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:المقدمة

مالوفاًباتحتىالتاريخلهاشهدحضارةولدتوالفراتدجلةالخالدينالرافدينأرضفي
ما ناتحكيحين كرةل تاريخذا لزاهرالمجدعنال لذيا قها عدهمومنالسومريونحق األكديونب

بابليون وأنهارهالشهيرهمدنهووصفواوالجغرافيينالمؤرخيينكتببطونفيواالشوريونوال
لريوأحوال يهوالمالحةا تةملوكهأخبارمنبعضاًوأوردواف وإصالحاتهمالعسكريةوفتوحا
منمتصلةسلسلةفيأنتقلتقدالحضاريةالتأثيراتتلكأنوالشك,واالداريةوالدستوريةالقانونية

علىيؤكدماوهذااالخرىالحضاراتبناءفيأسهمتأنهاكماالعالميةالحضاراتالىاألقتباسات
.المجاورةالحضاراتالىرقيهاإشعاعنشرفيالرافدينبالدحضارةسبق

رواياتنقلتحيثالتوراتيالعبرياألدبفيالرافدينبالدحضارةتأثيرنجدهناوها
عنفضالًهذا......الطوفانوقصةالبابليةالخليقةقصةمثلالقديمالعراقياالدبمناليهابكاملها
النبيشريعةبلباسألبستوالتيحمورابيشريعةمقدمتهافيالقديمةالعراقيةالشرائعمنالكثير
هجرةعنالتوراةأكدتالتي(ع)أبراهيمبالنبيصلتهمالىتشيرالتيالمزاعمسيماال(.ع)موسى
القرنفيذلكيكونحيث,لوطأخيهوإبنسارازوجتهبصحبهالعراقمنالخليلإبراهيمالنبي
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تاريخهذاوأنالميالدقبلعشرالتاسع يدعونماينفيماوهذا,أصالًوجودلليهوديكنلمال
(.ع)أبراهيمبالنبيبصلتهم

وأستندواالسنينبمئاتحوادثهوقوعبعدبابلفيعاشواكتُابَوَصفَهالتوراةفيوردماإن
سكانمعتزاوجواقدكانواالذيناليهودأسالفمنأجيالتناقلتهامرويةقصصعنرواياتهمفي

التوراتيةالقصصفأن.وكلدانيينوأشوريينوبابليينوحثيينوحوريينكنعانيينمناالصليينالبالد
لتي بتا لتيكت مةمخطوءةبمفاهيمكرستوا حوادثالتحريفأساسعلىقائ والشخصياتلل

قديمالعالمبحضاراتمرتبطاُتاريخياًأمتداداًلهميجعلواأنأجلمنالتأريخية األخصوعلىال
المعلوماتكلفهًودالهمالمجاورةاالقطارتواريخمناقتبسوافقد.والمصريةالعراقيةالحضارتين
.لهمفائدةفيهارأواالتيوالحكايات

:الموضوعأختيارأسباب

الخاطئةالمفاهيمبعضهوالموضوعهذاأختيارالىدفعتنيالتياألسبابمنإن
،عليهماالرافدينيالتأثيروحجمالبابليوالتلمودالتوراةمضامينعلىطرأتالتيوالمالبسات

اليهودإنعلى(السبيبصبغة)البابليالترحيلأصبغتالتيالغربيةاالعالميةالصبغةعنفضال
.البحثمتنفيإيضاحهاسيتموالتيبابلأرضفيوالمضايقاتاإلضطهادالىتعرضواقد

:البحثأهمية

والتلمودالتوراةلمضامينالغامضةالحقائقبعضيكشفكونهفيالموضوعأهميةتكمن
التوراةعلىالرافدينلبالدالحضاريةالتأثيراتوحجمالعلميةوالبراهيناألدلةخاللمنالبابلي

التيالحقائقبتلكالعربيةالمكتبةتغنيمتقدمةعلميةلدراساتمفتاحاًستصبحوالتيالبابليوالتلمود
.الزمنمنطويلةلفتراتغامضةظلت

:الدراسةمنهجية

التأثيراتفيتركزتالتيواآلثارالحقائقتحديدفيوالمقارنالوصفيالمنهجالباحثإتبع
.البابليوالتلمودالتوراةفيالرافدينلبالدالحضارية

:الدراسةفرضية

عميقةأكادميةدراساتغرارهاعلىلتقومأوليةوخطوةبدايةهيالعلميةالدراسةهذهإن
لكيوالفرعونيالرافدينيالتاريخالىبالنسبةالمهمةالمواضيعمنكونهااطاريحمستوىعلى
.الحقائقتلكعلىالعالميطلع

:للبحثالعاماإلطار
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:التاليةالمضامينعلىالضوءتسليطمنالباحثحاول

البابليللترحيلالعامةالنظرة1.

.القديمالعهداسفارتدوينفيالتاريخيةالمراحل2.

.البابليالترحيلبعداليهود3.

.البابليالتلمودونشأةالتوراة4.

.البابليالتلمود5.

.االثريةاالكتشافاتضوءفيالبابليوالتلمودالتوراةفيالرافدينبالدحضارةأثر6.

.االستنتاجات7.

.واالجنبيةالعربيةوالمراجعالمصادر8.

والتلمودالتوراةفيالرافدينيةالتأثيراتحجمعلىالضوءتسليطسنحاولالبحثهذافي
.البابليباألسرالمتعلقةالخاطئةالمفاهيمبعضأيضاحمحاولينالبابلي

..)(الترحيلعننظرة

ـالدكاـنـت ـدينـب ـوامالشــعوبمعظــمأنظــارمحــطالراـف ـهالطامـعـةواألـق ـالعيالميينـب ـك
البالدتهديدالىسعتوالتياالقوامتلكمنوغيرهموالكوتيينوالحثيينواآلراميينواالورارتيين

الطويلتاريخهموعبرفيهحاولالذياّشوربالدفيالحالهوكمااالصليموطنهاتركتأنبعد
والوسائلالسبلوبكلبالدهمعنواألقوامالشعوبتلكاذىودفعواالخطارالتحدياتتلكمواجهة
بوصفهاالعسكريةبالطرقاوممكناًذلككانكلمادبلوماسياًأوسلمياًمنهاكانماسواءالمتاحة
.(2)االهدافتلكلتحقيقاألخيرالخيار

ضدوبابلآشوربالدملوكقادهاالتيوالكلدانيةاالشوريةالعسكريةالحمالتجاءتلذا
نزعةأولرغبةوليسالسياسيةالبالدمصلحهتدفعهاحقيقيةحاجهعنلتعبراالقوامتلكمنالمعتدين
.(3)البعضيعتقدكماالملكلدنمنشخصية

للشعوباالولىالوهلةمنذالترحيلسياسةوالبابليوناالشوريونالملوكأتبعالمعاييرهذهووفق
الىالعودةأملعلىوالتكتلالتجمعللسكاناليتيسرلكيمنعزلةنائيةأماكنالىوالمتمردةالمعتدية

(4)(وبابلآشور)الرافدينبالدالىاليهودترحيلنصيبكاناألساسهذاوعلىاألصليةمناطقهم
.
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دامالتياآلشوريةاالمبراطوريةعهدالىيرجعالرافدينبالدفي(1)لليهودوجوداقدمأن
سنهالثالثتجالتبليزرزمنمنذالعسكريةالملوكحمالتخاللمن(.م.ق612-911)حكمها

علىوإستولىأراممملكةعلىبحملةقامحيثاليهودمنفلسطينحررالذي(2)(م.ق732)
لطلبإستجابةالسامرةعداماأراضيهاعلىواستولىإسرائيلمملكةالىتوجهثمدمشقعاصمتها

هوداملك حازا)ي بنآ نادمأ ليزرالملكمن(3)(715-237يو لثتجالتب لكالثا قاذهوذ منالن
في(آحازا)انضمامطلباكونهماإسرائيلملك(فقح)والملكدمشقملك(رصين)الملكضغوطات

.(4)ذلكرفضأنهإالاالشوريالجيشضدالتحالف

أنا)قائالوالمساعدةالنجدةيهوذاملكأحازاطلب...وقد):بقولهالحولياتفيذكرذلكوقد
سمعت...عليالقائميينالعبرانيينملكيدومنأرامالملكيدمنوخلصنيأصعدوأبنكعبدك
...(هوشععوضهوأقامواوقتلوهملكهمعلىالسامرةسكانثار...الجليلعلىوأسرعتنداءه

(5).

لكذكرتوقد ياتفيالحمالتت ليزرحول لثتجالتب يتمدنجميعبضمقمت):الثا ب
مدينةسوىأتركولمالسابقةحمالتيفي(التوراتيةأسرائيلمملكةعومريببيتيقصد)عومري
سكانوجميععليهاحكاماًبرجاليوعهدتأشورالىوضممتهابأسرهانفتاليخذتأ...السامرة

فيإسرائيلمملكةبأسمعومريبيتذكرتوقد(1)...(أشورالىحملتوممتلكاتهمعومريبيت
العراقشمالحدودبينماتمتدالعراقشمالفينائيةجبليةمناطقالىسكانهانقلوقد.التوراة
زارالذي(2)التطيليبنيامينذلكاشاروقد.اخرىأقاليممنسكانمحلهاوأحلوإيرانوتركيا
فيمختلفةمناطقفياليهودانتشارإنيقولحيث،ميالديعشرالثانيالقرنفيالشماليةالمنطقة

.(7)االولاالشوريباألسروسمي...(6)ماديمدن،(5)هارا،(4)،خابور(3)حلح

علىبحملةعسكريةحكمهمناالولىالسنهخالل(8)م.ق722سنةالثانيسرجونقاموقد
أهلهامنكبيرةأعداداَونقلالتمردعلىوقضىعليهاوالسيطرةدخولهامنوتمكنالسامرةبالد

العثورتموقد.حماةأقليممناالراميينمحلهموأحلحرانناحيةالىاليهودمنشخصاً(27290)
االلهبأمر)تقولالمسماريبالخطسورياغربشمالزنجاريمدينةأطاللبينحجريةمسلةعلى
.(1)الثانياالشوريباألسروسمي,...(النصرتحقيقفيآزرانيالذينوشمشآشور

لمصريهوداملكحزقياأنحازأنبعدعسكريةحملهم.ق710سنة(2)سنحاريبقادكما
حتىبجيشةفتوجه,يهودامملكةلتدميربحملةقيامعلىفعزمسنحاريبالملكغضبأثارمما
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االخرىتلوالواحدةاليهودمدنيحتلوأخذالساحليةالمدنمحتالالمتوسطالبحرساحلالىوصوله
وانتهىالمدينةفحاصريهوذاملكحزقياسوىأمامهيبقولم,لهمقراً(3)الخيشمدينةمنوأتخذ

(اليهــود)منهــمأخــذأنبعــداآلشــوريةللســيطرةحزقيــاوحاكمهــاأورشــليمبخضــوعالحصــار
لوليا(سوريا)خاتياالرضالىذهبت..:)سنحاريبكتاباتفيذكرتوقد.نسمة(200150)

...عسقالنملكصدقياً...البحروسطالىهارباًوولىهزمتهبسلطتييعترفلمالذيصورملك
حاصرته(4)(التكية)التقبةمدينةوسطفيطهراقا...أشورالىوأخوتهونسائهأبيهالهةحملت
سيطرتيعليهاوفرضتحاصرتهاحزقيامدينةوأربعينستاً...وأمراءهاحكامهاذبحتالخيش...
التيالمدنعلىوحاكماًأشدودملك(ميتيني)عينت...القفصفيمحبوسطيرمثلوحزقيا...

.(5)الثالثاالشوريباألسروسمي(.عليهاأستوليت

حاصروقدالعسكريةبحملتهقامحيثبابلملكنصرنبوخذيدعلىالكلدانيينحملةثمومن
مصرملكمنبتحريضفترةبعدالعهديهوذامملكةملك(6)(يهوياكين)نكثانبعدأورشليم

سميماوهذا.ملكاًصدقياوعينأسير(3000)وأسرملكهاوهلكم.ق(597)عاملهفاستسلمت
غضبهأثارممابابللملكوالءه(7)صدقياخلعأنوبعد(.البابليالترحيل)االولالبابليباألسر
وهذابابلالىأسيراً(40000)نحوعددهمقدرالذيناليهودسكانمعمكبالًفاخذهأورشليمفدخل

.(1)الثانيالبابليباألسرماسمي

سنةسليمانموتبعدالموسويينبينظهرتالتيالخالفاتعن(2)التوراةذكرتوقد
السامرةعاصمتهااسرائيلمملكةباسمالشمالفياالولىدولتينقيامعنتمخضحيث,م.ق931

.(3)أورشليمعاصمتهايهوذابأسمالجنوبفيواالخرى

منازليبنوابأنلهموسمحوعاشواباألمماختلطواأنبعدبابلبالدفياليهودحياةأصبحت
مراكزالىمنهمكثيرووصلواسعهتجارةلهموأصبحتاعمالهموازدادترفاهيةفيوعاشوا

وميثائيلحنايا)الفتيةوالثالثه(5)دانيالوالنبي(4)حزقيالالنبيحياةخاللمننرىكمارفيعة
(.وعزريا

اليهوديةالعوائلبعضعننفرمدينهفيم1960عامخاللاألثريةالتنقيباتلناكشفتوقد
مثلالمجاورهالمدنمنفروعولهانفرمدينهفيأعمالهاتديرماليةمصارفتملككانتالتي

ورهوناتوالمواشياالسماكومصائدالمزارعتمتلكحيث(مراثواوالد)عائلهوهيالوركاء
.(1)بابلمدينهفيومركزها(Egibiأيكيبيبيت)بأسمعائلةوكذلكواألراضيالعقار
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سميثجورجاالنجليزيالمنقببهاقامالتيم1873عاماألثريةالتنقيباتلناكشفتكما
يةتجاريةوعقودومعامالتصورعلىفعثرالقديمةالبيوتالحدبابلفي تخصوسنداتومال

الملكزمنمنذالمصرفهذاأنتبينوقد(.وأوالدهأيجي)هييهوديةلعائلةالتجاريالمصرف
وبالتالي.داراالملكعهدالىبهالعملاستمرالمصرفهذاأنكشفكمام.ق685سنةسنحاريب

.(2)القديمالعالمفييهوديتجاريمصرفأوليُعد

لعظمةأنبهرإسرائيلبنيشعبأنفيهالشكفمماالترحيلاثناءالدينيةللحالةبالنسبهأما
بابليينإلهأنظنوربمابابلبالدوحضارة أنشعرمنومنهمإسرائيلالهمنأعظممردوخال

منذلكونرىهللابوصاياالتمسكعلىأستمروامنهناكولكن.أورشليممنأعظمبابلفيالحياة
.(3)لالوثانالسجودوعدمهللوالصالةبالصومتمسكهمفيوالفتيةدانيالحياةخالل

مجاميعضمننصرنبوخذأنتقاهماليهوديالشبابمنصفوهضمنمندانيالهللانبيكان
بابليالترحيل يا)يهودسبطمنأيضاًوكانال شريعتهمعلىسارواوقد(عزرياووميثائيلحنا
نبوخذعهدفيللمملكهالحكماءكبيردانيالاصبححتىوعلومهاالكلدانيهاللغةوتعلموااليهودية
كورشوبعدهداريوسالملكأيامحتىبمكانتهمحتفظاًدانيالظلوقد.بابلعلىوالياَعيننصرثم

.(4)القديمالعهدأنبياءمنيعدوهوماتحتى

الملكعهدفيالثانيالبابليالترحيلشملهمالذينأحد(الكفلذي)حزقيالالنبيكانوكذلك
والملكلدىكبيرةبمكانةحظيوقدالترحيلمنالخامسالعامفيالنبوءهجاءتهوقدنصرنبوخذ
.(5)بابلفيودفنوتوفيعاما(92)م.ق560-652سنةمنعاش

االثنىاليهودأنبياءأحدالميالدقبلالسابعالقرنفيعاشالذي(1)ناحومالنبيويعتبر
االلقوشيناحومالنبيكنيةوأنالعشرةاالسباطمعآشورالىأسرةتمأنهويعتقدالصغارعشر
ناحومللنبيقبروجودرغم..االلقوشيناحومبالنبيسميلذلكالقوشقريةفيقبرةلوجودجاءت

.فلسطينفيالجليلمنطقةفي

العبريهاالساطيروتتحدثالقدمبالغةوقصصأساطيرعلىاليهوديةوالثقافةالديانهتقوم
لبنياالولاالبالبراهيمااللهوتجلىالعبرانيينوظهورواالنسانالعالموخلقالكونبدايهعن

.(2)اسرائيلبنيانبياءسيدموسىالىالتوراةااللهيالقانونومنحاسرائيل

:القديمالعهدأسفارللتدوينالتاريخيةالمراحل

قديمالعهدأسفارتدوينأن يدةتأريخيةبمراحلمرتال وضعهوأخذأستكملتحتىعد
(م.ق538)عامبابلبالدعلىوأستولىاالخمينيةاالمبراطوريةتوسعتكورشأيامففي,االخير
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الشرقعالمثقافاتدولتهمظلفيوتمازجتوأفغانستانالهندوصلحتىومصرالشامبالدعلىثم
.(3)انذاكسائدةاالراميةاللغهكانتحيثاالدنى

ق424-465االولأرتحششتا)أردشيرحكمأياماالخمينيةاالمبراطوريةعهدفيبرزوقد
الديانةهذهفيتميزهملهملكنعامبشكل(4)زرادشتكانواحيثاالداريينالكهنةمنعدد(م

المدون(5)(الكاتبعزرا)هؤالءمنتصدروقد,ودياناتعقائدعدةلواءهاتحتأنطوتوالتي
فلسطينعلىيترددانونحمياعزراكانوربما(دانيال)و(الساقينحميا)والقديمالعهدالسفاراالول
عزراعادوقدالقدسحولكانتالتياالخمينيةالحاميةمعالوقتبعضوعاشاوظائفهمابحكم

تسميةتظهربدأتهذاواثرأورشليمفيالهيكلبناءأعيدحيثفلسطينالى(م.ق445)عامالكاتب
.(1)يهود

عليه)موسىالنبيالىوعزاه(القديمالعهد)باسمماعرفنواهفشكلمادونهنقلعزراأنوالبد
البعضأستدلوقد,الفارسبالدفيايالملكيةالقصورمجمعمحفوظاتمنأستقاهوقد.(السالم

التعديالتورغمالرافدينبالدوأعاليميدياأقليمأعاليفيدونقد(أدريس)أخنوخسفرأصلأن
لتي مالحقتا على(3)المقدونياإلسكندرانتصاروبعد(2)االخرىواإلضافاتعزرادونهب

الوثائقوأحرقودمرهافارسبالدوأحتالله(م.ق333)عامالثالثداريوساإلخمينياالمبراطور
مبكراًماتلكنهاغريقياًويجعلهأيامهفيالعالمعولمةيرومكانحيث,فيهاكانتالتيوالمدونات

عرفتوالتيالعولمةبسياسةأخذتوالسلوقيينالبطالمةالسيماخاللهمنولدتالتيالدولهإال
.(4)بالهلنسة

وبهذافارسبالدمعلليهودالسياسيةالصالتأنقطعتاالخمينيةاالمبراطوريةسقوطوبعد
أسفارالىأضيفوهكذاوالهلنستيةاالغريقيةالمؤثراتهيجديدةمؤثراتظلفياليهوددخل
القديمالعهدتهلنسذلكومع,للهلنسةمضادهأومؤيدةأخبارفيهانجد,جديدهأسفارالقديمالعهد

مرحلةوبدأتالقديمالعهدأسفارتدوينتأريخفي(األولىالمرحله)االخمينيةالمرحلةوانتهت
.(5)القديمالعهدفيكبيرتأثيرلهاأصبحوالتيجديده

لدينيالوضعأضطرابومع شاموبالدمصرفيوالسياسيا نصهلنسةساعدتال
سميوالذياألخرىواللغاتوالعبريةاالغريقيةالىنصوصهترجمتالذيالقديمالعهداألسفار

اليهودأنتشارعلىساعدتوالتيالهلنستيةالمرحلةوهي(االسكندري)أو(السبعيني)النصبأسم
الصراعاتظلفياليهودحاولحتىأدومومنطقهالقدسمنالقريبةالمناطقبعضفيالسيما

.(1)سياسيكيانأنشاءالىوالبطالمةالسلوقيينبينالمتواصلة

تحتبأسرهاالمنطقةودخولمصرفيالبطالمةثمسوريافيالسلوقيينمنكلسقوطوبعد
سياسيكيانأقامهمنتمكنواقدالفترةهذهقبيلاليهودأنحينفيالرومانيةاالمبراطوريةحكم
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األعمالعنيتحدثانالقديمالعهدأسفارفيالمكابيينعنسفرانويوجد(المكابيين)بأسمعرف
.(2)دينياًمشروعاًاليهوديةجعلفياالثرلهوكانالكيانلهذاالعسكرية

الحكمعلىقيصريوليوسوقيامالرومانيةاالمبراطوريةشهدتهاالتيالصراعاتوبعد
األخيرذهبوالذي(أنتيباتربنهيرود)منهابرزوالتيجديدةحاكمةعربيةأدوميةأسرةظهرت

.ق4)حتى(م.ق37)عاممن(هيرود)حكموأمتدالقدسعلىملكاعينهمماثقتهموكسبروماالى
يؤمنكانالواقعفيولكنهيهودياًكانأنهأدعتالرواياتبعضأنحتىمحنكاًسياسياًكانحيث(م

ضدالفعلردنتيجةهناككانهيرودحكمقبلالوقتذلكفي.يهوديايكنولم(بعلشمين)بعبادة
ينفرقظهرتالهلنسة فةصفوفب يةالطائ لتياليهود ـسميتوا ,(3)الحسيديون)ب

((7)االيمسينيون,(6)القنائيون,(5)الفريسيون,(4)الصدوقيون

األمورضبطالرومانوحاولالقدسفياالوضاعتردتالكبيرهيرودالملكوفاةوبعد
األوضاعوأستمرتفلسطينالىالسالمتجلبلمرسالتهأنإالالمسيحالسيدظهراالونههذهوفي
سكانهافيفلسطينأفرغتحتىفلسطينفيمكانبكلالدمارولحقمتدهورةفلسطينفياليهودبين

وكماالعراقجنوبوالىالفراتيةالجزيرةالىالسكانمنكبيرةأعدادهاجراألحداثهذهوخالل
بدايةهذاوشكلاالفريقيالشمالبلدانبعضوالىاوربيةبلدانوالىوالحجازبابلالىمنهمهاجر

.العالمفياليهوديالشتات

القدسأنسمع(م137-117)عامأمبراطوراً(1)(هادريانأيليوس)اصبحأنوبعد
ناتهمبسببواليهودالمسيحيينبينخالففوجد,اليهاوقدمالبحارفعبرثانيةتتحركأخذت ديا
تمثاالًالقدسخارجالجمجمةصخرةفوقوضعاالساسهذاوعلىالديانتينيكرهونوثنيينوهناك

خرلفينـوس ما(الرومـانالهـة)لجوبيـتروأ اليهـودقامغـادرأنمالبـثلكـن,لنفسـةتمثـاالًوبينه
اليهودوقتلفلسطينالىالقدومالىدعاهمما.االمبراطوربناهمابهدمالسكانوبقيةوالمسيحيين

السكنمناليهودبمنعمرسوماًوأصدرجديداًبناءالقدسوبنىمطروديينوأخرجهمرقيقاًوباعهم
الفرسعلىانتصارهبعدهرقلالبيزنطياالمبراطورعهدفيالمرسومهذاوتجدد.فلسطينفي

.(2)م627عامالساسانين

النشاطمنالمراكزأوالمدارسمنعدداًوأقامتاليهودمنطائفةبابلفيتجمعتأنوبعد
ثاًدوراًاليهوديةدخلتاليهودي يداًثال لدورينبعدجد لدورهذاوفيوالهلنستياالخمينيا بدأا

والمحذوفالشرعينوعينعلىوجعلوهوتكيفاًوحذفاًزيادةالقديمالعهدأسفارفيالنظرالحاخامات
بابليالتراثعلىالمهمةالبابليةالمرحلةهذافيأعتمدواوقد وهكذامنهوأقتبسواجداالغنيال

أحرفبالالعبريةهذهوكانتبالعبريةستعرفالتيهيخاصهلغويةولهجةأدبلديهمتوفرت
.(3)(القديمالعهد)بأسميعرفباتمانصعلىبعدفيماالحاخاماتفأدخلهاصوتية
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:البابليالترحيلبعداليهود

,االجتماعيةحياتهمعننتحدثانمنلناالبد,العراقفياليهودتاريخعنالحديثأن
وطنفالعراق.التاريخمراحلجميعفيوطقوسهموعاداتهم,حياتهموأسلوب,عيشتهموطبيعة
منواحدةاليهوديةتعدحيث.المقدسهيكلهمخراببعدومأبهمملغتهمومهدأبائهمومنشأاجدادهم

,واالسالموالمسيحيةاليهوديةوهي,الثالثالكبرىالدياناتمنوواحدة,العالمفيالدياناتأقدم
االمربدايةاليهودسكنفقدوأنبياءرسالًاالكثرالديانهبأنهاقدمهاعنفضالتميزتالتيواليهودية

ذكرهاوردالتيالمقدسةاالرضالىأنطلقواومنهاوأشوروأكدأورحضاراتفيالعراقأرض
تسمىوالتياليهوديةالطائفةوترجع(1)االزلمنذأبائكمسكنالنهرعبرالمقدسالكتابفي

حسب(ع)الخليلأبراهيمهللاالنبيالى(عيبرأوعابر)كلمةمنالمشتقةالعبريةالطائفةأحيانا
عليهأبراهيمأنيشيعواأنويحاولوناالمرهذامنينطلقوناليهودفانولذلكلقبههوفعابرأدعائهم
االمرهذاأناال.اليهودعندعبري(עברי)أيضاًتعني(עבר)أنأعتبارعلىيهوديهوالسالم
بقولهباليهودالسالمعليةأبراهيمالنبيعالقةنفىأذا,الكريمالقرآنعليهانصالتيللحقيقةمناف
كانومامسلماًحنيفاكانولكننصرانياًواليهودياًأبراهيمكانما)الكريمكتابةفيوتعالىتبارك

السنينبعشراتأبراهيمالنبيبعدجاءتاليهوديةأنالعلممع(67:عمرانال)(المشركينمن
.(2)اليهودأنبياءمنالسالمعليهأبراهيميعتبرالولهذا

ـذ ـطالحـيـنذـلـكومـن ـةاليهــوداســمأرتـب .بالعبرـي
وأنتهى(م.ق586)العامالى(سابقاكنعان)فلسطينفيسكنهمأستمرحيث,بالعبرانينوعرفوا

منهمغفيرةاعدادأسرتمحيثالعراقفيبابلأرضالىنصرنبوخذالبابليالملكأسرهمعندما
,اليهودتسميةأنطلقتومنهايهودامملكةتسمىمملكةحكمتحتيعيشونكانواحيث,غالبيهمتمثل
وقد.الخليلوجبلالقدسهضبةبينفلسطينمنالجنوبيالقسمسكنالذييهوداسبطالىنسبة

منوالذهنيةالروحيةأنشطتهالممارسةالكاملةوالرفاهيةالتامةبالحريةاليهوديةالطائفةتمتعت
.(3)بابلفيمسبيينأنهمأعتبارأومضايفةأيدون

قيادةتحتذاتياأمورهاتديرجماعاتشكلعلىاالسربعدبابلأرضفياليهودعاش
وكانت,الجماعاتتلكأنتشرتحيث,(4)الجالوتراسأسمعليهيطلقكانالذيالطائفةرئيس

هوالمجلسهذاأختصاصاتأهمكانأعضاءسبعةمنمكونمجلسأشرافتحتجماعةكل
حيثالبابليةالحضارةفنونمنالكثيراليهودتعلموقد.والتربويةالدينيةالمؤسساتعلىاالشراف

نهمنهمالكثيرأحتلوقد,والصيرفةالحساب,الفلكعلم,التجارة,الزراعةأساليبتعلموا مكا
موتبعدفلسطينأرضالىالعودةرفضمنهمالبعضانحتىالبابليالمجتمعداخلمرموقة

انذاكالمجتمعمنيتجزأالكجزءبابلمملكةفيعاشواقداليهودفأنوبهذا,نصرنبوخذالملك
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قرىوأسسواوحدائقهمبساتينهموأنشأواأشجارهمفيهاوغرسواالزراعيةاالراضيأبتاعواحيث
.(1)اليهوديةأحيائهممنشئينهناكأستقرواثمبيوتهموبنوا.االنهارضفافعلى

بابلياالسرأن يةوالغزوات,لليهودال لدائموشعورهمالمنفىفياليهودوتجمعالمتتال ا
االساسهذاوعلىشتاتهميلموطنالىبالحاجةالشعوربداخلهمونماكتلةمنهمجعلباالضطهاد

بةفياليهودانطلق توراةكتا بلأرضفيال ياءوأخبارالتشريعاتاسفارتضمنتوقد,با االنب
القصصمنالكثيرطياتهابينالتوراةوتضموالترانيمللحكمةأسفارتضمنتكماوالملوكوالقضاة

موسىهللانبيتوراة,االصليةالتوراةعنأختالفاًيشكلماوهذا.التاريخيةواالحداثوالروايات
أسفارخمسةمنبابلفياليهودتوراةكتابةوقتمنسنهثمانمائةقبلكتبتوالتي,(السالمعليه)

تدوينفيالمربعالخطأستعمالتموقد.اليهودطوائفبعضبينخالفمحلاصبحتولهذا
.(2)(السالمعليه)موسىهللانبيتوراةعنلتميزهاالبابليةالتوراة

فةتعتبر قدممنالعراقفياليهوديةالطائ ئفأ عالمفياليهوديةالطوا تاريخيرجعاذال
الميالدقبلالسابعالقرنبدايةمنذكاملةقرونثالثةدامتالتياالشوريةاالمبراطوريةالىتواجدها

وفيالعراقمناطقمختلففيأسكانهمتموكلدانيون,اشوريون,ملوكعدةقادهاحمالتعدةبعد
قابذاتالشماليةالمنطقة لواقعيناالسرىتشتيتفياالشوريةاالمبراطوريةلسياسةوف تحتا

.(3)مناطقعدةالىسيطرتها

فيالعراقيةالمدنكافةفيأسرائيلالىالعراقمنهجرتهمقبلالعراقييناليهودتواجد
,الكوت,الرماديديالىمدنفيواليهوديةالجاليةبهاتركزتالتيوبغدادتكريت,الموصل

مدينةفيفنجد.يهوديةطائفةفيهاتواجدتللمسلمينالمقدسةالمناطقوحتى,والبصرة,ميسان
االمامضريحمنبالقربحالياالصادقشارعفيتقع(اليهودعكد)تدعىمنطقةاالشرفالنجف

.(4)(السالمعليه)طالبأبيبنعلي

خاللالطائفيالتميزانواعمننوعأيأوأزدراءاوأحتقارمعاملةيعاملوناليهوديكنلم
ندمجواحيثالعراقأرضفيتواجدهمفترات عراقيالمجتمعداخلأ فيأعمالهمومارسوا.ال
وجمعالتوراةكتابةمنالفترةتلكفيعليهمتضيقايدونمنسالسةبكلالحياةجوانبمختلف
وشرائعكأحكامالتوراتيةالنصوصعنكتبتوهوامشحواشيمجردكانأنبعد,البابليالتلمود

واالنهروالقرىللمدنكامالوصفاشملوالذيوتدوينهالعصرروحمعيتوافقلماأحكاموأستنباط
فترةتلكفيالعراقية تاريخمنال يهيضفيمماتدوينهوقتال تاريخبالنسبةتاريخيةأهميةعل لل
.(1)القديمالعراقي

..البابليالتلمودونشأةالتوراة
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الخاصةالشريعةأسسمعاليهوديةاالسطوريةالمصادرجمعالحقةمرحلةفيتموقد
والعددوالالويينوالخروجالتكوينسفر)وهيأسفارخمسةمنيتكونالذيالتوراةكتابفيبالرب

هذاوعلىباليهودالخاصةظواهربينمنواالساطيربالقصصااللهيالقانونربطحيث(والتثنية
وبينقصصيأسطوريهومابينماالنصسبكعلىكبيربقدرالتوراتيالنصأتسماالساس

مضيمعثراءاكثروأصبحتكثيرةبتحوالتمرتاليهوديةالشريعةأنرغمتشريعيدينيماهو
.(2)الوقت

أسفارمنيتكونالذيالقديمالعهدمناالولالجزءمعروفهوكماالتوراةتمثلحيث
طويلهمراحلعبرودونتجمعتالقديمالعهدأسفارأنالىأشارةمنالبدوهنا.االوائلاالنبياء

.(3)الثانيالهيكلبدايةفيأواالولالهيكلفترةنهايهخاللجمعتمنهاأجزاءأوالتوراةأنحيث

أيالميالدقبلالثانيالقرنمنذأيالثانيالهيكلفترةخاللوضعتفقداالسفاربقيهأما
أسسالمفسرونأسسهناومنالقديمالعهدأسفارمنكثيرةكتابهعلىطويلةقرونمضيبعد

التلمودأنفيهالشكومماالتوارةأسفارةمنللربالمنسوبةالشريعةأساسعلىالدينيالمعتقد
.(4)النصوصهذهأهميمثلوالجماراالمنشامنالمتكون

الشريعةبأسمتعرفالتيالقديمالعهدأسفارعنلتمييزهالشفهيةالشريعةبأسمالتلمودويعرف
التلمودويعدالقديمالعهدفيغمضماعنتكشفالتلمودأبوابأناليهوديةالتقاليدوتفيدالمكتوبة

أنهأعتبارعلى()(66)(هقودشروح)(القدسلروحبهيوحي)كانعلمائهكالموانمقدساًكتاباً

.(1)المكتوبهللشريعةمساوي

هذايكيفنحوعلىالقديمالعهدنصتفسيرفياليهودفقهاءشروحاتالتلمودويتضمن
الىجيلمنتناقهاوتمعديدةقرونعبرالشروحاتهذهتراكمتوقدواالمكنةاالزمنةلكلالنص

ويعرفبالمشناعرفتمجلداتستةفيوضعهاوتمالميالدبعد(200)عامتدوينهاتمحتىجيل
ثانياالرضبزراعةيختصوالذي(البذور)()بأسماالولالجزء ()بأسموال

تخـتـصوالذي()(68)النساءبأسموالثالثباالعيادوالخاص(الفصول)
لرابعالشخصيةباالحوال سموا بات)()بأ بالقانونيختصوالذي(عقو

والسادسبالعبادةوالخاص(قداسات)()بأســـميعـــرفوالخـــامس
.(2)التطهروكيفيةوالطهارةبالنجاسةوالخاصالطهارة()

لذينالفقهاءأما يهودمنمعظمهموكان(التنائيم)بأسمفيسمونالمشناورتبواكتبواا
مجيءومعقوانينمنغمضماتفسيرأعينهمنصبالمفسرونوضعالمشناجمعأنوبعد,فلسطين

أعدادهاجرتالثانيالقرنخاللفلسطينفياالقتصاديهاالوضاعوتدهورالميالديالخامسالقرن
للتشريعمراكزالىالدينيةمراكزهموتحولتبابلالىالمشناوحاخاماتفلسطينيهودمنكبيرة
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التلمودفدونبابلفيورسميةسائدةكانتاالراميةاللغةالنونظراًاليهوديالعالمفيوالفتوى
.(3)ضخمةقداسةأكتسبتوالذيواحدكتابفيوجمعاالراميةباللغة

هوالمرحلةهذهفياالعظماالنتاجكانالقديمالعهدعلىالبابليالتأثيرأهميهبلغتومهما
وعندماللميالدالثانيالقرننهايهمنشروحاًقرونعدةالىأحتاجالذيالبابليالتلمودتصنيف

.(4)كبيراًجحمةصارالشروحاتمعالتلمودنصأكتمل

()الكاتبعزرايدعلىالميالدقبلالخامسالقرنفيللتلمودفعليتدوينأولكان:التلمودنشاه
القديمالعهدفيلهأصبححيث.انبيائهمأحداليهوديعدهوالذيهسوفيرعزرا
قببهخاصسفر لليهوديةاالوليعتبرالمؤسسفهو.(الكاتبالكاهنعزرا)ل

()سوفريمبأسمعرفوااليهودالكتبهمنطائفهيدعلىالتدوينعمليةأستمرتعزرابعد.

.(1)عام(300)أمتدادوعلىوشرحوهاالتوراةأسفارفجمعوا

تداولفيالمشنائياالسلوبلوضعحاخاميةهيئةتألفتالميالدقبلالثانيالقرنوبداية
وسمي(70)عامالهيكلخرابأثرالشفاهيةاليهوديهالشريعهبتدوينبدأحيثالشفاهيةالشريعة
تنامفردها()تنائيمالمعلمينبـأسمالمشناحاخاماتوعرف200عامفي()بالمشنا

()(2).

تألف الشريعةمنمكتوبهمجموعةأولوهيالمشناهمارئيسيينمكونيينمنالتلمودي
العبريالجذرمنمشتقالتلمودوأسمالمشناحولنقاشوهيوالجمارااليهوديللدينالشفوية

.تعلم,درسيعنيالذي(المد)()

اليهوديةالتجمعاتحيثبابلفيونقاشتحليلالمشناعلىجرىالتاليةالثالثهالقرونخالل
(الشراح)بأسمالجماراحاخاميالىويشار()الجمارابأسمالتحليلهذاويعرفالكبيرة

يل()أمورامفردها()أمورائيم أراءأيضاحعلىيتركيزاالمورائيموتحل

.(3)التلمودمتنوالجماراالمشنايشكالنحيثالتنائيمنظرووجهاتوأقوال

:البابليالتلمود

العراقفييشيفاالتلموريهالحلقاتنتاجوهو(الشرقأهلتلمودبأسم)التلمودهذاويعرف
المدراسفيللمشناالتحليلمنعام(300)منأكثرخالصةهيالتلمودهذافيوالجمارا(بابل)

من(رافيناالراَب)و(أشيالراَب)يدعلىرسميةمجموعةشكلعلىصوغهاتمولقدالبابلية
فيكلمةونصفمليونينحواليالبابليالتلمودكلماتعددوبلغبابلفياليهوديةالجاليةزعماء
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التلمودُكتبوقدالفلسطينيالتلمودحجمأضعافثالثيبلغحجمةفانهذاوعلىاالصليةنسختة
عمليةوبدأتباالراميةفكتبتالجماراأما,المشناعبريهوتسمىبالعبريةكتبتفالمشنالغةمنبأكثر
.(1)الميالديالسادسالقرنحتىوأستمرتالميالديالثانيالقرنمنوتدوينجمع

.االثريةاالكتشافاتفيضوءفيالبابليوالتلمودالتوراةفيالرافدينبالدحضارةأثر

يرجعأنماوشرائعوأساطيرقصصمنالتوراةتضمنتةماأنالىاالثارعلماءتوصللقد
الوصاياوحتىينفعهممامنهماقتبسوااليهودوأنواالشوريةوالبابليةالسومريةالمدوناتالىأصلها
بكاملهاتكنلماالصليةالتوراةمنالمتبقيالوحيدالشيءأنهاعلىيجمعونالعلماءيكادالتيالعشرة

بأمدسبقتهاالتيالبابليةوالقوانينموسىالنبيشريعةبينوالتطابقالتشابةمنالكثيرهناكأنحيث
.(2)بعيد

البابليةالحولياتفيجاءماتماماًتشبهقصصاًتضمنحيثالخروجسفرفيوردماوأن
التشابةالسيمااالكديسرجونوالدةعندونماتشبهالتيموسىالنبيقصةالمثالسبيلوعلى

االنسانخلققصةوأيضاالتكوينسفرفيوردتالتيالعالمخلقوقصةالبابليةالخليقةقصةبين
الخالدةكلكامشقصهوتأثيرالخليقةأصلعنالتوراةترويهاالتياالحداثمعوتتطابقهاالسومرية

فيالتوراةأوردتهاالتيالسومريةالطوفانقصةوورودسنةألفيبعددونتالتوراةانمنبالرغم
تتكما.(3)التكوينسفر ساتأثب سفارفيوردماأنعلىاالكاديميةالعلميةالدرا الحكمة)ا

نصأقدمانهفيهيدعونوالذيالتوراةفيالوارد(سيراخأبنويوشعوطوبياوالجامعةواالمثال
فروعهاأمتدتحتىوترعرعتونمتالرافدينضفافعلىنبتتأنهاحينفيمدونتعليميحكمي

فيالتيباالشوريينوانتهاءاًوالبابليبنباالكديينومروراًبالسومريينوبدأتالمجاورةالشعوبالى
مدونيأنالىيشيرماوهذا.سنحاريبالملكوزير(4)أحيقارلسانعلىوازدهرتاينعتعهدهم
اتتوالتيالتعليميةالحكميةالنصوصمنهاأقتبسواالتيالعراقيةالحكمةعلىمطلعينكانواالتوراة

.سفرمنأكثرفيمتشابهة

أنعلىدلتوالتياالخيرةاالكتشافاتلناأظهرتهاالتيأيضاًالتاريخيةالحقائقبينومن
وقصةااللهي(الفردوس)قصةذلكفيبماالتوراةفيالواردةعدنجنةوقصةوحواءأدمقصة

.(1)والبابليةالسومريةالعصورالىتعودالطوفان
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منأقتبسوهاالتياللهجاتأحدىفهيلهملغةبعدفيمالليهودأتخذهاالتيالعبريهاللغةأما
,سنةسمتائهمنبأكثرفلسطينأرضموسىقومدخولبعداليهودلدىالعبريةعرفتوقداالرامية

أما....سنهثمانيمائةبنحوموسىعهدبعدالبابليباالسريسمىمافيوهمالتوراةاليهودكتبوقد
ينتميالتي(العبرو)الخبيروالقبائلمنأنهالىيعودفهذابالعبرانيأبراهيمالتوراةعلىوصفتهما

االيةجاءتأذوعصرهأبراهيمدينالىالكريمالقراّناشاروقد.االراميةالقبائلوهيأبراهيمأليها
أفالبعدهمناالواالنجيلالتوراةأنزلتوماأبراهيمفيتحاجونلمالكتابأهليا):تقولالقرآنية
:االخرىاآليةتقولثم(.تعقلون

.(2)(المشركينمنكانوما,مسلماًحنيفاًكانولكن,نصرانياًوال,يهودياًأبراهيمكانما)

كانتالتيواللغه(أالم)العربيةالساميةاللغهكانتأبراهيمعصرتسودكانتالتياللغهأما
فهياليهودعصرتسودكانتالتياللغةحينفيالمصريةاللغةهيوقومه(ع)موسىبهايتكلم

.(3)التوراةكتبتوبهاالتوراةبأراميهالمسماةاللهجةوهياالرامية

أثبتتةماوهذاومتباعدةمختلفةفيهاعاشواالتيالعصورتكوناالساسهذاوعلى
بينماالميالدقبلعشروالثامنعشرالتاسعالقرنفيوأحفادةأبراهيمفعصر,الحديثةالمكتشفات

تسليطسنحاولاالستعراضهذابعد...(4)الميالدقبلعشرالثالثالقرنفيوقومةموسىعصر
.والتوراةحمورابيقوانينمنوردفيماالشبهأوجةعلىالضوء

:بالسنوالسنبالعينالعينحكم:(5)القصاصمبدأ

شريعةفيوردتبالسنوالسن,بالعينالعينالحكمعليهاينطويالتيالقديمةالتقاليدأن
اذا)(196المادة):جاءحمورابيشريعهففي:التوراتيةالمدوناتفيوردتنفسهاوهيحمورابي

,أخرسيدعظمكسرأذا(:197المادة)(.عينةيفقأواانفعليهماالشرافأحدأبنعينفقاسيد
سنهيقلعواانفعليهم,طبقتهمنسيدسنقلعسيدأذا(:200المادة.)عظمهيكسرواأنفعليهم

صاحبقتلوسبببناهالذيالبيتأنهاربحيثعملهيقّوولمداراًلرجلبناءبنىاذا(:229المادة.)
يقتلواأنفعليهم,البيتصاحبأبنقتلسببفأن(:230المادة).البنّاءذلكيٌقتلانفيجب,البيت

.البنّاءهذاأبن

(23-24/21()احبار)الالويينسفرفي(1)التوراةفيوردولقد
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ُضبَِهيَمةًقَتََلَمْن) .َكالْمواَطَنيَُكوُناْلَغِريُب.لَُكْميَُكوُنَواِحٌدُحْكٌم.يُْقتَْلإِْنَسانًاقَتََلَوَمْنَعْنهَا،يَُعوِّو
بُّبأَنَاإِنِّوي َويَْرُجُموهُاْلَمَحلَّرِةَخاِرِجإِلَىَسبَّرالَّرِذييُْخِرُجواأَْنإِْسَرائِيَلبَنِيُموَسىفََكلَّرَم.إِلهُُكْمالــرَّر

بُّبأََمَرَكَماإِْسَرائِيَلبَنُوفَفََعَل.بِاْلِحَجاَرِة (.ُموَسىالرَّر
(.21االية19االصحاحالتثنيةسفر)فيوردكما

النفسعينكالتشفق)
بالعينوالعينبالنفس

(.بالرجلوالرجلباليدواليدبالسنوالسن

ً (25-21/23سفرالخروج)فيوردوايضا

،َوِسنًّابَِعْيٍن،َوَعْينًابِنَْفٍس،نَْفًساتُْعِطيأَِذيَّرةٌَحَصلَْتَوإِْن) ،َوَكيًّابِِرْجل،َوِرْجالًبِيٍَد،َويًَدابِِسنٍّن بَِكيٍّن
ابُِجْرٍح،َوُجْرًحا بَِرّضَوَرّضً
(:2)وبيعةأنسانسرقةأوالرقيقتهريبعقوبة

شريعةحكمففي,العقوبةهذهفيالموتحكموالتوراتيةالبابليةالشريعتانتناولتلقد
أذا)(:14المادة).هاربةأمةأو,هارباًرقيقاساعدأو,بيتةفيبرقيقأحتفظمنكليعدمحمورابي

تعودأمةأوللدولةرقيقاًأماساعدسيدأذا)(:15المادة(.)يعدمأنفيجب,آخرلسيدأبناًرجلسرق
فإنــهالمدينــةبــابمــنالهــروبعلــىعــاديللمــواطنامــةاوعــاديللمــواطنرقيقــاًاوللدولــة

.(:20المادة)(:19المادة)(:18المادة(:)17المادة)(:16المادة(.)يعدم

(.16االية21االصحاحالخروجسفر)في(1)التوراةفيوردذلكومثل

.قَْتالًيُْقتَُليَِدِه،فِيُوِجَدأَْوَوبَاَعهُ،إِْنَسانًاَسَرَقَوَمْن

(:2)االبوينحرمةأنتهاكعقوبه

ضربأذااليدبقطعتحكمحمورابيالملكفشريعة,ذلكفيحكماًالشريعتينمنلكلأن
(3)التوراةأنحينفي.(يدهيقطعواأنفعليهموالدهضربولدأذا)(:195المادة):والدهأحد
(.17,15االية21االصحاحسفرالخروج)فيوردفقد.بالقتلعليهتحكم

وم)
ن

.(قتالًفليقتلأمةأوأباهسّبومن.قتالًفليقتلأمةأوأباهضرب

(:4)واالغتصابالزنىعقوبات
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ففي,والمغتصبالزانيعلىالموتفحكم,واضحهوالشريعتينأحكامبينالتشابةوجهأن
:الموادفيذلكتناولتحمورابيشريعة

مادة) )129ال : همفيجب,ثانسيدمعمضطجعةسيدامرأةعلىقبضاذا( يوثقوهماأنعلي
للملكيمكنكما,رغبأنالحياةقيدعلىزوجتهيبقيأنالمرأةلزوجويمكنالماءفيويلقونهما

تعرفتأنلهايسبقلمسيدزوجةعفافشخصأغتصبذاأ(:130المادة)(.أمتهحياةيخليأن
الرجلهذافأن،ذلكاثناءعليهاوقبضحضنهافيونام،والدهابيتفيتزلولما،رجلعلى
(.ب133المادة)و(132المادة)و.تتركالمرأةوهذهيقتل

(.22/22االشتراعالتثنيةسفر)فيوردفقد(1)التوراةفيأما

تلبعلزوجةأمرأةمعمضاجعاًرجلوجدوأن) والمرأةالمرأةمعالمضاجعالرجلكالهمايُق
(.أسرائيلمنالشرفتنزع

.(18/19)(االحبار)الالويينسفرفيوردكما

انِييُْقتَُلفَإِنَّرهُقَِريبِِه،اْمَرأَِةَمَعَزنَىفَإَِذااْمَرأٍَة،َمَعَرُجٌلَزنَىَوإَِذا) انِيَةُالزَّر َرُجٌلاْضطََجَعَوإَِذا.َوالزَّر
َعلَْيِهَماَدُمهَُما.ِكالَهَُمايُْقتاَلَِنإِنَّرهَُما.أَبِيِهَعْوَرةََكَشَففَقَْدأَبِيِه،اْمَرأَِةَمَع

حالةفيأما,كنتةمعرجلاضطجاححالةفيالموتحكم(2)حمورابيشريعةواشارت
:فيوردفقد.كالهمافيحرقأمةمعاضطجاع

حجرهافيبنفسةهوينامبعدئدولكن,أبنةبهاودخلالبنهعروسةاختارسيداذا)(:155المادة)
فيسيدناماذا)(157المادة)و(الماءفيويلقونهالرجلذلكيوثقواأنعليهمفيجب,عليهفيقبضون

.(143المادة)و(يحرقوهماأنفعليهم,(والدةوفاةبعد)والدهبعدأمةحجر
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ف
في
ال

.(22/16)الخروجسفرفيأضطجاعحالةورد(3)توراة

(َزْوَجةًلِنَْفِسِهيَْمُهُرَهاَمَعَهافَاْضطََجَعتُْخطَْب،لَْمَعْذَراَءَرُجٌلَراَوَدَوإَِذا)

(:4)والنهبالسرقاتعقوبة

فيتشدد,حمورابيفشريعة,والنهبالسرقةعقوبةفيالشريعتينفياالحكامأختلفت
التوراةفيأماعامبوجةوالنهبالسرقاتقضاياجميعفياالعدامعقوبةتفرضإذ,عقوبتها
:التاليةالموادفيحمورابيشريعةفيوردوقدالتعويضفهيفالعقوبة

يتقبلمنيعدمكذلكيعدمالشخصذلكفان,للقصراولاللهةتعودثروةسيدسرقاذا(:6المادة)
كاناذا,قارباًأوخنزيراًأوحماراًأوشاةأوثوراًإماسيدسرقاذا(:8المادة).يدهمنالمسروقات

عشرةيدفعانفعليه,مسكينالىيعودكانانامامثالثالثينيعطيانفعليهللقصراولاللهيعود
ـال ـهامـث ـةلـيـسالســارقاذا,كامـل ـهالكــافيالتعــويضلدـي .14المــادة).يعــدمفاـن : المــادة)و(
(:25المادة)و(23المادة)و(:.22

فيوردفقد,السارقوجدإنالمسروقبضعفالتعويضبمبدأحكمتفهي(1)التوراةفياما
(.11-22/7)الخروجسفر

ةًَصاِحبَهُإِْنَساٌنأَْعطَىإَِذا) ،أَْمتَِعةًأَْوفِضَّض ِ ْنَساِن،بَْيِتِمْنفَُسِرقَْتلِْلِحْف ِ ِْنا السَّضاِرُق،ُوِجَدفَ
ُض ُمالسَّضاِرُقيُوَجِدلَْمَوإِْن.بِاْثنَْيِنيَُعوِّو ُمْلِكإِلَىيََدهُيَُمدَّضلَْمَهْللِيَْحُكَمِإِلَىاْلبَْيِتَصاِحُبيُقَدَّض
.(َصاِحبِِه

(7-6/2)االحبارالالويينسفرفيوردكما
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َإَِذا) ،ِخيَانَةًَوَخاَنأََحٌدأَْخطَأ بِّو ِمْناْغتََصَبأَِوَمْسلُوبًا،أَْوأََمانَةًأَْوَوِديَعةًَصاِحبَهَُوَجَحَدبِالرَّر
فَإَِذا4بِِه،ُمْخِطئًااإِلْنَساُنيَْفَعلُهَُماُكلِّوِمْنَشْيٍءَعلَىَكاِذبًاَوَحلََفَوَجَحَدهَا،لُقَطَةًَوَجَدأَْوَصاِحبِِه،

َ ِعْنَدهُ،أُوِدَعْتالَّرتِياْلَوِديَعةَأَِواْغتََصبَهُ،الَّرِذياْلُمْغتََصَبأَِوَسلَبَهُ،الَّرِذياْلَمْسلُوَبيَُردُّبَوأَْذنََب،أَْخطَأ
(.َوَجَدهَاالَّرتِياللُّبقَطَةَأَِو

:(2)أثباتدونبالفحشاءامرأةأتهام

شريعهففي:واضحالبابهذافيالشريعتيينمنكلتفرضهاالتيالعقوبهفيالتشابهان
سيدزوجةعلىأوعينةعلىبإبهامهأوماسيدإذا)(:127المادة):التاليةالموادفيوردحمورابي

(.قصاًجبينهويعلمواالقضاةأمامالرجلذلكجلبفيجبشيءعليهااليثبتولكن

الفضةمنمقداروتغريمهالرجلتأديبالمدينةشيوخالىتتركالتي(1)التوراةفيذلكمثلونجد
(31-22/13االشتراعالتثنيةسفر)فيوردفقد

سمعةعنهاوأذاعفيهاالكالميوجبمااليهافنسب,أبغضهاثمبهاودخلبمرأةرجلتزوجاذا)
قالقبيحة نيف مرأةهذةأتخذتإ ماال نوتفل هاد جدلممن هاأ خد,عذرةل تاةيأ وأمهاأبوهالف

)..............

(:2)الكاذبةوالشهادةالكاذباالتهام

عليةوأقامسيدا,سيدأتهمأذا(:)1المادة)التوراةفيمنهالشريعةفيأشدالبابهذافيالحكمان
فيكاذبةبشهادةسيدأدلىأذا(:)3المادة)(يعدمالمتهمفانأثباتهايستطعلمولكنهبالقتلدعوى
ذلكفانالحياةبدعوىتتعلقالدعوىتلككانتفان,نطقهاالتيالكلماتصحةيثبتولممادعوى

(.11المادة)(يعدمالسيد

.(21-19/16االشتراعتثنيه)سفرفيوردفقد(..3)التوراةفيأما
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أمامالربأمامدعوىبينهمااللذانالرجالنفليقف,بردهعليةفشهدزورشاهدأحدعلىقامأن)
..........(.االيامتلكفييكونونالذينوالقضاةالكهنة

(:4)السحرعقوبه

فيوردتفقدالتوراةاقتبستعنهاالتيالبابليةالشريعةففيالشريعتينفيمحرمالسحران
يهأقيمتالذيعلىفأنيثبتهالمولكنهالسحربتهمةسيدعلىسيداشتكىأذا)(:2المادة): عل

علىفأنالنهرغلبهفأذا,النهرفينفسةيرميأنوعليهالنهرالىيذهبأنالسحربتهمةالدعوى
الذيفانسالماًمنةوخرجبريءالسيدهذاأنالنهرأثبتفأذاثروتةعلىيستولىأنأتهمةمن

.(يعدمالسحربتهمةعليةأشتكى

سفر)فيوردفقد.القتلعقوبةايضاًفهيوالساحرةالساحرعلى(1)التوراةفيماوردأما
(تَِعيُشَساِحَرةًتََدْعالَ)(22/17الخروج

(:2)الديوناستيفاء

تخلفحالةفيالعائلةأفرادأحدخدمةبيعيجازاعنوالتوراةحمورابيشريعةاوردتلقد
)(:117المادة):التاليةالموادوردتحمورابيشريعةففي.عليهالمستحقةالديوندفععنالمدين

يعلمواأنعليهمفيجببالخدمةارتبطأوابنتةاوابنةأوزوجتةوباعسيدعلىاالستحقاقحانأذا
رقيقأعطيأذا)(:118المادة)(:الرابعةالسنةفيحريتهملهموتعادالدائنأوأشتراهممنبيتفي
(.119المادة)(بمطالبتهلهيحقوالبيعةفيستطيعالتاجروأستملكةللخدمةأمةأو

وفيسنواتستالخدمةمدةجعلتوالتي,(11-21/2الخروجسفر)فيوردفقد(3)التوراةفيأما
.مجاناًأحراراًيخرجونالسابعة

فليخرجوحدةدخلأن.مجاناًحراًفيخرجالسابعةوفيسنينستفليخدمكعبرانياًعبداًأبتعتأذا)
........(.معةزوجةفلتخرجزوجذاكانوانوحدة

(:4)االضرارعنالتعويض

التعويضجعلتفقدحمورابيشريعةكما(5.)والتوراةحمورابيشريعةعليهسارت,المبدأهذاان
عشرثمانيةلكلالحبوبمنكوراعشرينالحقللصاحبيعطيأنماحقلفيالرعيحالهفي

.غنمةفيهارعىالتياالراضيمنأيكو

.(22/5الخروجسفر)فيوردفقد(6)التوراةفيأما
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حدرعىأذا) جودفمنغيرةحقلفيورعتبهيمتهفاطلقكرماًاوحقالًأ لةأ كرومةاوحق
......(.يعوض

(:1)الغرقعنالتعويض

منبالزروعتحدثالتياألضرارعنبالتعويضتقضي,مواداًحمورابيشريعةوضعت
فيكسرةوحدثتسدهيقوولم,حقلهسدتقويةفيكثيراًتهاونسيدأذا)(:53المادة).الغرقجراء
يعوضانسدهفيالكسرأحدثالذيالشخصفعلى,المزروعةاألرضيخربالماءفتركسده

.(56المادة)و(55المادة)و.(:54المادة.)(تلفهاسببالتيالحبوب

االولىبالدرجةالحريقبخطرمهددةزروعهاولكون,كنعانفيريأعمالوجودولعدم)
الغلةمرقهمنتيجةاشخاصيحدثهاالتياالضرارعنبالتعويضتقضيمادةالتوراةفيوردتفقد,

.فيهاالنارأيقادتعمدهمأوأهمالهمبسبب

(22/4الخروجسفر)في(2)التوراةفيوردكما

ضاْلَوقِيَدأَْوقََدفَالَّضِذيَحْقٌل،أَْوَزْرٌعأَْوأَْكَداٌسفَاْحتََرقَْتَشْوًكاَوأََصابَْتنَاٌرَخَرَجْتإَِذا) (يَُعوِّو

(:3)الزوجاتتعدد

(:114المادة):التاليةالموادوردتالبابليةالشريعةففي,الزوجاتتعددالشريعتانأجازت
يأخذأنالرجلهذاأرادثم,اوالداًفولدتلزوجهاجاريةالزوجةهذهوأعطت,زوجةسيدأخذاذا)

و(145المادة)(.ثانيةامرأةيتزوجأنيجبألنهُالرجللهذايسمحواالانعليهمفيجب,جارية
.(147المادة)و(146المادة)

توراةمدوناتوفي لىيشيرما(4)ال قدذلكجوازا سفر)و(16/61التكوينسفر)فيوردف
(.12-30/1التكوين

ا) بَنِيَن،لِيهَْب»:لِيَْعقُوَبَوقَالَْتأُْختِهَا،ِمْنَراِحيُلَغاَرْتلِيَْعقُوَب،تَلِْدلَْمأَنَّرهَاَراِحيُلَرأَْتفَلَمَّر
يَلَعلَىيَْعقُوَبَغَضُبفََحِمَي.«!أَُموُتفَأَنَاَوإاِلَّر ثَْمَرةََعْنِكَمنََعالَّرِذيهللاَِمَكاَنأَلََعلِّوي»:َوقَاَلَراِح

،َعلَىفَتَلَِدَعلَْيهَااْدُخْلبِْلهَةُ،َجاِريَتِيهَُوَذا»:فَقَالَْت.«اْلبَْطِن؟ يَنِمْنهَاأَْيًضاأَنَاَوأُْرَزُقُرْكبَتَيَّر .«بَنِ
(.اْبنًالِيَْعقُوَبَوَولََدْتبِْلهَةُفََحبِلَْتيَْعقُوُب،َعلَْيهَافََدَخَلَزْوَجةً،َجاِريَتَهَابِْلهَةَفَأَْعطَْتهُ

:(1)العامةبالحياةيتعلقما
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ــت ــريعةأدرـج ــكـش ــيالمـل ــمحموراـب ــورلتنظـي ــرادأـم ــياالـف ــعـف ــضالمجتـم بـع
خدصفحسيدإذا(:202المادة).يدهيقطعواإنفعليهموالدهولدضربإذا(:195المادة):-المواد

إذا(:204المادة).المحكمةفيالثورذنبمنبجلدةجلدةستينيضربإنفيجبمنهأرفعسيد
ياديشخص ياًأخرصفعإعت يةخذهعلىأعتياد مادة).الفضةمنشيقالت(10)يدفعانفعل ال
.(251)و(225)(:210المادة)(:209المادة)(:206

توراةأوردتوقد َوَمْن).(.23-22-18-21/15الخروجسفر)فيالتشريعاتهذهمثل(2)ال
هُأَْوأَبَاهَُضَرَب .(قَْتالًيُْقتَُلأُمَّر

َوإِ
ِ،فِيَسقَطَبَْليُْقتَْلَولَْمبِلَْكَمٍةأَْوبَِحَجٍراآلَخَرأََحُدُهَمافََضَرَبَرُجالَِنتََخاَصَمَذا ِْناْلفَِرا قَاَمفَ

اِرُبيَُكوُنُعكَّضاِزِهَعلَىَخاِرًجاَوتََمشَّضى ًاالضَّض ُضأَنَّضهُإاِلَّض.بَِري َوإَِذا.ِشفَائِِهَعلَىَويُْنفُِقُعْطلَتَهُ،يَُعوِّو
يُْنتَقَُمالَيَْوَمْيِنأَْويَْوًمابَقَِيإِْنلِكْن.ِمْنهُيُْنتَقَُميَِدِهتَْحَتفََماَتبِاْلَعَصاأََمتَهُأَْوَعْبَدهُإِْنَساٌنَضَرَب
ُمأَِذيَّضةٌ،تَْحُصْلَولَْمَولَُدَهافََسقَطَُحْبلَىاْمَرأَةًَوَصَدُمواِرَجاٌلتََخاَصَمَوإَِذا.َمالُهُألَنَّضهُِمْنهُ يََضُعَكَمايَُغرَّض
.بِنَْفٍسنَْفًساتُْعِطيأَِذيَّضةٌَحَصلَْتَوإِْن.اْلقَُضاِةيَِدَعْنَويَْدفَُعاْلَمْرأَِة،َزْوُجَعلَْيِه

(
َو
إَِذ
ُمأَِذيَّرةٌ،تَْحُصْلَولَْمَولَُدهَافََسقَطَُحْبلَىاْمَرأَةًَوَصَدُمواِرَجاٌلتََخاَصَما َزْوُجَعلَْيِهيََضُعَكَمايَُغرَّر
ا

ْلم

ْرأَِة، بِنَْفٍس،نَْفًساتُْعِطيأَِذيَّرةٌَحَصلَْتَوإِْن23.اْلقَُضاِةيَِدَعْنَويَْدفَُعَ
أََجانَِبلِقَْوٍميَبِيَعهَاأَْنُسْلطَاٌنلَهَُولَْيَس.تُفَكُّبيََدُعهَالِنَْفِسِه،َخطَبَهَاالَّرِذيَسيِّوِدهَاَعْينَْيفِيقَبَُحْتإِْن)

بِهَالَِغْدِرِه
:(1)والديةالوديعه

قد بيشريعةتناولتل ئعحمورا هاللمحافظةمادةفيوشرعهاالودا لىوارجاعهاعلي ا
قصدأموالهمنشيئاًسيدأعطىإذا)(:125المادة).المخاصمةنتيجةالديةبدفعوكذلكصاحبها

.......(نهبأولسرقةنتيجةالبيتصاحباموالمعمالهفقدأعطاهاالذيالمكانوفي,المحافظة
(.126المادة)و
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(11-22/7سفرالخروج)في(2)التوراةفيهذاوردوبالضبط
ةًَصاِحبَهُإِْنَساٌنأَْعطَىإَِذا7 اِرُق،ُوِجَدفَإِْناإِلْنَساِن،بَْيِتِمْنفَُسِرقَْتلِْلِحْفِظ،أَْمتَِعةًأَْوفِضَّر السَّر

ُض اِرُقيُوَجِدلَْمَوإِْن8.بِاْثنَْيِنيَُعوِّو ُمالسَّر ُمْلِكإِلَىيََدهُيَُمدَّرلَْمهَْللِيَْحُكَمهللاِإِلَىاْلبَْيِتَصاِحُبيُقَدَّر
هَُو،هَذاإِنَّر:يُقَاُلَما،َمْفقُوٍدأَْوثَْوٍبأَْوَشاٍةأَْوِحَماٍرأَْوثَْوٍرِجهَِةِمْنِجنَايٍَة،َدْعَوىُكلِّوفِي9.َصاِحبِِه

ُضبَِذْنبِِه،هللاُيَْحُكُمفَالَّرِذي.َدْعَواهَُماهللاِإِلَىتُقَدَّرُم َصاِحبَهُإِْنَساٌنأَْعطَىإَِذا10.بِاْثنَْيِنَصاِحبَهُيَُعوِّو
بِّوفَيَِميُن11نَاِظٌر،َولَْيَسنُِهَبأَْواْنَكَسَرأَِوفََماَتلِْلِحْفِظ،َمابَِهيَمةًأَْوَشاةًأَْوثَْوًراأَْوِحَماًرا تَُكوُنالرَّر
ُضفاَلَ.َصاِحبُهُفَيَْقبَُل.َصاِحبِِهُمْلِكإِلَىيََدهُيَُمدَّرلَْمهَْلبَْينَهَُما، .يَُعوِّو

ا
ل

(:3)مخالفات

:التوراةفيالشينفساوردوقدالمخالفاتعنحمورابيشريعةفيجاءلقد

الغنمتركولكنهالعشبمنغنمهراعيعلىالحقلصاحبمعراعيتفقلمإذا)(:57المادة)
(.58المادة)فيكذلكو.(الحقلصاحبموافقةبالالحقلفيترعى

(.22/5الخروج)سفرفيوردفقد(1)التوراةفيأما

َحَكْرًماأَْوَحْقالًإِْنَساٌنَرَعىإَِذا» َكْرِمِهَوأَْجَوِدَحْقلِِه،أَْجَوِدفَِمْنَغْيِرِه،َحْقِلفِيفََرَعْتَمَواِشيَهَُوَسرَّر
ُض .يَُعوِّو

(:2)الحيواناتاستخدام

بيشريعةفيذكر لهاألجرةيستحقعملكلانحمورا ماوبعدا فيالحياةتستمركي
.فدونالزراعيالمجتمع

كور(4)السنةنهايةفيالثورأجرةيدفعإنفعليه,سنةلمدةثوراًاستأجرسيدإذا(:242المادة)
(.254)المادةفيوكذلك.الحبوبمن

بعدةقبلهحمورابيطرحهُالذيالطرحبذات(22/14الخروجسفر)في(3)التوراةفيكماورد
.قرون
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ًاَصاِحبِِهِمْنإِْنَساٌناْستََعاَرَوإَِذا) ُضَمَعهُ،لَْيَسَوَصاِحبُهَُماَت،أَْوفَاْنَكَسَرَشْي (.يَُعوِّو

:(4)واالتفاقياتالعقود

مبدأوذكراالشخاصبينشريعتهفيواإلتفاقياتالعقودتخصبنوداًحمورابيالملكسن
غلتهُسيدأودعاذا(:210المادة).والتسليماالستالملغايةشهودأمامالعقدختمبعدفيهاالتعويض

إنهاوالغلهوأخذالعنبرفتحالبيتصاحبإنأوحربنشوببسببوتضررتلخزنهاسيدبيتفي
صاحبعلىويجباإللهاماميشتكيأنالغلهصاحبعلىفإنبيتهفيخزنهاالتيكلهاالغلهأنكر
(.124)و(122)المادةفيوكذلك.الغلةلصاحبضعفهايدفعأنالغلةاخذالذيالبيت

(11-22/7الخروجسفر)فيالعقودفيالخاصةالبنود(1)التوراةفيوردكما

ةًَصاِحبَهُإِْنَساٌنأَْعطَىإَِذا7 اِرُق،ُوِجَدفَإِْناإِلْنَساِن،بَْيِتِمْنفَُسِرقَْتلِْلِحْفِظ،أَْمتَِعةًأَْوفِضَّر السَّر
ُض اِرُقيُوَجِدلَْمَوإِْن8.بِاْثنَْيِنيَُعوِّو ُمالسَّر ُمْلِكإِلَىيََدهُيَُمدَّرلَْمهَْللِيَْحُكَمهللاِإِلَىاْلبَْيِتَصاِحُبيُقَدَّر
هَُو،هَذاإِنَّر:يُقَاُلَما،َمْفقُوٍدأَْوثَْوٍبأَْوَشاٍةأَْوِحَماٍرأَْوثَْوٍرِجهَِةِمْنِجنَايٍَة،َدْعَوىُكلِّوفِي9.َصاِحبِِه

ُضبَِذْنبِِه،هللاُيَْحُكُمفَالَّرِذي.َدْعَواهَُماهللاِإِلَىتُقَدَّرُم َصاِحبَهُإِْنَساٌنأَْعطَىإَِذا10.بِاْثنَْيِنَصاِحبَهُيَُعوِّو
بِّوفَيَِميُن11نَاِظٌر،َولَْيَسنُِهَبأَْواْنَكَسَرأَِوفََماَتلِْلِحْفِظ،َمابَِهيَمةًأَْوَشاةًأَْوثَْوًراأَْوِحَماًرا تَُكوُنالرَّر
ُضفاَلَ.َصاِحبُهُفَيَْقبَُل.َصاِحبِِهُمْلِكإِلَىيََدهُيَُمدَّرلَْمهَْلبَْينَهَُما، .يَُعوِّو

ا

(:2)لشيقل

المخترعاتمناعتبارهُويمكنالتاريخفيالنقديللتعاملوحدةأقدم(الشيقل)يعتبر
االقتصادياالزدهارأسبابمنوكان,الراهنعصرنافيالدوليةالتجارةلهاتدينالتيالرفيعة
.انذلكالمجاورةاالقطارولمعظمالمنطقةتلكلشعوب

الميالدقبلالثالثااللفبحدوداالكديةالسومريةالعهودالىبالشيقلالتعاملتاريخويرجع
(اطنا)أنبل.متأخرةعصورحتىنقديةكوحدةوتارة,للوزنكوحدةتارةالفئةبهذهاستمروقد,

ذكروردقفد.هذايومناحتىللكيلالعراقفيتستعملتزالال(الشيقل)مضاعفاتإحدىوهي
عشــتارلبــتوشــريعة(م.ق2003-2111)(الثالثــةاورســاللة)اورنمــوشــريعةفــيالشــيقل

(.م.ق1900حوالي)اشنوناوشريعة(م.ق1934-1924)
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(222)(223)الموادفيذكرهوردفقد(م.ق1750-1792)(1)حمورابيشريعةفيأما
(221)(217)(215)(213)(209)(204)(277)(206)(259)(228).

2,2/21مابينيعادلالفضةالىوالحديد1/6الفضةالىالذهبنسبةكانتالعهدهذاوفي
.النحاسمنشيقلاومنا

:ســنحاريبالملــككتابــاتفــيخزنيــةكوحــدةيســتخدمكــانالــذيالشــيقلذكــروردوقــد
تلكوخواتمذهبيةوقالدةالذهبمنوتاجوعاجيةذهبيةأساورآشورملكالكونملكسنحاريب)

الىاعطيتهشيقالو،2,1/2ومينة1/2تزناألبيضوالعقيق...بالعقيقالمطعمةالمجوهرات
(.3()للمحبةكرمز(ابالموكينايالنيأتلآشور)يسمىفصاعداًاآلنمنالذيولديأسرحدون

(:2)المائياالختبار

(132المادة)و(2.المادة),حمورابيقانونمنمادتينفيالنهرياالختبارذكرورد
,الثبوتيةاالدلةالمتهميوفرولم,اخرشخصقبلمنالسحربأعمالشخصبإتهاماالولىتتعلق
الثانيةالمادةاما.النهرياالختبارالىيلجأانالحالةهذهمثلفيالقوانينفقررت,الساحرعلى

....(اخررجلمعشرعيةغيررجلمعبعالقةرجلزوجةاتهامموضوععلىفتطوي)

مغايرةولكن,البابليالمائياالختباريشبهما(14-5/11العددسفر)فيوردفقد(3)التوراةفياما
:

بُّبَوَكلَّرَم) ِخيَانَةً،َوَخانَْتهَُرُجلاْمَرأَةَُزاَغِتإَِذا:لَهُْمَوقُْلإِْسَرائِيَلبَنِيَكلِّوْم:قَائاِلًُموَسىالــرَّر
َولَْيَسنَِجَسةٌَوِهَيَواْستَتََرْتَرُجلِهَا،َعْينَْيَعْنذلَِكَوأُْخفَِيَزْرٍع،اْضِطَجاَعَرُجٌلَمَعهَاَواْضطََجَع

ُروُحاْعتََراهُأَِونَِجَسةٌ،َوِهَياْمَرأَتِِهَعلَىَوَغاَراْلَغْيَرِةُروُحفَاْعتََراهُتُْؤَخْذ،لَْمَوِهَيَعلَْيهَا،َشاِهٌد
(.نَِجَسةًلَْيَسْتَوِهَياْمَرأَتِِهَعلَىَوَغاَراْلَغْيَرِة

..االستنتاجات

باتهماليهودحياةفيالرافدينبالدحضارةتأثيرعلىالضوءتسليطتمأنبعد للتوراةوكتا
:باالتيتجلتأستنتاجاتجملةالىتوصلنافقد,البابليالترحيلفترةخاللالبابليوالتلمود
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والمتمردةالمعتديةاالقاليمسكانمعالترحيلسياسةوالكلدانيوناالشوريونالملوكأتبعلقد1.
هذاوعلىاالصليةمناطقهمفيوالتكتلالعودةلهماليتيسرلكيونائيةبعيدةأماكنالى

.مختلفةمناطقوفيالرافدينبالدالىاليهودنصيبكاناالساس

والصناعيةوالزراعيةالتجاريةاألعمالويمارسونرغيدةبحياةبابلفيالعراقيهودتمتع2.
الفارسيالملكأياممنهمالكثيرعودةعدمذلكيعززوماالسكنيةالدوروبيعأمتالكهمكما

.أورشليمالىكورش

فيالصناعيةووالزراعيةواالقتصاديةالتجاريةالمجاالتفيمتنفذةثريةعوائلبروز3.
.العامةالحياةفيكبيردورلهمأصبححيثبابل

نهاليهوديةالشخصياتبعضتمتع4. نبيأمثالالكلدانيينالملوكلدىكبيرةبمكا يالال دان
.الكاتبوعزرا(الكفلذي)حزقيالوالنبيالثالثةوالفتية

.لليهودالمريحالعامللوضعيشيرأنماالبابليالترحيلفترةأثناءالبابليالتلمودكتابةان5.

بغية(السبي)بصبغةالبابليالترحيللعمليةالمغرضةالغربيةاالعالموسائلصبغتلقد6.
فيوالمضايقاتاالضطهادإلىتعرضواقدانذاكاليهودانعلىالعالميالعامالرأيكسب
.تماماًذلكعكسالدالئللناكشفتالذيالوقت

البابليوالتلمودالتوراةمضمونفيوردماعلىكبيراًتأثيراًالرافدينبالدلحضارةكان7.
الحضارةتلكمنالكثيرالبابليوالتلمودالتوراةكتابةفيواألحبارالحاخاماتاقتبسحيث

تــممــاوهــذا،الرافدينيــةبالحضــارةوتــأثرهمتمــازجهمبحكــمالمجــاالتمختلــفوعلــى
.البحثمتنفيوالبراهينباألدلةاستعراضه
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:واالجنبيةالعربيةالمصادروالمراجع

:المقدسةالمصادر:اوالً

.الكريمالقرآن

(والجديدالقديمالعهد)التوراة

:العربيةالمصادر:ثانياً
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,2ط,الثقافيةالشؤوندار,مقارنةقانونيةدراسة/القديمالعراقفيالقانون,عامر,سليمان13.
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.م2,2001ج,القاهرة,والنحلالملل,الكريمعبد,الشهرستاني14.

ورشادالمجدابوأبراهيمليلىتقديم,وأدابوتسلسلهأصله,التلمود,موياليوسف,شمعون15.
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أطروحة,م.قاالولااللفخاللالمسماريةالمصادرفياليهود,أبراهيمعادلأبتهال.الطائي17.
.م2004.الموصلجامعة,االدابكلية,منشورةغيردكتوراه

,القاهرة,العربيةوالدراساتالبحوثمعهد,ومذاهبةأطوارهاالسرائيليالفكر,حسن,ظاظا18.
.م1971

.م1990,واالعالمالثقافةوزارة,بغداد,حمورابي,محمد,االعظمي19.

.م1924بغداد,اليهودتاريخفيالمشتاقنزهه,هللارزقيوسف,غنيمة20.

فاتح21. نايتسواالب,زهدي,ال مودفضح,برا عاليم,التل خاميينت سريهالحا دار,بيروت,ال
.م1985,الثالثةالطبعه,النفائس

.م1970،الجليلداربيروت،عربي-عبريقاموس،يحزقيل،قوجمان22.

.1986المشرقدار,بيروت,المقدسالكتابفيوأثرهاأحقيارحكمة,سهيل,قاشا23.

.م1,1999طوالطباعةللنشرعويدات,بيروت,اليهوديالشعبتاريخ,أندريه,لومير24.

.م1971.للطباعةالحريةدار,بغداد,2ج,العراقفياليهوديةاالقلية,ناجيخلدون,معروف25.

.م1997,للطباعةالنشرمكتباالسكندرية,القديمالعهددليل,مالك,محارب26.

جامعة,االدابكلية,منشورةغيرماجستيررسالةاالشوريةالصالت,حسوماجد,منصور27.
.م1995,بغداد

.م1971,شفيقمطبعة,بغداد,1ط,القديمالعراقيالقانونتاريخ,صبيح,مسكوني28.

يل,محمد29. لديننورنب ضوءفيونتائجهادوافعهااالشوريةالعسكريةالحمالت,حسينا
.م2006,الموصلجامعة.االدابكليةمندكتوراهأطروحة,المنشورةالمسماريةالنصوص
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.1975العربية،النهضهدار,القاهرة,الرومانوحضارةتاريخ,علياحمدسيد,الناصري30.
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