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على اأر�ض فل�سطني قبل الفتح الإ�سالمي

اأواًل: �شرعية مرياث االأنبياء:

قّدر �هلل �صبح�نه وتع�ىل �أن تكون فل�صطني �أر�ص�ً للر�صل و�الأنبي�ء �لذين حملو� ر�ية 

�لتوحيد، ودعو� �أقو�مهم �إىل �اللتز�م به�. وقد �صهدت فل�صطني يف ت�ريخه� �لقدمي من�ذج 

من قي�دة �الأنبي�ء وحكمهم الأقو�مهم، وخ��صو�  �رش�ع�ت عنيفة يف �صبيل تثبيت 

ر�ية �حلق على �الأر�ص �ملب�ركة.

وقبل �أن نخو�ص يف �لتف��صيل، يجب �أن نثبت حقيقة مهمة، وهي �أن �مل�صلمني يوؤمنون 

�متد�د�ً  �الإ�صالمية  ر�ص�لتهم  ويعّدون  تر�ثهم،  �الأنبي�ء  تر�ث  ويعّدون  �الأنبي�ء،  بكل 

لر�ص�الت �الأنبي�ء �لذين ج�وؤو� من قبلهم، و�أن �لدعوة �لتي دع� �إليه� �الأنبي�ء هي �لدعوة 

]، وب�لت�يل ف�إن ر�صيد جتربة �الأنبي�ء يف دعوتهم للحق،  �إليه� حممد  �لتي دع�  نف�صه� 

وعب�دة �هلل وحده ال تنف�صم عن دعوة �مل�صلمني، ور�صيد جتربتهم.

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چڄ  �صبح�نه  قوله  �إىل  و�نظر 

�أي  يكّذب  ك�ن  �إليه� كل ر�صول. وعندم�  يدعو  �لتي  �لتوحيد  ، فهي ر�ص�لة 
ڇڇچ1

قوم ر�صولهم، فقد ك�ن ذلك تكذيب�ً جلميع �ملر�صلني، وت�أمل قوله تع�ىل يف چۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئچ، چڻ ڻ ڻچ، چڦ ڦ ڦچ، چٱ ٻ ٻچ، چۅ 
.

ۉ ۉ ېچ2
�ملع��رشين بحقهم يف  �ليهود  �ملوؤرخني عند مو�جهتهم الدع�ء�ت  �لعديد من  ويغرق 

�أو مّرت  �أو حكمت  ��صتوطنت  �لتي  �ل�صعوب  �الآث�ر، وذكر  بعلوم  �الن�صغ�ل  فل�صطني يف 

على فل�صطني، وكم حكم كل منه� هذه �الأر�ص، ليخرجو� يف �لنه�ية بنتيجة موؤد�ه� �ص�آلة 

�لفرتة و�مل�ص�حة �لتي حكم فيه� �ليهود عب �لت�ريخ مق�رنة ب�لعرب و�مل�صلمني. وب�لرغم 

من �أن هذ� �جل�نب مفيد يف رّد �دع�ء�ت �ليهود من �لنو�حي �لت�ريخية و�لعقلية و�ملنطقية، 

�إال �أن كثري�ً من هوؤالء �لكتّ�ب و�ملوؤرخني يقعون يف خط�أين كبريين ح�صبم� يظهر لن�:
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خ��ص�ً  تر�ث�ً  ق�دوهم  �أو  �إ�رش�ئيل  بني  �إىل  �أر�صلو�  �لذي  �الأنبي�ء  تر�ث  �عتب�ر  االأول: 

ب�ليهود فقط، وهذ� م� يريده �ليهود!!

الث�ين: �الإ�ص�ءة �إىل �صرية عدد من �أنبي�ء بني �إ�رش�ئيل ب��صتخد�م �ال�صتدالالت �مل�صتندة 

�إىل تور�ة �ليهود �ملحرفة نف�صه�...، وهم عندم� ي�صتخدمونه� ف�إمن� يق�صدون �الإ�ص�رة �إىل 

�إ�رش�ئيل وق�دتهم عندم� حلُّو� يف فل�صطني،  وف�صق من بني  كفر  ملن  �مل�صني”  “�ل�صلوك 
يف  ويمُدخلون  �حل�ص�ري...،  م�صتو�هم  �نحط�ط  ويبينو�  دولتهم  قيمة  من  لي�صعفو� 

�ال�صتدالالت م� ذكرته �الإ�رش�ئيلي�ت من �ته�م لالأنبي�ء ب�لغ�ص و�لكذب و�لزنى و�غت�ص�ب 

يف  ودولتهم  حكمهم  �صورة  وت�صويه  لت�صويههم  حم�والت  يف  �الأبري�ء،  وقتل  �حلقوق 

ذلك �لزم�ن.

�ليهود  من  وف�صق  كفر  من  �أخالق  على  �لتعرف  موؤونة  �لكرمي  �لقر�آن  كف�ن�  لقد 

�لب�رش،  خري  ف�الأنبي�ء  �آخر،  �أمر  و�ص�حليهم  �أنبي�ءهم  �أن  غري  و�إف�ص�دهم،  وف�ص�دهم 

ال  �لتي  �ملحرفة،  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ي�ت  خلف  و�الجنر�ر  �إليهم،  �الإ�ص�ءة  ينبغي  وال 

�لتور�ة  تذكر  �ملث�ل  �صبيل  وعلى   .
**

وتع�ىل تب�رك  �هلل  �إىل  و�إمن�  فقط،  لالأنبي�ء  ت�صيء 

�ملحرفة و�لتلمود �أن �هلل )تع�ىل عم� يقولون علو�ً كبري�ً( يلعب مع �حلوت و�الأ�صم�ك كل 

يوم ثالث �ص�ع�ت، و�أنه بكى على هدم �لهيكل حتى �صغر حجمه من �صبع �صمو�ت �إىل 

ندم�ً  �لبحر  �هلل على  نتيجة نزول دمع  �لزالزل و�الأع��صري حتدث  و�أن  �أربع �صمو�ت، 

ې  ې  ې  چۉ  �دع�ء�تهم  �لقر�آن من   هذ� ف�صالً عم� ذكره 
3

�لهيكل... على خر�ب 

چڱ   ،
ڀڀچ5 ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ    ،

ېىچ4

. ...
ڱ ڱ ں ںچ6

\ �رشقة �صنم ذهبي  �صيدن� يعقوب  �إىل  �ليهود  �لتور�ة من  ين�صب من حرَّف  كم� 

من �أبيه، و�أنه �ص�رع �هلل!! قرب ن�بل�ص و�صمي لذلك ب�إ�رش�ئيل، كم� تن�صب له ر�صوة �أخيه 

وخدعة �أبيه، و�أنه �صكت عن زن� �بنتيه، و�أنه �أ�رشك بربه...!! وِق�ْص على ذلك م� ذكرو� عن 

.
7

ب�قي �الأنبي�ء 

نحن هن� نعر�ص �لفهم �الإ�صالمي لليهود و�صلوكهم، و�إنَّ طرح �أي من �مل�صلكي�ت �خل�طئة ال يعني �إطالق�ً عد�ًء   
**

�الإ�صالمي  �لفهم  الأن  لل�ص�مية”؛  “�لعد�ء  �ملع��رشة  ب�مل�صطلح�ت  يعرف  م�  �أو  يهود�ً،  كونهم  ملجرد  لليهود 

ييز بني �أنبي�ء �ليهود و�ص�حليهم وبني من ف�صد وكفر و�نحرف منهم؛ والأنه يتع�مل معهم كب�رش، ي�صيبون 

�أو  ذمة  ك�أهل  �أو�ص�عهم  بح�صب  معهم  ويتع�مل  ويف�صلون...؛  وينجحون  ويكفرون،  ويوؤمنون  ويخطئون، 

�العتق�د،  وحرية  و�لت�ص�مح  �لعدل  �أ�ص�ص  على  �الإ�صالم  يبنيه�  �لتي  �أحك�مه  ولكلٍّ  كمح�ربني؛  �أو  كمع�هدين 

و�إعط�ء كلِّ ذي حقٍّ حقه، بغ�صِّ �لنظر عن دينه �أو لونه �أو جن�صه.
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يف  �ملحرف  نهجه�  على  �ص�رو�  قد  �ليهود،  من  �لتور�ة  فو�  حرَّ �لذين  �أولئك  �إن 

ومن  وزور�ً.  كذب�ً  �أنبي�ئهم  �إىل  ن�صبوه  مب�  حمتجني  و�إف�ص�دهم،  وف�ص�دهم  �أخالقهم 

�لو�جب على �ملوؤرخني وخ�صو�ص�ً �مل�صلمني �أال يندفعو� يف ��صتقر�ئهم لت�ريخ فل�صطني 

حّق  �إثب�ت  �صبيل  يف  وذلك  �ليهود،  هوؤالء  عليهم  �فرت�ه  مب�  ور�صله  �هلل  �أنبي�ء  �ته�م  �إىل 

�الأقو�م �الأخرى يف فل�صطني.

�مل�صلمون مهم�  �لذي يجتمع عليه  �الأ�ص��ص  �لعقيدة و�الإي�ن هي  و�إذ� ك�نت ر�بطة 

فيهم  مب�  �الأنبي�ء،  مبري�ث  �لن��ص  �أحق  هم  �مل�صلمني  ف�إن  و�ألو�نهم،  �أجن��صهم  �ختلفت 

رفعه�  �لتي  �لر�ية  يرفعون  يز�لون  م�  �لذين  هم  �مل�صلمني  الأن  �إ�رش�ئيل،  بني  �أنبي�ء 

�الأنبي�ء، وهم �ل�ص�ئرون على دربهم وطريقهم، وهوؤالء �الأنبي�ء هم م�صلمون موحدون 

ح�صب �لفهم �لقر�آين.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چۓ  تع�ىل  قوله  �إىل  و�نظر 

ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تع�ىل  وقوله   ،

وئوئچ8
 ،

ٹٹچ9 ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
ڑ کک ک ک گ گگ گ  ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چڎ  تع�ىل  وقوله 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
من  �الآي�ت  هذه   .

ۆئچ10 ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ب�الأنبي�ء  �الإي�ن  يعّد  �الإ�صالم  ف�إن  �ملق�بل  ويف  �ل�رشح.  �إىل  معه  يحت�ج  ال  مب�  �لو�صوح 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   چٿ   تع�ىل  قوله  ت�أمل  �الإي�ن،  �أرك�ن  �أحد  و�لر�صل 

ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

.
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ11

�الأر�ص  �هلل  \ حتى يرث  �آدم  لدن  �أمة و�حدة من  �لتوحيد هي  ف�أمة  وب�صكل ع�م 

ومن عليه�، و�أنبي�ء �هلل ور�صله و�أتب�عهم هم جزء من �أمة �لتوحيد، ودعوة �الإ�صالم هي 

�متد�د لدعوتهم، و�مل�صلمون هم �أحق �لن��ص ب�أنبي�ء �هلل ور�صله ومري�ثهم.
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فر�صيد االأنبي�ء هو ر�صيدن�، وجتربتهم هي جتربتن�، وت�ريخهم هو ت�ريخن�، 

وال�رصعية التي اأعط�ه� اهلل لالأنبي�ء واأتب�عهم يف حكم االأر�س املب�ركة املقد�صة، هي 

داللة على �رصعيتن� وحقن� يف هذه االأر�س وحكمه�.

نعم، لقد �أعطى �هلل �صبح�نه هذه �الأر�ص لبني �إ�رش�ئيل عندم� ك�نو� م�صتقيمني على 

�أمر �هلل، وعندم� ك�نو� يثلون �أمة �لتوحيد يف �الأزم�ن �لغ�برة. ول�صن� نخجل �أو نرتدد يف 

ذكر هذه �حلقيقة، و�إال خ�لفن� �رشيح �لقر�آن، ومن ذلك قول مو�صى \ لقومه چھ 

. غري �أن 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆچ12

ب�هلل  ب�لتوحيد، و�اللتز�م مبنهج �هلل، فلم� كفرو�  �لتز�مهم  �رتبطت مبدى  �ل�رشعية  هذه 

�لر�ص�لة  �تب�ع  ورف�صو�  وميث�قهم،  عهودهم  ونق�صو�  �الأنبي�ء  وقتلو�  ر�صله  وَع�صو� 

�الإ�صالمية �لتي ج�ء به� حممد ]، وهو �لنبي �لذي ب�رشَّ به �أنبي�ء بني �إ�رش�ئيل قومهم 

تع�ىل  وقوله   
ڇچ13 ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ 

وغ�صبه  �هلل  لعنة  عليهم  حلَّت  ذلك  فعلو�  فلم�   ،
ٹٹچ14 ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چٿ 

 وق�ل تع�ىل چڄ ڄ ڃ ڃ 
چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھچ15

ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 

.
ژ ڑ ڑ ک ک کچ16

وبذلك حتولت �رشعية حكم �الأر�ص �ملقد�صة �إىل �الأمة �لتي �ص�رت على منهج �الأنبي�ء، 

و�لن�صل  ب�جلن�ص  متعلقة  لي�صت  فهمن�  يف  ف�مل�ص�ألة  �الإ�صالم.  �أمة  وهي  ر�يتهم  وحملت 

و�لقوم، و�إمن� ب�تب�ع �ملنهج.

و��صتطر�د�ً يف من�ق�صة �الدع�ء�ت �ليهودية بحقهم يف فل�صطني وفق ن�صو�ص �لتور�ة، 

\ ون�صله.  �إعط�ء هذه �الأر�ص الإبر�هيم  �لتور�ة �ملحرفة من  �إىل م� يذكرونه يف  ن�صري 

ومم� ج�ء فيه�  “وق�ل �لرب الإبر�هيم: �ذهب من �أر�صك ومن ع�صريتك ومن بيت �أبيك �إىل 

�الأر�ص �لتي �أريك... فذهب �إبر�هيم كم� ق�ل �لرب... ف�أتو� �إىل �أر�ص كنع�ن... وظهر �لرب 

“و�صكن  . وج�ء يف �لتور�ة �ملحرفة �أي�ص�ً 
الإبر�هيم، وق�ل: لن�صلك �أعطي هذه �الأر�ص”17

]�إبر�هيم \] يف �أر�ص كنع�ن، فق�ل له �لرب: �رفع عينيك، و�نظر من �ملو�صع �لذي �أنت 
فيه �صم�الً وجنوب�ً و�رشق�ً وغرب�ً؛ الأن جميع �الأر�ص �لتي �أنت ترى لك �أعطيه� ولن�صلك 

�أعطي هذه  ق�ئالً: لن�صلك  �إبر�هيم ميث�ق�ً  �لرب مع  “قطع  �أي�ص�ً   . وج�ء فيه� 
�الأبد”18 �إىل 

.
�الأر�ص. من نهر م�رش �إىل �لنهر �لكبري نهر �لفر�ت”19
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وللرد على ذلك -ف�صالً عن فهمن� للم�ص�ألة يف اأ�صله� ال�رصعي- نقول:

1.  �إذ� ك�ن هن�ك عهد، فقد �أعطي الإبر�هيم \ ولن�صله، ولي�ص بنو �إ�رش�ئيل وحدهم 

ن�صل �إبر�هيم، ف�لعرب �مل�صتعربة هم من ن�صله �أي�ص�ً )�أبن�ء �إ�صم�عيل \( ومنهم 

حممد ].

2.  �إذ� ك�نت �مل�ص�ألة مرتبطة ب�لن�صل و�لتن��صل، ف�لدالئل ت�صري �إىل �أن �الأغلبية �ل�ص�حقة 

�أن معظم يهود �ليوم هم  \، وذلك  �إبر�هيم  لليهود يف ع�رشن� لي�صت من ن�صل 

و�لع��رش  �لت��صع  �لقرنني:  يف  �لدين  هذ�  دخلو�  �لذين   ،Khazars �خلزر  يهود  من 

�مليالديني!!

3.  �إن �لقر�آن �لكرمي يو�صح م�ص�ألة �إم�مة �صيدن� �إبر�هيم وذريته يف �صكل ال لب�ص فيه، 

ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چۀ  تع�ىل  قوله  وت�أمل 

.
ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ20

�أن عهده لذريته  �أن تكون �الإم�مة يف ذريته بنيَّ �هلل له  �إبر�هيم �هلل تع�ىل  فعندم� �ص�أل 

�أكب مم�  ب�الإم�مة ال ي�صتحقه، وال ين�له �لظ�ملون، و�أي ظلم وكفر و�صدٍّ عن �صبيل �هلل، 

فعله بنو �إ�رش�ئيل بح�صب م� ت�صري م�ص�درهم نف�صه�، وبح�صب م� ي�صري �لقر�آن �لكرمي؟!

�أم� م� يتعلق ب�دع�ء�ت �ليهود �لت�ريخية، فقد كف�ن� �لكثري من �ملوؤرخني موؤونة �لرد 

عليه�، ففرتة حكم فل�صطني حتت ر�ية �الإ�صالم هي �أطول �لفرت�ت �لت�ريخية، و�ل�صعوب 

�لتي ��صتوطنت فل�صطني قبل جميء �ليهود ب�أكرث من �ألف ع�م ظلّت م�صتقرة فيه� حتى 

�الآن، وقد �ندجمت به� �لهجر�ت �لعربية قبل وبعد �لفتح �الإ�صالمي، وهي �لتي يت�صكل 

.
21

منه� �صعب فل�صطني �حل�يل بدينه �الإ�صالمي ولغته و�صم�ته �لعربية

ثانيًا: نظرة تاريخية:

�إىل  �ملوؤرخون  يلج�أ  م�  وع�دة  �ل�صعوب�ت،  من  �لكثري  �لقدمي  �لت�ريخ  در��صة  ت�صوب 

كم�  �الآث�ر،  بع�ص  على  به�  �لكت�بة  متت  �لتي  �لقدية  �للغ�ت  رموز  وفكِّ  �الآث�ر،  در��صة 

�لكت�ب�ت،  بع�ص  عليه�  وعظ�م  وجلود  و�أور�ق  لف�ئف  من  يكت�صفونه  مم�  ي�صتفيدون 

وكذلك مم� ي�صتح�صلونه من خمطوط�ت وكتب �لت�ريخ و�لرت�ث �لقدية. ويف در��صتهم 

لت�ريخ فل�صطني �لقدمي ك�نو� كثري�ً م� يلج�أون �إىل م� كتبته �لتور�ة، وم� تن�قله �ليهود، غري 

�أن �العتم�د تز�يد يف هذ� �لع�رش على �الآث�ر... . ونحن يف در��صتن� �ملخت�رشة �صنح�ول 
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مب�  �ل�صورة  ��صتكم�ل  نح�ول  ثم  �لنبوية،  و�ل�صنة  �لكرمي  �لقر�آن  ذكره  مم�  �ال�صتف�دة 

لدين� من �أخب�ر و�آث�ر، ال تتع�ر�ص مع �صحيح م� نعتقده. و�صنلتزم هن� ب�الخت�ص�ر غري 

�ملخل ب�ملعنى �ملر�د، ويف حدود در��صتن� للتجربة �الإ�صالمية على �أر�ص فل�صطني.

�صكن �الإن�ص�ن �أر�ص فل�صطني منذ �لع�صور �ملوغلة يف �لقدم، وهن�ك �آث�ر تعود �إىل 

�لو�صيط  �حلجري  و�لع�رش  ق.م(  �ألف   14  - �ألف   500( �لقدمي  �حلجري  �لع�رش 

)14 �ألف - 8 �آالف ق.م( حيث يطلق على هذ� �لع�رش يف فل�صطني �حل�ص�رة �لنطوفية 

�الآن،  حتى  معروف  غري  �لنطوفيني  و�أ�صل  �لقد�ص،  �صم�ل  �لنطوف  مغ�ئر  �إىل  ن�صبة 

�لكرمل. جبل  كمغ�ئر  و�لكهوف  �ملغ�ئر  يف  وع��صو�  �ل�ص�حل  على  ح�ص�رتهم  تركزت 

ويف �لع�رش �حلجري �حلديث )8000-4500 ق.م( �نتقلت حي�ة �الإن�ص�ن يف فل�صطني 

على  �لدالئل  �أول  ظهرت  �أريح�  ويف  �إنت�جه،  �إىل  �لغذ�ء  جمع  من  وحتول  �ال�صتقر�ر،  �إىل 

حي�ة �ال�صتقر�ر، وهي تعّد، حتى �الآن، �أقدم مدن �لع�مل؛ حيث �أن�صئت نحو 8000 ق.م.

مو�قع  عن  ك�صف  وقد  ق.م،   3300-4500 من  �لنح��صي  �حلجري  �لع�رش  و�متد 

و�لبحر  �خلليل  جب�ل  وبني  �ل�صبع،  بئر  منطقة  يف  �لفرتة  تلك  �إىل  تعود  �أثرية  ح�ص�رية 

�مليت، و�خل�صرية على �ل�صهل �ل�ص�حلي.

ومتيزت بد�ية �الألف �لث�لث ق.م بظهور �الإمب�طوري�ت �لقدية يف �ل�رشق، وقد ر�فق 

يف  �لت�ريخية  �لع�صور  تبد�أ  هن�  ومن  �لت�ريخ،  بتدوين  و�لبدء  �لكت�بة  �إىل  �لتو�صل  ذلك 

فل�صطني.

�لقدمي،  �لبونزي  �لع�رش  ��صم  ق.م   2000-3200 من  �ملمتدة  �لفرتة  على  ويطلق 

ه�ص�ب  على  ق�مت  �لتي  �لدف�عية  �لتح�صينية  �ملدن  بظهور  �لفرتة  هذه  متيزت  وقد 

مرتفعة، و�نت�رشت ب�أعد�د كبرية، وك�نت غ�لبيته� يف و�صط و�صم�ل فل�صطني، ومن �أهم 

�لف�رعة غربي ن�بل�ص، ويف �الألف  �لن�قورة وتّل  �ملو�قع بي�ص�ن وجمدُّو و�لعفولة ور�أ�ص 

�لث�لث ق.م ز�د عدد �صك�ن فل�صطني، ومنت �ملدن، و�أ�صبح له� قوة �صي��صية و�قت�ص�دية 

مم� يكن ت�صميته ع�رش “دويالت �ملدن”.

وخالل �الألف �لث�لث ق.م ه�جر �إىل فل�صطني �لعموريون “�الأموريون” و�لكنع�نيون، 

يظهر  م�  وعلى  �لكنع�نية(،  �لبطون  من  يمُعد�ن  )وهم�  و�لفينيقيون  �ليبو�صيون  وكذلك 

�لكنع�نيون يف �صهول  ��صتقر  �إىل فل�صطني حو�يل 2500 ق.م، حيث  فقد ك�نت هجرتهم 
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فل�صطني، وتركز �لعموريون يف �جلب�ل، و��صتقر �ليبو�صيون يف �لقد�ص وم� حوله�، وهم 

�أم� �لفينيقيون ف��صتقرو�  �لذين �أن�ص�أو� مدينة �لقد�ص و�أ�صموه� “يبو�ص” ثم “�أور�ص�مل”، 

يف �ل�ص�حل �ل�صم�يل لفل�صطني ويف لبن�ن.

ويرى ثق�ت �ملوؤرخني �أن �لعموريني و�لكنع�نيني و�ليبو�صيني و�لفينيقيني قد خرجو� 

من جزيرة �لعرب، و�أن �صو�د �أهل فل�صطني �حل�ليني، وخ��صة �لقرويني هم �أن�ص�ل تلك 

�لفتح  �إثر  �لبالد  يف  ��صتقرو�  �لذين  و�مل�صلمني  �لعرب  من  �أو  �لقدية  و�ل�صعوب  �لقب�ئل 

�الإ�صالمي له�.

لقد ك�نت هجرة �لكنع�نيني و��صعة يف تلك �لفرتة بحيث �أ�صبحو� �ل�صك�ن �الأ�ص��صيني 

للبالد، و��صم �أر�ص كنع�ن هو �أقدم ��صم عرفت به �أر�ص فل�صطني، وقد �أن�ص�أ �لكنع�نيون 

معظم مدن فل�صطني، وك�ن عدده�، ح�صب حدود فل�صطني �حل�لية، ال يقل عن 200 مدينة 

خالل �الألف �لث�ين ق.م وقبل قدوم �لعب�نيني �ليهود مبئ�ت �ل�صنني، ومن �ملدن �لقدية 

ف�صالً عن �أريح� و�لقد�ص مدن �صكيم “بالطة، ن�بل�ص” وبي�ص�ن وع�صقالن وعك� وحيف� 

و�خلليل و�أ�صدود وع�قر وبئر �ل�صبع وبيت حلم... .

ثم ج�ء �لع�رش �لبونزي �لو�صيط )2000-1550 ق.م( حيث �صهد �لن�صف �الأول 

�لقرون  خالل  فل�صطني  على  �صيطرو�  �لذين  �لهك�صو�ص  حكم  ق.م  �لث�ين  �الألف  من 

18-16 ق.م. 

�لهك�صو�ص  حكم  ب�نزو�ء  ق.م(   1200-1550( �ملت�أخر  �لبونزي  �لع�رش  وبد�أ 

�حلديدي  �لع�رش  �أم�  �ملطلق،  �مل�رشي  �حلكم  �صيطرة  حتت  فل�صطني  ودخول 

فل�صطني  ��صتقبلت  تقريب�ً(  ق.م   1200( بد�يته  يف  �أنه  فيظهر  ق.م(   330-1200(

جمموع�ت مه�جرة من من�طق خمتلفة �أبرزه� هجر�ت “�صعوب �لبحر” �لتي يظهر �أنه� 

ج�ءت من غرب �آ�صي� ومن جزر بحر �إيجه )كريت وغريه�( وقد ه�جمت هذه �ل�صعوب 

عن  �صده�  �لث�لث،  رعم�صي�ص  م�رش،  فرعون  ولكن  وم�رش،  �ل�ص�م  �صو�حل  �لبد�ية  يف 

�جلنوبي  �جلزء  يف  ت�صتقر  �أن  له�  و�أذن  �صعيد”  بور  “قرب  بلوزيون   معركة  يف  بالده 

ت�صميتهم   ج�ءت  ومنه�  ت”،  �ص  ل  “ب  ��صمه�  �الأثرية  �لنقو�ص  يف  وورد  فل�صطني،  من 

“فل�صطيون” ثم زيدت �لنون �إىل ��صمهم )رمب� على �عتب�ر �جلمع( ف�أ�صبحو� فل�صطينيني، 
وقد �أق�م �لفل�صطيون خم�ص مم�لك هي مدن غزة، و�أ�صدود، وجت، وعقرون، وع�صقالن، 

وهي مدن �ملرجح �أنه� كنع�نية قدية، غري �أنهم و�صعوه� ونظموه�، ثم �أن�ص�أو� مدينتني 
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جديدتني هم� �للد و�صقلغ، و��صتولو� على بقية �ل�ص�حل حتى جبل �لكرمل، كم� ��صتولو� 

ب�لكنع�نيني، و��صتعملو� لغتهم  �لفل�صطيون  �ندمج  �بن ع�مر...، و�رشع�ن م�  على مرج 

وعبدو� �آلهتهم  “د�جون وبعل وع�صت�ر”. وب�لرغم من �أن �لفل�صطيني ذ�بو� يف �ل�صك�ن �إال 

.
22

�أنهم �أعطو� هذه �الأر�ص ��صمهم ف�أ�صبحت تعرف بفل�صطني

ويظهر من �لدالئل �لت�ريخية �ملق�رنة �أن مو�صى \ ق�د بني �إ�رش�ئيل ب�جت�ه �الأر�ص 

�ملت�أخر،  �لبونزي  �لع�رش  �أو�خر  �أي  ق.م،   13 �لقرن  من  �الأخري  �لن�صف  يف  �ملقد�صة 

قي�م  ثم  فل�صطني،  �إىل  �ليهودي  �لدخول  بد�ية  �حلديدي  �لع�رش  وبد�ية  هو  �صهد  �لذي 

مملكة د�ود و�صليم�ن  )1004-923 ق.م(، �لتي �نق�صمت �إىل مملكة �إ�رش�ئيل 

جزء�ً  منه�  كل  حكمت  و�لتي  ق.م(،   586-923( يهود�  ومملكة  ق.م(،   722-923(

�لنفوذ  حتت  ع�م  ب�صكل  فل�صطني  دخلت  ق.م   730 ومنذ  فل�صطني،  �أر�ص  من  حمدود�ً 

�الآ�صوري �لق�دم من �لعر�ق حتى 645 ق.م. ثم ورثهم �لب�بليون يف �لنفوذ حتى 539 ق.م، 

�لفر�ص  �إن  ثم  م�رش.  مع  فل�صطني  على  �لنفوذ  يتد�ولون  و�لب�بليون  �الآ�صوريون  وك�ن 

غزو� فل�صطني وحكموه� خالل �لفرتة 539-332 ق.م.

ثم دخلت فل�صطني يف �لع�رش �لهلين�صتي �ليون�ين، حيث حكمه� �لبط�ملة حتى 198 ق.م، 

على  و�صيطرو�  �لروم�ن،  ج�ء  عندم�  ق.م.   64 حتى   Seleucid �ل�صلوقيون  ورثهم  ثم 

�الإمب�طورية  تتبع  فل�صطني  ظلّت  �لروم�نية،  �الإمب�طورية  �نق�ص�م  وبعد  فل�صطني، 

�لروم�نية �ل�رشقية  “دولة �لروم” وع��صمته� �لق�صطنطينية حتى ج�ء �لفتح �الإ�صالمي، 

.
23

و�أعط�ه� �صبغته� �لعربية �الإ�صالمية �صنة 636م

ثالثًا: دعوة احلق وم�شرية االأنبياء على االأر�س املقد�شة:

فيه�،  وم�تو�  فل�صطني،  يف  ع��صو�  �أنهم  نعلم  �لذين  �الأنبي�ء  �أول   \ اإبراهيم  ك�ن 

ويعقوب  ك�إ�صحق  �الأنبي�ء  من  �لكثري  ج�ء  ن�صله  فمن  �الأنبي�ء،  �أبو  هو   \ و�إبر�هيم 

ويو�صف و�إ�صم�عيل وحممد عليهم �أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم.

 وع��ص هن�ك ردح�ً من 
24

ولد �إبر�هيم \، ح�صبم� ورد من �آث�ر، يف “�أور” يف �لعر�ق

�لزمن؛ حيث ق�م بتحطيم �الأ�صن�م، ودع� �إىل �لتوحيد، وو�جه �لنمرود، و�ألقمه �حلجة، 

وه�جر  و�صالم�ً،  برد�ً  عليه  �هلل  فجعله�  �الأ�صن�م  حتطيم  على  له  عق�ب�ً  �لن�ر  يف  و�ألقي 

.
 چى ى ائ ائ ەئ ەئچ26

25
�إبر�هيم ومعه �بن �أخيه لوط يف �صبيل �هلل
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يف  �الآن  تقع  وهي  )�لره�(  �ن  حرَّ �إىل  معه  ومن  ه�جر  �لبد�ية  يف  �إبر�هيم  �أن  ويظهر 

�أر�ص  �إىل  لوط  �أخيه  �بن  ومعه  ه�جر  هن�ك  ومن  �صورية،  من  �ل�صم�ل  �إىل  تركي�  جنوب 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  چې  تع�ىل  ق�ل   ،
27

ق.م  1900 نحو  “فل�صطني”  كنع�ن 

“�أور  عهد  نه�ية  يثل  �لقدمي  �لعر�ق  لت�ريخ  ب�لن�صبة  �لت�ريخ  هذ�  وك�ن   .
ەئچ28

فيه  �صيطرت  �لذي  �لقدمي  �لب�بلي  �لع�رش  وبد�ية  �ل�صومريون  حكمه�  �لتي  �لث�لثة” 

ولد  فل�صطني  يف  وهن�ك  “�لعموريون”.  �لعرب  جزيرة  من  �لق�دمة  �ل�ص�مية  �لعن��رش 

. �إ�صم�عيل و�إ�صحق ويعقوب 

نزل �إبر�هيم \ يف �صكيم قرب ن�بل�ص، ومنه� �نتقل �إىل جه�ت ر�م �هلل و�لقد�ص، ومّر 

ب�خلليل ثم ببئر �ل�صبع؛ حيث ��صتقر حوله� زمن�ً، ثم �رحتل �إىل م�رش، وك�ن ذلك يو�فق 

تقريب�ً عهد �الأ�رشة �لـ 11 �أو �لـ 12 لفر�عنة م�رش، وع�د من م�رش ومعه “ه�جر” �لتي 

�إحدى �الأمري�ت، ثم ع�د  �أو  �بنة فرعون  �أنه�  �لزعيم �مل�رشي له، وذكر يف رو�ية  �أهد�ه� 

�أمري غزة، ثم جتّول بني بئر �ل�صبع  �أب� م�لك  �لتقى  �إىل فل�صطني، فمّر بجو�ر غزة؛ حيث 

حيث  �مليت؛  �لبحر  جنوب  �إىل  �نتقل   \ لوط�ً  �إن  ثم  �لقد�ص.  �إىل  �صعد  ثم  و�خلليل، 

وقد  و�خلليل.  �لقد�ص  جب�ل  يف   \ �إبر�هيم  مكث  بينم�  �ملنطقة،  تلك  الأهل  ر�صل 
مُ
�أ

ولد �إ�صم�عيل \ الإبر�هيم من زوجته ه�جر، ثم رزق ب�إ�صحق بعد ذلك بـ 13 ع�م�ً من 

. ويبدو �أن �إبر�هيم رزق ب�أبن�ئه وهو يف �صنٍّ كبرية ن�صت�صف ذلك من قوله 
29

زوجته �ص�رة

.
تع�ىل على ل�ص�ن �ص�رة چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپچ30

ويبدو �أن �إبر�هيم \ تردد على �حلج�ز �أكرث من مرة، فقد �أح�رش �إ�صم�عيل و�أمه 

ه�جر �إىل مكة، وق�صة �صعي ه�جر بني �ل�صف� و�ملروة، وتفجر م�ء زمزم م�صهورة، ثم �إن 

�إبر�هيم ع�د فبنى مع �إ�صم�عيل �لكعبة چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

. غري �أن مركز ��صتقر�ر �إبر�هيم ك�ن يف ظّل فل�صطني، وفيه� 
ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ31

وهي �ملدينة �لتي �صميت ب��صمه \  تويف حيث دفن يف مغ�رة �ملكفيلة قرب “�خلليل”، 

.
32

ر 175 �صنة وقيل �إنه عمَّ

د�ً، وك�ن  ع��رش �إبر�هيم \ ح�كم �لقد�ص “ملكي �ص�دق” وك�ن على م� يبدو موحَّ

�أن   [ �هلل  ر�صول  ذكر  فقد  ن�درة،  قلة  ب�هلل  �ملوؤمنون  ك�ن  �لفرتة  تلك  ويف   ،
33

له �صديق�ً 

�إبر�هيم ق�ل لزوجته �ص�رة عندم� �أتى على جب�ر من �جلب�برة “لي�ص على �الأر�ص موؤمن 

�أن ذلك حدث عندم� ذهب� مل�رش. ولعلن� ن�صت�صف هذ� �ملعنى  ، ويظهر 
غريي وغريك”34
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�الأنبي�ء  �أب�  ف�إن  ح�ل  كل  وعلى   .
ڤچ35 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چٿ  تع�ىل  قوله  من 

�لدعوي يف ن�رش  �لر�صل، وك�ن له دوره  �لعزم من  �أويل  �إبر�هيم �خلليل ك�ن ر�صوالً من 

�هلل يف  �ملح�ريب لعب�دة  �مل�ص�جد، ويقيم  �لتوحيد يف فل�صطني؛ حيث ك�ن يوؤ�ص�ص  ر�ص�لة 

كل مك�ن ذهب �إليه. ويظهر �أنه مل يِجد عن�ء �أو عنت�ً من �أهل فل�صطني، ومل ي�صطر لرتكه� 

ب�صبب دينه ودعوته، فظل م�صتقر�ً يتنقل بحرية فيه� حتى توف�ه �هلل.

�أم� لوط \ فقد ��صتقر جنوب �لبحر �مليت؛ حيث �أر�صل �إىل قرية “�صدوم” وهوؤالء 

ك�نو� يفعلون �لف�ح�صة ب�لرج�ل “�للو�ط”وقد نه�هم لوط عن هذ�، ف�أعر�صو� و��صتكبو�، 

ف�نتقم �هلل منهم، فجعل ع�ليه� �ص�فله�، و�أمطر عليهم حج�رة من �صجيل چڭ ڭ ۇ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 
ٻ  ٻ  چٱ   ،

ڦچ36 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 

.
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ37

\ قد ع��رش ر�ص�لة لوط وهالك قومه. فقد  �إبر�هيم  �أن  وي�صري �لقر�آن �لكرمي �إىل 

ج�ءته �ملالئكة، وب�رشوه ب�إ�صحق، و�أخبوه ب�أنهم مر�صلون لتدمري قوم لوط، فق�ل لهم 

. وهكذ� َن�رَشَ �هلل 
چٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ  ڦ ڦ ڦچ38

 ،
�صبح�نه ر�صوله لوط�ً، وطّهر �أر�صه �ملب�ركة من چٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤچ39

وج�ءت �لب�رشى الإبر�هيم ب�إ�صحق ليحمل ر�ية �لتوحيد من بعده على �الأر�ص �ملب�ركة، 

وليتو��صل �نت�ص�ر �لنور �الإلهي فيه�.

وع��ص اإ�صحق يف �أر�ص فل�صطني، ورزقه �هلل �صبح�نه يعقوب \ )�إ�رش�ئيل( و�لذي 

و�نظر   ،\ �إبر�هيم  بعد  للهدى  من�ر�ت  ويعقوب  �إ�صحق  وك�ن  �أب�هم،  �ليهود  يعّده 

ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چوئ  وروعته  �إيج�زه  يف  �لقر�آين  �لبي�ن  �إىل 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ  ېئ 
.

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ40

ولد يعقوب \ يف �لقرن 18 ق.م )حو�يل 1750 ق.م( يف فل�صطني، غري �أنه ه�جر 

 \ يو�صف  منهم  �بن�ً،   11 له  وولد  تزوج  وهن�ك  “�لره�”  حّر�ن  �إىل  يظهر  م�  على 
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بينم� ولد �بنه �لـ 12 بني�مني يف �أر�ص كنع�ن “فل�صطني”. وقد رجع يعقوب  و�أبن�وؤه 

، وق�صته وق�صة �بنه يو�صف م�صهورة 
41

�إىل فل�صطني و�صكن عند “�صّعري” قرب �خلليل

ومف�صلة يف �صورة يو�صف من �لقر�آن �لكرمي. وهي �لتي حتكي ت�آمر �إخوة يو�صف على 

هن�ك  �صّب  حيث  م�رش،  يف  �إي�ه  وبيعهم  له  ق�فلة  و�كت�ص�ف  �لبئر،  يف  و�إلق�ءه  يو�صف، 

ودع� �إىل �هلل، و�صمد �أم�م فتنة �لن�ص�ء، و�صب يف �ل�صجن حتى �أكرمه �هلل ب�أن يو�صع على 

خز�ئن م�رش بعد ت�أويله �لروؤي� وثبوت بر�ءته. ثم �إن يو�صف ��صتقدم �أب�ه يعقوب و�إخوته 

�إىل م�رش؛ حيث رد �هلل �لب�رش �إىل يعقوب بعد �أن �بي�صت عين�ه على فر�ق يو�صف، كم� عف� 

يو�صف عن �إخوته. وتذكر بع�ص �لرو�ي�ت �أن يعقوب ع��ص يف م�رش 17 �صنة غري �أنه 

.
42

دفن \ �إىل جو�ر جده و�أبيه �إبر�هيم و�إ�صحق يف �خلليل

حكم  تو�فق  ك�نت  م�رش  يف  و�أبن�وؤه  يعقوب  فيه�  ع��ص  �لتي  �لفرتة  تلك  �أن  ويبدو 

�لهك�صو�ص مل�رش، وهم �أ�صالً من غري �مل�رشيني، ويثل حكمهم �الأ�رشتني �لـ 15 و16 من 

�الأ�رش �لتي حكمت م�رش، و�للتني �متد حكمهم� مل�رش خالل �لفرتة 1774-1567 ق.م.

وعلى كل ح�ل، يظهر �أن يو�صف و�إخوته �أبن�ء يعقوب نعمو� بحرية �لعمل و�لعب�دة 

ح�له  على  ي�صتمر  مل  �الأمر  �أن  غري  �لتوحيد،  �إىل  �لدعوة  يف  دورهم  لهم  وك�ن  م�رش،  يف 

�هلل  �أر�صل  حتى  �لفرعوين  �ال�صطه�د  حتت  �إ�رش�ئيل  بنو  فوقع  �ملتع�قبة،  �أجي�لهم  يف 

مو�صى \ �إىل فرعون الإخر�ج بني �إ�رش�ئيل منه� �إىل �الأر�ص �ملقد�صة.

لقد ك�ن بنو �إ�رش�ئيل يف تلك �لفرتة هم �أهل �حلق وحملة ر�ية �لتوحيد، وك�ن فرعون 

 
م�رش ذلك �لزم�ن متكب�ً متعجرف�ً يّدعي �الألوهية چچ چ چ ڇ ڇ ڇچ43

ے  چے  �أبن�ءهم وي�صتحيي ن�ص�ءهم  �إ�رش�ئيل، فيذبِّح  وك�ن مف�صد�ً ي�صطهد بني 

ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
فرعون  بيت  يف  وتربى،  �جلو  هذ�  يف   \ مو�صى  ولد  وقد   .

ۉچ44 ۅ  ۅ  ۋ 
ودعوته  ون�ص�أته  مو�صى  وق�صة  يمُقتل،  �أن  يجب  ك�ن  �لذي  وهو  حمكم،  رب�ين  تدبري  يف 

�أكب  من  وهي  تروى،  �أن  من  �أ�صهر  فرعون  وهالك  �إ�رش�ئيل  ببني  وخروجه  لفرعون 

ببني  �لتعريف  ومن  و�لعب،  �لدرو�ص  من  فيه�  مل�  وتكر�ر�ً  ذكر�ً  �لقر�آن  ق�ص�ص  و�أكرث 

�إ�رش�ئيل وطب�ئعهم... .

چې  فل�صطني  �أر�ص  �لزم�ن  ذلك  يف  �ملوؤمنة  �لفئة  تلك  يعطي  �أن  �صبح�نه  �هلل  قّدر 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ٱ ٻ 
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و�أر�صل   .
ڀڀچ45 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

مو�صى \ �إىل فرعون بهذ� �الأمر، يع�ونه يف ذلك �أخوه ه�رون �لذي بمُعث ر�صوالً �أي�ص�ً 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چۇئ 
فرعون  �أن  غري   .

ٿچ46 ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ 
ي�أبى ويتكب وال يوؤمن ب�الآي�ت و�ملعجز�ت �لتي ج�ء به� مو�صى. ويوؤمن �ل�صحرة �لذين 

�أظهرو�  �لذين  �أن  ويبدو   .
47

فرعون يد  يف  وي�صقط  مو�صى،  بدعوة  فرعون  ح�صدهم 

�إ�رش�ئيل، وك�ن  �إ�رش�ئيل ك�نو� عدد�ً حمدود�ً من فتي�ن بني  �إىل بني  �إي�نهم، و�ن�صمو� 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇ  فرعون  يفتنهم  �أن  من  بخوف  مقرون�ً  �إي�نهم 

 .
گچ48 گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ثم �إّن مو�صى  ق�د من �آمن من قومه �رشق�ً ف�أتبعهم فرعون وجنوده، وحدثت ق�صة 

�ن�صق�ق �لبحر، و�إنق�ذ �هلل �صبح�نه لبني �إ�رش�ئيل، وهالك فرعون وجنوده چٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
.

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ49

ونقف هن� عند بع�ص �الآر�ء و�لرو�ي�ت �لت�ريخية �لتي يظهر منه� �أن عدد من خرج مع 

�أم� تلك  �ألف�ً على بع�ص �لرو�ي�ت.   15 �أو  مو�صى من م�رش ك�ن حو�يل �صتة �آالف فقط 

�مليالد.  قبل   13 �لـ  �لقرن  خالل  يبدو  م�  على  فك�نت  �لت�ريخية  �لن�حية  من  �لفرتة 

وك�ن خروج بني �إ�رش�ئيل من م�رش حتديد�ً يف حو�يل �لثلث �الأخري من ذلك �لقرن. وهي 

 ،
�لث�ين”50 بـ“رم�صي�ص  �لع�رش  هذ�  يف  �مل�صهور  �لث�ين”  “رعم�صي�ص  حكم  تو�فق  فرتة 

وهذ�  �الآن،  �مل�رشية  �ملت�حف  �أحد  يف  معرو�صة  �لفرعون  هذ�  جثة  �أن  �هلل  تقدير  ومن 

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک  چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  �صبح�نه  بقوله  يذكرن� 

�لبالد  مت�حف  يف  لتعر�ص  و�أخرى  فرتة  بني  جثته  وتوؤخذ  بل   .
کچ51 ک  ک 

�لغربية، و�لن��ص �لذين يزورون جثته ين�صغلون ب�لت�أمل يف علم �لتحنيط دون �أن يذكرو� 

چژ ڑ ڑ ک ک  تع�ىل  قوله  �أخرى  مرة  لتقر�أ  ف�رجع  �لفرعون!!  هذ�  يف  �هلل  �آي�ت 

.
ک کچ52

�إ�رش�ئيل تبز ف�صول مع�ن�ة مو�صى وه�رون معهم،  لبني  �هلل �صبح�نه  �إنق�ذ  وبعد 

ويظهر من �صف�ت هوؤالء �صعف �الإي�ن و�جلهل و�جلنب، فم� ك�دو� يخرجون من �لبحر 

!!، ثم 
ٿچ53 حتى �أَتو� على قوم يعبدون �أ�صن�م�ً چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
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وجود  من  �لرغم  على  �لعجل  قومه  يعبد  ربه،  مليق�ت  مو�صى  يذهب  عندم� 

ڭۇچ54  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چھ   ! بينهم! ه�رون 

عن  نه�هم  عندم�  ه�رون  يقتلون  وك�دو�   ،
ڀچ55 ڀ  ڀ  پ  پ  چپ 

 
ڦچ56 ڦ  ڦ  ڦ  چڤ  مو�صى  خيه  الأ ق�ل  �لذي  وهو  كفرهم، 

وغريه� من �ملو�قف.

ھ  چھ  لهم  ويقول  �ملقد�صة،  �الأر�ص  ب�جت�ه  �إ�رش�ئيل  بني  مو�صى  يقود  ثم 

ولكنهم   ،
ۆچ57 ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  �أدب�رهم!!  يخت�رون �الرتد�د على 

فيكررون  �لن�صح  فيهم  ينفع  وال   ،
ائچ58 ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
. ...!!

ٺچ59
“�إن جبلة يهود  ويعلق �صيد قطب، رحمه �هلل، على موقف بني �إ�رش�ئيل هذ� فيقول: 

لتبدو هن� على حقيقته�، مك�صوفة بال حج�ب ولو رقيق من �لتجمل...، �إن �خلطر م�ثل 

�الأر�ص، و�أن �هلل قد  �أ�صح�ب  ب�أنهم  قريب، ومن ثم ال يع�صمهم منه حتى وعد �هلل لهم 

يتنزل  له، وال جهد فيه، ن�رش�ً مريح�ً  كتبه� لهم. فهم يريدون ن�رش�ً رخي�ص�ً، ال ثمن 

“وهكذ� يخرج �جلبن�ء فيتوقحون، ويفزعون من �خلطر  عليهم تنزل �ملن و�ل�صلوى”.... 

چڀ ڀ  �لل�ص�ن...  �إال مّد  �لل�ص�ن  �لع�جز ال تكلفه وق�حة  �أم�مهم، هكذ� يف وق�حة 

ٺچ  ٺ  چٺ  �لقت�ل!  �إذ� ك�نت ربوبيته �صتكلفهم  ڀچ! فلي�ص بربهم 
ال نريد ملك�ً، وال نريد عز�ً، وال نريد �أر�ص ميع�د... ودونه� لق�ء �جلب�رين، هذه نه�ية 

�لرذ�الت،  و�حتم�ل  �لطويل،  و�ل�صفر  �جلهيد،  �جلهد  نه�ية   ،\ مبو�صى  �ملط�ف 

.
و�النحر�ف�ت، و�اللتو�ء�ت من بني �إ�رش�ئيل!”60

ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  ربه  �إىل  ويلج�أ   \ مو�صى  ويت�أمل 

ڃڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  چڄ  لنبيه  �هلل  وي�صتجيب   ،
ڦچ61 ڦ  ڦ 

�الأر�ص  �أبو�ب  على  ك�نو�  �أن  بعد  ب�لتيه  عليهم  يحكم  وهكذ�   
چچچ62 چ  چ 

حتى  �إ�رش�ئيل  بني  من  �جليل  هذ�  على  حرمه�  قد  �صبح�نه  �هلل  �أن  ويظهر  �ملقد�صة، 

“�أف�صده �لذل،  ين�ص�أ جيل غريه ي�صلب عوده يف جوٍّ من خ�صونة �ل�صحر�ء، فهذ� �جليل 

.
و�ال�صتعب�د، و�لطغي�ن يف م�رش، فلم يعد ي�صلح لهذ� �الأمر �جلليل”63
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وتويف مو�صى \ قبل �أن ي�صتطيع دخول �الأر�ص �ملقد�صة، ويف �حلديث �ملتفق عليه 

عن �أبي هريرة �أن ر�صول �هلل ] ق�ل: �إن مو�صى عندم� ح�ن �أجله ق�ل: “رب �أدنني من 

�الأر�ص �ملقد�صة رمية بحجر” ق�ل ر�صول �هلل ] “و�هلل لو �أين عنده الأريتكم مك�ن قبه 

.
�إىل جنب �لطريق عند �لكثيب �الأحمر”64

هو  لهم  نبي  �إ�رش�ئيل  بني  ق�د  �لتيه  �صنو�ت  وبعد  جديد،  �صلب  جيل  ن�ص�أ  �أن  وبعد 

Joshua son of Nun وي�صميه �ليهود “ي�صوع” وهو �لذي عب  يو�صع بن نون \ 

�الأردن  نهر  عبوره  وك�ن  �أريح�،  مدينة  و�حتل  �أعد�ئه،  على  و�نت�رش  �الأردن،  نهر  بهم 

مل  ولكنه  �لقد�ص،  فتح  وح�ول  �هلل،  ر�م  بجو�ر  “ع�ي”  غز�  ثم  ق.م،   1190 حو�يل 

ي�صتطع، وك�ن عدد �ليهود قليالً بحيث ي�صعب عليهم �النت�ص�ر، و�حتالل ك�فة �ملن�طق، 

�لتقى  يو�صع  �أن  �هلل   يو�صع من حديث ر�صول  نعلمه عن  . ومم� 
65

عليه� و�ل�صيطرة 

�ل�صم�ص حتى  تغيب  �أال  �هلل  تغيب، فدع�  �أن  �ل�صم�ص  ك�دت  �أعد�ءه يف معركة ط�لت حتى 

�نت�رش  حتى  �ل�صم�ص  غروب  ف�أخر  لدعوته،  �هلل  ف��صتج�ب  وينت�رش،  �ملعركة،  تنتهي 

.
66

يو�صع

ع�رشهم  وعرف  بـ“�لق�ص�ة”  عرفو�  زعم�ء  �ليهود  قي�دة  توىل  يو�صع   وبعد 

وعلى �لرغم من حم�والتهم �إ�صالح قومهم فقد �ص�د ع�رشهم �لذي  بـ“ع�رش �لق�ص�ة”. 

�لفو�صى و�لنكب�ت و�خلالف�ت و�النحالل �خللقي و�لديني بني  �صنة   150 د�م حو�يل 

ويف  ب�لقد�ص  �ملحيطة  �ملرتفعة  �الأر��صي  يف  �لفرتة  تلك  يف  ��صتوطنو�  وقد  �إ�رش�ئيل.  بني 

.
67

�ل�صهول �ل�صم�لية يف فل�صطني

�أن ��صمه  �إ�رش�ئيل بح�لهم �ملرتدي طلب �ملالأ منهم من نبّي لهم، يق�ل  ومل� �صعر بنو 

�لذي  يق�تلون حتت ر�يته يف �صبيل �هلل، ولكن نبيهم  �أن يبعث عليهم ملك�ً  “�صموئيل”، 
ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ  لهم  ق�ل  طب�عهم  يعرف 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
�أن �هلل قد بعث عليهم ط�لوت ملك�ً ف�عرت�صو�  ڍ ڌ ڌ ڎڎچ و�أخبهم نبيهم 
ب�أنهم چں ں ڻچ و�أنه چڻ ڻ ڻ ۀ ۀہچ فق�ل لهم نبيهم �إن �هلل 

��صطف�ه عليهم وز�ده ب�صطة يف �لعلم و�جل�صم.

1025 ق.م،  وتوىل �لق�ئد �ملوؤمن ط�لوت �ملمُلك على بني �إ�رش�ئيل، وك�ن ذلك حو�يل 

�بتالهم  عندم�  �الختب�ر  يف  �أتب�عه  وت�ص�قط  “�ص�وؤول”،  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ي�ت  وت�صميه 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  منه  �ل�رشب  من  ومنعهم  بنهر،  �هلل 

ج�لوت  ر�أو�  عندم�  �لت�يل  �الختب�ر  يف  بقي  �لذي  �لقليل  من  �لكثري  ت�ص�قط  ثم  ڦڦچ 
ثلة  �إال  �لنه�ية  يف  تثبت  ومل  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  چڃ  فق�لو�  وجنوده 

قليلة موؤمنة، �أعط�ه� �هلل �صبح�نه �لن�رش، وقتل د�ود  -وك�ن فتى يف هذه �ملعركة- 

.
68

ج�لوت ب�ملقالع

�أنه  �أن �لرو�ي�ت �الإ�رش�ئيلية تذكر  وال نعرف بعد ذلك م� ح�صل يقين�ً لط�لوت، غري 

1004 ق.م تقريب�ً ��صتط�ع �لفل�صطيون �النت�ص�ر على ط�لوت “�ص�وؤول” يف معركة  يف 

ر�أ�صه، و�صّمرو�  �النتح�ر وقطعو�  �أبن�ئه، و�أكرهوه على  جلبوع، و�أنهم قتلو� ثالثة من 

.
ج�صده و�أج�ص�د �أوالده على �صور مدينة بيت �ص�ن “بي�ص�ن”69

1004 ق.م، ينفتح ف�صل جديد يف ت�ريخ بني  كم بعد ط�لوت  وبتويل داود  �حلمُ

د�ود   يمُعّد  �إذ  �ملب�ركة.  �الأر�ص  على  �لتوحيد  دعوة  و�صيطرة  �نت�ص�ر  ويف  �إ�رش�ئيل 

�ملوؤ�ص�ص �حلقيقي ململكة بني �إ�رش�ئيل يف فل�صطني، فقد ق�صى �ليهود �لفرتة �لتي �صبقت 

�أن  ودون  فل�صطني،  من  حمدودة  �أجز�ء  يف  �صئيل  �صلط�ن  �صوى  يلكو�  �أن  دون  د�ود 

ي�صتطيعو� �أن يكونو� �ص�دته�...، وم�صى جميع ع�رش �لق�ص�ة يف �لقت�ل �جلزئي بجم�ع�ت 

.
70

�صغرية، حيث تمُد�فع كل جم�عة )قبيلة( مب�صقة عن قطعة �الأر�ص �لتي ��صتولت عليه�

ولد د�ود  يف بيت حلم، و��صتمر حكمه �أربعني ع�م�ً تقريب�ً )1004-963 ق.م( 

وك�نت ع��صمة حكمه يف �لبد�ية مدينة �خلليل حيث مكث فيه� �صبع �صنو�ت، ثم �إنه فتح 

يف  �لك�فرة  �الأقو�م  �صّد  حربه  وو��صل  �إليه�،  ع��صمته  فنقل  ق.م   995 حو�يل  �لقد�ص 

�إخ�ص�عه� 990 ق.م تقريب�ً، و�أجب دم�صق على دفع  �ملقد�صة حتى متكن من  �الأر�ص 

. وهكذ� �صيطر �أتب�ع �لتوحيد، يف 
71

�خلر�ج، و�أخ�صع �ملوؤ�بيني و�الأيدوميني و�لعمونيني

ذلك �لزم�ن، على معظم �أنح�ء فل�صطني. غري �أن حدود مملكة د�ود  يف �أغلب �لظن مل 

ويبدو �أن حدود �ململكة �الإ�رش�ئيلية  تالم�ص �لبحر �إال من مك�ن قريب من يوب�  “ي�ف�”، 

يف �أْوِجه� ك�نت 120 ميالً )191 كيلو مرت�ً( يف �أطول �أطو�له� و60 ميالً )97 كيلو مرت�ً( 

يف �أعر�ص عر�صه�، و�أقل من ذلك بكثري يف �أغلب �الأحي�ن، �أي �أن م�ص�حته� مل تزد عن 

، وهذ� �أقل من م�ص�حة فل�صطني �حل�لية بحو�يل 
2

7200 ميل مربع �أي حو�يل 19 �ألف كم

�ل�صيطرة  يف  �أخفقو�  لكنهم  �ملرتفعة  �ملن�طق  على  �ليهود  �صيطر  لقد   .
2

كم �آالف  ثم�نية 

تتم  مل  �أجز�ء  وهي  �لفل�صطيني،  �ل�ص�حل  من  كبرية  �أجز�ء  وخ�صو�ص�ً  �ل�صهول  على 

.
72

لدولتهم �ل�صيطرة عليه� �إطالق�ً طو�ل قي�مه�
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لو�ئه  ح�ملي  �أنف�صهم  ويعّدون  بد�ود   يف�خرون  �لزم�ن  هذ�  يهود  ك�ن  و�إذ� 

به  يوؤمنون  �إ�رش�ئيل، وهم  بد�ود من بني  �أحق  �أنف�صهم  �مل�صلمني يعّدون  ف�إن  ومري�ثه، 

�لق�ئمة  �الإي�ن  دولة  �أن�ص�أ  الأنه  به  ويف�خرون  ويكرمونه،  ويحبونه  �هلل،  �أنبي�ء  من  نبي�ً 

على �لتوحيد يف فل�صطني، وهم �ل�ص�ئرون على دربه �حل�ملون لر�يته يف هذ� �لزم�ن بعد 

�أن نك�ص عنه� بنو �إ�رش�ئيل، وكفرو� و�أ�رشكو�، ونق�صو� عهودهم مع �هلل.

ونعلم من �لقر�آن �لكرمي �أن �هلل �صبح�نه قد رزق د�ود  �لعلم و�حلكمة، و�أنزل عليه 

�أوتي ملك�ً قوي�ً، و�أن �جلب�ل و�لطيور ك�نت ت�صبح معه، وتذكر �هلل عندم�  �لزبور، و�أنه 

ك�ن يتلو مز�مريه ب�صوته �خل��صع �ملوؤثر چٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چېئ   ،

ڄچ73 ڄ  ڦ  ڦ 
يديه  بني  فك�ن  �حلديد  لد�ود  �صبح�نه  �هلل  و�أالَن   .

خبمبچ74 حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
ك�ل�صمع �أو ك�لعجني ي�صكله كيف �ص�ء دون ح�جة ل�صهره يف �لن�ر، وهذه معجزة �أعط�ه� 

�هلل لد�ود. وك�ن د�ود، ب�لرغم مم� �أوتي من ملك، يعمل ب�حلد�دة، وال ي�أكل �إال من عمل 

يده. وقد طور د�ود �صن�عة �لدروع يف زم�نه، فبعد �أن ك�ن �لدرع �صفيحة و�حدة تثقل 

ح�مله�، وتعيق حركته هد�ه �هلل �إىل �أن تكون حلق�ً متد�خلة ت�صهل �حلركة، وال تنفذ منه� 

 ،
ۉچ75 ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چۆ  �ل�صه�م... 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ 
.

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ76

�أن  �إىل  �لرو�ي�ت  وت�صري  و�لنبوة،  و�حلكم  �لعلم  يف  د�ود  �أب�ه   \ �صليم�ن  وورث 

�صليم�ن ك�ن و�حد�ً من 19 �بن�ً لد�ود، و�أن �صليم�ن ولد يف �لقد�ص، و�أن حكمه يف �الأر�ص 

�صبح�نه  �هلل  وهب  وقد   .
77

ق.م(  923-963( ع�م�ً  �أربعني  حو�يل  ��صتمر  �ملب�ركة 

�صليم�ن ملك�ً ال يح�صل الأحد بعده، فقد �صخر �هلل له �جلن خلدمته، كم� �صخر له �لريح 

�لطري  لغة  �هلل  علمه  كم�  �صلط�نه،  وقوة  وعدله  بحكمته  �صليم�ن  و��صتهر  ب�أمره،  جتري 

 
و�حليو�ن�ت.

له داللة على نبوته، وقد  �هلل  �أعط�ه�  ذ�ته معجزة رب�نية  لقد ك�ن ملك �صليم�ن بحد 

و�لطري  و�الإن�ص  �جلن  قوى  تدعمه  �لذي  �ملعجزة  �الإي�ين  �حلكم  بهذ�  فل�صطني  نعمت 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 29

�شراع احلق والباطل

م�ء  عني  ك�أنه  يجري  ك�ن  حتى  له  �لنح��ص  �إ�ص�لة  مبعجزة  �صليم�ن  �هلل  وكرم  و�لريح، 

متدفقة من �الأر�ص. و�صهدت مملكة �صليم�ن حركة بن�ء وعمر�ن �صخمة، كم� �متد نفوذه 

لي�صل مملكة �صب�أ يف �ليمن.

ولقد ج�ء ذكر �صليم�ن مر�ت عديدة يف �لقر�آن �لكرمي م�صري�ً �إىل علمه وملكه ونبوته، 

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چھ  �صليم�ن  عن  متحدث�ً  تع�ىل  ق�ل 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

.
ی یچ78

چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  چڦ  تع�ىل  وق�ل 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
، وق�ل تع�ىل چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے 

ڑچ79
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ 
، وق�ل تع�ىل چې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ۈئ ېئ ېئچ80
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ 

 82
. وقد عرفن� من �لقر�آن ق�ص�ص �صليم�ن مع �لنملة

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ81
چمح جخ حخ  ب�إ�صالمه�  �الأمر  �نتهى   حيث 

84
�صب�أ بلقي�ص ملكة   ومع 

83
�لهدهد ومع 

 
،

86
، وق�صته يف �لق�ص�ء ببع�ص �الأمور

مخ جس حس خس مس حص مص جضچ85
.

87
وق�صته يف حبه للخيل ورع�يته له�

�أم� يف حديث ر�صول �هلل ] فن�صت�صف منه �أن �صليم�ن ك�ن ذ� قوة بدنية ه�ئلة، و�أنه 

�أن   ] �أبي هريرة  له زوج�ت كثري�ت، فعن  و�أنه ك�ن  للجه�د يف �صبيل �هلل،  ك�ن حمب�ً 

“ق�ل �صليم�ن: الأطوفن �لليلة على ت�صعني، ويف رو�ية: مبئة �مر�أة،  ] ق�ل:  ر�صول �هلل 

ون�صي  يقل  فلم  �هلل،  �ص�ء  �إن  قل  �مللك:  له  فق�ل  �هلل،  �صبيل  يف  يج�هد  بف�ر�ص  ت�أتي  كلهن 

فط�ف عليهن، فلم حتمل �إال �مر�أة و�حدة ج�ءت ب�صق رجل، و�أمي �لذي نف�ص حممد بيده 

.
لو ق�ل: �إن �ص�ء �هلل جل�هدو� يف �صبيل �هلل فر�ص�ن�ً �أجمعون”88

وك�نت وف�ة �صليم�ن \ �آية من �آي�ت �هلل ودر�ص�ً من �لدرو�ص لالإن�ص و�جلن، ب�أن 

على  متكئ  وهو  �ملحر�ب  يف  ي�صلي  وقف  �صليم�ن   �إن  �إذ  �لغيب؛  يعلمون  ال  �جلن 
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�أن  �ل�ص�قة دون  �الأعم�ل  ع�ص�ه فم�ت وهو كذلك، ومكث فرتة طويلة و�جلن تعمل تلك 

ىئ  چېئ  تع�ىل  ق�ل  �الأر�ص،  على  ف�صقط  ع�ص�ه  �الأر�صة  �أكلت  حتى  مبوته  تدري 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
.

خت مت ىت يت جث مث ىثچ89

رابعًا: مملكتا اإ�شرائيل ويهودا:

كمت فيه  ��صتمر حكم د�ود و�صليم�ن حو�يل ثم�نني ع�م�ً وهو �لع�رش �لذهبي �لذي حمُ

فل�صطني حتت ر�ية �لتوحيد و�الإي�ن قبل �لفتح �الإ�صالمي له�.

وبعد وف�ة �صليم�ن �نق�صمت مملكته �إىل ق�صمني �صكال دولتني منف�صلتني متع�ديتني يف 

كثري من �الأحي�ن، وع�نت� من �لف�ص�د �لد�خلي و�ل�صعف �لع�صكري و�ل�صي��صي و�لنفوذ 

�خل�رجي، فعند وف�ة �صليم�ن �جتمع ممثلو قب�ئل بني �إ�رش�ئيل �لـ 12 يف �صكيم “قرب ن�بل�ص” 

ملب�يعة رحبع�م بن �صليم�ن، ولكن ممثلي ع�رش قب�ئل �تفقو� على عدم مب�يعته؛ الأنه مل 

قبيلة  من  “يربع�م”  منه  بدالً  و�نتخبو�  �ل�رش�ئب،  بتخفيف  �لرو�ي�ت،  ح�صب  يعدهم، 

ثم  ترزة  )ثم  �صكيم  وع��صمتهم  مملكتهم،  على  “�إ�رش�ئيل”  ��صم  و�أطلقو�  ملك�ً،  �أفر�مي 

�صليم�ن بن  لرحبع�م  والئهم�  على  ح�فظت�  فقد  وبني�مني  يهود�  قبيلت�  �أم�  �ل�ص�مرة(. 

.
90

Rehoboam ben Solomon، وكّونت� حتت حكمه مملكة “يهود�” وع��صمته� �لقد�ص

�صمته�  وقد  ق.م،   721-923 �لفرتة  خالل  ��صتمرت  فقد  “اإ�رصائيل”  مملكة  �أم� 

وقد خ�رشت ب�صبب غزو �لدم�صقيني  د�ئرة �ملع�رف �لبيط�نية �زدر�ء “�ململكة �لذيلية”، 

ملوك  �أ�صهر  “عمري”  وك�ن  �لريموك.  و�صم�ل  �الأردن  �رشقي  �لو�قعة  �الأر��صي  كل 

خليفته  �أم�  ع��صمته،  وجعله�  �ل�ص�مرة،  بني  ق.م   874-885 �إ�رش�ئيل  مملكة 

و�صور  �صيد�  ملك  بنت  “�إيز�بل”  لزوجته  �صمح  فقد  ق.م،   852-874 “�آخ�ب” 
“بعل” مم� �أدى �إىل ثورة ق�م به� �أحد �ل�صب�ط و��صمه  بفر�ص عب�دة �الإله �لفينيقي  

.Yahweh يهوه  عب�دة  و�أع�د  ب�آخ�ب،  �أط�حت  “ي�هو” 

تو�صعت  ي�هو  �صاللة  من  �لث�لث  وهو  ق.م   745-785 �لث�ين”  “يربع�م  عهد  ويف 

�مللك  ظهور  �أدى  �إذ  طويالً؛  ي�صتمر  مل  ذلك  لكن  �الآر�ميني،  ح�ص�ب  على  �صم�الً  مملكته 

وق�م  �لتو�صع،  هذ�  من  �حلد  �إىل  ق.م   727-745 �لث�لث”  بل�رشَّ  “جتالت  �الآ�صوري 

�آخر  “هو�صع”  بت�أديب  �لث�ين”  “�رشجون  بعده  ومن  �خل�م�ص”،  “�صلمن�رش  خليفته  
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�صك�ن  بنقل  �الآ�صوريون  وق�م  ق.م.   721 �صنة  دولته  على  وق�صى  �إ�رش�ئيل،  ملوك 

�إ�رش�ئيل �إىل حر�ن و�خل�بور وكرد�صت�ن وف�ر�ص و�أحلو� مك�نهم جم�ع�ت من �الآر�ميني.  

�ملنفى، فلم  �ملج�ورة لهم يف  �ل�صعوب  �ندجمو� مت�م�ً يف  �الإ�رش�ئيليني  �ملنفيني  �أن  ويظهر 

.
91

يبَق بعد ذلك �أثر لالأ�صب�ط �لع�رشة من بني �إ�رش�ئيل

توؤخذ  )وهي  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ي�ت  فح�صب  ق.م   586-923 “يهودا”  مملكة  �أم� 

بتفح�ص وحذر؛ حيث ال يوجد بني �أيدين� م� ينفي �أو يثبت �لكثري مم� فيه�( فقد �نت�رشت 

�لقوم  �أخالق  وف�صدت  �لوثنية،  �لعب�دة  ق.م   916-923 �صليم�ن  بن  يربع�م  حكم  يف 

ب�صيوع �للو�ط، وعندم� خلفه �بنه “�أبي�م” 915-913 ق.م بقيت �الأخالق ف��صدة...، 

وعندم� حكم يهور�م بن يهو�صف�ط Jehoram ben Jehoshafat 849-842 ق.م َقتَل 

735-715 ق.م،  �أم� يوح�ز بن يوت�م  �لقوم...،  �ل�صتة مع جم�عة من روؤ�ص�ء  �إخوته 

فيمُق�ل �أنه علق قلبه بحب �الأوث�ن حتى �إنه �صحى ب�أوالده على مذ�بح �الآلهة �لوثنية، و�أطلق 

 Manasseh ben Hezekiah لنف�صه عن�ن �ل�صهو�ت و�ل�رشور. و�أم� من�صي بن حزقي� 

.
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�لذي حكم 687-642 ق.م فيمُق�ل �أنه �أ�صّل قومه عن عب�دة �هلل، و�أق�م مع�بد وثنية

\ ت�صهد بذلك،  �إ�رش�ئيل فتلك �أخالقهم مع مو�صى  ول�صن� ن�صتغرب هذ� عن بني 

�الأنبي�ء  وقتلو�  �هلل  كالم  وحرفو�  وبدلو�  غريو�  �أنهم  �إىل  ي�صري  �لكرمي  �لقر�آن  �أن  كم� 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چەئ 
. ويحدثن� �لت�ريخ �أنهم قتلو� �لنبي “حزقي�ل” 

ی ی ی ی جئچ93
حيث قتله ق��ص ٍمن ق�ص�تهم، الأنه نه�ه عن منكر�ت فعله�؛ و�أن �مللك من�صي )بن حزقي�( 

قتل �لنبي �أ�صعي� بن �أمو�ص، �إذ �أمر بن�رشه على جذع �صجرة، الأنه ن�صحه ووعظه؛ و�أن 

.
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�ليهود قتلو� �لنبي �إرمي� رجم�ً ب�حلج�رة، الأنه وبخهم على منكر�ت فعلوه�

ويظهر �أن مملكة يهود� قد �عرتته� عو�مل �ل�صعف و�لوقوع حتت �لنفوذ �خل�رجي 

فرت�ت طويلة، فقد هوجمت مر�ت عديدة وهزمت، ودخل �مله�جمون �لقد�ص نف�صه�، كم� 

فعل �صي�صق فرعون م�رش عندم� دخل �لقد�ص و��صتوىل على م� فيه� )�أو�خر �لقرن 10 ق.م(، 

فدخلوه�  ق.م   842-849 يهور�م  عهد  يف  �لقد�ص  و�لعرب  �لفل�صطينيون  وه�جم 

ق.م   687-715 حزقي�  �مللك  �أم�  ون�ص�ءه،  بنيه  و�صبو�  يهور�م  ق�رش  على  و��صتولو� 

فقد ��صطر الإعالن خ�صوعه �لت�م مللك �الآ�صوريني �رشجون �لث�ين بعد �أن �أ�صقط مملكة 

�إ�رش�ئيل.
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ب�نيب�ل”  و“�آ�صور   Esarhaddon لـ“�أ�رشحدون”  �جلزية  حزقي�  بن  من�صي  ودفع 

نح��ص،  من  ب�صال�صل  �مللك  هذ�  �الآ�صوريون  قيد  وقد  �آ�صور...،  ملكي   Ashurbanipal

�آمون”  بن  “يو�صي�  حكم  و�أي�م  به�.  وم�ت  للقد�ص  ع�د  ثم  ب�بل،  �إىل  به  وذهبو� 

640-609 ق.م تقدم فرعون م�رش “نخ�و” �إىل فل�صطني، حيث هزم يو�صي�، و�أر�صله 

مل�رش �أ�صري�ً؛ حيث م�ت هن�ك، وو�صع مك�نه “يهوي�قيم بن يو�صي�” 609-598 ق.م، 

وقد �أرهق هذ� �حل�كم �ل�صعب ب�ل�رش�ئب ليدفع �جلزية ل�صيده �مل�رشي، ورجع �إىل عب�دة 

Nebuchadnezzar �لب�بلي  “بختن�رش”  �أي�م يهوي�قيم هزم نبوخذ ن�رش  �الأوث�ن. ويف 

و�أخ�صع  للقد�ص،  و�صل  �أن  �إىل  وزحف  ق.م،   605 �صورية  �صم�ل  �مل�رشي  “نخ�و” 
يهوي�قيم و�أذله، و�أدخل �لبلد حتت نفوذه، ومل� ث�ر يهوي�قيم على بختن�رش دخل �الأخري 

 .
95

وجي�صه �لقد�ص، وقيد يهوي�قيم ب�صال�صل من نح��ص؛ حيث م�ت بعد مدة

�مللك  َخَذ 
َ
و�أ �لقد�ص،  بختن�رش  ح��رش  ق.م   597-598 يهوي�كني  حكم  وعندم� 

يعرف  )فيم�  �صك�نه�  من  �آالف  ع�رشة  وحو�يل  �ليهود  وروؤ�ص�ء  ع�ئلته  مع  يهوي�كني 

�صدقي�  عنيَّ  بختن�رش  ن  �إ ثم  ب�بل،  ىل  �إ �لهيكل  خز�ئن  وبع�ص  �الأول(  ب�ل�صبي 

�لوالء،  له يني  �أق�صم  Zedekiah son of Josiah 597-586 ق.م حيث  يو�صي�  بن 

للقد�ص  زحفو�  �أن  لبثو�  م�  �لذين  �لب�بليني،  على  حكمه  �آخر  يف  ث�ر  �صدقي�  �أن  غري 

من  ب�صال�صل  وربط  �أ�صري�ً  �صدقي�  و�أمُخذ  �أ�صقطوه�،  حتى  �صهر�ً   18 وح��رشوه� 

ملت عيونه، وخرب نبوخذ  نح��ص و�صيق �إىل ب�بل؛ حيث يمُذكر �أنه قمُتل �أبن�وؤه �أم�مه و�صمُ

من  �ألف�ً   40 حو�يل  وجمع  و�لرثو�ت،  �خلز�ئن  ونهب  �لهيكل  ودمر  �لقد�ص،  ن�رش 

�إىل م�رش  �لث�ين( وه�جر من بقي من يهود  �لب�بلي  )�ل�صبي  ب�بل  �إىل  و�صب�هم  �ليهود 

.
96

ومنهم �لنبي �إرمي�. وبذلك �صقطت مملكة يهود� 586 ق.م

ذنوب  بلغت  “عندم�  �إال  يكن  مل  وتدمريه�  �ليهود  دولة  �صقوط  �أن  �لتلمود  وي�صجل 

بني �إ�رش�ئيل مبلغه�، وف�قت حدود م� يطيقه �الإله �لعظيم، وعندم� رف�صو� �أن ين�صتو� 

وبعد تدمري �لهيكل، وجه �لنبي �إرمي� كالمه �إىل نبوخذ ن�رش  لكلم�ت وحتذير�ت �إرمي�”. 

ق�ئالً: “ال تظن �أنك بقوتك وحده� ��صتطعت �أن تتغلب على �صعب �هلل �ملخت�ر، �إنه� ذنوبهم 

.
�لف�جرة �لتي �ص�قتهم �إىل هذ� �لعذ�ب”97

مملكتهم،  �صقوط  ب�صببه�  ��صتحقو�  �لتي  �إ�رش�ئيل  بني  �آث�م  �إىل  �لتور�ة  وت�صري 

فتذكر على ل�ص�ن �أ�صعي�، وهو �أحد �أنبي�ئهم قوله “ويل لالأمة �خل�طئة، �ل�صعب �لثقيل 

�إ�رش�ئيل،  بقدو�ص  ��صته�نو�  �لرب،  تركو�  مف�صدين  �أوالد  �ل�رش،  ف�علي  ن�صل  �الآثم، 
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“و�الأر�ص  �لتور�ة  وتقول   ،)4( �الأول  �الإ�صح�ح   - �أ�صعي�  �صفر  ور�ء”  �إىل  �رتدو� 

�الأبدي”  �لعهد  نكثو�  �لفري�صة،  غريو�  �ل�رش�ئع،  تعدو�  الأنهم  �صك�نه�؛  حتت  تدن�صت 

.)5( 24 �أ�صعي� - �الإ�صح�ح  �صفر 

واالإغريـقيـة  الفـار�شيـة  الهيمنـة  تـداول  خام�شًا: 

والرومانية على فل�شطني:

ع��ص �ليهود بعد �صقوط ملكهم يف فل�صطني مرحلة “�ل�صبي �لب�بلي” يف �لعر�ق، وهي 

700 �صنة من  �لفرتة �لتي يظهر �أنهم بد�أو� فيه� بتدوين �لتور�ة، �أي بعد م� ال يقل عن 

�لث�ين ق.م )بعد �أكرث من  �لقرن  \، ومل ينتهو� من تدوينه� �إال �أو�خر  ظهور مو�صى 

400 �صنة( وخالل هذه �لفرتة ك�ن �ليهود قد تركو� �اللتز�م بدينهم، وقلدو� �لدول �لتي 

يعي�صون فيه� بعب�دة �الأوث�ن.

�الإمب�طور  �أ�صقط  عندم�  فل�صطني  �إىل  �أخرى  مرة  للعودة  لليهود  �لفر�صة  والحت 

�لف�ر�صي قور�ص �لث�ين Cyrus II �لدولة �لب�بلية �لكلد�نية 539 ق.م مب�ص�عدة يهودية، 

�لف�ر�صية  �ل�صيطرة  ع�رش  يف  دخلت  �لتي  فل�صطني  �إىل  نفوذه  ومدَّ  ميدي�،  على  و�نت�رش 

ب�إع�دة  لهم  �صمح  كم�  فل�صطني  �إىل  �ليهود  بعودة  قور�ص  �صمح  فقد  ق.م،   332-539

بن�ء �لهيكل يف �لقد�ص، غري �أن �لقليل من �ليهود �نتهزو� �لفر�صة؛ الأن �لكثري من �ل�صبي 

حفظت  �الندم�ج  ع�ر�صت  �لتي  �ملت�صددة  �لقلة  ولكن  �جلديدة،  �الأر�ص  �أعجبتهم 

بني �إ�رش�ئيل من �الندث�ر.

للعدد  ب�لن�صبة  �أقلية  وهم  �ألف�ً   42 ك�نو�  �لر�جعني  عدد  �أن  �ملوؤرخني  �أحد  ويذكر 

�حلقيقي. وق�م هوؤالء �ليهود ببن�ء �لهيكل؛ حيث �كتمل بن�وؤه يف 515 ق.م، ويف منطقة 

�لقد�ص متتع �ليهود بنوع من اال�صتقالل الذاتي حتت الهيمنة الف�ر�صية، وهو حكم مل 

 ،
2
يكن يتج�وز ن�صف قطره ع�رصين كيلو مرتاً يف �أي �جت�ه )�أي م� ال يزيد عن 1257 كم

.
98

وهو �أقل من 5٪ من م�ص�حة فل�صطني(

ويف 332 ق.م �حتل �الإ�صكندر �ملقدوين Alexander III of Macedon فل�صطني يف 

�إط�ر حملته �ل�صهرية �لتي �حتل خالله� بالد �ل�ص�م وم�رش و�لعر�ق و�إير�ن و�أجز�ء من 

�لهند، وقد ترك �الإ�صكندر �ليهود دون �أن ي�صهم، ومنذ ذلك �لت�ريخ دخلت فل�صطني يف 

ع�رش �ل�صيطرة الهللينية االإغريقية �لذي ��صتمر حتى 63 ق.م.
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فك�نت  بينهم  مملكته  توزيع  �إىل  �أدى  ق�دته  بني  نز�ع  ن�صب  �الإ�صكندر  موت  وبعد 

�صورية  من  و�أجز�ء  ولبن�ن  �لالذقية  جنوب  من  �ملجوفة  �صورية  )وب�قي  فل�صطني 

كدم�صق( وم�رش وبرقة )ليبي�( وبع�ص جزر �لبحر �الإيجي من ن�صيب �لق�ئد بطليمو�ص 

�الأول Ptolemy I Soter، و�صمي حكمه وحكم خلف�ئه من بعده بـ“ع�رش �لبط�ملة” وقد 

��صتمر يف فل�صطني من 302-198 ق.م، وقد عطف �لبط�ملة على �ليهود �لذين ك�ن يدير 

�الإ�صكندر  )�لذين ك�ن ن�صيبهم بعد وف�ة  �ل�صلوقيني  �إن  ثم  �الأكب”.  “�لك�هن  �صوؤونهم 

�ل�صيطرة  ��صتط�عو�  �الإير�نية(  و�له�صبة  و�لر�فدين  �ل�صغرى  و�آ�صي�  �ل�صم�لية  �صورية 

�أنطيوخو�ص  �ل�صلوقي  �مللك  فيه�  �لتي حقق   Paneion ب�نيون  �إثر معركة  فل�صطني  على 

�صيطرة  ��صتمرت  وقد  �لبط�ملة،  على  ك�مالً  ن�رش�ً   Antiochus III the Great �لث�لث 

.
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�ل�صلوقيني على فل�صطني حتى 63 ق.م

وقد ح�ول �ل�صلوقيون �صبغ �ليهود ب�ل�صبغة �لهللينية �الإغريقية، فح�ول �أنطيوخو�ص 

�لر�بع Antiochus IV Epiphanes �رشف �ليهود عن دينهم و�أر�صل يف 167 ق.م �أحد 

ق�دته وكلفه �إلغ�ء �لطقو�ص �لدينية �ليهودية و�ال�صتع��صة ب�الإله زيو�ص Zeus �الأوليمبي 

عن �الإله يهوه، وعنيَّ لهم ك�هن�ً �إغريقي�ً وثني�ً يف �لقد�ص، وحرَّم �خلت�ن، و�قتن�ء �الأ�صف�ر 

ق�صمني:  �إىل  �ليهود  �نق�صم  �الأو�مر  هذه  ومبوجب  �خلنزير،  حلم  �أكل  و�أوجب  �ملقد�صة، 

ق�صم �ن�رشف عن �ل�رشيعة مقتنع�ً �أو مكره�ً وهم “�ملتهلنون” �أو “�ملت�أغرقون” و�أق�مو� 

�أقل عدد�ً هربو� من �لقد�ص، و�أطلق عليهم ��صم  �آخر  يف �لقد�ص و�ملدن �الإغريقية، وق�صم 

�لعبية،  �الآر�مية حمل  ب�الإغريقية فحلت  �ليهود  ت�أثر  وب�صكل ع�م  �لقدي�صني”.  “حزب 
و�أ�صبحت �ليون�نية لغة �لطبقة �ملثقفة، ون�ص�أ يف �ليهود جم�عة تن��رش �ليون�نيني متكنو� 

.
100Jason من �لو�صول للحكم بقي�دة كبري �لكهنة جي�صون

�أم� �لذين هربو� من �لقد�ص “حزب �لقدي�صني” فقد �عتمدو� لقي�دتهم مت�ثي��ص )مت�ييه( 

كبري ع�ئلة �الأ�صمونيني، و�لذي م�ت بعد فرتة ق�صرية، فخلفه �بنه يهوذ� �مللقب “�ملك�بي” 

�أي �ملطرقة، وقد ث�ر على �ل�صلوقيني و�نت�رش عليهم �أكرث من مرة 166-165 ق.م، و�ن�صم 

��صطه�د  الإيق�ف  �لر�بع  �أنطيوخو�ص  دفع  وهذ�  �ليهود.  �ملرتددين  من  كبري  ق�صم  �إليه 

�ليهود ف�صمح لهم مبم�ر�صة دينهم جنب�ً �إىل جنب مع �أن�ص�ر �لت�أغرق. وع�د  “�ملك�بيون” 

�إىل �لقد�ص يف 164/1/25 ق.م، وم� ز�ل �ليهود يحتفلون بهذه �ملن��صبة حتت ��صم عيد 

.
101Hanukkah ”�الأنو�ر “ح�نوك�
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مظ�هر  وتزد�د  ي�صيق  �أو  يت�صع  �أخذ  �لقد�ص  يف  ذاتي  حكم  ذلك  بعد  لليهود  ت�أ�ص�ص 

�لبط�ملة،  )�لروم�ن،  فل�صطني  على  �لكبى  �لقوى  �رش�ع  ح�صب  ت�صعف  �أو  ��صتقالله 

�ل�صلوقيني...(. و�أ�صبح �حلكم ور�ثي�ً يف ذرية يهود� �ملك�بي، وقد حكم �ملك�بيون كـ“كب�ر 

�أنهم ك�نو� ت�بعني، ويدفعون  �لرغم من  �أنف�صهم ملوك�ً على  و�رشع�ن م� �صمو�  كهنة”، 

 Demetrius II خلر�ج لل�صلوقيني، ويف 143 ق.م �أعفى �الإمب�طور ديرتيو�ص �لث�ين�

�ليهود من �ل�رش�ئب، و�أعطى لقب ح�كم لـ“�صيمون” Simon و�تفق �ليهود على �عتب�ره 

ملكهم، وبذلك ت�أ�ص�ص حكم ملكي �عرتف به �ل�صلوقيون �لذين “�أعطو� �صيمون �أي�ص�ً حق 

.
�صك �لنقود”102

ويف عهد �مللك �ليهودي �ألك�صندر ج�نيو�ص Alexander Jannaeus 103-76 ق.م 

�أي�ص�ً، وك�دت  �ل�ص�حل  �إىل  �ليهود بريي�، وتوغل  �لذي �صم�ه  �الأردن  �صمل حكمه �رشق 

حدود مملكته تالم�ص حدود مملكة �صليم�ن. وقد حكمت بعده �أرملته �ص�لوم �ألك�صندر� 

Alexandra Salome حتى 67 ق.م، ثم تخ��صم �بن�ه� على �حلكم، وتدخل �لعرب �الأنب�ط 

 .Aristobulus Hyrcanus II �صّد �أخيه �أري�صتوبولو�ص  يف م�ص�عدة هريك�نو�ص �لث�ين 

ويف 63 ق.م ق�صى �لق�ئد �لروم�ين �ل�صهري بومبي Pompey على “�لدويلة” �ليهودية، 

م �أ�صو�ر �لقد�ص، وبرت �الأجز�ء �الأخرى من  ب هريك�نو�ص �لث�ين كبري�ً للكهنة، وحطَّ ون�صَّ

.
103

�أيدي �ليهود، و�أبقى على ��صتمر�ر �الأ�رشة �ملك�بية يف ظّل �لروم�ن

ح�كم  �صيطرة  حتت  �ليهودية  “�مل�صتعمرة”  دخلت  ق.م   40-47 �لفرتة  ويف 

�أيدومية “�أنتي بيرت” Antipater I the Idumaean ويف 40 ق.م ه�جم �لفر�ص فل�صطني 

ون�صبو� “�أنتي جونو�ص” Antigonus �أخو “هرك�نو�ص �لث�ين” ح�كم�ً وكبري�ً للكهنة، 

حيث ��صتمر حكم “�أنتي جونو�ص” ثالث �صنو�ت، وك�ن هو �آخر حك�م �الأ�رشة �ملك�بية.

فل�صطني،  على  �ل�صيطرة  و��صتع�دو�  �لفر�ص،  على  �لروم�ن  �نت�رش  ق.م   37 ويف 

تهّود،  قد  هريدو�ص  �أن  من  وب�لرغم  ح�كم�ً،  بيرت  �أنتي  بن   Herod هريدو�ص  ون�صبو� 

ب�صكل ع�م ط�غية  قبلهم، وك�ن هو  من  �أنه ك�ن مبغو�ص�ً  �إال  �ليهود  ��صرت�ص�ء  وح�ول 

�صطحه  ورفع  م�ص�حته  ف�ص�عف  �لهيكل  بتجديد  ق�م  وقد  للروم�ن،  �لوالء  �صديد  ظ�مل�ً 

.
104

وجعله على ج�نب عظيم من �الإتق�ن و�لهند�صة

�الأنبي�ء زكري� و�بنه يحيى  4 ق.م، وع��رشه من  ��صتمر حكم هريدو�ص حتى �صنة 

، ويف �آخر �أي�مه ولد �مل�صيح \.  كم� ع��رشته مرمي بنت عمر�ن 
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ك�ن زكري� \ يعمل جن�ر�ً، وقد توىل كف�لة مرمي بنت عمر�ن، ورزقه �هلل �صبح�نه 

ولد�ً هو يحيى \، بعد �أن بلغ �لكب وك�نت �مر�أته ع�قر�ً. وك�ن لزكري� ويحيى جهود 

�صيكون  ب�أنه  بيحيى  �لب�ص�رة  ج�ءت  وقد  و�حلق.  للهد�ية  �إ�رش�ئيل  بني  دعوة  يف  كبرية 

، �أي ي�صود قومه ويفوقهم ويحب�ص نف�صه عن 
105

چڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ 
ق�ل  فيه،  يوؤمر  �لذي  �ل�صن  وبلغ  يحيى  ولد  فلم�   .

106ً نبي� ويكون  وزهد�ً  عفة  �ل�صهو�ت 

و�آت�ه  و�جته�د،  بجد  �هلل  كت�ب  يف  م�  ذ  خمُ �أي   ،
چٱ ٻ ٻ ٻٻچ107 تع�ىل  له 

. وق�م يحيى بو�جبه 
�هلل �حلكمة ورج�حة �لعقل منذ �صغره چپ پ پچ108

يف �لدعوى و�الأمر ب�ملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وقد ��صتهر يف �الأدبي�ت �مل�صيحية ب��صم 

ب�مل�ء(  )يغ�صلهم  �لن��ص  د  يمُعمِّ ك�ن  �أنه  ذمُكر  م�  �إىل  ن�صبة  و�ملعمد�ن  �ملعمد�ن”؛  “يوحن� 
لتطهريهم من �خلط�ي�، وك�ن يحيى يب�رش بقدوم �مل�صيح \.

وقد دفع يحيى \ حي�ته ثمن�ً ملوقفه �ل�صلب من رغبة هريدو�ص ب�لزو�ج من �بنة 

ب�رعة  “هريودي�”  و��صمه�  �لفت�ة  هذه  وك�نت  ذلك،  �أنكر  حني  �أخته(  �بنة  )وقيل  �أخيه 

هريدو�ص  على  ودخلت  �لبنت،  وتزينت  يحيى،  على  و�لفت�ة  �لفت�ة  �أم  فحقدت  �جلم�ل، 

فرق�صت �أم�مه حتى ملكت م�ص�عره، فطلب منه� �أن تتمنى فتمنت ر�أ�ص يحيى، ف��صتج�ب 

چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   
109

له� وقتل يحيى وقدم ر�أ�صه على طبق هدية له�

.
ڦ ڦچ110

ن�رشه  حيث  �أي�ص�ً؛   \ زكري�  قتل  �إنه  �إذ  هذه؛  بجريته  هريدو�ص  يكتِف  ومل 

.
111

ب�ملن�ص�ر؛ الأنه د�فع عن �بنه يحيى، وع�ر�ص �صحة �لزو�ج مل�نع �لقر�بة

�أم� مرمي، �صيدة ن�ص�ء �لع�ملني، فقد ولدت قبل يحيى  وك�نت �أمه� قد نذرته� 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چۇئ  �هلل  �صبيل  يف  بطنه�  يف  جنني  وهي 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چڻ  مرمي  �هلل  و��صطفى   
ېئچ112

.
ھ ھ ھ ھچ113

دون  من  �مل�صيح  �بنه�  مرمي  تلد  ب�أن  �لعظيمة  معجزته  يجري  �أن  �صبح�نه  �هلل  وقدر 

�ملعجز  �ملوجز  �لقر�آين  �لن�ص  لنقر�أ  هن�  ونقف  “كن”،  �هلل  من  بكلمة  ذلك  يتم  و�أن  �أب، 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  حول ق�صة �مل�صيح ور�ص�لته چوئ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
ک گ گ گ گ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ 

.
ھچ114 ہ 

هربت  مرمي  �أن  �لرو�ي�ت  وتذكر  حلم،  بيت  يف  ق.م   4 حو�يل  مرمي  بن  عي�صى  ولد 

بعي�صى مع يو�صف “�لنج�ر” �إىل م�رش خوف�ً على �بنه� من ظلم هريود�ص وبط�صه، ثم 

م� لبثو� �أن ع�دو� ب�رشعة �إىل مدينة �لن��رشة؛ حيث ع��ص طفولته و�صّب على عوده هن�ك، 

.
ولذلك عرف ب��صم “ي�صوع �لن��رشي” و�صمي �أتب�عه “�لن�ص�رى”115

لقد ك�ن عي�صى بن مرمي �آية من �آي�ت �هلل ح�صم حقيقة �أمره �أم�م �لن��ص وهو ر�صيع 

چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  �أنه عبد �هلل وب�رشهم بنبوته  يف مهده، ف�أكد 

.
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ116

وبذل  �هلل،  �إىل  �لدعوة  بو�جب   \ عي�صى  ق�م  فل�صطني  �ملب�ركة  �الأر�ص  يف  وهن�ك 

چٿ   [ جهود�ً كبرية يف هد�ية بني �إ�رش�ئيل، وب�رشهم بقدوم خ�مت �الأنبي�ء حممد 

. وعلى �لرغم من �ملعجز�ت �لتي �أجر�ه� �هلل على يديه وم� 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹچ117

ت�صمنته ر�ص�لته من حّق ونور �إال �أن بني �إ�رش�ئيل جحدو� و�أنكرو� ون��صبوه �لعد�ء، ومل 

يوؤمن به �إال عدد �صئيل.

)�لقد�ص(  �أور�صليم  �إىل  �مل�صيح  30م ذهب  �لف�صح يف  مل� ج�ء عيد  �أنه  �لت�ريخ  ويذكر 

 )13-12/21( متى  �إجنيل  ويف   ،
118

و�لب�عة �ل�صي�رفة  وجود  و��صتنكر  �لهيكل  وز�ر 

�لهيكل،  يبيعون وي�صرتون يف  ك�نو�  �لذين  و�أخرج جميع  �هلل،  �إىل هيكل  ي�صوع  “ودخل 
وقلب مو�ئد �ل�صي�رفة وكر��صي ب�عة �حلم�م، وق�ل لهم: مكتوب �أن بيتي ]هكذ� �لن�ص] 

.
بيت �ل�صالة يمُدعى، و�أنتم جعلتموه مغ�رة ل�صو�ص”119

وقد حقد زعم�ء �ليهود و�لوجه�ء على �مل�صيح، ويف �إجنيل لوق� )47/19( “وك�ن يعلّم 

 ،
كل يوم يف �لهيكل وك�ن روؤ�ص�ء �لكهنة و�لكتبة مع وجوه �ل�صعب يطلبون �أن يهلكوه”120

�لقب�ص  �الجتم�ع، وقرر  �إىل   Sanhedrin “�ل�صنهدرين”  �لديني  �ليهود  و�ص�رع جمل�ص 

ب�إعد�مه بتهمة �لتجديف، و�خلروج عن �لدين، ثم  على �مل�صيح، و�أ�صدر يف �حل�ل حكم�ً 

�إنهم �ص�قوه �إىل �لو�يل �لروم�ين -يف ذلك �لوقت- بيالط�ص �لبنطي Pontius Pilate، �لذي 
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يحق له وحده تنفيذ �الإعد�م، ومل يجد هذ� جرم�ً من �مل�صيح يوجب قتله، فق�مت قي�مة  

خ�صومه من �ليهود، و�أخذو� ي�رشخون ب�صوت و�حد: ��صلبه، ��صلبه “دمه علين� وعلى 

.
�أوالدن�”121

وقد ��صطر ك�ره�ً �إىل �ملو�فقة على �إعد�مه، غري �أن �هلل �صبح�نه �أدركه برحمته، فرفعه 

ڇڇچ،  ڇ  چ  چ چ  چڃ چ  قتلوه  �أنهم  �ليهود  فيه  ظّن  �لذي  �لوقت  يف  �إليه 

.
چڳ ڳ ڳ ڳڱچ122

�ملقد�صة،  �الأر�ص  �ل�رش�ع بني �حلق و�لب�طل على  ت�ريخ  �ل�صفحة من  وطويت هذه 

فقد كذب بنو �إ�رش�ئيل ب�آخر نبي �أر�صل �إليهم، و�تهموه ب�ل�صحر وت�آمرو� عليه.

و�أخذو� ين�رشون دعوته من بعده، ويالقون يف �صبيله�  احلواريون،  و�آمن بعي�صى 

�لهيكل،  يف  يخطبون  وك�نو�  �ليهود،  دعوة  يف  �حلو�ريون  و��صتمر  و�الأذى،  �ال�صطه�د 

ومل� ت�ص�عف عدد �لن�ص�رى بعد ب�صع �صنو�ت خ�ف �ليهود من �نت�ص�ر �لدعوة، وطلبو� 

�كتفى  �ملجل�ص  �أن  �إال  “�ل�صنهدرين”  �أم�م  Peter وغريه ملح�كمتهم  �لقب�ص على بطر�ص 

و�أنط�كية  وقي�ص�رية  �ل�ص�مرة  �إىل  �جلدد  �ملهتدون  وهرب  �رش�حهم،  و�أطلق  بجلدهم 

م�صيحية،  جم�عة  �أن�ص�أ  حيث  روم�؛  �إىل  بطر�ص  وو�صل  �مل�صيحية.  �جلم�ع�ت  ف�أن�ص�أو� 

وك�ن يركز يف دعوته على �ليهود، �أّم� بول�ص Paul فك�ن يدعو �لوثنيني كم� يدعو �ليهود، 

مع  يتالئم  مب�  �مل�صيحية  لتف�صري  �لفل�صفية  و�ملف�هيم  �مل�صطلح�ت  دعوته  يف  و��صتخدم 

�لثق�فة �لهلن�صتية �ل�ص�ئدة �آنذ�ك.

و�نتهى �الأمر ببول�ص وبطر�ص ب�أن حكم عليهم� ب�الإعد�م يف عهد �الإمب�طور �لروم�ين 

للت�صويه،  تعر�صت  �أن  لبثت  م�   \ عي�صى  ر�ص�لة  �أن  غري  64م،  يف   Nerone نريون 

�أتب�عه من بعده ب�حل�ص�رة  �أن تعر�ص للتحريف، وت�أثر  وم� لبث �الإجنيل �لذي ج�ء به 

و�لطقو�ص  �لتق�ليد  من  ب�لكثري  دعوتهم  و�ختلطت  �لروم�ين،  �حلكم  ونظ�م  �لهلن�صتية 

و�لتع�ليم �ل�ص�ئدة يف �لبلد�ن �لتي �نت�رشت فيه�، ف�أ�صبح من �ل�صهل على �ل�صعوب �عتن�قه�، 

غري �أن �مل�صيحية مل تنطلق من �إط�ره� �ملحدود �إال بعد �أن �آمن به� �الإمب�طور ق�صطنطني 

وقد   ،
123

�لروم�نية لالإمب�طورية  �لر�صمية  �لدي�نة  و�أ�صبحت  325م  يف   Constantine

�هتم ق�صطنطني بفل�صطني، وبنى يف �لقد�ص كني�صة �ل�رشيح �ملقد�ص �لتي �أ�صبحت �أعظم 

�لكن�ئ�ص �مل�صيحية �ص�أن�ً، وبنى فوق جبل �لزيتون كني�صة �ل�صعود، و�أق�م كني�صة �مليالد 

يف بيت حلم، وعلى كل ح�ل، فقد دخل �أهل فل�صطني يف ذلك �لوقت يف �لن�رش�نية �إىل �أن ج�ء 

.
124

�لفتح �الإ�صالمي له�
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�شاد�شًا: نهاية الوجود ال�شيا�شي اليهودي يف فل�شطني:

فقد  �مل�صيح،  �صعود  بعد  فل�صطني  يف  �إ�رش�ئيل  بني  �أحو�ل  لرنى  �أخرى  مرة  ونعود 

ك�ن �لروم�ن قد بد�أو� حكم�ً مب��رش�ً على �لقد�ص وب�قي فل�صطني منذ 6م، بعد �أن خلعو� 

�لبنطي  بيالط�ص  و�ليهم  عهد  ويف  حكمه،  ل�صوء  هريدو�ص  �أب�ه  خلف  �لذي  �أرخيليو�ص 

يف  �لروم�ن  حكم  على  �ليهود  ث�ر  وقد   ،\ �مل�صيح  �ل�صيد  وق�ئع  حدثت  26-36م 

�لع�صكري  �لق�ئد  و��صتط�ع  نريون،  �الإمب�طور  عهد  يف  66م  نوفمب  �لث�ين/  ت�رشين 

��صتمرت  �أن  بعد  70م  �صبتمب  �أيلول/  يف  �لثورة  هذه  �إخم�د   Titus تيتو�ص  �لروم�ين 

ودمر  و�حلرق،  و�لنهب  �لقتل  و�أعمل  �صديد،  ح�ص�ر  بعد  �لقد�ص  فدخل  �صنو�ت  �أربع 

�لهيكل �لذي بن�ه هريدو�ص حتى مل يبَق حجر على حجر، و�أ�صبحت مدينة �لقد�ص ق�ع�ً 

ب�أبخ�ص  �لروم�نية  �الإمب�طورية  �أ�صو�ق  يف  عبيد�ً  �الأ�رشى  من  كثري  وبيع  �صف�صف�ً، 

�الأثم�ن، وك�نت �أمنية �ليهودي �أن ي�صرتيه من يرفق به، فال ير�صله �إىل حلقة �مل�ص�رعة 

�لق�ئد  هذ�  وبنى  �لن��ص،  تلتهم  وهي  مبنظره�  �لتلذذ  �لروم�ن  �عت�د  �لتي  �لوحو�ص  مع 

�الآن، وعليه نقو�ص  �إىل  ق�ئم�ً  �ليهود، وهو م� يز�ل  قو�ص�ً يف روم� مبن��صبة ن�رشه على 

�ليهود،  �مل�صهور عند  �ل�صبعة  �لروؤو�ص  �ل�صمعد�ن ذو  �النت�ص�ر، ويمُرى فيه  ذكرى ذلك 

.
125

و�لذي �أخذه من �لهيكل

ث�ر �ليهود مرة �أخرى على �لروم�ن بقي�دة ب�ركوخب� Bar Kokhba و��صمه �الأ�صلي 

لو�ئه  حتت  و�جتمع  132-135م،  �صنو�ت  ثالث  ثورتهم  و��صتمرت   Simon �صيمون 

عدد كبري من �ليهود، و��صتط�ع �حتالل �لقد�ص، غري �أن �الإمب�طور �لروم�ين ه�دري�ن 

Julius Severus �لذي �حتل  �أر�صل جي�ص�ً كبري�ً بقي�دة جوليو�ص �صيفرو�ص   Hadrian

�لقد�ص ث�نية وهزم �ليهود، �لذين هربو� �إىل بتِّري؛ حيث م� تز�ل خر�ئب �لقلعة �لتي حت�صن 

فيه� �ليهود، وهزمو�، و�صم�ه� �لعرب “خربة �ليهود”. وقد نكَّل ه�دري�ن ب�لث�ئرين �أ�صد 

�أعد�د�ً  و�صبى  وقتل  عليه،  ق�ئمة  ك�نت  �لذي  موقعه�  “�أور�صليم” وحرث  ودمر  تنكيل، 

كبرية من �ليهود، ثم منع �ليهود من دخول �لقد�ص و�ل�صكن فيه�، بل و�لدنّو منه�، و�صمح 

للم�صيحيني ب�الإق�مة فيه� على �أال يكونو� من �أ�صل يهودي. و�أق�م ه�دري�ن مدينة جديدة 

بـ“�إيلي�ء” وهو  �إيلي� ك�بيتولين�، حيث عرفت بعد ذلك  “�أور�صليم” �صم�ه�  فوق خر�ئب 

��صم ه�دري�ن �الأول، و�أق�م هيكالً وثني�ً الإله �لروم�ن جوبيرت Jupiter على مك�ن �لهيكل 

.
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، وندر دخولهم �إليه� 
127

و��صتمر حظر دخول �لقد�ص على �ليهود حو�يل 200 �صنة ت�لية

و�إق�متهم فيه� طو�ل �لقرون �لت�لية حتى �لقرن �لـ 19. وت�رشد بنو �إ�رش�ئيل يف �الأر�ص، ومل 

يعد لهم يف فل�صطني �صوى �لذكري�ت �لتي �أكرثه� كفر وف�صق وبغي وقتل لالأنبي�ء، فك�ن 

جز�وؤهم غ�صب �هلل عليهم ولعنته وحرم�نهم من �الأر�ص �ملقد�صة وت�رشدهم يف �الأر�ص.

ويف نه�ية هذا الف�صل نذكر اأهم اخلال�ص�ت:

هذه  �صك�ن  ظلّو�  و�إنهم  �لعرب،  جزيرة  من  معظمهم  ج�ء  قد  فل�صطني  �صك�ن  �إن  	•
�لبالد حتى ع�رشن� هذ�.

�إن �هلل قد وعد بني �إ�رش�ئيل �الأر�ص �ملقد�صة عندم� ك�نو� م�صتقيمني على �أمر �هلل،  	•
وعندم� ك�نت ت�صو�صهم �الأنبي�ء، فلم� بدلو� و�أعر�صو� وكفرو� ذهب هذ� �حلق من 

�أيديهم.

�إن �مل�صلمني هم �أوىل من بني �إ�رش�ئيل ب�أنبي�ئهم، وهم �لورثة �حلقيقيون لرت�ثهم،  	•
ودعوة �الإ�صالم هي ��صتمر�ر لدعوة هوؤالء �الأنبي�ء، و�إن �حلق �لذي �صعو� لتكري�صه 

هو �حلق �لذي ي�صعى �مل�صلمون لتكري�صه.

لك بني �إ�رش�ئيل مل ي�صمل يف �أي يوم من �الأي�م كل فل�صطني �ملعروفة بحدوده�  �إن ممُ 	•
�حل�لية، و�إن �ملدة �لتي حكمو� فيه� ب�صكل م�صتقل مت�م�ً هي مدة �صئيلة قي��ص�ً �إىل 

ت�ريخ فل�صطني، و�إنهم حتى عندم� ك�نت لهم مملكت�ن ك�نو� يف كثري من �الأحي�ن 

خ��صعني لنفوذ قوى �أكب منهم.

�إن �حلكم �لذ�تي �لذي متتع به �ليهود بعد عودتهم من �ل�صبي �لب�بلي ك�ن �صعيف�ً  	•
وحمدود�ً مبنطقة �لقد�ص و�صو�حيه�، ومل يتمتعو� بعد ذلك �إال ب��صتقالل حمدود 

يف عهد �ملك�بيني.

�إن �ليهود بعد ذلك ت�رشدو� يف �الأر�ص، ومل تعد لهم �صلة بفل�صطني لفرتة ��صتمرت  	•
حو�يل 1900 �صنة مت�صلة.

�لع�مل  ت�ريخ  موجز  كت�ب  يف   H.G. Wells ولز  هـ.ج.  قول  نذكر  �خلت�م  ويف 

A Short History of the World حول جتربة بني �إ�رش�ئيل يف فل�صطني بعد �ل�صبي 

�لب�بلي:  “ك�نت حي�ة �لعب�نيني ]يف فل�صطني] ت�صبه حي�ة رجل ي�رش على �الإق�مة و�صط 

طريق مزدحم، فتدو�صه �حل�فالت و�ل�ص�حن�ت ب��صتمر�ر، ومن �الأول �إىل �الآخر مل تكن 

�لت�ريخ  و�آ�صور وفينيقية، ذلك  ت�ريخ م�رش و�صورية  مملكتهم �صوى ح�دث ط�رئ يف 

.
�لذي هو �أكب و�أعظم من ت�ريخهم”128
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ويذكر �ملوؤرخ �مل�صهور جو�صت�ف لوبون Gustave Le Bon �أن بني �إ�رش�ئيل عندم� 

��صتقرو� يف فل�صطني “مل يقتب�صو� من تلك �الأمم �لعلي� �صوى �أخ�ص م� يف ح�ص�رته�، �أي مل 

يقتب�صو� غري عيوبه� وع�د�ته� �ل�ص�رة ودع�رته� وخر�ف�ته�، فقربو� جلميع �آلهة �آ�صي�، 

قبيلتهم  الإله  قربوه  مم�  جد�ً  �أكرث  هو  م�  �لقر�بني  من  وملولوخ  ولبعل  لع�صرتوت  قربو� 

يهوه �لعبو�ص �حلقود، �لذي مل يثقو� به �إال قليالً” ويقول: “�ليهود ع��صو� عي�ص �لفو�صى 

�له�ئلة على �لدو�م تقريب�ً ومل يكن ت�ريخهم غري ق�صة ل�رشوب �ملنكر�ت...”... “�إن ت�ريخ 

�ليهود يف �رشوب �حل�ص�رة �صفر... و)هم( مل ي�صتحقو� �أن يعدو� من �الأمم �ملتمدنة ب�أي 

�إ�رش�ئيل حتى يف عهد ملوكهم بدو�ً  بنو  “وبقي  �أي�ص�ً  ويقول غو�صت�ف لوبون  وجه”، 

�إن مز�ج  ويقول:  �لوح�صي”،  �أّف�قني مف�جئني مغريين �صف�كني... مندفعني يف �خل�ص�م 

�ليهود �لنف�صي “ظّل على �لدو�م قريب�ً جد�ً من ح�ل �أ�صد �ل�صعوب �بتد�ئية فقد ك�ن �ليهود 

“وال جتد �صعب�ً عطل من �لذوق  نمُد�ً مندفعني غفالً �صذج�ً جف�ة ك�لوحو�ص و�الأطف�ل”...  عمُ

.
�لفني كم� عطل �ليهود”129
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