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 ىذا الكتاب ليس لو أي اجتاٍه سياسي ال من قريب وال من بعيد،
ل حقائق متَّت على مستوى التار   يخفهو يسج ِّ

 نقد ِّمها للقارئ ليكون لو دراية بتاريخ شعب إسرائيل يف القدمي.
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إبراىيم أب اآلابء يستقبل الثالثة املالئكة الذين أنبأوه مبيالد إسحق
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مالك الرب مينع أابان إبراىيم من ذبح ابنو وحيده إسحق قائالً ال متد يدك إىل الغالم وال تفعل بو شيئاً، ألين اآلن علمت »
(23:33)تك « خائف هللا فلم متمسك ابنك وحيدك عين. أنك
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 بداية شعب - 2
 

ًييف أريلػ   أ ليض  شعب إسرائيل حسب التلليػ  اػ ف أ لهػلر لياًيػ   ًػ  جلنػ، اضػب ج ورػرع جلػا
ً ػػػ   ًال ػػػرامج   ً وبػػ، حػػػ ياف أ ال ػػر ؿ  ًي الػػب هنلػػػج جلبػػلع اػػػر  دجللػػ،  الكلػػ انييح حيػػي ً وبػػػ، ل

ً ػ  ادلب لػ، الػب انػ ي ًبنػ  إبػرا ي  لبػل ا    الػا  ً وب، اتيخيي، ً نلي  ة أ ش فين  اتيح لبػل إبػرا ي ج 
جلػػر اليض   ػاا الػػا  دأػػ يف ه لي ػر  ًػػ  ًل بػػر  -حبسػب التػػلياة  - بح  و ألػػر   ػل لبػػل اػػل ادلػهلًل

هنلجلينػرج ليتَّػريفع أ ليض ابعػ فج حيػي اسػتلر أ  ًليب لق ربت يأ وػ، ه  ادلب لػ، ًً  ًسط أ ريهنرج 
ًفج ً ػػرع  ًلكبػػر ايربػػل كلػػين  كلػػين  نػػل اضبػػلع حيػػي جل ػػل حػػ  اللسػػ ر أ فلسػػ ح بعػػت اللكػػت  
ًوديف أ  ًل ًو بػ  بيػلات ه بػل أػ ش  ػل  ًاد  العػروي    و لِّػً لي ػ    ًاًتػ  حػ  إد  خي ًر أ بئػر سػ جج 

ً كػػاا  ػػ ً  نتلػػض ًػػ  اليض إويف ًلػػ اي كػػ       «ل ًتَّػػّرِ   اػػل ليـ حي هنػػر  اخليػػ ـ ورأػػلف ك عػػ ا ج 
هنَّريفع  ب ؾ أ ني ر كليػلج فصػ ي  هنللؿ لً ـ الرع إذلض  لياًي   اتئن   ا ف ليبج ف ن ي إد ًصرج  هنصرِّح 

ًاريػرية ًأظيرػ،  ك ػل ادلػيند لً بعػ  للػض  222:(  اػ ف للػض حػلان سػب، 1: 1)هنػي »  ب ؾ لًُ، ا رية 
 بلليل 

ػػل ذلػػ  نيظػػ ـ ًعػػحيف 41 4هنػػض ) عربانياااً ًاػػ ف إبػػرا ي  وُػػ أر  (ج فػػ لع انييلف اػػ نيلا   ئ ػػ، ًػػ  ال ػػ ً الرحيف
ًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلانيح وعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلف دبلترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ج وعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلف (4)أ احليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة 

 
(1)  G. Ernest Wright, Biblical Archaeology (1957), pp. 23, 24. 



- :2 - 

ًك  هنرؾ إبػرا ي  بصػر هنر ادلل يفسػ، ألػر لًػ ا  اريػرية أ فلسػ حج فلػ   حلؿ ادل ف أ نيلع ً  اوستلراي  
ًيشػػلي ج بػػ  ًػػاابً ألػػر ًرهن عػػ م بلل ػػ، ًػػلية بلػػرع شػػكي  ) بلػػ ُػػليييف أ ُل

ًًرهن عػػ م جل ػػل ادل   ا ف(ج 
ًخ ـ ه حسب شروع، هنلض اليـ   ًأ بيت إول حيي يفج ل ئً اريرية 

 ىدف منذ البداية:
، ب كػػ،ج ايػه اختػػ ي ه إبػرا ي  ليكػػلف  ًًبػا ال  اوػ، وعلػػ  ه أ ً ػلح أػػ  ًل هػ يف السليػػ، ادلرسػًل

ًاللسيط إلبنغ برا م ا  إلن ف إد ال لًُ  اليض ل   لإلن فج 
ًًػػ  بيػػت لبيػػض إد اليض الػػب لُيوػػضج  «+  ًًػػ  أ ػػريهنض  ًكػػ ؿ الػػرع لبػػراـ  ال ػػب ًػػ  لي ػػض 

هنت ػ يؾ فيػض قيػج ك  ئػل اليض  هنكػلف براػ،      ًلُأظِّ  امسَضج  ًلُ يُاَض   فأجلعلض لًُ، أظير،ج 

 (4-4  :4)هنض »
دبلترػػر  ػػايف ا ًألػػر  ػػاا اإلنػػ فج  لرسػػ ل،ج هنصػػليفي شػػعب إسػػرائيل أ ُهػػلب إبػػرا ي ج هبػػاا اللأػػ ج 

 هنسجيفل ًينديف ألر ه ح، اتيوخ لأر ؿ ه  لبس ، للع   
 الروح القومية:

ًً  ُهلب ح ي يف وعللع  خرجلت السػ  ط  -إسرائيل  -لل  لخا إبرا ي  نيسلر بلأ  ً  ف  هج 
ًلكػػػ  العجيػػػب حلػػػػ   لف هنتػػػيله  ػػػايف السػػػ  ط بَّ وػػػ يػػػ،ج اوثبػػػ  أ ػػػر   ًح اللًل ، السػػػرأ، لتأخػػػا الػػػر

ع ال اخليػ،ج   لرغ  شل  ا نيت هنع نيير  ايف الس  ط فير  بيبن  ً  اختنف م بلَّت لحي    ح  احلػًر
ًود ًلػػػ، كتػػػل ل ًلاػػػ  ًريػػػل ألػػػر للػػػض كصػػػ، زل  وعلػػػلع لخػػػين   حػػػ  اػػػ دم هُن ػػػع بعرػػػن  بعرػػػ    

ًح ال ًلخريا   أليف لل فل، ًرربل، إد ًصر   ايف الر يػ، الػب ا نيػت هنتػأجليفد أ دًػ ئن  ولسهج   لػرغ   -لًل
ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراان  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اخل  
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ًح  -ادلسػػترر  ػػ،ج ارػػ  لف  ػػايف الػػػر يًف  ػػ  الػػب ل يفلػػت بػػع وعلػػلع لً شػػػعب إسػػرائيل لتح وػػ   ػػلوتن  اُأ
يػػػ، ا نيػػػت  ػػػ  الع ًػػػل  عج الػػػب ل لػػػتن  وبػػػتنع الل  ئػػػل  -ًليسػػػت السػػػ    -اللًل لبصػػػريف  أ احلػػػًر

ًو ن  أ البسيد اإلسرائيل  الصَّرية احملي ، هب هنا    
 ”:إسرائيل“اسم 

ًلكػػ  لُأ يػػت ليعلػػلع ”  وسػػرائيل yisrãél” “ه جي  ػػ “ للَّػػ، الع وػػ، هنعػػع  ” إسػػرائيل“الرػػ، 
هنلسػػل حػػ   ًللػػض بعػػ  ليلػػ، جلنػػ د أ الصػػنة  ًغلػػبج  بػػ  إسػػحق بػػ  إبػػرا ي ج دبعػػ  لنيػػر جل  ػػ  ًػػج ه 

وعلػػلع  فلػػ ؿ  و وُػػ أر امسػػض فيرػػ  بعػػ  وعلػػلع بػػل إسػػرائيلج  فلػػ ؿ لػػر  ًػػ  امسػػض  فلػػ ؿ  «ال جػػر  
ًكػػ يم ًالبػػ    ًوعلػػلع وسػػػريفر  1ً:1:  :4)هنػػض » لنيػػض جل  ػػ م ًػػج ه  ًًبػػا للػػض احلػػح    )

 ” إسرائيل“
ًؿ هػلية هنكليفنيػت ”  بػع إسػرائيل“ألػر لسػ  ط وعلػلع اوثػع أ ػر ” إسػرائيل“  لُ للت الرػ،  ًل

ًاػ ف ل ع إسرائيل ا عب هنكليفنيت  ًا ً  ليض ابع ف ًج لبين  وعللع )إسرائيل(ج  أ ًصر أب ً    جلر
ًا إد ًصر ألر لثر رل أػ، اجلت حػت العػ   ًػ ة سػ ج سػبلام   ًالتجأ قيػج  «أ د   آنيئا س عح ني س  ج 

ػػ  إك ًػػ، بػػع إسػػرائيل الػػب  «(ج 11 1:)هنػػض » ني ػػل  بيػػت وعلػػلع الػػب جلػػ  م إد ًصػػر سػػ علف يًف ًل
ًثنثح سب، لك ًل   أ ًصر فك  (:4 12)خر »  نيت ليبج ًئ، 

ًا أ 4122ليًف  اتيوخ دخلؿ وعللع )إسرائيل( ًصر فُيح يفد  لتلروب سب،   ًصر  ؽ ـ حيي أ هر
(  4112-4122ال حك  اذلكسل  )ؽ ـ 
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ؽ ـ( الػػػػػاو  ًػػػػػبن  ربػػػػػتر  الري لػػػػػيج  4422-4112) (:)اػػػػػل ًلػػػػػلؾ السػػػػػرة الري ًبػػػػػ، أ ػػػػػر
ًلًيبلفي  ًلخب هنلف  ًلًيبلفي  الري ليج   الرابجج 

( ًؿ ًسػػػيب  4:22-4422ًبعرػػػ   ًػػػ  ًلػػػلؾ السػػػرة الت سػػػع، أ ػػػر سػػػي  ال ًًػػػبن  ًي ؽ ـ( 
ً  أ ليـ ًُلكر حلان سب،  سي  الري ين الا  متيف اخلر ًًي ًؿ   ؽ ـ هنلرو     4:12ال

 

 
ًود ولسػه بػ  وعلػلع  (:)  MNSHلل  اات ه لح  العلر   الدل ف امس   زل ليا  ألػر هػ لي جل ػل سػيب    ػل اسػ  لحػ  ل

ً  أبارير ً   4112-4122 هر للرلك، حت  سلم )زلليفق ً  اتيوخ ات بتر لنير ًع  سب،  22:ؽ ـ( ل  ك ل اخلر
Cf. Grimme, Althebräische Inschriften Vom Sinai, 1923. 
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 اخلروج - 3

 )القرن الثالث عشر قبل امليالد(
 

ػػ  ًػػيند شػػعب إسػػرائيل اأًُػػ،ج فلػػ  متيف  يًف ًا ػػح، أبػػ  بػػ   الرحيػػل ًػػ  ًصػػر   ل ًًػػ  ًصػػر  «بصػػلية 
ًكتئػػا 44 4) ػػل » دأػػلم ابػػع حسػػب هنلروػػر التػػلياة ) لبسػػ ، لل ػػ  ع ادلب ػػرط  -(ج إل اػػ ف أػػ د   

ًالػا  و لػػ   ( و ولػل أػ  ًليػلين نيسػر،ج إلا لخػا   لبسػػ ، 124112للحػرع فلػط فػلؽ الع ػرو  سػب، 
ًف، اجلتر أي     ادلعر

ًدو  ً  بع إسرائيل حسب بيػلم آ ئنػ  ًػ  ابػ  أ ػرو  سػب، فصػ أ ا ج اػل  فك ف قيج ادلع «+   
ً ػػػػ  ً ئػػػػ،  ًثنثػػػػ، آوؼ  ًدو  سػػػتيف ً ئػػػػ، للػػػػه  خػػػ ي  للحػػػػرع أ إسػػػػرائيلج اػػػػ ف قيػػػػج ادلعػػػػ 

ًا بيبن   ًولف حسب س ط آ ئن  فل  وُػَع   يًف  الن  (11-11  4)أ  » ً سح  ل
ًالسي سػػ   ًالػ وع ل ػػعب إسػرائيل  سػػ  ًلسػػرج الػا  وعتػػ  ادل ػػرِّع ًاػالض اكػػاف التكػلو  ال كػػر  

ًالس رة أ ليض ًصر  ًك ديف ً  الع لدو،  ًالل ئ  الا  حريفي ال عب  ًادلهللسِّ    ال وع 
 موسى يهرب من مصر ويلتجئ إىل سيناء ويصاىر املداينيني العرب:

اػ ف ًلتػ يا  أ الكػلاؿ فتنػايفع ًلسػر بكػل حكرػ، ادلصػروحج ً  «للػ  هنػر يف ًلسػر أ كصػر فرأػلف  
(  ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلط  لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع 1 ::)لع » ًالأرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ
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ًف )خػػر  ًامسػػر يألئيػػل لً وريػػر ًلخػػا أػػبن  ًهػػ  ر  ج فتػػايًف  ببػػت اػػ    ًػػ يفج  ً ػػل : 41)ًػػ يف(   )
ًف لً يألئيػل الكػ    )ك يلػ، أربيػ،ج ً ينييػ،( فػ ف امسػر أ التػلياة  يًف  ابػ  وريػر البيب شعيب أب  ادلسلرح  ل

ًك ؿ ًلسر حلل ع بػ  يألئيػل ادلػ يين مػر ًلسػر  إنيبػ  ياحلػلف إد ادلكػ ف الػا  كػ ؿ  « » حل ع «
الرع لأ يك  إييفج ال ب ًعب  فبحس  إليضج لف الرع كػ  هنكليفػ  أػ  إسػرائيل  إلحسػ ف  فلػ ؿ لػر و 

ًأ ػػريف لًرػػ   فلػػ ؿ  و هناابػػ  لف دبػػ  لنيػػض هنعػػرؼ ًب سلبػػ  أ ال  وػػ، هنكػػلف لبػػ   لل ػػب بػػل إد لي ػػ  
ًإف ل  ػت ًعبػ  بػب   اإلحسػ ف الػا  رسػ  الػرع إليبػ  نسػ  نػ  إليػض ج  -1:  42)أػ  » اعيػلف،

ًأ ئلػ، حػػل ع أرفػت بعػػ  للػض :4 ًالليبيػػح  ”بعائلااة القياين“(   ً ػػ  الصػ ، ادل تصػػ، هبػ ج لف الليػػع 
ًأ غ لػب ال” احل يفاد“هنعع  ً   لهػن   ًػر الع ئلػ، الػب ا نيػت هنعرػل لً الا  وعرل أ هب أ، ادلع دف  

ًف  ًالب ا ف ورير ًف، ا ف بسرابيت اخل دـج  ًالب  ا  ب   أ ًب جل  سيب   للبح   ادلعر  ًلسػر  ه  ر  ذل ج 
 أبن  أ التلياة  جل  ًك  

ًًعػر أ ػرة آوؼ يجلػلج ًهػع م دبػلية )الب يػ،(  «+  ني ت ن إد ك دشج ًهع   ًدأ   ياؽ سبلللف 
ًح بر  ًخػييف  حػ  إد بلل ػ، أ هػعب   اني القيينًعر    ػرد ًػ  كػ و  ًػ  بػع حػل ع مػر ًلسػر 

 (44-42  1)كت » الب أب  ك دش 
ًلخام مس م ال ا، ًريلن    ًوُنَحظ لف أ ئل، الليع )حل ع العريب ادل يين( اني رلت أ إسرائيل 

ًأ ػػض ًل ػػلأ «+  ًكػػ ؿ  لػػيك  ًسػػكبض ًتيبػػ  ج  )أػػ  »    أ هػػ رة   يلى الليػػع فب ػػق دبريَلِػػِر 
:4 :1) 

ًا ًػػػػػػػػ  ً وبػػػػػػػػ، الب ػػػػػػػػل ًػػػػػػػػج بػػػػػػػػع ونػػػػػػػػللا إد  «+  ًببػػػػػػػػل الليػػػػػػػػع مػػػػػػػػ  ًلسػػػػػػػػر هػػػػػػػػع 
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ًل  لا ًسكبلا ًج ال عب   (4 41)كت » برو، ونللا الب أ جلبليب أرادج 
ًفػػ   إلسػػرائيل سػػجلر ذلػػ  التػػ يوخ إد البػػ   فلػػ  كتلػػت  ًالعجيػػب لف إحػػ ى نيسػػ   الليػػع هػػبعت ًعر

جلػر  ياؽ ك ئػ  إسػرائيلج سيسرا يئي  جليي  ًكػ  اػ ف سيسػرا  ػ ي   ًػ   ًلػض الكبعػ نييح ادلػ أل يبػحج 
ًلسلتر ل ب   خ ًرا  فسكر   كتلتر هن أير   إلسرائيل   إل لدخلتر خيرتن  اأا  زب ئر 

ًكػ يم إليػر ً ػػربت  «+  جلعلػت ادليتػ ة أ وػ   ج  هنػ  اخليرػ،  فأخػام يأيػل اًػرلة حػ بر )الليػػع( 
ًإلا ب ػػ ياؽ و ػػ يد سيسػػراج اللهنػػ  أ هػػ  ًًتعػػب فرػػ م   ً ػػل ًريليفػػل أ البػػـل  غر فب ػػا إد اليض 

ًإلا سيسػرا  ًك لت لر هنع ؿ فأيوض الرجلل الا  لنيت   ل رج فج   إلين   ف رجلت يأيل وستل  لر 
ًاللهن  أ ه غر   (::-44  1)كت » س كط ًيت   

ت دبلية ني ي، إسرائيل اس  يأيل اًرلة ح بر ال  ليع أ ني ي    ادللن  الرائج ًك  اريًف
هنكليفرػػ  بب ػػي      هنُػ َػػ َيُؾ  «+  اسػػتيلظ  اسػػتيلظ  ي دبػػلية )هنلػػلؿ لب سػن (ج اسػػتيلظ   اسػػتيلظ  

ألر البس   يأيل اًرلة ح بر الليع  ألر البس   أ اخلي ـ هنُػَ  َيُؾج  لب ً   فأأ تر ل ب   )خ ًرا ( 
لت يلسػػػر     بػػػح يجللينػػػ  اني ػػػرح     سػػػلط ًػػػ م وػػػ    إد اللهنػػػ      ً ػػػربت سيسػػػرا ًسػػػح

 (1:-:4  1)كت » ًلتلو  
ًؿ   ًك  يديف إسرائيل اضريل لع ئل، الليبيح بي  ش 

ًؿ  «+  ًك ؿ ش  ًؿ إد ً وب، أر ليق ًار  أ اللاد    ًا انياللا ًػ   للقينيني:  جل   ش  ال  لا حي 
ًف ًلنيت  ك  فعلت  ًعر    ًج قيج بع إسرائيل أب  هعلدا  ً  ًسط العر لل، لئنيف ل لكك  ًعن ج 

ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
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 (1ً1  41ه  4)» فح د الليع ً  ًسط أر ليق 
ؼ ً  التلياة لف أ ئل، الليبيح انيتس ت لك لب ب  و بػر لحػ  اثبػح مسػً ذلػ  ه بػ خلؿ ليض   ًًعًر

ًً  أ ئل، الليبيح خر  الرا بيلف   ابع ف ً  قيج لفراد اضيل الا  هع  ً  ًصرج 
 ػػهللو   ػػ  ببػػل ا لػػب بػػ  حػػلي بكػػر لفراهنػػر  شػػل ؿ لبػػل كروػػ، وعػػ ي ج ًسػػلر  لبػػل بيػػت حلػػ       «+ 

  :ل  4)» الليبيػػلف اخلػػ يجللف ًػػ  ميفػػ، ليب بيػػت ياػػ ع ًأ ػػ ئر الكت ػػ، سػػك ف وع ػػي       ػػ  
12-11) 

يػ  البػيب ً ل الرا بيلف زلت ظح بع دايف  ادل ينيي، )العربي،( اػل ليـ حيػ يف   فبسػرج أػبن  أ سػ ر  إًي
ًف  ًو رص  ًو وايألف  ًو وسكبلف إويف أ اخلي ـ ال ليـ حي يف ج   لا  و و ربلف اخلررج 

ًو ببػلا  إد  «+  فل للا و ني رع  را  لف ول داع ب  يا ع ل   لًه   ك ئن  و هن ػربلا  ػرا  لنيػت  
ػػػ    ًو هنَّرسػػػلا اًر ًو هنايأػػػلا سيأػػػ    ًو هن بػػػلا بيتػػػ    ًو هنكػػػ  لكػػػ ج بػػػل اسػػػكبلا أ اخليػػػ ـ اػػػل  البػػػ ج 

 (1ً1  41)إي » ليًك  
ًبػػح إسػػرائيل الػػا    وسػػرج ًهػػ ي هج  ًلخنكنػػ  ًلػػ ي   بيػػبن   ًكػػ  استحسػػ  ه سػػللؾ الراػػ بيح 

ًأ ا  لف و وبل ج ً  نيسلن  ً  وع   ه   ًلأ     ه 
ًهػ     كاا ك ؿ يع اضبلد إلر إسرائيل     لف بع ول  «+  ًهػي، لبػين  الػب ل داع ب  يا ع ك  لك ًلا 

ي  ل يػت الراػ بيح   كػاا كػ ؿ يع اضبػلد إلػر إسػرائيلج  ًك ؿ إًي هب   ليًف   اا ال عب فل  وسرج ن     
ًه ا  بػرج  ًأرلت  حسب ال ً  ل ًه ييفج  ًح ظت  ال  ً  لجلل لنيك  مسعت  للهي، ول داع لبيك ج 

و وبل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج  -إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيل  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ يع اضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  -لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالض 
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 (41-:4  41)إي » ليل داع ب  يا ع إنيس ف وله لً ً  ال اليـ 
 اللغة العربية حبروفها األلف ابء:

ًالعجيػػػب حلػػػػ   لف الحبػػػ د احل وريػػػ، دلػػػت ألػػػر لف ادلػػػ ينييح العػػػرع سػػػك ف سػػػيب   )الػػػاو  ًػػػبن  
ًالػػػػاو  ا ًف مػػػل ًلسػػػػر(  ًاػػػػ    ًػػػػ يف وريػػػػر ًأ ئلػػػػ، حػػػػل ع   نيػػػػت هػػػػب أتن  احلػػػػ ادةج اػػػػ نيلا الليبيػػػلف 

ؼ ال  وػػ، العربيػػ، حػػلان سػػب،  ؼ اذلج ئيػػ، ل لػػه   ج  4122وسػػتعرللف احلػػًر ً ػػ  لكػػ ـ احلػػًر ؽ ـج 
ً ليفي ػ  لهػن   ػ  الكبعػ نييلف  ًلكػ  الػا  اسػتب  ن   ؼ لَّػتن    ًالب اسػتع ي   اإلسػرائيليلف لتكػلو  حػًر

ً ليفي   اليل نييلف لو ًلخا   ًبن    ر   سك ف سليي 
ًلر هنم ذب يوػ،  را  لا ثل ف، ًاد رةج  ً كاا وتحليفق لب  لف ادل ينييح سك ف سيب   ا نيلا شع    ًتحرِّ

ًفلس ح   (4)ًهب أي، ًج ال ً  ًصر 
ً ل اب   جلر فرألف  يًف  ًلسر فل  فريف   ي   ً   أػ  سب، إد برو، سيب  ج الب فينػ  لألػ  ه لػر  12ل

ًاخلرً  بر ً  ًصر )الك ئ  الا” ونليف“امسر  هنللر ًبر إأن   إذلي   للي دة شعب إسرائيل     وكلف(ج 
ً م ا اثي ال رألنيي،  ًً ربليفػق لػ ى العلرػ   هػح، ًػ  جلػ   أ  (1)ًً  نيت ئد الحب د أ اللاثئق الت يخيي، 

ف فيريػػػـل فجعلػػػلا ألػػػين  يسسػػػ   هنسػػػ ري لكػػػ  وػػػالل   أبثلػػػ ذل ج ف بػػػلا ل رأػػػلف ًػػػ وبب سلػػػ س  «سػػػ ر اخلػػػرً   
سي  الري ينج ليًفػ  فرأػلف اخلػرً  فػأكرع 4 44)خر » ًيأرسي  ًالس رة  اا ا ف ًي (  ألر لف فرألف الظل  

ًلكػ  وعتلػ  اريػري  ًػ  العلرػ   لف فرأػلف السػ رة  Merneptahالصحيً لنير ًرني ت ح  سي  الريػ ين   ً ل اب  ًي
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ين ني سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فرأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلف اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ل  ًي

 
(3)  G. E. Wright, Biblical Archaeology, p. 41. 

(4)  The Museum Journal, Philadelphia, 1931, p. 245. 
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ؼ أ اتيو ًالت ػيي   ًلك  ادلعًر سي  الري ين ا ف ًليئ   دب  خر أصر ني ػ ط ال بػ    ًاخر حك  ًي خ ال راأب، لف ل
ًادلسػػريف يف  أ أصػػر اذلكسػػل  ” لفػػ يو “ًًػػ  اللاثئػػق ادلسػػجل، لنيػػر بػػ  ً وبػػ، يأرسػػي  ادلػػاالية أ التػػلياةج 

سػي  الريػػ ين ًلارلنػ  ًي ًؿ   1::4-4:12 )) للػرع ًػ  هػ ف احلجػر ا ف  ل ػركي،(ج الػػب بػ ل   سػيب ال
ًلمس    ً وب، يأرسي   ًشي  فين  ًسل،   ؽ ـ(ج 

  كػػ ـ ًلػػض جل وػػ  ألػػر ًصػػر   وكػػ  وعػػرؼ ولسػػه     فجعلػػلا ألػػين  يسسػػ   هنسػػ ري لكػػ   «+ 
ًيأرسي    (1ً44  4)خر » والل   أبثل ذل  ف بلا ل رألف ً وبب سل سف فيريـل 

   ً ًا ً  جل  اثئق  ايف احلل ، ً لبػرًي لً  Hapiru فين  ًريفام أ و ة اس  ًك  اات ه ألر   ا اثي 
ًلػػ، وعرلػػلف أ ً ػػ يوج ادلرلكػػ،  اػػالض  ل حػػي هنػػيل  دخػػلؿ  -أ ػػرًي  ل  الع انييػػح ا ػػعب أ يػػ  لل 

ًادلصػػػػ لح م السػػػػ ًي، الع وػػػػ، أ اللَّػػػػ، ادلصػػػػرو، الل نػػػػ، ؼ لف حكػػػػ  (1)ًئػػػػ م ًػػػػ  الكلرػػػػ م  ًًعػػػػًر   
ًلاػػر حكرػػ سػػي  الريػػ ين داـ ًػػ ة  لولػػ، جلػػ ا ج  يف فلسػػ حج ارػػ  كػػ ـ اببػػر ًرني تػػ ح ًي  Merneptahر بَّػػا

هنعتػػ   هنػػرؾ نيُػُللشػػ   هن ػػري إد انيتصػػ ييف ألػػر اإلسػػرائيليحج ل  شػػعب إسػػرائيل   بَّػػًا فلسػػ ح ًػػريفة لخػػرىج 
ًثيلػ،  ًلخ ػر  ً ػ  هنعتػ  ل ػ   ًؿ ًرجلج لثر  أ العػ   للجلػلد شػعب امسػر شػعب إسػرائيلج   ايف اإلش ية ل

جللد شعب جلػلد      لبس ، إلث  م  هباا اوس  أ الت يوخ وسػتل   فلسػ حج غػري لاػ  و هن يػ  إ نكػ   
ًلك  رلرد شعب ًلي  ًل،    (1)ا 

ؽ ـ اػػػػػػػػػػػػػ ف شػػػػػػػػػػػػػعب إسػػػػػػػػػػػػػرائيل كػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػتلر أ  4:11ً ػػػػػػػػػػػػػاا وعػػػػػػػػػػػػػع لنيػػػػػػػػػػػػػر حبلػػػػػػػػػػػػػلؿ سػػػػػػػػػػػػػب، 

 
(5)  J. B. Pritchard, ANET (Ancient Near Eastern Texts), Princeton, 1950, pp. 376-378 note 

18, cited by John Bright, A History of Israel, p. 112. 
(6)  John Bright, A History of Israel, p. 112. 
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 فلس ح 
ًا ال حػػر المػػر بليػػ دة ًلسػػر  دبعجػػاة لورػػ   أػػ  دبعجػػاام اريػػرية خػػر  شػػعب إسػػرائيل ًػػ  ًصػػرج 

ًلأ ػر ًلسػر اللهػ ي الع ػرة ألػر جل ػل سػيب   ً   ًاني لللا إد سيب   حيي  نػر ذلػ  ه )ونػليف(  ًف   ي
نيظ ـ احلي ة  ًالخنك  لل عب  ار  سليفرر ال دك ئق الع  دة  ًح   )لً حليوب( لتكلف    ال ستلي الر

ًاضر أ،   ًالسللؾ لل رد 
ً  بكل احللادد الب ااتب تن  اني  عت ألر ه  هنلايثتن  الجليػ ؿج ًكص، اخلر ح م كللع ال عبج 

ًالػػػب ربرػػل لػػػر لكػػلى أب هػػػر اإلنػػ ف برأ وػػػ، ه  ًأػػػ  ال ػػعبج   أت  ي ػػ  العب هػػر الس سػػػي، أ هنكػػلو  
ًلكػػ  لػػي  لجليػػ ؿ شػػعب إسػػرائيل فحسػػبج لف ح دثػػ،  ًف ا فػػ، شػػعلع اليض   ًادلتريػػاة د اخل هػػ، 

ًالسػػ رةج بكػػل ًػػ  و ً  شػػعب إسػػرائيل ًػػ  الع لدوػػ،  ً لػػ  لبػػً خػػر هنلهػػي م هج  نػػ  ًػػ  ًهػػ ي  ًس
ًدخلػت أ  ًًعجاة الع لي أ ًسط ًيػ يف ال حػر المػرج اػل  ػايف انيتللػت إد ادلسػيحي،  ؼ ال صًج  خًر
ًالسػػ رة ل رأػػلف ًصػػر  ػػ   ًالع لدوػػ،  ًلسػػراي اسػػتعلبت حل ئلنػػ  بلاسػػ ، ادلسػػيً   ػػلس  هػػري  الع ػػ دة اًر

ًالسػػػ رة ؼ ال صػػػً  ػػػل هػػػلب   دل نػػػـل ادلسػػػيح  الع لدوػػػ، لل ػػػي  فج  ًلبػػػً خػػػًر ربػػػت ثلػػػل اخل يػػػ،ج 
ًفرأػػػلف وتػػ عن  ًه )ونػػليف( ف هػػل بػػح اوثبػػػح بلاسػػ ، ًػػنؾ  ػػل أ ػػػلي  ًأ ػػلي ال حػػر المػػر  ادلسػػيًج 

ًبلػػلغ شػػ    سػػيب    ػػل اللي ًػػ، ًػػ  ً دلعرلدوػػ،(ج  ًدخػػلؿ ليض ابعػػ ف  ػػل  ادلػػلم  لصػػليب ) الًػػلامج 
ًورػػيه سػػ  ر الػػرسي لف أ السػػر   سػػتأخا هنسػػ ح، ًلسػػر كرػػ، ذبلينػػ  حيػػي الػػ خلؿ إد احليػػ ة الب وػػ،ه بػػل 

 ( 41 4وكلف ك  متيف الع لي ال عل  )يس 
ًأ ػػػلي ال حػػػر المػػػر  ؼ ال صػػػً  بلػػػ ي ًػػػ  لخػػػاا ال يػػػ، لػػػالض ولػػػـا لف نيل ػػػً لف ح دثػػػ، لبػػػً خػػػًر

إسػػػػػػػػػػرائيلج خرو ػػػػػػػػػػ، اخلػػػػػػػػػػرً  ًػػػػػػػػػػ  ًصػػػػػػػػػػر اللصػػػػػػػػػػلى أ هنكػػػػػػػػػػلو  العبصػػػػػػػػػػر اإلنػػػػػػػػػػ ين أ أ ػػػػػػػػػػ دة شػػػػػػػػػػعب
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دب  و ول   لخاا ًل ج الس   أ الن لم ادلسيح  فنر  ب  ل ي لأظ  
 يف ساايناء:

جل ػ ؿ سػيب   ليبعػح سػب،ج ل نػر ه فينػ  ذلػاا ال ػعب  ًالاحػ ؿ أ بػراي   يحل، ًرورة داًت أ التيػر 
ربريفػل ًػبن  ًلسػر ًػ  و و يػق ملػر ب ػرج ًػج لنيػر اػ ف حليرػ   جلػ ا    ًو رُبصرج   «إحس  م و هنُعّ  

جلػػر اليض ػػ  الرجلػػل ًلسػػر فكػػ ف حليرػػ   جلػػ ا  لاريػػر ًػػ  قيػػج البػػ   الػػاو  ألػػر  يًف (  :4 4)أػػ  » ًل
ً اا احلل  ال  ئق  د ًلسر ًػ  لخػنؽ  ػاا ال ػعب ًهػرهللا إد ه   فلػ ؿ  «ً لرغ  ً   ايف اللداأ، 
دلػ لا   لجلػ  نيعرػ، أ أيبيػضج حػ  لنيػض ً ػعت ثلػل ق يػج  ػاا ًلسر للرع  دل لا لسػأم إد أ ػ ؾ  

ًل هنػر حػ  هنلػلؿ ن  املػر أ حرػبض ارػ   ال عب ألػ يف  للعلػ  ح لػت  ريػج  ػاا ال ػعب  لً لعلػ  
ًبسػ ب م كػ،  ػاا ال ػعب :44ً4  44)أػ  » ررل ادلريبِّ الر ػيج إد اليض الػب حل ػت   ئػر    )

ً  و خل ًبر إد ليض ابع ف إ ويف اثبػ ف  و ػلع بػ  غرب ألين  هج فر م جليل ا    الر أ سيب  ج 
ًا لب ب  وَػُ بيف، ًج بلي، ال عب ادلللػلد أ ال روػق  حػ  ًلسػر   وػ خل ليض ابعػ ف بػل يآ ػ  ًػ   نيلف 
ًًػػلم جليػػل أبارلػػر أ  ًا ػػح   ًػػ  يحلػػ، التيػػر  ًلكػػ  اػػ ف كصػػ  ه  ًًػػ م ألػػر الرجلػػ     ًحييف  ػػ   بعيػػ  

ًأ داهنػ ر غػري ادلرغػلع فينػ  ًػ  اػل ادلػهللثرام السػل ي، سيب  ج إل ا ف ولـا ذلػاا ال ػعب لف هنتصػ يفر لخنكػر 
ًانيعااذلػ  الكلػ  أػ  العػ    ًئن   ًف  ار  ا نيػت بروػ، سػيب   هبػ  الب ااتس ل   ً  ًصر ألر ً ى ليبع، كر
هنبرػػػ ط لخنكػػػر ًسػػػللار حبسػػػب  ال يئػػػ، ادل ريفػػػل، لًػػػ ـ ه لكػػػ  وللػػػ  ال ػػػعب لهػػػلؿ الع ػػػ دة اض وػػػ ةج 

 نيلاًي  ه 
ًلكػ  ال روػق ًك  اختل ت الحب  د خبصلص ال روق الا  ازبايف ًلسػر أ يحلتػر إد ليض ابعػ فه 

الاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر هنرجليحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر جلاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
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ًلي  العل ،  -سيب   دبح ساة ال حر المر  شل  وتلافق ًج اليبعػح سػب، الػب  -ً ت ائ  ً  خليد السلو  
ًبالض هنكػلف ًب لػ، إولػي  ادلػاالي  ًاد  غرنيػ ؿ كرل   أ الاح ؿ   ًاحػ، لً  ً   ػ  ا ف  ة أ سػ ر اخلػر

ًحيي   14الا  و ع  أ  السلو   اا ج  (ج 44 :4   ا ف ًب جل  سرابيت اخلػ دـ )أػ  ” دفل،“ايلًل
ًاد  يف و    (1)ًحيي يفي      ا ف 

 األجناس اليت اختلطت بشعب إسرائيل وذابت فيو مبك ِّرًا:
ًف الك    م  ًلسر الن   - 4  كص، ورير
ًغػري   انيرػرلا ل ػعب إسػرائيل  - : ً  و ري الكت ع لف رلرلأ م ا رية ًػ  ادلصػروح  أ س ر اخلر

جلن  ً  ًصر   لثب   خر
ًود  ًػ ش  ف يربػل ببػل إسػرائيل ًػ  يأرسػي  إد سػكلم نػل سػت ً ئػ، للػه «+  ًػ  الرجلػ ؿ أػ ا ال

 (:4 41 )خر» لور    لفيف كثريًهع  ًعن  
ح  ًتل ً  ال عبج الا  استأًبر ًلسر ليتجسيف  ألػر ليض  ح  ا لب ني سر الا  ا ف ل - 4

ًًيػ، ًػ   ً ػ  ك يلػ، لد ًفج اػ ف ًػ  ك يلػ، اللبػاوح  ًالػا  لخػا نيصػي ر أ التلسػي  أ ًب لػ، حػ  ابع فج 
ًـ   لد
ًـ أ جل ل سعري   ايف لمسػ   بػع أيسػل  للي ػ س ابػ  أػ ا اًػرلة أيسػل  «+  ً ايف ًلالي  أيسل ليب لد

جلعريػ ـ ًيألئيل اب  بسر،  ًً ي ًه ل  ًل ًا ف ببل للي  س هنير ف    41)هنػض » وقناز.اًرلة أيسل  
1-44) 
ًف  «+  ًف لك لػػب بػػ  وَػُ بيفػػ، ًلكػػ    لػػالض هػػ يم حػػ  ًلأ ػػر حػػ  لكالااب باان ياَّفمن ااة ف  ياػػر و ػػلع 

 (44ً41  41)وي » ًلك   إد  اا اليـل لنير اهن ج سب ً   الرع إلر إسرائيل  القنزي

 
 (7) G. E. Wright, Biblical Archaeology, p. 40. 
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 (41 44)وي » ب  وَػُ بيف، كسر   أ ًسط بع ونللا حسب كلؿ الرع لي لع  ًلُأ ر ا لب «+ 
شػػػعب جل عػػػلف ارػػػ  جلػػػ   أ سػػػ ر و ػػػلع الهػػػح ح الت سػػػج الػػػرج  ػػػهللو  احتػػػ للا ألػػػر شػػػعب  - 1

ًلابػػلا  ًا ًػػج شػػعب إسػػرائيل  ًبكػػل شايػػ  هنصػػ  ر ًاختل ػػلا هبػػ ج  ًأ شػػلا بيػػبن   إسػػرائيل حػػ  اسػػتحيل   
ً اا وترً بع  ً ة   حيبر  نيسرج لف سلير ف ني سر ل ب ليابً ًعن  ألر ًرهن ع يف  فير  

ًل ػب  «+  ًولكػ  أ ادلرهن عػ م   ًد لبيرج إويف لنير ا ف وػابً  ًلحب سلير ف الرع س ئرا  أ فرائت دا
ًلهػػع  سػػلير ف للػػه زلركػػ، ألػػر  ادللػػض إد جل عػػلف ليػػابً  بػػ ؾ لاػػ   ػػ  ادلرهن عػػ م العظرػػرج 

 (4ً1  4ًل 4)» للض ادلابً 
جل م ًستلر   أب    ب ًحسب التللي  نيعل  لف خير، اوجلتر ع   ل 

ًإخلهنػر لًػ ـ ًسػك   «+  ًد(  بػ ؾ لًػ ـ اتبػلم أنػ  الػرع آسػ ؼ     ًهػ دًؽ الكػ     هنػرؾ )دا
 (41-41  41ل  4)» الرع )خير، اوجلتر ع( أ ادلرهن ع، الب أ جل علف 

دبرػػ  الػ  - 1 ًف اكتحػػ ـج   -ًريػػل شػػكي   -إسػرائيل ًا  لابػػت أ اريػري ًػػ  ًػ ف الكبعػػ نييح هنُراػت د
ًف حرع )كت  ًك  دلت الحب د لف شكي    وص ن  ل  زبروب 11-1  1ًه يم ً    إلسرائيل ب    )

  (1)أ ال حل ، الًَّا ال لس يع
ًادلعكػ  أ ًسػط إسػرائيل  «+ االض   ًادلعكيػح فسػك  اض ػلي   ً  و ػرد ببػل إسػرائيل اض ػليوح 

 (44 44 )وي» إد  اا اليـل 

 
(8)  John Bright, A History of Israel, pp. 132. 
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ً  ولػ ي ببػػل ًبسػػر لف نلكػػلا  ػػايف ادلػػ فج فعػػـا الكبعػػ نييلف ألػػر السػػك  أ هنلػػض اليض  ًاػػ ف دليفػػ   «+ 
ً    ردا   ً  و رد  (44ً:4  41)وي » هن  يفد ببل إسرائيل لا  جلعللا الكبع نييح ربت اضاو، 

ًدخللا  ر  هنع اديف    (1)ال  هللو  لابلا أ إسرائيل 
 ن أسباطو مبك ِّرًا:ما فقده إسرائيل م

ًً م أبي ، ً  ادللآبيح ح   - 4 ًبح لف نتلض نيصي ر أ  اُليدف هنعريفض دلل  أب ً  اخت ي س ط يل
 اخت ر  اا الس ط ً  اتيوخ إسرائيل حبللؿ اللرف احل د  أ ر ؽ ـ 

ًكػػت  - : ًبػػ ل  ػػاا أ  سػػ ط وعػػلف   وسػػت ج لف رػػت ظ بكي نيػػر ادلسػػتلل فػػااع أ سػػ ط ونػػللاج 
ًًػ  كسػ  بػع ونػللا اػ ف نيصػيب بػع وعػلف  لف كسػ  بػع ونػللا  « كِّر ح  لثب   التلسي   ً

 (41 1)وي » ا ف اريريا  ألين  فرلض ببل وعلف داخل نيصي ن  

 
(9)  Ibid, pp. 131, 132. 
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 ارحتل اإلسرائيليون يف ىذه الربية القاحلة املليئة ابجلبال،
”.عصيون جابر“ابلقرب من 
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سى النيب بني ىارون وحور رافعني ذراعيو يف وضع الصالة بينما يشوع حيارب عماليقمو 
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(33:45موسى النيب وىو انزٌل من سيناء ولوحا الشهادة يف يديو )خر 
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 وادي فريان
مليء ابلنخيل وعيون املاء
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(23-21: 21اره )خر موسى أمام سحرة فرعون وىارون جبو 
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 املهاجرون من آسيا إىل مصر
دَّت يف آاثر بين حسن مقربة مخنحوتب ومجِّ



- 11 - 



- 11 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4 1 )خر« فغط ى موسى وجهو ألنو خاف أن ينظر إىل هللا.»موسى النيب أمام العمل يقة املشتعلة انراً وال حترتق 
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يعقوب إسرائيل عندما أراه أوالده قميص يوسف ملط خاً ابلدماء
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 غزو أرض كنعان - ٖ
 ومراحل االسنيطان األوىل

 

بعددحماػتلة ددساعة ددزوسا سدد ةا ا ددبٌناعدددااصتبددسبااار ددحما ددعهاإعددزاقاواب دد ها ددع  اةوبدد اع لةعددسا
ةااةصعحمةااإىلارأسااصت وااةأعَّلااتبستاوهحماا زباةعسعىا «اظتحمنااضتصابساةحزَّاعهلااظتحمربٌن:ا  كبهماجتَّبَّ
ا عمل  ددساةا كبعدلناسناا  ددليفبسنا اذ ددوااصت دواة ددزبس ماةيف ددزة ماإىلا ادماربَّبحددلاعدداةعدد.ااناددس ا بد  ا

ا( ا كلنتاجتزبسازادهتماخَّبةاب سةاحتصابلتاةد لولتاأرضايفبعلن ٘ٗةٗٗ:اٗٔ)وحما» حزعس
ةبعددحماعددحمةاةسرباددساأخددزوااعددةبلوسااأناربددحمةرةااحددس اأرضاأدةماةا   ددزااظتاددتاعدددا هددساا  ددز ا اكسنددساا ا

األُردناأعددلعهمااة كددبهمام ددزحماعددداحدددر ماا  ددحمربحما اعسا هددساا  ددعسبااعسا هددسا ا ددبٌناعدددا ددز ااة ددز
اإالَّاأ ماملارب ةباعسااأناربة ل ساا زاعساعا سناعاوااألعسرربٌن:ا-األدةعاٌناةاظتسآباٌناا-اظت امسا ااظتبب سا

اةخدزجا ا دلإاإعدزاقاواإىلاا َّبربدساا دىل ىاإىلاح دباةحدلرباإعدزاقاو ا ادزب اإعدزاقاوا دحماا  دا  «+ا
ةعاواأر  اعداأرنسناإىلارب دُّس اإىلابيناومسن األناختمابيناومسنايفلناقدسح. ا ىلخدداإعدزاقاوايفدوا
 دهااظتحمناةأقلماإعدزاقاوا ارتادماعدحمنااألعدسرربٌنا اح د سناة ايفدواقزا دلا   ا ىلقدلماإعدزاقاوا ا

 بددل  ا ااأرضااألعددسرربٌنااةأرعددواعسعددىا اةع َّدد اربع ربددَزا ىلخدددةااقزا ددلاةةددزدةاااألعددسرربٌناا دددربد
حتسَّ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسااةصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعحمةاا ا



ا-إ٘ا-

ةزربقام لن ا خزجاوسجاعاوام لنا ا لقهما ساةرتاماقسعد اإىلااضتدزبا اإذرودف ا  دل اا دزبا
ظتسعدددى:االاختددد اعبددد األهاقدددحماد عةددد اإىلاربدددحم اعدددمارتادددماقسعددد اةأر ددد اا ة عدددوابددد ايفمدددلا عادددتا

ملارب ددَقا دد ا ددلردااب ددا سناعاددوااألعددسرربٌناا  ددليفدا اح دد سن ا اددزبسهاةببادد اةرتاددماقسعدد احددى
ا(ٖ٘-ٖٕ:إٔ)وحما» ةعاكسااأر   

ةبد واربكسناإعزاقاواقحماة ماقحمع ا اأرضااظتاعدلدابب دلت اة دفاأ خدزااألرا دفاا ساقعدسابدٌناأرندسنا
اةرب ُّس  

 عبور اأُلردن وادلعارك الدموية يف طول البالد وعرضها:
عسعددىاقددلقم.:اعسعددىااةيفددلنابعددحماعددستاعسعددىاو ددحماا ددزباأناا ددزبايفاَّددمارب ددس ابدددانددسناخددلدم «+ا

و ددحمقاقددحماعددلتاا ددلربناقددمااوددَّبا ددداااأُلردناأنددتاةيفددوا دددااا  ددعهاإىلااألرضاا دد اأ اععباهددلا
اعلى  الياسةىة يف وسىأل اأُلردنعتماأقا  يناإعزاقاوا   ا سق اا كهبساحلعاسااتبدستاوهدحماا دزبا

)ربد ا» األردن اراعخٌنااةرتاماإعزاقاواولبزةناواىاا الب سااحىاانةهىارتاماا  عهاعداو دسر
ا(ٖ:ٚٔااٖةٔ:أ

يفلنتاععع ةاو سرااأُلردناواىاع ةسواو دسراا   دزااألزتدزاا ادوابعصدلاعسعدىاةرعدزاا دزبااة ددها
بع سرااتبستاوهحماا زباأةال.اةا  عهاعداةراقد  ا اعد بتاأة ااظتدحمناا كدَّبواوادىاا  دلة ااربخدزاعددا

 اددحما.األذ ددلناا  ددعهاأ ددماإنايفددلنسااارربددحمقاا  ددعهابددحمةناحددزبااةيفددلناذ ددوادتهاددحما.اا-أرحيددلاا-اأُلردنا
اعاماكسنا اا اب سهتماةذراوهم:

ةيفلناحٌناشتماا  عهاصدستاا  دس اأناا  دعها ةد ا ةل دل.او امدل.ا  د .اا  دسرا اعكلند اا «+ا
ا(ٕٓ:اٙ)رب ا» ةصعحماا  عهاإىلااظتحمرببسايفوار واعماة ه اةأخدةاااظتحمرببس 



ا-اٖ٘ا-

ةوحمهاظتسعدىامعدةم ااألرضااةيفلندتادعسربدسااا  اأيفمواهبل”احزةباا زب“حابئدابحمأتابعحماذ وا
رق ىاعلاميكداا ةع ًن اةعهملاحلة ااظتؤّرِخسناةا عاملإاإوبلإااظتَّبراتاةاألودداراأةااالدودلإار دلايفلندتا

اا ددماميكددداأنااا  ددلاا اددمًناةالاميكددداأناربَّبر ددلاا ع ددوا  ددهاعددسازربداإميلنبددل اة كببددلا(ٔ)حددزباد ددل 
ايفبزاؽتلاأةصىاب اهلل ن س اإناإعزاقاوا صزَّ تار

  ددددحماأيفمددددوارب ددددس ابدددددانددددسناخددددلدماعسعددددىاةا  لقددددحمااظتبددددس ابدددد ادخددددس اأرضااظتسوددددحماإخاددددل اا دددد مدا
ة   امهلاواىااألع ل ااةقلمامبهمة اخًناقالمااةملاربةخلذ اق.اأعدلماأخبدزاةأر دهااظتساقد اا د ا زودها

علناٌنااظتةمزنٌنا ااضتزبارودحماداأو ماقساداا علمل ا  حماا ةمماواا ايفواعاس اع لةعلتااصتبسباعداا كب
ةأدةاتار ا ساا ك ز مارتاعل.اةبحمدامشاهماةاعةسىلاواىاعحم ماا ساححمةا اسااألخزو ا اا ةمماواا ايفوا
عاددس اا  ددمل اعدددايفبعددلناٌناةحددًناا كبعددلناٌناةملانخدددةاابعددَّبةاانك ددلرااصتبددسب اة كددداملاربز ددهارب ددس اا

مهماة دزَّد ماةقةدواست دساعادس اد عدساةاحدحمةاةاعدةسىلاوادىاايفبزهتماةالا زاعةهمااةمحةهمايفلألقسواةحب
ايفواا  مد:

  ل اا زبا ا س :اا اسماأبةحمُئاأو ِّموا اأوٌنارتاماإعزاقاواا كفاربعامسااأهايفمدلايفبدتاعدما «+ا
ا(ٖ:ٚ)رب ا» عسعىاأيفسناععو 

ةعاكهلااحياأبر ةحزَّعهلاايفملا عوااعايأنارب س اقحماأخداُأورشليم  امَّلاشتماأدةهاصلد اعاوا «+ا
ة دزآمااحىوون)ذ  (ا عوابعلقاةعاكهلا   ا ىلرعواأدةهاصلد اعادواأُةر دااماإىلا س دلماعادوا

رب دددددددددددس :ااصدددددددددددعحمةااإ َّااعجلىىىىىىىىىىىونةدبدددددددددددًناعادددددددددددوااخلىىىىىىىىىىىي ةح ادددددددددددماعادددددددددددواايرمىىىىىىىىىىىوتعادددددددددددوا

 
(1)  G. Von Rad, F. M. Cross, R. de Vaux etc..., cited by J. Bright, A History of Israel, 

p. 138. 



ا-اٗ٘ا-

ةأوابددسها   ا ددل ةمماعاددس ااألعددسرربٌنااطتم ددسا   اةصددعحمةااُ ددماةيفددوا اس ددهما   ا ددىل ىاإ دداهما
 اادوايفاد اعددااصتاعدل ا) دساراأرحيدلاوادىاا بهدز(ا   اة دزهبما دزبساو امدس.ا ارب س ابسةس. اصدعحماا

   ا هددزباأُة ئددواامقيىىدةةإىلاعزيقىىة   عددسناةةددزد ما اةزربددقاو  ددساباددتاحددسرةنااة ددزهبماإىلا
اطتم سااظتاس اةاخة ىلةاا اعسلرةا اع احمةا   اةأخز سااإ اد اأُة ئدوااظتادس ااطتم دساعددااظتسدلرةا   ا

أخز ددسااأُة ئدددوااظتاددس اإىلارب دددس اأنارب دددس ادوددلايفدددوار ددل اإعدددزاقاواةقددل ا  دددسادار دددل اةيفددلناظتَّدددلا
 ؤالإااظتادس  ا ة دحمَّعسااةة دعسااأر اهدمااضتزباا دربداعلرةااعع :ا  حمَّعسااة عسااأر اكماواىاأوبل ا

ا(ٕٗ-ٔ:آٔ)رب ا» واىاأوبلقهم 
ة عددواهبددلاا”لبنىىة“ةانة ددواإىلااذ ددس مارتاعددل.ااةأخدددارب ددس ايفددواعددحم ماةحزَّعهددلا)ذ هددلا ددحماا  ددا (ا

 ددزب ارب ددس احددىاملاربُ ددِقا دد ا ددلردا.ااةصددعحماعددداطتددا اإىلااجىىا رةمباكهدلايفددد وااةظتَّددلاصددعحما ددسراماعاددوا
ةحزَّعهدلاعدماعاكهدلا)ذ هدمارتاعدل.(اااحىوونةحزَّعهلابكواَعْدا اهلا)ذبد ايفدواحدف(ااةصدعحماإىلااعجلون

افا اهل(   زَّعهلاعماعاكهلا)ذ هلاةيفواحادسري ار ماإىلا
 ازبارب س ايفواأرضااصت دواةاصتبدسباةا  دهواةا  د سحاةيفدواعاسيفهدل املاربُ دِقا دلردا.اابدواحدزَّما «+ا

ةرتاددمااغىزة إىلااقىاد  سرييى )ذبد (ايفدوان دمساايفمدلاأعدزاا ددزباإ د اإعدزاقاو ا ادزهبمارب دس اعدددا
اأرضا س دددداإىلا  عدددسن اةأخددددارب دددس ارتادددماأُة ئدددوااظتادددس اةأر دددهماد عدددساةاحدددحمةا   ا ار دددم

ا(ٖٗ-ٓٗ:آٔ)رب ا» رب س اةرتاماإعزاقاواعع اإىلااناساإىلااصتاعل  
ا دها فاحزةبااصتبسباة دها فاحزةباا  مل :

ةإىلاعاواامادونأرعواإىلاربسمباعاوااحاصور امَّلاشتماحبٌناعاوا «+ا



ا-ا٘٘ا-

 اةإىلاعاواأيف لفااةإىلااظتاس اا دربداإىلاا  مل ا ااصت واة اا عزبسا بسيبايفبَّزةتاةاامشرون
حزم.:اا كبعلناٌنا اا  ز اةا سزبااةاألعسرربٌناةاضتباٌناةا  ززربٌناادور  ا  هواة اعز  علتا

 اأرضااظتص لة ا خز ساا ماةيفوا اس هماععهمااحرمونةا ا سعاٌنا ااصت وااةاضتسربٌناحتتا
علإارب س ا ع ل.اح ًنا.ايفل زعواا دقاواىا لة اا   زا اا كبزةااخباٍواةعزيف لٍتايفبًنٍةا حما.ا   ا 

ةع بسااوااهماا حم عهماا زباباحماإعزاقاواااسغنةةرتامار ل ااضتزباعع اوااهماوبحماعالهاعًنةما
 ازبس ماةةزدة ماإىلاصاحمةناا ع امساةإىلاع ز ستاعلمياةإىلاب عساعص لةا زقل. ا ازبس ما

اة زباعاكهلام  ا ااحاصورحىاملارب َقاعتما لردا   ا ار مارب س ا اذ واا سقتاةأخدا
ألناحلصسرايفلنتاق م.ارأسارتاما اوااظتمل و اة زبساايفوان  اهبلا حماا  ا  احزَّعس ما
)ذ س م(ااةملا  َقان مٌس اةأحز احلصسرام بلر ا ىلخدارب س ايفواعحمناأُة ئوااظتاس اةرتاما

عاكل.اأٖعاسيفهلاة زهبما حماا  ا ااحزَّعهما)ذ هم(ايفملاأعزاعسعىاو حماا زبا   ا)وحمد ما
 ىلخدارب س ايفوا اوااألرضاااصت واةيفوااصتبسباةيفواأرضا”( إٔ:ٕٗرب ا“عحم مارر هماةا

اسعل جادإىلااسعري س داةا  هواةا عزبساة  واإعزاقاواةعها ااعدااصت وااألقز اا صلوحماإىلا
حتتا  واحزعسنا   ا عموارب س احزم.اعماأُة ئواا(ٕ) اب عسا  بلن

 
زاعس ىادحنااعماعحمرببسا ًنعسم:اعدامشسرامبعىناحلرسااأقاأواىان بسا اا  هوا ة زساا  هوايفا ااة ساعدهواا(ٕ) رب  ِّ

زااعدما ن ايفملارب  ِّ م كامدساا عَّبربدساالمناأقاأبداو اة  دواحزعدسناأقااصت دوااظت دحمَّس اةيفامدسااجبىل لبنىانرب رواواا دقاُةِ حَما ا ادحَّ
احيّزِماأقاربكزِّس اة زااألُردناعدايفامساحردربداأقاا بلز اعدا س  اةيفامساعص لةا عينابزجااظتزاق س 

Moshe Dayan, Living with the Bible, p. 114. 



ا-اٙ٘ا-

اإعزاقاواإالَّااضتسربٌناعكلنا  عسنابواأخدةاااصتمامااظتاس اأحعل.ايفبًنة املا كداعحمرببساصلضتتابين
مضتزبا   ا ىلخدارب س ايفوااألرضاح هاعلايفاَّماب اا زباعسعىاةأوبل لارب س اعاكل.ا

)األص لحااضتلدقاو زاعدا» إلعزاقاواح ها زقهماةأع لةهماةاعرتاحتااألرضاعدااضتزب 
اع زارب س (

زب:اأندتاقدحما دخَتاا  دحمَّعتا ااألحمااةقدحماب ادتاة لخارب س اا  دحمَّما ااألحماا  دل ا د اا د «+ا
أرٌضايفبددًنةا ددحما.ا معددةم  ا دددها ددفااألرضاا  لقاددس:ايفددواداقددزةاا  ا ددباباٌناةيفددوااصت ددسرربٌناعدددا
ا  دددا سراا ددددقا دددساأعدددلماعصدددزاإىلاختدددماو دددزةنامشدددلال.احُت دددها اكبعدددلناٌناأقبدددلباا  ا دددباباٌنا

ةا ع دددددزةهاةا عدددددسربٌِّن اعدددددداا ةدددددامدايفدددددواأرضااطتم دددددسااا سدددددّ ِقاةاأل دددددحمةدقاةاأل ددددد اسهاةاصتددددد ا
ا كبعددلناٌناةعسدددلرةاا دد ا اصددداحمةناٌناإىلاأ اددقاإىلاختدددمااألعددسرربٌنااةأرضااصت اادددٌناةيفددوا  بدددلناؿتدددسا

  بدلنا زة اا  م اعدابعوا دلداحتدتا  دواحزعدسناإىلاعدحمخوازتدلٍة ارتادماعدكلنااصت دواعددا
إعدزاقاو اإادلاأق دمهلام  زودساامابدينإىلاع ز ستاعلميارتادماا صداحمةناٌن اأ اأةدزد ماعدداأعدل

ا(ٙ-ٔا:ٖٔ)رب ا» إلعزاقاواعاكل.ايفملاأعز و 
مَحظا ااضتزةبااأُلةىلا ز ااأُلردناأ لايفلنتاختاساعدداا عبد اا ادماحيّزِعدساا دع هلاةالاؽتةاكلهتدلا

ُ
ةاظت

رضاةاظتدحمناااحدزةباربهدسهااأقااضتدزةباا د اشتد اهبدلاهللاالعدةم ااألأسلوب مبعىناذ هماةإ بلقهمااألنا
يفلندددتا  دددسماوادددىاأعدددلساا ة دددزميا  ددد.اإذاايفلندددتاا ددد مداعزايفددد او دددلدةاأصدددبلماأةاا  دددعهاعزيفددد اودددحماةةا
ةع لةعدس األنايفبددًنا.اعدددااظتددحمناةا  ددزواةا  ددعسباانااددسارح دتاألعددزاقاواب دد هااألخ ددلراا دد اباسددةهماودددا
 ا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددساهللاةععسنةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعهاإعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزاقاوااعبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوااصت عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسناٌنا



ا-اٚ٘ا-

ةذابدددساا اإعدددزاقاو اة دددداا دددساا  ددد هاأنااا كةدددلباربدددديفزاأنايفبدددًنا.اعدددداا  ادددحمانااة دددكامااةول دددسااععهدددم
اا سعبىا ا ا بٌناقحماحسربتاةمتااالعةامإاوااهلاادةناذيفزاأقاحزباأةاقةاىاعدااصتلن ٌن 

يفمددلارُبمَحددظاأنااظتددحمناا دد اأخددد لاإعددزاقاوا اوددلدتاةخلنددتاةدتددزَّدتايفددلناعصددًن لاا دددب اةاعتددحمما
اهلاحىاا  بلإ ةإ عل اا بلرا ا

ة كدددا زاخددىاإعددزاقاوا ااعددةم ايفبددًناعدددااظتددحمناةا  ددزواة زيفهددلاةايفة ددىارندد اأحددل اهبددل اةعددماعددزةرا
اا  عدامتَّااعةميفهلابحمةناحزبااةخاما ع هلاضتكماإعزاقاوا اانحمغتساا اهم:

 ددلااةالاةملارببددزداعب َّددىاأ ددواباددتا ددلناةقُزا ددلااةالاأ ددوا عبددواةقُزا ددلااةالاعددكلناُدةراةقُزا «+ا
عددكلنارب اعددلماةقُزا ددلااةالاعددكلناغتددحمةاةقُزا ددل ا عدد ماا كبعددلناسناواددىاا  ددكدا ا اددوااألرض ا
زداعدددكلناا كبعددلناٌناا  دددليفبٌنا ا ددلزراا  دددكداا كبعدددلناسنا اةعددب ا ا دددلزر ازبس ددسناملارببدددةيفددددلناظتَّددددلا  ددددحمَّداإعددددزاقاواأندددد اة ددددماا كبعددددلناٌناحتددددتااصت ربددددساةملارببددددزد ماةددددزدا. اةأ ددددزامياملارببددددزدا
قبزةناةالاعكلنا اس اا  كداا كبعلناسنا اةعدب اةيفدلنسااحتدتااصت ربدس اةملارببدزداأ دًناعدكلنا
ددساةالاعددكلناصدداحمةناةأحاددهاةأيف ربددهاةحا دددساةأ اددقاةرحددسب ا  ددكدااأل ددًنربسنا اةعددد.ا َوكُّ
ا كبعلناٌناعدكلنااألرضاأل دماملارببدزدة م اةن ةدل املارببدزداعدكلنابادتامشد اةالاعدكلنابادتا

بواعكدا اةعد.اا كبعدلناٌناعدكلنااألرض ا كدلناعدكلنابادتامشد اةبادتاوبدلةاحتدتاوبلةاا
اصت ربساعتم اةحصزااألعسرربسنابينادانا ااصت واأل ماملاربحموس ماربب  سناإىلاا سادق ا عد مااألعسرربدسنا
واىاا  كدا ا  واحلرسا اأربادسناة ا دعا ام اةقسربدتاربدحمابادتاربسعد ا كدلنسااحتدتااصت ربدس ا
ةيفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلناختددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددما



ا-اٛ٘ا-

ا(ٖٙ-ٕٚ:أ)قوا» عسرربٌناعداو  ساو زباماعداعل ما صلوحما. األ
ةببساببالعٌناملارببدزدةااا ا سعداٌناعدكلناأُةر دااماا  دكداا ا سعداسناعدمابديناببادلعٌنا اأُةر دااما «+ا

ا(ٔ:ٕٔ)قوا» إىلا دااا اسم 
 داايفا اربس ِّ اأنا دهاا  دعسبااعةصدهلا دعهاإعدزاقاواةأقامهدلاةصدلرتا دمدان دا ا دعها

ااة كدابكوااألع ادخواأربال.اا كبًناعدداة دل ا ددهاا  دعسباةأخمقهدلاةو لداهتدلا دمداإعزاقاو
 دددزاثا دددعهاإعدددزاقاوااؽتدددلاأحادددهاهللااألناعددداس ا دددعهاإعدددزاقاواازداداعدددسإا.اوادددىاؽتدددزاا  دددبٌناا
ةاعددةهلنساامظت حمَّعددلتااةأمحددسااانزعددلتااةداعددسااوهددسدااربمإاةاألن اددلإااةصددلرةااعكددزة ٌناعددداهللا

لس األ ما اا سقتاا دقااحة  ساا اد اب دكاالتااالنةمدلإاشايف دعهاؼتةدلراةؼتصدبا ع لد د ااةا ب
عمايفَّبحإاةا ةخلراةاوةحمادايفىلبزاراايفلنساا ان  اا سقتاواىاع ةسواا  عسبااألخدزوااظتب بدسا ا

اعاسيفهلاة ارةحاو لدهتلااظتة  ِّاس 
 شهادة اآلاثر واحلفائر واالكنشافات

ا:(ٖ)ئيل دلدن فلةطنيعل  صحة غزو إسرا
  دحما اددل زتا هدسدا  ددلرةاعددداوامدلإايفبددًنربداةعدددادة اؼتةا دساأرهددلاأظتلناددلاةأعزربكدلاةإؾتاددرتااة زن ددلاا
ةأث ةساا  لقز ماصحم ارةاربساح ةاا د مدا ا ا دبٌنا ازعددادخدس ا دعهاإعدزاقاوااأقا اا  دزناا بل د ا

احمةااأد سايفل اساعبواإع ل اعحمرببساأرحيلااإذا  س او زاق وااظتامد اة كداأوبز ماا ع واأحال .احابملاملا
اضت دددددددددددددددددددلقزاأناعددددددددددددددددددد سةهلايفدددددددددددددددددددلناع كِّدددددددددددددددددددزا.اوددددددددددددددددددددازعدددددددددددددددددددداإعدددددددددددددددددددزاقاو اةاخةاددددددددددددددددددد اا دددددددددددددددددددزأقا ا

 
(3)  J. Bright, A History of Israel, p. 127. 



ا-اٜ٘ا-

ة كبهماا   ساارتاعل.ا اع س اعحمرببدساودلقاوادىازعدداحد ةاإعدزاقاوا دارضااةيفلندتاا(ٗ)ع س اباتاإربو
  ربددحماوددداعاددواةاحددحمااةة ددحمةااآ رااضتزربددقاوددلقاغتددلةرةا  اددتاإربددواعزيفدد اا كبعددلناٌنااةاظت ددل سابابهمددلاالا

ةا ة بددداما  ربدددحماوادددىاودددحمةاأقدددحماما اشتكهدددل ايفمدددلاايفة ددد سااارب راا ددد ا دددحم اوادددىاإودددلدةاببلقهدددلارربدددحمقا
(اةعحمرببساطتا آٔ:ٖٛ)رب اادسريإعزاقاااسا ازعداعمقما حمخس اإعزاقاو اأعَّلاعحمنااصتبسباعبواعحمرببسا

رب را ببددقابسدد ةاإعددزاقاواعتددلاةحتبامهددلابعبدد اةإوددلدةا(ا)ة ددفا ددواباددتاعزعددامااربن(ا ددلٓٔ:ٖٔ)ربدد ا
ببلقهلارربحمقاإعزاقاااس اأعَّلاعبب سا) واا حمةربز(ا  عدحماحتبامهدلاةحزقهدلا ُزيفدتاعهعدسرةاحدسا اقدزنٌنابدحمةنا

اوملرةابب مسا حمربحمةاوااهل 
 اةقحماة حمتاح لقزاةآ راعكةسبسا  احمااعما زوسناعصزاعزن ةلحا ان  اآ راا ةخزربهااةقحمااعدةحم

(آٔ:ٖٗ  م ايفددد واوعاددسنا)ربدد اإٕٓٔا عامددلإاعددداذ ددواأناطتددا اا ةلحهددلااإلعددزاقاااسنابعددحما
  م ايفدددد واأيفددددَّباعدددحمناا  ددددمل ا ااصتااددددواآٖٓٔ)اربنا دددواح ددددف(اآ راخزاق هدددلاربددددحم اوادددىاعددددبسا

(ا)اربنا ددواا  ددحمح(ا  اددحماارب راأ ددلاحتبمددتاواددىاأربددحمقااإلعددزاقاااٌنا اأةاخددزأٔ:ٓٔحلصددسرا)ربدد ا
م ايفد وا بل اعحمناةعساقمايفبدًنةاأث دتاا عامدلإاأ دلاا ةا دتابساعدبساإعدزاقاواةملا ُدديفزا ا  آٖٓٔ

اع زارب س  

 
ملاحيرتساا عاملإا اانة لداا كةلبااظت حمَّساعدا هدسااعدةم اعحمرببدسابادتاإربدواوادىاأعدلساأ دماملاادحمةااخزاقدهاأةاحزاقدقاا(ٗ)

ةاعةك د ا»أةاآ را   اإخل اة كدام عسدةاإىلاقصساح ةاإعزاقاواظتحمرببسابادتاإربدواربةاد اأ دماأخددة لابدحمةناأقاع دل زاختزربده:ا
مااظتحمرببدساقد م.ا دسزا ا ددزأوااظتزاق دسنار دم.اخلر ددل.اعددااظتحمرببدسا  دل ساا دد اأر اعدحمخوااظتحمرببدسا بعمددوابادتاربسعد اودداباددتاإربدواةيفدلنااعدد

ععواععزة ل. ا ىلرا ماعحمخوااظتحمرببسا ادزبساااظتحمرببدسا دحماا  دا اةأعَّدلاا ز دواةيفدواو دًن  ا دىلةا س ما دلنباقاا ز دواإىلاأرضااضتبادٌنا
( اة كدااربةا اأنان حماواملإاارب را زةاربسااإلؾتاواحل  ل.إٙ-ٕٕ:أ)قوا«ادااا اسمةبىناعحمرببساةدولااشتهلا سزاة سااشتهلاإىلا 

ا كسناودا هوابزةاربسااإلؾتاو 



ا-آٙا-

االعهد ادلقدَّس وإعالن قيام إسرائيل كشعب موحَّد:
بعددحماأنااعددة زاإعددزاقاواإىلاحددحماعددلارعدد لة ا اأرضااظتاعددلدابعددحماأناق َّددمس لاة اأةاخددزاأحمارب ددس اا

حماإعزاقاواال ةمل اؽتبافااألع ل اعدايفدواأةدزافاا د مداإلقلعدساا عهدحماأعدلماصلرتاا حموسةاعدارب س اقلق
ومىىىذ  ىىى   هللا ع دددلدةاربهدددسهاةإودددمنااطتادددس اش ا دددل ةمعساا ا دددكاما اةعددد.اا ددد مداةأقدددلعسااا عهدددحم ا

اللحظة ايقض  عهىد األسىباو وسىدأت إسىرائيل كشىعب موحَّىد  ىل قةىم العهىد وسىدأ  ريى  شىعب 
اإسرائيل:
رب دددس ارتاددددماأعددد ل اإعددددزاقاواإىلا دددكام اةدوددددلا ددداسخاإعددددزاقاواةرؤعدددلإ ماةقاددددلهتمااةرتددددم «+ا

ةوز ددلإ ماَ َمبَداُددسااأعددلماا ددزب اةقددل ارب ددس اصتماددماا  ددعه:ا كدددااقددل اا ددزباإ دد اإعددزاقاو:اآمؤيفددما
عكبساا اوَّباا بهزاعبداا حم زاااترحاأبساإبزا اماةأبسا حسراةو حمةااآعتدساأخدزو ا ىلخددتاإبدزا اما

وددَّباا بهددزاةعددزتابدد ا ايفددواأرضايفبعددلناةأيفبددزتان ددا اةأوباةدد اإعدد قااةأوباددتااأميفددماعددد
إعد قاربع دسباةوا دساةأوبادتاوا دسا  دواعدعًنا اماكد  اةأعَّدلاربع دسباةببدسها ب  دسااإىلاعصددز ا
ةأرعددداتاعسعدددىاة دددلرةناة دددزبتاعصدددزاح دددهاعدددلا عادددتا اةعدددبهلا اأخدددز ةكم ا ىلخز دددتا

سناآمإيفدمامبزيف دلتاة زعدلناإىلا دزاعدسفاا صدزخسااآمإيفدماعدداعصدزاةدخادةماا   دزاة  دمااظتصدزرب
إىلاا دددزبا ععدددوابمعدددل.ابادددبكماةبدددٌنااظتصدددزربٌناة ادددهاواددداهماا   دددزا سبَّدددل م اةرأتاأوادددبكماعدددلا
 عاددتا اعصددزاةأقمددةما اا   ددزاأحعددل.ايفبددًنة ا اأ اددتابكددماإىلاأرضااألعددسرربٌناا  ددليفبٌنا اوددَّبا

 ددهماةأ اكددةهماعددداأعددلعكم اةقددلمامال ابددداصدد سرااأُلردنا  ددلربسيفماةد عددةهماباددحميفما ماكددةماأرا
عاددددددددددواعددددددددددسآباةحددددددددددلرباإعددددددددددزاقاواةأرعددددددددددواةدوددددددددددلاباعددددددددددلمابدددددددددددابعددددددددددسرا كددددددددددفارباعددددددددددبكم اةملا



ا-أٙا-

أ ددىلاأناأشتددما  اعددلما  ددلريفكمابزيفددساةأن ددد كماعددداربددحمه ا اوددَّبمتااأُلردناةأ اددةماإىلاأرحيددل ا  ددلربكما
ز ل دددداسناةاضتسربددددسناةا ا سعدددداسناأصدددد لباأرحيددددلااألعسرربددددسناةا  ززربددددسناةا كبعددددلناسناةاضتباددددسناةاصت

 حم عةهمابادحميفم اةأرعداتاقدحماعكماا د  بًناةةدزدهتماعدداأعدلعكماأقاعاكدفااألعدسرربٌنااالاب دا وا
ةالاب سعدو اةأوباددةكماأر ددل.املا ةع ددسااوااهدلاةعددحم .املا  بس ددلاة  ددكبسناهبدلااةعدددايفددزةٍماةزربةددسٍناملا

لنساةان وساااربعتساا دربداو حم ماآمؤيفدما ا سزعس لاأتيفاسن ا لربنااخ سااا زباةاو حمةهابكمل اةأع
أوابكماأنا ع حمةااا زبا لخةدلرةااألن  دكماا ادسماَعدْداوَّباا بهزاة اعصزاةاو حمةااا زب اةإناعلإا ا

أنددةمااا دددربداو ددحم ماآمؤيفددماا دددربدا اوددَّباا بهددزاةإنايفددلناآعتددسااألعددسرربٌناا دددربداربعتددساا ع ددحمةناإنايفددلن
ا(٘ٔ-ٔ:إٗ)رب ا» با ا بع حماا زب عليفبسنا اأر هم اةأعَّلاأ اةا

افلةطني وقل الغزو اإلسرائيلي:
 أواًل: الكنعاييون وسقية سكان فلةطني قبل غزو إسرائيل:

ةيفددلنابعددحماعددستارب ددس اأنابدديناإعددزاقاواعددىل سااا ددزباقددلقاٌناَعددْداعبددلاربصددعحماإىلاا كبعددلناٌناأةال.ا «+ا
 اددحمها   ا صددعحماربهددسذااةد ددماا ددزبانددلربةهماا  ددل اا ددزباربهددسذااربصددعحم ا ددسذااقددحماد عددتااألرضا

ا كبعدددلناٌناةا  دددززربٌنابادددحم ماا ادددزبسااعدددبهما امز او دددزةاآالفار دددوا   اةبعدددحماذ دددوانددد  اببدددسا
ربهسذاانلربساا كبعلناٌناعكلنااصت واةاصتبسباةا  هوااةعلراربهسذااواىاا كبعدلناٌناا  دليفبٌنا ا

ا م.اقزربساع ز ةاعمادبًناقا”دسري“حَّبةناا   اااةعلراعدا بل اواىاعكلنا
ةحزَّعس دلاةدودساااعدمااظتحمرببدساا”صىفا “ةذ هاربهسذااعمامشعسناأخا اة زبسااا كبعلناٌناعدكلنا

خريطىىىىة مقةىىىيم أرض ادلوعىىىد علىىى  أسىىىباو إسىىىىرائيلةختسعهدددلاا”غىىىزة“ةأخدددداربهدددسذااا”.ُحْرَمىىىة“



ا-إٙا-



ا-اٖٙا-

اصت ددواة كددداملارببددزداةختسعهددلااةيفددلناا ددزباعددماربهددسذاا ماددواا”عقىىرون“ةختسعهددلاةا”أشىىقلون“ة
ا(ٜٔ-ٔ:أا)قو» كلناا سادقاألناعتماعزيف لتاححمربحم ع

عدددا دددااربةادد احلربددساا س ددسحاأناا  ا ددباباٌناملاربكسنددساابعددحماقددحمان حددسااعددداعددساةبهمااأُلةىلاإىلاأرضاا
يفبعلنااةملاربكداعبهماأححما ا دهاا  مداا  ايفلنارب ببهلاةميةاكهلاا كبعلناسنا  . ايفد وارُبمَحظاأنا

اح ةااا  مد ابعحمعلاا  ا باباسناقاحم لاا  اة فاححمربحمعزيف لتااميةاكسنااا كبعلناٌناعكلناا  هوايفلنسا
 اةعد.اااألشرييونا كبعلناٌناا  ليفبٌنا ا لزرا  كداا كبعلناسنا اةع.ا لزرا   ا  دكداةيفددلناظتَّدددلا  دددحمَّداإعدددزاقاواأنددد اة دددماا كبعددلناٌناحتدددتااصت ربدددساةملارببدددزد ماةدددزدا.ااةأ دددزامياملارببدددزدا «+ا

ا(ٕٖةٜٕةٕٛ:أ)قوا» كلنااألرضاأل ماملارببزدة م عاالكنعاييني
ةيفددلنااأل ددًنربسنارب ددكبسناباددبهماااكىىايوا  ىىم سىىكان األرض ةعدددا دددهااربحتاربةادد اأناا كبعددلناٌنا

يفسزمإااة كدااقعحماإعزاقاواوداأناربةخاَّباعدداعدكلناا د مدااألصدااٌناا ددربدابادسااقدسةاهتدحمِّداة دسد ما
اوبهم اةصلحها ةخاَّىاةةلوس او لدةاهللااأعلنةهموحممااب  هااألحم اة عواذ وة بسِّباحالهتمايفوا

ةا ددد اأناا كبعدددلناٌنا دددماعدددكلنااألرضاأصدددم.ااةقدددحمااعدددة زةاا اا  دددساة اا  دددزقاسا ا  دددزااألبددداوا
اظتةسعدد.اعبددداا  ددحمميااةيفددلناربصددعهاا ة زقددساباددبهماةبددٌنااألعددسرربٌنا)عددكلنامشددل اعددلابددٌناا بهددزربد(ااةقددحما

بعلناٌنا ااألق لماا سزباسا  ا بٌناةعهوااأُلردنادةناا ع سراإىلاا  ز  اة اا ةحمتايفبل ساا  كلناا ك
ا  ساحواا سزباساواىاا   زااألباوا اعهس ااعحمرارباسنا)رب رواو(ااةخت ايفبدل ةهماوادىاعبدلةقااصت دل  ا
ةقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحمايفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسَّناا كبعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلناسناعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلارب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ااظت لةعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلتا



ا-اٗٙا-

يفدلناقدحمااعدةسةدا ا دبٌناأ بدلساأخدزوايفبدًنةاااأةااألقل اماةيفلناحيكمهلاعاس اق واح ةاإعزاقاو ايفدد و
 زحساعداا  ز اةا  ز ااألدىنا) بحمةأرحن(اةمشل اعلابٌناا بهزربد اأشتدلإاوحمربدحمةان لباهدلا اا ةدسراةاعبهدلا

 دددحم دااعزأ ددد اعدددلرةاوبدددحماحدددَّبةن اةاضتدددسربٌناا”مقىىىدار قىىىو“ا ددددربداا دددرتواعدددبهماإبدددزا امااHittiteااحلثيىىىني
HivitesةاضتدددددددددددددددسرربٌنااHoritesا سعددددددددددددددداٌناةاا Jebusitesةاصتز ل ددددددددددددددداٌنااGirgashitesةا  دددددددددددددددززربٌناا

Perizzitesاإخل اة ؤالإااألقسامايفاهماالاميباسناا عبصزاا  لعفاا   Semitesان  ساإىلاعلماابدانسح ا
األخدزوابعدحماا كبعدلناٌنااحدىاواىاأنااضتسرربٌنا اا  حمميايفلنسااأ حمايفبل سا ا ا بٌناعداب اسااأل بلسا

ة كدددا اوصددزاا ةددسراةااؿتصددزا ددداااصتددب ا ا” اHuruاحددسرة“ربسناواددىا ا ددبٌنااعددم:ا  ددحماأةاددقااظتصددزا
ة كددارب دًناا كةدلباإىلا سا دحم ما اا» ععًناإىلاببمسا لراناا د اوبدحماا َّبربدسةاضتسرربٌنا ا  اهما «أدةم:ا
ا( ٖ:ٖ(اا)قوأٔ:ٖ(اة ا  بلنا)رب اٖٗ:ٕ(اة ا كاما) واٜ)رب اا  عسن

( اة كدددددااضتباددددٌنايفددددلنساإ٘:ٜااٖٕ:ٓٔع ددددةسةبٌناحددددس احددددَّبةنا) ددددواأعَّددددلااضتباددددسنا  ددددحمايفددددلنساا
عس ددسدربداأصددم.اةبسدد ارةا بددسباعددسرحاابددواةحكمددساابعددوااألقددل اما بددل  اة كدددارتاددما دددهااأل بددلسا
اخةابتام كبعلناٌناةأخددةااودبهمايفدواوساربدحم ماةث دل ةهمااحدىاملاربعدحماميكدداا ة زربدقابدٌناا كبعدلهاةأقا

ا (٘)ٌنع ةسةداآخزا اأرضا ا ب
ةا كبعلناسناعتماث ل دساةحادلرةاعبدداا  دحمميااة كبهدلااؿتدحمرتاإىلاا ادع ابعدحماحكدماعصدزا  ا دبٌنا
أحمااعتك دددسساةزحدةارعدددسمااصت ربدددساةحا دددسااظتعلعادددس اة  هدددزاآ راث دددل ةهما ااضت دددلقزا امدددحمناا ددد اخزَّهبدددلا
اإلعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزاقاااسناإذاُةِ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحَماهبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلا

 
(5)  J. Bright, A History of Israel, p. 115. 



ا-ا٘ٙا-

ةعلقوار مااظتالهاعدداا عادسناةاربمرا ةدحمخوااظت دليفداااةعلقواح زا امعلرقاواىاع ةسواص فاولٍ ااةا
ايفملاة حما اأُةر ااماةب اسااظتحمنااةذ واا  لإ.ا امعلوساأثبلإااضتصلر 

ةيفلناا كبعلناسناجتلرا.اؽتةدلزربداوادىاأر دماع دةسوااربصدحمِّرةنااألخ دلباةاظتب دس لتاا سل ادسااةربة بدسنا
عماعصزاةعلابٌناا بهزربداةعدسرحاة د را دزاإاد ا ااص لحسااألقم ساا بمابس اةيفلنتاعتماععلعمتاجتلرربس

ا ادس ناة  ربددزةايفزربدتا)يف ةددسر( ايفمددلاعهدزةاا اصددبلوسااطتدد فااظتادسناحددىاإىلاا  ددزناا زابدماو ددزاةا بل دد ا
او زاق وااظتامداأقاق واا س ةااإلعزاقااف 

با اددددسسااةملا  دددد اا ب ل ددددساوبددددحماحددددحماومددددواا اددددحمربداابددددواقددددحماعهددددزاا كبعددددلناسنا اا كةلبددددساا  ددددكلن
ذ ددوا اا كبعدلناسنااعدةب بسااحزة دل.اةع دلةَماوادىاأعدلساادسذجااطتد.ااظتصدزقاا  زودسهااةقدحماعهدزةاابعدحما

ا Akkadianاأليفلدربٌنااةباسساةخبهمااظتصزربٌنبواباسساااظتةبسرةاباسةهم ا ااةا ب لخسا كةلبسا
إىلا  بلناةا اس ناةصدلرتااة دهاا كةلبساا  ااعةب بس لاواىاةزرب ساعصزاةةسَّر لاا كبعلناسنا  زَّبت

ا (ٙ) فاأماا اسلتااألةرةباس
وامل.ارناا كةلبساا كبعلناسااظت ة حمثساةاظتةبسرةاُةِ دحَماعتدلا ددةرا ا د  ا  ربدزةاعدابلإاحدس اعبب دساعدزاباتا

ا-ٓ٘٘ٔاطتددلدم اةقددحماوبددزااألثزربددسناواددىادتبددل اواددىا ائددساأيبااعتددس اةواادد ايفةلبددساهبدددهااضتددزةفاوابهددلااةزعبهددلا
ا (ٚ)  مآ٘ٗٔ

 
(6)  F. M. Cross, B. A. S. O. R. (Bulletin of the American Schools of Oriental Research), 134- 

pp. 15,24. 
(7)  W. F. Albright, The Proto - Sinitic Inscriptions, Harvard University Press, 1966. 



ا-اٙٙا-

يفملاُةِ حَمتاا اسساا كبعلناساعكةسبسامطتد.ااظت دملرقااظتع َّدحماوادىاعدحمة تاأثزربدسااُوبدزاوااهدلا ارأسا
واقصدباا مشزاا اا  مل اعداق واا  زناا زابماو دزاق دوااظتدامداا اؼتبسةدسا دعزربسا لق دسااصتمدل اا  دعِّ

حاأربادددددل.او دددددلدةاا كبعدددددلناٌنايفبعدددددلناا  بس ادددددساعسزةندددددساوادددددىاأعدددددلساا دددددسزناا عدددددَّبقاا  دددددحمميااة دددددفا  دددددزا
ا (ٛ)ةة سعهم

ة بددددلاادددددحمراببددددلااإل دددددلرةاإىلاأناحدددد ةاإعدددددزاقاوا  ا ددددبٌناةايفدددددها اددددساأدبادددددساةث ل اددددساول ادددددساوبدددددحما
ا (ٜ)ا كبعلناٌنااأخداوبهلااإلعزاقاااسناةةم سااععلظتهل

اة دددسااالعدددماLordة كددددايفدددلناع دددةسواو دددلدةاا كبعدددلناٌناعب بدددل.ااربع دددحمةناا  عدددواةرب دددمُّسن اا  ددداحما
ا  ددددحمميااة ددددساإ دددد اا علصدددد ساا دددددقايفددددلناحيكددددماواددددىايفددددوااربعتددددساح ددددهااHadadاضتددددحمرب ا ه دددد ا ددددحمدا

األعددبسرةااةيفددلنارب بدددا ااظتز  عددلتا  دد. ايفددد وايفددلناعتددمااإلال ددسااألنبددىاو ددةلرةتاةاإلال ددسااألنبددىا
ة ُزعدمااة دفاإعتدسااطتصدسبسا-ذيفزتا اا كةلبااظت حمَّساعال ساإىلااعماعحمرببس:اعحمرببدسابادتاوبدلةاا-وبلةا

بصدددسرةاإعتدددساحدددزباعةعبِّ دددسا ادددحمعلإ اةيفدددوا ددددهاا ع دددلداتاعتدددلاة دددسساؾت دددسا دددباعسا دددحمةراحدددس اا سزاقددد ا
ا ا(ٓٔ)ا ُ  اى

أعَّلاعدااصتهساا  العاسا اماربكداعتماصسرةادة ساأةاحكمااةخلصسابعحماأناةقعتاأر هماحتتااصت ربسا
إامياكدسناوادىااظتدحمناة دماا ددربدا  زوسناعصزاا  دحما  دزَّ امشاهدماا  العدف اة كددايفدلناعتدماعادس ا دع ل

رباددباعسنا مددمااصت ربددساا كلنددتاعتددمام ب ددما بددسداةقددساتا ا زاعددساةصتمددمااألعددسا  اةيفددلناول ددواعصددزا

 
(8)  C. H. Gordon, Ugaritic Literature. 

(9)  J. Bright, A History of Israel, p. 116. 
(10)  Ibid. p. 117. 



ا-اٚٙا-

ربددز  همامصت ربددساةيفىلندد احياددهاا دد مداحددىا ددع تاةا ة ددزتاةاؿتددحمرتااؿتددحمارا.ا ددحمربحما.اؿتددساا   ددزاةا  لقددساا
ا ابعوااظتحمناا كَّبو اةان  متاإىلاع لةعلتاصسًنةااةملارب قا اهلاقسةاإالَّا

اةبد وايفلنتابمدايفبعلنا احل اع ةهحمفا اس ةاةاإلةلحساهبلابكواعهس ساعداِقَ وااإلعزاقاااٌن 
ااثيياً: الفلةطينيون:

دد ةاا ا عدسةبهمااألصددافا دد را دزاإادد ا اخاددا اا ادس نااحدد ةاا  بددلناةا  دلحواا  ددزقفا  ا ددبٌناة زيفَّ
:اأ ددحمةداةو دد منا)أ دد اسن(اةحدد َّةاةو ددزةناة ددّتام  ددزباعدددااصتبددسباةدتزيفدد ةاا استدد اعددحمناحصددابس

ا  لحو اةربزوابعوااظتؤّرِخٌنااةواىارأعهماا علملابزاربتااأ ماح ةااأرضا ا بٌنارمبلابعحماح ةاإعزاقاوا
ةول سااعماإعزاقاوا ب دل.اإىلا بدهااة كددا ااحةكدل اعدداحدٌناإىلاحدٌنا اا  حماربدسااة كدداا(ٔٔ)ب ااو

ما حما.اةس اوصزاا  الةااةةصدواهبدمااألعدزاظتهلرتدساإعدزاقاوابةخبدا.اعدب َّمابسدزضا دااالحةكل ااحةحم
ااإلمدةااةأضت سااهبلاخ لقزا لدحس 

ملاربكداوحمد مايف ًنا.ااة كبهمايفلنسااعةمزعٌنا ااضتزباةاعة هزةااواىاا كبعلناٌناةحكمس م اة كدداإذاملا
اينا  دحما صدل زةااةا ة مدسااةو دحمةاان د ااربعتدس ا كدا بدل ااخةم دلتا س زربدسابدٌناا  دع ٌناا كبعدلهاةا  ا دب

دددددوابحمر دددددساول ادددددسا دددددحما.ا اا  ةدددددل  اةيفدددددلنا ةا  ا دددددباباسنابادددددسااػتة  دددددٌناببدددددلبعهماا ع دددددكزقااظتدددددحمرَّباةاظتؤ َّ
ا  ا باباسناداقمل.اعة   ربدا ا ةدل ااةوادىاحددرا دحمربحماعدداإعدزاقاوااخس دل.اوادىاأعدبهماةعدمعساةدز اجتدلرهتما

واا دددددددددددددددددددددددددددددددددد مداحددددددددددددددددددددددددددددددددددىاا  ددددددددددددددددددددددددددددددددددلحواا ددددددددددددددددددددددددددددددددد ايفلنددددددددددددددددددددددددددددددددددتاؽتةددددددددددددددددددددددددددددددددددحمةاعددددددددددددددددددددددددددددددددددداداخددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
(11)  J. Bright, A History of Israel, p. 180. 



ا-اٛٙا-

اةاضتحمةداا سزباساا  ااحة  سااهبلاحتتاقالدهتماةعابزهتم 
ة كددددداا ددددكَّواا  ا ددددباباسناعبددددداا  ددددحمإاوبصددددزاهتحمربددددحما كاددددلنا ددددعهاإعددددزاقاوااخلصددددساةأنايفاددددلنا
ا  ا باباٌناملاربكداػتصسرا.ا اق ااساحىاميكداعسا هةهلاابوايفدلنساارتلودس.اعةهاِّئدساداقمدل.ا ا دزباا بدسدا.ا

ةقحماعلوحم ماواىاذ وااحةكلر ما صبلوسااضتحمربدحماا-ة االتااصت َّلراَعَبواةا  اا-ساَةا  اٍُّ اةأعا ٍسا 
ا ايفوااألرضاحىاا بزا عهاإعزاقاواأنارب رتقاعبهماا  مح 

(اةا ععدمتااضتزبادساذاتااصتساندهاٚ-ٗ:اٚٔصدمأةقحما  بَّبساا ا بسربزاصبلوساا زع اةا حمر ا)
أهنم كايوا شعبًا مؤملفىًا منضىامنًا سنظىام   ملا كداعتماحكسعساأةاعاوااإالَّااا بمثس اةم زحماعداأن 

 يعرفه ال الكنعاييون وال إسرائيل.
و كىىى ا   يقىىىَو شىىىعب إسىىىرائيل قىىىأل علىىى  مواجهىىىة القىىىوات الفلةىىىطينية وجهىىىاً لوجىىىه يف معركىىىة 

ل الشىىعوب مفنوحىىة. وعلىى  طىىول الىىزمذ مغلَّىىب الفلةىىطينيون علىى  كىىل مىىدن الةىىاحل  وأخضىىعوا كىى
القاطنة عل  الةاحل سواء كايوا كنعاييني أو غىري م. والنفنىوا إىل األسىباو ارىاورة ذلىم  سىبأل يهىو ا 
وسبأل دان  وسدأوا يضغطون عليهم حىت أجىوو م على  االيةىحاب مىذ حىدود م  ك ىا  ىو واضى  

اا.(ٕٔ)يف النوراة مذ حروب مششون معهم  مما شجَّعهم عل  ادلزيد مذ الضغأل والنعدِّي
 احلالة ادلرعبة لشعب إسرائيل خالل قريني سعد الغزو

اق.م(: 2ٓٓٔ-ق.م 2ٕٓٔ)
 كددددددددددددددددفانةعددددددددددددددددزَّفاوددددددددددددددددداقددددددددددددددددزباواددددددددددددددددىاحل ددددددددددددددددساإعددددددددددددددددزاقاوابعددددددددددددددددحماأناوددددددددددددددددَّبةاا ددددددددددددددددزااأُلردنا

 
(12)  Ibid. 



ا-اٜٙا-

ددمساااألرضايفاهددلاواددىااألعدد ل اعددداأقصددىاا  ددمل اإىلاأقصددىااصتبددسبااةاعددةس ساا عددم.اواددىاعع ددما ةق َّ
 ا اا سعددد.اأةاا ددد اوادددىاحدددحمةداا سدددزباةعدددلا اودددَّبااأُلردناعدددداا ددد مداعدددساإاا ددد اوادددىاا  دددلحواأةاا ددد

 ددز ااربك ددفاأنانا ددفان ددزةاواددىاعددلاعددعَّا اا كةددلبااظت ددحمَّسان  دد اوددداحل ددساإعددزاقاوا ا دددهااضت  ددسا
اا  لق س:
ةوددلداببددساإعددزاقاواربعماددسناا  ددزا اوادديناا ددزبااةو ددحمةااا  عادداماةا ع ددةلرةتاةآعتددساأراماةآعتددسا «+ا

عسآباةآعتدسابديناومدسناةآعتدساا  ا دباباٌنااة زيفدسااا دزباةملاربع دحمةه ا  مدفاحادهاصاحمةناةآعتسا
ةر ادساابديناإعدزاقاوا افحطَّ ىوا ا زباوادىاإعدزاقاواةموهدمابادحماا  ا دباباٌناةبادحمابديناومدسناا

 اددواا  ددبسا)إىل(اذتددلهاو ددزةاعددبس ا)ةار ددحم(ارتاددمابدديناإعددزاقاواا دددربدا اوددَّبااأُلردنا) ددز (ا ا
ٌناا ددددربدا ا اعدددلد اةودددَّباببدددساومدددسنا) دددز(ااأُلردنا ا دددلربسااأربادددل.اربهدددسذااةببادددلعٌناأرضااألعدددسررب

ا(ٜ-ٙ:آٔ)قوا» ةباتاأ زاميا ةالربقاإعزاقاوا حما. 
 أرسعىني سىنة. اولداببدساإعدزاقاواربعمادسناا  دزا اواديناا دزباا دحم عهماا دزبا ادحماا  ا دباباٌنا «+ا

ا(ٖٔ:ٔ)قوا»
ٌنا ا دزبااةن  دسااوبدحماحعدزااظتعسندس اةأعَّدلاا  ا دباباسنا ب  دساا اةخزجاإعزاقاوا ا لإاا  ا بابا «+ا

أ اق اةاصب اا  ا باباسنا ا لإاإعزاقاوااةا ة كتااضتدزبا لنك دزاإعدزاقاواأعدلماا  ا دباباٌنا
ا(ٕةٔ:اٗصمأ)» ة زبسااعداا ص ا ااضت واؿتساأربعساآالفار وا   
لنادددساب دددلإاإعدددزاقاوااإذاؾتددد اا  ا دددباباسنا اة كددددااانةهدددىاوصدددزاا  ادددلةا ل دددساعزو دددسام ب ددد ساإلعك

ا ةخبا.اة  اا ا ا ا خماصلراعصحمراهتحمربحماخبًنا   لإاإعدزاقاوا اا س دسدااحدىا دلإتاا ادزبسا
ا”شىىىىىارون“وادددددىاحدددددحمةداا  دددددهواا  دددددلحافاا”أفيىىىىى “  مام  دددددزباعدددددداآ٘ٓٔا  ل ددددداساحدددددسا اعدددددبسا

)األصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لحا



ا-آٚا-

زَّقددساا ددا اإعددزاقاواةقةاددسااح دديناة اب ددلساا كددل بٌناا زابددماعددداعدد زاصددمسقاوااألة ( اة ا دددهااظتسقعددسا 
(اا لر دحماإعدزاقاواةاعةدحماا  ا دباباسنا ا دةس سااوادىااألرضاٗ:ٔٔصدمأةاعةس سااوادىااتبدستاوهدحماهللا)

ا( ٓٔ:٘صمأااةاحة ظاا  ا باباسنامظتساقمااضتصابسا)” ااسه“حىا
ساةعةساآالفا لرساة دعهايفل زعدواا ددقاةجتمَّماا  ا باباسنانلربساإعزاقاو اثمثسناأ  اعزيف  «+ا

واىا لة اا   زا اا كبزة اةصعحمةااةن  ساا اؼتملسا دزقفابادتاأةن اةظتَّدلارأوار دل اإعدزاقاوا
أ ددددما ا ددددبوااألناا  ددددعها اددددلربقاااخة ددددىلاا  ددددعها ااظتسددددلربزاةا ساددددلضاةا صددددخسراةا صددددزةحا

ةيفدلنا دلة ابعدحما ااصتاعدل اةيفدوااةاربمر اةبعواا عَّباناٌناوَّبةاااأُلردناإىلاأرضا لداة اعدلد 
ا(ٚٔ-٘:أٖصمأ)» ا  عهاار عحماةراإه 

ةقددحماؾتدد اا  ا ددباباسنا اػتلصددزةاقددسةاإعددزاقاواعدددااألعددلساإذاقددلعسااةاعددةس سااواددىارتاددماأعددا ةهما
اةأدةاهتمااضتحمربحمربساا داامإل ل ساإىلايفس ماأصم.اػتةكزربدا صبلوسااضتحمادةاةصبمااألعا سابس  اولم:

 ايفددواأرضاإعددزاقاوااألناا  ا ددباباٌناقددل ساا ددئمَّاربعمددواا عَّباناددسناعددا ل.اأةااصىىاي  ددحماةملاربسا «+ا
رػتددل.اابددوايفددلنارببدد  ايفددواإعددزاقاواإىلاا  ا ددباباٌنا كددفاحيددحمدايفددواةاحددحماعددكة ا)عددمحاانددزاث(ا
 ةعبعاد اة ىلعد اةععس د ا   اةيفدلنا اربدسمااضتدزباأند املاربس دحماعدا اةالارعد ابادحمارتادماا  دعه 

ا(ٕٕ-ٜٔ:أٖصمأ)»



 
 

 قيام مدرسة األنبياء - 4
 ق.م( 0101وبدء عصر امللكية يف إسرائيل )

 

 بتجديد الروح تتجدَّد القوة:
 مث شاول ملكاً: -شاول بني األنبياء 

يف وسططه هططلظ مة احلططك ملشةبططك ةئطط و لسططلمفل  ُوةطط  مةي طط  ِّططحلذفل  مةططلي وُطط ِّ   ططل لمً ةاططل   وِّططش  
وحط  ةلوطذإ لسطلمفل  باتبطش ظ وش طلشً رو لقطل مةوقطشأ  ووط  رااط  ِّحلذفل   بلِّش إلسلمفل ، وممتط  سطايش ا مةل 
ِّط  ٔ)» وكش ط   ط  مةطل  ااطف مة ايطيلللُ كط  رئ  ِّطحلذفل  «هللا بذ طذ  اط    طشفا اط  ِّطحلذفل   

َون إف ك ومح أ  ٚ ٖٔ وملَّطش اطشءوم له هلطشىل له اب طك لزم ب مطلأ  «(  وااف    ِّحلذفل  تتاحلل ر بلشء كث  (ٓٔ ِّٓٔ  ٔ)»  وسيه فح  االا )ااف ششول(  و  هللا فتلبأ يف  م  مأل بلشء ةولتا
 وهبلم ممت ت مةلو  مةلبذ ك حىت له رفلمإ مةئ و وششول مةلي ِّش  فلحلش ب   مابشً 

 ويف وسه ر صش  مةقالل ومألواثن تلبثق ان  مةلبذَّأ 
له هلططشىل له ب طط  زةطط  ىلٌب له اب ططك هللا حلططا ر صططش  مة ايططيلللُ، و بططذن الطط   ل طط   «+ 

ممل  لطك ر طط  تصططشإة ممططلأ مطط  مأل بلططشء انمةطُ مطط  ممللت  ططك، ورمططشمه   ب  وإة واني واططذإ وهطط  
 تلبططأون  فلحطط  االطط   و  مةطططل  فتتلبططأ م هطط ، وتتحططذَّل له  اططط  لقططل  ولزم رتطط  هطططلظ م ئت 
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 (ٚ-٘  ِّٓٔ  ٔ)» اال  فشف   مش َوَاَ ْتُا   ىل ألن هللا م   
وولط  ةطا هطذزم إموإ يف ان طذت يف مةلممطك  فأ سط  شطشول ُ سطاًل ألقطل إموإ، وملَّطش  روم  فُأقرب شطشول «+ 

مجشاططك مأل بلططشء  تلبططأون وِّططحلذفل  ومو ططشً  فليططشً ااططله ، كططشن  و  هللا ااططف  سطط  شططشول فتلبططأوم هطط  
فتلبأوم  ر قشً  ورقربوم ششول فأ س  ُ ساًل لقل   فتلبأوم ه  ر قشً  ٍب اشإ ششول فأ س  ُ ساًل اثةثك

ه  ر قشً  فلهو هطذ ر قطشً له مةلممطك واطشء له مةب طل مة  لحلطك مةطي الط  سطلقذ وسطأل ووطشل  ر ط  
ِّطحلذفل  وإموإ  فولطط   هططش انطش يف ان ططذت يف مةلممططك  فططلهو له هلطشىل له ان ططذت يف مةلممططك فبططشن 

ر قططًش الشبططا  فقاططه هططذاالططا ر قططشً  و  هللا، فبططشن  ططلهو و تلبططأ حططىت اططشء له ان ططذت يف مةلممططك  
مةلهش  كاا وكط  مةالط   ةطلة   وذةطذن رشطشول  وتلبأ هذ ر قًش رمش  ِّحلذفل   وم يل  الئانً زة 

 (ٕٗ-ٜٔ  ِّٜٔ  ٔ)» ر قشً بُ مأل بلشء 
اجلططو حوطططِّش رن تلبثططق هططلظ مةططلو  مةلبذ ططك مةوذ ططك، وتلتئططل اططلظ مةيططلاك ومةبيططش ك، وسططه م ططحلحالل 

ه مصطلبك مسسطتلالء ااطف تبطذت اهط  هللا مةطلي هطذ  مط  مةطلو  ومةوطذأ مةوذأ ومةلأس مةطلي اط َّ مةئط و، مط
َأ مةوططذأ  ومةولطشإأ، ومة ططلممل ممللاططو مةططلي حط  بالططش  مةتططشبذت  هبططلم  ططربه  هللا نطلم مةئطط و وةلططش رن زقطط
ومةتج    ه  يف إمق  مإل يطشن، يف راحلشوطا، وس اتطشال لسَّ ةطلو  هللا ةبط   تحطذَّل مإل يطشن له  ط  وله 

 وشٍض وم بِّل ووشف     
و الِحظ مةوش ئ رن شلاذظ سوي  وه  ملك  مة بشإأ وتبذت اه  هللا، كلة   الَحظ رن هللا رمشت اطش  
مةبطططشه ، ورمطططشت وة  طططا مةبطططشهلُ ح ططٍط وفلحطططشس، وانطططش سطططبو مذطططلم  بيطططاذكهحلش مة طططشح   وبطططلة  مملطططذت 

وبطططططك مة شسططططط أ، ةلبتططططط ئ اصطططططل مأل بلطططططشء يف مجلحلطططططشا  ةابهلطططططك  تقطططططء وصططططط  هللا مططططط  مإل طططططشء ااطططططف هطططططلظ مل
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  ةائ ولسلمفل  مةل   محاذم  سشةك مةتذالك ومإل ششإ سذمء ةاحلاذىل رو 
وا  ل بملالح ك ر ا ةلس ا  غَ وص  رن  ب ر اصل مملاذىل يف لسطلمفل  مطه اصطل مأل بلطشء يف   طس 

 مابشً ااف لسلمفل   يف رن     حوامةذو  ومةيشاك!! فشهلل ظ  حمت  شً بذمسيك مأل بلشء ااف 
كططشن إقططذل اصططل مملابلططك ااططف مةل ططش  مإلسططلمفلا  دثِّطط   واططك شطط   أ غل بططك والل ططك اطط  كطط  ميايطط  
َمت هللا مةيشبوك مه مةئ و  فو  ًب ت لُ ما  ااف مةئ و بلشًء ااف  او و غبك مةئط و   يطا،  ت ب

 ةتقا  وكش   مستجشبك هللا، وةب  كشن فلهش تذبلخ ملاو ةائ و ول لم  ب
فشاتحله ك  شلذخ لسلمفل  واشءوم له ِّحلذفل  له مةلممك ووشةذم ةطا      ما ط  ةلطش مابطشً  وقط   «+ 

ةلططش كيططشفل مةئطط ذ   فيططشء مألمططل يف الططٍ ِّططحلذفل      وِّططاَّف ِّططحلذفل  له مةططل   فوططشل مةططل  
م ةصططحلذفل  م ططه ةصططذت مةئطط و يف كطط  مططش  وذةططذن ةطط ، أل طط  ي  لفقططذىل ر طط  بطط  لئي  فقططذ 

 (ٚ-ٗ  ِّٛ  ٔ)» حىت س رما  االه  
وهبلم م بيل توال  لسطلمفل  مةوط  ، وبةطلغ  مط  مذمفوطك ِّطحلذفل  لسَّ ر طا محط  ااطف شطشول بطلو  مسطتلشء ي 

ا  ولشإأ ما  سلبذن ب م ك ةَِتق ٍّ حولوط  اط  رن  يتيه رن خي لهش، أل ا كشن  ئ ل رن إقذل لسلمفل  
 دا  هللا االه  

ُحبحَلططُا بةططلو  ًئططلشً مططه توالطط  لسططلمفل ، وةبلططا سططلاشن مططش م تطط  له زمتططا، وكش طط  كطط  رئ  ةوطط  بطط ر شططشول 
 ششول حلوبً ب   حلو  ومشت ششول يف ملل  

وحططش   مة ايططيلللذن لسططلمفل  فهططل   اططشل لسططلمفل  مطط  رمططش  مة ايططيلللُ وسططويذم وتاططف يف ابطط   «+ 
شططشول وبلططذظ مةثالاططك وحشمطط  سططالحا ومجلططه  اابططذ.     فأقططل شططشول مةيططلل وسططوه االططا     فحلططشت

 اشةططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا يف زةطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط  مةلططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططذ  م ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططشً  
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أن رجاال إسارائيل قاد ورباوان وأن وملَّش  رى  اشل لسلمفل  مةل   يف ارب مةطذمإي ومةطل   يف اطرب مألُ إن 
 (ٚ-ٔ  ِّٖٔ  ٔ)» فأتف مة اييلللذن وسبلذم اش  شاول وبنيه قد ماتوان تركوا املدن ووربوان

 ق   حبيو رإق مةيجالت  ٓٓٓٔوش لك، وكشن مذت ششول سلك وكش    لبك 
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 العصر الذويب لبين إسرائيل - 0
 إسرائيل مملكة متحدة

 ق.م( 160-0111حكم داود )
َأ ةااش طك مسططت شإت لسطلمفل  كط  وذلطش ب ط  مةلططأس مةوشتط ، وِّطش ت روطذى إوةططك يف  يف مط أ قلشةلطك وصط

  ومملا   ةو  رُول  إموإ وُميء مابشً يف حربون ااطف  هطذزم فاييُ وحىت سذ ئ، وزة  ب ق  إموإ مةل
َمً نط ! وسطلاشن مطش  ِّطش  إموإ روًس  ومة جلو رن  بذن زةط  وذمفوطك مة ايطيلللُ اط  ميطلَّأ لز كطشن  صط

 م يلم   مابشً ااف ك  مألوشةل ، وقق   ةا كاهش لمش ا  ميلَّأ رو ا 
 حططربون، وتباَّحلططذم وططشفاُ هططذزم ا حلطط  ولحلطط   طط ، واططشء مجلططه رسططبشط لسططلمفل  له إموإ له «+ 

وملل رمس ومش وباا حُ كشن ششول مابشً االلطش وط  كلط  ر ط  وطلال وتط ق  ااطف لسطلمفل ، ووط  
وططشل ةطط  مةططل  ر طط  تلاططف شطط   لسططلمفل  ور طط  تبططذن  فليططشً ااططف لسططلمفل   واططشء مجلططه شططلذخ 

حططربون رمططش  مةططل ، وميططحذم إموإ اهطط مً يف  لسططلمفل  له مملاطط  له حططربون فويططه مملاطط  إموإ م هطط 
 (ٖ-ٔ  ِّ٘  ٕ)» مابشً ااف لسلمفل  

سططلك، يف حطربون ماط  ااطف  هطذزم سطبه سطلُ وسططتك  ٓٗسطلك حطُ ماط  وماط   ٖٓوكطشن إموإ مبط  
رشهل، ويف رُو شال  ما  االاثً واالاُ سلك ااف مجله لسلمفل  و هطذزم  وةطلس اجلبطشً رن  طذم إموإ ااطف 

سلمفل  بط  وكط  مةئط ذ  حذةطا، فوط  كطشن  و  هللا االطا، و طٌ ر طا كطشن وشفط مً ماهحلطشً   حلط  ققذ. ك  ل
 مةصشحل إمفحلشً وحيو مئل ك هللا 
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وهبلم وبال ري ملشماك رو حطلو  ماط  مةئطحلشل مةطلي كطشن  تبطه شطشول سطشبوشً مطه مجللطذ ، فصطش ت 
 ممابك متح أ 

 ع الفلسطينيني:م -يف اتريخ إسرائيل  -داود واملعركة الفاصلة 
كش   ممللحاك مأُلوه جبذم  رُو شال ، لز ايبل مجلل  مة اييلٍ مششل ممل  لك ااف مجلبشل مةي كش   
س   مل  يبلهش مةبل ش لذن وةب  ا  محش طك مة ايطيلللُ  وكطشن غطلض مة ايطيلللُ وم طحشً وهطذ ويطه 

 يف مجللذ  يف  هذزم ومةي كشن وط  حشِّطلهش مملذمِّالت مه مةئحلشل ًهل مً ةتحل ل مةوذمت مة اييلللك مةي
إموإ  وبةطلغ  مطط   ط ل وواططك مةوطذمت مإلسططلمفلالك مةطي كش طط  اط   طط  إموإ لسَّ ر طا مسططتيش. رن  صطط ه  

 و يلإه  
مة ايطيلللُ، ةطلة  اط   رن ل  ط   وةب  رإ ىل إموإ رن حل  مة فش. سذة جت   لسلمفل  بستحللم  ا 

 مةل   لإُّإ ِّحلَّ  رن  يأل ا وه  يف ر  ه ، وب   ت
وسطأل إموإ مط  مةطل  وطشفاًل ررِّط   له مة ايطيلللُ  رتط ف ه  ةلط ي  فوطشل مةطل  ةط موإ مِّط    «+ 

    فجشء إموإ له ب   فلمِّل  و لا  إموإ هلشىل ووشل وط  موطتح  مةطل  راط مف  رمطشم  كشوتحطش  
ايطيلللذن فصط  وم ر قطشً وم تئطلوم ممللشظ، ةلة  إاف مس  زة  مملذ ه ب   فلمِّل      ٍب اشإ مة 

بط   ال تصاعدا مً بةليبك ةا  و( فوشل يف ومإي مةلفشفلُ  فيأل إموإ م  مةل  )ا إ الئا وال  
-ٜٔ  ِّ٘  ٕ)» له م ق  اشم   جبع    و ل  مة اييلللُ م   إ  م  و مفه      ف    إموإ

ٕ٘) 
  إموإ وابلط ظ م طا وحطش بذم مة ايطيلللُ، وكش   ر قشً حطل  بطُ مة ايطيلللُ ولسطلمفل ، فش ط  «+ 

 مفطش وومن ُ حمطِا اطالا مشفطك شططشو   طشس ووط  تواَّط  ا  طط مً فأالطش إموإ  و ئط  بلطذ  مةطلي مطط  روسإ 
 إموإ، فأجنططططططط ظ ربلئطططططططشي بططططططط  ِّطططططططلو ك فقطططططططل  مة ايطططططططيلٍ ووتاطططططططا  حلل طططططططل حاطططططططل مفتبطططططططل رن  وتططططططط 
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 لسلمفل   وس تُي ئ سلمال  اشل إموإ ةا وشفاُ  س ولال ر قشً م لش له ملل 
 ٍب ب   زة  كش   ر قشً حل  يف اذ  مه مة اييلللُ    

 (ٜٔ-٘ٔ  ِّٕٔ  ٕ)» ٍب كش   ر قشً حل  يف اذ  مه مة اييلللُ    
وهبطططلم، وم طططء رن مة ايطططيلللُ كطططش ذم  هططط إون لسطططلمفل ، ورن إموإ وماطططا مملطططذت رمطططشمه  بلططط  رحططط  

ًكه  إموإ ربطط مً ابططشبلل ، فبططلَّ اطط  رن خيططلال يف مجلططل    وظطط  مةته  طط  ميططتحللمً بططال هططذمإأ، وةبطط  ي  طط
ًكه  إموإ   مإتطا وةطذ  حىت كاَّ  وذل  وتلما ذم رمشما واصَّلذم يف مةيطشح ، وك طذم  شفلطشً اط  مملهشمجطك  فط
َه  كجلطططذإ ملت وطططك ةاحلحش بطططك يف  شطططشء ةوطططتاه  ورفلطططشه ، وةبلطططا مسطططتبوشه  ومسطططتق مه  ب ططط  زةططط  بتطططأا

  (ٔ)ِّ ذفا
 مدينة داود وعاصمة مملكة إسرائيل (ٕ)أُورشليم

 و   فذق سيء مةبحل(  ٕٓٓ٘)
ًم  إموإ م  مألا مء يف مذش ال، مةت   بب  ا دك رن جيحله مش  مة مق  و وذِّي  مبيطك  م ن، وو  مس
ًأ والاطططك مططط  حبحلطططا وهطططذ يف حطططربون وطططش  وحشِّطططلأ م وططط  مةلبذسطططلُ يف  مألسطططبشط  وم طططلوة ر طططا ب ططط  فططط

ملكطط  لإم تططا لةلهططش  واططلظ مذيططذأ ر ططف ااططف وططذأ مةبل ططش لُ م شِّططل   يف  شططال ، وبيططوذ هش  وطط  رُو 
مةططبالإ  وِّططش ت رو شططال  اشِّططحلك لسططلمفل  ب طط  رن ابطط  ةطط ى إموإ رن حططربون مةذمو ططك يف الططذ   وسططه

مةلهذإ طططططططططططططططططططططططططططططك س تب ططططططططططططططططططططططططططططط  ةطططططططططططططططططططططططططططططا بيطططططططططططططططططططططططططططططه سطططططططططططططططططططططططططططططايش ا ااطططططططططططططططططططططططططططططف مةئطططططططططططططططططططططططططططططحلشل وكططططططططططططططططططططططططططططط  

 
(1)  J. Bright, A History of Israel, pp. 194,195. 

ق    رمَّططش مسطط  رُو شططال   ٖٓٓٓسططلك  ممل ططلوة مطط  م اث  ومل ططشفل رن م  لططك رُو شططال  كحلذوططه كش طط  مأهذةططك بةيططبشن ملططل (ٕ)
 ق    ٜٓٓٔفُذِا  ميجَّالً يف  وذش م اث  مة لاذ لك ملل سلك 
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 ملش ق مألسبشط 
ممللكطط  مملحلتططشم  -لز س توططه يف حططذمأ ري مطط  مألسططبشط  -شططال  حبلشإهططش مةيبل طط  وبططلة  وفَّططلت ةططا رُو  

مةالفق ب شِّحلك مةبالإ  ةو  وذَّى إموإ حصذ ش ووالاهش وبٌ فلهش وصل إموإ  وةب  ي  يجِّ  ةلش مةتطش  خ 
ء ب طططن مة احلطططشء مةلهطططذإ ر طططا حشِّطططلهش و  طططل لة لهطططش مططط  وس م اث  كلطططل مسطططتذه إموإ ااطططف ممل  لطططك، و طططلاِّ

ط  ممللطشظ مط   بطه الحطذن له مطش إمقط  سطذ  ممل  لطك (  ٘ ِّٚط  ٕ) (ٖ)سلإم  سلي م حلطذل رِّطاًل ةلذِِّّ
 مديناااة داودنوةبططط  ممل طططلوة رن إموإ إقاهطططش بوذمتطططا مذشِّطططك ومسطططتذه االهطططش وةطططلة  ُإالططط  اططط  حطططق 

كش طط  ركثططل   سططلك اططشا    اطط  رن  يلوططذم ربذماططش أل ططش ٕٓٓسططوي  يف  طط ظ ب طط  رن ظطط  مإلسططلمفلالذن 
مةطططبالإ حصططططذانً وملشاطططك!! فش ططططيل بلطططذ  هططططذزم رن  يططططشكلذه  فوطططه! وةبطططط  مططط  م وَّططططق رن إموإ ي  ططططلبء 
َوم مألغابلططك مةيططبش لك  مةلبذسططلُ كشة ططشإأ وي  يططلإه  ر قططشً، وةبطط  احلطط  ااططف تطط فق شطط و لسططلمفل  ةلصطط

 فلهش ااف ممل مةيلُ وبألقص ا مً بل  إموإ 
ااططف مألسططبشط  وططذ  رسشسططشً ااططف ِّططاتا مةلوحلططك بهلل، كحلططش رإ ىل ر ططا  يططتحل  ورإ ىل إموإ رن سطايش ا 

ااططف اشِّططحلك لسططلمفل  رن تيططتحل  ولحلتهططش مطط  ماطط  رو مطط  اططل ، ةططلة  رسططل. إموإ و وطط  لةلهططش تبططذت 
(  ووط  وطش  إموإ ٚ ِّٕط  ٔ) (ٗ)اه  هللا مط  ول طك   طش   حلطا بوط  فلهطش مليطلشً ألكثطل مط  الط  كشمط 

والاهططش، وبططٌ فلهططش وصططلمً ةططا مستحقططل ةططا متقصصططُ مطط  مة لللولططُ  ومشططتهف إموإ رن بتوذ ططك حصططذ ش و 
 بططٍ فلهططش هططلباًل ةاططل ، وةبطط  هللا  فططن  ابططا بيططبو مةطط مشء مةططي ةذَّاطط     ططا  فاطط   ططثِ  زةطط  إموإ اطط  
ا مطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا، فوطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططش  بستحقطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططش  

 
(3)  J. Bright, A History of Israel, p. 195 note. 

 مجلل  ُ يو م  وسإأ مإل يشن له رن  ا  ل يشانً  (ٗ)
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لأ تئطّذوا ومهتحلشمطا بئطب  مةبلط  ك  مش  ا   بلشء هلب  هللا م  مجله مملذمإ م  رمشكلهش مةب ل أ، ومط  كثط
 ر مظ هللا تبذ لشتا، فأمالهش ااف مبلا سالحلشن 

مطط   Hinnomمطط  مةئططلق، وومإي هلططذ   Kedronوتيطط  رُو شططال  ااططف االاططك روإ ططك  ومإي وطط  ون 
َوبلطذن    وي  طشول إموإ Tyropeoneمجللذ ، وومٍإ يف مةذسه  يحللا مملؤ ِّخ  ذسطل ذس مةلهطذإي ومإي ت

طط ه  و ططك ممل  لططك بيططبو م ئططاشةا بلططلو ، وةبلططا مكت ططف بتوذ ططك رسططذم هش وحصططذ ش وبططٌ فلهططش بلتططا رن  ذسِّ
وروطش  إموإ يف ملصط  و َّطشظ م  لطك إموإ، وبطٌ إموإ ميطت  لمً مط  مةوا طك  «مذشص و و  لةلهش كط  اشفاتطا  

 (٘ ِّٜ  ٕ)» ف مقاًل 
و   فطذق سطيء مةبحطل، وويطحلهش مةئطلو   ٕٓٓ٘وممل  لك يف وسه فاييُ توذ  ااف هقبك ملت  ك 

 ، رمَّش ويحلهش مةاليب فصش  م ا فلحلش ب   ِّهلذن Ophelممللت ه كشن م ا اذف  )ري مألكحلك( 
َه ، ي  ش اطططش  َأ اططط مً ةابل طططش لُ وغططط وم طططلوة رن إموإ ب ططط  حلوبطططا ممل لوفطططك بولططط  رمشمطططا بطططالإ كثططط

فوطط وم سططيذل  وسططلشإل  ااططف مةططبالإ، م تواطط  هططلظ وةبلهططش ملَّططش كش طط  اطط  سططايشن مة ايططيلللُ مةططل   
مةطبالإ بيطهذةك مط  وسفهطش ةا ايطيلللُ له إموإ، وممإمإت مةلمبيططك اط مً بللهطش وبطُ لسطلمفل  حطىت بةلهش ططك 

  (٘)زمب  يف  يلجهش
واططططلم، ويف رومفطططط  اصططططل إموإ، ًبَّ إلسططططلمفل  مةيططططلشإأ ااططططف كطططط  مأل ض  وةبطططط  بيططططبو واططططذإ هططططلظ 

 بطططك، كطططشن مسحتبطططشىل مساتحلطططشا  ومةططط  ٍ وتيطططلُّ  مة طططشإمت ومألقطططالق ومةيطططاذىل ةئططط و مةئططط ذ  مةال 
 لسلمفل  فلا مقلأ ولتالة مليتوب  لسلمفل  رشله م  مللو  وقيشفلهش 

 
(5)  J. Bright, A History of Israel, p. 197. 
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 حروب داود خارج أرض إسرائيل:
 ) أ ( عرب اأُلردن ويف الشمال واجلنوب:

و  إمملطك مطه كط  مط  مة حلطذ لُ ومأل مملطُ ششء رو رىب، كشن ااطف إموإ ةلثبط  ممابتطا رن  وطه يف حطل 
(، وةبلطا ي خيطلال يف هطلظ ملطلو  بط  روكاهطش ةوطذمإظ مألوطذئء  وم قط  مأل مملطذن له مة حلطذ لُ ِّٓٔ  ٕ)

ةتئط   ه   ط  إموإ، وةبطط ، وبولطشإأ  ططذل  رققط ه  وكيطله ، ٍب اططشإ وحشِّطله   ورالططشء هطلم ملصططش  
(، لز ٔٔ ِّٕطط  ٕ طط  مةئططليشن )ووططه ِّططل  شً اطط   -يف وصططلظ وهططذ يف رُو شططال  وهططذ لمططٌ   -ووططه إموإ 

ملططل   ٍب اطططشإ ورسطططويا مةئططليشن يف ممل لكطططك مةثش لطططك لز روِّطططف  مغتصططو ممطططلرأ رحططط  مجللططذإ وهطططذ غشفطططو يف
 وهبلم سجَّا  االا مةيحلشء  ويك سذإمء، ورىب هللا لسَّ رن   فه إموإ مثلهش فشغتشةذظ  بغتلشل مواهش 

لسطططلمفل      ملطططشزم ! هبطططلم وطططشل مةطططل  لةطططا لسطططلمفل ، ران ميطططحت  مابطططشً ااطططف ر ططط  هطططذ مةلاططط ! «+ 
ملثط  بةيطلل، ورقطلت مملرتطا ةط  ممطلرأ، رو ئ  محتولت كال  مةطل  ةت حلط  مةئطل يف الللطا  وط  وتاط 

-ٚ  ِّٕٔط  ٕ)» احلطذن  وم ن س   طش ق مةيطلل بلتط  له مألبط     !! ولئظ وتاط  بيطلل بٍط
ٔٓ) 

مل  لك لاث هطش ااطف ت  طخ لسطلمفل ، و وطش ااطف ت  طخ مةبلليطك له مألبط ، بةيطاو  وتلك  هلظ مذيلك
ارمحااين هللا ح حساا  »ومإلجيططش ، ألن إموإ ووططه ااططف مأل ض ح  لططشً انإمططشً ورةَّططل م مططذ  مةتذبططك مةئططهَ  

مألئ  مةلي س   مل ك  ميلح   تاذظ وتتاذظ مةبلليك يف رول ك  ِّالأ ااف م ى مةلطذ  وكط   ن«رمحتك
 ومةيلُ!!

ووو ططططذم اطططط  مة بذإ ططططك ومةططططذسء إلسططططلمفل  كطططط  رئمهطططط ، ورقططططل إموإ تال ماطططط   العمونيااااونوم بيططططل 
مة حلطططططططططططططططططططططططططططططططططططذ لُ وِّطططططططططططططططططططططططططططططططططططش   ابيطططططططططططططططططططططططططططططططططططا إمفحلطططططططططططططططططططططططططططططططططططشً ةلبطططططططططططططططططططططططططططططططططططذن س مابطططططططططططططططططططططططططططططططططططشً ااطططططططططططططططططططططططططططططططططططف 
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  (ٙ)مةلهذإ ك ولسلمفل  فحيو، ب  وااف مة حلذ لُ ر قشً 
  انحطشش مط   بطك بطٍ احلطذن ومطشكَ بط  وكشن ملَّش اشء إموإ له حملش  )بطالإ احلطذن( رن شطذيب بط «+ 

احلل لطط  مططط  ةططذإب  وبطططلمسي مجلا طططشإي مطط   وااطططل  وطط َّمذم فلشطططشً و يذسطططشً ول لططك قططط ة، وحليطططك 
َمً وإولوشً وفل بشً وفذًس وا سشً ومحصشً مئذئً، واياًل ومب أ و أانً وانب بول ةط موإ ةائط و  وش 

    «(ٕ  ِّٔٚ  ٕٚ-ٕٜ) 
يوططك مجللذبلططك مطط  اططرب مأُل إن باطط و مططذل  ورإو ، ور ططف إموإ هططلظ ملططل  ور ططشة إموإ له مابططا مملل

 وذو ك حش ك ر ف فلهش ااف مألإوملُ يف مة لبك الذ  مةبحل مملل ، وةب  يف ويذأ مل  ك 
و ل  مملذلبلُ ووشسه  بلب ، ر ج ه  ااطف مأل ض فوطشس حبباطُ ةاوتط  وحببط  ةالسطتحلشء،  «+ 

 (ٛ ِّٕ  ٕ)» مً ة موإ  و ِّمذن ه مئ وِّش  مملذلبلذن ابل 
َإ سايتا الط   «+   طل مة طلمت  فأقطل إموإ و ل  إموإ ه إ ا   ب   حذ  ما  ِّذبك حُ زهو ة

فجشء ر م  إمئق ةلج أ هط إ اط   ماط  ِّطذبك  ملا رة شً وسبه م ك فش س وائل   رةل  ما     
وصااااار  ُ يف ر م  إمئططططق وائططططل   رةططططل  اطططط   وا طططط  إموإ حمططططشف فقططططل  إموإ مطططط  ر م  مالططططُ

 (ٙ-ٖ  ِّٛ  ٕ)» لداود عبيدًا يقد ِّمون وداهللا. األراميون
وحططططططططططط ا ملَّطططططططططططش كطططططططططططشن إموإ يف رإو  الططططططططططط  ِّططططططططططط ذإ  طططططططططططذل   فطططططططططططلس مجلطططططططططططل  ةططططططططططط ف   «+ 

 
ِّططط  ٕ« )هططط  )مة حلطططذ لُ( اططط   رسطططا ووم طططا وم طططك مططط  مةطططلهو مططط  حجطططل كطططل ، وكطططشن ااطططف  رس إموإ ورقطططل تال ماب» (ٙ)

ٖٓ ٕٔ) 
ااف وي ك رال ك ابش أ ا  ًثشل ةلرس مملا  واالا تال م  ملجل، وبةبحا ُوِاَ  ” احلشن“وو  اثل مذشف إئن بةول  م  

 مملا هذ   س مم  إموإ مةل  وةا ميحك بٍ احلذن 
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مةوتاف، وَ َل  ك  زكل يف رإو ، ألن  ذل  وك  لسلمفل  روشمذم هلشىل )يف رإو ( ستك رشهل حىت 
 (ٙٔو٘ٔ  ٔٔم  ٔ)» أفنوا كل ذكر يف أدوم...

 ور س  إموإ ال  محتالل وحبَّشمشً ةلحبحلذم رإو  ممله و  
 داود يغزو سورهللا: -ب 

ي  ب  حبِّش يف مةتذسُّه وس ملهشمجك سذ ئ )إمئق( بةلمت، وةب  كشن  ت وَّو ما  ِّذبك هط إ اط   
ذ  ُ (، وتطلرس هلطشىل ااطف مجشاطك مط  مةيطٛ-ٖ  ِّٛط  ٕمةلي راشن مة حلذ لُ وهطل  ملطا له إمئطق )

، فطططش ونَّ االطططا إموإ جبلئطططا باتطططك وم تططط . ملطططا م تصطططش مً سطططشحوشً، ومسطططتذه ااطططف م  ططط  ممللكبطططشت (ٚ)مةبططط و
مل    ك مةي ةأل مملُ مةي كيَّلهش وي  يتق   ملهش لسَّ ب ن مذلذل  وممت  إموإ جبلئطا يف سطذ ئ وهط   

   وربوف يف إمئق وذأ و حلهش ملحلابك ك  وذمت مأل مملُ يف إمئق، ك  مةل   كش ذم يف ال  ه إ ا  
لسططلمفل  ورققطط هش لبحلططا  ومسططتذه إموإ ااططف كطط  مةلحططشس مةططلي كططشن حبططذمأ ممابططك هطط إ اطط   ومةططلي  

( وهط  ٛٔ ٛري ٔ، ٛ ِّٛط  ٕكش   تلتجا ملشا  مةلحشس يف مششل سذ ئ يف ك  مةبالإ ممللكذ أ يف )
َواثي    (ٛ)ه  مةذمو ك بُ ةبلشن ومششل محصو  Cunوبا أ قذن  Tebathوبا أ  بحك  Berothaiب

َم  ماط   وتبذَّ   ِّ موك بُ ما  محشظ وإموإ ورايطشظ هط مئ  كحلطش احلط  إموإ م شهط أ مطه مملاط  حط
ق   حيو اولق م اث ، ري ر ا  ت مق   ٖٜٙ-ٜٜٙ(، ومةلي كشن مابا بُ سلك ٘ ٔم  ِّٔذ  )

 ق  ( وو م  مثشين سلذمت  ٜٔٙ-ٓٓٓٔيف مم  حب  إموإ )

 
(7)  J. Bright, A History of Israel, p. 199. 

(8)  Ibid. 
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وهططططلظ مةاطططط ومت وممل شهطططط مت ومةصطططط موشت كططططشن نططططش راططططل ب م اطططط مً يف موتصططططشإئت لسططططلمفل  وجتش لططططش 
ومذم إهطططش، مططط  ممل طططشإن مةل ليطططك وغطططَ مةل ليطططك، ومألقئطططش  ومةلقطططش ، مةطططي ركحلططط  اطططش سطططالحلشن هلباطططا 

ت شن بتطأاَ مملئهذ   كحلطش مسطت شإ مط  مط  لتهش و  حلهطش وتط   و الذشطهش واحلش لطش وفلذ طش ولإم لطش، ومسط
مططش فلهططش مطط  وططذمإ ااططف رااططف ميططتذى مطط  مألمش ططك ومذططربأ، وموططل ملهططش   ططش  مةبتبططك يف مة وةططك وممليططجاُ 

(  فل   شب  ملبذمطك مإلسطلمفلالك مةطي تطذه مة حلط  فلهطش وطذمإ اط  ٕٙ-ٕٓ ٖٕ، ٛٔ-ٛ ِّٙٔ  ٕ)
يشً لسططلمفلالشً متحللسططشً قططشض  ائسططتا مملبششططلأ إون  فططلس لقططل  رمَّططش  فططلس ر كططشن ملططل  فبططشن  ططذل   ططشب

َأ، فأوكطط  لةلططا ولططشإأ مةوططذمت مألالبلططك مةططي إقاطط  مجلططل  ةاق مططك، ورانهططش  ملططلو  مططه إموإ مططلَّمت كثطط
َُّ إموإ وم طططلمً ةاباطططال  )ممللطططشإي( وبة طططربي )مططط كَ  َُّ Mazkerمجللطططذإ مة ايطططيلللذن  كحلطططش اططط (، كحلطططش اططط

َمً اشمشً ةاحبذمك )ِّذفَ   َُّ مالشن مط  مةبهلطك ةاق مطك ومفتطشء مةئط و انطش ِّطشإوق (، وتSopherسبلت
َُّ مططط  لمً اشمطططشً ألاحلطططشل ٛ ِّٛٔططط  ٕوربلطططشاث ، ٍب ر طططشة ااطططله  ربلطططشءظ مةطططل   روطططشمه  كهلطططك ) (، كحلطططش اططط

 مةيقلأ ةتئال  مألاش و يف مؤسيشت ملبذمك وم ا  فلس االإ   ةتذوله مة وذبت 
و  حل  م ه  وطذمإ والطذإ   ةا وةك موش  شت مةبالإ مذش  ك رمَّش قش ال مةبالإ فو  اَُّ حمشف ُ ااف

وكطططشن  طططله بططط موإ فلوطططك حلمسطططك مبذ طططك مططط  االاطططُ مططط  مةوطططذمإ )كطططشن م هطططش مةثالاطططُ وكطططشن اططط إه  
مة  اط  سططب ك واالاطُ( ُهطط  حططلس شطلة  تططش ون مطط  رااطف مةلتططو ومةئقصططلشت، وكطش ذم وثشبططك جللططك 

 ( ٜٕ-ٕٗ  ِّٖٕ  ٕشؤه  يف )مملئذ أ ألمذ  ملل ، وو  و إت ر 
وهبطططلم ىلسيططط  ممابطططك لسطططلمفل  ااطططف  ططط  إموإ كطططأا   مطططش تبطططذن مة وةطططك، وااطططف ولطططشس ري إوةطططك يف 
اصططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططلان ملش ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططل، حططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططىت جيططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططذم رن  يططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططحللهش ممربم ذ  ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططك 
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 -ولن كش طط  تتقططشءل اطط مً جبططذم  ممابططك مصططل  -زةطط  مة مططشن  وهطط  اططلم مسمتطط مإ شططلوشً ومشططشًس والططذبً 
فل  كطط  ر ض فايططيُ وشططلق مأُل إن ممل لوفططك م ن شططلوشً وغططلبً مطط  ِّططحلمء مة لبططك له فوطط   ططحل  لسططلم

ت  ح وإهش مجللذبلك ةتئحل  ك  مةلوو م  قالج مة وبك حىت ومإي مة ل   ممل لوة و دشً بلهطل  مةبحل، ًو
 مصططل، ومشططشًس ةتئططحل  كطط  ملططش ق الططذ  سططذ ئ وروسططيهش، ومطط  ِّططذ  حططىت وططشإش ااططف  ططل رو  ططتس له
محشأ يف مةصحلمء  وفلض إموإ سايش ا ااف مأل مملُ وا اهط  اط  لإم تطا وفطلض ااطله  مجل  طك، فبااط  
حططططط وإظ بذمسطططططيته  حطططططىت مة طططططلمت مطططططلو مً ب مئطططططق وِّطططططذبك  فأققطططططه مألإوملطططططُ ومة حلطططططذ لُ ومأل مملطططططُ 

ا وملشِّطططلتا يف )مةيطططذ  ُ( ومة ايطططيلللُ، فش  طططشً ااطططله  راوططط  مجل  طططك، وسطططقَّله  ةصطططلشاشتا وت حلطططَ إوةتططط
 حلوبا 

وهبلم  و  إموإ لسلمفل  م  ش و رسبشط ملوي  ومتقشِّ  له ممابطك متحط أ اط  مةتطشال خُيقط هش 
ةيططيش ا، ول ططش مطط  اطط  لنططش  هللا مملحللطط  فلططا وممليططتحل  مطط  محت شظططا بتططشبذت اهطط  هللا  مطط  ملقططلأ مإلنلططك 

 و م  وح أ مألسبشط مةل لك مملو َّسك 
  إموإ مابططشً فوططه بطط   بلِّططش ُماهحلططشً، رحبططا هللا ملططل ِّططبذتا، وسططبو مطط   وحططا االططا وبةلهش ططك، ي  بطط

با م أ، فبشن ششالمً ومؤةِّ شً ومذسلولشً ب اشً  وهللا هطذ مةطلي مقتطش ظ مابطشً ااطف لسطلمفل ، وِّطحلذفل  ا طل  
َظ بةططلو  مة وطط س، وتلبططأ اطط  مأل بلططشء هططذ مةططلي ميططحا بوططلن مةطط ه   ةوطط  تباَّطط  هللا ااططف فحلططا فليططق مطط مم

 ممليلء مةلي اشء م   ياا حيو مجلي  
ةوطط  رو ا إموإ إلسططلمفل  را طط  ممابططك  وحلططك وشمطط  يف مة هطط  مةوطط  ، وشمطط  ااططف ابططشإأ هللا مةذمحطط  
ملططط  مةوططط وس، ورو اططط  لسطططلمفلُ  بةتطططش  مة طططشيَ كاطططا هطططلم مإل ا مةاطططش   كحلطططش رو ا إموإ م طططا بططط   وحطططا 
ةئططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط و لسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططلمفل  كلططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط  
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 يططحل هش مطط  هللا ااططف فطط  (  وكطط  مطط  مملططلمت ٖٗ ٖري ٕ)« هللا إلااه داود»رمططش  هللا يف مةقططلق   وشطط له
 (ٕٖٔ ٓٔ، م  ٔٔ ٕٖ، ٔٔ ٕٔم  ٔ)» م  را  إموإ اب ي )را ذ(     «مأل بلشء  

ةوطط  رحططو إموإ هللا حبِّططش   جطط  اطط  رن   م لططا را طط  متصططذيف مة ططشي  وبةلاططذ. له مطط ممَ إموإ  ططلى 
َظ يف  صططل مةالطط  ووبطط  مة جططل وسططبه إموإ ااططف حو لوتططا احلالوططشً يف مةصططالأ ومةتيططبلء،  وططذ  ةللئطط  مطط مم

ملَّمت يف مةلهش  مه مةيهل ومةصذ   وهش ه  م ممَ مةتذبك كاهش ببشء وإمذ. وحيلأ وتذاُّطه ااطف مذيلطك، 
وتذسُّط  مليطحق مه  اشء س  لويه يف  محك هللا وةي ا ولحيش ا، بتذم ه ما  خُيج  مأل  شل مةصطاش ، 

 س   م لا رقيف مذيشأ 
َأ وشإمطك يف كط  شط ء! ةوط  مذهبتطا مةئط ل ك ملطل ِّططبشظ سطقَّل  وبةلهش طك، كطشن إموإ  مفط مً جللاطا وألالطشل كثط

وسطقَّل مذهبتطا مملذسطلولك ةتيطبلء مةوط  ل بةطلا  مطه مةباحلطك  ةتأةلل مملط ممَ مةطي ِّطش ت كلط  مةصطالأ مة طشمل ،
سقَّل  وك حبا ةات بَ اط  ر طف االوطشت مإل يطشن مطه هللا! وِّطشحل وطذأ قسطا ب حلطق له ميتذى مإلنش ! و 

 سقشفا مه را مفا،  يف  وك  بشاا رمش  سلل مة  مةك، وب.   يا ألِّ وشفا 
وكأ ش راشإ هللا تئبلاا ة موإ ملَّمت وملَّمت ةلالف  ك  مملذمول، و تلشغ  وميلَّأ مئطل تا  ةوط  رةوطف هللا 

َى فلا لسلمفل  ِّذ أ ممليلَّش، مملقاِّص م ٌب ظاَّا ااف إ  موإ ة
 (ٖٔ ٖٙ )ر.» ألن إموإ ب  مش ق   الاا وئذ أ هللا  و  وم ق  له لبفا  «+ 
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اثلث ملك على إسرائيل، ولكن أول ملك ابظترياث، وهو  انون داود مون نع،ووق، وسوه ماووق  و دو  
مووول ٔالكوو هن موووق لاثيب الىووو  علووى عوووه بيوووو يب وأروووووق ن لووس اظتلوووك داود وأعلووون بل سووق علوووى ال ووورش  

(، 3ٕٕٔ٘ وووو  ٕأي ػتووووو )     Jadidiaيب الىوووو  يهيووووه   (. وياووووايق الوووو بف اانعتووووف ن وووو  لاث3ٖٖٔ
وي و  سويمف أو انون الاوي . ه يامسور اشتوق ا الك و )  Selomohواشتق ابل ربي يُىطق هكذا سويل م   

ا ووول روا د داود إ   ا أوا وور أ   داود مووق أدووق ُولووه ا نووهل بكوو  أنيووق، لووذلك  لوو     ووي ق  ووري 
 ).واضوس دت م ً ا الك  

ووهم نووه إسوورائيل ا ال،ووا ل ويمسوو ذا ا اصتىوو ).  لقووه َّلوو ل  سووليا يب اظتالكووس موون أنيووق وهووف  وووق م ب 
ولكن و يب ن ض ال، ب احمل فاه  وري راضوه عون هوذا ابسول ) ا ضو  ابسوو ط وَّل بيوه اظتالكوس، إذ 

حيكو  د اوق، إذ اع ربوا هذا  روب ً عن الىص اانعتف الذي وو يب سوه بوهد     كو  ابسوو ط وول سوو  
وبهوا ا ذلك م ىن للوريس واب  لس. وا  رأوا أيب َّل بيهه  يك يب ن بو د   واوهنِّر ن اسوطس غتور د س ئوه 
معوول م سووى ولوويحي ملووك حيكوو  عوو ض   ... فكوو يب سووليا يب  ووري ػتووو ) موون ال قليووهيه واوو  ووو يب داود 

يمسو ذا اظت الِّوك. وه يكون هوذا ال كور أن  ، و   س من ن  إسرائيل ا ال،ا ل الذين ه   رابل عون سوو  
 إ   َّلرديهاً ل  د   ن    ا ئيل الى 3
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جبايوق ووي  الور) وسو ل3 هوذا يكو يب س و ل  -الوذين للوو ا مىوق ملكو ً  -فكل    ا ئيل ال،و ب  «+ 
اظتلووك الووذي ديلووك علوويك ، م ووذ نىوويك  ومل لمسوو  لى اووق ظتراووووق وفرسوو دق فريو وو يب أموو   مراووووِق. 

لى اووق راسوو ل ألوو ا وراسوو ل ست سووه فيور وو يب برا  ووق وحي ووهويب ب وو د  وي الوو يب ُعووه م ومل وول 
برنووق وأدواد مراووووق. وم ووذ نىوو َّلك  عط وو راد ولو   وو د و و وو زاد. وم ووذ بقوو لك  وووورومك  
ووُر زروعكوو  وووورومك  ويُ طووف طت ووي دق وعويووه ، وم ووذ  وزي وو دك  أب دهوو  وي طيمسوو  ل ويووه . وي ،ِّ

وُر  وىاك  وأدو   َّلك دو يب لوق عويهو  وب ار  يك  و و  دك  اضتا يب وزتريو  ويا  المس  ل، لق، وي ،ِّ
 (ٚٔ-3ٔٓ ٛ   ٔ » عويهاً.

وهكذا ه مله داود و  سليا يب القو ل الكلف مون ال،و ب، وذلوك ابلور   مون اضتكاوس الو  وهومسو    
 لاليا يب نا  ل3

مول ٔ » ن معلوك سولوك و  يقو   ن وهري داوريري.ه ذا أعطي ك سلوو ً بكياو ً وزيو اً بوه أدوق ه يكو «+ 
ٕٔ3ٖ) 
 والية العرش:

اع لى سليا يب ال رش نى ل على و يس داود و ريث لل  ج، ولكىوق ه مللوحي علوى ورسوف اظتالكوس إ   ن و  نس 
ون ه َّل  ي د باهيس ودم يس مون الوذين وو د ا يطو لو يب ابل ورش عون أبقيوس وو نن داود ابوورب، أو عون لاو ح 

 صتيش3 أنىري.معل س اد ا
   فأن، ل   اثلث انن لهاود و يب أول ل مح لل رش ا ع    صت يب أنيق، وس   نع رم وادقي) ضه أنيق وهو

بف، فمسر) داود من وبمسوق وَّلورري اظتالكوس وأُور ولي  وعورب ابُرديب     فو ً مىوق ولكون انقو ًل علوى بي َّلوق. 
3 ٛٔ  و ٕس ئوه سو اد داود     ومن سمس  مر  ا وس  سلووق علوى يوه يو  )ولكىق م د نيه 

 (.٘ٔوٗٔ
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ح عيس د اظتلك سليا يب الاي سيس وا س   ديس ابلهول احمليطس   ريطس َّل ضِّ
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  ،(  لك  اب رايوس يو
ُ
ف   و ظ يو  ) عليوق وس لوق3 ووذلك أنىري س ئه س اد   ول إذ و يب يطلب اظت

 لوك ولوي ل  وول مو  َّل وىق. وظت و  ربوق أد  َّل ل  أنىري نن دري أدق إمن  ب ل لُيَالِّقك ولي ل   روبك ود  «
 يوو  ) إل وسوو  الووو ) ليكلِّاووق سوورها، وضوورنق هىوو ري ا نطىووق فاوو د.أنىووري إل بووربويب موو ل نووق 

« ٕ   ٖ 3ٕ٘-ٕٚ) 
   3لوك

ُ
مث إيب أدوديو  نون بثيوث  زوبوس داود(  «ووذلك أدوديو  ا نون الرانوق لوهاود بو ول ا   و ) اظت

ني  ) س ئه س اد بويش داود وأنيو اثر الكو هن، ولكون واس   يب  (.3ٔ٘مل ٔ » َّلرف ق س ئًي3 أل أملك
 ابل ،ل. ابلد ػت ول ق

 «أم   اظتلك سليا يب فو ه أيب اس  ى على عر ق، ون ه أيب ه ديب أدودي  مهم، ع د أدودي  و  يب ال مسه 

 (3ٕٕ٘مل ٔ » فأرسل اظتلك سليا يب نيه نى  ه  نن يمس  داع فوطش نق فا د.
وهوو  انوون أ وو  داود اظتلووك  -  ) نوون  وورويق الق ئووه الاوو نق علووى بوويش داود مث بوو ل الووهور علووى يوو

الذي أو ى داود نق لق بدق س ل انىق أن، ل   وس ل أنىري رئيحي بيش   ول وعا س  رئيحي بيش يمسو ذا، 
 ووذلك ب ول أيب ُياق  داود عن عر ق.

ث الاوو  ر الووذي ني  نووه سووليا يب أم وو  أنيوو اثر الكوو هن الووذي أو ووى أي وو ً داود نق لووق فيامسوور ذلووك ا اضتووهي
فأبوو ) اظتلووك سووليا يب وسوو ل بُمووق3 وظتوو ذا أدووِ  َّلاووأله  «ونع،وووق أُمووق، وهووف َّل ،وو  ق بدوديوو  أ ووف سووليا يب3 

لك؟ بدق أ ف ابورب م ؟؟؟ لق وبني اثر الكو هن وليو  ) نون  ورويق  
ُ
 أني،ج ال، منيس بدودي . ف سأيل لق اظت

ووووووك نقوووووورويب اظتووووووذنح ... فأرسوووووول سووووووليا يب فمسوووووور) يوووووو  ) إ «(. 3ٕٕٕموووووول ٔ » ل  ياووووووس الوووووور) ودتا 
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 (ٖٗو3ٕٛ ٕمل ٔ » نى  ه  نن يمس  داع ... ف  ه ونطش نق وس لق.
 وورث نى  ه  رائسس سي دم اصتيش على إسرائيل  ل  ً لق.

أم وووو  أنيوووو اثر الكوووو هن فوووو و  ى سووووليا يب نسووووق لق موووون درب ووووق الكمسى َّليووووس ود يووووق إل مىطقووووس لئيووووس   
وس ل اظتلك بني اثر الك هن اذهب إل عى   ث إل بق لك بدك ما  بب اظتو د ولاو   « ه 3 ي  ط  

 (3ٕٕٙمل ٔ » أس لك ا هذا الي  .
 «ويق ل الك  ) ا هن يس هذ  ال   يس اصتاهيس لكل اب   ص الذين و د ا ي مسهدويب اظتلك هكذا3 

لك نيه سليا يب.
ُ
 (3ٕٙٗمل ٔ » وَّلعو  اظت

 ية لسلينان:السياسة اخلارج
 ) أ ( عالقة مصاهرة بني مصر الفرعونية وإسرائيل:

ه يكن ي، ل ابل سوليا يب  وفل ا الوها ل ن وه أيب  و  ى اظتقو ومه ل  ي وق علوى إسورائيل، و  بوه 
من اطت رج، فقه َّلرري لق داود أف ل وأس ى ال يس د مق الهول ال هيقس وبه ابعهال، إذ و د ا يوهف  يب 

ضتاوو ) أموون إسوورائيل ومن هوو . وهكووذا اإووق سووليا يب إل يمووه زلك ووق ن كوو ين عيسوو د  اصت يووس وي الوو يب
رشتيووس ابظت وو هرم مووق دوووييد ابسوور اظت لكووس فياوو  ب لووق. وأول موو  ال  وو  سووليا يب ال  وو  إل م وور اصتوو رم 
 . الق يووس الوو  ووو يب يطاووق أيب ي وو دسمس  ويىقوول عىمسوو  موو  ووو يب يىق ووق ا داوو   الهولووس ووسوو ئل الىمسوو ض  وو

الووذي بوو ل ن ووه ابسوورم اضت ديووس وال ،وورين  Siamunف وو هر فرعوو يب م وور، وهوو  علووى موو  يُاوون سووي م يب 
(. واوو  أراد أن هوو  3ٚٛموول ٔال وو ي س. وسووه أووور  سووليا يب انى ووق بووهاً فوووىن عتوو  ني وو ً  رواسوو ً(    وو ً  وو   

لىوو ر وس وول ف وو ه فرعوو يب ملووك م وور وأ ووذ بوو زر وأبرسمسوو  اب «ال رعوو يب أيب يمسووهيمس  ههيووس ا عرسوومس 3 
 (3ٜٙٔمل ٔ » الكى  ديه الا وىه ا اظتهيىس وأعط ه  ممسراً  نى ق امرأم سليا يب.
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 ملك صور وصفقة جتارية ضخنة: (ٔ )ب( معاهدة صداقة مع حريام
 هذ  من ػت سن الرتوس ال  َّلرومس  داود لاليا يب انىق3

ملك ً مكو يب أنيوق، بيب بوريا    ملك   ر عويه  إل سليا يب بدق شتق أهن  ماو   حرياموأرسل  «+ 
ووو يب ػتووو ً لووهاود ووول اب  . فأرسوول سووليا يب إل بووريا  يقوو ل ... وهأدووذا س ئوول  سووه د يوو ( علووى 
نىوو ل نيوو   سوو  الوور) إعتووف واوو  ول وو  الوور) داود أ  ... واويب فووأمُر أيب يقط وو ا يل أرزاً موون لوىوو يب 

ئًي ... أل أف ووول وووول ماووورَّلك ا ويكووو يب عويوووهي موووق عويوووهري ... فلاووو  شتوووق بوووريا  ... أرسووول سووو 
 ،وووب ابرز و ،وووب الاووورو ... وأعطوووى سوووليا يب بوووريا  ع،ووورين ألووو  ووووُر بىطوووس ل  مووو ً لوي وووق 
 وع،وورين وووُر زيوو  رض ... سووىس فاووىس. وووو يب  وولح نووه بووريا  وسووليا يب وسط وو  وي وو  عمسووهاً.

 (ٕٔ-3ٔ ٘مل ٔ »
سيامس  على يه ال يهوديه واللوىو ديه وو يب ي -أي لوى يب  -أم   مهيىس   ر فك د  ع  اس فيىيقيس 

  . . ٕٓٓٓسىس 
وذلك و يب مون باوى د داود أدوق َّلورري لاوليا يب ذ وريم  دميوس ه ئلوس مون ال ويوه الوذين أ  و مس  مون  

 و فس اببى س فك د ا حت  الا رم أي ال ال اجمل ين داري ابول فق 3
ووووووووووَ ُر  ي «+   ووووووووووه ألوووووووووو  وسوووووووووو  ر اظتلووووووووووك سووووووووووليا يب موووووووووون رتيووووووووووق إسوووووووووورائيل وو دوووووووووو  الا 

 
 .  وعلووى مووهى سووريب وابووه موون ال موو يب ن ووه بووريا  ابول ام ووهد سوولطس  ٜٖٜ-ٜٜٙهوو  بووريا  ابول بكوو  موون سووىس  (ٔ 

 ب  الىوو س الو  او ،و   و ريهو  مون اظت و ديب. أب  د  ا الوور إل سربس وسرديىي  وأفريقيو  وأسوو دي  بوه بو ر نريط ديو  بيوث مىو
 (.Biblical Landsنك  ) أللحي  ٚٚوشتي  هذ  الويد نويد َّلر يش ا الك  ) اظتقه س  ادار  ريطس   وس 

J. Bright, A History of Israel, p. 208. 
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ربووول، فأرسووولمس  إل لوىووو يب ع،ووورم   ا ا ال،ووومسر ابلى نوووس، يك دووو يب  ووومسراً ا لوىووو يب و ووومسرين ا 
نيووو   ، ووووو يب أدودوووريا  علوووى ال اووو ري. ووووو يب لاوووليا يب سوووو  يب أل ووو ً حيالووو يب أزتووو ً  وذتووو د يب أل ووو ً 

ث مةووس يقط وو يب ا اصتووول موو  عووها راسوو ل الوو ويل لاووليا يب الووذين علووى ال اوول  ي ووس   ا و ووي
 (ٙٔ-3ٖٔ ٘مل ٔ » اظت الطه على ال، ب ال  مله ال ال ...

 وو ب إسوورائيل، فك دوو  دقطووس سوو دال ا نريووع سووليا يب  سوو  و د  اانسوورائيليه اببوورار الووذين سووه مىووق وُييَبظ هى  أيب سليا يب ظت   وبه دق  ً ا ال ا لس من الذين حت  الا رم من ابب دب نهأ ن او ري 
 ه  لو ض أبي   رم.الر) اس  و د

وأمر اظتلك أيب يقل  ا بث رم ووريم بث رم ورديس ل أسويحي الويو  ... وهيوأوا اب ،و ) واضتثو رم  «+ 
 (3٘ٛٔمل ٔ » لوى ل الوي .

وهكذا ون اسطس هذ  اظت  ههم ف ح سليا يب لريق ال ثو رم وَّلوو دل الاولق واحمل  ويل إل  و رج الوويد، 
 واس رياد اظت  ديب واب ، ).

سليا يب ا ال ث رم وا  ص ا إو رم اظترووو د اضتهيهيوس وَّلرنيوس اطتيو ل، فكو يب ي،ورتيمس  مون م ور ونرع 
وويليكيووس موون أوو ل أسووي  ال وو رى بيووث َّلُوور   أباوون اصتيوو د، بيووث ذتوون اضت وو يب م ئووس وستاوو يب  وو سل 

ي مسو  ظتلو ري ف س. وا رتى أي  ً اظتروو د اضتهيهيس من م ر وو يب ذتن اظترووس سو ا ئس  و سل ف وس، ووو يب يو
 (.ٜٕو3ٕٛ ٓٔمل ٔاضتعيه ومل ري أرا  ا دم،ق  

وسوووه نوووىن سوووليا يب فاووو عهم ال يىيقيوووه أسوووط ً   ووور ً ووووورياً علوووى الووووور ابنووويض، وهووو  أسوووط ل 
مهيىس ع وي يب بو نر ا  لويج ال قووس. فك دو   َّلر يش مق أسط ل بريا ، و  ر للوور ابزتر س عهَّلق

اضتاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويد الووريوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس َّلُووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور 
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ن وأوفووري  ال وو م ل( وسووو   عووهيب( وأ ي نيوو  موور م ووول  وويث سووى اد  س و وو ر الووذهب وال  ووس إل الوويا
 (.3ٕٕٔٓ، 3ٜٕٙمل ٔوالىو س والو  ر وال  ج والقرود والط اويحي  

وووو يب موون ال ووروري أيب يقوو   سووليا يب ن أسوويحي مووهيب أبوالمسوو  للا وو زيب، واسووطويد لل يوو ل، بدووق 
مرووس، وا ى  ع،ر أل  ف رس، وو د ا يقياو يب ا موهيب   وأرن ا ئس دت دى بهاً ا اس ى ئمس ، فك يب لق أل

 أُور لي . اظتراوب ومق اظتلك ا
وأس حي سليا يب داو   ال ورائب علوى  و ب إسورائيل، ابانضو فس إل اصت يوس الو  و دو  يَّليوق مون اظتوهيب 

 وال،  ) اطت ض س لالط دق.
 فاوس أو إسلوي  أسو   عليمسو  ا و  ع،ور ووويًي، وول وسا   أ ل إسرائيل  ه يذور يمس ذا( إل ا   ع،ر ػت

ووف  وويوول ووو يب عليووق َّلقووهن ووول دت يىوو د وماوو ل م د اظتلووك وووول ني ووق  وومسراً. وهكووذا علووى مووهار الاووىس َّل طِّ
 (.ٖٕوٕٕو3ٗٚمل ٔاظتي اديس لل را من و فس ال ب    

 ل رح الويد ولمس 3وسه وب ه سليا يب الويد حت  مالس ا و   ل ا س   دي نل وال ىن به ع   ا
 ووو يب يمسو ذا وإسورائيل وعوريين و لرمول الوذي علوى الووور ا الكعورم مولو يب وي،ورن يب وي ربو يب. «+ 

 (3ٕٗٓمل ٔ »
 اوب موو  ُوبووه ا نيو  أووحي الوو    -وسوه اوُ ،وو  بوهيع ً داوو   ال ووهنري أو ا س  و د اظترووو ي للووويد 

أو الق ئوه أو ال ويول ال و   الوذي وو يب مو و ًي  إذ اوُ ،و  فيمسو  مقور اظتوهنِّر -و د  من د يب سوو  دايب 
أو ” انوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون ديكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور“عليمسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  واشتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق 
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 ريطوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس امربالريوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووليا يب
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. وجبوو ار مرووو   وبووه موووىن ضوو   عووو رم عوون دهوو لي  شتيكووس اضتوو ائ  وأسووق  ع ليووس هووف عووو رم عوون (ٕ ِدسَوور
الك وو )، واوو  وبووه ا اظت وو زيب الوو  مُلاووق فيمسوو  احمل  وويل، وهووف عيىووس موون مووهيب اظت وو زيب الوو  بوو لد ا 

   يش د حي الطراز.
ولكوون ابسوو طيع زموون هووذ  اظت وو زيب موون ال،ووق فس واضت وو ئر ُوبووه أهنوو  موون زموون داود. وموون هووذا دووهرري 
دت م ً ظت ذا بو ل ا نريوع سوليا يب أدوق سو   نوىو ل موهيب اظت و زيب ا ال،وا ل أي ا إسورائيل وه يوذور يمسو ذا، 

 .(ٖ   اظت  زيب ا أ مقهذا بيب داود و يب سه اس كال نى ل هذ
وسووه َّلقووه   سووليا يب ا ال ىاياوو د اانداريووس عوون داود أنيووق، فقووه اع ووىن بووهاً ابل اووثييد واس و وور 

ونقيوس أمو ر سوليا يب ووول مو   وىق وبكا وق أم و  هوف  «الك وس اظت    ه لذلك، و   ص عالمس  نهسوس 
 لاثيد ولمس .(. ولألس  ض ع  هذ  ا3ٔٔٔٗمل ٔ » مك  نس ا س ر أم ر سليا يب

وهوووذا ال قوووه   اضت ووو ري اعت ئووول ل ووور ابل،ووو ب اانسووورائيلف ل ووورم ووووربى وضووو  ق ا ماووو  ى ب ووو راد 
الُهَول القهديس، و  ر لل، ب أد)   ص نق، ولكىق ي لب عليق الط نق ال  رخيف ال اثيهي الوذي حياول 

ابُم  اضت  ريس ا هذا ال م يب.  إبا سمس  اظت      ا ال و دم واضترو) ف  ي    ف ًي معييد إسرائيل من
فقه دو يب الك وس ا ع ور سوليا يب وول نريوع أعاو ل داود ونط  َّلوق  سو ر  وا ئيل العو ين مون اب وو ح 

جبووو ار مووو  َّل ار ووو   مووون موووهوِّلد وَّلق ليوووه اوابل الوط رووووس  -(، وووووذلك أعاووو ل سوووليا يب وعاا وووق ٕٓ-ٜ
يمسوووو   مووووق  وووو وق ووعوووو د   -   -وأعاوووو ل  وأعاوووو عت ، وأعاوووو ل ي سوووو  ا م وووور، وم سووووى ا الربيووووس،

 
 2)  Ernest Wright, Biblical Archaeology, p. 76. 

 3)  Ibid. p. 77. 
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سووليا يب مووق أعا لووق ووووذلك الوو  و دوو  م ووهر سوو م وإعتوو   ال،وو ب مووهى اببيوو ل. وسووه َّلووهو د  بكاووس 
 وأدو . س ر ابمع ل مق ال أ ر نكل من م ر وال ر)

واوو  لوو  ر سووليا يب أعاوو ل اظت سوويقى ويليوو  ال اوو نيح دا وول اعتيكوول، وأضوو ا وبا وون ا د عيوو د 
 .(ٗ (. وو يب ل أ ري ال ى يب ال يىيقيس د يثس ووريم ا ا رَّل  ع فا  ى اظت سيقى3ٕٔٓٔمل ٔ      

 -   نوون سووليا يب أيب يط لووب ربو وو -إسوورائيل  -وال وورائب ن وو رم عىي ووس، زوو  دعوو  اصتوو ل ال،ووا يل للووويد وُييَبووظ أدووق ظت وو  ارَّل  وو  م وو ري  سووليا يب اظتلووك لاوووب اَّلاوو ع أعا لووق، أدووق اضووطر إل رفووق اصت يووس 
أيب خي وض اصت يووس، فوورفض. فك دوو  نهايوس اهنيوو ر اظتالكووس اظت وووهم إل زلكووس  -الوذي ورث اظتلووك ن ووه أنيووق 

 مىقااس، ا ال،ا ل إسرائيل وا اصتى ) يمس ذا3 
ووى دووريل وأم وو  أدوو  ف  وو  اويب موون عو ديووس أنيووك الق سوويس وموون دووري  العقيوول الووذي  «+  إيب أابري سا 

همك ... فأب ) اظتلوك ال،و ب نقاو وم ... أ   ق ول دوريو  وأل أزيوه علوى دوريو  ب لق عليى  فى 
... فلاوو  رأى ووول إسوورائيل أيب اظتلووك ه ياوواق عتوو  ... أرسوول ا فووهع ا  يرن وو  ( ومل كوو   علووى رتيووق 

 (ٕٓ-3ٔ ٕٔمل ٔ » إسرائيل  ا ال،ا ل(.
أرض زلكووس إسوورائيل ن وض اظتووهيب ظتلووك  وظت و  سوو لد اضت لوس اظت ليووس اببوعوور اضوطر سووليا يب أيب يويووق مون

 بريا 3
وأرسول بوريا  للالوك م ئوس أعطى بيىةذ اظتلوك سوليا يب بوريا  ع،ورين مهيىوس ا أرض اصتليول ...  «+ 

 (ٗٔ-3ٔٔ ٜمل ٔ » وع،رين وزدس ذهب.

 
 4)  J. Bright, A History of Israel, pp. 215-216. 
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ح منوذج إعادة بناء هيكل سلينان بواسطة العاِل شيك   Shickصورة توضِّ

 هيكل سلينان:
يب القاووس ا ال ووىن وف ضوو  الووويد ابطتوورياد احملليووس واظتاوو  ردم، ود،ووط  ال ثوو رم لوو    لقووه نلووي سووليا 

م ا  اظتىطقس  رس ً وأ ً  وبى ابً و رابً. وعو   الاوي  وابمو يب والك  يوس نهربوس مهه،وس ه َّلول مسو  إسورائيل 
ُل مس  ن ُه   واَّلا   أُور لي  بهاً عا   و د  عليوق. وأسو   سوليا واظتوو ين  يب ال هيوه مون الوويد سوًي ولن َّلَوووْ
 اظت ا ريس. ا ول إسرائيل. وهكذا ب ل نى ل اعتيكل و  ج على ساس ب  رم الويد

 3 ُور  
فقو ل لوق3 إنوراهي .  «أم و  اظتكو يب الوذي أُسوي  عليوق اعتيكول فمسو  أ وًي مون ا  يو ر  ، وهو  بوول اظت

وا وو ه  هىوو ري ػترسووس أرض ادلُررر   ب إل فقوو ل هأدووذا  فقوو ل3 ُ ووذ انىووك وبيووهري الووذي حتوووق إسوووق واذهوو
علرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  أحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد ا بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   
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(. وهوذا اظت سوق عيىوق ٗ-3ٔ ٕٕ َّلك » ... وا الي   الع لث رفق عيىيق وأن ر اظت ضق من ن يه أقو  لك
ام لكق أبوه أنىو ل اليو سويه فياو  ن وه، وعاول فيوق بوريب  نيوهر( للو و د، وسوه ا ورتا  مىوق داود ونوىن فيوق 

 مذ  3ً
وو يب ميري الر) عىه نيوهر أرودوس اليو سوف ... فثو ل بو د  الىو ( ا ذلوك اليو   إل داود وسو ل  «+ 

 (ٛٔو3ٔٙ ٕٗ   ٕ » لق3 ا  ه وأس  للر) مذ  ً ا نيهر أرودس اليو سف.
ونوىن داود هىو ري موذ ً  للور)، وأ و ه ػترسو د وذابئوح سويمس، واسو ث ) الور) مون أبول  «+ 

 (3ٕٕٗ٘   ٕ » سرائيل.ابرض فك    ال رنس عن إ
 ”.صهيون“وسه شتِّف هذا اظترَّل ق فيا  ن ه 

نىوو ل  ن ووه سوووق   . ، وأواوول ٜٜ٘لقووه ان ووهأ نىوو ل اعتيكوول ا الاووىس الران ووس ظتلووك سووليا يب سووىس 
(. ود  وىق سوليا يب نى اوق ابب  و ل 3ٙٗٔ مولٔسى اد على أيهي اظتمسىهسه ال يىيقيه  اللوىو ديه(  

 رضوه هو مه لل  يوس3 ابول وبوهم ابسوو ط أي  و ب إسورائيل و   وس نوه يمسو ذا ممسيب، ودت َ  اعتيكول 
ا اصتى ) وإسرائيل ا ال،ا ل، ابانض فس إل أدق رم  اظتل ويوس ا عيس مسو  اب   لوذلك ف لكو هن ابعاو   

 و يب ي يِّىق اظتلك في ري ا اضت ل ع  اً ا بك م ق.
ائيليس  وورا. و وو رد ال ووو دم ا اعتيكوول اظتوورياث العاووه أم وو  لقوو س ال ووو دم دا وول اعتيكوول فمسووف إسوور 

 إل مهى اببي ل. والى افالذي اب  ظ نق ال، ب اليمس دي ا عاق أعا   وي دق الروبف 
 وو يب اعتيكل مقراً دائا ً طت ائن اظتلك والهولس ورتيق مق ىي    الذهويس وال  يس العايىس.
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نيو   «و» نيو    «دي  ا عااوس موىو   وم ىو  3 لقوه  و ر هيكول سوليا يب عثيووس مون عث ئوب الوه
ووو يب أهو  مو  فيوق ابلىاووس لل و ه هو  روا  ابمو    فكول أُمو  ال و ه موهع م أيب َّلورى وَّلاواق مون  » ال ويم

ن يه ال و دم وال يم  . وو يب هذا الروا    ر م  فيق وابسل أ يس ا دار إسرائيل، ولكىق وو يب هو  أهو  
. ووووأيب   أسوو   اعتيكوول ن اسووطس اليمسوو د لري ووق ال وو ه ولووق،   موون بيووث  ووكلق وهىهسوو ق موو  فيووق ابلىاوووس  

 وموى  ، ولكن من بيث ههفق وب هر رس ل ق ووي    لل يم.
لقوووه ضووو ع  وووول م ووو ه هىهسوووس اعتيكووول، وادوووه رد موووق ادوووهاثر  وووول  اثر ، وه ياووو طق أعاووو  عااووو ل 

ن أ وووك لق، إ   مووو  نقوووف مووون أو ووو فق اظتهودوووس ا الك ووو ) اظتمسىهسوووه واظتىقووووه أيب ياووورتدوا أي  وووكل مووو
س ووه إعتووف ػتكوو  وموي وو  بووه   يكوو يب لويوو     ووكٌل ػتوووه د اظتقووه س. وه يكوون هووذا م وو دفس  نوول عوون 

 ااندا يب. ُيا  وه لق
لقووه أدرري سووليا يب ذلووك دت موو ً، إذ باووب أيب هووذا اعتيكوول نكوول عاا ووق وووول أسوورار  وأشت ئووق و وو  َّلق 

ق   عيسووس لووق ناووكىن      ووي ً فيووق، وب  و  بووهاً   سوو ون الاووا اد الُ ووي أيب ياووكن ا وم،و ايَّل
 ني  م ى ع ابب دي3

واويب   إلووق إسوورائيل، فلي وق وق ويمووك الووذي ول اوو  نوق عوووهري داود أ . بدووق هوول ياووكن    «+ 
ل هووذا الويوو  الووذي بقوووه  علووى ابرض. هوو ذا الاووا اد وشتوو ل الاووا اد   َّلاوو ك، فكوو  اببسوو

نىي . ف ل    إل  يم عوهري وإل َّل ورعق أيمسو  الور) إعتوف واشتوق ال وراخ وال ويم الو  ي وليمس  
عوهري أم مك الي  . ل ك يب عيى ري م   ب ه على هذا الوي  ليًي وهن راً، على اظت ضق الوذي سلو  

ق َّل ووور ع عووووهري إيب اشتوووف يكووو يب فيوووق ل اووواق ال ووويم الووو  ي وووليمس  عووووهري ا هوووذا اظت ضوووق. واشتووو
و وووو وك إسوووورائيل الووووذين ي وووول يب ا هووووذا اظت ضووووق، واشتووووق أدوووو  ا م ضووووق سووووكى ري ا الاووووا ل، 
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 (ٖٓ-3ٕٙ ٛمل ٔ » وإذا شت   ف   ر.
  ا اظتكووو يب إمنووو  ا أفووو ا  الىووو س  ،”اسرررل ه“أي أيب الوووذي ي بوووه ا هيكووول   بقووووه  وابل  ووول هووو  

د وأضووول ف وووىن أيب   يقوووي  ” ياوووكن“  وعووورياً مووون الىووو س فمسوووف ولاوووس وسلووو      أم ووو  الكلاوووس الووو  بوووري 
فمسووف ولاووس م مس مووس  طووأ، وهووف  -ب  وو   -واوو  يقووي  ال ووى  ب لاوو ً ا هيكلووق   -   ووي ً ا اعتيكوول 

أي  ”َسررِكيَنة“و ”شررانينا “ وو و يب، أي ياووكن، ومىمسوو  ا وو ُوق   ولاووس  shakanم،وو قس أ ووًي موون ولاووس 
ي أَّلى من ب رم  . هذ  الكلاس ال ربيس هف واردم أ ًي ا اس  ها   ب رم  ، واعتهول والاي  الذي
وهى  يق  ر اظت مس   على ال ب د اظتؤس و  معول الو ارد ا  ”.ُُييِّل“و ”خينة“الوهو الُرب ل  ري اظتقياه ف ىن 

وور اسو    ، أي وب د   اظتؤس  مق الى س وليحي اانس مس الهائاس. فواثر د ذ ” ياس ا ب ا ع“م مس   
ا ال يم ابل و دم القلويس ال  دسس واظت ل س، ف   يرتالى وي به، أو ابضتري وابب ح ي ثل ى، ف وىن أيب 

  . ول ال ب د ي لن وب د ، أو ي لن د اق للا لِّف الذي يى دي ويهع  ابس   اظت ب د ا 
ه سس نكل م ىن ونكل م  ديكن أيب ي  و ر  ولقه أض ى اعتيكل على أُور لي  ابل  يل ماوس اظتهيىس اظتق

ال قوول، بووه  وو رد أُور وولي   ث ر وو  ومو ديمسوو  و وو ارعمس  وأسوو اره  مقه سووس ا إباوو س اببيوو ل ولمسوو . 
لقه ا     أُور لي  وبهه  دويب و فس نيد إسرائيل نذنيوس ال،كر أو الاورور ونوذنح  وروا ال  وح. 

دا ل أس ار أُور لي . مَّليمس  ال  نه من ول موهيب فلاوطه، ونىو  في حيل و  ي لح أيب يُذنح ال  ح إ   
إسوورائيل موون ووول أعوو ل ال وو ه ليووذ  ا ال  ووح ا أُور وولي . وموون أبوول ورامووس ذنووح اطتووروا لل  ووح َّلُ وو ح 
الويوو د ولمسوو  ا ال يووه لكوول اوَّلووه موون ن يووه، موون الووويد والاوو ئوه موون  وو رج الووويد، لياوورتحي ا وملووهوا 

ف ظتىوووووووووووووووووووووووووو زل ا أُور وووووووووووووووووووووووووولي  ه  -فس والرتبوووووووووووووووووووووووووو ) ومكوووووووووووووووووووووووووو لً للووووووووووووووووووووووووووذنح اظتووووووووووووووووووووووووووأوى وال ووووووووووووووووووووووووووي 
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 يكن ُيااح ن أبريه  فمسف ملك اصتايق 
وه يكون ي بوه ا أُور وولي   وفل  ووحي و  ُياواح صتعووس اظتيو  أيب دتكوث فيمسوو  ن وه ال وورو)، وه يكون فيمسوو  

 الد و  الطيووو ر، و  إس موووس سوووو ر إ   مقوووربم نيووو  داود ومقوووربم  لوووهم الىويوووس. وه يكووون ُياووواح فيمسووو  نرتنيوووس اضتيووو
اضتهائق لةي  َّلؤدي د   د ابرض وال  ن من ال رع إل   سس اعت ال. وه ُيااح نس موس ابفورايب فيمسو  لوةي  يلو ث 
د  هن  اعت ال   لذلك نقهر م  ي   ره  اويب   ب ن  إسرائيل وهف أمو ممس   رنوس، نقوهر مو  ياوو  يب الوهم ع 

 س ار.ويول  يب أبث ره  واب
نقيوو   وويث سووىه ود وو  علووى بووول ال ي وو يب  الشررانينا وموون أسوو ال الوورنيه ال ثيوووس وال ريوووس3  إيب 

َّلى ار َّل نوس إسورائيل، يورتدد  وهاه  اللوو ا الور) مو دا  ي بوه ادعو   فمسو  سريوب، وعىوهم  وبوهد أيب ذلوك  
إل مك هن  وسوه وو يب،  . لقه ع دد ال، ويى    ب رم  ((٘ ولق ني ف ئهم ع دد ال، ويى   إل مقره [

 فاقط  اظتهيىس ال اياس أُور لي  وم مس  اعتيكل ال ثيب اظتمسيب به ابرض وبه الرتا)  
 لوو   » بدووِك ه َّل وورا زموو يب اف قوو دريِ  «أم وو  الوورد اظتاوويوف وم ووق القوو ل ال ووويح فكوو يب ا فوو  اظتاوويح3 

وفياو  هو  يقورت) داور إل اظتهيىوس ونكوى  «(. وو يب اظتايح أول الو وه على  را و  و ورا) اعتيكول   3ٜٔٗٗ
 (3ٜٔٔٗ ل  » عليمس .

وه يىُج هذا اعتيكول نكول سهاسو ق اظتامسريوس، اظت و  م عليوق مون أفكو ر وَّل و راد الورنيه، مون ال  ريوب 
 ٜ٘ٔ-ٕٕٜوالىمسب على زور ال  و ر. وو دو  أول  و رم عليوق للىمسوب ا أ   ربو و   نون سوليا يب سوىس 

(. واوووو  هُنووووب علووووى يووووه ملوووو ري إسوووورائيل أد اوووومس  3ٕٔٗٙموووول ٔر   .  علووووى يووووه  ي،ووووق فرعوووو يب م وووو

 
  5) Edersheim, The Temple, pp. 17,18. 
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 .   ٚٛ٘ل،وورال أعوو ايب أو دفووق ب يووس. أم وو    وور  وو رم هنووب وسوولب فك دوو  علووى يووه دو  ذد وور سووىس 
بيث ختر ) اعتيكل أي  ً وهُنب ول م  فيق مق ول اظتاويه من سك يب الويد إل ابنل، ولكن عىه عو دم 

 .  َّلقريوو ً، وأعطو ه  رتيوق  ديوس اعتيكول  ٖٚ٘نل أمراً ملكي ً ابلوى ل سوىس اظتاويه أعط ه  و رش ملك اب
ولكن نهويب نن د عمسه   الذي ض ع وه ي به لق أ ر. وهكذا وو يب نىو ل اعتيكول العو ين الوذي دا  أوعور 

سوووىس  ولكووون ني  ختريوووب اعتيكووول مووور م أ ووورى علوووى يوووه أدطيووو  حي الاووول سف ملوووك سووو ر  وهووو   ٓٓ٘مووون 
 . ( الووذي هنووب ووول ذ وو ئر  وأسوو   فيووق رباووس اطتوورا)، أي نووىن فيووق  ٖٙٔ-٘ٚٔني وو ُدحي  أدطيوو  حي إ

 ٗٙٔ . . ولكن ع د اظتكو ني يب وأعو دوا َّلطمسوري  وال وو دم فيوق سوىس  ٚٙٔدياارب  ٘ٔمذ  ً لألواثيب ا 
ىووق  . ، وسوو  وا ب وو دق بووهاً. وأعوو د هووريودس اظتلووك  ابدومووف( نىوو ل اعتيكوول ا ِضووْ   بثاووق ابول وزي  

 . ، أم    ٜ . ، ودت   ال الي د الكربى فيق سىس  ٜٔابلر    الك ردعف واضتث رم العاىيس وال و  سىس 
سىس من الوهايس. مث أُعيه ختريوق ودُو  أس سو َّلق بوه الورتا)  ٙٗال الي د الهسيقس وال ثايل ف ا   ن ه 

  .ٓٚعلى يه الق ئه الروم ين َّليطحي سىس 
 (3ٜٚٔ م  » سه د ل ا مريا ك،   ا ا هيكل سهسك ب ل ا أُور لي  أو ام ً.اللمس  إيب ابُم   «+ 
 (3ٗٔ مرا » إهن ل  بث رم القهس ا رأس ول   رع. «+ 

سووه  نووه أووو ا  اضتطوو   بووه د وول إل  ٕ٘ٔويقوو ل اظتىقووو يب موون علاوو ل اواثر إدووق يلوو   اضت وور بووه 
   (ٙ ابرضيس اب ليس للاهيىس

 
 6)  Recovery of Jerusalem, p. 185. cited by Edersheim. 
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 ادلنلكة ادلتحدة، ل لك فسقوطها وشيك:السوس ينخر يف عظام 
وور اظتلووك سووليا يب لل،ووروط ابس سوويس الوو  وضوو مس    ظتوو  يىو ووف أيب َّلكوو يب عليووق اظتالكووس لكووف  لقووه َّلىك 

 َّلال ػتا نس   ويال   يهنِّره ، أيب3
   يكعر لى اق اطتيل. - ٔ
   يكعر لى اق الىا ل. - ٕ
   يكعر لى اق الذهب وال  س. - ٖ
ب لى اق دا س من ال،ري س ا و  ) من عىوه الكمسىوس واليويوه ليقورأ فيوق وول أ   بي َّلوق، يك  - ٗ

 لكف ي  ل   أيب ي  قف  .
 حي ظ وي  ال،ري س وال رائض لي ال   . - ٘

لك 3
ُ
 ستاس  روط هف أس س اظت

علوف  ملكو ً   فونيب سلو  أب ولفيمسو ،  مه أَّلي  إل ابرض ال  ي طيك الر) إعتك وام لك مس  وسكى  «+ 
ملك ً الذي خي  ر  الر) إعتك. من وس  إ  َّلك إ ل عليك  وثايق ابُم  الذين ب يل، فندك إ ل

و  يورد  لك أيب إ ل عليك ربيً أبىوي ً ليحي ه  أ  ري. ولكن   يُكعر لق اطتيلحيل  عليك ملك ً.  
ا هذ  الطريق أي و ً. و   َّل  دوا َّلرب  يب ال، ب إل م ر لكف يكعر اطتيل، والر) سه س ل لك   

يكعوور لووق داوو ل لووةي  ي يووي سلوووق، وف ووس وذهووو ً   يكعوور لووق وعوورياً. وعىووهم  مللووحي علووى ورسووف زلك ووق 
يك ب لى اق دا س من هذ  ال،ري س ا و  ) من عىه الكمسىوس اليويوه، ف كو يب م وق ويقورأ فيمسو   

ولا د هذ  ال،ري س وهذ  ال ورائض   ول أ   بي َّلق، لكف ي  ل   أيب ي قف الر) إعتق، وحي ظ رتيق
لي ال  و ، لوةي  يرَّل وق سلووق علوى إ  َّلوق، ولوةي  حييوه عون ال  ويس دييىو ً أو أو ً ، لكوف يطيول اب   

 (ٕٓ-3ٔٗ ٚٔ َّلث » على زلك ق ه  ونى   ا وس  إسرائيل.
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، ووول مو  بوذ ر لكن سوليا يب  وري  مىوذ الووهل وول الاوا د الو  وو يب   حيكو   و  ال،و ب وابسوو ط
   عىق دت دى سليا يب ا ز رس ق ني حت  ظ3

ورتووق سووليا يب مراوووب  بهيهيووس ملرهوو  اطتيوول( وفرسوو لً، فكوو يب لووق ألوو  وأرنووق م ئووس مرووووس وا ىوو   «+ 
 (ٕٚوٕٙ 3ٓٔمل ٔ » ع،ر أل  ف رس ... وب ل اظتلك ال  س ا أُور لي  معل اضتث رم ...

يووووس وعوووريم موووق نىووو  فرعووو يب، م  نيووو د وعا ديووو د وأدوميووو د وأبوووب اظتلوووك سوووليا يب داووو ل  ر  «+ 
و ويهودي د وبعيوو د. موون ابُمو  الووذين سوو ل عوىمس  الوور) لووو  إسورائيل3   َّلووه ل يب إلوويمس  وهوو    
يه ل يب إليك ، بهن  دييل يب سل نك  ورال  عت مس . ف ل  ق سليا يب  ؤ ل ابحملووس   وو دو  لوق سووق 

س موون الاووراري، فأم لو  داوو ا  سلوووق ... وه يكون سلوووق ووو مًي مةوس موون الىاو ل الاوويهاد و وويث مةو
مق الر) إعتق وقلوب داود أنيوق. فوذهب سوليا يب ورال ع،ورتود إ هوس ال ويهوديه وملكو   ربوحي 

-3ٔ ٔٔمول ٔ » ال ا ديه. وعال سليا يب ال،ر ا عي  الر) وه ي ووق الور) دت مو ً ووهاود أنيوق.
ٙ) 

سوووورائيل وهووووف ا أوج ع هوووو  وغتووووهه  وسوووولط هن . وهكووووذا َّلقو وووول هكووووذا نووووهأ يى وووور الاوووو س ا زلكووووس إ
 سليا يب من   إدذاراً مث سراراً هن ئي ً ن ا يق اظتالكس3

فقوو ل الوور) لاووليا يب3 موون أبوول أيب ذلووك  ال  ووي يب( عىووهري وه حت ووظ عمسووهي وفرائ ووف الوو   «+ 
   أف ول ذلوك ا أ موك وأعطيمسو  ل ووهري. إ   إينأو ي ك   ، فنين أموّ ِ  اظتالكوس عىوك دت يقو ً 

 مولٔ » نول مون يوه انىوك أم سمسو  ... وأعطوف سووطً  وابوهاً  نىوك ... مون أبول داود أنيوك،
 (ٖٔو3ٔٔ ٔٔ

  . 3 ٕٕٜوم د اظتلك سليا يب سىس 
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مول ٔ » مث اضطثق سليا يب مق  ابئق وُدفون ا مهيىوس داود أنيوق وملوك ربو و   انىوق ع ضو ً عىوق. «+ 
ٖٗ3ٔٔ) 

 ئيل:انقسام مملكة إسرا
 العد التنازيل حىت السيب احلزين:

سول أيب يىق ف القريب ال   ور  . ، و دو  إسورائيل سوه فقوهد ع وره  الوذه ، وذلوك ناووب سول ري 
اظتلك سليا يب اظت،ه إ   احملرم د، وبل ل   ب   عليق، ابانضو فس إل سي سو ق ال  سو يس وإسورافق ا 

مسووو ، زووو  أ  وووب ال،ووو ب وأاثر ب ياوووس الوووويد ال،وووا ليس اظتاووو هر والووووذخ، واضوووطرار  إل نيوووق موووهيب أبوال
 إسرائيل( وحت  ه  لإلس قيل عن يمس ذا ا اصتى )، ز  عث ل اب دقا   حت  م، عر ال هاوم ال  زادد 

 ف ف ال من.
لقووه اسوو قل  زلكووس ال،ووا ل وُدعيوو  إسوورائيل، وا  وو رد لى اوومس  يرن وو   أبووه عويووه سووليا يب ليالووك 

لكس اصتى ) وُدعي  يمس ذا ودتل ك عليمس  ربو    نن سليا يب ال ريوث ال،ورعف. وو دو  عليمس ، واس قل  ز
اضتهود ال   لس نه اظتالك ه دتر أ ل أُور لي  فقهار ع،رم أمي ل، وهف بهود سو  نىي مه ال،وا ليس. 

ل  وال وهاسس ونذلك اد مس  امربال ريس داود واد مسى ع ر ابنطو ل. واسو ارد اظتالك و يب َّل ىو وابيب أ   الاو
 وأ   اضتر) وال هاوم.

 

 
ح ادقا   زلكس إسرائيل إل زلك ه   ريطس َّل ضِّ

 



 
 

 إسرائيل ويهوذا يف اخلمسني سنة اأُلوىل - 7
 ق.م( 678-299بعد االنقسام )

 

 السياسة اخلارجية:
 فقدت كل من يهوذا وإسرائيل مجيع البالد واألراضي واملمتلكات اليت تقع خارج حدود فلسطُت:

 األراميون املتمركزون يف دمشق كسروا نَت إسرائيل واستقلوا مبملكتهم. - ٔ
 ون عرب اأُلردن كسروا نَت إسرائيل واستقلوا بعاصمتهم اليت هي عمان اليوم.العموني - ٕ
 املوآبيون املستوطنون شرق البحر امليت انسلخوا من سلطة إسرائيل. - ٖ
 ابشان املستوطنون شرق حبر اجلليل سرعان ما استقلوا أيضاً، ولكن سرعان ما احتلتهم دمشق. - ٗ
 ل وانفصلوا.األدوميون استقلوا عن إسرائي - ٘

 السياسة الداخلية:
 ادلشورة احلمقاء: االنقسام:

كاااان يتحااات م علاااب رحبعاااام بااان ساااليمان، الورياااي الشااارعي سسااارائيل، أن يفاااوز ابعاااًتا  إسااارائيل يف 
الشاامال لكااي يصااَت ملكاااً علااب الاابالد مياال سااليمان أبيااع. ولاايل  اصتمااع ابلشااع  يف شااكيم عاصاامة 

صااي  رحبعااام ملكاااً أن ةفِّاار ماان الضاارائ  وأعمااال السااخرة، الشاامال، وكااان أول مطلاا  للشااع  لتن
فكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان رد 
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 رحبعام بعد مشورة الشباب ورفض مشورة الشيوخ هكيا:
اجلالدياان يف أعمااال السااخرة  أيب ثق اال ناَتكم وأز أزيااد علااب ناَتكم. أيب أدبكاام ابلساايا   بواساطة  «+ 

  ٕٔ:ٗٔ ملٔ » وأز أُؤدبكم ابلعقارب ...
ل إسرائيل أن امللا    يسامع ،ام، رد  الشاع  صاواابً علاب امللا  أاائلُت: أي  لاي   فلما رأى ك «+ 

أسم لنا يف داود وال نصي  لنا يف ابان يس اب. إخ خياما  س إسارائيل ... س أرسال امللا  رحبعاام 
أدورام اليي علاب التساخَت فرمجاع مجياع إسارائيل اب فاارة فماات. فباادر امللا  رحبعاام وصاعد إخ 

-ٙٔ: ٕٔماال ٔ » كبااة ليهاارب إخ أُورشااليم. فعصااب إساارائيل علااب بياات داود إخ هاايا اليااوم.املر 
ٜٔ  

 ق.م(: 209-299بدء مملكة إسرائيل ادلنقسمة: يربعام )
وكان يربعام بن نبا  خادم سليمان صب ار أبس، وأأامع سليمان علب كل أعمال بيت يوسر، ولكناع 

ماال ٔالنااا الشاايلو  أن ج ساايفعلع ملكاااً عااو  سااليمان   رفااع ياادى علااب سااليمان ألنااع علاام ماان أخي ااا
ٔٔ :ٕٙ-ٖٜ:  

وطلا  ساليمان أتال يربعاام فقاام يربعاام وهارب إخ مصار إخ شيشاق ملا  مصار  وكاان شيشاق  «+ 
 من أهل ليبيا وأام بغزو مصار ونص ا  نفساع فرعاوزً ، وكاان  يربعاام  يف مصار إخ وفااة ساليمان.

  ٔٔ:ٓٗمل ٔ »
مساااع مجياااع إسااارائيل أبن يربعاااام أاااد رصاااع أرسااالوا فااادعوى إخ اجلماعاااة ومل كاااوى علاااب مجياااع ومل اااا  «+ 

  ٕٔ:ٕٓمل ٔ » إسرائيل، و  يتبع بيت داود إال  سبط يهوذا وحدى.
وأااد خي اا  يربعااام كاال ياان إساارائيل وأساااال إخ نفسااع وج وكاال الشااع . وإذ كااان ةااا  أن يرصاااع 

باااادة يف ا،يكااال، عمااال يربعاااام عفلاااُت مااان الااايه  أصاااناماً ليعبااادها الشاااع  عناااع ويعاااود إخ أُورشاااليم للع
بيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  “إساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارائيل، صعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال واحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداً يف 
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وشاف ع الشااع  علاب عبااادة األصانام، ورتاا  بنفساع طقوسااها وكهنتهاا وأسمهااا.  ،”دان“واآلخاار يف  ”إيتل
  .ٙٔ-ٚ: ٗٔمل ٔ  وغض  ج عليع صداً 

عة ويف صيل واحد مان عباادة ج وخدماة األأاداس وعفي  حقاًّا أن تنتك  إسرائيل هكيا هبيى السر 
بااالد إساارائيل يف الشاامال ماان غاازو شيشااق الاايي يف ا،يكاال إخ عبااادة عفااول الاايه . ،اايا   تساالم 

مصااار مااان وصاااع ساااليمان. وأاااد عانااات الااابالد مااان الفقااار والتااادمَت  استضاااا  يربعاااام عناااد هروباااع إخ
 حصوهنا. وفقدت كل

 ق.م(: 299-299بدء مملكة يهوذا: رحبعام )
سانة يف أُورشاليم.  ٚٔسانة، وملا   ٔٗهو ابن سليمان الورياي الشارعي ليهاوذا، ملا  وهاو يف سان 

وماان املفساار أن أُمااع كاناات عمونيااة وامسهااا نعمااة وهااي ليساات نعمااة. فقااد عماال رحبعااام الشاار يف عيااٍت 
بااة، فكااان هنااا  الاارب، وبااٌت هااو أيضاااً لشااعبع أصااناماً، وتسااف لت أخااالق الشااع  يف أسمااع إخ درصااة مرع

 سوق للمأبونُت، فتنف ست األر  بكل أرصاس البالد اليت كان أد طردها ج من أمام إسرائيل.
ق.م، صااعد شيشااق ملاا  مصاار  ليااا اجلنسااية   ٜٛٔويف الساانة امامسااة مللاا  رحبعااام حااوا  ساانة 

وأاد نص ا   Shoshenqوعرب علب أُورشليم و  ينه  املدينة أو ا،يكل. ويسام ب شيشاق أيضااً شوشان  
  ٔ ق.م  وهااااااي أسااااارة بوبسااااااطة ٖٜ٘نفساااااع فرعاااااوزً علااااااب مصااااار، وافتاااااات  األسااااارة اليانيااااااة والعشااااارين  

Bubastite  وكاااااااان أاااااااد خط اااااااط لغااااااازو إسااااااارائيل كلهاااااااا لتوطياااااااد مركااااااازى يف الشااااااارق يف أسااااااايا، وذلااااااا .

 
 1  Albright, BASOR 130, 1953, pp. 4-11 cited by J. Bright, A History of Israel, p. 229. 
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 غزاى: واض  من احتضانع لَتبعام أائد سليمان ا،ارب وتقدمي الضيافة لع ولكن كان أول َمنْ 

ق.م  علاب أُورشاليم،  ٜٛٔويف السانة امامساة للملا  رحبعاام صاعد شيشاق ملا  مصار  سانة  «+ 
ألهنم خانوا الرب، أبلر ومئيت مركبة وستُت ألر فارس. و  يكن عدد للشع  اليين صاالوا معاع 

: ٕٔأي ٕ » من مصر لوبيُت وساكيُت وكوشايُت  متوحشاُت ، وأخاي املادن ا صاينة الايت ليهاوذا.
ٔ-ٗ  

 وأد دفع رحبعام لشيشق صزية فادحة.
ا فااائر أنااع حط اام ماادن ودلاات  وأااد ُوِصااَدت أخبااار غزواتااع هاايى منقوشااة علااب أعماادة الكرناا  يف األأصاار

 . ٕ آخرها اجلنوب ا صينة وهن  فلسطُت من أو،ا إخ
ئااع يف وكانات حاارب باُت رحبعااام ويربعاام كاال األسم. س اضاطفع رحبعاام مااع آابئاع وُدفاان ماع آاب «+ 

  ٗٔ:ٖٓمل ٔ » مدينة داود.
 يف ىذه الفرتة: ويهوذابقية ملوك إسرائيل 

 إسرائيل يهوذا
 ق.م: ٖٜٔ-ٜ٘ٔ أبيا بن رحبعام:

من ملا  يربعاام   ٖ يف السنة اليامنة عشر
ملا  ثاالث سانُت يف  -مل  أبيا عو  أبيع 

أُورشاليم. وابتادأ ملكاع حبارب ضاد إسارائيل أي 
ئااااة ألاااار رصاااال ضااااد يربعااااام رااااي  ماااان أربعما

اعتقاااداً منااع أن إساارائيل عصاات أماار ج الاايي 
صعااااال داود ملكااااااً علاااااب كااااال الشاااااع ، وهاااااو 
حفيااد داود. لاايل  كااان يشااعر أن الاارب معااع 
وأناااع باااارب كراماااة لعهاااد ج ماااع داود. واصاااع 

  فانكسااااار يربعاااااام ٓٓٓٓٓٛصاااااي  يربعاااااام  
أتيااااال مااااان  ٓٓٓٓٓ٘أماااااام أبياااااا الااااايي أتااااال 

ي منهااا بياات إياال إساارائيل، فاايل إساارائيل وأخاا

 
 ٜٔٓ-ٕٕٜاساااااتمر يربعاااااام يف امللااااا  

ق.م ولكااااان   يساااااتطع لضاااااعفع وساااااول نياااااة 
أو ادى أن يورث املل  متاماً ألبنائاع، بال كاان 
مبفر د ماوت امللا  يقاوم أحاد القاواد ويايب  

لكاً. حىت تزعزعت الوريي وينصِّ  نفسع م
 أركان البالد إخ أن صال ُعمري.

 
 2  J. Bright, A History of Israel, p. 231. 

ولكاان يف  -القااارئ املاادأِّق يف التااوارير اااد فرأاااً يف الساانُت بااُت ساانة تااو ِّ امللاا  وبااُت نساابة التوليااة بااُت إساارائيل ويهااوذا   ٖ 
 حدود ال تتعد ى عشر سنُت.
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 إسرائيل يهوذا
 ويشانع وعفرون.

 ٕٕتاازو ج أبيّااا أربااع عشاارة اماارأة وخل اار 
 بنتاً. ٙٔولداً و

 ق.م: ٖٚٛ-ٖٜٔآسا بن أبيَّا: 
 اساااًتاحت األر  يف أسماااع عشااار سااانوات

عماااال آسااااا مااااا هااااو صااااا   «باااادون حاااارب 
  ٗٔ:ٕأي ٕ«  ومسااتقيم يف عيااٍت الاارب إ،ااع

وبااٌت ماادزً حصااينة وحص اان ابأااي املاادن. وكااان 
ومن بنيامُت  ٖٓٓٓٓٓصي  آسا من يهوذا 

 كلهم صبابرة أبس.  ٕٓٓٓٓٛ

 
ق.م وكااان مكروهاااً  ٜٔٓمااوت يربعااام 

علاااااب مااااادى التاااااارير وأعطاااااب ج لاااااع هااااايى 
 الااايي صعااال إسااارائيل ُةطااا  «الصااافة 

  ٖٔ:ٙمل ٕ، ٗٔ:ٙٔمل ٔ »
 ق.م: ٜٓٓ انداب بن يربعام:

وأاااد أاااام زداب ابناااع ملكااااً ولكااان أتلاااع 
 أحد أوادى وأتل كل نسل يربعام.

 حرب األبطال:
  وهااااو أائااااد Zerahع زارح  هفاااام علياااا

أثيااويب ورمبااا كااان يتبااع شيشااق أو  -كوشااي 
الفرعون اليي اعتلب عرش مصر بعادى وهاو 

ق.م   ٗٚٛ-ٜٗٔ  Osarkonأوسااركون 
وأد اصطدم بع آسا بقوة عناد مديناة مريشاا 
وكااااااان عاااااادد صااااااي  زارح الكوشااااااي مليااااااون 
صنااادي، هااايا أفنااااى آساااا إفنااااًل وهنااا  مجياااع 

انات تتاع ورصاع إخ أدواتع وكل املدن اليت ك
 أورشليم.

 ق.م:ٚٚٛ-ٜٓٓ بعشا ملٌك على إسرائيل:
لاا  

ُ
ساانة، اتفااق مااع زارح  ٕٗواسااتمر يف امل

 «القائد الكوشي علب ما يُظن ضد يهاوذا 

ويف السنة السادسة واليالثُت من ُمل  آساا 
ق.م  صاااااعد بعشاااااا ملااااا  إسااااارائيل  ٚٚٛ 

علااااب يهااااوذا وبااااٌت الرامااااة لكاااايال يااااد  أحااااداً 
 خل إخ آسااااا ملاااا  يهااااوذا.ةاااارج أو يااااد

  ٙٔ:ٔأي ٕ »
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 عودة الروح:

وكاااان روح ج علاااب عااازرس بااان عودياااد.  «
فخرج للقال آسا وأال لع: امسعاوا   س آساا 
ومجيع يهوذا وبنيامُت: الرب معكام ماا كناتم 
معااع، وإن طلبتمااوى يوصااد لكاام وإن تركتمااوى 
ياااًتككم. وسسااارائيل أسم كياااَتة باااال إلاااع حاااق 

أي ٕ«  لِّاااااام وبااااااال شااااااريعة.وبااااااال كاااااااهن مع
ٔ٘ :ٔ-ٖ  

 وهكيا شف ع ج آسا لينهض بيهوذا.
ومل ااا مسعاات بقيااة األساابا  أن الاارب أعااان 
آساااا انضااامت إلياااع بعاااض األسااابا  مااان أفااارامي 

فااااصتمعوا يف أُورشاااليم يف الشاااهر  «ومشعاااون 
اليالي يف السنة امامسة عشار مللا  آساا ... 

ابئهاااام ودخلاااوا يف عهااااد أن يطلباااوا الاااارب إلاااع آ
بكااال ألاااوهبم وكااال أنفساااهم ... وحلفاااوا للااارب 
بصااوت عظاايم ... وفاارح كاال يهااوذا ماان أصاال 
ا لاار ألهناام حلفااوا بكاال ألااوهبم وطلبااوى بكاال 
رضاااااهم فُوِصااااَد ،اااام وأراحهاااام الاااارب ماااان كاااال 

  ٙٔ-٘ٔ:ٜأي ٕ«  صهة.
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 حرب إسرائيل ضد يهوذا:

ويف السنة السادسة واليالثُت مللا  آساا،  «
فمااااا  «سااارائيل علاااب يهاااوذاصاااعد بعشاااا ملااا  إ
أخارج فضاة وذهبااً ماان  «كاان مان آساا إال  أن 

خاازائن بياات الاارب ... وأرساال إخ بنهاادد ملاا  
ليساااااااااااتعُت ضاااااااااااد « أرام الساااااااااااكن يف دمشاااااااااااق

فاساتمع بنهادد للملا  آساا فأرسال  «إسارائيل، 
رؤساااااال اجلياااااوش الااااايت لاااااع علاااااب مااااادن إسااااارائيل 
فضربوا عيون ودان وآبل املياى ومجيع خمازن مدن 

  ٗ-ٙٔ:ٔأي ٕ«  نفتا 
ففال حنا  الرائي إخ آسا ملا  يهاوذا 
ع بشدة وأخربى مبصَتى. فمات آسا بعد  ووَّب 

 سنة. ٔٗأن مل  

 
 
 
فلمااا مسااع بعشااا كاار  عاان بنااال الرامااة وتاار   «+ 

  ٙٔ:٘أي ٕ » عملع  أي انسح  
 وعمل الشر يف عيٍت الرب ومات.

 ق.م: ٙٚٛ-ٚٚٛإيلو بن بعشا: 
ى زماري فقاام وملا  علاب أتلع أحد أاواد

إسااارائيل أسااابوعاً واحاااداً، وهبااايا أضاااب علاااب  
كل بيت بعشا. ويف أسبو  واحد أاام علياع 
ااااا  س زمااااري أتاااال  ُعمااااري أائااااد صيشااااع فلم 

 نفسع.

وهكيا استهل  كل من يهوذا وإسرائيل أوهتم البشرية وكل اأتصادهم يف هيى 
 ا روب املستمرة
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 إسرائيل يهوذا
 ق.م: ٜٗٛ-ٖٚٛ ا:يهوشافاط بن آس

 أهنب علب مظاهر الوثنية يف يهوذا:
وملاا  يهوشااافا  باان آسااا علااب يهااوذا  «+ 

يف السااااانة الرابعاااااة ألخااااا ب ملااااا  إسااااارائيل 
وكاااان يهوشاااافا  ابااان سااا  وثالثاااُت سااانة 
حاُت ملا ، وملا  سسااً وعشارين سانة يف 
أُورشااليم ... وسااار يف كاال طريااق آسااا أبيااع. 

 عياااااٍت   باااااد عنهاااااا. إذ عمااااال املساااااتقيم يف
  ٖٗ-ٔٗ: ٕٕمل ٔ«  الرب.

وأااد دخاال يهوشااافا  يف معاهاادة تااالر 
مااااع إساااارائيل مااااع عائلااااة الُعمااااريُت ابلاااارغم ماااان 
عنر سياسة ُعمري وأخا ب. وهايا التحاالر 

 أعاد لليهودية جتديدها وتقويتها.
ولقااااد بااااايل يهوشااااافا  كااااال صهااااادى يف 
مقاومااااة التيااااارات الوثنيااااة ألنااااع كااااان خملصاااااً 

  وابلارغم ٕٕ:ٖٗمال ٔل  ليهوى إلع إسارائي
مااان التصاااا  ماااع إسااارائيل إال  أناااع   يسااام  
إطالأاااااااااااً بتساااااااااارب روح الوثنيااااااااااة إخ بااااااااااالد 

 اليهودية.

 ق.م: ٜٙٛ-ٙٚٛ متلُّك ُعمري:
ومل  اثناىت عشارة سانة  و  وساار يف 
طريااق الشاار طريااق يربعااام باان نبااا  الاايي 
صعاال إساارائيل ُةطاا . ملاا  بعااد سسااُت 

ساااااااااتقرار سااااااااانة مااااااااان القالأااااااااال وعااااااااادم اال
وا اااروب حاااىت صااااارت إسااارائيل باااال أااااوة 
تواصع هبا األعدال، وخاصاة للكاة دمشاق 
اليت صاارت تتقاو ى تات حاكمهاا بنهادد 

ق.م  ٕٗٛ-ٓٛٛالااااااايي عااااااااش طاااااااوياًل 
اليي استوخ علب كل األراضي مشال هنار 

 الَتمو .
هاااايا ابسضااااافة إخ دولااااة أخاااارى باااادأت 
تقااااوى وتظهاااار يف الوصااااود َّبطرهااااا املاااااحق: 

ر ماااا باااُت النهااارين الااايت احتلااات أخطااار آشاااو 
مواأاار التااارير يف األلاار ساانة أباال املاايالد. 

 فقام فيها امللو  األأوسل:
 ق.م ٕٜٚ-ٕٔٓٔأشورايب 
 ق.م ٖٜٔ -ٖٜ٘أشوردان 

 ق.م ٓٙٛ-ٗٛٛأشورزصرابل اليا  
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 جتديد القضاء:

وكاااان يهوشاااافا  رصااال حكااام وحكمااااة 
وعااادل، فقاااد أعااااد مباااادئ القضاااال العاااادل 

 ، وأأااام يف أُورشااليم ماااا ٔٔ-ٜٔ:ٗي إٔ 
يشااااااابع ككماااااااة مركزياااااااة للااااااادعاوي يرأساااااااها 
الكاااااااهن األعظااااااام للشاااااائون الدينياااااااة وأائاااااااد 
لألماااااور املدنياااااة ألن تاااااداخلهم أمااااار ال مفااااار 
منااااع، وتصاااا  يف ككمااااة أُورشااااليم القضاااااس 
الااايت حُبيااات أواًل يف األأااااليم بواساااطة شااايوخ 
إسرائيل. وهبيا اأتلع كل صايور الظلام ووفار 
اسمكانيااات  اال املشاااكل املستعصااية، كمااا 

للكااااة أعاااااد  طاااايط حاااادود الاااابالد وحاااادود 
 داود. يهوذا رمبا كما كانت يف عصر

وهاااااااايا األخااااااااَت نشاااااااار الرعاااااااا  والفااااااااز  
وصااااارت وحشاااايتع ُيضاااارب هبااااا األميااااال،   
يكاان ميلهااا يف كاال حكاام أشااور وركعاات لااع  
كااااااال حكوماااااااات مااااااااا باااااااُت النهااااااارين وكاااااااال 

س وفينيقيااااااة األراميااااااُت، وزحاااااار علااااااب سااااااور 
وذحبهاااااام ذحباااااااً وغساااااال أساااااالحتع يف البحاااااار 

 األبيض ورصع إخ مواأعع.
وهكاااايا تنبااااع كاااال ماااان إساااارائيل ويهااااوذا 

 للعدو القادم.

 عودة السالم والتحالفات: 
سياساااة ُعماااري: كاااان ذا شخصاااية أوياااة 

باااات إساااارائيل كلهااااا ابمسااااع:  بيتتتت  »حااااىت ُلقِّ
أو أر  ُعمااااااااااري  يف النقااااااااااوش  «ُعمتتتتتتتتتتري

شاااااب ع باااااداود وساااااليمان يف األشاااااورية  وأاااااد ت
أدرتااع التنظيميااة وتطلعاتااع، وصعاال عاصاامتع 

وهاااااااي أمجاااااال وأخطااااااار موأاااااااع يف  ستتتتتتامرةال
إساارائيل، وأااد أكماال بنالهااا أخاا ب امللاا ، 
وابتاااااااادأ ياااااااانهض سساااااااارائيل، وعاااااااام  السااااااااالم 
وتصااا  مااع يهااوذا وارتاابط بااروابط ا بااة مااع 
الفينيقياااااااااُت وأخضاااااااااع األرامياااااااااُت يف شااااااااارق 
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 اأُلردن.
الفاااً مااع ملاا  صااور الاايي وأااد عماال ت

وأخاااااااي ابنتاااااااع   ٗ كاااااااان كاهنااااااااً لعشاااااااتاروت
ألخ ب زوصة وهي إيزابل اليت صارت كاور 
اترياار الشاار سساارائيل. وصااارت التفااارة يف 

 انتعاش مع صور.
وتصااااااااهر إسااااااارائيل ماااااااع يهاااااااوذا فتااااااازوج 
يهااااورام باااان يهوشااااافا  ملاااا  يهااااوذا بعيليااااا 
بناات أخاا ب فكاناات صاافقة لصااا  السااالم 

حااىت باادأت التفااارة املشااًتكة متاار والتفااارة، 
يف عصايون صااابر علااب البحار األناار ولكاان 

 توأفت س فشلت.
وتالر يهوذا مع إسرائيل ضد األعادال 
املشااًتكُت. فقااد هاازم ُعمااري مااوآب وصعلهااا 

 ، وُأخضاعت أدوم ٖ:ٗمال ٕتت اجلزياة  
الاايت أرساالت ،ااا حاكماااً ماان عناادها  ليهتتوذا

  ، وامتااااااد ساااااالطان يهاااااااوذإٕ:ٚٗماااااال ٔ 
ليشاااامل ماااادن الفلسااااطينيُت علااااب الساااااحل 

 . ٛ:ٕٕمااااااااال ٕ ،  ٚٔ:ٔٔأي ٕغااااااااارابً  
واضطفع ُعمري مع آابئع وُدفن يف السامرة 

 ومل  أخ ب بن ُعمري عوضاً عنع.

 
 4  G. Ernest Wright, Biblical Archaeology, p. 94. 
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 ق.م ٓ٘ٛ -ٜٙٛ ادللك أخآب بن ُعمري: 

متل ااااا  يف السااااانة اليامناااااة واليالثاااااُت آلساااااا 
وملااا  أخااا ب علاااب إسااارائيل   ٘ ملااا  يهاااوذا
وعمال  «مادة اثنتاُت وعشارين سانة  يف السامرة

أخاا ب باان ُعمااري الشاار يف عيااٍت الاارب أكياار 
  ٙٔ:ٖٓمل ٔ » من مجيع اليين أبلع.

 حروبو:
بعد مناوشاات كياَتة اساتطا  أن يكسار 
شاوكة األراميااُت الاايين كاانوا يتوغ لااون داخاال 
إسااارائيل باااال اكاااًتاث، حاااىت وأاااع يف األسااار 
بنهااادد ملااا  دمشاااق، ولكااان عاملاااع أخااا ب 

ام، وعمل معع معاهدة وأطلقع لا أاثر ابحًت 
ساااااااخط األنبياااااااال علياااااااع لكسااااااارى أوامااااااار ج 

صاااااام ٔبضاااااارورة إعاااااادام امللااااااو  املأسااااااورين  
 . ولكاان أخااا ب هباايا الصااانيع صاااار ٘ٔ:ٖ

ماااااع دمشاااااق يف تاااااالر ضاااااد ملااااا  أشاااااور 
ومن خلفع يف حكم أشور ” أشورزصرابل“

ق.م الاايي  ٕ٘ٛ-ٜ٘ٛشلمنأساار اليالااي 
اخااًتق سااورس حااىت أغااار علااب كاال املناااطق و 

 البحر األبيض.
 التحالف الكبري:

وماان رعباااة الااابالد مااان شااار ملاااو  أشاااور 
عقااد كاال امللااو  تالفاااً معاااً ماان مشااال أِسااي ا 
الصاااااغرى إخ ساااااورس وملااااا  نااااااة وأخااااا ب 
ملااااااا  إسااااااارائيل الااااااايي أاااااااد م ألفاااااااي مركباااااااة 

 
ولكاان يف  -القااارئ املاادأِّق يف التااوارير اااد فرأاااً يف الساانُت بااُت ساانة تااو ِّ امللاا  وبااُت نساابة التوليااة بااُت إساارائيل ويهااوذا   ٘ 

 حدود ال تتعد ى عشر سنُت.
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حديديااااااة وعشاااااارة آال  رصاااااال للتحااااااالر. 
ق.م أغااااااااار ملاااااااا  أشااااااااور  ٖ٘ٛويف ساااااااانة 
علااب لالاا  مااا بااُت النهاارين حااىت  شلمنأساار

سااورس ولكاان صااي  ا لفااال الأاااى يف مدينااة 
أرأار وصاد ى وأنقايوها يف الوأات ا اد د مان 

 خطر اسابدة.
وعاام  الرخااال يف الاابالد وتس اانت التفااارة 
ووأفاااات ماااار ة أخاااارى إساااارائيل علااااب أاااادميها  
كدولااااة ذات مكانااااة بااااُت الاااادول، والفضاااال 

أبياااع ُعماااري،  يف ذلااا  يتقامساااع أخااا ب ماااع
سوال يف بنال املدن أو التحصاينات أو حفار 
القناااوات أو عمااال عااارابت ا ااارب وتاااادري  

 اميول.
 االحنطاط الديين يف عصر ُعمري وأخآب:

وكماااا أوأعااات نساااال ساااليمان الغريباااات 
الوثنيااااات سااااليمان يف شاااار  عبااااادة األواثن 
وبنال املياب  ،ا ولارساة طقوساها النفساة، 

ن حولاااااع يف شااااار  هكااااايا وأاااااع أخااااا ب ومااااا
إيزاباال بناات ملاا  صااور وهااو كاااهن للبعاال، 
إذ بنااات هااايكاًل لعشاااتاروت وهااايكاًل للبعااال 

 Baal  ٙٔ:ٕٖماااااال ٔيف السااااااامرة  

Melquart  ونشااارت إيزابااال عباااادة األواثن
يف إساااااااارائيل، وازداد خطرهاااااااااا صاااااااااداً ألهناااااااااا 
أرادت فاااار  عبااااادة أصاااانامها علااااب الدولااااة 

ماااان رمسياااااً. ولقااااي أنبيااااال البعاااال كاااال نايااااة 
  وساااااااااار معظااااااااام ٛٔ:ٜٔمااااااااال ٔالدولاااااااااة  

الشااااااع  ورال البعاااااال إال  ألااااااة بقياااااات أمينااااااة 
  ووأعاااااااات ٜٔ:ٛٔماااااااال ٔلعبااااااااادة يهااااااااوى  

بااايل  تااات االضاااطهاد وخاصاااة أنبياااال ج 
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حىت اختنقت الكلمة وُكمِّمات األفاواى. وإن 
بقااااااي صاااااازل ماااااان األنبيااااااال أميناااااااً ليهااااااوى إلااااااع 
إسااارائيل بكااال شااافاعة ميااال ميخاااا بااان تلاااع 

َّباااراب بيااات باااٍت ُعماااري ولكااان   الااايي أاااال
كيَتاً من األنبيال سقطوا يف التفربة واحناازوا 

 سيزابل لعبادة البعل.
 إيزابل وإيليا:

أادت إيزابل امللكة حركة مقاومة عنيادة 
وكاناات حينمااا أطعاات  «ضااد عبااادة يهااوى 

إيزاباال أنبيااال الاارب أن عوبَاادس أخااي مئااة نااا 
باز وخبأهم سسُت رصاًل يف مغاارة وعاا،م َّب

  ٛٔ:ٗمل ٔ » ومال.
ورفع الشر أرونع بواسطة هيى املرأة الشريرة 
و  بطاام كربسلهااا إال  يهااور إيليااا النااا الاايي 
ذبااا  أنبيالهاااا واحاااداً واحاااداً مبوساااب علاااب هنااار 
أيشاااااااون. ووب ااااااار أخااااااا ب وأذل ملكاااااااع حاااااااىت 
الاااااًتاب. وأصاااااتع ماااااع أخااااا ب وإيزابااااال طويلاااااة 

مااان  ٕٔ،ٜٔ، ٛٔ،ٚٔأتخاااي األصاااحاحات 
مللااااو  األول واألصااااحاح األول واليااااا  ساااافر ا

 من سفر امللو  اليا .
كااااان إيليااااا تيِّاااال بقوتااااع الروحيااااة وساااالطانع 
الروحااااي موسااااب متاماااااً، ولااااي  عبياااااً أن يظهاااار 
موساااب ماااع إيلياااا معااااً ليشاااهدا لتفلاااي املساااي  

  فقااد صاال ب صااالة أوأفاات الساامال ٜ:ٗ ماار 
عااان أن متطااار وصااالب فاااأمطرت. وأمااار السااامال 

راً لتلاااتهم ذبيحتاااع الااايت أاااد مها تااادسً فأنزلااات ز
 ألنبيال البعل لييبت ،م أن يهوى هو ج.

كااان إيليااا يعباااد إلااع إسااارائيل كماان يعاااي  
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يف حضاارتع، ويااتكل م مااع يهااوى إلااع سااينال ميااال 
حااي هااو الاارب إلااع إساارائيل الاايي  «موسااب: 

  ٚٔ:ٔمل ٔ » وأفت أمامع.
والعفي  أن  يت يوحناا املعمادان باروح 

ا لتقااار هاااَتودس موضاااع إيزابااال وكلتا اااا إيليااا
تطلبان رأس ناا، وكاال النبياُت يوَّباان ملكااً 
وملكااة ماان أصاال الاازز. وكااال امللكااُت تغر ااا 
أهُّباااة ا كااام، فااااألول يف طموحاااع أتااال صاااارى 
من أصل بستان، واليا  يقتل نبيًّا من أصال 
األأسااااام. وإيليااااا يف الضاااايق واجلااااو  أطعمااااع 

و علاااب نفساااع وكاااان غاااراب والياااا  ضاااي ق هااا
  كل اجلراد.

عفياااا  هاااافالل األنبيااااال الاااايين سااااخ روا 
أنفسااااااهم لطاعااااااة ج فأخضااااااعوا شاااااافاعتهم 

 لتهديد املوت.
 احلكم على أخآب من فم هللا:

فكان كاالم الارب إخ إيلياا التشاا أاائالً:  «+ 
أم انزل للقال أخ ب مل  إسرائيل يف السامرة 

يااع لَتثااع، هاوذا هااو يف كارم زبااوت الاايي نازل إل
وكلِّمااااع أااااائالً: هكاااايا أااااال الاااارب: هاااال أتلاااات 
وورثت أيضاً. س كلِّمع أائالً هكيا أاال الارب. 
يف املكااااااان الاااااايي  ساااااات فيااااااع الكااااااالب دم 
زبااااوت تلحاااا  الكااااالب دماااا  أناااات أيضاااااً. 
فقاااال أخااا ب سيلياااا هااال وصااادتٍت س عااادوِّي. 
فقااااال أااااد وصاااادت  ألناااا  أااااد بعاااات نفساااا  

يا أصل  علي  لعمل الشر يف عيٍت الرب هأن
شااارًّا وأبياااد نسااال  وأأطاااع ألخااا ب كااال ابئااال 
حباااائط وكفاااوز وُمطْلَااااق يف إسااارائيل، وأصعاااال 
بيت  كبيات يربعاام بان نباا  وكبيات بعشاا بان 
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أخيااااا ألصاااال اسغايااااة الاااايت أغظتااااٍت وجلعلاااا  
إساارائيل ةطاا . وتكل اام الاارب عاان إيزاباال أيضاااً 
أااااائالً إن الكااااالب أتكاااال إيزاباااال عنااااد مًتسااااة 

َماااْن ماااات ألخااا ب يف املديناااة أتكلاااع يزرعيااال. 
الكااااالب وَمااااْن مااااات يف ا قاااال أتكلااااع طيااااور 
السااامال. و  يكااان كأخااا ب الااايي اب  نفساااع 
لعماال الشاار يف عيااٍت الاارب الاايي أغوتااع إيزاباال 
امرأتااااااع. َوَرَصاااااا  صااااااداً بيهابااااااع ورال األصاااااانام 

كاااااال ماااااااا فعاااااال األموريااااااون الااااااايين حساااااا  
مل ٔ » طردهم الرب من أمام بٍت إسرائيل.

ٔٚ:ٕٔ-ٕٙ  
ومااات أخاا ب و ساات الكااالب دمااع، 

ماال ٕأم ااا إيزاباال فلاام تفلاات ماان حكاام ج  
ٖ٘:ٜ-ٖٚ.  

وأخاااااَتاً هااااارب إيلياااااا اتقااااااًل لشااااار إيزابااااال 
الفاصرة ومان ثقال الرساالة والتفاأ إخ ساينال 
ليتالأااااب مااااع يهااااوى إلااااع العهااااد ليسااااتمد أااااوة 
لرحلااااة الساااامال، ألنااااع ُأخااااي يف مركبااااة زريااااة 

مال وإليشاااااع يصااااارخ وصاااااعد إخ عناااااان السااااا
عليع، واستفاب لاع إيلياا وألقاب بردائاع علياع 
ااال إليشاااع الناااا  وحااال  علياااع روح الااارب فكم 
رسااالة إيليااا لتيباات عبااادة ج والقضااال علااب 

 .بيت أخ ب وعبادة البعل
 ق.م: ٜٗٛ-ٓ٘ٛأخزاي بن أخآب:  

حكاااام شااااهوراً أليلااااة ومااااات أثاااار حادثااااة 
  ٔمل ٕ 
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 ق.م ٕٗٛ-ٜٗٛيهورام بن يهوشافاط: 

هاااااااااااو خليفاااااااااااة يهوشاااااااااااافا  يف حكااااااااااام 
اليهودياااة. ولكااان بساااب  ضاااعر شخصااايتع 
حن تااع زوصتااع عيليااا بناات أخاا ب وحل اات كل ااع 
يف ا كم كملكاة وهاي حفيادة أو رمباا بنات 

 ُعمري:
وملاااا  يهااااورام باااان يهوشااااافا  ملاااا   «+ 

يهاااوذا. كاااان ابااان اثناااُت وثالثاااُت سااانة حاااُت 
ر ملاا  وملاا  سااا  ساانُت يف أُورشااليم وسااا

يف طرياااااق ملاااااو  إسااااارائيل كماااااا فعااااال بيااااات 
« أخاا ب ألن بناات أخاا ب كاناات لااع اماارأة.

  ٛٔ-ٛ:ٙٔمل ٕ 
ويقاااااول الكتااااااب إناااااع طاااااو ح يهااااااوذا أي 

 أضل  الشع .
وعمل الشر يف عيٍت الرب ... ويف أسمع  «+ 

عصااااب أدوم ماااان تاااات يااااد يهااااوذا ومل كااااوا 
  ٕٓوٛ:ٛٔمل ٕ«  علب أنفسهم ملكاً.

  مااااااع آابئااااااع واضااااااطفع يهااااااورام  يااااااورام
وُدفن ماع آابئاع يف مديناة داود وملا  أخازس 

  ٛ:ٕٗمل ٕابنع عوضاً عنع  
كاناااااااات عيليااااااااا اماااااااارأة يهااااااااورام اماااااااارأة أويااااااااة 
الشااااااكيمة وهاااااايى املتمااااااّرِدة أدخلاااااات عبااااااادة 
البعاال إخ أُورشااليم وحر ضاات زوصهااا يهااورام 
فقتل كل إخوتع األربعة لكي تضمن بقالها 

 من بعد زوصها.

 ق.م ٕٗٛ-ٜٗٛيهورام بن أخآب: 
حاااول أن يقااوم سعااادة عبااادة يهااوى إلااع 
إسااااااارائيل وأن يرفاااااااع العوائاااااااق الااااااايت تضاااااااايق 
الشااااااع  ولكاااااان كااااااان ذلاااااا  مسااااااتحياًل يف 

وإزال ا اااارب مااااع دمشااااق  وصااااود أُمااااع إيزاباااال،
اليت خسرهتا إسرائيل ومات فيها أخ ب أبوى يف 

 راموت صلعاد.
ويالَحظ أن التسفيل يف سفر امللو  اليا  

ورام يف يهااااوذا ويهااااورام يف إساااارائيل يف ياااايكر يهاااا
 نف  مدة ا كم.
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 ق.م ٕٗٛ أخزاي بن يهورام:

سنة حينما ملا   ٕٗكان أخزس ابن 
ومل  سنة واحدة يف ُأورشاليم وهاو أيضااً 
سااال  يف طرياااق أخااا ب ألن أُماااع  عيلياااا   

-ٛ:ٕ٘مال ٕكانت تشَت علياع ابلشار  
ٕٚ.  

 ق.م ٖٚٛ-ٕٗٛعثليا: 
 س.زوصة يهورام وأم أخز 

اااا رأت عيلياااا أُم أخااازس أن ابنهاااا أاااد  «+  فلم 
« مات أامت فأابدت مجيع النسل امللكاي.

  ٔٔ:ٔمل ٕ 
وأد أرغمت الشاع  علاب عباادة البعال 
يف أُورشاااليم، ولكااان ابلااارغم مااان ذلااا  بقاااي 
معظم شع  يهوذا كافظاً علب عباادة يهاوى 

 إلع إسرائيل.
وأاااااااد أدر  الشاااااااع  أن هااااااايى االمااااااارأة 

ابجلرتااااااة والعناااااار وهااااااي اغتصاااااابت ا كاااااام 
ليساات مااان بيااات داود فلااام يعطهاااا الشاااع  
أي أااااادر مااااان االعتباااااار، ولكنهاااااا اساااااتمرت 

 س  سنوات يف ا كم.
وكاااان مااان ضااامن النسااال امللكاااي الااايي 
أابدتاااع عيلياااا اباااان ألخااازس   تطالاااع ياااادها إذ 
خبااأوى عنهااا امسااع يااوآش خبأتااع عم تااع وهااي 
اماااااارأة رئااااااي  الكهنااااااة، أخيتااااااع وخبأتااااااع يف 

ل ومل ااا صااار اباان ساابع ساانوات نص اابوى ا،يكاا
 مبعرفة رئي  الكهنة ملكاً علب يهوذا.

ثتتتورة ا تتتي  لقلتتتى احلكتتتم علتتتى يتتتد ايىتتتو: 
 ق.م ٘ٔٛ -ٕٗٛ

لقاااد تشاااف ع القائاااد سهاااو بااان  شاااي ليقاااوم 
هبااايى الياااورة للتنفاااي  عااان غضااا  إسااارائيل إزال 
ُعماري وابناع أخاا ب وأحفاادى، وصاال اختيااار ج 

ب إساارائيل يف ميعااادى، وأااد لااع ليكااون ملكاااً علاا
مسحع مندوب إليشع النا وهاو واحاد مان باٍت 
األنبيااال بنااالً علااب وصااية إيليااا أباال أن يصااعد يف 

مااااااال ٕ، ٜٔ:ٙٔمااااااال ٔمركبتاااااااع إخ السااااااامال  
  وذلاا  يف أواخاار حكاام يهااورام اباان ٖ-ٜٔ:ٔ

ق.م . ومبفاااااااااار د أن مسااااااااااحع  ٕٗٛأخاااااااااا ب  
منااادوب إليشاااع الناااا يف راماااوت صلعااااد وساااط 

اااااا مساااااع  زمالئااااع القاااااو اد أعلنااااوا أياماااااع ملكاااااً، فلم 
يهااورام أراد أن يهاارب ولكاان أتلااع سهااو. وعماال 

 بنصيحة إليشع أبن يقتل كل بيت أخ ب.
و  تفلاااات إيزاباااال إذ طرحوهااااا ماااان الشاااابا  
فوأعاااااااات وماتاااااااات وأكلاااااااات الكااااااااالب  مهااااااااا 

 و ست دمها حس  نبو ة إيليا.
وأتل سهو كال أنبياال البعال وكال َماْن وصادى 

هيكلاااااااع يف الساااااااامرة وهااااااادم ا،يكااااااال حاااااااىت يف 
 الًتاب.

وكان سليشاع الناا دور كباَت صاداً يف عاودة 
روح العبااادة و واليقاااة يف امللااا  الااايي عي ناااع ج 
ويف ا روب اليت أامت هبا إسرائيل للادفا  أماام 
ل  مل  آرام، إذ أن إليشع النا كاان يسابق فينااِّ

ضاا   ملاا  إساارائيل بتحر كااات ملاا  أرام، حااىت
ملاااا  آرام وياااان أن هنااااا  خيانااااة بااااُت صاااافوفع 

فقال واحد من عبيادى  «أحد العرافُت: فأصابع 
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لااي  كاايا س ساايدي امللاا  ولكاان إليشااع النااا 
الاايي يف إساارائيل ةاارب ملاا  إساارائيل ابألمااور 

ماال ٕ » الاايت تااتكل م هبااا يف خمااد  مضاافع .
ٕٔ:ٙ  
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 اتريخ إسرائيل ويهوذا - 8
 من منتصف القرن التاسع إىل منتصف القرن الثامن

 

 يف ىذه الفًتة: ويهوذاملوك إسرائيل 

 إسرائيل يهوذا
 ق.م 888-837 يوآش بن أخزاي:

وأخرج )يهوايددع  عكاون( ا ع و  ع  و   «+ 
ووضوووووو  ل اووووووا عكلووووووونج وأل وووووون  عك وووووووهند  
 فم َّاوواي  وحوووواي  وووووَّاايع ولوونكايع كاووو   

 ا72:77حل 2« )ع   .

 ق.م 875-842 ايىو:
كاوووب ت َّوووا د(ووواي ع اووولارعر   عكووو  د 
وووووووم أاووووووور  ح ااووووووو  اووووووونر   كايرعتووووووو   وأاَّ

اوة  و(و  ألوواي   788وعاولمر  ووايع  
حووب  كلوونرير أاوور    إاوورعنال. وكاةهوون   
تصووووووندً أدحوووووون  اوووووو اب   ووووووو دم دعود أو 
اوووووو امنن  و وووووونن ذكوووووو   ووووووو   ضوووووو   

اهلن  كانحول. إارعنال وىت فاب  عالا 
وتان وووووول ضوووووو   عكوووووو  د حوووووو  عزددد لوووووواي  
دح ووو ولوواي  عينيووايري   فاووب حوون  فاهوون 
 ةهبد وبيو أخآب وو اووا  لل وا أووب 
لووووايعد  ولعناوووول ولوووو مل ل وووو  زحوووونم ع  وووو  

ق.ما. و وووووووووووووووووووونن ل وووووووووووووووووووو   842-886)
ولعناووول أن يايعغوووا كووولو ح ووو  عينيوووايري  
ني مة ور عكذي عغلنح اايرد وىت وواير 
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ا  ولووند 847عنال )وووابع  وحوورورع   اوور 

ا 837و وووووورَّر عكَّوووووولو حوووووورَّ  أخوووووور  )اووووووة  
(وووبد  -وكاةووا عكلاووول وخ ووووا ع ةوووا  ووو  

Shamash-Hadad ( 842عخلنحم-
ا عكووووذي خ ولووووا    عةاوووو  ع  اوووو  872

 مسريعحام حبَّ  أر   اةايع .
أتةنء (ذع ع خنض عكذي  ونن روري   
إاورعنال   تاوو  يهووايذع حووو  ووون . فاووب 

ايء حووو  ولعناووول ح ووو  أرعم اناهلووون عك ووور وعكوووو
دح وووو. وح ووورًو أن يوووايلش تووواي َّ عكوووو     
 م   و(اي لول   ب حاي  لث ان ف   يااي 
ل وو   وووط اوو  ن ا إ َّ  ايعاوو   )يهووايددع  
رنووام عكاهةوو ا. ودفوو  عزليوو  ةلعناوول ح وو  
ووا  دح ووو. وكاةووا عللووري  ل هووري عاهلااوول ور َّ
  ووووب تناوووون  لث اوووون وكاوووو   ووووا ح وووواير  

اهةوو  عكووذي ألن ووا لووو   يهووايددع  رنووام عك
 738وألن وووا رغووو  . ولووووب لووونش يهووووايددع  

اووة  ودفةوواي    حبيةوو  دعود حوو  ع  وواي  ي ووا 
أي 2لمل خريع    إارعنال وح  هللا و الا )

 ا76و75:24
ولموووول يووووايلش ع ووووولاا    لاوووو   «+ 

« .عكوووووورب  وووووول أدم يهووووووايددع  عكاوووووون( 
 ا2:24أي 2)

أحَّووووون ولعناووووول ح ووووو  دح وووووو  فناووووولاي  
ل وووو   وووول أرض نيوووورق عيتردن عكوووو   ن ووووا 
إلاووورعنال ولوووند وعاووولاي  ل ووو   ووول أرعضووو  
إاووووورعنال عكوووووونخر  ل ووووو  عكوووووونول وعز اووووول 

 أرعم.ودخ ا إارعنال  ا عزلي      
وووونر  إاوورعنال   وون  كاوول لوونرق حوو  
 ووول ع ووون   ووون   َّلوووا حووو  عكووواي(  وعك ووو    
و نن ذك    لصر لنحايس عكةيب  مون (واي 
وعرد   عيوووووونو  عيو  وعكثوووون  عكووووذي  
ية ووووووووووو  فاهمووووووووووون أي ووووووووووون  ع  اووووووووووونر عكوووووووووووبي  

 وعيخ ل  كاهايذع وإارعنال.
كاوووووب ايوووووند  د(ووووواي   ت هوووووري ع م اووووو  

وفاووب  عكوو  د أحن وون  وووىت أووونلن  ك وو ل
و وووووونن عإلوووووووونس عك وووووونم أن  -وعلمئةن وووووون 

د(ووووواي غ ووووو  ل ووووو   وووووووا ول ووووو   الوووووا دم 
عي وووردء. و  ياووو  د(ووواي  وووورع  و  ذع   وووور  
حلوووووووو   كااوووووووايد   ووووووو . ف  وووووووا ع وناوووووووب 
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وكا    ب حاي  يهايددع  أكرع  رؤاونء 

هووووووووايذع فلخ َّووووووووو  لوووووووو  ل وووووووووند  هللا ووووووووووورَّح ي
 يوووةنم فنكلنكووا عكَّاووايرون  ايعاوو   ل ووبي  

 ا.76و25:24أي 2كا )

عخل ااووو  وع للصوووندي  ل ووو  وناهلووون. و كووورك  
حوووو  أ ووووا أزع  ل ووووند  عك  وووول وكاةووووا   ياوووو  

 .كاايرع  ل   ل ند  هللا

 ق.م 887-875 يهوآحاز بن ايىو: 
ح وووووو  ل وووووو  إاوووووورعنال   عكووووووونحر  اوووووو   
ل وور  اووة  ولموول عك وور   لاوو  عكوورب  و  
أدحووا كوولع ولعناوول ح وو  أرعم إاوورعنال و ووذك  
 ةهبد ع ةا. وورخ يهايلوونز إ  عكورب فووم  
كوووا وخ َّصوووه  عكووورب حووو   وووا يوووب عيرعحاووو   
وكاووووةه    ااووووبوع لوووو  خ ووووند ير  وووونم عكووووذي 

 غ ل إارعنال ُيت ئ:
و  يت ووووي كاهايلوووونز نيووو    إ َّ  وووو   «+ 

فنران  ول ور حر  ون  ول ور  ل ً رعغول 
ين ح ووووو  أرعم أفةووووون(  ووضووووو ه   ووووونك عب 

 ا7:73حل 2)» ك بوس.
 وحن  يهايلونز ودفةاي    عكونحر .

 ق.م 783-888أمصيا بن يوآش: 
عاوول ن  أن يووو د  وول ع ووبن عكوو  فاووب(ن 

ا. ين ح وووو  دح ووووو 5:73 حوووول2) ا7)أ وووواي 

 ق.م: 786-882 يهوآش بن يهوآحاز:
ح وو  ل ووو  إاووورعنال   عكوووونحر  اوووا  «+ 

اووة  ولموول عك وور   لاوو  عكوورب و  ل وور  

 
  عكةصو  عيو  حو  عكاوورن عكثونح  ق. م ضوو وا دح وو ودخ ووا  وا  ووري أنيواير وضوو وا  ا7)

 أنياير   ثل.
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اووووو  لايعتووووا حوووو   وووول نيوووورق عيتردن وكر ووووا 

 فنول هن أحصان   ب ورب ح  أدوم.
وعال غر غةايدع  ح  إارعنال   ور وا حو  
أدوم وكاووووو  عزةوووووايد   لوووووايد   أكووووونروع ل ووووو  
  ووووومل حوووووبن يهوووووايذع  فَّ ووووو  أحصوووووان غوووووبع  
وع و ول وأل وو  عةورب ل وو  إاورعنال وعووو بم 

اووووو  حووووو  غوووووا  يهوووووايلش    اوووووا  وووووم وك
ع اووور يهووايذع وولوو  أحصووان   عياوور وزووو  
يهووووووايلش ل وووووو  أتورنيوووووو ا  و(وووووو   ووووووبون دفوووووون  
وعاوووووولاي  ل اهوووووون و  هوووووون و ووووووور أغوووووولعء حوووووو  
أاووووايعر(ن ولووووند  َّةوووونن .   أفوووورج يهووووايلش لوووو  

-8:74 حووول2أحصوووان وكاووو  لوووايعد  عكلووونكاي  )
 ا.76

اووووب لوووو   اوووو  خ ووووند ير  وووونم  وووو    وووونط 
حوول 2)» عكووذي غ وول إاوورعنال ُيت ووئ ...

 ا77و78:73
ونرب أحصان ح   يهايذع و   أتورنيو ا  

 و ور أاايعر(ن.
و ل  يهوايلش ح و  إاورعنال يولاوب إكا و  
عكةوووويب و(وووواي ل وووو  اوووورير حرضووووا وتة وووو  كووووا أ ووووا 

  عكةهنيو  ااونرب أرعم ويَّ   وكا  كوام إ
 ا79-74:73حل 2)

وحوووون  يهووووايلش  وووو  يهايلووووونز ودفةوووواي    
 عكونحر .
 
 
 صحوة املوت

 كاب   َّا ع م النن عيخلنن أوج  ايضهمن   ب عة امل
   أدم ير  نم عكثن  ح   إارعنال ولتل ييوَّن ح   يهايذع
 ولب لننيا ع تةلنن لمرع  ح  عكوة    ونوع 
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 ق.م 742-783)عزراي(:  ُعز ِّيَـّا
ح وو  و(وواي ووويب و وونن اووة ا اووا ل وور  
اة . ووونرب عكو وو اةا  و(وبم اواير غوا 
واواير ي ةووا واواير أنيووبود و وري حووبان    أرض 
أنيووووووووبود وعكو ووووووووو اةا  واوووووووونلب  هللا ل وووووووو  
عكو وو اةا  ول و  عك ورب عكوون ة    غواير 
  ووووول وعك مووووواي ا   وأل ووووون  عك ماي اووووواين (وووووبعد 

بخل حصوور. وعاوو د حبيةووو  وعحلووب عمسووا إ  حووو
إيوو   ل وو  خ وواب عك ا وو  و ةن(وون. و ووري لتل ييوووَّن 
أ رعغون    أتورنيوو ا  ووووور ل رع   ثووري  ي ووا  وونن 
كا حننيا   ثوري  ل و  عكوونول وعكووهل. و ونن 
كا غا  ح  ع انت   ت ث حئ  أك  واو    
ل ً و وووووووووم حئوووووووووو . ولموووووووووول   أتورنيوووووووووو ا  

: 26أي 2)حةجةااوووووووووون  عخوووووووووو ع    لوووووووووو  
ا. ولووب ووونر لتل ييوووَّن ع  وو  ألوواي  ح وواي  75و74

ووواَّن ووووواير خ ووواير  ل ووو  أنيووواير  وووووهن  كووورب أاي
وووووب عمسوووووا   اوووووج   أنيووووواير   خصوووووا   ووتغي
خ ري  يوتْ م ل اهلن أك  وونب وذك     اة  

وكألا  ااط   ب(ن عمسا حو   744-742
وعآلاثر فج   وحورَّ  وعووب  إ    ل عكوج  

 ق.م 746-786يربعام الثاين: 
 لمل عك ر   لا  عكرب.

 ووونن ير  ووونم وعووووبع  حووو  أ وووو  عكاوووايعد عكوووذي  
لرفله  إارعنال ولوب عحلوب ووبود دوكلوا ووىت لخور 

حووبخل ةووون  حوون ووووول إكاووا اووو امنن ع  وو   حووو  
ا.  ل لال   عكووور 74:6وىت وعدي عك ر   )لن 

أي ن  إ ا عاولاي  ل و  دح وو وعاو د  او   و د  
 عك   ن ا  ا يب عيرعحا :

فخ َّصوووه  )عكوووربا  اوووب ير  ووونم  ووو  يوووايلش.  «+ 
و اا  أحاير ير  نم و ل حن لمل وغربوتا   او  
ووووونرب و اوووو  عاوووو غ  إ  إاوووورعنال دح ووووو 

 ا28و27:74حل 2)» ذع.وةن  عك  كاهاي 
و(اووذع أزعح ير  وونم عك موواي ا  وع ووايل ا  حوو  أرض 

 إارعنال:
و  إاورعنال حو  حوبخل ةون  إ   «+  (واي ردَّ خت

ووووور عك ر وووو  )عك ووووور ع اوووواا وووووو   وووو م 
عكوورب إكووا إاوورعنال عكووذي تا وو   ووا لوو  يووب 
ل ووووب  يووووايانن  وووو  أحلووووني عكةوووويب عكووووذي حوووو  

 ا25:74 حل2)» غا ونفر.
 ق.م 745-746 ام الثاين:زكراي بن يربع
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ن لا عي وووووووووووب  و(وووووووووووذع ي لاوووووووووووب  وووووووووووو   إووووووووووووو
 .ا2) كربص
و َّون ت وبَّد )ع  و  لتل ييووَّنا عرتوو  ل  وا  «+ 

إ  عاهلوووو   وخوووونن عكوووورب إاهلووووا ودخوووول (ااوووول 
أي 2« )عكوووووورب كاايلووووووب ل وووووو  حووووووذ   عك خوووووواير

فووو ذع (ووواي أ ووورص. ف لووونم    اوووا ا 76:26
ع ووورض و ووونن يووواياثم ع ةوووا ل ووو   اوووا ع  ووو  

 اا  ل   ني   عيرض.
فموووووووون  ودفةوووووووواي    واوووووووول وكووووووووام   

 ا .أتورني 
  اووووووة  وفوووووون  لتل ييوووووووَّن ع  وووووو  ووووووولَّ روح 
عكورب ل وو  إنيوو انء  وو  لحووايص عكةوويب و لوو  

 ل  ون  عكاهايدي .

ح وو  اوول  أنيووهر فاوووط وذوووا نيوو  ايم  ووو  
و(اوووذع ع لهووو   Ibleamد وووا  لةوووب ي   ووونم 
 ا.78:75حل 2إ  عي ب  اا د(اي )

 ق.م 735-742 يواثم:
وت ووبَّد يوواياثم ولموول ع ووولاا    لاوو  
عكوورب حثوول لتل ييوووَّن أ اووا  و ووري حووبان    عز وول 

وونرب  و   و ري   عكَّن   ل لن  وأ رعغن  
لماين ولايي ل واه  ولهور(  فو ل اي  عزليو  

 ا.9-7:27أي 2)
 لةا. لايضن  وحن  وح   ع ةا لونز 

 
 
 

 

 
ا2)  G. Ernest Wright, Biblical Archaeology, p. 103. 
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) أ ا وو ووواي  حةلصووو  عكاووورن عكثووونح  ل ووول ع وووا د عتوووو ا أتورنيووو ا  وعكاهايديووو  
و  َّوووووا   عتوووووونلهن ووووووبود   اووووو  اووووو امنن تاري ووووون   وعزد(ووووور  عكووووو  د 

ووونر    رخوونء   ت رفهوون عكوو  د حةووذ أدم اوو امنن ع  وو   وذكوو  ين و 
إاوورعنال وعكاهايديوو  عاووولَّ ا عكووورص ع لنووو  واياهلووون حوو  عاهلووبوء فة ووو ا 

أتلاب  عك رق عآلحة  حناي نيرق عيتردن وفاةاااو  وعك ر و  ووىت عك وور عكلجنر  و
 عيةر  ودخ ا واير   ح ن(ب  ح ه  حثل أدم دعود وا امنن.

كَّووووا عآلاثر ع ال ووووو    عةوووووننر ل وووو  حووووب  عكرخوووونء وعكَّووووري ولووووب د
وعكوخنحووووو  عكووووو  لوووووريَّ لووووون لووووونحايس أكةاووووونء عك ووووو     وووووب عكذكووووو  وعكواووووور 

 وع حن نط  ن غ ل    إارعنال   يوابون عيحل   ع ولا ل أ بع   
)با وكاووو  (وووذع عكرخووونء عاووولخبحا عك ووو   ك  نلووول ول ووووايع   ألموووناهل  غوووبع  

ع غلموووونل  وعكووووبي  ول وووو  حووووولاي  عك وووو   وعةاايحوووو  ل وووو  ع ووووولاي  
ورغووون  عكوووبي   ع لهاوووايع  ووول عارَّحووون   ل ثوووايع  اووول عكلانكاوووب  وةثوووايع   

 عك هب وعرتبوع ل  هللا.
ومع قيام الباطل واشتداد الغواية وقتـام الللةـة قـام ايابيـاهك وى ـذا ا  ج )

م والتـوبيخ شهد منتصف القرن الثامن قبـل املـي د بـزون أابيـاه التعلـي
واإلاذار على أساس التقليد املوروث. وكان لدولـة إسـرائيل أابياؤىـا   

 كةا كان لدولة يهوذا أابياؤىا.
وعآلن ل وووول أن  لوووون   مريوووور  وووول حوووو    اوووو  إاوووورعنال و  اوووو  يهووووايذع ية َّوووو  أن 

  ول رض دور عي  انء عك نكغ عيمها    (ذ  عكو   عك صا  .
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 رأابياه التعليم واإلاذا
 

 مقد ِّمة عامة:
 دور ايابياه عامة يف اتريخ شعب إسرائيل:

 ونن هللا ونضورع  دعنمون    واوط عك و    وكاةوا   يلوبخَّل إ َّ لةوب ع حنورعً 
وول وووايتا  لوو  عكايوووند عاووبَّد  وح ن ووب  إرعدتووا عك  اوون. وأدوعتووا عكوو  يوولا َّ  لوون كاايو ي

 كإل ونن  ثري  وكا  أ و هن (  عي  انء.
ايَّ    جمم هوون إاهلوونم مسوونوي حوو  فووايق حوو  هللا كإل ووونن  يلهاوو  اهلوون عكةوويب وعكة وو

  رق نيىت  رمبن يااين ح  ل ل و دتا حثل يايوةن ع  موبعن وإرحاون عكةويب  أو   
عك و وو  وعكلوواي حثوول لوونحايس وإنيوو انء وحاخوون ودع اوون  وكووري(   إذ دتلووايع ك ة ووو 

  فننا   ل ح ننيور  ل و  دون أي عال بعد أو إلبعد ان و  وعإلاهلنم دفا  ح رف
عكةيب فالا َّ هن عك ال  و(و  يت    ع  وري حو  لموو عكايعلو  أو يت   ةلاجو  اهلوذع 
عكايعل   أي أ ن ترت ط  كايعل  ح  لري  أو   اب. وعكة ايع    وصا لهن عكا ا  
(  ااَّن   روو  رعفوو عإل وونن حةوذ عك وبء كا وا يل حو  ألمون  عإل وونن مرُيون  

 وح ن اون  هللا  إلرعد  خنضو ن      عكةهني   و  إلنر وريو  عإل وونن  ي م  أن أي
 .عك  ان   ائلا

و(اوووذع فووو ن ووووانك  عكلووونرير عإل وووون    عك هوووب عكاوووب    ت لموووب ل ووو  تلووون   
عيوووووبعث وعآل ء وع  وووواي  وعكاووووايَّعد واوووواايط ولاوووونم  نكوووو  فاووووط  إذ يووووبخل (ووووذ  

لوونرير كاة وو ط حالع وون  اوولمرعر  وو  لوونح   عكصووانك  لةصوور عكة ووايَّ  كا ووب ي  حووونر عك
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 أاناا  و(نح  ك َّني  عكاصاي :
عكوو  ت اوو  اث لوو  ت وون  هللا  ووووا  ي ووا دعنموون  أ ووبع   العامــل ايول: مواعيــد ه

 و(ةن حر ط عإلمينن. -ي م  ولب   ةووا 
ولب عك  لب تليب كل مل عكبوك    هن أو عك ن    العامل الثاين: أخطاه اإلاسان

تاوووول كلةوصوووور   فنل هوووون مبووووورد . و(ةوووون ياوووو  دور عي  اوووونء   
حايعغهوووو  عخل ووووو  وعك ووووور أيةمووووون  وووونن حصوووووبر   اوووووايعء ع  ووووواي  أو 
ووووو  ووووووىت ت اووووو   عكاهةوووو  أو عكرؤاووووونء أو عك ووووو      وووورور  حت وَّ
ك وو   إاوورعنال حايعلاووب هللا اث لوو   وتووولمر لةنيلووا  وخصايووون  

   عيولن  عك صا  .
عي  اووونء    وووذير عك ووو   وتايغاوووا ع  ووواي  وعكرؤاووونء  وعكوووبور عكوووذي عضووو     وووا

و ذير عخل ن  كل   ع صنن  كاي ونوكةون عاول  ند  كل ورَّ  عكلونرير  فني  اونء دخ وايع 
ْ وو  

ت
  مريوور نيوو   إاوورعنال   ةصوور حلما يوول غووبع  وف َّوون   رمبوون أ ثوور فنل اوو  حوو  ع 

  ووا 
 إاووورعنال لةنوووور أاناوووا   فني  اووونء  ووون ايع دعنمووون  وحةوووذ  بعيووو  تاوووايي  نيووو   

 عكلاوووايي  عك  وووايي ك بوكووو    ووول إن   عك صووواير عيتو   ووونن عكةووويب (ووواي  ووول نيووو ء.
 فو  رع(ا  أ وواي عآل ء  وونن (واي عكةوويب عكووذي اوول ل اوا روح هللا  يوووم  حوو  هللا ح ننيوور 

و وونن (وواي وي موول وووو  أوعحوور   وو  توووريط  و وونن (وواي عكاوون(  عكووذي ياووب يم عكذ اووو   
وكووواي   ووووبود ل ا ووو . و وووذك  حاياووو   صووواير   -ويوووب  ير وياوووايد  ع  وو  عكوووذي ااووو 

فصووونر هللا (ووواي  أوضووو  وحوصَّووو  . وكاووو    وووب ذكووو  توووورَّد  عكوووو  ن  وخصَّصوووا
 عكذي ي   ي ع     ايعا   عكةيب فااايم عكان(  مبووا وتةصا ا.

أحَّوون ت اوو  عكةوويب فاوونن دعنموون  لموو   خنرلوون  ك   ا وو   وكووام كووا أي ايهاووبع  أو 
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حووون  أو لوووبرع  اووون ا   فوووو  ة ووو  ي وووبأ عك وووخل يووولا َّ    حووون  يووووايق  ووول ل 
لبرعتووا و وول لووبرع   وو  عك  وور  إذ ي وو ر عكووونح  أن (ووذع كووام  وو م إ ووونن  وول  
 وو م هللا. واووت عكلة ووور ياوواين وعضووون   وعكاووو م  ووووا ُيوورج  مايغووون  حوو   ووواير 

وووونج حووووايزوان  وزان  نيوووو رد   و اوووواي  ول لوووو  واوووورل  تاوووولو  عكا وووو ايب حهموووون أتواوووو  و(َّ
ك اهووون  و ووول عك ووومننر وتووووال عكوووبحاي  حووو  ع وووآل   وياووواين عكةووويب لوووندرع  أن ي اوووب  
 ةووًر عكايوووب  كوورك  حوو  أن ياوواين عكاوو م ل وو  حووولاي  اووور ح م ووا  و كوورك  
ح  أن عك خل لب يااين أحاًّن وكام كا درعي   كا م أو عك  ر. و(ذع حون ووبث 

 إلرحان عكةيب  ةًر عكايعوب:
 وول  وو م عكوورب   عــن  ــم إرميــافووبلن إرحاوون  روخ  وو   ووريدَّ فالوو   روخ  «+ 

عكوووذي   َّموووا  وووا   درج عكووووور ...   اووو كايع  روخ لووونن  : أخوووربان  اووو   
 ل وا  ول (ووذع عكاو م لو  فمووام فاون  اهلو   روخ:  ومووا  ونن ياورأ    وول 

 (ذع عكا م وأان  ةا أ ل    عكوور  ةرب ...
   اوا عك ولنء   عك وهر عكلناو   وعكاون اين لبَّعحوا  و نن ع  و  غنكوون  

وو تاير  أو أر  وو  أ ووا نيوواَّا مبووربع ي عكانتوو    وأكان  إ  عكةنر عك    عكان اين وىت ف   ل عكب رج ...حتلاووب   و وونن  َّوون لوورأ يهووايدي ت توو  نيت
  ونر    م  عكرب إ  إرحان   وب إوورعق ع  و  عكوب رْج وعكاو م عكوذي 

ووْذ كةوووو  د رغوون  لخوور وع لوو  فاووا    ل ووا  روخ لوو  فوو  إرحاوون لنن وو  : لتووْب ف خت
 وول عكاوو م عيو  عكووذي  وونن   عكووب رْج عيو  عكووذي أورلووا يهووايدلا  ح وو  

 ا32-4:36)إر » يهايذع.
 ذك  حن ياايكا عكةويب ياواين ح ن اون  كايعلو  عةون   و و ن هللا  ول  ورأ  ومسو    

ن  وحلوب يد    ول او     اوايعء او    ع  و  أو عكاهةو   أو ووىت   تا َّ   و  عكةيب حايّب ي
عي  اوووووووووووووووونء عيدلاوووووووووووووووونء عآلخووووووووووووووووري  عكووووووووووووووووذي   ن ووووووووووووووووا تووووووووووووووووولخبحه  عكبوكوووووووووووووووو   
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اماين فلنويه  كا  ترض  أفانر ع  اي   ويا  يبون  ر ن  و  مون   عكذي   ن ايع ات
 عي  انء عكصندل   فان ايع يت   اين عك    ف   :

ووو  اين نيووو يب  عكوووذي  يةه ووواين (اوووذع لووون  عكووورب ل ووو  عي  اووونء عكوووذ «+  ي  يت ي
حاووةن   ويةووندون اوو م ... كووذك  تاوواين كاوو  كا وو   وو  رؤد   وو م كاوو  
 ووبون لرعفوو    وتَّاوو  عك وومم لوو  عي  اوونء وي  وو  ل وواه  عكةهوونر ... كاةوو  
 أان حآلن  لايَّ   روح عكرب ي وواًّن وحان  يتخرب ي اايب  ذ  ا وإارعنال ّب الا.

 ا8-5:3)ح  »
 إلضوونف  إ  دور عي  اوونء حوو  غهوو  تثااوو  عك وو   وتايلالووا ل وو  أاوونس (ووذع 

عك ووووري   وعكةوووونحايس وعكلا اووووب  ةرعاوووو  ووووووند هللا حوووو  غهوووو  عكووووو اي  ع غلموووونل  
وعكل نح   ع للصندي  وعكواناا   وتصرً  ع  اي  وعكاهةو  وعيكةاونء إزعء عك و   

  اونء  َّوري  حت له و  وووناوا  وخنو  عكوارعء.  ل (ذ  عكاا   نن امل أل نء(ون عي
نيوووبيب   فصووونر دور(ووو    مريووور عيتحووو  يووووايق  ثوووريع  دور ع  ووواي  وعكاهةووو  وعكال ووو   
ي    ن ايع اتْو  اين  كو ل   او  هللا وأذ اوا وكوون ا  فان وا   موله   مون حو  فو  

 هللا.
وعك جاووو  واووووًّن أن عكةووويب  ووونن دعنمووون  أ وووبع  و وووايب عك ووو     ووونن يوووول ا  أن 

 ه  ل   عك و    ا مو . نن عكةويب ميث يول و وايرع  إاهلاون  اونخةن    واوط ع ل  و  يت 
وع   ووايح  وعكواوورعء ع ووووايل   فريفوو  حوو  ح ةووايد     وول ويرفوو  حوو  لامووله   فهوواي 
ير  يوووب اهلووو  وك ووون اه  أ ووو  عيلووورب إ  هللا وعيوووو . و ووونن عك ووو     ُيت وووئ لوووط 

امووول اهلووو  كوووام و ووو  و اووون  حووو  لةوووب هللا  حونااووووا ع ر(وووو    إدرع  أن عكةووويب
ووووو    وول لوواي  ح ةاييوو  وخووريع  و ر وو   فاوونن مبثن وو  حوو  يوورد  اهلوو  عكةصووا  عك وونن . 
وووو اين  مةاوووذي  و     كوووذك   ووونن عي  اووونء  كةوووو   ك  ووو   ع ةهووواي  وع  وووواين ات

 غبيبع  حولايون  ك رغنء.
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ء   كووخط حو  أغول فووند ووىت كاي  ن ا   من  عكةيب حر  ي   أو وذ ير  و  واي 
عك نح  حةه   ف    كنك ن  حن يوذلةاين اهلون  و ذلون   عكا ويب  ن وا  وبث ح جولع  

 عكلَّاري وعكلجبيب.
وعك جا  واوًّن أ وا   تاو   نرتو  إ َّ واو اهن وواي   ويب مبوبَّ   نفاو  غوبع  ك لاي و  

نء حووو  ر َّووو  وعكرغووواي   و   وووبث حصوووا   إ َّ و ووونن ح هووون أووووايع  عكل ليووو  حووو  عي  اووو
وووو  مبايعلاوووب هللا. وكاوووو   ووونن ووووواي   حوووول ع    يتوووووم  إ َّ    رغووونء ك ثاووو  وعكلمو 
أولوون  عك وواو عك ووبيب وع ايعلوو  عةرغوو   أو لةووب عحنوو   عك وو   ولَّاوونن عكووووند 

 وع  ل ند ل  هللا.
و وول (ووذ  عكووومن  عكصووندل  تووب(ن حلوااوو    نيخصووا  لوونحايس عكةوويب و(وواي 

 ص  عكارن عكثنح  ل ل ع ا د كاةذر   صري عالايم:أو   يب  هر   حةل
فهوواي ي ووهب كةووووا أ ووا كووام   اًّوون أووو   أي كووام و فوون  وكووام ع وو   وويب.    -7

 «أيخذ عكة ايَّ    ريعث وكا  هللا (اي عكذي أرال   ملا   ل  ا كاة اهن: 

 ف غنب لنحايس ولون  يحصوان )عكاون( ا كووا أان   اًّون و  ع و   ويب )أي
كوا ح  زحر  عي  انء ع  غايري ا  ل أان رع   وغن   اول  ف خوذ  عكورب 

)لووون » حووو  ورعء عك ووو ن ولووون    عكووورب: عذ(ووو  تة ووو  ك ووو يب إاووورعنال.
 ا75و74:7

و(اي يار ير أ وا ية وو  وةوم   مون  هللا عكو  ية اهون هللا   ل  وا و(واي كوام  -2
  يصة  أحرع  إ َّ و(اي إن عكواب عكرب  «كا لبر  أن ا وهن و  ية و لن: 

 يت  ووو  اووورَّ  ك  اوووب  عي  اووونء ... عكوووواب عكووورب لوووب تا َّووو  فمووو    يلة ووو م

 ا8و7:3 )لن»
و(وووووواي يوووووولا َّ  ضووووووب ع  وووووو  ل ةوووووون  وأحوووووونم  وووووول عك وووووو   و  لوووووواي  عكوووووو  د  -3
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ولرضووهن  ين ير  وونم عكثوون   وو  يهووايلش ح وو  إاوورعنال ل ئووذ لووب أاوونء إ  
ولمول عك ور   لاوو  عكورب.   اوب لوو   «و اولوا ولمول عك ور أحوونم هللا: 

 نيووووو ء حووووو  خ وووووند ير  ووووونم  ووووو    ووووونط عكوووووذي غ ووووول إاووووورعنال ُي وووووئ

ا. أي أ وووا ضووولَّ ول وووب عيواثن وأضووول عك ووو   وغ  هووو  24:74 حووول2)»
كـاىن ف راول أحصوان  «ي  بون عيواثن  فانن   م لنحايس ضب ع  و : 

  لونحايس   واوط إ  ير  نم ح   إارعنال لنن  : لب فو َت   ل ا بيت إيل
 اووووا إاوووورعنال    تاووووبر عيرض أن ت اووووو  وووول ألايعكووووا  ي ووووا (اووووذع لوووون  

 لوووووونحايس: ميوووووواي  ير  وووووونم  كوووووووا  ويتووووووو   إاوووووورعنال لوووووو  أرضووووووا.

 ا77و78:7 )لن»
ووا إ  أحصووان  و(وو  حرع وول عخلصوونص أحصووان عكاوون(     يلووايرَّ  لوونحايسو َّن عولب أحصان عكاون(  ل و  ألوايع  لونحايس وخنوو  أ وا أذعلهون    اوا إيول  حوو  أن يايغ ي

 عكان(  أف   عكا م:
وول  «+  فاوون  أحصووان ك وونحايس: أيهوون عكرعنوو  عذ(وو  ع(وورب إ  أرض يهووايذع و ت

(ةووون  خ ووولع  و(ةووون  تة ووو  وأحَّووون  اوووا إيووول فووو  تو  توووْب تلة ووو  فاهووون ... ف غووونب 
لوونحايس ولوون  يحصووان ... عآلن عمسوو  لوواي  عكوورب: أ ووا تاوواي    تلة وو  ل وو  

  (اذع لن  عكرب: عحرأتو  تول    ع بيةو  و ةواي  و ةنتو  إارعنال ... كذك
وووو   ة وووول وأ ووووا ايوووواي    أرض تووووو   يوووووا اين  كوووووا  وأرضوووو  تتاوَّ

 ا77-72:7)لن » وإارعنال يتو  ا ان  ل  أرضا.
وحوو  (ةوون يل وو  أن   عكةوويب لوواي   دعف وو      ووا ية ووو و  ير(وو  إ ووونان   وي وو ر 

ل عكر   انك  وكاي  ا  بيب عكوا  وع اي .أن  ل حن ل اا (اي أن يايو ي
إن  هوواير   ووايَّ  لوونحايس   أووورج عيدم  كةووو   إلاوورعنال  وونن  بعيوو  كلاي اوو  
عي  اووووووووووونء   خوووووووووووط غبيوووووووووووب  كةوووووووووووو   كلووووووووووونرير إاووووووووووورعنال   م  مووووووووووو  كلايلاووووووووووو  
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عك وووو   ورفوووو  حووووولايع  عكووووبي  وإدرع نتووووا  وهووووايم ووبع اوووو  هللا    زغوووور(  كووووردعء  
 نكووووانط ل ووو   هووواير ع  ووواي  وعكاهةووو   فاووون ايع ميث ي ووواين   اووو اي ه . و ن وووا   مووون  

ووواي  هللا عةاااوو  عكصوون  وعكةاوو  وعزووريء. و ن ووا تلواَّووو  ت ووايَّع    صووبق أحوونم 
 عك     ن أدخل عكرل    ل ايب عك صن  اايعء ح  عك    أو عكرؤانء.

و(اوذع ووولَّ عكةوويب   واووط عك وو    كا موو  لووايض م وواي  لهووب هللا  إذ توو  
  كو ووول أن ميث يووول و ووواير هللا كاصوووو ي  حوووونر عيتحووو    هووون. و ووولَّ خوووط عكة وووايَّ  عكةووويب

 عكل  اما  ميلب   حوريتا عكو َّنك  ح  أدم لنحايس وىت إ  ت ت  لرون.
وووووا  أن عي  اووونء ع   مووو   ووونن ي وووايز(  ألمووون  عك  ايكووو  عكووو   ن وووا ي  اووونء 

كا    أ  انء ع  جلع  عك ون(ر . عك صاير عيتو    مايا  وي اي  ووماينال وإي ان وإ
وكاووو  عووووولوا عي  اوووونء ع   موووواين  خلووووط عكلا اوووبي عكروووووو  ع ووووايروث حوووو  عي  اوووونء 
عكوون ا  دون عاوولوبعث لووط  وعكللحوايع  كوو عث ع ووو َّ  إكواه    ل ووند  هللا و نفلووا 
و اووول عك اووووايس. و ن وووا ح  وووو  خوووبحن  عي  اوووونء ذع  لووون   رمسوووو  و  وووووبود 

. كوري أ وا  ونن حةايلون  لو  أن ي واي يروع ع وو َّمن  عكلا ابيو  إ  أوضون  أحن   عك  ند 
غبيووب   ل يمهوون عك وورًو عزبيووب .  وونن عكةوويب ي ووري إ  ضوورور  عخل وواي  وعكلووو ا  
ر ك مبية  وىت يةجاي عك    وع    ح  عكذ   وعكوةنء  و(ذ   ن ا  ونوي

ت
ك  بو ع 

 تل  َّ  وام  ونيجنل  و   .
ا  وكاووو   6مووواين وكوواي أ ووو    هووو   ن ووا اهلووو  رؤع(وو  عخلنوووو  )إش وعي  اوونء ع    ي 

 ن ا ت نكامه  ل  وواي وكَّله  خرج مبايااا  ني ري    كني  عإلوانم وعكايزن  
و ن ووووا تتووووبوَّن  بلوووو   كووووذك  خرغووووا   ووووايع     أاووووونر حالاي وووو  ل وووو  حووووولاي  

اوووايع عإلحووو ء. و كووورك  حووو  أن    وووه   ووونن حووو  اووو   عكاهةووواي   إ َّ أ ووو    مينر 
عكاهةوووووووووووووووووووووووووووووووواي  و  عك اووووووووووووووووووووووووووووووووم ل ووووووووووووووووووووووووووووووووط  إذ ووووووووووووووووووووووووووووووووونر  عكة ووووووووووووووووووووووووووووووووايَّ    



 

- 747 - 

إارعنال خص صن  لنكان  وب ذعتا ي ًر ل    نف  عكلخصصن  عيخر   ووىت وكواي  
 ووونن عكةووويب حووو  عةتوووون  حثووول (وووذع عكرعلووو  لووونحايس  فووو  حووون   حووو  أن يووواي  ير ع  ووو  

 هللا.   م ميث يل رب عكاايع  وأ ا ي     ورنام عكاهة  ح ن   ي ا  نن ي  ر ح ا 
و كرك  ح  عكا من  عكةنريو  عكو   ن وا خورج حو  أفوايع(ه   وعكو   ن وا لوندر  
دعنموون  أن  ووبث  بيووبع   وول توواير    عك وو    إ َّ أ وو    ي وو  ايع لووط   توواير  أو 

 لمل ضب عكبوك .
و ن ووووووا ت وووووونكا  عي  اوووووونء تةوصوووووور    اوووووونط رناوووووووا : أن   ُيوووووونكط عك وووووو   

د  عيواثن  عك  (  عكووايس عكوذي  ور   ل و  عيتحو  ووىت عيغن   ي ا فر ك  ن
أاا هن    ع كللعم  كةنحايس مبال   لهب هللا عكذي ياا   عكو اي  عك نم وعخلونص  
وعكووذي ل وو  أاناووا و َّوور اناثن ع  وو  دعود عكووذي عكلصوو  عحوورأ  لخوور  ول وو   وواير  

 وووولن ا ل ووو  أ وووا  و َّووور إي اووون أخوووآب   غرميلوووا كالووول ان ووواي  عكالرلا ووو  وعكلصووونب
عنيووله  حوون كَّووري    و كةووو   ك  ووند  لاهلوو  كري وو   وونن ح ث وول إي اوون وذوووا ي  اوونء عك  وول 

 واير  وعضو    تونرق ذ(  عكةيب.
و(اوووذع  ووونن عخلوووط عك ووونم ك ل  وووا  حراوووايحن  أحووونم أ  اووونء عكل  وووا  ل ووو  أاووونس حووون 

مي وووووا  عاووووول ماي  حووووو  عي  اووووونء عكوووووون ا    اًّووووون لووووو   ووووويب: لووووونحايس لووووو  حاخووووون  ووووو 
ا لوووو  اناثن لوووو  29:77حوووول 7ا لوووو  إي اوووون لوووو  أخاَّوووون عك ووووا اي  )8:22 حوووول7)

   و وووو ن لوووواي  عكووووروح عكوووو   وماينال ل  ي اي  ل  حايا  ل  هللا   غ ل وايري 
و َّووا ل وو  حاياوو    تووونرق إاوورعنال لووط  تةلاوول حوو  غاوول إ  غاوول  وو  ع ا وون   

اووا  و وونن عي  اوونء (وو  وعكو  حوو  خ اهلوون  وونن ووواي  هللا ااوو    عك وو   كووا أو ل 
راوول عكبيةاي وو  ااموو  هللا عك  اوون  وووىت يةل ووا  وول رنووام أو ح وو  أن هللا (وواي ووووب  

 عةن   ل   ني  ا إارعنال  وأن ي للم عزما   رعد  هللا.
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و  وووون  حووون أدر  عكةووويب أن عك ووو   حووو  ع  ووو  ايووورَّدوع ل ووو  هللا  وغةووووايع ورعء 
 ن ووا   موون  عي  اوونء لةاووو  وانريوو   موون   نيووهايع   وح ووايرع   ورف ووايع ووواي  هللا 

ووووبث   وووب حةلصووو  عكاووورن عكثووونح  ل ووول ع وووا د. وكاووو  لةوووبحن  كوووغ عك ووو     
خروغوووا لووو  عكةووونحايس ورف وووا ك لايغاوووا وعاووولار    ولووو  عيتحووو  مب اهووون و هةلهووون 
ع اوولهن   وووبود عك هووب عكوو  وضوووا   ل ووند  لاهلوو  عيتحوو  عكصووةما  لووايض ل ووند  

ق عكراوونك  عكووومنوي  عكوو  غوونء لوون عي  اوونء يةوصوور    ةووايد واوو  هللا   وونن حة وواي 
وو  هللا  ووووا   ةصوور ع  وونم ولةصوور عكا وونء ح وون   ولووب ألووبَّ  عكبيةاي وو   واووت يتةص ي
عك ااي   وحن  ا  إ َّ عكة و لن. ف ايض  ر ن  عك هوب عكو  تة َّموايع لون تاواين ك ةنتوا  

وووا و ر نتوا فووبف هن هللا إ  عيحوونم أحَّون ولووايد  عكو  ولووب(ن  اووو  ّبصوايص و ووا وك 
  ع وووولا ل عك  اوووب كللخ َّووو  أغاووون  عكَّ ووو   فووو  تاووواين حووو   صوووا ه   ووول يتخوووذ 

 أ  ندع  أخر  أل   وأوا .
وعآلن ولب رأيةن أتحَّ  إارعنال   عكارن عكثنح  ل ل ع وا د تولدعد لواي  ووىت ت  وغ   

غ عك ووووو    عك  ووووند  حةلصوووو  عكاوووورن أوج عتووووونلهن ول ملهوووون ورخننهوووون  وكاوووو    وووو
 وعيخ ق ح  غ عك    عكذي   نيونء حةا.

أحَّوووون  كةووووو   إلاوووورعنال   عك وووومن  فاووووب أل وووو  هللا خ  ياووووا لةهوووون وووووونن كووووروب 
  وهن كلبخل للم  كا هن عك اييل.

وأحَّن يهايذع أخلهن   عزةايب فاب أتل اا زحنان  ل وا     وب وإن  ن وا تووري   
  وم ع صري وكا    طء.

 حَّن   كرف  ح اير  هللا عيزكا  فاب أتليبَّ  خ   كلجبيبأ
 إمينن إارعنال  صاير  أخر  كلبخل عةان   بف   غبيب 
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 أابياه التعليم واإلاذار يف ممل ة إسرائيل:
 عاموس مث ىوشع مث إشعياه:

كاووب لنووور  وول حوو  لوونحايس عكةوويب و(اينيوو  عكةوويب ع  وو  ير  وونم عكثوون    أوعخوور 
عي  اووونء  ف ووونحايس عكةووويب  هووور أو   و  وووب  ح ننيووور   هووور (اينيووو    أدحوووا دون  ااووو 

ق.م  وع    نيو ايم  745-746ف نور ع تةنن     ح  ير  نم عكثن  وع    ز رد 
ق.م  737-738ق.م  وع  و  فاواون  738-745ق.م  وع  و  حةووا   745

من  ح  ح اي  إارعنال. ووبث   ب ذك  عكَّلو عيو  ينياير ضوب إاورعنال   عك و
ا. كوذك  يالصور ووو  إاورعنال   29:75حول 2ل   يب تَّ ت ف ار عكثنكت )

  و  (ذي  عكة ا : -ح  ع    ير  نم عكثن  إ  ع    فاوان  -(ذ  عةا   عكلحةا  
 ابوَّة عاموس النيب على إسرائيل:

ألايع  لنحايس عكذي  نن    عكرلون  حو  تو اتواي  عكو  رل(ون ل و  إاورعنال    «+ 
لتل ييوووَّن ح وو  يهووايذع و  أدم ير  وونم  وو  يووايلش ح وو  إاوورعنال ل وول عكلكلكوو  أدم 

 ا7:7)لن »  وةل .
فاون    عكورب: لوب أتوا عكةهنيو  ل و  نيو يب إاورعنال    ألوايد أووو  كوا  «+ 

  ب. فلصوري أكون  عكاصور و وي    ذكو  عكاوايم ياواي  عكوواب عكورب. عزثوت  
 ا3و2:8)لن »  ثري   ي رواي ن    ل حايض   كوااي .

ع  وو ج اين ل وو  أاوور  حوو  عك وونج وع لمووب يدون ل وو  فرعنيووه . وعآل  وواين  «+ 
خرعفووون  حووو  عكَّوووة  ولجووواي   حووو  واوووط عكصوووري . عاهلووونذرون حووو  وووواي  عكووور ب 
ع خ لووواين ي وووووه  ل   عكَّةووونء  وووبعود ) ووونن ذكووو  لةوووب دعود ك لوووو ا  

يووبَّ(ةاين أحوونم عكوورب وكووام ك مجوواينا  عك وونر اين حوو   ووروس عخلموور وعكووذي  
حف ووووووووول عيد(وووووووووونن ... كوووووووووذك  عآلن يتووووووووووو  اين   أو  ع وووووووووو ا  ويوووووووووولو  
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 ا7-4:6)لن » وانح ع لمب يدي  
عمس وايع (وذع أيهون ع لهم يمواين )عكةونترون عكو عب ل و  رؤوسا ع وون   كاو    «+ 

تت ابوع  نوو  عيرض لونن  : حوىت مي و  رأس عك وهر كة او  لموون  وعكوو ا 
ر عإليوووو  )حااوووون  عة ووووايبا و تاووورب ي عك وووونلل )وووووةب كة ووورض وة وووو . كةتصووووَّ ي 

ع وووايعزي ا و  ووواي يج حوووايعزي  عكَّووو   كة ووو ي عك ووو ونء  و ووو  وعك وووننم  ة  ووو  
و  ا   وني  عكام . كاوب ألوو  عكورب  وخور ي اوايب أ  كو  أ وو  إ  عي وب 
 اوو  ألمووناهل  ... وأتوووواي ي  ألاووند    ايوووون  )  عك اووب يوووذ(  عكاهووايد كا اوووايع 

حرعتوو  وأتووو يب ل وو  عيواوونء )عكاياووطا   اوو ا و اوو  أكوون اا  ل وو  وووننط ع
 ا78و7-4:8)لن » حوون  )ك نس ع ذك ا.

يوذ(  رغول وأ واي  إ  وو اَّ  )زع او ا وعووب  ووىت يب  يووايع لباو  )حةلهو   «+ 
  ا7:2)لن » عإل وا  عك  يا  ر حةهن أي إ ونن  ا.

لي توواين عك  وو  وع كلصوونب   ل «+  صوواير(  كووذك  (اووذع لوون  أتوكئوو  عكووذي  ُي 
عكوووواب عكووورب ضووواو  )ل ووواا ا ووووىت    ووول انواووو  حووو  عيرض فاتةووول  لةووو  
للَّ  وتتةه  لصاير  ... (اذع يتةلل   ةواي إاورعنال عزنكوواين   عكوونحر    
زعويووو  عكووووورير ول وووو  ديح ْاووومي عكووووورعش ... وأ ضووووريبت  اوووا عك وووولنء حوووو   اووووا 

-78:3 )لون» عكورب. وت ومول عك  مو  ياواي بيـوت العـاج عكصا  فل اوب 
  ا75و72

إ وو  حوو  عك وونب يت َّ ووواين ع ةووذر ويار(وواين ع ووولا  ي   كصووبق  كووذك  حووو    «+ 
أغوول أ اوو  تبواوواين ع وووا  ويتخووذون حةووا (بيوو  لموو     ةاوول   اووايم  حوو  
وجوونر  حةوايتوو  و  تووواةاين فاهوون  وكراوول   روحوون  نيووها  و  ت وور اين حوو  

د   وعفووووووووووور  أيهووووووووووون  ر(ووووووووووون  ي  ل موووووووووووا أن ذ ووووووووووواي ا   ثوووووووووووري  وخ ووووووووووون
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 ع  نيااين عك نر عآلخذون عكرنياي  عكصند ون عك ننو    )حو  ل و ا عك ونب.

 ا72-78:5 )لن»
ْور بت حاوندس إاورعنال   «+    ألايد أوو  كوا   وب  فلاوور حرتو ون  إاووو وخ 

 ا9و8:7)لن »  كوا .بيت يربعام وألايم ل   
يتحوو   موون يتَّر وول   عكَّتوور   (  ووذع لحتوورت ف تكر وول  اووا إاوورعنال  وو   اوو  ع «+ 

)عكاموووو ا وو َّوووو     تاوووو  إ  عيرض.  كوووووا  ميوووواي   وووول خوووونلئ  نيوووو يب 
  ا78و9:9)لن » عكانن  :   يا ب عك ر و  أي   اةةن.

(ووايذع لاةوون عكووواب عكوورب ل وو  ع م اوو  عخلنلئوو  وأ اووب(ن لوو  وغووا عيرض    «+ 
 ا8:9)لن » كري أ    أ اب  اا ي اايب اينحن  يااي  عكرب.

 رؤية عاموس النيب ملا بعد السيب:
وو  نيوواايلهن وأتلووا  ردحهوون  «+    ذكوو  عكاووايم أتلووا  ح  وو  دعود عكووونل   وأوص ي

وأ ةاهووووون  ووووو دم عكوووووب(ر ... وأرد  اووووويب نيووووو يب إاووووورعنال فا ةووووواين حوووووبان  خر ووووو  
 ا74و77:9)لن » ويواةاين ويَّرااين ...
 ابوَّة ىوشع النيب على إسرائيل:

ذي وونر إ  (اينيو   و   ئوريي   أدم ... ير  ونم  و  يوايلش لواي  عكورب عكو «+ 
 ا7:7)(اي » ح   إارعنال.

ل ووو  دم يلرلاووول وأت اوووب   اووو   اوووا  ”ايىـــو“  وووب ل اووول أتلنلووو   اوووا  «+ 
 ا4:7)(اي » إارعنال.

ووو  ويخوووايعتا  رتونحووو . وووون مايع أحاووو  )إاووورعنالا  «+  لايكوووايع إلخوووايتا  لم ي
وووون كاوووو  ت وووول  زان(وووون  ووووون مايع ي وووون كاوووووا عحوووورأ  وأان )هللاا كوووووا ر غت ه 
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لووو  وغههووون وفوووواهن حووو   ووو  توووبياهن  كوووئ َّ أغر يد(ووون لرد ووو  ... و  أروووو  
 ا4-7:2)(اي » أو د(ن ي   أو د زىن  )ل َّند أواثنا.

أت  ووول  ووول أفرعوهووون ألاند(ووون ورؤوس نيوووهاير(ن واووو اي ن و اووو  حايعمسهووون   «+ 
عكربيووو  ... وأتلنل هووون ل ووو  أدم وأتخووور يب  رحهووون وتاةهووون ... فا   همووون واوووايعن 

وور اهلوو  ... وأ وول  أمسوونء عك   ووا  حوو  ”    ووا “ )عكصووة ا عكوو  فاهوون  ن ووا ت خ ي
 ا77و73-77:2)(اي » فمهن ف  تتذ ر أي ن  حمسننهن.

ين  و  إاورعنال اواا بون أدحون   ثوري   و  ح و  و و  رنوام و و  ذ اوو   «+ 
 ا4:3)(اي » و   ايثن  ....

حوو  اووانن عيرض للــرحم كاكةــة   عكوورب د  وو  إاوورعنال: إن عمس ووايع لوواي  «+ 
ي وووووا   أحن ووووو  و  إووووووونن و  ح رفووووو  هللا   عيرض: ك ووووو   و وووووذيب  وللووووول  
وارل   وفوو  ... ودحنء  ت وو دحنء  ... لوب ( و  نيو يب حو  لوبم ع  رفو . 
ي وو  أ ووا رف ووا ع  رفوو  أرف وو  أان وووىت   تاهوو     وي وو   ووواا 

أ ووو  أان أي وون   ةاوو   ل وو  وووو من  ثووروع (اووذع أخ وو وع إ َّ نيووري   إاهلوو  
. أي  اين خ ا  ني يب ... فاااين  مون عك و   (اوذع  ف ت بي   رعحله  لايعن 
عكان(  وألنل ه  ل   لرله  وأرد  ألمناهل  ل اه  ... ي   لب تر ايع ل ند  

 ا78-6و2و7: 4)(اي » عكرب.
 اي بيـت امللـ  وأووَّايعيـت إسـرائيل اي بوع صولايع  أيها ال هنـةعمس ايع (ذع  «+ 

 ا7:5)(اي » ين ل اا  عكا نء.
و من يامت  كصايص إل ونن.  ذك  زتحور  عكاهةو    عك ريوو يو ْالوت تواين  ...  «+ 

إ ووو  لوووب ووووة ايع فنو ووو .    اوووا إاووورعنال رأيوووا أحووورع  ف ا ووون  ... توووةجَّم 
 ا78و9: 6)(اي » إارعنال.
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 فن  ووو  حووونذع يصوووة   ةووون. الـــرحمال خنـــا  ياايكووواين   ح ووو  كةووون ي ةووون  «+ 

 ا3:78 )(اي»
و(ةن وضايح ةةت  انفر   ايوند هللا و ب   هلل  ووا وعاولهلنر    و  عكوذي (واي 
ووو  (اينيووو  عكةووويب حووون ل  إكاوووا  أوووو   حووو  عخلاووونر هللا كلاماووول إرعد  هللا. و(اوووذع يايض ي

 ون  عةا  وع    نط   عك  د.
ري   إارعنال عكص ح فال  ا عك «+  أقاموا ملوكـا  ولـيم مـ، ِّ   بو  (  لب   

عكوووذي  )(ةووون عكووورب ي هووور رف وووا ك م ووواي   أقـــاموا رؤســـاهمل وأر   أعـــر 
 وو   ووبون دلوواي  حوو  هللاا وووة ايع ي ووووه  حوو 

ت
ف ووله  وذ(وو ه   عكلصوو ايع ع 

: 8)(وواي » عكلو  وو . أوووةنحن  كاوو  يةارضووايع  ... يلرلوواين عكووري  واصووبون
 ا7و4و3

 عودة إسرائيل:
ايد  ةواي إاورعنال وي   واين عكورب إاهلهو  ودعود ح اهو  ويوللواين   ب ذكو  ي و «+ 

 ا5:3)(اي » إ  عكرب وإ  غايد    لخر عيدم.
 :ا3)ابوَّة إشعياه النيب بن آموص على إسرائيل

أرال عكرب لواي     ي اوايب فايلو    إاورعنال. فا وًر عك و     وا أفورع   «+ 
(ووو ط عك ووو  فة وووو   واوووانن عكوووونحر  عكاووونن اين  اوووربدء و   مووو  ل ووو : لوووب

وجوونر  حةوايتوو   لت وو  عزماوول فةووولخ وا حرز. فريفوو  عكوورب أخصوونم رووو  
ل اوووا ويهوووا يب ألوووبعء   عيرعحاووو  حووو  لوووبَّعم وعكو وووو اةا  حووو  ورعء فاووو   اين 
إاوووووورعنال  اوووووول عكووووووو . حوووووو   وووووول (ووووووذع   يرتووووووب ك وووووو ا  وووووول يووووووب   ووووووبود  

 
إنيوو انء عكةوويب لووب تة وو  ل وو   وول حوو  يهووايذع وإاوورعنال. وح  وو    ايعتووا  ن ووا ل وو  يهووايذع ع  وور  ا3)

 ا.788-768ووو  )
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 ا72-8: 9))إش »   ب.
و  ي  ووو  رب عزةوووايد  فاا وو  عكووورب حووو  وعك وو     يرغووو  إ  ضوونر ا  «+ 

ت لو وورب  (وواي 
إاوورعنال عكوورأس وعكووذَّ     عكةخوول وعياوول   يووايم  وعوووب . عك ووار وع 

عكرأس  وعكةيب عكذي يت   ي   كاذب (اي عكوذ  . ووونر حرنيوبو (وذع عك و   
حت ووو  ي  وحرنيوووبو  حت ل   ووو . يغووول ذكووو    يوووورح عكوووواب  ولان وووا و  يووورو  

ين  ووول وعووووب حوووةه  حةووونفو وفنلووول نيووور  . و ووول فووو  حووولا  ي  يلنحووون  وأرعح وووا 
-73 :9 )إش»  ةمنل . ح   ل (ذع   يرتب ك  ا  ل يوب   وبود    وب.

 ا77
 عودة إسرائيل:

وياوواين   ذكووو  عكاوووايم أن  ااوو  إاووورعنال وعكةووونغ  حوو   اوووا ي اوووايب    «+ 
إاورعنال ي ايدون يلاي َّ اين أي ن  ل   ضونرل   ول يلاي َّ واين ل و  عكورب لوبوس 

 ةووو. ترغوو  عك ااوو   ااوو  ي اووايب إ  هللا عكاووبير. ي ووا وإن  وونن نيوو  ت   د 
 ا22-28 :78 )إش» إارعنال  رحل عك ور ترغ   اا   حةا.
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 بقية اتريخ ممل ة إسرائيل حىت السيب - 9
 ق.م( 627 - 647)

 

ق.م دخ ووووا إاوووورعنال    ووووايعرث   تةلهوووو    746  ووووب حوووواي  ير  وووونم عكثوووون  
  ف ننوهن ل   عكو    وت اَّةوا (وذ  عكوايضو  عكو   ن وا حوول   لةوبحن و هر 

 ووبأ  تايعغووا  كو وول أخ وور لووبو اهلوون و(وواي أنيوواير عكووذي  وول يهووبد(ن ل وو  حووب  
عكلنرير. فو  ألل ح   م ول ري  اوة  عاول نلا أنيواير أن ايوو  إاورعنال حو  

 ل   خري   عكبو .
  لاونم واواايط ع  واي   وضوا (ذ  عكوايضو    وب حواي  ير  ونم عكثون     اواو

فوو  حوب  ل ور اوةايع  علل وو  عك ورش  وو  ح واي   ت توو  حوةه  كوام فواه  أوووب 
 ميل   أي  اي  ح  عك رلا   وكا  عول ايع عك رش  ك ة  وعكالل.

 ق.م 745-746 زكراي بن يربعام:
 ا.78:75حل 2ح   ال  نيهاير ولل اي . لل ا ني  ايم    د ا  )

 ق.م 745شلُّوم بن ايبيش: 
 نيهرع  وعوبع  وعكلال. ح  

 ق.م 738-745منحيم بن جادي: 
و نن يةنور  ون   حبية  ترو . و(ذع أرعد أن يةلا  كةووا إذ ي بو أ   حة واي  

 وو  فهوونغ  حةوووا  حبيةلووا توصوو  وضوورلن و وول خايحهوون )
ت
حوول 2حوو  أن يصوول إ  ع 

 ا.76:75
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 ولمل حةوا  عك ر   لا  عكرب.
ق.م  و لوااوووووو عآلاثر  738رمبووووون اوووووة   Pulول ووووو  أدحوووووا غووووونء ع  ووووو  فووووواي  
ح وووو  أنيوووواير (وووواي  ووووووا تَّ ووووت ف اوووور  Pulوعةوووووننر لتووووًر أن ع  وووو  فوووواي  

Tiglath Pilaser (2 م كووا حةوووا  غليوو  تاا وو  ل وو   وول 29:75حوول ا  فاووبَّ
مي وو  أرضوون    إاوورعنال  و  ياوو   ةوووا  عخلاوونر فخ وو  ووونكرع   فرغوو   رغوول
 أنياير. ح  

 ق.م 737-738 قحيا بن منحيم: 
 وونن ي لاووب حةوووا  أن ح وو  أنيوواير اوواث  يلا ل وو   راوواا ع للوول   وكاوو    ياوو  
(ووذع  اةوون   إذ لنوحووا عكايلةاوواين حوو   وو  إاوورعنال و  يا  ووايع ورعتوو  ع ةووا  واوورلنن حوون 

 وعكلنكا. -و(اي فا     رح ان  -ع بوع ضب  ولنم أوب لايعد  
 ق.م 732-737  قح بن رمليا:

روو  ح و  أرعم وو ب حو  فاو   و  رح اون ح و   « أن ُيربان اوور إنيو انء عكةويب
إاوورعنال إ  أتورنيووو ا  )عكاهايديووو ا انر لهوون ف ووو  ياوووبر أن انرلوون. وأتخووورب  اوووا دعود 
ولاول كوا لووب و َّوا أرعم   أفورع  فرغوو  ل  وا )ل و  لووونز ح و  عكاهايديو ا ول ووايب 

 ز وع(ووبأ   نيو  ا ... فاوون  عكوورب إلنيوو انء: عخوورج   لوون  لووونز ... ولوول كووا: عووو
 ا75-7 :7)إش » خ    ي    ل    ...   يااين.

ا أن يهوووايذع ول وووا  وووا كووونر  5:28وكاووو  ُيوووربان اوووور أخ ووونر عيدم عكثووون  )
لةاو  ح  إارعنال خ اي ح  عكرة  ل   يوب فاو   و  رح اون  ي وبو أ ون ونوكو  أخور  

ء. و ن ووا (ووذ  إلخ وونله  كووري عكوو  أت اووذوع حةهوون   موون (وواي حووبوَّن   اووور إنيوو ان
ف ور ا  «عك ر   ل ام  ك َّني   ودف  عكرب لونز )ح   يهايذعا كاوب ح و  إاورعنال 

ضوووووووووور   ل اموووووووووو   وللوووووووووول فاوووووووووو   وووووووووو  رح اوووووووووون   يهووووووووووايذع حئوووووووووو  ول ووووووووووري  أكووووووووووون  
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)ع  وور  اوو  أ وول  ةوواي إاوورعنال    ووه     وون ا  »   يووايم وعوووب عزماوو   ةوواي حس
وسـ  بنـو إسـرائيل مـن »  عكونحر   و  ايع أي ن  حةه  كةام  وعفر  وأتايع  كَّةام  إ

هو  9-5: 28أي 2) «إخوهتم مئيت ألف من النساه والبنني والبنات ا. ولب وّبَّ
 ووويب عكوووونحر  و ووونن عمسوووا لايديوووب تاي اخووون  نيوووبيبع  ووووىت ألوووندوع ع وووو ا  حووورَّ  أخووور  

 وأك واي(  ي    ن ايع لرع :
اي(  وأاووااي(  وأك وووايع  وول لوورع   حوو  عكَّةاموو  و ووواي(  ووووذو(  وأل موو «+ 

 ايو  حوةه  وأتوايع لو  إ  أراون.
ت
أي 2)» ود(ةواي(  وة وايع ل و  ةوري  او  ع 

 ا75:28
و وونن ل ووو  أتووور (وووذ  عك وور   ع مالووو  عكووو  ت الهووون يهووايذع حووو  أخلهووون إاووورعنال   
عك من  أن ت    ا لواي  يهوايذع  فون لهل  أدوم (وذ  عكوروو  و وور   وري عزليو  

 ند  وريلهوون   ووب أن  ن ووا  ووا خ وواي  يهووايذع ولوورد  عةنحاوو  عكاهايديوو  وعاوول
حنن  اة . و(وذع عيحور  وووا ف  لوا ع وبن عكو وو اةا  ل و  عكوونول إذ  وور   وري 
يهايذع و رَّر  حبن  ثري    ل وونر ا يهوايذع وعول وا  ثوريع  حو  حوب ن   عزةوايب 

 وعكوهل:
 وعلوولو  عكو ووو اةااين حووبن عكوووايعول وغةووايخ يهووايذع وأخووذوع  اووا  ووم «+ 

 وأي اين وغبيرو  وااي اي ولترع(ن وايةو  ولترع(ون و ولو ولترع(ون واواةايع (ةون .

 ا78:28أي 2)»
 ا77:28أي 2)» وسملبوا سبيا .وعيدوحااين أتايع أي ن  وضر ايع يهايذع  «+ 

و(اوووذع وغووووب  يهووووايذع  ووووووهن وواووووب   وحهووووبَّد  حوووو  عك وووومن   اوووورعنال وحوووو  
  ووو  لوووونز إ  ح ووواي  أنيووواير عزةوووايب حدوم وحووو  عكَّووورب  كو وووو اةا   ف راووول ع

ا كةجبتا وول  إني انء عكةيب أحنم لونز يلاياَّول Tiglath-Pilaser)تَّ ت ف ار 
 إكاا أن   أيخذ (ذ  عخل اي  ويلال ل   إكا إارعنال  فرفمل:
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وأرال لونز رتا   إ  تَّ ت ف ار ح   أنياير لنن  : أان ل ب  وع ةو .  «+ 
.عوو ب وخ  يصوو  حو  يووب ح و  أرعم وحوو    يوب ح وو  إاورعنال عكاووننم  ل وو َّ

 ا7:76حل 2)»
 
 
 
 
 
 

 
ح كيف ااتصر شلةنأسر الثالث يف معركة كركر.  اقش على حجر يوض ِّ
 ويلهر  يها ايىو مل  إسرائيل ساجدا  أمام املل  ايشوري شلةنأسر 

 واليهود يقد ِّمون لو اجلزية واهلدااي
 

ح ووونء )نيوووب  عة ووور يا وووو َّ   (وووذع ع  ووو  عكاووواي  ع  وووهاير وعاووولجنر حووو  عكر 
ف خوذ لوونز عكو و   « كةنر  و  يا  جمَّنان  أن أي  ح   أنياير كةجب  يهايذعم 

وعكوووذ(  ع ايغوووايد     اوووا عكووورب و  خووولعن   اوووا ع  ووو  وأراووو هن إ  ح ووو  
ا. و(وذ  ووب ذع ون غرميو    ووو ع ابَّاون  وووو 8:76حول 2)» أنياير (بيو 

لونز  ل عب ع    حو  دح وو أاور  عك   . و  يال ي لذع  ل لةبحن مس  
م كووا عكوواي ء حثوول د(وواي عكووذي اووجب أحوونم ع  وو  ني مة اوور )ع  وور  إ  (ةوون  ولووبَّ
اوووووووووووووووووووووووون  وأوووووووووووووووووووووووووونً حووووووووووووووووووووووووذ   أوووووووووووووووووووووووووةنم  عك ايووووووووووووووووووووووووو ا وأخووووووووووووووووووووووووذ حابَّ



 

- 753 - 

ر وكووريَّ    وو ح وو  دح ووو وأحوور رنووام عكاهةوو  أن ي موول حث هوون   عاهلااوول  و وَّ
م   «عكوذ ن  آلاهلو  دح وو:  اوا عكورب كوا ن  ل وند  ح و  أنيواير  و كو ول لوبَّ

ول وو  ع  وو  لووونز أتوورعس عكاايعلووب ورفوو  لةهوون ع رو وو  وأ وول  عك ووور لوو  تووريعن 
عكةونس عكو   لوا ... وحوبخل ع  و  حو  خونرج كوريَّ     اوا عكورب حو  أغول 

فجونء ل اوا تَّ وت ف اور ح و  أنيواير  «ا 78و77 :76حول 2)» ح و  أنيواير
أي 2)»  ضااا ذ   آلاهلو  دح وو.وضنياا و  ي ب يد  ... و  يونلب  ... و 

 ا23و28: 28
ويلاووب يم ح وو  أنيوواير تَّ ووت ف اوور عكثنكووت إ  دح ووو وأيخووذ(ن ويالوول ح اهوون 
روووو  وي رب(ووون  ويةووول  ل ووو  اوووايرد وفاةاااووو  ويلجوووا حنووواي عكوووونول ووووىت عزةوووايب 
وي رب عكو و اةا  ويولاي  ل   كل  كاا   عك ريو إ  حصر  ويةل  وىت وعدي 

صوورا ويووولاي  ل وو   وول ع ووبن عةصوواة  (ةوون   وذكوو  وووايع  اووة  عك ووري  ) وور ح
. وي ووايد إ  إاوورعنال فا وورلن عك وور   عكانضووا    وول عيرض وعز اوول ا4)ق.م 733

إ  أيو   اول نيو   و     و   -ولرب عيتردن  ويويب غلءع    ريع  ح  عك    ويةا وا 
 -وعكوو  د عكوو  أخ (وون عز اوول  إاوورعنال رمبوون إ   اةوواي  وغ وو  نيوو اي   أخوور  كلووولايل 

ب و لنلب   ص   ينياير: وو َّ  ع بن عةصاة  وغ ل جم 
  أدم فاوو  ح وو  إاوورعنال غوونء تَّ ووت ف اوور ح وو  أنيوواير وأخووذ لاوواين  «+ 

ول وووول  اووووا ح اوووو  ود ووووايح ولووووندش وونووووواير وغ  ووووند وعز اوووول و وووول أرض 
 ا29:75حل 2)»  ولن  وا ن(  إ  أنياير.
خري و   و  وعآلاثر إ  لثواير(  ل و   اوند وصو  وت ري عك  ثن  عةبيث  ك ا

ق.ما 732-734كووووووووووووووووولو عينيوووووووووووووووووايري   م اووووووووووووووووو  إاووووووووووووووووورعنال ويهوووووووووووووووووايذع )

 
ا4)  J. Bright, A History of Israel, p. 273. 
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ا.  مون وغوبوع 29:75حول 2  عز اول ) Hazorف ار   حبية  ونوواير  تَّ ت
. وكوواي  أن لوونم نيووخل عمسووا اPekah(5لووبرع  حوو  عكوخوونر ل اهوون خوول  ع  وو  فاوو  

ا وخ وو  ودفوو  عزليوو  كاوونن 28:75حوول 2ن )(اينيوو   وو  إي وو  وللوول فاوو   وو  رح اوو
 ح   أنياير لب خرَّب  ل   د إارعنال.

 ق.م 724-732ىوشع مل  إسرائيل: 
وى ذا ااتهت إسرائيل على يد  قـح ف ار عكثنكت.  ح    ا و ي  تَّ ت

بن رمليا وسياستو اخلرقاه و  يبق من أىلهـا وأرضـها إالَّ أقـل القليـلكك وعـوض 
 أ رامي واجلزه الغريب من سبط منسى. عشرة أسباط بقي سبط

ولووب ع ل وووا عك  ثوون    اووج   أنيوواير  لن وو : شولووب ألمووا (اينيوو  ح اوون  
ل ووواه ك   مووون وغوووب   عكووووج   عاووو  لوووونز ح ووو  يهوووايذع   ووووب ع  ووواي  عكوووذي  

 يبف اين عزلي .
وكا   ام  عةورب وعانزفو    توونرق ح واي  إاورعنال   وب  ول (وذع وفوايق  ول (وذع  

أن حوون  تَّ ووت ف اوور عكثنكووت ح وو  أنيوواير ولوونم ع ةووا ني مة اوور عخلوونحم ف مجوورَّد 
لايضن  لةا ح ان  ل و  أنيواير  فهو  (اينيو    ا الوا عكلنفهو  أ ون فروولا كاولخ َّل حو  
 ووووري أنيوووواير ودفوووو  عزليوووو   فنكلجوووو  إ  حصوووور وأراوووول إ  فرلوووواين حصوووور )توةنخووووا 

Tefnakht وعك  ووري   ا ي  وو  عةمنيوو  حوو  أنيوواير. وكألاوو   ن ووا عياوور  عكرع  وو
أو وونيم كورب عكوبكلن حو  أضو   حون مياو   و  يورد غوايع   ل و  ” وون“وحر ل(ن 
ا. و ووونن (وووذع عإلغووورعء مبثن ووو  ع لوووونر اهلاينيووو  ح ووو  إاووورعنال  4:77حووول 2(اينيووو  )
ق.م كلع ني مة اور إاورعنال ولو مل ل و  (اينيو  وأخوذ  أاوريع   و   724فو  اة  

كووولو عينيوووايري    اوووةل  خري ووو  يت ووووي حووو  إاووورعنال إ َّ عكوووونحر  و(وووذ   ااوووا وووورَّ 
722ق.م واووووووووووووووووواايط لنووووووووووووووووووملهن عكوووووووووووووووووونحر   725 م اووووووووووووووووو  إاووووووووووووووووورعنال 

 
ا5)  G. Ernest Wright, Biblical Archaeology, p. 105. 
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ق.م أخوذ  722فاط. وواةمن حن  ني مة اور وعاول   عةاو  اورغاين عكثون  اوة  
عكوووونحر   و(وووذع ووووو  اوووج   اووورغاين  وووووا  وكاووو  ي وووبو أن روعيووو  عكالووونب 

مةنووور وذكوو    خريوو  ع اووبَّس أوووبق إذ ياوواي  إن عكووذي عاوولاي  ل اهوون (وواي ني 
 ق.م: 722/727اة  

وو ب ح   أنيواير ل و   ول عيرض ووو ب إ  عكوونحر  وونوور(ن تو ث  «+ 
اة   و  عكوة  عكلنا   اهلايني  )ع   إي   ح   إارعنالا أخوذ ح و  أنيواير 

وس  إسرائيل إىل أشـور وأسـ نهم يف حمللملـح وخـابور وـر جـوزان عكونحر  
 ا6و5: 77حل 2) «ويف مدن مادي.
اسـةة مــن إسـرائيل سـباىم يف أشــور  ـال مــا  26292وأسـر ملـ  أشــور 

. واي للحــزن وايســـف  لـــم ُيســـةع هلـــم Mediaبــني النهـــرين ويف بـــ د مـــادي 
   ا6)خرٌب بعد ذل  إذ اضةحلوا من التاريخ حمٌّ وال

 ابوَّة ىوشع النيب عن سقوط ممل ة إسرائيل:
ىم مـن بيـيت  ال أعـود إين ىناك أبغضتهم من أجـل سـوه أ عـاهلم  أطـرد»+ 

أحبهم  مجيع رؤسائهم متةردون  أ رامي مضروحم  أصلهم قـد جـفَّ  ال 
 ا77-75: 9)(اي  «يصنعون مثرا  ...  ي واون اتئهني بني ايمم.

 موون تا َّووو  لوو  يووب  اوو  ل اوووب    حـــىت  َّــى الــرحم إســـرائيل مــن أمامــو «+ 
م. وأتــى ملــ   ُسـيب إســرائيل مـن أرضــو إىل أشـور إىل ىــذا اليـو عي  اونء  

أشـــور بقـــوم مـــن وبـــل وكـــوش وعـــوَّا و ـــاه وســـفروامي )وشـــ يم حســـب 
النقــوش اييريــة( وأســـ نهم يف مــدن الســامرة عوضـــا  عــن بــ، إســـرائيل 

 
ا6)  W. Albright, BASOR 149 (1958), pp. 33-36, cited by J. Bright, A 

History of Israel, p. 274. 
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 ا24و23: 77حل 2)»  امتل وا السامرة وس نوا يف مدوا.
وىؤاله ىم أىل السامرة الذين اختلطـوا وليهـود الـذين اسـةع عـن اسـلهم 

 ني يف اإلجنيل الذين كااوا ي رىون اليهود وال يعاملوومككوسم السامري
وعك جاوووو  غووووبع    (ووووذع عيحوووور أن أ(وووول عكووووونحر  عزووووبد ل  ووووايع أن ي  ووووبوع إكووووا 
إاووورعنال حووو  ح ووو  أنيووواير  ف راووول إكووواه   ن(ةووون  حووو   هةووو   ووو  إاووورعنال كوووا   يمه  

عنال ا  فاوون ايع ي  ووبون عكوورب إكووا إاوور 28و27: 77حوول 2عك ووري   ول ووند  عكوورب )
 وي  بون لاهلله  عكصةما     وم عكايلا و  ايع  ذك :

  ن ايع يلااين عكرب وي  بون لاهلله    ند  عيتح  عكوذي  او اي(  حو   اوةه . «+ 

 ا33:77حل 2)»
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 مملكة يهوذا بعد سقوط مملكة إسرائيل - 01
 ق.م( 781 - 120)

 

ق.م ووقريعاززز     729مل تزززأاي  يم ذازززرياً بعزززَتًط إسزززي  زززنري    زززً        ززز   
 ززمل مل ذ زز  وزز، عززرياييت  ا إن زز  ذاززرياً رزز  ذنزز ح رزز  قزز ن و إزز      وزز  راززي ايي 

 تيف  ًجلأذ  ألشري .
 ملوك يهوذا يف ىذه الفرتة:

 ق.م: 795-735آحاز: 
أملز ط رزز    زُت رأزز   ً م ورزز   ع ف ز     يم فنززن إز   رأ زز    ز، بزز ن قزي عنززي  ني
زز  ط رزز  قززريي رأزز   شززري  وىيذززي ت وعزز   عأزز  رأزز   ًولأسززن   ُت ورزز   ايوم اس 
ذاززرياً ا ززز   فأزززمل ذن ززز  ومل ذ فززمل  ر ًلنيأمزززفت ًألرززز  ًوززز   بأ لزز،  ززز  ي ف  سززز  رززز  

 اي.  ً     و عرًيهن  خ  إ  بعَتًط ر  ًو ال
وو زز  إسزز ض  فزز  ا زز   رأزز  ذاززرياً ًِ فززا م  ر ًلنيأمززف ً سزز اي  ألشززري ت 
بز ن رزز   ة ذز  اوزز   هنزز  مل تنز  ازز   نازز   شزري  ف ن زز  نإسزز  ألشزري  رززيي قزز ن 

 و إ  ر  ًوأر ن.
رمزز    وو زز ت وبازز   زز و  ن  وفزز   ت فززكن ا زز   تزز ك ع زز ايي  وزز،   ززً     ًو

وإززٌت وزز، رزز أ طت و إنزز  بزز  ع زز ايي   ر ع زز ايي ا زز  ًأل رززملت ورزز أل رأزز   شززري ت
ذازززري    ل  أززز،ت ف نزززُ  فزززض ه ر    ةززز ط وززز، عأززز  فزززمل  شزززس    ًو زززمل وعأززز  فزززمل 

 ر خ  ًو مل:
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 نبوَّة إشعياء النيب على آحاز ملك يهوذا:
مث عزز اي ًوزز ح ف أ ززمل ا زز   قزز  الط: ... لأززض ًوزز ح عأ زز  وعأزز  شززس    «+ 

ًعةزًأل  فزً ) س  زً    ن عز  ذازرياًت  وعأ  إ    إ    ير ط مل أتتني ر ز  ذزريم
   رأززز   شزززري . وذ زززرين   اوززز  ًو زززريم  ن ... بززز  ًأل   ت زززرين شزززريب ط 

: 7س ش » و سزززززززز  ط ... فة ززززززززرين وسززززززززز   ًو نزززززززز  ووزززززززززيو  ًو زززززززز مل.
 ن25و24و97و91

ززز    ين   «+  فك ززز   ففززز  شزززس   إ ززز  ذسنزززريح ... ألهنزززمل ... عززز  لرين س  
اي ًأل اج  ض ... ًورزة ت   فزامل ب ولأسن   ُت سوذأس رينن وذص ف رين  ِو

 ن9-6: 2س ش »  واثانط وذسذيون وسا   ذيذامل.
 أقوال ميخا النيب على آحاز:

وذ ززرين   اوزز  ًو ززريم ذنززريل ًوزز حت  ك  قنزز  خ أزز  رزز  و ززن  و إ ززي  «+ 
ر ب  ت  و قن  رين   ف  و ليم ب   صزري   و قنز  ًوسز   رز  ذزيك 

  صز إ  رز  و زن  فزال ِو ذ رين و  ع  لرينت و قن  مت ث أ  ً   ريت  و 
 ن93-91 :5سرُ » تسذي وسا  ذيذ    ر  إسي.

وزز ذ   وونززي فزز ق ا زز   رأزز  ذاززرياً بزز  ق زز  ن واج ززرين بزز  ً أززريك ًوزز ذ  ق أزز، ًو
اجزز  ًو إسززي ت فنززي  اجزز   لزز ً ً أزز  ًا ززرين ًإ زز،   ًو زز  ت    قززي م وزز واثن ا  ززن 

خ   ً     هب   ًوري ا  إش ذ  ر  اير، ولا،!! و و  ذ  ب  ل ً ً أ    ب  ن ذ
 .ن9سًول  س  ًويت مل أيى    ي  َت 
 ق.م 687-795حزقيا بن آحاز ملك يهوذا: 

إززي  إ زز   زز   ذنأززض بزز  ًألوفزز ل ًوززيت خألازز  وزز،  إززري   ززرًي    ًو سززي عزز  

 
ن1س  J. Bright, A History of Israel, p. 275 & note. 
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 وزززز،   ززززً      و   ًوس ريايذزززز  ألشززززري ت وقأزززز الط قأزززز الط ًإةززززي  ذسازززز  عأ زززز ط و زززز  ي اناي ي 
 ري .و ةخأ ص ر   َت  ش

وقي ً زة    أق ز   زخجل ًجلا عز  ً ةيذ ز  ًووريض  ز  فزي تصز ف ت  إ ز،ت ف إةزي  
وزززز الاي رزززز  ذم  زززز ت ًوس زززز ايًت ًوريث  زززز . وقززززي  ع  زززز، عأزززز  ًوسازززز   تناززززَت ً   زززز  ًو
تشززذ   ًأل   زز   وأسززريايي  ر ع زز ايي  وزز،   ززً    ت و ألخززص  شززس    ور خزز  ًو   ززُت. 

وزز    و ألبعزز  اجززيًط بزز ن  ر رزز، ًوة زز ذ  ًون تزز    زز   ززير ئ ززً      رزز م ع   زز، ًو
بززز ن ًوفززز  ط   ذززز  ًوريفزززري   ن رصزززَتل  ً شزززدريم قزززي  ززز سة، لزززُ إ زززيذا  إسززز ض  
بسززز ل  وأسازززي ً نزززي  ت ًو زززةاة  ل  إس ززز ايي  وززز،   زززً    ت ًوذمً فاززز  وً   ع ززز ايًت 

 ًأل رمل وذم   ىمل.
وثنزز   وو زز  بزز ن ًوفزز  ط  رزز م  أق زز    زز، ض  زز  إن زز  ذاززرياً ازز  ً ززةالل  شززري 
رسززز ط. ًجلأذززز  وع  لززز  فاززُز وززز  تسزززةن    ن تززز ا  إس  ايىززز  وتناَتلززز  وأززز الاي ًووشزززسض 

وخ     زا رين ر بزأ ًوسازي ًووريعزي وزيًواي رز  قني  ز  ه ًوز    زا ا   ن تسزةاي 
ر ، ًونريي ض    ب ن ل  ك تريإز  و زيق   ًوسزريايي و ر  ز    ًوس ز ايي وزيب ًوشزسض. 

س  ًوويًفس  و ر    ًوئخزال  ب  ز  ررياجزريايي  و  ًلن ن  ب  ل   ًوسرًير  ً شذ ني 
با     يم  أق   ً أ  ب و     يم  إ ، ا   ت وو   ب ن ذسزري  ا ز   ًئنز ن 
ًووعن  ًو ًًتم ً رًيع ي ًوعا    وخم ف  ه ًووةأث  إ الم  شس    ور خ  ًو   زُت. ولز ً 

 ذرًيفو ر  ذنريو، ًوري ُ ع   أق  :
   ًت   وإسي  مل ذ   رعأ،   مج ز  رأزريك ذازرياً ِو عأ  ًو ح  و،   ً   «+ 

  ًوزز ذ  ق أزز،. ًووةصززو  وزز ح ومل لززي ع زز، إزز   لززهب و زز ي  ًوززيت  رزز  هبزز  
ًو ح رري  . وب ن ًو ح رس، و  عا  ب ن خيز   بز ن ذز ذنت وعصز  عأز  
رأ   شري  ومل ذةس  ي وز،ت لزري فز ح ًولأسزن   ُت  ر  زأي و ريراز  رز  إز   

 ن8-5 :98ر  2س» ً يذ   ًحملص   .ًو رًيضَت  ر 
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خ ذنززززززززززززززززززززز  ضأززززززززززززززززززززز   ززززززززززززززززززززز    ذض رأززززززززززززززززززززز   شزززززززززززززززززززززري  فزززززززززززززززززززززي ذازززززززززززززززززززززرياً
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وزززز    س فزززز، رزززز  ًماث    زززز،   زززز  رأزززز  ع زززز  و ززززذ ،     و شززززأ مل أل زززز،  فزززز   ًو
. وإسزززي رزززريت  ززز اجرين رأززز   شزززري  ً ةازززأ  أق ززز  لززز   ًول  ززز  ن2سًِ فزززا م  و ززز،

 زز اجرين ًرمززي   إسزز ًاج  وأزز   و عأزز  عصزز   ،ت وب  زز  ًو ة ذزز   ن  زز    ذض إزز 
   ش، و          و شأ مل  ص  ًط وأاريت فص خ ض و  ط ًوسا  :

 سنحاريبق.من  زسي  719و  ًوس   ًوً إس  عش  وأاأ   أق   س     «+ 
رأزز   شززري  عأزز  مج زز  رززين ذاززرياً ًلصزز    و خزز ل . و   زز   أق زز  رأزز  
ذازززرياً  ر رأزززز   شزززري  ولززززري   ِخزززز ر ذنزززريل: قززززي  خنزززأت ً اجزززز  عززززٍت 

ُ  ضأةززز،. فريفززز  رأززز   شزززري  عأززز   أق ززز  رأززز  ذازززرياً  ورااززز  اجسأززز  عأززز
 ن94و93 :98ر  2س» سًجلأذ ن.

اي  ع  زززيًط. وب  ززز  ًجلأذززز   وفسزززالط وفززز  عأ ززز، اجأذززز  ثن أززز  و خززز  ر ززز، إ  تززز، و ِو
 و    الض. 31و    فف  و 811 سض  ذالت      ذض 

 فززيف   أق زز  مج زز  ًولفزز  ً رياجززريايي   إ زز  ًوزز ح و  خززًأ   إ زز  «+ 
ززز   أق ززز  ًوززز لض عززز   إزززرًيح ل  ززز  ًوززز ح  ً أززز .   اوززز  ًوأرززز ن قش 

وزيع  مل ًوززيت بز ن قززي  ش ز ل   أق زز  رأز  ذاززرياً وايفسز،  أزز   شزري .  ًو

 ن96و95 :98 ر 2س»
وقززز م  أق ززز    زززال  ت، ًويذ  ززز  ًوِاجةا ع ززز  عأززز   عأززز  رسزززةريب إ زززَتي قريذززز  

وإسززي  مل ذ زز  رعأزز،    عأزز  ًوزز ح  وزز،   ززً     ًت زز  «و و  ع و زز  و نزز ن قززري): 
فز من   قأزمل  ن  قنز   «ن. 5:98رز  2س» مج ز  رأزريك ذازرياً ِو   ًوز ذ  ق أز،

ن. و عز اي  أق ز  99:29   2س» عايًط رز  ًوز ح  وز،   زً     فزَتاي ع  ز  ضزري  فز ،
ًوس زززززززززز ايي   ً   زززززززززز  بازززززززززز  ب  زززززززززز     يم ايًواي رزززززززززز   ززززززززززأرًيت   ررًيع ززززززززززيل  

 
ن2س  J. Bright, A History of Israel, p. 283. 
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   رري ت ًوشًتك ًوشسض بأ،   ًوس  ايي.وتس إ ن وا  ن حم ق ت أسض ًو
و زز ول  أق زز   ن لازز  رزز  إنززُ رزز  شززسض   ززً     وذفززا ،  ر ذاززرياً وة ززرين 
ع زز ايي ًو ززيي  اأ زز  ًو ززيي و زز  ًوشززسض بازز     يم ايًواي ًو ززملت و   زز  ًو  زز  
ًووسس ي   ضريل ًو الاي وع فا         فً ) ور س    ىت  إريورينت ور  ايًن  ر 

ِ   ن قريرز ط رز   شزَت ور س ز   «إدز   ز    ف ز  رًي ذفز  رين عأز امل وذازأ ون هبزملت  
 ن99و91 :31   2س» و إريورين ترًيفسرًي و ترًي  ر   و شأ مل.

وب  زز  ذززي ه   ذاززرياً  ذفزز ط فأعنزز لمل قأ زز ط ًو ززيًط و ساأززرًي  رزز  ً أزز   «+ 
ًوو ؤ زز    سززض قززريل ًوزز حت فزز اجةا      و شززأ مل شززسض بعززَت وسازز  ع ززي 

َت   ًوشا  ًوع ك مج ع  بعَتي اجيًط ... واأرًي ًولصن   ًوً إز  عشز  ًولن
 ن95-93 :31   2س» ر  ًوشا  ًوع ك.

 رسل اببل لالتفاق مع يهوذا للثورة ضد أشور:
  او  ًوأر ن      إ وايخ إزالايًن إز  إزالايًن رأز   إز    ز    وليذز   «+ 

أق ز  و ً لزمل بز  إ ز   ر  أق   أل ، مس   ن  أق   قي رز  ت فسزا   زمل  
اخ     ًوولف  ًوو لض ًوألض  ح ًووأذ  ًون ض وبز  إ ز    زأ ة، وبز  

 ن93و92 :21ر  2س» ر  واجي   خًأ  ،.
بزز ن إزز وايخ رأزز   إزز  قززي عززأم عأزز  ًون زز م  وعززري ي فززي رأزز   شززري   سزز عيي 
رأززز  عززز المت وذ سةنزززي   ززز، قصزززي هبززز   ً زززيًي لأق ززز  رأززز  ذازززرياً  ن ذشزززًت  واي   

 712 زز   ن واوزز  Shabakaفززمل  وزز املت وبزز و  ف عززرين رأزز  رصزز  سشزز  ب  و  
 ق.مت في      ذض رأ   شري  ًو   ترير  ًل مل إسي رريت   اجرين  إ ،.

وب  ززززز  بززززز  رزززززين فأسزززززنُت و زززززري ي وف   ن ززززز  و  زززززً     قزززززي ترًيضزززززأت  ذفززززز ط 
 ًو فا  وأعري ي:  ري ت  شيوايت  أيت  شنأرينت ر  ررياح و ايوم وعارين.
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  ف زز و  مل رز  تريع زز  وازز ذ   شزس    ًو ززمل ً ةرًي زز  وز،ت فك زز،    زز   ر  ر ز   أق زز
رصززز  ذنأزززض ًو ذزززييت ألن  ن  ززز،  ل قزززي خ  ززز، و أ زززف عززز  شزززذ عة،. ف   ززز   

 بأا ت  شس    ًوالاع :
زز ون   يط ووزز   رززٍت ...  «+  وذزز  وأ  ززُت ً ةازز ايذ  ذنززريل ًوزز ح  ززىت  هنززمل ل 

يةذىبون لينزلةوا إم م ةر وس يوة لوا ليزيدوا خطيئة على خطيئةة. الةذين 
و أةذدززرًي  ر  صزز  ف عززرين ولةاززرًي إ زز  رصزز . ف صززَت و ززمل  صززرين  فمةة 

ف عزززرين خذزززالطت ًوِ ةاززز   إ ززز  رصززز  خزززأيط ألن  ؤ ززز    س  ززز   أق ززز ن 
 ن4-9 :31س ش »    ًو    ريع  وإأغ   أ،  ر      .

رززز  ر ززز   إدززز   مث ًإةزززي   أق ززز  إة صزززُت   و شزززأ مل و رزززيًايل   ذززز ب ر ززز    ززز  
اج  ززرين لزز   اززز  ًأل   و ززيخ  ايًخززز  ًوسززري ت بزز و   و زززأا  إ بزز   زززأرًيم 

ًبة شزززل  لززز   ًون ززز ي 21:21رززز  2واوززز  ً زززةسيًايًط وأ صززز   ًونريذززز  س ن. وقزززي 
ي حملري ًط عأ   ذ  ي اجيً هن  بة إ   وسً     تل ي  رز  9881ًوس ذ       مت وو اجني

  رة ف إًتب  ت وت سةز  رز   لزمل ااث   ل ل  عأ   يم  أق  ت ولُ ررياجريايي ًمن 
  ً    . و خَتًط و        ذض  ر   و شأ مل وأاز ي ًوع   ز  وأا   ز ي ًألخزَتي إسزي 
 ن  مخزي ثزري ي  إز  وثزري ي  زري  وبز  ًوعزريً ت   رزين فأسزنُت ًووسز   ت وفزز ح 
 صززز  ًط  زززريل   و شزززأ مل. وتنزززريل و ززز  ًماث  ًوو نزززريش و زززذالت  ززز    ذض ً أ  ززز  

و زززل بززز  ررًيض  اززز  ًألقزززريي ت ريذ ززز  حمص ززز   نإسززز  و ازززرياً  46ظززز    ززز، فززز ح ًحمللري 
وذنزززززي ل  إسززززز  ًوسأاززززز    211951 وذنزززززي   عزززززيايلمل أسزززززض ًوسزززززذالت أزززززرًيي

 .ن3سفنجل 2951
وفززززز ح اج زززززريش ف عزززززرين رصززززز  ولزززززُ   ًون ذزززززو  ر ذازززززرياًت و   ززززز   أق ززززز  

 
ن3س  J. Bright, A History of Israel, p. 284.  
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ذفزز  نيو عأزز   و ززذ ،     و شززأ مل بنزز      قلززصت و    زز  رززيًخ  ً يذ زز   ززىت
وضز ل ًلصز  ت و   ز   ز    ذض  ن4سًول  ذ  ر ا ت وفز عف عأ ز، ًجلأذز  ًوسز ريذ 

  ززأ، و اززي نياي  أق زز  إ ززالم رززتمل وشزز    وتس ززَت فززي  وزز،   ززً     مل لةاأزز،  أق زز ت 
 ف    ورأ ق رالإس، و      ر  شس    إ  ارري  ًو مل ذنريل:

ًألاجني  ز  قزي اي ز   ر ً ريوزي ِو قزريي لز ً ًو زريم ذزريم شزي ي وأتايذزض و ل  ز . ألن  «+ 
ايي ... ف  ف   الي ر   اج  ًو ن   ً رياجريايي.  ن4و3 :99 ر 2س» وأرِي

 ف اي  ًو مل  شس    إ الم ًوثو ورةا  ني :
ل ز ً تنريوزرين وسز يبمل ل زز ً قز ل ًوز ح: ِ  زف ... لأ ز ً  اجسز  ف زز،  «+ 

، ... ِ  و ززز ط ف سززززا  خززز ًط وذ اجزززز   ر   فزززز، و   زززنن،  وسزززز ف     فزززز
ذيخ  ل   ً يذ ز   ِو ذ رزُ ل ز ك  زاا ط ِو ذةنزي م عأ از  إزًت  ِو ذنز مل 
عأ ازز  رًت زز .   ًون ذززو ًوزز   اجزز   ف زز، ذ اجزز  و ر لزز   ً يذ زز  ِ ذززيخ  

 ن33و32و7-5 :99ر  2س» ذنريل ًو ح!!
 وقي ب ن  ولس  ومت   ل ف ًورًي ي:

 ح رزز  اجزز ر  شززري  ردزز  وبزز ن   تأزز  ًوأ أزز   ن رززالك ًوزز ح خزز   وفزز «+ 
... ف  صزز ف  زز    ذض رأزز   شززري  والززض  ن5س وززف ومخسزز  و زز  ُت  ولزز ط 

ً اجس ط و ق م      ريبت وف ا  لري   اجي   إ    س وخ   ، ف إ،  ايم  رأ  
وش ا   ًإ     وس ف وذمزرًي  ر      ً ً   ورأز    ز  يون ًإ ز، عريفز ط 

 ن37-35 :99ر  2س» ع ،.

 
ن4س  Thompson, The Bible and Archaeology, p. 144. 

و ولس  خي ان لزَتوايوت ً زت  نيخ  ن اجز ر  شزري    ز ض  ونز عرين إسز ض اج زريش رز  ًولدزً ن  ن5س
 ن.II. 141ل مجة، ور ت ر ، ًو عَت سلَتوايوت 
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  ولززري   قازز   أ ز، عأزز  رزز    زز ح ريذ زز    و شززأ مل. ول ز ً رزز ت  أق زز  ً أزز
أل زز، أسززض  ززذالت  زز    ذض  لاززمل   زز، ً ززةرير عأزز  مج زز  ب ري لزز  وزز   رزز  
الض وفف  و سضت إ  و  ذ   ب ن  ورص ريع ت خشز       ز ت بً  زُ و  ز  ي 

اي  ت ًو زززةرير عأززز  فززز ق ع  زززيًط  رززز  ًوسززز   وخشزززض ًألإ زززري ت باززز   خززز  إ  تززز، و ِو
 .ن6سfemale musicians  ري  ن  تً     ت ًو

 ق.من. 689ق.من ور ت      ذض س 687ور ت  أق   س
 

 587ًومن ق ززز   ن  ةززز إ  ن ذزززخ دمأ ززز  ذازززرياً  زززىت وقريعاززز    ًوسزززمل س ززز   
ق.من ذأ زززو  ن  سزززةس   ًوزززيو  ًأل   زززُ ًوززز   قززز م إززز،     ززز   ًوةسأززز مل ًوئ ززز ً  

   .وةرياج ، ن ذخ ًوشسض   ل   ًولًتي ًوسص 
 

 
ن6س  G. Ernest Wright, Biblical Archaeology, pp. 109, 110. 
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 أنبياء التعليم واإلنذار
 ق.م 781-120يف مملكة يهوذا يف الفرتة من 

 وقدرة األنبياء على اخرتاق األحداث اجلوام
 مع العدل الزمين األبديلتبيان تعادل الوعد 

 لبقاء تفوُّق حب هللا ورمحتو فوق أخطاء اإلنوان!!
 

  ن7سق.م[ 711-742]  ريت، ر  إشعياء النيب: 
ق.مت  742ن واوزز   زز   9:6ي    زز   وفزز ي ع أ نيذززز   رأزز  ذاززرياً س ش ايعزُز وأ  ززري  

وبززز ن عاززز   ا دززز  ذنززز ح رززز  ثالثزززُت  ززز  ت وع زززير  قز ززز  ح  رززز  مخسزززُت  ززز   خزززيم 
ق.م.  692 ز    شس    رأ  ي  رة، إصريت ًو  زري ي ًوز   مل ذ ننز  قزجلت وتزريا    ز  

 وشسض  ذف ط.وب ن ر  ع  أ     أ ت وب ن ق ذ  ط اجيًط ر  ً أ  ور  ً
تزز، فززري ل  عأزز  بزز  ًوةزز  ذخت ولززري حمسززريح   ًوساززي  ًجليذززي  وو زز  تنزز     رًي

ئ زز ً    ًوساززي ًونززي). ولززري ًو ززي رزز   ع ززمل     زز    بززأع مل     زز   ًوةسأزز مل ًو
زز    «  ززً     ق ض زز ت ولززري ًوزز     ب إس   زز، ً سززةن     ززا رين  لأ زز ً  ؤ  ني

س ش »   ط رت  س ط ر  ارز  ِ ذاز ح ذ ًطت  ذ  ًرة  نت  ذ  ً وذ ت ب ن ط    
 ن. ولري ًو     ب ر الاي ً س    واِر، و ائ ة، ورأ ريت، رس ط!!96:28

 
 ن.948و947  دمأ     ً     سً اج   ل     و  ن ً ةس ف     رًيت، عأ ن7س
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ولززززري ذ ززززي     تزززز، ًوساأ زززز  إزززز ؤي را  زززز  ئوزززز،   ززززً     تفزززز   شززززس      ًونازززز  
ًوش خم  أل      ًو ؤب. ووني تني    شس    و زي  ًو  زري ي إصزري ي اناي ي و رأذز  إسزي  ن 

لة ، مج ٌي   ذ   ًوةننا  ً الك رز  فزريق رز إن ه وضا ز  هبز  شزلة ،. باز   س  ش
ً لة زززز   اان  شززززس    وسززززا ل  ززززريت تنززززيذ  ً ززززالك ل إ أازززز  قززززيو  قززززيو  
ت عأززز  ًوةزززرًييت و  ب  شزززس    ً ال  ززز   اج  ةاززز   ؤي ًوسزززُتت  قزززيو  ثزززالر رززز ً 

إزز  رزز   بزز  ًأل  !! ًوتسززس  إصززَتي  شززس    وززَتب  ززي ه وزز    زز   ً   زز  
 ن.6س ش 

ب ن  شس    رف ريض ط إُت تعن    ريت ذاري  ً ا ض ًونيو  ر  ان   ت ورز  
ف ززمل رزز  خنزز ي وأزز وً ت شززسض ذاززرياً ًوزز   بزز ن ذة زز  خنززأط عأزز   ًألخزز ب خني
وعززرياي ه وززيًواي ايون  ن ذً عززُ شزز و  ًوةنززريب وخم فزز  ه وحم زز  و زز ي  ًو فززريل 

 فزززز  ط   ا ذً تزززز، و   ًً تزززز، و    زززز   ً ةسززززلأُت ألًورزززز  . وزززز و  بزززز ن ًوفزززز  ط ف
ًوونفززز ي ً  تشزززُت ًوززز ذ   زززأ رًي ًوشزززسض رززز  بززز   نريقززز، وايً زززرًي عأززز  و ززز ي ه 

 و    ر،.
ب ززف  زز  ت ًون ذزز  ًألر  زز  ً   زز   ًوززيت ب  زز  ر  زز   نززز   وبزز ن ًوسززيل  «+ 

ومخز ك    ت ففة      الط سر شريشز نت  فالقاتلون!!ذ    ف ا  و ر   ًمن 
ر شريشززز   ززز  ت  ؤ ززز ؤك رةاززز ايون وو لززز   سشززز ب  ن ًوأصزززري . بززز  ًو زززي 
ر امل لض ًو شريي وذة   ًوسن ي. ِ ذنفرين وأ ة مل وايعزريب ًأل رأز  ِ تصز  

 ن23-29 :9س ش »  و امل.
قززي ً ةصزض ًوزز ح وأاخ  زا  ولززري قز  مل ويذ ري زز  ًوشزسريح. ًوزز ح ذززيخ   «+ 

زززأ ض    ًحمل باززز  رززز  شززز ريخ شزززس ، و ؤ ززز  امل. و  زززة مل قزززي  بأزززةمل ًو ززز م.   
ًو       إ ريت مل. ر و مل تس نرين شزسمل وتن  زرين واجزري  ًو   سزُت ذنزريل 

 ن95-93 :3س ش » ًوس ي  ح ًجل رياي.
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وذزز  وأزز ذ  ذصززأرين إ ةزز ط إ  زز  وذن  ززرين  نززالط أنزز   ززىت مل ذ ززو رريفزز .  «+ 
فصززز مت تسززز  رين و زززيبمل   و زززجل ًأل   ... ًوززز ذ  ذززز  ني ون ًوشززز ذ  رززز  

 ن23و8 :5س ش » شرييت و ر    و ًوصي نيذنُت ف  أعري ، ر امل. اج  ًو  
أرين اجززري ًط و صززي ًو  «+  وذزز  وأز ذ  ذنفززرين قفزز ي ًو  نز  ووأ ة زز  ًوزز ذ  ذسزذ ني

ًوفززسل   عزز  ًل ززمل وذسزززأ رًي  ززو   سززُ شزززسمل وة ززرين ًألً رزز     ازززةامل 
 ن2و9 :91س ش » وذ ا رًي ًألذة م.

 ف اُت ً اةاُت  أ   ىمل ورالل امل:وخي ضض  اج ل و س   ًون ن ت ًوسأ   ًو   
وقززز ل ًوززز ح: رززز   اجززز   ن إ ززز ت  زززا رين ذةشززز خم  ونشزززُت دمزززيوايًت  «+ 

ًألع زززز ق و زززز رًأت إس ززززريهن   وخزززز ضً ت   رشزززز ا   وخيشخشزززز    اجأازززز   
سً الخ  ن. ذ صأني  ًوسز ي ل رز  إ ز ت  زا رين وذسز  ني  ًوز ح عزري ى  ت ذ زأل 

خ ززز  ًووفزززل    ًوأللأ ززز  ًولأزززو ًوأل ززز و  ًوسززز ي   اوززز  ًو زززريم  ذ ززز  ً ال
ًووً ق  ًووسص  ض ًووسال   ًو  ز ضو و  ز اج  ًوشزا  ر ت سع أزض ًوسنزري  
 و ا    ًون ضن ًوأل زً   ًو زرًيمت وخزًأ مل ًأل زف ًووع ز ح ً أخ فز  ًووس ن زف 
ًوأل ايذززز  ًوألب ززز   سرريفززز ت اوززز  ًوأرززز نن ًو ً  زززُ ًووناصززز ن ًووساززز  مل 

عززززززري  ًون ززززززض علري زززززز  ...  اج وزززززز ني ذسززززززننرين  وسزززززز ف ًوأل    ف  ززززززرين 
 و إن وز ني   ًلزز حت فةزد  وت ززري   إرًيهبزز  ولزُ ف   زز  أأزز  عأز  ًأل  .

 ن26-96 :3س ش »
وذززز  وأا   نيززز ذ   ززز    ط ذة سزززرين ً سززز  ت وأاةزززأخ ذ    ًوسةاززز  ت أاززز امل  «+ 

 ً ا ت و    ًوسرياي ًوو  ح ًوويف ًوو    ًو ا  ِو اامل و ر فس  ًو ح
ِ ذ  زز ون ... وذزز  و إنزز ل عأزز  شزز ح ً ازز  ووزز و  ًونززي ي عأزز  رززأ  

 ن22و92-91 :5س ش » ً س  .
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 وو    أن  شس    ًألع مل   ، ذ أ نيمل شس  ط ِ ذ ذي  ن ذسأمل ِو  ن ذسا !!
 ن5:9س ش » عأ  م  ت ف إرين إسي  تأايًايون  ذ  انط!! «+ 
 تلاازرًيت ًوإصز ًو  إصز  ًط فنز ل: ًالزض وقز   ز ً ًوشزسض ًمسسزرًي مسسز ط ِو «+ 

ِو تس فززرًي.  أ نيززهب قأززض لزز ً ًوشززسض وثن نيزز   ا  زز، ًوضازز  ع   زز، وززدال  ذ صزز  
إس   ززز، وذسزززا   ا  ززز، وذلازززمل إنأ ززز، وذ اجززز  ف  شزززل .  ر رزززىت  ذاززز  ًوسززز ي  
فنزز ل ي:  ر  ن تصززَت ً ززين خ إزز  إززال  زز ب  ًوو  ززريت إززال   سزز ن و زز ح 

 ن93-9 :6س ش » ًأل   وتصَت قل ًط.
ز ُت  وننزري  ًو اةازُت  وشز أ  ت  مث ذ أ نيمل ًو ا   ًووس إيذ   ِ زمل ً ةاس ني
ًو زيقنُت   ًوزةالًوت ظز  ُت  هنزمل إز و  ذ فزرين رن وزض ه. ولز  ني لمل  ن ذساأززرًي 

ِط:  ًلو  و
زز   رزز  حم قزز ت ب زز ش وشزز مل  «+   زز اً ي بعزز ي ا    ززمل ذنززريل ًوزز ح. ً   ام

ن وت زززري  ِ    ززز .    اززز  أتتزززرين وة اززز ًو رسزززا  ت. وإزززيم عذزززريل وخ فززز 
زززز م ضأززززض لزززز ً رزززز   ذززززيذ مل  ن تيو ززززرًي ايو    ِ تسززززريايًو أتتززززرين   رزززز رُ ر 
إةنيرز   ضأزز . ًو خززري  لززري ر  لزز  ي.     ًوشززا  ًووسزز   و ززيً  ًحمللزز . 
وسزز   ض ززو ًئمث ًوِعة زز ف.  ؤو  شززاري بمل و ع زز ايبمل إ فززةا   لسززُت 

ُ  ثنالط. رأأ   ضأا . ف  ُت ت سنرين  ذزيذ مل   زًت ع زٍت  عز  مل    ت عأ
و ن بع زز مت ًوصززالي ِ  مسزز .  ذززيذ مل ر  زز  ايرزز ط. ً ةسززأرًي ت ن ززرًي ًعأوززرًي شزز  
 فسزز و مل رززز   رززز م ع زززٍت ت بل ززرًي عززز  فسززز  ًوشززز ت تسأ اززرًي فسززز  ً زززَتت ًضأ زززرًي 
ًلزززوت ً صزززلرًي ً  أزززريمت ًقفزززرًي وأ ةززز ملت  ززز ررًي عززز  ًأل رأززز . لأزززمل  ة ززز اج  

 ب  زز  خنزز يبمل بزز ون رأ ت زز   بزز وعأ .  ن ب  زز  ضززً    ذنززريل ًوزز ح.  ن
ب ويواي  تصَت ب وصريف.  ن شدةمل ومسسةمل أتبأرين خَت ًأل   و ن  إ ةمل 
ومتزززززززززززززززززززززززززززززززززز  ايمت تتبأززززززززززززززززززززززززززززززززززرين  وسزززززززززززززززززززززززززززززززززز ف ألن فززززززززززززززززززززززززززززززززززمل ًوزززززززززززززززززززززززززززززززززز ح 
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 ن21-99 :9س ش » ت أ مل.
ًوز    ز ب إززُت قأزريح ًألاج ز ل عأز    زز،  ”يةةوم الةر “ًو زًَتر ًوةنأ زي  عز  
ًألعززيً  ًوولنزز  و فززض ه ا  ً  زز ل  ً ةسززيايي رزز  ذززريم خززال ت خززال  رزز  

 عزض ذريم  ًوسخ ي ًووس ريايذ  ًووسملت  ا  ًأل      مج س ط   ، ذريم ايذ ري   عأ  ً ن يت فاري
 إيو  : وظالم ًو ةن م وو   ذريم ف   و الم. و شس    ذريف نين ًول   ًو  ري 

ت وعأزز  بزز   «+  ر تلزز  ف ريفزز  فززكن وزز ح ًجل ززرياي ذريرزز ط عأزز  بزز  رززةس  نيمل وعزز ل 
... ف  خل   تش رخ ًئ س ن وتريف   فس  ًو ز  ت وذسزاري ًوز ح و زي    
او  ًو ريمت وتأول ًألواثن إةا را ت وذزيخأرين   ر ز ذ  ًأل   و   لز    
 ًوًًتح ر   رز م ل  ز  ًوز ح ورز  هبز   ع اةز،ت ع زي ق  رز، وَتعزض ًأل  .

 ن99-92 :2س ش »
  هن  لُ  ايًي ًوةأايذض ًوونف  : و شس    ذ ب قف   ًو ح ات  وذ ب  شري 

رز   اجز  اوز  ضز   فزض ًوز ح عأز  شزس ، ورزي  ذزي  عأ ز، وفز إ،  «+ 
 زىت ً تسززيت ًجل زز ل و زز  ت اجعززعامل ب وأإز    ًأل قزز . رزز  بزز  لزز ً مل 
ذز  و  رزمل رز  إس زي وذصزل ني   زمل  ذ تي  ف ، إ  ذي  دميوايي إسي. فَتفز  ً 

س ط. وزززز   فزززز امل ً    ِو رززز   قصزززز  ًأل   فززززكاً لزززمل  وسذأزززز  أيتززززرين  ززز ذ
زززأ م   نززز  امل ِو ت ننززز   ززز ري   عززز ث ت ِ ذ سسزززرين ِو ذ ززز ررين ِو ت  ززز    
  ززز ذةامل. ًوززز ذ   زززا رامل رسززز ري   ومج ززز  قسززز امل دمزززيوايي.  زززرًيف  خززز أامل 

سزززض ب وصزززرًين وإ زززً ىمل ب وأوإسززز .  زززمل   ززز ي بززز وأ ريي  وذأ ززز ون ب وشززز   ا 
 ن29-25 :5 س ش» ر ن . وذا  ون ونس رين ًول ذس  وذسةخأصريهن  ِو

وذزز  ألشززري  قفزز ض  فززملت ًووسصزز    ذززيلمل لززُ  ززخنُ. عأزز    رزز   «+ 
ر  فنززز      زززأ، وعأززز  شزززسض  زززخنُ   و ززز ، و  ةززز مل    اززز  وذ ازززض هن ززز طت 
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 ن6و5 :91س ش » ولسأامل ريو ُت بنُت ًأل ق .
وذززز ب  شزززس    ذازززرياً و  و شزززأ مل وقزززي ً ة سززز  و قلززز ت رززز   زززيل  وع اةاززز  

 ب  ر  ل  ًل  ي ف ا :و اج    و 
فك ز، لزرياً ًوسز ي  ح ًجل زرياي ذ زأل رز    و شزأ مل ورز  ذازرياً ًوسز ي ًووز ب ت   «+ 

ف  ب    ي خ أ وب    ي ر  . ًجل    و اج  ًل ح. ًون فُ ًوو مل ًووس ً 
ززززَت  ًو زززز ل   إززززُت ًوص زززز   ل ًولزززز اق   شني

زززز   ًو   سمةز  ز 
ًووشزززز خ.   زززز   ً اسززززُت ًو 

ِط تةسززأ جل عأزز امل. وذ أززمل ًوشززسض  و  ق زز . و اجسزز   زز    انط  ؤ زز     ززمل و ضلزز 
وزززيك  عأززز   إسفزززامل إسفززز ط ًوو اجززز   ززز   ،ت ذةاززز  اي ًوصزززمل عأززز  ًوشززز خ ًو
ًوش ذف.  اً  رس    س ن  خ ،   إ    إ ز، قز  الط وز  ثزريح فة زرين و ز  
   س ط ول ً ً ً ح از  ذزيذ ت ذ فز   زريت،   اوز  ًو زريم قز  الط ِ  بزرين 

 إ يت ِ خ أ ِو ثريحت ِ أسأزريك   ز   ًوشزسض. ألن   و شزأ مل ع    ط و 
ععززز ت وذازززرياً  زززنن ت ألن وسززز هنا  و فس  اززز  فزززي ًوززز ح ئ  ظززز  ع زززٍت 
 ززززي .     زززز   واجززززريلنيانيمل ذشززززاي عأزززز امل ولززززمل خيزززز ون  ن ززززةامل بسززززيومت ِ 
. قريوززرًي وأصززي نيذو خززَت  خيلريهنزز ت وذزز  أل لسززامل ألهنززمل ذصزز سرين أل لسززامل شزز ً 

بأرين     فس  ملت وذ  وأش ذ  ش   ألن   ً ي ذيذ، تساز  إز،. شزسمل ألهنمل أي
ايت و سززز   ذةسزززأ ن  عأ ززز،. ي شزززسمل ر شزززيوك رفزززأ رين وذ أسزززرين  ظززز  ري   ِو

 ن92-9 :3س ش » ض ذو رس و  .
فنأ :  ر رىت  ذا  ًوس ي  فن ل:  ر  ن تصزَت ً زين خ إز  إزال  ز ب ت  «+ 

ع ززز  ًوو  زززريت إزززال   سززز ن و ززز ح ًأل    وتنلززز . وذ  سزززي ًوززز ح ًئ سززز ن وذ  م
ً ً ح   و جل ًأل  . و ن إنُ ف ا  ع شزٌ  إسزي ف سزرياي وذصزَت وأخزً ح. 
وو زززززززززز  ب و نازززززززززز  ًوو أريضزززززززززز  ًوززززززززززيت و ن ق نسزززززززززز  فأازززززززززز   زززززززززز ٌق ذ ززززززززززرين 
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 ن93-99 :6س ش »   ق،   ع ط رني   ط.
ًو ززريم ذنززف    ززريحت ذاززأ ذززي  عأز  اج زز  إ زز   ززا رين  بازز    و شززأ مل.  «+ 

ًوسزز ي  ح  ًجل ززرياي ذنفززض ًأل صزز ن إني  عمززض  ًو  تلسززري ًون رزز ني ذ ننسززرين  لززرياً
 ن33و32 :91س ش » ًو ةش خمرين ذ خلفرين.

 خ ززز    وو ززز    و زززجل خمززز وف ًلززز وح ًولصززز   ًووسزززمل ًو زززالك إسززز ض و واي
 تلززز ق ايرشزززو و  زززً     حمل  إززز  ا ززز   رأززز  ذازززرياًت ذةنزززي م  شزززس    م ززز   ً أززز  

ن و سزأ نيا،   ز و  مل 2:7س ش » ب اجلز ن شزذ  ًوزريع  سًألثز ن «: ً  تسض ًو  أف
ِ   اً  زززز   ن ذلااازززز    وفزززز    ذلااازززز  ومل ذصززززي نيقا   إزززز  ورزززز  ًوسسززززَت أل  رلس ني

ِط فاُز و سزز   ًلسز  ن  ن  شزس     ززمل ووز   رل  نيزز   و ًوعزهبت فازري    ازز  ذفز   أززري
 تيإَت .وأر  ر  ِو ت  ص    شخصت وو   عأ  رسةريب ه وف    و 

 ق ل  شس    م    رأ  ذارياً:
ً ززًت  ًولززي ت ِ  ززف ِو ذفززسف قأ زز  رزز   اجزز  ...   ززُت سرأزز   «+ 

ايرشون و ً م ًوإ   رأ   سرأز    زً    ن ... ل ز ً ذنزريل ًوسز ي ًوز ح: ِ 
 ن7و4: 7س ش » تنريم ِ ت رين ...!!

 ،  شس    فا اً ذ رين  اي  ه عأ  فمل     س يؤمن آحاز بوعد هللا ىذا،وو   
 ن وعززي  إ نزز   ذاززرياً و  و شززأ مل و ززالر  ً أزز  لززري وعززٌي  إززي  قزز  مل عأزز  “

ومل تصزي نيق   ز  ِو ًمتزرين  » قأ ز،  سزض قأزمل «  ز   حم زيت وزيًواي ًوز   بز ن 
إسيك ًوفا أ  ًأل  ت فسأإن   ر   ط عأز  وعزي   مت نياز، إ لسزُ عأز  رسزةريب 

ً  ا زز  وتأزززي ًإ زز ط وتزززيعري ًمسززز، ذسنززز  مل ًوسزز ي  لسززز، اذزز ط. لززز  ًوسززز    «ً سذززأي: 
 ن”.94:7س ش » عا  ري    س   ه رس  ن

ززز  خنززز  خال ززز، إرًي زززن  لززز ً ًِإززز  ًوززز   نأززز   ر ًألإزززي  وذسزززرياي ه وذ ا ني
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 عأ  ب  ُ ايًواي ل  ً:
أل زز، ذريوززي و زز  ووززي و  سن زز  ًإ زز ط وت ززرين ًو ي زز  عأزز  بةلنيزز،ني وذ ززيع  ًمسزز،  «+ 

لنمةةو رتسةةتو وللوةةالم     إززيي    زز   ًوسززالم. عذ  زز ط رشززَتًط   زز ط قززيذ ًط   ط 
دىا ابحلة  والةم مةن  هناية، على كرس  داود وعلى مملكتو، لُيثب ِّتها ويُعض ِّ

 ن7و6 :9س ش » اآلن إم األبد.
رزز  لزز ً   ززي ك ب ززف ذفزز  ه ًلأززريل وأاززيت ق ًوأر  زز  ًوززيت هبزز  ذ شززف قي تزز، 

يم  ن ن ً أزريك ًووشزسض ا ز ًك  اً مل ًوس ريذ  عأ  إن    ر  ة، وريعي ت رةخن  ط ع
ذتر زرًيت وة نزز  ًوسزز ي   عززيم ًئنزز نت وت نز  قززي ي ه عأزز  ًلزز ت وت نزز   ر  زز  ه 
ًوس ا    ًلل ظ عأ  وعي  ًوف    و س   و اج  ل ًون ايرز   ر رزيب ًوزيل . 
ولززز ً لزززري عاززز  ًأل   ززز   ًألول ًوأللزززمل ًوألإنززز  عأززز  رزززيب ًألاج ززز ل و ر ر ةاززز  
ِط و اجريإ  وري ض نا  ًوز ذ  مسسريلز  وار زرًي هبز  إشزيي فزكهنمل ِإزي  ًويل ت ذسنرين  أري

إي ر ةص ون راا  ب    ًو ز وف  زس   ورسزة  أ   ًوألرعأز  بعزَتي.  -اناجرينت ِو
 ر    اً مل ذتر رًي فة ن  ًو  ري ي ق  ا  إنريى  واجال   ومسري نيل  را  دز  و ز  ر ز م ذزتر  هبز  

سز ُتت و  ذزري إةصزيذو بأا ىز  لزُ  لسزا  وذز ذن وذ ةصز   ىت ووري إسزي اِف ًو
  بزز  ً ززيت ق ًووصززس ح ًوززيت عأزز   لزز  ً سززةريب. فزز ل ًألإززي  ًوو ززمل ًوززأرٍت  زز  
ايً از ط عأزز  رسزةريب ًجلززأ  ًوو ز  وعأزز  رسزةريب ًوززأر  ًوأل ل. ف أاز  ه ً  نريقزز  

ت و اً عذززأ ًئنزز ن إلززمل ًو ززمل فس  وزز ت فسأزز  رسززةريب ًئنزز ن ِإززي وذة ززة مل  ن تزز ذن
ًوريقيت  ن ذ  ا  ف عأ ةا  فاُ ت   ق  ا  إنريى  ت ة   ر  م ذتر  هب  و  شف قريىز  

 و  ا .
فزززكاً عذزززأ ا ززز   وبززز  ً أزززريك  ن ذن ازززرًي خ اززز  ايًواي ًوسززز قن  فسززز ن اا  لزززري 
إ لسز، و لسزز،ت و اً  زنن   ززا رين رأذززأ ًو ت ز   فزز و ح  عززي   زمل ريذ زز   ع ززملت 
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ززز   زززا رين وهبززز   «ذ :   و شززأ مل ًوسزززا و  ززز ح    ززز  ًألرزززمل   ن ًوزز ح     ف ازز اً ل 
 ن32:94س ش » لةاُ   سري شس ،.

و شزززس    ًو زززمل  ا لزززري  ايًي   ذزززي ًونزززيذ  ِإزززي  ن خيزززيم ً  ززز اي  ًوسأ ززز  ل ِو 
ِط تةس    ر  ًئن ن ً نأو إنريي ًونيذ ت ور  قريو، ً خةص  ًوسذ ض:  ذ سنُ  أري

ن. ووزز و     از   ً اي  أق ز     يم فزز نة، 9:7س ش » ر   زرًي ن مل تتر زرًي فزال أت م  «
ًوع   زز   ن ذ   زز    ضأززض رسري زز  ف عززرين رصزز ت ومل ذسززا  ونززريل  شززس     ِرة زز ل 
ض و، اوز  خن ز . وب  ز  ً ن ز  و سز    ًو زأول  ر رصز  إز   ع  او ت   سني

 «وززز   .    عزززيم ًئنززز ن  ن ه قززز اي   ن ذزززيًف  عززز  عازززي  وزززيًواي وررًيع زززي 

ذأذيون خن دز  ستز ك رشزري ي هن عأز  خن دز  س عاز  ملن ًوز ذ  ذز ل رين و  أوزرًي  ر 
س ش » ل  تنص  ذي  ع   ن  أ نيص «ن. 2و9 :31س ش » رص  ومل ذسأورًي فاُ

زز   سذززأ  ن ًأل ززي فززريق ف ذسززة،ني ...  «ن. 9:59 أل زز، ل زز ً قزز ل ي ًوزز ح: بازز  ذ اني
ةةةا. ىكةةةذا ينةةةزل ر  اجلنةةةود للمحاربةةةة عةةةن س ش » جبةةةل وةةةهيون وعةةةن أك م تِّه 

 ن5و4 :39
رني  ل ً   ب  ن لزمل  ًأل   ز   ًألول لزري فز جل   بز  ًوةز  ذخ وة زرين عأز   ذنز ل  
بأاززز ت وعزززي ه إ ززز  ايقززز  ًو ة ززز   و أزززريا ًو  ذززز  رززز  ًئنززز ن ً ريفزززريلت إرًي زززن  
ًوةزز  ذخ ً ة زز  نيكت وو زز  ايون    رسزز   أ ذزز  ًئ سزز نت ألن إن عزز  ًئ سزز ن  و 

سصزززز   ، ِإززززي رزززز  ًو أززززريا  ر ًو ا ذزززز  ً ريق سزززز  ًو   ززززريايي. وو زززز  ًوري ززززريل  و ازززز  إ
وززز ؤي و ايً ك   ون عززز  وززز،  اجززز  ًون عززز :    ف  ززز  ًئ سززز ن ورزززري    ززز  ًو صزززَتي ًو

ززززض ًئ سزززز ن ًون ذززززو  ن8ستززززيإَت ه ًوخةصزززز   ًوززززأر  ًوونزززز   رزززز  ه.  ر زززز   اً ت   
 -ًو ةصزززززززززززززززز    ًئنزززززززززززززززز ن إسصزززززززززززززززز  ن ًوةززززززززززززززززيإَت ًئ ززززززززززززززززُ و بززززززززززززززززريح ًوسنزززززززززززززززز  

 

  ع   ع ،. =ت   ض ًوشُ   ن8س
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فا ً و  ن   ه ر  إأزريا ًو  ذز  ًوو ا ذز ت وو ز  ِإزي رز   ض وز  ًون ذزو ًو زةن و  
ً سزز و   نززيً  ًوس زز اي وعازز  الت ديةةب واسةةتيعا  العقةةا  ًوززأر  وززيخريل ع صزز  

 ًو صَتي.
وعنزززز ح ه وأتايذ زززز،  اً مل ذسزززز و ًو ززززمل وذشزززز    زززز  ، وذصززززف رً  تزززز، وعانزززز، 

زن   ذةز،ت ِ ذسزةن   ًوشزسض  ن ذز إجل إزُت لز ً ولي نياي  ر ، ق    وقريعز،ت إز  وذريف ني
ًوةأايذززض باصزز  ض و ززرًيايرت وإززُت خن ةزز، وع زز اي  وعززيم  ن  زز،ت إزز  ذسة لزز   زز  اي 
وززأر . وو زز  إسزز و  عززالن ًو ززمل عزز  وقريعازز    ززرًياير ع ايذزز  رزز   زز   ًو زز وف ًو

با  ًوشززسض  ق زز   ن تنزز  وشزز     زز  هب ت ت أززغ لزز   ً صزز  ض قصززيل  ًئ ززُ وذززي  
بةأايذزززض وعنززز ح   زززُت ف زززةسأ مل ًوشزززسض ولززز  إسزززُت ه ً سزززأ ن  عأ ززز،ت وذةززز ن   
ًئ سزز ن  ن عاأزز، ذززيخ  ايًخزز  تززيإَت ه ًولزز  وت و ن  ززأريب، ورشزز دة، ًلزز ي مت رزز ط 
و س  إال  س ح  و  ق زض  ل ز  وإرًي زن  ًو زمل تزيخ   عاز ل ًو ز   وتصز ف ىمل 

  ًون  ن ر ا  ًوو اي   اجيًط!!  رس   ًوة  ذخ ً ني  ت  ىت
 ن شدةمل ومسسزةمل أتبأزرين خزَت ًأل  ت و ن  إ زةمل ومتز  ايمت ت تبأزرين  وسز ف  «+ 

 ن21و99 :9س ش » ألن فمل ًو ح ت أ مل.
قريوززرًي وأصززي نيذو خززٌَتت ألهنززمل أيبأززرين  زز   فسزز  ملت وذززٌ  وأشزز ذ  شزز  ت ألن  «+ 

 ن99و91 :3س ش »   ً ي ذيذ،ني ت سا    إ،ني.
 ز ب  ن   زرًيت ًأل   ز   لزُ   ر ا لز  تسأز مل وتلاز مل وتزريإ خ وتشزذ   ول  ً 

 سززززَتي إشزززز ذ ت لززززُ ًوةزززز  ذخت تصززززض   حمةززززريب تززززيإَت ه و صزززز ن وأةزززز  ذخ رسززززٌت 
وززيلري ت وتصزز ن  عازز ل ًو زز    و ا ذزز  اذزز  وسازز  ه  ولززيف رزز  وً   ًألاج زز ل ًو

  لس،!!
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   سألن وً      از  ف  ن  وأ ح ًوس ت  واجا، ع  إ ز  ذسنزريح ًو ة ز «+ 
اي ًوززززز ذ   عنززززز   امل ًوززززز ح سً  فزززززسرين ًونززززز  سرين  ًوةزززززيإَتنت لأ ززززز ً ًوألِو
ًولززززز  رين رشززززز د  هن ايت وعذ  زززززض     زززززً     رززززز  ع زززززي  ح ًجل زززززرياي 

 ن98و97 :8س ش » ًوس ب    اج    ا رين!!
وززز و      نيززز، الززز  ًونززز    وةززز  ذخ ًوسازززي ًونزززي)  ن ذفززز   رززز م ع   ززز، بززز  لززز   

ً تت فاري ِ ذن   قصص ط ً ةاز  ون خيز ط فز ت عازي  ألشزخ   حمزي ايذ   و ًِعة  
شسض حمزي ايت إز  ن ذزخ رسز رالت ه رز  ًئ سز نت      سز نت ذ شزف ف از  ه 
ززن ً  زز اي  ًوززيت ا ززمل ًوسالقزز  إ  زز، وإززُت  عزز      زز  تززيإَت  و  ززريل     رزز،ت وذريف ني

 و ب ل  ط.  ئفز ف   ر  عزالن  ًئ س ن  رًي  ب ن ر  ع ر  ًوشسض  و ب ن ر أني  ط 
وززيت  ه عزز  رززيب قي تزز، ًونريذزز  ًول  نزز  عأزز  بزز  تصززريً ت ًو ةازز ِت ًئ سزز ن ًو
ذفزززسا  ه  لززز   نززز ن وتسأ زززو ًئ سززز ن  ل و  ززز، وززز، ًوئنززز ن إززز،. باززز   ن لززز   
ًونصص ول ً ًوس اي ًونريذ  ًويق و وأة  ذخ ذ شف ً يف ًو ا  ُ ًو   ذصزري نيح 

ب  تيإًَتت،ت ًوو  ذ  ًو ا     ر  عاأ، و ً ايت، و  ز، ون سز نت ًألرز  ًوز      و ، ه
 ذ  ةشف اي اجة، بأا  خن  ًوة  ذخ خنريي.

تسزز ل ًمن ًبةززض لزز ً ع ززيلمل عأزز  وززري   ًو مسزز،    ززل   و  ززرين وززأر   ات   «+ 
اٌي مل ذشززز   ًو  ن ذسزززاسرًي  اٌي ب إزززٌ   ِو و إزززي  ر ًوزززيلري ت أل ززز، شزززسٌض رةاززز  نياٌي  ِو

 ذس  ًو حت ًو ذ  ذنريورين وأً  ُت ِ ت ًو! ووأ  ظ ذ  ِ ت  ز ًو و ز  رسزةن ا تت  ش
ت   يًو ع  ًون ذو ر أرًي عز  ًوسز    ًعأوزرًي  بأ نياريان  و  عا ت ً   ًو خم ايع ت 

 ن99-8 :31 س ش» ر   ر ر   قيو    ً    .
ززززَت نيلمل ً   زززز  ًووس رزززز   بزززز و  فززززكن ب فزززز  ًألمسزززز   ًوززززيت تن إزززز  ًونزززز    رزززز   ني
وتصز ف ىمل ًوززيت ذزيق نيو ًو  تززض   تسزذ أا  إ زز  رالإسز ى  ً أذأزز  ر از  ًو نززَتيت 
لزززززززززززز ً بأزززززززززززز، ِ خيزززززززززززز   عزززززززززززز  بري زززززززززززز، رززززززززززززعالط واي  زززززززززززز ط وترياج ازززززززززززز ط وازززززززززززز ذ ًطت  و 
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 تشذ س ط و   ق    ر   بة إةا   ىت ًمن و ر ًألإي.
 وركةانوا دةدمون هةذه األمة” لنةا“لةي  ألنفوةهم، بةل  ًو ذ    عأز   زمل  هنزمل «+ 

    ز  رز   ”أنتم“ًويت   خ مت  هب  
ًمنت إرًي ن  ًو ذ  إش  وبمل   ًو و  ًوني  ً 

 ن92:9 إجل9س» ًوسا  ت ًويت تشةاُ ً ال     ن تن أ  عأ ا .
هب ل    ن بأا    لُ ي وو .”   ةمل“و” و  “ِ ني

ت  «+   بةةةل تكلَّةةةم ُأاُس هللا القديوةةةونأل ززز، مل أتتني   زززري ٌي قزززجل  شززز د    سززز ن 
 ن29:9إجل 2س» مووقني من الروح القدس.

وافةةعل للتعلةةيم والتةةوبيق، للتقةةو  بزز   ًو ةزز ح لززري ر ززري   إزز، رزز  هت  «+ 
بزز رالط ر ةأ ل ني زز ط و زز  عازز     إنوةةان هللاًوزز     ًوزز ت و ززُ ذ ززرين  والت ديةةب

.  ن97و96:3يت 2س»   حل 
  عزززَت  وبززز ن اخززز   زززريت مسس ززز    ززز ً ًو زززمل ًوس ززز مل بززز ن  صزززري   شزززري ت   ززز

 زز    ذض شززسض ذاززرياً ورأ ازز   أق زز    اززمل واجززي ف عأزز   وزز،   ززً    ت و لزز ن 
ً ززمل ه وبً رةزز،ت ف زز ن  ززريت ه عأزز  فززمل  شززس     ن هن ذزز   زز    ذض قززي  تزز  

 و نا  ًوسا    أ   عأ  ب   شري :
قي  أف  ح ًجل رياي ق  الط:   ، با  قصيت  ذصزَت وباز   ريذز   ذع ز   ن  «+ 

ري      فززُ و ايو زز، عأزز  اج زز ي ف ززأول عزز امل  ززَت  وذززأول عزز      ن نيززمل  شزز
 ن26-24 :94س ش » ... بةلامل ضأ،. ل ً لري ًونف   ً نفُ إ،

 ل ً لري اخ  ر   نو إ،  شس    ًو مل:
وذسززنجل  شزري  إسزز ف إززال  اجز ت وإسزز ف إززال   سز ن أيبأزز، ف ازز ح رزز   «+ 

 ن8:39س ش »  ر م ًوس ف.
 ر  شزري   ا   اي   ز ف ًونز عرين   ز  ول ً ًوري زف ذ ن زو عأز  رز   زير جلز
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 وززف  985 ززنجل اج شزز،   وو ازز  ًولدززً ن!!  بأزز، ًونزز عرين إززال  بزز  فصزز ل ر زز، 
اج زززي . و نازززز  ه ل ززز  و سزززز  رززز   اجزززز  ذازززرياً ِو   صزززز ف ط لأق ززز ت وو زززز  ألن 

      ذض تس ر اجيًط ًو ةا ن  و،   ً     و ف     ، واجي ف عأ ،:
ُ ت ألن ل ذ  زز   وو  ززٍت عزز مل  أري زز  «+  وخ واجزز  وايخريوزز  ول ذ  زز  عأزز

ُ  وعذ فةزززز  قززززي  ززززسنييً  ر   اك ت  فزززز   خززززًأريت     لزززز  وشزززز  ايت    عأزززز
 ن29و28: 37س ش » شلة   و   اي ك   ًون ذو ًو   اجد   ف ،.

 ق.م[ 692-742]  ريت، ر   ميخا النيب:
ة  تزز، فنززي ً أن ززض   ري شززيت رزز  ق ذزز  اجزز ت رس  زز  ئشززس    ًو ززمل و سززض ب

نت و أق ززز  795-735نت وا ززز   س735-742ت  زززأ    يم رأزززريك ذازززرياً ذزززرياثم س
 ن ق.م.687-795س

وب ن ر خ ت رع  ع رري  ًو زملت قز وي  رةرًيفزس ط ت ب زأت   رًيتز،  :  ذاز  ًأل   ز   
 !!  ًعنرًي ًولنً  

مل ب  زز  بة  تزز، رس وفزز  اجززيًط وززيب ر زز م اجزز   إسززي  رزز  ًأل   زز  ت رعزز    ر زز  ًو زز
 ن ر خ  ً ري شزيت  «ق.منت ًو   ذنريل:  586-626ًو   اج   إسي       ع م س

ن وظزز   ذة   ززأ 98:26س   » ت  ززأ    يم  أق زز  رأزز  ذاززرياً وبأ ززمل بزز  شززسض ذاززرياً
    ن رع   شس    ًو مل. 41ألبع  ر    إس  عنرياي س

 ل اجمل   و شأ مل و      ل  و  ب  ن رصَتل  باصَت   ً     ًووس ر ي:
سًوزأان ًوأل ز  من  وزز   لزري ًوسزز ر يت  -  ززً      -رز  لززري ا زض ذسنزريح  «+ 

 ور  لُ ر تلس ت ذازرياً  سر ز ن ا  زن ًأل ز  منت  و سز  لزُ  و شزأ مل.

 ن5:9سرُ »
ذشززززةارين ًلنززززريل وذ ةصزززز ريهن  ًوو  ززززريت وأيخزززز وهن  وذ أاززززرين ًو اجزززز   «+ 
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 ن2:2سرُ » وإ ة، ًوئ س ن ورًَتث، ...
 وذا اجمل ًونف ي:

ًمسسرًي ي  ؤ    ذسنريح وقف ي إ     ً    :  و   و مل  ن تس فرًي ًلزو   «+ 
اجأزززريايلمل عززز امل  -عززز  ًولنزززً    -ً   فزززُت ً زززَت ًوحمل زززُت ًوشززز ت ًو ززز  عُت 

ولاامل ع  ع ز راملت ًوز ذ  أيبأزرين لزمل شزسمل وذ شزنرين اجأزيلمل عز امل 
ارين ع  رامل.  ن2و9 :3سرُ » وذاش ني

لرين ًلزو وذسري نياجزرين بز  رسزةن ملت ًوز ذ  ي قف ي إ     ً     ًو ذ  ذ    «+ 
ذ  رين  ا رين  وير   و  و شزأ مل  و أزملت  ؤ ز ؤل  ذنفزرين  و شزريي وبا ةاز  
ذسأ نيازززرين  ألاجززز ي و     ؤلززز  سًو  إززز ن ذس  نيفزززرين  ولفززز  ... وززز و  إسززز   مل 

ززززززز   ط. ززززززز رن  زززززززا رين ب نززززززز  وتصزززززززَت   و شزززززززأ مل خني سرزززززززُ » ت لأزززززززن سا 
 ن92و91و9 :3
عأز  ًأل   زز   ًوز ذ  ذ فززأ رين شزسمل ًوزز ذ  ذ اشزرين   زز  هنمل ل زز ً قز ل ًوزز ح  «+ 

وذ ززز ايون  زززالمت ًووززز   ِ لسززز     فزززرًيلامل شززز د ط سذنساازززملن ذلة زززرين عأ ززز، 
   ط. و و  ت رين و مل و أ  إال  ؤي. ظزالم و زمل إزيون عً فز  وت  زض ًوشزا  

فزرين وذ نزري  ن بأازمل ع  ًأل      وذ أمل عأ امل ًو ا   ف خزأب ًوزً ؤون وخيذز  ًوس ً 
 ن7-5 :3سرُ » شرًي هبمل أل ، و   اجرًيح ر  ه.

ور خ  ًو مل ذسأ   يق   ريت،  ً    وإنزرييت و  ز، رز  فزمل ًوز ح ذزة أ مل وإ و ز، 
 ذص خ:
و ٍت  ان ر ن قريي  و  ًو ح و ن   و   ط ألخز  ذسنزريح إ   ز، و  زً      «+ 

 ن8:3سرُ »  ن ة،.
 أ ززززز  ه عززززز  ًوشزززززسض ًوو ا ززززز  ور خززززز  ًو زززززمل ذ شزززززف ًوسأ ززززز  ًو  ر ززززز  وً   
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ًو أزريك رسزز طت ولززُ ًوعنزز  ًو  اإزز  إسززالم بزز اح و نزز ن و ززُ أفززري  ه و فزز   ِ 
 ذنريم عأ          ر   يق ًوس  ايي  و ًوسا   وري  ي:

ولززمل ذةريب أززرين عأزز  ًوزز ح قزز  أُت:  وزز   ًوزز ح   و ززن  ت ِ أييت عأ  زز   «+ 
 ن99:3سرُ » ش  .

  زً     ًوشز و  ًأل   ز   ًوزيت وفزسا  ه و نز   عازي   ول  ً ت   ز  شزسض
وززز    ورري ززز  وايًواي ق  اززز ط  ززز  يط عأززز  ًوشزززسضت و ن ه قززز    ق ززز   ن ذ زززرين 

ًط ع  ريب  خن، و ف ،:  ف اييط.   ً ذ نو ر خ  إلمل ًو ح رس  ني
ًمسسززرًي رز  ق وزز، ًوزز ح: قززمل خ  ززمل وززيب ًجل زز لت ووةسززا  ًوززةالل  ززريت ت  «+ 

ر  ًوزز ح  ذةازز  ًجل ززز ل وي   زز  ًأل   ًويً ازز . فززكن وأززز ح ًمسسززُ خصززري 
و رمزززٍت  الةةر خصززرير  رزز  شززس ، ولزززري لزز بمل   ززً    !! ...  ني   تنزززي م  ر 

لززز   تنزززي م    قززز ت ...  لززز  ذ سززز  ًوززز ح  وزززريف ب ززز ش   لإللةةةو العلةةة  
إ إرًيت  هن    ذ   ... قي   خ ك  ذا  ًئ س ن ر  لري  ز حل ورز اً ذنأزض 

 ح ... تصزز   ًلززو واززض ًو ضزز  وتسززأ  رةرًيفززس ط رزز    زز .ر زز  ًوزز  

 ن8-9 :6سرُ »
ر خ  ًو مل ذةذ و  ب  ر  ق و،  شس    وةريف ن ً صَت ًحملةريم أل و شأ مل ًو   ز  
رسزز ط ب نززو   ززُ  ونفزز   ًو ازز  ُ ًوزز   أييت ب  ززمل أ ع زز ت ر   ةزز  ق زز  ر  زز  عزز م 

 ر  ت ل   :
زز ر  «+  ُأورشةةليم  و ززري   رعزز   نزز ت وتصززَت وزز و : إسزز   مل  ززا رين ا 

 سرزززُ» سً   ززز ن با تلسززز    و زززجل   إززز .البيةةة  بريرززز  خزززً ح واج ززز  
 ت مج  رلص أ ن 92:3
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 االحتضار البطيء -11
 املائة عام األخرية يف اتريخ مملكة يهوذا

 ق.م( 786-786)
 

علىىم ىىىائ ىعاىىظ عىىعم ةليىىذ دملتىىظ  بىىالع وديىىويل يىىُت عوبوا  ىىظ  عو ىى ع     يىىُت 
 عودوب ظ ملصر مث ووعيل مث عوقار عحملدام.

  اتر خ عمللاك يف ىذه عوفًت  كعن كعآليت:
 سنة بدء امللك مدة امللك 

 ق.م 786 سنظ 54  يمىن
 ق.م 756 سىىندعن أىان
 ق.م 756 سنظ 13  اش ع

 ق.م 766 ريع سنظ  باآحعز
 ق.م 766 سنظ 33  باايق م
 ق.م 466 ريع سنظ  باايكُت
 ق.م 466 سنظ 33 صاق ع

 ق.م 786سنظ   سقاط أُ رشل م 

يف عو ىىىىىنظ عودعسىىىىىبظ ع ىىىىىر ىىىىىى  ىلىىىىى   8:64ىىىىىىل 6 كىىىىىعن سىىىىىقا بع   ىىىىى  
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 نواخذانصر كعآليت:
 يف عو ىبر عاىعىيف يف سىعيع عو ىبر   ىىن عو ىنظ عودعسىبظ ع ىر  ول لى   «+ 

رط  عوىىا ىلىى   يىىل  نواخذانصىىر ىلىى   يىىل  وىىعد نوىىازرع عن راىى يف عو  ىى
 ُأ رشىل م   أحىرق ي ىذ عوىري  ي ىذ عمللى   كىل ي ىاي ُأ رشىل م  كىىل إىل

   ىىدا رعه ىىىاىبعي ىىاي عوبا ىىعد أحرقبىىع  ونىىعر.  ر ىىع أسىىاعر ُأ رشىىل م ى
كل  و اش عوتلاعن ُت عوىذ   ىىع راى يف عو  ىروط.  يق ىظ عو ىب  عوىذ   يقىاع 
يف عملا نىىىىظ  عوىىىىعريان عوىىىىذ   ىريىىىىاع إىل ىلىىىى   يىىىىل  يق ىىىىظ ع  بىىىىار سىىىىوعىم 
.  وت  را يف عو  روط  أويقم ى  ى ىعكُت عررض   نوازرع عن را يف عو  روط 

 (63  36-8:64 ىل6)» ضو.كريعىُت  فاليحُت ... فُ يب  بالع ى  أر 
 ن ىىىىىىدقن اتر ىىىىىىخ ىىىىىىىذه عجقوىىىىىىظ عوكىن ىىىىىىظ ىىىىىىى  و ىىىىىى  الي سىىىىىىفر عمللىىىىىىاك عو ىىىىىىع  

(   ىىىىىىىع  قعيلىىىىىىو ىىىىىىى  سىىىىىىفر أخوىىىىىىعر عرايم عو ىىىىىىع  ىىىىىىى  64-63عرصىىىىىى عحعي: )
( مث عإلضىىىىىىعفعي عووعويىىىىىىظ عرشم ىىىىىىظ ىىىىىىى  نوىىىىىىاعي عرنو ىىىىىىعد 17-11عرصىىىىىى عحعي: )

 صفن ع  انحام  حوقاق.عملبعصر   وذه عجقوظ عوكىن ظ: إرى ع  حكق عل  
 قىىا ك ىىم علىىم عآلآلر يف عآل نىىظ عرخىىَت  عىى  ىبلاىىىعي ق  ىىظ وىىاعه و ىىند ىبىىع  

 ىذه عرزىنظ ى  عو  الي عحملفار  رخوعر عمللاك عويت ُ واوي يف خرعا   يل.
 بقية ملوك يهوذا حىت السيب:
 ق.م 756-786 منسى بن حزقيا ملك يهوذا:

 واىلي عجتم  ىا صيَت عو  :
 (3:63ىل 6)» كعن ىن يم عي  عثنيت ع ر  سنظ حُت ىل . « +

ىىىىىىىم    ى ىىىىىىىَت ه أحىىىىىىىىرعرعه يف عخد ىىىىىىىعر نىىىىىىىا  عجتىىىىىىىىم  إل  ]    تىىىىىىى    ىن ي
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كعنىىىىذ  بىىىىالع  عقبىىىىظ ربىىىىذ ع ك ىىىىظ ويتىكع ار ىىىىظ عرشىىىىار ظ عوىىىىيت كعنىىىىذ قىىىىا 
 عو بذ  عىداي يف أايىو حىت يليذ أقصم عو ع .

ق.م( عوىىذك كىىعن حعك ىىعه عن فىىعه  786-776) Esarhaddonأسىىرحا ن  مليىىىىع ىىىىىعي سىىىىن عر   ىلتبىىىىع ي ىىىىا يبىىىى  أينعاىىىىو  ىلىىىى  عينىىىىو عرصىىىىير 
ق.م(  يلىىىد ىا نىىىظ ىنىىىم ععصىىى ظ  763أق ىىىم عوبنىىىم   قىىىا  ىىىكع ىصىىىر )

 Tirhakahىصىىىىر  عحدلبىىىىع   ىىىىىري ىىىىى  أىعىىىىىو ورىعكىىىىع فرعىىىىان ىصىىىىر 
أسرحا ن ىنم  سىل  كىل كنازىىع  وتنىو  قىع ىر  ىعه  ىىعي  ىىا   عحدل

  ري عجصعر علم ععص ظ ىصر  فقعم 
 Ashurbanipalعينىىىىىىىىىىىىىىىىو أشىىىىىىىىىىىىىىىىار ن وعل 

 سىىىىىىىىىىىىعر  ون ىىىىىىىىىىىىا   ق.م(  778-766)
و ش أي و  أك ىل عجصىعر   وتى  ىىري 
ورىعكىىىىىىع فرعىىىىىىان ىصىىىىىىر ىىىىىىى  أىعىىىىىىىو رمىىىىىىا 
ع نىىاي  ىىىعي ىنىىعك.  أسىىر ىلىى  أشىىار 

 وىىىرك ىنىىىعك زمىىىىا  أىىىىرعد ىصىىىر إىل ن نىىىىائ
Neco  أىىىىىىىىىَت صىىىىىىىىع يفSais  ىىىىىىىىىع عينىىىىىىىىو

   وتىىىىىىىىى  Psammetichusي ىىىىىىىىى عو   
عوفرعىىىىىان خل فىىىىىظ ورىعكىىىىىع عملىىىىىاعا اتنىىىىىاي 

ةل آلارعه ضا أشىار  Tanutamunأىان 
ق.م(  وبقيواه ونا ه حىت ىا نظ   وظ   771حىت  حقو عرشار ان سنظ )

 نواي  انحام عونيب  عحدلاع عوبعص ظ عوبد قظ  حطي اىع   قا وعد لكر ىذع يف
ىىىىل أنىىىذ  أف ىىىل ىىىى  ناآىىىىان )  وىىىظ( ع عو ىىىظ يىىىُت  «يصىىىار  ى ىىىيي ظ: 

عرهنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر ... عوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن 

 
 رأس بسماتيك األول

س األسرة  السادسة والعشرين مؤس ِّ
 ق.م 776-706
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(.  وتىى  عوفرعىىان اتنىىاي أىىىان ةىىل  دقبقىىر 8:1)انحىىام » حصىى  عوو ىىر
  (3)حىت عونايظ  يو عندبم عصر عرسر  عاعى ظ  عوب ر   يف ىصر![

ىىىم ىلىىى   بىىىالع ىىىى  ضىىى    عوب  ىىى  أنىىىو  وىىىا يف سىىى الي  يىىىل عسىىىم ى ن ي
 .(6)عرعاعن عوذ   سععا ع أشار ن وعل ىل  أشار يف محلدو ضا ىصر

 علم ىائ قصظ ىن يم ساعد يف سفر عمللاك عو ع  أ  أخوىعر عرايم عو ىع  ذمىا 
 ىن يم عملل  ى  أر أ عمللاك عوذ   قعىاع علم  بالع.

 ىم يقىىن عىاانه مللىى     ى  سىفر عمللىىاك عو ىع   سى الي أشىىار عل نىع أن ىن
سىىىىىىىىنظ(.  قىىىىىىىىا لكىىىىىىىىره أسىىىىىىىىرحا ن  44أشىىىىىىىىار كىىىىىىىىل أايم ىلتىىىىىىىىو عوطا لىىىىىىىىظ وىىىىىىىىاعه )

Esarhaddon    كاعحىىىا يىىىُت عثىىىٍت  ع ىىىر   ىلتىىىعه  قىىىام ىان أ  عي وونىىىعد ى ىىىعر بو
 ىىذكره كاعحىىا ىىى  عرعىىاعن عوىىذ   سىىععا ه يف  Ashurbanipalي ن ىىع أشىىار ن وعل 

(  عضىىأ أن ىن يىىم 6-6: 11) .    ىى  سىىفر أخوىىعر عرايم عو ىىع (1) ىىك  ىصىىر
أضلي شب   بالع  أ رشل م فب لاع أشر ى  عرُىم ...  كليم عوىري ىن يىم )ياعسىطظ 

مللى  أشىار.  يليىذ عرنو ىعد( فلىم  صىياع. ف لى  عوىري على بم رؤسىعد ع نىا عوىذ   
ىىىم  ق يىىىا ه  شىىىتاك مللىىى  أشىىىار عىىى  خ عندىىىو ف رسىىىل رؤسىىىعد ع نىىىا  قو ىىىاع علىىىم ىن ي

 ىىىى  ضىىى قو صىىىر  إىل عوىىىري  -عس زخكعىىىىظ  لىوىىىاع يىىىو إىل  يىىىل ي السىىىل ىىىى  رمىىى
 واعضع واعه ف ععنو   صليم ك َتعه فعسد عي وو  ر يه إىل أُ رشل م دملتدو.  وتى    
ُو ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى يل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذه عجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع   يف سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الي أشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار      بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  

 
(1)  J. Bright, A History of Israel, pp. 309, 310. 

(2)  J. B. Pritchard, (ANET = Ancient Near Eastern Texts), Princeton, 

1950, pp. 291-294. 
(3)  W. Rudolph, Chronikbücher (HAT = Handbuch zum Alten Testament) 

1955, p. 315-317. 
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 علم  وو عو قُت ىل أفرج عنو أ  أن عود ق ق أثوذ أىعندو   وت  ى  عملؤكيا أنىو  
  با أى نعه ىاعو عه رشار يبا لو   حمع  ه أن   دب ا حر دو.
ع ىل عو ىر يف ع ىٍت  « وتى  وىعد يف سى ل أع عوىو يف سىفر عمللىاك عو ىع  أنىو 

(   ىىا عصىطالي  ف ىا  خىال عون عسىعي يف صى  م عوبوىع   6:63ىىل 6)» عوىري
 أقىىىعم  ح ىى  روعسىىعي عرُىىىم: فوىىٌت عملروفبىىعي عوىىىيت كىىعن قىىا أ  ىىىع حكق ىىع أيىىاه 

ىىىذعيأ ولوبىىل   ع ىىل سىىعر ظ ك ىىع ع ىىل أخىى،ي ىلىى  إسىىرعا ل   سىى ا وتىىل ونىىا 
عو ىى عد  عوىىاىع   يىىٌت ىىىذعيأ عر آلن يف ي ىىذ عوىىري  عىىكي عينىىو يف عونىىعر   عىىىع  
 وفعدل  عسديام وىعانه  واعيىع  أك ىر عو ىر يف ع ىٍت عوىري إل عةدىو.  أضىل ىن يىم 

 «ذ عونوىاي  فا بىظ علىىم ىن يىم: عو ىب  يب ىل كىل ىىع ىىا أقىىوأ ىى  عرُىىم.  كعنى

  بالع حىىت أن  وذو  ىتذع قعل عوري إوو إسرعا ل ىعأنذع وعو  شرًّع علم أُ رشل م 
 ىط ىعر ي ىذ أخى،ي  كل ىوْ     ع يو وط  أُلانه   أىام علم أُ رشل م خ ل عو عىر 

ىىىم كو ىىىذ أخىىى،ي  - )مببىىىٌت أوبىىىل نصىىى   أُ رشىىىل م كنصىىى   عو ىىىعىر   ي ىىىذ ىن ي
 أى أ أُ رشل م ك ع ظم أ  عحا عوص    ظم  و   قلوو علىم  وبىو  - وق عس( 

 (31 36: 63ىل 6)» (.)أك    با   اخلو يركظ
 كعن ىن يم يف كىل لوى   قلم ىا ىلىاك أشىار  صمىعىلبم يف عوىع   آوىدبم  وىذو  

  تىان يف لوىى  عواقىذ ) قىىذ  «عقىد  ىنىو    ك ىىع  صىم لوى  عونىىيب صىفن ع: 
ىىىىم( أ  أُفىىىىدم ش أُ رشىىىىل م  و ىىىىرج  أُععقىىىى  عوروىىىىعل ع عىىىىىا   علىىىىم ىقععىىىىاىم  ىن ي

عوقىىىعالُت يف قلىىىاام إن عوىىىري   ضم ىىى       ىىىند  فدتىىىان ثىىىر  م  ن  ىىىظ  ي ىىىا م 
)صىم » خرع ه    ونىان ي ىااته      ىتنان ف بىع   يرسىان كر ىىعه      ىريان  رىىع

أنو خىرج عى  (.  عملص وظ عوتكئ أن عو ب     ت  ضميف     بر  31 36: 3
رن عمللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاك أضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلاىم  عرنو ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعد  (5)عوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع    بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاه

 
(4)  Bright, op. cit., p. 311. 
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عوتذيىىىىظ وبلىىىىاىم   ىىىىدب نان  أل   عوتبنىىىىظ عرذمىىىىعس ععيىىىىاك عرصىىىىنعم أ خلىىىىاع يف 
ر عبم أن ىذه ىن آودبم عويت أخرودبم ى  ىصر.  ىتذع عىدا عاطر إىل صى  م 

  ن شىىبار عوىىع    بىىاه ىىى  أصىىاوع   عوداح ىىا  خىىل ىنطقىىظ عآلوىىظ عوىىيت يىىال عىىا   
 ى  عو ب .

 يطو بظ عجعل فإن عوبف  عرخالقن  عو لاكن يُت عو ب   عورؤسعد  عمل ئاوُت 
أسقل ى وظ   ىى  قلىاام  عحدقىعر انىاسىو    صىم صىفن ع عونىيب عوبوىع    عوتبنىظ 

  عرنو عد اذع عواصم عملر ع:
ُقىانو شى ئعه إىل رؤسىعُؤىع يف  سىطبع أسىا  زعاىر   ُق وىعُ ع لسُي ى ىعدب    ُو «+ 

عوصىىوعي )أك  نبوىىان عو ىىب      ب لىىان ح ىىعي عرايم عوقع ىىىظ( أنو عُؤىىىع 
 جنَّسووا القوودس خوالاوا الشوريعة.ىدفىعخر ن أىىل  ىار. كبندبىىع ذم ىان  

 (5 1: 1)صم »
 ىتىىذع ُأخىىرس صىىاي عرنو ىىعد عملدتلم  ىىُت  جىىق   كىىعن كىىل ىوىىْ   بىىًتض علىىم 

وىاعه   سف  أ  عه ىن يم  ىىعه يىرايه ك ىَتعه  «ىو: ىذه عون عسعي  عمليعوفعي   فتان  
(.  كىىعن وقر ىىر سىىفر 37:63ىىىل 6)» حىىىت ىىىو أُ رشىىل م ىىى  ع عنىى  إىل ع عنىى 

عمللاك أنو    قم يف كىل ىوىْ  ولىيف علىم كرسىن  ع   أشىر ىى  ىن يىم عمللى   حىىت 
(.  ةىىىىلي عو ىىىىفر  ر  ىىىىىع ىىىىى  أصىىىى عي 34-6: 63ىىىىىل 6أن خط دىىىىو وىىىى  وُيفىىىىر )

(  كىذو  ر ي ىىع إرى ىع ىى  يبىا 1:65ىىل 6)» ح   خط ظ ىن يىم «رص عي: 
ىىم يىى  حكق ىىع  «أايم ىن يىىم:   أ فببىىم ولقلىىق يف كىىل دمعوىى  عررض ىىى  أوىىل ىن ي

(. عل ىىعه  ن إرى ىىع وىىعد 5:34)إر » ىلىى   بىىالع ىىى  أوىىل ىىىع صىىنع يف أُ رشىىل م.
 سنظ. 66يبا ىن يم مبع  قري ى  
 ق.م 766-756اليهودية حتكم ناسها: 

عرفنىىع أن ىن يىىم ةىىل ىاعو ىىعه ون نىىائ حىىىت هنع ىىظ حت ىىو إىل أن خلفىىو عينىىو آىىىان 
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ق.م(   عوىىىىىذك ىىىىىىىعرس س عسىىىىىظ أي ىىىىىىو  وتنىىىىىو ع د ىىىىىىل  عخىىىىىل ي ىىىىىىذ  756-756)
سىىنظ حتىىم ىنبىىع سىىندُت   قىىا ُ  ىى  أن وتىىان ىىىذه  58يبىىا أن عىىعش  (4)أسىىروو

عويت  ضىببع ىن يىم  ع رظمظ قا عقًتفذ ي ا ىبع  ظ رشار  لو  يي ظ وي َت عو  عسظ
.  وتىى      ىىد   سىىتعن عررض وىىذع عإلضمىىعد  قو ىىاع علىىم (7) سىىعر عل بىىع عينىىو

 8عوقدلىىىىظ  حىىىىعك اىم  أقىىىىعىاع  اشىىىى ع يىىىى  آىىىىىان و تىىىىان ىلتىىىىعه   كىىىىعن صىىىىيَتعه عيىىىى  
 سناعي   أول اه علم عوبرش.

 :ق.م( 766-756)احلكم أايم يوشيا 
 وتى  و ى  الي عجتىم يف  - ياأ ع سدقالل ىنذ يىاد حت ىو  عضى عه   عقبىعه 

عو نُت عُر ىل وو ةلذ  عى ظ  كعنذ علم  ا عجت عد عوذ   واواع رعع دو.  وت  
علىىم عوب ىىام كىىعن عجتىىم ىاعو ىىعه رشىىار  ىىَت أنىىو كىىعن ىبر فىىعه ىنىىذ ونصىى وو ىلتىىعه أن 

 766ع سىىىدقالل  يىىىا قىىىع م علىىىم  ا ىىىو. ففىىىن عو ىىىنظ عو عن ىىىظ ع ىىىر  ىىىى  حت ىىىو )
ىى  ق.م( سىىن ذ وىىو عوف رصىىظ ر ل ىىىري  عنىىاىع كىىعن أشىىار ن وعل قىىا شىىع   عينىىو ش 

كىىعن قىىا عسىىداىل علىىم عجتىىم خلفىىعه وىىو  عنااىىذ   Sin-shar-ishkunشىىعر إشىىتان 
عيداأي قو ظ أشىار ونفى  عى  عمل دلتىعي عويري ىظ كلبىع   ن وىاخ ل ىنىو  يف لوى  

ظمىاان سىفر  عواقذ عيداأ  اش ع  ود ر ك إلصالي دملتدو علم  ىرعر  ع   عمللى  ك ىع
ىىىر  بىىىالع  «أخوىىىعر عرايم عو ىىىع :   يف عو ىىىنظ عو عن ىىىظ ع ىىىر  )ىىىى  ىلتىىىو( عيدىىىاأ  طبم 

 أُ رشىىىل م ىىىى  عملروفبىىىعي  عو ىىىاعرك  عود عث ىىىل  عمل ىىىواكعي  ىىىىاىاع أىعىىىىو ىىىىىذعيأ 
ىىبع  عووبلىى م  ثعث ىىل عو ىى يف ...  ك ىىر عو ىىاعرك  عود عث ىىل  عمل ىىواكعي   قيبىىع  رشي

ع   أحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرق عاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعم عوتبنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىظ علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم قوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار عوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ   ل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع وىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 
(5)  Edersheim, op. cit., Book 10. chap. 4, p. 269. 

(6)  A. Malamat, “The Historical Background of the Assassination of 

Amon King of Judah”, I E J = Israel Exploration Journal, 3 (1953), pp. 26-29. 
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(.   بيىر  بىالع  أُ رشىل م  ىىان ىن يىم  أفىرع  6-1: 15ىىل 6) » علىم ىىذع بم
 مشبان حىت أرض نفدىع  يف عو ى عل  ىىام عملىذعيأ ك ىع صىنع يف  بىالع  عىع  إىل 
أُ رشىىىل م.  ىتىىىذع ى ىىىأ عررض كلبىىىع ىىىى  عوبوىىىع عي عوير وىىىظ  عىدىىىا فعىدلىىى  إقلىىى م 

عوىيت كىعن عرشىار ان قىا فصىلاىع عى  إسىرعا ل يف عو ى عل    عو عىر   جما   ولبىع 
.  قىىا عكد ىىفذ ف بىىع (6)ك ىىع عىدىىا حىىىت شىىاع ا عوو ىىر عريىى   حىىىت ونىىاي ايفىىع

حفىىرايي  شىىقعفظ و وىىذ ىلت ىىظ  اشىى ع وىىذه عملنىىع ق.  قىىا رحيىى  يىىو أىىىل إسىىرعا ل 
 عررض  عملدوقىان يف عررض  عن ى اع إو ىىو ملقع ىىظ يبى  عوفىىرق عرشىار ظ عملدوق ىىظ يف

ح ىىك كعنىىذ أشىىار  ىىَت  عع ىىظ ونف ىىبع  قىىا رضىى ذ يفقىىاه ك ىىاعلب وىىع   ىىَت أهنىىىع 
يق ىذ ك ىع ىىن قىىا  ىبع  ىظ.  يف نفىيف عواقىىذ كىعن ي ى عو   ىلىى  ىصىر قىا يىىاأ 
 ابىىر كقىىا  يف ع نىىاي.  ضمتىىن إرى ىىع ك ىىم كىىعن  اشىى ع حىىَتعانه يىىُت ىصىىر  أشىىار 

 عآلن ىعوى    ر ىق ىصىر و ىري  «ر ب ع  ن م  فاقم وو إرى ع  ملرصىع  ضمىذم ره: 
(.  ىتىذع ي ن ىع 38:6)إر » ى عه ش  ار   ىعو    ر ق أشار و ىري ى ىعه عونبىر

كىىىعن   ىىىَت  اشىىى ع رمىىىا عوق ىىىظ يف عوقىىىار   عإلصىىىالحعي كعنىىىذ أشىىىار ودىىىاىار إىل 
 عج   .

 مالمح هنضة يوشيا:
كىىىىعن  اشىىىى ع   ىىىىَت زخطىىىىم عونب ىىىىظ  عإلصىىىىالي ك ف ىىىىل ىىىىىع رأوىىىىو عو با  ىىىىظ يف 

 ع ىىل عمل ىىدق م يف ع ىىٍت  «بىىع    يت  صىىفبع يف سىىفر عمللىىاك عو ىىع  ىتىىذع: اترطم
(.  يف 6:66ىىل 6)» عوري  سعر يف ر ىع  ر ىق  ع   أي ىو    ضمىا ظم نىعه    مشىع ه 

ول لى  يىاأي إصىىالحعوو علىم أعلىم ى ىدائ إل رىع عوف ىىظ  الثامنوة عشورةعو ىنظ 
ىىعل عوًتىىى م  يىىاأ ع عوىىيت عسىىدا عذ يف عو تىىل  أرسىىل إىل عوونىىعاُت  عوُصىى نيع   رىىع ع ي

يف وىىىىىىىىىىىىىىىىىىرى م ى تىىىىىىىىىىىىىىىىىىل عوىىىىىىىىىىىىىىىىىىري: ذميىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر ن  ينيىىىىىىىىىىىىىىىىىىعد ن  رميىىىىىىىىىىىىىىىىىىعوان   شىىىىىىىىىىىىىىىىىىرعد 

 
(7)  Bright. op. cit., p. 316. 
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أخ عي  ح عر  ىن اوظ رول ورى م عوو ذ!!  إزعد ىىذه عجركىظ عملوعركىظ ىى  قلى  
عمللىى  ربريكىىذ عو ىى عد ودىىنبم علىىم ىىىذع عمللىى  عرىىىُت مبىىع  داعفىىق ىىىع ىقعصىىاه. إل 

عوباىىى م  وىىىا سىىىفر عو ىىىر بظ يف ي ىىىذ عوىىىري ي ن ىىىع كىىىعن حىىىا  أن حلق ىىىع عوتىىىعى  
 و ىىك عىى  كنىىاز عوىىذى  عمليف ىىظ وونىىعد عو تىىل   كىىعن يف عو ىىعيق قىىا ُن ىىن سىىفر 
عو ر بظ ىذع رنو عخدفم  ضع . فعسد  ره عملل   مسع ىنو كالم عو ر بظ  خعصظ 

ىىع مسىىع عمللىى  كىىالم  «يف عود ىىذ رعي  عوىىا الي ولىىذ     ىىدب نان  ملقاسىىعي  فل ي
علىوىاع  « أرسل عوتىعى  عوباى م  عمل ىئاوُت عى  عوو ىذ قىعااله:  » عو ر بظ ىكيق ث عيو

 عس واع عوري رولن  رول عو ب   رول كل  بالع ىى  وبىظ كىالم ىىذع عو ىفر 
(. ف رسىىلاع إىل نو يىىظ يف أُ رشىىل م عمسبىىع خلىىا   31-33: 63ىىىل 6)» عوىىذك ُ وىىا

 رشىىىل م ي ىىىو  أن عمللىىىاك عو ىىىعيقُت ف ىينىىىذ علىىىم كىىىل ىىىىع ع ىىىل عوىىىري   ب ىىىل يف أُ 
ىتىذع قىعل  «خرواع ع  عو ر بظ  عوا ع عر آلن  أىيىع عى  شىي   اشى ع فقعوىذ: 

ى  أوىل أنىو قىا  -)يف عودارع (  -عوري إوو إسرعا ل ى  وبظ عوتالم عوذك مسبذو 
رقي قلوىىى   واعضىىىبذو أىىىىعم عوىىىري حىىىُت مسبىىىذو ىىىىع وتل ىىىُذ يىىىو علىىىم ىىىىذع عملاضىىىع 

عنو أهنىىم  صىىَت ن  ى ىىعه  وبنىىظ  ىكيقىىذو ث عيىى و  يوت ىىذو أىىىعىن. ) و ىىر(  علىىم سىىت
قا مسبُذ أان أ  ىعه  قىال عوىري. وىذو  ىعأنىذع أضى    إىل آ اى  فُد ىم إىل قىكك 

 ي ىىىىىىالم    وىىىىىىرئ ع نىىىىىىعك كىىىىىىل عو ىىىىىىر عوىىىىىىذك أان وعووىىىىىىو علىىىىىىم ىىىىىىىذع عملاضىىىىىىع

 (.66-38 :66 ىل6)»
 عل إىل ع نىاي  ى ى بع  قا وعل ىذع عمللى  عودقىن أرض إسىرعا ل كلبىع ىى  عو ى

ى  عه  أ   عرصنعم عوىيت كىعن قىا صىنببع سىل  عن عمللى   عمللىاك عوىذ   يبىاه إىل آخىر 
ىىىىىع صىىىىنبو أيىىىىاه   ليىىىىأ كبنىىىىظ عووبىىىىل  أحىىىىرق عاىىىىعىبم.  أقىىىىعم ق ىىىىع  يف عررض كلبىىىىع 
 سددوعي عوبال  عرىعن.   عع ر ع عوتبنظ  عوال  ُت ى  كعفظ عرع ىعر  يىاأ  قىرأ وىم 

عو ىىىىىىىىىىىىىىىىر بظ ف  ىىىىىىىىىىىىىىىىع طمصىىىىىىىىىىىىىىىىبم   يبىىىىىىىىىىىىىىىىاىع  قىىىىىىىىىىىىىىىىم يف  سىىىىىىىىىىىىىىىىطبم  ىىىىىىىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىىىىىىفر
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 أوىىكىم أن  ُبطىىاع عبىىاعه يق ىىم و بوىىا ع عوىىري   ق  ىىاع عونىىعىاس   ىى  شىىر بظ ىاسىىم  
فعرو اع ى  أنف بم   عا ه   يف عجعل قعىاع يدقا  عوذ اأ  صىلاع أىىعم   أن  تىان 

ىىر عوىىوال  ىتىىذع  عىىع عو ىىب   رح  ىىعه ىىىع عو ىىب   ك ىىَت عإلح ىىعن كبع وىىو.  يبىىا أن  بي
والود ع  يف أُ رشل م  ع ل أىعىبم عوفصىأ ولىري يف أُ رشىل م  ل ىاع عوفصىأ يف عورعيىع 

أك 6) (8»     ُب ل فصأ ى لو يف إسرعا ل ى  أايم ص اا ل عونيب «ع ر ى  ن  عن: 
(   قا  خل ىع عو ب  يف عبا أىعنىظ أل. ىىذع كلىو حىا  يف عو ىنظ عو عىنىظ 38:14

 ق.م. 766ويت واعفق ع ر ى  ىلتو ع
 كىىعن يا ىىا عو تىىل  إقعىىىظ عو ىىر بظ يطقاسىىبع شىىعىاعه ونب ىىظ كىىكئ ثيىىذ علىىم  ىىا 
لوىى  عمللىى . علىىم أن ن يىىظ ك ىىر نىىَت عرشىىار ُت يىىاأي عنىىا  اشىى ع يف عو ىىنظ عو عىنىىظ ىىى  

 اعفىىىىق ىىىىىذع  -ق.م  766ق.م   يف عو ىىىىنظ عو عن ىىىىظ ع ىىىىر  عملاعفقىىىىظ  711ىلتىىىىو سىىىىنظ 
يىىاأي أع ىىعل وطبىىَت عوبوىىع    عىدىىاي  -شعرإشىىتان عىىرش أشىىار عودىىعر خ ععىىدالد شىى  

ق.م عرختىىىىىذ  ىىىىىا  766حىىىىىىت عو ىىىىى عل إلسىىىىىرعا ل.  يف عو ىىىىىنظ عو عىنىىىىىظ ع ىىىىىر  عملاعفقىىىىىظ 
عرشار ُت  زعوذ سطا م  ىىن عو ىنظ عوىيت ُ وىاي ف بىع عو ىر بظ فتىعن  عفبىعه قىاايه 

 والىداع   فرصظ سعرمظ وقطع  عير عوع   عرشار ُت يف عووال .
 أعل   اش ع أنو   خالص ولوال  دمع حعق اع  س   ق اع إ ي  ودايظ.  

 هنضة يوشيا: العوامل والقيمة:
أثىىر كوىىَت  رن ” عود ن ىىظ“كىىعن  كد ىىع  سىىفر عو ىىر بظ  عملبدىىك عآلن أنىىو سىىفر 

ىباىىم عنفبىىع ي  اشىىى ع كعنىىذ فضمىىىعد ىىى  سىىفر عود ن ىىىظ  خعصىىظ ف  ىىىع  تىىان عل ىىىو 
ل  ىن عويت عيداأ اع يف عود ا ا.  رن سفر عود ن ىظ ضمد ى  عوتبنظ  عااىظ  عو ت

أن عوىىىىىىىىع   عر آلن وُبىىىىىىىىا ورظمىىىىىىىىظ عا ىىىىىىىىم فتىىىىىىىىعن لوىىىىىىىى  ىىىىىىىىىا عو ىىىىىىىىو  يف رفىىىىىىىىع 

 
(8)  Edersheim, op. cit., p. 271. 
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حرعر   اش ع ضا عر آلن  عوع  ع  عوع ىع  كبندبع إىل أقصم حا   عوبنىم. فقىا 
بىىاه ليىىأ عوتبنىىظ عوىىذ   كىىعناع  دبىىعىلان ىببىىع حىىىت  وىىا كىىعناع ىىى  أنصىىع  عويىىع   

  أحرق عاعىبم.
أيىىاه كىىذو  كعنىىذ شىى ععظ  اشىى ع يف ربط  ىىو عوبوىىع عي عوير وىىظ عوىىيت عسىىدقاىبع 

عوىوال  رأئ  ى  أشار ويلن يف صاره يبعىل عو ا  ون وظ ري ىو يف كىل شىند  يبىا أن
  خعصظ علم ضاد عونعىاس ك م صعري وبنظ  ون وظ إلسرعا ل عُر ىل.

خىل أُ رشىل م  عو تىل   ىىا عوبىا  عحملدىل كذو  فإن عوع   أشار يف عووال    ع
عوذك ألل عو با   ث ل  ون وظ و اش ع عملذكم ر  وذل  فىإن ىقع ىدبىع و ىرك يف  ىىو 
يبعىىىىل عوا ن ىىىظ عجىىىر   ر ي عاىىىالص ك ركىىىظ ربر ىىىر ىىىى  عرسىىىعس.  وطبىىىَته ولبوىىىع   
 حىت أقصم عووال  يف عو  عل كىعن وىكدعه ىى    احىو و ىم  واح ىا عوىوال  ودتىا  
 إسرعا ل عجر . فتعن واح ا عوبوع   عوص   ظ أعام خطا  وداح ا عووال  س عس عه.

يف  اشىىى ع يبىىىا ىىىىع ذمىىىأ يف إزعوىىىظ كىىىل عرصىىىنعم  عوبوىىىع عي روح احلريوووة  سىىىري 
عواثن ظ يف عووال    ىن عور ي عويت كعنىذ وافبىو ورؤ ىظ عوىوال  و ىدب ا أجمع ىىع عُر ىل  

 ك ايم  ع  .
إعطىىىىىعؤه عوفرصىىىىىىظ و  ىىىىىد بو عو ىىىىىىب   سىىىىىل ىىىىىىىذه   خىىىىىال عنصىىىىىر عرنو ىىىىىىعد   

ىىىك وىىىو عو ىىىب  وقوىىىال ىىىىذه  عإلصىىىالحعي ع ر ئىىىظ كىىىعن أكىىىك ىبىىىُت و اشىىى ع  إل وبي
عإلصالحعي   ن ىبعرضظ وىذكر. ك ىع أىىاي عمللى  فح ىعس رضىم   عى  أع عوىو 
  فبىىو ول ك ىىا ىىى  ع بىىع  يف عإلصىىالي إل مسىىع ىىى  نوىىاي  صىىفن ع أرىىل ىىىع ظمتىى  أن 

 ه:و  بو ألان
ىىىن اي عينىىىظ صىىىب ان )يف ع نىىىاي(  عىدىىىم اي إسىىىرعا ل )يف عو ىىى عل(  «+  ورسمي
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عفرحىىن  عيدب ىىن يتىىل قلوىى  اي عينىىظ أُ رشىىل م )ععصىى ظ عمللىى   ىقىىر ى تىىل 
  عوبا م( قا نك  عوري عرق  ظ عل    أزعل عا ك   ىل  إسىرعا ل عوىري  

 عر.يف  سىىىط     وناىىىر   يبىىىا شىىىرًّع ... عوىىىري إوىىى  يف  سىىىط  وويىىى

 (36-35: 1)صم »
 السنني األخرية ليوشيا:

وقىىا عىدىىاي إصىىالحعي  اشىى ع  ىدىىاع  عررض أىعىىىو ىىى  أقصىىم ع نىىاي إىل 
أقصم عو  عل  و يف ى  حمعس     وك ظ    رقعيظ. فتعنذ ىىذه عجر ىظ  ون ىوظ 
وىىو عوبعىىىل عوىىذك ةىىلي  لىىأ عل ىىو رمىىا عملك ىىا ىىى  إصىىالحعوو. علىىم أنىىو عىىىدم  ونعح ىىظ 

 تر ظ و   ن حر دو عويت ع دصوبع ى   ا عويعص .  عملبر   أنو يقطىع عوىع   عوب
عر آلن  إصىىىىالي عوىىىىع    بىىىىاه  مسىىىىع  كل ىىىىعي عو ىىىىر بظ ُ فبىىىىذ عوىىىىوال  إىل عبىىىىا 
إصىىىالي أخالقىىىن  سىىىلاكن  أ ت وا ىىىا   وتىىى  وبرفىىىو   عىىىع ي أُ رشىىىل م ودتىىىان 

 (.4:53ووال  )إر ىركك عوبوع    ىقر حج عروا  ى  عو ععُت إو بع ى  ر ع ع
 وتىى   وىىر م ىىى  كىىل ىىىذه عملاىىعىر ع  ىىا  عوىىيت سىىعري يف ىاكىى  عونب ىىظ  ىىىع 
رعفقبع ى  عا   إىل عو ر بظ  عوع    باه يف عو تىل  كعنىذ كىل ىىذه عود ا ىاعي 
يبع  ودبل م  عورعع ظ  عوقا  . كذو  فإن ىاعىر عوبوىع    ياع ىظ  ربدعج إىل ىوْ   رسم 

ىىى   ونىىىعىاس     ن   عفىىىع حق ق ىىىظ يف عوىىىاعخل أ خلىىىذ عملاىىىعىر عورايا ىىىظ عوىىىيت عود   
عيدىىىاأ  رثبىىىع و ىىىل  رعد و ىىىل. كىىىذو  عوتبنىىىظ  عملبل ىىىان مليىىىع كىىىعن عسىىىداععؤىم  ىىىىر 
وتل م  ضيل  و يف ع  ع ق ىبرفظ  سبن  عخلن  يق ذ عوااينظ عناىم صنبظ 

عي  ىبنىىظ  واعرثبىىع عالىىم عىى  عو ىىلم. وىىذو  كعنىىذ هن ىىظ  اشىى ع عمللىى    ر  ل
 ملبعن خعرون  وتنبع ختلا ى  حق قظ عونار  عور ي  عجق.
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 موت يوشيا امللك وفقدان احلرية املؤقتة:
يف ىذه عرثنعد عويت كنيع ىن يلُت ف بع ي اش ع عملل   ق عم عصر عونب ىظ  عجر ىظ 
ر  اَت وا ورسييذ   عىذ  قعىىذ دملتىظ  يىل  ىىع ك  أنكوىذ  عويت ظمت  أن وو م 

ق.م  سىىىقطذ ىا نىىىظ ن نىىىائ.  وتىىى   وىىىر م ىىىى   736عوىىىًتعي سىىىنظ   شىىىار حىىىىت
أشم ظ ىذع عاىك و اشى ع  عو با  ىظ إل سىقل ع وىعر عوىذك عسىدوا اىم   وتى  ىىع فدىا 
أن قعىىىذ عون ىىار ع عرحىىظ وقد ىىم ع  ىىظ  عاعسىىر عواح ىىا ف بىىع يف لوىى  عواقىىذ ىىىا 

 .عو با  ظ  رن  ام عجر ظ  عود رر كعن    كعل يب اعه واعه 
ىىع قعىىىذ دملتىىظ  يىىل  وفىىعق ىىىع ىىىع ك يف ع نق ىىعض علىىم أشىىار  طمىىكان  فل ي

 465-736( أن زمىىىىا عو ىىىىع  ىلىىىى  ىصىىىىر )66:14سىىىىفر أخوىىىىعر عرايم عو ىىىىع  )
ق.م( عوذك خلم ي  عو   أ ه قعم يقا  كوَت  ىد بعه إىل كىرك  ش علىم عوفىرعي 

وىيت سىقطذ يف  ىا و  ىًت  ىبىو حىعرعن ع Asshur-uballitو  ععا أشار أ  و ىذ 
صىىبا زمىىا ىلىى  ىصىىر إىل كىىرك  ش و  ىىعري عنىىا عوفىىرعي )ج ىىعي  «عووىىعيل ُت: 

(  فتعنىىذ محعقىىظ ىى  ىلىى  عو با  ىىظ 66:14أك 6)» أشىار( فيىىرج  اشى ع ولقعاىىو
أن  دصائ ملل  قىاك ك نىو قىع ر أن  صىاه عى  عود ىعوم ىىع أشىار.   وىر م ىى  

 قىىال: ىىىع   وىى  اي ىلىى   ف رسىىل إو ىىو رسىىاله  «أن زمىىا ىلىى  ىصىىر أرسىىل إو ىىو: 
 بىالع و ىىذ عل ى  أنىىذ عو ىام  وتىى  علىم ي ىىذ حىرت    أىىىر فسىرععن  فتىىمم 

(.  وتىىى  ووسىىىم     ىىى ع 63:14أك 6)» عىىى    عوىىىذك ىبىىىن فىىىال  بلتىىى 
  اش ع     روا :

   ضمام ل  اش ع  وبو عنو يىل ونتيىر ملقعولدىو      ى ع وتىالم زمىا ىى  فىم  «+ 
فقعل عملل   عري يف يقبظ جما  .  أصعي عورىع  عملل   اش ع   يل وعد و 

ف ىىعي  ُ فىى  يف أُ رشىل م  وبو ىاه عنقلىىا  ر  ُورحىىذ وىاعه ...  سىىعر ع يىىو إىل
قوىىىىىىىىىىىىىىىار آ اىىىىىىىىىىىىىىىو  كىىىىىىىىىىىىىىىعن كىىىىىىىىىىىىىىىل  بىىىىىىىىىىىىىىىالع  أُ رشىىىىىىىىىىىىىىىل م  ناحىىىىىىىىىىىىىىىان علىىىىىىىىىىىىىىىم 
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 (65-66: 14أك 6)»  اش ع
 و  كل قاوىو     ت  قولو ىل  ى لو قا روع إىل عوري يتل قلوو  كل نف «+ 

 (64:61ىل 6)» ح   كل شر بظ ىاسم  يباه    قم ى لو.
 قىىا رآله إرى ىىع عونىىيب مبىىرآل   ا لىىظ  كىىذو  حكق ىىعل عونىىيب  عل ىىعه  ن ىىىذ   

.  قىىىا سىىىت  (6)عونو ىىىُت شمىىىع كعىنىىىعن  ملىىى ال  ح ىىى  ربق ىىىق  اسىىى فاس عملىىىؤرم  
ذ عملا نىىىظ إرى ىىىع يف ُأ رشىىىل م يف عو ىىىنظ عو عو ىىىظ ع ىىىر  جتىىىم  اشىىى ع حىىىىت سىىىقط

  عو تل  متي خرعاع.
 :ق.م( 766)توّل ِّ يهوآحاز امللك ومصريه السيئ 

ىلتىىىعه عاضىىىعه عىىى   Jehoahazيبىىىا ىىىىاي  اشىىى ع ىوعشىىىر  أقىىىعىاع عينىىىو  باآحىىىعز 
أي و   كعن     ربق قعي عملىؤرم   يرع ىذ ىىا عرصىير يف أينىعد  اشى ع و  منىعه يصىير 

  أي ىو   كىعن أخىاه عركىك ىىا  بىاايق م أي ىو يف  قىذ واو ىو عجتىم وبلىو   ىَت ى ىَت 
Jehoiakim(36) عووىىىعيل ان ضىىىا أشىىىار  ىبىىىو زمىىىا  ورعوىىىع زمىىىا ىلىىى  ىصىىىر و قىىىائ قو ىىىظ  ىىىاه علىىىم .  وتىى  مليىىع عىىع  زمىىا ىلىى  ىصىىر ىىى  ىبىىعرك عوفىىرعي عوىىيت ر بىىع

يف سىىىىىاراي  ف رسىىىىىل ” محىىىىىع “عمل عوىىىىى  عوىىىىىيت أخ ىىىىىببع  ىىىىىري عوفىىىىىرعي ريلىىىىىظ أرض 
 با  ىىظ ع ا ىىا عوىىذك    ىىك  حت ىىو علىىم ثالثىىظ شىىبار  عسىىداعم  باآحىىعز ىلىى  عو

)ريىىىع سىىىنظ(  ع ىىىل عو ىىىر يف ع ىىىٍت عوىىىري  ف سىىىقطو ىىىى  ىلتىىىو  قىىىو  عل ىىىو ىق يىىىاعه 
 أخىىذه ىبىىو إىل ىصىىر  ىىىعي ىنىىعك.   ىىريم عو با  ىىظ ىعاىىظ  زنىىظ ف ىىظ   زنىىظ لىىى . 

اايق م.  ىلي  فرعان زما عو عق م ي   اشى ع عاضىعه عى   اشى ع أي ىو   ىَتي عمسىو إىل  بى
 قىىىىىىىا كىىىىىىىعن سىىىىىىى   باآحىىىىىىىعز ثالثىىىىىىىظ  ع ىىىىىىىر   سىىىىىىىنظ مليىىىىىىىع ىلىىىىىىى   أىيىىىىىىىع  بىىىىىىىاايق م 

 
(9)  Edersheim, p. 271. 

(10)  Bright, p. 324, n. 43. 
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 ىلى  إحىائ ع ىر  سىىنظ يف  «فتىعن سىن و   ىظ  ع ىر   سىنظ رنىىو عركىك سىنعه 
 (66 67: 61ىل 6)» أُ رشل م  ع ل عو ر يف ع ٍت عوري.

 :ق.م( 468-766) حكم يهوايقيم على اليهودية
 وك ىظ    قبىذ عررض يف أايىىو ربىذ   ى   وك ىظ كعن ىاعو عه ملصىر عى  ىكظمىظ 

  ودنعسىى  ىىىع فقىىر عوىىوال    قىىا قُىىام ري عىى  كىىل رأس حىىر يف عوىىوال    يىىو عندبىىذ 
 .(33)حر ظ عو با  ظ عويت  عىذ ع ر   سنظ

 ق.م( 764-766)حال اليهودية حتت والية مصر: 
 766ظ  وىا أن فرعىان زمىا عهنىكم أىىعم قىا  عووىعيل ُت  ع ىك أن   ىعنا أشىار سىن

ق.م  إ ي أنو يبا وو أ خل ساراي  فل طُت ربذ ع ك ظ  ةليدع كىذو  ملىا   ا لىظ. 
كىرك  ش   - قا ووع ل و ش ىصر  و ش  يل عويعرعي عملددعو ظ يف ىنطقظ عوفىرعي 

  ن نصر  عضأ.  يف أثنعد لو  كعنىذ   ى   ع ك ىظ علىم عو با  ىظ ىبام قىظ ولنب ىظ 
ع ىىع ع ىل أيىاه ىى  وبىظ عوبوىع    عودناى م   وتى    عويت أرع   باايق م أن ضمعكن اى

 تىىى  علىىىم كفىىىعد  أي ىىىو   كىىىعن قعسىىى عه يف وصىىىرفعوو  ك ىىىَت عوط ىىىاي  فقىىىا يىىىٌت قصىىىرعه 
ونف ىىو  ىىَت عوقصىىر عوىىذك  رثىىو عىى  أي ىىو   وتىى  ينىىعه  و ىىير !  قىىا شىىنيع يىىو إرى ىىع 

 عونيب:
 ىديام صىعحوو   ىل ملى   وىٍت ي دىو ييىَت عىالب  عالو ىو ييىَت حىقمب  عوىذك   «+ 

جميىىىعانه     ُبط ىىىو أوروىىىو. عوقعاىىىل أيىىىٍت ونف ىىىن ي دىىىعه  سىىى بعه  عىىىال  ف ىىى  ظ 
   ىىىق ونف ىىىو كىىىائه    ىىىىقم  رزب   ىىىاُى  مبيُىىىرو ب ... رن ع ن ىىى   قلوىىىى  
و  ىىىذ إ ي علىىىىم خطفىىىى   علىىىىم عوىىىام عوككىىىىن ود ىىىىفتو  علىىىىم ع  دصىىىىعي 

 اشىى ع ىلىى   عوالىىم ودب لب ىىع. وىىذو  ىتىىذع قىىعل عوىىري عىى   بىىاايق م عيىى  

 
(11)  Ibid, p. 324. 
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.    نايانىو قىعالُت آه اي   بالع    نايانىو قىعالُت آه اي أخىن أ  آه اي أخىذ 
س ا أ  آه اي والوو:  ُاف   ف  محعرب ى ى ا ه  ىطر حىعه يب ىاعه عى  أيىاعي 

 (36-31: 66)إر » أ رشل م.
 زحفىىذ عوىىع   عرصىىنعم علىىم عو با  ىىظ ىىى  وا ىىا  عنطفىى ي شىىبالي عوبوىىع   

ي ر ي عو ىب   أنىىيذ ىىى  وىرعد ع ك ىظ  ضىالوظ عمللى .  أخىىالق  عود ا ىا  وقبقىر 
عو ب  عع ي إىل ع رمىالل  عوف ىار  عقىًتع  عو ىر ر  عآلآلم  عضىطبا ع أنو ىعدىم 

 .  كعنذ عوند  ظ أن سقطذ عو با  ظ ىري  أخرئ يف  ا أعاعابع:(36) قدلاىم
 ق.م( 764)السيب األول لليهودية: 

 عو رق علم عوفىرعي  ناعح ىو   كىعن ىى  ند  دىو ف    عنقلوذ ىاعز   عوقائ يف
بوذ عو با  ظ أىعم  ا ا خطر حعسم. إل عنق ي نواخذانصر علىم ىب ىتر  أن ُ ض 
عملصىىر ُت يف كىىرك  ش يىىُت عونبىىر   ح ىىك كعنىىذ سىىاراي ربىىذ حتىىم ىصىىر  ىىىكىبم 

 ىكظمظ شا ا   ك ع أخكان عونيب إرى ع ياقظ ىذىلظ ىتذع:
إىل إرى ع ع  عرُىم  ع  ىصر عى  وى ش فرعىان كل ظ عوري عويت صعري  «+ 

زمىىىا ىلىىى  ىصىىىر عوىىىذك كىىىعن علىىىم هنىىىر عوفىىىرعي يف كىىىرك  ش عوىىىذك ضىىىريو 
 نواخذرعصىر ىلى   يىل يف عو ىنظ عورعيبىظ و بىاايق م يىُت  اشى ع ىلى   بىالع.

 (.6 3:57)إر »
ىنىىع ربىىريج ىركىىك عو با  ىىظ  عنت ىىم ىلىى  عو با  ىىظ عوب  ىىل عورمسىىن ونيىىا ىلىى  

 ىصر.

 
(12)  Bright, p. 325. 
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 بليون يتقدَّمون:البا
عع  نواخذانصر  كرير ضريدو عملاوبظ ول صر ُت عملب تر   يف محع  يف ىندصم 
أرض سىىىىاراي  اىىىىذع عنت ىىىىفذ وىىىىو ىنىىىىع ق سىىىىاراي ع ناي ىىىىظ  ىببىىىىع فل ىىىىطُت! ففىىىىن 

ق.م  قىىم وقىىا م زحىىم عووىىعيل ُت إل وىىعد م عرخوىىعر مبىىاي  764أ  ىىطيف سىىنظ 
ذانصىىىر  وبىىىا    طلىىى  ىك ىىىاعه ىىىى  عوىىىذك أر ىىىم نواخ Nabopolassarانيايالصىىىر 

 عوقا    كعن لو  يف سود ك ى  نفيف عو نظ.
ق.م ةبىىىىري و ىىىىاش  765 وتىىىى  عسىىىىد نم عووىىىىعيل ان زحفبىىىىم   ينبع ىىىىظ سىىىىنظ 

( 4:56نواخذانصىىىىر يف سىىىىبال فل ىىىىطُت فعسىىىىداواع علىىىىم أشىىىىقلان  ىىىىىاىاىع )إر 
ىصىىىر .  قىىىا عكد ىىىم يف (31) سىىىلواع كىىىل ىىىىع ف بىىىع إىل  يىىىل ىىىىع و ع ىىىىع   يعر بىىىع

. (35)خطعٌي  وليظ عررعى ظ ُىرسىل ىى  ىلى  عو با  ىظ إىل عوفرعىان  طلى  عون ىا 
 كىىعن يف عو ىىنظ  «ق.م:  765عوصىىام عوبىىعم يف عو با  ىىظ يف    ىى ك سىىنظ   أُعلىى 

عاعى ىىظ و بىىاايق م يىى   اشىى ع ىلىى   بىىالع يف عو ىىبر عودعسىىع )عو بىىا ك( أهنىىم ان  ع 
 كىىل عو ىىب  عوقىىع ىُت ىىى  ىىىان  بىىالع وصىىام أىىىعم عوىىري كىىل عو ىىب  يف أُ رشىىل م 

(  كىعن ىىذع عونىاعد يىا ن علىم عمللى   بىاايق م  فل يىع يليىو  6:17)إر » إىل أُ رشىل م
 كىىىعن عمللىىى  وعو ىىىعه يف ي ىىىذ عو ىىىدعد يف عو ىىىبر عودعسىىىع  «كىىىالم ىىىىذع عملتدىىىاي 

فر إرى ىىع( أنىىو شىىقيو مبىىكع  عوتعوىى   أوقىىعه يف عونىىعر عوىىيت يف عوتىىعنان حىىىت فىىٌت كىىل سىى عوتعنان قايعىىو ىديقىا.  كىعن مليىع قىرأ  بىا ك )عوتعوى ( ثالثىظ سىطار أ  أريبىظ )ىى  
(. علىىم أن عوىىارج كىىعن ضم ىىل نوىىاي  إرى ىىع ضىىا عو بىىا  65-66: 17)إر » عوىىارج

(  عىى  ق ىىعد   عحملدىىام 16:17 أُ رشىىل م  ضىىا عمللىى  ك ىىع ىىىا ىتدىىاي يف )إر 
 علم عووال .

 
(13)  Ibid, p. 326, n. 49. 
(14)  Ibid, p. 326, n. 50. 
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 دملتظ  بالع خر طظ واضم أ  ك  عرشار ُت ضا
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 ىىىع أن نىىكل نواخذانصىىر إىل فل ىىطُت حىىىت حىىايل  بىىاايق م   ده ىىى  ىصىىر إىل 
ق.م      ت  ىقصا نواخذانصر أن   دا  علم عووال  يل كعن  761 يل سنظ 

جمىىري  إةبىىعر قاوىىو  سىىلطعنو.  عسىىدطع  وىى ش  يىىل أن  يطم ىىن أرض فل ىىطُت كلبىىع 
 ق.م. 761سنظ 

يف أايىىىو صىىبا  «ىىى  رمىىا ىصىىر إىل نواخذانصىىر يوعيىىل    ىىَتي  بىىاايق م ع ك ىىظ
نواخذانصىىر ىلىى   يىىل فتىىعن وىىو  بىىاايق م عوىىاعه ثىىال  سىىنُت مث عىىع  فد ىىري  عل ىىو 

  ىىكع  عررعى ىىُت   ىىكع  عملىىاآي ُت   ىىكع  يىىٍت  (34)ف رسىىل عوىىري عل ىىو  ىىكع  عوتلىىاعن ُت
 ىن يىم ع ان  أرسلبم علم  بالع و و اىع ح   كالم عوري ... ى  أول خطعاي

 (1-3: 65ىل 6)» ح   كل ىع ع ل.
ق.م رما ىصىر  عصىطام شى ش  763 ىتذع ربريك نواخذانصر يف أ عخر سنظ 

ىصىىر علىىم عجىىا   عملصىىر ظ قىىري ي لاز ىىام )يارسىىب ا عآلن( )عناىىر أ رشىى م صىىف ظ 
(   رب ل عوفر قعن خ عار فع حظ عع  يبىاىع نواخذانصىر إىل يىال ه  أى ىم 666
 رب ُت و  و.ق.م يف  766سنظ 

أىيع  باايق م ىل  عو با  ىظ فىععدك عىا   نواخذانصىر شىوو ىبىك م إىل يىال ه أنىو 
عنت ىىىر فد ىىى يع  آلر ضىىىا نواخذانصىىىر     ىىىافع وىىىو ع ك ىىىظ   كعنىىىذ ىىىىذه وبعوىىىظ 
قعولىىىىظ  عل ىىىىعه  ن إرى ىىىىع عونىىىىيب حىىىىذيرىم ك ىىىىَتعه وىىىىاعه أن    بد ىىىىا ع علىىىىم ىصىىىىر  أن 

  علم عووال   فطلى  عمللى   وبىالد عو ىب  أن نواخذانصر قع م ش  و  س  دا 
 قدلىىاه. فلىىا أن نواخذانصىىر    تىى  وا ىىو ن يىىظ وىىاخال عو با  ىىظ  وتنىىو ع ىىتر يف 

ق.م   466إىل سىنظ  766يف ي لاز ىام علىم حىا   ىصىر سىنظ  -عوناعحن عوقر وىظ 
ق.م نىىىىىىىىىىىىىىكل علىىىىىىىىىىىىىىم عو با  ىىىىىىىىىىىىىىظ حىىىىىىىىىىىىىىىت    468إىل سىىىىىىىىىىىىىىنظ  466مث يف سىىىىىىىىىىىىىىنظ 

 
  كع  عوتلاعن ُت رباع عصع ي ىارييظ ى  ىذه عرقعو م عاعضبظ ونواخذانصر. (34)



- 666 - 

ربىىىريك وىىى ش نواخذانصىىىر يف  468ىىىى  عوبقىىىعي.  يف سىىىنظ صمبىىىل  بىىىاايق م  فلىىىذ 
.  ىبىىر     ىى  إرى ىىع (37)شىىبر    ىى ك  وتىى  يف ىىىذع عو ىىبر ىىىعي  بىىاايق م

عونىىيب أنىىو ع د ىىل ىىىا  أشىىرع  عملا نىىىظ  ل بىىم نواخذانصىىر  أوقىىم ش ىىظ عمللىى  أىىىىعم 
وىذو  ىتىذع  «: (36)عو ىار   ن  فى   ىتىذع متي كىالم إرى ىع عونىيب  جىر  عواعحىا

قعل عوىري عى   بىاايق م ىلى   بىالع    تىان وىو وىعويف علىم كرسىن  ع    وتىان 
و دىىو ىطر حىىظ ول ىىر هنىىعرعه  ولىىك  وىى اله  أععقوىىو  ن ىىلو  عو ىىاه علىىم إ بىىم  أولىى  

 (13 16 :17 )إر» عل بم  علم ستعن أُ رشل م  علم روعل  بالع كل عو ر.
ىنبىع إحىائ ع ىر   يبا ىاي  باايق م يبا أن ععش سدظ  ثالثىُت سىنظ حتىم 

ىىىل 6 أول ىىاه عىىاض أي ىىو ) Jehoiakinسىىنظ  أخىىذ ع عينىىو  بىىاايكُت ) وتىىع ( 
ق.م  466ىىىىىىىعرس سىىىىىىنظ  37(   حتىىىىىىم ثالثىىىىىىظ أشىىىىىىبر  ع ىىىىىىر  أايم.  يف 8:65

ُأخ ىبذ عو با  ىظ   ىاش نواخذانصىر  أخىذ ع عمللى   بىاايكُت  أُىىو عمللتىظ  كوىعر 
اىم إىل  يىىل  ثالثىىظ آ   عو ىىوعط  عملىىاةفُت  كىىل رؤسىىعد  شىى ا  عو ىىب   سىىعق

نفىىيف   كىىعن ىىى  ي ىىنبم عونىىيب حكق ىىعل عوىىذك كىىعن  قدبىىع صىىيَت عو ىى .  وتىى   قىىال 
عملؤرم   يرع ذ إن ىذع عوىرقم   ى  إرى ىع عونىيب   ى ل عوروىعل عووىعويُت فقىل   وتى  

ىىىا يىىُت ع ىىر  آ     عن ىىظ آ    37 35: 65ىىىل  6عوىىرقم عجق قىىن   ىى  
 .(38)نفيف

 ىىىىىىىا صىىىىىىاق ع  Mattaniah بىىىىىىاايكُت   ُىىىىىىاعم ىعاتن ىىىىىىع  أقىىىىىىعم عو ىىىىىىب  عىىىىىىم 

 
(16)  Freemann, p. 54. 

(17)  Edersheim. op. cit., p. 272. 
(18)  Bright, p. 327, n. 55. 
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 .(36)ك عكم ولوال  ىتعن عملل 
 هناية مملكة اليهودية:

كعن ى  عملفر ض يبا عملبعان  عوىيت ىىريي ف بىع عو با  ىظ  خىك  عىام عرىعنىظ 
ورؤسعد عو ب  عوذ   ىليتبم   عل بم ودى   وبم أن  تانىاع   م بىُت ربىذ عو ىا 

 اخذانصر   وت   وا  أن أت  وبم ى  قول      ت ل يبا.عوبعو ظ عويت ونو
 ق.م( 486-466)حكم صدقيا امللك: 

كعن ىًت  عه ير ي عوبص عن  عود ر   ودير   ح عوو  يلىاه   قىا ذمىأ يف إسىقعط 
عو ىىىقم علىىىم رأسىىىو  حىىىىت أنىىىو يف خىىىالل ع ىىىر سىىىناعي كىىىعن قىىىا يلىىىد  وىىىوال  إىل 

 عارعي عرخَت.
عوىىىىيت حىىىىاثذ ي ىىىىىو  ونىىىىان  بىىىىاايق م أن عو با  ىىىىىظ  كىىىىعن يبىىىىا ع ضىىىىىطرع ي

وتليفذ فاق  عقدبع  فاق فقرىع وك ىظ أرىقىذ عررض  عو ىب   عوىوال   حىىت أن 
   فقىاي عو با  ىظ أوىكعد ىى  (66)يب  عملان ى ىل اى ش   يىَت كعنىذ قىا خترييىذ

  أىىىع عقدصىىع ىع  (63)أرضىىبع يبىىا لوىى  عنىىاىع رفبىىذ سىى طر ع عىى  ىنىىع ق ع نىىاي
  ىىع أن عىا  عمل ىو ُت ىنبىع    تى  ك ىَتعه  إسمىع (66)ش  وبىاع ىع ضىبمفقا عنت 

 كعناع ى  ككعد   وبعد عو با .
 عوىىىىذ   ووقىىىىاع يف عو با  ىىىىظ ملبع نىىىىظ صىىىىاق ع عمللىىىى  كىىىىعناع ىىىىى  ىيىىىىع   عوقىىىىاى ُت 

 
(19)  Bright, p. 327. 

(20)  Ibid. 
 (21) H. L. Ginsberg, Jewish Theological Seminary, 1950, p. 363. 

(22)  G. E. Wright, Biblical Archaeology, p. 178. 
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عوا ن ُت عوذ   أع ذ عوا ن ظ أيصعرىم فلم  با  ع  ىر ن عوصىعل وىوال ىم يف عرايم 
اق ع عمللىى     تىى  كىمدعه إل عر  عوىىوال  يف ى ىىل ىىىذه عو ىىعععي عوبصى وظ.  حىىىت صىى

عجروىىىىظ   وىىىىا أن ىقعصىىىىاه كعنىىىىذ مح ىىىىا   إسمىىىىع    تىىىى  ف ىىىىو عوقىىىىار  ولدبىىىىع ن ىىىىىع 
ى ىىىععا و  ك ىىىىع أنىىىىو كىىىىعن ىديافىىىىعه ىىىىى  حركىىىىعي عو ىىىىب   ىىىىىذع  إلضىىىىعفظ إىل أن 

 قىن  يىل  باايكُت عملل  عمل يب يف  يل كعن حم ىا ه وىائ عو ىب  أنىو عمللى  عجق
  حىت  يل نف بع كعنذ وبدكه كذو .

 عو  الي عويت ُع ر عل بع يف  يل ك ىفذ أن  بىاايكُت كىعن ىق يىاعه ف بىع أنىو 
يف عواقىىذ عوىىذك  وىىاي ف ىىو شىىقعفظ يف أرض فل ىىطُت رب ىىل  (61)ىلىى  عو با  ىىظ

وىو  نق عه  سم أو عق م  ز ر  باايكُت  دمع  ف ا أن اتج عمللاك ظ كعن    كعل حم ىا ه 
.  كىىعن عو بىىا  عوىىذ   يف عرسىىر يف  يىىل ضم ىىوان سىىن بم ىنىىذ (65)يف عوىىوال  نف ىىبع

 «نفن عملل   باايكُت.  قا لوكورو ىذع ياضاي حكق عل عونىيب ) ىىا ى ىيب أ  ىعه(: 

كىىعن يف عو ىىنظ عو الثىىُت يف عو ىىبر عورعيىىع يف عاىىعىيف ىىى  عو ىىبر  أان يىىُت عمل ىىو ُت 
عاىعىيف ىى  عو ىبر  ىىن فرأ ىذ رؤئ   يف  عنا هنر خعيار أن عو  اعي عنفد ذ
 (6 3 :3)حك » عو نظ عاعى ظ ى  سيب  باايكُت عملل .

 ينفيف ىذه عمل ععر كعن  ب ش أىىل عو با  ىظ   ن د ىبر ىىذع ىى  كىالم إرى ىع 
 عونيب ىتذع:

يف عيداعد ُىل   باايق م ي   اش ع ىل   بالع صىعر ىىذع عوتىالم إىل إرى ىع  «+ 
االه: ...   تىىىىىان أن عرُىىىىىىظ أ  عمل لتىىىىىظ عوىىىىىيت   ختىىىىىام ىىىىىى  ق ووىىىىىل عوىىىىىري قىىىىىع

نواخذانصىىىىر ىلىىىى   يىىىىل  عوىىىىيت   يبىىىىل ُعنقبىىىىع ربىىىىذ نىىىىَت ىلىىىى   يىىىىل إ  

 
(23)  Albright, “King Jehoiachin in Exile”, The Biblical Archaeologist, V, 

1942. pp. 49-55. 
(24)  Albright, Journal of Biblical Literature, L I (1932), pp. 77-106. 
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أُععق  ول  عرُىظ  و  م  ع ا   عوا   قال عوري حىت أفن بع ي ىاه . فىال 
و ىىى باع أنىىىدم رنو ىىىعاتم  عىىىريعف تم  حىىىعمل تم  عىىىعاف تم  سىىى روتم عوىىىذ   

تم قىىعالُت:   ختىىاىاع ىلىى   يىىل. رهنىىم إسمىىع  دنوىى  ن وتىىم  وتىىذي  تلم  ىىان
 وتن  وبا كم ى  أرضتم  ر ر كم فدبلتان ...

 كلي ىىذ صىىاق ع ىلىى   بىىالع يتىىل ىىىذع عوتىىالم قىىعااله: أ خلىىاع أعنىىعقتم 
ربىىذ نىىَت ىلىى   يىىل  عخىىاىاه  شىىبوو  عح ىىاع. ملىىعلع ثاوىىان أنىىذ  شىىبو  

 م عوري ع  عرُىظ عويت   ختىام ىلى   يىل. و  م  ع ا   عوا  ك ع وتلي 

 (31-3: 66)إر »
 ىتذع نفبىم أنىو قىا سىري ى ىععر ثار ىظ محقىعد يىُت شىب  عو با  ىظ  يف قلى  
صىىىىاق ع نف ىىىىو ك ىىىىع يليىىىىذ ىىىىىذه عمل ىىىىععر ياعسىىىىطظ عرنو ىىىىعد عوتذيىىىىظ إىل عمل ىىىىو ُت. 

ي عجركىعي  عيداأي حركظ عود ر   ى  ع  ش ىنعك يف عو يب أن عوبا   قر وظ   يىاأ
ع لوىاع سىالم عملا نىظ عوىيت  «عوب اعا ظ و رك يُت عو ب   فبال صاي إرى ىع ضمىذم ر: 

سو دتم إو بع  صلاع رولبع إىل عوري رنو ي الىبع  تان سالم وتم. رنو ىتذع 
قعل ري ع نا  إوىو إسىرعا ل:   وي مىتم أنو ىعؤكم عوىذ   يف  سىطتم ... رهنىم إسمىع 

 (6-6: 66)إر » تذي  أان   أرسلبم  قال عوري. دنو  ن وتم  مسن  و
  وىىىىا  أنىىىىو يليىىىىذ نواخذانصىىىىر خىىىىك ىىىىىؤ د عرنو ىىىىعد عوتذيىىىىظ عوىىىىذ   يف  سىىىىل 

(.  وتى  عو ىار  عملتداىىىظ عوىيت قىىعم 63:66عو ىب  فقىدلبم أىىىعم أعىُت عو ىىب  )إر 
-465اىع أىىىل عو ىىيب يف  يىل  عوىىيت أُق بىىذ يليىىذ أخوعرىىع عو با  ىىظ  ففىىن سىىنظ 

قعم سفرعد وليرعي ى  أ  م  ىاآي  ع ان  صار  صى اع  وقىعيلاع يف  ق.م 461
وصىىىاق ع عمللىىىى   أُ رشىىىل م و يططىىىاع وق ىىىىعم ثىىىار    كىىىعن ىىىىىذع  اعفىىىق عو ىىىنظ عورعيبىىىىظ 

 أشىىىىىىىىىىىىىععاع يىىىىىىىىىىىىىُت أنو ىىىىىىىىىىىىىعد كذيىىىىىىىىىىىىىىظ يف عو با  ىىىىىىىىىىىىىظ أن   قىىىىىىىىىىىىىا ك ىىىىىىىىىىىىىر نىىىىىىىىىىىىىىَت 
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( سىىى با   بىىىاايكُت 6:68ىلىىى   يىىىل   أنىىىو يف ةىىىر  سىىىندُت )  ىىى  إرى ىىىع 
 ان ىبىىىو ةىىىعفر   إىل ُأ رشىىىل م.  أسىىىر  إرى ىىىع و ىىىاح  ىىىىذه ع فىىىًتعدعي  عمل ىىىو

 أرسىىل خطىىع ه إىل عمل ىىو ُت أن  تف ىىاع عىى  عرحىىالم عوتعليىىظ   ب لىىاع ح ىىعام 
 و يب  ا ل.

عوىر   أىيع صىاق ع فوبىا أن وىيفي نىو  ىصىر يف عمل ىععا  علىم ق ىعم ثىار  فتىعن 
 ونواخذانصر. و قام م خ اعو  ونفن  قعم ينف و ي و  خافو  عيو إىل  يل

 :ق.م( 486-486)الثورة األخرية وخراب ُأورشليم 
ق.م شىويذ  486كعن عملق ن يو ىؤوياله إىل حُت  ففن  يف سناعي حىت سىنظ 

ر ي عوا ن ىىظ ضم م  ىىىبع ثقىىىظ ع  ىىىعد كعليىىىظ  ىىىَت خم ىىىبظ ولاعقىىىع   فبىىىذ عو با  ىىىظ إىل 
 ن أن  تىان وىىع أسىىوعي أ  ى ىىووعي عو ىار  عملت ىىافظ عوبعرىىىظ عوىيت   روبىىظ ف بىىع  

 Hophra عض ظ.  وت  عملبر   أنو كعن ىنىعك عوفىعق ىىع ىصىر  فرعاهنىع خفىر  
(  عوىىىىذك ىىىىىعرس 486-465)( عوىىىىذك وىىىىاىلي يبىىىىا ي ىىىى عو   عو ىىىىع  486-466)

عو ىار  شىعىلظ وفل ىطُت  سىاراي ىبىعه  يىل  عوداخ ل يف شئان يال  أس  يع.  وتى    وتى 
أُ رشىل م  سىقطذ   ع ىان ك ىع طمىكان حعصىرىع نواخذانصىر يبىا فقل يف صار عويت 

. أىيىىىىع يق ىىىىظ عوىىىىوال  (64)(16-38 :63 حكق ىىىىعل ) (34:53إىل  31 :56إرى ىىىىع )
فتعنىىىىذ عجركىىىىظ ف بىىىىع ىك لىىىىظ ىىىىىع عىىىىاع آ  م عوىىىىيت  خلىىىىذ ىىىىىؤخمرعه  وتىىىى  يف صىىىىم 

ا ع ىىا ع أُ رشىل م )كىعناع ضىاىع( عوقىعالُت ىىعلكىر اي ري ووىٍت آ  م  ىام  «عووىعيل ُت: 
عمليرم يىىىىىظ )كعنىىىىذ آ  م ىدبع نىىىىىظ ىىىىىىع  يىىىىىل ضىىىىىا  حىىىىىت إىل أسعسىىىىىبع. اي ينىىىىىذ  يىىىىىل

  صمعز    وكعدك 
و
ىْ   ىاف  أ فعوى     ىري أُ رشل م(  اىب مل

و
عوذك وعز د نع.  ىاىب مل

 (6-6 :316)ىك » ام عوصير .

 
(25)  Ginsberg. op. cit., pp. 365-367. cited by Bright p. 329, n. 60. 
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( 3:64ىىل 6ق.م ) 488أىيع عووعيل ان فتعن ع لبىم سىر بعه  ففىن  نىع ر سىنظ 
( 6-1 :63(  صىىىىل و  ىىىىبم   ضىىىىع أُ رشىىىىل م ربىىىىذ عجصىىىىعر )إر 5:46 )إر -

 أسىىقطاع عوقىىال  عجصىى نظ  عحىىا  ولىىا عرخىىرئ  حىىىت أخىىَتعه يف هنع ىىظ عو ىىنظ    دوىىقي 
(.  ىتىذع عرمطيىذ ىبنىاايي أىىل أُ رشىىل م 7:15ىى  عونقىعط إ ي اى ش  عكقىظ )إر 

ق.م  صىلذ عرخوىعر  488 و يق  قايع ىع أن عرىر ى ئاس ىنىو. ففىن صى م سىنظ 
أن و  ىعه ىى  ىصىىر  دقىايم  قىىا ك ىأ عجصىعر عىى  أُ رشىل م  ورعوىىع عووىعيل ان أىىىعم 
عملصىىر ُت.   عضىىأ أن صىىاق ع ىلىى  عو با  ىىظ أسىىر  فرسىىعل ع سىىديعثظ عوىىيت  صىىلذ 

(.  ىتىذع 4:16يف ح نبع.  وت  كعن ورعوىع عووىعيل ُت ورعوبىعه ختط ط ىعه ىؤقيدىعه )إر 
ع    عورعحظ  عويوطظ يف قلاي أىل أُ رشل م ىع عاع عونيب إرى ع سري ىاوظ ى  عو ب

  36-7 :16عوىىذك ةىىلي  صىىر :   وصىىام قاع   وصىىام قاع  عاىىرعي قىىع م قىىع م )إر 
(.  ينعده عل و  ى   عقىع نوىاي  إرى ىع عزمىذل وى ش عملصىر ُت  عروىا إىل عوىارعد 63:15

  أعع  عووعيل ان عجصعر!
ي صى ا  ع وىعير  حىىت صى م عو ىنظ عودعو ىظ  وتى  كىىعن  ىىع أن أُ رشىل م قىا صى ا

(  وتنىو وى    يف  او ىا 61-35 :18ىصَتىع حمداىعه. ف رع  صاق ع أن   د ىلم )إر 
ق.م يف عو ىىنظ عجع  ىىظ ع ىىر ىىى  ىلىى  صىىاق ع سىىقطذ عملا نىىظ أثنىىعد عول ىىل  486سىىنظ 

رسىىىاعر ( يبىىىا أن فىىىر  ثىىىا   عو ىىىب   فىىىعقد م عووىىىعيل ان ع6:46(  )إر 6:64ىىىىل 6)
. أىىىع (66)   أحرقىىاع عو تىىل عىى  آخىىره   ىى   اسىى فاس (67) عنىىافباع  عخىىل عملا نىىظ

ىىىىىىىىىىىىىل 6عمللىىىىىىىىىىىى  صىىىىىىىىىىىىاق ع ففىىىىىىىىىىىىر ىىىىىىىىىىىىىع حعشىىىىىىىىىىىى دو  ع ىىىىىىىىىىىىعكره وىىىىىىىىىىىى اله رمىىىىىىىىىىىىا عرُر ن )

 
(26)  K. S. Freedy, JAOS = Journal of the American Oriental Society, 90 

(1970), pp. 462-485 
 (27) Joseph. op. cit., p. 275 
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(  لوىىىعه ووىىىىعن يف ع ىىىعن   وتنىىىو أُ قىىىىم قىىىري أرضمىىىع  قُىىىو  عل ىىىىو 6:46؛ إر 5:64
ساراي     ر رمحىظ!! فوبىا أن  يف Ribla قايىاه أىعم نواخذانصر  ىا ىب تر يف ريال 

ىىىل 6قدلىىاع أ   ه أىىىعم ع ن ىىو خلبىىاع ع ن ىىو  ريطىىاه ي ل ىىلظ إىل  يىىل حىىىت ىىىعي ىنىىعك )
(.  ح ىىر قىىايع  نواخذانصىىر  ىىىاىاع أسىىاعر عملا نىىظ إىل 33-6 :46(  )إر 6 7: 64

عررض  قو ىىاع علىىم خىىايعم عو تىىل  روىىعل عوىىا    رؤسىىعد عو ىىب   عسىىدقاىاىم أىىىعم 
ىل إىل عو ىيب يف  يىل.   قىام ر إرى ىع عىا  نواخذان صر  قدلاىم أىعىىو   يق ىظ عو ىب  رُحم 

 شيصعه. 816عوروعل عووعويُت ىنبم يى 
 إىل األبد! عندبذ دملتظ عو با  ظ 

 :Gedaliahتعقيب وقصة جداليا 
يبىىىىا سىىىىقاط عملا نىىىىظ  حىىىىرق عو تىىىىل  ىىىىىام عرسىىىىاعر  خىىىىرعي عملا نىىىىظ  أ خىىىىل 

أقىىىىىعو م ع ىكع ار ىىىىىظ   لوىىىىى  يبىىىىىا أن خريىىىىىذ عررض  عووىىىىىعيل ان عو با  ىىىىىظ ك حىىىىىا
لىىىىاع ول ىىىىيب    ُىىىىىاىذ عملىىىىان  ربطيىىىىم عقدصىىىىع ىع   رععايىىىىىع إىىىىىع قُدلىىىىاع أ  ُأسىىىىر ع  ُرحم 
 أصوأ شب  عررض ى  عمل عكُت  عوفالحُت عوذ     حال وم    قا     ثىار  

عوىوال :  (.  أقىعم عووىعيل ان حعك ىعه علىم37:46(  )إر 36:64ىىل 6   ىت ا  )
واعو ع رواله ى  أسر  نو لظ أياه أخ قعم عوذك كىعن قىا أنقىذ ح ىع  إرى ىع ىى  عملىاي 

ىىىىىل 6(   كىىىىعن وىىىىاه شىىىىعفعن سىىىىتروَت  اشىىىى ع يف أع ىىىىعل عجتاىىىىىظ )65:67)إر 
اوي حفر ىظ يف 1:66 (  عدوعره عو ي  عر ل عوذك  ايم ر  ضمرم ك عرىار.  قا ُ و 

يف  زرعد علم ي ذ صاق ع.  رن أُ رشل م قىا ىا نظ ا ش وقال ع  واعو ع أنو را 
 Mizpahخريىىذ  ىىىع عىىع ي وصىىلأ ول ىىتٌت وبىىل إقعىدىىو عجتاى ىىظ يف عملصىىفع  

)عآلن ول عونصوظ(.  وت  أخفق واعو ع يف إ عر  عووال   عو ب  عوفقَت ع ىعاع     
 بلىىىىىىىىىىىىىىىىىىم أحىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ىقىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعر  وىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ه يف ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذع عملنصىىىىىىىىىىىىىىىىىى    ُقىىىىىىىىىىىىىىىىىىعل إنىىىىىىىىىىىىىىىىىىو 
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 .(68)وصل حىت إىل سنظ أ  عثندُت    ك  ع  ثالثظ شبار أ  رمبع
 عحا ى  عرسر  عملعوتىظ  وقىا  Ishmael قعىذ ىؤعىر  وقدلو ياعسطظ إمسعع ل 

ذمىىأ إمسعع ىىل يف ع نفىىرع  شىىاعو ع ىىىع يبىى  أعاعنىىو  قدلىىاه   قىىعىاع  ىريىىاع إىل ىصىىر 
  أخذ ع إرى ع عونيب ىببم  وقا .

عو ب       بلم أحىا  ىتذع أصعي يال  عو با  ظ خرعي يف عملان  عررض   
 .(66)ىع أصعي ىذه عووال  يف حعو  ىذه عرايم
 
 

 
(28)  Bright. op. cit., p. 330. 

(29)  Bright. op. cit., p. 331.  
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 العودة من السيب وبناء اهليكل -21
 ق.م( 835-333)

 فرتة هدوء وسالم
 

ق.م،  ااا إف  اااا ب ا    ناااد   835حينماااد  ااا إ رااال  عوااان ايس  لااا    ااا     ااا  وااان  
 ق.م، فظلاا    لملاا ن اد وااد  فراادح   ب اا  حاا      نااد     835 هليكااس واان  

 ي ف  ن  زكناي.ق.م، فذ ك إبرن ف فعهلدم   ن  حج   815 دبح ون   12
اااي فزكاااناي د ااا  يل إن ددااا بك إن    ااال   ااا إ     ااا   ي ااا    ياااد    ف ااا  واااَّن  حج 

 هذ     ن يني، فعدش   والم كد س  ل دري ده ف   َّت عىل تلمري    ال .
ف    أل  ب  هلد   د  ا  د دالحظه إن    ل  مل   لا  إن   ايل  نَّ اه  لكادا  لا  

ادا حج اي فزكاناي، إن  ألا ك إدَّ اول      ، فذ ك       د  ك  َّه  أل د ياد ، فوصً 
كدد   هل و   ون ب مملك  عوان ايس، ألن    ناذ    ا   كادن ها   ألاك    حيا  علا  

 عون ايس، فذ ك   ضح د  ا    تلد يل كس    حج ي فزكناي.
الااا م ميااادم  لاااك   اااو ب علااا  عوااان ايس  ااا   لااا     ااا  كااادن       مااال إمااانب عىل 

ق.م، فكااذ ك  785ي   صااحيح. ف كاا  كاادن زااي  عكااب ب    كدتاا  واان     ضاال   نفحاا
يكااد واان   َككم  ق.م، ف رااك كومد  لاادا   ميااد      اال    لمااد كاادن   ز اا   777جمااي  

   ضاااد ، إ ااان  ك اااري    دضااا   اااد  لااا     ااا . ا ااا   ضااا لل َمياااد إبعاااد    ناااد  إوااا  ب 
 ميق   حَّااااس    اااا ت ف  ل اااا ب، إدفبرااااليل، ف   اااا    ل ااااد   ف   اااان ال      ااااي ، ف   اااا

ف  اااك واااجالا  ألد ااادب   ااا ميق رااا   . إ  اااد عااابب    كدتااا  ف  كاااده  ااااده ل دااا  ا 
ا ناااااااااد  ح   نفحاااااااااي ف د مدعااااااااادا    ااااااااال   لااااااااا عس فرااااااااان    ناااااااااد  ح  أ ااااااااا   



 

- 011 - 

 ا   وري ا ف     و .
ق.م تااانلل  333عىل وااان   835فظلاات عوااان ايس كااات  ركااال   َّدبوااي  ااا  وااان  

، ف د وبا اًن   هل ف  ف   الم     ولي  لنم     ألناا      نيا  هب ف  فوالم عظيمني
ف ب واا   ألوااَّدب ف   لم ااق      اان  ف   رف ااس فممدبواا   ريااد      نياا  علاا  فدااه   لماا م 
مب ا    بفحاي عادل دا  ا، ك كمياس  للماس   لظاايل   اذ   ا إ  عابب    كدتا ، كماد هاا  

 ف ضح   وَّن  الوي   ن .
 ا     دااا    ي  ديا  تظوان   ااايح   نفحيادا ف ألهادي   يو   اا ، كماد  ا إا ي اري 

فإغن وااد ك ااري ا، ف كاا   فن إن تااى أصن علاا  إًااد    أااري ي  اااااي فبف   ألوااَّدب  أن   اا  
عل  إون ب  هليكاس ف  ل اد  . ف  ذ اك   لصان  ا إا    ال       نيا  تكك اب   را   

ع  حد      ل  إ دم  ركدم   َّدبوايني فعا   بايس   كون    ذ  إً ح إ ضدا   ئ لا 
   ضن   .

ف نود ااااا  هاااااذ    لصااااان  لاااااا   نظااااادم ف  ل اااااد      هليكاااااس إمصاااااد   ااااا  حيااااا     مااااا  
ف له مدم، كمد  ا إ إ ضادا دظادم   ل اد   ف  صال  ا    زاد ل  وليا . ف أا هأ ح اا د إن 

  اا  و فهااي     اا       ااري هااذ   ر  اا    ندراا   بفحياادا إةاانا ظاادهن  د  اا      واايح 
 ا  ايد    يو          ال   وي  .

عل  إن  رد    لم صاد    ف    و ال      لماري كادن اا ف  ا دا  ا   ا     ضان ا . 
ا ن اا    -  ااذ  تكاانب  اانتني   هااذ   أاا     -فكاادن  اا  إهاال   ن ااداة  لسد ياا   ل اا  
   ل موياا   ظواا ب  أ ااي د هاا  ت اا  ت   يواا        اادب إ عواان ايس   نفحااي، فا  ااد  ا ن اا 

كدا     ال   وي  ، في انهل اأا ديدا ف    داادا  زادفب ، فم اريهل إ ضادا عليواد. فكادن 
هااذ    وااالا   ًااميل  هل اا   لهلياا   نااال   اا    ع ب كاادا راال  عواان ايس  اا  دواا ، 

 ف   موي  ألنا    عن   ألد ل    دو  إون .
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 احلكم اليوانين - 31
 ق.م( 111-31)

 

 ق.م( 111أواًل: من غزو اإلسكندر األكرب )
 ق.م( 371) إبيفانس أنطيوخس اعتالءحىت 

 

بظهور اإلسكندرر اكربكيف ب بكاد ااننكودن بكرأ صلكل اانرفانكس اانيف رسكنس ب اك كول  
ق.م سكككككك     222فب موقعككككككس أسككككككوس سككككككدس 

اانرفانكككس اانيف رسكككنس فسكككرا اإلسكككندرر اكربكككيف سكككور  
فمصككككخ فأماككككعهن   فبككككااني دم كككك  إسككككخا ن  

 حت  حنل ااننودن.
ق.م   232فمبككوت اإلسككندرر اكربككيف سككدس 

حككر   اركك خاحت فحككخفب زل نككس بعكك    دكك ز  
أربعس ر  ط من جنشه ع ى احلنل  فرب ن مدهل 

ككك اوقذ  اان كككاان عكككا    د زعككك  . فهكككاا (1)ن ع كككى حنكككل سكككور  فمصكككخب  ننكككوس فسو
ربنككككككككككك    -اان  عكككككككككككنل فقنككككككككككك م أربعكككككككككككس م كككككككككككوك م دككككككككككك زعٌن  صكككككككككككيفه دا نككككككككككك ل ااندككككككككككك  

 
 خاشكه فأحكذ  فبعكر ذانكي ا  كخح )اإلسكندرر( ع كى »ربن   صف ذاني سيفخ ادلن بنٌن اكفل:   (1)

ب  يفعه حدلوت.  رع  ع نره ااننيفاء اانا ن  شأفا معه مدا اانص      ع ل شل ن ه بندهل ب حن  ه. فرب ن 
ما ي اإلسندرر ا دىت عشخة سدس فم ت.   ن  ي ع نره رب  فاحر ب من  ه فان ذ ربك  مكدهل اان ك ج بعكر 

 (11-1:1مي 1« )ف   ه.

 
 صورة تبّيِّ اإلسكندر األكرب كإله وله قران كبش



- 312 - 

(. فب ككا ااننهككود 8 -5 :8  2ف2 :11فصككيف ر را عكك ر حاند ككو ة ب )دا  -رآه ب رؤ ه 
 ق.م: 311حت  حنل اان   انعس حىت سدس 

 فرب ن مككه  إراد ككه حعكك  ف يفعكك  عظننكك ر   عكك ا  ر  ف  عكك   ف  ككوم م ككيَّ ج  كك رَّ  «+ 
 دنعكككككخ شل ن كككككها ف د عكككككل إر ر ح اانعكككككن ء اكربككككك   ف  انوعو   كككككهو )أ  انكككككنذ 
اندعكك ه( ف  حعكك  سكك    ه اانككا   عكك    بككه  كن شل ن ككه  د ككخض ف نككون 

 (2ف2 :11)دا » آلمخ ن سًن أفانئي.
 عدككرو )اإلسككندرر اكربككيف( جكك ء مككن  «+ 

فبندنكك  ربدكك  م ككأمذوار إذا ب ككنذع مككن ادل
ع كككى فجكككه ربككك  اكرض  فض ؽلكككذ  اكرض. فان  كككنذ قكككخنَّ مع كككيفَّ بكككٌن ادلغكككخب 

عندنه. فج ء إر اانن ش ص ح  اان خ ٌن )شل نس م د  ف  رس( اانا  رأ  كه 
فاقيفكككك ر عدككككر ااندهككككخ فرربككككَّ إاننككككه بشككككر ةو قو  ككككه  فرأ  ككككه قككككر فصكككك  إر ج  كككك  
اانن ش    س ش ط ع نه فرخب اانن ش فربعكخ قخ نكه   كل  نكن ان نك ش قكو ةَّ 

اانوقوف أم مه فطخحه ع كى اكرض فداسكه فض  نكن ان نك ش مد كاَّ مكن ع ى 
 عدرو جرار فدل   اع ر  ا نعخ اان خن اانعظنل فط   عوور ر عده 

 ره.   عظ ل  نذا ادل
 (8-5 :8)دا » أربعس قخفنع ماع يفة ضلو ر ح اانعن ء اكرب .

انعك وقنٌن   ك ن فحانخسل من ربثكخة ادلد زعك ت بكٌن حن ك م ع   كس اان   انعكس فع   كس ا
ااندش ط اانر ين رب ن ع ى أشرذوه  فاش ر  أبس رؤس ء ااننهدس فعهكخ أف ر ععك ن اان ك ر 
ر كككككنذ ااننهدكككككس اانكككككاا   اانصكككككن   فقكككككر ذاربكككككخ مكككككيفه فمرػلكككككه ب سكككككيفخ ابكككككن سكككككًناخ 

حتصكككنده  فمكككن (  فب زم  كككه أاركككنيف  بعكككَّ ادل ككك د ان هننككك  فازداد 1-32 :51)
 » فاحمل س ل   ف اانع ض: اان وراة فاذلنن ع ى  ا س دع   «أقواانه ادلشهورة: 

فمككن أشككهخ رؤسكك ء ااننهدككس اانككا ن قكك موا ب َّ  ككس هككاه ادلككر ة مككن ع   ككس أف نكك س 
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عككك  رلنوعكككس ادلكككرامًن اانككك   هكككو أف نككك س اانثككك د ابكككن ععككك ن اان ككك ر. فب هكككاه ادلكككر ة  ا
مككن  (  فبعاككه 88إر مرمككور  22 نككوذون اانن كك ب اانث انككمل مككن ادلككرامًن )مككن مرمككور 

إذلكك م اانككخفح اننا  كك ب هككاه احل  ككس ااند شكك س. فب مد صككف اان ككخن اانث انككمل ق كك  ادلككناد 
ق.م(  اخ كك  ب اإلسككندرر س أعككس أسككيف ر اان ككوراة إر اان غككس ااننود نككس   351)سككدس 

 ربأس س ان دعخس اانع عندنس اانن م س بعر ذاني.
 ق.م( 181-332)حكم أنطيوخس الثالث الكبري: 

ككك م سكككور  ع  ككك  احلكككخفب احمل نكككس  معككك نخة بكككٌن اانعككك وقنٌن فاان   انعكككس فبكككٌن حن 
ككككك  فاانعكككك   ن.   سكككك ور ب حدئ اكمككككخ أ  نكككككومذ  فمصككككخ  فاان دكككك ز  ع ككككى اان وسا

ق.م  فقككككر ع ككك    عكككك ٌن حتككك  حنككككل  318اانث انكككمل ع ككككى سكككور  حككككوا  سكككدس 
  فاننكن ايكنش (”13-11 :11ف اربخ دا ن ل ااند  هكاه احل د كس ب )“اان   انعس 

حنكككل اان   انعكككس ا  صكككخ ب نككك دة ب  ننكككوس اانخابككك  ) ن كككوح ًن( )م كككي ادلصكككخ  حتككك  
ق.م(  فهكككرم ايكككنش  311ق.م( ب موقعكككس ر ككك  ) 312-331مصكككخ مكككن سكككدس 

اانعور  اانا  رب ن ب ن دة أ  نومذ اانث انمل ف ع   ه حكىت ان دك ن  فاسك ع د اان   انعكس  
 رب  سور  فان د ن ) ندن نس( ف  ع ٌن.

( جكك ء ذربككخ هككاه اانيفكك ة  32ف11-8:1(  )1:1فب سككيفخ ادلنكك بنٌن اانث انككمل )
فا  ص ر ب  ننوس اانخاب  ) ن وح ًن( فاس    ل شنوخ ااننهكود فأعاك ء اانعكدهرره انكه 

 ب أافرش نل ف  ره اان هدئس انه.
ربنكك  جكك ء ذربخهكك  أ اكك ر ب سككيفخ   ككو ة زربككخ  اانككا  ربكك ن ربأ ككه شكك هر عنكك ن إظلكك  بككخفح 

سكك وط حككرراخ ع ككى حككرفد دمشكك  (. حنككمل  ككخن ااندكك  2-1:11  8-1:8ااند ككو ة )
فصور فصنرفن  ففقو  ق عس صور فا نع ر أش  ون. فحكمص جرار  كاربخ اَّكرام سكرة 
فع كككخفن فأشكككرفد ب   عككك ٌن ا ان دككك ن اككك  ر. ف اكككنف ااندككك    نن ككك ر جكككر خار حانكككاربخ 
فاإلعجككككككككككككككككككككككككك ب ربنككككككككككككككككككككككككككف أن    يفعككككككككككككككككككككككككككه حككككككككككككككككككككككككك   حككككككككككككككككككككككككككول بن ككككككككككككككككككككككككككه  أ  
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فاانخع  كس    كل ؽلكذ أافرشك نل ف  اذلننك  أ ا أافرش نل  ربن  ػلك  اان   كر ف ععكنخ ان  يفك  
سوءع بع   اانغرفات ادل   اننس ف  رام ف  ه خ اينوش عر ة مكخ ات  شلك   ايفهكل مكن ذانكي أن 
عكككٌن   رب  ككك  سككك هخة ع كككى شكككع ه حكككىت هكككاا اان ككك ر ت  فهكككاا داننككك  اانخركككى.  ن  ككك  

 إسخا ن  زليفوعس بعد  س إذلنس حىت غلاء م ء اانرم ن:
.فأح ا  «+   (8:8)زك » حول بن  بع   اينش اانااه  فاآل و و

( أن اانخب اب كرأ  خ ذوك  انناخاك  انديفعكه صكور 2:8ربن   ايفهل من   و ة زربخ  ب )
فصكككنرا فرب  ككككس هككككاه اانككك اد ان كككك من بككككه  حنككككمل هرؽل هككك  فا نعكككك ره    نككككون  هنككككرار 

 ان  هًنه . ف ر ر زربخ  ااند و ة فروح ر ب وانه:
ه  فرجعه  من بٌن أسد َّ     صًن ها أ ا ر إلذلدك   فأ ر  دم ءه  من  ن «+ 

 ف نككون ربعشككًنة ب  هككوذا فع ككخفن ربن وسككاذو )اانككا ن لككو دفا مدككا اان ككره(.

 حع  ااندعخس ادلص  س اإلصل نر س( 1:8)زك »
إذالل هذه  الذبالا الفطيذطينيل الذى عطذا اليذاح   ربن  أن ااند كو ة  شكًن إر 

 لذذس سذذنل  وع هلاذذط خذذا قذذا خاذذوعاً كذذاماًل.والذذى أذل ذذر إسذذراثي  أكثذذر مذذن أ
حنكككمل  نكككون اإلذ ل هدككك  ب خ  كككس عجن كككس  فهكككو اان اككك ء ع كككى  عصاككك ه  ايدعكككا 
فاانعدصكخ  ددمك ل أجدك س أمككخن ب صكننل عخقهك   ربعن نككس لجكٌن  حكىت  دنعككخ  

 ف عككنن ب أشككرفد ز ككنل )جككدذ مهجككن(  ككأق   ربككيف ء   عكك ٌن. «ربيف ؤهكك : 

 (1:8)زك »
ن مابعك ت سكرف ادلصكخ ٌن ا ااننكود نٌن ا اانعكور ٌن ذلكاه اانك اد فهاا فار  مك

 فإق م هل  نه !
بعر أن صل  أ  نكومذ ب أنطيوخس الثالث يعيد حماولل غزو مصر وسوراي: 

ق.م  فمبكككككوت  315إماككككك   سككككك وقن   أعككككك د احمل فانكككككس انغكككككرف مصكككككخ فسكككككور  سكككككدس 
  اان خ ككك  أم مكككه ق.م  ا يفككك  315ب  ننكككوس اانخابككك  ) ن كككوح ًن( م كككي مصكككخ سكككدس 
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ق.م اب ككرأ اانغككرف  فاننككن اان   انعككس فايككنش ب  313ضلككو مصككخ فسككور . فب سككدس 
سكككرة قككك فموا م  فمكككس عدنيفكككس فراد  أ  نككككومذ فجنشكككه اانعكككور  حكككىت إر َّككككخ اكاردن 

ق.م )فهكاه احل د كس  كاربخه  دا نك ل ااندك  حاند كو ة  311-311فذاني ب ش  ء عك م 
 (:11ف15:11ب 

سس فأيمكا ادلر دكس احلصكندس   كا   كوم أم مكه  نأيت م  «+  ي اانشن ل ف  نل مو د
ذراعك  ايدككوب ف  قومككه ادلد خكك   ف   نكون انككه قككوة ان ن  فمككس  فاآليت ع نككه 
 يفع  رب راد ه فاننذ م كند   كف أم مكه  ف  كوم ب اكرض اان هنكس فهكا حان نك م 

 (11ف15 :11)دا » بنره.
   انعس اانكا  ربك ن ب نك دة سكنوحس فاننن أ  نومذ أع د ااننخ ة ع ى جنش اان

فهرمككككه ب ح نككككون ف ع   ككككه حككككىت صككككنرفن  فهدكككك ك ح صككككخه حككككىت سكككك  ل فعكككك  انككككه 
 ح ر راد. فبااني أاماع  سور  رب ه  ان ع وقنٌن.

فب عكككودة أ  نكككومذ اسككك    ه ااننهكككود ب أافرشككك نل اسككك     ر حككك  ار ربنككك    كككول 
 دت ينشه. وسنيفوس ادل رذوخ ااننهود   ربن  قر موا انه معو 

ق.م(  ق م   كورات ب أسكن  اانصكغخن  311فجر خ حاناربخ أن ب هاا اانع م )
ككك   ب مد  كككس اننكككر  ف خغلنككك   فقكككر أمكككخ أ  نكككومذ اانث انكككمل اان   كككر ر  ربعكككنذ أن  خحذو
عردار من اانعك  ات ااننهود كس اانك  رب  ك  م   نكس مكن اانعك  ب بكاد مك  بكٌن ااندهكخ ن 

أسككن  اانصككغخن  مكك  اان وصككنس ع ككنهل اننككا غلككرفا ربكك   فحبكك  إر ادلدكك ط  ادل نككخذودة ب
 (3)معو كككككككس فعد  كككككككس. فهكككككككاا مككككككك  ذربكككككككخه ربككككككك ا مكككككككن ادلككككككك رذومٌن اان كككككككرؽلٌن بوانن نكككككككوس

 .(2)ف وسنيفوس

 
(2)  Polybius, xvi. 18. 

(3)  Josephus, Antiq., XII, III, 4. 
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فهككاه احل د ككس  شككًن إر دقككس اان  ن كك ت اإلذلنككس اانكك  ربكك ن  عككرذه    مككن صككننل 
 س ااننهكككود اانكككا ن حكككوادث اان ككك ر ت ان  نهنكككر ب  كككول اإلؽلككك ن ب اانككك اد اان عنكككرة بواسككك

  ربنك   كخاه ”اانشك  ت“أارس وا بعد  كس     نك  وا أفل مكن ق  وك  اإلؽلك ن ادلعكن ا ب 
 فار  ر ب رس انس  ع وب اانخسول اخل صس إاننهل:

االثذذع ع ذذر  ع ككوب ع ككر   فاانككخب  عككو  ادلعككن   هككر  اانعككام إر  «+ 
 (1:1)   » سبطاً الهين يف ال تات.

 وخس الثالث:حالل اليهوا أايم أنطي
 ث ككك  ادلككك رذوخ  وسكككنيفوس  مع نكككرار ع كككى  كككاث فل ككك   رؼلنكككس  م كككرار اانعد  كككس 
فا ه نكك م فاحملكك حة اانكك   ق هكك  ااننهككود مككن أ  نككومذ اانث انككمل. فهككاه اانول كك   ككدص 
ع ى أن  ار   ذلل معودت م صس ان  ره ااناح    حإلر  س إر اانعن ح ذلل أبمكا  

ن ان دكك ن بككرفن رككخا   ان مككنل اذلننكك   ربنكك  أييت ب رب  كس اكمشكك ب اانازمككس ذلككل مكك
فان ان ن ن هاه اكامس من أن  عكنش مب  اكى قكوا ٌن بادهك    «َّ   ه  هاا اان صخ  : 

فانناعككف  رب  ككس أعاكك ء اانعككدهرره فااننهدككس فرب  ككس اذلننكك  فرب  ككس ادلككخظلٌن اانككر دنٌن مككن 
 س اكمخن. فانناعكف  سكن  ن ااناخ  س ادل اننس اانع مس فرخ  س اان  ج فرب  س ااناخا   اانع د

فاننككن مكك   هندكك  جككرار مككن هككاه اانول كك  هككو أَّكك   » أافرشكك نل مككن ااناككخا   اانع د ككس
رؤسككك ء “أارسككك   اننككك  مكككن حنككك م ان دككك ن فسكككور  ان  ديفنكككا م  شكككخة ع كككى أن  نكككون 

هككل ايهككس اانعن سككنس ادلعككئوانس أمكك م اانرفانككس. فربكك ن رؤسكك ء ااننهدككس معككئوانٌن ” ااننهدكس
 ننه  ان  كك ربل اانعكك م  فربككااني ب زمككن اان   انعككس  شلكك  ربكك ن عككن  كك  ااناككخا   ف عكك

 ا خهل ان عكيفخ إر اإلسكندرر س ان  كره احلعك حت ف ر كر اانع كود  إ   أَّكل أفرب كوا 
فاانك  رب  ك  ب عكرافة فمصك م فمد  عكس ” طوبن “عدهل فرباء رب ن أشهخهل ع   س 

نككككك  بعكككككر ذانكككككي  بع   كككككس شكككككر رة مككككك  ع   كككككس ععككككك ن اان ككككك ر ر كككككنذ ااننهدكككككس اانككككك  عا
فاننكككككككككككككككككككككككككككن بعكككككككككككككككككككككككككككر  صككككككككككككككككككككككككككك هخ اانعككككككككككككككككككككككككككك    ٌن صكككككككككككككككككككككككككككك ر ”. أف نككككككككككككككككككككككككككك س“
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هدكك ك ا يفككك ق بندهنككك  ان ور كككر ااناكككخا   اانككك  ع ككك  ع   كككس طوبنككك  معكككئوانس عدهككك  مكككرة 
عشخ ن سدس   خ   ر. فاننن ع  اان د  ذ ع كى اانعك   ن اانعن سكا فادلكرد ق  نك ر بكٌن 

مكن فقر حك    رؤسك ء ااننهدكس ع كى د ك  جكرء ”. طوبن “فع   س ” أف ن س“ع   س 
اانث انمل ع  ك  ااناخا   أب يفعهل  س نخار س   هل اانعن سنس. فح  ص ر أ  نومذ 

 سور . ع   س طوبن  ها ادلعئوانس عن ااناخا   فرب      ر م انوا 
فع   ادلد زع ت بٌن رؤس ء ااننهدس فبٌن ع   س طوبن  ادلورب  ٌن ع ى ااناخا   فع ى 

 ع ى اكحوال اانر دنس. مرا ن اذلنن  شر رة فمع نخة  شل  أ  خ ربثًنار 
سًن أ ه رب    هد ك شنعس جر رة برأت ب اانظهور  ع ن  حاندك موس  عاكن ر 
رفحن ر شر رار فا عران  عن ا ه ن م ت اانعن سنس فعنيف  ع كى اانع ك دة فا ه نك م 
ححلنكك ة اانخفحنككس   كك     ككي هككا اانشككنعس ادلعكك  ننس اانككخأ  )اكر وذربعككنس ااننهود ككس(  

  فاآلمكككككككخ  اكككككككرعى ”اكسكككككككندنون“ قعكككككككنٌن: قعكككككككل  اكككككككرعى فرب  ككككككك  مد عكككككككنس إر
(. فاكسككندنون 23:3مككي 1” )اك  نكك ء“ف خ  هكك  ” حعككنره“أف ” رب سككنر ن“

ؽلثذو كككون ايدككك ح ااننعككك ر  ادل  كككخذوف ذلكككاه اانشكككنعس  فاك  نككك ء ؽلثذو كككون جد حهككك  ااننننكككين 
اانشكع   «: ادلع رل. فقر ذربخ دا ن ل ااند  شنعس احلعنره ب   و ه ففصكيفهل أبَّكل

(. فهكككاه اانشكككنعس اير كككرة  لد حنهككك  ااننننكككين 22:11)دا » اانكككا ن  عخ كككون إذلهكككل
فااننع ر  ق مك  ان كرا   عكن اان   اننكر اانر دنكس فادلكًناث اانخفحكا اآلح كا اانكا  بكرأت 
 ع ككمل بكككه   عككك ت ااننهكككود ادل كككأ ذوخة حانث   كك ت اانعن سكككنس ااننود نكككس  فاانككك  ربككك ن مدهككك  

ا جكككرار ان  نككك ة ادلر نكككس ا رسككك  خاطنس فاان عككك  حانعن سكككس. رؤسككك ء ااننهدكككس اانكككا ن مككك انو 
ادل عككرافن ع ككى  «فرب  كك  اانشككنعس ااننهود ككس ااننود نككس هككا اانكك  ع  هكك  دا نكك ل ااندكك : 

 (23:11)دا » اانعهر.
(  من ادلث ان  فا ع كراءات 1:2إر  2:2ف نشف سيفخ ادلن بنٌن اانث د )من 

س رككككككككككر بعاككككككككككهل بعككككككككككَّ  فادلكككككككككك امخات اانكككككككككك  ربكككككككككك ن ػلننهكككككككككك  رؤسكككككككككك ء ااننهدكككككككككك
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 حىت فانو رب  وا إموة  بع   مرا ن ادل ل ب اذلنن .
-181ق.م( م كككي ابدكككه سككك وقوس اانخابككك  ) 181فمبكككوت أ  نكككومذ اانث انكككمل )

ق.م( فمكككن بعكككره اع  كككى أمكككوه أ  نكككومذ إبنيفككك  ذ اانخابككك  اانعكككخش  فدمككك   115
 ”.ادلن بنٌن“ااننهود ب ح  س جر رة من اان  ر ت ادلعخف س برمن 

اربخ أن دا نكك ل  كاربخ ب   و ككه ح د كس اعك اء سكك وقوس اانخابك  فم نككه فجكر خ حانك
 اان صًن:
ا ج يب  اير كسو ب  خكخ  ادلن نكس فب أ م ق ن كس  دنعكخ  «+   ن وم من  ه م ند  اعيفذو

.  (31:11)دا »   بغا ع ف  حبخبع
 ا  اربخ أ ا ر ح د س اع اء إبنيف  ذ:

ي ادلن نس  ن وم من  ه زلاد ك   خَّ ض غلع وا ع «+   نه  خخ  ادلن نس فأييت بغ س فؽلادعو
 (31:11)دا » حان ن ا  ت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمطل من الفال عطيها صورة اإلسكندر األكرب
 Persepolisُوِجَدت يف كنوز بريسيبوليس 
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  (2)اثنياً: عصر املكابيّي
 ق.م( 371-31)

 

 ( بدء حكم أنطيوخس إبيفانس أ )
 ق.م(: 333-371وبواار الثورة املكابيل )

شكنعس بٌن  اكس  ب اكافر فاكس سنس اان  أد ت إر اانثورة ااننهود س ها ااندرا  اان   ل
ادلعكككككك  ننا ” حعككككككنره“ (5)اك  نكككككك ء

 اانككككخأ  فادل نعككككنٌن حانككككر ن فاان   اننككككر 
فاانشككككككككككنعس ادلث  يفككككككككككس ااننود نككككككككككس فاانكككككككككك  

عكككن اصككك  غ  بصككك غس ا  كككف   مككك ر 
حقكككككككككا ااننهكككككككككود ب اانيفنكككككككككخ فاانكككككككككر ن 
فاانعن سكككككس  فاانككككك  أرادت أن  يفكككككخض 
  اانخقا ادلرد ااننودد ب اان اد. فإن
رب  ككككك  مظككككك هخ اانثكككككورة    شكككككًن إر 
فجكككككككككود اانعدصكككككككككخ اانكككككككككر ين فارككككككككك  ر  

 
 ”.م خقس“ عين ” من يب“رب نس   (2)
اك  نكك ء   عككس مع رانككس ربكك  وا مككرقذو ٌن جككرار ب ا  كك   اانوصكك    فربثككًنار مكك   ككاربخهل سككيفخ ادلككرامًن   (5)

 رب غنس ط عنس بعر طغنس ه رفن:
 انن   بن  إسخا ن : إ ه ص حل فأن إر اكبر رمح ه »

  اكبر رمح ه : إ ه ص حل فأن إره رفن بن  انن  
 حع  اكج نس( 111)مر « : إ ه ص حل فأن إر اكبر رمح ه.اانخب أ  ن ء انن  

 
 عمطل عطيها صورة أنطيوخس إبيفانس
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إ   أن اانرفا   اكصن س اانعنن س رب    اان عصا  ان    اننر ادلورف س. ربااني رب ن ااندرا  
أ  ” طوبنكككك “أ  رؤسكككك ء ااننهدككككس  فبنكككك  ” أف نكككك س“بنكككك   اان كككره ادلككككورفث بككككٌن

 م  شخ. رؤس ء ااناخا    من اانعوام  اانيفع  انس اان  زرب   اانثورة فإظل  ب خ   سًن
إر سا ت سكور س فمصكخ س ” طوبن “فبن  ” أف ن س“ربن  أن ا  ع م بن  

 رب ن من اكس  ب اان  زادت من حرة اانثورة.  (1)م د  خة
حككك   -حعكككنره  -” اك  نككك ء“ ثكككورة هكككو ر كككَّ   عكككس ربككك ن اانعككك   اكفل ان

ق.م(  ب  عنكككٌن رؤسككك ء  112-115احلنككك م ااننكككودن  أ  أ  نكككومذ إبنيفككك  ذ )
ااننهدس حىت فانكو ربك ن مكن اانوجهكس اانعن سكنس احملاكس بصكيف هل رؤسك ء معكئوانٌن أمك م 
اانو ة عن أحوال اانشع  اانعن سنس. فرب ن اانعنك  اإلغلك يب اانكا  قك موا بكه ان   كر  

من أن  نون ر نع ر ان نهدس بعر أن عن ده أ  نكومذ م يفك ر ” مدافس“ر اهل هو 
)اانكككا  ربكككك ن ماعن دككك ر أ اككك ر سكككك ب  ر بواسككك س أ  نككككومذ  ”  سككككون“انكككخ نذ ااننهدكككس 

فاانا  هخب إر باد اانعنكو نٌن فأقك م هدك ك(  حع  ك ر أن ر كنذ ااننهدكس    ك  ل أن 
     ااند س. نون ف  عٌن  فؽلاع  من قو        من قو 

هو أن مكدافس ض  نكن مكن بنك  ر كنذ ااننهدكس  ” اك  ن ء“فشل  زاد من إلرة 
فربكك ن قكككر اشكك ك ب م  ككك  أف نككك س ر ككنذ ااننهدكككس اان ككك  ود اانعكك ب . فهكككاه احل د كككس 

(. ربنكككك  أَّككككل النككككوه بعككككخقس أفاد 33:11(  )31:8 شككككًن إاننهكككك  دا نكككك ل ااندكككك  )
 (.23-28 :2مي 3اذلنن  )

دلد صككخة أ  نككومذ ب إع   ككه احلكك    -ااننهود ككس ااننود نككس  -اانشككنعس  فهدكك   ككرم   
زل فانس مدهل اننع  هاه اانيفخصس انا  ص ر إر اان جر ر ااننودد رر اان عص  فااناكن  
اانيفنكككككخ  اان   نكككككر  اانكككككا  ا   ككككك  مكككككن اكمكككككور اانر دنكككككس إر اكمكككككور ادلر نكككككس  شلككككك  ربككككك ن 

 
 من أت ًن حنل اان   انعس فحنل اانع وقنٌن ف وطان ااننهود ب مصخ فسور . (1)
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  هرذود ب  ظخهل رقا اكامس ااننهود س.
اانصككككورة هبكككاه  اانشككككنعس ااننهود كككس ااننود نككككس ب شككك ه زل انيفككككس مككك  أ  نككككومذفبكككرمول 

 اانثورة. اانيفع  انس  ب غ ا ح ن ك اانيفع ا بٌن اانشنع ٌن أقص ه    رانع  در
” ااننهود ااننكود نٌن“أم   أ  نومذ إبنيف  ذ    ع   هاه ادلع  رة من ج    
اانك  ااك  انكه مكن  برأ   رم  أبقصى قرر ه ف ش طه يع  ااننهود رب  قا اانشكعوب

مكككككي 1حنكككككمل أفرككككك عه  فعاق لككككك  اانرام نكككككس سكككككواء رب  ككككك  د دنكككككس أف سن سكككككنس )
(. ك ككه مكككن جه كككه هككو اآلمكككخ ربككك ن  شككعخ بعككك   ن فشكككخعنس م وربن كككه 23ف21 :1

ع ككى معكك ون اان  ككر ذ اإلذلككا ربنكك   شككعخ ااننهككود   مكك ر مككن جهككس ر سككس ربهدكككولل 
ابكر مكن اسك خرام اان كوة حكىت فع ى  يفذ ادلع ون. فإن ربك ن  بكر مكن اان  كرذو   

 (.23-21 :1مي 1اإلحدة )
فأفل من أع ن ادل  فمس انخد هاه احمل فانس من ج  ك  أ  نكومذ إبنيفك  ذ فشكنعس 
ااننهود ااننودن ادلوااننس انه هكو م  ك  دنك س اانكا  مكن قخ كس مكود ن لكوار اان كر  فهكو ر كنذ 

اانكككا ن داعكككوا ” هككك عو نٌن“اانككك  اشككك ا  مدهككك  رب نكككس  (1)”هككك عون“ع   كككس  عكككن ى 
فقر برأ ادل  فمكس أبن ذبك  رسكول ادل كي اانكا  ربك ن أيمكخ ب  كره ذبن كس  ابملكابيّي.

ان دك موس ان و ن ع ى ماب  ان كو دنٌن  فددن اانشكع   اننكا ربك  م كند ربك ن  نكه أم  كس 
(  فقكككككر 33-18 :3مكككككي 1أن    عكككككه إر اي ككككك  فادلدككككك ط  احملن كككككس ان دظكككككنل ادل  فمكككككس )

 (.38-32 :3مي 1رة س مخة )اس ج ب اانشع  اندرا ه بصو 
فاننكن بعك   شكنخومس م  ك  دنكك س أن  عك  ل مدكه ابدكه  هككوذا م  اننكر اان نك دة  فهككو 

 ”.ادل خقس“أ  ” ادلن يب“اانا  عاذوا 

 
 ”.حشنون“ف د   حانعيف س  (1)



- 332 - 

( شككككككككخح 11-1 :2(  فاانثكككككككك د )15-11: 1فب سككككككككيفخ د ادلنكككككككك بنٌن اكفل )
 .(8)  برقسانألس  ب اان  دع  إر اانثورة. ربن  أن ادل رذوخ  وسنيفوس  ع ن عده

أم كك  فصككف اانعدككف اانككا  اسكك خرمه أ  نككومذ ب إماكك   اانثكك  خ ن ب اان را ككس  
حنككمل أشككع  ااندككك ر ب ادلر دككس فهكككرم بنولكك  فسكك  جكككرءار رب ككًنار مكككن شككع ه    نصكككيفه 

 (.23-21 :1سيفخ ادلن بنٌن اكفل )
فهدكككك  اسكككك ظهخت اانشككككنعس ااننهود ككككس ااننود نككككس اانكككك  صكككك رت منخفهككككس جككككرار مككككن 

  فقكككر فصكككيفوهل ربكككأَّل سكككخحء فأعكككراءم بككك  ربكككأَّل مكككن أامكككس أمكككخن سكككًن ”اك  نككك ء“
 (22:1مي 1)» أمس م طئس م عرذو س ان شخ عس. «أم هل: 

فهاه اانشنعس ااننهود س ااننود نس اس خرم  أ ا ر اانعدكف حلن  كس  يفعكه   أراقك  
اانرم ء حول اذلنن  فدام ه    ع     مخاسكنل اانع ك دة  فهكخب ربثكًنَّ مكن ااننهكود إر 

 (.21-35 :1مي 1ي  ل )ا
فاننكككن ربككك ن طككك ب  اانثكككورة حكككىت اآلن ؼل كككو مكككن اانصكككرام اانكككر ين بكككٌن أ  نكككومذ 
فااننهكود  أف بكٌن ااننهكود اك  نك ء فااننهكود ااننكود نٌن. سكًن أن اضلكخاف ااننهكود اك  نكك ء 
رر اكفرك   اانعن سكنس اانك  ان نهكود ااننكود نٌن إر اانورك  اانكر ين اانصكخف  فإعكان 

 س د كككين  جعككك  أ  نكككومذ إبنيفككك  ذ    كككر ن اانر  كككس ااننهود كككس اانعصكككن ن ع كككى أسككك
ع دككك ر.  ندككك  إق مكككس اانكككاح   دامككك  اذلننككك   فأانغكككى  ظككك م اانعككك    فمدككك  اكعنككك د  
فأفقكف مخاسككنل اخل ك ن  فإمعكك در ب اان  كرذو  أقكك م هكننار انككألفلن فمكااب  انألصككد م 

دعككككرام اكسككككيف ر  فقككككر م ع نهكككك  حنككككوادت مككككن احملعككككوبس صلعككككس عدككككر ااننهككككود  فأمككككخ
 ادل ر سس  فع وبس ادلوت ان نخ انيفس.

 
(8)  Antiq. xii,V. 
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 ككوق ادلككاب  ااند كك س ب ” ز ككوس“فمكك ل هككاه اانيفظكك    أبن أقكك م مككاحب ر ان انككه 
ق.م(   نكككك ن هككككاا إشكككك رة إر أفل رجعككككس  111اذلننكككك   يفعككككه )فذانككككي ب سككككدس 
” رجعكس اخلكخاب“)فهكا سكًن  (8)(23ف21 :11اخلخاب اان  أشك ر إاننهك  دا نك ل )

( ربعامس ان  ا ء اانا  سكن   أبافرشك نل 15:32 ر إاننه  ادلعن  ب )م  اان  أش
 21بعر ادلناد  أ  بعكر صكعود ادلعكن  حبكوا   11فااننهود  هاا اانا  مت  ب سدس 

 سدس   خ   ر(.
ككككل ان ر  ككككس  فهدككك     ككككغ أ  نككككومذ إبنيفكككك  ذ إر أقصككككى اع ككككرازه ف عظنككككه ربن  ذو

ف يفعككك  ادل كككي رب راد كككه  «  و كككه برقكككس:  ااننهود كككس فعكككرف إلذلهككك   ف صكككيفه دا نككك ل ب
ف خ يفكك  ف كك عظ ل ع ككى ربكك  إانككه ف كك ن  ل أبمككور عجن ككس ع ككى إانككه اآلذلككس ) هككوه( ف ككدج  

خ ن.  (21:11)دا » إر إ  م اانغا  كن ادل اا  به غلا
مككككي 1) (11)فقككككر ماكككك  انككككه ربثككككًن مككككن ااننهككككود  فاننككككن ربثككككًن ن قكككك فموا فمكككك  وا

فدارت اانكرا خة ع كى ااننهكود ااننكود نٌن   ا ك  (. فقر اشك ر ذلنك  اانثكورة 21-12 :1
مككي 1مككدهل ربثككًنفن  فهخبككوا إر اانكك اد اثكك فرة فربثككًنفن هكك جخفا إر اكامككل اان عنككرة )

22:3.) 
اك  نككك ء  ظ كككوا    كككوفن جكككرار مكككن  كككوم إر  كككوم  فقكككر ذربكككخهل ” احلعكككنره“أم ككك  

هل عككن اانشككنعس فمن ككر » اانشككع  اانككا ن  عخ ككون إذلهككل «دا نكك ل ففصككيفهل ب   و ككه: 
 ”:ادل عرافن ع ى اانعهر“ااننهود س ااننود نس اان  فصيفه  أبَّ : 

فادل عكككرافن ع كككى اانعهكككر  غكككو هل حان ن  ككك ت  أم ككك  اانشكككع  اانكككا ن  عخ كككون  «+ 

 
ذ ادل كككرس احلصكككٌن ف دكككر  ف صكككغا إر اانكككا ن  خربكككوا اانعهكككر ادل كككر س ف  كككوم مدكككه أذ» (8) ر  ف كككدجذو
 (23-21 :11)دا « ة اانرا نس ف ع  اانخجذ ادلخخب. فادل عرفن ع ى اانعهر  غو هل حان ن   ت.احملخق

(10)  Josephus, Antiq., XII, VI, 2. 
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ف عثككككخفن  إذلهككككل  ن ككككوفن ف عن ككككون  فاانيفكككك علون مككككن اانشككككع   ع ذونككككون ربثككككًن ن 
 (22ف23: 11)دا » حانعنف فحان هن  فحانع  فحانده  أ م ر.

 فب نس ااننهود اكمد ء ان شخ عس فااندك موس قكولل  فح  نكوا” اك  ن ء“فاس د 
 مكككي1اذلن ربككك  اانو دنكككس  فم  دكككوا اكطيفككك ل حان كككوة  فاسككك دفا سككك   ن ااندككك موس )

3: 22-28.) 
فجع ككككه ادلشككككًن اانعكككك م  ” ععكككك ن“فسكككك  ل م  ك  دنكككك س قنكككك دة اانثككككورة كف ده  فهككككل: 

ن يب أ  ادل خقس فجع ه اان   ر. ف وبذو م  ك  دن س ب قخ كس مكود ن ادلرعو حدل”  هوذا“ف
 (.11-28 :3مي 1ق.م ) 111اان  لوار اان ر سدس 

 ق.م(: 331-333)ب( الثورة املكابيل بقيااة يهوذا املكايب )
    ككككر  هككككوذا ادلنكككك يب اان نكككك دة  فاب ككككرأ حككككخب اانعصكككك حت  فأحككككخز  صككككخار ركككككر 

انو نككوس ا اننعكن س اان ككا ن أف ككرعل  أ  نككومذ دل  فمككس احل منك ت اانعككور س ب نكك دة أبو 
 ااننهود. فهاه ادلواق  فأفص  ه  فردت رب ه  ب سيفخ ادلن بنٌن:

مي 1)» ف   أب و نوس أشل ر فمن اانع مخة قوة عظننس حمل ربس إسخا ن . «+ 
11:2) 

  كك ل  هككوذا  عككًنَّ ع ككى   أن  ككر   ربثككًن ن بنككر ق ن ككٌن فانككنذ امكك اف  «+ 
ا بنثًن أف ب  ن ؟ عدر إانه  (18:2مي 1)» اانعن ء أن  دجذو

فعككك   هكككوذا فَّكككَّ هكككو فادل  كككررفن انناكككخبوا جكككنش ادل كككي )أ  نكككومذ  «+ 
كككك فس     ككككه إر ذانككككي اانوقكككك  أ اكككك ر رب  كككك   إبنيفكككك  ذ( اانككككا  ربكككك ن ب عن 
اينككوش م  ككرذودة مككن ادلععككنخ  فأ ككى جاخجن كك س )أحككر قككو اد ايككنش ااننككودد( 

ار فض غلر أحرار  فرب ن     هل ب اي  ل ك ه ق ل: إن إر مععنخ  هوذا انن
رجككككككككك  إ   أ كككككككككه مككككككككك  ربككككككككك ن ذلكككككككككل مكككككككككن أ كككككككككخاس ف  سكككككككككنوف ربنككككككككك  ربككككككككك  وا هكك  ء  هخبكككون مدذكك . فدل ككك  أصكك   ااندهككك ر عهككخ  هكككوذا ب اان  عككس بثا كككس آ ف 
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 (1-2:2مي 1)» ؼل  رفن.
اي كك   فرأن فبندنكك   هككوذا  كك ن  ل هككاا ااننككام عهككخ منكك ن إدحرهككل مككن  «+ 

جاخجن ككك س أ كككه قكككر اَّكككرم فهكككل ػلخقكككون ادلععكككنخ )مععكككنخ جاخجن ككك س(  كككك ن 
كك  رأفا هككاه مكك  وا مو كك ر شككر رار كَّككل رأفا  اانككرم ن ادلدظككور ربكك ن  ظهككخ    ن 
أ اكك ر مععككنخ  هككوذا ب اانعككه  معكك عرار ان   كك ل   هخبككوا  ككنعهل إر أرض 

 (33-18 :2مي 1)» اانغخحء.
أ  نككككومذ إبنيفكككك  ذ ب بكككاد اانيفككككخس حنككككمل ربكككك ن  ق.م مكككك ت 112فب سكككدس 

 113-112مهنوم ر بع   ادلرن ف   اكموال. فم يفه ابده أ  نومذ اخل مذ )
ق.م قكككك م  هككككوذا ادلنكككك يب فب نككككس اانثكككك  خ ن ب  هككككًن  112ق.م(. فب د عككككنيف سككككدس 

اذلنن  ف خمننه فإع دة  نخ عه  فذاني   خ   ر بعر مخفر  اث سدوات مدا أن أق م 
(. فجاع  هاا ااننكوم  كارب رار سكدو ر  اعنذوكر 58-53 :2مي 1انو دنون ذبن  هل ) نه ا

  اانكا  جك ء ذربكخه ”عنكر اان جر كر“أ  ” حدوربك “انه ااننهود حس نخار فهو ادلرعو 
(. أم   ب سيفخ دا ن ل  ن كرذود ادلكرة بكٌن برا كس إب ك ل 33:11ب إصلن  ق.  وحد  )

 ومككك ر أ   1381 ر رجعككك ر فمكككخاحر أَّككك  احملخقكككس اانرا نكككس ف كككخمنل اذلننككك  بعكككر أن صككك
 اث سدوات ف صف. أم   برا كس إق مكس اانابن كس فاسك ع دة اانع ك دة   عكر ذانكي مبكرة 

 (.13:13  وم ر أ  ضلو شهخ ف صف )دا 25
فهنككككاا عكككك دت حخ ككككس اانع كككك دة اانكككك  رب  كككك  مد هككككى س  ككككس اانثكككك  خ ن  فاانكككك  ع ككككوا 

انعور  فاس نخ اذلكرفء مكن سكدس   ن عون هب  حىت رلاء ادلعن   فا ع   اينش ا
ق.م بعكك   مككوت أ  نككومذ إبنيفكك  ذ. هدكك   د هككا ادلخح ككس  113إر سككدس  112

ف  ككرأ  » حككخبَّ ان ككخب فدل ر سكك  ه «اكافر مككن احلككخب فاانكك  ؽلنككن أن  عككنذونه : 
حكككخب اان نككك  فا  عككك    «ادلخح كككس اانث  نكككس مكككن احلكككخب فاانككك  ؽلنكككن أن  عكككننه : 

ككككككك  أن   » فااناكككككككاانس  أعككككككك َّل جكككككككرار ب ادلخح كككككككس اكافر اانككككككك   نهككككككك  ف ااح 
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اس ع دفا حخ  هل اانر دنس  فاان  أب  ه  ذلل   حىت رلاء ادلعكن   فانندكه مكاذلل ب 
.  زل فان هل ان   خ خ اانعن سا فم  فمس اانع   ت با أدىن دا ع

  ككر طنكك   هككوذا ادلنكك يب ب ا م ككراد ف كك   أراضع جر ككرة    م ككر إر اانشككن ل 
” اننعكككن س“رة مكككرن ب أرض ج عككك د فعككك د أدراجكككه إر أفرشككك نل. فاننكككن ف ككك   عككك

فا  سور س  رس س مده ب اانعكودة إر سكور   ع كر مك   هكوذا ادلنك يب شكخفط ر ان هر كس 
(  فاننكككن سكككخع ن مككك  31-12 :11مكككي 3سكككخنس جكككرار فححككك ام حانكككغ اانوصكككف )

    عن اانكر ن   اه   هوذا طنع ر ب أرحح سن سنس جر رة  فبااني ا     من اانر
فاذلننككك  فحخ كككس اانع ككك دة اانككك  أقككك م ع نهككك   ور كككه إر زل فانكككس ان  وسككك  فاانغكككرف فامككك اك 

 أراضع جر رة.
ق.م(  111فقككر حكك فل  هككوذا ب هككاه ادلكككرة ع ككر ماع هككرة مكك  رفمكك  )مككك رس 

(  سًن أ ه ض  ع يفر مده  شكنئ ر إذ أن 23-1 :8مي 1فصل   نه  فحص  ع نه  )
 هجككل ع نكككه فق  ككه ق كك  عكككودة رسكك ه اانكككا ن أرسكك هل انعنككك  ايككنش اانعككور  ااننكككودد

ادلع هككرة مكك  رفمكك . فاانككا  ألر ع نككه هككاه احلن ككس اكمككًنة مككن ايككنش ااننككودد هككو 
اانكا  فصكيفه ” اانخاعكا اكمحك “فهكو ”  كواربنل“ادلرعو ” اانننناذ“ر نذ ااننهدس 

د هأ اا ك راٍع أمحق   ل   اانخب: ما انديفعي بعر أدفات  «زربخ  ااند  هناا: 
م نل راعن ر ب اكرض    يف  ر ادلد  عٌن ف     ك  ادلدعك ق ف  غلكيف ادلدنعكخ ف  
 خيب اان   ل  فاننن أيرب  اانعن ن ف در  أعا ه   ف   ان خاعا اان  طك  اان ك رك اانغكدل  
 اانعنف ع ى ذراعه فع ى عنده اانننىن  ذراعه  ن ذ   ع ر فعنده اانننكىن  نك  رب كو ر 

ق.م حانشكك      158فقككر رعككى  ككاث سككدٌن فمكك ت سككدس (. 11-15: 11 )زك»
ربنكك  فصككيف ه اانككخؤ    مكك ر  فض ؼل يفككه أحككر فع كك  أافرشكك نل بككرفن ر ككنذ ربهدككس سكك   

 سدوات.
ف ككككككاربخ  وسككككككنيفوس ادلكككككك رذوخ ح د ككككككس مو ككككككه أَّكككككك  رب  كككككك  ميف جئككككككس فربد نككككككس بنككككككر 
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اانككخب  ك ككه حكك فل أن  ر كك  حكك    اانعككن ج ادل وسكك  بككٌن رفاق اكامككل فبككٌن اان ككرس 
 .(11)حىت غلع  انألامل ح  اانرمول إر اان رس

فربكككك ن ااننككككنناذ هككككاا مككككن شككككنعس ااننهككككود ااننككككود نٌن  فقككككر عن دككككه ادل ككككي ااننككككودد 
(  فقكككر جكككخ  8:1مكككي 1ق.م( بدككك ءر ع كككى رشكككوة ) 151-113دؽل  كككوس اكفل )

ف ككات احلككخب ع ككى  هككوذا ادلنكك يب مككن جر ككر  إذ اسكك ع ن حدل ككي دؽل  ككوس اانككا  
م  مح س حمل ربس  هوذا   ك َّرم ايكنش اانعكور  ب اان كرء ”  نن  ور“ ر أرس  انه اان  
شل  ار خ ادل ي دؽل  وس إر إرس ل جنش رب ًن ب عر كرات ”  نن  ور“فقا   اان   ر 

قو س   رارت اانرا خة ع ى ااننهكود فسك    هكوذا ادلنك يب فمك ت ب هكاه ادلوقعكس سكدس 
 ق.م. 111

 حككخب ادلنكك بنٌن رككر ااننككودن ب مخح  هكك  أم كك  اانوصككف اانخفحككا ان ككرما    ب
اكافر دلكك  ربكك ن ربكك  هككر هل هككو ا ككنص اذلننكك  مككن أ ككر هل ف  هككًنه مككن صل سكك لل 

 فإع دة اانع  دة  نه   نصيفه سيفخ زربخ  بوروح:
كد أف  ككختا  هككوذا انديفعككا  فمككألت اان ككوس أ ككخاه  فأَّاكك ا أبدكك ءكو    «+ 

فجع  ككككيو )  صككككهنون( ربعككككنفو  صككككهنون ع ككككى بدنككككيو    فان )ااننككككودن( 
ج  ككك رع  ف اكككخن اانكككخب  كككوقهل فسكككهنه ؼلكككخج ربككك انيفق  فاانعكككنر اانكككخب  كككديفت ب 
اان وق ف عًن ب زفاب  ايدوب. رب ايدود ػل ما عدهل  نكأرب ون ف رفسكون 
حجك رة ادل كا  ... فؼل ذوصكهل اانككخب إذلهكل ب ذانكي ااننككوم رب  نك  شكع ه بكك   

 (11-12:8)» أجوده فم  أ  ه. رب ج رة اان  ج مخ وعسر ع ى أرره  م 
فشلكككككك   عككككككرز   ككككككو ة زربككككككخ  ااندكككككك  أن ااننهككككككود ض ػلكككككك ربوا ااننككككككودن قكككككك  إ   ب أ م 

 
(11)  Josephus, Antiq. XII, X, 6. 
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ادلنكك بنٌن! فاحلككخب ب بككرا  ه  رب  كك  ق  نككس أس سكك ر ع ككى سككًنة إذلنككس صكك دقس فمحكك س 
رفحا فأم  كس   رس كسر ب   هكًن اذلننك  ف نكخه اسكل  هكوه بكٌن اكامكل  انكااني هك   

انكخب ب معككو  هل  فأصلك  طككخ  هل  فحك مى عككدهل  فم  صكهل فرب  كك  جهكودهل بعنككر ا
 اان جر ر.

( ع كككى مكك  جككخن حانيفعكك   فادلكككاربور ب 11-12:8فهنككاا  د  كك    ككو ة زربككخ  )
 ( شه دة ع ى أم  س   فحت ن  ر انوعره فعهره.13 -11 :2مي 1)

خ بورككوح أن   فمككن اكعككراد اانكك  اشكك رب  ب احلككخب مككن ربككا ايكك   ٌن  ظهكك
 عككار  ككرم   بصككورة  ع  انككس ب صككف ااننهككود.  كك ينش ااننككودد اانعككور  ربكك ن عككرده 

زل رب  1111  رس  أم   جنش ادلن بنٌن   ل  رد عن  1111زل رب   21111
 (.11:8مي 3  28:2مي 1 نع ر )

انااني  ع ف ادلن بنون  ربن  أش رت   و ة زربخ   أن ااندصخة رب  ك  حانكخب   ك  
(. ف ااح   هد  ربنف أت  خت   و ة زربكخ  هبكاا ادلوقكف  33-18:2  55:2مي 1)

 ففصيف  اانخؤ  رلاء ادلعن  ربن ي  فد ع ر مدصورار رارب  ر ع ى مح ر!
حانعككككنف  فاانعجنكككك  أن ب فسكككك  أفصكككك ف زربككككخ  ااندكككك  دلواقكككك  ادلنكككك بنٌن فحككككخفهبل

 ان كككوة فادل كككا    ككك نفاسككك ع دة حكككخ  هل اانخفحنكككس حان كككوس فاانكككخم  ف ر كككر اانع ككك دة ح
ااند و ة  د    إر مع  س أبعر ان صف ادلعن  ربن كي آتع بدصكخة أمكخن فحتخ كخ آمكخ 

 ف وطنر سام جر ر    ب وة ف  بعنف فاننن بوداعس فا ا  :
اب هجا جرار   ابدس صكهنون  اه يفكا   بدك  أافرشك نل  هكوذا م نكيو أييت  «+ 
 (8:8)زك »  ر ...اننيو هو ع دل فمدصور فد   فرارب  ع ى محإ

   كك  ادلخرب ككس مككن أ ككخاه فاانيفككخس  «فمككن مصكك  ص م ككي صككهنون اير ككر أ ككه 
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(. ف يفعكًن 11:8)زك » مكن أافرشك نل ف   ك  قكوس احلكخب  ف ك ن  ل حانعكام انألامكل
هاا أ ه مدا ادلعن   ص عرار    عود    رم  ب حخفب  كن رب  س اكامكل  نكون 

انككنذ  هككود  ف   ككودد ... ك نككل  نعكك ر  «حانعككام: شككع ه ف   كك ن  ل معهككل إ   
(. فأافرشك نل    عكود ق عكس صكهنون ان  صكٌن 38:2)سك  » فاحكرَّ ب ادلعكن   عكو 

ارجعككوا إر  «اينككوش فم    ككس اكعككراء ف ن اكك  ااننهككود  بكك   صككًن حصككد ر ان خجكك ء 
  (. ف   نككون أعنكك ل اانككخب بعككر ب ككوة ذرا 13:8)زك » احلصككن   أسككخن اانخجكك ء

  حان ككوة ف  حان ككررة بكك  بخفحككا   ككول رب  «اإل عكك ن ف  بواسكك س آ ت حككخب 
 (1:2)زك » ايدود.

فاانواقككك  أن اانكككا  جعككك  زربكككخ  ااندككك   د  ككك  حانكككخؤ  بعكككخعس مكككن مدظكككخ حكككخفب 
ادلنككك بنٌن إر مدظكككخ رلكككاء ادلعكككن   ح اككك عه فسكككامه اير كككر اانغككك مخ  فإَّككك ء عهكككر 

اع   ر حخفب ادلن بنٌن عنار أس سن ر ان  نهنر ثاء  احلخفب اانر دنس إر اكبر  هو
ادلعككن     كك  مككن أجكك    هككًن اذلننكك  ف ر ككره  مكك  إحع سككه اانشككر ر ب ككخب رلككاء 
سكككنر اذلننككك  بغ كككس.  عنككك  ادلنككك بنٌن ان هننككك  هكككو مبث بكككس إعكككراده انكككرمول ادلعكككن  

رارب كك ر ع ككى ادلد ظككخ  فهككاا مت  حانيفعكك  عدككر دمككول ادلعككن  أافرشكك نل فاق ابككه ان هننكك  
(. فهككاه اان  ن كك ت اانكك  11-1: 31محكك ر رمككر ا  اكك   فاانوداعككس فاانعككام )مكك  

 أربن ه  ادلن بنون ها بعنده  اان  أش ر إاننه  حج ا ااند  بعٌن ااند و ة فق ل:
 كك آلن ...  شككر دفا    نكك  شككع و اكرض    ككول اانككخبا  فاعن ككوا  كك د  «+ 

م اانكككككا  ع هكككككر نل بكككككه عدكككككر معنكككككل    كككككول ربا ايدكككككود  حعككككك  ااننكككككا
مككخفجنل مككن مصككخ فرفحككا قكك  ل ب فسكك نل.   اكك  وا  ك ككه هنككاا قكك ل 
ربا ايدود  ها مخ ة بعكر ق نك ع  كأزانرل اانعكنوات فاكرض فاان  كخ فاانن بعكس  
فأزانرل رب  اكامل فأييت مش هى رب  اكامل   أمأل هاا اان ن  رلرار  قك ل ربا 

  نككككككككككون أعظككككككككككل مككككككككككن رلككككككككككر ايدككككككككككود ... رلككككككككككر هككككككككككاا اان نكككككككككك  اكمككككككككككًن
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 اكفل  ق ل ربا ايدود  فب هاا ادلن ن أاع ا اانعام    ول ربا ايدكود.

 (8-2 :3)حج »
 ق.م(: 341-331( الثورة املكابيل بقيااة يواناثن ) ج )

ق.م اراككككك  أ كككككر  اانثكككككوار ق كككككنار  ف عكككككٌن   111مبكككككوت  هكككككوذا ادلنككككك يب سكككككدس 
د  فربكككك ن  عكككك عره ب اانعكككك  س ااننككككنناذ فااننكككك ر ع ككككى اانكككك ا Bacchidesبنذونككككر ذ 

 158) ككواقنل( ر كككنذ ااننهدككس ادلعكككٌن  مكككن قو  كك  دؽل  كككوس اكفل  فانندككه مككك ت سكككدس 
ق.م  ربنككك  ربككك ن  شككك ك ب إدارة احلنكككل شكككنعس ااننهكككود ااننكككود نٌن. فسككك رت اكمكككور 
ه د كككس ب اانظككك هخ بندنككك  اانكككخفح اانثور كككس   ككك ح اانشكككع  مكككن اانكككرام . فقكككر ا  اككك  

أن اسكك د إمككوة  هككوذا  ككودلن فععكك ن قككولل ف ظ نككوا ا هككل  فق كك  أن سككد  ن إر 
  رأفا حخرب هل اس غ ث ااننهود ااننود نكون حانكوا  بنذونكر ذ اانكا  ربك ن قكر رحك  إر 
سور   فإذ حاخ ع ى عج  اس     أن  هكرئ اانثكوار اانكا ن ربك  وا ب نك دة  كودلن 

سكدوات  حنكمل أصك   احلنكل فع ر معهكل مع هكرة سكام ع  ك  سك ر س دلكرة أكذ 
مكي 1ب أ ر  ااننهود اك  ن ء فاانوطدنٌن  ف  ر ااننهكود ااننود نكون سك   َّل   خ  ك ر )

 (.12-51ف32-21 :8
فب َّ  س هاه ادلرة حر   ار خاحت ب سور  حنمل  د ز  احلنل ع نه  ربك   

ن بصككيف ه مككن دؽل  ككوس اكفل فاسككندرر ح س  فاب ككرأ ربكك   مدهنكك    ككود د إر  ككودل
أقككون شخصككنس ب ااننهود ككس  فقككر  كك ز اسككندرر ح س بصككراقس  ككودلن ك ككه عن دككه 

ق.م بعكككر أن م ككك  ر سكككس ااننهدكككوت سككك   سككككدوات   153ر نعككك ر ان نهدكككس سكككدس 
ق.م  بعككككره  عكككك    ككككودلن ػلنككككل  151فا  هكككك  مد  عككككس دؽل  ككككوس ب   ككككه سككككدس 

 (.51-1 :11مي 1  ع ٌن دفن مرامحس )
هكككاه ادلكككرة قككك م انكككرؽل  وس ابكككن قكككو  ط انككك  بعكككخش أبنكككه فربككك ن  فاننكككن ب َّ  كككس

ق.م(  فاننككن  ككودلن ا  صككخ إلسككندرر ح س   121أ اكك ر )” دؽل  ككوس“ اكرعى 
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 أرس  دؽل  وس ا بن )اانث د( جنش ر حمل ربس  ودلن فإما     ع ٌن فاننن اَّرم 
رة ربهر كككس مكككن جكككنش دؽل  كككوس اانثككك د   ككك س دل  كككودلن مكككن فراء ذانكككي أررككك ر جر ككك

 (.88ف88 :11مي 1اسندرر ح س فها ع خفن فم  حوااننه  )
فب نكك م بعككَّ اركك خاحت ب سككور   ا  هككر  ككودلن اانيفخصككس انن ككن  حبنككل سككور   
رب نس  فاننن م ت اسكندرر ح س ف كور  دؽل  كوس اانثك د شل نكس سكور     سك غ ث 

 ككودلن  فاننككن دؽل  ككوس  ااننهككود ااننود نككون بككرؽل  وس اانثكك د اننخ ذوصككهل مككن حنككل
من كككك  عككككد هل ف   كككك   ككككودلن ب ر سككككس ااننهدككككوت فر كككك  عككككن ااننهود ككككس ااناككككخا   
فأرك ف إاننهكك   ا ككس ربكو  جر ككرة ب إق ككنل اانعكك مخة فهكا أ خؽلككس فاناككر ة فاانخام كك  نل أف 

 (.21-35 :11مي 1اانخامس )
ون اان   كككر فاننككن  كككودلن طنكك  ب ا عككك   أربثكككخ   خكك ن دؽل  كككوس فاضلكك ز ان  يفككك

ادلد صككخ  بككن اسككندرر ح س سخؽلككه ب عككخش سككور   فاانككا  قككو  ع ككى دؽل  ككوس 
اانثككك د فسككك   مدكككه ادلن نكككس  فاننكككن  خ يفكككون ربككك ن ؼلشكككى مكككن ازد د قكككوة  كككودلن 

عع ن ق.م(    ور   122فمن د ه ادل نخرة   جخ د جنش ر ع نه فم دعه حىت ق  ه )
اان  خربككك ت فادلعككك رك  (. فهكككاه52-28: 13ف 13-52: 11اان نككك دة بعكككر  كككودلن )

  صيفه  سيفخ ادلن بنٌن ب يفصن  ربثًن ب ادلوار  اان  ذربخده .
فمككن مصكك  ص هككاه اانيفكك ة اينكك  بككٌن ر سككس ااننهدككوت فقنكك دة ايككنش  اكمككخ 
احملخ م فادلندو  ق عنك ر حعك  شكخ عس ااننهكود  فض ػلكرث ب إسكخا ن  ق ك  ذانكي ع كى 

كك  أن  عنندككه ض  نككن مككن اانككخب ف  مككن اانشككع   مككرن ربكك   رؼلهكك . فاننككن  ا  اح 
 فاننن بواس س احلن  م ااننود نٌن.

ق.م( دمك   كودلن فار كرن ح كس ر سكس  153 يفا عنكر ادلظك ل )أرب كوبخ سكدس 
ااننهدكككككككوت  أصككككككك ب اانشكككككككع  ذهكككككككول مككككككككن ادلدظكككككككخ   ككككككك ع راز ااننهدكككككككوت ب ككككككككوة 
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م بنك  ادلنك بنٌن حكىت عك    اكاز  -اانا   صيفه ادل رذومون بدو  من اخل ك   -اانعنف 
 اانده  س.

فاننككككن هككككاا اانوركككك  مككككن قو  كككك  ادله نككككٌن ححلنككككل ض ػلككككرد اانخرككككى ب عككككٌن ع مككككس 
اانشكع   كن  ككودلن  كور  ر سككس ااننهدكوت ب عنككٌن اانعك   ت احل ربنككس مكن جهككس  
فمن جهس أمخن    بٌن ر سس ااننهدوت فسيفي اانرم  اكمخ اخل ًن اانا  ػلكاذور 

 مده ااند موس.
انا   هند  جرار ب هاه احل  س من  ورة ادلن بنٌن هو صك  ه  اانخ نعكنس بعكيفخ فاننن ا

 زربخ  ااند    ها  شخح ااندصف اانث د من سيفخ زربخ  إظل  بغ  س اانوروح.
فاننكككا  ع اكككاء أم مدككك  ااند كككو ات ب هكككاا اانعكككيفخ  عكككود ق كككنار إر اانكككوراء اندشكككخح 

اانعك   ت ب هكاه احل  كس  فاانكا ن ح انس رؤس ء ااننهدس اانثا س اانا ن  عن دوا بواس س 
هككل مورككو  ااند ككو ات ب اكصكك  ح ت اانع شككخ فاحلكك د  عشككخ فاانث انككمل عشككخ مككن 

 سيفخ زربخ .
ق.م ربكك ن أف نكك س  115عدككرم  اع  ككى أ  نككومذ إبنيفكك  ذ اانعككخش ب صككنف سككدس 

 اانث انكككمل ر نعككك ر ان نهدكككس فربككك ن معن دككك ر فشلعكككوح ر مكككن ق ككك  اانكككخب  فربككك ن انكككه أخ شكككخ خ اعكككه
 اانككا  قككر م رشككوة رب ككًنة جككرار ان ن ككي   عككٌن  ر نعكك ر ان نهدككس بككر ر مككن أمنككه ” سككون“

أصككك ب  (  فربككك ن هكككاا اإلجكككخاء مبث بككس جكككخح ب نكككغ8ف1 :2مككي 3أف نكك س اانكككا  عاكككرل )
ق   ااننهود اكمد ء انشخ ع هل فدموسهل. فاننن شنعس ااننهود ااننكود نٌن اانكا ن ربك ن 

 وا جرار هباا اإلجخاء كن  سون ربك ن مدهل رؤس ء ربثًنفن م ربرفن ب أافرش نل  رح
 مش  ع ر جرار انعن س هل فآرا هل ف     هل ربواحر مدهل.

فاننككن مككدافس  فهككو مككن سككًن بنكك  رؤسكك ء ااننهدككس  قككر م رشككوة أربككيف   ظككى 
مككي 3ق.م( بعككر أن عككرل ادل ككي ر ككنذ ااننهدككس  سككون ) 113بخ سككس ااننهدككوت )
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هكود ادلد نكٌن انعكور  فربك ن مخربكرهل (  فقر ربك ن  سكون رأسك ر انشكنعس اانن32ف32 :2
فرب  كككس ااننهكككود أ اككك ر أافرشككك نل  فمكككن هدككك  بكككرأ اانعكككراء  عككك  نل بكككٌن  هكككود أافرشككك نل 

 ادلن يب. ادلع وطدٌن ب اان اد اكمخن  فع  مع نخار حىت أ م  هوذا
فقككر ازداد اان ككو خ جككرار بككٌن شككنعس ااننهككود ااننككود نٌن فب نككس ااننهككود دل كك  عككٌن  ادل ككي 

 113وس اكفل بعككر م  كك  مككدافس شخصكك ر  اككرعى ااننككنناذ ) ككواقنل( سككدس دؽل  كك
ق.م فربكك ن أ اكك ر رأسكك ر انككديفذ اانشككنعس ادلوااننككس انعككور . فض   كك  ااننهككود اانوطدنككون أن 
    كككوا هكككاا اانورككك     كككرأفا احلكككخب ركككر ) كككواقنل( فح يف  كككه اانعكككور ٌن اانكككا ن ربككك  وا 

. فقر ذب  اانننناذ ااننثكًن ن ق.م 111ب ن دة  ن  ور ا بنذونر ذ من بعره سدس 
من بين جدعه حول اذلنن   يفعه  فاننكن ض   ن ك  ااننكنناذ ح  صك را ه ك كه مك ت 

 ق.م(. 158بعر  هوذا ادلن يب بعدس فاحرة )
فهكككاا اانصكككخا  اانكككرام ا بكككٌن  هكككود ف هكككود  فبكككٌن رعككك ة مكككأجور ن فرعنكككس حر دكككس 

رجنكككس اكمكككخن مكككن م كككر دة ربككك ن هكككو اانصكككورة اانككك  طغككك  ع كككى رب  كككس احلكككوادث اخل 
 حخفب فا  ص رات فا نع رات فذاني من فجهس ااندظخ اانخفحنس.

فسيفخ ادلن بنٌن اانث د أييت ف صف هكاه احلكوادث ع كى معكخح اان ك ر ت ربنكف مت  
 ححلخف اانواحر:

ربثكًنار  فربك ن اننعكنن رباذ ب ادلر دكس قكر سك   دسكخاء مكدافس )ر كنذ ااننهدكس( «+ 
اكمكور ع كى   رج ... فأاقكنل احلنكل ب هكاهمن م ل اكقكراس  كاا  اخلكيف ب اخلك

رج ل  خ عوا ع نكه مدافس.   ن   ق روم  ادل ي إر صور أرس   ادلشنخس  ا س 
مبكك لع جر كك  اننعكك نن  ب  نكك فس  اانككرعون  فإذ رأن مككدافس أ ككه مغ ككوب فعككر

هو ع  س اانشخ رب ه حانكيفاءة شلك   ادل ي  ...   نل دلدافس )ر نذ ااننهدس( اانا 
ادلعكك ربٌن اانكا ن انككو ر عكوا دعككواهل إر  بكه  فقاككى حدلكوت ع ككى أافانئكيشكناا 

اكسكككككككككككككككككككككككككككككككنو نٌن حلانوكككككككككككككككككككككككككككككككل  ذلكككككككككككككككككككككككككككككككل حانكككككككككككككككككككككككككككككككيفاءة. فض    كككككككككككككككككككككككككككككككمل 
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ايك  خ  أافانئي احمل جون عن ادلر دس فاانشع  فاكقكراس أن حك   هبكل اانع ك ب 
بعكخ ء!! فاسك  خ   ش   هاا اان عرذو  حىت ع كى اانصكور ٌن فبكاانوا  يف ك ت د كدهل

ككككخذو ذف  اكحنكككك مو فربكككك ن  مككككدافس ب ا  ككككرداد إ   م ثكككك ر  فض  ككككرل  انخ سككككس بوش 
 (51-28 :2مي 3)» كه  فطده ربنند ر ماه ن ر.

ف عككككك نخ سكككككيفخ ادلنككككك بنٌن اانثككككك د  صكككككف اندككككك  أعنككككك ل ر كككككنذ ااننهدكككككس اانعككككك ب  
 اانا  عرانه أ  نومذ:”  سون“

فأرجكف قكوم أن أ  نكومذ )ادل كي( قكر مك ت    اكا  سكون جنشك ر انكنذ  «+ 
كك  د كك  اانككا ن  أبقكك  مككن أانككف  يفككذع فهجككل ع ككى ادلر دككس )أفرشكك نل( بغ ككسر    ن 
ع ككى اكسككوار فأفشككي أن أيمككا ادلر دككس هككخب مككدافس إر اان  عككس.   يفكك  
 سون )ر نذ ااننهدس اانع ب (  اب  أه  فطدكه بغكًن رمحكس ... انندكه ض ػل اكرو 

ض بككين عنككون اانخ سككس فإظلكك  أحكك ق بككه أمككًنار مككر  ربنككرهو  هككخب ل نككس إر أر 
... )فاننكككن( أر س زعكككنل اانعكككخب طكككخده  جعككك   يفكككخا مكككن مر دكككسع إر مر دكككسع 
فايننكك   د اف ككه ف  غاككو ه بغاككس  م ككن ار ككر  عككن اانشككخ عس فؽل  و ككه م كك  م ككند 
كخ  إر مصكخ )حنكمل ربك ن أ  نكومذ إبنيفك  ذ  هو ق    كه  فطده حكىت داحو

مصككخ( هكاه احلككوادث   كود مح كس هدكك ك(.   ن ك  ب غكك  ادل كي )أ  نكومذ ب 
كككخ ب ق  كككه فأمكككا  الكككل ااننهكككود ح    ككك ض ع نكككه  رحكككف مكككن مصكككخ فقكككر  دن 
ادلر دككس )أافرشكك نل( عدككوةر  فأمككخ ايدككود أن     ككوا ربكك  م ككند صكك د وه دفن رمحككس 
ف ككاحبوا ادلخ  ئككٌن ب اان نككوت ...  ه ككي فكك  ون أانككف  يفككذ ب  ا كككس أ م  

مدهل عكرد انكنذ أبقك  مكن اان   كى. مدهل أربعون أانف  يفذ ب ادلعخربس. فبن  
فض  ن كككف بككككااني بككك  اجكككك أ فدمككك  اذلننكككك  فربككك ن دانن ككككه مكككدافس اخلكككك  ن 

 (11-5 :5مي 3)» ان شخ عس فاانوطن فأما اآل نس ادل ر سس فماى.
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ف عكككود أ اكككك ر سككككيفخ ادلنكككك بنٌن  صككككف أعنككك ل ر ككككنذ ااننهدككككس اانث انككككمل ااننككككنناذ 
 ) واقنل(:
وت اكعظكككل  فاج نككك  إاننكككه  نككك  فربككك ن ااننكككنناذ غلهكككر ب  كككو  ااننهدككك «+ 

ادليفعككككر ن ب اانشككككع  فاسكككك وانوا ع ككككى أرض  هككككوذا فرككككخبوا إسككككخا ن  رككككخبس 
عظننككس  فرأن  هكككوذا  نككك  اانشكككخ اانكككا  صكككدعه ااننكككنناذ فم كككند معكككه ب بكككين 

 (32-31: 1مي 1)» إسخا ن  فرب ن  وق م  صدع  اكامل.
مكك ت حانشكك    عككار فسككيفخ ادلنكك بنٌن أن ااننككنناذ   (13)ف  ككخذور ادلكك رذوخ  وسككنيفوس

 رب ول اانخب:
ب ذاني اانرم ن راخب اانننناذ  نف  عن صكدنعه  فا ع كر انعك  ه فأصك به  «+ 

اانيف جل  فض  عر  ع  ن  أن  د   بن نس فاحرة ف  أن  وصا ان دنه  فمك ت 
 (51-55: 8مي 1)» اانننناذ ب ذاني اانرم ن ب عااب شر ر.
نككر  اانن ككًن فاان و كك  اكمككر اانككا  فض  يفكك  سككيفخ زربككخ  أن  شككًن إر ااندككرا  اان   

قكك م بككٌن ااننهككود ادلعكك وطدٌن أف اانككوطدنٌن فبككٌن بككين إسككخا ن  اانككا ن  غخ بككوا فام   ككوا 
 حاننودن فص رفا سًن أمد ء حاندع س ان شخ عس فحاندع س ان وطن أ ا ر:

ا قصكككيف  عصكككك   اكمككككخن )ادلعككككن  ه( ح كككك  ر )أ  ا حتكككك د( ك  ككككَّ  «+ 
 (12:11)زك » ا ن .اإلم ء بٌن  هوذا فإسخ 

فهنككاا  ككخن صككرق فا   كك ق   ككو ة زربككخ  ع ككى عصككخ ادلنكك بنٌن بورككوح مكك  بعككره 
فروح  فربأن زربخ  رب ن ش هر عن ن. فهكاا   كودد إر ايكرء اان ك قا مكن ااند كو ة اانك  
اكككككككككص ذانكككككككككي اانعصكككككككككخ حاناكككككككككخفرة  فهكككككككككا مكككككككككن أهكككككككككل فأم كككككككككخ ااند كككككككككو ات اانككككككككك  

 
 (12) Josephus, Antiq. XII, X, 6. 
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د ب اانعصكور احل اننكس أبَّك  اك ص حبكوادث أزاس   نخ ربثًن ن من ادلعن نٌن فااننهكو 
معككك    نس  د ظخفَّككك  ب ادلعككك     انعكككودة إسكككخا ن . فهكككاا اخل كككأ دشكككاء مكككن ايهككك  
مبجخ ت اان  ر ت فحواد ه اان    ك  حانيفعك   ربنك  هكو دشكاء أ اك ر مكن ايهك  أبن  

أم ك  رب  س ااند وات رب     هذور ان نعن   فقر   ك  فا  هك  حانيفعك  مبجكاء ادلعكن . 
رفح  «ادلعككئول عككن حككوادث مكك  بعككر ادلعككن   هككو ادلعككن  فحككره كن ادلعككن  هككو 

(. فادلعكككن  ض  اشكككخ قككك  إر أ  حتخربككك ت سككك  ل بواسككك  ه ب 11:18)رؤ » ااند كككو ة
اكامككل أف ب إسككخا ن  عدككر رلنئككه  بكك  ربكك  مكك  ق انككه إ ككه سككنجاء ربكك انيفق اخلكك طف ب 

 اس عا ه اانوار .
وح ر أ ككه بعككر اسكك    ب اانعككام بعككر ا  صكك رات  ككودلن فشلكك   ر ككر هككاا اكمككخ فركك

ككل بككاد   عكك ٌن مككن أقصكك ه  بككٌن  ف ع هككره مكك  رفمكك  فمكك  دؽل  ككوس اانثكك د  أ ككه قع 
مككن ع  ككس صككور حككىت حككرفد مصككخ  «إمو ككه   أمككا ععكك ن اانو  ككس ع ككى ادلد  ككس 

(   نك ن ذانكي مبث بكس دعكوة  شكجن  انن  كس ادلعك وطدٌن ب 58:11مكي 1)» جدكوحر 
صككخ ان عككودة إر بادهككل  فحنكككل  ككودلن رب  ككس ادلد  ككس اانشكككخقنس مككن سككور  اككك  ر م

حككىت أدفمنككس مكك  شككخق اكاردن  فربكك ن هككاا أ اكك ر مبث بككس دعككوة انعككودة ااننهككود اانككا ن 
 ش  وا ب سور . هاا حإلر  س إر أن  هوذا ادلنك يب ربك ن قكر أرسك  بعثك ت سك ب  ر 

اكامكككككل اثكككك فرة اانككككا ن ربككككك  وا فاقعككككٌن حتككككك  إر رب  ككككس ااننهككككود ادلعككككك وطدٌن ب بككككاد 
ااناككككككككغوط فا ركككككككك ه د  فذانككككككككي دلعكككككككك عرة فإ  كككككككك ذ مككككككككواطدنهل فأحاككككككككخفهل إر 

 .(12)ااننهود س
ف ككاربخ سككيفخ ادلنكك بنٌن م ككرار  ككخح ااننهككود اانع  ككر ن مككن أدفمنككس فج عكك د فشككخق 

 اكاردن هباا ااننام:

 
(13)  Polybius, XXXI: 9:1., Josephus, Antiq VIII, 5. 
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فربك ن  هكوذا غلنك   ا عكيففا اكاردن إر اانعكه  اانعظكنل ق  انكس بنك  حشك ن. «+ 
ادل خ ذويفككككٌن ف شككككجذو  اانشككككع  طككككول اان خ كككك  حككككىت فصكككك وا إر أرض  هككككوذا  
 صعرفا ج   صهنون بعكخفر فاب هك ج فقكر موا احملخقك ت كجك  أ كه ض  عك   

 (.52ف53 :5مي 1)» أحرَّ مدهل حىت رجعوا بعام.
ف ككاربخ سككيفخ ادلنكك بنٌن ربثككخة ااننهككود اانع  ككر ن مككن مواركك  عر ككرة مككن اانشككن ل 

 من ايدوب:ف 
فا     عع ن إر اي ن  فدص  اكامل حخفحر ربثًنة    نعخت اكامل مكن  «+ 

فجهككهو    كك  عهل إر حب ب  نكك  ذ )عنكك (   عكك   مككن اكامككل  ا ككس آ ف 
رجك  فسكك   سدكك  نهل فأمككا اانككا ن ب اي نكك  فعككخحت مكك  ااندعكك ء فاكف د 

-31 :5مكي 1)» ظكنل.فرب  م  ربك ن ذلكل فجك ء هبكل إر ااننهود كس بعكخفر ع
32) 

ف كك   هككوذا ربكك  مكك  ربكك ن مككن إسككخا ن  ب أرض ج عكك د صككغًنهل فرب ككًنهل  «+ 
ف ع ءهل فأف دهل مك  أم عك هل جنشك ر عظننك ر جكرار انندصكخف هبكل إر أرض 

 (25:5مي 1)»  هوذا.
فض  يفكككك  سككككيفخ ادلنكككك بنٌن أ اكككك ر أن  د ككككه اكذهكككك ن إر ح د ككككس ا نعكككك ر جككككنش 

ب نكككك دة أحككككر مككككن أف د ادلنكككك بنٌن  كن ااندصككككخة ب رب  ككككس ادلنكككك بنٌن اانككككا  ض  نككككن 
حخفهبل فاس ع دة بين إسخا ن  من اكامل إر مواطدهل ض  نن حان وة فاحلن س  فإظلك   

 رب    عنار إذلن ر فماص ر من ق   اانخب:
   نعككخ  وسككف فعككرار      عوعلكك  إر حككرفد ااننهود ككس فسكك   ب ذانككي  «+ 

كككسَّ ااننكككوم مكككن شكككع  إسكككخا ن  أانيفككك . فرب  ككك  ب شكككع  إسكككخا ن  ح  دن  ككك ع   ر جا
عظننككس ذانككي كَّنكك  ض  عككنع  اننهككوذا )ادلنكك يب( فإمو ككه عدككك   مدهنكك  أبَّنكك  
  كككككر ن مح سككككككسر. إ   أَّنكككككك  ض  نكككككود مككككككن  عكككككك  أافانئكككككي اانخجكككككك ل اانككككككا ن 



- 321 - 

 (13-11 :5مي 1)» أاف وا ماص إسخا ن  ع ى أ ر هل.
ككك  زمكككن عكككودة بكككين  هكككاه احل ككك    اان  رؼلنكككس  د  ككك    مككك ر  ع كككى   كككو ة زربكككخ   ف ورذو

إسخا ن  ادلش  ٌن فس   رجوعهل فربنيفنكس رجكوعهل  بك  فاكمك ربن أ اك ر اانك  رجعكوا 
مدهككك  بصكككورة فارككك س      ككك  اانشكككي  سكككًن أن رجكككوعهل ض  نكككن َّ  نككك ر إذ     كككى  
ربثكككًنفن ب ربككك  أضلككك ء ادلن انكككي ب اكامكككل  فذانكككي انننهكككرفا ان ؽلككك ن حدلعكككن   كن 

 اننهود ب رب  مر دس رب  وا أفل م ند       اإلؽل ن حدلعن .ا
يفكَّ ربكيف ء أشكور ف كرفل قاكن  مصكخ «أم ك  صصكوص   نكنل قكول ااند كو ة   فؼلا

(   نخ ص برفال أداة احلنل  يفعكه فهكا سك  س اان   انعكس ب مصكخ 11:11)زك »
 فسكككك  س اانعكككك وقنٌن ب سككككور .   ككككو ع ندكككك  أن ااننهود ككككس فقعكككك  أف ر حتكككك  حنككككل
اان   انعس اانا ن رب ن مخربرهل مصخ  ا ع دت  وقع  حت  س  س اانع وقنٌن اانكا ن  
ربكككك ن مخربككككرهل سككككور   فأن اان   انعككككس أسكككك ءفا مع م ككككس ااننهككككود جككككرار ف    ككككوا ع ككككنهل 

  ربن  أس ء اانع وقنون اس خرام سك   هل  انعخ دك  دلك ذا مص ك  ااند كو ة (12)ااناخا  
نكككك ر جككككراءر دلكككك  حلكككك  ااننهككككود مككككن جككككورهل هكككك  ٌن اانعكككك   ٌن اانغكككك ا ٌن حانككككرفال فا َّ

 ف ععايفهل.
كك  أ اكك ر أن ااند ككو ة مص كك  مصككخ بككرفال قاككن  احلنككل مدهكك    كك   أم كك   فادلاح 
أشككور  خص كك ه  صيفككَّ ربيف  هكك  هككا  يفعككه   فذانككي كن مصككخ رب  كك   نككخه جككرار 
حنككككل اان   انعككككس ربنكككك   نككككخههل ااننهود ككككس   مكككك ر  أم كككك  أشككككور  ن  كككك  مع ككككرة حبنككككل 

 وقنٌن ف ص هخت م  ااننودن ف  د   س   َّل فس ولل فجيفؤفلل.اانع 

 
إن أشر جوا   احلنل اان   ننوسا  ععايف ر فجورار هو صابس فإحل ح ااندظك م ااناكخا   اانكا    (12)

 (.Cambridge Ancient History, vol. VII, p. 129رب    ل ل به اانخ س ت )
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 ق.م(: 314-341) ا ( الثورة املكابيل بقيااة مسعان )
ق.م فرب  كك  ااننهود ككس قككر دانكك  رب مكك  حخ  هكك   122    ككر ععكك ن اان نكك دة سككدس 

اانر دنس فس  س ا ع عه  ب حرفد اكرض اانعن سنس  فرب    قوة ادلن بنٌن قر ب غك  
ى شهخل   ربن  اس  وز ادلن بنون ع ى فعنيفس ر سكس ااننهدكوت  أم ك  اإلط حكس أقص

اانا  أميف   نه  ودلن عدرم  قا و  سررار   ر  ع هكر ” اانعور ٌن“حبنل اانع وقنٌن 
 عع ن ان ديفناه!!

ربككك ن حنكككل اانعككك وقنٌن    كككرال   د زعكككه دؽل  كككوس اانثككك د ف خ يفكككون  فقكككر اضلككك ز 
ه بخ ك  اير كس ر عك ر ربك مار عكن ااننهكود اانكا  ربك ن معدك ه عع ن انرؽل  وس اانكا  رب  كأ

احلخ كككس اانعن سكككنس بصكككورة رب كككًنة. أم ككك  اانع   كككس احلشكككنو نس )ادلن بنكككس(   كككر دم ككك  ب 
اح نكككك ر ر سككككس ااننهدككككوت إظلكككك  ب خ كككك  شككككخعا  أ  بواسكككك س ام نكككك ر اانشككككع    

ااننهكككككود   كككك   هى ااندكككككرا  اان   نككككر  فا   عكككك م بككككٌن (15)حان عنككككٌن  فاب ككككرأه  ععكككك ن
ككخ ععكك ن ربكك  بككاد ااننهود ككس مككن رب  ككس آلر  فا ككرحخت شككنعس ااننهككود ااننككود نٌن. فطه 

. فاسكك نخ اذلككرفء (11)”أربككخا“اكامككل حككىت آمككخ ق عككس ذلككل لككوار أافرشكك نل فهككا ق عككس 
 فاانعام فاحلخ س  دعل هب  ااننهود س.

ق.م أاسككككخ دؽل  ككككوس اانثكككك د ب اانشككككخق  فحكككك   زل ككككه  128فاننككككن ب سككككدس 

 
ق.م( ما ك   كًن اكامكل عكن إسكخا ن  فبكرأ شكع  إسكخا ن   123فب اانعدس ادل  كس فاانعك عٌن )» (15)

«   وقنكككككك  اانصككككككنوك فاانع ككككككود ب اانعككككككدس اكافر انعككككككنع ن ااننكككككك هن اكعظككككككل ق  ككككككر ااننهككككككود فر نعككككككهلب
 (.28-35 :12 مي1( ا ظخ فصف  رربنس عع ن ربخ نذ ان نهدس )23ف21 :12 مي1)

فأم   اانا ن ب ق عس أافرش نل )سك وقنٌن(  ك ذ ربك  وا قكر مادوعكوا مكن اخلكخفج فدمكول اان  كر فمكن » (11)
ش ر ت رل ع هل فم ت ربثًنَّ مكدهل  صكخموا إر ععك ن  عكأانو ه اكمك ن   كأم دهل فأمكخجهل اان ن  فاانشخاء ا

ككخ اان  عككس مككن ااندج سكك ت فدم هكك  ... ححلنككر فحانع ككعفو فاانندككك  رات فاانصككدوج فاانعنككران  مككن هدكك ك فطه 
« عكخفرع ربك  سكدسع.فاان ع بن  فاكدشنر  ضل  م اانعكرف اانشكر ر مكن إسكخا ن  فر س كل  أن  اعنذوكر ذانكي ااننكوم ب

 (53-28 :12 مي1)
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ق.م( اانكككككا  بكككككرأ   ربذوكككككر ان نهود كككككس  138-128) (11)أ  نكككككومذ اانعككككك ب  وهأمككككك
فانندككه عكك د ف نككمل عهككره فط انكك  ععكك ن بنكك   (18)حخ  هكك  فاسكك  اذل  فا عكك عه 

 فأرسكك  جنشككك ر  (18)اكرارككا اانككك  اسكك ور ع نهككك  ادلنكك بنون مككك رج حككرفد ااننهود كككس
 مع د ر احلخب.

  ف هككوذا ع ككى رأس ادل  فمككس  فععكك ن ادلنكك يب  ظككخار انشككنخوم ه قككر م فانر ككه  وحدكك
. فبككككككااني ب ككككككغ (31)ق.م 121  سككككك ظهخا ع ككككككى ايككككككنش اانعككككككور  فدحكككككخاه سككككككدس 

ادلنككك بنون آمكككخ مخاحككك  حكككخ  هل اانعن سكككنس  فعككك  أ  نكككومذ   ػلكككخذوك سككك ربد ر مكككرة 
  اث سدوات.

( ربنكف صكك رت أافرشك نل  عككار ربكأس  ككخ ا  8-1:13فهدك   اظهككخ   كو ة زربككخ  ب )
خت فسكككك    رب  ككككس احملككك ف ت اي  كككك رة اانككك  دب خهكككك  اان   انعككككس انألامكككل  فربنككككف ا  صككك

فاانع وقنون رره  ب عشخات اينكوش ع كى مكرن أربعكٌن سكدس. ربنك   صكف ااند كو ة  
أمخاء  هوذا )ادلن بنٌن( ربنصك  ح درع بكٌن احل ك  فربنشكع  در بكٌن  «ربنف ص ر 

رشك نل أ اكك ر احلكرم  نكأرب ون ربك  اانشكعوب حكوذلل عككن اانننكٌن فعكن ااننعك ر  ث  ك  أاف 
فؼل ذوككص اانككخب منكك م  هككوذا  «(. ف عككود ف صككف ب ااند ككو ة 1:13)زك » ب من َّكك 

أف ر )رؤسكك ء ادلنكك بنٌن( اننككنا   عكك عل ا  خكك ر بنكك  دافد فا  خكك ر سككن  ن أافرشكك نل 
 (  أ  ا  خ ر ادل وربنس فااندصخة فا  ع  .1:13)زك » ع ى  هوذا

ثكككخ  عكككار شلككك  ح   كككه انكككرافد انكككو أدم دككك  فقكككر ح  ككك    ان ننككك بنٌن ب  صكككخلل أرب

 
 Josephus, Antiq., XIII, VII, 2  12-11 :15مي 1 (11)
 .8-3 :15مي 1 (18)
 .21-38 :15مي 1 (18)
 Josephus, Antiq., XIII, VII, 3 11-3 :11 مي1 (31)
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حعككك ب اانظكككخفف اانصكككع س اانككك  حككك رب أ د ءهككك  ادلنككك بنون  فاننكككن   هكككو بديفعكككه 
 اانا  ح    ااندصخة ان نن بنٌن رب ول   و ة زربخ :

 ب ذانكككي ااننكككوم إد أانككك نذ هكككاك ربككك  اكامكككل اآل كككٌن ع كككى أافرشككك نل. «+ 

 (8:13 )زك»
” ب  ننكوس بكن أبكوبذ“بواسك س زفج ابد كه  ق.م قا ك  ععك ن سكررار  122فب سدس 

)اانككا  أراد أن  عكك و  ع ككى اانكك اد(   ن ككه أافرشكك نل مبد حككس عظننككس جككرار. فبعككر مككوت 
 يوحنا هركانوس.عع ن اع  ى ابده  وحد  اان ن دة فر سس ااننهدوت مع ر حسل 

ف  ككر   ككو ة زربككخ  ان شككن   صككو خ م  كك  ر ككنذ ااننهدككس معككن  اانككخب حندنكك  طاعككن 
ر إسكككخا ن نس فمككك  را ككك  هكككاا اانعنككك  ادلشكككٌن مكككن بنككك ء اانشكككع  فضلن كككه ع كككى رب  كككس بنككك

ط    ككه فأسكك  طه ك ككه ربكك ن ر نعكك ر زل ككوحر جككرار. فهدكك   خ يفكك  ااند ككو ة  جككأة ان نككرج بككٌن 
هاا ادلدظخ فمدظخ معن  آمخ هكو اانكخب  يفعكه  فطعدكس أمكخن بنكرع إسكخا ن نس  فهكا 

رشككك نل ع نكككه مككك  إسكككخا ن  رب هككك  بنككك   كككر ر كككنذ ااننهدكككس اخليفنكككس  فضلنككك  بدككك ت أاف 
 أس  طه  ع ى مرن اانرم ن فإر َّ  س رب  زم ن.

فعدكككرم    كككخأ رب نككك ت ااند كككو ة  دكككرهش ربنكككف اسككك     اان يفككك  أن ػلنككك  ف شكككن  
طعدككس ععكك ن ر ككنذ ااننهدككس فطعدككس ادلعككن   عككو  ب  يفككذ اانوقكك  معكك ر  فاننككن   

عككك ن ربنككك  إر ادلعكككن  عجككك    كككر اسككك     اانكككخفح أن غلعككك  اان عدكككس مصكككو بس إر ع
ف دظككخفن إ   )ب شككر ر  ء ادلكك ن ذول(  «اانككا  معكك ه فأرسكك ه  عدككرم    ككول ااندكك : 

ف دظككخفن إ   أد “(. فؽلنككن قخاءلك  ان  ورككن  هنكاا: 11:13)زك » اانكا  طعدكوه
كن اانا ن طعدوا عع ن ض   عدوا عع ن ب  طعدوا   اانا  قر سكه ”. اانا  طعدوه

اانككا ن طعدككوا ادلعككن  ض   عدككوا جعككرار م   كك ر بكك  طعدككوا ق كك     ان خرمككس  ربنكك  أن
 اانا  أرس ه!!

فأ ككنَّ ع ككى بنكك  دافد فع ككى سككن ن أافرشكك نل رفح ااندعنككس فاان اككخاع ت  «+ 
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 ندظككككخفن إ   )أد( اانككككا  طعدككككوه ف دوحككككون ع نككككه ربدكككك    ع ككككى فحنككككرع انككككه  
  ذانككي ااننككومف نو ككون ب مككخارةع ع نككه ربنككن هككو ب مككخارة ع ككى بونككخهو  ب

دد روماكككون ب ب عكككس رلكككرفن. ر  ككك  )زك»  عظكككل ااندكككوح ب أافرشككك نل ربدكككوح ه 
 (11ف11 :13

 ق.م(: 314-314( الثورة املكابيل بقيااة يوحنا هركانوس ) هذ ) 
ربككك ن أفل عنككك  اهككك ل بكككه  وحدككك  هخربككك  وس هكككو اانككك خ اص مكككن ق  ككك  أبنكككه ب  ننكككوس 

 ا هخب فا ال إر اكعراء.ق.م  اانا  ق فم  122أبوبذ  فذاني ب ربن  سدس 
محا كه ” سكنر  ذ“فب برا س حنل  وحدك  هخربك  وس جكر د أ  نكومذ اانعك ب  

إلما   ااننهود س  فح صخ أافرش نل. فاننن حب كول عنكر ادلظك ل ط ك   وحدك  اذلر كس 
اننكك ننن مككن ا ح يفكك ل حانعنككر  فقككر اسكك ج ب أ  نككومذ ب احلكك ل فج مكك  ااننهككود 

س عنكككر ادلظككك ل رب هككك  ع كككى  يف  كككه  مككك  أدفات اذلننككك  بنخامكككس عظننكككس  فقكككر م ذبن ككك
اانازمككس مككن ذهكك  ف اككس. فقككر رد  ااننهككود ع ككى ذانككي أبن قككر موا اير ككس عككن اانكك اد 
ككذ  كك  هدكك  أن أافرشكك نل ض  ا ااح 

اانكك  رب  كك  مكك رج حككرفدهل اانكك  ربكك  وا ػل  وَّكك . فادل
 كككك  مككككن هككككرا  فذحدم هكككك  بعككككوء ب هككككاا احلصكككك ر اانككككا  دام سككككدس رب م ككككس    ككككر 

 فهاا    ب  م  ج ء ب سيفخ زربخ . (31)اانعرف
ق.م ح فل هخربك  وس ا سك  ال اانن مك   138فمبوت أ  نومذ اانع ب  سدس 

عكككن اانعككك وقنٌن بعكككور   فا صككك  بخفمككك  ف يفككك هل مككك  رل كككذ اانشكككنوخ هدككك ك  فع كككر 
 ق.م. 131مع هرة معهل  فذاني حوا  سدس 

 
 فقر ذربخ هاه احل د س رب  من ادل رخ ب و رخ فبوسنرف نوس ف وسنيفوس (31)

Josephus, Antiq. XIII, VIII, 2. 

اانك  ذربكخت أن ا  عك  ب مت  مكن حكول  Megillath Taanithفجك ء أ اك ر ب سكجات ااننهكود 
 ش  ط بعر سدس رب م س. 38أافرش نل بنخامس فهرفء ب 
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ب فجككه ادل كك ان ٌن صاككو   فمب  اككى هككاه ادلع هككرة اسكك     هخربكك  وس أن   ككف
 ااننهود س سواءر من اانع وقنٌن ا  ر أف اان   انعس ب مصخ جدوحر.

فاسكككك     هخربكككك  وس أن ؽل ككككر حبككككرفده شككككخق ر شككككخق اكاردن   ح كككك  منككككرح فربكككك  
ككك  اككك  ر حكككىت جكككخزه فشكككننل  فمكككخ ب مع بكككر اانعككك مخ ٌن   اإلق كككنل اانشكككخقا  ف وس 

. ربنك  بكىن ق عكس (33)منس فأرسل شع ه  أن   هو دفاف وس   جدوحر ف وس   ب أرض أدف 
د  عنككس رب ككًنة ب اكك ل سككخب اذلننكك  أبافرشكك نل. فصككي    ككودار فرب كك  ع نهكك  اعككه: 

فرب ن أفل ر كنذ ب ع   كس ادلنك بنٌن ” ر نذ ااننهدس فر نذ   عس ااننهود ادل  رة“
 )احلشنو نٌن(  عي   ودار حعه.

عكككس احل ربنكككس ب مصكككخ فدم ككك  ب صكككخاعه  ب هكككاه ادلكككرة   كككو ت ع   كككس اان   ان
اان   نكككر  مككك  اانعككك وقنٌن احلنككك م ب سكككور  ف  ككك دانوا ااندصكككخة فااننعكككخة  ربككك  ذانكككي 
فهخربكككك  وس ب سككككام ؽل ككككر ف  عكككك  ف   ككككو ن ب رب  ككككس ايهكككك ت. فب أفامككككخ حنككككل 
هخربككك  وس قككك م حبن كككس انا عككك   اككك  ر فحككك رب اانعككك مخ ٌن فح صكككخهل ب نككك دة فانر كككه 

وبوانذ  فحكك فل اانعككك مخ ون ا سكك ع  س حبكك ربل سككور  أ  نكككومذ أ  نجككو نذ فأرسكك 
ككككرم فار ككككر. فأمككككًنار سكككك  ن  اانعكككك مخة فماككككع   سنعكككنر نندوس )اان  سكككك ( فانندككككه ها

 .(32)ذلخرب  وس م  رب  سه   ررعن  فبن  ش ن  فران  إر أرض ااننهود س
فهكا اانشكنعس اانك   (32)فقر أص ب هخرب  وس م  ع  ربثًنة من شنعس اانيفخ عكنٌن

مكككككن   عككككس اك  نككككك ء احلعككككنره  اانكككككا ن ربكككك  وا  ع رركككككون دا نكككك ر سن سكككككس  اضلككككررت

 
(22)  Josephus, Antiq. XIII, IX, 1. 

(23)  E. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus 

Christ, 1901, Eng. Tr. 1973, part I, p. 210. 
 (24) Josephus, Antiq., XIII, X, 5. 
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ككك  ف   فموَّككك    نككك  وا   عككك ف ون ب احلكككخب مككك  ادلنككك بنٌن إذا رب  ككك  ان   كككخر  اان وسا
 اانر ين  ف ع رروَّ  إذا رب    ثخ د اان وسا .
اان  رب ن ؽلث ه  ادلنك بنون ” احلعنره“فقر اضلررت ط  س اانيفخ عنٌن من   عس 

أ ا ر  فرب  وا ب اان رء فحكرة فاحكرة م ع ف كس ب ربك  شكاء  إ   أ كه مدكا بكرء حنكل 
 وحدكك  هخربكك  وس بككرأ ا  يفصكك ل فاان غاككس فادل  فمككس  ككرداد بككٌن احلعككنره فادلنكك بنٌن  
فاب ككككككرأ احلعككككككنره )اك  نكككككك ء(  ديفصكككككك ون عككككككن ادلنكككككك بنٌن فسن سكككككك هل ا سكككككك عن ر س 

ٌن )أف ادلع رانس(  فها  خ كس اانن نكس اانعيف كس اان وسعنس  انااني دع هل ااننهود حدلديفص 
فا يفصك ذلل  ايفهكل ع كى ادلعكىن اانكر ين ”. ادلديفصك ٌن“أ    عس اك  نك ء ”  خ عنٌن“

أف ر  أ  مديفص ون عن صل س ت اكامل فسن س هل فعن ربك  مك      صك  حانشكخ عس 
كَّككل فاانع كك دة فااندكك موس ب عصاكك  شككر ر حككىت ادلككوت. ف ايفهككل حدلعككىن ا ج نكك عا 

فاننكن بعكعنهل فراء ” اك  نك ء“ا يفص وا عن ادلنك بنٌن اانكا ن ربك  وا أف ر مكن   عكس 
ااننهدككوت فاانعن سككس ا اككنوا إر   عككس ااننهككود ااننككود نٌن سككواء مككن جهككس أ نكك رهل 
اانر دنكككس أف ا ج ن عنكككس. ف ايفهكككل حدلعكككىن اانعن سكككا أ  مديفصككك ٌن عكككن ربككك  عنككك  أف 

 عن ر   فاان كرامهل   ك  ححلكخب إذا رب  ك  مكن حخب أف م رأ  د د  حان وسا  ا سك
 أج  اس داد حخ  هل اانر دنس أف أرارنهل ادلغ ص س.

فإزاء ا يفص ل شنعس اانيفخ عنٌن مكن   عكس اك  نك ء ف عكنن هل حانيفخ عكنٌن  ااكا 
أ  اان ك بعٌن  (35)  عس ادلن بنٌن اانا ن اح نخفا ر سس ااننهدوت ان   اانصكرفقنٌن

مكككك  1ن ككككًن اانككككا  عن دككككه سكككك نن ن ادل ككككي زلكككك  أبنكككك لر )انص كككك دفق ر ككككنذ ااننهدككككس اان
(  فاانكككككككككا  اح نكككككككككخت ع    كككككككككه ر سكككككككككس ااننهدكككككككككوت مكككككككككن أ م دافد ااندككككككككك  25:3

 
(25)  Josephus, Antiq. XIII, V, 9. 



 

- 321 - 

 ( حىت زمن أ  نومذ إبنيف  ذ.21ف28: 11  11:15)أ  
فشلككك  هكككو جكككر خ حانكككاربخ أن  وحدككك  هخربككك  وس ربككك ن مداكككن ر إر   عكككس اك  نككك ء 

أ كه ربك ن ر كنذ ربهدكس  فاننكن ا يفصك  عكدهل )اانيفخ عنٌن( ب برء حننكه حانكخسل مكن 
صكككك ر أن  بعككككر ذانككككي فا اككككل ين عككككس اانصككككرفقنٌن. فاانعكككك     رذومككككه  وسككككنيفوس م خذو

. فقككككر موا (31)اانيفخ عككككنٌن ع ررككككوا أن  نككككون ر ككككنذ ااننهدككككس ق  ككككرار ععككككنخ ر مككككر ن ر 
اانعكك   انككه رعنكك ر ب ادلكك  خ اانككا  ع ككرفه مككن أجكك  هككاا اانغككخض فبن دككوا  نككه أن أام ككه  

قكككر فقعككك  ب اكسكككخ فع شككك  معككك نس زمدككك ر شلككك    غلكككوز بعككك   ذانكككي أن  رب  ككك 
عك  ب  ظكخ اان   نكر   نون ابده  اانكا  فاانكر ذلك  بعكر ذانكي صك حل ر ان نهدكوت  إذ حتا
صلعس. فان ر ا ال ذلاا اانخأ  أحر ادليفعكخ ن ادلعكن نٌن فهكو اان كر ذ جكًنفم اانكا  

: 31إر هخربكك  وس )حككر  اع نككر ب  يفعككًنه ع ككى   ككو ة حرقنكك ل اانصككخػلس اانكك   شككًن
35-31.) 

فمككككن هككككاه احل د ككككس  ظهككككخ ع ككككى معككككخح اان كككك ر ت اانككككر ين ااننهككككود  أفل اانصككككخا  
 ادلع  نل اان   نر  بٌن شنعس اانيفخ عنٌن فشنعس اانصرفقنٌن.

فمدا ذاني احلٌن فاانعراء شر ر فمع  نل بكٌن   عكس اانيفخ عكنٌن اانكا ن ؽلث كون 
 موس فاانشكككخ عس  ف  عكككس اانصكككرفقنٌن اانرؽل خاطنكككس اانشكككع نس اانر دنكككس ع كككى أسككك س ااندككك

فؽلث كككون ا رسككك  خاطنس اانعن سكككنس ع كككى أسككك س ر سكككس ااننهدكككوت فاان  كككوس فاان   نكككر 
 ادلن وب     أ  اكسيف ر اان   و نس  فاانغىن!!

فشلكك  هككو جككر خ حانككاربخ أ اكك ر أن قككوة اانيفخ عككنٌن رب  كك  ب شككع ن هل   نكك  مكك   
د  بكه اانشكع  ف دك د  بكه. فهكاا رب  وا   وانو ه رر ر نذ ااننهدس أف رر ادل ي    

شلككككككك  ألر حيفنظكككككككس اانصكككككككرفقنٌن حسككككككك نخار فمصوصككككككك ر أ م هخربككككككك  وس ك كككككككه ق  كككككككر 

 
(26)  Josephus, Antiq. XIII, X, 5-6. 
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 يفعككه ادل وربنككس رسنكك ر عككن مع ررككس اانيفخ عككنٌن اانككا ن ض  ع  ككوا مب وربن ككه قكك .    اككل 
إانككنهل اانشككع  ب ذانككي. فاانعكك   اانككا  حككرا حانيفخ عككنٌن انعككرم ا عكك اف مب وربنككس 

نن من بن  دافد  فبااني  نون سل انيف ر انخجك ء إسكخا ن  ففعكر   هخرب  وس أ ه ض  
 فا  ظ ر ادلعن  !!

ق.م بعكر أن  كور  قنك دة إسكخا ن  ب حخفهبك   112فم ت  وحد  هخربك  وس سكدس 
ع مكك ر ربأ اككك  مككك   نكككون اإلدارة فاان نككك دة.  21ف وسككع ل  فأعن دهككك  فمعكككخ ال  مكككرة 
ه  كاث مواهك  عظنكى: موه كس احلنكل فموه كس ف  ول  وسنيفوس ادل رذوخ أن   فه ك

 .(31)ااننهدوت فموه س ااند و ة كن   رب ن معه
 ق.م(: 311-314) و ( الثورة املكابيل بقيااة أرسطوبولس األول )

م ككف أحه ب احلنككل  فاركك هر أامككه اانكك  أرادت أن  د زعككه احلنككل ربوصككنس 
   نهكك  ب اانعككجن   وحدكك  هخربكك  وس زفجهكك   شلكك  اركك خ أرسكك وبوانذ أمككًنار أن

ف     عدهك  اان عك م حكىت م  ك . فاننكا أيمكن شكخ إمو كه اكربعكس سكجن  ا كس 
مكككدهل  فاانخابككك  فهكككو أ  نجكككو نذ ف ككك   نكككه ب اان كككرء ا بوشككك  س زفج كككه سككك انومس 

 اس  انه.
فقر اع اه بع   هكاه ا س نك  ت مكخضَّ أفداه ادلكوت ب َّ  كس اانعكدس اانك  بكرأ 

رة اان عككن س أد ن مكًنار ربثككًنار إلسكخا ن  إن ربكك ن هككاا  نهك  حننككه. فاننكن ب هككاه ادلك
 اككرعى مككًنار  فهككو ام ككراد احلككرفد اانشككن اننس ان نهود ككس حككىت ا كك  ايككرء اكربككيف مككن 
إق ككنل إ  ور ككس ادل ككك مل ان  دكك ن مكككن اانشككن ل إر ايدككوب  فقكككر اسكك ور أرسككك وبوانذ 

د اي ن نكٌن فم  كدهل ع ى ايرء ايدويب مده ادلعن ى حي نك  )ج نك  اكامكل(  فقكر هكو  
فأرسنهككككككككككككككككل ب اان را ككككككككككككككككس ع ككككككككككككككككى ق ككككككككككككككككول ااندكككككككككككككككك موس فاانشككككككككككككككككخ عس ااننهود ككككككككككككككككس. 

 
(27)  Josephus, Antiq. XIII, X, 7. 
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)ادلن ن اانا  قاى اانعنر ادلعن  معظكل  (38)ف عار مت  لو ر رب  اي ن  ع ى  ر ه
 فق ه ب بش ر ه(.

فقكككر ربكككك ن أرسكككك وبوانذ مككككن ادلدجككككابٌن ان ث   ككككس ااننود نككككس بشككككرة )انككككااني ق ب ككككه 
ر رة فمعكككخوا  رؼلكككه فأسككك ءفا إر عع كككه(  مككك  أن أم   كككه اانيفخ عكككنون مبع رركككس شككك

 ان    اننر ااننهود س فاان عصا  ذل  رب ن شر رار.
 ق.م(: 73-311) ز ( الثورة املكابيل بقيااة اسكندر حن اؤس )

مبكككوت أرسككك وبوانذ عهكككخ إمو كككه اانثا كككس اانكككا ن ربككك  وا ب اانعكككجن  فقكككر سكككع  
نككك ر رعنكك ر فهكككو اسكككندرر حد ككك ؤس  سكك انومس امكككخأة أرسككك وبوانذ ان دصككن  أربكككيفهل م 

اسكككندرر حد ككك ؤس  ربنككك  أرككك ف إر ” ادل كككي“ نككك ن أفل م كككند سكككي    كككودار حسكككل 
 فعنيف ه فعنيفس ر نذ ربهدس.

فرب ن أفل عن  ق م به اسندرر حد  ؤس هو  وسن  اوم باده ربعكد س ادلنك بنٌن 
حلككككخب )احلشككككنو نٌن(  فسكككك عره ع ككككى ذانككككي اَّنكككك ك ادل كككك ان ٌن بعككككخش سككككور  ب ا
 فاانصخا  فعل  أ  نومذ اانث من )سخ  وس( فأ  نومذ اان  س  )سنر نندوس(.

بصككيف ه  أهككل ادلككواد اان  خ ككس ب ” عنكك “فا هك  أطن عككه أف ر دحنككس ب ودلكك  ذ 
 ندن نككس )ان دكك ن( فمصوصكك ر   صكك ذل  دق ككنل اي نكك   ايككرء اير ككر اانككا  أارككنف إر 

 شل نس ااننهود س حر ث ر.
حب ربنهل ب  ننوس اانث من )سو ًن اانثك د( اانكا  ” عن “دو فقر اس غ ث مواط

مككككككن عخشككككككه ب مصككككككخ  فاانككككككا  يككككككأ إر قككككككيفس ” رب نككككككوب ا اانث انثككككككس“م ع ككككككه أامككككككه 

 
(28)  Schürer, op. cit., I, pp. 217,562. 
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 إحرن زلنن ت اان   انعس   خف  دلع عرلل لنش رب ًن من  ا ٌن أانف م    .
فرب  نعككس ااننهككود فمصوصكك ر ادلنكك بنٌن ب ا  هكك ز  ككخص اخلصككوم ت بككٌن اكعككراء 

 كككار اانشككك  ق بنكككدهل  اسككك غ ث اسكككندرر حد ككك ؤس بن نكككوب ا أم ب  ننكككوس اانثككك من ان
ان  ككك رب ابدهككك ؟ فقكككر أحكككرث هكككاا اان صكككخاف  كككو خار شكككر رار ب ادلوقكككف إذ حاكككخت  
رب نككككوب ا اانث انثككككس لنشككككه  إر   عكككك ٌن فربكككك ن ب نكككك دة ق  ككككر ن  هككككود ٌن )ح  نكككك س 

” اننو  وبكواننذ“ىن هننك  فأد ن س ابكين ر كنذ ااننهدكس أف نك س ابكن أف نك س اانكا  بك
مبصككككخ بعككككر اس نكككك ل أبنككككه ب   عكككك ٌن(. فرب  كككك  رب نككككوب ا م   انيفككككس مكككك  أ  نككككومذ 
)سخ  وس( شل  ار خ ب  ننوس اانث من )سو ًن اانث د( ان    انف م  مصكل سخ  كوس 

 فهو أ  نومذ سنر نندوس.
فقر دارت احلخب بكٌن اانيفكخ  ٌن دفن أ  ا  صك ر فارك   فقكر معكخ ايننك  ب 

ب مكككك  عككككرا اسككككندرر حد كككك ؤس ط عكككك ر. فربكككك ن اثكككك ل ب اانده  ككككس ميف وحكككك ر هككككاه احلككككخ 
انن نككوب ا اناسكك ناء ع ككى   عكك ٌن مككخ ة أمككخن بعككر م كك ردة ابدهكك  اانككا   وس كك  ب 
  ع ٌن حكىت حكرفد مصكخ  فار كراده ضلكو سكرة فإركع ف جنشكه بعكر زل صكخ ه  شلك  

ر ن ااننهكود ٌن حاندصك  ار خه إر اانعودة إر قيفس مخ ة أمكخن. فاننكن  كرم  اان   ك
فاان هر ر مع ر ربن   خف   وسنيفوس جع  رب نوب ا  صكخف  ظخهك  عكن   عك ٌن. فب 

 .(38)هاه احل د س حاناات  ظهخ م رار  يفوذ ااننهود ب مصخ أ م اان   انعس
فا  هككى اكمككخ أبن   ككو ن مخربككر اسككندرر حد كك ؤس جككرار ب أرض   عكك ٌن بككرفن 

اانك  هكا ربكورة ايكرر ٌن ربنك  ذاربكخت ب ” جكررا“خ مد ز     ب رأ حان وسا  إذ ح ص
اانعهككككككككر اير كككككككككر فهككككككككا ب اي نككككككككك   فاسكككككككك ور ع نهككككككككك  بعككككككككر عشكككككككككخة أشكككككككككهخ  ا 

 
(29)  Josephus, Antiq. XIII, XIII, 2. 
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اسككك ور ع كككى مد  كككس محككك ه فهكككا مكككن أقكككون ادلواقككك  فذات حصكككون  فاسككك ور ع كككى 
مد ط  ربثًنة شخق اكاردن. فام ر ضلو ايدوب   س ور ع ى سكرة فر ك  بعكر حصك ر 

 .(21)دام سدس رب م س
فاننككككن ض  عككككر هككككاه اان وسككككع ت اانعن سككككنس فااندشكككك ط ت احلخبنككككس فأرل دهكككك  ع ككككى 
اسككندرر حد كك ؤس حخلككًن    ككر ألرت حيفنظككس ااننهككود فرب  ككس  هككور اانشككع  ادل  ككف 
حول اانشخ عس فأصوذل     س  ء من هاا ااندش ط اانرا ر  كن اسندرر حد  ؤس أعلك  

مكه اانرا كر ب  عظكنل  يفعكه ححلكخفب فعنيفس ااننهدوت فجع ه  زل  كخة حاندعك س  ه ن 
 فا  ص رال .

فشل  زاد ب عرافة اانشع  انه إقرامه ع ى اانرفاج من س انومس امكخأة أمنكه اكرم كس 
(  ربنككك  33:22شلككك    دككك و مككك  رفح اانشكككخ عس حاندعككك س انخؤسككك ء ااننهدكككس )ا ظكككخ حكككر 

” دلشككد ها“  دك و مك     اننككر اانيفخ عكنٌن أن   ككرفج  ادل كي أبرم ككس أمنكه ربنكك  جك ء ب 
(21). 

فهنككاا فقكك  اسككندرر حد كك ؤس ب سل انيفككس مردفجككس ان شككخ عس فاان   نككر  ف ككوق ربكك  
شاء ض  نن ربيف ار ان  ن م بوعنيفس ر نذ ااننهدكس مك  مك       كه مكن رفح  نكس   نش كى 
مككك  رجككك ء شكككع  ااننهكككود اكس سكككا فهككككو رلكككاء ادلعكككن  . هكككاا حإلرككك  س إر عككككرم 

ادلكاب   شلك  جعك  اانشكع   ثكور ف ه كف ركره اح امه فإ    ه كصول اخلرمس ع كى 
. (23)ف  ا كه بعكعف ااندخكك  فسصكون اان ننككون اانك  ربكك  وا ػلن وَّك   ككوم عنكر ادلظكك ل

فقكككككككككككر رد  اسكككككككككككندرر حد ككككككككككك ؤس ع كككككككككككى هكككككككككككاا اانشكككككككككككعور احمل كككككككككككرم ركككككككككككره فهكككككككككككاا 

 
(30)  Bell, Jud., I, IV, 2. 
(31)  Senhidrin (ii. 2). 

(32)  Bab. Talmud (Sukkah 48 b). 
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ا ع ككراء ادلخككر  أبن أمككخ بككاب  اانشككع  اذلكك  ج   ككاب  مدككه أعككرادار رب ككًنة  فرب  كك  
شككع  عدككه فأتص كك   عككرافة ماككخ ة   هككه فع  كك    را ككر  ومكك ر بعككر ااند نجككس أن ار ككر اان

 .(22) وم
فادلككرهش ح ككك   أن  صكك  اسككندرر حد كك ؤس فهككو مككن سككاانس ادلنكك بنٌن اك  نكك ء 
اانغنككور ن ع ككى اانشككخ عس فاحمل ككوبٌن جككرار مككن ع مككس اانشككع  اك  نكك ء إر هككاه اانررجككس 

ضلكرار اانشكر ر اانكا  اضلكررت إاننكه من ا ضلال فا س ه  ر  فهاا  ورذو  م رار ا 
 أسخة ادلن بنٌن ب اانده  س.

فرب ن مكن   نجكس هكاا اانشكعور اانشكع  اانعك م أن ر كَّ اانشكع  اان نك د  معكه ب 
احلككخفب فاان وسككع ت  فام دكك  عككن ا طلككخاط ب ايككنش شلكك  اركك خ اسككندرر حد كك ؤس 

وسكع  ه شكخق   فاسك نخ ب  ”سنعكن ن “ف” بعنر “اناس ع  س حيدود ادلخ رقس من 
اكاردن  أدمكك  اي عكك د ٌن فجككرءار مككن اكدفمنككٌن فادلككوآبنٌن حتكك  اير ككس. فاننككن دل كك  

ككككك  ب شكككككخق اكاردن اصككككك رم مب كككككي اانعكككككخب  اانكككككا  ” عوبنكككككراس اكفل“أراد اان وسا
اسكك ظهخ ع نككه فأفقعككه ب ربنكككٌن ض  عكك    أن  يف كك  مدكككه إ   ل ككره  فهككخب فعكككيف 

   ب ه شع ه حانثورة رره   رم  م  شع ه ب حخب  اكاردن مبيفخده فدم  أافرش نل
 .(22)أه نس دام  س  سدوات مع عند ر حيدود اكج    ادلخ رقس رر شع ه

فاننن ب اانده  س اَّ رت قكون اسكندرر حد ك ؤس فاسك ع ف اانشكع  ان نه د كس  
فاننككن اانشككع  صككن ل ع ككى اانكك خ اص مدككه َّ  نكك ر.   سكك ع  وا رككره حان   ككر دؽل  ككوس 

انككككككككككمل اانعكككككككككك وقا ادلعككككككككككن ى  وربكككككككككك ر وس بككككككككككن أ  نككككككككككومذ اانثكككككككككك من سخ  ككككككككككوس اانث 

 
(33)  Josephus, Antiq. XIII, XIII, 5; Bell. Jud., I, IV, 4. 

(34)  Josephus, Antiq. XIII, XIII, 5. 
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ق.م. فهكككاا أسكككخ  ب  88فذانكككي سكككدس  (25)اانكككا  رب  ككك  دمشككك  ق عكككرة حننكككه
لككنش   نككو ن ” شككننل“اثككاء  نكك ن ميف جككأة  سككندرر حد كك ؤس اانككا  ق ب ككه ب 

مككن سكك س آ ف مككن جدككود ادلخ رقككس فانككنذ أربثككخ مككن عشككخ ن أانيفكك ر مككن ااننهككود اانككا ن 
من  نن برَّ  وا مواانٌن انه. فض  نن هاا اانعرد  ر ر عن  صف جنش دؽل  وس    لرب  

 أن  واجه اسندرر حد  ؤس هرؽلس شر رة أجيف ه ع ى اذلخفب إر اي  ل.
فب اانده  ككس ا ككى ااننهككود عككن دؽل  ككوس   ر ككر صكك سخار إر دمشكك   فا  هككر هككاه 

س فادلكككواانٌن انكككه  فهجكككل ع كككى اانيفخصكككس اسكككندرر حد ككك ؤس فض  اككك  جنشكككه مكككن ادلخ رقككك
فصكك   فكك د م  ككس مككن رؤسكك  هل ع ككى مشككهر مككن مر دككس “ااننهككود اانثكك  خ ن فهككرمهل 

فأف دهكككل فق ككك  أن   يفظككوا أ يف سكككهل اكمككًنة معكككي زفجكك لل  (21)”أافرشكك نل رب هكك 
ااننهكككود رب  كككس   . شلككك  جعككك (21)فذحبهكككل أمككك م أعنكككدهل  فذانكككي حعككك  رفا كككس  وسكككنيفوس

 حن  ه. عوة اانيفبخ س ادلخ عس فق فموه رب  أ م  نخدفن ع نه بع   هاه اان 
أم كككك  اانيفخ عككككنون فرب  ككككس اك  نكككك ء مككككن اانشككككع   أسكككك  وه مككككن اع  كككك رهل ربككككخ نذ 

 ان نهدس.
فاننن ع  اسكندرر حد ك ؤس حانكخسل مكن ذانكي شكغو  ر ح  عك   فاحلكخفب  فقكر 
فق  ار خارار ب حخب أمخن م  م ي اانعخب أر   س اانث انمل اانا  هكرم أ  نكومذ 

 د عشكككخ ادلكككرعو د و نعكككنوس فذحبكككه فاسككك ور ع كككى اكراركككا اان  بعكككس انكككه حكككىت اانثككك
دمش   فرب ن اان ص دم بٌن اسندرر حد  ؤس فبٌن أر   س اانث انمل حان خب مكن   ك   
فاَّككككككككككككككككرم اسككككككككككككككككندرر حد كككككككككككككككك ؤس ففق كككككككككككككككك  ع ككككككككككككككككى شككككككككككككككككخفط ان صكككككككككككككككك   اانكككككككككككككككك  

 
(35)  E. R. Bevan, The House of Seleucius (1902), ii, 60. 

ارب شككيف  اان عثكك ت ااننهود ككس اكمخ ننككس ان  يفكك  خ عككردار رب ككًنار مككن ادل كك بخ لككوار أافرشكك نل شل ككوءة  (21)
 جثث ر ع نه  عام ت اانص    فبعَّ أقرام ايثمل    رال م  ص س هب  ادلع مًن.

(37)  Josephus, Antiq. XIII, XIV, 2. 
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 مب  ا ه  ار اى أر   س اانث انمل ح  ع  ب من ااننهود س.
ق.م بندنكك    11فب معكك نخة فقكك  اسككندرر حد كك ؤس من كك ر سككدس فأمككًنار فبعككر حككخ 
شككخق اكاردن. ف ككخك اسككندرر حد كك ؤس ادلن نككس فقككر ” راجكك ح“ربكك ن ػل صككخ ق عككس 

ب غك  أقصككى ا عك عه  اانككا  ب غ كه اكك  ر حككىت ااننخمك  فجدككوحر حكىت حككرفد مصككخ  
مكككك  ربكككك  سكككك ح  اان  ككككخ اكبككككنَّ ادل وسكككك  فاكدفمنككككس جدككككوحر فشككككخق اان  ككككخ ادلنكككك  

 فاكاردن حىت حبًنة مًنفم.
ادلعككككن  ة أ اكككك ر ” سكككك انومس“فق كككك  أن ؽلككككوت اسككككندرر حد كككك ؤس أفصككككى زفج ككككه 

أاننعدررا أن حتار قوة اانيفخ عنٌن    ن رب ن هو أماعهل ب وة ايدكود ادلخ رقكس  ن كرم 
 .(28)أن   انئهل ف ع عٌن هبل

 ق.م(: 37-73” )ألكيندرا“( الثورة املكابيل بقيااة  ح )
درر حد ككك ؤس زفج كككه سككك انومس )أاننعكككدررا( ادلن نكككس ق ككك  ف   كككه  فربككك ن ق  كككر اسكككن

ابدهكك  اكربكككيف رككعنيف ر سكككًن سن سككا بعنكككذ ابدهكك  اكصكككغخ. فاننككن هكككاه انع نهككك  أن 
ا بن اكربيف ذل  ف ارعى هخرب  وس    عك  ن  أن ؽلدعهك  مكن م  شكخة رب  كس سك   ت 

اان  نعكككككا دلع شكككككخة ادلن نكككككس  ق  ر كككككه ادلن نكككككس. هكككككاا حإلرككككك  س إر منككككك  هخربككككك  وس 
اانيفخ عنٌن فزل  هل  اكمخ اانا  جع  أاننعدررا ب أم ن م    من جهكس معك م  هل 
اانر دنكككككككس ادلعككككككك نخة  مصوصككككككك ر فأَّككككككك  رب  ككككككك  ذا أمكككككككاق فسككككككك وك م كككككككرن ف  كككككككون 

 .(28)عنن س
ربنككك   صكككخذوح  وسكككنيفوس أَّككك  اسككك ع دت رب  كككس اان   اننكككر اانيفخ عكككنس ب إدارة شكككئون 

  ل م كك م ادل ككي  فربكك ن اانيفخ عككنون أصكك  ب اان ككربًن اانكك اد   ن  كك  هككا مبث بككس اان كك

 
(38)  Josephus, Antiq. XIII, XV, 5. 

(39)  Bell. Jud. I, V, 1. 
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 .(21)فاانع   ن
احتذذ  الفرييذذيون اليذذططان املذذدين والذذديع فهنككاا بككرمول أاننعككدررا احلنككل 

يف الدولل وتقط دوا سططل القاذاء  وبذهلش َّذك طوا ألول مذر ة يف  ريذا إسذراثي  
ئكس ادل   كورة مكن  ظك م فهكو  ع كيف اذلن  ”اليذنهدرم“اجملمط القااثي الذديع واملذدين 

اانا  رب ن معئو ر عن رب  س اكحكوال ادلر نكس فاانر دنكس فاانعن سكنس ” شنوخ اانشع “
 أ ا ر ب  ر ت إسخا ن  اانع ب .

مدككا ” Gerousiaجًنفسككن  “فقككر اب ككرأت     ككور هنئككس اانعككدهرره )اانشككنوخ( 
نكك ن أ م أ  نككومذ اانث انككمل  فرب  كك  صككيف ه اانغ ان ككس مككن ااننهدككس فرؤسكك ء ااننهدككس   

ط بعه ارس  خاطن ر زلا ر. فاننن حح ال اانيفخ عنٌن س  س اانعدهرره فعن ه  غًنت 
ط نع كه  ن انكك  حكربثككخ دحنككس اانرؽل خاطنككس اانك  ربكك ن ؽلث هكك  اانيفخ عككنون. فمككن سكك  س 

ف   اننكرهل اانر دنكس  اانعدهرره اان ا  نس فادلر نكس بكرأ اانيفخ عكنون  يفخركون  عك انننهل 
ث  كون ب  ؤسك ء ااننهدكس فااننهدكس ربك  وافاننن اننذ بصيفس م   س كن ر     راانكون ؽلا

اانعكككدهرره أ اككك ر. أ  أن سككك  س اانعكككدهرره ربككك ن   د زعهككك  اانصكككرفقنون )ااننهدكككس( 
 فاانيفخ عنون  ف    دذل  ااندرع ت ا رس  خاطنس فاانرؽل خاطنس مع ر.

فمدككا أ م أاننعككدررا  بككرأ اانيفخ عككنون  يفخرككون سكك   َّل ف   اننككرهل ع ككى اكامككس  
بشكن  فارك  فشكر ر فع كى معك ون ادلن رسك ت فاان   نك  اانعن كا.  ك   هرفا رب ه  

اانيفخصككس فاسكك ع دفا سكك   ن ااندكك موس اان ككره فصككيفاوه مككن شككوا   اانث   كك ت ااننود نككس 
كك  ربكك ن  يفهنككه  اانكك   عككخ ب  فصكك س  ميفهومكك ت جر ككرة ان دكك موس ا  ككف ربثككًنار عن 

موس فؽل رسكككككككككككككككككككككككككه اآلحء. فقكككككككككككككككككككككككككر اع نكككككككككككككككككككككككككرفا أف ر ب  صكككككككككككككككككككككككككيفن هل ان دككككككككككككككككككككككككك 

 
(40)  Josephus, Antiq. XIII, XVI, 2; Bell. Jud. I, V, 2. 
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من اانشوا   اانث   نس اير رة سواء رب      رسنس أف  ود نس ع ى اكسكيف ر ادلن وبكس 
اانكك  عنكك  اانن  ككس ع ككى  عككخه  ف شككخه  ب ككرقن  شككر ر  كن اانن  ككس ربكك  وا    عككون 

 بصيفس ع مس حرب اانيفخ عنٌن فمدهجهل اانر ين.
ف فكن اانن نككككس ادلن وبككككس ض  نككككن مككككن اانورككككوح ااننكككك ب اانككككا   عككككهذو   هنهكككك  أ

   ن هكك  ادل  شككخ بواسكك س اانشككع   انككرم  يفعككًنه  فشككخحه  فاقكك اح طككخق   نننهكك  مبكك  
 د س  اانظخفف ادل غًنة فاكحكوال ادلر نكس اير كرة  فربك ن هكاا هكو عنك  اانيفخ عكنٌن 

 اكفل فام ص صهل با مد ز !
فحزد د أت كككككككًن اانيفخ عكككككككنٌن ع كككككككى اانشكككككككع    كككككككو ن سككككككك   َّل  فحزد د أعلنكككككككس 

د م كككخ اانيفخ عكككنٌن كَّكككل بكككرأفا  د خ كككون دحنكككس اان جكككيفا فا سككك  راد اانعكككدهرره ازدا
 حانخأ  فاان ععاف ب احلنل م  ربثًن من ايور فاانظ ل.

فأفل صرام مك  اانعك  س احل ربنكس ربك ن مك  أاننعكدررا  يفعكه  اانك  أ عك   ذلكل 
اثكك ل ان عنكك  فا ج هكك د أبن أم ككوا رأ هككل ع نهكك  باككخفرة ا    كك م مككن شككنوخ ااننهككود 

ا ن أشكك رفا ع ككى أسككندرر حد كك ؤس بصكك   اانثنكك د م  ككس فبككاب   عكك  هل فبدككنهل اانكك
أمكككك م أعنككككدهل. فبككككرأفا  عككككار حبنككككل اإلعككككرام فمت  اان ديفنككككا ع ككككى  ا ككككس مككككدهل  فربكككك ن 
معظنهككككل مككككن اانصكككككرفقنٌن  فبككككااني بكككككرأ ا ح نكككك ك. فاننكككككن أاننعككككدررا اضلككككك زت 

انن  ص كدوا  نهك  إذا انكرم  ان صرفقنٌن فمح هل من ع و اانيفخ عنٌن فس  ن هل عرة قكا 
اكمكككخ. فربككك ن أرسككك وبوانذ )اانثككك د( ا بكككن اكصكككغخ كاننعكككدررا شل انئككك ر ان صكككرفقنٌن 

 فعرفار ان يفخ عنٌن  ربن  رب ن م غا ر كامه فسن س ه .
كك  بككرأت أاننعككدررا  اككعف بككرأ سكك   ن ابدهكك  أرسكك وبوانذ  ككرداد  فبككرأت    ن 

اانكككككككا ن ربككككككك ن  خأسكككككككهل ا ح ن ربككككككك ت بكككككككرفره  أتمكككككككا حخارلككككككك  بكككككككٌن اانصكككككككرفقنٌن 
أرسكككككك وبوانذ فاانيفخ عككككككنٌن اانككككككا ن ربكككككك ن  خأسككككككهل هخربكككككك  وس. فم  كككككك  أاننعككككككدررا 
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 ق.م   رأ اانصرام ع ى ادلعخح. 11سدس 
 :ق.م( 12-11)( الثورة املكابيل بقيااة أرسطوبولس الثاين  ط )

اكربكككيف  ربككك ن ادليفكككخفض بعكككر مكككوت أاننعكككدررا أن   كككور  هخربككك  وس اانثككك د ابدهككك 
ب  فاننككن أرسكك وبوانذ جككخ د جنشكك ر ع ككى أمنككه اكربككيف فاانكك  ل معككهاحلنككل رعنكك ر  

كرسك وبوانذ  أرػل .   َّرم هخربك  وس أمك م أمنكه اكصكغخ بعك   مكوا ة ايدكود 
اان عكك نل  ا أط كك  سككخاحه  فهككخب هخربكك  وس إر أافرشكك نل     عككه أمككوه فأجككيفه ع ككى

وانذ ربك  مكك  ربكك ن  كك ل  كرسكك وبااننهدكوت.  ع كى شككخط اان دكك زل عكن ادل وربنككس فر سككس
 .(21)فااننهدوت   ند ه مدا موت أبنه   أس ادلن نس

بنر أ ه رب ن هد ك عرف كرس وبوانذ   ب ص انه فهو فا  أدفمنس فاعكه أ  ن ك  خ 
أف )أ  ن ككك س( فهكككو أبكككو هكككًنفدس اانن كككًن ادلرمككك  أن   عككك  دفرار رب كككًنار ب ااننهود كككس. 

 وبوانذ ربنكككك  ربكككك ن صككككر   ر فربكككك ن أ  ن كككك س صككككر   ر ذلخربكككك  وس اكخ اكربككككيف كرسكككك
ان ن ككككي اانعككككخيب أر  كككك س اانث انككككمل م ككككي ااند كككك طنٌن اانككككا  رب  كككك  ق عككككرة م نككككه بكككك ا 
)اان  كككخاء(  كن امكككخأة أ  ن ككك س مككك  أَّككك  رب  ككك   هود كككس إ   أَّككك  رب  ككك  ذات صككك س 

 .(23)حانع   س اانعخبنس احل ربنس ب ب ا
ع هرة م  أر  ك س فبااني ا يف  أ  ن  س م  هخرب  وس ف ر  مع ر إر ب ا فع را م

اانث انمل  ف  رم  مع ر حمل ربس أرس وبوانذ فهرم ه   هخب فاع صكل ب أافرشك نل حنكمل 
ح صكككككككككككخه جكككككككككككنش أر  ككككككككككك س مككككككككككك  هخربككككككككككك  وس. فبندنككككككككككك  احلكككككككككككخب دا كككككككككككخة ربككككككككككك ن 

 
 (41) Josephus, Antiq. XIV, 1,2, XX, X, 1. 

 (42) A. Schlatter, Israels Geschichte von Alexcander dem Grossen bis 

zum Hadrian (1900), p. 428. 
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 رحككف لنشككه دحنككس سككور  بعككر  بذذوما القاثذذد الرومذذاين
كككككن   اانصكككككغخن فأرمندنككككك  سكككككدس  ق.م. فأرسككككك   12سكككككرفه أسو

سكك  ا  ااننهود ككس فحعككل ااندككرا   ” سككن فرفس“ق  ككره 
بٌن اكمٌن ادل د زعٌن فا س يف دة من ادلوقف. فقر اضلك ز 
سكككن فرفس أف ر كرسككك وبوانذ فأانكككرم زل صكككخ ه أن  يفنكككوا 
احلصككك ر عدكككه. فاننكككن أرسككك وبوانذ ض  ن كككفو بكككااني بككك  

مخج من أافرش نل بعر  ي احلص ر ف ب  أعراءه حىت فص وا أدفمنس فهدك ك هكرمهل 
ق.م   صككعر إاننككه هخربكك  وس  12فربكك ن بككوم  قككر فصكك  دمشكك  سككدس   (22)بشككرة

فأرسكك وبوانذ فربكك  مدهنكك   اخ ككر أن  عكك نن ه إاننككه فاننككن بككوم  اضلكك ز إر هخربكك  وس 
فبعككر عككرة مواقكك  رككر أرسكك وبوانذ ح صككخه أمككًنار ب أفرشكك نل فدام احلصكك ر  ا ككس 

بككوم  اذلننكك  أشككهخ ا اَّكك رت ادل  فمككس  فذبكك  ا ككين عشككخ أانيفكك ر مككن ااننهككود  فدمكك  
  فاننن اس نخت اانع  دة ربن  ها بعر ذاني. (22)ف خأ فدم  قرس اكقراس

 ومنه ذلش احلّي اخطر اليهوايل حتر اجلزيل الرومانيل.
فأارنيف  ااننهود س إر إق نل سور  بعر أن ا ع خ  مده  مرن اانعك ح  فبكاد 

ن  فاننككن عكك     عهكك  إق ككنل اي نكك  فأدفمنككس اانعكك مخة فربكك  ادلككرن اانعخبنككس شككخق اكارد
م كي إذ أق مكه فبًن ه. ف  رت مظهخه  اانعن سكا ربنن نكس  ف  كر هخربك  وس ان ك  

  كوم بكر    دل  طعس ااننهود كس فر نعك ر ان نهدكس ع كى أن” مر خار “بوم  ان شخاف 
جر س سكدو س انخفمك   فمحك  بكوم  أرسك وبوانذ هكو فع    كه فأرسك ه إر رفمك   فاننكن 

كربككككككككككككككككككيف اسككككككككككككككككككندرر هككككككككككككككككككخب مككككككككككككككككككن اانعككككككككككككككككككيفندس أ دكككككككككككككككككك ء اان خ كككككككككككككككككك  ابدككككككككككككككككككه ا

 
 (43) Josephus, Antiq. XIV, II, 3; Bell Jud. I, VI, 2,3. 

(44)  Tacitus, Hist, V, 9. 
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 فع د إر فطده.
فح ص ل ااننهود س بخفم  برأت عصخار جر رار سل  يف ر ب اانعا ك  فادلعك مات عكن 
حقا اانعصور اانع انيفس    ن رب    قر ب غ  درجس رب ًنة من ا  ا   ف  رت رب  س 

أَّ  برأت  دعل حبخ س د دنس  ا ع عه  فام رادال  اخل رجنس عن حرفده  اكص نس  إ   
 رب م س.

فب كككا هخربككك  وس )اانثككك د( ربنككك  هكككو ػلنكككل ااننهود كككس حتككك  اير كككس اانخفم  نكككس  
فا  ” أ  ن ككك س“فاننككن ب احل ن كككس رب  كك  اان كككوة احملخربككس فادلكككربذوخة ذلخربكك  وس هكككو 

 أدفمنس.
 

 



- ٕٙٓ - 

 
 

 احلكم الروماين -41
 ب.م( 461 -ق.م  36)

 

 أوالً: من بدء احلكم الروماين حىت تويل هريودس الكبري
 ق.م( 36-63)

 

ورث الرومان دملكة السلوقيني مبا فيها اليهودية، ومل يستطييووا نن يررِّقتوا متل الو هتة 
ولكتل بوتد السياسية بني سوراي واليهودية، فضموا اليهودية إىل سوراي حتت حكم واحد 

نن ستتلاوا متتل اليهوديتتة بيتتا التتيكد التتن مل يكتتل مواثلومتتا يهتتوداً م تت  متتدن الستتاح  
ً اً ايتتت اً متتتل  تتتر  ا ردن . وبتتت لق قرهرتتتر اتتت  اسكتتتابيني السياستتت  وارم تتتر  (ٔ)و تتت
 اليهودية على نرسها  داً.
 ق.م(: 13-36سكاوروس وايل سوراي )

ين، واانتتت حتتتدود مديريطتت  متتل  تتتر ومتتو نوو واٍو قوتتني  متتل ِقيَتتت  بتتوم  الرومتتا
 .(ٕ)الررا  حىت حدود م ر، قواون  اطييطان رومانيطان

هركاااا وس  واتتتان نوو عمتتت  قتتتار بتتت  ستتتكاوروس  للستتتية لليهوديتتتة متتتو ق ييتتتت
 (ٖ) .ر ٖٙواليتتتتتاً علتتتتتى اليهوديتتتتتة، وقدعيمتتتتت  بر ستتتتتة الكهلتتتتتو  ستتتتتلة  )الثااااااين(

 
(1)  Josephus, Antiq., XIV, V, 4, Bell Jud., I. 155-157. H, Willrich, The 

House of Herod, p. 17. 
(2)  Josephus, Antiq., XIV, V, 5. 

(3)  Josephus, Antiq., XIV, V, 4, Bell. Jud., I, 153. 
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ًيتتة مكافتت مل ستتا ندا  متتل مستتاعدمل ر قمتتا بتتورمل نرستتيوبول س. ولكتتل اتت  يتتدفا ا 
لستتكاوروس  ستتطمرار. ور ثتتواو ناير بتتوم  اتتان اينكتتم الرومتتاين ر  ايتتة الر تتة 
واينكمتتة والطليتتل، ولكتتل ستترعان متتا انرلتتو إىل  تتي   تتو وستتلو. فرتتد ثليتتت 

ًيتتة ًيتتد عتل عالتترمل ة م وزنتة متتل الت مو ا  ، ودخلتت فلستتيني ر (ٗ)رومتا متا ي
  . ي  فوضى وصار  مسرحاً للمغامرا

ور اينريرتتتة ملتتت  ع تتتر استتتكلدر حل تتتااس واليهوديتتتة قوتتتاين متتتل التتتم اينكتتتار 
و ورمم، وانطالر   رائم السرقا  واللهو والسلو والررصلة مل اليهود ننرسهم، 

 .(٘)وقد اهتم مراانوس نخا  نرسيوبولس جبرائم السيو والررصلة ر الرب واليحر
 متتتتتت   اسراستتتتتتد ومتتتتتتل نعختتتتتتم الالا تتتتتتيا  التتتتتتن اهتتتتتتر  ر اسيتتتتتتدان لطيهتتتتتت 

والضتر  علتى نيتدي اسغتامريل بالتدمل  -سوا  ر ستوراي نو اليهوديتة  -ا  طماعية 
مو بوم ، وقد مدح  اسؤّرِخون و  خت  ستبابو استؤرِّخ اسالتهور إذ حستيو  لتيس 

 امرباثوراً فحسو ب  م لحاً.
 وقد حتاوو ستكاوروس إخضتال الليتاثيني الوتر ، و ه تً  يالتاً واتت   تاربطهم
ر ا لتتو  وا لتتو  الالتترق ، واتتاد  يالتت   ستتر اسوراتتة لتتو  قتتدخ   ننطييتتاس وا  
ندومية ال ي دخ  اوسيط  ن  اان صديراً ليوم  وصديراً  ريطتاس وا  الوتر ، 
فاستتطيال نن يرلتتا ستتكاوروس   نستتحا  بوتتد نن نعتتان  يالتت  ومو نتت   ستتؤن إذ  

يتتتتتتتتتتتتتتتتتة اتتتتتتتتتتتتتتتتتان ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتي  حالتتتتتتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتتتتتول، امتتتتتتتتتتتتتتتتتا دختتتتتتتتتتتتتتتتت  اضتتتتتتتتتتتتتتتتتامل لل ً 

 
 (4) Josephus, Antiq., XIV, V, 5. 
 (5) Josephus, Antiq., XIV, III, 2. 
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 .(ٙ)اسالية الن اان على نريطاس نن يدفوها
 ق.م(: 11-13” )وايل سورية“جابينيوس 

 .ر، واتتان عليتت  نن يستتاعد مراتتانوس ضتتد  ٚ٘قتتوىل  خلرتتاً لستتكاوروس ستتلة 
ابتتتل نخيتتت  استتتكلدر بتتتل نرستتتيوبولس اسيالتتتو بر ستتتة الكهلتتتو  واينكتتتم، والتتت ي 

رومتتتا اق تتتائهم عتتتل مستتترح متتتر  متتتل اسراتتتو التتتن اانتتتت قرتتت  ن   وعائلطتتت  إىل 
اينكتتم ومغامراقتت ، وعتتاد سلتتاو مل عمتت  مراتتانوس، ف متتا استتوالني لتت  متتل اليهتتود متتل 
تتتً  يالتتتتاً متتتتل عالتتترمل ة م مطستتتتلِّ  ونلتتتل و ستتتتمائة فتتتتارس  نثتتترام التتتتيكد و ه 

. وقتتتد بوتتتن  تتتابيليوس  ملتتتة (ٚ)وحت  تتتل ر اين تتتون علتتتى حتتتدود  يتتتاو الوربيتتتة
جبتتتيب ايتتت  بريادقتتت  متتتو نرستتت ، وقتتتد التتتطحم موتتت  بريتتتادمل متتتارين ننيتتتوين،   ينرتتت  

 لتتتو  نُور تتتليم وحتتتار   تتتيب الرومتتتان الرئيستتت  متتتا  تتتيب مراتتتانوس  ليتتتاً إىل 
ًر استتتكلدر نرستتتيوبولس وف تتتر إىل اين تتتون ا لوبيتتتة، فحاصتتترو  ملتتتاين   لتتتو، فتتتا 
حتتتىت اسطستتتلم، واتتتان ُمًَْموتتتاً التتتطال   ملتتت ، لتتتو  قتتتدخ   نُمتتت  التتتن اانتتتت صتتتديرة 

 .(ٛ)، ف فر وا عل للرومان
ولكل قسيو م ا الوم  ا  ق ال ي قار ب  اسكلدر نرسيوبولس ر سحو 
اينكتتم  ائيتتاً متتل مراتتانوس وإعيائتت  ر ستتة الكهلتتو  فرتتط. وقرس تتمت التتيكد إىل 
ًا  امتتا يرتتوو يوستتيروس. الرستتم ا وو يالتتم  نُور تتليم، والرستتم ال تتاين   ستتة ن تت

، وال الن  ا ، والرابا نراحا، وااخامس يالم   دارا )  ارا( على حدود فلسيني
 سيروريس ر ا لي .

 
(6)  Josephus, XIV, V, 1, Bell Jud., I, VIII, 1. 

(7)  Josephus, Antiq., XIV, V, 2, Bell Jud. I, VIII, 2. 
(8)  Bell. Jud. I, VIII, 3-5. 
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وقتتتتد قابتتتت  الالتتتتوو متتتت ا الطرستتتتيم   رقيتتتتاح لطال تتتتهم متتتتل استتتتطيداد اينكتتتتم 
 .(ٜ)الرردي

ًيتة،  اضتافة  واان  رض  ابيليوس الرئيس  مل قرسيم اليكد سهولة با ا 
 إىل وضا الوراقي  ر و   اسكلدر اليام  ر اينكم.

 .ر( متتتو وابلتتت  ننطي تتتونيس  ٙ٘ا بلتتتا  فتتتر  نرستتتيوبولس متتتل رومتتتا ) ر متتت  
واهتتتتر ر فلستتتتيني ف تتتت مل، وقتتتتد ارمتتتتاز  لتتتت  حاميتتتتة نُور تتتتليم التتتتن اانتتتتت بريتتتتادمل 

 .(ٓٔ)بي ولوس )اليهودي( ما نلل حمار 
وقد حتر ج موقل ننطيياقر  نت  اتان مريمتاً متو وعائلطت  ر نُور تليم ادارمل  ت ون 

نوس، فاضتتير إىل قرحيتت  عائلطتت  لطكتتون حتتتت رعايتتة و ايتتة التتيكد متتل خلتتل مراتتا
 تتطيت  تت  . وقتتد ذمتت   تتابيليوس ر  (ٔٔ)اسلتتق الوتتري نريطتتاس ملتتق الليتتاثيني

وقُتتيع عليتت  ونُرستت   نرستتيوبولس التت ي فتتر  إىل اين تتون ومل يستتطيا ال تتمود، فستتل م
 .(ٕٔ)س يلاً إىل روما مر مل نخرى، نم ا ولدا  فخك ر اليهودية

د الط   إىل  ابيليوس ر م   ا بلتا  نحتد قتواد الييالستة استدعو بيليمتوس وق
التت ي اتتان واليتتاً علتتى م تتر، ونعيتتا  عالتترمل ” Auletesنوليتتطس “اينتتادي عالتتر 

ًا م تر ونعتان  ة م وزنة سوونط  ر اسبداد عرش م ر، وفوًك قتار  تابيليوس و ت
. واتتان (ٖٔ) .ر ٘٘ة نوليتتطس ر استتبداد اينكتتم ملتتاين، واتتان ذلتتق ر ربيتتا ستتل

 
 (9) Josephus, Antiq. XIV, V, 4., Bell Jud. I, VIII, 5. 

 (10) Josephus, Antiq., VIX, VI, 1., Bell. Jud. 
(11)  H. Willrich. op. cit., p. 19. 

(12)  Josephus, Antiq., VI, 1. Dio Cassius, Hist. of Rom., XXXIX, LVI, 5,6. 
(13)  Bevan, The Ptolemaic Dynasty, p. 236. 
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ًومل إذ نمتتتتتتتتتتتتتّدا  تتتتتتتتتتتتتابيليوس بكتتتتتتتتتتتتت   هلراتتتتتتتتتتتتانوس وننطييتتتتتتتتتتتتتاس يتتتتتتتتتتتتتٌد ر متتتتتتتتتتتتت   الغتتتتتتتتتتتتت
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ًر اينملة مل سكح وقمت  للمؤونتة. ولكتل بستيو  يتا   تابيليوس ر م تر  ما ل
ًو اليهوديتتة  وا ماات  ر اينتتر  ملتاين قتتار استتكلدر نرستيوبولس مبحاولتتة نخترى لغتت

  موالني ومالت وني ا ت يل متل اليهتود، مطحدِّاي السلية الرومانية الها، وقد و د ل
وابطتتدن بتت ب  اتت  رومتتاين يرتتا ر يديتت . وقتتد قتتاور ننطييتتاقر استتوالني  ستتكلدر وضتتي ا 
علتتيهم الررصتتة، وإذ علتتم  تتابيليوس   متتر نستترل سكقاقتت  جبيالتت  ر مليرتتة ا ليتت  

ً تتة  تتديدمل ًو بتت  م . وقتتد اافتت   تتابيليوس ننطييتتاقر علتتى (ٗٔ)علتتى  يتت   بتتور وننتت
، ولكتتتل اتتت  (٘ٔ)موونطتتت  لتتت  وصتتتدِّ   ستتتكلدر من ملحتتت  حكتتتم مراثوتتتة نُور تتتليم

ًو ج نلكستتتلدرا بلتتتت  ذلتتتق مل يتتت ِل استتتكلدر نرستتتيوبولس عتتتل نثماعتتت ، فيحيلتتتة قتتت
مراتتتانوس رئتتتيس الكهلتتتة لكتتت  يضتتتمل متتت اث ر ستتتة الكهلتتتو ،  ن مراتتتانوس مل 

 يكل ل  بلون.
 .م(:ق 16ثورة بيثولوس حاكم منطقة ُأورشليم السابق )

كراسااوس س تتا استتُطدع   تتابيليوس إىل رومتتا و تتادر التتيكد  ائيتتاً خلرتت  الرائتتد 
اتتتتان  تتتتابيليوس  تتتتديد الوثتتتت مل ر الط ريتتتت   لضتتتترائو،   . .ر ٗ٘ستتتتلة الروماااااين 

و لتتر م متتل ذلتتق اتتان حميتتو ً لودالطتت ، نم تتا اراستتوس فكتتان ل تتاً، فرتتد ستتيا علتتى 
طحايتت  وااختتدال والرتتومل موتتاً ا طتتلم ملهتتا نمتتواو اليهتتود اسودعتتة ر اهليكتت ، وبيتتر  ال

نلرتتتت  وزنتتتتة ذمتتتتو دفوتتتتة نُوىل،   تتتتترن نا تتتتر واستتتتطوىل علتتتتى  انيتتتتة ة م   تتتت   
 .(ٙٔ)ااذبة

ًاز نمتتواهلم،  واسوتتروم ننتت    يو تتد  تت   ي تت  اليهتتود ويهتتي  ستتايهم م تت  ابطتت
 .ر  ٖ٘وبتتتتتت لق بتتتتتتتدن  فكتتتتتتترمل اسراومتتتتتتتة الوامتتتتتتتة. وس تتتتتتتا متتتتتتتا  اراستتتتتتتوس ستتتتتتتلة 

 
(14)  Josephus, Antiq., XIV, VI, 2-3, Bell. Jud. I, VIII, 7. 
(15)  Josephus, Antiq., XIV, VI, 4, Bell. Jud. I, VIII, 7. 
(16)  Josephus, Antiq., XIV, VII, 1, Bell. Jud. I, VIII, 8. 
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صتتتتتة لليهتتتتتود ليتتتتتدن إعتتتتتكن اسراومتتتتتة بريتتتتتادمل بي ولتتتتتوس، لكتتتتتل استتتتتكلدر حانتتتتتت الرر 
نرستتيوبولس اتت  يراقتتو ا حتتداث متتل بويتتد ومل يالتتبين ر متت   ال تتورمل. ومب تت   

ومتتو ااستتيوس استتطيال نن  متتد ال تتورمل ر ميتتدنما، وقتتيع علتتى  كراسااوسخليرتتة 
 .(ٚٔ)بي ولوس ومبالورمل ننطيياقر نعدم 

 :ق.م( 15النزاع بني قيصر وبوميب )
 .ر قامتتتتت حتتتتر  داخليتتتتة بتتتتني قي تتتتر وبتتتتوم ، ومتتتتا نن  ٜٗر بدايتتتتة ستتتتلة 

 ا    ايتة مت   الستلة حتىت اعطلتى قي تر عترش رومتا وفتر  بتوم  إىل مكدونيتة   
 إىل م ر.

وقتد استتطوان قي تر ر اليدايتتة مرستيوبولس التت ي اتان نستت اً ر رومتا، ف رستتل  
ًوداً بكطييطني رومانيطني سراومة  نقيال بوم . إىل سوراي م

، وقتد (ٛٔ)ف سرل بوم  برط  اسكلدر نرستيوبولس خوفتاً متل ا رميتاز إىل نبيت 
ًم  بوم  ر موقوة   .ر   فتر  إىل م تر، فطور يت  قي تر  ٛٗستلة ” فارستالوس“م

 إىل ملاين، ولكل بوم  ما  بود ذلق مسابيا قليلة.
 ق.م(: 11-14اليهودية يف أايم يوليوس قيصر )

م  و د قي ر نرس  ر موا هة عدو ةخر ومو بيليمتوس ال تاين بود مو  بو 
عالر وا  م ر، ال ي اان ر موقا يهيت  لت  فرصتة الغليتة، وملتا يتربز ننطييتاقر متر مل 
نخرى بيود نخر  الالديد، فر  ايناو نرس  إىل قي ر إمتدادا  عستكرية ويويليتة،  

يس مب تتر سلاصتترمل قي تتر امتتا نرستت  رستتالة ستتريوة إىل اليهتتود اسريمتتني ر لييطوبتتول
بكتتتتتتتتتتتت  قتتتتتتتتتتتتوهتم. والتتتتتتتتتتتت   اسوونتتتتتتتتتتتتة يكتتتتتتتتتتتتل قي تتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتل ا نط تتتتتتتتتتتتار نختتتتتتتتتتتت اً، 

 
(17)  Josephus, Antiq, XIV, VIII, 2, Bell. Jud. I, VIII, 9. 
(18)  Josephus, Antiq, XIV, VIII, 4, Bell. Jud. I, VIII, 2. 
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 ومل يط خ ر ر إبدا  رضا  وقالكراق  لليهود.
وقتتد حتتاوو ننطي تتونيس بتتل نرستتيوبولس الوحيتتد اليتتاق  نن يوكِّتتر الوكقتتة بتتني 
قي تتتر وننطييتتتاقر، فتتت مو بلرستتت  إىل قي تتتر وقتتتد ر دعتتتاوي و تتتكاوي ودموعتتتاً إىل 
قي تتتر ليل تتتر  متتتتل ننطييتتتاقر التتت ي قستتتتيو ر قطتتت  نبيتتت  نرستتتتيوبولس وقطتتت  نخيتتتت  

. وقتتار قي تتر (ٜٔ)استتكلدر، امتتا و تتى نيضتتاً الراتتانوس ولكتتل مل يستتما لتت  قي تتر
بطتتتدعيم ستتتلية مراتتتانوس اتتترئيس اهلتتتة واحتتتاام عتتتار علتتتى اليهوديتتتة و وتتت  لريتتت  

اليهوديتتتة. ومتتت ا  مطتتتوارلً لييطتتت . ور نرتتتس الوقتتتت  وتتت  ننطييتتتاقر عمتتتيًك لرومتتتا علتتتى
اا تترا  السياستت  دقيتتق ر الواقتتا و ايتتة ر اينتت   واسهتتارمل،  ن بُوتتد نختتر قي تتر 
 ولتتت  يتتتدرين نن عتتتدر استتتططيا  ا متتتل ر اليهوديتتتة عائتتتد لكتتتون الالتتتوو ذا قتتتدرمل 
للطويتت  عتتل مالتتاعر  ميا تترمل ضتتد رومتتا اسوتتروم  ينكتتم التتد رراث ، فومتت  علتتى 

مرتترد،   ف تت  الالتتوو وحاامتت  عتتل ف تت  الالتتوو و ولتت  حتتتت ستتلية حتتاام 
ا ق تتاو اسيا تتر برومتتا بواستتية عميتت  يطيتتا رومتتا و ضتتا لتت   لتتو   الكامتت ، ور 
نرس الوقت  ت ب لة ميا رمل للمليرة. والت ا نلغتى ملتاو مل الالتوو وملتاو مل فرقتة 

 .(ٕٓ)ال دوقيني اسبنسني على الكهلو  تا  روما
ايتتت مل ر إدارمل  تتت ون التتتيكد بتتتدون   والتتت ا اا تتترا  نيضتتتاً نختتت  مراتتتانوس حريتتتة

حتم   ني مم نو مس ولية ما،   مل  هة ا ق او بروما و  مل  هة ااخوم متل 
 بورا  الالوو.

الرومانيتتة  ولكتت  يستتطييا ننطييتتاقر نن ييا تتر ستتليان  علتتى اليهوديتتة مبرطضتتى ا وامتتر

 
(19)  Josephus, Antiq, XIV, VIII, 4, Bell. Jud., I, X, 1. 

(20)  Willrich, op. cit., p. 24 f. 
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كُرتت  لتت  حتتق متتو ونو د  متتل بوتتد ، حتتىت ي” الرعويتتة الرومانيتتة“َمَلَحتتُ  قي تتر حتتق 
 .(ٕٔ)اينماية الرومانية تا  ني عدا  نو اعطدا  مل  هة اليهود

وقتد نبترز مت ا اا ترا  ااختاص ر عتني اليهتود ا عطرتاد وا فطاتار م تم  تتوو 
ًاً. وابطتتدنوا يستتطغلون موقتل ننطييتتاقر للمياليتتة  اُحستو حستتاب  دمتا  ولهتتم نا تتر حترت

  رو  نا ر.
ًيتة ومتلحهم حريتة ااملتة وقد اسط ا  قي تر لك ت  متل اسي التو، فار تع ا 

للويتتتادمل، متتتا إعيتتتائهم حتتتق قيييتتتق  موستتتهم وعوائتتتدمم حستتتو قراليتتتد  لستتتهم. 
وعلتتى متت ا ا ستتاس بتتدن  ا تتاام اليهوديتتة يتتارس وايرطهتتا اسستتطرلة. امتتا نعرتتى 
الالوو مل الط ل د ر ا يب الروماين. وقار ا يب الوثين  ماية التيكد بتدً  متل 

اد على الكطائتو الرومانيتة التن ُستحيت متل التيكد. امتا متلحهم قي تر ات  ا عطم
إقلتتتتيم ا ليتتتت  متتتتر مل نختتتترى وبوتتتتع متتتتدن الستتتتاح  ون هتتتتا ايفتتتتا، فابطتتتتدن  الط تتتتارمل 

 اليهودية قلالط مل  ديد، واان هلا نارب ا بر ر انطواش اقط اداي  اليكد.
بلتتا  ستتور نُور تتليم ومتتل نمتتم ا مطيتتازا  التتن ملحهتتا قي تتر لليهتتود متت  إعتتادمل 

 ال ي اان قد مدم  بوم .
وفو  ا  م ا مل يلَس قي تر اسوونتة التن قتد مها لت  اليهتود ر م تر نبلتا  حربت  
متتتا بتتتوم  وبيليمتتتوس ال تتتاين عالتتتر، لتتت لق عمتتت  علتتتى اسبضتتتا  يهتتتود الالتتتطا  

، امتا  (ٕٕ)وااحسان إليهم، فت عيى يهتود م تر حريتة الويتادمل وبوتع ا مطيتازا 
رومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا نيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاً حريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة دمارستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ثروستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهم الديليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلحهم ر

 
(21)  Ibid., p. 28. 

(22)  Schürer, op. cit., vol. III, § 31. 
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 ا مر ال ي اان دملوعاً على ني باعة نخرى ن ليية عل الرعوية الرومانية.
اما نعيى قي ر قوليمتا  لكافتة اينكومتا  الطابوتة واسطحالرتة متا رومتا ستل  

 اليهود م   ا مطيازا  ر حدود دوائرمم ااخاصة.
دا  نو التم متل قيت  التيكد اسواديتة لليهتود اما نم ل قي ر اليهتود ضتد ني نعطت

 ر ااخارج ر رومتا نرستها، نو ر التداخ  م ت  صتور وصتيدا ون ترلون. ف وت 
 هلم حق الالكوى ر ني مكان على نن قُرفا لرئيس اهلطهم نو حاامهم ااخاص.

وقتتد  وتت  قي تتر متت   ا وامتتر قولّتتق علتتى الكييطتتوو ر رومتتا ور اافتتة اهليااتت  
 اليكد.اينكومية ر 

فكانتتتت متتت   اا تتترا ا  ا ختتت مل ذا  قيمتتتة عخمتتتى متتتل  هتتتة ربتتتط اليهتتتود 
ًيتة بترئيس  اسالططني ر اافة اليكد وا ُمتم بوضتهم بتيوع، امتا  ولتت صتلطهم اسرا
ًمم ر نُور تليم  ًي ر اليهوديتة ذا  ن يتة  لغتة الريمتة ر يرات الكهلة وايناام اسرات

 ت قادرمل على  ايطهم ومساعدهتم.وخضوعهم لسلياهتم ااخاصة الن نصيح
ًيتة الكهلوقيتة واسدنيتة ومتل  اما زاد  مت   اا ترا ا  متل قتومل الستليا  اسرا

 أتب ما على اافة اليهود اسالططني.
ًيتة اسرروضتة )التن اانتت قرتد ر علتى مي تة  وقد نعرى قي ر اافة اليهود متل ا 

نن   ييا تتتتروا فيهتتتتا قمتتتت ( ر اتتتت  ستتتتلة ستتتتابوة التتتتن اتتتتان مرروضتتتتاً علتتتتى اليهتتتتود 
ًراعة  )ني ا  سيا سلوا (. (ٖٕ)ال

 
(23)  Josephus, Antiq, XIV, X, 6.  
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مل م ا   نطو  و نن ييك  اليهود ال يل ر اافة نرما  الوامل علتى قي تر يتور 
 .(ٕٗ)وفاق 

و لتتر م متتل نن اينتتاام اتتان يُتت ار ااتت  ننتت  مراتتانوس، إ   نن ننطييتتاقر اتتان متتو 
متل الرومتان ات قوى  ا تية  الالا ية اينريرية استدبِّرمل، والتن اانتت مرموقتة  تداً 

 تتتتترقية ذا  برافتتتتتة يو نيتتتتتة. واتتتتتان قي تتتتتر يرتتتتتدِّر ننطييتتتتتاقر قرتتتتتديراً يرتتتتتو  الوصتتتتتل  
االتتتا  يستتتطحق ااع تتتا  بستتتيو ارا قتتت  الالا تتتية وحكمطتتت  وبوتتتد نختتتر ، 

  اضافة إىل نمانط  وحميط  اخ  اليكد الن احكمها.
يان عل اليهتود و ا ن لي -ولرد قضافر   ا ية قي ر ما  ا ية ننطيياقر 

 اخ  اليهود. -
ولكل قوتامى اليهتود عتل ات  مت   الختروم اسواقيتة وعتل ات  مت   ا مطيتازا ، 
ومل يكتتتل يالتتتغ   هلتتتم إ   اينرتتتد اسستتتطمر علتتتى الرومتتتان وعلتتتى ننطييتتتاقر موتتتاً. علتتتى 
ًيتتة، وعلتتى ننطييتتاقر  نتت  ندومتت    -الرومتتان   تتم احكمتتون بكدمتتم وييتتاليو م   

ًع م ا ٌّ مل ال دوقيني والرريستيني موتاً إلرمل مت ا اينرتد وقلميطت   ن ل يهودي. وق
ر الالتتتوو موطتتتربيل نن متتت ا اينرتتتد متتتو الوستتتيلة اسرد ستتتة التتتن يليغتتت  نن  ارستتتوما  

ًن مل نمانطهم هلل! ً    يط   ا 
ومتتت ا  ولتتت   فاساااا ي واتتتان  نطييتتتاقر ابلتتتان خمل تتتان حكيمتتتان نيضتتتاً، ا وو 

وقتد  ولت  حاامتاً علتى ا ليت  ستلة  هاريودسور تليم، وال تاين حاامتاً حمليتاً علتى نُ 
ستتلة، وبتتتدن  ٕ٘ .ر. واتتان عمتتر متت ودس س تتا بتتدن نعمالتت  ر ا ليتت  حتتوا   ٛٗ

ًقيتاس الت ي اتتان   لضتر  علتى نيتتدي الل توص، وقتيع علتتى زعتيم هلتم يُتتدعى ح

 
(24)  Suetonius Div. Iul., 84, quoted by Schürer, op. cit., I, 275. 
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قتتتتتتتتتتد نفستتتتتتتتتتد ا متتتتتتتتتتل ر ا ليتتتتتتتتتت  الهتتتتتتتتتتا، ونراح ستتتتتتتتتتوراي الهتتتتتتتتتتا وإقلتتتتتتتتتتيم ا ليتتتتتتتتتت  
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. دما  و إع ا  وا  ستوراي واتان ستيياً ر قوثيتد نواصتر التود (ٕ٘)ا الوايتمل م 
 وا حبار بيلهما.

)متت   اينرتتائق الطار يتتة قكالتتل للتتا ا تتو اسضتتير  الستتائد ناير اسستتي  التت ي 
علتتتى نساستتت  ضتتتر  اس تتت  من إنستتتا ً اتتتان  زً  متتتل نُور تتتليم إىل نراحتتتا فوقتتتا بتتتني 

 الل وص ...(.
را  مل يُرِض الرريستيني إذ اعطتربو  صتادراً متل ندومت   ريتو عتل ولكل م ا اا 

اليكد يليغ  إذ ل ،  ن ليس  حد اينكم  اعتدار إ   للتس الستلهدرح وحتد ، 
ًوا متت   الررصتتة ل  تتا  علتتى  فهتتو حتتتدٍّ لستتليا م وملاقضتتة لللتتاموس. لتت لق انطهتت

دح متت ودس ليويتت   تتوا ً متت ودس، من قتتد موا  تتكوى هلراتتانوس ثتتاليو  فيهتتا بطرتت
 عل خي   نمار السلهدرح.

ومل يكتتتل مراتتتانوس ن تتترم متتتلهم، بتتتت  و تتتدما فرصتتتة نيضتتتاً نن يتتتطال   متتتتل 
متت ودس، فتت بلو متت ودس اليلتتو رايتتاً للحضتتور، وس تتا حضتتر نمتتار الستتلهدرح اتتاد 
تتا نحتتس   سكيتتدمل متتر  جبيالتت  إىل ستتوراي واحطمتتى ر عاملهتتا  نن احكتتم عليتت ، فلم 

، ومتو السته  ”اتويك ستوراي“ .ر علتى  ٚٗسطوس قي ر، ال ي عي ل  ستلة سك
ً  اسطتاخم لليلتان  ترقاً واسمطتد متل دمالتق  تاً  حتىت ”  ليرتال“اسوتروم انن  ا ت

متتق ٕنثتترام ا لتتو ، واسستتم ى نيضتتاً ر ستترر اسكتتابيني بيرتتال ستتوراي وفيليريتتة )
٘:ٖ)(ٕٙ) . 

ًو قي تتر إىل  تتاو إفريريتتا اخضتتال برتتتااي  وقتتد قغتت    ا متتور ف تت مل، إذ س تتا نتت
ًو  ًوا لغتتتت نقيتتتتال بتتتتوم ، قتتتتار نيضتتتتاً نقيتتتتال بتتتتوم  ر ستتتتوراي وقطلتتتتوا سكستتتتطوس وحترتتتت

 
(25)  Josephus, Antiq, XIV, IX,2. 
(26)  Josephus, Antiq. XIV, IX, 5. 
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اليكد  اً  و لو ً، ولكل سارل ننطيياقر ما ابلي  واسطل دوا مبراثوتة  ربيتا اسواليتة 
ًويل والتن اانتت ر عتدا  مست طمر للستلوقيني لليهود مل  ناير الس  ) لو   ر ق

ودائمة ال ورمل ضد اينكم الروماين، وملاوئًة لك  امطداد ل   حيتة الالتر ( وحاصتروا 
 .ر، ونعتتتا م قي تتتر نرستتت  إذ نرستتت  هلتتتم اطائتتتو رومانيتتتة  ٘ٗنقيتتتال بتتتوم  ستتتلة 

مل. وال ت اينر  حىت سلة   .(ٕٚ) .ر، وف  مل ا طي  قي ر نرس  ٗٗجمه 
 ق.م( 11موت ك  ٍّ من يوليوس قيصر )
 ق.م(: 16وأ تيباتر أيب هريودس الكبري )

بكى اليهود ا  اً و حوا على قي ر ر ا  مكان، ونسرعوا إىل جملس الستلاقو 
)الطالتتريا( الرومتتاين للح تتتوو علتتى أتايتتدا  وضتتتما    ستتطمرار الرتترارا  التتتن 
نصتتدرما قي تتر   تتوص مواملتتة اليهتتود وا مطيتتازا  التتن ح تتلوا عليهتتا، وقرتتد موا 

رين ننيتتوين ليطوستتط عتتلهم ويستتطادر نرتتوذ  لتتدى جملتتس الالتتيوخ، إذ اانتتت إىل متتا
 .(ٕٛ)قربيهم ب  صك  ودية عل ثريق صداقة ننطيياقر ل 

 .ر وفتق اين تار وستاد علتى  ٗٗور سوراي اهتر ااستيوس متر مل نخترى ستلة 
ًية بريلة حوا   وزنتة، ومل دتد ننطييتاقر بُتداً متل  ٓٓٚاسوقل ال ، وثالو اليهود جب

ذعان، فحاوو بوها مبواونة ابلي  فسائي  وم ودس ومراانوس نيضاً ال ي عتني  اا
متتااخوس  ئيتتاً علتت ، وملتتا ازداد  متترارمل اليهتتود  تتداً وارقرتتا ستتايهم ضتتد ننطييتتاقر 
وااستتيوس. ودمتتا زاد اينرتتد علتتى ننطييتتاقر حماولتتة متتااخوس الوقيوتتة بتتني اليهتتود وبتتني 

  علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ننطييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاقر نرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطيك

 
 (27) Josephus, Antiq. XIV, XI, 1, Bell. Jud. I, X, 10, Appian, Civil 

Wars, III, 77, Dio Cassius, XLV ii, 27, E. Schürer, op. cit., I, p. 248. 
(28)  H. Willrich op. cit., p. 31. 
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اينكم بدً  مل . وقوقر اسوقل عكنية بتني ننطييتاقر ومتااخوس، ولكتل متااخوس ا ت  
ثريرتتاً خمط تتراً ودس  لتت  الستتم ر اليوتتار فرطلتت  بواستتية نقيتتال مراتتانوس اسرتتر بني إىل 

  .ر. ٖٗسلة  (ٜٕ)ننطيياقر
ولكتتتل متتت ودس نوقتتتا الر تتتاص علتتتى ا تتتاين مبلطهتتتى الستتترعة، فيوتتتل متتتااخوس 

 وانطرم  بي .وقطل  
ومتتتل متتت ا الومتتت  يطيتتتني  ثيتتتال متتت ودس ال تتتائرمل وستتترعة إذمتتتاز  سايتتتط ا نطرتتتار 
بدون ح ر. وبود سلة قرين ااسيوس سوراي واليهودية و ا ر حالة فوضى  ديدمل 

 وذمو سراقلة مارين ننيوين ونواطافيوس.
ور متت   الروضتتى قتتار ننطي تتونيس بتتل نرستتيوبولس مبحاولتتة إخضتتال اليهوديتتة 

 وحكمها  لرومل )بود نن فاللت حماو ق  السلمية اقلال قي ر بطسليمها ل (.
ومل ييتتاو متت ودس ا تت اً التت   اسرا تت مل، ولكلتت  بتتدن  كمتتة مطرلتتة وخيتتة نختترى 
لكسو اسوقل  ائياً  للسية للطرتر   اليرست  متل اليهتود واسياليتة الرايتة  سلتق 

ًو ج متر ل ابلتة  استكلدر نرستيوبولس ومت  ر نرتس الوقتت مسطريًك، وذلق من قت
 بلت نلكسلدرا ا بلة الكربى هلراانوس ال اين.

 : .ر( ٖٚ-ٓٗ)حكم أ تيجو يس كملك ور يس كهنة 
قغتتت   الوضتتتا ر اليهوديتتتة بوتتتد نن انط تتتر متتتارين ننيتتتوين ونواطتتتافيوس ر موقوتتتة 

 .ر. فرتتتتد وقتتتتا مراتتتتانوس امتتتتا وقتتتتا  ٕٗفيلتتتت  علتتتتى ااستتتتيوس وبروقتتتتوس ستتتتلة 
دس ر موقتتل حتترج   متتا اتتا  صتتديرني لكاستتيوس، متت ا  اضتتافة إىل نن متت و 

 
(29)  Josephus, Antiq, XIV, XI, 4. 
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اليهتتتتتتود وخاصتتتتتتة ال تتتتتتدوقيني ييغضتتتتتتون ااستتتتتتيوس وييغضتتتتتتون متتتتتت ودس ا دومتتتتتت  
ًر اليهتتود  وييغضتتون مراتتانوس  نتت  اتتان مواليتتاً لكاستتيوس ومتت ودس نيضتتاً. وقتتد عتت

 على الطال   مل ا دوميني.
ولكل  لر م مل نن 
ا نختتتتتتتار الهتتتتتتتا اانتتتتتتتت 
مطيلوتتتتتتتتتتتتتتتتة إىل متتتتتتتتتتتتتتتتارين 
ننيتتوين، إ   ننتت  مل يكتتل 
علتتتد حستتتل اتتتل نحتتتد، 
فرتتتتتتتتتتتتتتتتتتد اعطكتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ر 
ااستتتتتتتتتتتتتتتتتتتكلدرية متتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
موالوقط  اليو قرا ون   
مستتت ولية اينكتتتم والطيوتتتة 
التتتتتتتتن عليتتتتتتتت ، فستتتتتتتتا   
ا حتتتتتتتتتتتتتتواو ر ستتتتتتتتتتتتتتوراي 

  الررصتتتتتتتتة وانطهتتتتتتتتً متتتتتتتت 
الرربيتتتتتتتتتتتتون اسو تتتتتتتتتتتتودون 
ملاين مل  وقت اين ار 
الت ي  تتل   ننطييتتاقر علتتى 
نقيال بتوم ، ومتم ستك ان 
ًويل  مليرة  لو   تر قت

(، وصتتتاروا ر قوتتتاون ونُلرتتتة  ٕ:ٜ)إيتتتران انن( التتتن ُستتت  إليهتتتا اليهتتتود )فرقيتتتون نل 
ااملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا اليهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود، و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلوا م ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاً علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوراي، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كليوابترا ملكة مصر
 ة فريدة ُرمست بيد روح وصاحبتها يف العامل اآلخرصور  



- ٕٚٙ - 

 اليهوديتتتتتة برتتتتترح املرتتتتت يل، وقرتتتتتد ر إلتتتتتيهم ننطي تتتتتونيس وقتتتتتد استتتتتطريلهم اليهتتتتتود ر
ووعدمم إبعيائهم نلل وزنة و سمائة امرنمل إذا خلووا مراانوس وقطلوا مت ودس “

لق
ُ
 .(ٖٓ)”ونعيو  اس

 .ر( فاستتتتتطريل   ٓٗوستتتتتارل ننطي تتتتتونيس وبتتتتتا  يالتتتتتاً وقرتتتتتد ر إىل نُور تتتتتليم )
وميتتتتتني. وقتتتتتيع الالتتتتتوو برتتتتترح علتتتتتى نمتتتتت  نن يوتتتتتطرهم متتتتتل حكتتتتتم الرومتتتتتان وا د

ننطي ونيس على فاسائي  ال ي انطحر وعلى مراانوس. ولك  يطال   ننطي ونيس 
ونختتت  الرربيتتتون  (ٖٔ)متتتل مراتتتانوس اتتترئيس اهلتتتة وقتتتا علتتتى نذنتتت  وقيوهتتتا مستتتلان 

 مراانوس اسريول ا ذن واسطودعو  ليهود  ب .
وبتتتت لق  و ننطي تتتتونيس اتتتت  نثماعتتتت ، فاستتتتطوىل علتتتتى اينكتتتتم وعلتتتتى ر ستتتتة 

” ننطي تتتونيس اسلتتتق“هلتتتو  وصتتتق نرتتتوداً  اتتت  علتتتى و ههتتتا اليتتتو ين اطتتتو الك
رئتتتتتتتيس الكهلتتتتتتتة،  ن ااتتتتتتت  الوتتتتتتتربي اتتتتتتتان ” َمطت ْطيتتتتتتتاس“وعلتتتتتتتى الو تتتتتتت  اليهتتتتتتتودي 

  (.ٕٖ)َمطت ْطياس
ا  م ا وم ودس رابع مل بويتد يرصتد اينتوادث وات  نملت  ر ننيتوين الراقتد 

  علتتى نبتتر مالتتادمل بيلتت  وبتتني ر ااستتكلدرية ... وف تت مل استتطيرين ننيتتوين متتل مواقتت
نواطتتافيوس، قو تت  علتتى نبرمتتا إىل رومتتا، ف ستترل متت ودس إىل ملتتاين حيتتن استتطريل  
استتطرياً  ودايً حتتاراً واتتان اتت  نملتت  نن يختت  يومتت  متتل ورا  نرستتيوبولس )ال التتن( 
نختتتت  زو طتتتت  متتتتر ل، فكتتتتان ميليتتتت  نن قرتتتتيم رومتتتتا نرستتتتيوبولس متتتت ا ملكتتتتاً علتتتتى 

ق ِحْ قَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُ  السياستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر قيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوو اليهوديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطادماً بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل

 
(30)  Josephus, Antiq, XIV, XIII, 3, Bell. Jud. I, XIII, 1. 

(31)  Josephus, Antiq, XIV, XIII, 10, Bell. Jud. I, XIII, 9. 
(32)  Madden, F. W. Coins of the Jews, (1881) p. 99 ff. 



 

- ٕٚٚ - 

 . (ٖٖ)ميلي  لولم  نن روما قًاِّ  دائماً نصحا  الدر اسلك  لطيو ا اسلواية
ولكل لدمالط  وسرور  اسرترط رنى نن رومتا قًايت  مبرترد  ملكتاً علتى اليهوديتة الهتا. 
ًن  ا تتتية متتت ودس  تتتداً وقولتتتم متتتدى   ومل يكتتتل ذلتتتق اعطياثتتتاً،  ن رومتتتا اانتتتت قتتت

ا ن تتا اانتتت قتتد نستتريت متتل اعطيارمتتا ننطي تتونيس  نتت  استتطوان معتتدا  ارا قتت ، امتت
رومتتا، امتتا نستتريت نرستتيوبولس ال تتغ  )نختتا متتر ل وابتتل نلكستتلدرا( لضتتور  وصتتغر  

ًان . وُمل  هل ودس إقليم السامرمل ال  قرديراً ل .  وعدر اق
صاً ومل يكل ميِّلاً على م ودس نن يررض سليان  اسلك  على اليهودية، خ و 

ونن ننطي ونيس نرس  اتان قائمتاً معمالت  املتق ورئتيس اهلتة واتان حميتو ً لليهتود 
بسيو عدائ  للرومان ولك  ما مو    يهودي. ولكل ر ارم سلطني و ستطوانة 

 .ر نن يرترض ستليان  الكامت   ٖٛم ودس بسوسيوس وا  سوراي اسطيال سلة 
قكتتتتتاف  ضتتتتتد   بريتتتتتادمل يم وحتتتتتدما علتتتتتى اافتتتتتة التتتتتيكد إ   نُور تتتتتليم. والتتتتتت نُور تتتتتل

 .ر،  ٖٚبكبتة ن تهر ستلة  ننطي ونيس، فحاصرما م ودس وسوسيوس فستلمت بوتد
 .(ٖٗ) سو  ونُخ  ننطي ونيس إىل ننيااية وحوام وعوقو

ومبتتتتتتتو  ننطي تتتتتتتونيس انطهتتتتتتتى ع تتتتتتتر ر ستتتتتتتة الكهلتتتتتتتو  وحكومتتتتتتتة اسكتتتتتتتابيني 
 )اينالمونيني(.

الكلمتتة علتتى اتت  اليهوديتتة   .ر( ملكتتاً بكتت  موتتى ٖٚوصتتار متت ودس )ستتلة 
 والسامرمل.

 

 
(33)  Josephus, Antiq,  XIV, XIV, 5. 

(34)  Josephus, Antiq, XIV, XVI, 4, XV, I, 2, Bell. Jud. I, 18, 3. 
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 اثنياً: حكم هريودس الكبري
 ق.م( 73-4)

 

 ق.م(: 92) قيصرأغسطس  تولية حىتق.م(  73) هريودس حكم بدءمن  الفرتة
)ىنااي تمد اااي تس ااار سس علاااسرِّخ سرتااا  نياااور ا  ااايع س   ر اااس  س ع ي  ااا   

 علسّرَِخٌن(.
 رث ىااًن دس ساايع ي ع رلااسد  ااو  ااه أ رااو  س ااو أد  راايً غااس   اا   اا       اا    

   مس ة  إص ح قيَّ لي  رترلسد.   ين أ ل س ا  عتدراي   ت اسم  او ىاس قدا   ه  
ع اا س س علماايدته  ااو  غااو ر عيااة  أر مااٌن  ااه أ ااريع أ دروااس ر  علداا س ٌن ت  ااة 

    ين ىوع ع م ا  ع ست ا   اًًيً ز عزداد ع مايع ي ضايه.    ا  (ٔ)عل ي  ة ضيه
 اه  نيىاي علسغاسر  اه ذىاب  غ اة  ت سِّي     ه  يى ع    ين  رتب عل رت ة  ثاًنعً 

  ااااارتب عء نراااااي    ب َّااااا  عل ي اااااب علي راااااة سرتااااا  ع  ااااامب   قااااايَّم  ااااا   ااااا   إ  
 .(ٕ)أ  س رسس  َ ْه  مو

   ه   ير  ي  ين ت دعد قسي  عسد يدعً سرت  ع    ين    ير  ي  ين ت دعد عحل ي 
صااا  سرتراااو  اااه ع رلاااسد.  اااو و  اااين ت ااا  ىاااًن دس تُاااو ِّ ى    اااد  عر   اااريع س

 عل ي رٌن سرت  أتيي أ درًين   ع نو ىًن دس ممي  ين ت تي ع  غرنة جايعً خصسصايً ز
صااااااااااااااي ر ع صااااااااااااااي قرٌن  ع   تياااااااااااااارٌن  ءن ت اااااااااااااا  عل ااااااااااااااي رٌن  ااااااااااااااين  ثاااااااااااااا  

 
(1)  Josephus, Antiq. XV, 6 I, 2. 
(2)  Josephus, Antiq. XV, I, 2. 
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عحل تااة ع يتنرااة ع  ي رتااة  عابيدىااي  حل تااة علي رااة  ع يري اارة ز  اا    عتااي  عء اا  
 ع وي ع  ي   نصيَّع سرت  أتيي ىًن دس.

ت دأ ىًن دس  ه أن ت ا ِّ    ياو إ  ع رلاسد  ت ا ِّ  ع رلاسد إ    ياو    ه مل 
  ىت ع     تاىت ت تا  تايي ىاوع ع، اي   غ ا َّ  إ راو  ًاير ع   تيارٌن ع مرت اي   ثا  

   ىاااوعن  ااايع  اااه أس ااا   د اااي   ع   تيااارٌن (ٖ) س راااس )أ داااي رسن(  نرتر اااوه  ااايي
. مث قايم  م ا  رخا   روداو  إ راو  أ ث ى    اسذعً  ثباًنعً ز ع  امب ز ىاوه ع  ايي

أ  ااير  قرتااس  ع رلااسد  إذ ع دك اا  ى  ااي سس علرتااو عل رتااسع  عل  ااسع عءُُذن  ااه 
ت  اانسعا   ن اايه  اايى ع  اا برٌن  ااه   اا   ق َّ ااو إ رااو  أ اا  و ز عحل اا    مااي  اايي  اًا

ب ىااوع ع صاانرت عحليااه ز ىااوع ع ااوي  ثاا   -ع موااسز ع  اار    قااي عل ىااًن دس  ياًا
 رضي ع رلسد غمً . -رأس ز سيئرتة عل ي رٌن أ رب  رخ  

 ىنااااي نااااربز ت  ااااة  ياااايئرة ن تااااي ز نم رااااي علسقاااا   ن  اااار أخاااا   ىااااًن دس 
ع ست رة    سة    دو     و. غ ي قي ت أ  ينيرع أم أر  س س   )ع ثي ث(  ت 

 (ٗ)   ه أخت أر  س س    ز جة ىًن دس   نصايل  ا عً   رتراس ن ع  رت اة  صا 
أ  سين  رتديخُّ  ز إقي ة أر ا س س   رئار   لناة  سرتا  عءقا  ءن   س ر ة  يرك

ىاًن دس  اين قااي أقايم تنيعئراا  رئريايً  رت لنااة  ىاس  ااه أ ا ي تلسدتااة   رتراة  اارتررتة 
ء اا ي صاايُّ قرة س ت ااة ناان   صاارتة إ  رخاا  رئاار   لنااة قًاا  عل ااي رٌن.   ااين س اا  

يئرايً. أ َّاي س ا  أ  يانيرع ىًن دس ىوع   صي ع اد رتُّ   اه   اسذ أ ا ي عل اي رٌن ه
  اااا  ه ز ننصاااارب أر اااا س س   رئاااار   لنااااة غ ااااين سرتاااا  أ اااايس إرجاااايع ر  ااااة 

 ع  لنسا إ  أ  هت .

 
(3)  Josephus, Antiq. XV, I, 1, Schlatter, op. cit., 432. 

(4)  Josephus, Antiq. XV, II, 5. 
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 قااي تكاات ىااوه علياايس  ع ياا تة  ضااغ ت  رترااس ن ع سرتاا  أ  ااسين   اا    اا  
ىًن دس إبقي ة أر  س س   ع صغًن رئر   لنة  مي أن ُس ل تنيعئر     ين س   

  نة غ ط!! ٙٔأر  س س   
 ااين ىااوع عءجاا ع   ياا عً  رتنااي سس  يااًب صااغ   ااه أر اا س س      ااي  ااين 
 ااي  ة خ ااًني نم اا  علرتااو تاا   اارت ة ساا ل رئاار   لنااة  ااي ن أ ااًي . ىااوع زعد 

  ه عنييع ع ن سر ع رلسدي ضي أس يل ىًن دس.
  ت أن ىًن دس   ي   ه ىوع عءج ع  ء و مل ت ه سه أي ر ًة   صرة    

ت عل ااي رٌن   يااو ممااثً  ز أ  ياانيرع   اا  ه  إ َّ أن  منااة ىااوع عءجاا ع   داايخُّ   راا
 محرتلي ىًن دس.

   ااه  اا سين  ااي   اا  ىااًن دس ع م قاااة ع ياا تة ع ااا قي اات  ااٌن أ  يااانيرع 
  اا  ه   رترااس ن ع سااي ي ىااًن دس ع  يصااة ز ع دصااي  عءجاا ع  ع  ي ااة ع ااا  ي اات 

    ااااي أتاااا َّ (٘) خصسصااايً  ااااين ع ياااايت ات ماااة ل رت ااااة ع ً ي يااااة ز ع رلسدتااااة  
  غأ اا ع (ٙ)ىااًن دس أن ىناايك أ  يساايً ء  ياانيرع   اادميدي علرتااو ءر اا س س  

ىااًن دس ذخااو عحلر ااة ضااي أ  يااانيرع  تاايَّد إقي دلااي ز ع  صاا .    ااه عنصااارتت 
أ  ياانيرع   رترااس ن ع   ضاامدي خ ااة  ماايً س وااي  اات أر اا س س   إ   صاا    ااًن أن 

 .م  ٖ٘ اانة   ااة ز رخاا  حل ااة  غااد رتَّ   ااه أر اا س س  ىااًن دس ع د اا  عخ
  (.ٚ)ع د يم  رترس ن ع ه  خسغيً سرت  أ  ينيرع   أ   

 
(5)  Josephus, Antiq. XV, IV, 1, L. R. Bevan, The Ptolemaic Dynasty, p. 

375. 
(6)  Josephus, Antiq. XV, II, 7. 
(7)  Josephus, Antiq. XV, III, 3. 
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يتة عدَّساا  أ اايم  ماايىي    ااين ُّرتُّصااو  ااه أر اا س س      ت ااة إ  عقااو ز    ااة  رتياًا
 .(ٛ)أ يم ع نيسع  مب أن أر  س س    يا ز تيدبة      س  ة    يه 

ع  صااااة   ءخاااا  أ  ياااانيرع ع ااااا عنصاااارتت   رترااااس ن ع  مل تصاااايِّ  أتااااي ىااااوه 
ن رتااااب ع  صاااايص  ااااه ىااااًن دس   غمااااً  أقنماااات  رترااااس ن ع  اااايرك أ  ااااسين   اااا  ري 
صي  ااة ىااًن دس. غ رتااب  اايرك أ  ااسين  ااه ىااًن دس أن ت ي رتااو أبنااي   اا  ره  اايً  

 إبقرتر    د رة ز   ت و ءر رنري.
  يً أبني   ري و     ه   ِّع ذ و ز ىني  خو ىًن دس عحلور  تمٌنِّ تس   س و تي 

تي ة  صسل خرب إدع دو  لسا  أي  سا ىاًن دس  سرتراو أن ت دا  ز جداو  ا  ه  ء او 
 .(ٜ)ع د   أن أ  ينيرع نسد ن ي لي ىيتة ء  سين مثنيً   أ و

 قاااي  ااايع  اااو ً إ ااايسة  اااسا ىاااًن دس  غًااايأا علااا أاتن ز ع دكااا ُّك  يااا سة  
ساااا  ىااااًن دس  أخربةااااي   سصاااارة ع ياااا تة ع ااااا  اااارتَّ لي  ااااو  نسع ااااأ  مل ااااي تس اااا  

أن تدل اااي  اااا  ه  هتي اااايا  (ٓٔ)ىاااًن دس  ممااااي أس ااا  غ صااااة ءم ىاااًن دس  أخدااااو
  (ٔٔ)خرت راة  ات تس اا  سا  ىااًن دس   تصايقلي ىااًن دس سناي سسدنااو  اي ن ناا دد

غ ي  ين  ه ىًن دس إ َّ أن قد  س او تس ا   اي ن ع ادوسع   عسد ا  أ  يانيرع 
ه     اا     ااه أ ااو  ااين تنااسي قداا  ز جدااو  اا  ه  إ َّ أ ااو ءخ صااو سااي ز ع يااو

 سيل سه ق عره.
 

 
(8)  Josephus, Antiq. XV, III, 4, Bell. Jud. I, XXII, 2. 

(9)  Josephus, Antiq. XV, III, 5. 
  ررب س  أخدو  ي س  .  أُ و (ٓٔ)

(11)  Josephus, Antiq. XV, III, 9. 
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أاثرا ع ما   )د  ااة ع نًااي رٌن    اه مل نُ اا   ناي أي  رترااس ن ع ضااي ىاًن دس  غاا
جنااس   جنااس   اا   ع رلسدتااة( وير ااة ىااًن دس   قااي ع ااد يع ىااًن دس  صاامس ة 
 تاا     تاا ي أن تندصاا  سرتاا  ع ماا  .  سنااي سسدنااو   صااس و أُ ر اارتر   ندصاا عً جااي ه 
خاارب ى  ااة  اايرك أ  ااسين أ اايم أ  داايغرسس )ع ااوي نياا َّ  غر ااي  مااي   اا  أ ياا   

 .م   َدسااي أ  داايغرسس  صاا دو إ ربع ااسر ع ماايمل   ٖٔ اانة  قرصاا ( ز  سقمااة أ درااسم
 رتااو ىااًن دس   اا   ثاا  أ ي ااو.   اا َّي أخاا ى ت اا   ىااًن دس أن  خااو عحلااور  ااه 

 ذىاااب ل ي رتاااة  (ٕٔ)أ  يااانيرع   ااا  ه غكًيااال ي ز قرتماااة ابااات ت ع اااة   ااايَّدي
أ  داااايغرسس ز ر دس.  ز ىااااوه عءبنااااي  مل ن اااا  أ  ياااانيرع سااااه عل ااااي  ي  ريهتااااي 
غينصاارتت ذ رلااي ى  ااي سس  نميىاايا  اات  رتااو ع ماا    اايخسس  رت راايم  ااي ر ضااي 
ىااًن دس     ااه ىااًن دس ع د اا  علااسع  ي قًاا  ذىي ااو ل ي رتااة أ  داايغرسس غااد رتَّ  

 .(ٖٔ) ه ى  ي سس  قدرتو
ع ااااد يع ىااااًن دس   ااااويسدو  صاااا عتدو   ليرنااااو ع يري اااارة أن  دااااو  أ  ااااير 

 .(ٗٔ)و سرت  ممرت ة تلسذع  رجت  ندص عً أ  ديغرسس  ت يب  دَّه  ثتريه  غثَّد
 .م   ٖٓ   ل أ  ديغرسس خرتا  أ  اسين   رتراس ن ع   عقادك  عء ا نيرتة  انة 

 ترنئااو ع دكاا   اايرك أ  ااسين تيلااي ااات ياارب ع دكااير  رترااس ن ع    ااين ىااوع خاايعسيً 
 نلاي   ا  ناد رتَّ   اه  ايرك أ  اسين  نرتد ات ء  دايغرسس  د ا َّو إ رلاي.    ااه مل 

ي أ  دااايغرسس إ َّ  ماااي   لااا  م   جمرتلاااي نياااًن خرتااا   س ًاااو مماااي دسيىاااي إ  ت ي رتلااا
 .(٘ٔ)ع  دكير ى  عءخ ى

 
(12)  Josephus, Antiq. XV, VI, 5. 

(13)  Josephus, Antiq. XV, VI, 2-3. 
(14)  Josephus, Antiq. XV, VI, 7, Bell. Jud. I, XX, 2-3. 

(15)  E. R. Bevan, The Ptolemaic Dynasty, p. 380 f. 



 

- ٕٖٛ - 

 سااايد  اااسا  رتراااس ن ع  خاااًن سرتااا  ىاااًن دس  غ اااي ضااا َّ إ راااو  ااا  أ   لاااي ز 
غرتياا ٌن  غي ااادس  سرتااا   ااا   اااين ع ياايت ع  ااا ي  اغاااي  ع  ااا ع عور اااة   ن  اااة 

يغرسس ساااًن دس سناااي   ي رتداااو  اااو ز  صااا  .  قاااي ضااا لي أ  دااا(ٙٔ)جااايعرع  ع ياااي  ي
 مبني ًة هتنئدو  و   نص ي سرت   ص .

  رتغاات تااي د ممرت ااة تلااسذع ز سصاا  ىااًن دس ز نرتااو عع  ااة   اا  ع نياايع 
 ع وي  رتغدو أام ع  نير تنَّيسس   ىس أقص  عنييسلي.

   جااااسع ىااااًن دس إ  أُ ر اااارتر   جااااي علااااسع  عا صي ااااة ضاااايَّه  سع اااا ة  اااا  ه 
  .م. ٕ٘ نة  (ٚٔ)يرع  غيض   وي  دل ي  دل ة عخري ة  قدرتل ي أ  ين

 الصداقة بني هريودس وأغسطس قيصر:
نس َّاااايا أ عصااااا  ع صاااايعقة  اااااٌن أُ ياااا   قرصااااا  )أ  داااايغرسس  ماااااي أن صاااااير 

 .م(   ٌن ىًن دس   عزدعدا  ء ثا  لَّاي قايَّم ىاًن دس  مس اة  ٜٕإ ربع سرعً  نة 
و ضاااي ع نًاااي رٌن علياادس نٌن سرتااا  ضااا ة ع ًكااا  سياا  تة  رتوااارو ع    ااايين ز ت  اا

    ي ت   يغأي أ ي   سًن دس  ًًني ز ع سعقات  إذ أضاي  (ٛٔ)عءمح  ع   قرة
إ  ممرت اااة ع رلسدتاااة إقرتااار  ن عخاااس رد   إقرتااار   ات راااي   ءضااايغة إ   ااا د أ رع اااد  

يي )عليااا َّيه قاااي يً أرض   اااين(.   اااه   ااايى  ع اااسد ع  ثاااًني أن اااار قرصااا   س ااا
 ىًن دس أن تدمرتَّ ي ز ر  ي  ت ر ي ز قص  قرص .

   ااسي  ا  ذ ااو مل تماِ  ىااًن دس  اه  غ ااة ع رلاسد  عحل ااي سرتراو   قااي تاي ل 
أن  خااااااااو  ااااااااه ع رلااااااااسد سلااااااااي ع ااااااااس    ن يااااااااو    رصاااااااا     نااااااااو غ اااااااا  ز ذ ااااااااو 

 
(16)  Josephus, Antiq. XV, VII, 3, Bell. Jud. I, XX, 3. 

(17)  Josephus, Antiq. XV, VII, 4-8. 
(18)  Josephus, Antiq. XV, IX, 2, Dio Cassius, L iii, 29. 
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اااااااااااااار ع ااااااااااااااس اا عل درت ااااااااااااااة ز أرض غرتياااااااااااااا ٌن ز أام  علياااااااااااااارر خ ت ااااااااااااااة نسضِّ
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 احي ل أن  رب عء رنرٌن سرت  ىاوع ع ملاي ء او  اين تاسقِّ ى   تو   تس ر سس أ و مل
 .(ٜٔ)جيعً 

  اين أ يا   قرصا   اايتي عءسواي  واًن دس   قاايم غماً    ارناو ز  ااسرا 
 .م   قااي  اانر ىاااًن دس ز ىااوه عءبنااي   اايعً  ثاااًني  أقي ااو  ع راايً سرتااا   ٕٓ اانة 

 Pherorasًن دس غاًن رعس  سرا   يلي  ت عليئس ٌن ع    ين غرلي   ساٌنَّ أخاي ىا
.   اااي نس َّااايا أ عصااا  ع اااسّد أت ااايً  اااٌن (ٕٓ)رئااار  ر ااات سرتااا  إقرتااار   ًنتاااو   رلسدتاااة

ىاااًن دس  أ  تًااايس  يااايسي قرصااا  عء ل ز إدعري  ااائسن ع  ربع سرتاااة  رتلاااي   قااايم 
 .م   قاي ع ااد ًرتو ىااًن دس ع ااد ًيً   رتس راايً  ٘ٔ ا اري ىااًن دس ز ع رلسدتااة  اانة 

ب  ااو ع  اامب سنااي  ااي أ اايى عتيع اايً  مًاايدهت   قاايَّم ساا  ذ ئاار تاايغً    قااي رتَّاا
  رتلر  .
ًيس.  رتسعيلنر نيً  ن   يً  ”أغريباس“   ب ت ريه دسىًن  أس   قي   ع    يين أ  ت

 اهتمام هريودس بفن العمارة:
دسااايه   قاااي عىاااد  ىاااًن دس   اااه ع م ااايري   أ ل سنيتداااو  ي ااات ز إقرتااار  ع ياااي  ي ع اااوي

ىاااا  ع يلااااة ع رسع رااااة  رت رت ااااة ع  نرنرااااة  Sebastos  رت ااااة  رًي اااادسس  .(ٕٔ) ًياااا رة
 ع يي  ي.  ىس   ب أ  ديغرسس    ىن  يتنة ”ع م ر “  نمين Augustusأ  ي   

سرتااا  ع ااا  ” قرصااا تة“  اااىن   غاااًأ ذع قرتماااة صصَّااانة سرتااا  ع ًكااا  عء ااار   أاااايه 

 
(19)  Josephus, Antiq. XV, VIII, 3, & XIV, IX, 2. 

(20)  Josephus, Antiq. XV, X, 3. 
   ىااا  جنااسد  اااه غ قاااة ىااوع ع  ااا   ااًن إقرتااار   ًيااا رة ع ااوي تُنياااب إ راااو عءر مااسن  ااالريعً  (ٕٔ)

م   ع اااوته  اااينسع   قااايً ز  اااًني  اااي   اااثرتَّ . غااايءخًن ٕٖٓ ااانة  Liciniusع  ساااي ز جااارو  ريااارنرسس 
 .(Oxf. Dict) سجسد  ً د أر رنري ع صغ ى 
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لر اا   د اا  سرترااو  ز ع  اا يل ع غاا    رت” أ  س رااي“أ  داايغرسس أت اايً    ااىن قرتمااة 
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 سرت  ع    يرك أ  سين    ىن  ن يو قص عً  ًًنعً سرت  ع يسر ع غ    رتلر  .

 
 منسذج ُء ر رتر  ع  ي ة ت ل  غرو ىر   ىًن دس ع  ًًن
 مٓٚع وي  نيه ز ع   ن عء ل قً  علر د  د َّ ه ع    ين  نة 

 اااه عىد ي اااو   .م  أغااا ي غراااو  ثاااًنعً  ٜٔ قاااي  ااايأ  م ااايري عسر ااا    ياااو  ااانة 
  جليه.

  ااىن أت اايً  ااين أ درًااين ت   اايل  اا   اغااي ) ىاا   ااو سري ز  اا   عءس اايل 
(  غيزترتر  ز  عدي عُءردن  ايل أراحاي ن   ايً   ا  أ راو  أخراو   أصارتر ٖٕعٖٔ

 ني   يتنة أ ثري ن سرت  ع ييت   يل  ا ي  دسيىاي أ  تًاسن ن   ايً  صايت و أ  تًاي 
 قااا ع ىاااًن دس  أ  يااانيرتسن  ىًن ي راااي  عخاااد  قرتماااا ع    ااايين    اااىن تصاااسن 

 .(ٕٕ) ي ًن س   ي يدع   صسر  رت رة غرل ي
 ع ااااوي تل نااااي  ااااه جلااااة ع نًااااسعا أ ااااو عىااااد  جاااايعً  ًنااااي   ااااس   ًااااًن  رت يتنااااة 
)أُ ر اارتر (  أ ااسعر ضاا  ة سااي   ااسعرع خيرجلااي  دعخرتلااي  محَّي اايا   ىااوع تااو  ه 

 دي ت  سضسحعدع ريل ع نيب ز  ًسعنو ز عءصكيح ع 

 
(22)  Josephus, Antiq. XVI, V, 2, Bell. Jud. vii, VIII, 4. 
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غاايسرت   عغلاا  أ ااو  ااه خاا  ج عء اا   دويتااي أُ ر اارتر    نيئلااي إ  علياارر  «+ 
 تًُاىن  اس   خرتار  ز  ويعوودع  ئر   ًمة أ ي رت  عبناين   ادسن أ اًسسيً  

 (ٜعٕ٘)دع » ضر  عءز نة.
  مااا  أىااا  أس ي اااو   نياااًة  رترلاااسد  ع د لراااي يااا   ع ااا    غداااة إ  ىر رتاااو ىاااس 

ر اااا  ضاااام  تو ااااو عء ل   ن ترنااااو    خاااايم ع  ااااسر ث   عحلواااايري إساااايدي  نااااي  عس
 .م     اااه  ٜ .م  متااات ع م رترااايا ع  اااربى  ااانة  ٜٔع ث رناااة.  قاااي  ااايأه  ااانة 

س رتريا ع ًناي  ع صاغ ى  ع دو را   رتات  ياد  ي تاىت أام عليارر.  او و  يا ت 
(. ٕعٕٓ)تاس » ز  اتٍّ  أر ماٌن  انة  ُايَن ىاوع عسر ا  «ع رلاسد ت س اسن  رت ياررع 

 م.ٕٚ و و  يد رت أن   سل إن ىوع عحليتث دعر تسعيل  نة 
 .م  إذ    ٙ ٗ ىااوع ترت اا  ضااس عً أ اايم نمرااٌن  اار د علياارر ن  تًاايً  ااٌن  اانة 

 .م   إ َّ ت ااااسن س ااا  علياااارر  قااات ىااااوع  ٙ  اااه أن ت ااااسن علااار د قًاااا   ااانة 
ز ىوه  .م  ءن  ٗ نة    و و     ه أن ت سن  مي  ٖٖعحليتث أ ث   ه 

 ع ينة  يا ىًن دس    م    أن عليرر ُ ِ َي ز أبني  تريي ىًن دس.
 السنني األخرية هلريودس:

 ااايأا علاااسع  عا  اااٌن أ ناااي  ىاااًن دس  رتنااا عع سرتااا  علاااًنعث  ع يااارت ين  ً ِّااا عً ز 
تريي ىًن دس   قي  ي ات سيئرتاة ىاًن دس  ن يا ة سرتا  ذعهتاي  اٌن عل اي رٌن )غا ع 

  رٌن )غ ع ز جدو د رت (.  قي     ع بنين ز ت   م ل ي ز جدو    ه(  عءد
 دل ة ع  ريم مبسع  عا سنر ة   د  ىاًن دس   ياو  مماي عضا   ىاًن دس   غات  اأه  
إ  قرصاااااا   صاااااا دل  لرماااااايً رساااااايا ر  ااااااي  غااااااأ   مبكااااااي  دل . غكااااااس   ع اااااا نير 

 .م  أُسااااااااااااااااااي ي ز  ٚ أر اااااااااااااااااا س س     اااااااااااااااااايع  اااااااااااااااااا  ه ز  ااااااااااااااااااًن ا  اااااااااااااااااانة 
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. أ َّاااي أ درًاااين  علدااا سِّ  ت  اااة ع س ااايتة ضاااي ع ااا نير (ٖٕ)  ع ياااي  ي( ًيااا رة )إقرتااار
 أر ااا س س    غرتااا  ت ااا  ىاااس ععخااا   ااايَّي بااا ث  ااانٌن ساااه  سع  عناااو ضاااي أ راااو  
ع وي ع د   صي  ة  ضت ع ي   و ز ع  ميم  غاأ    عيل  اسرا  رندررتاسس غاير س 

Quintillius Varus .مبكي  دو  غكس   ز  سرا  أُسيم ىنيك 
 قااي  اايأ عءسرااي   علاا ض ع مصاايب تلااي  رااين ىااًن دس    ااين ت اا س ز أا ااو 
عءخًني  ه ع   ع  ع  سب   لسر  ني    تاسش   ي اة ن  ساو ز عءتا م    اين 

  .م. ٗقي  رتغ تسعيل ع يًمٌن  ه س  ه   أخًنعً  يا  نة 
  ز ىااااوه عءبنااااي  قي اااات ليسااااة ُدسراااات ن يسااااة ع غرااااسرته    ااااس نل  ع،رتراااا  

   قاي عن  اسع ز عهايىل  ع ايتين عتراة سايم (ٕٗ)  سي ة تلسذع ع،رتررت  ع ه ت قرايس
ع ساايع    رصاا    رتااو ساا   إذ عسداارب ع ذ ااو خري ااة ن  خ رااة   ناايدته ذن   
ىس  تيه  رتو ء  عئر .  قي عن  سع ز ذ و ن  تًيً  ت  رمة ع   تيرٌن ز ع ًي   

ر  اي أ اٌ   عقات  ياًب خ اياى   دأدتاب  اه   سرتارل  أن احد رتاسه  إ  أن ت غمااو  لَّاي سايَّل ع   تيارسن  اوىًل   مداربته أن  اريدي    ه ع   سع هيئرايً ساه ع   تيارٌن
    ياااو. أ َّاااي ع غراااسر ن غ اااي عسدااارب ع أ  يااال   ثرتاااسن إرعدي   عخاااًني   سرتااارل  أن 

ي سني ي ت دنمسن  صكدلي. ت س سع أصكي  علًيدري  دن رو   رئة   ع ا تس نسن و
  لاا  ىااوع عخاا   ز ع ًااي   عضااكيً سنااي ع د ًراا   إذ رغاا  ع غرااسر ن دغاات ع، تااة 

   رص   ز تٌن أن ع   تيرٌن أذسنسع  خ مسع   در ع  يغت ع، تة.

 
(23)  Josephus, Antiq. XVI, XI, 2-7, Bell. Jud. I, XXVII, 2-6. 

(24)  Josephus, Antiq. XV, VIII, 2, & XIV, IX, 2, & XIV, 9,2, Bell. Jud. 

II, IV, 1, & I, X, 5. 
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 قي ن يق ت عء سر جيعً غر ي  مي سني ي عحنيز ج    ًًن  ه ع  مب  رتغرسرته  
  دل   ن دردل .    ه     تلسذع ع،رتررت  تن ث  ع دلت    ً  سرترل   صي 

ر ح عل ي  ة ز ع  مب  تيدمي    صة أخ ى  ر سم  ثسري  يرتَّكة سرتنرة.
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  .م ٖ٘ †تس   عء ل 
 ) ي س ة عء  (

  .م ٖٗ †أ درًين  ع ثيين 
 ) ررب س عء  (

  .م ٓٔ † ي س ة   .م ٘ †غًن رعس   .م ٖٛ †تس   ع ثيين   .م ٗ †  ًًن ىًن دس ع  .م ٓٗ †غيزعئر  عء ل 
 تس   عء ل( -ٔ)

  س دس ر(  -ٕ)

    ر   عُء  
 )أر  س س   ع  ع ت(

 أ درًين  ع  ع ت
 ) ررب س ع ثي ثة(

 )د رت  عءد  رة(

 
 أ درًين  ع ثي ث

 . .مٗ † 

 ) رترس ن ع
  ه أُ ر رتر (

 
 غررتًُّ 

  .م ٖٗ †
 ) ي س ة ع ثي رة(

 ) رتثيك ع يي  تة(

 ىًن دس أ درًيس
  .م ٜٖ †

 )ع نة أرتديس(
 )ىًن دا(

 أرخر  س
  .م ٙ †

 )   ه ع  ع مة(
 )ج غًنع(

 )   ه ع ثي رة(

 ىًن دس غررتًُّ 
 )ىًن دا(
 

  ي س ة ع ثي رة
 )غررتًُّ (
 

  .م ٜٕ †)   ه عُء   عل ي رة( 

 ررب س 
 ع ثي ثة
  )أ درًين
 ع  ع ت(

  ي  ًيرس
 )غيزعئر 
 ع ثيين(

 أر  س س  
 ع  ع ت

  .م ٚ †
)   ر   
 عء  (

   نيرع
  .م ٚ †

 )ج غًنع(

 ىًن دا
 . ىًن دس غررتً (ٔ)
 . ىًن دس أ درًيس(ٕ)

 أ  تًيس عء ل
  .م ٗٗ †

 ) ررب س ع ثي رة(

 ىًن دس خي  ر 
 )   ر   ع ثي رة(

 

 در   
 . س ت   رتو مح (ٔ)

 غررت   ع سعيل( .ٕ)

    ر   ع ثي رة
 خي  ر ( . ىًن دسٔ)

 .  س ر سن(ٕ)

 أ  تًيس ع ثيين
  .م ٖٜقً   †

 

 االختصارات:
 =  يا )أي  نة ع سغيي(    †

 = قً  علر د  .م 
  .م =  مي علر د

 )   ( = ع   يا   دس ة  ٌن قس ٌن
 املصادر:

Josephus, Antiq., XIV, VII, 3; XVII, 1, 3; XVIII, 5, 4. 

Bell. Jud., I, VIII, 9; I, XXVIII, 4; II, XI, 6. 

 املراجع:
E. Schürer, op. cit., Vol. 1, p. 614. 

 غيزعئر  ع ثيين
 ) ي  ًيرس(
  ررب س ع ثي رة
 )أ  تًيس عء ل(

 عائلة هريودس
 أ درًين  عء ل
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 اثلثاً: خلفاء هريودس حىت احلرب اليهودية
 ب.م( 66-ق.م  4)

 

 عائلة هريودس:
لكي نستطيع أف نتتبع ظروؼ اغبكم يف اليهوديػ  واػح اواليهػح   ػ  
اػػػوت دػػػيودسن يأنانػػػح أف نت ػػػريؼ  سػػػة  إصبحليػػػ  و ػػػري    أػػػ   ح أػػػ  

 ديودس وتسأسل أ نح ه وأنسحهبم:
  األوؿ دو أنتيبػحس دػ  دػيودس الكبػين الػ    رأس ال ح أ الرأس:

 .(ٔ)كحف واليحً  أ  أدواي   وا ط  ا كن ر انحؤس
كػػحف ألنتيبػػحس ولػػ افن أنتيبػػحتر والػػ  دػػيودس الكبػػي   اجليللا الول:

 ػػػم دػػػيودس الػػػ   احكاػػػه دػػػيودس الكبػػػي ػبيحنتػػػه يف األاحنػػػ  ويو ػػػ  
 والنودي . السيح ي 

أ يػه وتػنوج كيػ وس ودػي اػل  ح أػػ  وقػ  اكػم أنتيبػحتر أدوايػ    ػ  
ن وإمبػػح كحنػػ  (ٕ) ر يػػ  يػػرية  اػػل النبػػحأيل ذات أيػػل  رقػػي يهػػود 

ؿبسػػو   أدوايػػ  اػػل  يػػ  اؼبأػػوؾ. وقػػ  تأيػػ  انهػػح أنتيبػػحتر أر  ػػ  أ نػػح  ذكػػور وا نػػ  
وااػػ ةن ودػػم كػػحزا: لحزا يػػلن دػػيودس الكبػػين يو ػػ ن لػػيوراس و ػػحلوا  )الػػ  

 تنود   اهح يو  (.

 
(1)  Josephus, Antiq. XIV, I, 3, Bell. Jud. I, VI, 2. 

(2)  Schlatter, op. cit., p. 222. 

 
 هريودس الكبري



 

- ٕٜٔ - 

وتنوج ديودس الكبي  شر زودحتن انهل شبػحف  لطػخ تأيةػل لػه  اجليا الثاين:
أوالداً ودل: دوريسن اريبل اأُلوىلن اريبل الثحني ن احلثحؾن كأيوابتران ابالسن ليػ ران 

 :(ٖ)دأبيس. وكحن  تأةتهل كحزا
ا نػه  أنتيبلاررال دوريس وكحن  أدواي  ال  ح أ  دػيودس نةسػهن تأيػ   - ٔ

 ؽ.ـ. ٗر وق  أُ  ـ  ن  البك
اػػػػل اػػػػريبل اأُلوىل وكحنػػػػ  يهوديػػػػ  اكح يػػػػ  )اشػػػػاوني (  نػػػػ  ألكسػػػػن را  - ٕ

وق  وأرسطوبولس، اسكندر اال ن  الواي ة ؽبركحنوس الثحينن وتأي  انهح 
 ؽ.ـن وا نتل  حالابسيو وكي وس. ٚأُ  اح  ن  

نػػػػحً وااػػػػ اً اػػػػل اػػػػريبل الثحنيػػػػ  ا نػػػػ  ظب ػػػػحف ر ػػػػيس الكهنػػػػ  تأيػػػػ  انهػػػػح ا  - ٖ
 وكحف لطبه ليأبُّس.هريودس 

وا نػػػػ   أرشلللليووس وأنتيبللللاس،اػػػل احلثػػػػحؾ وكحنػػػػ   ػػػػحاري  تأيػػػػ  انهػػػػح  - ٗ
 واا ة أوؼببيحس

 هريودس اآلخر وفيلبُّس.كأيوابترا ال أُوريأيم وتأي  انهح   - ٘
 فازائيا.ال ابالس تأي   - ٙ
 ال لي را تأي  روكسحان. - ٚ
  .ال دأبيس تأي   حلوا - ٛ

 و ن كر انهم ال يل ل بوا أدواراً دحا  يف اتريخ اليهودي : اجليا الثالث:
الػػػ   كػػػحف قػػػ  ُأ ػػػ ـ  تهاػػػ  تيحنتػػػه أل يػػػه دػػػيودس  أوالد أرسلللطوبولس:

وكػػحف ا نػػًح ؼبػػريبل اؼبكح يػػ . أر ػػطو ولس دػػ ا تػػنويج  رنيكػػي ا نػػ   ػػحلوا  )أتػػ  
م: دػػػػػػػػػػػػػيودس الكبػػػػػػػػػػػػػي( أ  تػػػػػػػػػػػػػنوج ا نػػػػػػػػػػػػػ   اتػػػػػػػػػػػػػه. وأدػػػػػػػػػػػػػم أوالدنبػػػػػػػػػػػػػح دػػػػػػػػػػػػػ

 
(3)  Josephus, Antiq. XVIII, V, 4, XVII, I, 3. 
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 وهلللللريودا (نٕٔ:ٔ)اؼبػػػػػ كور يف أع هلللللريودس خلللللالكيس، ألريبلللللاس الول 
 اؼب رول  )ال  تسبب  يف قتل يوانح اؼب ا اف(.

وديوداي تنود  أواًل ديودس اؼبأطيب ليأػبُّس  اهػح )ا ػل اػريبل الثحنيػ ( وتأيةػح 
 ػػػػػحلوا  الػػػػػ  تنويدػػػػػ  ليأػػػػػبُّس )ا ػػػػػل دػػػػػيودس وكأيػػػػػوابترا(. ولكػػػػػي نتتبػػػػػع نسػػػػػب 

تػػػػنوج كيػػػػ وس الػػػػ  دػػػػ دح لحزا يػػػػل أخ  ألريبللللاس الولر ػػػطو ولس وتسأسػػػػأه: أ
)اؼبػػػ كوريل يف أع ألريبلللاس الثلللاين وبرنيكللل  دػػػيودس الكبػػػي وتأيةػػػح أر  ػػػ  أوالد: 

 (.ٕٗ:ٕٗ)اؼب كورة يف أع ومرمين ودوروسوّ ( ٕ٘:ٖٕ
سػر و    ذلك تت ط  األ رة دػ اً وتتكػرر األظبػح  فبػح يػ يب  أػ  اؼبػحّرِتل ا

 التسأسلن و نكتةي   كر  أسأ  نسب كل ر يس يف اكحنه.
 م(:6-ق.م 4أرشيوؤس وايل على اليهودية والسامرة وأدومية ) - 1

الػ   اػػل احلثػحؾ النودػػ  أرشلليوؤس أويػ  دػيودس قبػػل ولحتػه أف ىبِأةػػه ا نػه 
 السحاري  وذلك يف اكم اليهودي   أ  أف يكوف لطبه ر يس ر ع.

أتو أريػيؤؤس اػل نةػس النودػ  اغبكػم  أػ   أنتيباس،كاح أوي  أف يُ ط  
 اعبأيل و ييه وأورانتيس وابنيحسن  أ  أف يكوف لطبه أيضحً ر يس ر ع.

)زودػػ  يو ػػ   اهػػح( اغبكػػم  أػػ  اؼبػػ ف  سللالومةكاػػح أويػػ  أف سُبػػن  أتتػػه 
ازتيػػ : يبنيػػح وأيػػ ود ولػػحزا يأسن وذلػػك   ػػ  اوالطػػ  وتسػػري  قيسػػرن ألف اؼب ػػروؼ 

وف الرواػػحين أف اؼبأػػوؾ والرؤ ػػح  التػػح  ل لطيسػػر لػػيس ؽبػػم اغبػػ  يف توريػػ  يف الطػػحن
ألطحهبم واكواحهتم أل نح هم. لػ لك كػحف  أػ  أريػيؤؤس أف يطػـو  راأػ  إىل رواػح 

 لتسأُّم اهحـ وظيةته وألطح ه.
ولكػػل اػػح أف اػػحت دػػيودس اػػك انةضػػر  ركػػحف دضػػب اليهػػود واطػػ دم  أػػ  

دػػػػػػػ ا اغبطػػػػػػػ   أػػػػػػػ  أريػػػػػػػيؤؤسن وقػػػػػػػ  تػػػػػػػػن يم دػػػػػػػيودس و أػػػػػػػ  رواػػػػػػػحن ويػػػػػػػبُّوا 
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اغبركػػ  صبح ػػ  اػػل الةريسػػيل وأتػػرر اػػل الفيػػوريل اؼبتطػػرلل دػػي اؼبت طأػػل  ػػ  
قيسػػػػر و ػػػػ  اغبكػػػػم الرواػػػػحين كأػػػػه و ػػػػ  وراػػػػ  دػػػػيودس األدوايػػػػلن ودػػػػ يدوا 

ليهػح اؤاػ   أرييؤؤس وأاثروا الش ب كأهن ال     أ اورته لطحا  ا حب  احت
يف أُوريػػأيم قػػرب  يػػ  الةسػػ . و  ػػ  أف دػػ أت اغبحلػػ  ظػػحدرايًن آالؼ اػػل اليهػػود 

راػػػل أريػػػيؤؤس إىل رواػػػح   ػػػػ  أف أويػػػ  ليأػػػبُّس )ا ػػػػل دػػػيودس اػػػل كأيػػػػوابترا( 
 لإليراؼ  أ  يئوف البؤدن وغبطه يف رواح أنتيبحس مث ليأبُّس نةسه.

  و يناح دحال  يرتبػوف توزيػع الػبؤد أاػحـ أدسػطس قيسػرن قػ ـ اػل اليهوديػ  ولػ
 يطحلب قيسر إبلفح  اؼبأكي   ل اليهودي  وهب أهح رب  اكم رواح اؼببحير.

 و    الةحص قرير قيسر ازا:
 .(ٗ)”وايل“ت يل أرييؤؤس  أ  اليهودي  والسحارة وأدواي   أطب  - ٔ
ت يػػل أنتيبػػحس ر ػػيس ر ػػع  أػػ  اعبأيػػل و ييػػه و أػػ  انػػحأ  يػػرؽ اأُلردف  - ٕ

 ال  يسكنهح يهود.
يػػػػػػل ليأػػػػػػػبُّس ر ػػػػػػػيس ر ػػػػػػػع  أػػػػػػػ  اؼبنػػػػػػػحأ  الشػػػػػػػاحلي  وتشػػػػػػػال اباتنيػػػػػػػح ت  - ٖ

 .(٘)وتراتونيتس وأورانتيس
وقػػ  ادتاػػوا صبي ػػحً حبكػػم الػػبؤد و ةػػل ال اػػحرة اػػحذيل اػػ و أ ػػيهمن وابألتػػص 

ن و اػحرة قسػور أروبػح واػ دح (ٙ)أرييؤؤس ال   ادتم  تكايل  نح  اؽبيكل وتنيينػه
ح يف واد  أروبػػػػػػػػح الشػػػػػػػػاحيلن و ػػػػػػػػ  دبضػػػػػػػػرر اػػػػػػػػل اؼبػػػػػػػػح  لػػػػػػػػر  لبيأهػػػػػػػػح وأيػػػػػػػػضحرد

 
 .(Josephus, Antiq. XVIII, IV, 3)( ٕ:ٕٕكحف يأطيب ابؼبأك ذبحوزاً )ا   (ٗ)

(5)  Josephus, Antiq. XVII, XI, 4, Bell. Jud. II, VI, 3. 
(6)  Schlatter, op. cit., 268. 
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 ا ين  أرييؤ يس وادتم أيضحً حب ا طهح.
ولكل لأل   كحف أرييؤؤس أقل أ نح  ديودس اكا  و يح  ن وق  ا تار 

كػحف قسػػي يف اغبكػم  شػر  ػنواتن ولكػل دوف أف يةػوز ة  اطػ  اػل يػ به ألنػه 
 ود:النظر دي اتضحوب اع اليهود يف أ  يي ن وق  أاثر ي ور اليه

ةف أأي  اارأته اريبل وتنويج دؤليا أراأػ  أتيػه ا ػكن ر الػ  كحنػ  قػ   أواًل:
تأيةػػ  اػػل ا ػػكن ر اػػؤث  نػػلن وهبػػ ا يكػػوف زوادػػه انهػػح  ػػ  يػػري   

 .(ٚ)ازاب 
 تس ير ارتل لر يس الكهن  و نؿ اانل انهم ال رائ   الكهنوت. اثنياً:
ف أ ػػػػبحب وا ػػػػح ن وذلػػػػك  ػػػػ  ا ػػػػطه  وأ ػػػػح  ا حاأػػػػ  اليهػػػػود  ػػػػ و  اثلثللللاً:

توديهػػػحت قيسػػػر نةسػػػه. ودػػػ ا كأػػػه ا ػػػطر اليهػػػود أف يطػػػ ِّاوا يػػػػكور 
ي ي ة لطيسر يطأبوف ليهح  نؿ أرييؤؤسن ول ػًؤ ا ػتضحب ؽبػم قيسػر 
ونةػػحيف يف ليينػػح إبقأػػيم الفػػحؿ   ػػ  أف دػػريديف اػػل صبيػػع أاوالػػهن وكحنػػ  اػػ ة 

دارة ـ(ن ودتأػػػػػ  اليهوديػػػػػ  ربػػػػػ  إٙ-ؽ.ـ ٗاكاػػػػػه  شػػػػػر  ػػػػػنوات )
 .(ٛ)اكيحـ رواحنيل ابحيرة

 ورراخونيتسفيلبُّس رئيس ربع على اباتنيا  - 2
 م(:34-ق.م 4وأورانتيس مناطق الشمال )

 )ودو دي ديودس ليأبُّس ال   كحف ق  تنويج ديوداي أواًل(.
 ػن ن ولكػل اكاػه ك يكػل لػه أ  يػ ر تػحرج  ٖٚاكم د يف اؼبنػحأ  اػ ة 

 
ُيؤَاظ أف ادتاحـ اليهود كحف اتنايػ اً دػ اً هبػ ا األاػرن إذ كػحف وُبػ ر  أػ  اليهػود زواج أراأػ   (ٚ)

 .(Josephus, Antiq. XVIII, XIII, 4)األخ إذا كحف انهح أوالد 
(8)  Dio Cassius LV, 27. Josephus, Antiq. XVII, XIII, 2,5. 
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طحً لرواػػػح ـبأسػػػحً وأاينػػػحً يف ضبػػػل اؼبسػػػئولي  يف إدارة يػػػئوف الػػػبؤد إالي أنػػػه كػػػحف يػػػ ي
ورلػع  وقد بىن مدينة ابنياس عللى منلابع الدردن وأطللق عليهلا قي،لرية،اكاػهن 

 ك ر.  ال يأف ا ين   ي  يي ا ابل اح ر واإليؤاحت اك يحرت ا ين 
 اػػحً اػػع ويػ كر  نػػه التػحريخ أنػػه ك يفػحدر قػػخ دا ػرة  ػػؤديفن وكػحف يتضػػويؿ ليهػح دا

لببػػػ  اػػػل أيػػػػ قح ه األانػػػح ن وكػػػحف يسػػػػي وا ػػػه كر ػػػي الطضػػػػح  يتسػػػايع يػػػػكحو  
اؼبظأػػػوالن وأ  يػػػكور تُطػػػ يـ لػػػه كػػػحف ساػػػر ةف يُطػػػحـ كر ػػػي الطضػػػح  يف اغبػػػحؿ 

ـ ٖٗ. واػحت  ػن  (ٜ)وهبأس وبكم  ؤ إ طح ن ليد ا  اؼبظأـو ويطتص ال الظحك
 ػػي الػػ  كػػحف وبكاهػػح إىل واليػػ   ػػوراين وك ىبأػػ  لػػه ولػػ اًن لحنضػػاي  احقتػػحً األرا

ن (ٓٔ)نةسػهح أ  أف ُتسرؼ الضرا ب اؼب لو   ال د يف الػبؤد لسػحه دػ يف الػبؤد 
 الكبي. إىل أف تسأياهح أدريبحس األوؿ  ل أر طو ولس  ل ديودس

 هريودس أنتيباس رئيس ربع على اجلليا - 3
 م(:39-ق.م 4وبرييه ومناطق شرق الدردن )

ػػػ حـ الثؤاػػػ  الػػػ يل تأةػػػوا دػػػيودس وأكثػػػردم ذكػػػحً  واكػػػراً. ك يػػػ كر أكةػػػأ اغبكي
وذلػػك  بللىن مدينللة طليللة لتكللون عالللمة اجلليللاالتػػحريخ  ػػل اكاػػه كثػػياً إالي أنػػه 

. واتتػػحر ؽبػػح أصبػػل وأتسػػب  ط ػ  يف اعبأيػػل  أػػ  حبػػية دنيسػػحرت (ٔٔ)ـٕٙ ػن  
حبايحاحهتح ال الئ ن وذلك يف الضة  الفر ي  قريبحً ال قري   اواس اؼبشهورة ” أ ي “

تكريبػػحً لطيبػػحريوس قيسػػر الػػ   كحنػػ  تر طػػه  ػػه أوايػػر اؼبػػودة والتطػػ يرن الػػ  كػػحف 
ي تػػن هبػػح أنتيبػػحس دػػ اً لػػوؽ كػػل يػػي . وقػػ   ػػ  يف أ يػػ  قسػػوراً  ظياػػ  و  يػػ ة 
وانػػػػػػػػػػػحزؿ كثػػػػػػػػػػػػيةن ويػػػػػػػػػػػضيع السػػػػػػػػػػػػك  يف اؼبػػػػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػػػػػوا  اػػػػػػػػػػػل  أيػػػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػػػـو 

 
(9)  Josephus, Antiq. XVIII, IV, 6. 

(10)  Josephus, Antiq. Ibid. 
(11)  Josephus, Antiq. XVIII, II, 3. 
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ل  ػػهيل ؽبػػم السػػك  ؾبػػحانً وأ ػػحؽبم اػػل أاوالػػه ك اػػل أو اػػل الةطػػرا  اؼب ػػ الن الػػ ي
 .(ٕٔ)ال أ احؿ اػبي الكثية ال  ا طأع هبح

وقػػػ  أ ػػػح  إىل يػػػ ور اليهػػػود الػػػوأ   نوادػػػه 
ا نػػػػ  اأػػػػك ال ػػػػرب أريتػػػػحسن فبػػػػح تسػػػػبب يف قيػػػػحـ 

س وأريتػػػػحسن اػػػػرب يػػػػ ي ة  ػػػػل دػػػػيودس أنتيبػػػػح
وُدػػـن ليهػػح أنتيبػػحس. وزاد إ ػػح ة لشػػ وردم الػػ ي  
 تطأيطػػه ؽبػػ يف النودػػ  ردبػػ  يف الػػنواج اباػػرأة أتيػػه 
ودػػو اػػين فبػػح اػػ ا  يوانػػح اؼب اػػ اف أف يوادهػػه 

حً لت  يه يرا ع النحاوس.  هب ا اػبطأ اوخبِّ
وُيؤَاػػػظ دنػػػح أف الكتػػػحب اؼبطػػػ يس يػػػ كر أنػػػه 

كاػح يػ كر الكتػحب أف تػنويج دػيوداي ااػرأة أتيػه.  
 اظبه ديودس.

ولتو ي  د يف الوقح ع التحرىبي  نطوؿ إف اظبػه الرظبػي كػحف أنتيبػحسن ولكنػه كػحف 
ن ودػو ا ػل ”دػيودس أنتيبػحس“يُ     أطبه ال حـ ودو ديودسن أ  أف اظبػه كػحف 

دػػيودس الكبػػي اػػل زودتػػه احلثػػحؾ السػػحاري ن ودػػو دػػي أتيػػه دػػيودس الػػ   ولػػ يف 
بػػػي اػػػل زودتػػػه اػػػريبل الثحنيػػػ  اؼبأطيػػػب ليأػػػبُّس. واؼب ػػػروؼ أف دػػػيودس دػػػيودس الك

وقػػػ   (ٖٔ)ليأػػػبُّس  ػػػل دػػػيودس الكبػػػي دػػػو الػػػ   كحنػػػ  دػػػيوداي يف ذاتػػػه كنودػػػ 
 ايًّح.” ديودس ليأبُّس“لنةسه  يناح كحف زودهح ” ديودس أنتيبحس“ادتسبهح 

 
(12)  Ibid. 

(13)  Josephus, Antiq. XVIII, V, 1. 
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تػػػػر اظبػػػػه الرظبػػػػي وان ػػػػحً لؤلتبػػػػحس يأنانػػػػح أف نطػػػػوؿ إنػػػػه كػػػػحف يودػػػػ  ليأػػػػبُّس آ
كأيػػػػػوابترا “ودػػػػػو الػػػػػ   ولػػػػػ يف دػػػػػيودس الكبػػػػػي اػػػػػل زودتػػػػػه اؼبػػػػػ  وة ” ليأػػػػػبُّس“

ن ودو ال   توىلي رائ   ر ع  أ  األقحليم الشػاحلي ن ودػ ا ك يكػل لػه ”اأُلوريأياي 
 ؤق  هبيوداي نةسهح وإمبح تنوج لياح     ا نتهح  حلوا  ال  كحن  ق  تأةتهح ال 

هن ودػػػػي البنػػػػ  الػػػػ  رقسػػػػ  رقسػػػػتهح اؼب رولػػػػ  اؼبػػػػ كورة يف دػػػػيودس ليأػػػػبُّس أتيػػػػ
 .(ٗٔ)اإلقبيل وال  كحف شبنهح رأس يوانح اؼب ا اف

واؼب ػػروؼ اػػػل األانديػػػل واػػػل اؤ سػػحت اغبطػػػح   التحرىبيػػػ  أف يوانػػػح اؼب اػػػ اف  
كػػحف يبثػػل رأ  دحلبيػػ  الشػػ ب اليهػػود  يف إ ػػ ا   ػػأطه  أػػ  دػػيودس أنتيبػػحس 

اشػػػح ر األُاػػػ  كأهػػح. وقػػػ   ػػػحرع دػػيودس أنتيبػػػحس  طتػػػل  سػػبب رب ِّيػػػه لأنػػحاوس و 
يوانػػػح اؼب اػػػ اف تولػػػحً اػػػل اػػػ وث أ  يػػػفب أو اػػػورة  ػػػ ييفن األاػػػر الػػػ   كػػػحف 
وبػػرص  أيػػه كػػل اغبػػرص إر ػػحً  أل ػػيحديف الرواػػحف. وقػػ   ػػحي  دػػيودس أنتيبػػحس 
 تطػػػ يريف وإ ػػػػنازيف الشػػػ ي  ليوانػػػػح اؼب اػػػ اف لأحةػػػػحظ  أػػػ  تطػػػػ ير الطيسػػػر وإ ػػػػنازيف 

ن وقػػ  ذكػػر يو ػػيةوس اطػػ ار ااػػلاـ دػػيودس ليوانػػح اؼب اػػ اف. كاػػح ذكػػر (٘ٔ)لػػه
يو ػػػيةوس أف امػػػناـ دػػػيودس أنتيبػػػحس يف ار ػػػه اػػػع أريتػػػحس اأػػػك ال ػػػرب وربطػػػيم 

 .(ٙٔ)ديشه دح  نتيض  ابحيرة لطتأه يوانح اؼب ا اف
وك لك أيضحً انتهػ  نسػيب دػيودس أنتيبػحس قحتػل يوانػح اؼب اػ اف محيػ  ؿبننػ  

لطػػػ  أيػػػحرت  أيػػػه دػػػيوداي أف يػػػ دب إىل رواػػػح أا ػػػحً يف ازدايد أرا ػػػيه   ػػػودا ن
وأاواػػػػػػحً يف اغبسػػػػػػوؿ  أػػػػػػ  لطػػػػػػب اؼبأوكيػػػػػػ ن وكػػػػػػل ذلػػػػػػك دػػػػػػية اػػػػػػل أدريبػػػػػػحس 

 
 (.ٖ:ٜٔ(ن )لو ٜٕ-ٙ:ٗٔ(ن )ارٕٔ-ٗٔ:ٔانظر: )ا   (ٗٔ)

(15)  Josephus, Antiq. XVIII, V, 2. 
(16)  Josephus, Antiq. Ibid, XVIII, VIII, 2, E. Schürer, op. cit., I, p. 350. 
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األوؿ أتػػػي دػػػيوداي نةسػػػهحن الػػػ   ت ػػػلي واليػػػحً  أػػػ  اليهوديػػػ  وأتػػػ  كػػػل اظػػػحدر 
اإلا اأػػػور. اؼبأوكيػػػ  وكرااتهػػػح  سػػػبب يػػػ اقته وزاحلػػػ  يػػػبح ه اػػػع دػػػحيس كػػػحليضوال 

ولكل لسػو  اػظ دػيودس أنتيبػحس أنػه دبضػريد أف ويػل إىل رواػح  ػبطته ويػحي  يف 
اطه ال أدريبحس األوؿ نةسهن أت  هبح اإلا اأور كحليضوال واكم  أ  دػيودس 
ابلنةػػػػي اؼبح يػػػػ  إىل ا ينػػػػ  ليػػػػوف إبقأػػػػيم الفػػػػحؿ )لرنسػػػػح(. ودػػػػريديف اػػػػل صبيػػػػع أاوالػػػػه 

أتػػػػػ  أدريبػػػػػحس يػػػػػ يطه أراد أف وبػػػػػتةظ ؽبػػػػػح ةاواؽبػػػػػح اػبحيػػػػػ  ولكنهػػػػػح رلضػػػػػ ن أدريبحس األوؿ. وؼبيح  أم اإلا اأور أف ديوداي دي وأرا يهن وُأ ية  إىل نسيب 
لأدضب  اإلا اأور وأار  تضري دح ال كل أاواؽبػح وأاؤكهػح و ػايهح إىل أدريبػحس 

كػػػػػم األوؿن وزاد  أػػػػػ  ذلػػػػػك ةف نةحدػػػػػح اح يػػػػػ اً اػػػػػع زودهػػػػػح يف ليػػػػػوف. وانتهػػػػػ  ا
ـن  أاػػػػػحً ةنػػػػػه دػػػػػو ٜٖدػػػػػيودس يف   ايػػػػػ  اكػػػػػم كػػػػػحليضوال وابلتح يػػػػػ  يف  ػػػػػن  

دػػػيودس الػػػ   ا ػػػتضوب اؼبسػػػي  اسػػػب أأػػػب  ػػػيؤأسن وأدػػػحف اؼبسػػػي  وأاػػػر 
 جبأ يف.

 م(:41-6اليهودية حتت إدارة الوالة الرومان مباشرة )
ـ( و نػػػػح   أػػػػ  الشػػػػكور الػػػػ  قُػػػػ ِّا  اػػػػل الولػػػػ  ٙ نةػػػػي أريػػػػيؤؤس ) ػػػػن  

لػػػ   كػػػحف  ػػػ ددم طبسػػػلن ابإل ػػػحل  إىل الضػػػفخ الػػػ   أ ػػػ ايف اليهػػػود اليهػػػود  ا
اؼبسػػتوأنل يف رواػػح وقتئػػ  وكػػحف يبأػػت  ػػ ددم يف تأػػك اؼبػػ ة اػػح يطػػرب اػػل شبحنيػػ  
آالؼن ربػػػررت اليهوديػػػ  اػػػل اغبكػػػم اؼبأكػػػي اكأػػػي ودتأػػػ  ربػػػ  اغبكػػػم اؼببحيػػػر 

أف والهتح الرواحف كػحف ؽبػم  لرواح. واع أمح كحن  تتبع اإلدارة اؼبركني  يف  وراين إالي 
يػػي  كثػػي اػػل اال ػػتطؤؿ يف اغبكػػم وتسػػري  األاػػور. أايػػح يف األاػػور ال حاػػ  الػػ  
زبػػػػص يػػػػئوف االا اأوريػػػػ  وأوااػػػػر اإلا اأػػػػور ال حاػػػػ  لكػػػػحف الػػػػوايل يف  ػػػػوراي دػػػػو 
اؼبتسرِّؼ ال حـن ود ا يظهر يف  اأيػ  اإلاسػح  ال ػحـ الثػحين الضػريي الػ   أاػر  ػه 

يسػػػػػػػػػػػػػرن وا ػػػػػػػػػػػػػطأع هبػػػػػػػػػػػػػ يف اؼبهاػػػػػػػػػػػػػ  يف الشػػػػػػػػػػػػػرؽ كيينيػػػػػػػػػػػػػوس وايل أدسػػػػػػػػػػػػػطس ق



 

- ٕٜٜ - 

  وراي لثحين اريةن ألف اؼبرية اأُلوىل قحـ هبح أايـ والدة اؼبسي .
 ؽ.ـ(. ٗ( كحف إاسحً   حاحً )ٖ-ٕ:ٔاالكتتحب األوؿ )لو 
 ـ(.ٚ( كحف إاسحً   ريبيحً )٘:ٖٚاالكتتحب الثحين )أع 

وس وايل  ػػػوراي اػػػع أف اليهوديػػػ   وقبػػػ  أف االكتتػػػحب الثػػػحين ا ػػػطأع  ػػػه كيينيػػػ
 ـ(ٜ - ٙكحن  رب  إدارة الوايل الرواحين كو ونيوس )

كػػػػػ لك يػػػػػ كر التػػػػػحريخ أف كيينيػػػػػوس   ػػػػػ  أف دػػػػػريد أريػػػػػيؤؤس اػػػػػل أاوالػػػػػه 
ر يسػػًح لأكهنػػ ن ولطبػػه انيػػحف  حنَّللانو طحراتػهن تأػػع يو ػػحزا ر ػػيس الكهنػ  وأقػػحـ 

 يي .  ل
كػػػػحف أوؿ وايل رواػػػػحين وبكػػػػم   (:م9-6حكللللب نوبونيللللوس الللللوايل الرومللللاين )

اليهودي  ابحيرةن وق  قحـ يف   ايػ  اكاػه دبسػح  ة كيينيػوس يف  اأيػ  اإلاسػح  
ال حـ غبسر الضريب . وق  ي ر اليهود  ثطل د ا اإلدرا  وتسويحً صبح   الفيػوريل 
وا ت ودػػػح إذالاًل رظبيػػػحً غبريػػػ  اليهػػػود ن ود أػػػتهم وبسػػػوف صبي ػػػحً أمػػػم ربػػػ  اعبنيػػػ  

ػػػػػوف دبػػػػػرارة ال بوديػػػػػ . ولػػػػػوال اكاػػػػػ  ر ػػػػػيس الكهنػػػػػ  يو ػػػػػحزا واب لتػػػػػحيل د أػػػػػتهم وبسُّ
النتشرت الثورة يف اليهودي  ال  قػحـ هبػح إقأػيم يػرؽ اأُلردف اؼبػتحاِّس  طيػحدة يهػوذا 
اعبأيأػػي الػػ   اػػل ا ينػػ  صبػػحالن والػػ    ػػب  وأف قػػحد اػػورة  ػػح طحً )انظػػر يػػةح  

ػب أيضػحً (. وق  انضم إليه يف د يف اؼبٕٗدحاش  ٕٛٛ رية يػحدوؽ الةرِّيسػي اؼبت سِّ
 .(ٚٔ)وأزادح   داً ولياً ورا نبحن و بيبح ا طراابً ور بحً كثياً يف البؤد

يػػػ بحً  قػػػحـ يهػػػوذا اعبأيأػػػي يف أايـ االكتتػػػحب )الثػػػحين( وأزاغ ورا يف  ػػػ  دػػػ ا  «+ 
 (٘:ٖٚ)أع » دةياًن ل اؾ أيضحً دأك وصبيع ال يل انطحدوا إليه تشتيتوا.

 
(17)  Josephus, Antiq. XVIII, I, 1, Bell. Jud. vii, VIII, 1. 
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 .(ٛٔ)ـٚوق  انته  كيينيوس ال اإلاسح  الضريي ال حـ يف  ن  
وُيؤَاػػػػظ أف قيػػػػحدة يهػػػػوذا اعبأيأػػػػي لثػػػػورتل اتحاسػػػػتل  ػػػػ وف  ػػػػبب ا طػػػػوؿ 
و ػػػػػ وف ردع اػػػػػل اؼبسػػػػػئوللن  ػػػػػل وانضػػػػػاحـ الةريسػػػػػيل لػػػػػه يف دػػػػػ يف اؼبػػػػػرية األتػػػػػية 

لت ّار  ػل ااتضحدحً  أ  اإلاسح  ال حـن ودو  ال اشروعن اهي  د ا كأه لروح ا
الش بن األار ال   اهي  لطيحـ الثورة الك ر ال  قحـ هبح اليهود    الرواحف  ن  

ػػػرت أُوريػػأيم وُأاػػػرؽ اؽبيكػػػل  ٓٚ ـن والػػ  راح  ػػػحيتهح ألػػوؼ اليهػػػودن ايػػ  ُداِّ
 وُ ي الش ب ولط  اترىبه.

و  ػػ  ردػػوع كو ونيػػوس إىل رواػػح تأةػػه يف  متابعللة الللوالة الرومللانيم لل كللب:
ن واػل (ٜٔ)ـنٕٔ-ٜم اليهودي  احركوس أابيبولس وا تار يف اغبكم ال  ن  اك

ـن ودػ اف ك يكػل ؽباػح ذكػر يف ٘ٔ-ٕٔال  ن   أنيوس روفوس   يف أيضحً توىلي 
 اتريخ اليهود.

ـ   ػػػ  أف اكػػػم ال ػػػحَك ٗٔويف اػػػ ية تػػػويلِّ دػػػ ا الطح ػػػ  اػػػحت أدسػػػطس قيسػػػر 
ـ(ن أايػػح ايحتػػه لكحنػػ  ٗٔ -ـ ؽ. ٗٗ ػػب   وطبسػػل  ػػن  و ػػتي  أيػػهر ويػػوال )

 ن  وتوىلي ال    يف ا ل زودته دوليح واظبػه أيبػحريوس قيسػر )اثلػ  إا اأػور  ٚٚ
 (ٕٓ)ـٕٙ-٘ٔ ػػػن   فلللالرييوس تلللرارس أػػػ  رواػػػح(ن ودػػػو الػػػ   أر ػػػل الطح ػػػ  

لػػيحكم اليهوديػػ . ويػػ كر يو ػػيةوس دػػ ا الطح ػػ  أف يػػ يف كحنػػ  اطيأػػ   أػػ  اليهػػود 
ا حاأتػػه لأيهػػود. وقػػ  ظهػػر ذلػػك يف ت ر ػػه لوظيةػػ  ر ػػيس وكػػحف دػػح راً اسػػتب اً يف 
و ػػػػػػػلي  ػػػػػػػ اًل انػػػػػػػه اظبح يػػػػػػػل  ػػػػػػػل لػػػػػػػح ن ولكػػػػػػػل  حنَّلللللللانالكهنػػػػػػػ ن لطػػػػػػػ  تأػػػػػػػع 

 
(18)  Josephus, Antiq. XVIII, I, 1. 
(19)  Josephus, Antiq. XVIII, II, 2. 

(20)  Josephus, Antiq. XVIII, II, 2, E. Schürer, op. cit., I, 322. 
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  ػ  اػػ ة يسػية تأ ػػه دػو ازتػػر و ػػلي  ػ اًل انػػه ألي ػحزرن وكػػحف ألي ػحزر  ػػل انيػػحف 
انػه ظب ػحف ر يس الكهن  السح  ن وك يلكه ليهح  ن  واا ة اك تأ ه و لي   اًل 

كل ذلػك   قيافا، ل كحايثوسن و     ن  واا ة  نل  أيضحً و لي   اًل انه يو   
ـ(ن دػػػحدر   ػػػ دح اليهوديػػػ  إىل رواػػػحن ٕٙ-٘ٔيف أقػػػل اػػػل إاػػػ ر  شػػػرة  ػػػن  )

 .(ٕٔ)وت لي  يؤأس البنطي ) ونتيوس  يؤأس(   اًل انه
 م(:36-26اليهودية حتت حكب بيوطس البنط  )

ـ دب ينػ  قيسػري  لواػ  اضريػ  ٜٔٙٔاةػرايت ُ اأػ  يف  ػن   )ُوِدَ ت أانػح 
ن و ػػيؤأس دػػو (ٕٕ)”( ونتيػػوس  ػػيؤأس اػػع ا ػػم أيبػػحريوس قيسػػر“رباػػل ا ػػم 

ـن ود ا يوال  ٕٙتحاس احكم رواحين  أ  اليهودي ن  يينه أيبحريوس قيسر  ن  
     ت ا  السي  اؼبسي  سبحاحً. وأب حً ليس د ا اسحدل .

ـ. و نػػػحً   أػػػ  ٖٙ-ٕٙلبنطػػػي اغبكػػػم يف اليهوديػػػ  اػػػل  ػػػن  وتػػػوىلي  ػػػيؤأس ا
ـ الػػػػ   دبطتضػػػػحيف ٕٔت ػػػػ يل يف اكػػػػم ؾبأػػػػس الشػػػػيوخ الرواػػػػحين السػػػػحدر يف  ػػػػن  

ن أتػػػػ   ػػػػيؤأس زودتػػػػه (ٖٕ)يسػػػػرِّح غبكػػػػحـ األقػػػػحليم أف يسػػػػحبوا زودػػػػحهتم ا هػػػػم
(. وقػػ   ػػ أ  ػػيؤأس اكاػػه  تحػػ ِّ  اليهػػود ٕٚ:ٜٔوأقحاػػ  يف أُوريػػأيم )اػػ  

ركػن قيػحدة اعبػيش اػل قيسػري  إىل أُوريػأيمن وأاضػر سبثػحؿ قيسػر ويػػ حر ةف نطػل ا
االا اأوري  النسر ال دي ذا اؼبنكبل ال ريضل وَنَسبهاح ليًؤ يف ا اتل أُوريػأيمن 
فبػح أاثر اةيظػػ  اليهػود ود أهػػم يتوديهػوف إليػػه يف اطػر قيحدتػػه يف قيسػري  وينحز ونػػه 

يؤأس ابؼبػػػػػػوت. ولكػػػػػػل أاػػػػػػحـ إيػػػػػػراردم  أنػػػػػػحً يف دػػػػػػ ا األاػػػػػػرن وقػػػػػػ  دػػػػػػ يددم  ػػػػػػ
ويػػػػػػػػػػػػػػػػضح تهم  ػػػػػػػػػػػػػػػػت  أايـ ودػػػػػػػػػػػػػػػػم وقػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ لػػػػػػػػػػػػػػػػ ر الػػػػػػػػػػػػػػػػبؤط الرواػػػػػػػػػػػػػػػػحين يف 

 
(21)  Josephus, Antiq. XVIII, II, 2. 

 (22) E. Schürer, op. cit., p. 358. n. 22. 
(23)  Tacitus, Annales, iii, 33-34. 
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قيسػػػػري  اطػػػػ ِّال ايػػػػحهتم لأاػػػػوت  ػػػػ وف تػػػػوؼ أو تػػػػردُّدن د ػػػػل  ػػػػيؤأس يرلػػػػع 
 .(ٕٗ)التاحايل والش حرات ال أُوريأيم وينسبهح يف قيسري  ارية أترر

. وؼبيػػح (ٕ٘)ل ليأػػو اليهػػود وقػػ  ذكػػر دػػ يف اغبحداػػ  يو ػػح يوس الطيسػػر  نطػػًؤ  ػػ اػػيًؤ  ٕ٘اػػحوؿ  ػػيؤأس اػػ  ؾبػػرر اػػح  د يػػ  إىل ا ينػػ  أُوريػػأيم اػػل  أػػ   ُ ػػ  
لتحسل أاواؿ اؼب ينػ ن تسػ ير لػه اليهػود ألنػه أراد أف يسػتأ ـ أاػواؿ اؽبيكػل يف 
ذلكن وكحف او م ال اوا م األ يحد الك ر ايػ  كػحف يتضايػع اليهػود ويطػ ِّاوف 

ن يم اؼبطحواػػ  صبح ػػ  اػػل اعبأيأيػػل ألمػػم كػػحنوا أكثػػر اليهػػود ت سُّػػبحً ذاب حهػػمن وقػػ  تػػ
وأي دم ا ت  اداً لأثورةن فبح د ل  يؤأس ساػر دنػوديف ةف ي اػل لػيهم السػيوؼ 
لػػ    اػػنهم تأطػػحً  ظياػػحً واتتأطػػ  داػػحؤدم  ػػ اب حهم كاػػح يسػػ  اإلقبيػػل )لػػو 

 .(ٕٚ)ن وكاح يس  يو يةوس(ٕٙ)(ٗ-ٖٔ:ٔ
ر ػع  د يف اؼب حبػ  كثػين اػل أتبػحع دػيودس أنتيبػحس ر ػيس وق  ا ث أف قُتل يف

والػػػ  أراد  اعبأيػػػل فبػػػح د ػػػل اغبطػػػ  والضػػػفين  وال ػػػ اوة تػػػنداد  ػػػل  ػػػيؤأس ودػػػيودسن
اؼبسػي  كحكاتػه   يؤأس أف يتؤلحدح يف اؼبرية األترر ال  ت ريض ؽبػح  نػ اح قػ ياوا إليػه

 (ٕٛ) (.ٕٔ-ٖٕ:ٙ ودس )لوويأبه و أم أنه ال اعبأيل لأر أه إىل دي 
 يف د يف األانح  ظهر اؼبسي ن وق  ويةه يو يةوس دك ا:

]كػػػحف ردػػػًؤ اكياػػػػحًن إف دػػػحز أف نػػػػ  ويف ؾبػػػريد ردػػػلن ألنػػػػه كػػػحف يسػػػػنع 
اؼب ضػػناتن وكػػحف ا أِّاػػحً اطبػػواًل لػػ ر الػػ يل ُيسػػرُّوف ابغبػػ . وقػػ  ادتػػػ ب 

 
(24)  Josephus, Antiq. XVIII, III, 1. 

(25)  Philo, Legatio ad Gaium, ch. 38. 
 يُ تط  أف  رج  أواـ  طخ نتيض  ؼبرور الطنحة جبواريف. (ٕٙ)

(27)  Josephus, Antiq. XVIII, III, 2. 
(28)  Nodius, De Vita et Gestis Herodium, ccxlix 
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قػػ  اكػػم  أيػػه و ” اسػػيححً “إليػػه كثػػياً اػػل اليهػػود واػػل األفبيػػل. وقػػ  كػػحف 
 ػػيؤأس ابلسػػأب إبي ػػحز اػػػل رؤ ػػح نحن لكػػل الػػػ يل أابػػويف ك ينسػػويف ألنػػػه 
ظهر ؽبػم ايًّػح يف اليػـو الثحلػ  حبسػب اػح تنبػأ األنبيػح  الط يسػوف  نػه هبػ يف 
األاور و  شرة آالؼ أاػور  ضيبػ  أتػرر زبسػه. وصبح ػ  اؼبسػيحيل الػ يل 

 ].  (ٜٕ)تساُّوا ابظبه ال ينالوف إىل د ا اليـو
ح خبسػوص احداػ  يػأب  ػػيؤأس لأاسػي  ليػ كردح اؼبػحرِّخ ات ػيتوس الػػوا  أايػ

 . (ٖٓ)ابتتسحر
ويف دػػػػ يف األانػػػػح  قحاػػػػ  اشػػػػحدبحت وأ اػػػػحؿ دػػػػي يػػػػرية  اػػػػل   ػػػػ  اليهػػػػود 
الطػػحأنل يف رواػػحن فبػػح ا ػػطر أيبػػحريوس قيسػػر إىل نةػػي أر  ػػ  آالؼ يهػػود  اػػل 

 .(ٖٔ)رواح إىل دنيرة  ردينيح ويريد البحقل تحرج البؤد
ـ(  أػػ  أاػػر يػػكور ٖٙوقػػ  انتهػػ  أايـ اكػػم  ػػيؤأس البنطػػي يف اليهوديػػ  )

تطػػ يـ هبػػػح السػػػحاريوف إىل ايثأػػػوس وايل  ػػػوراي ال ػػحـ  ػػػ   ػػػيؤأسن ألنػػػه ا ػػػتأ ـ 
  دم ال نػ  وذ ػ  الشػ ب األ ػنؿ  يناػح كػحف اتضاِّ ػحً يف دبػل دػرز  )اؼبطػ يس 

  واألواين الػػػ  يُطػػػحؿ أف ُ ػػػّن  ابلنسػػػب  لأسػػػحاريل( ودػػػم يبحثػػػوف  ػػػل ات ػػػوت ال هػػػ
 (.ٙ:ٙأ  ٔر يس الكهن  تبأدح يف د ا اعببل ةار الرب )

وقػػ  دػػحدر  ػػيؤأس البنطػػي اليهوديػػ  إىل رواػػح ؼبطح أػػ  أيبػػحريوس قيسػػر لي طػػي 
تطريػػراً  ػػل السػػبب يف دػػ يف الشػػكورن وقػػ  أقيػػل اػػل انسػػبه وذلػػك   ػػ  أف اكػػم 

 أريطػػػػػػػػه إىل رواػػػػػػػػح اػػػػػػػػحت . و يناػػػػػػػػح  ػػػػػػػػيؤأس يف(ٕٖ)اليهوديػػػػػػػػ   شػػػػػػػػر  ػػػػػػػػنوات

 
(29)  Josephus, Antiq. XVIII, III, 3. 

(30)  Tacitus, Annales, XV, 44. 
(31)  Josephus, Antiq. XVIII, III, 5. 
(32)  Josephus, Antiq. XVIII, IV, 2. 
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 ـ يف يهر احرس.ٖٚأيبحريوس قيسر  ن  
ـ وك يبػػَ  يف اغبكػػم ٖٙ ػػن  مارسلليللوس وقػػ  ت ػػلي  ػػ اًل انػػه غبكػػم اليهوديػػ  

إالي ا ة قسيةن ألنه يف السن  التحلي   لي اإلا اأور كحليضوال احكاػحً آتػر  و ػحً 
  إىل أف ربويؿ اغبكم ليهح ال ال   يحر واليحً  أ  اليهودي (ٖٖ) نه دو احرولأوس

والي  رواحنيػ  إىل فبأكػ  ات  ػ  لأحكػم الرواػحينن وذلػك  تػويلِّ اؼبأػك أدريبػحس األوؿ 
ـ. واػػل   ػػ يف  ػػحدت اليهوديػػ  اػػرية أتػػرر ربػػ  ٗٗـ إىل  ػػن  ٔٗ أيهػػح اػػل  ػػن  

 اكم الوالة الرواحف.
 م(:44-37،44،41” )هريودس امللك“ألريباس الول ويددعى  - 4

يباس خيلل  فيللبُّس نلرئيس ربلع عللى املنلاطق الشلمالية اباتنيلا ورراخلونيتس ألر 
  ـ(ٖٚ) وأورانتيس

ورضاف إليه فيما بعلد الرايل  اللا نلان اكمهلا هلريودس أنتيبلاس يف اجلليلا 
 .ـ(ٓٗ) وبرييه ومناطق شرق الدردن

 

دػػيودس أدريبػػحس األوؿ دػػو ا ػػل أر ػػطو ولس ا ػػل دػػيودس الكبػػين وأُاػػه دػػي 
نيكي  ن   حلوا  أتػ  دػيودس الكبػين وقػ  تػنويج  كيػ س  نػ   اػه لنا يػل  ر 

 ا ل لنا يل أتي ديودس الكبي.
تػػر ي أدريبػػحس يف رواػػح ربػػ  ر حيػػ  أُاػػه دنػػحؾن إذ أر ػػأه دػػ يف دػػيودس الكبػػي 

  ػ   ػرش إىل دنحؾ ودو ا ل     نواتن لنشأ ي ي  األارا  ال يل ا تأػوا لياػح 
 السيئ . ةت  أاحاه الطري  إىل اغبكم ابلردم ال ظرولهرواحن وال دنح ان

وقػػػػػػ  ل بػػػػػػ  أُاػػػػػػه  رنيكػػػػػػي دوراً كبػػػػػػياً يف ايحتػػػػػػه  سػػػػػػبب يػػػػػػ اقتهح لنودػػػػػػحت 

 
(33)  Josephus, Antiq. XVIII, XVIII, VI, 10. 
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اؼبػوت األابأرة يف رواحن وابألتص أنطونيح أراأ  ا ل أدسطس قيسرن وأنط ته اػل 
ت أُاػه . ودبػو (ٖٗ)افػحارات   ة اريات. وقس  أدريبحس يف ذلك اؼبضاحر أويأ  وكأهح

ويػػأ   ػػه اغبحلػػ  يف ابدئ األاػػر إىل اال ػػت ان  وايػػحة الةطػػر والتشػػرُّدن وايػػتفل يف 
وظية  اطػية يف  أػ ة أ يػ   نػ  دػيودس أنتيبػحس  اػهن ولكنػه ايػط ـ هبػيودس 
لػػلؾ  اأػػه وكػػحد ينتحػػر  سػػبب كثػػرة الػػ يوف الػػ   أيػػه. ونػػنؿ اػػع زودتػػه  ػػرًّا إىل 

كن ر أالابرؾ أتػي ليأػو اليهػود  الةيأسػوؼ اإل كن ري  وا ت اف ال يػ يطه ا ػ
 .(ٖ٘)ائْ  أل  دراطب ن لح تطحع أف يسحلر إىل رواح

وتػػػودد إىل أيبػػػحريوس قيسػػػر الػػػ   ألطػػػحيف يف السػػػضل  سػػػبب ديونػػػه الػػػ   أػػػ  
تنان  ال ول ن وق  تو ط  أنطونيح أراأ  ا ل أدسطس قيسر ألمػح كحنػ  يػ يط  

هن ل ةح  نه أيبحريوس قيسر وأأأػ   ػرااه. لتسػحدؽ يف ألاه ودل   له كل ديون
الطسػػػر اػػػع دػػػحيس اؼبػػػػ  و كػػػحليضوال أاػػػ  أاةػػػحد أيبػػػػحريوس قيسػػػر الػػػ   يػػػػحر 

. وقػػ  ظب ػػه  ػػح    ر ػػ  االا اأػػور يتحػػ يث اػػع كػػحليضوال (ٖٙ)إا اأػػوراً لياػػح   ػػ 
ىل  ػػػل سبنيحتػػػه دبػػػوت أيبػػػحريوس اػػػك يسػػػي كػػػحليضوال إا اأػػػوراً. لبأيػػػت اغبػػػػ ي  إ

أيبحروس قيسرن لننؿ أدريبحس  يةحً  أ  السضل ارية أتررن وظل اسضوانً  ػت  
ـ(. وقُػػػػػ ِّـ ٖٚأيػػػػػهر اػػػػػك اػػػػػحت أيبػػػػػحريوس قيسػػػػػر )

دحيس كػحليضوال إا اأػوراً  سػةته اال ػل الوايػ  الوريػ  
ل ح أػػػ  يوليػػػوس قيسػػػر. ويف اغبػػػحؿ لػػػك قيػػػود أدريبػػػحس 
  وأدػػ ايف  أسػػأ  اػػل الػػ دب  ػػوزف  أسػػأ  اغب يػػ  الػػ 
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحف اطييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اً هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحن 

 
(34)  Rostovtzelf, Hist. of Ancient World, ii, 213. 

(35)  Josephus, Antiq. XVIII, VI, 3. 
(36)  Josephus, Antiq. XVIII, VI, 5. 
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وأ طػػحيف لطػػب اأػػك  أػػ  األرا ػػي الػػ  كػػحف وبكاهػػح ليأػػبُّس  اػػه وليسػػحنيوس 
. (ٖٚ)(ن والػػػ   أفػػػ  إىل أقسػػػ  الشػػػاحؿ اػػػك اػػػ ود لبنػػػحفٖ:ٔأيضػػػًح )لػػػو 

ولكػػػػل أدريبػػػػحس تبحأػػػػأ اػػػػ ة  ػػػػن  كحاأػػػػ  قضػػػػحدح يف رواػػػػح اسػػػػتات ًح  سػػػػ اق   
إل ػػكن ري ن وقػػ  ابلػػت اليهػػود كػػحليضوالن ويف ذدح ػػه إىل اليهوديػػ ن  ػػريج  أػػ  ا

اؼبطياػػوف دنػػحؾ يف االاتةػػػح   ط واػػه وا ػػػتطبحله كاأػػك   ػػػ  أف والػػحدم  ػػػح طًح  
كشػػػػحيحتن فبػػػػح أاثر اةيظػػػػ  اليػػػػواننيل واإل ػػػػكن رانيلن لطحاػػػػ  ا ػػػػطراابت 
تطػية دنػػحؾن و نػ  ويػػوله إىل اليهوديػ  ال ػػتؤـ اأكػه دنػػحؾ انػ دش اليهػػود 

كحنػػ  ” ليأػػبُّس ودػػيودس أنتيبػػحس“اي زودػػ  اػػل األاػػرن اػػك أف أتتػػه دػػيود
ْل ل ػػب اغبطػػ  واغبسػػ  يف قأبهػػحن لسػػ   يف اغبػػحؿ لطأػػب لطػػب اأػػك  أوؿ َاػػ
لنودهػػػح أيضػػػًحن إذ ك يكػػػل  ػػػور ر ػػػيس ر ػػػعن فبػػػح أدر كاػػػح  ػػػب  ويػػػرانح إىل 
ذبريػػ نبح ونةيهاػػح ا ػػًح دػػي وزودهػػح دػػيودس إىل ليػػوف  ةرنسػػح يف أواتػػر  ػػن  

وقػػ   ػػمي كػػحليضوال األرا ػػي الػػ  كػػحف دػػيودس  (ٜٕٛـ  )انظػػر يػػةح   ٜٖ
 ـ(.ٓٗوبكاهح إىل ُاأك أدريبحس )

ػػه أدريبػػحس األوؿ إىل رواػػحن واػػل دنػػحؾ ظػػل يراقػػب ٓٗويف أواتػػر  ػػحـ  ـن تودي
األاػػػ اث يف اليهوديػػػ ن ألف كػػػحليضوال يػػػايم أف يطػػػحـ لػػػه اػػػ    لأ بػػػحدة ابظبػػػه يف 

طبي ػػػ  اغبػػػحؿن فبػػػح أاثر دضػػػب   أػػػ   ػػػواال لأسػػػطلن لػػػحاتنع اليهػػػود  ” يبنيػػػح“
كػػحليضوال وأاػػر أف يطػػحـ لػػه سبثػػحؿ يف ديكػػل أُوريػػأيمن وأيػػ ر أوااػػريف إىل  لونيػػوس 
وايل  وراي فبح أارج  لونيوس ل أاه اب تححل  األار إالي إذا ردب أف يكػوف دنػحؾ 
اػػورة وا حبػػ . ول ػػًؤ إذ يػػ ر اليهػػود ابألوااػػر اػػ يروا  لونيػػوس  ؤنيػػ  فبػػح اػػ ا  ػػه 
لأكتح ػػػػػ  إىل اإلا اأػػػػػور كػػػػػحليضوالن ودنػػػػػحؾ تػػػػػ تيل أدريبػػػػػحس إذ كػػػػػحف اح ػػػػػراً يف 
الأحظػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػ  ويػػػػػػػػػػػػػػل ليهػػػػػػػػػػػػػػح اكتػػػػػػػػػػػػػػوب  لونيػػػػػػػػػػػػػػوسن وك يػػػػػػػػػػػػػػتم اشػػػػػػػػػػػػػػته  

 
(37)  Josephus, Antiq. XVIII, VI, 10, XIX, V, 1. 
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 .(ٖٛ)ـٔٗكحليضوال ألنه يف د يف األانح  ادتيل  ن  
 م(: 41هريودس ألريباس الول َمِلٌك على اليهودية أيضاً )

حر أدريبػػػحس كبػػػو كأوديػػػوس اباتاػػػحؿ   ػػػ  اػػػوت دػػػحيس كػػػحليضوال اذبهػػػ  أنظػػػ
الػػ   (ٜٖ)تنسػػيبه إا اأػػوراًن لتػػودد إليػػه وقػػ يـ لػػه   ػػ  اؼب ػػوانت واؼبشػػورات النحل ػػ 

أديت ل ًؤ إىل قبولػه إا اأػوراً تأةػحً لكػحليضوالن وك يتػأتر كأوديػوس قيسػر اػل رد 
أ حؼ إليه اعبايل ألدريبحس إذ ابيته  أ  ا ود فبأكته ال  انحهح له كحليضوالن و 

إقأػػػيم اليهػػػػود ةصب ػػػػه وإقأػػػػيم السػػػحارة أيضػػػػحًن وكػػػػحان لياػػػػح قبػػػل ربػػػػ  اكػػػػم الػػػػوالة 
الرواػػحنيل ابحيػػرة. وهبػػ ا تكػػوف اػػ ود فبأكػػ  أدريبػػحس قػػ   أفػػ  يف اتسػػح هح إىل 

. (ٓٗ)نَػْةػػػس اػػػ ود فبأكػػػ  دػػػيودس الكبػػػي ابإل ػػػحل  إىل أرا ػػػي أقسػػػ  الشػػػاحؿ
غبػػحؿ يف ربسػػل ال ؤقػػحت  ينػػه و ػػل يػػ به و ردػػوع أدريبػػحس إىل اليهوديػػ   ػػ أ يف ا

 وا ػػػط  الةريسػػػيل  سػػػةتهم أيػػػححب النةػػػوذ الػػػ ي  األوؿ واؼبسػػػئولل  ػػػل توديػػػه 
 يح   الش ب و واأةهن لط يـ لأهيكػل  سػة  د يػ  ا لالػحً  ةضػل رضبػ     أيػه 
ح السأسأ  ال دبي  ال  أد ادح له كحليضوال  وض  أسأ  اغب ي  ال  كحف اطي اً هب

. وا تػػ أ يػػ قِّ  يف اتبػػحع النػػػحاوس (ٔٗ)يف السػػضلن وقػػ   أيطهػػح لػػوؽ اػبنانػػ  ال حاػػ 
واػبضوع لكحل  اتطأبحته ال اأي  ال تطهيات وتط   ال اب   اليواي  ال  ك يتأتر 

ن اػك أف اليهػود كرياػويف وا تػ ويف (ٕٗ)يواحً وااػ اً  ػل تطػ يبهح يف اؽبيكػل يف اؼبي ػحد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيل اؼبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح يل 

 
(38)  Josephus, Antiq. XVIII, VIII, 8-9, Philo, Legatio ad Gaium, ch. 

35-48). 
(39)  Josephus, Antiq. XIX, IV, 1-2. 
(40)  Josephus, Antiq. XIX, V, 1. 
(41)  Josephus, Antiq. XIX, VI, 1. 

(42)  Ibid. 
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 غبشاونيل( ألف د يته دي اريبل اؼبكح ي  أـ أر طو ولس.)ا
وق    أ  تطوي  أ وار أُوريأيم وت أيتهح   ردػ  لح طػ  دػ اً فبػح أاثر يػكوؾ وايل 
 ػػػوراي ود أػػػه يتسػػػل  كأوديػػػوس قيسػػػر  ػػػرًّان والػػػ   أاػػػر يف اغبػػػحؿ دبنػػػع ا ػػػتارار 

ا ينػػ   ػػيوت  . وقػػ  أقػػحـ  اػػح ر لأاػػ  يف(ٖٗ)أدريبػػحس يف تطويػػ  أ ػػوار أوريػػأيم
وأنشأ ليهح اسحرح وقح حت وضبيحاػحتن وزيينهػح وكأيةهػح تكػحلي  ابدظػ  دػ اً وذلػك 

. وكػػػػحف اأػػػػوؾ كثػػػػيوف اػػػػل الػػػػبؤد الطريبػػػػ  (ٗٗ)يػػػػفةحً انػػػػه  ةنػػػػوف ال اػػػػحرة والتطػػػػ ُّـ
والب يػػػػػ ة ستػػػػػوف  نػػػػػ يف يف اليهوديػػػػػ  ويطضػػػػػوف ا ػػػػػه أاياػػػػػحً  رلطتػػػػػه وذلػػػػػك لشػػػػػهرته 

 .(٘ٗ)واكاته واتنانه
ة انػػػه يف ا ل ػػػح  يػػػ بهن  ػػػ أ يف ا ػػػطهحد اؼبسػػػيحيل األوا ػػػل الػػػ يل  وافػػػحال

كحنػػ  تػػ اتهم الكػػنة يف اليهوديػػ  نةسػػهحن كاػػح يطػػرر  ػػةر األ اػػحؿ األيػػححح 
 الثحين  شر:

ويف ذلػػك الوقػػ  اػػ ي دػػيودس اؼبأػػك )أدريبػػحس األوؿ( ي يػػه ليسػػي  إىل  «+ 
رأر أف ذلػػػػك أانس يف الكنيسػػػ  لطتػػػل ي طػػػػوب أتػػػح يوانػػػػح ابلسػػػي ن وإذ 

أاسكه و  ه يف السضل اسأِّاحً إاييف إىل أر    أرا ع ال ال سكر ليحر ػويف ير ػػػي اليهػػػود  ػػػحد لطػػػب   أػػػ   طػػػرس أيضػػػحًن وكحنػػػ  أايـ الةطػػػين وؼبيػػػح 
 (ٗ-ٔ: ٕٔ)أع » انوايً أف يط ياه     الةس  إىل الش ب.

ووا ػػػػ  أف  ػػػػ اوة اليهػػػػود لأاسػػػػيحيل  ػػػػ أت تػػػػنداد  شػػػػ ة اػػػػل   ػػػػ  احداػػػػ   
كرنيأيػػػػػوس الرواػػػػػحين قح ػػػػػ  اؼبح ػػػػػ  الػػػػػ   كػػػػػحف يف الكتيبػػػػػ  اإليطحليػػػػػ ن الػػػػػ  كحنػػػػػ  

 
(43)  Josephus, Antiq. XIX, VII, 2. 
(44)  Josephus, Antiq. XIX, VII, 5. 

(45)  Josephus, Antiq. XIX, VII, VIII, 1. 
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 ػػػػال الطيػػػػحدة ال حاػػػػ  لواػػػػ ات اعبػػػػيش الرواػػػػحين اؼبرا طػػػػ  يف قيسػػػػري  ربػػػػ  إاػػػػرة 
ػػ يف دػػو  أدريبػػحس اؼبأػػك. أايػػح ؽ.  طػػرس لػػ تل يف  يػػ  كرنيأيػػوس يف قيسػػري  و اي

يػ    طػػرس إىل أُوريػػأيم تحيػاه الػػ يل اػػل أدػػل اػبتػحف قػػح أل إنػػك دتأػػ  إىل وؼبيػػح  «اليهػػود اؼبتنسػػريل أيضػػحً: وكػػل  يتػػهن فبػػح أاثر اةيظػػ  لػػيس اليهػػود لطػػخ  ػػل و 
 (ٖوٕ: ٔٔ)أع » ردحؿ ذو  دأة  وأكأ  ا هم.

ـن إذ اكػم اػؤث ٗٗوق  اكم ديودس أدريبحس اػ ية قأيأػ  ألنػه اػحت  ػن  
نةلن ين    وف يورة  نل لطخ  أ  اليهودي ن وق  يكي نطوداً ابظبه  أ  ي

لأتػػ اوؿ يف أُوريػػأيمن ويػػن  اسػػكوؾ  أيػػه يػػورته ويػػورة كأوديػػوس لأتػػ اوؿ يف  
 كحل  األكبح  كأهح.

وكحنػػ  محيػػ  اؼبأػػك دػػيودس أدريبػػحس األوؿن كاػػح يسػػةهح اؼبػػحرِّخ يو ػػيةوسن 
 (.ٖٕ-ٕٔ: ٕٔأب  األيل ؼبيح دح  يف وي   ةر األ احؿ )

 يطوؿ يو يةوس:
ؤث  ػػنل اػػل اكاػػه  أػػ  اليهوديػػ  أقػػحـ أدريبػػحس اةػػًؤ ]إنػػه يف محيػػ  اػػ

 ظياحً يف قيسري  تكريبحً لكأوديوس قيسرن وقػ  اضػر إليػه صبػعن دةػين اػل 
 أيػػػػ  الطػػػػـو اػػػػل كحلػػػػ  الػػػػبؤد واألكبػػػػح . ويف اليػػػػـو الثػػػػحين اػػػػل ال يػػػػ  لػػػػبس 
أدريبػػػحس اأتػػػه اؼبأوكيػػػ  الػػػ  اػػػل الةضػػػ  اػبحلسػػػ  واؼبرييػػػ    كحلػػػ  النينػػػحت 

 ػػػ . وأتػػػ  يف السػػػبحح والشػػػاس تسػػػطع  أػػػ  اغبأػػػ  وت كػػػس أ ػػػوا دح الرا 
 أ  اعبون لأيحب النػحس يػي ن اػل اإل ضػحب اػع اػبػوؼ واؽبأػعن ودتةػوا 

وا ت طةويف اباتسح ه أنه يةوؽ أبي ػ  النػحس اؼبح تػ ل ولكػل ” د ا إله“له: 
اؼبأػػػك ك يُبػػػِ  أ  ا ػػػلاض أو نػػػ ـ  أػػػ  دػػػ يف الكأاػػػحت الػػػ  رباػػػل ا ػػػ  

والكةػػػػػػر. ويف اغبػػػػػػحؿ أاػػػػػػسي ةك يػػػػػػ ي  يف إا ح ػػػػػػهن والتةػػػػػػ  إىل  التاأُّػػػػػػ 
أنػػػػتم تطولػػػػوف إين إلػػػػه وإين ال أاػػػػوتن ودػػػػح أان ازف  «أيػػػػحح ه قػػػػح ًؤ: 
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أاوت افضوابً  أيي ال ال نحي  اإلؽبي   سبب كأاحت الك ب والنةحؽ ال  
ويػػةتاوين هبػػحن ولكػػل  أػػيي أف أربايػػل كػػل اػػح يضػػ ه  أػػيي   حبسػػب اػػح 

وايػت   أيػه  » ير يهن ألين ك أيػَ  يف ايػحا  ػل  شػ  يف البػ خ والػلؼ
األك وضبأػػويف إىل قسػػريف ويػػحع  ػػل الشػػ ب أنػػه  ػػياوت   ػػ  قأيػػلن لأػػبس 
الشػػػػػ ب ردػػػػػحاًل ونسػػػػػح  وأأةػػػػػحاًل اؼبسػػػػػوح ودأسػػػػػوا  أػػػػػ  الػػػػػلاب يبكػػػػػوف 
يػػػه   ويشػػػةيهن وكػػػحف ُيسػػػاع البكػػػح   ويتو ػػػأوف اسػػػب الشػػػري   اػػػك ينضِّ

  (ٙٗ)ب يف كل اكحفن ولكنه     طبس  أايـ احت.[والنحي
ـ   ػ  أف اكػم  أػ   ٗٗ ػن ن واػحت  ػن   ٗ٘وق   حش ديودس أدريبػحس 

الػػبؤد  ػػبع  ػػنلن أر ػػع  ػػنل ربػػ  اكػػم دػػحيس كػػحليضوالن واػػؤث  ػػنل ربػػ  
 اكم كأوديوس قيسر.

وكحف دتأػه السػنو  اػل كحلػ  الػبؤد اػح يسػحو  اانػل وأر  ػل ألػ  وطبسػاح   
نيػػه ا ػػللي ن ويطػػ ير  ثؤاػػ  أرابع الػػ تل السػػنو  ؽبػػيودس الكبػػي دػػ ِّيفن  أاػػحً د

ةنػػػػػه كػػػػػحف أكثػػػػػر ترلطػػػػػحً يف الضػػػػػرا ب اػػػػػل دػػػػػيودس الكبػػػػػين  ػػػػػل وأكثػػػػػر  طةػػػػػحً 
 .(ٚٗ)وإيؤاحً 

وق  ترؾ ا نحً واا اً د حيف أدريبحس أيضحً و نتلن اأُلوىل  رنيكي ال  ُول ت  ن  
ـ ودي النود  الثحلث  ٖٛ(ن ودرو ؤ اؼبولودة  ن  ٕ٘:ٕٔـ واؼب كورة يف )أع ٕٛ

 .(ٛٗ)(ٕٗ:ٕٗلأوايل ليأكس اؼب كور يف )أع 

 
(46)  Josephus, Antiq. XIX, VIII, 2. 

(47)  Ibid. 
 (48) F. O. Busch, The Five Herods. 
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 م( على املناطق الشمالية:93-48ألريباس الثاين ) - 5
ـ( كػحف ا نػه الوايػ  أدريبػحس الثػحين اػح يػناؿ  ٗٗؼبيح احت أدريبحس األوؿ ) ن  

 أيم ربػػػ  ر حيػػػ  اإلا اأػػػور  اػػػ اثً ا ػػػل  ػػػبع  شػػػرة  ػػػن  لطػػػخ. وكػػػحف يف رواػػػح يػػػت
الػػػػ   أراد ت يينػػػػه اأكػػػػحً  أػػػػ  اليهػػػػود  ػػػػوض أ يػػػػهن ولكػػػػل  (ٜٗ)كأوديػػػػوس قيسػػػػر

اسب اشورة اغبكاح   لي واليحً رواحنيحً احقتحً و طي أدريبػحس الثػحين يف رواػح اػك 
الػػ  دػػي لبنػػحفن ” تػػحلطي“ـن واينئػػ  أر ػػأويف ليتػػوىلي اغبكػػم  أػػ  واليػػ  ٛٗ ػػن  

أاػػ  أ نػػح  أر ػػطو ولس أ   ػػم ” تػػحلطي“دػػيودس اؼبػػ  و وكحنػػ  ربػػ  اكػػم 
ـ  يينػويف احكاػحً ٓ٘أدريبحس الثحينن وكحن  واليػ  دػي اراوقػ ل ... وأتػياً يف  ػن  

 أػػػ  رائ ػػػ  ر ػػػع ليأػػػبُّس ودػػػي اؼبنػػػحأ  الشػػػاحلي  وأ ػػػحلوا إليػػػه  تحنيػػػح وتراتػػػونيتس 
ـ اإلا اأػػػػور  . دػػػػ ا يف أاي(ٓ٘)وأ يأيّػػػػه الػػػػ  كحنػػػػ   ػػػػال رائ ػػػػ  ر ػػػػع ليسػػػػحنيوس

كأوديػػػوسن ولكػػػل يف أايـ اكػػػم اإلا اأػػػور نػػػيوف أ ػػػحلوا إليػػػه أدػػػنا  أتػػػرر اػػػل 
 .(ٔ٘)اعبأيل و ييه وأر ع  شرة قري  أترر

وزايدة يف التطػػػػرُّب إىل ارا ػػػػحة اليهػػػػود أ طػػػػوا ألدريبػػػػحس الثػػػػحين السػػػػأط  ل ػػػػنؿ 
انحً وت يػػػل ر ػػػيس الكهنػػػ  واػػػرياس اؽبيكػػػلن واإليػػػراؼ  أػػػ  تنانػػػ  اؽبيكػػػلن و ػػػػ

اإليراؼ الكأي  أ  اػب ا  داتل اؽبيكػل. وكحنػ  اؼبؤ ػس الكهنوتيػ  قػ  وق ػ  
انػ  اػػ ة أويأػ  ربػػ  يػ  اغبحايػػ  الرواحنيػ  ؼبػػح ا ػتولوا  أػػ  قأ ػ  أنطونيػػح وودػػ ودح 
ـببأة ليهػحن وظأػ    ػ  ذلػك ربػ  يػ  اغبكيػحـ الرواػحنيل يسػأاومح لػر يس الكهنػ  

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اػب اػػػػػػػػػػػػػػػػػػ . وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػحف يف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل انح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  مث يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدومح  كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
(49)  Josephus, Antiq. XIX, IX, 2. 
(50)  Josephus, Antiq. XX, VII, 1. 

(51)  Josephus, Antiq. XX, VIII, 4, Bell. Jud. II, XIII, 2. 
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ـ. ويف زاػػػحف أدريبػػػحس الثػػػحين ٖٙليتأيػػوس اػػػحكم  ػػػوراي قػػػ   ػػػأياهح لأهيكػػػل  ػػػن  
اكػػػػم كأوديػػػػوس قيسػػػػر أف ُتسػػػػأيم لأيهػػػػود اػػػػرية وااػػػػ ة  ؤكشػػػػوؼ لتكػػػػوف ربػػػػ  

ن وذلػػك ايناػػح أراد الػػوايل الرواػػحين كح ػػبيوس لػػحدوس يف أايـ (ٕ٘)إيػػرالهم الػػ ا م
اػػػػل د يػػػػ . ولكػػػػل تػػػػوىلِّ أدريبػػػػحس الثػػػػحين دػػػػ يف  أدريبػػػػحس الثػػػػحين اال ػػػػتيؤ   أيهػػػػح

السأط  واإليػراؼ  أػ  دػ يف األاػور أنشػأ ؾبػحالت اسػتارة لؤاتكحكػحتن وذلػك 
 سػػػبب  ػػػ ـ درايػػػ  أدريبػػػحس  ػػػ قح   النػػػحاوس الػػػ  ك يكػػػل يػػػ ركهح إالي الةريسػػػيوف 
اؼبتةردوف لأنط  وإاثرة أاطحد الشػ ب  أػ  أتةػه اركػ  تبػ و ؽبػم دػي انسػضا  اػع 

ليػػػ دمن فبػػػح تسػػػبب يف ازدايد روح التحةػػػن واغبطػػػ  والتػػػ ار اؼبسػػػتار  ػػػل اليهػػػود تطح
.  واغبكحـ الرواحنيل واألفبيل  أ  وده ال اـو

وابلػػردم اػػل إيػػراؼ أدريبػػحس  أػػ  أُوريػػأيم واؽبيكػػل إالي أنػػه ك يكػػل لػػه اتسػػحؿ 
اطياػحً ابحير اع اليهػود ورؤ ػح  الةريسػيلن ألف  حيػا  أدريبػحس الثػحين الػ  كػحف 

الواق    أ  انح ع اأُلردف الشاحلي ن ودػي  قي،رية فيلبُّسليهح ك تكل أُوريأيم  ل 
 دي قيسري  ال   أ  البحر اركن اعبيش الرواحين.

ولكل كحف ألدريبحس الثحين قسرن اتحتمن لسور اؽبيكل يطيم ليه أانػح  ودػوديف يف 
ينيػػػ ن وقػػػ  رلػػػع البنػػػح  يف أُوريػػػأيمن وابألتػػػص أايـ األ يػػػحد وت اػػػ  اؼبنح ػػػبحت ال 

الطسػػر اػػك أيػػب  قػػحدراً أف يشػػرؼ  أػػ  اغبركػػ  واػب اػػ  داتػػل اؽبيكػػلن فبػػح أاثر 
 ضرلػػ  الكهنػػ  الػػ يل تضػػحلروا و نػػوا  ػػوراً ارتة ػػحً داتأيػػحً يةسػػل اؽبيكػػل  ػػل قسػػر 
أدريبػػػػحسن فبػػػػح أاثر اةيظػػػػ  أدريبػػػػحسن لحتسػػػػل  ػػػػوايل اليهوديػػػػ  الرواػػػػحين دوركيػػػػوس 

( ليه اػػه وينيأػػػه. لأػػم ير ػػػخ كهنػػػ  ٕٗ:ٕٚ ػػةر األ اػػػحؿ ) اؼبػػػ كور يف فسللتوس
اليهػػػػػػػػػػػػػػػػػود  ػػػػػػػػػػػػػػػػػل أولػػػػػػػػػػػػػػػػػ وا عبنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم لأشػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي  لػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر اإلا اأػػػػػػػػػػػػػػػػػور 

 
(52)  Josephus, Antiq. XX, I, 2. 
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 «نيوف )اا اأور ذلك الناحف ال   كحف يطس يف ؽ.  ولس ايناح قحؿ لةستوس 

. وتو ػػط   و يػػح زودػػ  نػػيوف اليهوديػػ  األيػػل لػػأار » إىل قيسػػر أان رالػػع د ػػوا 
د اػػػػػػه. ودكػػػػػػ ا ظأػػػػػػ  ال ؤقػػػػػػحت اتػػػػػػوترة  ػػػػػػل أدريبػػػػػػحس   ػػػػػػلؾ السػػػػػػور و ػػػػػػ ـ

 . (ٖ٘)واليهود
واؼب روؼ  ل أدريبحس الثحين أنػه كػحف ذا أتػؤؽ انحأػ ن لطػ  كحنػ  لػه  ؤقػ  
دي يرية  ابارأة  اه ديودس تحلطي ال  كحن  يف نةس الوق  أتته ) رنيكػي( 

( ٕٙوٕ٘والػ  كػػحف ي ػيش ا هػػح كنودػ ن ولكػػل  ػةر األ اػػحؿ يف األيػػححال )
 ك يشأ أ  اً أف ي كر أمح كحن  زود  له ل أم الكحتب ةمح كحن   ؤق  آشب .

وي كر  ةر األ احؿ أف أدريبحس و رنيكػي اكبػ را اػل قيسػري  ليأػبُّس ) حيػا  
اطحأ ته ال  كحف يلأيس  أيهػح( إىل قيسػري  الػ   أػ  السػحال اركػن إقحاػ  اغبػحكم 

ذ كػػحف ا ػػتأم اػػ يثحً رائ ػػته  أػػ  اليهوديػػ  )أع الرواػػحين لسػػتوس ليسػػأاح  أيػػهن إ
(ن وكػػحف  ػػولس الر ػػوؿ يف ذلػػػك الوقػػ  اطييػػ اً واسػػػضوانً يف ٕ٘:ٖٔن ٕٚ: ٕٗ

 قيسري  واطحاحً  أيه د حو  ويكحو  ال اليهود.
اػػػػه لسػػػػتوس الرواػػػػحين  أػػػػ  ؽ.  وُيؤَاػػػػظ أف اال ػػػػلاض الوايػػػػ  الػػػػ   ق ي

ػح ذكػػر اؼبسػػي   أنػػه  تيػػ  أف يكػػوف نػػوراً لألفبيػػلن  ػػولس أانػػح  ااتضحدػػه كػػحف ؼبيػ
لح ت دػػػح لسػػػتوس  ػػػ كح  وابػػػحدرة أمػػػح سبػػػس اإلا اأػػػور  سػػػةته إؽبػػػًحن لػػػحاتّ ل 

 (.ٕٗ-ٖٕ: ٕٙ )أع
 م(:66-44عودة اليهودية حتت حكب الوالة الرومان )

 ػػػػحدت اليهوديػػػػ  اػػػػرية أتػػػػرر  ٗٗ  ػػػػ  اػػػػوت دػػػػيودس أدريبػػػػحس األوؿ  ػػػػن  

 
(53)  Josephus, Antiq. XX, VIII, 11. 
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لرواػػحين. و طيػػ  دكػػ ا اػػك قيػػحـ اغبػػرب اليهوديػػ   ربػػ  الواليػػ  اؼببحيػػرة لأحكػػم ا
 ـ(. وق  تواىل يف د يف الةلة  ب   والة:ٓٚ-ٙٙالك ر )
ودػػو أوؿ اػػحكم رواػػحين ت ػػلي  أػػ  م(: 46-44ناسللبيوس فللادوس )  - 1

ـ. و  ػػػ  ويػػػوله ٗٗاليهوديػػػ    ػػػ  ولػػػحة دػػػيودس أدريبػػػحس األوؿ وذلػػػك يف  ػػػن  
يل اػػػل اليهػػػود الػػػ يل ا تشػػػروا يف الػػػبؤد ابحيػػػرة وادػػػه صبح ػػػ  الأسػػػوص واؼبتشػػػرد

ات ّرِ ل يف أ احؽبم التأريبي    والع اغبط  ال ي  والت سي    الرواػحف واألفبيػل 
أف يضػػػرب  -ردبػػػ  انػػػه يف اةػػػظ النظػػػحـ واألاػػػل  - حاػػػ ن فبػػػح د ػػػل كح ػػػبيوس 

 شػ ةن دػي اةػّرِؽ  ػػل الطيػب والشػرير أو  ػل الشػػري  والسػ أوؾ. و ػ لك  ػػ ت 
أ  ال رُبل ال وده  نظػر اليهػود واػل ودهػ  نظػر اغبكيػحـ الرواػحفن لحلشػفب اؼبشك

واإل راب استار يف أكبح  البؤدن ودو ا لوع  ػ والع دينيػ  دػي وا ػح ن وي تػ يف 
اليهػػػػود أاػػػػراً يػػػػر يحًن  يناػػػػح كػػػػحف يف نةػػػػس الوقػػػػ  ي تػػػػ يف اغبكػػػػحـ الرواػػػػحف ربػػػػ ايً 

 لؤا اأور ولأحكم كأه.
ذبتحح البؤد ارك  ت سُّب ديػ   ػ  الرواػحف واألفبيػل  ويف نةس الوق  كحن 

اػػػل انايػػػتهم  ضػػػي  تأطهػػػم وتةكػػػيدم اػػػل دهػػػ  ” الةريسػػػيوف“ اواػػػحً يفػػػ يهح 
ت حرض النحاوس والويحاي اع كحل  ربركحت و كنحت اغبكيحـ الرواحف وَاْل يتب هم. 

داينػػ  ال اليهوديػػ  اػػل انايػػتهم  ضػػي  تةكػػيدم اػػل دهػػ  أف ” الفيػػوروف“ويفػػ ِّيهح 
أفبػػػي يف الػػػبؤد اسػػػت ار  يبكػػػل أف ت ػػػيش إالي يف ظػػػل اغبريػػػ  السيح ػػػي ن وأحؼبػػػح يودػػػ 

لحل اينػػ  اليهوديػػ  تسػػب  لحقػػ ة عبودردػػح وقياتهػػح. ولػػ لك كحنػػ  اػػل أدػػم ابػػحد هم 
ألف ؾبػػػي  اؼبسػػػييح دػػػو اؼبنػػػحداة ابغبريػػػ  السيح ػػػي  وتطهػػػي األرض ا ػػػت  اداً لأاسػػػييحن 

  ي يستأـن اتاحً اري   يح ي  كحاأ للواكاه واأكوته األر 
وال دنح يتض  تطورة واػأزؽ أ  اػحكم رواػحين اهاػح كػحف لطيةػحً أو اكياػحً 
أو اتػػػػػػػػنانًن  ػػػػػػػػل وا ػػػػػػػػتححل  قبػػػػػػػػحح أ  اػػػػػػػػحكم رواػػػػػػػػحين ذبػػػػػػػػحيف دػػػػػػػػ يف الت سػػػػػػػػبحت 
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الضيط  اؼبفأية  ابل يلن واؼبتحسن  ورا  الؤدوتن اع تضوع الش ب ؽبػح تضػو حً  
 كحاًؤ أ ا .
ـ ودػػػػػ  اليهػػػػػود يف انحويػػػػػحت ٗٗؿ اغبػػػػػحكم كح ػػػػػبيوس لػػػػػحدوس  ػػػػػن  و ويػػػػو 

وااتكحكحت استارة اع اأُلفبيلن وتسويحً يف إقأيم السحارة ويف ا ينػ  ليؤدلةيػح 
يرؽ اأُلردف. ويف نةػس الوقػ  وادػه اركػ  مػب و ػأب يتن اهػح ر ػيس لأسػوص 

 .(ٗ٘)ُيساي  أوُلاي وذلك يف أدواي  دنوب اليهودي 
وس لػػحدوس لػػوؽ كػػل دػػ يف الظػػروؼ اػػح دػػو أيػػّ دح يػػ و  ن وقػػ  وادػػه كح ػػبي

اػػع أتبح ػػه. ويو ػػيةوس ي طػػي ويػػةحً ” اػػوداس“ودػػو قيػػحـ اسػػي  كػػحذب يُػػ    
 اطتضبحً لأححدث كحزا:

ػػحؿ يُػػ    اػػوداس أقنػػع ” لػػحدوس“ؼبيػػح كػػحف  واليػػحً  أػػ  اليهوديػػ ن قػػحـ ردػػل ددي
اأُلردفن اػػّ  يحً أنػػه نػػين صبح ػػ  كبػػية اػػل الشػػ ب أف يتػػأدبوا لأنضػػحؿ ويتب ػػويف إىل 

و وؼ يشػ  ؽبػم اأُلردف  كأاػ  لي ػ واك ولكػل لػحدوس ك يبهأهػم ليتاِّاػوا ألكػحردم 
وضبػحقتهمن لأر ػل ؽبػم لرقػػ  اػل الةر ػحف ووق ػ   أػػيهم لضػأة ودػم  ػؤ أ   ػػؤح 
أو ا ون  وذحبودمن وأ روا البحقل أايحً ن وقبضوا  أ  اػوداس وقط ػوا رقبتػه وضبأػوا 

 .(٘٘)أوريأيم رأ ه إىل
ولكػػل دػػ يف اغبػػوادث  حاػػ  كحنػػ  تةسػػ   ػػل اػػ ر قأػػ  الشػػ بن وا ػػطراب 
النةػػػوسن و ػػػ ـ ا ػػػتطرار األُاػػػ  اليهوديػػػ  كأهػػػح  سػػػبب الت ػػػحليم الضػػػيط  واإلاثرات 
اؼبتواليػػػػ  الػػػػ  كػػػػحف  ضػػػػع ائػػػػحت اػػػػل الرؤ ػػػػح  يبثُّومػػػػح يف الشػػػػ ب السػػػػحذج األاػػػػي 

 البسيخ.

 
(54)  Josephus, Antiq. XX, I, 1. 
(55)  Josephus, Antiq. XX, V, 1. 
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  ػ  ا ػُت  ي كح ػبيوس لػحدوس  نم(: 48-46طيباريوس اسلكندر ) - 2
إىل رواح والي   اًل انه  أ  اليهودي  أيبحريوس ا كن رن ودو يهود  ا ػكن ر  

اإل ػكن ر  وابلن اسلكندر أالابرك أخل  فيللو الفيلسلوف اليهلود  اوايل لرواح 
 اؼبشهور.

ويف أانػػح  اكػػم دػػ ا الػػوايل اػػ ا  اةح ػػ  الكبػػية اؼبشػػهورة واؼبػػ كور  نهػػح يف 
 احؿ: ةر األ 
ويف تأػك األايـ اكبػ ر أنبيػػح  اػل أُوريػأيم إىل أنطحكيػ . وقػحـ وااػ  اػػنهم  «+ 

اظبػػه أدػػح وسن وأيػػحر ابلػػروح أف دو ػػحً  ظياػػحً كػػحف  تيػػ اً أف يسػػي  أػػ  
 صبيػػػػػػػع اؼبسػػػػػػػكون ن الػػػػػػػ   يػػػػػػػحر أيضػػػػػػػحً يف أايـ كأوديػػػػػػػوس قيسػػػػػػػر.

 (ٕٛوٕٚ :ٔٔ )أع»
حت كثػػػية ُأطبػػػ ت وقػػػ  قحاػػػ  أيضػػػحً أانػػػح  اكػػػم أيبػػػحريوس ا ػػػكن ر اشػػػحدب

ابل نػػػػ ن واػػػػوكم وأُ ػػػػ ـ ليهػػػػح ولػػػػ ا يهػػػػوذا الثػػػػح ر اعبأيأػػػػي ز ػػػػيم اػػػػنب الفيػػػػوريل 
 .(ٙ٘)دنحؾ
و  ػػػػػ  أيبػػػػػحريوس ا ػػػػػكن ر اكػػػػػم اليهوديػػػػػ  م(: 52-48نوملللللانوس )  - 3

ـن الػػػػ    ػػػػح  اػػػػل اػػػػ ة البفضػػػػ  والتحةُّػػػػن ٛٗالػػػػوايل الرواػػػػحين كواػػػػحنوس  ػػػػن  
طن   قػػػحـ هبػػػح اليهػػػود يف أانػػػح   يػػػ  وااتكػػػحؾ اليهػػػود  ػػػهن الػػػ   انتهػػػ   ثػػػورة اسػػػ

الةسػػػػ  ااتضحدػػػػحً  أػػػػ  أ اػػػػحؿ   ػػػػ  اعبنػػػػ ن فبػػػػح ا ػػػػطر الػػػػوايل كواػػػػحنوس إىل 
ا ػػت  ح  اعبػػيش اػػل قيسػػري  لته يػػ  اليهػػود الثػػح ريل  ػػ  اغبكػػمن ونػػنؿ اعبػػيش يف 
قأ ػػػػ  أنطونيػػػػح لأػػػػحؼ اليهػػػػود ودر ػػػػوا ودا ػػػػوا   ضػػػػهم   ضػػػػحً  نػػػػ  أ ػػػػواب اؼب ينػػػػ  

 
(56)  Josephus, Antiq. XX, V, 2. 
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. وك يكػػل كواػػػحنوس (ٚ٘)ألةػػػحً اسػػب روايػػ  يو ػػػيةوس اػػك اػػحت اػػػنهم  شػػروف
ةحً يف  أوكه ال حـ    اليهودن ليو يةوس نةسه يشه  له أنه دبضػريد أف  أػم  ات سِّ
أف أاػػػ  اعبنػػػود ت ػػػ ير  أػػػ  اشػػػح ر اليهػػػود واػػػنؽ أاػػػ  األ ػػػةحر الػػػ  كحنػػػ  يف 

 أي يهمن يف اغبحؿ قحـ دبححكاته وأار إب  ااه.
ف السحاريل ت  ُّوا  أ      اليهود اعبأيأيل أانػح  ويف أايـ كواحنوس ا ث أ

 بػػوردم  أػػ  السػػحارة يف أػػريطهم إىل أُوريػػأيمن كاػػح اػػ ث لأاسػػي  نةسػػه أيضػػحً  
(. وزاد السػػػػحاريوف ةف قتأػػػػوا   ضػػػػحً اػػػػل ٗ٘-ٕ٘: ٜكاػػػػح دػػػػو اػػػػ كور يف )لػػػػو 

واػػحنوس  اليهػودن لػػ دب اليهػػود إىل الػػوايل الرواػػحين وقػػ ياوا يػػكور رظبيػػ ن إالي أف ك
كحف ق  تأطي  ريوة اػل السػحاريل لفػ  النظػر  ػل يػكحي  اليهػود واةظهػحن لاػح  
كحف ال اليهػود إالي أف دضاػوا  أػ  السػحارة وأارقػوا   ػ  الطػرر وقتأػوا كثػياً اػل 
األدػػػحيل. لتحػػػريؾ كواػػػحنوس جبيشػػػه اػػػل قيسػػػري  واحيػػػر اليهػػػود وقتػػػل كثػػػياً اػػػنهم 

 وا الةرار.وقب   أ  البحقل ال يل ك يستطي 
ولكػػل ك تنتػػِه اػػوادث الشػػفب واال تػػ ا اتن لح ػػطر السػػحاريوف لأػػ دحب إىل 
اغبػػػػحكم ال ػػػػحـ يف  ػػػػوراين وكػػػػحف يُػػػػ    أوايػػػػ يوس كػػػػوادراتسن وقػػػػ ياوا يػػػػكوادمن 
واليهػػػود أيضػػػحً أر ػػػأوا انػػػ و ل  ػػػنهم ليطػػػ ِّاوا يػػػكوادم  ػػػ  السػػػحاريل  سػػػةتهم 

اػػح قػػ ياوا يػػكور  ػػ  كواػػحنوس كطػػحغ  اؼب تػػ يل و سػػةتهم أيضػػحً اطػػ ِّاي ريػػوة. ك
. لطُ ـ احكم  وراي إىل السحارة وقحـ ابلتحطي  ال   انته  انػه ةف أر ػل  وارتش 
اؼبنػػ و ل اػػل كػػؤ اعبػػحنبل السػػحار  واليهػػود  وكػػ لك كواػػحنوس نةسػػه إىل رواػػح 
لأتحطي  أاحـ ؿبكا  قيسر نةسه. وكحف أدريبحس الثحين اودوداً يف رواػح لوقػ  يف 

اليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يل ُاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحغبهم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
(57)  Josephus, Antiq. XX, V, 3. 
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 ابل ا ةن د ا ابإل حل  إىل نةوذ زود  اإلا اأور أدريبينح ودي يهودي  األيل.
ذلػك  ػن  ن وكحف (ٛ٘)أايح السحاريوف لُأ  اوان وأايح كواحنوس لُأر ل إىل اؼبنة 

اػل اكػحـ الرواػحف  ـ. ولكل لأل   لإف د ا اإلدرا  قوير روح االنتطػحـ والتشػةِّيٕ٘
 كأيل وزاد ال روح ااتطحر الضبحط والش ور ابلت حيل والثورة.ا

ىبػػ ان اؼبػػحرِّخ ات ػػيتوس أف لػػيأكس كػػحف  م(:64-52فلليلكس الللوايل ) - 4
. و يناػح ىبتأػ  اؼبػحرِّخ (ٜ٘) ب اً ا توقحًن وإمبػح كػحف اػل أتسػح  كأوديػوس اكبػو ل

 ػةر األ اػحؿ  ات يتوس  ل يو يةوس يف تطرير أتؤؽ لػيأكس و ػأوكهن قبػ  أف
يطػػ  يػػحد اً  أػػ  يػػح  أقػػواؿ يو ػػيةوس  ػػؤ يػػك يف ويػػةه لػػيأكس ةنػػه كػػحف 

 ا ت اًل وكثي الت حأ  اع اليهود.
و ػػػةر األ اػػػحؿ يسػػػػ  اوقػػػ  لػػػػيأكس اػػػل كػػػؤ الطػػػػرللن اليهػػػود الشػػػػحكل 

 واؼبسيحيل اؼبشكو يف اطهم. لحليهود يطرروف  أ  لم ترتُػأُّس اػبطيب:
ك  أ   ؤـ دنيل وق  يحرت ؽبػ يف األُاػ  اسػحه إننح احيأوف  وا طت «+ 

 تػػػ  يؾن لتطبيػػػل ذلػػػك أيهػػػح ال نيػػػن لػػػيأكس  كػػػل يػػػكر يف كػػػل زاػػػحف وكػػػل 
 (ٕٗ:ٕ)أع » اكحف.

إين إذ قػػ   أاػػ  أنػػك انػػ   «واؼبسػػيحيوف يطػػرروف  ةػػم ؽ.  ػػولس الر ػػوؿ: 
ػػح يف أاػػر  ةكثػػر  ػػرور (. ٕٗ:ٓٔ)أع »  ػػنل كثػػية قػػحض  ؽبػػ يف األُاػػ  أاػػت   اي

ويُؤَاػػػظ أف  ػػػرور ؽ.  ػػػولس كونػػػه وُبػػػحكم لػػػ ر لػػػيأكس ي ػػػ ِّ  ػػػل اطػػػ  ؽ.  ػػػولس 
 ةيأكس كطحض   حدؿ اتنف. وال يبكل أف يحت  كؤـ  ولس الر وؿ  أ  ؿباػل الػراي  
أو اؼب ادنػػػػػػػ  غبػػػػػػػحكمن ألف ؽ.  ػػػػػػػولس   ػػػػػػػ  ذلػػػػػػػك ؼبيػػػػػػػح واتتػػػػػػػه الةريػػػػػػػ  ليػػػػػػػتكأيم اػػػػػػػع 

 
(58)  Josephus, Antiq. XX, VI, 1-3, Bell. Jud. II, XII, 3-7. 

(59)  Tacitus, Hist., V, 9. 
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 اؼبت ةِّ  اع زودتػه دور ػؤين الػ   ليأكس ك ي ضن  ل و ظه وتو يأه  أ   أوكه دي
كحنػػ  زودػػ  لأاأػػك  نيػػنوس اأػػك ضبػػص ودضرتػػه لتتػػنوج  ةػػيأكس لسػػحرت زودتػػه 

ن ودػػػي يهوديػػ  وأتػػػ  أدريبػػحس الثػػػحينن لػػ لك لهػػػي حبكػػم النػػػحاوس زانيػػػ ن (ٓٙ)الثحلثػػ 
مث     أايـ دػح  لػيأكس اػع  «وك لك ليأكس ال   ؼبيح ظبع و ظ ؽ.  ولس ارت ب: 

ارأتػػه ودػػي يهوديػػ  لح تحضػػر  ػػولس وظبػػع انػػه  ػػل اإليبػػحف ابؼبسػػي ن و يناػػح  دور ػػؤي ا
)أع » كػػػحف يػػػتكأيم  ػػػل الػػػ  والت ةُّػػػ  وال ينونػػػ  ال تيػػػ ة أف تكػػػوفن ارت ػػػب لػػػيأكس.

 (ٕ٘وٕٗ :ٕٗ
وق  سبيينت للة اكم ليأكس  كثرة اال ػطراابت وذلػك  سػبب قيػحـ صبح ػحت  

ن (ٔٙ)ويػػي  اسػػب روايػػ  يو ػػيةوسكثػػية يهوديػػ  اشػػحدب  لأسػػأب والنهػػب والأس
وكػػػحف ا ظاهػػػم اػػػل الفيػػػوريلن وكػػػحف ؿبػػػور د ػػػوهتم ال ينيػػػ  وإؽبػػػحاهم الكػػػحذب دػػػو 
التحػػرر اػػل رواػػح ابلطػػوة وابلسػػؤح. وقػػ  ظػػل ز ػػياهم األكػػ  ألي ػػحزر يطػػود دػػ يف 
اغبركػ  السػري  اػح يطػرب اػل  شػػريل  ػن ن وقػ  تسػبب يف اإلتػؤؿ ابألاػل وإيطػػحع 

 .(ٕٙ)الر ب يف البؤد كأهح
اػػحاأي “وقػػ  قػػحـ   ػػ  دػػحال  الفيػػوريل اؼبػػ  ويل  ػػيكحريل أو  ػػكينيل أ  

ابدتيػػػػػػػحؿ ر ػػػػػػػيس الكهنػػػػػػػ  يػػػػػػػواناثفن واهتاػػػػػػػوا لػػػػػػػيأكس  تػػػػػػػ  ي  (ٖٙ)”السػػػػػػػكحكل
 سػػبب ال ػػ اوة الكحانػػ   ػػل االانػػلن وك يكػػل لةػػيأكس يػػ ن يف ذلػػك.  (ٗٙ)اؼبػػحاارة

حاأي السػػػكحكل ولكػػػل يو ػػػيةوس يكشػػػ  دػػػ يف اؼبػػػحاارة اػػػل دحنػػػب الفيػػػوريل اػػػ

 
(60)  Josephus, Antiq. XX, VIII, 1-2. 

(61)  Josephus, Antiq. XX, XX, VIII, 5. 
(62)  Bell. Jud. II, XIII, 2,4,5. 
(63)  Bell. Jud. II, XIII, 3. 

(64)  Josephus, Antiq. XX, VIII, 5. 
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  طس  قأب نظحـ اغبكم ال اتأي ا ت  اداً لأطيحـ  ثورة اسأيح .
وقػػ  تػػن م إاػػ ر اغبركػػحت الطح شػػ  يف أُوريػػأيم يهػػود  اسػػر  اػػ يع لأنبػػوةن  
كأنه اسي ن ود ا أ ل صب حً دةياً وأت دم إىل دبل النيتػوف اػ ي يحً أنػه  ُيسػطخ 

ويػػػػػػت  تػػػػػػل صبح تػػػػػػه وذ ػػػػػػ   أ ػػػػػػوار أُوريػػػػػػأيم  كأاػػػػػػ ن ولكػػػػػػل لػػػػػػيأكس ت طبػػػػػػه
 (.ٕٔ:ٖٛن وق  ذكر  ةر األ احؿ د يف اغبحدا  )أع  (٘ٙ)ا ظاهم

وان  ذلك الوق  والبؤد ذبتحاهح الثورات اكأي  يف كل ركلن وق   ح    أ  
ازدايد د يف الةو       اعبيش الرواحين اؼبرا   يف  وراين وال   ك يكػل ينيػ  

احايػ  يػفية يف قيسػري  واأػ  دنػ  يف   ل كتيبتل ال اا   شر أل  دنػ   اػع
 أُوريأيم.

و ػػػػ أت اؼبنحز ػػػػحت  ػػػػل اليهػػػػود واألفبيػػػػل وتسويػػػػحً يف قيسػػػػري ن وقػػػػ  اسػػػػم 
ليأكس النناع   ن  إذ قتل كل الثح ريل اليهود فبح أدير إىل د وة ليأكس إىل رواػح 

 وإمح  اكاهن والي ؿبأه لستوس.
وقػػػػػ  وادػػػػػه نةػػػػػس دػػػػػو  وركيػػػػػوس لسػػػػػتوسن  م(:62-64فسلللللتوس ) - 5

السػػػ وابت الػػػ  تأيةهػػػح لػػػه لػػػيأكس اػػػل ا ػػػطراب يف األاػػػل إىل انن ػػػحج  ػػػحـ يف 
الش ور ال ي  إىل اسح ي  اردة     أ  تسرُّؼ ال ده  اغبكم الرواحين. كاػح 
ػػحؿ كبػػين وقػػ  قػػحد صبح ػػ  الفيػػوريل السػػيكحريل وأاػػ ث  قػػحـ يف زاحنػػه اسػػي  ددي

ن ولكل لستوس تسػ ير ؽبػح واػنيؽ (ٙٙ)واحينارك  ي ي ة يف البؤد    اغبكم الر 
 تأهح  طوة وقبحح كبي.

ويػػػ كر  ػػػةر األ اػػػحؿ يأسػػػي  لسػػػتوس  كثػػػي اػػػل التنكيػػػ  و ػػػ افهح  ػػػ اات 

 
 (65) Josephus, Antiq. XX, VIII, 6, Bell. Jud. II, XIII, 5. 

(66)  Josephus, Antiq. XX, VIII, 10. 



 

- ٖٕٔ - 

 اليطظ  واؽبا  وال  ؿ.
وقػػػ  دػػػرت  ػػػل أدريبػػػحس الثػػػحين ولسػػػتوس اتسػػػحالت خبسػػػوص اطحواػػػ  ر ػػػيس 

وإقحاػ  الكهنػ  لسػور  الكهن  ألدريبحس يف او وع قسريف الػ   يطػل  أػ  اؽبيكػلن
داتأػي وبضػػن اؽبيكػػل  ػل الطسػػر الػػ   أاػر لسػػتوس هب اػػه ابلطػوةن ولكػػل الكهنػػ  
عبأوا إىل نيوف ال   اكم  بطح  السور و  ـ د اه. وقػ  تُػويّفِ لسػتوس يف السػن  

 الثحني  ال تسأُّاه ؼبهحـ انسبه.
س ويف الةػػػلة  ػػػل اػػػوت لسػػػتوس و ػػػل اضػػػور تأيةتػػػه )ألبينػػػوس( يػػػكيل ر ػػػي

الكهنػ  انيػحف  ػل انيػحف )قحتػل اؼبسػي ( ؾباػع السػنه ر  كحكاػ    ػ  النػحس اػل 
واػػنهم  «ـبػحلةي النػػحاوسن ويطسػػ   ػ لك اؼبسػػيحيلن واكػػم اةاػػع  طػتأهم رصبػػحً 

. ويطػػوؿ يو ػػيةوس إف اليهػػود اغبكاػػح  (ٚٙ» ي طػػوب أتػػو يسػػوع اؼبػػ  و اؼبسػػي 
ؤاػػػظ دػػػ اً أف  نػػػ  صبح ػػػ  واألتطيػػػح  ا ػػػتنكروا دػػػ ا ال اػػػل الواشػػػي. ولكػػػل يُ 

الس وقيل و أ  رأ هم انيحف ر ػيس الكهنػ   ػ  اؼبسػيحيل وا تسػ اردم اغبكػم 
ابلردم والطتل يف ديحب اغبحكم الرواػحين يُ تػ   ػ  الطػحنوفن كػل ذلػك كػحف ي تاػ  
 أػػ  ودػػود َاػػْل يػػ الع  ػػنهم  نػػ  نػػيوف ودػػي زودتػػه  و يػػح اليهوديػػ  األيػػلن والػػ  

   أدريبحس الثحين أايـ اػبؤؼ  أ  السور.انتسرت لأيهود  
كػػػل اػػػح كػػػحف يهاػػػه وكػػػل اػػػح ي رلػػػه أف وبسػػػل م(: 64-62ألبينلللوس ) - 6

 أػػ  اؼبػػحؿ  كػػل و ػػيأ  اػػك ولػػو  ػػ  الطػػحنوفن لػػ لك تطػػويت يف أاياػػه اعباح ػػحت 
ن ويف اػػ ة اكاػه الػػ  ك تػػند  ػػل  ػػنتل إزدادت (ٛٙ)الػ  تسػػتأ ـ دػػ يف الو ػػح ل

. احل  البؤد ا طراابً   ولو  ن وأ ر   إىل احل  اسيدح اكتـو

 
(67)  Josephus, Antiq. XX, IX, 1. 

(68)  Josephus, Antiq. XX, IX, 5, Bell. Jud. II, XIV, 1. 
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أر ػأه نػيوفن  آتػر اكػحـ اليهوديػ نم(: 66-64تسيوس فلوروس ) - 7
وق   يينته  و يح ال  كحن  ي يط  لنود  لأوروسن وإذ يطحرف يو ػيةوس  ينػه و ػل 
ػػل ألبينػػوس  أػػ  لأػػوروس وي تػػ يف فبتػػحزاً  ألبينػػوس و ػػأوكه الػػرد   الشػػنيعن لإنػػه يةضِّ

. وكػػػػحف (ٜٙ)لنسػػػػب  لسػػػػو  أتػػػػؤؽ و ػػػػأوؾ لأػػػػوروسن إذ كحنػػػػ  اسػػػػحو ه  أنيػػػػ اب
اسػػتهلاً ةوااػػر اإلا اأػػور ا تاػػحداً  أػػ   و يػػحن ويف نةػػس الوقػػ  اسػػتهلاً ابليهػػود 
ا تاػػحداً  أػػ  الريػػوة أايًّ كػػحف اسػػ ردحن وقػػ  يػػضيع اأُلفبيػػل السػػوريل يف قيسػػري  

د إىل أ وأ اح يبكل أف تنح ر إليػه    اليهودن لأدحج اط دمن وق  اكب رت البؤ
يف أاياػه. وإف كػػحف ال يبكػل أف يُطػػحؿ إف لأػػورس كػحف السػػبب اؼببحيػر لطيػػحـ اػػرب 

 اليهود ال أني     الرواحفن لهو  أ  األقل ق   ح    أ   ر   ظهوردح:
أواًل: دبنحيرة السوريل يف قيسري  وإ طح هم كل اغبطوؽ اؼب ني  الػ  تكُةػل ؽبػم 

 أ  اؼب ين  وأأحح  نةوذ اليهود تحرج اؼب ين .السيحدة  
الػػ  وإف كحنػػ  ابأفػػحً زديػػ اً ويف  (ٓٚ)اثنيػػحً: اطحلبتػػه اؽبيكػػل  سػػبع  شػػرة وزنػػ 

نطػػػحؽ اطوقػػػه كحػػػحكمن إالي أف اتتيػػػحريف لػػػنال اؼبطحلبػػػ  هبػػػح   ػػػ  ت النػػػه 
ليهػػػود قيسػػػري  أدػػػحج يػػػ ور يهػػػود أُوريػػػأيم   ردػػػ  ال تطػػػحؽ. لحنػػػ ل   

 لأحرب اليهودي . الشرارة اأُلوىل

 

 
(69)  Josephus, Antiq. XX, XI, 1, Bell. Jud. II, XIV, 2. 

 كيأودراـ ذدب.  ٖٓٗكيأودراـ. أ  أف اؼببأت اوايل   ٕٓالوزن  كحن  تسحو  اوايل  (ٓٚ)
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 رابعاً: احلرب اليهودية

 م(66-07)
 

ً اددرو  دفعددبى ى دد     دد   ً ددس  ًٍو  ددا    ٚٔعنددا ر  ٌندد ا  عةا ددر س ددفٍب   ددب و
د دد نرنو وتدةددرح د ة ب دد   دةو رنفدد       ددنجبا  ددرنن ص يف ددو  دد   ف ددة    ددب  
ًشدد ف ا ود دد   د ددال اددا  دنة ددص   وسعددو     ةددرل ادد ش  ًنددبى   دد  رً   ددنرً  أُو

ًأى  د داو فبن ويحبب  ك ًس   دق بى    مدر  ًس   فرن  د ال إىل  دا ً   ى ثري  ا ممر 
و دفة  دفبن أن  م ددة   ندخلً ت نددةا  درودب   دةددا  ا دةعا د   د ددالا وأ ةسدب   د عندد  
ا  ف د ب   ًٍو مبالب ع   دةمسف      هلف دا ارودد  دةعا د   د دال وإ عدرً  ددبّى ردب   دب

  مهن     أول َ ْ  أشاا  دفةفا
ًوٍ أن سف ددو ت   ددةنف  أن  ب سددو  د ددال  دددخلي بدداأ  تعةددا و  ًأى   ددب وإي 

ٌلا  ن ةل إىل  ف ة   ًة و دنب      بق أانح  ملنر   (ٔ)تحلجر
ًشدد ف     ًة أن أُو ً  ا ددةفبٍ سددردبٍ إشددر وعنددا ر  اددة    ر ددا  ًددف    اددب

ًادرد  إىل أاة  درٍ  د ًادا  ًادا ادربنرً تادةنالأل  م دةا كمدر أ ًةا أ ثدر   ددخلي  ثب
ً    ةلددددة    حلددددرل  و ددددا  ددددرول  دفة  ددددفبن سعددددا    ا دددد   كددددرن    دادددد نا
ٌ ددرم  ملب دد   اةمددا   ع دد   ًون  دددخل      ددب    ملب دد ا ود دد  ب  لددل ع ددفع   د فددب
ً   و عةدددا  ع  ع ددد   دةو دددرن ادددفنردبن د فدددا ً  ددد   ا وأن  دددا ع  دندددةى  أهنددد  بثدددب

ً ىة  ا وتدةددرح   ددبن  دةو ددرن  ددب سددب ة  دسددرن نف ددوا   ردلددة  ًة   ددبن و ددص إ و
 ببطئ  جمليو  مل فلر وإ ر   مم    إاة  فا  دهلف  

 
(1)  Bell. Jud. II, XV, 6. 
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ًة ةراد   من فدرو  د خلبد  و مل دةرو  د خلبد ا  ددخل   كدرنب   ٌ ى  د  هلدل  دثدب و ا 
دددد بن بدددد اس أ ددددب ل  من فددددرو   ر دددد  تن  ددددرً  معددددا و و هندددد   ع ا د نددددرأل   ةم ل

ًة  د ال و ختري  ب    دا  ن  و مل رى
ًة ولدددبه  معمدددرل  دةية  فددد  و تنةقر فددد   ناادددرٍ لرعددد   ٌ ى  ددد   ندددب كمدددر 

  د  بُ و ملة ةى   و ملنةع    د نعل و د  ل 
ً    ندو  د   ٌعمدرو  د فدب ً ادرو  دفة  دفجب إ ندرأل  ًة أهندومللر  درول أاة  درٍ  دثدر   د   ًو درا كرندا  دسربد   دب فداة  ملة دة    اةمداون ع د   دا ث  دب بف   وسو 

  دقبة  دهلف  
   (ٕ)وأ ري ً  الىو  أاة  رٍ  دثر   رانة دالن ةر 

ًة عد   وكرنا  نرك بقا   تاد   ف دة و د دال  دةو در   ب فدرً    هلف دا ع در
عجددا وَةَ ددجْبا وكرنددا  ا دد  ى  مدد   ب ب دد  ع دد   هلف ددا  دد   ف ددةا  ددخل  أُو فددا 

  (ٖ) ا ً دةو ر ودقف ة
ٌعمددددر ع  اددددري و بةدددداأل عم فدددد رل  د دددداً  دددددا   يا  قةددددا  دفعددددبى بالددددرً  دددد  

ً فس  د عن  وأ ر  واري     (ٗ) دة ا جب    حلة ا  قة ب  
ً بن ع دد   دفعددبى    ملددان  ددد  هلدد   فعددر أا  فدد   ًة  ددرم  د ددب وتنة ددرً  ددا  دثددب

  (٘)ويحبب  عاى ً ك ري ً  نع 

 
(2)  Bell. Jud. II, XVIII, 1. 

(3)  Bell. Jud. II, X, 4; XVII, 2,3; Philo, Legatio ad Gaium, ch. 40; 

Shlatter, op. cit., p. 444. 
(4)  Bell. Jud. II, XVII, 9. 
(5)  Bell. Jud. II, XVIII, 1. 
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يدف  ك دري وبقدالم ما جتعد   دقر دا ا دةفبٍ سدردبٍ ٙٙومبجيو  ة   ان  
ً ى أن  عددرس    دد  سعدد  أننركفدد ا وأ لدد  كر دد   ددد الى  ددد   عواددةو    ً فدداا وأ
ًش ف ا ود نو عج  وبقعقة  و نقسل ع فو  دفعبى  رانة إىل  ن دةر   عدجب إي  أُو

ًة  دفعددددبى كرنددددا  ٖٓٛسندددداي و ٖٓٓ٘ ُةددددا  دددد  سف ددددو  ا  دددد  أن   ددددر  ددددرًٍ
ًو  دد   باددففبٍ  وكددرن يدددش  ددة  (ٙ)م ٙٙ  نددب ما اددن  طفففدد    ددل  و ددا   ل
ًون أهنر  بة  عب   ا و بةع !!  يدش  دفعبى  د فب

ًة  ددددد  ُ ددددن اددددر  دةو ددددرن اددددبف ب ددددبن  حلددددة   ٌ و    ددددر ود ددددنع  أىًكددددب  أن إ
ً  ا  ربةدداأو    ددةااون هلددر  و ددا باددجبل  باددففبٍ  ملدد ًِّو نف ددو   ددة رً   دقرى دد  اددر

 ددو   يدددش  ب نددر  دددخلي  دد  س  ددرت  أ لددر و ددا    (ٚ) ةبفددرً ع دد  إ  ددف   ً فددا
ً ر وع أو  كر    د  ر  ًش ف   ةممب  أاب    (ٛ) دخل     أُو

 غزو اجلليل:
ًادددا ندددريون  دقر دددا  د  دددري     دددفرن  ددددخلي أعدددرى ٚٙ-ٙٙو  شدددةرو ادددن   م أ

ٌ ددد  إىل  ا نددد  بنبملدددر س ٚٙبقب ددد   ًدددف    أننركفددد ا و   دةبفددد   ددد  ادددن   م 
ًأٍ سف دو  د   ف دة  ا    د  سدف   دةو درن )ع ر( و نلد  إدفدو   بندو بدفنس ع د  
  (ٜ)اةجب أد  سناي

ًك  دفعددبى أنددو  دد   دا ددث  ال ددرة سددف   دةو ددرنا  ةة لددنب  وكمنددب      و ددا أى
كر دد   ملب  دد  و اددةااو  دالنقلددرِ    ددة   دا ددرتل  اةمددا   ع دد   دقددبة 

  دهلف  

 
(6)  Bell. Jud. II, XIX, 9. 

(7)  Bell. Jud. II, XX, 4; Vita, 30. 
(8)  Bell. Jud. II, XXII, 1. 
(9)  Bell. Jud. III, IV, 2. 
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 درم  جمدرل  دةو درنا و ر فد  ود     كر    ملب    مل   ةنفاب  أن   دماو  أ
 بادددففبٍ نف دددعر اددد لما بادددا   دددرً   فددداا و ُددد س ع ددد   بادددففبٍ و ُددداِّم إىل 
    دددفرن  و دددا أ عدددة  بادددففبٍ كثدددري ً  ددد   ت دددو م د قر دددا وأن دددأ  أندددو ادددف بن 

  (ٓٔ) د ا طًب  دقرىم باا نريونا  ار  و     فرن ب ن  و اة قر  عنا  كأاري
 لماا و هن  دددددا  ر فددددد   رسدددددا تا مث بب ددددددا مث ادددددقنا  ر فددددد  طا ددددد  واددددد

ًىن تادةثنرو  ر فد  س  درت  دد    هن   رل  دفعبى  ىت ا لما  دلدف   د ةبفد  ددُد
ً  ادرًا وكدخلدش  ر فد  س دا  بدًب   وبادا (ٔٔ) اة  ا  فعر  دقر ا  ب ندر  اة  درًت 

ًادا  بندو بد فنس إىل أن طعلة     فرن  مس  و  دقة       شةق حبة  ً فا عدرى وأ
س  ددرت واددفلص ع فعددر   نددرق  ددىت سددرو  ددبم  د دد اا  ن ددل  ب نددر  ع دد   ةبفدد  
إكة  دددرً دفدددبم  د ددد اا  رادددةجر  بدددفنسا ود ددد   ب ندددر بدددةك  حلر فددد  و دددة  ددددفاًل 

ًش ف     قنا  حلر ف   (ٕٔ)و  ل    أُو
و ر دة  دةو ددرن   اد  س ددا  بددًب وحبف د   اددةنرعب  أن  قةةمب در و ددخلحبب  كر دد  

م كرندا كدا  ً فدا  دا اد لما ٚٙ  و  ا  نةعرو ان  (ٖٔ)بى  دخل   كرنب   فعر دفع
 وي ل     فرن إىل  ف ة   وأ ل   د ةرو  نرك 

 اخضاع اليهودية:
ًبفدد  اددن   ًأي  دلدد لرّ ٛٙو  أو  ددا  ددا عم ددوا وكددرن  م  ددةلك     ددفرن دف مِّ

ًشدددددددد ف    رشددددددددةة  نةفاددددددددجب تدندددددددد  أل  ددددددددد ًي أن  عجمددددددددب  ع دددددددد  أُو ا   ي  تاة ددددددددر

 
(10)  Bell. Jud. III, VIII, 9. 

(11)  Bell. Jud. IV, I, 1. 
(12)  Bell. Jud. IV, II, 4,5. 

(13)  Bell. Jud. IV, I, 8. 
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ًشد ف   دىت بلدا ا و  ةفدا  ًأى     دفرن أن  دوك أُو  دقر   بجب أ   ادرا ود د  
   (ٗٔ)أوًت د فعبى  

ً  عر ددم  إ  ددف  بري ددوا   ددقنا    حلددرل    وكرنددا وسعةددو  ُموىل رددب سددرى 
أ داي  دةو درن تدددةا   د   ٍ  ملا ند  وشددالة   دفنعرا و دا  ربددا أ  عدر     ددفرن 

 م ٛٙ ا وكرن يدش    رًٍ ان  ب ةًو ووّى وإعجر
ًىن  ر عدا    اد   عدرى إىل  ف دة   بادا ”  در ريوٍ“وباا أن أ ل  شةق  ُم

 دد   ر فدد   دد رية  وباددا   فددا بدداأ     ددفرن ” بالاددفا“أن بددةك   بري ددو  ر ددا  
 د    سنبتًا ومبجيو شدعة  بنفدب كدرن كدا إ  دف   دفعبى د   ًندبخ  دا ُأ لد   در 

ًش ف عا  باس  حلر فرل  د  .قب   وأُو
و ا و د   بادففبٍ ادقّب أنة دربة س إي مل د دخل أكثدة  د   دب جبا وكدخلدش 
ًل  قدة ً د فعدبى  ددخل   ًدأو  إىل     دفرن  دةتً  د    ا ن  متنر و ا ن  سنفر  د   در
ً دا  درًت   ملقرو    مث اقنا  ا ن  عمب ٍ و   باا ر كدا إ  دف   مىو فد   مث  

ً   قة ً د جف  د ة    أ ل  إ  ف   د ر ةة وأ   (٘ٔ)حير وأى ا ا  د ةجب  ر
وبددخلدش بنعلددةل  ددد الى بقة  ددرً و اددةاال     ددفرن د لددةب   م ددرية  ددد   بسععددر 
ً  ةددو    ف ددة   و د و  ددا  ددبل نددريونا  راددنة أن   ددبن  ًشدد ف ا وأثنددرو  ردب أُو

 م ٛٙع    خلً  وبخلدش أو    حلة  ك عر ان  

 
(14)  Bell. Jud. IV, VI, 2. 
(15)  Bell. Jud. IV, IX, 1. 
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 :(ٙٔ)املوقف يف ُأورشليم
ًشدد ف ا وبةكعددر ملعددربة ل  دفعددبى  وكددرن     ددفرن   فمددرً   بقددا ة  درددةوف أُو

 ون  عع   دا   ي  ىت بلا ا و  ةمر و إب لرأل  دفعبى   أوًت 
ً    ب ندددر س  ددرت  دددخلي  دددة   دد   دددا  ًشددد ف   ر ددا  د فددب وكددرن ى  ددا ُأو
ً   ع دددد  وسددددو  دامددددبم كددددرنب  أ  فدددد ا  قددددا و سعددددب   بددددفنسا ود دددد  من  د فددددب

ً   إىل  تادةارن   ارً  ا      م      ملاةاد  دب    دقةرلا ممدر  ادنة  د فدب
ًشدد ف  دددفاًل وو اددب  ع دد   حلدد    ملاةددال بقفددرىة  تمىو فددجب  دددخل   ب دد ل ب  إىل ُأو

ً فس  د عن  نف وا وب  ل ب     دفجة و ةبب     نلرن ويحبب   و ة ب   نلرن 
ً و  ود ددد   دددرم ادددا  ب ندددر س  دددرت ادددة    دددة افدددب  ٌ ً  قدددروم   ًي  دددب أدادددر

ً ً   دة  مسدو مسادرن  ً    ادةاعب  افدب و ننو  ود ي  نةق   حل    ملاةال     د فب
ًش ف  ثالثد  أ د     د   ً  و ب عاو دفب نر س  رت  و  خل  كرن ى  ا أُو ًسفب ت
د   ٌ ً  ةة ِّ ً    ملةنة جب  نرطةبن بالدع  بالدرً و داداو ادفد تملا ند ا أدادر  د فب

ً     ملا ندد  ى  ددا  هل ًسفددب ف دداا و ب نددر س  ددرت    ملنددرطص  ملةرلدد  د عف دداا وت
ٌعدددرل بدددجب  م ددد     دثالثددد  إىل  دددة  ى   فددد ا وأ دددري ً  ًل  ملنر نف دددعر  و دددا بندددبل

ً ٌ ا (ٚٔ) اددةنرأل  ب نددر س  ددرت أن   ددةبح ع ددد   هلف ددا و نلدد  إدفددو  ة ددص أدادددر
ٌق إي وسددا أ ر ددو ًي  وأ ددري ً و دد   حلدد    ملاةددال    ددأ إ لددر أن  نلدد  د ةدد    د فددب

 ددددددخلي بقدددددبلىا وإ دددددر أن  ُاةادددددب  أنف دددددع  د قةددددداا  رادددددنة أن  نلددددد  إىل  ددددد   
   ً   د فب

 
(16)  Dio Cassius, LXVI, 4. 

(17)  Bell. Jud. V, III, 1. 
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 حصار ُأورشليم وسقوطها:
ًادددا     دددفرن  بندددو ٜٙو    دددةعا ادددن   م أ

ًو ددر دةعنئدد   د ا طددًب س  ددرا أ لددر  ددب  بددفنس إىل 
ًشدد  ا ود دد   (ٛٔ)ف  د ة ددرً  م ددري ةقلددام رددب أُو

ًو ددددرا  ً ددد     كدددرن   دددة    دددد بتً تحلدددب ىم  ًر
و م دددددا  ددددددخلي   دددددح ع فدددددو  ندددددو ادددددفاة ي عددددددَة 

ً    ةمرً    د ا طب
  رد دددددرى  ادددددةنرأل أن  ث ِّدددددا ع دددددركة   دددددبل 
 ملا ندد  د ا  دد   حل ددرً  ددىت  اددةاع  إىل  دقف ددةة 
ع دددد  عجددددا ب دددد ل أن كر دددد   دقددددب ل  ملب دفدددد  دددددو 

ً ً  نةي ةو     (ٜٔ) ا طب
ًو رنفدد ا  ًشدد ف  ار ددةة  دد  بافددا بقددب ل  وع د   ددخل   ملنددب ل ب ددبن  ددا بقفددا أُو
و  نفدس  دب ددا بدداون  ر دا وبدداون  ددة ا  دداة ت بقدا عدد  ثددالم اددنب لا و   
ً ددد  بلدددنة  د ةب ددد   كدددا  دددةلة  قدددو   نعدددر     دددفرن د ة دددرً وإي تدردددةوف  ًر

ًوه  دفعدددبى أن أُ  ًشددد ف  أعرددد   ددد  أن  قدددو  إدفعدددر و دادددبىة  كدددا  دددخل  أى دددا    و
ًشدد ف   مفعددر وبددا    عنعددر   دد تو  مُ دد   د  دد   مأددرٍ  وأن  ددا    ددي  ددبق أُو

ًون أن  قناددددب  (ٕٓ)وب  ددددة أعددددا و ر كر دددد   دفعددددبى مب ددددرى ع    واددددخل   اددددةنرأل  د فددددب
عقدبل  د دال دقفرىبدو حلةفدو     دةا  ف   دلفق ا وأن   ة  ب   دردةوف د  دفنةة ع د 

ًق  ارً  ً   ت س   أن بب   إتل تًنبن   ر  ك ار

 
(18)  Tacitus, Hist., ii. 1. 

(19)  Bell. Jud. IV, X, 4; Tacitus, op. cit., ii, 22. 
(20)  Shlatter, op. cit., 332. 

 
 متثال لإلمرباطور فسبسيان
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ًبفدد  اددن   ًشدد ف  إتل    ومل  ةيددخل بددفنس  ب فددو  حلرادد  و قددو   دد  أاددب ً أُو
ما و ددددا عدددددرَّ تددددرطة  الىبدددددو  دددددب وسف ددددو تد دددددقّب   أ دددداي  دفعدددددبى ددددددبت ٓٚ

ًة   (ٕٔ)شجرعةو  دنرى
ٌعددددرل بددددجب أ دددد     دفعددددبىا و دةو ددددرن  ةقددددال بن  ددددب  أبددددب    ومل ب ددددّ   ملنر

ً  ش  ب   بة شا اة بداأل  ًسفب  ملا ن ا ود   ت رى سف  س  رت    سف  ت
ا و ادةمةل  ملب اد  ل د  ع دة  ب درًا  نةعدا  ن   دةة  (ٕٕ) هلجبم ع    دةو درن

و ندددا    ًدددف   دةو دددر   كم دددو ى  دددا  ملا نددد ا  (ٖٕ) دةو دددرن أول  مادددب ً  دثالثددد 
ً ر  دة ف   و بةاأ  د  و     دا  ا  وى  ا    جملرع     ب

و بةاأل  اةك   ر     اةمةل ب ا  أ م ب رىدا  فعر  ب ل  دةو رن     ب ل 
 دفعددبى  د ددًب  دثددر   ددر بددجب ت    ددر و  ادد  أننبنفددر ثددالم  ددةل ل  وأ ددري    ةةمددو 

 ا وو  ا  جملرع   ردةعر  دق بى (ٕٗ) دةو رن و ا ب 
 و دددوس  أن  ةباددد ددداى شدددا و و ددا  ددرول  باددففبٍ  ملة  دددص دةددفنس كأاددري

سعدددبى   وأ ةدددو أن   ف دددب  عددد   ملقرو ددد  و  دددةةفب  أنف دددع ا ود ددد  ع ثدددرً ادددرعا كدددا
  (ٕ٘) هلف ا و  مب  ت فرن ا وكرىو   قة بنو حبجة أدقب  ع فو     بق اًب

 
(21)  Bell. Jud. V, II, 2. 

(22)  Bell. Jud. V, II, 5, V, VI, 4. 
(23)  Bell. Jud., V, VII, 2. 

ًشدد ف   نددا  دد   دنر فدد   د ةة دد  ع دد  اددعا بفنمددر  نددا    دددثالم نددب  ي   د ددًب  طددفد مبا ندد  أُو
ً   ودخلدش  في   دنر ف   د ةة د  تددخل ل بدل  دفعدبى حلمر د   ملا ند   م ةى ع   سةف     د ال ع ب

ً و  آل ة    ثالث  أاب ً  دب  ا و
(24)  Bell. Jud. V, VII, 3,4; V, VIII, 1,2. 

(25)  Bell. Jud. V, IX, 3,4. 
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ً س )و دي  دد  بن دأ  ًبا   ةدر وبقي  د ًب  دثردث و م ري   أ ة بفنس إب ر   أ
( ت ةةر دوا وأ دري ً  ادةنرأل  دةو درن أن   دااو   دبق ٜٔاٖٗدب  عنعر  مل فح  

  د ًب  دثردث وأن  قةةمب   ملا ن  
وبقا ب  سنب   هلف دا  ددخلي   دا  ددخلت ح  دفب فد  بقدالم  فدو وكر د   د د ب ل 
بةلةعرل و ة و إىل أن كفلا ب  ل  جملرع   ملة اد  وعدام وسدبى  در  ُقدالم يبفةد  

 !!!(ٕٙ)ْ   قاِّ عر لاًل ع  عام وسبى  َ 
  (ٕٚ)و اددددةمةلل  ملاةكدددد  ع دددد  أشددددا ر  ددددىت أشدددداا  دةو ددددرن  دنددددرً    هلف ددددا

  ً ًسفدب ًل كا   رنفو وأبب بو واة و وأاراو  ىت  خلحبدو  ود د   دخل  مل  قند  ت  رهنر
وس  ددرت تدة دد ف  إي  عة ددمر    ًدد و  د ددةخ  مل ددمل  تملا ندد   دا فددر  دد  لرعدد  

ً   ملةربا   دقةرل  ىت اقنب   ة   وبالع   ةبب   ومن  دةو رن كرنب   ا      د فب
عدددرنب   م دددةّ   ل ددد  أشدددعة كر  ددد   ددد   دفعدددبىا  دددلهن   ددد ب  نقمدددةع  ع ددد   هلف دددا 
وع دد   ملا ندد   أشددا ب   دنددري ن   كددا شدديو  فعددرا و ة ددب  كددا َ ددْ   ددرى ع ا و ددةن 

 ً ً و  سف ددرً ادديمرً  دد   ماددةى و د عمددرو  د فددب    ةجعددرً  ددرًت و ددا بددفنس  ددة و
ًشد ف !     إي مل   دَص  نعدر ادبى ثدالم  أدق  نرةبو  م رية ع    ر كرن   مل  أُو
 دددالأل  ن ّددد  وادددد  دددة   شدددر اا وسددد و  ددد ري  ددد   د دددًب  د دددةخ سا دددو  دفعدددبى 

ً  ددر بنف ددو  ددر اًل إن َ ددْ  (ٕٛ)   دد  هلدد  ا  باددففبٍ  نرددة  ملا ندد  كمددر    وُ  ددجِّ
 ددددددددددددددددددددددداِّق أهندددددددددددددددددددددددر كرندددددددددددددددددددددددا    ددددددددددددددددددددددد   نردددددددددددددددددددددددة إدفعدددددددددددددددددددددددر ت س ددددددددددددددددددددددد  أن  

 
م و رً  خل   دفبم  دبم  د ن و دبم د فعدبى إىل  ب ندر ٓٚمتٌب ان   ٚٔ نقناا  دخلت ح    (ٕٙ)
 (Bell. Jud. VI, II, 1; Schürer, op. cit., I, p. 505n. cf. m Taan 4:6) خل   

(27)  Bell. Jud. VI, IV, 1-7. 
(28)  Bell. Jud. VII, I, 1. 
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  (ٜٕ)تد  رن
ًو ددر  ملر دداة  دددخل ل   ددد  كددرن  ُقددالم  - ر دداة  دبسددب   -وةددا بددفنس  اددو إىل 

ًة  دخل  فددددد  ي ل  د ددددد   ُشدددددالا و دددددا  ادددددةبىععر  ع فعدددددر   ددددد   دبسدددددب ا  ددددد   ملندددددر
ًْن  مافرً  ملقالا  واو  هلف ا  دقة  ي  ر ةفظ      فرن  ف ا  د الم  أ لر َى

  (ٖٓ)  فرن     ة امر   

 
 م.07م( ختليدًا لذكرى انتصاره على اليهود عام 18-92جزء من قوس بناه تيطس )

 ال يزال ىذا القوس موجوداً يف روما وىو يبّيِن ما سلبو اجلنود الرومان من ىيكل ُأورشليم
 

ًشددد ف  و دددة    هلف دددا ادددن   م ع ددد   دددا بدددفنس  دددب  ددد  سعددد  ٓٚوادددقّب أُو
ً ل  د دددا  و مثددد ًشددد ف   دةدددر ة  ددددا ن و تسةمدددرعي د فعدددبى   دددروي متر دددرً ادددقّب أُو

 
(29)  Bell. Jud. VII, I, 1. 

(30)  Bell. Jud. VII, V, 5,7. 
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ق م  أ لر عاى َ ْ  ُيبح  د   دفعدبى  ٙٛ٘و ة    هلف ا ع    ا ن ب خلن ة ان  
ًبدد  و ددد  ادد ص وأن ددأ عنعددر  وَ ددْ  ُادد  وَ ددْ   ددرل سبعددرً  ددالل  ددخل   د ددنب ل  م

ًشدد ف  و قاددبن بفدد   د ددف  وُ  دد بن إىل لفدد   مُ دد   « مل ددفح بقبدددوا  وب ددبن أُو
 (ا  عب  بق أن   اِّ و  داقا    ٕٔإٗ)دب »  اوا      مُ  

 

 
 عملة برونزية

 م تذكاراً لالنتصار على اليهود،07ُسكَّت عام 
 بينما كانت احلرب الزالت دائرة
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 خامساً: فلسطني بعد احلرب اليهودية

 م(07-531)
 

ظلَّ يداعب عقول املتعصبني  نبا ايوربو يا ايببيا  قبوا عدبا يربد الربأن  نبل    ٌب  دببأ 
يصبببيه ي بببًو يفبببركأا س  ادبببا ايربببأعأملق وأةبببتهكاا س املقأانببب  س    بببأ  نتعبببد ن نبببا 

رم حبك ببب  نقأانببب ق ودربب. ف وقبببأة مأعببب  نببا ايوربببو يا س يدعببب  ٍلا يبببو   ببأل   ا يفبببد
ا ببببيا مأعببب    بببكو نبببا ايوربببو يا ربصَّبببيوا س يدعببب  نبببأ لا  دبقأ عببب   ليببٌب يفبببك  

ف ايكي م مل يقبواا اةبدَّهوا ففف  نَّبأ يدعب  نأةبأ ا عدبا اي.بكيل ايغبهأ  ايوبك  (1)األ    
ببم  عيببو ايورببو يا  .كوببأا انببر ا  يدنيحببك املرببد وقببد ربصَّببا ور ببأ مأعبب  ايرببركأ ي ق ٍا

ق اظدببوا يقببأانو   غببدن ٍببم اعببأد خم نببا ايببدا لف اس ايدح بب  األ ببلن ايبب  يدحببك 
يفبعكاا ور بأ    ايكانبأ  يببد  ودَّنيبوا عدبر مق يتدبوا ذاوببأخم امحببوا    بأفم ايتدبوا    ربب مق 

ة( 74ف ا ربببقول يدعببب  نأةبببأ ا )  كيبببل (2)وبببد ل ايكانبببأ  امل حبببداا  ابببداا نبببي م ار بببأ
 ه ايعهدرأمل الك ر   ا ل ودر. فا ت د اك  اير و  ا اي د مر

اإذاء ٍببببا ايعيبببو ااملقأانببب  ايعيربببدن ايببب    بببداٍأ اير بببو  س سببببك  ٍم عدبببا ايكانبببأ ق 
ا تبببد مل  يتنيببٌب الكونببب  ايكانأ رببب  إا  بببكا ن ايق بببأء عدبببا اير بببو ف وو بببعد ودرببب.  

ق او عببل ايببوا  ايكانببأ  ني صبب ا  س  ابيبببامل ربببد إيفببكايل اإ ا ن سدببت ايرببريأ و   ربٌب
 نركويرأ ٌ عا إيدرم ةو اي ألال نكَّنف

 
نقأ ع   ليٌ  غهل اجلزء ايغكيي نا األ     نا يدع  نأ لا   أل يفك  اينيحبك املربد إا  (1)

  د  ويو  حبك  ربي ف
(2)  Bell. Jud. VII, VIII, 1-7; VII, IX, 1,2. 
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ا عريد اأنرب   نيبلن نربتقد   بكا أ س   ا يفبدرم اب  بأو  إا اجلبرس ايكدرربي 
املبببكا أ س يرصبببكي  عدبببا ايربببأالف  هبببأ و عدبببد اأنرببب  وكعرببب    بببكو س ندييببب  

 عهوا ف
ايصداي  ايتقدردي  اي   أ د  كّي أ  انأ يدر و ق اربوَّيد نغأعك ايبو   اا ت د

اايع.ببو اايتكببكيت ايبب  ظدَّببد  ببك ه  انببأ ابير ببو  نيببب  اية    ا بب مل  يببداة  ببون  
  ض ودرب.  ابأ  اية  ببر.تف اا ت با ابي ببكا ن  نيعبأا يببيا  ببل  قبديك يعنيببأ خم 

  ا ايانمل األ ضق  بل اا قدنيبد ا ل  رأنح ا ل اكي  سبتعوا هبأ  ا   أوب  يفبعو 
 ٍبً االارتانأمل ااجملأن مل إا ااتقأ  ااذ  اء انقأان  نا وأ ب  انأف

ا نيعبأا يبببيا  نبك ورنيرببرأ      أوب  اي ببكادب ايبب   
 ببأ  ن كا بب  عدببا اير ببو  ايبببيا س  أوبب    ببأء ايعببأمل 
)ايغبتأمل( ايب   أ بد ذبهببه لربأ  افركبل يدصببكيل 

ببببوَّ  ق ذب هببببه ارب  ل يدصببببكيل عدببببا ٍركببببل عدببببا  دنأ بببٌب
 ف(3)وو ررت  أ رتويريأ س  انأ

ا بببأ  ايبببه ٍببببا عيبببد اير بببو  وبببو  ايتصبببو   اوبببو  
االاتهألق    يقدِّنوا اي كيني  امل كا ب  يببابدح ٍركبل 

 ي ًو ايع رم يبابدح ٍركل اثين جنت!
ٍبببببا اب  ببببأو  إا     أوبببب  اي ببببكادب اير و يبببب  امل كا بببب  عدببببر م نببببا ايدايبببب  

أ ا نربا و   انرترأ  ا يبزة هببأ  بل   ربل عدبا اير و يب   ي بأاق ابأ ايكانأ ر  ذا ٍ
ايبببببو  بببببأ  نوا يبببببأا ينيدبببببد ل بببببك ذبببببل ي بببببو  ف  نَّبببببأ ايكانبببببأ  ايببببببيا خبببببوَّ اا ابببببأ 

 
(3)  Suetonius, Dom., XII, 2; Dio Cas., LXVII, 15. 

 
م 07عملة فضية ُسكَّت يف قيصرية عام 
 تكرمياً لإلمرباطور فسبسيان
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ف ااذ ا  ايت بررق (4)ايو  تأ يخ ةأ ق ايديت و  يقي ايقنيأ عدبر م اا و ِّه بوا اع وينيبوا
 اية اكببم ورنيرببرأ  ا انرترببأ  عدببا اير ببو  وببداا ااببلَّ هبببم ا بب. أ  نقصببو  س 

م ملدبببا فبببم  بببأ      ا كاوبببأ ق اابأل ببب   ربببنيب ميبببوا  بببرب لنبببأفم اا ت بببأٍ 
 ف(5)املررَّأ

 تصفية األحزاب اليهودية:
 تصببب ر  ةدكببب  إةبببكادرل ا بببرأع أ  دايببب  حثبببكمل ابي بببكا ن األابببزا  ايببب   أ ببببد 

اير  امليتهببب   ت أوبببد عدبببا الكبببم اايكاةببب  ااال صبببأالمل الأ ورببب   كانبببأ ن بببل ايصبببد
لببز   اةببأء ايك يبب ف ونيأ ت ببأء الكببم ا ببكا  افركببل ا ويببو ايعنيببأ ن ايكدررببر   وي ببأا 
نؤ َّببداا ما  اببز  ايصببداير ق إم  جمببنيح ال سببأل يووببو ً  ا  غببأ ٌق امل يعببد ي رببهه 

 عي م اتٌّ اال  رب ف
امليببأ ان  نَّببأ اببز  ايورببو يا ا قربب  األاببزا  ايو يربب  املت.كوبب  ايبب   أ ببد  عببرس عدببا 

دبقأانب   انببأ ا رتوَّبا  ببك  األ نبم اةببحق م ايربأة ةدكبب  ع هبا  ةببكادرل ارببك  اير ببو  
ايررأةببيق وبب ذاء ٍبببً افزابب  ايقأ ببر  ازبكيببب افركببل ايتببل ايزعهببأء ا ببب  ببل  ببلامل 
دة   ا يفدرم ااك  افركل اة   أو  األيبوايء نبا اير بو ق مٍنيبد  بل  ايني   اثكااخأ ٍا

 ببل يببواٍمق ا  يفببد   ببكايخم ايبب   أ ببد  قببوة عدببا   ارب.َّهببدايببكاي ق  لنببأفم    ا 
   رل ايينيوامل اايكاو ااملواعرد  صو ن نأ ي  اكور   أ ك ف

يبأ  ببتم  نيببوَّن ذ ببكاي ) ( ايبب  يصبو ور ببأ  رببو  جمببنيح ايغببعب اير ببو   5-2: 13ٍا
إا  ابذ بببببببأا فبببببببؤالء األ نيربببببببأء اايبببببببكاد ق ايببببببببيا  ذبببببببكاا ايغبببببببعب ا  بببببببدًو اا ت بببببببوا  ببببببٌب

 
(4)  Eusebius after Hegesippus, Hist. Ecc. iii, 12,19,20,32. 
 (5) Eusebius after Hegesippus, Hist. Ecc. iii, 12,19,20,32. 
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 كا  يفأنل ةأاق نأاقق اأ  جمبنيح اةبم اييب   ا ايكوبل ايوربو   ووبأا انكعنيبأاق  بل 
ا جمببنيح  ببل نميبباص اببد  صببد  فببؤالء األ نيرببأء اايورببو يا اببأال    يي ببي اارتاوبٌب حبببكوت م 

 ايتخدَّ  نا امس م ايفكد م اننيأ د مف
يبببيا  ببأ وا  ادهببأا امل يتنيببقَّ نببا  أوبب  األاببزا  اير و يبب  ةببوو اي كيرببر  املعتببدي  ا

 عببداءا يدصببداير   رببنيب  .ببكو م ايررأةببي اااببرتاو م يدغببكو  املأيربب  اايد رويبب   صببو ن 
نت أوت ق  هأ  بأ وا يقبأانو م ابةبتهكا   ربنيب عبدة  نبأ ت م يديبأنو  اايغبكيع  انبرد م 
م  ب  م ذبل ي بو ف  ببيا وب   اي كيربر   بأ وا  يد قأوأمل ايروان ر  ابأ جمبأ اا س   بٍك

بببم نني و ببب  يدوربببو يا  يفبببد اينيو ببب   ربببنيب ا عبببأد م سبربببك م ابيغبببكيع  ااييبببأنو ق ٍا
و دبب  نتعصبببنيو   ببرقو ايت كبببل نببا و ببب ق انببا و ببب    ببكو  ربببنيب  ااٍببم ايكأم ببب  
امل ببدِّّد  خبصببو  سببيء املرببرَّأ ا رببنيب اببني م يدقتببأل اةبب ا ايببدنأء ا ببل ايربب   

  دا   عق لف
يبببرت وقبببه ايبببب  يربببتحق الربببأنق  بببل ايبببد  ثنيبببد اي كيربببرو    بببم البببز  ايواربببد 

اايواربببد ايبببب  يربببت.ره الربببأنق اميبببا  ربببنيب ننيبببأ د م املتوةببب. ق اابببني م يدرببب ةق 
اإنكأ ر   قني د م اي.أع  اال وا يدكانأ   حكبأةق اايت بأٍم نع بم عدبا  ةبأ  اابرتاة 

ارد ايقوا   ايكانأ ر  او ه أ  دا  اقد  ا  ايء  ا ةرأة  ندتوي ف  هأ   م الز  ايو 
ايببب   ببأ  اهببل  و ببل نببأ س ايداي بب  اير و يبب  ا اق ببأ ابي  ببم اايعهببل  هببأ يفبب د فببم 

عدا  كةي نوةا ودت ايكتني  ااي كيررو ق وكل نأ يبأيوا يكبم    رب  بًو  «املررح: 
ق ايكا ارب  عهأفم ال  عهدواف  (3ا2: 23)ند » وأا  ًو ااوعدًو
 أا اكا ايتعأا  نعٌفايبيا اعتربخم الكون  ايكانأ ر  ازابا نرأمل

ااي كيرببببببرو  مل يي ببببببكاا يببببببه يدهرببببببتقنيل  عبببببب   أ بببببب  يدرببببببر.كن عدببببببا األ نببببببمق  ا 
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اةببرت ا  املدببا  ةببكادرل  هببأ  ببأ  ي عببل ايورببو ا ف اال  ببأ وا يي ببكا  إا الأ ببك    بٌب 
بببه ااالةبببتعهأ  ااملتبببأوكنق  بببل  أ بببد   بببكخم  ادهبببأا  بببأ يدبببك ح اايتوة  وكجمببب  يينيوبببي ا ت أٍذ

ملأ ي  هصبد  ياهفبأةق نعتبربيا    يفبكيع  ونيبل ةبريأء ٍبي األةبأ  ايواربد نك و   اب
ايببب  يينيوببي ايتهر ببا  بٌب االرببأن دبقت ببأً ابيت ن ببل املرببتهك س  اكأنبٌب اايتي رببب ايببديرق 

 ارب يفكادعٌف
يبيا  د  از  اي كيربر  يتقبوَّو ايربو   عبد  بكا    ا يفبدرم اافركبل اا بزاة  بل 

م ايديين يفأن ا يكل ايغعب ايب   د  يعرس س ايوايه  عد يون ايورو ياق ا جمنيح ح ثٍل
   رب.َّهبد  ببل لنأيٌب ايكأم بب  ايب   أ ببد  عتهبد عدببا ايقبون اامليأ ببد  ااملقأانب  ااي ببو ن 
االبك ف ا ببد  ايكوببأء ابملرببرَّأ ا بب   إةبكادرل ا صببكن ن اايقرأنبب  نببا األنببوامل ح ببب 

األ  ببك  عق بب اف عدبا  ةببأ     ن ٍببو ايببب  اربب ايصببنيو  اي كيرببر  جمبو خأ ايكااربب  
يؤ ر ببأ يغببعنيٌ إةببكادرل ايررببد  ببب اا األيببوايء  ا  قببو  اي كةببأ ق اميببا عيببدنأ يغببأء 
ن ايببرت  هببأ اببدِّ  ا  رببأ ف ايببرت عدببا ايغببعب إالَّ ا ت ببأ  ٍبببً املواعرببد  كوببأء إما  

  أ وا   نيأءمي س  ي رب اجمأاي ايفكاده ا وانرت نف
اي كيرر  املعتدي   عد  كا    ا يفدرم ايبيا يأنوا اعدَّهبوا ايغبعب ا   بوا  انا  ده 

ق ايبب  يقبول عيٌب  تبأ  املبد ا  ”يوايأ  ا ذ أ “ايكوأء اا اأ  اايغجأع  ايكاار  
إ ببٌب  ربببنيب  ةببٌب نبببا األابببزا  املتصبببأ ع   ثيبببأء اصبببأ    ا يفبببدرم يبببوَّ   رببٌب س   بببا 

 ف(6)وا ق امٍب يدكانأ  يرت أاض نع م  ي رٌاوعل   نيأعٌ اهدو ٌ إا  أ   األة
ايبببد مبببه يوايبببأ  بببا ذ بببأ  مأعببب  نبببا   نرببببً ااةبببتقك س ندييببب  اينيببٌب  ا ايربببأ 

 
(6)  Midrash Ekhah, 3. i 5. 
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ا وَّ  نك زاا ٍأنأا يد اة  األة أ  اايغكيع ف ايد جمأ مل ٍبً املد ة  يبون  اارب  نعرتوبأا 
 هبأ س ايني    دِّّ أ عدا نرتوو ايري د يت ينيل  كا    ا يفدرمف

 ة(:135-132) ثورة ابركوكبا والقضاء على بقية آمال اليهود يف معونة هللا
ة   ردب     77 أ د اييكني  اي  ن بين هببأ ايو يربو  املت.دعبو  يتحكيبك    ٍبم ةبي  

ذبعد ببم  بب  يببون ا بب  اببكاأي  ببل ا بب       كببل  ا  نببل س ايقرببأة دبحأايبب  نببا   ببت 
ذم نبا    ي ببو  ايغببتأمل يبد يببأنوا  يصببرني م اييبوا نببدن ال  قبل عببا ةربب  ةبي ف اابيببك 

ايكبببأس ابي بببو امل ااملببببا ح  ي رربببأا عبببا  نيرعبببت م اي و يببب ق ا عنيبببلاا عبببا  و ببب م اجليربببي 
 اايديين اا  رأ  يكأو  األ نمق إالَّ    ي و  ودر.  ظدوا ذل يأ  يا عدا ايتغنيٌ هبمف

 عبأ  صبكوأمل  ايكا مل يرت.ه ايغبعب اير بو      يعبرس س ٍببً ايربكري  إذاء
 اب بببكن ايكانبببأ ق ن ببببل ٍبببأ  اي ق ايببببب   جمبببد  نيغببببو اا عأنبببأا س املرببببكو    د بببأ اببببكِّة 

ربكابأا يأ عبأاق انميباص فبأيو ي عأيبب ابملبوملف و جمبأ  ٍببا امليغببو    (7)ا  صبأء االتبأ 
 بببوانا اير بببو  نبببكَّن   بببكو ا وبببه ذ بببني م إا   وببب  االيفبببتعألق ابعتنيبببأ     التبببأ  ٍبببو 

ين ايواربببد ايبببب  حعبببل اير بببو   ي بببو اياق اال  بببديل يببٌب عدبببا ا  ببب  ف ا وبببكاء ايبببدي
 وأعترباا    ٍبا امليغو  يعين إاب ن اير و ي    ر أف

ٍببببببا اب  بببببأو  إا  أايببببب  ٍبببببأ  اي  نربببببخ ي و يببببب  ندييببببب    ا يفبببببدرم     مسأٍبببببأ 
 ف(8)ملخكَّ  ايأة دبغكاا  يأء ٍركٍل  نيل ور أ يزيو  ايتعهل املديي  ا”  أ رتويريأ لي “

ايببببد  ببببأ  يرببببأة اير ببببو    ببببو خم اجلديببببدن ااأل ببببلن  نببببكاا ن أوكببببأا اندٍغببببأاق إم س 

 
(7)  E. Schürer, op. cit., I, 536-540. 

(8)  Dio Cassius., LXIX, 12, 1,2. 
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ل أمل يدرد   أ د اير و ي   د أ ربهل اير    .كيق  ذل نرتيَّني ف أل   داء ايواوبب 
ايعيصك  اايديين عيد اير و   أ  س ايوايبه يفبديداا ايبوايا ا  بر ا    يبؤ ِّّ  إا    ثبو ن 

   ايببدف ا ببأ  اعتهببأ ٍم  ادهببأا   ببداا يببرت عدببا  هربب  ايربب   اال عببد  ا ببأ   ق س 
 ل عدبا  وبأء نعو ب  ي بًو اإابأانا دبجبيء املربرَّأ س ل ب  البك  الأمسب  يرقبو  ايع.بي 

 اييصكنف
اس ٍبً اي و ن ابيبامل  كذ عيصك االعتقأ  دبجبيء املربرَّأ اظ بوً  س يفبخ   بأ  

   ا با ايكبب ق ا  عِّبي نبا اير بو  املربرَّأ  دبرت اير بو ق وكبأ   يدعا مسعبأ  اب  وذينيبأ
ةنينيأا س ربه ت  أو  اير و  جبهربه  نيقبأخم ا ابزاهبمف اةبأ ذا  س   بدرل ايغبعب ا وبه 
 أةت م إا   و  اجليو      ا ِّّ ع قرني    رب املعده  ايديير  س اير و ي   وا إع   

ٍو املررَّأ امليت ك  وأء إةبكادرلق ا عبأً اب  و نيبأ  .نيرقبأا ا قديت اب  وذينيأ يدغعب  ص تٌ 
(ف اذا  عدبا ميبا    17:24)عبد » ايبربذ  و بب نبا يعقبو  «يينيوَّن  دعبأة  با  عبو  

مسعببأ   دببرت اير ببو ق ألوببل ربكيببك “ عديببوا  ببدء ندكببومل املرببرَّأ اجمببكوا  قببو اا عدر ببأ: 
 ”فإةكادرلق ألول ربكيك   ا يفدرم

  ا بببأ  ي بببدعا  ريريبببو   اوبببو  وقبببد اوبببد   رببٌب س ل ببب  س  نَّبببأ ابببأ م اير و يببب
نويببو اببك ق أل  يوا بٌب املكا .بب  س نوايع ببأ  أ ببد   ببعو نببا     واوبٌب ٍبببً اي ببو ن 
ايعأ نببب  امليتغبببكن س ايبببني    د بببأف وأةبببتوأن اب نربا بببو  ٍبببد اي  اوبببأءمل اييجبببدن  دبببو 

ق أل  اير ببو   نيَّقببوا (9)ااييجببدنق ايكببا مل يرببت.ه    اكببم املويببو  ا يتصببدَّو يد ببأدكي
  أة اك  املكبأ ر ق ابك  ايعصبأابمل س اجلنيبأل ااألنبأ ا املختبأ ن اايتحصبريأمل س  

ق حبربببببببببببد     بببببببببببل ي بببببببببببو    بببببببببببأ  سيَّبببببببببببداا (17) بببببببببببل   بببببببببببا نبببببببببببا  بببببببببببل ندييببببببببببب 

 
 (9) E. Schürer, op. cit., I, 547-557. 

 (10) Dio Cassius., LXIX, 13, Euseb., Hist. Eccl. IV, 6. 
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 ف(11)يد جوة اايدوأاق انمياص يتخدَّا  أ  ي قتل
أايك  ايبب  ظبلَّ ايبد ا ب. كَّ ٍبد اي  إا إ ةبأل    ب  يبوا ً املغب و يا يويربو  ةب

ببك املببد  ندييبب  ندييبب ف وأةببتوكيد نيبٌب  ي.بوِّ  ايعصببأابمل امليتغببكن عصببأ   عصببأ  ق اي. ِّّ
ٍببً ايعهدربأمل الك رب  ايغببأي  اال.بكن ثب ن ةبيوامل ا صببو ابأ ةبدَّم اير بو   أدرببأاق 

ة(ف ايد ايه نا    اي.كو  يتدا 135-134اميا س ايري  اي أني  عغك فد اي  )
ا  وو  ايوجموف وقد ي تبل    بك نبا  صبو ندربو  ي بو  ق ٍببا خبب يل ا رأدك وأ 

 نا نأمل ابجلوا اايو ق اأ جمأ مل اير و ي   د أ  ميكِّ مي   ربيَّ  يأاد ف
 نَّببأ اجلببرس ايكانببأ  وقببد   ببيأً ايتعببب االرببأدكق اببأ    ٍببد اي  عيببدنأ ايبببو 

ايتقدرديبب  ايبب   ببأ  يببرعدا  ببرب ا تصببأ  ورغبٌب  نببأة ايرببيأ و مل يرببت.ه    يببب ك اجلهدبب  
بببي  أل  ” إ  األنبببو   أ بببد نوا رببب  يببٌب اجلرغببٌب“ينيبببد  هببببأ ا نربا بببو  عبببأ ن البببربق ٍا

 ف(12)الرأدك  أ د وو  ايعأ ن
ايببببأة ٍببببد اي  دبرببببح   ا يفببببدرم اإعببببأ ن  يأد ببببأ ابةببببم  يبببب   أ رتويريببببأ ا ةببببكا ور ببببأ 

 يببببد ل نبببوا ي  نبببا األ نببببمق امل يربببهح أل  ي ببببو      يعبببرس س   ا يفببببدرم  ا ابببأ
 املديي  اإالَّ  أ  املومل وزاءًف

 
 

 
(11)  Dio Cassius., LXIX, 12.       : يأ و  اك  املررَّأ“ا  ك  .و أمل اا   يهكا”  

(12)  Dio Cassius., LXIX, 14. 
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 اجلزء الثاين
 املدلول الروحي لتاريخ شعب إسرائيل
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 أواًل: العهد بني هللا وشعبه إسرائيل
 

 الوصااي العشر:
” مم لين  ه“أو ” وشينب  ه“إن دخول بين  إرينئيل يف ا يورينورل يولة  ين  

قينينأ أخينينة مينينأل  ئيتينينيف  يبوينينأأمل بى ينينور ه  ورينينع وإررينينةوي  ق ينينة  بينين  إرينينئيل يف 
ةن  مث تأخُّيف ه ا يوضغط م ينع رئمينون و اين ةر جينئو  و ئت يف إىل أرض ك ب

شينينب  إرينينئيل يف  ينين   رينينئ  مث إينينةل شينينب  إرينينئيل يف  ينين   ضينين  رئمينينون وم ينينور 
يو حئ يألمحئ  وأخريًي يروبالن ه شخر ًة م ع ج يف رين  ة  وتاين    ا يوب ينأ 
يألول يوينينينينينينةي بينينينينينينةر شينينينينينينب  إرينينينينينينئيل يف لكوضينينينينينينة  شينينينينينينب  ه  وه إ ينينينينينينًة و  لينينينينينينًة 

ذوينينينينينحت  ش وينينينينين  شينينينينينئوإب  إذ رينينينينين ش  ا ه   اللينينينينيني وبينينينينينة  م ةد ينينينينين   رينينينينينئيل يف  و 
وأخالق    ب     هي يووبة  يوبشئ  قأش  ة ه ب فاي وشب  إرينئيل يف وولينون 
يوكويمأ يألرةر   يويت تض   ق ةم كيف    يوطئرني حبكوقي وويج ةتيني  وُتاين    

 ك  ود و ب أ  وهي ك ة جة مل ا رفئ يخلئو :
ً وال بينورل ال  ل  وحت آ  «+    أخئى أ ة ي. ال تر ع وحت متثةاًل   حينًو

ينة ا يواينين ة   ينين  رينينور و ينينة ا يألرض  ينين  وينين  و ينينة ا ي ينينة   ينين    ينينة ممشين
و  يألرض. ال تاجأ   ش وال تب أه ش. ألين أان يوئب إ حت إوي   وٌر 
 . أروكينينينأ ذ ينينينوب ياأل  ا يألب ينينينة  ا يث ينينينيف يوثةوينينينغ ويوئيبينينينع  ينينين    غضينينينيش

 إىل أُوينينو   ينين  اينينيش وتينينةرىي وبينينة ي. ال ت طينين  ألرينينا وأبينين ع إتاينينةانً 
ْ   طينينينينينينينينينين  أل ينينينينينينينينينينيني  ينينينينينينينينين ِّيُ  َ ينينينينينينينينينين ينينينينينينينينينحَت أليينينينينينينينينينيناًل  ألن يوينينينينينينينينينينئب ال  يُن يوينينينينينينينينينينئب إ ين
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أليينينينينيناًل. يذكينينينينينئ  ينينينينينوم يواينينينينين   ووكأِّرينينينينيني. رينينينينينو  أ م تب ينينينينينيف وترينينينينين ع   ينينينينينع 
ْ ٌ  و ينئب إ ينحت  ال ترين ع م يناًل  ينة  ة يو ينوم يواينةبع رف يني َرين م  حت. وأ شين

وأ وينينينينحت وك  وينينينينحت و ي  ينينينينحت يوينينينينةي ديخينينينينيف أ ينينينين  ويب ينينينينحت ويب وينينينينحت وم ينينينينأ  
أبويبينينحت. ألن ا رينينو  أ م بينين ع يوينينئب يواينين ة  ويألرض ويو حينينئ وكينينيف  ينينة 
ر  ة  ويررتير ا يو وم يواةبع. وينةوحت ألر  يوينئب  ينوم يواين   وقأشريني. 
أكينينئم أأل  وأ ينينحت ولينينيني تطينينول أ  ينينحت م ينينينع يألرض يوينينيت  بط ينينحت يوينينينئب 

قئ  ينحت شين ةدل زور.  إ حت. ال تكوينيف. ال تينين. ال تاينئر. ال تشين أ م ينع
ال تشينينوي ب ينين  قئ  ينينحت ال تشينينوي ي ينينئأل قئ  ينينحت وال م ينينأ  وال أ وينيني وال  ينينور  

 (ٚٔ-ٖ :ٕٓ)خئ » وال محةر  وال ش ئًة ممة وكئ  حت.
 القصد اإلهلي من إعطاء الوصااي العشر لشعب إسرائيل:

ويووبة  يوبشئ ي بو ل أرةرًة وك ةم مم ل  إرئيل يف هي ا يوويقينع   ثينةر أو 
أخالقي روتي    ي  اوط ع أن  كئِّر أن ه شة  أن  ك ا و فاي    ب   م أ

إرينينينئيل يف مم لينينين  روت ينينين  بينينينئرًة عو ينينينة جينينينوهئ ً مينينين  كةرينينين  ي  ةوينينينحت يألخينينينئى يوينينينيت 
قة ينين  ا يوبينينةى م ينينع أرينينةس  ينينةدي وز ينينةين. ويوكرينينأ يألرةرينيني  ينين  ق ينينةم هينينة  

ك  ينينينة  ينينين  خينينينالل ي   لينينين  يوئوت ينينين  هينينينو يوو   ينينينأ الرينينينوبالن ه يوويتينينينأ و  شينينينئ    
 شب  إرئيل يف ي ي ع أن   ثئ  ه م ع يألرض ا ورط كيف ممةول ة.

وةوحت إأ أن أول يهو ةم ه ألو ا      ل  إرئيل يف كةن توت أ يألرين ةإب 
بكينينول يوب ينينةدل ويووبينينة  ي شينينرتك . أي أن أول  ف ينينوم    لينين  إرينينئيل يف يوئوت ينين   

اين  وي  لينومل يواين ةلي  هينو يوةي هو  ي ينع أن  لينون  فايني هينو  ف ينوم يول  
 أ ي شب  ويتأ  وحأ  وي ويتأ  ب ود 
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وولي حيفظ ه  هةي يوشينب  ألشينئ إمينالن قوتيني لبجينييمل ألوغين  وشينأ أل  
وذوينينينحت ا كينينينيف  ئيتينينينيف خينينينئو  بينينين  إرينينينئيل يف  ينينين   رينينينئ  وا يينينينئد كةرينينين  يوينينينة   
يمرتضينينوها  ينين  أ ينينة  ا  تينينق  ش يرينينوكئيرها ا بينينالد ر اينينطني. وذوينينحت ك ينيني كينينةن 

أ أرةرينيني هينينو ضينين ةن ق ينينةم ك ينينةن قينينوي  وحينينأ    لينين  إرينينئيل يف  ينين  يخلينينةر  بكرينين
إمينينينأيديً ومت  ينينينأيً وك ينينينةم ك ينينينةن قينينينوى  بينينين  ووتينينينأل روت ينينين  ديخ  ينينين     لينينين  روت ينينين  

 م ع يألرض.
رينينينةض يضينينينط ع بكوتينينيني يوفةلكينينين  و  حةرىينينين  م ينينينع رينينينال   إرينينينئيل يف  ينينين  يخلينينينةر   

  ًة  ينا يو رينئل وذوحت أبن أخة م ينع مةتكيني ق ينةدل يوشينب  ا كةرين  تئوبيني  ضينة
ديل ًة أبقيف ج أ وأقيف مأد   رتج ًة يروغالل يوشب   ة  يووأ   ةمل يخلةرج ين  

أ  ر ي.  تق  ضط ع يوشب     يوأيخيف بب ةدل روت   بئ  تئبطي وتوتِّ
أي أن كيف  ىةهئ يوكول يويت يروخأ  ة ه ا ق ينةم وم ينني مم لين  إرينئيل يف 

 م ةدل روت    ين  يوينأيخيف  لين  أن    يخلةر  كة   بكرأ كفةو  ق ةم وم ني
ُ اوب   ه    خال ينة  رينئيل يف مث و بينةى أ ينع. وينةوحت كينةن بينني يرينوخأيم ه 

وبينينينني ي  ينينينينةل  -خروبينينينًة ا  ويقف ينينينينة ي ئجينينين   -و كينينينول و رينينينئل مم لينينينين  إرينينينئيل يف 
 يوئوت   يوأيخ    و شب  مالق  شأ أل ويضح  برف  ديل  .

ينينينينحت ألض  و  فينينينينة وبينينينينة   و ينينينينةرس ويج ينينينينةمل ر كينينينينأر  ينينينينة كينينينينةن يوشينينينينب   و اش
بلةرينينين   اينينينو ي ةمل  - ينينين  ج وينينيني  -يوب ينينينةدل ي فئوضينينين  م  ينينيني  كينينينةن  ضينينينط ع ه 

يحملةرى  م ع مم ل  إرئيل يف    يخلةر  برورل  أهش    ب  ًة رضينة  مين  شينب ي 
حب ووي ا ورط ا لجأ مى ا. يأل ئ يوينةي جبينيف شينب  إرينئيل يف  فوخينئ ربيناًل 

بينينينينينينينينينينينينح    أل ينينينينينينينينينينينيني م ينينينينينينينينينينينينأ ة كينينينينينينينينينينينينةن  ينينينينينينينينينينينين    ألض وبكوتينينينينينينينينينينينيني. ويوبلينينينينينينينينينينينين  أ ضينينينينينينينينينينينينةً 
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يوشينينينب  إىل يالموينينينييز بكينينينول ذريم ينينينا أو  وجينينينةه ون ه أل رينينين ةكا وري  شينينين وي ا 
يألرضينين   أو م ينينةدل آ ينين   ئ  ينين   كينينةن  بينينةق  ا بشينينأل وبينينال رمحينين  و ينينرت  أمينينأي ها 

   ة وهنا و ضة كوهنا و ا وهنا:
 فاينين ة قينينئوانً  أ ينينوا يوفئتينينون ألو ةيينينيف يوكينينةل ون أوينين   بكوت ينينة يعينينةان أل «+ 

ألين هأ ينينةي أقينين ا م ينين لا   ب ينين  إرينينئيل يف   كينينول يوينينئب إوينيني يث ينينود  أ ينينً  
 (ٙ:ٖٔ)مة » ر ضة كو لا     أخيف محةل إىل ويدي يوبئب .

 (ٛ:ٖ)هو » قأ كئ  إرئيل يف يورالر ر و بي يوبأو. «+ 
رلةن م أ ة  او وي يوشب  أو ي  ينو   ىينةهئ يوكينول يوشخرين   ر  جينأون 

ووينينينينأ ني أ فاينينينين ا كينينينينأي مم لينينين  أخينينينينئى  كينينينينةن ه  وخ ينينينينع مينينينين  ا  إىل يرينينينوخأي  ة
. و ينينين  ه ينينينة  وضينينين  أن ه جبينينينيف (ٔ)و ويج ينينينوي ي لاينينينةريمل شينينينأ أًل  ينينينري  بكووينينين 

يوكول يويت ر أ كة إرئيل يف تق ولىةهئهينة يوب  فين  ذيمل  ينأوول روتيني م  ين   
 (ٕ)ألوبينينينأد ك ينينينة وينينين ش ديود  ينينينئشلويرت ينينينةإب إينينينةر إرينينينئيل يف و رينينينئتي م ينينينع يوينينينأويم ال 

  وولينينين  (ٖ)ق ينينينيف ذوينينينحتوينينين   شينينينو   وموقينينين  م ينينينع ذوينينينحت بشينينينأل  وال ألول  ينينين  ك ينينينة
 بئضة  ه يوةي كةن  ووقة م ع تةوو ا يوئوت  .

إذن  ب ىينينينينينينينئل ويتينينينينينينينأل  ينينينينينينينأر  أن مم لينينينينينينين  إرينينينينينينينئيل يف قة ينينينينينينين   ريدل ه و بو وينينينينينينيني 
 يوشخر  :

يو  ينينينا نذي  ينينة قينينينأ  ب ينينينة. آألؤان أخينين وان بب ينينينيٍف م  وينينيني ا أ   ينينينا ا أ م  «+ 
أ ينينين  ب ينينينأ  يروأبينينين َ  يألُ ينينينا و ئرينينينو ا. تطش ينينين  شينينينبوألً و ينينينأد ا.  يوكينينينأم.

 
 يروث ة : كةن ه   كة يوشب  م أ ة    غ خطئ يوف ة . (ٔ)
 شئ  .رفئ ب ول يف يوثةين يألبحةر يوئيبع ويوب( ٕ)
 رفئ  شو  يألبحةر يواةبع.( ٖ)
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باينين ف ا ي و لينينينوي يألرض  وال ذريم ينينا خ شرينينين ا  ولينين     ينينينحت أل ينيني وينينين   
 (ٖ-ٔ :ٗٗ) ي » وذريمحت و ور وج حت  أل حت رض   م  ا.

رلةن ه   ل ا أل ين  ا يخلينةر  ويوينأيخيف  ه كينةن  وكينأش  ا ا ي ينئوب 
ا  مث حييف ا ورينط ا لجينأ  ر كأِّرين ا  وولين  ى  ينأر  يوشينب  بكول  ر  رئه

أن ه كينينةن   رينينئها وكينينةن  كأِّرينين ا و فاينيني و لو ينينوي رينين   بئكينين  ولةرينين  شينينبوب 
 يألرض  وو   ر    يي  وخرةم و ك  .
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 كما ظهر إلسرائيل يف العهد القدمي” هللا“اثنياً: 
 

 هللا القدير:
العهد القدمي كله ُيربز هللا قادراً على كل شيء، قدرة ال هنائية شلتدة على طولل 
ادلدى والزمن، ال حيّدها فكر اإلنسان وال تضبطها أو تقيسها أية قلة أخرى. فوا  

وقوال  «” القودير“ذه الصفة امساً، فهل أيخذ صفة القادر أخذاً مطلقاً لتصري له ه
ح يف نفس اللقت كيف 1ٔٚٔ)تك » له أان هللا القدير (. ولكن العهد القدمي يلضِّ

ميكوون التُّب ووئ دائمبوواً دبووا ،وويعمبله هللا، فقوودرة هللا  لوورة  موون أهنووا فائقووة فهووي معقللووة 
 ومُّطقية، ال تتعارض أبداً مع أمانته أو زبالف زلبته أو تتجاوز رضبته!

الوورب بطوويء الوضووم وعقووي  القوودرة ولكُّووه ال يووربِّئ البتووة ... صووا  هوول  «+ 
 الرب، حصن يف يلم الضيق، وهل يعرف ادلتلكلني عليوه. ولكون بطلفوان

ًكووووًا (مووووًا )دللضووووعها( وأعووووداُؤه يتووووبعه   ووووًٌم.  )ان» عووووابر يصووووُّع ه
 (ٛوٚوٖ 1ٔ

لورة  مون كلوك فأعمبال هللا كلهوا فائقوة علوى كول موا يتصولره اإلنسوان، ولكون  
يسووووتطيع اإلنسووووان أن يوووووق فيهووووا وال نوووواف مُّهووووا، بوووول وميكوووون أن يعتمبوووود عليهووووا 
ويُّتقرهووا ويتعاموول معهووا، فيت قووق موون صوودقها ودقتهووا، فتبوودو مبدعووة قوودر مووا 

 سليفة1 هي
 (1ٗٙٔ)مز » هللا لُّا ملجأ وقلة، علانً يف الضيقات ُوِجَد شديداً. «+ 
ك. وادعووووي يف يوووولم الضوووويق أنقووووذك اكبووووح   ضبووووداً وأوِف العلووووي نووووذور  «+ 
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دين.  (٘ٔوٗٔ 1ٓ٘)مز » فتمبجِّ
 هللا كقانون اثبت ومؤمتن:

تصورفاته يبقوى  كمبا أن هللا ال يتورير قط يف كل ما يقلل ويف كل موا يعمبول ويف كول
 دائمباً هل كمبا هل، فيست يل أن يصبح عُّده الشر خرياً أو اخلري شرًّا1

. وأنوت هول  هي تبيد وأنت تبقى. وكلها كولب «+  هن فتتوورير تبلوى كورداء تووريِّ
 (ٕٚوٕٙ 1ٕٓٔ)مز » وِ،ُُّلَك لن تُّتهي.

لوووذلك فهووول ضوووابط لقوووانلن الُّتوووائ  الوووذي ال ميكووون أن يفلوووت مُّوووه إنسوووان أو 
 الزوبعة1 شعم أو دولة، فالذي يزرع الشر حيصد شرًّا، والذي يزرع الريح حيصد

 (1ٛٚ)هل » إهن  يزرعلن الريح وحيصدون الزوبعة. «+ 
 (1ٖٔٓٔ)هل » حرثت  الُّفاق، حصدمت اإلمث، أكلت  شبر الكذب. «+ 

علووى هووذه اك،ووس كووان يتُّبووأ اكنبيوواء وال نط وولن قووط، كن هللا يف نقووره  قبوول  
احلولادث يسوتطيعلن أن يقيسولا عليوه  » ليس فيه  ول دوران «” قانلن“كل شيء 

 واحدة1 لمبةوالُّتائ ، يتتبعلهنا ويفسروهنا ويعلِّللهنا دون أن تسقط ك
فأجووابي الوورب وقووال1 اكتووم الوورؤع وانقشووها علووى اكلوولاح لكووي يوورك   «+ 

قارئها، كن الرؤع بعُد إىل ادليعاد ويف الُّهايوة توتكلر  وال تكوذب. إن تلانوت 
 (ٖوٕ 1ٕ)حم » فانتقرها كهنا ،تأيت إتياانً وال تتأخرر.

حوذافريها أن هللا قود ا،وُتعلن وقد أثبتلا بُّبلاهت  اليت سبروت يف حيُّهوا وسبروت بكول 
ًً كقانلن اثبت أمني ال نّل وال حييد، وهذا ما عربر عُّه ادلسيح1  وقلوت لكو   «فع

( فت قروق اإلنسوان مون 1ٜٕٔٗ)يول » اآلن قبل أن يكلن حو  مو  كوان تئمُّولن!!
ًً علووى ،وور هللا وصووار عادلوواً    دارعً بكوول أحكامووه كاشووفاً  كلووك أنووه ا،ووتئمن فعوو

وأعمباقووووووووووووووووه، قووووووووووووووووادراً أن يتُّبووووووووووووووووأ عوووووووووووووووون أعمبالووووووووووووووووه بيقووووووووووووووووني وكلووووووووووووووووك  صووووووووووووووووفاته
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 نتيجة لوبلت حقيقة معامًت هللا وصفاته كقانلن1
 إن السووويد الووورب ال يصوووُّع أموووراً إالر وهووول يعلووون ،ووورره لعبيوووده اكنبيووواء. «+ 

 (1ٖٚ )عا»
 فإنوه هولكا الوذي صوُّع ا بوال وخلوق الوريح وأخورب اإلنسوان موا هول فكوره. «+ 

 (1ٖٗٔ )عا»
ر قوانني الطبيعة لتهذيب اإلنسان: هللا  يسخ ِّ

لقوووود ا،ووووُتعلن هللا كوووووالق الكوووولن بكافووووة سلللقاتووووه الووووذي يضووووبط كوووول قلانيُّووووه، 
يووووت كر  يف احلوووور والووووربد والوووورعح وادلطوووور والووووزالزل والرباكووووني، ولكوووون لوووويس بقووووانلن 
ربكمبووي مطلووق مُّفوورد. فاإلنسووان يوودخل مشوواركاً مووع هللا يف مسوو للية تطبيووق هووذه 

يف العوواو وعلووى كوول ادلوللقووات الوويت فيووه، فووإن شوور اإلنسووان  عوول اكرض  القوولانني
 اخلضراء ادلومبرة قفراً، وصًح اإلنسان وسلافته   حيّلالن القفار إىل جُّة1

 عوول اكهنووار قفوواراً، ورلوواري ادليوواه َمْعَطشووة، واكرض ادلومبوورة ،ووبوة، موون  «+ 
اً عبسووة يُّوابيع ميوواه ... شور السواكُّني فيهووا.  عول القفور ةوودير ميواه، وأرضو

ويعلوووي ادلسوووكني مووون الوووذل و عووول القبائووول موووول قطعوووان الووووُّ ، يووورى كلوووك 
ادلسوووتقيمبلن فيفرحووولن، وكووول إمث يسووود فووواه. َموووْن كوووان حكيمبووواً حيفووو  هوووذا 

 (ٖٗ-ٔٗ، ٖ٘-ٖٖ 1ٚٓٔ)مز » ويتعقرل مراح  الرب.
ر لوووه قوولى الطبيعوووة لُّضووو  الو مبوووار وطاعووة اإلنسوووان وخضووولعه للصوواع هللا تسووووِّ

وتكاثر احليلان وتلفر احملصلالت كأفضول موا يكولن، دون أن ميسوها مورض أو و ء 
 أو احلشرات ادلفسدة1

وإن مسعوت مسعوواً لصولت الوورب إذلوك لت ورص أن تعمبوول ،مبيوع وصوواعه،  «+ 
بطُّوك مباركاً تكلن يف ادلديُّة ومباركاً تكولن يف احلقول، ومباركوة تكولن شبورة 

مباركووووووووووووووة تكوووووووووووووولن ،وووووووووووووولرتك وشبوووووووووووووورة أرضووووووووووووووك وشبوووووووووووووورة  ائمبووووووووووووووك ... 
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 )تو » ... ومعجُّك، مباركاً تكلن يف دخللك ومباركاً تكلن يف خروجوك
ٕٛ1 ٔ-ٔٗ) 

ولكن العقلبة ُمشَهَرة يف وجه اإلنسوان، إن هول حواد عون الطاعوة  ، فالطبيعوة 
تُّقلووم كلهووا عوودورة لووه1 يووزرع وال حيصوود، وتقووف اللحوولش واحلشوورات واكمووراض لووه 

  دلرصاد1
و تسومبع لصولت الورب إذلوك لت ورص أن تعمبول ،مبيوع وصواعه ولكن إن  «+ 

وفرائضوووه الووويت أان أوصووويك  وووا اليووولم، عيت عليوووك هوووذه اللعُّوووات وتووودركك. 
ملعووولانً تكووولن يف ادلديُّوووة وملعووولانً تكووولن يف احلقووول ... ير،ووول الووورب عليوووك 

حووو  هتلوووك اللعووون واالضوووطراب والزجووور يف كووول موووا سبتووود إليوووه يووودك لتعمبلوووه 
-٘ٔ 1ٕٛ )توو » ن أجوول ،وولء أفعالووك، إك تووركتي...وتفووس ،ووريعًا موو

ٙٛ) 
وقوووود ا،ووووتولء اكنبيوووواء بصوووولرة قاطعووووة أن القووووانلن الطبيعووووي موووورتبط  لقووووانلن 
اكخًقووي يف حكوو  هللا عامووة، ويف شللكووة إ،وورائيل بُّوولع خوواص، وال يقووف أحوود ا 
دبعوزل كلووي عوون اآلخوور، وهللا يضووبط العوواو دبعيوار مووادي وروحووي فووائق يتُّا،ووم مووع 

ح هللا الشوصووي، ويف نفووس اللقووت يتلافووق مووع عديووم اإلنسووان و ووله. وكووان صووً
هووذا التهووذيم والتأديووم اإلذلووي بلا،ووطة تطبيووق نوولاميس الطبيعووة ادلاديووة علووى حيوواة 
اإلنسان دبوابة الدرس اكول الذي تلقراه اإلنسان الطفل ادلمبورل يف شوعم إ،ورائيل، 

ن الُّاضوو  ادلمبوروول للروحانيووة، شلووا يتمبشرووى سبهيووداً لتطبيووق نوولاميس الووروح علووى اإلنسووا
 مع التطلر ادلطللب لإلنسان من حياة حسم ا سد حلياة حسم الروح!!!

 هللا يصنع التاريخ:
هللا يوووت كر  يف عًئوووق الشوووعلب ومصوووائرها دون أن يتوووأثرر بشوووّرِها أو يُّوووزل إىل 
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(رنهووا. ولكوون مسووتلى عراكهووا. فوواكُم  تقوون أهنووا حوورة، وبقلهتووا تصووُّع صلاحاهتووا و 
احلقيقة هي أن هللا جعل اكُم  عصا عديم بعضها لبع ، وهل يستودم حركتهوا 
ليقهر  ا عديبات مشي ته ويتمبِّ   وا موراح  عمبلوه دون أن يكولن مسو لاًل عون شور 

 أشرارها وقبائ ه 1
أشوولر قضوويم ةضووص والعصووا يف يووده  هووي ،وووطي، علووى أُمووة مُّافقووة  «+ 

إ،وووورائيل ادلوضوووولب عليهووووا( أوصوووويه ليوتووووُّ  أر،ووووله وعلووووى شووووعم ،وووووطي )
ةُّيمبة ويُّهم هنباً و علهو  )بوي إ،ورائيل( مدو،وني كطوني اكزقوة!! فيكولن 
مووو  أكمبووول السووويد كوووول عمبلوووه ،بووول صووووهيلن و ُورشووولي ، إين أعاقوووم شبوووور 
عقمبة قلم ملك أشولر وفوور رفعوة عيُّيوه، كنوه قوال بقودرة يودي صوُّعت، 

لب وهنبوووت كخوووائره  وحططوووت وحبكمبووويت، كين فهوووي . ونقلوووت زبووولم شوووع
)ولكووون( هووول تفتوووور الفوووأس علوووى القووواطع  وووا  أو يتكوووربر  -ادللووولك كبطووول 

 (ٖٔ-٘ 1ٓٔ)إش » ادلُّشار على مردِّده  كأن القضيم حيّرِك رافعه 
فبقووودر موووا زبضوووع الشوووعلب   تسوووتفيد مووون موووراح  مشوووي ته، فوووإن هوووي اعتوووزت 

 هلان!بُّفسها انكسرت وانقلم عز ها ورلدها إىل سبز ق و 
حووو  ربركوووات الشوووعلب وهجووورة اكجُّووواس يضوووبطها هللا لتسوووري وفوووق مقاصوووده 
العليووووا، فليسووووت إ،وووورائيل وحوووودها هووووي الوووويت أخرجهووووا هللا موووون مصوووور، فهوووول أخوووورج 

 ”1قري“الفلسطيُّيني أيضاً من ملاطُّه  اُكوىل والسلريني من 
ائيل إ،ور ألسوت    كبوي الكلشويني ع بوي إ،ورائيل، يقولل الورب، أو ُأصوعد  «+ 

 (1ٜٚ )عا» من مصر والفلسطيُّيني من كفتلر واكراميني من قري.
هللا حيكو  علووى الشوعلب وحكمبووه مطلوق، ولكُّووه يصودره مضووبلطاً دببوادئ اثبتووة 
وعلوووووووى قيووووووواس ميكووووووون إدراكوووووووه علوووووووى طووووووولل ادلووووووودى. هللا أطلوووووووق احلريوووووووة الكاملوووووووة 
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موووا  للمبلووولك ورؤ،ووواء الشوووعلب ليتصوووررفلا كمبوووا يشووواءون، ولكُّوووه حيووواكمبه  علوووى كووول
يقرتفلنووه موون  لوو  أو شوور، مث حيوولِّل  لمبهوو  إىل عديووم وشووره  إىل هتووذيم. ولقوود 
يبدو أن كل أُمة حررة يف كاهتا تت رك لتصُّع (رنها اخلاص، ولكون احلقيقوة أنوه ال 
تسوووتطيع أُموووة أن تت ووورك دون أن يكووولن ربركهوووا كا عثوووري علوووى ةريهوووا وعلوووى حركوووة 

وووه صبيوووع ربر  كوووات اكُمووو  ضلووول ةايوووة يتجوووه ذلوووا التووواريل صووواةراً التووواريل كلوووه، وهللا يلجِّ
 وإبحكام.

قووود يبووودو أن بعووو  الووودول الكوووربى تتسووولرط علوووى مصوووائر الووودول الصوووورى، وكأ وووا 
أطمبواع البشوورية ربوّرِك التوواريل العووام وتصوُّعه. ولكوون احلقيقووة أن (ريول العوواو ال ميكوون أن 

 من مصودر واحود ويتجوه ضلول يت كر  فيه إنسان أو شعم، فالتاريل يُّبوق من إرادة هللا
ةايووة واحوودة. وهوول وإن كووان يف مسووريه يتووأثرر بكافووة الت ركووات الطيبووة والشووريرة، إالر أنووه 
علووووى ادلوووودى الطليوووول تقهوووور فيووووه إرادة هللا كيوووود جبرووووارة تسووووتودم الطيووووم والشوووورير موووون 
ووداً لشووعلب اكرض  احلوولادث واكشووواص واحلكلمووات لتصووُّع موون ا مبيووع مصوورياً ملحر

ا، يُّسووج  مووع إرادة هللا ويُّطووق يف الُّهايووة  ن هللا، وهللا وحووده، هوول صووانع التوواريل، طوورًّ 
 كنه هل صانع اإلنسان!!

أان نبلخذنصرر، رفعوت عيوير إىل السومباء فرجوع إ ر عقلوي، و ركوت العلوي  «+ 
و،ووبر ت وضبوودت احلووي إىل اكبوود، الووذي ،وولطانه ،وولطان أبوودي وملكلتووه 

صبيووع ،ووكان اكرض كووً شوويء، وهوول يفعوول كمبووا إىل دور فوودور. وحسووبت 
يشاء يف جُّد السمباء و،كان اكرض. وال يلجد َمْن ميُّوع يوده أو يقولل لوه 

 (ٖ٘وٖٗ 1ٗ)دا » ماكا تفعل 
 ولكن البداية زمنية والنهاية روحية: -هللا بداية وهناية كل شيء 

كووذلك   دبووا أن هللا هوول اخلووالق للكوولن وكوول اخلليقووة، فبدايووة كوول شوويء كائُّووة بووه،
أان  « لضووووورورة صوووووارت هنايوووووة كووووول شووووويء هوووووي أيضووووواً كائُّوووووة ومُّتهيوووووة إليوووووه!! 
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كووان (. لووذلك كمبووا 1ٕٕٖٔ)رؤ » اكلووف واليوواء، البدايووة والُّهايووة، اكول واآلخوور
هوول لكول شوويء بدايووة، كووذلك حتمبوواً ،وويكلن لكوول شوويء هنايووة، وقوود أعلوون هللا أنووه 

لُّوا هللا كولن وكافوة ادلصوُّلعات أ هورت البداية والُّهاية معاً. لذلك فكمبوا أن اخلليقوة وال
 وأعلُّت الهلته، كذلك فإن اآلخرة ،تكمبِّل لُّا إعًن هللا وتقهره1

أمرووا أان فقوود علمبووت أن و ر حووي ، واآلخوور علووى اكرض يقوولم. وبعوود أن  «+ 
 (ٕٙوٕ٘ 1ٜٔ)أي » يفس جلدي هذا، وبدون جسدي أرى هللا.
زموووواين يتعلرووووق  حلاضوووور الوووووزمي  هنايووووة اكموووولر واحلوووولادث ذلووووا مقهوووووران1 مقهوووور

وادلستقبل الزمي، ومقهر ةري زماين يتعلرق بُّهاية العاو. ويف ادلقهور الزمواين يوت ك  
هللا ويعلن ،يادته عون طريوق ربك مبوه علوى قولانني الطبيعوة، لوذلك صوار مون السوهل 

عون  على اإلنسان إدراك هنايوة كافوة اكمولر واحلولادث، كن كول موا يوت كر  فيوه هللا
طريق ،يادته على الطبيعة يتبع حتمباً مُّطق احلوق وادلعقولل، فيودخل ضومبن مقودور 

 فه  اإلنسان وتقديره1
قد رأيت الشرير عاتياً وارفاً مول شوجرة شوارقة انضورة، َعورَب فوإكا هول لويس  «+ 

 (1ٖٖٚ٘)مز » دبلجلد والتمبسته فل  يلجد!!
ء الووويت يف العووواو فهوووي تتبوووع أمروووا ادلقهووور ةوووري الزمووواين لل ووولادث واكمووولر واكشووويا

قوووانلن اكخوووروعت الووويت تتعلروووق مباشووورة  ،وووتعًن هللا نفسوووه كُّهايوووة لكووول شووويء، 
لذلك فهي فلق ادلُّطق ادلعقلل بول وفولق احلوق ادلتفوق عليوه، وال يسوتطيع اإلنسوان 
وووها   أن يوودركها إدراكووواً معقوولاًل  ي حوووال مووون اكحوولال، إ وووا يسووتطيع فقوووط أن حيسر

(. 1ٕٗٚٔ)عود » أراه ولكون لويس اآلن، أبصوره ولكون لويس قريبواً  «كورؤع مبهمبوة 
وةالبوواً مووا تكوولن الوورؤع ةووري معقللووة أبووداً وةووري مصووّدقة إطًقوواً علووى أ،وواس قيوواس 

ًً يقلل عاملس الُّص1  ادلُّطق ورلرعت اكملر احلاضرة. فمبو
ويووول للوووذين يشوووتهلن يووولم الووورب. دلووواكا لكووو  يووولم الووورب  هووول  وووًم ال  «+ 
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 (1٘ٛٔعا )» نلر.
ووح الُّووص االلتبوواس احلاصوول يف ادلفهوولم الشووعص حلقيقووة يوولم الوورب، أي  هُّووا يلضِّ
ملكوووولت هللا، فقوووود ترجووووله كُّهايووووة علووووى مسووووتلى زموووواين كمبووووا يرتجوووولن هنايووووة بقيووووة 
احلووولادث واكمووولر، فولطووولا بوووني طبيعوووة اكشوووياء ادلاديوووة وطبيعوووة هللا نفسوووه، لوووذلك 

شللكووووة زمانيووووة ،يا،ووووية وطُّيووووة، بوووول  انتقووووروا ا،ووووتعًن ملكوووولت هللا علووووى مسووووتلى
وعُّصوورية أيضوواً تشووبع أطمبوواعه . يف حووني أن ا،ووتعًن ملكوولت هللا ،وويكلن علووى 

 «أ،اس روحي صرف وأخًقي مبكِّت وفاضح، لذلك شبرهه نفس الُّص هكذا1 

كمبا إكا هرب إنسان من أمام اك،ود فصوادفه الودب، أو دخول البيوت ووضوع يوده 
 ألوويس يوولم الوورب  ًموواً ال نوولراً، وقتاموواً وال نوولر لووه  علووى احلووائط فلدةتووه احليووة، 

حي  اذلوروب مون اك،ود ميوِّول هوذه احليواة الودنيا واللقولع يف (، ٕٓؤٜ 1٘)عا »
. وكلووك طبعوواً  لُّسووبة للووذين سلالووم الوودب ميوِّوول احليوواة اكخوورى  لُّسووبة للووواط 

 يطلبووولن رلوووويء الوووورب ورلووويء ملكلتووووه وهوووو  خطوووواة علوووى أ،وووواس تكمبيوووول شووووهلات
 وملذات زمُّية.

لقوود  وون شووعم إ،وورائيل أن رلوويء يوولم الوورب علووى أ،وواس زمووي كُّهايووة لووزمن 
وبداية لزمن آخر، حي  يكلن فيه ربطي  أعدائه  الذين ضايقله  وهناية كل ذبرب  
اكُم ، حي  نضع الكل ربت ،لطان شللكة إ،رائيل بعُّق العبلدية وادلذلوة، حو  

ا يعلوون هللا رلووده ذلوو . وبسووبم هووذه الُّقوورة نقووام العوواو نفسووه ،يوضووع ذلوو  حيُّمبوو
اخلطرة ادلزيفة ضلل هناية اكملر واحللادث والعاو، انربى اكنبياء لتوط وة هوذه الُّقورة 
وودوا ذلوو  أن هنايووة اكموولر الزمانيووة هوول بعيُّووه ا،ووتعًن هللا نفسووه،  بعُّووف وشوودة، وأكر

لكاموول وا،ووتعًن وا،ووتعًن هللا يسووت يل أن يكوولن إالر علووى ادلسووتلى اكخًقووي ا
قبووول أعووودائها، الوووذي دبقتضووواه  -احلوووق الروحوووي الوووذي ،ووويدين بوووه إ،ووورائيل نفسوووها 

وعلووووووووووووووووووووى نوووووووووووووووووووولره ،ووووووووووووووووووووُت اَك  كوووووووووووووووووووول نفووووووووووووووووووووس علووووووووووووووووووووى كوووووووووووووووووووول الشوووووووووووووووووووورور 
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والقبووائح والعووادات الُّجسووة الوويت اقرتفتهووا، فيصووري يوولم الوورب يوولم خووراب ولوويس يوولم 
 خًص ذلا.

ن احلاضوور عُّوود بدايووة فووا  أعلوون قانلنووه اكخًقووي الروحووي علووى مسووتلى الزمووا
اكملر وبداية التاريل وعلوى ،وري الوزمن يلمواً فيلمواً، وجعول لوه هُّوا عقلبوة وقصاصواً 
جزئياً لكل َمْن نالفه، وأقام مون قولانني الطبيعوة حار،واً ومُّتقمبواً، فكو  وكو  يكولن 
مرعبووواً هووووذا القوووانلن اكخًقووووي الروحووووي عُّووودما ُيسووووتعلن، ال علوووى مسووووتلى الووووزمن 

 هلر هللا نفسه كُّهايوة  لتأديبات ا سدية وادلادية، بل على مستلى والطبيعة، أي 
 مادية  لكل أعمبال الُّاس و،للكه  بتأديبات روحية ةري

 هللا رب الناموس األديب:
الُّووواملس اكدع يعوووربِّ عووون إرادة هللا وطبيعتوووه، فوووإن كوووان هللا قووود خوووءر شوووعم 

الر أن انمل،وووووه اكدع العوووووام إ،ووووورائيل إبعوووووًن انمل،وووووه اكدع الووووودقيق وادلفصرووووول، إ
معروف وشوائع، ولويس عوذٌر إلنسوان وال لدولوة أن تُّتهكوه أو تت ودراه. وقود جعول 
هللا عقلبًة صارمًة لكل دولوة زبورج عون أصولله وتقورتف أخطواًء أدبيوة ،ولاء ذبواه هللا 
أو ذبووواه أيِّ دولوووٍة أو شوووعلٍب أخووورى كوووأن تُّوووتق  مُّهوووا بووودون رضبوووة، وهووول ال يعفوووي 

 فسها إن هي تعدرت هذا الُّاملس1إ،رائيل ن
هكذا قال الرب1 ِمْن أجل كنلب دمشق ... ال أرجع عُّه  كهنو  دا،ولا  «+ 

جلعووواد بُّووولارج مووون حديووود، فُأر،ووول انراً علوووى بيوووت حزائيووول فتأكووول قصووولر 
ر موًق دمشق ...  بُّهدد، وأكسِّ

ًً لكووي  موون أجوول كنوولب ةووزرة ... ال أرجووع عُّهووا كهنوو  ،ووبلا ،ووبياً كووام
 مبله إىل أدوم فأر،ل انراً على ةزة.يسلِّ 
ًً إىل   من أجل كنلب صولر ... ال أرجوع عُّهوا كهنو  ،ولرمبلا ،وبياً كوام

 أدوم وو يذكروا عهد اإلخلة، فأر،ل انراً على صلر ...
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موون أجوول كنوولب أدوم ... ال أرجووع عُّهووا كهنووا تبعووت  لسوويف أخاهووا 
 تيمبان ... )إ،رائيل أثُّاء خروجه  من مصر( فأر،ل انراً على

من أجل كنلب بوي عمبولن ال أرجوع عوُّه  كهنو  شوقلا )بطولن( حلامول 
 جلعاد ... فأر،ل انراً على ربرة ...

موون أجوول كنوولب موولآب ال أرجووع عووُّه  كهنوو  أحرقوولا عقووام ملووك أدوم  
 كلساً فأر،ل انراً على ملآب ...

موووون أجوووول كنوووولب يهوووولكا ال أرجووووع عووووُّه  كهنوووو  رفضوووولا انموووولس هللا وو 
 ا فرائضه ... فأر،ل انراً على يهلكا ...حيفقل 

 ابعووووا البوووار ابل  وووةمووون أجووول كنووولب إ،ووورائيل ال أرجوووع عوووُّه  كهنووو  
 (ٕؤ)عا » ... نعلنيوالبائس كجل 

لوذلك فكوول َموْن يُّتهووك الُّواملس اكدع العووام هول يف اللاقووع يتعودرى علووى إرادة 
االصوطدام إبرادة هللا هول حبود هللا، لذلك فهل حتمباً يلاجه عقا ً مُّا،باً، كن رلررد 

 كاته خروج على انملس احلياة بلجهيها الطبيعي والروحي معاً.
ففوووي حوووال موووا يُّ ووورف اإلنسوووان أو تُّ ووورف الدولوووة إىل القسووولة أو التجووورب  أو 
ًً فوووإن هوووذا اإلنسوووان أو الدولوووة رُبسوووم أهنوووا تقووواوم هللا وتت ووودى إرادتوووه  القلووو  موووو

وور اإلنسووان أو وطبيعتووه! وعلووى موودى الووزمن تتلقووع  العقلبووة بدقووة وصوورامة حوو  يتطهر
َتْطُهَر الدولة  لتأديم الصارم من وزر اإلمث، وتكفِّور  نكسوارها عون انتهاكهوا ذلوذا 

 القانلن احلتمبي، ويف نفس اللقت لتتزكى إرادة هللا وتتربأ طبيعته من كل للم.
شبون لكول سلالفوة  إن كل إ،رائيلي كان يئمن إمياانً مطلقاً  ن العقلبة هي حتمباً 

أدبيووووووة، وكلووووووك موووووون واقووووووع مووووووا اختووووووربه إ،وووووورائيل كوووووول أعم حياتووووووه مووووووع هللا. فووووووا  
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حبود كاتووه عرفُّواه يف العهوود القودمي دبوابووة انمولس أدع كاموول وفوائق يسوولد علوى كافووة 
ح   اخلليقووة ويتولولهووا، فهوول كو كيووان فعرووال يف اللجوولد كلووه يعمبوول بقوولة فائقووة ليصوو ِّ

وعديوووم. وحووو  أحكوووام هللا وعديباتوووه الووويت يتووووذها كووول اضلوووراف حبكووو  مُّا،وووم 
إلقووورار انمل،وووه اكدع و،ووويادته تتووودررج يف قسووولهتا وشووودهتا بُّسوووبة إعوووًن هللا لذاتوووه 
 ،لاء لإلنسان الفرد يف الضمبري أو للشعم  للصاع واكحكام وبت ذير اكنبياء1

يل، علوى كول امسعولا هوذا القولل الوذي تكلرو  بوه الورب علويك  ع بوي إ،ورائ «+ 
1ًً إعكوو  فقووط عرفووُت موون صبيووع  القبيلووة الوويت أصووعدهتا موون أرض مصوور قووائ

 (ٕؤ 1ٖ)عا » قبائل اكرض، لذلك أعاقبك  على كل كنلبك .
ال يلجد ةري انملس أدع واحد ناطم ضمبري اإلنسان يف كل العواو ويف كافوة 

حيووة   التوولراة صوولرة الشووعلب، كنووه ال يلجوود إالر إلووه واحوود هوول هللا. هكووذا تُقوودِّم 
واكجُّواس، وأمروا كول موا  مُّذ بدء اخلليقة، مُّوذ آدم، كمبورياث شبوني ورثتوه كول الشوعلب
 يُدعى آذلة فهي شياطني وال كيان أدع ذلا على اإلطًق.

لووذلك دبقتضووى هووذا الُّوواملس اكدع العووام وِصوولته الكيانيووة بضوومبري كوول إنسووان 
يف  سوووتلعت متفاوتوووة، ،ووويقف كووول إنسوووانالوووذي ورثوووه اإلنسوووان مُّوووذ آدم، إ وووا علوووى م

أو الكتواع  ملقف ادلسو لل أموام هللا، اآلن بقودر ا،وتعًن هللا لإلنسوان ،ولاء  لُّواملس
.ًً  حبك  الضمبري، ويف الُّهاية حبسم ا،تعًن هللا حيُّمبا يصري عاماً وشام

 هللا إله إسرائيل:
م إ،وورائيل دبقتضووى وعوود إكا تتبعُّووا العهوود القوودمي صلوود أن هللا و يتعوونير إذلوواً لشووع

شفاهي أو عهد كًمي، ولكن بقهلر حقيقي وإعًن كايت. فقهلر هللا إل،ورائيل 
وإعوووًن نفسووووه ذلوووو  ،وووولاء بُّزولووووه الشوصوووي علووووى جبوووول ،وووويُّاء مث جبوووول حلريووووم 
وحديوووووووووووه معهوووووووووو ، أو بكشووووووووووف طبيعتووووووووووه ذلوووووووووو  بلا،ووووووووووطة اللصوووووووووواع اكخًقيووووووووووة 
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ذل  يف الضيقات وادلواطر، هذا  والُّاملس اكدع، أو إبعًنه عن زلبته ومساعدته
اإلعًن كله هل الذي قررر أن هللا كان إله إ،ورائيل  لفعول، ولكون هللا ال ميكون أن 

 يكلن إذلاً لشعم دون أن يكلن الشعم شعباً  .
فبقوودر إعووًن هللا لُّفسووه وطبيعتووه وانمل،ووه إل،وورائيل، بقوودر مووا أصووبح إ،وورائيل 

ًقية واكدبية، وبقودر زلبوة هللا إل،ورائيل بقودر موا مطالباً  ال،تجابة الروحية واكخ
أُدخوول الشووعم يف مسوو للية مسووتمبرة أمووام هللا! امسووع مووا يقللووه هللا إل،وورائيل يف هووذا 

إعكو  فقوط عرفوت مون صبيوع قبائول اكرض لوذلك أُعواقبك  علوى صبيوع  «الصودد1 
ًً و ُيسووومَبع قوووط وو حيووودث يف كووول العووواو وبوووني1ٖٕ)عوووا » كنووولبك  كافوووة   (. وفعووو

شعلب اكرض أن هللا أ هور نفسوه وكشوف عون طبيعتوه وأعلون كاتوه وصوفاته وحبروه 
ورضبته وقلته وحقه كمبا صار لشعم إ،رائيل. لذلك صار شوعم إ،ورائيل مسو لاًل 
أكور من كافة شعلب اكرض أمام هللا ودبقتضى الُّواملس اكدع واكخًقوي الوذي 

  وأمانة لل ق وأمانة للسللك.ا،ُتعلن له لكي يكلن أكور الشعلب أمانة  
ولكووون إ،ووورائيل بعووود أن عرفوووت هللا رفضوووت هللا وعبووودت آذلوووة أخووورى صوووُّمبية، 
وبعد أن ا،ُتعلُّت ذلا صفات هللا اكدبية وانمل،ه اكخًقي هتكوت بسوللكها كول 
الُّواملس اكدع واكخًقووي، وعمبلووت شووروراً وقبوائح وفقووائع ال يصوودقها العقوول وال 

 ذهم رجول وأبوله إىل صوبية واحودة حو  يدنِّسولا ا،و  قد،وييو «تقبلهوا الطبيعوة1 

(. لوووذلك ربوووتر  أن رُبووورم إ،ووورائيل مووون رضبوووة هللا القووودوس كهنوووا رفضوووت 1ٕٚ)عوووا »
القدا،ووووة، وربووووتر  أن تووووئدرب كهنووووا قاومووووت الُّوووواملس اكدع، كمبووووا ربووووتر  أن تُووووركل 

 مية.وتُفضح بني شعلب اكرض كهنا ركلت اكخًق وفض ت الطبيعة اآلد
ولكووون إ،ووورائيل يف خيانتهوووا إلذلهوووا خسووورت كووول موووا كوووان ذلوووا وكووول موووا ُوعووودت 
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به، أمرا هللا فل  نسر شي اً إ ا أعلن يف تركه إل،رائيل احملبلبة صرامة انملس الُّقمبوة 
 والتأديم ...

وووى يف شللكوووة إ،ووورائيل الزمانيوووة ا،وووتعًن كاتوووه وملكلتوووه اكبووودي،  هللا كوووان يرتجر
أن ميلووك عليهووا هللا أدبيوواً والهلتيوواً معوواً، واضلوودرت إ،وورائيل  ولكوون إ،وورائيل رفضووت

الووولر يعوورف قانيووه واحلمبووار معلووف صوواحبه أمرووا  «إىل مسووتلى أقوول موون احليوولان1 
(. فصوار حقووًّا   أن أيخوذ كول موا 1ٖٔ)إش » إ،رائيل فً يعرف، شعص ال يفهو 

 ذي عُّووده ،وويئخذ مُّووه.وأمرووا َمووْن لوويس لووه )هللا( فالوو «إل،وورائيل ويعطيووه ل:ُموو 1 

 (1ٖٕٔٔ)مت »
 هللا وانموس العقوبة وال داء:

ال يقوووف انمووولس العقلبوووة مُّفووورداً حبووود كاتوووه، فهووول متعلوووق صووومبيمبياً  لُّامل،وووني 
ووا حيوول  اكدع واكخًقووي ادلُّبعوووني أيضوواً موون طبيعووة هللا وبوورِّه، فاإلنسووان مسوو لل عمبر

 به من عقلبة، بل هل الذي يصُّعها لُّفسه.
ل العقلبة ح  يُّجح اإلنسان يف إلوائهوا  لتلبوة وادلصواحلة هللا يستطي ع أن يئجِّ

مووع الُّوواملس ا،ووروح، ،وولاء كووان الُّوواملس الروحووي اكدع أو اكخًقووي. ولكوون هللا 
ًً بودون قيود وال شورط، كن كلوك يتعوارض  ال يستطيع أن يلووي العقلبوة إلوواًء ،وه

اكخوووورى ... أي أن العفوووول عوووون مووووع طبيعتووووه ويسوووويء إىل بوووورِّه وإىل كافووووة نلاميسووووه 
خطي ووة يقرتفهووا اإلنسووان أو الشووعم بوودون تلبووة أو عوودم تلقيووع العقلبووة ادلسووت قة 
يعتورب إجوراًء ضوود انمولس الورب، بوول وحُيسوم هودفاً للُّوواملس اكدع واكخًقوي وهوول 

 عمبل نالف طبيعة هللا، أي يتعارض مع صًحه وبره1
 (1ٖٔ )ان» ال يربِّئ البتة.الرب بطيء الوضم وعقي  القدرة ولكُّه  «+ 



- ٖٖٙ - 

فاإلنسووووان أو الشووووعم إكا أ،وووواء إىل الُّوووواملس اكدع أو إىل انموووولس اكخووووًق 
فإنوه يُّشوويء أو نلوق يف العوواو طاقوة شووريرة حيرووة وشليتوة معووا1ً حيوة بلا،ووطة اإلنسووان 
وفيوه، وشليتوة كهنووا تفصوله عون هللا مصوودر احليواة اكبديوة!! والشوور الوذي يُّطلوق موون 

أو أي شعم البد أن يعلد بعود هنايوة ادلطواف ويلتوف حولل عُّوق كلوك  أي إنسان
اإلنسووان أو كلووك الشووعم، كن الطاقووة الشووريرة تعوولد لتسووكن يف مصوودرها. ولكوون 
بسوووبم عامووول الوووزمن والُّسووويان وقصووور الُّقووور الروحوووي وضوووعف اإلحسووواس والتمبييوووز 

فعًن أو حواداثن  ل:ملر اإلذلية، يعتقد اإلنسان أن الشر والعقلبة ادلرتتبة عليه  ا
مُّفصًن قود يلت مبوا وقود ال يلت مبوا، ولكون يف احلقيقوة  وا وجهوان لشويء واحود 

 مهمبا تباعدا، وال يفصلهمبا شيء إالر جهالة اإلنسان أو طلل أانة هللا!
هللا يسووووت يل أن نوووورتع العقلبووووة أو اإل،وووواءة إلنسووووان أو لشووووعم، ولكوووون شوووور 

فيه هل الذي  لم العقلبة ادللازية ذلا اإلنسان أو شر الشعم الذي يعمبله ويفكِّر 
قلللا للصديق خرٌي كهن  أيكللن شبر أفعاذل ، وويول للشورير شور  كن رلوازاة  «سباما1ً 

 (1ٖٓٔ)إش » يديه تُعمبل به.
وهللا ال يلقووع العقلبووة علووى إنسووان، ولكوون فقووط يسووتطيع أن ميُّعهووا بشوويء موون 

أان أفووديه  وهوو  تكلرمبوولا  «سووان1 التودخ ل الشوصووي أو البووذل يقدِّمووه هوول عوون اإلن
(. فووإكا أراد هللا أن يعاقووم إنسوواانً أو شووعباً علووى شوورِّه 1ٖٚٔ)هوول » علووىر بكووذب

مُّوع فإنه يرتكه لُّاملس الشر الذي خلقه هوذا اإلنسوان أو الشوعم لُّفسوه. أمروا إكا 
عون  هللا العقلبة عن إنسان فً يكلن كلوك رلواانً، ولكون هللا البود أن يت مبرلهوا

، أي قووودرم ”اإلنسوووان أو الشوووعم فووود إن هللا “نسوووان، وحيُّ وووذ يُقوووال دائمبوووا1ً اإل
الفديووووة ادلُّا،ووووبة عوووون الشوووور ادلعمبوووولل لتربئووووة اإلنسووووان. وهللا يقوووودِّم الفديووووة موووون بوووورِّه 
الشوصووووووووووووووووي علووووووووووووووووى ادلسووووووووووووووووتلى الفووووووووووووووووائق واخلووووووووووووووووارق للطبيعووووووووووووووووة بصوووووووووووووووولرة ال 
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 يستطيع اإلنسان أن يتصلرها1
لشووعلب التصووق الوورب بكوو  واختووارك  لوويس موون كوولنك  أكووور موون ،ووائر ا «+ 

كنكوو  أقوول موون ،ووائر الشووعلب، بوول موون زلبووة الوورب إعكوو  وحفقووه القسوو  
 وفداكم من بيت العبوديةالذي أقس  آل ئك  أخرجك  الرب بيد شوديدة 

 (ٛوٚ 1ٚ)ت  » من يد فرعلن ملك مصر.
لذلك  ل معروفاً على مدى العهد القدمي كله أن هللا أخرج إ،رائيل مون مصور 

الوذي  «(، 1ٖٔ٘ٔ)خور » الشعم الذي فديتوه «على مستلى الفدية الشوصية1 
وول  (. وهللا نفسووه يووذكِّر إ،وورائيل دائمبوواً  نووه1ٜٕٙ)توو  » فديتووه بعقمبتووك ةرامووة ربمبر

 (1ٕٕٗٗ)إش » ارجع إىلر كين فديتك. «خًصه من مصر العبلدية1 
جهوا حليوز على أن هُّواك درجوات ومراحول يف صوُّع الشور وتكمبيول طاقتوه وإخرا

اللجوولد، ولكوون قوود ُوهووم لإلنسووان موون قبوول هللا قوودرة الرجوولع عوون الشوور ومقاومتووه 
والُّدامة واالعرتاف  خلطأ. ولكن ا،ت الة إلواء ،ولطان اخلطيوة الوذي يقول يرافوق 
اإلنسان كشلكة يف ا سد ترافقه ح  إىل القرب. وواضوح أن التلبوة هوي تلق وف عون 

فهووي توورح  اإلنسووان موون كوول الوودرجات الوويت   طريووق الشوور يف و،ووط مراحلووه، لووذلك
كووووان مزمعوووواً أن يتمبووووادى فيهووووا وهوووول متوووولّرِط يف الشوووور. كمبووووا أن التلبووووة تفووووتح أمووووام 
اإلنسووووان رلووووااًل لوووودى هللا أن يتوووودخرل بُّفسووووه لكووووي يلقووووف ،وووولطان اخلطيووووة ويرفووووع 
عقلبتها ادلمبيتة، ولكن أيضواً لويس رلرواانً ولكون علوى حسواب افتوداء هللا لوه مون بورِّه 
الشوصوووي. وهوووذا هووول السووور يف أن هللا حيوووذِّر اخلووواط  بكافوووة الطووورق ويطيووول أانتوووه 
عليوووه، حووو  إكا أطووواع اإلنسوووان لصووولت هللا وتلقروووف تلقفووواً قاطعووواً عووون الشووور الوووذي 
وول بُّفسووه عوون اإلنسووان كوول نتووائ  العقلبووة الوويت   وور فيووه أو بوودأ بووه، فووإن هللا يت مبر تفكر

يتووربأ اإلنسووان أمووام هللا حبسووم العوودل كانووت مفروضووة عليووه حبكوو  نوولاميس هللا، و 
 والرضبة معاً.
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وتلجوووود درجووووة أو مرحلووووة موووون مراحوووول السووووري يف الشوووور ومعانوووودة هللا ومقاومووووة 
مشووووي ته، إكا تعوووودراها اإلنسووووان أصووووبح موووون العسووووري عليووووه أن يتوووولب أو يُّوووودم، بوووول 
ويسوووت يل عليوووه أن يقووواوم تكمبيووول الشووور. ولكووون ال ميكووون أن يبلووو  اإلنسوووان هوووذه 

دون أن ير،وول هللا صوولته  لت ووذير مووراراً بشوودة وعُّووف، إمووا يف الضوومبري أو  الدرجووة
بلا،ووطة ادلُّووذرين موون أوالد هللا وعلووى ضوولء كووًم اكنبيوواء، كهنووا تكوولن يف احلقيقووة 
درجة ادللت اكبدي. لذلك هُّا يكلن الت ذير مرعبواً ومشوروطاً بشورط قواطع1 إمروا 

 بً رضبة1التلبة فالصفح وإمرا ادلعاندة فالعقلبة 
إن ش ت  ومسعت  عكللن خري اكرض، وإن أبيت  وسبرردمت تئكلولن  لسويف،  «+ 

 (1ٕٔٓ)إش » كن ف  الرب تكلر .
ُأشوهد علويك  اليولم السومباء واكرض، قود جعلوت قودامك احليواة وادلولت،  «+ 

 (1ٖٜٓٔ)ت  » الربكة واللعُّة، فاخرت احلياة لكي ربيا.
شعم ربذير هللا يف هذه ادلرحلة احلرجوة واخلطورة فإكا رف  اإلنسان أو رف  ال

فًبوود موون العقلبووة ووقوولع الكارثووة، ولكوون لوويس بوودون إحووزان قلووم هللا، فووا  وإن  
كان يسمبح  ن أيخذ انملس العقلبة رلراه، إالر أنه أقسو  بذاتوه أنوه ال ُيسوّر دبولت 

 (.1ٖٖٔٔاخلاط  بل بتلبته )حز
 قوس:هللا وانموس التك ري ابلذابئح والط

موون اكخطوواء الشووائعة جووداً يف مفهوولم الوالبيووة العقمبووى موون الُّوواس أن طقوولس 
للتك وري عون الذ ئح يف العهد القدمي هوي للتكفوري عون كول اخلطواع، واحلقيقوة أهنوا 

 ذباه نلاميس هللا1 خطااي السهو فقط
1ًً إكا أخطأت نفوس  «+  1ًً كلِّ  بي إ،رائيل قائ  سوهواً وكلر  الرب مل،ى قائ

  شيء من صبيع مُّاهي الرب اليت ال يُّبوي عمبلها وعمبلت واحدة مُّها1يف
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 إن كان الكاهن ادلمبسلح نط  ... يقرِّب عن خطيته ثلراً ...، -
كل صباعة إ،ورائيل ... مث ُعرفوت اخلطيوة ... يقورِّب ا،مبوع ثولراً   سهاإن  -

،... 
أُعل   واحدة من صبيع مُّاهي الرب ... مث بسهوإكا أخطأ رئيس وعمبل  -

 خبطيته ... أييت بقر نه تيس ...،
مث أُعلووو  خبطيتوووه ... أييت  ... سوووهواً وإن أخطووأ أحووود مووون عاموووة اكرض  -

 (ٖٔ-ٔ 1ٗ)ال » بقر نه عُّزاً من ادلعز ...
أمرا خطاع العمبد مول ،م اكب أو اكُم أو مول كل ما يتعلرق  لزان والُّجا،ة 

 ها ادللت1والفجلر على ،بيل ادلوال فكلها عقلبت
 كل إنسان ،مر أ ه أو أُمه يُقتل ...، «+ 

مووع اموورأة أبيووه فقوود كشووف عوولرة أبيووه إهنمبووا يُقووتًن   رجوولوإكا اضووطجع  -
 كً ا ...،

 وإكا اضطجع رجل مع كُّته )زوجة ابُّه( فإهنمبا يُقتًن كً ا ...، -
 وإكا اضطجع رجل مع ككر اضطجاع امرأة ... إهنمبا يُقتًن ...، -
 ا ازبذ رجل امرأة وأمها فذلك ركيلة  لُّار حيرقلنه وإع ا،وإك -
 وإكا جعل رجل مضجعه مع  يمبة فإنه يُقتل والبهيمبة سبيتلهنا، -
-ٜ 1ٕٓ )ال» وإكا اقرتبت امرأة من  يمبة ... سبيوت ادلورأة والبهيمبوة ... -

ٔٙ) 
ًت أمروووا خطووواع العمبووود الووويت ليسوووت ضووود وصووواع هللا ادلباشووورة ولكووون يف ادلعوووام

 والسللك فإهنا تتفاوت يف العقلبة.
أي أن كووول الوووذ ئح والطقووولس يف العهووود القووودمي قووود نوووء الووولحي اإلذلوووي عُّهوووا 

ووود بكووول وضووولح أهنوووا  أمرووووا  ال تك  ِّووور إالن عووون خطيوووة السوووهو والدووور  وووري ا تعمن
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اخلطية مع ،بق اإلصرار وإتيوان الشور موع التعمبود ضود وصواع هللا مباشورة فوً يُّفوع 
كول واحود  «كفري ال بذبي ة وال بصًة طقسية، وعقلبتها ادللت احلتمبي1 فيها الت

 (، الذي نط  ميلت.1ٖٖٔٓ)إر » ميلت بذنبه
فووإكا خضووعت إرادة اإلنسووان للوطي ووة والشوور  لرضووى والتسوواهل وادللافقووة احلوورة 
يف الضووومبري موووع ،وووبق اإلصووورار والتعمبووود، أصوووبح مووون العبووو  االلتجووواء إىل الوووذ ئح 

لصوووووللات الطقسوووووية يف العهووووود القووووودمي. كن كافوووووة أوامووووور هللا ووصووووواعه والقووووورابني وا
ونلاميسه خبصلص تقدمي الذ ئح والقورابني والصوللات والتطهوريات تعتورب الةيوة وال 
قيمبة ذلا  لُّسبة لإلنسان أو الشعم الوذي ميوارس اخلطواع والشورور بتعمب ود وإصورار 

 وا،تمبرار.
ًً انتهاكووواً متعمبوووداً لُّووواملس هللا أمروووا خطووواع الُّسووويان والسوووهل فوووً رُبسووو م أصووو

اكدع أو اكخًقووي، فهووي ال رُبسووم أهنووا مقاومووة دلشووي ة هللا أو إ،وواءة إىل طبيعتووه 
بل،ووائط وبوورِّه، لووذلك رأى هللا يف العهوود القوودمي أن التكفووري عُّهووا ميكوون أن يكوولن 
 فقط1 زبرج عن طبيعة اإلنسان وهللا كالذ ئح للتكفري على مستلى ا سد

ا أي زلاولة لتقدمي ك ئوح حيلانيوة أو قورابني أو خبولر للتكفوري عون اخلطي وة أو أمر 
الشر ادلصُّلع عمبداً و إلرادة احلررة ودبسررة الُّفس، فهذا يُعترب إهانة وكسراً لُّواملس 
هللا، حيوو  ال ميكوون ويسووت يل أن يسووتلي شبوون خووروف مووذبلح أو قطعووة فضووة أو  

وحي اكدع واكخًقي، الذي هل معادل لطبيعوة كمبية خبلر ليعادل انملس هللا الر 
الوويت هووي دون  -الووذ ئح  -هللا ومبُّوووق مُّهووا، كن هووذا يعووي أنُّووا نضووع اكعمبووال 

 طبيعة اإلنسان يف مساواة طبيعة هللا وبرِّه!!
كوووذلك فوووإن االلتجووواء إىل الوووذ ئح للتكفوووري عووون خطووواع العمبووود  وووذه الصووولرة 

أن يطمبووووس حسا،ووووية الضوووومبري موووون ضلوووول التافهووووة، بووووذبح ثوووولر أو خووووروف، كفيوووول 
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خطولرة طبيعووة الشوور واخلطيووة، كمبوا يطفوويء نوولر الضوومبري مون ضلوول إدراك مسوول بوورِّ هللا 
 وقدا،ة طبيعته، وحيّط من القي  الروحية لُّلاميسه اكدبية واكخًقية.

احلوووادث ،وووهلاً ضووود الفووورائ   اخلطووو فوووا  وضوووع طقوووس الوووذ ئح للتكفوووري عووون 
حودردها انمولس مل،وى، ولكون لويس الطقوس للتكفوري عون  والُّلاميس ا سدية اليت

اخلطاع اكخًقية وتعدِّي نلاميس هللا الروحية اكدبية. فدم التيلس والعجولل ميكون 
أن يكفِّور عوون ،ووهل تعودرى بووه اإلنسووان أو الشووعم علوى انموولس حفوو  السووبت أو 

دة ... دلووس ميووت أو َقَسووٍ  خوواطٍ  أو حُّووٍ  يف نووذٍر أو لتطهوورٍي موون موورض أو وال
دم ثوووريان  «إخل. أو حسوووم تفسوووري بوووللس الر،ووولل لُّووواملس الطقووولس والفووورائ 1 

)عووم » وتيوولس ورموواد عجلووة مرشوولش علووى ادلُّجرسووني يقوودِّس إىل طهووارة ا سوود
وور عوون خطيووة التجووديف علووى 1ٜٖٔ (. ولكوون يسووت يل أن دم تيوولس وعجوولل يكفِّ

ع أو حوم ادلوال أو هللا أو قتل عمبد أو زان عمبد أو كذب أو قسلة أو  لو  أو طمبو
،ووو ر أو عبوووادة أواثن، موووع كافوووة اخلطووواع الووويت يقرتفهوووا اإلنسوووان يف الضووومبري ضووود 

 الُّاملس الروحي واكدع أو اكخًقي الذي يربط اإلنسان   .
ومن كلك صلود أن هللا ال يقبول يف العهود القودمي أي شلار،وات طقسوية أو عديوة 

خًقيووة، وكلووك كن طبيعووة اخلطيووة ذلووا أي فوورائ  تعليضوواً عوون اخلطيووة اكدبيووة واك
أثووور علوووى نفوووس اإلنسوووان وروحوووه، أي أثووور علوووى الطبيعوووة البشووورية إلفسووواد العًقوووة 
والصلة السرية الويت توربط اإلنسوان   ،  إلضوافة إىل إ،واءهتا لُّواملس هللا الروحوي 

ي لكون ا،وتودمتي خبطواعك وأتعبتو «دبعوس اإل،واءة إىل كراموة هللا وفكوره وإرادتوه1 
موون أجوول نفسووي، موون أجوول نفسووي أفعوول )السووص(،  «(، 1ٖٕٗٗ)إش » آباثمووك

(. كول كلوك ال 1ٗٛٔٔ)إش » ال أعطيهوا آلخور امسي  وكوراميكنه كيف يُدنرس 
عًقوووووووووووووووووووووووووة لوووووووووووووووووووووووووه إطًقووووووووووووووووووووووووواً  لطقووووووووووووووووووووووووولس والشوووووووووووووووووووووووووكليات والفووووووووووووووووووووووووورائ  
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)إش » ك ئ ووك و تكوورمي ... ك ئ ووك و تووروين. «ا سوودية والل،ووائط ادلاديووة1 
 (ٕٗوٖٕ 1ٖٗ

لوووذلك فاخلطيوووة، مووون حيوووو  طبيعتهوووا ادلضوووادة  ، وموووون حيووو  أثرهوووا الفعرووووال 
للتوريووم ادلسووتمبر يف الطبيعووة البشوورية وعًقووة هللا  إلنسووان، وموون حيوو  عقلبتهووا 
احلتمبيوووة إلعوووادة ادلووولازين إىل وضوووعها السووولي ، ال ميكووون أن يقووولى عليهوووا أو يلويهوووا 

 العاو، وال دبلت اإلنسان نفسه1طقس أو تعلي  دبال أو كبي ة أو أي شيء يف 
دلوواكا   كووورة ك ئ كوو  يقوولل الوورب، ازبمبووت موون زلرقووات كبوواش وشوو    «+ 

. حيُّمبوووا عتووولن لتقهوووروا  مسووومبُّات، وبووودم عجووولل وخرفوووان وتيووولس موووا ُأ،ووور 
أموووامي. َموووْن طلوووم هوووذا مووون أيوووديك  أن تدو،ووولا دوري  ال تعووولدوا عتووولن 

الشووهر والسووبت ونووداء احملفوول. بتقدموة  طلووة. البووولر هوول مكرهووة  . رأس 
لسووت أطيووق اإلمث واالعتكوواف. رؤوس شووهلرك  وأعيووادك  بوضووتها نفسووي. 
ًً. مللووووُت ضبلهووووا. ف ووووني تبسووووطلن أيووووديك  أ،وووورت عيووووي  صووووارت علووووير ثقوووو

-ٔٔ 1ٔ)إش » عووُّك . وإن كوروورمت الصووًة ال أمسووع. أيووديك  م نووة دموواً.
ٔ٘) 

م يف عبادتوه وكول زلاولوة للتقور ب إىل وقد  لر كل تقد م يف معرفة هللا، وكول تقود  
هللا وتقووديس الووُّفس لووه، يلاجوووه ،وولاء يف البدايووة أو يف الُّهايوووة علووى موودى أ،وووفار 

 مشكلة التكفري عن اخلطية اإلرادية!! -العهد القدمي كله 
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 اثلثاً: مركز ادلسيَّا يف مملكة إسرائيل
 

دملكةةإ راةةل قام  منةةا ندةةع   أةةس  كلةة  هاةةمس اكةةن ج ة ةةن   اةةن   نةةج   ةةإ 
صاإ  مللك   ةع   ةسِِّّل م كمكا ةم  هك نةج   ةإ هاةانذ م   ةع  امةا  كاداةن شخ

 ِّه  هك نج   إ غم ا م يف  ملساقأم   قل ب ك  أماس.
  ةةإ ه اةةلِّ  ككلدةمم  نةةج  بةمذ  ِّقةةنمل فمققةإ ملن فةم  اةةمن  قنه ةم يف   أس  ةةإ ِّد سة

هكةةةس ق م  كنةةةج   ةةةس ام خصةةةنذا   وخصةةةئ هياةةةمهم كن أامقةةةه  كلِّا ةةة  كةةةج   اةةةممل 
    صل .

هنَّةةم هاةةانذ دملكةةإ راةةل قام فكةةمن ندةةع   أةةس    دةةمننس   ه  ك  ا  ةةئ   ةةع  
 الَّاه هل  يف   نصماي   مول كامفإ   ول قع   لكياإ   الى.

م غم إ دملكإ رال قام فكم ا رك ن جمس هللا  كمفإ   ُن  ك اام ن نلكناةه كهنَّ 
  آل  كل  ام   ومنب يف شخص  ملساَّم.

ك  نكةةةس عاةةةام ن نلكةةةن  هللا يف شةةةخص  ملسةةةاَّم ِّةةةسه نأكِّةةةل م  ةةةس م نةةةع ِّس  ةةةإ 
ة  ةوكل  صةاب  «دملكإ رال قام  ك قةله كدةه ِّيم ةإ   ن ةنأ يف هكل هاة مذ   اةنذ مل  

 ج   ةةن   كنوةةن  نةةج ِّةةح ذ لاةةه يةةل    شةةالنن ك ةةه  كةةنن اصةةن  شةةمنبنةة

ك دةم هكل رشةمذمل ر  ” يةما    سة م“(  ياة  شةالنن  دةم  مة  01 93)اك »
 طأامإ  ملساَّم   لكيم اإ.

كنةةج  ةةع    اأكةةش يف  إشةةمذمل ر   ملسةةاَّم   اصةةم هن غم ةةإ هللا نةةج ر منةةإ دملكةةإ 
ةاةةةةةةام ن  ملسةةةةةةاَّم كنلكةةةةةةن  هللا ِّةةةةةةح امفةةةةةةإ راةةةةةةل قام  ةةةةةةئ هاماةةةةةةمم كنةةةةةةج   أةةةةةةس  
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   ومنب ع د م إ.
ك لكذ   ونج األغ دملكإ راةل قام ندا ة    دصةن نةج   ةإ رنكم اةإ يكة   مللةنك 
كلا م يكامم يكاامم كمهةم يسةب نوةا إ هللا  ااةم  ألةغ   وةمب ندا ة    دصةن  

يةةةئ   ةةةع  يف  ةةةسذع  كلةةة  طمكةةةإ هللا ك اةةةاهمِّا    نصةةةمايا يسةةةب   ساةةةانذ   لك 
ك ةةةةمه هلةةةة . كِّةةةةع ك ِّةةةةسه  اةةةةوه ه   م ةةةةإ ر   ملسةةةةاَّم  ةةةةس م يف هك اةةةةل   ايم   ةةةة  
 زه ه  فا ةةم يم ةةإ  ملالكةةإ اةةن  م ِّسةةأب ذه  مل يكةة  نلنا ةةم ككةةسم طمكةةإ شةةمأ م 
     نةةل   ةةةع  اسةةةأب كدةةةه كلةةةئ هللا كةةج دملكةةةإ راةةةل قام كك نك ةةةم فل سةةةإ  ةةةا 

  قاإ هكس ق م نلَّ   اثشمل.
  مل   ةع   رمََّّةا ر اةه دملكةإ راةل قام نةج   ةإ ذه  مل   كة  كنةج كنج ك  ع 

  إ را مق   ومب يف طمكإ  ن ناس هللا   هِّاإ ك  ا  اإ  ِّسه  اناةو يم ةإ 
راةل قام يف نلةةك  كةةنن  ةةه   صةة م    ةة  حلكِّدةه نةةج   كةة    كمنةةم ك  صةةم   ااةةم 

كلة  نملفةإ هللا كطمكةإ  ظ ل    م إ   وس سمل ر   نمل ذكيم اإ او س   وةمب  ةسذمل
كصمايا كمنن   يف   رب. ك دم ِّسه  صنذمل  ملساَّم أتاةع اةم صة معم  ملَّلنِّةإ امصةإ 

 ع دسأإ  ألُن .
 ك ا  ع   إ مأ ِّسه   لكأ  ُملج  أل أام  هكصمف  ملساَّم 

خيةةل   صةةاب نةةج  ةةع   سَّةة  ك دأةةا غصةةج نةةج هصةةن ه  كمةةم كلاةةه ذكأ  «+ 
  ةةلب.  ذكأ  ململفةةإ كخممفةةإ ادلشةةة و لالةةةةو،ذكأ  ،احلكمةةة لالم ةة   ةةلب  ذكأ 

اةةةه اكةةةةنن يف خممفةةةةإ   ةةةةلب  فةةةة   قصةةةئ يسةةةةب   ةةةةل كاداةةةةه كة مكةةةة   ك عَّ
 أمقسةئ لحيكة  ابنصاةا   لاسةماح ابلعةل  خسب مسةع هُ  اةه  ِّةم  قصةئ 

ةةة    قةةةمق    ايةةةة للشةةةعة ،   ذض ... ك كةةنن يف   ةةةك   اةةةنم هن هصةةم  سَّ
 (93-9  99 )رش» له جمس م.ك كنن حم إايه تطلب األُم 
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ُ َيةةةد  ةةةس م هن اصةةةن ل 
 ةةةن يف   ن  ةةةع اصةةةن ل جمةةةمز    ن  ادلسةةةيَّا كملةةة ك مل

يكنناةةه يسةةب   دأةةنَّمل اوةةام   مةةم  الةةه  ك ةةن ة  يةةوك   ُنةة  كة  سةةم  كذ   ةةم  
ك كةةةج   وةةةمنب ادهةةةعب ر اةةةه ااةةةم  دهةةةعب   وةةةمب ر  ذ  ةةةإ ا صةةةه  كااأةةةمذى 

   ُن  يف طلب كّها.
 ةعا   دأةنَّمل  سةاَّاع هن  ةلى نقةس ذ صةاإ رهذ ك    أاةم   كصةمف  ملسةاَّم كنج 

  لكياةةةإ كهكصةةةمف  مللكةةةن    قةةةمهم   ةةة  كلةةةن نةةةج   اصةةةن ل    ملمه ةةةإ هك   مدصةةةل إ 
   صلف  فمانناإ  مللكن  ك  اإ.

ك كةةةةج  ن    أاةةةةم  ههذاةةةةن  ع ةةةةلكأ هن جمةةةةئ   ملسةةةةاَّم كأتاةةةةاس  مللكةةةةن   آل  
اا    ونةةةمن ة يف تم اةةةه  ِّةةةسهك   صةةةأينن  أةةةن ع  كةةةج  مللكةةةن  اةةةاقع يااةةةمم يف صةةة

ك ملسةةةةةاَّم ِّصةةةةةأيإ زنم اةةةةةإ  اخلل ةةةةةم ذ ةةةةةإ   كاةةةةةمل ك  كصةةةةةمف   ةةةةة  اوةةةةةمِّه هكاةةةةةمل 
كاصلفم   مللنك  ملقاسذ ج  ك ع  دمم هك ع كمنإ   ومب ك ملامصأح نج رال قام يف 

مه هذ ةةاإ  كَنِلُكةةه  إيسةةمس نن  مللكةةن   آل  اةةاكنن ُنلكةةمم زنم اةةمم صةةلف نجمةة
أمم إال قالااه.  ااكنن رال قالامم نامصِّ

ألصو يةلل لنا للل لصُعطى ابناً، لتكةن الرايسة علةى كفمةو، ليُةلعى ا ةو + »
عجيبًا مشريًا إذلًا قليرًا أاًب أبلاًي  ئيس السالم، لنمة  ايسفو لللسالم ال 

 ا ابحلة  لالةم مة هناية، على كرسي دالد لعلى مملكفو، ليثبف ا ليعضل ِّى
 (7ك6  1)رش  «اآلن لإىل األبل.

ىةةةا أايم يق يةةةةة  الةةةر  لُأقةةةي  لةةةلالد ماةةة  بةةةر    يملةةة  ملةةةة  + »
رد ًةيفةةةةا لعةةةةةلاًل يف األ ا، يف أايمةةةةو  لةةةةة  ي ةةةةةة ا،  ليةةةةنجج لُ ةةةةة
 «ليسك  إسرائيل آمنا. لىذا ىة ا و الذد يلعةصو بةو الةر  بةر  .

 (7ك6  30)رذ 
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نصةمم  ملامصةأنن  ةنطداا   كهذ ة   ك ملاااسةنن  ةس ك س حلةمهى   وةمب كاص
هكس ق   يف اصنُّذ  ملسةاَّم    سة   االةك اةاداق  إاةل قام هشةس   دقاةإ  فاسةا  
ةةع كةةنن     ذ ةةاإ  ااالكةةن  هذ  ةةئ امفةةإ   ُنةة  يةةنهل   كع اةةص  هكةةس     ك ناِّ

م فنق  ملام ةك    ع ج ه  ُّن  رال قام كه م ن م ك اامأسك م فاام نص   كجيمم رال قا
 ال م  اسنه ك ك  كل  شمنب   ذض.

ك ةةةس ك ةةةع   وةةةمب يف  ةةةع    اصةةةنُّذ  بةةةمطت  لاسةةةاَّم ِّسةةةأب  ة اأةةةمس يف ف ةةة  
لظيمة مملكة إسرائيل اليت قامت على أساس ا لبسبب ا، لىي أن تكةن خادمة 
لشعة  األ ا ال سي ِّلو علي ا، ألن عمل ا األل  لاألخةري ىةة تةلةيل  سةالة 

 لاخلالص للعامل.النة  
 قةةس ههَّ  دملكةةإ راةةل قام اةةسنا م   م اةة  ك  اةةشمل ِّاقةةس،  ملسةةاَّم  لمةةم   ك دةةم 
هك  جمةةس م كتم ةةإ اذخي ةةم. فاالكةةإ راةةل قام كشةةمأ م ِّكمفةةإ اذخي ةةم الةةه كنلنا ةةم 
كه أامق ةةةم   ادةةةم جمةةةس م يف هكةةةح   دةةةمس كال نةةةإ  ةةةسى   مةةةم  الةةةه رةَّ ِّسةةةأب ظ ةةةةنذ 

 ن خملِّصمم  لمم  ك نذ م  كمفإ شمنب   ذض. اكن ”  ملساَّم“
كيف   قاقإ نج   صمب  س م كنةج غةش  ملمقةنل هن  اصةنَّذ رنكم اةإ  اةمم دملكةإ 
راةةةل قام ااالكةةةإ حمصةةةنذمل يف   عةةةم كندا اةةةإ  ةةةع عم ِّةةةسكن   نكةةةس  ملسةةةاال  هةةةئ  

فاسةةب   ملسةةاَّم كاسةةلا  نش ل ةةم  كةةم هُنةة    مةةم . فمملسةةاَّم  ةةاس  ةةن ذ ةةم  راةةل قام
  ةةع  ام ةةا امةةا  اةةم اذخي ةةم نةةج ه لةةه  ِّةةم  ةةن  م نتةةم   لكيةةئ   ةةع  ام ةةا 
اماوةةةةه  كهاةةةةانذ م   ساماةةةةئ   ةةةةع  اأةةةةعل يامعةةةةم نةةةةج ه لةةةةه  كهنناةةةة م   ه  
ك  ا  ةةئ اةةمن  دأةةع ندةةه. فمملسةةاَّم هاةةمس ك نه ةةم كغم ةةإ ذ مق ةةم ِّةةم كنمةة   مس ةةم 

 كتم إ ك نه م.
   ُقةةةة  دملكةةةةإ راةةةةل قام  اكةةةةمفم نةةةةج ه ةةةةم  ك كةةةةج هللا يف   صةةةةم كيف   اةةةةمس
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شةةةرب هذض يف فلسةةةَّح اسةةةةكده  هك  ةاةةةاا   كلةةةة  صةةةال    اوذك ةةةةم  ِّةةةم  كةةةةئ 
! رن ذكأ   مأةمهمل   ة  »  ةنذ   ألنة  « دأم  نج يامعم كذكي م كهننا م كه أامق م 

اةةةلَّاا م راةةةل قام  لمةةةم  ِّن اةةةَّإ   اةةةنذ مل   ةةةم فا ةةةم نةةةج هنةةةنس هه  فةةةمق  كهنةةةنس 
ا  ئ ذكيمين ة   ش  ه   مربِّ كج هك   نش ث كذله   مم  نج شمب. كرمج  ةن ه

ااأمدم نل يم   دان      مز م  ع    دمننس   لكيئ   ه  ك  ا  ةئ كلة  نةسى 
اذ ةةةل دملكةةةإ راةةةل قام ندةةةع هن اةةةلَّ  هللا ملناةةة    نصةةةماي   موةةةل كيةةةل  اةةةل نلةةةك 

 ةةل ِّس مققةةه   لكيم اةةإ ك  اكاةةم ه قلاةةةه   ا ةةا راةةل قام كلةة   س ةةه  ذمةةس ه ةةه     
 إ سةةةةم اإ  هلمقلةةةةإ ككاقةةةةه  إهلةةةةئ    تةةةةمقئ رةَّ يف هايم  اةةةةج   قماةةةةاإ كهلدةةةةم  نةةةةل ذمل 
  سةةةةم اةن ةةةةم كالتةةةةم اسةةةةاملج  ةم  ملسةةةةاَّم  آل . ك  ةةةةع   ةةةةسذس اذ ةةةةل راةةةةل قام 

ةةةب  ن هك ةةة  ه أامق ةةةم كهك ةةة   أن عةةةم كهكاةةة  كهصةةةسق امم  اا ةةةةم     لكيةةةئ  امهَّ
اصسذ رةَّ يف هايم   سم كنم اأقه نج خممٍض ااخمض  ملةن  كنةم  قةه نةج نع ةإ  
ااع ةإ   مأاةةس  اةةمن  ةسف م هكن هن اةةسذ   ياةة  عآلةم اصة َّا ذكأ   دأةةنَّمل نةةج  
اةةم املُّةة  انةةمل  نةةس   ةةس ان    أمطةةم  كادةةم  دا ةةل هتةةم ادمز ةةا تمقاةةمم كةةج   قةةنمل 

ع  كن ةة م   سةة م ك  ةةرب ك  نم ةةإ كخممفةةإ هللا ااماةةمذ ك  أةلس ك  دقاةةإ ك  قاةةم  ك كةة
لك  ملساَّم!

ُ
 هكل  مل
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 رابعاً: سر ختل ِّي هللا عن شعبه إسرائيل
 

 ملاذا ختلَّى هللا عن شعبه إسرائيل؟
الذي يتتبع اتريخ مملكة  إرةئال و لمملكة  ياة ااذ الةذي ابتاةط ماةا راع  ا ئيةع 

كعة  يظاةئ   -يف الايب لتشت تاع  يف كو أحن ء الع ملذ يظن أن اهن  ر إرئال و كة ن 
ئة الزاايا قةة ة أ ةة ر  ةةن  اةة ذ     ةةئ  ةةن بت جةة   ب  ةة -لنةة   ةةن رةةئا اتر اةة  

 ا  أخئىذ مم  أاَّى إىل التض  ق عل ا  حىت لقعت صئيع  مني االثنتني. لاحلا اة  
ل اةةت كةةذلدذ ة للةة  إرةةئال و ك بةةت اللةة  لةةَ ز  ب ةة ذ مةةو ق   ةة ى    أن تكةة ن 

ئال و اللة  رلح ب ةة ذ لمل تاةةو  لاةة ة البشةةئي  حةىت تناةة ر لتاةةاة  لاةة ة البشةةئي . إرةة
أق  اةةة    من،اةةةوذ ل  ىةةة  الةةةذي أرةةةاذا  من،اةةةو. إن  ةةةذيئ    رةةةئال و كةةة ن 
َه ةا  حتع ً  ز ع أن يئةضا  ليتخلَّط عنا ذ   اتعئاً أبهن  إاا زالت  ن  ت ت م
لالد لاضح كو ال ض حذ لق    ء ىذا التحذيئ  بك ِّئاً   اً يف ب،س لقت م اي  

 ط النيب. امسع    يا لو   لشعب إرئال و:إق    العا   عاو علط ي    ر
أبةةتو لاق،ةة ن ال ةة م أةة عكو أ ةة م الةةئك إتكةةو ... لكةة  تةة خو يف عاةة   «+ 

ةةعِّو الةةةذي ياذعةةو الةةةئك إتةةد  عةةةد ال ةة م. لكةةة  يا عةةةد  الةةئك إتةةةد لق ا 
وليي  ععميو وكي أو ع أي  ع  ال  م لن،او  عب ً لى  يك ن لد إتة ً ... 

ييو بيي ل عيي  اليي ي هيي  ه اييا ععاييا وا أيياً الييي   ععييا  هيي ا الع يي  وهيي ا ال   
 الرب إهلاا وع  ال ي لي  هاا ععاا الي   ...،

ذ لا ةةةةة   لالشةةةةئ.  ةةةةة  أ   ابظةةةةئ قةةةةة   علةةةةتك ال ةةةةة م قةةةة َّا د احل ةةةةة ة لا ةةةَة
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ألصةة تد ال ةة م أن  ةةب الةةئك إتةةد لتاةةلد يف رئقةةو ل ،ةة  لصةة ايه لةئالضةةو 
د يف األرض الةةأ أبةةت ااخةةو لأحك  ةةوذ لكةة    ةة  لتنعةة  ليب ركةةد الةةئك إتةة

فإن انصرف  لبك ومل ت م  بل غ يت وسج ت آلهلي  إل ا  لك  متتلكا ذ 
عخرى وعب هتا، فإين عنبئمو الي   عنمو ال حمال  هتلمي ن، وال تأي أ عكعميو 

أك ةةا  علةة كو  علييى اضرا الييت عنييت عييابر اض ردن لمييي تيي خل ا و  لم ييا.
)تة  » د احل  ة لا ة  ذ الككة  لاللعنة .ال  م الاع ء لاألرض. ق   علت ق ا 

 (02-03 :51ذ 01-03 :92
  يضةة م   رةةط النةةيب قبةةو   تةةو ىةةذه الكلعةة   احلزينةة  الةةأ تكشةةم  اةة ار 
لضةةة ح الةةةئؤاي أ ةةة م ىةةةذا النةةةيب العظةةة وذ لك ةةةم أارا ا  ةةةَ ا تةةة م الةةةذي رةةة  ا و 

  عب إرئال و:
َة ةةة اوذ لةة  عا «+  لةة ا ل،ذنةة ا وةةذه ل  َّلةةة ا إهنةةو أك ةة  ع لةة  الةةةئأي لال م ةة

آخةئمو ك ةم يذةئا )ا ن( ال احة  أل،ةة ً لياةزم اثنة ن رمة ةذ لة ال أن صةةخئىو 
 (51-92 :59)ت  »  عاو لالئك رلَّعاو.

لقةة  تكةةئَّر  ةةذيئ   تةةو يف ك ةةة  ا ن رةةب   لعلةةط ةةةو أ ةةع األبب ةة ء  علنةة ً تةةو 
ناوذ ماةةةبب ةاةةة ا ح ةةة مو أبةةو  ز ةةةع أن يئةضةةةاو لياةةل ِّعاو ألعةةة الاو ليتخلَّةةةط عةة

ال اخل   لتعة  ِّياو علةط ك ةة  النة ا  س األام ة  لاألخاق ة  الةأ رةلَّعا  تةوذ عةالة 
 علط عب امو األصن م.

َة للح ل  الئلح   لاألام   لاألخاق   الأ كة ن  لرنكت،  مت  يئ ال  رة األخ
األعةة اء حةة    عل اةة   ةةعب إرةةئال و قبةةو اهن ةة ر مملكةة  إرةةئال و  ب  ةةئة م نعةة  كةة ن

أكلر ةةل وذ باةةتذ ع  ةةن خةةا  ىةةذه ال ةة رة أن بةة را رةةئ لقةة   قضةة ء   ا تةة م 
 عل ا  لاهن  رى  لزلا  ا علك  عنا  لتب ا الشعب يف الايب.

 ىذه ال  رة يئمسا  لن  إر    النيب ما لو: 
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أ   تئى   اا يععل ن يف   ن يا اا ليف   ار  أكلر ل و؟ األمنة ء يلتاذة ن  «+ 
حذبةة ً لا  ء ي قةةة لن النةةة ر لالناةةة ء يعجةةنَّ العجةةةني ل  ةةةنعن كعكةةة   لكةةة  
الاةةع ا  )عشةةت رل ( للاةةكب رةةك لب  تةة  أخةةئى لكةة  ي  ظةة   ... 

)إر » ىةةذه ىةة  األك ةة  الةةأ مل تاةةعع ل ةة   الةةئك إتاةة  لمل تابةةو  ايبةة ً.
 (92ل02ل07 :7

 ضياع هيب  اضنبياء:
لىةو يف ة حل ي  اار م نو لمني با ء الشعب   يناو لن  إر    النيب ص رة ة  ئ 

اوعن    ك ن   ن، ىو   : األصن م ليذك ِّئىو مكام عب اةعلط  ي ّب ِّ
إبن  ال باعع لد الكلع  الأ كلَّعتن  و   رو الئك. مو رنععو كو أ ةئ  «+ 

ةئ  لكة  الاةع ا  )عشةت رل ( لباةكب تة   رةك لب  خئج  ن ةعنة  ةنبخ ِّ
 ةةةة ار   ؤان ل ل كنةةةة  لرؤرةةةة ؤان يف أرض ياةةةة اا ليفكعةةةة  ةعلنةةةة  حنةةةةن لآ 

 (07ل03 :44 )إر» أكلر ل وذ ةشبعن  خبزاً لكن  ّبَ لمل بة ئ   ئًّا.
ةاةة   لىةةذا مع نةةو رةةبق أن رآه   رةةط معةةني النبةة ة قبةةو الةةد ماةةبعع ل  عةة م تائيبةة ًذ

 متت رؤي    رط لتئا الشعب عب اة   لخم ةتو تئك ً ك  ًا م،ج ٍر ل ٍ .
 ل اضخالق وال ين ععاً:ت أ  

للكةةن مل تكةةن عبةة امو لعشةةت رل   لكةة  الاةةع ا  يةةئَّا ل ايةة  اين ةة ذ مةةو لقةة  
ا تةةة  الع،ةةةن إىل األععةةةة ا لابضةةةئمت احل ةةة ة ال اخل ةةةة   ل،اةةة ا لاالحنةةةا  ا لاةةةة  
ا ئيع. لى  ى  ع   س النيب الذي تنبأ مائك لق   الايب ي م لن  ار   التاة،لو 

  األايب يف األرئة ال ا اي  الأ مل ت ح   ش رك  األك المنةو يف ا لا  لاالحنا
 ليذىب ر و لأم ه إىل صب   لاح ة حىت ي ب ِّا ا ارو ق ر . «اقرتاف الاب لح: 

 (7:9)ع  »
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للقةة   لي ةةم اتةة َّة الةةأ ت، ةةو مةةني األلن ةة ء لال،اةةئاء مث يعيي د عيياع ن الايي  
 :4أن ينتاةةة   لعب ايةةة  )عةةة  ال،ةةةاح ال ةةة َ  ةةةت نيلةةةو ا ةةةئامني الةةةذي لكةةةن

 (ذ  ع ةا ا الضعَ لاهن  ر الا و االقت  اي  لالعئف الا ل :2ل3
الاةةة للني لن ةةة  ِّئ ا ي،ةةة  لبكةةةك ِّ الشةةة قو لبعةةة  ِّج  ةةة ازين ال ةةة ذ لنشةةةرتي  «+ 

الضةةع، ء م،ضةة  لالبةة لس منعلةةني لبب ةةع ب، يةة  الاعةةح. قةة  أقاةةو الةةئك م،خةةئ 
 (7-3 :2)ع  » أعع تو.يعا ك أ  لن أباط إىل األم  أ ع 

حةةةة   إرةةةةئال و أبلصةةةة ف تاشةةةةعئ  ناةةةة  الةةةةن،س  وأييت ه شيييي  الايييي  ويصيييي 
عو ح ل  أرض إرئال و وذه الكلع  : َاً ُيك  الذ ب ذ لأخ

ال أ  بةة  لال إحاةة ن لال  عئةةة    يف األرضذ لعةةن لكةةذك لقتةةو لرةةئق   «+ 
ذلد تةةةز  لةاةةق ... لا ةةة ء تلحةةق ا ةةة ء ... رلح الةةز. قةةة  أضةةلَّاو ... لةةة
 منةةةةةةةةةةة تكو لت،اةةةةةةةةةةةق كنَّةةةةةةةةةةة تكو ... ل ةةةةةةةةةةةعب ال يعاةةةةةةةةةةةو يك ةةةةةةةةةةةئ .

 (04-09ل9ل0 :3 )ى »
إىل ىةةذه ال ةة رة احلزينةة   نظةةئاً آخةةئ أ ةة  إيا ةة ً علةةط الةةن،س  ويضييي  ه شيي 

  ن كو    ربق:
لكعة  يكعةن ل ة ص  باة ن كةذلد ز ةئة الكانة  يف الذئيةق ي اتكلة ن حنة   «+ 

 ... ئال و رأيةةت أ ةةئاً ةظ عةة ً  ةةك وذ إهنةةو قةة  صةةنع ا ة حشةة  يف م ةةت إرةة

 (01ل2 :3 )ى »
 حل ل  إرئال و كلا : إشعياء الا لختتو ىذه ال  رة م صم إأ يل يا  ِّ و 

تئكةةة ا الةةةئكذ ارةةةتا ب ا ماةةة لس إرةةةئال و ارتةةة لا إىل لراء ... كةةةو الةةةئأس  «+ 
مةو  ئيض لكو الالب را وذ  ن أرة،و الاة م إىل الةئأس لة س ة ةو صةح ذ 

ةةةةةئح لإحبةةةةة ط لضةةةةةئ    لزيةةةةةةت. م  رئيةةةةةة  مل تكع ةةةةةئ لمل تكع ةةةةةب لمل تلةةةةةنيَّ  ك

 (3ل3 :0 )إش»
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ىذه ى  ال ة رة الةأ ابتاةت إل اة  ح لة   ةعب إرةئال و قبةو رةا را  ل ةن معة ى  
ال ا اي  لأكلر ل و لاهن  ر ا علكة ذ لىة  تكشةم لنة  األرةب ك ا ب  ةئة الةأ  علةت   

رمحتةةو عةةن إرةةئال وذ ة تبةة َّالن يف  ي،ةةئ ِّط يف مملكتةةو ليبةة  ِّا  ةةعبو ليكاةةئ عاةة ه لي لةةق
 لرة  ع ك األرض ليبل  ن  نتاط ال أس لالان طذ كع  ي ،او إ ع  ء النيب:

ة عكلن ة ا   ض ياني ل  لعني. ليك ن ح نع  ُي ع ن أهنو حينا ن  «+ 
ليابل ن  لكاو لإتاوذ ليلت،ت ن إىل ة ا لينظئلن األرض لإاا   َّة 

 (99ل90: 2)إش » ظام ىو  ذئلالن.لنيلع  لقت م الض ق لإىل ال
 
 ان  ى
 7991عغ أ  سا  
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