لغز بني إرسائيل بني الكتاب املقدس وكتب التاريخ واآلثار
نجاة نرص فواز
رمبا تكون كلمة لغز يف عنوان هذا املقال مثرية بعض اليشء ،ولكن الواقع هو أن املثري ،أكرث هو عدم
مطابقة هذه التسمية مع الوقائع التي كشف عنها علم اآلثار ،حيث تبني أنه مل يوجد يوما ما قبيلة
أو قوم أو شعب أو دولة بهذه التسمية يف الرشق العريب ،وتحديدا عىل أرض فلسطني ،ويعترب األثر
األوحد خارج إطار الكتاب املقدس والقرآن الكريم هو ذكر هذه القبيلة عىل مسلة مرنبتاح ،ولوحة
مرنبتاح املعروفة أيضاً بـ بلوحة انتصار مرنبتاح ،هي لوحة تذكارية لفرعون مرص مرنبتاح الذي
حكم مرص بني  1203 - 1213قبل امليالد ،تذكر هذه اللوحة انتصار الفرعون أمنحتب الثالث يف بالد
الشام ومن ضمنها قبائل إرسائيل ،كام فرس البعض من العلامء ،وقد اكتشفها املؤرخ "فلندرز بيرتي
" يف طيبة -األقرص حالياً-عام  1896بعد امليالد.
واللوحة موجودة باملتحف املرصي ،وهي لوحة من الجرانيت األسود ،تُعرف بـ «لوحة إرسائيل»،
نظرا ملا تصوره البعض من ورود اسم (إرسائيل) عىل اللوحة ،والنص املنقوش عىل اللوحة هو للملك
«مرنبتاح» ابن «رمسيس الثاين» ،وجاء ضمن النص أسامء القبائل واإلمارات التي قىض عليها امللك؛
وأخضعها لحكم مرص ،ومنها الفقرة التالية« :وأقفر يزريل ،ومل يعد له بذور» .وقد ترجم البعض
(يزريل) بـ (إرسائيل) ،ويؤكدون ذلك بورود التسمية ضمن أسامء القبائل واإلمارات األخرى التي
أخضعها امللك ،مثل "خاىت" ،و"كنعان" ،و"عسقلون" ،و"ينعم" ،و"خارو" ،وكلها تشري إىل منطقة سوريا
وفلسطني .ويعتقد العامل املرصي "زاهي حواس" أن هناك احتامالً كبريا ً أن "يزريل" التي ذكرت عىل
لوحة «مرنبتاح» ال تعني «إرسائيل» ،وحتى لو فرضنا أنها إشارة إىل بني إرسائيل ستكون هي املرة
األوىل التي تُذكر فيها إرسائيل يف املصادر املرصية القدمية ،وذكرها ال يكون دليال ،عىل اإلطالق ،عىل
أن امللك «مرنبتاح» هو فرعون الخروج.
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وباعتقاد املفكر والباحث الفلسطيني د .عالء أبوعامر مؤلف كتاب " فك الشيفرة التوراتية" أن كلمة
"يزريل" الوارد ذكرها يف مسلة مرنبتاح ال تعني قوما بل سهال زراعيا يف شامل فلسطني وهو سهل
"يزرعيل" التسمية القدمية لسهل مرج ابن عامر والعبارة واضحة بأنها تعني ذلك السهل الزراعي
«وأقفر يزريل ،ومل يعد له بذور» .حيث يتساءل املفكر الفلسطيني ما دخل عبارة جفاف البذور
بشعب أو قبيلة .أو غري ذلك ،واضح إذا ً أن املقصود هو السهل الزراعي الفلسطيني.
ومرج ابن عامر أو سهل زرعني (بالعربية :עמק יזרעאל) "عيمق يزراعيل" أو"يزرعئيل" حسب
تسميته يف التوراة (العهد القديم) .هو مرج واسع بني منطقة الجليل وجبال نابلس يف شامل فلسطني
يل ،صورته عىل شكل مثلث
التاريخية وتحدي ًدا يف لواء الشامل حسب التقسيم اإلداري اإلرسائي ّ
أطرافه :حيفا ،جنني وطربيا .يبلغ طوله  40كم وعرضه املتوسط  19كم ومساحته الكليَّة  351كم.

وهكذا يعود لغز بني إرسائيل ليطرح أسئلة شتى حول من كان هؤالء؟ وملاذا مل يتم العثور عىل لقى
تاريخية تخصهم؟ وملاذا فقط جاء ذكرهم يف الكتب الدينية دون غريها وهي التي متجدهم ومتنحهم
قيمة كبرية كساللة مقدسة أثرت تأثريا كبريا ً يف تاريخ وقيم املرشق العريب؟!
ويف ظل هذه الحرية التي اسرتعت انتباه الكثري من العلامء طرح املؤرخ اللبناين "د .كامل الصليبي"
كتابه املثري "التوراة جاءت من جزيرة العرب" والذي ادعى فيه أنه وجد أرض التوراة يف عسري جنوب
غرب العربية السعودية ،وبالرغم من الضجة الكربى التي أثارها إال أن األمر أصبح مشكوكا فيه.

وباستثناء مقارنة بعض األسامء الجغرافية باألسامء التوراتية مل يكن هناك جديد وحتى األسامء التي
اعتربها مطابقة لألسامء التوراتية مل تكن دقيقة عىل اإلطالق وقد قام الكاتب السوري املتخصص
يف امليثولوجيا "فراس سواح" بالرد عىل نظرية الصليبي يف كتابه "الحدث التورايت والرشق األدىن
القديم" ليس بالرباهني التوراتية واإلركيولوجية فقط  ،بل وناقش نظرية الصليبي حول تطابق
أسامء مدن جزيرة العرب مع مدن التوراة ومدن الساحل الفلسطيني ومواقعها املفرتضة فيقول :أن
الصليبي يعرث عىل "غزة" يف موقع "العزة" الحايل يف وادي أضم ،و" أشدود" يف " السدود" يف منطقة
جبال أملع  ،و" اشقلون" يف "شقلة" بجوار مدينة "القنفذة" ،و "جت" يف "الغاط" مبنطقة جيزان،
و"عقرون" يف "عرقني" بوادي عتود الفاصل بني جبال أملع ومنطقة جيزان .ولكن نظرة رسيعة عىل
خارطة الصليبي رقم  ، 3تظهر أمرا ً يف غاية الغرابة ،فاملدن الخمس التي عرث عليها يف غرب العربية،
تتوزع عىل مسافات شاسعة جدا ً عرب بالد عسري من أقصاها إىل أقصاها ،وتتباعد عن بعضها مئات
الكيلومرتات عرب مساحات مليئة مبدن الشعوب األخرى التي تعرف عليها الصليبي هناك  ،مثل أهل
يهودا وأهل إرسائيل والكنعانيني واآلراميني .فالعزة (غزة) الواقعة يف منطقة الليث ،والغاط (جت)
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الواقعة يف جيزان  ،تبعدان عن بعضهام حوايل  700كم .والسدود (أشدود) تبعد عن شقلة (أشقلون)
أكرث من  200كم .وعرقني (عقرون) تبعد عن شقلة  500كم .فكيف تسنى لشعب واحد  ،أن يبني
مدنه الخمس عىل هذه األرض الواسعة ،ويف مواقع متبعرثة عرب أرايض األعداء ؟!
يف الحقيقة فقد خرج من عباءة د .كامل الصليبي ،وأكمل دربه الكثري من الكتاب العرب يف تأكيد
عىل أن "الجغرافيا التوراتية" أي "أرض التوراة" هي يف عسري واليمن .من هؤالء الكاتب العراقي
"د .فاضل الربيعي" الذي أصدر مجموعة من الكتب حول هذا املوضوع منها" :فلسطني املتخيلة" و
"القدس ليست أورشليم" و"املسيح العريب" وغريها .وكذلك فعل الكاتب الفلسطيني "د .زياد منى
يف كتابه "جغرافيا التوراة ،مرص وبنو إرسائيل يف عسري".
وحاول "الكاتب املرصي "سيد القمني" من خالل كتابيه الرائعني "النبي إبراهيم والتاريخ املجهول"
و "النبي موىس وأخر أيام تل العامرنة" الربط بني بني إرسائيل وعلم اآلثار ليجد مكانا لهم يحل هذا
اللغز املحري بني ما هو ديني وإركيولوجي ولكنه مل يفلح متاما يف ذلك.
وبالرغم من جاملية الفكرة التي تداولها هؤالء الكتاب واملؤرخون والتي قرأتها بتمعن إال أنها تبقى
فرضيات مل يؤكدها علم اآلثار بعد ،ورمبا ر ُد الكُتاب واملؤرخني عىل بعضهم البعض يعترب كافياً ألن
نصل إىل قناعة بأن كل هذه الفكرة (أو لنقل النظرية تجاوزا ً) ،ليست مقنعة متاما مع أنه ال ميكن
تجاهلها واحتامل أن تجد لها أساسا من املصداقية يف املستقبل.
ويف الحقيقة فإن أكرث الكتاب العرب بل والغربيني اقرتابا من الحقيقة هو د .عالء أبوعامر يف كتابه "فك
الشيفرة التوراتية" وكتابه الثاين الذي صدر قبل أيام " يف البدء كان إيل" كام أخربين صديق ومؤرخ
يهودي تقدمي كنت قد أطلعته عىل فحوى الكتاب وترجمت له بعضا من نصوصه إىل العربية.
تتمحور نظرية الدكتور عالء أبوعامر يف اكتشافه وجود نصني متداخلني يف كتاب العهد القديم :نص
إيلوهيمي أو إييل نسبة إىل إيل ،ونص يهوي نسبة إىل يهوه ،ويستنتج من ذلك أن هناك عقيدتني
دينيتني متداخلتني ،وبعد أن يفككهام يف كتابه " يف البدء كان إيل" يُخرج اليهودية ويرجعها إىل
الهندوسية واملجوسية وإىل قوم من الهندو آريني .يكتشف أن اسمهم كان الحوريني الذين استوطنوا
هضاب وجبال الضفة الغربية منذ القرن  18قبل امليالد ،وبقوا يف فلسطني إىل زمن السيد املسيح
وهؤالء هم اليهود ،وقد أطلقوا عىل أنفسهم اسام مجازيا توراتيا وهو مرسي الله (أرس إيل مبعنى
أفرح إيل) وهذا االسم مل يكن قبليا أو جغرافيا عىل اإلطالق .ولكنه يكتشف أيضا أن بني إرسائيل
الوارد ذكرهم يف القرآن والتوراة واألناجيل هم قبيلة عربية مثودية اندثرت كانت قد سكنت شامل
الحجاز مكة واملدينة ورشق األردن من خالل متابعة رحلة يعقوب يف طريقه إىل مضارب خاله
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البان يك يخطب ابنته راحيل .فمضارب القبيلة كانت يف بالد بني املرشق ديار قيدار ومدين شامل
الحجاز(السعودية اليوم) .ويسوق الكاتب عرشات األمثلة واألدلة والقرائن ليربهن عىل عروبة
قبيلة بني إرسائيل ،وليؤكد أنها مل تكن يهودية باملجمل مع أن بعضا من أفرادها تهودوا يف مرحلة
ما(.انظر د .عالء أبوعامر :فك الشيفرة التوراتية ص )124-55
ولكن أكرث ما بهرين وبهر كل من قرأ الكتاب هو إرصار الكاتب عىل أن لغة التوراة املوسوية
وبالتايل لغة بني إرسائيل كانت العربية الفصحى لغة القرآن ،وهو موضوع أثار تعليقات من غري
الخرباء باللغة العربية ،فاعتربوا الكاتب قد جازف وبالغ يف استنتاجه من حيث أنه استخدم طريقة
غري علمية يف استنتاجه !...وبعد سامعي لهذه اآلراء التي باعتقادي صدرت عن أشخاص مل يقرأوا
الكتاب أساسا بل سمعوا عنه ومل يقرأوه فعليا ،فلو قرأوه لوجدوا أن كل ما قام به الكاتب كان ذا
منهج علمي ،حيث عاد يف تفسريه ألسامء بني إرسائيل ،قبل أن يخرج باستنتاجه إىل قاموس الكتاب
املقدس وإىل أصدقاء من املختصني يف اللغة العربية بينهم أنا شخصيا ،وناقشهم يف كل اسم عىل حدة
ويف النهاية اعتمد أسلوبا مدهشا للوصول إىل الحقيقة حيث بحث عن مصدر التسمية من كلامت
قالتها زوجات يعقوب ليئة أو رحيل أو قام بإعادتها إىل الحدث الذي وقع وجاء بعده االسم.
ويف هذا املقال سوف أقوم بالرتكيز عىل هذا الجانب من الكتاب نظرا ألهميته ،وهي محاولة
الستجالء الحقيقة .وبالرغم من أنني متمكنة جدا من اللغة العربية إال أنني عدت يف مقارنة
استنتاجات د .أبوعامر يف كتابه املميز إىل خرباء يف اللغة العربية من اليهود لجعل بحثي هذا يتسم
مبصداقية أكرب.
ولنأخذ بعض االسامء عىل سبيل املثال ال الحرص التي أعتربها الكاتب عربية أصيلة يف مصدرها:
زوجات يعقوب:.1راحيل :الناقة بالعربية تسمى " الراحلة " كونها وسيلة السفر يف تلك األيام.
.2ليئة :وهي البقرة الوحشية ،والَّألَى :ا ِإلبْطاء واال ْح ِتباس ،بوزن اللَّعا ،وهو من املصادر التي يعمل فيها
ما ليس ِمن لفظها ،كقولك لَ ِقيته ال ِتقاطاً وقَتَلْته َصبرْ ا ً ورأَيته ِعياناً؛ قال زهري :فَألْياً َعرفت الدا َر بعد
تو ُّهم وقال اللحياين :الَّألْ ُي اللُّ ْبثُ  ،وقد ألَيْت أَألَى ألْياً ،وقال غريه :ألأَيْت يف حاجتي ،مش َّدد ،أَبطأْت.
.3زلفة :ال َّزل َُف وال ُّزلْف ُة وال ُّزلْفَى :القُرب ُة وال َّد َرجة وامل َنزلةُ.
رش وأَن ال يُ ْح ِس َن ُه؛ بَلِ َه ،بالكرس ،بَلَهاً وتَ َبلَّه وهو أَبْلَه وابتُلِ َه ك َبلِه.
.3بلها :ال َبلَ ُه :ال َغفْلة عن ال ّ
– مصدر أسامء األسباط:
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 .4روبن :يقول التكوينَ 31 " :و َرأَى ال َّر ُّب أَ َّن لَيْئَ َة َم ْك ُرو َه ٌة فَ َفتَ َح َر ِح َم َهاَ ،وأَ َّما َر ِ
اح ُيل فَكَان َْت َعا ِق ًرا.
32فَ َح ِبل َْت لَ ْيئَ ُة َو َولَ َد ِت ابْ ًنا َو َد َع ِت ْاس َم ُه « َرأُوبَينْ َ » ،ألَنَّ َها قَال َْت« :إِ َّن ال َّر َّب قَ ْد نَظَ َر إِلىَ َم َذلَّ ِتي .إِنَّ ُه
اآل َن يُ ِحبُّ ِني َر ُج يِل»( ".تك)29 :

لننظر ماذا قالت ليئة :سمته روبن ألن الله نظر ملذلتها ،ومن يقرأ التوراة يعرف أن زواج ليئة من
يعقوب جاء عرب عملية خداع مارسها البان خال يعقوب عليه ،ولذلك مل يكن يعقوب يحبها بل كانت
محبته ألختها رحيل زوجته الثانية وحيث أن األوىل كانت عاقرا ً أرادت ليئة أن تسجل نقطة لصالحها
يف مقابل أختها راحيل فحملت الصبي وخرجت إىل يعقوب ونسائه مفتخرة مبا رزقت قائلة وبفرح:
" رو-بن " أي " انظروا أبن " رو هو فعل األمر من " رأى " مضارعه يرى وفعل األمر للمفرد را،
وللجمع رو ،وبن تعني أبن أي ولد أو ذكر .وقد ذهب الحدث اسام للصبي.
.5شمعونَ 33 " :و َح ِبل َْت أَيْضً ا َو َولَ َد ِت ابْ ًناَ ،وقَال َْت« :إِ َّن ال َّر َّب قَ ْد َس ِم َع أَنيِّ َم ْك ُرو َه ٌة فَأَ ْعط يَِان هذَا
أَيْضً ا» .فَ َد َع ِت ْاس َم ُه ِ
«ش ْم ُعونَ»( " .تك )29 :ومن الواضح أن االسم قد حرف ألنها قالت الرب قد
سمع كالمي والرب مفرد وليس جمع أي آلهة فاألصح أن تقول سمعان الن إله إبراهيم كان إلهاً
واحدا ً وهو أيل فكيف تقول شمعون أي سامعون .ونجد هذا االسم قد توارثته األجيال بعد عرص
يعقوب عليه السالم وأبنائه ،فها هو يف عرص املسيح عليه السالم يحمله أكرب تالميذه أي " سمعان
الصفا " ،وهذا دليل عىل أن بني إرسائيل ظلوا محافظني عىل نقاء االسم قبل التحريف الذي تعرضت
له التوراة عىل يد الكتبة واألحبار وبعده ،فاألسامء تتناقلها األجيال وتحافظ يف العادة عىل نقائها
كونها تصبح تراثاً قومياً أو عائلياً وما زال العرب وحتى اليوم يسمون أبنائهم بهذا االسم خصوصاً
يف بالد الشام.
.6الويَ 34 ":و َح ِبل َْت أَيْضً ا َو َولَ َد ِت ابْ ًناَ ،وقَال َِت« :اآل َن ِ
هذ ِه الْ َم َّر َة يَقْترَِ ُن يِب َر ُج يِل ،ألَنيِّ َولَدْتُ لَ ُه ثَالَث َ َة
بَ ِن َني» .لِذلِ َك ُد ِع َي ْاس ُم ُه «الَو َِي» ( " .تك  .) 29 :لندقق فيام قالته ليئة أنها تتحدث ويف قلبها حزن
وحرسة فرغم والدتها لذكرين فإن قلب يعقوب ظل عىل حبه لرحيل شقيقتها الصغرى وكانت
تعتقد يف كل مرة تلد فيها أبناً أن قلب يعقوب سيميل إليها كام تعتقد يف زماننا هذا معظم النساء
العربيات من أن كرثة الخلفة قادرة عىل جعل الزوج مييل إليها كونها تريض نفسيته  ،ولكن يعقوب
بقي يتجاهلها فولد ذلك لديها الحرسة واألمل ومن هنا جاءت تسمية الصبي " لوعي " أي شوق
وحرسة من اللوعة يقول العرب  " :قلبي مشتاق وبه لوعة " ولو طلبنا من أحد اآلريني لفظ كلمة
لوعي للفظها هكذا الوي إذ أن هناك ثالثة أحرف ال يتقن نطقها سوى العرب وهي الحاء والعني
والضاد.
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.7يهوداَ 35 ":و َح ِبل َْت أَيْضً ا َو َولَ َد ِت ابْ ًنا َوقَال َْتِ :
«هذ ِه الْ َم َّر َة أَ ْح َم ُد ال َّر َّب» .لِذلِ َك َد َع ِت ْاس َم ُه
َت َعنِ الْ ِوالَ َد ِة( ).تك )29 :وهذا تحريف لالسم الحقيقي ،حيث مل يعرف يعقوب
«يَ ُهوذَا» .ث ُ َّم تَ َوقَّف ْ
وال أفراد أرسته وال جده أو عمه أو أبوه .الله بهذا االسم أي يهوه بل كانوا يعرفونه باسم أيل والذي
ارتبطت به معظم أسامئهم ،وأول مرة يف التاريخ وبحسب التوراة ذكر اسم الله باسم يهوه كان بعد
يعقوب واألسباط بأربع مائة سنة بحسب كاتب سفر الخروج الذي هو عزرا ،إذ يذكر كاتب سفر
الخروج ( )3-2 :6ما ييل2 " :ث ُ َّم كَلَّ َم الل ُه ُموسىَ َوق ََال لَ ُه« :أَنَا ال َّر ُّبَ 3 .وأَنَا ظَ َه ْرتُ ِإلبْ َرا ِهي َم َوإِ ْس َح َاق
ُوب ِبأَنيِّ ا ِإلل ُه الْقَا ِد ُر َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍءَ .وأَ َّما ب ِْاس ِمي «يَ ْه َوهْ » فَلَ ْم أُ ْع َر ْف ِع ْن َد ُه ْم".
َويَ ْعق َ
وهذا يعني أنه من املستحيل أن يسمى الولد باسم إله مل يكن معروفاً يف ذاك الوقت ،ويعني أيضا
أن الولد سمي باسم أخر يدل عىل كالم قالته ليئة … .فامذا قالت ليئة؟
قالت :هذه املرة أحمد الرب وإذا راجعنا معظم األسامء أعاله سنعرف أن معظمها كان بناء عىل
كلامت قالتها ليئة وعليه فإن االسم هو هادي وهذا االسم مازال شائعاً لدى العرب حتى هذه األيام.
ورمبا مهدي أو هود تيمناً بنبي عاد الذي يذكر العرب أنه هو عابر ذاته الوارد يف التوراة أي جد كل
قبائل العرب قاطبة بحسب التكوين وبحسب اإلخباريني العرب أيضاً.
واعتقادنا هذا مبني عىل أن الكتبة يف العادة يلوون السنتهم باالسم أي يغريون نطقه ال كل حروفه.
ُوبَ « :ه ْب يِل
ُوب ،غَا َرتْ َر ِاح ُيل ِم ْن أُ ْخ ِت َهاَ ،وقَال َْت لِيَ ْعق َ
.8دان1 " :فَل اََّم َرأَتْ َر ِاح ُيل أَنَّ َها لَ ْم تَلِ ْد لِيَ ْعق َ
ُوب َعلىَ َر ِاح َيل َوق ََال« :أَلَ َعليِّ َمكَا َن الل ِه ال َِّذي َم َن َع َع ْن ِك
بَ ِن َنيَ ،وإِالَّ فَأَنَا أَ ُموتُ !»2 .فَ َح ِم َي غَضَ ُب يَ ْعق َ
ثمَ ْ َر َة الْبَطْنِ ؟»3 .فَقَال َْتُ « :ه َوذَا َجا ِريَ ِتي ِبلْ َهةُ ،ا ْدخ ُْل َعلَيْ َها فَتَلِ َد َعلىَ ُركْبَتَ َّيَ ،وأُ ْرزَقُ أَنَا أَيْضً ا ِم ْن َها بَ ِن َني».
ُوب ابْ ًنا6 ،فَقَال َْت
ُوب5 ،فَ َح ِبل َْت ِبلْ َه ُة َو َولَدَتْ لِ َي ْعق َ
4فَأَ ْعطَتْ ُه ِبلْ َه َة َجا ِريَتَ َها َز ْو َجةً ،فَ َدخ ََل َعلَ ْي َها يَ ْعق ُ
َان ابْ ًنا» .لِذلِ َك َد َع ِت ْاس َم ُه « َدانًا»( ".تك)29 :
َر ِاح ُيل« :قَ ْد قَضىَ يِ َل الل ُه َو َس ِم َع أَيْضً ا لِ َص ْو يِت َوأَ ْعط يِ َ
وهنا أيضا اسم يدل عىل الحدث فقد قالت قد قىض الله يل وسمع أيضا لصويت فسمته دان"
والسؤال من الذي دان أي قىض ،الذي دان هو الله الديان أي القايض يقال يف الكتاب املقدس
املسيحي ألن الله سيدين هذا العامل يف آخر الزمان وهو ما يعني أن الله سيقيض بينهم وهو تذكري
بيوم الحساب فيوم الدينونة أو يوم الدين هو يوم القضاء العام.
ُوب8 ،فَقَال َْت َر ِ
.9نفتايلَ 7 ":و َح ِبل َْت أَيْضً ا ِبلْ َه ُة َجا ِريَ ُة َر ِ
اح ُيلُ « :م َصا َر َع ِ
ات
اح َيل َو َولَ َد ِت ابْ ًنا ث َانِ ًيا لِ َي ْعق َ
الل ِه قَ ْد َصا َر ْع ُت أُ ْخ ِتي َو َغلَ ْب ُت» .فَ َد َع ِت ْاس َم ُه «نَ ْفتَ يِال»( ".تك)29 :
انظروا إىل هذه الفرحة التي متأل قلب راحيل بعد أن كانت تعاين من عدم اإلنجاب ها هي جاريتها
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بلهة تشفي غليلها وتلد ذكرا ً آخر وتصيح راحيل صارعت أختي وغلبتها .فامذا يقول العريب عندما
تغلق أبواب الرزق يف وجهه وفجأة تفرج انه يقول :وبالحرف الواحد " الله فتحها عيل " وهذا ما
قالته راحيل قالت (إن فتح يل) واآلن لنطلب من آري أن يلفظ هذه الجملة بالعربية إنه بالتأكيد
سيلفظها هكذا كام كتبها الكهنة (إن فتا يل) أو (نفتايل).
ُوب َز ْو َجةً،
.10جادَ 9 ":ول اََّم َرأَتْ لَيْئَ ُة أَنَّ َها تَ َوقَّف ْ
َت َعنِ الْ ِوالَ َد ِة ،أَ َخ َذتْ ِزلْ َف َة َجا ِريَتَ َها َوأَ ْعطَتْ َها لِيَ ْعق َ
ُوب ابْ ًنا11 .فَقَال َْت لَ ْيئَةُ« :ب َِس ْع ٍد» .فَ َد َع ِت ْاس َم ُه « َجا ًدا»( " .تك)29 :
10فَ َولَدَتْ ِزلْ َف ُة َجا ِريَ ُة لَ ْيئَ َة لِ َي ْعق َ

والسؤال من الذي (جاد)؟ إنه الله تعاىل الذي جاد عىل ليئة بذكر جديد من جاريتها زلفة بعد أن
كانت قد توقفت عن الوالدة .وجاد هي صيغة املايض من الفعل يجود واألمر جود والجود هو
الكرم والسخاء والعطاء.
كسوا فَعاالً عىل أَفعال حتى كأَنهم
سخي ،وكذلك األُنثى بغري هاء ،والجمع أَجواد ،رَّ
ورجل َجوادّ :
إِمنا كرسوا فَ َعالً.
ُوب13 ،فَقَال َْت لَ ْيئَةُِ « :ب ِغ ْبطَ ِتي ،ألَنَّ ُه تُ َغ ِّبطُ ِني
.11أشريَ 12 " :و َولَدَتْ ِزلْ َف ُة َجا ِريَ ُة لَ ْيئَ َة ابْ ًنا ث َانِ ًيا لِ َي ْعق َ
وحاولت
بَ َناتٌ » .فَ َد َع ِت ْاس َم ُه «أَ ِش َري»( ".تك )29 :والحقيقة أن هذا االسم قد عجزتُ عن تفسريه
ُ
جاهدا البحث عن مصدر له ولكن دون جدوى فكالم ليئة ال يدل عىل يشء وبعدما يئست ألهمني
الله أن افتح القرآن عىل سورة يوسف وقرأت السورة مرات ومرات فعرثت عىل اسمي علم فقط
ألبناء يعقوب هام يوسف وبنيامني .أغلقت القران محتارا ً ألنني مل أجد ضالتي ولكنني مل أتوقف عن
البحث وعدت مرة أخرى إىل سورة يوسف حيث لفت نظري اآلية التي تقول:
فَل اََّم أَن َجاء الْ َب ِش ُري أَلْقَا ُه َعلىَ َو ْج ِه ِه فَا ْرتَ َّد بَ ِص ًريا ق ََال أَلَ ْم أَقُل لَّ ُك ْم إِنيِّ أَ ْعلَ ُم ِم َن اللّ ِه َما الَ تَ ْعلَ ُمو َن
{يوسف }96/قَالُوا ْ يَا أَبَانَا ْاستَ ْغ ِف ْر لَ َنا ُذنُوبَ َنا إِنَّا كُ َّنا خ ِ
َاط ِئ َني {يوسف }97/ق ََال َس ْو َف أَ ْستَ ْغ ِف ُر لَ ُك ْم رَبيِّ َ
إِنَّ ُه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم {يوسف}98/

فالبشري هنا هو اسم علم ألحد أبناء يعقوب وقد حمل قميص أخاه يوسف وعندما اشتم يعقوب
رائحة يوسف ابنه الفقيد عاد له النظر .فالبشري هنا ليس مالك بل واحد من أبناء سيدنا يعقوب؛
هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانية يف املقارنة ما بني االسم التورايت والقرآين أشري والبشري نجد أن
الكتبة قاموا بحذف حرفني فقط هام الالم والباء .والبشري من البرشى والبرشى التي زفت لليئة
كانت والدة ذكر جديد فأسمته البشري من الحدث.
ُوب ِم َن الْ َحقْلِ يِف الْ َم َسا ِءَ ،خ َر َج ْت لَيْئَ ُة لِ ُمالَقَاتِ ِه َوقَال َْت« :إِليَ َّ تَ ِجي ُء ألَنيِّ
 .12يساكر16 " :فَل اََّم أَتىَ يَ ْعق ُ
ُوب
ق َِد ْاستَأْ َج ْرت َُك ِبلُفَّا ِح ابْ ِني» .فَاضْ طَ َج َع َم َع َها تِل َْك اللَّ ْيلَةََ 17 .و َس ِم َع الل ُه لِلَ ْيئَ َة فَ َح ِبل َْت َو َولَدَتْ لِ َي ْعق َ
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ابْ ًنا خَا ِم ًسا18 .فَقَال َْت لَيْئَةُ« :قَ ْد أَ ْعط يَِان الل ُه أُ ْج َر يِت ،ألَنيِّ أَ ْعطَيْ ُت َجا ِريَ ِتي لِ َر ُج يِل» .فَ َد َع ِت ْاس َم ُه
«يَ َّساكَ َر»( " .تك )29 :وإذا رجعنا إىل حديث ليئة مع يعقوب تلك الليلة فإن تلك الليلة مل تكن من
حق ليئة بل من حق راحيل أخت ليئة إحدى زوجاته الثالث األخريات ،ولكن ليئة احتالت عليه
عندما أخربته أنها أعطت لفاح إلحداهن مقابل التنازل عن تلك الليلة لها فخوفا من حدوث فضيحة
أو انكشاف الكذبة باألحرى طلبت من الله السرتة وقد استجاب الله لدعائها أو رجائها هذا وبقي
األمر رسا ً .وعندما ولدت الطفل ذكرت الله الذي سرتها فقالت يا ساتر وذهب ذلك اسام للغالم،
وقد حرفه الكهنة اليهود لعلة يف نفوسهم أو أختلف مع الرتجامت.
ُوب20 ،فَقَال َْت لَ ْيئَةُ« :قَ ْد َو َه َب ِني الل ُه
 .13زبولونَ 19 " :و َح ِبل َْت أَيْضً ا لَ ْيئَ ُة َو َولَ َد ِت ابْ ًنا َسا ِد ًسا لِ َي ْعق َ
ِهبَ ًة َح َس َنةً .اآل َن يُ َساكِ ُن ِني َر ُج يِل ،ألَنيِّ َولَدْتُ لَ ُه ِستَّ َة بَ ِن َني» .فَ َد َع ِت ْاس َم ُه « َزبُولُونَ»( " .تك)29 :
لننظر ماذا قالت ليئة قالت اآلن يساكنني رجيل ،يساكنني أي يسكن معي أي يبقى طوال الوقت إىل
جانبي ،فهل السبب هو اقتناعها هذا وهو أن والدة الستة بنني ستعمل عىل ترك يعقوب لزوجاته
األخريات والسكنى معها أم أن للموضوع سبباً آخر جعلها مقتنعة بأن ذلك سيحصل فعال .ولو
جئنا للمنطق فوالدة ابن سادس لليئة ما كانت بقادرة عىل جعل يعقوب يرتك األخريات ويسكن
معها فام الفرق بني الخمسة والستة ؟؟ والسبب الوحيد باعتقادنا القادر عىل جعل يعقوب يرتك
الدنيا وما فيها هو علة يف الطفل ذاته أي أن يكون مريضاً عىل سبيل املثال أو واهن الجسم ضعيف
واحتامل موته كان كبريا ً إذا مل يعنت به العناية الكافية ،لذلك اضطر أبوه أن يجلس طوال الوقت إىل
جانب ليئة .والدليل عىل ذلك هو االسم زبولون أي دبالن من الذبول وهو الشحوب ووهن الجسم،
يقال نبتة ذابلة أي ضعيفة.
َذبَ َل النباتُ والغُصن وا ِإلنسان يَ ْذبُل َذبْالً وذبُوالًَ :د َّق بعد ال ِّر ّي ،فهو ذابِل ،أَي ذَوى ،وكذلك َذبُ َل،
بالضم.
ولو طلبنا من آري أن ينطق هذه الكلمة لنطقها هكذا زبلون أو زبالن .إذن االسم هو ذبالن
.14دينه21 " :ث ُ َّم َولَ َد ِت ابْ َن ًة َو َد َع ِت ْاس َم َها « ِدي َنةَ»( ".تك )29 :وهذا االسم واضح مصدره الدين أو
الديانة ومعناه متدينة أو متعبدة ومذكرها ديّن ،ورمبا هي مؤنث االسم دان وهي عادة العرب أن
يسموا اسم األخت مبؤنث اسم أخيها.
 .15يوسفَ 22 :و َذكَ َر الل ُه َر ِ
اح َيلَ ،و َس ِم َع لَ َها الل ُه َوفَتَ َح َر ِح َم َها23 ،فَ َح ِبل َْت َو َولَ َد ِت ابْ ًنا فَقَال َْت« :قَ ْد
وس َف» قَائِلَةً« :يَزِي ُد يِن ال َّر ُّب ابْ ًنا آ َخ َر»( ".تك)29 :
نَ َز َع الل ُه َعارِي»َ 24 .و َد َع ِت ْاس َم ُه «يُ ُ
ماذا قالت راحيل  ،قالت يزيدين الله ابناً آخر  ،وهذا معناه أن حالة الولد الصحية كان ميؤوسا
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منها أي أن موته كان قاب قوسني أو أدىن فحديثها هو دعوة لله أن يرزقها بطفل آخر  ،والسبب يف
تقديرنا لهذه الحالة أن راحيل ولدت مبعجزة وكانت والدتها عسرية  ،فهي فرحة أن الله قد مسح
عارها كون األخريات شمنت بها ولكنها ويف نفس الوقت ترجو الله أن يعوضها بآخر إن مات  ،ومن
هنا جاءت التسمية يوسف أي يؤسف وهي من عبارة و أسفاه ينطقها العريب عندما يفقد عزيزا
عليه أو يخيب رجاؤه يف يشء يقول شخص آلخر إن فالن مريض يقول هذا يشء يؤسف أو مؤسف
وقد جاء االسم بحسب الحدث .
 .16بنيامني16 " :ث ُ َّم َر َحلُوا ِم ْن بَيْ ِت إِ َيلَ .ول اََّم كَا َن َم َسافَ ٌة ِم َن األَ ْر ِض بَ ْع ُد َحتَّى يَأْتُوا إِلىَ أَفْ َراتَةَ،
َولَدَتْ َر ِ
َعستْ ِوالَ َدتُهِا أَ َّن الْقَا ِبلَ َة قَال َِت لَ َها« :الَ تَخ يَِاف ،ألَ َّن
ستْ ِوالَ َدتُ َهاَ 17 .و َح َدثَ ِح َني ت رَّ َ
اح ُيل َوتَ َع رَّ َ
ون»َ .وأَ َّما أَبُو ُه
هذَا أَيْضً ا ابْ ٌن ل َِك»َ 18 .وكَا َن ِع ْن َد ُخ ُرو ِج نَف ِْس َها ،ألَنَّ َها َمات َْت ،أَنَّ َها َد َع ِت ْاس َم ُه «بَ ْن أُ يِ
فَ َد َعا ُه «بَ ْن َيا ِم َني»19 .فَماَ ت َْت َر ِ
اح ُيل َو ُد ِف َن ْت يِف طَرِيقِ أَفْ َراتَةَ( " ،تك)35 :
وهذا يعيدنا إىل قصة ميالد يؤسف ،لقد كانت راحيل تحترض عندما ولدت ابنها الثاين وإذا كان األول
قد سبب لها األمل واملرض أثناء الوالدة فإن الثاين كان السبب يف موتها ،ولهذا أطلقت عليه اسم بن
أوين عندما عرفت انه ذكر من القابلة ،واألَ ْونُ :اإلعيا ُء والتَّ َع ُب كاألَيْنِ  .مام يعني أن االسم هو إبن
مريض ورمبا ينقص االسم حرف واحد حتى يصبح صحيحا ،وهو حرف األلف وبعد أضافته سيصبح
االسم هكذا بن أواين أي بن مويت واألوان بالعربية هي املرحلة التي تسبق الرحيل وهي النهاية
أيضا .ولكن يعقوب مل يعجبه االسم فسيظل سببا يف تدمري نفسية الغالم فقال بن يامني أي بن مين
واليمني واليمن هام الخري باللغة العربية واملعنى الكامل لالسم هو ابن الخري.
وبعد استعراض تحليل د .أبوعامر وتفسريه ملعنى األسامء ومصادرها وقصتها ،بحثت فيام سمي
لغة عربية فلم أجد لها (أي األسامء) أي معنى فيها ،وعدت إىل قاموس الكتاب املقدس ألفهم هل
هناك من تفسري ألجد أن ما ورد يف كتاب "الشيفرة التوراتية" كان صحيحا مئة يف املئة .فلنأخذ عىل
سبيل املثال اسم راحيل  Rachelيف القاموس :اسم عربي معناه "شاة" ولكن اسم الشاة باللغة العربية
إذا كان املقصود املاعز فهو "عوز" وإذا كانت نعجة فهي "كيبسه" فكيف خرج معهم أن معناها
شاة .إذا الكلمة عربية ومعناها ناقة .أما اسم ليئة فهو مأخوذ كام هو من العربية مبعنى البقرة
الوحشية .ولنأخذ اسم إرسائيل يقول القاموس أن معناه بالعربي عبد الله ولكن يف الحقيقة أن عبد
الله بالعربي هي عبد إيل أو بشكل أدق عوفادي إيل أوعفد إيل أو عفديهوه  ovadبينام يقول د.
عالء أن معناه هو أرس إيل أفرح الله وهنا املوضوع منطقي ،أعتقد بعد عوديت لقاموس العربية
وقواميس الكتاب املقدس أن الكل يعرف أن هذه األسامء عربية ولكن التغايض عن ذلك كان يخدم
أمورا ً دينية الهوتية أكرث من البحث عن الحقيقة.
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ويف الحقيقة فإن ما يسمى اليوم باللغة العربية أو العربية الحديثة هي لغة ملفقة صاغها اليعازر
بن يهودا الذي ولد باسم إليعيزز إسحاق پرملن يف  7يناير  1858يف مدينة لوجيك التي كانت تقع
يف محافظة فيلنيوس بلتوانيا (أما اليوم فتقع داخل حدود البيالروس) .كان أهله يهودا ً أشكنازا ً
متشددين بالدين ومن طائفة حسيدية .عندما كان يف الخامسة من عمره تيتم عن أبيه فأرسلته أمه
ليتعلم يف يشيفا (مدرسة يهودية دينية) .عندما كان يف العرشين من عمره سافر إىل باريس ليتعلم
الطب ،ولكنه ترك الدراسة بعد  3أعوام قبل إمتامها.
يف أبريل  1879نرش مقالته األوىل حيث قال إن نهضة اليهود ستكون يف فلسطني "إيرتس إرسائيل"
وإن أساسها سيكون تبني اللغة العربية يف جميع مجاالت الحياة اليهودية ،ألن الشعب ال يتمكن من
النهضة دون لغة مشرتكة ألبنائه.
وقد أفرد د .أبوعامر بحثا واسعا حول هذا املوضوع ،أي أصول ما سمي لغة عربية ودحض أن تكون
هناك لغة بهذا االسم ،فالعربية القدمية هي "لسان كنعان" كام يقول النبيان ارميا واشعيا يف سفريهام.
ويعلق د .سيد القمني عىل أن العربية هي لغة كنعان فيقول " أما النسخة العربية ،فتؤكد عىل
غالفها {قد تُرجم من اللغات األصلية ،وهي العربانية (أصلاً الكنعانية) واللغة الكلدانية (وما تحمله
من تراث رافدي طويل) واللغة اليونانية (وما حملته من علوم جامعة اإلسكندرية وتراثها املرصي
العريق)" (األسطورة والرتاث ص .)190
لألسف الشديد فقد أنطلت عىل بعض العرب ومنهم مؤرخون وكتاب بدعة اللغة العربية ،فظنوا
أن هناك شعبا سمي عربيا .ويف الحقيقة كلمة عربي كام يوضح د .عالء أبوعامر يف الفصل األول
من كتابه "فك الشيفرة التوراتية" تعني العرب والبدو منهم تحديدا من عابر السبيل أي الرحل،
وإرسائيل تعني مفرحي الله أي أبناء إيل واليهود هم أبناء يهوه ال إيل الذي هو الله العريب .يربهن
الكاتب عىل ذلك من أسفار التوراة نفسها.
لقد صنعت الصهيونية تاريخا لها من تاريخنا ،ومطبخاً لها من مطبخنا ،ولباسا من البستنا ،ولغة
اشتقت من لغتنا العربية والعامية الفلسطينية تحديدا .وهكذا أسسوا شعباً يريد أن يجردنا من
ارضنا ووطننا .فهل بعد كتايب د .أبوعامر "فك الشيفرة التوراتية "و "يف البدء كان إيل" بقي لدى ٍ
أحد
شك يف أن قضيتنا عادلة ،وأننا نحن شعب الله املختار؟ .
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