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الكتاب إهداء

املحرتم فيلكسسوارس الخواجه الفاضل جناب إىل
يعتقدون الذين إىل ومصنَّفاتهم مؤلفاتهم من يطبعونُه ما إهداءَ الُكتَّاب اعتاد
مطابًقا بكم اعتقادي كان وملَّا األعمال، جليل من يأتونُه بما والفضل النفع فيهم
فخاًرا وحسبُه إليكم، املَؤلَّف هذا أُهدي أن رأيُت حياتكم ترجمة يف دوَّنتُه ملا
كان الفضل رجال ذُِكر إذا التي ة األُمَّ وهي أال عظمائها، من أنتم ٍة أُمَّ تاريخ أنُه
العروش، عىل امللوك منها استوى وقد والسياسة، والعلم الدين يف النوابغ منها
شعبهم، أيَّامهم يف وأنمى حكمهم، هللا وبارك طواًال، أحقابًا الرعيَّة يف فعدلوا
ناهيك الصالحة، بأعمالهم والفخار املجد ذُرى وبلغوا اآلفاق، شهرتهم فطبَّقت
املحققني واملؤرخني املجيدين والشعراءِ العظام الفالسفة من منها نبغ ن عمَّ

واملحسنني. والُكتَّاب
التي األمة يف ممثًَّال واالجتهاد واألمانة الحق شعار يرى الكتاب هذا فقارئُ
بيننا؛ الوداد عهد لتقادم هذا كتابي جنابكم إىل أهدي أن بي فحريٌّ منها، أنتم
فتقبَّلوُه السعيد القطر هذا لسكان العام النفع املجيدة أعمالكم يف آنسُت وألني

هللا. أدامكم بجميلكم واعرتاًفا لفضلكم، تذكاًرا
مكاريوس شاهني





سوارس. فيلكس الخواجه





فيلكسسوارس

كل يف البيضاءِ األيادي صاحب والشهرة، الصيت الطائر الرجل بِه وأعني فيلكسسوارس،
أفادت التي النافعة واألعمال الجليلة والرشكات العظيمة املرشوعات مبتكر ومربَّة، مأْثرٍة
بل ومذاهبهم، مللهم اختالف عىل الناس من أللوف الخري سبل وفتحت املرصي، القطر
أخالقِه ومكارم وتواضعِه وسماحتِه لجودِه بالبنان إليهم يُشار الذين األقران نابغة هو
عثرات وجابر األيتام، ومجري الشمل، جامع بوُه ولقَّ الفقراءِ، بأبي كنَّوُه حتى ومربَّاتِه

الكرام.
من سوارس إسحاق املرحوم ابن سوارس فيلكس الخواجه هو الرتجمة هذه صاحب
ديسمرب عربية/٢٩ ٥٦٠٣ سنة طيبت ٢٦ يف مرص يف ُولد املجد، يف أثيلة كريمة عائلة
تويف ُمْرُدخ أكربهم أوالد خمسة عن ١٨٤٨ سنة والدُه وتويف ميالدية، ١٨٤٢ سنة
،١٩٠٢ سنة وأختهم ،١٩٠٠ سنة ويوسف ،١٨٦٥ سنة يعقوب أخوُه وتويف ،١٨٦١ سنة
يف األيمن ساعدُه هللا بعون يزال فال سوارس روفائيل الخواجه الوجيه الهمام شقيقُه أما
الوجهاءِ حرضات مع باالشرتاك املربورة، أعمالِه يف األقوى وعمادُه املشكورة، مرشوعاتِه

املكان. هذا بغري تاريخهم من شيئًا لخصنا الذين رولو إخوان الخواجات
بِه فاعتنت عمرِه، من السادسة متجاوًزا أبيِه وفاة عند الرتجمة صاحب يكن ولم
وأرشبتُه وأرشفها، املبادئ أقوم عىل فربَّتُه عظيًما اعتناءً سوارس نظلة املرحومة والدتُه
تزينُه مقداًما الهمة عايل وشاب فشبَّ النفس، عىل واالعتماد والتقوى الفضيلة حب
الكهولة، سن يف األعمال جليل عىل وإقدامهم الشباب وقوة الشباب سن يف الكهول حكمة
والفرنسوية العربية اللغات فأتقن واملعارف، العلوم لتلقي املدارس إحدى والدتُه وأدخلتُه
ذلك بعد وخرج منزلِه، يف يعلمونُه فكانوا خصوصيني، معلمني عىل تخرَّج ثم واإليطالية،
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الرشيفة واألماني السامية اآلمال تدفعُه غمام وراءِ من ظهر بدٌر فكأنُه الحياة، معرتك إىل
والهمة. العزم نار صدرِه يف وتتَّقد

حرضة والد شماع إبراهيم املرحوم مع التجارة يتعاطى مردخ املرحوم أخوُه وكان
وظلَّ رشيًكا، الرتجمة صاحب خلفُه دخل ١٨٦١ سنة تويف فلما شماع، ماركتو الخواجه
بك أصالن املرحوم كريمة ركيتا بالسيدة السنة تلك يف واقرتن ،١٨٧٣ سنة إىل كذلك
وإميل وأدولف جاك والخواجات قطاوي، أصالن بك يوسف حرضات وشقيقة قطاوي،
املرحوم أنجال قطاوي بك ويوسف بك موىس الرسيني الوجيَهنْي أخي أبناء وإخوتهم

بنات. وخمس صبيان أربعة منها فُرزق قطاوي، بك يعقوب
واإلقدام، الهمة ساعد عن فشمر الكبرية، آمالِه جواهر يظهر رشع ١٨٧٢ سنة ويف
حرضات مع فيِه اشرتك محالٍّ املذكورة السنة يف فأسس العظيمة، أعمالِه تأسيس وبارش
«محل باسم ُدعي قطاوي جاك الخواجه قرينتِه حرضة وشقيق نحمان أنريكو الخواجات
وبقي رولو، الخواجات إليهم انضمَّ ١٨٧٦ سنة ويف يفمرص»، ورشكائهم سوارسونحمان
روبني «الخواجات باسم اإلسكندرية يف محالٍّ السنة تلك يف وأنشئوا كان، كما املحل اسم
سوارس إخوان «بيت باسم ١٨٨٢ مرصسنة يف محالٍّ أسس ثم ورشكائهم»، وأوالده رولو
١٨٨٦ سنة وحوَّل حالِه، عىل مرص يف ونحمان سوارس محل إبقاء مع ورشكائهم»،
اإلسكندرية محل وبقي ورشكائهم»، سوارس إخوان «بيت سماُه واحد محلٍّ إىل املحلني

أيًضا. حالِه عىل
تأسيس يف أيًضا آخذًا كان بل التجارية، املحالت إنشاءِ عىل ذلك أثناءِ يف يقترص ولم
سماها سمارسة بنك شكل مرصعىل يف رشكة أول ١٨٧٦ سنة فأسس النافعة، الرشكات
بأرباٍح املرصية الحكومة دين تصفية عند ١٨٧٧ سنة انحلت ولكنها األهلية»، «الرشكة

فيها. املساهمني لجميع طائلة
املرصي العقاري البنك ورشكائِه روفائيل الخواجه شقيقِه مع ١٨٨٠ سنة وأسس
بعد عاًما النجاح يف آخذة أشغالُه تزال وال وأهلها، ملرص خري مورد يزال وال كان الذي

إنشائِه. تاريخ عىل االطالع يروم الذي يرى كما عاٍم،
إال بالعمل تبتدئ لم ولكنها بالحوامدية، السكر فابريقة أنشأ ١٨٨٢ وسنة

.١٨٨٣ سنة
املشهورة. حلوان حديد سكة رشكة ١٨٨٨ سنة وأسس
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الحديدية الخطوط ومد جرجا، إىل أسيوط من الحديد سكة أسسرشكة ١٨٩٠ وسنة
وهذه سنورس، إىل الفيوم ومن منوف، إىل الكوم شبني ومن الرحمانية، إىل دمنهور من

إتمامها. بعد املرصية الحكومة إىل سلمت كلها
أنشأ ١٨٩٢ وسنة السنية، الدائرة من فضل الشيخ تفتيش اشرتى ١٨٩١ وسنة
اشرتى ثم حمادي، ونجع فضل والشيخ الحوامدية فابريقة إليها وضمَّ السكر رشكة

.١٨٩٤ سنة يف الدومني مصلحة من البدرشني تفتيش
ومدَّت السكر، لرشكة بعد فيما وباعها القبيل الوجه ري رشكة أسس ١٨٩٥ وسنة

نفسها. السنة يف أسوان إىل قنا من الحديدية السكة
لرشكة ذلك بعد وباعها االقتصادية، الرشقية حديد سكة رشكة أسس ١٨٩٦ وسنة

الدلتا. حديد سكة
من كان الذي البدرشني تفتيش إليها وضمَّ العقارية، الرشكة أنشأ السنة هذه ويف

أمالكِه. جملة
بطنطا. املياه قومبانية رشكة أسس ١٨٩٧ وسنة

كلها، السنية الدائرة أرايض اشرتت التي السنية الدائرة رشكة أسس ١٨٩٨ وسنة
.١٩٠٢ سنة الزراعي البنك عنُه تفرَّع الذي األهيل البنك رشكة أسس عينها السنة ويف

عظيمة أعمال سلسلة كانت الهمة العايل الرجل هذا حياة تاريخ أن تقدم مما فظاهر
ولكن والوسائل، الحيل جنبها يف وتقل والعزائم الهمم تحتها تنوءُ كبرية ومرشوعات
الصعوبات عىل يتغلَّب أن فاستطاع عالية، ومداركُه شديدة وعزيمتُه قوية كانت همتُه
التي العديدة، أعمالِه مثل عظيم عمٍل كل يف وقوعها من بدَّ ال التي الكثرية واملوانع الكبرية
ويف املرصي القطر أنحاء سائر يف ونحلهم مللهم اختالف عىل الناس من ألوف بها يشتغل
التي الكثرية ورشكاتِه ومرشوعاتِه أعماله كل يف لُه مرافًقا التوفيق وكان أيًضا، السودان
عظيًما نجاًحا نجحت حتى املفرط؛ وذكائِه السامية ومداركِه الراجح بعقلِه يديرها كان
املعامالت نت وحسَّ التجارة حالة ت فغريَّ وأهلِه، املرصي القطر عىل طائلة بأرباح وجاءت

السواء. عىل والزارع والصانع التاجر عن ات املشقَّ فت وخفَّ املواصالت، لت وسهَّ
خدم وهكذا «سعد»، بالعربية فيلكس كلمة معنى أن املقام هذا يف ذكرُه يطيب ومما

وأفعالِه. أعمالِه كل يف املسمى االسم فوافق صاحبها السعد
مجلٌد لها يقتيض بل تعدادها، عن املقام يضيق فمما الخريية، ومربَّاتُه مآثرُه أما
اإليطالية الخريية رئيسالرشكة وهو بمرصوغريِه الكلب ملستشفى مساعدتُه فمنها ضخٌم،
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ويكسو وغريها، اإلرسائيلية الخريية املدارس عىل بيضاءُ وأياٍد غرَّاءُ مآثر ولُه وغريها،
كبري لعدد بها يتربع التي الشهرية الرواتب عدا ما الهبات، عليهم ويوزع سنة كل الفقراءَ
من بها ويصلحوا معيشتهم عىل لينفقوها أصحابها عىل الدهر أخنى التي البيوت من
بني تمييز بال ذلك كل وهناءٍ، نعيم يف ورتعوا عيشهم وطاب أحوالهم فحسنت شئونهم،

ومللهم. طوائفهم
ظاهَريْن منها والربح الخري كان بارشتها التي مرشوعاتي كل إن مرًة: يل قال
سكة ومنها الزراعة أو الصناعة أو التجارة يف كان سواءٌ عموًما، املرصي للقطر أمامي
حلوان هواءَ أن والعتقادي وسكانهما مرصوحلوان لخري زمالئي مع أنشأتها حلوان حديد
السكان من يقصدها ملن أرومها التي بالغاية وتأتي الجميع، تفيد الحديد سكة وأن صحي

وغريهم. والسياح
بعد حلوان محطة أتيت ثم مرص، يف الباردة الشتاءِ ليايل إحدى يف مرًة وتأخرت
من اآلتي القطار ينتظر واقًفا سوارس فيلكس الخواجه فرأيت منزيل، قاصًدا الليل نصف
احتياج يف مرص إن سوارس، خواجه يا لُه: فقلت ركابِه، صحة عن بالُه ليطمنئ حلوان
إني فأجابني بصحتك، يرضُّ قد الوقت هذا مثل يف ومجيئك العظمى مرشوعاتك وإىل إليك
حلوان إىل وسافرت ودعتُه القطار جاءَ وملا الجمهور، لراحة وقًفا وحياتي صحتي جعلت

ويقظتِه. انتباهِه وشدة همتِه عايل من أتعجب وأنا
الجزئية الخريية ومرشوعاتِه املاسوني حلوان بدر محفل عن شيئًا لُه أذكر مرًة وكنت
فتبسم، وحلوان مرص بني وإيابًا ذهابًا موظفيِه بعض سفر يف فاستأذنته يبارشها، التي
قلبي وهذا حلوان، حديد سكة فهذه الخري إىل وجهتك دامت ما العزيز، صديقي يا وقال:
اإلنسان، لبني ومفيًدا صالًحا تراُه ما كل يف ملساعدتك مستعد وأنا بنوكي، وهذه وعواطفي
وينتفع العظيمة وأعمالك مرشوعاتك لتعمَّ عمرك يف هللا يطيل أن إال نريد ال إننا لُه: فقلت

الجميع. بها
محادثتِه، يف لطيٌف رْؤيتِه، يف مهيٌب الشيب، وخطُه قد القامة فطويل أوصافُه، أما
مربَّاتِه، يف مندفٌع عواطفِه، يف شفوٌق كالمِه، يف ُمَؤثٌِّر جسمِه، يف نحيٌف مقابلتِه، يف بشوٌش
الخطوب، يف شجاٌع الشدة، يف حليٌم الغضب، يف جباٌن حسناتِه، يف مرسٌع سيئاتِه، يف بخيٌل
وال وقت عليه يميض قلَّما االبتكار، عظيم االفتكار كثري وهو الذنوب، يف النسيان رسيع
تكن ولم ضعف، غري عن متواضع املحيَّا، طلق الرواية، واسع عظيم، عمل يف فيِه يفتكر
عالٌم غنيٌّ عظيٌم فهو وسماحًة، ورقًة دعًة لتزيدُه إال والسعد والجاه والغنى العالم ملذات

ناسٌك. فقريٌ
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الدول عليِه أنعمت وقد والوقار، فباالحرتام إليِه العالم ونظر ، فحادٌّ األمور إىل نظرُه أما
بفعل وحبٍّا تواضًعا لتزيدُه إال أيًضا هذه تكن ولم واالفتخار، الرشف بنياشني العظمى
يف ومشاركتهم الرشيف شعورِه برقة يشهدون معُه وامتزجوا عارشوُه الذين وكل الخري،
كباًرا كانوا سواءٌ معُه اشتغلوا والذين لحزنهم، ويحزن لرسورهم، يرسُّ فهو عواطفهم،
وقلَّما عنهم، نفسُه يميز وال رسورهم سبيل يف نفيٍس كل يضحي أنُه يشهدون صغاًرا أو
خصام أو قضية أو مشكلة وكل إنسان، أذية يتعمد أو أحًدا، يهني أو أحًدا يغضب رأوُه
للخري عضًدا وأدامُه حياته أيام هللا أطال عنُه، مشهور هو كما والسالم باملحبة يحسمها

واإلنسانية.
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ونسبهم اليهود أصل

طوائفهم جميع رد يمكن فروع أربعة إىل ينقسمون البرش أن إىل العلماء أكثر يذهب
األدبية األوصاف يف الكائنة االختالفات عىل التقسيم هذا يف واعتمادهم إليها، وأجيالهم

وامللقي. والزنجي واملنغويل القوقايس هي: األربعة الفروع وهذه والبدنية، والعقلية
األسود البحر بني الواقعة القوقاس جبال من مشتق فاسمُه األبيض أو القوقايس أما
الغربي والجزء وأمريكا أوروبا يف املنترش الفرع وهو بآسيا، أوروبا واملوصلة قزبني وبحر

عليِه. الكالم إىل وسنعود أُسرتاليا، وبعض أفريقيا من الشمايل والقسم آسيا، من
سيبرييا، وسهول وسيام وبورما واليابان الصني سكان يشمل األصفر أو واملنغويل
وأهل واملجر األتراك ومنهم الرشقي، وجنوبها آسيا رشق يف املنترشة الشعوب بعض ومنُه

أمريكا. يف واإلسكيمو ولبالندا فنالندا
معروفة. وأوصافُه أفريقيا ومواطنُه والزنجي

مدغسكر وأهل الجزر من جاورها وما ا ملقَّ جزيرة شبه سكان فيشمل امللقي أما
الحمر. أمريكا وهنود ونيوزيالندا

يكن لم إذ القوقايس، الفرع تاريخ هو إنما البرش تاريخ من املعترب أن يخفى وال
من لغريِه ال لُه مديونة املدنيَّة وألن العمران؛ يف التأثري من لُه كان ما بعض الفروع لسائر
هنا ذكرها عىل نأتي كبرية ثالث طوائف تحتُه ويندرج إليِه، صارت فيما األخرى الفروع

وهي:

األوروبيون. الهنود أو اآلريون
الساميُّون.
الحاميُّون.



اإلرسائيليني تاريخ

كاليونان — املنغول بني ذكرنا من إالَّ — والحديثة القديمة أوروبا فأمم اآلريون أما
آسيا أمم من وثالثة والسالف، والسلتيون اإلنكليز فيهم بما والجرمان والتيوتون والالتني

واألفغان. والفرس الهنود أعني
والعرب واآلشوريني والفينيقيني اليهود أو العربانيني عىل يشتملون والساميُّون

والكلدانيني. والبابليني
القدماء. املرصيني سوى التاريخ يف منهم يشتهر فلم الحاميون أما

االجتماعية الهيئة ومقام العمران تاريخ يف كبرية منزلة للساميني أن يخفي وال
والنرصانية اليهودية أعني املتمدنني بني العظمى الثالثة األديان اشتقت فمنهم الحارض،
وما اآلرية الطوائف من غريهم اقتبسها وعنهم بها واملنادون دعاتها فهم واإلسالمية،

شاكلها.
أيام كانوا وقد نوح، بن سام إىل نسبهم يرجع ساميون قوقاسيون إذن فاليهود
الغاية لهذه تحفظ كتب يف ويدونونها أنسابهم عىل يحافظون فلسطني يف ظلهم انبساط
ُفقدت سبا أيدي تفرقوا فلما فالبيوت، فالبطون فالعشائر األسباط تدوينها يف متبعني
من يكثروا ولم حلوا حيثما كيانهم حفظوا فقد ذلك ومع أنسابهم، وضاعت الكتب هذه
قرون منذ منهم أوروبا استوطنوا الذين إن قيل: لقد حتى حولهم األجنبية باألمم االختالط

هذا.1 يومنا حتى لها األوروبيني لفظ عن يمتاز األوروبية للغات لفظهم يزال ال كثرية
فهي التوراة، عن مأخوذ أورشليم خراب حتى اليهود تاريخ معظم أن يخفى وال
والفوز العز من أصابوُه وما والظلم، العبودية من بهم حلَّ ما وحكاية تاريخهم خزانة
واملدنية، واألدبية الدينية ورشائعهم معتقدهم ومجموعة وحيهم كتاب أنها كما والسؤدد،
فيما التمام يجد ثم أخبارهم، الستخالص التوراة يعتمد أن لُه بدَّ ال تاريخهم يف فالناظر
وقائع معهم لها وكان عارصتهم، التي األمم من وغريهم والبابليني اآلشوريني آثار من بقي
فهي ذلك بعد أما أورشليم، خراب إىل وأخبارهم تاريخهم مصادر هذه وتجارة، واتصال
يُبِْق لم وأمة بالد، وال لُه وطن ال شعبًا ظهرانَيْها بني أقاموا التي األمم تواريخ يف متفرقة
سارت أين واحًدا اعتقاًدا املايضواعتقادها وتذكار آثارها سوى األمم مزايا من الدهر لها

حلَّت. وأيَّان

.٣٤ صفحة ،٢٧ مجلد املقتطف، 1
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بني فيما بالدِه من وصل أنُه أمرِه من واملعروف إبرام، أو إبراهيم األمة2 هذه وأبو
كنعان أرض إىل وجاءَ امليالد، قبل والعرشين الحادي أو العرشين القرن نحو النهرين
التوراة تأِت ولم املقدسة، األرض أو فلسطني باسم اليوم واملعروفة سوريا جنوبي الواقعة
مواضع يف فيها جاءَ مما يؤخذ وإنما آبائِه، أرض إبراهيم ملهاجرة الرصيح السبب عىل
يف جاء ما يطابق وهذا الوحي، من عليِه أُنِزل بما عمًال هللا يعبد كي ذلك ل فضَّ إنُه متفرقة،
فخاصمهم هللا يعبد وكان أصنام، عبدة كانوا ألنهم وبالدُه؛ أهلُه غادر إنما أنُه من القرآن
معارضة دون الحق عبادة لُه تتسنى وحيث منهم، مأمٍن يف يبيت حيث إىل عنهم وارتحل
يطلبون أمريكا إىل وذهبوا إنكلرتا من ارتحلوا الذين البيورتان أولئك وكأنُه خصاٍم، أو
يريدون الذين دسائس وال أعدائهم بطش يخشون ال بحيث فيه، يكونون لهم ً ملجأ فيها

وإيمانهم. عقيدتهم عىل فيحافظون ا رشٍّ بهم

ترى كما بيكنسفلد»، «اللورد دزرائييل هؤالء ومن العرب، من اليهود أن اإلفرنج ُكتَّاب بعض يظن 2

بعد اليهود جد أن يخفى وال القول، هذا يشبه ما فيها جاءَ فقد املقتطف، عرَّبها التي تنكرد روايتِه يف
بعض إن ثم ظاهرة، فالقرابة ألبيِه إسحاق وأخو إبراهيم بن إسماعيل العرب وجد ابنُه، إسحاق إبراهيم
كان وقد األمة، هذه مشاهري تراجم يف سيجيءُ كما وبعدُه اإلسالم قبل وذلك يهوًدا، كانوا العرب قبائل
اعتمادُه كان فقد التوراة، يف املدونة سريتِه من يتضح كما العرب من قبيلة بشيخ يشءٍ أشبه إبراهيم
ثم واملاء، الكالُ حيث وعرضها البالد طول يف فيها يرضب الكثرية وقطعانِه مواشيِه عىل املعيشة يف
والنجدة واألنفة الضيف كإكرام وأخالقهم العرب بعادات شبيٌه والعادات األخالق من عنُه ُحِفَظ ما إن
اليهود أن عن فضًال هذا املعيشة، وأساليب العادات من ذلك غري إىل الجوار وحفظ والكرم، البأس وشدة
بحسب مؤكدة أنها كما واضحة، ظاهرة العلم بحسب فقرابتهما واحد، وفرع واحد جنس من والعرب

املنقولة. واألخبار الدينية التواريخ
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الثاني الفصل

وتارخيهم اليهود انتشار

األوَّلون اليهود آباءُ (1)

إىل هناك زال وما الكلدانيني، أور يف ُولد حابر، ساللة من سام نسل من تارح، بن إبراهيم
وأنا أريك، التي األرض إىل أبيك وبيت عشريتك ومن أرضك من انطلق قائًال: هللا أمرُه أن
عائلتِه أفراد وبعض تارح وأبوُه هو وارتحل امرأتُه ساراي وأخذ فقام كبرية، أمة أجعلك
الشمال يف موقعها مدينة أو مكان (اسم حاران يف فنزلوا كنعان أرض يقصدون أور من
وموقعها القديم باسمها معروفة تزال وال وخابور، الفرات بني النهرين بني مما الرشقي
حاران أنها بيك الدكتور ويزعم الفرات، يف مصبِه من ميًال ٥٠ نحو بليك نهر شاطئ عىل
أن إىل حاران يف معُه ومن إبراهيم زال وما دمشق)، بقرب العتيبة بحر بجانب الحديثة
أقدم من وهي شكيم، إىل فوصل كنعان أرض إىل هجرتِه عىل حينئٍذ فمىض تارح، مات

نفس). ٩٠٠٠ أهلها وعدد نابلس اليوم واسمها سوخار (هي فلسطني مدن
مع لُه وكان مرص، إىل ينحدر أن إبراهيم فاضطرَّ األرض يف شديد جوع وحدث
أخيِه ابن لوط وكان كنعان، أرض إىل عاد ثم هنا، إلثباتها موضع ال وقائع ملكها فرعون
رعاتهما بني نزاع وقع ثم أيًضا، وافر بسهم عمِه غنى من فأصاب هذه، رحلتِه يف معُه
سدوم كانت حيث املخصب، األردن سهل إىل يرتحل أن لوط فاختار انفصالهما، إىل أدَّى
بعض أن هذا بعد وحدث الخليل)، اليوم (وهي أرضحربون إىل إبراهيم وسار وعمورة،
لوط وأُِرس سدوم فأخذوا األردن سهل مدن عىل أغاروا الفرات عىل الواقعة البلدان ملوك
وكبسهم نفًسا، عرشة وثماني ثالثمائة غلمانُه سلَّح إبراهيم الخرب بلغ فلما بيتِه، أهل مع
كان ما وكل األرسى، وجميع ونساءَُه وأمالكُه لوًطا واسرتجع فكرسهم، وعبيدُه هو ليًال



اإلرسائيليني تاريخ

ساحة من راجًعا كان وفيما ألتعابِه، جزاءً الغنيمة من شيئًا لنفسِه يأخذ أن وأبى لهم،
الغنيمة.1 من يشءٍ كل من عًرشا فأعطاُه ساليم ملك صادق بملكي التقى الحرب

إسحاق اآلخر ابنِه قبل ُرِزقُه إسماعيل اسمُه هاجر جاريتِه من ولد إلبراهيم وكان
ل والرحَّ البدو قبائل أكثر أبو هو هذا إسماعيل أن التوراة يف جاءَ وقد سارة، زوجتِه من

العم. أبناءُ واليهود فالعرب إليه، ينتسبون والعرب الرشق يف
وعمرُه ومات وبنات، بنني عدة لُه فولد أيامِه، أخريات يف فتزوج إبراهيم وعاد

لليهود. الثاني الجد وهو إسحاق، ابنُه وورثُه سنة، وسبعون وخمس مائة
املشهود وبني بينها وينظِّر وأفعالِه، وأخالقِه إبراهيم سرية يف النظر يمعن ومن
والضغط واالضطهاد الضيق من الشعب هذا قاساُه ما شدة لُه يتضح اليوم اليهود عن
عجب وال بعدُه، جاءَ ومن كإبراهيم أسالفُه عليِه كان عما أخالقُه تبدلت حتى الشديد،
تقترص وال واألمم الشعوب جميع يف واحدة والضغط واالستبداد الظلم فثمرة ذلك يف
بالظلم ُمنيت التي الشعوب أحوال إليِه آلت ما بحكايات مشحون والتاريخ اليهود، عىل
أبطال العرب إخوة اليهود أن صحَّ وإذا عرص، بعد وعًرصا قرن بعد قرنًا واالستعباد
وحصار حروبهم يف أبدوها التي بسالتهم عن املؤرخون رواُه ما وصدقنا الصحراءِ
التهم هذه من كبريًا جزءًا أن علمنا اإلسكندر، خلفاءِ من سوريا ملوك وقمعهم أورشليم
منشُؤُه إنما هذا عرصنا يف ظاهرة آثارها وظلت املظلمة العصور يف بهم لصقت التي
الخاص بابِه يف الشأن هذا يف الكالم إىل وسنعود األعمى، الديني والتعصب والحقد الكره

بِه.
عمِه ابن بابنة تزوج والدتُه ماتت فلما «يضحك»، معناها عربانية لفظة وإسحاق
ويعقوب، عيسو توأمان ابنان منها لُه وُولد كنعان، أرض إىل بها وجاء النهرين بني من

سنة. وثمانون مائة العمر من ولُه وتويف
فيقولون: اليهود ينتسب وإليِه إرسائيل ولقبه الثالث، اليهود جد هو ابنُه ويعقوب

سيأتي. كما مرص إىل أرستُه انتقلت أيامِه ويف إرسائيليون،
لُه وولد سنة، عرشة أربع خدمتِه يف أقام أن بعد خالِه ابنتي من يعقوب وتزوج
إخوتُه عليِه نقم الذي يوسف أوالدِه وأحد واحدة وابنة ابنًا عرش أحد يَّتَيِْه ُرسِّ ومن منهما

بوست. جورج للدكتور املقدس الكتاب قاموس عن تقدَّم ما نقلنا 1
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موظفي أحد خدمة يف فكان مرص، إىل بِه جاءوا وهؤالء مرصيني، تجار من فباعوُه
حيث فرعون خدمة يف ودخل رساحُه فأُطلق عاد لكنُه وعدوانًا، ظلًما سجن ثم حكومتها،
فأتى أرسل وأخريًا محلَُّه، هذا ليس إخوتِه مع طويل حديث ولُه السلطة، يف ثانيُه أصبح
زمانًا هناك وأقاموا فاحتلوُه الدلتا من جزءًا فرعونها فأقطعهم مرص إىل وإخوتِه بأبيه
بقاع أخصب من بقعة يف والزراعة السائمة رعاية عىل قائمني رغيد عيش يف طويًال
الحاكمة األرسة تغريت إذ امِلَجنِّ َظْهَر لهم فقلب معاندتهم، إال أبى الزمان لكنَّ األرض،
بناء يف وسخروهم واستعبدوهم فأذلُّوهم اإلرسائيليني كرهوا ملوك بعدها وقام مرص، يف
واستحياءِ املولودين من الذكور بذبح فرعون فأمر قرضهم، عىل وا وأرصُّ والقصور املدن
واتخذتُه املوت، من نجا حتى الحيلة يف أمُه وتلطفت موىس ُولِد العهد ذلك ويف اإلناث،
وحكمتهم املرصيني علوم فدرس شبَّ حتى أبيها قرص يف فربتُه لها ابنًا فرعون ابنة

فيها.2 وبرع حذقها حتى وآدابهم

إىل يشري ما القديمة املرصية اآلثار من اكتشف فيما وليس باختصار، التوراة عن منقول تقدَّم ما جميع 2

املدن، بناء يف وتسخريهم خدمتهم عىل وقيامهم للفراعنة استعبادهم وحكاية مرص، يف اإلرسائيليني وجود
توفقوا الباحثني أن يف الجزم يصح ال إذ التوراة، عليه نصت كما الحوادث هذه وقوع ينفي ال ذلك أنَّ عىل
بعض أنكر فقد وآشور، بابل ملوك مع لإلرسائيليني حدث ما ومثلُه املوجودة، اآلثار جميع اكتشاف إىل
املدينتني هاتني أنقاض يف األثرية االكتشافات ولكن الشأن، هذا يف التوراة يف جاء ما بعض املؤرخني
اململكتني هاتني تواريخ من املحفوظ أن جليٍّا وبيَّنت املستور عن الغطاء كشفت أن عتمت ما وخرائبهما
املرصية اآلثار يف يكتشف أن يبعد فال وعليه تامة، مطابقة التوراة يف جاء ما يطابق املنقوش اآلجرِّ يف
باألدلة ينقض حتى فيها جاء ما متابعة عىل مجرب فاملؤرخ حال كل وعىل التوراة، لرواية مثبتًا يجيءُ ما

ممكنًا. نظنُه وال اآلن لحد يتسنَّ لم وهذا والتاريخية، األثرية
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الثالث الفصل

واخلروجمنمرص موسى

العيش رغد حالوة خاللها يف ذاقوا سنة أربعمائة نحو مرص يف اإلرسائيليون قىض
والسعة الرحب عىل الفراعنة قبلهم أن فبعد واالستعباد، الذل مرارة وتجرعوا وصفائِه،
وأقرُّوا بهم واستبدوا عليهم فانتقضوا عادوا وملواشيهم لهم الخصبة األرايض وأقطعوهم
باألشغال الرجال تشغيل مثل من الوسائل جميع لذلك فاتخذوا مرص، من قرضهم عىل
بظلمهم بدأ الفراعنة أي بالتأكيد يعلم وال فيهم، املولودين من الذكور وقتل الشاقة،
األول، (أموسس) آمس أنُه الكتاب علماء من كثريون يظنُّ وإنما معاملتهم، يف والجور
(امللك الثاني رعمسيس هو بل بعضهم: وقال عرشة، الثامنة الساللة ملوك أول وهو
املشهورة الغزوات صاحب اليوناني سيزوسرتيس وهو عرشة)، التاسعة األرسة من الثالث

الفخيمة. واملباني
من يقاسونُه وما والظلم اإلرهاق من جنسِه ببني يحيق ما ورأى موىس شبَّ وملا
لهم، االنتصار إىل العصبية وهاجتُه الجنسية النخوة صدرِه يف ثارت العذاب، صنوف
يرضب املرصيني الوكالء أحد مرة ورأى للفرج، بابًا يرى لعلُه بينهم يطوف فأخذ
ينالُه أن وخيش األمر شاع وملا املرصي، وقتل لإلرسائييل فانترص مربًحا، رضبًا إرسائيليٍّا
طور إىل العقبة خليج عند واقعة الربية يف وهي مديان، أرض إىل فرَّ القاتل، عقاب
التوراة يف وجاءَ سنة، أربعني هناك وأقام املكان، كاهن يثرون بابنة فيها فتزوج سيناء،
من لُه وأظهر إرسائيل، بني إلنقاذ مرص إىل بالعودة وأمرُه سيناءَ طور يف لُه ظهر هللا أن
جهدهما مرصوبذال إىل االثنان فعاد هارون، بأخيه إليه وأتى قدرتُه بِه أثبت ما العجائب
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إلههم، يعبدون حيث إىل بالده من الخروج يف لإلرسائيليني يأذن كي فرعون؛ إقناع يف
املشهورة، العرش بالرضبات مرص يرضبا بأن هللا أمرهما وأخريًا ملطالبهما، يذعن فلم
فخرجوا بالدِه، مغادرة يف لإلرسائيليني فرعون أذن املرصيني صرب ِعيل ما إذا حتى ففعال
ندم املرصيني عن انفصلوا وملا واألوالد، النساء عدا ما مقاتل ألف ستمائة وفيهم منها
أدركوهم حتى فتبعوهم أيديهم من يفلتون عبيدهم تركوا إذ منهم، فرط ما عىل هؤالء
بظلمهم عهدهم لقرب املرصيني من اإلرسائيليون فخاف األحمر، البحر شاطئ عىل
اللحاق املرصيون حاول وملا اليابسة، عىل فيِه وعربوا األحمر البحر هللا فشق واستبدادهم،

جيشهم.1 فأغرقت عليهم وطمت أمواجُه فاتصلت البحر، عاد بهم

ثوثمس إنُه بعضهم: فقال هذا، الخروج فرعون تعيني يف الكتاب وأهل واملؤرخون الُكتَّاب اختلف 1
صامتة القدماء املرصيني آثار ألن مجهولة؛ تزال ال الحقيقة أن عىل منفثاح هو بل غريهم: وقال الثاني،
سميِه تعيني يصعب كما الخروج فرعون تعيني فيصعب وعليِه خربًا، فيها لها ترى فال الحادثة هذه عن
بعد الشأن هذا يف مناقشة سنتني منذ ومجالتها مرص جرائد يف وقع وقد اإلرسائيليني، يظلم رشع الذي
املقتطف، بعضهم فاستفتى دعوُه كما موىس»، «فرعون أو الخروج فرعون جثة اكتشفوا أنهم أُشيع أن

الجواب: يف قالُه ما وإليك

واحًدا دليًال اآلن حتى يجدوا لم وهم علميٍّا، بحثًا موىس فرعون عن العلماءُ يبحث كيف ندري ال
رجال يمنع ولكنُه التوراة، رواية ينفي ال وهذا مرص، يف ساكنني كانوا إرسائيل بني أن عىل أثريٍّا
اآلثار فعلم علميٍّا، إثباتًا نفسها القضية إثبات قبل علميٍّا بحثًا قضية فروع عن البحث من العلم
قبلُه، أو منفتاح عهد يف مرص يف ساكنني كانوا إرسائيل بني أن اآلن حتى يثبت لم املرصية
مجلد املقتطف (انظر غريه زمن أو زمنِه يف مرص من خروجهم عن يبحث أن يستطيع فكيف

.(١٨٤ صفحة ٢٥

الحارض الزمان أبناءِ عىل يستحيل وأنُه واألثري، العلمي وجَهيِْه من صحيح املقتطف قالُه ما أن وعندنا
من الخروج أو واالستبداد، الظلم من أيامِه يف لإلرسائيليني اتفق بما غريِه دون الفراعنة أحد يختصوا أن
يكتشف أن يحدث وقد إليِه، يرجعون دليل أو شاهد املرصية اآلثار يف لهم يكون حتى العبودية ربقة
عليِه ت نصَّ كما الخرب صحة ينفي ال ذلك أنَّ عىل األبد إىل مخفيٍّا يبقى أن يمكن أنُه كما الدليل، هذا
يتعني وحتى فيها، ريب ال علمية حقيقة يصبح حتى األثري الشاهد إىل مفتقًرا الخرب يظل وإنما التوراة،
فإن وإال التوراة، عليِه نصت الذي النمط عىل الحوادث هذه تنسيق يف الطوىل اليد لهم كانت الذين األفراد
حكاية يف دستوًرا اتخاذها عىل املؤرخني وأعظم التوراة بحكاية يؤمنون فرقهم اختالف عىل الكتابيني
القدماءِ املرصيني آثار بعض يف إن نعم مستحيًال، نظنه ما وهذا ينقضها، ما يبدو أن إىل اليهود تاريخ
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فيهم امللكية قيام بعد فإنُه الخروج، عند باملرصيني اإلرسائيليني عالقات تنتِه ولم
فمن عدائيٍّا، حربيٍّا وبعضها سلميٍّا، حبيٍّا بعضها فكان الفريقني، بني املواصالت عادت
أن ومنها لُه، زوجة ابنتُه واتخذ مرص ملك مع تحالف داود بن سليمان أن ذلك
مرة عادوا ثم اإلرسائيليني ملوك أحد وقتلوا فأخضعوها كنعان أرض غزوا املرصيني
والصناعية التجارية الروابط عن فضًال هذا البابليني، هجمات رد عىل فأعانوهم أخرى
بالخيل يأتون كانوا فقد إرسائيل، بني ملوك أخبار يف ورد كما البالدين، بني كانت التي
زمانًا مرص يف اإلرسائيليني مقام إن ثم املركبات، فيها ويصنعون مرص، من ونحوها
أنهم والظاهر معيشتهم، وأساليب وعاداتهم أخالقهم يف أثَّر إليِه أرشنا كالذي طويًال
وسؤددهم عزهم ومنتهى مجدهم، أوج يف كانوا الذين املرصيني عن الكثري اليشءَ تناولوا
بدا وقد واملعارف، العلوم يف وأشهرها العرص ذلك يف املعروفة األمم أرقى كانوا حتى
مراجعة من يرى كما والتيه، الربية يف كانوا أيام اإلرسائيليني يف التأثري هذا من يشءٌ

التوراة. من الخروج سفر يف املدونة أخبارهم

ما ذلك فمن اختلفت، أو األسماءُ فيِه غابت وإن التوراة، لرواية مطابًقا يجيءُ بحيث تأويلُه يمكن ما
القبور: أحد عىل منقوًرا وجد

سنني مدة جوع صار وعندما الزرع، وقت ساهًرا فكنت الغلَّة، إله خليل وأنا حبوبًا، جمعت قد
الجوع. كل يف املدينة يف الحبوب فرقت قد عديدة
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الرابع الفصل

اخلروج بعد

املذكور األسلوب عىل مرص من اإلرسائيليني خروج إىل السابق الفصل يف الكالم بنا انتهى
حتى وتزداد تنمو أخذت صغرية أرسة قصة الحد هذا إىل تاريخهم كان وقد التوراة، يف
يف ينظر منها وازع أو شارع وال منها حكومة وال لها كيان ال كبرية قبيلة صارت
والسخرة للعبودية عرضة مرص، أرض يف متفرقة ضعيفها، عن قويها ويرد أمورها
قائد لها واحدة، وأمة واحًدا شعبًا تألفوا فإنهم الخروج بعد أما واإلهانة، واالستبداد
فيها تبدو وأخذت وشئونها، أمورها يتوىل وحاكم حمايتها، عىل يقوم وجيش بنيها من
النواميس سن يف الشارع بدأ حتى مرص تغادر تكد لم فإنها املستقلة، األمة صفات
بنفسها، القائمة املستقلة األمة يف تكون كما واملدنية، واألدبية الدينية والرشائع والقوانني
يستغرق هذا وتاريخهم الخروج، بعد إال حقيقة يبتدئُ ال اإلرسائيليني فتاريخ وعليِه
وانحطاط وتقدم حروب من العادية الحوادث من كثري خاللها يف لهم اتفق عديدة قرونًا
أقسام إىل تاريخهم قسمة يف حدوًدا اتخذناها التي الكبرية الوقائع من يشءٌ وأصابهم

وجودهم: حوادث من خطرية حادثة اآلخر عن الواحد القسم يفصل ستة
١٤٩١–١٩٠٥ من أي: شاول، مملكة تأسيس إىل مرص من الخروج من األول: القسم

عربية. ٢٨٨٢ سنة إىل ٢٤٤٨ سنة املوافقة امليالد، قبل
من وإرسائيل يهوذا مملكتي إىل انقسامها إىل اململكة تأسيس من الثاني: القسم

عربية. ٢٩٦٤ سنة إىل ٢٨٨٢ سنة املوافقة ١٠٩٥–٩٧٥ق.م،
املقدس بيت خراب سنة أي: بابل، إىل السبي إىل اململكتني انقسام من الثالث: القسم

عربية. ٣٣٣٨ سنة إىل ٢٩٦٤ سنة املوافقة ٩٧٥–٥٨٨ق.م، من األول
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ثانيًة املقدس بيت بناءِ سنة أي الروماني، الفتح إىل بابل إىل السبي من الرابع: القسم
.٣٤٠٨ سنة إىل ٣٣٣٨ سنة املوافقة ٥٨٨–٦٣ق.م،

املقدس بيت خراب سنة أي: أورشليم، خراب إىل الروماني الفتح من الخامس: القسم
عربية. ٣٨٢٨ سنة إىل ٣٤٠٨ سنة املوافقة امليالد، بعد ٦٣ق.م–٧٠ الثاني

عصا شقوا حني من أي: الحارض، عرصنا إىل أورشليم خراب من السادس: القسم
معاقلها ودكَّا أورشليم فأخربا تيطس وابنُه فسبسيان فأتاهم الرومان، عىل الطاعة
أطراف يف وانترشوا هللا بالد يف فتفرقوا ممزَّق، كل اليهود شمل ومزَّقا وحصونها،

األرض.

األول القسم (1)

جنوبي الواقعة الربية يف ساروا األحمر البحر وعربوا مرص من اإلرسائيليون خرج فلما
كيفية فيها فبنيَّ موىس، عىل الرشيعة خاللها يف هللا أنزل سنة أربعني نحو فلسطني
الجرائم وأنواع وتقدماتهم وذبائحهم ومواسمهم وأعيادهم معامالتهم لهم ورشح عبادتِه
يف مفصًال سرتاُه كما والجرائم الذنوب هذه يقرتف من ينال الذي والقصاص والذنوب
بمثابة اتخاذها يصح التي العرش الوصايا سيناءَ طور يف موىس عىل أُنزل ما وأهم بابِه،

ديانتهم. عىل الكالم يف ذكرها عىل وسنأتي إليمانهم، وقاعدة لعقائدهم دستور
استيفائهما عن املقام بنا يضيق كثرية ومحن أمور هذا تيههم مدة يف وأصابهم
وهارون موىس عىل وقيامهم فقط رجلني إال مرص من خرج الذي الجيل فناءُ أخصها
األوثان، بعبادة منها واالستعاضة هللا عبادة واطراحهم مرص إىل العودة يطلبون أخيِه
تويف املوعد أرض من مقربة عىل صاروا وملا تابوا، حتى واألمراض الرضبات بهم فنزلت
أرضفلسطني إىل باإلرسائيليني هذا فدخل غالمِه، نون بن يوشع إىل بالقيادة موىسوعهد
ونهبًا قتًال واستباحهم ملكهم عىل فغلبهم فيها، املقيمة األمم وحارب الرشقية الجهة من
كنعان شعوب من بقي من وحارب األردن عرب ثم شعبِه، من جزءٍ بني أرضهم وقسم
أهلها. واستعبدوا األرض أكثر يف اإلرسائيليون انترش حتى وهكذا أيًضا، فغلبهم السبعة،
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الحربية بأعمالهم واشتهروا فيهم نشئوا منهم قضاة أمورهم توىلَّ يوشع مات وملَّا
ويدفعون األحكام ويتولون السلم أيام الشعب بني الخصومات يفصلون فكانوا وبسالتهم،

أخرى. بعد آونة البالد عىل يغريون كانوا الذين الغزاة رش عنُه
آرام ملك من اإلرسائيليني خلَّص الذي عثنئيل أولهم ١٥ القضاة هؤالءِ عدد وبلغ
الفلسطينيني، قبضة من خلصهم الذي وهو هللا نبي كان الذي صموئيل وآخرهم النهرين
الجبار، وشمشون ويفتاح وجدعون وباراق وشمجر أهود القضاة هؤالء أشهر ومن
مدة وكانت وغريهم، الجبابرة من اليهود مشاهري ذكر يف بعضهم عىل الكالم وسيأتي
بواليات يشءٍ أشبه فيها البالد كانت سنة ٤٥٠ يشوع موت بعد القضاة هؤالء حكم
وهذه فيِه، العشائر كبار يحكمُه عرش االثني األسباط من سبط والية كل يف متحدة
دفع يف مًعا واالتحاد الواحد اإلله عبادة بِه أعني واحد برباط مرتبطة جميًعا األسباط
كثريًا أنهم عىل الكربى الدينية الحفالت يف يشرتكون وكانوا الغزاة، رد أو املفاجِئ العدو
األجانب لتسلط سببًا كان ذلك أن التوراة ويف األصنام، عبادة إىل هللا عبادة عن ارتدوا ما
ويسريون شملهم ويجمعون شعثهم يلمون قوَّاد هؤالء قضاتهم من لهم فكان عليهم،
يكن ولم واألدناس، األرجاس من البالد ويطهرون األجانب فيطردون الحرب، إىل بهم
بيوتهم إىل عادوا أوزارها الحرب وضعت فإذا أبهتهم، وال امللوك امتيازات من يشءٌ لهم
أو غارة رد يف عملُه انحرص من القضاة ومن قريتِه، أو مدينتِه إىل كلٌّ الشعب وعاد
عرصِه، بني عن ميَّزتاُه وخربٍة فيِه لحكمة حياتِه طول الحكم توىلَّ من ومنهم عدو، دفع
فيقيض منازعاتهم وحسم مشاكلهم فض يف إليِه وفرغوا بالوالية اإلرسائيليون لُه فاعرتف

السليم. والعقل التقليد إليِه يوحيِه ما وبحسب هللا رشيعة بحسب بينهم
صموئيل، أيام يف سيما وال الفوىض، إىل يؤدِّي كاد الحكومة من النمط هذا لكنَّ
يضمُّ ملك باختيار صموئيل يطلب الشعب فقام بأخالقِه، متخلقني يكونا لم ابنيِه فإن
يف صموئيل فعارضهم بهم املحيطة األخرى بالشعوب أسوة أمورهم ويتوىلَّ شتاتهم
للملك ما لهم وعدَّد بعدهم، من ولبنيهم لهم استعباًدا امللكية يف أن وأفهمهم األمر بادِئ
عليِه فألحوا آخر، مصفٍّ يف وتجعلُه جنسِه بني عن ترفعُه التي واالمتيازات الحقوق من
امللك أبهة من شاهدوُه ما أن يبعد وال النصح، من لهم أبداُه ا عمَّ رغًما ملك بانتقاءِ
أن وظنوا عليهم، ملك وتمليك بهم االقتداءِ إىل شوَّقهم بهم املحيطة الشعوب يف وزخرفِه
متفرقة السلطة تلك ظلَّت إذا تحرزها ال لألُمة فوائد منهم واحٍد يد يف السلطة حرص يف
أعيا فلما القضاة أيام يف األمر كان كما آخر، إىل واحد من النتقالها قاعدة وال كثريين بني
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بنيامني، سبط من قيس بن شاول ملًكا لهم واختار هواهم، عىل جاراهم أمرهم صموئيل
عىل وصبها املقدس الدهن قنينة وأخذ صموئيل فلقيُه املنظر، حسن القامة طويل وكان

ملًكا.1 ومسحُه رأسِه

الثاني القسم (2)

امللوك (1-2)

آخر صدقيا وخلع اليهود بسبي وانتهت ١٠٩٥ق.م، سنة اليهودية امللكية تأسست
سنوات. ٥٠٩ مدتها فتكون ٥٨٨ق.م، سنة ملوكهم

إىل ذهب إرسائيل عىل ملًكا سيكون أنُه وأقنعُه شاول صموئيل مسح أن وبعد
اجتمعوا فلما إليها، ليوافوُه الشعب فدعا وأرسل العام اجتماعهم مكان وهي املصفاة،
بِه ففرح قامًة، أطولهم به فإذا بينهم، أوقفُه ثم عليهم ملًكا شاول اختيارُه لهم أعلن
رسور فتضاعف بالعمونيني ظفر حتى األمر بِه يطل ولم عليهم، ملًكا بِه ونادوا الشعب
وأقاموا الذبائح فيِه ذبحوا لجلوسِه عيًدا وعيَّدوا إكرامِه يف وبالغوا لذلك، بِه الشعب
عىل يبقي ال أن وأمرُه يدِه إىل يدفعهم بأن ووعدُه العمالقة يحارب أن هللا وأمرُه األلعاب،
أجاج ملكهم عن عفا لكنُه عليهم، وانترص فحاربهم مواشيهم جميع يبيد وأن منهم، أحٍد

لداود. وأعطاُه امللك منُه ونزع عليِه هللا فغضب واملاشية، والبقر الغنم يخرم ولم
رشدُه فأضاع واملخاوف، الهموم عليِه واستولت أخالقُه فتبدَّلت بالسويداءِ أُصيب ثم
جيًشا جمعوا اءُ األلدَّ وأعداءَهم اليهود جريان الفلسطينيني أن أيامه أخريات يف وحدث
الحرب لتلك يحسب وهو بجموعِه شاول فلقيهم اإلرسائيليني، غزاة يريدون وتقدموا كثيًفا
وجرَح الثالثة شاول أبناءُ وُقتل اإلرسائيليون انكرس الفريقان التحم وملَّا حساب ألف
رشَّ اإلرسائيليون وانهزم فمات، سيفِه عىل سقط األرس يف يقع أن خيش فلما بليًغا، جرًحا

هزيمة.
فقط. سنتني دام منفرًدا فحكمُه قتلِه يوم إىل ملًكا شاول وبقي

األطياب أفخر من دهنًا الغاية لهذه ويتخذون والكهنة، واألنبياء امللوك يمسحون اإلرسائيليون كان 1

املمسوح. رأس عىل فيصبونُه
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جبَّار جليات صاحب الباسل والبطل الشاعر النبي وهو داود بعدُه امللك وتوىلَّ
يوم كل وجبابرتهم فرسانهم يدعو وهو الذل مرارة اإلرسائيليني أذاق الذي الفلسطينيني
فقتلُه بحجر ورماُه بمقالعِه داود فنازلُه منُه األبطال فرائص ارتعدت وقد النزال، إىل
ابنتُه، فتزوج بعدئٍذ شاول وصاهر اإلرسائيليني، وأنقذ رأسُه فاحتزَّ عليِه انقضَّ ثم بِه،
ُرضبت حتى حبيبني أخوين أو حميمني صديقني فعاشا ُه ودَّ شاول ابن يوناثان وخطب
عليِه وبكى وأشجاها املراثي بأرق داود رثاُه قتيًال يوناثان سقط وملا األمثال، بصداقتهما
ثم يهوذا، سبط عىل (الخليل) حربون يف سنة ونصف سنني سبع داود وملك مرٍّا، بكاءً
أهلها فقهر املقدس بيت وهي أورشليم سكان وحارب اململكة من بقي ما عىل استوىل
الحصون وشاد الفاخرة املباني فيها وبنى ملكِه عاصمة فجعلها وامتلكها اليبوسيني،
اليوم، أفئدتهم مهوى وهي اليهود، عبادة ومركز املالكة األرسة مباءَة فصارت املنيعة،

املسيحيني. أنظار قبلة أنها كما
شأنُه فعظم مواقعِه، جميع يف بهم فظفر لبالدِه، املجاورة األمم داود وحارب
عليه ثار ثم أيامِه، يف إرسائيل أرض وسعدت البالد يف هيبتُه وامتدت صولتُه وانترشت
وقبل لُه، فيهما الظفر كان أُخريان فتنتان ذلك وعقب وغلبُه، داود فحاربُه أبنائِه أحد
الطائلة األموال يديِه بني وخلف الهيكل ببناءِ وأوصاُه سليمان ابنِه إىل بامللك عهد موتِه
صهيون جبل قمة وعىل سنة، وأربعني إحدى نحو ملكِه مدة وكانت لبنائِه، الكثرية ة والعدَّ

داود. قرب ى يسمَّ بناءٌ اليوم
بالسويداءِ، أُصيب أيام بيتِه يف عود ضارب شاول اتخذُه موسيقيٍّا شاعًرا وكان
عىل تزال وال والرقة، والبساطة البالغة يف آيات وهي املزامري من األكرب الجزءُ نظم وقد
من يكثرون والنصارى اليهود بني منترشة بعدها الدينية املنظومات وكثرة عهدها ِقَدم
معابدهم يف يرتنمون ال اإلنجيليني طوائف بعض إن حتى لبالغتها ويطربون قراءتها،

بها. إال
الذي الحكيم امللك وهو تقدَّم، كما أبيِه حياة يف بامللك لُه بويع سليمان ابنُه وعقبُه
تفوق شهرتُه إن حتى والبلدان، العصور كل يف اسمُه واشتهر األمثال، بحكمته ُرضبت
شأن اعتزَّ عرصِه ويف بعدُه، جاء أو سبقُه ممن والسالطني امللوك من غرب من شهرة
املجاورة األمم وهابتهم الكبري، الفرات نهر إىل األحمر البحر من ملكهم وامتدَّ اإلرسائيليني
وبنى صور ملك حريام مع معاهدة وعقد تقدَّم، كما فرعون ابنة سليمان ج وتزوَّ لهم،
جبل من باألرز وأتى والنحاتني والبنَّائني الصناع مشاهري فاستجلب املشهور هيكلُه
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فجاءت إسبانيا، جنوب يف ترشيش فبلغت البحار تجوب اآلفاق يف سفنُه وأرسل لبنان،
الكريمة والحجارة بالذهب أوفري2 من وأتوا والطاووس والعاج والفضة بالذهب منها
الركبان بحكمتِه وسارت والبلدان، املمالك جميع يف سليمان صيت وانترش والعطورات،
حكمتُه لتخرب اليمن أقايص من سبأ ملكة وجاءتُه سالطينِه، وأعظم املرشق َحَكم فأصبح
لذكرها محلَّ ال وقائع عنها الرواة روى وقد الَخَرب، فوق الُخْرب وجاء أذهلها ما منُه فرأت
إدراكِه مبلغ عىل تدلُّ التي األمثال من بألوف نطق شاعًرا حكيًما سليمان وكان هنا،
الغزل يف قيل ما أرق من وهو اإلنشاد، نشيد الشعر من ولُه بالغتِه، وفرط معارفِه وسمو
أربعني حكمِه مدة وكانت بذلك، الخاص الفصل يف وشعرِه حكمتِه عىل الكالم وسيأتي
وُرزقوا والنرص، ات املرسَّ كئوس وكرعوا والرخاءَ، الهناءَ اإلرسائيليون فيها ذاق سنة
عنفوانها أشد يف كانت اململكة ألنَّ ألمتهم؛ الذهبي العرص ليحسب عرصُه إن حتى السعد،
شاد بما عظيًما تقدًما الصنائع وتقدمت واألمراءِ، امللوك من محرتمة الجانب، مرهوبة
وملا والحصون، واملعاقل الكثرية واملدن والقرص كالهيكل الفاخرة املباني من سليمان
لذلك أخبارهم مراجعة من يُرى كما بالكماليات، باالهتمام أخذوا املادي الشعب غنى زاد

التوراة. يف ن مدوَّ هو ما عىل العهد
فأبدى رحبعام ابنُه وخلفُه سنة أربعني حكم أن بعد ٩٧٥ق.م سنة سليمان وتويف
مشورة عىل معتمًدا الرخاءِ موضع يف وشدَّة اململكة، وإدارة السياسة بأساليب جهًال
إىل أدَّى مما والحكمة، الخربة ذوي الشيوخ مشورة نابذًا بيتِه، وأهل أتباعِه من األحداث
األسباط من عرشة فانفصل وذلها، ضعفها أسباب أعظم من كان الذي اململكة انقسام
وبنيامني يهوذا سبطا وظلَّ السامرة،3 يف عاصمتها إرسائيل مملكة دعوها مملكة يف عنُه
من كسبوُه ما اإلرسائيليون وخرس أورشليم، عاصمتها يهوذا مملكة باسم رحبعام مع
فريق وارتدَّ الصناعة وانحطت التجارة شأن وضعف العمونيني، كبالد املجاورة البلدان

األوثان. عبادة إىل هللا عبادة عن اإلرسائيليني من كبري

اليمن، يف إنها قال: من ومنهم الهند، يف إنها قال: من فمنهم هذه، أوفري موقع يف الباحثون اختلف 2
العرب. بالد من اليمن يف أنها عىل األكثر لكن أفريقيا، رشقي يف هي بل آخرون: وقال

أورشليم. من الشمال إىل ميًال ثالثني عىل واقعة الحالية سبطية هي 3
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خاللها يف عرشها توىلَّ سنة وخمسني مائتني نحن الوجود يف إرسائيل مملكة وظلَّت
األردن، رشق الساكنة األسباط آشور ملك فألرس تغلث سبى ٧٤٠ق.م، سنة ويف ملًكا، ٢١
إرسائيل مملكة آشور ملك رسجون غزا ٧٢١ق.م، سنة ويف ، ومنىسَّ وجاد رءُوبني وهي
الفرات، وراء ما إىل أوطانهم عن وأجالهم الباقية األسباط وسبى السامرة عىل فاستوىل

بعدها. قائمة لها يقم فلم اململكة تلك أجل انقىض وهكذا
سنحاريب فحاربها ملًكا، ٢١ عليها وتعاقب أختها من أكثر فعاشت يهوذا مملكة أما
اآلشوريون غزاها ثمَّ جيشِه، أكثر هلك أن بعد خائبًا عنها وارتدَّ ٧١٣ق.م، سنة آشور ملك
٦١٠ق.م سنة ويف بابل، إىل ونقلوُه منىسَّ امللك وأرسوا عليها فتغلبوا ٦٧٧ق.م، سنة ثانيًة
عىل اضمحاللها وكان يوشيَّا، ملكها وقتل بجيوشها فظفر مرص فرعون نخو اجتاحها
عىل فاستوىل ٦٠٦ق.م سنة جاءَها الغازي هذا فإنَّ املشهور؛ بابل ملك نرصَّ نبوخذ يد
فأعاد عليه، ثار يهوياقيم امللك ولكنَّ الجزية، لُه تؤدي يهوذا مملكة وصارت أورشليم
وحمل وأرشافهم، أعيانهم من أسري آالف عرشة منهم وأجىل ٥٩٩ سنة الكرَّة عليهم
٥٩٣ سنة عليِه ثار يهوذا ملك صدقيا إن ثم وتحفهما، امللوكي والبالط الهيكل كنوز
وهدم ونهبها أورشليم فأخذ ،٥٨٨ سنة فأتاها البالد تلك خراب عىل وعزم صربُه فعيل
خمسني خرابًا األرض وظلَّت بابل، يف األرس إىل الشعب واستاق الهيكل وأحرق أسوارها

سنة. أربعمائة نحو يهوذا مملكة مدة فكانت سنة،

األخرى. األمم ملوك من عارصهم ومن اململكة انقسام قبل إرسائيل ملوك جدول:

امليالد قبل قيامِه سنة عربي تاريخ األخرى األمم ملوك من عارصه من حكمِه مدة امللك اسم

١٠٩٥ ٢٨٨٢   سنتان* شاول
  ٢٨٨٤   سنة ٤٠ داود

١٠٠٠ ٢٩٢٤ سورية ملك رزون سنة ٤٠ سليمان

مدة حسبنا ولذلك لداود، وأُعطي بسنتني مسحِه بعد منُه نُزع امُللك ولكن وفاتِه، يوم إىل سنة أربعني ملًكا شاول بقي *
فقط. سنتني ملكِه
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اململكة. انقسام بعد يهوذا ملوك

قبل قيامِه سنة
امليالد

ملوك من عارصُه من
األخرى األمم

عربي تاريخ حكمِه مدة امللك اسم

    سنة إىل سنة من    

٩٧٥ مرص ملك شيشق ٢٩٨١ ٢٩٦٤ سنة ١٧ رحبعام
٩٥٨   ٢٩٨٣ ٢٩٨١ سنني ٣ ابياه
٩٥٥ الحبيش زارح ٣٠٢٤ ٢٩٨٣ سنة ٤١ آسا
٩١٤   ٣٠٤٧ ٣٠٢٤ سنة ٢٥ يهوشافاط
٨٩٨ الثاني بنهدد ٣٠٥٥ ٣٠٤٧ سنني ٨ يهورام
٨٨٥   ٣٠٥٦ ٣٠٥٥ واحدة سنة أخْزيا
٨٨٤   ٣٠٦١ ٣٠٥٦ سنني ٦ َعثَْليا*
٨٧٨   ٣١٠٠ ٣٠٦١ سنة ٤٠ يوآش
٨٢٨   ٣١٢٩ ٣١٠٠ سنة ٢٩ اَمصيا
٨١٠   ٣١٦٧ ٣١٢٩ سنة ٥٢ عوزياه†
٧٥٨   ٣١٨٣ ٣١٦٧ سنة ١٦ يوثام
٧٤١ أرام ملك رزون ٣١٩٩ ٣١٨٣ سنة ١٦ آحاز
٧٢٦ آشور ملك سنحاريب ٣٢٢٨ ٣١٩٩ سنة ٢٩ حزقيا
٦٩٧   ٣٢٨٤ ٣٢٢٨ سنة ٥٥ منىس
٦٤٢   ٣٢٨٥ ٣٢٨٤ سنتان آمون
٦٤٠ مرص ملك نخو فرعون ٣٣١٦ ٣٢٨٥ سنة ٣١ يوشيَّا
٦٠٩       أشهر ٣ يهوآحاز
٦٠٩ بابل ملك نرصَّ نبوخذ ٣٣٢٧ ٣٣١٦ سنة ١١ يهوياقيم
٥٩٨ بابل ملك نرصَّ نبوخذ   ٣٣٢٧ أشهر ٣ يهوياكني
٥٩٨ بابل ملك نرصَّ نبوخذ ٣٣٣٨ ٣٣٢٧ سنة ١١ صدقيا

اليهود. نساء من غريها ملكة تجلس ولم امُللك اغتصبت التي الوحيدة املرأة هي *

أبيِه. حياة يف سنة عرشة خمس امللك كريس عىل عوزياه جلس †
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اململكة. انقسام بعد إرسائيل ملوك

قبل قيامِه سنة
امليالد

ملوك من عارصُه من
األخرى األمم

عربي تاريخ حكمِه مدة امللك اسم

    سنة إىل سنة من    

٩٧٥   ٢٩٨٥ ٢٩٦٤ سنة ٢٢ يربعام
    ٢٩٨٦ ٢٩٨٥ سنتان ناداب

٩٥٢ أرام ملك األول بنهدد ٣٠٠٩ ٢٩٨٦ سنة ٢٤ بعشا
٩٣٠   ٣٠١٠ ٣٠٠٩ سنتان ايله
٩٢٩       أيام ٧ زمري
٩٢٩   ٣٠١٤ ٣٠١٠ سنني ٥ وعمري تبني
٩٢٩   ٣٠٢٠ ٣٠١٤ سنني ٧ عمري
٩١٨   ٣٠٤٢ ٣٠٢١ سنة ٢٢ أخآب
٨٩٨   ٣٠٤٣ ٣٠٤٢ سنتان أََحْزيا
٨٩٦   ٣٠٥٤ ٣٠٤٣ سنة ١٢ يهورام
٨٨٤ أرام ملك حزائيل ٣٠٨٣ ٣٠٥٥ سنة ٢٨ نميش بن ياهو
٨٥٦   ٣٠٩٨ ٣٠٨٣ سنة ١٧ يهوآحاز
٨٤٠ أرام ملك الثالث بنهدد ٣١١٤ ٣٠٩٨ سنة ١٦ بوآش
    ٣١٥٢ ٣١١٤ سنة ٤١ الثاني* يربعام

٧٧٢       أشهر ٦ زكريا
٧٧٢     ٣١٥٤ واحد شهٌر شلوم
٧٧١ آشور ملك فول ٣١٦٤ ٣١٥٤ سنني ١٠ منحيم
٧٦٠   ٣١٦٦ ٣١٦٤ سنتان َفَقحيا
٧٥٨ آشور ملك فالرس تغلث ٣١٨٦ ٣١٦٦ سنة ٢٠ رمليا بن فقح
٧٢٩ وسنحاريب شلمنارص ٣١٩٦ ٣١٨٨ سنني ٩ هوشع

أبيه. حياة يف سنوات ثالث امللك عرش عىل يربعام جلس *
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وأخآب انقسامها، حني اململكة توىل الذي األول يربعام إرسائيل ملوك من اشتهر وقد
يف كانوا يهوذا ملوك أن عىل اسمها رشورها خلَّدت التي إيزابل زوجته ورش بضعفِه
وآحاز ويوآش ويهوشافاط آسا منهم اشتهر وممن إرسائيل، ملوك من أفضل الغالب
يعني أحيانًا امللك كان فقد امُلْلك وراثة يف يتبعونُه نظام لهم يكن ولم ويوشيَّا، وحزقيا
عىل تغلَّب إذا إالَّ املالكة، األرسة أفراد أحد أو وفاتِه بعد البكر ابنُه يولون أو يخلفُه من
يف قائًدا كان أن بعد إلرسائيل ملًكا صار فإنُه ياهو، فعل كما العامة، أحد امللك بيت

الجيش.
التنافس من ملوكها بني كان ما أثارها كثرية ومنازعات حروب اململكتني بني وحدث
األحايني بعض يف كانوا امللوك أولئك لكن اطراد، عىل كليهما يف امللك انتظام وعدم
بينهم؛ دأْبًا يزل لم املنافسة روح أنَّ عىل الحرب إىل بجيوشهم مًعا ويسريون يتعاهدون
للعبادة بذهابهم يهوذا ملوك إىل عنهم رعاياهم ترتدَّ أن يخشون كانوا إرسائيل ملوك ألن
فكانوا العادة، تلك اطراح عىل لحملهم الوسائل جميع بعضهم فاتخذ أورشليم، هيكل يف
جربًا، العبادة فريضة تأدية عن يمنعونهم وطوًرا ليعبدوها األوثان لهم ينصبون تارًة
ضعف نتيجتُه فكانت الشقاق، وازداد األسباط بني والوئام االتحاد عرى تناثرت وهكذا

األُخرى. بعد الواحدة عليهما والغزاة األعداءِ وتغلب اململكتني
إىل همهم رصفوا الذين املشهورون األنبياءُ ويهوذا إرسائيل يف قام العرص ذلك ويف
أشهر ومن وأجدادهم، آبائهم ديانة حفظ عىل وحضهم األوثان عبادة عن الشعب رد
مع مدونة وأخبارهما واليشع إلياس ماري النصارى يسميِه الذي إيليا األنبياء هؤالء
حكمية وآيات مواعظ هؤالء ترك وقد وغريهما، وأرميا وأشعيا التوراة يف امللوك أخبار
ويتألف بأسمائهم املعروفة كتبهم يف موجودة وهي اليهودي بالشعب خاصة ونبوات

القديم. العهد يف النبوات أسفار منها
ونحميا عزرا أسفار من أكثرُه فمأخوذ سبيهم مدة منفاهم يف اإلرسائيليني تاريخ أما
موظفي أكابر من صاروا حتى بابل ملوك عيون يف التامة الحظوة نالوا الذين ودانيال
عاداتهم يف الكلدان تابعوا املسبيني أكثر أن األسفار تلك يف ورد مما ويؤخذ اململكة، تلك
تحت عليها فحافظ ودينِه وآدابِه شعائرِه ترك أبى منهم فريًقا إالَّ بأخالقهم وتخلقوا

والقتل. الحريق خطر
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لليهود بِه يأذن ٥٣٦ سنة أمًرا فأصدر ٥٣٧ق.م، سنة فارس ملك قورش وتوىلَّ
بناءِ بإعادة وسمح الرجوع سبيل لهم د ومهَّ منهم، ذلك أراد من بالدهم إىل بالعودة
بنيامني سبطي من أكثرهم املسبيني من ألًفا خمسني نحو فعاد والهيكل، أورشليم
كان التي والذهب الفضة آنية من كثريًا معهم وأخذوا ويشوع، زربابل بقيادة ويهوذا
من والية اليهودية وصارت اليهود، عىل واليًا هذا زربَّابل وُعني غنمها، قد نرصَّ نبوخذ
بناءُ فتمَّ املذكور قورش أمر هستاسب داريوس ثبت ٥١٩ق.م سنة ويف الفرس، واليات
األسباط ذكر يختفي الزمان ذلك ومن باهًرا، احتفاًال بتدشينه واحتفل ،٥١٥ سنة الهيكل
ذلك ويف وبنيامني، يهوذا بسبطي اختلط فلسطني إىل منهم عاد فمن األخرى، العرشة

اليهودية.4 بالدهم ودعيت يهوًدا، اإلرسائيليون َي ُسمِّ الحني
بابل يف املتغربني اليهود من جزءٌ عاد الفاريس (لوغيامانس) ارتكزركسيس أيام ويف
سنة إىل البالد عىل واليًا هذا عزرا وظلَّ ٤٥٨ق.م، سنة وذلك عزرا، بقيادة بالدهم إىل

٤٤٥ق.م.
رونقها بعض إليها وأعاد حصونها م ورمَّ أورشليم أسوار فبنى نحميا بعدُه وجاءَ
يف مدوَّن هو كما اليهود تاريخ ينتهي وفيها ٤٢٠ق.م، سنة إىل واليًا وظلَّ القديم،
خالصتِه. عىل وسنأتي أُخرى مصادر عن فمأخوذ التاريخ ذلك من بقي ما أما التوراة،
أمورها يتوىل ٣٣٢ق.م، سنة إىل ٤٢٠ سنة من الفرس لحكم خاضعة اليهودية ظلَّت
ملوك املكدوني الكبري اإلسكندر حارب فلما سورية، مرزبان مراقبة تحت العظيم الكاهن
الشعب فاستقبلُه أورشليم إىل صعد وفلسطني سوريا واحتلَّ ملكهم، عىل وغلبهم الفرس
يكن لم واملعبود للهيكل احرتاًما وأبدى زائًدا، إكراًما فأكرمهم العظيم الكاهن يتقدمهم

إال هذه دعواهم صحة يؤيد ما التاريخية األدلة بني وليس العرشة، األسباط نسل أنهم األفغان يدَّعي 4

وهذا واألخالق، واملالمح التقاطيع يف لليهود شبًها األفغان يف يرون األنثولوجيا علم يف الناظرين بعض أنَّ
مجاورة بالد يف السبي ة مدَّ كانت العرشة األسباط أن ذلك إىل أضف األفغان زعم تصديق إىل دعاهم ما
إىل افتقر ولو القول، هذا تصديق إمكان لك يتضح واحد ملك حكم تحت البالدان وكانت ألفغانستان،

العلمي. اإلثبات
الدعوى لهذه نجد ولم العرشة، األسباط ساللة من أنهم يدعي اإلنكليز بعض أن كله هذا من وأغرب
فكأنهم الخاص، هللا شعب إنُه يقولون شعب من التسلسل إىل البعض هذا ميل شدة إال الصحة من أثًرا

فيهم. الطيبة املزايا جميع يحرصوا أن يريدون
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نثبت أن فرأينا الحادثة، لهذه واحدة حكاية غري عىل اطَّلعنا وقد بِه، يحلمون اليهود
قال: الشهري يوسيفوس للمؤرخ جاءَ ما منها

األعظم الحرب يدوس فخاف أورشليم، إىل صعد غزَّة اإلسكندر فتح أن وبعد
صور يحارص وهو يستنجدُه إليِه كتب قد كان اإلسكندر ألنَّ ذلك؛ بلغُه ملَّا
البالد دامت ما يخونُه أن يستطيع وال داريوس طاعة يف أنُه الجواب إليِه فردَّ
حلم يف إليِه هللا فأوحى منُه، لينقذهم هللا؛ إىل يترضعوا أن الشعب فأمر لُه،
البيضاءِ الثياب بلبس سكانها ويأمر أبوابها، ويفتح املدينة ويزيِّن يتشجع أن

… رشٌّ ينالهم فال الكهنوت بلباس والكهنة هو ويخرج

السكان من غفري وجمهور والكهنة هو للقائه خرج أورشليم من اإلسكندر دنا وملَّا
البيضاءِ بالثياب وهم بعٍد عن اإلسكندر رآهم ا فلمَّ الصفا، ى املسمَّ املكان بلغوا حتى
وعليه رأسه عىل وتاجُه والذهب األرجوان من بحلَّة ورئيسهم الكهنوت بلباس والكهنة
الكهنة، ورئيس الجاللة اسم وحيَّا بنفسِه منُه دنا هللا اسم فيها الذهب من صفيحة
ذلك منُه رأوا ا فلمَّ اإلسكندر، مع سورية ملوك وصعد يحيونُه، حولُه اليهود واجتمع
حتى حدث ما قائًال وسألُه بارمنيون القائد منُه ودنا عقلِه يف بدخل أُصيب أنُه حسبوا
لُه أسجد لم إني فقال: لك، يسجدون كلهم الناس أن مع اليهود كهنة لرئيس تسجد
األثواب هذه البًسا حلٍم يف الرجل هذا رأيت ألنني لكهنتِه؛ رئيًسا جعلُه الذي لإلله بل
إليها، اإلرساع عىل فحضني آسيا عىل أستويل كيف أفكر وكنت مكدونية يف كنت ملَّا عينها
هذه مثل البًسا اآلن قبل أحًدا أَر ولم فارس ممالك ويملكني جنودي يقود إنُه وقال:
وبأن رأيتها، التي الرؤيا بصدق واثق فأنا إياها، البًسا الرجل هذا رأيت واآلن الثياب،
يشءٍ كل ويتم مملكتُه وأستأصل داريوس سأغلب وإني اإللهي، باإلرشاد تسري جنودي
معُه ودخل الكهنة لرئيس يمينُه أعطى ذلك قال وملَّا ذهني، يف راسخ هو ما حسب عىل
سفر وأروُه الكهنة رئيس إرشاد حسب هلل الذبائح وقرَّب الهيكل، إىل وصعد املدينة
هو أنُه حاسبًا بذلك َفُرسَّ الفرس مملكة يخرب اليونان من واحًدا إن قيل: حيث دانيال،
يطلبون ا عمَّ وسألهم التايل اليوم يف دعاهم ثمَّ اليوم ذلك الجمع ورصف املعني، الشخص
من يعفيهم وأن آبائهم، سنن عىل بالجري لهم يسمح أن الكهنة رئيس منُه فطلب منُه،
لليهود يسمح أن أيًضا منُه وطلبوا طلب، ما إىل فأجابُه سابعة، سنة كل الجزية دفع
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يتجندوا أن عليهم عرض ثم بذلك، فوعدهم سننهم، حسب ليسريوا ومادي بابل يف الذين
خدمته.5 يف منهم كثريون فانتظم سننهم، عىل السري يف أحراًرا ويكونوا جيشِه يف

فكانت قوَّادِه، من أربعة بني سلطنتُه انقسمت ٣٢٣ سنة بابل يف اإلسكندر مات وملَّا
٢٠٢ق.م، سنة إىل حكمها البطالسة فتوىل مرص ملك بطليموس نصيب من اليهودية

عليها. العظيم الكاهن يستعملون وكانوا

البطالسة (2-2)

غري ابن اإلسكندر موت بعد مرص حكومة توىل الذي األول بطليموس أن املؤرخون يظنُّ
ولم فملكها مرص إىل أرسع اإلسكندر مات ا فلمَّ اإلسكندر، أبي املكدوني لفيلبس رشعي
وملا لُه، املجاورين امللوك وبني بينُه الحرب نريان اشتعلت حتى فيها يستقرُّ عرشُه يكد
٣٢٠ق.م سنة ففي اآلخر، بعد الواحد عليهم وتغلب عاجلهم مقداًما الهمة عايل كان
يف عليها واستوىل أورشليم هاجم ثمَّ والبقاع، فينيقية عنُه وسلخ سورية ملك حارب
وأعطاهم مرص إىل كبريًا عدًدا منهم وسبى حسنة معاملة اليهود عامل ولكنُه سبٍت، يوم
سنة من حكمِه مدة وكانت اإلسكندرية، إىل بعضهم وجاءَ فيها، يقيمون مستعمرة
ديمرتيوس يد من رودس ألنُه وذلك املنقذ؛ أي: سوتر، امللقب وهو ٣٢٣ق.م–٢٨٥ق.م،
بوُه ولقَّ وعبدوُه إلًها الرودسيون فاتخذُه عليها يستويل وكاد نازلها، التي سورية ملك ابن

اللقب. بهذا
ألنُه كذلك ب لُقِّ قيل: األخ، محب أي: فيالدلفوس، امللقب الثاني بطليموس ابنُه وعقبُه
بعد السخرية سبيل عىل كذلك ب لُقِّ بل وقيل: ترملها، بعد تزوجها التي بأختِه كلًفا كان
بنرصتها أَخذَا واملعارف، للعلوم محبني والثاني األول بطليموس وكان أخويِه، قتل أن
والرياضيني والحكماء والفالسفة الشعراءِ خري حولها وجمعا التقدم سبيل لها دا ومهَّ
كان التي املشهورة اإلسكندرية مكتبة مؤسس هو هذا الثاني وبطليموس والفلكيني،
التوراة ترجمة يف االهتمام ينسب وإليِه مرص، فتح بعد بحرقها العرب يتهمون املؤرخون
هذه بصحة يعرتفون ال املؤرخني أكثر أن عىل بالسبعينية6 املعروفة الرتجمة اليونانية إىل

.١٥ صفحة ،٢٤ مجلد املقتطف، انظر 5
أي: األبوكريفا، أسفار تحتوي أنها يف اليهود عند التوراة نسخ من غريها عن الرتجمة هذه تختلف 6

يف عظيمة قيمة ذات وهي املكابيني، وسفرا طوبيت سفر أشهرها سفًرا عرش أربعة وهي القانونية غري
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حكمة بني والجمع والغرب الرشق تأليف أغراضِه أكرب من كان ملا أنُه لنا ويلوح النسبة،
عىل املؤرخون اتفق فيها ريب ال مرصية السبعينية الرتجمة كانت وملا والفلسفة، اليهود
اليهودية، الديانة تاريخ يف عظيم تأثري لُه كان فقد حال كل وعىل بإيعازِه، ت تمَّ أنها

٢٤٧ق.م. إىل ٢٨٥ سنة من مرص حكومة وتوىل
أعاد ألنُه كذلك ي سمِّ املنعم أي: أفرجيتس، امللقب الثالث بطليموس ابنُه وعقبُه
بُه فلقَّ عليها استوىل يوم بالدهم من سلبها قد قمبيز كان التي التماثيل املرصيني إىل
الهيكل ودخل أورشليم إىل جاءَ بابل فيها بلغ التي هذه غزوتِه ويف اللقب، بهذا املرصيون
أي: سنة، وعرشين خمًسا حكمِه مدة وكانت الرشيعة، إرشاد بحسب الذبائح فيِه فقدَّم

٢٤٧–٢٢٢ق.م. سنة من
باب من كذلك ب لُقِّ الوالدين، محب أي: فليوباتر، امللقب الرابع بطليموس وعقبُه
السرية سيئ واإلرادة العزم ضعيف وكان ساللتِه، من وغريهما وعمُه أمُه لقتلِه الهزءِ
أورشليم إىل وجاءَ عليِه، فانترص سورية ملك وحارب الدم، سفك يف عمرُه قىض قاسيًا،
األعظم الكاهن عارضُه األقداس قدس يدخل أن أراد وملا ففعل، الحمد ذبائح ليقدِّم
إىل فأساءَ املعارضة هذه ينَس فلم لُه عقابًا بالفالج أُصيب إنُه وقيل: ذلك، من فاستاءَ
وتعاقب وأجدادِه، كأبيِه للعلوم محبٍّا وضعفِه قساوتِه عىل وكان واضطهدهم، اليهود
إىل األمر أدَّى حتى منهم األواخر أحكام فساءَت البطالسة، من كثريون مرص عرش عىل
البطالسة ملك وانتهى بأرسها، مرص عىل استولوا أن إىل فشيئًا شيئًا الرومانيني مداخلة
ابن قيرص أغسطس أي: أوكتافيوس، يد عىل وأنطونيوس قيرص عشيقة كليوباترا بموت

يوليوس. أخ

التوراة ويف الالتينية الرتجمة يف موجودة فهي قانونية، اعتبارها عىل ترنت مجمع صادق وقد التاريخ،
قانونية، غري يعتربونها اإلنجيليني ألن الحديثة؛ اإلنجيلية التوراة نسخ يف لها وجود ال ولكن الكاثوليكية،
٧٢ ذلك يف وقضوا ترجمتها، يف اشتغلوا اليهود علماءِ من عامًلا ٧٢ فألن السبعينية؛ تسميتها سبب أما
وحسبوا النساخ فيها أوقعهما التي والزيادة التحريف لكثرة مزيفة يعتربونها فلسطني يهود وكان يوًما،
مجامعهم، يف تقرأ وصارت تناولوها أن عتموا ما ولكنهم نحسهم، أيام من الرتجمة فيِه تمت الذي اليوم

منها. مأخوذة اإلنجيل يف الشواهد جميع ترى ولذا النرصانية؛ ظهور عند املعتربة هي وكانت
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املكابيون (3-2)

تغلَّب مرص ملك الخامس وبطليموس سورية ملك الكبري أنطيوخس بني الحرب وقعت ملَّا
والحلم بالتَؤدة فعاملهم لحكمِه اليهود فخضع ١٩٨ق.م، سنة اليهودية عىل أنطيوخس
فيما البالد فاسرتاحت الهيكل لخدمة يجب ما ودفع الدينية، وفرائضهم حقوقهم واحرتم
الذي أنطيوخس ابنُه ولكنَّ سنوات، ثالث الجزية دفع من اليهود وعفا حكمِه، من بقي
أبيمانيس غريُه بُه ولقَّ الشهري)، (أي: أبيفانيس نفسُه ب ولقَّ ١٧٥ق.م سنة بعدُه قام
معاملتهم أساءَ بل اليهود، مع أبيِه سري يَِرسْ لم ورشِه إرسافِه لكثرة املجنون) (أي:
وستني مائة بثالث يشوع ى املسمَّ الثالث أخيِه إىل أونياس الصالح الحرب وظيفة وباع
بني وأدخل ياسون، نفسُه يشوع ى فسمَّ سنة، كل خراًجا لُه يقدمها الذهب من وزنة
وميدانًا ملعبًا أورشليم يف وأنشأ بهم مولًعا كان ألنُه اليونان؛ عند ذميمة عادة كل قومِه
يف فساًدا والعامة الكهنة وزاد اليونان عادة حسب عراًة فيِه يتصارعون الشبان كان
وكان هرقل، اإلله عيد يوم صور هيكل إىل تقدمة اليهود شبان مع بعث إنُه حتى أيامِه،
واشرتى يوناني اسم وهو منيالوس، نفسُه فدعا أيًضا، أونياس اسمُه ثاٍن أخ لياسون
لوفاءِ يكفي ما عندُه يكن لم وملا وزنة، وستني بستمائة الحربية الرتبة أنطيوخس من
عظيًما حزنًا ذلك فأحدث أنطيوخس إىل ودفعُه الهيكل آنية من قسًما باع بِه تعهد ما
شاع ١٧٠ق.م سنة مرص يف أنطيوخس غياب وعند بينهم، شديًدا واضطرابًا الشعب يف
كثريين وقتل أورشليم عىل واستوىل جندي بألف منيالوس أخو ياسون فجاء مات، أنُه
ا، تامٍّ تسلًطا املدينة عىل يتسلَّط أن يستطع لم ولكنُه الربج، يف منيالوس أخاُه وحارص
فهجم موتِه خرب بلغهم ملا وا رسُّ اليهود وأن حدث، بما وعلم مرص من أنطيوخس وعاد
من ليسوا أنهم ظنَّ ممن عبيًدا ذلك مثل وباع ألًفا أربعني أهلها من وقتل أورشليم عىل
وكان الخزانة وسلب واملنارة املذبح ونزع املقدس إىل فأخذُه معُه منيالوس وكان حزبِه،
خنزيرة وقدم األقداس قدس فدخل إرسائيل بإله واستخف وزنة، وثمانمائة ألف فيها

املذبح. عىل وقوًدا
الفاحش وأندرونيكس اليهودية عىل حاكًما فروغية أراذل أحد اليوناني فيلبس وأقام

أنطاكية. إىل وسافر عظيًما كاهنًا الجاهل منيالوس وأعاد السامرة عىل رئيًسا
١٦٨ق.م، سنة مرة رابع مرص من أنطيوخس عاد حتى اليهود يظلم فيلبس وظلَّ
أبولُّونيوس القائد فأرسل عليهم، حاقًدا يزال ال كان ألنُه اليهود؛ من االنتقام عىل م وصمَّ
الرجال فقتلوا الصالة يف اليهود كان بينما السبت، يوم أورشليم فدخلوا جراٌر عسكٌر ومعُه
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برج واحتلوا األسوار وهدموا البيوت وأحرقوا واألوالد النساءَ واستعبدوا األموال، ونهبوا
األرشار هؤالءِ وبنى واملغاير الجبال إىل هربوا الذين إال أيديهم بني من يفلت ولم صهيون،
فيهجمون الهيكل إىل اليهود من يدنو من كل منها يشاهدون كانوا أكرا جبل عىل قلعًة

ويقتلونُه. عليِه
اليونان، بديانة للتديُّن ممالكِه سكان إىل أمًرا أصدر أنطاكية إىل أنطيوخس وصل وملا
اليهود ليعلِّم أثينيوس اسمُه لئيًما رجًال وبعث العقاب أشدَّ يعاقب أمرُه يمتثل ال من وكل
فأبطل وساعدوُه اليهود ضعفاء بعض وأطاعُه أورشليم فجاءَ األصنام، عبادة طريقة
مذبح عىل زفس صنم بوضعِه الهيكل ودنَّس الحق الدين طاعة ومنع اليومية الذبيحة
وأكره التوراة، نسخ من وجدُه ما فحرق وطغى لُه، ذبائح الخنازير وتقديمِه الوقود
وتقديس أوالدهم ختان من ومنعهم السبت، يوم حفظ وعدم األصنام عبادة عىل اليهود
علم وملا ألوانًا، العذاب من يذيقُه بعدما يخالفُه من يقتل وكان وفرائضِه، شهر كل
ميتة، أشنع وأماتهما بعنقيهما الطفلني وعلَّق الوالدتني علَّق ولديهما ختنتا امرأتني أن

الفظائع. هذه أمثال من كثري عنُه ويروى
وفيهم اليهود من جماعة أورشليم من هرب أنطيوخس أتباع رش وزاد البالءُ عمَّ وملا
مع فجاءَ الوي، سبط من الصالح يهوياريب نسل من جليًال شيًخا وكان الكاهن، متَّاثيا
ُمودين مدينة األصيل وطنهم إىل ويوناثان والعازر ويهوذا وسيمون يوحنا الخمسة: بنيِه
يهوذا ابنُه اشتهر فلما بالحشمونية، ب تلقَّ متَّاثيا عائلة وكانت الفلسطينيني، بالد يف
ون يسمَّ فصاروا قومُه إليِه فنُِسب مكابيوس، لقب عليِه غلب تدبريِه وحسن بشجاعتِه

اليوم. إىل مكابيني
أبَلَّس اسمُه أنطيوخس رؤساءِ من رجٌل تبعهم مودين يف وأوالدُه متَّاثيا كان وملا
لها، ويذبحوا األوثان عبادة يمارسوا أن مودين وسكان متَّاثيا وأمر لألوثان مذبًحا وبنى
أبَلَّس، وقتلوا بأوالدِه وهجم واألرض، السماء إله للرب متَّاثيا فغار اليهود بعض وأطاعُه
بوجوب ونادوا األصنام، وكرسوا األوثان مذبح وهدموا اليهود من طاعتُه رام والذي
بالغرية املشهورين ملتهم أبناء من كثريون إليهم فانحاز الطاهرة، هللا رشيعة عن الدفاع
وطنه أبناءِ مع متَّاثيا اتفق ثم ١٦٨ق.م، سنة ذلك وكان الجبال، إىل وفرُّوا واألمانة
املدن كل يف خدامها واستأصلوا األوثان، مذابح جميع فكرسوا اليهودية، إىل بهم ورجع
السن يف متاثيا وتقدَّم ١٦٧ق.م، سنة الحقيقية هللا وعبادة الختان وأعادوا بها مرُّوا التي
وهاجم األمناءِ بقومِه الباسل يهوذا فجاءَ اليهودية، الجنود عىل له خليفًة يهوذا ابنُه فأقام
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اليهود حولُه فاجتمع مرٍّا، بالءً فيهم وأبىل عليهم فانترص منهم، انتظاٍر غري عىل األعداءَ
حتى الغلبة هذه بعد عسكرُه ع وتشجَّ األعداءِ، ومقاومة القتال عىل فدرَّبهم الصادقون
عىل هزيمة رش فهزمهم حورون بيت يف أنطيوخس بجنود فالتقى جهاًرا، الحرب أتى

رجالِه. عدد قلة
أورشليم وجعل اليهود، إهالك عىل م وصمَّ غيًظا تميَّز تمَّ بما أنطيوخس سمع وملا
ألف بأربعني هذا فجاءَ بجيشجرار، ليسياسوأصحبُه ى املسمَّ قوادِه أحد وعنيَّ لهم مدفنًا
وأورشليم، يافا بني عمواس إىل ألًفا عرشين نحو منهم أتى فارس آالف وسبعة راجل
من فرقًة أن وبلغُه منهم، مقاتل آالف ستة نحو ومعُه مصفاة يف (مكابيوس) يهوذا وكان
قائًال: فيهم فخطب آالف، ثالثة سوى معُه يبَق ولم رجالُه فخاف لتكبسُه جاءت األعداءِ
إىل فهزمهم املحلة، يف األعداءَ وكبس ليًال بهم وجاءَ وشجعهم، فلريجع خائًفا كان من
علموا ملا هلعت قد قلوبهم وكانت ليبيتوُه، جاءُوا الذين فحارب رجع ثم أشدود، نواحي
النخاسني من جماعة وبينهم كثريين، أرسى تاركني فهربوا املحلة يف برفاقهم جرى ما
عبيًدا. وباعوهم مالهم اليهود فغنم اليهود، من يُؤرس من ليشرتوا كثري بمال حرضوا

قهر التالية السنة ويف املنيعة، جلعاد جبل حصون عىل اليهود استوىل ثم
نحو ليسياس مع وكان وأورشليم، حربون بني صورا بيت يف نفسُه ليسياس يهوذا
الهيكل ر وطهَّ الربج، سوى أورشليم عىل يهوذا استوىل ثم منهزًما، فارتد مقاتل ٦٠٠٠٠
١٦٥ق.م، سنة ذلك وكان أنطيوخس، ألغاها منذ سنني لثالث فيِه الدينية الخدمة وأقام
الغارة يهوذا شنَّ اليهود من أيديهم طالتُه من يضايقون املجاورة أمم بعض أخذ وملا
األردن عرب إىل جيٍش يف سار ثم منهم، وانتقم فكرسهم عمون وبني كاألدوميني عليهم
اليهودية إىل فيها الساكنني اليهود ونقل بأرسها البالد وأخضع جلعاد، يف السوريني وغلب
راجل ٣٠٠٠ نحو ومعُه الجليل إىل سيمون أخاُه بعث ذلك أثناء ويف حمايتهم، بغية
ألنهم انهزموا؛ اليهودية يف الذين اليهود ولكن ضيقاتهم، من اليهود وخلص العدو فقهر
لكنَّ دونُه، املحاربة عىل قادرون أنهم توهًما أمرِه بغري يهوذا غيبة يف السوريني ناوشوا
يهوذا نباهة عىل متوقًفا كان اليهود نجاح أن يف ريب وال السوريني، فغلب عاد يهوذا

غريِه. من أكثر وبأسه
حياتُه وانقضت مؤلم بمرض أُصيب بعدما ١٦٤ق.م سنة الرابع أنطيوخس ومات
إياُه استودعُه كان الذي الصغري ابنِه بملك نادى نائبُه ليسياس ذلك بلغ فلما األثيمة،
ليسياس وأخذُه بيوباتور امللقب الخامس أنطيوخس وُدعي سنة ١٢ عمرُه وكان أباُه،
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نحو بلغ عظيًما جيشُه وكان أورشليم، برج يف املحصورين السوريني لنجدة وسار معُه،
واشتدَّ اليهود، قلوب هالت فيًال ٣٢ فيه وكان فارس، ألف وعرشين راجل ألف مائة
وأظهروا يجبنوا لم لكنهم األعداءِ، إىل بالنسبة قليلني اليهود وكان صورا، بيت عند القتال
هاجم فإنُه الوصف عنُه يقرص ما الشجاعة من يهوذا أخو العازر وأبرز البأس غاية
ومع فقتلُه، عليِه وقع الفيل لكن فقتلُه، بسيفِه وطعنُه بطنِه تحت ودخل األفيال، أحد
فارتدُّوا عددهم، لكثرة األعداءِ قهر عىل يقدروا لم القتال يف وأعجبوا ثبتوا اليهود أن
يقدر ولم أورشليم وحارص ليسياس وتقدَّم للسوريني صورا بيت وخضع أورشليم إىل
مصالحة ليسياس فأراد وامتالكها، أنطاكية إىل فيلبس بقدوم سمع حتى افتتاحها عىل
وعاهدهم جوًعا املوت عىل أرشفوا قد كانوا إذ فصالحوُه سورية إىل يرجع لكي اليهود؛
السوريون فدخل األبواب ففتحوا الدينية الحرية لهم ويطلق بهم يرض ال بأنُه ليسياس
الكهنة رئيس أْلِكيُمس لُه: يقال إنسانًا وعينوا الهيكل سور فهدموا بالعهد، يقوموا ولم

لهم. يخضع أنُه رشط عىل
ونجا جماعتُه وطردا فيلبس وقتال أنطاكية إىل وأنطيوخس ليسياس رجع ثم
وأنطيوخس ليسياس وقتل أنطاكية إىل فجاءَ رومية، من سلوقوس بن ديمرتيوس
سمع وملا بصوتري، ولقب األول ديمرتيوس باسم امللك وتوىل ١٦٢ق.م، سنة الصغري
يوجه أن ديمرتيوس وأغوى أراد ما عىل فحصل ليساملُه أنطاكية إىل نزل بذلك الكيمس
ينجح لم وملا أورشليم، يف يهوذا ملقاومة جرار جيش يف بكديس ى يسمَّ قائًدا صحبته يف
نيكانور يسمى رجل مقدمتِه يف آخر جيًشا ديمرتيوس ز فجهَّ أنطاكية إىل عاد بكديس
واستغاث السوريني أيدي يف كان إذ أورشليم، يف بالربج القائد فالذ وقهرُه يهوذا والقاُه
يف فاقتتلوا راجل ألف سوى يهوذا مع يكن ولم يهوذا، ملحاربة فخرج فأمدوُه بهم
من وكلَّ نيكانور فقتل نرصُه هللا ولكن يهوذا، عىل القتال واشتد رمله، نواحي يف أداسه
معاهدة وطلب صيتُه فشاع يهوذا أما أورشليم، يف بسور وُعلق القائد برأس وأُتي معُه
ذلك أن إال اليهود يحرتموا أن وأعوانها والتها إىل مشيختها وكتبت فأجابتُه يومئٍذ رومية
هلل، وإهانة حراًما الوثنيني استغاثة حسبوا حزبِه من كثريين ألن نفًعا؛ يهوذًا يجِد لم
من أكثر يحشد أن يهوذا يستطع ولم ألًفا عرشين نحو يف ١٦١ق.م، سنة بكديس وقدم
يهوذا يخف لم ذلك ومع منهم، ٨٠٠ سوى عليِه خرجوا القتال قرب وملا مقاتل، ٣٠٠٠
وكان طويًال، وقتًا اليهود وثبت القتال، وطيس وحمي أشدود نواحي يف العدو ولحق
عىل فحملوا كاألبطال، فلنمت أجلنا حرض قد قائًال: رجالُه يهوذا نادى أن األمر آخر
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خلفهم، من دارت امليرسة أن غري وطردوُه، وكرسوُه نفسُه بكديس حيث العدو، ميمنة
يكن ولم السوريون وانترص رجالِه وأكثر يهوذا وُقِتل العدو بهم أحاط قليلني كانوا وملا
ما يستحق فكان يهوذا، سيما وال وبأًسا، شجاعًة فاقوهم اليهود فإنَّ فخٌر؛ ذلك يف لهم

١٦١ق.م. سنة ذلك وكان املشهور، اليونان بطل ليونداس به مدح
رأى فلما يهوذا، ابنِه موت خرب بلغُه ملا حيٍّا كان متاثيا أن العربي التاريخ يف وورد
كثريين رجاًال أمامكم ولكنَّ واحًدا فقدتم قائًال: شجعهم وشعبِه أبنائِه باقي اضطراب
وجلني غري القتال ساحة إىل فاذهبوا أعدائكم، عىل وانتصارهم يديهم عن الفرج يُؤمل

صالحة. بشيبٍة يهوذا بعد متاثيا وتويف خائبني، وال
كثريًا، اليهود وظلم يهوذا موت بعد أورشليم عىل التسلط من بكديس وتمكَّن
يوناثان غري منهم يبَق ولم فأجابوا يهوذا إخوة اليهود استرصخ حتى عليهم نريُه وثقل
يتجارس لم ألنُه الربية؛ يف جديًدا جيًشا فحشد أخيِه عن ِعوًضا قائًدا األول وقام وسيمون،
أوقع بذلك بكديس عرف وملا األردن، قرب مستنقعة يف فأقام كأخيِه جهاًرا يحارب أن
قتال أشد عىل قومُه يوناثان فحرَّض يومئٍذ، يقاومونُه ال أنهم لظنِه سبٍت يوم يف باليهود
ورجع العرب إىل ونجوا النهر إىل بأنفسهم رموا ثم األعداءِ، من ألف من أكثر وقتلوا ففعلوا
ذلك، بعد رجع لكنُه مدًة، البالد ترك نجاًحا يَر لم وملا خاًرسا، أورشليم إىل بكديس
يتمكن أن يف جهدُه بكديس وبذل لهما، تيرس ما كل ويغزوان يقتالن الفريقان وكان
يقلق ال أنُه عهًدا معُه وقطع الحرب من فمل يخضعُه، أن وال يستطع ولم يوناثان من
فاتخذ مرص يف الحرب إيناس وكان يرجع، ولم ١٥٨ق.م سنة بالدِه إىل فعاد بعُد اليهود

السياسة. منصب مع أورشليم يف الكهنوتية الوظيفة يوناثان
باالستقامة يوناثان وحكم ذلك بعد سنني ست نحو السالم عىل اليهود وحصل
يف باالس7 وإسكندر ديمرتيوس بني الخصام وقع ثم األمور، من أمكن ما وأصلح
اليهود ديمرتيوس فأطلق معهما، يوناثان يحزب أن يف الفريقان وتسابق سورية، ملك
الهيكل، لخدمة كثريًا شيئًا وقدم الجزية، من عظيًما جانبًا ورفع الربج يف املسجونني
يوناثان فقبل مات قد كان الذي الكيمس مكان الكهنة رئيس يوناثان فعنيَّ إسكندر وأما
اليهود رئيس وصار يوناثان شأن عظم ١٥٠ق.م، سنة هذا غلب وملا إسكندر، مع واتفق

ديمرتيوس. ملقاومة مرص من أُرسل وقد أبيفانيس، ألنطيوخس رشعي غري ابن باالس إسكندر إن قيل: 7
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سنة سورية مملكة يف الخصام استُْؤنف وملا ونجح، السرية وأحسن والسيايس الديني
الثاني ديمرتيوس ابنُه توىل ديمرتيوس ومات باالس، إسكندر سرية وساءَت ١٤٧ق.م،
حليف كان أنُه مع عليِه، كان فيما يوناثان ثبت امللك، من إسكندر وطرد ١٤٦ق.م، سنة
كل بقي الذي صهيون جبل عىل الربج يحارص رشع ١٤٥ق.م وسنة سابًقا، إسكندر
افتتاحِه عىل يقدر لم وملا ونهبها، املدينة عىل التسلُّط من ومكنهم العدو بيد السنني هذه

سنوات. ثالث نحو الحصار وبقي فيِه من عىل وسدَّ رُه سوَّ عنوًة
وطرد الشام رسير اغتصب الذي تريفون وقام سورية، يف األمور انقلبت ثم
باالس إلسكندر صغري ولد وهو السادس أنطيوخس مقامُه وأقام الثاني، ديمرتيوس
امللك واغتصاب سيدِه ابن أنطيوخس عزل هذا تريفون أراد ملا ولكن يوناثان، وصالح
ألنطيوخس محبٌّ يوناثان أن يعتقد كان ألنُه يقاومُه؛ لئال يوناثان إهالك إىل عمد
وقتلُه عليِه قبض جاءَ فلما للمشاورة، يوناثان ودعا عكا)، (أي: بطلمايس إىل فأتى
سيمون وأما تريفون، فرجع نجا لكنُه أيًضا، سيمون أخيِه قتل وأراد ١٤٤ق.م، سنة
فاخًرا رضيًحا عليهم وبنى إخوتِه جميع دفن حيث مودين، يف ودفنها أخيِه جثة فأخذ
مخاطرتنا وهو أبينا، وفاة بعد وإخوتي أنا عملناُه ما كل علمتم لقد قائًال: قومُه وخاطب
ُقِتل وقد مقدسِه، بيت عن ودفاًعا الطاهرة هللا رشيعة عىل غريًة الحرب ساحة يف بأنفسنا
بكل والدفاع الحرب عن أمتنع أن يل وحاشا أبي بيت يف الوحيد وبقيت إخوتي جميع
إخوتي يا واآلن واستعبادنا، إهالكنا تروم التي األمم من وأوالدكم نسائكم لخالص قوتي
عليِه نتكل الذي هللا أن ويقيني األعداءِ، مقاومة إىل معي وانهضوا كالمي اسمعوا وشعبي

مقاومينا. عىل ينرصنا
حتى عنُه يكف ولم الربج، عىل الحصار وشدَّد الرئاسة يف يوناثان مسد سدَّ ثم
تصري لئال تحتِه؛ من الصخرة من شيئًا ونزع دكٍّا، ودكُه وهدمُه ١٤٢ق.م، سنة افتتحُه
سيما وال املدينة، أسوار قوَّى ثم توصف، ال شدائد بِه احتملوا فإنهم بعدُه، لربج أساًسا
وحصل السياسة سيمون وأحسن منيًعا، حصنًا يصري لكي بالهيكل املحيطة األسوار
١٤٣ق.م، سنة لسيمون األوىل السنة من ملكهم فيؤرخ استقاللهم، عىل بعنايتِه اليهود
مشقات واحتملوا كثرية, سنني أعدائهم من تضايقوا أن بعد بالسالم مدًة الناس وتمتع

عليها. مزيد ال
ملك قد وكان وعزلُه، السادس أنطيوخس من امللك اغتصب تريفون عتو ازداد وملا

فقتالُه. تريفون وحاربا كليوباترا مع فاتفق ديمرتيوس أخو السابع أنطيوخس
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سيمون، ابنا هزمُه جيًشا إليهم فبعث مملكتِه إىل اليهود إضافة هذا أنطيوخس وأراد
وجدد كثريًا أمرُه غلظ قد كان فإنُه سيمون، حياة مدة اليهودية يغزو أنطيوخس يعد فلم
تلماي بالعربية املدعو ابنتِه زوج بطليموس لكنَّ السربطيني، وحالف رومية مع املعاهدة
يهوذا وابناُه هو وقتلُه سيمون عىل قام ثم وليمة، إىل وبنيِه سيمون دعا أريحا صاحب
يوحنا كان إذ يتم لم مقصدُه أن إالَّ نسلِه، كل يبيد أن غايتُه وكانت غدًرا، ومتاثياس
يكرهون أهلها الجبال يف بلٍد إىل هرب قتلُه يروم تلماي أن علم ملا فإنُه غائبًا، بنيِه أحد
يوحنا ورجع تلماي، وطردوا عنُه البلد أهل فدافع قتلُه، راغبًا اللئيم تلماي وتبعُه تلماي،

١٣٥ق.م. سنة سيمون بعد امللك فتوىل ذلك بعد
لالنتقام أريحا إىل بجيٍش سار األمر لُه استقام وملا بهركانس، يلقب يوحنا وكان
بطليموس تضايق وملا املدينة، فنازل منُه، وإخوته أمِه وتخليص اللئيم بطليموس من
يكف لم إن أسفل إىل يطرحهم بأنُه ح ورصَّ السور، عىل وأوقفهم وبنيها األم أخرج
ولو املذنب من ينتقم أن إىل عليِه كان ما عىل يبقى أن وحثتُه أمُه فنادتُه عنُه، هركانس
علم فلما فانرصف، أحبائِه هالك سبب يكون أن كره هركانس لكنَّ وبنوها، هي هلكت

وهرب. جميًعا قتلهم بالفرج بطليموس
ولم شديدة، محارصة أورشليم وحارص اليهود يخضع السابع أنطيوخس رشع ثم
لليهود املظال عيد كان ذلك أثناء ويف أهلها، ونشاط أسوارها لقوة يفتتحها أن يقدر
ثريان من ذبيحة لُه وقدَّم أنطيوخس بذلك فسمح فيِه أيام سبعة فرتة هركانس فطلب
ثمينة وفضة ذهب من وأواٍن الرب، مذبح عىل قربانًا لتقديمها بالذهب قرونها كسيت
ليس هذا أنطيوخس أن وتحققوا الشعب، ويف هركانس يف ذلك فأثَّر بخوًرا مملوءة
ورشُه املقدس، عىل خنازير بتقديمِه ودنسُه هللا بيت يحرتم لم الذي السالف كأنطيوخس
عىل فاتفقوا هللا يخاف رجل هو بل التوراة، وإبطالِه الهيكل جدران عىل وشحمها دمها
أسوار ويهدم املدن، بعض عن الجزية ويؤدي أنطيوخس بملك يعرتف هركانس أن
بتأدية األخري الرشط هذا بدل أنُه غري أنطيوخس، قبل من حراًسا فيها ويقبل أورشليم،
ملك يد من اليهود نجا قليل بعد لكنُه ١٣٣ق.م، سنة ذلك وتمَّ الفضة، من وزنة ٥٠٠
سنة ديمرتيوس أخيه لتخليص الفرثيني محاربة إىل أنطيوخس سار ملا فإنُه سورية،
سامًلا فعاد هزيمتِه حني أنطيوخس جيش عن وتأخر صحبتِه يف هركانس سار ١٢٨ق.م
ذلك وكان أمورهم، لتشويش سورية مللوك يخضع ولم استقاللِه إلعادة الفرصة وانتهز

١٢٨ق.م. سنة
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عىل فاستوىل املجاورة، القبائل إخضاع إىل عمد اململكة أمر لهركانس انتظم وملا
عىل أغار ثم املتوسط، البحر إىل تخومُه وأوصل األردن عرب من إرسائيل لبني كان ما
سنن وسائر الختان عىل وأجربهم الجنوبية اليهودية تخوم عىل تعدَّوا الذين األدوميني
األدوميني دولة تسلط من ثقيلة مشقات احتملوا قد اليهود وكان جنسيتهم، ليزيل اليهود

عليهم.
بعد سنة مليضمائتي جرزيم جبل عىل هيكلهم وخرب السامريني هركانس وأخضع
بها، اليهود ون يعريِّ السامريون كان التي الفاسدة العبادة تلك إبادة بذلك وأراد بنائِه،
بجيٍش، أمدهم الذي سورية ملك أهلها فاسترصخ وضايقها، السامرة مدينة وحارص
السوريني جيش لقاءِ إىل أرسعا املدينة بحصار القائمان هركانس ابنا بقدومِه عرف فلما
١٠٩ق.م سنة فسلَّمت ضيقها واشتد حالها فساءَت السامرة إىل رجعا ثم وهزماُه،
فصارت الجليل، إليها وأضاف مملكته، إىل أرضها وضم بلقًعا وتركها هركانس فخربها
وعظم وحصنها أورشليم هركانس وزخرف داود كمملكة تكون تكاد شأن ذات مملكة
موتِه، بعد األمة بها ت وانشقَّ أقلقتُه مشاجرات ملكِه أواخر يف حدث لكنُه كثريًا، شأنُه
وهم الفريسيني من هركانس وكان والصدوقيني، الفريسيني من االنشقاق ذلك وصدر
شيئًا التوراة يف ُرسم ما عىل زادوا وقد الدين، بفرائض والتمسك التعصب شديدة فرقة
خاطبهم رسورهم أثناءِ ويف الشيعة، تلك ألرباب أوَلم هركانس أن يوم ذات وحدث كثريًا،
لهم: وقال األمة، نفع يف جهدُه بذل طاملا أنُه لهم وأبان والسيايس، الديني حكمِه شأن يف
واسمُه رديئًا رجًال كان أحدهم لكنَّ حسنًا، ثناءً عليِه فأثنوا فليقدموُه يشءٌ عليِه كان إن
األعظم الكاهن رتبة فاعتزل والعيب الغلط من تسلم أن أردت إن لُه: وقال نهض، العازار
سبيًَّة كانت أمك أن أجدادنا من سمعنا قال: ذلك؟ سبب ما فقال: السيايس، بامللك واكتِف
الوظيفة، هذه تقلد لك مباح غري الرشيعة قواعد وبحسب أبيفانيس أنطيوخس أيام يف
عليِه، الشعب وغضب العازار عىل وغضب قال، كما سبية تكن لم والدتُه أن تحقق ثم
االفرتاء ذلك من معُه ومن هركانس واغتاظ الباطلة اإلشاعة هذه عىل قتلُه يريدون وكانوا
أغروُه الذين هم الفريسيني وأن وحدُه، املتكلم من يكن لم ذلك أن ظنَّ أنُه غري الشنيع،
علة قليل بعد وصار االنشقاق فنشأ لحقدهم، الصدوقيون ذلك ظنُه وقوَّى فاتهمهم بِه

أعظم. كاهنًا وكان سنة، ٣١ ملك أن بعد ١٠٦ق.م سنة هركانس ومات عظيم، رشٍّ
أسسها التي الدولة وأخذت واإلباءة، الحمية يف املكابيني حكى من بعدُه يقم ولم
الحشمنية أو باألسمونية بت ولُقِّ انقرضت، أن إىل وتضعف الرشور يف تتوغل سيمون

ملوًكا. يسموا لم الذين املكابيني من سبقها ن عمَّ تمييًزا

50



الخروج بعد

كل واتخذ دولتِه من التاج لبس من أول وهو أَِرستبولس، ابنُه هركانس بعد وقام
العائلة من األول امللك وهو أيًضا الكهنة رئيس فكان سلفُه، من بخالف بامللك يتعلق ما
وروي بابل، سبي من اليهود رجوع بعد شهور وثالثة سنة ٤٦٠ مرور بعد الحشمونية
أنتغنس سوى وإخوتُه أمُه اعتقل أنُه ملكِه بعد فعلُه ما أول أن التواريخ بعض يف
عليِه فحقد امللك يريد بأنُه واتهموُه امللك إىل بِه سعوا الناس لكنَّ وأكرمُه، أحبُه فإنُه
بعث لكنُه متسلًحا، أتى إن بقتلِه وأمر قرصِه باب بقرب كمينًا لُه ووضع أرستبولس
أن الرسول أغوت إنها فقيل: زوجته أما لُه، لحبِه موتُه يرد لم إذ أمر، بما يخربُه إليِه
مريًضا امللك وكان وهلك، بالكمني فوقع أنتغنس عىل حقدت ألنها ذلك بخالف يخرب
عروقِه أحد فانفجر الظلم، من أتاُه ملا واضطرب ندم أخيِه بموت علم فلما شديًدا وداُؤُه
وصولِه عند أنُه واتفق خارج، إىل طاس يف الدم غلمانِه أحد وحمل فيِه من دمُه وسال
بدم وامتزج امللك دم فسال يدِه من الطاس فوقع قدمُه زلَّت أنتغنس دم سفك حيث إىل
يوصف ال بعذاٍب فهلك الشديد، الروع عليِه فاستوىل امللك خربُه وبلغ الغالم فصاح أخيِه

١٠٥ق.م. سنة
وبطلمايس وصور غزة افتتاح أراد األمر لُه انتظم وملا ينيوس، إسكندر أخوُه وخلفُه
وأتى الطلب فأجاب قربس، ملك الثُرس بطليموس فاستنجدت أوًال بطلمايس وهاجم
فاسترصخ ٣٠٠٠٠ نحو اليهود من وقتل إسكندر عىل الكرة وكانت عظيم، بجيش
ظفر، إذا الثرس من الرش توقعت إذ ملعونتِه، اليهودية إىل فسارت مرص، ملكة كليوباترا
ملحلها فاستدعتُه لها يخضع أن أرادت أنها غري الهالك، من إسكندر أنقذت أتت وملا
قوادها، من اليهود بعض ذلك من منعها لكنُه مملكتِه، عىل واالستيالء عليِه القبض بغية
بعض وعىل اليهودية عىل التسلط من وتمكَّن إسكندر فنجا ١٠١ق.م سنة ذلك وكان
كثريين، وقتل وأحرقها غيلًة افتتحها غزة ومنها قبًال لُه خاضعة تكن لم التي املدن
وقع الذين الفريسيون سيما وال بغضه، عىل الناس حمل ما الظلم من سياستِه يف وأبدى
أنُه وعريوُه بالرتنج املظال عيد يف رموُه أنهم وحدث مر، كما أبيِه وبني بينهم الخالف
ولم منهم، ٦٠٠٠ وقتل غضبُه فحمي العظيم الكاهن وظيفة لُه تليق وال فاجرة ابن
٩٤ق.م سنة العرب عىل الغارة وشن يحميه، أجنبيٍّا عسكًرا استأجر بل شعبِه، إىل يركن
ست الخيانة وبقيت خانوُه، الحال هذا عىل الناس رآُه وملا أخريًا، انهزم لكنُه أوًال، فغلب
سورية، ملك بديمرتيوس بعضهم فالذ اليهود من ألًفا خمسني نحو إسكندر فقتل سنني
اليهود وتقهقر مستأجريِه أكثر وهلك وانكرس ملحاربتِه إسكندر فخرج شكيم إىل فقدم

51



اإلرسائيليني تاريخ

والذوا خانوُه الذين اليهود لكن الهالك، عىل مرشًفا وكان الجبال، إىل إسكندر وهرب
وكان الشام، إىل اضطراًرا فرجع فخذلوُه اليهودية عىل يستويل أنُه يريدوا لم بديمرتيوس،
أرسى البعض وأخذ العصاة من عظيًما عدًدا وقتل إسكندر عاد ثم ٨٩ق.م، سنة ذلك
منهم رجل ٨٠٠ دعا لنرصاتِه التذكار وليمة يف رساريِه مع يرسُّ كان وملا أورشليم، إىل
لهذا فهجر أعينهم أمام وأوالدهم نسائهم بذبح وأمر الجميع من مرأى عىل وصلبهم
القبائل بعض ملحاربة وسار ذلك بعد الخيانة أمن لكنُه آالف، ثمانية نحو الوطن الجور

٧٨ق.م. سنة هنالك حصنًا محارصتِه أثناءِ يف فمات األردن، رشقي
بعدُه امللك عىل تستويل أن وأوصاها امرأتُه إسكندرة استدعى األجل حلول أيقن وملا
فسلكت يساملهم، ال ملن راحة وال سالم ال أن تحقق إذ وتالطفهم الفريسيني وتصالح
فاخرة جنازة إلسكندر فأقاموا ملشورتهم، نفسها وسلمت عليها أشار كما إسكندرة،

إسكندرة. يدي وعضدوا
وظيفة عىل شديد خصام بينهما حصل وأرستبولس هركانس ابنان إلسكندر وكان
وهو األول فصار الكهنة أمام املقدس بيت يف تصالحا ثم العظمى، الكهنوت رئاسة
أخذوا أمرهم غلظ فلما الفريسيون أما الجيوش، قائد الثاني وصار الكهنة، رئيس البكر
بإذن منهم شاءُوا من فقتلوا السابق امللك أيام ضايقوهم الذين الصدوقيني من ينتقمون
إىل وطلب الصدوقيني، عىل فعكف أرستبولس وأما حزبهم، من هركانس وكان امللكة،
فامتنعوا البالد يف الحصون أكثر إليهم فسلمت الفريسيني، جور من تحميهم أن أمِه
يف لفطنتها أيامها يف اسرتاحت أنَّها إال موتها، بعد اختلفوا أنهم ذلك عاقبة وكان فيها،
امللك اختالس عىل عزم الوفاة من قربت قد أمُه أرستبولس رأى وملا الحزبني، معاملة
كان حيث الحصون إىل وانطلق ليًال، أورشليم من فخرج األكرب أخيِه دون موتها عند
عىل مستوٍل وهو ٦٩ق.م، سنة أمُه وماتت جميًعا، إليِه فاجتمعوا قصدُه وأظهر أصحابُه

الحصون. أكثر
أورشليم إىل ولجأ فانهزم أرستبولس ملحاربة وخرج أمِه بعد من هركانس وملك
املساملة أخيِه عىل عرض بالحرب راٍض غري هركانس كان وملا فيها، وحارصُه أخوُه وأتى
وصار ذلك إىل أرستبولس فأجابُه ملًكا، وأرستبولس األعظم الحرب يكون أن رشط عىل

٦٩ق.م. سنة ملًكا
عىل ُه فوالَّ إسكندر عهد يف هاد قد وكان أنتيباتر، اسمُه أدومي إنسان ظهر ثم
اللطف من هركانس يف ما رأى فلما والرئاسة، االرتقاءِ يف ورغب غنيٍّا وكان أدومية،
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أتى وما حق، بغري امللك حرمُه بأن ظلمُه قد إنه وقال: بأخيِه، لُه وذم ملَّقُه والبساطة
يباِل فلم وزيرُه، يكون بأن هو فيفوز فيحاربُه أخيِه عىل هركانس ليهيج إال الفتنة تلك
ملك الحارث إىل يلجأ أن عليِه وأشار قتلُه، يريد أخاُه بأن يقنعه فأخذ قال بما هركانس
الحارث بِه ب فرحَّ خوًفا، ذلك هركانس ففعل ألنتيباتر صديًقا كان ألنه فيخفرُه؛ العرب
إىل مقاتل ألف خمسني يف الحارث فسار أرستبولس، يحارب أن عىل أنتيباتر وحملُه
افتتاحها يف جهدهم هركانس قوم وبذل أورشليم، وحارص أرستبولس وغلب اليهودية
أن وسألوُه الدعاءِ مستجاب أنُه اعتقدوا مونري يسمى بالتقوى لُه مشهوٍد بشيخ وأتوا
عىل يدعو أن الشيخ فأبى املدينة، ويفتح أرستبولس عىل ينرصهم أن هللا إىل يطلب
لدعاء تستجيب ال أنك إليك أطلب الكون ملك هللا، يا قال: عليِه ألحوا وملا بالرش، إخوتِه
سورية أتى فإنُه رسيًعا، العقاب فأدركهم وقتلوُه، بِه فصاحوا اآلخر، عىل الواحد الفريق
إليِه الوفود الفريقان فبعث عليها، ليستويل رومية؛ عظيم بمبيوس نائب إسكاُرس حينئٍذ
الرشوة عىل وأقدر أورشليم صاحب كان أرستبولس أن أسكارس رأى وملا يستنجدانِه،
جيشِه مع الحارث ارتد وملا فأطاعوا، عنُه يفرجوا أن وقومُه هركانس وأمر لُه سمع
ذلك وكان أراد، كما منُه فانتقم شديدة رضبة ورضبُه وتبعُه جنوًدا أرستبولس حشد

٦٤ق.م. سنة
اإلكرام لُه وقدما وهركانس أرستبولس عليِه فوفد دمشق يف وأقام بمبيوس قدم ثم
الصنعة عجيبة ذهب من جفنة أرستبولس أهداُه ما جملة من وكان النفيسة، والهدايا
األمر، أول يف منهما ألحٍد يسمح فلم بامللك، إليِه دعواُه منهما كلٌّ ورفع وزنة، ٥٠٠ قيمتها
٦٣ق.م. سنة ذلك يف ورشع العرب محاربة من يفرغ أن إىل لُه يخضعا أن أمرهما بل

ملقاومته، واستعدَّ عليِه فخرج أخيِه حزب إىل يميل بمبيوس أن فظن أرستبولس أما
جميع تسليم عىل أرستبولس وأكره اليهودية ودخل العرب إىل املسري عن بمبيوس ل فحوَّ
إليِه خرج بمبيوس قدم ملا لكنُه فيها، واعتصم أورشليم، إىل حينئٍذ فهرب حصونِه
فيِه، وامتنعوا الحصانة يف غاية كان الذي بالهيكل فالذوا الكهنة أما املدينة، وسلمُه
عنُه دافعوا الكهنة ألن الحصار؛ وطال املنجنيقية، األدوات عليِه يقيم أن بمبيوس فالتزم
الفرصة الرومانيون فانتهز السبوت، يف ذلك عن يقعدون كانوا لكنهم وعنف، بشدة
ذلك أثناء يف الكهنة وكان أشهر، ثالثة نحو الحصار فبقي ويرضبوها األسوار إىل ليقربوا
كانوا وملا والويل، القتل من حولهم يجري ملا مكرتثني غري الدينية بالفروض يقومون
وملا األعداءَ، يحريِّ ما البأس من ويبدون للقتال يخرجون كانوا الواجبات تلك من يفرون
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شفقة، بال السيف وأعملوا الهيكل إىل الرومانيون دخل األسوار ثقب من املجانيق تمكنت
العجب فأخذُه األقداس قدس إىل بمبيوس ودخل املذبح، يخدمون وهم أصحابُه فقتلوا
لسائر كما اليهود إلله تمثال من بدَّ ال أنُه يظن كان ألنُه شيئًا؛ فيِه يَر لم إذ والحرية،
الفاخرة الذخائر وأعجبتُه يمثَّل وال يَُرى ال هللا أن يعتقدون اليهود أن يعلم فلم األمم،
كل إن قيل: ٦٣ق.م، سنة ذلك وكان يسلبها، ولم احرتمها لكنُه الهيكل، يف وجدها التي
أرستبولس وأخيِه هركانس بني كان الذي الخصام وانحطاطهم اليهود تقهقر يف السبب

منهم. أعداُؤهم لذلك فتمكَّن اتحادهم، وعدم
سياسيٍّا ورئيًسا حربًا هركانس بمبيوس وأقام لرومية، واليهود أورشليم فخضعت
خارج املكابيون عليِه استوىل ما كل حكمِه عن فصل أنُه غري رومية، يطيع أنُه عىل
ثم مرص، تخوم إىل الفرات من سورية كل عىل ا عامٍّ حاكًما إسكارس وأقام اليهودية،
وابنتان، وأنتغنوس إسكندر وهم وأوالدُه أرستبولس معُه وأخذ رومية إىل بمبيوس توجه
بعض عىل واستوىل ٥٧ق.م، سنة جيًشا وحشد اليهودية إىل ورجع فنجا إسكندر أما
قهرُه أن يلبث فلم الرومانيني قبل من غابينيوس القائد فأتى البالد يغزو وأخذ الحصون
جميع بتسليم ووعدُه األمان إليِه طلب األمر بِه ضاق وملا حصونِه، يف يمتنع أن وألزمُه
يف هركانس وثبََّت للرومانيني أمينة كانت التي أُمِه أجل من غابينيوس فأمنُه حصونِه،
أقسام خمسة إىل البالد وقسم العام املجمع ألغى بأن السياسة نظام غريَّ أنُه إال رئاسته،
امللوك، حكم فبطل الرومانيني نظر تحت أمورُه تدبر مجمًعا منها قسم كل يف وأقام
يرمم وصار أنتغنوس ومعُه رومية من نجا أرستبولس ألن تسكن لم البالد أمور ولكن
أرستبولس فانهزم الرومانيون فقابلهم أناس إليِه واجتمع العساكر، ويجمع الحصون
أما هناك، أرستبولس واعتقل رومية إىل فأرسلهما غابينيوس يد يف ووقع وأنتغنوس
القائد هذا ذهب وملا كثريًا، غابينيوس بها رسَّ التي أمهم لتوسالت عنهم فأفرج أوالدُه
يقتل وطفق العسكر من لُه تيرس ما وجمع الفرصة، املذكور إسكندر انتهز مرص إىل
عىل حصنهم يف نجا من وحارص البالد، يف قليلني كانوا إذ بهم التقى حيثما الرومانيني
آالف عرشة وقتل وقومُه إسكندر ورضب رجع غابينيوس الخرب بلغ فلما جرزيم، جبل

٥٦ق.م. سنة ذلك وكان النجاة، يأمل ال وفرَّ إسكندر فُقهر شملهم، وبدد منهم،
وظلمهم اليهود وسلب الهيكل فنهب قرسس وخلفُه رومية إىل غابينيوس عاد ثم
كفرِه عقوبة ذلك يف اليهود فرأى فهلك، الفرثيني مقاتلة إىل سار ثم شديًدا، ظلًما
فرد قوَّادِه أحد قسيوس نجا قَرسس هلك وملا ٥٣ق.م، سنة هللا هيكل عىل وتعدياته
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عىل أنتيباتر وأثبت إسكندر وأخضع وأخضعها اليهودية إىل وقدم سورية، عن الفرثيني
نسلُه تمكَّن أن إىل أنتيباتر وتقوَّى لهركانس، مشريًا فبقي السطوة من عليِه كان ما
عن فأفرج قيرص يوليوس ملك أن إىل كذلك الحال وظلت اليهودية، عىل التسلط من
فحشد إسكندر أما وصولِه، قبل فقتل فيها حزبُه ليعضد اليهودية إىل وجهزُه أرستبولس
بمبيوس قبل سورية وايل شببيون ميتُّلس عليه فقبض وافًرا جيًشا مجيئُه يتوقع وهو
فخضع أنتغنوس إال أرستبولس بني من يبَق فلم ٤٩ق.م، سنة أنطاكية يف رأسُه وجزَّ
األدومي، نتاثر أنتيباتر وأما بمبيوس، قتل بعد اليهودية بملك يفوز أنُه وظن لقيرص،
يف وسار قيرص مؤازرة يف جهدُه بذل متأخًرا بمبيوس أمر رأى فلما لبيبًا، ذكيٍّا فكان
بشجاعتِه كثريًا واشتهر أمرُه، وعضد اإلسكندرية يف قيرص تضايق عندما مرص إىل جيش
من منُه كان ما هذا عرف وملا عليِه، توقف يومئٍذ قيرص فوز إن قيل: حتى القتال يف

أنتغنوس. دون اليهودية ملك من أراد بما عليِه أنعم لُه والنجدة الشجاعة
شاءَ كما وترصف هركانس، عىل فتسلط قيرص أيدُه بأن كثريًا أنتيباتر أمر وغلظ
من أربعة لُه وكان ٤٨ق.م، سنة اليهودية يف لُه نائبًا وأقامُه رومية رعوية قيرص ومنحُه
يجاوز لم وهو الجليل، عىل وهريودس أورشليم مدينة عىل فرأسُه فسايل منهم البنني
استمر هركانس أن مع وبنيِه، األدومي هذا يد إىل اليهود ملك فصار عرشة الخامسة سن

الظاهر. يف األمة وعظيم الكهنة رئيس
وحرضوُه منهم وتظلَّموا هركانس إىل فاشتكوهم وأوالدِه بأنتيباتر الناس يرسَّ ولم
أناًسا وقتل فاحًشا ظلًما الرعية ظلم ألنُه هريودس؛ سيما وال مقامهم، من طردهم عىل
وكل طِه ُرشَ مع فأتى أورشليم يف السبعني مجمع أمام للمحاكمة فطلبوُه اليهود من
املجمع فانفضَّ عليِه يشهد أن أحد يجرس لم املحاكمة جرت وملا والفخر، املجد عالمات
وزحف جيًشا فحشد النقمة وأضمر أعدائِه من غضبًا يتوقد فخرج بيشءٍ عليِه يحكم ولم
قيرص، قتل بسبب اليهودية اضطربت ثم أبيِه، بمشورة عنها رجع لكنُه أورشليم، إىل بِه
عىل وأوالدُه أنتيباتر وأجرب الجزية البالد عىل ورضب أتى عليِه القائمني أحد قسبوس فإن
هريودس وقام وقتلُه، أنتيباتر عىل بعضهم فاحتال الناس، عليهم فحقد لُه يجمعوها أن
وملا هريودس، عليِه فتسلط لضعفِه األمور هذه يمنع أن هركانس يقدر ولم ألبيِه وانتقم
جيًشا وجمع أرستبولس بن أنتغنس قام رومية يف الرئاسة وأنطونيوس أوغسطوس أخذ
هريودس وتزوج كثريًا هركانس فأكرمُه هريودس فهزمُه أبيِه، مملكة يسرتجع أن بغية
وأتى أيًضا، هركانس ابنة بنت وهي أرستبولس بن إسكندر ابنة َمِريَْمنة ٣٧ق.م، سنة

وأرستبولس. هركانس بيتي بني ويجمع امللك يف الحق ليدَّعي ذلك
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ُقِتل التي الحرب وهي ٤٢ق.م، سنة فيلبي حرب بعد سورية إىل أنطونيوس وجاء
منهما كالٍّ وجعل اليهود، أمور عىل فسايل وأخاُه هريودس فأقام وقسيوس بروتس فيها
بل إليهم يصِغ فلم أنطونيوس إىل بهما وسعوا سلطتهما كثريون فكِره ربع، رئيس

قتلهم.
عىل واستولوا الفرثيون فقدم كليوباترا عشق يف وهام مرص إىل أنطونيوس ذهب ثم
جارية، و٥٠٠ كثرية دراهم الفرثيني قائد وأعطى أرستبولس بن أنتغنس فنهض سورية،
فأجابُه امللك، عىل ويقيمُه وأخاُه وهريودس هركانس ويعزل اليهودية يفتتح أن وسألُه
فحارصها أورشليم سوى عليها فاستوىل اليهودية إىل بهم وزحف الجنود ز وجهَّ ذلك إىل
يسألونُه وقومِه هركانس إىل فكتبوا املكر، وقومُه أنتغنس اعتمد ثم شيئًا، يستفد فلم مدة
فينصف األمن، بعهد الفرثيني كبري إىل يذهبا بأن وفسايل هركانس وأغروا املصالحة
هركانس وصل وملا يذهب، فلم املكر هريودس فاحتسب الفحص بعد الفريقني بني
وعائلتُه، هو فهرب هريودس الخرب فبلغ عليهما قبض الفرثيني كبري إىل وصاحبُه
بمقتىض أنتغنس إىل وسلموها البالد الفرثيون فغزا أدومية يف الحصون بعض إىل ولجأ
هركانس أذني أنتغنس وجدع يأًسا فسايل فانتحر وفسايل، هركانس واستودعوُه الرشط
ثم الجسد، يف عيب بال الكاهن يكون أن توجب اليهود ألن الكهنة؛ رئاسة من ليمنعُه
مرص إىل وهرب يوسف أخاُه عائلتُه فاستودع هريودس أما فاستحيوُه، الفرثيني إىل بعثُه
٤٠ سنة بني سنني ثالث مدة اليهودية عىل أنتغنس وملك مسترصًخا، رومية إىل ثم

٣٧ق.م. وسنة
يولياُه أن عىل أفنافيوس مع فاتفق كثريًا أنطونيوس ُه ودَّ رومية هريودس بلغ وملا
السابق أرستبولس حفيد وهو أرستبولس لصهرِه امللك طلب هريودس أن مع اليهودية،
مع الرشق إىل ورجع بفرح قبل هريودس يملِّك أن أنطونيوس رأى ملا ولكن وهركانس،
طردوا قد الرومانيون كان إليها وصل وملا اليهودية، إىل بعسكٍر ُه أمدَّ وقد أنطونيوس
كما وأخاُه عائلتُه هريودس ترك حيث الحصن، اد مسَّ محاًرصا أنتغنس وكان الفرثيني،
إالَّ افتتاحها من يتمكَّن ولم أورشليم حارص ثم وخلصهم، أنتغنس طرد أن لبث فما ، مرَّ
هريودس أعاق حتى بالرباطيل أنتغنس فأفسدُه قائدهم سولو أما الرومانيني، بمساعدة
عىل واستوىل منها، جانبًا وأخضع أدومية حارب لكنُه حينئٍذ مرادُه يبلغ فلم كثريًا،
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الناس وأرضوا الجليل يف الجبال كهوف سكنوا الذين الكثريين اللصوص وهاجم السامرة
من فرقة وكرس لنجدتِه فسار الفرثيني حرب يف تضايق أنطونيوس أن وسمع كثريًا،
فلما معونتِه، يف ورغبتِه لشجاعتِه فأكرمُه بأنطونيوس ولحق الطريق يف لُه كمنت العدو
فاغتاظ هريودس أخو يوسف قتل قد وكان أنتغنس، عىل لينرصُه بعسكٍر ُه أمدَّ عاد
وبأس بشجاعة األعداءِ عىل املعارك بعض يف وحمل الثأر، أخذ يف جهدُه وبذل هريودس
أورشليم سوى البالد عىل واستوىل إليِه كثريون وانحاز الناس فهابُه منهزمني، فولوا
فاغتاظ أشهر، ستة نحو الحصار وطال املقاومة أشد فقاومتُه ٣٧ق.م سنة فحارصها
فاشتكى العسكر، لكثرة تخرب أن املدينة فأوشكت ونهبوا قتلوا دخلوا وملا الرومانيون،
ال يبابًا خرابًا وليتني والنهب، القتل عن الجنود تمنع لم إن قائًال: قائدهم إىل هريودس
القائد عليِه فضحك باكيًا األمان أنتغنس فسألُه الجنود فردَّ وافًرا ماًال وأعطاُه مدينة،
سنة وُقتل حشمناي بيت من ملك من آخر فهو رأسُه فقطع أنطونيوس إىل وأخذُه وقيَّدُه
التاج، األول أرستبولس للبس سنة و٧٠ يهوذا، لنرصات سنة ١٣٠ بعد أي: ٣٧ق.م،
هريودس إىل امللك وانتقل املكابيني، دولة بموتِه فانقرضت األرسة تلك آخر أنتغنس وكان

نسيبهم. الكبري
وبسالة شجاعة عن اليهود فيها أجىل التي العصور من املكابيني عرص كان وقد
أثناءَ فيهم خمدت قد كانت التي الدينية والغرية الوطنية النخوة فعاودتهم عظيمتني
أسالفهم ميَّزت التي الصفات تلك يعدموا لم إنهم قاطبًة للمأل وأظهروا وبعدُه، السبي
ويدفعون حوضهم يحمون محلَّهم وحلُّوا منها أهلها وطردوا كنعان أرض غزوا أيام
وانقراض األهيل النزاع لوقوع يطل لم العرص ذلك أن عىل عنهم، الكثريين أعداءَهم
جيوشهم وتقود زعامتهم تتوىل اليهود بني مثلها غريها قيام وعدم الباسلة األرسة تلك
ظلَّهم ويبسطون سلطتهم يوسعون رشعوا قد الرومان وكان والظفر، النرص مواقع إىل
الضعف من بهم ما عىل اليهود جماعة تقف أن ينتظر يكن فلم تخومهم، ويمدُّون
وُحسن كثرتها عىل جيوشهم وفوز نرصتهم سبيل يف حائًال ا سدٍّ العدد وقلَّة الداخيل
املعمور أنحاءِ أكثر لصولتهم وأخضعوا العالم، من كبري جزءٍ عىل تغلَّبوا أن بعد تدريبها

العصور. تلك يف
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املكابيني. رؤساء جدول

املكابيني رؤساء

عربي تاريخ امليالد قبل قيامِه سنة االسم

٣٦٢١ ١٦٧ متَّاثياس

٣٦٢٢ ١٦٦ ابنُه يهوذا

٣٦٢٨ ١٦٠ يهوذا أخو يوناثان

٣٦٣٧ ١٤٣ أيًضا يهوذا أخو سمعان

٣٦٤٢ ١٣٤ سمعان ابن األول هركانس

املكابيني ملوك

٣٦٦٥ ١٠٥ هركانس ابن األول أرستبولس

٣٦٦٦ ١٠٤ أرستبولس أخو ينيوس إسكندر

٣٦٨٨ ٧٧ امرأته ألكسندرة

  ٦٩ ينيوس ابن الثاني هركانس

٣٦٩٧ ٦٧ ينيوس ابن الثاني أرستبولس

٣٧٠ ٦٢ أيًضا الثاني هركانس

٣٧٢١ ٣٧ الثاني أرستبولس بن أنتغنس

الهرادسة (4-2)

قيرصية باني األكرب هريودس وهو املكابيني، بعد اليهود ملك توىلَّ هريودس إن قلنا:
أغسطس معناها (التينية سبطية هي التي السامرة ومرمم املتوسط البحر شاطِئ عىل
سنة ٤٦ نحو فيِه العمل وظلَّ املشهور أورشليم هيكل بهاءَ مجدد وهو املجيد)، أي:
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فلم هم أما اليهود، إىل األعمال بهذه يتقرَّب وكان والجمال، الفخامة غاية يف جاء حتى
تدلُّ أحاديث وله امليالد8 قبل الرابعة السنة يف ومات عنهم، أجنبيٍّا أدوميٍّا لكونِه يحبوُه
مريمنة قتلُه أشهرها هنا لذكرها موضع ال الرببرية وقسوتِه وأفعالِه أخالقِه سوءِ عىل
أيامِه أخريات يف وأُصيب وأرستبولس، إسكندر وابنيها هركانس وجدها وأخاها زوجتُه
نسلِه من خمسة بعدُه امللك عىل وتواىل والعذاب، اآلالم صنوف منُه ذاق قتال بمرض
يف هذا الكبري كهريودس بعضهم وكان النرصانية، الديانة تاريخ يف شأن لبعضهم كان
ملكهم وانتهى نزيًها، عفيًفا عادًال وبعضهم والفخفخة األبهة وحب والطباع األخالق
عنهم، الكالم بسط أغفلنا ولذا شأن؛ ذات حوادث أيامهم يف يحدث ولم ١٠٠ب.م، سنة
يف فلتطلب مبارشًة اليهود بتاريخ لها عالقة ال رومية أمرباطرة مع وقائع لهم وكان

الرومان. تاريخ من أماكنها
أن عليهم وشقَّ الرومان، طاعة يف دخولهم بعد السكينة إىل يخلدوا لم اليهود أنَّ عىل
وطوًرا الوالة يتهددون تارًة فكانوا مقدسهم، وبيت ملكهم عاصمة األجانب جنود تحتلَّ
إىل عليهم األمرباطرة بحكم الرضا يظهرون وآونًة أورشليم، من الروماني الجند يطردون
أكثرهم رومانيون والة وعقبُه الكبري هريودس ابن ابن امللك أغريباس هريودس تويف أن
حتى الخسف وساموهم بالقسوة عاملوهم بل اليهود، بشئون يهتموا فلم عتاة، ظاملون
بالعصيان تظاهروا الفرج منها يأتهم لم وملَّا رومية، إىل أمرهم فرفعوا صربهم عيل
أورشليم فحارص فسباسيان، املحنك قائدها رومية إليهم فأرسلت عظيًما، شغبًا وأحدثوا
ابنُه فخلف إمرباطوًرا الروماني الجيش انتخبُه أن إىل قتالهم عىل وظلَّ اليهود وحارب
منُه ذاق مجرَّبًا وبطًال مدرَّبًا قائًدا هذا تيطس وكان اليهود، وقتال الحصار عىل تيطس
يثنيِه كاد ما والحصار الحرب يف والثبات والدفاع املقاومة من منهم ولقي األمرَّين اليهود
وُمِنَي املشهورة الرومانية بالجنود منازلتهم عىل ثابر لكنُه إخضاعهم، من عزمِه عن
ظلهم وتقلَّص أمرهم ضعف حتى بينهم واملنازعات والفتن الداخيل باالنقسام اليهود
ومات تدمريًا، رها ودمَّ دكٍّا فدكَّها أورشليم ودخل شملهم، فمزَّق عليهم تيطس وتقوَّى
من اليهود وأبدى كاألنهار، الدماءُ فسالت نفس، مليون نحو الحصار ذلك يف اليهود من

١٩٠٦ سنة تكون أن يجب ١٩٠٢ فسنة سنوات؛ ٤ الحقيقي التاريخ عن متأخر الشائع امليالدي التاريخ 8
موتِه سنة تعيني يف املؤرخني تابعنا وإنما للميالد، األوىل السنة يف تويف الكبري فهريودس وعليه امليالد، من

امليالدي. بالتاريخ الحوادث تعيني عند جميًعا عندهم االصطالح هذا لشيوع
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عن وأجلوهم وجيوشُه تيطس لقهروا والوئام الوفاق من مثلُه لهم كان لو ما البسالة
الشهري املؤرخ يوسيفوس ل فصَّ وقد مخذولني، مدحورين رومية إىل وأعادوهم اليهودية
املقتطف مجلَّة عن منقوًال الشأن هذا يف كتبُه مما طرًفا ننقل ونحن الحرب، تلك قصة
حربِه يف تيطس لقيها التي املقاومة شدة يتضح ومنُه املصادر، أوثق من استخلصتُه التي
القرطاجنيني مع حروبهم يف إال مثلُه الرومانيون يلَق ولم الولدان، لهولِه شاب ا ممَّ هذه

الظفر. مواقع إىل املشهور هنيبال يقودهم كان يوم
أبوابها، أمام أحًدا يَر ولم أورشليم، أي: املدينة نحو تيطس فسار يوسيفوس: قال
وفصل لُه املقابل الباب من خرج اليهود من غفري بجمهور وإذا حولها، ليدور التفت ثم
ألنَّ أمامُه؛ ما إىل التقدم عليِه وتعذر منهم قليل نفر إال معُه يبَق فلم رجالِه وبني بينُه
ألن رجالِه؛ إىل الرجوع عليِه وتعذر عميقة وخنادق طريقِه يف قائمة جدرانًا األرض يف
فأدار اليهود، عىل بالرجوع إال النجاة إىل سببًا لُه يَر لم لكنُه وبينهم، بينه فصلوا اليهود
تنصبُّ والنبال األعداءِ جموع واقتحم سيفُه واستلَّ ليتبعوُه، معُه بالذين ونادى جوادُه
عليهم ويحمل بهم فيزعق عليِه يزدحمون اليهود وكان خوذة، وال درع بال وهو عليِه،
إىل الحال هذه عىل وظلَّ ظهرُه، يحمون القليل والنفر َمذََر، َشذََر فيفرقهم األبطال حملة

الظفر. بهذا اليهود وُرسَّ النجاة من تمكن أن
ما قالوا: خناقها، يسدُّوا لكي باملدينة؛ أحاطوا الرومانيني جنود أن اليهود رأى وملا
السوار إحاطة بنا أحاطوا وقد أعدائنا، مناجزة عن بعًضا بعضنا بمحاربة نشتغل لنا
الحصون وإقامة خيامهم نصب من يتمكنون قبلما بهم ونوقع إليهم نخرج هلمَّ باملعصم
إالَّ الرومانيون يشعر فلم … األخري الفيلق عىل وخرجوا أسلحتهم فاختطفوا حولها،
إىل البعض وبادر الفرار إىل بعضهم وأركن فبُهتوا تدفًقا، عليهم يتدفقون واليهود
تيطس، إىل الخرب ونُمي بهم، وأوقعوا والحراب بالسيوف اليهود فقابلهم أسلحتهم،
إىل الباقون وهرب منهم كثريين وقتل اليهود عىل وهجم رجالِه نخبة من برشذمة فأرسع
بنصب األخرى الفرق وتهتم للقتال، الجنود من فرقة تصطف أن وأمر فتبعهم الوادي،
ظنوا املعسكر لتحصني راجعني الرومانيني اليهود رأى فلما املعسكر، وتحصني الخيام
الرومانيون فهرب املجانق، تقذفها حجارة كأنهم الكرَّة فأعادوا وجوههم، من هربوا أنهم
من باالنرصاف عليِه فألحوا رجالِه، وبعض تيطس إال الوادي يف يبَق ولم وجوههم، من
إىل الجبل عىل الذين الجنود وتطلع إليهم يلتفت فلم مستقتلني، رأوهم ألنهم اليهود؛ وجه

60



الخروج بعد

للميالد األوىل السنة يف الهيكل صورة

غرب

ال
شم

ب
نو

ج

رشق

أ

ب

د

وهه

و

و

ز

ح

ط

ى

ى

ى

ى

لك ل

م

م

م

ن

ن

ج  

املحرقة. مذبح (ج) القدس. (ب) األقداس. قدس (أ) الصورة: هذه يف اإلشارات معنى

النساء. دار (ح) نيكانور. باب (ز) إرسائيل، دار (و) الكهنة. دار (ه) النحاس. مرحضة (د)
الرواق (م) سليمان. رواق (ل) الرشقي. الباب (ك) األمم. دار (ي) الجميل. الباب (ط)

الخارجي. الحائط (ن) السلطاني،
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الخجل، حمرة وعلتهم األمر عليهم فَكُرب اليهود بِه يحيط فيه تيطس وشاهدوا الوادي،
املوت. مخالب من قائدهم وأنقذوا صادقة بعزيمة عليهم فارتدوا

من قوًما أن ذلك منهم، بكثريين تودي كادت حيلة الرومانيني عىل اليهود واحتال
العصيان، عىل إلرصارهم املدينة من طردتهم الشعب جماعة كأن تظاهروا الخوارج
الرومانيون يعرف أن من خائفون كأنهم وتظاهروا الحال، متضعضعي منها فخرجوا
إليهم، ويستأمنون الرومانيني ينادون األسوار عىل أناس ووقف بهم، فيوقعوا أمرهم
ويصدونهم بالحجارة هؤالءِ فريشقهم الدخول قاصدين األبواب إىل يرتدون الخوارج وكان
ثم الخوارج، أولئك تقتل أنها وظنت الحيلة، بهذه الرومانية الجنود وانخدعت عنها،
جنودُه فأمر تيطس عىل هذه تَنَْطِل ولم إليها، استأمن الشعب ألن بأمان؛ املدينة تدخل
فهجموا أوامرُه يسمعوا ولم عنُه، بعيدين كانوا بعضهم لكن مواقفهم، يف يبقوا أن
اليهود من غفري جمع عليهم خرج وللحال األسوار، بني صاروا أن إىل الخوارج عىل
كثريين وجرحوا فقتلوا والسهام، بالحجارة األسوار عىل الذين ورشقهم بهم وأحاطوا
نحن إن قالوا: ولكنهم ودهشًة، خجًال أمرهم يف وارتبكوا الرومانيني يد يف وأُْسِقَط منهم
رويًدا، رويًدا وارتدوا مستبسلني فقاتلوا الشديد، العقاب إال أمامنا فليس مخذولني عدنا

منهم. كثريون فنجا
يف شمعون مع «وكان املدينة: يف الفتنة إىل مشريًا آخر موضع يف يوسيفوس وقال
ومع آالف، خمسة وهم األدوميني عدا ما مقاتل آالف عرشة املدينة من العالية األماكن
وقد وأربعمائة، ألفان وهم إليِه انضموا الذين الغيورين عدا ما مقاتل آالف ستة يوحنا
ثم عليها، الرومانيني مجيءِ أول عند القائدان هذان واصطلح الهيكل، عىل يوحنا استوىل
جملة: ويقال الرومانيني، من نالهم مما أكثر منهما املدينة أهايل ونال الشحناء إىل عادا
أتمَّ «وملا آخر: موضع يف وقال أهلكوهم.» الرومانيني وإن املدينة، أهلكوا الخوارج إن
ورأى بها، األسوار ينطحون وجعلوا الكباش، عليها وضعوا حصونهم بناءَ الرومانيون
البغضاء، من بينهم ما بعضوتناسوا مع بعضهم واصطلحوا بالهلكة فأيقنوا ذلك اليهود
وقايًة دبَّابات الكباش حول وضعوا قد الرومانيون وكان العدوان، مقاومة عىل وتحالفوا
لم تيطس أن إال فيها، الذين وقتلوا ومزقوها اليهود فخرج يدفعونها، وللذين لها
أياًما املنوال هذا عىل الحرب ودامت بالرماة، وحماهم الرجال عدد فضاعف جهًدا يَأُْل
إحراق وحاولوا خفي باب من اليهود وخرج إربًا، منُه تنال وال السور تنطح والكباش
وكادوا الرومانيني، وبني بينهم القتال واشتدَّ الحصار، آالت وسائر واملجانق الكباش
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عرش اثني ويقتل عليهم، ويقع فرسانِه بنخبة تيطس يبادر لم لو إحراقها يف يفلحون
بني سجاًال الحرب ودامت املدينة.» إىل والرجوع الفرار إىل ويضطرهم بيدِه منهم رجًال
اليهود أما التاريخ، صفحات يف ذكرُه يخلد ما البسالة من فريق كل وأظهر الفريقني،
فلرغبتهم الرومانيون وأما الرومانيني، يد يف الوقوع من ولخوفهم الخلقية فلجسارتهم

القتال. مواقع يف الظفر اعتادوا وألنهم الفخار؛ إحراز ويف تيطس قائدهم إرضاءِ يف
الرومانيني أيدي يف املدينة وقعت حتى وردٍّ أخذ بني املنوال هذا عىل الحال وظلت
ألف، مائة نحو منهم فأرس األمان من تيطس عليهم عرضُه ما أهلها يقبل ولم تقدم، كما

وجوًعا. ومرًضا قتًال مليون عن يزيد ما ومات

أورشليم خراب بعد اليهود تفرق (5-2)

يف تفرقوا تقدم كما أورشليم خراب بعد فإنهم كأمة، اإلرسائيليني تاريخ ينتهي هنا إىل
أو توطنوها التي املمالك بتاريخ ملحق العصور من بقي فيما وتاريخهم هللا بالد جميع
حظروا الرومانيني فإن والبالد، العذاب صنوف هذه غربتهم يف قاسوا وقد فيها، نزلوا
فأعاد الرومانية، اململكة تخت املسيحيون القيارصة تبوَّأ أن إىل أورشليم دخول عليهم
هيالنة اإلمرباطورة أمُه واهتمت بغريِه، استبدل أن بعد اسمها ألورشليم الكبري قسطنطني
عليها استوىل حني ٦١٤ سنة إىل الرومان حوزة يف البالد وظلت فيها، والنقب بتنظيفها
خالفة يف املسلمني العرب طاعة يف دخلت ٦٣٧ سنة ويف الثاني، كرسى بقيادة الفرس
زمن يف وانتقلت ،١١٨٧ سنة الصليبيني من األيوبي الدين صالح وأخذها عمر، اإلمام
السالطني امتلكها وأخريًا املسلمني، إىل الصليبيني من مرات ثالث الصليبية الحروب
خاضعة تزال وال ،١٥١٧ سنة وذلك فلسطني، وسائر سوريا جميع مع العثمانيون
وبعضها القدس مترصفية ضمن واقع الجنوبي الجزءُ وهو اليوم فلسطني وأكثر لهم،
نفسها أورشليم يف يقيم واملترصف والشام بريوت واليتي يف داخل الشمايل الجزءُ وهو

الرشيف. بالقدس املعروفة
الذرائع جميع يتخذون وهم وفلسطني، أورشليم إىل تطمح اليهود أبصار تزال وال
أمة منهم تكون حتى شعثهم؛ ويلمون شتاتهم فيضمون إليها العودة من تمكنهم التي
وفيها قبلهم، من وأسالفهم أجدادهم كان حيث أفئدتهم، ومهوى القديمة بالدهم تحتل
املحسنني وكبار مثرييهم بعض لهم ابتاعها منهم لألوروبيني ومالجئ مستعمرات اليوم
البيوت، هناك منهم املهاجرون بنى وقد هرش، والبارون الشهري روتشيلد كبيت منهم
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تقدًما هناك يتقدمون أخذوا وقد الحديثة، الطرق عىل األرايض وزرعوا املعامل وأقاموا
العثمانية الدولة من فلسطني ابتياع عىل يعمل أوروبا يف اليهود وبعض رسيًعا، واضًحا

هنا. إلثباتها محل ال وحوائل موانع ذلك دون أن عىل
يمر ولم اليهودية، بالد يف اليهود من قسم ظلَّ تيطس يد عىل أورشليم خراب وبعد
عاودهم الثورة حب ولكنَّ وأفلحوا، وأثروا عددهم وازداد تقدموا حتى سنة ثالثون بهم
النهرين بني وما وقربص كقريوان مختلفة بلدان يف ثانية مرةَّ الرومان عىل فانتقضوا
قتًال فيهم وأثخنوا قهروهم الرومان لكنَّ ١٣٠ب.م، وسنة ١١٥ سنة بني وذلك وفلسطني،
وهدم ،٩٨٥ والقرى الخربة املدن عدد فبلغ بلقًعا قفًرا اليهودية وأصبحت ونهبًا، وذبًحا
ذلك وعقب تقدم، كما فيها السكن اليهود عىل وحظر أورشليم اسم وأبدل حصنًا ٥٠
وأحلوهم معاملتهم، أحسنوا أمرباطرة الرومانية القيرصية توىلَّ إذ لليهود، راحة عرص
الخنزير، لحم أكل عن واالمتناع كالختان طقوسهم بعض عنهم وأخذوا رفيًعا محالٍّ
،٣٣٠ سنة الكبري قسطنطني ملك أن إىل الثاني القرن ختام من رغد عيش يف وظلوا

واإلَحن. املصايب فعاودتهم

بابل يف اليهود

تحت سيما ال اليهودية، يف إخوانهم نصيب من أفضل بابل يف منهم الباقني حظ وكان
من ينتخبونُه وكانوا السبي، بأمري ب لُقِّ منهم أمري لهم فكان الفارسية، الدولة رعاية
وأثرى الفارسية، للدولة خاضع وهو كملك واإلكرام االحرتام واجب لُه ويؤدون داود بيت
والصيارفة التجار منهم فكان الكثرية، الحرف واحرتفوا البالد، تلك يف منهم كثريون
املشهورة، البابلية الحلل نسج الناسيف أمهر وكانوا والرعاة، والفالحون والحاكة والصناع
أوغلوا بالذين حلَّ ماذا بالتأكيد يعلم وال األعالم، العلماء من غفري جمهور منهم وقام
من األول القرن حوايل الصني إىل وصلوا منهم جماعة أن يؤكد وإنما منهم، الرشق يف
عرش، السابع القرن يف هناك نسلهم بعض اليسوعيني مبرشو لقي وقد املسيحي، التاريخ
أصابوا أنهم والظاهر فارس، طريق عن الصني جاءُوا أنهم األدلة بعض من ويرجح

والعسكرية. امللكية الوظائف أرفع بعضهم فتوىلَّ الصني، ملوك عيون يف حظوة
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أوروبا يف اليهود

والبابوات املسيحيني األمرباطرة فإن الرشق، يف مثلُه فيها نصيبهم يكن فلم أوروبا يف أما
يقبلوا أن عليهم فحظر شوكتهم، ِلَخْضد بشأنهم الصارمة نرشاألوامر يف يتسابقون أخذوا
وُرضبت مسيحيون، عبيد لهم يكون أو املسيحيات، من يتزوَّجوا أو دينهم، يف مسيحيٍّا
وثروًة عدًدا يزدادون اليهود فظل األوامر، هذه جميع تفلح فلم الباهظة، الرضائب عليهم
عىل الرومانية املدن ويف وغاليا ومنوركا وإسبانيا وإيطاليا إيلرييا يف وانترشوا وجاًها
الكبري قسطنطني أن ومع والتجارة، والزراعة بالصناعة واشتغلوا الرين، نهر ضفاف
املراتب أعىل إىل ارتقوا منهم كثريين فإنَّ املكروه»، «بالشعب قيرصي منشور يف لقبهم
النفوذ من لهم كان ا عمَّ فضًال هذا بهم، خاصة محاكم لهم وكانت والعسكرية، امللكية
عليهم نعمُه أسبغ اإلمرباطورية تخت امللحد يوليانوس توىلَّ وملا والعلم، الغنى عن الناتج
ثم القبيل، هذا من أمانيهم تتحقق أن قبل مات لكنُه أورشليم، يف الهيكل ببناءِ لهم وأذن
التجند عليهم يحظر للميالد الخامس القرن يف أمٌر فصدر فيِه أُرهقوا عرص ذلك عقب
اإلمرباطورية سقوط وبعد طربية، يف الدينية زعامتهم أُلغيت ثم اإلمرباطورية، جيوش يف
يلحق أن دون فعاشوا ورسدينيا، وسيسيليا إيطاليا يف منهم كانوا الذين اسرتاح الغربية
اإلفرنج واضطهدهم العناءَ ذاقوا فإنهم الرشقية، السلطنة يف كانوا الذين أما أذًى، بهم

والسابع. السادس القرنني يف اإلسبانيون والقوط

العرب بالد يف اليهود

القرن يف شأنها عظم كبرية مملكة العرب بالد من الغربي الجنوب يف اليهود وأسس
حكومتها عىل وتعاقب اليمن، عىل استولوا ثم ِحْمري، مملكة وهي امليالد قبل الثاني
قبائل بعض وكانت النرصانية، وأدخلوا منها فطردوهم األحباش جاءَ أن إىل منهم ملوك
شديدة عداوة منهم زعيمهم لقي اإلسالمية الدعوة ظهرت فلما باليهودية، تدين العرب
سورية، إىل العرب اليهود وأجىل ٦٢٧ب.م سنة خيرب عىل واستوىل وقهرهم، فحاربهم
اضطهدوهم املسلمني أن إال املسلمني، واألمراءِ الخلفاءِ برعاية البال ناعمي اليهود وكان
املسلمني إن باإلجمال: يقال وإنما ١٠١٠ب.م، مرصسنة ويف ،٧٩٠ سنة املغرب يف مرتني
األطباء من كثري العصور تلك يف ونبغ وأفلحوا اليهود فنجح واللطف، بالحسنى عاملوهم
ولهم األندلس، يف سيما ال والفالسفة، والخطباء والشعراء والُكتَّاب واملنجمني والفلكيني

65



اإلرسائيليني تاريخ

ونرشها والرومان اليونان من األقدمني معارف بقايا حظ يف العرب بفضل الطوىل اليد
وغريِه الطب يف النفيسة الكتب بتعريب الخلفاءُ إليهم وعهد الفلسفة، سيما ال أوروبا، يف
ُفقد اليوناني األصل أن عىل العربية يف الرتجمات هذه من يشءٌ بقي وقد اليونانية، عن

تماًما.

فيها وأحوالهم مختلفة أماكن يف اليهود

فكانت املسلمني، من لقوُه ما املعاملة ُحسن من وغريها أوروبا يف اليهود يصادف ولم
القسطنطينية إمرباطور الثاني باسيل فإن ومصايب، محن أيام القارة تلك يف أيامهم
عىل استولوا الذين امللوك عليهم ونقم عرش، الحادي القرن يف عنيًفا اضطهاًدا عليهم أثار
إسبانيا، إىل منهم كبري جزءٌ ففرَّ باليهود ونكلوا السبي أمري فقتلوا الخلفاء بعد بغداد
يف أحوالهم وكانت خرسوُه، ما طلب عن أقعدهم ما والهوان الذل من الباقني وأصاب
وليون باريس يف سيما ال غريها، يف منها أحسن والتاسع الثامن القرنني مدة فرنسا
بالدبونري، املعروف لويس امللك بالط يف عظيم نفوذ لهم فكان وبروفتس، والنجودك
االضطهاد، فاجأهم حتى امللك رسير عىل تستقر الكارلوفنجية الساللة تكد لم أنُه عىل
القرن من كذلك األمر وظلَّ ألوانًا، العذاب وأذاقوهم واألساقفة واألمراءُ امللوك عليهم فقام
واضطهاد، مذابح سلسلة العرص ذلك يف وتاريخهم عرش الرابع القرن إىل عرش الحادي
الجسد برسقة إياهم كاتهامهم كاذبة وتهًما سيئة أخباًرا عنهم يشيعون أعداُؤهم فكان
كره معظم وكان الرشب، آبار يف السم وإلقاءِ وقتلهم املسيحيني أوالد ورسقة املقدَّس
يف اإلفرنج ُكتَّاب أحد قال وقد والربا، الصريفة أعمال تعاطيهم عن ناشئًا لهم معارصيهم
األمالك اقتناءَ اليهود عىل حظروا الذين جور إىل عائد األمر هذا يف اللوم معظم إن ذلك:
وأعمالهم أشغالهم توحيد عىل فأجربوهم بالحرف، االشتغال عن ونهوهم والعقارات،
يتخذون الغالب عىل كانوا أعداءهم أن عىل واحد مجًرى يف واجتهادهم همتهم ورصف
أغسطس، لويس امللك فعل كما لليهود، الديون من عليهم مما للتخلص وسيلة التهم هذه
أمالًكا منهما واسرتهنوا املال، من كبرية مبالغ والكنيسة الحكومة أقرضوا اليهود فإن
ذريعة يستنبطوا أن رأوا األمر الكنيسة ورجال امللك أعيا فلما الدَّين، مقابل ثمينة
الرهن، وبرد بأرسِه الدين ذلك بإلغاء يقيض أمًرا لويس فأصدر عليهم، مما يتملصون
فُطِردوا فرنسا، من بطردهم أمر ثم وعقودِه، الرهن صكوك إرجاع عىل اليهود وأجرب
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سنة عرشين بعد بهم ب فرحَّ عاد لكنُه وعدوانًا، ظلًما أموالهم سلبهم أن بعد قًرسا منها
إليهم. الحاجة من لُه بدا ملا

اليهود مصايب

أصدر ثم الدين، من املسيحيني رعاياُه عىل لهم كان ما ثلث بإلغاءِ التاسع لويس وأمر
باريس يف حرقوا إنهم املؤرخني: أحد قال وقد املقدسة، كتبهم جميع بحرق ملكية إرادة
الجميل فيليب عهد ويف وغريها، التلمود نسخ من مركبة وعرشين أربع محمول وحدها
البالد مالية لكنَّ كثري، يشءٌ والظلم والنهب القتل من وأصابهم فرنسا من ُطِردوا
سنة عرشة اثنتي بعد إليها إرجاعهم من ا بدٍّ امللك يَر فلم عنها انفصالهم بعد تضعضعت
١٣٢١ سنة ويف للملك! ثلثيها يدفعوا أن رشط عىل ديونهم بتحصيل لهم وأذن نفيهم، من
يف الُكتَّاب أحد قال وقد كبريًا، عدًدا منهم وذبحوا فرنسا، أواسط يف الشعب عليهم هاج
حتى األبدان، لُه تقشعر ملما الحني ذلك يف الفرنسويون ارتكبُه ما إن املذابح: وصف
ملا الغوغاءُ فيِه حرصتهم برج أعايل من األرض إىل بأوالدهم رموا فرون يف اليهود إن
الربابرة أولئك شفقة يحرِّك لم ذلك لكن مواطنيهم، لقسوة والذهول الجنون من أصابهم
فاتهم الوباءُ، املذبحة هذه وعقب املكروه، التعيس الشعب ذلك دماءَ يطلبون كانوا الذين
بعض يف أحرقوا إنهم قيل: حتى القيامة عليهم وقامت وأقبحها، التهمة أفظع اليهود
فيها ألقوا عميقة حفرة شينون يف وحفروا اليهود من فيها كان من جميع األقاليم
اليهود بشجاعة الحوادث هذه مؤرخو أطنب وقد فيها، وأحرقوهم وامرأة رجًال ١٦٠
بني يقم لم إنُه أحدهم: قال حتى والشدة، الضيق يف بعقيدتهم تمسكهم وشدة وصربهم
القتل إىل يقادون وهم وثباتهم اليهود كعزم وثباتًا عزًما أبدى من املسيحيني شهداء
ويف عرس، إىل سائرون كأنهم باملزامري مرتنمني يسريون كانوا فإنهم والحريق، والذبح

فرنسا. أواسط من تماًما نفوا عرش الرابع القرن أواخر

إنكلرتا يف اليهود

الدينية النظامات بعض يف ذكرهم ورد وقد السكسون مع إنكلرتا جاءُوا اليهود أن ويُظن
روفس، وليم وابنِه الفاتح وليم من حسنة معاملة ولقوا ٨٣٣ب.م، وسنة ٧٤٠ب.م سنة
ليصرينَّ والحاخاميني األساقفة بني دار جدال خالل يف أقسم هذا روفس وليم أن ويُروى
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الفارغة، األبرشيات جميع كرايس وهبهم أن ذلك عىل وزاد الحاخامون، فاز إذا يهوديٍّا
ألبنائهم العربانية فيها يدرسون العرص لذلك إكسفورد جامعة يف كليات ثالث لهم وكان
ثروتهم زيادة من يتذمر الشعب فأخذ يطل لم ذلك ولكنَّ املسيحيني، من شاءَ وملن
أن التواريخ أحد يف جاءَ وقد كرٍه، إىل التذمر ل وتحوَّ والتجارة، األعمال يف ونجاحهم
عليهم محظوًرا ذلك وكان األسد، بقلب املعروف ريكارد امللك تتويج ينظر وقف أحدهم
فشنق الجانني بمعاقبة وأمر امللك فغضب بيوتهم، ونهبوا عليهم، وثاروا الشعب فهاج
ومعاقبة العدالة إجراءِ من رغائبِه تحقيق دون حال الكهنة تعصب ولكن ثالثة، منهم
أحوالهم ساءت الثالثة الصليبية الحرب يف فلسطني إىل ريكارد ذهب وملا املذنبني، جميع
يطالع ومن املوت، فاختاروا النرصانية اعتناق أو املوت بني املدن بعض يف وا وُخريِّ ا جدٍّ
من العرص ذلك يف بهم حلَّ ما يَر سكوت لولرت والعفاف» «الشهامة إيفانهو رواية
التي االضطهادات تلك وسط يف ومعتقدهم دينهم عىل لثباتهم ويعجب والظلم، اإلرهاق
كانوا ولكنهم عنهم، دافعوا الشهامة ذوي من قوم اإلنكليز يف كان لقد نعم عليهم، ثارت
عاد وملا السوءَ، بهم وأرادوا عليهم نقموا الذين جنب يف شيئًا يحسبون ال قليًال نفًرا
يوحنا امللك وأكرمهم أمان، يف حياتهم وصارت آمالهم انتعشت فلسطني من ريكارد امللك
وأصابهم اململكة أنحاء جميع يف وحبسهم بنهبهم وأمر عليهم انقلب ثم زائًدا، إكراًما
ذهب من جزءًا ينزعون بأنهم البعض واتهمهم الثالث، هنري امللك أيام يف شديد أذًى

التجار. إىل يدفعونها ثم يقبضوها، أن بعد وفضتها النقود
أموالهم ثلث الخزينة إىل يدفعوا بأن ١٢٣٠ سنة إليهم أمرُه امللك ذلك فأصدر
وهي «هيولنكولن»، اسمُه املسيحيني أوالد من ولد بصلب اتهموا ذلك أثناء ويف املنقولة،
زمان يف بهم اإليقاع بقصد أُذيعت أنها بيان بأجىل وتبني بعدئٍذ، فسادها اتضح تهمة
عرش إدورد ءِ ِبتَبَوُّ أحوالهم تتحسن ولم وخرابهم، إلهالكهم جهًدا فيِه أعداُؤهم يدَّخر لم
فرنسا يف ذلك غريهم حاول كما الربا عن يثنيهم أن حاول اإلنكليز بعض ولكن اململكة،
امللكية لألوامر طبًقا األخرى األعمال معاطاة عن ممنوعني كانوا اليهود ألن يفلح؛ فلم
وبني بينهم حال جمعاءَ أوروبا يف لهم الناس كره وألنَّ بشأنهم؛ صدرت التي العديدة
بهم ينزل وما والظلم، النهب من يصيبهم كان ما لكثرة والزراعة بالصناعات اهتمامهم
امللك إىل توسلوا الوجود سبل بهم ضاقت إنكلرتا يف األمر بهم اشتدَّ وملا واألذى، الضيم من
١٢٩٠ سنة عليهم قامت بأرسها األمة لكنَّ بالبقاء، فأقنعهم البالد، بمغادرة لهم يأذن أن
إىل وارتحلوا ورهنهم، وديونهم أموالهم جميع امللك يد يف فخلفوا إنكلرتا، من فأخرجتهم

نفس. ألف عرش ستة بنحو حينئٍذ عددهم ويقدر وجرمانيا، فرنسا
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جرمانيا يف اليهود

الثامن القرن يف وانترشوا الكبري, قسطنطني اإلمرباطور عهد يف جرمانيا9 اليهود دخل
وبوهيميا، سكسونيا يف حلُّوا العارش القرن ويف الرين، نهر ضفاف عىل الواقعة املدن يف
يف نزلوا عرش الثاني القرن ويف وفينا، وسوابيا فرانكونيا أتوا عرش الحادي القرن ويف
عىل فأُجربوا غريها، يف منُه بأحسن جرمانيا من نصيبهم يكن ولم وسليزيا، براندنربج
لألمرباطرة الهدايا تقديم عىل وأُرغموا أنواعها، اختالف عىل الباهظة الرضائب تأدية
عضتهم إذا العصور تلك يف األمراءُ وكان وترضية، لهم استعطاًفا والحكام واألمراءِ
عىل ضغثًا الصليبية الحرب جاءت ثم مقتنياتهم، فسلبوهم اليهود عىل أغاروا الحاجة
والذبح القتل وظل بدمائهم املدن فصبغت القيامة عليهم وقامت العام، الرأي فهاج إبالة،
تلك أنحاء من بطردهم األوامر صدرت أن إىل بهم الحقني والجور والظلم فيهم، منتًرشا
يكد لم حتى عرش والرابع عرش الثاني القرنني بني وذلك متتابعة، أزمنة يف املختلفة البالد
محافظني بمعتقدهم متمسكني االضطهادات هذه مدة ظلوا لكنهم فيها، واحد منهم يبقى
ألقوا كنائسهم الغوغاءُ حرقت ما إذا حتى الكرام، صرب بلواهم عىل صابرين دينهم، عىل
إليهم، الفتقارها جرمانيا عن غيابهم زمان يطل ولم بدينهم، حبٍّا النار يف بنفوسهم
لكنهم العقارات، وباقتناء املحلية الرعوية باتخاذ املدن بعض يف لهم وأُذن إليها فعادوا
عليهم لليهود ما يلغون كانوا الذين واألمراءِ وامللوك األمرباطرة لطمع معرضني برحوا ما
أن املدن بعض يف عليهم وكان منوال، أسهل عىل منها تخلًصا آخر بعد حينًا الديون من

اليهود». «بحي تعرف بهم خاصة شوارع يسكنوا

سويرسا يف اليهود

يف فيها اضطهادهم وبدأ أملانيا، يف طويًال زمانًا أقاموا أن بعد إال سويرسا اليهود يطأ ولم
يف يالقوا ولم منها، ُطردوا حتى ينتهي عرش الخامس القرن يكد ولم عرش، الرابع القرن
املهاجرون وكان لهم، ً ملجأ األوىل فاتخذوا غريهما، يف القوُه ما العنف من ولثوانيا بولونيا

التسمية بحسب وذلك وأوسرتيا، الجرماني االتحاد أو بأملانيا اليوم املعروفة البالد هنا بجرمانيا يراد 9
الحديث. التقسيم قبل القديمة
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وإكرام، رعاية كل ملوكها من يصادفون وهم أفواًجا يأتونها وسويرسا أملانيا من منهم
وبعد األخرى، املمالك يف أصابهم ما مثل االضطهاد من فأصابهم وهنغاريا روسيا يف أما

الوسطى. القرون أواخر نحو منهما ُطردوا األمرَّين فيهما ذاقوا أن

إسبانيا يف اليهود

الفاتحني فإن العرب، امتلكها أن بعد فإسبانيا الراحة من شيئًا فيها لقوا التي البالد أما
وطلبِه العلم يف الفريقان وتساوى واملعروف، بالتَؤدة وعاملوهم وأكرموهم إليهم أحسنوا
من حاًال وأحسن باًال أنعم إسبانيا يهود بات حتى والتمدن التقدم يف والرغبة والثروة
الُكتَّاب بينهم ونشأ والصناعية، العلمية واملهن الحرف فاتخذوا أوروبا، سائر يف إخوانهم

أنواعهم. اختالف عىل الفنون وأصحاب واملوظفون واملاليون واألطباءُ والشعراءُ
أكرموهم فيها النصارى ملوك فإن اإلسالمية، املمالك األندلسيف من ينحرصذلك ولم
يف وبراعتهم املختلفة، واملهن األعمال لتعاطي اللياقة من فيهم آنسوُه ملا بهم ورحبوا
عىل وملكهم أراضيهم يف هنائهم كأيام الراحة غاية يف الشعب وكان والفنون، العلوم
اإلكلريوس نفوذ وتعاظم األمراءِ بذَخ فإن هنائِه، مدة تطل لم املضطهد الشعب ذلك أن
فسلبت اليهود عند مرهونًا أكثرها أصبح الفريقني أمالك أن وذلك بالشقاءِ، سعادتُه بدَّال

عليهم. الرضائب وزيدت امتيازاتهم
منهم فُقِتَل متفرقة مواضع يف عليهم البالد قامت عرش الرابع القرن أواخر ويف
يف عرش الخامس القرن يف اليهود أصاب ما إن املؤرخني: أحد قال وقد الغفري، العدد
٢٨٠ إن قيل: حتى باأللوف أحياء أحرقوا فقد الواصفني، وصف عنُه يقرص ملا إسبانيا
فظائع من يقشعرُّ كان ذمة طاهر كل إن حتى إشبيلية، يف واحدة سنة يف حرقوا منهم
املخيف، اليوم جاء ثم سًدى ولكن يلطفوها، أن فحاولوا الرببرية، وأفعالِه التفتيش ديوان
كرور يمحوها ال سوداءَ لطخة فيِه وترك إسبانيا تاريخ شوَّه الذي العمل ذلك تمَّ وفيِه
اليهود جميع بطرد فيِه يأمران منشوًرا أصدرا زوجتُه وإيزابال فرديناند أن وذلك األيام،
فضة أو ذهب بنقل لهم يؤذن أن دون أشهر أربعة مدة يف إسبانيا من (١٤٩٢ (سنة
القناطري وبذلوا بإلغائِه، وسعوا الصاعقة نزول اليهود عىل األمر فنزل اململكة، من معهم
التفتيش ديوان رئيس لكن عزمهما، عن يحوالن امللكان كاد حتى املال من املقنطرة
يطلبُه ما فعلتما إذا لهما: وقال امللكني، وتهدد املساعي تلك جميع عرقل الدومينيكي
أمرهما، وثبتا منُه فخافا العاقبة سوءَ حذرهما ثم سيدُه، باع الذي كيهوذا كنتما اليهود
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وعلًما مساملة وأكثرهم وأمهرهم الناس أحذق من كبرية جماعة وشقاء خراب علة فكان
وعلمهم ونجدتهم معونتهم من خرستُه بما نفسها اململكة تلك النحطاط وسببًا إسبانيا يف
كان التي البالد يف هيبتِه وامتداد هذا، التفتيش ديوان نفوذ انتشار عن فضًال وغناهم،
ما أحزن من الوحيش العمل هذا إن الُكتَّاب: أحد قال وقد عليها، الرضبات أكرب من
وجه عىل وتبددهم أورشليم سقوط من بأكثر اليهود ويشبهُه الحديث التاريخ يف جاءَ
فصارت قرون سبعة سكنوها بالد ترك عىل أُجربوا منهم مليون نصف نحو فإن األرض،
وهي وأموالهم ومقتنياتهم أمالكهم عن التخيل عىل إجبارهم عن فضًال هذا وطنًا، لهم
مدون ذلك (وجميع األكباد تفتت إسبانيا يف طردهم وحكاية وعدوانًا، ظلًما كثري يشءٌ
وتركيا، وفرنسا وإيطاليا مراكش يف التعساءِ هؤالءِ فتفرق العربية)، التاريخ كتب يف
إسبانيا يف كما الفظائع، كانت حيث البورتغال، ملك من اإلذن منهم ألًفا ثمانون وطلب
إليه، يلجئُون مكانًا يجدون ريثما أشهر ثمانية بالدِه يف يبقوا لكي اإلكلريوس؛ بواسطة
تغري لكنُه فيها، يقيموا أن عىل بالدِه يف فقبلهم دنانري ثمانية منهم واحد كل عن ودفعوا
ابن من أوالدهم عىل بالقبض جنودِه إىل رسيٍّا أمًرا وأصدر وطردهم، سنتني بعد عليهم
اليهود درى فلما مسيحيني، فيها لينشئُوا البالد يف وبإبقائهم دون فما سنة عرشة أربع
من ليخلصنهم واألنهار اآلبار يف األوالد يطرحَن النساءُ فكان أمرهم، يف حاروا بذلك
يف االضطهاد تيار يقف ولم عبًدا، بيع إسبانيا يف منهم بقي ومن ومضطهديهم، أعدائهم

عرش. السابع القرن أواخر حتى إسبانيا

إيطاليا يف اليهود

األحايني بعض يف إال فيها مقامهم فأحمدوا غريها، يف منُه خريًا إيطاليا يف نصيبهم وكان
بالراحة مقرونًا كان فيها زمانهم معظم أن عىل عليهم، االضطهاد سورة ثارت حني
صيارفة ضاهوا حتى الرصافة سيما ال والصناعات، الحرف جميع يف فاشتغلوا والخري،
إن حتى نابويل، ملوك عيون يف حظوة ونالوا أيديهم، يف املرشق تجارة وكانت ملربديا،

ملوكها. ألحد ملكيٍّا مستشاًرا عني أحدهم

وغريها العثمانية اململكة يف اليهود

أكثر يعتربونهم وكانوا بالرفق، األتراك وعاملهم العثمانيون السالطني إليهم وأحسن
بفتح لهم وأذنوا ضيوًفا يدعونهم فكانوا اليهود أما عبيًدا، هُؤالءِ فيسمون اليونان من
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الواقعة التجارية الرشق مدن جميع يف بالسكن لهم وسمحوا الكنائس، وإنشاءِ املدارس
لم أنُه العربانية التواريخ لها شهدوا التي الوحيدة الدولة وهي العثمانية، اململكة يف

فيها. اضطهاد لليهود يحصل
واإلصالح أوروبا يف العلمية والنهضة الطباعة اخرتاع أن الُكتَّاب بعض ظنَّ وقد
ذلك لكنَّ عليهم، التعصب ذلك وخففت أحوالهم فحسنت كبرية، فائدة اليهود أفادت
كتبهم لطبع الطباعة باستخدام اليهود رشع حاملا فإنه الوجوه، بعض من صحيح
مداخلة ولوال كتبهم حرق بوجوب وأقنعُه مكسيمليان اإلمرباطور بعضهم حرَّك املقدسة
الجهل، وفاز املتعصبون أولئك يريدُه ما عىل السيئ القصد ذلك لتمَّ الفضل أويل بعض
والعنف، بالقسوة أخذهم إىل يذهب كان أنُه عنُه واملأثور اليهود إىل ميَّاًال لوثري يكن ولم
بروتستانتي أمري بِه يعاملهم لم ما بمثل عاملهم الخامس سكستوس البابا أن حني يف
بالسكن لهم وأذن بمعاقبتهم، القاضية أسالفِه أوامر ألغى فإنُه واللطف، الحسنى من
وفيما الرشيعة، عني يف سواءٌ واملسيحيني وجعلهم الرومانية الكنيسة أمالك يف واالتجار
اإلصالح حركة زعيم ألن أحوالهم؛ تحسني يف يٌد لُه يكن لم اإلصالح أن عىل دليل تقدم
صادفوا أنهم ذلك إىل أضف محبيهم، من كانوا أخصامِه بعض أن بني لهم خصًما كان
أكثر يكن لم إن الكاثوليك، من القوُه ما مثل الربوتستانت أيدي عىل واألذى االضطهاد من
عن ناجًما يكن لم عرش الثامن القرن يف شئونهم عىل طرأ الذي التبديل أن لك يتضح منُه
والغباوة، الجهل سبات العرصمن ذلك يف أوروبا هبوب عن نشأ بل الثانوية، األمور هذه
الجهل حجاب فشقَّ سمائها يف أنار الذي النور ذلك أنحائها يف التمدن نور ملعان وعن

واالستبداد. والظلم

هوالندا يف اليهود

والغباوة، الجهل من أفاقت التي األوروبية املمالك مقدمة يف كانت هوالندا أن املعلوم ومن
لهم أذنت عرش السابع القرن أوائل ففي عليهم، وعطفت قدرهم حق اليهود فقدرت
ويف واملهن، الحرف بجميع واالشتغال االتجار لهم وأجازت شاءُوا أيَّان فيها بالنزول
هذا يف الكالم نسهب وال البالد، رعوية اتخاذ حق خولتهم عرش الثامن القرن أواخر
يف أوروبا بلدان سائر سبقت فإنها هذا، عملها يف الربح من هوالندا أصابتُه ا عمَّ املوضع

والتمدن. والتقدم والعلم الغنى يف مقدمتها يف تزال وال والزراعة، التجارة
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إنكلرتا إىل اليهود عودة

سنة ٣٠٠ بعد أي: كرمويل، أيام يف ثانيًة دخولها حاولوا إنكلرتا من اليهود نُفي أن وبعد
األمة لكنَّ إرجاعهم، إىل يميلون واملحامني القضاة وجمهور كرمويل وكان منها، لطردهم
الكهنوت ورجال األساقفة من لجنة فتعينت منها، الدينية الفئة سيما ال األمر يف عارضت
عديدة سنني استغرق حتى بينهم الجدال وطال فيها، الحكم وبتِّ القضية يف للبحث
لهم أذن اليهود إىل الحاجة أشد يف كان وملا الثاني، شارل امَلِلك امللك عرش توىل أن إىل
سنة ويف فيها، واألرايض األمالك باقتناءِ لهم ُسمح ١٧٢٣ سنة ويف إنكلرتا، إىل بالعودة
حتى اآلخر بعد واحًدا الحقوق من بقي ما يمنحون يزالوا ولم الرعوية، حق نالوا ١٧٥٣
كالنظارات العالية الوظائف وتقلد البارملنت، بدخول لهم ُسمح وفيها ،١٨٥٨ سنة كانت
الفصل يف بعضهم ذكر عىل سنأتي معدودون أفراد إنكلرتا يف منهم نبغ وقد وغريها،

بذلك. الخاص

فرنسا يف اليهود

مشقات فيها فلقوا فرنسا إىل ذهب إسبانيا من ُطردوا الذين اليهود بعض إن قلنا:
تلك مدن بعض يف بالسكن عرش السادس القرن أواسط يف لهم وأُذن شتى, ومصاعب
عريضة رفعوا العظمى الفرنسوية الثورة بداءَة نحو ١٧٩٠ سنة ويف وأقاليمها، البالد
البالد، أهل بسائر ومساواتهم الرعوية حق منحهم فيها يطلبون األمة نوَّاب مجلس إىل
لقب عليهم أُطلق الحني ذلك ومن الحق، ذلك فمنحوا أنصارهم، جملة يف مريابو وكان
وألقى علمائهم من مجمًعا األول نابوليون جمع ١٨٠٦ سنة ويف فرنسا، يف إرسائيليني
عىل الجواب فأحسنوا هذا، الرعوية حق لتأييد أهليتهم ليمتحن مختلفة؛ أسئلة عليهم
يف يرتقون أخذوا الزمان ذلك ومن ومدارسهم، وبمجامعهم بهم فاعرتف جميًعا أسئلتِه
الجيش يف سامية رتبًا ونالوا النظارات بعضهم توىل حتى األمريية واملناصب الوظائف
املثال نادرتي وبسالة شجاعة عن البحرية واملواقع الحروب يف أجلوا وقد واألسطول،
الشجاعة دالئل من تاريخهم يف عما رغًما الجبن من املنافقون بِه اتهمهم ما كذَّبتا

والنخوة.
مسألة بسبب مواطنيهم من والعدوان الكره بعض املايض القرن أواخر يف لقوا وقد
مجاريها. إىل األمور وعادت الثانية، املحاكمة يف اتضحت الرجل براءَة لكنَّ دريفوس،
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أوروبا ممالك جميع يف حقوقهم نالوا األخريين القرنني يف إنهم باإلجمال: ويقال
شديًدا اضطهاًدا صادفوا حيث روسيا، يف إالَّ مواطنيهم، من كغريهم وصاروا وأمريكا
وحظرت بالدها، من بعضهم بطرد وأمرت الحكومة عليهم فجارت سنوات، بضع منذ

البالد. من معينة أقاليم يف إال السكن الباقني عىل
وكدٍّ همٍة أصحاب العالم جميع يف وهم منهم تخلو األرض من بقعة تكاد وال
املساواة تمام فيها نالوا التي البلدان يف وتراهم الكسب، بأساليب عارفون للعمل محبون
عزها، وتوطيد شأنها برفعة ويهتمون وأحزانها، األمة أفراح يف يشرتكون غريهم مع

وعظمتها. مجدها وزيادة وتقدمها عنها الذود سبيل يف باألموال مثروهم ويجود
واالضطهاد واملشقات املصاعب من لقيُه وما املشهور، الشعب هذا ملخصتاريخ هذا
اختصتُه التي العناية لكنَّ أورشليم، خراب بعد وغريها أوروبا يف والنفي والسبي والقتل
عدًدا يزداد يزل لم فإنُه بانقراضِه، تسمح ولم بقاءَُه إال أبت القديمة الشعوب بني من
إفنائِه، إىل وارتياحهم عليِه القوم تعصب من صادفه عما رغًما وسطوًة ونفوذًا وثروًة
هذه جميع فإن وإذاللِه، شوكتِه ِلَخْضِد الوسائل جميع املختلفة العصور يف واتخاذهم
النجاح سيما ال ونجحوا، فتقدموا لليهود منشطة جاءت وكأنها أُخفقت السيئة املساعي
أيديهم. يف العالم يف الكربى املالية األمور زمام أن املقررة الحقائق من بات حتى املايل

منترشون وهم ٨١٢٠٠٠٠ بنحو ١٨٩٨ سنة إحصاءِ حسب العالم يف عددهم ويقدَّر
يأتي: كما

أمريكا ويف ،٣٥٠٠٠٠ أفريقيا ويف ،٥٠٠٠٠٠ آسيا ويف ،٦٧٥٠٠٠٠ أوروبا يف
ماليني. عرشة من أكثر اآلن عددهم يكون أن يبعد وال ،٢٠٠٠٠ أسرتاليا ويف ،٥٠٠٠٠٠
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وفرقهم ورشيعتهم اليهود ديانة

لوحي عىل مكتوبًا نبيِه ملوىس هللا أعطاُه الذي الدستور عىل مؤسسة اليهودية الديانة
واحد بإلٍه اعتقادهم أساس وهي املشهورة، العرش الوصايا هو الدستور وهذا الحجر،
يتوجب وما وإكرامِه, عبادتِه وكيفية — املسيحيني اعتقاد أساس أنها كما — قادر عظيم

عنُه. واالبتعاد اطراحُه عليهم يجب وما األعمال، من عبَّادِه عىل
الخروج: سفر من العرشين اإلصحاح عن منقولة العرش الوصايا هي وهذه

آلهة لك يكن ال العبودية بيت من مرص أرض من أخرجك الذي إلهك الرب أنا (١)
أمامي. أخرى

األرض يف وما فوق من السماء يف مما ما صورة وال منحوتًا تمثاًال لك تصنع ال (٢)
إلهك الرب أنا ألني ؛ تعبدهنَّ وال لهنَّ تسجد ال األرض، تحت من املاء يف وما تحت، من
إحسانًا وأصنع ، مبغيضَّ من والرابع الثالث الجيل يف األبناءِ يف اآلباءِ ذنوب أفتقد غيور إلٌه

وصاياي. وحافظي محبيَّ من ألوٍف إىل
باطًال. باسمِه نطق من يربئُ ال الرب ألن باطًال؛ إلهك الرب باسم تنطق ال (٣)

السابع اليوم وأما عملك، جميع وتصنع تعمل أيام ستة لتقدسُه، السبت يوم اذكر (٤)
ونزيلك وبهيمتك وأَمتك وعبدك وابنتك وابنك أنت ما عمًال تصنع ال إلهك، للرب سبت ففيِه
فيها، ما وكل والبحر واألرض السماء الرب صنع أيام ستة يف ألن أبوابك؛ داخل الذي

وقدسُه. السبت يوم الرب بارك لذلك السابع؛ اليوم يف واسرتاح
إلهك. الرب يعطيك التي األرض عىل أيامك تطول لكي وأمك أباك أكرم (٥)

تقتل. ال (٦)
تزِن. ال (٧)

ترسق. ال (٨)
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زور. شهادة قريبك عىل تشهد ال (٩)
حمارُه وال ثورُه وال أمتُه وال عبدُه وال قريبك امرأة تشتِه ال قريبك، بيت تشتِه ال (١٠)

لقريبك. ا ممَّ شيئًا وال

املدنية واملعامالت والطقوس بالعبادة الخاصة الرشيعة أحكام من بقي ما أما
عىل نأتي ونحن موىس، إىل بها أُوحي الذي الوجه عىل التوراة يف فموجودة والعقوبات،

واألديان. العقائد يف سليمان سوسنة كتاب عن نقًال هنا خالصتها
اليهودية الديانة مبادئ تفصيل عىل يحتوي العتيق العهد من الطقيس القسم إن

يتضمن: وهو وآدابها،
والقوانني بالرشائع يتعلق وما الكهنوت، لخدمة وبنيِه موىس أخي هارون تكريس أوًال:
والنذور والعشور األمالك من لهم إعطاؤُه ينبغي ما وتعيني الالويني لتقديس
وسائر األنعام وأبكار األثمار وباكورة القطاف وأوائل املعارص وقطر البيادر وغالت
هللا إن إذ فداءً، الفضة من معلوم مقدار عنهم فيؤخذ البنني أبكار أما الحيوانات،

عنهم. بدًال ليخدمنُه الوي سبط اختار
الذبائح بالتدقيق ترشح وهي والقرابني، بالذبائح املختصة والنظامات الرشائع ثانيًا:
ونقاوتها، لطهارتها املعينة والطيور الحيوانات من تكون أن ينبغي التي املتنوعة
الخطايا أنواع عن اإلبانة مع واإلثم، والخطية والسالمة املحرقة ألجل تقديمها وكيفية
الذين الوثنيون يفعل كما محرقات، والبنات البنني تقديم عن والنهي ألجلها تتقدم التي
والتطهريات بالنجاسات املتعلقة السنن تفاصيل ثم آللهتهم، قربانًا أوالدهم يحرقون

أُمِه. بلبن الجدي طبخ عن النهي ومنها واملواكيل، واملالبس املختلفة
وهي: السنة، يف هلل يعيدونها أعياد خمسة تشمل وهي باألعياد، املتعلقة السنن ثالثًا:
وعيد الكبري، الصوم وعيد السنة، رأس وعيد الحصاد، وعيد الفصح، أو الفطري عيد
يوم كل أيًضا يكون وكما السنة، أول من عرش الخامس اليوم يف املظال أو الجمع
أيًضا سابعة سنة كل تكون كذلك عمل، أدنى فيِه يعمل ال هلل سبتًا األسبوع من سابع
الكروم وغالت عطًال األرض تُرتك بل الَكْرم، يُقطف وال األرض فيها تُزرع ال سبتًا
تكون السنني من أسابيع سبعة كل وهكذا الربية، ووحوش الشعب لفقراءِ مأكًال تكون
وال زرع فيها يكون ال مقدسة سنة وهي يوبيًال، الخمسني أي بعدها، التي السنة
ملكِه إىل كلٌّ فريجع سكانها، لجميع األرض يف بالعقق فيها ويُنادى أيًضا، حصاد
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أمالكهم بيع يكون أن ينبغي ولذلك رفيق؛ وال دين فيها يبقى ال إذ عشريته، وإىل
املذكورة، اليوبيل سنة إىل بيعِه يوم منذ املبيع امللك غلة بحسب بعض إىل بعضهم
وال األصيل، مالكُه هو الذي بائعِه إىل يرجع أن يلزم فيها إذ املشرتي، يشرتيِه وهكذا
قبل تُفك لم إذا األسوار ذات املدن داخل تكون التي البيوت بعض إالَّ ذلك من يستثنى

بيعها. زمان من واحدة سنة تكمل أن
لكونها هنا؛ ونلخصها السياسية، الدين هذا أحكام توجد أيًضا القسم هذا يف ثم
مزج الواجب من يرون الذين عند سيما وال بعدها، اآلتية الرشائع من لكثري أصًال صارت

الدينية. باألوامر السياسية األحكام
أو الكبري وجه احرتام أو املسكني مع املحاباة عدم فيِه املحاكمات رشوط فمن
فم عىل بل واحد، شاهد إىل اإلصغاء أو الكاذب، الخرب قبول أو الدعاوى، تحريف
القضاء، يف والجور الرشوة، أخذ عن والنهي املدعى، إثبات يصري ثالثة أو شاهَديْن
يف يوجد قتيل محل إىل األقرب املدينة أهل عىل والقسامة املنكر، عىل اليمني ووجوب

قاتلُه. يُعرف وال الحقل
يلتجئُ من عند يبقى بل موالُه، إىل آبق عبد يُسلم ال أن الرشيعة هذه أحكام ومن
يف ويخرج سنني ست موالُه يخدم إرسائيل بني من العبد وأن نفسُه، طابت ما إليِه
أعطاُه قد سيدُه كان إذا إالَّ معُه، امرأتُه تخرج متزوًجا كان فإن مجانًا، حرٍّا السابعة
قبضة يف فيبقون وأوالدها املرأة وأما وحدُه، هو إال يخرج فال أوالًدا لُه ولدت ولو إياها،
موالُه فيأخذُه عبًدا يبقى أن وأراد وأوالدُه امرأتُه يفارق ال أن العبد أراد وإذا السيد،
األبد، إىل خدمتِه يف يبقى ثمَّ ومن باملثقب، أذنُه ويثقب القائمة إىل أو الباب إىل ويقربُه
الذي سيدها عني يف قبحت إذا بل الرجل، يخرج كما تخرج فال أمًة ابنتُه رجل باع وإذا
وإن بها، لغدرِه أجانب لقوم يبيعها أن سلطان لُه وليس تُفك يدعها لنفسِه خطبها
طعامها ينقص فال أخرى لنفسه اتخذ وإن لها، يفعل البنات حق فبحسب البنِه خطبها

األبد. إىل يتوارثونُه عبًدا لهم فيكون األغراب من األسري وأما ومعارشتها، وكسوتها
أنواع: عىل فهو الجزاءُ وأما

يُقتل فإنُه عمًدا فقتلُه برجل غدر ومن فمات، إنسانًا رضب من يشمل وهو القتل، األول:
أو أمُه أو أباُه رضب ومن هللا، شتم ومن املوت، من ليحتمي هللا مذبح إىل التجأ ولو
وصاحب يدِه، يف أبقاُه أو وباعُه إنسانًا رسق ومن وعصاهما، عليهما تمرَّد أو شتمهما
فإن وقتلُه، إنسانًا نطح ثم يضبطُه، ولم قبل من عليِه أُشهد كان إذا النطاح الثور
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كان ومن والسحرة السبت، يوم يف عمًال يعمل ومن يُرجم، والثور يُقتل الثور صاحب
الرجال من بهيمة ضاجع ومن يموت، حتى بالحجارة يرجم فإنُه تابعة أو جان بِه
قريبِه بامرأة والزاني لألوثان، زرعِه من أعطى ومن أيًضا، البهيمة مع يُقتل والنساء
مخطوبة بعذراءِ والزاني الذكور ومضاجع كنتِه أو أبيِه بامرأة والزاني بها، زنى والتي
والرباري الحقول يف أو املدينة داخل ذلك حصل وإذا التقديس)، بخاتم مقدسة (أعني
لم إذ فال، الفتاة وأما فقط، الرجل فيُقتل الحقول يف ذلك وقع إذا وأما بها، زنى والتي
لم بأنُه زوجها وادَّعى تزوَّجت إذا التي والفتاة رصخت، لو يخلصها من هناك يكن
فيُحرقون وأمها امرأة اتخذ من أما يُقتلون، جميًعا صحيًحا األمر ووجد عذرة لها يجد
مدن من مدينة إىل يصل أن واستطاع قصد، بغري نفًسا قتل من وأما بالنار، جميًعا
كنعان أرض يف وثالثًا األردن، عرب يف منها ثالثًا بإقامتها هللا أمر التي الست امللجأ
املدينة يف يبقى فإنُه الطريق، يف ويقتلُه الدم ويل يلحقُه أن قبل الفعل هذا فاعل ملثل
أما عليِه، حرج وال ملكِه إىل يرجع ثمَّ ومن العظيم، الكاهن موت إىل إليها يصل التي
وال األوالد عن اآلباء يُقتل وال هدًرا دمُه فيكون الدم ويل وقتلُه ذلك قبل منها خرج إذا

بخطيتِه. يموت إنسان كل بل اآلباءِ، عن األوالد
والرجل باليد واليد بالسن والسن بالعني العني أعني الذنب بمثل القصاص والثاني:
عبدُه اإلنسان رضب إذا أما بالرض،1 والرض بالجرح والجرح بالكي والكي بالرجل
يومني حيٍّا بعدها املرضوب بقي إن ولكن منُه، فينتقم املرضوب ومات بعًصا أمتُه أو
ألحدهما أسقط أو أمتِه أو عبدِه عني أَتلف إذا وأما مالُه، ألنُه منُه؛ ينتقم فال ثالثة أو

عتقُه. فيلزم سنٍّا
فيلزم عملِه، عن إياُه برضبِه إنسانًا عطل إذا الضارب تشمل وهي الدية أحكام ثالثًا:
حبىل امرأة آخر مع خصاٍم أثناء يف يعدم والذي شفائِه، عىل وينفق عطلتُه يعوض أن
وأما املرأة، زوج منُه يطلبُه الذي املقدار يغرَّم أن فيلزمُه أذية بدون جنينها ويسقط
والعني بالنفس النفس أعني باملثل القصاص حكم إىل املسألة فرتجع أذًى حصل إن
فداءً ديًة عليِه يضعوا أن املقتول أهل أراد إذا النطَّاح الثور صاحب وكذلك إلخ، بالعني

نفسِه. عن

أن عىل أدلة وبالتلمود أشبه، وما اليد وثمن العني ثمن نقًدا يدفع أن هو التلمود يف اآلية هذه تفسري 1

بالسن. والسن بالعني العني ظاهر هو كما وليس الحقيقي، التفسري هو هذا
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ذنبِه، قدر عىل ويجلدونُه القايض يطرحُه الرضب املستوجب املذنب فإن الجلد، رابًعا:
جلدة. أربعني عىل يزيد ال بحيث

فمات امرأًة أو رجًال ثور نطح وإذا يدها، تُقطع رجل عورة امرأة أمسكت إذا خامًسا:
ثالثني صاحبُه يُعطى أمًة أو عبًدا نطح وإن لحمُه، يؤكل وال الثور يُرجم املنطوح،
يغطهما لم حفرة أو برئ يف حمار أو ثور وقع وإن يُرجم، والثور الفضة من شاقًال
يكون وامليت دراهم الحيوان صاحب من يعوض الحفرة أو البرئ فصاحب صاحبهما
صاحب بني ثمنُه ويقسم الحي، الثور يباع املنطوح فمات ثوًرا الثور نطح وإن لُه،
الثور كان إذا لكن أيًضا، امليت يقتسمان وكذلك امليت، الثور وصاحب الحي، الثور
حي بثور امليت الثور من فيعوض صاحبُه، يضبطُه ولم قبل من نطَّاح بأنه معروًفا
حقلِه أجود من العوض فيلزمُه غريِه حقل لرتعى مواشيه يرسح ومن لُه، يكون وامليت
أو زرًعا أو أكداًسا فأحرقت شوًكا نارُه أصابت وقيًدا أوقد من وكذا كرمِه، وأجود
وجد فإذا عندِه، من ذلك ق وُرسِ للحفظ أمتعة أو فضة عندُه أودع من وأما حقًال،
صاحبِه، ملك إىل يدُه يمد لم بأنُه اليمني األمني فعىل وإال باثنني العوض فعليِه السارق
تقدم هو هذا إن يُقال ما مفقود أو حيوانات جهة من جناية دعوى كل يف وهكذا
أودع من وكذا اثنني، صاحبِه من يعوض بالذنب عليِه يُحكم والذي هللا، إىل دعواهما
فقط، اليمني إالَّ يلزمُه ال غائب وصاحبُه نهب أو انكرس أو فمات غريُه أو حيوان عندُه
أن فعليِه افرتس وإن العوض، فيلزمه عندِه من ق ُرسِ إن وأما عوض، عليِه وليس
وصاحبُه مات أو فانكرس شيئًا صاحبِه من استعار ومن يعوض، وال شهادة يحرض
مستأجًرا كان وإن ذلك، يلزم فال معُه صاحبُه كان إن وأما العوض، فعليِه معُه ليس

بأجرتِه. أتى
باعُه أو رسقُه ما فذبح شاة أو ثوًرا إنسان رسق إذا وهي الرسقة أحكام سادًسا:
ب ُرضِ وإذا الغنم، من بأربعة الشاة وعن ثريان، بخمسة الثور عن يعوض أن فيلزمُه
ألنُه دم؛ فلُه الشمس عليِه أرشقت إذا ولكن دم، لُه فليس ينقب وهو ومات السارق
وكانت يدِه، يف الرسقة وجدت وإن برسقتِه، فيباع يعوض ما لُه يكن لم وإن يعوض

باثنني. العوض فيلزمُه بالحياة شاًة أم حماًرا أم ثوًرا
لنفسِه يمهرها أن يلزم وضاجعها تُخطب لم عذراءَ راود من وهي الزنا أحكام سابًعا:
كل يطلقها أن يقدر ال لُه زوجة وتكون الفضة، من خمسني أباها فيعطي زوجة،
هو كما ذلك، وغري العذارى كمهر فضة لُه يزن إياها يعطيُه أن أبوها أبى وإن أيامِه،
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مع اضطجع أو أمِه بنت أو أبيِه بنت أختُه رجل أخذ وإذا التكوين، سفر يف مذكور
أخت أو أمِه أخت عورة كشف من وكذلك شعبهما، من جميًعا يُقطعون طامث امرأة
عقيمني، ويموتون ذنوبهم يحملون جميًعا فإنهم أخيِه، امرأة أو عمِه امرأة أو أبيِه
ماءً ويأخذ الرب أمام الكاهن فيوقفها الكاهن إىل بها يأتي امرأتُه رجل اتهم وإذا
املرأة يحلِّف ثم املسكن، أرض يف الذي الغبار من فيِه ويضع خزٍف إناءِ يف مقدًسا
ويسقي املر املاءِ يف ويمحوها كتاب يف بها يهددها التي اللعنات ويكتب تزغ لم بأنها
وإال فخذها ويسقط بطنها فريم وخانت، تنجست قد كانت فإذا املر، اللعنة ماءَ املرأة

القتل. أحكام يف ذكرت قد الزنا أحكام باقي إن ثم فال،
أبيِه امرأة وال أمِه عورة وال أبيِه عورة الرجل يكشف ال أن فهي الزواج أحكام وأما
عمِه امرأة وال خالتِه وال عمتِه وال أبيِه من أختِه وال بنتِه ابنة وال ابنِه ابنة وال أختِه وال
أخت تُؤخذ وال بنتها، ابنة وال ابنها ابنة وال وبنتها، امرأة وال أخيِه امرأة وال كنتِه وال
أيام يف املرأة تقرب وال ص، فمرخَّ الزوجة وفاة بعد وأما أختها، حياة يف للرضِّ املرأة
التي امرأتُه ويرسُّ واحدة سنة حرٍّا يبقى بل الجند، يف يخرج ال جديًدا واملتزوج طمثها،
لها فيكتب عيبًا فيها وجد أو عينيِه يف نعمة تجد ولم بامرأة الرجل تزوج وإذا أخذها،
يجوز فال الثاني الرجل مات أو وطلقها آخر رجًال تزوجت إذا ثم ويطلقها، طالق كتاب
الذي والبكر امرأتُه أخوُه يأخذ ولٍد غري عن رجل مات وإذا يراجعها، أن األول لزوجها

امليت. أخيِه باسم يقوم تلدُه
بردِّ فهي األوامر أما القسم، هذا يف متفرقة الدين لهذا وآداب ونواٍه أوامر وهناك
واقًعا كان إذا حمارِه حل يف أيًضا املبغض ومساعدة ألصحابه، اإلنسان يجدُه مفقود كل
الذي الَكْرم من األكل وإباحة الشيخ، واحرتام األشيب، أمام من والقيام حملِه، تحت
الزرع، من أيًضا وهكذا الخارج، إىل شيئًا منُه يحمل ال بحيث شبعِه، بقدر اإلنسان يدخلُه
النواهي وأما منجًال، عليِه يرفع ال ولكن ويأكلُه، ويفركُه بيدِه السنبل يقطف أن لُه فإن
واليتيم، األرملة إىل اإلساءة عن والنهي ومضايقتِه، الغريب اضطهاد عن النهي فهي
باهلل يعرتف ال (الذي األجنبي بخالف املذهب بني من فضة يقرتض ممن الربا أخذ وعن
بعد ما إىل صاحبِه من مرهون ثوب إبقاءِ عن والنهي جائز، منُه ذلك أخذ فإن سبحانُه)،
الرش، عمل عىل واملوافقة املنافق موافقة وعن الشعب، رئيس لعن وعن الشمس، غروب
الرجل كيس يف يكون ال وأن واملكاييل، املوازين يف الجور وعن األبرار، كالم تعويج وعن
االنتقام طلب عن والنهي التعامل)، دراهم لوزن (وذلك وصغرية كبرية مختلفة أوزان
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وفرقهم ورشيعتهم اليهود ديانة

غروب قبل تُعطى بل الغد، إىل غريبًا أو كان وطنيٍّا األجري أجرة إبقاءِ وعن والحقد،
العرافة واستعمال األعمى، أمام معثرة وضع وعن األصمِّ، شتم عن والنهي الشمس،
الرجل ولبس املوتى، واستشارة والتوابع الجان وسؤال والرقى والسحر والفال والصيافة
البيت سطح وترك فراخها، مع الحاضنة الطيور وأخذ الرجل، ثوب واملرأة املرأة، ثوب
مختلط ثوب ولبس صنفني، الواحد الحقل وزرع منُه، أحد يسقط لئال يصونُه؛ حائط بال
املعلَّق ألنَّ خشبة؛ عىل ُمعلًقا كان إذا الغد إىل بجناية املقتول جثة وإبقاءِ وكتانًا، صوًفا
يدخلون ال لُه زواجهنَّ املحرم من أو ثاٍن رجل امرأة من زنا ابن ودخول هللا، من ملعون
أو زانية أجرة وإدخال العارش، الجيل إىل موآبي أو عموني وأما لألبد، الرب جماعة يف
التي الحصيد حزمة ليأخذ حقلِه إىل الرجل ورجوع نذٍر، عن الربِّ بيت إىل كلب ثمن
الزيتون أغصان مراجعة وكذلك واألرملة، واليتيم للغريب يرتكها بل فيِه، نسيها قد يكون
الرشيعة وأحكام وصايا عدد أن والخالصة ا.ه. الدراس. يف الثوار وتكميم خبطها، بعد

عمل. عدم وصية و٣٦٥ عمل، وصية ٢٤٨ وبيانها ،٦١٣ اإلرسائيلية
من لكثري أساًسا كانت املدنية اليهودية الرشيعة أن الخالصة هذه من يرى واملتأمل
أن ومع األم، بمثابة لتلك كانت وأنها األمم، من غريهم عند بعدها جاءت التي الرشائع
يزال فال خاص شعب لعمران خاصة أحوال ويف السنني من آالف منذ أُنزلت أحكامها
اإلرسائيليني أن ذلك إىل أضف هذا، يومنا إىل املدنية الرشائع يف بِه يعمل منها كبري جزءٌ
أن إىل فيهم حفظوُه وأنهم واحد، بإلٍه يؤمن الذي الوحيد الشعب بأرسها عصوًرا ظلوا
لها كان ملا بأرسِه العالم عمران يف الشأن من األمة لهذه ما لك يتضح غريهم بني انترش

هذا. يومنا إىل يزال ال التأثري وهذا ورشائعِه، معتقدِه يف التأثري من
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السادس الفصل

التلمود

رشائعهم فيها وأن ٢٤٠ق.م، سنة إىل اليهود تاريخ عىل تحتوي التوراة إن قلنا:
أنُه اآلن ونزيد وأقوالِه، بتعاليمِه يتمسكون الذي الكتاب وأنها ومعامالتهم، وطقوسهم
وهو فائًقا اعتباًرا يعتربونُه آخر كتابًا لهم وأن يعتربونُه، الذي الوحيد الكتاب ليس

التلمود.
حكماؤهم وضعها وأحكام وإضافات وأخبار ورشوح تفاسري مجموعة والتلمود
عصور يف ُوضعت مجلًدا عرشين عن يزيد الحجم كبري وهو منهم واملجتهدون وربنيهم
التقاليد كثرت ملا أنُه وذلك والجمرة،2 املشنة1 من يتألف وهو متباينة، وأحوال مختلفة
وكثرت الرشيعة، هذه يف الناظرين واملجتهدين الُكتَّاب عدد وازداد أطرافها وتشعبت
علمائهم أحد جاملئيل بن سمعان قام املختلفة الشئون يف املجامع من الصادرة األحكام
التقاليد تلك تنسيق عىل وتالمذتِه بزمالئِه واستعان ١٦٦ب.م، سنة وذلك طربية، يف
العمل وظلَّ وتبويبِه، غربلتِه عىل وعكفوا منها جمعُه لهم تيرس ما فجمعوا فيها، والنظر
٢١٦ب.م، سنة نحو وتالمذتُه الرئيس) (أعني أهانايس يهوذا أتمُه أن إىل كذلك سائًرا

والحقوقية السياسية اليهود قوانني مجموعة أو املكتوبة غري أي: الشفاهية، الرشيعة خالصة املشنة 1
تقاليد عىل مبني وأكثرها لها وتفسري املكتوبة املوسوية للرشيعة الكلمة عن عبارة وهي والدينية، واملدنية
مرصوتيههم من إرسائيل بني خروج منذ ُوجدت التقاليد هذه إن يقول: بعضهم إن حتى وحديثة، قديمة
والثاني بالفالحة، خاص األول أقسام: ستة إىل وتنقسم القديمة، بالعربانية مكتوب وأكثرها الربية يف
والرابع والوصية، والنذور والطالق الزواج مثل من ومعامالتهنَّ بالنساءِ والثالث واملواسم، باألعياد

والنجاسة. بالطهارة والسادس أورشليم، هيكل ووصف والتقدمات بالذبائح والخامس بالعقوبات،
وبابل. فلسطني علماءُ وضعُه للمشنة تفسري عن عبارة الجمرة 2



اإلرسائيليني تاريخ

أنُه عىل املشنة هذه فكانت فصًال، ٥٢٤ فيها مبحثًا، ٦٣ عىل تحتوي أقسام ستة فجاءَ
لزمان التاريخ يف سابق أنُه مع املَؤلف، هذا يف يدمج لم التقليدية الرشائع من يشءٌ بقي
كتب يف منها كان عما فضًال وضعِه، بعد وتفاسري وحواٍش إضافات وزيدت وضعِه
املطايا ينضون املجتهدون وظلَّ جميًعا، هذه فضمت العلماءُ، هؤالءِ عليها يعثر لم أخرى
القرن آخر كان حتى والرشوح، التفاسري من بِه يعثرون ما ويجمعون البحث سبل يف
السادس، القرن منتصف حتى كتاب يف تدوَّن لم لكنها كلها، فُجمعت امليالد بعد الثالث
النظر إعادة ب فتوجَّ مانعة، جامعة وافية كافية تحسب لم التآليف هذه جميع أن عىل
بشأن املشاحنات قامت أن وبعد املحاكم، وأحكام العلماء فتاوى كثرت أن بعد فيها
وغريها اإلرسائيلية األمة أحوال عىل طرأ عما فضًال هذا وتأويلها، التقاليد بعض تفسري
العصور يف منها باملطلوب وافية غري القديمة األحكام جعل مما ساكنوها، التي األمم من

فيها. البحث تجديد إىل ودعا املتأخرة،
طربية، يف عملُه تمَّ الذي وهو أورشليم، إىل نسبًة األورشليمي اثنان؛ حقيقًة والتلمود
مع املشنة، من مبحثًا ٣٩ اليوم ففيه األورشليمي أما بغداد، يف عملُه تمَّ الذي والبابيل
إليها املشار الستة األقسام من األوىل الخمسة األقسام عىل يحتوي القديم يف كان أنُه
إنشاء من وأجىل أوضح وإنشاُؤُه الرابع القرن أواخر يف تهذيبِه من الفراغ وكان آنًفا،
منُه األول الفراغ فكان البابيل التلمود أما مباحثِه، بإيجاز ذاك عن ويمتاز البابيل، التلمود
وأُدخل تحريف التلمود اعتور حتى طويل زمن يمِض ولم الخامس القرن أواخر نحو
ذلك وسبب جديدة، وفتاوى ورشوح تفاسري إليِه وأُضيفت هناك، تكن لم تقاليد فيِه
انتشار إن ثم سهًال، تحريفُه فكان والدفاتر، الكتب يف بعد قيِّد قد يكن لم التلمود أن
أينما معهم نشأت التي اليهودية والجمعيات املدارس وكثرة األرض، أنحاء يف اليهود
من الصادرة األحكام فكانت األحوال، تلك تباين بحسب أحوالهم يف فرًقا جعلت حلُّوا
مكان يف أخرى جمعيات أحكام األحايني بعض يف تباين الواحد املكان يف الجمعيات هذه
التلمود بتأليف وُعني املشهورين، علمائهم أحد قام والزيادة التحريف كثر وملا آخر،
والتنقيب والتحرير التحبري يف سنة ستني وقىض وكتبتِه، ومريديِه تالمذتِه بمعونة ثانيًة
وجاءَ العمل، هذا بذلك فتمَّ خطواته، واقتفى سعيُه فسعى غريُه بعدُه وجاء والتهذيب،

كبرية. أنسكلوبيذيا بمثابة وهو الكالم تقدم كما كبريًا كتابًا
أربعة نحو وهو الجمرة، من األوىل األربعة األقسام من اليوم البابيل التلمود ويتألف
اآلرامية التلمود ولغة صحيفة، ٢٩٤٧ يف مبحثًا ٣٦ وفيِه األورشليمي، التلمود أضعاف
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التلمود

من واملختارات والرشوح اإلضافات أن عىل الرسيانية، من تقرب وهي الكلدانية، أو
قام امليالد بعد الثامن القرن ويف بالعربانية، مكتوبة القديمة والجمرة املشنة مجموعات
تفسري، بغري التوراة يف بما واكتفت التلمود رفضت فرقة وتبعُه بغداد يف العلماء أحد
التلمود يف ما تعترب لم اليهودية األمة أن واملعلوم القرائني، اليهود تسمى الفرقة وهذه
وكونِه الذاتية قيمتِه عىل مبنيٍّا لُه اعتبارها كان بل موىس، كرشيعة رابطة رشائع بمثابة
املذكورة غري بمعامالتهم يختص ما لجميع ومجموعة وآدابها، للغتهم قاعدة أو أساًسا
عىل الفرس ملوك نقم وملا اليهودية، للتقاليد مجموعة أنفس ريب وال فهو التوراة، يف
عىل أجربوهم وقباد وفريوز الثاني يزدجرد حكم يف عنيًفا اضطهاًدا واضطهدوهم اليهود
بنورِه، يهتدون ما العرص ذلك يف لهم يبَق فلم سنة، ثمانني من نحًوا مدارسهم إقفال
للعلماء وأذن املدارس تلك فتح أعيد وملا التلمود، هذا سوى التوراة بعد عليِه ويعتمدون

قبل. عما عندهم أهميتُه تقل لم الجمعيات عقد يف منهم
ميمون، بن موىس ى املسمَّ األعظم األستاذ وضعُه الذي التفسري املشنة رشوح وأفضل
رايش رشوحِه أحسن وضع فقد البابيل التلمود أما وبرتنورا، امليموني املؤرخون ويسميه
التلمود اخترص بل فعل، ما عىل امليموني يقترص ولم وأملانيا، فرنسا يف ستيون والتسوفا
خزانة يزال ال اآلن وإىل توراة»، «مشني كتابُه ى وسمَّ أجزائِه جميع يف للناظرين خدمًة
وألَّف بمرص، الدارجة العربية وباللغة العربية بالكتابة كان وتأليفُه اإلرسائيلية، الديانة
وطبعت اآلن، إىل متداولة تزال وال العربية إىل تالمذتُه ترجمها بالعربية أخرى كتبًا
مختلفة عصوٍر يف بعدئٍذ التلمود طبعات وتوالت ،١٤٩٢ سنة نابويل يف مرة أول املشنة
فيها الرتجمة تتعدَّ فلم الجمرة أما كثرية، لغات إىل املشنة ترجمت وقد متفرقة، وأماكن
يقع ال ذلك ألن املباحث؛ من التلمود يف ما تعداد املقام هذا يف نتوىل وال الفصول، بعض
أحد فيه قالُه ما هنا ننقل أننا عىل أقسامِه مواضيع إىل اإلشارة سبقت وقد حرص، تحت
العالم، تآليف أهم من التلمود أن الناس يرى فيه يوم يأتي أن بدَّ «ال األوروبيني: الُكتَّاب
والطبية والشعرية والجغرافية التاريخية الكنوز مخبئات من فيِه ما تقدير يمكن وال

وغريها.»
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السابع الفصل

اليهود فرق

املختلفة، العصور يف التلمود وضع إىل دعت التي األسباب إىل السابق الفصل يف أرشنا
كل أن يخفى وال العصور، تلك يف والفتاوى واملدارس الجمعيات كثرة عن وتكلمنا
فرقة كل كثرية فرق توليد إىل يئُول السياسية أو الدينية الرشائع من رشيعة يف تحقيق
يكون حتى الفرق هذه بني الفروق تزداد ثم تفسري، إىل وتميل مذهب، إىل تنحاز منها
واليهود التافهة، أو الخطرية االختالفات من يشءٌ ويفصلها الدين يجمعها طوائف منها
الفرق من فيهم نشأ فقد وعليِه الناموس، هذا عن يخرجون ال الرشائع يف نظرهم يف
للكالم الفصل هذا أفردنا وقد األخرى، الديانات أصحاب من لغريهم كان مثلما الدينية

باإليجاز: هذه فرقهم عىل

الفريسيون (1)

يختص فيما الشعب عامة عن انفصالهم عىل داللًة اإلفراز معنى من مشتق واسمهم
مع بها والتمسك الرشيعة عىل املحافظة وغرضهم املكابيني أيام يف نشئُوا بالسلوك،
الرشيعة بدرس يهتمون وكانوا السلف، عن الخلف يتناقلها كان التي الحرفية التقاليد
حتى والنجس، الطاهر بني التمييز يف دقيقة حدود ولهم عظيًما، اهتماًما وتفسريها
يكونوا ولم والتكريس، الدرس بعد اإلنسان إليها يرتقي درجات للطهارة وضعوا إنهم
طاعة إىل منرصًفا الوحيد همهم كان وإنما املعتقد، يف اليهود من غريهم عن يختلفون
شعب من املتعلمة الفئة الغالب عىل وكانوا التقاليد، يف املوجودة التفاسري بحسب الرشيعة
حفًظا الرشيعة بحفظ إال يُحفظان ال وكيانهم اليهود حرية أن يؤمنون وكانوا اليهود،
بوجوب ينادون كانوا هؤالء فإن الصدوقيني، وبني بينهم الخالف موضع وهذا مدقًقا،
بنفسِه، شئونِه إدارة ليتوىل كفًؤا اإلنسان خلق هللا إن قائلني: الحكومة عن الدين فصل



اإلرسائيليني تاريخ

أن يستطيع اإلنسان أن حني يف هللا، إرادة وانتظار السكينة إىل اإلخالد العبث من وإن
اإلنسان يُجازى حتى بالخلود يؤمنون الفريسيون وكان بنفسِه، أمامُه التي املشاكل يحل
لم فإنهم الصدوقيون أما ا، رشٍّ أو كانت خريًا الدنيا هذه يف أعمالِه عن األخرى الحياة يف
حاجة ال وأن يؤيدُه، ما التوراة يف ليس أن قالوا ولكنهم رفضوُه، وال القول هذا ينكروا

وثوابها. بعقابها ثانية لحياة
أشار وقد والدين، الرشيعة يف اليهود علماء أكرب من جماعة الفريسيني من نشأ وقد
يرام، ما عىل جميًعا يكونوا لم الفريسيني أن التلمود من ويتضح بعضهم، إىل اإلنجيل
تعاليم يخالفون فكانوا باطنًا أما فقط، الظاهر بحسب كذلك كانوا منهم كثريين وأن
السبعة هذه من ستة إن وقال: أقسام، سبعة إىل الفريسيني التلمود م قسَّ وقد فرقتهم،
الفريسيون هم فأفرادها السابعة أما املقصودة، الغاية ملخالفتها االعتبار تستحق ال

يحبونُه. ألنهم هللا؛ إرادة يعملون الذين وهم الحقيقيون،

الصدوقيون (2)

الفرق من كانوا منهم الكهنوت ورجال فيهم النبيلة األرس وأبناءُ اليهود أرشاف هم
عىل الكالم يف بعضها ذكر عىل أتينا وخالف مشاحنات الفريسيني وبني وبينهم الكبرية،
من مأخوذ أنُه البعض ظنَّ وإنما كذلك، تسميتهم سبب بالتأكيد يعلم وال الفريسيني،
زعيمهم اسم من لقبهم اتخذوا أنهم والصحيح الصادقني، تعني اللفظة وأن صدق، مادة
واملؤرخني الُكتَّاب بعض ظنَّ وقد امليالد، بعد الثالث القرن يف عاش الذي الكاهن صدوق
يف كاهنًا صدوق وأقام الخمسة، موىس أسفار إالَّ التوراة بصحة يسلمون الصدوقيني أن
أنهم الفريسيني وبني بينُه كان الذي الجدال من ويظهر سنًة، ثمانني الثاني املقدس بيت
بينوس اسمه زميٌل لُه وكان للتوراة، ة مضادَّ أفكارُه أن العتقادهم عنُه راضني غري كانوا
إنُه ويقال: التلمود، إىل االلتفات وعدم التوراة يف بما باالكتفاءِ وعلَّم أخرى، بفرِق قام
هذه وظلت الصدوقيني، حزب من كان أنُه يظهر ما وعىل القرائني، اليهود يف رجل أول
املعروفني القرائني اليهود وهم بغداد، يف ظهرت ثم هادئة، سنة ستمائة نحو الفرقة

اآلن.

88



اليهود فرق

الكتبة (3)

واملجامع الهيكل بحفظ العناية لهم وكانت تقاليدها، وحافظي الرشيعة علماء الكتبة كان
منترشين الرشيعة معلمي وكانوا ويحرتمهم، يوقرهم الشعب وكان الكهنة، مراقبة تحت
كان وملا مدارسهم، ففي فيها، والتعمق الرشيعة درس أراد ومن بأرسها، اليهودية بالد يف
معاشهم، تحصيل من تمكنهم التي املهن يمتهنوا أن الكتبة عىل فرض مجانيٍّا التعليم
وبعضهم األكرب، املجمع يف أعضاء كانوا فبعضهم واألهلية العلم حيث من درجات وكانوا
كان األعمال هذه إىل تؤهلُه منزلة يف العلم من منهم يكن لم ومن معلمني، أو ناموسيني

إلخ. … والعقود والكتب الرسائل ويكتب املقدسة الكتب ينسخ كاتبًا

األسينيون (4)

هنا، لذكرها موضع ال واإلسالم، النرصانية بالديانتني عالقة ولها األطوار، غريبة فئة
سكناُه ومكان معيشتِه أسلوب مقابلة من يتبني كما منها، كان املعمدان يوحنا أن ويُظن
ورد الفريسيني من فرع وهم سيأتي، كما ومكانهم معيشتهم أسلوب مع الربية يف
وأهم الفرج، وأبي واملقريزي وبينيوس يوسيفوس وتاريخ التلمود يف ووصفهم ذكرهم
التقشف طريقة واتبعوا غريهم عن وابتعدوا بنفوسهم، استقلوا أنهم عنهم يُعرف ما
األقذار عن واالبتعاد الطهارة نفوسهم عىل يحتمون وكانوا غريب، حد إىل املعيشة يف
يتعاطون وال الصافية، الينابيع مياه يف كالكهنة صباح كل يغتسلون فكانوا والنجاسة،
شائعة مقتنياتهم وكانت والفواكه، الحبوب من يزرعونُه ما عىل يعيشون بل تجارة،
المتناع الزواج عىل العزوبة يفضلون وكانوا أيًضا، غريِه ملك منهم للواحد فما بينهم،
مواقع عن ويبتعدون الدم يكرهون وكانوا الثانية، الحالة يف الدائمة الطهارة استمرار
يوميٍّا، تقدم الذبائح كانت حيث الهيكل، إىل الذهاب عن يتمنع أكثرهم كان ولذا القتال؛
وإخراج األمراض بشفاءِ ويشتغلون الحشائش، ويجمعون العقاقري يستحرضون وكانوا
يزد ولم باهلل، عالقتها حيث من الفلسفة إىل ينظرون وكانوا يقسمون، وال الشياطني
امليت، البحر حول يقيمون وكانوا وجودهم، عصور من عرص يف آالف أربعة عن عددهم
وغاب فيهم، فاندغمت عادت الفريسيني عن انشقت كما فإنها الفرقة هذه حياة تطل ولم
من اليهود علماء بني يكن لم امليالد بعد الثالث القرن يف إنُه حتى األذهان، من ذكرها

شيئًا. عنهم يذكر
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عىل أتينا التي مكان يف ليست ولكنها بنا، أخبارها اتصلت أخرى فرق بقيت وقد
املذكورة بلدهم اسم عىل كذلك وسموا السمرة، الفرق هذه وأشهر األهمية، من ذكرها
عاد أن قبل السبي من عادوا الذين اإلرسائيليني من وهم شومرون باسم التوراة يف
فانفصل هؤالء رفض بنائِه إعادة عىل معهم يتفقوا أن أرادوا وملا الهيكل، بنوا الذين
العداءُ واشتدَّ نابلس، مدينة بقرب جرزيم جبل قمة عىل هيكًال وبنوا السمرة عنهم
بالتوراة، يتمسكون والسمرة والعالقات، املواصالت بينهم انقطعت حتى الفريقني بني
نابلس، يف وهم ثالثمائة، نحو الحارض عرصنا إىل منهم بقي وقد التقليد، ويرفضون
املسيح مجيءِ منتظرين للعبادة هذا جرزيم جبل إىل مرَّات ثالث يصعدون سنة كل ويف

به. املوعود
لكي هريودس؛ إىل يميلون كانوا سياسية طائفة وهم الهريوديون الفرق هذه ومن
وكان امليالد، قبل ظهر الذي الجلييل يهوذا أتباع وهم والجليليون الرومانيني، من يقربهم
عنهم أرضبنا وغريهم املشهورين، من وهم والليربتيون هللا، غري لليهود ملك ال أن يقول

باالختصار. حبٍّا
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الثامن الفصل

واملوسيقى اليهود بعضعوائد

العبادة يف املوسيقى فن استعمال تلزمهم الرشيعة كانت مقدس بيت اليهود عند كان ملا
أسماءُ التوراة يف وذُكر ونحوها، الشهور ورءوس كاألعياد العمومية، واألفراح الدينية

اآلن.1 إىل مستعمًال بعضها يزال ال التي املوسيقية اآلالت من كثري
عىل داود كمراثي ومراثي وحزن وتسبيح وشكر فرٍح نشائد التوراة يف أن يخفى ال
والتهنئة والظفر الغلبة ونشائد أورشليم، خراب عىل أرميا ومراثي وابنري، شاول موت
اليهود وكان وغريهم، وباراق دبورة ونشيد األحمر، البحر عبور عىل موىس كنشيد
ويف التوراة، وصية حسب الثالثة أعيادهم يف أورشليم إىل مرات ثالث سنة كل يصعدون
مجموع هو املزامري وسفر بالرتنم،2 أتعابهم ويخففون أنفسهم يطربون كانوا طريقهم
األلحان جميع عىل تُجرى لكي ومنظومًة هللا، من بها موًحى ومتنوعة العدد كثرية نشائد

عندهم. املوسيقية
عاش الذي يوبال أن يخربنا موىس فإن النفيسة، الفنون أقدم من هي واملوسيقى
صهرِه من يتشكى البان وكان واملزمار،3 العود يف ضارب لكل أبًا كان الطوفان قبل
وملا والعود،4 بالدف واألغاني بالفرح يشيعُه حتى يخربُه ولم خفيًة، هرب أنُه يعقوب

ترصف. ببعض الطالبني مرشد عن نقلناه 1
.٣٠ : ٢٩ واش و١٢٢، ٨٤ مز انظر 2

.٤ : ٢١ تك 3
و٢٧. ٣١ : ٢٦ تك 4
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وكانت إرسائيل، بني مع ورنمها تسبيحًة موىس نظم األحمر البحر اإلرسائيليون عرب
بالدفوف.5 وراءَها النساءِ وجميع تنشدها مريم أختُه

شهورهم ورءوس وأعيادهم أفراحهم يف بها الهتاف ألجل فضة أبواق صنع وقد
روح يسكِّن كان بالعزف حاذًقا كان الذي وداود السالمية، وذبائحهم محرقاتهم وعىل
الالويني وظائف وقَسَم بامللك استقلَّ وملا العود،6 يف الرضب بواسطة الردي شاول
وملا الهيكل،7 يف الطرب آالت يف والرضب الغناءِ ألجل منهم عظيًما عدًدا عنيَّ وأشغالهم
أورشليم إىل داود أصعدُه يعاريم قرية من الرب تابوت نقل عىل اإلرسائيليني رأي أجمع
ملًكا،9 سليمان ُمسح املنوال هذا وعىل وأبواق،8 وصنوج ودفوف وربابات وعيدان بأغاني

يتنبئُون.10 عندما الغناء آالت باستعمال يستعينون األنبياءُ وكان
ويف داود، يد تحت الشهادة خيمة يف املغنني رؤساء ويدوثون وهيمان آساف وكان
عرش، أربعة ولهيمان ستة وليدوثون بنني أربعة آلساف وكان سليمان، يد تحت الهيكل
الهيكل يف الغناءِ يف الرؤساءِ الثالثة هؤالءِ أوالد الالويني من والعرشون األربعة فهؤالء
عددهم وكان بالدَّور، الهيكل يف يخدمون املغنني من فرقًة وعرشين أربع رؤساءَ صاروا
ون يصطفُّ وكانوا العظيمة، األعياد يف خصويص بنوٍع يكثرون كانوا ولكن هناك، كثريًا
عليهم كان املقدس بيت يف ووظيفتهم شغلهم كل أن وبما املحرقة، مذبح حول بالرتتيب
أو بالصوت كان سواءٌ ا جدٍّ ذلك أتقنوا قد أنهم يف ريب ال ويمارسوُه، الغناءَ يتعلموا أن

باآلالت.11
وورد داود، عند املغنني رئيس كان آساف فإن الغناء، يستعملون أيًضا امللوك وكان
وعيدان ورباب بصنوج الرب بيت يف الالويني وأوقف يأتي، ما الثاني األيام أخبار يف

داود.12 أمر حسب

.٢٢ إىل ١٥ : ١ خر 5

و٢٣. ١٦ : ١٦ صم ١ 6

ص٢٥. أي ١ 7

.٢٨ إىل و١٥ : ١٦ ١٣ : ٨ أي ١ 8

و٤٠. ١ : ٢٩ مل 9

.٣ : ١٥ مل و٢ ١٠ : ٥ صم ١ 10

.٣١ إىل ٢٩ : ٢٥ أي ٢ 11

.٧ : ٦٧ ونح ،٢ : ٦٥ وعز ،١٩ : ٣٥ صم ٢ 12
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عىل إال اآلالت واستعمال اليهود عند األلحان إجراءِ كيفية عىل نحكم أن يمكننا وال
وافر عدد التوراة يف ذُكر وقد ذلك، معرفة وفقد عهدهم تقادم إىل نظًرا الظن، سبيل
قابلناها إذا ولكن ينبغي، كما جميعها نصفها أن يمكننا ال أنُه غري املوسيقية، اآلالت من
نصف أن يمكننا واملرصيني والرومانيني اليونانيني عند مستعملة كانت التي اآلالت مع
األيام هذه يف املعروفة اآلالت من البعض معها وسنذكر اإلمكان، بحسب منها البعض

الفائدة. لزيادة
والدُّف كالطبل األصول أي: اإليقاع، بفن يختصُّ أحدهما قسمان اآلالت وهذه
الزمان: بقياس بل األلحان، بمعرفة يتعلق ال وهذا كثري، ذلك ونحو والصنوج والنقارات

صفائح وهي الهتاف،13 وصنوج التصويت، صنوج لها: ويقال الصنوج، منها: األول
سطحيها أحد مركز يف ولها شرب، نحو منها كلٍّ قطر األصفر14 النحاس من مستديرة
ورضب بيٍد واحدة كل منها اثنتني بإمساك يتمُّ الذي بها العمل حني منها تمسك عروة

الطرب. ألجل األخرى عىل إحداهما
يف الراقصون يستعملها أصفر نحاس من صغرية صنوج وهي الفقيشات، ومنها
يف أحدهما صنجان يٍد كل يف منها يوضع املجيدي الريال قدر منها الواحدة املراسح
إشارة ويوجد الرقص، حني األصول بهما ليرضب الشاهدة رأس يف واآلخر اإلبهام، رأس
الهيكل يف استعمالها وإىل األصابع، وصنوج اليد صنوج أي: النوعني، كال إىل التوراة يف
أيًضا. صنوج املدورة الهنات من الدف إطار يف يجعل ملا ويقال العمومية،15 واألفراح
من رقيق لوح وهو الوجهني، ذو الكبري الطبل منها كثرية أشكال وهو الطبل، الثاني:
مجوفة مستديرة أسطوانة شكل عىل فيكون اآلخر طرفيِه أحد يالقي ملتف خشب

عليهما. يرضبون الخيل جلد من ا رقٍّ فوهتها عىل فيشدُّ شربَيْن، نحو ارتفاعها
مقطوعة طويل عنق لها فخار من جرة نظري وهي دربكة، لها: ويقال الدرابكَّة، الثالث:
عليه، ليرضبوا رق القطع مكان عىل ومشدود شٍرب نحو قطرُه الذي وسطها من
الطاسة هيئة عىل نحاس أو فخار من مصنوعة واحد وجٍه ذات طبول وهي ارات والنقَّ

.١٥٠ : ٥ مز 13

.١٥ : ١٩ أي ١ 14

و١٦ : ٥. ،١٣ : ٨ أي ١ 15
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الُدم، عليها يرضب إحداهما منها؛ اثنتني عىل يكون والعمل ا، رقٍّ فوهتها عىل يشدون
التََك. واألخرى

قطر منُه فالكبري جلد، عليها مشدود خشب من طارة وهو 16، الدَّفُّ أو الدُّفُّ الرابع:
وعليِه التعبدية، احتفاالتهم يف البعض يستعملُه مزهًرا ويسمونُه شربين نحو دائرتِه

الشاعر: قول

ال��م��زاه��ِر واص��ط��ك��اك ع��ن��ا ال��زق دُم ط��ول��ُه ��ر ق��صَّ ال��رم��ح ك��ظ��ل وي��وٍم

صنوٌج الخشبية دائرتِه يف وموضوٌع أصابع، عرشة نحو عرض قطرُه والصغري
ا. دفٍّ يسمونُه والعوام ا، رقٍّ مرص ويف دائرة، يسمونُه الشام بر يف واملوسيقيون صغرية،
عقدة، عرشة ثماني أو عقدة، عرشة ست طولُه جنوك، جمُعُه الُجنك17 الخامس:

بقوله: بعضهم ذكرُه وقد أجزائِه، بعض بتحريك يتمُّ بِه والعمل

وال��م��زم��ار ال��ع��ي��دان وص��ل��وة ع��ل��ي��ِه وال��ج��ن��وك ال��ع��وِد رح��م��ُة

بعض بتحريك بِه العمل يتمُّ املثلَّث شكل عىل طرٍب آلة وهو املثلَّث،18 السادس:
ذلك. من أكثر عنُه نعرف وال بأضالعِه، محيطة حلقات

األكرب للكاهن الرداءِ جبة ذيل عىل يعلَّق كان صغري جرس وهو الُجلجل،19 السابع:
الهيكل. يف للعبادة دخولِه عند

نوعان وهو التلحني، آالت لُه ويقال باأللحان، يختص ما الدوزان من الثاني القسم
ما ومنها وتًرا، عليِه يشدُّون ما فمنها األوتار ذوات أما نفٍخ،21 وذوات أوتار،20 ذوات

.١٥٠ : ٤ ومز ،٣١ : ٢٧ تك 16
.٦ : ٥ صم ٢ 17

.١٨ : ٦ صم ١ 18

.٢٨ : ٣٣ خر 19

.٣ : ١٩ وحب عنوان :٤ مز 20

عنوان. :٥ مز 21
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الخيل شعر من شيئًا عليِه يشدون ما ومنها نحاس، أو حديٍد من سلًكا عليِه يشدون
منها: البعض أسماءُ هي وهذه ونحوها،

وتًرا عليِه يشدون ما أي: األوتار، ذوات (1)

عليِه يشدون وهم سلطانها، ويسمونُه أيًضا، الَربْبَط لُه: ويقال العود،22 منها: األول
وكل املثاني، الشعراءُ يسميِه ولذلك والدقة؛ الغلظ مختلفة الَوتر من أزواج سبعة
النقر صوت ضخامة ألجل واحدة نغمٍة عىل الوترين مشدود األوتار هذه من زوٍج
األزواج استعمال ويندر منها، أزواٍج أربعة عىل يكون املوسيقى استعمال وأغلب عليِه،
َطَزنة،23 أو زخمة يسمونها النرس جناح من ريشة بضلع عليِه ويعزفون األخرى،
وقد الحمل، خفيفة وكانت األوتار ذوات من اليهود عند قدميًة األكثر هي اآللة وهذه
ومخرتعها دينية،24 غري أم دينية كانت سواءٌ الفرح، أوقات يف عندهم استعمالها شاع

التكوين. سفر من الرابع اإلصحاح يف املذكور يوبال هو
ذلك ومع وزيرها، ويعدونُه الطرب آالت من العليا الطبقة من وهو القانون، الثاني:
التي األبراج جميع ألن مًعا؛ تشتغالن آلتني كصوت وصوتُه ا، جدٍّ سهل عليِه العمل
متفرغتان ويداُه امُه قدَّ مبسوطًة تكون وجواباتها قراراتها مع بِه العازف إليها يحتاج
املسموع فيكون قرارِه، عىل وباليرسى ما، ديواٍن عىل اليمنى باليد فيشتغل للعمل
أوتار، ثالثة عىل يحتوي منُه برٍج كل أن وبما وقراًرا، جوابًا مًعا صوتني اآللة من
عليِه يشدوا أن العادة جرت وقد مًعا، تشتغل كمنجات ست عن عبارة صوتُه فيكون
ولذلك والدقة؛ الغلظ يف متساوية أوتار ثالثة منها برج كل برًجا وعرشين أربعة
وأدق فوقُه مما أغلظ يكون برج كل ووتر املثاني، العود يسمون كما املثالث يسمونُه

تحتُه. مما

.٤ : ٢١ تك 22
قرٍن عظم من أو ريشة ضلع من تكون وقد األوتار، ذوات عىل بِه يُعزف ملا أعجمي اسم هي الطَزنة 23

النقارات. عىل فيِه يرضبون الذي الكثري القضيب عىل أحيانًا تُطلق وقد وغريه، الجاموس كقرن
.٨١ : ٢ ومز ،٥ إىل و٢٥ : ١ ،١٦ : ٥ أي: و١ ٣١ : ٧ تك 24
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سنة بدمشق وفاتُه كانت الذي الفارابي محمد النرص أبا الشيخ إن قيل:
العدوي، حمدان بن عيل الدولة سيف عىل اآللة بهذه َقِدم وثالثني وتسع ثالثمائة
يف حرض من كل فأضحك بها، رضب أن إىل أفىض طويل حديث بينهما فجرى

وانرصف. نياًما وتركهم فأنامهم رضب ثم فأبكاهم، رضب ثم املجلس،
اآلن، كالمنا وفيها وإفرنجية، بيانها، وسيأتي عربية، نوعان: وهي الكمنجة، الثالث:
وملفوٌف أغلظها وهو اليمنى، الجهة من أولها أوتار؛ أربعة عليها يشدوا أن وعادتهم
أو وتٌر ورابعها منهما، أدقُّ وثالثها منُه، أدقُّ وثانيها نحاس، من دقيق سلك عليِه
والثاني الرست، قرار يجعلونُه واألول ، منهنَّ أدق حرير من مربوم مزدوج خيط
كالعمل الباقية واألرباع األبراج أخذ يف والعمل نوى، والرابع دوكاه، والثالث يكاه،
بقوس عليها ويعزفون اليرسى، اليد بأصابع األوتار عىل بالحبس تؤخذ العود يف

املوسيقية. اآلالت سائر ترجمان ويسمونها الخيل، شعر من جرزة عليها مشدوٌد
عند استعمالُه شاع ولذلك مطرب؛ شجيٍّ صوٍت ذو وهو الربابة26 أو الرباب،25 الرابع:
عرش،27 اثني إىل أوتار سبعة من عليِه ومشدوًدا الشكل مثلث غالبًا وكان العربانيني،
عىل يطلق كان االسم هذا أن البعض رجح وقد بطزنة، أو باليد عليه يُلَعب وكان
أوتار عرشة ذات وأما والهيئة، املقدار مختلفة العود تشبه الطرب آالت من طائفٍة
الرباب هي بل ،٦٢ : ٤ املزامري يف قيل مما البعض توَّهم كما خصوصية، آلًة فليست
الرباب بني مباينة يوجد أنُه والظاهر و١٤٤ : ٩، ،٢٣ : ٢ املزامري من يظهر كما ذاتُه،

سيأتي. كما وهذا العرب، عند املستعمل
أن اسمها من واملظنون املزامري،28 بعض عنوان يف ذكرها ورد وقد الجتية، الخامس:
ذات آلٍة اسم أنها يرجحون والبعض للفلسطينيني، بلٌد وهي جت، من بها أتى داود

عندهم. معروفة أوتاٍر
األوتار. ذوات من خصوصية آلٍة اسم كانت ربما وهي األوتار،29 السادس:

.١٠ : ٥ صم ١ 25

.٣٣ : ٢ مز 26

و١٤٤ : ٩. ،٣٣ : ٢ مز 27

و٨٤. و٨١ ٨ مز 28

.١٥٠ : ٤ مز 29
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املعدني السلك ذوات (2)

ثالثة كل سلًكا وخمسني أربعة عليِه يشدون وهذا السنَّطور،30 أو السنطري السابع:
السكني، كشفرة هيئتهما خشب من بزخمتني عليِه ويعزفون واحدة، نغمة عىل منها

اعتبارات. بعدة القانون يشبه وهو
من سلوك ثمانية غالبًا عليِه يشدون طويل عنٍق ذو وهو الِطنْبار، أو الطُّنبور الثامن:
وهو البقر، قرن من بزخمٍة عليِه ويعزفون واحدة نعمٍة عىل منها أربعة كل حديد

للعمل. وأسهلها املوسيقية اآلالت أتم من أنُه عندهم يعترب
بعضها متقاربة منها أربعة حديد سلوك خمسة عليِه يشدُّون وهذا البُُزق، التاسع:
املنفرد بمجاورة ويشدون واحدة، نغمة عىل وجميعها عنها منفرد وواحٌد لبعض
عليِه ويعزفون أخرى، نغمٍة عىل طاَقنْي عىل مربوًما األصفر النحاس من سلًكا منها

القرن. من بزخمٍة

والعزف عليها املشدودة السلوك وحكم البُُزق، من أصغر وهي الطُّنبورة، العارش:
واحد. طاٍق عىل يكون فيها النحاس سلك أن غري البُُزق، كحكم بها عليها

الشعر ذوات (3)

ومشدوٌد كثرية، ثقوبًا مثقوبة هند جوزة نصف وهي العربية، الكمنجة عرش: الحادي
عليها ومشدوٌد خشبية، أسطوانة يف ومنظومة الخيل، جلد من قطعة فوهتها عىل
عليها مشدود بقوس عليها ويعزفون نغمة، عىل واحدٍة كل الخيل؛ شعر من جرزتان

الرتتيب. كاملة غري لكنها للغاية، مطرب شجيٌّ وصوتها الشعر، من جرزة
جرزة عليها مشدود الشكل مربعة آلة وهو العرب، عند املستعمل الرباب عرش: الثاني
أهل يستعملها كثيفة آلة وهي الكمنجة، نظري بقوٍس عليها يعزفون الخيل شعر من

قصائدهم. إنشاد يف البادية

و١٠. و٧ ٣ : ٥ دا 30
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النفخ ذوات (4)

ومنها: كثرية أنواع فهي النفخ ذوات أما
يكون بحيث العقد، املتقارب الغاب قصب من يؤخذ وهو سيدها، وهو الناي31 األول:
شاه. لُه: يقال تسًعا كانت فإن تسًعا، أو سبًعا وعقدُه تسًعا أو قبضات ثماني طولُه
قبلُه الذي مع وهو أيًضا، خمٌس وعقدُه قبضات خمس نحو وطولُه الكرفت، الثاني:
بصناعة ذلك يتمُّ ولكن الصفري، ألجل أخرى آلٌة فوهتيهما يف وليس الطرَفنْي، مفتوَحا

فيهما. النفخ
كالكرفت، مثقوبة قصب قطعة وهو وشبَّابة، صوفرية لُه: ويقال الصافور، الثالث:
الصفري. ويحصل النفخ منها لينفذ ظهرها من قليًال مفتوحة سدادة فوهتها يف ولها
شٍرب نحو طولها خشب من أسطوانة وهو أيًضا، اب القصَّ لُه: ويقال املزمار،32 الرابع:
قصب قطعة وهي بها، الصفري ألجل قشة يسمونها ما رأسها ويف الوسط، مثقوبة
يقل املزمار وهذا بالنار، محًمى ِملقط بواسطة ويطبقونها بلوغها قبل يقطعونها

الشاعر: قول وعليِه الغاية، إىل ومطرب عريض وصوتُه سوريا، يف استعمالُه

ب��ال��م��زم��اِر ع��ل��ي��ه ن��ح��ن��ا ث��م ورٍد أزرار ب��ي��ن ف��دف��نَّ��اُه

مخروط شكل عىل متسع أسفلها خشب من أسطوانة أيًضا وهو الزمر، الخامس:
رقيق وصوتُه ا، جدٍّ صغرية ولكنها املزمار كقشة للصفري قشة رأسها ويف مجوَّف
رصناي يسمونُه والبعض مطرب، غري لكنُه بعيدة، مسافٍة من يُسمع ا جدٍّ وعاٍل
بمعية عليِه يشتغلون وواٍط غليٌظ صوتُه نوٌع منُه ويوجد زرنا، لُه: يقولون واألتراك

قبازرنا. األتراك يسميِه األول
ومفتوحة الواحدة الجهة من مسدودة القصب من رفيعة أنابيب وهو الجناح، السادس:
عىل قبلها مما أقرص واحدة كل أنبوبة، عرشة خمس تكون وغالبًا األخرى، الجهة من

.١٠ : ٥ صم ١ 31

.٤ : ٢١ تك 32
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طول فيكون واحًدا، أقرصها طول كان إذا أي: الطبيعي، النسق عىل األعداد نسبة
األنابيب هذه فيجمعون عرش، خمسة عرشة والخامسة ثالثة، والثالثة اثنني الثانية
ثم منها األقرص ويليها أوًال، الطوىل التوايل عىل مسطرتني بني فوهاتها من بالقرب
األول، األنبوب ساقيِه أحد الزاوية قائم مثلث شكل املجموع فيكون إلخ، … األقرص

املسطرتنَْي. بواسطة بعض إىل بعضها املنضمة األنابيب فوهات مجموع واآلخر
األنابيب فوهات ويجعل بيدِه، يمسكُه فيِه الضارب أن هي عليِه العمل وكيفية
فمِه من الخارج النفس تحت اآللة هذه ويحرِّك صفريًا فيها وينفخ شفتيِه تحت
بعض مدحها وقد ومطربة، قديمة اآللة وهذه يجريِه، الذي اللحن اقتضاء بحسب

بقولِه: الشعراءِ

ال��ج��ن��اح ص��وت م��ع ال��س��ن��ط��ي��ر ح��بَّ��ذا

بربائط، مضمومتان الطول يف متساويتان قصب من أسطوانتان وهو املزوج، السابع:
كل ويف بالصلُّوب، يسمونها بها الصفري ألجل رفيعة قصب عقدة منهما كلٍّ رأس ويف
يرغبُه من وأكثر اللحن، منها يتألف التي لألنغام يلزم ما بقدر ثقوٌب منهما واحدٍة

املوايش. ورعاة حون الفالَّ
من وأطول ثقوب بغري أسطوانتيِه إحدى أن غري املزوج، نظري وهو األرغن، الثامن:

تلك. لصوت قراًرا صوتها ليصري كاٍف؛ بمقداٍر األخرى
جلد، من زكرة بواسطة يكون فيِه النفخ أن غري عينُه، املزوج وهو الُعنيز، التاسع:

اآلخر. جانبها يف أنبوبة بواسطة وينفخها بأسفلها املغني فريبطُه
ويف الحروب يف الشعب دعوة ألجل يستعملوُه أن اليهود عادة وكانت البوق،33 العارش:
طبيعي نوعان وهو األيام،34 هذه يف األجراس تُستعمل كما العمومية، االجتماعات
األصداف ذوات بعض محار35 من مصنوًعا كان ما فهو الطبيعي أما وصناعي،

نحاس. من مصنوًعا كان ما وهو وصناعي البحرية،

.١٠ : ١ عد 33

.٣ : ٢٧ وقض ،١٠ : ٢ وعد ،٢٥ : ٩ ال 34

كالبزَّاق. الربية أو البحرية للحيوانات العظيمة الصدفة هو املحار 35
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آنًفا. املذكور البوق ذات هو أنُه واألرجح الهتاف،36 بوق عرش: الحادي
السنة رأس عيد يف الصالة يف اإلرسائيليني عند يستعمل الذي وهو القرن، عرش: الثاني
من يتخذونُه أوًال وكانوا الشعب، دعوة ألجل كالبوق يُستعمل كان وهو العربية،37
غلب ثم القرن، هيئة عىل نحاس من يصنعونُه صاروا ثم واملعزى، الثريان قرون
ذراع نحو طولُه تقريبًا الزمر شكل عىل الهيئة مستقيم فضة أو نحاس من استعمالُه
أيام ويف رخيم، بصوٍت السلم أيام يف للشعب فيِه يرضبون وكانوا بالصور، ي وسمِّ

ا. جدٍّ عاٍل بصوٍت الحرب
وقد القرن، ال تقريبًا الزمر يشبه الهيئة مستوي قرٌن وهو الصور،38 عرش: الثالث

آنًفا. عليِه الكالم تقدم

يش انظر مرتادفة. كألفاٍظ اآلخر مكان منها الواحد يستعمل قد والصور والقرن البوق إن ،٦ : ٤ يش 36
و٢٠. ،٦ : ٥

.١٥ : ٢٨ أي ١ 37

و١٥٠ : ٣. ،٩٨ : ٦ مز 38

100



التاسع الفصل

اليهود مشاهري تراجم

وتراجم تاريخهم أشهر ن ُدوِّ بالدين عالقة لهم الذين اليهود من املتقدمني أن اعلم
هؤالءِ أخبار منها ويعرفون الجميع يقرُؤها الشيوع كثرية وهي التوراة، يف حياتهم
وما العظيمة الشهرة من حازوُه ملا تبيانًا بعضهم ذكر عىل هنا نقترص ولذلك املشاهري؛
يزالون ال علمهم وغزير اطالعهم سعة عىل املتأخرين إن حتى املعروفة، األعمال من أتوُه

حكمتهم. ووافر أقوالهم وسمو األفاضل أولئك بنظم يرتنمون

داود (1)

١٠٨٥ق.م، سنة يهوذا لحم بيت يف ُولد ييس بني وأصغر إلرسائيل ملك ثاني وهو
عىل داود فيِه َملك الذي الزمان وكان داود، مدينة يف وُدفن آبائِه مع داود واضطجع
سنة، وثالثني ثالثًا ملك أورشليم ويف سنني سبع َملك حربون يف سنة، أربعني إرسائيل
السنوي؛ العيد يف لحم بيت إىل صموئيل هللا أرسل عندما أبيِه غنم يرعى يزال ال وكان
صغرِه يف وكان هللا، غضب عليِه وقع الذي شاول من بدًال إرسائيل عىل ملًكا يقيمُه لكي
املوسيقية، والتواقيع باأللحان عارًفا والهمة والشجاعة الجمال من عظيم جانب عىل
يسابق الحركة خفيف البنية قوي العينني متأللئَ الشعر أشقر القامة قصري وكان
امللك؛ شاول بالط دخل وقد النحاس، من قوًسا تحني القويتان ذراعاُه وكانت اإلبل،
عليِه تستويل كانت التي السويداء من قيثارِه عىل برضبِه ويريحُه اضطرابُه ليسكِّن
البالط يف بالبقاءِ لُه يسمح أن ييس من وطلب سالحِه، وحامل حاشيتِه من واحًدا فجعلُه

امللكي.
انتصارُه فحرَّك وقتلُه الفلسطينيني جبار جليات داود حارب سنني بعدة ذلك وبعد
شاول بن يوناثان أحبُه وقد مراًرا، قتلُه وحاول إلهالكِه الحيل تدبري يف فأخذ امللك حسد
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فشغفت يوناثان أخت ميكال ورأتُه حياتهما آخر إىل واإلخاء املحبة عىل سوية وتعاهدا
يفكِّر وأخذ بوعدِه حنث أنُه غري ابنتُه، بإعطائِه وعدُه قد امللك وكان إليِه، قلبها ومال بِه
من غلفة مائة منُه طلب أنُه منها خطرة أعماٍل يف فأوقعُه منُه، والتخلص قتلِه يف جهاًرا

ذلك. بعد امللك وصاهر مائتني منهم داود فقتل ميكال البنتِه مهًرا الفلسطينيني
الفلسطينيني أرايض إىل هرب قتلِه عىل عازٌم أباُه أن يوناثان صديقُه أخربُه وملا
الجنون فادَّعى منهم نفسِه عىل وخاف رشهم يأمن لم ولكنُه جليات، سيف ومعُه
هناك وجمع أحد يعرفها ال اليهودية قرب املسالك وعرة أراٍض يف عاٍص عيشة وعاش
موآب ملك حماية تحت الشيخني والديِه وجعل الشاردين، األشقياء األتباع من زمرًة
لُه وسنحت عليِه القبض يف شاول مساعي وأحبط املوآبية، راعوث صغري هو ييس الن
مسيح عىل يدُه يضع أن يشأ لم أنُه إال لنفسِه، منُه منتقًما شاول يقتل بأن الفرصة

الرب.
ُقتل أن إىل هناك وبقي أتباعِه من قوية زمرة ومعُه فلسطني إىل داود رجع وقد
حينئٍذ بِه فاعرتفت ١٠٥٥ق.م، سنة نحو وذلك جلبوع، واقعة يف يوناثان وابنُه شاول
صديقِه موت عىل داود وأسف لُه، موطنًا الخليل) (أي: حربون فجعل عليها ملًكا قبيلتُه
صدق من يوناثان يظهرُه كان وما بِه وتعلقِه لُه محبتِه عظم مرثاتِه يف وأظهر يوناثان

معُه. ترصفِه وسوءِ لُه شاول بعداوة بإخبارِه لُه الوالءِ
كريس عىل رشعيٍّا خلًفا أيشبوشث ابنِه باسم فنادى شاول جيوش قائد أبنري أما
جندِه وتزايد سلطانِه اتساع من رأى ملا داود إىل مال أن لبث ما أنُه غري اململكة،
هو كما رثاءٍ، أعظم ورثاُه أبنري قتل عىل داود فأسف أبنري يوآب قتل ثم وأعوانِه،
انتقل قد داود وكان امللك، إيشبوشث الشعب وقتل امللوك ِسْفر يف التوراة يف مذكور
أن وبعد سبطهم، عىل ملًكا بِه ونادوا يهوذا رؤساءُ القاُه حيث حربون، إىل إلهي بأمٍر
بقية داود وأخضع عليها، ملًكا اإلرسائيلية األمة بِه اعرتفت حربون يف سنوات سبع ملك
الخليج إىل دمشق ومن املتوسط البحر إىل الفرات من مملكتِه نطاق ووسع الوثنيني
جعلها صهيون من اليبوسيني طرد أن وبعد للمملكة، عسكرية قوات وأقام العربي،
يكمل وأخذ املنيعة، والحصون الفخيمة الباذخة املباني فيها وأقام فوسعها مللكِه قاعدة
وكان املقدسة، الكنائس خدمة ونظم أورشليم إىل الرب بتابوت وأتى العامة العبادة
للرب، مقدس بيت هيكل بناءِ عىل عازًما وكان واملرسلني، األنبياءِ من جمهوٌر بِه يحيط
الولد بأن وعدُه وإنما الحروب، يف غزيرة دماءً سفك قد كان ألنُه النبي؛ ناثان فنهاُه
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وولد له حليلًة بتشبع زوجتُه اتخذ الذي أُوريا قتلِه عىل ووبخُه يبنيِه هو لُه يولد الذي
قالقل وحدثت والشقاءِ، باملتاعب محفوفة شيخوختُه وكانت الحكيم، سليمان منها لُه

وأطماعهم. أوالدِه وشهوات النساءِ بسبب بيتِه يف كثرية
يوآب أن غري عليِه وخرج لوالدِه الطاعة عصا فشق أبشالوم اسمُه ابٌن لداود وكان
من رثاءٍ أرق ورثاُه ولدِه لقتل داود فأسف فقتلُه، بِه وظفر عليِه استظهر الجيوش قائد
مسعاُه يف ففشل ضدُه بمؤامرة الثاني ابنُه أدونيا وقام زائدة، وشفقة أبوية عواطف
تويف حتى واالضطرابات الحوادث هذه بعد حني يمِض ولم للملك، وارثًا سليمان وأُعلن
وأسس سنة، ٣٣ عىل ينيف ما إرسائيل عىل حكم أن بعد السن يف متقدًما شيًخا داود
قويًة مماتِه عند وتركها مملكتِه حدود ووسع األركان، متينة ثابتة دولٌة العربانيني مللوك

عظيمًة.
كثرية مزامري كتب جميلة، ومعاٍن سامية أفكاٍر ذا مجيًدا شاعًرا داود كان وقد
عىل للداللة كافية وحدها هي ويوناثان شاول بها رثا التي واملرثاة البالغة، يف غاية
يشفُّ ما شعرِه ويف غريِه، يف وجودها يندر فكر قوة ذا نشيًطا كبريًا شاعًرا كان أنُه
وحنو الرجل قساوة بني أخالقِه يف جمع وقد أعمالِه عن ويوضح وأحوالِه، رسيرتِه عن
يرق بكالٍم يوناثان يرثي الحروب نار وأصىل الجبار جليات قتل الذي الرجل فإن املرأة،
بخشوٍع خطاياُه يبكي أعدائِه من ولُعن ببتشبع أخطأ والذي وحنوٍّا، شفقًة الجماد لُه
وعقًال، حكمة اململوء املزامري سفر فضًال وكفاُه عليِه، واملتمردين العنيِه ويبارك عظيم
ويرشدها العقول ينري واألعياد واملواسم ولألحزان ولألفراح للتعزية للعالم تركُه وقد
يف واستعمالِه ونظمِه برتجمتِه النرصانية علماءُ تفنن وقد والهدى، الصواب طرق إىل

الربوتستانية. للكنائس نُظم مما مثال وهذا العبادة،

األول املزمور

األوزاْر ذي ُطْرِق يف بواقٍف يكن ولْم األرشاْر مُشورَة يتَّبْع لم ملن طوبى ١
باستمراْر يَُرسُّ العيل بناموِس لكن قراْر لُه الـهازي مجلُس يكوُن وال ٢
األنهاْر جانب يف شجٍر مثَل يكوُن والنهاْر الليل يف ناموسِه يف يلهُج ٣
اخرضاْر يف تدوُم نضريٌة أوراقُه الثماْر ينتُج قد دائًما األوان ويف ٤

انتثاْر يف كالعصف بل األرشاُر كذا ليس يساْر يف تراُه يصنعُه ما وكلُّ ٥
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األبراْر جماعِة يف الخطاُة وال كالَّ األرشاْر زمُر تقوُم الدين يف فليس ٦
فللبواْر الـرشِّ فاعيل طريُق ا أمَّ األخياْر بُطُرِق عالٌم ربي فإنَّ ٧

سليمان (2)

بني ملوك وثاني اسمُه بنا مرَّ الذي النبي داود ابن وهو الحكيم، سليمان لُه: ويقال
يف والدتُه وكانت أوريا، بعلها قتل أن بعد داود بها اقرتن بتشابع أو بتشبع أُمُه إرسائيل،
بالعربانية ويسمونُه ٩٨١ق.م، إىل ١٠٢١ سنة أربعني وملك ١٠٣٣ق.م، سنة أورشليم

سالم. ذو ومعناها شلومو
وكان اململكة عرش عىل للجلوس إخوتِه بني من أبوُه انتخبُه أبشالوم أخوُه تويف ملا
مكانُه، أدونيا أخاُه يملكوا أن عىل واتفقوا اإلرسائيليني من بعٌض تآمر ثم سنٍّا، أصغرهم
جيجون إىل سليمان ينزل أن الكاهن صادوق داود أمر اإللهي لألمر تثبيتًا أنُه غري
امُللك، كريس عىل سليمان فجلس داود امللك تويف ثم ملًكا، بِه وينادي الصولجان ويقلدُه
حواشيها، وانبسطت مساحتها اتسعت قد والسْؤدد املجد ذُرى أعىل يف اململكة وكانت
املتوسط البحر ومن مرص تخوم إىل الفرات نهر من شوكتها وامتدت سطوتها وتأيدت

العقبة. خليج إىل
لذنٍب أدونيا أخيِه بقتل أمًرا أصدر حتى العرش تََسنُِّمِه عىل سنة تمِض ولم
الذي شمعي أيًضا وقتل أبشالوم، أخاُه قتل الذي جيشِه رئيس يوآب بِه وألحق اقرتفُه،
وخضع الجو بذلك لُه فخال داود، أبيِه بوصية عمًال أبشالوم أمام هربِه عند أباُه أهان
واشتهر صيتُه وبعد سطوتُه وامتدت امللك دعائم بِه وتعزَّزت الحكام ودانت الشعب لُه
السواد إليِه وانحاز وعلمِه، اطالعِه وواسع أحكامِه، وعدالة ودرايتِه الباهرة بحكمتِه
وزيادة حقوقِه عىل املحافظة يف وسعيِه إليِه ميلِه شدة من رآُه ملا شعبُه وأحبُه األعظم
بني تاريخ يف لُه مثيل ال اتساًعا أيامِه يف التجارة واتسعت خزينتِه إيراد وزاد رفاهِه،
فكانت صور، ملك حريام مع تجارية معاهدة وعقد مرص ملك فرعون وصاهر إرسائيل،
عرى وتوثقت البحرية تجارتهما يف اشرتكتا اللتني الدولتني بني املعامالت لزيادة سببًا

عظيًما. سعيًدا وامُللك حكمِه، مدة سائَديْن واألمن السالم وكان بينهما، املودة
بالطُه واشتهر حكمتِه، وسامي ذهنِه توقد عىل دلَّت جليلة أعماًال سليمان وأتى
صداقتُه خاطبًة إليِه النفيسة الهدايا وتحمل منُه امللوك تتقرب فصارت واألبهة، بالغنى
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شيئًا وحكمتِه ذكائِه دالئل من فرأت لتختربُه عظيم موكٍب يف سبأ ملكة وأتتُه وودُه،
يف مذكوًرا شيئًا يكن لم عنُه سمعتُه ما أن وعلمت عينيها، يف نفسها صغرت حتى كثريًا
وقد األرض، ملوك سائر بِه فاق ما والغنى الحكمة من هللا وأعطاُه الزاخر، علمِه جانب
السالم رايات لنرش املنظم والجيش الكثري املال من أبوُه لُه تركُه ما سليمان استخدم
وتجاراتها، مصالحها وترويج أحوالها تحسني يف طاقتِه جهد وأفرغ اململكة، أنحاءِ يف
حاًرصا العظيمة املباني تشييد يف له الخاضعة األمم تؤديها التي الجزية ينفق وكان
هيكل أعظم وهو أورشليم، يف أرنان جبل يف شادُه الذي الرب هيكل ببناءِ اهتمامُه
بناءَُه فأتقنوا ونقاش، نحات ألف وخمسني مائة عىل ينيف ما بِه اشتغل العالم يف
تشييدِه عىل ساعدُه والذي البناءِ، ومتانة املنظر لبهاءِ جامًعا فخيًما بناءً فجاءَ وزخرفتُه
صناعة يف املاهرين الرجال من كبريًا عدًدا إليِه أرسل فإنُه صور ملك حريام حليفُه هو
وبارش وصندلِه، ورسوِه لبنان أرز خشب من كثريًا شيئًا إليِه وأهدى والنقش، البناء
إليِه ونقل عرشة، الحادية السنة يف وأتمُه مللكِه الرابعة السنة يف الهيكل بناءَ سليمان
وأثاثُه الهيكل رسم أما أيام، عرشة دام عظيًما احتفاًال بذلك واحتفل العهد، تابوت
الكتاب، هذا وصفِه عن يضيق كثري يشءٌ وهو األول، امللوك سفر يف فمدوٌن ومحتوياتُه

املقام. لضيق إليِه باإلملاع فاقترصنا
والفرات الشام بني العراءِ يف تدمر مدينة بناُؤُه املفيدة العظيمة سليمان أعمال ومن
وهي أوفري مع تجارة وعقد التجارة، لنطاق وتوسيًعا التجارية للمواصالت تسهيًال
وغريها ترشيش إىل صور ملك سفن مع سفنُه وأرسل الهند، يف العقبة خليج عىل فرضٌة
كثرية بخيل وأتى الكريمة، والحجارة الذهب من يُحىص ال شيئًا بذلك فربح البلدان من
وعدد فارس ألف عرش اثني من مؤلًفا حرسُه وكان ومركباتِه، لفرسانِه مرص من

.١٤٠٠ الحربية مركباتِه
الجاه من إليِه وصل ما رأى فقد طباعُه، وانقلبت سليمان سرية تغريت وهنا
أيام آخر يف واتخذ وتجرب فطغى واملجد، املنعة من مملكتُه بلغته وما والغنى، والسطوة
عىل حرمت التوراة كون مع األجنبية، األمم من حظية وثالثمائة زوجة سبعمائة ملكِه
الذبائح وتقديم األوثان عبادة عىل وأغرينُه لبُه وسلبَن قيادُه فملكَن النساء، تكثري امللك
وبالءً شديًدا قصاًصا بالدِه وعىل عليِه جرَّت كثرية خطايا وارتكب الكاذبة، لآللهة
يُحسدون عيش ورغد أمان يف كانوا أن بعد رعاياُه، عىل الرضائب وطأة وثقلت جسيًما،
فرصة السوري رداع بن رزون استغنم وقد واملذلة، الفقر إىل حالتهم وانقلبت عليهما،
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بها وضايق مستقلة، مملكًة فيها وأنشأ دمشق عىل فاستوىل الرسيع، االنقالب هذا
وباسق مجدِه عايل من فأسقطُه سليمان عىل هللا وغضب شديدة، مضايقة اإلرسائيليني
إالَّ البنِه تخضع وال مماته بعد ستنقسم مملكتُه أن وأنذرُه الذل، دركات إىل فخرِه
ارتكبها التي املتعددة الخطايا لكثرة الهالك جبل الزيتون جبل ي سمِّ وقد واحدة، قبيلٌة
مملكة إىل وفاتِه بعد اململكة فانقسمت ٩٧٥ق.م، سنة سليمان وتويف عليِه، سليمان
فقط. قبيلتني من مؤلفة وكانت إرسائيل ومملكة قبائل، عرش من مؤلفة وكانت يهوذا،
ذنبِه، عن ر وكفَّ حماقتِه بعد تاب سليمان أن والباحثني املؤرخني أكثر ويظن
توبتِه عىل كاٍف دليٌل الجامعة ِسْفر وأن الخطايا، من ارتكبُه ما عىل هللا واستغفر
وصاياُه. وحفظ تعاىل هللا ومخافة الدنيوية األشياء بطل يعلمنا جليٌل سفٌر وهو وندمِه،
يف لُه تراءَى أن بعد والذكاء، الحكمة سليمان وهب هللا إن يقال: سليمان: حكمة
سليمان كان وقد فهيًما، قلبك عبدك أعِط قال: أُعطيك؟ ماذا اسأل له: وقال الحلم،
يف فتواُه ذلك عىل دليٍل وأعظم مخلوق، يف توجد قلَّما قوية وذاكرٍة وذكاءٍ فطنٍة ذا
غري كثرية دالئل ولُه امليت، والولد الحي الولد عىل أمامُه تخاصمتا اللتني نْي األُمَّ قضية
وبرع طويًال درسها أن بعد العلوم من كثري يف سليمان تقدم وقد ذكرها، يطول هذه
ونطق طويلة، فصوًال ذلك يف وكتب والدبابات، والطيور الحيوانات وعلم الطبيعيات يف
لبني يفنى ال وكنٌز الحكمة يف آياٌت وكلها نشيًدا، وخمسني وألف مثل آالف بثالثة

والجامعة. األنشاد نشيد ذلك غري وكتب اإلنسان،
بنظم شدودي أسعد املعلم الشهري والشاعر الفاضل األستاذ حرضة تفنن وقد
هنا منها ننقل ونحن املعنى، وجمال املبنى متانة يف بديًعا مثاًال فاتت سليمان أمثال
وذلك الثمينة؛ والنصائح الجزيلة الفوائد من فيِه ملا للُقرَّاءِ تفكهًة الثالث اإلصحاح

وبراعتِه: الناظم بفضل وإقراًرا الحكمية سليمان أمثال من يشءٍ لتبيان

وص��ي��ت��ي ال��ح��ش��ى ف��ي اح��ف��ظ��نَّ ب��ل ش��ري��ع��ت��ي ت��ن��س��ي��ْن ال ول��دي ي��ا
ال��ض��رَّا ي��خ��اُف ه��اوي��ه��ا ول��ي��س ال��ع��م��َرا ي��ط��ي��ُل ح��ف��ظ��ه��ا ف��إنَّ
ال��ُع��ن��ِق ف��ي ق��الدًة ف��ال��ب��س��ه��ا وح��قِّ رح��م��ٍة ت��رَك إي��اك
ال��رح��م��ِن رض��ا ت��ب��غ��ي ل��ي��رس��خ��ا ال��ج��ن��اِن ع��ل��ى اب��ن��ي ي��ا واك��ت��ب��ه��م��ا
ال��ورى وأع��ي��ن م��والك ع��ي��ن ف��ي ت��رى ذا ف��ي وف��ط��ن��ًة ف��ن��ع��م��ًة
ت��ع��ت��م��ِد ال ف��ه��م��ك ع��ل��ى ل��ك��ن ال��ص��م��ِد ال��ده��ور ب��ص��خ��رة ول��ذ
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ال��م��س��ي��َرا ي��ق��وم ال��ذي ف��ه��و ال��ق��دي��َرا اع��رف ط��رق��ك ك��ل ف��ي
ال��ع��ظ��ي��م��ا ال��خ��ال��َق ال��ق��دي��َر واخ��َش ال��ح��ك��ي��م��ا ب��ك��ون��ك ت��ع��ت��ق��د ال
ال��ج��س��ِم ان��ت��ع��اش ال��ب��اري ف��خ��ش��ي��ُة اإلث��ِم اج��ت��ن��اب ل��ذل��ك واق��ص��د
أغ��الل��َك م��ن ال��م��ب��ك��اَر وأع��ط��ِه أم��وال��َك م��ن ال��رب وأك��رم��نَّ
م��ع��ص��رتُ��ْك ع��ن��بً��ا ت��ف��ي��ض ك��ذا خ��زي��ن��تُ��ْك ح��ن��ط��ٍة م��ن ف��ت��م��ت��ل��ي
ت��ض��ج��َرا ال ت��ْون��ي��ب��ِه وم��ن اب��ن��ي ي��ا ت��ح��ت��ق��َرا ال ال��ن��اس رب ت��أدي��َب
ي��َؤن��ب��ْه وك��اب��ن��ِه ال��ورى ربُّ ي��َؤدب��ْه ي��ح��ب��ُه م��ن ألنَّ
ق��ن��ي��ِة خ��ي��ر ل��ل��م��رءِ ف��إن��ه��ا ال��ح��ك��م��ِة ب��ن��ور ل��ف��ائ��ٍز ط��وب��ى
ف��اخ��ِر ش��يءٍ ك��ل ت��ف��وق وه��ي ال��ج��واه��ِر م��ن أغ��ل��ى ق��ي��م��ت��ه��ا
وال��م��ج��ُد ال��غ��ن��ى ي��س��اره��ا وف��ي وال��س��ع��ُد ي��م��ي��ن��ه��ا ف��ي ال��ع��م��ر
س��الُم ل��ه��ا م��س��ل��ٍك وك��ل اغ��ت��ن��اُم ط��رق��ه��ا ف��ي ل��س��ال��ٍك
أف��ن��ان��ه��ا ج��ن��ى ي��ع��ط��و ل��م��ن ط��وب��ى ج��ن��ان��ه��ا ف��ي ال��ح��ي��اة ش��ج��رُة
ب��ق��درت��ْه ال��س��م��ا ال��ب��اري وأث��ب��َت ب��ح��ك��م��ت��ْه ال��ع��ل��ي األرض أس��س ق��د
وال��ق��ط��ِر ب��ال��ن��دى ج��ادت وال��س��ح��ُب ال��ب��ح��ِر ل��جَّ ش��قَّ ق��د ب��ع��ل��م��ِه
وال��ت��دب��ي��َرا ال��رأَي والح��ظ��نَّ ال��ت��ح��ذي��َرا اب��ن��َي ي��ا ت��ن��س��ي��نَّ ال
ك��ال��ق��الدْه ال��م��رءِ ع��ن��َق ت��زي��ن س��ع��ادْه ب��ل ال��ن��ف��س ح��ي��اة ه��م��ا
ال��م��س��ي��ِر ف��ي ال��ل��ه ت��خ��ش��ى ب��األم��ن ع��ث��ي��ِر ب��ال ت��م��ش��ي ح��ي��ن��ئ��ٍذ
ب��ال��م��ن��اِم ت��ل��ت��ذُّ ال��دج��ى وف��ي ال��س��الِم ب��ح��ب��وح��ة ف��ي ت��رت��ُع
ع��دا إذا م��ف��س��ٍد م��ن ت��خ��ْف وال ب��دا إذا ب��اغ��ٍت م��ن ت��ْرت��ع��ب ال
تُ��ؤخ��ذا أن م��ن ال��رج��ل ي��ص��ون ف��ه��و األذى م��ن ال��ورى ق ب��خ��الَّ ع��ذ ب��ل
ال��ورى ب��ي��ن إس��ع��اف��ُه م��س��ت��أه��ًال ي��رى ش��خ��ٍص ع��ن ال��م��ع��روَف ت��م��ن��ع ال
م��ق��وَال م��ان��ًع��ا ت��راِع وال ال��ج��م��ي��َال ال��ع��م��َل ت��س��ت��ط��ي��ُع م��ا
أُع��ط��ي��ك��ا غ��ًدا ح��ق��ُه ي��ط��ل��ب ي��أت��ي��ك��ا ل��ص��اح��ٍب ت��ق��ل وال
ال��م��اُل ول��دي��ك ح��قٍّ دف��ع ف��ي اإلم��ه��اُل ي��ف��ي��دك ت��رى م��اذا
وال��رف��ي��ِق وال��ق��ري��ب وال��ج��ار ال��ص��دي��ِق ع��ل��ى ش��رٍّا ت��خ��ت��رع ال
آم��ن��ا م��ط��م��ئ��نٍّ��ا ع��ي��ٍش أرغ��د س��اك��ن��ا ي��ع��ي��ش ل��ك��ي ب��ِه وارف��ق
س��ب��ِب دون ت��ظ��ل��م��ُه ال إل��ي��ك ي��ذن��ِب ل��م أح��ًدا ت��خ��اص��م وال
م��رح��ا ي��خ��ش��ى وب��ات ط��رق��ِه ف��ي ن��ج��ح��ا ق��د ظ��ال��ًم��ا ت��ح��س��دنَّ ال
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ال��ع��ل��ي��ِم ل��دى رج��ٌس ف��إن��ُه ال��ذم��ي��ِم س��ب��ي��ل��ِه ف��ي ت��م��ش ال
ي��رض��ي��ِه م��ن ال��ق��ل��ب ل��م��س��ت��ق��ي��م يُ��ع��ط��ي��ِه س��رُُّه ال��ب��راي��ا ب��اري
ال��م��ن��زِل ف��ي ب��ه��ج��ٍة م��ن ت��رى ف��ال ال��ع��ل��ي ل��ع��ن��ُة ال��ش��ري��ر م��ن��زل ف��ي
األب��راِر م��ن��ازل م��ش��رًف��ا ال��ب��اري ال��ق��دي��ر ي��ب��ارك ل��ك��ن
ل��ل��ودي��ِع ال��ن��ع��م��ة وي��م��ن��ح ال��ش��ن��ي��ِع ب��ال��م��س��ت��ه��زِئ ُ ي��ه��زأ
ظ��اه��َرا ه��وانً��ا ال��ح��م��ق��ى وي��ح��م��ُل زاه��َرا م��ج��ًدا ي��ل��ق��ون ال��ح��ك��م��ا

نشيد وسفر الجامعة سفر الحلبي حسون هللا نعمة ابن هللا رزق املرحوم ونظم
أشعر ي ُسمِّ ديوان يف وطبعت شعًرا، العربية باللغة التوراة أسفار من وغريها األنشاد

وهو: الجامعة، من عرش الثاني الفصل عنُه ننقل الشعر

وال��ب��واي��ِق ال��ش��ر زم��ان ق��ب��ل ال��خ��ال��ِق ذك��ر ال��ش��ب��اب ف��ي ع��ل��ي��ك ١
س��روُر ب��ق��ي م��ا ف��ي��ه��ا ت��ق��ول وح��ج��ٍج

وال��ق��م��ْر ال��ن��ج��وم ال��ن��ور وي��ظ��ل��م ْر تُ��ع��وَّ ال��ض��ح��ى ع��ي��ن م��ا ق��ب��ي��ل ٢
ي��م��وُر ال��م��ط��ر ب��ع��د م��ن ال��س��ح��اُب وي��رج��ع

ال��ده��اق��ن ال��غ��ل��ب ي��ت��ل��وَّى أن ال��م��س��اك��ن ح��ف��ظ��ُة ُزع��زع��ت إذ ٣
ت��دوُر ال��ط��واح��ن وت��ب��ط��ل ن��زرت إذ

ط��اِق أو ن��واف��ٍذ م��ن ت��ط��ل األح��داِق ع��ل��ى ي��غ��ش��ى ي��وم��ئ��ٍذ
دي��ج��وُر األغ��س��اِق م��ق��ت��ن��ِم دام��ٍس م��ن

ال��ج��ع��ج��ع��ه ب��ع��د ل��إلرح��اءِ ل��ي��َس إذ َدع��ه ال��س��وق ف��ي األب��واب ت��غ��ل��ُق إذ ٤
ع��ص��ف��وُر أس��م��ع��ه م��ا إذا ل��ل��ص��وت ي��ق��اُم

ال��ع��ال��ي ال��ق��دي��ر ي��خ��اف��ون أي��ًض��ا ال��غ��وال��ي ال��غ��ن��ا ق��ي��ن��ات ت��ح��ت ٥
ن��ذي��ُر األه��واِل ك��ث��رة ال��ط��ري��ق وف��ي

ي��س��ت��ث��ق��ْل ي��وم��ئ��ٍذ وال��ج��ن��دب يُ��ح��ف��ْل ال ب��ِه ال��ل��وز وي��زه��ر
ت��ب��وُر ت��ب��ط��ل أي��ًض��ا ال��ح��ي��وان وش��ه��وة

أب��دي ل��ب��ي��ٍت ذاه��ٌب وال��م��رءُ أح��ِد ب��ك��لِّ ي��س��ري ألن��ُه
ت��ب��وُر ال��ج��دِد وس��ط ل��ل��ن��ع��اِة ال��س��وق ف��ي

ال��ث��م��ي��ِن ال��ذه��ِب ك��وز س��ح��ِق أو ال��ل��ج��ي��ِن س��ب��ب ان��ف��ص��اِم ق��ب��ل ٦
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ت��ك��س��ي��ُر ال��ع��ي��ِن ع��ن��د ل��ل��ج��رَِّة ك��ان أو
ت��رت��ش��ف ت��ب��غ��ي األح��ش��اءِ ل��غ��ب م��ن ت��ق��ف ال��ب��ئ��ر ع��ل��ى إذ ي��وم وق��ب��َل

ت��غ��وُر ت��ن��ق��ص��ف ت��ل��وى ال��رش��اءِ ب��ك��رة
س��م��ا ل��ل��ه ال��روح ورج��ُع ك��ان ك��م��ا ل��ألرض ال��ت��راب ف��ي��رج��ُع ٧

ت��ح��وُر م��ن��ع��م��ا أع��ط��ى ك��ان ق��د ال��ذي إل��ى
ال��ط��ام��ع��ه ل��ل��ن��ف��وس األم��ان��ي ب��ئ��س خ��ادع��ه وس��اءَت األب��اط��ي��ل غ��ر ٨

غ��روُر ال��ج��ام��ع��ة ي��ق��ول ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ك��ل

خبريًا ووزن عظيًما، علًما الشعب علم وأيًضا حكيًما، كان الجامعة أن بقي ٩
مرسة، كلمات يجد أن طلب الجامعة كثريًا، األمثال من وأتقن تنقريًا، وبحث ١٠

غرة حق كلمات واملربة، باالستقامة مكتوبة
الجماعات أرباب التأسيس، منغرزة وكأوتاد كاملناسيس، الحكماءِ كالم ١١

لعمل الوقاية الوقاية ابني يا هذا فمن وبقي رئيس، واحد راٍع من أعطيت قد ١٢
نهاية ال كثرية كتب

ل��ل��ج��س��ِد ت��ع��ٌب ض��نً��ى ال��درس ك��ث��رُة

كلِه األمر ختام فلنسمع ١٣

ك��ل��ُه ه��ذا اإلن��س��ان إن��م��ا اح��ف��ظ��ْن وص��اي��اُه ال��ل��ه اتَّ��ِق
ه��ْو ال��دي��ِن ي��وَم وال��ش��رَّ خ��ي��ره��ا ك��ل��ه��ا ت��خ��ف��ى األع��م��ال ي��ح��ض��ر ١٤

دانيال (3)

قايض أو قاٍض، هللا اسمِه معنى إن قيل: العظام، األربعة األنبياء وأحد النبي دانيال هو
حسب أورشليم يف ولد أنُه ويظنُّ والنسب، الحسب يف عريقة رشيفة عائلة من وهو هللا،
منُه أُخذ الذي دانيال سفر كتب الذي هو وأنُه يوسيفوس، الشهري املؤرخ حققُه ما

تاريخِه. معظم
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وتقواُه. السامية حكمتُه حزقيال النبي مدح وقد
حنانيا وهم: عربانيني شبان ثالثة مع بابل إىل ٦٠٦ق.م سنة بدانيال أُتي وقد
ملك يهوياقيم عىل بابل ملك نرصَّ نبوخذ تغلب بعدما وذلك وعزاريه، وميشايل
وعلومهم، الكلدانيني لغة ليتعلموا ورفقاُؤُه هو البابليون واختارُه سبطُه، وسبأ يهوذا
تعلَّم وبعدما بلطشارص، دانيال وُسمي أسماءَهم، وا وغريَّ امللكي القرص يف وأدخلوهم
الثاقب الفكر من بِه خصَّ وما وحكمتِه، علمِه إلظهار فرصًة هللا أعطاُه سنوات ثالث
فكافأُه بالُه وأقلق أزعجُه قد كان نرص نبوخذ للملك حلًما ففرس السامية، واملواهب
هللا أن وهو للملك آخر حلًما فرس ثم بابل، حكماءِ عىل الشحن رئيس بجعلِه ذلك عىل

وكربيائِه. عنفوانِه عىل سيقاصصُه
خلفِه خلف أيام يف وال ، نرصَّ نبوخذ خلف أيام يف ذلك بعد دانيال يُذكر ولم
يف وهو رأى الذي الكلدان بابل ملوك آخر بيلشارص أيام يف ذكرُه تردد ولكن القصرية،
هذه قراءَة عىل اململكة حكماءُ يستطع ولم القرص، حائط عىل تكتب إنسان أصابع وليمة
وتسلط بابل مملكة بسقوط فرسها فيها لينظر دانيال ُدعي وملا تفسريها، أو الكتابة
بيت من املأخوذ الذهب إناء الوليمة يف استخدامِه لسبب وذلك عليها، والفرس املاديني
والثامن السابع اإلصحاح يف مذكورين حلَمنْي دانيال حلم بيلشارص ملك مدة ويف الرب،

سفرِه. من
عىل داريوس وجلس وملكوها، بابل عىل املتحدون والفرس املاديون تغلب وملا
وطنِه، إىل وإرجاعِه اإلرسائييل شعبِه أمور تدبري إىل عنايتُه دانيال وجه اململكة كريس
ذلك ففي أرميا، نبوءة حسب اإلرسائيليني سبي فيِه ينتهي الذي الزمان قرب قد وكان
عقلِه وحصافة وثباتِه همتِه من رأى ملا داريوس عند منزلتُه وعلت شأنُه عظم الحني
أقوياءُ، أعداءٌ لُه وقام منزلتِه عىل كثريون فحسدُه الثالثة، وزرائِه أول وجعلُه إليِه فقرَّبُه
أمًرا فاستصدروا امللك عند سعوا أنهم أتوُه ومما وإهالكِه، إلسقاطِه املكايد لُه فكادوا
ومن يوًما، ثالثني مدة إله واعتبارُه للملك إالَّ صالة تقديم عن الجميع ينهى ملكيٍّا
لم دانيال فإن ينتظرون، كانوا ما حدث وقد األسود، ُجبِّ يف يطرح األمر هذا خالف
مفتوحة بيتِه كوى تارًكا اليوم يف مرات ثالث عادتِه حسب الصالة إقامة عن ينقطع
بأعجوبٍة أفواهها من خلصُه هللا ولكنَّ األسود، ُجبِّ يف بطرحِه فأمر امللك إىل بِه فوشوا
نفوذُه وزاد قبل من كان كما مكرًما معزًزا منصبِه إىل امللك أعادُه ذلك وبعد عظيمٍة،

أوطانهم. إىل اإلرسائيليني وأعاد مكانتُه وعلت
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قليل؛ بعد بابل فارق أنُه ويظهر الفاريس، كورش ملك يف أيًضا دانيال نجح وقد
السنة يف الرؤيا تلك وكانت الفرات، عىل وبابل دجلة جانب إىل كانت األخرية رؤياُه ألن

٤٣٥ق.م. سنة وذلك كورش، ملك من الثالثة
فرعون؛ بالط يف يوسف سرية تشبه بابل بالط يف وسلوكُه دانيال وسرية هذا
حسني اململكة تدبري وأمور العلوم يف متضلعني حكيمني عاقلني كانا كليهما ألنهما
أنهما مع شديًدا، تمسًكا بها وتمسكا ديانتهما عىل كالهما حافظا وقد والرسيرة، السرية
بحكمتِه منهما كلٌّ ارتقى وقد الفاسدة، العوائد وأصناف األوثان بعبادة محاطني كانا
مخافة يف عظيًما مثاًال وكانا وثنية، مملكٍة يف منصب أعظم إىل العبودية من واستقامتِه

الشخصية. والفضيلة واألمانة هللا

إستري (4)

ودافعت الهالك من شعبها خلصت التي الشهرية املرأة هذه باسم يسمع لم من
ُدوِّنت خطرية أعماًال وأتت الشأن ورفعة املجد ذُرى إىل وأعلتُه األبطال، مدافعة عنُه
بالعربانية األصيل اسمها األيام، توايل عىل يردد صداها يزال وال التاريخ، صحف يف
أو الكوكب ومعناُه فإستري، الفاريس اسمها أما اآلس، معنى تفيُد لفظة وهي ه»، «َهَدسَّ
امللك أحبها عندما بِه بت لقِّ الذي األخري باالسم معروفة وهي بالزهرة، املسمى السيار
كان من كل اسم يغريوا أن الزمان قديم يف الرشق ملوك اعتاد وقد عينيِه، يف وعظمت
إستري بت لقِّ وعليِه مكانتِه، علو عىل داللة وأنظارهم بعواطفهم مشموًال منهم محبوبًا

رأسها. عىل التاج ُوضع عندما أو القرص، دخلت عندما االسم بهذا
السن صغرية وتركها تويف إبيحايل أبيها واسم فارس بالد يف منفيًة إستري ُولدت

ووصيٍّا. أبًا لها وكان عقلها، وتثقيف برتبيتها واعتنى مردخاي، عمها فتبنَّاها
وعدم أوامرُه، ملخالفتها وشتي امللكة الفرس ملك أحشيورش عزل أن وبعد
الفتيات وينتقون اململكة أنحاءَ يطوفون قبلِه من رجاًال أرسل إرادتِه إىل انقيادها
ملكًة ويجعلها منهنَّ واحدًة امللك ليختار القرص إىل بهنَّ ويبعثون الجميالت، العذارى
يف حظوًة فنالت امللك عىل فأُدخلت منهنَّ إستري وكانت بكثريات، فجيءَ وشتي، مكان
الباهر الجمال من عليِه كانت ملا شديًدا حبٍّا وأحبها العذارى سائر من أكثر عينيِه
ملكِه من السابعة السنة يف وذلك الحال، يف رأسها عىل التاج ووضع الكامل، واألدب
رعاياُه، عن الرضائب ف وخفَّ املجرمني عن وعفا العطايا وفرَّق الوالئم تمليكها يوم وأولم

111



اإلرسائيليني تاريخ

كان املكان علو من إستري إليِه وصلت ما أن ذلك بعد جرت التي الحوادث من ويظهر
ومنزلتِه. شأنِه وإعالءِ الويالت أعظم من اإلرسائييل الشعب لتخليص إلهية بإرادة

القرص ُحرَّاس من بعًضا أن عمها أعلمها تمليكها عىل قليل زمن ميض وبعد
وبعد عنُه، ففحص ذلك امللك فأبلغت إلهالكِه، الحيل ويدبرون امللك قتل عىل يتآمرون
تظهر ال الحياد ملتزمة أعمالها كل يف وكانت املتآمرين، بصلب أمر صحتُه تأكد أن
مخافة عمها نصائح ذلك يف فتبعت عظيًما، حبٍّا تحبُه كانت أنها مع شعبها، إىل ميًال
النعمة وتنقلب إسقاطها يف فيسعون الفرس، أرشاف قلوب يف والحسد البغضاءَ تثري أن
ظهر العظيم امليل هذا إلخفاء التدابري من اتخذتُه ما ومع أُمتها، عىل ووباًال عليها نقمة

الفرس. عىل ملكًة إستري إقامة يف إرسائيل ببني هللا عناية معُه وظهرت أخريًا،
كان هذا األجاجي، هامان ى يسمَّ رجل اململكة يف األول الوزير كان الوقت ذاك يف
الكثري، اليشءَ بِه واالحتفاءِ إكرامِه من ويظهر يعزُُّه امللك وكان الشعب، عند محرتًما
عم مردخاي عدا ما لألذقان يسجدون فكانوا القرص، خدام لُه يسجد أن أمر إنُه حتى
وإدراًكا، معرفًة عنُه يقل عماليقي رجٍل أمام جثوِه من ترفًعا لُه يسجد لم فإنُه إستري،
لُه وأضمر يهودي أنُه علم أن بعد سيما وال مردخاي، عىل وحنًقا غيًظا هامان فاحتدم
فأغرى أبيهم، بكرة عن اململكة يهود إلبادة املكايد تدبري يف يسعى وجعل ، الرشَّ ولشعبِه
يف اليهود بقتل والوالة للحكام عموميٍّا منشوًرا وأصدر مرشوعِه عىل فوافقُه بذلك امللك
مدينة الخرب وبلغ الكبري، الشيخ إىل الصغري الصبي من الشهر من عرش الثالث اليوم
هامان من غيًظا ينفطر وكاد حزنًا، ثيابُه مردخاي ومزَّق عظيًما خوًفا فخافوا شوشن
غرف يف القرص نساءِ بقية مع كانت ألنها يشءٌ؛ إستري مسامع يبلغ ولم جرى ذلك كل
ألحٍد وال السياسية الشئون يف باملداخلة لهنَّ يسمح فال ونهاًرا، ليًال تُحَرس متطرفة
تستعلم فأرسلت حزين، متكدر الصحة منحرف عمها أن علمت أنها غري ، بمقابلتهنَّ
أن إليِه ع وتترضَّ امللك، مقابلة يف تجتهد أن منها وطلب حدث ما بكل فأخربها عنُه

إنقاذِه. يف جهدها وتبذل شعبها عن يعفو
شخص أي عىل باملوت يحكمون كانوا أنهم املحفوظة الفرس ملوك عادات ومن
وقد واملغفرة، العفو عالمة الذهب قضيب إليِه يمدوا لم ما استئذان دون عليهم دخل
وكانت امللك، أمر ينتظر أن بغري يدخل بمن يبطش كان السيَّاف أن املؤرخون ذكر
بأمتها القوي وتعلقها لعمها الشديد حبها أن غري الرشيعة، هذه مآل جيًدا تعرف إستري
عىل دليل وأكرب شعبها، لخالص بحياتها واملخاطرة امللك مقابلة عىل حمالها ودينها
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وطلبت أيام، ثالثة وجواريها هي صامت أنها أعمالها جميع يف هللا عىل واتكالها تقواها
مطرزة بديعة ثيابًا لبست الثالث اليوم ويف معها، يصوموا أن أيًضا املدينة يهود من

امللك. عىل ودخلت القصب من
فكانت األخرى أما إحداهما، عىل متكئة فكانت خادمتان، إستري يصحب وكان
والرسور محياها يعلو الخجل واحمرار امللك أمام حرضت وهكذا ثوبها، أذيال ترفع
عليها، تظهر أن إال أبت الخوف سمات إنما الزاهرة، الجميلة طلعتها يكلالن والبهاءُ
املكوث عىل أحٌد يقدر وال الخصويص، مسكنُه حيث الداخلية الدار يف جالًسا امللك وكان
العرش عىل جالًسا ورأتُه عليِه نظرها وقع وملا عندُه، عزيًزا كان ومن خصيانُه، إال فيها
ذراعي بني ارتمت منُه دنت ملَّا غيًظا، وجهُه تقطَّب وقد والوقار، الهيبة سماُت تعلوُه
عواطف فيِه ودبَّت املنظر هذا من امللك فتأثر عليها، أُغمي وقد وصيفاتها من واحدة
يديها؛ يف الذهب قضيب واضًعا ذراعيِه بني وأخذها كرسيِه عن فوثب والحنو، الحب

القانون. حرمة مراعية غري كانت ولو رش ينالها ال أنُه لها ليؤكد
من بهما أُوتيت قوية ونباهة غريب بذكاءٍ أعمالها جميع يف إستري سلكت وقد
فؤادها يخالج كان بما امللك تفاتح لم اإلغماءِ من نفسها إىل رجعت ملا فإنها العالءِ،
ولكنها والخذل، الفشل للحقها ذلك فعلت لو ألنها إليِه؛ مجيئها بسبب تخربُه ولم
أن هامان وأمر بذلك فريض لهما، تُعدها وليمة إىل وهامان هو يأتي أن إليِه طلبت
إستري تذكر ولم ملقامِه، ورفعة لُه رشًفا امللكة إستري دعوة وعدَّ هامان فرسَّ يصحبُه
تعرفُه ما عليِه ت قصَّ أثنائها ويف ثانية وليمة إىل دعتُه بل األوىل، الوليمة يف للملك شيئًا
بأجىل لُه وأظهرت لليهود، الرش من أضمرُه وما األمر بحقيقة وأخربتُه هامان، عن
فنجحت ارتكابِه، يف رشع الذي العمل وفظاعة ونيَّاتِه طويتِه وخبث وزيرِه رداءَة بيان
بصلب فأمر هامان، وزيرِه عىل فانقلب شديًدا، تأثريًا امللك يف كلماتها وأثَّرت مساعيها
يملكُه ما جميع ووهب ملردخاي أعدَّها كان التي الخشبة ذات عىل الغشوم الظالم هذا
عليِه ُطبع وما وجدارتُه مردخاي مهارة امللك رأى وقد إستري، امللكة إىل وعقار ماٍل من
الدسيسة عن الستار كشف جملتها ومن السابقة خدماتِه وتذكر الحسنة، الصفات من

وامتيازاتها. حقوقها بكل هامان وظيفة فأعطاُه الغتيالِه، القرص رجال دبَّرها التي
ذلك ألن إبطالُه؛ يمكن ال اليهود جميع بقتل امللك أصدرُه الذي األمر كان وملا
األحوال، من حال أي يف يَُرد ال امللك أمر أن وهي وفارس، مادي سنن من لسنَّة مغايٌر
وتريِه دائًما تالحقُه إستري وكانت الخطب، هذا لتاليف طريقة يف أحشويروش فكر
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أمر طويًال التفكُّر وبعد اململكة، عىل والهوان العار من سيجلبُه وما العمل هذا فظاعة
اليوم يف يجتمعوا أن قبلِه من لهم تْؤذن اململكة يهود لجميع كتابات فأُرسلت امللك
ويدافعوا بهم)، األذى إليقاع هامان عينُه الذي اليوم (وهو آذار شهر من عرش الثالث
حسب اليهود فعمل بالعدوان، ويبادئهم عليهم يتعدَّى من كل ويقتلوا أنفسهم عن
رجل، خمسمائة عن ينيف ما وحدها القرص شوشن يف أعدائهم من وقتلوا امللك إشارة
يف املتفرقون اليهود أما للبقية، إرهابًا ُصلبوا الذين العرشة هامان أوالد جملتهم ومن
يمدوا لم أنهم غري أنفسهم، عن مدافعة نفس ٧٥٠٠٠ ذاتِه اليوم يف قتلوا فقد اململكة
عرش الثالث اليوم يف العظيم العجيب الحادث هذا وقع وقد والسلب، النهب إىل أيديهم
عيد اسمه أيًضا وعيًدا الخالص لهذا تذكاًرا عيًدا وإستري مردخاي فأنشأ آذار، شهر من
آذار. و١٥ ١٤ يف املذكور بالعيد يحتفلون اآلن إىل اليهود يزال وال واالقرتاع، البوريم

والشجاعة الذكاءِ أسماءُ جانبها وإىل تُكتب التي الشهرية إستري سرية من بعٌض هذا
شعبُه يحب أن اإلنسان عىل يجب كيف تعلمنا وهي والوطن، األمة وحب الهمم وعلو

املقدسة. حقوقهما عن والذود عنهما املدافعة يف بحياتِه ويخاطر ودينُه،
وأحد العربانية التوراة يف املذكورة التاريخية األسفار أصغر من فهو إستري ِسْفر أما
املحدث الكالم من فيها بما غريها عن العربانية لغتُه وتمتاز «املجلة»، املسماة الكتب
وقد فاريس، تاريخ من تُرجم السفر هذا أن عىل يدل مما وهذا البتة، هللا ذكر وعدم
املعارصون العلماءُ وكتب اليهود، مشاهري من وغريهما ومردخاي عزرا إىل تأليفُه نُسب
باإلنكليزية، رائدسون وكتاب باألملانية، بومفرتن كتاب منها إستري سرية يف مؤلفات عدة
سرية الصيت الطائر الفرنسوي الشاعر راسني نظم وقد بالفرنسوية، أوبرت وكتاب
مرص يف النبهاء بعض ذلك مثل وكتب بابها، يف وحيدة تمثيلية رواية وجعلها إستري

بالعربية. وسورية

يوسيفوس (5)

وسامي الهمم بعلو واشتهروا واملعارف العلوم يف نبغوا الذين اليهود رجال ُعدَّت إذا
لشأن إعالءً حياتهم وتضحية عنُه واملدافعة الوطن حب يف حميًدا مثاًال فكانوا املدارك،
منازعة، بال أشهرهم من وكان جهاًدا، طليعتهم يف يوسيفوس ُعدَّ منارها ورفع أمتهم
شيئًا يقرأ لم ومن التاريخ، صفحات ذكرُه مأل وقد الشهري، االسم هذا يعرف ال فمن
هو فيوسيفوس منها، مدقق تاريخ يخلو وال املفيدة، التاريخية ومباحثِه كتاباتِه من
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الشهري. املؤرخ يوسيفوس

التاريخ أرسار من كثريًا فاكتشف ومنقبًا، باحثًا حياتُه قىض الذي الصيت الذائع املؤرخ
مجيدة أعماًال أتى الذي وهو ونتائجها، مبادئها عىل الوقوف يعزُّ كان التي الغامضة
حقوق عن ذائًدا بحياتِه خاطر مرًة فكم شهرتُه، العاملني يف وأذاعت باملجد اسمُه قرنت
جامًعا كان أنُه ترجمتِه من يرى بحيث لذكرِه، تدوينًا ذلك إعالن من بدَّ وال ووطنِه، أمتِه
إىل املترشع والقايض امُلحنك الخبري والقائد العادل والحاكم وتضلعِه املؤرخ بالغة بني

املنال. العزيزة الخالل من ذلك غري
وأعمالُه أخبارُه اليهود حرب كتابِه يف ودوَّن بنفسِه حياتِه ترجمة يوسيفوس كتب

بسريتِه. عالقة لُه ما عىل للوقوف البحث إىل مجاًال ألحٍد يُبِق فلم فيها، مسهبًا
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أي: «كاليفوال»، قيرص كاموس ملك من األُوىل السنة يف العظيم الرجل هذا ُولد
تاريخ يمتدُّ والنسب الحسب يف عريق أنُه كتابِه من ويؤخذ للميالد، ٣٨ أو ٣٧ سنة
من وأُمُه الكهنوت درجات أعىل يف كان وقد متياس، أبيِه واسم بعيد، زمٍن إىل عائلتِه
متياس، بن يوسف إذن فهو مًعا، الكهنوت ورئاسة امللك تولوا الذين حشمناي آل
كتب يف يُذكر ولم الباحثني، من كثريين فأضلَّ خلدون، ابن قال كما كوريون ابن وليس
يوسيفوس أيام يف كان إنُه ويقال: أيًضا، االسم بهذا وُعرف يوسيفوس باسم إال التاريخ

الحكومة. يف ا مهمٍّ مركًزا شاغًال وكان االسم، بهذا آخر رجل
ولم والذكاء، النجابة مخايل عليِه تلوح الذهن متوقد الذاكرة قويَّ صغرِه يف وكان
عرصِه، يف معروفة كانت التي العلوم من كثرٍي يف برع حتى عمرِه من عرشة الرابعة يبلغ
يف يستشريونُه أورشليم ووجوه الكهنة فصار الفكر وأصالة بالهمة قومِه بني واشتهر
القول هذا يخلو وال العويصة، الرشعية املسائل تفسري يف إليِه ويرجعون األمور، جالئل
قيل ما تثبت مبالغة نفسِه عن الكالم يف يبالُغ يوسيفوس ولكن واملبالغة، اإلغراق من
واختار األوان، ذاك يف الشائعة اليهود مذاهب يدرس جعل عرشة السادسة بلغ وملا عنُه،

بِه. وتمذهب الفريسيني مذهب منها
أدلة ذلك عىل ولنا جنسِه، لبني الخري يريد لوطنِه مخلص أنُه قومِه بني وذاع
مشاق متحمًال رومية قصد أنُه ذلك فمن تُنقض، وال تفنَّد ال قاطعة وشواهد ساطعة
وايل عليهم قبض الذين الكهنة تخليص يف سعيًا الطريق بأخطار مباٍل وغري السفر
سفينًة فركب الركاب بعض مع ونجا بِه السفينة غرقت وقد بالقيود، وكبَّلهم اليهودية
نريون زوجة بوبيا مقابلة إىل ل توصَّ حتى ويجدُّ يسعى زال وما رومية، وبلغ أُخرى

نفيسة. وتحًفا هدايا وأعطتُه الكهنة رساح إطالق يف لُه فتوسطت القيرص،
نبذ يف يتشاورون الرومانيني عىل مستظهرين اليهود ورأى وطنِه إىل رجع وملا
العقبى بوبيل وأنذرهم فعلهم، عن نهاهم والجور الظلم من بهم أنزلوُه ملا سلطتهم
الحربية، الفنون عىل متدربني أقوياءَ أُناًسا كانوا الرومانيني ألن خطتهم؛ عىل ثابروا إذا
وخيش وإرشادِه، بنصحِه واالهتداءِ كالمِه إىل يصغوا فلم وُعدًدا عدًدا اليهود من وأجزل
الداخلية، الهيكل دار إىل فهرب تحذيرهم، يف زاد إذا مشارًكا أو لألعداءِ يحسبونُه أنهم
عصا كلها البالد ت فشقَّ هزيمة رشَّ وهزموُه الرومانيني قائد عىل العصاة استظهر ثم
كلمة جمع فيِه فكر ما أول فكان الجليل، عىل واليًا يوسيفوس الشعب وأقام الطاعة
ليعود واإلخاءِ التوادِّ عرى توثيق يف جهدُه وسعى اتحادهم، يف واحدة يًدا ليكونوا قومِه؛

116



اليهود مشاهري تراجم

البالد أن والخري الصواب إىل املوفق ورأيُه ورأى أحوالها، وتتحسن استقاللها البالد إىل
الوجهاءِ من رجًال سبعني فاختار بالسواءِ، أهلها ومعاملة العدل منار برفع إال تتقدم ال
الجليل، عىل حكاًما وأقامهم السلطة يف معُه فأرشكهم السرية، الحسني الكلمة النافذي
الكبرية الدعاوى إليِه تُرفع أن وأمر املشكالت، يف للفصل مدينة كل يف قضاة سبعة وعنيَّ

شيًخا. والسبعون هو فيها لينظر
وصد البالد صيانة يف فكرُه أعمل القوانني وسنَّ الحكام وعنيَّ األمر لُه استوثق وملا
يتأهبون الرومانيني أن معتقًدا كان ألنُه فيها؛ طمعهم تيار ودفع عنها، األعداء هجمات
املدن حول عظيمة أسواًرا بناءَُه أعمالِه باكورة وكانت غرَّة، حني عىل السرتجاعها ا رسٍّ
ونظمهم ألف مائة الرجال أشداءِ من وانتقى املنيعة، واملعاقل الحصون وإنشاء الكبرية
ويزحفون البوق يستعملون كيف وعلَّمهم الحربية، الفنون عىل ودرَّبهم وسلحهم جيًشا
الحربية، الفنون من ذلك غري إىل وقوَّاًدا رؤساء عليهم وأقام ويتقهقرون، ويهجمون
بأًسا الناس أشد من الرومانيني إن لهم: ويقول عزائمهم، ويشدد يشجعهم وكان
إذا إال العباد عن ويأمنون البالد، عن هجماتهم يصدون ال وأنهم مراًسا، وأصعبهم
استوجبت إذا عنها للدفاع املدن عىل فرًقا ذلك بعد وفرقهم الحرب، فنون يف مهروا
كبري باسًال شجاًعا كان إذا إال غريِه عىل يتغلَّب ال الجندي أن املأثور كالمِه ومن الحال،
والرسيرة؛ السرية فاسد كان ملن فالح وال تقدُّم يُرجى ال وأنُه األخالق، حسن النفس،
ألنُه وعضالتِه؛ بدنِه قوة تنفعُه فال نفسِه يف جبانًا كان ومن األدبية، الشجاعة يفقد ألنه

الناس. أضعف مثل القتال عن يحجم
ذلك إىل مدفوعني بِه، للتمثيل الدسائس ودسوا الحيل دبَّروا أقوياءُ أعداءٌ لُه وقام
منها نجا ولكنُه الكثرية، املكايد لُه كادوا وقد والخساسة، الحسد من عليِه ُطبعوا بما
قال طربية، حاكم صفياس بن ويشوع الوي بن يوحنا األعداءِ هؤالء ومن وثباتِه، بحزمِه
بيده، موىس رشيعة فأخذ مفسًدا، رشيًرا رجًال صفياس بن يشوع «وكان يوسيفوس:
ألنُه فاكرهوُه أنفسكم ِقبَل من يوسيفوس تكرهوا لم إن قائًال: طريخية أهل ونادى
املسلحني الرجال بعض أخذ ثم يستحقُه. الذي العقاب بِه وأوقعوا رشيعتكم، إىل أساءَ
التعب، شدة من النوم يف مستغرًقا وكنت ليقتلني فيِه كنت الذي البيت إىل وأرسع
فأيقظني آتني رآهم حراستي عىل قائًما كان الذي سمعان ولكن يشءٍ، عىل أعي ال
األبطال موت فأموت ليقتلني لُه أسمح أن مني وطلب بي، املحدق بالخطر وأخربني
بيدي، نفيس أقتل أن يضطروني أو بأيديهم، ويقتلوني أعدائي عيلَّ يقبض أن قبل
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ساحة وأتيت آخر طريٍق يف وخرجت سوداءَ، جبًة ولبست هلل أمري فسلمت أنا أما
بدموعي، الرتاب وبللُت األرض عىل نفيس وطرحت مجتمًعا الشعب كان حيث املدينة،
قبلما الشقاق فيهم أُوقع أن عزمت وجوههم عىل والحنو الشفقة أمارات رأيت إذا حتى
مذنب أني هبوا لهم: فقلت بي، ليوقعوا بيتي إىل مضوا الذين املسلحون الرجال يرجع
إن اقتلوني ثم املنهوب، املال حفظت ملاذا أخربكم حتى اسمعوا ولكن تقولون، كما
وسلبوا اليهودية، وعىل بطليموس امرأة عىل هجموا قد اليهود من بعض (وكان أردتم
بأخذها لهم يسمح فلم يوسيفوس، إىل بها وأتوا والنقود الجواهر من معها كان ما
وكانت األعداء، سلب لنا تُجيُز ال الرشيعة إن قائًال: ألصحابها لردها عندُه وحفظها
حجًة خصمُه يشوع فأخذها ذلك، إىل سبيًال وجد إذا الرومانيني مع يصطلح أن غايتُه
يريدون عيلَّ فهجموا بيتي، إىل ذهبوا الذين الرجال عاد حتى كالمي أُِتمَّ ولم عليِه)،
املال بحفظي أخربتهم إذا أنني حاسبني فامتنعوا ذلك، من منعهم الشعب أن إال قتيل
وقفت كلهم سكتوا فلما بقتيل، فيسمحون خيانتي لهم ثبتت الوايل إىل ُه ألردَّ املنهوب
أخربكم أن أريد ولكنني عدًال، أستحقُه إذا املوت يكره ممن لست وطني أبناءَ يا وقلت:
النزالءُ كثر ولذلك بالغرباء؛ ترحبون أنكم أعلم فإني أموت، أن قبل األمر هذا بحقيقة
سوًرا املال بهذا أبني أن فعزمت والرضاء، الرساءِ يف ليشاركوكم وجاءُوكم مدينتكم يف
ويشجعونني يشكرونني جعلوا ذلك قلت وملا عيلَّ. غضابًا أراكم ولذلك مدينتكم؛ حول
فاختاروا منهم، فأنتقم أعود أن خافوا بي اإليقاع قصدوا الذين اللصوص أولئك أن إال
ذلك وبلغني بي، يحرقوُه أن عازمني بيتي إىل وتبعوني بالسالح مدجج رجل ستمائة
فأمرت الحال، هذه يف أوىل الحزم إن وقلت: وجههم، من أهرب أن يليق ال أنُه فرأيت
إيلَّ أرسلوا قائًال: منها الجمع وخاطبت عالية، غرفة إىل وصعدت البيت أبواب تقفل أن
رجًال فأرسلوا السخط، لهذا داٍع يبقى فال تطلبونُه الذي املال إليِه ألدفع منكم واحًدا
عنقِه يف وعلقتها يدُه قطعت ثم يجلد أن بِه أمرت يديَّ بني مثل فلما بأًسا، أشدهم من
وعندي إال ذلك أفعل لم أني وحسبوا خافوا رأوُه فلما الصورة، هذه عىل إليهم وأرجعتُه

الفرار.» إىل فأركنوا عليهم، قبضت إذا مثلُه أُعاقبهم وأني منهم، أقوى جيش
لالنتقام اليهود يغرون وأخذوا عليِه الكرة أعادوا بل فعلوا، بما خصومُه يكتِف ولم
غايتهم، وتنفيذ مآربهم لقضاءِ الرومانيون استخدمُه ساحٌر رجٌل أنُه وادَّعوا منُه،
كالم إىل يصغوا ال أن فالواجب مغرورون، أنهم القوية بالرباهني وأقنعهم لهم فنصح
والوشايات الدسائس وتلفيق الصدور إيغار عن ينفكوا لم أعداءَُه ولكن املفسدين،
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ينُج لم لو يقتلونُه وكادوا عليِه طربية أهل قام حتى ويهيجون يسعون زالوا وما ضدُه،
عليِه عثر حتى الفتنة هذه مثري عن ذلك بعد يبحث وأخذ عجيبة، بحيلة أيديهم بني من

فقطعها. يدِه بقطع وأمرُه
وقتلوا والنكال الويل بهم وألقوا عسكرُه، هزموا اليهود أن نريون القيرص بلغ وملا
ونسب والجلد، الصرب وأظهر وغضبُه غيظُه أخفى ولكنُه وأزبد، أرغى كبريًا عدًدا منهم
ثأرِه أخذ يف يفكر وجعل هم، تبرصُّ وعدم القواد إهمال إىل الفشل من بجيوشِه لحق ما
الالزمة، املعدات وإعداد الجيوش تعبية يف ويسعى لسلطتِه، وإخضاعهم ِجماحهم وَكبِْح
قىض رجٌل وهو (أوفسبسيان)، أسبسيانوس املدعو عرصِه قواد أشهر لذلك وانتخب
النظر بعيد خبريًا قائًدا صار حتى املعارك أهوال حنكتُه والغزوات الحروب يف عمرُه
من خوًفا عندُه رهائن القائد هذا أبناءَ القيرص حفظ وقد كلها، الحربية بالفنون ا ملمٍّ

يغدرُه. أن
الدردنيل طريق عن لساعتِه سافر الرومانية الجنود أُسبسيانوس جمع أن وبعد
سويًة فرحلوا جنودِه مع هناك انتظارِه يف الثاني أغريباس امللك وكان بأنطاكية، ومرَّ
بقوا بل الثورة، يف يشرتكوا لم الذين اليهود من كثريين وجدوا وصلوها وملا عكاءَ، إىل
العرب وبالد الشام من كثرية جنود وجاءَت تيطس، ابنُه جاءَ ثم للرومانيني، خاضعني

ألًفا. ستني جنودِه عدد بلغ حتى
يف وأخذ الجليل معاقل أمنع وهي جثباتا، مدينة يف جنودُه يوسيفوس وجمع
وزحف فيها اليهود بتحصن فُرسَّ أسبسيانوس وأما األعداءِ، ملقاتلة واالستعداد التأهب
دانت يوسيفوس عىل وقبض املدينة، هذه عىل تغلب متى أنُه ظانٍّا ورجلِه بخيلِه عليهم
واستوىل واملعاقل، الحصون حولها وبنوا باملدينة فأحاطوا قوادُه أمر وقد كلها، البالد لُه
شجاعًة زاداهم واستعدادهم أعدائهم حرص ولكن األمر، بادِئ يف اليهود عىل الرعب
عىل وردوهم عنها اليهود فصدهم املدينة عىل الرومانيون هجم التايل اليوم ويف ونشاًطا،
إىل عالية أكمة إقامة يف رشع جدٍّا حصينة املدينة أن أُسبسيانوس رأى وملا أعقابهم،
عليِه وبنى ذراًعا عرشين السور ارتفاع يوسيفوس فزاد أعدائِه، إىل ليصل السور جانب
الذليل حياة من خريٌ واملوت الحقيقية الحرب ابتدأنا اآلن لرجالِه: وقال كثرية أبراًجا
فوقعوا ذلك الرومانيون رأى وقد األبطال، موت وموتوا الخلف بِه يذكركم ما فافعلوا
يموت حتى املدينة عىل الحصار تشديد عىل واقترص قائدهم، واغتاظ عظيمة حريٍة يف

وجوًعا. عطًشا أهلها
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ويصدون األعداءَ، ويقاتلون املدينة إىل يوٍم كل يخرجون واليهود كثرية أياٌم ومضت
األسوار من يتقرب أن فعزم نفسُه، وسئمت أُسبسيانوس صرب عيل حتى هجماتهم
فخاف الحديد)، من قطعة طرفيها إحدى يف كبريٌة خشبٌة (وهو بالكبش ويرميها
تمنع حتى األسوار عىل وتُدىل بالنخالة كبرية أكياس تمأل أن وأمر العاقبة يوسيفوس
وأثخنا الرومانيني بني ما إىل الجليل من شجاعان رجالن ووثب الكبش، فعل عنها
آالتهم، وأحرقوا معداتهم بني النار أوقدوا رجالِه بعض مع يوسيفوس وتبعهما فيهم
ولكنُه خفيًفا، جرًحا وجرحُه فأصابُه أُسبسيانوس إىل سهمُه اليهود من رجٌل وصوَّب
نقمة، أشد لُه ينتقموا أن عزموا حتى رجالِه همة يستنهض وأخذ األلم وأخفى تجلد
الساللم عليِه ونصبوا ثغرِه، من تمكنوا حتى السور عىل الكبش يرضبون زالوا وما

املدينة. إىل النبال ويرشقون عليها يتسلقون وأخذوا
وُعدًدا َعدًدا رجالُه يفوقون وهم كثريًا اقرتبوا الرومانيني أن يوسيفوس رأى وملا
يخلص حيلة استنباط إىل ولجأ األمل يقطع لم ولكنُه والجزع، الخوف عليِه استوىل
أبدانهم عىل فنزل الساللم يتسلقون وهم الرومانيني عىل املغيل الزيت بصب فأمر بها،

كثريون. منهم وهلك األلم، شدة من الرتاب يف يتمرغون فوقعوا
العالم نقحها التي اإلنكليزية النسخة عن مرتجًما األغر املقتطف مجلة يف وجاءَ

نصُه: ما شلتو

نصبها التي التالل كانت املدينة حصار من واألربعني السابع اليوم ويف
واحٌد هرب اليوم ذلك ويف أسوارها، من أعىل صارت قد أمامها الرومانيون
والوهن، الفناءِ من بأهلها حل بما وأخربُه أُسبسيانوس إىل ومىض املدينة من
الكرى يرين حينما الليل من األخري الهزيع يف دخولها عليِه يسهل وأنُه
عن وبعدهم اليهود أمانة من رآُه ملا أُسبسيانوس يصدقُه فلم الحراس عىل
بِه. يحتفظ أن فأمر تصديقِه من خوف وال معقوًال كان كالمُه لكن الخيانة،

تيطس عليِه فصعد السور بلغوا حتى صوت غري من زحفوا الساعة جاءَت وملا
أحد؛ بهم يدِر ولم غريهم وتبعهم املدينة ودخلوا الحراس، وقتلوا رجالِه بعض مع أوًال
وقتل أحًدا، يرحموا ولم فيهم السيف فوضعوا التعب شدة من نياًما كانوا الجميع ألن
الجهة يف برج إىل بعضهم ولجأ الرومانيون، يقتلهم لكيال بأيديهم أنفسهم كثريون
ممن يستحيوا ولم وقتلوهم َعنْوًة الرومانيون ففتحُه فيِه وتحصنوا املدينة من الشمالية
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اليهود من وُقتل فسبوهم، ألًفا عرش اثني وكانوا واألطفال، النساءِ غري املدينة يف وجدوُه
واألبراج البيوت كل تهدم أن أسبسيانوس وأمر ألًفا، أربعون وحصارها املدينة فتح يف
من السابع واليوم نريون ملك من عرشة الثالثة السنة يف ذلك وكان فهدموها، واألسوار

تموز. شهر
منفرد كهف إىل والتجأ يوسيفوس، هرب وامتلكوها املدينة الرومانيون دخل وملا
امرأة بمكانِه عرفت وقد األعداءِ، وجه من الهرب لُه يتسنى ريثما رجًال أربعني مع
وإعطائِه ملقابلتِه نيكانور املدعو قوادِه أحد الحال يف فأرسل أسبسيانوس فأخربت
قابلُه فلما قديم، زماٍن من ليوسيفوس حميًما صديًقا نيكانور وكان قبلِه، من األمان
يحبون الرومانيني إن لُه: وقال حياتِه، عىل يخاف وال إليهم نفسُه يسلم أن إليِه طلب
بالدِه عن دافع باسل شجاع رجٌل أنك ويعرتفون ويحرتمونهم، الشجعان الرجال
عندهم تكون بل األذى، يَد إليك يمدون وال قدرك يجلون ولذلك األبطال؛ مدافعة
التسليم، عىل أخريًا عزم ولكنُه ذلك، قبول يف بدءٍ بادئَ يوسيفوس فرتدَّد مكرًما، عزيًزا
اآلباءِ نواميس تنئ «اآلن لُه: وقالوا بالقتل، وتهددوُه عليِه تجمهروا رفقاُؤه عرف وملا
الحياة يف راغٌب أنت فهل املوت، يحتقر معدٍن من اليهود نفوس خلق الذي هللا ويسخط
نفسك نسيت ما أرسع ما ذليل؟ عبٌد وأنت النور ترى أن تستطيع وهل يوسيفوس؟ يا
إنك قال: من كذب لقد الحرية، مذبح عىل حياتُه يضحي لكي أقنعت رجٍل من وكم
ولكن املعاملة، هذه عاملتهم الذين عليك يبقي أن ترجو كنت إذا حكيٌم وإنك رجٌل
تموت كنت إذا آبائنا، مجد ننىس ال فنحن نفسك تنسيك الرومانيني مواعيد كانت إن
يخاطبهم يوسيفوس فأخذ خائن.» ميتة فتموت وإال لليهود، قائًدا فتموت باختيارك
لم ألنُه املقاومة؛ عن ويقلعوا جرى ما جرى أن بعد َغيِّهم عن يرجعوا أن وينصحهم
ما عىل الحالة وإبقاءَ الرومانيني مع الصلح غايتُه وكانت القليل، إال رجاٌل منهم يبَق
عرض الحيل أعيتُه وملا لكالمِه، ينتصحوا فلم الرومانيني، بسيادة االعرتاف مع عليِه هي
اآلخر يقتل الواحد وصار فرضوا، البعض بعضهم بها فيقتلوا قرعة يعملوا أن عليهم
يسعى وال الرومانيني إىل يستأمن أن يوسيفوس فنصح آخر، ورجٌل هو إال يبَق لم حتى
«لو له: فقال أُسبسيانوس إىل بِه وأُتي بذلك، فقبل حياتُه يريُد هللا ألن بظلفِه؛ حتفِه إىل
ونبي كاهن ولكني لك، أسلم وال األبطال، موت ومتُّ بيدي نفيس لقتلت يمكنني كان
امللك رسير عىل ستجلسان تيطس وابنك أنت إنك لك: أقول هللا وبأمر ذلك، بي يليق فال
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ولم كالمِه من فضحك اقتلني.» نبوتي تتمَّ لم إذا حتى برجيلَّ الحديد فضع رومية يف
ذلك. بعد نبوتُه تمت وقد ولني رفٍق بكل عاملُه ولكنُه يصدقُه،

اليهود بالد خ دوَّ يوسيفوس وأرس جثباتا أخذ من أسبسيانوس انتهى أن وبعد
عىل هناك من ومىش وغريها، (جدرا) قيس وأم (طريخية)، والكرك وطربية يافا وفتح

افتتاحها. يريد أورشليم
ولكنهم القواد، من بعٌض امللك كريس عىل فخلفُه الظالم نريون تويف املدة هذه ويف
وحينئٍذ السامية، الوظيفة هذه بأعباءِ للقيام أهًال يكونوا ولم الترصف يحسنوا لم
فرفض الرومانية، اململكة عىل إمرباطوًرا بِه ونادوا أسبسيانوس مع الذين القواد اجتمع
بالقتل وهددوُه رجالُه عليِه فتجمهر الجيش، قيادة يف يبقى أن ل وفضَّ األمر بادِئ يف
تحت كانت التي البلدان من وغريها الصغرى وآسيا ومرص الشام أهل وبايعُه فقبل

الرومان. سلطة
بشجاعتِه وأخربهم قوادِه جميع فاستدعى يوسيفوس نبوءَة أسبسيانوس تذكر وقد
بما أنبأني أن بعد القيود يف الرجل هذا أبقينا إذا علينا عاٌر وقال: بِه، أنبأُه وما وبسالتِه
قيوده، وتفك بِه يْؤتى أن أمر ثم إيلَّ، هللا صوت إلبالغ واسطة وكان اآلن، إليِه وصلت
تكرس أن يجب بل القيود، تُفك أن تكفي ال أبتاُه يا فقال: حاًرضا، تيطس ابنُه وكان
وأحسن بكرسها أسبسيانوس فأمر منها، لحقتك التي العار وصمة تزيل لكي كًرسا؛

تيطس. البنِه الجيش قيادة تارًكا بالدِه إىل راجًعا وسافر وأكرمُه، كثريًا إليِه
العالية، اآلكام حولها وبنى وحارصها أورشليم إىل رجالِه وجميع تيطس فسار
أحزاٍب إىل منقسمني هناك والخوارج اليهود وكان الكبرية، بالحجارة يرميها وأخذ
حتى الدفاع عىل واحدًة يًدا اجتمعوا الرومانيني رأوا فلما بعًضا، بعضهم يقاتلون عديدة

دمائهم. من نقطة آخر
الشجاعة من الفريقان فيها أظهر عديدة معارك والرومانيني اليهود بني وحصلت
ولكن التاريخ، صفحات يف الجزيل والفخر الحسن الذكر لهم يحفظ ما واإلقدام
عليهم أخريًا فتغلبوا الدفاع، ومعدات اآلالت يف وأقوى رجاًال أكثر كانوا الرومانيني
األطفال، لُه تشيب قتاٍل بعد ودخلوها باملدينة تحيط كانت التي الثالثة األسوار وهدموا

وبالدهم. وطنهم شهداءَ منهم كثريون فراح مستقتلني اليهود فيِه دافع
واحٌد واغتنم أحد، عىل يعي أحٌد يعد فلم املدينة فتح عند عظيمة جلبة وارتفعت
الجنود، بقية وتبعتُه فيِه النار وأرضم الهيكل إىل فأرسع الفرصة الرومانيني جنود من
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ولكنهم القوة، من فيهم بقي بما إطفاءَها حاولوا الهيكل تلتهم النار أن اليهود رأى وملا
يفلحوا. لم

فرآُه األقداس قدس ودخل فأرسع الهيكل، من يتصاعد النار لهب تيطس ونظر
يحرض فصار إليه وصلت قد النار تكن ولم الواصفني، وصف يفوق عظيًما بديًعا
تعبأ ولم يفلح لم لكنُه امتدادها، ملنع الجهيد الجهد وبذل النار إطفاءِ عىل الجنود
وعجز الحيل أعيتُه وملا الكريمة، والحجارة الثمينة اآلنية سلب يف وأخذوا بكالمِه الجنود
حزنًا ينفطر وقلبُه الفخيم البناء هذا إىل ينظر ووقف آسًفا خرج الجنود رد عن قوادُه

وكآبًة.
عىل يأسف أن إال يستطيع ال املرءَ إن يوسيفوس: قال األغر: املقتطف يف وجاءَ
ويف وحجمِه شكلِه يف بِه سمعنا أو رأيناُه بناءٍ أعظم ألنه الفخيم؛ البناءِ ذلك خراب
يتأىسَّ ولكنُه املجيدة، األقداس قدس شهرة ويف عليِه، أُنفقت التي الطائلة النفقات

هذه ُخرب الهيكل أن االتفاق عجيب ومن لقضائها، مردَّ وال بذلك قضت األقدار بأن
يف كان األول الخراب حيث البابليون، فيهما خربُه اللذين واليوم الشهر يف النوبة
بناءِ ومن آب، شهر من التاسع اليوم يف الثاني والخراب آب، شهر من التاسع اليوم
ومائة ألف أسبسيانوس ملك من الثانية السنة يف خرابِه إىل سليمان عهد يف أوًال الهيكل
السنة يف حجي زمن يف ثانيًة بنائِه ومن يوًما، عرش وخمسة أشهر وسبعة سنة وثالثون
سنة وثالثون وتسع ستمائة أسبسيانوس عهد يف خرابِه إىل قورش ملك من الثانية
وعدد ألًفا، وتسعني بسبعة أورشليم من األرسى عدد ويُقدر يوًما، وأربعون وخمسة
أحد واستأمن يهود، أكثرهم نفس ألف ومائة بمليون وجوًعا ومرًضا قتًال ماتوا الذين
أيًضا إليِه وسلم مختلفة، وآنية وموائد الذهب من منارتني وأعطاُه تيطس إىل الكهنة

الكهنوتية. والحلل الستائر
أورشليم مباني جميع أحرقوا بل الفظائع، من أتوُه بما الرومانيون يكتِف ولم
اليهود وكان الحصار، مدة كل تيطس مع فبقي يوسيفوس أما عزها، تندب وتركوها
اليهود؛ قهرهم كلما هالكِه يف يسعون والرومانيون وقتلِه عليِه القبض إللقاءِ يجتهدون
ويحرتمُه دائًما عنُه يدافع كان تيطس ولكن خيانتِه، إىل فشلهم ينسبون كانوا ألنهم
يوسيفوس وطلب مسلوباتها، من شيئًا يأخذ أن أورشليم خراب بعد لُه أذن وقد كثريًا،
فأُجيب املقدسة الكتب من بعًضا يعطوُه وأن رفقائِه من رجًال خمسني سبيل يطلقوا أن

طلبُه.
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رومية، إىل تيطس سافر البالد لهم وخضعت الحرب من الرومانيون انتهى وملا
وأفسح وفادتُه، وأحسن باهًرا استقباًال أسبسيانوس فاستقبلُه معُه يوسيفوس وأخذ
يف وبالغ سنويٍّا، معاًشا لُه وربط الرومية، الرعوية ومنحُه الخاص منزلِه يف مكانًا لُه
تيطس ابنِه حكم مدة يف مكرًما عزيًزا يوسيفوس بقي وهكذا حياتِه، مدة كل إكرامِه

دوميتيان. وخلفِه
ولكن يوسيفوس، فيِه تويف الذي الوقت معرفة إىل الباحثني من أحٌد يصل ولم
مؤلفات ولُه للميالد ٩٧ سنة تويف الذي الثاني أغريبا عهد يف حيٍّا كان أنُه يُستنتج
كتابًا، عرشين يف اليهود وعاديات كتب، سبعة يف اليهود حرب منها عديدة تاريخية
بها كتبها أنُه مع بالعربانية كتبُه توجد «وال حياتِه ترجمة وكتاب أبيون، ضد وكتاب
العارش القرن يف كتب وقد فموضوع، إليِه املنسوب العرباني الكتاب أما وباليونانية،
تواريخ عدة كتب يوسيفوس إن ويقال: عنُه»، مأخوذة العربية النسخة ولعل للميالد،

العربانية. باللغة وآخر اليونانية باللغة تاريخ ومنها
أردنا لو ألننا باالختصار؛ هنا أوردناها الشهري يوسيفوس ترجمة من يشءٌ هذا
وقد املجلدات، بنا لضاقت وأعمالِه وأطوارِه الرجل هذا وصف يف واإلسهاب اإلطالة
أورشليم وفتحهم عليِه وانتصارهم الرومانيني حرب ذكر إىل عنُه الكتابة يف تعدينا
أنها عن فضًال بسريتِه، تامة عالقة لها الحوادث هذه أن رأينا ألننا الهيكل؛ وإحراق
حقائقها عىل والوقوف معرفتها يجب التي املفيدة التاريخية واملباحث النقط أهم من

للُقرَّاءِ. فائدًة فأوردناها

السموأَل (6)

يسمونُه املؤرخني وأكثر يثرب، يهود من اليهودي عادياء بن غريض بن السموأَل هو
الجاهلية شعراءِ أحد وهو جدِه، إىل وينسبونُه أبيِه اسم فيرتكون عادياء، بن السموأل
باألبلق املعروف العظيم الحصن وصاحب كالمِه، يف ورونًقا طالوة وأكثرهم املشهورين
سوًقا هناك وتقيم فيضيفها فيِه تنزل العرب فكانت عادياء، جدُه بناُه الذي الفرد
يَُرضب صار حتى بوفائِه أيًضا اشتهر فإنُه بشعرِه، اشتهر السموأل أن وكما كبريًا،
وأوقع كنانة بني غزى أن بعد القيس امرَؤ أن ذلك وسبب واألمانة، الوفاءِ يف املثل بِه
ونزل السموأل عىل طريقِه يف وعرَّج قيرص يريد الشام إىل سار والنكال الويل بهم
بقليل ذلك وبعد سبيلِه، يف ومىض ألبيِه كانت دروًعا وأودعُه األبلق حصن يف عليِه ضيًفا
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أن السموأل من وطلب الغساني، شمر أبي بن الحرث وقيل: ظالم، بن الحارث أقبل
يفع، قد ابٌن لُه وكان منُه، وتحصن باتٍّا رفًضا فرفض عندُه املودوعة الدروع يسلمُه
الحارث عليِه قبض صيدِه من يوم ذات راجٌع هو فبينما والقنص، بالصيد مولًعا وكان
فأنا بِه، شأنك السموأل فأجابُه ابنُه، يقتل أو الدروع يسلم أن إما أبيِه؛ وخريَّ وسجنُه
عليِه اؤتمنُت الذي جاري مال سلمُت إذا ألني ينبض؛ عرٌق يفَّ دام ما الدروع أسلم ال
عزيًزا رشيًفا يموت أن باإلنسان وأوىل بذمتي، أغري ال فأنا العار، بي ولحق رشيف ثلَم
الغالم وسط ورضب الجواب، هذا من غيًظا الحارث فاحتدم مهانًا، حقريًا يموت أن من

السموأل: فقال وانرصف، قطعتني فقطعُه

ع��ص��ي��ُت ع��اذل��ٍة أم��ر م��ن ف��ك��م ت��ع��ذل��ي��ن��ي ال أال أع��اذل��ت��ي
وف��ي��ُت أق��واٌم ذم م��ا إذا إن��ي ال��ك��ن��دي ب��أدرع وف��ي��ُت
ب��ن��ي��ُت م��ا س��م��وأل ي��ا ت��ه��دم ال ب��أن ي��وًم��ا ع��ادي��ا وأوص��ى
اس��ت��ق��ي��ُت ش��ئ��ت ك��ل��م��ا وم��اءً م��ن��ي��ًع��ا ح��ص��نً��ا ع��ادي��ا ل��ي ب��ن��ى

غزى امللوك أحد أن املؤرخون قالُه ما عىل الصواب إىل أقرب وهي أخرى رواية ويف
السموأل يصدق فلم بالدروع ا حقٍّ لُه وأن القيس، امرِئ ورثة من أنُه مدعيٍّا السموأل
الحصن، من خارًجا السموأل بابن ظفر امللك أن واتفق الدروع، يسلمُه أن وأبى كالمُه
الدروع تعطني لم إن ألبيِه: وقال عليِه، فقبض الراجح وهو الصيد من راجًعا قيل:
السموأل فجمع فأجلُه، لالفتكار فرصة وأعطني أجلني لُه: فقال محالة، ال ابنك قتلت
الهالك، وهدة من ابنُه لينقذ بالتسليم جميًعا عليِه فأشاروا األمر يف وشاورهم بيتِه أهل
فذبح صانع أنت ما فاصنع الدروع لك أسلم ال لُه: وقال امللك، إىل ذهب أصبح فلما
فدفعها الدروع ومعُه املرسم إىل ذلك بعد السموأل وأتى إليِه، ينظر وهو ابنُه امللك
فهذا َغْرَو وال واألمانة، الوفاءِ يف املثل بِه ُرضب الوقت ذاك ومن القيس، امرئ لورثة

الزمن. قديم من واستقامتِه ووفائِه اليهود شعب أمانة عىل ساطع دليٌل
شعرِه وأشهر املبنى، ورشاقة الطالوة يف مثاٌل وهو فمشهوٌر السموأل شعر ا أمَّ

البديعة: الشعرية واملعاني الحكم من فيها ملا هنا نذكرها الالمية قصيدتُه

ج��م��ي��ُل ي��رت��دي��ِه رداءٍ ف��ك��لُّ ع��رض��ُه ال��ل��ؤم م��ن ي��دن��س ل��م ال��م��رءُ إذا
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س��ب��ي��ُل ال��ث��ن��اء ُح��س��ن إل��ى ف��ل��ي��س ض��ي��م��ه��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى ي��ح��م��ل ل��م ه��و وإن
ق��ل��ي��ُل ال��ك��رام إنَّ ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت ع��دي��دن��ا ق��ل��ي��ٌل أنَّ��ا تُ��ع��يِّ��رن��ا
وك��ه��وُل ل��ل��ُع��ل��ى ت��س��ام��ى ش��ب��اٌب م��ث��ل��ن��ا ب��ق��اي��اُه ك��ان��ت م��ن ق��لَّ وم��ا
ذل��ي��ُل األك��ث��ري��ن وج��ار ع��زي��ٌز وج��ارن��ا ق��ل��ي��ٌل أنَّ��ا ض��رَّن��ا وم��ا
ك��ل��ي��ُل وه��و ال��ط��رف ي��رد م��ن��ي��ٌع نُ��ج��ي��رُه م��ن ي��ح��ت��ل��ُه ج��ب��ٌل ل��ن��ا
ط��وي��ُل ي��ن��ال ال ف��رٌع ال��ن��ج��م إل��ى ب��ِه وس��م��ا ال��ث��رى ت��ح��ت أص��ل��ُه رس��ا
وي��ط��وُل رام��ُه م��ن ع��ل��ى ي��ع��زُّ ذك��رُه ش��اع ال��ذي ال��ف��رد األب��ل��ق ه��و
وس��ل��وُل ع��ام��ٌر رأت��ُه م��ا إذا ُس��بَّ��ًة ال��ق��ت��ل ن��رى ال ل��ق��وٌم وإن��ا
ف��ت��ط��وُل آج��ال��ه��م وت��ك��ره��ُه ل��ن��ا آج��ال��ن��ا ال��م��وت ح��ب ي��ق��رِّب
ق��ت��ي��ُل ك��ان ح��ي��ث ي��وًم��ا ط��لَّ وال أن��ف��ِه ح��ت��ف س��ي��ٌد م��ن��ا م��ات وم��ا
ت��س��ي��ُل ال��ظ��ب��اِة غ��ي��ر ع��ل��ى ول��ي��س��ت ن��ف��وس��ن��ا ال��ظ��ب��اِة ح��د ع��ل��ى ت��س��ي��ُل
وف��ح��وُل ح��م��ل��ن��ا أط��اب��ت أن��اٌث س��رَّن��ا وأخ��ل��ص ن��ك��در ول��م ص��ف��ون��ا
ن��زوُل ال��ب��ط��وِن خ��ي��ر إل��ى ل��وق��ٍت وح��طَّ��ن��ا ال��ظ��ه��ور خ��ي��ر إل��ى ع��ل��ون��ا
ب��خ��ي��ُل يُ��ع��دُّ ف��ي��ن��ا وال َك��ه��اٌم ن��ص��اب��ن��ا ف��ي م��ا ال��م��زن ك��م��اءِ ف��ن��ح��ن
ن��ق��وُل ح��ي��ن ال��ق��ول ي��ن��ك��رون وال ق��ول��ه��م ال��ن��اس ع��ل��ى ش��ئ��ن��ا إن ون��ن��ك��ر
ف��ع��وُل ال��ك��راُم ق��ال ل��م��ا ق��ئُ��وٌل س��ي��ٌد ق��ام خ��ال م��ن��ا س��ي��ٌد إذا
ن��زي��ُل ال��ن��ازل��ي��ن ف��ي ذم��ن��ا وال ط��ارٍق دون ل��ن��ا ن��اٌر أُخ��م��دت وم��ا
وح��ج��وُل م��ع��ل��وم��ٌة غ��رٌر ل��ه��ا ع��دون��ا ف��ي م��ش��ه��ورٌة وأي��ام��ن��ا
ف��ل��وُل ال��دارع��ي��ن ق��راع م��ن ب��ه��ا وم��غ��رٍب ش��رٍق ك��ل ف��ي وأس��ي��اف��ن��ا
ق��ت��ي��ُل يُ��س��ت��ب��اح ح��ت��ى ف��ت��غ��م��د ن��ص��ال��ه��ا تُ��س��لَّ ال أن م��ع��ودٍة
وج��ه��وُل ع��ال��ٌم س��واءً ف��ل��ي��س وع��ن��ه��م ع��ن��ا ال��ن��اس ج��ه��ل��ِت إن س��ل��ي
وت��ج��وُل ح��ول��ه��م رح��اه��م ت��دور ل��ق��وم��ه��م ق��ط��ٌب ال��ري��ان ب��ن��ي ف��إن

ترجمة عن واقترصنا بديًعا، تخميًسا الحيل الدين صفي القصيدة هذه خمس وقد
باالختصار. حبٍّا تقدم بما السموأل
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سهل ابن (7)

بالذكاءِ، اشتهر الذي الصيت الطائر الشاعر اإلشبييل اإلرسائييل سهل بن إبراهيم هو
شاعر وهو هجرية، ٦٠٩ سنة ولد األدب، ووافر االطالع بسعة وعرف الذهن وتوقد
يُحىص ال يشءٌ البديعة واملقاطيع الغراءِ القصائد من فيِه معروف ديوان ولُه مشهوٌر
مات وقد فأذلهم، قلوبهم الحب ملك ممن — هللا رحمُه — كان ألنُه الغزل؛ يف خصوًصا
سنة. األربعني نحو وعمرُه هجرية، ٦٤٩ سنة سبتة وايل خالص ابن مع غريًقا سهل ابن
املتوكل بها يمدح غرَّاءَ قصيدًة نظم الهيثمي أن الشعر يف مقدرتِه عن يُروى ومما
بايع كان ألنُه سوًدا؛ أعالمُه وكانت األندلس، ملك هود بن يوسف بن محمد هللا عىل
وكان أصحابِه، لبعض ينشدها وناظمها القصيدة عىل سهل ابن فوقف ببغداد، الخليفة
الفالني: والبيت الفالني البيت بني زد للهيثمي: فقال السن، صغري ذاك إذ سهل ابن

خ��ي��الُن ال��م��ل��ك ب��خ��دِّ ك��أن��ه��نَّ ل��س��ْؤددِه أع��الٌم ال��س��ود أع��الم��ُه

الساعة، نظمتُه بل قال: تنظمُه؟ أم البيت هذا تروي هل الهيثمي: لُه فقال
إن وهللا ألصحابِه: وقال خاطرِه، ورسعة ذهنِه وتوقد ذكائِه من الهيثمي فاستعجب

األندلس. شعراءِ أشعر ليكوننَّ هذا عاش
الدقيقة البديعة املعاني من فيِه ولُه الغزل، يف هو وأحسنُه سهل ابن شعر وأغلب

قصيدة: من قولُه وهو شعرِه محاسن من بعًضا عنُه ننقل ونحن وافر، يشءٌ

خ��ب��ري ال��ورى ي��دري ك��م��ا ال��ن��ج��وم ت��دري س��ه��ري ع��ن ال��ب��در أخ��اك ال��ظ��الم ف��ي َس��ْل
ال��ع��ط��ِر ذك��رَك ريَّ��ا وأن��ش��ُق دم��ع��ي م��ن وأش��رب ب��ال��ش��ك��وى أه��ت��ف أب��ي��ت
وال��وت��ِر ال��ك��أس وب��ي��ن ال��ري��اض ب��ي��ن ث��م��ٌل ش��ارٌب أن��ي يُ��خ��يَّ��ل ح��ت��ى
م��خ��ت��ص��ِر إي��م��اءَ غ��ي��رِه إل��ى أوم��ت إذ ال��م��الح��ة ف��ي��ِه اخ��ت��ل��ف��ت ب��ِه ل��ي م��ن
ب��ال��درِر ال��ت��ق��ل��ي��د ع��ن ال��دراري تَ��ف��ن��ى م��ح��ألٌة م��ن��ُه ف��ال��ح��ل��ى م��ع��طَّ��ٌل
ال��ن��ظ��ِر م��ن ي��ْدم��ى أب��ًدا ك��اله��م��ا ع��ج��ٌب ن��س��ب��ٌة ل��ف��ؤادي ِه ب��خ��دِّ
ال��ك��ب��ر آي��ات��ِه م��ن ال��ح��س��ن ب��ه��ا أت��ى م��ق��ل��ت��ِه ُغ��نْ��ِج م��ن ن��ق��ط��ٌة وخ��ال��ُه
ال��ص��دِر ع��ن ف��اس��ت��غ��ن��ت ال��ورد وراق��ه��ا زائ��رًة ال��خ��د ن��ح��و ال��ع��ي��ن م��ن ج��اءَت
ب��ال��ح��وِر ال��ُغ��نْ��ج ه��ام ك��ي��ف ت��أم��ل��وا ط��ربً��ا ب��ع��ض��ه��ا ي��ه��وى ال��م��ح��اس��ن ب��ع��ض
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قولِه: ومن

وس��ام��ع��ا م��ط��ي��ًع��ا إال وج��دت ف��م��ا ن��ي��ٌة ط��ي��ب��َة ن��ح��و دع��ت��ه��م ورك��ٍب
ال��م��دام��ع��ا ال��م��ل��ي ب��ال��س��وق ف��ي��ق��ف��ون ش��ئُ��ون��ه��م م��اءَ ال��ع��ي��س وخ��ُد ي��س��اب��ق
س��واج��ع��ا ح��م��اًم��ا أو لُ��دانً��ا غ��ص��ونً��ا خ��ل��ت��ه��م ال��ذك��ر ��ع��وا رجَّ أو ان��ع��ط��ف��وا إذا
دوارع��ا ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل ل��ب��س��وا وق��د ص��دوره��م خ��ب��اي��ا ال��ت��ق��وى م��ن ت��ض��يءُ

الكتاب. هذا غري يف تراجع الشعر يف شهرة سهل والبن

اليهود أطباءُ (8)

الفن هذا عنهم واألمراءُ الخلفاءُ وأخذ الطب، علم يف اليهود األطباء من كثريون اشتهر
حفص أبو فمنهم مشاهريهم، من بعٍض بذكر نكتفي عظيٌم وعددهم فيه، وتبحروا
٣٠ سنة ان عفَّ ابن خالفة يف كان اليمامة يف يهودي طبيب الحكم بن مروان موىل يزيد

للهجرة/٦٥٠م.
مؤلف ترجمة توىل املذهب، يهودي اللغة رسياني البرصي الطبيب ومارسجويه
مشهوًرا ماهًرا طبيبًا وكان مروان، خالفة يف العربي إىل الرسياني من أهرون القس
رجٌل فأتاُه مارسجويه عند جالًسا كنت قال: الحكم بن أيوب روى والذكاء، بالرباعة
فأجابُه: دائِه، عن فسألُه بمثلِه، أحٌد يُبَل لم ُعضال بداءٍ بليت إني لُه: وقال الخوز، من
شيئًا، آكل أن إىل حايل هذه تزال فال معدتي يف بألم وأُصاب عيلَّ مظلٌم فبرصي أُصبح
فإذا فيِه، كنت ما يعاودني ثم النهار، انتصاف وقت إىل بِه أشعر ما سكن أكلت فإذا
الداءِ لهذا أجد فال ثانيًة يعاودني ثم الليل، صالة وقت إىل بي ما سكن األكل عاودت
االختيار لنفسِه أساءَ فإنُه هللا غضب هذا دائك عىل مارسجويه: لُه فقال األكل، إال دواءً
فقال عنُه، أعوضك فكنت أوالدي وإىل إيلَّ يتحول الداءَ هذا أن ألودُّ وإنني بك حل عندما
أسأل وإني تستحقها، ال صحة هذه مارسجويه: فأجابُه تقول، ما أفهم لم الخوزي: لُه

منك. بها أحق هو َمْن إىل عنك نقلها هللا
الكوفة يف ُولد الطرسويس، الصويف هللا عبد بن حيان بن جابر موىس أبو ومنهم
صفحة ألف يف جعفر رسائل من رسالة خمسمائة وجمع الكيمياء علم يف واشتهر
الكيمياء أصول كتاب أيًضا وطبع ،١٦٢٥ سنة وأيًضا ،١٥٣٠ سنة سرتاسبور يف طبعت
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نورسربج يف طبع الهيئة علم يف كتاب ولُه ،١٥٧٢ سنة باسل يف سينا وابن لجابر
.١٥٣٤ سنة

الطبيب جلجل بن سليمان داود أبو والعقاقري األدوية علم يف اشتهروا الذين ومن
عدة ترجم وقد للهجرة، الرابع القرن أواسط يف نبغ اليهودي، القرطبي األندليس
بعض بمساعدة اليوناني يدس لديسقور البسيطة األدوية كتاب منها طبية مصنفات
فاكتسب العقاقري أسماءِ يف سيما وال والضبط، الدقة غاية يف ترجمًة فجاءَت األطباء،

بعيًدا. وصيتًا كثرية شهرة بذلك
٨١٤ سنة الرشيد أيام كان الذي بختيشوع بن جربائيل املشهورين األطباءِ ومن
حيدر األمري عنُه وذكر الفرج، أبو وامتدحُه الطب يف وبراعتِه حذقِه يف واشتهر ميالدية،
عىل تدل غريبة نوادر بعدها وما ١٣٦ الصفحة يف مرص يف املطبوع تاريخِه يف الشهابي

مهنتِه. يف وإخالصِه فطنتِه
بالطب اشتغالُه عدا ولُه ترجمتِه، عن تغني شهرتُه الذي ميمون بن موىس ومنهم

املكان. هذا غري يف ذكرُه مرَّ وقد مختلفة، مواضيع يف النفيسة املؤلفات
بن وموىس يزيد بن وعبدوس بهلة بن وصالح منقة املشهورين األطباء ومن
نبغ وقد إسحاق، بن يعقوب يوسف وأبو اليهودي، الطربي وزين الكويف إرسائيل
تقدم، بما فاكتفينا أسمائهم ذكر عن املقام يضيق الحاذقني اليهود األطباء من كثريون
املخترص، هذا يسعهم ال فكثريون املشهورون، وكتابهم الحديثون اليهود أطباءُ وأما

أخرى. طبعٍة يف منهم كثري ذكر إىل عدنا وربما

تبُّون ابن (9)

بفرنسا لونل بلدة يف ُولد الشهري، واملعرب العرباني الكاتب تبون بن شاول بن يهوذا هو
حتى كثريًا وعاكسوهم اليهود اضطهدوا سكانها ألن فيها؛ طويًال يقم ولم ،١١٢٠ سنة
وجاء هاجروها، من مع هاجر وقد أخرى، مدن إىل منها والسفر مزايلتها، إىل اضطروا
العربانية إىل عرب فقد والتصنيف، بالتعريب ذلك بعد واشتهر فاستوطنها، بروفنسة
العربانية، اللغة أصول يف كتابًا وألَّف املعربني، بأمري ب ولُقِّ العربية اليهود مؤلفات أعظم

للميالد. ١١٩٠ سنة تبون ابن وتويف أحد، عليِه يعثر ولم ُفِقَد ولكنُه
كاتبًا وكان ،١٢٣٠ سنة وتويف ،١١٦٠ سنة يهوذا بن تبوك بن صموئيل ابنُه وولد
لكثري فلسفية مؤلفات عدة العربانية إىل عرب فقد أبيِه، مثل شهريًا ومعربًا معدوًدا
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من التكوين وِسفر الجامعة ِسفر عىل كثرية رشوًحا وعلق وغريهم اليهود علماء من
.١٨٣٧ سنة برسربج يف الرشوح هذه ُطبعت وقد التاسع، إىل األول اإلصحاح

شعيب ابن (10)

القرن يف تطيلة يف نبغ املفرس، الكاتب األندليس التطييل اليهودي شعيب بن يوئيل هو
ونديق، يف طبعت الكتاب أسفار بعض عىل مفيدة رشوًحا ووضع للميالد، عرش الخامس

.١٤٩٠ سنة وتويف ،١٤٣٠ سنة ولد أنُه ويظن

جربول ابن (11)

سنة وتويف ،١٠٢١ سنة أوائل يف مالقه يف ُولد أويسربون، باسم اإلفرنج عند ويُعرف
القرون أهل عند شهرتُه وزادت علمِه بسعة واشتهر معارصيِه، بني ونبغ ،١٠٧٠
وأحلوا مقامُه وأعلوا بعضهم بِه وثق وقد الحياة»، «ينبوع سماُه بكتاٍب املتوسطة
دينُه هو ما يجهلون الحقيقة يف وكانوا كافًرا، وعدوُه آخرون ونبذُه القبول محل كالمُه
بعض عثر حتى مجهوًال زال وما مسلًما، أو نرصانيٍّا أو يهوديٍّا كان إن يعرفون وال
فعرفوا العربي، األصل عن معربة الحياة ينبوع كتابِه من عربانية نسخة عىل الباحثني
أيوب بأبي العرب عند املعروف جربول بن يهوذا بن سليمان هو أويسربون أن منها
العربانية، اللغة علم يف راسًخا شهريًا وفيلسوًفا عامًلا متضلًعا وكان يحيى، بن سليمان
منظومة ولُه بدينِه، وتمسكِه عقيدتِه صحة عىل واضحة داللة تدل دينية منظومات ولُه
وُحسن الطالوة يف مثاٌل وهي وعرش، تسٍع ابن وهو ألفها العربانية نحو يف بديعة
العربانية، إىل تبون بن يهوذا نقلُه العربية باللغة األخالق إصالح يف كتاب ولُه اإلنشاءِ،
يف جديدة آراءً كتابِه يف أورد ألنُه رسقطسة؛ يف طويًال يقم ولم ،١٥٥٠ سنة وطبع
بالد يف كثريًا وتنقل الرحيل، ألزمتُه شخصية ألمور وتعرض والشهوات البرشية الطبيعة
صموئيل األول الوزير استدعاُه حتى قرار لُه يقرَّ أن بغري أخرى إىل مدينة من إسبانيا
بعض عىل كثرية رشوحات جربول والبن مقامُه، وأعىل إليِه وقرَّبُه اإلرسائييل صاناكد
والشوق املعاني جودة من كثريٌ وفيها امللوكي»، «التاج سماها ومنظومة التوراة أسفار

الحزن. عيد ليلة صالتهم يف يرتلونها اليهود صار حتى الروحاني
الالتينية، إىل ُعرب فقد العامة املادة بكتاب املعروف الحياة» «ينبوع كتابُه أما
مباحث يف هذا مؤلفِه يف وكتب اليهود، فالسفة بعض ومذهب فلسفتِه ماهية منُه ويظهر

130



اليهود مشاهري تراجم

املادة هما متحدين عنرصين وجود عن أرسطاطاليس لرشح وتعرض عويصة فلسفية
موضوع كتاباتُه صارت حتى وافيًا رشًحا ورشحُه املعنى هذا يف أسهب وقد والصورة،
علم يف أيًضا وبحث االسمية، الفلسفة وأهل الحقائق أهل بني عظيمني وخالف جداٍل
الحياة ينبوع كتاب من ويتضح عليِه، يُعثر ولم ُفقد ولكنُه ذكرُه، جاءَ بكتاب اإلرادة
فقد تماًما لُه موافق غري ولكنُه األفالطوني، املذهب من القليل بصحة يعتقد صاحبُه أن
وأفكارِه. آرائِه كل إليها أُسندت التي الجوهرية واملواضيع املباحث من كثري يف خالفُه

كل إن لقولِه: الحقائقيني من كان جربول ابن أن األدهار آثار كتاب يف وجاءَ
وهما الكبريين، الشيئني إىل فمرجعها األجناس اختلفت ومهما الجنس يف كائنة حقيقة
قال وقد اإللهية، الطبيعة من كان ما إال حقيقة كل أصل ُعدتا اللتان والصورة املادة
بني املتوسطة والجواهر واألرواح والسماء األرض بني مشرتكة عامة مادَّة بوجود أيًضا
ا عامٍّ أصًال لها نرى اختالفها عىل األجسام إىل نظرنا إذا إننا وقال: والخالق، اإلنسان
ملا املادة هذه ولوال ة، باملادَّ حًرصا املسمى وهو الهيولية، الصفات جميع موضوع هو
األرواح يف أيًضا وبحث معنى، بل اسٌم الجسم ولكن فروق، غري األجسام بني كان
كل تخالف شاذة وهي فيها بآرائِه وجاءَ األجسام، فوق التي والخصوصية العمومية
وقال: والدحض، الردَّ استوجبت حتى وأبحاثهم والفالسفة العلماءِ آراء من تقدمها ما
تؤلف أن الستحال مركبة غري كانت ولو والصورة، املادة من كغريها مركبة األرواح إن
الروحاني الجنسني أن إىل وذهب روحانية، اإلطالق: عىل لها يقال أن يصح وال جنًسا،
وأن منهما، كلٍّ يف التي املادة وهو منها، أرفع جنس من نوعني سوى ليسا والجسداني
هنا باملادة واملراد العامة، املادة من جزأَيْن سوى ليستا الروحانية واملادة الهيولية املادة

الوجود. علل إحدى الحكماءِ مذهب عىل
واالبتذال والشطط الخلل من فيها ما عىل وآراءَُه جربول ابن تعاليم أن والخالصة
موضوع طويًال زمنًا بقيت األهمية كثرية وهي والعلمية، الفلسفية املباحث من تعدُّ
عليها يطلع لم لو مجهولًة بدءٍ بادئَ كانت وقد والحكماءِ، الفالسفة عند وتنقيب بحث
ينبوع كتاب مبادِئ أحد عىل الشهري الفيلسوف رشد ابن تكلم وقد املؤرخني، بعض
مخالًفا وعدُّوه جربول ابن مذهب املؤرخني بعض وذكر العام، العقل ُ مبدأ وهو الحياة،
منتصف يف الحياة ينبوع كتاب ُغنديَسلفي دومنيكو العالم وعرب اإلرسائييل، للمعتقد
ومنهم آخرون، وناقضُه بِه بعض وتمسك شديًدا اضطرابًا فأحدث عرش، الثاني القرن
أجاد وقد العامل، والعقل العامة املادة يف جربول ابن آراء دحض فإنُه الكبري، إمربت
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واعتقد آراءَُه عزَّز فقد املشهور، باكون روجر أما أيًضا، لُه مناقضتِه يف اإلكويني توما
حذوُه. العلماءِ من كثريون وحذا اإلمكان، قدر عىل ونقحها بصحتها

وكاتبًا كبريًا عامًلا يعدُّ ومباحثِه آرائِه يف تطرفِه مع جربول ابن أن تقدم مما فيظهر
الزمن. فالسفة أشهر ومن نحريًرا

اليهود أغنياء (12)

موريسهرشوزوجته البارون (1-12)

الثاني لويس امللك اُه رقَّ الذي هرش يوسف البارون أوالد أكرب هرش ده موريس البارون
كان لُه، النافعة الكثرية وخدمِه لعرشِه إخالصِه ألجل البارونية رتبة إىل بافاريا ملك
مرًة امللك سألُه قيل: منُه، املال يستدين بافاريا ملك وصار فأثرى بالبقر تاجًرا ُه جدُّ

البقر. ومع بالبقر أتاجر ألني أثريت فقال: بالبقر، تتاجر وأنت أثريت كيف
،١٨٣١ سنة ديسمرب ٩ يف بافاريا عاصمة مونخ يف هرش موريس البارون ُولِد
بنك دخل العمر من عرشة الثامنة بلغ وملا البلجيك، عاصمة بركسل يف ودرس
ومقدرتُه نجابتُه حاًال فظهرت بركسل صيارفة أكرب من وهما شمت، وغولد بيشوفسهيم
باقرتانِه السعد بِه فاقرتن بسنتني، منُه أصغر وهي بيشوفسهيم، بابنة واقرتن املالية

حياتِه. يف والحبور البهجة ويبثُّ ويرشدُه، يحرسُه كمالك كانت ألنها بها؛
وكان ألعمالِه، واملوسع البنك لذلك املدير صار حتى طويل زمن عليِه يمِض ولم
من الحديد سكة فأنشأ وتنظيمها، األعمال إدارة عىل مقتدًرا العزيمة قوي الفؤاد متوقد
وأصابت بالقرعة أُخذت أقسام ثالثة العمل وكان األسود، البحر عىل وارنه إىل بودابست
ألنُه خرسا؛ اآلخران واالثنان طائًال، ربًحا منُه ربح لكنُه منها، األصعب القسم قرعتُه

األعمال. إدارة عىل سهًرا منهما أكثر كان
منُه هرش البارون فابتاع ١٨٦٩ سنة العظيم البلجي املايل ديمنسو املسيو وأفلس
جدوى، وأقلها قيمة ممتلكاتِه أبخس أنها املظنون وكان الرتكية، الحديد سكة سندات
عىل متغلبًا الحديد سكك ينشئُ وظلَّ ثروتِه، أساس صارت حتى إدارتها أحسن لكنُه
سنة عرشة خمس بعد ثروتُه قدرت حتى السياسية، والعراقيل الطبيعية املصاعب

مليونًا. ثالثني إىل جنيه ماليني بعرشة
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واملظلومني الفقراءِ إلغاثة وسيلة زوجتِه ويد يدِه يف الطائلة الثروة هذه وكانت
من مليونني الروس حكومة عىل عرض روسيا من اليهود ُطرد فلما ملتِه، أبناءِ من
هو الروس بالد من لطردهم األكرب السبب أن حاسبًا التعليم، عىل لتنفقها الجنيهات
والتحمس، التعصب منها زال والتهذيب التعليم انترش فإذا فيها، أطنابُه الضارب الجهل

السنية. الهبة هذه الروس حكومة فرفضت
منهم رأى ما عىل بناءً والزراعة الفالحة عىل الناس أقدر من اليهود يحسب وكان
الكاثوليكي الدين َخَدمة إن حتى هناك، منهم الفالحني أكثر «إن قال: املجر، بالد يف
يفضلون الكبرية األمالك أصحاب وكل الكنائس أوقاف زراعة يف فقط عليهم يعتمدون
بإصالح االهتمام إىل دعتني األمور فهذه ومهارتهم، واستقامتهم الجتهادهم اليهود
وسأبذل أسالفنا، بِه امتاز الذي الزراعة إىل امليل يفقدوا لم أنهم وسيظهر شأنهم،
مستقالٍّ يكون أن ح الفالَّ يستطيع حيث مختلفة بلدان يف أخرى أوطانًا لهم ألهيئَ جهدي

واجتهادِه.» جدِه من ويستفيد أرضِه بحرث
وأماكن بأمريكا نيوجرزي ووالية أرجنتني جمهورية يف الفسيحة األرايض فابتاع
الجنيهات، من مليونني اليهود استعمار جمعية ووهب أمتِه، ألبناءِ وأعطاها أخرى
جنيه؛ مليون نصف األمريكية املتحدة الواليات إىل املهاجرين الروسيني اليهود وأعطى
الواليات إىل منهم كثريون فمىض األمريكيني، مثل ويصريوا ويتهذبوا أبناُؤهم يتعلم لكي
يف ولهم املوايش وربوا املعامل وأنشئوا األرض، وزرعوا واستوطنوها األمريكية املتحدة

زراعية. ومدرسة صناعية مدرسة نيوجرزي والية
يهتم ال املبلغ هذا وملتِه أمتِه بأمر اهتمامُه يبلغ رجًال أن وهلة ألول يُظن وقد
األمم كل من األْكفاء عىل يعتمد كان بل كذلك، يكن لم هرش البارون لكنَّ بغريها،
ليبحث روسيا إىل كاين هال باملَؤلف بعث الذي وهو الطوائف، كل من باملساكني ويهتم
الشهري بالكاتب أيًضا إليها وبعث إليِه، يحتاجون وما شعبها من العامة أحوال عن
البارون عن هويت املسرت كتب الغاية. لهذه — التيمس جريدة مكاتب — هَويت أرنلد
صباًحا، السادسة الساعة من فيها الصدقات وتوزيع روسيا بأمر يشتغل «أنُه هرش
تدلُّ منُه مكاتيب كلها كبرية مجلدات ثالثة جانبي وإىل اآلن السطور هذه أكتب وأنا
فإنُه املال، من بأكثر تصدَّق وقد واملظلومني، للمحتاجني ورثائِه الشديد اهتمامِه عىل

ملتِه.» أبناءِ لنفع العقلية وقواُه بوقتِه تصدَّق
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سفري سرتوس إسكار املسرت قال وصدقاتِه، أعمالِه كل يف تشاركُه زوجتُه وكانت
كل يف يستشريها كان فقد لزوجها، مساعد أكرب «إنها تركيا: يف املتحدة الواليات
يف وترافقُه أجوبتها كتابة يف وتساعدُه مكاتيبُه ُ تقرأ وكانت يشءٍ بكل ويخربها أمر
أمٍر من ييأس يكن لم ألنُه يأٍس؛ يف تشاركُه تكن ولم أمانيِه يف وتشاركُه أسفارِه،
من كبريًا جانبًا أنفقت ا جدٍّ كريمة القلب، رقيقة املحرض أنيسة فاضلة امرأة وهي قط،
وتهتمُّ بنفسها تزورها وكانت واملستشفيات، واملالجِئ املدارس عىل الخصوصية ثروتها
بيدها وتساعدهم يوم بعد يوًما الفقراءِ أحياءَ تزور القسطنطينية يف رأيتها بإدارتها،

بينهم.» تمييز بال يهوًدا أو مسيحيني أو كانوا مسلمني
رئيس أخربني قال: التالية، القصة بولتن سارة السيدة عىل سرتوس املسرت وقصَّ
من وصل السكة من قسم أول أن هرش البارون أنشأها التي الحديد سكة مهنديس
قد العثمانية الحكومة وكانت أميال، عرشة عنها تبعد قرية إىل القسطنطينية أسوار
املحطة مكان تشرتي أن نفسها عىل واشرتطت القرية، وسط يف املحطة مكان لُه عينت
والحرب بالويل ونادوا السكان فقام هرش، البارون إىل وتسلمُه فيِه التي البيوت وتهدم
زوجة الخرب وبلغ وأرضهم، بيوتهم ثمن من شيئًا إليهم الحكومة تدفع ال أن مخافة
ولكن بلغِك، كما هو فقال: جليتِه، عن زوجها فسألت األستانة، يف وهي هرش البارون
تقيض وبينها بيني التي والرشوط العثمانية، الحكومة يد يف بل يدي، يف ليس األمر
يف األمر يكن لم إن فقالت: وتسلمنيها، أصحابها من واألرايض البيوت تبتاع أن عليها
فكتبت فرنك، مليون نحو فقال: واألرايض؟ البيوت هذه ثمن كم يدي، يف فهو يدك
وما بيوتهم ثمن الناس إىل فدفع وكيلها وأرسلت فرنك، بمليون البنك عىل تحويًال
وكان الحديد، سكة من األول القسم بفتح أُحتفل أيام وبعد خواطرهم، وطيَّب يملكون

وحبوًرا. جذًال الناس أشد املساكني أولئك
ولها جنيه ألف ٢٥ عليها أنفقت مغادرتها قبل القسطنطينية يف مدارَس وأنشأَت

املرشق. بلدان أكثر يف ومالجئُ كثرية، مدارس ولزوجها
إمرباطورة إىل بها بعث جنيه ألف أربعون الكثرية هرش البارون صدقات ومن
عىل لتنفق جنيه ومليون املحتاجني، عىل لتنفق الرتكية؛ الروسية الحرب أثر عىل الروس
أسمع إني يقول: كان ألنُه املذاهب؛ كل من األوالد فيها يتعلم غاليسيا يف مدرسة أربعني
أكثر سمعُت إذا عجب ال ولكن ملتي، غري من أو ملتي من أهو أسأل: فال املعوز صوت

إغاثتهم. يف جهدي وبذلت ملتي أبناءِ من األصوات هذه
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من بأكثر حياتِه يف هرش البارون وهبها التي الهبات سرتوس املسرت قدَّر وقد
جنيه. مليون عرش خمسة

امللكية القصور من وبعضها املجر وبالد وباريس لندن يف كثرية قصور لُه وكان
البارون يكد ولم البا، لدوكة أوجيني اإلمرباطورة بنتُه باريس يف قرص ومنها القديمة،
وتركهما فيِه وتويف وحيدهما، مرض حتى ١٨٨٧ سنة وزوجتُه هو فيِه ينزل هرش
متجمًال وكان والبائسني، الحزانى مؤاساة يف رغبتهما زادت وفاتُه لكن الفؤاد، مصدوعي
الجياد من كثري عندُه بالخيل مغرًما الخري، عمل عىل عاكًفا وأمِه، أبيِه مناقب من بكثري
السباق يف خيلُه ربحتُه ما وبكل كلِه، بثمنها وتصدَّق موتِه بعد أبوُه فباعها الكريمة
بجياد هو فعل كما بثمنها وتصدَّقت جيادُه زوجتُه باعت مات وملا جنيه، ألف مائة وهو

ابنِه.
املقصودة، الفائدة عنها تنتج حتى موضعها يف صدقاتِه يضع هرش البارون وكان
الذين يفتقر ال الذي الوحيد الرجل هو هرش «إن الصدد: هذا يف بسمارك الربنس قال
من وبعضها الصدقات طلب يف مكتوب أربعمائة يوم كل يأتيِه وكان عليهم.» يتصدق
صدقًة. إياُه يعطيهم ما فيعدُّ غالبًا، يوفونُه وال منُه يستدينون كانوا وهؤالءِ امللوك، أبناءِ
أن بعد الدماغية بالسكتة بغتًة نحبُه قىض ١٨٩٦ سنة أبريل من العرشين وليلة
كيف وقدوتِه بسريتِه األغنياء وعلم واإلحسان، واالجتهاد للهمة مثاًال كثرية سنني عاش

عليِه. لعنًة ال اإلنسان لنوع بركة ويكونون الفقراء، ينفعون
المرأة قالت التصدُّق، خطة خطتِه يف سائرة بعدُه سنوات ثالث زوجتُه وبقيت
أرجوُه وما أطلبُه ما وغاية صاحبِه، عىل ثقيل عبءٌ الوافر الغنى إن فرساليا: يف زارتها
الناس. من عدد ألكرب نفع أكرب إنفاقها من يحصل حتى كلها أموايل إنفاق من أتمكن أن
مدرسة إىل ريال مليون من أكثر أرسلت حتى زوجها وفاة عىل سنة تمِض ولم
روسيا، من هاجروا الذين اليهود شبان يتعلم حيث نيويورك، يف أنشأها التي الصنائع
الجنيهات، من ماليني ثالثة الصدقات عىل أنفقت حتى وفاتِه عىل سنوات ثالث تمِض ولم
من مليونًا وعرشين خمسة من أكثر حياتهما يف وزوجها هي بِه تصدقت ما وجملة

الجنيهات.
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سرتوس: املسرت كتب

كان الشاغل شغلها فإن الذات، وإنكار لإليثار مثال هرش البارونة حياة إن
نفوسهم، يف بالذل يشعروا أن غري من الناس عىل تتصدق أن تستطيع كيف
ما متوسط وكان إليها، ترد التي املكاتيب فتح عىل أساعدها كنت ما وكثريًا
بدَّ ال وكان املسكونة، أقطار كل من مكتوب خمسمائة اليوم يف إليها يرد
فتختار للمساعدة، أهًال أصحابُه تظن ما واختيار منها مكتوب كل قراءة من
وتقيض الكتبة، عىل وتميل عليها أصحابها يُجاب أن يجب التي املكاتيب
هذه املالية، التحاويل وإرسال السائلني إجابة يف يوم كل ساعات بضع
للمدارس كهباتها الجمهورية العمومية صدقاتها غري اإلفرادية صدقاتها هي

ذلك. أشبه وما واملستشفيات
رأس ورأسها مالك، قلب قلبها والرصانة الوداعة غاية عىل وكانت
مثاًال لكانت فقري رجل زوجة كانت لو إنها مرًة: يل زوجها قال فيلسوف،

والتدبري. االجتهاد يف الفقراءِ لنساءِ
الكثرية بصدقاتِه يتعلق فيما لُه سكرتريًا كانت أبيها بيت يف فتاة كانت ملا
صدقاتِه، يف لزوجها سكرتريًا صارت تزوجت وملا بها، يتصدَّق كان التي
أن عىل تقترص ولم والفرنسوية، واألملانية باإلنكليزية الكتابة تحسن وكانت
عىل دائًما تحضُه كانت بل الخريية، أعمالِه كل يف لزوجها سكرتريًا تكون
الوافرة الثروة إن تقول: مرة إيلَّ كتبت وقد أساليبِه، إىل وترشدُه الخري عمل
حيث يستعملها أن منُه يُطلب صاحبها يد يف وديعة ولكنها كبرية، مزية

األعظم. النفع منها يكون
الناس أواسط من امرأة تنفقُه مما أكثر نفسها عىل تنفق تكن ولم
الدقة غاية عىل أعمالها تعمل وكانت وخدمها، بيتها ترتيب تهمل كانت وال
بغتة املركبة فأوقفت باريس ضواحي يف مرًة معها راكبًا كنت واالنتظام،
املال، من مبلًغا الفقراءِ بعض عىل ويفرِّق ينزل أن خدمها أحد من وطلبت
هذا يستصوبون ال املساكني أحوال درسوا الذين إن وقالت: إيلَّ التفتت ثم
بأن أرسُّ وأنا حيلتي ما ولكن مصيبون، أنهم أعلم وأنا اإلحسان، من النوع
غاية عىل القول هذا تقول وكانت غريي، مثل نفيس أرسَّ أن وأريد أعطي

والبساطة. الدعة
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االحتفال وكان ،١٨٩٩ سنة أبريل غرة يف باريس مدينة يف توفيت
ومن وأمريكا أوروبا يف كثرية أماكن يف بجنازتها واحتفل ا، جدٍّ بسيًطا بدفنها

املعروفة: صدقاتها

لندن يف اليهودية االستعمار لجمعية جنيه ٤٠٠٠٠٠
باريس يف اإلرسائيلية الخريية للجمعية جنيه ٤٠٠٠٠٠
الرشقية الحديد سكة ملستخدمي معاشات جنيه ٤٠٠٠٠٠

بودابست. ليهود جنيه ٢٠٠٠٠٠
لندن يف األوصياء لجمعية جنيه ١٢٠٠٠٠
جاليصيا يف هرش ملدرسة جنيه ١٢٠٠٠٠
فينا يف اإلحسان لجمعية جنيه ١٢٠٠٠٠

الرفريا يف املسلولني لألوالد مستشفى لبناء جنيه ٨٠٠٠٠
افتقرَن اللواتي الرشيفات للنساء ملجأ لبناء جنيه ٨٠٠٠٠
بلندن همستد مستشفى يف الناقهني لدار جنيه ٧٠٠٠٠

اإلحسان لجمعية جنيه ٤٠٠٠٠

منها الواحدة تقلُّ التي الصغرية الصدقات أما الكبرية، الصدقات هذه
وزوجها هي بِه تصدَّقت ما مجموع ويبلغ ا، جدٍّ فكثرية جنيه ألف عرشين عن
أكثرها. أو ثروتها كل ولعلها تقدَّم كما جنيه، مليون وعرشين خمسة من أكثر
والنساءُ، الرجال بها يفتخر التي املناقب هي وهذه الحميد، الكرم هو هذا
كانت ولو فلسطني، أرض من إرسائيل بني من رشقيان وزوجتُه والرجل

رأسهما. ومسقط دارهما أوروبا
املقتطف
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روتشلد بيت (2-12)

معامالت ولُه كلِه، العالم يف والتجارية املالية البيوتات أكرب روتشلد بيت أن يف مشاحة ال
مديونة وهي املرصية الحكومة مع كربى وعالقة وآسيا أوروبا حكومات مع كثرية
حسابُه تحسب املمالك جميع إن قلنا: إذا عجب فال الجنيهات، من كثرية بماليني لُه
وهو ألوٍف، وعمار املالية البيوتات من ألوف لخراب تكفي منُه وكلمٌة منُه، لكلمٍة وتهتزُّ
هذا أفراد بشهرة يسمع لم ومن الرأي، وأصالة األخوي واالتحاد الطائلة الثروة عنوان
عىل فاملطلع االجتهاد، حلبة يف وأسبقها جاًها وأوسعها قدًرا العائالت أعظم وهم البيت
الخريات وعمل الهمة، وعلو واإلقدام الحزم مظاهر من يرى حياتهم وتراجم تاريخهم
الخري وعمل األعمال، إدارة يف الثروات وأصحاب املال لرجال قدوة يُتخذ ما واملربات

البرشي. الجنس ومساعدة واإلحسان
فرانكفورت يف ُولد روتشلد، أنسليم ماير هو البيت هذا مجد دوحة غرس من أول
أرسلُه الحال فقرية إرسائيلية عائلة من وأصلُه ،١٨١٢ سنة فيها وتويف ،١٧٤٣ سنة
الدروس تلقى حيث مدارسها، إحدى فدخل ببفاريا فرس مدينة إىل صغرِه من أبوُه
ولكنُه حاخاًما، يكون أن يريد كان أباُه ألن الدينية؛ العلوم لدرس استعد ثم االبتدائية،
ميلِه لشدة التجارة مضمار يف الدخول عىل وعزم فرانكفورت إىل رجوعِه عند فكرُه غريَّ
فيِه فمكث هانوفور مدينة يف الصيارفة أوبنهيم بيت يف ودخل سنِه، صغر من إليها
إدارة عىل وتدرب املالية، واملضاربات والرصافة املساومة خاللها يف تعلم سنوات ثالث
املال من قليًال مبلًغا جمع أن وبعد املحل، مديري من صار حتى فيها وبرع األعمال
بعد واقرتن للرصافة، صغريًا محالٍّ فيها وفتح ١٧٨٠ سنة األصلية مدينتِه إىل رجع
توسيع يف كثريًا فساعدتُه الذكاءِ من عظيم جانب عىل وكانت شسنيرب، باآلنسة ذلك
البالد يف يتنقل وهو اجتهاد بكل املحل أشغال تدير هي فكانت أشغالِه، وإدارة محلِه
تقدمت حتى قليلة سنوات إال تمِض ولم غريها، ويشرتي بضائعُه يبيع حيث املجاورة،
رأيِه وأصالة اجتهادِه إىل راجٌع ذلك كل باهًرا، نجاًحا محلُه ونجح روتشلد تجارة
الكبار التجار بِه ووثق واألمانة باالستقامة واشتهر األمور، عواقب يف نظرِه وبعد
عىل فأجمعوا مواعيدِه يف عليِه ما يدفع كان ألنُه ودرمستاد؛ ومانيس فرانكفورت يف
يدِه، عن أشغالهم جميع يقضون وصاروا املسائل، من كثرٍي يف واستشارتِه احرتامِه
أيام ويف األمني»، «باليهودي لقبوُه إنهم حتى واستقامة ودقة رسعٍة يف ينجزها فكان
قورن إذا صغريًا كان ولكنُه كثريين، بني معروًفا روتشلد اسم كان الفرنساوية الثورة
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غري فرصٌة وأتتُه التقادير ساعدتُه وقد الكبار، والتجار العظام املاليني من غريِه مع
العالم. يف مايل رجل أكرب وصريتُه مقام أعىل إىل ورفعتُه الثروة موارد لُه فتحت منتظرة
خوًفا بونابرت نابوليون عىل األوان ذلك يف قائمة كانت أوروبا حكومات أن ذلك
شماًال وغربًا رشًقا أوروبا تخرتق نابوليون جيوش وكانت سلطتِه، واتساع بطشِه من
أمري من لالنتقام فرانكفورت هوش الجنرال بقيادة منها كبريٌ قسٌم زحف وقد وجنوبًا،
الكثرية األموال ويأخذ بونابرت بها ليحاربوا لإلنكليز رجالُه يؤجر كان ألنُه هيس؛
وجه من الهرب عىل فعزم الخرب األمري بلغ املدينة من الجنود قرب وملا ذلك، مقابل
وأْتَمنُه روتشلد إىل فبعث الكثرية، بأموالِه يعمل ماذا يدِر ولم حريٍة يف وقع ولكنُه األعداءِ،
األقرب وكان روتشلد، بيت ثروة الحني ذلك من فابتدأت ربًا، بغري منها كبري جانب عىل
مثل يف سيما وال الردى، رشك املال ألن هيس؛ أمري طلب يرفض روتشلد أن الظن إىل
حفظ روتشلد بيت إن ثقة: عن يقال فإنُه أوروبا، تاريخ لتغري رفض ولو األحوال هذه
أن عرف ألنُه األرض؛ تحت حفرة يف وخبأها األمري أموال قبل ولكنُه مرات، ثالث السلم
فرانكفورت، إىل قليل بعد الفرنساوية الجنود ودخلت محالة، ال بيتُه ستدخل الجنود
من شيئًا لُه يرتكوا أن إليهم يتوسل فأخذ بيتُه وجاءت فيها، ما تنهب البيوت ودخلت
مع الخاصة أموالُه أخفى ولو البيت، يف وجدوُه ما كل نهبوا بل إليِه، يصغوا فلم مالِه
افتدى ولكنُه معها، األمري أموال ووجدت ووجدتها عنها الجنود لفتشت األمري أموال
من اليهود عن مشهوٌر والوفاءُ ووفائِه، أمانتِه عىل يدل مما وذلك بمالِه، الغري أموال

القيس. امرئ دروع دون بابنِه جاءَ فإنُه عادياء بن السموأل أيام
إىل املال من جانبًا روتشلد أرسل إليها األمن ورجع املدينة عن الجنود أجلت وملا
يف كانوا الذين أوروبا ملوك إىل فاحش بِربًا ويدينُه الباقي يستعمل وأخذ لوندرا، يف ابنِه
من الربا هذا يأخذون وهم الجيوش، بتعبئة ويقوموا الحروب عىل لينفقوا كبرية؛ حاجٍة
إىل الخاص مالِه من شيئًا يدفع ومرص أوروبا يف مكلف كل هذا يومنا وحتى شعبهم،
نفس. مليون ٤٠٠ نحو من الجباية يأخذ ببيت فاعجب حكومتِه، يد عن روتشلد بيت
عظيمة أرباًحا ورائِه من وربح رشيفة بطرٍق املودع املال روتشلد استعمل هكذا
عرض فرانكفورت إىل هيس أمري رجع وملا تقدر، وال تُحىص ال طائلة ثروًة وجمع
املائة، يف اثنني بربا سنة لعرشين عندُه وأبقاُه فرفض مالُه إليِه يُرجع أن روتشلد عليِه

سنية. هدايا ابنِه إىل وأهدى
ويقدم أوروبا، يف واألرشاف األمراءَ يسلف فصار ذلك بعد روتشلد شهرة وزادت
سالري ماليني عرشة بمبلغ الدانيمرك لحكومة كبريًا قرًضا وعقد نابوليون، جيش لوازم
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وإنكلرتا، وهوالندا روسيا لحكومة أخرى كثرية سلف وعقد فرنكات)، أربعة (السالري
ودفع للجنود نفقًة األوروبية البالد إىل النقود إرسال عىل األخرية هذه بِه واستعانت
أحٌد يستطع ولم نابوليون، معها ليقاوموا أوروبا بملوك خصتها كانت التي الرواتب
مليون عىل ينيف ما ربح إنُه ويقال: غريُه، إنكلرتا طلب يلبِّ ولم مجاراتُه املاليني من
سنوات، ثماني من أقل يف إسبانيا يف وأنصارها اإلنكليزية الجنود إىل املال بإرسال جنيه
النظر أنعم إذا إالَّ َديْن يف يشرتك ال والنباهة الفطنة من عظيم جانب عىل روتشلد وكان
الطائلة أموالُه جمع الطريقة وبهذه الكثرية، وأرباحِه السليمة عواقبِه من وتأكد فيِه،
أحٌد عليِه حصل وقلَّما العالم، سائر عليِه يحسدهم ماليٍّا مركًزا بعدِه من لبنيِه وخلف

بعدهم. أو قبلهم من
جنسِه، ألبناءِ مساعًدا للخريات فعاًال األخالق دمث السرية حسن روتشلد ماير وكان
منزلُه يغري ولم املنفردة، البسيطة املعيشة عىل املداومة من وثروتُه مقامُه يمنعُه ولم
حتى فيِه امرأتُه وبقيت فيِه تويف وقد الحال، متوسط وهو فيِه يسكن كان الذي األصيل

ربها. رحمة بها استأثرت
وشارل وناثان وسلمون أنسيلم وهم الخمسة أوالدُه حولُه جمع وفاتِه وقبل
واالتحاد بالوفاق ويعيشوا ورشيعتهم بدينهم يتمسكوا أن وأوصاهم فباركهم وجامس،
نصيحتُه أوالدُه تبع وقد كلهم، فيِه يتشاوروا أن بغري عمًال يعملوا وال األخوية واملحبة
لبطن، ظهًرا األمر ويقلبوا ويتشاوروا يجتمعوا لم ما عظيًما أمًرا يربمون ال فكانوا
أوروبا مدن أعظم يف مالية بيوتات تأسيس يف وتشاركوا اتفقوا وقد نجاحهم، رسُّ وهذا
وذهب فرانكفورت، يف أكربهم أنسيلم فبقي منها، بيٍت إدارة منهم واحٍد كل واستلم
كلٌّ فأدار باريس، إىل وجامس نابل، إىل وشارل إنكلرتا، إىل وناثان فينا، إىل سلمون
لتكون الكبرية؛ العمومية األشغال يف إخوتِه عىل واعتمد بِه خصَّ الذي القسم منهم
يقف بما إخوتُه يعلم كان واحد كل ألن الخمسة؛ بمقام منهم كلٌّ وصار بينهم مشرتكة
قوة، االتحاد القائل املثل أثبتوا وبذلك األعمال، يف بِه ويستعني ويعينُه األخبار من عليِه
وكانوا نفوذهم، وزاد ثروتهم اتسعت ومنها و١٨١٤، ١٨١٣ سنة حوادث خدمتهم وقد
حتى أعمالهم وامتدت واالستقامة، بالصدق الجميع ويعاملون القليل بالربح يرضون
روتشلد بيت وصار والزراعة والصناعة التجارة وعمت أوروبا، ممالك جميع غمرت

املالية. األعمال مدار وعليِه الكبرية املرشوعات محور إخوان
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بارون، لقب وساللتهم أفرادها ومنح روتشلد عائلة النمسا إمرباطور رشف وقد
إخوان أن بعضهم وأشاع يسكنونها، كانوا التي املدن يف لدولتِه ووكالءَ قناصل وعينهم

نفقتهم. عىل سليمان هيكل بناءِ إعادة عىل عازمون روتشلد
كثرية مآثر ولهم برهان، إىل تحتاج ال البيان عن غنيٌة روتشلد بيت وشهرة هذا
املدارس يف البيضاءِ األيادي ولنسائهم استوطنوها، التي والبلدان أمتهم أبناءَ شملت
الحضارة دامت ما عظيًما البيت هذا اسم وسيبقى املربات، وعمل العديدة واملستشفيات

العالم. عىل لواءَها نارشًة

روتشلد مايردي أنسيلم البارون

بعد فيها املحل إدارة وتوىل ١٧٧٣ سنة فرانكفورت يف ُولد روتشلد، ماير أوالد أكرب هو
وإحرازها وتقدمها نجاحها يف جهدُه فبذل إخوان روتشلد لبيوت رئيًسا وعني أبيِه، وفاة
وعني الربوسية، التجارة غرفة لرئاسة ١٨١٣ سنة انتخب وقد معها، املتعاملني ثقة
املحل إدارة يف فخلفُه أوالًدا، يرتك ولم ١٨٥٥ سنة وتويف لبفاريا، قنصًال ١٨٢٠ سنة
١٨٨٦ سنة وتويف ،١٨٢٠ سنة أغسطس ٥ يف األول ُولد كارل، وولهلم كارل أختِه أوالد
ناثان البارون ابنة لويزا وتزوج بروسيا يف األمراء غرفة يف عضًوا وُعنيِّ أغسطس، ١٦ يف
وكليمنتني لويز وآن تريز ولويزا وأما أديل بنات: ست خلف وقد لوندرا، محل مؤسس

وجرام. دي برنيس وبرتا

روتشلد دي سلمون البارون

أسس الذي وهو ،١٨٥٥ ،١٧٧٤ سنة فرانكفورت يف ُولد روتشلد، ماير أوالد ثاني هو
أملانيا، يف الكبرية املالية األعمال يف أنسيلم أخاُه وشارك فينا، يف إخوان روتشلد محل
إليِه املحل إدارة سلم أنسيلم ابنُه كرب وملا الخريية، والتربعات واإلحسان بالجود واشتهر
أمهر من أنسيلم وكان هناك، املحل إدارة يف جامس أخيِه مع واشتغل باريس إىل وذهب
١٨٧٤ سنة وتويف النمسا، نواب مجلس يف عضًوا ُعنيِّ وقد املالية، األعمال يف زمانِه أهل
فينا. محل إدارة يف أباُه خلف األخري وهذا وألبري، وفردينان ناثانيل أوالد: ثالثة تارًكا
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روتشلد دي ناثان البارون

وتويف ،١٧٧٧ سنة سبتمرب ١٦ يف فرانكفورت يف ُولد روتشلد، ماير أوالد ثالث هو
قبل وكان ألعمالِه، مركًزا اإلنكليز بالد اختار الذي وهو ،١٨٣٦ سنة يوليو ١٨ يف فيها
هذا وكان هناك، كبري تاجر من املنسوجات ويبتاع فرانكفورت يف يشتغل إليها مجيئِه
النفس أبيَّ كان ناثان ولكن منُه، يشرتون الذين ويمنن والكربياءَ األنفة يظهر التاجر
أبيِه من ناثان فأخذ البضائع، عنُه ومنع التاجر منُه فاغتاظ بجميل لُه يعرتف فلم
زمٌن يمِض ولم ،١٧٩٨ سنة محالٍّ فيها فأسس مانشسرت إىل وذهب جنيه، ألف عرشين
لندن إىل محلُه نقل أعمالِه دائرة اتسعت وملا كثريًا، وربح تجارتُه راجت حتى قليل
السعد؛ وخدمُه ويرابي ويحتكر ويضارب يتاجر داهيًة وكان فيها وأقام ،١٨١٣ سنة
الوقادة بصريتِه بعني رأى وقد للماليني، الربح زمن وهو الحروب زمن يف اشتغل ألنُه
هبوط بعد املالية األوراق فرتتفع وتقهرُه نابوليون عىل تتغلب وأن بدَّ ال إنكلرتا أن
ويستعني الزاجل الحمام يربي وكان يدُه، إليِه تصل ما كل منها يشرتي فأخذ قيمتها

مناظرتِه. عن املاليون فعجز األخبار نقل عىل بِه
مىض وولنتون نابوليون بني الشهرية واترلو واقعة حدثت ملا أنُه بعضهم وروى
أن تأكد أن إىل املتحاربة الجنود إىل ينظر رابية عىل وأقام القتال، ساحة إىل ناثان
الحكومة أوراق وابتاع لندن، إىل الحال يف راجًعا فقفل نابوليون عىل انترصوا اإلنكليز
إذ فيها، مطعوٌن الرواية وهذه ثمنها، وارتفع النرص خرب انترش أن قبل بخس بثمٍن
بخرب جاءَُه فولر اسمُه شخًصا إن بل القتال، موضع إىل يذهب لم ناثان إن يقال:

أحد. بِه يعلم أن قبل النرص
مقامُه وعال صيتُه وذاع كثرية، أرباًحا وربح الحقيقية ناثان ثروة ابتدأت وهنا
اإلنكليزية الحكومة ومسلف والتجارية املالية األسواق يف النافذة الكلمة صاحب وصار

األوروبية. الحكومات من وغريها
— الفكاهة سبيل عىل هنا ونذكرُه — الدهاءِ يف آخر رجٌل غلبُه هذا دهائِه ومع
وراءَهم ودخل فتبعهم آخرين اثنني مع مكتبِه إىل املساءِ يف ذاهبًا الرجل هذا رآُه فقد
وملا مكانِه، من يتحرك ال وهو مراًرا إيقاظُه فحاولوا عليِه مغشيٍّا األرض عىل ووقع
وخرجوا عليِه اتفقوا أن وبعد مهم، أمر يف يتذاكرون وجعلوا تركوُه، الحيل أعيتهم
األسهم جميع واشرتى املدينة إىل أرسع خروجهم فعند بالرجل، يعتني أن الخادم أوصوا

الرجلني. ذَينك مع ابتياعها عىل روتشلد اعتمد التي واألوراق
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لدولتِه ووكيًال قنصًال وعينُه بارون لقب النمسا إمرباطور منحُه ١٨٢٢ سنة ويف
يف دائًما ويسعى بنفسِه أشغالُه ويالحظ العمل من يكل ال صبوًرا ناثان وكان لندن، يف
للمال محبني أوالدك يشب ال أن «عىس شاخ: ملا بعضهم لُه قال وإنجاحها، توسيعها
غري همٌّ لهم يكون ال أن وأود أودُه أنا «بل فأجابُه: ذلك.» تود أنك أظن وال مثلك،
يقتيض الكثري املال وجمع التعب، بغري للمرءِ لذة وال مالهم وتثمري أعمالهم توسيع
اقتضاُه ما أضعاف عرشة يقتيض جمعِه بعد حفظُه ولكن والحذر، الجهد من كثريًا

املهارة.» من جمعُه
وتويف ،١٨٠٨ سنة نوفمرب ٢٢ يف ليونل ُولد ليونل، أكربهم أبناءٍ ثالثة ناثان وترك
أباُه وخلف بجرمانيا، الجامعة كوتنجن مدرسة يف تعلَّم وقد ،١٨٧٩ سنة يونيو ٣ يف
العظيمة املالية األعمال يف وفاقُه منُه أكثر واشتهر لندن، يف روتشلد بيت إدارة يف
فإذا إصدارُه، يتوىل قرٍض كل يف حاًال يشرتكون املاليون فصار القروض، وإصدار
عىل املاليون أقبل سنداتِه بإصدار روتشلد وكفل قرًضا جنيه مليون الحكومة طلبت

ثمنها. ودفع ابتياعها
يتلو أن منُه وُطلب ١٨٤٧ سنة اإلنكليزي الربملنت مجلس يف عضًوا ليونيل وانتخب
املسيحية» «بذمتي وهي منُه األخرية العبارة يقول أن فأبى عضو كل يتلوُه الذي القسم
العبارة يتلو أن دائًما يرفض وكان و١٨٥٧، و١٨٥٢ ١٨٤٩ سنة انتخب ثم فُرفض،
الربملنت. يف وأجلسوُه بتالوتها، ملزمني غري اإلرسائيليني أن املجلس أقر وأخريًا األخرية،
إنكلرتا بنك وساعد أوروبا يف السلم حفظ ألنُه صيتُه؛ وعال ليونيل شهرة وزادت
أقرضها الذي وهو اإلنكليزية، للحكومة وعضد سند أكرب وكان اإلفالس، وشك عىل وهو
الخديوي وأقرض املرصية، الحكومة من السويس ترعة أسهم لرشاءِ الالزم املال

بذَّرها. التي األموال باشا إسماعيل
.١٨٨٥ سنة اللوردية لقب وأُعطي روتشلد لورد ابنُه خلفُه ليونيل وفاة وبعد

وتويف ١٨١٨ سنة ُولد وقد وماير ،١٨١٠ سنة ُولد وقد أنتوني أخان: ولليونيل
األحرار. حزب مع دائًما وكان ،١٨٥٩ سنة النواب مجلس يف عضًوا وُعنيِّ ،١٨٧٤ سنة

روتشلد دي شارل البارون

محل بإدارة ُخصَّ وقد ،١٧٨٨ سنة فرانكفورت يف ُولد روتشلد ماير أوالد رابع هو
الذي وهو العزيمة، قوي النظر حاد وكان واجتهاد، بهمة أعمالِه بأعباءِ فقام نايل،
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يف إخوتِه بقية مع وتعهد والبيمون، توسكانا مقاطعتي مالية تحسني يف كثريًا ساعد
مليون ٢٠٠ عىل تنيف وهي ،١٨٥٦ إىل ١٨٣١ سنة من إيطاليا بسلفيات وباريس لندن

.١٨٥٥ سنة نايل يف تويف فرنك،

روتشلد جامسدي البارون

١٨١٢ سنة باريس وأتى ١٧٩٢ سنة فرانكفورت يف ُولد روتشلد، ماير أوالد خامس هو
يدير وكان للنمسا، جنراًال قنصًال ١٨٢٢ سنة فيها وعني هناك، روتشلد بيت إلدارة
نجاًحا املحل نجح حتى قصري وقت يمِض فلم متواصل، ونشاط ثاقب بفكٍر أعمالُه

فرنسا. أنحاءِ كل يف صيتُه وذاع باهًرا
مع وقام فرنك، مليون ٥٠٠ بمبلغ الفرنسوية للحكومة قرًضا أبرم ١٨٢٣ وسنة
وبلجيكا، وإيطاليا والنمسا وبروسيا الربتغال لحكومة «السلفيات» بكل إخوتِه بقية
ولُه فرنسا، ملك فيليب لويس حكم مدة املالية األعمال جميع يف األوىل اليد لُه وكان
أنُه أعمالِه جملة ومن امللوك»، «مسلف سمي حتى أوروبا ملوك مع الكثرية العالقات
عىل ليحصلوا الالزم؛ املال بارير إلخوان وقدم فرنسا، حديد سكك بناءَ عهدتِه عىل أخذ
طائلة ثروة ذلك وراء من فربح جرمني، سنت إىل باريس من الحديدية السكة امتياز
اشرتك أو أسسها التي والصناعية التجارية األشغال من عظيمة مبالغ أيًضا وكسب
يف أُخرى أمالك وله بيتًا، ٥١ وحدها باريس يف ولُه كثرية قصوًرا يمتلك وكان فيها،
يكل ال مجتهًدا نشيًطا حياتِه آخر إىل جامس مكث وقد الكبرية، أوروبا مدن جميع
كريًما جواًدا كان ولكنُه واالنفراد، العزلة يحب الطباع جايف متكربًا وكان العمل، من
مساعدًة فرنك ٥٠٠٠٠ أعطى أنُه ذلك فمن عديدة، مآثر ولُه الكثرية، الخريات يعمل
املبالغ يرسل وكان لإلرسائيليني، مدارس وبنى الكبرية املستشفيات وأقام للجرحى،

سوريا. بالد يف اليهود فقراءِ عىل لتوزع سنويٍّا الباهظة
الحكومة معارضة لوال فرنسا أرض يرتك وكاد قرصُه، ُحرق ١٨٤٨ سنة ثورة ويف
من كبريًا عدًدا لحراستِه ووضعت البقاءَ ألزمتُه فقد أعمالِه، من تنتفع كانت التي
فرنًكا، ٥٠ أو ٤٠ من أكثر معُه يحمل ال كان أنُه جامس البارون عادات ومن الجنود،
سئل وقد عنقِه، يف يربطها سلسلٍة يف مفتاحُه ويعلق مقفل، كيس يف يضعها وكان
فال العادة هذه من فرنك ألف ٤٠٠ أو ٣٠٠ مبلغ اقتصدت إنني فأجاب: ذلك عن مرة
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حاويًا معرًضا فريار يف قرصُه وكان والنقش، التصوير بفن مولًعا وكان أبًدا. أُغريها
البديعة. والنقوشات الثمينة الصور من لكثري

ُولد وقد وناثانيل، وألفونس وجستاف إدمون وهم: بنني أربعة جامس وترك
،١٨٤٨ سنة الفرنسوية بالجنسية وتجنس ،١٨٢٦ سنة باريس يف إدمون أكربهم
١٨٦٨ سنة أبيِه وفاة وبعد روتشلد، دي ليونيل البارون بابنة ١٨٥٦ سنة واقرتن
مربات يعمل كريًما وكان ونشاط، اجتهاد بكل وأدارها باريس محل أشغال استلم
،١٨٧١ سنة األملان حارصها ملا باريس يف للمحتاجني فرنك ٣٠٠٠٠٠ وهب فقد كثرية،
اكتتب فإنُه أملانيا، افرتضتها التي الغرامة دفع يف الفرنساوية للحكومة سند أول وكان

فرنك. ٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠ بمبلغ روتشلد بيت أعضاءِ وبقية هو الحال يف
يف للنمسا ووكيًال قنصًال جامس ألبيِه خلًفا جوستاف البارون أخوُه ُعني وقد
يف الحديدية للسكك مديًرا ١٨٦٨ سنة نوفمرب يف ألفونس البارون أخوُه وعني باريس،

.١٨٨٥ سنة الجميلة الفنون جمعية يف عضًوا وعني فرنسا،

روتشلد دي بيت أفراد

يف الحارض وقتنا يف هم الذين روتشلد دي عائلة أعضاء من البعض أسماءَ هنا نذكر
وهم: أوروبا أنحاء بعض

أَلفرد البارون ولرت، ليونل الوحيد وولدُه لوندرا محل رئيس ناثانيل اللورد لوندرا: يف
تريستا، من بريوجيا ماري باآلنسة اقرتن الذي ليوبلد البارون متزوج»، «غري
تزوج فينا من سيمور والدي متزوجة»، «غري أنتوني البارون ابنة آنة والبارونة
تجنس حيث إنكلرتا إىل وأتى ١٨٣٩ سنة ُولد ليونيل، البارون ابنة إيفيلينا باملرحومة
عضًوا ُعني ١٨٨٥ وسنة بكنجام، لكونتية األكرب الرشيف وتعني اإلنكليزية، بالجنسية
سنة أيًضا انتخابُه وأُعيد األحرار، االتحاديني حزب من وكان العموم، مجلس يف

أوالد. لُه وليس و١٨٩٢، ١٨٨٦
والبارونة فينا، ملحل الحايل الرئيس سلمون» أنسيلم «ابن ألبري سلمون البارون فينا: يف
«غري أختُه أليس والبارونة متزوج» «غري أخوُه ناثان البارون أختُه. فرانشيتي

متزوجة».
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البارون وأرملة لوندرا» ملحل السابق «الرئيس ناثان ابنة كارل البارونة فرانكفورت: يف
نابل. محل رئيس كارل

ولُه الحايل، باريس محل رئيس جامس» ألفونس «ابن إدورد البارون باريس: يف
ولها فينا محل رئيس سلمون ألبري عمها بابن اقرتنت التي بتينا األوىل أختان:
«ابنة لويس البارونة أفرييس، بموريس اقرتنت بياتركس والثانية وابنة، بنني خمسة
إلني والبارونة بربوكسل، روتشلد محل مدير ملبري باملسيو اقرتنت جامس» جستاف
أمانيل بالكونت اقرتنت جوليت والبارونة لوييس، أخت وهي ساسون، باملسيو اقرتنت
ابنة شارلوت» «اسمها ناثانيل والبارونة ذكرهما»، املتقدم االثنتني أخت «وهي لونينو
أرثري ابنان: ولها لوندرا، محل مؤسس ناثان بن ناثانيل وأرملة روتشلد دي جامس
كثرية، كتبًا ألَّف املعدودين الُكتَّاب من وهو ١٨٥١ سنة مارس ٢٨ يف باريس يف ُولد
نايل، ملحل الثاني الرئيس كارل البارون ابنة تريز بلويز اقرتن الذي إدورد وجامس
البارون قرينة أوياليدي بنات: ثالث ولها سلمون، البارون ابنة ولهلم ماتيلد البارونة
ترك الذي سابًقا نابل محل رئيس أدولف البارون سارة، وجيورجينا وبتينا، إدمون،

بنون. لُه وليس نابل
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اليهود اجلمعياتعند

العمومي اإلرسائييل االتحاد جمعية (1)

وفوائدها فمنافعها اسمها، وترديد ذكرها عن شهرتها تغني التي العظيمة الجمعية وهي
هي بل اثنان، فيها يختلف وال إنسان كل يعرفها الحسنة ونتائجها تعد، وال تُحىص ال
يف القتُه ما عىل وفازت الحوادث من ينازعها كان ما قاومت التي بابها يف الوحيدة
تقدًما متقدمة الصغر منذ وتدرجت ثابٍت، وجناٍن شديد بعزم االضطهاد من طريقها
ومقصدها، مرشبها كان مهما أخرى جمعية بارتها وقلَّما كلُه، العالم بِه يشهد رسيًعا
أنها عىل دلَّ عظيًما ثبوتًا والدينية السياسية املشاكل معمعان يف ثبتت التي هي بل
شوًطا وجرت والكالل، الفتور يشوبُه ال راسخ بقدم ومشت قوية، دعائم عىل أُسست
عظيمة مساعدة اإلرسائيلية األمة تقدم عىل ساعدت التي فهي الفالح، مضمار يف بعيًدا
واملعاهد العلمية املدارس من املئات وأقامت الجزيل، والشكر الجميل بالثناء ذكرها يردد
املعارف، بلبان العقول تغدي املسكونة أقطار من شتى أنحاءٍ يف والصناعية األدبية
وتحسني وتقدمهم اإلرسائيليني إنجاح يف قويٍّا سببًا وكانت واآلداب، العلم بشعاع وتنريها

ثروتهم. وزيادة حالتهم
هو العلم أن يف مندوحة ال إذ مدارسها، بإقامة التعليم انتشار عىل مبني ذلك كل
عد عىل الكل وأجمع صيتُها، بعد إذا هذه والحالة عجب فال والعمران، الفالح أساس
تقدمها يف بالعمل وقتهم خصوا الذين أعمالها بأعباءِ القائمني ومدح الجزيلة فوائدها
بفضلها تعرتف أجمع اإلرسائيلية فاألمة وأدبيٍّا، ماديٍّا ساعدوها والذين نطاقها، وتوسيع
وال تعد ال التي وفوائدها تنكر ال التي الجمة منافعها إىل ناظرًة قدرها مساعيها وتقدر

برهان. أو دليل إىل تحتاج ال للعيان كالصبح ظاهرة نتائجها وهذه تحرص،



اإلرسائيليني تاريخ

العلمية واملعاهد الصناعية املدارس إقامة يف االتحاد جمعية مساعي تنحرص ولم
تأسيسها من الجوهري الغرض وهو وأرشف أسمى غرٍض إىل تجاوزتها بل فقط،
تحسني يف والسعي األقطار، كل يف املحتاجني اإلرسائيليني جميع مساعدة وهو أال
هذا من ولها عنهم، االضطهادات تيار صد يف والعمل وأدبيٍّا، ماديٍّا وعضدهم حالتهم
الباهظة املبالغ من الجمعية أنفقتُه ما منها نذكر بذلك لها تشهد جمة مآثر القبيل
حالتهم، وتحسني خالصهم سبيل يف بذلتُه وما الرومانيني اإلرسائيليني مساعدة يف
معاكستهم عىل وعملت بالدها يف اإلرسائيليني اضطهدت طاملا الرومانية الحكومة فإن
طاملا بل واالكتساب، الرزق أبواب وجههم يف وقفلت وإذاللهم إسقاطهم يف واجتهدت
ناتج ذلك كل والصواب، العدل جادة عن معاملتهم يف وخرجت وعدوانًا ظلًما عاقبتهم
أقىص إىل حالتهم وصلت حتى القومية والتشيعات الدينية التعصبات عن َغْرَو وال
وقد الصلد، الحجر لها يرقُّ والعازة الفقر من حالة يف وأضحوا والهوان، الذل درجات
ال وهم آالًفا املهاجرة يف وأخذوا صربهم فنفذ واملصائب، املوقف حرج اإلرسائيليون رأى
حالتهم االتحاد جمعية ورأت عورتهم، بِه يسرتون وما رمقهم بِه يسدون ما يملكون
ينيف ما فساعدت وآالمهم، مصابهم تخفيف يف الجهد وبذلت ملساعدتهم فهبت التعيسة
سنة يناير إىل ١٩٠٠ سنة مايو من ذلك عىل أنفقتُه ما وبلغ نفس ١٠٠٠٠٠ عىل
وتسفريهم املهاجرين ملساعدة فرنك ٤٥٠٠٠٠ أيًضا وأنفقت فرنك، ٥٠٠٠٠٠ ١٩٠١
إنكلرتا إىل البعض ويسافر أمريكا، إىل أكثرهم فرحل التامة، بالحرية يتمتعون حيث إىل
الذين اإلرسائيليني أن رأت بل الحد، هذا عند تقف ولم هذا بعملها تكتِف ولم وفرنسا،
الحال يف فأرسلت جوًعا أكثرهم ومات املدقع، الفقر حالة يف باتوا رومانيا يف بقوا
عمومية مطابَخ إقامتها أعمالها باكورة وكانت أمرهم، يف للنظر قبلها من مندوبني
فخفت شهريٍّا، فرنك ٤٠٠٠٠ عىل ينيف ما عليها تنفق وكانت كلها، رومانيا مدن يف
وأعضائها رجالها بهمة الرومانيني اإلرسائيليني من كثريون ونجا الويالت بعض بذلك

وأشغالهم. أحوالهم وتحسنت
اإلرسائيليني إىل املساعدة يد مدت بل الرومانيني، مساعدة عىل الجمعية تقترص ولم
الغراءِ، واملآثر البيضاءِ باأليادي لها تشهد حسنة أعماًال وعملت املسكونة أنحاء سائر يف
ومراكش، العجم وبالد روسيا يف اإلرسائيليني حالة تحسني يف جهدها ُقصارى فبذلت
والهوان، املذلة أنواع كل فيُسامون التوحش من يقرب اضطهاًدا مضطهدين كانوا حيث
مساعدة بذكر هنا اكتفينا وقد منهم، مستحكًما كان املذهبي التعصب أن عىل ذلك فدلَّ
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أعمالها رسد أردنا لو ألننا األخرى؛ البالد يف عليها ليقاس للرومانيني االتحاد جمعية
لضاقت مختلفة جهات يف اإلرسائيلية لألمة أدتها التي املساعدات رشح يف واإلسهاب

املقام. لضيق عنها بالتنويه مكتفني ذكرها إىل املعنى ولذلك املجلدات، عنها

اإلرسائييل االتحاد مدارسجمعية (1-1)

أنشأت فقد أعضائِه، اهتمام بفضل فسنة سنة اإلرسائييل االتحاد مدارس عدد يزداد
يف وواحدة العجم، بالد يف منها اثنتني كبرية: مدارس ستة األخرية املدة يف الجمعية

مراكش. يف وثالثة فلسطني،
يف العالية املدارس عدا لها فكان مدارسها، عدد الجمعية أحصت ١٩٠٠ سنة ففي
ومائة الديانة أصول لتعليم ومعاهد والزراعة، الصنائع لتعليم عديدة مدارس باريس
عىل يزيد املدارس هذه تالمذة وعدد للبنات، و٣٩ لألوالد ٦١ منها ابتدائية مدرسة

.٢٦٠٠٠
١٥٥٠٠٠ منها ٧٢٠٠٠٠ من أكثر ١٩٠٠ سنة التعليم عىل الجمعية أنفقتُه ما وبلغ
٥٠٠٠٠٠ املبلغ هذا إىل يضاف االبتدائية، للمدارس و٥٦٥٠٠٠ العالية، للمدارس فرنك
هذا فجاءَ املدرسية، النفقات لتتميم الخريية األخرى الجمعيات بِه تربعت ما وهو فرنك،
العلوم ونرش العقول تنوير عىل كثريًا ساعد الذي باالتحاد الحسن االعتقاد عىل دليًال

وإفريقية. الرشق يف واملعارف
تقدمها دالئل من يراُه ما يدهشُه االتحاد جمعية تاريخ يف النظر ينعم والذي
،١٨٦٢ سنة تطون يف لها مدرسة أول أنشأت الجمعية فإن املتواصل، ونجاحها الرسيع
فلقيت الكثرية بنفقاتها يقوم كاٍف دخل حينئٍذ للجمعية يكن ولم سنة، ٤١ منذ أي:
بنشاٍط الحميدة خطتها عىل فثابرت عزمها عن تنثِن لم ولكنها جمة، صعابًا بدءٍ بادئَ
املستقبل، يف كبرية ومساعدات النهاية يف حسنًا قبوًال سيالقي عملها أن عارفة واجتهاد
وعضدها. ملساعدتها سخية بأكف أغنياُؤها فيجود فائدتها عامة اإلرسائيلية األمة وتعرف
ثم مراكش، يف ميناءٌ وهي تطون يف لها مدرسة أول أنشأت الجمعية إن قلنا:
زاد كلما جديدة مدارس تؤسس فكانت بغداد، يف وأُخرى طنجة، يف مدرسة أنشأت
تركيا يف أما تونس، يف وأُخرى أندرينويل، يف مدرسة ١٨٦٧ سنة أنشأت وقد دخلها،
يف فيها مرشوعها قاومت جمة ملعاكسات وذلك ،١٨٧٤ سنة بعد إال املدارس تُنِشئ فلم
فيها إلنشائها باملال وتربع بلغاريا، يف عديدة مدارس أَنشأت ١٨٧٨ وسنة أمرِه، بادِئ

149



اإلرسائيليني تاريخ

البيضاء املآثر صاحب الشهري املثري وهو حياتِه، ترجمة بنا مرَّ الذي هرش البارون
اآلفاق. إىل صيتُه بعد الذي الشماء والهمة

لندن يف املنتاجو جمعية بمساعدة كبرية مدرسة أورشليم يف أَسست ١٨٨٢ وسنة
اإلرسائييل، االتحاد مدارس مقدمة يف اآلن تعدُّ وهي الصعاب، من كثريًا قاومت أن بعد

رسيًعا. نجاًحا فنجحت مراكش يف فاس مدرسة أَنشأت ١٨٨٣ وسنة
أجمع الناس عرف حتى األنحاءِ جميع يف املدارس إنشاء يف الجمعية هذه وتدرجت
وقد والعمل، بالدرس عقولها وتهذيب اإلرسائيلية، الشبيبة تعليم هو الوحيد غرضها أن

مقصدها. ونبالة غايتها رشف وإظهار خطتها مدح عىل األخرى الجمعيات أجمعت
حالة ألن ١٨٩٦؛ سنة إال مدارسها إنشاء يف الجمعية ترشع فلم مرص يف أما
باملقصود، وافية العدد وافرة واملدارس يظهر ما عىل للغاية حسنة مرص يف اإلرسائيليني
كانت ولذلك مجانًا؛ الفقراء األوالد لتعليم صغرية مدارس أسست أخرى جمعيات ولكن
أن يلبثون فال األجانب مدارس إىل أوالدها ترسل اإلرسائيليني من الوسطى الطبقة
ذو أمر وهذا أمرها، ويهملوا ديانتهم واجبات ينسوا حتى الغربية العوائد فيها يقتبسوا
اختالف عىل األوالد لتعليم القاهرة يف لها مدرسة إنشاءِ إىل االتحاد جمعية أوجب بال
تقدًما وتقدمت باهًرا، نجاًحا نجحت وقد ديانتهم، بأصول عقولهم وتغذية طبقاتهم
وتعليمهم التالمذة، عقول تثقيف عىل وسهرهم مديريها مهارة عىل دلَّ محسوًسا رسيًعا

وبنات. أوالد بني تلميذ ٥٠٠ تعد اآلن وهي الصحيح العلم
مدرسة إقامة يف ورشعت اإلسكندرية إىل أنظارها الجمعية وجهت ١٨٩٨ وسنة
عىل أُخرى، فرصة إىل أُرجئ الذي املرشوع إتمام دون حالت شتى مصاعب لكن فيها،
تضارع اإلسكندرية مدرسة فتصري تعاىل، بإذنِه قريبًا املصاعب بزوال وطيٌد األمل أن

ونجاًحا. تقدًما مرص يف التي أُختها
بالد إىل أنظارها حولت مرص يف املدارس بعض إنشاء من الجمعية انتهت وملا
رسيًعا تقدًما وتقدمت متعددة، جهات يف ١٨٩٨ سنة مدارس عدة فأَنشأت العجم،

جمة. بفوائد عليهم وعادت لإلرسائيليني جزيلة خدًما وأدت
عدد فأمهما ،١٩٠٠ سنة وذلك حمدان، يف مدرستان أُنشئت طهران مدرسة فبعد
محالت املدرستني هاتني يف أُقيمت وقد عنهم، نطاقهما ضاق حتى التالمذة من عظيم

وغريها. والخياطة اليدوية األشغال لتعليم خصوصية
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منها اثنتان مراكش: يف كبرية مدارس ثمانية االتحاد لجمعية كان ١٨٩٩ وسنة
كاسا يف وواحدة موجادور، يف وواحدة فاس، يف واثنتان طنجة، يف واثنتان تطون، يف
شهرين يف تالمذتها عدد وناف مراكش يف جديدة مدارس أسست ١٩٠٠ وسنة بلنكا،
والبنات، لألوالد أخريني مدرستني الجمعية أقامت ١٩٠٠ وسنة تلميذ، خمسمائة عىل

االتحاد. مدارس من مراكش يف اإلرسائيليون اكتسبها التي الفوائد عن تسأل وال
أورشليم مدرسة فبعد عديدة، جهات إىل االتحاد مدارس فامتدت فلسطني يف أما
وغريها صفد يف ومدرسة ،١٨٩٤ سنة يافا يف مدرسة أسست ١٨٨٢ سنة أُنشئت التي

.١٩٠٠ سنة
تمشت التي طريقتها الجمعية تتبع لم ولكن املغرب، بالد إىل االتحاد عمُل امتدَّ وقد
اإلرسائيليون فيها يتعلم كثرية مدارس البالد تلك يف فإن البالد، من غريها يف عليها
أصول تعليم سبيل يف واحدة خطوة يخطون ال ولكنهم واملعارف، العلوم يف ويتقدمون
تكرار عىل أمرها ويهملون أمتهم تاريخ ويجهلون شيئًا منها يدرون ال فإنهم ديانتهم،
الدواءِ، وإيجاد الداء تاليف إىل الجمعية دعا الذي الجوهري السبب هو وهذا الزمن،
أصول لتعليم متعددة جهاٍت يف عديدة أندية إنشاءَها هناك أعمالها فاتحة فكانت
خصوصية مدارس وأسست معرفتُه، تهم مما ذلك وغري والتاريخ اإلرسائيلية الديانة
املعيشة اكتساب عىل قادرات يرصَن حتى اليدوية؛ واألشغال التطريز لتعليمهنَّ للبنات

. أيديهنَّ بشغل
خدًما وأدت يسري، زمن يف باهًرا نجاًحا املغرب بالد يف االتحاد مدارس نجحت وقد
املغرب. بالد سائر يف املدارس من غريها تنشئَ أن الجمعية وعزمت لإلرسائيليني، جزيلة
يف املدارس هذه كل أنشأت اإلرسائييل االتحاد جمعية أن القارئُ يتوهم وال
مدارسها فإن غريهم، وجه يف أبوابها قافلة فقط اإلرسائيليني لتعليم والبالد الجهات
وتعتني ونزعاتهم، مذاهبهم اختالف عىل والبنات األوالد الرحب صدرها يف تقبل
يدلنا ومما الدينية، االعتقادات مسائل عن النظر بقطع السواءِ عىل الجميع برتبية
مدارسها، كل يف التالمذة عدد عن الجمعية وضعتُه الذي األخري اإلحصاءُ ذلك عىل
حمدان مدرسة ففي ومسيحي، مسلم بني تلميذ ٣٠٠ فيها يوجد أنُه منُه ويظهر
والنسب الحسب يف العريقة الرشيفة اإلسالمية العائالت من تلميذًا وعرشون خمسة
الطوائف أن عىل واضح ودليل كاٍف برهان وهو عيل، اإلمام إىل أصلها يمتد التي
وجهُه يشوِّه ال حسنًا اعتقاًدا فيها تعتقد وأخذت النبيلة، الجمعية غاية عرفت األخرى
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تالمذتها اعتقادات تمس لكيال دائًما؛ وتجتهد اجتهدت فقد الجمعية أما أعمى، تعصب
من وهذا راحتهم، عىل والسهر أذهانهم وتنوير بهم العناية يف جهدها وتبذل بيشءٍ،
جمعية تلقُه لم عجيبًا نجاًحا ونجاحها مدارسها تقدم عىل ساعدت التي األسباب

قبلها.
العجم وبالد مراكش يف االتحاد مدارس العظام الرجال من بعٌض زار وقد
ونجابة تقدمها ودالئل وفوائدها منافعها من رأوُه بما كثريًا فُرسوا وغريها، وفلسطني
وتوايل األعوام كرور ذكرُه يمحو ال ا جدٍّ نافع االتحاد عمل أن عىل وأجمعوا تالمذتها،
رجالها عىل يعود التاريخ صفحات يف ذكر أطيب االتحاد لجمعية يخلد وأنُه األيام،

الحسن. والصيت بالفخر
إنشاء يف حسنًا مبلًغا بلغ اإلرسائييل االتحاد جمعية عمل كان وإن أنُه نقر أننا بيَد
بالغاية يِف ولم الكمال درجة إىل بعُد يصل لم فإنُه والصناعة، العلم ومعاهد املدارس
الدراهم قلة فيِه السبب أن وهلة ألول يدرك واللبيب املنتظرة، النتائج ينتج ولم املطلوبة،
إال قليل وقت يميض ال أنُه وطيٌد األمل ولكن منتهاه، إىل العمل إليصال كافية غري فإنها
والعام. الخاص بذكرها يلهج الكمال أوج بالغة عظيمة مدارس االتحاد مدارس وتكون
وهي أورشليم، يف كبرية مدرسة أنشأت االتحاد جمعية أن إىل مىض فيما املعنى
عدد زاد وقد الحسنة، ونتائجها بنجاحها املدارس مقدمة يف تعد صناعية مدرسة
الحدادة صناعة يتعلم من منهم تلميذًا ١١٥ عىل ١٩٠١ سنة يناير يف تالمذتها
مهرة من وفيها ذلك، وغري األحذية وصنع والنقش الحفر أشغال ومنهم والنجارة،
أورشليم يف حسنة بأسعار تباع املدرسة مصنوعات وكانت كاٍف، عدد والصناع املعلمني

فيها. اليد ذات ضيق مع
أتموا أن بعد تلميذًا وأربعون ثمانية ١٩٠٠ سنة املدرسة هذه من خرج وقد
فريبور يف الصناعية املدرسة إىل بعضهم وأُرسل الصنائع، يف ونبغوا فيها علومهم
تالمذتها، ونجابة املدرسة تقدم الجمعية رأت وقد معرفتُه، فاتهم ما واقتباس لتمرينهم
يف ويستطيعوا فيها ليتعلموا مختلفة؛ جهات من التالمذة من وافًرا عدًدا إليها فأرسلت

بسهولة. معاشهم اكتساب املستقبل
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يأتي: فكما املدرسة هذه وخرج دخل أما

  فرنك س

عمومية مصاريف ١٣٤٢٧٧ ٣٠
مدخول ٥٥٩٠٩ ١٠

  ٧٨٣٦٨ ٢٠

املساعدات لوال ثقلِه تحت ترزح الجمعية كانت عظيًما مبلًغا العجز فيكون
هذا يف لندن يف املنتاجو وجمعية أسوسيشن، الجويتس جمعية أدتها التي العظيمة
العجز. ذلك من يشءٍ لسد سخية بأكف واإلحسان الرب أويل من بعٍض وُجود السبيل،

شاول املسيو الفاضل جناب فرئيسها بالقاهرة اإلرسائييل االتحاد مدارس وأما
اليهود عند الجمعيات العارش: الفصل [يف تقدم كما ،١٨٩٦ سنة أُنشئت وقد سوميخ،
فجعلتُه مرص محافظة بجانب ملًكا واشرتت العمومي]، اإلرسائييل االتحاد جمعية –
ومعلمان العربية للغة أستاذان الصبيان مدرسة ويف للبنات، وأخرى للصبيان مدرسة
منهم ٣٥٠ تالمذتها وعدد وخدم، ومساعد للفرنسوية وثالثة للعربية وثالثة لإلنكليزية

مجانًا. يتعلمون تلميذًا ٧٠
ومعلمة لإلنكليزي، ومعلم للعربي ومعلم للفرنسوية معلمتان البنات مدرسة ويف
١٥٠ وتلميذاتها وخدم، ومساعد أشبه وما والتطريز، كالخياطة اليدوية لألشغال
ثالث فيها تعلم العباسية جهة يف بالظاهر فرع املدرسة ولهذه مجانًا، منهنَّ ٢٠ تلميذة

تلميذة. ١٥٠ وفيها بارعات إرسائيليات معلمات
دانون، املسيو الفاضل حرضة ورئيسُه ١٨٩٧ سنة فتح اإلسكندرية يف فرع ولها
أخواتها نجاح تنجح أنها واألمل معلًما، ١٢ معلميِه وعدد تلميذة و٧٠ تلميذًا ١٥٠ وفيِه
واهتمام ونجاحها، تقدمها نا ورسَّ نظامها فأعجبنا مرص مدارس زرنا وقد مرص، يف
يف وبراعتهم وأمانتهم منها املتخرجني من عرفناهم الذين آداب وامتدحنا رئيسها جناب

أعمالهم.

153



اإلرسائيليني تاريخ

الصهيونية الجمعية (2)

وغايتها الصهيونية، الجمعية األيام هذه يف اإلرسائيليني عند الكبرية الجمعيات من
وعمرانها. فلسطني أرض استعمار

بسويرسا بال مدينة يف األول مؤتمرها وعقدت ١٨٩٦ سنة الجمعية هذه أُنشئت
فإنُه هربسل، الدكتور دعاتها أكرب من وُعدَّ عليها الغرية يف اشتهر وممن ،١٨٩٧ سنة
روسيا من لنقلهم إخوانهم ويساعدون لوائها تحت ينضوون اليهود ليجعل جهدُه بذل

فلسطني. يف وأجدادهم آبائهم أرض إىل فيها اضطهدوا التي واألماكن ورومانيا،
سائر يف اليهود بني أعضاُؤها انترش جمعيات عدة الجمعية هذه من تفرَّع وقد
منتدبني كثريون يحرضُه بال مدينة يف سنة كل ا عامٍّ مؤتمًرا يعقدون وهم العالم، أقطار

الفرعية. الجمعيات من
يف شلنًا يدفع أن عضو كل وعىل نفس، مليون عىل فينيف إليها املنضمني عدد أما
شتى ومدارس وروسيا وأملانيا وأمريكا إنكلرتا يف كثرية جرائد الجمعية ولهذه السنة،
بها يشتغل التي أموالها ومن املساعدات من لها بما غنية وهي مختلفة، ورشكات

عمالها.
الدكتور فرنسا ويف هرزل، الدكتور فينا يف الصهيونية الجمعية رؤساء وأشهر
مليوني هرش البارون املرحوم أرملة وهبتُه الذي باستور مستوصف رئيس مارموريك
التاسع: [الفصل يف ترجمتهما ملخص نرشنا وقد الشهري، املحسن لزوجها تذكاًرا جنيه

الكتاب. هذا من اليهود] أغنياء – اليهود مشاهري تراجم
أشهر من عظماءُ وأربعة روسيا يف وآخر أمريكا يف رئيس العظيمة الجمعية ولهذه

فواحدة. الجمعيات هذه غاية أما لندن، يف اإلرسائيليني مشاهري
األموال تدعى وأموالها الفلسطينية»، اإلنكليزية «الرشكة الجمعية هذه فروع وأهم
واستيطانهم لليهود فلسطني يف األرض لرشاء أمواًال جمعت وقد الوطنية، اإلرسائيلية
واالكتساب الرشق يف التجارة أشغالها وأخص بها، والتمتع خرياتها واستغالل إياها

الرشيفة. الغاية لتلك
البارون املرحوم ووهبها ،١٩٠٢ سنة تأسست التي اإلرسائيلية االستعمار ورشكة

الفورم. جريدة يف سرتوس أوسكار الرشيف ذلك ذكر كما جنيه، مليوني هرش
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يف التطويل وليس العظيمة، الجمعية هذه إىل اإلملاع عىل االقتصار قصدنا كان وملا
يف الرشح نطيل املخترص لهذا الثانية الطبعة يف أننا آملني تقدم بما اكتفينا تاريخها

اإلرسائيليني. عند الجمعيات بقية عىل الكالم ونستويف هللا، شاء إن ذلك
املطلَّة قرية رشاءَ وخرياتها الجمعيات هذه آثار من أن نغفل أن ينبغي وال هذا
جهات يف أراٍض ورشاءَ لها، اإلرسائيليني واستيطان بريوت، بوالية عيون مرج قضاءِ يف
عرس من حالتها وأبدلوا اليهود استوطنها حيث وغريها، وحيفا ويافا وطربية الحولة

خصب. إىل جدب ومن يرس إىل

املستقلَّة العهد أوالد عشرية أو بريت بني جمعية (3)

املاسونية الجمعية نظام عىل وهي بأمريكا، نيويورك مدينة يف الجمعية هذه أُنشئت
ما وكل نيويورك»، يف األعظم األكرب «املحفل املركزية الكربى الجمعية اسم ودعت
إىل بعضهم اإلرسائيليني الشبان ضم املحافل هذه من والغاية «محفل» باسم يتبعُه
يف والسعي حقوقهم َغْور وَسْرب عليها، واملحافظة العمومية، مصالحهم يف للنظر بعض
القلوب وإرشاب الوطن، وحب والرشف، اإلنسانية حلة األذهان وتلبيس عليها، الحصول
وعضد واملحتاجني والفقراءِ واأليتام األرامل وإعانة وتقويتها، والفنون العلوم محبة
تكون أن أعضائها من عضو كل عىل وأوجبت االضطهاد، ضحية يذهبون الذين عائالت
وبذل العدل وإقامة الخري فعل إىل مائلة كلها وعواطفُه فيِه، متأصلة الرشيفة الخالل
بيشءٍ يضنَّ ال وأن الصالح، الجمعية غرض إىل توصل التي الطرق تمهيد يف الجهد
الجمعية تلك إليها ترمي التي النتيجة إىل توصًال أدبيٍّا أو كان ماديٍّا األعضاءِ لدى مما
أعمال ولها التقدم، يف آخذة تزال وال محفل ستمائة عن محافلها عدد زاد وقد الرشيفة،

إليها. باإلملاع فنكتفي رسدها عن املخترص هذا يضيق خريية
طبع «٤٣٦ نمرة دافيد ماغني «محفل أحدهما سمي فرعان مرص يف لها أنشئَ وقد
ولكن املاسونية، املحافل قوانني عن يختلف يكاد وال العربية، اللغة يف النظامي قانونُه
الفاضل جناب ورئيسُه استثناءٍ، بال الطوائف لجميع وذاك فقط اإلرسائيليني لطائفة هذا
ورئيسُه األملانية باللغة يشتغل ٣٦٥ نمرة ميمونيت محفل والثاني قطاوي، بك موىس
اإلسكندرية يف أخرى محافل ويوجد املرصية، املالية نظارة موظفي أحد كزمري املسيو

نيويورك. أجزاخانة واسمها بمرص العباسية يف أجزاخانة لها أنشئَ وقد وطنطا،
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ونظاماتها قانونها وقرأنا املربورة املحافل هذه أعمال من كثري عىل اطَّلعنا وقد
الشبان جميع هذا كتابنا يف نحث ولذلك والتوفيق؛ الخري لها وتمنينا بها فُرسرنا

بشئونها. القائمني ومساعدة لوائها تحت االنضواء عىل املهذبني اإلرسائيليني
غرضنا من ليس ومملكة مدينة كل يف لإلرسائيليني كثرية أُخرى جمعيات وهناك
التوفيق لها فنسأل ثانيًة، إليها العود إىل يدعونا ميًال النفس يف أن عىل عنها التطويل

الصالحة. أعمالها كل يف
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الدين رجال

العرص، هذا يف اإلرسائييل الدين رجال عن مطوًال فصًال الكتاب هذا يف ننرش أن نود كنا
نرش مؤجلني الطائفة أحبار أعاظم من ثالثة تراجم بمخترص نكتفي أن اآلن رأينا ولكن
هنا تراجمهم املذكورة الثالثة األحبار أما هللا، شاء إن الثانية الطبعة إىل الفصل ذلك
أبناءِ مصالح عىل والغرية والصالح التقوى أمثلة فيهم فرأينا وحادثناهم، عرفناهم فقد

الهمة. وعلو والفضل العلم يف ذائعة شهرة ولهم طائفتهم،

شمعون بن هارون روفائيل الجليل الحرب (1)
بايشمرصوتوابعها) (حاخام

حاخام شمعون بن هارون روفائيل الجليل الحرب مة العالَّ العالم الرتجمة هذه صاحب
املغرب ثغور من أرباط مدينة يف ُولد وتوابعها، مرص يف اإلرسائيلية الطائفة بايش
الخامسة بلغ وملا ،١٨٤٧ سنة أغسطس لشهر املوافق ٥٦٠٧ سنة آب شهر يف األقىص
الرشيف القدس إىل شمعون بن داود املرحوم الكامل األستاذ والدُه بِه رحل عمرِه من
خرية من والدُه وكان عظيًما، اعتناءً وتثقيفِه برتبيتِه اعتنى وهناك فيها اإلقامة قصد
أبناءِ عيون يف رفيعة مكانًة ونال همتِه، وعلو مداركِه، بسمو اشتهر األفاضل الرجال
انتخب ١٨٥٢ لسنة املوافقة ٥٦١٥ سنة ويف مقامُه، وعظموا قدرُه فرفعوا طائفتِه
املنصب هذا بمهام فقام الرشيف، بالقدس القاطنني املغاربة لطائفة بايش حاخام
ونظم النجاح سبل لها د ومهَّ الطائفة، شأن فرفع الحازم العاقل الرجل قيام الجليل
برٍّا وكان األوقاف، عليها ووقف واملالجئَ والكنائس املدارس لها فبنى جامعتها عقد
إال عيش لُه يطيب يكن فلم واألرامل، واأليتام الفقراءِ عىل والشفقة الرحمة كثري تقيٍّا
باديًة فضلِه آثار تزال وال قلوبهم، وجرب أحزانهم وتخفيف لراحتهم وسيلة كل باتخاذ
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بالحمد الناس ألسنة عىل يدور الصالحة أعمالِه ذكر يزال وال أورشليم، مدينة يف باهرة
والشكر.

واملبادئ الباهرة الفضائل كل والدِه عن أخذ فقد الرتجمة، هذه صاحب سيادة أما
فن يف ونبغ أورشليم يف الربانية الكربى املدارس يف الدينية العلوم وتلقى الرشيفة،
يف فأظهر الطائفة أعمال مهام تويل يف والدِه للمرحوم سكرتريًا وكان والحساب، الكتابة
والدرس املطالعة عىل يعكف أوقاتِه أكثر يف وكان العظام، الرجال مقدرة هذا منصبِه
نحريًرا وكاتبًا عرصِه علماءِ بني معدوًدا عامًلا أصبح حتى واملعارف؛ العلوم يف والتبحر
ومعدود راتِه وتصوُّ مداركِه بقوة مشهوٌر اآلن وهو بالبنان، إليِه يشار مجيًدا وشاعًرا

العظام. اإلرسائيلية الطائفة أحبار أكابر من
يف الكربى الربانية املدرسة عىل ناظًرا ُعنيِّ ١٨٧٨ لسنة املوافقة ٥٦٣٧ سنة ففي
اإلرسائيلية الطائفة أبناءِ وأوقاف بإحسان قائمة خريية مدرسة وهي الرشيف، القدس
فتوىل الرئاسة منصب عىل خلفُه والدُه املرحوم تويف وملا وجرمانيا، وأوسرتيا فرنسا يف
بايش حاخام انتخب ١٨٩١ لسنة املوافقة ٥٦٥١ سنة ويف فائقة، بهمة الطائفة شئون
سنة يف الرسمية الشاهانية الرباءَة لُه ووردت وتوابعها، مرص يف اإلرسائيلية للطائفة

.١٨٩٣ لسنة املوافقة ٥٦٥٣
الثاني املجيدي بالوسام السلطان جاللة عليِه أنعم ١٨٩٦ املوافقة ٥٦٥٦ سنة ويف

الثاني. العثماني الوسام منحُه ١٩٠٢ سنة املوافقة ،٥٦٦٢ وسنة
مدن أمهات يف أيًضا وجال كثرية، مراًرا األوروبية العواصم أكثر سيادتُه زار وقد
ولُه واإلسبانيولية، واإليطالية والفرنسوية العربية اللغات يحسن وهو األقىص، املغرب
اإلسكندرية، مطبعة يف الطبع تحت اآلن وهي اليهودية، الديانة يف جليلة مؤلفات عدة
صفاتِه ومن وأعمالِه، أقوالِه يف متواضع الرواية واسع املحرض أنيس األخالق َدِمث وهو
ذخًرا هللا أدامُه املمدوحة، الصفات من ذلك غري إىل الناس بني واإلصالح القريب محبة

والكماالت. للفضائل
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بايش (حاخام حزان إيليا املفضال الحرب سيادة (2)
اإلسكندرية) يف اإلرسائيلية الطائفة

الحرب ابن حزان إيليا النبيل الفاضل والحرب الجليل السيد هو الرتجمة هذه صاحب
يف ُولد حزان، دافيد األعظم الحرب الذكر املطوب وحفيد حزان دافيد حاييم الفاضل
وملا عربية، ٥٦٠٥ سنة املوافقة ميالدية، ١٨٤٥ سنة ديسمرب ٢٧ يف أزمري مدينة
وترك املقدسة، املدينة يف وتعليمِه تربيتِه ألجل أورشليم إىل جدُه أحرضُه وترعرع كرب
املحبة دموع يسكبان وهما لفائدتِه فراقِه لوعة يتحمالن أزمري يف الفاضلني والديِه
العلوم وتعلَّم الصالحة والرتبية األخالق محاسن عىل فنشأ التوفيق، لُه ويسأالن بسخاءٍ،
وتقواُه لعلمه بالنسبة عالية منزلٍة يف جدُه كان وملا الكربى، أورشليم مدرسة يف
يف سمريُه الرتجمة صاحب فكان أورشليم، يف لطائفتِه بايش حاخام انتُخب وفضلِه
أشغالِه جميع فسلمُه دروسُه أنهى ملا وخصوًصا وذويِه، ابنِه فراق عىل وتعزيتُه غربتِه
واقرتن لوظيفتِه، يلزم ما بكل عارًفا الرتجمة صاحب كان هللا توفاُه وملا وأعمالِه،
وعني أورشليم، يف األملان بايش حاخام كريمة دينا بالسيدة ١٨٦١ سنة الرتجمة صاحب
عضًوا انتُخب ١٨٦٧ وسنة ،١٨٦٤ سنة أورشليم يف اإلرسائيلية الطائفة ألرسار كاتًما
عىل حاخاًما ُعني عربية ٥٦٣٤ سنة املوافقة ،١٨٧٤ سنة ويف األكرب، الرباني للمجلس
منصبِه بمهام فقام بذلك، السلطانية الرباءَة لُه ووردت الغرب طرابلس يف طائفتِه
بالنشان السلطان جاللة عليه أنعم ١٨٧٦ سنة ويف العظام، الرجال قيام الجليل

الثاني. العثماني النشان منحُه ١٨٧٨ سنة ويف الثاني، املجيدي
والنمسا، وإيطاليا وإنكلرتا فرنسا فزار األوروبية البلدان يف سيادتُه جال وقد
١٨٨٨ سنة ويف خصوصية، مقابلة جوزيف فرنسوا اإلمرباطور جاللة بمقابلة وحظي
خري املقدسة وظيفته بأعباءِ فقام اإلسكندرية يف اإلرسائيلية الطائفة عىل حاخاًما انتُخب
قويم عىل الصالحة الرتبية فرباهم بنات وأربع صبيان بخمسة عليِه هللا أنعم وقد قيام،

املبادِئ.
اسمُه ديني كتاب منها الفائدة عظيمة مؤلفات لُه املعدودين، الُكتَّاب من وسيادتُه
«أيسماح اسمه وكتاب املرصيني، عوائد يف شالوم» «نيفه اسمُه وكتاب لب»، «تاملوت
إىل تُرجم الكتاب وهذا تونس، جنرال شماما نسيم القائد مربات موضوع يف موشه»
واإليطالية الفرنسوية اللغات يتكلم وهو وحداثتِه، موضوعِه وأهمية لشهرتِه اإليطالية

والرتكية. والعربية واإلسبانيولية
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اإلرسائيليني، الروحيني الرؤساء اجتماع سيادتُه حرض ١٩٠٣ سنة يوليو ويف
غاليسيا. مدينة يف املذكور للمؤتمر رشف رئيس وانتُخب

شمعون بن حاي مسعود الحاخام (3)

اإلرسائيلية الطائفة بايش حاخام سيادة شقيق الكامل والهمام الفاضل الشهم هو
أيلول ٢١ يف الرشيف القدس يف ُولد مرصوتوابعها، حاخامخانة ووكيل وسكرتري بمرص،
العارشة بلغ وملا زائًدا، اعتناءً برتبيته والداُه واعتنى ،١٨٦٩ أغسطس ٥٦٢٩ / ٢٧ سنة
الكثرية، بالديون كواهلهم مثقلة فقراءَ أوالدُه تارًكا ربِه رحمة إىل والدُه تويف عمرِه من
يأخذ أن يأبى وكان جليلة، خدماٍت طائفتُه خدم جواًدا سخيٍّا — هللا رحمه — كان وقد
أوالدُه أما والنسب، الحسب يف عريقة عائلة من وهو واحد، بدرهم ينتفع أو أجًرا منها
ديون إيفاءِ من وثباتهم بجدهم وتمكنوا األبطال، جهاد وفاتِه بعد جاهدوا فإنهم وآلُه

الرفيع. ومقامها العائلة رشف عىل حرًصا كلها والدهم املرحوم
الرشيف، بالقدس الربانية الكربى املدرسة يف الدينية العلوم الرتجمة صاحب وتلقى

والذكاءِ. والكفاءة الفضل عالئم عليِه وظهرت كلها دروسُه أتم أن بعد منها وخرج
مرص لحاخامخانة ووكيًال سكرتريًا ُعنيِّ ١٨٩٣ سنة املوافقة ٥٦٥٣ سنة ويف
٥٦٥٧ سنة ويف وأمانة، ونشاط بهمٍة وظيفتِه بمهام قائًما اليوم إىل يزال وال وتوابعها،
٥٦٦٣ سنة ويف الرابع، املجيدي بالوسام السلطان جاللة عليِه أنعم ١٨٩٧ سنة املوافقة
مؤتمر لحضور مرص يف اإلرسائيلية الطائفة قبل من عضًوا انتدب ١٩٠٣ سنة املوافقة
الحرب سيادة مع سياحتِه أثناءِ ويف غاليسيا، مدينة يف ُعقد الذي اإلرسائييل الدين رؤساء
أبناءِ من مكرٌم محبوب وهو األوروبية، العواصم زار اإلسكندري بايش الحاخام الفاضل
إنجاحها إىل يَئُول ما كل يف جهًدا يألو ال وإخالص، بأمانة بخدمتها يقوم التي طائفتِه
واإلسبانيولية، والعربية العربانية باللغات والكتابة القراءة يجيد وحرضتُه شأنها، وعلو

واإليطالية. الفرنسوية باللغات التكلم ويحسن
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املرصي القطر يف اليهود أعيان

منشه عائلة (1)

منشه ده يعقوب البارون املرحوم (1-1)

يف ُولد منشه، ده يعقوب البارون املرحوم الذكر الطيب هو وعميدها منشه عائلة كبري
.١٨٨٣ سنة نوفمرب شهر يف اإلسكندرية يف وتويف ،١٨١٠ سنة مرص

وإحسانًا، خريًا وأكثرهم يًدا وأكرمهم وجًها وأسمحهم فؤاًدا الناس أذكى من كان
الحسابات فن يف االطالع واسع الخاطر، ورسعة الذهن حدة يف نابغة عرصِه يف وكان
األمور، معضالت يف البعيد والنظر األعمال إدارة يف واملهارة بالدقة مشهوًرا وضبطها
اقرتن شبَّ وملا إليها، الوصول من الظروف مكَّنتُه التي العلوم أيامِه يف درس وقد
الكمال يف نابغة وكانت نجار، موىس املرحوم كريمة إستري املرحومة الذكر بالطيبة

سنوات. عرش بنحو زوجها وفاة بعد تُوفيت وقد عرصها، نساءِ بني والفضل
وهم: بنات وثالث صبيان أربعة البنني من منشه يعقوب البارون املرحوم وُرزق
وقرينة نجار الخواجه وقرينة بك نيحا وقرينة يوسف وإييل وموىس بخور البارونات
الذين خلفهم يف مخلًدا حيٍّا يزال ال اسمهم أن إال كلهم الذكور تويف وقد بك، فرنسيس

الكثرية. ومرباتهم الصالحة بأعمالهم اإلنسانية تفتخر
ثم الجيزة، مديرية يف رصاًفا شبيبتِه أوائل يف منشه يعقوب البارون املرحوم ُعنيِّ
عىل واليًا كان الذي باشا راشد والد املنسرتيل باشا حسن املرحوم ألشغال وكيًال ُعنيِّ
حديث فلُه املذكور باشا حسن ألشغال وكيًال تعيينِه سبب أما العهد، ذلك يف سوريا
سمو من الرتجمة صاحب عليِه كان ما عىل يستدل ومنُه املقام، هذا يف نلخصُه طويل

الثاقب. والرأي والذكاء النباهة يف املكانة



اإلرسائيليني تاريخ

مرص وايل باشا عباس املرحوم أيام عىل املرصي القطر يف عهدة باشا لحسن كان
فأصحاب االلتزام، بطريق الفالح من تؤخذ كانت التي األمريية األموال هي (والعهدة
الفالح)، من تحصيلها عنها ويتكلفون الحكومة من العهدة ِقيم يشرتون كانوا العَهد
حتى املنسرتيل باشا حسن مرصوبني وايل باشا عباس بني خالف حدث الزمان ذلك ففي
وأيقن العاقبة باشا املنسرتيل فخاف منُه، وانتقامِه عليِه باشا عباس غضب إىل األمر آل
خيفًة فأوجس صغريًا، يزال ال «باشا» راشد ابنُه وكان موقفِه، وحرج خطبِه باستفحال
وكان منشه، يعقوب البارون إىل أخريًا لجأ حتى مذاهبُه وضاقت أمرِه يف وحار عليِه
النمسا، بالد إىل بالولد البارون فرحل راشًدا، ابنُه وسلمُه باألمر وأخربُه جيًدا يعرفُه
املرحومان فيها تعلم التي املشهورة مدارسها إحدى أدخلُه وهناك باريس، إىل ومنها
حتى وذكائِه بمهارتِه واجتهد النمسا إىل راجًعا وقفل باشا، ومصطفى باشا إسماعيل
من باشا املنسرتيل صديقِه خالص يف يسعى أخذ ثم ومن دولتها، حماية عىل تحصل
القضاءِ ساحة إىل باشا املنسرتيل عىل قضية رفع أنُه عملُه يشءٍ فأول باشا، عباس نقمة
يف كان من وألن أجنبي؛ ألنُه نفسها؛ األستانة يف املحاكمة تكون أن وطلب األستانة، يف
فأرسلت العثمانية، العاصمة يف إال محاكمتُه تجوز ال األيام تلك يف باشا املنسرتيل رتبة
املنسرتيل عليِه فسافر مرص، إىل عثماني قومسري مع مخصوًصا حربيٍّا مركبًا الحكومة
املنسرتيل خالص من البارون تمكن الغريبة الوسيلة وبهذه هناك، املرافعة لحضور باشا
املرصي القطر إىل يعد ولم األستانة يف املنسرتيل وظل باشا، عباس نقمة من ونجاتِه

وأموالِه. أمالكِه إدارة يف عنُه وكيًال منشه البارون وأقام ذلك، بعد
عليِه ويحنو صغرِه يف باشا راشد إىل خصوصيٍّا ميًال يميل منشه البارون وكان
كرب وملا «بابا»، يناديِه فكان لُه أبًا ويدعوُه يحبُه الولد كان ولذلك ابنِه؛ عىل األب حنو
ويف سورية، عىل واليًا ُعنيِّ الكبرية األعمال لتويل والكفاءَة الفضل عالئم عليِه وظهرت
استقباًال الباشا ِقبَل من وفٌد يافا يف فاستقبلُه الرشيف القدس البارون زار الوقت ذلك
غضون يف باشا راشد ُقتل وملا فضلِه، وعظيم قدرِه رفعة عىل داللة حافل بموكب باهًرا
منشه عائلة ولبست ولدِه، عىل األب بكاءَ البارون بكاُه العزيز عبد السلطان حادثة

عليِه. حزنًا الحداد
النمسا إمرباطور جوزيف فرنسوا جاللة املرصي القطر إىل جاءَ ١٨٦٩ سنة ويف
رئيًسا بصفتِه الستقبالِه البارون فتقدم السويس، قنال بافتتاح االحتفال لحضور
وجد ملا اإلمرباطور فأكرمُه املرصي، القطر يف اإلرسائيلية والطائفة النمسوية للنزالة
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مدينة باشا راشد زار وملا جليًال، وساًما وقلدُه املدارك وسمو الخالل محاسن من فيِه
الرشيفة، البارون بصفات أمامُه فأطنب اإلمرباطور، بمقابلة حظي النمسا عاصمة فينا
رشف، لقب مع آخر وساًما اإلمرباطور فمنحُه الكثرية، ومربَّاتِه الخريية أعمالُه وأطرأ
حاز من أول وهو بعدِه، من ولذريتِه لُه متوارثًا لقبًا بارون لقب منحُه ١٨٧٥ سنة ويف

املرصي. القطر يف اإلرسائيليني من اللقب هذا
الحكيم نظر الدنيا إىل نظر القدر وعلو الجاه من الجليل املقام هذا بلغ وملا
العظيمة التجارية األعمال عىل باإلقدام إال يتم ال فيها الحقيقي النجاح أن فرأى العاقل،
بأصحابِه يدور العظيم التجارة دوالب األوروبية األقطار يف شاهد وأنُه سيما ال الفائدة،
فحدثتُه والفخر، املجد سماءِ إىل باألفراد وينهض الشأن، وجاللة العظمة محور عىل
اهتم مرصي أول فكان أوروبا، مع باالشرتاك تجارية ت محالَّ ينشئَ أن الكبرية نفسُه
يف وجرى ليفربول، يف آخر ومحالٍّ مرسيليا، يف تجاريٍّا محالٍّ فأنشأ املفيدة، األمور لهذه

عظيًما. نجاًحا فنجح والثبات الجد مع واالستقامة األمانة خطة عىل أعمالِه كل
األعمال من باإلكثار إالَّ عيش لُه يطيب ال جواًدا محسنًا الرتجمة صاحب وكان
فيها وبنى مرص يف أمالًكا لها ووقف لطائفتِه كنيًسا اإلسكندرية يف فبنى الخريية،
عىل لتنفق جنيه آالف أربعة ووهبها منشه، مدرسة باسم اليوم املعروفة املدرسة أيًضا

ونجاحها. تحسينها
الخريية، للمستشفيات كثرية بهباٍت وجاد فبُنيت مدرسة لبناءِ يافا يف أرًضا ووهب

ذريتِه. فقراءِ عىل ريعها ينفق أمالًكا وفاتِه قبل ووقف
يليق بما وُدفن ،١٨٨٣ سنة نوفمرب شهر يف اإلسكندرية مدينة يف هللا توفاُه وقد

األيام. كرور يمحوها ال حميدة آثاًرا مخلًفا واالحرتام التجلة من بمقامِه

وأحفادُه أنجالُه

كلهم. الذكور فتويف بنات، وثالث صبيان أربعة خلف منشه يعقوب البارون إن قلنا:
ومربَّاتِه الخريية بأعمالِه حياتِه يف اشتهر بخور، البارون املرحوم بينهم وكان
محرَّم يف اإلرسائييل املستشفى فرأس الكريم، والدِه خطوات ذلك يف مقتفيًا الصالحة
هللا رزقُه وقد الحميد، والصيت املجيد الذكر لُه ترك ما املجيدة األعمال من وأتى بك،
أَلفرد، والبارون فيلكس، والبارون البكر، جاك البارون وهم واحدة، وابنة أوالد خمسة
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إىل توفيا األخريان وهذان يوسف، والبارون إييل، والبارون روبينو، املسيو جناب ومدام
ربهما. رحمة

منشه ده بخور جاك البارون (2-1)

منشه. ده جاك البارون

يعقوب البارون املرحوم ابن بخور البارون املرحوم ابن منشه ده جاك البارون
.١٨٥٠ سنة يناير شهر يف مرص يف ُولد منشه، ده

واإليطالية والفرنسوية العربية اللغات فأتقن املدارس، دخل وترعرع كرب وملا
خطوات فاقتفى بينهم، األوىل املنزلة لُه كان إخوتِه بكر كان وملا واإلنكليزية، والنمسوية

املربورة. واألعمال الخصوصية األشغال يف وجدِه أبيِه
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املرحوم كريمة أدريانة البارونة والكمال العفة بصاحبة اقرتن ١٨٧٤ سنة ويف
وجستون وإميل وإدمون هنري املسيو وهم: نجباءَ بنني ستة هللا فرزقُه نحمان، الخواجه

أجيون. جاك املسيو جناب قرينة مرغريت السيدة وهي وابنة، وأوجني، وديني
أول، مالزم برتبة األول واملجر، النمسا جيش ففي وجستون هنري ابناُه أما

أشغالِه. يف والدهم جناب يساعدون والباقون ثاٍن، مالزم برتبة والثاني
سنة املاسونية الجمعية سلك يف انتظم وقد شهري، بنكيري منشه ده جاك والبارون
والعثماني الثاني املجيدي النشان ١٨٨٦ سنة نال وقد غراءُ، مآثر فيها ولُه ،١٨٧١
وسام النمسا إمرباطور جاللة ومنحُه مرص، خديوي باشا توفيق املرحوم من الثالث
فاستعفى البلدي اإلسكندرية مجلس يف عضًوا وكان جدِه، عند كان الذي الحديد التاج
اإلسكندرية، يف اإلرسائيلية الطائفة رئيس اليوم وهو أشغالِه، لوفرة سنني أربع منذ منُه
واشتهر خريي، مرشوع كل يف بيضاءُ أياٍد ولُه النمسوية، الخريية الجمعيات ورئيس
إحسانُه ليعم عمرُه هللا أطال عموًما، الطوائف كل وبني خصوًصا، قومِه بني بسخائِه

ومربَّاتُه.

منشه ده فيلكسبخور البارون (3-1)

ُولد منشه، ده يعقوب البارون املرحوم ابن بخور البارون املرحوم ابن فيلكس البارون
اللغات فأتقن املدارس دخل أشدُه بلغ وملا ،١٨٦٥ سنة أغسطس يف اإلسكندرية يف
اقرتن ١٨٩٠ سنة ديسمرب ويف والعربية، واإليطالية والنمسوية واإلنكليزية الفرنسوية
املسيو وهو ولًدا منها وُرزق منشه، ده يوسف البارون املرحوم كريمة سيلني باملرحومة
وهما ولَديْن منها وُرزق بستوس دي روزت بالسيدة اقرتن ثم وتُوفيت، منشه، جورج

كإخوتِه. بنكيري وهو أندريا واملسيو موريس املسيو
شئون يدير وهو النمسوي جوزيف فرنسوا وسام سنني ثالث منذ نال وقد
األعمال يف ومآثر حميدة، مساٍع ولُه طائفتِه، أركان من مهم وركن الخريية، االسبتالية

عديدة. العمومية الخرييَّة
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منشه ده بخور ألفرد البارون (4-1)

يف ُولد منشه ده يعقوب البارون املرحوم ابن بخور البارون املرحوم ابن ألفرد البارون
والنمسوية الفرنسوية اللغات من فأتقن املدارس دخل كرب وملا ،١٨٦٧ سنة يف باريس
السيدة والفضيلة الصون بذات اقرتن ١٨٩٤ سنة ويف والعربية، واإلنكليزية واإليطالية
والبارون شلر، املسيو وهو ولًدا منها وُرزق سوارس فيلكس املسيو جناب كريمة هيالنة

ورشكاهم. رولو الخواجات حرضات برشاكة بنكيري منشه ده ألفرد
بجليل فيِه مشهوٌر اإلسكندري البلدي املجلس يف عامل كبري عضو اليوم وهو
عىل والغرية الضمري بحرية لُه ومشهوٌد البلد، عىل واإلصالح بالنفع العائدة الخدمات
شئون يدير وهو اإلنسانية، وخدمة الخري عمل يف غرَّاء مآثر ولُه البلدية، مصلحة

النمسوي. جوزيف فرنسوا لوسام وحائز الصناعية، اإلرسائيلية املدارس

منشه ده إيليا جاك البارون (5-1)

ده يعقوب البارون املرحوم ابن إيليا البارون املرحوم ابن منشه ده إيليا جاك البارون
فأتقن املدارس دخل ترعرع وملا ،١٨٦٨ سنة أغسطس ٢٦ يف اإلسكندرية يف ُولد منشه،

العربية. ويتكلم والنمسوية واإليطالية واإلنكليزية الفرنسوية اللغات من
والبارون أجيون، موىس املرحوم كريمة جربيال بالسيدة اقرتن ١٨٩٢ سنة ويف

واالستقامة. الجد بحسن لُه مشهود بنكيري منشه ده إيليا جاك
والدُه املرحوم كان التي العجزة دار تشييد يف شارع أنُه الخريية أعمالِه ومن

اإلسكندرية. يف ببنائها وفاتِه قبل أوىص قد منشه ده إيليا البارون

القطاوي عائلة (2)

قطاوي بك يعقوب املرحوم (1-2)

هللا رحمة إىل املنتقل قطاوي بك يعقوب املرحوم هو وكبريها الشهرية العائلة هذه أب
معروًفا مداركِه وسمو همتِه، بعلو مشهوًرا عرصِه يف كان ،١٨٨٣ سنة أبريل ٣ يف
أخالقِه، ومكارم ذهنِه وحدة بذكائِه نابغًة النافعة، الكبرية األعمال إتيان عىل باقتدارِه
املهابة من عظيم جانب عىل وكان ومعارفِه، أقرانِه بني رفيًعا مقاًما ودعتِه بلطفِه نال
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يف تنقل وقد سامية، منزلًة بينهم وأنزلوُه فاحرتموُه الحكام من بهما تقرَّب والكمال
أشغال إدارة وتوىل مرص، عزيز باشا عباس املرحوم عهد عىل املرصية الحكومة وظائف
منها، الحكومة لوازم بتقديم وتعهد املخابز التزم ثم فروعها، بكل املرصية الرضبخانة
مدة لها ملتزًما وظلَّ غريِه، مع باالشرتاك املرصية والكمارك األسماك حلقات والتزم
رسميٍّا، (الرصافني) للصيارفة شيًخا ُعنيِّ ثم باشا، سعيد املرحوم لُه املغفور حكم

وغريِه. باملال الحكومة صيارفة كل ضمان إليِه تُعهد فكانت
فربَّاهم وموىس، وإييل ويوسف أصالن وهم: ذكور أوالد أربعة هللا رزقُه وقد
من مثاٍل أكمل عىل فنشئوا املدارس أحسن يف وهذبهم القويمة، املبادئَ فيهم وغرس

واملحامد. والفضائل اآلداب
يف يجول أن إليه توحي كانت العالية وهمتُه البعيدة وآمالُه السامية أفكارُه وكأنَّ
أمامُه مفتوحة كانت النجاح أبواب وأن سيما ال الحازم، املقتدر جولة الحياة ميدان
محالتهم وأسسوا وغريُه منشه البارون مع واشرتك العظام، التجار سلك يف فانخرط

ورشكائه». «منشه باسم ولندن واإلسكندرية مرص يف الشهرية
انفصل العمل عىل واالقتدار والذكاءِ النجابة مالمح عليهم وظهرت أنجالُه كرب وملا
ثالثة ففتح عليهما، مزيد ال ونشاٍط بهمٍة أوالدِه مع األعمال وبارش منشه، محل عن
إييل، املسيو بابنِه باريس محل إدارة وأناط واإلسكندرية، ومرص باريس يف محالت
وبيحا أجيون عائلة مع باالشرتاك وإخوتِه أصالن بابنِه واإلسكندرية مرص محيل وإدارة

بك.
من فأظهر حياتِه، مدة املرصي القطر يف اإلرسائيلية الطائفة رئاسة توىل وقد
تويف وقد والحمد، الثناءِ بمداد لُه مسطًَّرا يزال ال ما أبنائها مصالح عىل والغرية املقدرة
السنة من أبريل ٣ يف هو تويف ثم ،١٨٨٣ سنة فرباير ٢ يف أصالن الخواجه األكرب ابنُه
واملرصية عموًما الرشقية البالد أنحاءِ كل يف وأسف حزٍن رنة لوفاتهما فكان نفسها،
أوالدِه حرضات ولكن ذخائرها، أعظم من ذخريتنَْي بفقدهما مرص وفقدت خصوًصا،
باسم كانت كما محالتهم، فأبقوا مخلًَّدا املحبوب أبيهم ذكر يبقى أن إال أبوا األفاضل
يَُرضب عاٍم بعد عاًما النجاح يف آخذًة تزال ال اآلن وهي وأوالدِه»، قطاوي منشه «يعقوب

معامالتها. وُحسن ووفائها بأمانتها املثل
احتفل املرصي القطر النمسا ملك عهد ويل رودولف الربنس املرحوم زار وملا
هذه لزيارته يجعل أن وأحبَّ السامي، بمقامه يليق احتفاًال بقدومِه قطاوي بك يعقوب
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النمسوية الطائفة ألبناءِ العباسية يف مستشفى بناءِ يف فرشع حميًدا، وأثًرا جليًال تذكاًرا
وقد أساسِه، من األول الحجر الكريمة بيده يضع أن وطلب بذلك، الربنس فُرسَّ مرص يف
عظيٌم وجمهوٌر وعظمائها مرص أعيان عيون من نخبة حرضُه باهر احتفاٌل لذلك جرى
الحميد األثر هذا بناءُ يتمَّ أن التقادير أبت ولكن ونحلهم، مللهم اختالف عىل الناس من
بناءَُه فأتموا بعدُه، الكرام أنجالُه وقام ربِه رحمة إىل فتويف الرتجمة، صاحب حياة يف

النمسوية. الحكومة نائب إىل وسلموُه

قطاوي يعقوب بك أصالن املرحوم (2-2)

فُرزق جراسيا، بالسيدة واقرتن ١٨٢٤ سنة مرص يف ُولد قطاوي، يعقوب بك أصالن
حرضات هم: اآلن الذكور أوالدِه من واألحياءُ بنات، وخمس ذكور أوالد خمسة منها
جانب عىل وكلهم وأخواتهم، وإميل، أدولف والخواجات بك ويوسف جاك الخواجه
العظيم الرجل ذلك ساللة من فإنهم َغْرَو وال األخالق، ومكارم والنبل الفضل من عظيم
مشهور هو كما البنوك، أشغال يديرون وهم الحميدة، واملآثر الحسن الصيت صاحب

ومعلوم.
السكر تكرير معمل مرشوع وتنفيذ أعمال يف اشرتك قد بك أصالن املرحوم وكان
وقد حياتِه، مدة املعمل ذلك إدارة محل يف رئيًسا وكان سوارس، إخوان الخواجات مع
أبيهم كرامة الكرام أوالدُه فحفظ ،١٨٨٣ سنة فرباير من الثاني اليوم يف هللا توفاُه
أحسن. إىل حسن من سائرة أعمالهم تزال وال الرشيفة، جدهم مبادِئ عىل وحافظوا

قطاوي يعقوب بك يوسف (3-2)

السن بلغ وملا مدارسها، يف وتخرج ١٨٤٥ سنة مايو ١٥ يف مرص يف بك يوسف ُولد
بكريمة اقرتن ثم البنوك، أشغال عىل يتمرَّن أخذ األعمال ميدان يف الظهور يخوِّلُه الذي
بنني منها هللا فرزقُه ،١٨٦٥ سنة يف الوقت ذلك يف اإلرسائيلية الطائفة بايش حاخام
الهندسة إىل مياًال كان موريس فالخواجه وألبري، وموريس إييل الخواجات منهم وبنات،
والدهم. حرضة يشتغل كما البنوك يف اشتغلوا والباقون لُه، حرفًة واتخذها فتعلمها

املرحوم وفاة عند كبريًا اجتماًعا اجتمعت قد اإلرسائيلية الطائفة جمعية وكانت
بك يوسف جناب من تطلب أن عىل قرارها وقرَّ ذاك، إذ رئيسها قطاوي بك يعقوب
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قطاوي. بك يوسف

حبٍّا نفٍس طيب عن طلبها فلبَّيا والدهما، املرحوم مكان يرتأساها أن بك موىس وشقيقِه
مصالحها، عن والذَّْود الطائفة هذه منار رفع يف ورغبًة البائسني، ومساعدة الخري بعمل
جهدهما يبذالن والهمة الغرية من عنهما اشتهر بما الرشيفة الخدمة هذه أعباءِ يف فقاما

شئونها. وسائر ومربَّاتها أوقافها عىل ويسهران خريها، يف
اإلرسائيليني كنيس يف الصالة مرًة حرضُت إنني أقول: يُذكر باليشءِ اليشءُ كان وملا
الذين املحسنون تقدم الشعب أمام بالتوراة طافوا وملا الكبري، الصوم عيد يوم بمرص
نفسُه، بِه سمحت بما منهم كلٌّ فتربع األريحية هزَّتهم وقد التوراة، أجزاءِ حمل يرغبون
أن أتمالك لم ذلك شاهدُت فلما قطاوي، بك يوسف وإحسانِه جودِه يف السابق فكان
سماحة عىل الجميل الثناءَ وأثنيت الصالحة، والقدوة والكرم السخاءِ بمدح جاهرت

خصوًصا. بك ويوسف عموًما األمة هذه وغرية
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شقيقِه مع يديرها التي الكثرية األعمال بمهام القيام عىل حرضتُه يقترص ولم
أخرى بأعماٍل االشتغال عن العالية همتُه بِه تقعد ولم املشهور، محلهم يف الهمام
مياه ورشكة املرصية، العقارية الرشكة أهمها رشكات لعدة مديًرا ُعنيِّ فقد عظيمة،
بالنفع العائدة الشئون من بكثرٍي عالقة ولُه حلوان، حديد سكة مديري من وهو طنطا،

واملرصيني. مرص عىل
ويزينها النفس وعزة األنفة مع واالتضاع الوداعة فتحليها وأخالقُه صفاتُه أما
املحلَّ آراءَُه ويحلُّون يحرتمونُه أقرانِه بني األول املقام ولُه والتقوى، والكمال األدب
يقابلهم فإنُه ووداعتِه، للطفِه وفقرائهم الناس أواسط من كثريًا محبوب وهو األسمى
أدامُه أحاديثِه، برقة صدورهم ويرشح أحوالهم ويتفقد معهم، ويجتمع منهم واحد كأنُه

ومربَّاتِه. حسناتِه قدر وجزاُه هللا

قطاوي إييل املسيو (4-2)

قطاوي. إييل املسيو

يف وتخرَّج ،١٨٤٩ سنة مارس ٣ يف مرص يف قطاوي يعقوب إييل املسيو ُولد
منها فُرزق فلنسني ليون املرحوم بكريمة اقرتن العمل ميدان يف دخل وملا املدارس،
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قطاوي الخواجات محالت يدير حيث باريس، مدينة يف اإلقامة نصيبُه كان وقد ابنتنَْي،
وذكائِه. بهمتِه

النمسا بالد يف الشهرية ريدلخ عائلة بنات من بسيدٍة اقرتن زوجتُه توفيت وملا
ابنًة. منها وُرزق واملجر

أعضاء وأحد ريسيه»، «راتني املسماة السكر أعمال رشكة مديري أحد اآلن وهو
البنوك. من وغريِه املرصي العقاري البنك

البلدان. من وغريها بمرص عالقة لها أخرى أشغال أيًضا باريس يف ويدير

قطاوي يعقوب موىسبك (5-2)

يف ُولد الذكور، إخوتِه رابع وهو قطاوي، بك يعقوب املرحوم نجل قطاوي بك موىس
وملا الصحيحة، املبادِئ عىل ونشأ ،١٨٥٠ سنة فرباير شهر من الثاني اليوم يف مرص
مستقبًال لُه الناس وتوقع والذكاء، النجابة مخائل عليِه ظهرت عمرِه من السابعة بلغ
متقد الهمة عايل كان أنُه إال البنية، ضعيف الجسم نحيف وكان رفيًعا، ومقاًما باهًرا
مرص يف تارًة العلوم وتلقي الدروس عىل مكبٍّا ونشاط جدٍّ يف شبيبته أيام قىض العزيمة،
الحديثة، الرتبية ومحاسن والفنون املعارف من وافًرا نصيبًا نال حتى أوروبا يف وتارًة
الدنيا أحوال من والتحنك باالختبار العلم ليقرن واألسفار السياحة يف أخذ ترعرع وملا
وأفكارِه نفسِه عىل معتمًدا السياحة هذه إىل تدفعُه العالية همتُه وكانت وشئونها،
التدبري، بحسن املقرونة النفس عىل االعتماد قوة فيِه رسخت حتى العاقل الحكيم شأن
فظهرت عمرِه، من العرشين بلغ حتى هذه سياحاتِه يف واستمر األخالق، ومحاسن
أشغالِه، دائرة يف وأدخلُه والدُه فطلبُه وإدارتها، األعمال عىل االقتدار عالئم ذاك إذ عليِه
رأى وملا باهًرا، نجاًحا فيها ونجح إليِه ُعهدت التي األعمال كل يف سامية مقدرة فأظهر
ما أحسن عىل املهمة بهذه فقام بنكِه، يف لُه رشيًكا جعلُه األعمال يف ونشاطُه كفاءَتُه
وكاشفُه زواجِه عىل والدُه عزم قليلة بأعواٍم ذلك وبعد واإلدارة، التدبري ُحسن من يكون
الدكتور الشهري العالم كريمة إيدا بالسيدة فاقرتن إلرادتِه طوًعا يتمنع فلم ذلك، يف
يف ذلك وكان عمرِه، من والعرشين الرابعة يف وهو الخديوية، العائلة طبيب بك رويس
العظمة من القصوى الغاية بلغ احتفاًال بزفافِه احتُفل وقد ،١٨٧٤ سنة أبريل ٢١
وذلك مكان، كل يف الناس بها لهج حتى االنتشار حد بلغت رنة لُه وكان الشأن، ورفعة

الناس. أعني يف املكانة سمو من الكريمة العائلة لهذه ما عىل واضح دليل
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قطاوي. بك موىس

بختانِه واحتفل جستاف، سماُه ذكًرا مولوًدا هللا رزقُه ١٨٧٥ سنة يناير ١٥ ويف
األفراح شعائر فأُقيمت اإلرسائيلية، الديانة عقائد حسب عىل ميالدِه من أيام ثمانية بعد
عىل قطاوي بك يعقوب املرحوم الكريم املولود جد وعزم واالبتهاج، الرسور وبشائر
املرحوم كان وملا واألعيان، الكرباءِ أعاظم من عظيًما جمهوًرا إليها دعا راقصة ليلة إحياءِ
تكون أن إليِه طلب باشا إسماعيل لُه املغفور مرص عزيز من مقرَّبًا قطاوي بك يعقوب
مرص عزيز فأجابُه بطلعتِه، وترشيًفا باسمِه نًا تَيَمُّ رعايتِه؛ تحت الحافلة الحفلة تلك
امُلعظَّم الخديوي سمو قدم وجاللها كمالها بدر وظهر الحفلة عقد انتظم وملا ذلك، إىل
املعية رجال حرضات يتبعُه الباهر، بموكبِه الليلة تلك من مساءً التاسعة الساعة يف
حتى الذبائح وذبح املوسيقى أنغام بني املنزل ودخل الرشيف، الحرس وضباط السنية
وكرَّمهم، فحيَّاهم سموِه أمام واملدعوات املدعوون فمرَّ لُه، املعد املكان يف سموُه جلس
والرسور الفرح ودام املطربة، األلحان نغم عىل املخارصة ودارت الحفلة ابتدأت ثمَّ ومن
من منهم لقوُه ملا الكرام املنزل آل عىل يثنون وهم املدعوون وخرج الفجر، مطلع حتى

172



املرصي القطر يف اليهود أعيان

عىل املعظم الخديوي سمو الكريمة العائلة هذه أفراد وحمد واإلكرام، االستقبال ُحسن
والرتتيب. االنتظام البديعة الليلة تلك ترشيفِه من به تكرَّم ما

ويف إيكتور، سماُه آخر مولوًدا الرتجمة صاحب ُرزق ١٨٧٦ سنة يناير ٣١ ويف
ُرزق ١٨٨٧ سنة أغسطس ٢٩ ويف إدجار، دعاُه ثالثًا مولوًدا ١٨٧٨ سنة يناير ٢٠
وهذَّب صالحة تربية أوالدُه فربَّى البنات من غريها لُه يولد ولم إيديت، سماها مولودة
وأرشف الخصال إكرام عىل فنشئُوا املشهورة، اللغات وعلمهم املدارس يف أخالقهم

الصفات.
الخريية، باألعمال االشتغال عن لتثنيِه والخصوصية التجارية أشغالِه كثرة تكن ولم
أقرانُه سيما وال أغنياءَ، أو فقراء كانوا سواءٌ الشبان أخالق بتهذيب مغرًما كان فقد
إىل لإلنسان سبيل ال أنُه الصحيح رأيِه من وكان بينهم، وشبَّ معهم َ نشأ الذين ورفاقُه
يعرف وال الكمال، درجة يبلغ وال أنواعها، عىل العلوم طريق من إال والحرية التمدن
وهذا املدارس، يف واملعارف والفنون العلوم تلقى إذا إال اإلنسانية والواجبات الحقوق
خصوصية مدرسة إنشاءِ يف رشع ولذلك فيِه؛ غريزيٍّا كان الشبان أخالق ترقية إىل امليل
أجناسهم اختالف عىل العلم لطالبي أبوابها وفتح وأتمها الكريمة عائلته نفقة عىل
يف تنظر برئاستِه إدارية لجنة لها وألف املاهرين، األساتذة إليها وجلب ومذاهبهم،
نجاًحا فنجحت العالية العلوم دار ُدعيت ثم التجارية، املدرسة وسماها وشئونها أمورها
فخرج أخالقهم، وتهذبت فيها تخرَّجوا الذين التالمذة يف فوائدها ثمار وظهرت عظيًما،
لم الشبان هؤالء وبعض والثانوية، االبتدائية الدروس فيها متممني كثريون شبان منها
فذاعت أوروبا، مدارس يف والقانون والهندسة الطب علوم يتمم لكي إال منها يخرج
سائر وتالمذتها أساتذتها واجتهاد تعليمها وحسن بإدارتها وفاقت املدرسة، هذه شهرة
كثريًا، عمرها يطول ال أن لها كاتبًا كان املتاح القدر وكأنَّ املرصي، القطر يف املدارس
سنة أوروبا يف اإلقامة إىل دعاُه ما األوان ذاك يف لُه عرض الرتجمة صاحب أن وذلك
شفا عىل أقبلت أن إىل فشيئًا شيئًا وتتأخر تتقهقر غيابِه يف املدرسة فأخذت كاملة،
سيما وال كثريًا، تأسف االنحطاط من إليِه صارت ما وشاهد سفرِه من عاد وملا الخراب،
األمور أصعب من األوىل حالتها إىل إرجاعها أن فرأى فيها، تأصلت قد كانت أمراضها أن
اإلرسائيلية املجانية الخريية املدارس حالة تحسني إىل عنايتُه ووجه فرتكها وأشدها،
قصب وحازت قصرية مدة يف املدارس هذه فنجحت شئونها، ويالحظ يديرها كان التي
وتالمذتها والفالح، النجاح معارج يف راقية اليوم إىل تزال ال وهي غريها، عىل السبق

وإناث. ذكور بني الخمسمائة عىل ينيفون
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عىل نفعها يعود أخرى خريية بأمور االشتغال عن املشاغل هذه كل تقعدُه ولم
واإلحسان الرب أعمال من اإلكثار إىل تدفعانِه ومروءَتُه غريتُه كانت فقد اإلنسان، بني
ويزيل كربهم فيفرج إليِه، يلتجئون كانوا الذين وغريهم واملعوزين الفقراءِ بصالح حبٍّا
يشءٌ يثنيهم ال الذين العقالء الحكماءِ شأن وأديانهم، مذاهبهم بني فارٍق غري عثراتهم
الفقري أمام مقتدر غني كل عىل املفروضة اإلنسانية والواجبات الفروض أداءِ عن
عارًفا اإلرسائيلية الطائفة عىل رئيًسا الرتجمة صاحب مثل كان من سيما وال البائس،

همومهم. وتبديد أحوالهم إصالح إىل مياًال الفقراءِ بأحوال
الفاضل شقيقِه حرضة مع باالشرتاك نالها فقد اإلرسائيلية الطائفة رئاسة أما
وهما ،١٨٨٣ سنة يف قطاوي بك يعقوب املرحوم والدهما وفاة بعد قطاوي بك يوسف
يشهد كما عليهما، مزيد ال وإخالص بهمة الرئاسة هذه بمهام قائمني اآلن إىل يزاالن ال

املرصي. القطر يف الكريمة الطائفة هذه أفراد من فرد كل بذلك
باشا. توفيق السابق الخديوي املرحوم من بك لقب مع الثانية الرتبة نال وقد

سابًقا املرصية املالية نظارة وكيل باشا بلوم سعادة املرصي القطر برح وملا
الباشا عن بدًال الخريية رشكاتها عىل رئيًسا بمرص املجرية النمسوية الطائفة انتخبتُه
وهو العباسية، يف الذي الخريي النمسوي املستشفى إدارة عىل أيًضا ورئيًسا املذكور،

الخاص. بمالِه قطاوي بك يعقوب املرحوم والدُه أنشأُه الذي
بها اإلملام شئنا ولو ا، جدٍّ كثرية فهي والتجارية املالية الرتجمة صاحب أعمال أما
يف سعى أو فيِه أخذ مرشوع كل إن نقول: وإنما املقام، هذا يف املجال بنا لضاق كلها
العمومي، بالنفع العائدة الفوائد ثمار ويثمر النجاح حد يبلغ كان وتعضيدِه تنشيطِه
الحديد والسكك املستجدة، الحلوانية الحديد السكك إنشائِه يف وإدارته بمالِه اشرتك فإنُه
رشكة ذلك بعد ابتاعتها التي الرشقية الزراعية الحديد والسكك وأسوان، قنا بني املمتدة
بمرص، األمنيبوس مركبات ورشكة طنطا، مياه رشكة إنشاءِ يف العاملني من وكان الدلتا،
العقاري البنك مديري إىل انضمامِه عن فضًال الرشكات، هذه كل مديري أحد اآلن وهو
املشهورة. واملالية التجارية الرشكات من وغريها الزراعية، والرشكة األهيل والبنك املرصي
وكان املرصية، املاسونية املحافل يف رشف ورئيس بريت، بني محفل رئيس وهو

اإلنكليزي. الرشق كوكب محفل أعضاءِ أهم من
مداركِه، وسمو بهمتِه بأعبائها يقوم كان التي العظيمة األعمال هذه كل ومع
أوقاتِه، من كبريًا قسًما وتشغل خاطرِه يف تجول دائًما كانت الخريية األعمال فإن
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واإلحسان، الخري طرق يف سائرة اإلسكندرية يف رودلف تكية أن يوم ذات بلغُه فقد
األب الفاضل مديرها حرضة إىل فكتب واملعوزين، املحتاجني من عظيم عدد إليها ُ يلجأ
تكية نسق عىل فيها تكية إنشاءِ عىل ويساعدُه مرص، إىل يحرض أن منُه يلتمس رودلف
جميع حرضُه حافل محفل يف وخطب مرص، إىل وجاءَ طلبِه إىل فأجابُه اإلسكندرية،
التي الحميدة املزايا وأبان وأميالهم، مذاهبهم اختالف عىل الخريية الرشكات رؤساء
عىل أقرَّ أن بعد املحفل ذلك وارفض واإلحسان، الخري عمل من اإلنسانية عىل تعود
يف يسعى الرتجمة صاحب أخذ ثم ومن بها، الئًقا يكون منزل وابتياع التكية هذه إنشاء
كان ما منُه وأصلح رُه، وعمَّ التكية ذمة عىل وابتاعُه وجدُه حتى املطلوب املنزل إيجاد
والبائسني للفقراء أبوابُه وفتح الرشكة، هذه مشرتكي نفقة عىل اإلصالح إىل حاجة يف
وزير كرومر اللورد جناب رعاية تحت التكية هذه ُجعلت وقد واملذاهب، امللل جميع من

بمرص. الربيطانية الدولة
العظمى بريطانيا دولة من مندوبًا القاهرة إىل دوفرين اللورد جاء ١٨٨١ سنة ويف
تجد فلم العرابية، الثورة حدوث بعد مرص لبالد وقوانني نظامات وإنشاءِ لتعديل
هذه من فطلبت القطاوي، بيت غري العظيم الرجل بذلك يليق منزًال ذاك إذ الحكومة
إتمام وبعد مرص، يف مكوثِه مدة اللورد فيِه فأقام لُه، منزلها تعد أن الكريمة العائلة
امللكة رسم الرتجمة صاحب أهدى أن بعد بالدِه إىل رحل ألجلها جاءَ التي مهمتِه

الكلمات: هذه عليِه ومكتوبًا مكربًا فيكتوريا

دوفرين. اللورد لضيافة تذكار هدية

الدرجة من جوزيف فرنسوا بنيشان النمسا حكومة عليِه أنعمت ١٨٩٠ سنة ويف
االحتفال وعند بمرص، النمسوية الطائفة نحو الجليلة خدماتِه عىل لُه مكافأًة الثالثة
بالنشان عليِه أُنعم النمسا عرش عىل اإلمرباطور جلوس من الخمسني العام بحلول

الثانية. الدرجة من نفسِه
ومشهوٌر األخالق، ومكارم والشهامة واللطف الوداعة من عظيم جانب عىل وهو

والعزيمة. الهمة وعلو واآلراءِ األفكار بسمو العديدين ومعارفِه أصدقائِه بني
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رولو عائلة (3)

رولو، روبني الخواجه املرحوم بعيد عهٍد من املرصي القطر استوطنوا الذين التجار بني
أوالًدا هللا رزقُه وقد ذمتِه، وطهارة بمهارتِه ويشهد معارصيِه من يعرفه ال من وقلَّ
مرص يف ولد سيمون فالخواجه بالنشاط، األعمال ومزاولة االجتهاد عىل وشابوا شبوا
املدارس يف تعلما وقد ،١٨٤٧ سنة أيًضا مرص يف ولد جاكومو، والخواجه ،١٨٤٤ سنة

التجارية. لألعمال الالزمة العلوم
نجار بخور املرحوم كريمة روزا بالسيدة سيمون الخواجه اقرتن ١٨٦١ سنة ويف
،١٨٦٩ سنة أكتوبر ١٥ يف والدتُه وكانت روبري، ولدُه ي وُسمِّ وابنتنَْي، ولًدا منها فُرزق
والدِه مع يشتغل وهو العرصية، واللغات العلوم تعلَّم وقد الشباب، عنفوان يف اآلن وهو

املتنوعة. أشغالهم يف
بخور املرحوم كريمة جراسيا بالسيدة ١٨٦٩ سنة جاكومو الخواجه واقرتن
منهم والذكور الجيدة، الرتبية فرباهم بنات، وأربع صبيان أربعة منها وُرزق روصانو

والدهم. جناب مع اآلن بعضهم يشتغل
الخواجه جناب برئاسة اإلسكندرية يف املشهور محلهم فتحوا ١٨٧٠ سنة ويف
ال بهمة أعمالُه يدير جاكومو الخواجه يزال وال وأوالدُه»، رولو «روبني بعنوان جاكومو

اآلن. إىل إنشائِه منذ الكلل تعرف
وعنوان مرص، يف يشتغالن سيمون الخواجه األكرب ونجلُه رولو روبني املرحوم وظلَّ

وأوالدُه». رولو «روبني محلهم
سوارس، إخوان الخواجات مع مرصواإلسكندرية يف محلهم اشرتك ١٨٧٦ سنة ويف
سكان عىل بالنفع العائدة املتنوعة واملرشوعات األشغال يف مشرتكني اآلن إىل يزالون وال

عموًما. املرصي القطر
أعمالهم عن عدا خصوصية أشغال إدارة يتوليان وجاكومو سيمون والخواجات
والبنك حلوان حديد سكة ورشكة السنية كالدائرة رشكات عدة أعضاءِ من وهما الكثرية،
عند رفيع مقام ولهما ذلك، وغري األهيل والبنك املرصية العقارية والرشكة العقاري
ذاعت حتى معامالتهما يف واإلخالص الحميدة املزايا من بِه اتصفا ملا معارفهما جميع
بكدهما ثروتهما جمعا وقد يعاملونهما، الذين كل مع واألمانة الصدق يف شهرتهما
إنجاحِه يف البيضاءُ األيادي لهما كان إالَّ فيه دخال بمرشوع نسمع ولم واجتهادهما،

هللا. وفقهما
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موصريي عائلة (4)

العائالت أسماءِ بني اسمها وجود من يُستَدلُّ كما األصل، إسبانية الكريمة العائلة هذه
أفرادها أحد منها املرصي القطر قصد من وأول الرشق، بالد إىل إسبانيا هاجرت التي
هذه أخذت ثم واستوطنُه، فيِه فمكث إفرنجية، ١٧٥٠ سنة يف موصريي نسيم املرحوم
ونصف قرن مدة يف الخمسني عىل ينيف أفرادها عدد أصبح حتى وتتفرع تنمو العائلة
جميًال مقاًما أحرزوا حتى أعمالهم يف واألمانة والنشاط للمهارة مثاًال كلهم فكانوا قرن،
املعظمة، إيطاليا دولة برعاية ومشمولني حكامها بظل مستظلني مرص سكان بني
وأسماءِ أفرادهم تاريخ يُعرف العائلة هذه تراجم آخر يف املطبوعة الشجرة رسم ومن
املالية، األمور يف بعضهم فاشتغل فمتفرقة، يتعاطونها التي أشغالهم أما منهم، الذكور
وحاز أقرانِه عىل وفاز فيها وبرع املختلفة والفنون الصنائع يف اآلخر البعض وانخرط
املحاماة بفن يشتغل َمن اآلن الكريمة العائلة هذه أفراد من نرى ونحن بعيدة، شهرة
يف جارون وكلهم وفروعها، أنواعها اختالف عىل والتجارة والزراعة والهندسة والطب
السرية بطهارة مشهورون املعامالت، يف واألمانة واإلخالص االستقامة خطة عىل أعمالهم

القدر. ورفعة الجاه من رفيع مقام يف أصبحوا حتى والرسيرة؛
تقيٍّا رجًال موصريي موىس الخواجه جد الكبري موصريي موىس املرحوم وكان
جاءَ داود الخواجه أنجالِه وأحد الرب، وعمل الكنائس أمر يف ولٌع ولُه طائفتِه، عىل غيوًرا
اشتهر وقد والعلم، املبادِئ قويم عىل بنيِه وتربية والفضل التقوى يف أبيِه مثال عىل
بك نسيم املرحوَمنْي والد موصريي نسيم يوسف املرحوم أيًضا الحميدة الخصال بهذه
واملدارس الكنائس وخدم موصريي، وإيزاك فيتا والخواجات موصريي، وجاك موصريي
سرية ومن أقرانهم، بني فنبغوا الصالحة، الرتبية أوالدُه وربى الخريية، والجمعيات

الكريمة. أخالقُه تُعَرف أبنائِه

موصريي يوسف بك نسيم املرحوم (1-4)

مدارسها يف العلوم وتلقى ،١٨٤٨ سنة مرص يف ُولد موصريي، يوسف بك نسيم املرحوم
باجتهادِه نابغًة فكان صغرِه، من الفضيلة حب عىل وشبَّ ذكائِه، بفرط أقرانِه عىل ففاز
السيدة الكمال بذات ١٨٦٨ سنة اقرتن املدارس من وخرج أشدُه بلغ وملا آدابه، يف ومثاًال
الفصل [يف حياتِه ترجمة بنا مرَّ الذي الشهري قطاوي بك يعقوب املرحوم كريمة إلينا
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أوالد ثمانية منها فُرزق القطاوي]، عائلة – املرصي القطر يف اليهود أعيان عرش: الثاني
،١٨٨١ سنة وإستري ،١٨٧٩ سنة وإييل ،١٨٦٩ سنة ُولد يوسف وهم: بنات، وثالث
سنة وفيكتوريا ،١٨٨٦ سنة وموريس ،١٨٨٤ سنة وجاك ،١٨٨٣ سنة وروجينا
وإميل ،١٨٩٣ سنة (سعد) وفيلكس ،١٨٩١ سنة وليون ،١٨٨٩ سنة ودافيد ،١٨٨٧

.١٨٩٦ سنة
التجارية أعمالِه إدارة فاستلم سنة، ٢٨ بك نسيم عمر كان أبوُه املرحوم تويف وملا
وبسائر الصغار إخوتِه برتبية واعتنى عظيًما، فالًحا ونجاحها أمورها ترقية يف وأفلح
واملجد التقدم معارج يف يرقى زال وما الحازم، العاقل الرجل اعتناءَ والدِه املرحوم عائلة
الثالث املجيدي بالوسام باشا إسماعيل األسبق الخديوي لُه املغفور عليِه أنعم حتى
مع الثانية بالرتبة عليِه أنعم ثم املعظمة، الخديوية للعائلة وإخالصِه أمانتِه عىل داللًة

بك. لقب
انتُخب ثم أوفيسيه، درجة من نيشانًا إيطاليا ملك جاللة منحُه ١٨٨٨ سنة ويف
الفقراءِ عىل والغرية واملروءَة الشهامة من فأبدى اإليطالية، الخريية الجمعية يف عضًوا
اإلرسائيلية الطائفة لرئيس نائبًا وكان واألجر، الشكر بمداد لُه مسطًرا يزال ال ما
فيها أبدى سنوات عدة املهمة هذه يف لبث املختلطة، التجارية مرص محكمة يف ومندوبًا
محبوبًا مقرَّبًا فكان الحكومة، وثقة الشعب ِرىض عىل وحاز سامية، ومدارك عالية همة
عادت نافعة كثرية مسالك وانتهج بالقاهرة، األمالك عوائد للجنة عضًوا وانتُخب منهما،

البالد. عىل الكثري بالخري
همتِه وعلو بثباتِه طائلة ثروة جمع حازًما مجتهًدا عاقًال حكيًما الجملة عىل وكان
جريدة ذكرتُه ما وهاك ،١٨٩٧ سنة يناير ٤ يف ربِه رحمة إىل وتويف تدبريِه، وحسن

وفاتِه: يوم ثاني املقطم

الطائفة وجهاءِ أحد موصريي بك نسيم عليِه باملأسوف هللا رحمة استأثرت
وكرم الوجاهة من عليِه كان ملا معارفِه جميع عىل نعيُه فشقَّ اإلرسائيلية،
باإلسماعيلية، منزلِه من صباًحا العارشة الساعة يف جنازتُه وشيَّعت األخالق،
ومىش فاخرة، مركبة يف الفقيد ووضع ووجهاُؤهم، القوم كرباءُ فيِه ومىش
األناشيد، ينشدون املدارس وأوالد الدول، قناصل ويسقجية البوليس أمامها
فيجري واألفوكاتو سوارس الخواجه وحرضات باشا أباتا سعادتلو وكان
األزهار، بأكاليل مغطاة الفقيد ومركبة الرحمة بساطي يحملون بك وقطاوي
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بأثواب موشحة وخيلها األزهار، أكاليل تحمل املركبات من كثري ووراءَها
وراءَ وساروا املركبات ركبوا املختلطة املحكمة املشيِّعون بلغ وملا الحداد،
عن الكرام آلُه يعزُّون ورجعوا الرتاب الفقيد واروا حيث املدفن، إىل الجنازة

وإحسانِه. برحمتِه هللا تغمدُه املصاب، هذا

منذ تويف موصريي، بك نسيم املرحوم شقيق هو موصريي يوسف جاك واملرحوم
أكثر يف أخيِه ونظري والرسيرة السرية طيب — هللا رحمُه — وكان مرص، يف قريب عهد

وظائفِه.
نسيم املرحوم وشقيق موصريي يوسف املرحوم ابن هو موصريي فيتا والخواجه
الفضيلة محبة عىل والداُه فرباُه ،١٨٥٦ سنة فرباير ١٥ يف مرص يف ُولد موصريي، بك
يف أخيِه مع اشرتك وقد الطباع، رقيق املحرض أنيس وديًعا شهًما فنشأ واالتضاع،

واالجتهاد. للنشاط وعنوانًا واألمانة للصدق مثاًال فيها فكانا التجارية، األعمال
املرحوم كريمة أليجره املصونة السيدة بحرضة اقرتن ١٨٨٠ سنة يناير ٢٧ ويف
أسمائهم عىل نأتي بنات، وخمس ذكور أوالد أربعة منها هللا فرزقُه راصون، حاييم
مرص يف ولدت متيلده، وهم: وآدابهم، تربيتهم لحسن وبيانًا ميالدهم، لتاريخ حفًظا
أغسطس ١٠ يف ُولد الذكور، أوالدِه أكرب وهو ويوسف ،١٨٨٢ سنة وراشيل ،١٨٨٠ سنة
،١٨٨٦ سنة ُولدت وإيدا الحياة، ونضارة العمر مقتبل يف شاب اآلن وهو ،١٨٨٤ سنة
،١٨٩٥ سنة وجان ،١٨٩٢ سنة وروجينا ،١٨٩١ سنة وألبري ،١٨٨٨ سنة وأنيس
جناب أنسبائِه من عرفنا إننا يُذكر، باليشءِ واليشءُ نقول: ،١٩٠٠ سنة وموريس
من شابٌّ وهو راشيل، السيدة املصونات كريماتِه إحدى زوج جرين إييل نسيم الخواجه

مرص. يف بالتجارة يشتغل وأدبًا، ذمًة وأوفرهم خلًقا وألطفهم اإلرسائيليني نوابغ
وهو باألمانة، لُه مشهود مرص يف شهري بنكيري الرتجمة هذه صاحب فيتا والخواجه
اإلرسائيليني، فقراءِ بنات زواج لجمعية ورئيس اإلرسائيلية الخريية الجمعية يف عضٌو
زاكي الخواجه شقيقهم إخوتِه مثال عىل وحذا بمرص، اإلسماعيلية لكنيسة ورئيس

أيًضا. األعمال يف ورشيكهم أصغرهم وهو موصريي
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موصريي نسيم بك يوسف (2-4)

سنة يونيو ٢٣ يف مرص يف موصريي بك نسيم املرحوم نجل موصريي بك يوسف ُولد
والعربية الفرنسوية فتعلم تربية، أحسن وتربى املدارس يف والداُه فوضعُه ،١٨٦٩
العفة بصاحبة اقرتن سنة ٢٥ عمرُه بلغ وملا التجارية، األمور يف وبرع واإليطالية
ولًدا ُرزق ١٩٠١ سنة ويف كريمتنَْي، فُرزق أجيون، موىس املرحوم كريمة جان السيدة
أعمالِه يف خلفُه ١٨٩٧ سنة يناير ٤ يف والدُه املرحوم تُويف وملا جدِه، باسم نسيم سماُه
مزايا الجليلة عائلتِه مآثر إىل وأضاف فنجح واألمانة بالصدق حذوُه وحذا التجارية،
وشارك الشهرية، اإلسماعيلية كنيسة بتشييد االهتمام كل فاهتمَّ بالثناءِ، لُه تُذَكر حميدة
،١٩٠٠ سنة اإليطالية الخريية للجمعية عضًوا انتُخب وقد املربورة، األعمال يف ملتِه أبناءَ
بمرص، التجارية املختلطة املحكمة قضاة بني ومندوبًا اإلرسائيلية للطائفة رئيس ونائب
بالرتبة الثاني باشا حلمي عباس الخديوي سمو عليِه أنعم ١٩٠٤ سنة بداية ويف
اإلرسائيليني وجميع خصوًصا، الكريمة موصريي عائلة ذلك فرسَّ بك، لقب مع الثانية
أهلية عن نال بما مرص أنحاء سائر من يهنئونُه املهنئون وأقبل عموًما، واألصدقاء

واستحقاق.
الوجه بشوش القلب سليم املعارشة لطيف األخالق كريم كأبيِه فهو وباإلجمال
وأصدقائِه معارفِه بني النافذة والكلمة األول الرأي ولُه واإلحسان، الخري لعمل محبٌّ

الهمة. وعلو املدارك سامي من بِه ُعِرف ملا قدرُه ويجلُّون يحرتمونُه، الذين

موىسموصريي فيكتور الخواجه (3-4)

أبوُه ل وحصَّ واإلنسان، هللا وحب بالفضل اشتهرا كريمني أبوين من فيكتور الخواجه ُولد
يحصلُه لم ما باجتهادِه الكبري موصريي موىس املرحوم حفيد موصريي موىس الخواجه
موصريي، بك نسيم املرحوم شقيقة موصريي نظلة الفاضلة بالسيدة واقرتن غريُه،
ونحن واالجتهاد، الفضيلة حب عىل فشبوا املبادِئ أحسن عىل رباهم أوالد منها لُه فُولد
ترجمتِه ومن بقيتهم، عىل للداللة فيكتور الخواجه أكربهم ترجمة ملخص عىل نقترص

الكريم. والدِه أخالق تعرف
وضعُه العمر من السابعة بلغ وملا ،١٨٧٣ سنة نوفمرب ١٤ يف فيكتور الخواجه ُولد
ثم البكلوريا، شهادة نال حتى أخرى إىل مدرسة من يتنقل زال وما املدارس، يف والداُه
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شهادة ومونبليه باريس كليتي من فنال والزراعية، الهندسية العلوم فرنسا يف درس
لألعمال مديًرا فُعني وعملِه، بعلمِه كفاءَة أظهر مرص إىل عاد وملا ومزارع، مهندس

.١٨٩٧ سنة إىل ١٨٩٥ سنة من سكر لفابريقة والزراعية والكيماوية الهندسية
القطن، كزراعة املرصي القطر زراعة تهم التي األمور يف الدرس إىل غ تفرَّ ثم
حتى فيها فأصلح الخاصة، بأراضيِه واهتمَّ ونحوها، النباتات وأمراض السكر وقصب

القحط. بعد ونرضة الجدب، بعد مخصبة ها صريَّ
بك نسيم املرحوم خالِه كريمة إستري بالسيدة اقرتن ١٩٠١ سنة يناير ٢٨ ويف
موصريي، موىس الخواجه جدِه باسم سماُه ١٩٠٣ سنة يف بولد منها وُرزق موصريي،
مقتبل يف يزال وال وأوروبا، مرص يف شهرية جمعيات عدة يف عضو الرتجمة وصاحب

أمثالُه. وأكثر هللا وفقُه ونجاح، بهمة أعمالُه يعمل الحياة، ونضارة العمر

الذرمريس دي هارون الخواجه (4-4)

اإلسكندرية يف ُولد مريس، فيكتور بن الذرمريس املرحوم ابن الكامل الوجيه الرسي هو
املرحوم وكان الخالل، ومحاسن األخالق مكارم عىل ونشأ ،١٨٤٩ سنة أغسطس ٣ يف
وغريهم، تلكه والخواجات منشه للبارون ورشيًكا اإلسكندرية يف شهريًا بنكيريًا والدُه
سنة أغسطس يف ربه رحمة إىل وتويف إخالصِه، وشدة معامالتِه وصدق بفضلِه اشتهر
الرتجمة، هذه صاحب الذرمريس دي هارون الخواجه أما نفسها، املدينة يف ١٨٨٧
اللغتني فيها فتعلم اإليطالية االبتدائية املدارس يف دخل عمرِه من العارشة بلغ فلما
يف لالنخراط أهلتُه التي الحميدة واملزايا القويمة املبادئ وتلقى والعربية، اإليطالية
أبداُه ملا أربابها بني رفيًعا مقاًما فنال عمرِه، من عرشة الثامنة يف وهو التجارة سلك
املرحوم كريمة إستري باملرحومة اقرتن ١٨٦٥ سنة ويف والذكاءِ، والنشاط الهمة من
ربها رحمة إىل توفيت ثم بنات، وأربع ذكور أربعة منها هللا ورزقُه حيفص، سلمون
ولَديْن منها وُرزق موصريي، سلمون املرحوم كريمة هنريت بالسيدة بعدها فاقرتن
أكرم عىل كلهم فنشئوا العاقل، الحكيم األب قيام أوالدِه برتبية قام وقد بنات، وخمس
بذكائِه وأدارُه فيها بنًكا وأنشأ مرص استوطن ١٨٦٩ سنة ويف الخصال، وأرشف املبادئ

بيِّنًا. نجاًحا فنجح ومقدرتِه
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وتاريخهم. موصريي عائلة من الذكور أسماءَ تحتوي الشجرة هذه

فيِه، العالية الدرجات فنال حلوان بدر محفل دخل ١٨٩٨ سنة أغسطس ٤ ويف
كثري جواٌد كريٌم وهو التذكار، سبيل عىل أدوات عدة إليِه وأهدى املساعدة، يد إليِه ومدَّ
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بنى فقد منهم، الفقراءِ سيما وال ملتِه، أبناءِ عىل الغرية شديد الخريية باألعمال الشغف
ويصلون عليها، يقبلون الناس يزال وال الخاص، مالِه من حلوان يف كنيسة لطائفتِه

والثناء. بالحمد لُه تُذكر والخري الرب عمل يف جليلة مآثر ولُه فيها

استدراك (5)

تواريخ ملخص إلينا وصل التي الوجيزة الرتاجم هذه بنرش الطبعة هذه يف اكتفينا
دعانا الذي االكتفاء هذا عىل املعذرة الكتاب هذا ُقراءِ حرضات من مؤملني أصحابها
أننا عن فضًال الرشق، يف اإلرسائيلية األمة مشاهري تراجم بقية إىل الوصول تعذُّر إليِه
مجلدات طبع اللتزمنا وأمريكا أوروبا يف املشهورين األفراد سائر تراجم تدوين أردنا لو
هذه من أفراد أو عائالت تراجم عىل يعثر ممن نرجو أننا عىل املوضوع، بهذا كبرية
لننرشها بها يوافينا أن والشام، مرص يف أعمالهم وجليل بفضلهم، امتازوا الكريمة األمة

الشكر. مزيد منا ولُه الكتاب، هذا من الثانية الطبعة يف
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ورأينا طويًال، زمنًا وخربناهم عرفناهم الذين من البعض ترجمة الفصل هذا يف نرشنا
وشهامتهم معاملتهم يف وإخالصهم مصالحهم يف وتفننهم أعمالهم يف براعتهم من
الُعىل لطالب جليًال مثاًال لتكون تراجمهم؛ ملخص تدوين علينا أوجب ما أخالقهم وكرم
يتحفنا ولكي النجباءِ؛ املجتهدين من لغريهم صالحًة وقدوًة األذكياءِ الشبان من والفخر
لنضيفها معرفتهم لنا تتيرس لم الذين الكرام النوابغ من غريهم برتاجم الكتاب هذا قراءُ

هللا. شاء إن الثانية الطبعة إىل

باشا هراري فيكتور (1)

،١٨٥٧ سنة مرص يف ُولد هراري، روفائيل املرحوم ابن والوجاهة السعادة صاحب هو
لتلقي أوروبا إىل أُرسل عمرِه من العارشة بلغ وملا الجيدة، الرتبية فضائل عىل ونما
أثنائها يف نال سنوات ثماني وإنكلرتا فرنسا مدارس يف فلبث مدارسها، يف العلوم
للهمم املقوية املبادِئ من عظيًما وحظٍّا للنجاح، املهيئة واملعارف اآلداب من وافًرا نصيبًا
فنون ويمارس الحياة، شئون يزاول سنوات عدة فيها ولبث مرص إىل رجع ثم والعزائم،
الحكومة خدمة يف دخل والكفاءَة الفضل أمارات عليِه تجلَّت إذا حتى واالختبار، الحنكة
٢٥ ويف نادًرا، واجتهاًدا فائًقا نشاًطا فأظهر ،١٨٧٦ سنة سبتمرب شهر أول يف املرصية
١٨٨٢ سنة فرباير ١٨ ويف املالية، نظارة يف املوازين لقلم رئيًسا ُعني ١٨٨٠ سنة يناير
لُه املغفور عليِه أنعم ١٨٨٣ سنة ويف نفسها، بالنظارة الحسابات لقلم ناظًرا ُعني
مايو ١٨ ويف الحكومة، خدمة يف همتِه وعلو إخالصِه جزاءَ الثانية بالرتبة باشا توفيق
بلوم مع للذهاب انتُدب نفسها السنة ويف باملالية، الخزينة إلدارة ناظًرا ُعني ١٨٨٤ سنة
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من أغسطس شهر إىل هناك فمكث لندن، يف املايل املؤتمر لحضور سكرتري بصفة باشا
الحسابات لعموم مديًرا ُعني ١٨٩٠ سنة أغسطس ٢٣ ويف مرص، إىل عاد ثم السنة، تلك

مديرها. عن بالتوكيل باملالية
املهمة هذه لدى فأظهر األوقاف، ميزانية إلصالح املرصية الحكومة انتدبتُه وقد
عيون يف رفيًعا ومقاًما ومعارفِه، أقرانِه بني بعيدة شهرة وحاز األْكفاءِ الرجال مقدرة
كما خدمة أجل األوقاف وخدم مكانتُه، ورفعوا قدرُه فأجلُّوه وأكابرهم املوظفني عظماءِ

أعمالِه. رس عىل الواقفون يعلم
ويف الحكومة، يف العمومية للحسابات مراقبًا ُعني ١٨٩٠ سنة نوفمرب ١٠ ويف
مديًرا ُعني ١٨٩٩ سنة يناير أول ويف الثاني، املجيدي الوسام نال ١٨٩٢ سنة مايو ١١
ويف املحنك، الخبري الرجل قيام املهمة الوظيفة بهذه فقام املرصية، الحسابات لعموم
العثماني نال ١٩٠٤ سنة يناير ٣٠ ويف الرفيعة، املريمريان رتبة نال ١٩٠١ سنة يناير
من الكبرية نفسِه يف ما مثل والنياشني الرتب سامي من الرحب صدرِه ويف الثاني،

واملدارك. الهمم سامي
وعضو الزراعي، البنك يف أيًضا ومندوبها األهيل، البنك يف الحكومة مندوب اآلن وهو
الحديدية بالسكك املختص األعىل املجلس يف وعضو البلدية، للمجالس األعىل املجلس يف
غري ويدير ،١٨٩٧ سنة من األوقاف ديوان مالية إلصالح الحكومة ومندوب الضيقة،
العربية اللغات يحسن وهو البالد، عىل والنفع بالخري العائدة املفيدة األعمال من ذلك

واإليطالية. واإلنكليزية والفرنسوية

عداه أفرايم الخواجه (2)

ترعرع وملا ،١٨٥٨ سنة يف مرص يف ُولد عداه، إسحاق املرحوم ابن عداه أفرايم الخواجه
وكانت واإليطالية، والفرنسوية العربية اللغات فيها فتعلم ألفرير مدرسة يف أُدخل
منزلهم عىل يرتددون الذين كان حتى صغرِه، من عليِه ظاهرة والذكاءِ النجابة مخائل
بِه يزدان كان ملا سعيًدا وطالًعا حميًدا مستقبًال لُه يتوسمون واألصدقاءِ األقارب من

واألدب. واللطف األخالق رقة من
ملزاولة منها خرج ثم ،١٨٧٤ سنة لغاية واملعارف العلوم يتلقى املدارس يف ولبث
دخل ١٨٧٧ سنة كانت إذا حتى املختلفة، وشئونها الحياة أشغال عىل والتمرُّن األعمال
اإليرادات مراقبة قلم يف كاتبًا ُعنيِّ ١٨٧٨ سنة ففي املرصية، الحكومة وظائف يف
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سنة أواخر يف فُرقي ترقيتِه، إىل دعا ما والنشاط الرباعة من فأظهر املالية، بنظارة
العمل وأحكم وحساباتها أشغالها فضبط املوازين، قلم سكرتريية وظيفة إىل ١٨٧٩
قلم إدارة أيًضا إليِه وأُضيف املوازين لقلم رئيًسا ُعنيِّ ١٨٨٢ سنة أوائل ويف فيها،
فأظهر املالية، اللجنة سكرتريية نفسها السنة يف أيًضا عليِه أُحيلت ثم املستخدمني،
سنة يف فُرقي كافيًا، واستعداًدا عظيمة، وجدارة فائقة مقدرة األعمال هذه إدارة يف
بنباهتِه يعجبون رؤساُؤُه وكان واملستخدمني، املوازين إدارة وكيل وظيفة إىل ١٨٨٣
خدمة يف ظلَّ وقد باهًرا، مستقبًال لُه ويتوسمون ونشاطِه ذكائِه عىل ويثنون وبراعتِه
بقي إذا أنه الوظائف عىل يزاحمونُه والذين حاسدوُه رأى وملا ،١٨٨٦ سنة إىل الحكومة
الرتبة نال وأنُه سيما ال والنجاح، الرتقي من لحرمانهم سببًا يكون الحكومة خدمة يف
ذلك رأوا عندما الشأن، أُويل عيون يف رفيًعا مقاًما وأحرز الخديوية، الحرضة من الثالثة
أولئك عمل أن إال الحكومة، خدمة عن انفصالِه إىل أدَّت للرش أسبابًا يختلقون أخذوا
مما ذلك وغري أعمالِه، يف واستقاللِه ماليٍّا لتقدمِه وسبيًال خريِه يف سببًا كان الحاسدين
أن بعد الحكومة خدمة إىل العودة من أَِنف وقد األمريية، الوظائف مزاحمة عن يغنيِه
إلحاح شدة مع إليها للعودة واسطة أقلَّ يستخدم ولم عليِه، التعصب من رأى ما رأى

بشأنِه. األمر ألولياءِ التوسط منُه وطلبهم الناس
عالقات عن بمعزٍل خصوصية أشغاًال يتعاطى كاملتني سنتني ذلك بعد وظلَّ

املتعبة. الناس
يف فربع حلوان حديد سكة لحسابات رئيًسا ُعنيِّ ١٨٨٨ سنة ديسمرب ١٠ ويف
يف الحديدية السكك أعمال إدارة عليِه أُحيلت ١٨٩٠ سنة ويف وضبطها، تنظيمها

سوارس. فيلكس الخواجه جناب ترجمة يف ذلك ترى كما وأسوان، وقنا دمنهور
الخواجه الوجيه جناب كريمة إستري بالسيدة اقرتن ١٨٩١ سنة أبريل ٩ ويف
سنة فرباير ٢٦ يف األول ُولد ذكَريْن، ولَديْن منها فُرزق املشهور، البنكيري جاليكو زكيتو

فرنان. ودعاُه ،١٨٩٨ سنة ديسمرب ٣ يف والثاني إدمون، وسماُه ١٨٩٢
السنة من مايو شهر ويف السكر، رشكة عموم ملكتب رئيًسا ُعنيِّ ١٨٩٣ سنة ويف
أعمال إدارة إليِه ُعهدت ١٨٩٦ سنة ويف حلوان، حديد سكة ملصلحة مديًرا ُعنيِّ نفسها
وهو املثال، نادرة براعة ذلك كل يف فأظهر األعمال، من وغريها املرصية العقارية الرشكة
الذين ليعجب حتى عليهما، مزيد ال واجتهاد بأمانة أشغالِه بشئون قائًما اآلن إىل يزال ال

يديرها. التي األشغال وفرة مع وتنظيمها الحسابات ضبط يستطيع كيف يعرفونُه
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يف األوىل الطبقة رجال ومن قومِه من محبوٌب أقرانِه بني نابغٌة فهو الجملة وعىل
فال األخالق، وكرم والتدبري الحكمة من عظيم جانب وعىل األعمال، وإدارة الحساب فن
األعمال إنجاح يف جهًدا يألو وال والحسنى، باملعروف ويرصفها إال مشكلة عليِه تعرض

بِه. املنوطة

بك بيالوبس حييم مرك (3)

مارس ٥ مرصيف يف ُولد بيالوبس، حييم املرحوم ابن الفاضل والشهم الوجيه الرسي هو
وعلمِه، عملِه يف حكيًما قومِه، يف وجيًها — هللا رحمُه — والدُه وكان ،١٨٦٢ سنة
الدنيا؛ هذه يف اإلنسان لسعادة الوحيد األساس هي الصحيحة الرتبية أن رأيِه من وكان
عمرِه من السابعة بلغ وملا فائًقا، اعتناءً أخالقِه وتهذيب ولدِه برتبية اعتنى ولذلك
فيها فمكث والتهذيب، املعارف بلبان ليتغذى املشهورة مرص مدارس إحدى يف أدخلُه
ألقرانِه قدوًة جعلُه ما الذهن وتوقد والنجابة الذكاءِ من خاللها يف أظهر سنوات خمس
باريس إىل والدُه أرسلُه ١٨٧٥ سنة ويف واألساتذة، املعلمني إعجاب وموضوع التالمذة،
عىل السبق قصب فيها حاز سنوات خمس هناك فلبث مدارسها، أشهر يف علومِه إلتمام
مدرسة من والفنون العلوم يف البكالورية شهادة ونال واالجتهاد، والنباهة بالذكاءِ أقرانِه
بالعلم مزوًَّدا املرصي القطر إىل نفسها السنة يف وعاد ،١٨٧٩ سنة يف الجامعة باريس
ورفيع األخالق دماثة من عظيم جانب عىل وحائًزا ونشاًطا، همًة ومملوءًا واملعرفة
اجتهادِه ثمار يجني وجعل والفخار، املجد طريق يف أخذ ثَمَّ ومن والخصال، املبادِئ
قومسيون مصلحة يف إفرنجيٍّا كاتبًا وُعنيِّ املرصية، الحكومة خدمة يف فانخرط ونشاطِه،
الذي املجتهد الشاب قيام الوظيفة بهذه فقام ،١٨٨٠ سنة يوليو ٢٩ يف األمريية األرايض
البعيدة وآمالُه السامية أفكارُه وكانت املحنك، الخبري الحكيم نظر املستقبل إىل ينظر
دائًما تحدثُه الكبرية نفسُه وكانت الوظيفة، هذه من أرفع مقام يف السعي إىل بِه تنهض
منصبِه، من ١٨٨٤ سنة أوائل يف فاستقال ملثلها، هو يُخلق ولم ملثلِه تُخلق لم بأنها
عىل مقدرًة فيها فأظهر منزلًة، وأرفع األوىل من أرقى بوظيفة املالية نظارة يف وُعنيِّ
سنة ويف وتنشيطِه، ترقيتِه إىل الشأن أويل دعا مما املثال، نادر ونشاًطا الكبرية األعمال
يف البيضاء األيادي لُه فكانت الحربية، نظارة يف املحاسبة قلم لرئيس وكيًال ُعنيِّ ١٨٨٧
يناير شهر ويف نظام، وأرقى نمط أحسن عىل وتنسيقها النظارة تلك حسابات ترتيب
الرابع، العثماني بالنشان مرص خديوي باشا توفيق لُه املغفور عليِه أنعم ١٨٨٧ سنة
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ونشاطِه همتِه عىل لُه مكافأًة الثالثة بالرتبة أيًضا عليِه أنعم ١٨٩٠ سنة يوليو ١٨ ويف
الحربية، بنظارة املالية السكرتارية لقلم رئيًسا ُعنيِّ ١٨٩٥ سنة ويف مباديِه، وحسن
سنة ويف الشأن، الرفيعة الثانية بالرتبة عليِه أُنعم نفسها السنة من أبريل ٢٢ ويف
نظًرا لها؛ ناظًرا انتُخب ١٩٠١ سنة ويف املذكورة، السكرتارية إلدارة وكيًال ُعنيِّ ١٨٩٧
ومصالح الجيش بحسابات يختص فيما املالية األعمال جليل عىل االقتدار من أتاُه ملا
أنعم نفسها السنة هذه من يناير شهر ويف بذاتها، تستقل أن قبل املختلفة السودان

الثالثة. الدرجة من املجيدي بالنشان الخديوي العايل الجناب عليِه
معاملتِه وحسن همتِه وعلو عريكتِه ولني أخالقِه بكرم الرتجمة صاحب اشتهر وقد
عليهم شفوق أٌب كأنُه وإخالصِه لشفقتِه نظًرا ويحرتمونُه؛ يحبونُه الذين ملرءُوسيِه

وترقيتهم. نجاحهم عىل غيور
واإلنكليزية والفرنسوية العربية اللغات يف جيًدا والكتابة القراءة يحسن وهو

واإليطالية.
١٨٩٣ سنة مايو ٢١ يف ولًدا هللا ورزقُه ١٨٩١ سنة ديسمرب ٨ يف زواجُه كان وقد
يوليو ٢٠ يف وثالثًا أندريا، دعاُه ١٨٩٤ سنة مايو ١٢ يف آخر وولًدا فيكتور، سماُه
وقد لوسني، دعاها ١٩٠٢ سنة مايو ٢ يف ابنٌة لُه وُولد جرمن، سماُه ١٨٩٨ سنة
عىل طباعهم وتهذيب الصالحة، الرتبية أوالدِه تربية يف والدِه املرحوم خطوات اتبع

املبادئ القويمة.

التفات (4)

من يشءٍ نرش عىل األحوال تساعدنا لم كثريون اإلرسائيليني نوابغ بني ما اشتهر وقد
األنجلو، بنك يف كورييل إييل الخواجه حرضة مثل بعضهم إىل نشري ولذلك تراجمهم؛
املرصي، البنك يف لوساتو واملسيو شبتاي، واملسيو األهيل، البنك يف نجار بخور والخواجه
كالخواجات واألعيان الشهرية املحالت وأصحاب العثماني، البنك يف كاتسينيو واملسيو
وإخوان داليكو وإلكسندر عمار وفيكتور وروصانو ومراتيش وبالتيش ليفي إفرايم
وحرضة أشري، وإخوان سبيعو، وإخوان جرين ونسيم وموىس وعفيف ونجار زجدون
يف نتوفق أن وعىس وغريهم، إستري السيدة الفاضلة وقرينته مويال، شمعون الدكتور
لالقتداء غرية لآلخرين ويجعل الجميل، الذكر لهم يخلد بما عنهم الكتابة إىل املستقبل

بأعمالهم.
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وجهها عىل هائمة األرض أنحاءِ يف ترضب وهي طويلة، أدهاٌر اإلرسائيلية األمة عىل مرَّ
هدمت التي األقدار نوازل من انتابها ما شدة من باٌل لها ُ يهدأ وال قرار، لها يستقرُّ ال
شمل تفرَّق حتى الشأن الرفيعة بدولتها وذهبت مجدها، دعائم وقوَّضت عزها، أركان
شعثها َلمِّ يف دائبًة الدهر رغم عىل ذلك كل مع كانت ولكنها األمصار، جميع يف اليهود
والرضوخ الجأْش، وثبات بالصرب كيانها عن تدافع جامعتها، وضم كلمتها وجمع
الرشيفة، غايتها إىل للوصول أمٍل بارقة فيِه لها يلوح عمٍل عن تقعد فال األقدار، ألحكام
تملُّ ال التي النامية الحية األمم شأن ونفعها، خريها إىل يَئُول ما كل يف جهًدا تألو وال
فهي والنكبات، الحوادث مقارعة من تكلُّ وال العثرات، وإزالة العقبات مقاومة من
حفظت الذي العزيمة وصدق الذكاءِ من هللا خصها بما اإلطالق عىل األمم سائر نابغة
يضمها، لها وطن وال تجمعها، لها جامعة ال وهي الطويلة، األدهار هذه كل حياتها بِه
تعطف حكومة وال حقوقها، عن تدافع دولة وال شئونها، يدير ملك وال تظللها، راية وال
سعيها يف وحيدًة جهادها، يف منفردًة كانت بل مؤاساتها، إىل يميل شعب وال عليها،
إليها وتنظر كرامتها، من وتغضُّ شأنها، من وتخفض تمقتها األمم وكانت واجتهادها،
من عنها اشتهر ما سوى لها ذنب ال وهي األذالءِ، معاملة أفرادها وتعامل االزدراءِ، بعني
بهما ُعِرفت اللتان العظيمتان الخلتان وهما املنال، البعيد والدهاءِ املثال النادر الذكاءِ
الطويلة. املدة هذه كل وجودها عىل بهما تحافظ أن واستطاعت الكريمة، األمة هذه

أفرادها محبة شدة وهالها األمة هذه ذكاءَ أكربت املاضية العصور يف األمم وكأنَّ
من عليِه هي ما عىل لحياتها املقوية الفرص انتهاز عىل واقتدارها لبعض، بعضهم
الشنيعة بالتهم ترميها وجعلت والغرية، بالحسد عليها فانقلبت الشمل، وتشتيت الضعف
وتلفق واألفكار، للخواطر املهيجة األخبار عنها وتشيع والعنف، باالضطهاد وتعاملها
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املظلمة، العصور تلك يف أطنابُه ضاربًا الجهل وكان واملفرتيات، واألكاذيب اإلشاعات
يف بها ويتحدثون الراهنة، الحقائق منازل وينزلونها اإلشاعات تلك ون يتلقَّ الناس فكان
من شاءُوا ما إليها ويضيفون عنها أحاديثهم تنميق يف ويبالغون واملجتمعات، األندية
حتى الصدور وتوغر العقول يف ترسخ األوهام تلك أخذت ثَمَّ ومن واملفرتيات، األكاذيب
صواعق من عليها يصبُّون األغبياءُ الجهالءُ وأخذ األمة، هذه عىل الدنيا قيامة قامت
منثوًرا، هباءً وغادرها لدكها راسخة جبال عىل ُصبَّ لو ما وانتقامهم وحقدهم غضبهم
أخرى، إىل أرض من والرحيل باملهاجرة وتتقيِه بالصرب ذلك كل تتلقى كانت ولكنها

املدلهمة. حياتها ظلمات ينري نرباًسا ذكائها من متخذة

ب��ن��اه��ا م��ن ت��ن��َع��ى ال��دار وخ��لِّ ض��ي��ٌم ف��ي��ه��ا ب��الٍد ع��ن ��ْل ت��رحَّ
س��واه��ا ن��ف��ًس��ا ت��ج��د ل��م ون��ف��س��ك ب��أرٍض أرًض��ا واج��ٌد ف��إن��ك

وأوغرت وعدوانًا ظلًما األمة هذه عىل وقعت تهمٌة واملفرتيات اإلشاعات تلك فمن
يذبحون اليهود أن وهي بها، وكراهتهم لها بغضهم وزادت عليها، األمم جهالءِ صدور
الفظيعة التهمة هذه ولعلَّ بالخمري، ويمزجونُه دماءَهم ويستنزفون النصارى أطفال
هذه لنفي يكفي وقد واملغارم، املظالم أنواع من انتابهم فيما األقوى السبب كانت
الدينية، معتقداتها عىل باملحافظة عظيمة شهرة اشتهرت اإلرسائيلية األمة أن التهمة
من علمت كما املحرمات، من وغريِه الدم تحريم من اإللهية كتبها يف جاءَ ما واتباع
دينِه قوانني عىل حافظ شعٌب السماءِ تحت وليس الكتاب، هذا يف املتقدمة الفصول
كتبِه زواجر من ولُه الربيئة الدماءِ إهراق عىل يقدم أنُه يعقل فكيف الشعب، هذا مثل
األوهام تتسلَّط أن إال الدهر أبى ولكن املصري، بسوءِ وينذرُه ذلك عن يمنعُه ما املنزَّلة
عىل يتجارس عاقًال تجد ال فإنك للحقائق، تلقيها إبَّان يف حتى الضعيفة العقول عىل
العلم ونادى القديمة، الخرافات سجل يف التمدن طواها التي الفظيعة التهمة هذه إثبات

عديدة. مراًرا ببطالنها
مثل وفخارها مجدها وظهر أنصارها فيِه كثر زمٌن اإلرسائيلية باألمة يمرَّ ولم هذا
فإن والحضارة، التمدن بأنوار واملستيضءِ واملعرفة، العلم بأنوار املستنري الزمن هذا
أعظم وذلك عنها، ويدافع ودها ويخطب قدرها ويرفع إليها يميل بأرسِه املتمدن العالم
بل الجميل، الصرب بعد نالتها نعمة وأفضل الطويل جهادها بعد األمة هذه أحرزتُه فوز
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وحديثًا، قديًما إليها نُسبت التي التهم من براءَتها عىل حجة وأقوى برهان أعظم هو
وغريهما. وكتشنيف الجزائر حوادث يف كما

العلم من وافًرا حظٍّا وأمريكا أوروبا يف لإلرسائيليني أن يجهلون الرشقيني ولعلَّ
أخذوا املساواة يف بحقوقهم األمم واعرتفت عنهم الظلم ارتفع منذ وأنهم واملعرفة،
والعلماءُ الساسة وإنكلرتا وهولندا أملانيا يف فلهم الحضارة، حلبة يف مواطنيهم يسابقون
واألساتذة، واملعلمون واملمثلون والخطباءُ والُكتَّاب واملحامون والفالسفة واملوسيقيون
يكون ال وكيف رفيعة، منزلة يف وضعهم الذي املشهور املايل مقامهم عن فضًال هذا
فضًال العالم، ماليي مقدمة يف يُعدُّون رجاٌل وغريهما وكاسل روتشيلد بيت ولهم ذلك

مثريِه. مقدمة يف أنهم عن
يف امللل سائر لسبقوا طويل زمان منذ املساواة من حقهم اإلرسائيليون نال ولو
طويل، عهد منذ جريانهم عليهم حرَّك الذي هو وهذا والصناعة، والتجارة العلم فروع
لالستئثار مناظرتهم من والتخلص دابرهم، لقطع الوهمية األسباب ينتحلون فأخذوا

يردونها. كانوا التي الغنى بموارد
ال أننا كما األعمال، يف ومقدرتهم لذكائهم اليهود اضطهاد للناس مسوًغا نرى وال
أن نعلم وال عنهم، املآرب وذوو الجهالءُ يشيعها التي الخرافات هذه لقبول وجًها نرى
وال لهم، جريمة عن كشف التحقيق أن أو صحيحة، كانت بِه اتُّهموا مما واحدًة تهمًة
جميع بني ليس أن يصدق ال إذ بنضارهم، األلسنة يخرسون إنهم عنهم يقال بما عربة
قليل. أو كثري بماٍل ذمتُه يبيع أن ويأبى الرشوة، عن يرتفع عادل رجل األرض قضاة
فيهم وأخالقهم، وأميالهم عواطفهم يف البرش من كغريهم اليهود أن والخالصة
بأرسها األمة عىل واحد حكم يرسي أن الظلم فمن والخبيث، والطيب والطالح الصالح
اإلعجاب إال املنصف العاقل يستطيع وال أفرادها، بعض من يُرى ما عىل اعتماًدا
والشفقة الحنان عواطف من كبارها قلوب يف وما وصربها، وحكمتها األمة هذه باجتهاد
كما وغريها، ملتهم أبناءِ من واملساكني البائسني إسعاف يف أموالهم فيبذلون والرحمة،

العالم. أنحاءِ سائر ويف مرص يف يُرى
العلم بنور البصائر استنارت متى إال األمم بني حقهم ينالون ال اليهود أن وعندنا
األمة وأن ومعتقدِه، بمذهبِه ال وأفعالِه بأخالقِه يُقاس الرجل أن الناس وعلم الحقيقي،
ومن وأحوالها، وأخالقها طبائعها إىل يرشدنا دليًال أمة لكل وأن األفراد، من تتألف
عادات تكذبها إليها أمور نسبة أو لها، أصل ال فظيعة تهًما بأرسها أمة اتهام العبث

وتاريخها. وأخالقها األمة تلك

193





الكتاب تقاريظ

اإلرسائيلية األمة رساة من يلقى أنُه الكتاب هذا طبع من انتهينا عندما َخَلِدنا يف يَُدْر لم
عىل بالثناء املجاهرة إىل يدفعاننا لُه مثيل ال وإقباًال عظيًما استحسانًا ووجهائها
الطائفة بايش حاخام الجليل الحرب سيادة أن نتوقع نكن ولم أخالقهم، ومكارم فضلهم
الرتغيب دالئل من لنا أظهرُه بما ملرشوعنا املؤيدين طليعة يف مرصسيكون يف اإلرسائيلية
العربية، باللغة اآلتي بالكتاب علينا تكرم — بقاءَُه هللا أطال — فإنُه واالستحسان،
قال: قدرِه، لعظيم وإجالًال بفضلِه إقراًرا الكتاب صفحات بِه ونزين نرتجمُه أن فرأينا

مؤلفِه لسعادة اإلرسائيليَّة» األمة «تاريخ الحديث التأليف رسور بكل طالعُت
ضبطِه وإحكام وتنسيقِه ترتيبِه حسن لُت تأمَّ مكاريوس، بك شاهني الفاضل
املؤلفات ألصح وموافقتِه روايتِه ة بدقَّ فأُعجبُت واألخبار، التواريخ إيراد يف
وبالنيابة نفيس عن فباألصالة اإلرسائيلية، األمة مؤرخي أشهر وضعها التي
مرشوعِه عىل وامتناني شكري عظيم الفاضل مؤلفِه إىل أقدم طائفتي أبناءِ عن
تحفًة األمة إىل وإبرازه إتمامِه سبيل يف الكثرية الصعاب عانى الذي العظيم
األذهان لتنوير السموية بربكاتِه ُه يمدَّ أن هللا أسأل جميًال، وذخًرا نفيسًة
السفر هذا مطالعة عىل يقبلون الجميع أن التامة الثقة ويل واملعرفة، بالعلم
النفيسة مؤلَّفاتِه جواهر من غريِه إلبراز الفاضل ملؤلفِه عضًدا ويكونون املفيد،
خصوًصا. الفضيلة ومحبي عموًما الطائفة أبناءِ عىل العظيم بالنفع العائدة
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كما يستحقُه الذي بالنجاح املربور عملُه يكلل أن الختام يف هللا وأسأل
واألدب. للعلم محب كل وقلب قلبُه يشتهي

مرص بايش حاخام
شمعون بن هارون روفائيل

بن حاي مسعود الحاخام الفاضل األستاذ صديقنا حرضة من إلينا ورد ما وهذا
مرص: حاخامخانة وكيل شمعون

األفخم مكاريوس بك شاهني أفندم سعادتلو الحميم الصديق جناب
العظيم بفضلكم باالعرتاف عني ينوب هذا كتابي إن … واالحرتام التحية بعد
زائد بإمعاٍن تصفحُت فقد اإلرسائيلية»، األمة «تاريخ كتاب بتأليف العتنائكم
ألعظم جامًعا كتابًا فوجدتُه حرًفا حرًفا صفحاتِه وقرأُت مشتمالتِه، كل
عليها تقلَّبت التي والتواريخ األخبار ألشتات شامًال وِسْفًرا والفوائد، الفرائد
كل يطالعُه بأن َحِريٌّ فهو اليوم، هذا إىل عصورها أقدم من اإلرسائيلية األمة
يروق بديٍع نسٍق عىل املدوَّنة الراهنة الحقائق من فيِه ملا األمة أفراد من فرٍد
معانيِه. وإدراك مطالعتُه األحداث عىل ويسهل السواءِ، عىل ة والعامَّ ة الخاصَّ
الذين اإلرسائيلية األمة أبناءِ من املؤرخني كتب بأعظم قارنتُه ولقد
وأعذب فائدًة أعظم كتابكم أن بيان بأجىل يل فظهر أسماءَهم، سأُوضح
األخبار تنسيق يف والتدقيق الضبط مزيَّة عىل إلحرازِه مناًال وأقرب مورًدا
أولئك لفرائد جامع أنُه عن فضًال التاريخية، الحقائق وتنظيم الصحيحة
من صحائف يف تدوَّن لم متفرقة وشوارد عظيمة لفوائد وشامل املؤرخني

الصادقني. املؤرخني من تقدمكم
وثانيًا «اليوسيفون»، أوًال فهي: عليها كتابكم راجعُت التي الكتب أما
كلمن الشهري املؤرخ «تواريخ ورابًعا دافيد»، «صيماح وثالثًا «هادوروت»،
هايهوديم وقدمونيوت هايهوديم وملحاموت عوالم يمي دبري وهم شوملن»،
كتابكم أن وعندي األمة، مؤرخي كتب أشهر من وغريها يرسائيل، يمي ودبري
يمكِّنهم إذ خصوًصا، منها ولألحداث عموًما لألمة عظيمة بفوائد سيأتي هذا
وال سبيل، وأهون مناٍل أقرب عىل العربية باللغة أمتهم تاريخ مطالعة من

عظيًما. عليِه اإلقبال رأيتم إذا ذلك بعد عجب
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يبارك أن هللا أسأل وإني القلبية، تشكراتي قبول الختام يف وأرجو هذا
يف البيضاء أياديكم ثمار من ويرينا الحميدة، مساعيكم ويعضد أعمالكم
وطبعها تأليفها عىل عزمتم التي كتبكم يف للحقيقة واالنتصار األذهان تنوير

بقاءَكم. هللا وأطال املشهورة، خدماتكم ُحسن لألمة يؤكد ما
صديقكم
شمعون بن حاي مسعود

نعود وربما بغريهما، أتحفونا للذين الشكر مع التقريظني بهذين اكتفينا وقد
آخر. وقٍت يف التقاريظ بقية فننرش
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