم

وال�ي»خ��م ح�� ال�اني«��ق�لة ع� ج�ار مق��ة ال��رة 
وفي األسفل  »حاك� ال���اء«وصفه �أنه  -ال���ع األصف�-م���ب في األعلى 
  .»إ��ا

)II(  

و��ا أش�ت، فإن تل� ال��اولة في ال��� ب�� ما ه� م��ر على ج�ران مق��ة 
ل��راة س��ل في م�ل االف��اض وال����ة، وما م� س��ل إلى وص�له إلى درجة ال���قة وال�ق��في ا

فاألم� ما زال ی�عل� �أبي األن��اء
ال�الم �ا�عق�ب عل�ه

��رة و�ال��ق�� في ال
م���ب في األعلى 

إ��ا«اس�ه م���ب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

على ح�� �ان ال�ع� اآلخ� وم�  
أما ال��اء ف�� یل��� . ب��ه� ز��� الق��لة ���ي حافي الق�م�� و�ان �ع� ال�جال ���ل�ن أق�اسا وسهاما

ة ح��اء و��ع� ف�ق رؤوسه� أث�ا�ا م�خ�فة أ��ا تغ�ي إح�� ال��ف�� وت��ك ال�اني عار�ة و�� ی��عل� أح��

ال��� ب�� ه�الء األجان� م� األس����� و��� ق�وم �عق�ب الي م�� 
صة ول�� ل�� ه�اك األدلة ما ی��� ذل� و�غ� ال��� ع� ال���ة ال�ار���ة له�ا ال���� فإن له اه��ة خا

  .ألنه �ع���ا ص�رة واض�ة ع� م�ه� األس����� ال�ی� ی���ي ی�سف عل�ه ال�الم إل�ه�
، وال�ي تع�ي حاك� ال���اء أو »س���
اب�ه  - �ا ی��و�-قل�� وخلفه إلأم�� ال��تفعات، ُ�ق�م ب�� ی��ه ه��ة م� ال�ع�ل ال��وضة ال��ه�ر بها ا
سفل م� ألواب�ه ث� في ا لل��خ» ال�����

وخلفه� ش��  -م���ل زوجات ال��خ
آخ� ���ل آلة م�س���ة �ع�ف عل�ها وعلى �ه�ة ق��ة ماء وفي نها�ة ال���� ش�� ���ل ق�س و�ل�ة، 
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)III(  
 -ال��رة العل�ا في ش�ال ال��رة-و�ان �ع�ه� ی��عل نعال ذا س��ر 

ب��ه� ز��� الق��لة ���ي حافي الق�م�� و�ان �ع� ال�جال ���ل�ن أق�اسا وسهاما
أث�ا�ا م�خ�فة أ��ا تغ�ي إح�� ال��ف�� وت��ك ال�اني عار�ة و�� ی��عل� أح��

  . ��حا م���ه ���ل ف�ق ال�أس ت��ه ال����ة والعقال
ال��� ب�� ه�الء األجان� م� األس����� و��� ق�وم �عق�ب الي م��  حاول �ع� ال�اح���

ول�� ل�� ه�اك األدلة ما ی��� ذل� و�غ� ال��� ع� ال���ة ال�ار���ة له�ا ال���� فإن له اه��ة خا
ألنه �ع���ا ص�رة واض�ة ع� م�ه� األس����� ال�ی� ی���ي ی�سف عل�ه ال�الم إل�ه�

س���-ِه� أو ِح�«���ل لق� ) أ��ا(ال��خ )III(و) II(ت��
أم�� ال��تفعات، ُ�ق�م ب�� ی��ه ه��ة م� ال�ع�ل ال��وضة ال��ه�ر بها ا

ال�����ال��اس «ك�� یل�ه�ا م���عة ت��ل ال�ماح واألق�اس أش�ه بـ
م���ل زوجات ال��خ-ال���� ن�� ح�ارًا عل�ه �فل�� صغ���� ورائه�ا أر�ع م� ال���ة 

آخ� ���ل آلة م�س���ة �ع�ف عل�ها وعلى �ه�ة ق��ة ماء وفي نها�ة ال���� ش�� ���ل ق�س و�ل�ة، 

  

و�ان �ع�ه� ی��عل نعال ذا س��ر 
ب��ه� ز��� الق��لة ���ي حافي الق�م�� و�ان �ع� ال�جال ���ل�ن أق�اسا وسهاما

أث�ا�ا م�خ�فة أ��ا تغ�ي إح�� ال��ف�� وت��ك ال�اني عار�ة و�� ی��عل� أح��
��حا م���ه ���ل ف�ق ال�أس ت��ه ال����ة والعقال

�ع� ال�اح�����ا قل� أن و 
ول�� ل�� ه�اك األدلة ما ی��� ذل� و�غ� ال��� ع� ال���ة ال�ار���ة له�ا ال���� فإن له اه��ة خا

ألنه �ع���ا ص�رة واض�ة ع� م�ه� األس����� ال�ی� ی���ي ی�سف عل�ه ال�الم إل�ه�
ت��ر ن�� في ال�� 

أم�� ال��تفعات، ُ�ق�م ب�� ی��ه ه��ة م� ال�ع�ل ال��وضة ال��ه�ر بها ا
ك�� یل�ه�ا م���عة ت��ل ال�ماح واألق�اس أش�ه بـألا

ال���� ن�� ح�ارًا عل�ه �فل�� صغ���� ورائه�ا أر�ع م� ال���ة 
آخ� ���ل آلة م�س���ة �ع�ف عل�ها وعلى �ه�ة ق��ة ماء وفي نها�ة ال���� ش�� ���ل ق�س و�ل�ة، 
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ا أنه �ان في آله�ا ال�ف� ا
ّ
����� ل�ق��� قإلل�اك� ا »ز�ارة رس��ة«س��� إم

ُ
ل�� لل��ادل ال��ار� أو أت�ا به� م

  .لل�اك�" ه�ا�ا"ف�وض ال�الء وال�اعة في ص�رة 
  .أو أنه� �عق�ب و���ه جاءوا لع��� م�� ی�سف عل�ه ال�الم

  
–��ا ُ�فه� م� ال�الم ال�� ُذك� على ب�د�ة ال�ات� ال�ل�ي، وخ��صًا أن�ا ن�� في أعلي ش�ال ال��رة  

ی��، ه�ا ال�م� �ان ألو��ان�ه ش�� ��ل� م���ف ا 37م���ب �اله��وغل���ة ال�ق�  -ح��ألال�����ل �ا
ا 

ّ
ه�ا ال���� ال�ات� ال�ل�ي  و���أس.»ح�ارألا«�اع��ار أن ال������ ه� فق�  »أج��ي«أو  »أس��«�ع�ي إم

    :ُ��� عل�هاوال�� ���ل ب�د�ة ) ُح��- ِنف�(
�ش� «

ُ
) س��س�ت ال�اني(األرض�� ومل� م�� العل�ا وال�فلي في العام ال�ادس م� ُح�� جاللة ح�رس، م

  .».م� أجل إح�ار الُ��ل) األس�����(م� العام�  37بـ » خ��م ح�� ال�اني«أتي اب� أم�� اإلقل�� 

  



  . »حاك� ال���اء إ��ا

 . »خ��م ح�� ال�اني
اَن،

َ
ورد في  فلق� ال��رات�ة لل�وا�ة ��قاً   َجاس

ِف�َ   6 ُّ� َ
َ� َرْهُ� َت�

ْ
ِ��ْ   .َأْرُض ِم�

ْ
 َأَ�اكَ  َأس

 
ُ
  َأنَّ  َتْعَل�

ْ
   ُشْ�َعاًنا، ِرَجاًال  َبْ�َ�ُه�

ْ
ُه�

ْ
  فَأَِق�

َ
اء

َ
 ُرَؤس

و�ال��ق�� في ال�سالة ال�ي ���� بها ال���� وال�� ی�ق�م ال�ف� األس��� ن��ها م����ة �اللغة ال����ة 
فهي رسالة م��ج�ة ع� لغ�ه� األصل�ة وال��ال 

  
ح�ار م� عه� ال�ولة ال�س�ي ت�ل على أنها ل��� 

��ه� ) أ��ا(صلي ه� م��قة ش�ال ال����ة الع���ة، ف�جه ال��خ 
لي ال��� ال�� ی��ل م� أع���ل واضح أّنه�امي ومقارب ل�جه ال��و� في ال�ق� ال�اض�، ف�� الل��ة 

الف� ل���ع ع�� جان� الف� ث� �ع�د ���� وص�ال لل�ق�، واألنف ال���ل ال�عق�ف، وتعاب�� ال�المح العامة 
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حاك� ال���اء إ��ا«: یل�ه رئ�� الق��لة و�لى ج�اره ن� ه��وغل�في �ق�ل

خ��م ح�� ال�اني«وق� أم�� ه� وال�جل ال�� یل�ه ح��انات ال���اء �ق�مانها إلى 
اَن، َأْرضِ  ِفيه�ا ال�ف� القادم م� ال�اد�ة وال�� س�� �ع� ذل�

َ
َجاس

فَ  ِفْ�َعْ�نُ  َفَقالَ 
ُ
ُت�َ  َأُب�كَ «  :ِلُ��س

َ
ِ�ْخ�

َ
  َق�ْ  و

ُ
6.ِإَلْ��َ  واَجاء

ُ�ُ��ا  .ٱْألَْرضِ  َأْفَ�لِ 
ْ
ِ�نْ   َجاَساَن، َأْرضِ  ِفي ِلَ��

َ
  ُ�ْ�َ�  و

ُ
َتْعَل�

  ).6: 47ت� ( »ِلي 
و�ال��ق�� في ال�سالة ال�ي ���� بها ال���� وال�� ی�ق�م ال�ف� األس��� ن��ها م����ة �اللغة ال����ة 

فهي رسالة م��ج�ة ع� لغ�ه� األصل�ة وال��ال .. الق���ة، و�ال�أك�� ل��� هي لغة ال��و القادم�� ب�� ی��ه
  ..ال�� ���ح نف�ه اآلن ما هي ه�ه اللغة؟

ح�ار م� عه� ال�ولة ال�س�ي ت�ل على أنها ل��� ألل فإن تل� ال��رة ال�ي حف��ها ا
صلي ه� م��قة ش�ال ال����ة الع���ة، ف�جه ال��خ ألرجح أن م���ه� األوا لل������ الق�ماء

���ل واضح أّنه�امي ومقارب ل�جه ال��و� في ال�ق� ال�اض�، ف�� الل��ة 
الف� ل���ع ع�� جان� الف� ث� �ع�د ���� وص�ال لل�ق�، واألنف ال���ل ال�عق�ف، وتعاب�� ال�المح العامة 

  . كلها صفات مأل�فة في ال�جه الع��� 

یل�ه رئ�� الق��لة و�لى ج�اره ن� ه��وغل�في �ق�ل

وق� أم�� ه� وال�جل ال�� یل�ه ح��انات ال���اء �ق�مانها إلى 
ه�ا ال�ف� القادم م� ال�اد�ة وال�� س�� �ع� ذل�

َفَقالَ  5«47:6ت����
َت�َ 

َ
ِ�ْخ�

َ
َأْفَ�لِ  ِفي و

اشٍ 
َ
�
َ
 ٱلَِّ�ي َعَلى م

و�ال��ق�� في ال�سالة ال�ي ���� بها ال���� وال�� ی�ق�م ال�ف� األس��� ن��ها م����ة �اللغة ال����ة 
الق���ة، و�ال�أك�� ل��� هي لغة ال��و القادم�� ب�� ی��ه

ال�� ���ح نف�ه اآلن ما هي ه�ه اللغة؟

ل فإن تل� ال��رة ال�ي حف��ها اح�األأ� اى عل
لل������ الق�ماء

���ل واضح أّنه�امي ومقارب ل�جه ال��و� في ال�ق� ال�اض�، ف�� الل��ة 
الف� ل���ع ع�� جان� الف� ث� �ع�د ���� وص�ال لل�ق�، واألنف ال���ل ال�عق�ف، وتعاب�� ال�المح العامة 

كلها صفات مأل�فة في ال�جه الع��� 
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في الع���ة وال�� ) אביׁשיأب��ا�(ال�� ی�از� اس� ) אבׁשאأ��ا(ك�ا أّن ه�ا األصل ال�امي ��ه� في اس� 
���ل أن ه�ا ل� ��� اس� ، وم� »أب� اله�ا�ا«�ع�ي 

ُ
ال���قي بل وصف أ�لقه عل�ه ق�مه �����ة ) أ��ا(ال�

  ..ل����ه ل��� وه� ���ل اله�ا�ا أو الِ�َ�اج لل������

  
 6ال�ه��ن�ة �ان� ق� ن��ت مقاال م��ج�ا لي ی�م اإلث��� ال��اف�  Haaretzهارت�  ص��فةوالع��� ان 

ت�� ه�د� ت� اس�عارته م� إح�� ال�����ات ال��ار�ة ال�����ة م وذل� ���اس�ة ع�� الف�ح ال�2020إب��ل 
��ه دخ�ل س��نا �عق�ب وأب�اؤه على  �و��� ق� ت�اول "إع�از تار��ي في س�رة ی�سف عل�ه ال�الم"ع��ان 

-13األس�ات (م�� ض��فًا م��اوًال ��يء م� ال�ف��ل أشه� مل�ك ال�ولة ال�س�ى و�ن�ازاته� م���ثا ع� 
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�فاح ث� ت��ث� ع�  نها�ة ال�ولة ال�س�ىو )م.ق 1570-1778( ال�انيع�� االض��الل و ) 17
  .م.ق 1700عام الجیش المصري  أحمس األول قائد���ادة  ال������ ض� اله���س

م، ه� ساب� .ق )1786- 1991( 12ع�� ی�سف عل�ه ال�الم، ال�� لعله في زم� األس�ة ث� ت��ث� ع� 
  ).م.ق ��1720ه� في أق�م تق�ی� ب�ا�ة ح(لع�� مل�ك اله���س 

ب�ى س�رًا م�تفعًا في ش�ق ال�الد أمام ���� الق�افل ووضع وال�� ) 12م�س� األس�ة (إم���ات وت�ل�� ع� 
ح�اسًا عل�ه ی�اق��ن م� أعلى ال��ر �ل ما ���ث في ال�اح�ة األخ�� و��ل� تع�ر على أ� م���ل أن ی�خل 

وه�ا م�ا ق� ُی�ّجح أن �عق�ب عل�ه ال�الم في تل� الف��ة، وأنه . ]ماش��هم�� أو ح�ى ��ل� ماء ل���ب م�ه 
  . ال�����ات ونقا� ال��ا��ة الع�ی�ة ل��اف� ش�ق م��أ� ر��ا ع�ى تل� األب�اب 

أو ) وهي أساسًا ل��ع العام�(ت����ات م�اف� ال��ود ال����ة  ت، انهار )13(مع انه�ار األس�ة ال�ال�ة و 
أن ��ل� م��، ) خ���(م� ش�ق م�� أف�اجًا، وق� اس��اع آس��� اس�ه ) العام�(اُه�ل�، ودخل األجان� 

، و��ل� )العام�(غال� ش�ق ال�ل�ا م� اآلس�����  ح، أص�)13(، وع�� نها�ة ه�ه األس�ة 13خالل األس�ة 
�� ال�ل�ا  ىل�ل��ه�، ح�أو خاضعة ) اله���س(ت�اد ت��ن م� العام� ) 16، 15، 14(ة األس� ال�ال�

ّ
�

ُ
س

  . �أرض العام�

  ).م.ق2134– 1991(كل م�� : األس�ة ال�اد�ة ع��

  ).م.ق1991– 1803:( األس�ة ال�ان�ة ع��

  ).م.ق 1803– 1649:(األس�ة ال�ال�ة ع�� 

  ).م.ق1705– 1690: (األس�ة ال�ا�عة ع��

ی��� أن ع�� ی�سف ساب�  ام����ة، م�ب���ا نعل� أنه في وال�ة ی�سف �ان� العالقات ال��ار�ة قائ�ة 
ر��ع ال����� ل��� على أح�  آس��� ال�ق� ال�اص ب�ص�ل وف� وت��ث� ع� . لع�� مل�ك اله���س

ة ت���ل اآلثار ال���� فيعل�ا �أنه ل� ���ل م� ق�ل  ،ج�ران مقاب� ب�ى ح�� �ال���ا ���ل م��لف
ه�ا ال�ف� ه� �عق�ب عل�ه  ز���”أ��ا  “ف���ال��ارات آس���ة به�ا ال����� م�ا �ع�� أه��ة ال��ارة و�ال�الي 

وت�اول� ��يء م� الف��ل ح�� ب�ي ...وأخ�تهال�الم وأ��ا مع�اها ال���� و�عق�ب ه� قائ� أو أب ل��سف 
  .�ات� ال�قال ����ا Philippe Bohstromإس�ائ�ل وال�� ع�ل عل�ه
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Timeline, ancient Egypt, from 1900 BCE to 1100 BCEss  

 تق��ً�ا  ال��الد،ق�ل  1100ق�ل ال��الد إلى  1900م� عام  الق���ة،م��  ال�م�ي،ال��ل�ل 
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  :ی�اجع
( A History of Egypt, Volume I, W. M. Flinders Petrie, 1894 ) 

) אביׁשי -أب��ا�(ل��� وما ب�� �ه�ر ) أ��ا(عام ما ب�� ز�ارة ال��خ  800ه�اك ف��ة زم��ة ال تقل ع� 
�ل��� أث�اء ص�اعه مع ) דוד - َداودْ (وه� اب� أخ�   ال�ه�د� ه�ا،

ُ
أول ) ־ׁשאולشاول(ال��ي وأح� قادته ال�

، في ح�� أّن ق�ل م�الد ال�اسع ع��في ب�ا�ات الق�ن لل�اد� ت�� تق���ًا ) أ��ا(�ك ب�ي إس�ائ�ل؛ ف��ارة مل
، ول�ا ��� الق�ن ال�اد� ع�� ق�ل ال��الدُی�رَّخ ل�ج�ده في ح�الي ) אביׁשי -أب��ا�(خال ) דוד - َداودْ (

  .خ� یه�د�أله� ا) أ��ا(أال ی���ف ال�ه� إلى ال��� ب�� اإلث��� واع��ار أن 
ه ق�ل ال��الد ل� ت�� ال�ه�د�ة ق� ن�أت �ع� 19ففي الق�ن 

ّ
؛ ��ال�اد ح�الي تل� الف��ة �ان ق� ت��ك ل��

) 
ْ
اَرا�(م� أور في الع�اق ل�اران في ت���ا ����ة زوج�ه ) דוד -َداودْ (ك�� لـألال�� ا) אברם -أْبَ�ام

َ
 - س

  . ك�ا �ق� عل��ا سف� ال�����) לוט - ل�ْ� (واب� أخ�ه ) תרח -تَ�حْ (وأب�ه تاَرح  )ׂשרי
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رض أل�ال�هاب ) אברםأب�ام(رب ) יהוה - یه�ه(�أم� و�ع�ها  ،)תרח -تَ�حْ (وفي حاران ���ت تارح 
����ع لألم� و��� ال�حال إل�ها رغ� ��� س�ه فق� بلغ ح��ها ال�ام�ة وال��ع�� وزوج�ه  ، �فل����»ك�عان«

�اّنه س��ّرث ن�له ) יהוה - یه�ه(وع�  �أت�ه» ك�عان«كان� ق� ت��� ال���� ���� س���؛ وه�اك في 
َلَ� َهِ�ِه األَ «رض ال����ة م� م��ئ ق�م�ه ���عان إلى م�ق� رأسه �الع�اقألا

ْ
ُأْعِ�ي َن�

َ
اِد� س

َ
ْرَض ِمْ� و

    ).18: 15ت� (  ».اْلَعِ��ِ� ِإَلى ال�َّْهِ� اْلَ�ِ��ِ�، َنْهِ� اْلُفَ�اِت 
فّ��ت ! ع��ز ع���؟) سارا�(ش��ًا ه�مًا �ال ذر�ة و) أب�ام(ل�� ��� �ان م� ال���� أن ی��ق� ه�ا ال�ع� و

ر��عًا ورأت أن ت�فع له  85ـ مل ی�اودها خ��صًا أن زوجها ل� ��� ق� ت�اوز �ع� الألم� واألفي ا) سارا�(
ل��خل بها لعل وع�ى ت��ل ب�ل� ی�ثه م� �ع�ه؛ ول� َ���ْ� ) הגר- َهاَج�ْ (�ع��تها ال����ة ال�ي ُت��ي 

َعالْ ( -إس�اع�ل(بـ) هاج�(رجائها وس�عان ما ح�ل� 
َ
یه�ه «لـ - ب���ف-وال�� ق� ُی��ج� ،))יׁשמעאל–�ْ��

ال�ي تع�ي إله ���ل عام »אל-إل«��ع�ى ���ع و »יׁשמע- ���ع«ی���ن م� مق�ع��  فاالس�» س��ع
، ون��ه )أب�ام(ساس ه� ���� آلهة ال��عان��� ال�ی� عاش ب��ه� ألفي ا) إل(، ول�� )یه�ه(وت����م لإلشارة لـ

ق� أعان "وال�ي تع�ي ) אלעזר-العازار(فعلى س��ل ال��ال ن��ه في اس�  »ال�ام�ة«س�اء ألفي ال���� م� ا
שוע- عإل��� (و " إل שע-إل��ع(أو ) אלי� �ّل�«وال�� �ع�ي ) אלי�

ُ
وال�ي ) אלנתן-إل���(و »إل ه� ال�

ال�� ه� ع��ة خاصة م� ) נתניהו-ن���اه�(ه�ا م��لفة ع� ) إل( وع��ة» إل ق� أع�ي «ت��ج� إلي 
عاص���) یه�ه(

ُ
  .للُ�اك� الع�ب ال�

  :ی�اجع
A Hebrew And English Lexicon of The Old Testament, Wilhelm Gesenius 

 «ل�ّ�ها �ع� أْن ح�ل� بـ 
ّ
عامل�ها ل���تها وتاج رأسها، فغ���  تغ��ت» العه�ولي

ُ
واش��� لـ ) سارا�(م

ِفِ�، َفاْفَعِلي ِبَها «م� تل� الع��ة ال�اك�ة لل���ل ف�ا �ان ِم�ُه إال أن قال لها) أب�ام( ُّ� َ
 َجاِرَ�ُ�ِ� َتْ�َ� َت�

َ
َها ِهي

ا َ�ْ�ُل� َل�ِ 
َ
 َح�َّى َهَ�َ�ْ� ِمْ�َها. »م

ُ
اَرا�

َ
  .)6: 16ت� (  ».فَأََذلَّْ�َها س

و�أم�ها �الع�دة ل��التها وال���ع ) یه�ه(�ع� أن ��ه� لها مالك ) سارا�(م�ة ثان�ة لـ) هاج�(س��جع 
ه� ول��ه ال�ح�� ل�ّ�ه ل� ��� ) إس�اع�ل(فـ) أب�ام(ات�اه هاج� واب�ها ل� ی�ق لـ) سارا�(وام�ها؛ غ�� أل

-)إس�اع�ل(عام م� والدة  15نه �ع� أنها �ان� تعل� أ -ی��و-ل����ع أن ی�ف� �ل�ًا أو أم�ًا ل�وج�ه ال�ي 
َ�اْق (إس�اق(س���� في أح�ائها أولي ن��ات قل�  -وح��ها س���ن ب�� ال��ع��

َ
ه� «��ع�ي ))יצחקیْ��

�� ه�ا العه� ال�� س�أخ� ش�ل ع�لي وه� ) إب�ام(عه�ًا ب��ه و��� ) یه�ه(وس�عق� ) »ال�اح�«أو» �
 »أب جل�ل«وال�� ق� �ع�ي ) أب�ام(��ًا ع� ب�ء م�حلة ج�ی�ة، فاس� ال��ان، وسُ��ّ�ل اس� ُ�ًال م� ال�وج�� تع�

 (- إب�ا���(س���ح 
ْ
��ج� م� ال��لع�� �ال��الغة »أب ل������«��ع�ي )) אברהם- أْبَ�اَهام

ُ
، و�ذا �ان ال�



فال��ج�ة غال�ًا  )م� ا�اه�(معاص�ًا 

��ع� أن �ان� أم��ة ق�مها فق� أص��� اآلن 
ْ� ی�اها �ان ال �����ع رفع ع���ه ع�ها 

َ
أم��ة الُ�ن�ا �لها؛ وُ�قال أ��ًا أّنه ق� ُأ�ل� عل�ها ���� أّن �ل م

  .ُ�ل ال��اء أمام ج�الها �الق�دةوال��از��
  .وماذا �ان ل�انه�..ماذا �ان� لغة ال��ی� ع�� �ل ه�الء؟

  

ه� اس� ذو أص�ل أكاد�ة ح�� �ان� ��ادة الق�� م����ة ب�� �ابل��ن وأور م�ق� رأس 
وال�� �ع�ي ) Sharratu-شاّرات�(ُتع�ف ت�� اس� 

مل�ة  «وال�� �ع�ي في الع���ة ) 
  .اب�ة إله الق��) ع��ار

The Cambridge Ancient History, Vol.1, Egypt and Babylonia to 1500 B.C
Encyclopedia Judaica, Volume 8, 2007

(II) Archaeological Survey of Egypt, Beni Hasan, Part. 

25 

ا ل� �ان ال���ج� م���ًا »م�ألأب ا «وال����� س���ج�ها إلي 
ّ
معاص�ًا ، أم

ن�ا   . »أب� ال�ُّ
��ع� أن �ان� أم��ة ق�مها فق� أص��� اآلن  »أم��ة«��ع�ي ) ׂשרה – سارة (ف����ّ�ل اس�ها إلى 

ْ� ی�اها �ان ال �����ع رفع ع���ه ع�ها 
َ
أم��ة الُ�ن�ا �لها؛ وُ�قال أ��ًا أّنه ق� ُأ�ل� عل�ها ���� أّن �ل م

اذ ح�ى ب�ت  ُ�ل ال��اء أمام ج�الها �الق�دةوال��از��ل��الها ال�اح� األخَّ
ماذا �ان� لغة ال��ی� ع�� �ل ه�الء؟: وال��ال اآلن �ع� �ل ذل� ال��ح واإلسهاب ��ه

)IV( 
ه� اس� ذو أص�ل أكاد�ة ح�� �ان� ��ادة الق�� م����ة ب�� �ابل��ن وأور م�ق� رأس 

ُتع�ف ت�� اس� ) Sin- ِس�ْ (إله الق�� ال�� ُ���ي  ، ف�ان� زوجه
) מלכה-ِمْلَ�ة(ال�ي ُت��ي ) ساّرات�(أو ) سارا�(، ح�ى أخ� 
ع��ار(وه� م� ألقاب »أم��ة«��ع�ى ) Malkatu - مال�ات�

The Cambridge Ancient History, Vol.1, Egypt and Babylonia to 1500 B.C
Encyclopedia Judaica, Volume 8, 2007  

  :مأخ�ذة م� ال��� ال�ال�ة) ح��-نف�(ال��ائ� وص�رتي مق��ة 
  ش�قي أب� خل�ل. أ�ل� الق�آن، د

) Archaeological Survey of Egypt, Beni Hasan, Part. I., Percy E. Newberry.

وال����� س���ج�ها إلي 
ن�ا«��ن س� أب� ال�ُّ
ا
ّ
ف����ّ�ل اس�ها إلى )سارا�(أم

ْ� ی�اها �ان ال �����ع رفع ع���ه ع�ها 
َ
أم��ة الُ�ن�ا �لها؛ وُ�قال أ��ًا أّنه ق� ُأ�ل� عل�ها ���� أّن �ل م

اذ ح�ى ب�ت  ل��الها ال�اح� األخَّ
وال��ال اآلن �ع� �ل ذل� ال��ح واإلسهاب ��ه

ه� اس� ذو أص�ل أكاد�ة ح�� �ان� ��ادة الق�� م����ة ب�� �ابل��ن وأور م�ق� رأس ) ׂשריسارا�(فــ
، ف�ان� زوجه)أب�ام(
، ح�ى أخ� "ال�ل�ة"

مال�ات�(مأخ�ذ ع� »
  :ی�اجع

The Cambridge Ancient History, Vol.1, Egypt and Babylonia to 1500 B.C 

ال��ائ� وص�رتي مق��ة 
) I(أ�ل� الق�آن، د

I., Percy E. Newberry. 
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(III) Atlas of Egyptian Art, Prisse d'Avennes. 
(IV) Bible Atlas, Zaine Raidling. 
(V) The Penguin Historical Atlas of Ancient Egypt, Bill Manley. 
https://freefromjoy.blogspot.com/2019/05/27.html 

  �قول

The absence of evidence of a sojourn in the wilderness proves nothing. A Semitic 
group in flight wouldn't have left direct evidence: They would not have built cities, 
built monuments or done anything but leave footprints in the desert sand.  

 :ال��ج�ة
ما �ان� م���عة سام�ة أث�اء ه�و�ها ل���ك دل�ًال . إن ع�م وج�د دل�ل على اإلقامة في ال���ة ال ی��� ش�ً�ا

 .أو �فعل�ا أ� شيء س�� ت�ك آثار أق�ام في رمال ال���اء آثاًرا،وال ی���ن  م�ًنا،ما �ان�ا ل����ن : م�اش�اً 

  

   

https://freefromjoy.blogspot.com/2019/05/27.html
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  الف�ل ال�ال�
  م�احل ت��ر اللغة الع���ة

  الف�ع األول

  ك�� هي لغة س��نا ی�سف عل�ه ال�الم
  

ب�ل� �اللغة ال����ة الق���ة س��ا وأن أأك�� اللغة ال����ة الق���ة ول��� لغة آ�ائه تل� اللغة ال�ي ان�ث�ت و 
  ..ر�ع�ائة س�ةأحفاده م���ا ���� أ�عق�ب و���ه و 

ع��ما وصل أب�اء �عق�ب الع��ة إلى م�� وأت�ا إلى ی�سف اس��اع ی�سف عل�ه ال�الم ال�ع�ف عل�ه�، 
  . ل��ه� ل� �ع�ف�ه ن��ًا لل�غ�� ال���� ال�� ح�ل في م�ه�ه ومال��ه ال����ة

  :و�ع�ها ال�قى ی�سف وأهله وق� ج�� الق�ءان ال���� ذل� ال��ه� في ق�له تعالى
ْ�ِه (

َ
َرَفَع َأَب�

َ
 ِم� َقْ�ُل َقْ� َجَعَلَها َر�ِّي َحق� و

َ
َ�ا َتْأِو�ُل ُرْؤَ�ا� َقاَل َ�ا َأَبِ� َهٰ

َ
ً�ا ۖ و َّ� ُ

وا َلُه س ََخ�ُّ
َقْ� َعَلى اْلَعْ�ِش و

َ
ا ۖ و

ْ�َ�اُن َبْ�ِ�ي  َ� اْلَ�ْ�ِو ِم� َ�ْعِ� َأن نََّ�َغ ال�َّ ِ
ّ
 ِ�ُ�� م

َ
َجاء

َ
ْ�ِ� و ِ

ّ
َ� ِبي ِإْذ َأْخَ�َجِ�ي ِمَ� ال�

َ
ِتي ۚ ِإنَّ َر�ِّي َأْح�

َ
َ�ْ�َ� ِإْخ�

َ
و

 
ُ
 اْلَ�ِ���

ُ
 اْلَعِل��

َ
 ۚ ِإنَُّه ُه�

ُ
ا َ�َ�اء

َ
  .100:ی�سف) َلِ��ٌ� لِّ�

َ� اْلَ�ْ�وِ ......(:دق� في ق�ل ی�سف عل�ه ال�الم   .100:ی�سف) ......َوَجاَء ِ�ُ�� ّمِ
ا على تل� الله�ة ن���ة فه� ی���ث�ن بله�ة م�ل�ة فل�ا عاش�ا في م�� ل��ة ار�ع�ائة س�ة ل� ��اف�� 
  . الن��ا�ه� ب�� ال������ ف���ث�ا بلغ�ه� وم�ه� م� حاف� على الله�ة ال��و�ة

وم� ال���� .. وال ت��ى أن م�سى عل�ه ال�الم ت��ى في ب�� م��� ص��� ح�ى خ�ج م� م�� تلقاء م�ی�
�ث�ن ���ا ب��ه� بله��ه� وال�ي أنه �ان ی���ث بلغة ال������ فه� ل� ی��أ وس� ق�مه �الف�ض أنه� �ان�ا ی��

  .هي م� ال�����ل ال�فا� عل�ها ��ال ه�ه ال��ة
 13( 13: �15ق�ل سف� ال����� 

َ
 «: َفَقاَل ألَْبَ�ام

ْ
ْ� َلُه�

َ
َ�ُ��ُن َغِ���ًا ِفي َأْرٍض َلْ��

َ
َلَ� س

ْ
 َ�ِق��ًا َأنَّ َن�

ْ
اْعَل�

 
ْ
 َفُ�ِ�لُّ�َنُه�

ْ
َ�ْعَ�ُ�وَن َلُه�

ْ
��ُ

َ
َ�ْعَ�ُ�وَن َلَها َأَنا َأِدیُ�َها14. ِمَ�ِة َسَ�ةٍ َأْرَ�َع و

ْ
ُة الَِّ�ي ُ�� َالٍك . ُث�َّ اُألمَّ

ْ
َ�ْعَ� َذِلَ� َ�ْ�ُ�ُج�َن �ِأَم

َ
و

اِلَ�ةٍ 15. َجِ��َلةٍ 
َ

ُتْ�َفُ� ِ�َ�ْ�َ�ٍة ص
َ
َالٍم و

َ
ِ�ي ِإَلى آَ�اِئَ� ِ��

ْ
ََأمَّا َأْنَ� َفَ��

ومع�ى ذل� أن م�ة إقامة ب�ى إس�ائ�ل .).. و
َ� 40( 40: 12و�ق�ل سف� ال��وج .س�ة 400في م�� �ان� 

ْ
�َها ِفي ِم�

ُ
َ�اِئ�َل الَِّ�ي َأَقام

ْ
ُة َبِ�ي ِإس

َ
ا ِإَقام َأمَّ َ

و
 430ل�ة في م�� هي وه�ا �ع�ى أن م�ة إقامة ب�ى إس�ائ�ل الفع.).. َأْرَ�َع ِمَ�ٍة َوَثَالِث�َ� َسَ�ةً َفَ�اَنْ� 
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ال ت���، وما یه��ا ه�ا ه� ��ل م�ة م�� ب�ي إس�ائ�ل ���� وال�ي وعلى أ�ة حال ه�ه ف�وق ����ة .س�ة
  ..كان م� ال���� ف�ها أنه� �ان�ا ی���ث�ن �الل�ان ال���� الق���

والع��� أن� ت�اه� في ال����ا العال��ة في ف�ل� ال�صا�ا الع�� ���ل�ن ل��ة ن�ول ال��راة على م�سى 
���ه في ق�� الف�ع�ن وال�� ل� ��� ل�ع�ف أ� لغة أخ�� غ�� عل�ه ال�الم ال��ل�د في م�� وال�� ت� ت� 

حاشاه .. وأنه ت�� ��اب�ها �أصا�ع هللا.. �اللغة الع���ة–أ� ال�اح ال��راة  –ال����ة الق���ة ت�اه� وق� ����ها 
  .جل هللا في عاله
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  الف�ع ال�اني
  خ�وج ب�ي إس�ائ�ل م� م��

   ..؟ م�سى ف�ع�ن  ه� م�
 ذ��ت ال�ي اآلراء م��لف ال�قالة ه�ه في وس���� ����اً  اخ�الفاً  الف�ع�ن  ه�ا اس� ت��ی� في راءاآل اخ�لف� لق�
 له�ف وضع بل ع�ها ���اً  أو ال���قة ب�ان �ق�� ی�ضع ل� اآلراء ه�ه �ع� �أن م����� ال�أن، ه�ا في

 وضع� ال�ي ال����ات ��ع فإن ��ل� تار���ة، حقائ� �أنه للقار�  ی��و ق� ��ا ُغّلف ق� �ان و�ن س�اسي
 ن����ه� ح�� �لها األح�اث تف��� ��اول�ن  وراح�ا ن����ه� عل�ها و���ا مع��ة حادثة على أص�ابها اع���
  .ن��ه� وجهة بها ل����وا أح�اثاً  ���لق�ن  ال�قائ� و�ل�ون  ه�ه
 م� األح�اث إلى �ت�� هي إذ )ال���ة أحاد�ة( �ال����ات ت����ها ���ز ال�ي ال����ات ه�ه ق��ر ��فى وال

  .م�ض�ة ن���ة إلى ت�ل ول� اآلراء تع�دت ه�ا وم� األخ��  ال��ان� وت��اهل واح�ة زاو�ة
 أن رأی�ا ال���ل� ه�ا وم� ال�ار���ة، �األح�اث ال�ی�ي الق�� ور�� ال�املة ال���ة ه� م�ه��ا �ان ول�ا

 عل�ه م�سى ق�ة م� األساس�ة �قا�ال �ع� ت��ی� ه� ال�أن ه�ا في ال���قة إلى لل�ص�ل ال�ل�� ال����
 ال��� في ع�ه جاء م�ا الف�ع�ن  ه�ا صفات ت��ی� و��ل� ال�ق��حة ال����ة ت���ف�ها أن ��� ال�الم

 س�د ع�� رّ�� و���ان، ه�ا�ة ��اب ه� ال���� الق�آن أن ص��ح ال���� الق�آن �ال��ع رأسها وعلى ال�ق�سة
 أو مع�� ح�ث إلى أشار إذا ال�ق� نف� في ول��ه م�ها ت��قى ال�ي والع��ة اإل��اني ال�ان� على الق��

 ع�ه س�� وما معه ی�عارض ما إی�اد أو ع�ه ال�غاضي ���� ال ال�� ال�� الق�ل ه� فق�له مع��ة واقعة
 م� ن��صها �ع� أصاب ق� ما م�ر��� ��أنه ال��راة  في ورد ع�ا ن��� أن م� �أس ال ال���� الق�آن

 ب�� ال��راة  �ات�� م�ج وق� ال�الم عل�ه م�سى س��ة ح��ق�ها في هي أی�ی�ا ب�� ال�ي �راة ال� إذ وت��یل ت����
 ه�ه على واع��اداً  األح�اث ل�ع� تف���اته� إل�ها م�افاً  ال����ة أحادی�ه و��� هللا م� إل�ه أوحى ما

 أنها ارتأی�ا إذا راة ال��  في وردت تار���ة معل�مة ع� ال��اوز م� �أساً  ن��  ال فإن�ا األخ��ة اإلضافات
  .م��املة ن���ة س��ل في ع��ة ح�� تقف أنها أو أخ��  حقائ� مع ت�عارض

 – ال���� ال��ض�ع ه�ا ع� ال�ام ال����ة اآلثار ص�� وهي �ال���، ج�ی�ة مل���ة ه�اك فإن وأخ��اً 
 – واآلثار العاب� ج�ران على – ال����ة ال��ا�ات ع� مع�وف ه� ما مع – وم�سى إس�ائ�ل ب�ي م�ض�ع

 ب�ي خ�وج أ� – ال��وج ق�ة ع� ال����ة اآلثار س��ت )س���( و�علل األح�اث ت���ل في دق�ها م�
 الع��� م� م���عة ف�ار ��نها ع� ت��� ال الف�ع�ن�ة ال����ة ال��� وجهة م� �أنها – م�� م� إس�ائ�ل

 اآلثار لها تقام ال�ي أو عاب�ال� ج�ران على ت��ل ال�ي �ال�ادثة ه�ه �ان� وما ال������ سادته� م�
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 ال����الت ه�ه أن ال���� م� أنه ��ا ).P38 Israel. Earty in man & God Smith J.W( ل����لها
 رقا�ة ت�� �ان� ب� ال بل – وقع� ��ا األح�اث ت��ل ح�ة ص�افة – ع��نا بلغة نق�ل ��ا – ت�� ل�

 الف�اع�ة �ان ول�ا له� ت���� ��ه و���ن  أنف�ه� الف�اع�� �ه ���ح ما إال ت��ل فال الف�اع�ة م� صارمة
 رب ه� أك�� إلله م�سى دع�ة ال�عاب� على ت��ل أن ال����ر م� فل�� اآللهة ن�ل م� أنه� یّ�ع�ن 

 أث�اء غ�قه ع� ف�الً  إس�ائ�ل ب�ي خ�وج م�ع في الف�ع�ن  ف�ل ت���ل ال�عق�ل غ�� م� أنه ��ا العال���،
 م��ها على والع�ل بها ی�عل� ما �ل وعلى عل�ها �امل إعالمي تع��� ف�ض ��� أح�اث أنها إذ م�اردته�،

 وال��اب�ات ال�قا�ة ع�ل� حقائ� م� و�� ه�ه أ�ام�ا في و���ث بل ..م��غ�ب غ�� أم� وه� األمة ذاك�ة م�
  .!ال�ع�ب ع� إخفائها على
 ه� ات�اعه ال�اج� األم�ل األسل�ب أن وج�نا فق� م�سى ف�ع�ن  ه� م� ش���ة ت��ی� في اآلراء تع�د و�زاء
 – األخ��  تل� واح�ة – ال���لفة ال����ات ع�ض ث� ال�� إل�ه ی�قى ال ث��تاً  ال�اب�ة األساس�ة ال�قا� وضع
 ال�قا� ه�ه ت���في ال�ي ال����ة إلى ت�ل ح�ى اس��عادها ت� ت���ف�ها ت�� ل� و�ذا األساس�ة ال�قا� ه�ه على

  .ال����ة ال����ة هي ف���ن  م�ها ع�د �أك� أو – �لها – األساس�ة
  :هي األساس�ة ال�قا� ه�ه أن رأی�ا وفي

  .ال���� �الق�آن ثاب� أم� وه� – ال�قا� ه�ه أول ه� إس�ائ�ل ب�ي ت����      - 1
َجَعلَ  اْألَْرضِ  ِفي َعَال  ِفْ�َعْ�نَ  ِإنَّ (

َ
  َ�اِئَفةً  َ�ْ�َ�ْ�ِعفُ  ِشَ�ًعا أَْهَلَها و

ْ
 أَ  ُیَ�ّ�ِحُ  ِمْ�ُه�

ْ
ُه�

َ
َ�ْ�َ�ْ�ِ�ي ْبَ�اء

َ
  و

ْ
ُه�

َ
اء

َ
 َ�انَ  ِإنَّهُ  ِن�

ْفِ�ِ�ی�َ  ِم�َ 
ُ
  ].4 :الق��[ ) اْل�

 غ���اً  س���ن  ن�ل� أن �ق��اً  اعل� :ألب�ام فقال :ال�الم عل�ه إلب�ا��� ����ءة ُذك� إذ ال��راة  في أ��اً  ورد ك�ا
 في م�ات ع�ة ذ�� ��ا ).13 :15 �ت���( س�ة مائة أر�عة فُ��ل�نه� له� وُ����ع�ون  له� ل��� أرض في

 �ل وفي والل�� ال��� في قاس�ة �ع��د�ة ح�اته� ومّ�روا �ع�ف، إس�ائ�ل ب�ي ال�����ن  فاس�ع�� :ال��وج سف�
  ).14 :1 خ�وج( ع�فاً  ب�اس��ه� ع�ل�ه ال�� ع�له� �ل ال�قل، في ع�ل

 �ان�ا إس�ائ�ل ب�ي �أن الق�ل ��في فال وال�ع�ی�، ال����� ه�ا �ان ل� ت�ّضح أن ت�ضع ال�ي لل����ة ب� وال
 ع�ها ال���ل إجالء �ع� دولة في �ق�� جال�ة م� ف�� ال�ع�ی� ه�ا في س��اً  ذل� ل���ن  اله���س م� مق����

  .�ع�ه أو ال����ل ه�ا م�ل بها ی��ل ول�
 ال��اني في ت����ه� في ر��ة األم� ول�� م��، م� إس�ائ�ل ب�ي خ�وج �ع�م الف�ع�ن  ت���   - 2

 وم�ات ال���ة ال�عاب� و���ا – مائة م� أك�� – األه�امات ب�� ���اع�ه� فال�����ن  واإلن�اءات،
 وال !!! ��� م� ق��ة إال وف���م رع���� بي م�ی��ي ب�اء وما أخ��ات�ن، م�ی�ة عه�اً  وأق��ها ال��ن
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 ن�ل م�ا غ��ال�  م�� م� إس�ائ�ل ب�ي خ�وج ع�م على الف�ع�ن  إلص�ار �اف تف��� تق��� م� ب�
  .ذل� ج�اء م� ض��ات م� �ه

 جاسان أرض في �����ن  �ان�ا إس�ائ�ل و��� إس�ائ�ل ب�ي م� ه� م�سى إن :ال�ه� م� االل�قا�   - 3
 اإللقاء م�قع ش�الي االل�قا� م�قع ���ن  أن ��� ف�ع�ن، آل ل�ل�ق�ه ال�ه� في وألقى ال�ل�ا ش�ق 
 إح�� م� أو ذاته ال�ه� م���  م� االل�قا� كان س�اء ال��ال إلى ال���ب م� ���ي ال��ار ألن

  .ع�ه ال��ف�عة ال��ع
 م� فل�ل بها و�ان فل���� أرض إلى ی�ه� ل� ل�اذا ال����  ق�ل �ع� م�� م� م�سى ف�ار ع��   - 4

 أن ال���عي م� و�ان إس�ائ�ل ب�ي إلى ما ��لة ����ن  وه� )العای��و( بها �ان ��ا اله���س �قا�ا
  !م�ی� أرض إلى ال�هاب ف�ل فل�اذا إل�ه� یل�أ

 م�سى ب�� األول اللقاء في وال�� الع�ا مع��تي إ�هار أه�ل� ُق�م� ال�ي ال����ات م� ك���   - 5
 في ثاب�ة أم�ر أنها مع ال��ع اآل�ات �اقي إ�هار أه�ل� و��ل� ذل�، �ع� ال���ة ت��� ث� وف�ع�ن 

  .ال�ق�سة ال��� كل
 له�ا مق�ع تف��� تق��� و��� ) األوتاد ذو ف�ع�ن  ( �أنه ���ال� الق�آن في وصف م�سى ف�ع�ن       - 6

  .ال�صف
  َأَنا َفَقالَ  * َفَ�اَد� َفَ�َ��َ {  :األل���ة ادعى م�سى ف�ع�ن    - 7

ُ
 وه�  ،]24-23 :ال�ازعات[ } اْألَْعَلى َر�ُُّ��

 نف�ه ن�� إنه �قال أن ��في وال له�ا إث�اتاً  تقّ�م أن ال����ة على و��� لألل���ة، فعلي ادعاء
  .اآللهة ن�ل م� أنه� یّ�ع�ن  �ان�ا ال�ام�ة األس�ة م� ب�ءاً  الف�اع�� ف���ع لآللهة،

 ���ن  غ�ق  ال�� الف�ع�ن  أن ل� أبلغ ت��ن  والع��ة إس�ائ�ل، ل��ي م�اردته أث�اء غ�ق  م�سى ف�ع�ن    - 8
 ن��� م� الغ�ق  و�ان �����ة م��ة ال����� ف�ع�ن  مات إذا ع�ا ال�����، ف�ع�ن  نف�ه ه�

� الف�اع�� أح� ح�اة ات�ع� فإذا َخَلِفه،  اف��اض ع� غ�ى ذل� في �ان معاً  األم��� ت��ل ��
  .ف�ع�ن��

 أصاب م�ا أك�� الف�ع�ن  ه�ا أقامها ال�ي �اآلثار حاق ق� ما دماراً  أن ال����ة أوض�� ل� ح��ا   - 9
ْ�َنا {  :تعالى ق�له عل�ه ل����� الف�اع��، م� غ��ه آثار َدمَّ َ

  و
َ
هُ  ِفْ�َعْ�نُ  َ�ْ�َ�عُ  َ�انَ  ام

ُ
َقْ�م

َ
ا و

َ
م
َ
 َ�اُن�ا و

  ].137 :األع�اف[ } َ�ْعِ�ُش�نَ 
    :تعالى لق�له تف���اً  ال����ة ت���� أن ��� وأخ��اً   - 10
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) 
َ
��َ  َفاْلَ�ْ�م �ْ  ِلَ�ُ��نَ  ِبَ�َ�ِن�َ  ُنَ�ّ�ِ

َ
 واآل�ة ،الف�اع�� م� ��� م�م�اوات ل�ی�ا أن إذ  ]92 :ی�ن�[) َآَ�ةً  َخْلَف�َ  ِل�

 ال�اصة هي ال��م�اوات فأ� م��دة، واض�ة ت��ن  أن ب� ال – م�ها اله�ف وأك��ال ل��امها
  آ�ة؟ اع��اره ���� شيء ف�ها وهل ؟ م�سى �ف�ع�ن 

 م�سى، ف�ع�ن  ه� م� ل��ان ت�ضع ن���ة أ� في ت�اف�ها الالزم ال�قا� ه�ه أن على ی�اف� القار�  أن ش� ال
  .ال�قا� له�ه ت���قها م�� ون��  ُقّ�م� ال�ي ال����ات م��لف ن��ع�ض واآلن

  :م�سى ف�ع�ن  ه� األول أح�� -1
 ال��رخ – مان��� أن ال��الد� األول الق�ن  في عاش ال�� م�ى، ب� )ی�سف( ی�س�ف��س ال�ه�د� ال��رخ ی�ع�

 ه� )�اب��وال أو ( العاب��وا أن ذ�� ق� – م.ق 280 عام ح�الي الق��� م�� تار�خ ��� ال�� ال���� 
 م�� م� اله���س ��د وأن م��اً  ح���ا ال�ی� اله���س أ��اً  وه� إس�ائ�ل ب�� أ� الع��ان��ن  أنف�ه�
 ال دم�ا وما ! م�سى ف�ع�ن  ه� أح�� فإن و�ال�الي م��، م� إس�ائ�ل ب�ي خ�وج نف�ه ه� أح�� ب�اس�ة
 م� ال�أك� ن����ع فال م.ق 48 عام ةاإلس���ر� م���ة ح��� في فق� ال�� مان��� ��اب إلى ال�ج�ع ن����ع
 إلى ی�مي ه� إذ واضح الع�م ه�ا وراء م� ال��اسي اله�ف إذ ص��ه في ال�� و��اورنا بل الق�ل ه�ا ص�ق
 ح�ى م.ق 1780 م�( ال�م� م� ���لة ف��ة م�� ح���ا ق� – إس�ائ�ل ب�� ه� ال�ی� – اله���س �أن الق�ل

� ث� وم� )عاماً  205 أ� م.ق 1575  م��، أرض م� أج�اء في تار���ة حق�قاً  له� �أن االدعاء ل�ه�دل �
  .له� ال��ا�ع�� أو ال�ه�د م� جله� ال��رخ�� م� ع�د ال�أ� ه�ا ت��ى وق�

 ع�� �ان – ال������ ع� م����ها في وم��قلة م����ة �ف�ة – إس�ائ�ل ب�ي ق�وم أول أن ه� تار���اً  وال�اب�
 أرض وأس��ه� اله���س مل� خ�ان لل�ل� نائ�اً  �ان ال�� ال��ی� ی�سف م� ب�ع�ة و���ه �عق�ب م�يء
 اله���س به� واح�فى عل�ه� وف�وا ق� ه� إذ اله���س، أنف�ه� ه� إس�ائ�ل أن قا�عاً  ن��اً  ی�في وه�ا جاسان
 ض�ه� ال�����ن  ثار ل� ���ا �ع��ه� س��اً  ف�ه� ورأوا م�له� ب�اوة أهل وألنه� )ی�سف( ال�ل� ل�ائ� إك�اماً 
 وس��ا معه� م�ال�ه� ارت��� إس�ائ�ل ب�ي م� قل�لة �ائفة معه� خ�ج� م�� م� اله���س خ�وج وع��

 ما مع ت�عارض ال����ة ه�ه فإن ��ل� �ع� ���ا م�� في إس�ائ�ل ب�ي م� الع��ى الغال��ة ول�� )العاب��و(
 �قع فأنى – ال�الد ح�ام – اله���س ه� �ان�ا ل� إذ ال������ ب�اس�ة إس�ائ�ل ب�ي ت���� م� ثاب� ه�

 ل��ع واض��وا ق��تها �عان�ن  ال�����ن  ب���ا ی��ع��ن  �ان�ا ال��اعة أ�ام – أنه� وال�اب� ؟ ذل� م�ل عل�ه�
 �ان م�سى ف�ع�ن  أن م� مع�وف ه� ما مع ت�عارض ال����ة ه�ه فإن ��ل� اله���س ل�ل� أراضه�
 ب�قاء ی����  أح�� �ان فهل آ�ات م� م�سى �ه أتى م�ا �ال�غ� م�� في إس�ائ�ل ب�ي ب�قاء ی����

 في م�� ج��ب أق�ى في ���ة م� ���� �ان أح�� أن ذل� آخ� س�� ..؟ �الده ال���ل�� اله���س
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 ال�ه� في تل��ه أن م�سى ألم ی�أتى ف��� ال�ل�ا ش�قي ج�ش� أرض في �����ن  �ان�ا إس�ائ�ل ب�ي أن ح��
  .! ال���ب إلى م�� ل��� ألف �ع� على القا���� ف�ع�ن  آل ف�ل�ق�ه

  .م�سى ف�ع�ن  ه� أح�� �أن القائل ال�أ� اس��عاد �ا����ان ���� األس�اب له�ه

  :ال��وج ف�ع�ن  ه� األول وت���� ال����� ف�ع�ن  ه� أح�� -2

 )156 ص وال�سل األن��اء ب�� والعقائ�� ال�م�ي االرت�ا�( ��اب في وصفي دمحم ال����ر ه� ال�أ� ه�ا قائل
 .وال����ة وال����ة واالج��ا��ة ال��اس�ة م��راته وله �ه�هوأض إس�ائ�ل ب�ي ع�ب ال�� ه� ��أح أن و��� 
 أن ال���عي م� ف�ان ال��ق  م� غ�اة  �ان�ا ال�ی� اله���س ال���ل�� م� م�� م��ر ه� أح�� إن ��ق�ل
 إل�ه وصل�ا ق� ان�ا� ال�� سل�انه� ��ل�ه� أن األقل على أو له� ال��ال�ة الع�اص� على الق�اء على �ع�ل

 ه�م على تع�ل ق�ة ������ا ����وا ال ح�ى أب�اءه� ی��ح ف�ان اله���س، مل�ك و��ضاء )ی�سف( ب�اس�ة
 أن ال��اسة م� ��� فل� ال��ن ب�اء في إس�ائ�ل ب�ي ���ع�ل و�ان األجان� م� �الده ت���� م� ب�اه ما

 وأن م.ق 1580 عام في ال��� أح�� ت�لى أن ��م ال�ع�ی� في �ل�ا إس�ائ�ل ب�ي إن و�ق�ل �له�، ی���ه�
  :�ال��ت�� ه� ف�اع�� ثالثة عاص� م�سى إن و�ق�ل ،1571 س�ة ول� م�سى

  .عاماً  14م�ة أح��

  .عاماً  16 األول أم����

  .عاماً  39 م�ة األول ت���� ث�

 عاماً  69 وع��ه عاد ث� س��ات 8 م�ی� أرض في وتغ�ب عاماً  61 ع��ه �ان ال����  ق�ل ل�ا م�سى وأن
  .تار���ة حقائ� ع�ة مع ی�عارض ال�أ� وه�ا ال��وج، �ان ث� واح�ة س�ة الف�ع�ن  ودعا

  .ال���ب في ���ة م� ���� �ان وأح�� ال�ه� م� م�سى أح�� ال�ق� ك��      - 1
 ال�اب�ة ال��ع اآل�ات إل�هار ت��ع ال وال��وج م�ی� أرض م� م�سى ع�دة ب�� واح�ة س�ة إن      - 2

  .ال�ق�سة ال��� في
 ال�ص�ل في س��ه و�ان ) س�ن� س�ى ال�ل�ة هي( مل�ي غ�� دم م� ام�أة  اب� األول ت���� إن   - 3

 ولعله واألم، األب ناح�ة م� ال�ل��ة ال�ماء ع�وقها في ت���  له أخ� م� زواجه ه� الع�ش إلى
 م� مل�( ف�هن على فأ�ل� مل��ة ألقا�اً  ل�ف�ه ی�جي أن ف�اول ال�اح�ة ه�ه م� ب�ق� ��ع� كان
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 م��ائ�ل ن��� .د( ال��عي ال�� ذو�  الف�اع�� سل�لة إلى االن��اب ب�ل� م�اوالً  ) مل� اب�
 الع�ش إلى وصل و�ال�اد ��ل�، األم� �ان ول�ا )23ص 3ج .الق��� األدنى وال��ق  م�� :إب�ا���

  .وم�سى ف�ع�ن  ح� في ثاب� ه� ��ا األل���ة و�ّ�عي ذل� ل���اوز ��� ل� فإنه
 ت���� اب�ه وخلفه عاد�ة م��ة مات بل �����ة، غ�� أو ف�ائ�ة م��ة مات األول ت���� أن ی�د ل�   - 4

  ).ح�����ت( ال����ة ال�ر��ة م� زواجه إلى م����اً  ال�اني
  .أ��اً  ال����ة ه�ه رف� ت�ج� ال�قا� ه�ه كل

  :م�سى ف�ع�ن  ه� ال�اني ت���� -3
 ال��وج زم� ت��ی� إلى ت�صل أنه ی�عي ال�� )Micelli, J.De 1960( م��لي د� ج �ه قال ال�أ� وه�ا

 وعلى ال�ق���ات، ح�اب خالل م� وه�ا س،.ق1495 عام أب��ل 9 وه� واح� ی�م إلى ��ل تق���ي بهام�
 أن ل�����ه تأی��اً  أورده وم�ا ال��وج، ف�ع�ن  ه� – ال�ار�خ ه�ا في مل�اً  و�ان – ال�اني ت���� ���ن  ذل�

 ت���ها ال�ي م�� ض��ات م� واح�اً  أن و��ا جل��ة، ألورام وصف عل�ها م���ب ال�اني ت���� م�م�اء
 ه�ا أن رأی�ا وفي ! ال��وج ف�ع�ن  ه� ال�اني ت���� أن على ماد� دل�ل رأ�ه فه�ا جل�� �فح هي ال��راة 
 وم�� �اثاألح �اقي ت�اهل مع ل����ة أساساً  واح� ح�ث م� تأخ� إذ ) ال���ة أحادی�ة( لل����ات م�ال

 )259 ص ال�ق�سة ال��� دراسة( ال�أ� ه�ا ذ�� ال�� ب��ا� م�ر�� أن ح�ى االف��اض ه�ا مع ت�افقها
 وخاصة ال��راة  روا�ة في األخ��  األم�ر م�لقاً  اع��اره في �أخ� ال إنه وقال الف�وض أغ�ب م� �أنه وصفه

 ق� ال�عام�ة أح� ���ن  أن ق�ل ال��وج ت��ی� ع� ف�ض �ل ت��ل ال�ي اإلشارة تل� رع����، بي م�ی�ة ب�اء
  .م�� مل�
 أ��اً  �انا ال�اني أم���� وحف��ه ال�ال� ت���� – اب�ه فإن ال�ل��ة ال�اني ت���� �أورام ی�عل� ���ا أما

 الع���ة األورام في ه�ا و���ث .القاه�ة ����ف م�م�اواته� على م�اه�تها ���� جل��ة �أورام م�اب��
 م� أك�� في ��ه�رها وال�ع�وفة )Fibromatosis neuro Mutiple( ال�ل� ت��� يال� ال��ع�دة الل���ة
  .العائلة في ج�ل

  :ال��وج ف�ع�ن  ه� ال�ال� ت���� –4
 م� إس�ائ�ل ب�ي ل��وج 480 الـ ال��ة في و�ان تق�ل ال��راة  في فق�ة على �ع���ون  الف�ض�ة ه�ه ومع�ق�وا

 ال�ب ال��� ب�ي أنه ال�اني ال�ه� ه� ز�� شه� في إس�ائ�ل يب� على سل��ان ل�ل� ال�ا�عة ال��ة في م��
 إل�ها أضف�ا فإذا م.ق 966 ه� ال�ا�ع فالعام م.ق970 عام ب�أ ق� سل��ان ُح�� �ان ول�ا )1:6 أول مل�ك(
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 م.ق 1436 – 1468( ال�ال� ت���� ح�� أواخ� في أ� م.ق 1446 عام إلى ب�ا ذل� لعاد س�ة 480 الـ
.(  

 في ت��لف وهي .األزم�ة ح�اب في بل�لة وس�� ����اً  ج�الً  أثارت ق� ه�ه عاماً  480 الـ ��ةف أن وال���قة
 580 ی���ها م� وم�ه� فق�، س�ة 440 ��علها ف��ها أخ��، ت�ج�ات في جاء ع�ا ال��راة  ت�ج�ات �ع�
 ب�� تقع ج�الً  12 ه�اك ألن ال��راة  ���ة أح� م� ت����اً  �ان ال�ق� ه�ا أن ����ون  ی��  ه�ا وعلى ! عاماً 

 ،480 = 40 × 12 ����ن  عاماً  40 ج�ل ل�ل ال�ق� ه�ا واضع واف��ض سل��ان ���ل ب�اء و��� ال��وج
 اف��اض وه� والع���� ال�ام�ة س� في س���وج�ن  األب�اء أن �اف��اض عاماً  25 ج�ل ل�ل اف��ض�ا ول�

 رم��� ح�� أث�اء م،.ق 1270 امع في ال��وج تار�خ إلى �ق�دنا وه�ا 300   = 25 × 12 ل�ان معق�ل
  .ال�اني

 ح�����ت ال�ل�ة ال�اء م� ان��ل�ه م�سى إن �ق�ل�ن  م�سى ف�ع�ن  ه� ال�ال� ت���� أن الف�ض�ة ومع�ق�وا
 ع�ه مع�وف ه� ول�ا – الع�ش ال�ال� ت���� ت�لى ول�ا و�ال�ها، حاش��ها في ت��ى وأنه م،.ق 1527 عام
  م�سى فإن ل������ت ع�اوة م�

َ
 م،.ق 1447 عام في ال��وج و�ان عاد ث� م��، م� وف� غ���ه خِ�ي

 أنه ��ا لل����، ق�له ���� �ان م�� م� م�سى ف�ار أن م�ل ال�قائ� م� ���� مع ی�عارض ال�أ� وه�ا
 واسعة إم��ا��ر�ة أس� ال�ال� ت���� أن إذن فل���� في ق��اً  ال����  ال�ف�ذ �ان ال�ال� ت���� عه� في

 خلفه م� ح�� أث�اء �ال�ات فل���� وفي األدنى ال��ق  م��قة في ق��اً  ال����  ال�ف�ذ اس���و  األر�ان و���ة
 68 ل��ة أ� عاماً  37 ال�ال� أم���� – أع�ام 8 ال�ا�ع ت���� – عاماً  23 ال�اني أم���� الف�اع�� م�
 �ان إن وح�ى فل���� أرض في واح�ة ق�ماً  ��ع�ا أن ال��ه ف��ة �ع� إس�ائ�ل ب�ي �اس��اعة ��� فل� ًا،عام

 أ�ام ثان�ة أوجه و�لغ ال�ی��ة ث�رته ان�هاء �ع� ثان�ة عاد فإنه أخ�ات�ن  ح�� أ�ام قل�الً  ضعف ق� ال����  ال�ف�ذ
  .ال�اني ورم��� س��ي

 كان  }األعلى ر��� أنا{  :قال ال�� م�سى ف�ع�ن  �ع�� األل���ة ُی�ع ل� ال�ال� ت���� أن ذل� على زد
 ف�ها م�الغ ��ل�ة أن�� ل� إني :نف�ه ع� �ق�ل وال��اضع، األخالق م� عال�ة رجةد على ال�ال� ت����

 ذل� فعل� وق� م�ّ�ة، ��ه �ع�ل آت ول� جالل�ي �فعله أن دون  ش��اً  فعل� إني فأق�ل ع�ل�ه ��ا الف�� اب�غاء
 سل�� ( ع�� ��فة في العال� �ل و���  األرض في ما و�عل� ال��اء في ما �ع�ف ألنه آم�ن  اإلله ل�ال��
 في ع��ه س��ات م� ����اً  ق�ى ح�ب رجل ال�ال� ت���� و�ان ،)511 ص 4 جـ الق���ة، م�� ح��،
 إلى �لها أرجعها بل مهارته إلى ان��اراته في الف�ل ُی�جع ل� أنه م� ت�اضعه على أدل ول�� الق�ال م�ادی�

 ل�ان على ق���ة عل�ها و��� ال��ن� �مع� في �إقام�ها أم� ال�ي الل�حة ب�ل� ت�ه� ��ا آم�ن  إلهه تأی��
  ): اخ��ارها مع( له ��ق�ل ال�ال� ت���� اب�ه م�ا��اً  آم�ن  اإلله
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 الق�ة أم��� إني وال��اة، ال��ا�ة أع�اءك ت���ان و��ا� مع���، إلى ال����ن  ل����� ی���ح قل�ي إن
 ع�� إلى ���� م�� وال�ع� �الد،ال �ل في م�� وال��ف م��ك أمّ�ِ� و�ني ال���لة، ال�الد �ل على وال���
 في ج��عه� األج���ة ال�الد ج��ع وع��اء األج�ام �ل في ع���اً  اح��ام� أجعل إني األر�عة، ال��اء

،��  ��ق��ن  األع�اء أجعل إني األل�ف، �ع��ات األس��  وأر�� ل� وأص�اده� ی�� أم�ّ  ب�ف�ي و�ني �
 سل���، ت�� ال���ق  وأهالي ال�غ�ب فأهالي وع�ضاً  الً �  األرض أم��� ��ا ال�ائ���، ف��أ نعل�� ت��
 ت�ل ول�ل� م�ش�ك و�ني مهاج�، م� ه�اك فل�� حلل� و�ی��ا م���ح، �قل� األج���ة ال�الد �ل ت���ق  إن�

 قل��ه�، في سار�اً  جالل�� رع� أرسل� لق� ال���ر، إلى یل���ن  ال��ب إعالن ن�اء ���ع�ن  وع��ما إل�ه�،
 أجعل إني ��ق��ن، بل أح� م�ه �فل� وال األس����� رؤوس و�ق�ع بله��ه ���قه� �ه��ج على ال�� وال�ل

 لق� م��، �ق��ب وم� �غارات �ق�م م� ��� على ع�ل� لق� ال�الد، �ل في ال�ارج في ت���� ان��ارات�
 تح��  لق� ق�م��، ت�� ش�له� ت��� وألجعل� ف�����ا ع��اء �الق�م ت�وس أن م� ت���� ألجعل� ح��تُ 
 األرض �الق�م ت�أ ألجعل� ح��ت لق� عام�، رؤساء وت��ب آس�ا، في ال�ی� أول�� ت�أ أن م� ألم���
 أن م� ت���� ألجعل� ح��ت لق� �ال�ار، له��ه ی��� ال�� ال��� م�ل جالل�� ��اه�ون  وألجعله� ال����ة

 ت�أ ألجعل� ح��تُ  لق� ،الل����� ت�أ وأن ال��ر في ال���� وس� في ال�ی� وه�الء الغ���ة، األرض ت�أ
  .األرض ح�ود أق�ى

 لق� نف�ي، إل�ه ت��ق  ما �ل لي ع�ل ال�� ال��ل� ) ت���� ( ���ة في ���ع ال�� الق��  ال��ر أیها �ا
 على ألث��� إني ق�ل، م� عل�ه �ان م�ا وأع�ض أ��ل وجعل�ه األب�، إلى س��قى ع�ل وه� م���اً  لي أق�َ� 

  .األب� إلى األح�اء ت�عى �ىح ال���� آالف آالف م�ة الع�ش
 ذل� ل�� فه� ان��اراته، في عل�ه ) آم�ن  ( اإلله �ف�ل واع��افه ال�ال� ت���� ت�اضح ت��� الق���ة وه�ه

عي ال�����، ال���ّ�ِ�، َّ�
ُ
  .م�سى ف�ع�ن  مع ال�ال ه� ��ا األل���ة، م

  :ال��وج ف�ع�ن  ه� ال�اني أم����  - 5
� ت���� وه�  ال�اني، أم���� ح�� أث�اء �ع�د و��عله م�سى ��اب ف��ة م� ی��� إذ قةال�ا� الف�ض�ة في ��
 ول��ا.Bible la de people Le  ال��راة  شع� ��ا�ه فيRops Daniel  رو�� دان��ل �ه قال ال�أ� وه�ا
  .��ا�ق�ها وا��ة هي إذ الف�ض�ة ه�ه نق� في لإل�الة حاجة في

  !: م�سى نف�ه ه� أخ�ات�ن   - 6
 إلى ی�ع� أ��اً  �ان وم�سى ال��ح�� إلى دعا أخ�ات�ن  دام ما إذ ) ال���ة أحاد�ة ( �اتالف�ض إح�� وه�ه

 إن�ل��ا إلى ساف� م���  وه� ع��ان أح�� األس�اذ ه� الغ��� ال�أ� ه�ا وقائل !! واح� ش�� فه�ا ال��ح��
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 ) ی�سف ( نف�ه ه� ال����  ی��ا األول م���ن  :��اب�� وألف ه�اك، وأقام ال����ات ودرس 1964 عام
 واخ�ار ال�الم عل�ه م�سى نف�ه ه� أخ�ات�ن  أن م� ن����ه ��ه ش�ح 1989 عام ن��ه وال�اني ال�الم، عل�ه

  :ه� ج�ا�اً  ع��اناً  له
Moses, Pharaoh of Egypt. The mystery of Akhenaten resolved.. 

� ل��ان كات�ه أورده ال�� ال���ر إی�اد م� �أس فال ال�ع� ه�ا ف�اد وض�ح م� و�ال�غ�  ال��ال ���ح �
  .االف�عال ه�ا �ل وراء ال�افع ع� ن��اءل و��عل�ا الغ�ا�ة في غا�ة ت��رات ��ع�ن  ���عله� �ال�ع�

 ع� إس�ائ�ل ب�ي ��ع�ق�ات تأث� ح�� ال�ل�ا ش�ق  في �ف�ل�ه أم�ى ق� م�سى إن الف�ض�ة ه�ه صاح� �ق�ل
�وم م�� عاص�ة ���ة إلى عاد ث� بها، وت��ع اإلله  ت�ه�رت ق� ال�ال� أم���� وال�ه و�ان آم�ن  ��ادة �

 م���ة ن�ف إنها �ق�ل ال�ي)تي ( ال�ل�ة م� ال�ال� ألم���� ال�اني االب� ه� م�سى و�ان ص��ه،
ف� ه�ا وم� غام�ة، ����قة اخ�فى ق� ال�ال� ألم���� األول االب� وأن ! إس�ائ�ل�ة ون�ف  أن األم ت��َّ
 الع�ش اع�الء م��ة خاف�ا آم�ن  �ه�ة أن و���  آم�ن، �ه�ة م� م��وه م�سى �ه ال�� ال�اني اب�ها ����
 �ه�ة غ�� م� الع�ش ی�ه�د ما ال�ال� أم���� ورأ� وأ�ًا، أما ت�اماً  ال����ة ال�ماء نقي غ�� ش��

 ول�ا ذ��ًا، �ان إن ال�ل�ة اب� �ق�ل القا�الت إلى وأوحى بل الع�ش األب�اء ه�الء ت�لي ع�م في ف�ا�عه� آم�ن 
ل�

ُ
 ج�ش� أرض إلى ���ة م� ال��ار �ه سار ح�� ال�ه� في أمه ألق�ه – م�سى ه� ال�� – ال�اني االب� و

 ص�ة ضعف� ول�ا ال��ح���ة اإلس�ائ�ل��� �أف�ار وتأث� معها وت��ى إس�ائ�ل ب�ي م� أس�ة ال�ق��ه ح�ى
 ل�ال�ة صفة ت���ه ول�ي ال�ق��ه، �يال اإلس�ائ�ل�ة األس�ة م� اب�ها ) تي( ال�ل�ة اس��ع� ال�ال� أم����
 م�سى وت�لى م���ة زوجة م� ال�ال� ام���� اب�ة فهي )) نف�ت��ي (( ال���قة غ�� أخ�ه م� زوج�ه الع�ش
م ال��ح�� ف�� ع� وأعل� ال�ی��ة، ب��رته قام ث� ال�ا�ع أم���� �اس� م�� ع�ش  وج��ع آم�ن  ��ادة وح�َّ
 ت�ت وت�لى س��اء إلى �اله�ب ون��ه �ال��ام�ة)آ� ( ال�اه� وأخ��ه �ن،آم �ه�ة عل�ه وتآم� األخ��، اآللهة
 األول رم��� وت�لى ع��ة ال�اسعة األس�ة ب�أت ث� )ح�رم��( ث� ) أ� ( ال�اه� ث� الع�ش آم�ن  ع�خ

 ���ح أن األول رم��� م� �ل� ذل� في �فلح ل� ول�ا الع�ش، في ��قه ل��ال� م�سى عاد وه�ا الع�ش،
  .إم�ته ت�� م�� م� إس�ائ�ل �يب ���وج له

 ی�حي ال�� ه� ال����  فاألب األوضاع، وقل� األوراق ل���ة على م���ة ال��ال في ال�غ�قة الف�ض�ة وه�ه
 ك�1000 ح�الي �ه ���� وال��ار ال�ه�، في اب�ها ألق� ال����ة واألم فعله�، على ال�ه�ة ی�اف� أو اب�ه �ق�ل
 یه�ب – أخ�ات�ن  ه� ال�� – والف�ع�ن  وت���اه، تل�ق�ه ال�ي هي ائ�ل�ةإس�  وأس�ة ج�ش�، أرض ح�ى ���ة م�
  .! �الع�ش ل��ال� �ع�د ث� م�� م�
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 17 م�� ح�� وأخ�ات�ن  أخ�ات�ن، ه� م�سى دام ف�ا خاف، غ�� االف�عال ه�ا �ل وراء ال��اسي واله�ف
  .!! ح��ها ألنه بل بها، عاش م�سى ألن ل�� م��، في حق�قاً  إٍس�ائ�ل ل��ي فإن س�ة

  :م�سى ف�ع�ن  ه� آم�ن  ع�خ ت�ت   - 7
 ب�ي م� ول�� م���  م�سى أن أ��اً  ادعى ال�� ف�و�� س����ن� ال�ه�د� العال� ه� ال�أ� به�ا القائل

 دمحم ت�ج�ة – م���اً  م�سى – ف�و�� س����ن� ( أخ�ات�ن  عق��ة م� م��قاة ال��س��ة ال��انة وأن إس�ائ�ل
ّدة ح�ث� ل�ا ول�� أخ�ات�ن  م� ال�ق���� ال������ األم�اء أح� �ان ىم�س إن :�ق�ل ). م�سى الع�ب  �ع� الّ�ِ

��، ما دوراً  ل�ف�ه ی�ج� أن أراد �الده ح�� في أمله انهار ول�ا م�سى، اس��عاد ت� أخ�ات�ن   ب�ي ف��ع� �
 م�� م� لل��وج إس�ائ�ل ب�ي قاد ث� ال��ح���ة، أخ�ات�ن  عق��ة م� اس�قاه ج�ی�اً  دی�اً  وأع�اه� إس�ائ�ل
 أ�ام ع�ها ان��� ق� ال����  ال�ف�ذ �ان ال�ي فل���� أرض إلى – م�اردة ��ه ل�� – سل��اً  خ�وجاً 

 له�ه ال���� و�ل��ن  ج�ن  و�ق�ل آم�ن، ع�خ ت�ت عه� في ال��وج و�ان ال�ی��ة، �أف�اره الن�غاله أخ�ات�ن 
 س��خ ( :ال���ف�� خل�ف��ه وعه� �ات�ن أخ أ�ام أخ��ات ساد ال�� ال�عف ف�صة ان�ه� م�سى إن ال����ة

 إلى وه���ا الف�ع�ن  خادع�ا �أن وذل� م�� م� إس�ائ�ل ب��ي ال��وج في ون�ح ) آم�ن  ع�خ ت�ت( و )كارع
.A   ،146ص �ار��، الق���ة، م�� تار�خ ( و��ال آرث� الف�ض�ة ه�ه على و��اف� س��اء، ص��اء
1986 Weigal,( آم�ن، ع�خ ت�ت عه� آخ� في ت� أنه و���  م.ق 4613 �العام ال��وج تار�خ و���د 
 �ف�ل�ه أم�ى وق� م�سى أن ).Weech E.H  ،88ص األدنى، ال��ق  ح�ارة ( و��� ال��رخ ی��  ك�ل�

 ل��ي أع�اها ال�ي ال��انة م�ها فاس�قى بها، وآم� العق��ة ه�ه ع�ف فق� أخ�ات�ن، ق�� في وش�ا�ه وص�اه
  .إس�ائ�ل

  :سا�ق�ها م�ل ����ة تار���ة حقائ� هلت��ا أ��اً  ال����ة وه�ه
  .الف�ع�ن  ق�� في ت��ى ق� �ان و�ن م���ًا، ول�� إس�ائ�ل ب�ي م� م�سى أن              - 1
 ع� ف�الً  ذل� مع ت�ف� ال ال��ال�ة أخ�ات�ن  ���عة أن إذ إس�ائ�ل، ب��ي ن�ل ال�� ال�ع�ی� ت��اهل      - 2

 في ذل� �ع� ث� أ�امه أول في ���ة أخ�ات�ن، ف�ها عاش ال�ي العاص�ة ع� ال�ل�ا ش�ق  في إقام�ه� م�ان ُ�ع�
  .الع�ارنة تل في ال��ی�ة عاص��ه

� أن شع� �ق�ل أن �عقل ال م�ا      - 3 ِ
ّ
 ���ن  أن إال آخ�، ج�� م� وقائ�اً  ز���اً  نف�ه على ی��

 م� ���ن  ح�ى جال��و  له� ی�� إن وما م�� م� به� ���ج ح�ى ارت��ه أو – �الق�ة عل�ه� مف�وضاً 
  .ج��ه� ب�ي م� ب�ئ�� عل�ه ی��ق��ا أن ال���عي
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 في �ان� و�ن واألخ�ات�ن�ة ج�ه� و�ب�ا��� أب�ه� �عق�ب ع� أخ�اً  إس�ائ�ل ب�ي عق��ة �ان ال��ح�� إن      - 4
ة إس�ائ�ل ب�ي ن�� في أنها إال ت�ح��اً  ال������ ن��   .ال��� ق�ص في اإلله ل�����ها ال��ح�� ع� ِردَّ

 ه� ال�ق�سة ال��� في ال�اب� أن ح�� في م�اردة و��ون  ��الم ت� ال��وج أن ال����ة ه�ه ت�عى      - 5
 مق��الً  مات أنه آم�ن  ع�خ ت�ت ل��ة ال��ي الف�� أث�� وق� غ�قًا، مات ق� م�سى �ارد ال�� ف�ع�ن  أن

  .ال�أس على ����ة
 ح��اً  ل�ان فل���� في واس�ق�وا آم�ن  خع� ت�ت عه� في م�� م� خ�ج�ا ق� إس�ائ�ل ب�� �ان ل�      - 6

 م��قة في ال����  ال�ف�ذ الس��داد ح�الته� في عل�ه� الق�اء ال�اني رم��� أو األول وس��ي م�� ���ر
 ل� ال�� األم� ال����، للف�ذ فل���� في ال�ه�د�ة ال�ال�ات أخ�ع�ا ق� �ان�ا األقل على أو األدنى ال��ق 
 ف�و�� رأ� ول�ا م��، م� �ع� خ�ج�ا ق� ���ن�ا ل� إس�ائ�ل ب�ي أن إذ أصالً  ���ث ول� أح�، �ه ی���ث

 الح� ع�� في عاش ق� م�سى أن ال����ل م� إنه وقال ع�ها ت�اجع ه�ه ل�����ه ال��ی�ة ال�عارضة
  !! آم�ن  ع�خ وت�ت ألخ�ات�ن 

� :ن��اءل أن ل�ا و���  ه���ه عل��ا إذا ةالغ�ا� وت�ول ال�أ�، به�ا �ق�ل أن ف�و�� م�ل لعال� ی�أتى �
 ال��اسي اله�ف ه� وه�ا   ! م�� في تار���ة حق�قاً  إس�ائ�ل ل��ي فإن م���اً  م�سى دام ما إذ ال�ه�د�ة،

 ب�� أنف�ه� ه� م�� ح���ا ال�ی� اله���س أن زع� ع��ما م�ى اب� ی�سف سلفه فعل ��ا إل�ه ی�مي ال��
  .إس�ائ�ل
  !! ةخ�� أ� .آخ��� ف�اع�� وأر�عة م�� ح�ر    - 8
Egypt Ancient of Ancient of History A Grimal, Nicolos 1997.   ( ج���ال ن���الس �ق�ل
259 p Blackwell,( ورم��� م�� ح� الف�ع�ن  ق�� في األولى س��اته في تعل��ه تلقى م�سى إن 

 �ع� م�ی� إلى م�� م� ف� ث� ،)) األول س��ي(( عه� في إل�ه� وان�� إس�ائ�ل ب�ي م� أنه ع�ف ث� األول،
 رم��� ح�� م� األولى ال���ات في م�� إلى �الع�دة واألم� وال�سالة ال�حي تل��ه �ان ث� ال����، مق�ل

  .م�ن��اح ه� ال��وج ف�ع�ن  أن م� ال��رخ�� م� ���� �ق�له ما على ی�اف� ه� ث� ال�اني،
 م�ة س��ان إل�ها ف��ا عاماً  13 ور�اه ح��ه م�ة م���ف في م�سى ت��ى ق� م�� ح�ر أن ف�ض�ا ول�
 ح�� س��ات 10 + ال�اني رم��� ح�� م�ة عاماً  67 + األول س��ي عاماً  20 + األول رم��� ح��

 ال��ه ث� س��اء س��ات إل�ها أضف�ا فإذا عاماً  112 ه� إس�ائ�ل ب��ي ال��وج ع�� م�سى ع�� ����ن  م�ن��اح
 م�سى ع�� أن ح�� في عاماً  170 ح�الي هوفات ع�� م�سى ع�� ل�لغ أدوم أرض ح�ل ال����ة ث� عاماً  40
  .عاماً  120 ع� ی�د ل�
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  :م�سى ف�ع�ن  ه� ال�اني رم���      - 9
.de R.P   د�ڤ� األب – أون�� – رو��ي – إ��فل� – أول��ای� :م�ه� ����ون، ال�أ� ه�ا وأص�اب

Vaux  رم� وعاص�ة  جاسان  أرض في إس�ائ�ل ب�ي م���ة م�ان ح��قة مع ال�أ� ه�ا و��ف��� 
 ب�اء في إس�ائ�ل ب�ي ت���� ت�ق� ��ا ال�ه�، م� م�سى ال�قا� ت��ح ال�ي ال��ال في ال��ی�ة  �ال�ان

 م�ی� وه� – د�ڤ� األب أن ه� ال�ه�ة ی��� ما وأك�� ال��راة، في ال����رت��  وف���م رع���� بي  م�ی��ي
 ق� ال��وج إن ��ق�ل �ع�د ث� ��،الهار  ��ارد وه� غ�قاً  مات ق� الف�ع�ن  �أن و��م� ال�ق�س ال��اب م�رسة
 م���فه، ال ح��ه نها�ة �ع�ي الف�ع�ن  غ�ق  أن مع ال�اني، رم��� ح�� م� األول ال��ف في ح�ث

 ��� ال�ي ال�قا� م� ��� مع ت�ف� – ال�اني رم��� ه� م�سى ف�ع�ن  أن – ال����ة ه�ه أن وال���قة
  :ال����ة له�ه ال�ام الق��ل دون  حال� ع��ات ع�ة أن إال الف�ع�ن، ذل� في ت�اف�ها

 مل� أن ال����ة األ�ام تل� في وح�ث( 23:2 ال��وج ��ف� جاء ما وه� :ال��راة  م� األولى الع��ة      - 1
 أنه� رأی�ا وفي الع�ش، )م�ن��اح ( اب�ه وت�لى مات ق� ) ال�اني رم��� ( الف�ع�ن  أن مع�اها إذ )مات م��

  .ل����� الق�ل له�ا اض��وا
 س�ة ث�ان�� اب� م�سى و�ان 7 :خ�وج 7 إص�اح في ق�روه ال�� م�سى ع�� مع ذل� ��ىی� أن    ·

 س�ة 45 وع��ه م�� م� ف� ق� م�سى �ان ول�ا ف�ع�ن، َ�لَّ�ا ح���ا س�ة وث�ان�� ثالث اب� وهارون 
�� ال ج�اً  ���لة م�ة وهي س�ة، 35 م�ی� في أم�ى أنه ذل� مع�ى كان  م�سى �ف�� أن معها ���
 ال��اس له� �ع�د وال ��له� ن��ا ق� الف��ة ه�ه في إس�ائ�ل ب�� و���ن  م��، إلى الع�دة في ذل� �ع�

  .ال���لة الف��ة ه�ه ع�ه� غاب أن �ع� له� ل��ادته
 ل��سى ال�ب وقال( 19:4 خ�وج �اإلص�اح جاء ما مع ی���ى ح�ى ال�ل� ���ت قال�ا أ��اً  أنه�    ·

 أن وال�اقع )نف�� ��ل��ن  �ان�ا ال�ی� الق�م ج��ع مات ق� ألنه م�� إلى ارجع اذه� م��ان، في
 الق��ل، ال����  أهل تع�ي ما �ق�ر ف�ع�ن  تع�ي ال ) نف�� ��ل��ن  �ان�ا ال�ی� الق�م ج��ع ( كل�ة
 ل� مات�ا فل�ا ب�مه�، واألخ� له� �ال�أر �ل�ه� ی�ف� الف�ع�ن  و�ان م�سى نف� ��ل��ن  �ان�ا ال�ی� فه�
 تل� في وح�ث ( �ان� خ�وج 2 االص�اح م� 23 الفق�ة أن رأی�ا وفي ق��، افعد الف�ع�ن  ل�� �ع�

  ).مات م�� مل� ( ول�� )مات�ا م�سى نف� ��ل��ن  �ان�ا ال�ی� الق�م أن األ�ام
 ) م�ن��اح ل�ح( أو ) إس�ائ�ل ل�ح ( �اس� ال�ع�وفة الل�حة وهي ال����ة اآلثار م� ال�ان�ة الع��ة      - 2

 ول�ا فل����، م� إس�ائ�ل ب�رة أ�اد ق� إنه م�ن��اح �ق�ل و��ه م.ق 1220 العام في رجحاأل على ��� وال��
 فل���� أرض ودخ�ل م�� م� ال��وج ب�� ف��ة ی��ك ال فه�ا م.ق 1225 العام في ح�ث ق� ال��وج كان
 رم��� ن�أ القائل ال�أ� ی�ف��ن  اإلسالم��� وخاصة – ال��رخ�� م� ����اً  جعل ما وه�ا س��ات، 5 س�� 
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 ول� س�ة، أر�ع�ن  هي ال��ه ف��ة أن على و��ض�ح ص�احة ی�� ال���� الق�آن ألن ال��وج ف�ع�ن  ه� ال�اني
 ق� ما إلى �ف���ا ل� ��ا س�ة، أر�ع�ن  وهي ال��ه �ف��ة ���ح تف���اً  م�ن��اح بل�ح جاء ما ل�ف��� أح� ی���
 وخاصة أع�ال م� �ه قام�ا ل�ا ت���له� ع�� ع��الف�ا  ل�� مأل�ف أم� وه� م�الغة، م� الل�ح ه�ا في ���ن 
  .�ع� ���ا أك�� ب�ف��ل ذل� وس��اق� الل�ح ه�ا في جاء ما �����ة ت����ا بل ح�و�ه�، ن�ائج

 إن ق�له� م�سى ف�ع�ن  ه� ال�اني رم��� أن ن���ة ض� أث��ت ال�ي االع��اضات م� �ان ك�ل�      - 3
 و��اح ورع آم�ن  ( ه� آلهة �أر�عة ی�م� �ان ال�اني ��رم� أن ح�� في األل���ة ادعى م�سى ف�ع�ن 
 االرت�ا� وصفي، دمحم ال����ر ( اآللهة ه�ه �أس�اء قادش مع��ة في األر�ع ج��ه ف�ق  وس�ى ،) وس�تخ
 في �ان� قادش مع��ة �أن ال�ق�ة ه�ه على ال�د و���� ).154ص وال�سل، األن��اء ب�� والعقائ�� ال�م�ي
 أ� ال��� م� 62 ال��ة في �ان� ل��� م�سى ع�دة أن ح�� في ال�اني، رم��� �ح� م� ال�ام�ة ال��ة
 ال�ال� ورجال وزرائه م� ال����� وال���ح ال��ل� ال��� م� ���لة ف��ة وهي عاماً  57 بـ قادش مع��ة �ع�
 ��م تعا���ة ن�عة ع��ه �ان أنه وخاصة أث�ه، أح�ث ق� ذل� �ل أن والب� ألفعاله وت���� ال�ع�، وم�

  .األل���ة ادعى أن األم� �ه وان�هى �اآللهة م�ل�اً  نف�ه و�� �ال��ال شع�ر ذل� ع� ن�ج أن ف�ان صغ�ه
 له �ان ال�اني رم��� أن م� مع�وف ه� ما ال����ة ه�ه ض� أث��ت ال�ي االع��اضات آخ� و�ان      - 4
 أن م� ال���� الق�آن في ورد وما ذل� ب�� ال��ف�� �����ع�ا ل� إذ وأن�ى، ذ�� ب�� ما ول� مائة ع� �قل ال ما

 9 :الق�� [﴾ َوَل�اً  َن�َِّ�َ�هُ  َأوْ  َیْ�َفَعَ�ا َأنْ  َعَ�ى ﴿  م�سى ت��ي إلى فاض�� ول� له ��� ل� م�سى ف�ع�ن 
 ��� ل� ال���ي أن ) 702ص ( �ع� ���ا وس���ح ع���ًا، �ان م�سى ف�ع�ن  أن اآل�ة ه�ه م� وفه��ا  ]

 هللا إرادة ت�ف� ح�ى صغار وه� األب�اء ب�فاة ال�ل� م� م�ق�اً  ح�ماناً  �ان بل ن�ائه، عق� أو الف�ع�ن  عق� ����
 ث�� وق� مائة، م� أك�� بلغ�ا ح�ى أب�اؤه وعاش ) اللع�ة( ه�ه زال� ذل� �ع� ث� ل��سى، الف�ع�ن  ت��ى في
 اس�� ه� وه�ا ع،ُرضَّ  وه� ���ت�ن  أب�اؤه �ان – زواجه �ع� األولى س��ات الع�� في – ال�اني رم��� أن

  .م�سى ل���ي ق��له

 رض��ا أن ف�ان رأیه� ع� ال�فاع �����ع�ا ل� م�سى ف�ع�ن  ه� ال�اني رم��� أن ن���ة أص�اب أن ال�ه�
  :ه� آخ� الف��اض

  :ال��وج ف�ع�ن  وم�ن��اح ال����� ف�ع�ن  ال�اني رم���    - 10

 وأن م�اردة، ��ه ل�� سل��اً  خ�وجاً  �ان م�� م� إس�ائ�ل ب�ي خ�وج أن �ع�ق�ون  ال�أ� ه�ا وأص�اب
 م�� ( ) ی���ت چان ( ی�اه  ما ال�أ� ه�ا ع� و�ع�� فل����، إلى فعالً  وصل�ا أن �ع� تعق�ه� م�ن��اح
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 ص� في م�� ج�� ان�غال ف�صة ان�ه�وا إس�ائ�ل ب�ي أن م� ) 40ص 1966 القاه�ة م��ج�، الف�ع�ن�ة،
 ف�غ أن �ع� ث� م��، م� فه���ا م�ن��اح ح�� م� ال�ام�ة ال��ة في الغ���ة م�� ل��ود الل����� غ�وة

  .ه�اك إس�ائ�ل ب�ي وأ�اد فل���� إلى ح�لة ج�د الل����� مع ح��ه م� م�ن��اح

  :نقا� ع�ة على ال����ة ه�ه أص�اب و�ع���
 وت�لى مات ال�اني رم��� أن أ� مات، ق� م�� مل� أن م� ) 23:2 خ�وج( ال��راة  في ورد ما      - 1

 ه� 9:4 اإلص�اح في ال�ارد اآلخ� ال�فه�م أن ال�ا�قة ال�ف�ة في ذ��نا وق� م�ن��اح، اب�ه �ع�ه ��ال�
  .الف�ع�ن  ال م�سى ق�له ال�� ال����  أقارب ه� ح��قة مات م� وأن لل��ة األق�ب

 وال�ه إلى ب�ل� م���اً   ] 18 :ال�ع�اء [) َوِل��اً  ِف�َ�ا ُنَ��ِّ�َ  َأَل�ْ  َقالَ (  :القائل ه� م�ن��اح إن قال�ا ك�ل�      - 2
 ه� نف�ه ال�اني رم��� ���ن  ال ول� :�ال��ال ذل� على ُیَ�دُّ  �ان و�ن م�سى، ر�ى ال�� ال�اني رم���

� م�سى على ��� ال�� ه� و���ن  ؟ قائلها  ه� ال��ن  إلى واألدعى لل�ف� إ�الماً  األك�� أن ��ا ال��ا�ة، �
 نف�ه ه�  ] 9 :الق�� [) َوَل�اً  َن�َِّ�َ�هُ  َأوْ  َیْ�َفَعَ�ا َأنْ  َعَ�ى (  ورائه م� ال��فعة و��ج� ی���ه �ان م� ی��  أن

 ِفْ�َعْ�نَ  آلُ  َفاْلَ�َقَ�هُ  (  :ال���� الق�آن ق�ر ��ا وح�نًا، ع�واً  له ل���ن  ال�ق�ه ف�أنه هالكه في س��اً  �ان ال��
انَ  ِفْ�َعْ�نَ  ِإنَّ  َوَحَ�ناً  َعُ�ّواً  َلُه�ْ  ِلَ�ُ��نَ 

َ
ا َوَهام

َ
 أس�اب �ل م� و�ال�غ�  ] 8 :الق�� [) َخاِ�ِ���َ  َ�اُن�ا َوُجُ��َدُه�

 (  وج��ده الف�ع�ن  هالك و�ان ال���ءة ت�قق� فق� لل���ءة دفعاً  ال�اني رم��� ات��ها ال�� وال��ر ال���ة
انَ  ِفْ�َعْ�نَ  َوُنِ��َ 

َ
ا َوَهام

َ
ا ِمْ�ُه�ْ  َوُجُ��َدُه�

َ
 ���ن  أن م� الع��ة في أبلغ وه�ا  ] 6 :الق�� [) َ�ْ�َ�ُرونَ  َ�اُن�ا م

 أن وخاصة اب�ه، ن��� م� الغ�ق  ���ن  ح�� في �����ة م��ة س���ه في مات ق� وت��َّ� وت��� س�� ال��
 �ه ت���الً  ل���ه ال��� بلف� اآل�ة وت��ن  عه�ه، في األح�اث �ل ب�ق�ع ت��ح ���لة ال�اني رم��� ح�� م�ة

��َ  َفاْلَ�ْ�مَ  (  ألفعاله �ْ  ِلَ�ُ��نَ  ِبَ�َ�ِن�َ  ُنَ��ِّ
َ
  ]. 92 :ی�ن� [) آَ�ةً  َخْلَف�َ  ِل�

 وق� ) إس�ائ�ل ل�ح ( أو ) م�ن��اح ل�ح ( ال���ى الل�ح ه� ال����ة له�ه األساسي ال��� أن إال      - 3
 معًا، وال��وج لل����� ف�ع�ناً  ال�اني رم��� ن���ة ض� أث��ت ال�ي االع��اضات س�اق في �اخ��ار ذ��ناه
 م�ن��اح ( ل����ة األساسي ال��� ه� دام ما الل�ح ه�ا ع� شيء ذ�� في قل�الً  ن��سع أن ال��اس� وم�

  ). ال��وج ف�ع�ن 

 م�ن��اح ان��ار ت��ل ق���ة عل�ها م���ب األس�د ال��ان�� على م�ق�شة ت��ار�ة ل�حة ع� ��ارة الل�ح ه�ا
 م�� ��اب إلى ال�ج�ع ����ه �املة ق���ةال ی��� وم� ال����، �ال���ف م�ف�� والل�ح الل����� على

 على ال�ل� أح�زه ال�� الع��� �ال��� ف�ار م���عها في والق���ة ،96ص 7جـ ) ح�� سل�� ( الق���ة
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 �االس�عارات ت�خ� والق���ة ع���، خ�� م� م�� ن�� و�ه ح��ه م� ال�ام�ة ال��ة في الل�����
 ف�ها وصف وق� خال�ة، تار���ة وث�قة ت��ن  أن م� أك�� �ةأدب ص�رة عل�ها أس�غ م�ا ال���ارة وال����هات

 وت�ل��ها �الده ح�اض ع� لل�ود ) م�ن��اح ( بها قام ال�ي ال��ام واألع�ال ��هارة األع�اء ه���ة ال�اع�
 ذ� �ل �ع�ي فه� :��ق�ل واالس�قامة �الع�ل الف�ع�ن  ��ف أن �ف�ه ول� ش���ه�، و��� الل����� غارات م�
 وصف إلى ال�اع� ی��قل ث� ما، �غ���ة ی���ع فل� ال���م أما ال�الح، ال�جل على ت��ف� ل��وةفا حقه، ح�

 راع ب�ون  جائالً  ت�ك ق� ال���ان ف��ى :��ق�ل االن��ار ه�ا �ع� ال�الد سادت ال�ي وال�خاء وال��أن��ة ال�الم
د الق���ة خ�ام وفي م��جع��، ق�م ص�اح ه�اك ول�� مغ����، و�غ�ون  ی�وح�ن  أص�ابها أن ح�� في  ُ�عّ�ِ

  :الق��� ب�� ه� ال��ء ه�ا ألن – ن�ها وه�ا م�ن��اح أخ�عها ال�ي واألقال�� ال��ائل ال�اع�

 وه�ا( رأسه األق�اس ت�عة ال��و ��ائل ب�� م� واح� َی�فع �ع� ول� !ال�الم :أرضاً  ال���وح�� ال�ؤساء و�ق�ل
  .)لها ال�عادی� م�� ل���ان ق��� اس�

  .)ل���ا ت��� �ان� ال�ي ال��ائل إح��( خ��� ق� )ال����(
  .م�ال�ة أص��� ق� )خاتي( و�الد

  .)ع�قالن( وأز�ل�
  .عل�ها �� )جازر( و
  .شيء ال أص��� )ب��م( و

  .ب�ر لها ول�� خ��� و�س�ائ�ل
  .ل��� أرملة أص��� )خارو( و

  .ال�ل� وج�ت ق� األراضي و�ل
 ال��� اب� )آم�ن ( م���ب )رع( اب� ال����  وال�جه الق�لي ال�جه مل� أخ�عه جائالً  ذه� م� و�ل

  .�ال��ق م���ح )م�ن��اح(
  .ی�م �ل )رع( م�ل ال��اة مع�ى
 ال�ي وال�ح��ة األولى ال��ة ألنها و��اصة إس�ائ�ل ب�ي ق�م ذ�� هي ال��رخ�� ن�� في الق���ة ه�ه وأه��ة
 ول� ی�سف أ�ام ���� إقام�ه� ب�أوا ق� إس�ائ�ل ب�� �ان ول�ا ال����ة، اآلثار في الس��ا ذ��ه� ف�ها �أتي
 وق� م��، م� ���وجه� عالقة له الب� ه�ا اس�ه� ذ�� فإن ال����ة، اآلثار في شيء ذل� ع� ی���

  .ال��ارة ه�ه م� �فه� ما ح�ل العل�اء اخ�لف



44 

 ��ه ���� ال�� ال�ق� في �ان�ا إس�ائ�ل أن ی��  )p.35 Eygpt, in Israel ,Petrie( پ���  م�ل ���ع�ه
  .فل���� في الل�حة ه�ه

  
ل�حة 

م�ن
  ب�اح
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في مع�� م�ن��اح " فل���رز ب���� " على ی� عال� ال����ات األن�ل���  1896اك��ف� ه�ه الل�حة عام 
 ال��ائ�� وتع� األولى م� ن�عها في ال�ار�خ ال���� الق���

��ها  160س������ وع�ضها  310بلغ ارتفاع الل�حة 
ُ
س������، و�ان� أساسًا ل�ع�� ال��تى  32س������ وس

وم���ب على خلف��ها تق��� ع� ال���آت ال�ي قام بها ال�ل� في  ألم������ ال�ال� م� األس�ة ال�ام�ة ع��
م� ال��غة ال����تة عل�ها،  واألق�� وال��ن� وفي عه� الع�ارنة أز�ل ج�ء  غ�ب ���ة وفي وفي س�ل��

ت�ج�  .�ع� ت�م��ها �ل�حة ت��ار�ة لإلله آم�ن  واس���مها الف�ع�ن س���س األول م� األس�ة ال�اسعة ع��
واقفًا في ال�س�، وفي ن�ف ال��رة إلى  على مق�م�ها وعلى خلف��ها رس�ًا م�دوجًا ��ه� ��ه اإلله آم�ن رع

 �اردًا ال���� �ق�م ال�ل� أم������ ال�ال� ما
ً
في ن�ف . إلى أم�ن رع و���عه اإلله خ��" ی�ب"ون��� " ���"ء

. م� أم�ن رع، وت��عه اآللهة م�ت" ش���"ال��رة اآلخ� إلى ال��ار ُی�� م�ن��اح ���ق�ل ال��� ال�ق�س 
  :في ال��ا�ة على ه�ا ال��ه� �ق�ل آم�ن رع

  »خ� س�� ال��� ل�ي ت���� على ج��ع �الد الغ��اء«
  ... )ان��دةال���(في ل�حة م�ن��اح " س�ائ�لإ"م�ألة 
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  ."ُدم�ت ی�ر�آر ول� �ع� لها ب�ور"ان��ار م�ن��اح ض�� ح�لة ��عان قائال  27ی��� ال��� 

م���ب على  .الالم�اله��وغل���ة ح�� �ان ال���� الق��� ��ل� ب�� ح�في ال�اء و " ���ائل "أو " ���ائ� "
  .الل�حة �اللغة اله��وغل���ة

  
  
  
  
  
  
  

ال�اردة في ال��راة، " إس�ائ�ل"إن ر�� إس�ائ�ل ���عان في ه�ا ال�ق� ال���� ال���� ال ���� اع��اره م�ادًفا لـ"
  ."فإذا �ان نق� م�ن��اح �ع�� ع� أ� ح��قة تار���ة فإن ال��راة ال ت��� ع�ها ش�ً�ا

 .؟"ل�حة إس�ائ�ل"بـ" �احل�حة م�ن�"ل�اذا ت�الف إس�ائ�ل �ل ما قاله العل�اء وت�� على ت���ة 
 ن�ف�ت،اب� ال�ل� رم��� ال�اني م� زوج�ه ال�ان�ة إی���  ع��،م�ن��اح ه�را�ع مل�ك األس�ة ال�اسعة 
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وق� اس���ت  وال�ه�،إذ �ل إخ�ته األك�� م�ه ق� مات�ا في ح�اة  ال�اني،وت�ت��ه ال�ا�ع ع�� ب�� أب�اء رم��� 
 .م�ة ح�� ال�ل� م�ن��اح تق���ا ع�� س��ات

م�م�اؤه في خ���ة ��ق��ة أم���ت� ال�اني مع ث�ان�ة  اك��ف�و  ال�ل�ك،ب�اد�دف� ال�ل� م�ن��اح في مق��ته 
  .ل�ر�������ر م ب�اس�ة  1898ع�� م�م�اء أخ�� عام 

م� ال��ان�� األس�د في خ�ائ� في مع�� ف�نان� ب��� ل�حة  ال�ه�د�اك��ف األث�� الف�ن�ي  1896عام في 
  ".ل�حة إس�ائ�ل"م�ن��اح ال��ائ�� في الق�نة ����ة الغ���ة، أ�ل� على ه�ه الل�حة تع�فًا اس� 

 .و هي م�ف��ة في ال��ف ال���� 
و هي ل�حة قام ال�ل� ام���� ال�ال� اح� مل�ك االس�ة ال�ام�ة ع��ة ب���ها في مع��ه ال��ائ�� في ال�� 

 .في ���ة و س�ل علي وجهها االمامي ن�ا ع� ان�ازاته ال�ع�ار�ة ال�ي قام بها في ف��ة ح��ه الغ��ي
أع�� أس���ام الل�حة م� ق�ل ال�ل� م�ن��اح و نقلها الي مع��ه ال��ائ�� ال�� ش��ه الي ال��ال م� مع�� 

 .ام���� ال�ال� في ال�� الغ��ي م� ���ة و قام ب����ل ن�ا اخ� علي �ه�ها
 .ففي خالل ه�ا ال�ق� ت��ل مع�� أم���� ال�ال� إلى مع�� م��ب �فعل ال�الزل الع��فةإذا 

م�ن��اح ل� ���� ال�� ال�اص �ام���� ال�ال� م�ا ی�ل علي ان ه�ه الل�حة �ان� قائ�ة في م�ان �اه� 
ن� ذل� علي سالمة  ألث�ال إفي مع��ه ال��ائ�� و ل� ت�� مل�قة الي ج�ار او حائ� في ال�ع�� و 

ام���� ال�ال� ال�� ع�� عل�ه في حالة ج��ة و ه� األم� ال�� ی�ل علي انها �ان� مقامة في م�ان �اه� 
�� م� ان �ق�ا ال���� معا ن� ��ه ان�ازات ال�ل� ام���� ال�ال� ائح�ي ی���� م� ی�خل مع��ه ال��

 .ال�ع�ار�ة و ن� ��ه ان�ازات ال�ل� م�ن��اح الع����ة
ل�حة إس�ائ�ل ن��ا ل�ج�د فق�ة في ال��� ال�ادس و الع��ون و ال�ا�ع  �اس��� الغ�ب ل الل�حةو ق� ع�ف� 

( و ال�ي تق�ا ح���ا �اله��وغل���ة " اس�ائ�ل س�ق� و ل� �ع� لها ب�ور " و الع��ون وردت ف�ها ��ارة 
 آلراء��قا و ) ی���ارو ( او) ����ارو( ه��ا ت��� ال�ل�ة  " y sy ri3 rw" )����ارو ف�� ب� ب�ت اف 

ال����ة  �اللغةن��ا لع�م وج�د ح�ف الالم ) ����ال� ( ���� ان تق�ا ) ����ارو (�ع� العل�اء في اللغة فان 
 . )اس�ائ�ل ) = ( ل�) ئي(���ا ) = (����ائ�ل�(الق���ة ، و م�ه� م� �ق�ا ال����ة 

ح��ة ( ت الف ال�صل و �اء ال�� ال ت���� عالما الق���ةال����ة  األ����ةإل�ه ان  اإلشارةو م�ا ���ر 
 .)ال��� ال���لة 

و ل�� م� االف�ل ق�اءة و ��ا�ة ه�ا االس� ��ا جاء في ال��  (isrealou) و لق� ق�ا ج�ت�ه ه�ا االس�
ف�� ( او ی�ر�ل و ال�ق��د بها ��ائل ی�ر�ل ، اما �ل�ة ) ����ارو (ال���� دون ا� ت���� او تع�یل ال 

( = ( fk3 ) ��� او ���د ، و �ل�ة ف�ع�ي � ) ب�ت( = ( prt)  لإلن�اتتع�� ه�ا ع� ال��رة ال��ور�ة.  
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ع��ال���� زای� في ��ا�ه م�� ال�ال�ة ان �ل�ة ب�ت ه�ا ��ع�ي ح��ب وال تع�ي / و���� العالمة ال���� د
 ن�ل الن ال���� ال�� ���� �ه �ل�ة ح��ب ه� ��ارة ع� ح� م� الق�ح ی��هي ب�الثة خ��� هي ال�ي

 . ���� بها ال��ع في اللغة ال����ة الق���ة ، أو ق� تع�ي مع���ا ن�ل
ق�ع رزقها أو _ ) ح��ب (ول� �ع� لها ب�ور) ش�دت ( و��ائل ی�ر�ل س�ق� ( و��ل� ت��ن ت�ج�ة ال��ارة 

 .، وه� ق�م رحل ل� �ع�ف�ا مع�ى �ل�ة ال�ولة ل��نه� ج�اعات ��ائل�ة)ن�لها
 ب�ي أن على ت�ل الل�حة أن ف���  ),Testament Old the of Archeology Naville  ( نا��ل األس�اذ أما

 مع ی��افى األخ�� االف��اض ه�ا ول�� ح��ه، أوائل في أو )) م�ن��اح (( ق�ل م�� م� خ�ج�ا ق� إس�ائ�ل
 ح�ث وجال��  ���ن  أن ���� فال إس�ائ�ل، ل��ي م�اردته أث�اء غ�ق  ال��وج ف�ع�ن  أن وهي ال����ة ال���قة

 وه��ا م�اردته�، أث�اء غ�ق  ال�� ال�اني رم��� ح�� أواخ� في ح�ث ق� ���ن  بل م�ن��اح ح�� أوائل في
 ال���قة في – ال��وج ف�ع�ن  ه� ال�اني رم��� – ن���ة ل�عارضة دل�الً  ات��وه ال�� م�ن��اح ل�ح أن ن�� 
 إلى ت��� الل�حة في س�ر�ا إلى اإلشارة أن �ع�ق� ال أنه ذل� نا��ل �ق�لها ثان�ة نق�ة .ص��ها على دل�ل ه�

َ◌ر أو قاد ق� م�ن��اح أن على ی�ل ما ی�ج� ال أنه وال���قة .س�ر�ا في وقع� ح��قة ح�ب ِ
ّ
 إلى ح�لة سي

 ت���ل ق��ل م� :�قال ��ا – ه� – م�ال�ة أص��� ) خاتي �الد ( أن م� ُذك� ما أن ��ا س�ر�ا،
 على ذل� ذ�� و���ن  مل�ها مع ال�اني رم��� وال�ه وقعها ال�ي ةال�عاه� م�� م�ال�ة �ان� ألنها ال�اصل

 أراد ولعله أع�اله�، س�ل ت�و�� ع�� بها اش�ه�وا ال�ي الف�اع�� م�الغات م� م�الغة ه� م�ن��اح أع�ال م� أنه
 على الغ�ب في االن��ارات أح�ز ��ا ان��ارات ف�ها له و�ان� ال����ة ال��هة یه�ل ل� أنه إلى اإلشارة
  .الل�����

 ال��لة ت�ج��ا ق� واللغة اآلثار عل�اء أن )111ص 7جـ الق���ة م��( ال����ات عال� ح�� سل�� و����
 غلة، له� ل�� أو ذه�� ق� م�اص�له� إن قال �ع�ه� وجه�� على  )ب�ر لها ول��(  إس�ائ�ل ع� وردت ال�ي

 ق� و�س�ائ�ل :نا��ل قال ��ا أو انق�ع� ق� ب�رته� أقف�وا ق� و�س�ائ�ل :پ�س�� قال ��ا اآلخ� ال�جه واألصح
�ي

ُ
 أنه� ن�� لآلن الع���ة ال�ول وفي )الَ�َلف( على ت�ل )ب�رة( �ل�ة أن وال�اقع لها، وج�د ال و��رته م

� :ل�یه� شائع وس�ال ،)األوالد( أو )ال��ل( ��ع�ى )ب�رة( �ل�ة ���ع�ل�ن   ن�ل ال ل�� و�قال ال��ور؟ حال �
  .)ب�رته انق�ع� لق�( له

 م�ها ��ل ُأل�� وغ��ها ع�قالن – جازر – خاتي :ذ��ت ال�ي ال�الد ج��ع أن ح�� سل�� العال� ذ�� ك�ل�
 ال�س� ه�ا م� اس���ى ال�� ال�ح�� االس� �ان فق� إس�ائ�ل اس� أما أج���ة �الد أنها على ی�ل م��� رس�
 إس�ائ�ل �اس� أل�� ال�� ال�س� �انو  ) م��دة أرض( ال�ق� ذل� في إس�ائ�ل ل��ي ��� ل� أنه �ع�ي ما وه�
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 ال�� ال�اع� أن على ی�ل م�ا ) دولة ( ول���ا ال�اس م� ج�ع م��د أنه� على داللة وام�أة  رجل ص�رة ه�
 في م��د م�ان له� ��� ل� ی�م�� إس�ائ�ل ب�ي أن �ع�ي �ان ال���� ه�ا وصاغ ) م�ن��اح( �ان��ار تغ�ى
 ال����  ال�ات� خ�أ اح��ال م� �قال ��ا الق���ة ��ا�ة ���قة يف ال����� إلى س��ل وال فل����، أرض
 ت�عة ( 19 ال�� ذل� في األج���ة وال�الد ال�ع�ب أس�اء وأورد ���� ل�ا وا��اً  �ان فق� وسه�ه، الق���
 �ع�ه، ورد ما أو إس�ائ�ل اس� س�� ما س�اء م�ها واح�ة في األج���ة األرض رم� رس� �غفل ل� م�ة ) ع��

 �قاع �ع� في �ان� ) إس�ائ�ل ب�ي ( م� �ائفة إلى ت��� ه�ه ال��� أن��دة أن إلى ذل� م� و��ل�
 ��ا عه�ه، ق�ل م�� م� خ�ج�ا ق� أنه� �ع�ي وه�ا ه�اك، ث�رة لق�ع م�ن��اح خ�ج ح�� ت��مها أو فل����

 )إس�ائ�ل ( ع���ا  ق� م�ن��اح ل�ح أن ) 255ص 1جـ الق��� األدنى ال��ق  ( صالح الع��� ع�� ال����ر ی�� 
 أنه� أ� عه�ه ق�ل فل���� دخل�ا أنه� �ع�ي وذل� م�� م� له� ت��عه ی��� ول� فل���� ) ن�الء ( م�

  .ال�اني رم��� ع�� أواخ� في أ� عه�ه ق�ل م�� م� خ�ج�ا

 م�اش�ة ی��جه�ا ل� م�� م� خ�وجه� �ع� إس�ائ�ل ب�ي أن دی��اً  ال�اب� إذ ال��ه، س��ات م��لة ت��ز وه�ا
 فإذا ،فل���� أرض إلى ت�جه�ا ذل� �ع� ث� س��اء في ال��ه في س�ة أر�ع�� أم��ا بل فل���� إلى

 ت�في ق� �ان أث�ائها وفي س�ة 42 ال����ع ل�ان األرض ل�خ�ل لإلع�اد �ع�ه وس�ة ال��ه ق�ل س�ة اف��ض�ا
  :الف�اع�ة م� س�ة

  س�ة 10 ح�� .…  م�ن��اح
 س�ة 6 .. ..  ال�اني س��ى

 1 .. .. آم���س
 س�ة

 ب�صا�ة
 �ا�

  س�ة 6 .. ..  م�ن��اح ساب�اح
  س�ة 8 ح���  .. تاوس�ة ال�ل�ة
 س�ة 1 ح�� .. ن�� س�

 س�ة 42      
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 فل� ذل� ق�ل أما م�� ف�ع�ن  ه� ال�ال� رم��� �ان فل���� أرض دخ�ل ب�أوا ل�ا إس�ائ�ل ب�ي أن أ�
� ف��� فل����، في وج�د له� ���  لها ول�� خ��� و�س�ائ�ل( :ال��� أن��دة في ی��� أن ل��ن��اح �
  .؟ إس�ائ�ل ب�رة أب�ت وق� :ت�ج�� ��ا أو )ب�ر

 و����ونها ح�ابه� م� ال��ه س��ات ُ��ق��ن  )ال��وج ف�ع�ن  م�ن��اح( ةب���� ی�����ن  ال�ی� العل�اء �ع�
 م�ن��اح وأن ال�اني رم��� ح�� آخ� في م�� م� خ�وجه� �ع� لفل���� ت�جه�ا إس�ائ�ل ب�ي إن و�ق�ل�ن 

 م�ن��اح ح�� أ�ام فل���� في ال����  ال�ف�ذ ق�ة على و����ل�ن  )فعالً  ب�رته� أ�اد( و ه�اك �ارده� ق�
 في )ل���( بل�ة في ال������ ال��ائ� ج�اة ألح� م���ة ��ا�ة عل�ه م���ر إناء على األث���� ر�ع�� 

ل وق� فل����  .د ( ال�ع� ی��  ��ا م�ن��اح، ح�� م� ال�ا�عة ال��ة في الق�ح م� ل���ة ت�ل�ه ف�ها س�َّ
 ذل� في فل���� لىع ال����ة ال��ادة أن )500ص 3جـ الق��� األدنى وال��ق  م�� .مه�ان ب��مي دمحم

� الق�ة م� �ان� ال�ق�  فل���� أرض دخ�ل – �أسل�ة ال��ل��� غ�� – إس�ائ�ل ب�ي ل���ع ت��ح ال ��
 وأ�اد م�ن��اح ذه� ث� ال�ق� ل�ع� فل���� في اس�ق�وا ق� �ان�ا إس�ائ�ل ب�ي �أن للق�ل م�ل فال أصالً 
  .ثان�ة فل���� إلى ال����  ال�ف�ذ وأعاد ب�رته�
 أو إلسقا�ها م�ل فال أ��اً  ال��راة وفي ال���� الق�آن في ل�رودها ثاب�ة ال��ه س��ات أن �له ه�ا وَ�ُ��ّ 

� ��ل� األم� دام وما إن�ارها،  أنه� ح�� في إس�ائ�ل ب�رة أ�اد أنه الل�ح في ی��� أن ل��ن��اح ت��ى �
  :ال�ةال� االه��امات أح� في ه� وال��اب ؟س��اء في ال��ه في ی�ال�ن  ال كان�ا

 م�ه� وف�ع إس�ائ�ل ل��ي أق��اء ذ��نا ��ا وه� – )العاب��و( م� �ع�اً  ووج� فل���� إلى ذه� أنه      - 1
  .إس�ائ�ل ب�ي أ�اد أنه ادعى أو و�� فأ�اده�، –
 أنه� فاع�ق� ���ه� فل� فل���� أن�اء في ع�ه� و��� إس�ائ�ل ب�ي ��� ول� فل���� إلى ذه� أنه      - 2

  .نف�ه إلى هالكه� ون�� ال���اء في هل��ا
 ال�الم ن�� ��ا وأنه إ�القًا، فل���� إلى ح�لة ی�سل أو �ق� ل� م�ن��اح أن ه� ال�ال� االح��ال      - 3
 ض�َّ� أن ف�ان آس�ا، في م�� �أمالك اه��امه في سلفه ع� �قل ل� أنه ی��� أن أراد فق� ل�ف�ه )خاتي( مع

 الس� إضاف�ه �ان� و�ال��ل وع�قالن وجازر خاتي فأضاف أ��ًا، ال��ق  في ن��اً  الل����� على ن��ه
 في ذ��ه� ���قة م� واضح ه� ��ا أرض ب�ون  ق�ماً  بل دولة ���ن�ا ل� أنه� إذ أسهل ذل� و�ان إس�ائ�ل

  .)ل�حإس�ائ�ل(
 �ق م�ن��اح ل�ح إن :)506ص 3جـ الق��� األدنى وال��ق  م��( مه�ان ب��مي دمحم ال����ر و�ق�ل      - 4

 ال�ال� العام في �ان� س�ر�ا على م�ن��اح وح�لة م�ن��اح، ح�� م� ال�ام� �العام ��اب�ه تار�خ ال�ع� ح�د
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 ��� ق� الل�ح ه�ا أن ذل� مع�ى �ان إس�ائ�ل ل��ي م�اردته أث�اء غ�ق  ق� الف�ع�ن  أن ال�اب� أن و��ا ل���ه
 )أب��ت ق� إس�ائ�ل ب�رة( إل�ه� وأضاف ل�����،ال على ان��اره ل����  ت�ل��اً  َخَلفه و���ه الف�ع�ن  غ�ق  �ع�

� إذ ال�اذب االف��ار م� ك��ع   .أ�اده�؟ أنه ی�عى أن م�اردته� أث�اء غ�ق  وق� للف�ع�ن  ی�أتى �
ضع ق� ال�اذب االف��ار دام وما

ُ
 وأنه خلفه، ال نف�ه م�ن��اح ه� الل�ح �ات� ���ن  ال فل�اذا االح��االت في و

 ل��ي م�اردته أث�اء غ�ق  ال�� وه� ال�اني رم��� ه� ال��وج ف�ع�ن  و���ن  ال�اذب االف��ار صاح� ه�
  .إس�ائ�ل

 م� ��ابوأنقل ل�� 
 م�ام�ة ال��وج و ح��قة أع�� لغ� اث�� :ت�ت ع�خ آم�ن 

 ان�رو ��ل��� و ���� ه��ال�: تأل��
 رفع� ال��� علي: ت�ج�ة

ة �ال��انات ال��ی�ة، ��ا ی���ث ع� م�ام�ة أدت الى �ق�م ه�ا ال��اب ن���ة ج�ی�ة ع� عالقة م�� الف�ع�ن�
 .اخفاء معل�مات مه�ة وج�ت �ال�ق��ة ت�عل� ���وج ب�ي اس�ائ�ل م� م��، ل�عارضها مع الق�ة ال��رات�ة

�ع� عام ون�ف العام م� ع��ره على مق��ة ت�ت ع�خ آم�ن، ف�جئ ه�ارد �ارت� االث�� 1924ففي ر��ع 
ات ال����ة ���عه ع� الع�ل في ال��قع ـ ح�� �ان �ق�م ���د وت���ل آالف ال����اني �ق�ار م� ال�ل�

وذه� �ارت� الى . الق�ع ال�ي ع�� عل�ها في ال�ق��ة ـ والغاء ت���ح ال��ف ال�� ص�ر ق�ل ع�� س��ات
الق��ل�ة ال����ان�ة في القاه�ة، و�ال� م�اع� الق��ل �ال��خل ل�� ال�ل�ات ال����ة ل���ح له �الع�دة 

، رف� م�اع� 1919ول�ا �ان� العالقات ق� ساءت ب�� االن�ل�� وال������ في اعقاب ث�رة . الى ع�له
وعلى االث� غ�� �ارت� وه�د �أنه ما ل� �ع� الى ع�له، س���� للعال� �له . الق��ل م�اع�ة �ارت�

ال�����ة ل��وج  م����ات م���عة م� ال�ثائ� ال��د�ة وج�ها في مق��ة ت�ت ع�خ آم�ن ت���� على الق�ة
وه�ا اح�� م�اع� الق��ل وألقى ب�جاجة ال��� . ال�ه�د م� م��، س�ف تع�� ��ا�ة تار�خ ال�ه�د�ة وال�����ة

إال ان ال�ل�ات ال����ة س�عان ما وافق� على ع�دة . في وجه �ارت�، ث� ت�ارك نف�ه وض�� اع�ا�ه
�، ل�� وح�ى وفاته، ل� �ع� �ارت� الى كارت� للع�ل ب�اد� ال�ل�ك، ح�� اس��� ع�له س�ع س��ات أخ� 

ال��ی� ع� ب�د�ات ت�ت ع�خ آم�ن، ال�ي اخ�ف� ت�اما �ع� ذل� دون ان �ع�ف اح� م�انها و�ل� 
 .م����اتها س�ا الى وق��ا ه�ا

ع�� م�ادفة على اس�ار ت�د� الى تغ��� ع�اص� رئ���ة في الق�ة ) كارت�(ی��و انه «: �ق�ل ال��لفان
. »ف�� ال����ل انها �ان� س�غ�� م��� تار�خ الق�ن الع����) في وق�ها(ل� انها اذ�ع�  )و... (ال��رات�ة

و���� ما جاء �ال��اب، فإن ال�ی� خ�ج�ا م� م�� ل� ���ن�ا م� ال�ه�د، بل م� ات�اع ال�ل� اخ�ات�ن ال�� 
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. الع�اص� الع��ان�ة ناد� ���ادة إله واح� ال ص�� له، وغال���ه� م� ال������ وال���ان��� الى جان� �ع�
ول�ا �ان ت�ت ع�خ آم�ن ت�لى الع�ش �ع� نها�ة ح�� اخ�ات�ن، فق� ب�أ ال�ه�ة اض�هاد ال��ح�ی� م�� ع�� 

اذا �ان� ه�ه هي الق�ة ال�ي «: ت�ت ع�خ آم�ن، م�ا أد� الى خ�وجه� م� م�� الى س��اء ث� فل����
فق� �ان� س�اسة ال��ق االوس� . جل ال�بل�ماسيدل� عل�ها ب�د�ة �ارت�، ف�� ال�هل مع�فة س�� ���ان ال� 

ع��ئ� م��ا��ة في �ل م�اح�ها ��ا هي اآلن، و�ان ادعاء ال�ه�د حقا له� في اقامة م��� له� ه� ج�ه� 
اذ �ان تأس�� و�� ق�مي لل�ع� ال�ه�د� في فل����، حل�ا ی�اع� ع�دا م� ال����ات ال�ه�ة . ال�الف

ع ع��، ث� ت���ه ال���مة ال����ان�ة س�اس�ا ع�� نها�ة ال��ب العال��ة في الغ�ب م�� م���ف الق�ن ال�اس
 .االولى، وأی�ه رئ�� ال�زراء آرث� بلف�ر

ول�� رغ� ما ن�� ع� ب�د�ة ت�ت ع�خ آم�ن، ل� ی���� الع��ر عل�ها �ع� ذل� ع�� ج�د م����ات ال�ق��ة 
ل ع�ل�ات ال��� األث�� في فق� ت��ث الل�رد �ار . ال�ي نقل� الى ال���ف ال���� �القاه�ة

ّ
نارف�ن ال�� م�

واد� ال�ل�ك، م�ت�� ع� ه�ه ال��د�ات ق�ل م�ته، في رسال��� �ع� به�ا الى اص�قائه ون��ت م����اته�ا 
 .االم����ة في ح��ها» ال�����رك تا���«و» ال�ا��� الل��ن�ة«ج���ة 

���ة في االق�� ع�� اف��اح ال�ق��ة، ان ك�ا ذ�� ال����اني وال�� �ادج ال�� �ان م��وال ع� اآلثار ال�
اك��افه لل�ق��ة، ب�سالة الى عال� اللغ��ات آالن غاردن� في ل��ن ��ل� م�ه  أث�ه�ارد �ارت� �ع� على 
وال��� ال�� جعل �ارت� ��ل� ح��ر غاردن� ه� ما ذ��ه في رسال�ه م� انه . ال���ر ف�را الى م��

��� على لفائف م����ة م� اوراق ال��د� ت���� على معل�مات وج� ص��وقا في مق��ة ت�ت ع�خ آم�ن ��
إال ان ال�فاجأة . ���� على اع�قادات الغ�ب ال����ي، و���� م� ال���� ال����اني ت�ج��ها أث�س���ن لها 

ح�ث� ع��ما وصل غاردن� الى االق�� وف�ح ال���وق، و��ال م� الع��ر على ال��د�ات ل��ج��ها ل� ��� 
في ال�ع�ف على الق�اش ال��لي واع�ق� انه  أخ�أواع��ر �ارت� �أنه . ال�ال�� ال�اخل�ة لل�ل�س�� ق�ع م� 

وم� الغ��� حقا اخ�فاء ا� لفائف ب�د�ة في مق��ة ت�ت ع�خ آم�ن ال�ي وج�ت ��ل . م� اوراق ال��د�
�ه�، ف��� م����اتها، ذل� ان ق�ماء ال������ �ان�ا ���ص�ن على وضع ن�خ م� ��اب ال��تى في مقاب

 .ت��ن ه�ه ال�ق��ة خال�ة م�ه
م� اف��اح ال�ق��ة، ق�ل ان ال��� �ان ق�صة �ع�ضة في م�قع ج�ح  أشه�وع��ما مات �ارنارف�ن �ع� س�ة 

ول�ح� �ع� ذل� ان��ار . ح�ث اث�اء ال�القة، ب���ا ذه� ال�ع� الى ان م�ته جاء ���� لع�ة ال��م�اء
�� م� االش�اص ال�ی� اش����ا في ع�ل�ة ال��ف ع� ال�ق��ة، و����ا شائعات لع�ة الف�اع�ة، وم�ت ع�د ��

�ف�� ال�ع� ه�ه ال�اه�ة �الق�رة ال����ة لل�عاو�� الق���ة، فإن ال��اب ال��ی� ی�جعها الى م�ام�ة ����ة 
  .ارادت االس���اذ على ال�ثائ� ال��د�ة الخفاء ما بها م� معل�مات، ث� ع��ت الى ال��ل� م� �ل ال�ه�د
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 ال��وج ف�ع�ن  ه� م�ن��اح أن ل����ة األك�� ال��� وه� – م�ن��اح ل�ح أو إس�ائ�ل ل�ح أن ن��  س�� م�ا
 ال��وج أن على دل�الً  ح��ق�ه في الل�ح ه�ا و���ح إس�ائ�ل ب��ي وال��علقة �ه ال�اردة الفق�ة ص�ق ع�م تأك�
 و�ن – �ق�له مق���ة إشارة ذل� إلى – ال�ه�� اآلثار عال� – ب��ي چ��� أشار وق� م�ن��اح، ع�� ق�ل ت�

 في ال����ة اآلثار( – إس�ائ�ل ل�ح أ� ال��� ل�حة ��ف ���� اه�� ق� ال��وج �ف�ع�ن  م�ن��اح م���
  .)171ص 3جـ ال��ل واد�

 اآلثار عل�اء ل�� واسعاً  ق��الً  تلقى – ال��وج ف�ع�ن  ه� م�ن��اح – ال����ة ه�ه فإن ذل� �ل م� و�ال�غ�
 الف�ع�ن  غ�ق  ی���وا أن ح� إلى ال����ة ه�ه م���� ب�ع� ال�ع�� و�لغ ال��اء، على واألجان� ال������

 أنه وال�اقع :�ق�ل )135ص 7جـ الق���ة م��( ح�� سل�� ال����ر ف���  عه�ه، في إس�ائ�ل ب�� خ�ج ال��
 بل ثالثة، أو ق�م�� ع� ع�قه ی��� ال ض��اح ماء في وع���ه الف�ع�ن  غ�ق  ی���ر أن لإلن�ان ���� ال

 سف� في جاء ما �ف�� وه�ا ر�ابها �ع� وسق� األوحال في ساخ� ق� وع��اته الف�ع�ن  خ�ل أن ال�عق�ل
 الق�آن في جاء ما أن ع� ف�الً  ه�ا :قائالً  و����� .قلهب� ساق�ها ح�ى م���اته� ��� وخلع .25:14 ال��وج
اه الع�� على بل ومات، غ�ق  ق� و�ارده م�سى عاص� ال�� الف�ع�ن  �أن ُ��ع� ال ال����  ب��نه هللا ن�َّ
��َ  َفاْلَ�ْ�مَ (  :وال�ع��� .ال�ال� ق�رة على لل�اس آ�ة ل���ن   يالعام ال�ع��� تعادل  ]92 :ی�ن�[ )ِبَ�َ�ِن�َ  ُنَ��ِّ

 ���احة ت��� ال���� الق�آن آ�ات أن إذ ال����، الق�آن آ� تف��� في ال�ع�ف م��هى وه�ا )!!ُخُل���ل�ه(
ع�ن  ��ا ثالثة أو ق�م�� ��� ل� الغ�ق  م�ان أن ��ا وج��ده، ه� الف�ع�ن  غ�ق  ووض�ح  ُكلُّ (  :�ان بل ی�َّ

  .]63 :ال�ع�اء[ )اْلَعِ���ِ  َ�ال�َّْ�دِ  ِفْ�قٍ 
 )سا��( اآلثار عال� إل�ه ���� ما ه� )ال��وج ف�ع�ن  م�ن��اح( ن���ة أص�اب إل�ه ����� أخ�� دل�ل ه�اك

 ال��د�ة األوراق ب�� ول�ی�ا م�ن��اح الف�ع�ن  ح�� في ال��وج حادثة ت��� ال����ة اآلثار إن �ق�ل إذ
 ال�ل� �ات� م� خ�ا�اً  وت��ل )ال�ادسة أن��اسي( ب�رقة تع�ف وث�قة ال����اني ال���ف في ال��ف��ة

�ح ق� – أدوم – )شاش�( ب�و �ع� إن :��ه �ق�ل ل�ئ��ه ���ه م�ن��اح
ُ
 أن ل��ه ال�ي ال�عل��ات ح�� له� س

 م� �الق�ب ماش��ه� رعي له� لُ��اح ���الت واد� في )تالل�����ة( س��ث إقل�� في ال�� ال��� ���ازوا
 ال�ا�ع�� ..)شاس�( ��ائل م�ور مالح�ة م� ان�ه��ا لق� ��،س� �ا آخ� أم� :�اآلتي ال��اب ون� .ب��م

 ألجل )ب��م( ب�ك ن�� )س��ث( في وال��ة والفالح ال��اة له )ح�ماع� ح�� م�ن��اح( ح�� م� )ألدوم(
 أرض ل�ل ال���ة ال��� وه� وال��ة والفالح ال��اة له الف�ع�ن  ض�اع في ق�عانه� و��ع��ا ��ع��ه� أن

  .)588ص 6جـ ح��، سل�� ة،الق��� م��( ..م��
 ع���ة ال��ا��ة �ان� ��ل� �ع��، ح� إلى ش�ی�ة �ان� ال�اد� ه�ا في ال��اسة أن على أخ��  وثائ� وت�ل
 ی�م�ات م� أج�اء إل��ا وصل إذ )ال�الي ص�فة أب� تل)(س�لة( قلعة في آس�ا إلى ال�ئ���ة ال���� على
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ن  م�ن��اح عه� في فل���� ح�ود على ال�اقعة ال��ن إح�� في م��ف  واألع�ال ال��ع�ث�� أس�اء ف�ها دوَّ
 عه� في م�ّ�ماً  م�ه ال��ور و�ان فل����، إلى ���قه� في ال��� ه�ا ���ازون  م�� أداءها ُ�لِّف�ا ال�ي

   .�ال��وج ت���ح ل��ه �ان ل�� إال ال�اني رم���
 .م�ن��اح ح�� م� ال�ام�ة ��ةال في ��� )ال�ادسة أن��اسي ورقة( ال��اب وه� .)سا��( األس�اذ و�ق�ل
   .)ج�ش�( أرض في �����ن  ی�ال�ن  ال إس�ائ�ل ب�� �ان إذا ���ث أن ���� ال ه�ا أن يال��یه وم�
   .ال�ار�خ ه�ا ق�ل ما وق� في ح�ث� ق� ال��وج واقعة أن فالب� ذل� وعلى
 أن ی��� ال��اب ه�ا أن ��ج��� أنه أ� .الل�حة نق� تار�خ م� ق���اً  حال أ�ة على ال��وج تار�خ ��عل وه�ا

�� ول��ه ح��ه م� ال�ام�ة ال��ة في م�ن��اح عه� في ح�ث ال��وج  بل :ال��وج زم� ع� قائالً  اس���اجه �
  .ال�ار�خ ه�ا ع� ی�ق�م أن ���ز
 ذل� في االت�االت وسائل أن إذ ال�ار�خ ه�ا ع� ی�ق�م ال��اب ه�ا م� اس���اجاً  – ال��وج أن ال���� وم�

   .ما زم� في ح�ث ال��وج أن ف�ض�ا فإذا ����ة، ان�� ال�م�
 .م�� م� إس�ائ�ل ب�ي ���وج – ال����  ال�ف�ذ خارج تقع ال�ي ال��اورة ال�ول ت�ر�  أن ق�ل عام ��� فق�
   .رجعة غ�� إلى م�� م� خ�ج�ا ق� أنه� ی�أك� ح�ى آخ� عام ��� وق�
 في �ال�عي ل�عاته� ل���ح م�� ف�ع�ن  إلى ة�ع� إرسال )آدوم( رؤساء �ق�ر أن إلى ثال� عام ��� وق�

  .إس�ائ�ل ب�� �ق��ها �ان ال�ي األرض
 ج�اس�� ل���ا ال�عاة ه�الء أن م� وال��ق� م���ار�ه مع ال��ض�ع الف�ع�ن  ی�رس أن ق�ل آخ� وق� و���

   .م�� لغ�و ت��� أج���ة ل�ولة أع�ان أو
 ع�� آخ� أ� م�ن��اح ع��ر أول إلى ال��وج زم� ب�ا لعاد االع��ار في األوقات ه�ه م���ع وضع�ا فإذا

  .ال�اني رم���
 ف�ع�ن  ه� ل�� م�ن��اح أن إلى أ��اً  ت��� )ال�اد�ة أن��اسي ورقة( األخ�� ال�ل�ل ه�ا أن ل�ا ی��ح وه��ا

  .ال��وج
 ال��وج ف�ع�ن  ه� ال�اني رم��� أن ن���ة ض� أث��ت ال�ي االع��اضات �ل أن إلى ن�ل� ه�ا م�

 إلى انقل�� تف���ها �ع� االع��اضات ه�ه – ال��وج ف�ع�ن  ه� م�ن��اح أن اف��ض�ا أساسها وعلى
 ه� ال�اني رم��� �أن القائل ال�أ� ص�ة على دالئل وأص��� نف�ها م�ن��اح ن���ة على اع��اضات

 ���ع�ا�� ل� ال����ة ه�ه أص�اب أن م� إل�ه ذه��ا ما ی��� وه�ا معًا، ال��وج وف�ع�ن  ال����� ف�ع�ن 
  .ع�ها ال�فاع في ���ه�وا ل� �األح��  أو
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 أوجهها على ال�ق�مة األدلة وت���� ج�ان�ه ج��ع م� �ال��ض�ع اإلحا�ة ال�راسة ه�ه حاول� لق�و 
 وف�ع�ن  ال����� ف�ع�ن  ه� ال�اني رم��� إن تق�ل ال�ي ال����ة ل�الح ���ل اآلن ال���ان وأص�ح ال���لفة
 ش���ة ت��ی� �أن الق��اع�ا إال ذل� ف�ا اإل�الة �ع� ذ�� ���ا ی��  ق� ال�ع� �ان و�ن .أ��اً  ال��وج

 – الق�ة س�د أث�اء أنه ��ا ال�الم عل�ه م�سى ق�ة في ج�ی�ة ج�ان� إب�از على س��اع� الف�ع�ن  ه�ا
 ف�ع�ن  – ش� �ال – ه� ال�اني رم��� أن ت��� – ال���� الق�آن م� م����ة – أخ��  أدلة للقار�  س���ح
  .ال��ض�ع ه�ا ح�ل دار ال�� ال���ل لل��ل نها�ة ذل� في و���ن  م�سى
  :ال�ازعات س�رة في وردت ال�ي الف�ع�ن  ه�ا ق�ة مل�� ذل� م�ال

سِ  ِ�اْلَ�ادِ  َر�ُّهُ  َناَداهُ  ِإذْ  )15( ُم�َسى َحِ�ی�ُ  أَتاكَ  َهلْ {  )17( َ�َغى ِإنَّهُ  ِفْ�َعْ�نَ  ِإَلى اْذَه�ْ  )16( ُ�ً��  اْلُ�َق�َّ
 َوَعَ�ى َفَ��َّبَ  )20( اْلُ�ْ�َ��  اْآلََ�ةَ  فَأََراهُ  )19( َفَ�ْ�َ�ى َر�ِّ�َ  ِإَلى َوَأْهِ�َ��َ  )18( َتَ�كَّى َأنْ  ِإَلى َل�َ  َهلْ  َفُقلْ 

 َواْألُوَلى اْآلَِخَ�ةِ  َنَ�الَ  �َُّ  َأَخَ�هُ فَ  )24( اْألَْعَلى َر�ُُّ��ُ  َأَنا َفَقالَ  )23( َفَ�اَد� َفَ�َ��َ  )22( َ�ْ�َعى َأْدَب�َ  ُث�َّ  )21(
�ْ  َلِعْ�َ�ةً  َذِل�َ  ِفي ِإنَّ  )25(

َ
  ].26- 15 ال�ازعات[ }َ�ْ�َ�ى ِل�

 ����ة مع��ات وأراه  م�سى إل�ه ف�ه� أب�ائه�، وذ�ح إس�ائ�ل ب�ي واس�ع�� وع�ب س�� �أن �غى فالف�ع�ن 
 �اإلغ�اق ال�ن�ا في هللا �ه ف�ّ�ل األل���ة ل�ف�ه ی�عي وراح ن الف�ع�  ف��ب ال����  اآل�ة بلف� ج��عاً  ع�ه ُعّ��
 واح� ف�ع�ن  فه� �غى ال�� )ف�ع�ن ( إلى عائ� )فأخ�ه( في وال���� ال�ار، ع�اب له اآلخ�ة وفي ال��� في
  :ال�خان س�رة م� اآل�ات ه�ه م� �فه� ال�ع�ى ه�ا ونف� آخ�ه إلى األم� أول م�
وا َأنْ  )17( َ�ِ���ٌ  َرُس�لٌ  َوَجاَءُه�ْ  ِفْ�َعْ�نَ  َقْ�مَ  َقْ�َلُه�ْ  َفَ��َّا َوَلَق�ْ (  )18( َأِم��ٌ  َرُس�لٌ  َلُ��ْ  ِإّنِي �َِّ  ِ�َ�ادَ  ِإَليَّ  َأدُّ

ِ���ٍ  ِ�ُ�ْلَ�انٍ  َآِت�ُ��ْ  ِإّنِي �َِّ  َعَلى َتْعُل�ا َال  َوَأنْ 
ُ
�نِ  َأنْ  َوَر�ُِّ��ْ  ِبَ��ِّي ُعْ�تُ  َوِ�ّنِي )19( م

ُ
 َل�ْ  َوِ�نْ  )20( َتْ�ُج�

�نَ  َقْ�مٌ  َهُ�َالءِ  َأنَّ  َر�َّهُ  َفَ�َعا )21( َفاْعَ�ِ�ُل�نِ  ِلي ُتْ�ِمُ��ا
ُ
ْ�ِ�م

ُ
ُ��ْ  َلْ�ًال  ِ�ِ�َ�اِد� فَأَْس�ِ  )22( م �ََّ�ُع�نَ  ِإنَّ

ُ
 )23( م

ْغَ�ُق�نَ  ُجْ��ٌ  ِإنَُّه�ْ  َرْهً�ا اْلَ�ْ��َ  َواْتُ�كِ 
ُ
اٍت  ِم�ْ  َتَ�ُك�ا َ��ْ  )24( م َقامٍ  َوُزُروعٍ  )25( ُ��نٍ َوعُ  َج�َّ

َ
 )26( َ�ِ���ٍ  َوم

َ�اءُ  َعَلْ�ِه�ُ  َ�َ�ْ�  َفَ�ا )28( َآَخِ���َ  َقْ�ًما َوَأْوَرْثَ�اَها َ�َ�ِل�َ  )27( َفاِكِه��َ  ِف�َها َ�اُن�ا َوَنْعَ�ةٍ   َوَما َواْألَْرُض  ال�َّ
ْ�َ�ا َوَلَق�ْ  )29( ُمْ�َ�ِ���َ  َكاُن�ا  ِم�َ  َعاِلً�ا َ�انَ  ِإنَّهُ  ِفْ�َعْ�نَ  ِم�ْ  )30( اْلُ�ِه��ِ  اْلَعَ�اِب  ِم�َ  ِإْسَ�اِئ�لَ  َبِ�ي َن�َّ

ْ�ِ�ِف��َ 
ُ
  ].31-17 :ال�خان[ )اْل�
 األس�اذ ال��راو�  رش�� ال����ر تأل�� م�سى؟ ف�ع�ن  ه� م� ال�الم عل�ه�ا وهارون  م�سى ك�اب  :ال���ر  

  .إسالمي و�ات� و�اح� .القاه�ة ��امعة
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  الف�ع ال�ال�
  �اللغة الع���ة زم� م�سى عل�ه ال�الم  ىما ���ع�م وج�د 

  
وقل�ا إذا �ان �ل اإلس�ائ�ل��� ال�ی� ن�أوا فى م�� الق���ة  ،"الع��ان���" لق� ت��ث�ا ع� أصل ال����ة ��ل�ة 

فى  Apiro  عاب��ووق� اتفق� ت����ه� بلف�  .إس�ائ�ل���فل�� �ل الع��ان��� فى ذل� ال�ق�  الع��ان���،م� 
ح�� �ان  �الع�اق،ال��ادر ال����ة الق���ة مع نف� ال����ة فى ال��ادر وال�فائ� ال��م��ة واألكاد�ة 

و�ان� دائ�ة ال��قل  دائ�،ول�� لها و��  ���ان،��ل� ه�ا اإلس� على م���عات ال��� ال�ى الت��ق� 
 ،outlaws  �ارج�� ع� القان�ن أث�اء ت�قله� �ع� الهار��� م� الع�الة وال إل�ه�و�ان ی���  وال��حال،

  .ال�الدم� م��لف   raiders  واله�ام�� وال�غ����
الع��ان��� �ائفة م� أج�اس م��لفة  أن): 196ص  4الق���ة جـ  م��(و�ق�ل العال� األث�� سل�� ح�� 

  .�اله���سو�ق�ل فى م�ان آخ� أنه� �ان�ا على ات�ال وث��  واح�ا،ول���ا ج��ا 
لف� الع��ان��� هى مع ب�ا�ة خ�وج إب�ا��� عل�ه ال�الم مع �ع� ق�مه ومعه زوج�ه  و�ان� ب�ا�ة اس���ام  

أ� الق�م ال�ی� ال���ق�ون   sojourners  وت�ل� عل�ه� ال��راة ال�ال�ة صفة .ال�المسارة واب� أخ�ه ل�� عل�ه 
  ..ال��حال���ان ودائ�ى 
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ف�ان� لغ�ه� هى اللغة الع���ة  ،ع��ان����الوق� ن�أت ت���ة اللغة ال�ى ی���ث�ن بها م� نف� ت����ه�   
به�ا ال��ل خل��ا م� ع�ة ف�ان�  بها،لغة ن�أت وت��ل� م� ع�ی� م� لغات ال�الد ال�ى �ان�ا ���ون  وهي

�ان له ثالث زوجات  ال��و�ذا عل��ا ���ال واح� ه� م�ال إب�ا��� عل�ه ال�الم . .سائ�ةلغات ال����ها لغة 
وثان��ه�ا هاج�  ،)الع�اق حال�ا(أوله�ا سارة ولغ�ها هى األكاد�ة لغة �ل�ان  ،)����هغ�� ال��ار� ومامل�� (

اللغة  ،وهيYoktan  وثال��ه�ا ق��رة ولغ�ها هى الع���ة الق���ة لغة أحفاد ق��ان الق���ة،ولغ�ها ال����ة 
ل�ا ت�و�ه ال��راة أن أ��ل و�ذا قل�ا ��قا  .ال�المال�ى تعل�ها و��رها �ع� ذل� إس�اع�ل اب� إب�ا��� عل�ه�ا 
وأن لغة ��عان  ،)ال�ل�ل �فل���� حال�ا م�ی�ة(إقامة إلب�ا��� عل�ه ال�الم �ان� �أرض ��عان فى ح��ون 

كان� ��ارة ع� ع�ة لغات م��قة م� اللغات ال�ام�ة ولغة ال������ ال�ام�ة �أث� م� آثار خ��عها ف��ات 
 ال�ق�،����ج أنه إذا �ان� ه�اك لغة ع���ة للع����� فى ذل� فإن�ا ���� أن ن. .م�����لة ل��� ف�اع�ة 

    .األقلف��ف ت��ن خل��ا م��ال م� اللغات ال�اب� ذ��ها على 
و�ع� أن اخ�ار هللا م�� ل�ى ت���ا وت��ع�ع ف�ها ق��لة ب�ى إس�ائ�ل م� أوالد �عق�ب عل�ه ال�الم ، وأقام�ا   

م� م�� ، ف�ان� إقام�ه� ف�ها ه�ه ال��ة ال���لة هى ف��ة ح�ل  س�ة تق���ا ، تعل��ا ف�ها ال���� 430ف�ها 
، وتعل� م�سى ال���ة فى ق��   41-12:40  ووالدة ل�ع� ب�ى إس�ائ�ل ��ا تق�ل ال��راة فى سف� ال�����

، ث�  Acts 7:22  ف�ع�ن م�� والدته ح�ى بلغ األر�ع�� م� ع��ه ��ا �ق�ل العه� الق��� فى أع�ال ال�سل
أخ�� فى م�ی� هار�ا م� ق�اص ال������ �ع� أن ق�ل واح�ا م�ه� ،  �اتس� �10 ذل� ق�ى م�سى �ع

وال�ى ت�وجها م�سى عل�ه   - عل�ه ال�المو�ق�ل ال�ع� أنه شع��  - ال�جل ال�الح وت�وج م� ه�اك ب�� 
سف�  –وتق�ل ال��راة ( �الع���ة ال�ال�ة " ع�ف�رة"ال�الم إس�ها صف�رة وه�ا اإلس� ی��� بلف� 

أن ال�جل إس�ه ی��ون و�ان �اه� م�ی� ، و�قال فى م�اضع أخ�� أن إس�ه  - 15- 2:11  ��وجال
  ) . ��ع�ى خل�ل هللا  Reuel  رع�ئ�ل

إلى إس�اع�ل عل�ه  ی��هيوفى ج��ع األح�ال ت��� ال��راة أن لغة أهل م�ی� �ان� اللغة الع���ة وأن ن��ه� 
  .ال�الم

ل�ت صف�رة
َ
ع��ى و�ان  فقال� ال��راة ع�ه أنه ن� Gershom  إس�ه ج�ش�مل��سى عل�ه ال�الم ول�ا   وو

     ).22-2:15  سف� ال��وج(الی���ث غ�� الع���ة لغة أمه 
سف� ال����� وسف� "  :أن)والع�����الع���ة أق�م م� ثقافة ال��نان  ال�قافة(و�ق�ل ��اس العقاد فى ��ا�ه 

فإب�ا��� تعل� م�  .ال�الما��� وم�سى عل�ه�ا ال��وج ص���ان فى تعل�� ال�ال��� م� الع�ب ل�ل م� إب� 
  .”وم�سى تعل� م� ی��ون إمام م�ی�  صادق،مل�ى 
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أن م�سى عل�ه ال�الم �ع� أن ق�ى األر�ع�� عاما األولى م� ع��ه ت�� رعا�ة   و�ه�ا ال��ل ���� الق�ل    
ال�ال�ة ب�� أهل م�ی� وه� م� الع�ب اإلس�اع�ل��� ، �أنه ق� تأهل  الع��ة أع�اماث� ق�ى  ق��ه،ف�ع�ن فى 

. به�ا ال��ل وت�ّ�ل ثقا��ا ب�قافة لغ��� ه�ا اللغة ال����ة الق���ة واللغة الع���ة لغة الع�ب اإلس�اع�ل���� 
اب إلى و�ان أم� هللا له �ال�ه م��،فأص�ح ب�ل� م��ع�ا إلس���ال رسالة هللا إلى ب�ى إس�ائ�ل وف�ع�ن 

ول�� ال��راة تق�ل فى ه�ا ال�أن أن هللا �ل� م� م�سى أن ی�ه� إلى ف�ع�ن ل��ل� م�ه إ�الق . .ف�ع�ن 
ف�ع�ن  ع��  مها�اوأراه هللا له�ه ال�ه�ة آ�ة الع�ا وآ�ة ال�� ل���ن  هللا،س�اح ب�ى إس�ائ�ل ول�� ل��ل�غه رسالة 

  .رسال�هول��لل بها على ص�ق 
ح�� قل�ا أنها خل�� م� ع�ة لغات أه�ها اللغة األكاد�ة واللغة  الق���ة،لغة الع���ة ونع�د م�ة أخ�� إلى ال  

و�ق�ل العال� األث�� سل�� ح�� أن ه��ة اله���س ودخ�له� ... الع���ة واللغة اله��وغل���ة واللغة اآلرام�ة 
� �أدلة م� �ع� و��ه� على ذل ،.م. ب��ء وه�وء إلى أرض م�� ب�أت م�� ب�ا�ات الق�ن ال�اسع ع�� ق

ص  4م�� الق���ة جـ (ول� ��� ت�ار�ا فى ذل� مع �ع� ال�قائ� ال�ار���ة  األث��ة،ال�فائ� وق�ع الف�ار 
مارا ) الع�اق(وت�ام� دخ�ل اله���س أرض م�� مع خ�وج إب�ا��� و�ع� ق�مه م� أرض �ل�ان  ).55

واج�اح اله���س �ع� ذل� م�� .... إلى أن وصل م�� وت�وج م�ها ال���ة هاج� ) فل����(���عان 
م�س� األس�ة .) م.ق 1558 –. م.ق 1580(إلى أن ��ده� أح�� األول  شع�ها،وت����ا فى أق�ار 

ل� م�سى أث�اء ه�ا ال�ار�خ أو  ع��،ال�ام�ة 
ُ
وق� اخ�لف العل�اء فى زم� م�الد م�سى ��ا اخ�لف�ا  �ع�ه،وق� و

وع��ما ��د أح�� األول  .ال��أخ�جه��الى فى الف�ع�ن واخ�لف�ا �ال م��،فى زم� خ�وج م�سى وق�مه م� 
ول�� الغال��ة  معه�،اله���س م� م�� خ�ج� معه� �ائفة قل�لة م� ب�ى إس�ائ�ل ارت��� م�ال�ها 

وتع�ض�ا لل����� واإلذالل م� ف�اع�ة م��  اله���س،الع��ى م� ب�ى إس�ائ�ل �ق�ا فى م�� �ع� ��د 
ووصل ح� إذالله� إلى ال����ل به�  وال������،��س ض� م�الح م�� ج�اء خ�ان�ه� وتعاونه� مع اله�

ل� م�سى عل�ه  ،..ال���روذ�ح مع�� صغاره� 
ُ
و�ان� ق�ة ال�قا�ه م� ال�ه�  ال�الم،وفى ه�ا ال�ق� و

و�أن هللا تعالى أراد  .ال�ال�ةق�ة مع�وفة فى الق�آن ال���� ��ا هى مع�وفة فى ال��راة  له،وهيوت��ى ف�ع�ن 
عاما  أر�ع��وق� قل�ا م� ق�ل ��� تأهل م�سى ثقا��ا ل��ة . .ال��او�ةای�ه إنقاذ م�سى إلع�اده لل�سالة �ع�

��ل�ات ) أسفار م�سى ال���ة(و�ان أث� ذل� ام�الء ال��راة  الق���ة،�ال�قاف��� ال����ة الق���ة والع���ة 
وه�ا اللغ��� ال�ى ن�أت م�ه�ا لغة . .الع���ةك���ة م� اللغة ال����ة الق���ة و��ل� ��ل�ات ����ة م� اللغة 

أن "  ):1968سل�لة ��� دار الهالل /  هللا(و�ق�ل ��اس العقاد فى ��ا�ه . .أساس�ةال��راة الع���ة ��فة 
كل م� ه��� ب�س��� وآرث� و��ال عق�ا مقارنة ب�� صل�ات إخ�ات�ن وأح� ال��ام�� الع���ة فاتفق� ال�عانى 

  .”�� إلى ت�ارد ال��ا�� وال��ادفات ب��ه�ا اتفاقا الی�
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فى  )Moses &monotheism  وال�ح�ان�ة م�سى(س����ن� ف�و�� فى ��ا�ه �ع��ان  ال���� ال�ه�د� و�ق�ل
 عل�ه  م�سىم�ألة ال�قابلة ب�� عقائ� إخ�ات�ن وعق��ة م�سى أنه �ع� أن ان�هى م� مقا�الته وف�وضه ق�ر أن 

واس�ع� لل���ة فى ه�ه ال���ة  وآم�ن،ال�الم ت��ى ���� فى ��ف ال�ح�ان�ة ون�أ فى أعقاب ال�ع��ة ب�� آت�ن 
�ة، و�ان خ�وج ب�ى إس�ائ�ل ���ا ب�� الق�ن  صفاته،فعّل� ب�ى إس�ائ�ل ��� ی�ح�ون هللا و�ع���ن  ال��ّحِ

  " .. ��ار ال��ح�� �ال�الد ال����ة أ� فى ال��ل ال�انى إلن ال��الد،ال�ا�ع ع�� وال�ال� ع�� ق�ل 
ت�ج�ه دمحم الع�ب (   "م�سى م���ا"والع��� فى األم� أن ه�ا العالمة ال�ه�د� وصل فى أح� ���ه �ع��ان 

إلى الق�ل )  665ص  4ق�� األن��اء وال�ار�خ جـ / ال����ر رش�� ال��راو�    م�سى وم���را فى ��اب
ل ، وأن ال��انة ال��س��ة م��قاة م� عق��ة إخ�ات�ن ، و����ل �أن م�سى ه� م��� ول�� م� ب�ى إس�ائ�

أن م�سى �ان أح� األم�اء ال������ ال�ق���� م� إخ�ات�ن ول�� ل�ا ح�ث� ال�دة فى م�� �ع� إخ�ات�ن ت� 
أراد أن ی�ج� ل�ف�ه دورا ما ����� ، ف��ع� ب�ى ) م��(اس��عاد م�سى ، ول�ا انهار أمله فى ح�� �الده 

  . وأع�اه� دی�ا ج�ی�ا اس�قاه م� عق��ة إخ�ات�ن ال��ح���ة إس�ائ�ل 
��� ی�أتى لعال�  :ن��اءلو��� ل�ا أن "  :�ق�لهو���اءل ال����ر رش�� ال��راو� فى ��ا�ه ال����ر م� ق�ل 

إذ مادام م�سى م���ا فإن ل��ى . .ال�ه�د�ةوت�ول الغ�ا�ة إذا عل��ا ه���ه  ال�أ�،م�ل ف�و�� أن �ق�ل به�ا 
��ا فعل سلفه ی�سف اب� م�ى  إل�ه،ی�مى  ال��وه�ا ه� اله�ف ال��اسى  ،!م��س�ائ�ل حق�قا تار���ة فى إ

  ...ع��ما زع� أن اله���س ال�ی� ح���ا م�� ه� أنف�ه� ب�� إس�ائ�ل 
م� م�ان آلخ� وال���ق�ون فى م�ان  ی�ت�ل�ن   �ان�اقل�ا م� ق�ل أن الع���ة �لغة هى لغة الع��ان��� ال�ی�   

ف�اذا �ان� ... ف���ل� لغ�ه� ون�أت ��ل�� م� لغات األق�ام واألماك� ال�ى م�وا بها  األق�ام،أومع ق�م م� 
ل� �ع�ف غ��ها م�� ت� إل�قا�ه ول��ا م�  ال��هل هى ال����ة الق���ة  ت��ی�ا؟،لغة م�سى عل�ه ال�الم 

أم هى اللغة الع���ة ال�ى ... ��ه ال�ه� وت��اه ف�ع�ن وعاش فى ق��ه ح�ى األر�ع�� عاما األولى م� ع
�ع�ق� ال���� م� .... ال�ال�ة م� ع��ه  الع��ة أع�اماتعل�ها فى م�ی� وأقام ف�ها هار�ا م� ق�اص ال������ 

عل�اء أصل اللغات وتار��ها أن األش�ال األصل�ة ل��وف ��ا�ة الع���ة الق���ة هى نف�ها أش�ال ح�وف 
ل� ت��  ��عان،وأنه �ع� خ�وج م�سى وق�مه م� م�� إلى أرض  لق���ة،اال��ا�ة اله��وغل���ة لغة م�� 

وعلى ه�ا األساس ی��� ال���� م� ال��رخ�� أن الع���ة ل� ت�� هى لغة . .الع���ةلغة أهل ��عان هى اللغة 
وم�اع� ال�ه�د �ال���ة ل�ار��ه� فى م�� ل� . .ال�ه�دم�  ال����  �هال��راة األصل�ة على خالف ما زع� 

ح�ى ����ع�ا م� خ�االته� ألنف�ه� تار��ا ی��رون �ه أ��اعه� �ع� أن ت����ا م� ال����ة على  ت��هي
  .ال��الدال��ام العال�ى ال��ی� فى الق�ن ال�اح� والع���� �ع� 
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ف��ق� أوراقه� ��ا ت�ق�  ال��اف�،فى ح��ات مف��حة  م���خ��  ن�مه�تل� ال��اع� ����عها ال�ه�د ع�� 
وت��ح روا�اته� م��د أضغاث أحالم یه�د�ة الَتِ��ل  ال���قة،وت�ه�  ف��ع�ون   أج�اده�أغ���ه� م� ف�ق 

  ...إال على ال�لهاء وال�غفل�� 
فل�عل��ا ول�عل� معه� بلهاء وضعفاء ه�ا الع�� أن تار�خ ب�ى إس�ائ�ل  تار��ا  أوهامه�ومه�ا اص��ع�ا م� 

ولق� ص��� اآلثار ال����ة الق���ة ت�اما ع� أ� ح�ا�ة له�  م��،ة م�سى ق� ت�ّ�ن على أرض وتار�خ ت�را 
 األح�اث،م� دق�ها فى ت���ل  –مع ماه� مع�وف ع� ال��ا�ات ال����ة على ج�ران ال�عاب� واآلثار 

�ى إس�ائ�ل �أنها م� وجهة ال��� الف�ع�ن�ة أن ب له�،و�علل ال�ع� س��ت اآلثار ال����ة ع� أ� ح�ا�ة 
م�� ن�أته� فى م�� ح�ى خ�وجه� هى ح�ا�ة ل����عة م� الع��� الالج��� الت���� ال����ل أو أن �قام 

وت��ع  األصل�ة،وأراد هللا ب�ل� أن ���ع تار��ه� فى م�� وت��ع معه ت�راته�  ...!لها اآلثار وال��الت 
  .الىوتعاألل�اح وتاب�ت العه� وذل� ل���ة ال�عل�ها س�اه س��انه 

 ب�ف�ه،ك��ها م�سى ) أسفار م�سى ال���ة وهى أه� أسفار العه� الق���(ی�عى مع�� یه�د ال��م أن ال��راة   
وأ� دل�ل أو �ق�� ��ل�ه ال�ه�د إلث�ات  تار���ة،هل مای���ه ال�ه�د ه� ح��قة  :ال��رخ��و���اءل ���� م� 

وأنه ق� ت�  م�سى،ن أن األسفار ال���ة ل� ����ها وفى ال�قابل أك� ال��رخ�ن �ال�ل�ل وال��ها. .؟؟مای�ع�نه 
  :ال��قعراجع را�� . .مع�وف��ك�اب�ها �ع� م�سى �ع�ة ق�ون م� أش�اص غ�� 

  http://freethought.mbdojo.com/authenticityoldtest.html   
دل�ال اس��� عل�ه� عل�اء اآلثار وال��رخ�� إلث�ات ع�م وج�د ما���ى �اللغة الع���ة  43وق� ذ�� ه�ا ال�ا�� 

م�لف�ن م�ه�ل�ن �ع� وفاة م�سى عل�ه  ك��ها) ال���ةاألسفار (زم� م�سى عل�ه ال�الم و�ث�ات أن ال��راة 
  :یليت� ��حه�ا �اللغة اإلن�ل���ة ��ا  ه�ا ب��� دل�ل�� م� ب�� تل� األدلة واك�فى. .ق�ون ال�الم �ع�ة 

  3. The Pentateuch was written in the Hebrew language. The Hebrew of the Bible 
did not exist in the time of Moses. Language takes centuries to develop. It took a 
thousand years to develop the English language. The Hebrew of the Bible was not 
brought from Egypt, but grew in Palestine. Referring to this language, De Wette 
says: "Without doubt it originated in the land [Canaan] or was still further 
developed therein after the Hebrew and other Canaanitish people had migrated 
thither from the Northern country" (Old Testament, Part 2). Gesenius says that 
the Hebrew language scarcely antedates the time of David. 
4. Not only is it true that the Hebrew language did not exist, but it is urged by 
critics that no written language, as we understand it, existed in Western Asia in 
the time of Moses. Prof. Andrew Norton says: "For a long time after the supposed 
date of the Pentateuch we find no proof of the existence of a book or even an 
inscription in proper alphabetical characters among the nations by whom the 

http://freethought.mbdojo.com/authenticityoldtest.html
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Hebrews were surrounded." (The Pentateuch, p. 44) Hieroglyphs were then in 
use, and it cannot be imagined that a work as large as the Pentateuch was written 
or engraved in hieroglyphics and carried about by this wandering tribe of ignorant 
Israelites. 

وق�  ال�الم،أن لغة ال��راة الع���ة ل� ت�� م�ج�دة فى زم� م�سى عل�ه ) ال�ا�� ال�اب�(و���� ال��رخ�ن    
 ب��  �ع�فها  ���فلغة ال��راة الع���ة ل�  ��اب�ها،أخ�ت اللغة الع���ة ع�ة ق�ون �ع� م�سى ل����ل �لغة ���� 

الن�� دل�ال  ال��راة،�م� ���ل �ع� ال�ار�خ ال���قى ال�ف��ض ل��ا�ة وأنه ل م��،إس�ائ�ل ح�ى خ�وجه� م� 
واح�ا أونق�ا واح�ا ل�ف� م� أسفار م�سى ال���ة فى أ� م� ال�ول ال�ى �ان� ت��� ب��ى إس�ل��ل �ع� 

ك�ا أن لغة م�� الق���ة . ).44ص (وق� أك� ذل� أ��ا م�لف سف� ال����ة  م��،خ�وجه� م� 
وال����  إس�ائ�ل،�ى �ان� ت��ع�ل فى ذل� ال�ق� فى أرض ��عان ال�ى خ�ج إل�ها ب�� اله��وغل���ة هى ال

��ا �ع�ى ذل� أح�اال ثق�لة م�  اله��وغل���ة،ت��ر أوح�ى م��د ت��ل أن ی�� ��ا�ة األسفار ال���ة �اللغة 
ووق� رحل�ه� أو م� م�الت ال��ارة ال�ى �ان ی��ج� على ب�ى إس�ائ�ل ح�لها زم� ال��ه  ال��د�أوراق 

  ..والف�ادوه� ال�ی� ق� وصفه� م�سى عل�ه ال�الم �ال�هل وال��ل  ��عان،ال�اقة إلى 
ماهى تل� اللغة ال�ى ���  :ه�ح�ى اآلن   �أ� دل�ل واضح ومق��ل  ال��� إجا�ة مق�عة وم���ة ال��وال��ال   

اللغة ال�ى ��� بها هللا تعالى على  تل�  ی�ع�ن؟،وماهى���ها �الفعل ��ا  ال��بها م�سى ال��راة إن �ان ه� 
وأشه� ماُع�ف أنه  ،)145 األع�اف(" و����ا له فى األل�اح " وق� جاء فى الق�آن ال����  م�سى؟أل�اح 

وُرو� فى ال��� أن ج���ل عل�ه ال�الم ��� على م�سى ���احه  الع��،م���ب ب�ل� األل�اح ه� ال�صا�ا 
والی�ج� دل�ل  ).ذ��ه ال��م��(� القل� ح�� ��� هللا له فى األل�اح ف�� �ه فى العال ح�ى أدناه ف��ع ص��

أو دل�ل واح� مق�ع أن م�سى ه�  م�سى،واح� ���� إلى اللغة ال�ى ��� بها هللا س��انه وتعالى على أل�اح 
ى أو دل�ل واح� على اللغة ال�ى ��� بها م�سى إن �ان ق� ��� ش��ا ف ال�ه�د،��� ال��راة ��ا ی�عى  ال��

�ان �����ه�ا ح�� �ان  ال��وق� ضاع� األل�اح وضاع� ال��راة األصل�ة وضاع ال�اب�ت نف�ه  .األصل
ول� ی��قى ل�ا أو له� س�� �ع� ال�����ات وال����ات واإلف��اضات  ال�ال�،مع��ه م���عا م� ال�ه� 

  ...وأح�انا �ع� ال�ل��قات 
. م.ق 250وعام . م.ق �450 إعادة ��اب�ها ب�� عام و�ق�ل ال�ه�د أنه �ع� أن ضاع� ال��راة األصل�ة ت  

 .Nehemiah  و��اب ن���ا) ع��� فى الق�آن ال����وه� (�ال��ا�ة الع���ة ال�ق�سة فى ��اب�� ه�ا ��اب ع�را 
أما ع�را أو ع��� ف�ان م��فا فى �ال�  أورشل��،ون���ا ه�ا عاد �ع� ال��ى ال�ابلى م� أرض فارس إلى 

م� أخ� م�افق�ه على ع�دة الف�ج ال�انى  –وت��� ل�قة ال�ل� ��ه  ال�ه�د�ة،�ن ال�ائفة فارس وم���ارا ل��
وقام ن���ا ����ة إصالح دی�ى �ع� ع�دته  .األم�الم� یه�د ال��ى إلى أورشل�� حامل�� معه� ماشاءوا م� 
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�د ل�أك�� ع�م وه�ه إح�� روا�ات ال�ه. .ذاك�تهو�ل� م� ع�را أن �أتى �أسفار م�سى م�  أورشل��،إلى 
فى ح�� ی���  وال����ل،ض�اع ال��راة األصل�ة ول�أك�� وج�د اللغة الع���ة �لغة م���لة صال�ة لل��ا�ة 

  .اآلرام�ةال��رخ�ن أن ع�را ون���ا ح�� ���ا ال��راة �ع� ال��ى ال�ابلى ���اها �اللغة 
���ها م�سى ب�ف�ه و�اللغة الع���ة ، أنه الی�ج� وم� ال��د ال�اب� �ع���ا أن نق�ل لل�ی� �ع�ق�ون أن ال��راة ق� 

م��د دالئل ���� أن ی�ق�لها ال����   مای��� اع�قاده� ه�ا م� وثائ� وم����ات وآثار وحف��ات أو ح�ى
سف� (، وأن لغة ال��ا�� ب�� م�سى ور�ه ح�� خا��ه هللا ع��ما �ان ی�عى غ�� ح��ه �اه� م�ی�     ال����

ل� ���� وعاش ل� ت�� س� ) 8-1/1ال��وج 
ُ
� اللغة ال����ة الق���ة ال�ى ل� ��� �ع�ف غ��ها ح�� و

أو اللغة الع���ة لغة أهل م�ی� ال�ى تعل�ها م� ح��ه وزوج�ه ح�ى مات ول� ی��� �غ�� هات��    وت��ى ف�ها
ا� ذاتها م� األلف" ت�راة "اللغ��� ول� ت�أ ق�مه أرضا غ��أرض م�� وأرض م�ی� ، ه�ا نا��� ع� ��ن �ل�ة 

م� العل�اء   ی�ت�� ���ادة ال��ر ال�ق�س فى ال����ة الق���ة ، و�ن ����ا Torah  "ت�راة "ال����ة ، ومع�ى 
ومع اف��اض .. وال��رخ�� �����ن أصال فى وج�د ما���ى �اللغة الع���ة فى زم� م�سى عل�ه ال�الم 

�ع� ی��� بها أح� ل��ة التقل ع� وج�دها �ع� ذل� أو ق�ل ذل� فق� مات� تل� اللغة اله��� ال����عة ول� 
و�ان� ه�ه ال��ا�ة  ال��ی�ة،إلى أن �ان� ب�ا�ة إعادة ه�ه اللغة لل��اة ت�� إس� اللغة الع���ة  س�ة، 2300

مع ب�ا�ة ال�ف��� فى إن�اء و�� ���ع ش�ات ) 1922-1858(على ی� رجل واح� ه� إل�عازر ب� یه�ذا 
م� تع�د لغات ال�ه�د فى ش�اته� رم�ا ����ع�نه ل�ح�ته� فى ه�ا ول���ن ه�ه اللغة �ال�غ�  العال�،یه�د 

  ...ال��� ت�� عل� واح� 
وما  األخ��،و��� ت��ل� ون�أت هى  ال�ال�ة،ف�ا هى أص�ل تل� اللغة الع���ة ال��ی�ة لغة دولة إس�ائ�ل   

  !!.؟؟...الق���ةه� وجه ال��ه ب��ها و��� اللغة الع���ة 
    

https://atef.helals.net/mental_responses/jewish_history/session_5.htm  
ال����ة  :ال�اش�( 131ص " إب�ا��� أب� األن��اء"�ق�ل ��اس م���د العقاد فى ��ا�ه  :م�فقةمالح�ة 
 ):ب��وت - ص��ا  الع���ة،

وأنه �ان ی��ل�  ع���ا،ر��ا �ان م� ال�فاجآت ع�� �ع� ال�اس أن �قال له� أن اب�ا��� عل�ه ال�الم �ان 
ول��ها ال���قة ال�ار���ة ال�ى الت��اج إلى ف�ض غ��� أو تف��� نادر غ�� ت�ج�ة ال�اقع ��ا  .الع���ةاللغة 
�� اب�ا��� إلى ق�م غ�� ق�مه ال�ی� ه� و�ن�ا الف�ض الغ��� أن ���� ال��رخ ع� ه�ه ال���قة ل�� �ع��ه،

  ....م�ه� فى ال���� 

https://atef.helals.net/mental_responses/jewish_history/session_5.htm
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ول�� مع�ى ه�ا �ال��اهة أنه �ان ی��ل� الع���ة ال�ى ن���ها ال��م أو نق�أها فى �الم ال�ع�اء ال�اهل��� وم� 
فل� ��� فى العال� أح� ی��ل� ه�ه اللغة فى ع�� اب�ا��� وال فى الع��ر  األق�م��،عاص�ه� م� الع�ب 

و�ن�ا اللغة الع���ة ال�ق��دة هى لغة األق�ام ال�ى �ان� . .ال��الدحقة �ه إلى الق�ن ال�ا�ع أو ال�ال� ق�ل الال
وق� �ان� لغة واح�ة م� ال��� إلى  ال���ة،ت��� فى ش�ه ال����ة الع���ة وتهاج� م�ها و�ل�ها فى تل� 

  .وس��اءم�ارف الع�اق وال�ام وت��م فل���� 

غة ح��ا �إس� اللغة ال���ان�ة غل�ا م� ال��نان فى ال����ة ، ألنه� أ�لق�ا إس� أش�ر�ة أو ولق� ُع�ف� تل� الل
أس�ر�ة على ال�ام ال��ال�ة ، ف�اع� ت���ة الع���ة �إس� ال��ر�ان�ة وال���ان�ة م� ال��ان ال�� أقام� ��ه 

واش��ل� ... � ب�م� ���ل �ع� ��ائل الع�ب ال�اف�ة م� ش�ه ال����ة م�� أق�م الع��ر ، ق�ل ع�� اب�ا��
ه�ه اللغة ال���ان�ة فى �ع� األزم�ة على ع�ة لغات الت��لف ���ا ب��ها إال ��ا اخ�لف� له�ات ال��ائل 

الع���ة ق�ل ال�ع�ة اإلسالم�ة ، وم� ه�ه اللغات لغة آرام و��عان وأدوم وم�آب وم��ان وماجاورها فى األقال�� 
�ان� ال�فاجأة أش� على م� ���ع أن ال�ل�ل ل� ��� ع���ا م� الع�����  ال����ة ب�� الع�اق وس��اء ، ور��ا

ول� ت�� ال�ه�د�ة ق�  واح�،فق� م�ى وق� ���ل وال�اس �فه��ن أن الع���ة وال�ه�د�ة �ل��ان ��ع�ى .... 
  .ص��حم�ادفة للع���ة فى مع�ى 

�ائفة ����ة م� ال��ائل ال�حل فى  فالع���ة فى ن�� الق�ن الع���� ق�ل ال��الد �ان� �ل�ة عامة ت�ل� على
ص��اء ال�ام ، و�ان م� أب�اء ه�ه ال��ائل م� �ع�ل �ال���د ال��ت�قة ه�ا وه�اك ح�� ال��اقع وال��اس�ات 

تل الع�ارنة وفل���� وآس�ا "، و�ه�ا ال�ع�ى وردت �ل�ة الع��� واألب�� واله���� وماقار�ها لف�ا فى أحاف�� 
، ول� ��� لل�ه�د وج�د فى ذل� " ه�ا ال�ع�ى فى ال��ا�ات ال���ار�ة والف�ع�ن�ةال�غ�� والع�اق ، وجاءت ب

كان�ا ه� أنف�ه� �ق�ل�ن ع� الع���ة أنها لغة ��عان ) �عق�ب(ول�ا وج� ال�ه�د وان����ا إلى إس�ائ�ل ... ال��� 
مع اخ�الف ���� ب�� ، ث� ان��ت الع���ة فى اآلرام�ة ال�ى غل�� على ال��ائل ج��عا ب�� فل���� والع�اق 

وأص��� الع���ة م��د له�ة ت��لف ب��� �ع� ال��وف ��ا ت��لف .. اآلرام�ة ال����ة واآلرام�ة الغ���ة 
  .األ�امال��ائل ب��� ال��� وال�اف أو ن�� ال��� والالم إلى ه�ه 
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  ال��راة اله��وغل���ة

والدته ح�ى ش�ا�ه وغادرها إلى م�ی� ت�ضح ق�ة م�سى عل�ه ال�الم أنه ن�أ وت��ى في م�� م�� ل��ة 
�األردن وت�وج م� اب�ة ال��ي شع�� عل�ه ال�الم، وح�ى ع��ما قاد ب�ي إس�ائ�ل خالل الق�ن ال�ال� ع�� ق�ل 

 .س�ة 40ال��الد إلى فل���� غ�� أنه ل� ی�خلها وتاه في ص��اء س��اء مع ق�مه 
ا�� س��نا م�سى عل�ه ال�الم �الع���ة ألنها في واس��ادًا إلى ذل� ����� تأك�� أن هللا ع� وجل ل� ��

ه�ا ��ان� أنه وع�� ال�ج�ع إلى ال���ج اللغ�� ���� الق���ة .. األصل غ�� م�ج�دة في تل� ال���ة ال�م��ة
 :وم�ی�ة م�ی� ی��ح اآلتي

ی���ث بلغة مع�وف أن ال�فل ی�عل� اللغة م� ال���ة ال�ي ن�أ ف�ها و��ل� ال�هاج� وال�اف� ال ب� أن : أوالً 
 .ال�ع� ال�� هاج� إل�ه أو ان�مج ��ه

عاش م�سى عل�ه ال�الم في م�� الق���ة وت��ی�ًا في زم� آخ� ف�اع�ة م�� الق���ة ال�ي �ان� في ذل� 
ال�ق� ت���ث اللغة ال����ة الق���ة س�اء العام�ة م�ها أو الع���ة الف��ى ال�ي هي نف�ها اللغة ال����قة 

 .� الف�ع�ني الق��� وح�ى العه� ال��ی�لل�ع� م��� م�� العه
وعل�ه ���� ال�أك�� على أن م�سى عل�ه ال�الم �ان ی���ث في ب�ا�ة ح�اته بل�ان أهل م�� ألنه عاش 
معه� م�� والدته و�ان رس�ًال ���ل رسالة إله�ة وال ب� أن ���ل رسالة ال�ع�ة وال��ل�غ ألهل م�� وف�ع�ن 

  .وال�مان �اع��ارها لغة الق�م ال�� عاش وتعامل وت�ا�� معه� �اللغة ال���اولة في ذل� ال��ان
كان ���� الق���ة وال ی�ال األ��ا� و�ان� اللغة ال�ائ�ة ع�� األقل�ة ال����ة ���� الق���ة آن�اك هي : ثان�اً 

�� م��قة م� ال�ل���� ال��نان��) ه��وغل�في(اله��وغل���ة و�ال�ج�ع لل��س�عات ال�ار���ة فإن أصل �ل�ة 
ح�� إنها �ان� ت����م لل��ا�ة على ج�ران األماك�  ال�ق�س��� Glophosو) جل�ف�س(و Hieros )ه��وس(

  .. ال�ق�سة م�ل ال�عاب� وال�قاب�
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ك�ا أن اله��وغل���ة �ان� ��ارة ع� ��ا�ة م�ق�شة ت�� على األح�ار �أسل��ي ال�ق� ال�ارز أو الغائ� على 
  .والل�حاتق�لة م�ل ال��اث�ل ال��ران ال�اب�ة وعلى اآلثار ال��

ن ال��ا�ة اله��وغل���ة م� م���عة م� ال�ق�ش ال�����ة م� ال��اة ال��م�ة فهي ��ا�ة ت�����ة  .وت���َّ
وال ��اهي اله��وغل���ة في الق�م س�� ال�� ال���ار� ال�� �ه� في �الد ال�ه��� وه� أق�م خ� رم�� 

�أن�اعه ال�م�� وال��في و��� اللغة وال��ادثة ال�ي س�ق� ول�� أق�م خ� ح�في و��� ال�ف��� ب�� ال�� 
ال��و�� وال��ا�ة، فأس���ة ال�� و��اصة ال���� ال�م��ة ال تع�ي أس���ة في اللغة، و�ال�ج�ع إلى ال�ق�ش 

ال�ه�د�ة ���� وال�����ات األولى ی��ح أنها �ان� �اله��وغل���ة ال الع���ة وُتع� تل� اآلثار 
  .ق�ش اإلرث األول ل�قافة وح�ارة ال�ه�دوال�����ات وال�
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ال�ي عاش ف�ها ع�� شع�� عل�ه ال�الم بل� ع��ما خ�ج م�سى عل�ه ال�الم م� م�� إلى م�ی� : ثال�اً 
عل�ه ال�الم �ان  اً شع�� أنمعل�مًا و وت�وج إح�� ب�اته ال�جل ال�الح س��ات إ�فاء �العه� ال�� ق�عه مع 

وأر�عة م� (ح�ی� ش��� مفاده و��اء عل�ه فإن م�ی� �ان� ت���ث الع���ة الق���ة وذل� اس��ادًا إلى ع���ًا 
  ).. ه�د وشع�� وصالح ون��� �ا أ�ا ذر: الع�ب

ذ�� هللا في ��ا�ه خ��ة وع���� ن��ًا ورس�ًال، ف��� في م�اضع م�ف�قة آدم وه�دًا وصال�ًا وشع��ًا و�س�اع�ل 
 .ًا عل�ه� ال�المو�در�� وذا ال�فل �دمحم

 ( : قال تعالى
َ
 آَدم

َ
َ�َفى

ْ
 ُه�داً ( : ، وقال]33: آل ع��ان[... )ِإّن ّ�َ اص

ْ
ِ�َلى َعاٍد َأَخاُه�

َ
ِ�َلى (  ،]50: ه�د[  )و

َ
و

اِل�اً 
َ

 ص
ْ
�َد َأَخاُه�

ُ
 ُشَعْ��اً (  ،]61: ه�د[  )َث�

ْ
ْ�َیَ� َأَخاُه�

َ
ِ�َلى م

َ
اِع�َل (  ،]84: ه�د[  )و

َ
�
ْ
ِ�س

َ
َذا اْلِ�ْفِل ُ�ّل و

َ
ِ�ْدِر�َ� و

َ
و

اِبِ���َ 
ّ
َ� ال�

ّ
�ُل �َِّ  ](85: األن��اء[  )م

ُ
َُ��ٌَّ� َرس

 .]29: الف�ح[)... م
 َعَلى َقْ�ِمِه َنْ�َفُع (  وذ�� ث�ان�ة ع�� م�ه� في م�ضع واح� في س�رة األنعام

َ
�َُ�ا آَتْ�َ�اَها ِإْبَ�اِ��� ِتْلَ� ُح�َّ

َ
و

 إِ 
ُ
ْ� َنَ�اء

َ
ِمْ� ُذرِّ َدَرَجاٍت م

َ
ُن�حًا َهَ�ْیَ�ا ِمْ� َقْ�ُل و

َ
َ�ْعُق�َب ُ�ّالً َهَ�ْیَ�ا و

َ
َهْ�َ�ا َلُه ِإْسَ�اَق و

َ
و
َ
 و

ٌ
 َعِل��

ٌ
�َِّ�ِه نَّ َر�ََّ� َحِ���

 
َ
َ�ْ�َ�ى و

َ
َزَكِ��َّا و َ

ْ�ِ�ِ��َ� و
ُ
َ�َ�ِلَ� َنْ�ِ�� اْل�

َ
َهاُروَن و

َ
ى و

َ
�س

ُ
م
َ
َف و

ُ
ُ��س

َ
َأیُّ�َب و َ

اَن و
َ
َلْ��

ُ
س
َ
َد و

ُ
ِ�ْلَ�اَس ُ�لٌّ ِمَ� َداو

َ
ى و

َ
���ِ

ْلَ�ا َعَلى اْلَعاَلِ���َ  ُ�ّالً َف�َّ
َ
ُل��ًا و

َ
ُ��ُنَ� و

َ
َع و

َ
اْلَ��

َ
اِع�َل و

َ
�
ْ
ِ�س

َ
اِلِ��َ� و  .]86-83: األنعام[  )ال�َّ

 :أر�عة م� الع�ب
وق� ( :م� ه�الء ال���ة والع���� أر�عة م� الع�ب، فق� جاء في ح�ی� أبي ذر في ذ�� األن��اء وال��سل��

رو� اب� ح�ان في ص���ه، واب� م�دو�ه في تف���ه وغ��ه�ا، م� ���� إب�ا��� ب� ه�ام، ع� ���ى ب� دمحم 
قل� �ا رس�ل : الغ�اني ال�امي، وق� ت�ل��ا ��ه، ح�ث�ي أبي، ع� ج��، ع� أبي إدر��، ع� أبي ذر قال

رواه اب�  .)صالح، وشع��، ون��� �ا أ�ا ذره�د، و : أن قال م�ه� أر�عة م� الع�ب ىإل.. ... هللا �� األن��اء؟
تف�د �ه ���ى ب� سع�� ال����ي : وقال). 1/166) (حل�ة األول�اء(، وأب� ن��� في )361) (2/76(ح�ان 

: ���ى ب� سع�� ال�ع�� قال ال��هقي] ��ه): [2/388) (ت���ج ال��اف(ع� اب� ج��ج، وقال ال��لعي في 
 .ض��� ج�اً ): 2122) (ض��� ال�امع(في  ض��� وله ���� آخ�، وقال األل�اني

أما ع� ب�ي إس�ائ�ل ال���اج�ی� ،وعل�ه ت��ث م�سى عل�ه ال�الم الع���ة ه�اك �اع��ارها لغة شع�� وق�مه
ن�� األس�ا� االث�ي  ِ

ّ
���� م�� زم� ی�سف عل�ه ال�الم ع��ما أتى �إخ�ته وأب��ه إلى م�� وعاش�ا ف�ها م��

ل�ه� ما ی���� على ال�هاج� وال�اف� ال�� ال ب� أن ی��مج مع ال���ج اللغ�� ع�� ل��ي إس�ائ�ل ف����� ع
لل����ع ال���� الق��� وال��ارة الف�ع�ن�ة ��ه و����ث لغة ال����ع ال�� ���� و��عامل معه وهي اللغة 

 .ال����ة الق���ة
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ي تار���ًا ُتع� ��عان�ة وح�ى إن حاف� ب�� إس�ائ�ل م� ذر�ة إس�اق عل�ه ال�الم على لغ�ه� األساس�ة فه
  .ول��� ع���ة، وعل�ه فاللغة ال�ان�ة ل���نا م�سى �ان� اللغة ال��عان�ة وهي الع���ة الق���ة

وال��عان��ن ه� أصل الع�ب وال��ان األصل��ن في فل���� واألردن و�ان�ا ی���ث�ن ه� وال�هاج�ون 
�لف ع� الله�ات الع���ة ال�ال�ة ����ًا وه�ا ه� وال�اف�ون اللغة الع���ة الق���ة ل�� بله�ات م��لفة ال ت�

 �ال�أك�� ل�ان أم م�سى ال�ي أرضع� اب�ها �ق�� ف�ع�ن ع��ما رف�� ال��ضعات وه� ل�ان ال��ي شع��
  .و��اته ���ی�ة م�ی� وال�جل ال�الح ح�ي م�سى

ی� مع زوج�ه �ال�أك�� س��ات وال�ي عاشها م�سى عل�ه ال�الم في م�لع�� خالل تل� ال���ة ال�م��ة ال����ة 
ن ل����ة س��نا م�سى عل�ه  ِ

ّ
ت��ث اللغة الع���ة وتغل� ال��عان�ة لغ��ًا واج��ا��ًا على ال���ج ال���

  .ال�الم

ی��ح و�االس��اد إلى جغ�ا��ة ال��راة وال���ج اللغ�� ال���ن ل����ة س��نا م�سى .. أجل ال�ل��� �وم
����ة الق���ة في م�� و�تقانه للع���ة ال�الس���ة في م�ی� ال�ي عل�ه ال�الم إتقان م�سى عل�ه ال�الم ال

خ�ج في رحلة الع�دة إلى  ا�ع�ه ،س��اتوعاش ع��  ال�جل ال�الحاش�� وصل� ف�ها ع�ده ع��ما ت�وج اب�ة 
  .���ت معل�م اله��ة م�ه�ل ال����ةم�� واص�فاه هللا م� ال����ة ل��ل ال�سالة و�ل�ة هللا ع� وجل 

ال�عل�م ل�� عل�اء أهل ال�� أّن �الم هللا تعالى األزلي األب�� ه� صف�ه �ال ��� وه� ل�� ��الم�ا وم� 
ال�� ُی��أ ث� ����، ف�المه تعالى أزلي ل�� ���ت وال ح�ف وال لغة، ل�ل� نع�ق� أنَّ ن�ي هللا م�سى عل�ه 

�اب ال�� َ���ع م� س�اع �الم هللا تعالى ال�الم س�ع �الم هللا تعالى األزلي �ع� أن أزال هللا تعالى ع�ه ال�
األزلي األب�� ال�� ل�� ��الم العال���، و��ل� س�ع ن���ا دمحم صلى هللا عل�ه وسل� في ال�ع�اج �الم هللا 

تعالى ال�اتي األزلي، فق� أس�عه هللا تعالى �ق�رته �المه األزلي في ذل� ال��ان ال�� ه� ف�ق س�رة ال���هى 
ُ�ع� هللا ��ه ول�� ه� م�اًنا ی���� ��ه هللا، ألن هللا تعالى م�ج�د �ال م�ان وال ����  وه� م�ان ش��� ل�

  .عل�ه ال�مان، �هللا تعالى ل�� ح��ا ���فا وال ح��ا ل��فا �ال��ر

ت�� اللغة الع���ة م�ج�دة ف�ض�ًا وم����ًا في ع�ل�ة الِ��اك االج��اعي أو ول� ��ل�ه �الل�ان الع��� فل� 
  .للغ�� ال���ج ا

وح�ى ع�� اال�الع على سف� ال��راة ُ�الح� ع�م ورود �ل�ة ع���ة إ�القًا و�ان� اإلشارة إلى اللغة تأتي 
  .ت�� م��ى لغة ��عان، ال�ي ت�جع ج�ورها إلى اللغة الع���ة الق���ة
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.الق���ة ال����ةوه�ه ص�رة اف��اض�ة لألل�اح م�ق�ش عل�ها ال�صا�ا الع�� �اللغة   

I recently just finished these replicas; The 10 Commandments!! They are made from pavement 
tiles! The writing, I think according to researchers and Super book, dates back to the time of the 
exodus, supposedly 1445. 

 ال��ا�ة،أع�ق� أن ! إنها م���عة م� �ال� ال�ص�� !!الع��ال�صا�ا  ال���اثلة؛لق� أنه�� لل�� ه�ه ال��خ 
 .1445تع�د إلى زم� ال��وح ال�ف��ض أنه عام  الع���،���� ال�اح��� وال��اب 

BC!!! #Moses #10commandments #Theexodus #PropReplicas #thetencommandments #exodus 
#ancientHebrew #replica #MountSinai #Stonetablets #bible #biblearchaeology #godslaws #tenC
ommandments #LawsofMoses #ProphetMoses #HebrewBible #TheholyBible #PeloHebrew #Co
mmandmentsofGod #AncientTablets #SacredTablets #AncientWriting #Hebrew 
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  ال�صا�ا الع�� �اللغة اله��وغل���ة الق���ة

 

the Ten commandmentshieroglyphiclanguage 
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Ten commandments written by God in Hieroglyphic Hebrew on two stone tablets. 
Below is what the Ten commandments looked like in the Hieroglyphic alphabet 
letters: 

Are all the 10 commandments to be found written in Egyptian hieroglyphs  
.        In 1446 BC at Mt. Sinai God wrote the text of the Ten commandments with 
His finger: 
a.             "When He had finished speaking with him upon Mount Sinai, He 
gave Moses the two tablets of the testimony, tablets of stone, written 
by the finger of God." (Exodus 31:18) 
b.             "Then Moses turned and went down from the mountain with the 
two tablets of the testimony in his hand, tablets which were written 
on both sides; they were written on one side and the other. The 
tablets were God’s work, and the writing was God’s writing engraved 

on the tablets." (Exodus 32:15–16) 
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c.              "Now the LORD said to Moses, “Cut out for yourself two stone 
tablets like the former ones, and I will write on the tablets the words 

that were on the former tablets which you shattered." (Exodus 34:1) 
 

  ال���ر
https://www.bible.ca/manuscripts/Septuagint-LXX-Hebrew-ancient-earliest-
writing-Bible-scripts-alphabets-origin-Mosaic-heiroglyphic-Paleo-Aramaic-
Masoretic-Jewish-Greek.htm 

  
  .ول�فاسة ه�ا ال��ض�ع س�ف ن��� ال�قال ب��امه في أخ� ال�راسة ��ل�� بها

�ة الق���ة وح�ى الع���ة ال��ی�ة وذل� �ال��ل�ل و�ل�� ن��ص ال�صا�ا الع�� ب���رها م� اللغة ال��� 
  :ال�الي

  
  
  
  
  

 

https://www.bible.ca/manuscripts/Septuagint-LXX-Hebrew-ancient-earliest
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 ال�� مع ال��ج�ة اإلن�ل���ة
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The Ten Commandments in Ancient Hebrew 
 
Late Semitic 
(DSS Hebrew) 
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Modern Hebrew 
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The Mechanical Translation of the Ten Commandments  
Exodus Chapter 20 

 
20:1 
 
 ַוְיַדֵּבר ֱא�ִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר
 
wai'da'beyr e'lo'him eyt kol had'va'rim ha'ey'leh ley'mor 
 
and~he~will~much~SPEAK "Elohiym POWER~s" AT ALL the~WORD~s the~THESE 
to~>~SAY 
 
and "Elohiym Powers" spoke all these words say{ing}, 

 
20:2 
 
 ָאֹנִכי ְיהָוה ֱא�ֶהי� ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי� ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים
a'no'khi YHWH e'lo'hey'kha a'sher ho'tsey'ti'kha mey'e'rets mits'ra'yim mi'beyt 
a'va'dim 
I "Yhwh he~will~BE" "Elohiym POWER~s"~you(ms) WHICH I~did~make~GO-OUT~you(ms) 
from~LAND "Mits'rayim STRAIT~s2" from~HOUSE SERVANT~s 
I {am} "Yhwh He is" your "Elohiym Powers", who made you go out from {the} land {of} 
"Mits'rayim Two straits", from {the} house {of} servants, 

 
20:3 
 
 לֹא ִיְהֶיה ְל� ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני
 
lo yih'yeh le'kha e'lo'him a'hhey'rim al pa'nai 
NOT he~will~EXIST to~you(ms) "Elohiym POWER~s" OTHER~s UPON FACE~s~me 
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other "Elohiym Powers" will not exist (for) you upon my face , 
 

20:4 
 
 לֹא ַתֲעֶׂשה ְל� ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת לָ ָאֶרץ
 
lo ta'a'seh le'kha phe'sel we'khol te'mu'nah a'sher ba'sha'ma'ma'yim mi'ma'al 
wa'a'sher ba'a'rets mi'ta'hhat wa'a'sher ba'ma'yim mi'ta'hhat la'a'rets 
NOT you(ms)~will~DO to~you(ms) SCULPTURE and~ALL RESEMBLANCE WHICH 
in~the~SKY~s2 from~UPWARD and~WHICH in~the~LAND from~UNDER 
and~WHICH in~the~WATER~s2 from~UNDER to~the~LAND 
you will not (make) (for) you {a} sculpture and (any) resemblance which {is} in the 
skies , and which {is} in the land , and which {is} in the waters the land, 

 
20:5 
 

ל ֹן ָאֹבת ַעל ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְועַ ?לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ְיהָוה ֱא�ֶהי� ֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעו
 ִרֵּבִעים ְלֹׂשְנָאי
 
lo tish'ta'hha'weh la'hem we'lo ta'av'deym ki a'no'khi YHWH e'lo'hey'kha eyl qa'na 
po'qeyd a'won a'vot al ba'nim al shi'ley'shim we'al ri'bey'im le'shon'ai 
NOT you(ms)~will~self~BEND-DOWN to~them(m) 
and~NOT you(ms)~will~be~make~SERVE~them(m) GIVEN-THAT I "Yhwh he~will~BE" 
"Elohiym POWER~s"~you(ms) MIGHTY-ONE ZEALOUS REGISTER~ing/er(ms) INIQUITY 
FATHER~s UPON SON~s UPON THIRD-GENERATION~s and~UPON FOURTH-
GENERATION~s to~HATE~ing/er(mp)~me 
you will not bend {your}self down to them, and you will not be made {to} serve 
them, given that I {am} "Yhwh He is" your "Elohiym Powers", {the} mighty one {of} 
zealous{ness}, registering {the} iniquity {of the} fathers upon {the} sons, upon 
{the} third generation, and upon {the} fourth generation, to {the one}s hating me, 

 
20:6 

ָֹתי?ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצו  
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we'o'seh hhe'sed la'a'la'phim le'o'ha'vai ul'shom'rey mits'otai 
and~DO~ing/er(ms) KINDNESS to~the~THOUSAND~s to~LOVE~ing/er(mp)~me 
and~to~SAFEGUARD~ing/er(mp) DIRECTIVE~s~me 
and doing kindness to the thousands, to {the one}s loving me, and to {the one}s 
safeguarding my directives, 

 
20:7 
 
 לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ֱא�ֶהי� ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָוה ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא
 
lo ti'sa et sheym YHWH e'lo'hey'kha la'sha'we ki lo ye'na'qeh YHWH eyt a'sher 
yi'sa et she'mo la'sha'we 
NOT you(ms)~will~LIFT-UP AT TITLE "Yhwh he~will~BE" "Elohiym POWER~s"~you(ms) 
to~the~FALSENESS GIVEN-THAT NOT he~will~much~ACQUIT "Yhwh he~will~BE" AT 
WHICH he~will~LIFT-UP AT TITLE~him to~the~FALSENESS 
you will not lift up {the} title {of} "Yhwh He is" your "Elohiym Powers" (for) the 
falseness, given that "Yhwh He is" will not acquit {one} (who) will lift up his title 
(for) the falseness, 

 
20:8 
 

ָּבת ְלַקְּדׁשֹוָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ   
 
za'khor et yom ha'sha'bat le'qad'sho 
>~REMEMBER AT DAY the~CEASING to~>~much~SET-APART~him 
remember {the} day {of} ceasing, to set him apart, 

 
20:9 
 
 ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּת�
shey'shet ya'mim ta'a'vod we'a'si'ta kol me'lakh'te'kha 
SIX DAY~s you(ms)~will~SERVE and~you(ms)~did~DO ALL BUSINESS~you(ms) 
six days you will serve, and you will do all your business, 
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20:10 
 

� ַעְבְּד� ַוֲאָמְת� ּוְבֶהְמֶּת� ְוֵגְר� ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָוה ֱא�ֶהי� לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ� ּוִבֶּת 
 ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי�
 
we'yom hash'vi'i sha'bat la'YHWH e'lo'hey'kha lo ta'a'seh khol me'la'khah a'tah 
u'vin'kha u'vi'te'kha av'de'kha wa'a'mat'kha uv'hem'te'kha we'ger'kha a'sher 
bish'a'rey'kha 
and~DAY the~SEVENTH CEASING to~"Yhwh he~will~BE" "Elohiym POWER~s"~you(ms) 
NOT you(ms)~will~DO ALL BUSINESS YOU(ms) and~SON~you(ms) 
and~DAUGHTER~you(ms) SERVANT~you(ms) and~BONDWOMAN~you(ms) 
and~BEAST~you(ms) and~STRANGER~you(ms) WHICH in~GATE~s~you(ms) 
and the seventh day {is a} ceasing to "Yhwh He is" your "Elohiym Powers", you will not 
do (any) business, you and your son and your daughter, your servant and your 
bondwoman, and your beast, and your stranger which {is} in your gates, 

 
20:11 
 

הָוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה יְ 
 ֵּבַר� ְיהָוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו
 
ki shey'shet ya'mim a'sah YHWH et ha'sha'ma'yim we'et ha'a'rets et hai'yam we'et 
kol a'sher bam wai'ya'nahh ba'yom hash'vi'i al keyn bey'rakh YHWH et yom 
ha'sha'bat wai'qad'shey'hu 
GIVEN-THAT SIX DAY~s he~did~DO "Yhwh he~will~BE" AT the~SKY~s2 and~AT 
the~LAND AT the~SEA and~AT ALL WHICH in~them(m) and~he~will~REST 
in~the~DAY the~SEVENTH UPON SO he~did~much~KNEEL "Yhwh he~will~BE" AT DAY 
the~CEASING and~he~will~much~SET-APART~him 
given that six days "Yhwh He is" (made) the skies and the land, the sea and all which 
{is} in them, and he rested in the seventh day, , "Yhwh He is" [respected] {the} day 
{of} the ceasing, and he set him apart, 
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20:12 
 ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי� ְוֶאת ִאֶּמ� ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמי� ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל�
 
ka'beyd et a'vi'kha we'et i'me'kha le'ma'an ya'a'ri'khun ya'mey'kha al ha'a'da'mah 
a'sher YHWH e'lo'hey'kha no'teyn lakh <BR><BR>!(ms)~much~BE-HEAVY AT 
FATHER~you(ms) and~AT MOTHER~you(ms) 
to~THAT they(m)~will~make~PROLONG~must DAY~s~you(ms) UPON 
the~GROUND WHICH "Yhwh he~will~BE" "Elohiym POWER~s"~you(ms) GIVE~ing/er(ms) 
to~you(fs) 
[honor] your father and your mother (so) that your days will {be} made long upon 
the ground which "Yhwh He is" your "Elohiym Powers" {is} giving to you, 

 
20:13 
 
 לֹא ִתְרָצח
 
lo tir'tsahh 
NOT you(ms)~will~MURDER 
you will not murder, 

 
20:14 
 לֹא ִתְנָאף
 
lo tin'aph 
NOT you(ms)~will~COMMIT-ADULTERY 
you will not commit adultery, 

 
20:15 
 
 לֹא ִתְגֹנב

 
lo tig'nov 
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NOT you(ms)~will~STEAL 
you will not steal, 

 
20:16 
 
 לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲע� ֵעד ָׁשֶקר
 
lo ta'a'neh ve'rey'a'kha eyd sha'qer 
NOT you(ms)~will~AFFLICT in~COMPANION~you(ms) WITNESS FALSE 
you will not afflict your companion (with) {a} witness {of} false{ness}, 

 
20:17 
 
 לֹא ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶע� לֹא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע� ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶע�
 
lo tahh'mod beyt rey'e'kha lo tahh'mod ey'shet rey'e'kha we'av'do wa'a'ma'to 
we'sho'ro wa'hha'mo'ro we'khol a'sher le'rey'e'kha 
NOT you(ms)~will~CRAVE HOUSE COMPANION~you(ms) 
NOT you(ms)~will~CRAVE WOMAN COMPANION~you(ms) and~SERVANT~him 
and~BONDWOMAN~him and~OX~him and~DONKEY~him and~ALL WHICH 
to~COMPANION~you(ms) 
you will not crave {the} house {of} your companion, you will not crave {the} 
woman {of} your companion, and his servant, and his bondwoman, and his ox, 
and his donkey, and all which {belongs} to your companion, 

 
20:18 
 

ת ַהּקֹו�ת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹּׁשָפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּינֻעּו ַוַּיַעְמדּו ְוָכל ָהָעם ֹרִאים אֶ 
 ֵמָרֹחק
 
we'khol ha'am ro'im et ha'qo'lot we'et ha'la'pi'dim we'eyt qol ha'sho'phar we'et 
ha'har a'sheyn wai'yar ha'am wai'ya'nu'u wai'ya'am'du mey'ra'hhoq 
and~ALL the~PEOPLE SEE~ing/er(mp) AT the~VOICE~s and~AT the~TORCH~s 
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and~AT VOICE the~RAM-HORN and~AT the~HILL SMOKE and~he~will~SEE 
the~PEOPLE and~they(m)~will~STAGGER and~they(m)~will~STAND 
from~DISTANCE 
and all the people {were} seeing the \thunder/ and the torches and {the} voice 
{of} the ram horn and the hill {of} smoke, and the people saw, and staggered, and 
they stood from {a} distance, 

 
 
20:19 
 

ֶּפן ָנמּות ַוּיֹאְמרּו ֶאל ֹמֶׁשה ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא�ִהים  
 
wai'yom'ru el mo'sheh da'beyr a'tah i'ma'nu we'nish'ma'ah we'al ye'da'beyr 
i'ma'nu e'lo'him pen na'mut 
and~they(m)~will~SAY TO "Mosheh PLUCKED-OUT" !(ms)~much~SPEAK YOU(ms) 
WITH~us and~we~will~HEAR~^ and~DO-NOT he~will~much~SPEAK WITH~us 
"Elohiym POWER~s" OTHERWISE we~will~DIE 
and they said to "Mosheh Plucked out", you {will} speak with us and we will hear, and 
do not {let} "Elohiym Powers" speak with us, otherwise we will die, 

 
 
20:20 
 

ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱא�ִהים ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם  ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבּור
 ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו
 
wai'yo'mer mo'sheh el ha'am al ti'ra'u ki le'va'a'vur na'sot et'khem ba ha'e'lo'him 
u'va'a'vur tih'yeh yir'a'to al pe'ney'khem le'vil'ti te'hhe'ta'u 
and~he~will~SAY "Mosheh PLUCKED-OUT" TO the~PEOPLE DO-
NOT you(mp)~will~FEAR GIVEN-THAT to~in~INTENTION >~much~TEST 
AT~you(mp) he~did~COME the~"Elohiym POWER~s" and~in~INTENTION 
she~will~EXIST FEARFULNESS~him UPON FACE~s~you(mp) 
to~EXCEPT you(mp)~will~ERR 
and "Mosheh Plucked out" said to the people, do not fear, given that "Elohiym Powers" 
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came (with) {the} intention to test you, and (with) {the} intention {that} his 
fearfulness will exist upon your faces (so) you will (not) err, 

 
 
20:21 
 

ֹחק ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא�ִהיםַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָר   
 
wai'ya'a'mod ha'am mey'ra'hhoq u'mo'sheh ni'gash el ha'a'ra'phel a'sher sham 
ha'e'lo'him 
and~he~will~STAND the~PEOPLE from~DISTANCE and~"Mosheh PLUCKED-

OUT" he~did~be~DRAW-NEAR TO the~THICK-DARKNESS WHICH THERE 
the~"Elohiym POWER~s" 
and the people stood from a distance, and "Mosheh Plucked out" |had| been drawn 
near to the thick darkness which there, {is} the "Elohiym Powers", 

 
 
20:22 
 

ֶּתם ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכםַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ֹּכה תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אַ   
 
wai'yo'mer YHWH el mo'sheh koh to'mar el be'ney yis'ra'eyl a'tem re'i'tem ki min 
ha'sha'ma'yim di'bar'ti i'ma'khem 
and~he~will~SAY "Yhwh he~will~BE" TO "Mosheh PLUCKED-OUT" IN-THIS-
WAY you(ms)~will~SAY TO SON~s "Yisra'el he~will~TURN-ASIDE~+~MIGHTY-ONE" 
YOU(mp) you(mp)~did~SEE GIVEN-THAT FROM the~SKY~s2 I~did~much~SPEAK 
WITH~you(mp) 
and "Yhwh He is" said to "Mosheh Plucked out", in this way you will say to {the} sons 
{of} "Yisra'el He turns El aside", you saw that I spoke with you from the skies, 

 
 
20:23 
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 לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱא�ֵהי ֶכֶסף ֵוא�ֵהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם
lo ta'a'sun i'ti e'lo'hey ke'seph wey'lo'hey za'hav lo ta'a'su la'khem 
NOT you(ms)~will~DO~must AT~me "Elohiym POWER~s" SILVER 
and~"Elohiym POWER~s" GOLD NOT you(mp)~will~DO to~you(mp) 
you must not (make) me {a} "Elohiym Powers" {of} silver and {a} "Elohiym Powers" {of} 
gold, you will not (make) {them} (for) your{selves}, 

 
20:24 

ֶאת ֹע�ֶתי� ְוֶאת ְׁשָלֶמי� ֶאת צֹאְנ� ְוֶאת ְּבָקֶר� ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוָזַבְחָּת ָעָליו 
 ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי� ּוֵבַרְכִּתי�
miz'bahh a'da'mah ta'a'seh li we'za'vahh'ta a'law et o'lo'tey'kha we'et 
she'la'mey'kha et tson'kha we'et be'qa're'kha be'khol ha'ma'qom a'sher az'kir et 
she'mi a'vo ey'ley'kha u'vey'rakh'ti'kha 
ALTAR GROUND you(ms)~will~DO to~me and~you(ms)~did~SACRIFICE UPON~him 
AT RISING~s~you(ms) and~AT COMPLETE~s~you(ms) AT FLOCKS~you(ms) and~AT 
CATTLE~you(ms) in~ALL the~AREA WHICH I~will~make~REMEMBER AT 
TITLE~me I~will~COME TO~you(ms) and~I~did~much~KNEEL~you(ms) 
you will (make) {an} altar {of} ground (for) me, and you will sacrifice upon him 
your rising {sacrifice}s and your complete {sacrifice}s, your flocks and your cattle, 
in all the area (where) I will make my title remembered, I will come to you and I 
will [respect] you, 

 
20:25 
 
 ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי לֹא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּב� ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלהָ 
 
we'im miz'bahh a'va'nim ta'a'seh li lo tiv'neh et'hen ga'zit ki hhar'be'kha 
hey'naph'ta a'ley'ah wat'hhal'le'le'ah 
and~IF ALTAR STONE~s you(ms)~will~DO to~me NOT you(ms)~will~BUILD 
AT~them(f) HEWN-STONE GIVEN-THAT 
SWORD~you(ms) you(ms)~did~make~WAVE UPON~her 
and~you(ms)~will~much~PIERCE~her 
and if you will (make) {an} altar {of} stones, you will not build them {of} hewn 
stone, given that you waved your sword upon her, and you (made) her [common], 
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20:26 
 
 ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲע�ת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר לֹא ִתָּגֶלה ֶעְרָוְת� ָעָליו
 
we'lo ta'a'leh ve'ma'a'lot al miz'be'hhi a'sher lo ti'ga'leh er'wat'kha a'law 
and~NOT you(ms)~will~GO-UP in~STEP~s UPON ALTAR~me WHICH 
NOT you(ms)~will~be~REMOVE-THE-COVER NAKEDNESS~you(ms) UPON~him 
 
and you will not go up (with) steps upon my altar, (because) you will not 
[uncover] your nakedness upon him. 

  
 :هي 20ال�ي أم� بها هللا ب�ي إس�ائ�ل في سف� ال��وج، األص�اح  -ال��ج�ة الع���ة-  ن� ال�صا�ا الع��

اِت َقاِئًال  1
َ
 ُهللا ِ�َ�ِ��ِع هِ�ِه اْلَ�ِل�

َ
 :ُث�َّ َتَ�لَّ�

بُّ ِإلُهَ� الَِّ�� َأْخَ�َجَ� ِمْ� َأْرِض  2 َ� ِمْ� َبْ�ِ� اْلُعُ��ِد�َّةِ َأَنا ال�َّ
ْ
 .ِم�

اِمي 3
َ
 .َال َ�ُ�ْ� َلَ� آِلَهٌة ُأْخَ�� َأم

ا ِفي اَألْرِض ِمْ� َتْ�ُ�، 4
َ
م
َ
اِء ِمْ� َفْ�ُق، و

َ
� ا ِفي ال�َّ ا ِم�َّ َ

�َرًة م
ُ

َال ص
َ
ْ�ُ��ًتا، و

َ
َ�اًال م

ْ
َ�ْع َلَ� ِت�

ْ
ا ِفي  َال َت�

َ
م
َ
و

اِء ِمْ� َتْ�ِ� اَألْرضِ 
َ
 .اْل�
بَّ ِإلَهَ� ِإلٌه َغُ��ٌر، َأْفَ�ِقُ� ُذُن�َب اآلَ�اِء ِفي اَألْبَ�اءِ َال تَ  5 ، َألّنِي َأَنا ال�َّ َال َتْعُ�ْ�ُه�َّ

َ
ُ�ْ� َلُه�َّ و

ْ
ِفي اْلِ��ِل ال�َّاِلِ�  �

، ْ�ِغِ�يَّ
ُ
َال�َّا�ِع ِمْ� م

 و
6  

َ
اَ�ا�

َ
ص

َ
َحاِفِ�ي و

َ
ِ�ّ�ِيَّ و

ُ
اًنا ِإَلى ُأُل�ٍف ِمْ� م

َ
َ�ُع ِإْح�

ْ
َأص

َ
 .و
ِ�ِه َ�اِ�ًال  7

ْ
ْ� َنَ�َ� ِ�اس

َ
بَّ َال ُیْ�ِ�ُ� م ّبِ ِإلِهَ� َ�اِ�ًال، َألنَّ ال�َّ ِ� ال�َّ ْ

 .َال َتْ�ِ�ْ� ِ�اس
هُ  8

َ
س ْ�ِ� ِلُ�َقّ�ِ  ال�َّ

َ
 .ُاْذُكْ� َیْ�م

ِلَ�، 9
َ
َ�ُع َجِ��َع َع�

ْ
َت�

َ
ُل و

َ
 ِس�ََّة َأ�َّاٍم َتْع�

10  ْ�
َ
ا�ُع َفِ��ِه س  ال�َّ

ُ
ََأمَّا اْلَ�ْ�م

ّبِ ِإلِه�َ و ُ�َ� . ٌ� ِلل�َّ
َ
َ�ِه��

َ
ُ�َ� و

َ
َأم
َ
َعْ�ُ�َك و

َ
اْبَ�ُ�َ� و

َ
اْبُ�َ� و

َ
ا َأْنَ� و

َ
ًال م

َ
َ�ْع َع�

ْ
َال َت�

اِ��َ 
َ
َنِ��ُلَ� الَِّ�� َداِخَل َأْب�

َ
 .و

11  
َ
ا ِف�َها، و

َ
ُ�لَّ م َ

اْلَ�ْ�َ� و
َ
اَألْرَض و

َ
 و

َ
اء

َ
� بُّ ال�َّ َ�َع ال�َّ َ

ا�عِ َألْن ِفي ِس�َِّة َأ�َّاٍم ص ِل�ِلَ� َ�اَرَك . اْسَ�َ�اَح ِفي اْلَ�ْ�ِم ال�َّ
هُ 
َ
س َق�َّ

َ
ْ�ِ� و  ال�َّ

َ
بُّ َیْ�م  .ال�َّ

بُّ ِإلُه�َ  12 َ� َعَلى اَألْرِض الَِّ�ي ُ�ْعِ��َ� ال�َّ
ُ
 َتُ��َل َأ�َّام

ْ
َُأمََّ� ِلَ�ي

 َأَ�اَك و
ْ
 .َأْكِ�م
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 .َال َتْقُ�لْ  13
 .َال َتْ�نِ  14
ِ�قْ  15

ْ
 .َال َت�

 .ْ�َهْ� َعَلى َقِ��ِ�َ� َشَهاَدَة ُزورٍ َال تَ  16
َال َشْ�ً�ا ِم�َّا ِلَق�ِ . َال َتْ�َ�ِه َبْ�َ� َقِ��ِ��َ  17

َ
اَرُه، و

َ
َال ِح�

َ
َال َثْ�َرُه، و

َ
َ�ُه، و

َ
َال َأم

َ
َال َعْ�َ�ُه، و

َ
 .«�ِ��َ َال َتْ�َ�ِه اْمَ�َأَة َقِ��ِ�َ�، و

ْعِ� َیَ�ْوَن ال�ُُّع�دَ  18 َ�اَن َجِ��ُع ال�َّ
َ
�ُ  و اْلَ�َ�َل ُیَ�ّخِ

َ
ْ�َت اْلُ��ِق، و

َ
ص

َ
اْلُ�ُ�وَق و

َ
َقُف�ا . و

َ
و
َ
ْعُ� اْرَتَعُ�وا و َل�َّا َرَأ� ال�َّ َ

و
 ِمْ� َ�ِع�ٍ�،

ى 19
َ
�س

ُ
َقاُل�ا ِل�

َ
عَ «: و

َ
�
ْ
َعَ�ا َفَ��

َ
 َأْنَ� م

ْ
�َت . َتَ�لَّ�

ُ
َعَ�ا ُهللا ِلَ�الَّ َن�

َ
 م

ْ
َال َیَ�َ�لَّ�

َ
 .«و

عْ  20 ى ِلل�َّ
َ
�س

ُ
 َح�َّى . َال َتَ�اُف�ا«: ِ� َفَقاَل م

ْ
ُج�ِهُ��

ُ
 و

َ
ام
َ
َ�اَفُ�ُه َأم

َ
 َتُ��َن م

ْ
ِلَ�ي

َ
، و

ْ
��ُ�َ�ِ�َ

ْ
��َ 

ْ
 ِلَ�ي

َ
ا َجاء

َ
َألنَّ َهللا ِإنَّ�

 .«َال ُتْ�ِ�ُ��ا
َ�اِب َحْ�ُ� َ�اَن هللاُ  21 ى َفاْقَ�َ�َب ِإَلى ال�َّ

َ
�س

ُ
ََأمَّا م

ْعُ� ِمْ� َ�ِع�ٍ�، و َقَف ال�َّ
َ
 .َف�

ىَفَقاَل  22
َ
�س

ُ
بُّ ِل�  : هَ�َ�ا َتُق�ُل ِلَ�ِ�ي ِإْسَ�اِئ�لَ «: ال�َّ

ْ
َعُ��

َ
اِء َتَ�لَّْ�ُ� م

َ
�  َأنَِّ�ي ِمَ� ال�َّ

ْ
 َرَأْیُ��

ْ
 .َأْنُ��

 آِلَهَة َذَهٍ�  23
ْ
َ�ُع�ا َلُ��

ْ
َال َت�

َ
ٍة، و ِعي آِلَهَة ِف�َّ

َ
َ�ُع�ا م

ْ
 .َال َت�

َتْ�َ�ُح  24
َ
َ�ُع ِلي و

ْ
ْ�َ�ً�ا ِمْ� ُتَ�اٍب َت�

َ
َ�َقَ�كَ م

َ
َ� و

َ
ِ�َ�، َغَ��

َ
َالم

َ
َذَ�اِئَح س

َ
ْ�َ�َقاِتَ� و

ُ
اِكِ� الَِّ�ي . َعَلْ�ِه م

َ
ِفي ُ�ّلِ اَألم

ُأَ�اِرُ��َ 
َ
ِ�ي ِذْ�ً�ا آِتي ِإَلْ�َ� و

ْ
َ�ُع الس

ْ
 .ِف�َها َأص

ْ�ُ��َتةً  25
َ
ْ�َ�ً�ا ِمْ� ِحَ�اَرٍة َفَال َتْ�ِ�ِه ِمْ�َها م

َ
َ�ْعَ� ِلي م

َ
ِ�ْن ص

َ
َهاِإَذا َرَفعْ . و

ُ
 .َ� َعَلْ�َها ِإْزِم�َلَ� ُتَ�ّنِ�

ْ�َ�ِ�ي َ�ْ�َال َتْ�َ�ِ�َف َعْ�َرُتَ� َعَلْ�هِ  26
َ
َعْ� ِبَ�َرٍج ِإَلى م

ْ
َال َت�

َ
 .و

 
  :Ten Commandments، עשרתהדברים  ال�صا�ا الع��
  אלוהיך' אניהأنا ال�ب إله�

 לאיהיולךאליםאחריםלפניال ��� ل� آلهة أخ�� أمامي   •
 וגםלאתמונה, אלתעשופסלמפוסלت��اًال م���تًا، وال ص�رةال ت��ع ل�   •
 אלתבטאאתשמושלהאדוןלשוואال ت��� �اس� ال�ب �ا�ًال   •
 זכרואתהשבתלקדושהاذ�� ال��� ل�ق�سه  •
 כבדאתאביךואתאמךأ�اك وأم� أك�م  •
 אלתהרוגال تق�ل  •



ِص�َِّة الَِّ�ي  َ
اْل�

َ
ِ��َعِة و ال�َّ

َ
ُ�ْ� ُهَ�اَك، َفُأْعِ�َ�َ� َلْ�َحِي اْلِ�َ�اَرِة و

َ
َعْ� ِإَليَّ ِإَلى اْلَ�َ�ِل، و

ْ
اص

ى ِإَلى َجَ�ِل هللاِ 
َ
�س

ُ
ِعَ� م

َ
ص

َ
 .»..و

َال َشْ�ً�ا ِم�َّا ِلَقِ��ِ��َ 
َ
اَرُه، و

َ
َال ِح�

َ
َال َثْ�َرُه، و

َ
َ�ُه، و

َ
َال َأم

َ
َال َعْ�َ�ُه، و

َ
 .َ◌َة َقِ��ِ�َ�، و
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 אלתשקלו
 אלתהרוגאלתשקלו

 אלתגנבוال ت�ه� زوراً 
 איןלחזותבשקראלתשוועت��هي

 . 13- 12: 24و�ان� أول إشارة لألل�اح في سف� ال��وج 
ى

َ
�س

ُ
بُّ ِل� َقاَل ال�َّ

َ
ِص�َِّة الَِّ�ي «: و َ

اْل�
َ
ِ��َعِة و ال�َّ

َ
ُ�ْ� ُهَ�اَك، َفُأْعِ�َ�َ� َلْ�َحِي اْلِ�َ�اَرِة و

َ
َعْ� ِإَليَّ ِإَلى اْلَ�َ�ِل، و

ْ
اص

هُ فَ .
ُ
َ�ُ��ُع َخاِدم

َ
ى و

َ
�س

ُ
 م

َ
ى ِإَلى َجَ�ِل هللاِ . َقام

َ
�س

ُ
ِعَ� م

َ
ص

َ
و

ا ِلَقِ��ِ��َ  َال َشْ�ً�ا ِم�َّ
َ
اَرُه، و

َ
َال ِح�

َ
َال َثْ�َرُه، و

َ
َ�ُه، و

َ
َال َأم

َ
َال َعْ�َ�ُه، و

َ
َ◌َة َقِ��ِ�َ�، و

אלתשקלוال ت�ن   •

אלתהרוגאלתשקלוال ت��ق   •

ال ت�ه� زوراً   •
ت��هيال   •

و�ان� أول إشارة لألل�اح في سف� ال��وج 
ى

َ
�س

ُ
بُّ ِل� َقاَل ال�َّ

َ
و

 
ْ
13.َكَ�ْ�ُ�َها ِلَ�ْعِل�ِ�ِه�

َال َشْ�ً�ا ِم�َّا ِلَقِ��ِ��َ 
َ
اَرُه، و

َ
َال ِح�

َ
َال َثْ�َرُه، و

َ
َ�ُه، و

َ
َال َأم

َ
َال َعْ�َ�ُه، و

َ
َ◌َة َقِ��ِ�َ�، و



  ال��ور ال�ار���ة للغة الع���ة وم�ا�ع ت��رها

ق�ل أن أت��ث ع� ذل� ال��ض�ع ���ر اإلشارة إلى ال��ی� ع� إح�� اللغات ال���ث�ة وال�ي ی���ث بها 

ك�� اشغل م���ًا ����ا في سل��ة ع�ان ل��ة ع���� عامًا، وت��ی�ًا في صاللة م�اف�ة �فار ح�� ت��از 
ل وت��� بها ال��ال وال�ي ت���ها ال���ة في ال���� ف��في عل�ها س��ا م� ال��ال ح�ى أنه� 

  

األصل��� له� لغ�ه� ال�اصة به� وال�ي ی���ث�ن بها وهي 
وهي لغة م���قة وغ�� م����ة ولها ق�اع� 

وال�ي تع�ي ما )خ��ر(شف��ة خاصة وت��اج إلى ت���� م�� ال�غ� وال �فه�ها غ��ه�، خ� ع��ك م�ًال �ل�ة 
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 الف�ل ال�ا�ع
ال��ور ال�ار���ة للغة الع���ة وم�ا�ع ت��رها

ق�ل أن أت��ث ع� ذل� ال��ض�ع ���ر اإلشارة إلى ال��ی� ع� إح�� اللغات ال���ث�ة وال�ي ی���ث بها 
  .اللغة ال����ةإنها .. �ع� م� م�ا��ي سل��ة ع�ان

  :ح�ث معي �الفعل
ك�� اشغل م���ًا ����ا في سل��ة ع�ان ل��ة ع���� عامًا، وت��ی�ًا في صاللة م�اف�ة �فار ح�� ت��از 
ل وت��� بها ال��ال وال�ي ت���ها ال���ة في ال���� ف��في عل�ها س��ا م� ال��ال ح�ى أنه� 

  ..��لق�ن عل�ها س����ا ال�ل�ج -في دول ال�ل�ج

  ..وأهل م�اف�ة �فار ی�ق���ن إلى ثالثة أق�ام
  ..أهل ال��ل وأهل ال��و وأهل ال���

األصل��� له� لغ�ه� ال�اصة به� وال�ي ی���ث�ن بها وهي فأهل ال��ل وال�ی� �ع���ون أنف�ه� أهل ال�ل� 
وهي لغة م���قة وغ�� م����ة ولها ق�اع�  -كلغة أهل ال���ة ع��نا ه�ا في م��-مق��رة عل�ه� وح�ه� 

شف��ة خاصة وت��اج إلى ت���� م�� ال�غ� وال �فه�ها غ��ه�، خ� ع��ك م�ًال �ل�ة 

  مق�مة
ق�ل أن أت��ث ع� ذل� ال��ض�ع ���ر اإلشارة إلى ال��ی� ع� إح�� اللغات ال���ث�ة وال�ي ی���ث بها 

�ع� م� م�ا��ي سل��ة ع�ان
ح�ث معي �الفعل

ك�� اشغل م���ًا ����ا في سل��ة ع�ان ل��ة ع���� عامًا، وت��ی�ًا في صاللة م�اف�ة �فار ح�� ت��از 
ل وت��� بها ال��ال وال�ي ت���ها ال���ة في ال���� ف��في عل�ها س��ا م� ال��ال ح�ى أنه� ��� ج��

في دول ال�ل�ج-ه�اك

وأهل م�اف�ة �فار ی�ق���ن إلى ثالثة أق�ام
أهل ال��ل وأهل ال��و وأهل ال���

فأهل ال��ل وال�ی� �ع���ون أنف�ه� أهل ال�ل� 
مق��رة عل�ه� وح�ه� 

شف��ة خاصة وت��اج إلى ت���� م�� ال�غ� وال �فه�ها غ��ه�، خ� ع��ك م�ًال �ل�ة 
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، وت�ل� م� صاح� ل� أن �ق�أها ف��ف �ق�أها م�له ���ل أ� قار� لها فل��ف ی��قها هي أخ�ارك بلغاته�
بل�انه ه� وال�� �ال ش� ���لف ع� ل�ان أص�ابها ال���ق���، في ح�� أن� ل� اس��ع� إل�ها م� ف� 

ف��ف ���ن لها ج�س و��قاع مع�� ال ت���ه�ا ) أ� ال�� ���� في ال��ل: ال��الي(صاح�ها األصلي 
  .ذن أب�ًا ،وه��ا في سائ� ال��ل وال�ل�اتاأل

ول� حاول� تعل�ها فل� ت����ع أب�ًا ما دم� ����ًا فهي لغة ی�لقاها األب�اء ع� اآل�اء ع� األج�اد وه��ا 
لغة م�ل�ة تع��� على ال��ر��  أب�ا، فهيی��ارث�نها و���ل��ن بها ���ا ب��ه� وال �ع�ف�ن غ��ها لغة له� 

تعل�� م�ه� �ع� ال�ف�دات ال�ي فه��ها ول���ي ل� أس��ع ن�قها بل�انه� أب�ًا وال�ي  وال�هارة الل�ان�ة ولق�
  :كان� تع�� في �ع� ال��اقف م�ل

�ع�ي م� أی� : م� ه��� زح��/ �ع�ي أخ�ار سع��ة أو اخ�ار خ�� : خ��ر خ�/ �ع�ي أ�� اخ�ارك : خ��ر
/ ح�مة  :ت�/ غ��� او م���ن  :م���د/ �ع�ي �ا هللا او �ارح�ان  :أرح��ن / ماذا ت���؟ : ع� إی�ه/ أت�� 

/ شای� :شاخ�/ ���� أو ���� ال�� :أی�/ صغ�� :ن��ان/ ب��  :غ����ت/ ول�  :أم���ا/ رجل  :غج
لى ال��ل ن�� ذاه��ن ا :آش��ح� نغاد /ج��ل :رح���/ج�ان :��ل�ن / ش�اع :ش�جع/ ع��ز  :ش�����

 قار أو خ�ر لل�ق� :خ�ر/وق� ال�ه� :نه��ا/ال��اح :ك��ف/أن� ن�ل :ن�ذلهات /
ف�ح / �ع�ي اسأل ع� أح�ال فالن :آخ�رش/ت���؟ ماذا  :عاكإی�ه /م��لة :ج����/واد� :شع�/ق�ة :حآر

  .ب�ا�ة الل�ل :ع��إن فات /آخ� الل�ل :ع��
  وصف ج�� األن�ان

 :آی�/ف�  :خ�ه/ شفاة  :قف�ور/انف :أن����/أذن :إی�ان/ح�اج� :ح��/الع�� :ث�عي/شع� :ث�ف/رأس :إی�ش
  .أس�ان :ش���/ال���: ش�فل/ال���ة :إی�ك/رجل :فع�/ی�

 ال���انات
 )/�ال�ف�د(�ق�ة  :ل�ل)/�ال��ع(ج�ال  :ج�ه)/�ال�ف�د(ج�ل  :ج�م/م� ناقة أك��:�اء)/�ال�ف�د(نافة  :ی�

 /ح��/ االفعى  :ه�ت/ال��ع :ث����/أك�� م� شاة :آرون /)�ال�ف�د(شاة  :أوز/أ�قار :اله�تي
 /�� :آصف�ر/ق�/ س�ارة :س���رت/�ل� :ك�ب/ثعل� :إی�ع�ل/أس� :ق��/أفاعي: ه�� 

  .�انه :ث��/صق� :ص�ق�
 ال�عامالت وال�ل���ات االج��ا��ة

 /خ���ات: خ��ة الع�س /ت�� �ل�ن :  الع�وسة/��ج �ل�ن : الع��� /ك�ل��: ع�س او زفاف 
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 /ن�ج أو �ال: لل����  و�ال���ة/ه��ت: لل�جال  �ال���ةهاز�ج وال�ق�ات في الع�س اال
 /ج�ال: م�ض /خ�روج: ان�ان ت�فى /ن���ت: االج��اع في خ��ة الع�اء /ای��: ال��ت 

 /ث�تام: ع�ل�ة ال��اء /دعام أو دع��: اإلصا�ة ن���ة ت�ادم /جعار: اصا�ه ن���ة وق�ع على االرض 
م���ت و��ل� : ع�ل�ة الع�اك او اله�اشه /ص�ل�ت: ال�الة /ام��ح: ع�ل�ة ال�ض� /ثام:  وع�ل�ة ال��ع

: ع�ل�ة ��� ع�� مع�� /ف��خ: اصا�ه في ال�اس /ش���ح: على االن�ان ال����ك في ع�ل�ة الع�اك 
 .�عن�: ال��يء او الق�وم /ال�اف: س�ف انام /ش�ن�ت: ال��م /الغاد: س�ف اذه� /اغاد: ال�هاب /ث����

انا /خاات: الع�� /م�ه: ال�اء /ع� ل�� ق���: ار�� ات�اول �عام /ق���: ال�عام /ال��ع: س�ف اح�� 
م���ن /غ����: ق��� /رح�: �ع�� /ث�ع�: ش�ع� /هي تلف�: انا جائع /ت�وف: ال��ع /هي خ���: ع��ان 

: ال�الم /ذنه ذه�� ب�� ح�: ه�ا االن�ان عاقل /ذنه م����د: ه�ا االن�ان م���ن /ذه��: عاقل /م����د: 
�� /ض���: ض�� /م��� غ�و ؛ ب�� غ�و: ث�ثار /غف: اس�� /ه�اج: ت�ل� /غ�وو � :

� /م�اق: االكل الل�ی� /هار: االكل ال�ار /دع�د دی�وك: مازال ی��ي /ب��ي: ی��ي /����وك
ُ
: ال�

: ه�ا ال�اب �ا�خ جً�ا /��ج ذنه م�غ�ل: ه�ا ال�اب ج��ء واسل��ه حل� /د�ف�: ��ع /رح��: ج��ل /��ف
: اع�اب /شع�: واد� /ث���: ج�ل /حل�: م�ی�ة /ك���: س��� /غ���ان: ن��� /��ج ذنه عل��� ب��ف�

: ال��ل /ح�از ایلي:  ال�ق�ةاذ�ح /ح���: ع�ل�ة ال��ح /هي ف��ق�: انا خائف /ف�ق�: خ�ف /ه��وم
: صغ�� ال�ق�ه /له�تي: ایلي ؛ ولل��ع : ال�ق�ه /�ال: ی�� ؛ ولل��ع : لل�ف�د : ال�اقه او ال��ش /ج�ول
ل�� /ح�ل�ب: ل�� حام� /ن�ث�: حل�� /ن��ان: صغ�� /ای�: ك��� /غ�ض�: ذ�� ال�ق�ه او ال��ر /فع�ر

: ح����ق : رز /هي ع� ل�� تي: انا ار�� اكل ل�� /هي ع� ل���ف ن�ث�: انا ار�� اش�ب حل�� /تي: 
: ق��� /ل�� مال��اك: ال�� مال��� /م��ح�ت: ملح /س�ار: س�� /خ��ت: ُخ�� ؛ ولل�ف�د : خ�� /م��اق
: ك���ه او ��عه /دش�ش�: دش�اشه /ل�سي: ماتغ�ي �ه ال��مه راسها /خ���: ث�ب ال��مه /��

: انا معا� فل�س /اق�وش ؛ دی�ه�: فل�س /ف���: وزار /ج�تي: ح�اء ر�اضي /نعال: ح�اء خ��� /ك�ف���
ع� : ال ار�� /ع�: ار�� /اوب: ال /اها: نع� /هي اشي ثي اق�وش ل�: انا ال امل� فل�س /هي شي اق�وش

ض��� /ح�اد: ق�� /آر��:ق�� /ش�وم: ش�� /ح�ك: ام�� او تف�ل /ان�وه: هات /هي ع�: انا ار�� /ل�
  .����ن : او ه��ل 
عاما ب�أص�ل اللغة  26ال�اح� الع�اني علي ب� أح�� ال���� على م�ار ما ی��� على ولق� قام 

وهي اللغة ال�ي ع�ف� �أنها اللغة ال��ال�ة وهي لغة أهل ج��ب  ال����ة وعالق�ها �اللغة الع���ة)ال�ةال��(
ك�ا أنها إح�� اللغات ال�ام�ة وت��� إلى ��ائل ال���ة س�ان �فار . سل��ة ع�ان ال�ال�ة و�فار ت��ی�ا
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أن اللغة ال����ة م��قة م� اللغة األصل���، و��ل� عل�ها أ��ا ال��ال�ة، و�ع��� ال������ واألكاد����ن 
 .ال�����ة األم

  . وت���� ه�ه اللغة على ع�ة له�ات ح�� ال���قة ول�� االخ�الف ����
  . ك�ا أنها ت���� على ال���� م� ال�ل�ات ذات االصل الع��ي وال�ي ل� تع� م�ج�دة إال في ال�ع� الق���

لغة م���قة غ�� م����ه وت���� على �ل  م� س�ان م�اف�ة �فار ی���ث�نها ول��ها% 82وأك�� م� 
ح�وف أخ��، و��ل� ی�� ع�� �ع�  8ه�ا �اإلضافة ) ص، ق، ض(ح�وف اللغة الع���ة ما ع�ا 
ونف� ال�ع�ى، ) ل��(�الع���ة ��ع�ى الق�ل، أما في ال����ة ��ق�ل ) ق�ل(ال�ل�ات م�ال على ذل� �ل�ة 

لعلي م��� آل " 'له�ة مه�ة وآدابها'"ال�ع��ي و��اب  ل���� ب� سال�" ل�ان �فار ال����� "و�ع��� ��اب 
  . لعلي أح�� م�اش ال���� م� ال��ادر ال�ه�ة ل�راسة اللغة ال����ة" لغة عاد"ح��� و��اب 

 .وما زال� هي اللغة ال�ارجة في م�اف�ة �فار ح�ى اآلن
ال����ة وال�����ة، وق� ُأ�ل� عل�ها ك�ا ی�� االع�قاد �أنها تع�د إلى ف��ة ق�م عاد وث��د و�نها أق�م م� اللغة 

اس� اللغة ال����ة ن��ًة إلى ��ائل ال���� س�ان �فار األصل���، و�لى �الد ال��� ال�ي ت��� م� غ��ي 
ح��م�ت إلى ش���ة ع�ان، وق� ان�ق� م� اللغة ال����ة لغ�ان أو له��ان وه�ا الله�ة ال�����ة في 

وأق�ب اللغات الق���ة إلى اللغة ال����ة هي . سق��ة في ال��� ش���ة �فار والله�ة ال�ق���ة في ج���ة
  .."واللغة ال����ة حال�ًا لغة م���قة ول��� م����ة. اللغة اآلرام�ة

ح�� أن " �فار لغة و��ا�ات ونق�ش: لغة عاد لغة الع�ب األوائل في أرض األحقاف"وال��� جاء �ع��ان 
ما وق� في ذاك�ة ال�اح� ح�� بلغ : "اف�ی� مه��� األولال�اح� على ب� أح�� ال���� ق� اع��� على ر 

ال�ا�عة ال���� م� ع��ه، و�ن �ان ال���وع في م��لة ال�اح� ق�ل ه�ه ال���ة، ف��ع ما ح�ته ذاك�ته 
ن ل��ه مع��ا ال ���هان �ه

ّ
 .واس�ع�اله ال��مي للغة ال����ة ف��

� عاش�ا ه�ه اللغة دون أ� دخ�ل م� اللغة الع���ة وه� ال�ه�، ال�ل�س إلى ال����� ال�: أما ال�اف� ال�اني
 .إلخ.. ��ل مف�داتها العاد�ة أو ال��م�ة أو األدب�ة م� ن�� وشع� وعادات وتقال�� ومع�ق� ومل�� ومأكل

وعلى ِعَ�ِ� ه�ی� ال�اف�ی� وما له�ا م� أه��ة فإن ال���قة ل� ت��لي �ال���قة ال�ا�قة وح�ها، فع�� ال�اح� 
لى ما �ق�� ه�ه اللغة وهي ال��وف ف�ج� أن اللغة ال����ة ت��� ����ة وع���� ح�فا م� علي ال���� إ

األ����ة الع���ة ذات ال��ان�ة والع���� ح�فا �اإلضافة إلى ث�ان�ة ح�وف خاصة �الل�ان ال���� و�ه�ا 
ء �ال�ق�ش ح�فا وأث�اء ال��� ع� ما ی��� ه�ه ال��وف ماد�ا �ان اللقا33ت��ن ح�وف اللغة ال����ة 
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، و�ع� علي ال���� ه�ه ال�ق�ش 5/3/1988ال�فار�ة في أح� ال�ه�ف في ر�� �فار �ان ذل� ب�ار�خ 
 .ال�ف�اح ل���ه ال��ع�د وهي ال�أص�ل لف�ض��ه ال�ي ن�ر ح�اته لها

م� م��قة ال��� ال���اء % 20م� ال��� ال�فار�، وما �قارب % 60قام علي ال���� ���ح ما �قارب 
م� ال���قة ال�احل�ة في �فار، ح�� ع�� خالل ه�ا ال��ح إلى % �10فار، وما �قارب  في م�اف�ة

آالف ح�ف،  10ت���ع ال��وف ال���لفة م� ���ة ال��ا�ة ال���ف�ة ال�ي وصل ع�د ح�وفها إلى أك�� م� 
��ابهة وم� ث� ح�� ال��وف ال���لفة ال�ي ت��ل أ����ة لغة ه�ه ال��ا�ة، وم� ث� قام �ف�ز ال��وف ال�

على اخ�الف ��ق ��اب�ها ح�� ت��ره، وقارنها ب���ة األ����ات ال�ام�ة الع���ة األخ��، ���ف ال��� 
ع� أش�الها ال���لفة قل�ال ع� �ع�ها، وعل�ه فإن ال��وف ال�ي �ع�ق� �أنها م��ابهة، وأنها ت��ل ح�وف 

ت��ر ����ة وجعله ���ل م���ع�ه، تل� اال����ة ح��ها ل�ح�ها، ح�� اخ�ار م� �ل م���عة ال��ف ال�� 
ح�فا، �ل واح� ���لف ع� اآلخ�، وه� الع�د ال��  33وه��ا مع ���ة ال��وف وفي ال�ها�ة أص�ح ع��ه 

 .���ل األ����ة ال����ة أو �األح�� ال��وف ال�ي ت��قها اللغة ال����ة
ن ح�ارته� هي م� أق�م ال��ارات، إن أصل اُألمة الع���ة هي م� ال����ة الع���ة و�ال���ی� م� ج���ها، و�

وق� ث��� ه�ه ال����ة الع���ة ع��ما أك� الق�آن ال���� على أن ق�م عاد في �الد األحقاف ق� جعله� هللا خلفاء 
م� �ع� ن�ح، فال�ل� األول آدم وال�ل� ال�اني ن�ح وال�ی� أس�� هللا إل�ه� ال�الفة م� �ع� ن�ح ه� ق�م عاد، 

واألحقاف تقع م� غ��ي ح��م�ت إلى رأس ال�� في ش���ة ع�ان إلى ال�ل�ج  وق�م عاد في األحقاف،
��� ���ا �ع� �أرض ال��� واألش�ار

ُ
 .الع��ي، وتع��� �فار ع�� األحقاف، وس

و�ن لغة ق�م عاد بها ع�د . و�ن ال���قي م� اللغة العاد�ة األولى ال ت�ال في ج�ور اللغ��� ال����ة وال�ه��ة
����قة، و�ن ع�د ح�وف تل� األ����ة أك�� م� �ل األ����ات األخ�� وال�ي ت�اق�� ك��� م� ال��وف ال

كل�اتها وح�وفها ���ور ال�م� ���� اله��ات، ول�� �فار اح�ف�� بلغة وح�وف ق�م عاد و�ق� ح�وفها 
 33"ا ، ح�� اللغة ال����ة ال����قة في �فار حال�ًا ی�ج� به)�فار(، )األحقاف(ثاب�ه في م���ها األصلي 

، وه�ا ه� ال��� ال�� �ه� في ع�د ال��وف ال�فار�ة م� ناح�ة وم� "ح�وف ص�ت�ة 6ح�ف أ���� و
وج�د �ل أش�ال ال��وف الع���ة الق���ة ال�ع�وفة �ال�ام�ة في ��ا�ات �فار ألن اللغة , ناح�ة ُأخ�� 

  .ال����ة وال�ه��ة وه�ا م� ج�ر واح�
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م�زونة وذات قا��ة، وأنقل ل�� م� ال�ل�ف���ن الع�اني ج�اعة ی�غ��ن وهي لغة شاع�ة، واألشعار ت��ن 

  ..�أشعار ش���ة وم�ف� بها ت�ج�ة �اللغة الع���ة
وهي لغة شاع�ة، واألشعار ت��ن 

�أشعار ش���ة وم�ف� بها ت�ج�ة �اللغة الع���ة
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أما لغة ال��� فهي اللغة الع���ة و���� أهلها في ال��ن ال�ا�عة لل��اف�ة .. ه�ا ع� لغة أهل ال��ل
ل���م�ة و�����م�ن أح�ث ما ت�صل� إل�ه ال�ق��ات ك�اللة وال�ي بها ال��ارس وال�امعات وال��س�ات ا

  .ال��ی�ة
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أما ال��و ����ع�ن ب�� ثقافة أهل ال��ل وأهل ال��� إال انه� �����ن في ال��ام ول�� له� م�ان ثاب� فه� 

  . �ق�م رحل ومه��ه� رعي األغ�ام واإلبل و���اول�ن الله�ة ال��و�ة ���ا ب��ه� فإذا ن�ل�ا ال��� ت�ل��ا بل�انه

  
�ان ق� أص�ر م�س�مًا سل�ان�ا  -وه� �ال��اس�ة ���� اللغة ال����ة - ) وق�ها(قل� ماذا ل� أن سل�ان ال�الد 

��عل اللغة ال����ة هي اللغة األم لل�الد م�اف�ًا ب�ل� على ه��ة ال�ل��ة، خ��صًا �ع� وضع الق�اع� 
  ..��ا ه� ال�ال مع ال�ه�د وجعل اللغة الع���ة الف��ى لغة ثان�ة..واألس� اللغ��ة لها؟
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  ال����ة وعالق�ها �اللغة)ال��ال�ة(ال�اح� الع�اني علي ب� أح�� ال���� م�صل اللغة 

  :ال��اجع
https://glottolog.org/resource/languoid/id/sheh1240 
https://www.academia.edu/5170551/MEHRI_AND_HOBYOT_SPOKEN_IN_OM
AN_AND_YEMEN 
  

https://glottolog.org/resource/languoid/id/sheh1240
https://www.academia.edu/5170551/MEHRI_AND_HOBYOT_SPOKEN_IN_OM
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  م��أ األح�ف الع���ة: الف�ع األول
�ا الب� أن ن���ث ع� ال�ه�د� ال�عـازر ب� و�ذا أردنا ال�ق�ف على الع���ة ال��ی�ة في الق�ن الع����، فإن

) ال�عازر ب��ل�ان ( ، إذ �ع��� رائ� إح�اء اللغة الع���ة ال��ی�ة، واس�ه األصلي )م1922 - 1857(یه�دا 
ول� في إح�� ق�� ل���ان�ا، وتلقى تعل��ًا دی��ًا تقل���ًا، وق�ى �ع� س�ي ش�ا�ه في م�رسة تل��د�ة، ول��ه 

ال����� ال�ه�د�ة، فال��� ���رسة عل�ان�ة ، وانق�ع ���ل ج�ر� ع� م�روثه ال����ي  وقع ت�� تأث�� ح��ة
ال�ي ان���ت في ) ذات ال�ا�ع الفاشي ( ،واس�ه�ته األف�ار االش��اك�ة والع�م�ة واألف�ار الق�م�ة الع���ة 

،واس�ق� )ح الع�� رو ( أور�ا في ال��ف ال�اني م� الق�ن ال�اسع ع��، وال�ي ن�أت في ت���ها أف�ار م�ل 
مع زوج�ه ح�� قام �ال��ر�� في م�ارس األل�ان� ، �ع� أن أع�ى  1881ب� یه�دا في فل���� عام 

ت����ًا ب��ر�� ال��ض�عات ال�ه�د�ة �الع���ة ، وفي العام نف�ه اش��ك في تأس�� ج���ة صه��ن�ة دع� 
م �1884اء أدب ع��� ح�ی� ، وفي عام إلى الع�ل في األرض أ� فل���� ، و�لى إح�اء اللغة الع���ة ، و�

ل� إلى ج���ة ی�م�ة ، وح�ل� اس� 
ّ
م�� عام ) ها أور ( ن�� یه�دا م�لة هات�في األس����ة وال�ي ت��

  .. م ، ون�� أف�اره ال�ه��ن�ة ف�ها1910
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األلفا�  وق� ان�ّ�� جه�د ال�عازر ب� یه�دا على إح�اء اللغة الع���ة، ���� في أدب الع���ة ال�الس��ي ع�
ال�ي ت�لح لالس�ع�ال في ال��اة ال��م�ة في الع�� ال��ی�، وقام �اش�قاق �ل�ات ع���ة ج�ی�ة، واس�عار 

  .�ع� األلفا� وال��ارات م� اللغة الع���ة، وقام ب����� أسل�ب ع��� ج�ی� و����، وحارب اللغة ال�����ة
. �ع� أن �ل �ع�ل ��ه زهاء أر�ع�� عاماً ) ل��ی�ال�ع�� ا(و) ال�ع�� الع��� الق���(و�ن أه� أع�اله إخ�اجه 

  .. ول� ����ع أن ی��ج أك�� م� ت�ع م�ل�ات
ل� ه�ه . م1922م وع�ل رئ��ًا لها ح�ى وفاته  1859وق� أس� ب� یه�دا ج���ة اللغة الع���ة عام 

ّ
وت��

أص�رت ال�ع�� �امًال م إلى أكاد���ة اللغة الع���ة ال�ي قام� �إك�ال م��وع ب� یه�دا و 1953ال����ة عام 
م، ورغ� إص�ار ال�عازر ب� یه�دا على ف��ة الق�م�ة الع���ة ال��ت��ة 1959س�عة ع�� ج�ءًا عام 

و�ان م� أوائل .. ش�ق أف����ا ب�ًال م� فل���� أی� م��وعإذ فإنه ل� ی��دد في م�اق�ة نف�ه، .. �األرض
� ) و��ه�(لى أن ت���ه� را��ة ثقا��ة مع ، ع)ال��ات(ال�اع�� إلى تق�ل وج�د ال�ه�د خارج فل����  ��

ل ه�ا ال��� إلى م��� روحي، 
ّ
وق� جل� عل�ه اه��امه �الع���ة لع�ة ال�ه�د األرث�ذ�� ال�ی� �ان�ا ی���

  .�ع���ون اللغة الع���ة لغة مق�سة، ال ت����م إال في ال�الة
و�ل�ة ع��� م��قة م� الفعل ) إس�ائ�ل(ق� ه�ا و�الع�دة إلى ال��راة نالح� أنها أ�لق� على لغة �عق�ب ال�ل

في اللغة الع���ة، ��ع�ى اج�از أو رحل، ث� س��� ���ا �ع� �اللغة الع���ة، مع أن اللغة الع���ة ما ) َعَ��َ (
  .هي إال إح�� الله�ات ال��عان�ة واآلرام�ة والف�����ة ال���ودة

ت��لف �ل�ًا ع� أ� لغة ��ا س��ض�ه �ع�  واللغة الع���ة ح�وفها م�ف�دة ح�� أنها ت��� ���وف خاصة
أ��� ه�ز ح�ي �ل�� سعف� : ت���� في �ل�ات ت��ع ال��وف الع���ة م�ل 23قل�ل، وع�د ح�وفها 

  . ق�ش��
فهي ت��ه ال��وف الع���ة �اس���اء ح�وف ال�ال وال�اء وال�اء والغ��، ورغ� أن ح�وفها م��لفة أن�ا ��هل 

 .تعل�ها
األح�ف الع���ة في ت����ها وال�ي ���� بها ه�ه األس�اء وأص��� هي اللغة الالف� لل��� ه� تل� 

ال���اولة في ح�اته�، فهي ��ا ت�� ن��ج وح�ها ل�� لها ج�ر او اش�قاق، م�ا ی�حي لل�ل �أن ال�ه�د ه� 
  ..شع� هللا ال���ار خلقه� ه��ا بلغة اخ��ه� بها س��انه وتعالى

  .وما �قابلها �الع���ة) أِل�� ِب�� אלףבית(�ة األ����ة الع�� فل��ع�ف س��ًا على 
   



  ָּדֶלת  دال��  د  ד  ִּגיֶמל
  ֵחיט  ح��  ح  ח  ַזין

  ָלֶמד  الم��  ل  ל  ָּכף
  ַעִין  َعِ��  ع  ע  ָסֶמ�
  ֵריש  ِر��  ر  ר  קוף
          ָתו
  )ق�ش�/سعف�/كل��/ح�ي/هـ�ز

وفي ال�راسة ال�ال�ة س�ف ن��� ل�� أن اللغة الع���ة، ما هي إال له�ة م� له�ات الع���ة، وأح� إف�ازاتها، 
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  .أو أص�ات األ����ة الع���ة م� اث��� وع���� ح�ًفا
ִּגיֶמל  ج��ل  ج  ג  ֵּבית  ب��  ب  ב  ָאֶלף

ַזין  زای�  ز  ז  ָוו  �اڤ  و  ו  ֵהא

ָּכף  كاف  ك  כ  יוד  ی�د  �  י  ֵטית

ָסֶמ�  ساِمخ  س  ס  נּון  ُن�ْ   ن  נ  ֵמם

اِد�  ص  צ  ֵפה
َ
קוף  ق�ف  ق  ק  ָצֵדי  ِت�

ָתו  تاڤ  ت  ת  ׂשין  ِس��  س  ש  ׁשין

� ه�ه ال��وف االث��� والع���� ���عها ق�له� هـ�ز/أ���: (ل��ه�ل ت��ُّ
وفي ال�راسة ال�ال�ة س�ف ن��� ل�� أن اللغة الع���ة، ما هي إال له�ة م� له�ات الع���ة، وأح� إف�ازاتها، 

  .ا أنها أم اللغات؟ف��� ��� لها االدعاء مع ال��وج�� له
  

  م��أ األح�ف الع���ة
  :لق� ت� اش�قاق ه�ه األح�ف م� ن��ة داود ه��ا

  

أو أص�ات األ����ة الع���ة م� اث��� وع���� ح�ًفا/ت���ن ح�وف
  أل��  أ  א
ه  ה

  ـ
  هـ�ـ

�  �  ט �  
  ِم�  م  מ
  ِف�ـ  ف  פ
  ِش��  ش  ש

� ه�ه ال��وف االث��� والع���� ���عها ق�له� ل��ه�ل ت��ُّ
وفي ال�راسة ال�ال�ة س�ف ن��� ل�� أن اللغة الع���ة، ما هي إال له�ة م� له�ات الع���ة، وأح� إف�ازاتها، 

ف��� ��� لها االدعاء مع ال��وج�� له
  .و�ل��� ال�فاجأة

م��أ األح�ف الع���ة
لق� ت� اش�قاق ه�ه األح�ف م� ن��ة داود ه��ا
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وه��ا و��ا ت�� فإن اللغة الع���ة ل��� لغة مق�سة ن�ل� ه��ا على ب�ي إس�ائ�ل ب�ل� األح�ف الغ���ة 

  .ال�المول��ها لغة م����ثة ت� اش�قاقها م� ن��ة داود عل�ه 
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  ال��ور ال�ار���ة للغة الع���ة: الف�ع ال�اني
  :ـ اللغات ال�ام�ة وأق�امها1

ن� في األلف 
ّ
نة ، ح�� أن ال��م��ة ق� دو

ّ
إن اللغات ال�ام�ة م� أق�م اللغات ال�ي وصل� إل��ا وهي م�و

إذ أن ال��م���� م ، .ق 1400ار���ة ن�� عام جم ، واألو .ق 2500ال�ا�ع ق�ل ال��الد ، واآلكاد�ة عام 
م ، حامل�� معه� لغة .واآلكادی�� األوائل ق� هاج�وا م� م�ان ما في ال����ة الع���ة ق�ل األلف ال�ال� ق

ال����ة وعقائ�ها ، ل�ل� فإن اآلش�ر��� والع��ر��� وال��عان��� واآلرام��� وال�ل�ان ه� الع�ب ال�ی� ان�قل�ا م� 
�ل�ا ح�اض� وح�ارات ، وأص��� أ�عادها واض�ة �ع� ال�ف��ات ال�اف�ی� �ات�اه ال��ال والغ�ب ، ل��

م ، وأن .األث��ة ال���ال�ة ، إن ال�ج�د الع��ي أو ال�امي في �الد ال�اف�ی� ، ق� �ع�د إلى األلف ال�ادس ق
  .تل� اله��ات ت�ا�ع� م�� ذل� ال�ار�خ ل���ل وح�ة ق�م�ة

  :اللغة ال��عان�ة والع���ة 2
ال���ي ، وه� نف�ه ال��ى في م�ة ، و�ن م�� ) ح��� ( ه� نف�ه ) ح� ( ت�ضح أن  إن ال�راسات اللغ��ة

الق���ة هي أرض ال��انة ، و��ائل ��انة ت�أل ال��� الع��ي م� م��قه إلى مغ��ه ، ولغة ال���ع هي لغة 
  ف�����ة ، ع��ن�ة ، آرام�ة ، �ابل�ة ، آش�ر�ة ، ح����ة : ك�عان�ة ذات له�ات م�ل�ة 

ق�� في ال��ال، وق�� في ال���ب، فالق�� األول له ثالثة ف�وع م� : غة ال��عان�ة ت�ق�� إلى ق����إن الل
  :اللغات ال���لفة

  ).ال���ان�ة وال�ام��ة، الخ(ـ اآلرام�ة 1
  .ـ اللغة اآلش�ر�ة وال�ابل�ة2
  ).الع���ة والف�����ة(ـ اللغة ال��عان�ة 3

  :والق�� ال�اني له ف�عان
  .ل���ى اإلس�اع�لي، وهي اللغة الع���ةا: الف�ع األول

    ).كلها ��عان�ة(  وهي لغات �الد الع�ب ال�����ة، ولغة �الد ال���ة) �ق�ان��(ال���ى : والف�ع ال�اني
إن الع�ب ق�م ُرّحل م���ه� األصلي ج���ة الع�ب ، وق� أخ� اس� الع�ب م� اإلع�اب وه� ال��ـان ، واخ�� 

ال�ائع ، و�قابل اس� الع�ب الع�� ، والع�ب ج�ع مف�ده ع��ي ، و���ى أهل الع�ب �الف�احة ، وال��ان 
ال�اد�ة م�ه� األع�اب وال�اح� أع�ابي ، وت�ادف �ل�ة ع�ب �ل�ة �اد�ة أو ب�اٍد ، و�ن ما ذه� إل�ه األور���ن 

ق��� �ان�  �أن اللغة الع���ة هي له�ة ق��� ف��ـ� ، فإن ه�ا ال��� ل� �قل �ه م�لف ع��ي �ع�� �ه ، و�ن
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أنا ) : ( صلى هللا عل�ه وسل� ( ت��ل� اللغة الع���ة الف���ة، وهي لغة الق�آن ال����، فقال ال�س�ل ال���� 
وهي أف�ح ��ائل ه�ازن ، و�ان ) أف�ح الع�ب ، ب�� أني م� ق���، و�ن�ي ن�أت في ب�ي سع� ب� ��� 

، ) أف�ح الع�ب ُعل�ا ه�ازن، وسـفلى ت��� : (م���ضعًا م�ه�، وهـ� ال�ی� قال ف�ه� أب� ع��و ب� العالء 
  .وم� ُعل�ا ه�ازن ��ائل سع� ب� ��� ، وُج�� ب� ��� ، ون�� ب� معاو�ة وث���

والع���ة هي م� أق�م اللغات ال�ام�ة، بل هي أصلها على رأ� ���� م� عل�اء ع��نا الغ����� وال��ق���، 
ن�أت م� اآلرام�ة في ال��ال وال����ة في ال���ب، إال أن واللغة الع���ة الف���ة ال�ي ن�� ���د ت�اولها 

اآلرام�ة في ال��ال تغل�� على ال����ة في الق�ون الق���ة م� اإلسالم، م���لة في الع�نان�ة مع �قاء ال�����ة 
م��ع�لة في �ع� م�ا�� ال��� إلى ما �ع� اإلسالم، وق� تغّل�� ال����ة على الع�نان�ة، �فعل ن�ول الق�آن 

  .بلغة م��، وألن أك�� أهل ال�ل والعق� م� الع�ب �ان�ا م� م�� وخاصة ق���
، وأن اللغة الع���ة هي �ع� األول واألص�ل في أرض فل����االدعاء �أن ال�ه�د ه� ال��اول ال�ه�د و 

الل األم ل���ع اللغات ال�ام�ة، وم� ه�ا ف���ا ع� م�ل�ل یه�د� ق�ل �ل شيء في أور�ا وأم���ا م� خ  اللغة
  . االت�اء على لف�ة سامي، لل�ص�ل إلى ن���ة م����ة ع��ه� أش�نا إل�ها آنفاً 

ول�ح� ه�ا االدعاء ح�ل أن اللغة الع���ة هي اللغة األم ل���ع اللغات ال�ام�ة، فإن العل�اء ق�روا أن اللغة 
بل إنها تف��ها ال����ة ت��ن� م� أص�ل خ��ة، واللغة الع���ة ال ت����ع ال���د أمام ه�ه األص�ل، 

  .وت��فها م� ج�ورها
اإل�غال في الق�م، واالس���ار في ال��اة، ولعل  :وح�� ن�ف ل�انًا ما �األصالة، نه�ف إلى ت�اف� ع�����

أول ق���ة على إ�غال ل�ان ما في الق�م هي وج�د ش�ه ب�� ألفا�ه وأص�ات ال���ان وال���عة، ألن ه�ا ال��ه 
��� ألص�ات ال���ان وال���عة، وه�ا ی��� ب�ائ�ة ن�أة ذل� الل�ان، وعل�ه فإن ی�ل على م�اكاة اإلن�ان الق

 ،اللغة ل� ت��أ في وق� واح� بل ن�أت في أوقات م�الحقة، �اإلضافة إلى أن اللغة ت�اف� على ات�اق ن�اقها
  .وتأث�� الق�ان�� ال��ت�ة العامة ال�ي ت�جع إلى ال��ائ� الف����ل�ج�ة لإلن�ان

واح�ة ف���ة، بل �ان� ت�ج� ��ه في أح� ) له�ة(أنه ل� ��� ی�ج� في الل�ان الع��ي لغة  وق��ه� ل�ا
الف���ة، ���� أن ��ل� عل�ها ت���ة الل�ان الع��ي الف��ح ) الله�ات(أ��اره ال�ار���ة م���عة اللغات 

    .ال����أو 
م� دون �ل اللغات  ال��اة،إن اللغة الع���ة هي اللغة ال�ام�ة ال�ح��ة ال�ي ت�ّ��� م� ال�قاء على ق�� 

  .أخ�� �أن الع���ة ش�� أساسي ل�� دراسة أ�ة لغة سام�ة  ق�ل�ا،وه�ا ی�ع�  ال���قة،
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  اللغة الع���ة وآدابها:الف�ع ال�ال�
�ل ال��ائل وال����عات واألف�اد ال�ی� ی��قل�ن م� م�ان إلى  ب�ا�ة أن الع��ان��� ما هي إال ت���ة ت�ل� على

آخ� �ل�ًا لل�أل وال�اء ، وفي س��ل ذل� �ق�ع�ن ال��افي والقفار وال��ار� ، واألنهار ، وه�ه ال����ة إن�ا 
ه هي صفة ت�ل� على �افة األق�ام ال�ي تق�م به�ا ال���ك ، ل��ق�� الغا�ات واأله�اف ال�ي ی���ونها ، فعل�

فإن لف�ة الع��ان��ن أو الع���و أو ال����و ما هي إال صفات ، وال ت�لل على االن��اء إلى شع� م� ال�ع�ب 
، أو أنها ت�ّ�ن ش��ًا م� ال�ع�ب ، س�اء �ان ذل� في ال����ة الع���ة ، أو �الد ما ب�� ال�ه��� أو في 

  .م� العال� م�اهل أف����ا ، أو أم���ا الالت���ة ، أو أور�ا أو أّ� ج�ء 
على الع���ة ، فهي م� �اب ال��اوز ، ألنه ال ت�ج� لغة ع���ة ، و�ن�ا هي إح�� ) لغة(أما إ�الق تع��� 

-الله�ات ال��عان�ة ، ول� ی���ث بها ال�ه�د إال لف��ة ق���ة ج�ًا ، فلغة اآل�اء  إب�ا��� و�س�� و�عق�ب  
م� الع���ة أو اآلرام�ة ، أما الع���ة الق���ة ال�ي ، إن�ا �ان� له�ة سامّ�ة ق���ة  -م .ق 1200ـ  2100

��ع� إ�الق ه�ه ال����ة عل�ها في ال��حلة األولى م� تار��ها ، فل� ی��ف� لها أس�اب االس�قالل اللغ�� 
، وهي لغة دی��ة �األساس ، وه�ه ) ع���ة العه� الق��� ( أو ال��ای� الله�ي ، وت��ى ع���ة ه�ه ال��حلة 

عارت مف�دات ����ة م� اللغات ال��اورة �ال�ابل�ة واآلش�ر�ة واآلرام�ة وال����ة الق���ة والفارس�ة الع���ة اس�
م ، ث� أخ�ت ع�امل .ق 586وأخ��ًا ال��نان�ة ، واس���وا �����م�ن ه�ه اللغة ح�ى ال�ه��� ال�ابلي عام 

ة م� الع��ان��� ، وله�ة لل��ارة االض��الل ت�خل عل�ها ن��ًا ل�ه�ر اآلرام�ة �له�ة آرام�ة ألع�اد ���� 
  .م .ق 250واإلدارة في ال��ق ، إال أنها اخ�ف� ت�امًا ح�ى في فل���� ن�� عام 

ث� مات� ه�ه اللغة مع الق�ن ال�اني  و��نان�ة،فهي م��عة �اآلرام�ة و��ف�دات فارس�ة  :ال���اهأما ع���ة 
وأث�اءه و�ع�ه إلى جان� ال��نان�ة  ال�الم،��ح عل�ه واآلرام�ة �ان� سائ�ة في فل���� ق�ل ع�� ال� لل��الد،

  ).ال��ج�ةال��ع���ة(م�ا اض�� عل�اء ال�ه�د إلى ت�ج�ة أسفار م�سى ال���ة إلى ال��نان�ة 
في ��ا�اته� ال�ی��ة ، واس���م�ا لغات ال�الد  )الع���ةال�ل��د�ة(اس���م یه�د أور�ا  فق� :ال�س��ةأما الع���ة 

واس���م یه�د ال�الد الع���ة الع���ة ال���ع��ة ، وهي ع���ة في مع��  ال�ن���ة،لل��لفات  ال�ي �����ن ف�ها
ال�ف�دات ، ل��ها ع���ة ال��� وال�اللة وال�فا��� ، واس���م�ا الع���ة في ��ا�اته� األخ�� ، وفي �ع� 

  .ل�� ���وف ع���ة ك�ا�اته� ال�ی��ة ، م�ل ��ا�ات م�سى ب� م���ن ، ال�� وضعها أصًال �الع���ة و 
وفي الع��ر ال�س�ى في الغ�ب أص��� الع���ة لغة دی��ة م� ح�� األساس واق��� اس�ع�الها على 
ال�ل�ات ال�ه�د�ة ، وعلى ال��ا�ات ال�ی��ة ، أما ال��ارا وال�وهار ف���� �اآلرام�ة أساسًا ، ومع ه�ا ل� ت�� 

از اس���م�ا ال���ص الع���ة ال���لفة ع� تل� ال�ي ل�ل ال��اعات ال�ه�د�ة ، فاإلش��) ع���ة ال�ل�ات (
ی�عّ�� بها ال�فارد ، و��ه� ال�ه�د ب�ق��� اللغة الع���ة ، ألنه� ����ن أن ال�الئ�ة ت���ث بها ، مع أن 
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مع�� ما ورد في ال�ل��د ق� ��� �اآلرام�ة ، وم�ا زاد في ق�اس�ها ، فإن ال��� ال�ّ�ال�ة ت��غ على ال��وف 
اللة ص���ة ، ح�ى �قال أن ال�ب اس���م اللغة الع���ة في خل� العال� ، ح�� أن ل�ل ح�ف ع��� الع���ة د

مقا�ًال ع�د�ًا ، و�ل ح�ف ���ل ت�عة وأر�ع�� مع�ى ، ول�ا فإن ال�ال� اس���م الع���ة وأرقامها أداة ل�ل� 
    .ال���ع وال�ع�د في العال� 

الع�� ال��ی� على ی� مف��� ح��ة ال����� ال�ی� حاول�ا �ع� ما فق� أع�� �ع�ها في :  وأما الع���ة ال��ی�ة
األصلي ، ف����ا ع���ة العه� الق��� ، وأن���ا أد�ًا ح�ی�ًا ، ول��ه� ف�ل�ا ) ال��اث ال�ی�ي ال�ه�د� ( ت��روه 

م� اللغات في ال��اءمة ب�� الع���ة وم��ل�ات الع�� ، فاس�عان�ا ��ف�دات الع���ة ال�ل��د�ة ، ث� اس�عاروا 
األور��ة ، وخاصة األل�ان�ة وال�وس�ة �اإلضافة إلى لغات أخ�� ، إذ أن ع���ة ال��راة بلغ� مف�داتها ما ب�� 

ألف �ل�ة ، و�ه�ت أول ) 68( �ل�ة ، وجاء قام�س الع���ة ال��ی�ة ��� ما ی��� على  8500 - 7500
الع���ة في الع�� ال��ی� م� أه� مف��� م ، ون�� أن األد�اء ال�ی� �����ن �1856ع���ة في عام م�لة 

وق� حاول ال�ف�� ال�ه��ني ال�عاز ب� یه�دا إح�اء . ال�های�ة ، م�ه� آحاد هعام ، و��ال�� ، وت��ن��ف��ي 
ال�ی� ی�ون أن الع���ة لغة مق�سة ال  ال���ی���،فق��ل� في ال��ا�ة ��قاومة ش�ی�ة م� ق�ل ال�ه�د  الع���ة،

  .س�� أن ب��اهال��مي ��ال��ی� ���ز اس���امها في ا
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  :ال���قة: الف�ع ال�ا�ع
وت��� ل�ا أن ه�ه اللغة ما هي إال إح�� الله�ات لل��ائل  الع���ة،لق� اس�ع�ض�ا تار�خ ما أ�ل� عل�ه اللغة 

و ل� ی��� أنها لغة م��اس�ة وش��ل�ة ، و�ن�ا هي انع�اس ل�ل� الله�ات  .واآلرام�ةوالف�����ةالع���ة ال��عان�ة 
الع���ة ، ورغ� م�اوالت ال�����ق�� وم� دار في فل�ه� م� ال��رخ�� العـ�ب وغ��ه� ، إن�ا �ان ��� في 

ء م� ات�اه معاك� لل�قائ� ال�ار���ة ، وال�ي ل� ت��� تل� االدعاءات أمام ال��ج وال��اه�� القا�عة ، س�ا
ق�ل عل�اء اللغة م� ش�ى األم� ، أو م� ق�ل ال�ه�د أنف�ه� ، إال أن �ع��ف�ا �ال�قائ� ال�ار���ة ، و�أن اللغة 
الع���ة ل� ت��ج إال في م���ف الق�ن الع���� ، ومع ه�ا فإنه� اس���وا في اس���ام لغات ع�ی�ة ال ت�� 

الع�ی�ة ، وت���ه� بلغات أتق��ها ، و����ا بها إن�اجه�  إلى الع���ة ��لة ، ألس�اب ت�عل� �ان��اءاته� الق�م�ة
األدبي وال�ی�ي ، وش�وحه� ال�اسعة ، ح�ل م�ام�� ال��راة وال�ل��د ، م�ا ��ق� تل� االدعاءات ال�اذ�ة ال�ي 

 أد�اءه�حاول�ا ن��ها وتق���ها إلى العال� �أنها لغة حّ�ة ، وح�ى في تل� الف��ات الق���ة ج�ًا ، ال�ي ��� 
بلغة ع���ة غ�� ناض�ة ، �ان�ا �����ون على ت�اث ف��� ولغ�� ، اع��� ���ل رئ�� على اللغة الع���ة 
وآدابها ، أو على اللغات ال�ي �ان�ا ی���ث�ن بها، س�اء �ان� اللغات األور��ة أو ال�����ة أو ال�وس�ة ، 

ف�داتها ع� اآلداب والعل�م ، ح�ى و�ال�الي ال ���� الق�ل �أن لغة ع���ة وج�ت ، واس��اع� ال�ع��� ��
ك��ه� ال�ی��ة ل� ت��� إال �اللغة اآلرام�ة ، أو بلغة ع���ة س���ة �ع� الق�ن العاش� ال��الد� ، و��ف�دات ال 

  .ت��اوز ث�ان�ة آالف �ل�ة ، م�ا ��علها ض�لة في تع���اتها وم�ل�التها ومعان�ها 
تق�م ال�ل�ل ال�ا�ع  والع��ي،وال��عاني واآلرامي  )آلش�ر� ا-ال�ابلي(األكاد�  :األل��وأن ال�قارنة ب�� 

على أن ه�ه األل�� تفّ�ع� ع� لغة واح�ة ، ت�ل� بها شع� واح� ، ق�ل أن ی�ف�ق في م�ا�� ع�ی�ة  والق��،
، ه�ه ال���قة ال�ا�عة في وق� م��� م� العه� ) هـ  175 -  100( ، وق� أدرك ال�ل�ل ب� أح�� 

  .، إذا أّن ال��عان��� ت�ل��ا بلغة ت�ارع الع���ة )الع��  (اإلسالمي في ��ا�ه 
جامـ�ة وال زال� ، ألنها ال ت���� إلى ت�اث أدبي غ�ي، أما األدب الع��� ) فّ�ة ( لق� �ان� اللغة الع���ة 

ال��ان نف�ه ، فإنه ل� �����م أال اب��اء م� س����ات الق�ن الع���� ، �ع� اس�ق�ار تقال�� اللغة الع���ة داخل 
ال�ه��ني، ومع �ل ه�ا ال���ر ، فإن ه�اك اض��اب ش�ی� في ت���� ه�ه اللغة ال�ي ال ت�ال ت��ع 
لالم��ان ، إذ أن أك�� ال�ه�د ال ی��ل��نها ، و�ن�ا ی���ث�ن بلغات ع�ی�ة ، تع�د إلى م�ا��ه� األساس�ة ، 

  . ���� ولل��� الع��ي ال�ي هاج�وا م�ها في إ�ار غ�و اس�ع�ار� إم���الي صه��ني ألرض فل
وح�ى وسائل إعالمه� ال�ق�وءة وال����عة وال��ئ�ة ، ت��ل صفة ال�ع�د�ة واالنق�ام ح�لها ، فال تل�� أن 
ه�اك لغة واح�ة ����ك ف�ها ال���ع ، وتع��� م� ن�اج حاج�ه� وح�اته� وش����ه� ، و�ن�ا ه�اك ت�ّ�ق 

أه�افها وم�ار�عها ، ف��� ت����ع ت�ق�� تل� ع��� وص�اع حاد ب�� تل� ال����عات ال���اق�ة �
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ال��جهات ال�ئ��ة وهي في أش� االنق�ام ح�ل اللغة الع���ة ، بل ه�اك م�افاة وق��عة مع أل�� وأف�ار 
ال����ث�ن بها ، ف��� ���� االرتقاء �أدب یه�د� ، قادر على ال���د ، وم�اكاة األدب العال�ي ، وهي 

�� واالل��ام واإل��ان به�ه اللغة ال�ي اس���ل ال��ل ال�ارجي لها على أرض�ة تف�ق� إلى �افة ع�اص� ال��ا
مع���ة ح�ی�ة م� إف�ازات الق�ن الع���� ، وال�ي ت��اج إلى ف��ات زم��ة ���لة م� اإلغ�اء وال����� 

ة الع���ة ال وال���ی� ��ا ی��اس� مع ال��ائ� واألص�ل اللغ��ة ال�ي ق�رها العل�اء للغة ال����ة ، ألن اللغ
ت��ز على ه�ه األص�ل �ع�� اللغة الع���ة ال�ي اش��ل� على الع�اص� ال���ة ، ب���ا اللغات األخ�� 

م ، 1948وم�ها الع���ة ال ت�ج� ف�ها إال �ع� ه�ه األصـ�ل ، إذ ��ع� ال��ی� ع� أدب ع��� ح�ى عام 
ال����ي ال��ت�� ب����ل ح�ار� واح� في ألنه ی��ع عّ�ة ت���الت ح�ار�ة م��ای�ة وم��لفة ، �ع�� األدب 

ش�ق أورو�ا م�� الق�ن ال�ادس ع�� ، و��اء على ذل� اس���م �ع� دعاة ح��ة ال����� اللغة ال�����ة ب�ًال 
  .م� الع���ة 

ف���  إف�ازاتها،وأح�  الع���ة،ما هي إال له�ة م� له�ات  الع���ة،فإن اللغة  سا�قًا،وعلى ض�ء ما أوردناه 
  .اللغات؟��� لها االدعاء مع ال��وج�� لها أنها أم 

���ة  أخ�����ة،ت� ن��ها وت��ی�ها وتع���ها ع�� أجه�ة إعالم�ة  ����،إن الع���ة ما هي إال ���ة 
وم��ه� األرض ال�ق�سة  ال���،وأن هللا اص�فاه� دون سائ�  ال���ار،االدعاء �أن ال�ه�د شع� هللا 

ب���ا ه� م��ّ�ل�ن  ال�م،وأنه� ���ل�ن صفات ال���غ وال�ف�ق وال�قافة ونقاء  �،بهك���اث أب�� خاص 
فهل �ع� ه�ه الع�الة م�  .ال��ار� و���ف�ن في أسفل درجات ال�ّل�  ال�ع�ب،على م�ائ� ح�ارات 

�����ع االدعاء �أنه� أهل لل��ارة وال�ق�م إال إذا �ان م� ال����ة نف�ها وال���ج الف��� وال�قافي 
ألنه وه� �����ن على هام�  م�اقفه�،و����ى  ر�ابه�،فإنه ��ا��ه� ال�أ� و���� في  ذاته،ال��ار� و 

 .ال��داءال��اة ال�أل� �ال�ق�ب 
�ع� األول واألص�ل في أن ال�ه�د ه� ال�و��اء عل�ه وم�ا س�� فإن�ا ن����ع إن نق�ل �أن االدعاء ال�ه�د� 

  .الع���ة هي اللغةاألم ل���ع اللغات ال�ام�ة، م�� اف��اءاللغة الق�ل أن ، وأن أرض فل����
  :ی�اجع

http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=6601#.XlILiWgzbIU 

   

http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=6601#.XlILiWgzbIU
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  ؟��م یه�د هل یه�د ال
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  .؟م� ن�ل �عق�ب عل�ه ال�الم ه�یه�د ال��م هل :ألولالف�ال
  .�ه�د ال��م ل���ا م� ن�ل �عق�ب عل�ه ال�المال ف�الق�ع : اإلجا�ة

الالف� لالن��اه ه� أن �ل رؤساء ح��مة إس�ائ�ل وال�ی� ی���ث�ن الع���ة ل���ا م� ن�ل �عق�ب عل�ه 
 .. ال�الم؟

  )1986 – 1984(ش�ع�ن ب����   )1954 – 1948(داف�� ب� ج�ر��ن 
  )1992 – 1986(إس�اق شام��   )1955 – 1954(م�ش�ه شار�� 

  )1995 – 1992(إس�اق راب��   )1963 – 1955(داف�� ب� ج�ر��ن 
  )1996 – 1995(ش�ع�ن ب����   )1969 – 1963(ل�في أش��ل 
  )1999 – 1996(ب��ام�� ن���اه�   )1969مارس  - 1969ف��ای� (ی��ال أل�ن 
  )2001 – 1999(إیه�د �اراك   )1974 – 1969(ج�ل�ا مائ�� 
  )2006 – 2001(أرئ�ل شارون    )1977 – 1974(إس�اق راب�� 
  )2009 – 2006(إیه�د أول��ت   )1983 – 1977(م�اح� ب��� 

  )اآلن – 2009(ب��ام�� ن���اه�   )1984 – 1983(إس�اق شام�� 
 ج��ع ال�ه�د في العال� م� ال�ارج�� مع م�سى في إس�ائ�لم� ال�����ل تار��ً�اأن ی���ر 

  "شل�م� سان� ودی�اص�ر ال�ع� ال�ه�د�" ت�� ع��ان 
  .ال�راسة ال�ال�ة وال�ي ت��� ع�م اصالة ال�ع� ال�ه�د� 2015س�����  20ك�� األس�اذ أح�� م��� ب�ار�خ 

م� األ��اث األورو��ة وال�ي ت�في ع�  ول��ف ن�ع�ها �ال�����ات ال�ي وردت في ال�راسة ون��عها �����عة
  .یه�د ال��م أ�ة عالقة ب��ي إس�ائ�ل عل�ه ال�الم

  : ب�ا�ة م� ه� شل�م� سان� ال�� جاء ذ��ه في ال�قال
ه� ب�وف��ر تار�خ إس�ائ�لي ��امعة تل أب�� )1949س�����  10ول� في ) (שלמהזנד()زان�(شل�م� سان� 

ت����ر أ��اثه ال�ار���ة ح�ل الق�م�ة، األفالم وال�ار�خ ال�قافي لف�ن�ا،  .وم�لف ��اب اخ��اع ال�ع� ال�ه�د�
ت�ج�ة أن��ان شل�� وأسع� زع�ي، ال���� الفل����ي لل�راسات  "اخ��اع أرض إس�ائ�ل"ك�ا ألف ��اب 
  ."ك�� ل� أع� یه�د�اً "، و��اب .2013رام هللا . اإلس�ائ�ل�ة م�ار



  

� شل�م� سان�ع��قًا في ذاك�ة إس�ائ�ل، ��ف� ال��وف��ر اإلس�ائ�لي، ال�عاد� لل�ه��ن�ة، و��غل في 
، ی��و أر���ل�جً�اأك�� م�ه �اتً�ا،وتع�ز خالصاته ه�ه ال��رة، إذ 

   ."إ�الن �اب�ه”الفل������� م�ل

. ه� م�رخ إس�ائ�لي �ارز وناش� اش��اكي
وه� أس�اذ ��ل�ة العل�م االج��ا��ة وال�راسات ال�ول�ة ��امعة إك���� �ال��ل�ة ال����ة، وم�ی� ال���� 

 .الفل�����ة �ال�امعة، وال��ی� ال��ارك ل���� إك���� لل�راسات الع���ة وال��اس�ة
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  :�ق�ل ال�ات� في ب�ا�ة ال�قال
� شل�م� سان�ع��قًا في ذاك�ة إس�ائ�ل، ��ف� ال��وف��ر اإلس�ائ�لي، ال�عاد� لل�ه��ن�ة، و��غل في 

، ی��و أر���ل�جً�اأك�� م�ه �اتً�ا،وتع�ز خالصاته ه�ه ال��رة، إذ "اخ��اع ال�ع� ال�ه�د�“ 
الفل������� م�ل، أو م�عا�فا راد��ال�ا مع "عام�س ع�ز”إنه ل�� ��ارً�اهالمً�ام�ل 

  :مل���ة وت�ض�ح
ه� م�رخ إس�ائ�لي �ارز وناش� اش��اكي) 1954م�ال�� ()אילן פפה Ilan Pappé( إ�الن �ابي أو �اب�ه

وه� أس�اذ ��ل�ة العل�م االج��ا��ة وال�راسات ال�ول�ة ��امعة إك���� �ال��ل�ة ال����ة، وم�ی� ال���� 
الفل�����ة �ال�امعة، وال��ی� ال��ارك ل���� إك���� لل�راسات الع���ة وال��اس�ةاألورو�ي لل�راسات 

�ق�ل ال�ات� في ب�ا�ة ال�قال
� شل�م� سان�ع��قًا في ذاك�ة إس�ائ�ل، ��ف� ال��وف��ر اإلس�ائ�لي، ال�عاد� لل�ه��ن�ة، و��غل في ��ف

“ في ��ا�ه. ال�ف�
إنه ل�� ��ارً�اهالمً�ام�ل 

مل���ة وت�ض�ح
إ�الن �ابي أو �اب�ه

وه� أس�اذ ��ل�ة العل�م االج��ا��ة وال�راسات ال�ول�ة ��امعة إك���� �ال��ل�ة ال����ة، وم�ی� ال���� 
األورو�ي لل�راسات 
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ق�ل م���ه إلى ال��ل�ة ال����ة، �ان م�اضً�ا �ارًزا في العل�م ال��اس�ة ��امعة . ول� �ابي في ح�فا، إس�ائ�ل
ا ل�عه� إم�ل ت�ما لل�راسات الفل�����ة واإلس�ائ) 2007-1984(ح�فا 

ً
- 2000(�ل�ة في ح�فا و�ان رئ��

، وتار�خ )2005(، وال��ق األوس� ال��ی� )2006(وه� م�لف ��� ال��ه�� الع�قي لفل���� ). 2008
ا ). 2017(، وع�� خ�افات ع� إس�ائ�ل )2003(لفل���� ال��ی�ة ارض واح�ة وش��ان 

ً
و�ان أ�ً�ا ع��

ى قائ�ة األح�اب في ان��ا�ات ال����� �ارًزا في ال��هة ال���ق�ا��ة لل�الم وال��اواة، و�ان م�شً�ا عل
 .1999و 1996

ی���ي �ابي إلى ت�ار ال��رخ�� ال��د ال�ی� قام�ا �إعادة ��ا�ة ال�ار�خ اإلس�ائ�لي وتار�خ ال�ه��ن�ة و��د 
 ال����� . 1948فل����ي في عام  700،000وه�وب 

ّ
وق� �ع�ق� �ان ع�ل�ة ال��ه�� الع�قي لفل����، ت�

ووا��ة، وُ��ّ�� �األساس على ما �ع�ف ���ة دال� ال�ي ان�ه��ها ال�ح�ات الع����ة لها ���رة م��قة 
وه� یلقي الل�م على إن�اء إس�ائ�ل ���� ع�م وج�د ال�الم في ال��ق األوس�، . 1947اإلس�ائ�ل�ة عام 

ال�عل���ة  ك�ا ه� م� ال�عاة إلى مقا�عة ال��س�ات. و��� �ان ال�ه��ن�ة أك�� خ��رة م� ال���د اإلسالمي
 .اإلس�ائ�ل�ة

ه��ا ل� أع� "وق� اس���ل ��ا�ه األول، ���اب آخ�، ه�  -شل�م� سان� أكاد��ي:�����ل ال�ات� ح�ی�ه ��ق�ل
، ی�ه� إلى ال��� "اخ��اع ال�ع� ال�ه�د�"غ�� أنه، ح�ى في  -،ت�غى ��ه روح ال��اب على ال�اح�"یه�د�ا

  . ه ال�ع��ات ال�ار���ة، فإنه ل�� فاتً�اح�� ی�عل� األم� �ال��اقفم�ارً�اوم��رً�ا، و�ن �ان م�ایً�افي ت�اول
ا��ا�ع ش��ي، أع�ها ال�اح�، أو ص�دف وأنه ع�ف بها في 

ً
ه��ا، ی��اول ال��اب في ف�له األول ق��

اع�قل وال�ه ق�ل ال��ب  - وأب�ز ه�ه الق�� �ال ش�، هي ق�ة وال�ه ال��ل��� ال���عي - ف��ات مع��ة
ن�ة، خالل ف��ة اض�هاد ال�ه�د م� ال�از���، وه�ب إلى االت�اد ال��ف���ي، ق�ل أن ����ل� لق�ار العال��ة ال�ا

 .1948ال��الة ال�ه�د�ة و��ه� إلى ح�فا ع�� م�فأ م�س�ل�ا الف�ن�ي في 
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و���� سان� أن ض��� وال�ه ل� ��� ��ا مات األمل في ال��ب، بل �ل ��ع� �عق�ة ال�ن�، وأن فل���� 

وت���� ال�الة نف�ها على وال� زوج�ه،  -��ل�ات أخ��، ل� ��� وال�ه یه�د�ًا �ال�ع�ى ال�قافي - ضهل��� أر 
  .1936ال�� �ان ث�رً�ا، وحارب ض� ��ائ� ال���ال ف�ان�� في �اتال�ن�ا أث�اء ال��ب األهل�ة اإلس�ان�ة 

�ائ�لي، رغ� أنه ل� ��� وأح�� ال�جل وح�ل على ه��ة ج�ی�ة أدت إلى أن ���� مقاتًالفي ال��� اإلس 
  : وفي ال��اق ذاته، ی��و ال����ب في الق�� ال�اني واض�ًا م� ع��انه. یه�دً�افي األساس

ی���ث سان� ع� ال�عائ� ال�ي أدت إلى أس��ة إس�ائ�ل، ���� صار ج��ع ". ذاك�ة ُزرع� ع�� تار��ها"
  . ت�راة م�سىاإلس�ائ�ل��� ��ّ�ق�ن أن ال�ع� ال�ه�د� �أس�ه م�ج�د فعًالم�� 
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وال�ال أن سان� ی�� أنه م� ال�����ل تار��ً�اأن ی���ر ج��ع ال�ه�د في العال� م� ال�ارج�� مع م�سى في 

وه�ه نق�ة  -ال �ق��ع إ�القًا �أن ال���د ق� ����� ألفي عام -إس�ائ�ل، و����ال أن ت��ن إس�ائ�ل ه�ه نف�ها
ال�ع� "رئ��ّ�ة، ت�ور ج��عها ح�ل م�ألة واح�ة  أساس�ة، إذ ی��زع ال��� ال���ل على خ��ة ف��ل

 ."ال�ه�د� واخ��اعه
ع�الًقا،هل ث�ة شع� یه�د�؟ والق��، هل ی�ج� مق�مات ق�م�ة وع���ة �ا��ة ل����ل   ���ح ال�ات� س�اًال 

یه�د�، م� م���عة ال�ه�د ال������� ح�ل العال�؟ ی��ل� م� ف�ض�ة أساس�ة في ���ه، ت�د� �ه " شع�"
ل��� س�� ف��ة دخ�لة على اإلرث ال�ه�د� " األرض ال��ع�دة"��� إلى االع�قاد �أن ق��ة خالل ال

  .ال�قل���، إن�ا ��أت على ال��ه� ت�امً�امع �ه�ر ال���ة ال�ه��نّ�ة في الف��ة ال��ل�ن�ال�ة وما ق�لها �قل�ل
عامل�ا مع أورشل�� ���ان في أك�� م� م�ان في ال��اب، ال �ف�ت سان� اإلشارة إلى أن ال�ه�د ل�ال�ا ت 

����ص�ة دی�ّ�ة ال تل�م عالقة م�اش�ة معها، أ� ال��اة واالس���ان ف�ها، و����� ه�ا االع�قاد على 
 .ال������� وال��ل���

، "إس�ائ�ل ال�ار���ة"و���و واضً�ا، م� روح ال��اب، �أن ال�ه�د ح�� سان� ل� ���دوا م� الق�س، أو م� 
�ع� م� ذل�، ح�� ���م �أن مع�� ال�ه�د ال������� ال��م ل���ا على عالقة و��ه� في م�اضع مع��ة أ

ع���ة أو غ�� ذل� �أرض فل����، م� دون أن �ف�ته في أك�� م� م�اس�ة �أن ی�ع� وجهات ن��ه 
وال�اقع أن م�ألة فل����، في ه�ا ال��ق�� �ال�ات، ت��اج إلى مقار�ات سان�، في ض�ء . �ال�راسات العل��ة

  .العال� ���ا ���ها، وت�جه األ��ار إلى ال��ق األوس� العام� �ال�ماءس�ات 
 صار ج��ع اإلس�ائ�ل��� ��ّ�ق�ن أن ال�ع� ال�ه�د� �أس�ه م�ج�د فعًالم�� ت�راة م�سى

���� ال��م �أن سان� �القي، في م�ان ما، ال�ات� الف�ن�ي ال�ه�� روج�ه جارود�، بل و��ف�ق عل�ه في 
���� ���� ال��ء ال�ال� م� ال��اب �أس�ه ل�ف��� األسا��� اإلس�ائ�لّ�ة، وف��ها ع�� ال�اح�ة ال��ه��ة، 

  . م�هج جاك در��ا تف���اً 
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فإن �ان جارود� أی�ی�ل�ج�ًا، فإن سان� ی��از إلى ال��هج األكاد��ي، وتق�ده ال�الصات إلى أن ه�ه 
�ه سان� �الع���ة ال��ی�ةاألسا��� ت���ع �لها ل�أس�� أس��رة ����ة، هي أس��رة شع� یه�د

ّ
 .�، ��ا ���

إح�� أب�ز ه�ه األسا���، م��له�ة م� حادثة ال��ي ال�ه��ة، و�ن �ان ال�اح� ال ���� إلى ذل� م�اش�ًة، 
ی�م�اك، تق�ل األس��رة ال�ی�ّ�ة إن ال�ه�د . فإنه ی���ث ع� ال��فى �ع� خ�اب اله��ل وال�ادثة ال�ه��ة

وال�ال أن ه�ه ل��� . � أرضه� في الق�س، وت����ا في أصقاع األرضال�ل��م�� ب�ی� م�سى سل��ا ع
أس��رة �ال�ع�ى ال�ار��ي ال�ق��، ل�� األس��رة ت����ر في تأس�� وعي ق�مي ج�اعي على أنقاض ه�ه 

ففي س�اق م�از لف��  -والالف�، أن سان�، ی��� عل�ً�اواله�تً�ا - الق�ة، ل��ّ�ل ذاك�ة شع� إس�ائ�ل
ل�اح�ة الاله�ت�ة، ����� إلى ال�ثائ� ال�ومان�ة، و��ق� ف�ها، فال ��� أ� إشارة ل��وث ��د األس��رة م� ا

تار���ًا، �ان ال�ومان، و�ع�ه�  - ج�اعي م� أرض یه�ذا، م�لًال ال�قائع آن�اك اق��اد�ًا وس�س��ل�ج�اً 
���ة ����ة م�ه� �ان� إن ��د  -اآلش�ر���، �ع���ون على الفالح�� ال�ه�د، ال������� في ت��ی� ال��ائ�

 .ل���� م��لة اق��اد�ة ����ة آن�اك، على الق�ة ال�اك�ة في �الد ال�ه�د
ه��ا، وعلى ن�� ما، و�ع� مقار�ة ال��ض�ع م� زاو�ة اله�ت�ة وم� زاو�ة نق�ّ�ة ت�ای� الاله�ت وال تقف في 

  . أ� ان��ار ال���حال��قع ال���� م�ه، ���� ال��ات ح�� سان� مق�مة ألس��رة ث��ل�ج�ة أخ��، 
والالف� أن ال�ل��د ال�ابلي، في م�ألة ال��ور ال�الثة، �عّ�� و��ض�ح تام، ع� واقع االن��ار ال�� ����ه 

وعلى ه� األساس، صار . ال�ه�د في ان��ار ال���ح، فأول ه�ه ال��ور ی�ف� اله��ة إلى الق�س م��ًدا
ات، أو االع�قاد واإل��ان �ق�ة ال��ات، إج�ار� في تع��ل ال�الص أمً�ام�ف�ًضاع� ال�ه�د، ��ا أن ال��

  . ال�الة ال�ه�د�ة، لل�القي مع ذاك�ة شع� إس�ائ�ل ال�اح�ة
وهي ذاك�ة تع�ض� لل���ع وال��م�� م�اًرا، وه�ا إضافة الف�ة أخ�� م� سان� أث�اء ق�اءة ال��ه� ال�ی�ي 

األن�ل� ت�جه�ا إلى دول ح�ض ال���س�، و�ع� ���اف��ه،�ع� خ�اب �ابل ت�جه ال�ه�د إلى �غ�اد، و�ع� سق�� 
ال��ازر ال�ي ارت��� ��� م���ع ال��ی�� في أورو�ا ال����ة هاج� ال�ه�د إلى الغ�ب، و�األخ� ال�ال�ات 

كل ه�ا، ح�ث ق�ل أن ����ق� ال�ه�د و���وا أن إرثه� الاله�تي ی�ج� أن �����ا معًا في . ال����ة األم����ة
وال . نه� �ان�ا �ف�ل�ن الغ�ب على ال��ق، ل�� خ�اب فل���� وقع ه�ا، ف�اؤوا إلى ه�اوال�ال أ". إس�ائ�ل"

 .ی���ق سان� إلى االس���ان، ل�� ألنه ب�اءغ�� ش�عي، إن�ا ألنه ��ل� على أرض غ�� ش��ّ�ة
ل، ق�ًنا، أ� ق�ل �ه�ر ال���ة ال�ه��نّ�ة �قل� 18في م��ات م���عة م� ال��اب، ی��ح أن ال�ه�د، وخالل 

ل� ی�رخ�ا تأر�ً�اد��ًقال�ا ح�ث معه�، على غ�ار ال������� وال��ل���، أق�انه� في اإلرث اإلب�ا���ي، ذل� 
  . رغ� أنه� أق�م ال��انات ال��ح���ة ال��او�ة م� ال�اح�ة الع�ل�ة
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ح�ث،  وال ���ل ه�ا إلى أ� معاداة لل�ام�ة ��عًا، بل إلى م�اولة عل�ّ�ة لق�اءة ال����� ال��ه�ي ال��
الل�ه�د، وما أد� إل�ه ه�ا ال�����

ً
ه��ا، ی��اول . ل��اع تار�خ ال�ه�د م� جهة، ولالض�هاد الغ��ي ع��م

سان� ال��اوالت ال��ى إلق�اع ال�ه�د �أنه� شع�، ل�ي ���في ال�الد ال���قي لل�ه�د، م� جالد الق�ون 
����� ح��ًا، ال�ي أسه�� اسهامًا ����ًا م� ه�ه ال��لفات، ذ�� سان� م�لفات غ". ه���� ���ل�"ال�س�ى إلى

 .ب�أ�ه في ص�اغة تف��� ق�مي جامع لل�ه�د
ب�� أن سان� �ف�� ����ة الف��ة ال�ار���ة ب�� یه�د ال�اضي و�ه�د ال�اض�، في ال�ق�ع ال�ال� ت��یً�ا، ف�ه�د 

�ن إلى ال�ی� نف�ه، ال�اضي، �ان�ا ی�عامل�ن مع �ع�ه� ال�ع� ��ا ت�عامل ال��اعات عادًة، أ� أنه ی���
ب�� أن ال��س���� لل�ع� ال�ه�د�، وال�ام��� إلى إن�اء ق�م�ة إس�ائ�لّ�ة ��ل��ة یه�د�ة، ر��وا على ما 
���ع ال��اعات ال�ی��ة، �ان م� ال��ور�، ح�� سان�، إلن�اء ��ان جامع واح�، أن ���ن ه�اك ذاك�ة 

ا ال�ور، ووج�ت ال���ة ال�ه��نّ�ة أرض�ة اله�ت�ة واح�ة واح�ة، وفي ال�الة ال�ه�دّ�ة، لع� العامل ال�ی�ي ه�
به�ا ال�ع�ى، فإن اس�ائ�ل، هي ن��� . وخ��ة، ل���ي عل�ها ال�����ات ال�ي أس�� إس�ائ�ل على أساسها

وعلى ه�ا . ال���ر الاله�تي ال�ه�د�، وهي الع�دة �الاله�ت إلى ال�راء، ب�ًال م� ال�ق�م �ه إلى األمام
 .ال��عارف عل�ه� شل�م� سان� یه�د�ًا في ��ا�ه ال�اني، ألن ال�ه�د، ل���ا ش��ًا، �ال�ع�ى األساس، ل� �ع

https://ultrapal.ultrasawt.com/D9%8A/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF- 
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 ؟�ال�ام�ة وماعالق�ه�..إس�ائ�ل���یه�د ال��م هل :ال�انيالف�ل 
�عق�ب عل�ه (ول�� له� عالقة �ال�ام�ة ما عالقة یه�د ال��م ب إس�ائ�ل..یه�د ال��م ل���ا إس�ائ�ل���

، ما عالقة ال�ه�د �فل���� وال�ی� ق�م�ا إل�ها م� ج��ع دول العال� وه� ی����ن في األصل إلى ؟)ال�الم
أ�ة عالقة ق�م�ة أو ع���ة، ما عالقة ال�ه�د ) إس�ائ�ل(� ب�عق�ب أع�اق وأج�اس وق�م�ات ش�ى ال ت���ه

ال����ع�� م� أن�اء وأش�ات األرض �فل���� األرض ال��ار�ة؟ إّن ال��اع� واالدعاءات ال���فة ال�ي 
 روّج�ها ال�ه��ن�ة ال�����ة وال�ه��ن�ة ال�ه�د�ة

ّ
هي ال�ي أوج�ت العالقة ب�� . ص�ع�ها ال�ه�د�ة، وم� ث�

ول�� أّنى ت��� ه�ه ال��اع� واالدعاءات أمام حقائ� ال��� العل�ي، . ال��م وأب�اء إب�ا��� عل�ه ال�الم یه�د
 إشاع�ه وت�و��ه

ّ
ال���ة 'لق� اس��اع أسل�ب . وال�راسات ال��ض���ة ال�ار���ة ال�ي ��ف� ع� ز��ف ما ت�

ع ال�� ل� �ع�ف �ل تار�خ ال����ة م��ًال ' ال���� 
ّ
له، أن �غ�ل أدمغة م����ي ال�ال�ات لالح��ال ال��و

في �ل م�ان م� عال� ال��م، ه�، م� ال�اح�ة ' یه�دا'ال����ة األم����ة، ل�غ�ز ف�ها ���ة إن م� ی�ع�ن 
ى 

ّ
ل�� أرفع . 'العه� الق���'في تار�خ ' األرض ال�ق�سة'لـ ' ال�ع� ال���ار'ال�ار���ة، ی���رون م�� ُ���

ال�اصة به�ا ال��ض�ع، ت��� على ح��قة م�ض���ة م�ر�ة على ال�جه األف�ل، ال��اجع وال�����ات العل��ة 
في �ل م�ان م� عال� ال��م، ل���ا، م� ال�جهة ال�ار���ة ال����ة، م� ' یه�داً 'وهي أن م� ی�ع��ن أنف�ه� 

ئ� ال��ققة إن ال�قا. عالوة على ذل�. 'العه� الق���'في تار�خ ' یه�د األرض ال�ق�سة'ساللة ال�ی� ع�ف�ا بـ 
ال�قّ�رة ال�ي ال تق�ل ال��ل وال االع��اض، ُت�وّدنا ب��هان ال ش� ��ه على ص�ة ال���قة ال�ار���ة �أن م� 

م� ذو� األرومة األورو��ة ال����ة في �ل م�ان م� عال� ال��م، ه� تار���ًا ' یه�داً 'ی�ع��ن أنف�ه� 
 - ال���ي-ذل� ال�ع� ال�ث�ي الق��� ..� ساللة ال��ری���رون، على ن�� ال ی�قى إل�ه ال�� وال ن�اع ��ه، م

، الغام� األص�ل �ال���ة ل�ج�ده ال�ار��ي في قل� آس�ا، ال�� شّ� )ش��ه �ال�غ�ل(الف�ل��� ال�غ�الني 
. ���� �فاحه ���وب دم��ة في ح�الي الق�ن األول ق�ل ال��الد ن�� أورو�ا ال����ة، ح�� أقام م�ل�ة ال��ر

�اسي ال���� ع�� ال�ح�� شاك� أّن ما ی�ع�ه ال�ه�د م� وج�د صلة له� �فل���� غ�� و��� ال�ات� ال�
  !.ح�� �ان مع��ده� في زم� ال���ح ه� ع�� ال�����, ال�ث����) ال��ر(الن��ائه� إلى , ص��ح
أن  وال����ن �ال�ه�د االش��از, في ال�ائة م� یه�د العال� 90ل�� للغ�اة م� ال��ر وال�ی� ���ل�ن : وأضاف

ی��خل�ا في أم�ر ت��ل �إعادة ت�ت�� أم�ر ه�ه العقائ� في تل� ال�قعة ال�ق�سة ألنه� غ�اة غ��اء ع� ه�ه 
ة م�ف�دة، وأ��ًا ل� ����ع أن ی��ه� عل�اء ال�ه�د أّن یه�د ال��م 

ّ
األرض إّن یه�د العال� ال ���ل�ن أم

فإّن ال�ه�د ال�� هاج�وا إلى . ق�ل ال��الدی�جع�ن إلى الع��ان��� ال�ی� ق�م�ا فل���� في األلف ال�اني 
�ع�،  افل���� خالل الق�ن الع���� وأقام�ا دولة إس�ائ�ل، ت��هي أص�له� غال�ًا إلى ال�ی� اع��ق�ا ال�ه�د�ة ���

وعلى ه�ا فل�� له� صالت سالل�ة أو ع����ة �اإلس�ائ�ل��� ال�ی� عاش�ا في فل���� زم� ال��راة، ث� اخ�ف�ا 



121 

 -ال�ي ال ���� إخفاؤها-إّن حقائ� ال�ار�خ وأ��اث عل� أج�اس ال��� . ق�نًا م�� �18لة م� فل���� �
ت��� أّن خ�وج ب�ي إس�ائ�ل م� م�� وضع ح�ًا فاصًال ب�� عه� ال�قاء وعه� اخ�ال� ال�م، أ� ح�ل 

إلى م��،  اخ�ال� ب�� ب�ي إس�ائ�ل وغ��ه� ن���ة ت�حالته� ال�ا�قة م� الع�اق إلى فل����، وم� فل����
ث� م� م�� إلى فل���� في زم� إب�ا��� عل�ه ال�الم، ث� ت�حالته� م� فل���� إلى م�� في زم� �عق�ب 
عل�ه ال�الم، وال�ي اس�ق�وا ف�ها أزمانًا ل��� �الق���ة ح�ى أك�مه� هللا تعالى ���سى عل�ه ال�الم ال�� 

�ق�سة ال�ي دخل�ها ���ادة ی�شع ب� ن�ن ف�ى ن�اه� م� �ل� ف�ع�ن، وان�قاله م� م�� لل�هاب إلى األرض ال
  . م�سى عل�ه ال�الم

لق� ل�� ب�ي إس�ائ�ل ع�د م� ال������ ال�اخ��� م� األس�� :�ق�ل ال��ّرخ الف�ن�ي غ�س�اف ل���ن * 
ا جاوز ب�� إس�ائ�ل ��� القل�م 

ّ
ب�ءوا ح�اته� �ع���ة ت��و �أّنها ن�ل رجل واح�  -ال��� األح��- والع���، ول�

وق� ذ�� ع�د . ن �ان� في ال���قة فات�ة صف�فها ل���ع ال���ع�ی� الن��ال اس�ها،وتقال��ها ومع��داتهاو�
م� ال��رخ�� أّن ����ًا م� یه�د ال��م ه� م� أص�ل وأع�اق أور��ة وآس���ة ل��� لها عالقة �ال��� ال�امي 

  . ال�� ی���� ب�� إس�ائ�ل له
��� ال��الي ل�ه� ال�ای� أك�� م���عة یه�د�ة �أور�ا، إذ وف� على ت�ّ�ن في ال�: �ق�ل ماك� مارجل��ت* 

ذل� ال��ان ج�اعة م� أس�ا� الع��ان��� الّ�حل ال�ی� ه��وا فل���� إث� إح�� ه�ائ�ه� واخ�ل��ا في ال���� 
د إلى أور�ا �ع�اص� س�ر�ة وأناض�ل�ة، وحّ��ا رحاله� �ال��ض ال��الي ل�ه� ال�ای�، و���ور ال�م� دخل ع�

ك��� م� س�ان ه�ه ال���قة د�انة ال�اف�ی� الع��ان���، و�ع� ف��ة م� ال�م� تف�ع ه�الء وات�ه�ا إلى بل�ان 
  . أخ��، �ع�ه� اس���� في ب�ل��ا، وآخ�ون في أور�ا وآخ�ون اس�����ا في روس�ا

� ال�امي، وه� إّن ال�ه�د ال���ث�� ه� أدنى إلى ال��� اآلر� م�ه� إلى ال��: �ق�ل العالمة الم��وز* 
 إل�ها في ج��ع الع��ر أش�اص م� 

ّ
��ارة ع� �ائفة دی��ة ت�ّ��ت ����ات اج��ا��ة واق��اد�ة، وان��

ش�ى األج�اس وم� م��لف ص��ف ال���، وجاء ال��ه�ّدون م� ج��ع اآلفاق ف��ه� الفالشا ال��د س�ان 
، وم�ه� ال��ر ال�ی� -ال�ه�د ال��د في اله��أ� - ال���ة، وم�ه� األل�ان ذو ال���ة األل�ان�ة،وم�ه� ال�ام�ل 

ی����ن لل��� ال���ي الق�قاز�، وم� ال�����ل أن ن���ر أّن ال�ه�د ذو� ال�جه ال���ع وال�ع� األشق� أو 
ال����ائي ذو� الع��ن ال�ا��ة زرقاء الل�ن م�� نلقاه� في أور�ا ال�س�ى ��ّ��ن ��لة ال�م إلى إس�ائ�ل 

  . فل���� الق�ماء أرض ال��عاد، أو یه�د
أص�ل یه�د أور�ا ال����ة، . 'الق��لة ال�ال�ة ع��ة'وق� تّ��ع ال�ات� ال�ه�د� آرث� ��س�ل� في ��ا�ه ال���ى * 

ال�ی� ) ��� ق�و��(-ال�ی� ته�دوا  -فأرجعها إلى شع� ال��ر -وه� مع�� ال�ه�د- ' اش��از��'م�� ی�ع�ن 
�ه�د قل�ل� الع�د ال�ی� عاش�ا في فل���� إّ�ان ال��� الع��اني فق� وأما ال. ال ����ن �أ� صلة لل�ه�د الق�ماء
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م، وأما مع�� ال�ه�د ال�� عاش�ا في األق�ار 1492ان��روا ع� ال�ه�د ال�فارد�� ال������ في أس�ان�ا 
ا إلى الع�ب، وّ�ما إلى ب��� ش�ال أف����ا ال�ی� ته�دوا

ّ
��ي أّ� و��ل� ال ���� أن ی�. الع���ة فأص�له� تع�د إم

و��ل� فإّن یه�د العال� ال��م في غال���ه� ال�احقة . ج�� م� أج�اس یه�د ال��م إلى الع��ان��� ال��رات���
خاصة وأَن ال�ه�د األصل��� ال�ی� ی����ن إلى ال��ائل  -شع� ال��ر -ی���رون م� ال�ع� ال�غ�لي

  .في ال�أر�خ الق��� ق� ضاع� آثاره�) االث��ي ع��ة(اإلس�ائ�ل�ة 
اتفاق األدلة األن��و��ل�ج�ة مع ال�ار�خ في رف� االع�قاد ال�ائع ب�ج�د ج�� ':وم� أق�ال آرث� ��س�ل�*

  ..یه�د� م���ر م� الق��لة ال��رات�ة
إّن ال�الئل ال�ع�وضة في األب�اب ال�ا�قة ت�ّع� ال��ة الق��ة ال�ي ق�مها أول�� ال��رخ�ن ال���ث�ن، س�اء 

أّن الغال��ة  -مع اس�قالله� ع� �ع�ه� –ائ�ل��� أو ال��ل��ی�ن، وال�ی� أث���ام�ه� ال���او��ن أو اإلس� 
إن ق�ة ال��اه� '. 'الع��ى م� ال�ه�د ال�عاص��� ل���ا م� أصل فل����ي، و�ّن�ا م� أصل ق�قاز� 

د ال��ل�ي ألس�اب ماد�ة دن���ة، لها ج�ورها ال�ار���ة ال�ي تع�د إلى الق�ن ال�ا
ّ
م� �ال�ه�د، أو ال�ه�

ال��الد�، ففي م�ا�� الق�قاز، وفي ال�قعة ال����ة ب�� نه�� الف�لغا وال�ون، ح�ى ش�ا�ئ ��� ال��ر، 
ت��ن� م� خل�� ���� �ع�د �أص�له إلى ' م�ل�ة یه�د�ة'�ه�ت في ذل� ال�ار�خ ت���لة أ�ل� عل�ها اس� 

ر م� ز���ها، وهي ق��لة ال عالقة أواس� آس�ا وش�ق�ها، وح�ث ذل� �ع� أن تهّ�دت ج�ا��ًا ق��لة خ�ر�ة �ق�ا
ا ع� الع�امل ال�ي أدت إلى ! لها م� ق��� أو �ع�� �ال�ام�ة، ال ع���ًا وال روح�ًا وال جغ�ا��ًا وال تار���اً 

ّ
أم

دها فإن ال�ف�� ال�ه��ني آرث� ��س�ل� یل��ها ��ا یلي
ّ
  :ته�

د تع�د إلى ال��ص على االس�قالل إزاء الق�ت�� الع�'
ّ
�����، ال�����ة واإلسالم، الل��� �ان�ا ع�امل ال�ه�

ضح أن صالت أول�� ال��ر��� ال�ث�قة ب���ن�ة و�عاص�ة ال�الفة ��ف� له� أن ! 'ت��ق��ان العال�
ّ
و��

عق��ته� ال�امان�ة ال��ائ�ة ل� ت�� فق� ه���ة وم��لفة، ل��ها ا��ًا عاج�ة ع� إضفاء اله��ة ال�وح�ة 
خ�فًا م� ال�و�ان ') مازال ال�الم ل��س�ل�(،'اروا العق��ة ال�ال�ة ال�ه�د�ةوال����ة على ح�امها، وأنه� اخ�

وفق�ان االس�قالل، وأنه� تع�ف�ا على ال�ه�د�ة ع� ���� ال�ه�د ال�ی� ل��وا إلى م�ا�قه� ه��ًا م� االض�هاد 
�ل�ن ال��م ارس�ق�ا��ة ، فإن ال�ه�د األورو���� ال�ی� ��)ك�س�ل�(وه��ا، اس��ادًا إلى أق�ال ! الخ.. 'ال��ناني

ال��ان ال�ه��ني وسادته وقادته، ه� م� أص�ل خ�ر�ة ال عالقة لها �ال�ام�ة، وال �إب�ا��� وم�سى، وال 
  ! �فل����

ون�� ن�ل� ال��م اس� ال�ه�د� ���ل عام على �ل ش�� اع��� ی�مًا ال�ی� : �ق�ل ول�ام غا� �ار* 
ل���ا سام��� م� ح�� األصل الع�قي، وذل� أّن ع�دًا ض��ًا وال�اقع ه� أن ال������ م� ه�الء . ال�ه�د�

. م�� ات��وا ال�ه�د�ة دی�ًا له� م���ر�� م� سالالت اله��ودی�� أو االی�وم��� ذو� ال�م ال���ي ال��غ�لي
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، م� �ه�ر 'یه�داً 'إن ال�ج�د ال�ار��ي ل��ل�ة ال��ر ال�اصة ��� ی�ع��ن أنف�ه� :و���� ول�ام �ار
ل ال�ل�  وسق��، وه�ا

ّ
� ل��ل�ة ال��ر، ��ع�، ع� خار�ة أورو�ا الق���ة، و��� ت��

ّ
االخ�فاء ال�ائ� ال��ع�

ل واالع��اق' یه�داً 'م ی�ع�ن 720وصار س�ان م�ل�ة ال��ر في س�ة ' یه�د�'ب�الن الى 
ّ
�ل ه�ه  - .. �ال���
�ة أول�� ال�ی� ی�ع��ن ال�قائ� اخف�� ع� م����ي ال�ال�ات ال����ة ب�اس�ة ال�قا�ة ال�ي ف�ضها م�اش

، ب���ا ه� ی���رون م� ساللة ال��ر، على ج��ع أجه�ة اإلعالم العامة في ال�ال�ات ال����ة 'یه�داً 'أنف�ه� 
  . األم����ة

، ال�ي اع���ت 'FACTS OF LIFEحقائ� ال��اة'م، قّ�مُ� ع� ال��ر دراس�ي ال�ع��نة 1945وفي س�ة 
كان . �ائج ���ي العل�ي ال��ّ��، ال�� �ّ�س� م� أجله س��ات ����ةن��ة على ال����� ال�ع�ي العام ع� ن

، وه� ال����رون تار���ًا م� 'یه�داً 'ال��ف ع���ًا وجّ� فعال، ل�� �ان واض�ًا غ�� م� ی�ع��ن أنف�ه� 
 م�� ذاك ال���، ���� ��في العل�ي ه�ا 

ّ
ساللة ال��ر في ال�ال�ات ال����ة، ف�اصل�ا صّ� جام حق�ه� علي

م، �إدارة ح�لة ت���ه س�عة ش���ة ضار�ة ض��، ���ة إخفاء ه�ه ال�قائ� 1946وش�ع�ا م�� س�ة . �هوح
  ُت��، ما ال�� ��اف�نه م� إعالن ال���قة؟ . ع� م����ي ال�ال�ات ال����ة ألس�اب واض�ة

م� % �82أن  إن ال�ثائ� ال��ج�دة ل�� ال�ه�د أنف�ه� تق�: و�ق�ل ل�ث�وب س��دارد عال� األج�اس ال�ه��* 
  . ال������� إلى ال���ة ال�ه��ن�ة ال��اس�ة ه� م� األش��از ال��ع�و�� �ال�ه�د، ول��ه� ل���ا سام���

إّن م� ال��افات واألسا��� ): ك�اب فل���� أرض ال�ساالت(�ق�ل ال�ف�� الف�ن�ي ال��ل� رجاء جارود�* 
ع���ة وال�ار���ة ب�� الع��ان��� ال��رات��� و��� یه�د ال�ي أس� عل�ها ال�ه�د دول�ه� أس��رة اس���ار�ة ال�لة ال

و�����ا الق�ل �أّن ثل� رعا�ا م�ل�ة ال��ر �ان�ا م� ال�ه�د، إذ اع��� ب�الن مل� ال��ر ال��انة ...ال��م
ف��ا ق�� ���� م� رعا�اه ح�وه، وأنّ شع� ال��ر  -م في ع�� خالفة هارون ال�ش��740س�ة  -ال�ه�د�ة

على أرض  -ع�ف� ���ل�ة ال��ر -ة وروس�ة وم���ة، وق� شّ�ل ه�ا ال�ع� م�ل�ة ���� ذوو أص�ل ت���
م� ال�ه�د ال�عاص��� ل�� م� أج�اده� أح� و��� % 99إّن أغل��ة ع��ى : و����. أو��ان�ا ال�ال�ة

  . ق�ماه أرض فل���� ���� ال���ل م� ناح�ة، و���� ال���ات ال���لفة خالل الق�ون م� ناح�ة أخ�� 
ا قاله جارود� ح�، فإّن خ�وج ب�ي إس�ائ�ل م�� م��ف الق�ن ال�اني ال��الد� م� فل���� �ع� ه��ات وم

ال�ومان، واخ�ال�ه� �ال�ع�ب األخ�� ل��ات ال���� ال�ي اس���ت ح�ى م���ف الق�ن الع���� �ان س�� 
  . ذل�، �اإلضافة إلى دخ�ل شع�ب أور��ة في ال�ه�د�ة واخ�ال� ه�الء �أول��

ال�� ع�ل رئ�� وزراء ل��  -في رسال�ه إلى ال�اخام ح��ا� ب� ش��و�) مل� ال��ر(اع��ف ی�سف وق� 
أنه و�ل ش��ه ق� اع��ق�ا ال�ه�د�ة، وأَنه� ل���ا م� أص�ل سام�ة، إَن�ا ی�جع�ن إلى ت�ج�مة :  -خل�فة ق���ة

  . ال����ة وه� ال�� األعلى ل�ل ال��ائل -عل�ه ال�الم –حف�� �اف� االب� ال�ال� ل��ح 
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ض ال����اني* 
ّ
إّن ال�ه�د ال�ال��� ل� ���ن�ا أحفاد ب�ي إس�ائ�ل الق�ماء، ':�ق�ل الل�رد م��� ال�ز�� ال�ف�

صّ�ح الل�رد م��� به�ا الق�ل أمام م�ل� . 'ول�� له� ش�عًا أن ����ّدوا األرض ال�ق�سة أرض فل����
� م� نف� ال��ة ت� ق�له على ی� اث��� م� ن�ف�� 9م، وفي 1944ی�ن�ة س�ة  6الل�ردات ال����اني في

  . ع�ا�ة ش���ن ال�ه�د�ة ع��ما �ان في ز�ارة للقاه�ة
إن ما وصل إل�ه عل� «: ب�����رك) ه�ت�ل(وه� یه�د� �ان �ع�ل م�ی�ًا ل�عه� ) رافائ�ل �اتا�(�ق�ل * 

  . »االن��ول�ج�ا ال�����ة ی��� أنه ال ی�ج� ع��� یه�د� وال ی�ج� ع�ق یه�د�
أن یه�د ال��م ل���ا ش��ًا واح�ًا ذا ب��ة واح�ة م��ان�ة ) ف���ر�� ه��س�(و���� عال� األج�اس ال�ه�د� * 

  . ال��الح، ول���ا ذو� م��� واح� 
إن ت�عة أع�ار یه�د العال� ���لف�ن ع� ساللة أج�اده� اخ�الفًا «:في ��ا�ه أج�اس أور�ا) م�لى(و�ق�ل * 

  » � �أن ال�ه�د ج�� نقي ح�ی� خ�افةواسعًا ل�� له ن���، وأن ال�ع
في ال�ال�ات ال����ة األم����ة حاول  1933وفي ال��ت�� ال���� ال�� عق� لعل�اء األج�اس ال����ة عام * 

وق� رف� ال��ت�� وق�ر أنه ال ی�ج� في ) وح�ة ونقاء ال��� ال�ه�د�(�ع� ال�ه�د أن �ق�ر في ال��ت�� 
أس�اذ عل� األن��و��ل�ج�ا في جامعة ) ی�ج�� ب��ار(و�ق�ل . یه�د�ة فق�العال� ج�� یه�د�، بل ت�ج� د�انة 

  . إن ج��ع ال�ه�د �ع��ون ع� االن��اء إلى ال��� ال�امي«: ج���
، وال����ر تار���ًا م� ال�اللة ال��ر�ة، وأّلف 'یه�د�اً 'غ�ات�� ال�� ی�ع� نف�ه . و�ق�ل ال��رخ ال��وف��ر هـ* 

م 1894، ال�� ُ�ع��� أع�� م�جع تار��ي ع� م�ض�ع ال��ر، ن��ته س�ة 'ار�خ ال��رت':ك�ا�ًا م��ازًا �ع��ان
ب�ءًا م� : وه� أول خ��� عال�ي ���ون تار�خ ال��ر، أق�ل ��� �ق�ل. ج���ة ال��� ال�ه�د�ة في فالدل��ا

، ال����ر�� '�داً یه'ق�ل اله��ة ال���� ل�� ی�ع��ن أنف�ه� . الق�ن األول ق�ل ال��الد، مع دخ�له� إلى أورو�ا
تار���ًا م� ساللة ال��ر، م� م�ل�ة ال��ر الى أورو�ا الغ���ة، ح���ا أجاله� الغ�و ال�وسي ع� 

�ا أنف�ه� ...ال��ال
ّ
ل�ا ع� وث���ه� ل���

ّ
. 'یه�داً 'كان األورو���ن الغ����ن ��هل�ن ت�امًا أن ال��ر ق� ت��

، ال�� نق��ف م�ه ال�ق�ع 'تار�خ ال��ر'��ر غ�ای�� ك�ف ال�قاب ع� ه�ه ال�قائ� ب�قة تامة ��اب ال��وف
ق� ت��ن ال��وف ال�ي اع��� في �لها ال��ر ال�ه�د�ة ُزخ�ف� ': ال��ج� ال�الي، ح���ا ���ح ل�ا ال��ال

���افة، ل�� ال���قة ذاتها ق� أث��� على ن�� واضح م� ج��ع األ��اف ل���ل دون أ� ش� ح�ل واقعها 
أن�أوا معاب� .. و��روا �ل�اته� ال�ا�قة ذاتها. ء ال�ی� أُغ�وا نّ���ا ح�اة م��ق�ةال�ه�د العقال.. وص��ها

أح�ث�ا ��ازًا م� ال��مة ال�ی��ة على غ�ار ' ال�ل��د'و' ال��اب ال�ق�س'في ..ل��ر�� ال�صا�ا..وم�ارس یه�د�ة
ع�ش (�� في اع�الء الع�ش ووفقًا للقان�ن األساسي لل�ولة، فإن لل��ام ال�ه�د وح�ه� ال..ال����ات الق���ة

ل ه�ه ال��ل�ة ال���� الى ال�ه�د�ة، )..م�ل�ة ال��ر
ّ
و�ل یه�د ال�ول األخ��، ل�ع� ال�ق�، ال �ع�ف�ن ب���
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وأخ��ًا، ح�� ان���ت إشاعة غام�ة ع� ه�ا ال�اقع وام��ت الى أس�اع یه�د العال�، اع�ق� ه�الء أن خازار�ا 
  . 'ال��ائل الع�� ال�الفة�ان� آهلة ب���ة  -أ� م�ل�ة ال��ر -

  
م، أص��� م�ل�ة ال��ر 720في ح�الي س�ة ):یه�د ال��م ل���ا یه�دا:(و�ق�ل ب��ام�� ف���مان في ��ا�ه* 

، ��ا أض�ى ال�ل� ب�الن أول مل� لل��ر، في ال��ة ذاتها، 'یه�داً 'ال�ث��ة ُت�ّ�ل شع� م� ی�ع��ن أنف�ه� 
  . � �ع� ذل� دی�ًا رس��ًا ل��ل�ة ال��روُ�ّ�س دی� ال�ل� ب�الن ال��ی. �ال��ّ�ل واالع��اق' یه�د�اً 'ی�عى 

عاتها ال��ر إم��ا��رّ�ة
ّ
 ال��الد� العاش� وح�ى ال�ا�ع الق�ن  ب�� وت�س

، ارتقاء ع�ش م�ل�ة ال��ر ال�اصة ��� ی�ع��ن 'یه�د�'وم�� ذاك ال���، ل� ��� �اس��اعة إال م� ی�عى 
ي أورو�ا، ال�ي �ان� م�ارسة ��ادة ق��� و������� م� ح�ام ال�ع�ب ال�ث��ة األخ�� ف. 'یه�داً 'أنف�ه� 

ال�جل ع��ها ��ادة مع��فًا بها، فق� �ّ� ال�ل� ب�الن ع� مقاوم�ه ال���لة لل��ح��، �اع��اره ق� أض�ى ال�ی� 
وحّ�م ال�ل� ب�الن أ��ًا ��ادة ق��� ال�جل، ه�ا ال��ل الق�ر م� االن�الل . ال�س�ي ل��ل�ة ال��ر

لالح��ال ال���� ال�� ل� ' ال���ة ال���� 'لق� غ�ل أسل�ب ...�لة ���ادة دی��ةال���ي، ال�� م�رس ل��ة �� 
ن، أدمغة م����ي ال�ال�ات ال����ة األم����ة، ل�غ�س ف�ها االع�قاد 

ّ
�ع�ف م��ًال له �ل تار�خ ال����ة ال��و
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ال��ائل الع�� 'في �ل م�ان م� عال� ال��م، ی���رون م� ساللة ' یه�داً 'ال��ادع �أن م� ی�ع��ن أنف�ه� 
وال���قة أن م� . 'ال���� في زوا�ا األرض األر�ع'، وف� ما ت�ع�ه خ�افة 'العه� الق���'في تار�خ ' ال�ائعة

�ال�ائة م� ج��ع م�  92، ال����ر�� تار���ًا م� ساللة ال��ر، ُ��ّ�ل�ن أك�� م� 'یه�داً 'ی�ع��ن أنف�ه� 
�ن أنف�ه� 

ّ
وال��ر اآلس����ن ال�ی� أن�أوا م�ل�ة ال��ر في أورو�ا . ال��م في �ل م�ان م� العال�' یه�داً '���

�ن أنف�ه� 
ّ
وه�الء ل� ت�أ أق�ام أج�اده� ق� . م�720ال���ل واالع��اق س�ة ' یه�داً 'ال����ة، أص���ا ���

عل�اء ، ه�ه ح��قة تار���ة ال تق�ل ج�ًال ی��� أك�� م�اه�� العال� و 'العه� الق���'في تار�خ ' األرض ال�ق�سة'
عل� اإلن�ان وعل�اء اآلثار وعل�اء الاله�ت وال��رخ�ن والعل�اء عامة في �ل حقل م� حق�ل ال��� العل�ي، 

ال��م، ال��اجع واألسان�� ال�ي ت��ه�، ب�ون أ� ش�، ع� حقائ� ' یه�د'ال�����ن ���ض�ع خ�ر أم� و
ال�ائة م� ج��ع م� ی�ع��ن أنف�ه� � 92وأرقام ت�ه� ما وراء ه�ه ال��ألة، م���ة على أن ما ال �قل ع� 

وه�الء العل�اء ال��اه�� . ال�اللة ال��ر�ة تار���اً ' یه�د'في العال� ال��م، ی���رون م�� ع�ف�ا بـ ' یه�داً '
، ی���رون م� 'یه�داً '�ال�ائة ال�����ة م�� ی�ع��ن أنف�ه�  �8ق�م�ن أ��ًا حقائ� وأرقامًا ت��� على أن 

الق�امى في أف����ا وآس�ا، وح�ض ال��� األب�� ال���س�، ال�ی� ت��ل�ا الى ��ادة ال��ان ال�ث���� ال��و 
م م� ��ادة ق��� ال�جل الى 720ق�نًا م� ت��ل ال��ر ال�ث���� في س�ة  17ق�ل  Jehovah ج�ه�فا

  . ��ادة ج�ه�فا
أن��و��ل�جي ب�� ال�ه��ن��� أور����، ول�� ه�اك م�لقًا أّ� ر�ا� ب��ل�جي، أو : �ق�ل ت�ماس ���ات* 

  . أج�اد ال�ه�د في أور�ا، و��� ق�امى األس�ا� الع��ان���
لق� أج�ع عل�اء األن��و��ل�ج�ة على أن یه�د ع�� ال��راة ه� م���عة سام�ة م� ساللة ال��� ال���س� * 

قارّنا ه�ه ال�ع�وفة ��فاتها ال����ة م� س��ة ال�ع� وت�س� القامة، و��ل إلى ت�س� في ال�أس، وأّنه إذا ما 
ال�فات ب�ه�د ال��م ال�عاص��� ال ن�� م���عا یه�د�ًا واح�ًا ی���ع به�ه ال�فات، ولعل ال�ام��� ال��ج�دی� 
اآلن في ق��ة م� ق�� نابل� ه� ال����عة ال�ه�د�ة ال�ح��ة ال�ي حاف�� إلى ح� ���� على نقاوتها، وذل� 

  . �، م�ا ی�فعه� إلى االنق�اض مع م�ى ال�ق����� ع�ل�ها ع� غ��ها م� ال�ه�د، وت�اوجه� مع �ع�ه
ب�راسة على یه�د إس�ائ�ل ان�هى ف�ها إلى أّن ) ج��� ف���ن (م قام أن��و��ل�جي ب���اني ه� 1966وفى عام 

أ� أّن ال�ه�د ی�ألف�ن .. م� یه�د ال��م ل���ا م� ب�ى إس�ائ�ل، و�ّن�ا ه� أجان� م���ل�ن أو م��ل��ن % 95
ّن ما تفعله ال�ه��ن�ة م� م�اوالت ل�عل ال�ه�د ش��ًا وأمًة وج��ًا م��قًال إن�ا تقف ض� وأ. م� دماء م��لفة

ت�ار ال�ار�خ وم�اد� ال���ة وت�فع ال�ه�د إلى إ��اد م���ع دی�ي م��ّ�� ی��� ال��اع� ضّ�ه و��فع ال���ع 
ه�د إس�ائ�ل و���ة یه�د العال� م� ی%  95وق� أك� ال�اح� ال����ر ع�� الف�اح مقل� الغ���ي أّن . إلى معاداته

و�ذا �ان مع�� یه�د ال��م . ل���ا م� ال��� ال�امي على اإل�الق ، بل ی���رون م� ال��ائل ال��ر�ة
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ال�عاص��� ل��� ل�یه� أ�ة صلة تار���ة وع���ة ب��ي إس�ائ�ل الق�ماء أحفاد �عق�ب عل�ه ال�الم، بل �ان�ا 
لل�ه�د�ة وال�ه�د ق� أث���ا أّن مع�� یه�د ال��م ی�جع�ن في أص�له� دخالء عل�ه�، فإن ال�اح��� ال��رخ�� 

وج�وره� الع���ة إلى ��ائل ال��ر ذو� األص�ل الق�قاز�ة، و�لى م���عات فارس�ة ورومان�ة ق���ة اع��ق� 
   -:ال�ه�د�ة ل��وف خاصة وم� ال�ه�د ال�عاص��� ال�ی� أث���ا ذل�

األس�اذ في جامعة تل أب��، وق� ن��ت دراس�ه م�لة ' ���ای�إس�ائ�ل فل�'عال� اآلثار ال�ه�د�  - 1
وق� أكّ�ت ه�ه ال�راسة أّن عل�اء اآلثار ال�ه�د ل� . م2000ع�د شه� أغ��� س�ة ' ج��وسال�� ر���رت'

وق� أ��ل . �ع��وا على ش�اه� تار���ة أو أث��ة ت�ع� �ع� ق�� ال�ار�خ ال�ه�د� في فل����
د وأ�ا��له� ال�ي وردت في العه� الق��� ال�ي �ع���ها ال�ه�د م� األدلة صاح� ال�راسة أسا��� ال�ه� 

  .ال�ار���ة على أن فل���� أرض شع� إس�ائ�ل، وأن�� وج�د أ� صلة لل�ه�د ���ی�ة الق�س
األس�اذ في ق�� آثار ح�ارة ال��ق األوس� الق��� ��امعة تل ' زائ�� ه��ت��غ'عال� اآلثار ال�ه�د�  - 2

وق� ' ال�قائ� األث��ة ت�ح� االدعاءات ال��رات�ة ح�ل تار�خ شع� إس�ائ�ل':راس�ه �ع��انو�ان� د. أب��
وق� أشار صاح� ال�راسة إلى م�� . م1999أك����  29اإلس�ائ�ل�ة ی�م ' هآرت�'ن��تها ص��فة 

��� ال�ع��ة ال�ي س��اجه اإلس�ائ�ل��� في تق�ل ال�قائ� ال�ي دّل� عل�ها ال����فات األث��ة، ال�ي ت
ت�اق� ال��راة في ح�ا�اتها أو أسا���ها مع ال�قائ� ال�ي �ات� مع�وفة لعل�اء اآلثار ال�ه�د، ال�ی� 

وأّنه �اب� لل�ع� ال�ه�د� و��ل��� لل��رسة . �ع�ل�ن في ال�ف��ات داخل فل���� م�� عق�ی� م� ال�م�
عه� الق��� ����ر تار��ي و��� ال��رات�ة ی�رك اإلح�ا� ال�اج� ع� الف��ة ب�� ال��قعات لل��ه�ة ع� ال

  . ال�قائ� ال�ي ت���ف على األرض
وق� أكّ�ت ه�ه ال�راسة ��ب ال��اع� ال�ه�د�ة ال��رات�ة ال�ي ت�اول ع��ًا م� خالل االع��اد على ال��راة 

إث�ات أّن فل���� هي أرض األج�اد، وارت�ا� شع� إس�ائ�ل به�ه األرض  -ك���ر تار��ي وجغ�افي-
ال�ار�خ، ��ا ب�� ال�اح� أن ما دون�ه ال��راة م� ن��ص ت��ي عالقة ال�ه�د �فل���� ما ع�� م�احل 

هي إّال خ�افات وأسا��� ت��اق� ت�اق�ًا عل��ًا مع ال�قائ� ال�ي اك��فها عل�اء اآلثار اإلس�ائ�ل��ن 
  . ال�ی� �ع�ل�ن في ه�ا ال��ال م�� عق�ی� م� ال�مان

� في الق�ن ال�ادس ق�ل ال��الد، تع�ض� م�ل��ا یه�ذا و�س�ائ�ل إلى أ) ن�� خ� ن��(وفي عه� مل� �ابل 
ه��ات م� ق�ل ال�ابل���، أدت إلى ت�م�� مل� ال�ه�د في فل����، وس�ى ������ أك�� ال��ان ال�ه�د إلى 

إلى أن تع�� ال�ه�د ) أس���(و�ع� ه�ا ال��م�� لل�ه�د، واألس� ال�ابلي له� اس��اع� ال�ه�د�ة العاه�ة . �ابل
، وأص�ح لها سل�ان ونف�ذ ق�� )م.ق 530 - 558:(م��ه�، إذ ت�وج� ال�ل� الفارسي أح�� ی�ش أو ق�رش

�ف�له أص�ر ق�رش م�س�مًا مل��ًا ���ح ال�ه�د ح� الع�دة إلى فل���� وأعان ال�ه�د ال�اغ��� في الع�دة 
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ا دفع ال������ م� �ال�ال وال��اع، على إث� ذل� قام ال�ه�د �اض�هاد الف�س وق�ل ع��ات األ
ّ
ل�ف م�ه�، م�

  . الف�س إلى اع��اق ال�ه�د�ة ف�ارًا م� ال�ل� وال��� ال�ه�د�
وفي ب�ا�ة الع�� ال����ي األول ألور�ا دخل ���� م� ال�ومان��� وغ��ه� م� أت�اع اإلم��ا��ر�ة ال�ومان�ة 

س�ا، وق� أك� ه�ا األم� ال��رخ في ال��انة ال�ه�د�ة، وق� ان�اح ه�الء في ش�ق وغ�ب أور�ا و�ع� أ��اف آ
  . ال�ه�د� ف�ل�ن 

ة م� عقل أّن ال�ه�د ی��ف�ن ال�ار�خ، و��وج�ن اإلشاعات وال��اع�، �م� خالل ما س�� ی���� ل�� ل��ه م�
و���ف�ن ال�قائ� ل�ال�ه�، وأّن ما فعل�ه ال ��� إلى ال�� وال���قة �أدنى صلة، فال�ار�خ ال ���� ���ه 

 ال ت��لي على أص�اب ال��، أو ت���فه، فال�قا
ً
ئ� ت�قى ��ا هي، ثاب�ة راس�ة، واأل�ا��ل ت�ه� جفاء

فل�� لل�ه�د أ� حّ� تار��ي في ه�ه األرض ال��ار�ة، وس��ق�ن في ن�� أهلها ال��ع���، ن��ة شاذة غ���ة 
�� م� أجل زرع� ف�ها دون إرادة واخ��ار م�ه�، ن��ة غ���ة، وخ��� م���م أوج�ه أع�اء اإلسالم وال��ل�

ص�ف ال�اس على االل��ام �اإلسالم عق��ة وم�هج ح�اة، و��قاء : ت�ق�� أه�اف اس�ع�ار�ة ش��ان�ة، أه�ها
حالة ال���ذم وال�ف�ق في العال� اإلسالمي، و��قاء ال��ق اإلسالمي في حالة م� ال����ة واالن��اد لالس�ع�ار 

  .ي ن��� نف�ها س��ة العال� ال��ی�ال�ل��ي ال�� تق�ده ال�ال�ات ال����ة األم����ة ال�
  .م�ق�ل م� م�قع األس�اذ ال����ر صالح ح��� ال�ق� أس�اذ العق��ة وال��اه� ال�عاص�ة

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&id=37 

   

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&id=37
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الع�ب وال�ه�د : و����.. ال�ه�د ج�� غ�� نقى: أنات�لي �ل��س�ف ه� م�اع� ال�های�ةعال� روسي �ف�� وه�ا 
وال��اه� األث��ة ت��� ال .. خ��ة ف�ح زع�ها ال�ی�ى "DNA" إس�ائ�ل ت�ف� ت�ل�ل.. أحفاد ال��ي إب�ا���

 أصل له� في فل����
لع�قي وأنه� ل� ���ل��ا �األج�اس ت�عى ال��اعات ال�ه�د�ة، على م�� ال�ار�خ، أنه� حاف��ا على نقائه� ا

 .وال�ع�ب األخ��، ل�� العل�اء ی���ون ��ب ه�ه ال�ق�لة
وأك� ع�د ���� م� العل�اء ب��ه� ال�احل ال����ر ج�ال ح��ان، أن ه�ا االدعاء ال م�ل له م� ال���قة أو 

ا ��ا أنه� ل� �ع�ف
ً
  .�ا ال�ح�ة ال�غ�ا��ةالعل� على اإل�الق، وال�ه�د ل� �ع�ف�ا ال�ح�ة الع���ة ت�ام

ا عاش�ا شع�ً�ا و��ائل، ل�ل م�ه� س�ات خاصة، ل�� �فعل اله��ة اخ�ل�� 
ً
وال�ع�وف أن ال��� ق���

ال�الالت ال����ة ال���لفة وأص��� ه�اك س�ات ج�ی�ة، ال تقف ع� ح�ود ال�الالت الق���ة م�ل الق�قاز 
  .وال�الف وال�غ�ل وال�ن�ج وال�ام���

ج�ا ال��� ال��و�، ال��� إلى م���عات ع���ة ت��ى �ال����عات الف�دان�ة، وهى وق�� عل�اء ج���ل� 
م���عة م� ال���ات في �ائ� حي ی�� ت�ارثها مًعا م� أب واح�، وت� ت���ة ال����عات م� 

، وعلى ه�ا قام� الع�ی� م� األ��اث وال�راسات لل��صل إلى ن�ائج ح�ل وج�د م���ك ب�� T  إلى  A ال��ف
الف�دان�ة أو الع���ة ع�� ال�ه�د والع�ب، في م�اولة لل��صل ل��ة ن�� ال�ه�د أرض ��عان  ال����عات

  .له�، وادعائه� �أنه� ال�اللة ال���ة على وجه األرض" فل����"
وق� أثار ال��و����ر ال�وسي أنات�لي �ل��س�ف، واضع م��أ ج���ل�ج�ا ال��� ال��و� في ال����اء 

، ال���� م� األ��وحات ح�ل أصل ال�ه�د ال��ج�دی� اآلن في "روس�ا ال��م"ة الع���ة، في لقاء على ق�ا
فل���� ال���لة، وذل� �ال��� في أص�له� ال����ة، م��ً�ا أن ال�ه�د ج�� غ�� نقى، ح�� ال�ق�ا مع الع�ب 

وقال إن  آالف س�ة، و��ل� ف�� �المه م�اع� ال�ه�د �أنه� ساللة ن��ة ال ت���ها شائ�ة 4في أصل واح� م�� 
أو ما تع�ف �اس� م���عة ال��ه���� الف�دان���، الفً�ا إلى أن أصله� �ع�د " 1ج "ال�ه�د ه� ح�لة ال���ات 

  .إلى ال��ي إب�ا���، وه� عامل م���ك مع الع�ب
ألف س�ة، وأك� أن  42وذل� ق�ل " J"ت��ن� ق�ل ال����عة " 1J"ولف� ال�اح� ال�وسي إلى أن ال����عة 

، في ال�ول الع���ة م� الع�اق إلى ال�غ�ب، "J1"األك�� ان��اًرا ع�� الع�ب هي " الع���ة"�دان�ة ال����عة الف
، أما %15وال�ي تأتى في ال��ت�ة ال�ان�ة ب���ة " E"، وفى مقابل ال����عة %43ح�� ت��اج� ب���ة 
ة أغل� ما ت�ادف ، وه� ما ی�ع� لالس�غ�اب ألن ه�ه ال����ع%12، ب���ة "R1A"ال����عة ال�ال�ة هي 

  .ن�� أغل� س�ان أورو�ا ال����ة لها، أ� أنها ���� أن ��ل� عل�ه سال��ة ش���ة
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في % 73في الع�اق، % 81ت��اج� ���ل م��ف في ال����ة الع���ة، �ال���ی� " J1"ولف� إلى أن ال����عة 
ل��ان، وه� ما ی��� أن في % 20في �ل م� ال�ع�د�ة، األردن، اإلمارات، فل����، و% 40 – 30ال���، 

أ�ً�ا م��اج�ة " R1A"ال�ام��� م� الع�ب وال�ه�د �ان� ب�ای�ه� في تل� ال��ا��، ومع ذل� فإن ع��� 
ع�� ال�ه�د، ل�ا فإنه� ی��ابه�ن في ال�المح ب�� % 10ع�� الع�ب و% 12ن��ة ����ة أ��ا، إذا ���ل 

الفً�ا في ال�ق� نف�ه إلى أن رئ�� ال�زراء آالف س�ة،  �4ع�ه� ال�ع�، على أن م���ع�ه� تف�ق� م�� 
وال ی�� ح�ًجا في ذل�، وال�ق��د م� ذل�  R1A   ن���اه� م� حاملي ج��ات ال����عة   اإلس�ائ�لي ب��ام��

أن ه�ه ال����عة هي م���عة آر�ة ول��� یه�د�ة، ول�ل� ن�� �ع� ال�ه�د �ف���ون �أنه� م� اآلر���، 
  .وهى أصًال م���عة أورو��ة

��ث ال��و����ر ال�وسي، ح�ل ��ام عل�اء یه�د ���اولة إق�اع ال���ع أن ال�ه�د ه� ال�رثة ال�ح��ون وت
  .لل��ي إب�ا���، ل�� ت��� خ�أ ذل�

ولف� ال��و����ر �ل��س�ف، إلى أن ال����عات الع���ة في الق�م �ان� ت��� ���ل م�ف�د في زم� ال�ل� 
�ف�ن م� ه� ق��� م�ه� أو غ��� ع�ه�، ل�� ع��ما ت��ث فاجعة وت�ب� حالها م�ف�دة، و�ال�الي �ان�ا �ع

�����ة أو دی��ة او اج��ا��ة ی��أ ع�� اله��ات واالخ�ال�، وم� ه�ا �ه� االخ�ال� ب�� األج�اس 
  .واألع�اق ال����ة ال���لفة

ام وقع ب�� انق�  وأك� أنات�لى �ل��س�ف، أن االنق�ام الع�قي ب�� ال�ه�د والع�ب ل�� ال�ح�� ال�� ح�ث،
ال�وس وال��ل��ی�� فه� م� أسالف سال��ة م����ة، ل�� �ع�ه� ت�ی� �األرث�ذ���ة واآلخ� �ال�اث�ل���ة، 
وحل ب��ه� انق�ام وع�اوة، وه� نف� ال�يء ب�� ال��ب وال��وات، م��ًدا على أن ال��ارات أدت إلى 

ن ع�قه� واح�، ول�ل� فأن ال�ی� �ع��� انق�ام الحقا، و�ان ال�ی� ال��� ال�ئ��ي في ه�ا االنق�ام رغ� أ
  .عامل تف��� �الغ الق�ة

وش�ح ال��و����ر ال�وسي، ما ح�ث �أنه �ع�ما ف�ق ال��ي إب�ا��� ب�� اب��ه إس�اع�ل و�س�اق، وزوج �ل 
م�ه� زوجة م� ع�ائ� م��لفة، ب�أت �ل ذر�ة تأخ� أن�ا� م��لفة، و�ذا ق���ا أف�ع ال����عات الف�دان�ة ال�ي 

 13وه� ع�د األس�ا� ال�ه�د، و 12ف�ًعا ���� تق���ه� إلى  25ي م�ها ال�ه�د والع�ب وج�ناها ح�الي �أت
  .ف�ًعا ع��ً�ا

، وذل� )ال��ل�دون في فل����" (ساب�ا"وأك�ت ال��و����ر أنه ل� �ق� �ع�ل ت�ال�ل لل��� ال��و� لل�ه�د 
�أن ه�ا ال��ع م� ال�راسات ��ای� ال���ن� ك�ن دراسات ال��� ال��و� م���عة في إس�ائ�ل، مف�ً�ا ذل� 

ال�� ��ارسه ال��ام�ن وال�ق�ق��ن ال�ی� ی��ل�ن ق�ا�ا م�علقة �إث�ات األب��ة وق�ا�ا ل� ال��ل ألف�اد أس� 
  .یه�د�ة، ل�ا ه�ه ال�راسات ت��مه� رزقه�
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 ت��ح أ� یه�د� إلى ال��ی� ح�ل ادعاء إس�ائ�ل ��امها على أساس ع�قي، و�ال�الي ال" كل��س�ف"وت��ق 
��اقة اله��ة اإلس�ائ�ل�ة، إال إذا أث�� ذل�، ل�� على ال�غ� م� ذل� فإن دراسات ج���ل�ج�ا ال��� ال��و�، 
أث��� أن یه�د القالشة ج��ً�ا ل��� له� عالقة �ال�ه�د، فالقادم�ن م� إث����ا ح�ل�ا على ال����ة 

ث��ة، وذل� ألن العل� في ه�ه ال�او�ة ��� ���الح إس�ائ�ل، اإلس�ائ�ل�ة، رغ� إنه� ل���ا یه�ًدا م� ال�اح�ة اإل
كاشًفا ع� أنه تلقى رسالة م� س��ة ت��� في إس�ائ�ل م�� والدتها أك�ت له رف� ه�ه ال�راسات في إس�ائ�ل 

  .ألنها ته�د ال���ر ال�ی�ي ع� نقاء ال�ع� ال�ه�د�
لى ن�� األم، ��ع�ى إن ش���ة ال�ه�د� على أن ت��ی� الق�م�ة ع�� ال�ه�د ���ن ب�اء ع" أنات�لى"وأك� 

ح�� إذا �ان� األم یه�د�ة أم ال، وذل� م�الف لعل� ج���ل�ج�ا ال��� ال��و� ال�� ی�عامل في األساس مع 
ال����، أما في إس�ائ�ل ف���د الق�م�ة وف� ساللة اإلناث، ف��ج� القان�ن ال�ه�د� إذا �ان�   y  ك�وم�س�م

  .�داألم یه�د�ة فاألب�اء یه
فإنه ی���� أن ال�ه�د خل�� م� الق�م�ات واألج�اس، وأشار إلى أنه ���ً�ا ما �ق�م ب��ارة " أنات�لى"ووفًقا ل�راسة 

ال��اقع اإلس�ائ�ل�ة ال����ة لعل� ال�راثة، وما ���ى �اه��امه ه� مع�فة م�قف ال�ه�د أنف�ه� م� �ل ه�ا، 
�ع�ف�ن م� ه� ال�ه�د، و��� ال�ع� م�ه� أن ال�� في ه�ه  و�ال��ع� في م�اق�اته� فه� أن ال�ه�د أنف�ه� ال

ال��ألة ��� أن ی�� ب�اء على الق�م�ة، وآخ�ون ی�ون الق�م�ة ب�اء على ال����ة، وأن الع�ق ل� �ع� ی�خ� في 
  .االع��ار

ال ی��ف�  وقال العال� ال�وسي، ل� ت�قف�ا ع�� تع��فات الق�م�ة م�ًال �أنها وح�ة األرض ووح�ة اللغة، فإن ذل�
ع�� ال�ه�د، فعلى م�� ���ل م� ال���� ل� �ع�ف ال�ه�د وح�ة األرض، وح�ى اآلن ه� م����ن، وع�د ���� 
م�ه� ال ی��ل� الع���ة، ح�ى العامل ال�ی�ي، فإن ����ا م� ال�ه�د ال ی��ع�ن ق�ان��ه� ال�ی��ة وه�ا ه� س�� 

  .ال��ل ح�ل ت��ی� ال���� إث��ا
ز وال�فارد��، إلى الع�ق ال�ه�د�، ی�� ال��اث أن الع�اص� ب��ه�ا ض�اب�ة ول��� و���ا ��� ن�� األش��ا

  .واض�ة، ل�� ال�ی� ب��ه� م���ك، ما ی��� أنها دولة قائ�ة على أساس دی�ي ول�� ع�قي
وح�ل ��� أك� أن أحفاد أس�ا� ب�ى اس�ائ�ل ال ی��اوزن ثل� ال�ه�د األور���ن، و�ال�الي فإن ال�ه�د 

" فل����"ل���ا م� أحفاد أس�ا� ب�ى إس�ائ�ل و�ال�الي ال ���� اع��ار اس���انه� ألرض ��عان  األور���ن 
ش���ا م� األساس، أك� ال��و����ر ه�ه ح�ة ص���ة، فال ی�ج� معل�مات م�ثقة ع� خ�وج ال�ه�د م� 

�� ال�ی��ة ال��رس�ة م�� وال ذ�� ل�ل� في آثار ال������ الق�ماء إال في م�قع واح�، و�ال��� أ��ا إلى ال�
  .في إس�ائ�ل، ل�� ف�ها ش��ا ع� األس�ا� االث�ي ع��، وعل�اء االثار ل� �ع��وا ع� أ� معل�مات ع�ه�
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ولف� ال��و����ر ال�وسي إلى أن أق�م ذ�� لل�ه�د جاء ع��ما ع�� األث���ن على شاه�ة ��ق��ة الف�ع�ن 
م�زها اله��وغل���ة، ت�صل العل�اء إلى اس���اج أن ق�ل ال��الد، و�ع� ف� ر  1210م�ن��اح، تع�د إلى عام 
وفقا لل�أر�خ ال��عارف عل�ه، ه�ه أق�م " ق�ى على ب�ى إس�ائ�ل ول� ی�ع��ا م��دا: "ه�ه ال�اه�ة ت���� ��ارة

شهادة م����ة ع� شع� إس�ائ�ل، وأق�م م� ذل� ال ی�ج� شيء آخ� م� ص�ع اإلن�ان ت�ل على ال��وج، أما 
فق� ح�ث �ل شيء ق�ل ال�ار�خ ال��ج�د على ال�اه�ة، واقعة ان�قاق ال��� " ال��راة "�ق�س ���� ال��اب ال

وغ�ق ف�ع�ن وج��ده، م���ا أن ه�ه ال�اه�ة أثارت س�االت ج�ی�ة ح�ل ق�م ال�ه�د وت���ه� ��ع� م��ار، 
ف��ة ما ق�ل وم���ه�ا ��قال ل��رخ یه�د� وصفها �ال�ص��ة، ألنه ی��� أن ال�عل�مات ال��ج�دة ع� ال

  .عام ق�ل ال��الد، قل�لة ج�ا 1200الع�� ال��ی�� أ� 
وأك� أن �ع� العل�اء ال ی���ون أن ال�ه�د �ان�ا م�ج�دی� في فل����، بل أن ال�ه�د وج�وا في أراضي ش�ه 

وج�د ال����ة الع���ة ����قة ال��از، ورغ� ��� العل�اء اإلس�ائ�لي ال����� إال أنه� ل� ���وا أ� دل�ل على 
ال�ه�د في أ� م� األزمان الق���ة، م���ا إلى إنه ال ��� األ��اث ال�ي تأخ� ن�ائج م��ازة م��قا، م�ل ق�اءه 
في م�لة عل� اآلثار ال��رات�ة، وج� ��ه خ�� ح�ل الع��ر على أ�ار�� ق���ة أث�اء ال�ف��ات واع���وه م� 

ار�� هي ال�ي ح�ل ف�ها ���ع ال���ح ال�اء اإلن�ازات ال���ة، بل وصل تف��� ال�ع� إلى أن ه�ه األ�
خ��ا، دون تق��� أدلة، فال ی�ج� دل�ل على وج�د تار�خ لل�ه�د أك�� ق�ما، ومفه�م عل� اآلثار ال��راتي نف�ه 
ه� دل�ل على ت��� ال�ه�د سلفا في ه�ا العل�، إذ ی�� أنه ال ���ل عل�ا م� األساس، ل�� ذل� ال ی�فى 

  .ی�ف�ن وج�د أ� دل�ل ع� وج�د تار��ي له� في أرض ال��عاد وج�د عل�اء إس�ائ�ل���
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  الق��لة ال�ال�ة ع��ة و�ه�د ال��م:ال�ال�الف�ل 
، ال�ي "دولة إس�ائ�ل"ن�� ال�ات� آرث� ����ل� ��اً�ا أم�ى س��ات ��ل�ة في ��اب�ه، ل���ث زل�اًال ه� أر�ان 

ا في أرض ال��عاد فل���� ع�� 
ً
  .ص�ور ال��ابقام� ق�ل ثالث�� عام

  
، ه� ع��ان ال��اب "الق��لة ال�ال�ة ع��ة و�ه�د ال��م"، أو "The Thirteenth Tribe ال��� ال�ال� ع��"

� ��ه ه�ا ال�ات� ال�ه�د� ال���او� �ل ال��اع� وال���رات ال�ار���ة ال�ي حاول قادة إس�ائ�ل م� 
ّ
ال�� دم

عالن م�ی�ة الق�س عاص��ه� ال�ی��ة وال��اس�ة، و�ل خاللها ت���� اح�الله� لفل����، وت���� شع�ها و� 
ال��اع� ��ع�ن إلى ته��� الق�س و�عالن یه�د�ة ال�ولة، ��ا دم� �ل ال���رات القان�ن�ة ال�ي یل�أ إل�ها ال�ه�د 
ال��م ل��اجهة �ل م� �فّ�� وج�د دولة إس�ائ�ل في فل���� ���ة معاداة ال�ام�ة، ف�ه�د ال��م ��ا ���� 

في دراس�ه األن����ل�ج�ة ال ����ن ��لة ال م� ق��� وال م� �ع�� لل�ام���، وه�ه ال����ة ال��ه�ة ك���ل� 
  ".ه��سة ال���ات ال����ة"أك�ها ال��م عل� 

ت�ج�ه إلى الع���ة أح�� ن��� هاش�، وص�ر ع� اله��ة ال����ة العامة (ان�ل� آرث� ����ل� في ��ا�ه 
 : قال ف�ها���ارة م�ل�لة ) 1991لل��اب عام 

ك��� ه�ا ال��اب ق�ل ال�ق�ف على ال��� ال�امل لل���قة ال���� ال�ي تع�ض ال�ع� ال�ه�د�، ب�� أن ذل� "
ال �غ�� ال���قة القائلة �أن األغل��ة ال���� م� ال�ه�د في العال� في ال�ق� ال�اض�، تق�ر ال�راسات 
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ي لعله� �ال�رجة األولى م� أصل خ�ر�، و�ن ، ه� م� أصل أورو�ي ش�قي، و�ال�ال%90ال�عاص�ة ن���ه� بـ 
كان األم� ��ل� فه�ا �ع�ي أن أج�اده� ل� �����ا م� نه� األردن بل م� نه� الف�ل�ا، أجل ل� �����ا م� 
أرض ��عان بل م� الق�قاز ال�ي اع�ق� ���ا م�ى أنها مه� ال��� اآلرا�، ث� إنه� م� ح�� ال����� 

اآلوج�ر وال�اج�ار م�ه� إلى ذر�ة إب�ا��� واس�� و�عق�ب، فإذا ث�� أن ه�ا ال�راثي أق�ب إلى ��ائل اله�ن و 
ا م� مع�اه القائ�" معاداة ال�ام�ة"ه� األم� ال�اقع فإن تع��� 

ً
إن ق�ة إم��ا��ر�ة ال��ر . س�ف ���ن خل�

  .."�ىوهي ت��غ على مهل م� ال�اضي ت��أ في أن ت��و و�أنها أك�� خ�عة اق��فها ال�ار�خ في أ� وق� م
إذا ث�� أن ه�ا ه� األم� ال�اقع فإن تع��� : "ل�قف قل�ًال على الفق�ة األخ��ة ال�ي قال ف�ها ه�ا العال� ال�ه�د�

، وس��عل م� دولة إس�ائ�ل أك�� خ�عة اق��فها ال�ار�خ أك�� م� أ� وق� "معادة ال�ام�ة س��ل� م� مع�اه
  . م�ى

، ل�الح جامعة Eran Elhaik ال����ر اإلس�ائ�لي إی�ان ال�ا��ه�ا �ال��� ت��� أه��ة ال�راسة ال�ي أج�اها 
، Genome Biology and Evolution ش�ف�ل�، ال�ي س���� ق��ً�ا في ال��لة ال����ان�ة العل��ة ال�ه��ة

 .ك�ا ذ��ت ص��فة اإلن�ب��ن� ال����ان�ة
دراسة وراث�ة أج��� على اإل�الق اس��ن� دراسة ال����ر اإلس�ائ�لي إی�ان ال�ا��، ال�ي وصفها �أنها أك�� 

، إلى ال��اذج ال�راث�ة ال�����مة في ال��� على ب�انات ال��� )م���ه� �الد ال��ر(على ال�ه�د اإلش��از 
ش�� م� غ�� ال�ه�د ���ل رئ��ي  600یه�د� م� أصل ش�ال ش�ق أورو�ا، وأك�� م�  376ال��و� م� 

  .م� أورو�ا وغ�ب آس�ا
- ال�راث�ة إلى أن الق�� ال����ة ال�الث ش�ال ش�ق ت���ا ال�ي ال ت�ال م�ج�دة وخل�� دراسُة خ����ه�

Iskenaz ،Eskenaz   وAshanaz   في ال��ء الغ��ي م� ���� ال���� الق���،  -إس���از و و�س���از
ا م� و�� اإلش��از األصلي، وأن أك�� م� 

ً
م� الع�ق اإلش��از�، ��ا �ق�ل عل� ال�راثة، % 90كان� ج�ء

و��ا ال ی�ع م�اال لل�� في ه�ه الق�� ال�الث، �ان� هي ال��� األصلي ل�ه�د اإلش��از ول�� له� عالقة 
 .م�لًقا �فل����

و��ا ��ل� ����ل� في م�لفه، فإن غال��ة ال�ه�د ال�ال��� ل���ا م� أصل آس���، أ� أنه� ل���ا م� أس�ا� 
ال��راة، بل إنه� ی���رون م� �الد ال��ر ال�ي �ه�ت في االث�ي ع��ة ن�ل �عق�ب ال�ارد ذ��ها في " ال��ائل"

الع��ر ال�س�ى، و�لغ� أوج م��ها في الف��ة ال����ة م� الق�ن ال�ا�ع إلى الق�ن العاش� ال��الد�، ام��ت 
تقع على نه� " أتل"ح�ودها م� ال��� األس�د إلى ��� ق�و��، وم� الق�قاز إلى الف�ل�ا، و�ان� عاص��ها 

، ال�ي ان���ت ذر��ها في ���� م� دول ش�ق "ال�ال�ة ع��ة"ال�الد ال�ي ����ها ����ل� �الق��لة الف�ل�ا هي 
  .أورو�ا، خاصة ب�ل��ة وال��� وروس�ا
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 روس�ا م� أش��از یه�د

و���ارة أخ�� فإن م��لح معاداة ال�ام�ة ل� �ع� له  یه�د ال��م ل� �����ا م� فل���� بل م� الق�قاز،
مع�ى في ض�ء ه�ه ال���قة، وعل�ه فإن ق��ل العق��ة ال�ه�د�ة ���انة رس��ة ل�ع� غ�� یه�د� ع��ً�ا، ���� 

ه� أصًال م� ال��ر أن ���ن ع�ضة ل�أمالت م���ة، ألن غال��ة یه�د أورو�ا ال����ة، و�ال�الي یه�د العال�، 
  .سامي، وه�ا ما ی���ه عل� اله��سة ال�راث�ة ودراسة ال���ات ال م� أصل

 على ت�ل�ل ��وم�س�م Zoossmann-Diskin )2010(د�����  - �ق�ل زوس�ان 
ً
وس�عة ع��  X،أنه ب�اء

عالمة ج���ة، وال��ان ال�ه�د م� أورو�ا ال����ة وال��ان ال�ه�د م� إی�ان والع�اق وال���، ل�� ل�یه� نف� 
أ�ً�ا، م�ل " م��س��ة"م� ال����ل أن ���ن س�� ذل� أن ال�ه�د ال�فارد�� ل�یه� أج�اد و . �ةاألص�ل ال���

ا ال��� ال��و� . األش��از� 
ً

، �ق�ل أن ه�اك عالمات �Yال���ة إلى ال��� ال��و� لل������ن�ر�ا، وخ��ص
ال����ات القائلة  و�ال�الي فه� مع أص�ابس���ة على �ع� أص�ل ال��ق األوس� ب�� ال�ه�د األش��از���،

 ".�أن یه�د األش��از� ه� في مع��ه� أحفاد خ��ة م�اش�ة م� ال��ر أو ال�الف ال���ل��
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Zoossmann-Diskin ،Avshalom (2010). "The origin of Eastern European Jews 
revealed by autosomal, sex chromosomal and mtDNA polymorphisms."  Biology 

Direct.  5 :57.  PMID 20925954.  doi:10.1186/1745-6150 -5 -57.  
یه�د األش��از� ه� في مع��ه� أحفاد خ��ة م�اش�ة م� ال��ر أو ال�الف "�ات� ���ارة�ق�� ال: مل���ة
  ..Atzmon et al ما قال �ه وه�. واإلن�انأن ه�الء ی���رون م� ن�ل م��ل� ب�� الق�دة " ال���ل��

 :ی�اجع �ال�ف��ل
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Palamara ،Pier Francesco ؛Morrow ،Bernice ؛Friedman ،Eitan ؛Oddoux ،Carole 
(2010). "Abraham's Children in the Genome Era: Major Jewish Diaspora 
Populations Comprise Distinct Genetic Clusters with Shared Middle Eastern 
Ancestry ."  The American Journal of Human Genetics .  86 )6 :(850–  
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  ه��سة ال���ات ال����ة ت��� أك�و�ة ان��ار ال�ه�د ال�ال��� م� ن�ل �عق�ب: ال�ا�عالف�ل 
  في أح�ث دراسة مع�قة لل�����ة ال����ة لل��� ال��و� ال���ارث م�ه�

ال��� ال��و� ال������ن�ر� دل�ًال ، ب�أت ال��اك� ال�اخام�ة في إس�ائ�ل ق��ل ن�ائج ت�ل�ل 2018م�� عام 
و���ج� القان�ن  -ع� ���� األم فق�» ال������ن�ر� «إذ ی�رث ال��� ال��و� -   على ال��� ال�ه�د�عل�

أو إذا اع��� ال��انة ال�ه�د�ة (، ���ن ال��� یه�د�ًا إذا �ان� وال�ته یه�د�ة »الهاالخاه«ال�ی�ي ال�ه�د�، أو 
 .)وفقًا ل��ه� الهاالخاه

  
ق� خ�ع ع��ات اإلس�ائ�ل���، ال�ی� �ان� یه�دی�ه� وفقًا للهاالخاه م�ضع ش�، ال س��ا ال�هاج��� م� و 

 . »ال������ن�ر� «�الد االت�اد ال��ف��ي سا�قًا، ل��ل�ل ال��� ال��و� 
 iGENEA م��لح ال�اس األصل��� م�

�ع�ي به� ال�ع�ب م� الع��ر الق���ة، و ال�ی� ال ی�� تع��فه� فق� م� خالل لغ�ه�  صل��ن األ ال�اس  
وم� خالل ت�ل�ل . ال�اصة و لغاته� و ثقاف�ه�، و ل�� ال�ی� ��ه� ف�ه� أ��ا ال��رة ال����ة ال�اصة به�

و  س�ف ی�� ت�ض�ح األصل ال�� ت���رون م�ه ���اع�ة م���عة هابل� iGENEA األصل ع� ����
 .�ع� ال��الد 900ق�ل ال��الد و  900و تع�د ال����ة الي الف��ة ال�م��ة ما ب�� . ال��ر ال����ة ال�اصة ���

ال�اض�ة على ال�وا�� ال�ي ت��� ب�� م���عات ال�ه�د ح�ل  15تع�ف عل�اء ال���ات خالل ال���ات الـ
ومع ه�ا فق� �ل� األلغاز . ال�����ة العال�، ال�ي أشارت إلى وج�د ج� م���ك لها، إضافة إلى د�اناتها
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ت��� �أص�ل واح�ة م� أه� ال����عات ال�ه�د�ة، وهي م���عة یه�د األش��از ال�ی� �ان�ا �ق���ن في 
  . وس� وش�ق أورو�ا

و��أل أح�ث ت�ل�ل لل���ات إح�� الف��ات في ه�ا اللغ�، إذ ���� إلى أن ال��اء األورو��ات �� الع�اص� 
ك�ا ���� إلى اح��ال أن أج�اد ه�ه ال���عة . الل�اتي أن��� أف�اد م���عة ال�ه�د األش��از ال��ائ�ة ال�ئ��ة

 .ی���رون م� أص�ل ل����عات عاش� في ح��ة ب�ا�ات اإلم��ا��ر�ة ال�ومان�ة
 و���� ال��� ال��ی� أن ال��اء الل�اتي �� ال��اة ال��س�ة ال�ي أن��� یه�د األش��از في أورو�ا ل� �أت�� م�
ال��ق األدنى ��ا ت��ث� الف�ض�ات ال�ا�قة، ��ا ی��� على الف��ة القائلة إن ال���� م� ال����عات ال�ه�د�ة 

 .خارج إس�ائ�ل تأس�� ع��ما ت�اوج رجال یه�د م� ن�اء م�ل�ات ت��ل� إلى ال�ی� ال�ه�د�
، على  مـ 2013أك���� 8ب�ار�خ  ال�الثاء» ن��� ��م��ن�����«واس��� ال��� ال��ی� ال�� ن�� في م�لة 

ر���اردز ال�اح� في جامعة . وقام ف��� ب�ئاسة مارت� بي. ت�ل�الت لل���ات ال�اصة ال���ارثة م� األمهات
هادرسف�ل� في إن�ل��ا �ال��ق�� م��دا في أص�ل یه�د األش��از �ف� شف�ات ال�م�ز ال����ة ل�ل ال����م 

وهي ال���قة ال�ي ت��ل ال��ائ� ال��روثة (ل������ن�ر�ا ال�اص �األم، أ� ب�راسة ا) ال����ة ال�راث�ة(
 .ألف�اد م� أورو�ا وم� ال��ق األدنى) م� األم، ال����ة ب��اة ال�ل�ة

و�ان� دراسات سا�قة ق� أشارت إلى أن ال����عات ال�ه�د�ة ح�ل العال� ق� تأس�� على ی� رجال �ان 
ال���� ل�یه� ���ل ت����ة ج���ة م�ابهة ل�ل� ال�����ة ال��ج�دة لل�جال في ال��ق » وا�«ال��وم�س�م 

الت ال��اء الق���ات، وذل� األدنى، إال أن ال�فاجأة �ه�ت ع��ما أخ� عل�اء ال���ات ال��ق�� في ج��ات سال
  . في ال������ن�ر�ا» د� إن إ�ه«ب��ل�ل ال��� ال��و� 

في » د� إن إ�ه«ق� أ�ه�ت أن أر�ع سالالت شائعة م� ح��  2006و�ان� دراسة ن��ت عام 
ال������ن�ر�ا ل�ه�د األش��از جاءت م� ال��ق األدنى، األم� ال�� �ان �ع�ي في ح��ه أن ن�� ن�ف 

 .ش��از �ان� م� أص�ل أت� م� ال��ق م���عة األ
إال أن تق��ات ال�ع�ف على ال���ات في ذل� ال�ق� �ان� غال�ة ال���، ما قاد ال�اح��� ح��ها لل��ق�� في 

 .وح�ة م� ال��� ال��و� فق� 16600م�  1000
ى عاش� في أورو�ا ال�وفي ال��� ال��ی� حلل ال�اح��ن �ل ج���م ال������ن�ر�ا وت����ا م� ت�ق�� ال�الالت 

ول�ا ن����ج أن غال��ة یه�د األش��از ل� ت�ل م� م�ا�� «: وقال ر���اردز في دراس�ه. لف س�ة م��أل
م� یه�د األش��از % 80و�ج�اال فإن ما �ق�ب م� . »س�ر�ا ال�����ة ��ا �ان� االف��اضات ال�ا�قة تق�ل
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وال���ة م�ه�ات له� م� ال��ق األدنى، م� أمهات أص� % 8ان��روا م� أمهات م� أص�ل أورو��ة قح، و
 .األص�ل، وفقا ل�ق�ی�ات ال�اح���

و�ان� دراسة أخ�� أج��� ح�ی�ا دقق� �ل ال����م ال���� ق� أشارت إلى أن وج�د خل�� م� األج�اد 
 .)ال�ه�د ال��ق��ن (في ال�ائة ب�� یه�د األش��از و�ه�د ال�ف�د��  60و 30األورو���� ب���ة ت��اوح ب�� 

https://aawsat.com/home/article/5751 

واألك�� م� ذل� ه� وج�د م�اقع یه�د�ة م�ف�عة األج� ت����ع ت��ی� ه��ة أ� ش�� یه�د� ��قًا ألص�له 
 .هل ل�ی�ا أج�اد یه�د حًقا..كان� ج�تي على ح�: اإلث��ة م����مة ال���ل�ات ال�ال�ة

  
 هل أص�ل�� یه�د�ة؟

 هل ج�ور�� یه�د�ة؟ هل أن�� م� یه�د ال�فارد�� أم االش��از؟ هل أن�� ل�في أم ��ه��؟
علي أساس . دل�ال واض�ا ع�ا اذا �ان اص�ل�� یه�د�ة أم ال iGENEA �ع���� اخ��ار ال��� ال��و� م�

��� ت���رون م� أصل یه�د� ، وم� ال��ات ال�راث�ة ال���دة ال�اصة ��� ، ن����ع أن ن��د ، ع�ا اذا �
، ��ا أنه ���� ح�ي ت��ی� ال���ة ال����ة الي أ� م�� ���ن أصل�� ) األب ، األم أو �ل�ه�ا ( أ� جان� 

و اذا . ش��ا في قاع�ة ب�انات�ا �700000االضافة الي ذل� س��� مقارنة ص�رت�� ال����ة مع . یه�د�ا
ي درجة م��دة ، فانه في ه�ه ال�الة س���ن ل���� االم�ان�ة وج�نا م� ��ا�ق�� وراث�ا م� األش�اص ال

 .االت�ال مع ه�الء األش�اص ، و تع��� أ��اث�� ح�ل عائل���
 هل أن ال�ه�د�ة أك�� م� ��نها د�انة؟ هل ی�ج� ج�� یه�د�؟

https://aawsat.com/home/article/5751
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انه ال ش�  .وراث�ا" م�ت��ة" ال����عات االث��ة ، ال�ي ت��اوج ع�� األج�ال ���ا ب��ها، و ت��اث� ، ت��ن 
و علي م� الق�ون ت��ر ت�ان� . عل��ا، انه ی�ج� ن�� ج��ي ، و ال�� ی��اج� ���ل مع�اد ل�� ال�ه�د

 .ج��ي م��د ، وال�� �ه� جل�ا م� خالل اخ��ار لل��� ال��و� 
. ال ���� الف�ل ب�� ال�ع� ال�ه�د� وراث�ا، ���� ال ���� الخ��ار ال��� ال��و� تق��� أدلة قا�عة

 .ر ال��� ال��و� �����ع أن ی��� مع اح��االت ع���ة األصل ال�ه�د�فاخ��ا
و ال�ي ال ) و هي اح�� ال���اة �����عة هابل�(أ��ا اذا ل� ��� ل���� ان��اء ال� م� ال����عات االث��ة 

و ع� ���� . ی��ح ف�ها االصل ال�ه�د�، فانه ���� علي ال�غ� م� ذل�، أن ���ن ل���� ج�ور یه�د�ة
رنة ب�� ال��رة ال����ة ال�اصة ��� ، و ب�� ج��ع ال��ر ال����ة األخ�� في قاع�ة ال��انات ال�اصة ال�قا

و ع��ما ���ن ال���� م� ). ال�ال وراث�ا/االرت�ا� مع أب�اء الع�(ب�ا ، فان�ا س��� أش�اصا ی�فق�ن مع�� وراث�ا 
 .�ة أن ج�ور�� م� أصل یه�د�اب�اء ع��م��� أو أخ�ال�� م� ال�ه�د، ف����ن مع اح��االت ع��

�اإلضافة إلى ن���ة على االن��ن�، س�ف ت�لقى شهادة ن��لة . ت�ه� ال����ة ت���� أصل� ح�� ال���قة
 .ال���أ في إ�ار ال�ه�ي وغ��ها م� ال�ثائ� في م�ف�ة أن�قة

  :ال��قع على ال�ا�� ال�الي
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929707613251 

   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929707613251
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  ..ش��ك ت��ّ�ل ل�اب�س:ال�ام�الف�ل 
 في إس�ائ�ل؟» ال�ه�د�ة«هل س���ح ت�ال�ل ال��� ال��و� ب�ا�ة إلث�ات .. ش��ك ت��ّ�ل ل�اب�س

 01/09/2019ع��ي ب�س�

 
 ال����ة ب�ا�ة أساس�ة إلث�ات یه�د�ة ال��ا����وف إس�ائ�ل�ة م� ت��ل الف��صات ام�

 م����ات ال��ض�ع
 !”ال�ه�د�ة”ت�ال�ل ال��� ال��و� إلث�ات 

 على ماذا �ع��� ه�ا ال��ل�ل؟
 �اء ه�ا ال��ل�لك���ون ال ی�غ��ن �إج

 و����ون ت�ف� �ل�اته�
ل ل�اب�س ل�� ال���� م� اإلس�ائ�ل���

ّ
 ال��قف ی���

 ”ال�ع� یّ�عي أنه یه�د�“
إس�ائ�ل ق��ل ن�ائج ت�ل�ل ال��� ال��و� ال������ن�ر� دل�ًال  ، ب�أت ال��اك� ال�اخام�ة في2018م�� عام 

و���ج� القان�ن  -ع� ���� األم فق�» ال������ن�ر� «إذ ی�رث ال��� ال��و� -   على ال��� ال�ه�د�
أو إذا اع��� ال��انة ال�ه�د�ة (، ���ن ال��� یه�د�ًا إذا �ان� وال�ته یه�د�ة »الهاالخاه«ال�ی�ي ال�ه�د�، أو 

 .)ل��ه� الهاالخاه وفقاً 
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وق� خ�ع ع��ات اإلس�ائ�ل���، ال�ی� �ان� یه�دی�ه� وفقًا للهاالخاه م�ضع ش�، ال س��ا ال�هاج��� م� 
 . »ال������ن�ر� «�الد االت�اد ال��ف��ي سا�قًا، ل��ل�ل ال��� ال��و� 

 !)ال�ه�د�ة(ت�ال�ل ال��� ال��و� إلث�ات 
وهي ����ٌة في ال����ات م� ع��ها أن ت��ح لها ال�ولة �أن ُت�َف� ��ف�ها ت���َّى اإلس�ائ�ل�ة تات�انا بل���، 

. ال أرغ� في ال�واج أو ال���ل على أ� خ�ماٍت أخ�� م� ال�ولة«: إذ تق�ل. ح�� ت��ت»  ام�أة یه�د�ة«
  .»كل ما أر��ه ه� تأك�ٌ� م� ال����ة ال�اخام�ة �أن�ي یه�د�ة، �ي أدَف� في مق��ٍة یه�د�ة

اإلس�ائ�ل�ة؛ إذ ت�ف� إح�� ال��اك� ال�ی��ة االع��اف  Haaretz ل�ها ی�اجه ع��ًة ��ا تق�ل ص��فةل��َّ �
أع�ف م�� �ف�ل�ي أن�ي یه�د�ة، و��ل� عائل�ي �أك�لها، ل��َّ ال����ة «: وقال� تات�انا. �أنَّها یه�د�ة

 .»ال�اخام�ة أرادت إث�اتاً 
م�ها تات�اناو�ع� عام�� م� ال�ه�، ل� تق��ع ال����ة ال�ا و�ع�ما �أس� و�ادت أن . خام�ة �ال�ثائ� ال�ي ق�َّ

بلغ� ن��ة دقة ال��ل�الت ال�ي أج���ها ”: �وقال .ُ���� ت�ل�ًال ج���اً ت���ل�، عل�� تات�انا أنَّها ���� أن
 .”، واآلن م� ال�ف��ض أن أح�ل على تأك�ٍ� �أن�ي یه�د�ة99%

/ اإلس�ائ�ل��� ال����ك ب�ه�دی�ه�» یه�د�ة«م�اك� حاخام�ة ت���� إج�اء ف��صات ح�� ن�و� إلث�ات 
 هآرت�

 على ماذا �ع��� ه�ا ال��ل�ل؟
ت�ل�الت ال��� ال��و� ه�ه قادها ال�اخام ���ائ�ل �ارن��م، وه� قاٍض تق�ل ال���فة اإلس�ائ�ل�ة أنَّ ث�رة 

 500ساع� ”و�ق�ل �ارن��م إنَّه . حاخامي في م�س�� وج� ���قًة الس���ام ال��ل�ل ل���ی� ال��ور ال�ه�د�ة
ش�� في ال���ات ال��� ال�اض�ة في سع�ه� إلى ال�واج، أو إج�اء خ�ان ال���ر، أو اله��ة إلى 

، “ن�ائج ال��ل�ل ال ُتَع� س�� دل�ٍل داع� ل�� ی�غ��ن في إث�ات یه�دی�ه� في م���ة حاخام�ة”ل��َّ . “إس�ائ�ل
 .إذ ُ�قّ�م �اإلضافة إلى ع�ة وثائ�

و���� هآرت�، �ع��� ال��ل�ل على مقارنة ال�ف�ات في ال��� ال��و� ال������ن�ر� �ق�اع� ال��انات 
وت���� تل� الع�ل�ة إلى أ��اٍث أج�اها �ارل س��ر��ي، األس�اذ . ال�اصة ��ع�ٍب وم���عات ع���ة أخ�� 

د ال�اح�ان . في معه� ت����ن لل����ل�ج�ا، ودورون ب�هار، ال���� في م��� رام�ام ال��ي في ح�فا إذ ح�َّ
م� ال�ه�د % 80إلى  70فعلى س��ل ال��ال، ی���ر ما ب�� . الع�ی� م� ال��ات ال�اصة �����عاٍت م��دة

 .�ا والق�قاز م� ع�ٍد صغ�� م� ال��اء الل�اتي ُ��َّ �ع�� م�� م�ات ال����م� ج�رج
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و�ق�ل �ارن��م إنَّ اس���ام م�ل ه�ا ال�ل�ل �ع� تق�مًا، ل��َّ �ع� ال�اخامات ال �ع���ون عل�ه �ق�ر ما �ان 
رٍة ف���ة م� إذ ���� ل����عاٍت م� �ف�اٍت م��دة م� ال��� ال��و� أن ت��د الف�وع العائل�ة ��� . ی���

 .ن�عها، وُت�ِ�ّ�ها ع� غ��ها ع� ���� ن�� ال��� ال��و� إلى ج�ٍة یه�د�ة م��دة
، ال�� أن�أه ال�اخام Simanim ب�� أنَّ عالمات ال�غ��� ب�أت ت�ه� في إس�ائ�ل، و��جع ذل� إلى معه�

ل��اع�ة ”��انات، وذل� و�ق�ل ل���ي إنَّه� ������ون م�ارد ض��ة في ال��� وز�ادة قاع�ة ال. زئ�� ل���ي
� ���اج�ن إلى ال��اع�ة  .”ال���� م�َّ

 ك���ون ال ی�غ��ن �إج�اء ه�ا ال��ل�ل
: �ق�ل س��ر��ي. وتق�ل هآرت� إنه �ال�غ� ��ا�ة ه�ا ال��ل�ل، إال أن ال������ م� ال�ه�د ال ����ون إج�اءه

ج��ًا ”، م�ض�ًا أنَّ ه�ا ل�� “���� العل�اء ع� ال�عامل مع ذل� ألنَّه ی���نا ��ا �ان ال�از��ن �فعل�نه”
ف��صات ت��ح لل��ء ت��ی� أ� ان��اء إلى أ� ه�ه ”: وأضاف. ، ألنَّه ال ی�ج� شيء م� ه�ا الق��ل“یه�د�اً 

��رك �ع� األش�اص سوح�� أش�ح ذل� �اس�فاضة، . م���ٍع في العال�، ح�ى و�ن �ان غ�� م�ت�� �ال�ه�د
 .”أنَّه ال ی�ج� ما ی�ع� إلى القل�

 آالف ش�� في إس�ائ�ل ���ع�ن لف�� أص�له� ال�ه�د�ة �ل عام، وعادة ما 4ج�یٌ� �ال��� أنَّ ح�الي 
. ی��أ ذل� ح�� ی�غ� أحفاد ال�هاج��� ال�اف�ی� إلى إس�ائ�ل م� دول االت�اد ال��ف��ي سا�قًا في ال�واج

ل��َّ ه�ا الع�د ال . م� إج�الي ال��ق�م�� على ال���ی� على أص�له� ال�ه�د�ة% 85و���ل أك�� م� 
امات في م���عه� �ال�عاون مع ���ل ال�هاج��� ال�اف�ی� م� إث����ا، ال�ی� تُفَ�� أص�له� على ی� ال�اخ

 .ال��ال� ال�ی��ة ال��ل�ة
 و����ون ت�ف� �ل�اته�

ومع ذل�، ���� ��ٌ� أج�اه ش��ي ف���مان، ال�اح� في معه� إس�ائ�ل لل���ق�ا��ة، و�اح��ن آخ�ون إلى أنَّ 
إلى  2011في عام % 2.9ع�د ال�ل�ات ال��ف�ضة ق� ارتفع في ال���ات األخ��ة، إذ ارتفع� ن���ها م� 

 .م� ال�ل�ات عالقًة دون حل �ل عام% ���10ا ت�قى . 2017في عام % 6.7
فعلى س��ل ال��ال، ح�� تق�م� اإلس�ائ�ل�ة الال م�رسال�ف ��لٍ� لل���ل على رخ�ة زواج في ال�اخام�ة 

م� أذر���ان، و�ع� ع�ة أشه�، وصل� وثائ� ت�ع� ادعاءها �أنَّها یه�د�ة . الُ����، ُ�ِل� م�ها إث�ات یه�دی�ها
ِعق� ألنَّها تع�ف م�� �ف�ل�ها أنها یه�د�ة، ول� ت��قع أن ت�اجه أ� “ الال”وقال� . ل��َّها ُرِف��

ُ
إنَّها ص

: وقال� م���ثة ع� ذل�. ث� ل�أت إلى إج�اء ت�ل�ل ال��� ال��و�، ف��ي �ل�ها �الق��ل. م��الت
 .”�ي أ��� یه�د�ةً لق� رف�� ال���ل إلى د�انة أخ�� ألنَّ . ال��ل�ل أنق�ني”
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ل ل�اب�س ل�� ال���� م� اإلس�ائ�ل���
ّ
 ال��قف ی���

 
 /أ�ُّ ش�� ال ���ل على ن���ة إ��اب�ة سُ����ه في أنَّه ل�� یه�د�ًا، أو س���ح یه�د�ًا م� ال�رجة ال�ان�ة

IStock 
إذ �ق�ل ف���مان إنَّ . وعلى صع�ٍ� آخ�، ه�اك �ع� ال�اخامات قلق�ن م� اإل��ال ال���ای� على ه�ه ال��ال�ل

مع ز�ادة ح�� ق�اع� ب�انات ال��� ال��و�، س��داد ”: وأوضح ذل� قائالً . ال��قف ق� ی���ل إلى �اب�س
وأ�ُّ ش�� ال ���ل . وس���ح ت�ل�ل ال��� ال��و� ب�ا�ة فعل�ة إلى ال�ه�د�ة. م�ث���ة ه�ه ال��ال�ل

د ه�ا وأع�ب إ�ال. “على ن���ة م��ا�قة، سُ����ه في أنَّه ل�� یه�د�ًا، أو ���ح یه�د�ًا م� ال�رجة ال�ان�ة
  .ع� قلقه ��ل� ITIM كا�الن م� م�س�ة

ه�ا . م� ال�فارقات أنَّ العل� تف�ق على ال�ی�، ل��َّ ن���ة ه�ا العل� ت��م ف�� االن��اء ال�ی�ي”: إذ قال
ی�اق� ت�امًا األح�ام ال�ه�د�ة ال�قل���ة على مِ�ّ ال�ار�خ، و���اق� ��ل� مع ع�م ���� ال�اخامات على ع�م 

إذ ��� أالَّ ت��ن یه�دی�ه� م�ضع ش� في . االت�اد ال��ف��ي سا�قًا لف��صاٍت م��دةإخ�اع یه�د دول 
  .”األساس

ففي ال�اضي، �ان ال��� ال�� ”: وأضاف. ���ا �ق�ل ف���مان إنَّه م� ال��أ �ل� إج�اء ه�ه ال��ال�ل
دول االت�اد ال��ف��ي  ول�� م�� اله��ة ال��ا��ة م�. �عل� أنه یه�د� ُ�قَ�ل على أنَّه یه�د� في م���عه

عي ال�ه�د�ة إث�ات یه�دی�ه� َّ�
ُ
وه�ا أمٌ� غ�� . سا�قًا، ات��ت ال�اخام�ة م�قفًا معاك�ًا، وف�ض� على م
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ف��� ُی�َف� ش�ٌ� ما، ُ��َ�� ج��ع أق��ائه �أنَّه . فه�ه الع�ل�ة مه��ة وت�فل�ة وُت��� ح�اة ال�اس. مق��ل
 .”ص ال�ی� ُ��َ�� ال�واج م�ه�ل�� یه�د�ًا، وُ��َرج في قائ�ة األش�ا

وعلى ال�ان� اآلخ�، �ق�ل م��وٌل م�لَّف �ف�� األص�ل ال�ه�د�ة لهآرت�، إنَّ ه�ه الع�ل�ة م�ل��ة، و�نَّ 
وأضاف ال���ول ال�� اش��� ع�م ال��ف . األح�ام ال�ا�قة �ان� ��اجٍة إلى ال�غ��� ���� ��وف ج�ی�ة

، وأنَّ �ع� األش�اص ل�یه� م�الح اج��ا��ة ��� ل���ا یه�داً نعل� أنَّ الع�ی� م� ال�هاج”: ع� ه���ه
عاء أنَّه� یه�د والغال��ة الع��ى م� �ل�ات . ل�ا ��� على ال�ولة ف�� ه�ه ال��ألة. ومال�ة في اِدّ

�ق وأكَّ� أنَّ ه�ه الع�ل�ة ال ت��غ�ق وق�ًا ����ًا، م��فًا أنَّ �ع� ال�االت ق� ت��غ. “ال��ق�م�� ت��ى �ال��افقة
 .أساب�ع

� ال��اك� ال�اخام�ة أنَّ أح�امها ت��ر وفقًا للقان�ن ال�ه�د� ت��� الع�ل�ة ”: إذ تق�ل. وم� جان�ها ت��ِّ
وال ُ�ق�َ�ح إج�اء ت�ل�ل . م� ال�ل�ات% ����97 ن�ة وح�اس�ة ل��اع�ة ال��ق�م��، وت��� ال��افقة على 

 .”أ� أنَّه ل�� إج�ار�اً . ت أص�له ال�ه�د�ةال��� ال��و� إالَّ ع��ما ی�ع�ر على مق�م ال�ل� إث�ا
https://arabicpost.net/ 

  :ال�قالة األصل�ة
Israel's Rabbinical Courts Begin to Recognize DNA Tests, Potentially Opening 
Gateway to Proving Jewishness 
'Scientists are reluctant to deal with this since it's reminiscent of what Nazis did,' 
says researcher whose work paved path for use of DNA testing as proof of Jewish 
heritage 
Aaron Rabinowitz 

  
Illustration: A lab worker performs a DNA test, New York, September 6, 
2018.ANGELA WEISS / AFP 

https://arabicpost.net/
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Tatiana Bulgin, a physician in her 60s from Ashkelon, has only one wish – that the 
state allow her to be buried as a Jew when she dies. “I don’t wish to marry or to 
receive other favors from the state,” she says. “All I want is confirmation from the 
rabbinical court that I am a Jew, so that I can be buried in a Jewish cemetery.” 
Her simple request has run up against an obstacle, however: a religious court’s 
refusal to recognize her as Jewish. “I always knew that I was Jewish, as is my 
entire family, but the rabbinical court wanted proof.” 
After two years of effort, Bulgin’s documents did not satisfy the rabbinical court. 
After almost giving up in despair, she learned that she could undergo genetic 
testing. “My test results had a 99 percent accuracy rate, and now I’m supposed to 
receive confirmation that I am Jewish,” she says. 
Last year Israeli rabbinical courts began accepting the results of mitochondrial DNA 
testing as proof of Jewish heritage. Mitochondrial DNA is inherited exclusively from 
the mother. Under Jewish religious law, or halakha, a person is Jewish if their mother 
is Jewish (or if they underwent a conversion according to halakha). 
Dozens of Israelis whose Jewishness according to halakha was in doubt, mainly 
immigrants from the former Soviet Union, have had mitochondrial DNA testing. 
Two-thirds werefound to be Jewish. The reason for the small numbers is that many 
people aren’t aware of the test. In Russia, on the other hand, hundreds have been 
helped by the test. 
The DNA revolution was spearheaded by Rabbi Yisroel Barenbaum, a rabbinical 
judge in Moscow who found a way to use the test to determine Jewish roots. He 
says he’s helped 500 people in the past five years in their attempt to get married, 
undergo a brit milah or immigrate to Israel. However, the test is only considered 
supportive evidence for someone wishing to ascertain his Jewishness in a 
rabbinical court, as an addition to documentation. 
The test is based on comparing mutations in mitochondrial DNA to databases of 
other nations and ethnic groups. It is based on research conducted by Prof. Karl 
Skorecki from the Technion Institute of Technology and Dr. Doron Behar from 
Haifa’s Rambam Medical Center. They identified several characteristics which are 
particular to specific communities. For example, 70 to 80 percent of Jews from 
Georgia and the Caucasus are descended from a small number of women who lived 
hundreds of years ago. 
Related Articles 
Rabbinate making it harder for Israeli immigrants to prove they’re Jewish, 
study finds 
Most Israelis don’t want Chief Rabbinate deciding for them who is a Jew, survey 
finds 
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Israel's rabbis think genetic testing can 'prove' Jewishness. They're 
wrongBarenbaum says that using such evidence is progressive, but that some 
rabbis do not rely on it as much as he’d like. Groups of specific DNA mutations 
can uniquely identify family branches, differentiating them from others, by 
attributing the DNA of a person to a specific Jewish female ancestor. 
Signs of change are appearing in Israel, largely due to the Simanim Institute, 
established by Rabbi Ze’ev Litke. He says they are investing huge resources in 
research and increasing the database, so as to help more people in need. 
The test is simple but many people are put off by it. “Scientists are reluctant to deal 
with this since it is reminiscent of what the Nazis did,” says Skorecki, explaining 
that this is not a “Jewish gene,” since there is no such thing. “These are tests that 
allow one to identify any affiliation with different global communities, unrelated to 
Jews. When I explain this in depth, people realize there is nothing to worry about." 
More than 4,000 people in Israel have their Jewish origins examined every year, 
usually initiated when descendants of immigrants from the former Soviet 
Union wish to marry. Over 85 percent of all applicants get approved. This does not 
include immigrants from Ethiopia, whose origins are examined by rabbis from 
their community, working with local religious councils. 
However, research by Shuki Friedman from the Israel Democracy Institute and 
others indicates that the number of rejected applications has increased in recent 
years, going from 2.9 percent in 2011 to 6.7 percent in 2017. Ten percent of cases 
remain unresolved every year. 
For example, when Lala Mursalov applied for a marriage license at the rabbinate, 
she was told to prove her Jewishness. After several months, supportive 
documentation arrived from Azerbaijan, but it was rejected. She describes being 
totally shocked, since she always knew she was Jewish and didn’t anticipate any 
problems. She then took a DNA test and this reversed the earlier decision. “The 
test saved me” she said. “I refused to undergo a quick conversion since I live as a 
Jew.” 
Some rabbis are worried about the growing use of these tests. Friedman says the 
situation could turn into a nightmare. “As DNA databases grow in size, the 
reliability of these tests will increase. DNA will become a de facto portal into 
Judaism. Anyone who is not a match will be suspected of not being Jewish, or 
become a second-class Jew. Elad Caplan of the advocacy center ITIM is also 
concerned. 
“It’s ironic that science has overcome religion, but the result serves for examining 
religious affiliation. This flies in the face of conventional Jewish rulings 
throughout history, as well as contradicting former Sephardi Chief Rabbi Ovadia 



Yosef’s determination that Jews fr
examined stringently. Their Jewishness should not be suspect in the first place,” 
Caplan said. 
Friedman says it’s wrong to request these tests. “In the past, a person declaring he 
was Jewish would be accepted into a
from the former Soviet Union, the rabbinate has taken the opposite stance 
person must prove he’s Jewish. That’s unacceptable. The process is humiliating, 
invasive and disrupts people’s lives. When a person is d
family is told they’re not Jewish and put on a list of people prohibited from getting 
married. 
An official charged with examining Jewish origins says the process is required, and 
that previous rulings needed to be changed due to new 
many immigrants were not Jewish, and people have social and financial interests in 
claiming they’re Jewish. The state must therefore examine this issue. The vast 
majority of applicants are approved,” said the official, who was speak
condition of anonymity. He added the examination is usually short, with some 
cases resolved within weeks. 
The rabbinical courts say their rulings are made according to Jewish law. “The 
process is conducted with goodwill and sensitivity, attempting t
97 percent of whom are approved. DNA testing is suggested only when an 
applicant cannot prove his Jewish origins. This is not compulsory.”
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gateway-to-proving-jewishness

148 

Yosef’s determination that Jews from the former Soviet Union should not be 
examined stringently. Their Jewishness should not be suspect in the first place,” 

Friedman says it’s wrong to request these tests. “In the past, a person declaring he 
was Jewish would be accepted into a community. Since the massive immigration 
from the former Soviet Union, the rabbinate has taken the opposite stance 
person must prove he’s Jewish. That’s unacceptable. The process is humiliating, 
invasive and disrupts people’s lives. When a person is denied, his whole close 
family is told they’re not Jewish and put on a list of people prohibited from getting 

An official charged with examining Jewish origins says the process is required, and 
that previous rulings needed to be changed due to new circumstances. “We know 
many immigrants were not Jewish, and people have social and financial interests in 
claiming they’re Jewish. The state must therefore examine this issue. The vast 
majority of applicants are approved,” said the official, who was speak
condition of anonymity. He added the examination is usually short, with some 

The rabbinical courts say their rulings are made according to Jewish law. “The 
process is conducted with goodwill and sensitivity, attempting to assist applicants, 
97 percent of whom are approved. DNA testing is suggested only when an 
applicant cannot prove his Jewish origins. This is not compulsory.” 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-will-dna-testing-become
jewishness-1.7772764 
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ون�� نع�ف اإلجا�ة ع� �ل ال��اؤالت ال�ي وردت في األ��اث ال�ا�قة ولق� أخ��نا هللا س��انه وتعالى ع� 

  ..ه�الء ال�ه�د �أنه� أحفاد الق�دة وال��از�� أصل
  .ه�ا ما س�ف نع�فه في الف��ل ال�ال�ة..ك��؟
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  ؟الف�ل ال�ادس م�ألة ال��خ ول�اذا ق�ل ه�ل� ال�ه�د
 ..كل أم� غ��ي م��وس ���ه� في ال�ن�ا: الف�ع األول

 ... لق� جعل هللا س��انه وتعالى الغ�� ال�� ُ�قام عل�ه دل�ٌل مق�مة للغ�� ال�� ال دل�َل عل�ه
ففي آ�ات الق�آن ال���� ن�� ف�ها م�ه� وغ��، ف�أخ� ال��ه� دل�ًال على ِصْ�ق الغ��، ��ع�ى أن�ا نأخ� 

  :�� األدلة ال�ال�ةن�..اآل�ات ال�اض�ة ال�ع�ى دل�ًال على اآل�ات ذات ال�عاني ال�ي ال نع�فها
ش��ة ال�ق�م وال�ي ت��� في أصل ال���� و�لعها ��ؤوس ال��ا��� مع أن�ا ل� ن� ال��ا���  :ال�ل�ل األول

  ..ف���ة ال�ق�م غ�� وال��ا��� غ�� ف��ه س��انه وتعالى غ��ا �غ��.. ك�� هي أش�اله� ورؤوسه�

 ٦٥ - ٦٤: الصافاتَّميينٰىريزيىنامممرنزنمننن7 8 ُّ 

 ..نه وتعالى له�ا األم� الغ��ي ���ه� دن��� ���سهل�ل� مه� هللا س��ا
 .خ� ع��ك م�ال أزهار ال���� هي أزهار رائعة ال��ال ول��ها ع��ما ت�بل ت���ل ل���ه ال����ة ال����ة

و��ل� عل�ها أ��ًا ) Snapdragon(وأس�ها م���� م� ال��ا�ه ب�� ال�ه�ة ورأس ال���� وأس�ها �اإلن�ل���ة  
وت���� ب���ع ) Antirrhinum majus: االس� العل�ي(��ة أو أنف ال��ر أو أنف الع�ل أس� ن�ات ف� ال�

وتع�د أل�انها ول��ها عادة ما ت���ل إلي ج�اج� ووج�ه م���ة عق� م�ت األزهار وت��لها إلي ث�ار وه�ا ما 
 .ال�ق�م  أ�ل� الع�ان لل�ع� ح�ي ت��لها ب�ؤوس ال��ا��� ال�ي وصفها الق�آن ال���� ع�� ذ�� ش��ة

مه� هللا س��انه وتعالى لها ���ه� ���سها في ال�ن�ا ف�ان ..غ��.. ف���ة ال�ق�م ال�ي ت��� في أصل ال����
  ..ذل� ال��ات
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  .وم� رحلة اإلس�اء وال�ع�اج ن����ج أدلة أخ�� 

 .صلى هللا عل�ه وسل� مق�مة لإل��ان ب�حلة الع�وج إلى ال��اء وال�ي ل� ����نا ع�ها رس�ل هللا:ال�ل�ل ال�اني
ْ�� رحلة الع�وج إلى ال��اء وال�ق�ف ب�� ی�� هللا س��انه وتعالى ت�� ع�ش ال�ح�� وه� 

َ
وال��أمل في س

� �اإلس�اء للع�وج إلى ال��اء، ف�عل س��انه وتعالى رحلة  أم� غ��ي ��� أن ال�� س��ان وتعالى ق� مهَّ
أ�عادها وتفاص�لها، و���ٌ� م� أهل م�ة ی�ه��ن في ه�ه ال�حلة اإلس�اء آ�ة أرض�ة وهي آ�ة م�اه�ة مع�وفة 

  ..م� م�ة إلى ب�� ال�ق�س، و���� أن �قام عل�ها دل�ل عقلي ل�� ال ی�م� بها؟
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 أن أص
ّ
 ..�قه ���ا ال أعل�فإذا ص�ق�ه عل�ه ال�الة وال�الم ���ا أعل� فإنه ی�ع�� على

؟ ث� ب�� ال�ق�س في ل�لة ون�� ن��ب إل�ها أك�اد اإلبل شه�اً أت�ع� أن� أت�َ� : ل�ل� ل�ا ��َّ�ه ق�مه وقال�ا
ه�ا .. �ل��ا م� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� أْن ��ف له� ب�� ال�ق�س، وأْن �ع��ه� عالمات في ال����

 .ن�أك� أنه� ل� �ان�ا على �ق�� م� ه�ه ال�حلة ما سأل�ا رس�ل هللا صلى هللا م�ه وذل�
  ..رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�فه� إذن ی���ون تع��� 

ل�� هللا س��انه وتعالى أیَّ� رس�له صلى هللا عل�ه وسل� وع�ض أمامه ص�رة تف��ل�ة ل��� ال�ق�س فأخ� 
رس�ل هللا ��فه له�، ث� أخ��ه� �الع�� ال�ي له� في ���� ال��ارة، وأنها ���ان ��ا، وف�ها ��ا و��ا، ول�ا 

 .ا ��ا أخ�� رس�ل هللاوصلْ� ق�افله� ال��ار�ة وج�وه
 أن أص�قه ���ا ال أعل�

ّ
  ..فإذا ص�ق�ه عل�ه ال�الة وال�الم ���ا أعل� فإنه ی�ع�� على

وعل�ه �ان� رحلة اإلس�اء مق�مة لإل��ان ب�حلة الع�وج إلى ال��اء وال�ي ل� ����نا ع�ها رس�ل هللا صلى هللا 
 .عل�ه وسل�

  .. وسل�؟ف�اذا أن��وا عل�ه صلى هللا :ال�ل�ل ال�ال�
، إذن فه� ق� ق�روا ال��افة  أت�ع� أن� أت�َ� ب�� ال�ق�س في ل�لة ون�� ن��ب إل�ها أك�اد اإلبل شه�اً : قال�ا

 ..����قه� ه�..وال�مان
 ثان�ة\ك�) ألف 300ح�الي ( 299792.458: ف��� نع�ف أن س�عة ال��ء في الف�اغ وهي

 ..ول��� في ال�اعة..�ان�ة��ل�م�� في ال 300000س�عة ال��ء ..أرج� االن��اه
 ..فال��افة ال�ق��عة ما ب�� م�ة وال���� األق�ى م�ًال ت��لف ح�� ق�رة الفاعل

فل� ت� االن�قال �ال��ارة فه�ا ی�� االع��اد على ق�رة الفاعل وال�� ه� ه�ا م�ت�ر ال��ارة وال�� ���لف في 
 م و���لف ع�ه ل� ت� ع� ���� ناقة أو �غالً ح��ا س���ن االن�قال في زم� معل� ..ق�رته م� س�ارة إلى أخ�� 

ول� ت� االن�قال �ال�ائ�ة وال��افة واح�ة لقل زم� االن�قال اع��ادا على ق�رة م��ك ال�ائ�ة فه�اك �ائ�ة .
 ..ت���ق حاج� ال��ت

   ..ف�ل�ا زادت الق�رة �ل�ا قل� ال��افة..فالق�رة ت��اس� ع���ا مع الفاعل
  .��س أم� غ��يه�ا األم� م�ه� في ال�ن�ا �

 ..رأی�ا ذل� ح���ا �ل� س��نا سل��ان عل�ه ال�الم م�� �ان�ا جل�سًا ح�له ��� �أت�ه �ع�ش مل�ة س�أ
  ..ت�ه��ا عقل�ًا ل�حلة اإلس�اء -ق�ة ان�قال ع�ش بل���  -وه��ا �ان� ه�ه الق�ة الق�ءان�ة 
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ق�رة العف��� �����ع إح�ار ع�ش ف�ل� هي ..قال عف��� م� ال�� أنا آت�� �ه ق�ل أن تق�م م� مقام�
ف�ا �ان م� سل��ان إال أن أع�اه درسًا ..مل�ة س�أ ��ق�ر ع�د ال�ل�ات ال�ي تف�ه بها مع سل��ان عل�ه ال�الم

أنا آت�� �ه ق�ل أن ی�ت� : فقال له سل��ان عل�ه ال�الم..له ولغ��ه إذ أن األم� �ان في مقام اس�ع�اض الق�ة
, فه�ه ق�رة أودعها هللا س��انه وتعالى في �ع� ��ادة ال�ال���..الع�ش ع��ه� و�الفعل اس�ق�..إل�� ��ف�

 ..س�اء م� ال�� أو األن�
 ..وان�قال الع�ش �ان م� ال��� إلى الق�س

م� م�ة إلى  –تق���ا  -ف�ا �ال�ا ل� ت� االن�قال ب�س�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� م� م���ف ال��افة ب��ه�ا
 .. س��انه وتعالى ول�� أح�ًا م� ��ادةوالفاعل ه� هللا..الق�س

ل إذا �ان الفاعل ه� هللا س��انه ..فالفعل ه�ا ی��اس� مع الق�رة
َ
وعل�ه فال زم� ُیْ�ك� مع ِفْعٍل ُ�ْع�

 .فالفعل ی��اس� مع الق�رة..وتعالى
في حادثة  وم� معادلة ال��عة وال�ي هي ال��افة مق��مة على ال�م� ن�رك �القة ق�رة هللا س��انه وتعالى

  ..اإلس�اء
أم�� إقامة ال�ل�ل على ص�قه صلى هللا عل�ه وسل� في رحلة اإلس�اء ل���َن مق�مة للع�وج إلى ال��اء، : إذن

وال�� ه� رحلة س�او�ة ال ��لع عل�ها أح� وال ���� إقامة ال�ل�ل العقلي عل�ها، ل�� ال�� خ�ق الق�ان�� 
  .ة اإلس�اء ���� أْن ���ق له الق�ان�� في رحلة ال�ع�اجال��ن�ة ل���� صلى هللا عل�ه وسل� في رحل

ف�س�ل .. وق�م س��انه وتعالى ل�حلة الع�وج إلى ال��اء ب�فع ���ى عل�ه ال�الم إلى ال��اء :ال�ل�ل ال�ا�ع
هللا صلى هللا عل�ه وسل� صع� في ال��اء ح�ا �قان�ن األح�اء وم�� في ال��اء ث� ن�ل إل��ا م�ة أخ�� في 

ه� ما مه� له س��انه وتعالى ب�فع ���ى إلى ال��اء ون�وله إلى األرض م�ة أخ�� وت�قى ال��ألة األرض و 
ب�� رفع ���ى عل�ه ال�الم إلى ال��اء ورفع دمحم صلى هللا عل�ه وسل� إلى ال��اء ث� ن�وله م�ة أخ�� إلى 

 ..األرض م�ألة ف��ة زم��ة
  .غ�� ال�� ال دل�َل عل�هجعل الغ�� ال�� ُ�قام عل�ه دل�ٌل مق�مة لل: إذن

: تعالى م�ا��ا ب�ي إس�ائ�لق�له : ال�ل�ل ال�ام�
نثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىليلامممرنزن ُّ 

  ٦٦ -  ٦٥: البقرةَّينمنننىن

 هل هي ��ارة ع� ��� م���ا إلى ح��انات ل�ع���ه� أوام� هللا ؟
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  ؟ف�� ه� ه�الء األق�ام : إذا �ان األم� ��ل� 

.  
ال��خ ه� تغ��� ال��رة ال�اه�ة لإلن�ان، وق� أخ��نا هللا تعالى في أك�� م� م�ضع م� الق�آن أنه م�خ 

  . �ع� ب�ي إس�ائ�ل إلى ق�دة عق��ة له� على مع���ه� � تعالى
: وذ�� هللا تعالى ق��ه� ��يء م� ال�ف��ل في س�رة األع�اف فقال 

هئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججح ُّ 
خلملىليلمضمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخض

حيخيميىيجييمجنحنخنمنىنينجهمهىهيهجمحمخمممىم
يئربزبمبنبىبىئييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئنئ

  ١٦٦ - ١٦٣: األعرافَّىتيبرتزتمتنت

: وقال تعالى 
رئزئمئّٰىنينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّ ُّ 

نئىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىق
  ٦٠ - ٥٩: المائدةَّلكيقاك
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ُع�ٍد رضي هللا ع�ه َقاَل ) 2663(رو� م�ل� 
ْ
�
َ
ِ ْبِ� م اْلَ�َ�اِز�ُ� : َقاَل َرُجٌل : َعْ� َعْ�ِ� �َّ

َ
ِ ، اْلِقَ�َدُة و �َل �َّ

ُ
َ�ا َرس

 
َ
لَّ�

َ
س
َ
ُ َعَلْ�ِه و لَّى �َّ

َ
ِ�َخ ؟ َفَقاَل ال�َِّ�يُّ ص

ُ
 ِم�َّا م

َ
 َ�ْ�َعلْ : ( ِهي

ْ
ََجلَّ َل�

ِ�نَّ  ِإنَّ �ََّ َع�َّ و
َ
َال َعِ�ً�ا، و

َ
ًال و

ْ
ٍخ َن�

ْ
�
َ
ِل�

اْلَ�َ�اِز�َ� َ�اُن�ا َقْ�َل َذِلَ� 
َ
  . ال�ر�ة : والعق� ) اْلِقَ�َدَة و

 : قال ال��و� رح�ه هللا في ش�ح م�ل� 
َ
لَّ�

َ
س
َ
لَّى �َّ َعَلْ�ِه و

َ
اْلَ�َ�اِز�� َ�اُن�ا َقْ�ل َذِلَ� : ( َقْ�له ص

َ
ِ�نَّ اْلِقَ�َدة و

َ
َأْ� ) و

َ�اِئ�ل قَ : 
ْ
خ َبِ�ي ِإس

ْ
�
َ
خ اهـ, ْ�ل م

ْ
�
َ
ْ� ِمْ� اْل�

َ
   .َفَ�لَّ َعَلى َأنََّها َلْ��

اّن�ا إذا راجع�ا الق�آن ال���� ن�� اّنه ی�ّ�� م�ألة م�خ �ع� اُألم� : وم� ال��اؤالت ال�ي ق� ت��ح ه�ا ه�
انف�ل� م� ب�نها ال����  -ة ال����ف - ال�ا�قة إلى ق�دة وخ�از��، فهل �ع�ي ذل� أّن تل� ال�ف�س ال����ة 

 .ل���ق� في ب�ن الق�د أو ال�����؟
  :وم� اآل�ات ال�ي ���� أن ت�ع� ه�ا ال��اؤل ق�له تعالى  

رئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيث ُّ 
  ٦٠: المائدةَّلكىفيفىقيقاك

  ١٦٦: األعرافَّىتيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتُّ :و��ل� ق�له تعالى

  :ال��ابو
م �أم���، ه�ا

ّ
  : ��� ال�ف�قة ب�� ال��خ وال��اسخ إذ اّن ال��اسخ �ق�م على ر���ت�� و��ق�

س�اء . تع�د ال��ن، ال��ن األول ال�� ان�ل�� وخ�ج� م�ه ال�وح، وال��ن ال�اني ال�� اس�ق�ت وتعلق� �ه: 1
  .ح��انًا �امل ال�لقةكان ال��ن ال�اني خل�ة ن�ات�ة، أو ن�فة ح��ان�ة، أو ج���ًا إن�ان�ًا أو �ان 

رج�ع ال�ف� إلى ال�راء وان��ا�ها م� درجة ال��ال ال�ا�قة إلى درجة ال�قارة وال�لة، ��ا إذا تعلق� : 2
  .�ال�ل�ة ال��ات�ة أو ال��فة ال���ان�ة أو ال���� اإلن�اني

  :وم� ال�عل�م أّن �ال ال����� غ�� م��ف��� ه�ا
ألّن ال��ن ه� نف� ال��ن، إذ ال�ف�وض اّن نف� اإلن�ان ال�اغي وال���ّ�� فلع�م تعّ�د ال��ن ه�ا، : أّما األّول

وال���ّ�د على ّ� س��انه وأوام�ه، ���خ ق�دًا أو خ����ًا، أ� أّن نف� ال����خ ق� ت�ّ�ل� ص�رته إلى ص�رة 
�، واّن ال�� تغّ�� ه� وفي ال�اقع اّنه ال ی�ج� ه�ا إّال ب�ن واح. ُأخ��، وانقل�� ص�رته ال�ه�ة إلى ص�رة ردی�ة

  .ال��رة فق�



159 

ان��ا� ال�ف�، فه� م��ف أ��ًا، ألّنه ال ی�ج� س�� قهق�� لل�ف�، وذل� ألّن اله�ف م�  :أّما ال�اني
ه�ا ه� عقاب ه�ه ال�ائفة ال������ة والعات�ة، ل��وا أنف�ه� ���رة الق�دة وال��از��، وال�ق��د م�   ال��خ

 س��ًا، وال ی��ّق� ه�ا الع�اب إّال إذا �ان�ا على نف� ال�رجة م� اإلدراك ذل� تع�ی�ه� و��المه� وج�اؤه� ج
ً
�اء

ل� نف�سه� إلى نف�س ح��ان�ة 
ّ
ا إذا ت��

ّ
نف� ق�د�ة أو (وال�ع�ر اإلن�اني ل��ر��ا ال�الة ال�ي انقل��ا إل�ها، وأم

بل على . أو إ�الم له� ح���� أّ� تع�ی�  فال ت�رك ه�ا ال��ّ�ل أب�ًا، وال ���ن في ال��خ) نف� خ�����ة
الع�� م� ذل� فإّنه� �����ن حالة االن��اح وال�عادة، ألّن ال�ف� الق�د�ة �ال���ة للق�د ��ال وال�ف� 

  . ال������ة �ال���ة لل����� ��ال
ولق� أشار الق�آن ال���� إلى ه�ه ال���قة �ق�له 

  ٦٦: البقرةَّينىليلامممرنزنمنننىن ُّ :س��انه

ه� ال�ن�ب، س�اء ال�ي تقّ�م� على » ما « االس��الل �اآل�ة ال��ار�ة م��ي على أّن ال�ق��د م� �ل�ة 
هي » ما « االص��اد أو ال�ن�ب ال�ي تأّخ�ت ع�ه، وال�ال أّن ال�ع� ق� ذه� إلى أّن ال�ق��د م� �ل�ة 

��ع�ى الع��ة َّيلُّ : ه تعالىاُألم� ال�عاص�ة واُألم� الالحقة، فعلى ه�ا ال�جه ال م�اص م� تف��� ق�ل
ـ 1/265:ان�� تف��� م��ع ال��ان. ت��ارًا ل�ا ق�لها َّننىنُّوال��ع�ة، وح���� ت��ن ج�لة 

  .، � دار ال�ع�فة266
ه�ه ه� ج�اؤه� وعق���ه� ل���ن�ا ع��ة وم�ع�ة لآلخ��� واّن اله�ف   و��ا ذ��نا أّن اله�ف م� ع�ل�ة ال��خ

  .ي اإلن�ان ال����خ م�اف�ًا على حاالته ال�ف��ة و�دراكاته ال�ع�ر�ةاألّول إّن�ا ی��ّق� ���ا إذا �ق
مع ) الق�د أو ال�����(وواقع��ه ��ارة ع� انقالب اإلن�ان إلى ص�رة ال���ان   اّن ح��قة ال��خ: و���ارة ُأخ�� 

ل وال�غّ�� ال�اه�� وال��خ 
ّ
في ال��رة، ت��خ ال��ّف� على إن�ان��ه، ول�� ال��اد م�ه أّنه �اإلضافة إلى ال���

ل أرواحه� إلى روح ق�د أو خ����
ّ
  .نف�سه� و�ن�ان��ه� وت���

  .فأی� ه�ا ال��ه� ال�ن��� ال�� ���س ذل� ال��ه� الغ��ي؟
  :فل��اه� ذل� في ال���ث ال�ال�ة
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  ���ف أص�ل ال�ه�د Rhesusfactorعامل ال���وس :الف�ع ال�اني
 ؟ RHمعامل ه� ما

العالمات ال��ج�دة على س�ح خال�ا ال�م ال���اء، وه�اك أر�عة ف�ائل دم��ة ت���نا ف��لة دم�ا ع� �ع� 
، ول�� خال�ا ال�م ال���اء ����� س��ها أ�ً�ا على ن�ع م� ال��وت�� (A,B,AB,O) مع�وفة هي

وه�ا RHوه�ا �ع�ي أن ه�ا ال��وت�� م�ج�د في خال�ا دم�، أو سال�RH، وق� ���ن دم� م�ج����RHى
 .����� على ه�ا ال��وت��، ومع�فة إذا ما ��� سال� أو م�ج� ���د في ال�ها�ة ن�ع دم��ع�ي أن دم� ال 

����� ما . �ه�ت ن���ة تق�ل إن األش�اص ال�ی� ���ل�ن ف��لة دم سل��ة ال ی����ن إلى أص�ل ����ة
ا ع� ج��ع   فإن ال�ی� ���ل�ن ف�ائل ال�م ،woked.co  ن�� م�قع

ً
ال�ال�ة ل�یه� س�ات ف���ة م�ف�لة ت�ام

وض�� ه�ه  .AB ، أوO، A، B ف���ع�ا م� ال��� على ه�ا ال���� ل�ی�ا إما ف��لة ال�م. ال��� اآلخ���
ل���وس الف�ائل إما أن ت��ن ل��� ف��لة دم إ��اب�ة أو سل��ة، فه�اك عامل ���ى �عامال

، فإذا �ان دم� ال ����� على ه�ا العامل فأن� ت��ل ف��لة دم سل��ة، أما إذا �ان Rhesus factorأو
 .دم� ���له فل��� ف��لة دم إ��اب�ة وت���ي إلى الغال��ة الع��ى م� ال���

 إًذا ما وجه اخ�الف حاملي ه�ا ال��� ع� �اقي ال���؟
ل��� �أتي م� ح��قة أن ال��أة ال�ي ت��ل ف��لة دم سل��ة م� أح� أه� أوجه اخ�الف ه�ه ال����عة م� ا

ال�ع� عل�ها إن�اب �فل ���ل ف��لة دم إ��اب�ة، ح�� أن ال��� ی�ع�ف على ال�فل على أنه ج�� 
ل��� ال��، و . غ��� و���ر أج�امًا م�ادة لل��ل� م�ه، ألن ال�م ال�ل�ي واإل��ابي ال ����جان

 .عالج ���� أن ��اع� األمهات في ت��� ه�ه ال�الة و���اع�ة ال�� ال��ی�، ه�اك
ه�اك أ�ً�ا س�� آخ�، ح�� أن حاملي ف��لة ال�م ال�ل��ة ل�یه� مقاومة أك�� ألم�اض مع��ة، م�ل �ف�ل 

ون���ة . ه�ا ال�ف�ل ���� أن ی�خل ج�� اإلن�ان و��م� ال�ماغ خاصة ع�� ال�ضع. ی�عى ال������الزما
ان��ار حاملي ه�ا ال��� في م�ا�� مع��ة ل�� ���� أنها ساللة ف���ة م� ل�ل�، ���� أن ���ن س�� 

  .ن�عها، ول�� ألنها ت���� مع م��قة ذات مع�ل ان��ار م�تفع ل�ع� ال�ف�ل�ات م�ل ال������الزما
م�ل ال�اس� و�ع� ،وه�ا م� شأنه أن �ف�� س�� �ه�ر ه�ا ال��� في ت�ات� عاٍل في ال���عات ال��ان�ة

�ه�د، ح�� ت�ج� أك�� م���عة م� األش�اص ال�ی� ل�یه� ف��لة دم سل�ي في م��قة ال�اس� ال��ان ال
 .٪ م� س�ان ه�ه ال���قة�30إس�ان�ا و���ل�ن ن�� 

 م� أی� أت� ه�ه الف��ة؟ 
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٪ م� ال�اس ل�یه� ه�ا ال��ع �15ه�ت تل� ال����ات ألنه م� ال�ع� ح�ى اآلن تف��� س�� وج�د ح�الي 
وت�ع�د ال����ات ب�� .فاق��ح �ع�ه� أن صاح�ي ف�ائل ال�م ال�ل��ة م� أصل غ�� إن�اني. م� ف�ائل ال�م

 
ّ
ن���ات خارقة لل���عة م�ل ��نه� م� أصل إلهي أو �ان ألج�اده� ع���ة في م���عة أش�اص ت�

 .ت�اسله� مع الق�دة، إلى تف���ات م� ق�� ال��ال العل�ي م�ل ال��اوج مع �ائ�ات ف�ائ�ة
، فإن م� ب�� ال����ات األك�� غ�ا�ة ف��ة أن حاملي origins.net-ancient  ُن�� على م�قع ووفًقا ل�ا

و�ع�ق� �ع� أت�اع ه�ه . ف�ًال لل����ة ی���ر م� األص�ل الغ�� ����ةف��لة ال�م ال�ل�ي ���ل�ن ف�ًعا م�
 .ال����ة أ��ًا أن ه�ا الع�ق ���ل مع�� ال�عل��� ال�وح��� ��ا في ذل� ال��� ال���ح

 هل ���� أن ���ن�ا حًقا م� خارج األرض؟ 
ا،ال�ف��� القائل إنه� م� خارج األرض ���ل إش�ال�ة، ألن ال��� ه� ب�ض�ح ج�� ��

ً
ما ل� ی��   �� ت�ام

ت����ه �ال���ی� ب�اس�ة �ائ�ات ف�ائ�ة م� ج�� ���� م�ج�د م� ق�ل، ف�� غ�� ال��جح أن �أتي م� أ� 
  .شيء آخ�

  
أما تف��� �ه�ر ه�ا ال��� �����ة لل�ه��� مع �ائ�ات ح��ان�ة �ُ����ل أن ت��ن له� ب��ل�ج�ا وج���م 

ا ع� ال�ائ�ات ال����ة،
ً
ال ���ن ال����م ال�اص به� م��ً�ا على ال��� ال��و�، بل على وق�   م��لف ت�ام

وق� اس���ج مع�� العل�اء أن أصل ه�ا ال��� على األرجح م��د �ف�ة ع��ائ�ة،و���و  RNAشيء آخ� م�ل
 .أن ه�ا ال�ف��� ه� األك�� ت�اسًقا مع األدلة ال��احة

جا�ة واض�ة، وق� تأتي ل�ا األ�ام ب�ف��� آخ� ل� ول�� على �ل حال ال ی�ج� ل�ی�ا م� األدلة ما ی�ش�نا إلى إ
 .ن��� له ح�اً�ا م� ق�ل

https://www.arageek.com/2018/06/06/negative-blood-people-aliens.html 

https://www.arageek.com/2018/06/06/negative-blood-people-aliens.html
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 العال�؟ ه�ا م� ل���ا ال�اس ه�الء أن ن�� ل�اذا ذل�، في الغ��ض ما ول��
ه� ن�رة ال�اس ال�ی� ���ل�ن ه�ه الف��لة، ف�� ���ل�ن ه�ه الف��لة RHی�جع س�� الغ��ض ح�ل عامل

فق� م� س�ان ال�ال�ات ال����ة وأعلى م��قة ت�� م���عة م� ال�اس م�� ���ل�ن ه�ه % ���15ل�ن 
م� ال��ان، وه�ا ه� ال�يء الغام� م� أی� % 30الف��لة هي م��قة ال�اس� في أس�ان�ا ح�� ���ل�ن 

 .ال�ال�RHأت� تل� ال����عة �عامل
أو ب�وت�� الق�د ر���س ألن ه�ا ال��وت�� م�ج�د في  (Rhesus Monkey) ه� اخ��ار ل�ل�ةRHو��وت��

 دماء ه�ه الف��لة م� الق�ود، ف��ى إذا اف��ض�ا أن ال��� والق�دة ی���رون م� نف� األصل ��ا تف��ض
  .ن���ة ال���ر ألن ج��ع الق�دة ���ل�ن ه�ا ال��وت��

و�ع�ق� العل�اء أن ه�ه الف��لة ب�أت في ال�ه�ر ألول م�ة ق�ل 
س�ة، ول�� مازال ه�اك ال���� م� األم�ر ال�ي ��هلها  3500

العل�اء ع� ه�ه الف��لة، فعلى س��ل ال��ال إذا �ان� ال��أة ال�ي 
م�ج� فإن ج��ها  RH �فل لهفي  سال�، حاملRH ت��ل معامل

ی��� لل�فل على أنه ج�� غ���، وال ���ل� ال�م ال�ال� مع ال�م 
ال��ج� و���أ ج��ها في خل� أج�ام م�ادة ل�قاومة ال�ه�ی� 

ول��� ال�� أن ال�� ال��ی� ق� ت�صل  ��ا قل�ا سا�قاً  ال����ل،
 .إلى عالج لألمهات ل��ع ح�وث ذل�

، ف���ا RH ال نع�فه ع� ال�م ال�ل�يأن ه�اك ال���� ال��  و���و
  .ال�ي ل� ی�� اك��افها �ع� ال��ائ�ت��ل ه�ه الف��لة الع�ی� م� 

  
 :ال��اجع

Rh Negative: Are There Aliens Among Us? 
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  ال�ه�د ل�اذا ق�ل ه�ل�:الف�ع ال�ال�

  ل�اذا ق�ل ه�ل� ال�ه�د: ب�اء على ال�راسات ال�ا�قة فال��ال ال�� ت�اهله ال���ع

  
Adolf Hitler and Eva Braun With Kids 

ال���قة ال�ى روج لها ال�ه�د و�لى درجة ع�م م�اق��ها واتهام �ل م� ی���� ف�ها هى أن ال���� األل�انى 
، �ان ال���ع��ن أول أع�ائه وق� ت�ل� م�ه�، ��ا ق�ل 1933أل�ان�ا عام ، ال�� ت�لى ��ادة »أدولف ه�ل�«

ع�دا ����ا م� ال�ه�د ی��� ال�ع� أنه� وصل�ا إلى س�ة مالی�� یه�د�، وه� رق� ی��و م����ال ل��ام�ه، 
: ل�� ال��ال ال�� ل� ��أله أح�، ولعله ل� ���ح �ه، ه�. ول�� ال�عا�ة ال�ه�د�ة ت���� م� ن��ه وت�س��ه

  .ل�اذا فعل ه�ل� فى ال�ه�د ما فعله؟
ففي �ل ال�ا�خ ال�ال� ت� . إن ال���ع ی���ث�ن ع�ا قام �ه األل�ان في ح� ال�ه�د، وه�ا ص��ح ال ��ار عل�ه

ألف ���ل م�اش� أو غ�� م�اش� على ی� ال��ب الق�مي، وه� رق� رغ�  600ق�ل ما ب�� مائة ألف و
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ق�رن ���ا�ا ال��ائ���� فى ح�ب االس�قالل مع ف�ن�ا، وض�ا�ا ض�ام�ه إال أنه أقل ����ا إذا ما 
الفل������� على ی� ال�ه�د، وما فعله األم���ان واإلن�ل�� وال�وس فى شع��ه� ت�اه ال�ع�ب األخ�� فق� ق�ل�ا 

  .ال�الی��
�أل أ��ا ل�اذا ف�ا ال�� فعله ال�ه�د فى أل�ان�ا؟ ح���ا ت�أل ما ال�� فعله األل�ان فى ح� ال�ه�د عل�� أن ت

ح���ا س��� ال�ه�د على ال��اص� ال���� فى ال�ا�خ األل�انى فإنه� فى  1850ح�ث ه�ا؟ وال�اقع أنه م�� 
  .ذل� ال�ق� قام�ا �ع�ل ثالثة أش�اء درامات���ة فى ح� أل�ان�ا

 500ح�الى  �ان�ا 1933وع��ما جاء ه�ل� إلى ال�ل�ة عام . م� األل�ان% 2فه� أوال �ان�ا أقل�ة ال ت��اوز 
م� اإلعالم وشغل�ا % 50إال أن ه�ه األقل�ة ال�غ��ة ن��� فى ال����ة على . مل��ن أل�انى 60ألف م� 

لق� ت� اإلف�ا� . م� م�اص� الق�اة، وف�ض�ا وج�ده� فى ال��افة وال����ا وال���ح، و��ل� األدب% 70
��� م� االنه�ارات االق��اد�ة ال�ى ح�ث� وفى خالل ه�ه ال����ة ت��� ال�ه�د فى ال�. فى تق���ه� و�ب�ازه�

  .1920و 1870لل���ك فى الف��ة ب�� 
فى ذل� ال�ق� ت����ا فى الع�ی� م� االنه�ارات االق��اد�ة، وه�ا ل�� �الما دعائ�ا ناز�ا، ول��ه م� �الم 

���اراته� ���� ففى ه�ه الف��ة فق� ال�الی�� م� اآل�اء األل�ان دخ�له� وم�خ�اته� وف�ص اس. ال�ه�د أنف�ه�
  .ع�ا�ات ال�ه�د ال����ة

ال�ق�ة األخ�� تأث��ه� على س���ل�ج�ة األل�ان، وه� العامل األخ�� على اإل�الق، فق� زرع�ا فى ال��افة 
فأول م�ارح ال��وذ ال���ى �ان� فى ب�ل�� فى . واإلعالم وال���ح واألدب ثقافة االن��ا� ال�لقى

ال��وذ .. ال�نا.. على ی� ال��لف�� ال�ه�د 1890و �1880ان� فى  الع�����ات، وأول الع�وض اإل�اح�ة
ه�ا الف� ال���� ال�� ���ى ال��م الف� . الف� ذو األخالق ال����ة.. كل أن�اع اله�س ال���ى.. ال���ى
وق� خل� ه�ا حالة م� الغ�� وال��رة داخل ال����ع . كل ه�ا ت� دفعه وزرعه على ی� ال�ه�د. ال��ی�

. و����ا ��ا�ات ت��� م� ال�����ة وت��� م� ���ع م�ل�ا فعل سل�ان رش�� مع ال��ل���األل�انى، 
فل�ا وصل أدولف ه�ل� إلى ال�ل�ة �ان تع�اد العا�ل�� . و�ال��ع اس�فاد ال�از��ن م� ه�ا الغ�� وال��رة

��فه� ت� ) 1935إلى  1933م� (وق� اس��اع ه�ل� فى س���� . ع� الع�ل ق� بلغ س�ة مالی�� أل�انى
وله�ا أراد ال�ه�د ت���ه ه�ا ال��اح ال�� . لق� خل� س�ة مالی�� و��فة فى س����، وه�ا ع�ل م�هل. ج��عا

وان���ت . مالی�� یه�د� 6مالی�� و��فة، فه�ا ألنه أح�ق  6حققه ه�ل�، وقال�ا إنه إذا �ان ه�ل� ق� خل� 
ك س�ة مالی�� یه�د� ذه��ا ض��ة ه�ل�، دعا�ة ال�ه�د ح�ى أص��� سائ�ة فى �ل وسائل اإلعالم �أن ه�ا

  !.ب���ا �ان �ل ع�د ال�ه�د فى أل�ان�ا أقل م� ر�ع ه�ا الع�د ال�� �ق�ل�ن إن ه�ل� أح�قه
https://www.almasryalyoum.com/news/details/960616 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/960616
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مع ان ن�ع ال�م في االن�ان ال���عي ) -RH(ب ال�م ال�قي وأن ف��ل�ه� هي الـ ی�عي ال�ه�د �أنه� أص�ا
م�ج� و��ل� في ال���انات �اس���اء الق�ود فه� اص�اب ه�ا ال�م ، ح�ي �ق�ل�ا انه دم م�ل� مع الق�ود وان 

ال����خ اص�اب ال�م ال�ال� ه� غ�� ال��ل��� وه� ال��� االصل��� اص�اب ال�م ال�قي وماه� اال أحفاد 
م� ب�ي اس�ائ�ل ال�ه����، ح�� ان ال��ع ال�ال� م� ال�م یل�مه �ف�ه غ�� معل�مة األم� ال�� جعل ه�ل� 

و�ان �ق�ل ع�� ما �ق�ل یه�د العال� -RH  ی��ل� م�ه� و�ان �ع�فه� م� دمه� فه� اص�اب ال�م ال�ال�
ل��� ه� ال�ه���� ول�� له� ح� ح�� ان دم�ا ن�� ، ال��ي ادم��� ، ه� ال�م االصلي وال�ام��ان اإلس�ائ�

 ..العال�
  blood group -Rhم� م�قع و 

  ال�ع�ف عل�ه� انقل ل�� ل�اذا أ�اد ه�ل� ال�ه�د و��� تع�ف عله� 
Hitler was right, we human have the first blood, RH – are the mutants and have 
no right to rule the world 
Hitler differentiated Jews by their blood type, they were all RH – negative. 
Hitler talked about A Rh-positive blood being of the superior race, and wanted to 
wipe out anyone who carried the Rh-negative genes, the Jews have a high 
percentage of Rh-negative blood. He felt inferior to Rh negatives, as when he did 
studies, he was amazed at the intelligence they showed above his more easy to 
control and less bright ‘superior race ‘.  

  :ال��ج�ة
  ن�� م���ل�ن ول�� ل�ی�ا ال�� في ح�� العال� - RHال��� ل�ی�ا ال�م األول،كان ه�ل� على ح�، ن�� 

  .سل���� - RHقام ه�ل� ب����� ال�ه�د ح�� ف��لة دمه�، ف�له� �ان�ا 
في الع�ق ال��ف�ق، وأراد أن ���� أ� ش�� ���ل ال���ات  Rhت��ث ه�ل� ع� وج�د دم إ��ابي م� 

، ح�� Rhشع� �أنه أقل شأنا م� ال�ل��ات . Rhل�ة م� ال�م ال�ل�ي ، فإن ال�ه�د ل�یه� ن��ة عاRhال�ل��ة 
أنه ع��ما قام �ال�راسة، �ان م��هً�ا م� ال��اء ال�� أ�ه�وه أعاله أنه أك�� سه�لة في ال����ة عل�ه وأقل 

  ..وال�اقع أن �ل �المه �ان ح����ا. ’'الع�ق ال��ف�ق `` ". س��ًعا م�ف�ًقا"
  م دمه م�ج�، وت�� أك�� ال�م ال�ال� االن في ال��ارس اإلس�ائ�ل�ةومع�� م� �ق�آ ه�ا ال�ال
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االث�ي ع��ة ن�ل �عق�ب ال�ارد ذ��ه� في ال��راة، بل إنه� “ ال��ائل”غال��ة ال�ه�د ال�ال��� ل���ا م� أس�ا� 

  .ال��ری���رون م� �الد 

 
 �د النه� �ان�ا م� ف��له دم سال�هك��� م� ال�ه�د ال�ی� اح�ق�ا علي ی� ه�ل� ل� ���ن�ا �ع�ف�ا انه� یه

رؤساء ال�ال�ات  وج��ع.. و�ان ���ه�فه� في �ل م�ان �ع� م�عه� م� الع�ل في ال��ائف العامة وال���
 .ال��ه�ر�� وال��اس��� له� نف� الف��لة ال�ال�ة مع��. ال�ال�ال����ة له� نف� ف��له ال�م 
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وهي ��� تع�ف ال�ه�د� اإلس�ائ�لي وت��جه م�ل ال�ع�ة ، وه�ا م� االس�ار ال�غ�ى عل�ها ل��� للعامة ، 

ال�ی� م��ه� هللا ، ل��ه� مازال�ا �ع�ق�ون انه� اف�ل م� �ل ال���   -أص�اب ال���- وه� م� سالله ال�ه�د
 .و�ع�ق�ون ان ه�ا ال�م ال�ال� م� االله و�ع�ق�ون ان ���ة ال��� ع���ا له�

وعلي م� الع��ر ���ع�ن في انف�ه� و��اول�ا ان�اء دوله ل�� مق�را لها ان ت��ن م� ن�عه� ل�ل� هي 
اال �ع� ان ان�� ان��ال م� م�ع�مة م� ج��ع ال�ؤساء ، الن ال�م ه� م� ���عه� ول� �ع�ف ع�ه� ه�ل� 
ث مع اس��� ال�ه�د�ة ما ح�زوج�ه ال�ه�د�ة ال�ي ت��ل واب���ها نف� ال�م و�ع� م�اوله اس�ق�ا�ه م�ل 

  .ع��قة م�دخا�
  :ص�ل ت�اجع ال�راسة ال�ع��نة باولل���� م� ال�ف

The Y Chromosome Pool of Jews as Part of the Genetic Landscape of the Middle 
East 
https://doi.org/10.1086/324070Get rights and content 
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  ز وأس�اریه�د ال��ر وال�والر األم���ي رم� :ال�ا�عالف�ل 
 ..اس�ا� الق�دة وال��از�� ال�ی� ه�و  -RHإن ح�ام العال� ی�� اخ��اره� م� ذو� ال��� ال�� ���ل 

  
وال�ي هي إح�� أعق� الفل�فات ) ַקָּבָלהال�ا�االه �الع���ة (ول��ف ن�� ��� أن تعال�� ال�ه�د ال�ا�االه 

  . ال�ی��ة
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ألنها ت�ع�� ب�م�ز غام�ة و�ا���ة م�ل ���عة هللا وال��ن، وهي معق�ة ج�ا، إال إن�ا �����ا اخ��ارها 
إنها م�ه� یه�د� م���ف م���د في تف��� ال��اب ال�ق�س، �ق�م علي اف��اض أن ل�ل �ل�ة ول�ل : �الق�ل

  . ح�ف ��ه له مع�ا خ��ا
 .ة ال�ه�د�ة، وال�ي ت��ل ال��� وال��ارسات ال����ة الق���ةأ� أن ال�ا�االه هي ال�عال�� الغ���ة في ال��ان

م� أصل آرامي، ومع�اها الق��ل أو تلقي ال�وا�ة ال�فه�ة م� دون أ� اع��اض ) ַקָּבָלהال�ا�اله (وال�ل�ة أ� 
ك�ا ح�ث في ال�ل��د، ح�� ی�عي أح�ار ال�ه�د أن م�سى عل�ه ال�الم تلقاها شفه�ا م�اش�ة م� هللا ع� وجل 

على اف��اض إن ل�ل �ل�ة ول�ل ح�ف في ال��راة معان خ��ة، ��ا ی�م� ) ال�ا�اله(��رثها لألح�ار، وتق�م و 
 . أت�اعها �أن م��ر �ل شيء ه� هللا، وأن ألس�اء هللا ق�ة خ��ة

ة الق���) ال�ا�االه(وال��ه� ی�س� ���قة ع�د�ة في ال�ف��� وال�أو�ل و�ع� ف��ن ال��� وال�����، ففي تعال�� 
اس�ًا م��رًا لل�أمل وم��لقًا ل��ارسات و��ادات روح�ة، وه�اك  72ت��ل أس�اء ال�ب ال�الغ ع�دها 

م�����ن ���ا ����نه �األس�اء االث�ان وال��ع�ن، و��سع ال����� أن یه�� الع�� إلي أك�� األس�اء 
 .ال�الئ�ة ل�اجاته

�اع على أنها ت��ل� ق�رات خاصة، إال أن تل� ك�ا أن تل� األس�اء وال��وف ال�ي ت���ن م�ها، تق�م لألت
الق�رات و��ل� ال�عاني ال���ة ال ���� اك��افها أوف� شف�تها، إال �اس���ام ال��ق الع�د�ة، وال��اك�� 

 .اله��س�ة ال��ت��ة �ال��� وال�����
راة وال�ل��د، ��ا ی�م� على تل� األرقام وال��اك�� ال�الة على ال��وف في تف��� ال�� ) ال�ا�االه( و�ع��� أت�اع

ه�الء األت�اع �ان اس� اإلله م��م ن�قه ت����ا �امال، فه� �ع�ق�ون أن ال�� �ع�ف اس� اإلله ی���� في 
أ� اإلله، ) ال����(أو) ه���(األرض و����ها ��ف�ا ��اء، ل�ل� ع��ما ی���ث�ن ع� اإلله ����ون إل�ه بلف�ه

وله�ه األح�ف م���عة ) ال���اج�امات�ن (و��م� إل�ها بـ " سة األر�عة ال��وف ال�ق�"أو �����م�ن ما ����نه بـ 
، ح�� إنه� �ق�م�ن ���ا�ات معق�ة به�ه ال��� الع�د�ة، و�����م�نها في )ال�ا�االه(ق�ة ع�د�ة ����ة في 

 . ال���� م� األش�اء ال����ة
ع�اد دورا رئ���ا، وان األص�ل على أ�ة حال فان ال�� �ع���ا ه�ا، انه في �ل خ�ارق ال��� ه�ه لع�� األ
  . ال����ة لل��� ق� ت�ل�� على أدمغة م�لفي أسفار ال��راة والعه� الق��� �له

وم�ا جعل األم� أك�� س���ة، إن ح�وف األ����ة الع���ة اس���م� ب�ال م� األرقام في ال�ع��� الع�د�، 
ب ب�� ال��انة و��� العل�م ال���ان�ة، ��ات� ل�ل ح�ف م�ها ���ة ع�د�ة، وه� ما ��� ����ا ف�ح ال��ار 
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����ع ال��� الع�د�ة ألح�ف أ� اس�، ت��ح م� حاصل ال��ع الق�رة ال����ة ل�ل� االس�، و�اس���ام ذل� 
  .ال��� الع�د� االس���ام ال�ائ�، ������ ال���ان أو ت��� الق�ة ال���ة ال���اة ب�ل� ال���ة الع�د�ة

  ..األم���ي ف�ة ال�والر ال�اح� ول��اه� ت���� ذل� على ال�والر

  
  

  
  .فل��اه�وا.. وم� ه�ا اإلج�ال إلى ال�فاص�ل ال����ة
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  فل�أخ� ال�ان� األ��� م� الع�لة ول��اه� شعار أم���ا وه� ال��� 
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ن��ة س�اس�ة  13على �ه� ال�والر، ت�� في ال�هة ال���ى شعار ال���، ف�ق رأسه ن��ة س�اس�ة، ب�اخلها 
  .ورقة ز���ن في غ�� واح� 13سه� ح�ب، وال���ى  13و��جله ال���� صغ��ة، 

  
فال���ة ال��اس�ة هي رم� ال�ه��ن�ة العال��ة، وضع� �األعلى �ق�� ت����ي، وال�ق��د م�ه ان �ل م� 

  .ه� ت��ه، ه� م��� ل��مة ال�ه��ن�ة العال��ة
 : �ن�ة العال��ة �ال���ات ال�ال�ة، ول��مة ال�ه�)لل���(فال�اس�ن�ة م���ة ب�ل� الق�رة الع����ة 
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  .إما سل�ًا أغ�ان ال����ن، و�ما �الق�ة أسه� ال��ب وه�ا ما س�ف ن�اه�ه على ق�مي ال��� 

و�ال��� إلى ال�اح�ة ال���� م� ال�والر س�ف ن�اه� ه�ما ناق�ًا �عل�ه ع�� ت��� إل�� ���� بها هالة م� 
.ال��ر
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  ..إنه ه�م م��

  :�م ج�لة هيم���ب أسفل اله

  
NOVUS ORDO SECLORUM وهي ج�لة تف�� ���عة ال�ه�ة ومع�اها ال��ام العال�ي ال��ی�.  
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وه�ه ال��وف تع�� ع� ج�لة  ANNUIT COEPTIS: وفي أعاله �ل�ة م��نة م� ثالثة ع�� ح�فًا هي
�ان�ا ی�ق�ن في أن  ح�� أن الع�ی� م�� شار��ا في وضع ت���� ه�ا ال���» ال�ل� االوح�«الت���ة مع�اها 

  .هللا �قف خلف ال��اح ألم���ا
 ..13ت��� ال�ق� 

ی�م� ال�ه�د وه� م� أوج� ال��ه� ال��وت��ان�ي في ام���ا، ودع��ه مال�ا ل��ع��ه س�اس�ا، ���ورة إ��اد 
خ� دفاعي اول ق�ل ان ت��ن ال��اجهة ال��اش�ة ب�� ال��ل��� وال�ه�د ول�ل� اوج�وا م� م�ات ال���� 

 .�ه� ال��وت��ان�يال�
) ت���له� الى �اث�ل��(وم� ذل� ز�ارة ال�ا�ا األخ��ة ل��ر�ا وق�لها ل��� وفل����، وال�ق��د م�ها ه� ��ل�ة 

ن�ار� ال�ام، وال ��فى عل��� ان ن�ار� ال�ام، ون�ار� م��، ون�ار� روس�ا وال��دان وت���ا وش�ق 
 . ح�ةاورو�ا �له� ی��ع�ن ال����ة ال����ة �له� ملة وا

وال�ق��د م� العالمة ال�ي على ال�والر ه� ت�ح�� ال��اه� ال���ان�ة ال�عاص�ة ض� اإلسالم ����ة اولى 
وما شابهه م� " ح�ار ال��ارات" وال�ی� �ع�ل�ن له ت�� غ�اء ) ال�ی� �له(ث� م� �ع�ها ��ا قال هللا 

 .م���ات
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�عى ت�ارل� ت�م���ن ع�� ت���� وم� ال�ع�وف أن ال�� ص�� ه�ا ال��� على ال�والر ه� رجل ی
ال��ن��س وت� اخ��ار ال�ؤساء ال�اس�ن���، وضع ص�ره� على ف�ات الع�الت االم����ة، ج�رج واش��� 

، ب��ام�� $50، ی�ل����س ج�ان�$20، أن�رو جاك��ن $5، اب�اهام ل���ل� $2، ت�ماس ج�ف�س�ن $ع�لة
  . $100ف�ان�ل�� 

 :ت�ل�له ما یلي اما ال���ال ول�ام جا� �ار ��ق�ل في
ت�م� إلى و�الة ت��� و�رهاب على ن�� ... الع�� ال�ي اعلى اله�م ت�سل االشعاعات فى ج��ع االت�اهات

و�الة ال���اب� وهى ل�� ال �ع�ف هي ال�ي اس�ها وای�هاو�� ت�� شعار االخ�ة ل��اسة اس�ار ال����ة 
له�ه ال��الة دور ع��� في ح�� االرهاب  و�ان. و�ج�ار ال�اس على ال���ع لق�ان��ها ع� ���� اإلرهاب

  ال�� أعق� ال��رة الف�ن��ة 

  
تع��ان ان مه���ا او  ANNUIT COEPTISو�ق�ل ا��ا ان ال�ل���� ال��ف�رتان فى أعلى ال�عار وهي   

 ق� ت�لل� �ال��اح اما ال�ل�ات ال��ف�رة فى أسفل ه�ا ال�عار.. م�م�ات�ا 
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NOVUS ORDO SECLORUM ف�ف�� ���عة ال�ه�ة ومع�اها ال��ام العال�ي ال��ی�.  

مع�اه�ا و  �The Great Sealاإلن�ل���ــة ت�� م����ًا   NOVUS ORDO SECLORUMوأسفل ج�لة 
  . ال�ات� األعــــ�ــ�

 ال��ی� �ال��� ان ه�ا ال�عار ل� ی��� م� ق�ل ال�اس�ن�ة إال �ع� دمج األن��ة ال�اس�ن�ة �األجه�ة ال��ران�ة
  .م 1782إ�ان م�ت�� ف�ل���اد في س�ة 

في ثالث���ات الق�ن الع���� قام ال�ئ�� األم���ي ال�اس�ني روزفل� ال�� ی���ر م� ن�ل أح� م�س�ي 
  . ال��فل ال��راني األول ب�ضع شعار ال�ال�ات ال����ة ال�� ه� شعار ال��ران��� على ال�والر األم���ي

درجة هي نف� درجات ال��ام ال��راني و��� عل�ها  13ن م� مع ��ن اله�م ال��ج�د �ال�عار ی��� 
  .Novus Ordo Seclorum وال��ام ال��ی� للع��ر Annuit Coeptis مه���ا ق� ان�ه�: �الالت���ة

ر��ة ب�ون ح�اب  32وال�اح�ة األخ�� م� ال�عار بها ال��� األم���ي ال�ه�� وال�� ی���ن ج�احاه م� 
اس�ن�ة ح�ى نها�ة درجات ال�ق� االس��ل��� وتعل� رأس ال��� ن��ة داود أصل ال��اح وهي درجات ال�

وم� الع��� أن ال�اس�ن�ة ت�في ارت�ا�ها �ال��ران��� رغ� أن �ل م�فل ماس�ني ����� على رم� . ال��اس�ة
 .اله�م ال�� ���� الع�� ب�اخله

  :��ق�ل االتي" في س��ل د���ات�ر�ه عال��ة یه�د�ة"اما ال�ات� ب�اره���� م�لف ��اب 
ان ال�والر االم���ى ه� ع�لة صه��ن�ة خال�ة فال غ�ور ان ��ع مل� ال�ه��ن�ة خات�ه على ع�ل�ه ال�ي  

 .ح�� بها العال� و���� م� خاللها ب��امه العال�ي ال��ی�
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م وه� یه�د� األصل وماس�ني م�  1848وم� ق�ل ��� ج����� وز�� الع�ل في ال���مة الف�ن��ة س�ة 
  :أ� ال���عة واح� زع�اء ال���ة الع����ة ال�ه�د�ة العال��ة ما یلى)  33(ة ال�رج

لق� اق��ب ال��م ال�� س���ح ��ه اورشل�� ب�� ال�الة ف���� م�ه را�ه هللا را�ة اس�ائ�ل ال�ح��ة وت�تفع ف�ق " 
��ان دی� أق�ى ال��ا�ئ وال ���� ان ���� ال�ه�د� ص��قا لل��ل� او ال����ي ق�ل ان ���ق ن�ر اإل

 "..العقل ال�ح�� وال�� اق��ب م�ع�ه على ال�ن�ا �أج�عها
وهاهى إشارته على ال�والر االم���ى ت��ق �ال��ر على �ل م� ���ها ل����ه �ال��ام العال�ي ال��ی� ال�� 

  .�ع�د ��ه ال���ح
ال��م، اه�ها ان ال���ان ه�اك الع�ی� م� االلفا� ال�ي ت�عل� �االس��ارة ت����مها ال���ات ال���ة في العال� 

  . ا� حامل ال��ء" ل�س�ف��"یلق� بـ 
�افار�ان "واس� ال����ر�� او ال�������� ��ل� على ع�د م� ال��اعات الق���ة وال��ی�ة ول�� عادة �ق�� �ه 

  . 1776ال�ان�ا في -او م���عة ال����ر�� ال�ي ان�ات في �افار�ا" ال�م�اتي
وت��ع في ت����ها ال���ة ال�اس�ن�ة، وت��� ) ال����ر��(ف���� وال��عل���ت�ألف ال���ة م� م���عه م� ال�

  . ه�ه ال���ة ح�ى ع��نا ال�اض� وان ات��ت اس�اء م��لفة
�ع�ق� �ان ه�ه ال���ة هي الق�ة وراء ال��ال�� في الع�ی� م� دول العال� وال�ها تع�� ال��وب وال��رات 

�ة ال�اخل�ة لل�اس�ن�ة وه� صف�ة ال�ف�ة وت�� ال����عة اه� اف�اد واالنقال�ات و����ي ال����رون الى ال�ائ
  .. عال� ال��اسة واالق��اد وال�قافة ���ا ت�� ال�اس�ن�ة أع�اء اقل شه�ة ونف�ذا

  . او م��ي ال��ال او ال�ی� ی���ون ال��ال" ال�امل��"م�س� ال���ة أ�ل� عل�ها في ال��ا�ة اس� 
كان ق� " ماج�� ام��ل روت��ل�"� ال��� واح� اه� رجال االع�ال في العال� وق�ة تأس�� األروماتي ان ال�اج

  . عق� اتفاقا مع آدم وای�ه���، م�رس قان�ن في ال�امعة في ال�ان�ا
وه�ا االتفاق �ق��ي ب�أس�� ن�ام عال�ي ج�ی� ���ح �ال���مات القائ�ة و�ال�قابل فان روت��ل� م��ع� 

  . ل����ل ه��ا ن�ام ودع�ه �ا� ش�ل �ان ه� وم���عه م� أث�� اث��اء العال� واك��ه� نف�ذا
وهي نف� س�ة  1776كان� آلدم وای�ه��� مع�فه ع��قه و����ه ناف�ه وت��ن� ل��ه ف��ة االل�م�اتي في س�ة 

ی�ج� ه�ا ال�ار�خ على ورقة ال�والر االم���ي �اإلضافة الى ال�رع  -اعالن ال�ال�ات ال����ة ��وله م��قله
و�ائ� ال��مة، مع��دة ج�اعة  -ال�� اخ�ت عائلة روت��ل� اس�ها م�ه ح�� ان روت��ل� تع�ي ال�رع األح��

  . ورقة ال�والر على 1االل�م�اتي ت�ج� في ال�وا�ا األر�عة ل�ق� 
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، فإنها ل��� ج�لة ح���ة ول��ها »MDCCLXXVI«أما ع� مع�ى ال��ا�ة ال��ج�دة على قاع�ة اله�م 
  :م���عة م� األرقام ال�ومان�ة الق���ة

  
Total    VI  XX  L  CC D  M  
1776    6  20  50  200  500  1000  

إعالن االس�قالل، وه� نف� ال��ة ال�ي ، وه� س�ة 1776وع��ما ت��ع األرقام ال�ا�قة مع �ع�ها ی��ج ال�ق� 
ال����ة (وه� ذاته ال�ار�خ ال�� أعل� ��ه رس��ا ع� إن�اء . ت� ف�ها اإلعالن ع� ال��ام العال�ي ال��ی�

 .ووضع أول ح�� أساس ع�لي الح�الل أدمغة العال� ث� أرضه وث�واته) ال��ران�ة

  
ك�ا ).. DC LX VI= 666(رم� ع��ة ال���ان ب�اخله  666ول� دقق�� ال��� ج��ا ل�ج�ت� أنه� أخف�ا الع�د 

  . أنه رم� له داللة ع�� ال������� اإلن��ل���
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 ..��م� على وجه و�ه� ال�والر 13ول�اذا ال�ق� 
أما األحفاد م� جهة األب . س��، واألس�ا� ه� األحفاد م� جهة األم) 12(ان األس�ا� وه� أوالد �عق�ب 

وال�ه�د . ل� على ال��� وال���� س��ي رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�ل�ل� �ان ��. ��ل� عل�ه� ذر�ة
 ..�ع��ف�ن �ال�ر�ة م� جهة األم ول�� م� جهة األب

ال����ر على ال�والر؟ إنه ) 13(م� أی� جاء ال�اح� ال�اقي، ل��� م���ع : وال��ال).. 12(فإذا �ان األس�ا� 
وه� ال�اقع ال�� أضاف نف�ه إل�ه�، ف�عل م�ه� . ه� �له�فه� ب. ال�اح� األه� م� �ل اإلث�ي ع�� ال�ا�ق��

 .”یه�د ال��م " وال�ی� ه� ). یه�د ال��ر(إنه� . أس�ا�ا ثالثة ع��، ول� زورا
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  13الع�دة لل�ق� 
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 )ح�� �ان ال��� ی��� إلى ال�هة ال�قابلة

: E PLURIBUS UNUM  
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 .ی�م� إلى الق�ة وال����ة. ال��� ه� شعار ال�اس�ن�ة العال��ة
 .ال���إما سل�ًا و��عا أغ�ان ال����ن، ح�� ی��� 

 .و�ما �الق�ة أسه� ال��ب
ح�� �ان ال��� ی��� إلى ال�هة ال�قابلة 1935لق� ج�� تع�یل على ه�ا ال�عار س�ة 

 .وذیل ال��� على ش�ل قاع�ة ال��ع�ان ذات س�ع أصا�ع
E PLURIBUS UNUM :ال���� ال�� ���له ال��� في ف�ه م���ب عل�ه ج�لة �أح�ف الت���ة

ال��� ه� شعار ال�اس�ن�ة العال��ة
إما سل�ًا و��عا أغ�ان ال����ن، ح�� ی��� 

و�ما �الق�ة أسه� ال��ب
لق� ج�� تع�یل على ه�ا ال�عار س�ة (

وذیل ال��� على ش�ل قاع�ة ال��ع�ان ذات س�ع أصا�ع
ال���� ال�� ���له ال��� في ف�ه م���ب عل�ه ج�لة �أح�ف الت���ة
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  ..ول�اذا ت�� ��اب�ها بلغة غ�� إن�ل���ة أصال ؟؟ ....؟"e pluribus unum" ف�اذا �ع�ي
  :ت��ج� م� الالت���ة إلى اإلن�ل���ة على ال��� ال�الي"   "e pluribus unum:فل��اه�
: "e"  ؛" خارج"أو " م�"تع�ي "pluribus" ك�نها ص�غة ال��ع الالت���ة للـ "more" ؛ و "unum"  تع�ي

 ."م� أصل ����، واح�"أو " م� الع�ی�، واح�"ب��ا�ة  "e pluribus unum" ا، �ع�يوه��". واح�"
  .م� ال�ل واح�، أ� م� �ل ال�ال�ات ن�أ اإلت�اد

كان� ه�ه ال��ارة الالت���ة م�ة واح�ة شعار ال�ال�ات ال����ة و���� الع��ر عل�ها على ال��� ال�س�ي لل�ال�ات 
   .ال�ادة م�لة  ،ق� أنه ت� اق��اضه م� غالف دور�ة إن�ل���ة شع��ةُ�ع�. ال����ة، م� ب�� أماك� أخ�� 

  . كان� م�لة ال�جال شع��ة ج�ا وم�ث�ة ب�� ال���ة وال��عل��� تعل��ا عال�ا  ه�ه ال��لة ال�اصة
وم� ه�ا (في ح�� أن �ع� م����ات ال��لة �ان� أصل�ة، فق� ت� ج�ع ال���� م�ها م� م�ادر أخ�� 

  ). ، ح�� ت� اس���امها ألول م�ة ل�صف دور�ة"ال���ن "، أ� "ال��لة"جاءت �ل�ة 
ال�ي ت��� إلى أنها ج�ع�  "E Pluribus Unum" على غالف ه�ه ال�ور�ة، فإنها ت���� عادًة ��ارة

 .م� م���عة م���عة م� ال��ادرال����� 
Pierre-Eugène Ducimetière  ال���  ،، ال����ار الف�ي ل����� ال�ات� ال�س�ي لل�ال�ات ال����ة 

�ع� ثالثة تع��الت رئ���ة  1782، اق��ح أن ی�ضع ه�ا على ال��� ، وال�� �ان في ال�ها�ة في عام الع���
، 1956س��ا ��عار لل�ال�ات ال����ة ع��ما، في عام ر  E pluribus unum ت� اس���ال. ل����� ال���

  .ال�عار ال�س�ي" في هللا ن��"أص�ر ال��نغ�س قان�نا ��عل 

  
خ� في ال�رع  13ن��ة في الهالة ف�ق ال���، و 13: ه� القاس� ال����ك في ه�ی� ال�عار�� 13وال�ق� 

 وفي ��ارة S UNUM E PLURIBUح�ف في ��ارة 13سه� في م�ل� ال���، و 13على ال���، و
Annuit Coeptisقة م� ال��ارة في اله�م 13ث��ة ز���ن، و 13ورقة ز���ن، و 13، و��. 
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إلى ع�د ال��ائل ال�ه�د�ة ال��س�ة ل��ي اس�ائ�ل ه� اث�ي ع�� س��ا وه� أوالد �عق�ب ال��ي  13و��م� ال�ق� 
وال��ا�ة هي ��اب هللا  .االث�ي ع�� عل�ه ال�الم وه�اك س�� ثال� ع�� ه� ال�ه�د م� غ�� ه�الء االس�ا�

ى  (قال تعالى 160س��انه وتعالى س�رة األع�اف اآل�ة 
َ
�س

ُ
َأْوَحْ�َ�ا ِإَلى م

َ
ا و

ً
�
َ
َ�اً�ا ُأم

ْ
 َعْ�َ�َة َأس

ْ
 اْثَ�َ�ي

ُ
َق�َّْعَ�اُه�

َ
و

ْ� ِمْ�ُه اْثَ�َ�ا عَ 
َ
ا َ�اْلَ�َ�َ� َفانَ�َ��

َ
ُه َأِن اْضِ�ب ِ�َّع�

ُ
َقاُه َقْ�م

ْ
��َ

ْ
َ�لَّْلَ�ا ِإِذ اس

َ
 و

ْ
 ُ�لُّ ُأَناٍس مَّْ�َ�َ�ُه�

َ
ْ�َ�َة َعْ�ً�ا َقْ� َعِل�

�َنا
ُ
ا َ�َل�

َ
م
َ
 و

ْ
ا َرَزْقَ�اُك�

َ
� ُ�ُل�ْا ِم� َ�ِ�َّ�اِت م

َ
ْل� ال�َّ

َ
�َّ و

َ
 اْل�

ُ
َأنَ�ْلَ�ا َعَلْ�ِه�

َ
 و

َ
ام
َ
 اْلَغ�

ُ
�نَ  َعَلْ�ِه�

ُ
 َ�ْ�ِل�

ْ
ُه�

َ
َلـِ�� َ�اُن�ْا َأنُف�

َ
) و

ف�� أی� جاء ال�اح� ال�اقي ل��� م���ع ال�الثة ع�� ال����ر . س��ا م�ا س�� �12ل ه� إذا أس�ا� ب�ي إس�ائ
على ال�والر؟انه ال�اح� األه� م� �ل األن�ى ع�� ال�ا�ق�� فه� به� �له� وه� ال�اقع ال�� أضاف نف�ه إل�ه� 
ف�عل م�ه� 

  
  ......أس�ا�ًا ثالثة ع�� ول� زوراً 
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  ث� نأتي إلى رم� ال��مة

 ك�ا ��ه� �ائ� ال��ما وال�� ی�م� لل�ؤ�ة في ال�الم وال���ة في ال��ف األعلى للع�لة ال�ر��ة ق�ب ال�ق� 

  
م� ال�عل�م ان ج��ع ه�ه ال����ات . وال��ما ه� شعار ال������ة وهي اح�� ال����ات ال���ة ال�ا���ة

 .13ال���ة تق�س ال�ق� 
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  ).الغا�ة ال������ة(ورم���ه ق�اسه ال��مة ع�� ال���ات ال���ة 
وه� �قع في الغا�ة ال������ة ش�ال �ال�ف�رن�ا ) ل�ل�(هي ل���ال ال��مة .. ان ال��رة ال�ي ت�ه� في ال�والر

  م�� تق���ا 12و��لغ ارتفاعه 
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�����ن داخل .. وه�ا ال��فل یل�قي ��ه ن��ه ال�ال�ات ال����ة س���ا في م�ع� م��د ل��ه اس��ع�� �امل��
.. ف�ل مع��� م��� ل����عه م� ال���ة.. داخل م���عه م� ال�ع���ات .. ه الغا�ة اقامه �املهه�

وواح� ل�جال ال�ال .. واخ� ل�جال وزاره ال�فاع.. فه�اك مع��� ل�ؤساء ال�ال�ات ال����ة ال�الي وال�ا�ق�� 
  ...وه��ا ... وال���ك وال��اعة 

  ...وال �عل� ع�ه أح� ش��ا .. س�ه �100ة و�عق� م�� أك�� م� وم� ال�ف�وض ان ���ن ه�ا ال���ع س�� للغا
ت��� م� اخ��اق اغا�ه وهى ت�لغ ) ال�� ج�ن�(وه�ه ال��رة ال�ق�� س�ا ع� ���� ص�في �اث�ل��ي اس�ه 

  ..ف�ان وقام �ال����� خل�ه دون ان �عل� اح� 200ح�الى 

  
�اب ال�ع�فة الغام�ة ال���ة؟ هل ه� ل��ي م� ه� ال���ّ�رون؟ هل ه� ال���ة م� ال�اس�ن�ة؟ هل ه� أص

رون  � ال���ّ�ِ
ّ
لعله� حلفاء : ت�ّخل ال���ان في األرض  (Illuminati)ع���� مالي؟ �ال���ة إلى ال�ع�، ُ���

، �ع�ي ل��ي ع��� م��امي األ��اف، ت�ّل ه�ّ��ه  (Illuminati)الله� إال إذا �ان اس�. ال���ح ال�جال
  .�ی� ال���� خلف ��ال�� ال��اسة وال�الال�����ة س��ة، ه� ال�� ی

���عة  (Novus Ordo Seclorum) ”ن�ف�س أوردو س�ل�رل�م”وت�� اله�م، ی�ضح ال�ع��� الالت��ي  
 .(New Deal) ”صفقة ج�ی�ة”؛ أ� “ورقة لع� ج�ی�ة”، أو “ن�ام اج��اعي ج�ی�”ال�ع�ى ه� : ال��س�ة

 source: “Pawns in theال���ر) .”كان ناج�اً ) م�ةال��ا(ع�ُل�ا “ :(Annuit Coeptis) وتع�ي �ل�ة
Game”  ،Spies on the Chessboard ،William Guy Carr ،1958(. 

 .وه�اك الع�ی� م� ال�م�ز األخ�� ال���ة في قل� الع�لة ال���اء
 اس���امه

ّ
م�� عام  ع�ا ذل�، ال�س� على ورقة ال�والر ه� نف�ه ال��س�م على خ�� ال�ال�ات ال����ة، ال�� ت�

��ع م���ر� �افار�ا، وال �ع�ي ن�ف�س أوردو س�ل�ر�ل�1782
َ
 Novus): ، �ع� س�ة أع�ام فق� م� إن�اء م

Ordo Seclorum) “ ًوه� ال�ع��� ال�� ��� فه�ه مع “ن�امًا ج�ی�ًا لق�ون ”؛ بل “ن�امًا عال��ًا ج�ی�ا ،
 .م�اعاة ��� إعالن االس�قالل
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ل� �االس��ارة ت����مها ال���ات ال���ة في العال� ال��م، اه�ها ان ال���ان ه�اك الع�ی� م� االلفا� ال�ي ت�ع
  . ا� حامل ال��ء" ل�س�ف��"یلق� بـ 

�افار�ان "اس� ال����ر�� او ال�������� ��ل� على ع�د م� ال��اعات الق���ة وال��ی�ة ول�� عادة �ق�� �ه 
  . 1776ال�ان�ا في -او م���عة ال����ر�� ال�ي ان�ات في �افار�ا" ال�م�اتي

وت��ع في ت����ها ال���ة ال�اس�ن�ة، وت��� ) ال����ر��(ت�ألف ال���ة م� م���عه م� ال�ف���� وال��عل���
  . ه�ه ال���ة ح�ى ع��نا ال�اض� وان ات��ت اس�اء م��لفة
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ب وال��رات �ع�ق� �ان ه�ه ال���ة هي الق�ة وراء ال��ال�� في الع�ی� م� دول العال� وال�ها تع�� ال��و 
واالنقال�ات و����ي ال����رون الى ال�ائ�ة ال�اخل�ة لل�اس�ن�ة وه� صف�ة ال�ف�ة وت�� ال����عة اه� اف�اد 

  .. عال� ال��اسة واالق��اد وال�قافة ���ا ت�� ال�اس�ن�ة أع�اء اقل شه�ة ونف�ذا
وق�ة . �ی� ی���ون ال��الاو م��ي ال��ال او ال" ال�امل��"م�س� ال���ة أ�ل� عل�ها في ال��ا�ة اس� 

كان ق� عق� " ماج�� ام��ل روت��ل�"تأس�� األروماتي ان ال�اج� ال��� واح� اه� رجال االع�ال في العال� 
  . اتفاقا مع آدم وای�ه���، م�رس قان�ن في ال�امعة في ال�ان�ا

ان روت��ل� م��ع� وه�ا االتفاق �ق��ي ب�أس�� ن�ام عال�ي ج�ی� ���ح �ال���مات القائ�ة و�ال�قابل ف
كان� آلدم . ل����ل ه��ا ن�ام ودع�ه �ا� ش�ل �ان ه� وم���عه م� أث�� اث��اء العال� واك��ه� نف�ذا

وهي نف� س�ة اعالن  1776وای�ه��� مع�فه ع��قه و����ه ناف�ه وت��ن� ل��ه ف��ة االل�م�اتي في س�ة 
قة ال�والر االم���ي �اإلضافة الى ال�رع ال�� ی�ج� ه�ا ال�ار�خ على ور  -ال�ال�ات ال����ة ��وله م��قله

و�ائ� ال��مة، مع��دة ج�اعة  - اخ�ت عائلة روت��ل� اس�ها م�ه ح�� ان روت��ل� تع�ي ال�رع األح��
  . على ورقة ال�والر 1االل�م�اتي ت�ج� في ال�وا�ا األر�عة ل�ق� 

  
ع�د ح�ارة أوجه ه�م ال���ة األر�عة ه� ح�� أّن  �72ق�دنا ال��ی� ع� حل� ال�ه�د إلى ال��ی� ع� ال�ق� 

  .أال ���ل ه�ا الع�د ع�د ال�ه�د ال�ی� اس��عاه� ال��ي ی�سف إلى م�� �ع� اس���اله وال�ه �عق�ب؟. 72
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 ألم� ) 72(أال ی�م� ه�ا الع�د 
ً
إلى ح��اء ب�ي صه��ن ال�ی� اج��ع�ا في إح�� ال��ر ال����ة ب�اء

نها�ة الق�ن ال�اني و��ا�ة الق�ن األول ق�ل ال��الد وذل� ل�ضع أس� د����وس في عه� ��ل���س ما ب�� 
واألك�� م� ذل� أن ه�ا ال�ق� ه� ع�د أس�اء هللا .. ال��راة وخ��ها وال�ي ع�ف� �اس� ال��راة ال��ع���ة

  .ال���ى ع�� ال�ه�د ��ا هي م�م�ة ع�� ال�ا�اله
: �ق�ل س��انه وتعالى في س�رة األع�اف

حضخضمضحطمظجعمعجغمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجض ُّ 
مغجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجمحمخمممجنحنخنمن

  ١٥٥: األعرافَّمههنجه

 :م وهى 1920ون��� خ�اما ل�ل� ق�ة ل�اب أم���ي ح�ث� س�ة 
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ح�� ت��ل الى ��له مل�ه�ة ..اك��ف� ج���ة ق�ل ��عه لل�اب األم���ي ب��ى ف�ان� م� س�ان ش��اغ�ا 
ال�ه�د� م�ه �ع� ان أراد االن��اب م� م���ة ذائ�ه في ح�ام ملئ �ال��دا ال�او�ة و�ان ال��� ه� االن�قام 

فان�ق��ا م�ه به�ه ..ال�ا�االه ال�ه�د�ة وال�ي �ان� ت��ق�� خ��ة ش�اب األس� ال�ه�د�ة والع��قة في ام���ا 
ال���قة ال��عة �ع� ان اك��ف�ا ا��ا انه ی�ی� ب�ی� اخ� غ�� ال�ه�د�ة وانه عل� اك�� م� الالزم فى وق� 

ق� أذاع ب�� أص�قائه ان ع�الء أخ��اء ل�ل� ال�ه�د ال����� ب�أوا ی�وج�ن ل���ه على ل��ه �ان ..ق��� 
ال�والر م� ف�ة ال�اح� رم�ا ل��ح� العال� ت�� مل�ه وان ال�ه�د �����ن م�ام�ة على العال� �له ال عالقة لها 

 .�األخالق وال �ال�ی� ال�ه�د� ال�� ��� على االخالق
� ال�� اع��قه ب��ى ومأل قل�ه وعقله و�ع�ها م�اش�ة ق�ر االن��اب م� ه�ه ول� ���ح أح� ��يء ع� ال�ی

ل�� مف�� م�اح� األم� في ش��اغ� وال��ع� ر�� وات��ن اس��اع ال��� على م�ف�� .. ال����ة ال�ه�د�ة
واح�ف�ا ��� غ��ه�ا م� ال������� وس� ال����ة .... ال����ة واع��ف القاتالن على نف��ه�ا �ارت�ابها 

ول��ه عل� م�ه�ا ان ب��ى ت�ی� ب�ی� ال����ی�� وح�ل م�ه�ا على ه�ا االع��اف �ع� ان حاز م� ص�ی� له 
اع��افا �انه �ان ��ل�ه �الم غ��� ع� ن�ي ع��ي ه� ال��ي ال�امل وانه ح�ر العال� م� مل� ال�ه�د ال����� 

 .وانه م��ح دجال ؟؟؟
�ذ وس��ة �لف� ال��� �الرن� دارو اع�� م�ام في ال�ال�ات وم� الع��� ان اجه�ة ال�ا�االه ��ا لها م� نف

ال����ة األم����ة �ال�فاع ع� القاتل�� وم�ع� ر�� وات��ن ال��ق� في الق��ة م� ال���ر الى جل�ات 
ال����ة وم�ع� ح�ى وج�ده في ش��اغ�ا اث�اء ال��اك�ة ���ج انه �ان م�ت�ى م� اس�ة ب��ى ال���ة وانه 

  . لق�اة س�ا��اول ان یل�قى ا
ع��ما ب�أ ب���ي ومع�فة ...وه��ا ت� إ�عاد ه�ا ال�ف�� م� الع�ل ��هاز ال���ة �ع� ع�ل�ه ت����ه وقه�ه 

أف�ار ال�اب ال�ق��ل و��أ ���ر م� م�ام�ة یه�د�ة عال��ه ات�ح خات�ها ون���ه� ال�ف�لة ال�ي ادع�ا انها 
 .ألم���ي و��ل وض�حال��ل ال�ف�ل ل�رع داوود عل�ه ال�الم على ال�والر ا

  ..ان لل��ام�ة خ��� ����ة وم��ا��ة والب� اال نغفل ع�ها ی�ما
  ول��اه� ت���� ذل� على ال�والر األم���ي
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  ال�والر األم���ي وخ�ة ال�اد� ع�� م� س�����:األول �عالف

  
  

  
  

��ة واإلس�ان�ة، األم� ق�ل إص�ار ال�والر األم���ي �ان ال�ع� األم���ي ی�عامل �الع�لة الف�ن��ة واإلن�ل�
ال�� س�� ارت�اكا في ال�عامالت االق��اد�ة وال��ار�ة داخل ال�ولة ال�اح�ة، اس��� األم� ��ل� ح�ى ف�ض 

وت��� ال�ال�ات ال����ة .م1785ال�والر األم���ي ع�لة م�ح�ة في أرجاء ال�ال�ات ال����ة األم����ة عام 
ا م�حً�ا األم����ة في إص�ارها لع�ل�ها ال�ر��ة 

ً
�أسل�ب خاص دون أغل� ال�ول، ��اإلضافة إلى جعلها مقاس

ول�ًنا م��اثًال ل�ل ف�ات ع�ل�ها، فإن ال�رقة ال�ال�ة ت��ل إلى جان� م��ال�ة ال����ف ع�ًدا م� األرقام 
 .�لةوال��وف ال�م��ة واألخ�ام وال����عات، ت��ل� معها ال�ع�فة ال���قة لل�فات األساس�ة ال����ة له�ه الع
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ه�ا ه� ال�والر األم���ي وه�ه هي ب�ا�ة إس�ائ�ل ال��ی�ة وه�ا ه� حل� إس�ائ�ل األب�� م�ثقًا �ال�قائع  

  .واألدلة
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  ال�اد� ع�� م� س����� : ال�اني ف�عال
 .له داللة ����ة ج�ًا ع�� ال�اس�ن  11ل�اذا ال�اد� ع�� ر��ا ألن ال�ق� 

ال���ة، وع��ة ال���ان،إذًا؛ ال��اب ل� ��� عف��ًا، و ت�ق�� إلقاءه إنه رق� مق�س ع�� ال���ة ، وأ��ا ع�� 
ل� ��� عف��ًا أ��ًا،م� ال�ع�وف أن ال�اس�ن ی�م��ن ب�ج�د ق�ة خاصة في ح�ا�ات األرقام،و ه� �ع�ق�ون 
أن ت�ف�� �ع� الع�ل�ات ال���� وال���� لها �ع�ا�ة ��� أن ���� وف� ش�ف�ة رق��ة م��دة و�ال فإنها ل� 

شاه�ت ق���ًا م� األفالم ال�ثائ��ة ال�ي ت� ان�اجها �ع� ف��ة وج��ة م� تف��� ال��ج�� دالالت �ع� .ت��ح
 :األرقام

ی�م� إلى االق��اب م� ال��ال، خ��ة ن�� ال��ال، و أ��ًا ی�م� إلى نها�ة م�حلة ، إنه آخ� رق�  9ال�ق� - 
 ).اآلحاد(م� ف�ة 

نه دورة رق��ة �املة ، ی�م� إلى األرض و ال���ات وال��ن و ش��ة ع��ه� ه� رق� ال��ال، إ 10ال�ق� - 
 :ال��اة ، وه� ی�م� ع��ه� أ��ًا إلى ال�ات اإلله�ة

 فإنه رق� ال���ان ، و��م� إلى ال��ت ، ال��� و ال�جل ، ال����ة و األذ� 11أما ال�ق� - 
 .ال���انف�ع�ي �ال���ة له� القف� ف�ق ال�ب أو ت�اوزه �ات�اه  11- 9أما - 

وم� ال�ع�ف أن أل���� ��ولي ال�� �ع��� م� م�س�ي ��ادة ال���ان، وألف ���ًا في ال��� وعل� األرقام، 
  . إنه ق��� �ال���ة لل���ة ال�اس�ن�ة

وأم�ته أن ���� ) رس�ل ح�رس(و زع� ��ولي أ��ًا أنه تلقى ات�اًال م� روح ش��ان�ة أخ�� ت��ى أی�اس 
 3ف��ل في  3و ت� ��ا�ة ��اب م�لف م�   (the book of law)��اب القان�ن معل�مات في ��اب س�اه 

 .ساعات فق�، ال��اب م�ج�د على ال�� �اللغة االن�ل���ة ل�� ال أن���� �ق�اءته أب�اً 
 ) 11رق�ي ه� : ( ال�ه� ه�ا أن أل���� ��ولي ذ�� في ال��اب أن ه�ه ال�وح ال���ان�ة قال�

heir numbers who are of usMy number is 11, as all t 
ن م� ��ارة م�لفة م� 

ّ
  Do what thou wilt shall be the whole of:�ل�ة 11أما القان�ن فه� م��

the law افعل ما ت�اء وه�ا ه� م��ل القان�ن : وهي تع�ي. 
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  رم�ز م���ة في ال�والر: الف�ع ال�ال�
  نأخ� ال�رقة ف�ة الع���� دوالر

  
  ال�س� و���ل ع�ضيث� نق�م ���ها م� 

  
  درجة 45ون��د ال�س� ونأخ� زاو�ة إن��اء 

  
  ونق�م ب���ها
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  واالن ان�� إلى ذل� ال�يء أال ی�ل� على م��ى ����ق 

  
  إنه مق� وزارة ال�فاع األم����ة �ال���اج�ن .. أال ی���ك ذل� ��يء
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  ..ال�ول�ة؟ل�اذا وضع م��ى ال���اج�ن ت��ی�ا ول� ی�ضع ب�جي ال��ارة 

  
  ان��� وال ت��ع�ل األم�ر ��ال��� إلى ال�هة ال�ان�ة م� الع�لة وت�اه�وه أمام�
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  .س���ل على ن���ة ما..ل��� ..دع�نا ن�أك� م� ف�ات الع�الت ال�ر��ة األخ�� 

  س�ق�م ب��ف�� نف� ال���ات ال�ا�قة على ج��ع الف�ات ال�ق��ة األخ�� 
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  .والر س��اه� ب�جي ال��ارة ���له�ا ال�ل�� ق�ل اص��ام ال�ائ�ة �هان�� إلى ف�ة ال���ة د
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  واآلن س���قل إلى ف�ة الع�� دوالر وس��اه� الل��ة األولى لالص��ام في ال��ج األول

  
  وفي ف�ة الع���� تع�ض ل��ة اص��ام ال�ائ�ة ال�ان�ة في ال��ج ال�اني
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  وهي تع�ض ل��ة اخ��اق ال��ج�� واح��اقه�او�االن�قال إلى ف�ة ال����� دوالر ن�اه�ها 

  
  وأخ��ا في ف�ة ال��ة ت��ر انه�ار األب�اج وانه�ارها مع ال���� ال�امل
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  م� ال���� أن� الح�� أن ج��ع ف�ات الع�لة ص�رت ش���ا س���ائ�ا م��ل�ل األح�اث
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 ع��ئ�وأ��ا �ع�د تار�خ ت����ها ق�ل عام الف�� فإ�اك أن تع��� أن ه�ا ص�فة ض�� ص�ر ال مع�ى لها 

  ..أدع�ك ل��ارة م�ی�ة دی�ني واللع� مع ال�فالفإن�

  
ول�� فهل ت��ل  2009فال�ل �عل� أنه ق� ت� ��ع ن��ة ج�ی�ة م� ف�ة ال��ة دوالر في عام . ح��ا ل��ا�ع

  .�اب �ال�أك��ال�..ق�� وخ�� قادمة؟
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  ول�� ق�ل ال��ء
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  فلق� ت� إعادة ���لة ف�ة ال��ة دوالر 

  في ذل� العام ت�لى �اراك أو�اما رئاسة ال�ال�ات ال����ة األم����ة..2009دع�نا ن���� ماذا ح�ث في عام 
قة ذات س�ف نق�م ��ي ال�ر .. ولإلجا�ة ع� ه�ا ال��ال.. ول�� هل ل�ل� عالقة ب����� الع�لة ال��ی�ة؟

  .س�ف ت�ه� نف� ال��قع وال�� ه� �ال��ع في م�هات�.ال��ة دوالر ال��ی�ة ب�ف� ال���قة

  
ا قل� ل� أن الع�الت ال�ر��ة هي ��ارة ع� �ول�� ب�جي ال��ارة ه�ه ال��ة ل��� م�ج�دة ول�� أت���� ح��

  ش��� س���ائي م��ل�ل األح�اث 
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  ت�ل�ل األح�اث على الع�الت
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شاه� ه�ا ال��اب لل�ئ�� .ما مع�ى ه�ا؟..أ��ا وج�د م�ل ال��فان ال�ائي �اه� و�ای� في ال��رةنالح� 
  األم���ي ال�اب�

  

  

  
وه� ��ه� ت��ف ال�ئ�� األس�� م� ال�الح ال��و� ال�وسي في م�ی�ة  2014ه�ا ال��اب �ان في عام 

  .مانهات�
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  ع�لة ال�ر��ة ال��ی�ة س�ف ت�اه� اآلتيت��� الع�لة ال�ق��ة ذات الع���� دوالر و�قل� ال

  
  .ن�� أنها ت�ه� ص�رة على ش�ل انف�ار ن�و� وه� قادم في وق� ال �عل�ه إال هللا س��انه وتعالى
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  ع�� على العال�الف�ع ال�ا�ع 

  
 رم� ال��ة ال��في داخل جهازك

ه� اخ��ار ل�ق� ) N(وذل� �الف�ن� ال�� تع�اد ال��ا�ة �ه، ح��  (Q33NY)أك�� ال�م� ال�� أمام�  - 1
ه� ) Y(ه� رق� ال�حلة على ال��ج ال�اني، و) N612UA(على ال��ج األول و) N334AA(ال�حلة 

  .NY (New York)اخ��ار ل��ی�ة ن����رك 
، وق� ����72 م� أخ� القائ�ة ال�اصة �أن�اع ال���� )wingdings(ث� اخ�� م� على جهازك الف�ن�  - 2

ث� اضغ� س�ف تفاجأ �ال��ل )wingdings(للف�ن� )   Q33NY(ب�غ��� الف�ن� ال�اص ب�ق� ال�حلة 
  :ال�الي

Q33NY  
 (Q33NYC)إلى  (Q33NY)وق�� ب�غ��� ال�م� New York City (NYC)وفي حال ل� ����  - 3

  :وات�ع� نف� ال���قة ال�ا�قة ل��ل� على ال�س� ال�الي وال�� ����ك �أن ه�ا ه� ال�� ح�ل شاه�

Q33NYC  
ق�ل أح�اث ال�اد� ع�� .و�ان س��ار�� ت�ف�� الع�ل�ة مع�ا له م��قًا في ف�ل� أق� ل�� �ع� ال��اه� م�ه

  ..وقام �ال��ف�� ال�ئ�� ج�رج دابل�� ب�ش اإلب�..م� س�����
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  ..و�ع� ال�ف���ات �ان ج�رج دبل�� ب�ش في إح�� م�ارس األ�فال في ان��ار ال����ة ال����ة لل��ف��

  .وها ه� ی�لقى خ�� ال��ف�� شاه�وا ردة الفعل على وجهه
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  ك�� هي لغاته�..یه�د ح�ل العال�:ال�ام�الف�ل 
  األش��از: الف�ع األول
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  ال�فارد�� :الف�ع ال�اني

  
  

  
  

  
  

  



226 
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  یه�د ال��� :الف�ع ال�ال�
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  یه�د ال��راح���:الف�ع ال�ا�ع
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  ).نا��ر� �ارتا(ح�اس ال��ی�ة : الف�ع ال�ام�
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 ل�ال�اال�اب 
  .اللغة والل�ان 
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  مق�مة

 
 ال�فاه� وسائل أه� اللغة وتع��� ،ال�ع�فة أدوات م� أداة  ���ل وال�م�ز، اإلشارات م� ن��  هي اللغة

 وت�ت�� -ال�ع�في ال�اس ن�ا� ی�ع�ر اللغة و��ون  -ال��اة م�ادی� ج��ع في ال����ع أف�اد ب�� واالح��اك
ا ت�اغ اإلن�ان فأف�ار وث�ًقا؛ ارت�اً�ا �ال�ف��� اللغة

ً
   .ال�ا��ي تف���ه حال في ح�ى لغ��، قال� في دوم

  .ف�ها ال��ع��ة األش�اء إلى اللغة ت�م� ��ا ،ال�اقعي وج�دها على الف��ة ت��ل فق� اللغة خالل وم�
 اتفق�ا ق� ق�م �ل إن :أ�(  وض��ة اللغة أن  قال م� ف��ه� اللغات تع�د س�� تع��� في اللغة اءعل� واخ�لف

 ق� هللا أن أ�  وض��ة  ول���  ر�ان�ة اللغة إن آخ�ون  وقال )  مع��  م�ل�ل على ل��ل مع�� لف� وضع على
    .لغ�ه� ق�م �ل أله�
 ن��اول فل��ف ال�اني الف�ل في ،أماالّلغ��  االن�هار وحل� ال�ض��ة اللغة ن��اول س�ف األول الف�ل وفي

  . ال��ان�ة اللغة مفه�م
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  وحل� االن�هار الّلغ�� ) (Artificial languagesالّلغات االص��ا�ّ�ة  :الف�ل األول
  :مق�مة

 أض�ى �األم� م����ال ن���ه ��ا ف�ا �ه، ���هان ال ال�ق�ع م�ققة ال���ق�ل على إ�اللة ال��ض�ع ه�ا
  .ال�ج�د أرض على واقعة ح��قة ال��م
 ب� یه�ذا ب� ش��ائ�ل ال���(ال�غ��ي ���ى ب� لال���أ :ال�غ��ي ال�ه�د� ال��� ال��ال س��ل على خ�

  ..اإلس���راني ح�� ب� سع�� ال����  ال�ه�د� وال���..)آب�ن 
  ..�ع�ما أعل� إسالمه" ��إف�ـام ال�هـ�دب�ل ال��ه�د "األول ألف ��ا�ه 

  .�ع�ما أعل� إسالمه ��ل�" ك�اب م�ال� ال��� في ن��ة س�� ال���" وال�اني ألف ��ا�ه 
وما یه��ي في ه�ا ال�قام أن �اله�ا �انا ����ان ��اب�ه�ا �اللغة الع���ة و����ان ال���ءة �الل�ان الع��� ول�� 

  ..ع���ة�أح�ف ع���ة وه� ه� نف� األح�ف ال
�ق�ل سع��  �ح�".. م�ال� ال��� في ن��ة س�� ال���"خ� م�ال تل� ال��ارة ال�ي جاءت في ��اب 

  :االس���راني
وم�ا ی�ل على ع��م ن��ته وع��م دع�ته صلى هللا عل�ه وسل� ما جاء في ال�ف� األول في ق�ة إب�ا��� "

  :ه ر�ه قائًال �الل�ان الع��انيال�ل�ل عل�ه ال�الة وال�الم ل�ا ن�ا م� نار ال���ود ت�لى ل
  )..ق�م ه� هالخ �اروص الر�ه ول�ج�ه �ي ل�ا أت��ا(

  :تف��� ذل�
ق� إب�ا��� عل�ه ال�الم ه�ه ال�ؤ�ا على سارة ـ  افل�).. ق� اسل� في األرض ��ًال وع�ضًا، ل��ل� نع��ها(

ج هاج� وول�ها ع�ي، فق�ل إب�ا��� أخ� : و�ان ال��اب في ال��ام ـ عل�� سارة أن وع� هللا ح� فقال� إلب�ا���
  :عل�ه ال�الم م� سارة وأرسله�ا إلى أرض ال��از وأن هللا جّل عاله خا�� إب�ا��� قائًال �الل�ان الع��اني

  ) كي بي اس�� �قار� ل�ا زارع(
  :وتف��� ذل�

أن اس�� س���ن ل� م�ه ن�ٌل، وأما إس�اع�ل فإني �ار��ه و���ته وع���ه وجعل� ذر��ه ����م ال��اء  
  .أهـ.". وم�ه دمحم صلى هللا عل�ه وسل�

  :اآل�ة ذ��ها ال��� ال���أل في ��ا�ه �الل�ان الع��اني هوه�



241 

��� ع��ن���� ول ���عل��ع ت��اه���ي إث����اح�ي إث وهف���ي إث وه��اتي إث ��اد ماد ش(
  .)ل�����ولون���� 

  .. ق�اءتها و�ن ل� تفه� مع�اها عوت����.. الح� أن �ال ال����� ���ا ن��ءت�ه�ا �األح�ف الع���ة
  :واآلن أع�� ��ا�ة ال���ءت�� ول�� �األح�ف الع���ة ال��ی�ة �االتي

  :ال���ءة األولى م� ��اب م�ال� ال��� ل�ع��-1
  .صح...ةالق�اء عت����).. ول�ج�ه �ي ل�ا أت��اق�م ه� هالخ �اروص الر�ه (

  :نف� ال���ءة �األح�ف الع���ة ال��ی�ة
  .صح ..الق�اءةال ت����ع ..ֶאְּתֶנָּנה, ִּכי ְל�  :ְלָאְרָּכּהּוְלָרְחָּבּה, קּום ִהְתַהֵּל� ָּבָאֶרץ   יז

  .فق� اال�ان�ة ب�ت ملغ�ة ووقفًا على مق����ه �ول�.. على ال�غ� م� أن ال��ق�� واح� وال�ع�ى واح�ا

  )..ق� اسل� في األرض ��ًال وع�ضًا، ل��ل� نع��ها: (تف��� ذل�

  :ال���ءة ال�ان�ة م� ��اب إف�ام ال�ه�د لل���أل-2
ول ���عل��ع ت��اه���ي إث����اح�ي إث وهف���ي إث وه��اتي إث ��اد ماد ش��� ع��ن���� (

  .)ل�����ولون���� 
  :ال���ءة �األح�ف الع���ة ال��ی�ةنف� 

ְנִׂשיאִ רְׁשֵנים־ָעָׂש֤ דְמֹא֑ דִּבְמֹא֣ וֹאֹת֖ יְוִהְרֵּביִת֥ וֹאֹת֛ יְוִהְפֵריִת֥ וֹאֹת֗ ְכִּתיֵּבַר֣ ה׀ִהּנֵ֣ ְׁשַמְעִּתי�֒ 3ּֽוְלִיְׁשָמֵעאל֮ 
ול׃ויְלגֹ֥ יוּוְנַתִּת֖ ידֹיולִ֔ ם֙    ָּגֹדֽ

  :تفسیر ذلك
ِ�ْعُ� َلَ� ِ��هِ 20(

َ
اِع�ُل َفَقْ� س

َ
�
ْ
َأمَّا ِإس َ

ُ�ُه َ�ِ���ًا ِجّ�اً . و ُأَك�ِّ
َ
ُأْثِ�ُ�ُه و

َ
َأْجَعُلُه اِ . َها َأَنا ُأَ�اِرُ�ُه و

َ
 َعَ�َ� َرِئ��ًا َیِلُ� و

ْ
ْثَ�ي

  ).ُأمًَّة َ�ِ��َ�ةً 
  .ی���� على ال���ءة ال�ان�ة..وما ی���� على ال���ءة األولى م� ق�ل

�ا ���اسة ال�ف� ال���ل أن ی����ا في األذهان أن اللغة الع���ة هي لغة ذات م�اصفات فلق� اس��اع
م���صة ول�� لها اش�قاقات م�ل ج��ع اللغات األور��ة وال�ي ت��ها م��قة م� الالت���ة وم� ث� فأصلها 

  ..واح�
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����ة وم� ث� فأصلها ك�ل� لغات ال��ق األدنى الق��� �لها او فل�قل إن مع��ها م��� م� اللغة ال����
  ..واح�

إال اللغة الع���ة وال�ي ��اول�ن ت���� ال��رة ال�ه��ة ع�� ال��لقي �أنها ه��ا ن�ل� ح�ى أنه� ���رون ال�اح 
م�سى عل�ه ال�الم وال�� �ان ی��ل� �الل�ان ال���� ت��ه� وق� أغفل�ا تل� ال���قة ف�أی�اه عل�ه ال�الم و�أن 

ان م�سى عل�ه ال�الم �ان ی���ث �اللغة ال����ة ��� ��. .ل��راة �اللغة الع���ةل�انه ع���ا وعل�ه ن�ل� ا
  .الق���ة

�غّ� الّ��� ع� اخ�الفاته� الِع��ّ�ة وال��ارّ�ة واألن ه� ��اول�ن صه� اللغات العال��ة في ب�تقة واح�ة 
 Artificial) �ّ�ةم�اولة إلن�اء لغة اص��ا 700وم�� ذل� ال�ق�، �ان� ه�اك أك�� م� . والّلغ�ّ�ة

language). ب���ر ال����ع األم� ال�� جعل ال����ر وذل� م� م��ل� أن اللغة �اه�ة اج��ا��ة ت��ر
�ها ت: "�ق�ل" م�هج فقه اللغة"في ��ا�ه ع��هللا ب� ح�� الع����، 

ّ
�ل� اللغة وهي ت��ل في �ّ�اتها ع�امل ن�

 ت��ع�ع، وت��رها، ولغة ال ت���، ال ت��� لها ال��اة، وهي، 
ّ
��ا ق�ل، �ال�ائ�ات ال��ة، ت�ل� ض��فة ث�

ا أن ت��اف� لها األس�اب ل�ع�د 
ّ
ا أن ت��ت، و�م

ّ
 تّ�ب إل�ها ال����خة واله�م، فإم

ّ
ج ع�ف�انها، ث�

ّ
وتّ�� وت�لغ أو

 . 1فّ��ة ق��ة، و���� لها ال��اء واالزدهار م�ة أخ�� 
 ن�� وت��ر، و���ع ه�ا 

ّ
األخ�� إلى ع�امل ذات�ة نا�عة م� اللغة نف�ها، إّن اللغة وضع واص�الح ث�

، و�ه�ا فإنه ���� ألّ� ج�اعة �ان�، وفي أّ� زم� �ان، 2وأخ�� خارج�ة ت��� �ال���ة ال����ة �اللغة
فق�ان�� اللغة العامة واح�ة في "، )Artificial languageلغة اص��ا��ة(االص�الح على إن�اء لغة مع��ة 

آخ�ة في ال���ر ج�ًال �ع� ج�ل، وم� ت��رها ح�وث ال��ای� الله�ي  -اللغة أ�-كّل زمان وم�ان، وهي 
  .3ال�����

أك�� اللغات ع�ضة لل�ف�� هي اللغات "إّال أّنه ُ����� في ال��اعة ال����عة للغة ت�اولها �اس���ار إذ أّن 
فاللغة ��ا ه� "، 4صل�ن بهاال�ي ت�ل� تار�ً�ا م��ًال في ح�� أّن األف�اد وال��اعات ال�ی� ��ل��نها ال ی��ا

                                  
، 3ع��هللا ب� ح�� الع����، م�هج فقه اللغة، ال����� ال�ام�، جامعة اإلمام دمحم ب� سع�د اإلسالم�ة، ال��اض، ال�ع�د�ة، �1

 .6ه، ص1423
   .7ال��جع نف�ه، ص2
 .38، ص2003، 1ال����، دراسات نق��ة في اللغة وال���، دار أسامة لل��� وال��ز�ع، األردن، �كاص� �اس� 3
، 3ه��� س�حان، ت��� اللغة الع���ة وآدابها في ال�امعات الع���ة، ��اب ال����� واخ�الل ال��اسات، م�لة ال��فة، ع4

 61، ص2013
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مع�وف، ل��� �ائً�ا ب�ف�ها، و�ّن�ا ����ها االس�ع�ال ال����ر وال�فاعل ال���ادل ب��ها و��� م��ل��ها، و����ها 
واع��اًدا على ه�ا، ���� �اخ��ار تع��� اللغة االص��ا��ة . اإله�ال أو ال���� لها أل� س�� م� األس�اب

  :�أنها
���عة م� األش�اص، �ق�� أن ت�ا�ه اللغات ال�����ة، وت��لف اللغات لغة اخ��عها ش�� أو م

االص��ا��ة ال���ه�ة ع� أن�اع أخ�� م� اللغات ال��ا��ة م�ل اللغات ال��ل�ة ولغات ال��م�ة، �أّنها 
  . 5ت��� لل��اول ب�� ال�اس في �افة م�االت ال��اة

��عة م� ال��اوالت، ول�� الف��ة تّ�ل� �ق�ة في �ه�ت ف��ة اللغات االص��ا��ة في الق�ن ال�اسع ع�� ���
ال�ة 1928، وم�اولة أوت� ����س� 1903الق�ن الع���� في م�اولة ج��� ب�ان� عام 

ّ
، ه�ا ألغ�اض ات�

، وال�ه� هي لغات غ�� �����ة ت��ح )اللغات العال��ة(عال��ة، ول�ا أ�ل� عل�ها �ع� ال�اح��� م��لح 
��ق�ل م� ال�مان ق�ل �ه�ر لغة ال��اس��، واله�ف م�ها ت���� حاالت ن���ة �ُ  ���األن ت��ن لغات العال� 

لق� وّقع� م���عة م� ال��اوالت ل�ل� . 6ولغ��ة ����ة وسهلة ال�ف�، ولها ع�ل�ات ُی���� ف�ها ���عة
���ً�ا، ولغة إلى لغة ال��ایل ال�اصة �ال�عاق��  ةإضاف.. �ا،�ان��ل��ف�الب��، إس��ان��، : اللغة العال��ة م�ها

  ).ف�ة ال�� ال���(اإلشارة ال�اصة �ال�عاق�� س��ً�ا 
  ..فلغة ال��ایل ما هي إال لغة اص��ا��ة ���� ال���ث بها ف�ة ال ���هان بها ح�ل العام

   

                                  
https://ar.wikipedia.org/wiki/%5م���عةلغة 

  .28، ص2011، 2صالح بلع��، عل� اللغة ال�ف�ي، دار ه�مة لل��اعة وال��� وال��ز�ع، ب�زر�عة، ال��ائ�، �6

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 لغة ب�ایلالف�ع األول 
ال�� فق� ���ه ���� تع�ضه ل�ادث في م�حلة ال�ف�لة ع��ما  ب�ایل،م���ع لغة ب�ایل ه� الف�ن�ي ل��� 

م�ا جعله ��عى إلى اخ��اع لغة ب�ایل في األ����ة الف�ن��ة  ،)1824عام  في(م� ع��ه  15كان في ال 
 .1829في عام  ال��س���ة،��ا قام ل��� ب�ایل ���ا�ة ال��تة  .الق�اءةل��اع�ته على 

 
هي ل��� و .الل�������ة ال�����مة لل��ف�ف�� أو ضعاف ال��� ع� ���� لغة ب�ایل ه� ن�ام ال��ا�ة ال

 .ال���و�ن�ا هي ���قة لل��ا�ة في ت�ه�ل ��ق الق�اءة ل�ال م� ال��ف�ف�� وضعاف  ال�ل�ة،لغة ��ع�ى 

 



 �ع� ح�وف أ����ة ب��ل ومقا�التها

 ع���ة ف�ن��ة

A ا 

B ب 

C 
 

D د 

E  ِــ 

F ف 

G ج 

H ه 

I � 

J 
 

K ك 

L ل 

M م 

N ن 
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�ع� ح�وف أ����ة ب��ل ومقا�التها 
 ع���ة ةإن�ل���

A א 

B ּב 

C 
 

D ד 

E 
 

F פ 

G ג 

H ה 

I ִי 

J י 

K ּכ 

L ל 

M מ 

N נ 

 ب��ل�ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O � 

P 
 

Q ق 

R ر 

S س 

T ت 

U  ُـ 

V ال 

W و 

X خ 

Y � 

Z ز 

â ة 

ê غ 

î ش 

ô ث 
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O ֹו 

P ּפ 

Q ק 

R ר 

S ס 

T ט 

U ּו 

V ב 

W ו 

X ח 

Y { 

Z ז 

ch כ 

gh 
 

sh ׁש 

th ת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وف��� .. �ع� ذل� أع���ه ل��ف�ف ه� أولى �ه م�ي
  ..وه� ���ر أصا�ع ی��ه وه� ی�تل الق�ءان ت�ت�الً 

û ح 

ë ض 

ï 
 

ü ؤ 

œ 
 

ç ص 

é � 

à ع 

è ذ 

ù � 

 
 ّـ 

, 
 

 ء # '
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�ع� ذل� أع���ه ل��ف�ف ه� أولى �ه م�ي.. ����قة ب��لح�ى أن�ي ق� أُْهِ�ِیَ� م��فَا م���عًا 
وه� ���ر أصا�ع ی��ه وه� ی�تل الق�ءان ت�ت�الً  يفأده��.. صف�ة ع��ائ�ة و�ل�� م�ه الق�اءة

  ..ف��� ت�� ��ا�ة ال���ف به�ه ال���قة

wh ׂש 

ed ע 

er 
 

ou 
 

ow 
 

& } 

for 
 

of [ 

the צ 

with ] 

a>A 
 

, , 

 
' 

# # 

ح�ى أن�ي ق� أُْهِ�ِیَ� م��فَا م���عًا 
صف�ة ع��ائ�ة و�ل�� م�ه الق�اءة

ف��� ت�� ��ا�ة ال���ف به�ه ال���قة
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، ل�في »ب�ایل«��اعة ال���ف ال���� ����قة ق� ال �عل� ����ون أن في م�� م��عة م����ة في 
وال����أن ج��ع العامل�� في ه�ه ال���عة م� ، م�رسة لل��ف�ف�� في أن�اء ال��ه�ر�ة» 22«�اح��اجات 

القائ��ن على ال���عة ق� وات�ه�  نو�ا ..ال��ف�ف��، ال�ی� ح�م�ا نع�ة ال��� ول��ه� ل� ���م�ا ن�ر ال����ة
اع��ض�ه� ع��ة ت��ل� في ع�م الق�رة على ت���ع إلى ��اعة ال���ف ال���� ����قة ب�ایل، ول��  ف��ة

ل��ا�ة ال�س� الع��اني، فل�أوا إلى األزه� ال���� ل�ل ه�ه ال���لة، فقام�ا ب����ل ل��ة م� » ب�ایل«
م�ف�في ال���، ال�����ة في عل� الق�اءات، واتف� ال���ع على أن ���� ال���ف �ال�س� اإلمالئي، في 

  .»ب�ایل«ت�ف�� ال�س� الع��اني ����قة  ال��اضع ال�ي ال ���� ف�ها

  
  

ال��ا�ة «واس���ت الل��ة في ذل� إلى �ع� ف�او� ال�لف في إم�ان�ة ��ا�ة الق�آن ال���� �ال�س� اإلمالئي 
إذا �ان اله�ف م� ذل� ال�عل�� أو ت���� الق�اءة على ال��ل��� مع ال�ق�� ����ع العالمات ال�اردة » العاد�ة

، وال�ي ���� ت�ف��ها ����قة ب�ایل، م�ل ال�ائ� وال����ع وال��ب وال��ء و��ا�ة أرقام في ال���ف ال����
اآل�ات، و��ل� ح�ل ال���� على ت���ح رس�ي م� األزه� ال���� �ع� م�اجعة الل��ة ال��ار إل�ها 

  ... �إم�ان�ة ��اعة الق�آن ����قة ب�ایل

  
  

���� صغ�� م�ل ال��احف العاد�ة ح�� إن ���قة وال���ف ال����ع �ال�� ال�ارز ال ���� ��اع�ه 
أو  150ب�ایل تق��ي م�احة أك�� وورقا س���ا وث��ال م� ن�ع مع�� ی��اوح وزن ال�رقة ال�اح�ة م�ه ب�� 
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ج�اما لل�رقة ال�اح�ة ح�ى ت��ن ال�قا�  60في ح�� أن م��ل�ها م� ال�رق العاد� ال ت��� على ... ج�اما 160
ح ���� ق�اءتها �األنامل ��ه�لة، ��ا أن ال��ا�ة ����قة ب�ایل ت��� م� س�� ال�ل� �ارزة عل�ه ���ل واض
نقا� �ارزة و�ال��ادیل » 6«��ارة ع� » ب�ایل«ح�� إن ال��وف به�ه ال���قة ... ن���ة ب�وز ال��وف

�ها إذا ��ع وال��اف�� ت��ل ال��وف واألرقام وت��� بلغات ع�ة وتق�أ م� ال��ار إلى ال���� ح�ى الع���ة م
س� �ل م�ل� �ه خ��ة  25في  35م�ل�ات وأ�عاد صف��ها ت�لغ ن��  6الق�آن ال���� به�ه ال���قة في 

ح�فا ��ا في ذل�  36ح�� إن أق�ى ما ���� أن ���� في ال��� ����قة ب�ایل ال ی�ع�� ... أج�اء
���ب �ال�� ال�ارز ���� ف�قه س�� الف�اغات، وألن الق�آن ال���� الب� م� ق�اءته �ال����ل ل�ا فال��� ال�
 .ح�فا 120إلى  90آخ� لل����ل، ب���ا ع�د ح�وف ال��� العاد� لل���� ���ن ما ب�� 

إلى أن م�احل ��اعة ال���ف ال���� ����قة ب�ایل ت��أ ب��ج�ة ��ا�ة الق�آن ... و���� م�ی� ال���عة
لق�آن ال���� على أح� ال��ف�ف�� ال������� في ال���� إلى ال��ا�ة ال�ارزة على ل�ح ص��ح، وذل� ب�الوة ا

ال��ا�ة ����قة ب�ایل ال�� ���ل ما ���عه إلى ح�وف م����ة �ال�� ال�ارز، ث� ی�� إدخال ال��خ ال�����ة 
  ... إلى ال�ا��، أ� آلة ال��اعة، ث� ی�� �ع� ذل� ت���ع ال�الزم وخ�ا�ة ال��ل�ات وت�ل��ها

  .�ر�� ال�ول�ةوعلى نف� ال���ال �ان� شف�ة م
ت� ت���� شف�ة م�رس م� اجل ق�اءتها ع� ���� اإلن�ان ول�� �اس���ام جهاز لف� ال�ف�ة، ل�ي ح�� 

م� اجل ال�سائل العاجلة، . ت��ح مف��ة في إرسال ال��انات االوت�مات���ة ال�ق��ة ع� ���� ق��ات ص�ت�ة
��ه�لة م� ال���� ان ���ن ع� ���� ان م� ال���� إرسال شف�ة م�رس ع� ���� م�ادر م�ت�لة وه�ا 

 .���ن ال�ف�اح مغلقا أو مف��حا
، ��ر ص���ل م�رس والف��� فایل تلغ�افًا �ه��ائ�ًا ی�ع� ب���ات �ه��ائ�ة م� أجل ال���� 1836ب�ا�ة م� 

ع� وت� ت���� شف�ة تع�� . في ال�غ�ا��� ال�ه��ائي ال�� ی��اج� في ال�ها�ة ال���ق�لة في سل� ال�لغ�اف
ول� ت�� ال����ل�ج�ا ال���اف�ة في ه�ا ال�ق� ت��ح �إم�ان�ة ��ع . ال��وف ب�اس�ة ن��ات وس��ات ب��ها

، اخ��ع و�ل�ام 1837في ب�ا�ة . ال��وف في ش�ل مق�وء، ل�ا فق� عه� ال����ع�ن إلى اخ��اع وسائل أخ�� 
���� في ال�غ�ا���ات ال�ه��ائ�ة في ك�ك وشارل� و�����ن تلغ�افات �ه���ة في إن�ل��ا، تع�ل ب�ف� ف��ة ال

دائ�ة ال���ق�ل، ل�� ع�ضًا ع� ص�ت ال���ات ال�ع�وف فق� اس���ما إب�ا ���ش�ات ت�ور ل���� إلى 
اب���ا تلغ�افًا �ق�م ���اعة ال��وف ال���ق�لة ل��ه�ا  1841وفي عام . ال��وف األ����ة ال�ي ی�� إرسالها

  .�� جهاز�� فق�ف�ال في ت���قِه ح�� ل� ُ���ع م�ه س



  
  . ، دخل ن�ام ج�ی� �ق�م �ع�ل عالمات على ش��� ورقي ع�� إرسال ن��ات �ه���ة

واس���م جهاز تلقي تلغ�اف م�رس آل�ة م��ان���ة م� أجل ت���� ال���� ال�رقي، فع��ما ���ق�ل ال��ار 
ال���� ال�رقي ال����ك، م�ا ی���� في 
ع�ل عالمات على ال����، وع��ما ی�� ق�ع ال��ار، ���� ال�غ�ا��� ال�ه��ي اإلب�ة ���ل ال���� ال�رقي 

ت� ت���� شف�ة م�رس ح�ى �����ع ال��غل�ن أن ی��ج��ا العالمات ال��ج�دة على ال���� ال�رقي و���ل�ها 
، خ�� م�رس م� أجل أن ی�سل أرقام فق�، و�����م القام�س 
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، دخل ن�ام ج�ی� �ق�م �ع�ل عالمات على ش��� ورقي ع�� إرسال ن��ات �ه���ة
واس���م جهاز تلقي تلغ�اف م�رس آل�ة م��ان���ة م� أجل ت���� ال���� ال�رقي، فع��ما ���ق�ل ال��ار 

ال���� ال�رقي ال����ك، م�ا ی���� في ال�ه��ي �ق�م ال�غ�ا��� ال�ه��ي ب��غ�ل ذراع �ق�م ب�فع إب�ة على 
ع�ل عالمات على ال����، وع��ما ی�� ق�ع ال��ار، ���� ال�غ�ا��� ال�ه��ي اإلب�ة ���ل ال���� ال�رقي 

  
ت� ت���� شف�ة م�رس ح�ى �����ع ال��غل�ن أن ی��ج��ا العالمات ال��ج�دة على ال���� ال�رقي و���ل�ها 

، خ�� م�رس م� أجل أن ی�سل أرقام فق�، و�����م القام�س ال��ائيفي ه�ا ال��د . إلى رساالت ن��ة
  . ی��� ع� ال�ل�ة ��قا لل�ق� ال�� ق� أرسله

، دخل ن�ام ج�ی� �ق�م �ع�ل عالمات على ش��� ورقي ع�� إرسال ن��ات �ه���ة1844في عام 
واس���م جهاز تلقي تلغ�اف م�رس آل�ة م��ان���ة م� أجل ت���� ال���� ال�رقي، فع��ما ���ق�ل ال��ار 

ال�ه��ي �ق�م ال�غ�ا��� ال�ه��ي ب��غ�ل ذراع �ق�م ب�فع إب�ة على 
ع�ل عالمات على ال����، وع��ما ی�� ق�ع ال��ار، ���� ال�غ�ا��� ال�ه��ي اإلب�ة ���ل ال���� ال�رقي 

  .غ�� معل� عل�ه
ت� ت���� شف�ة م�رس ح�ى �����ع ال��غل�ن أن ی��ج��ا العالمات ال��ج�دة على ال���� ال�رقي و���ل�ها 

إلى رساالت ن��ة
ی��� ع� ال�ل�ة ��قا لل�ق� ال�� ق� أرسله ل�ي
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. ول��، ت� ت�س�ع ال��د م� أجل أن ی���� ح�وفا وأش�اال خاصة، ح�ى ی�� اس���امه على قاع�ة أوسع
، وال��وف ال�����مة أك�� في اللغة اإلن�ل���ة "��ةش"وال���لة ت��ى " نق�ة"العالمات الق���ة ت��ى 

 .خ��� لها ال��ا�عات الق���ة
  لغة عال��ة واح�ة: الف�ع ال�اني

ا ��� أن نل�مه ال��� للغة 
ّ
على أّنها غا�ة وج�ه� ول��� وس�لة، ل�ا دعا فاردی�ان� د� س�س�� إلى "وم�

وال ً�ا ف��ً�ا في ال�ف��� الل�اني، ألنه ���� ب�� اللغات دراسة اللغة ل�اتها وفي ذاتها، وعّ� ه�ا اإلج�اء انقال
  :، و�ع�ً�ا ع� ال�فاضلة ن�� أن اللغات االص��ا��ة ت��از بــ�7فاضل

مع�� ه�ه اللغات م��قة م� ش�ل م���ب للغة، وم���ة ل��ه�ل ال��ا�� ال����ب ب�ًال م� ال��ا��  - 1
ا دفع �الع�ی� م� اللغ���� إلى . ال�ف�� 

ّ
  .اع��ارها ص��ة ال��اس وأّنها لغة ��ا�ة ال لغة �المم�

غالً�ا ما ���غل اب��ار اللغة م��أ ال��اومة ال��ار�ة ب�� ال�����ات اللغ��ة، ه��ا ی�� تقل�� ح��  - 2
�ُ���� إج�اء الع�ی� م� الع�ل�ات في �ل ... ال�ف�دات ال�اذة م� خالل ال�فع ���رف�ل�ج�ا اش�قا��ة ق��ة

إّال أّن �ع� ال�راسات دّل� أّن . ، اإلضافة وال��ف واالس���ال و�عادة ال��ت�� أو ال����عم���� أه�ها
اللغات االص��ا��ة ت���� �ال���ر ال���� م� ال��اق، ع�� اللغات ال�����ة ال�ي ت��ع لل��اق م�ا "

، ��ا ه� معل�م، ف�ل�ات اللغات ال�����ة. "����8ها قابل�ة ال�غ�� في ال��اغة، أ� جعلها أك�� إب�اع
  .، ع�� ال�ف�دات االص��ا��ة ال�ي تع�� ع� ذل�9تق�م معاني س�ا��ة م��لفة

ا ل��اح اللغات االص��ا��ة ی���ل في ق�رتها على اإلب�اع ال����، وُ���� مالح�ة أّن - 3
ً
ا هام

ً
إّن م��اس

و م���ع أن ت�ای� إذ ال بّ� ل�ل لغة في �ل أمة أ"مع�� األن��ة ال����عة ل��� م�اس�ة لل�غ���، 
ال���ر وال�ق�م، �ي ُت�عف ال����ث�� بها على إ��اد األلفا�، ل�ّ�ل على ال����عات ال��ی�ة م�ال، و�ي 

هل على ال��الغ�� بها ال�فاه� ���ا ب��ه�، وال تع�� ع� تل��ة حاجاته�
ّ
  .10ت�

                                  
ال��ائ�، را�ح ب�ح�ش، الل�ان�ات وعالق�ها �العل�م اإلن�ان�ة وال����ل�ج�ة، م�لة م��� الل�ان�ات واللغة الع���ة، جامعة ع�ا�ة، 7

  77، ص2006، 2الع�د 
، 2003- 2002ل�في ب�ق��ة، م�اض�ات في الل�ان�ات ال������ة، معه� األدب الع��ي والعل�م اإلن�ان�ة، جامعة ��ار، 8

    .65ص
علي حاك� صالح وح�� نا��، ال���� ال�قافي الع��ي، : ب���ف، رومان جاك���ن، االت�اهات األساس�ة في عل� اللغة، ت�9

  .100، ص2002، ���1اء، ال�غ�ب، �ال�ار ال
  9، ص1983حّ�اد، ع�امل ال���ر اللغ��، دار األن�ل� لل��اعة وال��� وال��ز�ع، القاه�ة،  �ع�� ال�ح�ب���ف، أح�� 10
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غة عال��ة واح�ة، وق� ه�ف� أج�ع مف�ّ�و و�ّ�اب الق�ن ال�اسع ع�� أّن ال�الم العال�ي ال ی��ق� إّال بل
اللغات االص��ا��ة �لها، ال�ي ن�� م�ها وال�ي وئ�ت في ال�ه�، إلى ت�ح�� شع�ب العال� وج�عها على �ل�ة 

  :ن�ي ه�الء ج��عًا أن االخ�الف س�ة ��ن�ة قال س��انه وتعالى �ولق .واح�واح�ة وص�ت 
ىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىق ُّ 

ٰىريزيمينيينمكىكيكملىليلامممرنزنمنننىنلكيقاك
  ٢١٣: البقرةَّحتهبجتهئجبحبخبمبمئىيييجئحئخئ

و��فة اللغة (و��� ساب�� أّن اللغة االص��ا��ة إّن�ا أوج�ت لفه� ال�قافة ال����ة وق� ��� في مقاله 
إّنه اله�ف م� اللغة ال��اع�ة ال�ول�ة، وما إذا �ان� ال�اجات ال����ة وال�ل�ة "، )ال��اع�ة ال�ول�ة

����ة ال�����ة �ع� ال��اج� ال����ة، فأنا أع�ق� أّن ���� أن ت��ق� �اللغة ال����ة أو اللغة ال) ال��اصل(
  .11ال�ع��ة في م�ألة اللغة ال�ول�ة ت�ت�� خاصة �اف�قارها لل�ض�ح �ه�ه ال��ائف األساس�ة

 م� أحالم ف�ن��� ل�د�� 
ً
، )1694-1619(ُق�ع� الع�ی� م� ال��ق �ات�اه لغة م�اع�ة دول�ة اب��اء

-1626(ارن� �، أو ج�رج دال)1672-1614(�ل���� ، ج�ن و )1660-1611(ت�ماس إی��هارت 
 1629إلى م�اعي د��ارت ال�� �ع��� م�س� اللغة العال��ة ال��اع�ة، في رسالة إلى ب��م��س�� )". 1687

ی�ضح ف�ها مق��حاته ح�ل لغات الحقة م�ج�دة م���ة ولغات أول�ة أ�ً�ا، وذل� اق��اح رح�� �ه األوسا� 
أد� ��ه ان��ار الالت���ة ون��ء اللغات الق�م�ة إلى جعل ال��اصل األكاد��ي ب�� األكاد���ة في ال�ق� ال�� 

  .العل�اء م� األم� األور��ة ال���لفة أم�ا ی�داد صع��ة
إّال أّن أ��ا م� ه�ه ال��ه�دات ل� تل� ص�اها ول� ت�� ضال�ها ال����دة في ت�ح�� أل��ة العال� ح�ى �ه�ر ما 

�ى بلغة الف�الب��
ّ
�ا، �الن�ابل�، �ال�ا، اإلس��ان�� ث� اإلی�و فاإلس��ان���و، و�ع�ها ل��: تل�ها لغة ث�. ��

�ا األشه� على اإل�الق، ل�ا س���� ��ا وغ��ه� ����، وتع��� الف�الب��، اإلس��ان��، االن��ل���االن��ل��
  .ال�ف��ل على ه�ه ال�الث�ة اللغ��ة

ل لغة م���عة، اب���ها الق� األل�اني ج�هان مارت� ش�ل�  يه: )volapuk(الف�الب�� - 1
ّ
، 1879أو

وتع��� أق�م لغة م�اع�ة دول�ة مع ب�ا�ة األل��ة ال�ال�ة، وفي ال�اقع هي ب�ا�ة ح��ة اللغات العال��ة 
وص��� الف�الب�� �ي ُت����م ��س�لة ات�ال ب�� األش�اص . ال��اع�ة، ��ا ه� مع�وف ل�ی�ا ال��م

                                  
11Sapir E, The Function of an International Auxiliary Language, H.N. Shenton, E.Sapir and 

O.jesperson, International communication, A symposium on the Language Problem, London, 
GB, 1931, p 27 
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ًال، ان�اج لغة قادرة على ال�ع��� ع� األف�ار : وق� ه�ف م���ها إلى. ت األصل�ة ال���لفةذو� اللغا
ّ
أو

  .وال�قاص� ��ل وض�ح ودقة، ثانً�ا، جعل اك��ابها أسهل م�ا ���� ألك�� ع�د م� ال�ائ�ات ال����ة
إّن مع��ها م��� م� الف�ن��ة، األل�ان�ة، اإلن�ل���ة والالت���ة ���ل رئ��، ل�ل� ف: وهي م��ج م� اللغة

  .ه�ه اللغات م� خالل ع�ل�ات م����ة وأخ�� ع��ائ�ة
د���ر (��ل� على نف�ه اس� یه�د� هي األخ�� لغة م���عة اب���ها رجل : )Esperanto(اإلس��ان��- 2

  . 12األصل"، وه� اس� �أتي م� �ل�ة إس�ان�ة مع�اها )إس��ان��

  

  
  ل�د��� زام�ه�ف

                                  
، 1995مارس  27/هـ1415ش�ال  26عام� الع��، االس��ان�� أوسع اللغات االص��ا��ة ان��ارا، ج���ة ع�ا�، االث��� 12

  .34ص
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�ع��� رائ� إح�اء اللغة الع���ة  ،)م1922 -1857(ال�ه�د� ال�عـازر ب� یه�دا م� عل��ا ���ا س�� ��� أن
  ..ول� في إح�� ق�� ل���ان�ا، وتلقى تعل��ًا دی��ًا تقل���اً وال�� )ال�عازر���ل�ان(ال��ی�ة، واس�ه األصلي 

� في �ِ�ّ 1859د�����  15ل�د��� زام�ه�ف وه� م� م�ال��  وها ه� ال�ه�د�
ّ
م في ب�ال����ك، ت��

ًثا ق���ا للغة األل�ان�ة �الع��ن، وأتق� �ل م� اللغة الف�ن��ة والالت���ة والع���ة وال��نان�ة واإلن ل���ة، و�ان م��ِ�ّ
، ُی��� أنَّ اللغات �ان� تأخ� ف��� الف���ة، ع�ا ع� إتقانه للغاته األم وه� ال��ل���ة وال�وس�ة وال��ش�ة

اه��امه ح�َّى ذاع ص��ه بها، ف�ع إتقانه ل�ل اللغات ال�ا�قة ل� ��� ��فى على أح� اه��امه �اللغات اإل��ال�ة 
وم�ل�ا سادت واإلس�ان�ة والل���ان�ة، و�ع� تعل�ه ل�ل� اللغات ج��عها أن�ج لغة ج�ی�ة س�َّها بلغة االس��ان��، 

  .و���ا �أتي تف��ٌل لل��ی� ع�هاة ال����عة العال� ، فل��ف ت��د ه�ه اللغة و��اك� واالس�ه�ار اللغة الع���
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  لغة االس��ان��: الف�ع ال�ال�
شاع� الع�ی� م� اللغات العال��ة �لٌّ ���� أه���ه، ف��ها ما تأخ� ال��ت�ة األولى :لغة االس��ان��  - 1

ت�� تل� اللغات م� اخ��اع ���ٍ�ّ وه�ا ما ُ��ِ�ّ� لغة االس��ان��  عال���ا وم�ها ال�ان�ة وأخ�� ال�ال�ة، ول�
ع� ج��ع اللغات األخ��، ��ع� أن ت�َّ ال��ی� ع� ل�د��� زام�ه�ف �ات م� ال�ع�وف أنه م� قام على 

م، ح�� أخ�ت معه ما ُ�قارب 1880م إلى أوائل عام 1870اخ��اع تل� اللغة، و�ان ذل� في أواخ� عام 
م� ال����� وال����ح وال�غ���، ول� ���ف فق� ب�ضع تل� اللغة ��ل�ات م���ة فق�، و�ّن�ا  الع�� س��ات

وضع لها ق�اعً�ا وخ�َّ لها الع�ی� م� األص�ل ال�ي ال ب�َّ ل��عل� تل� اللغة م� أن یل��مها، و�ان ذل� في 
  . الالت���ة في ال��ا�ة م، وت��از تل� اللغة �اس���امها ال��وف1887ك�ا�ه ال�� وضعه في وارس� ی�ل�� 

َكُ�� ع�د ال��عل��� ل�ل� اللغة ال����ث�� ف�ها وخاصة في أورو�ا ال����ة واإلم��ا��ر�ة ال�وس�ة، ُی��� 
أنَّ لغة اس��ان�� ل��� لغة رس��ة في أ� دولة، ول��َّ الع�ی� م� الّ�ول قام� على ت�ر��ها ل�البها، 

ل����ات وم� أه�ها م�س�ة الالو���ة ال�ول�ة، وم�س�ة اس��ان�� وُتع� تل� اللغة لغًة عل��ة للع�ی� م� ا
�انات اع��اق تل� اللغة وجعلها لغة دول�ة  إضا��ة م�ل الف�قة ال�هائ�ة، العال��ة، وق� ش�ع� �ع� الِ�ّ

  .وفي ذل� تف��ٌل في ال��ی� ع� لغة االس��ان��

  
�ا��ة  -ك�ا س�� وت� ال���-إنَّ لغة االس��ان��  :لغة االس��ان�� في العال� الع��ي  - 2

ّ
أنَّها م� اللغات الِ�

واج في العال� الع��ي، فُ���� أنَّه ُأ��� في  ال�ي ��� م�اص�وها في العال� الغ��ي، ل��َّها ل� تل� ذل� ال�َّ
ًثا بها و�ان أغل�ه�  األردن م�ت�� ل����ثي لغة االس��ان�� فل� ی�لغ ع�د ال�اض��� س�� خ���� م��ِ�ّ

ج���ة واألورو��ة، وعلى الّ�غ� م� الع�ی� م� ال��ت��ات ال�ي ُتقام �لَّ س�ٍة وال���� م� م� ال�ول األ
ة ب�ل� اللغة، ل��َّ ذل� �له ل� ی��ح في ن��  ال��اد ال�عل���ة ال��ان�ة ال�ي ُت��ح في األس�اق ال�اصَّ
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ا م�عل��ها فق� ��ل إلى تل� اللغة في ال�ول الع���ة، وما زال ع�د م���ثها ال ی��اوز ال��ع ع��ات أم
  .��ع م�اٍت م� ال�َّاس، وفي ذل� تف��ٌل للغة االس��ان�� ع����ا وعال���ا

  . وم����ة مق�وءةاالس��ان�� :م���ات وخ�ائ� -3
ال��ل وت���ل  وت����م��قة غال�ًا م� اللغات األورو��ة الغ���ة، ب���ا ب�اء ) مف�داتها(قام�سها 

  . واش�قاق ال�ل�ات ت�ه� تأث� ق�� �اللغات ال�ال��ة ال��ق أورو��ة
  . االش�قاق �االس��ان�� دائ�ًا ثاب� وتق���ًا في ج��ع األح�ال ���� إعادة ال����� إلى �ل�ات ج�ی�ة

لة(ل�ل�، فإن اللغة ت��ه في �ع� ال��احي اللغات ال�فّ�زة 
ّ
ال�ل�ات كال����ة، ب���ا ب�اء ) ال�ف�

قة 
ّ
  .وال�ا�ان�ةكال����ة، ال��احل�ة، ) ال��ّ��ة(ال�اخلي ���ه اللغات ال�ل�

  :ال��ّ�ر -4

  
إلى  10,000م�ها ���� ت���� ما ب��  وال�يج�ر،  1000في ال��ا�ة، �ان� اللغة ت���� على ح�الي 

 20,000و 15,000االس��ان�� عادة ما ت���� ما ب�� ) ق�ام��(أما اآلن، فإن معاج� . كل�ة 12,000
ر . ج�ر، وال�ي م�ها ���� ت���� م�ات األل�ف م� ال�ل�ات

ّ
إضافة إلى ذل�، فإن اللغة ال ت�ال ت���

م�ي ال�ق�، فإن اللغة ق� اسُ��ِ�م� في  ومع. إلى اكاد���ة االس��ان�� م�ا�عة االت�اهات ال�ال�ة و�عه�
على س��ل ال��ال، فإن اللغة . ج��ع األغ�اض ال����ة، ال�ع� م�ها �ان م���ًا لل��ل أو م���ًا لل��اكل

ِ�َع� 
ُ
���� ه�ل� �لغة  وع�اض�ه�وا، ع� ���� س�ال�� �لغة خاصة �ال��قة ال�ا��ة،  وم����م�هاق� م

وخالل اس���ام اللغة في ال���ل، ی�ج� اآلن ). اللغة، �ان یه�د�اً ح�� أن زام�ه�ف، م���� (ال�ه�د 
    .آالف ال�ا�ق�ن �االس��ان�� �لغة أم
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  :ال�����م�ن  -5

  
، ال�ي �ع��� أع�اؤها أك�� ج�اعة االس��ان�� فاعل�ة، ی�ج� ل�یها )UEA(ج���ة االس��ان�� العال��ة 

م��عات ال��� ال�راس�ة . ق� م� ال�ولم��قل�� في ضعف ه�ا ال�  وأع�اءدولة  62ف�وع و���ة في 
ال����ات ال��ل�ة ت�ه� أن ع�د ال�اس ال�ی� ل�یه� �ع� ال�ع�فة �اللغة في م�ات األل�ف  وع���ة

ی�ج� نا�ق�ن �االس��ان�� في ج��ع أن�اء العال�، مع ت���� واضح في دول م���عة . ال�الی�� ور��ا
  .و���الغار�ا، ، م�غ�ق�، بإی�انكال���، ال�ا�ان، ال��از�ل، 

  :تعل�� االس��ان�� -6
ل�ا، تع��� وس�لة ج��ة ��ق�مة ل�عل� لغات . �االس��ان�� ���� ن�لها س��عاً  وال��اصلالق�رة على ال��ادثة 

في خالل أساب�ع، �����ع ال�ل�ة أن ی��أوا �اس���ام االس��ان�� لل��اسلة، وفي خالل أشه� م� ف. أج���ة
أ�ه�ت �ع� ال�راسات �أن تعل� االس��ان�� م��قًا ی�ث� إ��اب�ًا  وق�. ال�ارجأجل ال�حالت ال��رس�ة إلى 

ومع أنها ت�ّرس في �ع� ال��ارس، مع�� ال�اس ت�عل�ها ع� . وال�ان�ةعلى تعل� �ال اللغ��� األولى 
. ال��ل�ة ���� ال�راسة ال�ات�ة أو �ال��اسلة، س�اءًا العاد�ة أو اإلل���ون�ة، أو ع� ���� أن��ة االس��ان��

ك�ا أنه ی�ج� م�قع ج�ی� ل�عل�ي . لغة 100تعل�� ذاتي في أك�� م�  وم�ادت�ج� ��� دراس�ة 
  .، وال�� �ع�ي ف��ة ع� الفعال�ات ال�عل���ة ال�ال�ةwww.lernu.netاالس��ان��، 

    

http://www.lernu.net
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  :رس�ي فاع��ا -7

  
ال��ن���،  وغا�ات، اع��ف م�ت�� ال��ن��� العام �أن إن�ازات االس��ان�� ت�ار� أه�اف 1954في عام 
في . وال ی�ال ال�عاون ب�� ال������� قائ�اً ). UEA( والـت� تأس�� عالقة رس��ة ب�� ال��ن���  و�ال�الي

العال�ي ال�اني  ألقى أح�� م��ار م�او، ال��ی� العام لل��ن���، خ��ة في م�ت�� االس��ان�� 1977عام 
ال�ول�ة ب��و�ج  وال����ات، أوصى م�ت�� ال��ن��� العام ال�ول األع�اء 1985عام  وفي. وال����

ك�ا أن ل����ة االس��ان�� العال��ة . في الق�ا�ا ال�ول�ة واس���امهاتعل�� االس��ان�� في ال��ارس 
)UEA (،م���ة ال�ال�ات األم����ة،  وضع اس��ار� مع األم� ال����ة، ال��ن����، م�ل� أورو�ا

  ).ISO( وال�عای��ال�ول�ة لل�قای��  وال����ة

  
  2013ح�ل اإلس��ان�� في ال����� االج��اعي العال�ي ب��ن� العاص�ة س�ة مل�� 
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  :�سف�تاج��اعا -8
أك��ها ه� م�ت�� االس��ان�� . تقام س���ًا �االس��ان�� ب�ون م��ج��� واج��اعأك�� م� مائة م�ت�� دولي 

، ���� )2003(�ال����  ج، ج�ت��� )2002(، ف�رتال��ا �ال��از�ل )2001(أ��� في زغ�ب  وال��العال�ي 
أ���� أول ن�وة ). 2007( و����هاما، )2006(، فل�رن�ا �إ��ال�ا )2005(، ف�ل���س بل��ان�ا )2004(

ان ع
ّ
في ���ا  األم������م�ت�� ل�ول  وسادس، 2000ام ل����ثي االس��ان�� في ال�ول الع���ة في ع�

 Pasportaك�ا ت��� قائ�ة . 2005م�ت�� آس��� في �ات�ان�و �ال���ال عام  ورا�ع، 2004عام 
Servo ،خ�مة ت�ی�ها ش��ة ال��اب �الـ  وهي)UEA( في  1364ع�او�� لـ  2005، لعام ���

ُ
 89م

  .�االس��ان��لل��اف��� ال����ث��  وم���دولة ی�ف�ون إقامة 
  :�م���ات��� -9

  
. ك��� م� ال�امعات ت�رس االس��ان�� في م�اد عل� اللغ��ات، وال�ع� م�ها تق�مها ��ادة م��قلة

في ب�دا���، ال�ي ی�ج� بها خ�ار شهادة �االس��ان��،  Eotvos Lorandون�� �ال��� جامعة 
في ج�ول . وجامعة ب�زنان في ب�ل��ا، ال�ي ل�یها شهادة في ت��� عل� االت�االت اللغ��ة ال����ة

 300ال���� ال�اص �ال����ة األم����ة للغات ال��ی�ة ت� ت���ل أك�� م� ) ب�ل��غ�ا��ا(ال��اجع 
م���ة م���ة االس��ان�� ال����ان�ة ت���� على أك�� م� . �ان�� س���اً م���عة عل��ة ����ة ع� االس�

ج�ء م� (م��ف االس��ان�� العال�ي في ف���ا : ك�ا ی�ج� م���ات ���� أخ�� م�ل. م�لف 20,000
 UEAفي ال���� ال�ئ��ي ل����ة االس��ان�� العال��ة ) Holder(، م���ة ه�ل�ر )م���ة ال���ا ال����ة

االس�فادة م� م����ات م���ع�ي  و�اإلم�ان. االس��ان�� في آل� �أل�ان�ا وم���عةه�ل��ا، في روت�دام ب
    .االعارة العال�ي ون�امع� ���� االن��ن�  وآل�ف���ا 
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  :خاصة واه��اماتات�االت مه��ة  - 10

  
  

ت��ل م���ات م���ثي االس��ان�� تل� ال�اصة �األ��اء، ال�ّ�اب، ع�ال س�� ال��ی�، العل�اء، 
في ���� م� األح�ان ���ع�ن م�الت دور�ة خاصة به�، �عق�ون م�ت��ات، . غ��ه� وال����ال��س�ق��ن، 

ار��� ت�هل األكاد���ة العال��ة للعل�م في سان م. في ن�� اللغة ألغ�اض مه��ة وم����ة و��اع�ون 
م��ج�ة ت�ه� �اس���ار في ش�ى العل�م  وأخ�� م���عات أصل�ة . ال�عاون على ال����� ال�امعي

ك�ا ت�ج� . والفل�فة�عل� الفل�، عل� ال�اس�، عل� ال��اتات، عل� ال���ات، ال����اء، القان�ن،  وال�عارف
ك�ا تق�م ش��ة ال��اب . ��نجال� والع�ي، الع�ي، وال��ش�ی�م���عات لاله��امات ال�اصة �ال��افة 

دور�ات  و��اعة، �إقامة اج��اعات عال��ة م���رة TEJO: ��ل� عل�ها اخ��اراً  وال�ي، UEAفي الـ 
ال��ذی�ن، ال������ن، ال�اث�ل��، ال�����، ال��وت��ان�، ال��رم�ن، وال�هائ��ن ل�یه� . خاصة بها

  .ات ذات ال��جه ال���ي االج��اعيم���ات خاصة به�، ��ا �����م اللغة ���� م� ال����ع
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  :بأد - 11
، ال�ي ق�ل� )PEN(ت�اث االس��ان�� الغ�ي �األدب ق� ت� االع��اف �ه ع� ���� م���ة ال��اب العال��ة 

ی�ج� الع�ی� م� ��اب االس��ان�� . 1993أیل�ل عام /�ف�ع �االس��ان�� في م�ت��ها ال���� في س�����
س������  وس��م��ا، )ال���(، اس�فان ن����� )اس��ال�ا(ال�واة ت��ف�ر س��ل : ال��ّ��ون ال�عاص�ون م�ل

؛ )كاتال�ن�ا(م�ن�اج�ت  وأبل، )روس�ا(، م��ائ�ل ج���ل�ج )اس��ل��ا(؛ ال�ع�اء و�ل�ام أول� )ك�وات�ا(
�ا�  و��ر���، )ف��و�ال(، ف�نان�و د� دی��� )اله��( ب�و�ال داس����ا وال���ج��ن اإلن�اء  و��اب

  .إلسهاماته في م�ال ال�ع� 2000و 1999وق� ت� ت�ش�ح أول� ل�ائ�ة ن��ل لألدب عامي ). ال�ا�ان(
  :تت�ج�ا - 12

، س�� ال��ات� ل��ل���، مائة "وال���ال��خ "ال��ج�ات األدب�ة ال�ي ن��ت ح�ی�ًا ت��ل رائعة ه����ا� 
ل��اس، ��اب الع�ائ� س�ة م� الع�لة ل�ارس�ا مار���، ر�ا��ات ع�� ال��ام، ��لة م� ال���ح 

أما �ال���ة لأل�فال، ". حل� ال��� األح��: "ل�ار�� ب�ل�، ومل��ة األس�ة الع���ة ل�او ش����� ال���اة
فق� ت�ج�� ق�� آس����، و��ي ال�ب�وب، تان تان، ب��ي ذات ال��ارب ال���لة، ج��ع م���عة 

�ان��، �اإلضافة إلى ��� أوز لف�ان�  م�م���ول الق���ة لل�ات� الف�ل��� ذو ال�ه�ة العال��ة ت�فه
أما ال��اج� م� االس��ان�� ف���ل ماس���ادو، ��اب ن��ه . ج��ع ه�ه ال��اج� م�ج�دة على االن��ن�. �اوم

ه�ا ال��اب ی�رد . �االس��ان�� ت�فادار س�روس وال� االق��اد� ورجل األع�ال ال��ه�ر ج�رج س�روس
في  �اإلن�ل���ةت� ن�� ه�ا الع�ل ق���ًا . ح�الل ال�از� ل��دا���تفاص�ل �قاء عائل�ه أح�اء أث�اء اال

، واآلن ی�ج� ت�اج� له �ال�وس�ة واألل�ان�ة و 2001و في ال�ال�ات ال����ة عام  2000ب���ان�ا عام 
  .ال����ة

  :�ال����احال���  - 13
�ضها آ����رن ق� ت� ع وآالنم��ح�ات ألد�اء م��ح��ن أم�ال ج�ل�وني، أی�ن���، ش�����، 

ك�ا ت�ج� ال���� م� م��ح�ات ش����� م��ج�ة �االس��ان��؛ . �االس��ان�� خالل ال���ات القل�لة ال�اض�ة
�اس���ام �اق� ت���ل  2001فق� ع�ض� م��ح�ة ال�ل� ل�� في هان�� �الف����ام في د����� عام 

�ان�� في ال��اه�، إال أن اس���م ل�حات �االس�" ال���ات�ر الع���"أن ف�ل� ت�ارلي ت�ابل�  ومع. م�لي
ال�� ) أ� ال�اِض�ة" (Incubus"�����ى م� ذل� ف�ل� و�ل�ام شات�� . األفالم ال���لة �االس��ان�� قل�لة

  .كان ال��ار ��ه �ال�امل بلغة االس��ان��
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  :ىم�س�ق - 14
و أ��ًا  األل�ان ال��س���ة �االس��ان�� ت��ل ال��ب، ال�ع��ة، ال�وك، ال�ا�ار�ه، الف�د� و ال��قة،

مل���ن و م����ن م�ه�رون م�ل ال����اني إل��� ��س��لل� و األم���ي ما��ل جاك��ن ق� . األو��ا
الع�ی� م� . س�ل�ا �االس��ان�� و ����ا أغاني م���حاة م� اللغة وأ��ًا اس���م�ها في ال��اد ال�عائ�ة

ج��ع ( 1996ت���� ال�اني عام /���ل���ة وارن� ال�� ��ح في أس�ان�ا في ن�ف" اس��ان��" أغاني ال��م 
و ه�اك أ��ًا أور����ا تقل���ة . حقق� م�اك� عال�ة في قائ�ة أغاني ال��ب األس�ان�ة) أغان�ه �االس��ان��

لل� هار���ن و ال���ف�ن�ة األولى " La Koro Sutro"و ق�ع ج�قة ب���ص �االس��ان�� و ت��ل 
���� ال���ل على أغاني �االس��ان�� في االن��ن�، ��ا  .ل��ف�� جای�� و�اله�ا م� ال�ال�ات ال����ة

  .ی�ج� أ��ًا ع�د م� ال��اقع على االن��ن� ال�����ة في غ�اء ال�ار���ي �االس��ان��
  :تدور�ا - 15

م�لة و ص��فة ت��ع �ان��ام �االس��ان�� و ت��ل ال��لة اإلخ�ار�ة ال�ه��ة  100أك�� م� 
"Monato" ال��لة األدب�ة ،"Fonto"م�لة ج���ة االس��ان�� العال��ة  ، و(UEA) "Esperanto ."

ت�ف� ��عة إل���ون�ة أ��ًا على االن��ن�، ��ا " Eventoj"ال��لة ال��ف شه��ة لألخ�ار ال��ج�ة 
. إضافة إلى ذل�، فإن ع�د م� ال��الت ت�ف� أرشفة إل���ون�ة على االن��ن�". Monato"ت�ف�ها أ��ًا 

في ال�� و العل�م، م�الت دی��ة، دور�ات لل��اب، دور�ات تعل���ة،  دور�ات أخ�� ت��ل م���رات
  .م�الت أدب�ة، و م���رات لاله��امات ال�اصة

  :وتلفازةإذاع - 16
م��ات إذا��ة في ال���ا، ال��از�ل، ال���، ���ا، اس��ن�ا، ال���، إ��ال�ا، و ب�ل��ا ت��ع �االس��ان�� 

وفي ع�د م� . ع�د م� ال��امج م��ف� أ��ًا على االن��ن�. ���ل م����، ��ا تفعل ذل� إذاعة الفات��ان
ال�ول، فإن م��ات ال�لف�ة ت�� ب�امج ل�عل�� االس��ان��، على س��ل ال��ال، ال���ة ال�ع�لة ذات ال��ة 

  .ال�ي ب��ها الق�اة ال��ل���ة األولى" BCC "Muzzy in Gondolandع�� ج�ًأ ع� ب�نامج الـ 
  :�ان��ن - 17

ی�ج� م�ات الق�ائ� ال�����ة . �ون�ة هي أس�ع وس�لة ات�ال ن��ًا ب�� م���ثي االس��ان��ال���ات اإلل��
�االس��ان�� م� أجل م�اق�ة م�اض�ع ش�ى اب��اءًا م� اس���ام اللغة على م���� العائلة ح�ى ال����ة 

ما �ال���ة أ. ICQ, IRC, PalTalk: ك�ا ت����م االس��ان�� على ن�اق واسع لل�ردشة ب�اس�ة. ال����ة
�ع�ها ���� ال�ص�ل إل�ه ع� ���� ال��� . ل�ف�ات االن��ن� �االس��ان��، فإنها تع� ���ات اآلالف
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أو ��ا�ة �ل�ة  http://www.esperanto.net/veb  م���ة االس��ان�� االف��اض�ة علىفي 
"Esperanto "��� في أ� م��ك.  

ان��ار اإلس��ان�� أ��أ م� ان��ار الف�الب�� لّ��ه أك�� ث�اًتا، و���� س� ن�احها في م�ون�ها و����ها كان 
، ورّ��ا االض�هاد ال��اسي في )ت�����ة ����� م� لغة ف�الب��/فهي أقل تأل���ة(الق�اع��ة األك�� سه�لة، 

��ان�� م�انة اللغة ال���ر�ة ال�ق�م�ة كل م� روس�ا ال�����ة وأل�ان�ا ال�از�ة الّل��� أع��ا لغة اإلس
فق� ُج��� خالل ه�ه "ال�ّ�ادة لألن��ة القائ�ة، ح�� أّن �ه�رها ت�ام� مع ال��ب العال��ة ال�ان�ة، 

ال��ب ب�� ج��د ال�لفاء م��ع�ل�� إّ�اها �غ�ض ال��اصل، وق� لق�� ه�ه اللغة �العال��ة ��نها ت��ل 
وق� نال� ن�ًعا م� ال�ضا ل�� �ع� ال�اصة ...اللغات األور��ة أص�ات �ل اللغات ال�����ة، و��اصة

�ل�ة  900ك�ا أّنها ت�ألف م� .  13ص�ًتا جامًعا ل�ع�� أص�ات اللغات ال����ة 56ك�نها ت��ف� على 
  . 14قاع�ة ن���ة 16و

   

                                  
    .216، ص2009، 4وال��ز�ع، ال��ائ�، �ب���ف، صالح بلع��، دروس في الل�ان�ات ال������ة، دار ه�مة لل��� 13
ل�في ب�ق��ة، م�اض�ات في الل�ان�ات ال������ة، م�اض�ات في الل�ان�ات االج��ا��ة، معه� األدب الع��ي والعل�م 14

    .67، ص2003- 2002اإلن�ان�ة، جامعة ��ار، 

http://www.esperanto.net/veb
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  �ا�االن��ل��: الف�ع ال�ا�ع
لغة م�اع�ة دول�ة م���ة ل��ه�ل هي أ�ً�ا ": الالت���ة دون ت����" -Interlingua- �ا �االن��ل��

ال��تغال�ة، اإلن�ل���ة، اإل��ال�ة /ال��اصل العال�ي، اس�له�� مف�داتها م� األلفا� ال�ه��ة في اللغة اإلس�ان�ة
ت���� ق�اع�ها �ال��ا�ة ال��ی�ة، وهي أق�ب ش�ها لق�اع� اللغة اإلن�ل���ة م� ق�اع� اللغات . والف�ن��ة

  15الالت���ة ال��ی�ة
Interlingua is an auxiliary language, built from the common vocabulary of 
Spanish/Portuguese, English, Italian and French, with  some normalization of 
spelling. The grammar is very easy, more similar to English’s than to Neo-Latin 
languages  .  

 إت�امها س�ة �1924ا م� ��ف ال����ة العال��ة س�ة �إح�اث االن��ل�� تب�أ
ّ
وم� ب�� . 1951، وت�

�د، وه� أ�ً�ا م�لف ��اب ن�� خاص، مع�� جال��اه��� ال�ئ����� في إح�اث ه�ه اللغة أل����ر 
� اإلسهام ، وت"Interlingua a prime vista"�ا اس�ه�إن�ل���، و��اب تق���ي للغة االن��ل�-�ا�ان��ل��

أوت� ����س�، إدوارد ساب��، أن�ر�ه مارت��ي و�الرك س��ل�ان ال�� قام ب��� اللغة مع : أ�ً�ا م� ��ف
  . �16دجأل����ر 

�ا م� �م�اولة ع�� ال�ار�خ، وتع��� االن��ل�� 1000 ح�الي بلغ�ق� ی�� ال�اح��ن أّن م�اوالت اص��اع لغة 
�ا ال�ح��تان الل�ّان �ق��ا على ق�� ال��اة �ع� م�ور أك�� م� ن�ف ب�� ال��اوالت األن�ح �ع� اإلس��ان��، فه

ق�ن م� ال�مان، ومع ه�ا فق� اّت�� ن�احها �ال����ة، وذل� لقلة ال��الغ�� بها، فق� ح��ه� ال�ه���ن �ال�أن 
في  م���ث، ع�� اإلس��ان�� ال�ي س�� وأن أش�نا أنه، ی�� ت�اولها ��1500، في �اللغ��، خاصة االن��ل��

  .دولة ع�� أن�اء العال�، �ع�د م�الغ�� �ف�ق مل��ني ش�� 120
إّن م�ألة تعل�� اللغات االص��ا��ة هي م�ألة ت�ر�� م���� على ن�� أص�اتها، وعلى اإلحا�ة ���غها، 
وما ���ن ض�ورً�ا م� مف�داتها، وعلى مع�فة ��ق ص�غ ج�لها ال�ف��ة، على غ�ار ال��ر�� ال�� �ق�م �ه 

، ��ا أّن ه�ا ال��ع م� اللغات ��� تعل�ه على أساس األه��ة ال�����ة في 17في اك��اب العادات ال�اغ��ن 
فال فائ�ة م� تعل� أ� مادة إذا ل� ��� لها . 18ال��اة، وذل� ل��رك ال��عل� أنه ی�عل� ش��ا ���اج إل�ه في ح�اته

                                  
15http://www.interlingua.com   18 juillet 2016, 19 :23  

16http://www.wikiwand.com/ar 2016/02/ 16  

  76، ص2000، 4ب���ف، ت�ام ح�ان، اللغة ب�� ال���ار�ة وال�ص��ة، عال� ال��اب، القاه�ة، م��، �17
    .20، ص1986، 2ب���ف، ج�دت ال��ابي، ��ق ت�ر�� اللغة الع���ة، دار الف��، دم��، س�ر�ة، �18

http://www.interlingua.com
http://www.wikiwand.com/ar
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ال ب�� األف�اد نفع اج��اعي وفائ�ة لل�اشئ في تفاعله مع ال����ع ال�� ���ا ��ه، و 
ّ
مادام� اللغة وس�لة ات�
ال ونقل الف�� وال�ع��� ع� ال�ف�

ّ
  19.وال��اعات، فإّن لها و��فة ت�دیها في ت�ه�ل ع�ل�ات االت�

وألّن اللغة االص��ا��ة ت�عى ألن ت��ن لغة ح�ة، تلع� دور ال�هاز الع��ي لل����ع العال�ي أو دور 
بها أف�اده، وع��ها ع� تأد�ة ه�ا ال��ا�� وال�فاه� �ع�ي أّنها لغة  ال���ة ال�ل�ف�ن�ة ال�ي ی��ا�� و��فاه�

فإّن أن�ار اإلس��ان�� �اع��ارها األشه�، ی�ون أنها لغة ح�ة، م����مة في �ل ما ���� . 20خ�ساء
اس���امه �اللغات األخ��، وتعل�ها أسهل ����� م� تعل� ���ة اللغات، ف�ّ�ى األش�اص ال�ی� ال �����ع�ن 

�ل�ة واح�ة م� اللغات ال�ي تعل��ها في ال��رسة أو ال�امعة ���اج�ن فق� ��عة شه�ر م� ال�راسة ت��� 
ال����ة ل�ي ����وا اإلس��ن�� ��القة، ��ا أّنها أك�� فائ�ة م� اللغات ال����ة إذ أّن اله�ف م� تعل� أ� لغة 

  . ��21ان�� تعل�ها له�ا ال���ه� ال�ع�ف على أناس م� أماك� شّ�ى له�ا تق���ا ج��ع م� ی��ل� اإلس
یّ�ك� على ��نه ت�ل�غ "�ا هي األخ�� إّن�ا اص��ع� ل��ق�� ال��اصل العال�ي، وال�� �ومعل�م أّن االن��ل��

إّال أّنها ف�ل� في .  22رسالة شف��ة أو خ��ة أو معل�مات أو آراء ع� ���� ال�الم ال����ق أو ال����ب
  :ذل� وف�ل غ�ض تعل��ها ل�����

ال�ع� إصالح ال�ضع اللغ�� العال�ي ف�أة، و�دراج لغة ول��ة الل��ة ل���� الع�ش اللغ��، وت�في م�  -
 إّنه على �ل م� ��اول إصالًحا لغ�ً�ا أن �ع�� ق�ل �ل شيء إلى 

ّ
ما س�قها م� آالف اللغات األم، ث�

� له ال���� م� دراسة ح�اة اللغة، وم�اهج ت��رها، وما ت��ع له في ح�اتها م� ق�ان��، ح�ى ی���
ال�����ل، و������ له ما ی�ف� مع ال��� ال��ن�ة وما ی��اف� مع ���عة األش�اء، ح�ى تأتي إصالحاته 

  .23م�ای�ة له�ه ال���عة، ف��تي أكلها وت�لل �ال��اح 
�ا في ال��اب العال�ي وهي �ع��ة �ل ال�ع� ع� أل��ة أغل� ال�ع�ب غ�� �أّنه ��ع� اس�ع�ال االن��ل��-

ر��ة، وتعل� ال�هارات اللغ��ة خارج ال��اب ��علها مع�ولة و�ع��ة ع� اإلدراك بل ��ع� ت���فها األو 

                                  
��ة، دراسة م���ة نق��ة، م���ة ال�ل� فه� ال����ة لل���، م�ة ال���مة، ال��ل�ة أح�� ع��ه الع�ض، م�اخل تعل�� اللغة الع� 19

  77هـ، ص1420/ 2000، 1الع���ة ال�ع�د�ة، �
  .112، ص1979ب���ف، ع��ال�ح�� عائ�ة، لغ��ا وال��اة، دار ال�عارف، القاه�ة، م��، 20

21http://esperanto-afriko.webs.com/kurso%20angle.pdf  28 juillet 2016, 19  
  .224، ص1975ع��ي، دار ال�سالة، ب��وت، ل��ان، -قام�س إن�ل��� : م��� �عل��ي، ال��رد22
  .198، ص1971علي ع��ال�اح� وافي، اللغة وال����ع، دار نه�ة م�� لل�لع وال���، القاه�ة، ج�ه�ر�ة م�� الع���ة، 23

http://esperanto-afriko.webs.com/kurso%20angle.pdf
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في ال��اقات ال���لفة، في ال�ع��� ع� األف�ار واألحاس�� وال��اع�، و�ه�ه ال���قة ت��ع اله�ة ب�� اللغة 
  .24وم�االت اس�ع�الها

ل� لغة ل�أد�ة حاجة مل�ة و��� تعل�ها لغ�ض االس���ام وعلى ه�ا األساس ی��غي أن نّف�ق م� ال��ا�ة ب�� تع
و�ان م� ال���� خل� م���ع . 25ال��اس� الفّعال، في حاالت اج��ا��ة �عا��ها ال��عل� ���ً�ا أو قل�الً 

�ا قل�ال، ���� یّ�� إدراج تعل��ها �لغة أج���ة ثان�ة في ّجل ال��ارس العال��ة ت�� �عال�ي �عا�� االن��ل��
  :اآلت�ةال���د 

�ا ومع�ف�ها، وم� ه�ه ال�او�ة ی��غي تعل�� ال�ل��� ق�اع� اس�ع�ال ه�ه اللغة في �ال�عي �ق�اع� االن��ل�� -
ال����ع، وت���� �فاءته اللغ��ة ال��اصل�ة، أ� إك�ا�ه ال�ع�فة ال����ة �ق�اع� ال��اصل اللغ�� في 

في ��وف ال��اصل ال���لفة القائ�ة في ب���ه ال����ع، ال�ي تف�� ق�رة اإلن�ان على اس�ع�ال ه�ه اللغة 
  .26االج��ا��ة

ح�� ی��غي إع�اء الغا�ة الالزمة لل��اق ال�عل��ي ح�ى ��� "�ا ����قة رس��ة م���ة، �أن ُتعل� االن��ل��-
ال��عل� نف�ه م��ً�ا على اس���ام ه�ه اللغة م�ى اق��ى ال�ال، ف��ًال ه�ا ال�عل�� ال ی�ج� إال ل�ل�ة ��ار 

  .�27 في حاجة إلى ت�ق�� ه�ف آني و�ار�، وه� ل���ا ��اجة إلى لغة ت�اصل شفه�ةه
أ� في ب��ة غ�� تل� ال�ي یّ�� ال���ث بها "�ا في ال��ارس الع��م�ة أو ال���ص�ة، �یّ�� تعل�� االن��ل�� -

احل ی�مً�ا و���ل مق��د وهادف، و���ث ����قة م���ة م� خالل ب�نامج دراسي رس�ي ی��رج ح�� م� 
  .28ن�� الف�د، م� ال���� إلى ال�عق� وم� ال�هل إلى ال�ع�

                                  
��ة في ال��� الع��ي، ال��ت�� ال�ولي للغة الع���ة، الع���ة خال� ب�ز�اني، م� أجل ت���� لغ�� أف�ل ل�عل���ة اللغة الع� 24

  17لغة عال��ة م��ول�ة الف�د وال����ع وال�ولة، ب��وت، ل��ان، ص
ش��� ب�ش��ان، لغة و����ة أم تعل�� و��في؟، م�لة العل�م اإلن�ان�ة، جامعة دمحم خ���، ����ة، الع�د ال�ال�، أك���� 25

  139، ص2002
الع�� رت��ة، تعل�� اللغة الع���ة، األس� واإلج�اءات، ال�عه� ال���ي ل����� م����مي ال����ة وت���� ب���ف، دمحم 26

  .10، ص2002- 2001م���اه�، وزارة ال����ة ال����ة، ال��ائ�، 
  .ش��� ب�ش��ان، ال��جع نف�ه، ال�ف�ة نف�ها27
في ال��حلة االب��ائ�ة �ال��رسة ال��ائ��ة، أ��وحة مق�مة خال� ع��ال�الم، دور اللغة األم في تعل� اللغة الع���ة الف��ى 28

ل��ل درجة د���راه العل�م، ت��� أر�ف�ن�ا، ق�� عل� ال�ف�، �ل�ة العل�م االج��ا��ة واإلن�ان�ة، جامعة ف�حات ��اس، 
  39، ص2012س���، 
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، وألّن اللغات االص��ا��ة 29وخالصة الق�ل أّن ّ�ل اللغات ��اجة دائ�ة إلى الع�ا�ة وال�راسة وال��ا�عة
فاللغة ال�ي ت��� ال��اع أو . "31فإّن مآلها االنق�اض 30م��ومة م� ال��ائ� األساس�ة للغة ال�����ة

ل���ر �فق�انها الق�رة على م�ای�ة الع��ر واألج�ال ال�ي ت��ل� بها ألس�اب تار���ة أو س�اس�ة تع�� ع� ا
  32ك��ً�ا ما ت�بل وت��في وال ی�قى م�ها س�� ما ت�لفه م� تار��ها

   

                                  
  63، ص2010وال��ز�ع، ال��ائ�، صالح بلع��، ی�ع �ال�اك� ما ال ی�ع �العال�، دار ه�مة لل��اعة وال��� 29
    .195، ص)دت(في ال��ألة األماز���ة، دار ه�مة لل��اعة وال��� وال��ز�ع، ال��ائ�، 30
  .204، ص2015اللغة ال�امعة، م���رات م��� ال��ارسات اللغ��ة في ال��ائ�، جامعة م�ل�د مع���، ت��� وزو، 31
ار�خ واله��ة، م�لة �ل�ة اآلداب والعل�م اإلن�ان�ة واالج��ا��ة، جامعة دمحم ع� ال�ی� ص��او�، اللغة الع���ة في ال��ائ�، ال�32

  .6، ص2009ج�ان    خ���، ����ة،
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  واإلن�اج…ال��الّ�ة الّلغات :ال�ام� الف�ع
ّ
 الّ����ائي

االص��ا�ّ�ة، وهي ت��لف ع� الّلغات اّل�ي س�� وذ��ناها الّلغات ال��الّ�ة هي م���عة ف��ّ�ة م� الّلغات 
 أو ل��ة ف��ی�

ّ
 أ� لالس���ام في ��اب أو ف�ل� أو ب�نامج تلف���ني

ّ
 إن�اؤها ���ء م� ع�ل خ�الي

ّ
. آنًفا أّنه ت�

ر م� ثقافة معّ��ة أو م���عة أش�اص
ّ
. عادًة ما ی����ها ش�� واح�، في ح�� أن الّلغات ال����ّ�ة هي ت��

 .ت��لف الّلغات ال��ال�ة أ�ً�ا ع� الّلغات ال�ّ�ة م� ح�� أّن األولى ال ت���� على م��ّ�ث�� أصل���
وغالً�ا ما ی�� ت����ها، �ق�� إع�اء ال���� م� الع�� والعقالن�ة وال�قع�ة للع�ال� ال��الّ�ة اّل�ي ت�ت�� بها، 

 
ّ
ي داخل ه�ه الع�ال�، تع�ل الّلغات ال��الّ�ة وف. ك�ا ته�ف إلى ح�� الّ��اصل ب�� ش���ات الع�ل ال��الي

، فهي ُت�ه� في ت��ی� األع�اق وه�ّ�ات الّ�ع�ب ال��الّ�ة اّل�ي 
ّ
ع�ل الّلغات ال����ّ�ة في العال� ال�اقعي

 .ت��ّ�ث بها به�ف ت����ها ع� غ��ها
 اس���ام م��لح ”conlang“ و�ال��اس مع م��لح

ّ
صف ه�ه ، ل� ”conworld“ أ� لغة ت����ّ�ة، ی��

وتق�م ال�عاج� اّل�ي ت��ى عل�ها الّلغات ال��الّ�ة، ب�وٍر ال �قّل . الع�ال� ال��الّ�ة، اّل�ي ت���ها ه�ه الّ�ع�ب
 نف�ه؛ ���ح م���ها، ���ل أو �آخ�، إلى 

ّ
 ال�� ت���ه ش���ات الع�ل ال��الي

ّ
أه�ّ�ًة ع� الـّ�أث�� ال�ف�اني

إّن ه�ا االس���ال ال�ع��ي . ل���ع�ل في الّلغات ال����ّ�ةاس���ا� مف�دات ج�ی�ة ت�ّل م�ّل ال�ع�� ا
وال �غ�� ع� �ال�ا أن . وش��عه على األل��ة، ی��� م� شه�ة الع�ل ال����ائي وم� ال��دود ال�اّد� ال��ار�ّ 

ن���، ال�أث�� ال���� ع�� ال���قة اّل�ي تق�م بها ه�ه ال�قافات ال��الّ�ة، �ع�ض نقا� الف�ل ب�� األل�ان 
ة بها واّل�ي لها وقع وتأث�� �الغ على ال��اه�

ّ
 .اّل�ي تع���ها أو الّ�م�ز وال�عارات ال�اص

م� ! ف�ا رأ�� ���ل�ل ح�� أعلى ن��ة م�اه�ة في العال�؟ م�ل�ل ���ق �اب م�ّ�ل�� م� م��� ال�اقع
�ار�خ وت����ها ال��م م���ع� ال����، م� العائلة وت�ّ��اتها العالئ�ّ�ة، م� حقائ� س�اسّ�ة س�ع�ها ع�� ال

�اع ال�����ل���ي، وال��وب ال�م�ّ�ة وال��اسّ�ة واالق��ادّ�ة ب�� ال�ول لالس�
ّ
الء على �ك��ا�� م� م��ل ال�

 (الع�ش 
ّ
وال��  HBO ، م� إن�اج ش��ة(Game of thrones) ”ص�اع الع�وش”إّنه م�ل�ل )! الق�ار الّ�ولي

ق على غ��ه م� اإلن�اجات ال����ائ�ة 
ّ
ال��اثلة م� ح�� ض�امة اإلن�اج ول�ان��ا أ�ً�ا م� خالل تق���ه تف�

ا رة ج��
ّ
 .للغة اص��ا�ّ�ة م���

فإن ل� ت�� ت�ّ� الّلغة الف�ن�ّ�ة او اإلس�انّ�ة في ال��رسة، فق� ت�غ� في تعّل� �ع� م� ه�ه الّلغات 
ثه وف� سل�لة روا�ات ج�رج ، واّل�ي ت��� أح�ا“ص�اع الع�وش”كال�وث�اكي، وهي لغات خ�الّ�ة في م�ل�ل 

    ”A Song of Ice and Fireأغ��ة م� ثلج ونار“ :مارت� ال��ال�ة. ر
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  والّ�أث�� والفال���ةال�وث�اك�ة  تاللغا: الف�ع ال�ادس
ّ
 .الع��ي

وال��ل�ل " أغ��ة ال�ل�� وال�ار"مارت� . ر. هي لغات خ�ال�ة م���عة ت� اخ��اعها في سل�لة روا�ات ج�رج ر
ل ی�� ت����ه� �ال�وث�اك���، س�ان "ص�اع الع�وش"ي ال���ي على ال�وا�ات ال�لف���ن ، ح�� ی���ث بها ق�م ُرحَّ

  . ال��و الق��� م� ال��� ال�وث�اكي

  
ب���س�ن ب�اء على ال�ل�ات وال��ارات ال�وث�اك�ة في . ت� ت���� اللغة في ال��ل�ل ال�لف���ني م� ق�ل د�ف�� ج

 .روا�ات مارت�
دی���� "ال�اصة �أم ال��ان�� " ال�وث�اك�ة"لغ��� ل�� له�ا م��ل في العال� وه�ا اللغة  وض� ال��ل�ل

 ."الفال���ة"واللغة " تارج���ان
�ل�ة  2000و�ل�ة لل�وث�اك�ة  3163، ت��ل� اللغات م� ع�د م� ال�ل�ات ی�لغ 2011اع��ارا م� س����� 

للعال� في  وأ�لق�اال���ل�ن ن��ذج ل��� اللغات، ���ته ���� ���ن ل�� " د�ف��"للغة الفال���ة، س�لها 
ال���ة ال�عل���ة ال�ه��ة على اإلن��ن�، دورات تعل���ة للغة الفال���ة العل�ا، " دول����" وق�م�بل .2012

 .ألف ش�� ح�ل العال� ب����ل أس�ائه� ل�عل� اللغة 200وقام أك�� م� مل��ن و
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"Oh man, I think the first thing I would do would be to run to the coast, honestly. Just 
try to get as far away from them as possible," Peterson says. "After that, I think I'd say 
something that would be able to convey a good backstory, like 'I'm not a threat to you! 
I come from somewhere far, please don't kill me! I respect your authority.' Or 'I'm 
hungry, that horse looks good.'" 

 
English Dothraki 

 It's just a flesh wound.  Me zisosh disse. 
 Have you seen my horse?  Hash yer ray tih hrazef anni? 
 Have you seen my lady's dragon?  Hash yer ray tih zhavors chiorisi anni? 
 Are these hearts edible?  Hash me laz adakha jin zhoris? 
 Are these hearts from pasture-raised, 
sustainably-farmed horses? 

 Hash jin zhori ray efesash hrazefoon 
fini nem dranesh she ram ma fini nem 
azhish vigoverat? 

 Can you recommend an artisanal hair-
braider? 

 Hash yer laz azhi hakees vekhikhi fin 
laz affiezoe noreth chek? 

 So, where are we heading today, then?  Majin, finnaan kisha dothraki asshekh? 
 Is this water drinkable?  Hash me laz indee jin eveth? 
 Can you repair my arakhs?  Hash yer laz arrissi arakh yeri? 
 Which way to the Mother of 
Mountains? 

 Kifinosi me dothrae Maisaan Krazaaji? 

 Have fun storming the castle!  Anha zalak meme vallayafa yera, jin 
athvashar okrenegwini! 

 I love the smell of molten gold in the 
morning … Smells like victory. 

 Me allayafa anna, jin achrakh hoshori 
ivisa kash aena… Me achrae 
athnajaharoon. 

 Say hello to my little friend.  Astas 'M'athchomaroon' okeosaan 
naqisa anni. 

 Ride or die.  Che dothras che drivos. 
 Go walk with your mother.  Ifas maisi yerit. 

 ت���� الّلغة ل���ح األح�اث أك�� إق�اًعا، ����  –���� م���ي ال��ل�ل  –ف�ان م� األف�ل 
ّ
أن ی��

  . ی��ع� ال��ّ�ل�ن ع� ت�ّل� الّلغة اإلن�ل��ّ�ة بل��ة ثق�لة ب���ّ�ة إذا صّح ال�ع���
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وف� آل�ات الّل�ان�ات ال����ّ�ة “ ال�وث�اكي”ب���س�ن، فقام ب����� . فاس�عان ال�����ن �العال� الّلغ�� د�ف�� ج
آخً�ا �االع��ار ثقافة ال�وث�اكّ��� وع�اص� ح�اته�، وذل� به�ف ب�اء مع�� لغ�ّ� �ع�� ��� عال�ه� و��� 

عة
ّ
 .ی���ون إلى ال��اقف ال��اتّ�ة ال����

 
ي؛ على ال����� ال�ع��ي، ����� مع�� ال�وث�اكي وف� م����ات ال��ل�ل الّل�ان“ ال�وث�اكي”و�����ا دراسة 

، ه�اك الع�ی� م� األم�لة ع� االش�قاق . �ل�ة وه� في ��ر ال����� 3163على 
ّ
على ال����� ال��رف�ل�جي

�في، ول�� ت��ر اإلشارة إلى أّن ال��ء األك�� م� ه�ه االش�قاقات، هي أج�اء ال ���� ف�لها ع� ���ل 
ّ
ال�

ا ن�اه في الّلغات ال����ّ�ة ح�� ال�ف�دات وال ���� 
ّ
ا ع�

ً
أن ُت����م الخ��اع �ل�ات ج�ی�ة، وه�ا ���لف ت�ام

�اب�
ّ
  . إلن�اج مف�دات ج�ی�ة (infixes) والّ�واخل (suffixes) والّل�اح� (Prefixes) ���� اس���ام ال�

 ه� (Syntax) على ال����� ال�����ي
ّ
أو ما ) مفع�ل �ه –فعل  –فاعل (، تق�م ال��ل على ت�ت�� ���لي

ا ال��ل فهي ال ت���� على فعل را�� (SVO) �ع�ف ب
ّ
ا �الّلغة االن�ل��ّ�ة أم

ً
أ� أّن  (Copula) ت�ام

ع�لّ�ة اإلس�اد ت��ل م� دون ال�اجة إلى فعل را�� أو ض��� ف�ل، وت�ض�ً�ا له�ه ال�اصّ�ة إل��� ال��ل 
 .اآلتي
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���ًة م� ح�� م��� ال��� الع��ي، ح�ى ل� ل� ت�� ت��� ج�لًة ص“ فاد� م�اربٌ “في الع��ّ�ة، تعّ� ج�لة 
ا في . “فاد� ه� م�اربٌ ”: وأصل ه�ه ال��لة في ال���ة الع��ّ�ة. ال��لة على فعل را�� أو ض��� ف�ل

ّ
أم

  :، ح�ى ������ ال�ع�ى وال����� إذ نق�ل”to be“ وه� الفعل ”copula“ اإلن�ل��ّ�ة فإّن�ا ن��اج إلى
 “Fady is a fighter”   

  . “فاد� م�اربٌ ”واّل�ي تع�ي ح����ا  ”fady lajak“ في ال�وث�اكي نق�ل
ق� في ق�اع�ها أك�� اك��ف� 

ّ
ا م� الع��ّ�ة م� ح�� ال�����، و�ّل�ا تع� م� ه�ا نل�� أّن ال�وث�اكي ق���ة ج��

 33.م�� ق��ها م� الع��ّ�ة
   

                                  
33Arika Okrent, In the Land of Invented Languages: Esperanto Rock Stars, Klingon Poets, 
Loglan Lovers, and the Mad Dreamers Who Tried to Build a Perfect Language, Publishers 
Weekly, 2009 
David J. Peterson, Living Language Dothraki: A Conversational Language Course Based on 
the Hit Original HBO Series Game of Thrones (Living Language Courses), HBO Home box 
office, 2014. 
Humphrey Tonkin, Esperanto, Interlinguistics, and planned language, University press of 
America, 1997. 
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 الّلغ��  االن�هار حل� ت�ق�� تع��ض ����ة مع�قاتالف�ع ال�ادس 
���� اخ��ار األس�اب اّل�ي ت��ع الّلغات االص��ا�ّ�ة م� ت�ق�� ه�فها ال�ئ��ي أال وه� ال��ح�� الّلغ�� أو 

��اه ��ل� االن�هار الّلغ�� �أب�ز ال�قا� اآلت�ة
ّ
 :ما س�

ا م�  ل��� وسائل اّت�ال م�ای�ة لغ���ا ألنها م���ّ�ة“ اإلس��ان��”أوًال، إن الّلغات االص��ا�ّ�ة م�ل 
ً
أساس

 .أورو��ة- إح�� الّلغات ال����ّ�ة، وعادًة ما ت��ن لغة ت���ي إلى دائ�ة الّلغات اله��و
ثانً�ا، ت��ّل� م� م�عّل�ها ب�ل جه� ����؛ ف���� م� ال�الغ�� ل� ی�عّل��ا لغًة ثان�ًة على اإل�الق، وال�ی� 

ق�ا في 
ّ
 .م����اتها الّل�انّ�ةت�ّ�� له� الف�صة أن ������ا لغًة أخ�� عل�ه� أن ی�ع�

 ال��ّلي ع�ه ع� ��� 
ّ
، وه� شيء ال ی��

ّ
��ه وت�اثه ال��ارّ� وال�قافي

ّ
ا م� ه�

ً
ثالً�ا، تع� لغة الف�د األم ج�ء

ولعّل ذل� ما . ل�ل� ف�� غ�� ال��ّجح، أن ت�ّل م�ّلها لغٌة اص��ا�ّ�ٌة، م� دون أّ� راف� ح�ار�ّ . خا��
 .ات االص��ا�ّ�ة ��ع�ب خ�الّ�ة ت��ّ�ع ���ارة ت��ه ال��ارة اإلن�انّ�ةدفع �����ي األفالم إلى ر�� الّلغ

 اع��اد لغة اص��ا�ّ�ة عال�ّ�ة، فإّنها س�ف ت��ع ��ا ت��ع الّلغات األم لق�ان�� 
ّ
را�ًعا، في حال ت�

ل 
ّ
إلى لغات الّل�انّ�ات ال�غ�ا�ّ�ة ���� س���ج ع�ها له�ات م�لّ�ة وس�عان ما س���أ ه�ه الّله�ات في ال���

ا م�ل�ا ح�ل �الّلغة الّالت��ّ�ة اّل�ي انق��� إلى الف�ن�ّ�ة واإل��الّ�ة واإلس�انّ�ة
ً
 …م�ف�لة، ت�ام

ن��ًة إلى لغة اإلس��ان�� (وق� س�� وشه� العال�، ه�ا ال��ث ح�� �ان� ه�اك ت�ّ�دات ب�� اإلس��ان�ّ��� 
�ة م� ”Ido“ س�هاح�� قام� م���عة م�ف�لة �إن�اء لغة أخ�� ا) االص��ا�ّ�ة

ّ
، وهي ن��ة م��

�اتّ�ة، ل� ی��ح م��وع الّلغة االص��ا�ّ�ة أمام الّلغة اإلن�ل��ّ�ة، وهي جل�ل� وم� ال�اح�ة ال�� . اإلس��ان��
 .��34م األق�ب إلى ��نها لغة عال�يال

  

                                  
34Stephen D Rogers, A Dictionary of Made-Up Languages: From Elvish to Klingon, The 

AnwReella, Ealray, Yeht (Real) Origins of Invented Lexicons, Adams media, 2011  
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  ...الف�ق ب�� الل�ان واللغة : الف�ل ال�اني

  
  :مق�مة

، وه� وعاء ����� م���عة م� اللغات ال��قار�ة )اللغات ولغة األمة أمة(الل�ان ال�اح� ه� ال�الم، وه� 
، وه� ���قة اإلن�ان في ال�الم وت�ج�ة ال�الالت وال�عان ال���نة )ال�ع�ب وال��ائل(ال���ان�ة ال��عارفة 

ل��ه إلى ن�� �الل�ان و�خ�اج لألص�ات وال��وف وال���ات وال���ات، وه� م���عة الع�اص� ال����ة 
  .)العائلة اللغ��ة ال�اح�ة(���ة ب�� م���عة م�قار�ة م��ان�ة م� اللغات ال��

، ت��ا�ه في )العائلة اللغ��ة ال�اح�ة(، وهي �ل ف�د م� أف�اد )ج�ء م� أج�اء الل�ان ال�اح�(أما اللغة فهي 
  .ع�اص�ها األساس�ة ال����ة، وت��لف في �ع� عالماتها الفارقة ال�ان��ة

م�ازا، وه�ا ص��ح جائ� ألنه م�ا ���ح �ه و����ه الل�ان ) لغة(�أنه ) الل�ان(�ف�ن ل�ل� ت��ه� أح�انا �
  . م� �اب إ�الق اس� ال��ء على ال�ل) م�ازا(الع��ي 

��ع�اها ال���قي ت���ا مع ال��اق ال�� وردت ��ه، ول� ) الل�ان(أما في الق�آن ال���� فق� ل�م اس���ام �ل�ة 
  .ال�ل�ة ��ع�اها ال��از�، ول� ت�� ه�اك حاجة إلى ذل���� ه�اك س�اق ی�ج� اس���ام 

قال !الل�ان ال ���ن م� غ�� ص�ت ون�� و�الم، أما اللغة فق� ت��ن �ال ص�ت وال ن�� وال �الم
   ...ع��اك) لغة اله�� (وخا��� ع��ي في ) لغة ال�الم(وتع�ل� :ال�اع�
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   ...�ات وال��� وال���انوه�اك لغة الع��ن، ولغة اإلشارة، ولغة ال��س�قى، ولغة ال�
الع�ب �ان�ا ی���ث�ن بل�ان واح�، ل�� �ان ل�ل ق��لة لغ�ها وله��ها ال�ي ت���ها ع� اآلخ���، ل�ل� فق� ن�ل 

  .الق�آن ال���� �الل�ان الع��ي ال�امل ال����ك ب�� ال��ائل الع���ة
  :قال تعالى

ىميمجنحنخنمنىنينجهممخلملىليلجمحمخمُّ  
  ١٠٣: النحلَّمه

  :م��� ��ا�ه الع��� �ق�ل س��انه وتعالى فيو 
: الرومَّحبحئخئمئهئجبجئينٰىريزيمينيىييي  ُّ

٢٢  
  :و�ق�ل س��انه وتعالى

ننىنينٰىمنامممرنزنيلىكيكملىلمكيفىقيقاكلك ُّ 
  ١٩٥ - ١٩١: الشعراءَّييمينيىيزيري
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  :ن��ة تار���ةالف�ع األول 
ل�ي نع�ف الف�ق ب�� اللغة والل�ان ، ��� أن ن���ع ال���� م�� أن خل� هللا آدم عل�ه ال�الم ومعه ح�اء 
وأن�له�ا األرض �ان م� الالزم م����ا أن ت��ن ب��ه�ا لغة ت�ا�� ، ال �����ع �ائ�ا م� �ان أن �ق�ل 

اللغة �ان� لها ق�اع� وال  ك�� �ان� لغة ت�ا��ه�ا وما هي ح�وفها ول�� األك�� ه� وج�دها وأن ه�ه
وج�د ال��� على األرض ء وذر��ه� م� �ع�ه� ، ول�� ع�� ب� ألب�ائه�، وق� عل�ا ه�ه اللغة اع��ا�ات����م 

، فل� ��� ه�اك أك�� م� لغة واح�ة ول�ان واح� ، ث� مع ال��ادة الع�د�ة  ولغ�ه� كان�ا ج��عا ی���ث�ن بل�انه�
 الل�ان واح�،و  م�ع�دةآدم عل�ه ال�الم ، فاللغة  اللغات لل�انلل��� و�ع�اره� األرض ش�قا وغ��ا ب�أت ت�ع�د 

�لف م� ش�� وق�رات ال��� الف�د�ة وال�ي ت�) ال���عة ال����ة(قائ� على أم��� أح�ه�ا  اللغةوس�� تع�د 
ال��� ش�قا وغ��ا وز�ادة  ان�قالف�ع ) ال�اجة(آلخ� فأدت إلي ت���� ل�ان آدم عل�ه ال�الم ، وال�اني 

 إلع�اءت��� ال��� وخ��اته� ال�ي زادت ب�ج�د أش�اء في ال���عة ل� ت�� في ب��ة آدم ، �ه�ت ال�اجة 
قى االخ�الف في األل��ة ال����ة ، فإذا زاد م���ات ألش�اء ج�ی�ة ، و�ال�ا ل� ت�غ�� ق�اع� اللغة األم ی�

ی���ل الل�ان  ه�ه اللغةق�اع� ج�ی�ة ت��� �ل�ات و��ارات وج�ل  معهالب��اعاالخ�الف ���ل ی�� االض��ار 
إلي لغة ج�ی�ة، لها ق�اع�ها ال�اصة ، ومع تع�د اللغات ال��ی�ة ت��خ اللغة الق���ة وت��هي وت��ى وهي س�ة 

لل����ات  واخ�الفة، ث� ���� على اللغة ال��ی�ة ما ج�� على الق���ة م� تع�د لألل��ة هللا في ه�ه ال��ا
  ..ث� �ه�ر لغات أخ�� وه��ا دورة �ع� دورة

 ، ١٦: القیامةَّلكمكجلحلخلملهل ُّ :والل�ان وه� وس�لة اإلن�ان لل���ث على ن�� ق�له تعالى

  ٩: البلدَّحئخئمئ ُّ وق�له س��انه وتعالى 
  مف�دات اللغة ، على ن�� ق�له تعالى �اس���اموق� �أتي ��ع�ى إم�ان�ة ال�ع��� ع� ال�ف� 

 ، ٢٧: طھَّمسحصخصمصجض7 8 ُّ 
وق�له 
  ٣٤: القصصَّمعجغمغجفحفجعمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظُّ تعالى

  :وق� �أتي ��ع�ى ال��وق وال��اب ، على ن�� ق�له تعالى
 ، ٥٠: مریمَّممجنحنخنمنهنجهمهٰهجي ُّ 

  ٨٤: الشعراءَّخلملىليلجمحمخم ُّ وق�له س��انه وتعالى 

وق� �أتي ��ع�ى اللغة ال�ي ی���ث بها ق�ما )ل�ان ��ب(، و��فه�م ال��الفة فإن ع�� ل�ان ص�ق ، ���ن 
  ما في زم� ما وم�ان ما ، على ن�� ق�له تعالى
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حئجئٰىريزيمينيىيييينىليلامممرنزنمنننىن ُّ 
  ٤: إبراھیمَّخئمئهئ

  ، وق�له س��انه وتعالى
  ٩٧: مریمَّجنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيُّ 

 :أداة ت�ل�غإال ه� ما الل�ان وعل�ه فإن 
 .أداة ال���فة، ال�� تق���ه �ل�ة ": أداة ”بـ ونق�� 

 .وه� ت�ادل معل�مات وأغ�اض �����ة خاصة ال��اعة،ال��ا�� ال���ادل ب�� أف�اد : ونق�� ب��ل�غ
ونع�ي �األداء وج�د جهاز خاص  ال��ل���ة،وه�ان الع���ان ت�ف� ف�ه�ا اللغة وغ��ها م� ال��اه� األدائ�ة 

  .���ع�ل ل��ق�� غا�ة مع��ة، وه�ا ه� ال��ل�غ
  :و�ل�� �ع� م� خ�ائ� الل�ان
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  الل�ان وو�ائف خ�ائ� ال�انيالف�ع 
 ناقل ثقافي نالل�ا: أوالً 

الف���ة ون�� نق�� ه�ا اللغة ال�ع��ة؛ال�ي هي ال��ام ال����� ال���ان�،ال اللغة ال�ل�ة ال�ي هي ال�ق�رة 
ف��قل اللغة ال�ع��ة م� ج�ل إلى آخ� �ال�عل� ول�� �ال�راثة ، وه�ا .����ع�ها ال�ي ی�ود بها �ل م�ل�د ���� 

ما ���ى �ال�قل ال�قافي ، وه� ع��� مه� في اك��اب اللغة ، ألن�ا إذا ن��نا في لغة ال���ان ، وج�ناها 
ها �ا��ة ��ا هي مه�ا تغ��ت ال��وف ال����ة ، أل

َ
ردود أفعال غ����ة م�روثة ، ف�ل ِق� -أ� لغ�ها–نها نف�

في العال� ���ع�ل نف� ال��ق لل��اصل ، أما اإلن�ان في لغ�ه ال����ة ، فإنها ُت���� م� م���ه �غ� 
ال��� ع� أصله الع�قي ، أو ال��روثات ، فالف�ن�ي ال�� ی��أ في ب��ة ع���ة س���ل� الع���ة ، والع�� 

  .اإلن�ان ال�� ن�أ في ال���ة الع���ة س��قل لغ�ه ال�قافة الع���ة ����قة �����ة ص��ح ، ول�ل� ن�� أن

 �اه�ة اج��ا��ة نالل�ا: ثان�اً 
 ال����عات،هي ال�ضع ال�� ت� االص�الح عل�ه في م���ع م� " ذه��ة"أما الل�ان فه� �اه�ة اج��ا��ة 

أساسها ت�صل إلى ال��ائف  ىوعل ،لع�املخاضع  وه�أو ال�أد�ة الف�د�ة أو ال��ا��ة لل�ان  ال�الم،و�قابله 
 :ال�ال�ة

 :ال���فة ال��ل���ة- 1
 ال�الم،وهي و��فة الل�ان ال�ئ���ة، وت���ل في نقل الفائ�ة أو ال���، وت��رج في الغ�ض األصلي م� 

 .وه� ح��ل ال��ل�غ والفه�، وت��ل ع�اص� دورة ال��اب �لها
 :ال���فة ال�ع����ة- 2

ال�ي ت��  اللغ��ة،وت�عل� �ال��ارات والع�اص�  والع�ا�ف،وت���ل في ال�ع��� ع� األحاس�� وال��اع� 
وت��ى ال���فة االنفعال�ة وت�ه� ���ل واضح في  خ�ا�ه،م�قف ال���ل� في تأد�ة رسال�ه أو ت�ل�غ 

 .ال�ع� ال�ج�اني
 :ال���فة ال��اب�ة- 3

ه ال��اب إلى  م� أجل ال�أث�� في  ال�اء،أو ال��ا�� �ف�ح  إل�ه،ال��سل وهي ال�ي ت��ح ع��ما ی�جَّ
ودفعه إلى االنفعال، وال��اوب مع ال��اب لغ��ا أو ح���ا أو ذه��ا، ب��ج�هه ���� ر��ة  نف�ه،

 .ال����ث ومقاص�ه
 :ال���فة ال��ص�ل�ة- 4

اللغ��ة ال�ي  وت���ل في تل� ال��ش�ات أو الع�اص� ال��اب،وهي ال�ي تع�� ال��وف ال�ي ی�� ف�ها 
ولف� ان��اه ال�امع إلى أن ال��اب ��له في أح��  اس���اره،ولل�أك� م�  ال�الم،ت��ع�ل ل��ص�ل 
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: ال����هوم� أم�لة ذل� أدوات  وجه،وأن الق�اة ال��صلة لل�الم على أح��  ال��وف،األح�ال وأف�ل 
 .إلخ...و�ل�ة أل� ل�،أم���،قل�  أس�ع�،مفه�م، نع�،

 :�ان�ةال���فة الل- 5
 اللغ��،وهي و��فة ذات �ا�ع خاص، ذل� أنها ت�عل� ب���ة ال��ام  ال������ة،وت��ى أ��ا �ال���فة 

 ال���فة؛، وُت�ه� ه�ه métalangageوت��ى في اللغة األج���ة ال������ة،ووصفه م� ال�اح�ة ال��ر�ة 
 .ال�� ���ع�له أث�اء ال��ا�� ال��مي لل�ضع؛م�� إدراك ال���ل� 

 : �فة ال��ال�ةال��- 6
��ا ����ل عل�ه م�  ت����،ألن ال�ع� ���ر ال�ان� ال��الي للغة أح��  ال�ع��ة،ال���فة ى ���تو 

  .ب����ة وص�ر ب�ان�ة وخارج�ة،وم���اتم�س�قى داخل�ة 
��ه ب�� األداة وال�س�لة ، فأداة الق�آن هي اللغة الع���ة وت��ی�ا ل�ان أهل ال��از ��ل ما وعل�ه ��� ال�ف��� 

م� ألفا� ح�ى ول� �ان� أع���ة ، فالق�آن ل� ت��ج مف�داته ع� مف�داته� وال ق�اع�ه ع� ق�اع�ه� ، ول�� 
نف� اللغة ومف�داتها ول�� وس�لة االس���ام �ان�  اس���امه� ع��� اإلع�از في ) ىي(ق�له تعالى 

ل� فه��ا ق�له  ث�.إلي ح� إع�از أص�اب الل�ان ع� أن ی����ا م�لها ب�ف� األدوات) م���ة(
على أنه أداة م��لفة ع� ل�ان الق�م ، ���اذا ���� تف��� ،١٩٥: الشعراءَّمينيىييي7 8 ُّ 

 ، ٩٧: مریمَّجنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيُّ ق�له تعالى 
 وق�له
جئٰىريزيمينيىيييينىليلامممرنزنمنننىنُّ تعالى

أرسل�ا م� (تف�� ال��� ، ول� ت� ح�فه�ا ت��ح ) إال... ما (و ،٤: إبراھیمَّحئخئمئهئ
، فأداة الق�آن هي نف�ها أداة الق�م لل��ا�� ، ول�� الق�آن له أسل��ه الف��� ال�ع�� في ) رس�ل بل�ان ق�مه

، ول�ل� قال س��انه وتعالى ) ىي(نف� األداة ، أ�ل� عل�ه رب الع�ة  اس���ام

حصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمق ُّ 
  ٢٣: بقرةالَّجكحك

الل�ان، وق� ُت�ل� اللغة  ت�ج�انهي ال�ل�ة الل�ان�ة ال��ج�دة ع�� األف�اد، وهي   في ع�ف الل�ان�ات  اللغة
على �ل أن�اع ال��اصل؛ �أن ن���ث ع� اللغة ال�����ة واللغة االص��ا��ة، أو ن���ث ع� لغة ال���انات 

 ال�ات، ی�جع . �هاأو ال���ر، م�ل�ا ن���ث ع� لغة اإلشارة ولغة الع��ن وغ�
ُ
واللغة ع�� اإلن�ان ن�ام قائ�
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إلى ج��ات وراث�ة ت��أ مع الف�د م�� والدته، وهي ال�ي ت�عله قادًرا على أن َ���ل� ل�اًنا مع�ً�ا، أو لغة خاصة 
  .مه�ا ��� م��ُرها أو ���ع�ها

واأللفا� ال�ي ج�عها اللغ���ن ال�ی�  اللغ��ة،ال�ع��ات  -ك�ل�) لغة(م� ال�فا��� ال�ي ی�ل عل�ها م��لح 
أص�ابها م� ال��ائل الع���ة ال�ي ل� ت�أث� لغاتها  ل�انان�لق�ا إلى ج�عها م� األماك� ال�ي �ان �ع�ق� سالمة 

: و�ه�ا ال�فه�م �قال . تل� ال�ع��ات ال�ي ض��ها ال�عاج� و��� اللغة ���ا �ع�  األخ��،�االخ�ال� �األم� 
ه� ال�� قام �ال�راسة : ه� ال�� قام ���ع ألفا� اللغة ومف�داتها ، وال�اني : ن��� فاألول فالن لغ��، وفالن 

��فه�م اللغة ) الل�ان( ��ع�ى الل�ان �� ���ع�ل  –أ��ا  –) لغة ( و���ع�ل م��لح . واس���ا� الق�اع�
ن�ل : ألك�� ان��ارا فال نف�أ نق�ل إن�ا ن��ل� �الع���ة ، ن��� ب�ل� الل�ان الع��ي ، وه� ال�فه�م ا: فع��ما نق�ل 

 –وم� ال�فا��� . الق�آن �الع���ة ، وأّلف� ��ا�ا �الع���ة ، وت�ل�� مع فالن �الع���ة ، أ� �الل�ان الع��ي
مفه�م ال��� والق�اع� ، وغال�ا ما ی�د ه�ا ال�فه�م في م���� ال��س�ات ال�عل���ة ف���� ال�ل�ة أن  –أ��ا 

ال����ة ): اللغة(وم� ال�فا��� األخ�� ل���لح . ، و����ون ب�ل� ق�اع� اللغة ال���لفةل�یه� ح�ة لغة ع���ة 
) قال(لغات في ……قال ، وجال ، و�ال : ، وهي ���قة ن�� �ل�ة م� ال�ل�ات أولف�ة م� األلفا� ، ��قال

�وفا ل��� ح) ق ، ج ، ك( ، أو ����ات ح�� ت�غ�� ال��رة ال��ت�ة دون تغ�� داللة ال�ل�ة ألن 
لَغا : االن��اف ، فالع�ب �ق�ل�ن ) لغة( ور��ا �ان األصل في مع�ى. م��لفة في م�ل ه�ه ال�ال) ف�ن��ات(

ول�ل� فالله�ات وال����ات ما هي إال تغ��� وان��اف ع� األصل أو  . فالن ع� ال���� أ� ان��ف ع�ه
ذو صلة به�ا ال�ع�ى ، فل��  –للغ� م�ل ا –) لغة(ولعل ما جاء في الق�آن ال���� في اش�قاقات  .ال���ذج

  .اللغ� إال ال�الم ال�ا�ل ال����ف ع� جادة ال�� وال��اب وال��
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  :  اللغـة واإلن�ـانالف�ع ال�ال� 
ور��ا �ل ه�ا ال�ع��� ی��� ) أنه ح��ان نا�� ( لعل في ذاك�ة ال������ م�ا تع��� �ع� الفالسفة لإلن�ان 

، ان�القا م� أن وصف اإلن�ان �ال���ان إهانة له وح� م� ��ام�ه ، س���ة �ع� ال�اس وع�م رضا آخ��� 
َ� ال�َّّ�َِ�اِت  (وه� ال��ل�ق ال���� ال�� ��مه هللا ِ

ّ
َرَزْقَ�اُه� م

َ
اْلَ�ْ�ِ� و

َ
 ِفي اْلَ�ّ�ِ و

ْ
ْلَ�اُه�

َ
َح�

َ
 و

َ
َ�ا َبِ�ي آَدم

ْ
م َلَقْ� َ��َّ َ

و
ْ� َخَلْقَ�ا  َّ� ِ

ّ
 َعَلٰى َ�ِ��ٍ� م

ْ
ْلَ�اُه� َف�َّ

َ
�ع�ي أك�� م� أنه ال��ل�ق ال�ي  مع أن وصفه �ال���ان�ة ال، 51)َتْفِ��ًال و

وال���قة أن م��ة اإلن�ان وس�� ت����ه ورفعه ف�ق م���� ال��ل�قات . م� ال��اة ض� األش�اء وال��ادات
ح��ان ذو ال��ة أخ�� عالوة على غ�� ال��ة أنه مف�� نا�� ، ون��ا لعالقة اللغة �ال�ف��� فإنه في ال�ها�ة 

اللغة اإلن�ان�ة ال�ق�عة ال����قة ، فاإلن�ان ل� ��� إن�انا �ال�ع�ى ال�فه�م  –  �اللغة – لغة ، ع��ما ن���
 : قال تعالى. لل�ل�ة إال ع��ما �ان نا�قا م���ا ول�� نا�قا فق�

م����ا �ف��ه ولغ�ه ف�ا و�ال ل� ل� ��� اإلن�ان ،٤ – ٣: الرحمنَّمبنبىبيبرتزت7 8 ُّ 
  .و��� غ��ه م� ح�� ال�ادة ال�ي ت�ّ�ن م�ها م� ل�� ودم وع�ام ؟الف�ق ب��ه 

  :یلي ما ل�ل� و��ه�
 ق�له :أوالً 

ََُِّّّّّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيب ُّ تعالى
  ٣١: البقرة

 �الف��ة م���زا �ان و�ن�ا األس�اذ، مع ال�ل��� شأن  ه� ��ا ال��اش� �اإللقاء ��� ل� ه�ا ال�عل�� أن وال�عل�م  .
� هللا �إذن وال��لة  وه�ا ج�لي اس�ع�اد م� هللا أتاه ��ا ال����ات على األس�اء ��ل� أن ادم  �����ع ��

  .األرض في االس��الف مق���ات م� عل�ه� وج� ما له� ل����� وذل� ل���ه، ادم م� م�روث  االس�ع�اد
 تعالى ق�له  :ثان�اً 

: الرومَّحئخئمئهئجبحبجئينٰىريزيمينيىييي ُّ 

٢٢  
 واألرض، ال���ات خل� ذل� على وق�م األل�ان �اخ�الف األل��ة اخ�الف  ق�ن  هللا أن اآل�ة م� ال�اللة ووجه
 األل�ان ���� ال�� ال�ام�س نف�ه ه� واألرض ال���ات خل� في اإللهي ال�ام�س إلى  إشارة ه�ه وفي

 و�م�ان ال�ع��� على والق�رة لل��� االس�ع�اد  ف��ل�  ال�راث�ة ال���ات  في �ام� ال���ة ل�ن   أن و��ا واألل��،
  .اإلن�ان�ة ال��لة اصل م� �ام� ذل� �ل ال��اد،  ال�ع�ى على ال�ع�� اللف� إ�الق
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 ی��� وه�ا وال��ب��، �ال�ل� تف�ده على ال�الة ال��ان�ة  اآل�ات س�اق في األل��ة اخ�الف س��انه جعله :ثال�اً 
�� تعالى  هللا ه� اللغات معل� أن  ال�الة ال��ان�ة اآل�ات م� ل��األ اخ�الف �ان ل�ا و�ال اإللهام، �

  .وال��ب�� �ال�ل� تف�ده  على
 واألرض ال���ات خل� في :أ� ،٢٢: الرومَّحئخئمئهئجبحبجئ.......... ُّ :تعالى ق�له  :را�عاً 

 إال ال�اه�ة ال�اللة تل� س� ی�رك وال واإل��اد، �ال�ل� وتف�ده هللا عل�ق�رة داللة واللغات األل�ان واخ�الف
 آ�ات م� ذل� �ان ل�ا االتفاق أو ال���ة إلى راجعاً  ل��األ اخ�الف أن ول� ال�ل�، �أس�ار العال��ن   العل�اء

  .ال�ع�فة ب�ل� العل�اء س��انه خ� ول�ا هللا
 ةاله��� واللغات األس���ة اإلف����ة �اللغات لغ��ة، عائالت إلىال�ال� ال�ق� في  العال� لغات ت�ق��و 

  .ال���ابهة وال��ائ� األص�ل ذوات اللغات م� ع�ًدا م�ها �ل ت���  ح��  األورو��ة،
 وال��غال�ة واإلن�ل���ة واإلس�ان�ة والع���ة ال����ة اللغة ال����ث�� ع�د ح�� م� العال� لغات مق�مة في و�أتي

 مل��ن  ال�ائة ع� اللغات به�ه ث��ال���� ع�د ی��� ح�� ال��ت��، على وال�ا�ان�ة وال�وس�ة وال��تغال�ة واله���ة
  ) مل��ن  101( أما اللغات ال�ي ی���ث بها ق�ا�ة ال�ائة مل��ن وأقل ��أتي في �ل�ع�ها األل�ان�ة .ن��ة
ع�د نا�ق�ها   اللغة

  �ال�ل��ن 
ع�د نا�ق�ها   اللغة  

  �ال�ل��ن 
في أك�� م� االماز���ة     101  األل�ان�ة

ال�غ�ب ال��ائ� ل���ا  دولةم�ل
  مالي

47  
    100  الف�ن��ة

  46  ال��جار���ة    90  ال���اب�ة
  45  ال��ل���ة    76  ال�او�ة
  40أك�� م�   ال��د�ة    72  ال��ر�ة
  39  األو��ان�ة    71  الفارس�ة
وال�اال�االم�ة لغة رس��ة في     70  الف���ام�ة

  اله��
36  

    69  ال��ل�غ� لغة رس��ة في اله��
  35  ال�اّناد�ة لغة رس��ة في اله��    68  ال�اراث�ة لغة رس��ة في اله��
    67  ال�ام�ل�ة لغة رس��ة في اله��

  35  ال�ا�الن��ة    61  اآلرد�ة
  35  األمه��ة    60  اإل��ال�ة
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  32  األورّ�ا لغة رس��ة في اله��    60  ال����ة
ال��رم�ة لغة رس��ة في     54.3  ال����ة

  م�ان�ار
31  
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 اللغات األك�� ان��ارا ح�ل العال�
 7.2مه�دة �االنق�اض، ب���ا ه�اك % 33م� س�ان العال�، م�ها % 50لغة، ی���ث بها  23أن ه�اك  ك�ا  

 فيلغة  286آس�ا، و فيلغة  2301 هيالعال�، وت�ز�ع تل� اللغات  فيلغة  7097مل�ار ن��ة، ی���ث�ن 
 فيلغة  1313األم�������، و فيلغة  1064ن����رك، و فيلغة  800ل��ن، و فيلغة  300أورو�ا، و
  .م� س�ان العال� ی���ث�ن لغة ال�ان�ر�� ال����ة% 18أف����ا، و فيلغة  2138، والهاد�ال���� 

  ع�د اللغات ح�ل العال�
  :فهيالعال�،  فيأما اللغات الع��ة األولى 

  اللغة  م
  ن��ة ال�ا�ق�� بها في العال�

%  
  ع�د ال�ا�ق�� بها في العال�

  �ال�ل�ار
  1.8  25  اللغة اإلن�ل���ة  1
  1  18  )ال���( لغة ال�ان�ر��  2
  0.83  11.5  اللغة اله���ة  3
  0.48  6.6  اللغة الع���ة  4
  0.45  6.25  اللغة اإلس�ان�ة  5
  0.28  3.95  اللغة ال�وس�ة  6
  0.23  3.26  اللغة ال��تغال�ة  7
  0.23  3.19  اللغة ال��غال�ة  8
  0.22  3.05  اللغة الف�ن��ة  9

  0.20  2.77  اللغة األل�ان�ة  10
  :�ال�الي او��انه

ا ح�ل العال� وتع�ف �انها ُلغة الع�� وُلغة ال����ل�ج�ا،  يه :اإلن�ل���ةاللغة - 1
ً
أك�� اللغات اس���ام

��ّ�ث، �لغٍة أصلّ�ة أو �لغة ثان�ّ�ة
ُ
ون��ة ال���ّ�ث�� . و�����مها و���ّل� بها أك�� م� مل�ار ون�ف م

���ة ��اح�ة م� م� س�ان العال� و�ه�ا ت���ع اللغة اإلن�ل% �25اللغة اإلن�ل���ة ح�ل العال� ُ�قارب الـ 
  أق�� اللغات في العال�

م� إج�الي س�ان العال�، وع�ده� ی��اوز % 18.05ع�د م��ّ�ثي اللغة ال����ة  ةن�� :ال����ةاللغة -2.
ال�ل�ار ن��ة تق���ًا، وتع�ف اللغة ال����ة �اس� لغة ال�ان�ر��، و��ا ه� مع�وف فإن ال��� بها أك�� 

  .تع�اد س�اني في العال�
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م� س�ان العال�، وهي لغة اله�� ال�س��ة %  11.51ثال�ة ب���ة م���ث�� ت�ل إلى  �حل :اله���ةاللغة - 3
و��ل� في ج�ر ���ي، ��ا ی���ث بها س�ان ن��ال، ون��ة ال �أس بها في ج��ب أف����ا وم�ا�� 

   .أخ�� م� العال�
دولة في  66ث بها س�ان في ن�� ال���� ال�ا�ع ب�� أك�� اللغات ان��ارا، و���� لت�� :الع���ةاللغة  - 4

م� س�ان العال�، وأص��� %  6.6العال� م�ها، �ل ال�ول الع���ة، و�ق�ر ع�د ال����ث�� بها ���الي 
   .1974لغة مع���ة رس��ا في األم� ال����ة عام 

. ِة ال�س�ّ�ةدولة تع���ها اللغ 24اللغِة اإلس�انّ�ة ال��ت�ِة ال�ام�ة وذل� ل�ج�د  لت�� :اإلس�ان�ةاللغة  - 5
مل��ن ن��ة، و�لى جان� إس�ان�ا،  400في ال��ة، أ� ح�الي  6.25وت�ل ن��ة ال����ث�� بها إلى 

ت���� اللغة اإلس�ان�ة في أم���ا الالت���ة وال�س�ى وهي اللغة ال�ان�ة في ال�ال�ات ال����ة �ع� 
  .اإلن�ل���ة

�ح�� أك�� لغات العال� ان��ارًا، وت�لغ ن��ة ال����ث�� أك�� اللغات ال�ال��ة ان��ارًا، و  يه :ال�وس�ةاللغة - 6
في ال��ة، و���زع�ن في بل�ان ����ة م� ج�ه�ر�ات االت�اد ال����اتي ال�اب�، م�ها روس�ا  3.95بها 

  .و��الروس�ا و�ازاخ��ان وغ��ها
�د س�ان العال� في ال��ة م� ع 3.26ن��ة ال�ی� ی���ون اللغة ال��تغال�ة إلى  لت� :ال��تغال�ةاللغة - 7

ی��زع�ن ب�� ال��تغال وماكاو وأنغ�ال وف��و�ال وم�زم���، ل�� أشه� وأك�� دولة ت���ث ال��تغال�ة هي 
  .ال��از�ل

 120في ال��ة م� س�ان العال�، م�ه� ح�الي  3.19حل� ثام�ة وت�لغ ن��ة ال����ث�� بها :اللغة ال��غال�ة- 8
أ��ا لغة وال�ة ال��غال الغ���ة في اله��، وتع��� واح�ة  مل��ن ن��ة ه� م���ع س�ان ب�غالد��، وهي

  .م� أك�� لغات العال� ان��ارا
في  3.05دولة في العال�، وت�ل ن��ة ال����ث�� بها إلى  32اللغة ال�س��ة في  يوه :الف�ن��ةاللغة - 9

ا و�ل���ا وس����ا ال��ة م� س�ان العال�، أما ال�ا�ق�ن بها إلى جان� الف�ن����، فه� ی��زع�ن ب�� ���
  .ول�����رغ وم�ناك� و�ع� دول أف����ا

في ال��ة م� س�ان العال�، وهي ت���ي إلى اللغات  2.77ن��ة ال����ث�� بها  لت� :األل�ان�ةاللغة -10
ال��مان�ة الغ���ة، وتع��� إح�� اللغات األم األك�� ش��عا في االت�اد األورو�ي، وم� أشه� ال�الد 

  .ال����ثة بها إلى جان� أل�ان�ا، ال���ا وأن�اء م� س����ا و�ل���ا
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  الغام� ج�رج�ان�� الف�ل ال�ال� 
  :مق�مة

  )وح�وا ال��� ال���� بلغة ج�ی�ة ح���ة (
  ..أم أن في األم� س� أخ�؟..هل ت��ح ال���قة �ع�؟ن�� ج�رج�ا الغام� به�ه ال��ارة على 

  
  ..فل��اه�

  ..ب�ا�ة ما ه� ن�� ج�رج�ا الغام�؟
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األم����ة، ن�� ح��� غام� م� ، ال�اقعة في ال��ال ال��قي م� وال�ة ج�رج�ا )إل��ت ����� (�قف في 
الق���ة في ب���ان�ا، و��جع  ج، ن��ة إلى أح�ار س��نه�»أم���ا جس��نه�«�ان�� ��فه �ع�ه� ب �ال

الغ��ض إلى ال�هل به��ة م� ب�اه، وال��� م� ب�ائه، وم�� صلة ف��� ال�سالة م�ع�دة اللغات ال��ف�رة 
عال�ي ج�ی�، ور��ا ���ن ن�� ج�رج�ا أك�� ال��وح عل�ه ���ائف أو م���ات س��ة تع�ل إلقامة ن�ام 

�ان�� نق� عل�ها ت�ج�هات ته�ف إلى �غ��ضًا في ال�ال�ات ال����ة األم����ة، فاألل�اح ال���ة م� ال
 .إعادة ب�اء ال��ارة �ع� نها�ة العال� ��ا نع�فه اآلن

�ف ع�ه أن له اس� ح��ي أو وما زال� ه��ة ال�هة ال�ي أع�� األم� ب��اء ال��� م�ه�لة، و�ل ما �ع
�ان�� ب�اء �ألع�ال ال» إل��ت�ن «إلى ش��ة  1979، ح�� أو�ل في شه� ی�ن��»ك�����ان.سي.آر«م��عار 

ه�ا ال���، وتعل� ه�ه ال���ة أو ذل� ال��� أو تل� ال��اعة م� األش�اص ما وراءه، ل�� ال���ع یل��م 
 .� لها العل�اء تف���ًا �ع�ون��ع�ض ه�ا �ع�ًا م� األلغاز ال�ي ل� ��. ال���

 ���ه� ش�� �ه� ع��ما ،1979 عام ی�ن�� شه� م� ال��عة ی�م م�اء في ال��� ب�اء ق�ة ب�أت
رئ�� ش��ة أل��ت�ن ج�ان��  م��� إلى دخل ث� ،)ك����  إل��ت( في ال�ائ� ��ع�ه ی���� أن��،

 ،)ك�����ان.سي.رو��ت( أنه على نف�ه وق�م ،Elberton Granite Finishing Companyلإلن�اءات
 معق� ض�� ن�� ل��اء �����ن  ال�ی� ،»ال��ل��� األم������ م� صغ��ة ج�اعة« :���ل أنه وادعى
 ،ال��ان�� ص�اعة في ال�ل�ة ه�ه م�انة ج��اً  �عل� ألنه )إل��ت�ن ( ش��ة )ك�����ان( اخ�ار وق� اع��اد�، وغ��
 وجه على ال��ارة أن�اع أف�� ت��ج ال���ة أن �عل� ��ا العال�، في ال��ان�� عاص�ة �أنها ت�صف فهي

 .األرض ك���
ال�جل �ان ��ل� م�ه  س��ا وأن، م�افق�ه على ال���وع، »إل��ت�ن «، وه� رئ�� ش��ة »ج� ف��لي«أع�ى 

اق��اع أض�� ح�ارة، م� أ� ح�ارة ج�� اق��اعها في ال�الد، ��ا �ل� أن تق�ع وت�قل وت�ضع، ���� 
 .��ن ن�عًا م� أداة فل��ة ض��ةت

ال�جل ع� الغا�ة، أجاب �أنه ب�اء ت��ره في عقله م�� زم�، ل���ن ب�صلة وتق���ًا » ف��لي«وع��ها سأل 
وساعة، وأوضح أنه ���اج إلى نق�شات ت���� م���عة م� ال��ج�هات م����ة ب��ان لغات، اخ���ت م� 

 .ب�� اللغات ال�ئ���ة في العال�
ی���ل ال��اء أش� األح�اث ال�ارث�ة، ل�ي ت���� �قا�ا ال����ة م� اس���ام ه�ه ال��ج�هات ك�ا �ل� أن 

  .إلعادة تأس�� ح�ارة أف�ل م� ه�ه ال��ارة، ال�ي ت�ش� أن ت�م� نف�ها
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  وصف ال���الف�ع األول 

  
غ ��ل ، م�ق�فة بل�ح ح��� سادس، ی�لال��ان��أع��ة م� أل�اح ض��ة م� ح��  5و����ن ال��� م� 

وضع في ال�س�، ل�ح م���� م��ع ال��ل، وت��� �ه م� ��� و ��ًا،  20م��، و��ن  4.9كل ع��د ح�الي 
��، وه� ��ارة  11.3، ول��ها غ�� م��لة، و��ن ال�قف Xأر�ع جهات أل�اح م����لة م�زعة ���ل ح�ف
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 ةال�ابل�: وهيوم��ة، ع� ل�ح ح��� م����ل حف� على �ل م� أوجهه األر�عة رسالة بلغة م��لفة ق���ة 
، �الق�ب م� ال��� ی�ج� ح�� م�ق�ش عل�ه واإلغ����ة وال��نان�ة وال��������ة واله��وغل���ة ال����ة

  .م�اصفات ال��� و أ�عاده و أوزانه 

  
  .ب�قة و ح���ة عال�ة ال�����  م ، و ص�� �ال��ل�ب ت�اماً  1980م� ال��� عام  االن�هاءوت� 

ك�� على ال��� رسالة م�جهة لل����ة أو م�اد� ��� أن ت��� عل�ها ال����ة ل��ه� ، أو ��ا س�اها 
نقا� ، ���� ه�ه ال�سائل ب��ان لغات ح�ة م�ت��� مع  10ال�اح��ن ال�صا�ا الع�� ح�� ال�سالة م��نة م� 

اللغة اله���ة ، الع���ة  ،ال��احل�ة اس�ان�ة ، اللغة  ،دوران عقارب ال�اعة و ت�ت��ه� م� جهة ال��ار إن�ل���ة 
  .ال�وس�ة  ،الع���ة ، ال����ة  ،

�أر�ع لغات م��ة أ� لغات ق���ة و هي اللغة ال�ابل�ة أو  األر�عة،أما الل�ح ال���� العل�� ��� على ج�ان�ه 
  .ال�الس���ةة و اللغة اإلغ����ة أو ال��نان� ال��������ة،اللغة  ال����ة،اللغة اله��وغل���ة  ال���ار�ة،

    :أما الع��ان ال��ق�ش �اللغات الق���ة األر�عة ��ق�ل
وله�ا "ل��� ح�ارة ه�ا ال��� ال���ل لع�� العقل "  أو  "ح�ار ه�ا ال��� ال���� لع�� ال�ش� أل��� "

 �ال��ء الفل
ً
�ي ارت�� الغ��ض به�ا ال��� ب�ا�ًة م� ال�جل ال��ه�ل الغام� م�ورًا �ال�سالة الغام�ة ان�هاء

ل�ل� ق�ل أن ال��اعات ال���ة ال�ي تع��� على ال�قافات و ال�ق�س الف�ع�ن�ة أو .ال�� س����ق ال�ه ق���ًا 
كال�اس�ن�ة أو ال����ر�� أو ج���ة ال����ة و الع����� ) ال�ع�فة ال�ق�سة (ال�ابل�ة ال�ي ت��ى ل�یه� ب 

رج�ا ��ه� في ت�ت�� األح�ار األر�عة ال�ان� الفل�ي في ن�� ج� .أح�ه� صاح� ف��ة ال��� و ت���لها 
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في م�ارها خالل ال��ة و ��ه� ذل� ب�ض�ح أث�اء ش�وق و غ�وب ال���    ال�ي ت�ل أماك� ه��ة ال���  
خالل الف��ل األر�ع ، و ی�ج� ث��ان في ال��� ثق� في الع��د ال�ئ��ي ال���ع ���� الى ن�� الق�� 

ا ال�ق� م� ال���ب الى ال��ال ، ال�ق� اآلخ� في ال��� ال��الي دائ� ال�ه�ر في ال��اء وت� حف� ه�
 .العل�� ی�ضح م�اقف ش�وق ال��� خالل ف��ل ال��ة 

  
  الف�ع ال�اني ال�صا�ا الع�� �ال���

  :غ��ضها هي ���� وال�ف���ات���ت ح�لها األقاو�ل  ال�يو أما ال�سالة أو ال�صا�ا الع�� 
 .ال���عةمل��ن في ت�ازن دائ� مع  500ع�د ال��� ال���� أقل م�  اأ�ق�  ·
 .وال���عمع ت���� الل�اقة  –وجه�ا ال��اسل ����ة  ·
 .ح���ةوح�وا ال��� ال���� بلغة ج�ی�ة  ·
 .مع��لاألش�اء �����  و����ع�ال�قال��  –�العق��ة  –ت����ا �العا�فة  ·
 .ك����فةوم�اب�اس�ة ق�ان�� عادلة  وال�ولال�اس  اح��ا ·
 .دول�ةم�اك�  ال�ارج�ةفيدع�ا ج��ع ال�ول ت��� داخل�ا مع ت���ة ال��ازعات  ·
 .الفائ�ةع���ي  وال���ف��ت����ا الق�ان�� ال�افهة  ·
 .االج��ا��ةال�اج�اتو   ال����ةب�� ال�ق�ق  عادل�ا ·
 .الالنها�ةمع  ال��اساالن��امال�� في  –ال��ال  –أجل�ا ال���قة  ·
 .لل���عةأف���ا م�اًال  - لل���عةأف���ا م�اًال  -ن على األرض ال���ا انع�ام�ن�ع�  ·
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ح�ان م��م، م�رس اللغة م���ة الق���ة ��ل�ة اآلثار جامعة القاه�ة، ب��ج�ة ال�� ال����ب 
زم� ) ت�ش�(تل� اإلرشادات ال�اصة �ال��� تق�د 

ال�ات� ح�� ُ��� �اإلن�ل���ة على ل�ح ح��� أمام 
إن ال�ات� ق� اس�هل ال�� �فعل ال�في ”: 

). ال��(زم� الع�ل ) ال ت�ش�(تل� اإلرشادات ال�اصة �ال��� ال تق�د 
. اجعلدع، أو : ��ع�ي“ رد�”ال�ي تع��� فعل األم� م� فعل 

 ”.)ال��(زم� الع�ل ) ت�ش�(تل� اإلرشادات ال�اصة �ال��� تق�د 

  

  
�ع� ال��� الغام�، ���ا�ة تق��� فل�ي أ�ً�ا، وفي �ل ی�م ع�� ال�ه�، ت��ق ال��� م� خالل ف��ة 

إلى . �اإلضافة إلى ف��ة ����� م� خاللها ت��ی� ال��� ال��الي
ف�نة ت�� ال��ح، غ�� أن جان� �ل ه�ا ی���ث ل�ح م� ال��ان�� ���ار ال��� ع� ����لة زم��ة م�

  .تار�خ ف�ح ال����لة مفق�د، ول�� معل�م إذا �ان ذل� الفق� ع� ق�� أو أن ال����لة ل� ی�� دف�ها م�لًقا
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ح�ان م��م، م�رس اللغة م���ة الق���ة ��ل�ة اآلثار جامعة القاه�ة، ب��ج�ة ال�� ال����ب 
تل� اإلرشادات ال�اصة �ال��� تق�د ) اجعل(دع ”: �اله��وغل���ة ُ��� �اللغة ال����ة الق���ة

ال�ات� ح�� ُ��� �اإلن�ل���ة على ل�ح ح��� أمام  هما ق��، م�ض�ة إن ذل� ر��ا ه� 
: نح�ا. ��وقال". ال�ش�فل��� ه�ه ال��اد� ال��ج�ه�ة لع�� 

تل� اإلرشادات ال�اصة �ال��� ال تق�د : ال��ج�ة و��اء عل�ة ت��ن 
ال�ي تع��� فعل األم� م� فعل “ إمي”ور��ا �ان �ق�� أن ���هل ن�ه بـ 

تل� اإلرشادات ال�اصة �ال��� تق�د ) اجعل(دع : و��اءعل�ه ت��ن ال��ج�ة

�ع� ال��� الغام�، ���ا�ة تق��� فل�ي أ�ً�ا، وفي �ل ی�م ع�� ال�ه�، ت��ق ال��� م� خالل ف��ة 
�اإلضافة إلى ف��ة ����� م� خاللها ت��ی� ال��� ال��الي. ض�قة في اله��ل وت�يء تار�خ ال��م

جان� �ل ه�ا ی���ث ل�ح م� ال��ان�� ���ار ال��� ع� ����لة زم��ة م�
تار�خ ف�ح ال����لة مفق�د، ول�� معل�م إذا �ان ذل� الفق� ع� ق�� أو أن ال����لة ل� ی�� دف�ها م�لًقا

ح�ان م��م، م�رس اللغة م���ة الق���ة ��ل�ة اآلثار جامعة القاه�ة، ب��ج�ة ال�� ال����ب . قام� د
�اله��وغل���ة ُ��� �اللغة ال����ة الق���ة

، م�ض�ة إن ذل� ر��ا ه� “)ال��(الع�ل 
فل��� ه�ه ال��اد� ال��ج�ه�ة لع�� ”: ال���

و��اء عل�ة ت��ن “ إمي”
ور��ا �ان �ق�� أن ���هل ن�ه بـ 

و��اءعل�ه ت��ن ال��ج�ة

�ع� ال��� الغام�، ���ا�ة تق��� فل�ي أ�ً�ا، وفي �ل ی�م ع�� ال�ه�، ت��ق ال��� م� خالل ف��ة ك�ا 
ض�قة في اله��ل وت�يء تار�خ ال��م

جان� �ل ه�ا ی���ث ل�ح م� ال��ان�� ���ار ال��� ع� ����لة زم��ة م�
تار�خ ف�ح ال����لة مفق�د، ول�� معل�م إذا �ان ذل� الفق� ع� ق�� أو أن ال����لة ل� ی�� دف�ها م�لًقا
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و��ج� ثق�ب في ال���، ت�ل على ح��ة ال���م وال���، م�ها ثق� في قل� ال��� ال���ع ال�����، ال�� 

الق��، ال�� ���� إلى ال��ال في أ� وق�، و�ان ه�ا م� ب�� ال���ل�ات ال�ي ���� م� خالله رؤ�ة ن�� 
، ل��اء ال��� ال����، م�ا �ع�� ه�سه ���اقع ال���م وال��� والق��، )نك�����ا. ارسي(ح�دها ال��ع� 

ء م� وفي األغل� ما �ان أت�اع ال��ائف ال�ی��ة ع�� ال�ار�خ �ع��ون م�اقع وح��ة األج�ام ال��او�ة، ��� 
  .�ق�سه� ال�ی��ة
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: وعلى مق��ة م� ال���، ی�ج� �ال�ة ح���ة على األرض نق� عل�ها معل�مات ع� ال��� وم�اصفاته
  .1980مارس عام  22أ�عاده وأوزانه ون�ع ح�ارته ودالالت ثق��ه وتار�خ االن�هاء م� ب�ائه، ال��اف� 

 
 .وشاع� وس�اسي وث�ر� إن�ل��� أم���ي، وه� �ات� )1809-1737) (ت�ماس �ای�(ال��ی� �ال��� أن 

، The Age Of Reason »ع�� ال�ش�«وله دور �ارز في ب�ا�ة ال��رة األم����ة، ق� اس���م نف� ��ارة 
 .كع��ان ل��ا�ه، ��ا ��� مقاًال ع� ج�ور ال�اس�ن�ة، مع أنه ل�� ه�اك أ� دل�ل على أنه �ان ماس�ن�اً 
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� �����ي، وال�عاب� وال��ائ� �افة س�اء أكان� یه�د�ة وم����ة أو عقلي ه«: و�ان �ق�ل في م�ألة األد�ان
ت���ة، ت��و لي م� اخ��اع اإلن�ان، وق� أ���� ل��و�ع واس���اد ال����ة، ولالس���ار �ال�ل�ة واح��ار 

 .»ال��فعة
 .ال���؟ما مغ�� ال�سالة ال���قي م� وراء ب�اء ه�ا : وه�ا ن��اءل

 .س��ة و��ائف �ا���ة لها صلة �غا�ات ما ؟وهل وراء ه�ا ال��� م���ات 
 :ال���قة أنه ���� تل��� ه�ه الغا�ات ��ا یلي

 .ت���� ع�د س�ان العال� ���ل ���� -
 .ال��و�ج ل��اض�ع ب���ة -
 .إن�اء ح��مة عال��ة -
 .ال��و�ج ل��ام روحي ج�ی� -

ال��اع األخ�� مع ال���ح ال�جال ی�� �ع�ه� وخ��صًا أول�� ال�ی� ی�م��ن ب����ات ال��ام�ة، ومع��ة 
، وأول�� ال�ی� ����ن ت�م�� العقائ� ال�ی��ة، أن ال��اعة ال�ي �ان� وراء ب�اء ن�� »مع��ة أرم�ادون «

 .New World Order »ن�ام عال�ي ج�ی�«ج�رج�ا هي إح�� ج�اعات م�ابهة وع�ی�ة تع�ل معًا إلقامة 
روح�ًا ج�ی�ًا، و��ون أن خلف تل� ال����ات، ق�� روح�ة وت�� ��ه ن�امًا اق��اد�ًا ج�ی�ًا، ون�امًا 

 .�الم�ة، وأنه دون الفه� ال�اضح ل���عة ه�ه الق�� �����ل فه� أح�اث العال� ال�ي ل� ���ف ع�ها
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ال�� األساسي ال�� س��ضح  وهيوق�ل ا��ًا أن ه�اك ����لة زم��ة م�ف�نة �الق�ب م� ال��� الغام� 
    .وج�تإن  ءشيكل 
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  تعل�� تف�ضه األح�اثال�ال�  الف�ع
 !»ال��ام�ة«و�اء و .. ك�رونا

ذه��ة ال��لف تع��، �اس���ار، ت���التها ع�� ال�عي ال�ف�� ����قة م��دة في �ل ال����عات ال�ي 
وفي �ل ه�ه ال�سائ� وم�اب�ها وم��اتها ال�ائ�ة ب�� ال�اس في . ����ها ف��وس ال��لف م� دون اس���اء

ال��م، خالل ال���� م� أدوات االت�ال، س���و األم� أك�� إغ�اء في ت���الت تل� ال�ه��ة ع�� ح�ات�ا ال�ق��ة 
اس��ا�ة ال������ إلغ�اء ال�ه�ر، ما دام� ال��ا�ات ال�ق��ة م�انا والق�رة على ال��في وراء اس� م��عار 

 .م���ا

ت ال ���� ت��ر خف�ها وم�ان��ها، في م�اخ �ه�ا، مأل ��ه ف��وس ��رونا ال�ن�ا وشغل ال�اس ث�ة اس��ا�ا
���ر ل�ل م� ه� ودب أنه ����د ام�الك ح�اب في �����ك، أو ق�رة  ،إال في �ل ش�و� ت�لف م�م�

ا م�ه�ًرا، ��ف�ا �ان ش�ل تل� 
ً
على ت�ص�ل مق�ع ص�تي ع�� ال�ات�اب، فإن ذل� �اف ل��عل م�ه ش��

 .ال�ه�ة

ل اله��ة، دون ح�ى ذ�� اس�ه ؛ أن ث�ة ن�� في لق� زع� ت���ل ص�تي ع�� ال�ات�اب ل��� م�ه� 
ث� �ع� أن ��ف ه�ا . وال�ة ج�رج�ا �ال�ال�ات ال����ة، ��ه ��ا�ات بلغات ع�ی�ة م� ض��ها اللغة الع���ة

ال��� ال��� ���ت مه�� م���ًثا ع� ش�له اله��سي ال��ان��ي الغ���؛ ی��� أن م� ض�� تل� 
ل�عل� » مل��ن  500اح�ص�ا على إ�قاء ع�د ال��� في األرض «: لال��ا�ات ال�ي على ال���، ج�لة تق� 

ورغ� . »ما في أسهل م� الف��وسات«: ث� ی�اصل» اع�ق� أن� خ���«صاح��ا �ع� ذل� �الق�ل ل�امعه 
تهاف� م���ن ه�ا ال�ق�ع ال��تي وما ��ه م� خ�ال فق��، إال أنه ��ل� �قع في مغال�ات وت�اق�ات 

مل�ارات،  7ذا �ان� ه�اك م�ًال جهة ت��� ل��م�� ال��� ال�ی� أص�ح ال��م تع�اده� فإ. ی�ر�ها ح�ى األ�فال
مل�ارات ون�ف م�ه� فهل م� ال�عق�ل أن ت��ح تل� ال�هة ع� ن�ا�اها ال����ة تل� على  6وت�عى ل����ة 

 اله�اء ال�ل� وم� خالل ن�� ت��ار� عام؟

���ا هي ت�آم� على ) ال�ال�ات ال����ة(ل� ال��� ث� ��� �����ا أن ن���ر أن تل� ال�ولة ال�ي ف�ها ذ
 !ال��� والعال�، ���ح م�ا���ها، في ال�ق� ذاته، ه� أك�� ال��ا�ا ال�ی� ح��ه� ه�ا الف��وس؟

وأخ��ا، ��� ���� ال��ی� ب�ل� ال���قة ال��ان�ة، في ق��ة ال ن�ل� ح�ى م��د خ�ال سل�� لل��� 
 500مل�ارات ون�ف مل�ار إن�ان م� أجل ح�اة  6م�ان إ�ادة �اس��ال�ها؛ ف�� ���ق ال��م أن في اإل

 مل�ار ون�ف م� ال���، م�ًال؟ 6مل��ن؟ ��� س���ق ال���ات العال��ة م���اتها �ع� مق�ل 
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إن م��� ال��اء والع�� ع� رؤ�ة ال��اق�ات ال�اه�ة في م�ل ه�ه ال��هات ال ت���لها إال عق�ل م��لفة، 
وال��اصل�ة ف�صة ال م��ا��ة ل��� م�ل ذل� ال��اء وال�ع��� ع� خ�الها وج�ت في ال���ات ال�ق��ة 

 !ال����

ح�� �قع ال�لل في م��� ال�ف��� العقلي، وت��ح ق�رات�ا على ضخ ال��االت ال�ارة وال����ة �اقة 
ت�م���ة إلن�اج م��� م� ال�لل اإلراد� ع� ال�ف��� ال��، ث� ن�� �ع� ذل� م� ���ق تل� ال��االت، 

 .���� ل���ها ع�� وسائ� رق��ة؛ ف��� ه�ا أمام حالة ��ان�ة �ام��از ل����ة اش�غال آل�ات ال��لفو�

ن���ة (ق� ال ی��و ث�ة ق�رة على ال��وج م� مأزق ال��لف ال��م، �ال�غ� م� ال��رة ال�ق��ة ال�ي أص��� 
 �ال��اد� في األم�ة ال� ) ل��اضعات غ���ة في ال���قة الع���ة

ً
ق��ة، وذل� على ال�� ت�اما م� أك�� إغ�اء

  .!ث�رة ال��اعة

  ..و��قى ال��ال

  ...ال�راسة أم أنها م��د ص�ف؟ ععالقة ب�� ما ب�أت �ه ه�ا ال�قال و��� م�ض�  كهل ه�ا

 ..هللا أعل� و��قى ال��ی� ع� لغ� ال��� مازال جار�اً 
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  ال�الصة
 ح�ل أه�ّ�ة ال��ّ�ع الّلغ�� والّلغات هي الع��ة م� �ل ه�ا ال�ق ام“ :ن��اءل �راسةال هفي خ�ام ه�

ّ
اش العال�ي

في ال�اقع، ل�ی�ا �ّل األس�اب اّل�ي ت�عل�ا نع�ق� “ الّ�ولّ�ة إذا �ان اله�ف ال��ّ�� للع�ل�ة الّ��ح�� واالن�هار؟
  . س����ّ� ال���ث بها في ال���ق�ل –إن ل� ��� مع��ها  –أن الع�ی� م� الّلغات ال�ّ�ة 

اح
ّ
 في  –إن ل� ��� ج��عه�  –قة م� ال��� فاألك��ّ�ة ال�

ّ
ع الّلغة ل�� م�ّ�د حادث اع��ا�ي

ّ
ی�م��ن �أّن ت��

الّ�ار�خ، بل ه� غا�ة في حّ� ذاته، فالّلغة ج�ء م� ت�اث�ا ال�قافي ����ّ� ال��اف�ة عل�ها ل��نها حاملة 
�اق، ال ن��غ�ب تل� ال��ار�ع وال��ّ�كات اّل�ي ت�عى ل. ال��ارة

ّ
ل�فا� على الّلغات ال�هّ�دة وفي ه�ا ال�

  .�الّ�وال أمام ص�اع الّلغة األق�� وت�ّ��ات الع�ل�ة
إن ال�رب ال�� سل��ه وان�هى بي إلى الق�ل �أن ت�راة م�سى ه��وغل���ة األصل ول��� ع���ة، واع���ت في 

  . ه�ه ال����ة على دراسة ذات شع����، إح�اه�ا لغ��ة، واألخ�� اله�ت�ه
  . أما ال�راسة اللغ��ة فاإلحا�ة بلغات شع�ب ش�ة ال����ة الع���ة، أع�ى اللغات الع���ة أو ال�ام�ة

أما اللغة الع���ة فل� تع�ف به�ا االس� في ال��راة أو األن��اء أو ال���، بل جاءت�ا ت�� اس� ال��عان�ة أو 
  . ل� بها م�سىال�ه�د�ة وزع� الع����ن أن لغ�ه� هي لغة ال��راة واللغة ال�ي �

واإلس�ائ�ل��ن أنف�ه� ل� �ع�ف�ا �اس� الع����� ��ع� ول� ی��ل��ا الع���ة إال �ع� اس���انه� ��عان وم�ال��ه� 
  . ال��عان���

أما ق�ل ذل� فق� �ان�ا ی��ل��ن لغة ال�ع�ب ال���فة له�، واالس�ائ�ل��ن في م�� �ان�ا وال ش� ی��ل��ن 
  . ق�ام ال�ي عاش� في ��ف ال������ال����ة شأنه� شأن غ��ه� م� األ

و�ذا عل��ا أن م�سى ول� في م��، ون�أ في م��، وت�قف ثقافة م���ة، وت�رج في م��لف ال��ائف 
ضا�ً�ا في ال��� ال����، ول� » ی�س�ف�س فالف��س«الع����ة ح�ى أص�ح ��ا ���ث�ا ال��رخ ال�ه�د� 

ا م��ً�أ، إال ل��اصل ح�اته 
ً
ال����ة �ع�ً�ا ع� ���ج مع م� خ�ج�ا إلى س��اء، وال�ي �ان� وق� ذاك إقل��

  . اس���اد الف�ع�ن 
ول� ی� م�سى فل���� وت�فى ق�ل أن ت�ه� الع���ة إلى ال�ج�د �أك�� م� ق�ن فلغ�ه �ان� وال ش� اللغة 

ا ���ً�ا �ال�ه�د�ة وأف��� لها . ال����ة الق���ة
ً
وه�ا دل�ل اخ� على ان ت�راة م�سى ال�ي اه��� اه��ام

ر�� بها اإلس�ائ�ل��ن �ع� ن�وحه� إلى ��عان، أع�ى �ع� وفاة م�سى ب�م�  ص�رها، ل� ت�ون في الع���ة ال�ي
فه�ه الع�امل وغ��ها ع��� �ع�ضها وت�ل�لها في ��ابي ه�ا، ت���ًقا لغا�ة ت���� خ�أ شاسع ق�� . ���ل

وال���، �ه ال��و�ج للغة الع���ة على انها لغة مق�سة، أن�ل� بها ال���عة، ودون� ف�ها مع�� أسفار األن��اء 
  .فال��راة إًذا ���� �ال����ة الق���ة ول��� �الع���ة
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Four Hebrew Bible Scripts 
1.      Mosaic-Hieroglyphic Hebrew script by invented by Joseph in 1859 BC. 
2.      Paleo-Hebrew script standardized by Samuel the prophet in 1050 BC 
3.      Aramaic-Hebrew “square” script adopted by Ezra the prophet in 458 BC. 
4.      Masoretic-Hebrew “vowelled” script invented by Masoretes in 600 AD. 

1859 BC: The birth of Hebrew writing 
History of 4 Hebrew scripts and alphabets used by the Jews 

The Greek Septuagint LXX 
"Scripture cannot be broken" (Jesus, John 10:35) 

Steve Rudd 2017 

 
  
Abstract: 
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During the time of Abraham Hebrew was a spoken language with no writing script of 
any kind or alphabet. The first record of Hebrew script is the signet ring seal Judah 
gave Tamar as a pledge in Gen 38. Legal contracts at this time were based upon 
rituals like placing a hand on the genitals or taking a shoe off. The Hebrew people 
acquired a double bonus under Joseph, Ephraim and Manasseh by not only creating 
the first Hebrew writing, but also inventing the world’s first true alphabet. We 
know from the recently translated “Sinai inscriptions” that Joseph borrowed 22 
Egyptian hieroglyphic symbols as the character alphabet for each sound in the 
Hebrew language. The alphabets of all other languages, including English use these 
same ancient symbols in spelling out of words. The Jews have used four different 
alphabets to spell out Hebrew words. The first is called “Hieroglyphic Hebrew” which 
was invented by Joseph and used by God in the Ten Commandments and Moses in 
the book of the Law that was placed on the side of the Ark of the Covenant. The 
shapes of each of the 22 letters become simplified over time down to the time of 
Samuel, who created the second script called “Paleo-Hebrew” in his Naioth 
preacher’s school. This second alphabet was used by David down to the Babylonian 
captivity when the diaspora Jews discarded their Nobel prize winning Paleo-Hebrew 
alphabet for their third script known as the “Aramaic Hebrew” alphabet. This is a bit 
confusing, but they continue to speak the Hebrew language, they simply swapped 
out, letter for letter, the Aramaic alphabet. It was the Hebrew language written in 
the foreign language alphabet of Aramaic. They spelled Hebrew words with Aramaic 
letters. The Germain speaking Jews of the middle ages did the same thing by 
swapping out the Germain alphabet for the Aramaic alphabet. Again, it was still 
Germain, they just spelled Germain words with the Aramaic alphabet and Yiddish 
was born. Yiddish is pure Germain spelled in the same Aramaic alphabet. Likewise 
the third Hebrew alphabet was pure Hebrew spelled in this same Aramaic alphabet. 
After Hebrew went extinct about 300 BC a fourth Hebrew alphabet was invented by 
the Masoretes in 600-900 AD that added vowels for the first time. This fourth 
Hebrew alphabet is known as “Masoretic Hebrew” and is used today in modern 
Israel starting in 1915 AD when the population mass converted from Germain 
language (Yiddish) to Hebrew. At the time of Jesus the branch/messiah, Hebrew was 
functionally extinct and the Jews in Judea spoke Aramaic language (not Hebrew) as 
their mother tongue but also spoke Greek as their universal language of commerce. 
The Jews outside Judea spoke Greek only. The only group using true Hebrew in the 
first century AD were the Jerusalem temple elites (high priest and Sadducees). Their 
public religious services were not understood by the masses the same way Catholic 
Latin mass in the USA is. The people watch the ritual but have no idea what the 
Jewish High priests are saying. With the birth of Synagogues in 280 BC, which used 
the Greek Tanakh (Septuagint), the heart of the masses moved to synagogue worship 
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to meet their spiritual needs of worship. Just as first Hebrew alphabet prepared the 
way for the written law of Moses, so too the translating the 39 books of the Hebrew 
old testament into Greek prepared the way for the Church. At the birth of Christ, 
thousands of synagogues all over the world with their Greek Septuagint Old 
Testament and full immersion baptistries (Mikvaot) were fully prepared for 
conversion to Christianity. And convert to Jesus their messiah, they did! 
  
  



309 

 
  
Introduction: 
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1.           Over the course of history, the Hebrew people have spoken many different 
languages. 

Names Dates of use Language Alphabet 
Abrahamic Hebrew 2275 BC-

present 
Spoken 
Hebrew 

None 

Hieroglyphic 
Hebrew 

1859-1050 BC Hebrew Hebrew 

Paleo-Hebrew 1050-458 BC Hebrew Hebrew 
Aramaic Syriac 458 BC-200 

AD 
Aramaic Aramaic 

Aramaic Hebrew 
"Square Hebrew" 

458 BC-200 
AD 

Hebrew Aramaic 

Greek 333 BC-200 
AD 

Greek Greek 

Masoretic Hebrew 
"Vowelled Hebrew" 
Modern Jews 

600-1000 AD 
1915AD-
present 

Hebrew Aramaic 

Yiddish 
"German Hebrew" 

900 AD-
present 

German Aramaic 

2.           History of the autograph script of the Old Testament (Tanakh): 
a.             Hieroglyphic Hebrew: 1446 BC: The two tablets of the Ten 

commandments, the Book of the Law on the side of the Ark. Torah 
(Gen – Deut) + book of Joshua (1100 BC) 

b.             Paleo-Hebrew: 1050-458 BC: book of Judges (720 BC), book of 
Kings/Chronicles (600 BC), poetry, prophets 

c.              Aramaic language and script: 550-450 BC: Parts of books of Daniel 
and Ezra. 

3.           History of Hebrew extant scripts and translations of the Old Testament 
(Tanakh): 

a.             We have no Bible text in the original Hieroglyphic Hebrew text 
b.             We have only one Bible verse (Num 6:24) in Paleo-Hebrew dating to 

701 BC known as the “Silver Scroll” 
c.              We have portions of Bible books dating to c. 100 BC in Aramaic 

Hebrew. (Hebrew language using the Aramaic script) 
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d.             The oldest complete copy of the Old Testament (Tanakh) in Hebrew is 
the Masoretic text dating to 1008 AD. 

4.           History of Greek extant scripts and translations of the Old Testament 
(Tanakh): 

a.             Ptolemy II oversaw the translation of the Torah (Gen – Deut) into 
Greek in 280 BC. 

b.             By 150 BC, the entire Tanakh (39 books of the Old testament) was 
fully translated into Greek. 

c.              We have two complete copies of the Greek Old Testament that dates 
from 325 AD. 

5.            Four Hebrew Scripts: We see therefore, that the Hebrews have had four 
different written alphabet scripts: 

a.         Mosaic-Hieroglyphic Hebrew: 1859-1050 BC 
b.        Paleo-Hebrew: 1050 – 458 BC 
c.         Aramaic Hebrew (Square Hebrew): 458 – 70 AD 
d.        Masoretic Hebrew (Vowelled, modern) 600-1000; 1915-present. 

6.           Date of Script changes and the person who made the changes: 
e.        Mosaic-Hieroglyphic Hebrew script by invented by Joseph in 1859 BC. 
f.          Paleo-Hebrew script standardized by Samuel in 1050 BC 
g.         Aramaic-Hebrew “square” script adopted by Ezra in 458 BC. 
h.        Masoretic-Hebrew “vowelled” script invented by Masoretes in 600 

AD. 
7.           See full outline on Samuel’s and Ezra’s script changes in the bible manuscripts 

  I. Origin of the Hebrew Alphabet: 
1.       Hebrew as the first and oldest alphabet on earth: In order to understand the 

role the Greek Septuagint (LXX) played in the Old Testament (Tanakh), we 
must go to the time of Joseph in Egypt who invented the first alphabet on 
earth. 

a.         See full outline “Hebrew is the world’s first and oldest alphabet” 
b.        Before Jacob entered Egypt in 1876 BC the Hebrews used no 
written language. There is no evidence of any script during the 
patriarchal age.     

c.         In 1859 BC, Jacob died and Ephraim and Manasseh moved to Goshen 
(Avaris, Tel Dab’a) 

d.        Up to this point, the Hebrews had no written script but were “verbal 
only” much like the current Indians of North America (until Christian 
missionary James Evans created their first alphabet in 1827 AD in 
Canada).         
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e.        Shortly after 1859 BC, Joseph, Ephraim and Manasseh created what we 
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know today as “the world’s first and oldest alphabet” by selecting 22 of 
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the 765 Egyptian hieroglyphic pictograms as a foundation of the 
written Hebrew language. 
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f.          While there were written languages that predated the invention of the 
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Hebrew alphabet, they used Sumerian cuneiform or Egyptian 
hieroglyphs. Until then no cultures used an alphabet. 

 
 

2.       The Hebrew language has used four different alphabetic scripts: 
a.         Mosaic-Hieroglyphic Hebrew script: [Joseph, Moses, Deborah] 1859-

1050 BC. 
b.        Paleo-Hebrew script: [Samuel to Zedekiah] 1050-458 BC. 
c.         Aramaic-Hebrew “square” script: [Daniel, Maccabees, Dead Sea 

Scrolls, Jesus] 458 BC -70 AD. 
d.        Masoretic-Hebrew “vowelled” script: [Masoretes, Modern Hebrew] 

600-950 AD, 1915-present. 
3.       How old is the spoken Hebrew language? 

a.         While is makes perfect sense that Hebrew was the language of Adam 
and Eve in the garden of Eden and Noah on the Ark but this is pure 
speculation. 

b.        we can be sure that at least from the time of the tower of Babel (2275 
BC) 

  
II. Earliest Hebrew scripts: Signet rings: 
   (and possible archeological evidence) 

Seal Ring of Hanon Bulla of Elishama the scribe 
A. Ritual covenants (not written): Abraham, Job, Jacob Boaz made covenants by 
engaging in a ritual rather than using written documents 

1.         In 2100 BC, Job lived at the same time as Abraham and used seals and bulla 
for security. Seals during this time did not seal written documents as in later 
times: “It is changed like clay under the seal; And they stand forth like a 
garment." (Job 38:14). 
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2.         In 2091 BC, "God said to Abraham, “Bring Me a three year old heifer, and a 
three year old female goat, and a three year old ram, and a turtledove, and a 
young pigeon.” Then he brought all these to Him and cut them in two, and 
laid each half opposite the other; but he did not cut the birds. … It came 
about when the sun had set, that it was very dark, and behold, there 
appeared a smoking oven and a flaming torch which passed between these 
pieces. On that day the LORD made a covenant with Abram, saying, “To your 
descendants I have given this land." (Genesis 15:9-18) 

3.         Around 2028 BC Isaac marries Rebecca "Abraham said to his servant, the 
oldest of his household, who had charge of all that he owned, “Please place 
your hand under my thigh … So the servant placed his hand under the thigh of 
Abraham his master, and swore to him concerning this matter." (Genesis 
24:2,9) 

4.         In 1859 BC Jacob dies "When the time for Israel to die drew near, he called 
his son Joseph and said to him, “Please, if I have found favor in your sight, 
place now your hand under my thigh and deal with me in kindness and 
faithfulness. Please do not bury me in Egypt," (Genesis 47:29) 

5.         In 1446 BC Law of Moses: “Then the elders of his city shall summon him and 
speak to him. And if he persists and says, ‘I do not desire to take her,’ then his 
brother’s wife shall come to him in the sight of the elders, and pull his sandal 
off his foot and spit in his face; and she shall declare, ‘Thus it is done to the 
man who does not build up his brother’s house.’ “In Israel his name shall be 
called, ‘The house of him whose sandal is removed.’" (Deuteronomy 25:8–10) 

6.         In 1283 BC Boaz marries Ruth "Now this was the custom in former times in 
Israel concerning the redemption and the exchange of land to confirm any 
matter: a man removed his sandal and gave it to another; and this was the 
manner of attestation in Israel. So the closest relative said to Boaz, “Buy it for 
yourself.” And he removed his sandal." (Ruth 4:7–8) 

7.         In 600 BC: By the time of Jeremiah covenants were written on papyrus then 
rolled up papyrus, tied with string, then sealed with a clay bulla over the 
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string knot for security. 

 
  
B. Signet rings (Seals) were engraved with finely scripted symbols on them to 
identify the owner. 

1.         See full outline on Seals and Bulla 
a.           Seal rings were pressed into clay to create a “bulla” as security seals 

and authorization of the ring owner. 
b.          Seal rings could be given to a servant which empowered him with the 

same authority and functioned as the owner. 
c.           Seal rings were used as tangible pledges of security. 

2.         1899 BC at Timnah: (the year Joseph was sold into slavery) 
a.           This is before the first alphabet invented by Joseph after Jacob died. 
b.          This was either an Egyptian style name ring or a unique custom 

graphic of a lion etc. 
c.           Judah gave Tamar his signet ring as a pledge he would pay what he 

owed her. 
d.          "It was told to Tamar, “Behold, your father-in-law is going up to 

Timnah to shear his sheep.” So she removed her widow’s garments 
and covered herself with a veil, and wrapped herself, and sat in the 
gateway of Enaim, which is on the road to Timnah; for she saw that 
Shelah had grown up, and she had not been given to him as a wife. 
When Judah saw her, he thought she was a harlot, for she had covered 
her face. So he turned aside to her by the road, and said, “Here now, 
let me come in to you”; for he did not know that she was his daughter-
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in-law. And she said, “What will you give me, that you may come in to 
me?” He said, therefore, “I will send you a young goat from the flock.” 
She said, moreover, “Will you give a pledge until you send it?” He said, 
“What pledge shall I give you?” And she said, “YOUR SEAL and your 
cord, and your staff that is in your hand.” So he gave them to her and 
went in to her, and she conceived by him… It was while she was being 
brought out that she sent to her father-in-law, saying, “I am with child 
by the man to whom these things belong.” And she said, “Please 
examine and see, WHOSE SIGNET RING and cords and staff are these?” 
Judah recognized them, and said, “She is more righteous than I, 
inasmuch as I did not give her to my son Shelah.” And he did not have 
relations with her again." (Genesis 38:25-26) 

3.         1886 BC: Joseph made King by Pharaoh (the year Isaac died) 
a.           The Seal ring of the 12 dynasty Egyptian pharaohs were scarabs/name 

rings made from Egyptian Hieroglyphics. 
b.          Pharaoh gave Joseph his signet ring to function as king of Egypt. 
c.           "Pharaoh said to Joseph, “See, I have set you over all the land of 

Egypt.” Then Pharaoh took off his signet ring from his hand and put it 
on Joseph’s hand, and clothed him in garments of fine linen and put 
the gold necklace around his neck. He had him ride in his second 
chariot; and they proclaimed before him, “Bow the knee!” And he set 
him over all the land of Egypt." (Genesis 41:41-43) 

4.         1446 BC at Mt. Sinai: Gold signet rings melted and made into Hathor, the 
golden calf by Aaron 

a.           Each family had their own signet rings at the time of the Exodus. 
b.          These seal rings were most likely similar to other Hebrew seal 

impressions found in fired clay bulla from the time of Jeremiah and the 
destruction of Solomon’s temple in 587 BC. 

c.           "Everyone whose heart stirred him and everyone whose spirit moved 
him came and brought the Lord’s contribution for the work of the tent 
of meeting and for all its service and for the holy garments. Then all 
whose hearts moved them, both men and women, came and brought 
brooches and earrings and signet rings and bracelets, all articles of 
gold; so did every man who presented an offering of gold to the Lord." 
(Exodus 35:21–22) 

5.         1446 BC at Mt. Sinai: Names of tribes engraved on clothing of Aaron the 
high priest: 
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The High priest had three different sets of 
engravings on his uniform 
  
SEAL ON CROWN: “Holy to the Lord.” Exodus 
39:30-31 
  
TWO SHOULDER STONES: "names of the sons 
of Israel” Exodus 28:9-12 
  
TWELVE STONES ON THE EPHOD BREASTPLATE: 
“names for the twelve tribes." (Exodus 39:8-14) 

  
a.           The High Priest wore three sets of Seal stones that were engraved 

with Hebrew text indicating the twelve tribes were of God's family. 
b.          The script would have been “Mosaic-hieroglyphic Hebrew” also used 

by God to write the two tables of stone for the Ten commandments. 
c.           ONE STONE ON EACH SHOULDER: "You shall take two onyx stones 

and engrave on them the names of the sons of Israel, six of their 
names on the one stone and the names of the remaining six on the 
other stone, according to their birth. “As a jeweler engraves a signet, 
you shall engrave the two stones according to the names of the sons 
of Israel; you shall set them in filigree settings of gold. “You shall put 
the two stones on the shoulder pieces of the ephod, as stones of 
memorial for the sons of Israel, and Aaron shall bear their names 
before the Lord on his two shoulders for a memorial." (Exodus 28:9–
12) 

d.          TWELVE STONES ON THE EPHOD BREASTPLATE: "He made the 
breastpiece, the work of a skillful workman, like the workmanship of 
the ephod: of gold and of blue and purple and scarlet material and fine 
twisted linen. It was square; they made the breastpiece folded double, 
a span long and a span wide when folded double. And they mounted 
four rows of stones on it. The first row was a row of ruby, topaz, and 
emerald; and the second row, a turquoise, a sapphire and a diamond; 
and the third row, a jacinth, an agate, and an amethyst; and the fourth 
row, a beryl, an onyx, and a jasper. They were set in gold filigree 
settings when they were mounted. The stones were corresponding to 
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the names of the sons of Israel; they were twelve, corresponding to 
their names, engraved with the engravings of a signet, each with its 
name for the twelve tribes." (Exodus 39:8–14) 

e.           SEAL ON CROWN: "They made the plate of the holy crown of pure 
gold, and inscribed it like the engravings of a signet, “Holy to the 
Lord.” They fastened a blue cord to it, to fasten it on the turban above, 
just as the Lord had commanded Moses." (Exodus 39:30–31) 

f.            This same combination of names of God’s people with “Holy to the 
Lord” was used by the Holy Spirit to seal Christians in the new 
Testament: See full outline 

 
  
III. Four different Hebrew alphabet scripts: 
The Hebrew language was spoken by Abraham in Ur of Chaldees until Hebrew went 
extinct as a common spoken language around 200 AD until it was revived in 1915 AD 
in modern Israel. During this period, the same Hebrew language has used four 
different alphabetic written scripts. The ten commandments inside the Ark of the 
covenant and the book of the law placed beside the Ark were written in 1446 BC in 
"Mosaic Hieroglyphic Hebrew" script which differs dramatically from Paleo-Hebrew 
in form. Most of the books of the Old Testament were written in “Paleo-Hebrew” 
script which was standardized by Samuel in 1050 BC. Paleo-Hebrew script was 
replaced by "Aramaic Hebrew" script in 458 BC by Ezra and continued to be used 
down to the time of Christ until Hebrew went extinct. “Masoretic Hebrew” 
script was invented by the Masoretes at Tiberias in 600 AD by adding vowels (dots 
and dashes) to the extinct first century "Aramaic Hebrew" script. The Masoretic 
manuscript (Codex Leningrad: 1008 AD) is the oldest extant complete copy of the Old 
Testament that underlies most modern Bibles today was written in 
"Masoretic Hebrew". Masoretic Hebrew became a dead language about 1000 AD. In 
1915 AD a group of Jews in Tel Aviv revived "Masoretic Hebrew" and introduced it 
into schools so that by 1947 AD a sizable population spoke the Hebrew they still use 
today, which is the 4th Hebrew script. 
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A. HEBREW SCRIPT #1: "Mosaic Hieroglyphic Hebrew", consonantal Hebrew, (1956 
– 1050 BC) 

1.       Joseph, Ephraim and Manasseh copied 22 of the 765 Egyptian hieroglyphic 
symbols and began to use these hieroglyphic symbols at the basis of the first 
alphabet. 

a.         See also: “Hebrew is the world’s first and oldest alphabet” 
b.        For the first time in history words were spelled out phonetically, sound 

by sound with 22 phonographic symbols. 
c.         The Hebrews selected 22 of the 734 Egyptian hieroglyphic symbols as 

their alphabet “character set”, one for each of the 22 phonic sounds in 
Hebrew. 

d.        Although each of the 22 Egyptian hieroglyphs had an Egyptian word 
associated with it, the Hebrews ignored this and assigned a 
corresponding Hebrew word to represent the hieroglyph. 

e.        The first letter of each word represented that sound in their alphabet 
(acrophony). For example, the Egyptian word for cow is KA but the 
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Hebrew word for cow is ALEPH. The Egyptian hieroglyph for cattle was 
a cow head with horns and is pronounced “KA”, but the Hebrew word 
for cattle was “ALEPH”. Since the first letter/sound was “A”, the ox 
head became the symbol for the Hebrew letter A. 

f.          Hebrew is the “mother alphabet” from which all other alphabets, 
including English, are derived. 

g.         Hieroglyphic Hebrew was the “autograph” script that Moses used to 
write the original book of the Law that was placed on the side of the 
Ark of the covenant. 

h.        “Take this book of the law and place it beside the ark of the 
covenant of the LORD your God, that it may remain there as a witness 
against you." (Deuteronomy 31:26) 

2.       No Bible manuscripts in Mosaic-Hieroglyphic script: 
a.         The only examples we have of this script is from the 16 Sinai 

inscriptions 
3.       Ten commandments written by God in Hieroglyphic Hebrew on two stone 

tablets. Below is what the Ten commandments looked like in the Hieroglyphic 
alphabet letters: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.        In 1446 BC at Mt. Sinai God wrote the text of the Ten commandments with 

His finger: 



324 

a.             "When He had finished speaking with him upon Mount Sinai, He gave 
Moses the two tablets of the testimony, tablets of stone, written by 
the finger of God." (Exodus 31:18) 

b.             "Then Moses turned and went down from the mountain with the two 
tablets of the testimony in his hand, tablets which were written on 
both sides; they were written on one side and the other. The tablets 
were God’s work, and the writing was God’s writing engraved on the 
tablets." (Exodus 32:15–16) 

c.              "Now the LORD said to Moses, “Cut out for yourself two stone tablets 
like the former ones, and I will write on the tablets the words that 
were on the former tablets which you shattered." (Exodus 34:1) 

5.       The Ten Commandments were the text of the Old/first covenant and were 
placed inside the Ark of the Covenant: 

a.         2 Chronicles 6:11: "And there I have set the ark, in which is the 
covenant of the Lord, which He made with the sons of Israel." 

b.        1 Kings 8:9,21: V9 There was nothing in the ark except the two tablets 
of stone which Moses put there at Horeb, where the Lord made a 
covenant with the sons of Israel, when they came out of the land of 
Egypt." ... V21 "And there I have set a place for the ark, in which is the 
covenant of the Lord, which He made with our fathers when He 
brought them from the land of Egypt." 

c.         "Then the LORD said to Moses, “Write down these words, for in 
accordance with these words I have made a covenant with you and 
with Israel.” So he was there with the LORD forty days and forty nights; 
he did not eat bread or drink water. And he wrote on the tablets the 
words of the covenant, the Ten Commandments." (Exodus 34:27–28) 

6.        Christians do not keep the Ten commandments because they are an 
abolished code of law: 

Christ nailed the 10 commandments to 
the cross: 
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"Having canceled 
out the certificate 
of debt consisting 
of decrees against 
us, which was 
hostile to us; and 
He has taken it out 
of the way, having 
nailed it to the 
cross." (Colossians 
2:14) 

a.         The Ten commandments were the physical object of the old covenant 
which was abolished and replaced by the Law of Christ. 

b.         "“Behold, days are coming,” declares the LORD, “when I will make a 
new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not 
like the covenant which I made with their fathers in the day I took 
them by the hand to bring them out of the land of Egypt, My covenant 
which they broke, although I was a husband to them,” declares 
the LORD." (Jeremiah 31:31–32) 

c.         "But now He has obtained a more excellent ministry, by as much as He 
is also the mediator of a better covenant, which has been enacted on 
better promises. For if that first covenant had been faultless, there 
would have been no occasion sought for a second." (Hebrews 8:6–7) 

d.         "When He said, “A new covenant,” He has made the first obsolete. But 
whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. 
Now even the first covenant had regulations of divine worship and the 
earthly sanctuary. For there was a tabernacle prepared, the outer one, 
in which were the lampstand and the table and the sacred bread; this is 
called the holy place. Behind the second veil there was a tabernacle 
which is called the Holy of Holies, having a golden altar of incense and 
the ark of the covenant covered on all sides with gold, in which was a 
golden jar holding the manna, and Aaron’s rod which budded, and the 
tables of the covenant" (Hebrews 8:13-9:4) 

7.        The Book of the Law was placed beside the Ark of the Covenant: 
a.         In 1446 BC, the Ark of the Covenant housed the Ten Commandments 

(inside) and the book of the law (on the side) 
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b.         Both the Decalogue and the book of the law were written in Mosaic 
Hieroglyphic Script 

  
  
B. HEBREW SCRIPT #2: "Paleo-Hebrew", Post-Shiloh (1050-458 BC) 

1.             Samuel standardized the Paleo-Hebrew script at his Naioth, his prophet’s 
training school at Ramah around 1050 BC 

a.         See also Samuel’s Translation of Bible manuscripts into Paleo-Hebrew at 
Ramah in 1050 BC 

2.             "Paleo-Hebrew" is a simplification of the Hieroglyphic Hebrew text from 
which it had its origin. 

a.         Individual alphabet letters became standardized under the new Paleo-
Hebrew script around the time of King David. 

b.        It was faster and easier to use than Hieroglyphic Hebrew with identical 
sounds for each of the 22 letters of the alphabet. 

3.             It was Samuel, in his “prophets school” called “Naioth” who standardized 
the Paleo-Hebrew text, paving the way for the King David and Solomon. 

a.         Paleo-Hebrew was used after the destruction of Shiloh in 1094 BC 
down to King Zedekiah in 587 BC. 

b.        Paleo-Hebrew, therefore was to David and Solomon what the 
Septuagint was to the New Testament church. 

i.           Naioth is referenced 6 times: 
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8.           ii.      "Now David fled and escaped and came to Samuel at Ramah, and told 
him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and stayed 
in Naioth. It was told Saul, saying, “Behold, David is at Naioth in Ramah.” 
Then Saul sent messengers to take David, but when they saw the company of 
the prophets prophesying, with Samuel standing and presiding over them, 
the Spirit of God came upon the messengers of Saul; and they also 
prophesied. When it was told Saul, he sent other messengers, and they also 
prophesied. So Saul sent messengers again the third time, and they also 
prophesied. Then he himself went to Ramah and came as far as the large well 
that is in Secu; and he asked and said, “Where are Samuel and David?” And 
someone said, “Behold, they are at Naioth in Ramah.” He proceeded there 
to Naioth in Ramah; and the Spirit of God came upon him also, so that he 
went along prophesying continually until he came to Naioth in Ramah. He 
also stripped off his clothes, and he too prophesied before Samuel and lay 
down naked all that day and all that night. Therefore they say, “Is Saul also 
among the prophets?” Then David fled from Naioth in Ramah, and came and 
said to Jonathan, “What have I done? What is my iniquity? And what is my 
sin before your father, that he is seeking my life?”" (1 Samuel 19:18–20:1) 

c.         It makes perfect sense for Samuel to have invented Paleo-Hebrew, 
since he ran a formal school for the Hebrew prophets. 

d.        Naioth as the genesis of Paleo-Hebrew is also a perfect match the 
archeologic inscriptional data that we have found. 

e.        After the destruction of Solomon's temple in 587 BC the "Paleo-
Hebrew" alphabet script soon became extinct among the Jewish public. 

f.          While in captivity and around 550 BC, Paleo-Hebrew script was 
replaced by Aramaic script for the same spoken Hebrew language. 

4.             Signing your name with an X only works in Mosaic Hebrew not Aramaic in 
Ezekiel 9:4-6; Job 31:35: 

a.         Only in the Paleo-Hebrew alphabet is this possible because the 
corresponding letter in Aramaic is not a cross symbol "+". (check 
alphabet chart above) 

b.        This is the origin of signing your name with an X. The original was a 
cross + but like most of the Hebrew alphabet letters, they were rotated 
90 degrees so the ancient tradition of signing with a cross "+" became 
signing with an "X" we are familiar with today. 

c.         "The Lord said to him, “Go through the midst of the city, even through 
the midst of Jerusalem, and put a mark [tav, cross symbol +] on the 
foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations 
which are being committed in its midst.” But to the others He said in 
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my hearing, “Go through the city after him and strike; do not let your 
eye have pity and do not spare. “Utterly slay old men, young men, 
maidens, little children, and women, but do not touch any man on 
whom is the mark [tav, cross symbol +]; and you shall start from My 
sanctuary.” So they started with the elders who were before the 
temple." (Ezekiel 9:4–6) 

d.        "Oh that I had one to hear me! Behold, here is my signature [tav, cross 
symbol +]; Let the Almighty answer me! And the indictment which my 
adversary has written," (Job 31:35) 

e.        In Ezekiel 9:4,6 and Job 31:35 a "+" (tav = last letter of alphabet) is 
used for Job's signature and marking the righteous during the time of 
Zedekiah. The corresponding letter in Aramaic is not an "+". 

5.             We have no extant manuscripts of the Old Testament written in "Paleo-
Hebrew". 

a.         Most of the Old Testament was written in Paleo-Hebrew (after 1100 
BC, including the first five books of “Moses”) 

b.        All copies have been lost of these original autograph manuscripts of 
the bible in Paleo-Hebrew. 

c.         The only archeological remnant of "Paleo-Hebrew" is the Silver Scroll 
written in 701 BC (the time of Hezekiah) that quotes Numbers 6:24-26 
identical to how it reads in our Bibles today. "The Lord bless you, and 
keep you; The Lord make His face shine on you, And be gracious to you; 
The Lord lift up His countenance on you, And give you peace.’" 

d.        This proves that the text of the bible has not changed over 2700 years! 
6.             THE TWO SILVER SCROLLS: The oldest "Paleo-Hebrew" text of the Bible 

discovered so far: 
a.         The Silver Scrolls are known as "Ketef Hinnom” #1, #2" (KH1, KH2) and 

are a collage of 11 different Bible verses including the Numbers 6 
"Priestly benediction" text. 

b.        The scrolls were worn around the neck as necklaces and were found in 
situ in a Ketef Hinnom burial cave in Jerusalem in 1980 AD in a 
professional three dimensional archeological excavation. 

c.         The two scrolls are the prize of the Israel Museum in Jerusalem and on 
permanent display. 

d.        The scroll references a collage of 10 different Bible verses (Deut 5:24-
26; 7:9; Neh 1:5; Dan 9:4; Zechariah 3:2; Ps 54:4; Ruth 4:14-15; Ps 18:1; 
19:14; 78:35). 

                                                               i.      “You said, ‘Behold, the LORD our God has shown us His glory 
and His greatness, and we have heard His voice from the midst of 
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the fire; we have seen today that God speaks with man, yet he 
lives. ‘Now then why should we die? For this great fire will 
consume us; if we hear the voice of the LORD our God any 
longer, then we will die. ‘For who is there of all flesh who has 
heard the voice of the living God speaking from the midst of the 
fire, as we have, and lived?" (Deuteronomy 5:24–26) 

                                                             ii.      "“Know therefore that the LORD your God, He is God, the 
faithful God, who keeps His covenant and His lovingkindness to a 
thousandth generation with those who love Him and keep His 
commandments;" (Deuteronomy 7:9) 

                                                           iii.      "I said, “I beseech You, O LORD God of heaven, the great and 
awesome God, who preserves the covenant and lovingkindness 
for those who love Him and keep His commandments," 
(Nehemiah 1:5) 

                                                           iv.      "I prayed to the LORD my God and confessed and said, “Alas, O 
Lord, the great and awesome God, who keeps His covenant and 
lovingkindness for those who love Him and keep His 
commandments," (Daniel 9:4) 

                                                             v.      "The LORD said to Satan, “The LORD rebuke you, Satan! Indeed, 
the LORD who has chosen Jerusalem rebuke you! Is this not a 
brand plucked from the fire?”" (Zechariah 3:2) 

                                                           vi.      "Behold, God is my helper; The Lord is the sustainer of my soul." 
(Psalm 54:4) 

                                                         vii.      "Then the women said to Naomi, “Blessed is the LORD who has 
not left you without a redeemer today, and may his name 
become famous in Israel. “May he also be to you a restorer of life 
and a sustainer of your old age; for your daughter-in-law, who 
loves you and is better to you than seven sons, has given birth to 
him.”" (Ruth 4:14–15) 

                                                       viii.      "“I love You, O LORD, my strength.”" (Psalm 18:1) 
                                                           ix.      "Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be 

acceptable in Your sight, O LORD, my rock and my Redeemer." 
(Psalm 19:14) 

                                                             x.      "And they remembered that God was their rock, And the Most 
High God their Redeemer." (Psalm 78:35) 

e.      The silver scroll is important because it proves that our Bible is 
unchanged from the time of 700 BC to 1000 AD. 
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C. 

HEBREW SCRIPT #3: "Aramaic Hebrew", Square Hebrew, consonantal Hebrew (550 
- 70 AD) 

1.         Ezra translated the Bible manuscripts from Paleo-Hebrew into Aramaic 
Hebrew in 458 BC. 

a.           See also: Ezra’s Translation of Bible manuscripts from Paleo-Hebrew into 
Aramaic-Hebrew in 458 BC 
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2.         In the simplest terms "Aramaic Hebrew" is the spoken Hebrew language 
using the Aramaic alphabet. 

a.             Aramaic Hebrew is the Hebrew language not the Aramaic language. 
b.             Aramaic Hebrew is the spoken Hebrew language that uses an 

alternate alphabet (Aramaic alphabet) 
c.              Aramaic Hebrew exchanged/substituted the Paleo-Hebrew alphabet 

characters for that of a foreign language (Aramaic). 
3.         Aramaic is a sister Semitic language to Hebrew that dates back to 900 BC and 

was the universal official language of the Assyrians (700 BC) and Babylonians 
(600 BC) the same way English is today throughout the world.  When the Jews 
entered Babylonian during the captivity of 605-536 BC, they started speaking 
a new language called Aramaic. Since Aramaic and Hebrew are sister 
languages like Spanish and French, they replaced the Paleo-Hebrew alphabet 
of Samuel, with the Aramaic alphabet.  It was during the Babylonian captivity 
(605-536 BC) and Persian empire, Aramaic became the working language of 
Jews in both worship and the marketplace until the advent of the Greek 
Kingdom. 

4.         Aramaic was spoken by Hebrew leaders but not the common people in 701 
BC: Isa 36:11; 2 Kings 18:26 

a.           Eliakim, Shebna and Joah were Hebrew servants of Hezekiah who 
spoke Aramaic AND Hebrew. 

b.          The common people DID NOT speak Aramaic, but Hebrew only. 
c.           Rabshakeh, the servant of Sennacherib, is also bilingual in both 

Aramaic and Hebrew. He “trash talks” in Hebrew, directly to the 
Hebrew residents of Jerusalem in an effort to have them desert 
Hezekiah. 

d.          "Then Eliakim and Shebna and Joah said to Rabshakeh, “Speak now to 
your servants in Aramaic, for we understand it; and do not speak with 
us in Judean in the hearing of the people who are on the wall.”" (Isaiah 
36:11) 

e.           "Then Eliakim the son of Hilkiah, and Shebnah and Joah, said to 
Rabshakeh, “Speak now to your servants in Aramaic, for we 
understand it; and do not speak with us in Judean in the hearing of the 
people who are on the wall.”" (2 Kings 18:26) 

f.            The reason Eliakim, Shebna and Joah wanted Rabshakeh stop 
speaking Hebrew and use Aramaic, was so that the common people 
COULD NOT understand what he was saying. 

g.           This proves that in 701 BC Aramaic was understood by the educated 
leaders in Judea, but not the commoners. 
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h.          We have found both the bulla and grave of Shebna: "Thus says the 
Lord GOD of hosts, “Come, go to this steward, To Shebna, who is in 
charge of the royal household, ‘What right do you have here, And 
whom do you have here, That you have hewn a tomb for yourself 
here, You who hew a tomb on the height, You who carve a resting 
place for yourself in the rock? ‘Behold, the LORD is about to hurl you 
headlong, O man. And He is about to grasp you firmly" (Isaiah 22:15–
17) 

 Paleo-Hebrew tomb inscription 
 

What is fascinating about the Shebnah tomb inscription is that it is 
in paleo-Hebrew just like the bulla used by all the kings during the 
first temple period down to Zedekiah in 587 BC. Yet Shebna is the 
Hebrew spelling and Shebnah is the Aramaic spelling of his name. 
We know that Shebnah spoke both Hebrew and Aramaic because 
of Isa 36:11; 2 Kings 18:26.  

  
5.         Origin of Aramaic and Jewish usage of both Aramaic and the use of the 

Aramaic alphabet for Hebrew: 
a.           “History of Aramaic: Aramaic has an almost three-thousand-year 

datable history, with the earliest texts dating to the mid-ninth century 
BCE and with dialects spoken yet today. S. A. Kaufman (1997) divides 
the history of Aramaic into periods: Old Aramaic (c. 850–612 BCE, that 
is, to the end of the Neo-Assyrian Empire), Imperial or Official Aramaic 
(c. 600–200 BCE, used throughout the Neo-Babylonian and Persian 
Empires), Middle Aramaic (c. 200 BCE–250 CE, during the Hellenistic 
and Roman periods), Classical Aramaic (c. 200–1200 CE), Modern 
Aramaic. The dates are approximate, with overlap.” (Dictionary of the 
Old Testament: Historical Books, Aramaic, p50, 2005 AD) 

b.          “Already in the ninth century B.C. we find Aramaic being used for 
royal inscriptions, as evidenced by the recently discovered Tel Dan 
inscription. For such inscriptions, the kingdom of Sam’al (Zincirli, near 
the present border between Turkey and Syria) switched from 
Phoenician in the ninth century to a local Aramaic dialect and then to a 
more standard Old Aramaic dialect within three generations. 
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 The Assyrian Empire started to use the Aramaic language for official 

documents and inscriptions by the eighth century B.C. A bilingual text 
from Tel Fakhariye in Akkadian and Aramaic makes this clear. The 
biblical account of the siege of Jerusalem in 701 B.C. (Is 36:11) gives 
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further testimony to the widespread use of Aramaic as a diplomatic 
language. Aramaic attained its most prestigious position as a world 
language under the Persian Empire (see Jewish History: Persian 
Period). During the period of the Persian Empire it was the preeminent 
international, legal and administrative language throughout the 
ancient Near East. Its status was upset by the conquests of Alexander 
the Great (d. 323 B.C.) and the rapid spread of Hellenism and Greek 
culture in the following century. Affairs of state were conducted in 
Greek. The power of the Greek city-state and its role in spreading 
Greek literature and culture made Greek the dominant political and 
administrative language for much of the Near East from that time 
throughout the Roman and Byzantine periods, right up to the Arabic 
conquests in the seventh century A.D.” (Dictionary of New Testament 
Background, Aramaic, p86, 2000 AD) 

c.           “Official Aramaic (700–200 BCE) About 750 BCE, the Assyrians began 
to expand and initiated a new age of empire. The neighbors to their 
immediate west, the Arameans, felt their presence early, and the 
Aramaic language and script began to spread out. The Assyrians began 
using it, along with their own dialect of Akkadian. Pictorial 
representations often show two sets of scribes, one writing cuneiform 
with a clay tablet and stylus, and one writing Aramaic with a scroll and 
pen (see ANEP 235, 236). Aramaic also appears on Assyrian seals, 
weights, and business dockets. The Rabshakeh incident (2 Kgs 18:26) 
suggests that Aramaic was on its way to being a kind of international 
language. Aramaic continued in use after the Assyrians were 
succeeded by the Neo-Babylonian (Chaldean) Empire. Thus a Philistine 
(or Phoenician?) king Adon wrote to Pharaoh in Egypt for help against 
the Babylonians, and he wrote in Aramaic! In the 19th cent. CE, 
excavations in Babylonia directed attention especially to this Neo-
Babylonian-Chaldean Empire. Since the book of Daniel is set during 
that time, scholars then referred to the non-Hebrew language of that 
book (i.e., Aramaic) as “Chaldee” or “Chaldean.” These terms are no 
longer in use but are met in older references. In 539 BCE, Babylon fell 
to Cyrus, and the Persian Empire began. Under the Persians, Aramaic, 
as an official language for government matters, reached its widest 
expansion. From this time, Aramaic is attested in Egypt, Arabia, 
Palestine, Syria, parts of Asia Minor, Assyria, Babylonia, Armenia, and 
the Indus Valley. Of what was surely a vast corpus of administrative 
documents, only a portion has survived. The bulk is from Egypt where 
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the dry climate was especially conducive to the preservation of 
documents on papyrus and leather. Two collections are especially 
important, that of the Persian satrap (governor) of Egypt, Arsames 
(411–408 BCE) and that of the Jewish military garrison at Elephantine 
(Syene) (495–399 BCE), which includes official letters, family archives, 
administrative, legal, and literary documents. An important literary 
text is the Words of Ahiqar, an Assyrian sage, which contains many 
proverbs set within a narrative framework, an important example of 
Near Eastern wisdom literature. Religious practices (Sabbath and 
Passover) as well as a temple of Yahweh are mentioned (see Porten 
1992, 2003). This period coincides with the biblical return from exile 
and the postexilic time. The Aramaic letters of the book of Ezra 
relating to rebuilding the Temple in Jerusalem (4:8–6:18; 7:12–26) 
belong also to this period. Despite the span of time and the 
geographical spread, the language of this period shows a striking 
homogeneity. While minor local differences appear sporadically, a 
literary standard form for both the language and its orthography 
developed that would last for centuries. It is this form of Aramaic that 
the student today usually learns first.” (New Interpreter’s Dictionary of 
the Bible, Aramaic, Volume 1, Page 229, 2009 AD) 

6.         Jews were trilingual in captivity: 605-536 BC (Hebrew, Akkadian and Aramaic) 
a.           Starting in 605 BC, the Hebrews began a rapid conversion to the use 

of Aramaic and Hebrew became extinct, except among the high priests 
and his associates at the Jerusalem temple after 536 BC. 

b.          The Al-Yahuda archive of David Sofer (#001) is correspondence from 
the Jews in the 33rd year of Nebuchadnezzar written in Akkadian and 
not Hebrew or Aramaic. This illustrates the Jews learned and used 
cuneiform Akkadian since it was still an official language of Babylon 
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adopted from the Assyrians. 

 
7.         The Persian period 536-333 BC is where Aramaic became a dominant 

standard language throughout the world and Judea. Then with the arrival of 
Alexander the Great, Greek replaced Aramaic 

8.         In Judea, where Hebrew was extinct (except the high priests), Aramaic 
continued to be the “default language” down to the time of Christ and the 
first Jewish war and Masada. 

a.           Jesus’ cry “My God why have you forsaken me” was in Aramaic. 
b.          The Masada suicide ostraca lots were in Aramaic.   

9.         Strangely, the Aramaic alphabet was derived from the Hebrew alphabet they 
replaced! "Aramaic Hebrew" which spells words out in the Aramaic alphabet 
script. 

10.    "Aramaic Hebrew" was used by the by the Essenes in the Dead Sea Isaiah 
Scroll 150 BC, Jesus 30 AD. 

11.    We can prove Jesus used "Aramaic Hebrew" because "jots and tittles" do not 
exist in Paleo-Hebrew (Paleo-Hebrew) 

a.           “For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the 
smallest letter (Aramaic iota/yod) or stroke (tittle) shall pass from the 
Law until all is accomplished." (Matthew 5:18) 
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b.          Jots and tittles are different from the "dots and dashes" seen in 
modern Hebrew. 

 
  
  
 D. HEBREW SCRIPT #4: "Masoretic Hebrew", Vowelled Hebrew (600-1000 AD, 1915 
+ AD) 

1.       In the simplest terms "Masoretic Hebrew" is "Aramaic Hebrew with vowels". 
a.         For the entire period of the Bible none of the scripts uses by God’s 

people had any vowels. 
b.        Remember that Hebrew was a consonantal alphabet, which unlike 

English’s “A E I O U Y”, had no actual vowels. 
c.         Until the Masoretes invented a system of dots and dashes, it was 

impossible to know how to pronounce any Hebrew words. 



338 

2.       The Masoretic Text (MT) is the oldest Hebrew manuscript of the Old 
Testament on earth and underlies most Bibles today. 

a.         Also known as "Codex Leningrad" the MT dates to 1008 AD. 
b.        the Masoretes (600-950 AD) who copied the oldest complete extant 

manuscript of the Hebrew Old Testament in 1008 AD (Codex Leningrad, 
Masoretic Text) and modern Jews in Israel today (since 1915 AD). 

 
  

3.       Starting in 600 AD the "Tiberian Masoretes" were an isolated "monk-like" sect 
of Jewish scribes living at Tiberius on the western shore of the sea of Galilee. 

a.         It was at Tiberius the Masoretes invented the system of the little dots 
and dashes that we see in modern Hebrew today and added them to 
"Aramaic Hebrew" which created a standardized vocalization of the 
spoken language in script. 

b.        These diacritical accents marks provide vowel pointing , punctuation 
and force interpretive choices between one of up to three possible 
options in "Aramaic Hebrew". 

c.         The Masoretes, who lived at Tiberius added spaces between some 
words and ornamentalized the "Aramaic Hebrew" to make it easier to 
read. The Masoretic system of dots and dashes did not exist in the first 
century. They also did not exist in "Paleo-Hebrew" when Moses wrote 
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the autograph copies of the first five books of the bible which 
employed an entirely different alphabet. 

4.       "All this is not to suggest that the scribes and the Masoretes were infallible 
either in their pointing or in their understanding. They were not. At times the 
meaning may indeed have been lost, and the pointing consequently 
innovated." (The Current Quest for the Meaning of the Text of the Old 
Testament, Thomas A. Nicholas,  Westminster Theological Journal, v34, p128, 
1971 AD) 

5.       Modern restoration of Hebrew: 1915 - present: 
a.         The transformation of a living population to restore the long dead 

(2000 years) Hebrew language is unique in earth history. 
c.         It all began when "The father of Modern Hebrew" Eliezer Ben-Yehuda 

(1858-1922) moved to Israel in 1881 AD. 
                                                               i.      As a university educated historian that was fluent in Masoretic 

Hebrew, his first contribution was to write a foundational 
"Hebrew Lexicon". 

                                                             ii.      In 1900 AD the Hebrew population spoke Yiddish (German with 
Aramaic alphabet), Karaim (a Turkish like language with Aramaic 
alphabet), Ladino (Spanish language with Aramaic Alphabet) 

                                                           iii.      After 20 years of fruitless efforts to restore Hebrew to the 
population (only 10 families agreed to be "Hebrew only") he 
began a strong push for all the Jews living in Tel Aviv (founded in 
1909 AD) to speak a restored "Masoretic Hebrew" by introducing 
it as the base language of schools. 

                                                           iv.      The "Hebrew Language Council" was formed in order to add 
modern non-Hebrew words like pink, elevator, cancer, microbe, 
umbrella, flirt etc. 

d.        Today the majority of the 6 million Jews living in modern Israel (total 
population 8.5 million) speak "Masoretic Hebrew". 

e.        A key point is to realize that we have no Manuscripts of the Old 
Testament in the original Hebrew alphabet known as "paleo-Hebrew" 
have ever been found. The first five books of Moses, Genesis, Exodus, 
Leviticus, Numbers and Deuteronomy were not penned in the same 
script as the Hebrew Masoretic Text (MT) which is used in our modern 
English Bibles. This is not a problem since we can easily prove that our 
Bible text is essentially unchanged over 2600 years. 
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Conclusion: 
1.           It should not surprise us that the first alphabet on earth was invented by 

God’s chosen people at the hands of Joseph when he entered Egypt. 
a.       Just as first Hebrew alphabet prepared the way for the written law of 

Moses, so too the translating the 39 books of the Hebrew old testament 
into Greek (Septuagint Tanakh) prepared the way for the Gospel of 
Christ to a world who spoke Greek. 

b.      We see God’s providence all down through history everywhere. 
2.           Four Hebrew Scripts: We see therefore, that the Hebrews have had four 

different written alphabet scripts: 
a.       Mosaic-Hieroglyphic Hebrew: 1859-1050 BC 
b.      Paleo-Hebrew: 1050 – 458 BC 
c.       Aramaic Hebrew (Square Hebrew): 458 – 70 AD 
d.      Masoretic Hebrew (Vowelled, modern) 600-1000; 1915-present. 

3.           Date of Script changes and the person who made the changes: 
a.       Mosaic-Hieroglyphic Hebrew script by invented by Joseph in 1859 BC. 
b.      Paleo-Hebrew script standardized by Samuel in 1050 BC 
c.       Aramaic-Hebrew “square” script adopted by Ezra in 458 BC. 
d.      Masoretic-Hebrew “vowelled” script invented by Masoretes in 600 

AD. 
4.           See full outline on Samuel’s and Ezra’s script changes in the bible manuscripts 

  
https://www.bible.ca/manuscripts/Septuagint-LXX-Hebrew-ancient-earliest-
writing-Bible-scripts-alphabets-origin-Mosaic-heiroglyphic-Paleo-Aramaic-
Masoretic-Jewish-Greek.htm 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

https://www.bible.ca/manuscripts/Septuagint-LXX-Hebrew-ancient-earliest


341 

 الفھرست
 3 .................................................................... .اللغةالع���ةإح�اءأمإن�اء؟:ال�ا�األول

 4 ........................................................................................ مق�مةال�راسة

 8 ................................................................... م�ا�ع���راللغةالع���ة: الف�الألول

 14 ................................................................. وص�اللع��ان���إل����:ل�انيالف�ال

 27 .......................................................... ك�فه�لغةس��نای�سفعل�هال�الم:الف�الل�ال�

 92 ................................................. ال��ورال�ار���ةللغةالع���ةوم�ا�ع���رها:الف�الل�ا�ع

 92 ......................................................................................... مق�مة

 101 ................................................................ م��أاألح�فالع���ة: الف�عاألول

 106 ......................................................... ال��ورال�ار���ةللغةالع���ة: الف�عال�اني

 108 ................................................................. اللغةالع���ةوآدابها:الف�عال�ال�

 110 ......................................................................... :ال���قة: الف�عال�ا�ع

 112 ........................................................................... ال�ا�ال�ان�هل�ه�دال��م�ه�د؟

 113 ................................................. .هل�ه�دال��مه�����ل�عق��عل�هال�الم؟:ولالف�الأل

 120 .......................................... وماعالق�ه��ال�ام�ة؟..هل�ه�دال��مإس�ائ�ل���:الف�الل�اني

 133 .......................................................... الق��لةال�ال�ةع��ةو�ه�دال��م:الف�الل�ال�

 137 .......................... ����ل�عق�به��سةال���اتال����ةت���أك�و�ةان��ارال�ه�دال�ال���: الف�الل�ا�ع

لل�اب�س:الف�الل�ام�
ّ
 141 .............................................................. ..ش�������

 152 ...................................................... الف�الل�ادس��ألةال����ل�اذاق�له�ل�ال�ه�د؟

 152 ................................................... ..كألم�غ������وس���ه���ال�ن�ا: الف�عاألول

 160 .................................... ���فأص�الل�ه�دRhesus factorعامالل���وس:الف�عال�اني

 163 .................................................................. ل�اذاق�له�ل�ال�ه�د:الف�عال�ال�

 168 ................................................. یه�دال��روال�والراألم�����م�زوأس�ار:الف�الل�ا�ع



342 

 194 ............................................ ال�والراألم�����خ�ةال�اد�ع��م�������: الف�عاألول

 196 .............................................................. ال�اد�ع��م�������: الف�عال�اني

 197 .............................................................. رم�زم���ة��ال�والر: الف�عال�ال�

 217 ......................................................................... عال�ا�عع��عل�العال�الف� 

 222 .......................................................... ك�فه�لغاته�..یه�دح�اللعال�:الف�الل�ام�

 222 ......................................................................... األش��از: الف�عاألول

 225 ......................................................................... ال�فارد��:الف�عال�اني

 228 ........................................................................ �دال���یه:الف�عال�ال�

 231 .................................................................... یه�دال��راح���:الف�عال�ا�ع

 234 ..................................................... ).نا��ر��ارتا( ح�اسال��ی�ة: �الف�عال�ام

 238 ............................................................................... .ال�ا�ال�ال�اللغةوالل�ان

 239 .......................................................................................... مق�مة

 240 .................... وحل�االن�هارالّلغ�� ) (Artificial languagesالّلغاتاالص��ا�ّ�ة :الف�الألول

 240 ...................................................................................... :مق�مة

 244 ............................................................................ الف�عاألوللغةب�ایل

 251 .................................................................. ل��ةواح�ةلغةعا: الف�عال�اني

 255 .................................................................... لغةاالس��ان��: الف�عال�ال�

 264 ....................................................................... االن��ل����ا: الف�عال�ا�ع

 …الّلغاتال��الّ�ة :�الف�عال�ام
ّ
���ائي

ّ
 268 ................................................ واإلن�اجال�

 274 .......................................... �ع�قات����ةتع��ض����ق�ل�االن�هارالّلغ�� الف�عال�ادس

 275 .............................................................. ... الف�ق���الل�ان�اللغة: الف�الل�اني

 275 ...................................................................................... :مق�مة

 277 ........................................................................ :الف�عاألول���ةتار���ة



343 

 279 ............................................................... الف�عال�ان���ائ��و�ائفالل�ان

 282 ..................................................................... :  ال�اللغـةواإلن�ـانالف�عال�

 289 ................................................................... الف�الل�ال������رج�االغام�

 289 ...................................................................................... :مق�مة

 291 ........................................................................ الف�عاألول�صفال���

 293 ............................................................... الف�عال�ان�ال�صا�االع���ال���

 303 ................................................................. الف�عال�ال��عل�ق�ف�ضهاألح�اث

 305 ....................................................................................... ال�الصة

 


