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                  ملخص:                 
يهدف البحث اىل بيان اصل         

مؤآب واملعىن احلقيقي له، برغم تسمية 
اآلراء املتباينة اال ان هناك من يرجع هذه 
االسم ويربطه مبجموعة بشرية عاشت يف 
بقعة جغرافية مث نزحت باجتاه شرق االردن 
خالل القرن الثالث عشر قبل امليالد 
واعتربوا من االقوام السامية بينما يرى 
 البعض اهنم قبائل بدوية رعاة يتجولون بني
الصحراء السورية واالردن مث اندجموا مع 
سكان اكثر حتضرا منهم ،لكن اسفار 
العهد القدمي ينسب مؤاب اىل "جنس 
وعرق بشري ينتمي اىل ابناء ابنتاه لوط 
البار" نتيجة لعملية زنا قد حصلت غري 
ارادية ومفتعلة من قبل ابنتاه فكان مثرة هذه 
الفاحشة هي مراد مؤاب ومنه ينحدر 

 بيني.املؤا

مث بيان امهية املوقع االسرتاتيجي الذي 
تتمتع به املنطقة من اراضي خصبة صاحلة 
للرعي والزراعة ، وما تنتجه من موارد يف 
انتاج النحاس الذي يعد موردا رئيسيا يف 
تنشيط حركة التجارة والذي اسهم يف 
تكوين نظامهم االقتصادي ،اشار البحث 

مؤآب سواء  اىل اهم املدن واالثار يف مملكة
اليت وردت يف نصوص العهد القدمي او اليت 
افرزهتا املكتشفات وعمليات التنقيب الهم 
املدن القدمية ،وما عثر فيها من خملفات 
اثرية اليت منها القالع واحلصون واملباين 
املشيدة كلها تشري اىل الفرتة الزمنية من 

 حكم اململكة املؤابية عليها. 

 املكتش  املسم  ب  وألمهية احلجر املؤآيب
مسلة ميشع ملك مؤاب كان حاضرا يف 
هذه الدراسة   الذي كان له االثر العظيم 
والفضل الكبري عل  تاريخ وحضارة مملكة 
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مؤاب النه امدنا مبعلومات ومناذج عن 
النحو، واالنشاد، واخلط العرباين القدمي ، 
وشكل احلروف اهلجائية السامية القدمية . 

ذه املسلة يف الكش  عن وايضا اسهمت ه
ما جرى من احداث تارخيية يف هذه 
اململكة اليت توافق ما ذكرته اسفار العهد 
القدمي خالل القرن التاسع قبل امليالد ، 
خصوصا تلك اليت كانت يف عصر ميشع 

 امللك املؤآيب .

واشارت ايضا هذه النقوش اىل االهلة  
-مؤابية الوثنية منها "بعل معون عشرت

ولكن اعتربت عبادة االله كموش كموش، 
سيدها، الن املؤآبيني خصوه بالتكرمي ، 
والسيادة  يف مملكتهم الذي عد اله احلرب، 
وهو الذي ساعد ميشع يف انتصاراته عل  
اعدائه ،ومصداق ذلك ما جاء ذكره العهد 
القدمي من حروب  بني بين اسرائيل ومؤاب 
وانتصاراته، اضافه لذلك بينت النقوش 

ة العالقات املؤابيية مع باقي املمالك طبيع
 املعاصرة هلا ومدى تأثريها عليهم.

 الكلمات املفتاحية:

"مؤآب، مملكة، نقش، االله كموش، 
                      قريوت"

Abstract 

        The research aims to 
exhibit the origin of the 
Mo`bees name and its real 
meaning, where There are 
different opinions upon it; 
some connects this name to a 
group of people had lived in 
a certain geographic site, 
then left it towards the east of 
Jordon during the thirteenth 
century B.C., they are 
considered of the Semites. 
Other believed that they 
were Bedouin shepherds 
tribes, traveled between the 
Syrian Desert and Jordon, 
then, they merged with 
more civilized people. Yet, 
the books of the old 
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Testament ascribed Mo`ab to 
“a human and race belongs 
to the daughtars’sons of Lot 
the pure”, as a result of an 
obligatory adultery by his 
two daughters, where the 
result of this sin was Morad 
Mo`ab, from whom the 

Mo`abees descends.   

       The research also aims to 
show the importance of the 
strategic site that the area 
enjoyed including the arable 
lands, and its production of 
copper which is considered 
as a main resource of 
activating the commercial 
movement and participated 
in forming their economic 
system. The research referred 
to the most important cities 
and ruins and antiques of the 
Kingdom of Mo`ab, whether 

mentioned in the Old 
Testament, or discovered by 
the excavation process in the 
most important ancient cities 
where many trace were 
found such as the castles And 
fortresses and buildings 
which referred to the era of 
the Mo`abees kingdom.  

       Due to the importance 
of the discovered Mo`abee 
stone which is known as (the 
Obelisk of Mish`e), the king 
of Mo`ab; the current study 
deals with it where it had a 
great effect on the history 
and civilization of Mo`ab 
Kingdom, because it 
provided us with a great 
information and samples 
about grammar, chanting, 
the ancient Hebrew script 
and the ancient Semitic 
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letters. This obelisk also 
participated in revealing the 
historical events that had 
took place in this kingdom, 
during the ninth century 
B.C., where those events 
agreed with what had been 
mentioned in the Books of 
the Old Testament, 
especially those had occurred 
during the era of the 
Mo`abee king Mish`e. 

       Those scripts referred 
also to the pagan goods of 
Mo`ab: Ba’el Ma’oon and 
Ashter and Kemoosh, where 
the last was their master, 
because the Mo`bees 
devoted it with more respect 
as the god of war, and that 
help Mish`e in his victory 
against his enemies: the wars 
between Mo`ab and the 

Israelis, mentioned in the 
Old Testament, was 
example. In addition; the 
scripts revealed the nature of 
Mo`ab`s relations with the 
other kingdoms and its effect 
on them. 

key words:" Moab, kingdom, 
engraving, god kemosh , 
Qaryut" 

 املقدمة

شكلت اسفار العهد القدمي مصادرا تارخييا 
مهما يف دراسة أحد اقدم املمالك يف العامل 
وهي مملكة مؤاب تلك اململكة التارخيية 
القدمية اليت قامت يف حدود القرن الرابع 

 عشر قبل امليالد .

لذلك نرى ان ما ذكرته تلك االسفار يعد  
 ملخص

هذه الدراسة إىل الوقوف  هتدف
املعرفة اليت ميكن أن تقدمها الرواية  عل 

عل  الرغم من أهنا عمل يعد من نسج 



     2022 ( لسنة1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                      

 

 

 

خيال املؤل ، معتمدًا يف ذلك عل  
املعلومات املشرتكة بني املؤل  بوصفه 
منتجًا للنص، واملتلقي بوصفه ناقدًا أو 
مفيداً من تلك املعارف اليت يعلم بعضها أو 
ن جزءاً كبرياً منها، وذلك عل  مستوى املكا

العام والشخصيات العامة واحلقائق العلمية. 
وستكون رواية )الديوان اإلسربطي( للروائي 
اجلزائري عبد الوهاب عيساوي حمورًا هلذه 

 الدارسة. 

رواية،  الكلمات املفتاحية:
 اإلسربطي، نبيل، عيساوي، نقد، معريف.

بطبيعة احلال االطار التارخيي وهي   
ن جوانب تتحدث عن مملكة املؤآبيني وع

مهمة و خمتلفة تعكس لنا عن مظاهر 
حضارية واقتصادية وسياسية من حكم 
مؤاب وعالقاته اخلارجية مع اقرانه من 
املمالك االخرى واملعاصرة له يف شرق 
االردن ومرافقها من أحداث خالل تلك 
الفرتة الزمنية من تاريخ املؤابيني، وايضا ال 
ننس  دور عمليات التنقيب  يف الكش  

ن الوثائق الكتابية والتارخيية اليت متثلت ب  ع

مسلة ميشع ملك مؤآب اليت اشارت اىل 
 جمريات االحداث التارخيية عن املؤآبيني.

هدف الدراسة هو تسليط الضوء عل   
مملكة مؤاب من خالل ما جاء يف اسفار 
العهد القدمي  والنقوش املتمثلة ب  مسلة 
 ميشع ملك مؤآب ، معتمدا عل  النصوص
الدينية اليت ختص موضوع الدراسة واليت 
منها الكتاب املقدس لألسفار العهد القدمي 
ومعجم الكتاب املقدس ومصادر تفسري 
التطبيقي للكتاب املقدس، وعدد من 
املصادر الرصينة التارخيية  اليت ختص احلقبة 
الزمنية ملوضوع البحث ،وبعض املصادر 
  العلمية اليت اعتمدت يف معلوماهتا عل

 مجلة من التنقيبات واحلفريات اإلثرية.

فقد تضمن هذه دراسة عل   مقدمة عن 
املوضوع متضمنه عدة فقرات مث تليها خامتة 
وقائمة باملصادر واملراجع  تتناول الفقرة 
االوىل أصل التسمية والنشأة "مؤاب" من 
خالل بيان اآلراء املختلفة اليت تفسر معىن 

االصلي الذي ومفهوم هذا االسم، واملوطن 
 احندر منه املؤابيني، اما الفقرة الثانية عن

اليت تشري اىل اماكن  املدن واالثار املؤابية
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تواجدهم واهم احلواضر االثرية اليت اسسوها 
واقاموا فيها ، بينما تناولت الفقرة الثالثة  
اهلة مؤاب من خالل اسفار العهد القدمي و 

اب اليت تبني اهم  معبودات مؤ  نقش ميشع
 الوثنية املتعددة ،وجاءت الفقرة الرابعة تبني
من  حروب املؤاب يف اسفار العهد القدمي

خالل بيان عالقات املؤابيني مع املمالك 
 االخرى .

 التسمية والنشأة            

تباينت هي اآلراء حول أسم  مؤاب 
Moab يف تفسري أو حتديد معىن :""

 ومفهوم  هلذا االسم، فقد قيل أن كلمة
مؤاب تأيت مبعىن )مأب( ومعناها ارض 

، يف حني يرى آخرون أن لفظة 1الغروب
مؤاب تأيت من الفعل العربي يأب مبعىن 

، وأن البالد 2يرغب او يشتهي جنسياً 
املؤابني تقع يف اجلزء اجلنوب الشرقي من 
البحر امليت ومؤاب مقاطعة يتامخها 

من  4من الشمال واالدوميون 3العمونيون
تقع يف جنوب الشرقي من هنر اجلنوب، و 

 5االردن والبحر امليت سكنها املؤابيون
،وبرغم من االختالف يرى بعض الباحثون 

يف اصل املؤابيني ومصدرهم ، فمنهم من 
اعتقد اهنم اقوام سامية نزحت من بالد 
الشام جنوبًا باجتاه االردن خالل القرن 
الثالث عشر ق.م، يف حني رأى اخرون 

ية  عرفت ب )الشاسو( كانوا اهنم قبائل بدو 
يرعون ماشيتهم  بني الصحراء السورية 
وارض االردن مث انصهروا مع سكان حمليني 

. اما  يف نصوص العهد القدمي 6متحضرين
جند ان التوراة تطلق  اسم مؤاب  يف سفر 
العدد للداللة عل  شعب  مؤاب والذي 
يصفهم النص التورايت  ب  شعب االله  

. كموش  فيشري "و   يْ ٌل ل ك  ي ا شع ب  ُم  ؤآب 
. جع   ل  ب ِنيِه  ُم  وش  ه  ل ْكت  يا ش ْع  ب  اإللِه ك 
ُمش رَّدين  و ب  ن اتِه س بيًا للِملِك، ملِلِك 

يف حني  نطالع يف  7األموريَّني  سيحون "
نصا اخر الذي يشري اىل املعىن ذاته فيقول 

، " و ْيٌل ل ك  ي ا ُموآُب! ب اد  ش ْعُب ك ُمو  ش 
أل نَّ ب ِنيك  ق ْد ُأِخُذوا ِإىل  السَّْْبِ و ب  ن اِتك  ِإىل  

اجلْ ال ِء"
وايضا هذا النص فيه اشارة اىل  8

شعب مؤاب " و ي  ْهِلُك ُموآُب ع ْن أ ْن 
" ي ُكون  ش ْعًبا، أل نَُّه ق ْد ت  ع اظ م  ع ل   الرَّبِّ

9  

يف حني هناك  نصوص توراتية 
سم مبنطقة جغرافية تشري اىل ارتباط  هذا اال
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فيما خيص االرض  والسكان واىل ذلك 
تشري " و ق ْد ج اء  اْلق ض اُء ع ل   أ ْرِض 
السَّْهِل، ع ل   ُحوُلون  و ع ل   ي  ْهص ة  و ع ل   
م ي ْف ع ة ، و ع ل   ِديُبون  و ع ل   ن  ُبو و ع ل   ب  ْيت  

ج اُمول   د بْ ل ت امِي ، و ع ل   ق  ْري  ت امِي  و ع ل   ب  ْيت  
و ع ل   ب  ْيت  م ُعون ، و ع ل   ق  ْريُوت  

و ع ل    10
ِة  ُبْصر ة  و ع ل   ُكلِّ ُمُدِن أ ْرِض ُموآب  اْلب ِعيد 
، و حت  طَّم ْت  و اْلق رِيب ِة. ُعِضب  ق  ْرُن ُموآب 

 ". ِذر اُعُه، ي  ُقوُل الرَّبُّ
11.   

ويف نص اخر نطالع "و نُزِع  اْلف ر ُح و الطَّر ُب 
"مِ  ن  اْلُبْست اِن، و ِمْن أ ْرِض ُموآب 

، ونص  12
اخر يشري اىل سكان "خ لُّوا اْلُمُدن ، 
 ، و اْسُكُنوا يف الصَّْخِر ي ا ُسكَّان  ُموآب 
و ُكونُوا ك ح م ام ٍة تُ ع شُِّش يف ج و اِنِب ف ِم 
احْلُْفر ِة"  وعل  اساس ماتقدم يرى احد 
ة الباحثني ان هذا االسم الخيرج عن كون

  13يشري اىل بقعة اجلغرافية
تارة اخرى تنسب  التوراة هذا االسم اىل  

 14لوط ابن اخي ابراهيم عليه السالم 
فتقول "ف  و ل د ِت اْلِبْكُر ابْ ًنا و د ع ِت اْْس ُه 

ومعناه من االب"، و ُهو  أ بُو «" ُموآب  »
اْلُموآبِيِّني  ِإىل  اْلي  ْوِم"

واليه احندار املؤآبيني  15
نتيجة عملية زنا قد حصلت غري  من لوط

ارادية ومفتعلة من قبل ابنتاه الكربى 
والصغرى  فكانت مثرة هذه الفاحشة هي 

االبن واحلفيد من ابنته الكربى  16مؤاب
والذي ينسب اليه املؤآبيني فيما بعد ، و ان 
هذا الوص  ليس بغريب وان الشناعة 
واالفرتاء ليس جبديد عل  اليهود، ألنَّ 

تزخر بتلك االوصاف املنكرة توراهتم 
والسجايا اخلبيثة اليت ينسبوهنا لألنبياء، مبا 
فيهم نْب اهلل لوط، واليت هي يف احلقيقة ال 
ميكن ان يوص  هبا إالَّ اُحطُّ البشر، بل 
وأذهلُم فما بالك حينما تصور التوراة بان 
ابو املؤآبيني لوط الذي مل يقع يف األمث 

، وقد  17الذي سقط فيه سكان مدينته
انقذه الرب من اهلالك هو وابنتاه يف هذه 
اللحظة اليت تصورها التوراة من حياة العفة 
والطهارة اليت تعيش هذه العائلة املقدسة، 
واذا بالتوراة تفاجئنا وتروي لنا ما هو اكثر 
شناعة واثارة لالمشئزاز وهي تتحدث عن 
ذلك بكل برود كما لو ان ما ترويه هو من 

وك االنساين السوي املعتاد، مقومات السل
 لذلك نرى ان سفاح القرىب 

الذي اعتربه اليهود يف توراهتم ما هو اال 
عرٌف معتاد يف اجلماعة االبوية وذلك وفق 
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ما جاء يف الرواية اليهودية املقدسة حسب 
وهذا ما تشري اليه النصوص .(18)زعمهم 
 التوراتية:  

"))و ص ِعد  ُلوٌط ِمْن ُصوغ ر  
ن  يف و س ك  (19)

اجلْ ب لِ 
و ابْ ن ت اُه م ع ُه، أل نَُّه خ اف  أ ْن  ،(20)

. ف س ك ن  يف اْلم غ ار ِة ُهو   ي ْسُكن  يف ُصوغ ر 
أ بُون ا ق ْد »و ابْ ن ت اُه. و ق ال ِت اْلِبْكُر لِلصَِّغري ِة: 

ن ا   ش اخ ، و ل ْيس  يف األ ْرِض ر ُجٌل لِي ْدُخل  ع ل ي ْ
ْرِض. ه ُلمَّ ن ْسِقي أ ب ان ا مخ ْرًا ك ع اد ِة ُكلِّ األ  

« و ن ْضط جُع م ع ُه، ف  ُنْحِيي ِمْن أ بِين ا ن ْسالً 
ل ِة، و د خ ل ِت  ف س ق ت ا أ ب امهُ ا مخ ْرًا يف تِْلك  اللَّي ْ
اْلِبْكُر و اْضط ج ع ْت م ع  أ بِيه ا، و مل ْ ي  ْعل ْم 

ِبل تِ  ابْ ن ت ا ُلوٍط  بِاْضِطج اِعه ا و ال  ِبِقي اِمها ف ح 
ِمْن أ بِيِهم ا...(("

 21  
لذلك وصفتهم نصوص التوارة ببين لوط 

: ال  ُتضايُقوا  فتقول" ف  ق ال  ِل الرَّبُّ
ُح اربِتِهم 

اْلُمؤآبِيِّني  بين لوط  و ال  تتوجَّهوا مل
أل ينِّ ل  ن أُْعِطيُكم ِم   ْن أ ْرِضِه     ْم ُملَّكاً، 

ْبُت مدينة   " فل ُه    م و ه  ع     ار 
22 

رغم ذلك ليس هناك أي مصدر يشري إىل 
أصل بين مؤاب  سوى ما انفرد به العهد 
القدمي )التوراة( عن بقية املصادر التارخيية، 
الذي يعد املصدر التارخيي الوحيد الذي 

تناول ُأصوهلم املنحدرة من اصل ذرية لوط، 
بشكل رئيسي من خالل ما ترويه من 

تيه بعد ما ح لَّ من أحداث وقعت للوط وابن
دمار وخراب للمدن اليت كانوا فيها، وهكذا 
مل يستطع العقل اليهودي ان يعطي او 
يقدم الصورة النقية والطاهرة هلذا النْب 
الكرمي سوى صورة الرجل الذي يسكر بيد 
إحدى ابنتيه يف ليلة وبيد اأُلخرى يف ليلة 
ثانية مث يفقد وعيه إىل حد الثمالة بسبب 

مر، ح ى يتورط معهما الواحدة شربه اخل
بعد اأُلخرى يف أشنع جرمية ميكن ان 
يرتكبها الرجل مع أية امرأة فما بالك إذا  

 (23)كانت هذه املرأة ابنته ومن صلبه 
اجلدير بالذكر جند هناك صلة قرابة بني 
املؤابيني والعربانيني عن طريق لوط ابن اخي 

 .لذا اقام املؤبيني24 ابراهيم عليه السالم
مملكتهم شرق البحر امليت، اذ اهنا تقع يف 
هضبة شرق االردن واليت خترتقها ثالث 
هضاب هي الكرك واجمليب ووادي زرقاء 

، مث حيدها من مشال وادي 25معني
مث اىل جنوب  وادي احلسا  26املوجب

والذي يعد احلد الفاصل بينها وبني ادوم 
، اذ  27املعروفة يف التوراة ب  )وادي زارد(
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ِمْن ُهن اك  اْرحت  ُلوا ))"لنص ما يأيت جاء با
و ن  ز ُلوا يف ع رْبِ أ ْرنُون  الَِّذي يف اْلب  رِّيَِّة، خ ارًِجا 
ع ْن خُتُِم األ ُمورِيِّني . أل نَّ أ ْرنُون  ُهو  خُتُْم 
، ب  نْي  ُموآب  و األ ُمورِيِّني  ِلذِلك  يُ ق اُل  ُموآب 

اِهٌب يف و  «: »ُحُروِب الرَّبِّ »يف ِكت اِب 
ُسوف ة  و أ ْوِدي ِة أ ْرنُون  و م ص بِّ األ ْوِدي ِة الَِّذي 
، و اْست  ن د  ِإىل  خُتُِم  م ال  ِإىل  م ْسك ِن ع ار 

وتتكون من وادي الواله الذي 28 "((ُموآب  
يأيت من الشمال الشرقي ووادي عن عنقيلة 
االيت من الشرق ووادي سيل الصعدة االيت 

 .29من اجلنوب
يشرياحد الباحثني ان مملكة مؤاب "  لذلك

امتازت بوجود بيئات  جغرافية متعددة،  
فيها قليل من الينابيع حيدها وادي املوجب 
الذي كان دائم اجلريان ،و وادي احلسا من 
اجلنوب. كما يتخللها باالضافة اىل السهول 
مرتفعات جبلية خترتقها االودية العميقة 

فهناك مناطق  اجلريان باالضافة اىل الزراعة
، وقد  30رعوية تستخدم لرتبية املواشي"

اشارة نصوص اتوراة اىل ذات املعىن فتقول 
"مازالت ارض مؤاب ان الرب قد بارك 

لذا متتلك هذه  31شعبه وأخصب أرضهم "
املنطقة تربة خصبة حتتوي عل  عناصر 

طبيعية كثرية  تعتمد الزراعة فيها عل  مياه 
ري خالل االمطار اليت تسقط بشكل كب

فصل الشتاء. فقد كانت مملكة مؤاب غنية 
باإلنتاج الزراعي. واماكن الرعي وذلك 
ملوقعها يف جنوب بالد الشام. وما  متتلكه 
من ظروف طبيعية ومناخية فضاًل عن طرق 
التجارة الرابطة بني بالد الشام وشبه اجلزيرة 

  32العربية
نتيجة ملا تتمتع به مؤاب من موقع 

وظروف مناخية معتدلة  اسرتاتيجي مهم
ذات امطار جيدة مالئمة للزراعة. ساعد 
ذلك املؤآبيني من  تكوين نظام اقتصادي 
مالئم هلم. من اعتمادهم عل  الزراعة 
والرعي وهذا ما اثبتته عملية املسح 

م إذ 1978االركيولوجي يف املنطقة سنة 
وجدت جلنة املسح يف املنطقة اراضي 

تل  انواع صاحلة للرعي والزراعة ملخ
. ومل تكن االراضي  33االشجار والفواكه

الزراعية وما تنتجة هي املورد الرئيسي يف 
تنشيط احلركة االقتصادية  بل أن انتاج 
وجتارة النحاس كانا كمحركني رئيسيني يف 
ظهور نظام احلكم يف مؤاب مما ادى اىل 
االزدياد املفاجئ يف عدد املستوطنات 
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اىل هجرهتم يف احملصنة يف جنوب مما ادى 
النص  الثاين من القرن العاشر قبل امليالد 
والسيطرة عل  االراضي الواقعة عل  طرق 
التجارة اليت كانت حتت السيطرة 

  .34االشورية
حيث عمل املؤابيون عل  نقل كميات   

كبرية من النحاس من حوض وادي فينان 
عرب "طريق امللك "عل  طول هضبة شرق 

 . 35االردن اىل الشمال
لذا كان جتارة النحاس قد لعبت دورا حاْسا 
يف شؤون اجليوسياسية واالقتصادية يف هذه 
الفرتة بعد اهنيار التجارة بني شرق البحر 
املتوسط القرن الثاين عشر قبل امليالد فرمبا 
حلت التجارة النحاس حمل قربص كمورد 
اساسي للنحاس اىل بالد الشام وما وراءها 

 .36وبالد مصر ايضا
 ن واالثار املؤابية: املد

فقد مت اإلشارة اىل طبيعة اجلغرافية للملكة 
املؤاب واليت تشكل حدودها الرئيسة يف 
امتدادها بني وادي موجب ووادي احلسا، 
لذلك عثر املنقبون واالثريون عل  عدة 
مدن مؤابية وكانت متفاوتة يف احجامها. 
اال ان النقص املعلومايت لآلثار الكتابية 

التارخيية الدقيقة لتلك الفرتة اثر  واملصادر
سلبا عل  ما وقع يف ايدينا من معلومات 
عن هذه املدن ،وعل  اساس ذلك ميكن ان 
نعطي وصفا موجزا ملا عثر عليه من خملفات 

 االثرية تعود اىل تلك املدن املؤابية:
خربة املدينة: وهي من املخلفات  -1

فوق تلة االثرية اليت تعود اىل اململكة املؤابية 
تشرف عل  وادي احلسا،  وقد بىن  
املؤابيون هذه املدينة، اليت كانت تسيطر 
عل  جزء كبري من األراضي الزراعية الواقعة 
يف ذلك الوادي، وتشكل هذه املدينة درع 

  .37حصني للحدود اجلنوبية ململكة مؤاب
الكرك:ان مدينة الكرك كانت متثل اهم  -2

تدة بني عاصمة ململكة مؤاب  وتكون مم
وادي احلسا ووادي املوجب ، وفيها جمموعة 
من االودية اليت جتري خالهلا من الشرق 
والغرب باجتاه البحر امليت ومن اشهرها 
وادي احلسا ووادي الكرك ووادي ابن محاد 
،واضافة اىل الينابيع املياه املتدفقة يف هذه 
االودية اىل اجلهة الغربية من سلسلة جبال 

نة الكرك قدميا كانت تعرف مؤاب وان مدي
ب  القلعة احلصينة اليت يصعب اقتحامها او 

 38.قلعة مؤاب احلصينة 
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عراعر: تعد هذه املدينة مبثابة احلامية  -3
لألراضي الزراعية الواقعه اىل الشمال من 
وادي املوجب يف مملكة مؤاب، بعتبارها 
اهم حامية عسكرية تسيطر عل  جزء واسع 

فقد ذكرت مدينة  من الطريق السلطاين
عراعر يف مسلة امللك املؤايب ميشع الذي 
قام باعادة إعمار هذه املدينة وتوسيعها بعد 

 .39ان مت ختريبها 
ذبيان : وهي العاصمة املؤابية الثانية   -4

وقد جاء ذكرها يف اسفار العهد القدمي 
باسم " ديبون" هذه اململكة حيث اجرى 

عاصمة االثاريون حفريات يف موقع ذبيان 
املؤابني  وعثروا هناك عل  بقايا معمارية 
وصفت بأهنا مساكن ومبان عامة ، 
واكتشفوا ان املوقع كان حمصنا خالل القرن 
السابع قبل امليالد ، وقد وجد املنقبون عل  

-713خملفات اثرية تعود للفرتة الزمنية)
ق.م( واليت ترجع لزمن امللك املؤآيب  712

عد امللك كامش خلطو ، وهو الذي سا
االشوري آشور بانيبال يف محلته العسكرية 
عل  هذه املنطقة ،ومبا أن املنقبني مل جيدوا 
يف موقع ذبيان عل  أي اثر للتدمري يعين 
ذلك ان املدينة استسلمت لالشوريني 

،ولكن دمرت عل  يد امللك الكلداين 
نبوخذ نصر، يعتقد البعض ان منطقة 

ة ذبيان  اجلنوبية الشرقية من موقع مدين
كانت متثل منطقة سكىن امللك ميشع 
الذي اختار مكانا مشرفا خارج أسوار  

  .40املدينة 
تعد مدينة مأدبا واحدة من أهم املدن   -5

التارخيية اليت   حيث بدأت تظهر معاملها 
الدفاعية عندما قام امللك ميشع بن كموش 
ملك مؤاب بأعادة بناء مدينة مأدبا 

قامة قلعة عل  تلتها ، واحاطتها باالسوار وا
واعتربت من مشارف مملكة مؤآب ، 
ويعتقد اهنا كانت مأهولة منذ العصر 

،وقد 41ق.م(4500احلجري حواىل)
وجدت االشارة هلذه املدينة يف اسفار العهد 
القدمي اثناء احتالل املدن املؤآبية باسم 
ل ْكِت  ميدبا فتقول "و ْيٌل ل ك  ي ا ُموآُب. ه 

ن اُهْم. ه ل ك ْت ح ْشُبوُن  ...... لِكْن ق دْ  ر م ي ْ
ِإىل  ِديُبون . و أ ْخر بْ ن ا ِإىل  نُوف ح  الَّيِت ِإىل  

ب ا" ِميد 
.واض  اىل تلك املدن كانت 42

هناك مدنا اخرى منها بالوع ،ادر،وغريها 
من املدن ، وايضا عندما نطالع نصوص 
العهد القدمي جند هناك اْساء للمدن مؤابية 
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التوراة فتقول " ....أ ْرِض  قد اشارت اليها
السَّْهِل، ع ل   ُحوُلون  و ع ل   ي  ْهص ة  و ع ل   
م ي ْف ع ة ، و ع ل   ِديُبون  و ع ل   ن  ُبو و ع ل   ب  ْيت  
د بْ ل ت امِي ، و ع ل   ق  ْري  ت امِي  و ع ل   ب  ْيت  ج اُمول  
و ع ل   ب  ْيت  م ُعون ، و ع ل   ق  ْريُوت  و ع ل   

ِة  ُبْصر ة   و ع ل   ُكلِّ ُمُدِن أ ْرِض ُموآب  اْلب ِعيد 
و اْلق رِيب ِة...."

.  وبرغم من تلك 43
املكتشفات االثرية الكثرية اليت تعود 
للمملكة املؤآبيية اال انه يبق  أمهها احلجر 

، حينما اراده ملك مؤاب عام 44املؤايب
ق.م أن خيلد اعماله وجمده فنقش 480

سامية عل  حجر باحدى اللهجات ال
مكتوبة من اليمني اىل اليسار وكانت 
  45احلروف شبيهة باحلروف الفينيقية

،ولكن وقبل احلديث عن احلجر املؤآيب 
الذي يعد من ابرز املكتشفات االثرية البد 
من التطرق ولو بشيٍء القليل عن لغة 
املؤابيني  فقد أظهرت الكثري من اآلراء 
زء خبصوص اللغة املؤابية منهم رجح اهنا ج

وذلك الن رسم  46من اللغة االرامية
احلروف ال خيتل  عن رسم احلروف 
االرامية فضال عن اجلمع بينهما يكون 
حبرف النون والبعض االخر ذهب اىل اهنا 

احد فروع اللغة الكنعانية ويقول االخر اهنا 
 47احدى اللهجات اللغة العربية القدمية

،واليت كتبت هبا التوراة وهي معروفة عادًة 
بالعربية وان التقارب بني اللغتني املؤابية 
واالسرائيلية مؤكدة، وان ما يثبت ذلك 
طريقة رْسها وقواعدها، وهذا ما نالحظه 
واضحًا يف حجر الذي يعد اقدم نقش 
تارخيي مكتوب عل  اخلط السامي الشماِل 

، فكان اكتشاف احلجر املؤايب  48القدمي
 عل  يد املبشر القس1868الشهري يف عام 

االملاين اْسه : ف. كالين 
(Rer.f.kleim ، يف مدينة ذيبان )

الذي يبلغ طوله بنحو ثالثة اقدام ونص  
قدم وعرضة قدمان ،ومظهره اخلارجي 
يكون شبيها بعواميد أسرحدون االشوري 
احلجرية املوجودة االن يف متح  برلني 

،ولقد نقش عليه مئتان وستون كلمة يف 49
الكتابة املؤابية اربعة وثالثون سطرًا من 

،وكذلك 50،ومتثل اخلط العرباين القدمي 
تكون قريبة جداً من الكتابة الفينيقية، يشري 
احد الباحثني بالقول "وللكتابة عل  هذا 
االثر العظيم فضل كبري عل  تاريخ احلضارة 
النه حفظ لنا امنوذجا من النحو واالنشاء 



     2022 ( لسنة1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                      

 

 

 

العرباين القدمي ،ليس هذا فحسب بل من 
عرباين القدمي ايضا ، فمن هذا اخلط ال

االمنوذج يتضح لنا شكل احلروف اهلجائية 
السامية القدمية ،هذا عدا أنه يساعد عل  

وميثل النقش   51دراسة تطور اخلط األغريقي
املوجود عل  احلجر ختليدًا النتصار ميشع. 
ملك مؤاب عل  االسرائيليني سنة 

وان  52ق.م  بعد موت ملكها آخاب850
ابة اليت ذكرها احلجر املؤايب، فحوى الكت

)واليت اشارت هلا التوراة يف العهد القدمي 
الذي سوف نأيت عل  ذكرها يف حروب 
مؤآب(  وما جرى من احداث ملؤاب يف 
القرن التاسع قبل امليالد وذلك يف عهد 
ميشع ملك مؤاب الذي كان معاصرا 
ألحازيا ويهورام ملكي اسرائيل ، 

نراه خيط لنا عل  ويهوشافاط ملك يهوذا . 
االثر اخلالد ويسجل االسباب اليت أفضت 
اىل هذه احلروب، وكي  أن ُعمري ملك 
اسرائيل وابنه آخاب أخضعا الكرك، 
وامتلكا أرض مأدبا، وكي  ان ميشع متكن 
مبعونة إهله كموش من اسرتجاع هذه البالد، 

مدينيت  53واغتنامه من االسرائيليني
دن احلصينة وغريمها من امل 54عطاروث ونبو

،مث يشري النقش اىل كي  انه أعمل السي  
 55يف رقاب بين اسرائيل القاطنني عطاروث

ختليدا السم كموش ،وفيه حيدث ميشع 
ايضا عن اعتزامه عل  حتصني مدن مؤاب ، 
وبناء قصر له يف الكرك احلاليه وحفر ابار 

 .56ماء فيها
اهلة مؤاب من خالل اسفار العهد القدمي  

 :و نقش ميشع
وال خيف  أمهية ما كتب عن عبادة املؤابيني 

فقد أل  يف ذلك الكثريون من  ،الوثنية 
، وبرغم من 57القدام  والباحثون املعاصرون

الدراسات والبحوث يف هذا االجتاه ، اال 
انه سوف اقتصر عل  ما جاء ذكره  يف  
نصوص العهد القدمي ونقش ميشع  فيما 

تعدد االهلة  خيص اهلة املؤابية واليت توص  ب
كما هو احلال يف معتقدات شعوب الشرق 
االدىن الدينية لذلك  عندما نطالع اسفار 
العهد القدمي جند نصوص تشري اىل اهلة 
املؤابيني فتقول"و ْيٌل ل ك  ي ا ُموآُب. ه ل ْكِت 

" ي ا أُمَّة  ك ُموش 
يف هذا النص يص   58

املؤابيني ب  امة كموش يف نصا اخر يشري 
ْت ِلُك؟  "أ ل ْيس   م ا مُي لُِّكك  ِإيَّاُه ك ُموُش ِإهلُك  مت 

يُع الَِّذين  ط ر د ُهُم الرَّبُّ ِإهلُن ا ِمْن أ م اِمن ا  و مجِ 
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ٌر ِمْن  ي ْ ْت ِلُك. و اآلن  ف  ه ْل أ ْنت  خ  ف ِإيَّاُهْم من 
" ب اال ق  ْبِن ِصفُّور  م ِلِك ُموآب 

وايضا يف  59
" هذا النص يعترب  كموش إله مؤآب 

، ك م ا خ ِجل   ف  ي ْخج ُل ُموآُب ِمْن ك ُموش 
ِلِهْم" ب  ْيُت ِإْسر ائِيل  ِمْن ب  ْيِت ِإيل  ُمتَّك 

60 
،يصورهذا النص اله املؤابيني ب  النجس 

اْلُمْرت  ف ع اُت  وجنس امللك"فيقول" مجيع  
ب ِل  نِي ج  املواجهة  أُلوُرش ِليم ، القائمة  ع ْن ميِ 

اه ا ُسل ْيم اُن م ِلُك ِإْسر ائِيل  اهْل ال ِك، الَّيِت ب  ن  
لِع ْشتُاور ث  اهلة الصِّيُدوِن الرج س ِة ، 

و ِلك ُموش  اله اْلُموآِب الن جَّس  .."
ان  61

مفسرو الكتاب املقدس يشريون اىل ان 
تسمية هذا اجلبل كان جببل الزيتون ولكن 
عمدة اىل تسمية جبل اهلالك النه اصبح 

د الوثنية اليت كان اهلل بقعة أثري لبناء املعاب
قد قض  بتدمريها وقد بىن عليه بعض 
امللوك أمكنة لعبادة االوثان ،ولكن امللوك 
االتقياء مثل حزقيا ويوشيا هدموا هذه 
املراكز اليت خصصت للعبادة الوثنية من 
دون اهلل، واجلدير باالشارة يف ايام العهد 
اجلديد كثريا ما جلس يسوع عل  جبل 

م تالميذه عن عبادة اهلل الزيتون وعل
. وعل  اساس ما تقدم جند ان كل 62وحده

ما ورد يف اسفار العهد القدمي من نصوص 
فهي تشري اىل ان االله كموش إهلاً  
للمؤآبيني، اما عل  صعيد مسلة ميشع 
ملك مؤاب فقد اوردت عدد من املعبودات 
او االهله اليت كانوا يتقربون اليها املؤابيني 

 ء ذكرها يف النقش:،وهي كما جا
 
 b<lm<n63اوال: بعل معون : 

"رمبا كان هذا االسم داال عل  مكان وهو 
نصب هلذا الصنم الذي عبده املؤبيون. بناه 
يف ماعني املدينة، وقد ورد مرة واحدة يف 
النصوص بصورة مركبة. ورمبا كانت هذه 
الطريقة لنسبة االهلة اىل املكان كما قالوا ربة 

 .64ون"مؤآب و وربة عم
 dwdh:65ثانيا:دوده  
داللة هذا االسم الوارد يف نقش ميشع  

عل  انه " اسم إله حمرتم ومقدس عند 
املؤابيني. كما يبدو من النقش الن امللك 
ميشع اذل اله االسرائيليني وشعبه امام هذا 
االله. وقد قرأه  فواز طوقان )دودي( وفيها 
خمالفة لصريح النص الذي كتبه باهلاء. 

ا القياس عل  النظام الصويت للغة سببه
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العربية.واجلدير باإلشارة ذكر ان دودي  
 66تعين احملبوب."

 67strkmsثالثا:عشرت كموش 
"هي إهلة اخلصب عند املؤآبيني وهي كذلك 
إهله للنماء واخلصب عند السبئيني 
واملعينيني. وقد اضيفت اىل اسم االله 
 االكرب كموش. فكأهنا االهلة الكبرية. رمبا
تزوجها إهلهم  وفقاً ملعتقداهتم. ومل يرد اسم 
هذه االهلة اال مرة واحدة يف النقش. عندما 
ذكر انه قدم هلا القرابني البشرية من االسرى 
اليهود. الذي طردهم من جبل )نية( كما 
مل يرد يف النقش اسم إهلة اخرى من 

 .68اإلهلات املؤآبيني "
 yhwh69رابعا: يهوه 

سرائيل. وال ادري اذا  "وهو اسم اله بين ا
كان اليهود قد وصلوا يف عبادهتم اىل 
مرحلة التجسيم هلذا االله. اذ ان ميشع يف 
نقشه يذكر انه سحب هذا االله ووضعه 
امام اال االهله األكرب)كموش( فكأمنا قام 
هبذا العمل امعانا يف اذالل االسرائيليني او 
عالمة نصر ديين فالنصر كما يذكر النقش  

ضل مساعدة االله كموش ،ويذكر كان بف

فواز طوقان ان ذكر )يهوه( يف نقش ميشع 
 70وقد يعد اقدم ذكر له يف التاريخ املوثق"

 KMS71خامسا: االله كموش:
تعد اهم املعبودات املؤابية هي عبادة االله 
)كموش(  فهو سيد االهلة حيث خصوه 
بالتكرمي والقوة والسياديه يف مملكتهم وانه 

جدت له العديد من التماثيل اله احلرب فو 
الفخارية فقد قدمت له القرابني من الثريان 
واحملاصيل الزراعية كما ذكر ذلك يف نقش 
ميشع من اجل مساعدهتم يف التخلص من 

،كما   72سيطرة مملكة اسرائيل عليهم
ارتبط ذكره بقرينته االله عشرت اليت عدت 

             73اهلة اخلصوبة عند املؤابيني
ذكر نقش ميشع امللك املؤآيب  إله  وقد  

 كموش وهو ميجده ويعظمه فيشري بالقول:
"انا ميشع بن كموش ملك مؤأب الديباين 
ايب ملك عل  مؤأب ثالثني سنة وانا 
ملكت  بعد ايب وانشأت هذا املكان 
املرتفع )نصب(  ل  )كموش( )االله( ب  

،ألنه اعانين عل  كل امللوك وألنه  74)قرحة(
عدائي)أي اتاح ِل الفرصة للتغلب اراين يف ا

عل  اعدائي( اما عمرى ملك اسرائيل فانه 
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عذب مؤاب اياما كثرية ح ى غضب كموش 
 75عل  أرضة "

ولقد عرف املؤآبيني عادة  التضحية باالبن 
البكر كما تشري اىل ذلك نصوص التوراة 
فتقول"ف أ خ ذ  ابْ ن ُه اْلِبْكر  الَِّذي ك ان  سيخلفُه 

و أحرقُة ع ل   السُّوِر قرب انًا إلله  عل  الع رشِ 
عل  ِإْسر ائِيل  فأرتد َّ  ُمؤآب، ممَّا أثار  ال غيظ  

حيث قام   76االسرائيلُيون إىل بالدُهِم"
ملك ميشع  املؤايب  حبملة عسكرية لتوسع 
مملكته يف الطرف الشماِل من البحر امليت، 
واخضاع املستعمرات االسرائيلية يف اهلضبة 

، "ومن مث قام  77ية مشال عرنونالشمال
بنهب املعبد االسرائيلي يف بنو، ووهب 
-سبعة االف من سكاهنا اىل االهلة عشتار

. ممادفع ملك اسرائيل )يهورام 78كموش"
ق.م( اىل طلب املساعدة من 849-842

يهوذا وادوم واهلجوم عل  مؤاب من 
اجلنوب االمر وحني راى ميشع نفسة 

نه االكرب وقدمه حماصرا يف عاصمته اخذ اب
قربانا عل  اسوار املدينة  لإلله كموش 
فحرقه بالنار من اجل اثارت محية املؤابيني 
و انقاذ مملكتة احملاصرة من قبل القوات 
املتحالفة ضده ،فقد استطاع هزمية 

اإلسرائيليني وسيطرة عل  العديد من املدن 
، لذلك اعتربت سنة قدمية  79الفلسطينية 

لون هبا أن يسرتضوا كان أصحاهبا حياو 
،وملا أجيب دعاءه 80اآلهلة بالدماء البشرية 

وقبل دماء ابنة قيل بعدها قام بعدها بذبح 
،ويظهر من 81سبعة آالف من بين اسرائيل

نقش انه أقامه تذكارا حلكمه اجمليد والناجح 
وختليدا النتصاره عل  االسرائيليني، وقد 
أقيم هذا النصب قرب هناية حكمه بعد 

اب  وهذا ما ذكرته اسفار العهد موت آخ
و ع ص   ُموآُب ع ل   ))" القدمي اليت تقول

"((ِإْسر ائِيل  ب  ْعد  و ف اِة أ ْخآب  
أي مبعىن  82

مترد املؤابيون عل  ملك اسرائيل بعد وفاة   
83آخاب 

. 
 حرب املؤابيني يف اسفار العهد القدمي:

يف البداية وقبل التطرق اىل تلك احلروب 
كرها يف اسفار العهد القدمي ، اليت جاء ذ 

جيب علينا استعراض موجز عن حياة  
املؤابيني الداخلية وكي  كانت بداية 

 استيطاهنم يف املنطقة:
كان املؤآبيون  قبائل رحال قبل نزوهلم ارض 
مؤآب وال يعرف عل  وجه التحقيق من اين 
أت  هذا الشعب العريب البدوي،ولكن من 
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روا من القبائل الراجح ان املؤآبيني احند
العربية اليت كانت تقيم يف البادية السورية 
حواِل القرن العشرين قبل اهلجرة / القرن 
الرابع عشر قبل امليالد اي عاشوا هناك 
ثالثة االف ومخسمئة سنة ومن الراجح 
ايضا اهنم دخلوا املنطقة املسماة اليوم 
الكرك يف االردن عل  شكل موجات من 

 .84قبائل بدوية
عاش املؤابيون  حياة التنقل متخذين  لذا 

من اخليام مسكنا هلم ميارسون مجع الغنائم 
امن خالل واالغارة عل  القبائل اجملاورة،  
كون املؤابيون مملكة بعد ان كان النظام 
السياسي قائم عل  القبلية اذ  شيخ القبيلة 

، وبذلك مستغلني سيطرهتم عل    85يقودها
ساعدت املمالك   طرق التجارة الرئيسية اليت

االشورية  واملصرية واحلثية عل   استمالة 
املؤابيني اىل جانبهم من اجل السيطرة عل  
هذه الطرق التجارية .ولكن النصوص 
التوراتية تشري اىل ان منطقة املؤابيني كانت 
يف بادئ االمر تعود اىل االمييني فطردهم 

. وهذا ما يشري اليه 86املؤابيني منها
ا ق  ْباًل. ش ْعٌب  اإلِ  ))"النص: ُنوا ِفيه  ميِيُّون  س ك 

،ُهْم أ ْيًضا  اْلع ن اِقيِّني  ِثرٌي و ط وِيٌل ك  ِبرٌي و ك  ك 

، لِكنَّ اْلُموآبِيِّني   اْلع ن اِقيِّني  حُيْس ُبون  ر ف ائِيِّني  ك 
"((ي ْدُعون  ُهْم ِإميِيِّني  

87 
وان استييطان املؤابيني هبذه الطريقة يشبه 

 استيطان االسرائيليني فيما بعد اىل حٍد كبري
يف  88عل  حساب سكان االقوام االصليني

حني هناك من يرى يف استيطان هذه 
  89املنطقة هو منط استيطان حملي

كان هناك خصام دائم مع اليهود يهوذا 
واسرائيل منذ ايام اململكة الواحدة بالرتافق 
فيما بينها وهذا يشري اىل مدى التداخل مع 

،وهذا 90ض من نتيجة التقارب بعضها البع
ما ذكرته اسفار العهد القدمي يف نصوص 
التوراة فتقول "و اْرحت  ل  ب  ُنو ِإْسر ائِيل  و ن  ز ُلوا يف 
. و اْرحت  ُلوا ِمْن أُوبُوت  و ن  ز ُلوا يف ع يِّي  أُوبُوت 
ع ب ارمي  يف الصحراء املقابلة ُموآب  يف اجتاه 

ن ُهن اك  و ن  ز ُلوا يف و اِدي الشرق ْ، مث اْرحت  ُلوا م
ز ار د . بعد ذلك انتقلوا ِمْن ُهن اك  واقاموا اىل 
جانب أ ْرنُون  يف الصحراِء، وراء حدودِ  
األ ُمورِيِّني . أل نَّ أ ْرنُون  هي احلد الفاصل  ما 
. ِلذِلك  يُ ق اُل يف   بني بالد ُموآب  و األ ُمورِيِّني 

و اِهٌب يف منطقة  «: »ُحُروِب الرَّبِّ »ِكت اِب 
ُسوف ة  و أ ْوِدي ِة هنرأ ْرنُون  

و م ص بِّ األ ْوِدي ِة  15
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، و املْست  ن د  ِإىل  ُحُدوِد  املمتد حنو مدينِة ع ار 
 .91«"ُموآب  

كان بداية التصادم يف اوائل القرن اخلامس 
عشر قبل اهلجرة/ التاسع قبل امليالد 
ثا. احتلت مملكة اسرائيل ارض مؤآب.  وعب

حاول ملوك املوابيني دفع هذا االحتالل 
ولكن دون جدوى ،ولعل احكم ملك 
مؤآيب )كموشيت( الذي رضي ان يستقيل 
باجلزء اجلنويب من مملكته. عل  االقل مقابل 
دفع جزية بلغت حدا باهظا يف اخر زمانه. 
مئة ال  رأس خروف ومئة ال  كبش 

، ومصداق ذلك ما ذكرته 92بأصوافها
"و ك ان  ِميش ُع م ِلُك القدمي  اسفار العهد

ُموآب  ي  ُقوُم بِت  ْربِي ِة اْلم و اِشي، و يُ ؤ دِّي ِلم ِلِك 
ْبٍش  ِإْسر ائِيل  ِمئ ة  أ ْلِ  خ ُروٍف و ِمئ ة  أ ْلِ  ك 

ا ، بيد ان سياسة االحتالل 93"م ع  أ ْصو اِفه 
االسرائيلي ململكة مواب لن مل تتوق  عند 

 ما هو اكثر من فرض اجلزية بل تعدهتا اىل
ذلك فلقد اخذ االسرائيليون يستوطنون يف 
مدن مواب بعد طرد سكاهنا أوذحبهم. او 

، واجلدير 94ابتناء مستوطنات جديدة هلم
باالشارة اىل ان ميشع ملك مؤاب قد ذكر 
يف مسلة كي  عمري ملك اسرائيل وابنه 

اخاب اضطهدوا مؤآب طويال وهدموا 
التوراة  اىل ،يف الوقت نفسه تشري  95مدهنم

التمرد الذي قاده امللك الديباين مشيع بعد  
و م ا   موت اخاب ملك اسرائيل فتقول:"

ِإْن تُ ُويفِّ  آْخاُب ح  ىَّ مت  رَّد  م ِلُك ُموآب  ع ل   
حيث كانت ثورته برفض دفع  96"ِإْسر ائِيل  

اجلزية والتمركز يف القسم اجلنويب من 
ة احالفا مملكته ، وشرع يف االعداد للمعرك

مع جريانه اعداء االسرائليني التقليديني. 
ولكن يف الوقت نفسه مل يق  االسرائيليون 
مكتويف االيدي ازاء مترد ميشع عليهم 
فجهزوا محلة عسكرية  بعد ان وحدوا 

ومل يسلكوا الطريق ،صفوفهم املتفرقة  
املعروف من هنر االردن نزوال عل  مؤاب 

نقب من من الشمال بل قطعوا صحراء ال
،وهذا ما ذكرته  97برية أدوم ودخلوا مؤاب

 اسفار العهد القدمي:

ِلُك ي  ُهور اُم ُجُيوش ُه ِمْن ُكلِّ   " ف ح ش د  اْلم 
ِإْسر ائِيل  ، و ب  ع ث  ي  ُهور اُم ِإىل  ي  ُهوش اف اط  
م ِلِك ي  ُهوذ ا ق اِئاًل: قْد مت  رَّد  م ِلُك اْلُموآبِيِّني  

، ف  ه ْل ت شْ  رت ُِك م ِعي يف حُم ار ب ِتِه؟ ع ل يَّ
ث ِلي م ث  ُلك  و ش ْعْب   ْشرت ُِك، ف م  اب ُه:   ف أ ج 
ْيِلك، ف س أ ل ُه: أ يَّ  ْيِلي ك خ  ك ش ْعِبك  و خ 
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ط رِيٍق ن  تَِّخُذ؟، ف أ ج اب ُه ي  ُهوش اف اُط: ط رِيق  
ص ْحر اِء أ ُدوم  ، ف  ت  و جَّه  م ِلُك ِإْسر ائِيل  ِبرِف ْق ِة 

ِليف ْيِه: م ِلِك ي  ُهوذ ا و م ِلِك أ ُدوم ، و د اُروا يف ح  
ب ْع ِة أ يَّاٍم. و ملْ  ي ُكْن ُهن اك   الصَّْحر اِء م ِسري ة  س 
ُْم،  م اٌء لِي ْشر ب  اجلْ ْيُش و الدَّو اُب التَّاِبع ُة هل 

، »ف  ق ال  م ِلُك ِإْسر ائِيل :  ه ْل د ع ان ا الرَّبُّ
ن ا لِي ِد م ِلِك حن ُْن اْلُمُلوك   الثَّالث ة ، لُِيس لِّم 

، وهم يدمرون وخيربون املدن 98"ُموآب  
يطمرون عيون املاء ويقطعون كل شجرة ، 
وكذلك جند مصداق ذلك ذكرته اسفار 

 العهد القدمي اليت تقول

ق ْد حت  ار ب  اْلُمُلوُك م عاً، و ق  ت ل  ب  ْعُضُهْم  "
يَّا ِإىل  الن َّْهبِ  أ ي ُّه ا  ب  ْعضاً. ف  ه 

ِر ِإْسر ائِيل ،  اْلُموآبِيُّون ،ف اْنط ل ُقوا ِإىل  ُمع ْسك 
ف  ه بَّ اإِلْسر ائِيِليُّون  و ه امج ُوُهْم ف  ف رُّوا أ م ام ُهْم، 
ف  ت  ع قَّب  ُهُم اإِلْسر ائِيِليُّون  ِإىل  ِبالِدِهْم و ُهْم 
ُموا اْلُمُدن . و ر اح  ُكلُّ و احِ  ٍد ي  ْقتُ ُلون  ُهْم،و ه د 

ِمْن أ ف ْر اِد اجلْ ْيِش يُ ْلِقي ح ج رًا يف ُكلِّ ح ْقٍل 
يع  ُعُيوِن  خ ِصٍب ح  ىَّ م أُلوه ا، و ر د ُموا مجِ 
اِء، و ق ط ُعوا ُكلَّ ش ج ر ٍة ُمْثِمر ٍة، و ملْ  ت ْسل ْم  اْلم 

ُة  الَّيِت ح اص ر تْ ه ا « ِقرُي ح ارِس ة  »ِإالَّ اْلع اِصم 
اْلم ق الِيِع" و ه امج  ت ْه ا ِفر قُ 

،فتقول التوراة" 99
و ِعْند م ا ع ِلم  اْلُموآبِيُّون  أ نَّ اْلُمُلوك  الثَّالث ة  

نَُّدوا ُكلَّ ق اِدٍر ع ل    اْجت م ُعوا ِلُمح ار ب ِتِهْم ج 
مح ِْل السِّالِح ِمن  الصِّغ اِر و اْلِكب اِر، 

م ِلُك ف  ل مَّا ر أ ى  ....و اْحت ش ُدوا ِعْند  احلُُْدوِد،
ُموآب  أ نَّ اْلم ْعر ك ة  اْشت دَّْت ع ل ْيِه اْخت ار  س ْبع  
ِمئ ِة ر ُجٍل ِمن  اْلُمح ارِِبني  بِالسُّيوِف لِي  ُقوم  
مبُح او ل ِة ش قِّ ط رِيِقِه لِيُ ه اِجم  م ِلك  أ ُدوم ، ف  ل ْم 

ف أ خ ذ  ابْ ن ُه اْلِبْكر  الَِّذي ك ان   ....يُ ْفِلْح.
ُه ع ل   اْلع ْرِش، و أ ْحر ق ُه ع ل   السُّوِر س ي ْخُلفُ 

، ممَّا أ ث ار  اْلغ ْيظ  الشَِّديد   قُ ْرب انًا إِلل ِه ُموآب 
ع ل  ِإْسر ائِيل  ف اْرت دَّ اإِلْسر ائِيِليُّون  ِإىل  

 . 100"ِبالِدِهْم.

وبعد ذلك قام ملك  ميشع  املؤايب بعقد  
دة احالفا مع جريانه مستمدا قوته من وح

شعبه وجتمعه ،فانقض عل  مغتصْب بالده، 
فقد استطاع هزمية اإلسرائيليني  وحلفائهم 
واسرتجاع  العديد من املدن  الفلسطينية 
حتت سيطرته ،وبرغم ان احلرب استمرت 
قرابة ثالثني سنة اال اهنا انتهت بتحرير 

، وقد خلد 101البالد وطرد الغزاة واستقالله
ل مسلته ميشع تلك االنتصارات من خال

 اليت قد اشرنا هلا سلفا.
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التآزم العالقات  وعل  اية حال استمر حالة
السياسية بني اسرائيل وبني املؤابيني 
والعمونيني والعماليق  الناحية وبني دول 
اجلوار من ناحية اخرى اذ اصبح نشوء قوى 
جديدة عل  الساحة متوق  عل  
اضمحالل وتدهور قوى اقدم منها لتفسح 

.اليت متثل 102هور قوى جديدة اجملال لظ
مجاعات من القبائل غزاة مهجميني قد 
حتالفوا مع املؤابيني يتمتعون مبهارة عسكرية  
كبرية والسيما اهنا قبائل بدوية كانت تعيش 
بالقرب من بعضها ،وكانوا يقيمون يف 
حنوب شرق كنعان الول مرة هتاجم فيها 
امم من خارج كنعان بين اسرائيل يف عقر 

،  بذلك استطاع املؤابيني من  103دارهم
توسع اجتاه الشمال وراء هنر ارنون) الذي 
جاء ذكره يف النص التورايت املتقدم( اذ عن 
طريق هذه املنطقة استطاعوا االتصال  

. وايضًا استطاعوا 104باالسرائيليني مباشرة
مواصلة غاراهتم عل  اسرائيل وساعدهم يف 

بين حالة الضع  واالحنالل  اليت مرت هبا 
، وهذا 105اسرائيل بعد موت يوشع ابن نون

ما ذهبت اليه نصوص العهد القدمي فتقول: 
ف  ُنوُه. و ح د ث  أ نَّ ُغز اة   "و م ات  أ لِيش ُع ف د 

اْلُموآبِيِّني  أ غ اُروا ع ل   أ ْرِض ِإْسر ائِيل  ِعْند  
ِة" م ْطل ِع السَّن ِة اجلْ ِديد 

اذ استطاعوا من  106
ن مشال آرنون عل  طول التقدم بعيدًا ع

اجلبال اليت كانت متتد ح ى حدود البحر 
امليت  الشرقية لذلك كان اغلب اجلزء 
اجلنويب من وادي االردن يف مرحلة ما من 

، الن 107التاريخ ملكا للمؤابيني
االضطرابات  اليت حدثت يف الشرق االدىن 
وعدم االستقرار يف بالد اشور ومصر وما 

ركات عسكرية من شهدته بالد الشام من حت
اجل السيطرة عليها خالل منتص  االل  

. ادت اىل نزوح 108الثاين قبل امليالد
املؤابيني اىل اجلنوب واالستقرار عل  ساحل 
البحر امليت مستغلني املوقع كطريق جتاري 
حيوي بني ممالك الشرق االدىن وهو ما 

، 109ساعدهم يف تكوين مملكتهم وازدهارها
وهذا ما اشارت اليه نصوص التوراة اليت 

 تقول:

ُِفون  الشَّرَّ يف ع ي ْينِ    " ف  ع اد  ب  ُنو ِإْسر ائِيل  ي  ْقرت 
الرَّبِّ ف س لَّط  الرَّبُّ ع ل ْيِهْم ِعْجُلون  م ِلك  
ُموآب  ِعق ابًا هل ُْم ع ل   ش رِِّهْم.ف ح ش د  

، و   ه امج  ُهْم، ِضدَُّهْم ب يِن ع مُّون  و ع م الِيق 
و اْحت لَّ أ رحي ا م ِدين ة  النَّْخِل و اْست  ْعب د  ِعْجُلوُن 
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م ِلُك ُموآب  ب يِن ِإْسر ائِيل  مث  اين  ع ْشر ة  
س ن ًة"

110  

وان هذا االنتصار مل يدم طوياًل للمؤابيني.  
اذ تشري التوراة اىل انتصار القاضي إيهود 

مل تعد عل  املؤابيني اذ بعد هذا االنتصار 
مصدر خطر عل  اسرائيل طول عصر 
القضاة الن اعقبه هذا االنتصار  فرتة هدوء 
وسالم ملدة مثانني عاما أي ملدة جيلني 

فتقول :  111حظوا هبا بين اسرائيل
ُْم  ، ف أ ْرس ل  هل  "ف اْست  غ اث  ب  ُنو ِإْسر ائِيل  بِالرَّبِّ

ي اِمييِنَّ  و ك ان   112"ُمْنِقذًا "ِإُهود  ْبن  ِجري ا اْلب  ن ْ
، ف  ب  ع ث  اإِلْسر ائِيِليُّون  م ع ُه اجْلِْزي ة   أ ْعس ر 
لِِعْجُلون  م ِلِك ُموآب  ف ص ن  ع ِإُهوُد لِن  ْفِسِه 
ْيِن طُولُُه ِذر اٌع )حن ْو  ِنْصِ   ْيفًا ذ ا ح دَّ س 
 ، ُه حت ْت  ثِي ابِِه ف  ْوق  ف ْخِذِه اْلُيْمىن  ِمرْتٍ(، ت  ق لَّد 

. و ك ان  و ق دَّم  اجلِْ  ْزي ة  لِِعْجُلون  م ِلِك ُموآب 
ِعْجُلوُن ب ِديناً ِجّدا و ب  ْعد  ت  ْقِدمِي اجْلِْزي ِة ص ر ف  
اِمِليه ا ِمن  اْلق ْوِم، و ر ج ع  ُهو  ِمْن ِعْنِد  ِإُهوُد ح 
اِل، و ق ال   اِور ِة لِْلِجْلج  اِجِر اْلُمج  اْلم ح 

ِلِك:  ب  لِّغ ك  ِإيَّاُه أ ي ُّه ا ل د يَّ ك الُم ِسرٍّ  أُ »لِْلم 
اْلم ِلُك. ف ص ر ف  اْلم ِلُك ُكلَّ اْلم ْوُجوِدين  
مب ْجِلِسِه لِي  ن ْف رِد  بِِإُهود . ف اق ْت  ر ب  آن ِئٍذ ِمْنُه 
اِلٌس يف ُعلِّيَِّتِه اخْل اصَِّة، و ق ال   ِإُهوُد و ُهو  ج 

 ف  ن  ه ض  «. ل د يَّ ل ك  رِس ال ٌة ِمن  اهللِ »ل ُه: 
ُه  ِئٍذ ِإُهوُد ي د  اْلم ِلُك ع ْن س رِيرِِه. ف م دَّ ِعْند 
ي ْف ُه ع ْن ف ْخِذِه اْلُيْمىن   اْلُيْسر ى و اْست لَّ س 
ُه يف ب ْطِنِه ح  ىَّ غ اص  اْلق ائُِم و ر اء   و أ ْغم د 
النَّْصِل ف أ ْطب ق  الشَّْحُم ع ل   النَّْصِل الَِّذي 

أل نَّ ِإُهود  ملْ  جي ُْذِب  اْخت  ر ق  ظ ْهر  اْلم ِلكِ 
السَّْي   ِمْن ب ْطِن اْلم ِلِك و غ اد ر  ِإُهوُد الرِّو اق  
ْلف ُه أ بْ و اب  اْلُعلِّيَِّة و أ ق ْف ل ه ا و م ا ل ِبث   و أ ْغل ق  خ 
ِلِك ف  و ج ُدوا أ بْ و اب  اْلُعلِّيَِّة  اُم اْلم  أ ْن أ ق ْب ل  ُخدَّ

ت ُه يف ل ع  »ُمْغل ق ًة ف  ق اُلوا:  لَُّه ي  ْقِضي ح اج 
ف  ل ِبُثوا ُمْنت ِظرِين  ح  ىَّ اْعت  ر اُهُم «اْلُعلِّيَِّة الصَّْيِفيَّةِ 

اْلق ل ُق أل نَُّه ملْ  ي  ْفت ْح أ بْ و اب  اْلُمْخد ِع ف أ خ ُذوا 
. و إذ ا س يُِّدُهْم س اِقٌط  ِمْفت احًا و ف  ت ُحوا اْلب اب 

ُهوُتون  ف  رَّ ع ل   األ ْرِض م ْيتا و ِفيم   ا ُهْم م ب ْ
ِإُهوُد و اْجت از  اْلم ح اِجر  و جن  ا ِإىل  س ِعري ة  و م ا 
ب ِل أ ف ْر امِي  ح  ىَّ ن  ف خ  بِاْلُبوِق،  ِإْن و ص ل  ِإىل  ج 
ْلف ُه ب  ُنو ِإْسر ائِيل  ِمن  اجلْ ب ِل، ف س ار   ف اْجت م ع  خ 

ُْم:  ُعوين أل نَّ الرَّبَّ اتْ ب   »يف ط ِليع ِتِهْم و ق ال  هل 
اء ُكُم اْلُموآبِيِّني  ِإىل  أ ْيِديُكمْ  « ق ْد د ف ع  أ ْعد 

ف اْحت ش ُدوا و ر اء ُه و اْست  ْول ْوا ع ل   خم  اِوِض 
اء   األُْرُدنِّ اْلُمْفِضي ِة ِإىل  ُموآب  و م ن  ُعوا األ ْعد 

ُهْم ِمن  اْلُعُبوِر و ه امج ُوا اْلُموآبِيِّني  و ق  ت  ُلوا  ِمن ْ
اِء يف  حن ْو  ع ش ر ِة آالٍف ِمن  اْلُمح ارِِبني  األ ِشدَّ
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ذ ِلك  اْلي  ْوِم خ ض ع  اْلُموآبِيُّون  لِب يِن ِإْسر ائِيل ، 
و ع مَّ السَّالُم اْلِبالد  مث  اِنني  س ن ًة "

113                                  
، وهبذا حتقق هدف اسرائيل من السيطرة 

وجتاريًا عل  منطقة فلسطني وشرق  سياسياً 
 114االردن

وعل  صعيد العالقات السياسية  للمؤآبيني 
من خالل النصوص والوثائق التارخيية جندها  
متأرجحة تارًة مؤيدين لبالد الرافدين وتارًة 
اخرى بالضد الن العراقيون القدماء حاولوا 
السيطرة عل  اراضي بالد الشام ومنها 

كرت  الكتابات اراضي مؤاب ، فقد ذ 
املسمارية اْساء امللوك الذين حكموا مملكة 
مؤاب والذين عملوا عل  دفع اجلزية  
لإلمرباطورية االشورية فضال عن تقدمي 
اخلدمات العسكرية اىل اجليوش االشورية يف 
حروهبا للسيطرة عل  االراضي والتمردات 

 .115اليت كانت تقام يف ممالك اسرائيل
ت بالسر يف متكن ملك االشوري جتال

القرن الثامن قبل اليالد من فرض السيطرة 
عل  بعض ممالك بالد الشام يف ومنها 
مؤآب عمون وادوم حيث رفضت هذه 
املمالك من دفع اجلزية لإلمرباطورية 
االشورية اال مؤاب اليت دفعت اجلزية  

الالشوريني ، هبذا العمل اقرت بالتبعية 
القضاء االشورية ،لذا  متكن االشوريني من 

 116عل  الثورات املتكررة هلذه املمالك
وفرض عليهم جلب اخلشب اىل  مدينة 

. بدليل 117نينوى لبناء قصر للملك انذاك
وجود "نص من زمن امللك االشوري 

ق.م(اىل ان  669-680أسرحدون)حواِل 
امللك موصوري ملك مؤآب كغريه من 
امللوك االخرين ارسل مواد لبناء قصر 

،  وتذكر وثائق  118للملك يف نينوى"
االشورية جمموعة  بأْساء امللوك  الذين 
يؤدون اجلزية له من فلسطني وشرق االردن 
اذ نقرأ يف نص ملك  جتالت بالسر  الذي 
يشري اليهم ." سامانو أو سالٌمانو ملك 

ندب وموصوري ملك  –مؤاب، وكموش 
عس ملك مؤآب ،سانيبو -مؤآب ،كموش

 ملك عمون ، يهوآحاز ملك يهوذا ،
، حيث تشري   119ميتيين ملك أشقلون "

كتابة عل  لوح طيين عثر عليه  يف موقع 
منرود مشاِل العراق يعود اىل زمن امللك 
االشوري جتالت بالسر  يظهرفيه اسم 
امللك سامانو من بني جمموعة من اْساء 
ملوك سوريا وفلسطني. الذين دفعوا له 
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اجلزية محلته العسكرية عل  هذه البالد يف 
، وح ى تأمن مؤآب   120ق.م.734حواِل

واملمالك االخرى العقاب استمرت يف دفع 
جزية الالشوريني باالضافة لذلك فقد اسرع 

ندب( مع عدد من  -امللك املؤايب )كاموش
حكام املدن الفلسطينية اىل تقدمي اهلدايا 
للملك االشوري سنحاريب ) حواِل 

ق.م(  لتأكيد والئهم له، كما 704-681
لك  النص "توبعلو ملك يشري اىل ذ

صيدون ، عبد لييت  )أي عبد الالت 
(ملك أرادو ، أورو ملك جبيل ، ميتيين 
ملك أشدود ، بودوإيلي بيت عمون ،  
كاموسن أديْب ملك مؤاب ،عريامو ملك 

 121إيدوم كلهم جاءوا باهلدايا"
ويف نص اخر للملك اسرحدون جاء فيه 
))دعوت ملوك بالد حايت عل  الضفة  

من هنر الفرات بعلو ملك صور، االخرى 
منسي ملك يهوذا ،قوش جربي ملك 

 122إيدوم، موسوري ملك مواب....((
يف حني سع  املصريون القدماء للسيطرة 
عل  اراضي بالد الشام وذلك بشن عدد 
من احلمالت العسكرية عرب التاريخ القدمي 
وذلك ملا متلكه املنطقة من امهية اسرتاتيجية 

التجارة العاملية ، فقد يف سيطرة عل  طرق 
وجدت اوراق بردي مصرية تذكر ان املدن 
مؤابية  كمدينة وذبيان والكرك كانت تدفع 

، رغم ذلك حاول 123اجلزية مللك مصرايضا
املؤابيني التخلص من تلك التبعية من خالل  
مساعدت القبائل الكلدية عل  استقالل 
مؤاب من السيطرة االشورية  اال ان هذا 

مل يدم طويال وذلك بسبب االستقالل 
االحتالل البابلي احلديث لبالد الشام يف 

ق.م اذ ان امللك البابلي نبوخذ 582حواِل 
متكن من اهناء استقالهلا   124نصر الثاين

وتوق  صراع مؤآب مع املمالك اجملاورة 
الذي ساعد عل  هجرة القبائل العربية اىل 

، وبذلك انتهت مملكة مؤاب 125املنطقة 
 القرن السادس قبل امليالد عل  سياسيا  يف

يد الغزوات البابلية  ومعهم انتهت فرتة 
 126االزدهار واحلضارة اليت عرفتها اململكة

"وبعد سقوط بابل عل  يد الفرس يف 
( قبل امليالد مل يعرف اال 539حواِل)

القليل عن مؤآب واليت اخذت باالختفاء 
تدرجييا و خالل القرن الرابع قبل امليالد 

بعض القبائل العربية باالستقرار يف بدأت 
املنطقة ح ى توىل االنباط زمام االمور فيها" 



     2022 ( لسنة1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                      

 

 

 

، بذلك انصهروا سياسيًا وثقافيًا مع 127
االراميني يف مشال والعرب يف اجلنوب 
)االنباط( اذ كان االراميون العنصر احلامل 
للثقافة بينما كان العرب العنصر املشكل 

 128للدول
 خلامتةا

النتائج اليت توصل اليها البحث اذكر  ابرز
 امهها:

اثبتت الدراسة ان اصل تسمية مؤآب غري  
واضحة الداللة، برغم اآلراء املتباينة اليت 
ذكرت، ولكن من الراجح اهنا تشري اىل 
بقعة جغرافية تعود يف اصوهلا اىل شعب 
سكنه تلك املنطقة الواقعة يف جنوب شرق 

عرفوا امليت،  هنر االردن و البحر
 :"املؤابيون".ب 

حسب تاريخ البيئة للمنطقة اليت سكنها 
املؤابيني ، واليت تشري اىل اهنا كانت ذات 
بيئات جغرافية متعددة كما ذكرها العلماء 
والدارسني يف هذا اجملال عل  انه يف األزمنة 
املاضية كانت هذه املنطقة تشكل موارد 

ادي مائية كثرية ، واليت منها وادي الوالة وو 
عنقيلة وادي املوجب وغريها ومن االودية ، 

ويضاف اليها االراضي الزراعية اخلصبة 
واملراعي الواسعة، فضال عما  متلكه ارض 
هذه املنطقة  من معادن مثل النحاس الذي 
اصبح  موردا رئيسياً  يف تنشيط احلركة 
التجارية يف منطقة مؤآب ، ومن مث اسهم 

 .االقتصادين نظامهم بشكل كبري يف تكوي

كذلك بينت هذه الدراسة عبادة املؤآبيني  
باهنا عبادة وثنية توص  بتعدد االهلة كما 
هو شأن معتقدات ممالك الشرق االدىن 
القدمي منها بعل معون ،وربه مؤآب وعشرت  
كموش وغريها من اهلة، لكن افضلها 
اجالال واحرتاما عند املؤابيني هو االله  

ة وخصوه كموش ، فقد عد سيد االهل
بالسيادة والتكرمي ،وقدمت له القرابني 
واالضاحي، فهو إله  احلرب و له الفضل 
يف انتصارات ميشع ملك مؤآب عل  
اعدائه حبسب معتقداهتم ، وعثر من خالل 
احلفريات عل   العديد من التماثيل 
الفخارية هلذا االله. من خالل نقش ميشع 
واسفار العهد القدمي جند هناك عداء 

افر بني مؤآب واسرائيل، ومدى وحشية الس
االخرية يف عدائها الذي اسفره عن مذابح 
مجاعية قامت هبا اسرائيل، وذلك ابان 
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غزوها معظم اقاليم ومدن مؤاب ، ويف 
املقابل ايضا توضح هذه النصوص كي  
استطاع ميشع ملك مؤآب  مبساندة  
شعبه والوقوف اىل جانبه ومساعدته يف 

املغتصبة من بالده  فعقد استعادة االجزاء 
له النصر واستوىل من خالل محالته 
العسكرية اليت شنها عل  مدن عطاروت 
ونبو ا التابعة إلسرائيل حيث قام بذبح كل 
سكان املدينتني كأضاحي وقرابني لإلله  

 كموش.

 اهلوامش
                                                           

ينظر: كفايف،زيدان عبد الكفايف، تاريخ االردن  1
واثارة يف العصور القدمية )العصور الربونزية 
واحلديدية(، منشورات البنك االهلي االردين ،دار 

م(ص 2006رود االردنية للنشر والتوزيع ،االردن:
رجاء عبد احلميد، سفر التاريخ  ؛عرايب،99

 ، )دار االوائل، دمشق:2اليهودي، ط
 . 220،: صم(2006

ينظر: الصاحل، صبحي إبراهيم، دراسات يف  2
فقه اللغة، )دار العلم للماليني، بريوت: 

 ؛50، صم(1389

                                                                               

Smith,G.A"MOAB" 
Encyclopedia Biblica 
vol3 Eat t.k.   and 
Chartes Cheyne- 
London:Adam  
black,p20 

 

او بنو عامون هم  AMMONالعمونيون " 3
شعب معاٍد لبين اسرائيل ، ورد ذكرهم يف 
الكتاب املقدس باسم بين عمي منحدر من ابن 
حمارم للوط  ويأيت اشتقاق اللغوي هلذا االسم من 
عمن يعمن وعمن اقام و العمن املقيمون يف 
مكان يقال: رجل عامن وعمون ومنه اشتق 

ان يكون فعالن من عم يعم،  عمان وجيوز
وعمان هي مدينة قدمية بالشام من ارض البلقاء، 
بينما  هناك من يرجحان اسم عمن الذي  
يتطابق او يتساوى مع اسم بين عمون الذي ورد 
ذكر بشكل متكرر يف العهد القدمي عل  أساس 
وجود إله قتباين الذي عرفه باسم عم وان اسم 

وهو إله القمر عند  بن عمي يعين ابناء اإلله عم
القتبانيني والذي يدل عل  ذلك هو املقاربة 
االسرية ما بني اب و اخ وام وحبسب نظرة 
القتبانيني لآلهلة كاألسرة او كافراد العائلة الواحدة 
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وقد ْس  االفراد هبذه االْساء زعمًا بأن االنسان 
يتبع العائلة املقدسة وقد انشأ هؤالء عرب االردن 

اصمتها ربّه عّمون أي )عمَّان يف مملكة كانت ع
ابن منظور،  ايامنا ( واهلهم االكرب مولك . ينظر

حممد بن مكرم بن علي ابو الفضل مجال الدين 
م(، 1311ه /711األنصاري األفريقي )ت: 

 ه (.1414لسان العرب )دار الصادر، بريوت، 
وما بعدها ؛ ياقوت احلموي،   289، ص13ج 

ي احلموي )ت: ياقوت بن عبد اهلل الروم
،)دار 2م(معجم البلدان، ط1229ه /262

وما  151، ص4م(، ج1995صادر، بريوت: 
بعدها ؛ علي، جواد املفصل يف تاريخ العرب قبل 

، )دار الساقي، 4اإلسالم، ط
؛ نيلسن،  321، ص3م(.، ج2001العراق:

ديتل  واخرون، التاريخ العريب القدمي، ترمجة: 
حممد حسن،  فؤاد حسنني علي، مراجعة: زكي

)مكتبة النهضة املصرية للطبع والنشر، القاهرة : 
؛ اليسوعي ،صبحي  188، صم(1958

،أعاد  2محوي، معجم االميان املسيحي، ط
النظرمن الناحية املسكونية االب جان كوريون، 

 .336م( ، ص1998)دار املشرق ، بريوت :

                                                                               
االدوميون: هم سكان أرض ادوم اليت تقع  4

ت الشرقي الذي ورد ذكرهم يف جنوب البحر املي
 9-6يف االيات:36سفر التكوين يف االصحاح 

وتشري بعض نصوص التوراة يف سفر التكوين 
اىل ان هؤالء  30-25:االيات: 25االصحاح 

ينحدرون من عيسو) بن اسحاق بن ابراهيم ابو 
االباء( الذي بأدوم ينظر: اليسوعي ، معجم 

 .25االميان املسيحي، ص
هم مجاعة  The Mo`bees:" "املؤابيون 5

من البدو استقروا يف شرق البحر امليت خالل 
القرن الثالث عشر قبل امليالد كثريا ما كانوا  يف 
نزاع مستمر مع بين اسرائيل. وكانوا من املشركني 
،وكان إهلهم األكرب حاُمص ؛ينظر: اليسوعي 

 . 486،معجم االميان املسيحي، ص
6() Oystein S.Labianca and 
Rendall W.Younker, The 
kingdoms of Ammon, Moab 
and Edom: The Archaeology 
of society in late bronze/iron 
Age Transjordan (C.A 1400-
500 B.C), in Thomas E. Levy 
(ed), The Archaeology of 
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society in the Holy land, 
London, 1995, P 402.  

  29:آية :21سفر العدد :االصحاح : 7
؛ للمزيد من  46:48سفر ارميا  :االصحاح : 8

؛ 28:3النصوص الواردة ينظر: سفر القضاة 
؛سفر صموئيل االول:  42:48سفر ارميا 
 3:آية : 22االصحاح :

 42: آية :48سفر ارميا : االصحاح : 9
قريوت :"هو اسم عربي معناه املدن  10

ويعودهذا االسم ملدينة يف جنوب يهوذا يف سفر 
( وكان يهوذا االسخريوطي 25:أية:15يشوع )

كان فيها يدع  الرجل قريويت نسبة  لقريوت 
،ورمبا كانت هي خربة القريتني اليت تقع جنويب 
تل ما عني باربعة اميال ونص  امليل وقد ذكرت 
ايضا عل  اهنا املدينة  احلصينة يف مؤاب واليت 
 ذكرت يف كتابة امللك ميشا عل  احلجر املؤايب يف

ويظن أهنا نفس عار اليت كانت  13السطر 
عاصمة مؤآب وهي خربة الربة اليت تقع عل  

ميال جنوب هنر أرنون"؛ جممع 14مسافة 
 6الكنائس الشرقية ، قاموس الكتاب املقدس، ط

)رابطة الكنائس االجنليو يف الشرق االوسط، 
 .729م(، ص1981بريوت:

                                                                               
: اآليات 48سفر ارميا : االصحاح: 11
(25،24،23،22،21) 

 33: اية :48سفر ارميا : االصحاح  12
كفايف، تاريخ االردن واثارة يف العصور القدمية   13

 100)العصور الربونزية واحلديدية(، ص
؛ مهران ، حممد بيومي ،مصر والشرق االدىن  14

القدمي" بالد الشام"، )دار املعرفة اجلامعية، 
 .  221م(، ص 1990االسكندرية ، 

 37:19كوين :ينظر: سفر الت 15
ينظر: التفسري التطبيقي للكتاب املقدس  16

،تالي  جمموعة من الالهوتيني املسيحيني 
،)التعريب واجلمع والتصويرشركة ماسرت ميديا، 

 .53القاهرة : د.ت(، ص
وايف، علي عبد الواحد، األسفار املقدسة يف  17

االديان السابقة لالسالم، )دار النهضة، القاهرة: 
 ما بعدهاو  41، صم(1964

ليوتكسيل ، التوراة كتاب مقدس ام مجع من () 18
االساطري ، ترمجة :حسان ميخائيل 

؛ البار،  102اسحق،)د.ط،ال.م:د.ت(، ص
حممد علي، املدخل لدراسة التوراة والعهد 
القدمي، )دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 
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دمشق، دار الشامية للطباعة والنشر 
  .225م(، ص1990والتوزيع:

صوعر: تعدُّ احدى مدن الدائرة وهي  () 19
املدينة الصغرية ولعل اْسها االول بالع وكان 
خلفها جبل ومغارة اليت سكن فيها لوط وابنتاه 
عندما غادر مدينة سدوم و فقد ذكرت صوعر 
يف أيام اشعياء وارميا وأيضًا جاء ذكرها مع 
مؤاب مما يرجح اهنا كانت عل  الضفة الشرقية 

امليت، ينظر: قاموس الكتاب  من البحر
 . 562املقدس، ص

وبعد استقرار لوط وابنتيِه يف تلك املغارة يف  () 20
اجلبل، فتشري بعض املكتشفات االثرية إىل 
وجود كه  اطلق عليه كه  لوط يف منطقة 
املسماة غور الصايف اليت تقع حتديدًا جنوب 
البحر امليت وقد رجح بعض االثاريني اىل ان 

لوط )عليه السالم( قد التجأ اليه قبل  نْب اهلل
نزوله العذاب عل  مدينة سدوم وعمورة 
فاصبح ذلك املكان حمطة اقامته ويقع هذا التل 
عل  السفح الغريب جببال غور الصايف ولعله  
كان يشرف عل  مناطق اليت كانت قد دمرت 
وجنم عن اكتشاف مقربة يف ذلك الغور اليت 

 مكتش ، ضمت ما يربوا عل  مليون قرب

                                                                               

ينظر: كرستوام، رحالت يف شرق االردن أرض 
مؤاب اب، ترمجة: أمحد عويدي العبادي، )دار 
األحياء االهلية للنشر والتوزيع، عمان: 

 وما بعدها.  341، صم(2005
 . 38-36-33- 30:  19سفر التكوين :21
 9:2سفر التثنية : 22

مهران، حممد بيومي، بنو إسرائيل منذ عصر () 23
وح ى عصر موس  )عليهما السالم(، ابراهيم 

م(، 1999)دار معرفة اجلامعية، االسكندرية: 
 .154، ص3ج
مهران ، مصر والشرق االدىن القدمي،  24
 .221ص
علي،  فؤاد حسنني ، اسرائيل عرب التاريخ يف   25

البدء ، )مطبعة الرسالة ، دار النهضة العربية، 
 .  66القاهرة : د.ت(، ص

ه ذكره يف اسفار التوارة وادي املوجب : ورد 26
باسم هنر ارنون الذي يبعد اربعة كليو مرت عن 
جنوب منطقة ذيبان االردنية والذي يصب جمرى 

مرت 500هذا النهر يف البحر امليت ويكون بعمق 
للمزيد ينظر: طوقان ،فواز امحد ،مسلة ميشع 
ملك مؤاب، العدد اخلامس عشر، جملة حوليات 

 .46م، ص1970مدير االثار العامة ،سنة 
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املني ، حضارة الكتابة ،)مكتبة ملك فهد 
 . 27م(، ص2002الوطنية للنشر، الرياض 

-15االيات: ) 13سفر العدد:االصحاح :  28
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ر:  ؛ ينظ57قاموس الكتاب املقدس ، ص   29

مهران ،مصر والشرق االدىن )بالد الشام (، 
 .221ص
كفايف، تاريخ االردن واثارة يف العصور القدمية   30

 .100)العصور الربونزية واحلديدية(، ص
 6: اية :1سفر راعوث : االصحاح  31

32()Bruce Routledge, 
Conditions of state formation 
at the Edges of empires: The 
case of Iron Age Moab, in 
Rainer Kessler and others 
(ed),State formation and state 
decline in the Near and 
Meddle East, Wiesbaden, 
2016, P 81.  

طومسون، توماس. ل ، التاريخ القدمي  33
 ،سرائيلي ، حتقيق :صاحل علي سوادحللشعب اال

                                                                               

 ) بيسان للنشر والتوزيع، بريوت _لبنان:
 .204ص  م(،1995

34()Israel Finkelstein and Oded 
Lipschits, The Genesis of 
Moab: A Proposal, Levant, 
vol:43, no:2, 2011, P 145-
146.  
35()Stephanie Smith and 
others, A Late Iron Age I: 
Ceramic assemblage from 
central Jordan: intergrading 
from, technology and 
distribution, in Eveline Van 
der and others (ed), Exploring 
the Narrative: Jerusalem and 
Jordan in the Bronze and Iron 
Age, London, 2014, P 83. 
36()  Israel Finkelstein and 
Oded Lipschits, The Genesis 
of Moab: A Proposal…, P 
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ور كفايف، تاريخ االردن واثارة يف العص   37

. 309القدمية )العصور الربونزية واحلديدية(، ص
للمزيد ينظر املوقع: 

http://www.jordanheritage.jo/
moab-cities-boarders 

احلسو ، امحد، تاريخ الكرك عرب العصور  38
،"تاريخ الكرك يف العصور االسالمية ")وزارة 

 ومابعدها.  41م(ص2005الثقافة ، االردن :
39 ينظر املوقع:  
http://www.jordanheritage.jo/
moab-cities-boarders 

 
كفايف، تاريخ االردن واثارة يف العصور القدمية   40

 310-309)العصور الربونزية واحلديدية(، ص
النحاس ،سامي ،تاريخ مأدبا احلديث ،  41

)الدار العربية للنشر والتوزيع ،االردن 
 وما بعدها. 8م(،ص1987:

 (30-29ية:): ا21سفر العدد: االصحاح  42
: اآليات 48سفر ارميا : االصحاح: 43
(25،24،23،22،21) 

"حيث مت اكتشاف احلجر املؤايب يف قرية  44
ديبون القدمية )ذبيان(الواقعة مابني هنر ارنون 

                                                                               

القدمي )أو املوجب احلالية( ومأدبا يف اقص  
مشال مؤاب )الكرك حاليا(وتبعد ذبيان عن هنر 

لشمال ،واليت عدت أرنون حنو أربعة أميال اىل ا
قدميا قاعدة مللوك مؤاب يف عصورهم الذهبية 
اليت فيها متت السيطرة عل  مؤاب الشمالية 
ومؤاب اجلنوبية"؛ ينظر:  السواح  ، فراس 
،احلدث التورايت والشرق االدىن القدمي ، 

م(، 1997،)دار عالء الدين ، دمشق :3ط
 . 300ص
ينظر: ديورانت ، ويليام جيمس، قصة   45
ضارة ،ترمجة : زكي جنيب حممود واخرون ،) احل

 .316،ص2م(، ج1988دار اجليل ،بريوت :
طوقان، فواز أمحد ، املؤابيون شعب ثار عل    46

، 29االحتالل، جملة تاريخ العرب والعامل، العدد 
 .5ص 
ابو عساف ، علي،  األراميون تارخيًا ولغة   47

 .152، ص 1988وفناً ، سوريا، طرطوس، 
 .223، مصر والشرق االدىن ، صمهران  48

49Tristram,a Land of 
Moad,LONDON,1930,P148            

                                      

 ينظر : املوسوعة اليهودية ،قسم )مؤاب( 50
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السنة  142لالداب ولعلوم والفنون، العدد
 .462م(، ص1936: الرابعة، القاهرة

؛ 223مهران ، مصر والشرق االدىن ، ص 52
ينظر: السواح ، احلدث التورايت والشرق االدىن 

 .300القدمي ، ص
ينظر: عبد العليم ،مصطف  كمال، راشد  53
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 بقرب مأدبا نبو: هو موقع جبلي حصني 54
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ينظر: الشامي ، رشاد ،اليهود واليهودية يف  55

لسياسي وابدية العصور القدمية)بني تكوين ا
الشتات(، ترمجة : رشاد الشامي ،)املكتب 

املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة 
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ينظر:عبودي، هنري س، معجم احلضارات  56

،) جروس برس ، لبنان 2السامية ،ط
 827م(،ص1991:

 راجع املقال :ْسار،سعد عبود،عبد احلسن ، 57
لعهد ميثم علي،"الديانة املؤابية يف نصوص ا
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، )كلية الرتبية للبنات 22التارخيية، العدد 
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  29: االية:21سفر العدد : االصحاح  58
: االيات 11سفر القضاة : االصحاح  59
:24-25-26 

 13: اية 48سفر ارميا :االصحاح  60
ية :ا23سفر امللوك الثاين :االصحاح : 61
(:13-14) 
ينظر :التفسري التطبيقي للكتاب املقدس  62
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الفصح  واللغات السامية (،)جامعة مؤته ، 

 .132م(،ص2009االردن :
يف السطر الثاين عشر من نقش ميشع يقول  65

بنص املرتجم "املدينة فقرت عني كموش ومؤآب 
ورددت من هناك هيكل دوده"  ينظر: لفنسون، 

 .109امية ، صتاريخ اللغات الس
 132عباينة،اللغة املؤآبية ،ص 66
يص  نقش ميشع هذه االهلة يف السطر  67

السابع عشر بنص املرتجم"وجارية وأحرمتهم 
)قدمتهم قربانا(لعشرت كموش وأخذت من ذلك 
املكان)ماوجد يف هيكل(،ينظر:لفنسون ، تاريخ 

 .109اللغات السامية،ص
 .133عباينة، اللغة املؤآبية ، ص 68
كر نقش ميشع إله بين اسرائيل يف السطر يذ  69

الثامن عشر بالنص املرتجم " يهوى)اهلل( وأتيت 
"؛  هبا اىل كموش .وملك اسرائيل ع مرَّ

 .109ينظر:لفنسون،تاريخ اللغات السامية،ص
 .133ينظر: عباينة ، اللغة املؤآبية ،ص 70
 .91عباينة،اللغة املؤآبية ،ص 71

                                                                               

 Margreet L. Steiner,()  72

Moab during the Iron Age II 
Margreet L. Steiner , in period

 and Ann E. Killebrew (eds),
The Oxford Handbook of the 
Archaeology of the Levant 

Oxford, , 332 BCE)–(c.8000
775. 2014, P 

73() J.M.Miller, Moab and 
Moabites studies in Mesha 
inscription and Moab, 

Georgia, 1992, P  107.  
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https://www.academia.edu/13412502/Moab_during_the_Iron_Age_II_Period
https://www.academia.edu/13412502/Moab_during_the_Iron_Age_II_Period
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 .319،ص2ج
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ينظر: خان ، ظفر االسالم ،تاريخ فلسطني   84
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85  Oystein S.Labianca and 
Rendall W.Younker, The 
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 .222مهران ، مصر والشرق االدىن، ص 86
 .11-10: 2سفر التثنية : 87

                                                                               
ماملات ، ابراهام ، حييم تدمور، العربانيون  88

وبنو اسرائيل يف العصور القدمية" بني الرواية 
التوراتية واالكتشافات االثرية "، ترمجة وتقدمي  : 
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 .205االسرائيلي،ص
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 .6ص
 .4:آية: 3سفر امللوك الثاين :االصحاح : 93
 .6طوقان ،املؤابيون ،ص 94
ينظر:عبد العليم، اليهود يف العامل القدمي  95
 .124-123،ص
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 .125-124القدمي،ص
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 (27-26-21:االيات)3

ينظر:لفنسون،تاريخ اللغات السامية،  101
؛ 308؛ السواح ، احلدث التورايت، ص110ص

 .8طوقان ، املؤابيون شعب ثار، ص
ات، واخرون ،العربانيون وبنو اسرائيل يف مامل 102

 ومابعدها.181العصور القدمية ،ص
ينظر: التفسري التطبيقي للكتاب املقدس  103
 .486،ص
مهران ، مصر والشرق االدىن ) بالد  104

 .222الشام(،ص
 وما بعدها.  71عبد العليم  ، ص 105
 .20:آية:13سفرامللوك الثاين :االصحاح : 106
االدىن)بالد الشام(، مهران ، مصر والشرق  107
.؛ ينظر: ليوتكسيل ، التوراة كتاب 222ص

 ،ومابعدها.35مقدس ام مجع من االساطري ،ص
108()Juan Manual Tebbes, the 
Mesha Inscription and 
relationships with Moab…,P 
287.  

                                                                               
109()  Israel Finkelstein and 
Oded Lipschits, The Genesis 
of Moab: A Proposal…, P 
148. 

: االيات 3سفر القضاة : االصحاح : 110
(12-13-14 ) 

ماملات، واخرون ، العربانيون وبنو اسرائيل  111
 .182يف العصور القدمية ،ص

يعترب اهود رسول ومؤمتن وقاض ثاين   112
إلسرائيل وكان اعسر أي يستخدم اليد اليسرى 
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النصر السرائيل وحيرر شعبة من احتالل ملك 
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اعظم اعدائهم فإن يسوع خيلصنا من اخلطية، 
اعدائنا .، ينظر : تفسري القاموس املقدس 
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سفر القضاة :االصحاح :الثالث: اآليات  113
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Eastern Texts Relating to the 
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كفايف ، تاريخ االردن واثاره يف العصور   118
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 .250(،صم1989:
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 –سيناء  –، فرنر كاسكل، البدو" فلسطني 
احلجاز" ، ترمجة: حممود كبيبو ، حتقيق  –االردن 
، ) دار الوراق للنشر احملدود  2د شرب ، ط: ماج

 .252، ص 2م( ، ج2007، لندن : 
 

 :املصادر واملراجع
لكتاب املقدس ،اسفار العهد ا                                         

 القدمي.
 

أبنهامي ، ماكس فريهريفون ، آرش -
برونيلش ، فرنر كاسكل، البدو" فلسطني 

جاز" ، ترمجة: احل –االردن  –سيناء  –
،  2حممود كبيبو ، حتقيق : ماجد شرب ، ط

) دار الوراق للنشر احملدود ، لندن : 
 م(.2007

البار، حممد علي، املدخل لدراسة التوراة  -
والعهد القدمي، )دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع، دمشق، دار الشامية للطباعة 

 م(.1990والنشر والتوزيع:

                                                                               

للكتاب املقدس  التفسري التطبيقي -
،تالي  جمموعة من الالهوتيني املسيحيني 
،)التعريب واجلمع والتصويرشركة ماسرت 

 ميديا، القاهرة : د.ت(.
احلسو ، امحد، تاريخ الكرك عرب العصور  -

،"تاريخ الكرك يف العصور االسالمية 
 .(م2005")وزارة الثقافة ، االردن :

خان ، ظفر االسالم ،تاريخ فلسطني -
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)دار 3م(،ط1359-ق.م1220صليْب 
 م(.1981النفائس ،بريوت:

ديورانت ، ويليام جيمس، قصة احلضارة -
،ترمجة : زكي جنيب حممود واخرون ،) دار 

 م(.1988اجليل ،بريوت :
السعيد ، سعيد فايز ابراهيم، عبد اهلل بن -

 حممد املني ، حضارة الكتابة ،)مكتبة
ملك فهد الوطنية للنشر، الرياض 

 م(.2002
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سليمان، عامر، العراق يف التاريخ القدمي، -
، موجز التاريخ السياسي، )ال. مط، 1ج:

 (2014بريوت: 

ْسار،سعد عبود،عبد احلسن ،ميثم  -
علي،"الديانة املؤابية يف نصوص العهد 

القدمي واملعطيات التارخيية" )جملة الدراسات 
-، كلية الرتبية للبنات 22 التارخيية، العدد
 (.2017جامعة البصرة:

السواح  ، فراس ،احلدث التورايت والشرق -
،)دار عالء الدين ، 3االدىن القدمي ، ط

 م(.1997دمشق :
السواح ، فراس ، آرام دمشق واسرائيل  -

يف التاريخ والتاريخ التورايت ،) منشورات دار 
 م(.1995عالء الدين ، دمشق :

اد ،اليهود واليهودية يف الشامي ، رش-
العصور القدمية)بني تكوين السياسي وابدية 
الشتات(، ترمجة : رشاد الشامي ،)املكتب 

املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة 
 م(.2001:

                                                                               

الصاحل، صبحي إبراهيم، دراسات يف  -
فقه اللغة، )دار العلم للماليني، بريوت: 

 م(.1389
لك طوقان ،فواز امحد ،مسلة ميشع م -

مؤاب، )العدد اخلامس عشر، جملة حوليات 
 م(1970مدير االثار العامة ،سنة 

طوقان، فواز أمحد ، املؤابيون شعب ثار  -
عل  االحتالل، )جملة تاريخ العرب والعامل، 

.دار النشر العربية 29العدد 
 م(1981،بريوت:

طومسون، توماس. ل ، التاريخ القدمي -
 علي للشعب االسرائيلي ، حتقيق :صاحل

سوادح ،) بيسان للنشر والتوزيع، بريوت 
 م(.1995_لبنان:

عبانية ، حيىي، اللغة املؤآبية يف نقش  -
ميشع )دراسة وتية صرفية داللية مقارنة يف 
ضوء الفصح  واللغات السامية (،)جامعة 

 م(2009مؤته ، االردن :
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عرايب، رجاء عبد احلميد، سفر التاريخ -
ل، ، )دار االوائ2اليهودي، ط

 م(.2006دمشق:
ابو عساف ، علي،  األراميون تارخياً ولغة -

 (.1988وفناً ، ) ال. مط ، سوريا: 
عبد العليم ،مصطف  كمال، راشد ،سيد -

فرج ، اليهود يف العامل القدمي،)دار القلم 
 م(.1995،دمشق ،دار الشامية ،بريوت:

عبودي، هنري س، معجم احلضارات -
بنان ،) جروس برس ، ل2السامية ،ط

 م(.1991:
علي، جواد املفصل يف تاريخ العرب قبل -

، )دار الساقي، 4اإلسالم، ط
 م(.2001العراق:

علي،  فؤاد حسنني ، اسرائيل عرب   -
التاريخ يف البدء ، )مطبعة الرسالة ، دار 

 النهضة العربية، القاهرة : د.ت(.
بو فرحات ، هدى ، قصة وتاريخ  -

اليوم العراق احلضارات العربية"بني االمس و 
 م(. 99االردن"  ،)ال. مط ، بريوت: –

                                                                               

القوس ،جريس، احلجر املؤايب )جملة  -
 142الرسالة لآلداب ولعلوم والفنون، العدد

 م(.1936السنة الرابعة، القاهرة :
كرستوام، رحالت يف شرق االردن أرض   -

مؤاب اب، ترمجة: أمحد عويدي العبادي، 
توزيع، )دار األحياء االهلية للنشر وال

 م(.2005عمان: 
كفايف، زيدان عبد الكفايف، تاريخ االردن   -

واثارة يف العصور القدمية )العصور الربونزية 
واحلديدية(، منشورات البنك االهلي 
االردين ،دار رود االردنية للنشر والتوزيع 

 م(.2006،االردن:
لفنسون ، اسرائيل ، تاريخ اللغات --

القاهرة السامية ،)مطبعة االعتماد ، 
 م(.1929:
ليوتكسيل ، التوراة كتاب مقدس ام مجع -

من االساطري ، ترمجة :حسان ميخائيل 
 اسحق،)د.ط،ال.م:د.ت(.

ماملات ، ابراهام ، حييم تدمور، -
العربانيون وبنو اسرائيل يف العصور القدمية" 
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بني الرواية التوراتية واالكتشافات االثرية "، 
 الشامي ترمجة وتقدمي  : رشاد عبداهلل

،)املكتب املصري لتوزيع املطبوعات ، 
 م(.2001القاهرة :

مهران، حممد بيومي، بنو إسرائيل منذ -
عصر ابراهيم وح ى عصر موس  )عليهما 
السالم(، )دار معرفة اجلامعية، االسكندرية: 

 م(.1999
مهران ، حممد بيومي ،مصر والشرق  --

االدىن القدمي" بالد الشام"، )دار املعرفة 
 م(.1990اجلامعية، االسكندرية ، 

جممع الكنائس الشرقية ، قاموس الكتاب - 
)رابطة الكنائس االجنليو يف  6املقدس، ط

 م(.1981الشرق االوسط، بريوت:
مزنز، فؤاد حسني، اطماع اليهود  -

واسفارهم،)دار الكتب الثقافية ،بريوت 
 م(.1989:
ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي ابو  -

ال الدين األنصاري األفريقي الفضل مج

                                                                               

م(، لسان العرب 1311ه /711)ت: 
 ه (.1414)دار الصادر، بريوت، 

جنيب، قليين، الكتاب املقدس بني التاريخ -
،)مطبعة سان مارك للطباعة ، 2واالثار،ط
 م(.2009القاهرة :

النحاس، سامي، تاريخ مأدبا احلديث، -
)الدار العربية للنشر والتوزيع ،االردن 

 م(.1987:
نيلسن، ديتل  واخرون، التاريخ العريب  -

القدمي، ترمجة: فؤاد حسنني علي، مراجعة: 
زكي حممد حسن، )مكتبة النهضة املصرية 

 م(.1958للطبع والنشر، القاهرة : 
وايف، علي عبد الواحد، األسفار املقدسة -

يف االديان السابقة لالسالم، )دار النهضة، 
 م(.1964القاهرة: 

احلموي،  ياقوت بن عبد اهلل ياقوت  -
الرومي احلموي )ت: 

م(معجم البلدان، 1229ه /262
 م(.1995،)دار صادر، بريوت: 2ط
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اليسوعي، صبحي محوي معجم األميان  -
، أعاد النظر من الناحية 2املسيحي، ط

املسكونية: األب جان كوريون، )دار 
 م(.1998املشرق، بريوت: 
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 مواقع االلكرتونية:
http://www.jordanheritage
.jo/moab-cities-boarders. 
http://www.jordanheritage
.jo/moab-cities-boarders.   


