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  من أساطري العراق القديم ترمجة صفات اآلهلة
  إىل سفر التكوين يف التوراة  

              م. م. علي سداد جعفر                                                                                            
ة اآلداب ل ابل /   جامعة 

Summary :  
                    The Jew religion had been deeply affected by the idolatrous Babylonian rituals. It had not 
been aberrant until they had occurred in the times of writing the Old Testament after loosing of the religious 
tablets in the Babylonian Captivity. That time had been the representative of the initial stages of Jew 
religion. The oneness of God had remained dominant although these times had witnessed periods of 
polytheism among many Jews as in the deity of the Calf by the Samaritan during the days of the prophet 
Moses. The Jew Religion had been a kind of a mixture taken from Babylonian, Egyptian and Canaanite 
religious rituals. After being captivated, the general tendency of the Jew Religion had been towards 
materializing, likening and polytheism. This had been apparent in all the historical stages of the Jews. This 
tendency could be understood as a result of being affected by religious Babylonian thought. The issue of 
whether the deity is for one god or more had not been so deep in their beliefs since the materialistic and 
pragmatic method of life had been more important for the Jews. Judaism pays more attention for secular 
matters than to the matters of faith. The faith in the unseen and metaphysical issues has not been the 
main focus for this religion since it only focuses on the present materialistic reality. Historically speaking, 
the social life of the Jews had been drastically affected by the religious teachings taken from the rituals. 
These rituals had been put by the rabbis who were affected by the polytheistic religious thought. It is well-
known fact that most of the ancient world’s myths are but stories about gods, and the main theme of its 
events is about their attributes and their supernatural deeds. Some of the scholars believe that the myths 
are a kind of spiritual achievements and the writers of these myths have been gifted persons with deep 
insights whereas some other scholars believe that the myths are closely connected with the religious rituals 
and therefore they are only fabulous stories used to interpret the nature of the universe and the destiny of 
Man and his beliefs. The writers of the Old Testament had been affected by those myths and they had put 
the myths in the books of the Old Testament through the Old Testament translating them from the texts of 
the Ancient Near East in the Mesopotamia. The books of the Old Testament included many myths and 
fabulous stories in addition to very important historical information concerning the civilization of 
Mesopotamia. Those written texts had drastically affected the Jews myths, stories and knowledge; 
therefore, they had included them in the Old Testament. The Jews had been also affected by the 
Mesopotamian literature and this effect had been reflected in the development of their religion and in their 
literature. As a result, Judaism cannot be understood unless the religions and civilizations of the Near East 
had been taken into consideration. This is apparent in the fact that the god had been given several names 
taken from different peoples they had been closely living with them. As a result, their beliefs might be seen 
as a heavenly religion or polytheistic one. 
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 المقدمة:
م علـــى ســـیدنا محمـــد الصـــادق األمـــین ، وعلـــى آلـــه الطیبـــین األطهـــار   الحمـــد هلل رب العـــالمین ، وأفضـــل الصـــالة والتســـل

ه  امین المنتجبینوصح   . الغر الم
عد .....     أما 

ل           شـــ انـــت تلبـــي  طة ومتواضـــعة فقـــد  ســـ ـــة األمـــر ترجمـــة  انـــت فـــي بدا مقنـــع فالبـــد لنـــا مـــن الحـــدیث عـــن أن الترجمـــة 
ـات ع رغ طة فـي أذهـانهم وتلبـي طمـوحهم فـي التجـارة وتشـ سـ ـار  ان یـدور مـن أف اجات الناس وعن ما  هم فـي األسـفار وتنقـذهم احت

  . في الحروب
ســاطة  مهـا وال أســس تبنـى علیهـا أصــولها فهـي مـن ال ـال قواعـد تح ـم الترجمـة فهــي  ح ـن هنـاك مــا  ـة لــم  ففـي تلـك البدا

اع رغ انت إلش شر وانجاز أعمالهم . حیث    ات ال
ـــه  أنهـــا نـــوع ل ـــة هـــي فـــرع مهـــم مـــن فـــروع الترجمـــة، وصـــنفت  ـــة ، والترجمـــة الدین والترجمـــة فـــروع ، أهمهـــا الترجمـــة الدین

ـاقي الترجمـات ، ألنهـا تهـتم بـنص  ل مختلف عـن  ش ون  اقي أنواع الترجمة فاالهتمام بها یجب أن  ة عن  لهـي مقدسـًا إخصوص
ن مإف ًا أو غیـر سـماو ن لم  ل مختلـف سـواء أكـان الـنص سـماو شـ قدس عند المترجم فهو مقدس عنـد غیـره فیجـب التعامـل معـه 

ه . ار االحترام لذلك النص ؛ فالنص المقدس هو نص منزه عند صاح أخذ المترجم بنظر االعت   فیجب أن 
تـاب سـماو وهـو الكتـاب المقـدس عنـد الیهـود وعنـد         م  ه فالعهد القد شـو ة علـى الـرغم ممـا  انات السـماو غیـرهم مـن أهـل الـد

ات ، والتوراة  تو اء ، والم شتمل على  ثالثة أقسام وهي التوراة ، واألنب العبرـة תורהمن تحرف و ما  تعني  ـه السـ م أو التوج التعلـ
ــة ، وترمــز  ــة والدین مــات والتوجیهــات القانون التعل مــا یتعلــ  . وهــي مســة اُألولــى مــن الكتــاب المقــّدس الیهــود لألســفار الخ التــوراةف

ة . ین ، والعدد ، والتثن ن ، والخروج ، والالو   سفر التكو
ة وهي ال تتكون من نظام تشرعي متكامل أو منّظم بل تتكون من خطو       الـدین الیهـود ، فضـًال  فلسف عرضـة ذات عالقـة 

ــة مــع  ه هــذه القــوانین التورات شــر ، وتتشــا ــم تصــّرفات ال ثیــر مــن القــوانین والســنن الواضــحة والمحــددة التــي تح عــن احتوائهــا علــى 
م     .القوانین والسنن من الشرق األدنى القد

ة ا       ة التي دخلت علیها الطقوس الوثن انة الیهود غة الضالل إال في زمـن متـأخر ، أ عنـد أن الد ة وغیرها لم تكتسب ص ابل ل
ــة ، لقــد ظــل  انــة الیهود ــة األولــى للد مثــل البدا ــابلي ، وهــذا هــو العصــر الــذ  عــد فقــدان األلــواح فــي األســر ال ــة  ابل ــة التــوراة ال تا

ـًا لـد الیهـود ، وٕان لـم تخـل هـذه األزمـان  ادة هلل معروفا وغال ـادتهم توحید الع مـا حـدث عنـد ع ثیـر مـنهم  مـن حـدوث الشـرك لـد 
ة  ة والمصرة والكنعان ابل س من الطقوس ال ط مقت ة خل انة الیهود ه السالم ، فالد ام موسى عل   .لعجل السامر في أ

ـدأ        ه واالنقسـام والتعـدد ، و م والتشـب میـل إلـى التجسـ ـابلي  عد وقوع األسر ال ان اتجاه الیهود  ـع مراحـل و هـذا واضـحًا فـي جم
ة . تارخهم ، ابلي في العقیدة الیهود ر ال   وذلك بتأثیر الف

ـة والتطلـع        انـت الماد قة الجـذور فـي نفـوس الیهـود ، فقـد  ة أو للتعدد لم تكن عم لها سواء اتجهت للوحدان ة  أن مسألة األلوه
شغلهم ، فالیه اة أكثر ما  ـة ، ومجـال إلى األسلوب النفعي في الح مان ا اإل القضـا ـة أكثـر مـن اهتمامهـا  األعمـال الدنیو ة تعنـى  ود

ا ، وٕانمــا مجالهــا األوحــد هــو العــالم الحاضــر ــاة الــدن ــات ومــا وراء الح الغیب مــان  س فــي اإل ــة لــ یــر الیهود ــاة  .تف وقــد تــأثرت الح
ابلي .  ر الدیني الوثني ال الف ة المستمدة من الطقوس التي وضعوها متأثرن  م الدین التعال ة لد الیهود    االجتماع

م هي قصص تتحدث عن اآللهة ، وتدور أغلب أحداثها حول صفاتها وأعمالهـا الخارقـة للعـادة ،         إن اغلب أساطیر العالم القد
ع ر عمی ، و یر آخـرون أن وقد رأ  ون وأصحاب ف ّتابها موهو مة ، وان  ة عظ ض الدارسین أن األساطیر هي إنجازات روح

عة الكون ومصیر اإلنسان وعقائده . ة تطورت لتفسیر طب ات خراف ة ، وٕانها روا المناسك الدین قًا  اطًا وث ط ارت   األساطیر ترت
تاب التوراة بتلك األسا        الد واد وتأثر  م في  طیر وضمنوها في أسفارها عن طر ترجمتها من نصوص الشرق األدنى القد

ن اإلصحاح ( عض المواضع عن تعدد اآللهة متأثرًة بتلك النصوص ، ففي سفر التكو ة (٣الرافدین ، فتحدثت التوراة في  ) ٢٢) اآل
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غة التي وردت حسب الص ة عن وجود أكثر من اله واحد  رت اآل ة ( ، ذ ة . ونص اآل  ָהָאָדם ֵהן،  ֱאֹלִהים ְיהָוה ַוּיֹאֶמר فیها اآل
وقال الرب اإلله هو ذا (،  ) ְלֹעָלם ָוַחי ְוָאַכל،ַהַחִּיים ֵמֵעץ ַּגם ְוָלַקח،  ָידֹו ֶּפן־ִיְׁשַלח ְוַעָּתה ָוָרע טֹוב ָלַדַעת،  ִמֶּמּנּו ְּכַאַחד ָהָיה

واحد منا عارفا  ا إلى األبداإلنسان قد صار  ح أكل و ضا و اة أ أخذ من شجرة الح مد یده و   .         ) الخیر والشر واآلن لعله 
ًا للرب في صفه من صفاته وهي معرفة الخیر والشر .      ذلك مشار ح اإلنسان بدرجة اآللهة ، و ذلك أص   و

ة :   الترجمة والترجمة الدین
ـــة         ـــة وجـــد الكـــالم والمحادثـــة قبـــل الكتا ـــًا ، ونظـــرا ألهم ان انـــت األمـــم المتجـــاورة تتحـــدث بلهجـــات ولغـــات مختلفـــة أح ، فقـــد 

ة والحروب وأحادیث السالم ، ظهرت الحاجة إلى الترجمة    . ١التخاطب والتواصل في أمور عدیدة مثل التجارة والتهدیدات األمن
ة للمــوروث الحضــار الســائد         انــت مقتصــرة علــى الترجمــة الشــفو ات األولــى للترجمــة  ــة إلــى أن البــدا وتشــیر الــدالئل التارخ

ـادالت  اة من تعامـل وم ه الح أغراض الناس وحاجاتهم الضرورة في صالتهم وعالقتهم بجیرانهم وما تقتض انت تفي  آنذاك ، فقد 
ــون أمــرًا طب ــة ، وهــذا قــد  ــًا قبــل أن ُتعــرف الكتا انــت  ٢ع عنــي أن الضــرورة  شــر یتكلمــون لغــات مختلفــة فــإن ذلــك  ــان ال ، ولمــا 

ار تلك المجتمعات     . ٣تستدعي وجود وسیلة للتعارف الحضار ومن هنا فرضت الترجمة وجودها لتالقح أف
ـــات متنوعـــة ، ت تجاذبهـــا فـــروع شـــتى مـــن فـــروع المعرفـــة ظلـــت الترجمـــة ردحـــًا مـــن الـــزمن تخضـــع لمقارـــات متعـــددة ومنهج

ا  ولوج قاتها ، واألدب المقارن واالنثرو ات بنظراتها وتطب ة تتراوح بین اللسان لها أن تتناول الترجمة من منظورهـا  *اإلنسان حاولت 
التر  ة  ـــة لوحـــدها فـــي معالجـــة ظـــاهرة معقـــدة ومتشـــع اف ـــون هـــذه النمـــاذج غیـــر  ـــات مـــن الواضـــح  جمـــة ممـــا حـــدا الخـــاص إال انـــه 

عرف بـ "علوم الترجمة "  اها فظهرت إلى الوجود ما  ة في تناول قضا ف ة تول احثین إلى اعتماد مقارة تعدد   .Traductologie٤ال
ل عصر فهي ضرورة لالتصـاالت بـین الجماعـات التـي  ًا وعدت ضرورة في  ا عالم حت الترجمة نشاطًا إنسان وقد أص

ع  تتكلم لغات مختلفة سواء ـة مـن النـاس منعزلـة جـدًا تسـتط ـة ونـادرًا مـا تكـون هنـاك أقل ة أم جماع قامـة إأكانت هذه االتصاالت فرد
ـات أخـر تـتكلم لغـة أخـر مـن دون اللجـوء إلـى الترجمـة بیـرة ألنهـا عامـل أساسـي مـن عوامـل  ٥ عالقات مـع أقل ـة  . وللترجمـة أهم

ــــدأت تتضــــاعف فــــ ــــة و ع آفــــاق الحضــــارة والثقافــــة فــــي البلــــدان النهضــــة وقــــد ازدادت هــــذه األهم ي الســــنوات األخیــــرة لغــــرض توســــ
ب الدول المتقدمة  ة لاللتحاق بر   . ٦والمجتمعات الساع

ه إلـــى        صـــاح ـــة فالعمـــل فـــي هـــذا المجـــال یـــذهب  ع دین مواضـــ ـــة هـــي مـــن أصـــعب أنـــواع التـــراجم ألنهـــا تتعلـــ  والترجمـــة الدین
م عیدة عن الغمـوض فـي اللغـة  االصطدام بترجمة مصطلحات ومفاه قة لتكون مفهومة و حة ودق ة یجب أن تكون ترجمتها صح دین

  المنقولة إلیها .
ـة لآلخـرن         ـار الدین اإلنسـان إلـى االطـالع علـى األف والبد من اإلشارة إلى أن هناك الكثیر مـن الـدوافع المتنوعـة التـي دفعـت 

ة عن اره الدین شـیر بـذلك الـدین أو أو اطالع اآلخرن على أف د نقل المترجم لنصه المقدس إلى لغة أخر یتقنها فالدوافع قد تكون للت
ا  ـاب حـوار الثقافـات وذلـك مـن خـالل قولـه تعـالى: (وجعلنـاكم شـعو الطعن بذلك الدین أو الفضول ال أكثـر وال اقـل أو قـد تكـون مـن 

ائل لتعارفوا)   . ٧ وق
ة أو        ــار اآلخــرن ســواء أكانــت ســلب یتبــین مــن ذلــك أن الترجمــة هــي إحــد الوســائل المســتخدمة لنشــر الثقافــة والتعــرف علــى أف

اره . أف ة ولمقارنتها    ایجاب
: ر الدیني الیهود   ترجمة أساطیر واد الرافدین إلى الف

اة        ة فالمعلومات المتوافرة عن الدین تشیر إن ظهورها في ح تعددت اآلراء حول تحدید الفترة التي ظهرت فیها المعتقدات الدین
م ، على درجة ٩) ألف سنة٩٠، رما یرجع إلى ما قبل حوالي ( ٨اإلنسان  انة في العراق القد مة ، ومنها الد انات القد ، ودراسة الد

ة  انات بیرة من الصعو التي نجدها في الد مًا مقدسة ثابتة  ا أو تعال ت ما ال نمتلك عنها  اتها األولى ،  نظرا لعدم معرفتنا ببدا
م التي إفادتنا  ان العراق القد ها لنا س ع المختلفة التي تر ة ، ومع ذلك فهناك اآلالف من النصوص المسمارة ذات المواض السماو

ة في فهم جوانب من معتقداتهم ا  . ١٠لدین
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٢٥٥ 

ــه إ        ــة المشوشــة لد ــار الدین اب ظهــور األف ــان هــو احــد أســ ن ، و  ١١ن الشــعور الــدیني الــذ نشــأ فــي قلــب اإلنســان  ٕان تــدو
الدرجـة  انت النصوص المترجمة تتضـمن  اب ظهور الحاجة إلى الترجمة التحررة و ًا من أس ان سب ر الدیني عند السومرین  الف

م  أسـماء اآللهـة األولى التعال ة في ذلك الموضوع إال عن طر فهـارس  نوا من الكتا ة ، وعلى ما یبدو فإن السومرین لم یتم اإلله
ـس مـن ذلـك  مصـنفة فـي عمـود واحـد دون  ـابلیین فهـي علـى الع ح ، أمـا الفهـارس التـي وجـدت عنـد ال ـون لهـا تعلیـ أو توضـ أن 

قــات تتــألف فــي الغالــب مــن عمــودین توضــح أســماء اآلل مــدة تعل عــد ذلــك  ة عنهــا ، ثــم ظهــرت  هــة وتشــرحها وتقــدم معلومــات أساســ
ـــة  ـــة ، وأدع ـــة الشـــائعة ، فظهـــرت مـــدائح دین شـــعائرة اســـتقیت مضـــامینها مـــن تلـــك الفهـــارس نفســـها ومـــن األســـاطیر والشـــعائر الدین

ــ طــال وأدع ــذات ســومرة ، ومــدائح ســومرة لآللهــة األ ــة وابتهــاالت وابتهــاالت وأغــاني الرثــاء وتعو ــة للتو ة ورســائل إلــى اآللهــة وأدع
ة لنصرة الملوك  م القرابین ، وابتهاالت وأدع   . ١٢مرافقة لتقد

ـالكثیر مـن اإلسـهامات فـي         ـر اإلنسـاني  انت حضارة واد الرافدین من الحضارات األصیلة التـي أسـهمت فـي أغنـاء الف لقد 
ـــة ،  ــاة منهـــا التــي عالجـــت الشــؤون الدین ـــار شــتى مجـــاالت الح ســـت منهــا الكثیـــر مــن الحضـــارات الالحقــة الكثیـــر مــن األف مــا اقت

عد ،  ما  م والمنجزات وطورتها ف ان العراق القد   . ١٣فهي تتضمن الكثیر من أساطیر ومالحم تخص اآللهة س
ـه تلـك الحضـارة ، والتـي تعبـر         قـة واآللهـة هـي فـي مقدمـة مـا تمیـزت  ـرة الخل ـة التـي تكونـت فیهـا ف ابل انـت الحضـارة ال ما 

ة وال شك ،  رـة وهـذا التعقیـد ، وهـي الحضـارة التـي  األولى المعروفة لدینا في العالم التي بلغـت فهيعن حضارة راق هـذه الكثافـة الف
عـدونها األصـول األولـى للكتـاب  ما الغـریین مـنهم الـذین  لة من اجـل دراسـة أصـولها وجـذورها وتأثیرهـا السـ أوقفت المؤرخین مدة طو

ر الیوناني .  المقدس والف
ـابلیی       ـرن ال ابلي والفلسفة التـي قـدمها المف ر ال ـة ، إن الف ـة والیونان الفلسـفة اإلغرق عـرف  انـت قـد سـاهمت فـي أغنـاء مـا  ن 

عتهم وتكاثرهم وتناحرهم تلك الصـورة  فقد قدم الشرق ألول مرة وخاصة في ارض النهرن أقدم تصور عن الخل والنشوء واآللهة وطب
شـر عـة ال ابـل ذات الطب مـا إن إلهـة  م ، فقـد التي نقرأهـا فـي عصـر متـأخر عنـد اإلغرـ ،  قت غیرهـا مـن إلهـة العـالم القـد ة قـد سـ
أقدم الوثائ والتصورات التي رسمها اإلنسان عن الخال والكون  ابلي  ر ال   .   ١٤زودنا الف

ــاة        ــالد مــابین النهــرن أول المحــاوالت فــي تــارخ اإلنســان للتعبیــر عــن الح م فــي  وقــد تضــمنت نصــوص الشــرق األدنــى القــد
أسلو  ب أدبي وذلك في أواخر األلف الثالث ق.م ، مـع العلـم أن تلـك النصـوص قـد تـم إبـداعها وٕانتاجهـا فـي أزمنـة أقـدم مـن ومعانیها 

ــة قــد تناقلتهــا شــفاهًا ، فــي حــین أن أقــدم نــص أدبــي عبــر ال یتعــد القــرن الســادس ق.م  ــاًال متعاق نها ، وان أج ، وان  ١٥عهــد تــدو
ارة عن تراث قصصي جمع م التـي عاشـوا بینهـا  تلك النصوص هي ع من مصادر الحضارات الكبر في منطقة الشرق األدنـى القـد

اس والعبرنة  اس الكامل أو االقت   .            ١٦، وهذا التأثر بتلك النصوص وصل إلى حد االقت
ــل مــن العــ       م بــین بــواد  راق والشــام ومصــر قــد إن طــول مــدة الترحــال التــي قضــاها العبرانیــون فــي منطقــة الشــرق األدنــى القــد

األسـاطیر والخرافـات  ـة الزاخـرة  عـة الوثن ـة ذات الطب أتاحت الفرصـة أمـامهم للتعـرف علـى المعـالم الحضـارة والعـادات والتقالیـد الدین
انت شائعة فـي تلـك البلـدان  ة التي  ـ ١٧الوثن م فنهلـوا منهـا الكثیـر ، ولعـل مـا یؤ ـان شـائعًا فـي العـراق القـد ما مـا  د ذلـك مـا ، والسـ

انــت معروفــة بــین  األســاس  تــابهم المقــدس (التــوراة) والــذ حمــل بــین أســفاره العدیــد مــن القصــص واألســاطیر هــي  وجــد مــدونًا فــي 
ــة موغلــة فــي القــدم ها ولفتـرات زمن ان تلــك المنطقــة وشــعو م ألفــًا وخمســمائة ســنة  ١٨سـ ن مــواد العهـد القــد ــة تــدو ، فقـد اســتغرقت عمل

  .  ١٩تاجها الحاخامات لالستعارة من الحضارات األخر وهي المدة التي اح
ـین قصـة الطوفـان فـي التـوراة        ـة التـي تتحـدث عـن الطوفـان و ه الكبیر بین األسـاطیر األكاد ـان اإلنسـان  ٢٠فوجد التشا ، فقـد 

ـة ، وتـرك لنـا التـراث األ ـاره الدین وسـیلة للتعبیـر عـن أف ستخدم لغة األسطورة  م  دبـي السـامي عـددًا مـن األسـاطیر التـي السامي القد
ـة للسـامیین القـدماء  اة الدین رة شاملة عن الح ـر الـدیني الیهـود ،  ٢١تتحدث عن ف ـان لتلـك األسـاطیر األثـر الواضـح علـى الف ، ف

قــة مــن النصــوص ا ــة التــوراة نقلــوا قصــة الخل ت بــدو أن  ــة و ــة والعبر ابل قــة ال ه الكبیــر بــین قصــة الخل ــذلك الشــ ــة و ابل لســومرة وال
ة  عض معتقداتهم السماو حها حتى تالئم  ابل ودونوها في وثائقهم ثم قاموا بتنق انت تحت أیدیهم في    . ٢٢واآلشورة التي 
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٢٥٦ 

هـا التـوراة عـن          ـة واآلشـورة مـن حیـث تطـاب األحـداث التـي ترو ابل ه الواضح في قصة خل اإلنسان السومرة وال فنر الش
قــة والوجــود  ــالرغم مــن أن  ٢٣أصــل الخل لكــامش الخالــدة تأثیراتهــا الواضــحة فــي التــوراة  عــث والنشــوء فــي ملحمــة  ــرة ال ــان لف مــا   ،

عد  حوالي ألفي سنة التوراة قد دونت    .  ٢٤الملحمة 
ان مع هجرة العبـرانیین األول التـي قـام و         م  احثین أن انتقال القسم األكبر من الموروث الحضار للعراق القد ر قسم من ال

ــة إلــى فلســطین وقــد عرفــت هــذه ا ــاء األوائــل مــن مدینــة أور الكلدان م الخلیــل ( ع ) ومــن معــه مــن اآل لمرحلــة لــد بهــا النبــي إبــراه
اء األول   .٢٥العبرانیین بدور اآل

ابـل سـواء         م هي تلك التي حدثت نتیجة لتواجد العبـرانیین فـي  ومن أهم وسائل االتصال الحضار بین العبرانیین والعراق القد
ق.م ،  ٧٢١اني فـي عـام أولئك الذین هّجرهم اآلشورون إلى مناط نفوذهم عقب سقو السامرة على ید الملك اآلشور سرجون الث

ــابلیین لهــا فــي عــام  ابــل عنــد احــتالل ال ق.م، وان تواجــدهم فــي وســط المجتمــع العراقــي ٥٨٦أم أولئــك الــذین هجــروا مــن یهــوذا إلــى 
اللغـــة  اشــرة علـــى النصــوص المســمارة المدونــة  صــورة م هنــتهم  آنــذاك ســاعدهم علــى التعــرف علـــى حضــارته مــن خــالل إطـــالع 

ابل الدین السومرة وال انت تتعل  ما تلك التي    . ٢٦ة والس
احــث األلمــاني فردرــك        ــاحثین وفــي مقــدمتهم ال عض ال مــة فــي معتقــدات العبــرانیین قــد دفــع بــ ــة القد ثــرة المــؤثرات العراق إن 

ابــل وال ن "غــارق فــي ذنــوب االنتحــال" وقــد أثبتــت مؤلفاتــه التــي تكلمــت عــن  كتــاب المقــدس اعتمــاد دیلیــتش إلــى القــول إن ســفر التكــو
ة  ابل م إلى حد ما على العقائد ال ـة  ٢٧العهد القد ابل انة السـومرة وال ة أخذت أصولها من الد انة الیهود ه " إن الد ر جورج بو ، وذ

ة اإللـه  بنـي إسـرائیل فـي  ، وهو اسـم الـرب عنـد (یهوه) " יהָוה ٢٨واآلشورة وان ما فعلته التوراة هو أنها استبدلت تعدد اآللهة بوحدان
لمـــة ) יהיה ، הוה،  היה( التـــوراة وتشـــمل صـــفات هللا  ـــرأ  ـــون ، وتق ـــائن ، و ـــان ،  أو  ַהֵּׁשםأو  ֲאדָני((یهـــوه)  יהוהأو  יהָוה، 

ة خشــوعًا للــرب ) ֱאֹלִהים صــورته األصــل ــأن  ٢٩امتناعــًا للفــظ اســم الجاللــة  تبــون و ــانوا  تــاب التــوراة  مــا أشــار آخــر إلــى "أن  . ف
ة والصقوها بإلههم سوا صفات اآللهة الوثن   . ٣٠( یهوه )  יהוה أمامهم نصوصًا ینسخون منها" فاقت

ـابلي ب       ابلي ، فتكـون دیـن جدیـد فـي األسـر ال ة في السبي ال انة الیهود ابلیین على الد ح من البدیهي اثر ال تـأثیر مختلـف فأص
ة  محاكاة الوثن سبب ولع الیهود  ان  ل ذلك  ة ،  ابل   . ٣١مصادر الثقافة ال

م ، لكــون        م هــو الممثــل الوحیــد لتــراث الشــرق األدنــى القــد عــد العهــد القــد حــاث ، لــم  ــة والدراســات واأل تشــفات األثر عــد الم ف
ما النصوص المت سة من تراث تلك المنطقة والس أساطیر واد الرافدین نصوصه مقت   .   ٣٢علقة 

ـم المخلفـات الحضـارة التـي اخـذ منهـا العبرانیـون الكثیـر فـي        ح ـالد الرافـدین  ـة مهمـة عـن  وقد احتوت التوراة معلومات تارخ
قة    . ٣٣حقل األساطیر والقصص والمعارف وضمنوها في توراتهم منذ بدء الخل

لت التــوراة مــن واقــع تــدو        مــة ، ومجموعــة مــن القصــص التــي تألفــت مــن لقــد تشــ ة قد ــة ألصــول مــن موروثــات شــفو نات متعاق
ــالهم مــا شــاء لهــم أن یــدخلوا لهــا  ًال إثــر جیــل ، وزاد فیهــا خ ة ، واألســاطیر والمالحــم التــي تناقلتهــا ذاكــرة الیهــود جــ ــات الشــعب ا الح

ــة ، حتــى غــدت تلــك القصــص اقــرب إلــى األســطورة مــن الوا ال ــة تحولــت مــع قصصــًا خ قــع فبــدأ النظــر إلیهــا علــى أنهــا أســاطیر وطن
ـــاحثون نحـــو تأكیـــد مســـألة أن التـــوراة قـــد أخـــذت الكثیـــر مـــن المقومـــات  ٣٤الـــزمن إلـــى تـــارخ  ـــه أولئـــك ال ، فـــي الوقـــت الـــذ انـــدفع ف

ة لد ا تو ، فالتوراة لم تكن م الد الرافدین وجعلتها من ضمن نتاج العبرانیین الحضار انت موجـودة الحضارة ل ابل وال  لیهود في 
ابلي ام السبي ال ـالد مـابین النهـرن ومصـر عـن وثـائ  ٣٥لدیهم في أ ل مـن  شفت أعمال التنقیب في القرن التاسع عشر في  ، إذ 

أصـوله  م یرجـع  ح العهـد القـد م حتـى أصـ م مـن جمـوده وعزلتـه وأدخلتـه فـي تـارخ الشـرق األدنـى القـد إلـى مهمة أخرجـت العهـد القـد
م    . ٣٦الشرق القد

اعـدة مجموعـة مـن الكتـاب وقـد       تبها في أزمنة مت ًا واحدًا إنما هي مجموعة من الكتب المتسلسلة ، التي  تا ست  والتوراة هي ل
ة ، واحتوت على الكثیر مـن ال ة وشعرة وأسالیب منوعة في الكتا ة وفلسف ع تارخ ة مواض ع الدین تقالیـد تناولت إضافة إلى المواض

ة  ان وثن ست من أد ة التي اقت   .  ٣٧والعادات والتصورات البدائ
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٢٥٧ 

ــة ، والتــوراة        ــه اســم التــوراة فهنــاك التــوراة العبران ــ عل طل تــاب  ات التــي تــدور حــول التــوراة هــو وجــود أكثــر مــن  ال ومــن اإلشــ
تابتهــا ومنهجهــا الــدیني  ــل تــوراة تختلــف عــن األخــر مــن حیــث عــدد األســفار وأســلوب  ــة ، و ة الیونان عین الســامرة ، والتــوراة الســ

  . ٣٨ذلك التحرف إلى إیجاد الكثیر من الدراسات لكشف الغموض  والعقید ، وقد أد
ـین        ن ثـم سـفر الالو تب موسى الخمسة أو اإلسفار الخمسة األولى للكتاب  المقـدس وهـي سـفر التكـو طل على التوراة اسم  و

ة اال عض التراجم بتثن سمى في  ة أو ما  ار ثم سفر العدد وأخیرا سفر التثن شتراع ، وترو هذه األسفار الخمسة قصـة أو سفر األح
ـه فـي صــحراء  ـاء وحتــى الخـروج الجمـاعي لبنـي إسـرائیل مــن مصـر ثـم الت فتـرة الطوفـان واآل شـعب إسـرائیل منـذ خلـ العــالم ومـرورا 

  .       ٣٩سیناء ، وٕاعطاء الشرعة في سیناء ، وتنتهي التوراة بوداع موسى لبني إسرائیل 
نو        ـة األولـى  אשיתבר سفر التكو لمـة فـي السـفر فـي اال التـوراة  أول أسـفار ، وهـو ٤٠( فـي البـدء ) تسـمیته مـأخوذة مـن أول 
تألف من خمسین أصحاحًا ، و  موسى (أسفار ة أو فقرة وهو السفر الذ  ١٥٤٢الخمسة) ، و ـه خلـ آ یتحدث عن تارخ العـالم فف

ن للســماوات واألرض ــه مــن تكــو ــه ، إذ یت ٤١العــالم ومــا ف ور ف ــاء ، ومــذ عــض األنب ــاة  قــة وســیرة ح ضــمن أحــداثًا تبــدأ مــع بــدء الخل
یـف اختـار هللا النبـي،  ٤٢مـع تفاصـیل قصـة آدم وحـواء یف خل هللا الكون واإلنسان  شـرة مـن الطوفـان الـذ  و نـوح لكـي ینـذر ال

ابـل ، ثـم دعـوة هللا عقـوب ان قادما إلیها ، وقصة بـرج  م وٕاسـحاق و ـع یوسـف مـن إخوتـه إلـى تجـار  إلبـراه یـف ب ا ثـم  أبـي األسـ
ــل أرض مصــر  ــاة  ٤٣العبیــد ووصــوله إلــى مصــر وتملكــه علــى  ــة ح قــة إلــى فتــرة نها ســرد األحــداث منــذ بــدء الخل ن  ، فســفر التكــو

ما  ـةیوسف ،  عض الشـرائع الیهود ضًا على  حتو أ عـض العلمـاء إلـى انـه وضـع فـي القـرن التاسـع قبـل و شـیر  الد  ، و ،  ٤٤المـ
شـر  أنـه احـد ال ان یتصرف و یف انه  اره وآرائه و ظهر بها أف وفي هذا السفر الكثیر من اإلشارة إلى اإلله وصفاته والصور التي 
شــر التــي قــد تنــافي األخــالق أو  ــان قــد نــزل إلــى مســتو صــفات ال شــر ، إذ  ــون ارفــع شــأنًا ومســتو مــن ال إلــى أن تطــور الحقــا ل

ا ســوا الكثیــر مــن صــفات تلــك اآللهــة الــذوق ، و شــوها ، فهــم قــد اقت ــاختالف تــأثیر األقــوام التــي عا نــت نظــرتهم تلــك لآللهــة تختلــف 
ة أسطورة عة الحال اآللهة وثن طب آلهتهم وهي    .والصقوها 

بیــر وواضــح       ــان هنــاك اخــتالف  م بلغــة واحــدة وهــي اللغــة العبرــة ، وان  فــي اســتخدام التراكیــب  وقــد دونــت أســفار العهــد القــد
ــل  ــل تلــك األمــور علــى العصــور التــي ألــف فیهــا  ــاختالف تلــك اإلســفار، وقــد دلــت  واألســالیب والكثیــر مــن المفــردات التــي تختلــف 
ـة ، وهـي اللغـة التـي حلـت محـل اللغـة  اللغـة اآلرام تبـت مـن أول األمـر  سـیرًة مـن التـوراة قـد  سفر منها ، فـي حـین أن هنـاك أجـزاًء 

ن ولــم العب ــة فــي ســفر التكــو لمتــان مــن اللغــة اآلرام الد ، إذ وردت  ــع قبــل المــ عــد أن غلبــت علیهــا وذلــك فــي أواخــر القــرن الرا رــة 
ان ذلك عن قصد أو من غیر قصد .   عرف أن 

ن    :اسم اإلله في التوراة سفر التكو
ن هناك       ان وحده ولم  ان هللا موجودا ، فقد  ة األزمنة  ـن هنـاك عـالم أصـال ، هـذا منذ بدا غیره ، في ذلـك الـزمن الـذ لـم 

ـان اإللـه اسـمه  ن ، ففـي ذلـك الزمـان  الم سـفر التكـو م) (هللا ، الـرب ، الخـال ، رب العـالمین)  ֱאֹלִהיםحسب  . ومـن ثـم ٤٥(الـوه
ما سمته في التوراة وفـي أمـاكن مختلفـة  ֲאדָני ( یهوه ) و יהָוהیتغیر اسمه إلى  مـا وصـف (رب الجنـود)  ٤٦( ادونا ) ، وذلك   ،

أعدائهم  ل  ن حالف شعبهم و   .  ٤٧فهو قائد جیوش 
لمـة       لمـة إلـه  ֱאֹלִהיםوالبد مـن اإلشـارة إلـى أن الكلمـة التـي تـدل علـى اإللـه الواحـد فـي العبرـة هـي  ر  م) وهـو جمـع مـذ (الـوه

سـت  معنـى اإللـه األعلـى وهـي الكلمـة المعتـادة فـي العبرـة لإلشـارة إلـى هللا وهو ل م وتـأتي  ، فقـد جـاءت ترجمـة اللفظـة فـي  ٤٨للتفخـ
ـل شـي شـر والخاضـع لـه  ـل ال ه بنـي إسـرائیل علـى انـه إلـه واحـد خلـ  ة إلى هللا، والذ اعترف  ـان  ٤٩الترجمات العر عـد أن   ،

ائل العبرة  تجمعًا إللهة متعددة في زمن معین سبب تعدد الق أحـد  ٥٠، وذلك  ـة واآلشـورة  ابل ـات ال ، وقد ورد لفظة ایلو فـي الكتا
م  لمـة (ِاُل  ٥١أسماء آلهة العراق القد ة وهي جمع لكلمة ایل وتدل على اسـم اإللـه األعلـى ووردت  لمة أكاد ما أنها في األصل   ،

ilu/eluة ) التي تعني (إله ، معبود) في الكثیر م اب ایـل ، وان بیـت ایـل  ٥٢ن المدونات في اللغة األكاد معنى  ابل تأتي  لمة  ، ف
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٢٥٨ 

معنى منـزل ایـل  العبرة  عـض معبـوداتهم ، وایـل هـو  ٥٣تأتي  ـالكثیر مـن األسـماء التـي أطلقهـا السـامیون علـى  ط لفـظ ایـل  ـرت ، و
ة ومنها العبرة  اللغات السام ن منها على سبیل المثال :   ، ووردت اللفظة في عدة مواض ٥٤هللا    ع في سفر التكو

  ָלִראֹׁשָנה׃ ֵׁשם־ָהִעיר לּוז ְואּוָלם ֵאלֵּבית־ ַההּוא ֶאת־ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַוִּיְקָרא 19:28
ان بیت  2819:( ان لوز إیلودعا اسم ذلك الم   ). ، ولكن اسم المدینة أوال 

   ֹרִאי׃ ַאֲחֵרי ָרִאיִתי ֲהֹלם ֲהַגם،  ָאְמָרה ִּכי ֳרִאי ֵאל ַאָּתה،  ֵאֶליהָ  ַהֹּדֵבר ֵׁשם־ְיהָוה ַוִּתְקָרא 13:16
ة إیلفدعت اسم الرب الذ تكلم معها: أنت 13:16( عد رؤ ضا رأیت    ). رئي . ألنها قالت: أههنا أ

  ִיְׂשָרֵאל׃ ֱאֹלֵהי ֵאל،  ַוִּיְקָרא־לֹו ִמְזֵּבחַ  ַוַּיֶּצב־ָׁשם 20:33
حا ودعاه  3320:(   ). إله إسرائیل إیلوأقام هناك مذ

اسم یهـوه فـي طـور سـیناء ، ومعنـاه هـو هللا ، وهـو الكـائن       وقد ظهر اسم یهوه ألول مرة عندما عرف هللا عن شخصیته لموسى 
ة السماء وهو الذ یؤثر في العال شر في ق شر وهو فوق ال ،  ٥٥م مـن جیـل إلـى جیـلالدائم أ الذ ال یتغیر وال یزول مثل زوال ال

ــالكثیر مــن الصــفات التــي تــدلل علــى الــنقص والضــعف والكــذب والغفلــة والجهــل ل مجســم ووصــفوه  ، وهــو  ٥٦مــا صــوروه علــى شــ
ثرة أسماء اآللهة فهو الذ تمیز بینها  سي في التوراة على الرغم من    .  ٥٧االسم الذ لعب الدور الرئ

اتــه والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن للطب        عــة أثــرًا واضــحًا فــي ســلوك اإلنســان البــدائي إذ ظهــرت نتــائج ذلــك واضــحة فــي جوانــب ح
ل عنصـر  انت معظمها تش ه  ط  انت تح ة التي  ع الجانب الدیني فالظواهر الطب ان یتعل  المختلفة ، ولعل أكثرها وقعًا هو ما 

ي یت ادتها من خالل التودد لها  ان منها على سبیل المثال الرعد والبرق والعواصـف خوف له األمر الذ دفعه إلى ع قي شرورها و
ـادة بـل عبـدها هـي األخـر  هـا مـن دون ع وغیرها من الظواهر األخر وأما العناصر األخر التـي لـم تعـد تثیـر مخاوفـه فإنـه لـم یتر

اتها له  ي تزد من بر   .  ٥٨وتودد لها 
ــر الــدیني عنــ       انــت متشــابهة عنــد وعلــى هــذا األســاس فقــد ظهــر الف متــاز بتعــدد اآللهــة وهــذه الظــاهرة  ــان  ــة و د األقــوام البدائ

بیـرًا مـن اآللهـ عد الشاسع بین مراكز حضارات تلك األقوام فمثًال نجـد أن هنـاك عـددًا  الرغم من ال ة آنذاك  ة العدید من األقوام البدائ
انـت تحمـل الصـفات نفسـها م  ة فقـط ولعـل  وفي أمـاكن مختلفـة مـن العـالم القـد انـت تختلـف فـي التسـم العمـل نفسـه إال أنهـا  وتقـوم 

ة  عـة فقـد ظهـرت خصوصـ یـر المتأمـل للطب ذلك ناتج عن االختالف اللغو لتلك األقوام ونتیجة للتطور الحضـار المبنـي علـى التف
فة  رها الدیني ووظ عض األمم والمجتمعات في ف اطا وثإلد  طًا ارت ان ذلك مرت شـها تلـك األقـوام لهتها و انـت تع البیئـة التـي  قًا 

م العشـائر  قـوم علـى التنظـ ش  ـان العبرانیـون یتمتعـون بـنمط عـ ش  –فمثًال  ـانتهم هـذا الـنمط مـن العـ سـت د ،  ٥٩القبلـي حیـث ع
ت آراء  عـد أن تـم تهـذیبها وتنزههـا وتوحیـدها ، وقـد اشـتر ه بین صـفات آلهـة الكلـدانیین وصـفات الـرب ( یهـوه )  ان هناك تشا فقد 
ـاني غضـوب ثـائر متقلـب  ـة األمـر علـى أنـه صـحراو جبلـي بر ل إلههـم (یهـوه) حیـث صـوروه فـي بدا احثین في تحدیـد شـ معظم ال

تقلـب منــاخ الصـحراء  ـة األهـواء  ـاتهم البدو عــة ح عــد أن امتـزج عبدتـه مــع المتحضـرن مـن أبنــاء  ٦٠ولعلـه اكتســب ذلـك مـن طب ، و
اع فأخذ صورة اإلنسان المتحضر  ة الط حت صورته إنسان ـاة  ٦١الرافدین أص عـة ح طب طـة  انـت مرت ـادة یهـوه  عنـي أن ع ، وهذا 

اة العبرانیین.   عا لتطور ح ان تا   عبدته أ أن تطورها 
ـا        هوه من أشهر األسماء التي أطل على هللا تعـالى وهـي لفظـة معناهـا الموجـود أو الكـامن أو الكـائن األزلـي واألبـد ، وغال و

لمة الرب  ـاحثین  ٦٢ما ترجمت هذه اللفظة إلى  ـاحثین إلـى أن ال لمة ( یهوه ) فقد أشـار أحـد ال حدد على وجه الدقة أصل   ، ولم 
مــة وعلــى وجــه التحدیــد إلــى عصــر حمــورابي حیــث فــي علــم اآلشــورات یر  ــة القد ابل جعــون أصــل هــذه الكلمــة إلــى عصــر المملكــة ال

معنى سقط أو حدث أو وقع إلى آخره نها لـم تعـط أ تفسـیر عـن أصـل إ، أما التوراة ف ٦٣أشاروا إلى أنها مشتقة من الفعل ( هو ) 
عرفــوا أصــلهإذ إهــذا اإللــه  ــاء األوائــل لــم  لمــة " ، ف٦٤ن اآل األســاس محــرف مــن  ــان هنــاك مــن یــر أن أصــل هــذه الكلمــة هــو  مــا 

انت تحمل معنى ( السید أو الرب )    . ٦٥أدونا " التي 
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٢٥٩ 

ه الكبیـر بـین سـمات إلههـم (        قـف وراء التشـا ـان  الد الرافـدین فـي المراحـل األولـى مـن تـارخهم  یبدو أن احتكـاك العبـرانیین بـ
ـة یهوه ) وسمات اآللهة ا عـض سـمات اآللهـة العراق ظهـر أن العبـرانیین قـد جسـموا ذلـك األمـر مـن خـالل إضـفاء  مـة ، و ة القد لعراق

ـاحثون أن  ـه ال ان من بین مـا شـار إل الشرك على إلههم ( یهوه ) الذ عدوه اإلله الواحد الخاص بهم و انت تتصف  مة التي  القد
ة خالل تلك المرحل عرف العراقیون القدماء عقیدة التوحید ، وٕانما عرفـوا عقیـدة التفرـد وهـي ال  ٦٦ة هذا اإلله اتخذ صفة الحیو ، ولم 

بیر  ون هناك إله قومي  س أ أن  التقد   . ٦٧تعني توحیدا خالصًا وٕانما تعني إفراد إله واحد 
ـة ا       انـة العراق الد انـت تشـیر إلـى مـد تـأثر العبـرانیین  مـة هـي أنهـم صـوروا إلههـم وشـبهوه ومن بـین األمـور األخـر التـي  لقد

ـدفن المـوتى وهـو یتمشـى إلـى الجنـة  صـارع و شرب مثلهم وهو  أكل و أنما خلقوا على صورته فهو  ،  ٦٨اإلنسان وتخیلوا أنفسهم و
ــاحثین إلــى القـول ( ــة فقــد دفــع أحــد ال انــة العبران مــة إلــه آدمــي فــي إ ولعمـ هــذه الصــفة فــي الد ــن لألمــم القد إلــه نــه لــم  ــل شــيء 

الد الرافـدین  ٦٩الیهود هذا )  ـان سـائدًا فـي المعتقـد الـدیني لـ ه تمامـًا مـا  شـر تشـ ال ه  بدو أن هذه الصفة وهي صفة التشب ،  ٧٠، و
انة العراقیین القدماء عند احتكاكهم بهم . سوها من د عد أن العبرانیین قد اقت ست   وال 

ان من بینها أنه إله یثیر الرعب والحزن في القلـوب والنفـوس من جانب آخر فقد صور العبرانیون إل       صور عدة  ههم ( یهوه ) 
محارب ، في ما نجدهم في جانب آخر  ة وصعب المراس وأظهروه على أنه فخور ومعجب بنفسه  وجعلوه إلهًا صارمًا ذا نزعة حر

حـ علمـون النـاس أن ( یهـوه )  الحـب وأخـذوا  عـث  انـت ت صفات  طلـب مـنهم الحـب قد وصفوه  ـاده وأنـه  ، وٕاذا وقفنـا عنـد  ٧١ب ع
مـة وعلـى وجـه التحدیـد اآللهـة عشـتار التـي عرفـت  ـة القد عـض اآللهـة العراق ه الحال مع  انت عل ه تمامًا ما  هذه النقطة نجدها تش

ه على أنها آلهة الحب والخصب والجم ادة ففي الوقت الذ عبدت ف ة الع ازدواج م  ان أخـر في العراق القد ال فإنها ُعبدت في أح
م وتعـــرفهم علـــى  ٧٢علــى أنهـــا آلهــة الحـــرب  ــالمجتمع العراقـــي القــد ه بـــین الطـــرفین نــاتج عـــن اتصــال العبـــرانیین  ، ولعــل هـــذا التشــا

ة .  انه الدین   معتقدات س
ـه ووضـعوه فـي المعبـد الـذ ومن األمور المسلم بها أن العراقیین القدماء عبدوا آلهة متعددة و أقاموا لكل إله تمث        الـه الخـاص 

ة مـن وراء صـنع ذلـك التمثـال هـي للتقـرب إلـى اإللـه الـذ  احثین أن الغا ون بیتًا لذلك اإلله ، وفي هذا الجانب یر أحد ال أقاموه ل
ه رغبـ انـت تقتضـ م حسـب مـا  مجرد تمثـال ابتدعـه المتعبـدون فـي العـراق القـد س  أة ذلك التمثال ول ـة ، وفـي جسد على ه تهم الدین

ـر أنهـم تقرـوا إلـى (یهـوه) إلههـم القـومي مـن خـالل  الطرقة نفسـها عنـدما ذ احث قد نظر إلى العبرانیین  الوقت نفسه نجد أن ذلك ال
ه فـي جـوهره المقـدس التـابوت  شـ الد الرافدین  ل ، واستنتج في األخیر أن التمثال المقدس في  التابوت المقدس الذ وضع في اله

مثل جوهر اإلله ( یهوه )  ان  ـالد الرافـدین وتلـك التـي عبـد بهـا ( یهـو )  ٧٣الذ  غة التـي عبـد بهـا اإللـه فـي  عني أن الص ، وهذا 
صـورة ذلـك  انـت متشـابهة وترمـز إلـى االتصـال الروحـي بـین المتعبـد والمعبـود الحقیـ الـذ تجسـد  عند العبرانیین هي فـي األسـاس 

  االتصال الدائم بین الطرفین .التمثال ، وهذا ینم عن 
انـت تطلـ علـى اسـم هللا یهـوه ، وفـي الترجمـات        ارة األسلوب الیهو على مجموعة نصوص  م ع وقد أطل علماء العهد القد

ة اسـم الـرب  ة المعتمدة أطل على الذات اإلله ـن هـو الوحیـد الـذ حـدد معـالم تلـك النصـوص الدین ٧٤العر ـة ، ، إال أن یهـوه لـم 
ـاس رمـوز وصـور مـن  رًا ، إضـافة إلـى اقت ًا تصـو ًا قصصـ ـارات وأسـلو م لتلـك النصـوص مفـردات وع تاب العهـد القـد فقد استخدم 

ابلي .   األدب ال
عـض النصـوص أورد اإللـه فـي صـورة مـن         رة اإلله الواحد ، رب السـماوات واألرض ، إال أنـه فـي  ففي هذا األسلوب عمت ف

شــر  ــة فــي حــدیثهم عــن هللا صــور ال ابل األســاطیر ال ــة  تــاب تلــك النصــوص الیهود ، فاتســم المصــدر الیهــو  ٧٥عــد أن اســتعان 
شرة    .  ٧٦التجسید الفج لإلله في صورة 

ة :          ات اآلت ن اآل ة عن األسلوب الیهو في سفر التكو   ومن األمثلة التورات
 ַהְרֵּבה ְׂשָכְרָך،  ָלְך ָמֵגן ָאֹנִכי،  ַאְבָרם ַאל־ִּתיָרא ֵלאֹמר ַּבַּמֲחֶזה،  ֶאל־ַאְבָרם ְיהָוהְדַבר־ ָהָיה،  ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר 151:
  . ְמֹאד
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٢٦٠ 

ثیر جدا( 15 :1  ا ابرام أنا ترس لك أجرك  ا قائال ال تخف  الم الرب إلى ابرام في الرؤ   .) عد هذه األمور صار 
  . ָצִעיר ַיֲעֹבד ְוַרב،  ֶיֱאָמץ ִמְלֹאם ּוְלֹאם ִיָּפֵרדּו ִמֵּמַעִיְך، ְלֻאִּמים ּוְׁשֵני،  ְּבִבְטֵנְך) גֹוִים( ֹגִיים ְׁשֵני،  ָלּה ְיהָוה ַוּיֹאֶמר 2523:

ستعبد لصغیر 23 :25( بیر  قو على شعب و ان شعب  فترق شع طنك أمتان ومن أحشائك    .)فقال لها الرب في 
 . ָּכל־ָהָאֶרץ ַעל־ְּפֵני،  ְיהָוה ֱהִפיָצם ּוִמָּׁשם ָּכל־ָהָאֶרץ ְׂשַפת ְיהָוה ָּבַלל ִּכי־ָׁשם،  ָּבֶבל ְׁשָמּה ָקָרא ַעל־ֵּכן9:11
ل األرض 9: (11 ل األرض ومن هناك بددهم الرب على وجه  ابل الن الرب هناك بلبل لسان    ) .لذلك دعي اسمها 
  . ַהּיֹום ְּכֹחם ֶּפַתח־ָהֹאֶהל ֹיֵׁשב ְוהּוא ַמְמֵרא ְּבֵאֹלֵני،  ְיהָוה ֵאָליו ַוֵּיָרא 181:

مة وقت حر النهار (1 :18  اب الخ   .)  و ظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في 
 ְיהָוה ִּבְרַּכת ַוְיִהי יֹוֵסף ִּבְגַלל ַהִּמְצִרי ֶאת־ֵּבית ְיהָוה ַוְיָבֶרְך،  ֶיׁש־לֹו ָּכל־ֲאֶׁשר ְוַעל،  ְּבֵביתֹו ֹאתֹו ִהְפִקיד ֵמָאז ַוְיִהי 5: 39

   .ּוַבָּׂשֶדה ַּבַּבִית، ֶיׁש־לֹו ְּבָכל־ֲאֶׁשר
ـة الـرب علـى  ٥: ٣٩( انـت بر سـبب یوسـف و ارك بیـت المصـر  ان له أن الرب  ل ما  له على بیته وعلى  ان من حین و و

ان له في البیت وفي الحقل   .)ل ما 
لمـة       ـة وذلـك السـتعمالهم  م م فـي  ֱאֹלִהים في حین أطل على مجموعة أخـر مـن نصـوص التـوراة اسـم األسـلوب االیلوه الـوه

ة  سـت سـو  ٧٧اإلشارة إلى اسم الذات اإلله ه ل ن وان المجموعة الیهو ة تمثل الجانب األكبر من سفر التكو م ، والمجموعة االیلوه
شـیر  ٧٨تكملة له  ـة ، فهـو  ـع ، والنزعـة األخالق اإلحساس األدبـي الرف ط ، و س األسلوب القصصي ال ، وقد تمیزت تلك النصوص 

صـور ، فهـو  ـون اإللـه ال یـر وال  ـة إلـى  م إلى مشیئة هللا في تحرم الخطیئة ، وعدم نقض العهد ، وتشـیر تلـك النصـوص االیلوه
ة لـ ادة الروحان ر اإللـه إثنـاء الحـدیث عنـه وعـن أفعالـه ، ولـم یتـأثر یدعو اإلنسان إلى الع ه ، وقـد ابتعـدت تلـك النصـوص عـن تصـو

األســلوب األســطور فــي حــدیثهم عــن اإللــه  ــة عــن األســلوب ،  ٧٩تــاب تلــك النصــوص  ــةومــن األمثلــة التورات م فــي ســفر  االیلوه
ة : ات اآلت ن اآل   التكو

  . ַוּתּוָכל ְוִעם־ֲאָנִׁשים ֱאֹלִהיםִעם־ ִּכי־ָׂשִריתָ  ִאם־ִיְׂשָרֵאל ִּכי،  ִׁשְמָך עֹוד ֵיָאֵמר ַיֲעֹקב לֹא،  ַוּיֹאֶמר 29:32
عقوب بل إسرائیل ألنك جاهدت مع هللا والناس وقدرت 32: 29 ( عد    .) فقال ال یدعى اسمك في ما 

   . ִלי ַסְּפרּו־ָנא،  ִּפְתֹרִנים אֹלִהיםלֵ  ֲהלֹוא،  יֹוֵסף ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ֹאתֹו ֵאין ּוֹפֵתר،  ָחַלְמנּו ֲחלֹום،  ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו 8 ׃40
ست هلل التعابیر قصا علي 8:40( عبره فقال لهما یوسف أل س من     .) فقاال له حلمنا حلما ول

  . ְוָׁשָמִים ֶאֶרץ ֱאֹלִהים ְיהָוה ֲעׂשֹות،  ְּביֹום ְּבִהָּבְרָאם ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים תֹוְלדֹות ֵאֶּלה 24:
ادئ السماوات واألرض حین خلقت یوم عمل الرب اإلله األرض والسماوات( 4:2    ) .هذه م
ابـل        تبها مجموعة من الكهنة في  أما األسلوب الثالث فهو األسلوب الكهنوتي وهو الذ أطل على مجموعة النصوص التي 

أنــه متعــاٍل  ــة ، فهــم قــد وصــفوا هللا  العــادات الوثن عــاد الیهــود عــن التــأثر  ــابلي ، ففــي تلــك النصــوص حــاول الكهنــة إ أثنــاء الســبي ال
عید عن اإلنسان فهو  ، وهـذا األسـلوب یختلـف  ٨٠القدوس وفي تلك النصـوص الكثیـر مـن اإلشـارات إلـى العهـود التـي قطعهـا اإللـه و

عتمد على األسلوب القصصي  مي ولم  قة لكونه اعتمد على األسلوب التعل   . ٨١عن األسالیب السا
ة مختلفة ومتعـدد      ات شعب ا ارة عن ح ة هي ع م ة واالیلوه ة المصـادر واألصـول والتـوارخ ، قـام جـامعو وهذه المصادر الیهود

ط ، والـــذ ــالي غیـــر متـــرا ـــا دور خ قا ـــًا ، وفســرت علـــى أنهـــا مـــاٍض و نها انتقائ عـــد العـــودة مـــن الســـبي  التــوراة ومحرروهـــا بتـــدو تــم 
ابلي ل تام .   ٨٢ال ش ان  عض األح س في  ان التأثیر الوثني الذ ترجم واقت   ، ف

ن وفكرها الوثنيصفات اآللهة في التوراة    : سفر التكو
صف ، وصفًا ، ووصوفًا. والصفه لهـا معـاٍن : منهـا اإلجـادة        الصفات هي جمع صفة وهي مأخوذة من فعل حروفه وصف ، 

ـــون علیهـــا الشـــيء مـــن حلیتـــه ، و  الصـــفة هـــي النعـــت وال تفـــاوت واالطاقـــة واإلظهـــار والتعیـــین والنعـــت . والصـــفة هـــي الحـــال التـــي 
  .  ٨٣بینهما
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٢٦١ 

الغـة فـي الجمـال والحسـن        ون علیها الشيء من حلیته وجمالة ، فصفات هللا هـي أوصـافة الجمیلـة ال والصفة هي الحال التي 
  .  ٨٤غایته 
ــر اإلنســاني ،        ة فــي الف ــة مفهومــا وقضــ قــة ، وظلــت األلوه ــة الخل ــر اإلنســاني منــذ بدا ــة تشــغل الف قــة األلوه انــت حق لقــد 

عـد وعالجته ج ه والمماثلة بین الخال والمخلوق ممـا ا ة دین سماو شاب نصوصها ما شاب من عوال التشب ان ، والیهود ع األد م
س  عض من نصوصـها عـن التقـد ثیـر مـن الصـفات التـي تـدل علـى ،  ٨٥ال فقـد صـور الیهـود إلههـم فـي صـور مجسـمة ، ووصـفوه 

بیــرا عــن ض والضــعف ، فهــو ال یختلــف اختالفــا  شــر فهــو یــتكلم معهــم  النقــ ، وتلــك هــي مــن ابــرز صــفات وخصــائص اآللهــة  ٨٦ال
شـر  انت تتمیز عـن ال ر واألعضاء إال أنها  الصور والف ة  ة والماد شر الروح م فقد نسبت لآللهة صفات ال ة في العراق القد الوثن

تحـدث معهـم ومثـال  ٨٧صفة الخلود ل أشـخاص و ـأتي إلههـم علـى شـ ـان  عـض األح ن اإلصـحاح ، ففي   ١٨ذلـك فـي سـفر التكـو
ة    .  ٢-١اال

  ַהּיֹום׃ ְּכֹחם ֶּפַתח־ָהֹאֶהל ֹיֵׁשב ְוהּוא ַמְמֵרא ְּבֵאֹלֵני،  ְיהָוה ֵאָליו ַוֵּיָרא :181
    ָאְרָצה׃ ַוִּיְׁשַּתחּו،  ָהֹאֶהל ִמֶּפַתח ִלְקָראָתם ַוָּיָרץ،  ַוַּיְרא ָעָליו ִנָּצִבים،  ֲאָנִׁשים ְׁשֹלָׁשה ְוִהֵּנה،  ַוַּיְרא ֵעיָניו ַוִּיָּׂשא :2  18
مة وقت حر النهار :  ١: ١٨(  اب الخ ـه ونظـر وٕاذا ثالثـة رجـال  ٢وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في  فرفـع عین

مة وسجد إلى األرض اب الخ الهم من  ض الستق ه فلما نظر ر   . ) واقفون لد
ع       شر و ن اإلصحاح ما انه یتكلم مع ال ة  ٩قد العقود والمواثی ومثال ذلك في سفر التكو   . ٩اال

  ַאֲחֵריֶכם׃ ְוֶאת־ַזְרֲעֶכם ִאְּתֶכם ֶאת־ְּבִריִתי ֵמִקים ִהְנִני ַוֲאִני ٩: ٩
م) . ٩ :٩(  عد م ومع نسلكم من  م میثاقي مع   وها أنا مق

م اإلله فهو صنم وذلك عند التحدث      عن أصنام راحیل ، فهي تحمله بیـدها فهـو صـنمها الـذ تعبـده  ما وصل الحال إلى تجس
ة  ٣١، وذلك في اإلصحاح    . ١٩اآل

  ְלָאִביָה׃ ֲאֶׁשר ֶאת־ַהְּתָרִפים،  ָרֵחל ַוִּתְגֹנב ֶאת־צֹאנֹו ִלְגֹזז،  ָהַלְך ְוָלָבן19: 31 
ان فكان قد مضى لیجز غنمه فسرقت راحیل أصنام أبیها) .  (19 :31   وأما ال

م اإلله في اإلصحاح       ظهر تجس ذلك  ة  ١و   . ٢٦:٢٧اال
،  ּוְבָכל־ָהָאֶרץ ּוַבְּבֵהָמה،  ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף ַהָּים ִבְדַגת ְוִיְרּדּו ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶׂשה،  ֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר 26: 1

  ֹאָתם׃ ָּבָרא ּוְנֵקָבה ָזָכר ֹאתֹו ָּבָרא ֱאֹלִהים ְּבֶצֶלם، ְּבַצְלמֹו ֶאת־ָהָאָדם ֱאֹלִהים ַוִּיְבָרא 27 ַעל־ָהָאֶרץ׃ ָהֹרֵמׂש ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש
ـل  ٢٦: ١( حـر وعلـى طیـر السـماء وعلـى البهـائم وعلـى  شبهنا فیتسلطون على سمك ال وقال هللا نعمل اإلنسان على صورتنا 

ات التــي تــدب علــى األرض ا ــع الــد ــرا وأنثــى  فخلــ ٢٧:  األرض وعلــى جم هللا اإلنســان علــى صــورته علــى صــورة هللا خلقــه ذ
  . ) خلقهم
م لآللهة       ات والرسوم ، فقد ظهر تجس م ، وفي الكثیر من المشاهد والكتا انات العراق القد م واضحًا في د ونر مسالة التجس

شرة  ة بهیئة  ابل ة ال ابل   .  ٨٨وذلك في قصة الخل ال
حزن في اإل      ة  ٦صحاح وهو    .  ٥:٦اال

 ִּכי־ָעָׂשה،  ְיהָוה ַוִּיָּנֶחם 6 ָּכל־ַהּיֹום׃ ַרע ַרק،  ִלּבֹו ַמְחְׁשֹבת ְוָכל־ֵיֶצר ָּבָאֶרץ ָהָאָדם ָרַעת ַרָּבה ִּכי،  ְיהָוה ַוַּיְרא 5 : 6
  ֶאל־ִלּבֹו׃ ַוִּיְתַעֵּצב ָּבָאֶרץ ֶאת־ָהָאָדם

ثـر فـي  ٥: ٦( ـل یـوم : ورأ الرب أن شر اإلنسان قد  ر  ـه أنمـا هـو شـر ـل تصـور أفكـار قل فحـزن الـرب انـه  ٦األرض وان 
ه )   . عمل اإلنسان في األرض وتأسف في قل

عد إن یجرب ، ومثال ذالك اإلصحاح         ه العالم من حسن إال  ون عل علم ما س أنه ال  بدوا اإلله  ة  ١و   . ٢١اال
 ָּכָנף ָּכל־עֹוף ְוֵאת،  ְלִמיֵנֶהם ַהַּמִים ָׁשְרצּו ֲאֶׁשר ָהֹרֶמֶׂשת ַהַחָּיה ָּכל־ֶנֶפׁש ְוֵאת ַהְּגֹדִלים ֶאת־ַהַּתִּניִנם،  ֱאֹלִהים ַוִּיְבָרא 21: 1

   ִּכי־טֹוב׃ ֱאֹלִהים ַוַּיְרא،  ְלִמיֵנהּו
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٢٦٢ 

ــاه 21 :1( ــة التــي فاضــت بهــا الم ا ــة الد ــل ذوات األنفــس الح ــل طــائر ذ جنــاح فخلــ هللا التنــانین العظــام و أجناســها و 
  ) . جنسه ورأ هللا ذلك انه حسن

شر في اإلصحاح      مشي حاله حال ال ة  ٣وهو    . ٨:٩اال
 ֵעץ ְּבתֹוְך،  ֱאֹלִהים ְיהָוה ִמְּפֵני،  ְוִאְׁשּתֹו ָהָאָדם ַוִּיְתַחֵּבא ַהּיֹום ְלרּוחַ  ַּבָּגן ִמְתַהֵּלְך ֱאֹלִהים ְיהָוה ֶאת־קֹול ַוִּיְׁשְמעּו 8:  3

  ַאֶּיָּכה׃ לֹו ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהָאָדם ֱאֹלִהים ְיהָוה ַוִּיְקָרא 9 ַהָּגן׃
أ ادم وامرأته مـن وجـه الـرب اإللـه فـي وسـط شـجر  ٨: ٣( ح النهار فاخت ا في الجنة عند هبوب ر وسمعا صوت الرب اإلله ماش

  .)  فناد الرب اإلله ادم وقال له أین أنت ٩:  الجنة
سـترح        ع یـوم السـبت ل ة الخل ، فاختار لنفسه الیوم السا التعب والضعف واإلرهاق في قض شیر إلى أن هللا قد أصیب  وهو 

ه  ة  ٢، وذلك في اإلصحاح  ٨٩ف      ٢اال
  ָעָׂשה׃ ֲאֶׁשר ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו، ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ַוִּיְׁשֹּבת ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו،  ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ֱאֹלִהים ַוְיַכל 2: 2
ع عمله الذ عمل ) . 2 :2 ( ع من جم ع من عمله الذ عمل فاستراح في الیوم السا   وفرغ هللا في الیوم السا

هزم في اإلصحاح        صارع و ة  ٣٢و ـرة صـر  ٢٦:٢٧اآل رة مـأخوذة مـن أسـاطیر واد الرافـدین الـذ عـرف فیهـا ف اع ، وهي ف
ـة عـن  ابل نها فـي صـورتها ال ـة التـي یرجـع تـارخ تـدو لكـامش الرافد شر مع اآللهة ، وابرز مثال على ذلك هو مـا جسـدته ملحمـة  ال

ة أقو حتى من هللا  ٩٠ق.م) ٢١٠٠-٢٣٠٠نصوص سومرة أقدم إلى فترة ( عقوب في هذه اآل   .    ٩١، ف
 ַהָּׁשַחר ָעָלה ִּכי،  ַׁשְּלֵחִני ַוּיֹאֶמר 27 ִעּמֹו׃ ְּבֵהָאְבקֹו،  ַיֲעֹקב ַּכף־ֶיֶרְך ַוֵּתַקע ְּבַכף־ְיֵרכֹו ַוִּיַּגע،  לֹו ָיֹכל לֹא ִּכי،  ַוַּיְרא 26 : 32

  ִאם־ֵּבַרְכָּתִני׃ ִּכי،  ֲאַׁשֵּלֲחָך לֹא ַוּיֹאֶמר
ني :  ٢٦:  ٣٢( ار عقوب )فقال  ٢٧وقال أطلقني ألنه قد طلع الفجر فقال ال أطلقك إن لم ت   . له ما اسمك فقال 

ة  ٨وفي السفر        ة صفة الندم . ٢١اال ه والثان   نر صفتین األولى صفة التشب
 ֵלב ֵיֶצר ִּכי، ָהָאָדם ַּבֲעבּור ֶאת־ָהֲאָדָמה עֹוד ְלַקֵּלל לֹא־ֹאִסף،  ֶאל־ִלּבֹו ְיהָוה ַוּיֹאֶמר،  ַהִּניֹחחַ  ֶאת־ֵריחַ  ְיהָוה ַוָּיַרח 21:8 

   ָעִׂשיִתי׃ ַּכֲאֶׁשר ֶאת־ָּכל־ַחי ְלַהּכֹות עֹוד ְולֹא־ֹאִסף ִמְּנֻעָריו ַרע ָהָאָדם
ضا من أجل اإلنسـان فتنسم الرب رائحة الرضا (21:8 ه: ال أعود ألعن األرض أ ، ألن تصـور قلـب اإلنسـان  . وقال الرب في قل

ر منذ حداثته ما فعلت شر ل حي  ضا أمیت    .). وال أعود أ
ة  ٩أما اإلصحاح       ة  ٥، واإلصحاح  ٦اال ة  ١، واإلصحاح  ١اال حانه وتعـالى  ٢٦اال ه هلل سـ ضًا وجود صـفة تشـب ، نر أ

ة . شر وهي صفة من صفات اآللهة الوثن   صورة ال
  ֶאת־ָהָאָדם׃ ָעָׂשה،  ֱאֹלִהים ְּבֶצֶלם ִּכי ִיָּׁשֵפְך ָּדמֹו ָּבָאָדם،  ָהָאָדם ַּדם ֹׁשֵפְך 6:9

سفك دمه(6:9  اإلنسان    ).. ألن هللا على صورته عمل اإلنسان سافك دم اإلنسان 
  ֹאתֹו׃ ָעָׂשה ֱאֹלִהים ִּבְדמּות، ָאָדם ֱאֹלִהים ְּברֹא،  ְּביֹום ָאָדם ּתֹוְלֹדת،  ֵסֶפר ֶזה1:5 
تاب موالید آدم ، یوم خل هللا اإلنسان(1:5  ه هللا عمله هذا    ).. على ش

،  ּוְבָכל־ָהָאֶרץ ּוַבְּבֵהָמה،  ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף ַהָּים ִבְדַגת ְוִיְרּדּו ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶׂשה،  ֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר26 1:
  ַעל־ָהָאֶרץ׃ ָהֹרֵמׂש ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש

شبهنا26:1 ( حـر وعلـى طیـر السـماء وعلـى البهـائم ، وعلـى ، فیتسلطون على سـمك  وقال هللا: نعمل اإلنسان على صورتنا  ال
ات التي تدب على األرض ا ع الد   ) . ل األرض ، وعلى جم

ن اإلصحاح (          ه أوالد وذلك في سفر التكو شر لد ال الرب عندما جعلته التوراة  ذلك الشرك  ة (  ٦و  1 ()  ٤-١) اآل
 ַוִּיְקחּו ֵהָּנה ֹטֹבת ִּכי،  ָהָאָדם ֶאת־ְּבנֹות ְבֵני־ָהֱאֹלִהים ַוִּיְראּו 2 ָלֶהם׃ יְֻּלדּו ּוָבנֹות ָהֲאָדָמה ַעל־ְּפֵני ָלֹרב،  ָהָאָדם ִּכי־ֵהֵחל ַוְיִהי
 ְוֶעְׂשִרים ֵמָאה،  ָיָמיו ְוָהיּו ָבָׂשר הּוא ְּבַׁשַּגם، ְלֹעָלם ָבָאָדם רּוִחי לֹא־ָידֹון،  ְיהָוה ַוּיֹאֶמר 3 ָּבָחרּו׃ ֲאֶׁשר ִמֹּכל،  ָנִׁשים ָלֶהם

 ֵהָּמה ָלֶהם ְוָיְלדּו،  ָהָאָדם ֶאל־ְּבנֹות ָהֱאֹלִהים ְּבֵני ָיֹבאּו ֲאֶׁשר،  ַאֲחֵרי־ֵכן ְוַגם،  ָהֵהם ַּבָּיִמים ָבָאֶרץ ָהיּו ַהְּנִפִלים 4 ָׁשָנה׃



     

 

ة                                               ابل للدراسات اإلنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
                           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترمجة صفات اآلهلة من أساطري العراق القدمي إىل سفر التكوين يف التوراة
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ثرون  ١:٦(  ،)  ַהֵּׁשם ַאְנֵׁשי ֵמעֹוָלם ֲאֶׁשר ַהִּגֹּבִרים أن أبناء هللا رأوا  ٢على األرض وولد لهم بنات : وحدث لما ابتدأ الناس 
ل ما اختاروا :  غانه  ٣بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا ألنفسهم نساء من  فقال الرب ال یدین روحي في اإلنسان إلى األبد لز

ن سنة :  امه مئة وعشر شر وتكون أ ضا إذ دخل بن ٤هو  عد ذلك أ ام و و هللا على بنات ان في األرض طغاة في تلك األ
ابرة الذین منذ الدهر ذوو اسم ) .   الناس وولدن لهم أوالدا هؤالء هم الج

رة تعدد اآللهة       الد الرافدین التي تدل على ف رة مستمدة من أساطیر    .٩٢وأبناء هللا هي ف
ــة هــي ترجمــة خاطئــة ، وذلــك ألن اللفظــة العبر إ       التــي یجــب أن  ְבֵני־ָהֱאֹלִהיםــة المقابلــة ن ترجمــة لفظــة أبنــاء هللا فــي هــذه اال

لمــة  س أبنــاء هللا ، ودلیــل ذلــك أن  ــة ،  ָהֱאֹלִהיםتتــرجم إلــى أبنــاء اآللهــة ولــ لة فــي نقلهــا مــن العبرــة إلــى العر ذ إبــذاتها تمثــل مشــ
معنــى هللا فــي حــین أنهــا وفقــًا للقواعــد ا اســم علــم مفــرد  م  غة الجمــع تســتخدمها الترجمــة العبرــة للعهــد القــد لعبرــة تعــد اســمًا فــي صــ

م علـى االسـم المفـرد  יםلدخول الحقة الجمع العبرـة  ـاء والمـ معنـى إ ֱאֹלהִ ال عـض مواضـعها  لـه الـذ اسـتخدمته التـوراة العبرـة فـي 
قتضــي ترجمــة اللفظــةإ غة المفـرد منهــ ָהֱאֹלִהים لـه ، وهــو األمــر الـذ  س إلـى هللا ، وذلــك لــورود صــ ا ولــدخول الحقــة إلـى اآللهــة ولــ

  .     ٩٣الجمع العبرة علیها
ــة غیــر واضــحة ، إ و          العقیــدة ، فالعقیــدة األلوه طــت  ن مــن أعظــم التحرفــات التــي أدخلــت علــى التــوراة وأخطرهــا هــي التــي ارت

ة  ابل ة ال م بتأثیر الثقافة الوثن حانه وتعالى من تجس ـًا فـي  ٩٤والسبب هو األوصاف التي وردت عن هللا س ، ونر ذلك واضـحًا وجل
ة  ل ماد ووثني بترجمتهم لتلك المؤثرات الوثن ش ن و    .   ٩٥سفر التكو

ـــة عاشـــت        ـــاس الحضـــار ، فالوثن ـــة الیهـــود فـــي االقت ســـبب رغ ـــة  حت التـــوراة تحمـــل الكثیـــر مـــن صـــفات اآللهـــة الوثن فأصـــ
ة تسرت إلى وترعرعت مع أكثر الشعوب تحضرًا  اداتهم ، فالوثن ع ارهم وامتزجت  أف     . ٩٦الیهود فاختلطت 

شر إ ه وهو أن تنسب إلى اآللهة صفات ال الد الرافدین شیوع صفة التشب انات  ن من ابرز الخصائص العامة في د
اتهم الخاصة والعا شر في ح مارسها ال ع األفعال التي  ة فالعراقیون القدماء نقلوا إلى آلهتهم جم ة والماد مة من أخطاء الروح

اإلضافة إلى شیوع تعدد اآللهة  شرة وأفضلها ،  عة ال الد الرافدین تمثل أسوأ جوانب الطب انت اآللهة في  شر ، فقد   ٩٧ونزوات ال
عدهم السامیون  ه السومرون ، ومن  ثیرة تقرب من األلفین وخمسمائة إله ،   ٩٨، وهو ما قام  م إلهة  ان العراق القد فقد عبد س

القدمتت انا  ة وأح عض في األهم عضها عن   . ٩٩این 
الد الرافدین إلى دینهم فحسب ، بل        ة في  ـابلي اآللهـة إفالیهود لم یتأثروا بنقل صفات اآللهة الوثن ام السـبي ال نهم عبدوا في أ

ـان عـد إلـى تـوراتهم ، ف مـا  ـة وطقوسـها التـي ترجموهـا ف ابل ـادات ال ة وضـعفهم أمـام إغـراءات الع ار الوثن األف عد تأثرهم  ة ،  ابل  ال
ة في أ انة الیهود ان لهم األثر األكبر على الد ابلیین  ال لد العلماء والمؤرخین أن ال ابلي ، ففـي ذلـك العصـر هذا دل ثناء السبي ال

ـآلهتهم  ـة والصـقوها  ـة ، فنقلـوا وترجمـوا منهـا الكثیـر مـن صـفات اآللهـة الوثن ابل م تحت تأثیر الحضـارة ال بدأ الیهود بجمع العهد القد
ثیــر مــن صــفات الــنقص والضــعف والكــذب والغفلــة والجهــل وال ١٠٠ ،  ١٠١عیــب ، وصــوروا هللا تعــالى فــي صــور مجســمة ، ووصــفوه 

ة  صارع إفاإلله في العقیدة الیهود شرب و أكل و اته و أعمال اإلنسان وحر قوم    . ١٠٢له 
رة التوحیـد واإللـه األوحـد ، لكـن طـرقتهم فـي تثبیـت ذلـك فـي التـوراة لـم تكـن حسـنة        أنهم هم الذین ابتدعوا ف ،  ١٠٣فهم یدعون 

الد الرافدین عدیدة شأنه انت اآللهة في  مة في حین  ة القد انات الوضع   .  ١٠٤ا في ذلك شان الد
جـزء مـن        ة التي ترجمها الیهود إلى دینهم السـماو ، فـالتوراة تبـدو  انها الوثن ل ذلك هو بتأثیر من حضارة واد الرافدین وأد

ة  ابل ة في الدین واألدب في الحضارة ال   . ١٠٥الجوانب العقائد
ل التصور        ـة فقد ترجم الیهود  ابل قة ، وذلـك یبـدو مـن خـالل محاكـاة اآلداب العبرـة للموروثـات ال ـان السـا ة عنـد األد ات الوثن

ـة  ابل عـض االخـتالف والتغییـر ألسـاطیر الملحمـة ال ست سو نسخ مترجمة مـع  م ل ات العهد القد ون روا والسومرة ، ومن خالل 
ــة التــي تتحــد س هنــاك اخــتالف بــین النصــوص التورات ــین تلــك األســاطیر ســو االخــتالف فــي ، فلــ شــر و ال ه  ث عــن صــفات التشــب

ان لتلك النصوص  عض األح ة في  اس الحرفي أو الترجمة الحرف سبب االقت   . ١٠٦مسمى اإلله فحسب وهذا هو 
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٢٦٤ 

حث :    نتائج ال
بیرة منذ عصور موغلة في القدم ، إذ  .١ ة  ع التي أوالها اإلنسان أهم طـًا الترجمة واحدة من المواض ان نموها وتطورهـا مرت

شرة . قًا بتطور الجماعات ال اطًا وث  ارت
الد الرافــدین ، فقــد اخــذ العبرانیــون مــن تلــك الحضــارة  .٢ ــة المهمــة لــ احتــوت أســفار التــوراة علــى الكثیــر مــن المعلومــات التارخ

ــ الترجمـة ،  الكثیـر فـي مجـال األســاطیر والقصـص والمعـارف وضــمنوها فـي تـوراتهم ــآداب عـن طر ــان تـأثر الیهـود  فقـد 
سوه وترجموه مـن تلـك الحضـارة  ة من خالل ما اقت ة األساس س على تطور معتقداتهم الدین حضارة واد الرافدین ، قد انع

ـة التـي حملـت بـین أسـفارها العدیـد ،  قبل الشك وذلك من خـالل مـا جـاء فـي النصـوص التورات ل ال  ش ان ذلك واضحًا  و
ــ مــن القصــص واألشــعا م وانتقلــت عــن طر انــت موجــودة فــي النصــوص المســمارة للعــراق القــد األســاس  ــة هــي  ر الدین

 الترجمة إلى أسفار التوراة .
ــة حتــى بــدت  .٣ غة یهود صــ غتها  عــد ترجمتــه إلــى العبرــة، وصــ الد الرافــدین  ــة لــ ــة الوثن ــة النصــوص الدین اســتوعبت الیهود

ة ، من  ة الیهود أنها من نتاج العقل انات و ار الـد عین االعت ة ما لم یؤخذ  انة الیهود ن تفهم الد م هذا نصل إلى انه ال 
ة .  والثقافات األخر التي أخذت منها الیهود

م و  .٤ عض المواضع والوه ورب الجیوش ایل في مواضع أخـر ، وسـبب ذلـك هـو  ادوناتعدد اإلله في التوراة فهو یهوه في 
ــة إلــى اللغـــة العبرــة فــي  ــة وترجمــة أســـماء اآللهــة الوثن ــرة تعـــدد اآللهــة الوثن مـــا فــي اإللــه ایـــل اســتعارة الیهــود لف التــوراة 

 .السامي
سـوا الكثیـر مـ .5 شـوها ، فهـم قـد اقت اختالف تأثیر األقـوام التـي عا ن صـفات تلـك اآللهـة عـن انت نظرة الیهود لإلله تختلف 

ـآلهتهم ـانتهم والصـقوها  عـض  طر ترجمة تلك الصفات إلـى د انـة تكـون فـي  ة إلـى د ونهـا سـماو انتهم عـن  فابتعـدوا بـد
ة . الكثیر من صفات اآللهة الوثن ة فقد وصفوا آلهتهم  ان أخر وثن ة وفي أح ان سماو  األح

قـف  .6 أكـل ،  ـذب ، یخـاف ،  ر ، فهـو  شـر تمامـًا مـن غیـر فـارق یـذ أنهـا صـفات  ن و ترد صفات الـرب فـي سـفر التكـو
شــر ، وصــفة  شــر علــى هیئــة  ظهــر لل مشــي ، ینــدم ، یــتكلم ،  حــزن ،  شــيء ، یهــزم ،  ــم  عل علــى الســلم ، یرتــاح ، ال 

ان ا شــر . وهــذه هــي نفــس صــفات آلهــة ســ ال ه  م والتشــب م . إذ تــم ســرقتها ومــن ثــم نقلهــا وترجمتهــا إلــى التجســ لعــراق القــد
ن في التوراة .      سفر التكو
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  . ٣٦م ، ص١٩٨٧القديمة والتوراة ، لندن ، . الشوك ، علي ، األساطير ، بين المعتقدات ٥١
داد ،  ١األشورية ) باللغة العربية والحرف العربي ، جـ  -سليمان ، عامر ، معجم اللغة األكادية ( البابلية .٥٢ م ، ص ١٩٩٩، منشورات المجمع العلمي ، بغ

١٠٧  .  
 . ٩٠-٨٧ص . غوستاف ، لوبون ، اليهود في تاريخ الحضارات األولى ، المصدر نفسه ،٥٣
  . ٣٩م ، ص٢٠٠٢. الشامي ، د. رشاد ، موسوعة المصطلحات الدينية واليهودية ، القاهرة ، ٥٤
 . ٢٠٠م ، ص٢٠٠٠، دمشق ، ١غنيم ، عبد الرحمن ، اليهود بين القرآن والتوراة ومعطيات التاريخ القديم ، دار الجليل ، ط. ٥٥

  . ٣٥مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، بال تاريخ، صوافي ، د. علي عبد الواحد ، اليهودية واليهود ، . ٥٦
  . ٥٢٥المصدر السابق ، ص . تاكسل ، ليو ،٥٧
ددان ( ٥٨ رين ، الع ين النه ) ،  ٤٠ – ٣٩. أوتس ، جون ، " الديانة والطقوس في األلف السادس في وادي الرافدين " ، ترجمة : عزيز عمانوئيل ، مجلة، ب

  . ١٩٤ – ١٩٣م ، ص ١٩٨٢السنة العاشرة ، الموصل 
  .٣٧١م ، ص١٩٩٨. توكاريف ، سرغي ، األديان في تاريخ شعوب العالم ، ترجمة : احمد فاضل ، دمشق ، ٥٩
اريخ ، دمشق ،  ١٨٦. عبد الغني ، عبد العزيز ، أصول الحضارات ، بيروت ، بال ت ، ص ٦٠ ل الت ا قب ديم وم الم الق الم حضارات الع يم ، مع رح ، نع ؛ ف

  . ١٢١ – ١٢٠م ، ص ١٩٧٥
  . ١٢١. فرح ، نعيم ، المصدر السابق ، ص ٦١
  . ٢٤. الموحي ، عبد الرزاق رحيم صالل ، المصدر السابق ، ص٦٢
  . ١٩١م ، ص ١٩٦١، دار المعارف ، القاهرة ،  ١، ط ٣. إبراهيم ، نجيب ميخائيل ، مصر والشرق األدنى القديم ، ج٦٣
 . ٣:  ٦. سفر الخروج ٦٤
  .  ١٩١. إبراهيم ، نجيب ميخائيل ، المصدر السابق ، ص ٦٥
  . ٣١٨. األحمد ، سامي سعيد ؛ أحمد ، جمال رشيد ، المصدر السابق ، ص ٦٦
  . ١٢٥-١٢٤. الزغبي ، د. فتحي محمد ، المصدر نفسه ، ص ٦٧
  .  ١٩٧. إبراهيم ، نجيب ميخائيل ، المصدر السابق ، ص٦٨
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٢٦٦ 

                                                                                                                                            
  . ٣٤٠، ترجمة : زكي نجيب محمود ، بيروت ، بال ت، ص ٢ج. ديورانت ، ول ، قصة الحضارة ، ٦٩
  . ١١٧- ١١٦. سليمان ، عامر ، المصدر السابق ، ص ٧٠
  .  ١٩٧-١٩٨، المصدر السابق ، ص  ٣. إبراهيم ، نجيب ميخائيل ، ج٧١
  .١٩٨م، ص٢٠٠٣، دمشق ،  ١. فون زودون ، ف ، مدخل إلى حضارات الشرق القديم ، ترجمة : فاروق إسماعيل ، ط٧٢
  .٢٨٦- ٢٨٥م ، ص ١٩٩٩قوة آشور ، ترجمة : عامر سليمان ، بغداد ،  ، هاري ،. ساكز ٧٣
  .  ١٠م ، ص ٢٠٠٦، بيروت ،  ٦الصليبي ، كمال ، خفايا التوراة ، ط. ٧٤
  . ٨٨ديم ، ص؛ عزيز ، د كارم محمود ، أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق األدنى الق ٢٩قاشا ، سهيل ، التوراة البابلية ، ص. ٧٥
  .  ١٤. عزيز ، د. كارم محمود ، األسطورة والحكمة الشعبية في العهد القديم ، ص٧٦
 .  ١١الصليبي ، كمال ، خفايا التوراة ، ص. ٧٧
  .  ٣٣٧. الزغبي ، د. فتحي محمد ، المصدر نفسه ، ص٧٨
  . ٧٨اة الكبرى وتراث الشرق األدنى القديم ، ص؛ عزيز ، د كارم محمود ، أساطير التور ٣١قاشا ، سهيل ، التوراة البابلية ، ص. ٧٩
  . ٣٢- ٣١قاشا ، سهيل ، التوراة البابلية ، ص. ٨٠
  . ١١الصليبي ، كمال ، خفايا التوراة ، ص .٨١
  .  ٣٤م ، ص٢٠٠١، القاهرة ،  ١. مالمات ، أبراهم ، العبرانيون وبنو إسرائيل في العصور القديمة ، ترجمة : د. رشاد عبد هللا الشامي ، ط٨٢
ا ٣٢٠م ، ص٢٠٠٣، القاهرة ،  ٩. ابن منظور ، لسان العرب ، ج ٨٣ رون ، ؛ بن فارس ، أبي الحسين احمد ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق : عبد السالم ه
  .     ١١٥، قم ، بال ت ، ص ٦ج
  .     ١٥٢م ، ص٢٠١٢. بخش ، د. خادم حسين الهي ، "هللا وصفاته في سفر التكوين من التوراة ( دراسة ، تحليل ، نقد )" ، مجلة اإليضاح ،  ٨٤
  . ١٤٥م ، ص٢٠٠٨كلية اآلداب،  ، مجلة ٣، عدد  ١مجلد  . عبد ، فكري جواد ، "دور الفلسفة اليهودية في تطوير مفهوم األلوهية" ،٨٥

  . ٢١م ، ص١٩٧٤جالل ، الفت محمد ، العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم ، القاهرة ، . ٨٦
  . ١١٩. الزغبي ، د. فتحي محمد ، المصدر نفسه ، ص٨٧
  . ١٢٧م ، ص٢٠٠٢ديم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل ، . الشاكر ، فاتن موفق فاضل علي ، رموز أهم اآللهة في العراق الق٨٨
  . ٩٢م ، ص٢٠٠٤، القاهرة ،  ١. فواد ، د. عبد المنعم ، قضية األلوهية في اإلسفار اليهودية ، ط٨٩
  .  ١٠٧. عزيز ، د. كارم محمود ، األسطورة والحكمة الشعبية في العهد القديم ، ص٩٠
  .  ٤٦. السامرائي ، نعمان ، عبد الرزاق ، المصدر السابق ، ص٩١
  .  ٦٨. المصدر نفسه ، ص٩٢
  . ٦٢. المصدر نفسه ، ص٩٣
  . ١٤٥. حقي ، د. احمد معاذ علوان ، المصدر السابق ، ص٩٤
  .   ٣٦٦م ، ص١٩٧٩. طعيمه ، د. صابر ، التراث اإلسرائيلي في العهد القديم ، دار الجليل ، بيروت ، ٩٥
  . ٩الزغبي ، د. فتحي محمد ، المصدر السابق ، ص . ٩٦
  .   ٦٣-٦٢م ، ص٢٠٠٢، القاهرة ،  ١، ط ١؛ الساموك ، د. سعدون ، محمود ، موسوعة األديان والمعتقدات القديمة، ج ١٢٠-١١٩المصدر نفسه ، ص. ٩٧
  . ٢٦٨م ، ص٢٠٠٧نشورة، جامعة أم القرى، الرياض ، . تيجاني ، مريم حسن احمد ، مفهوم العلم اإللهي عند اليهود ، رسالة ماجستير غير م٩٨
  .  ٥م، ص ١٩٨٨دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،   ، المعتقدات الدينية في العراق القديم، األحمد ، سامي سعيد  .٩٩

  .  ٣١٢-٢٧٠. الزغبي ، د. فتحي محمد ، المصدر نفسه ، ص١٠٠
  .  ٣٦٦؛  قدح، د. محمود بن عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص ٢٦.  وافي ، د. علي عبد الواحد ، اإلسفار المقدسة في األديان السابقة لإلسالم ، ص١٠١
  .   ٣٨٦. طعيمه ، د. صابر ، المصدر نفسه ، ص١٠٢
  .  ٢٣. ديب ، سهيل ، التوراة تاريخها وغاياتها ، دار النفائس ، بيروت ، بال ت ، ص١٠٣
  . ٢٦٩. تيجاني ، مريم حسن احمد ، المصدر نفسه ، ص١٠٤
  . ٣٧٦. طعيمه ، د. صابر ، المصدر نفسه ، ص١٠٥

  . ٢٨٠-٢٧١احمد ، المصدر نفسه ، ص . تيجاني ، مريم حسن١٠6
  المصادر :

  المصادر العربية :
 القرآن الكريم . .١
 .١٩٩٢الكتاب المقدس ، جي سي سنتر ، القاهرة ،  .٢
 م .٢٠٠٣، القاهرة ،  ٩العرب ، جابن منظور ، لسان  .٣
 م . ١٩٦١، القاهرة ، ١، ط ٣إبراهيم ، نجيب ميخائيل ، مصر والشرق األدنى القديم ، ج .٤
 م . ١٩٩٨، القاهرة ،  ١احمد ، محمد خليفة حسن ، تاريخ الديانة اليهودية ، دار قباء ، ط .٥
 م .١٩٨٨بغداد ،  األحمد ، سامي سعيد ؛ أحمد ، جمال رشيد ، الشرق األدنى القديم ، .٦
  م .  ١٩٨٨دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،   ، المعتقدات الدينية في العراق القديم، األحمد ، سامي سعيد   .٧
ددان (  .٨  ) ، ٤٠ – ٣٩أوتس ، جون ، " الديانة والطقوس في األلف السادس في وادي الرافدين " ، ترجمة عزيز عمانوئيل ، مجلة ، بين النهرين ، الع

  م .١٩٨٢السنة العاشرة ، الموصل 
 م .٢٠٠٤، دمشق ،  ١الباش ، حسن ، الكتاب والتوراة ، ط .٩

 م .٢٠١٢بخش ، د. خادم حسين الهي ، "هللا وصفاته في سفر التكوين من التوراة ( دراسة ، تحليل ، نقد )" ، مجلة اإليضاح ،  .١٠
د ، جبريتشارد ، جيمس ، نصوص الشرق األدنى القديم المتعلقة بالعه .١١ د زاي د الحمي ار المصرية ، ط ١د القديم ، ترجمة: د. عب ة اآلث ة هيئ ،  ٣، مطبع

 م .١٩٦٩القاهرة، 
  ، قم ، بال ت .  ٦بن فارس ، أبي الحسين احمد ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق : عبد السالم هارون ، ج .١٢
  م .٢٠٠٥، بيروت ، ٤اق، طتاكسل ، ليو ، التوراة كتاب مقدس أم جمع من األساطير ، ترجمة أحسان إسح .١٣
  م .١٩٩٢الترجمان ، مجلة متخصصة تعنى بقضايا الترجمة التحريرية والفورية ، العدد األول ، طنجة ،  .١٤
 م .١٩٩٨توكاريف ، سرغي ، األديان في تاريخ شعوب العالم ، ترجمة : احمد فاضل، دمشق ،  .١٥
  م .٢٠٠٧رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، الرياض ، تيجاني ، مريم حسن احمد ، مفهوم العلم اإللهي عند اليهود ،  .١٦
 م .١٩٧٤جالل ، الفت محمد ، العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم ، القاهرة ،  .١٧
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٢٦٧ 

                                                                                                                                            
 م .٢٠١٠الحديدي ، محمد هاشم ، الفريد في الترجمة التحريرية ، عمان ،  .١٨
  م .٢٠٠٨،  ٧٥، العدد  ٢٣وان ، اثر عزرا في الديانة اليهودية ، مجلة التشريعات والدراسات اإلسالمية ، مجلد حقي ، د. احمد معاذ عل .١٩
 د. ادزارد ، وآخرون ، قاموس اآللهة واألساطير ، ترجمة : محمد وحيد خياطة ، دار الشرق العربي ، بيروت ، بال تاريخ . .٢٠
  ر النفائس ، بيروت ، بال ت . ديب ، سهيل ، التوراة تاريخها وغاياتها ، دا .٢١
 ، ترجمة : زكي نجيب محمود ، بيروت ، بال ت. ٢ديورانت ، ول ، قصة الحضارة ، ج .٢٢
 م .١٩٨٥، بغداد ،  ١رشيد ، فوزي ، وآخرون ، الديانة في حضارة العراق  ، جـ .٢٣
 . ١٩٧٦، ٢-١، جـ ٣٢رشيد ، فوزي ، " نشأة الدين والحضارة والعصور الجليدية " ، سومر ، مج  .٢٤
 م .٢٠٠٨، بيروت ،  ١ريكور ، بول ، عن الترجمة ، ترجمة : حسين خمري ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، ط .٢٥
  . م٢٠٠٠زالمان ، شازار ، تاريخ نقد العهد القديم ، ترجمة: احمد محمود هويدي ، القاهرة ،  .٢٦
 م .١٩٩٤، ، طنطا  ١الزغبي ، د. فتحي محمد ، تأثر اليهودية باألديان الوثنية ، ط .٢٧
  م .٢٠٠٧، دمشق ١زكار . سهيل ، التوراة ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف عام ، ط .٢٨
 م .٢٠٠٣زودن ، ف . فون ، مدخل إلى الشرق القديم ، ترجمة : د. فاروق إسماعيل، دار المدى، دمشق ،  .٢٩
  م .١٩٩٩قوة آشور ، ترجمة : عامر سليمان ، بغداد ،  ، هاري ،ساكز .٣٠
 م .٢٠٠١، لندن ،  ١نعمان ، عبد الرزاق ، التوراة بين فقدان األصل وتناقض النص ، دار الحكمة ، طالسامرائي ،  .٣١
 م . ٢٠٠٢، القاهرة ،  ١، ط١الساموك ، د. سعدون ، محمود ، موسوعة األديان والمعتقدات القديمة ، ج .٣٢
 م  .١٩٨٨، القاهرة ،  ١سعفان ، د. كمال ، اليهود تاريخ وعقيدة ، ط .٣٣
  م .٢٠٠٩حسين احمد ، كتابة التاريخ في وادي الرافدين في ضوء النصوص المسمارية ، بغداد ،  سلمان ، .٣٤
  م .١٩٩٣سليمان ، عامر ، العراق في التاريخ ، موجز التاريخ الحضاري ، الموصل، .٣٥
ـ  -سليمان ، عامر ، معجم اللغة األكادية ( البابلية .٣٦ ي ، ج داد ،  ، ١األشورية ) باللغة العربية والحرف العرب ع العلمي ، بغ م ، ١٩٩٩منشورات المجم

 . ١٠٧ص 
  . ١٢٧م ، ص٢٠٠٢الشاكر ، فاتن موفق فاضل علي ، رموز أهم اآللهة في العراق القديم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل ،  .٣٧
 .  ٦-٣م ، ص ٢٠٠٠اهرة ، الشامي ، د. رشاد عبد هللا ، الرموز الدينية في اليهودية ، مركز الدراسات الشرقية ، الق .٣٨
 م .٢٠٠٢الشامي ، د. رشاد ، موسوعة المصطلحات الدينية واليهودية ، القاهرة ،  .٣٩
  م.١٩٨٧الشوك ، علي ، األساطير ، بين المعتقدات القديمة والتوراة ، لندن ،  .٤٠
  م . ٢٠٠٦، بيروت ،  ٨الصليبي ، كمال ، التوراة جاءت من جزيرة العرب ، ترجمة : عفيف الرزاز ، ط .٤١
 م .٢٠٠٦، بيروت ،  ٦الصليبي ، كمال ، خفايا التوراة ، ط .٤٢
  .   ٣٨٦م، ص١٩٧٩طعيمه ، د. صابر ، التراث اإلسرائيلي في العهد القديم ، دار الجليل ، بيروت ،  .٤٣
 م .٠٨٢٠، مجلة كلية اآلداب ، ٣، عدد  ١مجلد  عبد ، فكري جواد ، " دور الفلسفة اليهودية في تطوير مفهوم األلوهية " ، .٤٤
 عبد الغني ، عبد العزيز ، اصوال الحضارات ، بيروت ، بال ت . .٤٥

 م .١٩٩٤عبد المنعم ، د. فواد ، أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية واإلسالم ، اإلسكندرية ،  .٤٦
 م .١٩٩٩، دمشق ، ١عزيز ، د كارم محمود ، أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق األدنى القديم ، ط .٤٧
  . ٥٦م ، ص٢٠٠١، القاهرة ،  ١كارم محمود ، األسطورة والحكمة الشعبية في العهد القديم ، طعزيز ، د  .٤٨
 م .٢٠٠٠، دمشق ،  ١غنيم ، عبد الرحمن ، اليهود بين القرآن والتوراة ومعطيات التاريخ القديم ، دار الجليل ، ط .٤٩
  م .٢٠٠٩، القاهرة ،  ١زعيتر ، طغوستاف ، لوبون ، اليهود في تاريخ الحضارات األولى ، ترجمة: عادل  .٥٠
  م .٢٠٠٤، القاهرة ،  ١فرانكو ، إيزابيل ، أساطير والهة ، ترجمة : حليم طوسون ، ط .٥١
 م . ١٩٧٥فرح ، نعيم ، معالم حضارات العالم القديم وما قبل التاريخ ، دمشق ،  .٥٢
 م . ٢٠٠٧، دمشق ،  ١سعد رستم ، طفنكلشتاين ، د . إسرائيل ، التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها ، ترجمة :   .٥٣
  م .٢٠٠٤، القاهرة ،  ١فواد ، د. عبد المنعم ، قضية األلوهية في اإلسفار اليهودية ، ط  .٥٤
 م . ٢٠٠٣، دمشق ١فون زودون ، ف ، مدخل إلى حضارات الشرق القديم ، ترجمة : فاروق إسماعيل ، ط .٥٥
 م. ١٩٩٨راتية ، بيروت ، قاشا ، سهيل ، أثر الكتابات البابلية في المدونات التو .٥٦
 م .٢٠٠٣، بيروت ،  ١قاشا ، سهيل ، التوراة البابلية ، ط .٥٧
 م . ٢٠٠٣، الرياض ،  ١١١قدح ، د. محمود بن عبد الرحمن ، اإلسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ، مجلة الجامعة اإلسالمية ، العدد .٥٨
 م .٢٠١١، دمشق ، ١لمسمارية والكتب السماوية ، طالقيسي ، محمد فهد ، قصة الخليقة بين األلواح ا .٥٩
  كريمر ، صمؤيل ، من الواح سومر ، ترجمة : طه باقر ، بغداد ، بال تاريخ . .٦٠
 م .٢٠٠٧،  ١المالكي ، عبد علي سلمان عبد هللا ، المدخل إلى االنثروبولوجيا االجتماعية ، مطبعة النجف االشرف ، النجف االشرف ، ط .٦١
 م . ٢٠٠١، القاهرة ،  ١العبرانيون وبنو إسرائيل في العصور القديمة ، ترجمة : د. رشاد عبد هللا الشامي ، ط مالمات ، أبراهم ، .٦٢
 .م ١٩٦٩فن الترجمة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، محمد ، د. محمد عوض ،  .٦٣
  . ٢٠٠٧، عمان ،  ١المدرس ، د. علي سري محمد ، العهد القديم دراسة نقدية ، ط .٦٤
 م .  ١٩٨١المسؤولية الجزائية في اآلداب اآلشورية والبابلية ، ترجمة : سليم الصويص ، بغداد ،  .٦٥
 م .١٩٨٨، طرابلس ،  ١معتوق ، سعد ، التوراة وداروين ، ط .٦٦
  . م١٩٨٥المنظمة العربية للتربية والثقافات والعلوم ، دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي، تونس ،  .٦٧
 م . ٢٠٠٧الموحي ، عبد الرزاق رحيم صالل ، العبادات في الديانات اليهودية ، دمشق،  .٦٨
  م .١٩٨٨ناظم ، د. سلوى ، الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواقع واألسطورة ، القاهرة ،  .٦٩
 م . ١٩٩٤، القاهرة ،  ١وافي ، د. علي عبد الواحد ، اإلسفار المقدسة في األديان السابقة لإلسالم ، ط .٧٠
 وافي ، د. علي عبد الواحد ، اليهودية واليهود ، مطبعة نهضة مصر، القاهرة ، بال تاريخ . .٧١
اطير .٧٢ ي األس ة ف ديم دراس ي الق ان العراق ة اإلنس ي رؤي ة ف دنان ، اإلله امة ع ى ، أس داد ،  يحي ة بغ ورة ، جامع ر منش ورة غي الة دكت ، رس

  . م٢٠٠٧
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