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Abstract 

This paper is concerned with the history of Jerusalem from ancient times up to the Roman period. We look into what 

is related to the history of the city in other places, namely Egypt and Mesopotamia. We study the archeological 

findings and compare all of that with what is written in the Old Testament. 
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 أورشاليم بني التوراة والتاريخ

 
 أ.د. عبد اجمليد نصري

 جممع اللغة العربية األردين
 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية-تاذ الشرفأس

 ملخص

ضا ما يف النقوش والسجالت لدول أخرى مثل ر يعرض هذا البحث ملدينة أورشاليم منذ البداايت الغامضة حىت احلكم الروماين، مستع
 مع النصوص يف العهد القدمي. مصر وما بني النهرين، ونتائج التنقيبات األثرية، مقارنة

 ، مصر، الروافد.التوراة، أورشاليم :ملفتاحيةاالكلمات 

 

                                                           
 This article is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World Literature" 

held at the University of Jordan from 21-23 March 2017. 
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 تشييد املدينة

نسانية حضارية فريدة ، كما يقول ثوماس اتشييد املدن ظاهرة 
بولني. "فهي التعبري امللموس عن اجلوانب الفكرية واالجتماعية 

 Politicalالضرورية حلياة إنسانية ابقية مستمرة". بل إن كلمة 
واننية وتعين املدينة. وتصور ملحمة الي Polisمشتقة من كلمة 

جلجاميس أتنيس الرجل الربي، إنكيدو، على يد املرأة اليت 
حولته إىل عامل احلضارة، عرب مراحل انتهت إبحضاره إىل 

 املدينة، أوروك، ذات األسوار.

وتعزو التقاليد القدمية بناء املدينة إىل إله أو بطل أسطوري أو 
لبابلية, إينوما إيليش، جتعل من ذلك. فأسطورة التكوين ا حنو

اببل مدينة صنعها اإلله مردوخ. بل إن اببل من ابب إيلو أي 
ومدينة ممفيس كانت مسكن اإلله أوزيريس.  ابب الرب.

والبطل األسطوري، رومولوس، أنشأ مدينة رومة. كما أن 
ق.م.(، أنشأ  705-721)صارغون الثاين، امللك األشوري 

وبدأ اإلسكندر  حصن صارغون. مدينة دور شّروكني، أي
املكدوين إنشاء عدد من املدن حتمل امسه. وبعد أن دمر 

م أنشأ  135اإلمرباطور الروماين هدراين مدينة أورشاليم سنة 
مكاهنا مدينة مساها إيليا كابيتوليا , تيمنا ابسم عائلته إيليوس. 

خريا نذكر مدينة القسطنطينية اليت أنشأها اإلمرباطور أو 
ونذكر عدة مدن أنشاها احلكام املسلمون ، مثل  ني.قسطنط

 الكوفة وبغداد وغرانطة، وغريها.

 أورشاليم جغرافية

تقع  أورشاليم أو القدس أو بيت املقدس مدينة يف فلسطني
 13 25مشاال ، وخط الطول  31 46 45على خط العرض 

  53كم من غرب البحر امليت، و   22شرقا؛ وعلى بعد  35
كم مشال بيت حلم. وهي هضبة   8وملتوسط، كم شرق البحر ا

م فوق 1000م إىل  800غري مستوية، يرتاوح ارتفاعها من 
وتتفاوت  سطح البحر. حتيط هبا عيون، وليس فيها هنر جار.

 صيفا.ورطوبتها    35 شتاء إىل    5-درجة احلرارة من 
متوسطة. وهضبتها من عدة جبال. أوهلا جبل الطور أو جبل 

احلرم القدسي، وبينهما واد عميق يسمى وادي  الزيتون، يواجه
قدرون. وامتداد هذا اجلبل يف الزاوية اجلنوبية الشرقية, هو جبل 
بطن اهلوا؛ ويفصل بينهما وادي سلوان، الذي يتصل مع وادي 
قدرون. واجلبل الثالث هو جبل صهيون، يف اجلنوب الغريب 

وهو  أو جبل بيت املقدس، من القدس القدمية؛ وجبل موراي
كما   اجلبل الذي يقوم عليه مسجد الصخرة واملسجد األقصى.

تقوم كنيسة القيامة على جبل أكرا. ويف شرق املدينة يوجد 
جبل املكرب، وهو امتداد جلبل الزيتون. وأخريا يوجد جبل 
صموئيل مشال غرب املدينة. وإضافة إىل واديي قدرون 

ن جي ويسمى وادي جهنم، إذ أوسلوان، يوجد وادي هنم 
 تعين وادي يف بعض اللغات اجلزرية )السامية(.

 أورشاليم يف التوراة

ال يوجد يف العهد القدمي ) وسنشري إليه ابلتوراة( نص واحد 
حول أتسيس أورشاليم. وعلى ما جاء يف التوراة، فإن أورشاليم  

وجند يف سفر  كانت مدينة اليبوسيني، وهي قبائل سامية.
ما عن ملكي صادق، ملك كال  (20 -18: 14)التكوين 

شاليم, الذي كان أحد امللوك الذين استقبلوا أبرام العرباين بعد 
 إنقاذه ابن أخيه لوطا من امللوك الذين أسروه. كما جند يف

كالما عن أدوين )ومعناها السيد(   (27 – 1: 14)سفر يوشع 
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خرين ضد بين آلك أورشاليم الذي حتالف مع ملوك م ,صادق
غلبوا وقتلوا. ومع ذلك مل يدخل يشوع  إسرائيل، ولكنهم

أورشاليم ، اليت كانت من قرعة يهوذا. على أننا نقرأ أن بين 
بنيامني مل يطردوا اليبوسيني، سكان أورشاليم؛ وسكنوا سواي 

أن  أوي مغرتب ، مل يش(. مث نقرأ عن رجل ال21: 1)القضاة 
 إسرائيل فيها ينام يف أوررشاليم حيث ال يوجد أحد من بين

(. مث جند يف صموئيل الثاين أن داوود فتح 21: 19)القضاة 
أورشاليم, "وذهب امللك ورجاله إىل أورشاليم، إىل اليبوسيني 
سكان األرض . . . وأخذ حصن صهيون، هي مدينة داوود" 

وتوسعت املدينة يف عهده، وأحضر اتبوت  (.9 – 6: 5)
. وخلف (17: 6اليت نصبها له ) الرب إليها, يف وسط اخليمة

سليمان داوود. وصارت أورشاليم مدينة مهمة، غنية، فيها 
البناايت العظيمة، إضافة إىل هيكل الرب الذي بناه الفينيقيون 

(، ووضع فيه 6-5عهد ملكهم حريام( )امللوك األول  )يف
 (.8اتبوت الرب )امللوك األول 

ومات سليمان. وانقسمت مملكته بعده مملكتني: اململكة 
مملكة إسرائيل وعاصمتها شكيم )السامرة(.  –الشمالية 

ق. م.  721وقضى عليها القائد األشوري سنحاريب سنة 
مملكة يهوذا،  – وسىب جزءا من أهلها. واململكة اجلنوبية

ق.م. حني  586وعاصمتها أورشاليم، اليت عاشت حىت سنة 
قضى عليها نبوخدنصر الكلداين، وسىب أهلها ، ودمر املدينة 

(. مث نقرأ أن امللك الفارسي قورش ، بعد 25لثاين )امللوك ا
قضائه على مملكة الكلدان، مسح للمسبيني أن يعودوا. فعاد 
جزء منهم بزعامة زراببل، الذي بدأ يف إعادة بناء املدينة 

 (.15: 6واهليكل )عزرا 

 أورشاليم يف التاريخ

سم أورشاليم يف نصوص مصرية قدمية، تعود إىل ايرجح ورود 
 – 1879يوسرتيس من األسرة الثانية عشرة )عهد س
ق.م.(، وهي نصوص لعن ألعداء مصر، مكتوبة على 1842

جرار فخار, كانت تكسر ضمن طقوس سحرية إلنزال 
آمور حاكم  -اللعنات. يف أحد هذه النصوص نقرأ "يقرب

 Awsammوورد اإلسم بتهجئة  أورشاليم)؟( ومجيع بطانته".
ومل يتفق على معىن كلمة  .Ursalimاليت ميكن قراءهتا أيضا 

Uru ،ويف حال قبولنا أن هذا النص يعود على أورشاليم .
فمعىن ذلك أن املدينة قدمية جدا. كما جند هذا االسم يف 

 – 1405، من عهد أمنحوتب الثاين )رسائل تل العمارنة
 ق.م.(. 1350 – 1367ق.م.( وابنه إخناتون ) 1367

ي يف عمليات التنقيب يف وقد عثر على هذه األرشيف امللك
أواخر القرن التاسع عشر. وفيه نسخ من مراسالت ابللغة 
األكادية، وكانت لغة الدبلوماسية آنئذ، بني عدد من ملوك 
الدويالت يف جنوب سورية، اليت كانت خاضعة للحكم 
املصري. ومنها ست رسائل من حاكم أورشاليم، عبدي هبا 

تان تشريان إليه، واحدة )خيبا(، يشكو ويطلب النجدة. ورسال
من حاكم حربون شوارداات تشكوه. ورسائل عبدي هبا تطلب 
تعزيزات تقدر خبمسني حماراب، مما يوضح أن املدينة كانت 

بدي هبا كان عشتاينر ترى أن  مارغريت بل إنصغرية. 
على منطقة حمدودة صغرية،  حاكما معينا من قبل املصريني

ان يقيم يف حصن صغري قرب كو مهممته محاية مصاحل أسياده، 
أسفل هضبة عوفيل. ورمبا كان سكان أورشاليم ال  هنر جيحون

ويف قرى.  8وال حتوي املنطقة إال على  ؛1500على  ونيزيد
 .Ursalimmuالنقوش األشورية جند امسها أورساليمو 
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ومع ذلك فمعلوماتنا عن أورشاليم يف تلك احلقب ضعيفة 
اهلولندي، وهو حجة يف آاثر  يقول األستاذ هـ. فرانكن جدا.

 فلسطني، يف حماضرته "القدس يف العصر الربونزي":

إن اتريخ القدس يف األلف الثاين قبل امليالد، هو اتريخ حقبة "
مل تبق منها أي واثئق اترخيية على وجه الدقة. وأكثر ما يسمى 
اليوم حقائق اترخيية وآاثر من أايم اليبوسيني ليس حقائق، يف 

بل إعادة تركيب ، بناء على نصوص ال تزال غري  احلقيقة،
مفهومة، ألهنا غامضة أو انقصة، أو بناء على حفرايت  

قااي من الصعوبة وصف قيمتها التارخيية. ودون بكشفت 
االحتياط واحلذر يف تفسري ما لدينا، سنرسم صورة أورشاليم 
أعظم مما كانت . . . فاألدلة املتوفرة نوعان: أديب ذو طبيعة 

غوية أو شبه اترخيية أو دينية. وفيها اختلطت احلقيقة ل
والوجه الثاين  ابألسطورة اليت ميكن تفسريها أبكثر من وجه.

من احلفرايت، وهي قليلة جدا، حلقبة صغرية جدا من التاريخ، 
 تتناسب عكسيا مع أمهية التاريخ الذي توحي به".

"صندوق استكشاف فلسطني". وورد يف  1865اسس سنة أت
هداف هذا الصندوق "التحري الدقيق واملنهجي آلاثر أ

وطبوغرافية وجيولوجية وعادات وتقاليد األرض املقدسة، من 
أجل توضيح مسائل الكتاب املقدس". وكانت محلة الكابنت 

 .1867سنة  أول محلة نظمها هذا الصندوق Warren وارن
مل يكن معروفا إال القليل عن التاريخ العمراين  1940وحىت 

مل تثمر اجلهود املبذولة إال يف  1960ألورشاليم. بل حىت 
تفسريات تعسفية لتتوافق والرواية التوراتية. وما قلب اجملن هو 

إىل  1960أعمال عاملة اآلاثر الربيطانية كاثلني كينيون من 
رافق ذلك من حتسينات على أساليب التنقيب  ؛ وما1967

)أحد أملع علماء آاثر والدراسة. وهذا دعا األستاذ فنكلشتاين 
سنة  يصرح يف ندوة عقدهتا جامعة بن غوريونلفلسطني( 

املصدر التورايت الذي حتكم مباضي البحث يف "، أبن 1998
أصول إسرائيل قد تراجعت أمهيته يف الوقت احلاضر، ومل يعد 
من املصادر الرئيسية املباشرة. فأسفار التوراة اليت دونت بعد 

اليت تتصدى لروايتها، حتمل طابعا وقت طويل من األحداث 
. األمر الذي جيعل من البحث عن بذور الهوتيا جيعلها منحازة

عملية ابلغة الصعوبة، هذا إذا   اترخيية يف املروايت التوراتية
 كانت ممكنة من حيث األصل".

، أجرى املنقبون 1967وبعد احتالل القدس سنة 
وغريهم آيف عوفر و اإلسرائيليون منهم مازار وشيلوه وآيف جاد 

تنقيبات واسعة )وال يزالون ينقبون حبجج خمتلفة(. وكان 
هدفهم الرئيس هو إعادة بناء اتريخ قومي ميكن مشاهدته على 
أرض الواقع، من خالل أوابد ميكن للجميع زايرهتا. وجرى 
تركيز على الفرتة اليت يدعى أهنا فرتة اهليكل األول )الذي زعم 

عى د(، وما تالها من بعد السيب، مما يأنه بين يف زمن سليمان
ودون اخلوض يف التفاصيل، فإن  أنه فرتة اهليكل الثاين.

التنقيبات أظهرت أن أورشاليم يف عصر احلديد األول 
ق.م.( كانت منطقة صغرية، وكأهنا  1000 – 1200)

قلقة، مل يسكنها عدد كبري من الناس، ولكنها كانت تسيطر 
 اعية حوهلا.على مساحة من األرض الزر 

ق.م.(،  587 – 1000الثاين ) ويف مطلع عصر احلديد
وخباصة يف بداية العصر، كانت أورشاليم بلدة صغرية، لعبت 

ومل تكن مدينة ملكية كبرية،  للمنطقة حوهلا. ةدور السوق احمللي
نت مركزا إداراي يتمتع أبمهية حملية حمدودة. ومل تزد ابل ك



A. NUSAYR/APJIR 2-2 (2018) 1-12 

(، فيها  2م 1000 يساوي دومنا )الدومن 125مساحتها على 
 2000بعض البناايت اإلدارية، وال يتجاوز عدد سكاهنا 

نسمة. ومن املستبعد أن بلدة كهذه، كانت عاصمة لدولة  
كربى كتلك املوصوفة يف النص التورايت، أي ململكة إسرائيل 

ويف القرن السابع قبل امليالد، حصلت سلسلة  املوحدة.
دينة. ومنها خراب عاصمة تغيريات جذرية، أثرت على امل

اململكة الشمالية، وما استتبع ذلك من نزوح طبقات خمتلفة 
ماليا وحرفيا إىل مكان أكثر أمنا كأورشاليم. فتوسعت املدينة 
أربعة أضعاف مساحة، ورمبا بلغ عدد سكاهنا عشرة آالف 
)مع شك يف هذه األرقام(.وأحاط هبا سور ضخم، بين يف 

 7إىل  5امليالد، تراوحت مساكته من  أواخر القرن الثامن قبل
سفلية أمتار. وكانت املدينة تتزود ابملاء عن طريق أنظمة ماء 

معقدة. وال شك أن النشاط االقتصادي قوي سواء مع 
 ل أم مع اخلارج.خالدا

إن أهم ما توصل إليه املسح اآلركيولوجي امليداين خالل 
نت مناطق أن اجلماعات اليت توط العشرين سنة األخرية، هو

اهلضاب الفلسطينية منذ مطلع عصر احلديد األول ، مل خترج 
من مصر يف موجة هجرة واسعة؛ ومل تدخل فلسطني بعد فرتة 
جتوال يف الصحراء؛ ومل أتت بداينة نزل وحيها يف سيناء؛ ومل 
تفتك ابلسكان احملليني أو حتل حملهم. كما أن ثقافة أولئك 

فة عصر الربونز األخري املستوطنني تعكس انتماءهم لثقا
ق.م.(، وللثقافة السائدة يف بقية املناطق  1200 – 1550)

وما جرى يف منطقة اهلضاب يف عصر احلديد  الفلسطينية.
األول هو أن مجاعات متفرقة من السكان الفلسطسنيني، 

الطويلة اليت سادت  الذين هجروا أراضيهم يف فرتة اجلفاف
الزراعة واالستقرار بعد فرتة املنطقة ، كانت تعود إىل حياة 

وأسست جمموعة من القرى  تنقل.الو طويلة من حياة الرعي 
الصغرية املتباعدة؛ وجهزوا حقوال زراعية. ومع الزمن تزايدت 
الصالت العائلية بينها. مث ولـّد شعورهم ابلتعاون نوعا من 
اإلحساس هبوية إثنية. وبعد ما يقرب من ثالثة قرون، ألف 

 ن قاعدة ململكة السامرة مث مملكة يهوذا.هؤالء السكا

ابختصار شديد، فإن رواية التوراة عن اقتحام حريب أو سلمي 
يف أايم يشوع، مث قيام مملكة متحدة، ابتداء من امللك داوود، 
وبعده ابنه سليمان، مث انقسامها مملكتني هو "ابتكار أديب 

غرايف خيايل، ال يعطيه صفة الواقعية كونه جيري على مسرح ج
واقعي؛ مثلما ال يعطي صفة الواقعية لقصص ألف ليلة وليلة  

إن ما " . كوهنا جتري يف بغداد أو غريها من مدن السالم..."
يقوله علم اآلاثر، بكل بساطة، هو أن اململكة املوحدة مل تقم 
هلا قائمة، ألنه مل يوجد ما يكفي من السكان لقيامها. ومل 

ية ذات شأن. وأن منطقة يكن هناك عاصمة أو مراكز حضر 
تطوير هيكلية دولة اهلضاب الفلسطينية مل تكن قادرة على 

القرن التاسع قبل امليالد، عندما ظهرت  إال يف سياق حقيقية
 880حوايل  الدولة يف الشمال، بعيد بناء مدينة السامرة

 ق.م."

أما دولة يهوذا يف اجلنوب، فلم تظهر إال بعد قرن ونصف من 
ية القرن التاسع قبل امليالد كانت هذه املنطقة ذلك. ففي بدا
قرية زراعية إضافة إىل مجاعات رعوية.  20حتوي حوايل 

ثقافتهم هي ثقافة عصر الربونز األخري، مما يعين وفودهم من 
ومل تتحول الصناعات مناطق جماورة، وليس من خارج املنطقة. 

 البسيطة )للزيت والفخار( إىل صناعات مركزية ضخمة. ومل
يبدأ استعمال الكتابة على نطاق واسع إال من أواخر القرن 
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وال يوجد ما يدل الثامن قبل امليالد إىل مطلع القرن السابع. 
على أن أورشاليم وحربون حتوال إىل مركزين إقليميني مهمني يف 

 أثناء ذلك القرن.

 تنقيب وسجالت

 دلت نتائج املسح اآلاثري الشامل الذي قام بع عامل اآلاثر
أن االستيطان البشري  اإلسرائيلي آيف عوفر ملرتفعات يهوذا

ونز منذ مطلع عصر الرب  توقف يف املناطق احمليطة أبورشاليم
ومل يعد إليها إال يف الفرتة االنتقالية بني القرن العاشر  األخري؛

والتاسع قبل امليالد. وقد توصل إىل هذه النتيجة أيضا عامل 
من جامعة ليدن،  Frankenكن اآلاثر اهلولندي هـ . فران

. ومل يتغري هذا الوضع خالل  Steinerشتاينروزميلته مارغريت 
يف القرن  عصر احلديد األول، ومطلع عصر احلديد الثاين

 Yigal وتركزت تنقيبات إجيال شيلوهالعاشر قبل امليالد. 
Shiloh   يف سبعينات القرن املاضي على ما يدعى مدينة

القرن العاشر واململكة املوحدة. وكانت  داوود، حبثا عن آاثر
 Davidالنتائج خميبة آلماله. بل إن اآلاثري ديفيد أوسيشيكن 

Ossishkin  من جامعة تل أبيب أكد غياب دالئل حىت
لكسر من الفخارالصغرية، اليت قد تدل على حياة سكنية 

 نشطة.

وحىت القرن  كما أوضحت التنقيبات األثرية أن املدينة األصلية
لثامن قبل امليالد، كانت تقع أبكملها على السلسلة الشرقية. ا

وأن حدود السور الشرقي تقع يف سفح السلسلة. وكما ذكران، 
فإن املدينة قدمية، ميتد اترخيها إىل مطلع األلف الثالث قبل 

ومع مطلع األلف الثاين تظهر دالالت انقطاع سكاين امليالد. 
منطقة وادي النيل  عموريةوحضاري، رمبا الجتياح القبائل ال

ملدينة اواهلالل اخلصيب. مث بدأت املنطقة ابالنتعاش. وظهرت 
ق.م. وقد رمست السيدة   1800اليبوسية، مع سور يرجع إىل 

؛ رمبا كينيون حدود املدينة، ولكن مل يبق منها شيء يذكر
بسبب استخدام حجارهتا يف بناء الطبقات السكانية التالية. 

أدخلت تقنية نشاء جديدة، هي  األخري, ويف عصر الربونز
مصاطب متدرجة على املنحدر السرقي، بنيت أبحدار كبرية. 
وتقول السيدة كينيون "مل يعثر على أية آاثر تعود إىل العهد 
اليبوس، أو العهد اإلسرائيلي. ومن غري احملتمل العثور على أية 

ر ين هيكل يف عهد مملكة يهوذا, كما سنذكبمبا ر بقااي". و 
اتليا، لكن مل يبق من آاثره شيء. وبعد إعمار املدينة بعد 
العودة من السيب، توسعت املدينة. ويذكر سفر حنميا أن 

حوايل سنة  زراببل، قائد العائدين، بىن هيكال يف أورشاليم
ق.م.  مث وسعه هريودس، كما سنذكر. وقد دمر هذا  515

 اهليكل. 

على ممالك غرب ضغط لبدأت آشور ابنعود إىل التاريخ. 
الفرات منذ القرن التاسع قبل امليالد، وكانت أكثرها ممالك 
آرامية. وظهرت حتالفات بينها بقيادة ملك دمشق ملواجهة 

ق.م. بني  854اخلطر األشوري. ودارت معركة قرقرة سنة 
ملكا بقيادة  12امللك األشوري شلمناصر وحلف سوري من 

ية أمهية وكانت قوة هدد عدر ملك دمشق، ومعه القوة الثان
آخاب ملك إسرائيل. وتذكر السجالت األشورية احلوادث 

ق.م. مث كانت محلة هدد نرياري  810غرب الفرات حىت 
ق.م. ويف عهد شلمناصر  796غرب الفرات حوايل  األشوري

الرابع، شن عامله على منطقة الفرات مشسي إيلو محلته على 
لكها حداينو. وحىت بالد إمريشو )دمشق(، وأخذ اجلزية من م

ومتردت دمشق  هذا التاريخ ال جند ذكرا ألورشاليم أو يهوذا.
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مرة أخرى على آشور بعد موت هدد نرياري. فأخضعت مرة 
تغالت  يق.م. وما أن صعد العرش األشور  773أخرى سنة 

ة سق.م.( حىت بدأ سيا 727 – 745فالصر الثالث )
وري، وتعيني والة التوسع وضم األراضي ابلقوة إىل التاج األش

للشعوب املغلوبة،  أشوريني. كما اتبع سياسة الرتحيل املنظم
وتوضح سجالت أشور أن  اليت مشلت أكثر من مئة شعب.

قتاال شديدا وقع بني آشور وآرام دمشق ملدة سنتني يف محالت 
إىل مقتل ملك دمشق  ى ذلكأدو  ق.م. 732 – 734

ق الشمالية من كما استوىل ملك آشور على املناط  رصيانو.
 – 726جاء بعده ابنه شلمناصر اخلامس )و مملكة السامرة. 

ق.م.(، الذي واجه  705( مث صارغون الثاين )حىت 722
حلفا سوراي جديدا بقيادة ملك محاة. لكن صارغون غلبهم؛ 

أشوري يف أرض محاة، وعني عليها حاكما  6300وأسكن 
. ق.م 721ويف عهده حوصرت السامرة سنة  من عنده.

، وأسكن فيها شعواب 27290وقهرت. فأجلى من أهلها 
 ة إسرائيل.كأخرى. وجعل أحد ضباطه حاكما؛ وانتهت ممل

وأفاد دمار السامرة أورشاليم. فقد نزح إليها من نزح، وزاد عدد 
سكاهنا، وال شك أن حرفيني وصناعيني انتقلوا إليها ينشدون 

وزاد عدد سكان اهلضاب اجلنوبية، وبلغ عدد  األمن والرزق.
قرية. وبدأ التعامل مع اخلارج؛ وتراكمت الثروات،  300قراها 

تساعد  ريوقراطية مدربة حول الطبقة احلاكمةبونشأت شرحية 
 يف إدارة شؤون البالد.

بدأ ذكر أورشاليم ويهوذا يف السجالت األشورية منذ عام 
يف الئحة ملوك  آحازوذكر ملكها  ق.م. وورد ذكرها 773

الذين دفعوا اجلزية مللك آشور تغالت فالصر  غرب الفرات

ق. م. واستطاعت أورشاليم أن تلغي  735الثالث حوايل 
استقالل حربون وبسطت سلطتها عليها, وعلى مرتفعات 

وأبقى صارغون الثاين على يهوذا وصوال إىل بئر السبع. 
ع أنه دمر السامرة ضيها، مااستقالل أورشاليم، ومل يقتحم أر 

ومدان أخرى مثل أشدود وغزة وعقرون. وبقي آحاز يف خدمة 
بعد خراب السامرة وانتهاء  ف مثار عمالتهطوقملك آشور. 

للعهد، حكم  يا ولياقاستقالل دمشق. وقد عني آحاز ابنه حز 
 729سنة. وامتدت سنوات حكمه من  14إىل جانب والده 

ثاين، فإن آحاز جنح ق. م. وحسب سفر امللوك ال 696إىل 
وبعد موت عن عبادة يهوه، لكن ابنه عاد إىل عبادته. 

ات، بدا حلزقيا و صارغون الثاين، وغياب جيوش آشور ألربع سن
تحالف مع املصريني ضد آشور. فصعد سنحاريب سنة يأن 

ق.م. وأخضع فينيقيا والساحل الفلسيت ومدنه وسهل  701
حالف الفلسطيين، شفلح ، وأخضع مدينة أشقلون زعيمة الت

والتقى آحاز يف سهل التقو.  ودمر مدينة خليش تدمريا كامال.
والقطعات املصرية احملالفة له، وحتصن يف  واهنزم آحاز

قرية  46أورشاليم. وهناك حاصره اجليش األشوري، ودمر 
وبعد حصار طويل، عاد آحاز إىل بيت وبلدة يف يهوذا. 

ب األثري هذا الدمار. ويف وتؤيد نتائج التنقي الطاعة األشوري.
قصر سنحاريب يف عاصمته نينوى، يوجد حنت ابرز يظهر 
حصار خليش واألسلحة وأدوات احلصار األشورية املستخدمة, 

كما تظهر آاثر الدمار   ودفاع أهلها، مث سقوطها وسيب أهلها.
يف يهوذا, يف كل موقع. مما يدل على أن سنحاريب أراد أن 

 القتصادية ومصادر الثروة.يهدم البنية التحتية ا

وجند بعد ذلك، يظهر أن أورشاليم بقيت يف طاعة آشور. 
خربين عابرين عن امللك عدا صمتا اتما عن ذكرها، فيما 
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منسي خليفة حزقيا. وكانت آشور احتلت مصر ؛ وجيوش 
أسرحدون وابنه ابنيبال تعرب فلسطني يف سريها إىل وادي النيل 

 لطاعة. ، تؤدب أي مدينة تشق عصا ا

ق.م. ومل ترق سريته لكاتب  696جاء منسي بعد حزقيا سنة 
ذكره بسرية سيئة، حبجة أنه ترك عبادة سفر امللوك الثاين، فقد 

يهوه ، وسار وراء آهلة أخرى. لكن منسي كان امللك األقوى 
بعد دمار محلة سنحاريب. فقد   الذي أعاد ململكته عافيتها

ر مملكته هو يف طاعة آشور، كان ملكا واقعيا، أدرك أن ازدها
واالندماج يف اقتصادها. فازدهرت أورشاليم وخلفت الخيش 
يف التجارة الداخلية والتجارية.وانتشرت القرى الزراعية. وتدل 
نقوش مينية على جرار فخارية على وجود جتاري ميين يف 

 أورشاليم، بسبب القوافل التجارية.

هذه اململكة ثروة  وتعترب فرتة حكم منسي الذروة يف اتريخ
وجاء بعد منسي ابنه أمون ابن السنوات  ورخاء وعظمة.

ق.م.(، وعاصر  608 – 639سنة ) 31الثمانية. وحكم 
زوال آشور، وصعود األسرة الكلدانية  يف اببل. إذ مات آشور 

ق.م. ، وأعلن انبو بوالصر نفسه ملكا يف  633ابنيبال سنة 
ع مملكة ميداي يف اببل، مستقال عن آشور. وعقد حلفا م

وزحف جيشامها على مدن نينوى ومنرود وآشور  غرب ايران.
ق.م. وتراجع آخر  612و  614اليت سقطت بني سنيت 

ملوك آشور إىل حران، واستنجد مبلك مصر خنو، الذي هرع 
ق.م. واعرتضه يوشيا بن أمون. وهـُزم  609إىل مساعدته سنة 

ورث نبوخذ نصر يوشيا، وجرح جرحا بليغا مات على إثره. 
ق.م. وهزم خنو يف معركة قرب كركميش  605عرش اببل سنة 

على هنر الفرات. وطارده نبوخذ نصر إىل مصر، حىت ال يبقى 

ة. ويف طريق عودته، توقف يف أورشاليم، ينفوذ يف سور  شورأل
يهوايكني الذي تعهد وقبض على ملكها يهوايقيم، وعني ابنه 

لكة مصر مأراد أن يغري والءه مل ابلوالء لبابل. لكن هذا امللك
جديدة، حاصر فيها أورشاليم وفتحها.  كلدانية  . فكانت محلة

من  10000ىل اببل مع إقبض على امللك وساقه أسريا و 
، وعني صدقيا عم امللك يكلسكاهنا. واستوىل على كنوز اهل

 ق.م.  597ملكا على أورشاليم سنة 

شرق األردن  ظل حيرض ملوكو مل يتعظ صدقيا مبا حصل. 
وفينيقيا على التمرد. فزحف عليه نبوخد نصر، وحاصر 
أورشاليم ملدة سنتني، حىت فتحها؛ ودمرها تدمريا كامال، 
وأحرقها ابلنار، وساق أهللها سبااي إىل اببل؛ ومل يبق يف 
األرض إال فقراء الفالحني. وقتل أفراد عائلة امللك صدقيا أمام 

ا ذليال إىل اببل. وهكذا زالت عينيه، مث مسلهما، وقاده أسري 
 ق.م. 586مملكة يهوذا سنة 

 داينة يهوذا

لقد جعل كتبة األسفار رضا يهوه وغضبه العامل الوحيد يف 
تقدم الدولة وانتصاراهتا أو خساراهتا. ومع ذلك، ال يوجد ما 
يؤكد أن عبادة يهوه كانت واسعة االنتشار، أو كان يهوه اإلله 

ألثرية على أن آهلة كنعان التقليدية اليت إذ تدل اللقى ا األوحد.
سادت يف عصر احلديد األول, كانت اآلهلة املعبودة رمسيا 
وشعبيا. أما اإلله يهوه الذي اختاره كهنة أورشاليم بعد العودة 
من السيب، فلم يكن يف مملكة يهوذا إال واحدا من آهلة 

ة فلسطني القدمية. وكان عضوا رئيسا يف جممع واسع من اآلهل
واآلهلات، وكان زوجا لإلهلة عشرية. ويبدو ذلك واضحا من 

املسماة التماثيل اجلذعية، اليت وجدت يف كل  آالف التماثيل
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موقع تنقيب، يعود إىل عهد مملكة يهوذا. وهي متثل اإلهلة 
عشرية. وكانت تستخدم يف طقوس خاصة هتدف إىل استثارة 

ي امللوك, قوى اخلصب يف الطبيعة. وتذكر بعض نصوص سفر 
األول والثاين عشرية ومتاثيلها. وتذكر وجود متثاهلا يف حمراب 

(.  21:7، 15:13منزل أم امللك آسا )سفر امللوك األول 
كما وجدت هذه العقائد حمفوظة لدى جالية يهودية عاشت 
بعد السيب يف جزيرة الفيلة يف النيل ، ونقلوا معهم عبادهتم. 

إىل "أن بقية سيب يهوذا  ودراسة أرشيف هذه اجملموعةتوصل
، كانت اليت رجعت  من اببل ، وأعادت بناء هيكل أورشاليم

ما تزال على الدين اليهودي التقليدي ململكة يهوذا البائدة. 
وأن عبادة يهوه التورايت مل تكن قد أتصلت خالل القرن 

 اخلامس قبل امليالد".

ائر يف حواضر يهوذا، تنوعت شع وبعيدا عن املراكز الدينية
أهل الريف؛ مما يؤكد عدم وجود داينة مركزية واحدة يف هيكل 
أورشاليم. ووجود املقامات أو املرتفعات ) وهي خلوات دينية( 
يف كل مكان يف يهوذا يف عصر اململكة "يدل على أن هذه 
املظاهر ليست احنرافا طارائ عن الدين القومي التورايت، بل 

القدم لسكان املناطق اهلضبية استمرار لتقاليد أصلية ومعرقة يف 
 الفلسطسينيني".

وماذا عن هيكل سليمان املزعوم؟ ال يتوفر دليل آركيولوجي 
واحد يدل على أن مثل هذا املعبد أقيم يف عصر مملكة يهوذا، 

اململكة املوحدة، اليت مل تقم أصال, وكل  ىوال قبلها مما يسم
هي من بقااي اآلاثر غري اإلسالمية املتبقية على جبل اهليكل 

هيكل امللك هريود الذي بين أواخر القرن األول قبل امليالد. 
لدينا اآلن أن اهليكل املوصوف يف  "لقد صار يف حكم املؤكد

للملك سليمان ، إن هو إال من  سفر امللوك األول املفرد ببنائه
ابتكار خيال احملرر التورايت..." لكن ال ميكن نفي وجود 

دا على شواهد سلبية. فعاصمة مثل هيكل نفيا اتما اعتما
أورشاليم، يف القرن اسابع قبل امليالد، رمبا كانت يف حاجة إىل 
مثل اهليكل املوصوف, وكان ملوكها قادرين على متويل مثل 
هذا املشروع. ورمبا بين على مراحل، ابتداء من حكم امللك 

 كآحاز يف أواخر القرن الثامن قبل امليالد إىل حكم املل
يف أواسط القرن السابع. وقد ال يكون هذا اهليكل  منسي،

مكرسا لعبادة يهوه التورايت، بل لعبادة يهوه الفلسطسيين 
التقليدي، جبانب آهلة أخرى. ومثل هذا اهليكل مل يكن فريدا 

معبدا  20أبورشاليم؛ فالتنقيبات يف سورية أماطت اللثام عن 
دو وشكيم وعني دارا وكركميش وحصور وجم مماثال يف اآلالخ

 وبيت شان وغريها.

القول، إن دولة يهوذا ولدت وعاشت دولة فلسطينية   وخالصة
كنعانية يف تكوينها اإلثين والديين. واترخيها جزء عضوي من 
اتريخ فلسطني. وال توجد عالقة بني النصوص التوراتية ، 

 والتاريخ احلقيقي لفلسطني.

 تفسريات أخرى

دات أخرى ملوقع أورشاليم، رمبا من املناسب أن نذكر اجتها
وخباصة اجتهاد الدكتور كمال الصلييب والدكتور زايد مىن 
والدكتور أمحد داوود. والثالثة ينطلقون من تفسريات لغوية ، 

توصلوا إليه يف كتب  مع مقاربة جغرافية، اعتمادا على ما
أخرى من أن "التوراة جاءت من جزيرة العرب"؛ بل ومن 

فالصلييب جيعل من أورشاليم  غربية منها.املنطقة اجلنوبية ال
بلدين يف غرب عسري، مها "أوري" و "آل سالم"قرب التنومة 
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قرية "أم حلم"  جنوب مدينة النماص. أما بيت حلم فهي عنده
يف وادي إضم. على أن املسافة بني قرييت أوري وآل سالم ، 

 كيلو مرتا، ويتابعه د.مىن.  250وقرية أم حلم حوايل 

 190هذا االجتهاد. إذ نقرأ يف النص إينو  وال نقبل
EANO ملك وادي  رسالة من حاكم أورشاليم إىل ، وهو

النيل، من جمموعة رسائل تل العمارنة، اليت أشران إليها سابقا، 
هكذا يقول خادمك عبدي هبا.  ما يلي: "إىل امللك موالي؛

 وشوارداات Milkiiluانظر إىل ما فعله ملك إيلو 
Shuwardata  موالي. لقد دفعوا بقوات من  أبراضي امللك

. وأخذا Keilahومن كيله  Gathومن جت  Gezerجازر 
، وأراضي امللك سلمت إىل شعب  Rubutuأراضي روبوتو 

العابريو, حىت بلدة يف أراضي أورشاليم من أمالك سيدي امسها 
قد أعطيت إىل كيله. فليصنع مليكي   Bit-lahm"بيت حلم"

هبا ، ويرسل قوات تعيد األراضي  امللكية إىل خادمه عبدي 
إىل امللك. وإذا مل تصل القوات، فإن أراضي امللك تؤول 

 للعابريو".

يشري هذا النص إىل عدة مواقع، عرف بعضها، وأخرى مل حتدد 
مثل كيله وروبوتو. أما جزر وجت وجازر فهي مدن كنعانية 
 معروفة يف فلسطني. كما ورد اسم بيت حلم ألول مرة يف

السجالت، على أهنا من من توابع أورشاليم. مما جيعل من 
 اجتهاد الصلييب بعيدا جدا عن القبول به.

وتفسري د. أمحد داوود يوافق الصلييب يف موقع أورشاليم يف 
صل أورشاليم من أغرب اجلزيرة, وخيالفه يف االجتهاد. فعنده ، 

ده "حور أشليم"، ويعين كهف املتعبدين. وحياول عضد اجتها
 بنص من نبوءة حزقيال, لينفي وجود أورشاليم يف فلسطني.

 ما بعد السيب

ق.م. ومسح احلاكم  539سقطت مدينة اببل بيد الفرس سنة 
دت افع رسي ملن سباهم الكلدان أن يعودوا إىل أوطاهنم.االف

مجاعات من سيب يهوذا بقيادة زراببل إىل فلسطني، وخباصة 
ىل ما يسمى الداينة اليهودية. منطقة يهوذا. وتطورت داينتهم إ

وبدأت هذه الداينة يف االنتشار بني اجلماعات والقبائل 
حوهلم. وكانت اللغة اآلرامية قد انتشرت يف العراق واجلزيرة 
العربية وبالد الشام؛ وحلت حمل األكادية، وما ميكن تسميته 
ابللسان العربي. وسرعان ما صار لليهود )وهو االسم اجلديد 

صار و يف ذلك اجلزء من فلسطسني.  قوام( وجود كثيفهلذه األ
اليوانن والرومان ومن بعدهم يطلقون اسم اليهودية على هذا 

 واملصدر الرئيس لسجل هذه األحداث هو اجلزء من فلسطني.
سفار العهد القدمي، وخباصة سفر عزرا. ونقبله بكثري من أ

التحفظ. ألنه كما كتب املؤرخ اليهودي )رئيس جامعة 
راندايس سابقا( أبراهام ساخر، "إن التمحيص األخري قد ب
لقى ظالال قوية من الشك على صدقها. فهي مل تكتب قبل أ

وكان املؤلفون بعيدين  ورمبا بعد ذلك مبدة طويلة.. ق.م 300
سنة عن األحداث". وتدعي هذه األسفار أن  250أكثر من 

من السيب, ألن رب  قورش أصدر مرسوما بتحرير اليهود
)عزرا  "السماء أوصاه "أن يبين بيتا يف أورشاليم اليت يف يهوذا

دس من هذا السفر أن ا(. ويذكر يف اإلصحاح الس1:2
 داريوس هو الذي نفذ هذه الوصية.

وجدوا أن اورشاليم خراب، مهدمة األسوار، حمرتقة البنيان. 
ولغياب سلطة مركزية توىل الكهنة الزمام، وهم من ساللة 

واتسعت سلطاهتم. وصارت كهنوتية القدمية. الصدوقيني ال
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ا للسلوك العام. ويف هذه املرحلة مت ر الشريعة املوسوية معيا
تدوين أسفار العهد القدمي. مل يكن هذا التدوين وحيا أو 
رواايت موثقة، تناقلها عدول عن عدول. بل يقول الدكتور 

سفار العهد أبراهام ساخر يف ذلك: "التمحيص الصبور أل
وىل، أوضح أهنا من صنع أايد، كتبت يف فرتات  األالقدمي

بعضهم قص القصص كما تناقلها  هداف متنوعة.خمتلفة ، وأل
ضافوا إىل أساطريهم  أخالقيات مهمة. أخرون آمساعا؛ و 

وكثريون ممن أذلتهم التجارب من السيب املعاصرة لقومهم، 
 عادوا إىل املاضي مغريين، ممجدين، صابني اآلمال احملبطة،

ت القدمية، اوالدعة يف الشخصي واألشواق الضائعة للسالم
ابء، أولئك األشخاص األسطوريني الذين عاشوا حيوات اآل

 ."سامية

عاد السيب إىل ذلك اجلزء من فلسطني الذي غادره اآلابء؛ 
وبعضهم وصل إىل جزيرة فيلون يف صعيد مصر. وكانت مصر 

نسوا أرض  وكثري من هؤالء األحفاد رسي.احتت احلكم الف
األجداد، بعد أن صارت هلم مساكن ومعايش وأصدقاء يف 

وكما  أرض اببل. وكان لبعضهم مناصب مل يؤثرا أن يهجروها.
يقول ساخر: "فقط، عدة آالف من املتعصبني املتحمسني  

من بنية كهذه، ويسافروا  كان إبمكاهنم أن يقتلعوا جذورهم
 ها األعداء".شهورا عرب فياف حارقة إىل أرض قد تغلب علي

ألنفسهم هؤالء يف منطقة أورشاليم. وبدأوا ينسجون  عجتم
اترخيا ماجدا، ليكون هلم بعد اترخيي ديين قوي. وادعوا مملكة 

سابقة يف أورشاليم، وأنه كان هلم هيكل عظيم بداخله  متحدة
ألبد. وحميطهم السياسي كان إىل ااتبوت العهد، الذي ضاع 

احمة، وممالك ضعيفة يف أرض النيل يف امرباطورية الفرس املتس
وال تقدم املصادر التارخيية شيئا ذا ابل عن اتريخ  وسورية.

ق.م. وحىت املؤرخ اإلغريقي  445إىل  516اليهود يف املدة 
الشهري هريودوتس الذي عاش يف هذه الفرتة، وطاف تلك 
املنطقة، وسجل الكثري من أحداثها وأوصافها، مل يشر ولو 

اليهود يف جنوب سورية، بل حتدث عن  إىلبكلمة واحدة 
 السوريني.

على أي حال، جند يف سفر حنميا أن أن زراببل أعاد بناء 
هيكل يف أورشاليم. ونعمت الناس بشيء من األمن، وظهر 
النيب عزرا الذي يعترب اثين أهم شخصية دينية يف حياة اليهود 

شغلت وبدأ عصر تدوين األسفار، والتلمود. مث ان بعد موسى.
دولة الفرس حبروهبا مع اإلغريق. ويف النصف األخري من القرن 
الرابع قبل امليالد، اكتسح اإلسكندر املقدوين العامل القدمي، 

. لكنه مات فجأة دون وريث سنة وقضى على الدولة الفارسية
قسمت امرباطوريته بني ثالثة جنراالت. نق.م. وا 334

السلوقيني يف سورية  مصر، ودولة يفطالسة بفقامت دولة ال
وأخضعت الشعوب للتأثر احلضاري  وأجزاء من مشال العراق.

 أاجلديد ذي الغلبة اإلغريقية، ومسيت احلضارة اهللينية. وبد
 175صراع هليين يهودي عند اليهود وقياداهتم. ويف سنة 

ق.م. اعتلى العرش السلوقي انطيوخوس الرابع، وكان طاغية 
لينية بكل ما فيها. فنهب كنوز مستبدا، حمبا للحضارة اهل

ق.م. مث هدم سور أورشاليم يف السنة  169اهليكل سنة 
التالية. وبىن قلعة لقواته. وأصدر أوامره اليت جعلت من التقيد 
بتعاليم التوراة جرمية يعاقب عليها ابملوت. ونتيجة هلذا 

مث أصدر اإلضطهاد واإلذالل قامت ثورة املكابيني، وجنحت. 
ق.م. خلده اليهود بعيد  164سنة  عفوا عاماهذا امللك 

مث  لكن عبادة اآلهلة اهللينية كانت غالبة. حانوكاه )األنوار(.
 حكم أورشاليم احلشمونيون.
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ق.م. جون هركانوس؛ وهو من دمر  134واعتلى العرش سنة 
هيكل السامرة؛ وأرغم األدوميني على اعتناق اليهودية. 

لت املنطقة اليهودية يف وبعد وفاته دخ .وتوسعت أورشاليم
الكهان  –صراع على السلطة. وازداد االنقسام بني امللوك 

 واحلزب الديين )الفريسيني(. وغذت الصراع إمارات اجلوار.
شدت أطراف من احلكام اليهود دولة روما للتدخل. فجاء وان

ق.م. وكان هذا بدء السيطرة الرومانية على  63بوميب سنة 
 املنطقة.

عهد الروماين حتول امللك اليهودي إىل خارج األسرة يف بداية ال
احلشمونية، إىل رجل أدومي، امسه اليوانين هريودس )رمبا حرد 

ق.م. انتباتر  48ابلعربية(. فقد عني يوليوس قيصر سنة 
. ومل حاكما على اجلليل حاكما على أورشاليم، وابنه هريودس

ء ق.م. وجا 44تعمر ترتيبات قيصر بعد اغتياله سنة 
البارثيون، ورحب هبم احلشمونيون؛ وهرب هريودس إىل برتا 
فمصر مث إىل رومة. وهناك أعلنه جملس الشيوخ ملكا على 
اليهودية. واستطاع أن يوطد حكمه. ومل يهتم ابألمور الدينية، 
على أنه بىن هياكل مكرسة لآلهلة اليواننية والرومانية. وبعد 

ريع عامة إلشغال ق.م. أقام مشا 25،24حدوث جماعة سنة 
الناس. فبىن أبراج السور وخنادق ومد بعض الشوارع، وقصرا 
له، ومسرحا وميداان للخيل. وليزيل شك اليهود يف داينته, بىن 

ق.م. كان ضعف هيكل زراببل  17هيكال عظيما سنة 
 70. وهذا هو اهليكل الذي دمره تيطس الروماين سنة مساحة

اليهود. مث اثر اليهود على  م عندما اقتحم املدينة وطرد منها
م بقيادة ابركوخبا. عندها، قضى  131دولة رومة سنة 

الرومان على الوجود اليهودي هنائيا فيها، وهدمها االمرباطور 
هدراين، وأنشأ مدينة جديدة مساها إيليا كابيتوليا. مث تناقص 

عدد اليهود يف فلسطني. وبعد حتول االمرباطورية الرومانية إىل 
م(، ظلت السياسة  325نية أايم االمرباطور قسطنطني )االنصر 

وننوه بنص العهدة  على منع اليهود من سكىن أورشاليم.
العمرية، وهي معاهدة تسليم إيلياء للخليفة عمر بن اخلطاب 

ىن اليهود يف كهـ( اليت تنص على عدم س 15م ) 636سنة 
 املدينة.

اين حبنكي إن تنسى مييين. ليلتصق لس "إن نسيتك اي أورشاليم
)مزامري  "مل أذكرك، إن مل أفضل أورشاليم على أعظم فرحي

. هكذا أكد اليهود تعلقهم أبورشاليم عرب (137:5-6
العصور. وجيب أن يكون هذا قسم املسلمني بعامة والعرب 

تنسى مييين. ليلتصق لساين  خباصة. "إن نسيتك اي قدس
عظم , إن مل أفضلك اي قدس على أحبنكي إن مل أذكرك

 ". أفراحي

 أمل

معلقا يف جريدة "بروفيدانس جورانل" يف شهر حزيران سنة 
، معلقا على مقالة كتبها يهودي أمريكي، كتبت 1969

رسالة ختمتها ابلعبارة "إن كان اليهود صربوا ألفي عام، وهم 
على ابطل، فنحن أمة عظيمة، ميكن أن نصرب قروان لنسرتجع 

 حقنا".


