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 الملخص 
والتحريف للتزوير  العصور  مّرِّ  البلدان على  من  بلٍد  تاريخ  يتعّرض   ،لم 

القلب منها مد  ،تاريخ فلسطين  له  كما تعّرض  القد ينوفي  س، وذلك حسب أهواء  ة 
أو مثقّفين، خدمة    بين عن اآلثار،أو منقّ   سواء أكانوا ساسة،   ،ذين تناولوهلاالباحثين  

الصهي ما  للمشروع  إلى  اليهود  عودة  بضرورة  الميعاد)بـ  وه  سم  أ وني  ،  (أرض 
ن اعتمدت  يكتابات هؤالء الباحث  . ويبدو أنّ سليمان(  هيكل)  بـ  وهسم  أوإعادة بناء ما 

األسفار التي أُضيفت    اديم، وخصوص  قلر العهد اعلى ما ورد في أسفاألساس  ا  في
ها كهنة بني إسرائيل بعد وفاته  للعهد القديم بعد وفاة موسى عليه السالم، والتي دّون

الثاني   يبقروٍن عّدة. ففي هذه األسفار وخصوص ا سفر ، والملوك األول  صموئيل 
ا السالم.  مهليمان عليها لداود وابنه ستبنس   تتم  أعمال بطوليّة    تلفيق   مابهاد كتّ تعمّ 
نُ نُ   دقف ثم   لحكمه،  عاصمة   واتخاذها  القدس  مدينة  على  استيالؤه  لداود  سب سب 

للرّبِّ لسل ابتنى معبد ا  أنه  لكنّ   يمان  المدينة.  فنّدت هذه    في هذه  الحديثة  الدراسات 
 ة. حّ من الصا االّدعاءات، وأثبتت بما ال يدع مجاال  للشّك أن ال أساس له
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ال اعتمدت  علىوقد  رئيسيم  دراسة  التاريخي،    ،ننهجين  المنهج  هما: 
تفنيد   قيمة  لبيان  وذلك  التحليلي،  الوصفي  الخاصّ والمنهج  بالتواجد  الروايات  ة 

بدايات التواجد اليهودي   أنّ أثبتت اليهودي في مدينة القدس في زمن داود تحديد ا، و
هم خالل دجكان توا فارسي لفلسطين، وإن  حكم الالفي المدينة المقّدسة كان في فترة 

 حصولهم على حكٍم ذاتّيٍ.   يعدُ فترة وما تالها لم اله هذ
ات التوراتية، التواجد اليهودي، فلسطين، مدينة القدس،  وايالر  الكلمات المفتاحية:
 الدراسات الحديثة. 

 
 
 

 
 

Abstract: 
   Throughout the ages, the history of any country has not 
been subjected to forgery and distortion, as has the history of 
Palestine, with the city of Jerusalem at its heart, according to the 
whims of the researchers who dealt with it, whether they were 
politicians, Archaeologists, or educated, in the service of the 
Zionist project of the need for the Jews to return to what is they 
called it (the Promised Land), and the rebuilding of what they 
called (the Temple of Solomon). It seems that the writings of 
these researchers were based mainly on what was mentioned in 
the books of the Old Testament, especially the books that were 
added to the Old Testament after the death of Moses, peace be 
upon him, and which were codified by the priests of the Children 
of Israel several centuries after his death. In these books, 
especially the second book of Samuel and the first book of 
Kings, their writers baptized fabricated heroic deeds that were 
attributed to David and his son Solomon, peace be upon them. It 
was attributed to David taking possession of the city of 
Jerusalem and taking it as the capital of his rule, then it was 
attributed to Solomon that he built a temple to God in this city. 
But recent studies have refuted these allegations, and proved 
beyond a reasonable doubt that is unfounded.  
   The study relied on two main approaches: the historical 
approach and the analytical descriptive approach, in order to 
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show the value of refuting the narratives of the Jewish presence 
in the city of Jerusalem in the time of David specifically, and it 
proved that the beginnings of the Jewish presence in the Holy 
City were during the period of Persian rule of Palestine, 
although their presence during This period and what follows 
were no more than autonomy. 
Keywords: Biblical narratives, the Jewish presence, Palestine, 
the city of Jerusalem, modern studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : لمقدمةا
 : أهمية الدراسة  :لا وأ

التواجد ابعض  تتناقض   بدايات  التي تناولت  الحديثة  ليهودي  الدراسات 
القديم التاريخ  خالل  القدس  مدينة  في    في  التوراتية  الروايات  أوردته  عّما 

نفسه. التوراتيّ  الموضوع  الروايات  كانت  أكّ فإذا  قد  أنّ ة  لبني    دت  تواجد  أول 
بعض الدراسات    ود عليه السالم؛ فإنّ دا  نمزكان في    سإسرائيل في مدينة القد

مدينة القدس لم تخضع لحكم داود وال    أنّ   بِّما ال يدع مجاال  للشكّ   الحديثة أثبتت
سيطرة بني إسرائيل خالل فترة الحكم  ل خضعت المدينة  بني إسرائيل، وأنّ لحكم 

 . وليس قبل ذلك التاريخ ، الفارسي لفلسطين 

عل  إنّ  أتينا  ما  يأتِّ   هيجميع  التخطيط  ؛جأةف  لم  تم   ودقٍة    له  بل  بعنايٍة 
ة بداية كتابة  همّ ذي أخذ على عاتقه م  ا في زمن الكاهن عزرا الفائقتين، خصوص  
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استيطانيّ توّجهات  على  بناء   القديم،  عموم  العهد  فلسطين  في  القدس  ة  ومدينة  ا، 
بالط   في  يعمل  كان  حيث  الخصوص،  وجه  الف العلى  ت ح    ي رساملك  ت ا ش  أ ر    ش 

لديه أطماع استعماريّ  ،لوألا فتالقت مصالحهما مع  الذي كانت    -ا ة في مصر، 
يبد ما  ليحقّ   -وعلى  موّحد،  استخباراتي  جهد  ومبتغاه في  هدفه  كالهما  بل    ، ق 

ة( لم تكن سوى صنيعة  ما يُطلق عليها اليوم )بالديانة اليهوديّ  ويمكن الجزم بأنّ 
بالتنسيق   وبناء  على توّجهات عزرا،    ؛ ك للذ  ، رسي اف الملك ال  مع  الكاهن عزرا، 

، وليست ألي  ذا الفلسطينيةسّمى بنو إسرائيل باسم اليهود نسبة  إلى منطقة يهوت
 . يعرٍق أنثروبولوج 

ة على فلسطين، نجح اليهود بالحصول على  وفي فترة السيطرة اليونانيّ
ذاتّيٍ  فتر   حكٍم  خالل  انهار  ما  سرعان  القدس،  مدينة  حول  الوقت    ة لبعض 
أن  انيّروملا  السيطرة  بعد  فلسطين،  على  تمام  تم   ة  اليهود  فلسطين  طرد  من  ا 
 والقدس.

ة تهم  ة بالغة األهميّة الدراسة، من كونها تتناول وتناقش قضيّهميّتكمن أ
والفلسطينيين والعرب  أن  فقضيّ  ؛المسلمين  يجب  القدس  المسلمين توحّ   ة  د 

كلمةٍ   مع ا   العرب و م  ، سواء   على  إسالميّ هُ   سفالقد  ؛ د حاو  وقفٍ وعلى  ة  ويتها 
ة الموضوع الذي  ة الدراسة من أهميّتنبع أهميّكما    ة فقط. ة وليس فلسطينيّعربيّ

اليهودي في    التواجدة الخاصة ببدايات  تناوله؛ المتمثّل بتفنيد الروايات التوراتيّت
 مدينة القدس.

 : مشكلة الدراسةثانياا: 
حاليًّ  إنّ  الدائر  الباحثين  الجدل  بين  في    تواجدلا  بدايات   لو حا  اليهودي 

أنّ  على  معظمهم  وتركيز  كانت    القدس،  عليبداياته  داود  زمن  السالمفي  ، ه 
وخصوص   التاريخ  في  نغوص  القديميجعلنا  التاريخ  في  صحّ   ، ا  عدم  ة لبيان 
 الروايات التوراتيّة بهذا الخصوص. 

السؤال    في  الدراسة  مشكلة  الروايات  :  اآلتيوتتمحور  حقيقة  ما 
التي  اروالت القديم،  ص  اخة  التاريخ  خالل  القدس  مدينة  في  اليهودي  بالتواجد  ة 

 ة هذه الروايات؟ ت الحديثالدراسا فن دتوكيف 
 :أهداف الدراسةثالثاا: 

 ي: أتالدراسة إلى تحقيق ما ي تهدف   
 كان طارئ ا.   في فلسطين بني إسرائيلوجود  توضيح أنّ  .1



 التواجدببدايات  ةة الخاّصالروايات التوراتّي تفنيد
 "ريخ القديمالتافي  القدسمدينة في "اليهودي 

 نحلبو أ.د.أسامة أ
 

4 

 

التواجد    دايات ب  ن عة  وراتيّلتا  الوقوف على حقيقة ما ورد في الروايات .2
 . في القدس اليهودي

أنّ  .3 التواجد   بيان  بدايات  القدس  يالرسم   اليهودي   أول  مدينة  كان    ،في 
 خالل فترة الحكم الفارسي لفلسطين. 

 : منهج الدراسةرابعاا: 
ونظر    عتمدتا التاريخي الدراسة  المنهج  على  في  ل  ، ا ألهميتها  يسعفنا 

األوليّ المعلومات  عن  در  ةالتنقيب  ث  سالموضوع  ومن  الوصفي  تنا،  المنهج  م  
 ة.   تها وقيمتها العلميّميّالتحليلي، لتفسير وتحليل تلك المعلومات لبيان أه

 
 

 
 :مقدمة

النازيّقاعدة ذهبيّ  هنالك داعية  المعروفة وصفها جوبلز  التاريخ    ة  في 
وال .  ( شيء  ك ذبيبقى من ك  أن    بد    ا، فالاكذب دائم    اكذب!)ومفادها    ،المعاصر 

قد    –يكون الشيطان   أن    إالّ   –ة في الدنياحد كالحركة الصهيونيّيكون أ  ن  أ  دنعتق

هذطبّ القاعدة  ق  واستغلّ   أفضله  حتى  تطبيق،  مآربهها  فتاريختحقيق  ذه  ه  . 
لتصل    على أنه ال حاجة ألن يكون لك حق    برهان    ، من أوله إلى آخره   الحركة
ما   فتبتغيهإلى  لك؛  يكون  أن  والقوة لعا  ع  م   -يكفي  دعاية.وب  -مل  ما    ق  واكذب 
ث    ؛شئت إالّ مّ فليس  بالحقيقة  ة  العارفين  من  محدود  فإن    عدد  رفع    يعارضك. 

لمعارضتك الصوت  وإذا    ، بعضهم  الجارف.  الدعاية  سيُل  عليه  بالتغطية  تكف ل 
  ،ة األساطير، واغتُصبت األراضي ذهب ماليين البشر في التاريخ القديم ضحيّ

يوم أضحى في    تاريخنا المعاصر ، حتى في  قفودة الميّس  ةطور ساألفما زالت  

 .(1)ق من حجارتهتحقّ الو  ، إمكان اإلنسان النزول على القمر
أهم ما تميّز به تاريخ بني إسرائيل والحق ا اليهود في    وفي الواقع؛ فإنّ 

أنّ  القديم،  وُوضعت  التاريخ  تأّسس  األولى  ه  األساطير  مداميكه  على  اعتماد ا 

 

أ(:  1988أبريل    15)  .طفىمص  .كرا ش  (1)  جدا يضا ولألساطير  الباهظ  ثمنها   .اا 
 ).151:ص)
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ها باتت مادة رسميّة معتمدة لدى الساسة  نّ إحتى  ٍة فائقة،اينيكت بعي حِّ تال  ةلاطالب
وا العالم.  لمثقّ واألكاديميين  أنحاء  مجمل  وفي  بل  فحسب؛  الغرب  في  ليس  فين 
فين  هذه األساطير قد انطلت على بعض األكاديميين والمثقّ   أنّ   ، ومّما يؤسف له

نلمسه حاليًّ  الذي  لدالعرب، األمر  يدأنّ   ةرجا بقوة  باتوا  ساطير  ون عن األفعاهم 
فل بملكيّة  والفلسطيني  العربي  الحق  ويدحضون  ومدينة اإلسرائيليّة،  سطين 

 القدس.
 :  : في فلسطين بني إسرائيلل الطارئ وجود الأولا

بدبداية ،   عندما  القديم  العهد  كتبة  السبي  أحاول  أواخر  تدوينه  في  وا 
ي  ل شعب عربأو الكنعانيعب الش ة اصوخ  ، يوهموا الشعوب األخرى  البابلي أن  

الحق   )فلسطين  كنعان  أرض  باسم  المعروفة  األرض  بأنّ استوطن  قد    الرب    ا(، 
نهاية اإلصحاح    فقد  .منحهم هذه األرض التكوين  (48)ورد في   أنّ   ، من سفر 

ة ال شبهة فيها وال غبار  ة حقيقيّبل ملكيّ  ؛ موعود د وعد  أرض كنعان لم تعد مجرّ 
أرض  دة بني إسرائيل فيما بعد إلى  وبذلك لع  دما مه  فر إنّ الس   اهذفكاتب    ؛ عليها

ولكن   ، ها أنا أموت  :ليوسف)يعقوب( رائيل  "وقال إسبقوله:  ،كنعان من مصر

 .(1)كم إلى أرض آبائكم" هللا سيكون معكم ويرد  

إسرائيل    ي عن عمد لكي يعطي بن   ه قد ُدس  والواضح من هذا النص، أنّ 
هم أصحاب  وكأنّ   ،اءوان وقتما شعانإلى أرض ك  ة دعولاي  ف  ة والحقّ المشروعيّ

 ن والشرعيين. واألرض األصلي
وعود حسبمتعدّ   أخرى  وثمة  القد  اّدعاءات  دة  أعطى يمالعهد  فقد   ،  

السالم-إلبراهيم  الربّ   ومنح الفرات،  -عليه  نهر  إلى  مصر  نيل  من    األرض 
التكوين،   ورد  حيث سفر  نصّ   في  الرب  ه:  ما  قطع  اليوم  ذلك   ام برأ  ع  م   "في 
النهر    :قائالا ا  ميثاقا   م(ي)إبراه إلى  مصر  نهر  من  الرض  هذه  أُعطي  لنسلك 

"كل مكان تدوسه  ه:  ما نصّ   ، كما ورد في سفر التثنية   .(2)الفرات"   الكبير نهر

ة ولبنان، من النهر نهر الفرات إلى البحر بطون أقدامكم يكون لكم، من البري  

المتوسط( الغربي   تخ  )البحر  ال  . (3)" م كمويكون  في  كذا  فرسوورد  ك:  نفسه 

 

 .48/21 :التكوين  رسف (1)
 .15/18 :تكوين ال  سفر (2)
 .11/24 :لتثنيةا سفر )3)
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وأُ "تحو   وارتحلوا  الموريينلوا  جبل  ا  ،دخلوا  يليه من  ما  والجبل  وكل  لعربة 
هل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر  والس

كمرتفعاتٍ حيث    ، (1)الفرات"  كنعان  أرض  مقاطعات  لألموريين.تُعّد  ا  أمّ    

والسهل صحراء   من  فتُ   ي احلسلا  النقب  المنألاعد  السهليّراضي  أو   ، (2)ةخفضة 
القول    -and De VauxRol(3)  حسب قول األب–ه من الصعب بمكانأنّ   غير

ة فيما إذا كانت هذه األراضي التي زعم العهد القديم منحها لبني إسرائيل، قد بدقّ 
المتوسّ اتّ  بالبحر  القاسميّصلت  الشمال من مدط على طول مسار نهر  إلى    ة ينة 

 لى الجنوب من صور.  لناقورة إا سأو عند رأ ، صور 
الفيما يخص  و الوعد  عن  القديم  العهد  ذكره  إلبراهيم ما  منحه هللا  ذي 
نسل يؤكّ بإعطاء  الفرات،  إلى  النيل  من  األرض  حزمه  ابن  بني    أنّ   األندلسي  د 

إالّ  يحصلوا  لم  الموعودة   إسرائيل  األرض  معشار  من  أقل  حسب    على 
)أي بني    "ما ملكواه  نّ إ  :ويقول   راء.ذب واالفتلكاك من قبيل  لذ  د  عُ ، وياّدعاءاتهم
ول  إسرائيل( مصر  نهر  من  أيام  قط  عشرة  نحو  شبرا   على  مم  منه  فوقه،  ا  ا 

الصحاري  المسافة  هذه  وفي  المقدس،  بيت  قرب  إلى  النيل  موقع  من  وذلك 
  لم   ي تالة، والحضار ثمَّ دفج وغزة وعسقالن وجبال الشراه  المشهورة الممتد  

تحاربه دوط  متزل  مدة  اآلمر  ول  وتذيقهم  ول لتهم،  دولتهم،  انقضاء  إلى  ين 
بل بين آخر حوز بني إسرائيل    ؛رات ول على عشرة أيام منهملكوا قط من الف

فيها قنسرين وحمص    ،ا إلى أقرب مكان من الفرات إليهم نحو تسعين فرسخا 
ا وصيدا  وصور  دمشق  ثمَّ  قط،  منها  يقربوا  لم  أهلها  يلم    ي لتالتي  زل 

ويسارحي دولتهمبونهم  مدة  طول  الخسف  ونصوص   ، ومونهم  بإقرار 

 .(4)كتبهم" 

 

 .1/7 : التثنية سفر (1)
(2( De Vaux (Roland) (1978), The early history of Israel, vol. 1, 
(p. 5).   
(3)Op. cit, (p .6). 

حزما  (4) أحمد    .بن  علي  وا  . )ب.ت(أبو  الملل  في  والنحلالفصل    .1ج  .لهواء 
 .(102:ص)
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  قد   إبراهيم  ذلك  نّ إ  :اهامؤدّ   نتيجةٍ   إلى  يصل  التكوين  لسفر  والقارئ
  النيل   نهري  بين  ةالممتدّ   األرض  من  وراءها  وما  كنعان  أرض  كل  له  عطيتأُ 

  ه نّ إ حتى  ،اشيئ   ها نم كيمل ال نجده  يمه اربإ  ، غير أنّ ولنسله له ا أبديًّ ا ملك   والفرات
  زوجه   فيها ندفلي أرض قطعة خيمته  فيها  نصب  التي األرض  أصحاب  يستجدي
  كما   نفسه  إبراهيم  نجد  ،كذلك.  عندهم  ونزيل  غريب  هنّ إ:  لهم  قوله  بداللة  ، سارة 
  إالّ   يملك  ال  وهو  ، )الخليل(   حبرون  في  اغريب    مات  قد  التكوين  سفر  في  ورد

 .(1)هذه المدينة في الحيثيين من اهاتراش التي ولزوجه له ةبر المق مكان
ا بأنّ  موريين الذين  عربّيٍ ينتمي لقبائل األ  إبراهيم الخليل من أصلٍ   علم 

ه وأحفاده هم من العرب  ء أبنا  أّسسوا الدولة البابليّة في بالد الرافدين؛ ولذلك فإنّ 
هيم يكون إبرا ن  ا قاطع ا أنفي   مريإسرائيل أنفسهم. وقد نفى القرآن الك  وبِّما فيهم بن 

إِْبراك  ام. قال تعالى: ) من أصٍل يهودي ي ُهوِدي  ان   لِهيُم  ِكن كان ْصر  ا و  ل َٰ ن   انِي ا و 

م ا و  ْسِلما نِيفاا مُّ اْلُمْشِرِكين  اك  اح  ِمن   ه لم يكن هنالك جنس  أنّ   ، . وهذا يعني (2)(ن  

 اليهود. اسم ون ببشرّي في زمن إبراهيم يتسم  
  ت ظلّ   قديمة  رواياتٍ   على  المعتمدة  ةائيليّاإلسر  اتابتالك  نّ فإ  ؛ ة قيقحلوا

  واختلطت   ،التناقض  اتهاطيّ   في  تحمل  كانت وقد  ،  تدوينها   قبل  قرون  ةلعدّ   تتداول
  ،قبولها   يمكن  التي  ةالتاريخيّ   بالحقائق  ةالخياليّ  ةاألسطوريّ  األحداث  فيها

  ن م  حاولوا  دواليه  ألنّ   ؛ت ءااعدّ اال  تلك   مثل   يرفض  البشري   العقل  أنّ   ،والواقع
 وجود  من  مأقد  عصورٍ   إلى  القديم  تاريخهم  إعادة  بالوعد اإللهي،   زعمهم  وراء

  أرض   على  اوجود    األقدم  همأنّ   إلثبات   منهم  محاولةٍ   في  فلسطين،  في  الكنعانيين 
 األقوام  من  سواهم  عن  بها  أحقيتهم  إثبات  :وبالتالي  ؛ الكنعانيين  من  فلسطين
 . األخرى

فمرألاك  وكذل فارق  ؛  بينج  ثمة   ، إسرائيل  وبنمصطلحي:    وهري 
فاألولواليهود السال-يعقوب  لينسب    :.  باسم  -م  عليه  تسّمى  ،  ( إسرائيل)الذي 
 حتى نهاية السبي  المصطلح متداوال    ، وظل  هذاهم بنو إسرائيل  وأحفاده  وأبناؤه

الذي كان يعم  ، (3)البابلي يُدعى عزرا  ط بال  يفل  تاريخ وجود كاهن إسرائيلي 

 

 . (13-7:ص) .وعد التوراة من أبرام إلى هرتزل .(1994)موسى مطلق  .إبراهيم (1)
 . (67:اآلية) :سورة آل عمران (2)
 (. 10ص:) .1ج .تاريخ اليهود .(1994)أحمد  .عثمان (3)
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ت  سي ارف الملك ال ت اأ ر  ش ش  فقد   :ا. أّما المصطلح الثانياألول، كما سيتم بيانه الحق   ح 
اليهوديّ الديانة  تعاليم  أّسس  عندما  نفسه  عزرا  الكاهن  يد  على  الموجودة  بدأ  ة 

يهوذا   لمنطقة  نسبة   باليهوذيين  إسرائيل  بني  تسمية  فتّمت  هذا،  يومنا  حتى 

ُحرّ ثم  ،  ي أنثروبولوج  نٍس ج  ي، وليس ألة الفلسطينيّ اليهود  إلى  فيما بعد    ، (1)فت 

  عندما   يعقــوب  وفــاة  قبل  تم    باليهود  ميةتسال  منشأ  أنّ   إلى  (2)البعض  ذهب  بينما

  بين   الشقاق  حدث   وعندما.  له  الرابع  الولد   يهوذا   أخيهم   بطاعة  أوالده  أوصى 

 (3)اآلخر  بعض لا  ي فن ي  بل   ، بعوه تّ ا  الذين  أولئك  على  اليهود  لفظ  أُطلق  ، األخوة

  علماء   بإجماع  باطلة  تلك  دعوتهم  وأنّ   يعقوب،   ساللة  من  همبأنّ   يهودال  دعاوى
حتى القرن التاسع    وقد تُرك المجال السم اليهود  ، ( اإلنسان  علم)  األنثروبولوجيا

اسم   بدأ  حيث  للميالد،  كمرادفٍ   (الصهيونيين)عشر  الوجود  إلى  السم   يظهر 

الوايّودهيلا  كانت  ، وبذلك  .(4)اليهود في  إنع  قة  المصريّإعادة  للثقافات  ة  تاج 

والكنعانيّوالرافديّ اة  للثقافة  إضافة   اسم لخاصة،  حملت  التي  القبائل  لمجموع  ة 

 . (5)بني إسرائيل
فإنّ  ليعقوب، ه  والواقع؛  الرابع  يهوذا االبن  إلى  اليهود    و الزعم بنسبة 

البشري  بالعقل  االستخفاف  من  المعروف  ، نوع   وق  باس  -فمن  ي  ف  هأن  -ا يًّحالا 
الشرقيّجتمالم دوعات  الزعامة  تكون  اة  األ  م  وفاة  بعد  البِّكر  االبن  حق  ب.  من 

ليعقوب  :وبالتالي المبرر  الرواية  تصحّ   إن    -فما هو  الزعامة لالبن  -هذه  بمنح 
لِّما    الصحيح  فهمنا  مع  ا  الرابع وليس لالبن األول أو الثاني أو الثالث، خصوص  

 يعقوب.  م أبناء  عظمء تصّرفات ون سم ف، ورد في سورة يوس

 

 . (17:ص) .ليهود العراق من التاريخ القديم محالم .(1978) .أحمد .سوسة  (1)
 .(79-78:ص)  .بين الدين والتاريخ ليهودا .(1972) .صابر .طعيمة  (2)
 . (10:ص. )عروبة فلسطين والقدس أصيلة .(هـ(1394م )1974) .أحمد .عطار (3)
بيومي  .مهران  (4) ال  .(1995)  .محمد  من  تاريخية  الكريم  دراسات  الد  بي  ف  . (1)قرآن 
 . (229:ص) .رب عال
  (.37:ص)  .التاريخ والسطورة .(1994) .عبد الهادي .عبد الرحمن (5)
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أنّ  بالذكر،  وجود والجدير  تاريخ  حتى  يكن  لم  شعب ا    عزرا   الكاهن  ه 
  -ة أو الدعوة التي نزلت على موسىفالرسالة السماويّ  ؛ يُسّمي بالشعب اليهودي 

السالم اليهوديّ  -عليه  بالديانة  ى  تتسم  تكن  أنّ   ، أصال    ةلم  المعلوم  الدعوة    فمن 
شأن الرساالت    في ذلك  ا م، شأنهإلسالأو اد  يحى هي التوس مو  ى لع  التي نزلت

ي لم يكن في زمن موسى أو قبله قوم  أو  لتالوبا  ، التي نزلت على األنبياء كافة
ا نزل على نبّيٍ ما  دين    أنّ   صريح    ى بالشعب اليهودي، إذ لم يرد نص  شعب  تسم  

 ة. حمل اسم القوم الذين نزلت عليهم الدعوة السماويّ
زمن    فيي إسرائيل على أرض فلسطين  بن واجد لت  ل أو  كان  فإن  يه؛ لعو
السالم  -يعقوب  فئوأبنا   -عليه  اعتراف    إنّ ه؛  القديم يعترف  بِّما ال  ا صريح  العهد  ا 

مجاال   بأنّ يدع  للجدل،  وأبنا    يعقوب  مؤقّت  ئتواجد  كان  فلسطين  أرض  على    ا ه 
الديمومة   ا، طارئ   له صفة  يكن  يو  ؛ ولم  استدعاء  اعلي  -سففبعد  ه  بيأل  -لسالمه 
ي  للمجيء إلى مصر واالستقرار فيها، انتهى أي تواجد ألبناء يعقوب ف  خوتهوإ

نّصه:   ما  التكوين  سفر  في  ورد  حيث    بيت   نفوس  جميع"  وكانتفلسطين، 

  من   بحالٍ   يمكن  ال  العدد  هذا  ومثل  ، (1)"سبعون  مصر  إلى  جاءت  التي   يعقوب

 . اشعب   هنعدّ  أن األحوال

  ربطت   التي  لرئيسةا  لحلقةاو  لالوص  همزة  قيدّ صلا  يوسف   عتبراُ 
  يعقوب   جماعة  ذوبان  إلى   ىأدّ   ما  إسرائيل،   بني  ةقصّ   في  بالتاريخ  األسطورة

  وأبناء   فرايمأو  منسي  وابناه  يوسفف  ؛عام  ائةخمسمِّ   لمدة  اكليًّ  ةالمصريّ  البيئة   في
  ة  حداو  أسرة    أنّ   بيّني  العلمي   التحليل  أنّ   كما.  ات مصريّ   من  جواتزوّ   خوتهإ

  ا تمام    وذابت  انصهرت  قد  تكون  وأن  بد    ال  ، عشيرة    ال  اشخص    نعيسب  من  نتتكوّ 
  ذرية   ذوبان  على  ساعد  اوممّ   . اوعرقيًّ  بل   ؛ ا واجتماعيًّ  ا ثقافيًّ  الجديد  محيطها   في

  الرابع   تبوح امن  مصر  فرعون  اعتناق  ، اكليًّ   المصري  بالشعب  يعقوب
آتون( بادع)  دالتوحي  دين(  م.ق  1358-1375)  (خناتون أ)   على   ضه روف  ، ة 

  ة ذريّ   اندماج  إلى  ىأدّ   ما  ؛ الدين  ذلك ب  منه  كبير  عدد  أخذ   الذي  المصري   عبالش
  كل   أشارت  ، لذا  .بعضهم  عن  قهميفرّ   ما  يبق    ولم  ، بالمصريين  إسرائيل  بني

  قبل   عشر  الثالث  القرن  في  مصر  من  خرجت  التي  الجماعة  أنّ   إلى  الدالئل
 دين   اعتنقوا  الذين  المصريين  نم  جماعةٍ   من  فة  لّ مؤ  كانت  ، موسى  بقيادة  الميالد

 

 . 46/27 :إلصحاحا . سفر التكوين (1)
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 بعد  طهادهماضّ   في  هاحّكام  ذأخ  أن    بعد  مصر  لمغادرة  طروااضّ   وقد  ، التوحيد

 . (1)خناتونأ وفاة
األمر اإللهي لموسى بقيادة قومه لدخول أرض كنعان لم    صدور  وبعد  

م. قال  له  زمةاللمبن ايتمّكن من إقناعهم بدخولها، لِّما يتمتّعون به من صفة الجُ 

)العت في  (2)(ىشت    وقلوبهم  اجميعا   همتحسبى:  والتيه  المذّلة  عليهم  هللا  فكتب   ،

  الجيل   وينشأ   الجبان،   دالمتردّ   الجيل  يموت  حتى ا،  أرض سيناء لمّدة أربعين عام  
 . القوي

إقناع قومه بدخول    (3)وقد حاول البعض الربط بين محاولة موسى في 

موسى هو أول من    نّ قديم، بأال  رة في العهدكرّ تمالأرض كنعان وروايات الوعد  
إلنقاذ الوعد  هذا  العبوديّأطلق  ربقة  من  بهم  بنجاح  ب  أيقن  عدما ة،  أمل  ال  أن 
ة  ضد دولة قويّ  ق، جزء منه عبيد وجزء آخر رعاة ممزّ   دعوته من خالل شعبٍ 
المصريّ الدولة  قومه    . ةمثل  إقناع  موسى  على  كان    ين والمستكين  األذاّلءفقد 

تنت  لىإ  بر هالب أر  ،مرهظأرٍض  كنعانهي  سيّ  ض  فيها  يعيش    اد  ليعيش  كما 
جاءت المقارنات بين أرض فلسطين    ، ومن هنا  ا على أرضهم.المصريون أسياد  

لبن  ا اللتين كلت  صروأرض م ، وكان على موسى أن يوقظ ا وعسال  هما تفيضان 

 .  (4)غرائز المحروم في التمل ك

لجزء اآلخر  ا  ير أنّ غ  ، ا سبق ذكره ممّ   ءزج   ه باإلمكان قبولأنّ   ،والواقع
ل إقناع قومه بدخو  فمحاولة موسى في  ؛ باإلمكان إعادة صياغته على نحٍو آخر 

ونرى    ، لهم  من الربّ   ذلك وعد    حوال أنّ ال تعني بأي حاٍل من األ  ، أرض كنعان
تكرّ   أنّ  الذي  دوم  الوعد  تمّ ر  قد  القديم  العهد  أسفار  في  عهد  ا  بعد  صياغته  ت 

خاصة  ة عدّ   ونٍ رق ب  موسى فترات  ف  ،  والتفكّ ي  والُخلُقي،  السياسي  ك  االنحالل 
فصاغ الكتبة هذا الوعد    ؛ أثناء فترة السبي   في  بابل  االجتماعي لبني إسرائيل في

 

 .(237-236:ص)  .ليهود العراق  مالمح من التاريخ القديم .سوسة  (1)
 . (14 :اآلية): الحشرسورة  (2)
  .(28:ص) .ةلتورااالوعد في  .(1993) .عبد المجيد .حمدان (3)
 .12-11/8 :التثنية سفر (؛23-21:ص) .المرجع السابق (4)
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مرّ وكرّ  القارئ    ةعدّ   اتٍ روه  لتوكيده، وإلقناع  متتابعة  فتراٍت  على  األسفار  في 
أنّ  على  وللتدليل  وعد  بصدقيته.  يوجد  ال  إسرا   ك ملّ تب   هيإل  ه  ألرض    يل ئبني 

البتة، وإفل أرٍض   أمر  ما هو  نسطين  أقرب  لهم بدخول  فرار  من هللا  هم من  بعد 
نفسه.الج فرعون  يقوده  الذي  المصري  ذلك  يش  سبحانه    -الحق  يقول  ، وفي 

سة التي كتب هللا لكم  يا قوم ادخلوا الرض المقد  )على لسان موسى:    -وتعالى 

 .(1)(خاسرين البوقنفتوا على أدباركم ول ترتدُّ 

، ال تعني  (كتب هللا لكم)األسلوب القرآني في لفظة    أنّ   ، هنا   والمالحظ
األحوابأي   من  أنّ حاٍل  ممنوح  ل  وعد   رسميّ  ها  وثيقة  أو  موسى،  لتأكيد  لقوم  ة 
بتملّكها، وإنّ حقّ  بها، بعدما    -عز وجل   -المولى  ما ساقهاهم  عدم أحقيتهم  إلثبات 

بقتال   أمره  ونعاكن  ض رأ  سّكانرفضوا  لكمهللاكتب  ).  أنّ   ،ناه  (  هللا    بمعنى 
عهد   وميثاق  أعطى  عا  وال رجعة  فيه،  جدال  ال  لكنّ ا  تعني حقّ نه،  ال  التمل ك    ها 

وقتيّألنّ   األبدي مسألة  هنافنة.  ها  قاله  ، الحظ  وتعالى   -ما  لآلية    -سبحانه  تكملة  
إن  )السابقة:   يا موسى  يخرجوا    حتى ها  لخندلن    اارين وإن  جب    افيها قوما   قالوا 

ي  ، انهم فإن  فإن  منها  ضمن  (2)(داخلون  اخرجوا  يعني  وهذا  لألمر  .  رفضهم  ا 

الجُ اإلله تغلغل  بعدما  لحياة    ، بن ي  نتيجة   قلوبهم،  في  مدى  أقصى  إلى  ووصل 
عشّ العبوديّ التي  وأصبحت ركن  ة  في وجدانهم،  مهمًّ شت  أسلوب  ا وأصيال  ا  في   

   .مهِّ ي  ران ظه  بين ّيٍ وجود نب  مع  ة حتى حياتهم اليوميّ
التوراتي  تفنيد    ثانياا: الروايات  في  ورد  اليهوديما  التواجد  بدايات  في    ة عن 
 : في عهد داود القدس

فكان ال بد  لهذا   ؛ األرض هي األساس في أي مشروع استيطاني  تُعتبر
  المكيافيليّة، ا على  ا في الفِّكر اليهودي المبني أساس  ا كان وخصوص  المشروع أيًّ 

رض الواقع، من خالل األرض المنوي  أ  مته على رجتمن    ، رينآلخل االغتواس
ا ما ورد  ة، وخصوص  قد حّدثتنا الروايات التاريخيّاالستيالء عليها واستيطانها. ف
بابل  وما مر  به بن   دة بأنّ في أسفار العهد القديم المتعدّ  وما ذاقوه    ،إسرائيل في 

بادة  م نسوا عهنإ  بينهم، حتى  ينيلداومن مرارة العيش، وتفّشي االنحالل الخلقي  
آلهة وثنيّ الرافدين، جعهللا وعبدوا  الكهنة في محاولٍة  ة كاإلله تموز في بالد  ل 

ة ال  ون الختراع أحداث  تاريخيّضطر  الء الناس إلى عبادة هللا، يُ منهم إلعادة هؤ

 

 .(21)اآلية::المائدةسورة  (1)
 .(22 :ية)اآل:المائدةسورة  (2)



 التواجدببدايات  ةة الخاّصالروايات التوراتّي تفنيد
 "ريخ القديمالتافي  القدسمدينة في "اليهودي 

 نحلبو أ.د.أسامة أ
 

12 

 

قصّ  بيانه،  سيتم  كما  فاخترعوا  بصلة.  لتاريخهم  داودتّمت  استيالء    عليه   -ة 
ة ثم  اتّخاذها عاصمة  لحكمه، ثم  اخترعوا قصّ قدس، ومن  ال  على مدينة  -الملسا

السالم  -نسليماابنه  بناء   الرّبِّ هيكال    -عليه  لعبادة  البنيان  عظيم  المدينة      في 
 نفسها. 

الحاجة لجمع هؤالء القوم على    هؤالء الكهنة كانوا بأمسّ   فإنّ   :بالتالي
قبل أفئد  هم،ل  ة  تقديس مدينة  بعينها لجعلها  ال  ؛ همتومهوى  خيار على مدينة  فوقع 

وجود بني    تاريخ  ه وحتىا بأنّ لم  القدس لِّما لموقعها ومكانتها من أهميٍة بالغة. ع
ال من قريب أو من بعيد.    عالقةٍ إسرائيل في بابل لم يكن لهم بهذه المدينة من  
أن ربطت    دعب  مههّ فهذا أمر  نتف  ؛ فإذا كانت القدس تُعد  مقّدسة بالنسبة للمسلمين

اإلسراءدثاح بمكّ   ة  الحرام  المسجد  المباركين:  المسجدين  بين  ة والمعراج 
والمسجدالمكّرم بالنسبة    ة  مقّدسة  مدينة   القدس  كانت  وإذا  بالقدس.  األقصى 

نظر  نتفّهمه أمر     -ا أيض    -فهذا  ؛للنصارى بجوارها،  ،  المسيح  السيد  لميالد  ا 
وله، هو تقديس  مه وال قبه  نستطيع تف  الا  م  نكل  ،ودعوته لعبادة هللا من خاللها

إسرائيل المدينة، خصوص    -اوالحق    -بني  لهذه  وأنّ اليهود  نزلت    ا  التي  الدعوة 
موسى  السالم  -على  والقدس  -عليه  فلسطين  ذلك،    ، كانت خارج  على  ونستدل  

  ال   فاليهود السامريين مثال    ؛ يهود اليوم ال يُجمعون على قدسيّة مدينة القدس  بأنّ 
جعلون من جبل جرزيم بالقرب من مدينة نابلس مكانهم ما يوإنّ   ا، ه تون بقدسيّيقرّ 

 دينة القدس.     قّدس دون مالم
كيفيّ التاريخيّولبيان  الوقائع  تزوير  الشعوب  ة  به  قامت  ما  ونسبة  ة، 

أنّ  قاموا بها، على  نسوق بعض  األخرى من أعماٍل  إسرائيل،  ها من صنع بني 
ذلك  على  واألمثلة  ال  ضّ تو  ي تلا ،  بما  لمجاال    دعيح  على    سيطرتهم  عدم  لشك 

على  االستيالء  ذلك  في  بِّما  كنعان،  أرض  الحصينة زمن    مجمل  القدس  مدينة 
 :داود

 (1)داود استولى على مدينة أورشليم  يذكر سفر صموئيل الثاني أنّ   :أولا 

الميالد قبل  العاشر  القرن  أوائل  الكنعانيين  اليبوسيين    رد و  حيث   ،الحصينة من 
في    . بن ثالثِين سنة حين ملك، وملك أربعين سنةن داود ااك"  هذا السفر:  في

 

ا بأن اسم أو (1)  رشليم هو االسم العربي الكنعاني لمدينة القدس. علم 
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يهو على  ملك  أشهر حبرون  وستة  سنين  سبع  ملك  ذا  أورشليم  وفي    ثالثاا . 
  حصن   داود   وأخذ  ...ويهوذا  إسرائيل  جميع   على  سنة  وثالثين  )ثالث(

داود  هي،  صهيون  الحصن   داود  وأقام  ...مدينة  .  (ود ادمدينة  )  اهوسم    في 

اتدسم وبنى داود .. لقلعةمن ا يرا  .  (1)"فداخالا

د  ذه الرواية، وأك  فر حول ههذا الس  ما جاء في  (2)وقد نفى أحمد عثمان

، هو الفرعون  الوحيد الذي فتحت له هذه المدينة أبوابها الستقباله في سالم  أنّ 
الثالث تحتمس  لذ  المصري  قرون؛  بخمسة  داود  باسم قبل  بعد  فيما  عُرفت    ا 

ا ما جاء في سفر الملوك  ه ليس صحيح  ا ذكر أنّ كم  . (مسالال  مدينةأي  )  مشليورأ
أنّ  من  القمدين  الثاني  يهوذا ة  لمملكة  عاصمة   كانت  حطّ   ، دس  الملك  عندما  مها 

أيدي  ، ألنّ (3)ق.م  586فيما بعد عام    البابلي نبوخذ نص ر ها كانت ما تزال في 

هم  ترك مدينتو  ، لي عن آخرهمبابال  كأصحابها اليبوسيين الذين أفناهم جيش المل
ولم    القدسا إلى  خلوا أبد  بني إسرائيل لم يد   د أنّ رة تؤكّ ة المتوفّ فكل األدل    ا.حطام  
معبدها، يقدّ  في  بابلا  ولكنّ   سوا  من  عادوا  الذين  فعل    إلسرائيليين  من  أول  هم 
البابليّ  ذلك الدولة  سقوط  أنّ   ة.بعد  بالذكر  القديمكتب    والجدير  ة  مسخلا  العهد 
والمنألا موسوبسولى  إلى  قبل    ، ى ة  السادس  القرن  خالل  كُتبت  التي  فقط  هي 

أمّ  األخرىبقيّ  االميالد،  األسفار  إالّ   ة  الحالي  شكلها  تأخذ  بثالثة    فلم  ذلك  بعد 
 قرون. 

المنطقة الجبليّ  أنّ   ،(4)ويستطرد أحمد عثمان ة  قبائل يهوذا كانت تسكن 

  لثاني بأنّ صموئيل ا  فرسعاء كتبة  دّ د انج  كالحصينة، لذل  القدسالمحيطة بمدينة  

الصحّ قد  داود   من  أساس  له  ليس  المدينة  هذه  على  ذلك  .(5)ةاستولى    ،ورغم 

 

 . 10-5/4 :الثاني صموئيل سفر (1)
 . (15:ص) .2ج .يهودتاريخ ال  .عثمان )2)
 . 25-24 :اإلصحاحين .الملوك الثانير سف أنظر: (3)
 . (16-15:ص. )2ج .تاريخ اليهود .عثمان (4)
؛  (الخليل)  نحبرو  د كانت مدينةوأن عاصمة ُملك دا  .2/11ورد في سفر الملوك األول    (5)

  صر  نُ   ،لذلك  .القدسقبل أن ينتقل منها إلى    ونصف العام  مإذ حكم من خاللها نحو سبعة أعوا
وليس في    ،قد حكم قومه من خالل مدينة الخليل أو جوارها   -فترة حكمه  لةطي  -داود  أنّ على  
 .القدسنة مدي
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اعتبار  استمرّ  في  التالية  الملوك  أسفار  كتب  يهوذا،    القدست  لمملكة  عاصمة  
ما يجري من أحداث،  هذه المدينة لم تكن لها عالقة بِّ   وإن كان من الواضح أنّ 

ال  بةكت   دارأما  وإنّ  إعاديقالعهد  عند  اإلسرائيليين  م  جمع  الكتب  هذه  صياغة  دة 
بعد دمار    لهم فيها، األمر الذي لم يتم إالّ   تبرير حقٍّ   مع    ، سونها يقدّ   على مدينةٍ 

 . ، كما سبق اإلشارةهذه المدينة على أيدي البابليين
العالية  الجبال  قمم  عند  وعباداتهم  مذابحهم  يقيمون  يهوذا  أهل    ،وكان 

شأن  نهمشأ ذلك  الشعوببا  في  وكانت  الكنعانيّ  قي  وجود    القدسة،  بسبب 
م منطقة للعبادة في كل  عتبر أه ، تُ المدينة شماال    ح الصخري الواقع أعلى المسطّ 

كنعان. الحصين  أرض  المدينة  لموقع  أسوار    ، وكان  أن  ي قوّ   ووجود  حولها  ة 
األعداء لهجمات  أقل عُرضة  أن  ، جعلها  أبواب  إلى    ن الفرعو  بال قستال  اهفتحت 

الثات عدم   لثحتمس  أدركت  عندما  الميالد،  قبل  عشر  الخامس  القرن  خالل 
ة من  اجهة جيشه القوي، فرك ز فيها الملوك المصريون فرقة عسكريّجدوى مو

عند مذبح    أقام الفرعون امنوحتب الثالث فيما بعد معبد    لة، ثم  االمركبات والخيّ

 سليمان بن داود  من أنّ   ، (1)ملوك األوللر اسف   هالصخرة، وهذا ما ينفي ما زعم

 .(2)هو الذي قام ببناء هذا المعبد
تحتمس الثالث هو بالفعل الذي أّسس   ، أنّ (3)اس طومسونوقد أكد  توم

بقولهإمبراطوريّ وذلك  سوريا،  في  األطراف  مترامية  الثالث    نّ إ  :ة  تحتمس 
 من  اأقام عدد    .م، ق  1482عندما ضم  فلسطين وسوريا إلى إمبراطوريته عام  

ر في  ستقرامن اال ا كبير    اق قدر  هذا النظام حقّ  ة، وأنّ ة واإلداريّالعسكريّراكز الم
سيّ ال  الفلسطينيّفلسطين،  واألراضي  الجنوبي،  الساحلي  السهل  في  ذات  ما  ة 

 ة بالنسبة للمصريين. ة واالقتصاديّستراتيجيّة اإلاألهميّ
اابب في  م  هدأثناء وجو  في  الكهنة  أنّ   لوحظقد  و السادس  قرلل خالل  ن 

صياغة   أعادوا  قد  الميالد  القديم  أسفارقبل  من    ؛ العهد  الكتابات  فاستعاروا 

 

سليمان  (1) بناء  عن  م  ُزعِّ ما  حول  التفاصيل  من  السالم  لمزيد  أنظر:   .القدسبد  لمع  عليه 
 . 6اإلصحاح  .سفر الملوك الول

 . (184:ص. )1ج .تاريخ اليهود .عثمان (2)
 .(818:ص) . خ القديم للشعب اإلسرائيليريتالا. (9591)وماس ت .طومسون(3)
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ة بين  ة مصريّالذي قام بإنشاء إمبراطوريّ  ة قصة حروب تحتمس الثالثيّالمصر
والفرات الكرنك،    ، النيل  معبد  جدران  على  رواية  ثم   والمنقوشة  إلى  أضافوها 
داود مز  لم  مهنإبل    ؛ ملكهم  اا  ج يحاولوا  المصادر  لجزء  من  استعاروه  لذي 
فظهر    ، في وسط الرواية الرئيسة كبير    ة، وأدخلوه كما هو دونما تعديلٍ المصريّ
 600ف من  ه جيشه المؤلّ فنجد داود ومع    ، ةالقصّ   ببقيّةا أن ال عالقة له  واضح  

القبائل اإلسرائيليّ   داخلّيٍ   رجل يحاربون في صراعٍ  أو  بين  .  طينيينلسالف  ع  مة، 
منظّ تترد  ة  وفجأ جيوش  تخوضها  كبيرة  معركة  مواقعٍ فاصيل  في  نة محصّ   مة 

ة يهم الكهنة  ولم يكن صدق الرواية التاريخيّ ن أرض الهالل الخصيب.عديدة م
هو حث    ،االنتصارات العظيمة  تلكعاء  بل كان هدفهم الرئيس من ادّ   ؛في شيء

 وسى. لى ديانة مدة إعوبني إسرائيل على ترك عبادة األوثان وال
أنّ والحق  يختارون قصّ   يقة،  الكهنة  الذي جعل  الثالث  السبب  تحتمس  ة 

أنّ لصال داود،  إمبراطوريّ  ح  بناء  استطاع  من  أول  كان  المصري  ة  الملك 
ألن الجزء األول من  و  ؛ اشتملت على معظم أجزاء العالم المعروف في عصره 

 . (1)عبري لداودم السوهو اال (، دود)ة  يصبح في العبريّ (تحوت )اسمه 
ا عن ا جوهريًّاختالف    ت ختلف اة  ة القرآنيّالقصّ   أنّ   (2)أحمد عثمان  دأكّ قد  و

 في:قصة العهد القديم 
 ة ما بين النيل والفرات. ء عن مملكة سليمان الممتدّ يعدم ذكر أي ش .1
 القدس.  في مدينة تذكر أنه قام ببناء معبد لم .2
الروايات    ، فيما يخصمقدسالت  لم يرد في القرآن أي ذكر للقدس أو بي  .3

 قة بسليمان أو بأبيه داود. لمتعلّ ا
تذكر المصريّ  لم  الفرعون_ة  المدّونات  حملة  تناولت    المصري   التي 

الرئيسة  شيشنق المدن  التاسع    ، على  القرن  أواخر  فلسطين  في  التجارة  وطرق 
الميالد شيء  قبل  أي  حكمٍ _  أي  ذ  عن  فلسطين   يإمبريالي  في  عظيم  شأٍن 

ا مركز مملكتدس،  لقه  وإس  افال  عاصمة    ، رائيل يهوذا  أي  أو  القدس  حتى  وال 
في محاوالته إلخضاع    هوسطى تستدعي اهتمامأخرى محتملة في المرتفعات ال

سياسيًّ واقتصاديًّفلسطين  لمصرا  جبليّ  .ا  مدينة  وقتذاك  القدس  كانت  ة  وقد 

 

اليهود  .عثمان  (1) التفاصيل  ؛(137-135:ص)  .1ج  .تاريخ  من    : انظر   .ولمزيد 
 . 11-8 اإلصحاحات. صموئيل الثاني ؛(145-137:ص)
 . (167:ص) .1ج .تاريخ اليهود .عثمان (2)
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ر،  مبكّ القت  وجود مملكتي يهوذا أو إسرائيل في ذاك الو  صغيرة، ناهيك عن أنّ 
ة  ة والكتابيّالمعلومات األثريّ  رة عن فلسطين، كما أنّ ات المتوفّ ده المعلومال تؤيّ

 .(1)ةة في المرتفعات الفلسطينيّثبت عدم وجود أي قوى سياسيّتُ 
: بدايات التواجد اليهودي الرسمي في مدينة القدس فترة الحكم الفارسي  ثالثاا

   :لفلسطين
أنّ  من  الرغم  االدراس  على  الحديثيّاريخلت ات  عج  ة  قد  عن تمام  زت  ة  ا 

ومدينة   إسرائيل  بني  قبائل  بين  عالقة  أي  القرن    القدسإثبات  منتصف  قبل 
ة  المراجع التاريخيّ  أنّ   الخامس قبل الميالد، عندما سمح لهم الفرس بسكناها، إالّ 

تصرّ  تزال  يتعلّ   ال  فيما  القديم  العهد  روايات  قبول  وكان على  المدينة،  بهذه    ق 
ة سوى أسفار  ي تلك الحقبة الزمنيّة تغطّ خيّتاري  مصادرٍ عدم وجود    م هورهمبر

 .(2)العهد القديم
ترسيخ مفهوم األرض واستيطانها    -االحق    -لقد حاول كتبة العهد القديمو

، كما سيرد بيانه. فبعد القضاء  ( اليهود)ل اسمهم إلى  إسرائيل الذين تبد  بني  عند  
ا وسيطرة  بابل،  مملكة  حدثعلى    سلفرعلى  استيطان  فلسطين  يهودي    أول 

القدس. الفارسي،  لا  فترةة خطيرة حدثت خالل  قضيّ  نوردسوف  و  لمدينة  نفوذ 
من المسبيين الذين    واحد االذي كان قد ُولِّد  في بابل    ، وهي خاصة بالكاهن عزرا 

الذي ورثوه  السبي، سواء  الذي عاشوه بكل    ، حملوا في نفوسهم أحقاد واقع  أو 
ى  فقد نشأ عزرا وتربّ على مدى أجيال.التي تراكمت ة نفسيّال عقده ل وبك  ، مآسيه
ف  وتعلّ  إلى األساطير واآلداب البابلية، باإلضافة إلى ما تناقلته  م في بابل، فتعر 

السبي عن تاريخهم في فلسطين، وعن نهاية    يحكاية اآلباء لألبناء من إسرائيليّ

   . (3)ليههذا التاريخ بالشكل المفجع الذي انتهى إ
ت افي بالد الملك الفارسي    اف  ل موظّ قد عموكان عزرا   ش ش  ت ح    األول،  أ ر 

لومستشار   اإلسرائيليّا  الطائفة  في شؤون  الرافدين  ه  بالد  في  تقيم  كانت  التي  ة 
عزرا الكاهن  بي  لذلك سُمّ   ؛في شريعة موسى  ا ماهر    ا منذ أيام السبي، وكان كاتب  

 

 .(211:ص)  .ائيليالتاريخ القديم للشعب اإلسر .طومسون (1)
 . (185:ص) .1ج .اليهود يخار ت .ثمانع (2)
 .(154: ص)  .لتوراةوعد ا .إبراهيم؛ (22:ص) .2ج .المرجع السابق (3)
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الخمسة    اراألسفكتابة    ي أشرف علىالذ  هسنف  ، وهو(1)كاتب شريعة إله السماء

ة  عن نشأة الديانة اليهوديّ   األولى من العهد القديم في بابل، وهو المسئول األول
ت ا الملك  ا بأنّ علم  . بشكلها الحالي ش ش  ت ح  ة تُدعى  إسرائيليّ ج من فتاةٍ كان قد تزوّ  أ ر 

  كاهن نحميا ح للامالسا  ومنه   ، كان يستجيب لطلباتها   ة ولهه بها ستير، ومن شدّ أ
بناء  إعادة  ا على منطقة يهوذا، كما سمح له بوتعيينه والي    ، فلسطين  بالعودة إلى 
القدس سكّ   ، مدينة  عبث  وحاول  فلسطين  ولكنهم  ان  البناء  إكمال  من  نحميا  منع  ا 

وبعد استكمال نحميا    بذلك.  ملكّيٍ   مرسومٍ ة على  هذه المرّ   ها لحصولنظر    ، فشلوا
ببناء    ، دسقلد اعمله في بناء معب قبائل يهوذا على إرسال    ثم    ، بيوتها قام  أجبر 

بالمِّ  عشرة  منها  تعداد  كل  من  القدس سكّ ائة  في  لالستيطان  ملك    ، انها    ا لتصير 

الواقـع  (2)لهم األمـر  الحفريـّ   ،بحكم  تكشف  القـدس  ولـم  فـي  جـرت  التـي  ات 

 .(3)معماريز الاجإلنا ذلك مثل تشير إلى  دامغةةٍ عـن وجود أدلّ  حتى يومنا هذا، 
في فلسطين، إذ يقومون بإقامة    اليوماليهود  المستوطنون  له  ما يفع  ذلكو

وأور ثم     ، توطناتالمس روسيا  يهود  من  الجدد  بالقادمين  الشرقيّوزرعها    ،ةبا 
سكّ  من  فلسطين  بإخالء  جديد  واقع  أمر  األصليينلخلق  العرب    نا وكأن  ، انها 

 فادة منه. الست ل ديمباليهود يعيدون دراسة تاريخهم الق

ى طلبه بالموافقة على سفره إلى  الملك الفارسي بعزرا فقد لبّ ا لثقة ونظر  
ه رسائل توصية من الملك  ق.م.، وكان مع    458، فغادر بابل حوالي عام  قدسال

عمّ  كما  إلى  يلزم،  ما  بكل  بمساعدته  األردن  نهر  غرب  الموجودين  الفرس  ال 
  ، فلسطين  ي إسرائيل فيح شؤون بنإلصال  ةطلقة الما بالسلطة الملكيّد  كان مزوّ 

المعروفة   ،عة الشكلبّة المره إلى فلسطين األحرف اآلراميّوقد حمل عزرا مع  

    . (4)ة الحاليةة العبرانيّدت إلى نشوء األبجديّع التي مهّ بالخط اآلشوري المربّ 

 

 . (153:ص)  .مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق .سوسة  (1)
 (. 22-21:ص) .2ج .تاريخ اليهود .عثمان (2)
 .(130:ص) . العصورفلسطين من أقدم  .(1990)معاوية  .إبراهيم (3)
 . (153:ص)  .من التاريخ القديم ليهود العراق  محالم .سوسة  (4)
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مهمّ  لعزرا  قبل  وكان  من  بها  ُمكلف   ت اة  ش ش  ت ح  غريب  أ ر  هو    ،بعنواٍن 

السشري  بت"كا إله  كما(1)ماء" عة  سكّ كلّ   ،  لخدمة  والقضاة  الُحّكام  بتعيين  ان فه 

له الملك    :ا بأنأمر    فلسطين، وأصدر  إلهك وشريعة  "كل من ل يعمل شريعة 
ت ا)أي  ش ش  ت ح    ،أو بغرامة المال ،أو بالنفي  ،بالموت ا إم  عليه عاجالا   فليقض   ، ( أ ر 

شريعة  م ملك الفرس  ليُملي باس ملة  اك ات  م عزرا سلط ؛ وبذا تسلّ (2)أو الحبس" 

 ان فلسطين. بقية سكّ على اإلسرائيليين و  (3)، ويفرض احترامها والتزامهاالربّ 

أنّ  ذكره،  سبق  مما  اإلله    نستنتج  شريعة  فرض  على  عمل  قد  عزرا 
سكّ  من  وغيرهم  قومه  على  بالقوّ يهوه  فلسطين  الجبريّان  واضحٍ ة  بدعٍم  ة، 

ي صنعها عزرا وما  ة التليهوديّالديانة ا  أنّ   يأ  ، س ده ملك الفروصريح من سيّ
وبذا    يؤمن بإله بني إسرائيل؛ يعة من ال  زالت مستمرة إلى يومنا هذا، هي صن

خذت  ديانة عزرا قد اتّ   . والواضح أنّ  وارتيابة عزرا موضع شكٍّ تصبح يهوديّ
بل،  اب لى  ن إوالتي سُبي منها اإلسرائيلي  الفلسطينية   إلى منطقة يهوذااسمها نسبة  

  ، كما ليصير فيما بعد باليهود  ا الحق    ف المصطلحُحّرِّ   ثم    ، ال  أو  اليهوذيينوا بفتسم  
 . سبق اإلشارة 

جل   يالحظ  الكريم  للقرآن  أنّ يًّا والقارئ  قصص  آيات  ،  تناولت  عندما  ه 
دوم    اإلسرائيليين  بكانت  تذكرهم  وقلّ اسم  ا  موسى،  قوم  أو  إسرائيل  ما  بني 

مصطلح القرآن  هادواالذي)أو    ، ( هوديلا)   استخدم  عالقة وال  (ن  عند  ذُكرت  تي 
قل يا أيها  )قال تعالى:    ، هذا السياق   رة. وفيبيهود المدينة المنوّ     محمد  النبي

فتمن وا الموت  إن كُنتم  أنَّكم أولياُء هلل من دون الناِس  الذين هادوا إن زعمتم 

بن  .(4)(صادقين بالخطاب  هنا  خاط  ووالمقصود  وقد  بلفظ   هللا  بهمإسرائيل    هنا 

منتسب  ، ( هادوا  الذين) أنهم  يزعمون  إليه،  وباعتبارهم  عائدون  هللا،  إلى  ن 

 

 .7/12 :عزرا سفر (1)
كامال    ؛7/26  :عزرا  فرس  (2) الفرس  ملك  أمر  السابع  أنظر نص   في اإلصحاح 

 من سفر عزرا. 
اإلس  .(1996)رجاء    .جارودي  )3) للسياسة  المؤسسة    .رائيليةالساطير 
 .(156:ص)
 . (6 :يةاآل):لجمعةا  سورة )4)
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إن زعمتم أنّكم  )  :قال بعدها  تعالى  هللا  صف هنا ليس ثناء  عليهم، بدليل أنّ والو
   .  (أولياء هللا 

ندلّ  أنّ ولكي  على  اليهوديّ  ل  أسّ الديانة  التي  عن  ة  تختلف  عزرا  سها 
التوحيد ا إ  ، على موسىزلت  ن  لتيرسالة  تدعو  ا لى اإلسالم، نسوق عدد  والتي 

كل الرساالت التي نزلت على    االعتبار أنّ   اآلخذ بعين  مع  ة،  من النماذج القرآنيّ
وأنّ  واإلسالم،  للتوحيد  تدعو  جميعها  ما المسمّ   األنبياء  األخرى  إالّ   يات    هي 

ليكم  عمت عي أنتلي انعمت  اذكروايا بني إسرائيل  )قال تعالى:    ،ةيات بشريّمسمّ 

فض   العالمينلتكوأن ي  على  تعالى:    ، (1)  (م  ل)وقال  موسى  استعينوا  قال  قومه 

 .(2)(اهلل واصبروا...ب

قد نزلت على بني   -عليه السالم -دعوة عيسى د القرآن الكريم أنّ وقد أكّ 
تعالى:   قال  اليهود،  وليس  إل  )إسرائيل  أنعمنا عليه وجعلنا  إن هو  مثالا عبٌد   ه 

قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إن ِي   وإذ)تعالى:    ، وقال(3)(ائيلرسي إلبن

مص إليكم  هللا  ي    اِلم  اقا د  رسوُل  ومبش  د  بين  التوراة  من  من  را يَّ  يأتي  برسوٍل  ا 

 . (4)(بعدي اسمه أحمد... 
ة كانت تدعو كلها  كل الرساالت السماويّ  ولزيادة التوكيد فيما يخص أنّ 

منها على    ، ن ذلكتي تبيّمن اآليات اللكريم عدد  آن ارقال  اإلسالم، ورد في  ىإل
تعالى:   قال  المثال،  سليم)سبيل  أإنه من  الرحيم.  الرحمن  بسم هللا  وإنه    ل  ان 

 . (5)(ىَّ وأتوني مسلمين ل  تعلوا ع  
أنّ  الجديدة  ورغم  اليهوديّ)  الديانة  أنّ   (، ةأي  أساس  على  معبد   قامت 

لكثير منهم لم ة، نجد اينيّلعبادة الدلى اإ  سبةالقدس الجديد هو قدس األقداس بالن
لهم في بابل فأقاموا م  ؛يؤمن بضرورة اإلقامة في منطقة يهوذا   ،وفارس   ،عابد 

وهذا    ، (6)ة، أشرف عليها كهنة ال عالقة لهم بمنطقة يهوذاوجزيرة فيلة المصريّ

 

 . (47 ية:آلة: )اقرلبا  سورة )1)
 . (128 اآلية:):العراف سورة )2)
 .(59 :يةاآل:)الزخرف سورة )3)
 . (6 اآلية: ):الصَّف   سورة (4)
 . (31-30 اآلية:):النمل سورة (5)
 . (25:ص. )2ج .تاريخ اليهود .عثمان )6)
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فإنّ   إن    ، أنّ دل  على  يدل   إسر  ما  بني  يكارتباط  لم  القدس  بمدينة  وائيل   ا د  يطن 
عابوإنّ  وإذا  ما  المدينة  أ ما  ر،  أو  أقداسهم،  قدس  عن  البحث  اإلسرائيليون  راد 
الدعوة التي نزلت  والدة    لديهم، فيجب البحث عنها خارج فلسطين، ألنّ سة  المقدّ 
 كانت خارجها.  عليهم

تجمّ  قد  الفرس  في عهد  فلسطين  إلى  عادوا  الذين  اليهود  في  وكان  عوا 
  ،من الحكم الذاتي  عٍ العهد بنو  لكذعوا في  تّ تمث  ي ح  ، ر على األكث  القدسمنطقة  

 .(1)ةائرهم الدينيّة ممارسة شع صة بحريّوبعض االمتيازات الخا 
هيكل   ببناء  قورش  الفارسي  الملك  من  الصادر  القرار  يخص  وفيما 
لعبادة اإلله يهوه في القدس، وفشل اإلسرائيليين العائدين إلى فلسطين ببنائه في  

ت  تولّى    وك إلى أن  ن ملم  الهعهده وعهد من ت ت اأ ر  ش ش  ا على  شكوك    يالحكم، يُلق  ح 
نفسه تاريخيّ القرار  هذا  اإلدارة  ة  برعاية  عزرا  نشره  الذي  القانون  وكذلك   ،
ة المزمنة التي واجهت  ة في فلسطين، ال يعكس سوى المصاعب اإلداريّ الفارسيّ

سّكانيّ عناصر  إدخال  جديدة سياسات  مركزيّ   ، ة  نظر  نطقةٍ م  في  ةوديانات  ما،  ا   

سّكا مستقرّ لوجود  ذاتيّين  وسلطات  عالقات  ذوي  األمدن  طويلة  واألمر  (2)ة   .

  الذي يدعو إلى إلقاء الشكوك حول فشل العائدين في بناء الهيكل، هو كيف أنّ 
الفارسيّ خاصة   السلطات  فلسطين  تسكن  التي  الشعوب  على  سطوتها  م  تُحكِّ ة 

إذا    لمعبد، إالّ ببناء هذا ا  أمٍر ملكي  مريرت  في  ها تفشلحول مدينة القدس، ولكنّ 
  ن خلفه من الملوك إلى أن  ا في عهد قورش ومكان هذا األمر لم يصدر أساس  

ت اتولّى   ش ش  ت ح  مراكز    ، الحكم  أ ر  من  بإيعاٍز  بالفعل  القرار  صاحب  هو  وكان 
 بها بالطه.    ة التي يغصّ القوى اإلسرائيليّ

وإن   الس  وحتى  الرواية  سكال  فإنّ   ؛ ر الذك  ةالفصدقت  التي  نت  شعوب 
الثاني   ، قورش  :فلسطين خالل حكم كل من ن  ، وقمبيز  قد  جحت في وسمرديس 

ما يدل   نّ دل  فإ  منع اإلسرائيليين العائدين من إكمال بناء المعبد بمفردهم، وهذا إن  

 

سورية    يخ تار  .(1958فيليب )  .يحتّ   ؛(324:ص )  .العرب واليهود في التاريخ  .سوسة   (1)
 .(245:ص)  .1ج .ينن وفلسطنالب و
 .(239:ص)  .التاريخ القديم للشعب اإلسرائيلي .طومسون )2)
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أت  ما تجرّ   القدس لم تكن قبل األسر البابلي عاصمة لإلسرائيليين، وإالّ   على أنّ 

 . (1)ناء المعبدلمشاركة في بعلى طلب ا شعوبلاذه ه

لف عام على األقل  حوالي أ  وخالصة القول لكل ما عرضناه، نجد أنّ 
األجيال  عشرات  فيها  التقلّ ومِّ   ، مّرت  السياسيّئات  واألطوار  واالجتماعيّبات  ة  ة 

بها  عمليّ   من بني إسرائيل، وإنّ  التي كان يقوم  والرصد  التدوين والتسجيل  ات 
مالبع بناوكهّ   رجال  نض  كن  إسرائيل،  في ظل ي  مراحلها  معظم  في  تتم  انت 

قسياسيّ  ظروفٍ  إرادة  عنه.  ومهمة ضد  أو  له  يُكتب  هنا   الذي  ذلك    ، ومن  جاء 
المكرّ  المعلومات  من  الهائل  والمتناقضة    ،رةالحشد  المتعارضة    مع  واألفكار 

 . بعضها في أسفار العهد القديم
أنّ  ورغم  أمر،  من  يكن  موطئ    بات  دوليها  ومهما  مدينةلهم  في   قدم 

الملك   حكم  زمن  في  ت االقدس  ش ش  ت ح  أنّ   أ ر  غير  ساعدوا  ال   الفارسي،  يهود 

على اليهود    يونثم  انقلب اليونان   ، (2)في االستيالء على القدس  فيما بعد  يونانيينال

( الرابع  أنطيوخس  السلوقي  الملك  عهد  دمّ   ،ق.م(  164-175في  الهيكل  إذ  ر 
كل   ويفما  ونهب  اليهوه،  اعتناقأجبر  على  اليونانيّالوثنيّ  د  وعي ة  عليهم  ة،  ن 

   . (3)هم لليهودا اشتهروا بشدة بغضام  حكّ 
لليهود في تلك اآلونة كيان سياسي مستقل  داخل  وإنّ   ، ولم يكن  ذابوا  ما 

السوريّ أنّ البوتقة  الكبرى. ورغم  بمثابة    ة  القدس أصبح  لمعبد  األعظم  الكاهن 
جد يو  مولى من الحكم اليوناني لفي الفترة األ  هأن  إالّ   ا، ذوهيهل  األب الروحي أل

إداريًّ حاكم   ليهوا مستقال  ا  إداريّ ا، وال سلطة سياسيّذ  أو  لم يرد  ة  التي  للمنطقة  ة 
لتلك األحداث المعاصرين  اليونان  المؤرخين  ناهيك عـن   ،لها ذكر في كتابات 

فلسطين من  اليهود  من  كبيرة  أعداد  األخرالب  يفار  لالستقر  هجـرة    . (4)ىلدان 

ة  ورة المكابيّة ضد الحكم اليوناني سُّميت بالثة يهوديّقد اندلعت ثورة دينيّوكانت  

عام   القدس،   167أواخر  في  السياسي  أّدت إلضعاف وضعهم  م،  أن  ق.   بعد 

 

 (. 19-18:ص) .2ج .تاريخ اليهود .عثمان (1)
 (.94-593:ص) .1ج .بالدنا فلسطين .الدباغ (2)
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وحرّ ثم     ، المدينةالرابع    أنطيوخسهاجم   والنهب،  للقتل  اليهود  أباحها  على  م 
الد الشعائر  يوم  وا  ، ةينيّتأدية  النصوص    ، انوالخت  ، السبت حترام  وأحرق 

ثم  الكتابيّ ل  ة،  اإلغريق  عبادة  بتأدية  حـرم    ( زيوس) إلله  أمر  كالمدينة في  ـا  م، 

معبد في  قبل  من  في  اليهود  فعـل  القدس (1)(جرزيم)السامريين  معبد  واعتبار   ،

يونانيًّمعبد   للتعبّا  الشعوب  جميع  أمام  فتحه  يتم  يص ا  وما  فيه،  مذ  احبد  ن  لك 

 .(2)وذبح الخنزير أمام المذبح ، داخل المعبد  م تلك الشعوب وضع أصنا
إو الرومان  الشامبوصول  بالد  وفلسطين،  لى  القدس  على    واستيالئهم 

مهم   انتقالية  مرحلة  اإلسرائيلي  التاريخ  حدوث  أدّ   ،ةدخل  إلى  ذلك  بعد  ت 
اليهوديّتغييرات جوهريّ   الشريعة دأت  ب  دماة نفسها، خاصة بعة في االعتقادات 

تطالمسيحيّال جميع  ة  األمم  والتوحيدب  المسيح  بدعوة  باإليمان  فكرة    ،ا  وتنكر 
المختار ا تملّ .  لشعب  الرومان  ولقد  اليهود  المكابيون  بداية    الجدد    الحكام    ق  في 

ا بحكم الرومان  المكابيين تمام    انتهى أمرُ هذا فقد    ومع    ؛ انتشار نفوذهم في الشام

 .(3)ارومانيًّ  اذا إقليم  يهو ميإقلوصار ، للبالد

في ربيع    نوكان عبارة عن خالٍف بين اليهود والروما  وقع االنفجار ثم   

فقد بدأ    .(4)عارمة على الحكم الروماني  م، وكان أشبه ما يكون بثورةٍ   66عام  

الرومانيّ الحاميات  بمهاجمة  الذي    ، ةاليهود  إرسال    اضطر  األمر  إلى  الرومان 
لمقاتل حول  الروماني  القائد  د  شدّ م،    70عام  في  ف  .تهمجيشهم  الحصار  تيطس 

فدخل تيطس القدس    ؛ ر المجاعة والمرضى الحصار إلى انتشاوأدّ ،  القدسقلعة  
استولى على قلعة جبل صهيون،    وأحرق الهيكل الذي بناه هيرودوس الكبير، ثم  

رومانيّودم   والية  يهوذا  وأصبحت  القدس،  بحلّ   ، ةر  أمر    ت يما التنظ  كما 
والداسيّالسي اليهودينيّة  السنويّ  ، ةيّة  الرأس  ضريبة  عليهم  ومقدارها  وفرض  ة 
رومان ادينار معبد    ،نايّن  لحساب  دفعها   Jupiter  الكابيتولي  جوبيتر)يتم 

 

 .(162:ص)  .رسالت اإللهيةفلسطين أرض ال .(1986)رجاء  .اروديج  )1)
 . (45-44:ص) .2ج .تاريخ اليهود .عثمان )2)
 . ؛ جارودي(32:ص)  .فلسطين: التاريخ السياسي  .الحوت؛  (51:ص.)المرجع السابق  )3)

 .(165:ص ) .ت اإللهيةفلسطين أرض الرسال
 .(326-325:ص) . عرب واليهود في التاريخال .ة سوس (4)



 2022 ءشتا العدد األول                                  المبادرة
 

23 

 

Capitolonus)  الرومان من إمعان    ، إله  حرمانهم  بعد  اليهود  إذالل  في  ا 

 .(1)االمتيازات السابقة

على   القدس  تدمير  كان  ات  طسيتيد  لقد  أ  ، ا تامًّ   دمير  اليهود    نّ لدرجة 
  . القدس ة في  ة أو الغربيّلشرقيّني على التلة اأنفسهم نسوا إذا ما كان المعبد قد بُ 

بنائه استناد   المحاوالت إلعادة  التوراة وقد فشلت جميع  إلى وصف  منع    وتم    ، ا 
ت  وزال   ، تهمة الباقية من اليهود من االقتراب من القدس التي لم تعد عاصمالبقيّ

بناء المدينة من جديد    الرومان   عادأوقد    ، (2)من الوجود  ةٍ سيّسيا  ة كدولةٍ اليهوديّ

الروماني ع الطراز  هو    وباسمٍ   ، لى  كابتولينا)روماني   Aelia  إيليا 
Capitolina)،    فيها معبد الرومان  وجعل  وبذلك    ؛(ي الكابيتولينجوبتر  )ا إلله 
من   اظنعن  ا  تمام    مختلفة    مدينة    القدسجعل  إليهرة  وحوّ ليهود  إا،  لى  لها 
د  ، خالصة   ةٍ رومانيّ  مستعمرةٍ  لتمر  أّدى  عا  ما  خريف    بقيادة   ، م  132م  اليهود 
يُ متطرّ  يهودي  باركوخبا ف  )سيمون  سمعان  التمّرد   .(سمى  هذا  قمع  تم   وقد 
حربٍ   135عام    بالغة  بقسوةٍ  بعد  استمرّ   م،  عامين،  طاحنة  اليهود    فتفّرقت 

من ومصر، بينما عادت  الحجاز والي  بعضهم إلى  فرحل  ، ههمهائمين على وجو

  ،(3)  ا ود فيها حتى كاد ينقرض تمام  فلسطين إلى الرومان بعدما تناقص عدد اليه
القدس  -ا الحق    -الرومانوسمح   أالّ   ، للمسيحيين باإلقامة في  يكونوا من    شريطة 
فلسطين    .(4) يهودي  أصلٍ  من  ا  تمام  اليهودي  الوجود  انتهى  ة نيومدوبذلك، 
سال حتى  المسلقدس،  لهم  التسامح    –الحق ا  -مونمح  من  كنوعٍ  فيها؛  باإلقامة 

 ن تجاه أتباع الشرائع السماويّة األخرى. وصف به المسلم الديني الذي ات 
 :وتوصياتها نتائج الدراسة

 :  نتائج الدراسة أولا
 يمكننا التوقّف عند بعض النتائج التي توّصلت لها الدراسة، ومنها: 

 

أ  .الناصري  (1) الرومانية    .(1991)حمد  سيد  اإلمبراطورية  السياسي تاريخ 
علي(190-189:ص).والحضاري أحمد    .؛  اللطيف  واإلمبراطورية    .(1988)عبد  مصر 
 .(144:ص)  .الرومانية

 .(376:ص)  .1ج .لسطينتاريخ سورية ولبنان وف .يحتّ  (2)
 .(258-257 -254:ص)  .تاريخ اإلمبراطورية الرومانية .يراصالن (3)
 . (32:ص) .لتاريخ السياسيا فلسطين: .الحوت )4)
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إب  جودو  نّ إ .1 في  ني  في  سرائيل  مؤقّت ا    ة، القديم  صورالعفلسطين  كان 
 ى اإلطالق. ولم يتخذ صفة الديمومة عل  ، وطارئ ا

  ،تُعتبر هي األساس في المشروع االستيطاني اليهودي  لّما كانت األرض .2
المنوي   األرض  خالل  من  الواقع،  أرض  على  ترجمته  من  بد   ال  كان 

 سطين.بفل ةلمثّ تاالستيالء عليها واستيطانها والم
الدراسات  نفت   .3 أن  بعض  السالم  -داوديكون    الحديثة  استولى   -عليه  قد 

قدس، واتخذ منها عاصمة  لحكمه. كما أثبتت هذه الدراسات  على مدينة ال
إالّ   أنّ  لم تخضع  القدس  الذي    مدينة  الثالث  تحتمس  المصري  للفرعون 

 قرون.  خمسةسبق داود بنحو 
البابل .4 الملك  استولى  نصّ خونب  يعندما  مديذ  على  القدس،  ر  ولى  استنة 

 ائيل. سّكانها اليبوسيين الكنعانيين، وليس من بني إسر عليها من
لليهود .5 رسمي  استقرار  أول  اسم   كان  من  بدال   االسم  بهذا  تسّموا  الذين 

زمن    فى مدينة القدس، خالل فترة الحكم الفارسي لفلسطين  بني إسرائيل 
ت احكم الملك   ش ش  ت ح  من الحكم   العهد بنوعٍ   كذلعوا في  تمتّ   ثيح ،  لاألو   أ ر 

 . ةئرهم الدينيّة ممارسة شعاصة بحريّوبعض االمتيازات الخا  ، الذاتي
أنّ  .6 السماويّ  رغم  موسىالدعوة  على  نزلت  التي  السالم  -ة  كانت    -عليه 

إالّ  القدس،  مدينة  منها  القلب  وفي  فلسطين  القديم    أنّ   خارج  العهد  كتبة 
وسى، اختاروا  تي نزلت على ملألسفار اليرة  اغ الم  عندما دّونوا األسفار

القدس دينيًّ  -تحديد ا  -مدينة  ا  مركز  مقلتكون  عدم  ا  رغم  لليهود،  ّدس ا 
 تها. إجماع جميع اليهود على قدسيّ

لم    نّ إ .7 والروماني  اليوناني  العهدين  في  القدس  مدينة  في  اليهود  وجود 
الذاتي   بنوعٍ   همعتمتّ يتعد    الحكم  امن  كان  كما  الحكم الل  خ  شأن ل،   فترة 

 طين. الفارسي لفلس
   يمنحهم حقّ إقامة اليهود الطارئة في مدينة القدس عبر العصور، ال  نّ إ .8

 تها. االّدعاء بملكيّ
 ثانياا: توصيات الدراسة

 الدراسة:  التي تراها  المناسبة  ومن التوصيات
أن   .1 الباحث  ضرورة  القدس،  ويعمد  تاريخ  في  والتنقيب  للبحث  العرب  ن 

 هذه المدينة. العربيّة بيّة ق حاأل اتإلثب
التواصل   .2 الزيف    مع  ضرورة  لكشف  وذلك  كافة،  الدوليّة  المحافل 

 إلسرائيلي المتمثّل في االّدعاء بأحقيتهم في فلسطين ومدينة القدس. ا
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 رجمة توالم العربيةالمراجع  :اثانيا 
أق  .(1990)ة  معاوي  .اهيمرإب الرابع فلسطين من  القرن  إلى  العصور  دم 

الميالد الفلسطينيةالموس  .قبل  الثاني   .وعة  الدراسات   .القسم 
 .بيروت  :1ط .التاريخية 

 .1ط .عد التوراة من أبرام إلى هرتزلو .(1994)موسى مطلق   .إبراهيم
 . يعمريخ للطباعة والنشر والتوز :بيروت

حزم ع  .ابن  والنحل  . ب.ت()أحمد    ليأبو  والهواء  الملل  في   . الفصل 
 . مكتبة السالم العالمية: القاهرة .1ج
ترجمة: د.    .فلسطين أرض الرسالت اإللهية  .(1986)رجاء    .جارودي

 . مكتبة دار التراث : القاهرة .عبد الصبور شاهين
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دار عطية   :بيروت  .2ط  .اح الجهيّم ي وصبّالجمال  فظة: حامترج
 . للطباعة والنشر والتوزيع

  ترجمة: د.   .1ج  .رية ولبنان وفلسطينتاريخ سو  .(1958يب )فيل  . يحتّ 
 . دار الثقافة  :بيروت  .جورج حداد وعبد الكريم رافق

 القدس.  :الوعد في التوراة .(1993عبد المجيد ) .حمدان
نويهض   .الحوت عهد  الت  :فلسطين  .(1991)  بيان  من  السياسي  اريخ 

)ال العشرين  القرن  حتى  دار   :بيروت  .1ط  .(1917كنعانيين 
 . االستقالل للدراسات والنشر

 .1ط  .القسم األول  .1ج  .بالدنا فلسطين  .(1965)مصطفى مراد    .الدباغ 
 . منشورات دار الطليعة :بيروت

التاري  .(1978)أحمد    .سوسة من  القديممالمح  العوليه  خ    .1ط.  قراد 
 . جامعة بغداد  . ينيةمركز الدراسات الفلسط :بغداد
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 .مكتبة النهضة المصرية :القاهرة
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