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 وقدوث

 أ.د.حٌا عٔسّةقنه:             

 

اإلطالع على ما تفضلتم به من كتابة وبحث بعد 
 والمسٌحٌة وتحمٌك فً مجال المعالم اإلسالمٌة

فً المدس والتهوٌد اإلسرائٌلً، تجلى وبشكل 
واضح اسلوبكم الرائع وسردكم الدلٌك وهدفكم 

العربٌة النبٌل بالولوؾ على  المسمٌات 
الفلسطٌنٌة مسٌحٌة كانت أو اسالمٌة وأهمٌتها، 

ائك التارٌخٌة التً تثبت بال مجال وابراز الحم
للشن الحك الفسطٌنً بؤرضه وزٌؾ االدعاءات 
االسرائٌلٌة وسرلتها الممنهجة للتارٌخ الفلسطٌنً 

 العرٌك.
 

دبً بامتٌاز، أوبناء علٌه.. ٌعتبر الكتاب كنز 
ٌمؾ على التارٌخ الفلسطٌنً وآثاره العرٌمة 
والتً تإكد على الوجود الفلسطٌنً منذ بداٌة 
الحضارة، وٌفند بالبحث الدلٌك والشواهد العلمٌة 
والتارٌخٌة االدعاءات واالكاذٌب االسرائٌلٌة 
حول العدٌد من المسمٌات المؽلوطة  عن االثار 

 والممدسات المسٌحٌة واإلسالمٌة .
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فاالرض الفلسطٌنٌة كما جاء فً بحثكم وما 
ٌبرزه التارٌخ، هً من أّول وألدم البالد المؤهولة 

سطح األرض، منذ الظهور األول لإلنسان على 
علٌها فً العصور الحجرٌّة، وهذا ما دلّت علٌه 
الشواهد واآلثار التً ُعثر على الكثٌر منها، لكن 
باطن تلن األرض ما زال ٌحتوي على الكثٌر من 
اآلثار التً لم ٌتم الكشؾ عنها بعد، والتً تحكً 
مدى عرالة تلن األرض، وتارٌخها الزاخر 

 .حداثباأل
 
ومن هنا تبرز اهمٌة علم االثار والتارٌخ فً  

كشؾ ما تبمً من هذه االثار وابرزها واحمالها 
امام العالم اجمع الثبات الحك الفلسطٌنً 
واسترداده بعد عشرات السنٌن من السرلة 

 والنهب واالعتداء.
 

ومن خالل كتابكم المٌم نإكد على ما أوردتم فٌه، 

الفلسطٌنً التارٌخً العربً ٌتعرض له االرث 

والذي ٌعود آلالؾ السنٌن، من سرلة ممنهجة من 

لبل االحتالل اإلسرائٌلً و"مافٌات" بٌع اآلثار 

والتراث والتارٌخ ، لذا ال بد من ولفة حمٌمٌة 
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تتضافر فٌها كافة الجهود الرسمٌة والشعبٌة 

 والثمافٌة لحماٌة هذا التراث والحفاظ علٌه.

 

أمٌن عام الهٌئة االسالمٌة  –بملم : أ.د.حنا عٌسى 

 المسٌحٌة لنصرة المدس والممدسات

 م25/8/2019

ككخاب ححج  وع إضافات صدر َذا امىنف

عٌِان: امقدس ال حرحل: امىعامه 

االسالؤث وامىسٔحٔث فْ امقدس 

ٔف امص ًِْٔ منكاحب ةكر ُحخحدى امخٓز

ووي إصدار امىؤحىر امِطٌْ  .أةِةكر

ةالل قدس ةرئاسث امنِاء نامشعتْ م

 0202امٌخشث، وطتاعث دار االؤي عام 

 

 



 

5 
 

 

بحث من إعداد الكاتب والباحث بكر   

ٌتضمن إطاللة على عدد من الخرافات  1أبوبكر

التارٌخٌة، وفً الرواٌة  كاذٌب الصهٌونٌةواأل

 وفلسطٌن. العربٌة بشؤن مدٌنة المدس المتداولة

ما ٌتعلك لخاصة ٌتعرض البحث   

أولى المبلتٌن وثالث  المبارن،لصى بالمسجد األ

التوراتً  "الهٌكل"ى وما ٌسمّ  الحرمٌن الشرٌفٌن،

 ،"ل"جبل الهٌكما ٌسّمى زوًراالمزعوم على 

التابع للمسجد األلصى  والمصلى المروانً

 المبارن.

لعدد من  البحث بالتفنٌد أٌضا تعرضٌو  

معالم مدٌنة المدس األخرى التً طالها مسمٌّات 

                                                           
 

1
 تىش أتٛتىش واذة ٚأدٌة ِٚفىش، ٚتادس ػشتً

فٍغطًٍٕ، ٌٗ اٌؼذٌذ ِٓ االػّاي األدتٍح، ٚاألػّاي 

-اٌغٍاعٍح ٚاٌفىشٌح ٚاٌرٕظٍٍّح، ِمٍُ فً ساَ هللا

فٍغطٍٓ. ِٚٛلؼٗ ػٍى اٌشاتىح ٘ٛ 

www.bakerabubaker.info  

http://www.bakerabubaker.info/
http://www.bakerabubaker.info/
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التً ال -اتً المرتبط بالخرافات التشوٌه التور

لة بحاث الحدٌثة كما ال ِص و باألأصلة لها بالوالع 

بادعاءات الصلة مع هذه  -ةلها بعلم اآلثار البتّ 

 لسبب تشابه األسماء لٌس إال بال اي دلٌل، المعالم

مثل : للعة داود أو برج داود وممام النبً داوود، 

ٌمان ن سلٌمان وكرسً سلٌمان ومؽارة سلرَ وبِ 

 .ولبر أبٌشلوم

أظهر تحمٌٌك رائً )=تلفزي( بثته المناة 
-01-2014العاشرة اإلسرائٌلٌة،كما نشر فً 

أن منظماٍت ٌهودٌة تعٌش األساطٌر برأٌنا  27
وهً تحظى بدعم حاخامات نافذٌن وسٌاسٌٌن 
إسرائٌلٌٌن، أنهت استعداداتها لبناء ما 

لتدمٌر ٌسمونه"الهٌكل الثالث" المزعوم تمهٌداً 
األلصى المبارن وضمنه لبة الصخرة المشرفة، 
وتهجٌر المسلمٌن من البلدة المدٌمة من المدس 
ً لما  وهدم منازلهم وإلامة مراكز توارتٌة طبما

 كشفته المناة.

ولال "ٌهودا عٌتصونً" الذي وصفته 
المناة بالعمل المدبر لبناء ما ٌسمى"الهكٌل 

ئً )=تلفزة( الثالث"، لمعد التمرٌر الذي بثه،را
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فلسطٌن، فً سٌاق برنامج أضواء على االعالم 
االسرائٌلً الذي ٌعده وٌمدمه الصحفً، أنس 
أبوعرلوب، أنه الٌعول على انهٌار المسجد 
المبلً )األلصى المؽطى( نتٌجة ومضة برق أو 
لصفة رعد، متعهداً أن ٌتم تدمٌر المسجد 
االلصى بؤٌدى الٌهود، بالمول: " هذا المسجد 

م تفكٌكه بؤٌدٌنا، أنا ال أعلك أملً على ومضة سٌت
برق أوعلى لصفة برق، أنا أتامل أننا فً النهاٌة، 

 سندرن ما هو واجبنا، وسنإدٌه".

فً سٌاق حسب الوكاالت وأجرت المناة 
تحمٌمها ممابالت مع النشطاء الٌهود الضالعٌن فً 
انجاز المخططات، وبعضهم انتهى من إعداد 

" الهٌكل الثالث"لبناء  ةٌالمخططات الهٌكل
والبعض اآلخر ٌعمل فً جمع  المزعوم،

الحجارة لبناء الهٌكل، وتجولت المناة فً مزرعة 
مستوطنة "ؼوش عتصٌون" تتم مستعمرة/فً 

فٌها تربٌة لطعان الخراؾ التً ستذبح كمرابٌن 
 داخل الهٌكل المزعوم.

من الٌهود  اكبٌرً  اوأكدت المناة أن عدد
ً من إٌمانهم ٌإٌدون هدم المسج د األلصى انطاللا
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التً تزعم أن تدمٌر  2بـ"المعتمدات المسٌانٌة"،
المسجد األلصى سٌعمبه اندالع ما ٌطلمون علٌه 
حرب ٌؤجوج ومؤجوج التً سٌتخللها ظهور 
المسٌح ثم ٌتم بناء ما ٌسمونه "الهكٌل الثالث" 

 المزعوم مكان المسجد األلصى المبارن".

ٌفعلونه  وبناء علٌه سنتعرض لما
بالمسجد األلصى المبارن وعدد من المعالم 

                                                           
ְיהּוִדים ָמִשיַחיים( الٌهود المسٌانٌون )بالعبرٌّة:  2

التسمٌات حولهم مثل الٌهود المتنصرون،  وتتعدد
الٌهود المسٌحٌون، المسٌحٌون الٌهود، الٌهود 
المإمنون بالمسٌح، العبرانٌون المسٌحٌون. هً حركة 
إنجٌلٌة بروتستانتٌة تإكد على العنصر "الٌهودي" فً 
اإلٌمان المسٌحً وٌتكون أتباعها من الٌهود المإمنٌن 

نٌٌن حركة ٌهودٌة بالمسٌح وٌعتبر الٌهود المسٌا
عرلًٌا مسٌحٌة دٌنًٌا. ترفض المإسسات الٌهودٌة 
اعتبار الٌهود المٌسانٌٌن جزءا من الطوائؾ الٌهودٌة، 
بسبب إٌمان الٌهود المٌسانٌون بالعمٌدة 

ٌإمن الٌهود المسٌانٌٌن بؤلوهٌة ٌسوع .المسٌحٌة
وٌعترفون بكونه المسٌح وٌإمنون بكافة العمائد 

الرئٌسٌة وأبرزها عمٌدة الثالوث. وٌعترفون المسٌحٌة 
بكل من العهد المدٌم والجدٌد كؤجزاء من الكتاب 

 الموسوعة الحرة- الممدس
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الع ومتاحؾ ..الخ، التً خرى من مساجد ولِ األ
ٌدعون كذبا تبعٌتها للتارٌخ الٌهودي بٌنما كل 

من علماء  أنفسهم اآلثارٌات وبرواٌة االسرائٌلٌٌن
فلم تشهد حبة  ،عارٌة عن الحمٌمة ااآلثار أنه

ارٌخ ن فً فلسطٌن للترمل واحدة حتى اآل
ر مطلما )أنظر علماء ؾ والمزوّ التوراتً المحرّ 

اآلثار اسرائٌل فنكلستاٌن وزئٌؾ هرتزوغ ونٌل 
 أشر سبٌلبرغ(

وعلٌه سنعرض فٌما ٌلً لعدد من 
أسماء وحمائك بالمدس "وفلسطٌن" )نمض 

  3المسمٌات المغلوطة(

ثم ولغرض تأكٌد الصلة االسالمٌة 
والمسٌحٌة بالمدس تعرضنا لعدد من المعالم 
الممدسة المسٌحٌة فً مدٌنة المدس بالذكر 

                                                           
الباحثة عبٌر زٌاد فً بحث االشكالٌات فً كتب  3

 التارٌخ العربٌة حول المدس وفلسطٌن

-http://hassan

-elhabti.blogspot.com/2010/05/blog

post_01.html 

http://hassan-elhabti.blogspot.com/2010/05/blog-post_01.html
http://hassan-elhabti.blogspot.com/2010/05/blog-post_01.html
http://hassan-elhabti.blogspot.com/2010/05/blog-post_01.html
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على -رغم عدم الصلة بعنوان الدراسة–تأكٌداً 
العاللات الحمٌمٌة التً تمثل الشعب العربً 

 الفلسطٌنً.

لكشؾ الزٌؾ  4نتعرض فً هذا البحث 

الجامد والنمل  أو التوهان المكلّل بحجارة الفكر

ؼٌر النالد أو ؼٌر المرتبط بالعلم لكثٌر 

من المصطلحات والمسمٌات للمعالم أو 

المضاٌا ذات الِصلة بمدٌنة المدس والتً 

تصب طوعا أو كرها بتؤكٌد الرواٌة 

التوراتٌة المحرفة والمؽلوطة، بل واألسطورٌة 

 لخرافة.التً تناطح ا
                                                           

كتاب بكر أبوبكر مدٌنة المدس: التارٌخ الحمٌمً  4

والباحثة  7102وتهوٌد االحتالل، دار الجندي،المدس 

عبٌر زٌاد فً بحث االشكالٌات فً كتب التارٌخ 

 http://hassan-العربٌة حول المدس وفلسطٌن

-elhabti.blogspot.com/2010/05/blog

post_01.html 

 

http://hassan-elhabti.blogspot.com/2010/05/blog-post_01.html
http://hassan-elhabti.blogspot.com/2010/05/blog-post_01.html
http://hassan-elhabti.blogspot.com/2010/05/blog-post_01.html
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)البعض ٌطلك علٌه المسجد األلصى  

فً مدٌنة المدس اسم: الحرم المدسً الشرٌؾ( 

العربٌة الفلسطٌنٌة هو كل الساحة المسّورة: 

عندما نمول )المسجد األلصى المبارن( تختلط 

األمور فً أذهان المسلمٌن، فمنهم من ٌعتبر أن 

البناء ذي المبة الذهبٌة،  األلصى هو ذلن

والبعض اآلخر ٌظن أن األلصى المبارن هو 

ذلن البناء ذي المبة الرصاصٌة السوداء. ولكن 

مفهوم األلصى المبارن الحمٌمً أوسع من هذا 

 وذان.

ٌمع المسجد األلصى المبارن على تلة 

فً الزاوٌة الجنوبٌة الشرلٌة من مدٌنة المدس 

المدٌمة( والتً تمع فً المدٌمة المسّورة )البلدة 

شرلً المدس فً الضفة الؽربٌة. والمسجد 

ع األلصى له سور أٌضاً وهو على شكل مضلّ 

 144دونم ) 144ؼٌر منتظم مساحته حوالً 

  متر مربع(. ألؾ
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ة المبّ  المعلم ذولبة الصخرة المشرفة، )

الذهبٌة( والموجودة فً مولع الملب بالنسبة 

للمسجد األلصى )وٌستخدم اآلن كمصلى للنساء 

 ٌوم الجمعة(.

المصلى الِمبِلً )المسجد الجنوبً أو 

(، ذي المبة المؽطى مبنى المسجد األلصى

الرصاصٌة السوداء، والوالع ألصى جنوب 

 المسجد األلصى، ناحٌة )الِمبلة(

معلم آخر، ما بٌن  200فضالً عن نحو 

ٌاه، ومصاطب، مساجد، ومباٍن، ولباب، و سبل م

وأرولة، ومدارس، وأشجار، ومحارٌب، ومنابر، 

ومآذن، وأبواب، وآبار، ومكتبات وساحات، 

ومكاتب لدائرة الولاؾ وما انبثك عنها، لجنة 

الزكاة، لجنة التراث السلمً، دور المران 

والحدٌث، خلوات ؼرؾ ألئمة مبان المسجدٌن 

الكبٌرٌن، وحراس المسجد األلصى، ومخفر 

 الشرطة.
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إذن ًقِل ةِضِح أن امىسجد 

ف( َِ:  األقصّ )أو امحرم امقدسْ امشٓر

وادار حِمٍ امسِر ةىساحخٍ كل ))

411 
 
 د
 
امف وخر ورةع، َِ  411ه او ً

امىسجد األقصّ امىتارك ةىتأًٍ 

 سِاره.((أوساحاحٍ و
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من دخل حدود األلصى، فؤدى الصالة، 

من أشجاره، أو لبة من لبابه، سواء تحت شجرة 

أوفوق مصطبة، أو عند رواق، أو فً داخل لبة 

الصخرة، أو المصلى المبلً، فٌحصل على 

مضاعفة األجر إن شاء هللا. ولد وردت عدة 

 500أو 1000أحادٌث فً أن الصالة فٌه تعدل 
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( من  100أو 250)وبعضها ٌمول تعدل  صالة

 ٌنة. ؼٌره من المساجد سوى مسجد مكة والمد

ووردت أحادٌث أن الصالة فٌه خٌر 

من الدنٌا وما فٌها وأنه سبب لمحو جمٌع الخطاٌا 

 أٌضاً.

من الجدٌر بالتنوٌه إلى أنه لم ٌطرأ أي 

تؽٌٌر على حجم مساحة المسجد األلصى عبر 

فترات التارٌخ اإلسالمً المتعالبة وحتى ٌومنا 

هذا . ولد حفظ هللا تعالى حدود هذا المسجد فلم 

تعداه أحد من الناس إلى أن لام األٌوبٌون ٌ

والممالٌن بترسٌخ الحدود وأكملوا سور المسجد 

 األلصى كما نراه الٌوم.
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حسب الرواٌة االسالمٌة المتداولة أن 

المسجد األلصى هو ثانً مسجد وضع فً 

 144األرض منذ أٌام آدم علٌه السالم بمساحة 

 متر مربع: ألؾ

كما المروٌات  –آدم علٌه السالم 

 أول من خط حدود المسجد األلصى -االسالمٌة 

فً الحدٌث الشرٌؾ أن المسجد 

األلصى المبارن هو ثانً مسجد وضع فً 

األرض، عن أبً ذر الؽفاري، رضً هللا تعالى 

عنه، لال: للت ٌا رسول هللا أي مسجد وضع فً 

ام" ، لال: للت األرض أول؟ لال:" المسجد الحر

ثم أي؟ لال:" المسجد األلصى"، للت: كم كان 

بٌنهما؟ لال:"أربعون سنة، ثم أٌنما أدركتن 

الصالة فصله، فان الفضل فٌه." )رواه 

 البخاري(.
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وٌمال فً مروٌات المسلمٌن أن أول 

من بناه هو آدم علٌه السالم ، اختط حدوده بعد 

م، أربعٌن سنة من إرسائه لواعد البٌت الحرا

بؤمر من هللا تعالى، دون أن ٌكون لبلهما كنٌس 

وال كنٌسة وال هٌكل وال معبد. وذكر بعض 

الفمهاء أن المالئكة هم أول من بنوا المسجد 

 األلصى.

وٌذكر علماء التارٌخ واآلثار حدٌثا أن 

الثابت المادي ال ٌصدق على رواٌات التوراة 

 ثانًسواء األول أو ال مطلما من مثل البناء للهٌكل

ومن ٌسمونهم ملون التوراة مثل داوود وسلٌمان 

و المدس من حٌث أدوارهما فً فلسطٌن أو

فال دلٌل مطلما  .الجؽرافٌا، واألحداث المضخمة

 .فً أرض فلسطٌن الٌوم على ذلن

أن االسراء والمعراج  ولنا أن نعرؾ   

واضح المعالم للرسول علٌه أفضل الصالة 

 ،بن الخطاب للمكان والسالم، وما أكده بناء عمر

وتاله الخلٌفة عبدالملن بن مروان وابنه الولٌد 

 ومن تالهم.
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 م الهٌكل المزعوممجس  
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إن وجود أحجار تعود للفترة الرومانٌة   

فً جدار األلصى ٌنمض الرواٌات التوراتٌة فٌما 

ٌسمونه الهٌكل لسلٌمان. فضال عن ذلن، فإن 

 5على آثار تعود للفترة العربٌة الٌبوسٌةالعثور 

ق.م( فً أسواره تدل بشكل لاطع على  3000)

أن المكان بمنشآته كان لائما حتى لبل بعثة 

ق.م ( وموسى وعٌسى علٌهم  1900إبراهٌم )

 السالم.

أما المعالم الحالٌة للمسجد األلصى مثل 

المسجد العمري ولبة الصخرة وؼٌرها فهً من 

 بعد الفتح اإلسالمً. بناء المسلمٌن

                                                           
 

ٌشار الى بنً بوس أو ٌبوس كمبائل عربٌة لدٌمة  5
والكنعانٌٌن  ،لطنت فلسطٌن مع العرب الفلسطٌنٌٌن

العربٌة. )تعد بالد الشام  ل المنطمةئوؼٌرها من لبا
  منطمة شمال الجزٌرة(
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مكان المسجد  "الهٌكل"حول ما ٌسمونه 
األلصى ٌمول المإرخ زٌاد منى أن :الخطاب 
اإلسالمً ما زال أسٌر مفردات الخطاب 
"الصهٌونً". من المصطلحات التً ٌستخدمها 

اإلسالمً هو "هٌكل سلٌمان" أو -طاب العربًخال
وٌبوس". وأضاؾ أن علماء  "الهٌكل الثانً"

األثار وجدوا فً حفرٌاتهم ما ال ٌمل عن ستة 
هٌاكل مختلفة فً المشرق العربً، من جزٌرة 
الفٌلة فً صعٌد مصر، إلى بلدة الدامور فً 

 لبنان". 

وٌوضح أن: "احد هذه الهٌاكل هو 
الهٌكل )المعبد( الذي دمره الرومان بحدود عام 

ٌات االثارٌة م( فً المدس. وحسب الحفر 70)
لعلماء آثار من مختلؾ الجنسٌات، زمن بٌنهم 
علماء أثار اسرائٌلٌون وأوروبٌٌن، ومن مختلؾ 

                                                           
تىش أتٛتىش ٚػٍٍاْ إٌٙذي، االغّاع االعشائٍٍٍح   6

 7102فً اٌّغجذ األلصى، تذس 



 

24 
 

ثار البرٌطانٌة جنسٌات العالم، من بٌنهم عالمة اآل
كاثلٌن كٌنون، التً اثبتت عدم وجود ما ٌسمى 

بـهٌكل  سلٌمان( رؼم كونها من أصحاب )
 7. مدرسة التوراة"

حمد الدبش: أٌمول المإرخ والباحث 
ٌعتمد أن "هٌكل سلٌمان، أو معبد المدس، أو 
"بٌت هممداش" )بٌت الممدس( أو "المعبد" حسب 
التسمٌة الٌهودٌة المعروؾ باسم "الهٌكل األول" 
الذي بناه الملن سلٌمان علٌه السالم، بنً حسب 
االعتماد فً المرن العاشر لبل المٌالد، ومصدرنا 

ً لفرضٌة وجود هذا المعبد، هو العهد الرئٌس
المدٌم/التناخ والعهد الجدٌد. وأضاؾ أن الكتاب 
الممدس وحده، ٌزعم دون وجود دلٌل أثري، أن 
داود هو صاحب فكرة بناء هٌكل ثابت للرب بدل 
خٌمة الشهادة المتنملة، حٌث ذكر "هَكذَا لَاَل 

ٌْتًا ِلُسْكنَا : أَأَْنَت تَْبنًِ ِلً بَ بُّ َي؟ ألَنًِّ لَْم أَْسُكْن الرَّ
ٌَْوَم أَْصعَْدُت بَنًِ إِْسَرائٌَِل ِمْن ِمْصَر  ٌٍْت ُمْنذُ  فًِ بَ

                                                           
بها  التنقیبات المحمهمة التي یقهم، زياد منى 7

ولة اسفل مدینة القدس القدیمة في محأاالسرائیلیهن 
 .7/2010، مجلة الكذكهل، لتزوير التاريخ
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ٌَْمٍة َوفًِ  إِلَى هذَا اْلٌَْوِم، بَْل ُكْنُت أَِسٌُر فًِ َخ
 (."6-5: 7َمْسَكٍن"  سفر َصموئٌَل الثَّانً  )

وٌضٌؾ:"من الناحٌة األثرٌة، لٌس فً 
بالدنا فلسطٌن كلها أٌة إشارة إلى وجود هٌكل 
ً لدي أهل  سلٌمان، وهذا أمر معروؾ تماما
االختصاص من علماء اآلثار الذٌن حاولوا 

المسجد األلصى العثور على أثر واحد فً مولع 
بالمدس، ولم ٌفلحوا، ولن  (الحرم الشرٌؾ)

وهو أن سلٌمان لم ٌُملن ، ٌفلحوا ألبسط األسباب
ٌوماً على بالدنا فلسطٌن، بل ولٌس هنان ألل 

 دلٌل على أنه وطئ أرضها فً زمانه."
فً هذا الصدد، ٌمول أوسشكٌن، أستاذ  

اآلثار فً جامعة تل أبٌب :"من منظور علم 
اآلثار لٌس هنان ما ٌمكن معرفته عن جبل 
الهٌكل فً المرنٌن العاشر والتاسع ق.م". 

توماس ُطمسن فً كتابِِه "الماضً وٌدحض 
الخرافً )التوراة والتارٌخ(، مفهوم بناء هٌكل 
سلٌمان، بوصِفِه مركزاً لعبادة ٌهوه، لائالً :تلن 
الصور ال مكان لها فً أوصاؾ الماضً 
ة، وما  التارٌخً الحمٌمً، إننا نعرفها فمط كِمصَّ
عنا على  نَعرفهُ حول هذه الِمصص، ال ٌُشّجِ

 «.ما لو أنها تارٌخٌَّةمعاملتها، ك
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ال نجد أي دلٌل فً كل  8من الناحٌة اإلسالمٌة، 
سور المرآن الكرٌم التً تتحدث عن داود وابنه 

أو حتى تلمٌح على وجود  علٌهما السالم، سلٌمان
 مثل هذا الهٌكل المزعوم فً بالدنا فلسطٌن. 

عالوة على ذلن، عندما فتح المسلمون بٌت 
ً  636الممدس  لم ٌكن بها أي أثر لمعبد مٌالدٌا

ٌهودي، بل وال حتى ٌهود ممٌمٌن. وٌبدو ذلن 
جلٌاً من وثٌمة األمان التً أعطاها أمٌر المإمنٌن 
عمر بن الخطاب )رضً هللا عنه( ألهل إٌلٌا، 
ً ٌمول :"أال ٌسكن بإٌلٌا  التً تضمنت نصا
)المدس( معهم أحد من الٌهود". وٌتضح جلٌاً من 

هنان أي ٌهودي فً  هذا النص أنه لم ٌكن
المدس. إضافةً إلى أن عمر بن الخطاب )رضً 
هللا عنه(، وهو أكثر العادلٌن على وجه األرض 
لو علم أن هنان لدسٌة لمدٌنة المدس عند الٌهود 
لما نص على ذلن فً العهدة الشهٌرة، وهذا ٌإكد 
ما ذهبنا إلٌه من عدم وجود هٌكل سلٌمان 

 المزعوم فً بالدنا فلسطٌن.
ما ن الناحٌة الجؽرافٌة، ال ٌوجد فً فلسطٌن وم

. لكن سفر أَْخبَاِر األٌََّاِم الثَّانًِ (جبل مورٌاٌسمى )
ّبِ 1: 3) ٌِْت الرَّ ٌَْماُن فًِ بِنَاِء بَ ( ٌمول ":ََشَرَع ُسلَ

                                                           
 المردر الدابق .8
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ٌُْث تََراَءى ِلَداُوَد  فًِ أُوُرَشِلٌَم، فًِ َجبَِل اْلُمِرٌَّا َح
 أَبٌِِه". 

ثار اإلسرائٌلٌة رفكا ؼونٌن حٌث أكدت عالمة اآل
عن التزٌٌؾ الحاصل من اختالط األسماء حٌن 
ذكرت :"إن إحالل جبل مورٌا حٌث بنً سلٌمان 
المعبد، محل أرض مورٌا، هو تعبٌر جؽرافً 
ؼامض، ال ٌمكن أن ٌكون لد حدث خالل فترة 

أي أشارة إلى جبل  الهٌكل األول، ألنه لم تجرِ 
استثناء سفر أخبار مورٌا، فً أي من األسفار ب

الٌوم... وسفر األٌام كتاب متؤخر. وهو عمل 
محرر ٌنفً زمن ما بعد العودة من المنفً فً 
بابل. وعلٌه، ٌبدو أن إحالل جبل مورٌا محل 
أرض المورٌا كان ممصود به سبػ هٌكل 
سلٌمان، وأكثر من ذلن على الهٌكل الذي كان لد 

ن ثمة هٌكل بنً حدٌثاً ]الهٌكل الثانً[. إذن لم ٌك
فً فلسطٌن ٌعرؾ باسم هٌكل سلٌمان، ألن لصة 
بناء الهٌكل ؼٌر لابلة للتصدٌك، وإنها مجرد 

 اختالق توراتً.
أما المفكر والباحث العربً فاضل الربٌعً، فمد 
ذكر فً كتابه "المدس لٌست أورشلٌم" أن "التٌار 
التوراتً فً علم اآلثار والدراسات التارٌخٌة 

ة أن المدس هً نفسها أورشلٌم، الذي كّرس أكذوب
سوؾ ٌصطدم بجدار صعب من الحمائك التً 
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ٌصعب تخطٌها، ومن بٌن هذه الحمائك أنه ال 
دالئل تارٌخٌة تإكد أن المدس هً ذاتها أورشلٌم، 
حتى من داخل النص التوراتً نفسه، ألن التوراة 
فً النص العبري تتحدث عن مدٌنة دٌنٌة اسمها 

بجؽرافٌة أخرى اسمه  خرأورشلٌم، وعن مكان آ
جبل لدس، وهذا أمر ٌشبه تماما أن ٌصؾ أحد 
الجؽرافٌٌن مدٌنة مكة، وفً مكان آخر فً 
وصفه ٌتحدث عن جبل أحد، وبكل تؤكٌد فجبل 
أحد لٌس مكة، هذا هو الوضع عٌنه فً التوراة، 
فهً تتحدث عن مدٌنة دٌنٌة، وعن مكان آخر 

" ولٌس بجؽرافٌة مختلفة، وتمول عنه إنه "جبل
 9مدٌنة."

                                                           
صدر في ، "فلدطین المتخیلة" ،فاضلالربيعي  9

، وحتى 2007مجلدین عن دار الفكر بدمذق عام 
مؤخرا نذر عمله األضخم "إسرائیل المتخیلة" الذي 

أربعة بعن دار رياض نجیب الريس في بیروت 
المفكر العراقي فاضل الربيعي نفي فیها ی، مجلدات

علیها حهل مدینة  المرويات التاريخية المتعارف
القدس وفلدطین، مدتندا في بحهثه إلى التهراة 



 

29 
 

النص التوراتً ال ٌتضمن إشارة أو   
كلمة أو تلمٌحاً إلى أن المدس هً أورشلٌم، 
والحفرٌات التً لام بها علماء اآلثار 

 "إسرائٌل فلنكشتاٌن"اإلسرائٌلٌون، وآخرهم 
)المختص فً العصر البرونزي( ونٌل آشر 
سبٌلبرغ، وزئٌؾ هٌرتزوغ أعلنوا نتائج أبحاثهم، 

أنه ال وجود ألي أثر عبري فً فلسطٌن وأكدوا 
 .10ٌدل على الرواٌة التوراتٌة

على الرواٌة اإلسالمٌة تبنت منظمة  اوتؤكٌد
الثمافة والعلوم الٌونسكو عدة لرارات من ضمنها 

أكدت فٌها على عروبة  2016لرارا فً عام 
وإسالمٌة المكان، ونفت وجود ارتباط دٌنً 

براق الذي للٌهود بالمسجد األلصى وحائط ال
 2017ٌسمٌه الٌهود "حائط المبكى". وفً عام 

                                                                          

ول تعرية ابندختها العبرية ال العربية، ويح
األطروحات التي تعمل الحكهمة اإلسرائیلية على 

وفرية "أرض  ترويجها حهل "یههدیة الدولة"
 ، وإظهار زيفها.اسرائیل"

 شر سبیلبرغ لهما الكتابآتاین ونیل ذاسرائیل فنكل 10
 الكبیر: التهراة مكذهفة على حقيقتها.
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صّوت المجلس التنفٌذي للٌونسكو على لرار 
 "إسرائٌل"ٌإكد لرارات المنظمة السابمة باعتبار 

 .علٌها "إسرائٌل"محتلة للمدس، وٌرفض سٌادة 
كما اعتمدت لجنة التراث العالمً التابعة لمنظمة 

ثمافة "الٌونسكو" األمم المتحدة للتربٌة والعلم وال
المنعمد  42( خالل اجتماعها الـ 26/6/2018)

فً العاصمة البحرٌنٌة المنامة، لرارٌن هامٌن 
باالجماع حول مدٌنتً المدس والخلٌل المحتلتٌن، 
ٌنص األول بضرورة الحفاظ على البلدة المدٌمة 
من المدس وأسوارها، وٌطالب سلطات االحتالل 

ن شؤنها تؽٌٌر بالكؾ عن االنتهاكات التً م
الطابع الممٌز للمدٌنة، وعلٌه ٌبمً المرار المدٌم 
للمدس وأسوارها مدرجة على الئحة التراث 
العالمً المهدد بالخطر. والثانً، ٌطالب بالحفاظ 
على البلدة المدٌمة من الخلٌل، التً ستبمى، بسبب 
االنتهاكات اإلسرائٌلٌة، على الئحة التراث 

 العالمً المهدد بالخطر.
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الحاكم  11هٌرودس بناه لصر هً

 المٌالدي، األول المرن فً العربً "االدومً"

                                                           
روش  وّا ٌٍمة، ٍ٘شٚدٚخ أٚ ٍ٘شٚدٚط أتٛاٌراسٌخ 11

ٌُٚ ٌشد ئٌٍٗ أي  ،فً وراتٗ تٛظٛح والٍٍُ اعُ فٍغطٍٓ

ِؼٍِٛح ػٓ خشافاخ اٌٍٙٛد ِصً اٌٍٙىً ٚاٌٍّٛن 

  ...اٌخ.
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 برج ٌدعى أحدها أبراج عدة على لصره احتوى

 من الؽربٌة الجهة فً البرج وٌمع. فصاٌل

 . المدٌنة

ٌطلك علٌها اسم الملعة أو للعة باب 

، وهو اسم "للعة داود"الخلٌل، وٌسمٌها الصهاٌنة 

حدٌث لها، أطلك علٌها فً أواخر العهد 

 العثمانً، من لبل جماعات ؼربٌة.

 المإرخ المدٌنة إلى لدم م 21 العام فً

 التوراة رواٌة على وبناء فٌالفٌس" "ٌوسفٌوس

 أثناء النساء مرتفع مكان من ٌرالب كان داود بؤن

 البرج هذا أن "ٌوسفٌوس" وجد ) (استحمامهن 

 أنه كتبه فً فسجل مٌاه بركة على ٌطل العالً

 العهد فً التسمٌة واستمرت ) (داود  برج

 على أطلموا الذٌن المسلمٌن ثم ومن البٌزنطً،

 أي هنان ٌكن لم)داود  مزراب اسم الشارع

 كتاب فً ذكر وما بداود ٌتعلك أوشًء سرداب

 .(الصحة عن عار ذلن حول الجلٌل األنس
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 فٌه جامع ببناء الدٌن صالح لام بٌنما  

 نظرا كذلن الوضع واستمر داود محراب سماه

 . المسلمٌن عند النبً داود ألهمٌة

 أي ونفت األثرٌة الحفرٌات كانت حتى

 الحمٌمً البرج اسم وظهر بالمكان لداود عاللة

 أطالق تم المسمى على وللحفاظ أي برج فصاٌل،

 هً والٌوم العثمانٌة الملعة مئذنة على االسم

 استخدمه الذي الشعار هً بل الملعة شعار

 12.االنتخابٌة حملته خالل "شارون"

                                                           
 اٌثشٌطأٍح" االٔذتٕذٔد" صذٍفح ِذشس ٌمٛي 12

 ،داٚد إٌثً لٍؼح دٛي ٌٙا ذمشٌش فً( اعرشٌٓ دأًٍ)

 أغٍة ِصً اٌجذٌذ االدػاء ئْ:  7102ِاٌٛ 2 فً

 تاالِٛس اٌّرؼٍمح تاالورشافاخ اٌخاصح اإلدػاءاخ

 وثٍشج أرماداخ ذٛاجٗ ٚاٌرٛساج اإلٔجًٍ فً اٌٛاسدج

 أْ ٌٚعٍف، ٌإوذ٘ا، ػًٍّ دًٌٍ ٚجٛد ػذَ تغثة

 اٌغاتمح االدػاءاخ ِٓ عٍغٍح ظّٓ ٌأذً االدػاء ٘زا

 ِٛالغ ئٌى تاٌرٛصً اإلعشائٍٍٍٍٓ األششٌٍٓ تٛاعطح

 ٚاٌزي اٌرٛساج فً اٌثاسصج تاٌشخصٍح ِرؼٍمح ٚأِاوٓ

 ٌذٌٚح دٌٍٕح وؼاصّح اٌمذط ِإعظ اٌٍٙٛد ٌؼرثشٖ
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 ممام )وٌشار الٌه أحٌانا كمبر( ٌمع وهو

 األخٌر، العشاء علٌّة جامع من السفلً الطابك فً

 ومن بٌزنطٌة كنٌسة علٌه تموم كانت مولع وهو

 األخٌر العشاء لحادثة تخلٌدا افرنجٌة )صلٌبٌة( ثم

 إلى األٌوبً عٌسى المعظم حولها. المسٌح للسٌد

 عنها األتران عوض التركٌة الفترة وفً جامع

 علٌها الٌوم ٌمام أرض لطعة الفرنسسكان رهبان

 للحفاظ الجدٌد باب من الفرنسسكان بالمرب دٌر

 .إسالمٌة كملكٌة الجامع على

                                                                          
 ِٓ األشاس ػٍّاء ِٓ أدذ ٌرّىٓ ٌُ ٌىٓ اٌٍٙٛد،

 .ٚجٛدٖ ٌإوذ ٚادذ دًٌٍ ػٍى اٌذصٛي
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 من السفلً الطابك فً لبر ٌوجد

الفرنجً  العهد إلى المبر بناء تارٌخ ٌعود المبنى.

 داود بالنبً كانت صلة بؤي ٌمت وال )الصلٌبً(

 كثٌر فً الحال هو كما.بعٌد من وال لرٌب من ال

 فً تمام التً والشخصٌات األنبٌاء ممامات من

 ودفن بها، ماتوا أماكن فً األحٌان من كثٌر

 الشخصٌات هذه مع أسمائهم تتوافك أشخاص

 الحمٌمً المبر صاحب الناس ٌنسى زمن وبعد

 كما معروفة أوشخصٌة نبً لبر إلى فٌحولونه

ٌوسؾ فً  النبً ما ٌسمى لبر فً الحال هو

وهو فً الحمٌمة لبر الشٌخ ٌوسؾ -نابلس 

 أن نستبعد وال -دوٌكات منذ العصر العثمانً
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. األخٌر العشاء علٌّة فً جرى ما هذا ٌكون

 ُمصادر انه أال للمكان المسلمٌن ملكٌة ورؼم

 نداء أو فٌه من لبل االحتالل، الصالة وتُمنع

 اإلسرائٌلٌة السٌطرة تحت وهو مئذنته فً األذان

وتم تسمٌته من لبل .  ككنٌس وٌستخدم اآلن

 . االحتالل بباب داوود، وهو باب المدس

وٌمول عنه د.عفٌؾ بهنسً فً بحثه 

 أنشؤه الذي داود النبً عن عمارة المدس )مسجد

 حّوله ولمد معماري، مجمع ،هو المانونً سلٌمان

 المرآنٌة الكتابات وأزٌلت كنٌس إلى اإلسرائٌلٌون

 وكما أنشؤ جامع عبرٌة، بكتابة واستبدلت منه

 المٌمري(. والمسجد 0922/ هـ999 المولولة
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 األسباط باب من بالمرب موجود مبنى

 ممام وبداخله( األلصى المسجد أبواب أحد)

 فٌه مات الذي المكان أنه المدس سكان وٌعتمد

 .كرسٌه على )النبً( سلٌمان

 عبد بن سلٌمان أن هً األمر حمٌمة لكن  

 داخل المبنى هذا فً له كرسً وضع لد الملن

 وفاة بعد بالخالفة البٌعة ألخذ األلصى المسجد

 األسماء لتشابه ونظرا الملن عبد بن الولٌد أخٌه

 .بالحمٌمة الخرافة دخلت

 

 
                                                           
http://pal-youth.yoo7.com/t8425-topic 

، مع االشارة بحث األستاذة عبٌر زٌادٌراجع 13
  لبعض اإلضافات التوضٌحٌة البسٌطة من لبلنا.
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 متى أدري وال الكتّان، مؽارة وهً

 والتً المؽارة لهذه سلٌمان مؽارة مسّمى ظهر

 حمٌمة ٌوجد وال العامود، باب من بالمرب تمع

 داخل للصخرة لتصل تمتد التً تمول أنها للممولة

 14.المبارن األلصى المسجد

 

 

 

 

 

                                                           
 المصدر السابك 14
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 مسمى، وهذه البرن برن سلٌمان فمط

 وهً سلٌمان علٌه السالم، بسٌدنا لها عاللة ال

 الذي المانونً سلٌمان السلطان الى نسبة ُسمٌت

 ورّمم المدس لمدٌنة متكامل مائً بمشروع لام

 .للماء الموصلة والمنوات المدٌمة البِرن كل
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 األلصى المسجد أبواب أحد وهو

التوراة  على المعتمدٌن المفسرٌن بعض وٌربطه

                                                           
سمً لذكرى اآلٌة الكرٌمة )..وادخلوا الباب سجداً  15

ولولوا حطة نؽفر لكم خطاٌاكم و سنزٌد المحسنٌن(، 
 وبالتالً ال عاللة للجؽرافٌا بالموضوع.
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 ولولوا سجدا الباب وادخلوا"  الكرٌمة باآلٌة خطؤ

 وإذ"  اآلٌة هذه وببداٌة"  خطاٌاكم لكم نؽفر ِحطة

 شئتم حٌث منها فكلوا المرٌة هذه ادخلوا للنا

 المدس أن-بال علم من التارٌخ– وٌدعون" رؼدا

 أرض هً المدٌمة والمدس الممصودة، المرٌة هً

 الصحراء. خط على بل زرع ذات لٌست

 سإالهم موضع فً أن نتذكر أن وعلٌنا  

 بهبوط تجٌبهم الكرٌمة اآلٌة نجد الطعام عن

 المرٌة حول السابمة اآلٌة تفسٌر ٌجعل مما مصر

ما  مولع ٌكون أن ٌجب بل صحٌح مطلما، ؼٌر

مصر )فً عدد من األبحاث الحدٌثة هً  فً

 16 .منطمة مصر الٌمن(

 

 

                                                           
العربً فاضل المفكر كتب وأبحاث ٌراجع  16

وكمال الصلٌبً  الربٌعً، وفرج هللا صالح دٌب،
وإصدارات  جمعٌة التجدٌد  )عسٌر(، واحمد الدبش،

  الثمافٌة البحرٌنٌة
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 كما ولٌس خالص إسالمً بناء هو

 المدس تارٌخ فً الجلٌل )األنس مإلؾ ٌذكر

 بناء من المدٌم األلصى بماٌا من بؤنه والخلٌل(

 . أبدا لذلن صحة فال الملن(-سلٌمان )النبً

 واآلثار التوراة، على بذلن اعتمد بل  

 .الصنعة أموي البناء إسالمً انه تإكد

 

وٌمع المصلى المروانً أسفل الزاوٌة 

الجنوبٌة الشرلٌة من المسجد األلصى المبارن 
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وٌتكون من ستة عشر روالا ، إذ ٌعد أكبر 

فً المسجد األلصى وكان  مساحة مؽطاة للصالة

ٌطلك علٌه لدٌما بالتسوٌة الشرلٌة ألن األموٌٌن 

بنوه فً األصل كتسوٌة معمارٌة لهضبة البٌت 

الممدس. ٌمكن الوصول إلٌه من خالل سلم 

حجري ٌمع شمال شرق الجامع المبلً أو من 

خالل بواباته الشمالٌة الضخمة و المتعامدة على 

 .المبارن السور الشرلً للمسجد األلصى
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 وتذكر السالم" "أبو معناه واالسم

 والده، ضد بثورة لام ولد داود، إبن أنه التوراة

 لرٌة فً جهنم وادي فً ولتل الحكم ٌرث حتى
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 ضلعه طول الشكل مكعب بناء فً ودفن سلوان

 ٌصل حتى ارتفاع من تزٌد للنسوة وفوله م0821

 فرعون بطنطور السكان وٌدعوه م 09 إلى طوله

 . 

 إلى المدعو المبر هذا نسبة ٌجوز وال

 -األول المرن إلى ٌرجع المبر أن حٌث "أبٌشلوم"

 حٌث من الرومانٌة الفترة أي المٌالدي الثانً

 البناء حدٌث نسبٌا حسب التارٌخ.

التناخ من -عدا عن أن تارٌخ التوراة 

حٌث المسرح الجؽرافً ال تشٌر اآلثار مطلما فً 

أي انطباق على جؽرافٌا فلسطٌن أو المدس وفً 

أبحاث أخرى أن جؽرافٌا أو مسرح أحداث 

التوراة التارٌخً )رؼم اشتمال التوراة على 

التحرٌفات واألساطٌر والمبالؽات والخرافات ما 

 با تارٌخٌا( هو فً الٌمن المدٌم.ال تعد معه كتا
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 عربً إسم "اورشالٌم" أورسالم أو

عرب ٌمنٌٌن  17والكنعانٌون أو الُكنانٌون-كنعانً

 اسم وهو السالم مدٌنة معناه -من بنً ُكنانة

 وجود لبل أي م ق 7111 سنة لبل موجود

ابراهٌم إال عربٌا السالم )لم ٌكن  علٌه إبراهٌم

عاش فً الحجاز أو الٌمن المدٌم كما ٌوضح 

 وحسب األبحاث الحدٌثة.-المرآن الكرٌم

عدا عن أنه وكما أشار الباحث  

والمفكر العربً فاضل الربٌعً فً كتابه النفٌس 

لدس وواحدة  3)المدس لٌست أورشلٌم( أن هنان 

هً أورشلٌم، واألماكن أوالموالع أو الجبال 

موجودة جؽرافٌا فً الٌمن المدٌم، حتى  األربعة

                                                           
تسمٌة دٌنٌة  -أي الكنعانٌون-وفً لول آخر أنها   17

لجماعة أطلمتها لبٌلة بنً إسرءٌل المدماء المنمرضٌن 
 فاضل الربٌعً.-على ؼٌر المختونٌن
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الٌوم وكذلن مختلؾ موالع جؽرافٌا التوراة 

  18المتداولة الٌوم.( 

وفً جمٌع األحوال أي أن تكون المعالم 

المذكورة جؽرافٌا فً التوراة موجودة فً 

فلسطٌن أم الٌمن أم البرازٌل أم استرالٌا! فهً 

ادت، تخص ِحمبة تارٌخٌة ؼابرة لموم أو ألوام ب

ومنهم لوم بنً إسرائٌل العرب المنمرضٌن كما 

 الحال مع ثمود وعاد ولوم لوط ولوم نوح...الخ؟ 

والمومٌات الخزرٌة اآلسٌوٌة واألوربٌة 

المتعددة التً تحتل بالدنا الٌوم والمشكلة لؽالب 

سكان "اسرائٌل" هم بال أي صلة جٌنٌة وراثٌة 

ة، وانتسابهم لومٌة او لبلٌة بالمبٌلة البائدة المدٌم

 الدٌنً ال ٌإهل الحتالل أرض مطلما.

المؽالطة التارٌخٌة وفً السٌاق فإن 

المول بمرابة ٌهود أوربا والعالم الجدٌد بالعرب ال 

سٌما بعد أن اختفى ٌهود التوراة نهائٌا. وانه ال 

                                                           
 

ئظافاذٕا اٌرٛظٍذٍح ػٍى تذس اٌىاذثح ػثٍش ِٓ  18

  صٌاد ، تٍٓ لٛعٍٓ اٚ تٍٓ شذطرٍٓ.
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لرابة بٌن العرب السامٌٌن والٌهود الخزر 

صلة المنؽول اآلسٌوٌٌن البالٌٌن وال توجد أٌة 

لرابة بٌن العرب والٌهود الذٌن هم أوربٌون 

سالؾ )خزر( أو آرٌون أكثر منهم سامٌون وهذا 

ٌصدق على كل الطوائؾ الٌهودٌة وعلى 

امتداداهم ...إن الٌهود الذٌن ٌكونون شعوب 

"إسرائٌل" حالٌا والذٌن جاءوا من أكثر من 

اثنتٌن وسبعٌن دولة ال ٌإلفون جنسا واحدا، إنما 

جناس وأخالط وانه من الخطؤ المول مجموعة أ

بوجود جنس ٌهودي وإال كٌؾ ٌجمع بٌن ٌهود 

الفالشا وٌهود التامٌل فً الهند وٌهود الصٌن 

والتركستان وكردستان والٌمن وبولندا أو ؼٌرها 

 19.من ٌهود العالم

 

                                                           
د.عبدالفتاح الؽنٌمً، شعوب إسرائٌل وخرافة   19

 0االنتساب للسامٌة، العربً للنشر،الماهرة ط
   2ص 7117عام
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 االسم بهذا ذكره ورد الساهرة باب وهو

 المٌالدي العاشر المرن أواخر فً الممدسً عند

 وال الٌهود، عند نبً وهو ارمٌا جب إلى نسبه
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 من هو بل أوبالباب )البئر( بالجب له صلة

"االسرائٌلٌات" المدسوسة فً تارٌخنا العربً 

)كما ال وجود ألي من ٌسمٌهم .واالسالمً

الٌوم أنبٌاء أو ملون الٌهود فً  20االسرائٌلٌون

 أي مولع فً فلسطٌن(

 

 

 

 

 

                                                           
ٌمترح الباحث والمإرخ د.زٌاد منى للتمٌٌز   20

كتابة/رسم )إسرءٌل( بهذا الشكل ممصورا على 
على  (المبٌلة العربٌة المدٌمة المنمرضة، و)إسرائٌل

محتلً بالدنا الٌوم من لومٌات وجنسٌات مختلفة 
اعتنمت الدٌانة الٌهودٌة فً فترات زمنٌة مختلفة 

 وجلهم أوربٌون وروس.
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صهٌون كلمة عربٌة معناها الصخر 

الصلب، وَصْهَوةُ كّل شًٍء: أَْعالهُ كما ٌمول ابن 

منظور، حٌث البعض ٌوردها بمعنى: صهوة 

)لمة( المرتفع )وجبل صهٌون األصل موجود 

  21فً الٌمن المدٌم(.

تمول عنه -جبل صهٌون–)وهذا الجبل  

والٌوم التوراة أن داود ؼٌّر اسمه إلى جبل داود. 

ٌمكنكم أن تعرفوا أن ما ٌسمى جبل الدود فً 

حٌث تدور المعارن مع الحوثٌٌن فً  -صعدة

 -هو نفسه جبل دود)بالعبرٌة دود  -وادي كتاؾ

داود(، بٌنما ٌظن بعض العامة من الناس انه 

                                                           
٘أً ٔٛس اٌذٌٓ اٌّّىٓ اٌؼٛدج ٚاٌرّؼٓ تىراتاخ  ِٓ 21

دمحم دغٓ شاسب، ٚوّاي اٌصٍٍثً، ٚفشاط اٌغٛاح، ٚ

، ٚد.ػفٍف "وٍس ٚاٌرالَ"، ٚ"ذِٛاط ي. غِٛغْٛ"ٚ

تٕٙغً، ٚػاٌُ اَشاس االعشائًٍٍ صئٍف ٘شذغٛؽ 

 ".ٌغشائً فٍىشرآٌ"ٚصٍٍِٗ فً جاِؼح ذً أتٍة 
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ً أن اسم صعدة  على اسم دود )الحشرة( علما

 22(.ووادي كتاؾ ٌردان بالنص بهذه الصٌؽة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الباحث المفكر العربً فاضل الربٌعً على الرابط  22

-http://www.noqta.info/page المرفك
53850-ar.html  
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 سوى مصدر للٌهود البابلً للسبً لٌس

 المذكور والعدد ،23التوراة،التً ال تصلح تارٌخا

فٌه ومضخم  مبالػ سبٌهم تم الذٌن لألشخاص

-91 بٌن ٌتراوح عددا التوراة تورد حٌث كثٌرا

 هنان كان أنه على ٌدل ما ٌوجد وال ألؾ، 21

 السبً. لبل فلسطٌن فً للٌهود وجود أي

 وتضٌؾ الباحثة عبٌر زٌاد أنه: 

 حدود عند ٌسبً كان نصر نبوخذ أن والمعروؾ

 على العودة فان هنا ، ومن احتلها منطمة كل من

 هً بل عودة لٌست ، هً الفارسً لورش زمن

 الفارسٌة للدولة موالٌة بمٌادة كٌان إلامة من نوًعا

 .الفارسٌة بالدولة السٌاسٌة األؼراض للتحمٌك

                                                           
دٍس ٕ٘ان ِٓ –تغط إٌظش ػٓ جغشافٍا اٌغثً   23

-ٌمٛي أٔٙا دصٍد فً فٍغطٍٓ وّا اٌشٚاٌح اٌّرذاٌٚح

فأٗ دصً أللٛاَ اٚ لثائً أرٙد ٚأذششخ ِٓ ػٍى 

ِغشح اٌراسٌخ أي تًٕ ئعشءًٌ أٚ غٍشُ٘، فال صٍح 

ٌّٓ ٌذرٍْٛ تالدٔا اٌٍَٛ تُٙ ال لٍِٛا ٚال لثٍٍا ٚال ئشٍٕا 

 ٚال جٍٍٕا.
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)فً كتاب المفكر العربً فاضل  

الربٌعً الرفٌع "حمٌمة السبً البابلً" ٌثبت أن 

السبً الى العراق حصل 

الٌمنٌة المدٌمة التً    لالمارات/المخالٌؾ/المشاٌخ

 24دانت بالٌهودٌة(

                                                           
 ٌشٚاٌحا ادرىاس ٌمٛي فاظً اٌشتٍؼً: ٌجة )وغش 24

 ػٓ اٌراسٌخً اٌغشد ػٍى ٚإٌٍّّٙح اٌغائذج اٌرٛساذٍح

 اٌصذٍخ ئغاسٖ فً ٚظؼٗ تاػادج اٌثاتًٍ، اٌغثً

 اٌمثائً ٌٗ ذؼشظد ، ِإوذا  ذاسٌخٍا  دادشا تٛصفٗ

 تٕٛ ذذػى ػشتٍح لثٍٍح ظّٕٙا ِٚٓ اٌثائذج، اٌؼشتٍح

 ٚ٘زٖ. آٌٍّ فً اٌٍٙٛدٌح تذٌٓ ذذٌٓ وأد ئعشائًٍ،

 أػّاي ظذٍح وأد ٚدذُ٘، اٌٍٙٛد ال ِجرّؼح اٌمثائً

 ٌٚىٓ،. اَشٛسٌٍٓ أٌذي ػٍى ٚلؼد ِأعٌٛح اظطٙاد

 ٌرؼٍّٓ( اٌغشتٍح)  االعرششالٍح ٌٍمشاءج ٔمذٔا تّمذاس

 اٌؼشتٍح اٌّصادس أْ تذمٍمح االػرشاف، ػٍٍٕا

 سفعا ٚدرى الرػا  ٔمذا ذغرذك اٌّرأخشج، ٚاإلعالٍِح

 اٌّصادس ٘زٖ تؼط ئْ. ِٚعّٛٔٙا ٌّٕطٛلٙا ذاِا

 ِؼاسف ٚدْٚ تاٌراسٌخ، دمٍمً ػٍُ أي دْٚ ذشٍش

 ٔثٛخز أي) ٔصش اٌثخد أْ، ئٌى سصٍٕح جغشافٍح

 ً٘ تٍّٕا اٌشاَ، تالد فً اٌّمذط تٍد خّشب( ٔصش

 خٍػ ٚ٘زا ؟ آٌٍّ فً ٚلغ وذذز اٌذٍّح ػٓ ذرذذز

 ِشٚس ِغ شأٔٗ ِٓ واْ ٚاٌجغشافٍا، ٌٍراسٌخ ِشٌغ
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 وهو سلوان، بعٌن المعروؾ النفك وهو

 حصار فترة فً االدعاءات حسب حفر نفك

 حصار فعال حدث ولد للمدٌنة، "سنحرٌب"

 أثرٌة ناحٌة من علٌه ٌدل ما ونجد المدس. لمدٌنة

 ملن أن ذكر نجد ال لكن العراق وفً فلسطٌن فً

 من أي فً التوراة تدعً كما "حزلٌا" كان المدس

  .اآلثار أو الكتابات هذه

-تستطرد عبٌر زٌاد– المثٌر أن كما  

 بشكل ومحصن أكبر نفك وجود هو لالستؽراب

 بحفر لاموا الذٌن للناس بالنسبة ومعروؾ أفضل

 الحاجة ولم النفك هذا كان لماذا إذا الجدٌد النفك

 حتى عنه اإلجابة ٌتم لم لألثرٌٌن تساإل هذا ؟ له

 الكتابة هو نفسه ٌطرح الذي الثانً والسإال اآلن

                                                                          
 اٌؼشب ػٕذ ِشٖٛ ٚػً خٍك فً عاُ٘ أْ اٌٛلد،

 فٍغفح :فً ِماٌٗ اٌّؼْٕٛ  ٌراسٌخُٙ( ٚاٌّغٍٍّٓ

اٌّرٛفش ػٍى  اٌضائفح اٌغشدٌاخ ٍّٕٚ٘ح اٌراسٌخ

 .اٌشاتىح
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 والتً النفك داخل علٌها عثر التً الكنعانٌة باللؽة

 بسبب الخندق هذا حفروا المدٌنة سكان أن تذكر

 وسط التموا عمل فرٌمٌن كانوا وإنهم الحصار

 على ٌدل الخندق فً الحفر طبٌعة والع لكن النفك

 أمتار سوى ٌعمل لم الجنوب من الثانً الفرٌك أن

 فما. بالكتابة ٌرد كما المنتصؾ حتى ولٌس للٌلة

 ؟ الكتابة هذا حمٌمة

، ٌوناتان «اإلسرائٌلً»ٌمول عالم اآلثار و

ِعلم اآلثار فً ظّلِ »مزراحً، فً دراسته 

نَمش »ٌرى بعض الباحثٌن، أنَّ )«: الصراع

( أي أنه ال ، ٌعوُد إلى الفترة الهلنستٌَّة«السلوان

 عاللة لها بفترة أحداث التوراة بتاتا.

بملم جون روجرسون وفٌلٌب  25وفً بحث

ذكر الباحثان   شٌفلد، إنجلترادٌوس، من جامعة 

أن هذا النمش فً أصله ٌرجع إلى المرن الثانً 

                                                           
دّذ اٌذتش فً ِماٌٗ فً صذٍفح أٌشاجغ   25

«: أٚسشٍٍُ»ذاسٌخ اٌمذط ٚأصً  األخثاستؼٕٛاْ:

 اٌرٛساج... ٌٍغد ٕ٘ا!
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أو الثالث لبل المٌالد، ولٌس من المرن الثامن لبل 

 .المٌالد
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الٌهود عبارة عن دٌانة نشؤت إثر 

وٌهود  26انهٌار إمارة ٌهودا فً الٌمن المدٌم،

الٌوم كما ٌورد الباحث البرفسور الٌهودي 

الهنؽاري  )آرثر كوستلر( واالسرائٌلً )شلومو 

ودولتهم  27زاند(، هم من نسل لبائل الخزر

الٌهودٌة التً ألٌمت بٌن المرن الثامن الى المرن 

فً جنوب روسٌا بٌن بحر لزوٌن  المٌالدي 12

و ، وال عاللة لهم بالعبرانٌٌن أوالبحر األسود

ٌهود التارٌخ التوراتً، وهم الٌوم ٌمثلون ٌهود 

 أوربا الشرلٌة.

                                                           
تؼط اٌثذاشح ٌٕغة اٌٍٙٛد ٌٍٕثً ٘ٛد، وّا ٌٕغة   26

العُ ٍِه، ٌٕٚغة اٌى ئِاسج/ٍِّىح ٌٙٛدا إٌّشمح ػٓ 

 اٌغاِشٌٍٓ.
ٌمول أرثر كوستلر: الخزر هم االمة أو المبٌلة  27

  .الحاكمة فً إطار الموزاٌٌن اإلثنً لبالد الخزر
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بالدنا والمبائل الٌهودٌة التً ألامت فً 

ق.م كانت لبائل ٌهودٌة ٌمنٌة  200فلسطٌن نحو 

 28عربٌة.

وٌمول استاذ التارٌخ الٌهودي فً   

المرون الوسطى فً جامعة تل أبٌب )أ. ن. 

بولٌان( فً كتابه "خازارٌا" أي بالد الخزر الذي 

وأعٌد  1944صدر بالعبرٌة فً تل أبٌب عام 

: "هنان حاجة لتناول جدٌد لكل 1951طبعه فً 

من مشكلة العاللات بٌن ٌهود الخزر وبمٌة 

لن لمسؤلة المدى الذي المجموعات الٌهودٌة، كذ

ٌمكن أن نذهبه فً اعتبار ٌهود الخزر بصفتهم 

 نواة الوجود الٌهودي الواسع فً أوروبا الشرلٌة. 

                                                           
ٌراجع كتب المفكر العربً فاضل الربٌعً وكذلن 28

أحمد الدبش ود.فرج هللا صالح دٌب، والعبارة 
المذكورة ترد نصا فً الرابط المرفك لفاضل الربٌعً 

http://www.noqta.info/page-53850-
ar.html 
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ان المتحدرٌن من ذلن المكان، سواء 

من بمً منهم فً مكانه وسواء من هاجر الى 

الوالٌات المتحدة وؼٌرها من البلدان أو من ذهب 

ن الؽالبٌة الى )اسرائٌل(، هم من ٌشكل اآل

 29العظمى من ٌهود العالم".

                                                           
29

 )اشرفاْ اٌّجشي ٚاألدٌة اٌطثٍة ٌزوش 

 ذةٌٍىا ٚفما  : "وٛعرٍش وراب ػٍى سٚجاٍ٘جً( ِؼٍما  

 ٌٍغٛا اٌّؼاصشٌٓ اٌٍٙٛد فاْ وٛعرٍش األصً اٌّجشي

 ِٓ جاؤٚا فمذ ػشش، االشًٕ اعشائًٍ أعثاغ خٍف

 ال ٚأصٍُٙ االسدْ، ظفاف ِٓ ٌٍٚظ اٌفٌٛغا ظفاف

 ِٚٓ اٌمفماط، أسض اٌى تً وٕؼاْ أسض اٌى ٌؼٛد

 ُ٘ األصً دٍس ِٚٓ تغآٍٍِ، ٌٍغٛا اٌؼشق دٍس

 ،الحٌاةصحٌفة   المصدر: ".اٌْٙٛ لثائً اٌى ألشب

تارٌخ  ،الدكاكنً عبدالحمٌد الكاتب:

رلم  منشؤ: ،10/8/2001 النشر)م(:

 14 الباب/ الصفحة: ،14026 العدد:
لباحث عبدالحمٌد الدكاكنً فً دراسته فً ا    29

صحٌفة الحٌاة اللندنٌة المعنونة السبط الثالث عشر . 
دراسة المإرخ آرثر كوستلر فً الجذور التارٌخٌة 

بتارٌخ  14026فً العدد  3من1للٌهود األشكناز 
10/8/2001 
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وٌعلك األستاذ عبد الحمٌد الدكاكنً فً 

بحث له منشور فً صحٌفة الحٌاة الصادرة فً 

لندن: )هإالء الخزر ألدموا من خالل حركتهم 

صلهم أالصهٌونٌة على التعتٌم على موضوع 

 وجود انكارالتارٌخً، وتصوروا أنه بمزاوجة 

 الخزرٌة اصولهم وانكار الفلسطٌنً الشعب

 مع وتتمشى لهم تروق التً الصورة تتشكل

 30(.اٌدٌولوجٌتهم

 كما ٌمول الباحثٌمكننا أن نخلص 
الخطٌب فً بحثه المعنون عبدالرحمان ا

الى المول أن:  )المسلمون لم ٌضطهدوا الٌهود(
)الٌهود الذٌن ٌمطنون أرض فلسطٌن اآلن 
أصلهم إما من بالد الخزر، التً دانت 

ٌة عن طرٌك ملكهم بوالن، فهم أحفاد بالٌهود
الٌهود الذٌن ظهروا فً بداٌة المرن الحادي 

من اجتٌاح  عشر فً أوروبا من بماٌا من فرّ 
الروس لبالد الخزر، وعرفوا باسم طائفة 
األشكناز، أو هم من أحفاد طائفة السفاردٌم 

                                                           
     http://daharchives.alhayat.com  

http://daharchives.alhayat.com/
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الذٌن ٌرجعون فً نسبهم إلى بماٌا الٌهود الذٌن 
 تٌش فً إسبانٌا.(فروا من محاكم التف
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ٌمول الباحث والمفكر فاضل الربٌعً 

صاحب كتاب فلسطٌن المتخٌلة: أرض التوراة 

إن كثٌرا من الناس ٌخلطون بٌن فً الٌمن المدٌم )

بنً إسرائٌل والٌهود، و ٌعتمدون أنهما شًء 

واحد، وهو ؼٌر صحٌح مفهومٌا، ألن بنً 

والٌهودٌة دٌن، ولذلن فلٌس كل  ،لبٌلة إسرائٌل

من انتسب إلً أو اعتنمه أوتهود أصبح من بنً 

إسرائٌل،وهذا شبٌه تماما بما هو حال اإلسالم، 

فاإلسالم دٌن ولرٌش لبٌلة، فلٌس كل مسلم من 

لرٌش، هنان مسلم صٌنً، فلبٌنً، باكستانً 

 ...إٌرانً

                                                           
د.صٌاد ِٕى ٌرٍٍّض ترٛلٍغ "ئعشءًٌ" ٘زا اٌشعُ   31

اٌمذِاء ِٓ لثٍٍح تًٕ ئعشءًٌ ػٓ اٌجذد فً تالدٔا 

اٌّرغٍّٓ تزاخ االعُ ئعشائًٍ ٚال ػاللح تٍّٕٙا لٍِٛا 

 اٚ اشٍٕا.
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لكنه الٌنتسب تلمائٌا ألنه أصبح مسلما  

لرٌش، والٌهودي الفرنسً هو ٌهودي لكنه إلً 

فرنسً و لٌس من بنً إسرائٌل، ألن بنً 

إسرائٌل لبٌلة عربٌة لدٌمة، وبذلن ال ٌحك للمسلم 

الصٌنً أن ٌطالب بإرث أو حموق فً األرض 

بمكة أو الحجاز أو المدٌنة لمجرد أنه أصبح 

 (.مسلما

أما )اسرائٌل( الدولة المائمة الٌوم فهً 

رار تمسٌم فلسطٌن بٌن المواطنٌن نشؤت إثر ل

وما  1947العرب وبٌن السكان الٌهود فً العام ،

استعارة االسم اال ألهداؾ دٌنٌة سٌاسٌة 

استعمارٌة تحاول اٌجاد وإسماط الِصلة بٌن بنً 

اسرائٌل العرب المنمرضٌن فً التوراة وبٌن 

السكان الٌهود المحتلٌن لفلسطٌن المادمٌن من 

 العالم.  لومٌات مختلفة من
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بٌن العبرانٌٌن وبنً  علٌنا التمٌٌز  

، فلٌس صحٌحا ما ٌمال أن )إسرءٌل( إسرائٌل

هاتٌن الجماعتٌن جماعة واحدة، والصحٌح أنهما 

جماعتان مختلفتان، والمول بوجود أوجه شبه 

بسبب تماثل إسم العبرانٌٌن مع اسم اللؽة العبرٌة، 

التماثل العاللة له بوجود لرابات أسرٌة لكن هذا 

أو روابط دم، لمد استخدمت هذة األكذوبة لتبرٌر 

فكرة أن بنً إسرائٌل عبروا نهر األردن 

ووصلوا فلسطٌن، وأنهم لهذا السبب عبرانٌون، 

ج لها علماء آثار ومستشرلون وهً أكذوبة روّ 

وفً أرجح االستدالالت أن  32.وكتّاب تارٌخ

)األعراب( الذٌن شاكسوا لبائلهم العبرانٌٌن هم 

 وتم نبذهم.

                                                           
وراب فاظً اٌشتٍؼً) أعطٛسج  ػثٛس ٔٙش األسدْ 

ٚادرالي أسٌذا( 
32
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أما الباحث فً التارٌخ المدٌم األستاذ   

 الدٌنً مفهومنا إلى )لننظر أحمد الدبش فٌمول:

 المرآن تعالى هللا كتاب عبر «العبرٌٌن» عن

 فً ”العبرٌٌن“ إلى ٌشٌر ما ثمة فهل:  الكرٌم

/  عبري» كلمة ترد لم ؟! الكرٌم المرآن

ً  الكرٌم المرآن فً «عبرانً  ذكر ورد فمد ، مطلما

 لوم»و «إسرائٌل بنً» بصٌؽة اإلسرائٌلٌٌن

 زمن فً العرب أن على ٌدل مما ذلن ، «موسى

 الٌهود ٌعرفوا لم(  وسلم علٌه هللا صلى)دمحم النبً

 بــ ٌعرفون كانوا فلو ، المذكورة التسمٌات بؽٌر

 فً ذكرهم لورد «العبرٌٌن» أو «العبرانٌٌن»

 33 . التسمٌة بهذه المرآن

                                                           
هنان من ٌعتبر أن عابر هو الجد االعلى للنبً    33

لٌه ال صلة له بمبٌلة بنً ابراهٌم علٌه السالم، وع
اسرءٌل المتشكلة الحما بحٌث تخص بالتسمٌة، وال 
صلة له بمحتلً بالدنا الٌوم رؼم تسمٌتهم بذات 
األسماء. والكتابة للمدماء المنمرضٌن برسم "إسرءٌل" 
هو من التراح د.زٌاد منى لالختالؾ عن محتلً 
بالدنا الٌوم أي "االسرائٌلٌٌن"، وحٌث ال صلة مطلما 

 بٌن المدماء والجدد االوربٌٌن واآلسٌوٌٌن من روسٌا.
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 «العبرانٌٌن» أن ذلن إلى لنضؾ

 رسالة هنان نهأ على ، األناجٌل فً مجهولون

 ألسباب مرفوضة ولكنها األناجٌل، فً للعبرانٌٌن

 مرفوضة ،الممدس الكتاب ُشٌراح لبل نم مادٌة

 . شئ كل لبل مادٌة ألسباب

 تارٌخٌة بدعة إال العبرٌة تكن لم هكذا

 ومحٌطها، فلسطٌن على التوراة جؽرافٌة إلسماط

 فعلٌنا ، ٌهودٌاً  تارٌخٌاً  كذباً  جرٌ  اإلسماط وهذا

 مصطلح استخدام فً التمادي من االحتراس

 تحلٌل كل من ٌفلت الذي ، المجهول «العبرٌة»

 نعرؾ أن الٌوم علٌنا الصعب لمن وإنه. جاد

 الزمان أو المكان بواسطة «العبرانٌٌن»

 34(.األدٌان علم أو االجتماع، علم أوبمعونة

 

                                                           
من ممال للكاتب أحمد الدبش فً جرٌدة ومولع   34

نمطة واول السطر 
http://www.noqta.info/page-91461-

ar.html 
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ال ٌذكر انتساب سام الى نوح علٌه 

السالم واآلخرٌن اال فً التوراة، ما ال تمره أي 

من اآلثار والوثائك التارٌخٌة حٌث ال تذكر 

اللؽات الٌونانٌة والفارسٌة والهندٌة كما تمول 

 الباحثة د.نادٌة مصطفى كلمة أو اسم سام أو حام

 أوٌافث.
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مصطلح "السامٌة"، انهم العرب:  حول

ٌمول موسكاتً: لمد استخدم لفظ السامٌٌن ألول "

حٌن كتب "شلٌزر"  1781مرة فً أوربا عام 
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ٌمول: "من البحر المتوسط الى نهر الفرات ومن 

كما -وادي الرافدٌن الى الجزٌرة العربٌة سادت

لؽة واحدة. وعلى هذا -هو معروؾ جٌدا

والبابلٌون والعبرانٌون والعرب فالسومرٌون 

كانوا شعبا واحدا. ولمد تكلم الفٌنٌمٌون كذلن هذه 

 35."اللؽة التً أسمٌها اللؽة السامٌة

خذنا بالتعرٌؾ أذا إوٌضٌؾ موسكاتً 

الحدٌث لكلمة الشعب لوجدنا أنه مجموعة من 

جناس مختلفة أالناس لد تتكون من عناصر و

صٌة لها لكنها تتجانس فٌما بٌنها وتكون شخ

خصائصها الممٌزة بسبب المولع الجؽرافً 

واللؽة والعوامل التارٌخٌة والثمافٌة فاذا طبمنا هذا 

على الشعوب المتكلمة باللؽات  -للشعب-الممٌاس

-)هً الجزرٌة نسبة للجزٌرة العربٌة "السامٌة"

فاننا نجد أن العامل االول وهو المولع الباحث( 

                                                           
اٌؼٍّاء اٌؼشب اٌىثاس ٌمرشدْٛ ذغٍّرٙا اٌٍغح   35

اٌجضسٌح ٔغثح ٌٍجضٌشج اٌؼشتٍح دٍس ال ٌٛجذ ذاسٌخٍا 

صطٍخ "عاَ" االعرششالً اٌغشتً دًٌٍ ػٍى ِ

 اٌرعًٍٍٍ.
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ت هذه الجؽرافً لد تحمك فعال حٌث سكن

الشعوب منطمة سامٌة واحدة تمتد من شبه 

الجزٌرة العربٌة جنوبا الى وادي الرافدٌن 

وبالنسبة للؽة فرؼم تعدد اللهجات  ،وسورٌا شماال

السامٌة اال أنها جمٌعا متماربة بدرجة كبٌرة... 

وعلى ذلن فان السامٌٌن هم سكان الجزٌرة 

ول عصور التارٌخ ولد عاشوا فً أالعربٌة فً 

ا وتجانس لؽوي واجتماعً وعنصري وهاجر

الى الشام والرافدٌن"، وعلٌه فإن أكذوبة مصطلح 

فالممصود هً لبائل عربٌة  .السامٌٌن تسمط

 36".سكنت المنطمة العربٌة جنوبا وشماال

بمصد  37أما مصطلح "معاداة السامٌة"  

معاداة الٌهود فٌشٌر الباحث عبد الرحمان 

                                                           
فلسطٌن بٌن الحمائك  ،لمراجعة أحمد عبدالوهاب 36

-130ص 1972مكتبة وهبة الماهرة ،واألباطٌل

131  

االختراعات الؽربٌة المتراكمة ما بٌن اختراع  37
الٌهودٌة كمومٌة، واختراع "السامٌة" )والتً تلمفتها 
الحركة الصهٌونٌة الحما أعادت تفكٌن وتركٌب 
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 أنحٌاة: الخطٌب فً ممالته بصحٌفة ال

مصطلح"معاداة الٌهود"هو ترجمة للعبارة 

والكثٌر من (، Anti-Semitism) اإلنكلٌزٌة

العداء للسامٌة  ما ٌسمى المإرخٌن من لال بؤن

، إذ )اسبانٌا والبرتؽال الٌوم( بدأ فً األندلس

ً وفً الولت نفسه،  طرد الٌهود والمسلمٌن معا

 .كانوا لد تنصروا "المارانو"على رؼم أن ٌهود 

ولكن أول من استخدم هذا المصطلح   

ولهلم "الصحافً األلمانً، الٌهودي األصل، 

لتمٌٌز الحركة المضادة ) 1879سنة  "مار

وتم إنشاء جمعٌة معاداة السامٌة التً  ،للٌهود

                                                                          
الجؽرافٌا والتارٌخ لتصور أن مسرح التوراة منذ 
آالؾ السنٌن هو كما هو، وهم رؼم مواطنٌتهم 

بل هم المعنٌون  االوربٌة آلالؾ السنٌن لٌسوا أوربٌٌن
 بإعادة موضعة التارٌخ البائد من جدٌد! 
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ألؾ تولٌع ٌطالب بطرد  255تمكنت من جمع 

 38.(.الٌهود من ألمانٌا

وستلر( وفً المصطلح ٌمول )أرثر ك

فً مإلفه عن أصل الوجود الٌهودي الدٌانة الٌوم 

مصطلح -سٌؽدو ": 03المسمى "المبٌلة ال

ً  -الالسامٌة  ٌرتكز فهو...  معنى أي من خالٌا

 وكٌؾ". والضحاٌا المتلة تماسمه" فهم سوء" على

 من الشرلٌة وأوروبا روسٌا ٌهود دام ما ال،

 أصل من النازٌة الجرمانٌة كذلن لفماسً أصل

 39.آري

                                                           
مراجعة بحث أو ممالة الكاتب على العنوان  38

 الكاتب: عبدالرحمن الخطٌب -التالً:الحٌاة 
، رلم العدد: 16/7/2008تارٌخ النشر)م(: 

 وجهات نظر  - 14،الباب/ الصفحة: 16539
كان الصحفً ولٌام مار أول من :المصطلح تارٌخ 39

وذلن  1879استخدم مصطلح معاداة السامٌة عام 
 .لتمٌٌز الحركة المضادة للٌهود

وبدأت تظهر الكتابات المعادٌة للٌهود فً ألمانٌا مثل 
كتابات ٌوؼٌن دورنػ ضد السٌادة الٌهودٌة على 
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 "الفلستٌون" و الفلسطٌنٌونأذكر اسم فلسطٌن 

ول ذكر لها أفً نصوص التوراة ذاتها، كما كان 

هٌرودوت )المرن  خارجها من خالل أبوالتارٌخ

 الخامس لبل المٌالد(.

                                                                          
الحٌاة األلمانٌة والداعٌة إلى اتخاذ معاٌٌر لتصحٌح 

عة لوٌة هذا الوضع، وذلن بعدما لمٌت هذه الحركة دف
 .على ٌد المستشار األلمانً بسمارن

ولد نشؤت جماعة أو "جمعٌة معاداة السامٌة" بعدما 
ألؾ تولٌع ٌطالب بطرد  255تمكنت من جمع 

الٌهود، كما لامت مظاهرات عدة فً بعض المدن 
األلمانٌة مإٌدة لهذا االتجاه. ولد رفعت ضد الٌهود 

ت لهم فً تهمة المتل الطموسً )تهمة الدم( التً وجه
الٌهود  –الجزٌرة –المرجع  .العصور الوسطى

 الكاتب دمحم خلٌفة حسن -وفكرة العداء للسامٌة
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عونا نعود بذاكرتنا : د40ٌمول الباحث أحمد الدبش

المرن إلى ذلن المإرخ اإلؼرٌمً الذي عاش فً 

الخامس لبل المٌالد، والذي ٌُعرؾ باسم: أبو 

، حوالً سنة »التارٌخ«التارٌخ، وألَّؾ كتاب 

ق.م.]ترجمة إلى العربٌة، حبٌب أفندي  440

بسترس عن طبعة الرشً الفرنسً، تحت عنوان 

ــ 1886، )»تارٌخ هٌرودوتس الشهٌر«

ً عبد اإلله المالح، تحت عنوان 1887 (. وأٌضا

 (2001، )»تتارٌخ هٌرودو«

، "فلسطٌن"ما ٌهمنا من مإلَّفه هو ما كتبه عن 

فمد ذكر هٌرودوت، أّن السكٌثٌٌن، اجتاحوا آسٌا، 

ولم تم لهم هذا زحفوا إلى مصر لالستٌالء "

علٌها. فلما بلؽوا فلسطٌن وجدوا أمامهم ملن 

                                                           
40
وٕؼاْ ٍِٚٛن »ٌّشاجؼح اٌثادس أدّذ اٌذتش فً   

ػٛسج »(، 7119ٚ« )تًٕ ئعشائًٍ فً جضٌشج اٌؼشب

(، 7112« )ٔٛح ٌٚؼٕح وٕؼاْ ٚذٍفٍك األصٛي

اٌجضء األٚي، عٍغٍح اٌراسٌخ إًٌٍّ اٌّجٙٛي، »ٚ

« آٌٍّ اٌذعاسج ٚاإلٔغاْ: تذصا  ػٓ اٌجزٚس

(7100.) 
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مصر بسمٌتان، ومعه الهداٌا وهو ٌلهج بالدعاء 

 ."لهم، راجٌاً التولؾ عن زحفهم

وٌمول هٌرودوت مشٌرا لفلسطٌن االللٌم والبالد 

لن الجزء من سورٌة بالمول بكل وضوح )ذ

( ما ٌكذب نتنٌاهو والعمل المسمً فلسطٌن

  االستعماري الصهٌونً االمرٌكً معا

ٌسكن البالد الممتدة )ومما كتبه أبوالتارٌخ أٌضا: 

من أرض الفٌنٌمٌٌن حتى حدود مدٌنة كادٌتس 

 .("الفلسطٌنٌون"]ؼزة[ السورٌون الذٌن ٌسمون 

تعرف هذه المنطمة من سورٌة وما ٌلٌها لال: و

 41. ]فلسطٌن[جنوباً حتى مصر ب

                                                           
ِذٌٕح »ٌمٛي اٌّفىش اٌفشٔغً تٍش سٚعً، فً وراتٗ  41

ئْ ئػادج اعُ »:«ئٌضٌظ ، اٌراسٌخ اٌذمٍمً ٌٍؼشب

فٍغطٍٓ اٌٛدٍذ ئٌى ٘زٖ األسض ٌصثخ ئرا  ٌٍظ فمػ 

ِطاتما  ٌٍماػذج اٌراسٌخٍح األدق ٚاألصخ، ٌٚىٓ ٌشفط 

أٚ ٚعاغح أدىاَ ػٍٍّح ذؼغفٍح ِٚغثمح. ئٔٗ ٌٍظ ذذخً 

٘زا اٌؼشق أٚ ران، ٘زا اٌذٌٓ أٚ ران اٌزي اعرفاد ِٓ 

أرخاب اٌطثٍؼح، ٌٚىٕٙا، فٍغطٍٓ، اٌمطش راذٗ، اٌزي 
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فً   كما وردٌمول فراس السواح  امقدس وعن

« الحدث التوراتً والشرق األدنى المدٌم» هكتاب

بخصوص أورشلٌم المدس الٌبوسٌة المدٌمة، أنه )

التً ال عاللة لها أبداً بالٌهود أو بنً إسرائٌل 

أوالعبرانٌٌن، نجد األدلة اآلثارٌة اآلتٌة: عندما 

بدأت التنمٌبات األثرٌة فً العصر الحدٌث، 

اتجهت إلى مدٌنة المدس بمولعها الحالً، فلم 

العبرانٌٌن أو  ٌجدوا فٌها شٌئاً ذا عاللة بالٌهود أو

بنً إسرائٌل، ثم اكتشفوا أن أورشلٌم الٌبوسٌة 

تمع بكاملها إلى جنوب المدٌنة الحالٌة على سلسلة 

 (تالل المدس الشرلٌة.

فاضل الربٌعً كما المفكر والباحث بٌنما ٌجادل 

كمال الصلٌبً وفرج هللا صالح دٌب د.الحال مع 

بان  الكبار واحمد الدبش وؼٌرهم من البحاثة

جؽرافٌا أو مسرح التوراة لٌس فً فلسطٌن 

إطاللا، بل فً الٌمن المدٌمة وفً ذلن ٌذكر 

                                                                          
أخٍى اٌشىً اٌخاسجً فً اٌثذش اٌّرٛعػ ٌّشوض 

شمافً ِخراس. فاٌى غاٌثٍح عىأٗ ئّٔا ٌؼٛد دٚس ٔاششي 

 ».اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ
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لدس وواحدة اورشلٌم  3فاضل الربٌعً أن هنان 

، والموالع "المدس لٌست أورشلٌم"فً كتابه 

 األربعة موجودة فً الٌمن.

مثل فراس السواح وزٌاد ٌإكد بحاثة آخرون 

منى ود.ابراهٌم عباس وحسنً 

أن  -والرواٌة المتداولة-...وؼٌرهمالحاٌن

الجؽرافٌا هً ذاتها ولكنها لٌست كما وصفت 

 أحداثها المزورة فً التوراة.
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خ وامحقٔقث  حزوٓر امخآر

، فً كتابه 42البروفٌسور تومس طمسنٌمول 

إن أي «: »التارٌخ المدٌم للشعب اإلسرائٌلً»

محاولة لكتابة تارٌخ فلسطٌن فً أواخر األلؾ 

الثانٌة لبل المٌالد، أو بداٌات األلؾ األولى لبل 

المٌالد، على الضوء التام لمصادر الكتاب 

الممدس، لتبدو على الفور محاولةً فاشلةً ومٌإوساً 

ولة هزلٌة بالكامل، منها، بل ٌمكن اعتبارها محا

لصص العهد وتبعث على الضحن والفكاهة. إن 

المدٌم ما هً إال مأثورات وحكاٌات ُكتبت أثناء 

المرن الثانً لبل المٌالد، وإنه مضٌعة للولت أن 

ٌحاول أي إنسان أن ٌثبت مثل هذه األحداث 

                                                           
 Thomas L. Thompsonذِٛاط ي. غِٛغْٛ   42

فً دذشٌٚد، ٍِرشگٓ(، ٘ٛ ػاٌُ  0939ٌٕاٌش  2)ٚ. 

فً اٌىرة اٌّمذط ٚػاٌُ ال٘ٛخ اسذثػ تاٌذشوح 

اٌّؼشٚفح تّذسعح وٛپٕٙاگٓ. واْ أعرار اٌال٘ٛخ فً 

، ٌٚمٍُ 7111درى  0993جاِؼح وٛپٕٙاگٓ ِٓ ػاَ 

ٌشوض ٚ فً اٌذّٔاسن ٌٚذًّ داٌٍا  اٌجٕغٍح اٌذّٔاسوٍح.

ػٍى اٌؼاللح تٍٓ اٌىراب فً ورثٗ ٚأتذاشٗ غِٛغْٛ 

 اٌّمذط )خاصح اٌؼٙذ اٌمذٌُ( ٚػٍُ اَشاس.



 

80 
 

التوراتٌة من خالل علم اآلثار المدٌمة، فالعهد 

 «.مصدر تارٌخًالمدٌم لٌس له أي لٌمة ك

ٌمول عالم اآلثار اإلسرائٌلً أ.دإسرائٌل و

فً  )وشرٌكه بالكتاب نٌل سٌلبرمان( فلنكشتاٌن

مإلفه الثمٌن )التوراة الٌهودٌة مكشوفة على 

إن )العدٌد من أحداث  28[ صــ2حمٌمتها (]

لم تحدث ال فً المكان و ال التارٌخ التوراتً 

الكتاب بالطرٌمة و األوصاف التً روٌت فً 

، بل بعض أشهر الحوادث فً الممدس العبري

 (. لم تحدث مطلما أصالالكتاب الممدس العبري 

وٌضٌؾ إلى استنتاجاته إلى أن بعض علماء   

لد التنعوا إن )أسفار الكتاب الممدس  18المرن 

لد كتبت ثم  -على األلل -العبري الخمسة األولى

، وّسعت وزٌّنت الحما من لبل محررٌن مجهولٌن

ومراجعٌن متعددٌن على مدى عدة لرون( وذلن 

إن بعض العلماء ٌرى  39وٌضٌؾ صــ 36صــ

)إن هذا التارٌخ تم تؤلٌفه أثناء فترة النفً فً 

محاولة للحفاظ على تارٌخ و ثمافة وحضارة 

وهوٌة األمة الممهورة بعد كارثة دمار أورشلٌم 
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....( وٌضٌؾ إن أجزاء أخرى لد أضٌفت بعد 

 . لرون

ما بشؤن األماكن الوارد ذكرها فً التوراة أ 

)إن مئات األماكن األخرى  41فٌمول فً صــ

التً ذكرت فً الكتاب الممدس العبري بمٌت 

 .(مجهولة

وعن التزوٌر الممصود ٌمول )لمد زودنا علم  

اآلثار بؤدلة كافٌة لدعم االعتماد الجدٌد بان اللب 

نوي ، و الجوهر التارٌخً للتوراة والتارٌخ التث

ق.م..(  7إنما تم تدوٌنه جوهرٌا فً المرن 

مضٌفا)وسنثبت باألدلة إن األسفار الخمسة 

للتوراة فً معظمها إنما هً خلك ملكً متؤخر 

ٌهدؾ إلى الدعوة إلى عمٌدة و حاجات مملكة 

ٌهودا ( وذلن إشباعا )لطموحات سٌاسٌة 

وإصالحات دٌنٌة معٌنة ، وتبرٌرات أٌدولوجٌة ( 
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لن ٌوشٌا ، كما ٌرى العلماء بالتارٌخ فً عهد الم

 43(.40الٌهودي )صــ-التثنوي

أن )معظم ما أخذ عموما على وٌضٌؾ فنكلستاٌن:

أنه تارٌخ صحٌح و دلٌك و مسلم به كمصص 

اآلباء و الخروج وؼزو كنعان وحتى لصة الحكم 

لٌس فً  –الملكً المتحد المجٌد لداوود وسلٌمان 

أبدعتها حركة الوالع سوى تعبٌرات خاللة 

اإلصالح الدٌنً الموٌة التً ازدهرت فً مملكة 

 (ٌهودا

ٌموله العالم التوراتً األلمانً )ٌولٌوس والٌكم ما 

فٌلهاوزن( الذي ٌرى ) أنه ٌجب النظر إلى 

المص التوراتٌة كؤساطٌر وطنٌة ال ٌزٌد أساسها 

التارٌخً على األساس التارٌخً ألسفار 

"أو لصة  "أورٌوس" فً ملحمة هومٌروس

تؤسٌس "إٌنٌاس" لمدٌنة روما فً ملحمة 

                                                           
43

ٌّشاجؼح وراتٗ اٌرٛساج ِىشٛفح ػٍى دمٍمرٙا، ِٚماي تىش   

فٍغطٍٓ تٍٓ اٌّفىش اٌؼشتً  أتٛتىش دٌٛٗ ذذد ػٕٛاْ:

فً ِٛلؼٗ  فاظً اٌشتٍؼً ٚػاٌُ اَشاس ئعشائًٍ فٕىٍشرآٌ

 www.bakerabubaker.infoاٌخاص ػٍى 
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"فٌرجل"( عدا عن أن "ألبرٌخت ألت" و"مارتن 

ان بعض  130نوث" أثبتا حسب المإلؾ صـ

لصص ٌشوع لٌست سوى تمالٌد و أساطٌر تم 

 تؤلٌفها مع بعض عبر المرون.

وفً ذات السٌاق ٌكتب عدٌد العلماء والبحاثة 

أنه فً  نالضٌن صحة مسرح أحداث التوراة

فلسطٌن لٌإكدوا أنه فً الٌمن المدٌم كما أشرنا 

لهم امثال: كمال الصلٌبً وفرج هللا صالح دٌب 

وفاضل الربٌعً واحمد الدبش وؼٌرهم، فً ظل 

وجود الرواٌة اآلخرى المتداولة التً تصر على 

أن مسرح األحداث فً فلسطٌن، ولكن برفض 

دت صحة الحوادث أو االماكن او األلوام كما ور

فً التوراة. وفً جمٌع األحوال وبؽض النظر 

عن الرواٌتٌن فإننا نتحدث عن لبٌلة بنً إسرائٌل 

العربٌة المندثرة تارٌخٌا والتً ال صلة لها 

بمحتلً فلسطٌن الٌوم من اتباع الدٌانة الٌهودٌة ال 

لومٌا وال لبلٌا وال وراثٌا وال جٌنٌا، كما أن 

 الفه.الدٌانة ال تإسس لحك تارٌخً او خ
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ِٓ ِٛلغ ِٕظّح اٌرذشٌش اٌفٍغطٍٍٕح: دائشج  44

 اٌذتٍِٛاعٍح ٚاٌغٍاعاخ اٌؼاِح ترصشف اٌىاذة
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 :كٌٔسث امقٔاوث-4

 45تحتوي كنٌسة المٌامة على لبر السٌد المسٌح 

)حسب المعتمدات المسٌحٌة(، كما تحتوي على 

لبر ٌوسؾ الراعً و أسرته، باإلضافة إلى لبور 

 .أخرى، تضم رفات بعض المادة الصلٌبٌٌن

"هٌالنة" عام وأول من بنى الكنٌسة كانت الملكة 

وهً مكان  م، بعد اكتشاؾ الجلجثة،335

حسب  الصخرة التً صلب علٌها السٌد المسٌح

. وسمٌت كنٌسة المٌامة بهذا العمٌدة المسٌحٌة

االسم نسبة إلى لٌامة المسٌح من بٌن األموات فً 

الٌوم الثالث من موتة على الصلٌب، بحسب 

 .العمٌدة المسٌحٌة

                                                           
ٌفاذٍىاْ/ أٌٍرٍا ا: 7102فً ػاَ   45

(aleteia.org/arفٍّا واْ سئٍظ اٌذىِٛح ) 

ٌزّوش تأْ  "تٍٕآٍِ ٔرٍٕا٘ٛ" االعشائٍٍٍح االس٘اتً

ٌغٛع واْ ٌرىٍُ اٌؼثشٌح، أجاب اٌثاتا أْ ٌغٛع ذىٍُ 

ٚاَساٍِح ٚاٌؼثشٌح ٚاٌفٍٍٕمٍح ٚاٌؼشتٍح وٍٙا …اَساٍِح

ِٓ اٌٍغاخ اٌجضٌشٌح )ٔغثح ٌٍجضٌشج اٌؼشتٍح ٚاٌرً 

 ٌطٍك ػٍٍٙا اٌغشب ِٚٓ عاس خٍفُٙ اٌغاٍِح(
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نٌسة على ٌد م، احترلت الك614وفً عام 

الفرس لٌعٌد بناءها الراهب "مود ستوس" بعد 

عامٌن من الحرٌك، لكنها تعرضت لحرٌك آخر 

م. وتم 965فً عهد "اإلخشٌدي" سلطان مصر 

م، ثم هدمت بكاملها، 980إعادة إعمارها عام 

الفرنجة )أسموا وبنٌت مرة أخرى. حتى جاء 

وأجروا علٌها الترمٌمات ٌن(،الصلٌبٌأنفسهم 

مة، ووحدوا أبنٌتها ومعابدها، وجمعوها فً الالز

 .بناٌة واحدة

ولم ٌتعرض لها المائد صالح الدٌن األٌوبً  

عندما حرر المدس من الصلٌبٌٌن، بل حافظ 

  .علٌها، واحترم مكانتها الدٌنٌة

م، أتى علٌها حرٌك كبٌر، دمر 1808وفً عام 

جوانب فنٌة عدٌدة، حٌث رممت فٌما بعد وفً 

ربها زلزال كبٌر، فٌما تعهدت م، ض1834عام 

فرنسا وروسٌا آنذان بتموٌل نفمات تعمٌرها، 

على أن ٌتم ذلن تحت إشراؾ السلطات 

م أثر 1927العثمانٌة. وتبع ذلن زلزال آخر عام 

على أساساته؛ مما حدا بسلطات االنتداب 
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البرٌطانً أن تضع دعامات حدٌدٌة وخشبٌة 

 .لحماٌتها من الكوارث الطبٌعٌة

ا ترزح الكنٌسة العظٌمة كما المسجد وحالٌ

األلصى والممدسات االسالمٌة والمسٌحٌة تحت 

 نٌر االحتالل الصهٌونً.
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 :درب إالم -0

هو طرٌك ٌعتمد أن "السٌد المسٌح" لد سلكه 

حامالً الصلٌب، عندما ساله جنود الرومان،  

مرحلة، تبدأ من  14وٌتكون درب اآلالم من 

حٌث المولع الذي مدرسة راهبات صهٌون، 

أصدر منه الحاكم الرومانً "ثٌوش" حكمه 

ً إلى منطمة  بصلب السٌد المسٌح، وتتجه ؼربا

الواد وعمبه المفتً، ثم عبر الطرٌك الذي تصل 

الواد بباب خان الزٌت معمبة الخانماه، لتصل 

  .بالمبر الممدس فً كنٌسة المٌامة

ً علٌه عدة  وعلى درب اآلالم ولع المسٌح مؽشٌا

مرات؛ بفعل التعذٌب الذي اللاه، وثمل الصلٌب 

الذي كان ٌحمله، وتاج الشون الذي كان ٌعلو 

 .رأسه
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ه-3   :كٌٔسث سٔدحٌا وٓر

تمع الكنٌسة فً وادي لدرون، فً مكان متوسط 

بٌن سلوان وجبل الزٌتون وباب األسباط وتحتوي 

الكنٌسة على لبور "مرٌم البتول" ووالدٌها، 

النجار. ولد بنٌت بٌن عامً وكذلن لبر ٌوسؾ 

 .م457 -450
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كٌٔسث امقدٓسث حٌث   -4

 :امصالحٔث

المسجد األلصى المبارن وتمع الكنٌسة شمالً 

لرب باب األسباط، حٌث أتى  (الحرم المدسً)

السٌد المسٌح فً هذا المولع بإحدى معجزاته، 

كما -ولد احترلت الكنٌسة إبان الؽزو الفارسً

م، فؤعاد الصلٌبٌون 614عام  -التارٌخ المتداول

بناءها وتم تحوٌلها فً عهد صالح الدٌن 

األٌوبً، إلى مدرسة للفمهاء الشافعٌٌن، ثم 

استلمها الفرنسٌون من السلطان "عبد الحمٌد 

 .م، فؤنشؤوا بها مدرسة1855العثمانً" عام 
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 :كٌٔسث امجثىأًث .-5 

تمع هذه الكنٌسة فً المنطمة بٌن سلوان، وجبل  

الطور، وباب األسباط، وكنٌسة "سٌدتنا مرٌم" 

م، حٌث ٌعتمد 1924وكان لد بناها الالتٌن عام 

أن المولع شهد عملٌة المبض على السٌد المسٌح 

 ."عندما وشى به " ٌهوذا االسخرٌوطً
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 (كٌٔسث امعنٔث )دٓر صُِٔن-6

ٌمع هذا الدٌر على لمة جبل صهٌون، بالمرب من 

بعض المسٌحٌٌن أن "السٌد باب  الخلٌل، وٌعتمد 

المسٌح" تناول واتباعه فً الدٌر عشاإهم  

 .األخٌر
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 :كٌٔسث امصعِد-7

بنٌت على جبل الزٌتون، فً المكان الذي ٌعتمد  

 .أن "السٌد المسٌح" صعد منه إلى السماء

 ىقدسثام ىسٔحٔثامواكي ووي األ

 :درىاأل

 .تمع فً جبل صهٌون: كنٌسة نٌاحة العذراء

دٌرأبونا إبراهٌم: داخل سور، ساحة المٌامة من  

 .الجهة الجنوبٌة

دٌر مارٌوحنا المعمدان: وهو كنٌسة بٌزنطٌة  

 .داخل السور

دٌر العذراء: ٌمع داخل السور، جنوب كنٌسة  

 .المٌامة

دٌر لسطنطٌن: ٌمع داخل السور، جنوب  

 .بطرٌكٌة الروم فً حارة النصارى
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لخان األلباط من الجهة دٌر الثبات: وهو مجاور  

 .الشمالٌة

 .حبس المسٌح: فً طرٌك اآلالم

 .دٌر ماركرا المبوش: ٌمع شرق الصالحٌة 

 .دٌر السٌدة: على ممربة من الخانماه اإلسالمٌة 

دٌر العدس: فً حارة السعدٌة لرب حبس  

 .المسٌح

 .دٌر مار جرجس: بجوار دٌر الالتٌن 

 دٌر األرمن 

 .طرٌن الرومدٌر مارفحائٌل: شمال ب 

 .دٌر مار دٌمتري: ٌمع فً حارة النصارى 

 .دٌر مار نموال 

 .دٌر مارتا: بجانب الكازانوفا 
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 .دٌر الٌعازر: فً العٌزرٌة

 .دٌر أبً ثور: ٌمع فً محلة الثورى

دٌر المدٌس انوفرٌوس: ٌمع فً وادي الربابة،  

 .بٌن جبل صهٌون، وجبل أبً ثور

 .دٌر المطمون: ٌمع فً المطمون

 .دٌر الجلٌل: ٌمع فوق جبل الطور

 .دٌر مار الٌاس: ٌمع على طرٌك المدس بٌت لحم

 .دٌر المصلبة

 .دٌر مار سابا: بٌن بٌت لحم و ومارسابا

 .دٌر مار سابا: لرب لرٌة سلوان

 .دٌر المخلص: دٌر الالتٌن

 .المسكوبٌة: لرب باب الخلٌل 
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الوطن واالللٌم المحدد هً  فلسطٌنكممدمة فإن 

ما أشار لها بوضوح وباالسم الصرٌح فلسطٌن 

أبو التارٌخ هٌرودوت )عاش فً المرن الخامس 

لبل المٌالد(، ولم ٌذكر أو ٌشر ال لملون الٌهود 

وال إلماراتهم وال إلسرائٌل وللهٌكل المزعوم 

المدس عربٌة فلسطٌن و وال غٌره من خرافاتهم.

عام 01111ذ الحضارة النطوفٌة )منذ االزل من

، فً مرحلة الوثنٌة، او مع ق.م( وما تالها

اعتناق التوحٌدٌة مع الدٌانات المسٌحٌة 

 اوالٌهودٌة لعدد من المبائل.

من شهر رجب لبل الهجرة  27ـ فً لٌلة   

النبوٌة بسنة أَسرى هللا برسوله صلى هللا علٌه 

وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد 

 .األلصى
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هـ صلّى الرسول صلى هللا  2ـ فً شعبان سنة  

علٌه وآله وسلم أول صالته باتجاه المدس ثم 

 .حولت المبلة إلى الكعبة المشرفة فً هذا التارٌخ

م استطاع اإلمبراطور  628هـ /  7ـ سنة  

إٌلٌاء البٌزنطً هرلل أن ٌطرد الفرس من 

 .)المدس الحما(

 .ركة مإتةم ولعت مع 629هـ /  8ـ سنة  

 .م ولعت معركة تبون 630هـ /  9ـ سنة  

م ولعت معركة أجنادٌن  634هـ /  13ـ سنة  

 .وانتصر المسلمون فٌها على الروم

م ولعت معركة الٌرمون  636هـ /  15ـ سنة  

 .وانتصر المسلمون فٌها

م دخل عمر بن الخطاب  638هـ /  17ـ سنة  

 .هاوصالح أهل الحما( المدسإٌلٌاء )عرفت ب
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م أخذ معاوٌة بن أبً  661هـ /  40ـ سنة  

سفٌان البٌعة فً المدس، واختار مدٌنة دمشك 

 .عاصمة لخالفته

م ولعت ثورة فلسطٌن  684هـ /  65ـ سنة  

 .بزعامة نائل الجذامً تؤٌٌداً لعبد هللا بن الزبٌر

م أخذ سلٌمان بن عبد  691هـ /  72ـ سنة  

الرملة لصراً الملن البٌعة فً المدس، وبنى فً 

 .له

هـ ( زار  218ـ  163ـ فً الفترة بٌن سنة )  

المهدي العباسً ومن بعده الخلٌفة فلسطٌن 

 .المؤمون العباسً

هـ ضم أحمد بن طولون فلسطٌن  264ـ سنة  

 .إلى دولته فً مصر

م سٌطر الفاطمٌون على  968هـ /  385ـ سنة  

 .فلسطٌن
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صار هـ ولعت معركة عسمالن وانت 417ـ سنة  

 .حلؾ األمراء العرب على الفاطمٌٌن

هـ استٌالء الوزٌر الفاطمً األفضل  492ـ سنة  

 .بن بدر الجمالً على المدس

 (الصلٌبٌونالفرنجة )هـ احتل  493ـ سنة  

وارتكبوا مجاز دموٌة فً ساحة المسجد  ،المدس

 .األلصى ورفعوا الصلٌب على الصخرة الممدسة

داد بٌت الممدس م استر 1187هـ /  583ـ سنة  

من الصلٌبٌن على ٌد صالح الدٌن األٌوبً فً 

 .أعماب معركة حطٌن

م ولعت حملة رٌشارد  1190هـ /  586ـ سنة  

للب األسد ملن إنكلترا وفٌلٌب الثانً ملن فرنسا 

واستٌالئه على فلسطٌن  ،)الحملة الصلٌبٌة الثالثة(

 ."فً معركة "أرسوؾ

األٌوبٌون م استولى  1239هـ /  637سنة  - 

 .على المدس



 

100 
 

، لام الملن الناصر داوود أحد خلفاء 1244عام -

الملن جهز صالح الدٌن بتسلٌم المدس للفرنجة، ف

الصالح أٌوب جٌشاً تحت لٌادة األمٌر ركن الدٌن 

، وبالتحالؾ مع الخوارزمٌة بٌبرس البندلداري

للمرة الثالثة بعد  0722استعادوا المدس فً العام 

ٌد عمر بن الخطاب ثم صالح تحرٌرها على 

 الدٌن األٌوبً.

م استولى الممالٌن  1253هـ /  651ـ سنة  

 .على فلسطٌن

م ولعت معركة "عٌن  1260هـ /  659ـ سنة  

 .جالوت" واندحار المؽول

م أنهى السلطان  1291هـ /  690ـ سنة 

"األشرؾ بن لالوون" مملكة بٌت الممدس 

 .الصلٌبٌة

السلطان "سلٌم  هـ / استولى 922ـ سنة  

  .العثمانً" على المدس
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ٌبرز ظاهر العمر الزٌدانً على مسرح -

ول دولة فلسطٌنٌة أاألحداث فً فلسطٌن منشًء 

 م1740عربٌة بحدود العام 

م سمطت المدس بؤٌدي "إبراهٌم  1831ـ سنة  

 ."باشا العثمانً

م ألٌم أول حً ٌهودي ٌدعى "حً  1854ـ سنة 

بة إلى رجل ٌهودي مونتفٌوري" فً المدس نس

استطاع شراء أرض فلسطٌنٌة بمساعدة السلطان 

 .العثمانً

م وضعت فلسطٌن تحت االنتداب  1920ـ سنة  

ثم  .البرٌطانً من أجل إنشاء دولة الٌهود فٌها

 .1922كان صن االنتداب عام 

وإثر المجازر  1948-1974فً العام -

للعصابات الصهٌونٌة المتفولة عسكرٌا وعددٌا 

والتطهٌر العرلً للفلسطٌنٌٌن )أنظر االسرائٌلً: 

إٌالن بابٌه( احتلت معظم فلسطٌن و المدس 

 . 1967الؽربٌة لتلحمها الشرلٌة عام 
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 1988فً إعالن االستمالل الفلسطٌنً عام -

اسر عرفات تعد المدس بالجزائر بصوت الخالد ٌ

عاصمة دولة فلسطٌن، وهً كذلن عند لبول 

بحضور الرئٌس  2012دولة فلسطٌن عام 

محمود عباس دولة عضو مرالب فً االمم 

 المتحدة.

ترزح مدٌنة المدس الٌوم تحت نٌر االحتالل -

الصهٌونً بمسمٌها الؽربً والشرلً رؼم انها 

تحت  181وضعت حسب لرار التمسٌم رلم 

ٌة الدولٌة، وتعانً من كل ممارسات الوصا

المسٌحٌة  الممدساتضد التهوٌد ضد المدٌنة و

 وضد العرب الفلسطٌنٌٌن الممدسٌٌن. واإلسالمٌة،

 

 

 اًخُّ

 


